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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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ال يختلف اليوم اثنان حول ف�سائل املو�سيقا ومنافعها، وال ي�سع من ميلك 

يعجب  واأن  �سجياً،  اأو �سوتاً  �ساحراً  نغماً  ي�ستعذب  اأن  اإال  اإح�سا�س  من  ذرة 

فعاًل  ون�رشها  باملو�سيقا  والعناية  وتاآلفها.  �سوات  االأ وتناغم  التوليف  بح�سن 

وثقافة، ودعم املو�سيقيني وتاأهيل اأجيال واعدة منهم، واحت�سان املبدعني عزفاً 

العربية  اجلمهورية  يف  الثقافة  وزارة  اهتمام  �سلب  يف  يقع  وتاأليفاً...  وغناًء 

فت على  ال�سورية. وهل اأجدر من �سورية بالعناية باملو�سيقا، وهي التي اكتُ�سِ

اأر�سها املباركة اأول نوتة مو�سيقية؟!

بناء الكوادر املو�سيقية والعناية بتاأهيلها اأكادميياً واحت�سان اإبداعها �سيا�سة 

املعاهد  فاأحدثت  تاأ�سي�سها،  منذ  ال�سورية  الثقافية  �س�سة  املوؤ عليها  درجت 

الوطنية  والفرقة  الباليه،  مدر�سة  ثم  للمو�سيقا،  العايل  واملعهد  املو�سيقية، 

وتتالت  احلجرة.  وفرق  العربية،  للمو�سيقا  الوطنية  والفرقة  ال�سيمفونية، 

افتتاحات املعاهد املو�سيقية التاأهيلية ومدار�س الباليه يف عدد من املحافظات. 

الوزارة كلمة 

المو�سيقا... مراآة القلب وبل�سم الروح
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اإىل افتتاح  قبال ال�سديد على تلك املعاهد  واأدى انت�سار الثقافة املو�سيقية واالإ

معاهد مو�سيقية خا�سة ت�رشف الوزارة على ح�سن اأدائها. ثم راأت جوهرة العقد 

خراً  وموؤ واأرقاها.  العرو�س  اأجمل  حيث  والفنون  للثقافة  �سد  االأ دار  النور: 

ال�سباب  كادمييني  االأ املو�سيقيني  الحت�سان  رائ��داً  م�رشوعاً  ال��وزارة  اأطلقت 

وتوفري البيئة املنا�سبة لهم لتفتح م�ساريعهم ال�سابة الواعدة، فت�سّكلت خم�س 

ني... وننتظر بعد اأ�سهر قليلة باكورة اإنتاجها. فرق حجرة باإ�رشاف خمت�سّ

اأكادميية  اأ�س�س علمية  تقوم على  تعبري وتوا�سل،  اأداة  نها  الأ املو�سيقا؟  ملاذا 

احللم،  جناح  نها  والأ بتطويرها...  االهتمام  وتو�سيع  بها  للتعريف  ن�سعى 

لهام، وجتليات االنفعاالت، وجت�سيد  مل، ومراآة النف�س، واأ�سل االإ و�سوت االأ

ّكد: »اإذا اأردت اأن تعرف  لهام والرباعة، وهو ما جعل احلكيم اأفالطون يوؤ االإ

حقيقة �سعب ما، تعّرف على مو�سيقاه«.

 احلياة بال مو�سيقا، بكل ب�ساطة، غلطة، �سحراء قاحلة جتّف فيها احلناجر 

املحبة،  تعرف  ال  اأفئدة  من  الكره  يطرد  الذي  الطوطم  القلوب.اإنها  وتق�سى 

احلزانى.  دموع  وتكفكف  م��ان،  االأ جافاهم  ملن  ال�سالم  متنح  التي  واللم�سة 

للحظات،  واإْن  فتُن�سينا،  الداكن  الوجود  و�ساح  تزيّن  زاهية  األوان  املو�سيقا 

�سخب احلياة وهمومها. 
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بلوم،  مريكي هارولد  االأ للناقد  نقدي  اأّي عمل  اأ�ستطيع مقاومة  �سخ�سياً، ال 

الناقد المو�سوعي واأ�ستاذ النّقاد واأكثرهم حرارة وحيوية، على الرغم من تقّدمه 

دبي  خراً عن دار التكوين بدم�سق كتابه ال�سخم »التقليد االأ في ال�سن... �سدر موؤ

الغربي« ترجمة الدكتور عابد اإ�سماعيل.

يدر�س بلوم في هذا الكتاب �ستة وع�سرين كاتباً من منظور نو�ستاليجي، يقول 

لفين  الموؤ الء  هوؤ جعلت  التي  الخ�سائ�س  فرز  اإلى  ي�سعى  »اإنه  اال�ستهالل:  في 

الغربية...«، ويقول  الثقافة  اإليهم كمرجعية في  التقليد، وينظر  يُ�سنفون داخل 

بلوم اإنه يواجه البذاءة النقدية الراهنة، ويطلق اقتراحاً وجيهاً ا�ستناداً اإلى المراحل 

التي و�سعها الناقد »جيامباتي�ستا فيكو« في كتابه )عالم جديد( وهي دورة من 

اأر�ستقراطية، ديمقراطية، متبوعة بفو�سى ين�ساأ عنها  ثالث مراحل: ثيوقراطية، 

اأخيراً ع�سر ثيوقراطي جديد. يرى بلوم اأن فيكو لم يفتر�س ع�سراً فو�سوياً قبل 

الع�سر  يكمل  اأنه  يدعي  الذي  ع�سرنا  اأن  بيد  الثاني،  الثيوقراطي  الع�سر  عودة 

�
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فرويد،  هم:  وكتَّابه،  الفو�سوي،  بالع�سر  اإال  و�سفه  يمكن  ال  الديمقراطي، 

دبية التي طبعت تلك  وبرو�ست، وجوي�س، وكافكا... اإنهم يج�ّسدون الروح االأ

المرحلة. فرويد �سمى نف�سه عالماً نف�سياً، لكنه �سوف يخلد ب�سفته كاتَب مقاٍل 

�سيُتَجاَوز  نف�سي،  لعالج  �س�س  موؤ ولي�س مجرد  واأمر�سون،  مونتان  مثل  عظيم، 

البدائية.  ال�سامانية  للطقو�س  الطويل  التاريخ  من  اأخرى  حلقة  بعّده  ويُ�سَقل 

ويقول بلوم: اأتمنى لو اأن الهام�س يت�سع ل�سعراء حداثيين غير نيرودا وبي�سوا، 

لكن ال يوجد �ساعر في ع�سرنا ا�ستطاع اأن ي�ساهي في ن�سو�سه اأعمااًل اأدبية مثل 

»البحث عن الزمن ال�سائع« و»عولي�س« و»�سحوة فينيغانز« ومقاالت فرويد 

الء الكتاب ال�ستة  اأو حكايات وخرافات كافكا... يقول: حاولت مع معظم هوؤ

اأعماله  اأو  لفاً،  موؤ الذي يجعل  ما  واأ�ساأل:  مبا�سرة  العظمة  اأواجه  اأْن  والع�سرين 

الغرابة  هو  حيان  االأ معظم  في  الجواب  وكان  به؟  المعترف  التقليد  من  جزءاً 

بداعية، التي اإّما اأنها ال يمكن تمثلها واإّما اأنها تتمثلنا اإلى درجة اأننا  �سالة االإ واالأ

ال نعود نراها غريبة.

دبي الغربي،  دب نخ�سع للتقليد االأ الحقيقة، �سئنا اأم اأبينا، نحن قراء االأ

وال يمكننا القفز فوق دانتي و�سك�سبير وتول�ستوي ودو�ستويف�سكي...

بالتقليد  بلوم  التي يطلق عليها  بالغرابة والجمال هي  تت�سف  التي  عمال  اإن االأ

اللعبة«  »نهاية  اإلى  و�سواًل  لهية«  االإ »الكوميديا  من  الدورة  هذه  تبداأ  دب��ي،  االأ

م�سرحية �سموئيل بيكيت، اأي من الغرابة اإلى الغرابة. يقول هذا الناقد: »حين تقراأ 

ول مرة، فاإنك ت�سطدم بالغرابة اأو بده�سة مروعة، ولي�س مجرد اإ�سباع  عماًل قوياً الأ

لهية،  للتوقعات. اقراأ من جديد، و�ستجد اأن القا�سم الم�سترك بين »الكوميديا االإ

والفردو�س المفقود، وفاو�ست، وحاجي مراد، وبيير جانيت، وعولي�س، والن�سيد 

ال�سامل« هو نزعة الخارق والقدرة على جعلك ت�سعر كاأنك غريب في وطنك«.
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النقي�س،  االنطباع  �سيولد،  اأو  ولد  كاتب  »اأعظم  �سك�سبير  يمنحنا  لكن   

يجعلنا ن�سعر اأننا في وطننا، ونحن في الخارج، غرباء اأو اأجانب، اإن طاقاته على 

وللنقد...«،  الكوني  داء  لالأ دائماً  تحّدياً  وتمثل  فريدة حقاً،  والعدوى،  التمثل 

يكون  اأن  �سفاً  موؤ �سخيفاً  النقد  جد  الأ »واإنني  بمرارة:  هذا  النقاد  �سيخ  ويقول 

النقد الراهن ل�سك�سبير- »المادية الثقافية« )المارك�سية الجديدة( »التاريخانية 

الجديدة« )فوكو( »الن�سوية«- قد هجر الم�سعى لمالقاة ذاك التحدي؛ اإن النقد 

ال�سك�سبيري بعيد كل البعد عن تفوقه الجمالي، ويعمد اإلى اختزاله بالحديث عن 

»طاقات اجتماعية« في ع�سر النه�سة.

ال يتهم بلوم النقد بالتق�سير والق�سور عن الفهم، بل الهدم المتعمد للتقليد، 

على  بالتقليد حفاظاً  يتم�سك  الذي  الثقافي  اليمين  يتغا�سى عن �سحالة  اإذ  وهو 

خالقية، وهي غير موجودة، لكنه يركز في نقده ال�ساخط على َمْن يطلق  القيم االأ

كاديمية ال�سحفية التي ترغب في  عليهم ا�سم »مدر�سة التذمر« وهي ال�سبكة االأ

طاحة بالتقليد من اأجل اأْن تمرر برامجها المفتر�سة عن التغيير االجتماعي. االإ

دبية للن�سو�س التي تتمتع بالديمومة،  اإن التقليد في نظر بلوم هو الذاكرة االأ

تت�سارع  ن�سو�س  بين  الديني، هو خيار  بالمعنى  تقليداً  تقليد دنيوي، ولي�س  اإنه 

من اأجل البقاء. والحقيقة ال ي�ستطيع بلوم الخروج من الم�سطلح الذي ابتكره: 

حفاد على اأر�سية  �سالف واالأ »قلق التاأثر« والعالقة الت�سابكية بين الن�سو�س واالأ

القراءة ال�سالة. يقول: »ب�سفتي �سائغ الم�سطلح النقدي الذي اأ�سميته يوماً »قلق 

التاأثر« يهمني اإ�سرار »مدر�سة التذمر« المتكرر على اأن تلك الفكرة يمكن اأن 

تنطبق على ذكور اأوروبيين بي�س موتى فح�سب، ولي�س على الن�ساء، 

وما ا�سطلحنا على ت�سميتهم على نحو جذاب كتَّاب »التعددية الثقافية«، ويرى 

الممتعة  غير  الدقة،  اإلى  تفتقر  متفائلة  تفوهات  من  ينطلقون  النقاد  الء  هوؤ اأن 
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ن�سانية«. ويقول بح�سم: ال يمكن اأن توجد كتابة قوية،  وتتعار�س مع الطبيعة االإ

دبي. ويو�سح اأن التاأثر، لي�س كما  تنتمي اإلى التقليد، من دون �سيرورة التاأثر االأ

دب، اأدبياً كان اأم حقيقياً، لكنه القلق الذي يت�سكل  يختزل على اأنه قلق تجاه االأ

في الق�سيدة اأو الرواية اأو الم�سرحية، اأو ب�سببها، اإن التاأثر ي�سف العالقات بين 

الن�سو�س، ومن ثم فهو ظاهرة تنا�س، واإن كل عمل قوي يمار�س اإبداعياً، قراءة 

�سالة بال�سرورة، ومن ثم تاأوياًل �سااًل لن�س اأو ن�سو�س ال�سلف.

الهدامون لكل قيم،  الغرب هم  اأعظم كتّاب  اأن  الكتاب،  بلوم في هذا  يرى 

واأن القراءة العميقة في التقليد لن تجعل المرء �سخ�ساً اأف�سل اأو اأ�سواأ، اأو مواطناً 

�سا�س.  اأو �سالحاً، واإن حوار العقل مع ذاته، لي�س واقعة اجتماعية باالأ �ساراً 

اإن كل ما ي�ستطيع التقليد الغربي منحنا اإياه هو ا�ستخدامنا المنا�سب لعزلتنا، تلك 

العزلة التي تاأخذ �سيغتها النهائية من كيفية مواجهة المرء لفنائه.

والحقيقة ال يوجد وقت كاف لقراءة كل �سيء، ينبهنا بلوم اإلى هذه الحقيقة 

دب الغربي  المرة، فكل �سيء اإّما اأْن يكون �سمن التقليد اأو القانون المرجعي لالأ

يام في الدفاع عن القيمة الجمالية.  واإّما خارج التقليد، وي�سعر اأنه وحيد هذه االأ

وهو يرف�س اأْن ي�سارك في تقديم مرثية للتقليد، كما يريد النقاد المتذمرون.

القانون  اأ�س�سوا  الذين  الكتّاب  من  مجموعة  الكتاب،  هذا  في  بلوم  يدر�س 

ب�سك�سبير  ويبداأ  دبي،  االأ التقليد  منظومة  الع�سور  عبر  نوا  وكوَّ الغربي،  دبي  االأ

ت�سو�سروملتون  واأ�سالة  دانتي  غرابة  عن  يتحدث  ثم  التقليد،  مركز  بو�سفه 

و�سرفانت�س وغوته.

وولت  وردزورث،  يذكر:  الديمقراطي،  الع�سر  في  التقليد  ذاكرة  ومن   

وتول�ستوي،  ديكنز،  والم�سرحية:  الرواية  وفي  دكن�سون،  واإيملي  ويتمان، 

خير في مراحل فيكو، يذكر  االأ الع�سر  الفو�سوي، وهو  الع�سر  اأما في  واإب�سن. 
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بلوم: فرويد، ومار�سيل برو�ست، وجيم�س جوي�س، وفرجينيا وولف، وكافكا، 

وبورخ�س، و�سموئيل بيكيت.

دبي  االأ بالتقليد  التفكير  اإلى  الغربي  دب��ي  االأ التقليد  عن  بلوم  كالم  يقودنا 

العربي الذي اأي�ساً يمر بالمراحل الثالث التي ذكرها فيكو؛ الع�سر الثيوقراطي، 

�سالم، ثم المرحلة  ولى، ما قبل االإ يمكن اأْن يكون من اأبطاله �سعراء المرحلة االأ

العربي،  ال�سعر  في  التقليد  مركز  فيها  المتنبي  يكّون  التي  العربية  الكال�سيكية 

العرب  بالرومان�سيين  مروراً  �سوقي  اأحمد  بعد  ما  تبداأ  الفو�سوية،  والمرحلة 

اإلى �سعراء الحداثة ال�سعرية العربية. فكل �ساعر عربي اأ�سيل ومبدع هو داخل 

دبي العربي، وهو فاعل في منظومتها، بن�سب متفاوتة، والن�سو�س  ذاكرة التقليد االأ

�سيلة من �سعرنا العربي تمتلك قوة الديمومة وتجاوز الزمن لما فيها من ابتكار  االأ

وغرابة واأ�سالة في الوقت نف�سه.

❁    ❁    ❁
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ِق�����َط�����ُع ال�����ري�����ا������ضِ ُك�������س���ي���َن زْه������راوك�������������������������اأّن رْج����������������������َع ح�����دي�����ث�����ه�����ا

ه�����������������اروَت ي����ن����ف����ُث ف����ي����ه �����س����ْح����راوك�������������������������اأّن ت������ح�������������ت ل�����������س�����������ان�����ه�����ا

ب�شار بن برد

ج���رت الع���ادة، كّلما طال احتبا�س المط���ر، اأن ي�شعد ثالثة رجال اإلى اأعل���ى اأ�شجار التّنوب 

آني���ة معدنية، مقّلدًا �ش���وت الرعد،  -  ل�شنوب���ر- ف���ي الغاب���ة المقّد�ش���ة، فيطرُق اأحده���م على ا

خ���ر جمرتين ببع�شهما حتى يتطاير ال�شرر منهما، مقّلدًا لمعان البرق، اأما الثالث  ويق���دح الآ

نحاء  غ�شان بالماء، ويهّزها كي تتناث���ر القطرات في الأ ال���ذي يدعى �شانع المط���ر، فيبّلل الأ

 .
)1(

كّلها، تقليدًا لهطول المطر

كان ذلك يحدث، في اإحدى القرى الرو�سية، في محاولة جماعية �سحرية ال�ستنزال المطر، 

عب������ر المح������اكاة؛ اإذ يَقلَُّد الطق�س الممطر ك������ي تمطر ال�سماء. وكثيراً ما ح������دث اأمثال ذلك، 

بطرائ������ق ال تح�سى، في مختلف اأنحاء العالم قديم������اً وحديثاً، ال فيما يتعلّق بالمطر فح�سب، 

أي�ساً، كما يحّدثنا جيم�س فريزر، في »غ�سنه  أو يكرهه ا ن�سان ا بل فيما يتعلّق بكّل ما يرغبه االإ

مثلة الداّلة على عراقة ال�سحر واأ�سالته، في مجمل مناحي  الذهب������ي«، الذي احت�سن مئات االأ

ن�ساني.  الحياة، عبر التاريخ االإ

د. �سعد الدين كليب

والبحوث الدرا�سات 

لطة ال�شكل �شُ
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�ُشلطة ال�شكل

يجابي  وق������د كان للمحاكاة اأهمي������ة ق�سوى في ال�سلوك ال�سحري الف������ردي والجماعي، والإ

أّن المب������ادئ العامة لل�سحر ترتكز على  بي�������ض جميعاً. اإّن فريزر يوؤّكد ا
�سود والأ وال�سلب������ي، والأ

قانونين اثنين، هما قانون المحاكاة وقانون الت�سال؛ ففي حين يتوّلد ما ي�سّمى ب�سحر العدوى 

م������ن قانون الت�سال، وفحواه اإمكانية التاأثير ال�سحري في ال�سخ�ض من خالل ما يّت�سل به، 

�سخا�ض  �سنان واللبا�ض وال�سالح بالن�سبة اإلى الأ
عر والأ أو ما كان مّت�ساًل به من قبل، كال�سم وال�سَّ ا

الذين يراد التاأثير ال�سحري فيهم؛ يتوّلد ال�سحر التعاطفي من قانون المحاكاة، وفحواه اإمكانية 

أولئك الرجال الثالثة فوق  ، تماماً كما فعل ا
)2(
أو تقليده الح�س������ول على ال�سيء بمجّرد محاكاته ا

أو كما كان الهنود الحمر، في اأمريكا ال�سمالية، يفعلون حين كانوا يريدون اإيذاء  �سجر التّنوب، ا

أو الطين، ث������ّم يوخزون ال�سورة باأداة  أو الرماد ا �سخ�������ض ما، اإذ ير�سم������ون �سورته على الرمال ا

ذى نف�سه �سوف يقع على  أّن الأ ح������ادة، في المو�سع الذي يريدون اإيذاءه به، وهم عل������ى قناعة ا

. وال�سيء نف�سه تقريباً، من حيث المنحى ال�سحري نجده 
)3(
المو�سع نف�سه من �ساحب ال�سورة

فيم������ا كانت الفتيات ال�سربي������ات يفعلنه، في طرقات القرية، حيث يغّنين اأغنية طق�سية بقيادة 

واحدٍة منهّن مغطاٍة بالع�سب والورد واأوراق ال�سجر: 

نحن نم�شي في القرية

وتم�شي الغيوم في ال�شماء 

ن�شرع في م�شيتنا 

فام�شي يا غيوم اأ�شرع

ها قد اأدركتنا الغيوم

ورّوت الحنطة والعنب)4(

أو ال�ّسحرة واأفاعيلهم واأ�سنافهم  أ�سكاله، ا ل�سن������ا في معر�ض الحديث عن ال�سحر وتاريخه وا

ول منهما اأن مفهوم  أردن������اه من هذا التقديم هو توكيد اأمرين اثنين. الأ وم�ستوياته������م؛ ولكن ما ا

دب والنقد، عبر ردح طويل من الزمن، وحتى  ر�سطي، الذي اعتُِمد ف������ي الفّن والأ المح������اكاة الأ

بداعية، واإنما هو قبل ذلك  يوم النا�ض هذا تقريباً، لي�ض مفهوماً نقدياً خا�ّساً بتلك الحقول الإ

ولى، في �سعيها اإلى وعي العالم 
مفه������وم اعتقادي- �سحري، اعتمدته الب�سرية، منذ بداياتها الأ

مر الثاني  م������ن حولها، وف������ي �سعيها اإلى التاأثير فيه وال�سيطرة عليه، في الوق������ت نف�سه؛ اأما الأ

أو يتج�ّسد اإل بالفّن، ب�سرف النظر عن  أّن ال�سحر، بو�سفه اعتقاداً، لم يكن له اأن يتبدى ا فه������و ا
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أنه �سحر وفّن معاً؛ اإذ القناعة  أو ا أنه �سحر فح�سب، ا أو ا قناعة القائمين به باأن ما يفعلونه هو فّن ا

مثلة ال�سابقة ذات  نجاز ذو �سكل فني جمالي، وما الأ أّن الإ ف������ي مث������ل هذا لي�ست ذا اأهمية، بما ا

أّن للفنون ح�سوراً ملمو�ساً في الطقو�ض  الت�سال بالتمثيل والر�سم والغناء اإل مجّرد اإ�سارات اإلى ا

ن�ساني. ال�سحرية التي ت�سرب بجذورها في عمق التاريخ الإ

أّن ال�سلوك ال�سحري ال������ذي يعتمد قانون المحاكاة، بل حتى ذلك الذي يعتمد قانون  فبم������ا ا

أو كلمات،  أداء حركات ا أي�ساً، هو �سلوك طق�سي جماعي اأو فردي متكّرر، يقوم على ا الت�س������ال ا

�سياء والب�سر والحيوان؛  أّن له������ا تاأثيراً فاعاًل في الظواهر والأ أو ح������ركات وكلمات معاً، يُعتقد ا ا

أو  أو الرق�ض ا أّن تلك الحركات والكلمات تنتظ������م انتظاماً محّدداً ياأخذ �س������كل التمثيل ا وبم������ا ا

أّن ال�سلوك ال�سحري هو في ذاته �سلوك فني وجمالي،  أو الغناء، فاإن ذلك يعني ا أو ال�سعر ا الر�سم ا

واإن لم تكن اأغرا�سه فنية وجمالية. 

نه فعل جمالي، من حيث  اإن������ه فعل جمالي من حيث ال�سكل، نفعي من حي������ث الوظيفة. ولأ

ال�س������كل، فلنا اأن نتوّقع ح�سور المتعة الجمالية في������ه، بم�ستوى ما، من دون اأن تكون مق�سودة 

أنها متعة جمالية. اإذ اإّن اإنجاز ال�سكل  لذاته������ا، ومن دون اأن تكون قد وعيت بال�سرورة عل������ى ا

أو المحاكي الذي  نجاز، فكيف باإنجاز ال�سكل ال�سبيه ا في ذاته يوّلد متعة خا�سة، هي متعة الإ

يُعتق������د بحمولته ال�سحرية الموؤّث������رة، من جهة، والذي يدّلل على الق������درة والمهارة والحتياز 

أّن فنان ذلك  أ�سار اإليه بقوله: »ول بّد ا أرنولد هاوزر قد ا جميعاً، من جهة اأخرى؟! وهو ما كان ا

الع�سر - اأي الع�سر الحجري القديم- الذي كان هدفه الوحيد فعالية ال�سحر، كان يجد ر�ساء 

أنها  أنه كان ينظر اإلى ال�سفة الجمالية فيه على ا جمالياً معّيناً في عمله، حتى على الرغم من ا

و�سيلة لغاية. واأو�سح تعبير عن هذا الموقف هو العالقة بين المحاكاة وال�سحر في الرق�سات 

.
)5(
الدينية لل�سعوب البدائية«

أ�سكالً فني������ة محّددة، هي نف�سها الفنون الت������ي نعرفها اليوم تقريباً،  اإّن اتخ������اذ ال�سحر ا

- الجمالي قد 
ّ
أّن ال�سكل الفن������ي كالرق�������ض والتمثي������ل والر�سم والغناء وال�سع������ر، يحيل على ا

غرا�ض  ا�ستوعب الوظائف ال�سحرية كلّها، �سواء منها ما تعلّق بالفرد والجماعة، وما تعلّق بالأ

النفعي������ة الخا�سة والعامة، من مثل الحرب وال�سل������م، وال�سيد والقطاف، وال�سحو والمطر، 

نجاب، والموت وال������ولدة... اإلخ. اإّن  وال�سّح������ة والمر�������ض، والحّب والكراهية، والعق������م والإ

ا�ستيعاب������ه هذا يعني قدرته الفائقة على القيام بالوظيفة ال�سحرية الموكولة اإليه، فهو الذي 
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ي�سه������م في الن�سر وال�سي������د والخ�سب والحّب والولدة، وهو ال������ذي يمنع الهزيمة والجدب 

والمر�������ض والعقم... اإلخ. فال�سلوك الجمالي هو الذي يفعل ذلك كلّه، واإن يكن منظوراً اإليه 

أنه �سلوك �سحري.  على ا

أنه ال�سكل المادي الذي تو�ّسل به ال�سحر  أو ا أّن الفّن اأ�سل في ال�سحر، ا اإذن، اإننا نذهب  اإلى ا

أرن�ست في�سر، في حديثه عن  داء وظيفت������ه المنوطة به. وه������و ما يجعلنا نختلف مع ما يقوله ا لإ

أّنه »�سيئاً ف�سيئاً، وب�سورة غير منظورة، انق�سم ال�سحر اإلى دين وعلم  عالقة الفّن بال�سحر، من ا

أنه فّن  �سافة اإلى ا أّن ال�سحر »علم زائف بالإ ، وهو ما كان فريزر قد وقف عنده موؤّكداً ا
)6(
وفّن«

.
)7(
مهي�ض«

�سياء، وفي التاأثير  أّن ال�سحر محاولة معرفية زائف������ة في وعي الظواهر والأ ل �س������ّك في ا

و اإنَّ ال�سحر 
أ ي�س������اً، ولكن هذا �سيء، والقول اإنَّ الفّن قد خرج من »عب������اءة« ال�سحر، ا

أ فيه������ا ا

ف������ّن مهي�ض، �س������يء اآخر تماماً. اإّن هذا القول ينطلق من فهم مح������ّدد يرى في الفّن فعالية 

ن�سانية، مثل ال�سحر والدين  جمالية قائم������ة بذاتها، ومتمايزة عن �سواها من الفعالي������ات الإ

ي اإنَّ ذلك 
والعل������م والطّب والأخالق، وهو ما �سارت اإليه الفن������ون الجميلة منذ اأمد بعيد؛ اأ

�سكال والوظائ������ف الجمالية معاً معياراً يقي�ض عليه  الفه������م يرى في الفنون الجميلة ذات الأ

أو�سع  أو المعا�سر عنه، وهو ا أو�سع من مفهومنا الحديث ا أّن الفّن ا فنون ما قبل التاريخ. غير ا

أ�سكال، واأنماط وم�سمونات. هذا من جانب، ومن جانب اآخر  اأي�ساً من اأن نحّدده بوظائف وا

ف������اإّن الفنون الجميلة ل ت�ستنفد وحدها مفهوم الفّن عامة. فثمة الفنون الزخرفية والفنون 

أو�سع انت�س������اراً في الحياة الجتماعية اليومية  التطبيقي������ة التي هي، بتنّوعها ال�سديد جداً، ا

من الفنون الجميلة.

�سكال الفنية- الجمالية فيها.  اإّن الوظيفة النفعية المبا�س������رة للفنون التطبيقية ل تنفي الأ

�س������كال هي التي ت�ستوعب تل������ك الوظيفة اأ�ساًل، وكلم������ا ا�ستوعبتها على النحو  ب������ل اإّن هذه الأ

أّن فنون الرق�ض والتمثيل  أكث������ر وظيفية وجمالية في الوقت نف�سه. ول نعتقد ا ف�س������ل، كانت ا الأ

أ والموؤدى، عن  والر�س������م والغن������اء ذات الحمولة ال�سحري������ة- النفعية تختلف، من حيث المب������دا

الفنون التطبيقية. فنحن، في الحالتين، اأمام ر�سالة نفعية ذات �سكل جمالي. لكّن هذا ال�سكل 

أدائها، اإلى حّد ل يمكن  أداء وظيفته النفعية. اإّن له فاعلية كبرى في ا الجمالي لي�ض محايداً في ا

ف�سل من دونه.  فيه اأن توؤّدى بال�سكل الأ
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يقونات والمو�سيقا  وما يق������ال في الفنون التطبيقية يق������ال اأي�ساً في الفنون الدينية مث������ل الأ

الكن�سي������ة، وفّن التالوة والرق�ض ال�سوفي، وكثي������ر كثير من الطقو�ض الدينية الحركية، مما يمكن 

د ا�سطالحياً بالفنون الدينية. وكاأننا نقول بذلك، وهو  ن يدخل تحت الفنون التطبيقية، واإن ُحدِّ
اأ

أّن ان�سحاب الوظيفة  �سل في الفنون الجميلة، غير ا م������ا نقوله فعاًل، اإّن الفنون التطبيقية ه������ي الأ

 
ّ
النفعي������ة المبا�سرة منها، هو الذي كّر�سها فنوناً قائمة بذاتها، اأي هو الذي نقلها من م�ستوى فني

دب. نفعي اإلى م�ستوى فني جمالي، فكانت لدينا فنون الرق�ض والمو�سيقا والتمثيل والر�سم والأ

أنه  أو ا أّن في�س������ر وفريزر و�سواهما ممن يقول بخروج الفن م������ن عباءة ال�سحر ا ل �س������ّك في ا

فّن مهي�ض، اإنما يريدون توكيد العالقة الوطيدة بين الفّن وال�سحر منذ فجر التاريخ، وهو ما 

�سبقية التاريخية لل�سحر على الفّن،  أّن نق������ول بالأ أي�ساً. ولكن ثمة فرق كبير بين ا نقول������ه نحن ا

وبتبعية الفّن لل�سحر كذلك، وبين اأن نقول بالتزامن والتالزم بين الفّن وال�سحر، وكذا بين الفّن 

والدين، على النحو الذي لم يكن ممكناً فيه الف�سل بينهما.

أو اعتق������اداً، فاإّن الفّن هو  أو تفكيراً ا �سب������ق اإيماناً ا
ف������اإذا كان ال�سح������ر، ومثله الدين، هو الأ

أو دونما �سورة  أو دين دونما �سكل فني، ا أو �سلوكاً؛ فلي�ض هنالك �سحر ا أو تعبيراً ا �سبق �سكاًل ا الأ

أو القول. وقد تكون النقو�ض والزخ������ارف والمدافن والمعابد ال�ساربة في  جمالي������ة في الفعل ا

ّي منهما على  �سبقية الزمنية لأ عم������ق التاريخ داّلة ف������ي ذاتها على ذلك. وهو ما يعني انتفاء الأ

خر، ليتاأّكد التزامن والتالزم بينهما؛ ولكن في حين يتحّدد هذا بالتفكير والعتقاد، يتحّدد  الآ

نجاز.  ذاك بال�سكل والإ

أو   اأو جمال������ي في فعل اأو قول اأو حركة ا
ّ
أل������ة المفهوم وال�سطالح على ما هو فني أم������ا م�سا ا

أل������ة تاريخية ومجتمعية خا�سة، قد ن�ستفيد منها في فهم الطبيعة الفكرية  �سكل ما، فهذه م�سا

أو تنفي وجود  أو تلك من المراحل التاريخي������ة، ولكنها ل توؤكد ا والثقافي������ة المهيمنة على هذه ا

�سل في الفّن. �سكال ذات البنى المتما�سكة والمنتظمة التي هي الأ الأ

أو الدين، فيما  أو الوظيفة، وهي هنا ال�سحر ا اإّن ال�ستهان������ة بال�سكل، لم�سلحة الم�سم������ون ا

طر الفنية- الجمالية  يتعلّق بال�سعوب القديمة والبدائية خا�سة، هي التي تكمن وراء تهمي�ض الأ

أّنها واقعة تحت �سرط الحاجة البيولوجية  وبعّدها �ساأناً عر�سياً، لدى تلك ال�سعوب، تحت حّجة ا

وال�سرورة الطبيعية؛ وذلك على الرغم من ح�سور �سلطة ال�سكل لديها على نحٍو لفت للنظر، 

�سلحة، وانتهاء بعنا�سر الطبيعة كلها.  لب�سة والأ قنعة والأ بدءاً بالزينة والأ
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أو  أب�سط عنا�سر الطبيع������ة مثاًل ل يمكن اأن يتمّت������ع بطاقة »�سحرية« ا فالحج������ر ال������ذي هو ا

؛ وغالباً 
)8(
حجار، بخ�سائ�ض �سكلية ولونية مميزة »روحية« خا�سة، ما لم ينفرد عن �سواه من الأ

ن�سان ومهارته  أ�سكال وتكوينات متمّيزة، واأحياناً تتدّخل يد الإ حجار »المبّجلة ذات ا ما تكون الأ

حجار  �سلحة، كم������ا وتتمّتع الأ دوات ال�سوانية والأ الفني������ة ف������ي ت�سكيلها كما هو الحال ف������ي الأ

. فما لي�ض له »�س������كل فني« متمّيز، حتى في 
)9(
النيزكي������ة بمكانة خا�س������ة وتعدُّ م�سدراً للبركة«

أو �سحري. وقد يكون من المفيد اأن نذكر، في هذا  الحجر، ل ي�سلح اأن يكون ذا تاأثير روحي ا

�سالم قد اأولعت  أّن العرب قبل الإ �سنام، من ا المق������ام، ما كان ابن الكلبي قد ذكره، في كتاب الأ

أربعة اأحجار فنظر اإلى اأح�سنها فاتخذه  �سن������ام، »فكان الرجل، اإذا �سافر فنزل منزلً، اأخذ ا
بالأ

أو يبني بيتاً  ؛ وكذلك فمن لم يكن ي�ستطيع اأن يّتخذ �سنماً ا
)10(
 لِق������ْدره«

ّ
أثافي رّب������اً، وجعل ثالث ا

يطوف حوله »ن�سب حجراً اأمام الحرم واأمام غيره، مما ا�ستح�سن، ثم طاف به كطوافه بالبيت. 

.
)11(
ن�ساب« و�سّموها الأ

أو المحاكي في ال�سلوك الجتماع������ي يتمّتع بطاقة �سحرية، فاإّن  ف������اإذا كان ال�سكل ال�سبيه ا

أو المتمّيز، في عنا�سر الطبيعة، هو في ذاته مادة �سحرية اأو روحية؛ وهو ما  ال�س������كل الخا�ض ا

أّن التاأثير المعنوي   عامة ذو طاقة موؤثرة ح�سي������اً ومعنوياً. وبما ا
ّ
أّن ال�سكل الفني يترّت������ب عليه ا

يرتبط بالقيمة الرمزية لل�سكل، وهذه ل يمكن فهمها بمعزل عن الخ�سائ�ض ال�سكلية من جهة، 

وع������ن طبيعة المنظومة الثقافي������ة- الرمزية لل�سعوب القديمة من جهة اأخرى، فمن البدهي اأن 

أّن تلك القيمة متغّيرة  تتداخ������ل القيمة الرمزية في الخ�سائ�ض ال�سكلية، ف������ال تتمايزان. غير ا

أّن  ومتبّدل������ة، بح�س������ب الزمان والمكان، اأي بح�س������ب المنظومة الثقافية- الرمزي������ة، في حين ا

ال�سكل ثابت ن�سبياً، وغالب������اً ما ي�ستطيع ا�ستيعاب القيم الرمزية الجديدة بخ�سائ�سه ال�سكلية 

نف�سه������ا؛ اأي يمك������ن اأن تحّل القيمة الدينية لل�سكل محّل القيم������ة ال�سحرية، كما يمكن اأن تحّل 

أ اأي تغيير على ال�سكل، من حيث الخ�سائ�ض  أو تلك، من دون اأن يطرا القيمة الفكرية محّل هذه ا

- الجمالي. 
ّ
والتاأثير الح�سي

�سا�س������ي لل�سلي������ب مثاًل لم يتغّي������ر، عبر تاريخه ال�سارب ف������ي القدم، وقبل  اإّن ال�س������كل الأ

أو  الم�سيحي������ة ب������اآلف ال�سنين، على الرغم م������ن وجود ال�سليب المعق������وف وال�سليب الوردي ا

أّن وظائفه  أو الحلقة و�سكل ال�سليب الم�سيحي المعروف؛ غير ا الم������وّرد وال�سليب ذي العروة ا

تع������ّددت بتعدد المراحل التاريخية التي مّر بها؛ فمن الوظيفة ال�سحرية بو�سفه تعويذة ورقية 
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�س������ّد الموت، وبو�سفه امتالكاً للطاقة الم�سّعة المقد�س������ة، اإلى الوظيفة الدينية بو�سفه رمزاً 

بدية، ورمزاً للخ�سب، وكذلك رمزاً لثنائية الخير وال�سر المتعامدة  ألوهي������اً �سم�سياً، ورمزاً لالأ ا

�ساقولي������اً واأفقي������اً، اأي اأهورا مازدا واأهريمان. حتى في تاري������خ الم�سيحية نف�سها، فاإّن رمزية 

لهية  لهي������ة، ثم اإلى رمزه اإلى القوة الإ ال�سلي������ب اختلفت عّدة مّرات، فمن رمزه اإلى الكلمة الإ

. ومع تحّولت ه������ذه الوظائف والرمزيات لم 
)12(
لم والفداء ومج������د اهلل، ثّم اإلى رم������زه اإلى الأ

يفق������د ال�سليب تاأثيره الجمالي بو�سفه �سكاًل تزيينياً جمالياً في الر�سوم الجدارية والزخارف 

واني وفّن العمارة. والأ

وبه������ذا المعنى ف������اإّن رق�سة ال�سيد وتمثي������ل الطبيعة ور�سوم الفرائ�������ض واأغاني المطر 

والتعاوي������ذ والتمائ������م هي فنون بقدر ما ه������ي ممار�سات �سحرية، وهي فن������ون بقدر ما هي 

أو دي������ٌن؛ ول �سيما بعد ان�سحاب  أنها �سحٌر ا أي�س������اً. اإذ اإنها فنون اأكثر من ا ممار�س������ات دينية ا

أ�سكالها الفنية. هذا م������ا نجده اأي�ساً في  أو الدينية منها، م������ع ا�ستمرار ا القيم������ة ال�سحري������ة ا

�سط������ورة، بع������د ان�سحاب العتقاد الدين������ي منها، حيث ل يبقى فيه������ا اإل ال�سكل ال�سردي  الأ

مكنة. ولكن لم يكن لها  - الجمالي بما يحمله من تجربة اإن�سانية وفكرية عابرة للتواريخ والأ

ذلك لول الخ�سائ�ض ال�سكلية الفنية.

ّ ل يوؤدي اإذن اإلى انهدامه، 
اإّن ان�سحاب الوظيفة ال�سحرية، والنفعية عامة، من ال�سكل الفني

أكثر فاأكثر؛ وقد تكون مقتنيات المتاحف  اأو فقدانه الطبيعة الفنية- الجمالية. بل لعلّه يوؤّكدها ا

دوات نفعي������ة البحت، مثل ال�ُمدى والفوؤو�ض  دّلة على ذلك، اإذ تغدو حتى الأ
ثري������ة اأو�س������ح الأ الأ

أّن هذا  واني الفخارية، ذات طبيعة جمالية �سرف تقريباً بالن�سبة اإلينا. ونعتقد ا
والمالعق والأ

يع������ود اإلى ما يمكن ال�سطالح عليه ب�سلطة ال�سكل. وهي �سلطة تمثيلية و�سلطة ا�ستبدالية في 

الوقت نف�سه.

اأما �سلطة ال�سكل التمثيلية »فهي ا�ستيعابه رمزياً، عبر التعميم والتجريد، للذات والمو�سوع 

يٌّ منهما كينونته الخا�سة. فهو �س������كل توجد فيه الذات وعياً، مثلما يوجد 
م������ن دون اأن يفقد اأ

فيه المو�سوع قيمًة، ولكنه م�ستقّل عنهما معاً. اإنه هو هو، مثلما هو هما في الوقت نف�سه. اإّن 

كونه ه������و هو يفتح الباب ل�سلطته ال�ستبدالية التي تعني بالتحديد ا�ستبدال الذات والمو�سوع 

بال�سكل، وذلك عبر التج�سيد والختزال. اأي يتّم تعيينهما في �سكل قائم بذاته م�ستقّل عنهما، 

 .
)13(
له كينونته و�سيرورته الخا�ستان به«



21 الـعــدد 693 حزيران  2021 

�ُشلطة ال�شكل

لوهة عامة،  لهة القديمة، ولمفهوم الأ وثان مثاًل، في تمثيلها لالآ �سنام والأ ذل������ك هو حال الأ

له،  أو المعدن مت�سّكاًل بهيئة ما. فلي�ض ال�سنم هو الإ أو الفخار ا وف������ي ا�ستبدالها اإياها بالحجر ا

أّن ال�سلطة ال�ستبدالية تجعل ال�سنم، مع تر�ّسخ  أو لقّوت������ه الروحانية؛ غير ا واإنم������ا هو تمثيل له ا

�سل  له و�سورته، فال�سورة حلّت محّل الأ أو بيت الإ له نف�سه ا ذهان والنفو�ض، هو الإ �سكله في الأ

، في العالقة بين الطوطم و�سورته، 
ّ
دون اأن تلغيه بال�سرورة. ولعّل ذلك يتو�ّسح على نحو جلي

أ�سّد قدا�سة  ف������ي الديانات الطوطمية؛ اإذ اإّن �سورة الكائن������ات الطوطمية، الحيوانية والنباتية، ا

أبناء الع�سيرة حول �سورة طوطمهم ليتعّبدوها،  . ففي حين يجتمع ا
)14(
من تلك الكائنات نف�سها

 نف�سه، والذي تمّثله ال�سورة اأ�ساًل، فذلك 
ّ
فاإنهم ل يفعلون ذل������ك اأمام الكائن الطوطمي الحي

أّن تمثيالت الطوطم  الكائ������ن ل يظهر في طقو�ض عبادت������ه اإل ب�سكل هام�سي جداً؛ ما يعن������ي ا

 .
)15(
 نف�سه
ّ
أ�سّد فاعلية من الطوطم الحي الت�سويرية ا

اإذن، ف�سلطة ال�سكل هي قدرته على ا�ستيعاب الذات والمو�سوع والم�سمون، وعلى ال�ستقالل 

عنه������ا في الوقت نف�سه؛ وهي قدرته اأي�ساً على التاأثي������ر الجمالي الح�ّسي والمعنوي، المبا�سر 

وغير المبا�سر، بما يتمّتع به من خ�سائ�ض �سكلية، وبما يحتمله من قيم ووظائف رمزية ونفعية 

كذلك. فمن البدهي، وهذه الحال، اأن يكون لل�سكل الفني ذلك الح�سور الجمالي الخطير في 

�سواق، وفي الطبيعة وال�سناعة جميعاً.  ذواق والأ ال�سحر والدين والفّن، وفي الأ
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ن�ساني. �سياء الطبيعية والفنية والهند�سية والعددية والمجردة، عبر التاريخ الإ مجمل الظواهر والأ

)13(- كلي������ب، �سعد الدين: تراثنا والجم������ال- مختارات من الفكر الجمالي القديم، دائ������رة الثقافة، ال�سارقة، 

2018، �ض 34.

)14(- المرجع نف�سه، �ض 35.

)15(- ال�سواح، المرجع ال�سابق، �ض 87.
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ا  ن�سان عمَّ ف���ي الوق���ت الذي كان اأن�س���ار االتجاه الوراثي يبحثون ف���ي البنية الع�سوي���ة للإ

ورث���ه ع���ن اأ�سلفه من �سمات نف�سّي���ة وذكاء، وي�سّممون بحوثهم لتقدير ن�سيب���ه منها، والتنبوؤ 

آخ���رون اإلى اأن محددات وعيه تكمن  بم�سي���ره، وبمكانت���ه في المجتمع م�ستقبًل، ذهب علماء ا

ن�سان، يكون، ح�سب  ن�س���ان، في و�سطه المحيط، اأي في مجتمع���ه تحديدًا. فهو، اأي االإ خ���ارج االإ

اعتقاده���م، كل���وٍح اأبي����ش، اأو قالب �سم���ع ينق�ش المجتمع علي���ه ما ي�س���اء، واإن قدراته و�سماته 

د، فيم���ا بع���د، من خ���لل تفاعله مع مجتمع���ه، وردوده على ما يتلقاه م���ن محيطه من  تتح���دَّ

منبهات.

هذه النظ������رة اإلى النف�س لي�شت جديدة على ثقافة الب�شرية عامة، وال دخيلة على ثقافتنا 

خا�شة. وهي تتبدى في معار�شة بع�س مفكرينا منذ زمن بعيد لما تناقله تاريخ الفكر العالمي 

�شياء التي خبرتها في العالم العلوي بف�شل ملكة  أو النف�س ت�شتعيد الظواهر واالأ من اأن الروح ا

التذكر التي تزّود بها قبل اتحادها بالبدن، ذلك ما ج�ّشده موقف اإخوان ال�شفا حيال نظرية 

ن�شان قبل  اأفالط������ون في المعرفة، ونفيهم وجود قدرات اأو معارف ب������اأي �شورة كانت لدى االإ

أيهم،  والدته. وما يتمتَّع به في مجرى حياته من قوى نف�شية، ويحمله من معارف اإن هو، في را

 اأخَرَجُكم من ُبُطون 
ُ
. وهم، في هذا، يحتكمون اإلى قوله تعالى: {واهلل

ّ
اإال ثمرة ن�شاطه الح�شي

د. بدر الدين عامود

والبحوث الدرا�سات 

دور املجتمع يف تكّون الوعي وتطّور وظائفه
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ُكْم َت�ْشُكُروَن} )�سورة النحل،  فِئَدَة َلَعلَّ اَر والأ ب�شَ ْمَع والأ َهاِتُكْم ل َتعَلُموَن �شيئًا َوَجَعَل َلُكُم ال�شَّ اأمَّ

ية 78(، )4، �ض384(. الآ

ه  راء رينيه ديكارت وتوما�ض هوبز وج������ون لوك بما عدَّ
آ وبع������د م������رور ب�سعة قرون ج������اءت ا

أ�س�ض نظريات في النف�ض الب�سرية واأ�سلها وماهيتها فقد انطلقت هذه النظرية من  موؤرخ������ون ا

أتباعها، �سوى  فكار. فما الت�سورات، بالن�سبة اإلى ا
فك������رة الترابط لتف�سير ظهور الت�سورات والأ

فكار هي �سل�سلة من الت�سورات المركبة  ح�سا�سات الب�سيطة المترابطة. واإن الأ مجموعة من الإ

و المعقدة التي ترتبط فيما بينها وفق قواعد معيَّنة.
أ ا

وبو�سع الباحث اأن يلم�ض ب�سمات النظريات الرتباطية، القديمة منها والحديثة، وفي مقّدمها 

نظري������ة اأر�سطو، وا�سحًة في تعاليم المدار�ض والتجاهات ال�سيكولوجية، مت�سافرًة على نحو ما 

حياء وارتقائها. وربما تكون هذه الب�سمات اأكثر و�سوحاً في  فكار الجديدة حول ن�سوء الأ م������ع الأ

فكار التي �ساغ منها جون وات�سون )1878 ����� 1958( نظريته ال�سلوكية. والواقع اأن  المب������ادئ والأ

نت الخلفي������ة التي برز عليها بناوؤه  عنا�س������ر البيئة العلمي������ة والفكرية التي ن�سط فيها وات�سون كوَّ

النظ������ري. فالرجل كان منذ يفاعته �سغوف������اً بدرا�سة �سلوك الحيوان من مواقع الر�سد الفيزيائي 

��� الكيميائي التي اأقامها جاك لوب، وا�ستخدام مفاهيم البيو�سيكولوجيا التي برع روبرت بيرك�ض 

في ا�ستقاقها للتعبير عن م�ساهداته ل�سلوك الحيوانات العليا �سمن ال�سروط التجريبية.

آثار ما كان يجري من حوارات حول مظاهر ال�سلوك الحيواني  لي�������ض �سعباً ت�سّور م�ساحة ا

في ظّل تلك ال�سروط الم�سطنعة التي كان يعّدها وات�سون وزمالوؤه في تكوين قناعاته بالنتائج 

ن�سان. ول ريب في اأن العترا�ض على  التي كانوا يخل�سون اإليها، وتعميمها لحقاً على عالم الإ

اأن يك������ون الوع������ي مو�سوعاً لعلم النف�ض، الذي اأخذ يقوى بت�س������ارٍع لفٍت، دعم تلك القناعات، 

ن�سان والحيوان، واإخ�ساع جميع تجليات �سلوكيهما  و�سّجع على ردم الهوة الفا�سلة بين عالمي الإ

اإلى قوانين واحدة.

يُ�س������اف اإلى ذلك تاأثير الفل�سفتي������ن: الو�سعية والبراغماتية في توجه������ات هوؤلء العلماء، 

ول�سّيما تجاهلهما جوه������ر مو�سوعات الدرا�سة، واقت�سارهما على درا�سة �سفاتها الخارجية، 

أثر البراغماتية،  دراك الح�سي فيها، واإل������ى ا ودعوتهم������ا اإل������ى تركيز الهتمام نحو ما يثي������ر الإ

أ�سار ج. ميللر بقول������ه: »ال�سلوكية هي النظرية  ب�سفته������ا فل�سفة نا�سئ������ة، في النظرية ال�سلوكية ا

البراغماتية في النف�ض«، )3، �ض228(.



2� الـعــدد 693 حزيران  2021 

دور المجتمع في تكّون الوعي وتطّور وظائفه

اأمران ي�ستوقفاننا في المقالة التي ا�ستهل بها وات�سون موؤلفاته، وعر�ض فيها مبادئ نظريته 

مر  واأفكاره������ا، ون�سرها عام )1913م( تحت عنوان »عل������م النف�ض كما يراه ال�سلوكي«. يتعلق الأ

ول بمو�سوع علم النف�ض، والثاني بمنهاجه وطرائقه. الأ

يعار�������ض وات�سون نظري������ات علم النف�������ض ومدار�سه، ويعي������ب عليه������ا ا�ستعمالها مفاهيم 

دراك والتفكير وال�سعور  �سيكولوجية، هي، في اعتقاده، من موروثات القرون الو�سطى، مثل الإ

والذاكرة... اإلخ.

أنه حان الوقت للتخلي عنها، وا�ستعمال م�سطلحات �سلوكية جديدة منا�سبة. فال�سلوك  ويرى ا

الظاهري، القابل للمالحظ������ة المو�سوعية والقيا�ض، بالن�سبة اإليه، ولي�ض الوعي ووظائفه، هو 

أ  ما يتوجب على علم النف�ض الهتمام به ودرا�سته. واإن عليه، كي يكون علماً مو�سوعياً، اأن يبدا

ن�سان في رّده  أو النعكا�ض الذي ي�سدر عن الإ �سا�سية لل�سلوك، اأي ال�ستجابة ا بدرا�سة الوحدة الأ

على منبهات العالم الخارجي. واأن يُحّل م�سطلحات، مثل المهارة والعادة محل الم�سطلحات 

التقليدية البالية. كتب وات�سون يقول: »علم النف�ض كما يراه ال�سلوكي، فرع مو�سوعي وتجريبي 

مح�������ض من فروع العلوم الطبيعي������ة. هدفه النظري التنبوؤ عن ال�سل������وك و�سبطه... ويبدو اأن 

الوق������ت ق������د حان ليتخل�ض عل������م النف�ض من كّل اإ�س������ارة اإلى ال�سعور، وم������ن مالحظة الحالت 

�سارة اإلى )ال�سعور( و)الحالت النف�سية(  النف�سي������ة... اإن من الممكن كتابة علم النف�������ض دون الإ

رادة( و)الت�س������ور( وما اإلى ذلك... من الممكن كتابته �سمن  و)النف�������ض( و)فحوى الخبرة( و)الإ

«... )2، �ض92(.
)1(
حدود )المثير وال�ستجابة( و)تكوين العادات(

وفيم������ا يتعلق بمنه������اج البحث في علم النف�ض، فقد رف�ض وات�س������ون منهاج ال�ستبطان. 

آراء الباحثين والموؤرخين حول المنهاج  ولكنه لم يقترح منهاج������اً بدياًل. وثمة اختالف في ا

أنه كان اأميل اإلى ا�ستخدام  رجح ا طفال والحيوانات. والأ الذي ا�ستخدمه في درا�ساته على الأ

منهاج النعكا�سات الحركية الذي �سار عليه بختيرف �ساحب المدر�سة النعكا�سية الرو�سية، 

مر الذي  ن�سان والحيوان، الأ ب�سبب تاأكيد هذا المنهاج الجان������ب الحركي من ا�ستجابات الإ

يتف������ق مع نظرته اإلى مو�سوع علم النف�ض واهتمامه بدرا�سة ال�ستجابات الع�سلية والغددية 

ح�سراً.

يق������ّرر وات�سون اأن ال�سلوك يتكّون تدريجياً في مج������رى حياة الفرد نتيجة ردود اأفعاله على 

فعال ه������ذه بالتدريب، وتكت�سب المه������ارات المختلفة  المنبه������ات الخارجية. وتتع������زز ردود الأ
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ن�س������ان بف�سل تكرار ا�ستجاباته وف������ق نظام يتنا�سب مع ظهور المنبه������ات وتاأثيرها في  م������ن الإ

ت�سل�س������ل معين، واإنَّ معرفة محتوى المهارة، وتعيين المنبهات التي تتاألف منها، وما تتطلبه من 

ا�ستجاب������ات، وتقديم المنبهات فال�ستجابات وف������ق ترتيب معين، وح�سب ت�سل�سل زمني محدد، 

اإجراءات �سرورية لنجاح عملية تعلّم تلك المهارة.

طفال المهارات  وعلى �سوء ذلك يعلن وات�سون دون تردد عن اإمكان اإك�ساب مجموعة من الأ

الت������ي ت�ستدعيه������ا المهن والحرف المختلفة، واإعدادهم على النح������و الذي يريد، فيجعل منهم 

اء والح������ّداد واللّ�ض... اإلخ. ما ق�سده رائد ال�سلوكية هو اأن للتعليم  الطبي������ب والمحامي والحذَّ

أو وراثي، القول الف�سل في  ّي عامل اآخر، فطري ا ال������ذي يقدمه المجتمع اإلى الطفل، ولي�ض لأ

ن�سان وتطوره. تكّون �سلوك الإ

وجدت اأفكار وات�سون اأ�سداًء اإيجابية وا�سعة اإلى حّد جعلها تحتّل مكانة الّريادة في الفكر 

مريك������ي المعا�سر. وهذا ما عّبرت عنه �سحيفة »نيويورك تايمز« بو�سوح حينما ذهبت اإلى 
الأ

اأن وات�سون د�ّسن، بنظريته ال�سلوكية، بداية ع�سر جديد في تاريخ الفكر الب�سري. وعلى الرغم 

من مح������اولت اأجيال من المريدين والموالين لها تنقيحه������ا واإدخال تعديالت عليها، واإ�سافة 

�سا�سي������ة التي ق�سرها �ساحبها على المنبه وال�ستجابة،  عنا�س������ر جديدة اإلى وحدة ال�سلوك الأ

فاإنها ظلت حتى الوق������ت الراهن توؤكد الدور الحا�سم للتعليم والتدريب، وتنفي اأي دور للوراثة 

في ن�ساأة ال�سلوك وارتقائه.

ن�سان من انعكا�سات، اإنما  وهن������ا يلتقي بختيرف مع وات�سون، اإذ تاأكي������ده اأن كل ما يملكه الإ

يكت�سبه من خالل تفاعله مع الواقع الخارجي. ولعل و�سف مدر�سته بالنعكا�سية يج�ّسد روؤيته 

اإل������ى طبيعة النف�ض وم�سدرها، التي كر�ض جميع اأعمال������ه للبرهان على �سوابية فر�سيته التي 

لف مما لدينا من عمليات واعية اأو غير  أ �سيت�سينيف الذي يرى اأن )999( بالأ �ساغها على مبدا

واعية، هي انعكا�سات الواقع الخارجي في اأدمغتنا.

وهكذا يجد الباحث في علم النف�ض نف�سه اأمام اتجاهين متعار�سين تماماً ظاهرياً. اأحدهما 

خر،  أو تح�سينها بالتربية، والآ ي�سّر على موروثية �سمات ال�سخ�سية، واأن ل �سبيل اإلى تعديلها ا

عل������ى العك�ض، ينف������ي دور الوراثة في تكوين ه������ذه ال�سمات، وينيط مهم������ة تكوينها وتطويرها 

بالتربية والتعليم. اإل اأن النظرة المتاأنية اإلى موقف كل منهما من الطفل تك�سف عن اتفاقهما 

ح������ول �سلبيته، فهو، في ت�سور ممثليهما، يبدو طرفاً منفعاًل، �سلبياً في عملية تطوره النف�سي. 
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أنه، في  واإن م�سيره، كما يراه التجاه الوراثي، يتوقف على ما تجود به الوراثة عليه، في حين ا

نظ������ر التجاه الجتماعي، رهن بما يوفره المجتمع له من �سروط واإمكانات مادّية، وبذا تحّول 

الطفل الب�سري، ح�سب ت�سوير ف. كالو�ض اإلى كرٍة يتقاذفها فريقان.

م������ا زالت الحوارات محتدمة، وما زالت النهاي������ة ال�سعيدة بعيدة، فما من مواقف م�ستجدة 

فق، تغادر اأجيال وتدخل اأجيال من العلماء حلبة الحوار، وت�سجل هنا وهناك  واعدة تلوح في الأ

أو التعديالت. لكنها ل تبرح الق�سور ول تتعداها ولو قلياًل نحو العمق. وبدل  �سافات، ا بع�ض الإ

الم�سي فيه وت�سريع اإيقاعاته، كما يفتر�ض ويرغب اأن�سار التقدم، تراجع، كما نوهنا في مقال 

�سابق، اأمام �سخب حوارات اأُخرى لي�ض للتقدم �� كما يلوح ��� اأي م�سلحة فيها.

أف������كاراً، كان يمكن لها في حال ا�ستمراريته ورعايته اأن تثمر نظرية  أزه������ر الحوار من قبل ا ا

متط������ورة، وتح�سد نتائج ميدانية مفيدة للب�سرية. فقد تمكن هنري بييرون )1881 ��� 1964م(، 

ولى من القرن الع�سرين، من اإحداث نقلة 
بف�س������ل الندوات واللقاءات التي جرت في العقود الأ

مهم������ة في نظريت������ه اإلى النف�ض، واإلى مهم������ة العلم الفتي الذي يّتخذها م������ادًة لدرا�سته. ففي 

نَّ من ال�سرورّي اأن توكل 
أ بداي������ة ن�ساطه العلمي رف�ض اأن يدر�ض الوعي درا�سًة ذاتي������ًة، ووجد ا

فكار الجديدة التي جاءت  أ�سكال ال�سلوك الب�سري والحيواني. وتحت تاأثي������ر الأ مهم������ة درا�سة ا

به������ا نظريات التط������ور واأعمال بافلوف وبيير جاني������ه حول وحدة النف�ض والفع������ل، تو�سل اإلى 

وجود بعدين لل�سلوك: البعد التنفيذي )الحركي(، والبعد التوّجهي )النف�سي(. وعلى �سوء هذه 

الكت�ساف������ات لم تعد مهمة علم النف�ض، ف������ي نظره، مقت�سرًة على الجانب ال�ستجابي فح�سب، 

بل اأ�سبحت ت�سم������ل درا�سة ا�ستجابة الع�سوية واأفعالها تحت تاأثير ال�سروط المتغّيرة، وقوانين 

الن�ساط النف�سي باأوجهه المتعددة وم�ستوياته المختلفة.

م������ا يلفت النتباه ل������دى ا�ستعرا�ض موقف بييرون حيال عوامل ن�س������اأة النف�ض وتطّورها هو 

ي دور للوراثة  معار�سته ال�سدي������دة للنظريات الوراثية، العرقية والعن�سرية، ونفي������ه المطلق لأ

دّلة على اأن العملي������ات الذهنية و�سمات  ن�سان، و�سعيه ال������دوؤوب لجمع الأ ف������ي تحديد ذكاء الإ

ال�سخ�سي������ة عامة تتكّون وترتقي عبر عالقات الفرد بالدوائر والموؤ�س�سات الجتماعية، ولي�ض 

عن طريق المورثات التي تنتقل من ال�سلف اإلى الخلف، وتحّدد ��� ح�سب مزاعم تلك النظريات ��� 

أو �سعب منها �سلفاً، )3، �ض367(. مقدارها لدى الفرد، وتقرر ن�سيب كل طبقة ا



الـعــدد 693 حزيران  2021 �2

دور المجتمع في تكّون الوعي وتطّور وظائفه

 في 
ٌّ
للمجتم������ع في الفكر الفرن�سي بوجه عام حظوة كبي������رة، ومكانة متميزة، فدوره رئي�سي

دبيات  تحديد اتجاهه وطابعه. وقد تر�سخت القناعة في اأهميته حتى غدت تقليداً تحر�ض الأ

المخت�سة على احترامه ومراعاته. وفي هذا المناخ ظهرت الفل�سفة الو�سعية، وولد من رحمها 

علم الجتم������اع المعا�سر، وتعاقب ظهور نظريات دوركهايم وتارد وليفي برول وليفي �ستراو�ض 

وغيرهم.

وف������ي مجرى البحث عّم������ا يثبت �سحة اعتقاده������م بعظم دور المجتمع ف������ي تن�سئة الفرد 

واإعداده للحياة وجد بييرون اأن الطفل هو مر�سح اإن�سان، واأن لي�ض باإمكانه اأن ي�سير اإن�ساناً اإل 

اإذا عا�ض في المجتمع، وا�ستوعب خبرته التاريخية تحت اإ�سراف الرا�سدين وتوجيهاتهم.

ولى اإلى الم�سدر الذي ي�ستمّد 
�سارة الأ ن�ساف القول اإنَّ هذا الراأي هو الإ ن من الإ

ويب������دو اأ

ولى اإلى اأن يبل������غ الر�سد. وفي هذا 
من������ه الطف������ل الب�سري مظاهر وعيه ف������ي مراحل حياته الأ

الم�سدر تتج�ّسم خبرة الب�سرية في ميادين الحياة كلها من معارف وقدرات عقلية ومهارات، ما 

يعني اأن على البحث اأن يتوجه لي�ض اإلى داخل الفرد، بل اإلى خارجه، اأي اإلى مجتمعه لمعرفة 

كيفيات تطوره النف�سي.

اإل������ى هذا الخ������ارج وعالقة الطفل به وما ي�سفر عنها من نتائج عل������ى �سعيد بنائه النف�سي 

أتباعه، وجان بياجي������ه )1896 ����� 1980( وم�ساعدوه  توج������ه هنري فال������ون )1879 ����� 1962م( وا

بدرا�ساتهم الطويلة والمعّمقة.

و�سف فالون عالقة الفرد بالمجتم������ع باأنها عالقة تفاعلية، يتبادل الطرفان فيها التاأثير، 

ومن خاللها تظهر تجليات النف�ض بف�سل الن�ساط ال�ستجابي الذي يمار�سه الفرد لدى تعامله 

م������ع المنبهات الخارجية، وتملي������ه التناق�سات بين النف�ض والواق������ع المو�سوعي. فالنف�ض، في 

�سيرورته������ا، من هذا المنظور، هي نتاج التنام������ي الم�ستمر لن�ساط الفرد الذي تقت�سيه وقائع 

الحياة وم�ستجداتها.

أم������ا بياجيه فقد بدا له الطفل مزّوداً منذ ولدته ببع�ض المنعك�سات الفطرية التي ت�سمن  ا

أ�سا�ساً لن�سوء منعك�سات جديدة. واإن تطوره العقلي يحدث  له تلبي������ة حاجاته الطبيعّية، وتكون ا

بفع������ل اندماج المنعك�سات الجديدة مع القديمة ف������ي مجرى الن�ساط الذي يقوم به الطفل في 

و�سطه المحيط، وتكوين بنيات وخطط متقدمة.
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فالو�س������ط هو م�سدر تلك البنيات والخط������ط النف�سية )العقلية( التي ي�ستوعبها الطفل من 

خ������الل اأفعاله المادي������ة، الخارجية، التي تتحول �سيئ������اً ف�سيئاً اإلى اأفعال ذهني������ة، داخلية، اأي 

اإنه������ا ت�ستدخ������ل، وتغدو جزءاً من بنياته العقلية التي تمّده بالق������درة على التكيف مع المواقف 

الجديدة. كتب بياجيه يقول: »التطور هو عملية تفاعل م�ستمر بين الفرد ومحيطه الخارجي، 

أو  �سي������اء والظواهر الخارجية، ا ولي�������ض حا�سل جمع الخب������رات والمعارف التي يكت�سبها عن الأ

مجموعة اأفعال مقررة �سلفاً، ومثبتة في �سكل برنامج موروث«، )3، �ض389(.

وعل������ى هذا النحو فاإن بياجي������ه ي�سّدد على عالقة الطفل والمجتمع ف������ي مقاربته لتطوره 

النف�س������ي. فه������ذا التطور، في اعتقاده، ه������و ثمرة الن�ساط الذي يمار�س������ه الطفل في المواقف 

الجتماعية. ومن غير الممكن ت�سّور حدوثه خارج هذا الن�ساط ومن دونه. وهو يعني، بالن�سبة 

أكثر ث������راًء من حيث بنيته.  اإلي������ه، النتق������ال من �سكل نف�سي )اأو عقل������ي( اإلى �سكل اآخر اأرقى وا

ويتوق������ف ظهور كل �سكل على م�ستوى ن�سج الفرد وال�ّسن التي و�سل اإليها، ولي�ض على العملية 

التعليمي������ة. ف������دور التعليم، في نظرية بياجي������ه، ثانوي ل يتعدى ح������دود الترميم والتنقيح في 

بع�������ض جوان������ب الن�ساط الذهني. ولذا فاإنه ل يتردد في الحك������م على عجز اأي عملية تعليمية 

أو تعديل  أو تبكير في ظهورها ا عن اإحداث تغيير مهم في الخ�سائ�ض العقلية لدى الدار�سين، ا

للطور الزمني الذي تتكون وتتطور فيه كما حدده في اأعماله.

أتباعه مراراً وبو�سوح عن محدودية دور التعلي������م في التطور النف�سي لدى  عّب������ر بياجي������ه وا

خرى في  الطفل، يقول: »اإن العتقاد باأن الطفل يكت�سب مفهوم العدد والمفاهيم الريا�سية الأ

التعلي������م مبا�سرة هو خطاأ فادح، اإنه، عل������ى العك�ض، ينميها بنف�سه، وب�سورة م�ستقلة وعفوية... 

أنهيلدر  فالفه������م الحقيقي ل ياأتي اإلَّ مع نم������وه العقلي«، )3، �ض405(. كما �سرحت م�ساعدته ا

به������ذا الموقف اأمام اأع�ساء الموؤتمر الثامن ع�سر لعلم������اء النف�ض، اإذ قالت: اإن التعليم يخ�سع 

لقوانين التطور، ولي�ض العك�ض«، )3، �ض405(.

�سرار على محدودية دوره في التطور النف�سي هو ما يف�ّسر  اإن هذا الموقف من التعليم والإ

غياب الرا�سد تماماً عن م�سرح حياة الطفل وتفاعله مع محيطه الذي يحفل بنتاجات الن�ساط 

أ�سياء وظواهر في نظري������ة بياجيه. فاإغفال دور الو�سيط الذي يتوله  الجتماع������ي من اأدوات وا

الرا�سد بين الطفل والعالم الخارجي، واإ�سرافه على اأفعال ال�سغير وت�سويبها وتوجيهها يتجلى 

وا�سح������اً في ال�سورة التي ر�سمها بياجيه للطفل الذي يج������د نف�سه وحيداً في مواجهة الواقع 
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الخارجي المادي. وعليه اأن ي�ستوعب عنا�سره، ويتواءم معه، وينظم �سلوكه بهدف الو�سول اإلى 

حالة التوازن بين بنياته العقلية والمتطلبات المتعاظمة للمواقف الحياتية.

ويتجل������ى، بالدرجة نف�سها من الو�سوح في التقليل من �س������اأن التعليم، ودور م�ستوى التطور 

أثره في حياته النف�سّية. الثقافي في المجتمع الذي يعي�ض فيه الطفل وا

������ة تف�سيلية ودقيقة عن تطور الذكاء لدى الطفل، وارتقاء  م لوحة غنيَّ ن بياجيه قدَّ
الح������ق اأ

م�ست������واه وخ�سائ�سه في كل مرحل������ة من المراحل العمرية. واأن هن������اك كذلك درا�سات كثيرة 

ثبات واقعية محتوى هذه اللوحة: تعاق������ب المراحل، وخ�سائ�سها، وتعيين  قدم������ت ما يكفي لإ

حدوده������ا الزمنية. بَيَْد اأن تعميم هذا المحتوى، اأي تعمي������م نتائج الدرا�سات التي اأُجريت في 

مجتمع������ات راكم������ت موؤ�س�ساتها التربوية ��������� التعليمية، بما فيها المنزل، خب������رًة طويلًة، وبلغت 

م�ست������وى ثقافياً رفيعاً، واتخاذها نمطاً ثابتاً ينطبق على م�سار تطور الذكاء لدى جميع اأطفال 

العالم، اأمر ي�ستوقفنا في النظرية ويدفعنا نحو التردد في �سوابيتها.

اإنن������ا نميل اإلى العتقاد باأن في النظرة اإلى الطف������ل بعيداً عن الكبار، ومواجهته المحيط 

ول������ى بمفرده، دون م�ساعدتهم مجافاة للواق������ع. فيوميات هذا الواقع  أيامه الأ الخارج������ي منذ ا

ولى ب�سورة خا�سة،  تب������رز الح�سور الدائم للرا�سد مع الطفل واإلى جانبه في �سنوات حياته الأ

فعال التي ت�سدر  وتتح������دث عّما يقّدمه من م�ساعدات لتلبية حاجاته ورغباته. كما تبّين اأن الأ

أنه ل غنى للطفل عما يُعرف بالن�ساط  خرين. وهي تثبت ا عن الطفل تندرج �سمن معا�سرته الآ

التربوي الذي يقوم به الكبار.

أدبيات علم النف�ض. وفيه  يو�سح بييرون هذه الحقيق������ة بم�سهد افترا�سي، بات معروفاً في ا

طفال  حي������اء �سوى الأ ا يح������دث للب�سرية في حال وقوع كارث������ة ل تبقي من الب�سر الأ ال عمَّ
�س������وؤ

ال�سغار، مع ا�ستم������رار الوجود المادي لموؤ�س�سات الثقافة وو�سائلها واأدواتها. ما ينجم عن هذه 

الكارثة هو توقف التاريخ الب�سري على الرغم من بقاء الجن�ض الب�سري، وال�سبب يكمن في غياب 

الكبار الذين يعرفون مهمات تلك الموؤ�س�سات الثقافية ووظائفها، ويتقنون العمل فيها، ويجيدون 

ا�ستخ������دام و�سائل واأدوات توظيفها، وي�ستطيعون نقل خبراتهم هذه اإلى ال�سغار، وعجز الباقين 

أنه  رث الح�ساري الذي راكمته الب�سرية عبر تاريخها المديد. ويرى بييرون ا عن الك�سف عن الإ

، و�ستفقد المنتجات الفنيَّة 
أ لت عن العمل، و�ستظ������ل الكتب دون اأن تقرا عندئ������ٍذ... �ستتوقف الآ

وظيفتها الجمالية. و�سيكون على تاريخ الب�سرية اأن يبداأ من جديد«، )5، �ض287(.
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ي�ستح������ث هذا الم�سه������د الفترا�سي، وربما عن غي������ر ق�سد، فعلنا الذاك������ري بحثاً في ما 

نخت������زن في وعينا م������ن اأحداث حقيقية جرت حقاً في زمن ما ومكان ما عن مرتكزاٍت واقعيٍة 

لبن������اء موقف علمي حياله. فهل نعثر في الذاكرة عما يمّد ه������ذا الم�سهد باأ�سانيد م�سداقيته 

أو ب�سواهد على �سعفه وافتقاره اإلى مقومات الحقائق العلمية؟ و�سوابيته، ا

حداث الجتماعية اليومية العامة هي الهدف من هذا الكالم؛ فهي متوافرة بكثرة،  لي�ست الأ

وف������ي متناول بح������ث الراغبين. ل نحتاج، اإذن اإلى اأن ن�ستجدي الذاكرة مطولً لنعثر على �سالتنا 

المن�س������ودة فيها. ما ق�سدناه بالتحديد هو الحالت ال�ستثنائي������ة، بل ال�ساذة ����� اإن �سح القول ���، 

المتمثلة في ن�ساأة كائن ب�سري، وعي�سه خارج المجتمع، وبعيداً عن تاأثيراته الثقافية المختلفة.

ن�سان،  أدبيات علم النف�ض خا�سة عدداً وفيراً من الحالت التي ا�ستطاع المهتمون بالإ تعر�ض ا

فيرون المتوح�ض )الفرن�سي(، والفتى  وبعوامل �سيرورة وعيه وتط������وره معاينتها. ويَُعدُّ طفل الأ

�سباني(، والبنتان المتوح�ست������ان )الهنديتان(، والفتاة  الغ������زال )ال�سوري(، وال�سبي الذئ������ب )الإ

أنها جميعاً عا�س������ت حياًة بهيميًة،  العجل������ة )الجزائري������ة(، نماذج يجمعها عامل م�ست������رك، هو ا

فيرون نحو ت�سع  فيرون )فيكتور( في غابة الأ منعزل������ة عن اأي تجمع ب�سري. فقد ن�ساأ طف������ل الأ

م�ساك به، واقتياده اإلى باري�ض. وترعرع الطفل  �سن������وات قبل اأن يتمكن بع�ض ال�سيادين من الإ

ال�س������وري منذ ولدته بين الغزلن في البادية ال�سورية. وتعهدت ذئبة في غابة اإ�سبانية باإطعام 

دميين ورعايته. وفي قفار الهند عثر على فتاتين في حالة من التوح�ض. كما  طفال الآ اأحد الأ

بقار في اإح������دى نواحي ال�سرق الجزائري، 
عثر عل������ى البنت الجزائرية في اأحد اإ�سطبالت الأ

وهي في حالة �سبيهة بالحيوانات التي عا�ست معها �سنوات طويلة.

م������ا نجم عن تلك الحياة البهيمية على �سعيد �سلوك ه������ذه الكائنات الب�سرية هو معاناتها 

م������ن تخلّف عقلي �سديد، يعك�سه ن�ساطها الح�سي ��� الحركي والحركي الذي ي�سبه كثيراً ن�ساط 

الحيوان������ات التي عا�ست معها، وفي بيئتها. فاأّي منها لم يك������ن ي�ستطيع الوقوف والم�سي على 

أثر ن�ساطها الحيوي بادياً بجالء على مورفولوجية ع�سويتها، ووجوهها التي غاب  رجليه. وكان ا

دمي وتنا�سق ق�سماتها وتفا�سيلها، يُ�س������اف اإلى ذلك انعدام اأي ن�ساط كالمي 
عنه������ا ال�سكل الآ

ولية. أ�سكال مهارات الب�سر في تلبية حاجاتها الأ ب�سري لديها، وغياب اأي �سكل من ا

ك�سابهم بع�ض المه������ارات، مثل الم�سي والكالم  اأخ�س������ع بع�ض هوؤلء لمح������اولت تدريب لإ

دوات في تناول الطعام وال�سراب، وارتداء المالب�ض وغيرها.  والجلو�ض وا�ستعمال بع�������ض الأ

مل. اإل اأن م�ستوى النجاح الذي تحقق لم يكن م�سجعاً، اإن لم نقل اإنه كان مخيباً لالأ
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تلك هي مجّرد اأمثلة على محاولت الطبيب الفرن�سي ال�ساب اإيتارد الحثيثة طوال خم�سة 

اأعوام. كانت حالة الطفل فيكتور خاللها �سغله ال�ساغل الذي بذل من اأجله جهداً كبيراً دون اأن 

يلم�������ض في الواقع ما ي�سجعه على الم�سي في �سبيله لتحقيق نتائج اأف�سل. وبعد وفاة فيكتور، 

أنه كان يعاني �سموراً، عّده اإيتارد �سبباً في تخلفه العقلي. تبين نتيجة ت�سريح مخه ا

وتدعم النتائ������ج ال�سلبية للم�ساع������ي المتوا�سلة التي بذلها الفري������ق ال�سحي والجتماعي 

لتعديل �سلوك البنت ��� العجل������ة )نورة( الجزائرية، وتكوين بع�ض المهارات الح�سية ���� الحركية 

ننا نملك بع�ض التفا�سيل المهمة عن حالة  والكالمية لديها، ما تو�سل اإليه اإيتارد وفريقه. ولأ

أينا في عر�سها فائدة علمية وعملية كبيرة،  خرى، فقد را ، لم تتوافر لنا في الحالت الأ
)2(
نورة

من منظور ما تتيحه من اإمكانية ت�سخي�سية وعالجية لحالت التخلف العقلي من ناحية، وما 

أداء الوظائف النف�سية،  ت�سهم به في زيادة معرفتنا باآليات عمل الجهاز الع�سبي المركزي لدى ا

وبطرائق تطويرها من ناحية ثانية.

ف������ي عام )1989م( ُعثر على الطفلة نورة وهي في ال�سنة العا�سرة تقريباً من العمر، حينما 

بقار في ناحية  �سطبل الذي عا�ست فيه طوال هذه ال�سنوات مع قطيع من الأ �سب حريق في الإ

تابع������ة لولية ق�سنطينة في ال�سرق الجزائري. ونقلت اإل������ى مركز الطفولة الم�سعفة في مدينة 

ق�سنطينة. كانت البنت في حالة بهيمية؛ فقد فقدت عينها الي�سرى، ولم يكن بمقدورها الم�سي 

ربعة، وتخور وتركل وتنطح، وت�سدر حركات تذكر بما  والكالم. فكانت ت������دّب على اأطرافها الأ

بقار في حالة الخوف والغ�سب. ي�سدر عن الأ

عالمية اإلهام طالب عن حالة البنت نورة خالل لقائها  هذه، باخت�سار، خال�سة ما نقلته الإ

عالمية بها للمرة  أي������ام من اإيداعها المركز. وبعد نيف وع�سرين عاماً التقت الإ ول به������ا بعد ا
الأ

الثاني������ة، فلم تلحظ في هيئتها و�سلوكها تغيراً يذكر، عل������ى الرغم مما تلقته على امتداد هذه 

ال�سنين من عالج ع�سوي وع�سبي ونف�سي. اإنها »ل تزال تحمل بقايا مالمح البقر وحركاتها... 

التي... ق�ست معها طفولتها...« )1؛ التاريخ 2012/6/2(.

عالمية اأمام �سورة البنت ن������ورة. تقول: »اأطلت علينا  وف������ي مقالها الثاني هذا ت�سعن������ا الإ

ه������ذه المرة من خلف ج������دران ال�سمت والكبت والحرمان. كانت واقف������ًة ك�سنديانة تتمايل في 

مه������ب الري������ح. فهي ل تزال غير متوازنة. لهذا تاأبطت ذراع مربيتها )ع. وردة( التي قادتها اإلى 
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أنها فقدت عينها اليمنى... فاأُ�سيفت اإعاقة اأُخرى اإلى اإعاقاتها  اأقرب كر�سي �ساغر... اأدركُت ا

مم...«. وت�سجل في  الذهني������ة والحركية )خط الت�سدي������د لنا ��� ب. ع( ومعاناتها من البكم وال�سّ

مرا�ض العقلية والنف�سية الذين تابعوا حالتها،  نهاي������ة المقال القرار الذي اأجمع عليه اأطباء الأ

نقاذها« )1، التاريخ 2012/6/2(. اأن »... ل مجال لإ

اإذا كانت اأعرا�ض التخلف العقلي ال�سديد، كما في الحالت ال�سابقة، ناتجة عن �سمور مّخ 

الكائن الب�سري الذي يعي�ض بعيداً عن البيئة الجتماعية وموؤثراتها، وحرمانه من ال�ستجابات 

جي������ال والع�سور طابعاً اجتماعياً، ما  فع������ال( التي ت�ستدعيها، والتي اتخذت عبر توالي الأ )الأ

جعل منها الت�سكيلة القاعدية التي ينه�ض عليها الوعي، فما �سبب هذا ال�سمور؟

ع�ساب، اأي  جابة عن هذا الت�ساوؤل اإلى مواقع ارتباط عل������م النف�ض بعلم الأ ت�ستدرجن������ا الإ

اإل������ى النيرو�سيكولوجيا )علم النف�ض الع�سبي( من بوابة التاري������خ الب�سري بم�ستوياته الع�سوية 

والجتماعية والثقافية.

خرين. فما تزّوده به  يولد الطفل الب�سري اأعزلً من اأي اإمكان لبقائه حياً دون م�ساعدة الآ

الفطرة من منعك�سات لي�ض كافياً ��� لوحده ���� للحفاظ على وجوده. وكي يكون قادراً على ذلك، 

أبناء جلدته، يتعلم خاللها  فاإن������ه يحتاج اإلى �سنوات كثيرة من العي�ض الم�ست������رك مع الكبار من ا

منه������م، وبو�ساطتهم، المهارات والقدرات والمعلوم������ات ال�سرورية بالتزامن مع ن�سج ع�سويته 

على النحو الذي يمكنه من العي�ض في المجتمع.

يبل������غ وزن دماغ الطفل حين ولدت������ه نحو )390غ(، ويزداد هذا ال������وزن بعد الولدة نتيجة 

خر. فالتدريب المنتظم للطفل على كيفيات تفاعله  التدري������ب والن�سج وتاأثير كل منهما في الآ

أداء الجهاز الع�سبي )والع�سوية عامة(، وي�سّرع عملية ن�سجه  م������ع المثيرات الخارجية يح�ّسن ا

ولى من حياته ب�سكل خا�ض، في�ساعف وزن الدماغ في نهاية  أو ال�سبع الأ ف������ي ال�سنوات ال�ست ا

ولى، وي�سل به اإل������ى /1200/ غ تقريباً في نهاية ال�سن������ة ال�سابعة، واإلى /1300/ غ 
ال�سن������ة الأ

ف������ي نهاية ال�سنة الحادية ع�سرة. ولعلَّ هذه المعطيات ت�سي باأهمية مرحلة الطفولة في تطور 

العملي������ات العقلية والن�ساط الح�سي والحرك������ي وتاآزرهما، والن�ساط الكالمي لدى الطفل. واإن 

فعالية الطفل في ظّل ما يوفره الكبار له من �سروط، ويبدونه من اهتمام ومتابعة هي ما يك�سب 

هذه المرحلة اأهميتها الخا�سة.

ولى من عمره في حركاته الع�سوائية، ومن ثم تحولها  �سهر الأ تتجل������ى فعالية الطفل في الأ

اإل������ى حركات موّجهة، وم������ن اأفعال ب�سيطة اإلى اأخرى معقدة، ومن اللعثمة اإلى المناغاة فتقليد 
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فعال المادية  �سوات، اإلى الكالم الخارجي الم�سموع، فالمهمو�ض، واأخيراً الداخلي. ومن الأ
الأ

فعال الذهني������ة الداخلية المختزلة، وتت������راءى عبر ذلك بو�سفها  الخارجي������ة المنت�سرة اإلى الأ

خر )مر�ض طويل  محدداً مهماً من محددات التطور النف�سي لدى الطفل. وغيابها ل�سبب اأو لآ

اأو مزمن، ق�سور الجهاز الع�سبي...( يوؤدي اإلى نتائج �سلبية على �سعيد عالقة الطفل بالعالم 

الخارجي ومعا�سرته للرا�سدين، ومن ثمَّ على �سعيد تطوره النف�سي، والعقلي ب�سكل خا�ض.

خطاء الج�سيمة التي ما زلنا نتحمل نتائجها ال�سلبيَّة ت�سّور عالقة الرا�سد والطفل 
م������ن الأ

أنها عالقة من يعطي ومن  في الن�ساطات الحياتية عامة، وفي الن�ساط التعليمي خا�سة، على ا

أو ي�ستقبل. واأن عملية التربية والتعليم هي مجّرد عملية نقل  أو م������ن ير�سل ومن يتلقى ا ياأخ������ذ، ا

مو�سوعات اأو معلومات من المربي اإلى المتربي، اأو من المعلم اإلى المتعلم.

هل والمربون من �سعف في  حان وقت ت�سويب النظرة وت�سحيح الم�سار، فما ي�سكو منه الأ

أتعابهم، ما هو اإل ب�سبب قلة حيلتهم وعجزهم عن تفعيل ما يملكه ال�سغار  ح�سائل جهودهم وا

من قدرات بو�سفها تدبيراً تربوياً ل بدَّ منه لمالقاة ن�ساطهم في منت�سف الطريق.

ق������د يرجع �سعف فعالية الطفل ال�سليم ع�سوياً في المواق������ف التربوّية ���� التعليميَّة اإلى 

أو اإلى بع�ض النقائ�ض في  ال�س������روط الحياتية، المادية والجتماعية الت������ي يعي�ض في ظلها، ا

خ�سائ�������ض ن�ساطه الع�سبي. وف������ي الحالتين يتوجب و�سع خطة تربوي������ة لعالج ما ترتبانه 

آثار في م�ست������وى تطوره النف�سي، اعتماداً على تن�سيط م������ا لديه من قدرات ومهارات،  م������ن ا

ودفع������ه اإلى الم�سارك������ة باإيجابية في الن�ساطات الجماعية، مثل اللع������ب، والر�سم، والتعبير، 

والتركيب... اإلخ.

حجبت عالمة التقريب التي و�سعها العلماء بين ال�سلوكين: الب�سري والحيواني، واإخ�ساعهما 

أّي فرق نوعي بينهما، وناأى به������م هذا الموقف عن اإدراك الطابع  اإل������ى القواني������ن نف�سها، روؤية ا

�ساليب  الثقاف������ي والجتماعي لعالقة الطفل الب�سري مع محيطه. ويتراءى هذا الطابع عبر الأ

الت������ي ي�ستخدمها الكبار في توظيف قدرات ال�سغار، وحفزهم على الن�ساط ومتابعة فعاليتهم 

أنتجته م������ن اأدوات ومو�سوعات  فعال التي اأودعته������ا الب�سرية في ما ا وتوجيهه������ا ل�ستيعاب الأ

ن�سان في تلبية حاجاته المتنوعة، وامتالك و�سائل الت�سال والمعرفة. ي�ستخدمها الإ

أو تلك من خبرة الب�سرية في ميادين الحياة كلها،  ول ري������ب في اأن ا�ستيعاب هذه الجوانب ا

آية ذلك  بو�سفها ن�ساطاً ثقافياً ��� اجتماعياً ل يتي�سر اإل بف�سل ممثلي هذه الخبرة ومتابعتهم. وا
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نَّ ه������ذه الخبرة لي�ست مما يوجد داخل الفرد على �سورة ع�سوية تحوي برامج �سلوكية تنتظر 
أ ا

تواف������ر �سروط معينة لتجد تج�سيداتها ف������ي الواقع، كما هي الحال بالن�سبة اإلى خبرة الحيوان 

أم بمناأى عنها. اإنها  أ�سهر �سواًء اأكان �سمن الجماع������ة، ا الفردي������ة، التي يكت�سبها خ������الل ب�سعة ا

أّي نتاج ب�سري، وفي كّل ما يتطلبه  توج������د خارجه، وبالتحديد في مجتمع������ه، حيث تتج�ّسم في ا

ا�ستخدامه من و�سائل.

هذه الخبرة، بمحتواها الثقافي واإطارها المجتمعي، هي خا�سية الب�سر وحدهم، وم�سدر 

ن�سان. وه������ي، اإلى جانب المنعك�سات الفطرية والمنعك�سات المكت�سبة، توؤلف  �سيرورة وعي الإ

بنيته النف�سية، وت�سفي عليها الطابع الجتماعي. فما اأ�سلها، وما طبيعتها، وم�سمونها؟

جابة عن هذا ال�سوؤال اإلى عتبة التاريخ الب�سري التي �سهدت التحولت الع�سوية  تحملنا الإ

ن�سان، وتحوله  ن�سان، وما واكبها واأعقبها من تغيرات تدريجية في ن�ساط الإ التي طراأت على الإ

ن�سان من اأن يحدث نقلة نوعية مهمة  ن هذا الن�ساط الإ اإلى ن�ساط جمعي عملي منتج. وقد مكَّ

في عالقته مع الطبيعة، تمّثلت في محاولته البدائية لتغيير المعطى الخارجي المادي، وجعله 

امتداداً لقدراته البدنية.

ر من ذلك المعطى اأدواته الب�سيطة، وي�ستخدمها في الح�سول على قوته،  وهكذا راح يح�سّ

والدفاع عن نف�سه، ويحّدد الهدف منها، ويحتفظ بها اإلى وقت ال�سرورة.

دوار التي ي�ستدعيها.  أف������راد المجموعة ينخرطون في هذا الن�ساط، ويتقا�سم������ون الأ كان ا

أثر ن�ساطهم في مو�سوعاته  وتبع������اً لتطّوره كانوا يرتقون بتوا�سلهم ومعا�سرتهم. وبقدر ما كان ا

أكثر فاأكثر، كانت اأ�سداء اأفعالهم تترّدد في بنيتهم النف�سية على نحو اأو�سح،  الخارجية يتزايد ا

أنف�سهم وتطوي������ر قدراتهم النف�سية،  وه������ذا يعني اأن الب�سر في تلك المرحل������ة �سرعوا بتغيير ا

دوات  فادة من �سف������ات مو�سوعاتها في تح�سير الأ حينم������ا اأخذوا يغيرون الطبيعة وقرروا الإ

الت������ي تتو�س������ط ن�ساطهم الجماعي، الذي م������ن �ساأنه فر�ض مزيد م������ن ال�سيطرة على الطبيعة 

والذات في اآن.

دوات والو�سائل التي �سنعها  ن في �ساحة مداركنا ك������م هائل ل يمكن عّده من الأ يرت�س������م الآ

لكترونية  جهزة الإ دوات الحجرية، وانتهاًء بالمراك������ب الف�سائية والأ الب�سر، ب������دءاً بالع�سا والأ

الحديثة، مروراً بالمنجزات التي ت�ستعمل اليوم في تلبية الحاجات الطبيعية التي اكت�سبت على 

لت  امت������داد الزمن والفعل الب�سري طابعاً اجتماعياً، والحاج������ات الثقافية ��� الروحية، مثل الآ



الـعــدد 693 حزيران  2021 36

دور المجتمع في تكّون الوعي وتطّور وظائفه

المو�سيقي������ة واللوحات الفنية والكتب، التي ت�سكل������ت تدريجياً، وتطورت عبر التاريخ، واأ�سحت 

أ�سا�سياً للبنية النف�سية لدى اإن�سان الزمن الراهن، توّج������ه ن�ساطاته، وتحّدد اتجاهاته،  مكّون������اً ا

وتثير طموحه ورغباته.

ولية  وحينما ن�ستعر�ض منجزات الن�ساط الجماعي الب�سري المنتج، ونتحدث عن الحاجات الأ

الت������ي اأ�سفى عليها التقدم الح�ساري طابع������اً اجتماعياً، من حيث طريق������ة اإ�سباعها، والو�سائل 

دوات الم�ستعمل������ة في ذلك، وما ت�ستمل عليه الحاج������ات الثقافية ��� الروحية، فاإنه ينبغي األ  والأ

تغي������ب عن اأذهانن������ا المراحل الطويلة والمتعددة التي اجتازته������ا الب�سرية على درب الكت�سافات 

أ.  دبية واللغوية. كتب ا بداعات الفنية والأ العلمية للظاهرات الكونية والجتماعية والنف�سية، والإ

ليونتي������ف في هذا ال�سدد يقول: »اإن اآلف ال�سنين من التاريخ الجتماعي اأعطت )من القدرات 

أكثر بما ل يُقا�ض من ماليين �سني الرتقاء البيولوجي«، )5، �ض225(. والقوى الروحية( ا

كان������ت ه������ذه المنجزات تتراك������م وتنتقل من ال�سلف اإل������ى الخلف لي�ض ع������ن طريق الوراثة 

البيولوجي������ة، واإنما عن طريق الوراثة الجتماعية، اأي من خالل المعا�سرة والتعليم والتدريب. 

نها لم تتعّزز، وما كان لها اأن تتعّزز عبر هذه المراحل في الخ�سائ�ض المورفولوجية.  ذل������ك لأ

وكان تعزيزه������ا في �سكل خارجي. وهو ال�سكل الذي يمك������ن اأن تثبت فيه خبرة النوع التي هي 

أ�سار كارل مارك�ض اإلى ذلك بقوله: »اإن  نتاج الن�ساط الم������ادي الجماعي، وحامل ب�سمته. وقد ا

ن من جانب النتاج في  م������ا تجلى من جانب العامل، كان قد تجلى في �سكل ن�س������اط، يتبدى الآ

�سكل �سفة م�ستقرة، في �سكل وجود«، )5، �ض225(.

أو تمدية )جعل  ولي�������ض �سكل الوجود الماثل اأمامنا، ال������ذي يتحول اإليه العمل �سوى تج�سيم ا

أو انعكا�ض مادّي  ن�سان المنتج لقدراته المعرفية وحالته النف�سية في اإنتاجه، ا ال�سيء مادياً( الإ

لم������ا يملكه من �سمات نف�سية في نت������اج ن�ساطه. من هذا المنظور ن�ستطيع قراءة م�ستوى تطور 

الوظائ������ف النف�سية العليا للب�سرية من خالل تج�سيداته������ا المح�سو�سة وانعكا�ساتها المادية في 

منجزاتها التي كانت تتح�سن وترتقي با�ستمرار.

ن�سان بعد ولدته يجد نف�سه محاطاً بهذه المنجزات، وهي ��� كما يرى ليونتيف ��� ل تقّدم  الإ

له ب�سورة جاهزٍة ومبا�س������رٍة، واإّنما تطرح اأمامه مهمة عليه تحمل تبعاتها. فا�ستيعابها يتطلب 

أداء ن�ساط عملي اأو معرفي يماثل )ول يطابق، بطبيعة الحال( الن�ساط الب�سري الذي بذل  منه ا

في اإنجازها، وا�ستقر، بما يتكون من اأفعال، وي�ستدعيه من قدرات ومعارف ب�سورة مادية.
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فعال التي يقوم بها  �سياء عالمه الواقعي يختلف اختالفاً نوعياً عن الأ اإن ا�ستيعاب الطفل لأ

الحيوان لتكيفه البيولوجي مع و�سطه الخارجي، فاأفعال الحيوان تعطى اإليه ب�سكل مبا�سر في 

ن�سان، كل اإن�سان، بمثابتها  �سياء تطرح اأمام الإ
خ�سائ�سه النوعية الموروثة، في حين اأن هذه الأ

داة، وتملكها، اأي ال�ستحواذ  أو الأ م�سكل������ة يتعّين عليه حلها، وما الحل هنا اإل ا�ستيعاب ال�سيء ا

عل������ى ما تج�سم فيها من مع������ارف وقدرات و�سمات، وهذه عملية ب�سري������ة ن�سطة ت�ستدعي من 

جان������ب الفرد توظيف قواه الذهنية والح�سية والحركية، وتتكون في مجراها ت�سكيالت نف�سية 

جديدة.

لئ������ن كان ن�ساط الفرد �سرطاً لزم������اً ل�ستيعاب منجزات مجتمعه وامتالكها، فاإنَّ المعا�سرة 

أي�ساً لتج�سيد هذه المنجزات في خ�سائ�ض  أ�سكالها، هي �سرط �سروري ا عل������ى تنوعها وتعّدد ا

الف������رد. وتُعدُّ معا�سرة ال�سغير والكب������ار عملية تو�سطية غير مبا�س������رة؛ فال�سيء، في مراحلها 

المبك������رة، ه������و ما يتو�سطها. وفيما بع������د تُ�ساف اإليه الكلمة، ثم تحّل محلّ������ه. واإن الرا�سد هو 

أو ي�سعه بالقرب منها، وهو من يطعمه  �سياء في متناول مدارك الطفل ويدي������ه، ا م������ن يجعل الأ

ثناء يقابل الطفل �سلوك الكبير باأفعال اإيجابية، ل يتوجه 
ويداعب������ه و...و... اإلخ. وف������ي تلك الأ

أو يحاول  ر�ض، ا أي�س������اً، كاأْن يقذف اللعبة عل������ى الأ به������ا اإلى ال�سيء فح�سب، ب������ل اإلى الرا�سد ا

تقديمها اإليه.

وت�سه������د عملية ا�ستحواذ الطفل على القدرات العقلي������ة والمعارف والمهارات التي تتج�ّسم 

ف������ي المنجزات الب�سرية تطوراً مهماً وت�سارعاً اأكبر في ظّل المعا�سرة الكالمية. مرّد ذلك اإلى 

طبيع������ة اللغة وما توؤديه من وظائف، يتمثل ق�سم مهم منها في تعميم ونقل تلك المنجزات اإلى 

ف������راد، وتمكينهم من امتالكه������ا وال�ستحواذ عليها، وتحويل ما طب������ع فيها من اأفعال عقلية  الأ

ومفاهي������م من الخارج اإلى الداخل )ا�ستدخالها(، ومن الم�ستوى المادي المنت�سر اإلى الم�ستوى 

الذهني المختزل مروراً بالم�ستوى ال�سفهي الم�سموع ثم المهمو�ض.

واللغ������ة هي جزء مهم من المنج������زات الجتماعية، ولذا فاإنها تخ�س������ع لتلك العملية التي 

يتمكن الطفل في مجرى تطوره من جعلها لغته، واإلحاقها ببنياته العقلية، ما يُ�ساعف قدراته 

الكالمي������ة والمعرفية ويرتقي بم�ستوى العمليات العقلي������ة والمنطقية: )المقارنة، وال�ستدلل، 

همية بمكان تاأكيد اأن  والتركيب، والتحليل، والتجريد، والتعميم... اإلخ( لديه. ولذا فاإن من الأ

ا�ستيع������اب اللغة، وتطوير الن�ساط الكالمي ل������دى الطفل هو �سرط ل غنى عنه من �سروط رفع 
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أ�سكال  ن م�سمون الخبرة الجتماعية وو�سائ������ل توظيفها ونقلها ل تثبت في ا م�ست������وى ذكائه، لأ

�سياء المادية فح�سب، بل في ال�سكل الكالمي اأي�ساً. الأ

أ�سكال المعا�س������رة المتعددة والمعّق������دة التي عرفتها  أ التعلي������م مكانًة متميزة بي������ن ا ويتب������وا

المجتمع������ات المتمدنة. فاإليه يوكل الدور المحوري في نقل الخبرة الب�سرية في جميع ميادين 

ندية الثقافية والفنية  عالمية والأ المعرفة. وفي المجتمعات المعا�سرة ت�سه������م الموؤ�س�سات الإ

والريا�سي������ة وغيرها، بما تملكه من و�سائط وتقنيات حديثة ومعارف نظرية، وتجارب ميدانية 

في و�سع ال�سغار في اأعمار مختلفة اأمام مهمة ا�ستيعاب م�سمون مو�سوعات اهتماماتهم من 

رث الثقافي، وم�ساعدتهم على حيازته. الإ

جيال النا�سئة، بو�سفها جزءاً من م�سمون  أ�ساليب نقل خبرة المجتمع اإلى الأ كانت طرائق وا

جيال والع�سور، فاإذا كان������ت عملية النقل في القديم تجري على  ه������ذه الخبرة، تتطور عبر الأ

ب������اء ومحاكاتها، فاإنها اليوم غدت ن�ساط������اً وا�سعاً ومعقداً،  فعال الآ بناء لأ أ�سا�������ض مالحظة الأ ا

أ  ي�س������ارك فيه المفكرون وعلماء النف�ض وعلم������اء الجتماع والمناطقة والمربون وغيرهم، ويبدا

ب�سياغة اأهدافه البعيدة والقريبة العامة والمرحلية، ول ينتهي، طبعاً، بالوقوف على مخرجاته 

وتقويمه������ا، مروراً بتحديد م�سمونه والو�سائل والطرائق المادي������ة والثقافية التي تي�ّسر انتقال 

هداف. هذا الم�سمون، وت�سّهل الو�سول اإلى تلك الأ

�س������ارة اإلى تفاوت النا�ض في الح�سول على فر�ض حيازة الخبرة الجتماعية منذ ظهور  والإ

الملكي������ة الخا�س������ة والحاجة اإلى التملك، تحمل في هذا ال�سياق اأهمي������ًة بالغًة، بالنظر اإلى ما 

تت�سّمن������ه هذه الحيازة من امتالك للقدرات المعرفي������ة والمهارات والمعارف التي تتج�ّسم في 

مو�سوعات تلك الخب������رة، ما يمّد الوظائف النف�سية لدى الفرد باأ�سباب النماء والرتقاء. ومن 

أكثر فاأكثر ب�سكٍل يعك�ض الواقع  نافل القول اإنَّ هذا التفاوت كان يزداد مع مرور الزمن ويتعّمق ا

الطبقي ف������ي المجتمع، واختالف ال�سروط الحياتية، المادي������ة والثقافية، التي تحيا في ظلها 

الطبقات وال�سرائح الجتماعية.

ل������م يكن الت������زّود بالقدرات العقلية والمع������ارف والمهارات التي ج�سمته������ا منجزات الب�سر 

مكانات  متي�ّسراً للجميع في الما�سي. وهو لي�ض متي�سراً لكل اإن�سان في الحا�سر، فمن يملك الإ

والو�سائل المادية هو م������ن ي�ستطيع امتالك و�سائل التنمية الثقافية والروحية، ويتاح له فر�ض 

غلبية ال�ساحقة التي ل تملك �سوى قوة عملها تُ�سطر  تطوي������ر �سماته النف�سية، في حي������ن اأن الأ
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أو  �سب������اع حاجاتها الطبيعية في موؤ�س�سات اإنت������اج الخيرات المادية ا للبح������ث عن م�سدر رزق لإ

دنى من المعارف والمهارات والقدرات المعرفية. المراكز الخدمية، مكتفيًة بالحّد الأ

أ�سه ج������ذر الال م�ساواة بين النا�ض لي�ض عبر المورثات التي تحمل لكلٍّ ن�سيبه  هن������ا يطّل برا

باطي������ل التي هالها ممثلو  �ساليل والأ م������ن ال������ذكاء منذ ولدته، واإنما من تح������ت طبقات من الأ

الطبق������ات المهيمنة ف������ي المجتمع على حقيقة التفاوت القت�س������ادي والطبقي، الذي يتجلى، 

قلية الغنية، واإثراء بنائها  أُُخرى، في توافر فر�ض التمتع بالخيرات المادية والروحية لالأ م������رًة ا

رث  غلبية الفقي������رة لهذه الفر�ض، و�سعف اإمكاني������ة اإفادتها من الإ
النف�س������ي، مقابل افتقاد الأ

جيال  رث اإلى الأ الثقاف������ي الب�سري، وعجزها عن اللتحاق بالموؤ�س�سات التي تُعنى بنقل هذا الإ

النا�سئة، مع ما يحمله ذلك لها من �سروط الرتقاء بالوعي.

�سا�ض الذي بنى عليه ممثلو الطبقة الغنّية  هذه الال م�ساواة في التطور الثقافي للب�سر هي الأ

المهيمن������ة نظرياتهم العرفية، التي دفعتهم اإلى القول بوج������ود اأعراق راقية واأخرى »منحطة« 

أدلة ف������ي تاريخ المجتمعات، وعما يدعمها من  عل������ى ظهر هذا الكوكب المتعب، والبحث عن ا

ثبات �سحتها. المعطيات التجريبية لإ

�سباب الحقيقية للتفاوت بين النا�ض وانق�سامهم  خفاء الأ اإن ما فعله هوؤلء لي�ض اإل محاولت لإ

اإلى طبق������ات و�سرائح، عن طريق خلط الخ�سائ�ض الع�سوي������ة النوعية الموروثة بالخ�سائ�ض 

النف�سي������ة المتج�سدة في مو�سوعات الثقافة الب�سرية، التي يقع ا�ستيعابها وامتالكها على عاتق 

كّل ف������رٍد ب�س������ري لي�سبح ع�سواً فاعاًل ف������ي المجتمع. اإنَّه، باخت�سار، تعمي������م لقوانين التطور 

ن�س������ان، وتجاهل للقوانين الثقافية ���� التاريخية التي تخ�سع  الطبيع������ي على التاريخ الثقافي لالإ

لها الت�سكيالت النف�سية لدى الفرد الب�سري في حركتها المت�ساعدة دوماً عبر مراحل حياته.

أ. ليونتيف بقوله: »اإن قوة الخرافة المتجّذرة في العقول حول الم�سادر  أ�سار اإليه ا وهذا ما ا

ن�سان لعظيمٌة جداً، اإذ اإنها تحجب روؤية �سروط هذا التطور،  الداخلية للتطور الروحي لدى الإ

أ�ساً على عقب: لي�ض في ا�ستيع������اب منجزات العلم يكمن �سرط تكّون القدرات  كاأنه������ا مقلوبة را

العلمي������ة، واإنما ف������ي القدرات العلمية ك�سرط ل�ستيعاب العل������م، ولي�ض في امتالك الفن يكمن 

�س������رط تطور الموهبة، بل في الموهب������ة الفنية ك�سرط لمتالك الفن. وع������ادًة ما ي�ست�سهدون 

خر في هذا  أثناء ذلك بالوقائع التي ت�سهد على ق������درة البع�ض، والعجز التام لبع�سهم الآ ف������ي ا

أو ذاك«، )5، �ض301(. الن�ساط ا
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وقف������ة فاح�سة للنظرية التي تبحث عن م�سادر الوعي ف������ي التراث الب�سري الذي تتناقله 

جي������ال ويتط������ور بف�سل امتالكه������ا له عن طريق الن�س������اط الم�سترك مع ممثلي������ه من الكبار  الأ

فق الرحب الذي ت�ست�سرفه اأمام تطور الب�سر. والمعا�سرة باأ�سكالها المتعددة، تظهر الأ

اإنه������ا، بطابعها التفاوؤل������ي بم�ستقبل الب�سرية، ترت������ب علينا عبء التدقي������ق في منطلقاتها 

ومراميه������ا، وفرو�سها وبراهينها، وتعميقها، وتطويرها ف������ي مختلف التجاهات، واإيجاد �سبل 

تطبيقاته������ا في الواقع التربوي ���� التعليمي، ومنه العملي������ة التعليمية التي يتعين عليها تحديد 

داب والفنون واللغات، وتقديمه بما يتوافق مع منطق  م�سم������ون الخبرة الب�سرية في العلوم والآ

بنائ������ه العلمي، ويتنا�سب مع الخ�سائ�ض النف�سية للدار�سين، ويحفزهم على تن�سيطها لتمكينهم 

من حي������ازة المعارف والمهارات والق������درات المتج�ّسمة في ذلك الم�سم������ون، وتالياً، الرتقاء 

بم�ستواهم النف�سي بو�سفه الهدف المركزي لتلك العملية.

الهوام�ش

)1(- �ساع ا�ستعمال الم�سطلحات ال�سلوكية، وفي مقدمها م�سطلح المهارة. فقد �سار هذا الم�سطلح يُ�ستخدم 

دبيات ال�سيكولوجية للدللة على كثير من المظاهر النف�سية دونما تمييز بين ما هو قدرة،  ن( في الأ )اإلى الآ

وم������ا هو مهارة بالفع������ل، وتفريٍق بين ما تعنيه كل منهما، ودورها في ن�س������اط الفرد، على الرغم من تجاوز 

طر الميكانيكية التي و�سعها وات�سون في درا�سة ال�سلوك. م�ستعمليها الأ

عالمية الجزائرية  )2(- يع������ود الف�سل في الح�سول على هذه التفا�سيل حول حالة البنت ��� العجلة نورة اإلى الإ

�ستاذة الفا�سلة اإلهام طالب التي التقت بنورة في مركز الطفولة الم�سعفة في مدينة ق�سنطينة 
القدي������رة؛ الأ

ولى عام )1989م(، والثانية عام )2012م(. ون�سرت عقب كل لقاء مقالً عنها في �سحيفة  مرتين؛ كانت الأ

الن�سر. وقد وافتني في 2020/9/17 بن�سخة اإلكترونية من مقالها الثاني المن�سور في ال�سحيفة المذكورة 

ي������وم 2012/6/2. وبعد ذلك طلبت منه������ا اأن تلتقي بها مرًة ثالثًة، اإن ا�ستطاعت، وموافاتي بالتغيرات التي 

طراأت على �سلوكها.

أيام باأن زيارة المركز واللقاء بالمر�سى اأمر �سار �سعباً، ووعدْت باأنها �ستحاول. ثم وافتني بما  جاء جوابها بعد ا

فادها به زميل لها حول حالة نورة؛ اإذ قال اإن المري�سة ما زالت في المركز، واإنَّ حالتها لم تتح�ّسن البتة، 
اأ

دوية المهدئة، فقد اأ�سبحت عنيفًة جداً، زيادة على معاناتها  و�سحتها لي�ست على ما يرام ب�سبب تناولها الأ

أّي تقدم في تعلم الكالم. من م�سكالت الوقوف والم�سي، واإنها لم تحرز ا
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ن�صان اأو ملحق���ًا بها من الخ���ارج، اأو اأم���رًا م�صطنعًا  لي����س الخ���وف اأم���رًا ل�صقًا بحي���اة الإ

اأو م�صتجلب���ًا واإرادوي���ًا. اإن���ه حالة اأ�صيلة ومتجّذرة ف���ي اأعماق النف�س اأو الكي���ان الب�صري حين 

خرى وفطرتها التي  تب���دو م�صبباته، بل اإنه يتج���اوز الب�صر ليبدو من تكوين الكائنات الحية الأ

ن�صان بغافل عنه���ا، بل �صريك هذه  �ص���كال، لي�س الإ ت�صتجي���ب لل�صع���ور ب���ه ا�صتجابات متعددة الأ

المخلوقات بها.

ن�سان ما ال  واإذا كان������ت للحيوانات طرائق معهودة لال�ستجابة للخطر والخوف، فاإن لدى االإ

أ�س������كال اال�ستجابة، منها الر�سوخ واله������روب والمواجهة واالختفاء  يتوق������ع وقد ال يح�سى من ا

أ�سكال قد ال تكون متوقعة، للعقل والذكاء دور  أو المخاتلة والمواربة، وغير ذلك من ا والمناورة ا

كبير فيها.

ثارة، وثمرة عالقة قوة ب�سعف تزداد م�ساحته  والخوف نزعة غريزية وا�ستجابة في حال االإ

أو الحب وال�سجاع������ة والكرامة والرحمة.  ن�سان كلما �ساقت م�ساحة ال�سع������ور بالثقة ا ل������دى االإ

مان، تقول ع�سرقة المحاربية: ويعرف الخوف بنقي�سه: االأ

ن�����������َت اأح������ل������ى م������ن ل������ذي������ِذ ال�����ك�����َرى لأ

وم��������������ن اأم������������������������اٍن ن����������ال����������ُه خ�������ائ�������ُف

ح�سن �إبر�هيم �أحمد

والبحوث الدرا�سات 

املجتمعات واخلوف
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أو  أ�ساليبه وظروفه، وما يخيف �سخ�ساً ما ا مان على تناق�سهما، لكل منهما ا الخوف مثل الأ

ماكن ال�ساهقة لي�ض لدى  مان، قد ل يكون كذلك لدى اآخرين، فالخوف من الأ يجعله ي�سعر بالأ

أو الظالم اأو عبور ال�سوارع المزدحمة اأو دخول  ماكن المغلق������ة ا الجمي������ع، كذلك الخوف من الأ

زمات والحيوانات، فلكل اأمر تاأثيره  أو ال�سحارى وغيرها مثل مواجهة الأ أو المناجم ا الكهوف ا

أ. �سوا بقدر اإثارته، وقد يكون عدم و�سوح التفا�سيل هو الأ

ن�ساني هو  مثي������رات الخوف كث������رة تختلف ح�سب المواقع والظ������روف، لكن الم�ست������رك الإ

الخ������وف، ومن لي�ض لدي������ه ما يخيفه، قد يو�سف ب�سعف ال�سع������ور والم�سوؤولية والتعقل، ويتهم 

أو  ن�سان ا أو المتهورون اأو �سعاف الخبرة. وللخوف درجات تبرزها قوة وعي الإ بذلك المجانين ا

جهله، ومدى تاأثير المو�سوع المخيف.

ن�سان بدا مختلفاً عبر الع�سور، مع غيره كما مع مخلوقات اأخرى، ففي  َوْق������ُع الخوف على الإ

ن�سان بدت متعددة  حين بقيت ال�ستجابة للخوف واحدة لدى الحيوانات ول تزال، فاإن ا�ستجابة الإ

أ�ساليبها العديدة. أو التخويف، لها ا خافة ا مبدعة ومتنوعة، مثلما اأن مثيرات المخاوف: الإ

كواخ  أ بالبتكار، من اللجوء اإلى المواقع المنيعة اإلى بناء الأ ن�سان بالخوف بدا حينما �سعر الإ

فالبي������وت فالح�سون، وحينما خاف م������ن الحيوانات المفتر�سة اأو من غي������ره من الب�سر ابتكر 

�سراك كما عرف كيف يفيد من لحومها وجلودها، وحينما خاف من المر�ض اأوجد  �سلحة والأ الأ

دوية والمهارات الطبية. الأ

أ�سا�ساً  أكثر اإبداعاً، فقد يكون الخ������وف من المجهول ا لك������ن الدار�سين ي�سي������رون اإلى ما هو ا

للتفكير بالقوى الماورائية الغيبية، التي تحرك الطبيعة فتحدث البروق والرعود والفي�سانات 

أ�سا�ساً في محاولة اإر�ساء القوى الغيبية  والزلزل والبراكين وغيره������ا، وكان مثل هذا التفكير ا

أرواح الموتى  وعبادته������ا وتقدي������م القرابين له������ا، وفي بداية ال�ستجاب������ة كان ال�سحر وعب������ادة ا

دي������ان وفي اأعلى �سلمها  وغيره������ا، واختلف ذلك باختالف الظ������روف والبيئات، و�سولً اإلى الأ

دي������ان التوحيدي������ة الداعية لعبادة اإله واحد له القوة والجب������روت، وكان هذا منجزاً من اأهم 
الأ

ن�ساني اإبداعاً وتاأثيراً وامتداداً. المنجزات في التاريخ الإ

ن�سان تلك ال�ستجابة الفطري������ة، مثلما لم يبق الخوف  ل������م تبق ال�ستجابة للخ������وف لدى الإ

ن�سان م������ن التعقيدات في حياته  ذل������ك المنتج الذي تقود اإليه تلقائي������ة الطبيعة. لقد �سنع الإ

أو تجاوز المخاوف  ما ينت������ج خوفاً ممتداً ومتعاظماً. كما لم تبق و�سائل ال�سيطرة على الخوف ا
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كم������ا كانت، فهي متوالدة بتوالد هذه المخاوف المتطورة بتطور الح�سارات والمهارات وتعقد 

كثر اإثارة في ه������ذا الع�سر هو الخوف ذو  و�سائ������ل العي�ض ومتطلباته. لذل������ك بدا الخوف الأ

المن�س������اأ الجتماعي التاريخي وال�سناعي بكل تعقيدات������ه ال�سانعة لال�ستع�ساءات المتنا�سلة 

ومتط������ورة التعقيد، و�سولً اإلى ما يه������دد باإفناء الب�سرية واإبادة الحي������اة. ينقل اإدغار موران 

أ�سا�سية ه������ي: ال�سمئزاز، والفرح، والغ�س������ب، والحزن، والخوف،  اأن هن������اك �ستة انفعالت ا

والده�سة. والتي هي انفعالت متماثلة لدى جميع الكائنات الب�سرية القديمة منها والحديثة. 

أياً منه������ا ل يتطور با�سطراد تطور الخوف من الن�ساطات الب�سرية المعقدة. لقد اأ�سبح  لكن ا

ن�سان يخاف من نف�سه. الإ

ن�سان  أ�سكال العي�ض وتعقدها، وما اأ�سبح يحوق بحياة الإ تع������ددت المخاوف وتنوعت بتنوع ا

أ�ساليب ومعارف، ما تطلب تنوع المواجهة وال�ستجابات، ول يزال القادم  من و�سائل وو�سائط وا

يام واعداً بالمزيد المتوالد والموّلد. من الأ

بداع، مانع للمب������ادرة وم�ستت للفكر ومبعث للقلق. لكنه من جهة  الخ������وف قاتل للحرية والإ

خطار. ن�سان ومهاراته في مواجهة الأ اأخرى مثير لذكاء الإ

للخ������وف وعي������ه وفل�سفته الملحق������ة بعلم النف�ض وعل������م الجتماع وغيرهم������ا، ول يجوز اأن 

أ�ساليب عالجه وعيه الدقيق من جميع  يت������رك الخوف فاتكاً باأ�سحاب������ه اأو من ينزل بهم، واأول ا

مر يدعى الخوف عامة، وبكل الحالت، اإدراك 
الجوان������ب، ولي�ض هناك من عالج جامع مانع لأ

يجابي  ذلك يوج������ه باتجاه تجاوز حالته بالوقاية ما اأمكن، دون التع������دي على ذلك الخوف الإ

الذي يحفز على اإنجاز المواقف الم�سبقة والالحقة لتالفيه وتجنب مخاطره. ومن يبحث عن 

مجتمعات ب�سرية ل خوف فيها �سيخيب م�سعاه، وقديماً قال ابن خلدون »ال�سفاء التام ل يكون 

اإل بالتوح�ض« ونحن نعي�ض في مجتمعات ب�سرية يغادر التوح�ض بطيئاً، مع عدم الثقة بانعدامه. 

بل اإن انعدام التوح�ض مدعاة لك�سل العقول مهما كانت الرغبة فيه جامحة.

مواقع الخوف

هم  ن�سان، والأ أكثر ما يخيف الإ الخوف في الحالة الفردية موجود في كل زمان ومكان، فما ا

منه اأن يتحول الخوف اإلى حالة اأو ظاهرة اجتماعية اأو مجتمعية. فهو مت�سع ممتد على الزمان 

والمكان، وكان النا�ض يخافون الراهن وي�سعرون باأن الم�ستقبل واعد بالمخارج، فاللحاق بركب 

مم وال�سعوب في الطليعة، والركب م�ستمر. التقدم م�ساألة وقت، وقد تقدمت بع�ض الأ
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تراجع الحلم ال�ستراكي ب�سجة كبيرة قبيل نهاية القرن الع�سرين، فراأى النا�ض اأن الم�ساألة 

أم������ام العالم طريق واحد للتقدم هو الليبرالي������ة ح�سبما نّظر لذلك فوكوياما  �س������ارت اأو�سح، وا

با�س������م الغرب. واليوم يتراجع ه������ذا الحلم، وحتى فوكوياما َفَقَد ثقته التي �سغلت الفكر، وبدت 

�سعدة جميعها، ولم تنتج  رباكات على الأ كابو�سية الم�ستقب������ل الحافلة بالهموم والتعقيدات والإ

ال�سعوب التي عّدت متقدمة من تلك الكوابي�ض التي يولدها ن�ساطها واإفرازات الواقع العالمي، 

ودون اأن تعرف الب�سرية اإن كان الم�سروع ال�ستراكي منقذاً اأو ل، فقد �سقط في بداية الطريق 

ل�سوء فعل اأ�سحابه به.

1- في الموقع الجتماعي: تتراجع اأحالم الغنى والخروج من الماآزق، ويوؤثر كثير من النا�ض 

أبلغ من افتقاد لقمة العي�ض، حتى ل يجد  ال�سالم������ة، والفقر يعلن زيادة النت�سار، وهل هن������اك ا

أبرز قالع الغنى  كثي������ر من الب�سر �سبياًل اإليها اإل بالتقاطها م������ن اأكدا�ض القمامة؟ وفي اأمريكا ا

ن�سان، والتي يخطر حين ذكرها  ن�سانية والديمقراطية وحقوق الإ والجبروت والدعاء بوافر الإ

البحبوح������ة والرفاه وماكدونال������دز وكوكاكول، يعلن عن زيادة ماليي������ن الفقراء والجوعى ممن 

يتلقون كوبونات الح�سول على الطعام للبقاء على قيد الحياة.

نجلو�ساك�سون البروت�ستانت( تحت  نكليز الأ أباد فيها )الزنابير- الإ والمفارقة اأن هذه البالد التي ا

�سليي������ن، ولم يبق منهم في بدايات القرن  �سع������ار الكنعنة ما يزيد على )112( مليون من ال�سكان الأ

الع�سري������ن �سوى ربع مليون، حتى اإّن ما يكتبه منير العك�ض موثقاً حول المو�سوع يحتاج اإلى اأع�ساب 

كمال قراءته، ول�سّيما حينما تدل الوثائق على �سرعنة اأكل لحوم الب�سر من الزنابير. حديدية لإ

مبريالي رائدة �سناعة الخ������وف ون�سر الحروب واإبادة الب�سر،  اأمري������كا التي تقود الغرب الإ

أ�سترالي������ا ونيوزيلندا والفيلبين والعراق  نكلي������ز واإباداتهم المقززة في اإيرلندة وا وارث������ة مجد الإ

طنان من  وغيره������ا. وه������ي تن�سر الحروب تمهي������داً ل�سركاتها التي يقال اإنها ترم������ي ماليين الأ

أ�سعارها، مما تنتجه اأو  غذي������ة في البحار، لتحافظ عل������ى هيمنتها على ال�سلع الغذائي������ة، وا الأ

رادتها، ما يزيد قوة انت�سار م�ساعر  تتاجر به وتوزع عقوباتها على �سعوب العالم التي ل تن�ساع لإ

�سا�سية �سيانة  يحاء باأن مهمتها الأ خالقية، في بالد تح������اول الإ الخ������وف لنعدام الم�سوؤولية الأ

الأخالق في العالم ف�»ل تح�سنوا الظن بالغرب« هكذا وتحت هذا العنوان كتبت مراراً:

مام  الفق������ر يذري ب�ساحبه، يخيفه، يحط م������ن مكانته واإمكاناته. ربما ه������ذا ما دفع الإ

عالن رغبته في النتق������ام منه حين قال: »لو تمث������ل لي الفقر رجاًل  أب������ي طالب لإ علي ب������ن ا



الـعــدد 693 حزيران  2021 46

المجتمعات والخوف

أنه ما مّتع غني اإل بما حرم منه فقير،  أ�سبابه حين راأى ا ه������م ا
أي�ساً الذي تنبه لأ لقتلت������ه«، وهو ا

اأي التوزي������ع غير الع������ادل للثروات. وقد عبر ال�ساعر نديم محمد عن مقت الفقر وانتمائه اإلى 

ما لي�������ض اإن�سانياً ول اأخالقياً، في نهاي������ة ق�سيدته »الفتاة الرقيق« التي �سور فيها فتاة �سغيرة 

ت�ساق لفقر اأهلها اإلى اأن ت�سبح خادمة )رقيقاً( في اأحد الق�سور: والفقر هذا الكافر الملعون، 

دبية والفنية التي عالج������ت مو�سوع الفقر وم�سائر  عمال الأ ما اأطغ������ى واأجبر، وكثيرة ه������ي الأ

الفقراء ومعاناتهم.

الفقر ال������ذي يثير المخ������اوف تنتجه اأحوال التف������اوت الطبقي والف�ساد، وقل������ة ال�سمانات 

عمال ذات المردود والتخلف والتع�سف وغير ذلك، مما لي�ض لل�سماء فيه  الجتماعية، وندرة الأ

و�ساع  مبريالي دائم في اإنتاج الأ فات با�ستمرار، فال�سع������ي الإ
دور كبي������ر، وم������ع وجود كل هذه الآ

أو بالح������روب، ويبقى العالم  الموؤدي������ة اإل������ى الفقر عالمياً نتيجة نهب ث������روات ال�سعوب بالحيلة ا

منق�سماً اإلى اأغنياء وفقراء، والغنى يزداد فح�ساً لدى القلة، في حين يزداد الفقر انت�ساراً، حتى 

غنياء، وها هي ن�ساطات العولمة تفاقم الخوف، مع عدم قدرة ال�سعوب الفقيرة على  في بالد الأ

مواجه������ة ذلك، بعدم تما�سكها وت�سامنها وقلة حيلها وتبعيتها، فلم تعد عولمة الغنى ممكنة، بل 

يتعولم نهب ال�سعوب لتزداد فقراً وخوفاً، وباأ�ساليب منها الخ�سن ومنها الناعم.

ع�ساء الب�سرية،  ������ر �سعي اأغنياء العال������م للقدوم اإلى البالد معممة الفقر ل�س������راء الأ ل يُعبَّ
اأ

ثمان البخ�سة  ووجود من يبيع بع�ض اأع�ساء ج�سده ليجد ثمن طعامه لمّدة غير طويلة نتيجة الأ

ع�ساء، عن حالة مزرية؟ بل اإن بع�ض الفقراء يبيعون اأطفالهم، وقد توؤجر الن�ساء اأرحامهن  لالأ

ن�سان وكرامة  أو الم�ستاأجرون هم من يعلنون حماية حقوق الإ غنياء. والم�سترون ا لحمل اأولد الأ

ال�سعوب، بل هم نا�سرو الخوف.

ب������رز، هو الملت�س������ق بال�سع������وب المنق�سم������ة، متع������ددة النتم������اءات القرابية  الخ������وف الأ

أبنائه،  والعقدية... اإل������خ، وهو خوف �سيادة الثقافة الو�سائجية الذاهب������ة بالمجتمع اإلى تناحر ا

هذه الثقافة �سلبة ع�سيرة التفكيك اإل ببرامج طويلة المدى، و�سديدة الدقة والحذر لئال تعيد 

هلي« بفرعيه  اإنت������اج الحالة، فالنا�ض في البالد الفقيرة والمتخلفة لهم ح�سونهم »المجتمع الأ

يماني. القرابي الن�َسبي، والعقدي الإ

هلية عر�سة للت�سنج قد تكّون »هويات قاتلة« ح�سب تعبير اأمين  العالقات في المجتمعات الأ

ثارة وا�ستنفارها مخيف، وهي التي ي�سميها عبد اهلل الغذامي  معلوف، وهذه الهويات �سريعة الإ
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أو ثقافة الن�سق  ف������ي كتابه »القبيلة والقبائلية اأو هويات ما بع������د الحداثة« بالهويات »الن�سقية« ا

ث������ارة الخوف، خوف تمزق المجتمعات  التي تعي������د اإنتاج ذاتها دون اأن تتفكك، وهي جاهزة لإ

وتناحرها.

ولنالحظ حر�ض الغرب على تغذية العالقات الن�سقية الو�سائجية وتوظيفها لهيمنته. هكذا 

تتمزق المجتمعات مثيرة المخاوف التي تبرز نتائجها المخيفة في اإثارة العنف، وهكذا يبقى 

أ�سكال الخ������وف المدمر، الذي يحرم ال�سعوب  ال�ستنف������ار واليد عل������ى الزناد. وهذا من اأق�سى ا

جنبي تحت وه������م حمايتها، ما يعيد  م������ن ال�سعي لمتالك اإرادتها وقدراته������ا المرتهنة لدى الأ

اإنت������اج التبعية. وينخرط في هذه المخططات كثير من الكبار وال�سغار، حينما تثار عواطفهم 

�سباب ول الخطوط  الفئوي������ة وحميتهم للت�سدي لل�سر الذي يحوق بجماعاتهم دون التفكير بالأ

أوليفييه روا. ول الم�سائر. اإنه »الجهل المقد�ض«، كما ي�سميه ا

رهاب المنت�سر،  أب������رز مظاهره الإ عالم، وا كبر في عال������م اليوم تغّذيه و�سائل الإ الخ������وف الأ

أنه ل هوية واحدة له �س������وى الهوية الغربية، اأي  �سالم م������ع ا وال������ذي يح������اول الغرب اإل�ساقه بالإ

اإن������ه منتج – مبا�س������ر اأو غير مبا�سر- ل�سيا�سات الغرب وتدبيره، ولنا اأن نتذكر بداياته الحديثة 
ي لمواجهة التح������اد ال�سوفييتي في  أُِثر وُغذِّ خي������ر من القرن الع�سرين، حينم������ا ا ف������ي الربع الأ

اأفغان�ستان، وا�ستمراره فزاعة في يد الغرب محركها.

كثر غرابة تدفق  يمان، اإنم������ا الأ رهاب منطلقاً من بل������دان فقيرة تحت يافطة الإ يتح������رك الإ

رهابيين اإلى بالدنا من بلدان الغرب حيث البحبوحة والعلمانية والديمقراطية والتربية رفيعة  الإ

ع������راف التي يتبناها الغرب.  أ�سباب نافية له في الأ الم�ست������وى، وحيث ل ا�ستب������داد هناك، وهذه ا

قل تقدم������اً، بوح�سية ملفتة، اأمر يثير  وتدفق������ه من تل������ك البالد المتقدمة اإلى البالد الفقيرة والأ

أو تق�سير، لكنها  أو �سبهة ا ال�ستغراب، والغريب اأن تحا�سب �سعوب الغرب �سلطاتها على كل هفوة ا

رهابيين للقدوم اإلى بالدنا للقتل والتدمير، ما يعني عدم براءة  ل تحا�سبها على اإف�ساح المجال لالإ

رهابيين بعد اأن قاموا بمهماتهم. �سعوب الغرب، وها هو يمتنع عن ا�سترداد بقايا هوؤلء الإ

أة التي ل تزال حياتها  في حياتنا الجتماعية مواقع تغذي الخوف، منها ما يحوق بعالم المرا

تتنازعه������ا دوائر عنف متعددة، من القوانين اإلى المكانة المذرية، اإلى العنف الجتماعي، اإلى 

أو الزواج المتكافئ والموفق، اإلى تحمل اأعباء  همال، اإلى عدم الحظ بالزواج ا الطالق، اإلى الإ

برز... اإلخ.
�سرة و�سعف الدخل، وفي مواقع الحروب اإذ هي ال�سحية الأ

الأ
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أة خوفها من ق�سايا تحط من مكانتها، منها تراجع جمالها وتقدمها  ل نن�سى في حياة المرا

ف������ي ال�سن وفقدان الجاذبي������ة، ولذلك عواقبه المهددة لدوره������ا وح�سورها. ومثل ذلك خوف 

النا�ض عل������ى اأولدهم، وخوف الفقير من فقره، والغني اأن يخ�سر غناه فيفتقر، ومثلها الخوف 

من الخوف ذاته، من دوامه وتوالده.

2- في المواقع ال�شيا�شية: لي�ض �سهاًل التفريق بين المواقع بجوانبها المت�سعبة، فال�سيا�سة 

ل تج������ري بمعزل عن المجتمع والثقاف������ة والقت�ساد وغيرها، وكلها تنت������ج مخاوفها واإثاراتها 

و�سدماته������ا، فال �سيء خارج ال�سيا�سة كما ل �سيء خ������ارج الوطن واإدارته وفاعلياته وما تفعله. 

يقول ميكافيللي: »اإن الب�سر ل يفعلون الخير اإل اإذا كانوا م�سطرين لذلك«. هكذا تقول ال�سيا�سة 

مور متروكة للت�سرف الحر. والت�سرف الحر  ربم������ا، بما تجلبه مواقفها واأفعالها، طالما اأن الأ

قد ل يخلو من المخاوف. وال�سطرار في ال�سيا�سة فيه �سبهة.

ثارات التي تنتجها الجهات التي تقترف فعل ال�سيا�سة في المجتمعات،  ينتج الخوف عن الإ

ح������زاب وغيرها(، والتي تعل������ن انتماءها اإلى 
أو الجماع������ات والتكتالت )الأ اأي تل������ك الفئ������ات ا

أو المدنية. وبع�ض المجتمعات تبدو  هلي������ة ا »المجتم������ع ال�سيا�سي« الذي تفرزه المجتمعات الأ

م�سي�سة كلها.

ومثلم������ا للمجتمع انق�ساماته الو�سائجية، ول�سّيما حينما ل يح�سن الخروج من اإثار التقاليد 

أ�سد،  بوية -البطريركي������ة(، فكذلك للمجتمعات ال�سيا�سية تلك النق�سام������ات، وربما تكون ا )الأ

أو اللين، وال�سراعات الخ�سنة والناعمة، وكل ذلك من  نه������ا ل تتردد في اإثارة العنف القا�سي ا
لأ

م�سادر الخوف الذي يغذي النق�سام الو�سائجي ويوظفه.

للخ������وف دوافعه المثي������رة، قد يح�سن الزعم������اء اإدارتها واإثارتها، اإنه������م يعملون على اإدارة 

أو تتهدد  وطان تاأمن ا الخ������وف كثيراً ولي�ض على التخل�ض منه، هكذا تبدو اأهمية اأدوارهم، فالأ

أو القوى ت�ستثمر ذلك دون اكتراث لل�سحايا. حزاب ا أو تف�سل، والأ والخطط تنجح ا

كل القادمين حين يدخلون معترك ال�سيا�سة، لديهم مناهج الطماأنة والتخويف. اإنما ل �سمان 

مر يتوقف على ال�ستجابات. وفي المجتمعات الم�سطربة، اأو في  اأن يكون ذلك �سحيحاً، والأ

ظل ال�سلطات العاجزة، ل �سيء ي�سمن األ تذهب الفئات ال�سيا�سية اإلى النقالبات، ول �سمان 

أو الحي������ل ال�سيا�سية المو�سومة بالديمقراطية، لكن ل �سمان  أو الثورات ا األ تح������دث التمردات ا

أو الدكتاتورية، وبذلك يكون الخوف والتخويف هو ما ينتج  مور اإلى الت�سلب ا
أي�ساً األ تذهب الأ ا
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آلي������ة ال�سلطة، ول�سّيما حين تتوجه اإرادات الق������وى المهيمنة وخططها التي يغفل عنها الكثرة  ا

دامة التخلف لتدوم الهيمنة، وال�سعوب في غفلة اأو مغيبة عن اللعبة التي تديم الخوف، وربما  لإ

وان. تتنبه بعد فوات الأ

مثلة في بالد الفقر والتخلف وهيمنة الخارج المتلهف لتمكين �سركاته  كل ذلك نجد له الأ

رادات، ول مخرج منه، اإذ اإّن القوى  وم�سالحه. والخوف بذلك يتجدد وي�سبح الحاكم على الإ

�ساليب نف�سها. ويمكن  عاقات نف�سها، بالأ المتناف�سة تحمل الجينات ال�سيا�سية نف�سها، وتنتج الإ

أنها ح�سمت اأمرها باتجاه التقدم: »هل ن�ستطيع  اأن نجد بع�ض ذلك حتى في البالد التي ظهر ا

اأن نجع������ل قوى العمل لدينا ومهاراتنا في البحث تخ������دم اأي هدف نهائي �سحيح؟ اإن الخوف 

ال������ذي ينت�سر في ع�سرنا – الخوف من الح������رب، الفقر، وال�ستبداد، ومن عدد ل يح�سى من 
جابة بثقة عن  خرى- يظهر اإلى اأي مدى نحن بعيدين عن اأن نكون قادرين على الإ

ال�س������رور الأ

يجاب« ح�سب راأي جلين تيندر. هذا ال�سوؤال الب�سيط بالإ

الخ������وف المنت�س������ر في اأكثر مجتمعات العال������م ب�سبب الع�ساب الذي يعاني������ه الب�سر بن�سب 

خر،  متفاوت������ة، يوؤ�س�ض لقلق يع�س�ض ف������ي الحاكمين والمحكومين، وكل يتب������ادل الخوف من الآ

�سلط������ات ومعار�س������ات و�سعوباً. وكان من المفتر�ض اأن ت�سهم عالق������ات المجتمع المدني حين 

التحول اإليه������ا، في التخفيف من الت�سنجات والقلق والخ������وف وتحا�سرها، والتاأكيد اأن القمع 

المول������د للخ������وف والخنوع القاتل للم�ساع������ر الأخالقية، قد يجد متنف�سات������ه ال�سلبية ولو على 

جدران المراحي�ض العمومي������ة لك�سر هيبة القانون، علماً اأن ثقافة الخوف ل توّلد �سوى الكره 

حقاد. والأ

أي�ساً النزاعات بين القوى الكبرى، والتي �سنعتها م�سالحها، �سرورة ح�سول  الخوف تثيره ا

كل منه������ا على ح�ستها في تقا�س������م الغنائم حول العالم، وذلك ل يخلو م������ن ال�سدامات اللينة 

والقا�سي������ة، ال�سغي������رة والكبيرة، كلها مدمرة ومخيفة، يظهر ذلك ف������ي ا�ستعرا�ض القوى، ومن 

أ�سلحة التدمير  خ������الل درو�ض التاريخ، حيث ل �سيء يمن������ع لتاأكيد قوة البط�ض من ا�ستخ������دام ا

ال�سام������ل، ول�سّيما الذرية، والتي تبق������ى ذكراها كالعالمات التي تتركه������ا ال�سباع من روائحها 

لتحديد مناطق نفوذها، دون ح�ساب للفواجع والمواجع. وهذه نهايات الحرب العالمية الثانية، 

ومدن اليابان المدمرة بالذرة، ل تزال تنت�سب �سواهد حا�سمة، اإذ ي�سل الرعب اإلى ذروته حين 

أ�ساليب الردع، وتمتلكها قوى  أو ا أ�سلحة الردع ا �سلحة النووية، ما جعل العالم يطلق عليها ا ذكر الأ



الـعــدد 693 حزيران  2021 �0

المجتمعات والخوف

قليلة، تبدو قد وافقت على ذلك، مع قدرة اآخرين تمردوا دوماً على القيم والقوانين، كما فعلت 

اإ�سرائيل )الكيان ال�سهيوني(، لكن لي�ض دون رعاية وم�ساعدة القوى الكبرى على كل ارتكاباتها، 

ول تزال تنال جوائز هذه القوى، وتبث الخوف حولها، وتتلقى الهدايا على �سذوذها، كاعتراف 

اأمريكا بهيمنتها على القد�ض، بدللة نقل �سفارتها اإليها، وعّد الجولن ال�سوري اإ�سرائيلياً، �سداً 

على قوانين الب�سرية وم�ساعرها.

3- القت�شـــاد والخـــوف: النزاع������ات القت�سادي������ة، ونهب خيرات ال�سع������وب، والتمكن من 

أبرز ما يحدد �سيا�سات العال������م باإدارة القوى الكبرى، اإذ ل تقدر  موال، هو ا
ال�ستح������واذ على الأ

ال�سع������وب الفقيرة على التحكم بالحراك القت�سادي ل�سع������ف اإمكاناتها، ما يخلق لديها خوفاً 

دائماً من ال�سغوط �سعبة المواجهة. 

ثارتها، داخلية كانت اأم خارجية، تكمن في ذروة  والحروب مهما كانت الدوافع المعلنة لإ

�سباب، م�سالح اقت�سادي������ة. ومنذ القديم كانت الحروب تثار  أ�سبابه������ا اأو في خلفية تلك الأ ا

أيديولوجية، دينية اأو غيرها، لكنها في النهاية تتمخ�ض عما يوؤ�سر لحقيقتها  تحت �سعارات ا

ال�ساعي������ة لمكا�سب مادية، ويمكن اأن ي�سار اإلى الح������روب ال�سليبية في هذا المجال، ولي�ض 

�سالمية. وكل هذا يجعل المخاوف مركبة، قتل  آلت اإليه بع�ض الفتوح الإ بعي������داً عن ذلك ما ا

هداف، مادية كانت اأم معنوية، من  ودم������ار من جهة، وربح اأو خ�سارة للمقدرات اأو تحقيق الأ

جهة ثانية.

حاطة بكل المخاوف التي ينتجها الن�س������اط القت�سادي العالمي وال�سراع في  ل يمك������ن الإ

ه������ذا المجال. لكن من المخاوف ما ل يمكن اإغفاله في ظ������ل التقنيات الحديثة، وقد ظهرت 

كثي������ر من هذه المخاوف بو�سفها حقائق مقلقة، في الحروب التي حدثت موؤخراً في منطقتنا 

مريكية  دارة الأ العربي������ة تقودها �سهوة ال�ستحواذ على خيراته������ا، فحروب الخليج المتتالية بالإ

أ�سبوع اإن لم تقم اأمريكا بحمايتها، حتى لو كان  له������ا، والتي تهدد اأنظمة ما باأنها �ستزول خالل ا

ثمن ذلك كل هذا الخراب والموت، حتى اإنَّ مناطق عدة، ول�سّيما في العراق، تلوثت اإ�سعاعياً 

مريكية بما يثيره من اأ�سرار ومخاوف. ويلحق بذلك تلك  باليورانيوم الذي تحتويه القذائف الأ

أيتام العالم، اأي خم�سة ماليين طفل يتيم.  ح�س������اءات التي ت�سير اإلى اأن في العراق خم�������ض ا الإ

ن�سان(. ول خيار بين ال�ستبداد والموت،  مريكية )راعية حقوق الإ وكل ذلك ممهور بالب�سمة الأ

فكالهما مرفو�ض، اإنما، األ يمكن الهرب من ال�ستبداد اإل اإلى الموت؟!
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�سفنا اإلى المخاوف القت�سادية، مما يقع في حقله������ا، مثل الجفاف والمحل والكوراث 
ل������و اأ

تونه. ول يكتمل ذلك اإل 
أ الطبيعي������ة والت�سحر ونق�ض المياه، لعلمنا اأي م�سه������د مخيف نحن في ا

�سعاعي اإلى الكيميائي اإلى التل������وث بالغازات والبترول، اإلى  �س������كال التلوث، من الإ
أ �س������ارة اإلى ا بالإ

نهار، وغير ذلك مما ل يتنبه كثيراً  ال�سجي������ج في مدن العالم اإلى تلوث المحيط������ات والينابيع والأ

طعمة والمواد الحافظة وبع�ض المنظفات ومواد التجميل الن�سائية،  خطاره مثل الملونات في الأ لأ

مرا�ض. مرا�ض خطيرة )م�سرطنة(، يدل على ذلك مدى انت�سار الأ أنها م�سببة لأ مما يحذر من ا

أ يثير الذعر اأكثر في ع�سرنا، ه������و التلوث بالبال�ستيك وانت�سار  عل������ى اأن التل������وث الذي بدا

ا�ستخدامه ونفاياته على الياب�سة كم������ا في اأعماق المحيطات. وهذا مما ا�ستحدثته الح�سارة 

أنتجته  أوكت������ا وفوك نفخ(. والمه������م اأن الب�سرية قبل اأن تتخل�������ض من خطر ا الحديث������ة )يداك ا

أ�سد منه فتكاً بالحياة. أنها وقعت فيما هو ا ح�ساراتها، نجد ا

نهار  المخ������اوف تحوق بالب�سرية، بالطبيعة، بالمناخ والج������و، بالغابات، بالبحار ومجاري الأ

�سرار والتلوث، كما تاأتيها المخاوف والتهديدات من القوى  والمي������اه الجوفية التي تتعر�ض لالأ

مري������كا التي ت�سعى اإلى ال�سيطرة حتى على �سخور ناتئة في بحار العالم، كما  مبريالية، فالأ الإ

�سدقاء، ثم  أولها ال�سيا�سة، ثم الأ ي�سي������ر هان�سون بالدوين، اإلى اأن لها خم�سة خط������وط دفاعية ا

مريكي، كل ذل������ك كي تبقي الخوف م�ستبداً بم�ساعر  �سطول، واأخيراً الجندي الأ ال������دولر، فالأ

أنها  أكثر بالفقراء مع ا ال�سع������وب. لقد ازدادت الفوبيات، وكلها ذات م�سدر ب�سري، وهي فاتكة ا

ل توفر اأحداً، واأغلبها ل منجى منه �سوى بالتغيير في ال�سلوك الب�سري.

ولتاأكي������د هذه المخ������اوف ن�سير اإلى اعترافات قرا�سنة القت�س������اد الذين تعدهم وتوظفهم 

مريكية عليها اأن ترتهن هذه المجتمعات والدول  مم واإدامة الهيمنة الأ
اأمري������كا لنهب ثروات الأ

مريكية وال�سركات العمالقة، وذلك باأ�ساليب �سيطانية ل مخرج منها في  للموؤ�س�سات المالية الأ

������ر القر�سان القت�سادي )جون  الم������دى المنظور، وكل ذلك ي�سيع المخاوف ويديمها. فقد عبَّ

مم- اعترافات قر�سان اقت�ساد( عن جزء �سئيل مما  كونز( في كتابة )الغتيال القت�سادي لالأ

مم واإدامة �سناع������ة الخوف واإ�ساعته في العالم، ول�سّيما في 
يفعل������ه َمْن اأدمنوا نهب ثروات الأ

البلدان الفقيرة وال�سعيفة.

�سارة اإلى التلوث بالتكنولوجي������ا الحديثة، والمخاوف التي تثيرها  ل نغ������ادر الموقع قبل الإ

�سناعته������ا كما ا�ستخداماتها في المجتمع������ات الب�سرية التي ت�سير اإلى توجهها لت�سبح مجتمعاً 



الـعــدد 693 حزيران  2021 �2

المجتمعات والخوف

أب�سطها فوبيا فقدان الهاتف الجوال،  واحداً )المجتمع التداولي(، هي مخاوف مقلقة، يعّد من ا

أو ال�سياع. ويدخل في ذلك تلك المخاطر التي تنقلها  ب�سب������ب قلة ال�سحن اأو فقدان التغطي������ة ا

أ�سراك من�سوبة وتج�س�ض وا�سطياد اللحظات والقر�سنة التي ت�سيع في و�سائط  م������ن ف�سائح وا

أو »مزبلة الثقافة« كما ي�سير  نترنت« ا التوا�سل ومواقعه، حتى اأطلق على هذا المناخ »مزبلة الإ

�سعي������د بنك������راد، منبهاً. دون اأن نن�سى من ذل������ك اتهام رو�سيا بالتدخ������ل والتاأثير في انتخابات 

مريكية. الرئا�سة الأ

4- الثقافـــة والخـــوف: وهذا موقع ل تتاح معرفت������ه لغير المنخرطين. ومن الت�سالت اإلى 

فادة من اإيجابياتها  الثقافة، فاإن مجالتها تكون بريئة من المخاوف، بقدر ما تتيح لل�سعوب الإ

أننا في هذه  أو م�ستقبل مب�سر ياأخذ بيد ال�سعوب اإلى حياة اأف�سل، دون اأن نن�سى ا ل�سن������ع واقع ا

أتون ذلك،  أو ن�سمع، دون النخراط في ا أ ا المجالت قد تجاوزنا الحداثة اإلى ما بعدها كما نقرا

نية  ذيات والمخاوف الآ وربم������ا يكون كثير منه في خدمة م�سروعات ل تعمل على ا�ستبع������اد الأ

والم�ستقبلية.

ذواق والوعي في  عالم ومن يتحك������م بو�سائطه، ويديرها لتوجيه الأ تب������رز المخاوف عبر الإ

زمات وموؤججاً للمخاوف التي ينخرط بها  خدمة اإ�ستراتيجياته، وقد اأ�سبح كل ذلك �سانعاً لالأ

أر�سلته ال�سماء، وفي غفلة و�سياع وعجز كثير من ال�سعوب التي يُتاََلعب  الغرب بو�سفه مخل�ساً ا

عالم الغربي  أبنائها، ولنمثل لذلك بال�سجة العالمي������ة التي يثيرها الإ ه اإرادة ا قداره������ا ويوجَّ
باأ

حول زواج المثليين وعر�ض المهرجانات والحتفالت التي تجري حول ذلك. ول ي�ساهي هذه 

عالمي في بالدنا، �سوى الق�سور في ا�ستخدام العلوم الحديثة وعدم  الثقاف������ات و�سجيجها الإ

أ�ساليبها في المجالت  الق������درة على توظيفها لفائدة مجتمعاتنا، مثل ا�ستخدام العلوم الذرّية وا

أو الو�سائل  �ساليب ا الطبية، والتي نجدها ل تزال تحاول الفوز في التنازع الحا�سل بينها وبين الأ

يمانية، وهذا ما ي�سير اإليه ماك�ض فيبر للتفريق بين »اأخالق الم�سوؤولية« و»اأخالق  ال�سحرية والإ

نقاذ، م�سوؤولية  يمان بالجهد الب�سري في الإ يمان« تجنباً ل�سياع الم�سوؤولي������ة الناتجة عن الإ الإ

المثقف.

أ�سرنا اإليه با�ستمرار، تراجع الثقافة بمفهومها التقليدي،  مما يجب الهتمام بمالحظته وما ا

ف�ساح المجال لثقافات لم تكن ت�سنف في هذا  م������ن اآداب وفنون وفكر وعلوم كانت �سائ������دة، لإ

جي������ال ال�سابقة النظر اإليها بو�سفه������ا ثقافات وعجائز الثقافة 
أبناء الأ المج������ال، ول ي�ستطيع ا
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�سهار، وغيرها و�سولً لما تجلبه  أو الإ أو الريا�سة، ا زياء، ا أو الأ عاجزون عن عدَّ ثقافة الطعام، ا

ال�سا�سات ومواقع التوا�سل والنخراط في التقنيات الحديثة من الثقافة، ول يزالون من اأن�سار 

ديبة اإميلي ن�سر اهلل على �سا�سة 
أ�س������ارت الأ �سبع لتقليب اأوراق الكتاب كما ا التمت������ع بلح�ض الإ

التلف������از. وهوؤلء يع������ّدون اأن الخوف على الثقافة يكمن في اأح������د جوانبه بالنخراط في هذه 

الجوانب التافهة، وت�سييع القيم الرفيعة، لم�سلحة بدائلها: جن�ض و�ستائم... اإلخ.

أ�ساطيره  �ساطير، ولكل ع�س������ر حكاياته وا ربم������ا د�سنت الح�سارات ح�سوره������ا بال�سعر والأ

و�سع������ره، والخوف على هذه الكنوز حقيقي، ب�سبب جم������وح بدائل الع�سر والم�ستقبل، وتال�سي 

يق������اع المو�سيقي لل�سعر وما فيه من خيال، بل تحويل ذلك اإلى اأغاٍن، ومثال ذلك  الهتم������ام بالإ

الحكايات التي اأخذت مواقعها الق�سة والرواية. ولكل ع�سر روحه المحفوظة في هذا التراث، 

خر، فلكل موقعه ودوره، كتعبير �سفاف  العالم وال�سفهي منه، والذي ل ي�ستبدل ببع�سه بع�سه الآ

همال. ول ي�سح اأن يعتد بالحداثة كتعوي�ض  ي������وؤرخ للذوق وتطوره، ويخاف عليه من المحو والإ

أ�سهمت في تطور العقل والذوق باإيقاعهما الرفيع،  عما م�سى اإنتاجه م������ن فنون واآداب راقية ا

فالم�ساألة، لي�ست منتجات تكنولوجية، كل جيل يحيل �سابقه اإلى المتاحف والن�سيان.

برز من يتنبه اإليه هم المثقفون، اإنه 
أ هناك خوف من نوع اآخر يخ�ض الجميع وترعاه الثقافة، وا

الخوف على القيم التي تهم الجميع، فالعدالة تنتهك محلياً وعبر العالم وتثير انتهاكاتها الخوف، 

�سرائيل وعدوانها على  مريكي المعزز لإ
ط بالعدال������ة الدولية، مثل العتداء الأ ول�سّيما حينما يُفرَّ

أ�سلوب، حتى لو  فل�سطين والمنطقة كلها، واأخيراً على القد�ض والجولن، ومثلها ال�سعي للتملك باأي ا

أي�ساً، و�سيوع ال�سخرية من ال�سدق لم�سلحة  كان ال�سرق������ة والغت�ساب، وانتهاك الكرامة الب�سرية ا

ن�سانية، والكت�ساب  عمال الإ
الك������ذب والتحايل على الحقوق وقيم العمل ال�سريف وال�ستهت������ار بالأ

خرين. قوى خوفاً، و�سداً لحقوق ثابتة لالآ حتى عن طريق ف�سائحي، وانتظام العالم مع الأ

يمان �سابقاً ي�ستدعى كطارد للب�ساعة الأخالقية والقيم الرديئة، واليوم يخاف  لق������د كان الإ

رهابية، مّدعين اأن  يمان لرتكاب جرائمهم الإ النا�ض مما يقدم عليه المجرمون في توظيف الإ

خروي والدين القويم. اإنها كارثة ا�ستخدام الدين، اأي ما ل ي�سح 
ذلك هو طريق الخال�������ض الأ

اأن يخالطه التلوث، في تلويث القيم والمجتمعات، وتحت غطاء الدعاة. فاإذا كان النا�ض �سابقاً 

أّي فكرة خال�سية من تغطية  ق������د هربوا اإلى التقم�ض للخال�ض م������ن اأدران الحياة، هل تتمكن ا

رهاب تحت وعد الجنة؟! فح�ض ما يفعله الإ
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أ مفهوم »الغزو الثقافي«، معبراً  مخاوف الحقل الثقافي كثيرة وربما ل تح�سى، واليوم يطرا

ع������ن اأن الثقافة القوي������ة لها القدرة على طرح اإنتاجها في العال������م، فتتلقاه الثقافات ال�سعيفة 

أنه  باإعج������اب، اإذ لي�ض لها بدائل في مثل قوته، فيتخيل المتخيلون - محقين اأم غير محقين- ا

غ������زو، مع اأن مفهوم الغ������زو محمل بمفهوم القوة ورديف له، ول ينطب������ق ذلك على الثقافة اإل 

ذواق وتغيير المفاهيم  مج������ازاً، وه������ذه الثقافة التي تحقق انت�ساراً قوياً، ت�سهم في �سناع������ة الأ

والعق������ول، واإذ كان الباكون والمتباكون على الثقاف������ة المحلية وما ينتجها من اأو�ساع ويبحثون 

ع������ن حلول لمواجهة ذلك، فال ح������ل اإل بالرتقاء بالثقافة المحلية اإلى حد القدرة على التفوق 

أكثر، فيكون البديل عن الم�ستورد الذي ل ي�سح  عل������ى الغريب القادم واقناع العقول بجدارت������ه ا

في هذا الع�سر ول في غيره اأن ندعو لال�ستغناء عنه.

دانة  ل يحمل هذا الكالم اأي تبرئة للقوى التي ت�سعى لن�سر ثقافتها، بمقدار ما يحمل من الإ

مر هنا مرتبط - كما نرى- بقوة  ف�سل. والأ للمحل������ي وتحفيزه للقيام بواج������ب �سنع البدائل الأ

الح�س������ارة المهيمنة، الت������ي ل تن�سر التكنولوجيا التي تنتجها فح�سب، ب������ل تن�سر معها ثقافتها 

المتج������ددة ولغته������ا المتجددة المواكبة للتطور ال������ذي ت�سهده تناف�سات ال�ساح������ة التكنولوجية 

أيام اأمجادهم،  والح�ساري������ة العالمية، فت�س������ادف مواقع �سعف، اأو مواقع يتباكى اأهله������ا على ا

كما نفعل نحن العرب في زمن الالفاعلية والق�سور، حينما نريد اإبراز دورنا في العالم، يكون 

عن طريق ا�ستح�سار التراث ودورنا الح�ساري القديم، والذي ل يتالءم مع م�ستجدات العالم، 

فيك������ون من ن�سيب هذا القادم ومع������ه هذه التكنولوجيا الرفيعة اأن يظهر قوته التي ل ت�ستطيع 

ثقافتن������ا الحديثة مناف�ستها، ول لغتنا التي كانت تنت�سر عب������ر العالم، مناف�سة لغة التكنولوجيا 

الحديث������ة ومنتجيها، وندعو للمواجهة، مواجهة ال�سع������ف، ول اأرى مواجهة م�ستحقة وجديرة 

وفاعل������ة، ما ل������م يكن عبر ن�سق ح�ساري متكام������ل منا�سب وم�سابه للع�سر، وب������ه نناف�ض وننمو 

ونخرج من الخوف.

الخ������روج من الخوف ال������ذي يرمز له بالموؤامرة، والذي اأ�سبحت ل������ه ثقافته و�سيا�سته ذات 

خر مقدماً: »�سورة اأوفى لحال������ة الرهاب الثقافي في  المن������زع الع�سابي اإلى رف�������ض ثقافة الآ

�سيغت������ه المبا�سرة: الخوف العاري من الخط������ر الخارجي، وفي �سيغته غير المبا�سرة: الخوف 

المحت�سم الالب�ض لبو�ض الثقة الزائدة بالنف�ض«.
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مردود الخوف ومواجهته

نحن خائفون، نعم خائفون وقلقون - ربما مثل غيرنا- يوؤرقنا ذلك اأفراد وجماعات، لماذا 

نح������ن خائفون؟ رغبتنا في مغادرة ع�س������ور النحطاط بقرونه الثمانية، وانخرطنا في النه�سة 

ن ننه�������ض، اإذ اإنَّ نه�سة فكرية ثقافية حازه������ا جماعة ممن توا�سلوا مع الغرب وثقافته، 
دون اأ

أننا نه�سنا، كان هناك بع�ض المتنورين، لكن النه�سة لم تخترق جيولوجيا مجتمعاتنا  ل تعن������ي ا

هلية القرو�سطية، عائالت وع�سائر وقبائل وطوائف ومذاهب وملل.  كفاية، فبقينا في فئاتنا الأ

أة في ال�سابعة والع�سرين من عمرها تنجب مولودها التا�سع، م�ستجيبة لكل قيم  وه������ا هي المرا

ما�سيها وما�سي مجتمعها المتخلف. التخلف المترب�ض والعجز يفجران الخوف.

أو نه�سنا، فال نزال نفكر  اأن يتن������ّور بع�سنا، وهم القل������ة النادرة، ل يعني اأن التنور لحقن������ا ا

أ�سطوري������اً وغيبياً بحلول م�سكالتنا، ول يزال الفكر المفارق لديه قوة قيادتنا، وينتج الدواع�ض  ا

بكثاف������ة، حت������ى في اأعلى الطبقات والفئ������ات، منهم الظاهر، ومنهم م������ن يتلب�ض الحداثة، لكن 

الداع�سية ثقافة ل تخفى ول يلغيها �سوى التنوير.

خر، من الغ������رب ومن ال�سرق،  أنف�سنا ومن الآ نح������ن خائفون م������ن ما�سينا وحا�سرنا، م������ن ا

يمان والكفر، من  �سالة والمعا�سرة، م������ن الإ م������ن الجهل ومن العلم، م������ن الحديث والقديم، الأ

ال�سياطي������ن والمالئكة. نحن خائفون م������ن الخوف مهما بدت علينا ال�سجاعة. لم ننجز مخارج 

�سيا�سية ول اجتماعية ول ثقافية من ا�ستع�ساءاتنا.

أين �سيودي بنا؟ حتى اليوم لم نتغير كفاية، قلقون  الخ������وف الذي ينت������ج كل هذا القلق، اإلى ا

وموؤرق������ون، من ال�ستبداد، الذي حذرنا منه الكواكبي �سيا�سي������اً وعقدياً، من عدم القدرة على 

ا�ستغالل خيرات بالدنا باأنف�سنا وتوجيه ما تنتجه لتطويرها، لم�سلحة اإن�سانها الفقير المتعثر، 

من التبعية المذلة، وا�سحة المعالم.

اإنن������ا نعي المخاطر التي ينتجها الخوف دون اأن ن�ستثمر م�ساعره اإيجابياً، محننا متنا�سلة، 

يجابية، لتول������د هيمنة �سلبية، فنعيد اإنت������اج التخلف. وللخوف  وعقائدن������ا تتراج������ع هيمنتها الإ

مردودات �سلبية واإيجابية.

أم������ا ال�سلبية، فمدمرة وحاطة م������ن قيمة �ساحبها، فهي على الم�ست������وى ال�سخ�سي دافعة  ا

خرين بدلً من المواجهة الذاتي������ة التي نعد لها  للت������واري بدلً م������ن المواجهة، والحتم������اء بالآ

خر يزي������د عقد الخوف ول يخل�سنا منها، فيزيدنا التحاقاً به، ول عجب اأن يوؤدي  عدته������ا، والآ
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أ�سكال النتحار، فالخوف ل ينتج �س������وى الخور والجبن، بدلً من اأن يدفع  ذل������ك اإلى �سكل من ا

لمواجهة المخاوف، والخروج من حالة ال�سعف والتواكل و�سعف الثقة.

زال������ة العوائق، اإلى  أ�سباب الخوف لإ المخاط������ر ال�سلبي������ة قد تنقل المواجهة م������ع الخارج وا

مواجه������ة �سلبية مع ال������ذات تبرز في النكف������اء والت�سرذم والنخراط في عن������ف فاقد للتوجه 

يجابي  أي�س������اً، وفقدان التفكير الإ وف������ي غير محل������ه. اإنه البحث عن ال�ستتار خوف المواجهة ا

�س�ض ال�سليمة للخ������روج من الحالة والبحث عن الهروب من لوم  نق������اذي، مما يبدد وينفي الأ الإ

خرين. ال�سلبية ت�سبح هوية ل�ساحبها و�سخ�سيته، نافية لتح�سره. النف�ض والآ

وفي مقابل المردودات ال�سلبية الكثيرة، فقد يكون له مردودات اإيجابية، تك�سف عن طاقة 

م�ستمدة من عدم الر�سا والر�سوخ للواقع، ومن هنا يمكن البناء على هذه الم�ساعر والمفاهيم، 

أ�سبابه ونفي  حوال ونفي العجز الذي ل مخرج منه �سوى بمواجهة ا وتكوين المنطلقات لتبدل الأ

أ�سا�ض لذلك. ومن ثم و�سع الذات على �سكة الخال�ض، وبدايتها ثقافة  اأخطاره، والثقة بالنف�ض ا

وتربية.

مم، انتف�ض كثير منها انتفا�سة ح�سارية ل فو�سوية،  �سعوب العالم حينما راأت كيف تتغير الأ

دفعها الخوف من البقاء بحالة ال�سعف والق�سور، واأهم ما في هذه النتفا�سة هو تفعيل قيم 

مة اأن يكون له  أبناء الأ نتاج في كل مواقع الحياة وحراكه������ا، حيث ل يعفى اأحد من ا العم������ل والإ

دور في ذلك، مادياً اأو معنوياً.

رادة األ تنه������ار، والعقالنية األ تتحول  مل األ نفقده، والإ م������ا يجب اأن نخاف عليه، ه������و الأ

اإل������ى العتباطي������ة والغيبية. وفوق كل ذلك األ نترك فر�سة لالنخ������راط في العمل المنتج دون 

ن�سانيتنا ومجتمعاتنا ف������ي ا�ستغالل ثروات البالد والتمكن من توجيه ذلك  ا�ستغ������الل، �سمانة لإ

لنت�سال النا�ض من الفقر والخوف.

خوف المقاتلين في المعارك الحربية له مردوده ال�سيئ، هنا نجد لدى قيادات الجيو�ض 

ق������دام. ول ين�سى المقاتلون  طرائ������ق ف������ي بث الثقة في نفو�ض الجيو�������ض والتحري�ض على الإ

أنف�سه������م حين تفر�ض عليهم مواقف المواجهة، فهذا قطري بن الفجاءة يخاطب نف�سه لنفي  ا

الخوف:

بــــــطــــــال ويــــحــــك ال تــــراعــــياأقـــــــــول لـــهـــا وقــــــد طـــــــارت �ـــشـــعـــاعـــًا مــــن االأ

ــــــوٍم ــــــو طــــلــــبــــت بـــــقـــــاء ي ــــــك ل جـــل الــذي لــك، لــن تطاعيفــــــاإن على االأ
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وهذا المتنبي يقول عن �سيف الدولة وهو يواجه جيو�ض الروم:

وقفت وما في الموت �شك لواقف 

كــــاأنــــك فــــي جـــفـــن الــــــــردى وهـــــو نــائــم

وهذا موقف كثير من الجنود اأ�سحاب الق�سايا العادلة في مواجهة عدو يخو�سون المعارك 

�سده.

جيال يدفع اإلى مناهج وطرائق تح�سنهم وتحميهم عن طريق التربية 
خوف النا�ض على الأ

المنا�سب������ة، كما خوف النا�ض على ميراثهم وعل������ى تاريخهم واإرثهم الثقافي، دافع ل�سيانة هذا 

خروي دافع  له وعقابه الأ يجابية. وخوف الموؤمنين من الإ الموروث والوفاء لما فيه من القيم الإ

لهم اإلى ال�ستقامة، خال�ساً من الوعيد للخاطئين.

الخ������وف الفردي ذو م������ردود �سيئ على �ساحبه، كذلك الخوف الجماع������ي، )الفوبيا( التي 

مور، ويحر�ض عليها، مثل )الفوبيا( القب������ح وال�سيخوخة لدى الن�ساء،  أم������ر من الأ تنت�س������ر تجاه ا

�سالم، والنجاة من الخوف تكون  و)فوبي������ا( الجوائح المر�سية، وما ين�سره الغرب م������ن فوبيا الإ

بالمعرفة العلمية والدقيقة ل�سحة مو�سوع الخوف وطرق مواجهته باإرادة. ول باأ�ض من اللجوء 

اإلى علم النف�ض والطب النف�سي في بع�ض الحالت اإذ يكون الخوف مفرطاً. وفي حال الهرب 

أ�ساليب خادعة منها  م������ن الخوف لدى الموؤمن المق�سر، يج������ب التاأكد من عدم اللجوء اإل������ى ا

ن�سان يريد مغادرة الخوف من اأمر، ل اأن يقع  براج وما في �سفه������ا، فالإ ال�سع������وذة والتنجيم والأ

أذية. أ�سد ا أ منه وا أ�سوا فيما هو ا

المواق������ف الر�سينة التي تنتج مواجهات لخوف يه������دد الكيانات، تتبدى في تلك المواقف 

ال�سامخة ل�سخ�سي������ات و�سعوب م�سبعة بقوة الروح المناه�س������ة لل�سلبية والرداءة التي ين�سرها 

ن�سان، هكذا واجهت ال�سعوب الحية اأقدارها  ن�ساني������ة الإ أو ا�ستبداد وانتهاك لإ ا�ستعم������ار �سعب ا

وم�ستعمريها واأحوالها ال�سلبية، وقد اأنتجت هذه الحالت في بالدنا مواقف و�سخ�سيات فذة. 

وعلى تخوم هذا الحديث نتذكرهم فلهم علينا حق الحترام، كما ن�سير اإلى ما تبثه من الكبرياء 

مواقف زعماء عالميين، مثل: غاندي ومانديال والليندي ولوثر كينغ وغيرهم. 
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الق���راءة ف���ي فل�سف���ة اأي مفكر و�سيرت���ه تقوم -باعتقادي- عل���ى اأ�سا�سين مهمي���ن: التفكير 

النق���دي ف���ي خطابه، وثاني���ًا، ا�ستك�ساف الخ���ط العام ل�سي���رورة تجربته الحياتي���ة التي َخِبَر. 

فهذان الم�ستويان متبادال التاأثير؛ فروؤيته الفكرية توؤثر في تجربته المعي�سة واقعيًا، اإذ تفتح 

�سكاليات المعرفية التي  الفك���رة اأفقًا للتعالق العمالني مع ظروف الحي���اة وا�ستحقاقاتها واالإ

خيرة بدورها، ترخي باأثرها على المنظومة التفّكرية للفيل�سوف، فتكّون  تتاأتى عنها، وهذه االأ

المفاهيم ونحتها، وقيام �سورتها الكلّية.

فم���ا موق���ع عمل روديغ���ر �سفران�سك���ي ال�سخ���م »معل���م األماني-هايدغر وع�س���ره« من هذا 

م األماني حقًا؟   اأو ب�سوؤال اآخر: هل هايدغر معلِّ
)1(

الت�سور؟

�شكالية جوهر الإ

ن ف������ي ذلك تقريرية قطعية، فمن  ألمانياً، ولأ يَُع������دُّ �سفر�ن�سكي مارتن هايدغر معلماً �

�سكالية  �لطبيعي �أن تثير كثير�ً من �لت�ساوؤلت حول وجاهتها وم�سوغاتها، وهذ� هو جوهر �لإ

ها. وهنا من �ل�سروري �عتماد �لمقاربة �لنقدية �لتفكيكية  �لتي ي�سعى هذ� �لبحث �إلى ف�سّ

�س�������س �لتي ��ستندت �إليه������ا �أطروحة �سفر�ن�سكي من جانب، وم������ن جانب ثاٍن -بطبيعة  للأ

�لح������ال- من �ل�سروري �أن تُ�ستَح�سر �إلى مجال �لتفكير �لنقدي �لم�سلّمات �لمركزية �لتي 

د. مقداد نديم عبود

والبحوث الدرا�سات 

هل هايدغر معلِّم �أملاين؟
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ن كل موقف �سفران�سكي انبنى على  قام������ت عليها العمارة الفل�سفية ل�)هايدغر(، نظ������راً لأ

أ�سا�سها. ا

ومن اأجل الو�سول اإلى معيار ناظم للتفكير وت�سويغ الحكم، لعله من ال�سروري، قبل التفكير 

�سارة اإلى اأن مفهوم المعلّم يقوم  ح������ول هذه الت�ساوؤلت والتفاعل التفّكري مع ا�ستحقاقاتها، الإ

ُن المعرفة  ن�سان الذي يلقِّ ول يذهب اإلى اأن المعلم هو الإ
عل������ى معنى تقليدي واآخر اأ�سيل: والأ

أو الفيل�سوف الذي ينتج  �سيل للمعلم، فهو ذلك المفكر ا لمريديه������ا من التالميذ، اأما المعنى الأ

معرف������ة ت�سيف اأفكاراً مختلفة عن النمط الماألوف من ال������روؤى والت�سورات، وذلك من خالل 

أم������ام التفكير وتحويلها اإلى معروف������ة، وفق عبارة مطاع  ارتي������اد عوال������م من م�ساحة المجهول ا

�سف������دي. وهذا يتحق������ق عبر تجربة طويلة ومعان������اة �ساقة من التفكي������ر والتاأمل تجعل عملية 

ن�س������ان، اإذا ا�ستعرنا عبارة علي  أو انفراجاً لمعياً يح������دث لدى الإ المعرف������ة انك�سافاً خاطف������اً ا

 .
)2(
حرب

أو الفرد  أو الحي������اة والنف�ض، ا ن�سان ب�س������اأن الكون والوجود، ا وم������ن المع������روف اأن تفل�سف الإ

أو المجتمع������ات والموؤ�س�سات، ق������د َخِبَر اأحقاباً فكري������ة واأنظمة معرفية كّونت  والمجتمع������ات، ا

�سي������رورة تاريخ المعقوليات لدى الب�س������ر. واإن المعلّم، كي يكون اأ�سي������اًل، ل يمكنه القفز فوق 

ه������ذه الخبرات، بل يلزم نف�س������ه بالتعامل معها والتفكير فيها بحكم ا�ستحقاق عملية تتكّون من 

أو تغّير في م�سلماتها واختالفات في اأنظمتها المعرفية  تراك������م وات�سال وتقّطع في �سيرورتها، ا

أو اإ�ستراتيجياته������ا. على ذلك يكون الفيل�سوف- المعلّم المنت������ج لمعرفة اأ�سيلة قد تو�ّسل اإلى  ا

أّنه يتو�ّسل اإلى موقف نظري وعمالني  آلي������ة اإنتاج معرفية، بل اأكثر من ذلك ا منظوم������ة فكرية وا

يحق������ق من خالله وجوده في العال������م. فهل امتلكت المنظومة الفكري������ة ل�)مارتن هايدغر( ما 

ألمانياً؟  يجعلها جديرة معرفياً باأن ي�ستحق ت�سميته معلماً ا

ن�سانية كبيرة، فقد ا�ستلهم من اأر�سطو   من الحقيقي اأن خبرة هايدغر الفكرية بالتجربة الإ

ن�ساني، ومن ثم تجاوز فكرته حول  حينم������ا عمل على دور اللغة في تكوين المعرفة والفه������م الإ

آلة للتخاطب؛ بل هي نمط وجود  أو�سع من ا اللوغو�ض وعالقته بالدللة، لي�سل اإلى اأن اللغة هي ا

ف������ي العالم. وا�ستلهم من فال�سفة الحداثة الذين قدموا فهماً للظاهرة، ول�سيما ديكارت حول 

أ�س�ض المعرفة. وكذلك  أ�س�ض المعرفة، وكانط ونق������ده ل�»العقل المح�ض« بحثاً في ا الكوجيتو وا

نطولوجي للزمانية والدازاين وزمان  اأفاد من هيغل حين انتق������ده عن طريق اإظهار الترابط الأ
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العالم، وقد قام بذلك من خالل مقابلته مع الت�سور الهيغلي للعالقة بين الزمان والروح، اإذ راأى 

هو فهم 
 )3(
خير »فينومينولوجيا الروح« هايدغر اأن فهم هيغل للزمان كما جاء في كتاب هذا الأ

«. ومن اأجل اأن يكون الزمان اأفقاً لفهم الكينونة، فمن المطلوب تف�سير »اأ�سلي للزمان 
ّ
»عام������ي

 .
)4(
بو�سفه اأفقاً لفهم الكينونة انطالقاً من الزمانية بو�سفها كينونة الدازاين الفاهم للكينونة«

وبعب������ارة واح������دة، تجاوز هايدغر كل طريقة، هوؤلء الفال�سفة؛ لي�س������ل اإلى اأن الظاهرة لي�ست 

»مقولة اإدراك« بل هي »طريقة وجود«، وهذا هو الباب الرئي�ض اإلى فل�سفته.

تي، ال������ذي �سكت عنه خطاب  ولع������ل م������ن المقبول في ه������ذا ال�سياق، اأن ينبث������ق ال�سوؤال الآ

أو الم�سادة؟  �سفران�سك������ي: هل ا�ستلهم هايدغر م������ن مارك�ض عن طريق المح������اكاة المعكو�سة ا

ول لروؤيته ا�ستناداً اإلى الروؤية 
والمق�س������ود هن������ا: اأفاد هايدغر من مارك�ض بناًء على تكوي������ن الأ

أراد  العام������ة للثاني، من حيث اأ�ض النظر اإلى التاريخ وفهمه، ولك������ن بالت�ساد معه. وباخت�سار ا

أو�سع قبول وتاأييد من النا�ض واأهل  هايدغر اأن يقيم فل�سفته لينق�ض فل�سفة مارك�ض التي نالت ا

ن�ساني، ب�سفتها اأول منظومة خطابية تمتلك- وفق منطوقها- م�سوغات  الفك������ر في التاريخ الإ

ن�سان في بناء ح�س������ارة اإن�سانية جديدة على  نظري������ة وعمالني������ة حقيقية لفهم التاريخ ودور الإ

أ�سكال القهر المادي والروحي ل�سف العاملين وللب�سر عموماً. فهل  أ�س�������ض مختلفة وخالية من ا ا

يديولوجية  يديولوجي للمارك�سية خدمة لالأ لة اأن يقوم بدور المقارع الأ راد هايدغ������ر بالمح�سّ
أ ا

أ�سمالية والنازية؟ الرا

ربم������ا يكون من المجدي هن������ا تقديم عر�ض �سريع عن معن������ى الكينونة لدى هايدغر وعن 

معنى )الت�سكيلة الجتماعية- القت�سادية( لدى مارك�ض، كي ت�ستقيم القراءة النقدية في عمل 

ألماني. ولك�سف المحجوب في  أنه معل������م ا �سفران�سك������ي، الذي ق�سد منه تقديم هايدغر على ا

همي������ة الكبيرة، وما تحمله من غايات فكرية  خطاب������ه عن م�سّوغ اإعطائه هايدغر مثل هذه الأ

ن�سان والتاريخ  أيديولوجي������ة. ولعل هذه المقاربة تبين اأن المنظومة الفكرية لمارك�ض حول الإ وا

قدمت م�سوغات لجدواها اأكثر مما لدى هايدغر في ت�سوره حول الكينونة والزمان.

حول معنى الكينونة

نطولوجيا( هو الحامل المركزي للعم������ارة الفل�سفية لدى هايدغر. وفهم  علم الوج������ود )الأ

دراك  ن�سان. والمقولت العلمي������ة ل تكّون �سبياًل، لديه، لإ الوج������ود يتحقق من خالل كينونة الإ

ن�سان وجوده من خالل الوج������ود نف�سه. واإن اإ�سهام اليونانيين قد انح�سر  الوج������ود، بل يفهم الإ
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أنه جوهر  ن�سان على ا بالبحث عن كيفيات الوجود، في حين نظر فال�سفة القرون الو�سطى اإلى الإ

مح������ّدد ب�سورة قدرّية داخل الزمان. وقد كانت للحداثيين مقاربتهم الجديدة؛ فقد ا�ستخدموا 

منجزات العلم والنظرة العقلية المجّردة الم�ستندة اإلى المقولت ذات ال�سفة العلمية في عملية 

أ�سها مقولتا »الذات« و»المو�سوع«، ولكن هايدغر  ، وعلى را
)5(
ن�سان دراك حقيقة الإ المعرف������ة لإ

 ،
)6(
ن�ساني في العالم نطولوجيا مرتبطة بالوجود الإ أ�س�ض الأ يتجاوز هذه الروؤية، ليذهب اإلى اأن ا

ن�سان،  نطولوجيا بالإ بعّده هو الكينونة التي يتفّتح الوجود من خاللها. من هنا، يترّكز ان�سغال الأ

خرى؛ بل ب�سفته »الدازاين«  ل لفه������م طبيعته ب�سفته �سيئاً موجوداً اإلى جان������ب الموجودات الأ

أو الوجود  ، من حيث اإن فهم������ه للوجود هو عينه وج������ود. واإذن الكينونة ا
)7(
ال������ذي ترتك������ز عليه

خرين، والتمييز  ن�س������ان مع الآ أي�ساً، فهم وجود الإ ف������ي العالم هو منطلق فه������م العالم، وكذلك ا

 ،
)8(
بين الوجود »الزائف« الذي يقوم عل������ى »القيل والقال، والف�سول، واللتبا�ض، والنحطاط«

�سيل« الذي يقوم على »حب  ن�سان عن وجوده الخا�ض، والوجود »الأ وال������ذي يوؤدي اإلى تنازل الإ

ال�ستطالع« والتفكير الذي يف�سي اإلى الحرّية، نتيجة تحّمل الذات م�سوؤولية وجودها. ومعنى 

الم�سوؤولي������ة يتحق������ق بحمل عبء الوجود وم������ا ي�ستتبعه من »قلق« بو�سف������ه �سرباً من الكينونة 

ن�ساني عر�سية موجودات العالم وعبثيتها، وهذا يعني اأن القلق  الت������ي يتو�ّسح عبرها للكائن الإ

ولى،  . اأما ب�ساأن الموت، فهناك طريقتان للتعامل معه: الأ
)9(
مرتبط بحدث »وجودنا في العالم«

خرين وتن�سى موته������ا الخا�ض، اأما  تتعام������ل مع������ه بطريقة �سطحية، وترى فيه ال������ذات موَت الآ

الثانية، فتذهب اإلى اأن الموت ل ينف�سل عن كينونة الموجود الب�سري الذي يمكن اأن يوؤول اإلى 

الفن������اء في اأي لحظة، وبذلك ي�سمن التعالي روحياً عن م�ساغل الحياة اليومية، دون اأن يعني 

ر هايدغر  ذلك اإهماله������ا بالمعنى المطلق؛ واإنما اأن تاأخذ قيمتها الدنيا. من هذا المنطلق فكَّ

أت������ي دور نداء ال�سمير الذي للدازاين  ، وهنا يا
)10(
»ف������ي العناية من حيث هي كينونة الدازاين«

، وبو�سفه ان�سغالً له بما هو تحت اليد 
)11(
بو�سفه ُم�ستَطاعاً للكينونة والذي »هو نداء للعناية«

في العالم.

الكينونة والت�شكيلة االجتماعية- االقت�شادية

ربما يكون من الحقيقي القول: اإن معنى الكينونة لدى هايدغر يتقابل بالت�ساد مع مفهوم 

أ�سا�سه �سيرورة التاريخ،  )الت�سكيل������ة الجتماعية-القت�سادية( لدى مارك�ض الذي يحلل عل������ى ا

ن�سان في التاريخ والحياة. ن�ساني، ودور الإ وعملية تكّون الوعي الإ
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وال�ستعارة هنا لقانون تقابل الق�سايا في المنطق ال�سوري، غايتها ب�سط الفهم من الجهة 

ال�سكالنّي������ة ال�سورية، وتي�سير تخريج المناظرة التي اأقيمها هنا بين هايدغر ومارك�ض، بهدف 

الو�س������ول اإلى ت�سويغ الفر�سية التي يق������وم عليها هذا البحث؛ وهي ال�سك في اأطروحة روديغر 

يديولوجية  �سفران�سك������ي وتبيي������ن �سعفها من جهة الج������دوى الفكرية، اإ�سافة اإل������ى اأهدافها الأ

ألمانياً وب�سورة قطعية. الم�سكوت عنها في عمله، حين عّدت هايدغر معلماً ا

ولى كانت  الكينونة و)الت�سكيلة الجتماعي������ة( كلّيتان متقابلتان بالت�ساد؛ اأي اإذا �سدقت الأ

الثانية كاذب������ة بال�سرورة. جاء مارك�ض بفكرة )الت�سكيلة الجتماعية- القت�سادية( التي تحدد 

اأو�س������اع الب�س������ر ودورهم في التاري������خ، وراأى اأن هناك ت�سكيالت خم�������ض: الم�ساعية البدائية، 

أ�سمالية  قطاعية والرا أ�سمالية، وال�ستراكية، واأن العبودي������ة والإ قطاعي������ة، والرا والعبودي������ة، والإ

ن�ساني ف������ي هذه الت�سكيالت قد كّونت  ن�ساني. وبنية الوعي الإ قام������ت عل������ى ا�ستغالل العمل الإ

أيديولوجي������ة ت�سّوه الحقائ������ق الحياتية المجتمعي������ة بهدف المحافظة عل������ى م�سلحة الطبقة  ا

الم�سيط������رة في المرحلة التي ت�سود فيها اأي ت�سكيل������ة من هذه الت�سكيالت. وقد َو�ّسح مارك�ض 

أو  ع������ن هذه الم�ساألة في كتابه راأ�ض المال بطريق نقدية ل تمّت ب�سلة اإلى الغائية الثيولوجية ا

رادوية وعن الت�سنيفية ال�سيقة  مر الذي يبعدها عن الإ ن�سانية، الأ نثروبولوجية الإ الذاتوي������ة الأ

أ�سمالي������ة. ومارك�ض في كتابه  خ������رى الموالية للرا يديولوجيات الأ الت������ي يمك������ن اأن تتميّز بها الأ

ن�ساني بناء على  أ�������ض المال الذي يمكن عّده العمدة في المارك�سية، قد نظر اإلى المجتمع الإ را

جاهزي������ة معرفية مزودة بعدة نقدية رفيع������ة، وروؤية فل�سفية قطعت مع خط������اب الذاتية التي 

أنها »ت�سنع التاريخ عل������ى هواها«، ليجد اأن كل عالقاته )اأي المجتمع( واأنماط الحياة  تتوّه������م ا

نتاج وتركيب الطبقات. يق������ول مارك�ض: »اإن مالكي  أ�سلوب الإ في������ه مرتبطة بعمليات العم������ل، وا

مج������ّرد قوة العمل، ومالكي راأ�ض المال، والمالكي������ن العقاريين الذي تكون م�سادر دخلهم هي 

أ�سماليين والماّلكين العقاريين يوؤلفون  جراء والرا جر والربح والريع العقاري، ومن ثم، اإن الأ
الأ

، وكل 
)12(
أ�سمالي« نتاج الرا الطبق������ات الثالث الكبرى في المجتمع الحديث القائم على نظام الإ

هذا يتحدد داخل )الت�سكيلة الجتماعية – القت�سادية(.

ن�ساني وتناق�ساته اإل  أنه ل يمكن ح������ّل م�سكالت المجتمع الإ اإل������ى ذلك، ذهب مارك�ض اإلى ا

نتاج، وبناء  ن�ساني القائم على الملكية الخا�س������ة لو�سائل الإ بالق�س������اء على ا�ستغالل العم������ل الإ

أو  أ�سا�ض عقد اجتماعي ا منظومة اجتماعية- اقت�سادية تقوم على الملكية العامة للدولة، على ا

منظومة د�ستورية وقانونية جديدة تعترف بالحقوق المت�ساوية للمواطنين.
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تعيينات الت�شاد

ن�سان في العالم. و»اإن فهم  آنفاً، اأن م�سدر الوعي هو كينونة الإ ي������رى هايدغر، كما ذكرت ا

أو الدازين هو الكائن الذي له قيمومة  ن�سان ا . والإ
)13(
الكينونة هو تعّيٌن كينوني خا�ض بالدازاين«

في العالم يفهمها ويولي لها عنايته، هو متاآلف مع المدلولية التي تتحقق عبر اللغة، وعلى هذا 

أو قيمومته في العالم(، وهذا ي�سميه  نطيقي )اأي موجودية ال�س������يء ا مكان الإ يتحق������ق �سرط الإ

.
)14(
هايدغر »الكينونة-تحت- اليّد«

، ومن 
)15(
أم������ا مارك�ض، في������رى اأن »الوعي ل يمكن اأن يكون �سيئاً اآخر �سوى الوجود الواعي« ا

أ�سلوب  ث������م فاإن -وجود الب�سر- وهو في حال من التناق�سات الجتماعية نتيجة التناق�ض في ا

نت������اج، هو ال�سي������رورة الحقيقية لحياتهم، وهي ال�سائ������رة؛ اأي المتغيرة دائماً وفق ال�سروط  الإ

الزمانية التاريخية. وهنا يتكّون ن�سق الوعي عبر ا�ستغال اللغة ودللتها والت�سورات التي تُن�َسُج 

بها. وهذا الوعي ل يمكن اأن يكون معزولً عن عالقة القوة بالمعرفة في تكوين الحقيقة. ومن 

أت������ي دور الطبقة الجتماعية وم�سلحتها في تكوين اإ�ستراتيجية الحقيقة داخل المرحلة  هنا يا

التاريخية المعنية.

اإل������ى ذل������ك ربما يكون من الحقيقي الق������ول: اإن الم�سدر العام لتك������ّون الوعي -كما يراه 

�سا�ض الذي ا�ستلهم منه هايدغر ع������ن طريق المحاكاة المعكو�سة والم�سادة  مارك�������ض- هو الأ

أنتج مفهمًة قوية فح�سب  لمارك�������ض، ولك������ن ذلك ل يعني اأن يغيب عن ب�سيرتنا اأن هايدغ������ر ا

في تخريج م�سدر الوعي اأنطولوجياً، ولكن دون البعد العمالني له على �سعيد ا�ستحقاقات 

أو الدللة بالوجود  الحي������اة. وفي الحق عانت فل�سفة مارك�ض ثغرًة في تخريج عالق������ة اللغة ا

أ تحديدها العام باأنهما  المعي�������ض ب�سفته م�سدراً للوعي، واإن كان �سحيحاً م������ن حيث المبدا

ن������ان م�سدر الوعي. وهنا ل يغيب عن البال اأن هن������اك انتقادات محقة توّجه للمارك�سية  يكوِّ

أ�سها: العلموية والحتمية؛ فهي حينما تغالي  أو لبع�ض الدرا�س������ات التي ت�ستند اإليها، وعلى را ا

ن�سان، تقع في �سرك العلموية؛ اأي نزعة تقدي�ض  بالتم�س������ك بالعلم في عملية فهم التاريخ والإ

العلم من اأجل تح�سين اأفكارها �سد الم�سا�ض. وهي حينما تذهب اإلى التوكيد القطعي على 

ن�ساني، وكاأنه قانون في العلوم  حتمي������ة القانون التاريخي في عملية التغير في المجتم������ع الإ

ن�سانية، حينذاك تقع في  أو التطبيقية، ولي�ض قانوناً اأو مقاربة من �ساأن العلوم الإ ال�سحيحة ا

لجة الدوغمائية. 
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وبالع������ودة اإلى موقف هايدغ������ر فيما يخ�ض م�سدر الوعي، فقد ذهب اإلى فل�سفة اللغة، ومن 

ث������م اإلى المدلولية ودورها في اإنجاز فهم الكينونة. وقد راأى اأن اهتمام المدلولية ل يترّكز على 

لفاظ مبا�سرة، بل على جملة الروابط الوظيفية بين الموجودات التي تحت اليد في »الهناك«  الأ

أو انك�سافه للروؤية التي من �ساأن الدازاين، فاإن ذلك يفيد باأنه قبل اأي  ال������ذي يكّون انفتاح العالم ا

تق�ضٍّ لغوي للدللة، هناك عالم من المعنى ي�سبق ذلك. فالمدلولية هي النطالقة الهرمينوطيقية 

أنواع للدللت اللغوية: 1.كينونة الكائن  ولى للكينونة في العالم، ومنها تُ�ستّق ثالثة ا )التاأويلية( الأ

مكان  ال�ُمالقي. 2. الكينونة التي للكائن )القيمومة(؛ اأي الجانب المو�سوعي. 3. كينونة �سرط الإ

نطيق������ي لقابلية النك�ساف التي من �ساأن الكائن داخ������ل العالم. وهذه »الكينونة المذكورة في  الإ

ولن  خ������ر هي تعيين وجوداني لكينونة الكائن- في- العالم، اأي للدازاين... اأما المفهومان الأ الآ

. وهكذا تكون التحليلية 
)16(
فهما مقولتان تخ�سان الكائن الذي كينونته لي�ست من جن�ض الدازاين«

الهرمينوطيقية لدى هايدغر الم�ستندة اإلى فل�سفة اللغة، ومن ثمَّ المرتكزة على المدلولية لتاأويل 

الكينونة، قد فتحت المجال للو�سول اإلى فهم الكينونة والدازاين.

ومن الجانب المقابل، اإذا كان من ال�سحيح اأن المارك�سية لم تكّر�ض جهداً ذا طبيعة �س�ستامية 

نها تبلورت في الن�سف الثاني من القرن التا�سع ع�سر، وراحت  لدور اللغة في تكوين الوعي، فالأ

تتنام������ى في القرن الع�سرين، ومع ذلك فاإن زمن ن�سوئها ل������م يتزامن مع انت�سار فل�سفة اللغة في 

الق������رن الع�سرين، التي حلّت مكان فل�سفة الوعي التي كنت �سائدة قبل هذا القرن. مع ذلك فقد 

كان الفال�سفة المارك�سيون ط������وال القرن الع�سرين ي�سعون في ح�سبانهم براديغم اللغة وعالقته 

.
)17(
أبرز هوؤلء الفال�سفة بعملية المعرفة وتكّون الوعي. ولعل يورغن هابرما�ض من ا

أولوية  اإلى ذلك، لعله من ال�سحيح القول: اإن مارك�ض قد �سبق هايدغر اإلى القول باأهمية وا

أ�ّض »اإوتعاء« الحياة اإذا ا�ستعرنا عبارة  الوج������ود بالن�سبة اإلى الوعي، و�سدد على اأن الوجود هو ا

. فالب�سر 
)18(
مو�سى وهبة، »فلي�ض الوعي هو الذي يعّين الحياة، بل الحياة هي التي تعّين الوعي«

ه������م منتجو اأفكارهم وت�سوراتهم، ولكن ينتجونه������ا داخل حياتهم العيانية. ولعله من ال�سهل اأن 

أو الكينونة لدى هايدغر؛  ياُلحظ هنا اأن الوجود ال�ُموَعى لدى مارك�ض هو- هو نف�سه الوجود ا

خير، ل يختلف عن  أ�سياء العالم بالن�سبة اإلى الدازاين لدى هذا الأ أو ا فالموجود- تحت- اليد ا

�سياء فيه كم������ا جاء لدى مارك�ض، هذا اإذا 
ن�س������ان في العالم وعالقته بالمعطيات والأ وج������ود الإ

�سربنا �سفحاً عن طريقة التف�سير الرومان�سي التي يعتمدها هايدغر.
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أم������ا من جهة مقارب������ة المارك�سية لتكّون الوع������ي، فهي ترى اأن انتق������ال الع�سير البتدائي  ا

أ�س�ض ال�سلوك الب�سري من العتماد عل������ى الحاجات البيولوجية الغريزية  اإل������ى المجتمع، نقل ا

اإل������ى الن�س������اط الحياتي العملي المحدد وف������ق اللغة والمعاني التي ب������داأت تُ�ساغ في خطابات 

يديولوجيات  أو قانونية...اإلخ. وهكذا اأخذت تن�ساأ الأ أو فنية ا أو قيمية ا أو دينية ا فكرية فل�سفية ا

ب�ستميات( المعرفية واإ�ستراتيجيات الحقيقة. وكل ذلك يحدث داخل العالقات الجتماعية  و)الإ

في جميع الم�ستويات التكوينية للمجتمعات. وهذا بمجمله يكّون ن�سيج الحركة التاريخية التي 

تتم �سمن الت�سكيلة الجتماعية-القت�سادية، بح�سب النظرة الفل�سفية ال�سو�سيولوجية »المادية 

نت������اج الذي يتكّون من قوى  أ�سلوب الإ أ�سا�ض ا التاريخي������ة«. وتتحدد طبيعة ه������ذه الت�سكيلة على ا

نتاج التي تتكّون بين العاملي������ن ومالكي و�سائل العمل.  نت������اج )�سف العاملين( وعالق������ات الإ الإ

وال�س������راع الطبقي الذي يحكم التاريخ، وف������ق مارك�ض، اإنما ين�ساأ مما تعانيه الطبقات ال�سعبية 

و�س������اع التاريخية عامة هي  من اأو�س������اع الفقر والجوع والمر�ض والبطال������ة والت�سّرد. هذه الأ

الت������ي تفتح المجال لتكّون الوعي الجتماعي ب�سكل عام، ولدى »طبقة البروليتاريا«، ول �سيما 

يديولوجيا  أ�سمالية. من هنا جاءت الأ ف������ي فهمها لعملية ال�ستغالل التي تمار�سها الطبق������ة الرا

أ�سمالية التي  ال�ستراكي������ة والحلم بالعدالة الجتماعية �سد تناق�سات الت�سكيلة الجتماعية الرا

قامت على ا�ستغالل العمل الماأجور.

يديولوجية من  ل������م يلِق �سفران�سكي بالً لكل هذا، ومن ثم لم يح������اول اأن ي�ست�سّف الغاية الأ

محاولة هايدغر تقديم فل�سفته في الكينونة لتكون نقي�ساً للفل�سفة المارك�سية، بل اأعلن موقفه 

الم�ساد لها، الذي ظهر في الحّط من قيمة كتاب راأ�ض المال لكارل مارك�ض، وقال: راأ�ض المال 

»عمل �سغير«. ونفى اأن يكون »للمهمة التب�سيرية للبروليتاريا... اإ�سهام في الروح التقريرية بعد 

.
)19(
طالق« عام )1950(، اأي فر�سة على الإ

التناق�ص الخا�ص بالدازاين

أكثر الركائز محورية واأهمية في  اإنَّ م�سطل������ح التناق�ض الخا�ض بالدازاين يعدُّ واحداً من ا

ن�سان وكيفية وجودها مرتبطة  فل�سفة هايدغر، ويعني الوجود الحا�سر هناك؛ اأي اإن كينونة الإ

ن�سان هي  ن�سان المنفت������ح على الكون بحالته المتغيرة، ومن ث������م اإنَّ ماهية الإ به������ذا الكائن الإ

وج������وده، وم�سيره مرتبط به فح�سب. والطرافة هنا اأن هذا المفهوم على قوة كبيرة وه�سا�سة 

أنه يحرر التفكير من الغائية الغيبية التي كان الخطاب  كبيرة في الوقت نف�سه. فقوته تاأتي من ا
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ن�سان اأن يتجاوز قدره  ن�ساني محتوماً من عٍل، ولي�ض باإمكان الإ الثيولوجي يجعل منها الم�سير الإ

أي�ساً يوؤ�س�ض هذا المفهوم لنقد خطاب الفكر  المق������رر من القوة المطلقة التي تقع خارج������ه. وا

نه اإ�سارة مفهومية اإلى 
لوه������ة. وكذلك، نظراً لأ ن�سان والأ ع������ن طريق المواجهة بين الدازاين الإ

نثروبولوجية  أو الوجود الحا�سر هناك، فهذا يف�سي اإلى الك�سف عن عجز الذاتوية الأ ن�سان ا الإ

ع������ن تحدي������د وجودها من لُدنها، بل هو من الوجود في العالم وم������ع )الُْهم( عبر اللغة بما هي 

أنها - في نهاية المطاف- ل ت�سع  دللة اأنطولوجية. اأما فيما يخ�ّض ه�سا�سته؛ فهي تتاأتى من ا

ن�سان ب�سفته كائناً محايثاً، له ج�سد وحاجات وغرائز، وت�سع  ف������ي ح�سبانها مكانة حقيقية لالإ

مكانه اللغ������ة والمدلولية اللتين تتوالدان بع�سهما من بع�ض ب�سورة مت�سل�سلة حتى تف�سي اإلى 

ن�ساني.  ما ي�سبه العدمية بالن�سبة اإلى موقعها من ال�سلوك الإ

لغاء الفاعلية! الحقيقة والحرية.. اإ

م������ن ال�سروري، بح�سب هايدغر، بح������ث الحقيقة ومعاينتها عن طريق مقّرها، وهو الكالم 

أو الق������ول، الذي ه������و مو�سعها. وال�سوؤال عنها هو ال�سوؤال عن حقيق������ة الوجود، وهي »انفتاح«  ا

أو الب�سر به، وذلك يعني النتهاء من العقبة التي حالت دون اإب�سار الب�سيرة،  الموجود للروؤية ا

أو انك�ساف الحقيقة  وهنا تح������ّل لحظة الالمحجوبية. وقد تو�ّسل هايدغر اإلى الال محجوبية ا

للدازاي������ن عبر الغو�ض في تاريخ الفكر بدءاً من الفل�سف������ة اليونانية بحثاً عن معنى اللوغو�ض، 

وم������ن ثمَّ عن معن������ى العقل الحديث، لي�سل اإل������ى اأن ال�سوؤال عن ماهي������ة الحقيقة يف�سي اإلى 

، والحرية هي »ترك 
)20(
نَّ »ماهية الحقيقة هي الحرية«

أ ال�سوؤال عن حقيقة الماهية. فهو يرى ا

. ويبقى بهذا التخريج معنى الحقيقة مح�سوراً داخل �سل�سلة من م�سفوفة 
)21(
الموجود يوجد«

نطولوجية من  أ�سا�ض التحلي������ل اللغوي ذي الطبيعة الأ مج������ردات فكرية مترابطة منطقياً على ا

دون اأي مرجعية اأو معيارية تحدد مدى �سالحتها الواقعية من الناحية العمالنية، ومن ثم فهذا 

أو التحرر م������ن اأعباء الوجود. وربما يكون من المنا�سب  الفه������م للحقيقة ل يو�سل اإلى الحرية ا

أو المر�سى  تي هنا: م������اذا يقدم هذا الفهم للفقراء والجوع������ى والمظلومين ا ط������رح ال�سوؤال الآ

والم�سردين في العالم؟ 

ن�سان، المندرج داخل تاريخ التعّقل  أنها فه������م الإ أم������ا المارك�سية فقد فهمت الحقيقة على ا ا

�سكالي������ات المطروحة على وعيه وعلى معرفته تاريخياً، ومن  ن�سان������ي، لظروفه الحياتية والإ الإ

أن�س������اق المعارف ومناهج التفكير عبر ال�سي������رورة التاريخية للمجتمع  ث������م فهي متغّيرة بتغير ا
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ن�سان������ي. وهكذا المارك�سية ل تقطع التفكير في الحقيقة عن الواقع المحايث. وهذا يف�سح  الإ

أو  ن�سان وتحريره من القي������ود المفرو�سة عليه م������ن الطبيعة ا المج������ال لتغيي������ره بما يخ������دم الإ

المجتم������ع. ومن هنا تتو�ّسح العالقة بين الحقيقة والحري������ة. ولهذا عّرف اإنجلز الحرية باأنها 

ن�سانية وفق هذا الوعي باتجاه تحقيق الحرية.  ، ومن ثم تتوّجه الفاعلية الإ
)22(
»وعي ال�سرورة«

فق العالقة مع  ول يفت������ح لأ اإذن هن������اك بعدان للحقيقة مترابط������ان: فكري واآخر محايث، والأ

أو الفكرة  ن�سان، والثاني هو المجال العمالني لختبار �سداد القول ا الواقع الذي يتعامل معه الإ

فيما يخ�ض تقرير الحقيقة.

مواقف �شائنة

ن  أي�ساً؛ لأ ل ن������رى المنظومة الفل�سفي������ة ل�)هايدغر( في كتبه فح�سب، بل ف������ي ممار�ساته ا

عناية الدازاين بوجوده هي نتيجة لوجوده وفهمه لهذا الوجود، بح�سب تاأويل هايدغر. من هنا 

أنه تجاوز خطاب الفكر الحديث واإرثه  يديولوجي، وهو الذي يزعم ا
اختار هايدغ������ر توّجهه الأ

أيديولوجي������اً معادياً لل�سيوعية ب�سورة  أيديولوجياته؛ فقد اتخذ موقفاً ا الثقاف������ي بما في ذل������ك ا

قاطع������ة. وق������د راأى اأن المواجهة الحا�سمة معه������ا تكون فح�سب على »ي������د ديكتاتور يمّكن من 

ن ال�سيوعية ت�سعى اإلى تدمير الثقافة الفردية، ومن ثم الثقافة الغربية كلها. 
قهره������ا«، ذلك لأ

اأما القوة القادرة على اإنجاز هذه المهمة فهي هتلر وحزبه »ال�ستراكي القومي«. هكذا اأف�سح 

بو�س������وح تام عن تاأييده للحزب الن������ازي، وراأى في هذا الحزب »ح�سناً في وجه خطر انقالب 

. الوا�سح هن������ا اأن قناعة هايدغر بالنازية عميقة، حتى 
)23(
�سيوع������ي، وقد قال ذلك لمور�سين«

حداث النقالب في الكينونة  أو اللحظة التاريخي������ة العظيمة لإ ها ال�سمانة الحقيقية ا اإن������ه عدَّ

ن�ساني������ة كلها. ف�»الثورة ال�ستراكية القومية« بالن�سبة اإليه »حدث دزاين قوي يخترق فل�سفته  الإ

 .
)24(
في ال�سميم«

ولعل������ه يت�سح هنا، اأن هايدغر قد و�سع فكرته وه������ي »تاريخ الكينونة« في مقابل »التاريخ 

الجتماع������ي- القت�سادي« لمارك�������ض. وو�سع الث������ورة »ال�ستراكية القومي������ة« على ال�سد من 

»الثورة ال�سيوعية«، واقتن������ع ب�»ديكتاتورية النازية« وممار�ساته������ا الفا�سية، ورف�ض »ديكتاتورية 

البروليتاريا«. 

ب عرقياً  ف�ست به اإلى اتخاذ موقف متع�سّ
 هذه الروؤية الفل�سفية لدى هايدغر هي التي اأ

رفع.  ري، الذي اأعطاه هتلر المنزلة الأ لماني الآ خرى، وتمجيد العرق الأ عراق الأ �سد �سائر الأ
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م������ن هنا التزم ال�سمت فيما يتعلق بال�سطهاد الفظيع الذي مار�سته فا�سية الحزب ال�ستراكي 

، �سد اليهود و�سد ال�سيوعيين. 
)25(
القومي تحت قيادة هتلر

فكار والممار�سات التدميرية  لع������ل ما يثير الده�سة اأن �سفران�سكي اأورد كثيراً من ه������ذه الأ

ألمانياً!  ه معلماً ا الم�ساّدة للحق والحقيقة لدى هايدغر، ومع هذا ل يتورع عن َعدِّ

 تاأ�سي�ساً على ما �سبق يمكن ت�سويغ فر�سية بحثنا هذا التي ذكرت اأعاله بالقول: اإن اأطروحة 

يديولوجية لفل�سفة  هداف الأ �سفران�سكي �سعيفة الجدوى من الناحية الفكرية، و�سكتت عن الأ

هايدغر، وهي محاولة رف�ض اأهمية مارك�ض والمارك�سية واإنكارها. اإن عمل �سفران�سكي يمكن 

ن  يديولوجية الت�سليلية التي تقودها الآ ت�سنيف������ه وو�سعه في اإطار جبهة الحرب الفكري������ة والأ

 .
)26(
مركة على العالم الأ
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ال نبال����غ اإذا قلن����ا اإن الح�شارة ال�شورية بمراحلها القديمة قد اأغنت العالم عامة والم�شرق 

نت �شورية في  دب����ي، اإذ كوَّ خا�ش����ة �ش����واء بنتاجها الفك����ري اأم الفل�شفي وال�شيا�شي والعلمي واالأ

الع�شور الكال�شيكية، من البحر المتو�شط اإلى �شفاف الفرات، بين الجبال وال�شحراء، اإقليمًا 

�شالم، امتزجت فيه  �شكندر حتى ظهور االإ �شا�شعًا للتبادالت والمرور خالل األف عام منذ عهد االإ

نت اأنطاكية، واأفاميا،  غريق ث����م الرومان اإذ كوَّ راميين، والعرب، واالإ ثقاف����ات الفينيقيين، واالآ

غريقية اليونانية.  طار المدني المميز للح�شارة االإ و�شور، و�شيدون، وب�شرى وتدمر االإ

ويع������رِّف الموؤرخون الع�ضر الهلن�ضتي باأنه المرحل������ة التي امتزجت فيها الح�ضارة اليونانية 

آفاميا  بالح�ض������ارات ال�ضرقية، وفيه ازدهرت �ضورية وتاألقت مدنه������ا مثل اأنطاكية والالذقية وا

ودم�ض������ق وحم�ص وتدم������ر وبيروت وبعلبك وب�ضرى و�ضهبا، وعا�ض������ت هذه المدن حياة الترف 

كثر ن�ضاعة  أبع������اده، كما يعدُّ الع�ضر الهلن�ضتي المثل الأ والزده������ار القت�ضادي والثقافي بكل ا

وو�ضوح������اً عن معنى تالقح الح�ضارات والتقائها، واإنت������اج ح�ضارة جديدة على قدر كبير من 

الغنى والتنوع. 

ول������م تكن �ضورية وم�ضر جزءاً مهماً من الح�ضارة الهلن�ضتية فح�ضب، بل جزءاً فاعاًل وموؤثراً 

و�ضانع������اً له������ذه الح�ضارة، ومن ثّم فاإن الح�ض������ارة الهلن�ضتية تعدُّ جزءاً مكّون������اً من �ضخ�ضيتنا 

�صلوى �صالح

والبحوث الدرا�سات 

تاأثري �سورية الفاعل فـي احل�سارة الهلن�ستية
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ن مفاعيلها ل تزال حا�س������رة في حياتنا على الرغم من  الح�ساري������ة ل ينبغ������ي تجاهله نظراً لأ

تقادم ال�سنين.

�سكندر طوعاً، واأ�سافوا اإليها  َقِبَل ال�سوريون والم�سريون الثقاف������ة الهيلينية بعد فتوحات الإ

بع������داً محلي������اً فجمعت هذه الثقاف������ة روح �سورية وم�سر وعادت بدوره������ا لتوؤثر من جديد في 

اليونان نف�سها.

�شل�شلة �شورية الهلن�شتية

نت دافعاً للباحث ال�سوري »عادل الديري«  هذه المكانة التي احتلتها �سورية على مر الع�سور كوَّ

بداعية التي �سكنت �سورية عبر  �ساءة عل������ى ال�سخ�سيات الإ لالنط������الق في م�سروعه الهادف لالإ

جيال الجديدة بها طامحاً اأن ي�سهم ولو ب�سكل متوا�سع في تطوير المحتوى  التاريخ، وتعريف الأ

دبي المكتوب باللغة العربية، فبداأ في عام )2015م( بالعمل على �سل�سلة كتب »�شورية  العلمي والأ

أدباء واأطباء  الهلن�شتيـــة« التي ت�سمل اأعمالً كتبها موؤلف������ون �سوريون فال�سفة و�سعراء وخطباء وا

غريقية القديمة اإلى  أثناء المرحلة الهلن�ستية ونُِقلَت من الإ غريقية في ا وروائيون عرب باللغة الإ

نكليزية في ع�سور تلت، فعمل الديري على نقلها بدوره اإلى اللغة العربية. الإ

وتكم������ن اأهمية �سل�سلة �سورية الهلن�ستي������ة ككل – ح�سب الديري - في ا�ستعادة حقوق العرب 
أبناء �سورية في تلك المرحلة، وتذكير الجميع  ال�سوريين فيما هي لهم من اأعمال العظماء من ا

بعروب������ة دماء �سكان �سورية التاريخية رداً على من يح������اول �سلخ �سفة العروبة عن �سكانها في 

أ�سا�ض لها من ال�سحة،  أنهم دخالء عليها تحت م�سميات ل ا تلك المرحلة، وت�سوير العرب على ا

ن من يعمل على تتبع  أ العدالة لأ خرى يعدُّ هذا العمل �سرورة اأخالقية يمليها مبدا
وم������ن جهة اأ

الترجم������ات التي مر بها هوؤلء وما اأكثرهم يج������د محاولت مدغمة ومحترفة لتهمي�ض دور كل 

�سخ�سية �سورية، وتجيير اإنجازاتها ل�سخ�سية معا�سرة من اأ�سل غير �سوري.

ف������ي البداية يعمل الديري على جمع المعلومات المتناثرة عن كّتاب هذه ال�سل�سلة وتن�سيقها 

واإخراجه������ا ب�سكل مفه������وم للقراء باللغة العربي������ة، ثم ياأتي دور الباح������ث »تي�سير خلف« الذي 

دبية وبال�سبط والت�سحيح  يغن������ي كتب ال�سل�سلة بمعلوماته المو�سوعية الموثقة وبمالحظاته الأ

للمعايير التاريخية في كل كتاب.

عمال ال�سورية التي تعود  حقية اإذ يبحث عن الأ
ولوية والأ ويختار الديري ترجماته ح�سب الأ
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اإلى المرحلة الهلن�ستية، والتي حققت �سهرة على م�ستوى العالم وعبر التاريخ لكن لم تحظ بما 

أنها اأعمال  ت�ستحقه من الترجمة والمعرفة بين قراء العربية وكم هي كثيرة، وكم من المده�ض ا

أنه لم  ولى للميالد ومن الموؤ�سف ا خر في القرون الأ لكتاب عرب ُكِتَب بع�سها قبل الميالد والآ

ن. يقدم اأحد على ترجمتها اإلى العربية حتى الآ

حياة اإيزيدور

اأول كت������ب ال�سل�سلة هو كتاب الفيل�سوف الدم�سق������ي »داما�شكيو�س« المعنون »حيـــاة اإيزيدور« 

وبعنوان فرع������ي »التاريخ الفل�سفي« ال�سادر عن دار التكوي������ن بدم�سق )2016م(. ويعدُّ �سهادة 

�سادق������ة عن ع�سر كانت فيه �سورية وم�سر ج������زءاً فاعاًل وموؤثراً في الح�سارة الهلن�ستية، ولو 

طباء الدم�سقيين الذين ذكرهم داما�سكيو�ض في هذا الكتاب  أ�سماء الفال�سف������ة والأ ا�ستعر�سنا ا

�سهامات التي قدمتها دم�سق لتاريخ الب�سرية. دركنا مقدار الإ لأ

أنف�ض الم�سادر  كم������ا يعدُّ الكتاب براأي كاتب المقدم������ة الباحث »تي�سير خلف« واحداً م������ن ا

فكار والمعتقدات والعادات والطقو�ض، الت������ي كانت �سائدة في ال�سرق القديم  القديم������ة عن الأ

»بالد ال�سام وم�سر« على وجه الخ�سو�ض خالل القرن الخام�ض الميالدي، وقد و�سعه �ساحبه 

فالطونيين المحدثين الذين كانوا يكرمون معلميهم بو�سع كتب  جرياً على ع������ادة الفال�سفة الأ

تتح������دث عن �سيَرهم، ولكنه وجد نف�س������ه ي�سع كتاباً عن غالبية رجال ع�سره ولي�ض عن معلمه 

اإيزيدور فح�سب، فكان ه������ذا الكتاب الم�سدر الوحيد عن كثيرين، والذين لوله ل�ساع ذكرهم 

�سكندرانية التي  بد. ومثال ذل������ك ق�سة الفيل�سوفة وعالم������ة الريا�سيات »هيباتي������ا« الإ اإل������ى الأ

عمال الروائية وال�سينمائية. تناولتها كثير من الأ

كما نقل لنا داما�سكيو�ض باأمانة علمية اأو�ساع القرن الخام�ض الميالدي الذي كان واحداً من 

أكثر القرون ا�سطراباً في التاريخ القديم، واأهم ما في الكتاب هو اأخبار الرحلة التي قام بها  ا

�سكندرية  الموؤل������ف مع معلمه اإيزيدور في اأواخر القرن المذك������ور حين ا�ستد ال�سطهاد في الإ

يا و�سلكا طريقاً بري������اً باتجاه مدينة اأفرودي�سيا�ض  �س������د الفال�سفة، فم������ا كان منهما اإّل اأن تخفَّ

أثينا. جنوبي غربي تركيا ا�ستعداداً للتوجه اإلى ا

أ الرجالن رحلتهما - كما تخبرنا ال�س������ذرات المتبقية – من غزة جنوبي فل�سطين والتي  ب������دا
و�ساله������ا اإما عن طريق البحر واإّما البر، ومنها انطلقا براً اإلى ب�سرى ال�سام، عا�سمة الولية 

العربية في ذلك الوقت فحاّل �سيفين على الفيل�سوف »دورو�ض العربي« الذي طاف بهما اأرجاء 
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الولي������ة العربية، فراح داما�سكيو�ض ي�سهب في و�س������ف نهر وادي الهرير الذي ينتهي ب�ساللت 

لهة المقد�سة  زيزون، كما يحّدثن������ا عن المعتقدات ال�سعبية التي تدور حوله، ثم يخبرنا عن الآ

له »ليكورغو�ض«. نباط، والإ آلهة الأ له »ذو ال�سرى« كبير ا في تلك الولية مثل الإ

ثم ينتقل بنا الفيل�سوف الدم�سقي اإلى بيروت واإلهها ال�سافي »اإي�سمون« الذي تتقاطع ق�سته 

ولى اإل������ى اأن فينيقيي ال�ساحل كانوا 
وغاريتي، وي�سير ربما للمرة الأ م������ع ق�سة اأدوني�سوبع������ل الأ

لهة  أم الآ على في ذل������ك الع�سر با�سم �سادق، وهو والد اإي�سمون فيما ي�سمون ا
ي�سم������ون اإلههم الأ

»ع�سترون������ة« في نحت محبب ل�سمه������ا الكنعاني القديم »ع�ستروت«. بع������د ذلك ينتقل بنا اإلى 

أبعاد ذلك المعتقد  بعلبك ومعابدها، ثم اإلى حم�ض وحجرها المقد�ض »بيت- اإيل« حيث يو�سح ا

المرتبط باإله ال�سم�ض الحم�سي.

َمْن داما�شكيو�ص؟

ول������د داما�سكيو�ض في دم�سق واكت�سب ا�سمه منها، ودر�������ض الخطابة فيها قبل اأن ينتقل وهو 

�سكندرية لي�ستكمال درا�ستهما على يد ثيون  �سغر جوليان اإلى الإ
في عمر الع�سرين مع اأخيه الأ

ال�سكندري في بداية ثمانينيات القرن الخام�ض للميالد، ويرى الباحثون اأن »داما�سكيو�ض« قد 

حمل في طبعه وحياته كثيراً من طباع مدينته دم�سق الغنية والمعقدة في اآن واحد، فقد كانت 

نباط والهلن�ستيين، و�سهدت النه�سة  راميين، ثم الأ دم�سق �سبيكة ثمينة ان�سهرت فيها ثقافة الآ

والزدهار قبل اليونانيين بع�سور.

ر في اأعماقها  فالطونية الجديدة، بل تبحَّ
لم يكن داما�سكيو�ض �سيفاً عابراً على الفل�سفة الأ

أثبت جدية وتفوقاً عل������ى اأقرانه ومعا�سريه ب�سهادة كثيري������ن، وتدرج في م�ستوى  وفروعه������ا، وا

معرفت������ه واإ�سهامه في ن�سر المعرفة حتى بلغ المن�سب الذي �سغله معلماه: مارينو�ض واإيزيدور، 

أثينا. فالطونية في ا كاديمية الفل�سفية الأ وهو كر�سي اأفالطون في اإدارة الأ

كثر �سهرة واحتراماً مثل �سيمبليكو�ض الذي  تتلمذ على يد داما�سكيو�ض كثير من الفال�سفة الأ

فالطونية قائمة  ا�سته������ر بدرا�سته لكتابات »اأر�سطو« و»اإيبيكتيتو�ض« و»اإيولميو�ض«. ولم تقم لالأ

خير،  فالطونية الجديدة الأ من بعد ع�سر داما�سكيو�ض فكان هذا الدم�سقي فار�ض الفل�سفة الأ

آ�سيا ال�سغرى  وغ������روب �سم�ض ذلك الع�سر الجميل الذي تعاي�ست فيه ثقافات �سعوب اليونان وا

و�سورية وم�سر بن�سيج واحد بّناء.
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مو�شوعة اأم �شيرة ذاتية

خير من كت������ب ال�سيرة الذاتية  يمك������ن عّد كتاب داما�سكيو�ض »حي������اة اإيزيدور« الناجي الأ

أّنه مو�سوعة في  فالطونيين الج������دد، لكنه يفوق كتب ال�سيرة اأي�ساً في ا الت������ي تتحدث عن الأ

الوقت نف�سه توؤرخ لمرحلة تاريخية واأحداث �سيا�سية، وت�سف �سّناع القرار فيها. كما تو�ّسح 

مبراطورية الرومانية، وعالقة الحكام  أة في المجتمع، ومدى نفاذ القانون في الإ موقع المرا

�سارات لموا�سع الف�ساد فيها، كما يعطي الكتاب  دارة المركزي������ة، مع بع�ض الإ المحليين بالإ

فك������رة عن م�ستوى المعرفة ال�سائ������د في حينه في مجالت علم الطبيع������ة والبيئة والتغذية 

والطب والفيزياء.

ه������م للمعلومات ال�سخ�سية عن كثير من  ويع������د كثير من الموؤرخين هذا الكتاب الم�سدر الأ

فال�سفة ذلك الع�سر مثل: اإيزيدور، ومارينو، وهيباتيا، وبروقليو�ض، و�سيريانو�ض، وهيراي�سكيو�ض، 

أتقيائه،  �سافة اإلى �سيا�سييه وخطبائه وعلمائه واأطبائه و�سعرائه وا واإ�سكليبيادي�ض وغيرهم، بالإ

أيديهم ودّر�ض كثيراً منهم، و�سغل اأهم  ّنه �سادر عن �سخ�ض عا�ض بينهم وتتلمذ عل������ى ا وذل������ك لأ

المنا�سب العلمية والثقافية في ع�سره.

�سماء كثيرين من اأواخر الفال�سفة الوثنيين في دم�سق  كما يعد كتاب »حياة اإيزيدور« مرجعاً لأ

دب والفل�سفة في ذلك الع�سر،  �سكندرية والق�سطنطينية، عوا�سم العلم والمعرفة والأ أثينا والإ وا

وقد اقتب�ض كثير من موؤلفي الكتب التاريخية مقاطع من كتاب داما�سكيو�ض هذا، ولكن لم يحظ 

ّنه نُ�سر م�سّظى اإلى مقاطع متناث������رة ي�سعب على القارئ غير 
بم������ا ي�ستحق من الفهم نظ������راً لأ

أ�سا�ساً باللغة اليونانية التي كانت لغة الثقافة في ذلك  المثاب������ر فهم بع�سها. فقد ُكتب الن�������ض ا

الع�س������ر، وخ�سع الن�ض منذ ذلك الحين اإلى عدة ترجم������ات وعمليات اإعادة ترتيب مما جعل 

ترجمته ب�سكل مفهوم مهمة �ساقة.

كيف و�شل الكتاب اإلينا؟

يعود الف�سل في حفظ مقاطع الكتاب اإلى »فوتيو�ض« البّحاثة والالهوتي الق�سطنطيني الذي 

عا�ض في القرن التا�سع الميالدي، فهو الذي حفظ مخطوطات الكتاب وجمعها وعلّق عليها من 

وجهة نظره، فكانت تعليقاته تتراوح بين النتقاد المو�سوعي من جهة، وال�سباب المبا�سر �سديد 

اللهجة من جهة اأخرى، وا�سفاً داما�سكيو�ض واإيزيدور بالفا�سقين والكفرة والمجّدفين، وال�سبب 
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ه������و اختالف العقيدة بينه وبين الرجلي������ن، اإّل اأن هذا ل ينفي ف�سل الرجل في حفظ الكتاب 

�سلي. أنه ت�سبب في الوقت نف�سه في ت�ستيت الت�سل�سل للن�ض الأ ونقله على الرغم من ا

حجية من الن�سو�ض المتفرقة  وقد عمل منذ ذلك الحين كثير من الموؤرخين على حل هذه الأ

�سلية مثل »لوي�ض �سبا�ستيان لو نادو تيليمو« من القرن ال�سابع ع�سر، ومن ثم  بلغتها اليونانية الأ

�سلي وتعليقات فوتيو�ض، ومن ثم الباحث  »اإدوارد زيل������ر« الذي عمل على الف�سل بين الن�ض الأ

»رودول������ف اآزمو�ض« الذي عمل على اإعادة تجميع الن�ض في بدايات القرن الع�سرين وقدم في 

قرب اإلى ما جمعه فوتيو�ض اأول مرة.
عام )1911م( اإ�سداراً منه يعّد الأ

ر »كليمين�ض زينتين« عام )1967م( الن�ض اليوناني الناتج عن �سلفه، واعتمد  ومن ثم حرَّ

منهجية ترقيم خا�سة، واأخرجه ب�سكل اعتُِمد على مدى ربع قرن من بعده. اأخيراً اأعادت 

أثانا�سيادي« تنظيم ت�سل�سل الن�سو�ض التي جاء بها فوتيو�ض دون التعديل على  »بوليمني������ا ا

ف�سل  أنه الأ نكليزي������ة باأ�سلوب اأجمع النقاد على ا ترتي������ب ورودها، ثم ترجمته اإلى اللغة الإ

أيها ثالثي  نه برا طالق، وقد اأعادت ت�سمية الكتاب ب��»التاريخ الفل�سفي« لأ دق عل������ى الإ والأ

وجه: »تاأريخ لعلم الفل�شفة، وتاأريخ للفال�شفة، وبحث مو�شوعي في الفل�شفة«. الأ

نكليزي الذي  وق������د اعتمد المترج������م »عادل الديري« في ترجمت������ه لهذا الكتاب على الن�������ض الإ

أثانا�سيادي« عن اليونانية فكان حري�ساً على نقل المعنى والروح بكل اأمانة وتجرد  ترجمته الباحثة »ا

ن يتعرف اإلى هذه ال�سخ�سية 
ومو�سوعي������ة متمنياً من كل مهتم وباحث وطالب في مجال الفل�سفة اأ

المهمة التي تمثل البعد الهلن�ستي ل�سورية التاريخية والذي لم ينل حقه حتى يومنا هذا.

ن�شو�ص من كتاب »حياة اإيزيدور«

أبواب ال�سماء، فق������د عمدت اإلى رب������ط نف�سها بالحياة  )ط������ارت روح اإيزي������دور هابطة م������ن ا

ر�ض، ولقد تخيلته ي�سرخ وهو يتنزل على الخلق: ه������ا قد حللت هنا قادماً من مكان  عل������ى الأ

اأف�سل(، )�ض23(.

)كان اإيزيدور العظيم مباركاً بالطبيعة والثروة، وحظي باأحالم تنبئية اإلى درجة جعلتني اأتعجب 

مور منحى تنبوؤاته(،  )�ض25(. أ�سهد كيف تنحو الأ من قدرته على ذلك، خا�سة حينما ا

أنهم غير  )الحقيقة بذاتها معر�سة لخطر النطفاء، �سي�سهد الب�سر اأفول �سم�سها على اعتبار ا

قادرين على تحمل �سروقها المقد�ض(، )�ض40(.
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اإن كنت �شوريًا،.. �شلم

والكت������اب الثاني �سمن �سل�سلة »�سورية الهلن�ستية« هو كتاب ال�ساعر ال�سوري »ميلياغرو�ض 

الَج������داري« عام )140 ق.م( بعنوان »اإن كنت �سورياً... �س������الم« وبعنوان فرعي »ق�سائد في 

الح������ب والم������وت«، ويمثِّل الكتاب جزءاً م������ن اإبداعات ال�سوريين خ������الل المرحلة الهلن�ستية 

الممت������دة عل������ى ثمانية قرون. و» ال�سوريون« هنا ت�سمل �سكان ب������الد ال�سام جميعهم في تلك 

المرحل������ة التي كانت فيها �سورية اإقليماً ي�سبح في ف�ساء ح�ساري غني على امتداد �سواطئ 

البحر المتو�سط.

وق������د اخت������ار المترجم »الديري« عن������وان الكتاب من ق�سيدة »اإن كنت �سوري������اً... �سالم« لما 

تحمل������ه هذه الق�سيدة من معاٍن راقية لعالمي������ة ر�سالة الح�سارة ال�سورية، ولمدى عمق مفهوم 

خر وقدمها والندماج به وتبادل الفكر والمعتقد والفن والحب مع ال�سعوب المحيطة.  تقبل الآ

تقول الق�سيدة:

وفياء..  )خفف �شيرك اأيها الغريب.. فبين الموتى االأ

يرقد رجل عجوز... يغط في ذلك النوم... المكتوب على كل الب�شر... 

بيات الم�شهورة...  ميلياغرو�ص بن اإيوقراطي�ص... ذو االأ

لهام وال�شلوات الجامحة...  بين حلوة الحب وملح الدموع... بين �شياطين االإ

وجوه �شور فاتنة... واأر�ص جدارا الطاهرة... جعلت منه رجًل... 

اإن كنت �شوريًا: »�شلم«... 

اإن كنت فينيقيًا: »نايديو�ص«... 

اإن كنت اإغريقيا: »خايري«... 

وقبل اأن تبارح هذا المكان... رد علّي ال�شلم(، )�ص154(.

وبغر�ض ت�سليط ال�سوء على هذه الناحية نجد في ملحق الكتاب ترجمة لدرا�سة نقدية للمقطع 

بعاد العالمية لر�سالة ميلياغرو�ض  كاديمي »م. لوز«، يو�سح فيها الأ خير من الق�سيدة للباحث الأ الأ

أرادها �ساهدة على قبره يحّيي فيها كل َمْن مّر به مهما كانت لغته اأو قوميته. التي ا

ومما جاء في هذه الدرا�سة:

بيات على �سواهد  أ�سلوب كتابة الأ )لج������اأ ال�ساعر ميلياغرو�ض في العديد من المنا�سبات اإلى ا

أ�سلوب تحية  يبيغرامات هذه لجاأ اإلى ا القبور كي ي�سف ال�سيرة المهنية للمتوفى، وفي اإحدى الإ

الماّر بقرب قبره طلباً لرد التحية والوداع من الدنيا، ولكن بطريقة مبتكرة غير م�سبوقة، وعلى 



الـعــدد 693 حزيران  2021 ��

تاأثير �سورية الفاعل في الح�سارة الهلن�ستية

الرغم من اأن هذا ال�سالم قد يبدو كخروج م�سرحي ا�ستعرا�سي في عزاء تاأبيني للذات، فاإننا 

دبية والتاأبينية �سنخ������رج بروؤيا اأهم واأو�سح تجعلنا نقدر  اإذا تعمقن������ا في نماذج ميلياغرو�ض الأ

أ�سلوبها(، )�ض163(. أكثر ونعجب باأ�سالتها وتفرد ا هذه ال�سياغة ا

َمْن ميلياغرو�ص؟

ول������د ميلياغرو�ض ب������ن اإيوغراطي�ض نحو عام )140ق.م( في ج������دار وهي مدينة ت�سرف على 

بحي������رة طبري������ا، ثم انتقل اإلى مدينة �س������ور الفينيقية على �ساحل البح������ر المتو�سط حيث كبر 

وترع������رع، لكنه ق�س������ى �سطراً كبيراً من حيات������ه بعدها في جزيرة »كو�������ض« اليونانية المقابلة 

آ�سيا ال�سغرى. ويمكننا تحّري �سيرة حياته ولم�سها في ق�سائده ال�سعرية التي تحدث  ل�سواطئ ا

مر الذي ا�ستغربه  يبيغراما، الأ فيها ع������ن حياته، فقد دّون ثالث �سير ذاتية لنف�سه ب�سيغ������ة الإ

أنه كتبها في مراحل زمنية متباعدة من حياته. الباحثون، ويُفتر�ض ا

وي�سير الباحث »تي�سير خلف« في التقديم للكتاب اإلى اأن طبيعة جدارا المتوزعة على �سفتي 

وادي اليرم������وك هي التي �ساغت ذائقة ال�ساع������ر ميلياغرو�ض مذ كان طفاًل يعابث الفرا�سات، 

أو يراقب من مدرج  زهار البري������ة، ا أنواع الأ ويراق������ب القطعان المنت�سرة على ال�سف������وح ويعدد ا

أنه زار الينابيع الحارة  مدينت������ه بحيرة طبريا وجبل ال�سي������خ المكلل بالثلوج طوال العام. ول بد ا

كاديمية حين كان فتى يافعاً، وهناك حدثهم المعلم عن  في »الحّمة« مع معلميه ورفاقه في الأ

عجائب اإ�سكولبيو�ض في �سفاء الم�سابين بالعلل المزمنة.

ردنية �سوف نجدها  ه������ذه ال�سور التي لتزال ناب�سة في منطقة الحّمة ال�سورية واأم قي�ض الأ

ف������ي ق�سيدته الخالدة »الربيع« ملهمة كثيرين من بعده م������ن �سعراء وفنانين ت�سكيليين، ويقول 

فيها:

)�شتاء عا�شف رحل عن ال�شماء... وافتّر ثغر الربيع

ر�ص الداكنة نف�شها  زهار... فكللت االأ عن ابت�شامة من االأ

�شجار المتفتحة  خ�شر... والحت اأكّف االأ بالع�شب االأ

مرفرفة ببراعم وريقاتها... اأما المراعي التي فغرت فمها 

تجترع ندى الفجر... وت�شقي النبت العط�شان... 

ن�شحت ب�شحكة... مع تفتح الجوري على ال�شيقان... 

وعلى اله�شبة راعي خراف... يداعب مزماره عازفًا(، )�ص31(.
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ول������م تكن �سورية بو�سفه������ا وطنه غائبة عن ق�سائد ال�ساعر خ������الل وجوده في جزيرة كو�ض 

اليوناني������ة، لي�ض ب�سفتها ذاكرة تخييلية فح�سب، بل ب�سفته وعي������اً ح�سارياً وم�سموناً اإن�سانياً 

يحفظ كلمة �سر �سحرية تقال في المنا�سبات كلها: في الحتفال وفي الحزن والفقد، في لقاء 

القريب وتحية الغريب وفي الوداع، اإنها كلمة »�سالم« التي اأودعها �ساعرنا في ق�سيدة عظيمة 

آنفاً. من ق�سائد هذا الكتاب تحت عنوان »اإن كنت �سورياً... �سالم« المذكورة ا

راً اإيانا باأنه يمثل معلماً رئي�سياً  غريقية مذكِّ �ساطير الإ
ويهيمن على ق�سائد �ساعرنا ج������و الأ

آلهة الجمال اإلى الحب والرغبة والمراعي، ومنها  م������ن معالم الثقافة الهلن�ستية ال�سورية، فمن ا

آلهة انتظام الطبيعة والحرب وال�سيد، و�سولً اإلى اإله العالم ال�سفلي، كلهم حا�سرون بقوة  اإلى ا

في �سوره ال�سعرية.

�سكندر طوعاً واأ�سافوا اإليها  َقِب������َل ال�سوريون والم�سريون الثقافة الهيلينية بعد فتوح������ات الإ

بع������داً محلياً فكان������ت الثقافة الهلن�ستية التي جمعت روح �سوري������ة وم�سر، وعادت هذه الثقافة 

أّثرت في  بدوره������ا لتوؤثر من جديد في اليونان نف�سه������ا، وكان »ميلياغرو�ض« اأحد الرموز التي ا

أنه كان ي�ستخدم اليونانية  وروبي فيما بعد، وعل������ى الرغم من ا الغ������رب اليوناني والالتيني، والأ

ول ظل حا�سراً على الدوام في �سعره،  في كتابة ق�سائده اإّل اأن انتماءه لروح وطنه ال�سوري الأ

أكاديمية مدينت������ه الفل�سفية دليله الذي لم يحد عنه  ن�سانية التي تلقاها في ا وظل������ت نزعت������ه الإ

ط������وال حياته، تلك النزعة النابعة من طبيعة الح�سارة ال�سورية ال�ساربة في العمق والمنفتحة 

خر. على الآ

والغري������ب اأن كثيراً من الم�ست�سرقين الذين در�سوا المب������دع ميلياغرو�ض حاولوا تجريده من 

بوين،  اأ�سوله ال�سورية بدعوى اأن ا�سمه وا�سم والده يونانيان، وبالتاأكيد كان ميلياغرو�ض �سوري الأ

أ�سار في اأكثر من ق�سي������دة اإلى انتمائه  م كما يزعم������ون، وقد ا
ب و�سوري الأ ولي�������ض يونان������ي الأ

�سف ل نكاد نعرف عن ه������ذا ال�ساعر ال�سوري نحن قراء العربية ومتحدثيها اإّل  ال�س������وري. ولالأ

النزر الي�سير.

اأعمال ميلياغرو�ص ال�شعرية

كان ميلياغرو�ض متفرداً في كل �سيء حتى لن�سعر باأّنه وجودي قبل الوجودية بع�سرات القرون، 

وفي اأحيان اأخرى ن�سعر باأّنه هيبي من القرن الثاني قبل الميالد. وعلى الرغم من عدم كتابة 
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أ�سلوب تفكيره وتعاطيه مع  رامية فاإن اأ�سوله ال�سورية تبدو جلية ف������ي ا ميلياغرو�������ض باللغ������ة الآ

آنفاً م�ستوحاة م������ن طبيعة جدارا والجولن عموماً  مور، ولع������ل ق�سيدته »الربيع« المذكورة ا الأ

خاذ. ب�سهوله وه�سابه وربيعه الأ

كم������ا اأن ميلياغرو�ض ه������و اأول من وّظف »اإيرو�ض« ومقابله الرومان������ي »كيوبيد« في الو�سف 

ألوهية للرغبة اإلى �سورته  المتعارف عليه في زماننا الحالي، ناقاًل �سورته من �سخ�سية رمزية ا

المتعارف عليها اليوم:

)ق�شمًا باإيرو�ص... اأحّب اإلى قلبي اأن اأ�شمع

هم�شات هيليودورا... في اأذني

من كل األحان اأبولو... على قيثارته الذهبية(، )�ص41(.

اأما بالن�سبة اإلى ق�سائد البطولة وق�سائد الرثاء فنرى فيها ال�ساعر اأكثر جدية ون�سجاً، يوؤرخ 

خري������ن، وي�سف اأمجاد كثير من ال�سخ�سي������ات فمنهم القائد ومنهم  لحيات������ه كما يوؤرخ لحياة الآ

أّماً ثكلى في م�سابها، ويرثي �سغاراً فارقوا الحياة مبكرين: الخطيب والفيل�سوف، كما يوا�سي ا

)هيا �شّدي ع�شابة راأ�شك... وانعي كل من اأوالدك

ذوي القدر المحتوم... قد �شقطوا ب�شهام اأبولو

اأبناوؤك ماعادوا بيننا... اأي قدر كتب عليك

�شى(، )�ص145(. لكن ماذا اأرى حولك... ياللأ

أ�سلوبه بين القدرة على الكتابة باأ�سلوب عفوي مب�سط والقدرة على ابتداع  يجمع ميلياغرو�ض في ا

ن�������ض م�ستط������رد رنان، كما يمتاز بقدرة ن������ادرة على �سبك تعابير وم�سطلح������ات خا�سة به ي�سكبها 

ويقولبه������ا خ�سي�ساً لتنزل في مو�سعها من المعنى فت�سيبه اإ�سابة الرامي المخ�سرم. وكان كارهاً 

م �سرعة اإيقاعها اأم جّوها الدرامي.
أ للتكرار مجدداً في كل ن�ض �سواء من جهة طول الق�سيدة ا

عمال غير ال�شعرية االأ

أّلف ميلياغرو�ض ن�سو�ساً فل�سفية �سماها »ال�سلوات« في مزيج  اإلى جانب الق�سائد ال�سعرية ا

بي������ن النثر وال�سعر، وي�سم كتاب ال�سلوات مجموعة م������ن المقالت المتعددة حول مو�سوعات 

أ�سموه »ال�سخرية المينيبية« ن�سبة اإلى  فل�سفية ولكنها مكتوبة باأ�سلوب �ساخر اعتمده الرومان وا

مينيبو�ض الذي عا�ض في القرن الثالث قبل الميالد. 
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يبيغراما« اأي الق�سائد الوجيزة ال�ساخ������رة �سماها »اإكليل« وهي اأول  كما جمع باق������ة من »الإ

أ ق�سائد  جح������اف اأن نقرا أنه من الإ اأنطولوجي������ا معروفة ف������ي تاريخ الب�سرية، ويرى الدي������ري ا

�سف، وقد اأبدى ميلياغرو�ض كثيراً  كليل« المفقودة جزئياً لالأ ميلياغرو�ض بمعزل عن قراءة »الإ

بداع في تنميق وترتيب وتحرير ق�سائد ال�سعراء ب�سكل مت�سل�سل. اأما مقالت  من الجتهاد والإ

ميلياغرو�������ض الناجي������ة من ال�سياع فهي قليل������ة وتظهر ب�سكل اقتبا�سات ف������ي مجموعة اأعمال 

دبية المتنوعة »ديبنو�سوفي�ستاي«. آثينايو�ض الأ ا

ديب يُزيِّن 
أدبية �سورية هلن�ستي������ة تتج�سد في اأ أم������ام هامة ا أننا نقف اليوم ا مر ا وخال�س������ة الأ

و�سمة الريادية: �سدره عدد من الأ

أو كيوبيد في اإطار جديد. يرو�سي ممن وظفوا اإيرو�ض ا - رائد ال�سعر الإ

- جامع اأول اأنطولوجيا في تاريخ الب�سرية.

- ثاني �سعراء ال�سخرية المينيبية.

ديب المينيبي. - م�سدر اإلهام �سخ�سية الأ

»الطقو�ص ال�شرية«

الكت������اب الثال������ث في ال�سل�سل������ة قيد الطبع وهو بعن������وان »الطقو�ـــس ال�شرية لـــدى ال�شوريين 

فالطوني والفيثاغورثي المحدث  والم�شرييـــن والكلـــدان« ويُن�سب اإلى الفيل�سوف ال�س������وري الأ

»يمليخو�ض الخلقي�سي« الذي توفي عام )325م(.

فالطوني المحدث، والذي يعّد يمليخو�ض  ويعّد الكتاب من اأهم مراجع العقيدة الهرمزية والفكر الأ

أ�س�ض العقيدة الهرمزية ونظيراتها لدى هذه  طالق اإذ يتطرق بالتف�سيل اإلى ا هم رواده على الإ
من اأ

أنواعه  ال�سع������وب في تلك المرحلة: مفهوم تك������ّون الكون والخلق، اأ�سول تقديم القربان المقد�ض وا

ومعناه الحقيقي، تفا�سيل وطرق النبوءة المقد�سة واختالفاتها عن النبوءة الب�سرية، ثم ينتقل 

للحدي������ث عن م�ستويات الكيان������ات ال�سامية واختالفاتها وطرائ������ق ا�ستح�سارها لدى الم�سريين 

وال�سوريين والكلدان. واأخي������راً يتعمق في الطق�ض الديني لديهم بمعانيه ورموزه و�سلواته وحرفة 

له الذي ُو�سف باأنه »واحد اأحد لم يلده اأحد«. تطهير الروح لالرتقاء خطوة بخطوة نحو الإ

والكت������اب مكتوب باللغة اليونانية خالل مرحلة �سواد الثقافة الهلن�ستية في �سورية، ثم ترجم 

نكليزية في مرحل������ة لحقة، ثم اأعاده الديري اإلى موطنه مترجم������اً اإلى اللغة العربية.  اإل������ى الإ
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وه������و كتاب ي�سرح ديانة ال�سوريي������ن والكلدان والم�سريين كما كانت في القرنين الثالث والرابع 

للميالد، وهي قريبة من عقيدة العرب قبيل ال�سالم، ويقدم الكتاب اأطروحته من خالل طرحه 

جابة عنها على ل�سان كاهن م�سري. �سئلة على ل�سان فيل�سوف م�سهور، ثم يبادر بالإ لالأ

ومم������ا ورد على ل�سان الفيل�س������وف والكاهن ال�سوري الحموي يمليخو�ض في هذا الكتاب: »ل بد 

مــــن النطــــالق من فهم اأن العالم هو كائن واحد، وعلى الرغم مــــن اأن اأجزاءه تف�شلها الم�شافات 

المكانية فاإن كونها من طبيعة واحدة يجمعها اإلى بع�شها البع�س ككل واحد، واإن القوة الجماعية 

الكلية والم�شببة لهذا المزيج تجذب تلقائيًا اأجزاءه للتخالط مع بع�شها البع�س«. 

وي�سع������ر الباحث الدي������ري بالم�سوؤولية التي تقع على عاتقه ب�سفت������ه مترجماً لمادة تاريخية، 

ثرية  ثار بعناية وحذر مع اللقى الأ ما يجعله يتعامل مع الن�ض التاريخي كما يتعامل المنقب عن الآ

�سل������ي للن�ض، ومراجعة ان�سجام  معتم������داً على تقاطع الم�س������ادر، والتاأكد من �سبط المعنى الأ

�سلي، و�سبط الدقة في عملية مفتوحة النهاية. الترجمة مع ال�سياق التاريخي للن�ض الأ

ولالرتق������اء بالوعي لدى ال�سب������اب، وتعريفهم بح�سارة بالدهم، وم������ا يحيق بها من مخاطر 

ي������رى الديري �سرورة اإعادة اإنتاج الفكـــر العربي في حلة ع�شرية يتقبلها الجيل ال�شاب، وذلك 

أو ال�سمعي، ول بد  بتحويل المعلومات القابلة للتحليل من ال�سكل الن�سي اإلى ال�سكل الت�سويري ا

من البدء بج������ذب المهتمين من خالل جرعات من المعلوم������ات الق�سيرة والالفتة والموثوقة 

أو �سمعية �سريعة به������دف فتح قابلية ال�سباب تجاه  مت�سل�سل������ة منطقي������اً ومنتجة بطريقة مرئية ا

التع������رف اإلى ثقافة بالدهم وح�سارتها، وم������ن ثّم ك�سر الحاجز بينهم وبين الكتاب ما يجب اأن 

يف�سي بنا اإلى اإقبال جديد على فهم هويتنا... وكلما تعمقنا في القراءة والّطالع فهمنا هويتنا 

�سالم بما ل يقل عما هو بعده. ب�سكل اأ�سح واأدق، ومن ثّم ندرك عظمة عروبتنا قبل الإ

¥µ
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اإن الت�أم����ل الم�شتوح����ى م����ن ال�ش����رق يت�أرج����ح، ب�ش����كل دائ����م، بي����ن حركت����ي االعت����راف 

ول����ى: هي االعتراف بم� اأعي�ش����ه، وبم� اأ�شعره، وبم� اأتخيل����ه، وبم� اأفكر به،  والالتم�ث����ل: االأ

فك�ر والم�ش�عر. اإنني اأ�شعر  ح��شي�س، وكل هذه االأ والث�نية: هي عدم التركيز مع كل هذه االأ

ل����م. اأ�شعر ب�لغ�شب، وب�لخ����وف اأو ب�لحزن، لكنن����ي ل�شت الغ�شب،  ل����م، لكنن����ي ل�شت االأ ب�الأ

اأو الخ����وف اأو الح����زن. ق����د تعبر فكرة في ذهني، لكنني ل�شت ه����ذه الفكرة. اإن هذه الحركة 

المزدوجة اأ�ش��شية. من جهة، ف�إنني اأعترف بم� هو موجود: ال اأقمع �شيئً�، وال اأرف�س �شيئً�، 

وال اأبح����ث ع����ن نك����ران م� يحدث في داخلي اأو ط����رده. لكن من جهة اأخ����رى، ف�إنني اأرف�س 

م����ور الح�شية، اأو الخي�لي����ة، اأو ال�شعوري����ة اأو العقلي����ة، مم� يمنحني  التم�ث����ل م����ع ه����ذه االأ

م�ش�فة م� ب�لن�شبة اإلى ذلك كله.

وهذا ي�ؤدي اإلى نتائج ملم��سة جداً في حياتنا الي�مية، وال�سيما في اللحظات الم�ؤلمة. 

لم الج�سدي  لم والمعاناة: »في البداية هناك االأ أي�ساً، الفرق بين االأ أندريه، ا ي�سرح كري�ست�ف ا

لم الذي  لم عل������ى ال�عي... هذه هي، المعاناة: االأ أو المعن�������ي، ثم المعاناة، وهي تاأثير االأ ا

فكار من اال�ستقرار ب�سكل دائم. اإذ تك�ن  أو االأ حا�سي�س ا يحت������ل كل الم�ساحة ويمنع باقي االأ

لم: ثم ال وج�د ل�سيء اآخر«. فاإذن، من ال�سروري  كل طاقة ذهننا ممت�سة وم�ستهلكة من االأ

ترجمة: عبير حمود

والبحوث الدرا�سات 

فن الت�أمل وتطبيقه
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همية علينا محاولة تقليل المعاناة النف�سية،  لم، وبالق������در نف�سه من الأ محاولة تخفيف الأ

لم، لكن بتعزيز م�سافة معه،  مما ي�سمح للتاأمل، ب�سكل خا�ض، مع العتراف، من جهة، بالأ

م������ن جهة اأخرى، باأل اأترك وعيي مجتاحاً ب�سكل كلي من قبله، وباأن اأرف�ض التماثل معه. 

أو�ّسع حقل  آخ������ر، فاإنني ا أو �سيء ا حينم������ا اأركز تفكيري عل������ى تنف�سي اأو على نقطة اأخرى ا

لم، فاأرخي قب�سته عني. وعيي ل�سيء اآخر غير الأ

الحرية الداخلية

تعزز هذه الم�سافة وه������ذا الالتماثل انبثاق حّرية داخلية حقيقية. اإننا نُرجع دوماً الحرية 

اإل������ى م�ستوى اجتماعي و�سيا�سي. فاأن تكون حراً، ل يعني اأن تقوم بما ترغب فيه فح�سب، لكن 

أي�س������اً، وب�سكل خا�������ض، اأن تعرف نف�سك واأن ت�سيطر عليها. اإن الحرية الداخلية، لم تعد تعني  ا

حداث، ولم تعد تعني اأن تحّركنا اأفكارنا وعواطفنا الالواعية.  الت�سرف بطريقة مكرهة اإزاء الأ

اإننا ن�سبح اأحراراً حينما نكون وا�سحين وقادرين على ال�سيطرة على رغباتنا وانفعالتنا. نحن 

ل نولد اأحراراً، بل ن�سبح كذلك.

أنا غا�سب«.  لناأخذ مثال الغ�سب. اإذا انبثق غ�سب ما في داخلنا، نقول ب�سكل عفوي: »ا

أنه قد ا�ستحوذ علينا. اإذا كنا قادرين على المالحظة  اإنن������ا نتوحد مع الغ�سب، الذي يبدو ا

بطريق������ة حيادية وم�ستقلة لما يحدث فينا حينما يظهر غ�س������ب ما، فاإننا نالحظه ونفكر 

قائلي������ن: »انظر، لقد اأتى �سع������ور الغ�سب« ب�سبب هذه المالحظة، التي تحدث م�سافة بيننا 

وبين الغ�سب، التي اعتدن������ا عليها عبر الممار�سة المنتظمة لتمرين التاأمل، فاإننا لن نقمع 

ه������ذا ال�سعور ول������ن نجعله ي�ستحوذ علين������ا بال�سرورة. اإن الم�ساف������ة ال�سحيحة مع ال�سعور 

�ست�سمح لنا اأن نفهمه ب�سكل اأف�سل، واأن نتبّين ما اإذا كان الذي يتطور في داخلنا، �سحيحا 

نه يظهر بالن�سبة اإلينا �سحيحاً ومفيداً  اأم ل. اأحياناً، فاإننا نترك الغ�سب يعّبر عن نف�سه، لأ

خري������ن. لكننا ل نترك عقلنا خا�سعاً له. �سنعرف كبت������ه واإيقافه في اللحظة المنا�سبة.  لالآ

وف������ي لحظات اأخ������رى، فاإننا نرف�ض ترك ه������ذا الغ�سب، الذي تعّرفنا اإلي������ه تماماً، يظهر 

حرى كارثية. يجب علينا،  ننا نعرف اأن نتائج هذا التعبي������ر �ستكون �سلبية، بالأ وينك�س������ف، لأ

اإذن، اأحيان������اً، اأن نعب������ر عنه لحقاً، في �سياق اآخر، مثل ال�س������راخ اأو �سرب ال�سرير بو�سادة 

حتى ل نقمع هذا الغ�سب.
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اإن مواظبت������ي على ممار�سة التاأمل، �سمحت لي خالل �سن������وات اأن اأتحكم بم�ساعري ب�سكل 

أتركها بال�سرورة دوماً حرة.  أتعّرف اإليها واأن اأقبلها، دون اأن ا أتماثل معها، وباأن ا اأف�س������ل، وباأّل ا

أنني  أتركها تعّبر عن نف�سها، اإذ اأحتفظ برقابة عليها. اأذكر خالل رحلة اإلى الهند ا اأو حت������ى اأن ا

راأيت فرن�سيين يرف�سان اأن يدفعا نقوداً لطفلة �سغيرة، عمرها ع�سر �سنوات ترتدي ثياباً رثة، 

كان������ت تبيع �سراباً على طرف الطريق. حينما راأيت هذين الثريين ي�سرقان فتاة �سغيرة تبكي، 

أ�سم������ن مني بكثير، لكنني اأح�س�ست اأن  انبث������ق في داخلي غ�سب عارم. كان الرجالن اأعر�ض وا

أّي وقوع في العنف.  تجنب ا ن يعبِّر اإزاء هذا الظلم، في حين كنت اأكبح نف�سي لأ
عل������ى غ�سبي اأ

قل������ت لهما بنبرة، كانت تظهر غ�سباً عميقاً، ي�سكنني: »�ستدفعان حال م�ستحقاتها«. كان يمكن 

، لكنهما كانا متاأثرين بالقوة التي انبعثت مني عبر غ�سبي، دون اأن اأنفجر 
َّ
لهما اأن يعتديا علي

في عنف كان يمكن له اأن يوؤدي اإلى جواب م�سابه. دفعا حالً اإلى الفتاة ورحال دون اأن يتفوها 

أي�ساً عل������ى ال�سيطرة ب�سكل اأف�سل على  ب������اأّي كلمة. اإن الممار�س������ة المنتظمة للتاأمل ت�ساعدنا ا

انفعالتنا، دون تجاهلها اأو قمعها.

متى نتاأمل؟ وكم من الوقت يلزم له؟

ف������ي اأي لحظة من اليوم يخ�س�ض وقت محدد للتاأمل؟ تظهر التجربة اأن ال�سباح، قبل البدء 

ديان، اإذ  ب������اأي ن�س������اط، هو اأروع وقت. وهذا لي�������ض عن عبث، فاإنه في كل التقالي������د الروحية لالأ

أو ال�سالة. ي�ساعد هذا على تو�سيح فكرنا وتر�سيخه  نجد الرهبان يف�سلون التاأمل في ال�سباح ا

�سف، فغالباً ما نجد من  والحتفاظ على مدى اليوم بعطر هذا الوقت المميز في ح�سوره. مع الأ

ال�سعوبة بمكان، اأخذ وقت ال�سباح للتاأمل دون اخت�سار وقت النوم الثمين مثله تماماً! ول�سيما 

حينم������ا يكون لدينا حي������اة عائلية ومهنية ت�سغل وقتنا كله، اأطال������ب، اإذن، باأخذ دقيقتين فح�سب 

ح�سا�ض بالج�سد، ولو�سع نّية من اأجل هذا اليوم. ن�ستطيع تجديد التمرين  للتركيز، وللتنف�ض، ولالإ

�ْض  ع������ّدة مرات في اليوم، في الموا�سالت، على �سبي������ل المثال، وفي المكتب: اأغلْق عينيك، وتنفَّ

خذ �سبع مّرات  بعمق و�سعة مع انتباه، وا�سعْر بج�سدك وتخَل عن عقلك لعّدة دقائق. اإذا تو�ّسلنا لأ

قل، خالل اليوم، ف�سيكون لذلك تاأثير حقيقي على  م������ن هذه الدقائق الثمينة من النتباه على الأ

أي�ساً اأخذ وقت ق�سير في الم�ساء قبل النوم، لكن مع الحتفاظ بالعقل متنبهاً  حياتنا. ن�ستطيع ا

نه حين نكون متعبين جداً، نخاطر بالخلط بين التاأمل وتخدير العقل. ومتيقظاً، لأ
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قل ثالثين دقيق������ة كاملة، في اليوم. اإنها مّدة جيدة، في الواقع، 
أي�ساً بالتاأمل على الأ نطال������ب ا

هم من المّدة: اإن تاأمل ع�سر 
ت�سمح للذهن بالتمّرن بفاعلية. لكن، اأظهرت التجربة لي اأن النتظام اأ

مر  خرى، اإن الأ
�سبوع. واأكرر مرة اأ دقائ������ق كل يوم اأف�سل من تاأمل �ساعتي������ن متوا�سلتين مرة في الأ

�سا�س������ي هو المحاولة في البداية تطبيق هذه النوعية من الح�سور التي نطورها خا�سة بالتاأمل  الأ

خرين. في كل لحظات اليوم: حينما نم�سي، وحينما نعمل، وحينما ناأكل، وحينما نتوا�سل مع الآ

يخت������ار الكاتب لونوار ن�سو�ض ع�سر تاأمالت موّجهة من قبل������ه، ويُبين لنا اإمكانية ممار�سة 

أو دون مو�سيقا. هذه التاأمالت مع ا

ول عنوان »ا�سترخاء الج�س������د والذهن«، يظهر عب������ر تمرين ال�سترخاء  يحم������ل التاأم������ل الأ

ويهدف، عبر »م�سح ج�سدي«، اإلى ت�سهيل النتباه. يمكن ممار�سته ب�سكل ممنهج قبل التاأمالت 

فكار حين يبدوؤون بالتاأمل. أ�سخا�ض يجدون �سعوبة في طرد الأ خرى وذلك لدى ا الأ

اإن تاأم������ل ال�»ح�سور«، المرّكز على النف�ض، ي�سمل التاأمل التقليدي لالنتباه الكلي. يمكن اأن 

�سخا�ض الذين يعانون �سعوبة في تهدئة توتر ذهنهم. خرى لالأ أي�ساً، للتاأمالت الأ يمّهد، ا

خرى لتطوير قيمة اأو حالة. جميع التاأمالت المركزة، تملك البنية نف�سها:  تهدف التاأمالت الأ

أ التاأمل ب�سرح مخت�سر للمو�س������وع المختار واطرْح نية، مما ي�سمح للفكر وللرغبة بالتركيز  اب������دا

أ التمرين بعدة دقائق   معلنة بداية تمرين التاأمل. يبدا
)1(
على الهدف، ثم ت������دق الزبدية التيبيتية

م������ن النتباه للنف�ض قبل موا�سلة تمرين الت�سور الداخلي. ينته������ي التمرين بالعودة اإلى النتباه 

للنف�ض وخروج متدرج من الحالة التاأملية. يعلن �سوت الزبدية التيبيتية نهاية التمرين.

تق������دم التاأمالت وف������ق نظام ذي معنى، لكنك ت�ستطيع اأن تخت������ار ممار�سة تاأمل واحد على 

رجح تمارين انتباه ال�»ح�سور«  رجح، يدوم من ع�سر اإلى خم�ض ع�سرة دقيقة، ت�سبقها على الأ
الأ

أو »ا�سترخاء الج�سد والذهن«.  ا

 رحلة داخلية �سعيدة!

ا�شترخاء الج�شد والذهن

أو اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك. اأدعوَك اإلى الجلو�ض ا

أُ بتوجيه انتباهي على تنف�سي. أبدا ا

ح�ضُّ بالهواء يخرج في 
... اإلى بطني... ثم اأ ّ

ح�ضُّ بالهواء يدخل من اأنفي... ينزل اإلى رئتي
اأ

حركة زفير بطيئة.
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أ�ستن�سُق بعمق. ا

اأزفر بعمق.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

أ�سي ت�سترخي: اأطلق العنان  أ�سعر بع�سالت را أ�سي... ا ن نحو جمجمتي ونحو را ������ه انتباهي الآ يوجَّ

أذنّي، وعنقي... أنفي، وفمي، وذقني، وفكّي، وا لكل التوتر من اأعلى جمجمتي، وجبهتي، وعينّي، وا

أ�سي م�سترٍخ. را

أي�ساً. فكري م�سترٍخ ا

فكار تم�سي. اأترك الأ

... حتى يدّي.
ّ
أنزل ببطء على طول ذراعي ... ا

ّ
يتجه انتباهي اإلى كتفي

األحظ اأحا�سي�سي... دون اأن اأهرب في اأفكاري...

أنزل ببطء من عنقي حتى حو�سي... اأطرد كل توتر  أوّجه انتباهي اإلى عمودي الفقري... ا ا

كامن في ظهري.

األحظ ما يحدث... ثم اأعود اإلى تنف�سي.

أ�سعر بالهواء الذي ياأتي... ويجيء. ا

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

أ�سعر با�سترخاء اأكثر عمقاً، في كل زفير. ا

... اأطرد كل التوترات... 
ّ
... حتى قدمي

ّ
أوّجه انتباهي اإلى حو�سي... اأنزل على طول �ساقي ا

أ�سعر بها... ح�سا�سات ا األحظ ما يحدث... اأي نوع من الإ

ن.  أنا هنا فح�سب... هنا والآ فكار تم�سي... ا ل اأطلق اأي حكم... اأترك الأ

ح�ضُّ باأن ج�سدي وذهني قد ا�سترخيا ب�سكل تام.
اأ

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.
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�ساأخرج، ب�سكل متدرج، من حالة ال�سترخاء هذه.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، �ساأ�ستطيع فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا

الح�شور

و اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك.
أ دعوك اإلى الجلو�ض ا

اأ

ننا متوترون دوماً  خرين ومع العالم، لأ أنف�سنا، ومع الآ اإنه لمن ال�سعب اأن نكون حا�سرين مع ا

فكارنا. يحملنا عقلنا اإلى الما�سي، ويرمينا في الم�ستقبل، ويقودنا بعيداً عن المكان 
عب������ر دفق اأ

ن نكون منتبهين اإليها حقاً. ن�سمع اأقاربنا وعقلنا يكون 
أ�سياء دون اأ الذي نكون فيه. اإننا نقوم بعدة ا

ن ننظر اإليه ون�ستمت������ع بجمال العالم. دون نوعية 
أم������ام منظر جميل دون اأ ف������ي مكان اآخر. نعبر ا

خرين. ح�سور، ل يمكن وجود اأي فرح حقيقي، ول اأي نوعية وجود ول حتى اأي عالقة مع الآ

كون اأكثر  عبر هذا التاأمل، �ساأبحث عن تهدئة توتر اأفكاري، عبر التركيز على اأحا�سي�سي، لأ

ن. ح�سوراً ممكناً مع ج�سدي، هنا والآ

أ بتوجيه انتباهي اإلى تنّف�سي. أبدا ا

ح�ضُّ بالهواء يخرج 
ح�������ضُّ بالهواء يدخل من اأنفي... ينزل اإلى رئتي... اإل������ى بطني... ثم اأ

اأ

في حركة زفير.

أ�ستن�سق بعمق. ا

اأزفر بعمق.

اأراقب اأحا�سي�سي... دون اإطالق حكم... دون الفرار في اأفكاري...

ن... فال اأح�ض ب�سيء �سوى ج�سدي. أنا هنا فح�سب... هنا والآ ا

أ�ستمر بتوجيه انتباهي نحو حركة ال�سهيق البطيئة... والزفير. ا

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

أ�سعر بالهواء الذي يذهب... ويجيء. ا

أتركها تم�سي... كما نرى ال�سحب التي ت�سير في  أتبعها... ا اإذا انبثق������ت فكرة ما، فاإنني ل ا

ال�سماء.

األحظ، بب�ساطة، فح�سب ما يحدث في ج�سدي.
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ن. اإنني حا�سر مع اأحا�سي�سي... هنا والآ

اأعود دوماً اإلى تنف�سي.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

فكار تم�سي... اإنني هنا... حا�سر مع ج�سدي.
ل اأطلق اأي حكم... اأترك الأ

ح�ضُّ بم�ساع������ر... ل اأبحث عن تحليلها اأو عن 
األح������ظ اأي�ساً ما يحدث في داخلي. ربما اأ

اإق�سائها... بل اأكتفي بمالحظتها.

أ�ستقب������ل كل ما هو موجود... اإنني هنا... حا�س������ر كلياً مع ج�سدي... مع اأحا�سي�سي... مع  ا

م�ساعري... دون اأن اأترك نف�سي، مع ذلك من�ساقاً وراءها.

اأكتفي بمالحظتها.

أ�ستقبل كل ما هو موجود. ن... ا اإنني هنا... حا�سر... هنا والآ

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

�ساأخرج، ب�سكل متدرج، من حالة التاأمل هذه.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، يمكنني فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا

الرتباط

أو اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك. اأدعوك اإلى الجلو�ض ا

ر�ض وارتباطي بال�سماء. �ساأبحث، عبر هذا التاأمل، عن تجذري في الأ

أ بتوجيه انتباهي نحو تنف�سي. أبدا ا

ح�ضُّ بالهواء يخرج 
ح�������ضُّ بالهواء يدخل من اأنفي... ينزل اإلى رئتي... اإل������ى بطني... ثم اأ

اأ

في حركة زفير.

أ�ستن�سق بعمق. ا

اأزفر بعمق.
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اأراقب اأحا�سي�سي... دون اإطالق حكم... دون الفرار في اأفكاري...

ن... في اإح�سا�ض مع ج�سدي.
أنا هنا فح�سب... هنا والآ ا

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

ر�ض. اأتخيل �سوءاً حاراً ولطيفاً ياأتي من مركز الأ

هذا الخيط الدقيق من ال�سوء ي�سعد ببطء نحوي.

 وياأتي حتى �سّرتي، في منت�سف ج�سدي.
ّ
اأتخيل ال�سوء يدخل في

ينت�سر ال�سوء في بطني.

مان. أ�سعر عبر ذلك براحة وب�سعور عميق بالأ ا

ر�ض«. اإذن، اأقول، في اأعماقي: »اإنني اأتجذر في الأ

ر�ض ويتوجه ببطء نحوي. آتياً من ال�سماء، ينزل نحو الأ ن، �سعاعاً من ال�سوء ا اأتخيل، الآ

هذا ال�سوء الالمع يخترقني من اأعلى جمجمتي وينزل ببطء حتى �سّرتي، في مركز ج�سدي.

أتوا�سل مع ال�سماء«. اإذن، اأقول في اأعماقي: »اإنني ا

ر�ض وينزلن معاً اإلى مركز كينونتي.
يختلط هذا ال�سوء ال�سماوي مع �سوء الأ

ن مجتاح كلياً عبر هذا ال�سوء الذي يجدد كل كينونتي. اإن ج�سدي الآ

ر�ض ومرتبطاً ب�سكل كلي بال�سماء. أ�سعر بنف�سي متجذراً ب�سكل كلي بالأ ا

ح�سا�ض بالفرح. يغمرني هذا الإ

�سعة. ن اأن هذا ال�سوء يخرج من ج�سدي عبر عدد من الأ اأتخيل الآ

ينت�سر في كل مكان حولي...

أبعد �سيئاً ف�سيئاً، حتى حدود العالم... وحتى النجوم البعيدة من الكون. ينت�سر ا

أ�سع«. أنا ا اإذن اأقول في اأعماقي: »ا

اأتذوق هذه الحالة من المتالء والرتباط بالعالم.

ح�سا�ض بحالة التجّذر والت�سال هذه. أ�ستمر بالإ ا

اأوجه مجدداً انتباهي اإلى تنف�سي.
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أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

�ساأخرج، ب�سكل متدرج، من حالة التاأمل هذه.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، �ساأ�ستطيع فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا

الثقة

أو اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك. اأدعوك اإلى الجلو�ض ا

خرين. اإن الطفل 
كي نعي�ض باكتفاء كلي، فمن ال�سروري امتالك ثقة بالحياة، وبالذات، وبالآ

نه واثق باأهله. اإن الثقة لي�ست عماء �ساذج. اإنها موقف ذهني 
ال�سغير ل ي�ستطيع اأن يكبر اإل لأ

ي�سم������ح لي بالتقّدم عبر تقليل مخاوفي، وت�سمح ل������ي بال�ستناد على مواردي، اأو على م�ساعدة 

ف�سل، بدل  ذهب نحو المجهول. ت�سمح لي الثقة بتوقع الأ كبر... لأ تجاوز نف�سي... لأ خر، لأ الآ

أ... وت�سمح لي بتحمل مخاطر ذهنية... ت�سمح لي الثقة با�ستقبال اليد  �سوا الخوف دوماً من الأ

أو لم�ساعدتي على التقدم. ت�سمح لي الثقة بتحقيق ذاتي. التي تمتد لم�ساندتي ا

 وتطويرها.
ّ
خالل هذا التاأمل، �ساأبحث عن الت�سال بالثقة الكامنة في

أ بتوجيه انتباهي اإلى تنف�سي. أبدا ا

ح�ضُّ بالهواء يخرج 
ح�������ضُّ بالهواء يدخل من اأنفي... ينزل اإلى رئتي... اإل������ى بطني... ثم اأ

اأ

في حركة زفير.

أ�ستن�سق بعمق. ا

اأزفر بعمق.

فكار تم�سي. اإنني حا�سر مع اأحا�سي�سي.
اأدع الأ

كل ج�سدي م�سترٍخ.

ن. حا�سر في �سحبة ما هو موجود. اإنني هنا، هنا والآ

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.
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عبر هذه الحالة من ال�سترخاء والح�سور، اأرغب في تطوير الثقة في داخلي، وفي الحياة، 

خرين. ولدى الآ

اإن الثقة هي المفتاح الذي ي�سمح لي بالدخول ب�سكل كلي اإلى الحياة... وبفتح باب قلبي...

بالهتزاز طرباً مع غناء العالم. 

بف�سل الثقة، فاإن الطفل يجروؤ على اأن يكبر، وعلى الم�سي، وعلى التحدث، وعلى التعلّم.

بف�سل الثقة، فاإن العاِلم يجروؤ على البحث.

أو تلك التي يحب. بف�سل الثقة، فاإن العا�سق يجروؤ على فتح قلبه ومد يده نحو ذاك ا

بداع. بف�سل الثقة، فاإن الفنان يجروؤ على الإ

ن�سان ي�ستطيع تحقيق ذاته. بف�سل الثقة، فاإن الإ

خرين، وفي الحياة. في هذه اللحظة، اأود الت�سال بهذه الثقة الكامنة في داخلي، وفي الآ

اأوجه، من جديد، انتباهي اإلى تنف�سي.

أبي�ض يخترقني... اأتخيل، في كل �سهيق، �سوءاً ا

اأتخيل، في كل زفير، هذا ال�سوء الذي ينت�سر في ج�سدي... وحتى في كل خالياي.

أ�ستن�سق... اإن ال�سوء الحار واللطيف يتغلغل اإلى داخلي. ا

اأزفر... اإن ال�سوء ينت�سر في كل خاليا ج�سدي.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

أ�سعر بمنافع هذا ال�سوء الذي يعزز الثقة في داخلي، وفي الحياة. في كل حركة من تنف�سي، ا

لعلَّ هذه الثقة قد تعر�ست للخيانة... لعلَّ اأهلي ما كانوا جديرين بثقتي... ربما لم يظهروا 

أ�ستطيع العتماد عليهم. ... كما كنت ا
ّ
لي باأنهم يثقون بي... وباأنهم ي�ستطيعون العتماد علي

أو الم�سوهة. أ�سعر اأن هذا ال�سوء الحار واللطيف ياأتي لي�سلح هذه الثقة اله�سة ا ا

خرين، وفي الحياة. أ�ستن�سق واأزفر بعمق واأت�سل بهذه الثقة الكامنة في داخلي، وفي الآ ا

أكثر كل يوم. أتمنى اأن تتجّذر هذه الثقة في داخلي واأن تتطور ا ا

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.
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�ساأخرج، ب�سكل متدرج، من حالة التاأمل هذه.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، �ساأ�ستطيع فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا

الحب

أو اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك. اأدعوك اإلى الجلو�ض ا

اإن الح������ب هو هذا النفتاح و�سعاع القلب والذهن الل������ذان يربطانني بكل الكائنات الحية. 

ف�سل  أتمنى الأ نني ا أ بذاك ال�سعاع الذي يتجه نحو داخلي: لأ اإنه حب كوني، غير م�سروط، يبدا

أ�ستطيع م�سامحة نف�سي فاإنني اأعرف  نني ا خري������ن. لأ ف�سل لالآ أ�ستطيع تمني الأ لنف�س������ي فاإنني ا

نني اأحب الحياة فاإنني اأحب كل حياة. عبر قوة الحب، فاأنا �سعيد ل�سعادة  خرين. لأ م�سامحة الآ

خرين، مهما يكونوا. اإن الحب هو اأف�سل �سديق للفرح، في حين الح�سد والكراهية، اللذان 
الآ

نه  أكبر بالفرح، لأ ألد اأعدائه. اإن الح������ب قد جعلني ا خرين، هما ا
يجعالنن������ا ن�ستمتع بتعا�سة الآ

خرين يكبرون ويحققون ذواتهم. يمتعني بروؤية الآ

�ساأحاول خالل هذا التاأمل البحث عن الت�سال مع الحب غير الم�سروط الكامن في داخلي 

والبحث عن تطويره.

أ بتوجيه انتباهي نحو تنف�سي. أبدا ا

ح�ضُّ بالهواء يخرج 
ح�������ضُّ بالهواء يدخل من اأنفي... ينزل اإلى رئتي... اإل������ى بطني... ثم اأ

اأ

في حركة زفير.

أ�ستن�سق بعمق. ا

اأزفر بعمق.

فكار تم�سي. اإنني حا�سر مع اأحا�سي�سي.
اأدع الأ

كل ج�سدي م�سترٍخ.

ن. حا�سر مع ما هو موجود. اإنني هنا، هنا والآ

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.
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في هذه الحالة من ال�سترخاء والح�سور، اأرغب في تطوير الحب الكوني في داخلي.

أ�ستمتع باإح�سا�ض اكتمال كل الحياة واهتزازها طرباً في كل مكان في الطبيعة ولدى كل كائن. ا

أ�ستمتع بروؤية زهرة تتفتح. ا

أ�ستمتع ب�سماع نحلة تتذوق الرحيق. ا

أ�ستمتع بروؤية قطة تتمدد ب�سعادة. ا

أ�ستمتع ب�سماع اأوراق �سجرة تغني تحت الريح. ا

أ�ستمتع بروؤية ابت�سامة مجهول في ال�سارع. ا

أ�ستمتع ب�سماع انفجار �سحكة طفل. ا

أ�ستمتع بروؤية كائن ينه�ض بعد اإخفاق... ي�سفى بعد مر�ض... ي�سحك بعد بكاء. ا

أنا�ساً مجهولين... أم ا أم اأ�سدقائي، ا أكانوا اأقاربي، ا خرين... �سواء ا أ�ستمتع ب�سعادة الآ ا

أتمنى اأن يتجذر هذا الحب الكوني في داخلي واأن يتطور؛ لي�سمل كل كينونتي. ا

أبي�ض وحار. اأتخيله ب�سكل �سوء ا

يجتاح هذا ال�سوء ج�سدي، وكل خاليا قلبي، ويجّدده.

أت������ذوق ه������ذه الحالة من الفرح والكتف������اء التي اأجد فيها نف�سي �ساك������راً لقوة الطيبة التي  ا

اجتاحت كينونتي.

أتمنى اأن ي�سع هذا الحب في داخلي واأن يلم�ض قلب كل الكائنات الح�سا�سة. ا

أتمنى م�ساعدتهم ودعمهم. أ�سخا�ض معينين ا اإنني اأوجهه، على �سكل �سعاع �سوء، نحو ا

أر�سل لهم الحب ل�سفاء  أ�سخا�ض قريبين يمكن اأن اأعرف معهم عالقة متوترة. ا اأوجهه نحو ا

العالقة.

أربع زوايا العالم. أر�سل �سوء الحب غير الم�سروط اإلى ا ا

أ�ستن�سق بعمق. ا

اأزفر بعمق.

اإنني حا�سر مع ج�سدي.

أكثر كل يوم. أتمنى اأن يتجذر هذا الحب الكوني في داخلي واأن يتطور ا ا

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.
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�ساأخرج، ب�سكل متدرج، من حالة التاأمل هذه.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، �ساأ�ستطيع فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا

الم�شامحة

أو اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك. اأدعوك اإلى الجلو�ض ا

أو بت�سرفات عنيفة اأو غير محترم������ة ل�سخ�سنا. اإن هذه الجروح  ُجرحن������ا جميعنا ب������كالم ا

أولئ������ك الذين �سدمونا. اإن الغ�سب،  أو ن�ستطيع اأن ن�سامح ا أثراً اأقوى م������ا دمنا ل نريد ا تت������رك ا

والحق������د، وال�ستي������اء، والحزن الذي ينتج عن ذل������ك هي م�ساعر ت�سمم فكرن������ا وقلبنا. ت�سمح 

أي�ساً، اأن تخلق  الم�سامح������ة بتحريرنا من هذه ال�سموم، واإيجاد ال�س������الم الداخلي. ويمكن لها، ا

أو اإذا كان ذاك ال�سخ�ض الذي �سامحناه م�ستعداً  أردنا ذلك ا أو تكبرها، اإذا ا العالقة من جديد ا

لالعتراف باأخطائه ول�ستقب������ال اعتذارنا. اإنه عمل روحي ب�سكل عميق ي�سمح لنا باأن نكت�سب 

ن�سانية، واأن نجدد قلبنا، واأن نغير عالق������ة فا�سدة. اإن الم�سامحة، هي  قيم������اً على م�ست������وى الإ

�سياء التي ي�سعب القيام بها، لكن حينما ن�سل اإليها، �سنعي�ض تجربة يكبر فيها قلبنا... 
اأحد الأ

ويربح فكرنا الفرح وال�سفاء.

خالل هذا التاأمل، �ساأبحث عن م�سامحة �سخ�ض جرحني.

أ بتوجيه انتباهي نحو تنف�سي. أبدا ا

ح�ضُّ بالهواء يخرج 
ح�������ضُّ بالهواء يدخل من اأنفي... ينزل اإلى رئتي... اإل������ى بطني... ثم اأ

اأ

في حركة زفير.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

فكار تم�سي. اإنني حا�سر مع اأحا�سي�سي.
اأدع الأ

كل ج�سدي م�سترٍخ.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.
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أتمنى م�سامحته. في هذه الحالة من ال�سترخاء والح�سور، اأت�سور �سخ�ساً جرحني، وا

ألم واع اأو غير واع. كثير  أنه يكمن خلف كل فعل عنيف، وغير محترم، وعدواني، ا أع������رف ا ا

خرين ما لحق بها من اأذى. ن�سانية تلحق بالآ من الكائنات الإ

ألم. اأفهم اأن ال�سخ�ض الذي جرحني في حالة جهل، وخوف، وا

ألمه؟ طرح على نف�سي �سوؤالً: ما هو ا اأحاول تجاوز م�ساعري ال�سلبية، لأ

أو تلك. ح�سا�ض بالراأفة اإزاء ذاك الذي جرحني ا أ�ستطيع، اإذن، الإ ا

آلمني واأود م�سامحته. اأت�سور ال�سخ�ض الذي ا

لم الذي �سببه لي. أ�سود ينبع من هذا ال�سخ�ض. هذا الدخان يرمز اإلى الأ اأتخيل دخاناً ا

أبي�ض. أ�ستن�سق واأت�سل بالحب الحا�سر في قلبي ب�سكل �سوء ا ا

بي�ض اإلى هذا ال�سخ�ض.
أر�سل هذا ال�سوء الأ أني ا اأزفر واأتخيل ا

أبي�ض. أ�سعر بالحب الكامن في داخلي ب�سكل �سوء ا أ�ستن�سق، ا ا

�سود المنبعث منه يتال�سى ب�سكل متدرج. أر�سل ال�سوء نحو ال�سخ�ض، والدخان الأ اأزفر، ا

أ�ستن�سق، اأت�سل بالحب الكامن في داخلي. ا

أر�سل هذا الحب ب�سكل �سوء اإلى ال�سخ�ض الذي جرحني. اأزفر، ا

ن هذا ال�سخ�ض ت�سرف ب�سكل �سيِّئ اإزائي.
أ�ستن�سق، اأعرف اأ ا

أ�سامح. اأزفر، ا

ذى. ذى بالأ أ�ستن�سق، اأرف�ض الرد على الحقد بالحقد، وعلى الأ ا

أ�سامح. اأزفر، ا

أ�ستن�سق، اإنني في حالة حب. ا

أ�سامح. اأزفر، ا

أ�ستن�سق، اإنني في حالة حب. ا

أبي�ض. �سود... اإن ال�سخ�ض الذي �سامحته قد غلّفه �سوء ا
اأزفر... اختفى الدخان الأ

اإن قلبي وذهني في حالة �سالم.

لقد حررتهما الم�سامحة.
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�ساأخرج، ب�سكل متدرج، من حالة التاأمل هذه.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، �ساأ�ستطيع فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا

العزاء

)ل يمكن لهذا التاأمل اأن يمار�ض اإل مع المو�سيقا(.

أو اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك. اأدعوك اإلى الجلو�ض ا

ا�سترِخ. ل تفكر باأي �سيء ودع نف�سك ماأخوذاً بهذا ال�سوت.

اإن حاجتنا اإلى العزاء بال نهاية.

لقد تراكم في داخلنا كثير من الحزن والوجع.

لم. كثير من �سوء الفهم، ومن القلق، ومن الأ

كثير من الدموع قد ذرفت.

كثير من الدموع لم ت�ستطع اأن تنهمر.

أ�سمع هذا ال�سوت الذي ياأتي ليخفف اأوجاعي. ا

اإنني هنا، حا�سر كلياً مع هذا ال�سوت العذب والحار.

اأترك نف�سي ماأخوذاً بجماله وطيبته.

أ�سعر بالحب الذي اأعطاني اإياه. ا

اأ�سع يدّي على قلبي.

أ�سعر بعزاء هذا الحب، ينت�سر في كل كينونتي. ا

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، �ساأ�ستطيع فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا
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القبول

أو اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك. اأدعوك اإلى الجلو�ض ا

أو داخلية،  حيان رف�ض حالة خارجية - ف�سل، وعائق، ومحنة حياة – ا يحدث في معظم الأ
لم. اإن اأف�سل طريقة 

مثل حالة �سعورية. اإننا حين نرف�ض ما هو حا�سل، ل نقوم اإل بزيادة الأ

أنه  نواج������ه بها حدثاً داخلياً اأو خارجياً، تقوم، في البداي������ة، با�ستقباله، والعتراف به، وقبول ا

موجود، فال ننكره.

أ�ستطيع محاولة  ث������م �ساأحاول عالجه باأف�سل م������ا يمكن. �ساأمّيز، اإذن، بين ما يتعلق ب������ي وا

أ�ستطيع دوماً  أ�ستطيع دوماً تعديل حالة داخلية، ا  قبول������ه. ا
ّ
تغيي������ره، وما ل يتعلّق بي ويجب علي

أ�ستطيع  حداث الخارجية. ل ا أ�ستطيع دوماً الت�سرف اإزاء الأ التحرك اإزاء �سعور ما، في حين ل ا

خرين. فعل اأي �سيء اإزاء الموت، واإزاء قوة بع�ض الماآ�سي الجماعية، واإزاء اإرادة الآ

أ�ستطيع  أ�ستطيع تغييره بتعديل نظرتي. ا  قبول ما ل ا
ّ
اإذا اأردت الح������ّد من األمي، يجب عل������ي

 
ّ
أكثر. يجب علي أكبر، واأتطور، واأفتح قلبي ا أو اأن هذه المحنة يجعالني ا اكت�ساف اأن هذا الف�سل ا

اأي�سا قول نعم للحياة في مجملها، مع كل ما تحمله من خير و�سر، من فرح وحزن.

أ�ستطيع  أبعادها، ا عبر تغيير نظرتي للحدث الذي يجعلني اأ�سطرب وعبر حب الحياة بكل ا

اجتياز عائق ما اأو محنة ما.

�ساأحاول عبر هذا التاأمل قبول ما هو موجود، وقول نعم للحياة.

أ بتوجيه انتباهي نحو تنف�سي. أبدا ا

ح�ضُّ بالهواء يخرج 
ح�������ضُّ بالهواء يدخل من اأنفي... ينزل اإلى رئتي... اإل������ى بطني... ثم اأ

اأ

في حركة زفير.

أ�ستن�سق بعمق. ا

اأزفر بعمق.

فكار تم�سي. اأترك الأ

ن. حا�سر مع ما هو موجود. اإنني هنا، هنا والآ

أ�ستقبل م�ساعري، حتى لو كانت �سيئة. ا

يجابي. أ�ستقبل واأقبل كل ما هو موجود في داخلي، ال�سلبي كالإ ا

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.
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األحظ حالتي الداخلية، دون اأن اأخلطها مع م�ساعري.

اأقبلها وا�سعاً م�سافة معها.

أنا ل�ست الخوف، ول الغ�سب، ول الحزن ول الفرح الذي يمر بي. ا

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

ن، بحدٍث موؤلم اأواجه �سعوبة في قبوله. حدث لي�ض لدي اأي ماأخذ عليه. اأفكر، الآ

أراقبه وا�سعاً م�سافة بيني وبينه. ا

اأتخيل������ه ب�سكل عبء على القلب اأو حمل على الظهر. اأقرر اأخذ هذا العبء اأو هذا الحمل 

ر�ض اأمامي. ر�ض. اأقوم بحركة اأخذه وو�سعه على الأ وو�سعه على الأ

ر�ض. األحظ هذا الحدث الموجود هنا، المو�سوع على الأ

أ�ستطيع تغييره. أنني ل ا �ساأحاول ال�ست�سالم له وقبول ما هو حا�سل، بما ا

اأح������اول فتح ذهني، واأخذ خطوة اإلى الوراء، واإعطاء معنى لهذا الحدث، �سواء اأكان مقلقاً 

أم موؤلماً. ا

تُرى هل �سي�سمح لي ذلك بروؤية الحياة ب�سكل مختلف؟

بتغيير �سيء ما مهم؟

أكثر بهذا الجرح؟ تُرى هل �سينفتح قلبي ا

تُرى هل �سيكبر وعيي؟

اأقبل اأن هذا الحدث الموؤلم، الذي لم اأختره، يمكن له اأن يكون منبع نمو وحياة جديدة.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

أ�سياء اإيجابية، وجيدة، وفِرحة. ن، بكل ما قدمته لي الحياة من ا
أو�سع نظرتي واأفكر، الآ ا

فراح التي مرت بي. األحظ الأ

كثر �سعادة في حياتي. أ�ستعيد روؤية اللحظات الأ ا

ألم بمجمل وجودي. أبّدل ما اأعي�سه من ا حزان فح�سب وا اأعرف باأنني لم اأع�ض الأ
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عبر هذه الحالة من الوعي المو�سع، اأقول نعم للحياة، لكل الحياة.

اأقول نعم للحياة، بملذاتها وبهمومها.

اأقول نعم للحب، واأقول نعم لالنف�سال عن الحبيب.

أو لكل ما رحل. اأقول نعم لكل ما ا�ستقبلته، واأقول نعم لكل ما اأُخذ مني، ا

اأقول نعم للفرح، واأقول نعم للحزن.

اأقول نعم لل�سالم، واأقول نعم لال�سطراب.

اأقول نعم للنهار، واأقول نعم لليل.

اأقول نعم للولدة، واأقول نعم للموت.

اأقول نعم عظيمة مقد�سة للحياة، لكل الحياة.

أو �ساأحب الحياة، بطريقة غير م�سروطة ولي�������ض حينما يكون كل �سيء على  نن������ي اأح������ب، ا لأ

ما يرام فح�سب.

في هذه الحالة من الوعي المو�سع ومن القلب المن�سرح كلياً اأقبل ما هو موجود، كل ما هو 

موجود.

ر�ض �سيكون اأخف؟ أو الحمل الذي و�سعته على الأ وربما اأن العبء ا

�ساأخرج قريباً من هذا التاأمل محتفظاً بهذه الحالة من الفكر القابل.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، �ساأ�ستطيع فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا

ال�شفاء

أو اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك. اأدعوك اإلى الجلو�ض ا

�ساأ�سعى من خالل هذا التاأمل، اإلى تهدئة عقلي واإلى ربح ال�سالم الداخلي وال�سفاء.

أُ بتوجيه انتباهي نحو تنف�سي. أبدا ا



101 الـعــدد 693 حزيران  2021 

فن الت�أمل وتطبيقه

ح�ضُّ بالهواء يخرج 
ح�������ضُّ بالهواء يدخل من اأنفي... ينزل اإلى رئتي... اإل������ى بطني... ثم اأ

اأ

في حركة زفير.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

فكار تم�سي. اإنني حا�سر مع اأحا�سي�سي.
اأترك الأ

أو متوتراً، اأترك كل همومي مرّكزاً على اأحا�سي�سي وعلى تنف�سي فح�سب. اإذا كان فكري م�سطرباً ا

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

كل ج�سدي م�سترٍخ.

فكري هادئ.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

أ�ستدعي ذكرى �سعيدة جداً في حياتي. في هذه الحالة من ال�سترخاء والح�سور، ا

اأتخيل هذا المكان، هذه اللحظة من حياتي، اأكون فيها �سعيداً، ب�سفاء كلي.

أ�ستن�سق، ت�سعد هذه الذكرى بدقة اإلى ذاكرتي. ا

ح�ضُّ ب�سعور ال�سعادة.
اأزفر، اأ

أ�ستن�سق، هّداأت هذه الذكرى ال�سعيدة عقلي. ا

أ�سعر ب�سالم كبير يجتاح فكري. اأزفر، ا

أنا اآمن ب�سكل كامل. أ�سعر بنف�سي، ا ا

اأُهدئ فكري.

يوجد ملجاأ لطيف في هذه الذكرى ال�سعيدة.

قلبي هادئ.

ج�سدي م�سترٍخ ب�سكل كلي ومتحرر.

أ�ستن�سق، اأت�سور هذه اللحظة ال�سعيدة. ا
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اأزفر، اأتذوق هذه الحالة من ال�سفاء.

ل �سيء يمكن له اأن يعكر هذا ال�سالم الداخلي.

أنا هادئ، م�سترخ، �ساف. أ�سعر بنف�سي، ا ا

اأترك هذه الحالة من ال�سفاء تاأخذ كل حيز في اأعماقي.

ح�سا�ض من الهدوء وال�سالم. اإنني حا�سر مع ج�سدي ومع هذا الإ

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

اإنني هادئ ب�سكل كلي.

�ساأخرج قريباً من هذه الحالة التاأملية مكماًل تذوق هذا ال�سالم الداخلي.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، �ساأ�ستطيع فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا

ال�شكر

أو اإلى التمدد في و�سعية مريحة واإلى اإغالق عينيك. اأدعوك اإلى الجلو�ض ا

أو موؤلمة في حياتنا. لكن،  ن�ستك������ي غالباً مما ل ي�سير وفق ما نريد، وم������ن اأحداث مزعجة ا

حداث  أي�ساً ب�سكر الأ حداث المزعجة والمفرحة؟ واأحياناً، لماذا ل نفكر ا لماذا ل نفكر ب�سكر الأ

الموؤلمة، التي جعلتنا نكبر، وفتحت اأمامنا اأفق المعرفة؟ اإن ال�سكر هو حالة القلب والذهن التي 

تعزز ال�سالم والفرح. ل يهم ما ن�سكر – الحياة، اهلل، الكون – المهم هو قول: »�سكراً!«. 

�ساأحاول خالل هذا التاأمل، البحث عن طريقة لتطوير ذهن �ساكر.

أُ بتوجيه انتباهي نحو تنف�سي. أبدا ا

ح�ضُّ بالهواء يخرج 
ح�������ضُّ بالهواء يدخل من اأنفي... ينزل اإلى رئتي... اإل������ى بطني... ثم اأ

اأ

في حركة زفير.
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أ�ستن�سق بعمق. ا

اأزفر بعمق.

فكار تم�سي. اإنني حا�سر مع اأحا�سي�سي.
اأترك الأ

كل ج�سدي م�سترٍخ.

ن. حا�سر مع ما هو موجود. اإنني هنا، هنا والآ

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

اأغو�ض في ذاكرتي واأتذكر ذكريات �سعيدة، ولحظات فرحة في طفولتي.

في حين ت�سعد هذه اللحظات اإلى وعيي، اأقول ب�سكل داخلي: »�سكراً!«.

»�سكراً!«.

»�سكراً!«.

أ با�سترجاع ذكريات �سعيدة في حياتي، منذ مراهقتي حتى اليوم. أبدا ا

في حين تمر هذه الذكريات ال�سعيدة، اأقول ب�سكل داخلي: »�سكراً!«.

»�سكراً!«.

»�سكراً!«.

أفك������ر بو�سعي الحال������ي. اأفكر بكل ما هو على ما ي������رام، وباأنا�ض اأحبه������م وباأولئك الذين  ا

أ�ستطيع فعله وبما ي�ستهويني... يحبونني، وبما ا

أ�سياء جيدة واإيجابية. اأفكر بكل ما قدمته لي الحياة من ا

اأقول مرة اأخرى، ب�سكل داخلي: »�سكراً!«.

»�سكراً!«.

مرا�ض، وبالمحن التي قابلتها خالل  خفاقات، وبالأ ن بال�سعوبات، وبالعوائق، وبالإ اأفكر الآ

ألم اللحظة... والتي ا�ستطاعت اأن تكّبر  وجودي، والتي ا�ستطاعت اأن تكّبرني، على الرغم من ا

قلبي... واأن تو�ّسع نظرتي... واأن تجعلني اأتطور... واأن تجعلني اأف�سل.

أي�ساً، ب�سكل داخلي »�سكراً!« للحياة من اأجل عوائقها اأو من اأجل محنها التي كانت  واأقول ا

منبع التغيير والنمو.

»�سكراً!«



الـعــدد 693 حزيران  2021 104

فن الت�أمل وتطبيقه

¥µ

�سكراً لكل ما اأهدته لي الحياة.

�سكراً لكل ما اأعطتني اإياه الحياة.

أي�ساً... �سكراً لكل ما �ستجلبه لي الحياة ا

أتمنى التفكير كل يوم بهذا ال�سكر. أتمنى البقاء في هذه الو�سعية من الفكر ال�ساكر، وا ا

�ساأخرج قريباً من هذا التاأمل باقياً في هذه الحالة من الفكر الهادئ وال�سعيد من ال�سكر.

أ�ستن�سق. ا

اأزفر.

... اأمدد نف�سي.
ّ
اأحّرك يدّي... قدمي

اأطلق زفيراً كبيراً.

.
ّ
أوّد ذلك، �ساأ�ستطيع فتح عيني وحينما �ست�سدر الزبدية التيبيتية �سوتاً، وحينما ا

الهوام�ش

)1(- الزبدي������ة التيبيتية: هي �سكل خا�ض من جر�ض مقل������وب دون م�سفق الذي يتردد �سداه واحد مع مطرقة. 

�سالف، ولكن  أو عب������ادة الأ حي������ان مرا�سم الجنازة ا أثناء هتافات الطقو�������ض اأو في بع�ض الأ ت�ستخ������دم ف������ي ا

أو  كث������ر انت�ساراً، ب�سبب لهجة المنوم������ة الخا�سة جداً التي تتكون من ت������ردد رئي�سي وواحد ا ال�ستخ������دام الأ

اثني������ن من التوافقيات الثانوية المحددة، هو الم�ساعدة على ال�سترخاء في احتفالت ال�سالة والتاأمل، من 

أو الممار�سين. الرهبان ا

المرجع

Frédéric LENOIR, Méditer à coeur ouvert, November 2018.  
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تداعيات بين يدي �شاعر قديم

هذيان ليلي لرقم مجهول

ُبْرجـــاِن عاِجيـــّان

¯

¯

¯

حباب بدوي

محمود علي ال�شعيد

رفعت بدران

الديـــوان

ال�ســـــرد:

اختراق البعد الرابع

الحياة ج�شد

ر�شالة من امراأة مجهولة...

�شيرة اآل الحمراوي

االنتقال

جوف �شهرة الرحيل االأ

¯

¯

¯

¯

¯

¯

ال�ســـــعر:

د. طالب عمران

ح�شام الدين خ�شور

د. راتب �شكر

ن�شر مح�شن

رجاء علي

فهد ديوب



الـعــدد 693 حزيران  2021 106

تداعيات بين يدي �شاعر قديم

حباب بدوي

ال�سـعـر...

تداعيات بني يدي �شاعر قدمي

- العمل الفني: الفنان ر�شيد �شمة.

غرباء يا جّدي 

وكيف يبرعم الّزهر الم�ضّمخ بالعبير 

على �ضفاف القهر؟!

اأو كيف الحدائق ترتوي 

من نبع خ�ضرتها 

و�ضحراء الوجود

تدّبر ال�ضفقات

كي تغتال ما في الكون

من طين وماء

❁❁❁     
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تداعيات بين يدي �شاعر قديم

غرباء يا جّدي 

وفي ظّل الحكاية 

ي�ستريح الليل 

اأو يرخي - كما �ساء الزمان -

�سدوله

وينوء بالحمل الثقيل

على مدارج دربه

�سباح  د الإ وعيوننا تتر�سّ

خلف �سواده

وعباءة م�سمومة 

في ال�ّسّر تلب�سنا

ويخلعنا خريف العمر

فوق ب�ساطه

فتمّر قافلة الحياة 

ونحن ما زلنا نفّت�ش 

عن دفاتر 

ن�سكب الح�سرات 

فوق بيا�سها

ونلوذ بالدمع الهتون

اإذا �َسَعْرنا بال�سقيع

يمّر في نب�ش ال�ّستاء

❁❁❁     

غرباء يا جّدي 

وفي حبر الق�سائد 

ة �سهقت غ�سّ

فذاب الحرف

في �سوت الّنداء

❁❁❁          

غرباء يا جّدي

وفي متن الحكاية 

لم نزل ن�سغي 

اإلى �سوت الّزمان 

يعيد دورته

واأحزان البنف�سج

لم تزل ترنو

اإلى �سبح

يمّر �سياوؤه بين ال�ّسعاب

فت�ستفيق على خطاه

حكاية اأخرى

يمّد لها الّزمان ب�ساط رحلته

ويفتح من نوافذها دروبًا

لي�ش يغ�ساها العناء

❁❁❁     

غرباء يا جدي 

ّيام  وبع�ش حقائب الأ

مخبوء بداخلها 

دفاتر غربة
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تداعيات بين يدي �شاعر قديم

لن ت�ستكين اإذا اأتتها الريح 

من كّل الجهات

ولن تلين لدهرها

�ستظل تبحث في عناقيد الكالم

عن الّدنان

وعن قناديل المحّبة 

في عرائ�ش كرمها

�ستظّل يا جّدي 

تنّقب في �سناديق ال�ّسنين

عن الوعود 

وعن ب�سائر فجرها

�ستظّل اأغنية 

تهلل لنت�سار ن�سيدها

�ستظّل تر�سم حلمها

عمرًا يكلله البهاء

     

❁    ❁    ❁
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هذيان ليلي لرقم مجهول

محمود علي ال�سعيد

ال�سـعـر...

هذيان ليلي لرقم جمهول

- العمل الفني: الفنانة منى المقداد.

يغطُّ اأرديَة الق�صيدة

بماء الروح 

فت�صرد الحروف ظباًء

ة المحتوى يَّ برِّ

ويختلُج المنطق

❁❁❁

مجبول بالفطرة حتى اأخم�ص الم�صاجرة

يم�صي كاأرجوحة ال�صباح المدلهم

ب�صكرات المعجزة

يقول ما ا�صطفاه من قوارب العبق
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هذيان ليلي لرقم مجهول

مواج �سرعى ال�سمِّ الالذع فت�سقط الأ

كاأ�سطوانة فقدت حا�سة التذوق

❁❁❁

 في قمي�ش �سروده  الم�ستعر

من فل�سفة اللبا�ش 

و�سرير قطرات العافية

على �سديم محياه

ي�ستنطق المطلق المن�سوج

من فراغات ف�سائية

تحليقة مجد اأرعن.

❁❁❁

مكنة باأ�سراب  اأزمنته المكرورة- وماجت الطرقات بخطوات ل�سانه الدبق- فامتطى  �ساقت الأ

جواد ال�سرعة.

اإلى بحيرة ال�سكون يغ�سل فيها �سل�سال

�سطورية . فتات الكلمات العرجاء، ويموء كما تموء القطط الأ

❁❁❁

ينقر على نافذة الروح 

بدقات عقرب ال�ساعة الرملية

يم�سح عن كاهله غبار ما تراكم من �سحيق

حرف ال�سدئة  �سبات الأ

❁❁❁

بكم- �سيخوخة عّلق على م�سجب معناها طال�سَم الحركة م�ستوح�ش حتى من اأن�ش طبيعة وجوده الأ

�ش زهرَة �سّبار . وتقمَّ
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هذيان ليلي لرقم مجهول

ت وجنة عينيها  ا�سفرَّ

منتظرًا خيمة الغياب 

❁❁❁

كخيوط �سراب الحماأ الم�سبوغ

تي بلهاث الآ

اف�سْح  عن اأ�سرار

الغبطة 

كي ين�سرح ال�سدر

❁❁❁

 ا�ست�سِر غيم اللم�سات

على اإيقاع المطر الماجن

لوان ب�سدر اللوحة غامت ق�سمات الأ

وان�سّقت ب�سمات التوقيع �سظايا

❁❁❁

 ل ترجو من مو�سمك الدهري

�سوى ك�سرة فاكهة

بي�ش كراهية بلورةَ وجنتها م�سح الأ

❁❁❁

في نقطة انعدام وزن البكاء

ا�سحْك

وفي اأوج بهرجة ال�سحك ثيابًا

ابِك

امزِج الثنتين بكوٍب من ماء ال�سحة
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هذيان ليلي لرقم مجهول

عمق  وا�سكْبها في الجوف الأ

من قامو�ش تهجيك لمفردة عجفاء.

❁❁❁

اقطْف ما اأبرق من يا�سمين القبالت ب�سرارة �سرعة

واغ�سْل كل خطاياك بزمزم نجمة

َنَفرْت من قطعان ال�سماء.

❁❁❁

يا �سومعة الناأي عن حرير المادة

طهر من ن�سمات القمة اأتو�سل اإليِك ب�سمعة روحك الأ

روقة ال�سواطئ وداع الموج لأ

قارَب �سوء ن�سجته ال�سم�ش بنول �سجاياها على قارعة �سباح اعت�سر القلب بخفقة �سمت.

❁❁❁

رقام ال�سغرى دولب الحظ مبحوح ال�سوت يم�سك جلباب الأ

واأنا اأ�ستجدي القادم حبة قمح اأغزلها بيدر غبطة.

❁❁❁

ر من حدق���ات الروؤية هبني طلقًة نظ���رًة من م�سد�ش خطواتك  ي���ارب ال�سرع���ة والبطء وما تي�سَّ

اأعبر فيها ه�سبات الم�ستقبل- �سئمت الروح �ساللة القول .

❁❁❁

 على ب�سمات ع�سر اأ�سكنه المجهول �سرادق �سجاياه ال�سوكية 

اأ�سحُك ملء ال�سدقين

�ساقت اأذرع الم�سافة واختنق الم�سير.

❁    ❁    ❁
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ان
ّ
ُبْرجـــاِن عاِجيـــ

رفعت بدران

ال�سـعـر...

ُبْرجـــاِن عاِجيـــّان

- العمل الفني: الفنانة منىالمقداد.

للقـــو�ِس و�لميـــز�ِن �أغنيتــــاِن...

ال تتقـــارباِن...

وال ُهمـــا تتباعـــد�ْن

❁❁❁

للقـــو�ِس و�لميـــز�ِن �إيقاعـــاِن...

ينف�صـــاِلِن حينـــًا...

ثّم يلتقيـــاِن...

بحثـــًا عن ف�صـــاٍء للمكـــاْن

❁❁❁

للقــــو�ِس و�لميـــز�ِن...

جمـــْرُة �صـــاعــٍر...
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ان
ّ
ُبْرجـــاِن عاِجيـــ

ون�س���يُم �س���اع��رٍة...

ب����ًا... لهي���ُب ال���ّدفِء... ري����ُح �سَ

اأنا�سي���ٌد من الغ�س���ِب ال�س���قّي...

ه���ُدوُء اأع�س���اِب المع���اني في تدّفق���ِها...

�س��روُد الح��رِف من عيني���ِن غائرتي���ِن...

رحل�ُة اأنج��ٍم عن �س���امٍة في الخ���ّد...

اإْذ تت���وه���ُّج الغ���َّماَزت���اْن

❁❁❁

للق���و�ِش �س���هٌم ح���اِلٌم

اأو �س���اِهٌم

اأو ن���اِدٌم

�سي��َب ِبِه...
عم���ّا اأُ

خي���رِة... برميت���ِِه الأ

حيَن اأوغ���ََل في ظ���اِلِل م���داِرِه الف���ََلكّي...

َّْوِء... يبح���ُث في م���رايا ال�س���

عن غ���َِدِه...

وفي اأوهى �س��ظايا الح���ُْلِم... 

عن َجم���َراِت موع���ِِدِه...

وللمي����زاِن...

َجح�����اِن... وق����ْفُتُه عن الرَّ

والَخَفق�����اِن...

نظ���َرُتُه وَحْيَرت���ُُه...

تف����ّرُدُه... تج����ّرُدُه...

تبت���ُّلُه... 

َّ�ْيِء... ُُّلُه اْنبع����اَث ال�س�� م���
تاأ

من َجَدلي���ِّة الال �س���يِء...

ّي... حيَن يت����وُق للمعنى الَق�سِ

ّي... اأو الَع�سِ

على البي����اْن

❁❁❁

للق���و�ِش...

اأوت���اُر الكمنج���ِة حيَن يرتع����ُش ال�س���ّدى

خلَف الكن���ايِة...

والكن���انِة...

اإْذ يق���وُل ِلم���ا اْنط���وى في ِظل���ِّه

... اأنا ل اأِحبُّ لك��ي اأِحبَّ

اأح����ِبُّ من اأج��ل الق�سي���دِة والمج���اِز...

خ����روَن... لكي ي���راني الآ

ول اأرى نف�س��ي التي

 َن�س��ْوَتها...
ِ
ي����ّام �س��ئمْت مع الأ

وِر�س��ْوَتها...

وللمي����زاِن...

لح���اِن... في �سوفي���ِّة الأ

ع���َْزُف الن���ّاِي ن��اأَي بعي����ِدِه

في ليل����ِِه ال�َمْن�س��ّي...

ف���وِل...
في �َسَجِن الأُ

ه���وِل... من الذُّ

بما يراُه ول يراُه...

يق���وُل...

اإّني اأر�س���ُم الَكل���َماِت �سعرًا...
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ان
ّ
ُبْرجـــاِن عاِجيـــ

❁    ❁    ❁

في ف�س����اِء الع�س���ِق...

ل كي اأر�س���َم الكلم����اِت �سعرًا...

َّ�ْلِق... في الخ����َواِء الط����

... ل����كْن كي اأح���ِبَّ

وكي اأهي���َم...

وكي اأرى نف�س��ي على كّل الم��رايا...

والحك��ايا...

فوَق اأ�س��ماِء المك���اِن...

وفوَق اأ�س���داِء الزم���اِن...

فين�س��داِن...

ويه����ُدلِن...

وي�سه����الِن...

ي����رّدداِن مع��ًا مع���ا

ب���ابُة... َوَجع��ًا ترّتل����ُُه ال�سَّ

اأنجم���ًا اأو اأْدُمع���ا

اأنا ل�س��ُْت اأنَت...

ول�س��َْت اأنَت اأنا ولكن����ّ�ا...

ُخل����ِْقنا كي نعي���َد الَخل����َْق اأجم���َل...

عندم���ا

تترن���ُّح ال���ّروُح ال�س��فيفُة...

والخفيف���ُة...

...
ِ
 النج����وم

ِ
بيَن اأنغ���ام

...
ِ
وما تعت����َّق في الغي����وم

ُّالفِة... من ال�س���

وال���ّدناْن

❁❁❁

للق���و�ِش والمي���زاِن...

وحٌي غام�ٌش

اأو فائ�ٌش

وحكايٌة

وحكايت����اْن

❁❁❁

ُبْرج����اِن عاِجي���ّاِن بيَنُهم����ا...

ع����واطُف...

اأو ع����وا�سُف...

ل ُي�س���َقُّ له����ا...

غن�����اٌء اأو �سي����اٌء...

اأو مك�����اٌن اأو زم������ان.
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اختراق البعد الرابع

كان �لجّو �سديميًا مغبّرً� وقد كثرت �لحفر و�لمطبات في �لطريق، ووجد نف�سه فجاأة �أمام حاجز 

على �لطريق و�إ�سارة �لتفاف نحو �ليمين. َحَرَف مقود �ل�سيارة في �تجاه �ليمين، كان �لطريق تر�بيًا 

غير معّبد. 

توق���ع �أن ي���رى �سيئ���ًا يدل على وج���ود حركة في هذ� �التجاه م���ن �سيار�ت عاب���رة �أو حتى وجود 

ب�سري. ولكن �لطريق ظّل هادئًا �ساكنًا. 

مان، ولكن �لطريق �لتر�بي �زد�د وعورة. وفجاأة ر�أى  لمح �سيارة خلفه على بعد �أمتار ف�سعر باالأ

�سخا����ص م�سلحين باأ�سلحة غريبة يقف���ون معتر�سين وهم ي�سي���رون له �أن يتوقف.  مجموع���ة من �الأ

من في �لبد�ية. �عتقد �أّنهم من رجال �الأ

- خير؟ ماذ� تريدون؟

- �نزل من �ل�سيارة هيا. 

- تفتي�ص؟ �أنا طبيب وال �أحمل معي �سيئًا �سوى حقيبتي �لطبية. 

د. طالب عمران

ال�ســـــرد...

اخرتاق البعد الرابع

- العمل الفني: الفنان عبد الوهاب حمزة.
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اختراق البعد الرابع

- انزل وال تناق�ش. 

اأطفاأ محرك ال�سيارة ونزل منها، قال َمْن 

حد العنا�سر:  على بينهم الأ بدا الم�س�ؤول االأ

خرى.  ت�ّل اأمره، �ساأت�لى اأمر ال�سيارة االأ

ق���ال ل���ه وه���� يرمق���ه: قلت ل���ي اإنك 

طبيب؟

- نعم.

- ال باأ�ش مرحبًا بك. 

ال�سّي���ارة  ل�سائ���ق  ق���ال  ث���ّم 

ال�سي���ارة،  اأوق���ف  الثاني���ة: 

وانزل�ا جميعًا.

قال الرج���ل محتّج���ًا: لي�ش 

لدينا �س���يء، نحن نتجه لزيارة اأمي، لي�ش 

معي �س�ى زوجتي وطفلّي. 

ل وَمْن معك ب�سرعة، اإذا �سمحت. - تف�سّ

- اأمري هلل. 

ب���داأت الطفل���ة بالبكاء، وقد ظهر عليه���ا الخ�ف قال والدها: ال تخافي ي���ا حبيبتي، اإنهم رجال 

�سرطة يرتدون مثل لبا�سنا. 

ّم: هيا يا )ليث( �ساعد اأختك بالنزول.  قالت االأ

- حا�سر يا اأمي، تعالي يا )�سارة( �ساأ�ساعدك. 

نزالها اأرج�كم.  قال الرجل راجيًا: ابنتي مقعدة، ال داعي الإ

وامر.  اأجابه اأحد الرجال: يجب اأن تخرج�ا من ال�سيارة جميعكم، هي االأ

�سى ل��سع الطفلة، ولم يرتح لت�سرفات الم�سلحين.  �سعر الدكت�ر �سليم باالأ

�سمع �س�تًا بالال�سلكي: دخلت �سيارة ثالثة اإلى منطقتنا المحّددة. فيها رجل عج�ز هل �سيك�ن 

مع المجم�عة؟ 
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- بالطب���ع اأدخله���ا نحن نراقب جّيدًا َمْن يعبر منطقتنا، اأدخله نحتاج اإليه، ويكفينا لهذا اليوم. 

افتح لل�سيارة الحاجز اأي�سًا. 

اأجاب عبر الال�سلكي: اأمرك يا دكتور �ساأدخل ال�سيارة، واألتحق بكم. 

�ساأل �سليم الرجل قربه: اإلى اأين يقودوننا؟

- ل اأدري. ل�ست مطمئنًا. ا�سمي ناظم واأنا اأعمل في ال�سحافة. 

ع�ساب، ا�سمي �سليم، - واأنا طبيب اخت�سا�سي بالدماغ والأ

كانت الطفلة تتاأوه، نّبهه �سليم: هدئ ال�سغيرة، يبدون رجاًل �سر�سين. 

- اأخوها ليث معها، تكفل اأحدهم بحملها، ولم ي�سمح لنا باإح�سار كر�سيها. 

قال اأحد المرافقين جانبهما: بماذا تتهام�سان؟ ممنوع عليكما الكالم.

ثم قال في جهاز اإلى جانبه: فتح المعبر العام يا دكتور، ال�سيارة الثالثة في طريقها اإليكم، هل 

اأغلق المعبر؟ 

ترّدد �سوت يجيبه: ح�سنًا. يمكنك العودة اإلينا، واإغالق المعبر واإخفائه من جديد.

- �سننّفذ التعليمات بدّقة كالعادة يا دكتور. 

�سجار اإلى منطق���ة حرجية �سديدة الكثافة، تح���ّدث اأحدهم بالال�سلكي بلغة  قادوه���م �سمن الأ

حراج وظه���ر ممر في نهايته فتحة وا�سعة، راأى �سليم حين اقترب منها  خا�س���ة، فانفتح ق�سم من الأ

درج���ًا هابط���ًا في قب���و م�ساء باأنوار كا�سف���ة. اأ�سار اإليه���م الرجال بالهبوط. فهبط���وا وقد بدا على 

الجمي���ع الخوف والقلق. ق���ال الرجل الذي يراأ����ش المجموعة: اأح�سرنا مجموع���ة اليوم يا معلمي، 

�سي�سلكم بعد قليل رجل كهل اأي�سًا. 

- ل باأ�ش. اأنزل الطفلة. �سعها على الكر�سي هناك. اأهاًل و�سهاًل. اأنتم في �سيافتي، اأنا الدكتور 

)عارف( هذه المنطقة تخ�سني. 

�ساأله رئي�ش المجموعة: اأتحتاج اإلى �سيء يا معلمي؟

- ل. يمكنكم العودة. �سنت�سل بكم في وقت لحق. 

- ح�سنًا يا معلمي. 

غلق المدخل، وظهر لهم اأن المكان تحت اأر�ش المنطقة الحراجية، وا�سع المتداد فيه ممرات 
اأُ

واإ�س���اءة �ساملة وديكورات، وتنت�سر غرف عل���ى الجانبين، ويتحرك في الداخل اأنا�ش من الجن�سين 
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يرت���دون لبا�سًا خا�سًا واأقنعة �سبيهة باأقنعة الم�سافي. ق���ال الدكتور عارف: اأهاًل و�سهاًل بكم. كنت 

اأتابعكم بكاميرات المراقبة. هه اأنت الدكتور �سليم طبيب كما فهمت؟

- نعم. وهذا ناظم �سحافي.

قال ناظم: زوجتي )عال( مدر�سة علوم، ابنتي )�سارة( في العا�سرة من عمرها، وابني )ليث( 

في الثانية ع�سرة.

قال عارف: اأهاًل بكم. اأنا اآ�سف على الطريقة التي اأح�سرناكم فيها اإلينا. 

اأّز جهاز اإلى جانبه و�سمعوا �سوتًا: الكهل معنا.

- اأدخلوه من المدخل الخلفي. 

ق���ال عارف وهو يبت�س���م: ل تقلقوا حين اأ�سرح لكم �سبب ا�ستح�ساركم اإلى هنا، �ستبدو ال�سورة 

وا�سحة لكم.

قال �سليم: ماذا عن �سيارتينا؟ هل �سيحافظون عليهما. 

�ستاذ ناظم دخلتا الور�سة، �سن�سلح ما فيهما من  - ل تقلق من هذه الناحية، �سيارتك و�سيارة الأ

هما بالبترول.  عطل – اإن وجد – ونعيد تاأهيلهما ومالأ

رّددت �سارة بخوف: اأنا جائعة يا اأمي. 

قال عارف مالطفًا: ل باأ�ش، �سنقّدم لها طعامًا من عندنا. 

اأ�س���ار اإلى اأحد م�ساعديه: رافق الطفلين، هما جائعان. �سيتناولن الطعام في )الكافتيريا( في 

الداخل. 

ثّم قال مخاطبًا اأم الطفلين: يمكنك الذهاب معهما يا اأ�ستاذة )عال(.

م اإل���ى الداخل في عمق 
اأح�س���ر م�ساعده الكر�س���ي الخا�ش بالطفلة المقع���دة. ورافقهما مع الأ

المكان. قال عارف وهو يتجّول مع �سليم وناظم: هذا المكان اأ�سبه بم�ست�سفى كامل الموا�سفات فيه 

جهزة والعيادات وجميع اأنواع الخت�سا�سات الطبية، وفيه كادر طبي عالي الم�ستوى.  المخابر والأ

ر�ش؟ األ تعرف الدولة بوجودكم؟ لماذا هنا؟ وتحت الأ

- �ستعرف كل �سيء يا دكتور �سليم.

اأدخلوا الكهل، قال عارف: ح�سر في الوقت المنا�سب.

كان الكهل خائفًا: من اأنتم؟ وما الذي يجري هنا؟ واإلى اأي فرع اأمن تنتمون؟

- ل تقلق يا اأ�ستاذ، اآه يخّيل لي اأني اأعرفك، راأيتك من قبل. كنت م�سوؤوًل �سابقًا في البلد. 
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- نع���م. اأنا )من�سف( والكل يعرفونني. لذلك دع رجال���ك يعيدونني اإلى �سيارتي، لدي مواعيد 

كثيرة مع رجال اأعمال غرباء.

ن، اأنت �سيفنا.  - ت�سرفنا يا �سيد من�سف. اآ�سف. لن نتركك الآ

- اأنتم ترتكبون خطًا فادحًا. �ستدفعون ثمنه. 

ن، و�سنطلق �سراحك في الوقت المنا�سب. اأنت م�ساب  - ل تقلق من هذه الناحية. اأنت معنا الآ

بمر�ش )N N K( )اإن اإن كي( هذا وا�سح عليك. 

- م���اذا تقول؟ )N N K(؟ اأول مرة اأ�سم���ع بمثل هذا المر�ش. اأنتم محتالون. تحاولون اإقناعي 

ب�سيء حتى..

ف�سل اأن  م���ر، الأ قاطع���ه ع���ارف: حتى م���اذا؟ ما الذي �ستفعل���ه؟ اأنت بينن���ا ول حيلة لك في الأ

ت�سم���ت. وت�ستم���ع لما اأقوله قبل اأن توؤذيك ت�سرفاتك اإن لم تك���ن من�سبطًا. عفوًا دكتور �سليم، اأنا 

كنت اأتحدث عن هذا الم�ست�سفى. 

- نعم يا دكتور. قلت اإنه موؤهل بكل التجهيزات والخت�سا�سات والكادر الطبي المتفوق؟

- نع���م. كن���ت ف���ي المهجر لنحو )20( عام���ًا، جمعت ث���روة ل باأ�ش بها. وجئت اإل���ى هنا اأحمل 

م�سروعًا لي�ش هذا زمنه. لم ياأت زمنه بعد. 

- ماذا تق�سد يا دكتور؟

- اأن���ا اأدر�ش الجينات الوراثي���ة، وحركتها ومناهجها الم�ستقبلية. تمكنت وهذا هو ال�سبب الذي 

جعلني اأقلق كثيرًا من الم�ستقبل القادم. 

قال �سليم موؤّيدًا: �سلوك الجينات الم�ستقبلية، يرتبط اأي�سًا ب�سخ�سية الفرد ومخزونه الوراثي، 

وما يكت�سبه من الحياة من حوله. 

- ه���ذا �سحيح. حتى تفهموا وجهة نظري جيدًا �ساأ�سرح لكم المو�سوع ب�سكل مختلف، و�ساأقدم 

ن.  مثاًل لكم: ال�سيد )من�سف( �سيفنا الذي قدم اإلينا الآ

قال من�سف بخوف: لم اأفعل �سيئًا. 

ف�سل ل���ك اأن ت�سمت  ق���ال ع���ارف ب�سخرية: ل تخ���ف لن نوؤذي���ك، �ساأحكي عنك فح�س���ب. والأ

تمامًا. 

- �ساأ�سمت. كما تريد. ولكن اأرجوك ل تتحدث عني اأيام وجودي في ال�سلطة. 
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�ستاذ من�سف كما قلت م�ساب بمر�ش )N N K( وهو مر�ش ينت�سر بين  - ح�سنًا يا جماعة. الأ

ن�سان فهو �سلعة  عمال الذي���ن ل يهتمون بالإ اأ�سح���اب ال�سلط���ة واأ�سحاب الذمم المثقوبة، ورجال الأ

كما لو كان ب�ساعة لي�ش لها قيمة كبيرة في ال�سوق القت�سادي. 

- هل هو مر�ش حقيقي؟

- بالطب���ع ي���ا دكتور �سليم. من ح�س���ن حظنا، اأن اأت���ى اإلينا �سخ�ش مثل ال�سي���د من�سف، حتى 

قل عن هذا المر�ش الغريب )N N K( تعالوا معي. اأحّدثكم على الأ

دخل اإلى مختبر وا�سع، فيه تقنيات متطّورة اأده�ست �سليمًا. تقّدمت منهم طبيبة �ساّبة، ترتدي 

كمامة طبّية �سّفافة، ظهرت ابت�سامتها المرّحبة: كيف حالك يا دكتورة )�سلمى(؟

- بخير يا دكتور �سكرًا لك.

ة: هوؤلء �سيوفنا، بالتاأكيد و�سلتك المعلومات عنهم. عّرفها على الموجودين باإ�سارات خا�سّ

- نعم عينات جديدة.

- نري���د اأن نرى �سيفنا ال�سيد من�سف ب�سكله الحقيقي، وهو رجل معروف للنا�ش، على ال�سا�سة 

بعاد. عندك.  ثالثية الأ

طياف(؟ - تق�سد �سا�سة )مرايا الدماغ(، اأم �سا�سة )الأ

- ل. �سا�سة )مرايا الدماغ( هه.

ق���ال ع���ارف ب���اأدب: تف�سل ي���ا �سيد من�س���ف اجل�ش على ه���ذا الكر�س���ي المريح، اإن���ه يذكرك 

بكر�سيك الذي كنت تجل�ش عليه اأيام عّزك، والنا�ش تروح وتجيء من بين يديك، يكيلون لك المدح 

وينافقون���ك، واأن���ت تعتق���د اأنك القوي القادر الذك���ي المالك للرقاب، واأن كل م���ا ت�سمعه منهم اأقل 

بكثير من �سفاتك الحقيقية التي تجعلك فوق م�ستوى الب�سر. 

قالت �سلمى: �ساأ�سع هذه الخوذة فوق راأ�سك، تبدو متعبًا، �ستغفو لبع�ش الوقت.

�سم  - اأنا متعب فعاًل، �سهرت البارحة حتى ال�سباح وحدي. واأنا اأ�سرب ولي�ش �سوى مرافقي الأ

يتابع حركاتي وقد اأ�سكرني الخمر.

غف���ا الرجل خ���الل ثواٍن. قالت �سلمى: خّدرته بنفخ بع�ش المخ���ّدر �سئيل الكثافة �سريع التاأثير 

فوق اأنفه مبا�سرة. 

ن تاأثير )N N K( في داخله.  - ح�سنًا. دعينا نرى ما الذي يدور في راأ�سه؟ �سترون الآ
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بع���اد لما يجري داخل دماغ من�سف. كان �سيئًا عجيبًا، �سور  راأى �سلي���م وناظم عر�سًا ثالثي الأ

متداخل���ة ع���ن من�سف وهو ياأمر وينهي مت�سلطًا وفي داخله موج���ة ملونة براقة تتداخل مع ال�سور. 

خر  ق���ال ع���ارف: تلك الموجة التي بداأت تخ���رج �سورًا غريبة عن م�ساهد لحب ال���ذات وكراهية الآ

�سمن دفق متناغم اأو�سل المعنى بو�سوح اإليهما. 

�سياء، وهو ي�سعر بالكراهية  كان �سلي���م وناظم يتابعان ما يجري مبهورين: في ذهن���ه تختلط الأ

ل���كل النا�ش، يعتقد اأنه ُظلم بعد اإزاحته من من�سبه، بدوؤوا ينفخون فيه بالعبارات المنّمقة والكالم 

المع�س���ول حت���ى اعتقد اأنه اإله �سغير ي�ستطي���ع اأن يفعل اأي �سيء. ولم���ا راأى نف�سه وحيدًا فوجئ في 

البداي���ة وق���د اعتقد اأن كل اأولئك المرائي���ن والمنافقين �سيكونون اأ�سدق���اءه. والذين �سيقفون معه 

تمهيدًا ل�ستالم من�سب اآخر. 

�ساأل �سليم: وما هذه الخطوط المعتر�سة المتحركة من الي�سار اإلى اليمين؟ 

ن، ولكنها �ستتحول اإلى �سور بعد قلي���ل. انظرا اإلى الم�ساهد الظاهرة  - اإنه���ا اأف���كار م�سو�سة الآ

على ال�سا�سة، اإنها تترجم اأفكار )من�سف(.

جهزة �سوته، قبل اأن تبداأ ال�سور  انبع���ث �سوت �سفير، وبداأت ال�س���ور تتداخل، ترجمت لهم الأ

دم���ر به كل الذين اأعطيتهم الم���ال وال�سلطة فلم  المج�ّسم���ة بالظهور: ليتن���ي اأملك �سالحًا قاتاًل لأ

يعطوني الوفاء. ليتني اأفتك بهم جميعًا. اآه. 

ق���ال �سلي���م مبهورًا: ي���ا اإلهي، هو يتخي���ل كيف ينتقم م���ن اأعدائه، بطريقة مريع���ة. ولكن كيف 

تمكنتم من تحويل اأفكاره اإلى �سور �سبه حية؟

- هي جزء من اأعمال تقنية نحن ننفذها هنا.

كان���ت م�ساه���د مرعبة تدّل على ما في داخ���ل ذلك الكهل من �سّر، وقد ظه���ر الرعب على وجه 

ناظم، الذي بدا كمن ي�سهد كابو�سًا، اأيقظه منه �سوت زوجته: �سارة ت�سعر بوجع في بطنها. 

ة: يا اإلهي.
كاأّنما ا�ستيقظ من �سروده فجاأ

كانت �سارة تبكي وهي ترّدد: اأ�سعر اأن بطني يتقطع. 

قال عارف: ل باأ�ش يا �سغيرتي �سنرى ِمْن ماذا ت�ستكين، ونعالجك؟

ق���ال ع���ارف لإحدى م�ساع���دات الدكتورة �سلم���ى: خذيها اإل���ى المخبر المرك���زي، وبعد اإجراء 

التحاليل �سوريها بالمرنان الم�ساعف �سنرى �سبب �سكواها ونعالجه باإذن اهلل. 

م محاولة اأن تخّفف من اآلمها: �ساأكون معك يا حبيبتي، ل تقلقي. قالت الأ
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و�سو�ست زوجها: ناظم هل اأنت مطمئن لهم؟ اأنا خائفة. 

- ل تقلقي يا عال لم نر منهم ما نكره بعد. 

ّم ثم قال: اآ�سف، اأعرف ما تفكرين به يا �سيدتي، يمكنك الطمئنان  ابت�سم عارف وهو ينظر لالأ

تمامًا. نحن ل نوؤذي اأحدًا. 

قالت الطبيبة الم�ساعدة: اطمئني يا �سغيرتي. �سيرافقنا ليث ووالدتك. 

❁❁❁

- لم تقل لنا بعد يا دكتور عارف ِلَم اأح�سرتنا اإلى هنا؟

- لدين���ا م�سكل���ة ف���ي هذا الكوكب ي���ا دكتور �سلي���م. من خ���الل درا�ساتي واأبحاث���ي الكثيفة في 

خيرة، اكت�سفت ما �سيح�سل بالم�سادفة. واأرعبني ذلك. وجدت نف�سي معدوم الحيلة،  ال�سنوات الأ

ل اأ�ستطيع اأن اأفعل �سيئًا. ثم قررت اأن اأعمل. 

- ما زلت غام�سًا في حديثك، لم نفهم �سيئًا. 

- ل باأ����ش، �ساأحدثكم���ا بالق�سة. اأنا رجل ابن اأ�سرة ثرية كانت ت�ستوطن ال�سمال على �سفة نهر 

تاب���ع درا�ستي وقد وجدوني جادًا  ج���ف منذ �سنوات، اأر�سلن���ي اأبي اإلى اإحدى اأهم جامعات الغرب لأ

ولى، رغم الرفاه الذي كنت اأنعم به. المهم اأ�سرني مخبر البحوث الذي كانت  متفوقًا في درا�ستي الأ

تجري فيه التجارب، ولحظ اأ�ستاذي مدى �سغفي بالتجارب التطبيقية.

- مخبر علوم؟ اأتق�سد مخبر له عالقة بعلم الحياة؟

- نع���م. ه���و مخبر حي���وي، يدر����ش خ�سائ�ش الخلي���ة الحية باأنواعه���ا، ويدخل ف���ي تفا�سيلها 

الجينية. 

- ل���م اأفه���م بعد �سر عالقتك بم�س���كالت الكوكب، اأو الم�سكلة الت���ي اكت�سفتها ماهي؟ ماذا عن 

خطرها؟

�سئلة، ولكن بعد اأن اأنه���ي ق�ستي. في ذلك  - اأرج���وك اأّل تقاطعن���ي، �سوف اأجيبكم ع���ن كل الأ

يام. راأيت �سيئًا غريبًا في عينة من  المخبر تكونت �سخ�سيتي العا�سقة للعلم واإبداعاته. ففي اأحد الأ

خلية اقتطعتها من دماغ اأرنب. كانت ت�سدر اإ�سعاعًا غام�سًا بلون يقترب من الزرقة.

❁❁❁
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لكتروني، قلت  حدى الخاليا التي عزلتها تحت المجهر الإ كن���ت في المخبر األحظ ما يح�سل لإ

�ستاذي: انظر يا دكتور، اإنه م�سهد غريب اأن تبث الخلية اإ�سعاعًا نابعًا من داخلها.  لأ

ي اإ�سعاع ينبعث 
بد. الخلية تم���وت بعدها، ولن ت���رى اأ - اإنه���ا روح الخلي���ة، هي تغادره���ا اإلى الأ

منها. 

ي اإن الروح ل تكون 
- ال���ذي اأفهمه اأن الكائن الحي بمكوناته جميعه���ا نقول عنه حّي، اأو ميت، اأ

داخل جزء ب�سيط اأو خلية �سغيرة.

- ربم���ا اأخط���اأت التعبير يا عارف. الذي اأق�سده اأن الحياة ت�ستلُّ من الخلية الحية لت�سبح ميتة 

رانب اقتطعت هذه الخلية؟ فيما بعد. من اأي جزء من الأ

- اآ�سف يا دكتور توما�ش اإنها من الدماغ. 

- كنت اأتوقع ذلك، فالدماغ له خاليا مختلفة. 

- لم اأفهم. 

- خلية الدماغ تحمل اأحيانًا معلومات مخزنة، وحين يموت �ساحبها، ول ترى تروية وتغذية فاإن 

ما فيها من مخزون يخرج على ذلك ال�سكل الذي راأيته. 

- وماذا يمكن لدماغ اأرنب اأن يخزن من معلومات؟

يخ���زن ماله عالقة بمحيطه، اأف���راد عائلته، الحقل الذي يرعى فيه، الحيوانات المتوح�سة التي 

يخاف منها. وغير ذلك. 

�سعاعات ب�سكل مختلف، وربما  - يعني لو و�سعنا خلية دماغ ب�سري مكان هذه الخلية، لظهرت الإ

بطاقة م�ساعفة. 

ابت�س���م ل���ي ثم قال: تعال معي يا عارف، �سنعيد فح�ش خلية حيوانية، ثم ناأخذ خلية ب�سرية من 

متبرع وهم كثر، وجلهم من الفقراء. 

- يقبلون ب�سحب خاليا من دماغهم؟

- نعم. خلّية بحجم مجهري ل يوؤثر اأخذها منهم على الدماغ. ل تقلق. 

»وراأيت فعاًل اأن الخلية الب�سرية ت�سدر األوانًا باأطياف مختلفة و�سديدة اللمعان اأحيانًا. ولكثرة ما 

تعلقت بهذه التجارب، وبت�سجيع من البروفي�سور توما�ش. اتجهت اتجاهات اإ�سافية في اأبحاثي«.

�ساأله �سليم: ماذا؟ طبقت ذلك على نف�سك؟
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- ل. لي�ش في البداية، بل طبقته على �سديقتي، اأخذت منها جزءًا مجهريًا من خاليا الجذع في 

نواع ال�سعاعية لهذه الخاليا. حت���ى اكت�سفت لدى مري�سة ب�سرطان الدماغ  الدم���اغ. وبداأت اأفرز الأ

�سيئًا مختلفًا. وكان ذلك باإيعاز من اأ�ستاذي، الذي قال لي يومًا: ا�سمع يا عارف لدينا في م�ست�سفى 

الجامعة مري�سة ب�سرطان الدماغ، بحالة متقدمة، ما راأيك لو �سحبت جزءًا من خاليا ف�ّش الدماغ 

يمن، مكان اإ�سابتها.  الأ

- هل �سي�سمحون لي؟

- ل تقلق اتفقت مع الدكتورة )رين( التي تعتني بحالتها، حول ذلك. ولم تمانع، بل رغبت اأي�سًا 

في معرفة النتيجة. 

- عظيم. �ساآخذ منها موعدًا اإذن؟

ن. هيا جهز نف�سك.  - الموعد حدد، بعد �ساعة من الآ

ا�ستقبلتني الدكتورة رين بحفاوة: اأهاًل بك يا دكتور عارف، حكى لي اأ�ستاذك عنك كثيرًا. 

- �سكرًا يا دكتورة. اأين المري�سة؟ 

ل���م، و�ستطلب مني جرعة من المخدر  ن وتتاأ - تع���ال مع���ي، �سندخل معًا اإليها. هي م�ستيقظة الآ

عن طريق حقنة وريدية.

كان���ت الم�سكين���ة تتاأّلم وحين راأت الدكت���ورة رين �سرخت: دكتورة اأرج���وك، اأكاد اأجن، �سداع 

هائل يكاد يفلق راأ�سي. 

- ل باأ�ش، �ساأعطيك م�سكنًا. 

- لماذا ل تجرون عملية جراحية لي؟ حتى لو مت، المهم اأن اأرتاح.

- ل باأ�ش عليك، هه. الدكتور )عارف( يريد اأن يخّدرك. هو اخت�سا�سي. 

- عجل اأرجوك. 

- ح�سنًا. 

�ساب���ة. قالت ل���ي: ماذا تنتظ���ر؟ اأين  باإب���رة رفيع���ة ج���دًا، اأخذت عينة م���ن دماغها م���كان الإ

حقنتك. 

قلت للدكتورة رين بالالتينّية: اأمعقول؟ لم تح�ش ب�سيء؟ 

- هي اإبرة رفيعة جدًا ل تكاد ترى. ل تخف من تاأثيرها. 

قلت م�سّجعًا المري�سة: خالل دقائق �سيريحك الم�سكن. وت�ستقر حالتك. 
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لم ل تطاق )اآه. اآه.( - ليتني اأموت ب�سرعة، هذه الآ

كان ما راأيناه ل ي�سّدق: غير معقول، كاأن ما يت�سرب من الخلية دخان اأ�سود، معقول؟

ن�سان مختلف  م���ر مده�سًا. فتاأثير الخاليا ال�سرطانية في �سح���ب الحياة من الإ - فع���اًل يبدو الأ

عن غيرها. 

ن�سان ولكن م�سدره هو البيئة الملوثة  - يعني اأن ال�سرطان الدخيل، يفرز �سمومًا قاتلة، تميت الإ

اأي�سًا. 

- هذا وا�سح. ترى هل يمكننا �سخ عقار نباتي يمت�ش ال�سموم في دماغ المري�سة؟

قلت متحّم�سًا: اللوت�ش مثاًل. زهرة اللوت�ش تمت�ش كل ال�سموم من محيطها. 

- ولكنها تمت�ش اأي�سًا اأمالحًا معدنية. وهي مفيدة اإ�سافة اإلى امت�سا�سها لل�سموم. 

- في الدماغ ل داعي للقلق. فتركيب خالياه ثابت ومختلف. 

- ولكن ال�سحنات الكهربائية في الدماغ قد تعطل ال�ستفادة من هذا العقار؟ 

- كيف؟ ل اأفهم. 

- اأن���ا اأفتر�ش اأن ال�سحن���ات الكهربائية قد تتداخل مع اأي مادة تدخل الدماغ وقد تعطل مفعول 

ي اإنَّ المادة ت�سبح بال مفعول. 
هذه المادة. اأ

- ال�سحن���ات الكهربائية �سعيفة جدًا في كّل الدم���اغ، هي ل تتجاوز ال� )40( فولط كحد اأعلى. 

لذلك �سنجرب براعم اللوت�ش ونو�سلها بالخاليا الم�سابة وننتظر. 

❁❁❁

»وفع���اًل ب���داأت اأغرب تجربة، برعاية الدكت���ورة )رين( وامتدت من زه���رات اللوت�ش المبرعمة 

وقد اأح�سرت �ستالتها وو�سعتها قرب راأ�ش المري�سة، اأنابيب دقيقة و�سلت بالمنطقة الم�سابة من 

الدماغ. وا�ستغرقت العملية يومًا كاماًل. كانت اأجهزة المراقبة تنبئ بتح�سن المري�سة«.

�ساأله �سليم مدهو�سًا: وماذا حدث بعد ذلك؟ هل �سفيت المري�سة من خالياها الخبيثة؟

- ب���داأت زه���رات اللوت�ش ت�سوّد، وو�سل ال�س���واد اإلى الن�سغ حتى الوريق���ات الخ�سر ا�سوّدت، ثم 

نابي���ب الدقيقة من راأ����ش المري�سة، وعلى  ته���اوت متمايل���ة، مما جعل الدكت���ورة )رين( ت�سحب الأ

نابيب المجهرية لطخت فتحات التو�سيل راأ�ش المري�سة ب�سائل اأ�سود.  الرغم من دقة الأ

- من خالياها الخبيثة بالطبع؟
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- نعم. وانكم�ش الورم اإلى حّد لم يعد يرى في جهاز الرنين المغناطي�سي. 

ق���ال ناظم مت�سائاًل: �سفتها زه���رات اللوت�ش؟ من اأجل ذلك كانت الح�س���ارات القديمة تقّد�ش 

ن ربما لها عالقة بال�سفاء من المر�ش؟  هذه الزهرة. لأ

- ل يا اأ�ستاذ ناظم. زهرة اللوت�ش جميلة وتنمو حول الماء. وتمت�ش كل ال�سموم من حولها. 

ق���ال �سلي���م �سارحًا: كان���وا يعجنونه���ا وي�سعونها في طعام م���ن يرغبون في قتل���ه، فهي �سديدة 

نها تمت�ش ال�سموم، فهي �سامة بالطبع.  ال�سمية. لأ

- اأح�سنت يا دكتور �سليم. المهم. بعد تلك التجربة و�سفاء المري�سة الفجائي، بداأنا نفكر بن�سر 

طباء اعتر�سوا على هذه الفكرة، و�سنوا  ورام. ولكن الأ مثل هذا العالج في الم�سافي المخ�س�سة لالأ

علينا حملة اإعالمية جعلتنا نتراجع. وقد بداأنا نكت�سف �سيئًا جديدًا لدى المري�سة. 

❁❁❁

دخل���ت عليه���ا بعد مدة كانت في و�سع غريب وهي تلتفت حولها، �ساألتها: ما بك؟ تبدين ن�سيطة 

وو�سعك ال�سحي جيد، ولكن عينيك متعبتان �ساهمتان ما الذي يحدث لك؟

قالت وهي ترمقني بتمّعن، ثم نظرت للدكتورة رين: الم�سكلة اأنني بداأت بمعرفة ما يدور حولي، 

اأقراأ اأفكار النا�ش، اأعرف خفاياهم. اأبينك وبين الممر�سة م�سكلة يا دكتورة؟

قالت رين م�ستغربة: لماذا؟ اآه. اأخطاأت مع اأحد المر�سى، فطلبت عقوبة لها. ربما هي ل تحبني 

لهذه الم�ساألة. لم اأ�ستطع اأن اأ�سبط نف�سي وقد اأعطت المري�ش حقنة كان يجب اأن نعطيها لمري�ش 

اآخر، وهذا خطاأ خطير، وفعاًل نفذت العقوبة. 

ن���ك محقة في  - ربم���ا اأن���ت محقة. ولك���ن انتبهي منها ه���ي عدوانية تمام���ًا، رغم تظاهرها باأ

عقوبتك لها. بح�سم )5٪( من راتبها مّدة ثالثة اأ�سهر.

ث���م قالت وهي ت�سرد في البعي���د: اأ�ستطيع اأن اأعرف ما يفكر فيه النا�ش، اأ�ستطيع اإيجاد الحلول 

لم�سكالت فكرية اأو ريا�سية ذهنية. ل اأدري ما حدث لي. 

تاب���ع الدكتور عارف: »وبداأنا ندر�ش هذه الظاه���رة، فاللوت�ش امت�ش كل �سموم الدماغ بما فيها 

ال�سم���وم من الخاليا غير الم�ساب���ة، وامت�ش بع�ش العنا�سر المعدنية، مم���ا ن�ّسط الخاليا النبيلة 

ومن ثّم ن�ّسط المعارف وخاليا الذاكرة وخاليا مخزون ثقافة المري�سة«.
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ث���ّم قال متنّهدًا: وهك���ذا ا�ستمرت اختباراتنا على اللوت�ش، لنكت�سف �سيئًا بداأ الب�سر ي�سابون به 

مع تراكم التلوث في الجو والمياه والتربة. 

�ساأل �سليم مذهوًل: وما هذا ال�سيء يا دكتور؟

- الب�س���ر يتجهون نحو تغي���ر جيني لي�ش لم�سلح���ة تطورهم اأبدًا. فهم �سي���زدادون انعزاًل عن 

بع�سه���م. وي���زدادون اإقباًل على المتعة على ح�س���اب العقل. اأنا اآ�سف اأن اأق���ول لكم. )من�سف( هو 

واحد من �سحايا الع�سر. 

ثم تابع وهو يقول: من�سف من �سحايا المنا�سب التي ي�ستلمها من هم غير اأكفاء لملئها. لذلك 

خالقي���ة، قد ي�سبحون بعد �سنوات  فه���م يف�سلون. حتى اأ�سح���اب النوايا وال�سخ�سيات ال�سلوكية الأ

�سفل. مثله، هناك تغّير جيني عام تنحدر الب�سرية من خالله اإلى الدراك الأ

قال �سليم: قد تكون محقًا، ولكن هناك ا�ستثناءات في عالمنا يا دكتور عارف.

- الم�سكل���ة اأن هذه ال�ستثناءات �ست�سمحل ف���ي الم�ستقبل، ويحكم الكوكب بمن هم �سي�سهمون 

ف���ي قت���ل الحياة فيه. تخيل اأن���ك تعي�ش يومك بكل المتعة، دون اأن تفكر ف���ي الغد، واأحزانه التي قد 

تك���ون مقبل���ة. تخيل اأنك تقتل النا�ش دون ناأمة ح�ّش. وت���رى �سحايا الب�سرية على ال�سا�سات دون اأن 

يرف لك جفن، وتجل�ش مع القتلة وتت�ساحك معهم؟

- هذا مريع يا دكتور. 

- و�سعنا ذلك الحاجز من اأجل اأن ناأخذ عينات ع�سى اأن يكون بع�سهم مختلفًا. 

- األ�سنا وناظم مختلفين؟

- اإلى حّد ما. ل تتفاجاأ، ن�سبتكما في حدوث ما ل ترغبونه من تنازل، لي�ست قليلة. 

- م�ستحيل. 

- در�سنا كل الحتمالت. 

- كيف ولم تاأخذوا عينات من اأدمغتنا؟

- �سورنا كل �سيء في اأج�سامكم طبعًا مع زوجة ناظم وولديه، ومن�سف اأي�سًا.

ثّم قال ل�سليم: اأنت كنت اإلى حد ما ا�ستثناء. لذلك نرغب في اأن تتعاون معنا. 

- كيف؟ اأنا جاهز. 

- �سنرى طريقة لالت�سال بك.
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انبعث���ت �سرخ���ات من داخل المخبر، كانت ع���ال ت�سرخ فرحة: �سارة اأ�سبح���ت موؤهلة للم�سي، 

ت�سور يا ناظم هذا الرجل يقوم باأعمال خارقة. 

قال عارف مبت�سمًا: لي�ش اإلى هذه الدرجة يا �سيدتي. 

- بل اأكثر من ذلك. يا اإلهي.

اأقبلت �سارة وهي تم�سي ببطء: بابا. انظر اأنا اأم�سي. لي�ش بقوة ولكن. 

قال ناظم مذهوًل: الحمد هلل. اأنت ت�ستندين قلياًل على )ليث(. 

قال ع���ارف: من ال�سروري التزامك بالتعليمات. �ست�سبح )�س���ارة( طبيعية اإن �ساء اهلل خالل 

�ستة اأ�سهر.

�سي���اء ف���ي ذل���ك البن���اء ال�سخم تح���ت اأر����ش المنطقة  وكالحل���م. راأى �سلي���م كثي���رًا م���ن الأ

الحراجية.

❁❁❁

مر اأنه �سحا بعد مّدة فوجد نف�سه يغفو على مق���ود �سيارته. ووراءه �سيارة  ولك���ن الغريب ف���ي الأ

ناظم و�سيارة من�سف. 

اقترب منهما وقد خرج من �سيارته، ونقر على باب )ناظم(: كيف حالك يا اأ�ستاذ ناظم؟

قال ناظم با�ستغراب: هل اأعرفك، ل اأظن اأنني راأيتك قباًل. 

قال �سليم متابعًا: وهذه �سارة، وهذا ليث. 

عاد ناظم يقول: وكيف تعرفنا؟

اأخذت �سارة ت�سحك، �ساألها ناظم: ما بك يا �سارة؟ لماذا ت�سحكين؟

- اأنا راأيته هناك عند الدكتور )عارف( والدكتورة )�سلمى(. 

قال ناظم: اأين؟ ما هذا الكالم، اأنت تخّرفين يا بنتي؟ 

قالت بهدوء: األم اأ�سفى من مر�سي بف�سلهما؟ اأنا اأم�سي، كنت مقعدة.

ّم، قالت وهي تهّز راأ�سها: ما الذي يحدث؟ لماذا تت�ساجران؟ ا�ستفاقت عال، الأ

قالت �سارة: بابا ل يذكر الدكتور عارف والدكتورة رين؟ اأنا اأم�سي بف�سلهما.

تم�سين؟ ماذا تقولين؟

- �ساأخرج من ال�سّيارة واأريك.
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مر  ّنه يتذّكر كل �سيء بالتف�سيل، واتجه اإلى �سيارة من�سف وقد �سعر اأن الأ كان �سليم مذهوًل لأ

اأغرب مما يت�سور. ونقر كذلك على زجاج �سيارته. ففتحها، نظر اإليه بعدوانّية: خير؟ هل اأعرفك؟ 

بالتاأكيد خدمتك حينما كنت في من�سبي، كاأني نمت طوياًل. 

- اآ�سف. يبدو اأنني اأخطاأت.

م���ر مذه���اًل بالن�سبة اإلى �سليم، وب���دا اأن )�سارة( تذكرت ما ح���دث كالحلم. وربما ليث  كان الأ

اأي�سًا. 

ولك���ن �سلي���م كان يتذكر كل �سيء. ق���اد �سيارته. متجه���ًا نحو مق�سده وهو يفك���ر بذلك الرجل 

خيرة: الخرافي )عارف( وما راآه في مخبره الحيوي الهائل، وتذّكر كلماته الأ

»قد نحتاج اإليك يا دكتور �سليم، اأنت رجل مختلف، �سنّت�سل بك في الوقت المنا�سب«.

ه���ل كان ذلك اختراقًا للبعد الرابع اأي الزمن؟ م���ا راآه هو حقيقي، وربما �سيت�سل به )عارف( 

خالل مّدة كما وعده. ولكن متى؟

وغرق �سليم في تفكير عميق وهو يقود �سيارته على الطريق الطويل بهدوء وثقة. 

❁    ❁    ❁
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�أدخَل���ْت �إبرة ثخينة في ظاهر يدي �لي�ش���رى، �أعلى �لز�وية بين �إبهامي و�شبابتي، بيدين �شعرت 

باأنهم���ا محايدت���ان. في �لو�قع لم �أكن قادرً� عل���ى �لتمييز. كنت �أتنف�س ب�شعوب���ة، �أ�شبه بجثة مني 

بج�شد يقاوم فيرو�شًا قاتاًل.

ربطتن���ي �إلى )�شيروم( معلَّق على حامل بجانب �شري���ري �شريعًا. �أخذْت عبوة من دمي. قا�شْت 

�شغط���ي، وحر�رتي، و�أك�شجتي، ثم نظ���رْت �إلّي، وقالْت: »هذ� رقم هاتف���ي، كّلمني �إذ� �حتجت �إلى 

�شيء«. �شوَّت لي �ل�شرير على �لنحو �لذي طلبت.

ذهبْت، و�أخلدُت للنوم.

حينم���ا �شحوت وجدتني مبل���اًل بعرقي. �أح�ش�شت بالبرودة، و�أنني بحاج���ة �إلى �لممر�شة لتنزع 

�أنبوب )�ل�شيروم( من يدي ريثما �أبدل ثيابي �لد�خلية �لمبللة. هاتفتها. جاءت ب�شرعة. نظرت �إلّي 

متاأملة وجهي، بدت نظرتها محايدة، غير قلقة، بل و�ثقة. 

قلت: تعرقت كثيرً�. ثيابي �لد�خلية »مبللة كثيرً� بالماء«، �أريد �أن �أبدلها.

ح�ضام الدين خ�ضور

ال�ســـــرد...

احلياة ج�سد

- العمل الفني: الفنان عبد الوهاب حمزة.
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دنت مني نزعت اأنبوب )ال�سيروم(، وقالت: نادني حينما تنتهي.

�سكرتها، وهي تخرج، وتغلق الباب خلفها. 

ك�سجين في اأنفي، وهاتفتها اأن  ���رت مالب�سي الداخلية، وعدت اإلى �سريري. و�سعت اأنبوب الأ غيَّ

تاأتي. جاءت، و�سلت اأنبوب )ال�سيروم(، واأعطتني حقنة اأمل: »و�سعك جيد. التعرق موؤ�سر اإيجابي. 

ليتك ت�ستطيع اأن تنام«. 

نمت.

❁❁❁

كنت قد اأفقت تّوًا، ورفعت راأ�سي، حينما فتحت الباب.

- �سباح الخير. 

لم اأ�سمع �سوتي حينما رددت. كنت خائر القوى.

قا�س���ت �سغط���ي، كان عاليًا. وقا�س���ت ن�سبة 

ال�سك���ر في دم���ي، كان في الح���دود الطبيعية في 

مث���ل حال���ي. اأعطتن���ي حقنتي���ن، اإحداهم���ا في 

يمن.  خرى في ظاهر ع�سلة زندي الأ وريدي، والأ

خرجت، ثم عادت بعد قليل. جلبت لي كاأ�س �ساي 

و�سطي���رة )لبن���ة(. راأت اأنني بحاج���ة اإلى ذلك. 

�سربت قلياًل من ال�ساي، واأكلت لقيمات عدة. 

- )�سروري تاكل(.

- )ما عندي �سهية(.

كل  - اأن���ت ف���ي م�سف���ى. �سّغ���ل اإرادت���ك. الأ

�س���روري. اأنت بحاج���ة اإلى طاقة كبي���رة لتقاوم 

المر�س وتتعافى. الدواء، وحده، ل يكفي. 

كل؛ �سربت ال�ساي، ولم  اأجبرت نف�سي على الأ

كِمل ال�سطيرة.
اأُ

❁❁❁
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�سعرت باأنني دخلت في عزلة اإلزامية واأن عالمي �سار محدودًا، واأنني مقيد باأنبوب )ال�سيروم( 

اإلى حامل معدني تراءى لي مثل عمود حديدي را�سخ، واأنبوب )ال�سيروم( قيدًا رهيبًا.

خر طماأنينة فقدتها،  خرون من وقتي اإل قلياًل. تمنيت اأن يكون ح�سورهم اأكثر. الآ ل���م ي�سغل الآ

وعزَّ علّي اأن اأجدها في الم�سفى. النوم لم يكن مهربًا على الإطالق. ربما لم اأنم، بل دخلت في عالم 

اأ�سباح، زرع في نف�سي رهاب النوم. 

❁❁❁

ما بقي في ذهني ل ي�سبه اأي �سيء. �سور �سبحية متنافرة، ل اأ�ستطيع اأن اأحدد مالمح اأيٍّ منها، 

تظهر وتم�سي، ل اأعرف اإن خفت منها. لم اأكن اأملك ج�سدي. احتجت اإلى نحو اأ�سبوع، بعد اأن عاد 

�سباح التي ا�ستوطنت مخّيلت���ي، واأخذت تكبر وتثير  عرف اأنني وقعت اأ�سير تل���ك الأ اإل���ّي ج�س���دي، لأ

مخاوفي.

حرق���ت الحمى اأحالم���ي واأحالتها اإلى مج���رد هلو�سات: اأ�سياء ذات ق���وام �سوتي غير م�سموع، 

و�سوري غير محدد. 

ل اأعرف متى راأت مخيلتي كائنًا مثل برميل اأ�سود، مجرد �سكل برميل له لون القار النقي تحت 

ر�ش. هو الوحيد الذي ظل ماثاًل في مخيلتي من دون اأن تغادرني الهلو�سات  اأ�سعة ال�سم�ش، ينك�ش الأ

التي لم اأعرف لها م�ستقرًا. 

❁❁❁

لم يغادرني �سعور رهيب اأنني قد اأموت، واأن ثمة اأ�سياء لم اأنجزها بعد. �سعور بالخ�سران اآل�ّمني. 

قدار غا�سمة؛ اأعرفها. ثمة محطات في  ْنِه اأعمال���ي؟ الأ قدار، ويخطفني الموت ولّما اأُ ه���ل تفعلها الأ

حياتي �سخرت مني بفظاظة. هل ينت�سر علّي فيرو�ش ل ُيرى بالعين المجردة؟

�سع���ب. ع�ست تلك اللحظات دقائق و�ساعات  مل والياأ�ش هي الأ اللحظ���ات التي يت�ساوى فيها الأ

واأيام���ًا. اأن ت�سع���ر اأنك بانتظ���ار موت و�سيك �سيء رهي���ب، لكن عقلي تعامل بب���رود مع هذه الحال 

الفظيعة. 

نني لم اأن���ِه ر�سالتي في الحياة، واأن لدّي عماًل يج���ب اأن اأنجزه، واأنني  فك���رت اأنن���ي لن اأموت لأ

قادر على العي�ش �سنوات كثيرة.
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وكاأنني �سمعت قهقهة ت�سخر مني، و�سوتًا جعلني اأرتجف: »لم يمت اأحد لم يكن لديه عمل تمنى 

ل���و اأنجزه. فات���ك القطار، يا رجل! ِع ه���ذه الحقيقة الواقعية جدًا جدًا! كن���ت تمار�ش الحياة، وكاأن 

الموت خرافة«.

ربم���ا هذا �سحي���ح. اأدرك اأن الموت حقيقة؛ ومع هذا تجاهلتها، ول���م اأعباأ بها في م�سار حياتي 

اليومي���ة. يب���دو اأن الحقائق الثابتة خارج ح�سابات النا�ش. ي�ستوي في ذلك من ي�ستري قبرًا، ومن ل 

يفكر بالموت اأبدًا.

لق���د ظل هاج�ش الموت قابعًا في راأ�سي؛ كاأنه يفكك اأو�سالي، ويجمع روحي من ج�سدي. جعلني 

ه���ذا اأه���رب من النوم. تهياأ لي اأن ال�ساحي ل يموت. حاول���ت اأن اأبقى �ساحيًا؛ لكن النعا�ش غلبني 

ونمت.

❁❁❁

تداع���ت روحي المعنوية بعد اأيام من الحرارة اأوهنتني وجعلتني غير قادر على فعل �سيء. كنت 

خرين. في تلك  مج���رد كتل���ة لها هيئة ج�سد، ل تكاد تقوى على الحركة. �سرت اأع���رف حالي من الآ

ثناء، اأنا لم اأكن اأنا. في الواقع، كنت مجرد ج�سد �سعيف ترك اأمره للطاقم الطبي وامتثل له.   الأ

❁❁❁

مثلم���ا ل يع���رف المرء متى يمر�ش، ل يعرف مت���ى يتعافى. تبرز موؤ�سرات ف���ي الحالتين. وكما 

�سع���رت بالمر�ش، �سعرت بالتح�سن في اليوم الثالث. في اليوم الرابع تناولت وجبتي كاملة، وعّلقوا 

كل �سحة«. على ذلك بقولهم: »الأ

طباء اأنني ل�ست في خط���ر، واأنني اأتعافى، ويمكنني اأن اأتابع العالج  ف���ي اليوم الخام�ش، قرر الأ

في البيت. 

ول م���رة �سعرت باأن ثمة  ولى اأن اأبقى ف���ي الم�سفى حتى اأتعافى تمامًا. لأ تنازعتن���ي رغبت���ان: الأ

ن اإنك مري�ش، ومع هذا تعطيك  اأمكن���ة اأكثر اأمان���ًا من البيت. هي موح�سة، وتقول لك بالفم الم���الآ

كثر قدرة على عالج���ك. والثانية اأن اأعود اإلى البيت، اإل���ى المكان الذي األفته،  �سع���ورًا قوي���ًا اأنها الأ

زت���ه ليكون م�ستراحي. دار في بالي: كثي���رون يخرجون من الم�سافي اأمواتًا. �سعرت بالقوة واأنا  وجهَّ

مر، و�سرت اأكثر مياًل اإلى البيت، بعد اأن اأ�سف���ت اإلى اأ�سبابي الكلفة المالية الباهظة في  اأفك���ر بالأ

الم�سفى. 

❁❁❁
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�سع���رت واأنا اأدخ���ل البيت برغبة ف���ي البكاء. هكذا »ل حزن���ًا ول فرحًا«؛ لكنني ل���م اأحَظ بهذه 

النعم���ة. اعتكرت عيناي ول���م تفي�سا بمائهما. ربما ب�سبب اأهلي. تمني���ت في تلك اللحظات لو كنت 

وحي���دًا، وت�سّنى لي اأن اأبكي واأ�سرخ واأناجي الكون ب�سوت ع���اٍل. ليتني ا�ستطعت؛ لكنني ا�ست�سلمت 

لتعليم���ات اأهل���ي، كما ا�ست�سلمت في الم�سف���ى للطاقم الطبي ���� لي�ش للمري�ش خي���ار اإل اأن ي�ست�سلم 

رغبة في ال�سالمة.

مو�سيق���ا جنائزية ل ت�سمعه���ا اأذناي؛ لكنها �ساخبة ف���ي راأ�سي، جعلتني اأ�سع���ر اأنني في جنازة 

كونية. ل اأرى. ل اأ�سمع. لكنني اأ�سعر كما لو اأنني اأرى واأ�سمع. كاأنني جزء من عالم اآخر. كاأنني ل�ست 

اأنا. حينما يمر�ش الج�سد تتال�سى اأناه.

❁❁❁

من بعيد، �سّلموا، بال مالمح.  

من بعيد، هّنوؤوني بال�سالمة، و�سيء من خوف يرت�سم على وجههم.

روا عن م�ساعرهم الطيبة، كاأنهم في ماأتم ي�ستعجلون المغادرة. من بعيد، عبَّ

دت تحيتهم، و�سلَّمت عليهم، و�سكرتهم، وتمنيت لهم دوام ال�سحة والعافية. من بعيد، ردَّ

�سحاء. ل�س���ت اأي مري�ش يتعافى.  وبعي���دًا عنه���م، �سعرت بغ�س���ة اأنني لم اأرتِق اإل���ى م�ساّف الأ

مر�سي قاتل. كاد يقتلني. ربما اأحمل فيرو�ساتي معي. مجرد ذكر ا�سم الفيرو�ش يثير الهلع، فكيف 

اإذا ُوِجد من يحمله؟ 

�سعور �سعب اأن ُتنَبذ. متى اأتخل�ش من فيرو�ساتي؟ اأ�سعر اأنني طبيعي. ا�ستحممت مرات كثيرة، 

خيرة توؤكد اأنني تعافيت تمامًا، لكن ذلك لي�ش كافيًا لطماأنة النا�ش.   ونتائج التحليل الأ

غ���ت لزمالئي خوفهم اأني ل اأزال اأحمل بقايا فيرو�ش قاتل. كان هذا وا�سحًا في ن�سائحهم  �سوَّ

لي من م�سافة اأمان مفتر�سة بيننا: »بدك تنتبه. هذا فيرو�ش رهيب. يتحول با�ستمرار، ويكمن حتى 

اإذا وجد فر�سة مالئمة هاجم �سحيته«. 

هل �ساأفعل ال�سيء نف�سه، مثلهم، لو »َكوَرن« اأحدهم؟ ربما، بل اأكيد، ال�سحة اأوًل. 

❁    ❁    ❁
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ر�سالة من �مر�أة مجهولة...

»تحية االحترام والتقدير وبعد... 

ْعَب����ِة، ال َمَنا�َص ِمْن  ����اِت ال�صَّ ٍة من ال�ُمِهمَّ ُت َكِثي����رًا، في اختي����اِرَك ِلُمِهمَّ فاأرج����و اأالاّ اأك����وَن ق����ْد اأخَطاأْ

عًا  ت�ُُه َلَك ِمْن ِكَتاباٍت ُم�ْصَتَركًا وا�ِصعًا ُمَتَنوِّ
َتْنِفيِذها... لْم يكْن اأمامي ِمْن ِخَياٍر اآَخر، فقْد َوَجْدُت فيما َقَراأْ

ٍة ُتَعْرِقُل هذا  يِّ ُمَفاَجاأَ بًا اِلأَ ْطُلُبُه ِمْنَك، َوَتح�صُّ راِهُن على َقُبوِلَك الِقَياَم بما �َصاأَ
، َجَعَلِني اأُ

ِ
من ال�ُمُثِل والِقَيم

يَّ  ل ِمْثل هذا التعامَل ال�َمادِّ ِرٍياّ ي�صهِّ ِرٍف ِم�صْ ًا َكبي����رًا في َم�صْ ْبُت ِبا�ْصِمَك ِح�َصابًا َماِلياّ الِقَي����اَم الَعِتيَد، َرتَّ

ًة ُت�َصاِعُدَك  بي����َن النا�ص، واأر�َصْلُت ل����ك ِبَو�َصاَطِة �َصِرَكِة م�صهوَرٍة من ال�صركاِت الناِقَلِة َوَثاِئ����َق َوَمَباِلَغ ماِليَّ

ُرُه الوثائُق  ِد في مديَنِة »المن�صورة« كما ت�صوِّ على ال�صَفِر اإلى الَقاِهَرة، ِلَتْنَطَلَق منها اإلى ال�َمَكاِن ال�ُمَحدَّ

نًا يحوي وثائَق الم�صِرِف واأرقاَم ح�صاباِتِه، َودْفَترًا َكَتْبُت  ندوقًا مَلوَّ ُلَك الِحقًا، و�َصَتِجُد فيِه �صُ التي �صَت�صِ

َة حياتي، َيْنَتِظُر تعليقاِتَك على هوام�ِصِه، وَتْحويَلُه ِبَر�صاَقِة اأ�صاليِبَك اإلى روايٍة اأدبيٍة  عل����ى �صفحاِتِه ِق�صَّ

اُه �صاِحُبَك اأ�صامُة ْبُن ُمْنِقذ من »كتاب االعتبار«، فاأنا مثله قد بلغُت  يجُد فيها النا�ُص ِعَبرًا ت�صِبُه ما توخَّ

ِمي في الُعْمر ...  جل، وتقدُّ ًا، وعاركُت مخاِطَر �َصتَّى لم تحْل دوَن طوِل االأ من العمر عِتياّ

د. راتب �سكر

ال�ســـــرد...

ر�سالة من �مر�أة جمهولة...

- العمل الفني: الفنانة منى المقداد.
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م���ا يخُطُر ف���ي بال���َك �أْن َتُقول: »هذه  ربَّ

ُد لي �ص���ْدَق كالِمها  ٌة كاِذَب���ٌة، فما يوؤكِّ �مر�أَ

على �ل�صندوِق �لمزعوم؟«. 

ْن عليَك يا �صاح، ف���اإذ� كان كالمي  ه���وِّ

ًة  ���ًة وماديَّ �صِحيح���ًا، َك�ِصْب���َت مغان���َم معنويَّ

���َر  �قَت�صَ و�إذ� كان كالم���ي باط���اًل  ���ى،  �صتَّ

ِة  ِرْبُحَك على زيارٍة مدفوعِة �لتكاليف �لماليَّ

للمن�صورِة ومر�بَع �أثي���رٍة لدى قلِبَك، كانْت 

َمْه���وى �أفئ���دِة �ل�صع���ر�ِء د.�إبر�هي���م ناجي 

ِدَقاِئ���ِه �لثالثِة: علي  )1898-1953م( و�أَ�صْ

محم���ود ط���ه )1901-1949م(، ومحم���د 

عبد �لمعطي �لهم�صري )1908-1938م(، 

و�صال���ح ج���ودت )1912-1976م(... �أم���ا 

�إذ� كن���ت تر�ص���ى بمغن���م م���ا ي�صل���ك من 

تكاليِف �لرحَلِة، لت�صعى به في �صوؤوِن يومِك �ل�صغيرِة، ر�ِغبًا عْن َتْلِبَيِة ما �أدعوك �إليه، ف�صتكوُن من 

ربعِة �لذين �أْحَبْبَت  ن حرمانَك َنْف�َصَك من زيارِة �لمن�صورة مه���وى �أفئدِة �ل�صعر�ِء �لأ �لخا�صري���ن، لأ

اِتهم، و�إْهماَلَك َكْنَز �ل�صندوِق �ل�َمْخُبوء، خ�صر�ٌن ل يليق باأمثالك من �لنابهين،  �ِصَيَرُه���م ورومان�صيَّ

وم���ا �أظ���ن في قلِبَك ��صتكبارً� يمنُعك، وُغ���ُرورً� ل ينفُعك، فكْن من �لر�بحي���ن و�ْغَنم من �لعي�ش ما 

نًا... �أتاك �صهاًل هيِّ

ل ت�َصْلن���ي عن مْعِرَفتي ��صَمك وعنو�َنَك و�هِتَماَماِت���ك، ول ت�َصْلني َعِن  ��صمي �ل�صريح وتفا�صيِل 

ُلَك عْن �أ�صر�ِر معرفتي �أ�صماَء �أ�صامة  ِة حياتي، فكلُّ ما َتَودُّ مْعِرَفَتُه �صتعرُفُه في �أو�ِنِه... �أما َت�َصاوؤُ ق�صَّ

ِدَقاِئِه �لثالثِة، فيمكنني �لبوُح بَما يدلُّ عل���ى دروِبَها، علَّها تكوُن  ب���ِن منقذ، ود.�إبر�هيم ناج���ي و�أَ�صْ

ُل هذ� �لبوُح بدر��صتي �لجامعية �لجادة  ْطلُب���ه منك، ويتَّ�صِ ِتك على �ل�صروِع بتنفيِذ ما �أَ م�صجع���ًة لِهمَّ

اِت م���َن �لقرِن �لع�صري���ن بعد نجاحي في  ه���ا �لكثيرِة في دم�ص���َق �أياَم �لخم�صينيَّ و�لمرح���ِة بق�ص�صِ

د�ِب، هما ِق�ْصما �لتاريِخ  اِت �لآ  كليَّ
ِ
دبي في ق�صميِن من �أق�صام �ل�صه���ادة �لثانويِة بفرعيها �لعلم���ي و�لأ

ٍف م�صريٍّ ب�صي���ٍط على �لرْغِم  ���ِة و�آد�ِبها، تل���َك �لق�ص�ُش �لتي �نته���ْت بزو�جي بمَوظَّ و�للَغ���ِة �لعربيَّ
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ر�سالة من �مر�أة مجهولة...

وا ارِتباطي باإن�ساٍن ب�سيٍط تحديًا �ساف���رًا لتقاليِد عائلٍة  ، وع���دُّ م���ن معار�سِة اأهل���ي الذين ق�سوا عليَّ

اأر�ستقراطي���ٍة معروف���ٍة... �ستج���ُد تفا�سيَل تلَك الق�س�شِ ف���ي دْفَتري المخبوِء ف���ي ال�سندوِق، فال 

تتاأخْر عنه...

َة اأتعاِبَك بمبال���َغ كبيرٍة، وفي الحقيقِة هي لي�ست  ي مكافاأ مالحظ���ة: ل تك���ْن محرجًا اأماَم َعْر�سِ

اب، ورغبُت في ت���ْرِك ق�سٍم مهٍم من  اٌب وهَّ ن���ا اأعرُف عنك كثيرًا، واأع���رُف اأنََّك ك�سَّ ًة لك، فاأ مكاف���اأَ

ِب ال���ذي �سبقني اإل���ى مغادرة هذه  ث���روات جمعته���ا بم�سادف���ات �سعيدٍة من عملي م���ع زوجي الطيِّ

ك جدًا،  الحي���اة، وتركن���ي وحيدًة م���ن دوِن ولد، مع الدفات���ِر والذكريات... �ستعرُف اأ�سياَء ق���ْد َتهمُّ

الدفتُر وال�سندوُق ينتظرانك على �ساطئ النيِل في المن�سورة ... وداعًا: ... بنت النهر...«. 

���َة اأ�سُهٍر، انتظرُت فيها و�سول م���ا ُوِعْدُت به،  م�س���ى عل���ى ا�ستالمي الر�سال���َة ال�سابقَة ُزهاَء �ستَّ

بو�ساَطِة ال�سركاِت الناقلِة وغْيِرها، غْيَر اأنَّ �َسْيئًا من ذلك لم يحدث، فحدث�تني النف�ش قائلًة: »لعلها 

مزاُح �سديٍق قديم من اأ�سدقاِء اأيام زمان، فهم يميلون اإلى الدعاَبِة غالبًا«، واأوحْت لي هذه الفكرُة 

ِحْكُت ب�سْوٍت ع���اٍل، وم�سيُت اإلى متابعِة تفا�سيِل اأيامي  بال�سح���ِك على �سبيِل التداعي العفوي، ف�سَ

المثقَلِة بغيِر �سجٍن َوَهّم...        

❁    ❁    ❁
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لم يبق اأحد من اأهالي هذه القرى في معزل عن تاأثير اآل الحمراوي، تاأثير �ضمل النا�س واأرا�ضيهم 

بم���ا فيه���ا وما عليها، فال الق���رى القريبة ا�ضتطاع���ت اأن تك�ضب الوّد فيبقى اأهله���ا في �ضالم ووئام 

يحلمون به فال يجدونه. ال يريدون �ضيئًا �ضوى اأن ينخف�س م�ضتوى ال�ضغط عليهم قلياًل، فال�ضغوط 

بلغ���ت ح���دودًا لم تعد تطاق، وكاأن عالقتهم م���ع اآل الحمراوي عالقة عبيد م���ع �ضّيدهم، وال القرى 

البعي���دة كانت في من���اأى عن �ضيطرة قا�ضي���ة ا�ضتمرت ع�ض���رات ال�ضنين، ف���اأذرع اآل الحمراوي لم 

غا( عبد المجيد، بل امتّدت لت�ضمل اأمالكه  تقت�ضر على القرى المال�ضقة اأو القريبة من ق�ضر )االآ

ر�س م���ن البحر غربًا حتى  كله���ا، وم���ا اأو�ضع اأمالكه وقد ا�ضت���رى تلك القرى ِبُح���رِّ ماله، وغدت االأ

ما وراء الجبال ال�ضرقية تحت �ضطوته، وال�ضطوة تتناقل بالوراثة مثل اأّي ممتلكات اأخرى.

غا( عبد املجيد احلمراوي... )الآ

كانت اأيام فقر وجوع حين عاد عبد المجيد الحمراوي محّماًل بالذهب البرازيلي، وكانت رغبته 

في امتالك هذا الريف الممتد �ضرقًا اإلى حيث ال يطاله النظر تراوده منذ كان هناك في البرازيل، 

ن�سر مح�سن

ال�ســـــرد...

�سرية اآل احلمراوي

- العمل الفني: الفنان جمال العبا�س.
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ا�صتط���اع اأن يجم���ع م���ااًل كثي���رًا، �صنادي���ق من 

اللي���رات الالمع���ة ركنها في غرف���ة خا�صة من 

ق�ص���ره، الغرفة ال يدخلها اأح���د �صواه، والق�صر 

بن���اء حج���ري م���ن طبقتي���ن ي�صكنه م���ع زوجته 

واأوالده الثالث���ة، وال يدخل���ه م���ن ال�صي���وف اإالاّ 

اأ�صح���اب ال�صاأن والجاه والم���ال، �صباحًا يدخل 

الغرف���ة الخا�ص���ة ويم���الأ منه���ا جي���وب عباءته 

باللي���رات، يرك���ب فر�ص���ه ويم�صي متج���واًل في 

الق���رى مح���اواًل اإقناع النا����س ببي���ع اأرا�صيهم، 

ولك���ن عبث���ًا كان يفعل، اإح�صا�ص���ه بالعجز دفعه 

اإل���ى التفكي���ر بالع���ودة من حيث اأت���ى، كل ذلك 

قب���ل اأن ي�صير اإليه ن�صيبه اأبو عطا باتاّباع طريقة 

را�ص���ي. ا�صتكى  اأكث���ر ي�ص���رًا المتالك ه���ذه االأ

الحم���راوي لن�صيبه م���ن عدم قب���ول النا�س بيع 

ن���وا قوت يومهم  اأرا�صيه���م، فاللي���رات الذهبية لم تك���ن تعني لهم �صيئ���ًا، والمهم لديهم هو اأن يوؤماّ

حيال جفاف وقحط لم يعرف مثله اأحد من قبل، كان راأي اأبي عطا اأن ي�صتري الحمراوي محا�صيل 

ن وي���وؤكل، ثم يقاي�س الجياع اأر�صهم بما  �س والذرة وكل ما ي�صتهلكه النا�س مما ُيخزاّ القم���ح والحماّ

هو �صروري ال�صتمرار حياتهم:

- وهل هناك ما هو �صروري اأكثر من القمح؟

- ومن اأين يا اأبا عطا...؟ وكيف نح�صل عليه؟

مر لي. - دع االأ

ت عنابر عب���د المجيد الحم���راوي بكل ما يحت���اج اإليه  وم���ا هي �ص���وى ب�صعة اأي���ام حتى امت���الأ

ر�س، ثم بدونمين، ثم بثالث���ة... واأربعة، نفد القمح  النا����س، وراح يبادل تنكة القم���ح بدونم من االأ

�س والعد�س والذرة، ثم بال�صعير. كان ال�صت���اء قار�صًا، وما اإن انتهى وحلاّ  وب���داأت المقاي�ص���ة بالحماّ

عماله وذراعه  الربي���ع حت���ى كانت معظم الق���رى ملكًا للحمراوي، واأ�صب���ح ن�صيبه اأبو عطا وكي���اًل الأ

اليمن���ى، و�ص���ادف اأن كانت الث���ورات �صد المحتلاّ في اأوجه���ا، والثوار يحتاجون اإل���ى موؤونة و�صالٍح 
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ف���كان الحم���راوي يمّدهم بما يحتاج���ون اإليه، يلتقي مع الق���ادة ويعطيهم المال في���راه الثّوار رمزًا 

وطني���ًا ل يمكن تجاهله على الرغم مما فعله بالفالحين الفق���راء، واأ�سبح بمقدور النا�ش الب�سطاء 

بعدما �سرح لهم اأبو عطا حقيقة �سهره اأن ي�سمروا بع�ش الوّد لهذا الحمراوي الكريم الذي اأظهره 

لمعي، وق���د �سّدقه النا�ش، وهم يرونه يدفع بابنه عبد  ب المتفاني والزعيم الأ اأبو عط���ا نموذجًا لالأ

الروؤوف ليكون م�ست�سارًا لقائد الثوار.

عبد الروؤوف احلمراوي...

كان عائ���دًا من مهّمة كّلفه بها قائد الثوار حين �سهل���ت الفر�ش والتّفت يمينًا على طريق ترابي 

�سّيق، عرف عبد الروؤوف الحمراوي اأن الفر�ش عط�سى، هو يعرف النبع القريب كما تعرفه فر�سه، 

فك���م ا�ست���راح هنا ي�سرب من الماء ال���زلل ويغت�سل، ثم يترك فر�سه ت�س���رب وت�ستريح قلياًل فتحّك 

ع�س���اب الطرية، قرب النبع انت�سب اأبو م�سعود  خا�سرتيه���ا بالدغل الكثيف وتق�سم ما تحب من الأ

بًا بعبد ال���روؤوف ابن  يراق���ب الفار����ش القادم، ولحق���ت اأم م�سعود بزوجه���ا وقد راأته يه���رول مرحِّ

غا(: )الآ

لق���اب واأعلى  غ���ا(، واهلل )اآغ���ا( اب���ن )اآغا( ي���ا )اآغا(، يحّق ل���ك اأجمل الأ - اأه���اًل باب���ن )الآ

المراتب.

- اأهال يا... ما ا�سمك؟

- خّدامك اأبو م�سعود.

ن، ب���دت قامته مثل فزاعة  وراح عب���د ال���روؤوف يتمّلى قامة اأبي م�سع���ود الهزيلة ووجهه المتغ�سّ

طي���ور في حقل ذرة، ووجهه مثل بيدر قمح محروق. ر�سم ابت�سامة �سفراء على وجهه وانتقل بنظره 

غا(  ث���اره جمالها، لم تكن نظراتها حيادّية فقد اأطلقت �سهام عينيها اإلى ابن )الآ اإل���ى اأم م�سعود فاأ

فاأردته، ترّجل عبد الروؤوف عن فر�سه التي انطلقت �سوب الماء لت�سرب فمنعها فار�سها:

- األ يوجد هنا غير هذا النبع يا اأبا م�سعود؟

- نعم يا )اآغا(، لكنه بعيد، هناك في الوادي.

غ���ا( عن �سبب �سوؤاله  واأ�س���ار بيده اإل���ى النهر حيث تكثر الينابيع هن���اك، ا�ستف�سر من ابن )الآ

واأجاب���ه اأن الفر����ش عط�س���ى، فاأ�سار اإليه اأن ي�سقيه���ا من النبع هذا، لكن عبد ال���روؤوف رف�ش ذلك 

بحج���ة اأن ه���ذا النبع ي�سرب من���ه النا�ش ول يجوز اأن ت�سرب منه داّبة، ق���ال ذلك وعيناه ل تفارقان 

قامة اأم م�سعود:
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- خ���ذ الفر�ش يا اأبا م�سعود اإلى النهر لت�س���رب و�ساأجزيك بما ير�سيك ويزيد حين تعود، ولكن 

اإّياك اأن تتعبها في طريق العودة، دعها تم�سي كما ت�ساء هي ل كما ت�ساء اأنت.

جر الذي �سياأخذه مقابل  ج����ر اأن�سى اأبا م�سعود كل ما عداه، كيف ل وقد راح يتخّي����ل الأ اإغ����راء الأ

عم����ل بال����كاد ي�ستغرق �ساعة من الوقت، ق����د يعطيه ليرة ذهبية فهو )اآغا( واب����ن )اآغا( ول يهّمه اأن 

يعط����ي فالح����ًا ب�سيطًا ما يفرحه، وحين يتذكر اأب����و م�سعود اأنه باع ن�سف اأر�سه بم����ا ي�ساوي اأقّل من 

لي����رة ي�سرع اإلى ر�سن الفر�ش وي�سحبه����ا برفق وهو يم�سح على عنقها الناعم النظيف، ثم يم�سى بها 

ن����زوًل ويبق����ى عبد الروؤوف يراقبه حتى يغيب عن النظر، ثم يعود اإل����ى اأم م�سعود ليراها تجل�ش على 

�سخرة قرب النبع وهي تتماّله بحياء ظاهر، لم يجد اأّي �سعوبة اأو ممانعة في لقاء حميمي دافئ على 

�سخرة مل�ساء دافئة، لقاء �سيبقى طوياًل في ذاكرته وقد جاء م�سادفة هنا في هذه البرّية مع امراأة 

تب����دو برّي����ة الطبع اأي�سًا، لكنها لم تكن كذلك فالمراأة البرّية ي�سعب الو�سول اإليها واأم م�سعود كانت 

�سهلة المنال، امراأة مختلفة عن الن�ساء اللواتي التقاُهّن، اأجل... كل �سيء هذا اليوم مختلف، يوم لن 

م م�سعود طعمها الخا�ش. ين�ساه ب�سهولة ول يريد اأن ين�ساه فقد كان له نكهته الخا�سة كما لأ

حي���ن ع���اد اأب���و م�سعود برفقة الفر�ش وق���د ارتوت من ماء النه���ر كانت اأم م�سع���ود تجمع اأوراق 

غا(. خرى بما عجز عنه اأبو م�سعود وقّدمه لها ابن )الآ الزعتر بعيدًا عن النبع، وقد ارتوت هي الأ

جر  اأدرك عب���د ال���روؤوف وهو في طريقه عائدًا من النبع خطاأه حي���ن نقد الفالح التافه ذاك الأ

كّل���ه، فق���د عّلمه خاله اأب���و عطا اأّل يكون رحيم���ًا اأو عطوفًا مع الفالحين، واأن علي���ه اأن يجّهز نف�سه 

ليك���ون )اآغا( بحّق، ولل��)اآغا( موا�سفات عليه اأن يتعّودها واأهمها الق�سوة، تذّكر اأخته نايفة وغ�ّش 

فكار  عل���ى غيظ حين تخّيل اأنها قد تتعّر�ش لموقف كالذي تعّر�ست له اأم م�سعود، لكنه اأبعد هذه الأ

�سراع ويتذّكر لق���اءه الماتع مبع���دًا اأخته نايفة عن  ال�سيطاني���ة الموجع���ة وراح يحث فر�سه عل���ى الإ

الخطيئة ودافعًا اإّياها اإلى ح�سن ل اأحد يجروؤ على اقتحامه.

نه لم يالحق  تذّك���ر اأي�س���ًا اأخاه ال�سغير عبد الهادي الذي مات برف�سة بغ���ل، عاتب اأباه كثيرًا لأ

�ساح���ب البغل ويقتله بل اكتف���ى باإطالق النار على البغل، هو لم ي�س���ّدق اأن �ساحب البغل ا�ستطاع 

مر ق���د ح�سل ح�سب تلك الرواية  غا( عبد المجيد، واإن كان الأ اله���روب قب���ل اأن ت�سل اإليه ي���د )الآ

غا( عبر تحقيق ب�سي���ط اأن يعرف من  ف���ال بّد اأن ثّم���ة من �ساعده على اله���رب، وكان باإم���كان )الآ

�ساعده فينتقم منه، ذكريات حزينة اأبعدت وهج اللقاء الحميمي بين عبد الروؤوف واأم م�سعود، لكنه 

ا�ستاأنف تخّيله للقاء ذاك واأبعد كل ما من �ساأنه اأن يعّكر �سفوه.



143 الـعــدد 693 حزيران  2021 

آل الحمراوي �سيرة ا

اأبو عطا، وال�سري على حاّفة الهاوية...

موال كلها ع���ادت اأحالم اأبي عطا  م���ع عودة عبد المجيد الحمراوي م���ن البرازيل، ومع تلك الأ

تطف���و عل���ى ال�سطح، فم���ع بداية الثورة حلم باأن يك���ون قائدًا للثوار، لكن �سمعته ل���م تكن في مكانة 

ت�سم���ح له بالقي���ادة، ول حتى باأن يك���ون اأحد الجنود، رف�س���ه قائد الثوار مرات كثي���رة، حتى حين 

�ساليب  غا( �سارحًا له الأ غا( عبد المجيد الحمراوي اعتذر قائد الثوار من )الآ تو�ّسط له �سهره )الآ

الملتوية لن�سيبه:

- وكي���ف اأقبل���ه بي���ن رجالي يا )اآغا( وه���و ل ينفّك يت���ردد على مخافر �سرط���ة الحتالل؟ هل 

ير�سيك هذا؟ نحن نقاتلهم وهو يتقّرب منهم.

مر منتهيًا، واقبل اعتذاري لهذا  - ل يا زعيم. ل اأقبل ول يمكن اأن يكون من بين رجالك. عّد الأ

التر�سيح فاأنا ل اأعلم �سيئًا عّما قلته. حماكم اهلل واأّيدكم بن�سره. 

غا( لن�سيبه اأبي عطا لم يغّير هذا الرجل �سلوكه، فقد �سوهد مّرات  وعل���ى الرغم من تنبيه )الآ

كثي���رة برفقة رئي�ش المخفر، وازدادت �سكوك الث���وار حوله، مما حدا بقائد الثوار اأن يفّكر بطريقة 

�سرّي���ة للخال�ش من���ه، ول�سّيما بعد اأن عّينته قوات الحتالل معاون���ًا لرئي�ش المخفر، و�سلة الو�سل 

بي���ن قي���ادة الحتالل وال�سعب، ال�سعب ال���ذي كان معظم رجاله من الثوار، واأ�سب���ح اإ�سافة اإلى اأنه 

غا( الكبير، وهذا ما دعا قائد الثوار  عل���ى لعبد الروؤوف ابن )الآ نموذج والمثل الأ غا( الأ ممث���ل )الآ

اإلى التخّل�ش منه باأ�سرع وقت.

وذات �سباح وجدت جثته اأمام مخفر ال�سرطة، واأل�سقت تهمة مقتله بعنا�سر المخفر، فكان اأن 

ا�سط���اد الثوار ع�سفوري���ن بحجر واحد، فقد تخّل�سوا من اأبي عطا من جهة، ومن جهة اأخرى كان 

عبرة لمن تراوده نف�سه التعامل مع قوات الحتالل، فها هي تلك القوات تقتل اأقرب المقّربين منها، 

ودفنت الجثة دون اأّي مرا�سم.

غاية( نايفة احلمراوي... )الآ

ن�سة نايفة، تتذّكر اأيام كانت في عّز �سباها  لم تعد تر�سى نايفة الحمراوي اأن يناديها النا�ش بالآ

ن يخرج مغتاظًا ومنك�سرًا وقد  يوم جاء ابن مختار التّلة ال�سرقّية مع والده لطلب يدها، كاأنها تراه الآ

غا( �ساخرًا منه ومن اأبيه: طرده اأبوها )الآ
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- وكيف تجروؤ يا مختار النح�ش على طلب يد ابنتي؟ اأن�سيت نف�سك اأيها التافه؟ اإن اأردت التقّرب 

م���ن اأ�سي���ادك فابحث عن طريقة اأخ���رى، اأما اأن تطلب يد نايفة فهذه خطيئ���ة لن اأغفرها لك، هيا 

انقلع من هنا، هيا.

ن�سة نايفة،  وانت�س���ر الخب���ر في الق���رى كّلها فكان در�سًا ل���كل من تراوده نف�س���ه التقّرب م���ن الآ

خرين في المناطق البعيدة لم يفّكروا باأمر كهذا، رّبما كانت  غوات( الآ وبقيت دون زواج، حتى )الآ

ن�سة نايفة مرارة العنو�سة، وحين ي�ساألها النا�ش  الخ�سومة والغيرة �سببًا في جفاء ح�سدت نتيجته الآ

عن عدم ر�ساها عن لقبها القديم تجيبهم باأن ذاك اللقب لم يعد منا�سبًا لها وقد تجاوزت ال�ستين 

غاية( نايفة، هكذا اأف�سل  غاية( ا�سمها فيناديها النا�ش ب��)الآ من عمرها، وراأت اأن ي�سبق لقب )الآ

واأكثر وجاهة من لقب اآن�سة، وكان لها ما اأرادت.

يعجبه���ا اأن يخ���رج النا�ش ل�ستقباله���ا مع مرافقها ال�سرط���ي، فقد خ�س�ش له���ا اأخوها روؤوف 

)اآغ���ا( �سرطي���ًا يرافقها حين ترغ���ب في زيارة اإلى قراه���ا، وما زالت الوحيدة الت���ي ي�سمح لها اأن 

تنادي اأخاها ب�� عبد الروؤوف، فقد اأ�سدر قراره الذي انت�سر �سريعًا بين النا�ش، القرار الذي يتوّجب 

مور اجتمع مع المرابعين  به على الجميع مناداته ب� روؤوف )اآغا(، فبعد وفاة والده وت�سّلمه مقاليد الأ

و)مخاتير( القرى:

- رحم���ك اهلل ي���ا خالي )اأب���و عطا(، هو الذي اأخرجني م���ن العبودّية فلم ينادن���ي يومًا ب�� عبد 

ن ل���ه مكانة في قلبي وعقل���ي �ساأثبت ا�سمي الجدي���د تقديرًا وعرفانًا  ال���روؤوف، واإنم���ا ب�� روؤوف، ولأ

بف�سل الخال المرحوم.

غا( فبقيت تناديه با�سمه القديم الذي اأ�سماه  لك���ن نايف���ة لم ُتِقم وزنًا لما يهلو�ش به اأخوها )الآ

باء، ولم  ولد القبول بما يختاره الآ ب هو اأكثر حكمة حين يختار اأ�سماء اأبنائه، وعلى الأ ب���ه اأبوه، والأ

يج���د مرافقه���ا ال�سرطي اأبو نبيل اإّل اأن يثني على حكمتها ورجاح���ة عقلها، يجل�ش اإلى يمينها تحت 

�سج���رة ال�سندي���ان العتيقة و�سط �ساحة القرية، ويجل�ش المختار اإل���ى ي�سارها، في حين يتناثر بقية 

ر�ش المتربة ين�ستون باندها�ش اإلى ما تتفّوه به من ِحَكٍم ومواعظ،  الرجال حولها جال�سين على الأ

ولد الم�ساك�سون حول فر�سين ُربطا عند الطرف الغربي لل�ساحة، وحين ي�سرخ بهم اأحد  ويتجّمع الأ

غاية( نايفة وتوّبخ الرجل طالبة منه اأن يتركهم و�ساأنهم،  الرج���ال بالبتعاد عن الفر�ش تتجّهم )الآ

غاية( من ريع المحا�سيل، يقّبل يدها ويقترب من اأذنها  ياأتي المرابع اأبو وجيه وقد جمع ح�سة )الآ

ليهم�ش فتعب�ش في وجهه:

- ابتعد يا اأبا وجيه. اأما اآن لك اأن تفهم؟
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ينحن���ي اأب���و وجيه ويبتعد وقد اأهانت���ه وقللت من قدره اأمام الفالحين، ينظ���ر اإلى ال�سرطي اأبي 

نبي���ل م�ستنج���دًا، يرمق���ه اأبو نبيل ب���ازدراء، ثم يبعد نظره عن���ه ويبداأ يلّف لفافة م���ن التبغ البلدي 

رعن للمراب���ع اأبي وجيه، ي�سرع المختار باإ�سعال  ويناوله���ا لل�)اآغاية( وقد اأثار غ�سبها الت�سّرف الأ

غاية( مبت�سمًا ب�سماتة وماّدًا يده اأق�سى ما ي�ستطيع ليبعد راأ�سه عن وجهها، فقد كان  لفافة تبغ )الآ

الدر�ش �سعبًا وهو لم ينتِه بعد فما زال مر�سومًا على مالمح المرابع. 

املرابع اأبو وجيه...

وجي���ه الدالت���ي كان بمنزلة ن�سف )اآغا( حين بداأ عبد المجي���د الحمراوي ب�سراء هذه القرى 

وا�ستمالكه���ا، كان لدي���ه ما يفي�ش عن حاجة اأ�سرته من الموؤون���ة فلم ي�سطر اإلى التخّلي عن اأر�سه 

مور كثيرًا بينه وبين عبد المجيد الحمراوي: الخ�سبة الوا�سعة، احتّدت الأ

-  لي�ش ابن الدالتي من يتخّلى عن اأر�سه يا حمراوي.

جمل���ة اأخيرة اأطلقها وجيه الدالت���ي في وجه الحمراوي �ساحب الذهب البرازيلي فكانت بداية 

تح���ّد ل���م ي�ستطع ابن الدالتي تحّمل نتائج���ه، فالحمراوي ا�ستطاع اأن يوؤّلب الث���وار وقائدهم عليه، 

وعم���ل على محا�سرته من الجهات كلها، وعلى الرغم من كل الم�سايقات لم ير�سخ وجيه الدالتي 

لوا اإل���ى حّل و�سط ير�سي  وبق���ي معاندًا ب�سرا�س���ة، اإلى اأن تدّخل بع�ش الوجه���اء وقادة الثوار وتو�سّ

الطرفين والتزم الطرفان به، كان الحل اأن تبقى اأر�ش ابن الدالتي في عهدته �سرط اأن يقوم بالعمل 

وكياًل للحمراوي في قراه مقابل اأجر رمزي يمنحه اإياه الحمراوي مطلع كل مو�سم، واأّل يزرع وجيه 

غا( الحمراوي في  غا(، وبعدما �ساع ا�سم )الآ الدالت���ي اأر�سه باأي نوع من المزروعات يزرعها )الآ

ر�ش وللفالحين لم يعجبه اأن يبقى ابن الدالتي خارج �سيطرته، فبداأ يتمّل�ش  القرى كلها مالكًا لالأ

من التفاق مّدعيًا اأن الوكيل ل يقوم بما عليه ول يلتزم بال�سرط القا�سي باأّل يزرع مح�سوًل يزرعه 

غا( عبد المجيد الحمراوي، مما اقت�سى معاقبته باأن يبيع مح�سوله للحمراوي باأ�سعار زهيدة،  )الآ

مر يتكرر كل عام اإلى اأن مات وجيه الدالتي مقهورًا. وهكذا كان الأ

وهك���ذا كان اأب���و وجيه الدالتي ذكي���ًا حين اخت�سر الطريق اأمامه في عن���اد ل بّد اأن ينتهي اإلى 

معرك���ة هو الخا�سر فيه���ا، وله من تجربة اأبيه خير دليل، واإن كان ق���د ا�ستطاع الحفاظ على اأر�سه 

غ���وات الحمراويين، ولم  فاإن���ه ل���م ي�ستطع الحفاظ عل���ى كرامته التي ُتمتهن كل لق���اء بينه وبين الآ
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ي�ستطع تجميل �سورته اأمام الفالحين على الرغم من كل ما يبديه من راأفة ووّد، فتابع حياته خادمًا 

لل�)اآغ���ا( تح���ت م�سّمى مرابع، يجهد في جمع المحا�سيل وبيعه���ا ومتابعة اأمور الفالحين الذين لم 

يعودوا يرونه اإّل مرابعًا، ويا لتلك الوظيفة كم تحمل من خ�سومات واأحقاد بين �ساحبها والمزارعين 

الب�سط���اء، حتى هذه ال�سمطاء »تبهدل���ه« كلما التقيا وعلى مراأى من الفالحين دون اأي راأفة، وحين 

كان ي�ستكي اإلى قادة الثوار الجدد، الذين غدوا اأ�سحاب نفوذ بعد رحيل المحتل لم يكن ينال منهم 

غوات( حتى اأ�سبح على هذه الحال من الذّل والمهانة. اإّل ما هو اأق�سى مما يناله من )الآ

الثوار...

ف���راح التي اأعقبت يوم  م���ا بق���ي من ر�سا�ش بعد نج���اح الثورة وطرد المحتلي���ن ا�سُتهِلَك في الأ

التحري���ر، وم���ن بقي من الثوار الذين اأنجزوا التحرير حيًا فاإن���ه اكتفى باأن كّحل عينيه بروؤية بالده 

مور لمن يقود الم�سيرة من بعده، فكان ما تال التحرير من �سنوات مناخًا مالئمًا  مح���ررة واأ�سل���م الأ

لنهو����ش ال�سعارات، وقد اأطلقها اأبناء الث���وار بو�سفها مرحلة تتلو ما اأ�س�س���ه اآباوؤهم، �سعارات راأوا 

ر����ش وبين طّيات ال�سماء، كم���ا راأوا م�ستقبل البالد  فيه���ا العّز والكرامة وه���ي تتغلغل في �سقوق الأ

اأخ�س���ر مزهرًا، �ساعدهم في ذلك كل �سرائح المجتمع من فالحين وطلبة وعمال وجنود وماّلكين 

ركان، فالهتافات للفالحي���ن والعمال  )اآغ���وات( ورج���ال �سرطة، وبات���ت اأعياد التحري���ر كامل���ة الأ

غوات(  والفق���راء واأبناء ال�سهداء من الثوار، والماآدب لكبار الم�سوؤولي���ن من اأبناء قادة الثوار و)الآ

واأ�سح���اب الجاه وال�سلط���ان، وما على اأبي وجيه الدالت���ي واأبي م�سعود واأمثالهم���ا اإّل التبّجح اأمام 

زوجاته���م واأبنائه���م باأنهم ا�ستطاعوا اأن ي�سّلموا على ابن )اآغا( اأو قائ���د �سرطة اأو رئي�ش بلدية، اأو 

اأنهم لمحوا نائب الوالي اأو اأحد م�ست�ساريه من بعيد. 

اجتماع طارئ...

ف���ي اجتماع طارئ دع���ا اإليه الوالي ف���ي دار الولية بمنا�سبة ذكرى التحري���ر، وح�سره معاونوه 

م�ش  �سِدَرت القرارات التي اّتفق عليها في �سهرة الأ
وم�ست�س���اروه وو�سائ���ل الإعالم في الولية كلها، اأُ

كبر والداعم  كب���ر للمجاهد المرحوم قائد الث���وار، وروؤوف الحمراوي ابن المم���ّول الأ بي���ن البن الأ

ول للث���وار، وقائ���د �سرطة الولية، م�سروع���ات قرارات ُرفِعت اإلى جناب الوال���ي للت�سديق عليها،  الأ
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كل ذلك تّم بي�سر ومرونة عك�ست الثقة المطلقة بين �سعب الولية وقيادتها الحكيمة، وترجمة لهذه 

َمت على الدوائر الر�سمية، ون�سرتها  الثقة فقد �س���درت القرارات الم�سّدقة في ذلك الجتماع وُعمِّ

كل �سحف الولية مزّينة بال�سور التذكارية للمكرمين والمت�سلمين منا�سبهم الجديدة.

جميد احلمراوي...

�ستاذ مجي���د الحمراوي الجتماع فهو ق���د التقى جناب الوالي ي���وم اأم�ش، وتلّقى  ل���م يح�س���ر الأ

من���ه التعليمات والتوجيهات التي ت�ساعده في من�سبه الجدي���د، لكنه بدا �سعيدًا ومتباهيًا بال�سورة 

التذكارية لوالده روؤوف الحمراوي وهو يقف ب�سموخ اأمام الوالي الذي قّلده و�سام ال�سرف والبطولة، 

�س���ورة طبع منها عّدة ن�س���خ ووّزعها باأطرها المذّهبة لتعّلق في به���و الق�سر الحجري وفي ال�سالة 

قاربه واأ�سدقائه. والحجرات، اإ�سافة اإلى الن�سخ التي وّزعها لأ

�ست���اذ مجيد يظه���ر اإّل على �سا�س���ات التلفزة وهو يدلي ب���راأي، اأو حي���ن يلقي كلمة  ل���م يع���د الأ

بمنا�سب���ة وطنية، افتقده اأ�سدق���اوؤه ومحّبوه، وبداأ يتلقى ر�سائل اللوم والعت���اب ويرّد عليها بعبارات 

التاأ�س���ف ب�سبب �سيق وقت���ه وكثرة م�ساغله، وعب���ارات ال�سوق اإلى اأيام زمان قب���ل اأن يت�سّلم مهمته 

كبيرًا لم�ست�ساري الوالي.

❁    ❁    ❁
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االنتقال

ل���م يكن �أم���ام �أبي من خيار �ص���وى �النتقال �إلى دم�ص���ق �لعا�صمة، لقد �أ�ص���ّر �أن يتابع �أخي 

در��صة �لطب في جامعتها �لعريقة كما ي�صفها، على �لرغم من محاولة �أخي �إقناعه �أنه ي�صتطيع 

�ل�صك���ن ف���ي �لمدينة �لجامعية �أ�صوة بكثير من �لطالب، لكن �لق���ر�ر �تخذ، وبد�أت �أمي باإعد�د 

متاع �النتقال.

كثر هدوءً� ونورً�  بي فيه �أن �لغرفة �الأ وهن���اك في بيت و��ص���ع ��صتقرت �لعائلة، كانت �أول جملة الأ

خي �لطبيب. �صتكون الأ

 بد�أن���ا حياة مختلفة، غريبة عن حياة �لقرية �ل�صغيرة �لهادئة، �صجيج �لمدينة كان يجعل �أبي 

ي�صرخ، ما هذ�؟ �أال تعرف �لمدن �لنوم و�لهدوء؟!

زهار ت�صاركني في بهجتي بكل ما يحيط بي،  كنت �أنا �ل�صعيدة، كانت �ل�صماء تتلقى �صعادتي، و�الأ

هم من هذ� كله �صاأتابع در��صتي  �صديق���ات جميالت �أحطن بي، عالم جديد كله ن�صاط وحركة، و�الأ

�لجامعية �أي�صًا في جامعة دم�صق حينما �أح�صل على �صهادة �لثانوية �لعامة. 

رجاء علي

ال�ســـــرد...

االنتقال

- العمل الفني: الفنانة منى المقداد.
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االنتقال

��صتط���اع �أخ���ي تغيير عالمن���ا، وحدها �أمي كان���ت منطوية عل���ى ذ�تها، �أغلقت دونه���ا تفا�صيل 

�لمدين���ة �ل�صاخب���ة، حتى �إنها لم تب���ِن عالقات و��صعة م���ع �لجو�ر، روحها كانت ت�صت���اق �إلى بيتها 

زهار �لتي كانت تمالأ �لمكان  وقريته���ا و�لخ�صرو�ت �لتي كانت تزرعها و�أ�صجار �لتين و�لزينون، و�لأ

بالعطر و�لجمال، هنا ل ترى �إل �لجدر�ن ول ت�صمع �إل �ل�صخب. 

بد�أ �أبي يتغير، لم يعد حري�صًا على عاد�ته �لقديمة، �صغله عمله �لجديد عنا، كان �أخي �لطبيب 

م�صيات تم�ص���ي كئيبة من دون �صوته �ل���ذي كان يمالأ زو�يا  فح�ص���ب هو محور �هتمام���ه، �صارت �لأ

�لبيت، ي�صاأل هذ� وي�صحك مع هذه وق�ص�صه مع �أمي ونقا�صاته �لجميلة كانت ل تنتهي، لكنه تغير، 

�صار ل ي�صاأل حتى عن �أمور �لبيت، ترك كل �صيء على عاتق �أمي، �لتي كانت �صامتة، ل ترفع عينيها 

�إل لتدعو لنا بالتوفيق و�لر�صا.

كان �أخ���ي �لطبيب �أكثر من ي�صع���ر بها، ي�صمها، يقبل يديها بحن���ان، ويطلب منها �لمغفرة فهو 

�ل�صبب �لذي جاء بنا �إلى �لمدينة �لتي �أبعدت �أبي عن �أ�صرته، لكنها كانت تدعو له بالخير و�لنجاح 

ر عن �أنه���ا �صتتحمل �أي �صيء من �أجل �أن  وم���ن بين دموعه���ا كان يت�صرب �صوتها �لمبحوح �لذي يعبِّ

تر�ه طبيبًا ناجحًا، في�صمها ويقبل ر�أ�صها بكل محبة.

�أ�صب���ح غي���اب �أبي �أكثر من و��ص���ح، حتى ت�صرفاته ب���دت على غير طبيعتها، لق���د �أ�صبح يهتم 

بلبا�ص���ه، وبت�صريح���ة �صعره، ور�ئحة عطره تبقى عالقة حتى بع���د مغادرته �لبيت �إلى عمله، كل هذه 

�لتط���ور�ت و�أمي تر�قب ب�صمت، ل ت�صك���و ول ت�صاأل ول تطلب، وهو منغم�س حتى �لقاع بنف�صه، حتى 

�أخي �لطبيب لم يعد �صمن �هتمامه.

نه قد  غ لها �أن نعتاد على غيابه، لأ وج���اء ذلك �لي���وم حينما طلب �أبي منا في ثورة غ�صب ل م�صوِّ

�أ�صب���ح لدي���ه بيت �آخر يذهب �إليه. �أول مرة يرتفع �صوت �أخي �لطبيب ويطلب تف�صيرً� لكالمه، لكنه 

تلقى �لتقريع و�ل�صر�خ و�لهتمام بدر��صته وح�صب.

بد�أت �أمي تذبل، ب�صعوبة تتناول �لطعام، تبقى حبي�صة غرفتها، و�صوتها �لمبحوح �صرنا ن�صتاق 

�إليه، لم ن�صتطع �إخر�جها من �ألمها وخيبتها، لقد تخلى عنها عند �أول نظرة عين من فتاة ربما هي 

ل���م تر فيه �أكثر من �لم���ال و�لرفاهية �لتي بح�صب �أمي تثير م�صاعر فتيات �لمدن �ل�صاخبة، �نزوت 

�صباب ب�صيطة،  �أم���ي وحيدة و�ن���زوت معها حتى �أحالم نجاح���ات �أولدها، بد�أت ت�صرخ وتغ�ص���ب لأ

�أهملت �أعمال �لبيت، وبد�أ �صد�ع عنيف يع�صف بر�أ�صها �ل�صغير �لجميل. 



الـعــدد 693 حزيران  2021 1�0

االنتقال

وح���ده اأخي الطبي���ب كان يحق له اأن 

يتدخل للجم ثورات غ�سبها، كلمات منه 

كانت كافية لتجعلها تر�سى وتتناول بع�ش 

الطع���ام ت�سند ب���ه ج�سدها ال���ذي اأ�سبح 

نحياًل متعبًا.

لم نعد تلك العائل���ة ال�سعيدة، غياب 

ق اأمانينا وم�ساعرن���ا، كل واحد  اأب���ي ف���رَّ

فين���ا �سار له عالم���ه الخا�ش، حتى اإنني 

لم اأع���د تلك الحالمة بدخ���ول الجامعة، 

اأخذني �سخ���ب ال�سديقات و)المو�سة( 

والت�سوق بعيدًا عن درا�ستي التي اأ�سبحت 

اآخر اهتماماتي بغياب اأبي.

اأخ���ي ال�سغير �سارت لفاف���ة التبغ رفيقته الدائمة، و�سهره الدائم خ���ارج المنزل اأرهق م�ساعر 

اأم���ي، حتى جاء ذلك الي���وم الذي اأر�سل فيه مدير مدر�سته ورقة ا�ستدعاء ولي اأمر، فقد اأدمن اأخي 

اله���روب من مدر�ست���ه ور�سب في كل م���واد الختبار، طبعًا لق���د تفرقت عائلت���ي... تركنا من اأجل 

رغبات���ه وم�س���ى، وها ه���ي �سفينة الحياة تغ���رق بنا و�ستتركن���ا حطامًا على �ساطئ مجه���ول، وتبداأ 

لم الذي ل ينته���ي اإل بعد تناولها م�سّكنًا و�سفه  بالب���كاء والنحيب ويب���داأ ال�سداع، ويبداأ م�سل�سل الأ

لها الطبيب الذي ذهبت اإليه بعد جهد جهيد. 

لم يكن ال�سباح قد بداأ ير�سل �سعاع �سم�سه الذهبية حينما �سمعنا طرقًا �سديدًا على باب البيت، 

كان اأبي يقف كالمارد في وجه كل منا، ي�ستم وي�سرخ ويلقي التهامات في كل �سوب، واأمي ت�ستقبل 

�سراخه ب�سمت قاتل، تمنيت اأن تقول: اأنت ال�سبب، اأنت الم�سكلة، اأنت من ترك واأهمل، حتى الذي 

ر�ش  حزم���ت اأغرا�سك من اأجله لم يع���د يعني لك �سيئًا، لكنها بقيت �سامتة كج���دار، تنظر اإلى الأ

منيات. حالم والأ بعينين مرهقتين انطفاأت فيهما كل الأ

قط���ع �سوت اأخ���ي الطبيب �سراخه وقال ب�سوت حا�سم: �سنعود اإل���ى القرية، و�ساأبقى هنا اأتابع 

ذن منك. درا�ستي في المدينة الجامعية، اأنا اأخبرك فح�سب ول اأطلب الإ
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االنتقال

���م وجه اأبي وارتع�ست مالمح���ه التي كانت يومًا تمتلئ بالطيبة والحب والِب�ْسر، نظر بغ�سب  تجهَّ

في وجه اأخي وغادر البيت.

ب���داأت عالئ���م ال�سح���ة والهدوء تعود اإل���ى روح اأمي، عل���ى الرغم من غ�س���ب الجميع من قرار 

مر واأنهى اأي نقا�ش ل�ستمرار وجودنا في المدينة. العودة، لكن اأخي الطبيب ح�سم الأ

حينم���ا انته���ت اأمي من جمع ثمار الزيتون في �سالٍل عند ذل���ك الم�ساء الخريفي، جاءها �سوته 

الق���وي الحنون: »مو�سم مبارك ي���ا رب«، حينما التفتت اإليه بلهفة لم ت�ستط���ع اأن تمنع ذراعيها من 

�سمه اإليها، �سبقتها لهفتها والحنين اإليه.

م���ررت اأ�سابعها الخ�سنة بين خ�سالت �سع���ره، التقطت حقيبته ال�سغيرة من يده، وبداأ �سوتها 

المبحوح يمالأ المكان: 

يا اأولد تعالوا انظروا َمن هنا.

❁    ❁    ❁
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جوف  �سهرة الرحيل الأ

رواح، ثمة اأ�سئلة تط���رح نف�سها في الح�سور الباهت لرج���ل �سّمى نف�سه »كعب بن  ف���ي مقه���ى الأ

بهي���ج«، ن�ساء �ساف���رات ورجال اأق�سموا عل���ى اأنف�سهم اأن يمتهنوا جهارًا نعم���ة الفرح لحظة التوحد 

المنا�س���ب لعواط���ف واأفكار انعتقت فجاأًة من مخب���اأ الذاكرة، الجميع ي�سق���ون طريقهم نحو العبث 

المطلق، كانت الزغاريد تتقّدم مواكب الحفلة وقد ك�سفت �ستار ال�سمت والثرثرة. 

يق���ول فرزات عثم���ان: »�سدقوني اإنني لم اأناق�ش وقتها الم�سائل الت���ي كانت عالقة بذهني حول 

منية الغالية  مكان تحقيق هذه الأ �سرورة التخل�ش من الغازات التي انحب�ست بداخلي، ولم يكن بالإ

وذل���ك ب�سبب الندماج الكامل لرجٍل تجاوز ال�ستين م���ع �سوت الناي. ولكن الموقف كان اأغرب من 

الخي���ال اأحيان���ًا، و�ساألت نف�سي كيف لرجل مثل )اأبو خ�سر المخزومي( الذي كان يرفع راية الخمر 

حا�سي�ش  اأن يتحّدى جميع القيود والم�ساعب، وقد خّيل لي اأن الخمر ا�ستطاع اأن ي�سل به اإلى اأعمق الأ

المجهولة«. 

يتابع فرزات عثمان اعترافه: 

فهد ديوب

ال�ســـــرد...

جوف  �سهرة الرحيل الأ

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.
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ل���م �أكن �أح���اول على �لإطالق �أن �أر�ق���ب �أي �شيء من 

حول���ي فهذه �أمور ل تعنيني �لبت���ة، وهي لي�شت من طبعي، 

ولكني ت�شاءلت بنوع م���ن �لده�شة كيف ��شتطاع �أبو خ�شر 

�لمخزومي ذو �لر�أ�س �ل�شغيرة و�لوجه �لم�شقول و�لعينين 

قنعة، و�أن يمّزق كل �لفو��شل في  �لالمعتين �أن يعّري كل �لأ

لم و�ل�شعادة؟ كيف ��شتطاع �أن يجّر  لحظٍة �شريع���ة بين �لأ

�لجميع �إلى �شاحة �لرق����س �لرّبانية، و�أن ي�شعل �لحما�س 

في �لح�شور �له�شيم؟ 

كان بوّدي �أن �أقّبل����ه و�أنحني �حتر�مًا و�إعجابًا، و�شاألت 

�شديقي �لملقب ب� )�أبي �ل����ورى( �لذي كان يجل�س بجانبي 

ع����ن م�شاع����ره �لتي كان����ت مبهم����ة بالن�شبة �إلي ق����ال: �إنها 

حياء، وربما ل����ن ن�شتطيع �أن نبد�أ د�ئمًا، ولكن يا �أ�شدقائي و�أنا �لذي ي�شّفه  لحظ����ة �لبدء في عالم �لأ

كل �لمفاهي����م �ل�شائ����دة، لقد قدمت نف�شي هذه �لمرة على �أنني رجل في �أق�شى �لغباء، بل في �أ�شفل 

����ر �ل����ذي يمّجد له كعب بن بهيج �لرجل �لمهرج �أو �لر�ق�س �لبهلو�ن، كان نجمًا زئبقيًا مطلق  �لتح�شّ

�لح����ركات، وكان �ن�شجامه تامًا مع عازف �لناي �أبي �لنوف ذلك �لرجل �لتر�ثي �لذي ي�شبه �لرعاة، 

�شعر �أغبر ووجه معروق بال�شمرة عيوٌن بارزة وجبهة عالية، �شوته �لبركاني �لهادر غّطى على ثرثرة 

�لح�ش����ور مما جعل �لجمي����ع ي�شربون نخب بع�شهم، وف����ي غمرة �لرق�س �أخرج كع����ب بن بهيج ورقة 

نقدي����ة، وقذفها باتج����اه عازف �لناي �أبي �لنوف، وبغمزه من طرف عيني����ه طلب منه تمجيد عائلته، 

وبعد ذلك �نهالت عليه �لعطايا تمجيدً� لزعماء �لعائالت �لمعروفة. 

طفال �أي�شًا، تر�ج���ع كعب بن بهيج من و�شط  وف���ي ذروة �لمظاه���ر �لحتفالية حيث �شارك �لأ

�لغرفة �لو��شعة، وجل�س بجانب �أبي �لنوف، وهم�س باإذنه قائاًل: ل تن�َس �أنني �شريك �لن�شف. 

ث���م رفع كاأ�س �لخمر محيي���ًا �لح�شور �لذي ��شتجاب له نظرً� لحركات���ه �لبهلو�نية. وما �نفك 

�لح�ش���ور ي�شحك ب���ال �نقطاع و�أمام هذ� �لحما�س لممار�شة �لف���رح وربما �لنفال�س، نه�س رجل 

مربوع �لقامة وتجّول بين �لح�شور، ومن م�شد�شه �أطلق �لنار من �لنافذة �لمنخف�شة قلياًل �إيذ�نًا 

باأن �ل�شهرة حققت مبتغاها، وتعانق مع كعب بن بهيج ب�شبب �لن�شجام في �لم�شاعر �لتي تدّفقت 

دفع���ة و�حدة، وقد عم���ت �لفو�شى و�ن�شحب كثيرون، مما دعا �ل�شيخ �أب���و �أحمد للت�شاوؤل بنوع من 
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جوف  �سهرة الرحيل الأ

الده�سة وال�ستياء عما يحدث فلم يلق جوابًا كافيًا، ولكن )اأبا خ�سر المخزومي( الذي لم ي�سفه 

م���ا حدث، ق���ام مرة اأخرى حاماًل على راأ�س���ه كاأ�سًا من الخمر محاوًل تهدئ���ة الخواطر بطريقته 

الخا�سة، وتوجه ب�سوته اإلى �سخ�ش لم يحدده تمامًا قائاًل: 

»كل من عار�صك خ�صمه �أنا كون 

قرم عنيد بالهيجا �أنا كون 

�أنا �لقطبين يا حلوة �أنا كون 

�لب�صيطة و�صيفنا يقّطر دما« 

وف����ي ه����ذه اللحظات خاطب »فرزات عثم����ان« نف�سه: »خّيل لي اأن العالم كل����ه يحترق كال�سموع 

بطال وق�س�ش  نبي����اء وكل الأ ب����ي خ�سر المخزومي(، وتذك����رت ق�س�ش الأ احتف����اء بعيد ميالد )اأ

خفاق����ات والنجاحات التي  المنبوذي����ن، و�سقط����ت من عين����ي دمعة ح����ارة، وا�ستعر�ست جمي����ع الإ

رافقتن����ي على مقاعد الدرا�سة، وكذلك ال�سهرات المتخمة بالتنظيرات المختلفة التي كانت تنتهي 

غالب����ًا اإلى الف�سل. ولم تعّمد مرًة بما ا�سميه التوّح����د الوجداني، و�ساورني قلق من نوع ما وتذكرت 

قول ال�ساعر الجاهلي: 

ملوُم ما اأطيب العي�س لو اأن الفتى حجُر وهو  عنه  احل��وادث  تنبو 

�سوات م����ن كل الجهات وفي الخ����ارج �سمعت اأ�س����وات ن�ساء ينتحبن  ول����م اأدِر كي����ف اختلط����ت الأ

بغ����زارة، وتدافع الجميع وقلب����ت كوؤو�ش الخمر، وتجولت بناظري في الغرف����ة الوا�سعة فلم اأجد كعب 

ب����ن بهيج واأبا في�سل وع����ازف الناي »اأبو النوف« وخرجت �سريعًا مع �سديقي اأبي الورى الذي لم يبد 

اأي اأ�س����ف تج����اه ما ح����دث وخرج »اأبو خ�سر المخزوم����ي« بعدما اأدى ما �سم����اه الواجب. وفي الخارج 

�ساه����دت اأمًا وطفلها مهرولين والدم ينزف منهما بغزارة«، وفي اليوم التالي يقول »فرزات عثمان«: 

�سباب  م وطفلها، وتذكرت المنظ����ر المهيب وجميع الأ »فتح����ت جريدة ال�سباح وقراأت خبر وف����اة الأ

جوف التي كانت نوعًا  التي اأدت اإلى مقتلهما، وطويت �سفحة الجريدة، وا�ستعر�ست �سهرة الرحيل الأ

م وطفلها  دلي ب�سهادتي عن �سبب مقتل الأ م����ن المقامرة – واتجهت بعد ذل����ك اإلى مخفر ال�سرطة لأ

الوحيد اللذين كانا ي�ستمتعان باأجواء الحفلة من خلف �سباكهما وي�ستر�سالن باأحالم وردية«. 

كان����ت ال�سم�ش تتجه نحو الغروب وكان الجو مغبّرًا واتجهنا بعد ذلك نحو الجنوب في طريق 

العودة اإلى دم�سق. 

❁    ❁    ❁
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�سباب التي جعلت  ل اأعل���م حتى اللحظة م���ا الأ

القا�ص البريطاني »رولد دال« ل ينال من ال�سهرة في 

العال���م العربي ما ناله كّت���اٌب غربيون و�سرقيون اأقل 

من���ه موهبة وغنًى، بل لعّلك ل تجُد بيَن المثقفين 

ومحب���ي ف���ن ال�س���رد اإّل قّل���ة قليل���ة �سمع���ت با�سمه، 

في حي���ن طبقت ذات ي���وم �سهرة مواِطِن���ِه �سومر�ست 

ة  فاق، وهو لي����َص اأهم منه في مج���ال الق�سّ م���وم الآ

الق�سيرة.

ه���ل يع���وُد �سب���ب ذل���ك اإل���ى قّل���ِة ترجمت���ه اإل���ى 

العربّي���ة؟ رّبم���ا، فعل���ى حد علم���ي- واأرج���و اأن اأكون 

ُمخطئ���ًا- ثمة ب�سع ترجماٍت لبع�ص اأعماله، واأوُلها 

م���ا طبعت���ُه الهيئة العامة ال�سورّية للكتاب عام )2008م(، اأعني عمله الجميل »ت�سارلي وم�سنع 

ال�سوكولته«، من ترجمة د. ثائر ديب، ثم المختارات الق�س�سّية التي �سدرت في دم�سق عن دار 

أُعيدت طباعُتها في الجزائر  الماليين عام )2013م( بعنوان »�سّياد الُجرذان وق�س�ص اأخرى«، و�

بعن���وان »رجٌل من الجنوب«، و�س���درت عن دار هلب بوك�ص عام )2019م(، واأخيرًا روايته للفتيان 

د. ثائر زين الدين

اآفاق المعرفة

رولد دال... القا�صُّ الباهر
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»العمالق الطيب« BFG التي �شدرت منذ اأياٍم عن الهيئة العامة ال�شورية للكتاب، وهي اأعماٌل 

من ترجمة ال�شيدة ربا زين الدين.

ول������د »رولد دال« في لنداف، ويلز الجنوبيـــة �سنة )1916م( وكانت حكايُة مجيئه اإلى هذا 

العالم ومكابداُت طفولته مثيرًة وحافلًة بالحوادث كحبكة واحدة من ق�س�ض.

اأو�سى والدهُ هارالد قبل اأن يموت من جّراء اإ�سابته بذات الرئة باأن يتعلم اأولده في اأف�سل 

خيرة، فبا�سر ابنها رولد الدرا�سة في  ذت �سوفي دال و�سايا زوجها الأ نكليزية، ونفَّ المدار�ض الإ

مدر�سة لنداف الكاثيدرالّية التي كانت م�سدراً غنياً ل�سيرته الذاتية وكتاباته الخيالّية.

 ّ ٍ
ح وح�سي �َض ل�سرٍب مبرِّ ن تعرَّ

لكنَّه لم ي�سمد فيها اأكثر من �سنتين، واأخرجته والدته منها بعد اأ

م������ن مديره، وفي التا�سعة من عمره دخل »دال« مدر�سة بيتر التح�سيرية، و�ستون- �سوبر- مير، 

ثم مدر�سة ربتون العامة في مقاطعة دربي.

عم������ل »رولد دال« بعد مغادرة مدر�سة ربتون عام )1934م( في �سركة �سيل للنفط في لندن 

و�س������رق اإفريقيا، و�سنة )1939م( في بداي������ة الحرب العالمية الثانية، اأ�سبَح طياراً مقاتاًل، قبل 

اأن يخدم في كينيا والعراق وم�سر. 

أُ�سيَب  �سنة )1940م( هبط هبوطاً ا�سطرارياً بطائرته الحربية كلو�ستر، في �سحراء ليبيا، وا

�سكندرية في  أ�سهراً عديدة في الم�ست�سفى الع�سكري في الإ اإ�ساب������اٍت بليغة ق�سى من جّرائه������ا ا

م�سر.

تاأخر عن العودة اإلى الطيران، ثم خدم ب�سجاعة ومهارة عاليتين في اليونان، قبل اأن يتقاعد 

ر الذي اأ�سابه. �سنة )1941م( نتيجة المعاناة، ول �سيما اآلم الراأ�ض التي خلَّفها الحادُث المبكِّ

أُر�س������ل »رولد دال« اإل������ى وا�سنطن ب�سفِة ملحق ع�سك������ري جوي. كان لقاء  �سن������ة )1942م( ا

دال بالروائ������ي �س������ي. اأ�ض. فور�ست������ر )1899-1966م(، مهماً جداً فقد طل������ب اإليه فور�ستر اأن 

أدبّية و�سيناريوه������ات؛ حينئٍذ قرر  ي�س������رد له ذكرياته حينم������ا كان طّياراً؛ كي يكتبه������ا ن�سو�ساً ا

جدى اأن يفعَل ذلك بنف�سه، وهك������ذا كتَب اأولى ق�س�سه الق�سيرة �سنة  �سهل والأ دال اأن م������ن الأ

ول  )1942م(، وحمل������ت عنوان »الق�شف على ليبيا« في مركز �شترداي اإيفنينغ، ونُ��سر كتابه الأ

�سنة )1943م(.

طفال،  أثَّر والت ديزني بقّوة في موهبة »دال« واعترَف باإمكاناته الوا�سحة كاتباً لق�س�ض الأ ا

ولى في عالم الطيران، وما اأحاط بها قاعدة لكثير من كتاباته المبكرة،  وكانت تجارُب »دال« الأ
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خيرة، فق�س�سه الم�سهورة مثل )BFG العمالق الطيب، وجايمز وجانيت بيت�ض(  عماله الأ بل لأ

ت�سمنت اأخذ ال�سخ�سية الرئي�سية في رحالت طيراٍن وتحليٍق خيالّية.

حيان«، الت������ي اأظهرت تخّوفاته من الحرب  ولى »اأبدًا في بع�س الأ ل������م تلَق رواي������ة »دال« الأ

النووية ون�س������رت �سنة )1948م( النجاح المطلوب، وعلى الرغم م������ن هذه العقبة الباكرة، فاإن 

حياة »رولد دال« الكتابّية الناجحة كانت قد بداأت.

بعد الحرب العالمية الثانية، اأم�سى »رولد دال« وقته متنقاًل بين بريطانيا ومدينة نيويورك، 

المكان الذي فتنه و�سحره والذي غازل فيه جايمز وجانيت بيت�ض، وظلَّ يعي�ض مع اأمه �سوفي 

ف������ي بريطانيا في مدينة اأمر�سام، مقاطعة باكينغهـــام، محاولً اأن يوؤ�س�ض �سمعته ب�سفته كاتباً 

ة الق�سيرة.  ويحقق نجاحاً في كتابة الق�سّ

»ف������ي اإحدى زياراته اإلى نيويوك عام )1951م(، ح�سَر حفاًل اأقامتُه ليليان هيلمان وهناك 

تعّرف اإلى ممثلة م�سهورة هي باتري�سيا نيل، التي كانت ت�سغره بع�سر �سنوات، وعلى الرغم من 

أن������ه تجاهلها في البداي������ة، لكنه بعد ذلك دعاها اإلى الع�ساء، وعلى الرغم من ت�سّور اأ�سدقائه  ا

أنه رج������ل انطوائي فقد تزوج الثنائ������ي في تموز �سن������ة )1953م(، و�سمَد زواجهما  المقّربي������ن ا

أنهما عانيا كثيراً  أوليفيا، وتي�ّسا، وثّيو، واأوفيليا ولو�سي، وعلى الرغم من ا فاأنجبا خم�سة اأولد: ا

أنهما انف�سال �سنة  م������ن الماآ�سي معاً، ومنه������ا ال�سدمات التي اأ�سابت نيل �سن������ة )1965م(، اإل ا

.
)1(
)1983م(«

ألفريد  �سنح������ت فر�سة »دال« الحا�سمة ع������ام )1952م( حيَن جذب اإبداُعه اهتم������اَم النا�سر ا

كناب������ف الذي تاأثر بروعة اأعماله، وم������ع اأن زمالَء النا�سر ن�سحوه باأل يتعامل مع »دال«، ول نعلم 

�سبب������اً لذلك، فقد ن�سر كنابف عمل »دال«: »واحد مثلك« ع������ام )1953م(، فكاَن هذا العمل من 

أ�س�ست �سمعته كاتباً ماهراً لق�س�ض اليافعين ورواياتهم، وبرز واحداً من اأف�سل كّتاب  الكتب التي ا

طفال، وا�ستمر عديٌد من ق�س�سه ي�سلّي وي�سحر الجمهور، ن�سو�ساً مقروءًة واأفالماً ممّيزة. الأ

ا�ستُهرت كتابات »دال« ول�سيما في بريطانيا والوليات المتحدة، ونال جوائز عالمية كثيرة 

ومهمة.

 توفي ب�سكل محزن في ت�سرين الثاني عام )1990م(، لكن �سعبّيَة اأعمالِه تزايدت، وا�ستغلت 

ال�سينما والم�سرح على تحويٍل كثيٍر منها اإلى نتاجات م�سرحية و�سينمائية ناجحة، ولعلَّ عبقريته 

التي ل يمكن اإنكارها وخياله المبدع م�سوؤولن عن ا�ستمرار اإعجاب العالم بكتاباته. 
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أ�سياءُ لن  م������ور الغريبة ا وم������ن الجدير بالقول اإن روحه الماك������رة وفطنته ال�سريعة وحبه الأ

أ�سر ال�سباب والقراء اليافعين على حد �سواء، وهذا ما يلفت انتباهنا في جميع  أبداً في ا تف�سل ا

ته المعروفة »رجل من الجنوب«؛ ففي هذه الق�سة و�سعنا القا�ض  ق�س�سه الق�سيرة ومنها ق�سّ

اأمام واحدة من اآلمه ال�سخ�سّية الحقيقية في الحياة – المقامرة. 

ر�ساء رغبته وا�سعاً  و�سدم م�ساعرنا مبا�سرة حينما �ساهدنا ا�ستمرار الكهل في التح�سير لإ

رعن  مريكي الأ رهاناته ال�سنيعة، باهظة الثم������ن، وبالمقابل فاإن احتمال اأن ي�ساَب الجندي الأ

بعاهة ج�سدية لم يردعه عن دخول الرهان.

طالق تجاه الرجل الكهل الذي لم يكن ي�سبع رغبته  لن ن�سعر ب�سفتنا قراًء بالراحة على الإ

ن نف�سه يُر�سي رغبته ال�سادي������ة المتوح�سة، التي نكت�سف في  بالمقام������رة فح�سب، لكّنه في الآ

أنَّه مار�سها من قبل  خيرة من الق�سة )وهذه ميزة فنّية لمعة في ق�س�ض دال كلِّها( ا �سطر الأ الأ

لم وتعاني الت�سوه لمجرد �سوقه اإلى ممار�سة هوايته.
حتى مع زوجته، ودفعها اأن تجرب الأ

ته »الجلــــد«، التي كتبها »دال« بعد حرب باري�ض �سنة )1946م(. فهي �ساحرة بكل  ّما ق�سَّ
أ ا

معن������ى الكلمة، ي�سُعنا ال�سارُد اأمام م�سهد دريولي فنان الو�سم الفقير، الذي كان عمله ُمزدهراً 

مل من خل������ِف الزجاِج حفل افتتاِح معر�ضٍ 
ن يقُف بهيئته ال�ُمزرية ويتاأ قبل الح������رب، ولكّنه الآ

، ليكت�سَف بعد قليل اأن اللوحات ل�سديقِه الفن������ان �سوتين، الذي عا�َض عندهُ في 
ّ
فّن������يٍّ ت�سكيلي

أ�سهم اإ�سهاماً كبي������راً في الحركة التعبيرّية وتوفي  �سقت������ِه قادماً من رو�سيا )وهو فّنان حقيقي ا

أّنه في لحظات مرٍح و�سكر علّم �سوتي������ن كيف ي�سنع و�سماً على  ������ر دريولي ا ع������ام 1943(، يتذكَّ

أقنع������ه اأن ير�سَم له على ظهرِه �سورًة لزوجتِه �سبه عاري������ة، ُم�ستخدماً الو�سم الملّون،  الجل������د، وا

وه������ذا ما يدفع������ه لدخول المعر�ض، رغبًة في تاأّمل اأعمال �سديق������ه الذي كان يناديه »منغولي 

ال�سغير«، لكنه ي�سطدُم باعترا�ض تجار اللوحات، ومتعهد المعر�ض؛ كيف لرجٍل بائ�ٍض مخمور 

ذي هيئٍة مزرية اأن يزعج كبار ال�سخ�سيات وال�سيدات ممن يح�سروَن الحفل! ويو�سك بع�سهم 

اأن يخرج������ه عنوًة، حينها ي�سرخ بهم جميعاً اإّنه يحمل لوحًة ل�سوتين نف�سه، وهي مر�سومة على 

أ ماأ�ساته. هذه الق�سة هي انعكا�ض  ظهره... ويخل������ع معطفه البالي ويريهم العمل. ربما لتب������دا

لف�س������اد تجار الفن الذين يطاردون ويالحق������ون اللوحات القيمة والنادرة. النهاية تطرح �سل�سلة 

أٍة �سبه  عم������ال الفنان الراحل �سي�سمُّ لوحًة لمرا
م������ن الحتمالت المرعبة، فالمعر�ُض القادُم لأ

عارية م�سغولة بطريقة الو�سم!
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نَّ الن�ساء اأي�ساً قادرات على الت�سّرف بوح�سّيٍة 
أ تِه »المالكة« يعالُج فكرًة مفادها ا وفي ق�سَّ

م لنا كل ذلك دون اأن نرى اأي م�ساهد رعب وا�سحة و�سريحة.  غريبة جّداً، ويقدِّ

نيقة الم�سالمة كما بدت  نَّ مالكة النُّزل �سغيرة القامة الأ
أ ق ا ن ن�سدِّ

كان من ال�سعب علينا اأ

لبيلي ويفر، يمكن اأن تكون قاتلة �سادية تفتر�ض ال�سبان الجّذابين العازبين.

حل في خيال القارئ فح�سب.
ُ
لغاز، ت�� »اإنها فعاًل ق�سة حقيقية من الرعب والأ

أكث������ر ق�س�ض »رولد دال« اإبداعاً من خالل ا�ستخدامه التلميحات  ه������ذه الق�سة هي اإحدى ا

.
)2(
ثارة الحقيقية التي تو�سل القارئ اإلى النهاية المزعجة« الغام�سة والإ

خرى: »حمل اإلى الم�شلـــخ«، و»بطـــل العالم«، و»فوك�شلـــي العداء«،   ول تق������لُّ ق�س�س������ُه الأ

و»ال�شيـــدة بك�شبـــاي ومعطـــف الكولونيـــل«، و»�شّيـــاد الجـــرذان«، و»الم�شافر المتطفـــل«، التي 

عمال المذكورة؛ فهي ن�سو�ٌض تطرُح اأمثلة ممتازة لفن كتابة  تها المخت������ارات روعًة عن الأ �سمَّ

رة، و�سخ�سيات ممي������زة وممتعة وحوارات  الق�س������ة الق�سي������رة، فلكل واحدة منها حبك������ة متطوِّ

أ�س�ست على جو مالئ������م دون اإ�ساعة اهتمام القارئ بالح�سو  ى بالحياة، واأو�ساف دقيقة، ا م������الأ

وبالتفا�سيل غير ال�سرورية.

ثارة  أم للكب������ار عنا�سر الإ ت�سمن������ت ق�س�������ض »رولد دال« الق�سيرة �سواء م������ا كتبه للفتيان ا

�سالة والبراعة في  أ�سرُت اإليها تظهر ب�سكل خا�ض الأ والخيال والمغامرة، ولعل الق�س�ض التي ا

طراء على خياله  ا�ستخ������دام اللغة، والب�ساطة وال�سهولة، وقد نال الكاتُب كثيراً من »المديح والإ

المتاألق وت�سل�سل اأفكاره وح�سه بما هو موؤٍذ. على اأي حال، َكَمن خلف المرح غير الملحوظ في 

كثي������ٍر من ن�سو�سه �سحٌر ووح�سية وب�ساع������ة، وفي عديد من ق�س�سه ا�ستطاع اأن يقّدم الجانب 

حيان جع������ل النا�ض العاديين ح�سب مظهرهم يملكون  المظل������م للطبيعة الب�سرية، وفي بع�ض الأ

 .
)3(
القدرة على العنف والت�سرف غير الطبيعي«

أ بمقدمة درامية قوية ت�سد انتباه القارئ منذ البداية،  معظم ق�س�ض »دال« الق�سيرة يبدا

أ بو�سف الو�سع الع������ام، وال�سخ�سية العادية والوجود الروتيني الهادئ. لكن المظاهر  أو يبدا ا

مان، كل �سيء   بالأ
ٍّ
ول������ى غالب������اً ما تكون خادعة وت�سعر القارئ باإح�سا�ض خاط������ئ اأو وهمي الأ

مر  ������ر الجو كما هو الأ يظه������ر طبيعي������اً، لكن القا�ض الماهر ل������ن ي�سّيع وقتاً طوياًل حتى يغيِّ

ته »حمل اإلــــى الم�شلخ« على �سبيل المثال. من ال�سع������ِب مثاًل تخّيل كيف اأن وجود  ف������ي ق�سَّ

مــــاري ميلونــــي )بطلة الق�سة( المري������ح الهادئ يتحول ب�سرعة اإلى م�سهد جريمة غريب، كما 
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حداث العادية، مثل ال�سف������ر بالقطار من اأجل العمل كما في ق�سة »فوك�شلي  فع������ال والأ اأن الأ

العــــداء« يمك������ن اأن تطرح و�سعاً يمهد لعذاب طبيعي وح�س������ي ل يطاق، اإن با�ستطاعة »دال« 

دوم������اً من خالل الخلط بين اللت������واءات الذكية والنحرافات والظ������روف غير المتوقعة اأن 

ي�ستحوذ على اهتمام القارئ.

»ف������ي كل ق�س������ة جديدة ل يُعرف باأي طريقة �سيتطور الح������دث، وما من ت�سابٍه بين الق�سة 

حيان تتجل������ى الحبكة بالمالب�سة بين �سل�سلة م������ن التلميحات الخفية  خ������رى، في بع�ض الأ والأ

مُر على �سعور �سيِّئ باأن �سيئاً ما لن 
فكار المبهمة كما في ق�سة »المالكة«، حين ينطوي الأ والأ

 .
)4(
يكون جيداً«

يعم������ُد القا�ضُّ من وقت اإلى اآخر اإلى توظيف الغرابة، والحدث غير المتوقع، الذي ي�سدم 

أو »حمل اإلى الم�شلخ«. القارئ كما في ق�سة »�شّياد الجرذان« ا

»ومهم������ا تك������ن الطريقة التي يوظفه������ا »دال« لي�ستحوذ على انتباه الق������ارئ من �سدمة اإلى 

ة تت�سمن دوماً وقتاً جيداً ونهاية مروعة،  ا�سمئ������زاز اإلى التواءات خفّية في الحبكة، فاإن الق�سّ

أت������ي متميزة ومثيرة وتبقى وقت������اً طوياًل في مخيلة  فخاتم������ة كل ق�س������ة من هذه المختارات تا

 .
)5(
القارئ«

اإن الجمع بين خيال »رولد دال« العبقري وذكرياته ولقاءاته ال�سخ�سية غير العادية، يخلق 

ترك 
ُ
مزيج������اً قوياً ومثيراً ي�سمن باأن يبق������ى القارئ م�سدوداً حتى نهاي������ة الق�س�ض، وهناك ي��

فكار الغريبة والحتمالت المثيرة للتاأمل.  القارئ دوماً مع عدد من الأ

أو دريولي الفن������ان الوا�سم في ق�سة »الجلد«  »اإن م�سي������ر بيلي ويف������ر في ق�سة »المالكة« ا

.
)6(
يمكن اأن يُدرك بالتوقع فح�سب«

تتجلّ������ى متع������ة قراءة معظم ن�سو�������ضِ »دال« في ك�سف الحتمالت الت������ي يقترحها ب�سورٍة 

ُمبدعة.

فالو�س������ف اللّماُح للم�سائر المرعبة التي ابتكرها لكثير من �سخ�سياِته �سيكون رهيباً جداً 

أكثرية قرائه.  بالن�سبة اإلى ا

ن�سان. اإن معظم ق�س�سه تاأخذ القارئ في رحلة �سمن الجانب المظلم من الإ



الـعــدد 693 حزيران  2021 162

رولد دال... القا�صُّ الباهر

الهوام�ش

مة، ترجمة: ربا زي������ن الدين، دار هلب بوك�ض،  )1(- رج������ٌل من الجنوب، رول������د دال، المقدِّ

الجزائر، 2019، �ض 9.

)2(- الم�سدر نف�سه، �ض 12.

)3(- الم�سدر نف�سه، �ض 19.

)4(- الم�سدر نف�سه، �ض 20.

)5(- الم�سدر نف�سه، �ض 20.

)6(- الم�سدر نف�سه، �ض 20.

¥µ



163 الـعــدد 693 حزيران  2021 

مملكة عربايا: )المملكة العربية( 

تع����دُّ مملكة عرباي����ا اأقدم مملكة عربية ن�شاأت في بالد الرافدين )العراق(. وقد قامت في 

الق�ش����م ال�شمال����ي منه في �شرق منطق����ة الجزيرة المح�شورة بين نهر دجل����ة في ال�شرق ونهر 

الف����رات ف����ي الغ����رب، وجبل �شنجار ف����ي ال�شمال وم�ش����ارف المدائن )طي�شف����ون( في الجنوب. 

وامت����د نفوذه����ا اإلى م����ا وراء جبل �شنجار وو�شل حتى مثلث نه����ر الخابور ومنطقة ن�شيبين، 

َّ فاإنها عا�شرت مملكة تدمر 
وذلك خالل المدة الممتدة بين عامي )50 ق.م- 241م(، ومن ثم 

الت����ي قام����ت في �شورية وو�شلت اأوج ازدهارها ف����ي عهد ملكتها زنوبيا. ومن الممالك العربية 

خ����رى الت����ي تعا�شرت مع عرباي����ا »مملكة اأو�شروين����ي« )132 ق.م – 216م( وكانت عا�شمتها  الأ
ه����ا، و»مملك����ة حم�����ص« )64 ق.م– 300م(. كانت ه����ذه الممالك م�شتقلة ذاتي����ًا �شمن اإطار  الرُّ

مبراطورية الرومانية.  الإ

كان������ت عا�ضمة مملكة عربايا مدينة َحْط������را Hatra )الَح�َضْر حالياً( الواقعة على بُعد نحو 

)290 ك������م( �ضمالي غربي العا�ضمة العراقية بغداد، و)110 كم( جنوبي غربي مدينة المو�ضل، 

أربعة  آ�ضور القديمة )قلعة ال�ضرقاط(، وعلى بُعد نحو ا ونحو )50 كم( �ضمالي غربي موقع مدينة ا

كيلومترات من وادي الثرثار باتجاه الغرب. 

�ضارة اإلى اأن اأقدم ذكر   من الإ
َّ
لك������ن قبل الحديث عن تاريخ هذه المملك������ة وح�ضارتها لبد 

للعرب في الوثائق المكتوبة يرقى اإلى عام )853 ق.م(، وهو العام الذي جرت فيه معركة قرقر 

د. عيد مرعي

اآفاق المعرفة

مملكة عربايا: )اململكة العربية(

Arabaya
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ر الثالث  �سوري بقيادة الملك �سلمن�سَّ
)عل������ى �سفاف نهر العا�سي غرب حماة( بين الجي�������ض الآ

 قوات من 
َّ
آرام حماة( الذي �سم  آرام دم�سق وا رامية ال�سورية )بقيادة ملَكي ا وتحالف الممالك الآ

رامية ال�سورية، وقوة عربية موؤلفة من األف راكب جمل بقيادة المدعو »جنديبو«،  الممال������ك الآ

دون اأي اإ�سارة اإلى اأماكن وجود العرب في �سورية في ذلك الزمن. 

�سوري، على الرغم  ل������م توؤِدّ المعركة اإلى نتيجة حا�سمة، اإذ لم ت�سفر عن انت�سار الجي�ض الآ

رامي، وغنم  أنه األحق خ�سائر كبيرة بقوات التحالف الآ �سوري في حولياته ا من ادعاء الملك الآ

�سالب.  منها كثيراً من الأ

�سوريين الالحقين حتى �سقوط  توال������ى بعد ذلك التاريخ ذكر العرب في حوليات الملوك الآ

دولته������م في عام )612 ق.م( على يدي تحال������ف ميدي – كلدي. وا�ستمر ذكر العرب في وثائق 

ثرية الم�شهورة  خارطة �شورية وبلد الرافدين وتظهر عليها مواقع المدن االأ
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خمينية التي �سيطرت على ال�سرق  مبراطوريتي������ن الكلدية )البابلية الحديثة( والفار�سية – الأ الإ
من وادي النيل اإلى اأفغان�ستان )555 – 333 ق. م(. 

ا�ستق������رت مجموعات من القبائل العربية في �سمالي ب������الد الرافدين م�ستفيدة من طبيعة 

المنطق������ة الجغرافية المنا�سبة لال�ستقرار وتربية الحيوان������ات، ومن اأهميتها للتجارة العالمية، 

رامية( اإلى الوجود ب�سفتها مركز تجمع لتلك القبائل، 
فظهرت مدينة »َحْطرا« )الم�س������ورة بالآ

رامي������ة( الذي كانت عبادته  أُقيم فيه معب������د لعبادة اإله ال�سم�ض )�سم�سا بالآ ومرك������زاً دينياً لها ا

لف الثالث قبل المي������الد. ويبدو اأن منطقة »حطرا« كانت  معروف������ة في بالد الرافدين منذ الأ

أماك������ن تجمع مياه  توج������د فيها من������ذ القرن ال�سابع قب������ل الميالد م�ستوطن������ة ب�سرية ا�ستغلت ا

مخطط مدينة »حطرا« الدائري
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ر�ض لتظهر على �سكل  أو المن�سابة تح������ت الأ مط������ار ال�ساقطة على المنح������درات المجاورة، ا الأ

�سكندر المقدوني  ينابيع. تطورت هذه الم�ستوطن������ة اإلى مدينة ازدهرت في اأعقاب احتالل الإ

 ن�سوء الممالك الهلن�ستية في القرن الثالث قبل الميالد 
َّ
لل�س������رق في عام )332 ق. م(، ومن ثم 

)المملك������ة ال�سلوقية التي �سمت �سوري������ة وبالد الرافدين واإيران(، نتيج������ة وقوعها على طرق 

التجارة والموا�سالت بين �سمالي �سورية و�سمالي بالد الرافدين واإيران، ول�سيَّما ما بين مدينة 

ولى التي اأقيمت على �سفاف نهر دجل������ة، واأنطاكية العا�سمة  �سلوقي������ة العا�سمة ال�سلوقي������ة الأ

قيمت عند م�سب نهر العا�سي في البحر المتو�سط. وكذلك نتيجة تحوُّل منطقة 
الثانية التي اأ

�ستراتيجية في النزاعات الع�سكرية التي قامت بين  »َحْطرا« اإلى منطقة حدودية لها اأهميتها الإ

مبراطورية  مبراطورية الرومانية التي �سيطرت عل������ى �سورية واأجزاء من بالد الرافدين والإ الإ

مبراطورية ال�سا�سانية التي ن�ساأت في اإيران.  الفرثية ومن بعدها الإ

غريق  بن������اًء على المعلومات المتاحة ع������ن مملكة عربايا لدى الموؤرخي������ن والجغرافيين الإ

ثرية التي جرت في موقع الح�سر، وعلى الن�سو�ض  والرومان والعرب، وعلى نتائج الحفريات الأ

المكت�سفة يمكن تق�سيم تاريخ عربايا اإلى ثالث مراحل هي:

ول  1- مرحلـــة الن�شـــوء والتكوين: بدايتها غير معروف������ة وا�ستمرت حتى منت�سف القرن الأ

قب������ل الميالد. تحولت »حطرا« خاللها اإلى ح�سٍن منيع نتيجة وقوعها في المنطقة الحدودية 

مبراطورية الرومانية، اإذ حظيت بعناية كبيرة من  مبراطورية الفرثي������ة والإ الفا�سل������ة ما بين الإ

وها ح�سناً متقدماً لهم �سد الرومان. وتمتعت هي با�ستقالٍل ذاتي وازدهرت  الفرثيين الذين عدُّ

ق�سى نتيجة  أوروب������ا وال�سرق الأ اقت�سادي������اً بع������د اأن اأ�سبحت مركزاً للتج������ارة العالمية ما بين ا

الحرير.  طري������ق  عل������ى  وقوعها 

كان������ت ال�سلطة في هذه المرحلة 

موزعة بي������ن الزعم������اء وال�سيوخ 

م������ن �سكانها الذي������ن حملوا لقب 

أو العظي������م،  ������ا«: اأي الكبي������ر ا »ربَّ

و�سدنة معب������د اإله ال�سم�ض الذين 

حمل������وا لقب »رب بيتا«: اأي كبير 

فكل«:  أو »الأ معبد اإل������ه ال�سم�ض، ا

واجهة معبد اإله ال�شم�صاأي كبي������ر الكهنة، هذا اإلى جانب 
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الق������ادة الع�سكريي������ن و�سادة القوافل التجارية. وبناًء على ذلك يمكنن������ا القول اإنَّ اإدارة المملكة 

كان������ت تتم ب�سكٍل ديمقراطي بحي������ث تُراعى م�سالح جميع ال�سكان فيه������ا. ويبدو اأن معبد اإله 

أنه كان مخ�س�ساً  دارة، بدليل العثور فيه على مدرج يُعتق������د ا ال�سم�������ض كان مركز الحك������م والإ

لجتماعات الم�سوؤولين في المملكة. 

ول قبل الميالد اإلى ما بعد 
2-مرحلـــة ال�شادة: دامت هذه المرحل������ة من منت�سف القرن الأ

منت�سف القرن الثاني الميالدي بقليل. وتولى زعامة عربايا فيها رجاٌل حملوا لقب »مريا« اأي 

أ�سرٍة  ال�سيد، وبناًء عليه �ُسميت هذه المرحلة مرحلة ال�سادة. ويبدو اأن هوؤلء كانوا ينت�سبون اإلى ا

أ�سهرهم: »ورود« )نح������و105 - 115م(، و»ن�سرو« )نحو 115 – 135م(«، و»ن�سر  واح������دة، ومن ا
ول )نحو 155  يه������ب« الثاني )نح������و 136 – 145م(، و»معنو« )نحو 146 – 155م(، و»ُولَْغ�ض« الأ
رامية ملكا دي عرب(،  – 170م(، ال������ذي كان اأول من اأطلق على نف�سه لق������ب »ملك العرب« )بالآ

اأي ملك عرب �سمال بالد الرافدين، اأي منطقة الجزيرة. 

مبراطورية  حققت عربايا خالل هذه المرحلة درجة كبيرة من ال�ستقالل الذاتي �سمن الإ

الفرثية، و�سه������دت نه�سة عمرانية كبيرة ي�سهد عليها بناء وتو�سي������ع كثير من المباني العامة 

أ�سهر معابد ال�سرق القديم واأجملها  الت������ي ياأتي في مقدمتها المعب������د الكبير الذي اأ�سبح من ا

أبرز اأحداث ه������ذه المرحلة على ال�سعيد العالمي معاهدة ال�سالم التي ُعقدت  آن������ذاك. ومن ا ا

بي������ن الفرثيين والرومان في عام )65م(، والتي دامت نح������و ن�سف قرٍن من الزمن، ازدهرت 

فيها التجارة العالمية، ونعمت خاللها عربايا بتقدم اقت�سادي كبير نتيجة وقوعها على طرق 

التجارة العالمية الوا�سلة ما بين 

مبراطورية  والإ الو�سط������ى  آ�سيا  ا

الرومانية. لكن الو�سع تغير بعد 

مبراط������ور الروماني  اعت������الء الإ

»تراي������ان« العر�������ض ف������ي روم������ا 

�سل������ك  ال������ذي  117م(،   –  98(
�سيا�سة حربي������ة تجاه الفرثيين، 

م������ن جديد  الحرب  وا�ستعل������ت 

بين الفريقي������ن )114-  116م(، 
منظر عام لموقع مدينة حطرا 
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أُحيَطت باأ�سواٍر  نَ������ت وا وتحولت »حط������را« نتيجة لذلك اإلى قاع������دة ع�سكرية فرثية تم ُح�سِّ

منيع������ة، لتكون قاعدة متقدمة للدفاع عن العا�سم������ة الفرثية »طي�سفون«. وحينما حا�سرها 

آنذاك كان »ال�سيد  أبناوؤها �سجاعة كبيرة في الدفاع عنها، ويبدو اأن حاكمها ا »ترايان« اأظهر ا

مبراطور الروماني، بما لديه من قوات كبيرة، ا�ستطاع  ن�سرو« )نحو 128 – 138م(. لكن الإ
خرى.   ال�سير اإلى العا�سمة الفرثية طي�سفون التي احتلها هي الأ

َّ
احتالل المدينة، ومن ث������م 

أتاح الفر�سة للفرثيين للنهو�ض من  أن������ه توفي بعد ذلك بمّدة ق�سيرة )�سن������ة 117م( مما ا اإل ا

بنية  جدي������د، وبداأت مرحلة �سل������م وا�ستقرار وازدهار جديدة في حطرا تمثله������ا كثير من الأ

خرى.  ثار الأ والمعابد والآ

3- مرحلــــة الملــــوك: ا�ستمرت هذه المرحل������ة من ما بعد منت�سف القرن الثاني الميالدي 

اإل������ى ع������ام )241م( وهو العام الذي احتل في������ه الفر�ض ال�سا�سانيون عرباي������ا، وق�سوا على 

ا�ستقاللها ب�سكل نهائي، ولم تقم لها قائمة بعد ذلك. 

أو »الملك« كان وراثياً يخلف البن بموجبه  �سارة اإليه اأن من�س������ب »ال�سيد« ا ومم������ا تجدر الإ

وال������ده في �سدة الحكم. اإل اأن �سلطة هوؤلء لم تكن مطلقة ل حدود لها كما كانت عليه الحال 

ف������ي بقية ممالك ال�سرق القديم، وذلك ب�سبب الطبيعة القبلية لمجتمع »حطرا« فال�سلطة في 

له  ولى كانت موزعة كما ذكرن������ا �سابقاً بين »ال�سيد« و»رب« معبد الإ مراح������ل ن�سوء المملكة الأ

أو »الملك« واأ�سحاب النفوذ  �سم�س������ا. واأ�سبحت في المراح������ل التالية م�ستركة بين »ال�سي������د« ا

أو الع�سكري وغيرهم من �سكان المملكة. وكان يج������ري اتخاذ القرارات المهمة  القت�س������ادي ا

في مجل�ض ت�ساوري ينعقد في مدرج خا�ض موجود داخل معبد اإله ال�سم�ض. وكانت القرارات 

غلبية. واأحياناً كان ي�سارك في الت�سويت على تعيين �سخ�سية في من�سٍب مهم �سكان  تُتَّخذ بالأ

المدينة جميعه������م، وذلك بح�سب اإحدى الكتابات التي تتحدث ع������ن انتخاب المدعو »�سم�سا 

على لمعبد اإله ال�سم�ض، اإذ �سارك في النتخاب جميع �سكان »حطرا«، بمن فيهم 
برك« كاهناً اأ

نهم ممن يحجون اإلى 
عراب المتجولون حولها، لأ أو العابرين لها، وكذل������ك الأ المقيمي������ن فيها ا

قامة واجبات دينية معينة.  معبد ال�سم�ض فيها لإ

أربعة ملوك هم  تت�س������ف هذه المرحلة باأن حكام عربايا حملوا لقب مل������ك، وحكم خاللها ا

على التوالي: 
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1 – الملك ُولَْغ�ض الثاني: )158 – 165م(. 

ول، اأخو ولغ�������ض )165– 190م(  2 – المل������ك �َسناطروق الأ
الذي حمل اأي�ساً لقب »ملك العرب«، وعرفته الم�سادر العربية 

با�سم »�ساط������ورن«. ويُن�سب اإليه �س������ك اأول عملة عرفتها مملكة 

عربايا، وا�سعاً الن�سر، رمز اإله ال�سم�ض مع عبارة »َحْطرا مدينة 

�سم�س������ا« اأي ال�سم�ض، على اأحد الوجهي������ن، و�سورة �سم�سا بهيئة 

أ�سه هالة م�سعة على الوجه الثاني، لذلك ُعرفت  �ساٍب تحيط برا

»حطرا« بلقب »مدينة ال�سم�������ض«. واإن دل هذا على �سيء فاإنما 

ي������دل على تقدم اقت�سادي كبير عا�سته مملكة عربايا في عهده، 

ع �سنطروق بناء  ول عملة خا�سة بها. كما و�سَّ
وا�ستدع������ى �سرب اأ

له »�سم�سا«.  المعبد المربع الخا�ض بالإ

ول  تذكر اإحدى الكتابات التي ُعثر عليها منقو�سة على قدم تمثال من الرخام ل�َسناطروق الأ

أنه »ملك العرب المظفر«: »هذا التمثال ل�َسناطروق ملك العرب المظفر )ملكا دي عرب زكيا(،  ا

ابن ن�سرو �سيدي، ابن ن�سريهب«. 

ول: )190 – 200م(:  3 – المل������ك عبد �َسَميا اب������ن �َسناط������روق الأ
عت نفوذه������ا لي�سل اإلى مناطق  ا�ستمر تط������ور المملكة في عهده فو�سَّ

مر الذي  الفرات في الغرب والخابور ون�سيبين في ال�سمال الغربي. الأ

جعل������ه يطلق على نف�سه لقب »المظفر ملك ب������الد العرب«. واأ�سبحت 

عرباي������ا تتمتع في عهده با�ستقالل كامل في عالقاتها وات�سالتها اإلى 

ت محاولة رومانية جديدة لال�ستيالء عليها عام )198  نها �سدَّ
أ درج������ة ا

مبراطور �سبتيميو�������ض �سيفيرو�ض )193 – 211م(  / 199( بقي������ادة الإ
ن �سكانها دافعوا عنها دفاعاً  الذي احتل بابل و�سلوقي������ة وطي�سفون، لأ

�سديداً، وا�ستخدموا اأقوا�ساً مركبة تطلق �سهمين في وقت واحد قتلوا 

مبراطور الخا�سين.  بها بع�ض حرا�ض الإ

يرد ذكر الملك عبد �َسَميا في ثمانية نقو�ض ُعثر عليها في »حطرا«، 

روقة ملكية، وموؤرخ في عام )504( من  يتحدث اأحدها عن بنائ������ه لأ

التقويم ال�سلوقي المعادل لعام )193( من التقويم الميالدي. 

ول تمثال الملك �شناطروق االأ

َميا  تمثال الملك عبد �شَ
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3 – المل������ك �سناط������روق الثان������ي: )200 – 241م(، وهو ابن 
عبد �َسَميا وخليفته عل������ى عر�ض مملكة عربايا. تذكره الم�سادر 

أو ال�سيزن.  ال�سريانية با�سم �ساناتروق، والعربية با�سم ال�ساطورن ا

بُّو«، التي اأنجبت له ولدين هما »عبد 
أ كان متزوجاً �سيدة ا�سمها »ا

�َسَميا« و»معنو«، وابن������ة تدعى »دو �سيفاري« )ذات الجمال( ُعثر 

عل������ى تمثاٍل لها م������ع ابنتها »�سمي«. اتخذ لق������ب »المظفر ملك 

العرب« بع������د اأن تمكن من �سد الحمل������ة الرومانية الثانية على 

مبراط������ور �سبتيميو�ض �سيفيرو�������ض في عام  مدينت������ه بقي������ادة الإ

أنه ف�سل  )200م(، الذي حا�سر المدينة م������دة ع�سرين يوماً، اإل ا

في احتاللها نتيجة ا�ستخدام ال�سكان قذائف نارية ا�ستُهرت بها 

يت با�سمها. لكن عالقته �ساءت فيما بعد مع الفر�ض  »حطرا« و�ُسمِّ

ال�سا�سانيي������ن الذين حلُّوا مكان الفرثيين في حكم اإيران في �سنة 

)224م(، فح������اول التخل�ض من نفوذه������م بالتحالف مع الرومان 

ألك�سندر �سيفيرو�������ض، �سد الملك ال�سا�ساني  مبراطور ا ف������ي عهد الإ

أرد�سي������ر« )238م(. وُعِثَر ف������ي »حطرا« على ثالثة كتابات ت�سير اإل������ى وجود جنود رومان في  »ا

ول الذي كان يحاول توطيد  المدين������ة )235، 238م(. لكن الملك ال�سا�ساني الجدي������د �سابور الأ

همية »َحْطرا« في ال�سراع م������ع الرومان، راأى في ذلك التحالف  اأركان حكم������ه، واإدراكاً منه لأ

ول من  خط������راً على اإمبراطوريته فحا�س������ر المدينة مّدة )من 12 ني�سان �سن������ة )240م( اإلى الأ

مرا�ض  غذية والموؤن، وربما تف�سي الأ ني�سان �سنة 241م(، ا�ست�سلمت له بعد ذلك نتيجة نفاد الأ

لها اإلى جزٍء من اإمبراطوريته الفار�سية  بنيتها، وحوَّ
أ وبئة بين �سكانها، فدخلها ودمر بع�ض ا والأ

ال�سا�سانية. ولم يتمكن الرومان نتيجة م�سكالت داخلية كانوا يعانون منها، من تقديم الم�ساعدة 

خرى.  لمملكة عربايا، وكذلك حلفائها من القبائل العربية والقوى المحلية الأ

خام ُعثر عليه  لف من ثالث������ة �سطور منقو�ض على قدم تمثاٍل كبير م������ن الرُّ
يوج������د ن�ٌض موؤ

محروقاً ومك�سراً في الدهليز ال�سرقي لمعبد ال�سم�ض. والتمثال ل�سناطروق الثاني واقفاً يحمل 

أو »بَر َمرين«:  له »�سم�سا« ا بين يديه تمثالً �سغيراً لعله يمثل الإ

»التمثال هذا ل�سناطروق الملك ابن عبد �َسَميا ملك العرب، الذي اأقامه له ن�سريهب �سادن 

معبد َمرين بن زيد الالت على حياة عبد �َسَميا ولي العهد ابنه«. 

بُّو«، ولبنته دو�سيفاري. 
أ وتوجد عدة تماثيل له ولزوجته »ا

تمثال الملك �شناطروق الثاني

 وبين يديه تمثال اإله ال�شم�ص 
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مبراطور ال�سا�ساني، بعد ا�ست�سالم المدينة عل������ى اإلغاء كيانها ال�سيا�سي الم�ستقل  عم������ل الإ

ثرية التي جرت حديثاً في  أبنائها من الذكور ونهب كنوزها. وت������دل التنقيبات الأ أ�سر ا ذاتي������اً، وا

نها كانت مركزاً دينياً مقد�ساً تحجُّ 
أبنيتها ومعابدها وتماثيلها �سالمة لأ أنه ترك ا موقع المدينة ا

اإليه القبائل العربية الموجودة في المنطقة، التي لم يرغب في ك�سب عدائها.

أو اإمارة  ويب������دو اأن ا�ستيطان القبائل العربية ا�ستمر في منطقة »حطرا« دون وجود مملكة ا

مبراطورية الفار�سية ال�سا�سانية. لكن لم تمت  أو اأي كيان م�ستقل حتى لو كان �سكلياً، �سمن الإ ا

جيال الالحقة في المنطقة وتفكيرها.  ذكرى مملكة »حطرا« من اأذهان الأ

عيان  �سالمي )تاري������خ الطبري، ووفيات الأ أ�سط������ورة في م�سادر التاريخ الإ فق������د ُو�سعت ا

لبن خلكان، وم������روج الذهب للم�سعودي(، وفي بع�ض الم�س������ادر الفار�سية )مثل ال�ساهنامة 

للفردو�س������ي(، تتح������دث عن ا�ستب�سال �س������كان المدينة في الدفاع ع������ن مدينتهم، وتعزو �سبب 

بيه������ا، ب�سبب ع�سقها  أمي������رة تدعى »الن�سيرة«، ابن������ة اآخر ملك لها، لأ �سقوطه������ا اإلى خيانة ا

مبراط������ور الفار�سي »اأرد�سير« الذي َذبََح والدها بع������د دخوله المدينة، وقتلها هي بعد اأن  لالإ

تزوجها م������ّدة زمنية ق�سيرة. ووفقاً لتقاليد اإ�سالمية مبك������رة كانت »الن�سيرة« ابنة ال�سيزن 

مبراطور  ملك مملكة الح�سر، خانت مدينتها المح�سنة التي اجتمع �سكانها على مقاومة الإ

أبواب  �سوار، فعملت على فتح ا أثناء الح�سار من على الأ أته في ا الفار�سي ال�سا�ساني، بعد اأن را

المدين������ة وت�سهيل دخول الجي�ض الغازي. اإل اأن كتاب������ات الح�سر المكت�سفة ل يرد فيها ا�سم 

»الن�سيرة« ول ا�سم »ال�سيزن«. 

: »الَح�َسر:  يق������ول ياقوت الحموي في معجم البلدان )المجلد الثاني، �ض 267 – 269( اإنَّ
ا�سم مدينة باإزاء تكريت في البرّية بينها وبين المو�سل والفرات، وهي مبنية بالحجارة المهندمة 

أبراج  أبوابها، ويقال كان فيها �ستون برجاً كب������اراً، وبين البرج والبرج ت�سعة ا بيوته������ا و�سقوفها وا

ام، ومرَّ بها نهر الثرث������ار، وكان نهراً عظيماً عليه  �سغ������ار، ب������اإزاء كل برٍج ق�سر واإلى جانبه حمَّ

ودي������ة كثيرة، ويُقال اإنَّ ال�سفن 
أ قرى وجن������اٌن، ومادته من الهرما�ض نهر ن�سيبين، وت�سب فيها ا

آثار تدل على  كان������ت تج������ري فيه، فاأما في هذا الزمان فلم يبق من الح�س������ر اإل ر�سم ال�سور، وا

آثاراً و�سوراً في بقايا  أنه خرج يت�سيد فراأى فيها ا عظ������م وجاللة. واأخبرني بع�ض اأهل تكريت ا

حيطان، وكان يُقال لملك الح�سر ال�ساِطُرون، وفيه يقول عدّي بن زيد: واأرى الموَت قد تدّلى 

من الح�سر على ربِّ ملكه ال�ساطرون«. 
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وقال ال�سرقي بن الُقطامي: »لما افترقت ق�ساعة �سارت فرقة منه اإلى اأر�ض الجزيرة وعليهم 

يزن بن جلهمة اأح������د الأحالف، وقال غيره: ال�سيزن ب������ن معاوية بن عبيد بن  مل������ك يُق������ال له ال�سّ

حرام بن عمرو بن النخع بن �ُسليح بن ُحلوان بن عمران بن الحاق بن ق�ساعة، وكان فيما زعموا  الأ

مل������ك الجزيرة كلها اإلى ال�سام، فنزل مدينة الح�س������ر، وكانت قد بُنيت وتطل�سمت اأن ل يقدر على 

أة زرقاء، فاأقام ال�سيزن مدًة ملكاً يغير  فتحه������ا ول هدمها اإل بدم حمامة ورقاء مع دم حي�ض امرا

ة عارك من المدينة، والعارك الحائ�ض، اإلى 
أ على بالد فار�ض وما يقرب منها، وكان يُخرج كل امرا

مو�س������ٍع ق������د جعله لذلك في بع�ض جوانبها خوفاً مما ذكرناه، ثم اأغار على ال�سواد فاأخذ ماه اأخت 

كتاف... فلما انتهى �سيغم ب�سابور الجنود ق�سد  �سابور الجنود ب������ن اأرد�سير الجامع ولي�ض بذي الأ

أ�سر اأخته، فنزل عليه بجنوده �سنتين ليظفر ب�سيٍء  الح�س������ر غيظاً على �ساحبه ل�ستجرائه عل������ى ا

بوها اإلى المو�سع الذي جعل لذلك 
أ منه حتى عركت الن�سيرة بنت ال�سيزن، اأي حا�ست، فاأخرجها ا

كما ذكرنا، وكان اإلى جانب ال�سور، وكان �سابور قد همَّ بالرحيل، فنظرت ذات يوم اإليه ونظر اإليها 

فع�سق كل واحد منهما �ساحبه، فوجهت اإليه تخبره بحالها، ثم قالت: مالي عندك اإن دللتك على 

أٍة زرقاء  تخذك لنف�سي، قالت فاعمد اإلى حي�ض امرا
فتح هذه المدينة؟ فقال: اأجعلك فوق ن�سائي واأ

واخل كبه حمامة ورقاء واكتب به وا�سدده في عنف َور�َسان فاأر�سله فاإنه يقع على ال�سور فيتداعى 

ويته������دم، ففعل ذلك فكان كما قالت، فدخ������ل المدينة وقتل من ق�ساعة نحو مئة األف رجل واأفنى 

�ض بالن�سيرة...«.  قبائل كثيرة بادت اإلى يومنا هذا... ثم �سار �سابور منها اإلى عين التمر فعرَّ

يمكنن������ا اأن ن�ستنتج من هذا الن�ض اأن الح�سر كانت مدينة مح�سنة ل يمكن الدخول اإليها 

�سرة  بالق������وة، فلجاأ الكاتب اإلى ت�سوي������غ احتاللها من الملك ال�سا�ساني بالخيان������ة من داخل الأ

الحاكم������ة. لك������ن ل توجد اأي اإ�سارة اإلى ذلك في الن�سو�������ض المكت�سفة فيها، ول في الم�سادر 

أو الرومانية المعا�سرة لها.  ال�سا�سانية ا

ح�سارة حطرا

غلبية ال�سكانية في مملكة عربايا وُحكم������ت منهم، لكن كان يوجد اإلى جانبهم 
ك������ّون العرب الأ

ألق������اب الحكام والكهنة والمعتقدات  آرامية يظه������ر تاأثيرها وا�سحاً في الكتابة واللغة وا جماع������ات ا

لف الثاني قبل الميالد، وكانت  راميون ا�ستوطنوا هذه المنطقة منذ اأواخر الأ الدينية وغيرها. فالآ

لغته������م منت�سرة في �سمالي ب������الد الرافدين، ولم تكن للقبائل العربية التي اأقامت هنا، وفي مناطق 
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رامية الموؤلفة من اثنين  اأخ������رى من بالد الرافدين و�سورية، لغة مكتوبة فتبنوا اللغ������ة والكتابة الآ

وع�سرين حرفاً �ساكناً، ودونوا بهما كثيراً من الكتابات التي نُق�ست على جدران المعابد والمباني 

رامية  العام������ة اأو على المنحوتات التي نحتوه������ا ل�سخ�سيات مهمة من مملكتهم. تُعرف اللهجة الآ

آرامية �سرقية بلغ عدد الن�سو�������ض المكت�سفة المكتوبة  الت������ي ا�ستُخدمت في عربايا باأنه������ا لهجة ا

ريخها اإلى المرحلة الممتدة ما بين عامي 
به������ا اأكثر من خم�سمئة ن�ض ذات �سبغة دينية، يع������ود تاأ

آرامية كثيرة عل������ى الرغم من اأن غالبية ال�سكان من العرب.  أ�سماء ا )89 – 238م(. وتظه������ر فيها ا
ل������ه »�سم�سا« اإله ال�سم�ض  رامية منها الإ

له������ة المعبودة في الح�سر تظه������ر باأ�سمائها الآ كم������ا اأن الآ

رامية:  تية باللغة الآ والثال������وث »َمرين وَمرتين ومار َمرين«. وترد في بع�ض الن�سو�ض الوظائف الآ

ا�ض، وبنيا: بنَّاء، وربَّا: كبير القوم، الزعيم، وكمرا:  ار، وقينيا: حداد، نحَّ �ِسف������را: كاتب، ونجرا: نجَّ

كاهن، وق�سي�سا: ق�سي�ض، ومربينا: المربي. وهي وظائف مرتبطة بالخدمات الدينية التي يقدمها 

مور الدينية  اأ�سح������اب هذه الوظائف في معابد المدينة الكثيرة. فالكات������ب مثاًل مهمته تدوين الأ

�سرة الحاكمة، فقد  بناء الأ ون�سخها للحف������اظ عليها من ال�سياع، ومربينا هو المربي ول�سيم������ا لأ

ُعث������ر في المعبد الكبير على تمثاٍل ل�سخ�ض ا�سمه »عب������د �سلما« )عبد ال�سالم( كان مربي الملك 

�سانطروق الثاني. 

آلهة متع������ددة دون اأن يكون  َعَب������َد �سكان »حطرا« ا

أو ذاك، وهذه كانت �سفة  ل������ه ا ب لهذا الإ لديهم تع�سّ

أق������دم الع�سور.  �سكان ب������الد الرافدين و�سورية منذ ا

لهة التي ُعبدت اإله ال�سم�ض الذي 
وياأتي في مقدمة الآ

ي ال�سم�ض، وُعدَّ 
رامي »�سم�س������ا«: اأ ُعرف با�سم������ه الآ

كاديين  اإلهاً مذكراً جرياً على عادات ال�سومريين والأ

راميين  �سوريي������ن، بعك�ض الع������رب والآ والبابليي������ن والآ

َر  نثاً. و�ُسوِّ
وا ال�سم�ض اإلهاً موؤ وجاريتيين الذين عدُّ

والأ

ف������ي منحوتاته������م ور�سومهم بهيئة رج������ل كهل عاقل، 

أ�سه هال������ة م�سعة، وفوق  مقطب الجبي������ن، تحيط برا

لوهية، ويخرج ج�سده  جبينه ط������وق وقرنان عالمة الأ

من وراء الجبال والغيوم. و�سيدوا له معبداً اأخذ �سكله 

خير في عهد اآخر ملوك مملكة عربايا، وكان مركز  الأ

مدينة »حطرا« ال�سيا�سي والديني. 

ى ومناة اللت في الو�شط مع الُعزَّ

 وتحتهم اأ�شد
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آرامية هي:  ألقاباً ا وَعَبَد �س������كان »حطرا«، اإلى جانب »�سم�سا«، ثالوث اإلهي يحم������ل اأفراده ا

لقاب ترمز اإلى ال�سم�ض 
َمرين: �سيدنا، وَمرتن: �سيدتنا، ومار َمرين: ابن �سيدنا. ويبدو اأن هذه الأ

لهة الثالثة كثيراً  )َمري������ن(، والقمر )َمرتين(، وابن ال�سم�ض والقمر )َمر َمرين(. وتظهر هذه الآ

َرت »َمرتين«  دعية و�سلوات وابتهالت ديني������ة. و�ُسوِّ
ف������ي الن�سو�ض المكت�سفة التي تت�سم������ن اأ

مر الذي يوؤكد  أ�سها، اأو يخرج ج�سمها من هالل، الأ أة يوجد هالٌل ف������وق را )�سيدتن������ا( بهيئة امرا

نها كانت تُعدُّ اإلهة للقمر. 
أ ا

أ�سه وخلفه هالل،  ر »َمر َمرين« على هيئ������ة �ساٍبّ قوي البنية تحيط هالة م�سع������ة برا و�ُس������وِّ

أنه اب������ن ال�سم�ض والقمر  ويخ������رج ج�سم������ه من هالٍل ثاٍن. ت�سير الهال������ة الم�سعة والهاللن اإلى ا

ويجمع بين �سفاتيهما، اإذ هو موجود في الليل والنهار. 

اإن ق�سي������ة »التثليث« هنا لي�ست جديدة في تاريخ ال�سرق القديم، فهي معروفة من التراث 

لف الثالث قبل الميالد ثالوث »اآن )اإله ال�سماء(، 
كادي، واأف�سل من مثَّلها منذ الأ ال�سومري – الأ

ر�ض(، واإنليل )اإله الجو والهواء(، وثالوث �سما�ض )اإله ال�سم�ض( و�سين )اإله القمر( 
واإنكي )اإله الأ

وع�ستار )اإلهة الحب والحرب والخ�سب(، ولها ما يماثلها في الح�سارة الم�سرية القديمة«. 

لهة الرافدية القديمة ع�ستار اإلهة الحب والحرب والخ�سب، لكن  كما عبد �سكان »حطرا« الإ

أتارغاتي�ض: ع�ستار  راميون في �سورية في الع�سر الروماني با�سم ا أترعتا« )عبدها الآ وه������ا »ا �سمُّ

�سد حيوانها المقد�ض وهي ترتدي  المقد�س������ة(، التي تُ�سور غالباً في بع�������ض المنحوتات مع الأ

على الن�سر والحلقة،  لبا�������ض ن�ساء الح�س������ر المتميز بطوله، وتم�سك بيدها المرفوعة نح������و الأ

له  نه كان لها مكانة مهمة لدى �سكان عربايا. وُعدَّ الإ
أ مر الذي يعني ا �سع������ار مملك������ة عربايا، الأ

رام������ي المعروف »بعل �سامين« )�سي������د ال�سموات( زوجاً لها، وبنوا لهم������ا معبداً م�ستركاً في  الآ

كبر فيه.  أن������ه كان الكاهن الأ أبا« الذي يبدو ا مدينته������م، كان م�سوؤولً عنه المدع������و »عجب بن ا

لهة »الالت« التي حظيت بالعبادة والتقدي�ض خارج �سبه الجزيرة  أترعتا« لدى العرب الإ ويقابل »ا

أي�ساً.  العربية، في تدمر والبتراء و»حطرا« ا

له ال�سومري »نرجال« اإل������ه الطاعون والعالم ال�سفلي بالتقدي�ض في »حطرا«، لكن  وحظي الإ

ت  غريقية »تيكة« اإلهة الحظ، التي ُعدَّ لهة الإ مع تحوير ا�سمه اإلى »نرجول«. وُجعلت زوجة له الإ

حار�سة للمدينة اإلى جانب نرجول الحار�ض للمدينة والمدافن، وكان لهما معبد في المدينة. 
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غريقي، و�ُسوِّر عاري الج�س������م وبيده هراوة، ويوجد على  ُعدَّ »نرج������ول« مطابقاً لهرقل الإ

�سد الذي قتله. واإن دلَّ هذا على �سيء فاإنما يدل على وجود تاأثير اإغريقي في 
�ساعده جلد الأ

مدينة »حطرا«. 

 كم������ا كان لنابو اإل������ه الكتابة والكتاب الرافدي القديم اأهمية ف������ي »حطرا«، وبُني له معبد 

خرى التي  لهة الأ لهة تدعى »�َسهي������رو«، اإلهة ال�سحر ونجمة ال�سبح. وم������ن الآ فيه������ا، ومعبد لإ

ل������ه »�َسَميا« الذي تذكره �س������ت كتابات اكتُ�سفت في  حظي������ت بمحبة وتقدير �سكان »حطرا« الإ

أو ال�سمو والرتفاع،  رامية ال�سم������اء ا »حط������را«، والموؤنث منه »�سميت������ا«. وتعني كلمة »�َسَميا« الآ

لذل������ك ُعدَّ »�َسَميا العلم«، اأما »�سميتا« فهي الراي������ة، وكان العلم رمز المملكة وقوتها، في حين 

الراية هي رم������ز المجموعات الب�سرية المكونة للدولة. وكان �سكان الح�سر ينظرون اإلى العلم 

نظرة مقد�سة، فهو رمز ال�سمود والن�سر، وله �سخ�ٌض يحمله وم�سوؤول عن حمايته من ال�سقوط 

أ�سها ن�سر وتحته  يدعى »رّب �َسَميا« اأي »�سيد العلم«. وكان علم »حطرا« يتاألف من �سارية على را

أكاليل  �سعة ثم ثالثة ا أ�سه هالة من الأ له ال�سم�ض »�سم�سا«، وتحي������ط برا ه������الل و�سورة ن�سفية لإ

أو ثالثة اأقرا�ض ترمز اإلى اإله ال�سم�ض.  ن�سر، واأحياناً ثالثة ن�سور با�سطة اأجنحتها ا

نها كانت مركزاً دينياً مقد�ساً تحج اإليه 
أ ويمكننا ال�ستنتاج من كثرة المعابد في مدينة »حطرا« ا

القبائ������ل العربية التي كانت تقيم في منطق������ة �سمالي بالد الرافدين لزيارة معبد اإله ال�سم�ض فيها 

له  أن������ه في ذلك �ساأن معبد الإ �ساحي والهدايا والنذور لها، �سا
خ������رى، وتقديم الأ لهة الأ ومعاب������د الآ

نباط، والكعبة في مكة. ودرَّ ذلك 
له »ذو ال�سرى« في البتراء عا�سمة الأ »بعل« في تدمر، ومعبد الإ

بنية والمعابد  عل������ى �سكان »حطرا« كثيراً من الفوائد القت�سادي������ة التي ا�ستخدموها في ت�سييد الأ

لهة. وما يوؤكد هذا ال�ستنتاج هو ت�سييد معبد �سم�سا على �سكل مكعب  ونح������ت تماثيل المل������وك والآ

لهة والحكام.  يمكن الطواف حوله من الخارج من ثالثة جوانب، وو�سعت لهذا الغر�ض تماثيل الآ

ول عن كل معبد رجل دين يحمل لقب »رّب بيتا«، اأي �سيد المعبد، ويعمل  وكان الم�سوؤول الأ

ف������كل« )كبير الكهنة(، و»كمرا«  تح������ت اإمرته مجموعة م������ن الكهنة لهم درجات، نذكر منها »الأ

)كاهن(، ثم »ق�سي�سا« اأي الق�سي�ض. 

نه كان رمز اإله ال�سم�ض الذي يعبر عن القوة 
وكان للن�سر مكانة �سامية في مملكة عربايا، لأ

وال�سيادة. لذلك نُِحتت له كثير من التماثيل، وُعدَّ �سعاراً لهذه المملكة. 
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أة في مملك������ة عربايا بمكانة مهم������ة تدل عليها  وتمتع������ت الم������را

التماثيل والمنحوتات والنقو�������ض التي تذكر ن�ساء من الطبقة العليا 

مي������رة »دو �سيف������اري« )ذات الجمال(  أ�سهرهن الأ في المجتم������ع، وا

ابنة المل������ك �سناطروق الثاني التي ُخلِّ������َدت بتمثاٍل تظهر فيه وهي 

حجار  ترتدي ثياباً فاخرة وعقوداً واأقراطاً من الذهب والف�سة والأ

مر الذي يوؤكد  أ�سطوانياً كبيراً، الأ أ�سها تاجاً ا الكريمة، وت�سع على را

مر نف�سه ينطب������ق على ابنتها  مكانته������ا الكبيرة في المجتم������ع. والأ

المدع������وة »�سمي بنت دو �سيفاري«. ويوجد ن�ٌض يذكر اأن تمثال »دو 

�سيف������اري« اأقامه لها �سديقها »ابن عب������د عجيلي بن �ستنبل«، الذي 

ي�ساً تمثالً لبنتها »�سمي«. يُع������دُّ هذا دليٌل اآخر على مكانة 
أ أق������ام ا ا

أة في مجتمعها، وعل������ى اأن ال�سداقة كان من الممكن اأن  ه������ذه المرا

مر الذي يدل على تقدم وانفتاح فكري  أة، الأ تقوم بين الرجل والمرا

في مجتمع مملكة عربايا. 

وتظه������ر الن�ساء العازفات للمو�سيقا في »حطرا« وه������نَّ يتمتعن بمكانة مهمة، فهناك تمثال 

أنا�سيد في المعبد،  المدعوة »�سمي بنت عجا«، التي كانت على ما يظهر عازفة مو�سيقا ومرتلة ا

آلة مو�سيقية بيدها الي�سرى( ما ياأتي:  اإذ نقراأ على قاعدة تمثال لها )تظهر فيه وهي تحمل ا

أبا كاهن  أ�ستطي ب������ن �سلوك اأقامه لها زوجها عج������ا بن ا »ه������ذا تمث������ال �سمي بنت عجا بن ا

أتارعتا«.  ا

أبهى  كم������ا يوجد تمثال لعازفة تدعى »قيمي بنت عبد �َسَميا بائ������ع الخمر«، اإذ �ُسوَِّرت في ا

أة كانت تتمتع  مر الذي يدل على اأن المرا آلة مو�سيقية كانت تعزف عليها، الأ حل������ة وهي تحمل ا

لهة  بحرية العزف والغناء الذي يدخل �سمن الحتفالت الدينية التي كانت تُقام على �سرف الآ

عياد والمنا�سبات الدينية.  في الأ

كان اأول م������ن زار موقع الح�سر حديثاً ودر�سه الطبيب البريطاني جون رو�ض  J.Ross في 
آثار المدينة القديمة، وو�سع مخططاً لها، حيث كان يعمل في  عامي )1836، 1838م(، وو�سف ا

أين�سورث في عام )1840م(، ثم  القن�سلي������ة البريطانية في بغداد. تاله مواطنه وليم فرن�سي�ض ا

تمثال من الحجر الكل�شي

لـ»دو �شيفاري، بنت الملك �شناطروق الثاني 

مع ابنتها �شمي. 
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أو�ستن هنري ليارد في عام )1846م(. وو�سف الموقع بالتف�سيل راولن�سون في كتابه المف�سل  ا

ثرية المنظمة  مبراطورية الفرثية الذي �سدر ع������ام )1873م(. اأما الحفريات الأ ع������ن تاريخ الإ

أثناء قيامه  لمانية، وذلك في ا أندريه من جمعية ال�سرق الأ لماني ڤالتر ا فكان اأول من قام بها الأ

آ�سور )قلعة ال�سرقاط( بين عامي )1903  �سورية القديمة ا أثرية في موقع العا�سمة الآ بتنقيبات ا

– 1914م(، وو�س������ع اأول مخطط ع������ام للمدينة. توقفت التنقيبات بعد ذلك حتى عام )1951م( 
حينم������ا ا�ستاأنفها فريق عراقي موؤلف من فوؤاد �سف������ر ومحمد علي م�سطفى ك�سف عن الق�سم 

كب������ر من المدينة، وم������ن بينها عدة معابد �سغيرة، وتوبعت التنقيب������ات في �سبعينيات القرن  الأ

حياء ال�سكنية  أ فريق اإيطالي بالتنقيب في الأ الما�س������ي من ال�سالحي. وفي عام )1987م( ب������دا

�سوار.  بت في عام )1990م( بعثة بولونية في منطقة الأ والقبور التي لم تُنقب بعد. ونَقَّ

اأظه������رت كل تلك التنقيب������ات والدرا�سات التي رافقتها، اأن المدين������ة بُنيت على �سكل دائرة 

يبل������غ قطرها نحو كيلومترين اثنين، بناًء على تقاليد ع�سكرية تمكن المدينة من تحمل حالت 

ع������داء. وقد اأحيطت ب�سور مزدوج يبلغ طوله نح������و )4 و6كم( يعلوه مئة  الح�س������ار ومقاومة الأ

وثالث������ة و�ستين برجاً للدفاع عنها وق������ت الح�سار، ويتاألف ال�سور من جدارين عر�ض كٍل منهما 

)3م و2.5م(، وارتفاعهما نحو ع�سرة اأمتار. وتف�سل بينهما م�سافة اثنا ع�سر متراً عند البوابة 

أربع بوابات. ويقع خلف ال�سور خندق ترابي يلف المدينة من جميع  ال�سمالية. وتخترق ال�سور ا

الجه������ات على بعد ن�سف كيلومتر من ال�سور، ويبلغ عر�س������ه نحو ثمانية اأمتار، وعمقه ما بين 

ول من القرن  أربع������ة اإلى خم�سة اأمتار. وبُني هذا ال�سور المح�سن على ما يبدو في الن�سف الأ ا

أربعة ع�سر، تغطي فيها م�ساحة  الثاني الميالدي. وكانت المعابد التي بلغ عدد المكت�سف منها ا

نح������و )2 و1( هكتار تك������ّون قلب المدينة )حرم مقد�ض م�سور بع������داه نحو )440 × 320م(، له 
بوابة رئي�سة في الجدار ال�سمالي واثنا ع�سر مدخاًل(، واأهمها المعبد الكبير المربع المخ�س�ض 

له »�سم�سا«، وهو بناءٌ �سخم م�ستطيل ال�سكل موؤلف من ق�سمين هما ال�سحن والحرم، يحيط  لالإ

ب������ه �سور توجد بوابة كبيرة في �سلعه ال�سرقي، وله اأح������د ع�سر باباً، وفيه اأقبية واأعمدة كبيرة 

يرتف������ع بع�سه������ا حتى ثالثين متراً، ويبلغ طول واجهته نحو مئ������ة وخم�سة ع�سر متراً فيها اثنتا 

ع�س������رة نافذة مفتوحة يبلغ ارتفاع بع�سها حت������ى ثالثة وع�سرين متراً. وقد بُني بحجارة كل�سية 

بنية  م�سذبة. كان هذا المعبد يكّون ُح�سناً ومالذاً ل�سكان المدينة قبل اإحاطتها ب�سور. ومن الأ

خرى الالفتة لالنتباه الق�سر الملكي الذي بُني عند بوابة المدينة ال�سمالية، ويبلغ طوله مئة  الأ
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مملكة عربايا: )المملكة العربية( 

أبراج  مت������ر وعر�سه �ستة وثالثين متراً. وتقع مداف������ن المدينة في ق�سمها ال�سرقي، وهي بهيئة ا

أندريه وجود اثنين و�سبعين منها، وك�سف ال�سالحي عن  أثبت ڤالتر ا مبني������ة بالحجارة الم�سذبة ا

أبنية الح�سر بهند�ستها الرائعة وتزييناتها ومنحوتاتها التي ت�سور  ت�سعة منها. وعموماً تميزت ا

�سرة الحاكمة ون�ساء  أة ب�سكٍل جميل، اإذ كان لها مكانة مهمة في المملكة، ول�سيما ن�ساء الأ المرا

العائالت الغنية والمتنفذة. 

مم المتحدة )اليوني�سكو( في عام  ت منظمة الثقافة والتربية والتعليم التابع������ة لالأ ع������دَّ

)1985م( »حطرا« اأحد مواقع التراث العالمي التي يجب المحافظة عليها. لكن ع�سابات 

رت كثيراً من  رهابية احتلت في منت�سف ع������ام )2014م( المدينة ودمَّ جرام الإ القت������ل والإ

آثارها. وبقيت تحت �سيطرتها حتى عام )2017م( حينما حررها الجي�ض العراقي.  ا
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لهام,  توؤدي المو�سيقا دورًا مهمًا في حياتنا, فهي تقدم لنا المتعة وال�سلوان النفعالي والإ

يع���دَّ الت���ذوق للمو�سيق���ا عاماًل من عوام���ل ان�سجامنا النفعالي والعاطف���ي. وعلى الرغم من 

وج���ود اأنم���اط متعددة في المو�سيقا, حي���ث المبادئ التي تنطبق عل���ى المو�سيقا الكال�سيكية 

ومو�سيق���ا الج���از, ل تنطب���ق على مو�سيق���ا »الراب« و»ال���روك« مثاًل من حيث ارت���كاز المو�سيقا 

يحائي���ة اأكثر م���ن تركيزها عل���ى الهارموني  الحديث���ة عل���ى اإيقاع���ات الرق����ص التنويمي���ة الإ

نم���اط من حيث  والتاآل���ف اللحن���ي النغم���ي, يظل هناك ق���در كبير من التداخ���ل بين هذه الأ

تاأثيره���ا النفعال���ي والمزاجي لدى المتلق���ي على اختالف خلفياته. ومن ث���ّم يمكننا القول 

اإن المو�سيق���ا وحده���ا هي الق���ادرة على ال�ستمرار في التعبير عن ال�سع���ور حينما تبلغ م�ساعر 

لفاظ.  ن�سان حدًا ل ي�ستطيع معه التعبير عنها بالأ الإ

املو�سيقا كمحاكاة للطبيعة

ب�س������كل عام, تكّون المو�سيقا جزءاً مهم������اً في تكوين خبرات �سارة في حياة معظمنا, ولي�س 

أي�ساً  المق�س������ود هنا المو�سيقا الخارجية التي ن�سمعها باآذاننا فح�سب, بل المو�سيقا الداخلية ا

أنغاماً توحي بتخيالت مو�سيقي������ة ال تقل متعة عن  الت������ي ن�سمعها ف������ي روؤو�سنا والتي تعطين������ا ا

معاذ قنبر

اآفاق المعرفة

املو�سيقا من منظور علم النف�س
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المو�سيقا من منظور علم النف�س

م������ر الذي يجعل بع�ض النا�ض يحتفظون بلح������ن في روؤو�سهم بتف�سيل  التخي������الت الب�سرية، الأ

رادية قد ل تكون  دراك الح�سي لها. وعلى الرغم من اأن التخيالت المو�سيقية الإ وحيوية دون الإ

�سخا�ض غير المو�سيقيين، اإل اأن الجميع تقريباً يمتلكون تخيالت مو�سيقية  متوافرة ب�سهولة لالأ

أو اأ�س������وات نعيدها بين حين واآخر. فقد تكيفت الجملة الع�سبية  لاإرادي������ة على �سورة نغمات ا

ن�س������ان �سمن اإطار الظروف الطبيعي������ة المحيطة، وهي بيئات متنوع������ة اأدى فيها العن�سر  لالإ

�سوات المحيطة  ن�س������ان، اإذ كان لالأ برز ف������ي تنبيه الإ
ال�سوت������ي واإيماءات������ه المختلفة الدور الأ

أداة  ن�س������ان تاأثير بارز ف������ي اإدها�سه وردود فعله على العالم المحي������ط، بذلك غدا ال�سوت ا بالإ

تعبيرية ناتجة عن حالت ذاتية اأو م�سادر مو�سوعية خارجية، بمنزلة جزء جوهري من التطور 

أ�سا�ساً جينياً في مورثاتنا. ذلك  ن�سان، وهو اأمر نجده قد تر�سخ ب�سفته ا التكيف������ي الرتقائي لالإ

أ�سكاله، يثير حالت طبيعية لي�ست بعيدة  اأن تاأثرن������ا باللحن وال�سوت على اختالف تراكيب������ه وا

أ�س�ض غريزية  آلياته النفعالية، اإلى درجة تجعلنا ل ن�ستبعد وجود ا ن�سان القديم بكل ا أبداً عن الإ ا

ثر الخا�ض  للمو�سيقا، فتاأثيرها ل يتعدى الجانب الخارجي ال�سوتي فح�سب، بل نجد بدايات الأ

يق������اع في خب������رة الجنين المبكرة ب�سربات قلب اأمه، ويب������دو اأن المو�سيقا بنب�سها المماثل  بالإ

ثر الملطف نف�سه في الطفل الر�سي������ع، ولعل لذلك التاأثير  م، لها الأ لدق������ات �سربات قل������ب الأ

لحان ح�سب  النفعال������ي نف�سه »بالحزن، والتوتر، والطماأنينة، والفرح...« الذي ت�ستثيره فينا الأ

أو ال�سيئة لكل فرد فينا، اإذ لي�ض من ال�سروري اأن تكون هذه الدقات  الخبرات الطفلية الجيدة ا

ن�سان������ي يمكنها اأن تهدئ الر�سع ال�سغار  مو�سيقي������ة بحتة، فاأي دقات ت�سابه �سربات القلب الإ

يحائي الذي يعيدنا  يقاعات جانبها الإ واأن تخف�������ض من معدل ال�سراخ لديهم، ذلك اأن لتلك الإ

م، ومن ثمَّ ف������اإن اأحد اأهم جوانب التاأثير التعبيري النفعالي العالي للمو�سيقا يتجلى 
لرح������م الأ

أو البيئة المحيطة بالفرد، وذل������ك ل يقت�سر على المو�سيقا  ف������ي محاكاتها لعنا�سر الطبيع������ة ا

لت التي تعطي النطباع ب�سوت الطبيع������ة على اختالفها ب�سكل  لكتروني������ة الحديث������ة اإذ الآ الإ

تقني بارع، بل اإننا نجد �سدى لذلك في المو�سيقا الكال�سيكية، فبيتهوفن نف�سه، فتنته ت�سوير 

اأحداث خارجي������ة بطريقة مو�سيقية، حيث و�سع ال�سيمفوني������ة ال�ساد�سة التي اأطلق عليها ا�سم 

أه بيتهوفن  ورك�سترالية الت�سويرية. وما  بدا ول للمو�سيقا الأ »الريفية« الت������ي تعبر عن المثال الأ

أ�سا�سياً في  أ ا في �سيمفونيت������ه ال�ساد�سة بو�سفه عماًل ا�ستثنائياً، اتخذه بريلي������وز فيما بعد مبدا

عمله، وتعد �سيمفونيته »الفانتازية« مثالً مده�ساً على التقدم الذي اأحرزه موؤلفو القرن التا�سع 

ع�سر في مجال الو�سف الت�سويري. 
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وهن������ا يمكننا التحدث عن ثالث������ة م�ستويات للترابط الذي تحدث������ه المو�سيقا على م�ستوى 

المحاكاة والتاأثير النفعالي:

أ�سا�سية في عمليات  كثر ا 1- فعند الم�ستوى الأ

المحاكاة المبا�س������رة، اأي الم�ستوى البدائي، تكون 

للمو�سيق������ا قوتها في اجتذاب انفعالتنا من خالل 

�س������وات الم�ستقة من البيئة  محاكاة خا�سة مع الأ

التي تكون مثي������رة لهتماماتنا الغريزية الخا�سة، 

�سوات على محاكاة اأغاني الطيور،  وت�ستمل هذه الأ

قدام، وزئير الحيوان، والمطر المت�ساقط،  ووقع الأ

لم والن�سيج  �سوات المياه والرعد، و�سرخات الأ ولأ

نفا�ض ونب�ض القل������ب المنفعل... ولي�ض من ال�سروري اأن نتعلم كيفية ال�ستجابة لهذه  متقط������ع الأ

�س������وات، ذلك اأن جهد ال�ستثارة الطبيعي الخا�������ض بها قد يكون فطرياً متداخاًل �سمن بينية  الأ

جهازن������ا الع�سبي المتاأثر تكيفياً باأ�س������وات الطبيعة من حوله. فاإن اأخذن������ا مثاًل محاكاة �سوت 

أوب������را »وليم تل«، اإذ ُدِفَع بالمو�سيقا  أو »رو�سيني« في ا أوبرا »فيردي« »ريجوليتو« ا العا�سف������ة ف������ي ا

لت  اإل������ى الذروة ثم تتال�س������ى تدريجياً، كما �ساأن العا�سفة تماماً. نجد اأن ال�ستخدام المكثف لالآ

�سوات القوية للعا�سفة و�سوت الرعد، ت�ستثير  يقاعية مثل التمبان������ي وال�سنج التي تحاكي الأ الإ

ب�س������كل وا�س������ح في المتلقي عنا�سر الخوف وزي������ادة النب�ض، ثم الراح������ة المترافقة عن ال�سعور 

م������ان. وعلى نحو مماثل، يمكن اإ�سفاء نوع من الهدوء وال�سكينة النفعالية على م�سهد رعوي 
بالأ

لت النفخية الخ�سبية منها الفلوت مثل عمل جورج زامفير ال�سهير  حي������ث ال�ستخدام المريح لالآ

يقاعات المريحة المتناغمة كما ف������ي ال�سيمفونية ال�ساد�سة »الرعوية«  أو الإ »الراع������ي الحزين«، ا

لبتهوفن، وفي مثل هذه الحالت يعتمد التاأثير الذي تحدثه فينا المو�سيقا على اإثارتها للذكريات 

�سوات المرتبطة بالبيئة اإذ تحرك مزاجنا اللحظي من خالل هذه الروابط الغريزية 
الخا�سة بالأ

بطبيعتنا.

هنا يمكن التكلم عما بات ي�سمى بالمو�سيقا الت�سويرية التي يمكن اإرجاعها اإلى ت�سنيفين:

ول تحت عنوان الت�سوير الحرفي: فحينما يرغب الموؤلف في تقليد  1- ينطوي ال�سنف الأ

آلة  ي ا أو لأ أو البيانو، ا ورك�سترا، ا �س������وت اأجرا�ض الكنائ�ض مثاًل فاإنه يكتب اأ�سواتاً مح������ددة لالأ

جورج زامفير
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جرا�������ض الكنائ�ض، نذكر مثاًل تقليد ريت�سارد �ستراو�ض ل�سوت  يمك������ن اأن ت�سدر �سوتاً �سبيهاً لأ

أو تقلي������د كور�سكوف ل�سوت النحلة في عمله  غنام في اإحدى ق�سائده ال�سيمفونية، ا ثغ������اء الأ

»النحلة الطنانة«.

كثر �سعرية:  قل حرفية والأ 2-  اأما ال�سنف الثاني من المو�سيقا الت�سويرية فهو ال�سنف الأ

هن������ا ل توج������د محاولة لو�سف م�سهد معين اأو حادثة، ومع ذلك ف������اإن حالة خارجية تثير لدى 

الموؤل������ف اأحا�سي�ض معينة يرغ������ب في نقلها اإلى الجمهور المتلقي، ق������د تكون الغيوم اأو جمال 

أو البحر...  ولكن بدلً من تقليده������ا حرفياً، يتلقى المرء ن�سخة مو�سيقية �سعرية عن  الري������ف ا

الظاه������رة كما انعك�ست في ذه������ن الموؤلف، ولذلك تاأثير رفيع للمو�سيق������ا على المتلقي تجعل 

أكثر تحرراً)1(، ويكف������ي اأن نذكر عمل »المحيط – لمير« للمو�سيقا الفرن�سي ديبو�سي  الخي������ال ا
لنعرف هذا التاأثير الخالب للمخيلة.

2- في الم�ستوى الثاني »التداعيات عبر الحوا�ض«: نرى تركيباً اأعلى في م�ستوى الترابط، 

اإذ تعط������ي المو�سيق������ا �سكاًل م������ن التمثيل 

أو الب�س������ري، مثل  المج������ازي المكان������ي ا

اللح������ن الخا�ض بالعاطف������ة الثنائية ذات 

أو اللوعة الناتجة عن  النزع������ة المتعاطفة ا

أو األحان ال�سالم الوطني  الحب المفقود، ا

الذي يت�سم بالدللة على العزم والت�سميم 

النبيل، كذلك المقطوعات البطيئة الغنية 

بالتاآلف اللحني الموؤثر والحزين المملوء 

داجيو« نذكر  لوان القاتمة كما في »الأ بالأ

منها على �سبي������ل المثال اأداجيو »�سمويل 

باربر« في المو�سيقا المعا�سرة، واأداجيو 

ألبينوني« في ع�سر المو�سيقا الباروكية.  »ا

ومن الم�ساهد المو�سح������ة لهذا الترابط 

أوب������را »�سيغفري������د« لفاغن������ر، اإذ تحاول  ا

»ميمي« اأن تنقل خبرة الخوف اإلى البطل 

�شمويل باربرال�سغير ال�ساذج »�سيغفريد«.
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ح�سا�سات ال�سمعية من جهة،  اإن دور المو�سيق������ا هنا يكمن بالقي������ام بعمليات و�سيطة بين الإ

حداث التاأثير النفعالي المطلوب. وقد تت�سم  ح�سا�سات الب�سرية من جهة اأخرى، وذلك  لإ والإ

زرق مثاًل يرتبط بالبرودة  بع�ض هذه ال�ستعارات والمجازات باأنها مراوغة ومتغيرة، فاللون الأ

فع������ال المكفوفة، ومن هنا ا�ستقاق م�سطلح مو�سيقا »البلوز« التي  والف������راغ والكاآبة، ومن ثّم الأ

ن�ساني هو اأحد  ت�سير اإلى مو�سيقا الجاز الهادئة مكبوحة النفعال. اإن ثراء التفكير المجازي الإ

م�سادر تذوقنا للمو�سيقا.

مر هنا  أو التعلم« اإذ يتعلق الأ �سراطات الترابطية ا أم������ا العن�سر الثالث: فهو عن�سر »الإ 3- ا

�سا�ض المرتبط بالجاذبية النفعالية للمو�سيقا، اأي بتلك الترابطات التي تقوم  ب�س������كل كبير بالأ

ثر طويل المدى وثيق ال�سلة بهذا النوع لنوع من  بي������ن �سماعنا ال�سابق لمقطوعات معين������ة، والأ

أو الخبرات المتعلم������ة والمكت�سبة، وغالباً ما يحدث ذلك في  الترابط������ات، اإذ اإثارة الذكريات ا

لح������ان تثير ال�سجن والحنين للما�سي، اإذ نجد كبار 
غن������اء المغنيين في الحفالت المو�سيقية لأ

ال�سن من الجمهور ي�ستمتعون غالباً بهذا النوع من الغناء، وقد ان�سابت دموعهم متاأثرين بفعل 

أيامهم الخوالي. غنيات التي تنتمي اإلى ا
تلك النفعالت القوية التي اأحدثتها فيهم تلك الأ

التاأثري االنفعايل للمو�سيقا

ف������ي كتابه »اللحن المالزم للعقل- تجارب تحليلي������ة نف�سية في الحياة والمو�سيقا« كتب ثيودور 

لحان الت������ي تدور في عقلك، قد  لحان في �سبر ال�سخ�سي������ة موؤكداً فكرة اأن الأ راي������ك ع������ن دور الأ

أو المكبوتة، والطبيعة النفعالية  تعط������ي المحلل النف�سي مفتاحاً للولوج اإل������ى العواطف المكبوحة ا

الال�سعورية التي يعي�سها كل واحد مّنا، ففي هذا الغناء الداخلي، ل يك�سف �سوت الذات مجهولة 

أي�ساً الرغبات والدوافع، على نحو يجعلنا نرى في المو�سيقا  مزجة والنزوات العابرة وح�سب، بل ا الأ

العر�سي������ة التي قد ترافق تفكيرن������ا الواعي في بع�ض الحالت، بو�سفها لزمة نكررها دون معرفة 

أ�سا�ساً لحالت  أبداً، بل يكمن وراءها دوال تكّون ا أنه������ا م�ساحبة لي�ست اتفاقية اأو عر�سية ا �سببه������ا، ا

لم�ست رغباتنا واأيقظتها لتعبر عن نف�سها بطريقة ت�سعيدية ُملطفة. 

نها  كثر مما تتحدث اإلى ال�سع������ور الواعي، لأ
اإن المو�سيق������ا تتح������دث اإلى الم�ساعر الداخلي������ة اأ

لغ������ة مج������ردة ل تعبر عن حقائق محددة، واإنما تثير في الم�ستم������ع حالت نف�سية مختلفة وتحرك 

الذكريات. اإن المو�سيقا – من بين جميع الفنون- تتيح بطبيعتها للفنان اأن يحرر عقله تحريراً كاماًل 
.
)2(
�سلوب الفني هو ق�سمات الروح« من التقييد المادي والفكري للعالم. اإذ قال باخ قديماً: »الأ
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وغالب������اً ما يكون العمل المو�سيقي اعترافاً كاماًل و�سريحاً كالحلم �سواء ب�سواء. نذكر على 

�سبي������ل المثال ال�سيمفونية الخيالية لبريليوز، التي يتجلى لن������ا �سدقها الكامل حين تتبع حياة 

أيزولده( التي تو�سح  أوبرا )تري�ستيان وا الموؤلف، كذلك نالحظ ما تثيره فينا اأعمال فاغنر مثل ا

لنا ق�سة غرام الموؤلف نف�سه بماتيلدا فيزونديك، حتى كاأن فاغنر يبوح لنا باعتراف تف�سيلي 

عن عواطفه. وكثيراً ما نح�ض بحاجة موزارت الملحة اإلى اأن يذوب في تجربة ع�سق تنب�ض بها 

مقطوعاته المو�سيقية. 

أو الحيوية، الح�سرة  اإن المو�سيقا وفق هذا المنظور، تعبير في لحظات مختلفة، عن الهدوء ا

أو البهجة. اإنها تعبر عن كل حالة من الحالت النف�سية في تنوعها، وقد  أو النت�سار، الغ�سب ا ا

كثر تاأثيراً في  تعبر عن اإح�سا�ض ل يمكن اأن يترجم اإلى لغة من اللغات، لذلك تمثل الجانب الأ

�سخ�سيتنا، ومهما ذهب بع�ض المو�سيقيون المحترفون من اأن المو�سيقا تت�سمن معنى مو�سيقياً 

�سرفاً ول يمكن التعبير عنها بالكلمات، فاإن غالبية الم�ستمعين والمو�سيقيين الموهوبين الهواة 

والمبدعي������ن، يبحث������ون عن كلمات دقيقة يربطونها بردود اأفعاله������م حيال المو�سيقا، لذلك قد 

أكثر  أي�سر  فهماً من بيتهوفن، وهذا ما يجعل بيتهوفن تحديداً ا نج������د دائماً ت�سايكوف�سكي مثاًل ا

ن تنويعاته اللحنية تذهلنا في كل مرة بم������ا تقدمه من تعبيرات ل يمكن توقعها في  تاأثي������راً، لأ

ولى ل�سيمفونية بيتهوفن التا�سعة، اإنها م�سوغة 
ولى. لناأخ������ذ مثاًل الثيمة الرئي�سية الأ المرة الأ

كما هو وا�سح من عنا�سر لحنية مختلفة، اإنها ل تقول �سيئاً واحداً فح�سب، ومع ذلك فاإن اأي 

�سخ�ض ي�ستمع اإليها ينتابه �سعور بالقوة والمتانة، وهذا ل ينتج عن عزفها ب�سوت عال فح�سب، 

بل عن القوة المتاأ�سلة بطبيعتها، وهي القوة التي �سبغت ع�سر بيتهوفن و�سوبرت وبرامز. اإن 

ق������وة الثيمة وحيويتها يكونان لدى الم�ستمع المتلقي انطباع������اً باأن حالة من الفعالية ال�سديدة 

. وهنا قد ن�سبه المو�سيق������ا بالرواية، با�ستثناء اأن اأحداث الرواية يمكن الحتفاظ 
)3(
ق������د ُخلقت

حداث  نها تقدم �سوراً ح�سية مبا�سرة يمكن التماهي معها، اأما »الأ أ�سهل، لأ بها بالذهن ب�سكل ا

أكثر تجريدياً، وعملية جمعها ف������ي المخيلة لي�ض اأمراً �سهاًل كما  المو�سيقي������ة« فهي بطبيعتها ا

�سخا�ض ف������ي الق�سة، هو اللحن،  ه������و الح������ال في قراءة الرواية، فال�س������يء الذي يحل محل الأ

وتاأثي������ره يكون بمدى قدرته التعبيرية. اإن اللحن هو ال������ذي ير�سد الم�ستمع، وهو الذي يُحدث 

التاأثي������ر النف�سي المطلوب. فكل مقطوعة مو�سيقية جيدة يج������ب اأن تعطينا اإح�سا�ساً بالتدفق 

وال�ستمرارية بدءاً من اأول نغمة حتى اآخر نغمة.
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أ�سا�سياً  اإن المو�سيقا الجيدة ينبغ������ي اأن تعطي النطباع بالتدفق الدائم، وذلك يكّون جزءاً ا

م������ن ماهيتها. وذلك يكّون البداية والنهاي������ة لكل موؤلف مو�سيقي، والخلود والنطفاء لكل عمل 

طف������ال التي تنتمي اإلى ثقافات مختلفة في 
مو�سيق������ي ت�سترك في ذلك حتى اأغاني هدهدة الأ

يقاعية، التي تحاكي التنف�������ض البطيء الخا�ض ب�سخ�ض ما م�ستغرق في  �س������كال اللحنية والإ الأ

على تعمل على زي������ادة معدل �سربات القلب، ومن  �سرع والأ الن������وم. وقد تبي������ن اأن المو�سيقا الأ

أو  يق������اع المتكرر اأن يحدث ح������الت ت�سبه الخدر ا ث������م تعطي اإح�سا�س������اً بال�ستثارة، ويمكن لالإ

مر اإلى 
أو البتهاج الغامر. وقد يُع������زى هذا الأ حيان اإل������ى الن�سوة ا

الغ�سي������ة ت�س������ل في بع�ض الأ

�سوات بطريقة تجعلها قادرة على  أو ترجيع اأ�سداء الأ الدوائر الع�سبية التي تعمل على ترديد ا

أو اإحداث حالت كهربائي������ة مماثلة للت�سنجات ال�سرعية،  اإنت������اج التغييرات ف������ي كيمياء المخ، ا

يقاعات العالية المتكررة. وقد تقوم هذه التغيرات بدورها في  ول�سيم������ا في المو�سيقا ذات الإ

أو لنقل تتيح المجال لتحييد الرقابة الممثلة بال�سلطة  أو اإطالق ال�سلوك ال�ستثنائي،  ا تحري������ر ا

على، وقد نرى ذلك في ال�سلوكيات الج�سدية المتماهية مع الحركات ال�ساخبة  نا الأ الكابتة لالأ

أو  أو الغ�سية الدينية ذات الطبيعة ال�سوفية، ا يحاءات الجن�سية، ا يقاعات المو�سيقية ذات الإ لالإ

الرق�سات الحربية التي تت�سم اأحياناً بالتطرف والعنف.

لح������ان المختلفة تح������دث زيادة في مع������دل النب�ض فيم������ا بين ال�سفر  وق������د تبين اأن الأ

و15 نب�س������ة في الدقيقة، ه������ذه الزيادات ترتبط على نحو وا�س������ح بالمزاج اللحني الخا�ض 

بالمو�سيق������ا، اإذ لوح������ظ في درا�سة المو�سيق������ا الكال�سيكية مثاًل، ح������دوث قفزة مفاجئة في 

كثر اإثارة في المقطوعة مثل الحركات المفاجئة دون تمهيد،  مع������دل النب�ض خالل المدد الأ

وخالل الزي������ادة التدريجية في ال�سدة، كما لوحظ معدل النب�������ض حين العودة اإلى التاآلفات 

لوان المو�سيقية  النغمي������ة الخافتة والمتناق�سة تدريجي������اً في �سدتها. وهذا ينطبق عل������ى الأ

أو  باختالفها، فقرع الطبول ب�سكل منتظم بالغ ال�سدة كما يحدث مثاًل في الرق�ض الطق�سي ا

غاني الدينية،  مو�سيقا الروك  القبلي، وال�ستعرا�سات الع�سكري������ة من خالل المار�سات، والأ

ن مدخاًل  أو الغ�سية، ذلك لأ ال�ساخب������ة... يمكنها اأن تحدث حالت اإيحائية �سبيهة بالغيبوبة ا

يقاعات الكهربائية للمخ  ح�سي������اً �سديداً وح������ركات ع�سلية قوية ي�سرعان بال�سيطرة عل������ى الإ

يحائي، وينتج عن ذلك  مع التداعيات التي يبعثها ف������ي اإيقاظ المكبوتات ب�سكلها الرمزي الإ

يحاء قد ت�سل اإلى درجة الن�سوة. ول�سنا بحاجة اإلى  رادة، ورفع م�ستوى القابلية لالإ فقدان لالإ
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أكثر الرق�سات ذات الرتم الحركي  �سفل من الج�سم الذي يرافق ا الق������ول اإن تحريك الجزء الأ

العال������ي من الممك������ن اأن يرفع من م�ستوى ال�ستثارة الجن�سية حت������ى في ظل غياب التالم�ض 

الج�سم������ي المبا�سر. ولعل لذلك تف�سير لحالت التعلق اله�ستيري لدى بع�ض المراهقين بهذا 

يقاعات الم�ساحبة لها.  اللون من المو�سيقا والإ

كثر رقياً من المو�سيقا من بع�ض الدللت الجن�سية، عالقات  �سكال الأ كذل������ك ل تخلو الأ

الحب الثنائية في اأوبرات فاغنر على �سبيل المثال. كذلك فاإن ال�سوت المنطوق الذي ي�سدره 

أي�ساً، فمغنو طبقة »البا�ض« و»الباراتون«  وبرا اأو غيرهم تكون له دللت������ه البدائية ا مغن������و الأ

وبرا من  مثاًل، يوحون مبا�سرة بالقوة وال�سيطرة الذكورية، في حين يحاكي �سوت مغنيات الأ

طبقة »ال�سوبرانو« ال�سرخات الحزينة الموا�سية، ومغنو طبقة »التينور« لديهم كفاءة محاكاة 

لم المتعلقة بالغيرة –الندم – الذن������ب، وكل ما من �ساأنه اأن يرجعنا اأوديبياً اإلى  �سرخ������ات الأ
�سوات عالي������ة الدرجة باأنها ت�ستمل على �سو�ساء  ال�سلط������ات الكابتة ال�ساحقة. كما تتميز الأ

أق������ل فال يمكن الت�سوي�������ض عليها، لذلك تُنقل عل������ى الهواء ب�سكل اأف�س������ل. وتميل مثل هذه  ا

خرين. وال�سحايا  غاث������ة البطولية لدى الآ ن تبدو حزينة ومكتئبة تثير غرائز الإ �س������وات لأ الأ

�سرار من طبقة  وبرا هم عادة من طبقة ال�سوبرانو والتينور، في حين يكون الملوك والأ في الأ

أو الباريتون، ولعل القوة الم�ستحوذة على الم�ساعر الخا�سة بالم�ساعر القوية  البا�ض العميق ا

والجيا�س������ة ق������د تكون وراء ح�سول مغني ال�سوبرانو والتينور عل������ى ال�سهرة والجوائز في دور 

وبرا اأكثر من غيرهم.  الأ

أو المتوالي������ة الخا�سة بالنغمة المتغيرة التي  وم������ن جهة النغ������م المجرد، نجد اأن المتتابعة ا

�سا�سية ثم تع������ود اإليها، توؤدي دوراً بارزاً في اإحداث التاأثير 
أو اآخر عن النغمة الأ تبتع������د ب�سكل ا

النفعالي المطلوب، وقد نجد هذا في تحليل ال�سكل الخا�ض بقالب »ال�سوناتا« من خالل خلق 

أ ال�سونات������ا ب�سكل نموذجي بمرحلة »العر�ض« التي تعطي نوعاً  عملي������ة التوتر ثم اإبعاده، اإذ تبدا

أو الرتقاء اإذ يقّدم فيها ال�سراع والتوتر  م������ن التزان النف�سي، ثم تتحرك نحو مرحلة التطور ا

أو المقط������ع النهائي للحن الذي يقّدم من خالله  �سا�سية ا المرتفعي������ن، لتنتهي بالعودة للثيمة الأ

.
)4(
الت�سريف النفعالي لال�سطرابات ال�سابقة

❁❁❁
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اإن التجربة المو�سيقية هي تجربة ذاتية بالنهاية ، اإنها تجربة اإيقاع يدخلنا في حالة فريدة 

ح�سا�ض المجرد لما قبل اللغة، اإلى مرحلة كنا ننظر  من التوحد مع عالمنا الداخلي، تجربة الإ

فيه������ا اإلى الكون فنرى تاألق نجومه، ونتماهى مع امت������داد مجرتنا باإيقاع ي�سعب اليوم اأن نراه 

م������ع التلوث ال�سوئي الذي ج������اءت به التكنولوجيا الحديثة. ونحن اليوم غالباً ما نتوحد مع ما 

ن�سم������ع من خالل ال�سوء الخافت، اإذ كانت الم�ساع������ر مع الكون ل زالت في بداياتها المجردة 

أنه يتعامل  التاأملية، بل اإننا قد نتوحد مع عوالم ح�سابية �سرية، فمن ي�سمع المو�سيقا ل يدرك ا

أن������ه بزيادة اندماجه يعود اإلى عالم������ه الذاتي، الذي ينعك�ض فيه  أنه ل يدرك ا م������ع اأرقام، كما ا

التناغم الكوني العظيم.
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ينظ���ر النا����س بكل اإعجاب اليوم اإلى ال�ص���رح ال�صامخ الذي �صّيده الط���ب على مّر الع�صور، 

وهو يطّل على المجتمع بناًء متينًا اأ�صا�صه الم�صاهدة والمالحظة، ويزيده الفكر ن�صجًا وفهمًا، 

وُتغنيه التجارب و�صوحًا بالمقارنة واال�صتق�صاء.

حالم، تختف���ي وراء واجهته المنتظمِة بديعِة الزخ���ارِف اأ�صراٌر ومجاهيل  ر االأ ولكن���ه كَق�صْ

َتكم���ُن ف���ي اأركانه المظلمة الت���ي لم ي�صل اإليها النور بعد، فُترعب الزائ���َر الطارئ. اإال اأن هذه 

ركان المظلم���ة يعرفه���ا اأ�صح���اب الق�ص���ر ومن اعت���ادوا زيارته، فال تخيفهم بق���در ما تكّون  االأ

تحّديًا لهم َيحّثهم على المزيد من االّطالع عّما يدور في زواياه البعيدة.

�إن �لبحث �لعلمي في عالم �لطب هو �لذي حّل كثير�ً من �لم�شكالت و�أجلى معظم ما كان 

أ�شا�شية في حياة  نها تم�ّس �أمور�ً � أبرز �إلى �لوجود م�شائَل �أخرى �أكثر عمقاً، لأ غام�ش������اً، ولكنه �

أنهم بدوؤو� ي�شلون �إلى تبا�شير حّل ُعَقدها �بتعَد عنهم �أفق �لروؤية،  �لنا�س، وكلما ظّن �لباحثون �

وكاأنهم يجرون ور�ء �شر�ب.

خيرة،  لي�������س بوّدي �أن �أذكر �لبحوث و�لك�شوف �لتي تميزت بها �لعلوم �لطبية في �ل�شنو�ت �لأ

ن�شان �إلى �لعالم  أثر بلي������غ في مجتمعاتنا، وفي نظرة �لإ عل������ى �لرغم من عظمتها، وما خلّفته من �

�لذي يحيط به، وما �أ�شَفته من بريق على مهنة تُعّد من �أقدم �لمهن �لتي ر�فقت تطّور كل مجتمع، 

فحيثما ُوجد �إن�شان متاألم معّذب ُوجد من يو��شيه وي�شع خبرته تحت ت�شرفه لتخفيف �آلمه.

د. مروان المحا�سني

اآفاق المعرفة

الطب يف م�شارات ال�شفاء
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أو العّراف  أ�سا�سها ال�سحر، حين كان الكاهن ا وّد القول اإنَّ ِلمهنة الطب �سحراً، بل ا
أ ولكن������ي ا

أو با�سم ال�سياطين، اإذ لم يكن ال�َمَر�ض في نظرهم �سوى  لهة ا
يعال������ج وي�سفي المر�سى با�س������م الآ

لهة، حتى  ئه على الآ و لتجرُّ
أ ن�سان في مخالفته الطقو�ض الدينية، ا أَثٍر للعقاب الذي ا�ستحقه الإ ا

أنه تح������ت تاأثير �ساحٍر قوي ل ي�ستطيع تخلي�َسه من �سحره  أو ا ا�ستح������ق اأن يحّل غ�سبُهم عليه، ا

اإل �ساحٌر اأقوى.

غريق عل������ى اإعادة النظر ف������ي الح�سارات الت������ي �سبقتهم، وحاولوا  أ الإ وحت������ى حي������ن تجّرا

لهة  اإخ�ساعه������ا للمقايي�ض العقالنية، فاإنهم بقوا خا�سعين مدًة طويلة لمفهوم الرتباط بين الآ

والمر�س������ى من الب�سر، فكان ال�سف������اء ل يُمنح للمري�ض اإل وهو نائم م�ست�سلم في ظّل المعابد. 

أ هو اأي�ساً يخ�سع للنواظ������م العقالنية، فكان  ث������م كان اأن ارتب������ط الطب بالفل�سفة، اأي اإنه ب������دا

أو الحكيم يمار�ض الطب ب�سفته اأحد العلوم التي تهتم بها الفل�سفة، بل ب�سفته اأعلى  الفيل�سوف ا

م�ستوى من هذه العلوم.

أبقراط حت������ى تعّمقت جذور الفكر في عال������م الطب، وبُدئ بنبذ  أ�سرق������ت �سم�ض ا وم������ا اإن ا

بقراط طبَّه على الم�ساهدة، وعلى المحاكمة وتحليل المعطيات، 
أ الخراف������ات والتاأويل، اإذ بنى ا

أ�سا�سه������ا المنطق، ويعتمد على  مرا�������ض مناق�سًة مو�سوعية ا بحي������ث اأ�سب������ح الطبيب يناق�ض الأ

الخبرة وعلى الختبار. واإن طبَّنا الحديث مازال يعتمد في نظرته وفي منطلقاته، وفي طرائقه 

أبقراط، وهي حية بعد خم�سة وع�سرين قرناً. �سا�سية تعاليَم مدر�سة ا الأ

ت جميع الميادين  خي������رة قد �سهدت غلياناً لِفتاً في الك�س������وف الطبية عمَّ
اإن ال�سن������وات الأ

�سا�سي������ة والتطبيقية، ولول لجوء الفكر الطبي اإل������ى النتقاء من هذه المعلومات، بدَل قبول 
الأ

طباء في ال�سيل الجارف من الك�سوف الجزئية التي تُن�سر كل يوم في جميع  تراكمه������ا، لََغِرَق الأ

أم������ام تناق�سات لبد منها في مثل هذا  أنح������اء العالم، ولَحلّت البلبلة في ممار�ساتهم اليومية ا ا

العدد ال�سخم من البحوث.

ولعل اأهم التطورات التي تعنينا اليوم هي ما طراأ على الممار�سة الطبية من تحولت بتاأثير 

أكث������ر فاأكثر لو�سائل ت�سخي�سية وعالجية ل  ه������ذه الك�سوف، التي جعلت الطب يخ�سع ب�سورة ا

يمك������ن اأن يتملّكها الطبيب بمفرده، بل ل توجد اإل في موؤ�س�سات �سخمة تتطلب الع�سرات من 

العاملين لت�سغيلها.
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فق������د انق�سى عهد طبيب العائلة ال������ذي كان يزور المر�سى في بيوتهم، وي�ستقبل المر�سى 

�سعاف الم�ستعجل، ذلك الطبيب  ي ن������داء لالإ
ف������ي اأي �ساعة من الليل والنهار، وي�ستجيب اإلى اأ

أ�سرار كل عائلة، وعلى م�سكالتها ونقائ�سها، يعرف كل فرد منها جياًل  الذي كان موؤتََمناً على ا

بع������د جيل. اإنه لَِعْبءٌ ج�سي������م كان يواجهه الطبيب بب�ساعة علمية �سئيل������ة وو�سائَل ب�سيطة ل 

أدويًة يتفّنن في تركيبها وفي موازنة عياراتها.  تتعدى ال�سّماعة وجهاز قيا�ض التوتر ال�سرياني، وا

������ى نواق�ُسها ب�سخ�سية الطبيب، وبما يثيره حوله من جّو  ول�س������ك اأن تلك الممار�سة كانت تُغطَّ

يوحي بالثقة والرتياح.

براز  أي������ن هذا من طب اليوم الذي يكاد يق�س������ي على مفهوم وجود ممار�سي الطب العام لإ ا

وج������ود المخت�سي������ن، الذين اأخذ حقل اهتمامهم ي�سيق يوماً بعد ي������وم، حتى اأ�سحى المري�ض 

مجب������راً على التنّقل بي������ن عدد كبير منهم، فينظر كل واحد منه������م اإليه من منظار اخت�سا�سه 

ال�سّي������ق، ويعطيه قراراً ل يتجاوز ما في ذلك الخت�سا�ض، وهو قرار ل يخ�ّض �سوى جزء من 

ن�سان الكامل. الإ

ثم اأين نحن اليوم من تلك الب�ساطة، بعد اأن اأ�سبحت الفحو�ض الالزمة للت�سخي�ض معقدًة 

ودقيقة، ل تُجرى اإل في مراكز مجهزة تجهيزاً باهظ التكاليف، لبد اأن تُجمع عنا�سرها في 

مكان واحد، ليقوم بالعمل فيه عدد من المتخ�س�سين.

وكذل������ك ف������اإن التطور العمراني والجتماعي قد طلع علين������ا بنمط جديد من الطبيب، هو 

الطبيب الموّظف الذي يق������وم بخدمة المر�سى من موظفي الموؤ�س�سات والمعامل، وهو ي�سعى 

ف������ي اإعادتهم اإلى العمل باأق�سى ما يمك������ن من ال�سرعة. فلم يَُعد الطبيب موثوقاً من المري�ض 

أم الدولة، ومهمته  الذي ل خيار له في انتقائه، بل هو ممثل ال�سلطة، �سواء اأكان �ساحَب العمل ا

ن�سان منخرطاً في عمله ل يغيب عنه اإل ل�سبب مر�سي قاهر. توفير بقاء الإ

ن�سان في  ن�سان المري�ض من كل هذا؟ وما ه������و موقف الطبيب من حياة الإ أي������ن موقع الإ فا

ن�سانية البحتة،  هذا المجتمع المتطور نحو َمْكننة كلِّ ما يحيط بنا، بحيث تت�ساءل النواحي الإ

آلة الطب المخيفة، التي تمثل المجتمع، تبتلع������ه بعد اأن تعّريه، وتقلّبه،  في�سع������ر المري�������ض اأن ا

وتدر�س������ه قطعة بعد قطعة، ثم ت�سّنفه في اإطار مر�س������ي دقيق، لتعطيه المعالجة الالزمة، ثم 

تق������ذف به باأق�سى م������ا يمكن من ال�سرعة لتعيده اإلى معترك الحياة، غير عابئة بحقيقة حاله، 

فراد. في مجتمع طاحن لنزعات الأ
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�سا�سي������ة بين المري�ض  اإن������ه لَو�سٌع ي�ستح������ق التوّقف عنده لنت�ساءل ع������ن م�سير العالقة الأ

والطبيب، اأي بين الطبيب والحياة.

دة للمر�ض، ل يمكن اأن  لي، وجميع الك�سوف المحدِّ
اإّن المكنن������ة والدقة في الت�سخي�������ض الآ

ول بين فاقد ال�سحة، اأو من يخ�س������ى فقدانها، والذي �سوف  تق�س������ي على ما يمثله اللق������اءُ الأ

أو يو�سيه ب�سلوك طريٍق معينة ل�ستردادها. يعيدها اإليه، ا

ألزمنا تطوُر الع�سر بالنتقال  خرى، ولئن ا اإنها لعالقة فريدة تطغى على جميع العالقات الأ

م������ن طب اإفرادي اإلى ط������ب جماعي، فالبد لنا من المحافظة على ه������ذه ال�سلة التي تُطمئن 

ن�سان المري�ض على اإن�سانيته، بما يقوم بينه وبين اإن�سان اآخر هو الطبيب من ارتباط فريد،  الإ

ينير له الطريق في المحافظة على اأثمن ما لديه وهو ال�سحة.

ن�سان اآخر، بوحي اأكيد م������ن فكره، وثقة نابعة من ِعلمه  وحي������ن ي�ستطي������ع اإن�سان اأن يقول لإ

ووجدانه: اذهب مطمئناً فل�ست مري�ساً، اأو حين يوحي اإليه على العك�ض بخطورة الحالة التي 

وج������ده فيها، ويوّجهه اإلى مزيد من الفحو�ض، ثم يفر�ض عليه العالج الالزم مهما كان مزعجاً 

أو موؤلم������اً، فاإننا نكون اأمام ممار�سة اجتماعية اإن�سانية في اأعلى الم�ستويات، يقف على عتبتها  ا

الطبيب المتخّرج حديثاً في حيرة وتهّيب.

أ�سا�ض التعامل بين الطبيب والمري�ض، ول نتيح  �سف ل نُدّر�ض في كليات الطب ا اإنن������ا مع الأ

لخريجين������ا فر�س������ة التدّرب على هذه العالقات، حتى اإن بع�سن������ا ل يتعّر�ض مطلقاً اإلى ذكرها 

أين للطالب اأن يَختّط لنف�سه م�سل������كاً فل�سفياً في هذا المجال، وهو الذي ل  خ������الل تدري�سه. وا

يت�س������ل اإل بفئة محددة من المر�سى هم مراجعو م�ساف������ي الدولة؟ واإذا ت�سورنا ما يتعر�ض له 

همال منذ لقائهم موظف������ي مكتب القبول، وما يقا�سون منه  أو الإ ه������وؤلء المر�سى من التعالي، ا

طباء وجميع العاملي������ن، عرفنا اأن خريجنا  خ������الل اإقامتهم في الم�سافي من الممر�س������ات والأ

ينتقل اإلى الحياة العملية حائراً َجِزعاً اأمام م�سوؤوليته الكبرى في عالقته باإن�سان مري�ض اأ�سبح 

م�سي������ُره بي������ن يديه، بل اإن������ه يدخل مجال الممار�س������ة بفكرة خاطئة عن العالق������ة بين الطبيب 

أو يعّدها  أو يظنها عالقًة مادية بحتة، ا والمري�ض، فيتخّيلها عالقًة ُعلوية بين العاِلم والجاهل، ا

وظيفًة اجتماعية تُ�سنَّف مع مثيالتها من الخدمات التي يوؤديها زمالوؤه الجامعيون في مختلف 

الحقول خدمًة لمجتمعهم.
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أتمّنى اأن اأقول معظَمهم، يمّرون باأزمة نف�سية وجدانية حين يقفون على  اإل اأن بع�سه������م، وا

عتب������ة الممار�س������ة. فيحاولون اأن يوازنوا بين ال�سلطة التي يمنحه������ا لهم ِعلمهم، وواقع الحياة، 

ويت�ساءلون حائرين عن ُكنه هذه العالقة بينهم وبين مر�ساهم.

ن�سانيٌة عجيبة تلك الت������ي يتعّرف بها الطبيب في عيادت������ه، اإن�سانيٌة مري�سة بعيدة  اإنه������ا لإ

ع������ن التفّتح والنطالق، اإن�سانية خائفة ي�سيط������ر عليها الرعب من المر�ض، ومن التعّطل، ومن 

ها  مور تَُم�سُّ
مر، هي لغة مقنعة ترمز اإلى اأ

الم�ستقبل، وهي تخاطبه بلغة ل يفهمها في بادئ الأ

في �سميم حياتها وم�ساعرها، ول ي�سُع الطبيب اإل ال�ستماع اإليها بكل �سبٍر واهتمام وتوا�سع، 

بل بكّل خ�سوع.

 اإن������ه كالم يك�سف كثيراً ع������ن اإن�سان لم يَر وجهه اإل منذ دقائق معدودات، فهو يُف�سي اإليه 

بما يحجبه عن العالم اأجمع، وما كان يحاول اأن يخفيه حتى عن نف�سه، وياأتَمنُه على �سيء كثير 

أ�سراره الج�سدية والنف�سية.  من ا

أبعد عنه الخوُف م������ن المر�ض كلَّ محاولة  ن�سان الذي ا ت بخ�سوع اإلى ه������ذا الإ أف������ال يُن�سِ ا

ن�سان الذي يقف اأمام������ه �سادقاً قد نبذ كّل  للتغطي������ة، وكلَّ اّدعاء بالق������وة والجبروت، فهذا الإ

قنعة، وتعّرت نف�سه كما تعّرى ج�سده. الأ

ن�سانية اإلى هذا الم�ستوى من  لي�������ض هناك مهنة اأخرى في العالم ت�سل فيها العالق������ات الإ

الب�ساط������ة، فف������ي دقائق قليلة ين�ساأ تب������ادل اإن�ساني رفيع، بين المري�������ض والطبيب الذي يرجو 

ال�سفاء على يده.

وه������ذا هو �سر ما يتمتع به الطبيب من �سلطة حقيقية في عالقاته بمر�ساه، فهم ي�ستمعون 

أراد  اإل������ى تو�سيات������ه ول يناق�سون ما يقترح������ه، ول ي�ساورهم اأدنى �سك في �س������دق نّياته. فاإذا ا

أ�ساليب �ساّرًة في الحياة  أف������كاراً خاطئة، وا الطبي������ب، بالعتماد على هذه ال�سلطة، اأن ي�سّحح ا

فه������و قادر، بف�سل الوقع الح�سن ال������ذي ت�سادفه ن�سائحه لدى النا�ض، اأن يتغلّب على ما زرعه 

الجهُل والتواكل وال�سخف في عقولهم منذ ع�سرات ال�سنين. وحقيقة القول اإن محاربة الجهل 

مرا�ض. فكار الثابتة اأ�سعب بكثير من محاربة الأ ونبذ الأ

ن�سان الذي  في هذه الدقائق المعدودات ي�سل الطبيب اإلى �سبر �سخ�سية المري�ض، فيمّيز بين الإ

ن�سان الذي يتهّرب من الواقع ويحاول اأن يعتمد على  يواج������ه الحقيقة بكل اإ�سراق و�سبر وتحّمل، والإ

كالم غام�ض ل يطلب تف�سيراً له، ويكتفي بتطمين �سطحي خوفاً من الّطالع على ما  يخ�ساه.
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فاإذا كان الطبيب ي�ستطيع ك�سف العلّة بالعتماد على فكره العلمي، وعلى الو�سائل التقنية 

الدقيق������ة المتوافرة لديه، وبال�ستناد اإلى التحليل المنطق������ي للظواهر البيولوجية والكيماوية 

طباء، اإن لم نقْل معظمهم، اأن المر�ض 
الم�ساه������دة لدى المري�ض، فال عجب اإذا ع������ّد بع�ُض الأ

ظاه������رةٌ طبيعية مزعجة تنت������اب الج�سم ال�سليم، فتُعّطل بع�ض وظائف������ه، وهو كعا�سفة تحول، 

أيام الخريف. لب�سع �ساعات، دون تمتعنا ب�سياء ال�سم�ض البهيج، في اأجمل ا

ع�ساء وتعليل  أ�س�ض فيزيائية كيميائية ف������ي تف�سير وظائف الأ فالط������ب الحديث قائم على ا

أ عليها. والخطوة الفكرية التي تعّمم من الجزئ������ي اإلى الكلي خطوةٌ �سهلة،  كل انح������راف يط������را

أ�س�ض فيزيائية وكيماوية،  ن�سان مجموعٌة من اأع�ساء تعمل على ا ب������ل بديهية، تو�سلنا اإلى اأن الإ

آلة معقدة، واأن العلم قادٌر على ك�سف الخلل، ومن ثَم  أ عليها التعطل كما يط������راأ على كل ا يط������را

قادٌر على اإ�سالحه.

ن  ن�سان ل ي�سعها اإل اأن ت�ستخّف بمثل هذا الت�سّور، لأ والحقيقة اأن اأي نظرة واقعية اإلى الإ

أربعة: عالم المادة، وعالم الحياة النباتية، وعالم ال�سعور، وعالم  ن�س������ان له انتماء اإلى عوالم ا الإ

أو الروح. الفكر ا

أنه  ن�سان، باأنه كلٌّ يجمع بين عوالم متعددة، وا  فنعود بذلك اإلى نظرة العالم القديم اإلى الإ

ف������رد يتعامل بمقّوماته الفري������دة، ووجوده الزمني، وم�ساعره وفكره وروحه مع جميع ما يحيط 

ن�سان َمْهما �سما خا�سعاً لموؤثرات بيئية يتجلى تاأثيرها تارًة في مادته وتارة  به. وبذلك يكون الإ

في روحه، ولبد اأن تكون م�ساعره مفتاحاً لتف�سير عدد غير قليل من الظواهر ال�َمَر�سية التي 

تعتري������ه. وقد كان الطب القديم ينظر اإلى الطبيب، ب�سخ�سيته وبما يحيط به من هالة العلم، 

دوية التي يقوم  أنه عن�سر عالجي ثمين يزيد في تاأثير الأ أه من مركز اجتماعي، على ا وبما يتبوا

�سا�سي في كل معالجة هو نوعية  بو�سفه������ا، حتى قد ذهب بع�ض الفال�سفة اإلى اأن العام������ل الأ

العالقة بين الطبيب والمري�ض، هذا اإذا اأح�سن الطبيب ا�ستعماَل هذا العامل العالجي.

أن������ا بالقول كيف اأن الطب يُطّل على المجتمع الحدي������ث ببنائه ال�سامخ المتين، وكيف يعتّز  بدا

و�سلت علم الطب اإلى تلك المنزل������ة الرفيعة. ولكن يجدر 
طب������اء بالفتوحات والك�سوف الت������ي اأ الأ

مرا�ض،  نه، اإلى جانب ذلك الطب المنت�سر، القادر على حل م�سكالت معظم الأ
أ طباء األ ين�سوا ا بالأ

ن�سان، ذلك  دواء التي تعتري ج�سم الإ
خر وا�سُح العجز، ل يملك اإل تلطيفاً لبع�ض الأ

هنالك طب اآ

مرا�ض ل تُدَرك اإل مظاهرها، اأو 
و اإلى اأ

أ أوان �سفائها، ا فات بليغٍة فاَت ا ه������و الطب حين يت�سّدى لآ
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ن�سان معها، وعليه اأن يعي�ض عمره معها. ولي�ض من فارق في الممار�سة  اإلى حالت من النق�ض ُوِلد الإ

بين هذين النوعين من الطب اإذ ل يملك اأي طبيب اأن يح�سر ممار�سته بالحالت م�سمونة ال�سفاء، 

ن يعتذر عن م�ساعدة من ل �سفاء لهم، بل اإنهما وجهان متباينان لحقيقة واحدة هي اأن الطب 
أو اأ ا

نه بحاجة اإليها.
أ خدمٌة دائمة ل يملك الطبيب اإل اأن يقدمها لكل من يعتقد ا

ن�س������ان اإلى عوالم عديدة.  اإن ذل������ك هو الطب الخا�سر الذي يعيدن������ا اإلى مفهوم انتماء الإ

فلئن اأخفقت خدماتنا ف������ي معالجة اأعرا�ض تنتاب المري�ض، اإنما هذا اإخفاق ماّدي يترك لنا 

المج������ال وا�سعاً لنوؤثر في م�ساعر المري�ض، وفي فكره وروحه، بل لنعيد التوازن اإلى �سخ�سيته 

في مواجهة ما يهّدد كيانه المادي. 

أ�سا�ساً يمكن تف�سيره بمعرفتنا للقواعد  مرا�ض ما ل ن�ستطيع اأن نجد له ا ثم اإن هناك من الأ

الفيزيائية الكيميائية التي يعتمد عليها كل تعليل علمي.

مرا�ض النف�سية البدنية الت������ي تتجلى باأعرا�ض حقيقي������ة، وتك�سف الفحو�ُض  تلك ه������ي الأ

ع�ساء الم�سابة، مثل القرحات في المعدة والتقرحات في  وج������وَد تبدلت حقيقية في ن�سج الأ

فات الجلدية المنت�سرة، وجميعها ل يمك������ن اأن يُ�سفى بالمعالجات المعتادة ما  أو الآ الكول������ون، ا

ل������م تعالَج الحالة النف�سية التي اأدت اإلى ظهورها. فه������ي اأمرا�ض حقيقية ل اأعرا�ٌض يتوهمها 

المري�������ض، ولكنه������ا منطِلقة من حالة نف�سية معّين������ة قد يجهلها المري�������ض، ولكنها توّلد لديه 

المقدار الكافي من الح�سر وال�سّدة، بحيث تنعك�ض على وظائف اأع�سائه فتُدخل الخلل اإليها، 

لَها اإلى التبدلت الن�سيجية المر�سية الو�سفية. فاإذا فتحنا باب الموؤّثرات  وما تبرح حتى تو�سِ

أنف�سنا اأمام حقيقة  ن�سان من خلل، وجدنا ا النف�سية عل������ى م�سراعيه لنحاول فهم ما ي�سيب الإ

أّن ما ل يقل عن  ح�ساءات في معظم ب������الد العالم، وهي ا يعرفه������ا كل ممار�������ض، وقد اأكدتها الإ

أ�سا�سها ع�سبي َج�َسدي، كالَخَفَقان  ثُلث مر�سى عيادات الطب العام م�سابون بظواهر مر�سية ا

أو ا�سطراب النوم. أو الخمول، ا وار وُع�سر اله�سم، ا والدُّ

واإنه������ا لخا�ّسية اإن�ساني������ة عريقة اأن ترتبط بع�ض اأمرا�سه بجه������ازه الع�سبي الدقيق الذي 

مرا�ض النف�سية البدنية لها �سفة  ع�ساء، ولذا فهذه الأ جهزة والأ يوف������ر التوازن بين مختلف الأ

ال�سمول لمجم������وع ج�سم المري�ض، وهذا ما يزيد في �سعوبة التطّرق اإلى معالجتها لمن يُ�سّر 

دوية محددة  ن�سان، تخ�سع لأ آلية في اأجهزة الإ مرا�ض اإنما هي ا�سطرابات ا
عل������ى اأن جميع الأ

جهزة الم�سابة. تعيد التوازن المفقود اإلى الأ
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طباء  اأفيعن������ي ه������ذا اأن ذلك الثلث من مراجعي العيادات ينبغ������ي اأن يحال على ما ي�سمى بالأ

طباء اأن يُعطوا كل القيمة لحالة المري�ض النف�سية،  النف�سيين؟ بل اإنه على العك�ض حافز لجميع الأ

ن�سان  ه معالجتهم اإلى الإ ولظروفه ال�سخ�سية وم�ساعره حين تقييمهم لحالته المر�سية، كي ل توجَّ

الم������اّدي فح�سب. فلي�ض على الطبيب الممار�������ض اأن ينغم�ض في تياراِت ومتاهاِت الطب النف�سي 

الحديث، بل اإنه ي�ستطيع اأن ينّمي اإمكاناته النف�سية حتى ي�ستطيع اأن يعتمد على �سخ�سيته وح�ّسه، 

ن�س������ان، وكذلك خبرته وحد�سه، لي�ستعملها  خرين، وحّبه للحياة ولالإ
وطاقت������ه على ال�سعور مع الآ

دواٍت دقيق������ًة ت�سمح له بالو�سول اإلى ت�سخي�ضٍ كلّ������ي اإجمالي للمري�ض من خالل فح�سه. فكل 
اأ

ن�سات لي�ض �سلبياً كما  ن�سات اإلى مري�سه، واإلى من يرافقونه، وهذا الإ طبيب عليه اأن يح�سن الإ

يعتق������د بع�سهم، بل هو اإن�سات عميق يتناغم مع اأ�سداء �سميمية في نف�سية الطبيب وفي فكره، 

وهو مفتاحه اإلى اإدراك العلّة، و�سبيلُه اإلى الهتداء اإلى اأف�سل عالج.

حرى التقويم للعوامل النف�سية الموؤثرة في المري�ض، ي�سمح  أو بالأ اإن هذا التقويم النف�سي، ا

ف�سل في معالجة المري�ض، وبذلك تتجلى مقدرة الطبيب على  للطبي������ب اأن يختار الم�سلك الأ

التاأثير في مري�سه.

ول ننك������ر اأن التب������دلت العميقة التي يعي�سه������ا مجتمعنا اليوم قد غّي������رت �سيئاً كثيراً في 

اإمكان������ات الطبيب. فطالما بقي الطب ب�سيطاً وكانت ممار�سة الطبيب �سمن مجتمع مح�سور، 

أم������ا اليوم فقد اأ�سبح  أ�سا�سه������ا الرفق والمحبة والعلم. وا أبوية ا كان������ت �سلطت������ه مقبولًة ك�سلطة ا

أكثر تعقيداً، وزادت حركته واّت�سعت رقعة ال�سالت الفردية، ولذا فاإننا  أكثر تنوعاً وا مجتمعن������ا ا

نواجه ن�سبًة غير قليلة من المر�سى قد قروؤوا �سيئاً كثيراً من الطب المب�ّسط، واأغرقتهم و�سائل 

ع������الم باأجزاء من الحقيقة جعلتهم يرغبون ف������ي مناق�سة المو�سوعات الطبية. وكذلك فقد  الإ

اأدرك الطبي������ب اأن تطور علم الطب ي�سي������ر ب�سرعة ل تتيح له اللحاق بالركب العلمي اإل بجهد 

متوا�سل قد ل يكون قادراً عليه.

أنه مطلوب م������ن الطبيب اأن يبقى على  أزم������ة حقيقية هي ا ول������ذا فاإنن������ا نواجه م�سكلة، بل ا

بوية  أنه يعي�ض في محيط قد تقلّ�ست فيه ال�سلطة الأ بوية تجاه مر�ساه، مع ا ممار�سة ال�سلطة الأ

أف������راٍد دخلت ال�سكوك اإلى قلوبهم منذ انقل������ب الطبيب من حكيم موثوق  اأ�س������اًل، ويتعامل مع ا

يخت������اره المري�ض اإلى طبيب يمثل ال�سلطة في مجال العم������ل. والطبيب من جهة اأخرى ملتزم 
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بح������دود ما يعرفه، وُمِقّر تجاه نف�سه بما يجهله، فال ي�ستطيع اأن يتكلّف دور الحكيم الذي تنبع 

بوية من الفوارق بينه وبين اأفراد المجتمع الذي يعي�ض فيه. �سلطته الأ

تلك اأزمة لن تُحّل اإل باإعادة الثقة اإلى الطبيب الممار�ض، اإلى طبيب العائلة، باأن نعيد اإليه 

الرون������ق والبري������ق اللذين �سلبهما منه ال�ُمخت�ّض، لنجدد �سل������ًة اإن�سانية ل غنى للمري�ض عنها، 

نه������ا وحدها قادرة على ك�سف النواحي النف�سية التي تكمن وراء عدد غير قليل من الحالت  لأ

المر�سية، فنوّفر على المري�ض النتقال من مخت�ض اإلى اآخر ح�سب العوار�ض التي يتظاهر بها 

مر�سه. ول بد اإ�سافًة اإلى ذلك من اإعادة النظر في تكوين الطبيب بحيث يتفهم الدور الكبير 

الذي ي�سغله عالم النف�ض في حياة الب�سر.

اإن الهج������وم المرّكز ال������ذي يمار�سه عالم التقانة على حياتنا ق������د اأغرق الفرد في مفاهيم 

ومقايي�ض مادية لجميع �سوؤون الحياة، فقد اعتدنا اأن يكون هنالك حّل تقني لجميع م�سكالتنا، 

ن�سان، فهي تقوم بالعمل باإ�سراف  لت التي ت�سّجل وتح�سب وت�سّور قد حلّت محل جهد الإ فالآ

لت الحديثة ولم يبَق  جهزة والآ العامل. ولذا فاإن الثقة في الح�سول على ال�سفاء قد ُمنحت لالأ

قل. وقد اأ�سبح المري�ض ينظر اإلى الحالة المر�سية كما ينظر 
للطبي������ب منها �سوى المقدار الأ

�سالح،  ن يكون قاباًل لالإ
لة التي ي�ستعمله������ا، وهو خلل ل يمكن اإل اأ

اإل������ى اأي خلل يطراأ على الآ

أ عليها من  لة لنتدارك ما طرا وذل������ك اإما بعد فح�ض ب�سيط، واإّما بعملية تو�سلنا اإلى اأعماق الآ

آلة عالجية ممتازة. ا�سطراب. وكم من مري�ض توّهم اأن جهاز تخطيط القلب ا

مرا�ض ل ت�سّوغ  اإن النتائ������ج الباهرة التي تو�ّسل اإليها الطب الع�سوي في معالجة معظم الأ

لن������ا اأن نهمل تاأثير الم�ساركة النف�سية في تدعيم الفعل الدوائي. فال يجوز اأن يخ�سع الطبيب 

دوية بدل العتماد على طاقات الج�سم في الدفاع  للموؤث������رات التي تحيط به، باأن يلجاأ اإلى الأ

الذاتي اإذا ما دعمتها اإرادة ال�سفاء لدى المري�ض.

فالمعالجة الطبية الع�سوية تقف عاجزة اأمام حالت يكون من�سوؤها نف�سياً، وقد تكون هذه 

مثلة عليها ما ي�سمى  الحالت بالغة الخطورة ول �سبيل اإلى معالجتها اإل بفهمها. ومن اأغرب الأ

أولئك الذي������ن تركوا اإطار عملهم المعت������اد، وي�سعرون باأنهم  ب�»مـــوت المتقاعديـــن«، اأي م������وت ا

�سلي.  اأ�سبح������وا على هام�ض الحياة، وق������د عجزوا عن تنمية ذاتية جديدة بعيدة عن عملهم الأ

فه������م يموتون م������ن فراغهم الداخل������ي دون اأن ي�ستطيع الطب اأن يج������د اأي عالمة مر�سية في 

اأج�سامه������م. ومثيله م������وت اأحد الزوجين يتبعه بعد مدٍة ق�سيرة، ودون اأي �سبب ظاهري، لحاُق 
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مور اليومية، فاإذا  ن ت�سّوره للحياة كان مرّكزاً حول هذه الم�ساركة في كل الأ �سريِك حياته به، لأ

بالحياة قد زال طعمها، فيزهد بها وتذوب ذاتيته لنعدام ما يغّذي اهتماماتها.

فال بد اإذن من ت�سذيب هذه الثقة العمياء بالتقانة وهذا ال�ست�سالم لها و�سيلًة لحل جميع 

المع�سالت، وقد كادت اأن تُف�سد العالقة بين الطبيب والمري�ض.

�سرار على الدور الفاعل الذي نطلبه من المري�ض في �سنع �سفائه، فكم من  ولب������د من الإ

دوي������ة الم�سادة لل�سكري كافيٌة  مري�������ض �سكري يهم������ل ِحْمَيتَه وياأكل الممنوعات متوهماً اأن الأ

ل�سفائ������ه، وكم من طبيب ي�سف ال�س������ادات الحيوية القوية حيث تكف������ي الراحة وتناول بع�ض 

ال�سوائل لخف�ض الحرارة. 

ف������كاأن المر�سى قد نفوا كل عالقة بي������ن اإرادتهم و�سحتهم، والتفت������وا اإلى الدواء يطلبون 

وجاع الظهر،  أنف�سهم عناء القيام به. فهم ي�س������ّرون على دواء لأ من������ه م������ا ل يريدون اأن يكلفوا ا

وي�ستغرب������ون اأن نن�سحهم بالتمارين الريا�سية لتليي������ن ع�سالتهم المت�سلّبة، وي�ساألون عن دواء 

قالع عن التدخين،  يزي������ل �سيق النف�ض والله������اث، ول يقبلون ن�سحنا لهم بتخفيف ال������وزن والإ

رادي اإلى النوم بعد مواجهٍة  أنف�سهم جهد ال�ست�سالم الإ دوية المنّومة ليوفروا على ا
ويطلبون الأ

مر اأحياناً اإل������ى الت�سّور باأن الطبيب ل 
مور التي توؤّرقه������م، وي�سل بهم الأ ق�سي������رة �سجاعة لالأ

ي�سف لهم الدواء على الهاتف لغر�ض �سخ�سي في نف�سه.

مر مازلنا نعتقد باأن كل حالة مر�سية هي مر�ض �سخ�ض معّين،  أننا في حقيقة الأ والجواب ا

ب������ل �سخ�سيٍة معينة، ولذا ل نملك و�سفات يمك������ن اأن يتداولها النا�ض، يفيد بع�سها في اأوجاع 

خر في ا�سطرابات اله�س������م، وي�ستطيع المري�ض اأن يجّيرها اإلى �سديقه. 
الظه������ر، وبع�سها الآ

أ�سباب المر�ض ومظاهره تختلف  �سيل، وه������ي اأن ا ن�ساني الأ فالب������د من العودة اإلى المفهوم الإ

م������ن اإن�سان اإلى اآخر، واأن المري�ض لي�ض �سخ�سية منفعل������ة فح�سب، تتناول الدواء المو�سوف، 

ب������ل هو م�سوؤول عن �سفائه بقدر م�سوؤولية الطبيب، اإذ يتعذر على الطّب اأن ي�سفي من ل رغبة 

له في ال�سفاء.

ّن طبَّن������ا قد يعج������ز عن �سفاء المري�ض على الرغم من م�ساركت������ه الفّعالة واإ�سراره على 
أ اإل ا

ا�ستعادة �سحته، فنرى جهودنا تبوء بالف�سل، ونرى اأن اأدويتنا ل تجدي نفعاً، واأن المري�ض �سائر 

بُخطاً حثيثة اإلى نهاية محتومة. فاإذا عددنا اأن هدف الطبيب ومهمته الجتماعية هي المحافظة 

نه �ُسبَّة في وجه الطبيب؟
أ ن�سان فهل نعّد اأن الموت دليل اإخفاق الطب، وا على �سحة الإ
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زمة نف�سية كبرى تواجه الطبيب في بدء حياته المهنية، فالموت ل يُدّر�ض في كلية  اإنه������ا لأ

الط������ب، والم������وت ل وجود له في الط������ب اإذا نظرنا اإلى الطب ب�سفته اأح������د العلوم الطبيعية. 

وهن������اك تاآمر �سامت في جميع م�سافي العالم حول المري�ض المنحدر نحو الموت، اإذ ينف�ّض 

أكبر اإلى  ن�سان في حاجة ا أو يتنا�سون اأن هذا الإ الجميع من حوله ل�سعورهم بعجزهم، وين�سون ا

من يحيط به ويعطيه من عطفه وطماأنته �سيئاً كثيراً.

فقد ل تفيد اأي معالجة في مري�ض انتهت مقاومته الع�سوية والنف�سية، وتغلّبت قوى الفناء 

ن�ساني.  في������ه على ق������وى البقاء، لكنه مازال يحتاج اإلى �سيء اأثمن م������ن العالج، وهو العطف الإ

طباء اإلى مناق�ستها، بل يهملون حتى ذكرها، وكاأن 
وهذه الناحية من الممار�سة قلما يتطرق الأ

أنه لبد لكل طبيب  ال�سم������ت الرهيب الذي يحيط بالموت قد خّيم عل������ى كل ما يتعلق به. اإل ا

اأن يفه������م مراحل النخفا�ض نحو غروب الحياة، واأن يُح�ض بما ل ي�ستطيع اأن يدركه بال�ستناد 

اإلى علمه. ولبد لكل اإن�سان اأن ي�سارك الطبيب في اإيجاد حماية نف�سية واعية وُمتدّرجة حول 

آخ������ٍر ل ن�ستطيع اإل اأن نقودهم برفق اإلى عتبته. اإن المري�ض  أولئ������ك الذين ينتقلون اإلى عالم ا ا

ن�سان  ٍع وانتظار واأمل، ثم ل يلبث اأن يحّل محلها ال�ست�سالم، وحينها يكون الإ يكون بمرحلِة تَوقُّ

اأحوَج ما يكون اإلى من يعطف على �سعفه، وي�سعره بالهتمام والمحّبة.

ّ بها، واإذا 
كال لي�������ض الموت حادث������ًة طارئة تعّبر عن اإخفاق الطب، ب������ل اإن كل طبيب معني

مر فاإن المر�سى هم الذين يجبرونه على مواجهته ب�سوؤال مبا�سر  حاول التهرب من مواجهة الأ

أو ب�س������وؤال غام�������ض. ولكل طبيب اأن يتبنى القول المع������روف »يحيط بنا الموت ونحن في ملء  ا

ن معرفة هذه الحقيقة تجعله يتغلب على نفوره الطبيعي اأمام حادثة تُثبت اأن ذلك  الحي������اة« لأ

مام �سرٍّ ل يُدَرك بال�ستناد 
الِعلم الذي بنى حياته حوله له حدود يقف عندها، فيبقى عاجزاً اأ

اإل������ى المعطيات العلمي������ة. اإّن اإدراك هذه الحقيقة ي�ساعده عل������ى اأن يتغلب على خوفه الذاتي 

خيرة. ول�ست اأدري لماذا  م������ن الموت، ذلك الخوف الذي يثيره م�سهد المري�ض في مراحله الأ

مَر الموؤّكَد الوحيد في حياة كٍلّ منا، األ وهو الموت؟ نخ�سى الأ

لم الذي  ن�سان بالرعاية الالزم������ة، واأن يُح�سن مواجهة الأ فعل������ى الطبيب اأن يحيط هذا الإ

يتجلّى في محيط المري�ض، واأن يُظهر كل احترام وخ�سوع اأمام النهاية المحتومة لكل اإن�سان.

أْن ل �سفاء للعلّة التي تعتريه؟ اإنه  مر، وا
ولك������ن هل من م�سّوٍغ لمواجهة المري�ض بحقيقة الأ

لخي������ار �سعب يواجه كل طبيب. فم������ن قائل اإن المري�ض الذي ل يُرتجى له �سفاء هو في حالة 
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ل ت�سم������ح له بتحّمل الحقيقة، واأن بقيًة من اأمٍل قد تعينه على احتمال ما يعانيه، واأن الطبيب 

أنه في كل حال  ن�سان بقرب نهايته، وا ل يمكن اأن يجيز لنف�سه مخالفة الطبيعة التي ل تنذر الإ

لي�ض بمقدور الطبيب اأن يتطّرق اإلى معالجة روحية تقت�سيها معرفُة حقيقٍة رهيبة كهذه.

طباء يرى اأن المري�ض يتوق دوماً اإل������ى معرفة الحقيقة، فاإن لم 
آخ������ر من الأ اإل اأن فريق������اً ا

ينتزعها من الطبيب فهو ي�ستطيع اأن يقراأها في عيون من يحيطون به، واأن و�سع المري�ض في 

مواجه������ة الواقع قد يطلق عنده مقاومًة تفوق الت�سّور، تجعله اأف�سل تحماًل لظروفه ال�سعبة، 

أية حال فقد ثبت اأن ت�سعين بالمئة من  واأن في ذلك احتراماً حقيقياً ل�سخ�سية المري�ض. وفي ا

خيرة يكت�سفون طبيعَة مر�سهم دون اأن يتفّوه  الم�سابين باأورام خبيثة و�سل������ت اإلى مراحلها الأ

الطبيب بما يوحي بذلك، فما الم�سلك ال�سِويُّ اإذن؟

مر يتعلق بم�ستوى الن�سج  أنن������ا ل نعرف جواباً واحداً عن هذا الت�ساوؤل، اإذ اإن الأ الحقيقة ا

الذي و�سل اإليه كل من الطبيب والمري�ض، فلي�ض كل مري�ض قادراً اأن يُواجه معرفة الحقيقة، 

أثبتت  ولي�������ض كل طبي������ب قادراً على نقل الحقيقة اإل������ى المري�ض بال�سكل المنا�س������ب. اإنما قد ا

الدرا�سات اأن كل اإن�سان يتوق في قرارة نف�سه اإلى معرفة الحقيقة، واأن الرعب والتهّرب اللذين 

مر ل يلبثان اأن ي�سمحاّل اأمام قوة النف�ض التي تواجه الواقع بكل �سجاعة  يتجليان في بادئ الأ

و�سبر.

اإن اّط������الع المري�������ض على ت�سخي�ض مر�س������ه ل يعني قطع �سبل الرج������اء اأمامه، ول يجوز 

نذار، بل يكتف������ي بمحاورٍة الغاية  للطبي������ب اأن ي�ستر�س������ل في مناق�سة تفا�سي������ل الت�سخي�ض والإ

منه������ا و�س������ع المري�ض في المناخ الفك������ري المنا�سب الذي ي�ساعده عل������ى تحمل الواقع، وهذا 

ما ل ي�ستطيعه اإل الطبيب النا�سج الذي حل م�سكلة الحياة والموت تجاه نف�سه.

والمري�ض الذي يدرك خطورة حالته وي�ست�سفُّ بَحد�سه اأن ل عالج له، قد يتمّرد على حكم 

الق������در القا�سي على الرغم من قناعت������ه العميقة ب�سحة ما فهمه عن حالته. وهنا يكمن خطٌر 

أنه ي�سبح طعمًة لكل اأمل كاذب، ولكل ما يُعر�ض عليه من و�سائل علمية وغير علمية  كبير في ا

قد تقوده اإلى ال�سفاء. فهو ينتقل من عيادة اإلى عيادة، وحتى من دّجال اإلى دّجال، فينهك قواه 

ل نفقات ل طائل منها، وي�ستهلك اآخر ما لديه من مقاومة نف�سية في اآمال زائفة. وهنا  ويتحمَّ

طباء الذين ي�ست�سيرهم المري�ض في اإي�سال الحقيقة اإلى نف�سه دون 
لب������ّد من تعاون جميع الأ

اأي فظاظة، وبكل رفق.
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خيرة، وهو يبقى في  أيامه الأ هذه حدود ما ي�سوغ للطبيب اأن يفعله لم�ساعدة مري�سه في ا

ذل������ك �سمن اإطار المداراة والتوعية والمواجهة ال�سادقة والن�سح الر�سين. فهل له اأن يتجاوز 

ذلك في بع�ض الحالت، واأن يخ�سع لطلبات المري�ض الملحة في اأن يخفف عنه اآلمه و�سقاءه 

بدفع الموت اإليه؟ هل يملك الطبيب حقَّ ت�سهيل الموت؟ 

�سابات، ويرى ارت�سام الياأ�ض على وجوه  لم والإ اإن من يق�سي عمره متنقاًل بين اأ�سناف الآ

أو ي�سع������ر بما حل في نفو�سه������م من زهد حقيقي في حياة ل يري������دون اأن يواجهوها  مر�س������اه، ا

بحالة النق�ض التي و�سلوا اإليها، ليت�ساءل ولو مرة واحدة في حياته لماذا ل ينهي عذاب هذا 

ن�سان، �سفقًة عليه ورحمة به؟ الإ

أو اإل������ى م�سوؤولية الطبيب  ل يرتب������ط الجواب عن ه������ذا ال�سوؤال باأي نظرة اإل������ى القوانين ا

أ�سا�ساً لعمله، والتي يقّرها  الحقوقي������ة، بل يرتبط قبل كل �س������يء بالقَيم التي اعتمدها الطبيب ا

المجتمع الذي يعي�ض فيه.

آخ������ر فاإنه ل يهب الحياة ليحقَّ له تدميرها. اإنما  ن الطبيب اإن�سان يعالج اإن�ساناً ا
ونظ������راً لأ

الطبي������ب اإن�سان قد اأوكل المجتمع اإليه مهم������ًة واحدة هي الحفاظ على الحياة، ولم يطلق يده 

في الت�سرف فيها.

وحد لي�سهم في  أنه اإنما م�سّخر من ب������ارئ الحياة الأ والطبي������ب الموؤم������ن يدرك بكل و�سوح ا

 ل قاتل له، واأن 
ّ
ن�سان، وي�ساع������ده على ا�ستعادة �سحته، وهو ي������درك اأن الحي خدم������ة اأخيه الإ

تحديد �ساعة الموت ل يخ�سع لم�سيئته ولي�ض لطّبه اأن يقّدم فيها ول اأن يوؤخر.

اإنه موقف �سلب موؤمن يدفع كل لب�ض في فهم حدود ممار�سة الطب، ويعيد اإلى الطبيب 

أوثان العلم والتقانة والتقّدم. اإن�سانيته، ويقيه من عثرات التبّجح والت�سلّط، ومن عبادة ا

واأما ال�سفقة التي ل يجوز اأن تنَح�سر عن قلب الطبيب اأمام اآلم المري�ض، فهي التي تدفعه 

دوية الحديثة المانعة  أكبر واإبداء عاطفة اأو�سح للمري�ض ولعائلته، ول �سك باأن الأ اإلى بذل جهد ا

 ل طاقة له على تحّملها. 
ٍ
ن�سان اأمام اآلم لم قد اأ�سبحت بالقوة الكافية للحفاظ على كرامة الإ لالأ

دوية. ول �سك باأن م�ساركة الطبيب بجهده وبروحه ي�سيف �سيئاً كثيراً اإلى تاأثير تلك الأ

وهك������ذا يتبين لنا اأن ممار�سة الطب ل تخرج عن اإطار الفل�سفة، بل هي فل�سفة مح�سو�سة. 

وق������د عّرف اأفالطون الفل�سف������ة باأنها التفكير في الموت، وهذا م������ا يجعل فكرة الموت تالزم 

الطبيب دوماً في جميع اأدوار ممار�سته.
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ن الطب ل يهتم بالع�سو المري�ض فح�سب، بل ينظر اإلى 
اإنها فل�سف������ة حقيقية مح�سو�سة لأ

�سا�ض الذي يحدد م�سلك  ن�سان ككٍل متكامل هي الأ الع�سوّي������ة بمجموعها، اأي اإن نظرته اإلى الإ

الممار�سة، وكلُّ فل�سفة هي تطابق الم�سلك الحياتي مع فكرٍة �سائدة.

ن�سان ف������ي كلّيته اأكثر من مجرد اأع�سائه  والفك������رة التي ت�سود كلَّ ممار�سة طبية هي اأن الإ

واأجهزت������ه، واأن الدرا�سة العلمية المو�سوعية ل تنظ������ر اإل اإلى جزء محدد من هذا الكل. فاإذا 

اأدركن������ا اأن كل ما يمكن اأن نعرفه عن طري������ق البحث وال�ستق�ساء يقف عند حدود ل ن�ستطيع 

أكثر بكثير مما يمكن اأن  ن�س������ان ا تجاوزه������ا، قاَدنا ه������ذا الوعي اإلى حقيقة كبرى هي اأن في الإ

يَعرف عن نف�سه.

والممار�سة الطبية ل يمكن اأن تكتفي بالمعطيات العلمية كاأ�سا�ض وحيد لها، فالطبيب لبد 

أو بالال�سعور، فتجاوزه لها �سعورياً هو اإدراٌك واٍع لمحدوديتها، واإقراٌر  اأن يتجاوزها، اإن �سعورياً ا

بوجود مجال وا�سع جداً ل يمكن له اإدخاله في اأُطرها الماّدية ال�سيقة.

أنها ت�ستند من جهة اإلى  أنه ي������رى ا واإذا ح������اول الطبي������ب تحليل م�ستندات ممار�سته، فالبد ا

المعطي������ات العلمية المذكورة، وتتجاوزها من جهة اأخ������رى لت�ستند اإلى الفل�سفة، اإذا عددنا اأن 

الفل�سفة هي بحث عن الحقيقة ولي�ست تَملَُّك الحقيقة. واأن في جميع التبادلت التي يمار�سها 

خرين بحٌث عن الحقيقة وتفّكر في الحقيقة. فاإذا كانت العلوم ت�ساعدنا على  الطبيب م������ع الآ

أنه������ا الفكر المطلق الكافي  ب للعلوم فيّدعي ا ن�سان، فلي�ض اليوم م������ن يتع�سّ تفه������م مظاهر الإ

مور من مختلف الزوايا،  ن�سان. بل لبد لنا من النظر اإلى الأ لك�سف كل ما نريد معرفته عن الإ

طار  فكل م�ساهدة في عالم الطب هي مادة ثمينة تغني تفكيرنا، وت�ساعدنا على الخروج من الإ

ن�سان المري�ض. العلمي ال�سيق، مع بقائنا ُخّداماً واعين ومتوا�سعين لالإ

فيجدر بطب اليوم، بعد اأن و�سل اإلى ما و�سل اإليه من مرتبة رفيعة في الت�سخي�ض والعالج، 

ن�سان الفرد في عمله الفكري، في حركات ذهنه  ن�سان في كليته، الإ أبداً في خدمة الإ اأن يبقى ا

وقلبه، في قلقه واآماله وفي تطلعاته اإلى الحياة، وفي تفاعله مع البيئة التي تحيط به.

ن�سان بجميع ما لهذه الكلمة من معنى له  واإن مفه������وم البيئة اأي الو�سط الذي يعي�ض فيه الإ

همي������ة الكبرى في ممار�ستنا. فالمري�ض ياأتي اإلى الطبي������ب لي�ساعده على ا�ستعادة �سحته، 
الأ

أم������ر يختلف بين مري�ض واآخر باختالف بيئة كل منهما، فهنالك من يرى في عودته  وال�سح������ة ا

اإلى العمل ا�ستعادة ال�سحة المفقودة، ومنهم من يربط ذلك بذهاب اآلمه، ومنهم من ل ي�سعر 

بال�سحة اإل اإذا كان بعيداً عن كل م�سكلة.
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ف������راد. وقد عّرفت  واإنن������ا ل ن�ستطي������ع تحديد مفهوم واح������د لل�سحة ينطبق على جميع الأ

منظمة ال�سحة العالمية ال�سحة باأنها »حالة من الرتياح الكامل ج�سمياً وعقلياً واجتماعياً«.

�سحاء بيننا ح�سب هذا التعريف؟ فكم ترى عدد الأ

مل والتجارب الموؤلمة، فهل يجعل  اإن حياتنا ممل������وءة بالم�سكالت وال�سدامات وخيبات الأ

أفلي�ض تعريف ال�سحة عل������ى العك�ض هو بالتخ�سي�ض مقدرتنا على  ه������ذا من كل منا مري�ساً؟ ا

مور؟ تحمل كل هذه الأ

ن�س������ان ل ينف�سل ع������ن بيئته فهو كائن اجتماعي ل يمك������ن اأن يعي�ض منفرداً، فاإن لم  اإن الإ

ي�سترك مع اإخوانه في ج�سمه فهو ي�سترك معهم في فكره وفي تطلعاته ورغباته، ولذلك يتحتم 

على الطبيب اأن ينظر اإلى المري�ض من خالل البيئة التي يعي�ض فيها اإذ اإن للمري�ض دوراً كبيراً 

ف������ي الح�سول على ال�سفاء الذي ي�سبو اإليه، فاإن فكرته عن الطبيب، وت�سوره لمهمة الطبيب، 

ومفهوم������ه عن حال������ة ال�سحة التي ين�سدها، كلها اأمور تح������دد موقفه من العالج، وتحدد مدى 

م�ساركته في م�ساعدة نف�سه على ال�سفاء. فللمري�ض اأن ياأخذ دوراً اإيجابياً في عالقته بالطبيب 

مور موقفاً �سلبياً اإذا كان ل يثق ب�سخ�سية الطبيب 
أي�ساً اأن يتخذ من تلك الأ وتقّبله للعالج، وله ا

أو كان ي�سكك في علمه ومقدرته. ا

وهك������ذا نرى اأن مهن������ة الطب تَبادٌل دائم بين اإن�سان ي�سعى ل�ستع������ادة �سحته واإن�سان ي�سع 

ن�سان ف������ي انتمائه اإلى عوالم مختلفة، في  جمي������ع اإمكاناته ف������ي �سبيل اإعادتها اإليه، فلنفهم الإ

ن�سان في كليته الج�سمية والروحية  عالقاته المرّكبة مع بيئته، في تطلعاته واأمانيه، ولنفهم الإ

أ�سا�ض تعاملنا معه. ن ذلك ا لأ

أثقال  وهام، وتخل�ض من ا وق������د تخلى الط������ب خالل خم�سة وع�سرين قرناً عن كثير م������ن الأ

ٌر  وزار عديدة، ولكنه بقي مخل�ساً لمبادئ ل غنى لكل طبيب عن اعتمادها: فالطب هو تب�سُّ
واأ

ومعرفٌة وتفهٌم ثم �سفاء.

واإن مظاه������ر الكم������ال التي يراها بع�سهم في البناء الطبي ل تخف������ي عنا نواق�َسه. ونحن 

طباء على مر الع�س������ور، ويلزمنا كثير من المثابرة  مدين������ون لجهود اأجيال مم������ن �سبقنا من الأ

لنقترب من الكمال المن�سود، وهيهات اأن ندركه.

ن�سان، ولك������ن دون اأن نقف عند حدود العلم ال�ُمجِبرة اإذ  أ�سا�ساً لفهم الإ فلنجع������ل من العلم ا

خ عجزنا ونتحقق من جهلنا، بل لنتجاوز الظواه������ر التي ل تمثل اإل وجهاً محدداً  بذل������ك نُر�سِّ

من كلٍّ ل تحديد له.
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طب������اء ِعَظم المه������ام المطلوبة من  ول������ن ي�سير الطب ف������ي �سبل الرتق������اء اإل اإذا اأدرك الأ

مهنتهم.

اإن مهنة الطبيب تجعله في تما�ض دائم مع الحياة �ساعياً اإلى الحفاظ عليها، وفي تفّكر عن 

الموت وهو نهاية كل حياة. واإن الطبيب هو ذلك المالذ الذي تلتجئ اإليه تلك الجموع الب�سرية 

في �ساعاتها الحالكة. فالبد له اأن يتمتع ب�سفات �سخ�سية ل ي�ستطيع من دونها اأن ي�ستمر في 

تقديم خدماته على الم�ستوى المطلوب.

أ�سا�سية توؤكد قيمة الطبيب وترفع من قدره، والتوا�سع هذا هو  فالتوا�س������ع في العلم �سفة ا

عك�������ض الدعاء والتبّجح. والمقدرة على النق������د الذاتي من اأهم ما يجب اأن يتحلى به الطبيب 

أنه������ا درو�ض ت�ساعده على رف������ع م�ستوى خدماته  نه������ا ت�سمح له اأن ينظ������ر اإلى اأخطائه على ا
لأ

ن�سان المري�ض. لالإ

وم������ن اأهم �سفات الطبي������ب �سبط النف�ض في كل كلمة وفي كل حرك������ة، بحيث ل ي�ستطيع 

المري�������ض اأن يقراأ في عيون الطبيب ُحكماً مبرماً علي������ه اأو حتى تردداً في الت�سخي�ض اأو في 

أ�سرار النا�ض الذين وثقوا بعلمه وبخلقه وفتحوا  أثمنها حر�سه على حفظ ا خط������ة العالج، ومن ا

قلوبهم وبيوتهم اأمام نظراته الفاح�سة المدققة.

واإننا في ممار�ستنا للطب تلك ال�سنين الطويلة قد تعلمنا �سيئاً كثيراً. فقد اأتيحت لنا فر�سة 

أو لثام. ن�سانية بوجهها الحقيقي الذي ل يغطيه حجاب ا التعرف اإلى الإ

�سياء. لقد خا�ض كل  ن�سان، وكل حوار يك�سف اأعمق الأ لقد اأتيحت لنا فر�سة الحوار مع الإ

من������ا خ�سم اأمواج متالطمة من ال�سعوبات، وكثيراً ما اأحاط بنا ظالم ال�سك والجهل والتردد. 

ن�سان واإيماننا بالقيم العليا التي يمثلها، ون�سعى لم�ساركة كل  وكنا ن�ستنير دوماً بمنارة حّبنا لالإ

اإن�سان ماآ�سيه واآلمه، ونحن نحتفظ على وجوهنا بتلك البت�سامة المطمئنة التي تربط المري�ض 

لم تُغّير من م�سلكنا ف������ي خدمة الحياة، واإن ُرّبان 
�سى والأ بالحي������اة، ولم نََدع م�ساركتن������ا في الأ

ال�سفينة هو ذلك الذي يم�سك بدفتها، ويبقى مم�سكاً بها في اأحلك الظروف، حتى حين ل يعود 

يه هو من رطوبة البحر اأم من دموع عينيه. يدرك اإذا كان الماء الذي يبلل خدَّ
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�إذن، عل���ى ه�م����ش م� ُي�سّم���ى ب�لكت�بة �لن�سوية �لت���ي ر�حت ت�ست�أثر ب�الهتم����م �أكثر ف�أكثر، 

رّبم���� �سنب���دو في ج���زء من كالمن� ُمن�فحين عنه�، �أي عن �لمر�أة، وقد نبدو في موقع �آخر على 

�لت�س�د معه�، في حين �أّنن� ل�سن� في هذ� �لموقع �أو ذ�ك، ذلك �أّن م� ي�سغلن� -هن�- هو حقيقة 

�لمو�سوعة من جهة، و�ل�س�لح �لع�م من جهة ث�نية، على �أال ُيفهم مّم� �سلف ب�أّنن� -في بحثن� 

ّنه���� - �أي �لحقيقة - ُموّزعة بينن���� على تف�وت، ومن  ع���ن �لحقيق���ة - نّدع���ي �متالكه�، رّبم� الأ

نثى في �لدي�ن�ت  م�س�ك بمج�معه�، ث���ّم �إّن �لم�س�ألة تتج�وز و�س���ع �الأ ث���مَّ فهي ع�سي���ة على �الإ

�ل�سم�وي���ة �أو غي���ر �ل�سم�وي���ة، لتتمو�س���ع في �للحظ���ة �لتي غ����درت فيه� �لجم�ع����ت �لب�سرية 

نج�ب، �أي على �لن�سب  موّي، تلك �لتي �تك�أت على �أهمية دور �لمر�أة في عملية �الإ �ل�ُمجتمع �الأ

ن�س�ن���ي، �أي في �إنت����ج �لخير�ت �لم�دية  �لث�ب���ت �إليه����، �إ�س�ف���ة �إلى دوره���� �لكبير في �لعمل �الإ

للُمجتمع، وذلك في �إط�ر �أول تق�سيم عمل بين �لرجل �ل�سي�د و�لمر�أة ج�معة �لثم�ر!

 غابر يتقّدم على الكتاب������ة نف�صها ب�صفتها فعاًل 
ّ
عل������ى هذا قد نتذكر -ف������ي مخيال اإن�صاني

ُموؤن�صن������اً- انق�صام ال�صحرّي اإلى دين وعلم وفّن، اإذ ذاك - وفي زمان موغل في القدم - اأدرك 

ّنه يتاأ�ّص�س على جملة ال�ُمعتقدات والعادات   في قيادة ال�صع������وب، رّبما لأ
ّ
الحاك������م اأهمية الديني

ذهان بو�صفها �صوراً، حتى اإذا فككنا رموزها، تبّدت لنا على هيئة تقاليد، اأحد  نة في الأ ال�متكوِّ

وظائفها يتمحور حول توليف ال�ُمعتقدات والعادات لتتنا�صب ومفهوم الطاعة والولء!

محمد باقي محمد

اآفاق المعرفة

عن الكتابة الن�سوية!
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اأدرك الحاك������م هذه الم�ساألة اإذن، كما اأدركه������ا الرجل الذكر، ليُلحق ذهنية ذكورية بالديني 

أّن ت�سيي�ض  ، وذلك �سيقودنا - بال�سرورة - اإلى ا ّ
عراف تلبَّ�ست بلبو�ض هذا الدين������ي

عل������ى �سكل اأ

أّن الفقه –بو�سفه اجتهاداً ب�سرياً في ُمحاولة لتاأويل الن�ّض  الدي������ن لي�ض ظاهرة حديثة، واإل������ى ا
أّن  أو �سرحه- لم يخُل من ت�سّيد ت�سّورات بعينها، تنطلق غالباً من منطوق ذكورّي، وفي وهمنا ا ا

 ال�ُمتعّين 
ّ
ر�سي ، الأ

ّ
ر�سي ما تقّدَم اإّنما هو ُمحاولة تروم و�سع ال�ُمتعالي وال�ُمطلق في خدمة الأ

 
ّ
مر الذي �سيُنتج عنه ا�ستتباع الديني  المحكوم بالنق�ض، الأ

ّ
بتاأريخ ُمحّدد، اأي في خدمة الن�سبي

، ويُف�ّسر لنا التحالف المقيت بين ال�سلطان والفقيه غير مّرة!
ّ
لل�سيا�سي

بهذا المعنى تلوح �سرورة الف�سل بين الدين والدولة بالمعنى التاريخاني ل العلماني، ذلك 

ّ - على تاريخ الدولة، فاإذا ا�ست�سهدنا بالم�سيحية مثاًل، 
أّن ظّل القدا�سة �سين�سحب - من الديني ا

مبراطورية الرومانية - بعد ق�سطنطين الكبير، اأي بعد انتقالها من الوثنية اإلى  لتذّكرنا باأّن الإ

الم�سيحي������ة - �سمل������ت حو�ض المتو�سط باأكمله، اإ�سافة اإلى اأج������زاء وا�سعة من اأوروبا الجنوبية 

والو�سط������ى وال�سمالية، وُموؤّكدين باأّن دولة لها ه������ذا الت�ساع �ستمور بتيارات فكرية واجتماعية 

واقت�سادي������ة، رّبما ب�سبب تباين �سعوبه������ا واأعراقها -ومن ثم- م�سالحها، فهل �ستختلف الدولة 

�سالمي������ة - اإذ راحت ت�سم������ل م�ساحات ت�سل اإلى تخوم ال�سين �سرقاً، وحدود اإ�سبانيا غرباً-  الإ

عن المثال ال�سابق في تنّوع ُمكوناته وثرائها، وتباين م�سالحها وُمكّوناتها!؟

أ�ّس�ست للهيمنة الذكورية  موّي������ة، ا أّن ال�ُمجتمع������ات بعد اأن غادرت المنظومة الأ ذهبن������ا اإلى ا

ل عليها من الرجل، على عك�ض المواظبة التي اّت�سمت  ّن ال�سيد تطلب القوة المتح�سَّ
- رّبما لأ

نثى في مرحلة الجمع واللتقاط الم�ساعية - �س������واء حينما انق�سمت ال�ُمجتمعات اإلى 
به������ا الأ

أ�سياد وعبيد في المنظومة العبودية، اأم فيما تلت من تكوينات اجتماعية لحقة، ب�سكل يدفعنا  ا

ة ِظلَّها على التاأويل ال�ُمماري للرغائب ل على  بوية الفظَّ ألم تب�سط البطريركية الأ اإلى الت�ساوؤل، ا

الن�ّض اأو على الواقع!؟

 
ّ
أة، بع�سها بيولوجي يجاب، �ستتحّدد وظائف بعينها للمرا جابة في خانة الإ واإذ تتمو�س������ع الإ

أداة متعة  خيرة بو�سفها ا ّ ورِّث حقبة فحقب������ة، وقد نُمثل لالأ
نج������اب مثاًل، وبع�سها اجتماعي الإ

، اأو طباخة في المطبخ في تق�سيم 
ّ
خر - في خانة البيولوجي ف������ي ال�سرير، ما ي�س������ّب - هو الآ

أة بالجمع واللتقاط - كما  لحق للعمل رّبما، هذا اإذا تجاهلنا تخ�س�ض الرجل بال�سيد والمرا

نّوهنا - في بدايات الجتماع الب�سرّي!
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أة فيه بالكتابة!؟  ألي�ست هذه البيئة هي الحا�سن الجتماعي الذي ا�ستغلت المرا ح�سن������اً... ا

ألم يعّبر الرجل عن نف�سه - اأو عنها - على  على هذا - وتاأ�سي�ساً على المجتمعات الذكورّية - ا

أّن  حايي������ن!؟ فهل نذهب اإلى ا
طريقت������ه، م�س������ادراً حقها في التعبير ع������ن ذاتها في كثير من الأ

التفّوق عليها في التعبير عن ذاتها غير مّرة �سيبدو م�ساألة طبيعّية، بمقدار ما هو غريب!؟ وهل 

أّننا - وفي   با
ّ
ّننا �سنّدعي ن�ست�سه������د في ما تقّدَم بهنري جيم�ض في رائعته »�سورة �سيدة« رّبما لأ

أة!؟ أ لكاتبة �سورة اأعمق لما جاء به جيم�ض عن المرا حدود قراءاتنا ال�ُمتوا�سعة - لم نقرا

أة  أّن المرا تعال������وا -اإذن- لنتفق على ا�ستثناء الغرب -بحدود- مّما تقّدم من تو�سيف، ذلك ا

ل على اأجر اأقل، بيد  ّنها كانت تتح�سّ
، رّبما لأ

ّ
خرجت اإلى �سوق العمل بعد النقالب ال�سناعي

نوار  أنتجه ع�سر الأ أّن الفكر الليبرالي القائم على حرية الفرد في اإطار القانون، الفكر الذي ا ا

مر الذي مّكنها من التعبير  أتاح لها - فيما بعد – الح�سول على حقوقها بحدود، الأ ، ا
ّ
وروبي الأ

ع������ن هواج�سه������ا واأحالمها - كتابة - اإلى حّد كبير، ولنتذكر - هنا - فران�سوا �ساغان اأو جورج 

�ساند على �سبيل التمثيل ل الح�سر! 

أة في عم������وم العالم!؟ ح�سناً... قد نقول  أّن ال�سوؤال الذي يجابهنا هو: ماذا عن المرا بي������د ا

أة كاتبة واإن�ساناً، لنمثل لهذه  نت ا�ستثناًء في حرية التعبير عّما ي�سغل المرا اإّن ح������الت بعينها كوَّ

، ونوال 
ّ
الح������الت بفاطمة المرني�سي مطلبياً، في ا�ستغال �سديد ال������ذكاء على الموروث الديني

ال�سعداوي في محاولة للتماثل مع الرجل فكرياً، 

في هروب من تغّول فك������رة المتثال والخ�سوع، 

أدبياً في  أو اأحالم م�ستغانم������ي ا وغادة ال�سم������ان ا

ناث اأو  التعبي������ر عن اأحالم �سريح������ة كبيرة من الإ

المواطنات، هذا على �سبيل التمثيل ل الح�سر!

أّن واقعاً تقّدَم �سرح������ه �سيُف�ّسر حالت  بي������د ا

اأخرى غالبة للكتاب������ة اندرجت في خانة خطاب 

تقليدّي �سعبوي، يتخاطفه اتجاهان، اتجاه يذهب 

أة   اإلى ُمخاطبة ال�سريك الرج������ل، لت�سكو له المرا

- م������ن خالله - مدى الحي������ف الذي لحقها منه، 

اإّنه������ا ت�سكوه ظلمه وا�ستب������داده، واآخر يندرج في 

نوال ال�شعداوي
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ة �سيَّع �سوؤال 
أ ّن الرجل اإذ اأنجز هيمنته على المرا

ن�س������دان حّب غير ُمتحقق في الواقع، رّبما لأ

أّن العالقة حينما تقوم على المتثال  الح������ب، اأي اإّنه �سّي������ع �سوؤال ال�سعادة على الطرفين، ذلك ا

ل التماثل قد تحقق كل �سيء اإّل ال�سعادة!

وق������د ي�ستدعي التماثل جملة من الحقوق يتاأ�ّس�ض عليها، وهذا يُف�ّسر تعّدد التجّمعات التي 

أّن هذه الحقوق  أة، وغياب مثيالتها التي تدافع عن حقوق الرجل، ذلك ا تدافع عن حقوق المرا

 الواقع على الرجل 
ّ
أة، هذا اإذا تجاهلنا ال�ستغالل الطبقي لم تتعّر�ض لالفتئات عل������ى يد المرا

ولى! أة في مجتمعات ما بعد الم�ساعة الأ والمرا

وا�سح -وعلى نحو اأكيد- باأّن التماثل غير ُمدرج على ب�ساط البحث في المنظومة الذهنية 

أو المعيار، أ�سا�ساً، رّبما لغياب القيمة ا الذكورية ال�ُمهيمنة ا

 والت�سورات الجتماعّية والثقافية، 
ّ
 اإ�سافة اإلى هيمنة وعي ُمفّوت، وعي ي�سمل الميثولوجي

، ويجعل ال�سير بها 
ّ
أو العيب الجتماعي  ا

ّ
أل������ة بالتاأثيم الديني أي�ساً، فيربط الم�سا ب������ل ال�سيا�سّية ا

مهمة بالغة ال�سعوبة والتعقيد!

ألمها في انكف������اء، فلم تت�سّد لل�ساأن العام  أة على ا رّب �سائ������ل عّم������ا اإذا اقت�سرت كتابة المرا

، بيد 
ّ
ن�ساني أو الإ ّ ا

أة ا�ستغالها الوطني ب�سفته������ا مواطنة مثاًل!؟ وفي الجواب ل������ن ننفي عن المرا

ول - هيمن على كتابتها، وقد ن�ست�سهد في هذا ال�سدد  أّن الخط������اب ال�سعبوّي - في �سق������ه الأ ا

أّن اإنجاز الدكت������ورة نوال ال�سعداوي قد ي�سّب في  ّ وغريب في ا�ستقرائه، ذلك ا
بمث������ال اإ�سكالي

أة في كتابتها  هذا التجاه، على ما تدعوه كتابتها الر�سينة من احترام، اإذ قادها التحّزب للمرا

اإلى التطرف، التطرف غير البعيد عن الرغبوّي!

نجاز  ألي�ض الحا�سن لهذا الإ أة في وجهه الم�سرق على قلته، ولكن ا نحن لن ننكر اإنجاز المرا

، غّب 
ّ
منظوم������ة ذهنية ذكورّية تحّولت اإل������ى مظلة قيمّية تمتح كثيراً من م�سروعيتها من الديني

ّ المحتكم اإل������ى تقاليد موغلة في القدم!؟ على هذا 
أوق������ف باب الجتهاد، ومن الجتماعي اأن ا

أنثى  أة على طريق اإنج������از خطاب يُعّبر عنها ب�سفتها ا ف������اإّن م�سيرة مجهدة وطويلة تنتظر المرا

ومواطن������ة واإن�ساناً، خطاب يقف في وجه تراجع دورها ب������دءاً بالع�سر النيوليتي، الذي حجب 

م  نثى الأ لهة، في اإ�سارة وا�سحة اإلى ح�سم �س������راع طويل بين الأ
له������ة الموؤنثة ع������ن مجمع الآ الآ

، التي ابت������داأت بالثورة الزراعية، 
ّ
خير في مجتمعات التف������اوت الطبقي والرج������ل لم�سلحة الأ

ن�سان من التعبير عن نف�سه بالتجريد، واأدخله ع�سور  مترافقة باختراع الكتابة، ب�سكل مّكَن الإ
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، مع ما ا�ستتبع ترّدياً اقت�سادياً في 
ّ
أ�س�ست للتفاوت الطبقي التاأريخ، تلك الثورة الزراعّية التي ا

أ�سيرة المنزل اقت�سادياً،   اأوقفها خلف الحجاب ديني������اً، وا
ّ
أة، ا�ستتبع بت������رّد اجتماعي دور الم������را

أو الن�سغال  رقام في خانة التوا�سع عل������ى م�ستوى التمثيل ا  عك�ض نف�سه بلغة الأ
ّ
وت������رّد �سيا�س������ي

 بال�سرورة، ل في الدفاع عن حقوقها فح�سب، بل في ال�ستغال على 
ّ
بال�ساأن العام، فترّد ثقافي

آمالنا في التعويل على ال�ستراكّية  مجتم������ع ب�سرّي موؤن�سن وعادل اجتماعياً، بع������د اأن ت�ساءلت ا

أ�سمالّية، كما جاء بها فران�سي�ض  واقعياً، ول �سيما اإْن تذّكرنا رف�سنا لفكرة نهاية التاأريخ لدى الرا

فوكوياما. 

اإّننا اإزاء منظومة ذهنّية تر�سخت على م�ستويات التعبير الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية 

أربعمئة �سنة، ولكن من ق������ال اإّن ن�سال الب�سر في �سبيل حياة  ألفاً وا والثقافي������ة منذ م������ا يقارب ا

اأف�سل يتوقف عند حّد؟!

أ�سئلة ممر�سة ومرم�س������ة تطرح فواتاً ُموؤلماً على ب�ساط البحث والنقا�ض، بيد  وبع������د! فهي ا

خرين، اإنه 
أنكرتها على الآ أّنه������ا لن تذهب اإلى اإم�ساكها بنا�سية الحقيقة، فتقع ف������ي اإق�سائّية ا ا

أ�سير  أّن الرجل نف�سه ا ، ذل������ك ا
ّ
ح������وار هادئ فح�سب - رّبم������ا - وُمتاأّمل ينجزه الكّل الجتماعي

، بل 
ّ
منظوم������ة ذهنّية مفّوتة، قد يُقّدم اأجوبة ُمر�سية عل������ى تمف�سلها مع القت�سادّي والثقافي

، ما قد يقت�سي التنويه!
ّ
حتى ال�سيا�سي

¥µ
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عاقة باأّنها »كّل تقييد للن�شاط �أو  ُتعّرف �لإ

تقييد للم�شارك����ة في �لحياة يعانيها �أفر�د في 

�لمجتمع ب�شب����ب د�ئم �أو نهائي لو�حد �أو �أكثر 

�شباب �لج�شدية �أو �لح�شية �أو �لعقلية �أو  من �لأ

�لمعرفية �أو �لنف�شية«، وبذلك يكون �لمعاق هو 

كل من يعان����ي تقييد حركته �أو ن�شاطه لو�حد 

�شباب �لمذكورة. وقد َخَطْت �لمنظمات  من �لأ

�لعالمي����ة خط����و�ت مهم����ة ف����ي �شم����ان حقوق 

عاق����ة و�إدماجهم في �لمجتمع، ول�شّيما  ذوي �لإ

عاقة.  �شخا�ص ذوي �لإ
فيم����ا يتعل����ق بالتعليم �لذي ُينظر له »عل����ى �أنه �أد�ة ت�شمن �حتر�م حقوق �لأ

طفال �لمعاقي����ن و�إبد�عهم وقدر�ته����م. يتطلب من 
�لتن����وع �لب�ش����ري و�لتنمية �لكامل����ة لمو�هب �لأ

�لدول توفير �أماكن �إقامة معقولة وم�شاعدة كافية ل��شمان نظام �لتعليم �لعام. يتعين على جميع 

�ل����دول �لموقعة �إجر�ء تقييم و�تباع �لتقدم �لمحرز نحو �لتنفيذ �لكامل لالتفاقية. تحقيقًا لهذه 

�لغاي����ة، يجب على �لدول �إن�شاء �إطار لتعزيز تنفيذ �لتفاقية وحمايتها ور�شدها. تعليم �ل�شمولية 

ه����ي عملي����ة تح�شين �لتعل����م وم�شاركة جميع �لطالب. يتعل����ق ومن ثّم �لو�شول �لكام����ل و�لم�شاركة 

يا�سين �سليماني

اآفاق المعرفة

بداع: ً للإ عاقة دافعا الإ

تجربة فيليب كروازون في الم�سرح وال�سينما

فيليب كروازون
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طفال الذين  وتحقيق نتائج ذات مغزى. م�شطلح »�شامل« يوؤكد الحاجة اإلى اإيالء اهتمام خا�س لالأ

قد ي�شتبعدون واأولئك الذين غالبًا ما ينتهك حقوق التعليم الخا�س بهم«.

وعل������ى الرغم من ال�سعوبات التي يواجهه������ا المعاقون في المجتمعات المختلفة فاإّن عدداً 

بداع والتحّدي، فلم يقبلوا  ن يحولوا اإعاقاتهم اإل������ى اإمكانات هائلة لالإ
مهم������اً منهم ا�ستطاعوا اأ

خرين، لذلك ي�سهم كثير  اأن يعي�س������وا في اإطار �سيق من ال�سعور بالمعاناة وقبول ال�سفقة من الآ

منه������م ف������ي ن�ساطات متنوعة منها الريا�سي������ة والفنية. ولعّل فيليب ك������روازون يمّثل واحداً من 

ال�سخ�سيات الموؤثرة في هذا المجال، اإذ تحّدى اإعاقته، وا�ستطاع الم�ساركة في مجموعة من 

عم������ال الفنية منها الم�سرح وال�سينما اإ�سافة اإل������ى الم�ساركة الدائمة في اللقاءات التلفازية 
الأ

ذاعية، ون�سر كتابات، واإلقاء المحا�سرات.  والإ

ومن هنا يمكن لهذه الدرا�سة اأن تت�ساءل: َمْن فيليب كروازون؟ وكيف ا�ستطاع اأن يخرج من 

بداع، كيف �سارك وي�سارك بو�سفه معاقاً في الم�سرح وال�سينما،  عاقة اإلى رحابة الإ �سعوبات الإ

وما حدود هذه الم�ساركات؟ 

عاقة وحتّوالت ال�سخ�سية االإ

بداع:  عاقة وانفجار الإ 1- م�شيرة ال�شخ�شية: من العادي اإلى اأزمة الإ

ذاعية والمكتوبة يروي فيليب  ف������ي اأكثر من كتاب والع�سرات من المقابالت التلفازي������ة والإ

ك������روازون الحادثة التي كّونت له تحولً جذرياً في حيات������ه. في كتاب »قررت اأن اأعي�ض« يروي 

أثناء عمله  أنه في �سن الخام�سة والع�سرين �سدمه خ������ط كهرباء بقوة 20000 فولت في ا كي������ف ا

أنقذه  ولى ت�سببت ب�سكتة قلبية ا زالة هوائي التلفاز الخا�ض به. ال�سدمة الأ على �سطح منزله لإ

ربعة،  طباء اإلى بتر اأطرافه الأ
منها رجال الحماية المدنية، ومجموعة حروق �سديدة ا�سطر الأ

مر في  كثر من 100 �ساعة من التخدير والعمليات. انتهى به الأ أُنِقَذت حياته بعد اأن خ�سع لأ وا

محاولة اإعادة بناء نف�سه، وبعد اإعادة تاأهيل لمدة عامين في اأحد المراكز المتخ�س�سة، تمكن 

م������ن معاودة الحركة والقيادة، وحتى العودة اإلى ممار�سة الغو�ض الذي يعّده ريا�سته المف�سلة، 

أوؤكد اأن حياتي انتهت في  آذار )1994(! ا لكتروني الر�سمي: »توفيت في 5 ا يق������ول في موقعه الإ

ذلك اليوم، ثم بداأت اأخرى... قوة خارقة �سمحت لي باإبقاء نف�سي على قيد الحياة. ما مررت 

طراف، واإعادة التاأهيل، 
به بعد الحادث لم يكن �سوى مكافاأة على الرغم من الغيبوبة، وبتر الأ
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أو �ساقين، تو�سلت اإلى  أ�������ض... لكن حينما ا�ستيقظت، وحينما وجدت نف�سي ب������ال ذراعين ا واليا

الموت لياأتي اإلي. بمجرد انق�ساء هذا النغما�ض في الجحيم، ولدت الحياة من جديد«.

أّلف بعدها اأكثر من كتاب: »قطعُت المان�ض، وحياة اأقوى، ول ذراعين، ل �سوكولته« و�سارك  ا

عمال يظهر رحلة �سمود  ف������ي عرو�ض فنية �سينمائية وعرو�ض وان مان �سو. وف������ي كل هذه الأ

�ساحق������ة تاأخذنا من ال�سحك اإلى البكاء، وتك�سف عن تعط�ض غير عادي للحياة. في ال�سنوات 

خيرة رّكب كروازون �ساقين ا�سطناعيتين، كما ظهر في اإحدى البرامج باأطراف ا�سطناعية 
الأ

لكن اأغلب فيديوهاته يتخلى فيها عن الذراعين البال�ستيكيتين.

عاقة اأعلى مراحل تجاوزها: 2- ال�شخرية من الإ

عالمي، من خالل  ي�ستخ������دم فيليب ك������روازون كل الو�سائل الميديائية المتاح������ة للظهور الإ

مكانات الكبيرة التي يمكن  اليوتيوب و�سفحاته ف������ي الفاي�سبوك والتويتر لتوعية المعاقين بالإ

 Avec ma fille Delphine on« ال�ستغ������ال عليه������ا لتح�سين حياتهم، ومن ذلك فيديو بعن������وان

tue le temps comme on peut« اإذ نج������ده يلب�������ض ثياباً �سوفي������ة بالمقلوب وتبرز يدان من 

الكّمي������ن تاأخذان علبة الزبادي وتاأكالن منها كما تاأخذ الي������د الي�سرى الكاأ�ض وتقربه اإلى الفم 

داء والتواطوؤ  في�س������رب، ثم ي�سعها ويحك جبينه ووجهه. الفيديو يظهر قدراً من التحكم في الأ

ب وابنته لتقديم محتوى هزلي في غاية الجمالية. اإّن ج�سد كروازون يقع 
الفني الجيد بين الأ

هنا »بين العفوية وال�سيط������رة المطلقة، وج�سد طبيعي اأو عفوي وج�سد دمية مربوطة بكاملها 

بر�س������ٍن ومحركة باليد من �سانعها اأو مبدعها الروحي: المخرج«، وفي حالة هذه الفيديوهات 

بداعية.  الق�سيرة فاإّن كروازون بالتعاون مع ابنته هما اللذان يقومان بكامل المهمة الإ

الحركات الم�سبوطة والمتنا�سقة بين ذراع������ي البنت اللتين عو�ستا في الفيديو الذراعين 

المفقودتي������ن في ج�سد كروازون، تظه������ران اأي�ساً قدرة كبيرة في تج������اوز ال�سعور بالمظلومية 

عاقة من محنة اإلى منحة، اإنها محاولة  والدوني������ة التي ي�سعر بها كثير من المعاقين بتحويل الإ

ج������ادة تهدف اإل������ى اإثبات العالقة الجيدة الت������ي يكّونها المعاق مع ج�س������ده بطريقة �سحيحة، 

أو اللياقة يوؤدي في النهاية اإل������ى خلق اإح�سا�ض بالتمكن  وبذل������ك ينمو لديه اإح�سا�������ض بال�سحة ا

أو ال�سيط������رة وتكوين عالق������ة اإيجابية بين الج�سم والذات. اإّن كروازون عن طريق هذا الفيديو  ا

أو زيادة �سورة  أو الخبرة لتقوي������ة ا الق�سي������ر يق������وم »بتطوير تدريبات اإ�سافي������ة تتعلق بالتجربة ا

يجابية«.  الج�سم الإ
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أّن هذا النوع من الفيديوهات يكّون مو�سوعاً فنياً جمالياً يُمكن اأن يُظهر من خاللها  كم������ا ا

عجاب. ففي فيديو م������ن 45 ثانية يكّثف كروازون كّل  و حوارات ق�سي������رة مثيرة لالإ
ن�سو�س������اً اأ

طباء النف�ساني������ون بتجربة حية. اإنه معاق يعاني 
خطاب������ات التوعية والن�سائح التي يقدمها الأ

ربعة، وي�سير في كر�سي متحرك لكنه ي�ستطي������ع اأن يحيا حياة لي�ض طبيعة  فق������دان اأطراف������ه الأ

وح�س������ب ولكنها جي������دة. اإنه مثال حي لتجاوز م�سكلة حياتية عظمى ب������اإرادة قوية وتحدٍّ كبير، 

أبيه������ا ي�سع العلبة ويم�سح فمه، ثم ي�سكر  فبعدم������ا يتناول الزبادي بيدي ابنته المتوارية خلف ا

مكانات الكبيرة التي يحوزون  �سحاء اأن ينتبهوا اإل������ى الإ ذراعي������ه. وهو تنبيه �سريع ولطيف لالأ

عليه������ا ويرونها عادية ف������ي حين يفتقدها غيرهم. ه������ذا التنبيه ل ياأتي ب�س������كل وعظ، ولكنه 

أن�سطة  أّن ا بابت�سامة وا�سعة وبع�ض ال�سحكات ال�سريعة، كما يحاول اأن يخبر عبر هذا الفيديو ا

ب�سيط������ة مثل تناول الزبادي و�س������رب المادي باأنف�سنا تتحّول اإلى متع������ة كبيرة وقيمة كبرى اإن 

عاقة. يحاول كروازون هنا اإع������ادة النظر في �سلم الثروات التي  انتبهن������ا اإليه بمنظ������ور ذوي الإ

موال ال�سخم������ة التي قد يك�سبها واإنما الثروة هي في 
ن�سان، فالثروة لي�ست الأ يح������وز عليها الإ

ن�سان ذاته. الإ

3- كيف نغ�شل اأيدينا؟

تتخذ المقاطع التي ي�سوره������ا فيليب كروازون وي�سعها في ح�ساباته على و�سائل التوا�سل 

الجتماعي طولً محدداً في العادة ل تتجاوز فيه الدقيقة، وهو في هذا يقدم فال�سات �سريعة 

ولفت������ة. في المّدة التي ا�ستّد فيه������ا انت�سار فيرو�ض كورونا، كان ك������روازون يطّل على متابعيه 

أي������ار 2020م( حينما وقف اأمام المغ�سلة  بفيديوه������ات في هذا ال�ساأن منها فيديو بتاريخ )11 ا

أيدينا ب�سكل جيد. يُدني  ونظ������ر اإلى الكاميرا، فحيا الجميع وقال: اإننا �سنتعلم معاً كيف نغ�سل ا

أتمنى لكم  ذراع������ه اإلى الحنفية ثم يتوقف. ينظر مج������دداً اإلى الكاميرا ويقول مبت�سماً: ح�سناً، ا

يوم������اً طيباً، اإلى اللق������اء. هذا كل ما يقوله في المقطع، لكن ال�سم������ت الذي ل يدوم اأكثر من 

أبرز الوقفات »تاركاً تخمين ما لم يُذكر«، وبذلك  أي�ساً، اإّن كروازون هنا ا ثانيتين يقدم خطابه ا

أينا  فاإنه مج������دداً يعي جيداً كيف عندنا »يُ�ستخَدُم الوجُه واإدارةُ حركات الج�سم والكالم كما را

فكار والم�ساعر  مت�ساف������رة بع�سها مع بع�ض، وفي وقت واحد لننقل بها عدداً من المعاني والأ

ونخفي اأخرى، ويحاول كل منا من دون اأن يدري بال�سرورة مراقبة مالمح وجهه والتحكم في 

أن�سطتنا في  خرين. واإ�سافة اإلى ذلك فاإننا ننظم ا
حركات ج�سمه خالل التفاعل اليومي مع الآ

غرا�ض نف�سها«. �سياقات الحياة الجتماعية من اأجل تحقيق الأ
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فيليب كروازون يف امل�سرح

عالمي الكبير والموؤثر في كثير من  يمثل فيليب كروازون �سخ�سية ميديائية بامتياز، ظهوره الإ

البرام������ج الحوارية، ونجاحه في تخّطي اإعاقت������ه وعّده �سخ�سية محفزة جعلت من الم�سرح يحاول 

تبني تجربته، ولهذا �سنجده كثيراً على الخ�سبة و�سنجد اأعداداً كبيرة من الجمهور يحبون ح�سور 

عماله، كما تذهب كثير من اإيرادات هذه العرو�ض لفائدة جمعيات مهتمة بالمعاقين. 
اأ

1- ل ذراعين، ل �شوكولته: من الكتاب اإلى العر�س: 

ن�سر فيليب كروازون كتابه: »ل ذراعين، ل �سوكولته« يتناول فيه بكثير من الدعابة مراحل 

عادة  عاقة، وي�سف هذا الكتاب باأنه »�سالح لإ �سا�سية والتحول الحا�سل عند وبعد الإ حياته الأ

ل الكتاب اإلى وان »مان �سو« يقدمه فيليب كروازون نف�سه. يعّرف هذا النوع  البن������اء الكلي«، حوَّ

أنه »عر�ض يوؤديه �سخ�ض، يمّثل دور �سخ�سية واحدة اأو عّدة �سخ�سيات، اإنه  من العرو�ض على ا

أّن هذا العر�ض الذي  أي�س������اً عر�ض لمدة محددة يتمحور غالباً حول �سخ�سي������ة واحدة«. غير ا ا

يقدم������ه كروازون يك������ّون خ�سو�سية وا�سحة، اإن������ه ل يمّثل دوراً مخالف������اً ل�سخ�سيته اإنه يقّدم 

�سخ�سيت������ه، اإنه الممثل والمو�سوع، فالعنوان »ل ذراعين، ل �سوكولته« ينطلق من نف�سه ليعانق 

�سحاء لما لديهم. العنوان يعني غياب ال�ستمتاع  م�سكالت وطموحات كل المعاقين، كما ينبه الأ

عاق������ة، لكن العر�ض ذاته يو�سل اإل������ى ا�ستنتاج مغاير  �سي������اء الب�سيط������ة في الحياة ب�سبب الإ
بالأ

أنني دليل حي على اأن كل �سيء ممكن! على الرغم من  فكروازون يردد بكثير من الثقة: »اأعتقد ا

حجار التي يمكن اأن ت�سادفها في طريقك، كل �سيء ممكن. هناك وقت لكل �سيء: ال�سراخ،  الأ

والبكاء، والنهو�ض«. 

ف������ي »ل ذراعين، ل �سوكولته« يحاول كروازون اأن يُظهر »كيف تو�سل ر�سائلك حينما يكون 

أتفرقع  عليك اأن تحمل كثيراً من الم�ساعر؟ كيف يجب اأن يكون تدخلك �سديد التنظيم؟ اأحياناً ا

أي�ساً. اأعيدهم اإلى  نها اأحداث قوية في الم�ساعر والذكريات. الجمهور ا
على خ�سبة الم�سرح، لأ

أنهم يغو�سون بعمق �سديد. الحياة بقليل من الفكاهة، حينما اأرى ا

أ�س�ض ال�«وان مان �سو » فاإذا كنت تريد اأن تخلط  ي������درك ك������روازون من خالل هذا الت�سريح ا

ف������ي عر�سك بين الكومي������دي وال�سعري، اإ�سافة لم�سة غنائية اإل������ى روح الدعابة الخا�سة بك، 

 .) seul en scène( مثل في عرو�ض ال�سخ�ض الوحيد على الخ�سبة �سيكون الحل الأ
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�سل  اإّن ال� »وان مان �سو« هنا لي�ض هدفاً في حد ذاته لدى فيليب كروازون فهو لي�ض في الأ

أنهم يحبون  ممث������اًل، اإنه يمار�ض هذا النوع من العرو�ض ليلتقي ع������دداً كبيراً من النا�ض يعرف ا

اأن ي�سغ������وا لحكايته، ويثقون بقدرته على اإ�سحاكهم واإبكائه������م، ف�»لطالما كانت ال�سخرية من 

أداة مهمة جداً من اأجل المرونة  اإعاقته هي القوة الدافعة له. يعترف قائاًل: »لقد كان ال�سحك ا

بالن�سبة اإلي«.

عاقة  أع������داد كبيرة من المتابعين له تجعله يح������اول التوعية ب�سعوبات الإ وه������ذه الثقة بوجود ا

والت�سجيع على الحياة، بل يتحول كروازون من معاق يحتاج اإلى م�ساعدة، اإلى �ساحب الخبرة التي 

يقدمها للنا�ض معاقين واأ�سحاء. لذلك فهو يعلن: »حينما اأكون على خ�سبة الم�سرح اأكون في مكاني 

أر�سل ما لدي في حد�سي وقلبي«. أنا في الحياة الواقعية، ا أنا ال�سخ�سية التي ا الذي اأحبه، ا

التعبري احلركي يف وان مان �سو »ال ذراعني، ال �سوكوالته«

ل يمك������ن لعر�ض اأن يقوم بال ممثل، اإذ اإّن التعبير الحركي يمثل ركيزة المخرج في �سياغة 

دوات التعبيرية، ولذلك فاإّن عدداً من الم�سرحيين يرون  عر�س������ه، ولذلك يكون الج�سد اأهم الأ

أّن الدراما يموت فيها كل ما هو �ساكن ولحظي، الدراما تبحث عن الحقيقة في الج�سد ويقول  ا

أتيح لن������ا اأن نوازن العمل الدرامي  ج������ان دوت في كتاب������ه »التعبير الج�سدي للممثل«: »اإننا اإذا ا

بال�سيمفوني������ة المو�سيقية ل�ستطعنا اأن نق������ول اإّن الممثل –تحت اإ�سراف المخرج الذي هو في 
نه يترجم  لة لأ لة نف�سها، عازف الآ لة والآ ورك�سترا يعد في الوقت نف�سه عازف الآ مقام قائد الأ

 الفا�سل المو�سيقي، ثم هو 
ُّ
بذكائه وح�سا�سيته وح�سه الفني ن�ساً مكتوباً كما يُترجم المو�سيقي

أداء ج�سمه«. نه ل ي�ستطيع اأن يعّبر عن نف�سه، في فنه اإّل ب�سوته واإيمائه وا
آلة لأ ا

ف������ي حالة فيليب كروازون فاإّن الج�سد الذي يتوج������ب اأن يكون في غاية المرونة يكّون في 

آلة تحتوي عل������ى وتر مقطوع، ل يمكن اأن  ذات������ه عائقاً، اإن������ه –اإذا ا�ستخدمنا مثال جان دوت- ا
�سوات التي يريدها العازف. فكيف يمكن اأن يعرف اإذا لم يكن لديه غيرها؟ الجواب 

ت�سدر الأ

يكون باأن يخت������رع لنف�سه القدرة على اأن يعزف المقطوعات التي ل تتوجب العزف على الوتر 

أو انقطاعه �سبباً للنجاح. هذا التكيف نجده في »ل ذراعين،  الغائ������ب، واأن يجعل غياب الوتر ا

�سارات،  يماءات المختلفة والإ ل �سوكولته« يهتم كروازون بحرك������ة الراأ�ض وتعبيرات الوجه والإ

آليات التعبير بالوجه التي »تف������رز دللت درامية معينة، يتجدد  أنه ا�ستف������اد جيداً من ا ويب������دو ا

خطابها الدللي من م�سهد اإلى اآخر«.
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أّن  ن الجميع يعرف ا ف������ي هذا العر�ض يدخل كروازون الم�سرح وه������و ي�سير على �ساقين، ولأ

أي�ساً فاإننا نعلم اأن ال�ساقين اللتين ي�سير عليهما ا�سطناعيتان، لذلك فهو  اإعاقته م�ست �ساقيه ا

أنه لم يقم باإخف������اء ذراعيه ول تركيب ذراعين  ن�س������ان ال�سليم، غير ا ي�سي������ر ببطء وا�سح عن الإ

أّن  ا�سطناعيتي������ن في هذا العر�ض كما يفعل في بع�ض البرامج الحوارية التي يح�سرها، ذلك ا

الذراعي������ن الغائبتين تح�سران ب�سفتهما مو�سوعاً، يتعامل مع هذا النق�ض بمحاولة تعوي�سية 

أي�ساً، فكروازون حينما يدخل اإل������ى الم�سرح ويقابل  بجعلهما م������ادة للفكاهة ومادة للتح������دي ا

أنها توؤخذ على  أنا لم اأقل �سيئاً بعد. هذه العبارة ل يبدو ا بعا�سف������ة من الت�سفيق يقول: يكفي، ا

ظاهره������ا باأن الممثل يرغب م������ن الجمهور اأن يتوقف حقاً بقدر ما يمك������ن فهمها باأنها تعبير 

عاقة. »فعمليات  غي������ر مبا�س������ر عن البتهاج الكبير بالنج������اح الذي يحققه على الرغم م������ن الإ

الظه������ور على خ�سبة الم�سرح اإذن هي بمنزل������ة المتداد لتلك الرغبة في الهتمام والتي يمكن 

بيه »اأبي انظر اإلي« وذلك قبل اأن يغط�ض في حمام لل�سباحة، 
اأن ن�ساهده������ا لدى طفل يقول لأ

ففي الحالتين يكون ال�ستح�سان هو المطلوب«.

ت������م قولبة العر�ض بالكيفية التي تتالءم مع اإن�سان معاق، لديه قدرة كبيرة على الحركة في 

الم�س������رح، وا�ستخدام الج�سد لكنها حركة وا�ستخ������دام مح�سوبين ومح�سومين، اإذ يظهر »الميل 

اإل������ى ما ي�سمى باقت�ساد الحركة الج�سدية، اأي عدم وجود حركات اإ�سافية غير منتجة للمعنى 

ن العرو�ض على الخ�سبة ت�ستوجب القت�ساد في  يقاعية في الحركة« لي�ض لأ مع الهتم������ام بالإ

الحرك������ة تبعاً لحاجة العر�ض فح�سب، بل في حال������ة الممثل المعاق فاإّن القت�ساد في الحركة 

لي�������ض مطلباً فنياً فح�سب، بل �س������رورة ج�سدية. فالنطالق في الحركة، والنغما�ض في الدور، 

والن�سي������اق م������ع الجمهور، ومحاولة ج������ذب انتباههم طوال العر�ض دون انتب������اه ول تركيز مع 

عاقة قد يوؤدي اإلى حركة غير �سليمة تربك الممثل وتعر�سه لل�سرر كالتزحلق مثاًل  م�سكل������ة الإ

وال�سق������وط على الرغم من قدرة الممثلين في هذه الحالت على »تحرير اأج�سادهم، واإخ�ساع 

مر يبقى  أّن الأ حركتها اإلى المفاهيم العلمية عبر التدريب ال�ساق، والمران الجيد الطموح«، اإّل ا

ي م�سكلة. لدى الممثل المعاق في دائرة النظر الدائم درءاً لأ

2- فيليب كروازون وجمهور الم�شرح: 

تح������وز العرو�ض التي يقدمه������ا المعاقون غالباً على قراءة ت�سب������ق العر�ض، ونادراً ما يكون 

عاقة �سواء لل�سكوى من الظروف  المعاق������ون ي�ساركون في عرو�ض غي������ر التي تتناول مو�سوع الإ
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أم لتحديها. لذلك فعر�������ض »ل ذراعين، ل �سوكولت������ه« يتيح هذه القراءة  الت������ي يعانون منه������ا ا

الم�سبق������ة بمجرد قراءة ا�سم الموؤدي، زيادة على هذا فالعر�ض يحمل في عنوانه دللة واحدة، 

اإنه �سيحكي تجربته. تبقى الكيفية التي يحكي بها هذه التجربة هي التي ت�سنع جودة العر�ض 

ونجاحه من عدمهما. 

مر يمّثل في اإحدى خ�سائ�سه »�ساحة اجتماعية وهو الذي يجعل 
اإّن الم�س������رح في واقع الأ

داء مختلفة عن  أ�س������كال الأ أو ما �سابه ذلك من ا أو المو�سيق������ي الحي ا داء الم�سرح������ي ا خب������رة الأ

أو م�ساهدة التلفاز ه������و ذلك ال�سعور باأننا ج������زء من منا�سبة  ف������الم في ال�سينم������ا ا م�ساه������دة الأ

أ�سكال  ن اأمامنا«، لذلك فاإّن الجمه������ور تتنوع لديه ا اجتماعي������ة م������ا اأو من واقعة ما تح������دث الآ

عاقة على  التلقي وب�سكل اأكثر خ�سو�سية حينما يكون اأمام العرو�ض التي يقدمها بع�ض ذوي الإ

أ�سا�سية: المتعة، والتطهير،  الم�س������رح، ومن ثم تكون للمتلق������ي اأغرا�ض جمعها النقاد في نقاط ا

والتعوي�ض، والترفيه، والتعليم والتثقيف، فاإّن عر�ض »ل ذراعين، ل �سوكولته« يمكن اأن يحوز 

غرا�ض جميعاً وبدرجة وا�سحة، لكن التعليم والتثقيف يبدوان رئي�سيين في هذه  عل������ى هذه الأ

عاقة. التجربة بعيداً عن التلقين الذي يقع فيه كثير من المتعاملين مع اأ�سحاب الإ

نلم�ض هذا من وعي كروازون نف�سه حينما يجيب عن �سوؤال: من الذين تريد اأن ت�سل اإليهم 

طفال  أنا اأحب حينما يكون الأ في الم�سرح؟ اإذ يرّد: اأتحدث مع الجميع. اإنها لحظة م�ساركة. وا

عاقة. هذه هي فكرتي المهيمنة على خ�سبة الم�سرح اأن  خرى لالإ
حا�سرين. اأظهر لهم �سورة اأ

أنني ل�ست معاقاً. هذه الكلمة تزعجني، هذه الكلمة تاأتي بنتائج عك�سية، اإنني اأقول اإنني  أ�سرح ا ا

أنا اأفعل! وهذه  �سخ�ض قادر، اأفعل ال�سيء نف�سه مثل اأي �سخ�ض اآخر لكن ب�سكل مختلف. لكن ا

أو القادر على فعل  عاقة ا أي�ساً. توقفوا عن الخوف! ال�سخ�ض ذو الإ أ�سا�سي������ة لل�سركات ا ر�سالة ا

�سياء على نحو اآخر يتوقع �سيئاً واحداً فح�سب: الثقة التي ي�ستحقها. الأ

فيليب كروازون يف ال�سينما

ا�ستعان������ت ال�سينما بفيليب كروازون بعد نجاح������ه الكبير في عرو�ض ال� »وان مان �سو« التي 

قدمها والبرام������ج الكثيرة التي ح�سرها ب�سفته �سيفاً، ونالت اهتماماً كبيراً من الجمهور كما 

ظهر اهتمام المنتجين به بعدما قطع قناة المان�ض �سباحة في بطولة خارقة بالن�سبة اإلى رجل 

عمال متوافرة لديه. دوار وعرو�ض الأ ربعة، و�سارت الأ ي�سكو من اإعاقة في اأطرافه الأ
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 :»Human« من الـ وان مان �شو اإلى ال�شينما: فيلم

بداع العالمي كتابة وتمثياًل واإخراجاً  فالم الوثائقية بم�سكلة المعاقين، ولم يبخل الإ
اهتمت الأ

فالم  ف������ي اأن يحاول اإزالة العتمة على حيواتهم ومحاولتهم في التكيف مع محيطهم، اإن هذه الأ

ه������ي »لوحات للحياة الواقعية ت�ستخدم الواقع كم������ادة خام لها، ويعدها فنانون وتقنيون يتخذون 

ق������رارات ل ح�سر لها ب�ساأن اختيار الق�سة ولمن �ستروى والهدف منها«، وبهذا فالفيلم الوثائقي 

أنه »نظراً لقلة  ه������و »فيلم ي�سعى حثيثاً لعر�ض الحياة الواقعية ول يعالجه������ا« ويجب التنبيه اإلى ا

نت������اج الوثائقي ب�سكل عام مقارنة بالروائي، باتت الوثائقيات نوعاً حا�سراً في الم�سهد  تكلفة الإ

أنه  عالمي )...( كما ا�ستهر هذا النوع كثيراً بحلول القرن الواحد والع�سرين، على الرغم من ا الإ

أنواع �سينمائية اأخرى مثل اأفالم الحركة والمغامرات«. يظل اأقل �سهرة من ا

ن�سانية لعدد كبير من رجال ون�ساء  في فيلم human )ب�سر( محاولة لالنغما�ض في التجارب الإ

من عوالم مختلفة وانتماءات متنوعة من خالل ال�سهادات الممتلئة بالحب وال�سعادة، ولكن اأي�ساً 

�سغر ق�سة يومية اإلى ق�س�ض 
خر، ويحيلنا اإلى حياتنا من اأ

ن�سان بالآ الكراهية والعنف يواجهنا الإ

كثر ظلمة لدينا  الحي������اة المده�سة وهي ق�س�ض ت�سلط ال�س������وء على ما نحن عليه، على الجزء الأ

ولكن اأجمل ما لدينا اأي�ساً. وهي ق�س�ض عالمية توفر لنا لحظات من التنف�ض وال�ستبطان.

نا�ض من كبار ال�سن، من ال�سباب، من كال الجن�سين، يتحدثون  يق������ّدم الفيلم �سهادات حية لأ

بكثي������ر من الحميمية عن حياتهم وعن اللحظات المف�سلية التي اأثرت فيهم والنقالب الكبير 

أنف�سهم وعالقتهم مع �سركائهم في الحياة. يجب التاأكيد اأن  ال������ذي حدث لهم في عالقتهم مع ا

Human فيلم ب�شر
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»مو�سوعي������ة الفيلم الوثائقي ب�سكل كامل اأمر يحتاج اإلى النقا�ض لذلك فالختيار من الواقع 

ل يناق�ض الواقعية ول يقلل من حقيقة الوقائع المختارة ولكنه بالتاأكيد لي�ض الن�سخة الوحيدة 

أّن الفيلم ل يخلو من محطات  عن الحقيقة، بل هو اأحد الن�سخ وح�سب«. كما يمكن التنبيه اإلى ا

درامية مهمة مثل بكاء بع�ض اأبطاله في لحظات ال�سدق ال�سفافة، كما ل يخلو من البت�سامات 

أنهم ا�ستطاعوا اأن يرحلوا بقواربهم من �سفة الحزن والياأ�ض اإلى  الت������ي يقول اأ�سحابها عبرها ا

مل والفرح.  خرى حيث الأ ال�سفة الأ

�سمن هذه التجارب الكثيرة اإطاللة على حالة فيليب كروازون الذي يلّخ�ض في دقائق اأمام 

عاقة ومحاولت تجاوزه للمحنة التي اأ�سابته في �سبابه.  كاميرا مثّبتة على وجهه ق�سته مع الإ

أ كروازون من تجربة الزواج وتاأثير الحادث على عالقته بزوجته: يبدا

»اأظ������ن حين الزواج من �سخ�ض ما، نتزوجه كما هو، في لحظة معينة تحبه كما هو. حدث 

أو �ساقين، ولكنها  أنها لم تتزوج رجاًل من دون يدي������ن ا ، م������ع ا
ّ
 و�ساقي

ّ
ل������ي ح������ادث فقدُت ذراعي

ن، حدث بيننا طالق«.  مر الآ تحملت لعدد من ال�سنوات، لقد انتهى الأ

ي�ستذك������ر كروازون هذه التجربة ب�سفتها نوعاً من ال�سترجاع ال�ُمظلّل بالحيادية، اإنه يقدم 

تاريخ������اً �سخ�سياً لكنه ل يمعن في ا�سترجاع م�ساعر الحزن، وهو يحاول اأن ي�سارك في تجربة 

الحك������ي ب�سفته نوعاً من التنفي�������ض اأولً ونوعاً من ت�سارك الخبرة م������ع الغير ثانياً، كما تظهر 

محاول������ة للتما�سك اأمام الكاميرا. اإننا اأمام �سخ�ض تعر�ض لنتكا�سة كبيرة يحاول اأن يتجاوزها 

فالم الوثائقية  حت������ى على الم�ستوى الحكائي، وه������ذا ما ينبني عليه الفيلم باأكمله، ب������ل كل الأ

لديها تقاليد م�ستركة بين معظمها »فهي ق�س�ض ولها بداية وو�سط ونهاية وتجعل الم�ساهدين 

ي�ستغرقون في �سخ�سياتها وتاأخذ الم�ساهدين في رحالت عاطفية«. 

لم الكبيرة التي اأحدثها  ك������روازون في هذه الم�ساركة الفيلمية ي�ستعر�ض اآلمه، تجرب������ة الأ

عاقة، ولكنه ل يعطي م�ساحة كبيرة لتلك المرحلة،  م ولديه بعد تعر�سه لالإ
أ انف�س������ال زوجته وا

وا�ستخ������دام الوجه الحيادي مهم في تو�سيل مفه������وم الن�سيان والم�سافة ال�سعورية بين اللحظة 

التي يتذكر فيها الحادثة والحادثة نف�سها بما ترتب عنها من �سعوبات. 

لم  غير اأن هذه الحيادية ل تتوا�سل مع ا�ستمرار ا�ستغال الذاكرة حينما ينتقل من مرحلة الأ

مل، حيث الخطاب الب�سري يتحّول لدى كروازون من الحيادية التي يت�سابه فيها  اإلى مرحلة الأ

خبارية اإلى لحظة حما�سية يت�سابه فيها مع معلقي مباراة كرة قدم ولو  مع مقدمي الن�سرات الإ
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بدرجة اأقل حدة. قد يكون هذا واقعاً من جهة اأن الحياة نف�سها هي مباراة طويلة بين فريقين: 

لم، النجاح والف�سل، القوة وال�سعف. واإن تغلّب ال�سعف في �سوط فاإنه لن يتغلب في 
مل والأ الأ

أبداأ حياة   اأن ا
ّ
كامل اللعبة. لعبة الحياة لذلك نجده يعترف بكثير من ذلك الحما�ض: »كان علي

مر ثالث �سنوات لتخطي النف�سال، بعد ثالث �سنوات قلت لنف�سي  جديدة، ا�ستغرق مني الأ

نترنت في موقع للتعارف«.  ل يمكنك البقاء وحدك، لذلك �سجلت ح�ساباً على الإ

اإنها م�سارحة من كروازون للكاميرا ومن بعدها الجمهور للواقع الذي عا�سه دون رتو�سات، 

ما حكاه في كتابه »ل ذراعين، ل �سوكولته«، ثم في ال�  وان مان �سو الماأخوذ عنه اأعاد الحديث 

عنه باإيجاز يتالءم مع فيلم غير مخ�س�ض له وحده، ولكن يجمع تجارب كثيرة ومختلفة، وهذا 

ما يتاأ�س�ض عليه العمل الفني من حيث »اعتماد الفيلم الوثائقي على الحقيقة غير المزيفة اأو 

الم�سطنعة، اأي المفعمة بالمادة الحياتية، وتعالج الواقع بطريقة خالقة ومبدعة بحيث يف�سح 

المجال وا�سعاً اأمام النقد لمناق�سته والغو�ض في اأعماق المجتمع«.

�سا�سي������ة التي ي�سورها الفيل������م الوثائقي في جزئه الخا�������ض بكروازون هو  اإّن الخط������وة الأ

�سرار الكبيرين  عاق������ة، التحّدي والإ �سا�سية التي ظهرت في حياة الرجل بعد الإ التح������ولت الأ

فالم هو  �سا�سي لتلك الأ اللذين اأظهرهم������ا وجاء ليتحدث عنهما اأمام الكاميرا ف�»الغر�������ض الأ

�سالح، بل  ت�سجي������ع التغيي������ر الجتماعي )ومع ذلك( فاإنها قلما تف�سح ع������ن طرائق محددة لالإ

�سالح«.  أبع������اد الم�سكلة وتوكيد اأهميتها ومن ثمة اإقناعها ب�سرورة الإ ترك������ز عادة على اإي�ساح ا

نترنت من اأجل  وه������ذا ما يتما�سى م������ع اللقطة التي يتحدث فيها كروازون ع������ن ا�ستخدامه لالإ

أة جديدة بعد انف�ساله عن زوجته، اإذ ت�سّوره هذه المرة وهو يتحول من الوجه  التعرف اإلى امرا

الجام������د الذي ي�سرد الق�سة دون اإظهار وا�سح للم�ساعر وبم�سافة �سعورية وا�سعة اإلى البت�سام 

والتو�سع في الحما�ض:

أ�سي فح�سب وكانت البقية مفاجاأة، ل������م اأظهر باأني ل اأملك  »ف������ي البداية و�سعت �س������ورة لرا

عاقة  نترنت«. يتجنب المعاقون ف������ي العادة جعل الإ ذراعي������ن و�ساقين، ا�ستمتعت كثي������راً على الإ

مو�سوع مناق�سة اإذا لم يكن هناك ما ي�سطرهم لهذا لذلك فاإّن هذه الو�سائل ت�ساعد المعاق »في 

خرين المحيطين به كما ي�ساعده على التفاعل معهم«. تحقيق قدر معقول من التوا�سل مع الآ

عاقة حائاًل  أّن التعام������ل المجتمعي مع المعاق ل تحظى في الع������ادة بقبوله، وتظهر الإ اإل ا

ن�سان وممار�سة الحي������اة الطبيعية والم�ساركة والدخول ف������ي عالقات متنوعة ول�سّيما  بي������ن الإ

العاطفية. يتحدث كروازن عن تجربته في هذا فيقول: »لكن حينما اأخبرت النا�ض عن اإعاقتي 
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يام التقيت �سوزانا وها نحن ذا، الحب  ّ اأحد، لذلك اأظهرت اإعاقتي. وفي اأحد الأ
ل������م يرد علي

أنا لدّي ولدان، لدينا كلب اأعور  ممك������ن، معاً منذ ثماني �سنوات، �سوزانا لديها ثالث فتي������ات وا

، اإنها عائلة كبيرة ومتاآلفة، كل �سيء ممكن، لقد وجدت الحب مرة  ّ
أربعة قطط وخنزير غيني وا

اأخرى ونحن حقاً نحب بع�سنا بع�ساً«. 

�سحاء لق�سته واإمداد 
أم الأ يبدو بو�سوح رغبة كروازون في م�ساركة النا�ض �سواء المعاقين ا

الجمهور »بالمعلومات وت�سليته بالترفيه مع مراعاة زيادة ن�سبة المعلومات والفقرات التي ت�سبع 

�سلوب الخيالي  الحاجة اإلى ال�ستقالل ومراعاة التركيز على �سيغ الق�سة، وتجنب ا�ستخدام الأ

داء الم�ستقل في الحياة  والخراف������ي بم������ا ي�سهم في زيادة مهارات العتم������اد على النف�������ض والأ

اليومية، ويردي اإلى نق�ض في مظاهر ال�سلوك ال�ساذ وا�سطرابات ال�سخ�سية«.

يمك������ن التنبيه اإلى اأن حكاية كروازون التي تكّون ق�س������ة واحدة �سمن العديد من ق�س�ض، 

أّن �سعوبات الحياة وتحدياتها ل يخت�ض  �سكال ا وتجارب حياتي������ة ذات قيمة تبّين ب�سكل من الأ

به������ا �سخ�ض دون غيره، ول جن�سية ما ول جن�������ض ول عمر يعاني دون غيره. الخطاب الفكري 

أّن القدرة على  لم والح������زن، كما ا أّن هن������اك توزيعاً يكاد يكون عادلً لالأ لفيل������م Human يبّين ا

رادة الكافي������ة وهو في العموم ما يذهب  تج������اوز المعاناة ممكنة ل������دى الجميع اإذا ت�سلحوا بالإ

أ المنتجون اأي�ساً في البحث عن طرق لتقديم  فالم الوثائقية، اإذ منذ �سنوات »بدا
اإليه �سناع الأ

اأعمال ذات قيمة بميزانيات اأقل بكثير وبنماذج مختلفة«. 

أّن تجربة فيليب كروازون الحياتية وظهوره على الم�سرح  يمكن التو�سل في الختام اإلى ا

عاقة  أّن الإ أنه دليل على ا وف������ي ال�سينما يمكن اأن ي�سير اإلى اأكثر من مغزى وفائ������دة، منها ا

ن�سان وممار�سة الحي������اة باأكبر قدر من الطبيعية. فقد  أبداً حائاًل بين الإ الج�سدي������ة لي�ض ا

أّنه يمار�ض حيات������ه اليومية ويبدع في هواياته المف�سلة في�سبح وي�ستخدم و�سائل  ظهر لنا ا

التوا�سل الجتماعي. 

أّن ال�سعوب الحية تقوم باإدماج الفئات الخا�سة �سمن ن�ساطاتها  لكن اأهم ما يمكن تاأكيده ا

فكار، ول  بداع وتقديم الأ وطقو�سها ويومياتها كلّها، وتوفر لهم بيئة حا�سنة ت�سجعهم على الإ

آخ������ر غير �سليم، بل ت�ساوي في الحقوق  تفك������ر الدول التي تحترم �سعوبها بين اإن�سان �سليم وا

������ل غير ال�سليم على ال�سلي������م اإذا كان مبدعاً قادراً على ممار�س������ة ن�ساطات نوعية ولو  وتف�سّ

بطرائق مختلفة. 
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اإ�ساف������ة اإلى هذا فاإّن الم�سرح من خالل تجربة ك������روازون كان مجالً خ�سباً لتقديم تجربته 

أّن الم�سرح كان ول يزال م�ستلة للموهبة  كبر عدد من النا�ض، وهذا دليل على ا ال�سخ�سية واإي�ساله لأ

أنه قادر على تكييف اأدواته ح�سب ال�سخ�سية التي تقف على خ�سبته واإمكاناتها.  بداع وا والإ

ثبات  أّن ال�سينما كانت لدى كروازون طريقة لتنويع تجربته الحياتية من جهة، ومحاولة لإ كما ا

أّن ال�سينما على غرار الم�سرح  ن�سان، وا ن يكافح مثله مثل كّل اإن�سان موؤمن بق�سايا الإ
أنه قادر على اأ ا

يمكنها اأن تثري تجربته ال�سخ�سية كما يمكنها اأن تكون ج�سراً رابطاً بينه وبين المتلقي.

اإّن تجرب������ة فيليب كروازون دلي������ل على القوة الهائلة التي يملكه������ا المعاق مهما كان يظهر 

أّن الفنون م�سرحاً و�سينما )وغيرها(، قادرة على النفتاح على المعاقين  م������ن �سعف ج�سدي، وا

ودمجهم في اأعمالها دون الوقوع في فخ المظلومية وال�سراخ وت�سويق مفاهيم الغبن وال�سفقة، 

والتي تنت�سر في كثيٍر من المجتمعات.
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 golden( ربما كان هناك بع�سهم لم ت�سنح لهم الفر�سة لالّطالع على مفهوم الن�سبة الذهبية

ratio(، الت����ي ه����ي الن�سب����ة بين بعدي����ن )عددين(، بحيث تك����ون الن�سبة ت�س����اوي 1.618 اأو مقلوبها 

.Φ غريقي فاي 0.618، ال�سكل )1(. ويمكن تقريبها لتكون 1.6 ويرمز لها بالحرف الإ

 

ال�سكل )1( العالقة بين بعدين يكونان الن�سبة الذهبية فيما بينهما

جرام  وهذه الن�سبة نجدها في الطبيعة بكثرة، في الكائنات الحية وغير الحية...، مثل الأ

ن�سان: اأبع���اد اأ�سابع اليد، وفي  ال�سماوي���ة وبع����س النباتات )عباد ال�سم�س( وف���ي اأبعاد ج�سم الإ

الوجه، وعند الحيوانات )النمر، والحلزون...اإلخ(. 

هرامات،  عمال الفني���ة والهند�سية، مثاًل ف���ي الأ ن�سان في كثي���ر من الأ وق���د ا�ستخدمه���ا الإ

مم المتحدة،... وغيرها كثير. مبنى الأ

اأمجد المال 

اآفاق المعرفة

ال�شيفرة الجمالية
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، وال�سل�سلة هي: 
)1(
وهذه الن�سبة تتكّون بين حدي �سل�سلة فيبونات�سي

1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233،377،610

وهكذا.

هك������ذا كيف؟ كل عن�سر م������ن ال�سل�سة ينتج من مجم������وع الحدين اللذي������ن ي�سبقانه، مثاًل: 

144=89+55 ،55=34+21

اأين نجد الن�سبة الذهبية في هذه ال�سل�سلة؟ اإنها الق�سمة بين حدين متتالين، مثاًل: 

34/55=1.617 و144/233=1.618

وكلما ابتعدنا بال�سل�سلة اأكثر تظهر الن�سبة بو�سوح اأكبر )بلغة الريا�سيات عند النهايات(.

آبل  ومع احتالل الهواتف النقالة لمعظم اأوقات النا�ض يكثر الحديث اأحياناً عن عبقري �سركة ا

، لنذكر اأن �سعار هذه ال�سركة م�سمم اأي�ساً وفق هذه ال�سل�سة، انظر ال�سكل )2(.
)2(
)�ستيف جوبز(

ال�شكل )2( �شعار �شركة اآبل م�شمم وفق �شل�شلة فيبونات�شي )الن�شبة الذهبية(

وال������ذي يريد اأن يع������رف المزيد عن الن�سبة الذهبية )ف������اي( يمكنه زيارة الموقع: 

نترنت.  www.goldennumber.net اأو غيره الكثير المتوفر على الإ

 وذلك حتى ل نبتعد عن مو�سعنا كثيراً.

أ�سرار هذه الن�سبة ور�سم كثيراً من اللوحات بناًء على معرفته   كان يعلم ا
)3(
ليوناردو دافن�سي

خير،  تل������ك، فقد وزع الكتل باللوحة وفق الن�سبة الذهبية وخير مثال على ذلك لوحة الع�ساء الأ

ال�سكل )3(.
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خير لدافن�شي ال�شكل )3( لوحة الع�شاء االأ

 فلم يكن قد اّطلع على مفهوم الن�سبة الذهبية حينما اأنجز كثيراً من 
)4(
أم������ا غ�سان �سافي������ة ا

 ،
)5(
أثناء �سدور رواي������ة �سيفرة دافن�سي اأعمال������ه الفنية، )فقد ج������رت بيني وبينه مرا�سالت في ا

تحادثن������ا عن الن�سب������ة الذهبية وقتها(. ومنها ه������ذا العمل المنحوت عل������ى قطعة �سغيرة من 

أبعاد هذا التمثال الحقيقية هي )14.5*23.5 �سم( من دون  الخ�سب، كان لي �سرف اقتنائه، وا

القاعدة. ال�سكل )4(. 

 

ال�شكل )4( منحوتة من اأعمال الفنان غ�شان �شافية
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ت�ساءلت هل من الممكن اأن يحقق هذا العمل للن�سبة الذهبية، وبغير ق�سد من الفنان؟

 فلو اأجرينا الن�سبة لكانت 14.5/23.5=1.6؟!. اأي ح�ض فني هذا؟

كانت المفاجئة بالن�سبة اإلي كبيرة.

أبعاد القاعدة الرخامية  كثر قلت اإنَّ هذه الم�سادفة ت�ستحق المتابعة... اأخذت ا
أ بعد التاأمل ا

الم�ساف������ة، وهي بارتف������اع 2.5 �سم، وبعر�ض 16.2 �سم تقريباً، ومن ث������م ي�سبح الطول الكلي 

للتمثال 26 �سم، )2.5+23.5( وعر�سه 16.2�سم، فاإذا اأجرينا الن�سبة لكانت 

16.2/26=1.6؟!

ماذا يحدث؟!. اأي�ساً تحققت الن�سبة! 

فاأردت التحقق اأكثر من هذه الم�سادفات، التقطت كثيراً من ال�سور للتمثال ودر�ست ب�سكل 

عمال  مامي لأ فقي )بالمنا�سبة لي�ض من ال�سعب اأن ت�ستدلوا على الوجه الأ رئي�سي الم�سقط الأ

غ�سان(. بمعنى، كيف نظر غ�سان وهو ينحت التمثال؟

حوال لما و�سلت اإلى اأقل من 1.7، وهذا 
 لكن ما حدث اأن الن�سبة لم تتحقق وفي اأح�سن الأ

مرده اإلى زاوية اللتقاط )ومن ثم زاوية الروؤية(، وهذا مثال على ذلك، ال�سكل )5(.

ال�شكل )5( كيف تتحقق الن�شبة الذهبية بوجود القاعدة 



22� الـعــدد 693 حزيران  2021 

ال�شيفرة الجمالية

 ماذا فعلت هذه القاعدة الم�سافة؟ لقد وازنت الكتلة من حيث ا�ستنادها على �سطح ما... 

بعاد فح�سب ال�سكل )5(.  �سافة وازنت الكتلة من حيث الأ ولكن الذي حدث اأن هذه الإ

أراد اأن يحقق الن�سبة الذهبية ولو من دون ق�سد؟! لكن من جديد هل ا

اإن غ�سان م�سنوع من الطبيعة بفنية عالية، وح�سه الجمالي عاٍل، اأعلم اأن ما هو مزروع في 

الطبيعة من جمال ي�سري في �سرايينه... فكان لدي �سوؤال لماذا اإنزاح التمثال عن الن�سبة الذهبية 

أبعاد ال�سور، في حين القيا�سات الحقيقية حقق الن�سبة الذهبية؟ )من دون قاعدة( في ا

فاإن كان غ�سان لم يقم باإجراء اأي قيا�سات كيف تحققت له الن�سبة الذهبية؟

ن�سان من  آلة الت�سوير ه������و اإلى حد ما عين الإ فقي الذي تاأخذه ا
ول�سّيم������ا اأن الم�سقط الأ

هذه الزاوية؟ 

ثم وجدت الجواب:

عمال النحتية، وحينما يقوم النحات  بعاد ال�سغي������رة ن�سبياً لالأ أبع������اد التمثال هي من الأ اإن ا

ي اإنَّ الفنان ينظر 
)هن������ا غ�سان( بعمل هكذا عمل فاإن التمثال يكون مو�سوع على الطاولة... اأ

اإليه من اأعلى، اأي بزاوية.

 وقد اأخذت �سورة للتمثال بهذه الو�سعية المفتر�سة... وكان ما توقعت فقد حقق التمثال 

الن�سبة الجديدة هكذا 77/126=1.6!. ال�سكل )6(.

ال�شكل)6( التمثال م�شور بزاوية 45 درجة تقريبًا، ويحقق الن�شبة الذهبية بهذه الحال
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ن... اأي ح�ض يملكه هذا الفنان )وغيره من الفنانين(؟  والآ

اأي دماء ت�سري في عروق هوؤلء الفنانين؟... اإنها ال�سيفرة الوراثية )الجمالية( نف�سها، بين 

ن�سان والطبيعة. الإ

أو للمجتمع ما هو اإل هراًء بهراء.  َ للطبيعة ا
نَّ الفنان ل منتمي

أ اإن كل ما يقال عن ا

أبناء الحياة حقاً. اإنهم هم، ا

الهوام�ش

)1(- ليوناردو فيبونات�سي: عالم ريا�سيات اإيطالي )1175م-1250م(.

آبل،  )2(- �ستي������ف جوبز: )1955م-2011م( اأمريكي، يقال اإنه م������ن اأ�سل �سوري، كان رئي�ض مجل�ض اإدارة �سركة ا

جهزة المحمولة.  وله ف�سل كبير باإطالق الأ

أبرز فناني ع�سر النه�سة )ر�سام، ومهند�ض، وعالم،  )3(- ليون������اردو دافن�سي: )1452م-1519م( اإيطالي، اأح������د ا

أ�سهر اأعماله لوحة الموناليزا(. ومخترع، وا

)4(- غ�سان �سافية: فنان �سوري معا�سر متعدد المواهب )نحات، ور�سام، وعازف، وموؤلف مو�سيقي(.

مريكي دان براون ن�سرت عام )2003(. حققت الرواية مبيعات كبيرة.  )5(- رواية �سيفرة دافن�سي: للموؤلف الأ

¥µ
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ل����ف الثاني قب����ل الميالد  آخ����ر الأ ف����ي ا

كان ظه����ور فينيقي����ا على م�س����رح التاريخ، 

ولع����ل اأكثر التنقيب����ات توفيق����ًا تلك التي 

اأثبت����ت اأن المواق����ع ال�سابقة عل����ى الع�سر 

التاريخ����ي )3500ق.م( قد �ُسكنت من اأقدم 

الع�سور وق����د اكُت�سفت اأغلب هذه المواقع 

عفوي����ًا، اإل اأنها لم ُتدر�س ب�سكل علمي من 

جهات مخت�سة.

فينيقي���ا ه���و ال�س���م ال���ذي اأطلق���ه 

ال���ذي  قلي���م  غري���ق عل���ى الإ قدم���اء الإ

يحت���ل المناط���ق ال�ساحلي���ة م���ن �سورية 

ولبنان وفل�سطين، والذي يمتد من جبل 

الكرمل جنوب���ًا اإلى النه���ر الكبير �سماًل 

وجب���ال لبن���ان �سرق���ًا والبح���ر المتو�سط 

غربًا. 

جورج. ن. جبلي

اآفاق المعرفة

فينيقيا... وملوك البحار

لوحة رقم )1(:  موقع المدن الفينيقية، و�شيدا و�شور وو�شلت قمة ازدهارهم 

على �شاطئ البحر المتو�شط ال�شرقي. في المّدة بين )1200ـ 814 ق.م(
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ظهرت فينيقيا على م�سرح التاريخ في القرن الثامن والع�سرين قبل الميالد وتاأ�س�ست المدن 

أّك������دوا له حين زار البالد عام  نَّ كهنة �سور قد ا
أ  ا
)1(
عل������ى ال�سواحل، ويذكر الم������وؤرخ »هيرودوت«

)450 ق.م( اأن معبد »ملقارت« في مدينة �سور قد بُني عند بناء المدينة نف�سها نحو عام )2750 

أرواد  أن�سوؤوا مدناً وممالك اأهمها اأوغاريت وا ق.م(. ا�ستقر الفينيقيون في مدن ال�ساحل ال�سوري، وا

وجبيل )بيبلو�ض(، حين عمت تجارتهم البحر المتو�سط، واأوجدوا فيه مراكز تجارية وم�ستعمرات 

ْرز،  وبلغ������وا قرطاجة عام )814 ق.م(. لق������د اعتمدت تجارة الفينيقيين عل������ى ت�سدير خ�سب الأ

رجواني، والمن�سوجات والزجاج، وال�سناعات المعدنية، والتوابل والعطور. حمر الأ وال�سباغ الأ

أنها موانئ فاعلة واأماكن  كان������ت المدن الفينيقية مراكز حرفية وتجارية مهمة اإ�سافة اإلى ا

�ساطيل التي تعبر المحيطات، ويعود الف�شل للبحارة والتجار الفينيقيين  لت�سنيع ال�سفن والأ

بجدية الفينيقيـــة اإلى مناطق نفوذهـــم على �شواطئ البحـــر المتو�شط، وبالد  فـــي اإي�شـــال الأ

 ابن ملك �شور. 
)2(

غريق الذين حفظوا لهم الجميل بتدوينهم اأخبار)قدمو�س( الإ

العمارة الفينيقية)3(

�سوار  أبراج، ولالأ »اأما عن العمارة المدنية الفينيقية، فقد كانوا يحيطون مدنهم باأ�سوار ذات ا

�سوار  مامي، والبيوت اإلى جانب الأ
ح�سون محكمة ، وللبيوت اأعمدة على كال جانبي المدخل الأ

ذات طابقين، العلوي منهما اأ�سيق من ال�سفلي، وقد كان لفتاً اأن �سبابيك الطابق العلوي كانت 

أ�سكالها النموذجية محفورة على قطع  أ�سكال النخيل، وا ذات )درابزينات( مدعومة باأعمدة لها ا

الع������اج الفينيقي������ة، وكما يروي »�سترابون« اأن »بيوت الفينيقيي������ن كانت لها طوابق كثيرة وكانت 

اأعلى من بيوت روما«.

حمر(. لوحة رقم )2( خريطة مناطق نفوذ الفينيقيين على �شواطئ البحر المتو�شط )باللون الأ
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تمت������ع المهند�سون الفينيقيون بمهارة عالية في بناء ال�سدود والج�سور فقد كانوا ي�ستعملون 

كت������اًل هائلة من الحجر، وي�ستفيدون من كل مزايا ال�سخ������ور الطبيعية ، وما بقايا ال�سدود في 

أرواد و�سي������دا و�سور اإل دليل وا�سح عل������ى هذه الماآثر العمرانية. كم������ا اأنجزوا اأي�ساً مرافئ  ا

ن، اإل في م������دن م�ستعمراتهم، ففي قرطاج 
�سنعي������ة ل������م يُعثر على اأي منها في مدنهم حتى الآ

قل توؤدي اإلى ر�سيف م�ستطيل بلغ طوله واحداً 
مثاًل ُعثر على قنال عر�سها �سبعة اأمتار على الأ

وخم�سي������ن متراً، وعر�سه �سبعة وثالثين متراً، حيث يمكن لل�سفن ال�سغيرة اأن تر�سو فيه. ومن 

اأهم مدنه:

:
)4(

1- جبيل )بيبلو�س(

ت مدينة جبي������ل )بيبلو�ض( من اأقدم المدن الم�سكونة ف������ي العالم، وهي مركز ق�ساء  »ُع������دَّ

جبيل في محافظة جبل لبنان، تبعد عن بيروت )37 كم( �سمالً، يحدها البحر المتو�سط غرباً 

 .
)5(
و�سفوح �سل�سلة جبال لبنان الغربية �سرقاً«

لف الثالث قبل  بقي������ت مدين������ة جبيل نائمة على كنوزه������ا الفينيقية التي ح�سنتها من������ذ الأ

 عام )1921م( بدء الحفريات، بعدما اأده�سه اأن 
)6(
ثار »مونتييه« الميالد، اإل������ى اأن قرر عالم الآ

هالي يعثرون في المواقع القديمة من حين اإلى اآخر على قطع منحوتة عليها عنا�سر 
ي������رى الأ

أنقا�ض معبد محروق  أو كتاب������ات هيروغليفية، وكانت مفاج������اأة للمنقبين اأن تظه������ر ا زخرفي������ة ا

ر�ض تحت بالط اأحد هذه المواقع، ووجدت بقايا اأعمدة �سخمة �سبيهة بتلك التي  وم�سوى بالأ

ن. كان يقيمها الم�سريون اأمام معابدهم، وهي ما تزال قائمة اإلى الآ

لف الثالث بحريق قوي اأدى اإلى انهيار 
اأظهرت الحفريات باأن المدينة قد نكبت في اآخر الأ

قدم  اأحد المعابد الذي وجد مدفوناً تحت حرم معبد اآخر فوقه، كما ظهر باأن لهذا المعبد الأ

حرماً واحداً كّون بت�سميمه نوعاً من التاآلف بين الت�سميم الم�سري للمعابد وت�سميم المعابد 

ال�سامي������ة الكنعانية التي بناها �سعب �سوري������ة في تلك المرحلة، وقد ان�سرف بعد الحريق اأهل 

عمدة كان لي������زال قائماً واأجريت له  بيبلو�������ض اإلى اإعادة ت�سيي������ده ، حيث اإن بع�ض عنا�سر الأ

ترميمات مختلفة على مرِّ الع�سور.

كروبول القديم  نقا�ض عن المعب������د، واأ�سبح موقع الأ أُزيلَت الأ في دائ������رة المدينة القديمة ا

أ�سوار يبلغ طولها مئتين وخم�سين متراً، والتي تتاألف من �سورين  تربة عن ا معروف������اً، ورفعت الأ

لف الثالث قبل الميالد، لهما مدخالن من ال�سمال والغرب. أُ�س�سا في الأ متوازيين ا
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 المعب������د القديم في و�سط المدينة ال������ذي كان مخ�س�ساً للمبان������ي الدينية، وقد كان 
َ
بُِن������ي

ر خالل  ه اإلى )2800 ق.م(،وقد ُدمِّ
لهة بعلة جبال« �سيدة جبيل، الذي يعود بناوؤ اأقدمها معبد »الآ

أكبر المعابد التي بُنيت  مورية، واأعيد بناوؤه في ع�سر الملك »يحياو ميلك«، وكان ا المرحل������ة الأ

في المدينة عام )2300 ق.م(، ولم يُعثر في المعبد القديم على اأي اإ�سارة تبين انتماءه اإلى اإله 

معي������ن فاأُطلق عليه ا�سم معبد )في L( ن�سبة اإلى �سكله، وجاء معبد اآخر ليحل محله فيما بعد 
وهو معبد الم�سالت وقد �ُسيِّد بالطريقة القديمة نف�سها.

للمعب������د القديم تحت معبد الم�سالت مدخالن، فيه من ال�سرق على التتابع ثالث غرف اأو 

أب������واب متقابلة يمر المرء بها من غرفة اإلى اأخ������رى اإلى اأن ي�سل اإلى �ساحة مبلطة،  اأحوا�������ض با

له »بعلت«،  ولها لالإ
أ وعن������د المدخ������ل اأقيمت تماثيل �سخمة ف������ي كل جانب ثالثة تماثي������ل كان ا

والثاني »اإيكلورونو�ض« والتمثال الثالث »ل�سمون«.

أل������ف معبد الم�سالت العل������وي من �ساحة في مقدمته، ثم �ساحة اأخ������رى، والحرم بينهما  يتا

مرتف������ع بع�ض ال�سيء، وم�سالت ع�سرون يت������راوح ارتفاعها بين ثمانين �سنتمتر ومترين ون�سف 

المتر، كما وجدت في ال�ساحة اأي�ساً معابد �سغيرة اأخرى وبناء م�ستقل لتخزين المياه.

مدافن بيبلو�س الملكية

مطار الغزيرة  ر�ض ب�سبب الأ اكت�سفت المقابر الملكية في بيبلو�ض بالم�سادفة، بعد انهيار الأ

في )�سباط 1922م( اأدى اإلى جالء الجدران المنهارة عن مبنى غير معروف في ذلك التاريخ، 

 حيث 
)7(
ثار الفرن�سي »بي������ار مونتيه« ومن بعده »موري�������ض دونان« واأج������رى الحفري������ات عالم الآ

لوحة رقم )3( معبد الم�شلت في موقع المعبد القديم معبد )في L( في و�شط المدينة القديمة.
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ُك�ِس������َف عن ت�سع مقاب������ر لملوك جبيل الفينيقيين، يعود اأقدمها اإل������ى )2000 ق.م(، ويتكون كل 

مدفن من بئر محفور في ال�سخر بعمق يتراوح بين )9- 12(م، يوؤدي اإلى حجرة الدفن، وكان 

اأهمها قبر وتابوت الملك حيرام.

2- �شيدا )عا�شمة الجنوب(:

تبع������د �سيدا ع������ن مدينة بيروت )36 كم( جنوب������اً، وتمتد على �سري������ط �ساحلي طوله �سبعة 

نَّ جذور مدينة �سيدا في 
أ كيلومترات، وبعر�ض ل يتعدى الكيلو متر الواحد. وقد دلت الحفريات ا

العهد الفينيقي تمتد اإلى ماقبل خم�سة اآلف عام وقد اأدت في المدة ما بين )539 2800ق. م( 

ن�سطة الح�سارية. دوراً بارزاً في التجارة وال�سناعة واللغة والكتابة و�سائر الأ

غلب ب�سبب المرفاأ الممتاز الذي يتاألف  تقع �سيدا القديمة على راأ�ض جبلي اختير على الأ

من �سل�سلة من الجزر ال�سغيرة المت�سلة بع�سها مع بع�ض باأر�سفة �سناعية، هذا المرفاأ كان 

ف������ي ال�سمال، اأما في الجنوب فقد كان هناك مرفاأ اآخر ي�سمى المرفاأ الم�سري، وهذا اأكبر 

لوحة رقم )4( التوابيت الفينيقية
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مان نف�سه، اإذ كان يحم������ي المدينة من جهة البر �سور  م������ن المرفاأ ال�سمالي ولكن������ه لي�ض بالأ

قوي، واأما قلعة �سيدا الحالية التي ت�سمى » قلعة البحر« التي يعود اأ�سلها اإلى زمن الحروب 

ال�سليبية.

وفي موقع »كفر الجرة« في �سواحي �سيدا تعود المدافن المكت�سفة اإلى ع�سر معابد بيبلو�ض 

نف�سه، مما يدل على تاأثر 

أث������راً قوياً  الفينيقيي������ن تا

في تلك المرحلة بالتيار 

يجي،  الم�سري والتيار الإ

دوات  الأ بع�������ض  واإنَّ 

المكت�سفة تعود اإلى عهد 

لف  الهك�سو�������ض ف������ي الأ

الثاني قبل الميالد.

لوحة رقم )5( منظر بانورامي لمدينة �شيدا

لوحة رقم )6( �شور القديمة



23� الـعــدد 693 حزيران  2021 

فينيقيا... وملوك البحار

3- �شور )ملكة البحار(:

أرواد، كانت  لف الثالث قبل الميالد ب�س������كل م�سابه لجزيرة ا �س������ور التي بُني������ت في بداية الأ

أثرية في �سور تحت  أُْجِريَ������ْت اأول حفريات ا واقع������ة على ج������زر �سغيرة، �سخرية مت�سلة بالبر، ا

آذار 1861م(، وقد اأظه������رت الحفريات الحديثة تحت   في )�سه������ر ا
)8(
اإ�س������راف )اإرن�ست رينان(

البحر وال�سور الفوتوغرافية من الجو اأن المرفاأ الرئي�سي للمدينة قد كان في الجهة الجنوبية 

ن على عمق خم�سين قدماً في عمق البحر،  للجزيرة، واأن الر�سيف الذي كان يحميه يوجد الآ

أ�س������وار المدينة ت�سرف على هذه  وق������د كان طوله )750( مت������راً وب�سماكة ثمانية اأمتار، وكانت ا

أبراج في كل ط������رف وهنالك اعتقاد باأن الم�سروعات العمرانية ال�سخمة  المجموع������ة كلها مع ا

ف������ي �سور، كان ق������د بناها الملك حيرام الفينيقي في القرن العا�سر قبل الميالد اإذ ُو�سلت في 

عه������ده الج������زر بع�سها ببع�ض، وردم جزء من البحر لتو�سيع رقع������ة المدينة اإ�سافة اإلى �سورها 

المنيع، فقد بلغت في ع�سره �سور ذروة حيويتها، ما جعلها من اأقوى المدن في �سرقي البحر 

المتو�س������ط، ث������م ما لبثت المدينة اأن تجاوزت حدودها ال�سيق������ة اإذ و�سل بحارتها اإلى �سواطئ 

أُن�ِسئت عام  أ�س�سوا لهم م�ستعمرات ومحطات تجارية من بينها مدينة قرطاجة التي ا طل�سي، وا الأ

ول الذي  )815 ق.م( على ال�ساطئ التون�سي. وتتاألف �سور من ثالثة قطاعات، ففي القطاع الأ

حياء ال�سكنية، والحمامات  كان������ت تقوم عليه المدينة البحرية، نجد مجموع������ات وا�سعة من الأ

روقة باأر�سياتها المر�سوفة بالف�سيف�ساء، تعود  العام������ة والمجمعات الريا�سية وال�سوارع ذات الأ

بمجملها اإلى الع�سور الرومانية والبيزنطية.

لوحة رقم )7( من مدينة �شور القديمة.
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لم تقف الحفريات الفينيقية عند مدينة �سور فقد تمت حفريات 

أم العواميد« جنوبي  أو »ا أم العم������د ا في ع������ام )1921م( في موق������ع ا

�سور واأجريت مج�سات عميقة فوق رابية ت�سمى تل المع�سوق حيث 

أزيح التراب عن قبر مزين  رجح معابد المدينة، وا كانت تقع على الأ

بال�س������ور الزيتية في جبل العمد وه������ي بحالة جيدة، وقد ُوجد فيه 

آثار ذات قيمة مهمة لدرا�س������ة الت�سوير ال�سوري في الع�سر  أي�س������اً ا ا

اليوناني والروماني.

طرائق البناء الفينيقية

مر  بنية في ال�سخور كلما تهياأ لهم ذلك، وي�سيفون اإذا احتاج الأ
كان الفينيقي������ون ينحتون الأ

كت������اًل من ال�سخر باأحجام كبيرة م�سواة للتركي������ب مع غيرها من دون مالط مع اإحكام الفوا�سل 

حيان كانوا يبالغون في  بين هذه الكتل بحيث ي�ستحيل اإدخال حد ال�سكين بينها، وفي كثير من الأ

حجار النا�سزة بعجينة من الر�سا�ض ت�سبُّ في الثقوب.
تقوية هذه الحوائط، فيجمعون الأ

عمدة اإل ا�ستعمالً محدوداً في 
ا اأعمدة المباني فمن المرجح اأن الفينيقيين لم ي�ستعملوا الأ مَّ

أ ا

ول قبل الميالد، وكان التاآلف بين ال�سعف يعطي عن�سراً زخرفياً  لف الأ الع�سور القديمة حتى الأ

ذا قيم������ة قوية في التجميل، وقد كانت ال�سعف من العنا�سر الزخرفية التي يكثر ا�ستعمالها في 

قل  فينيقي������ا، وفي العهود الالحقة كالعهد الفار�سي، فقد ا�ستعمل������ت في بع�ض الحالت على الأ

أنقا�ض بناء قطع من تيج������ان على �سكل وجوه  م������ن الغ������زاة الفاتحين، ووجدت في �سيدا عن������د ا

الثي������ران التي تدل على الرواج القت�سادي في �سيدا، كم������ا ك�سفت الحفريات نف�سها عن قطعة 

عمدة ب�سكل بي�سة كبيرة مزخرفة بحبل ير�سم خطين متوازيين متقاربين ي�سيران  م������ن قواعد الأ

في ا�ستدارة، فير�سمان اأن�ساف دوائر منف�سلة بع�سها عن بع�ض بحلية، ثم ير�سمان دوائر اأخرى 

عمدة هذه، ذات الخطوط المنحنية الزخرفية التي تتعاك�ض  باتج������اه عك�سي، واإن �سكل قواعد الأ

وتتداخل كان لها نظائر تكاد تطابقها، ُك�ِسَف عنها على يد »ليار« عند ق�سر »�سنحاريب«.

�سوري وه������ذا البناء ال�سيداوي، واإن 
وم������ن هذا الت�ساب������ه ن�ستنتج عالقة وثيقة بين الفن الآ

أ�سا�ض اأن تيجاناً من النوع  بع�سه������م قد اأرج������ع هذه التيجان والقواعد اإلى اأ�سل فار�سي عل������ى ا

نف�س������ه قدا�ستُعِملَ������ت في الع�سر الروماني، ول يمكن الجزم بذل������ك. واإلى الع�سر نف�سه تن�سب 

لوحة رقم )8( تاج عمود على 

�شلوب الفار�شي االأ
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�سلي في  �سواني وجدت في مكان بنائها الأ �سالع من الحجر الأ أي�س������اً قاعدة عمود متعددة الأ ا

أنها كانت تحمل ج�سم عم������ود قطره اأكثر من متر واحد، وحيث اإنه  �سي������دا، ويدل �سكلها على ا

�سوان������ي في حفريات فينيقية ي�ستدعي ذل������ك افترا�ض اأن هذه الكتل  ل������م يُعثر على الحجر الأ

را�سي الفينيقية. ال�سخمة قد تم ا�ستيرادها من خارج الأ

الفنون الفينيقية)9(

»ومم������ا يدعو للده�سة اأن يكون الفن الفينيقي على ه������ذا الفقر، وهذا البرود في الخيال، 

�سوري البابلي والفن  خرى ذات ال�سخ�سية الكبيرة، مثل الفن الآ اإذا ما قي�������ض ب�سيغ الفنون الأ

الم�سري، وق������د يف�سر هذه الده�سة ظروف فينيقيا التاريخية، فاإنها لم تكن قط قوة �سيا�سية 

قل بالن�سبة اإلى جاراتها ال�سخمة في م�سر وبالد الرافدين، 
أو لم تك������ن كذلك على الأ كبي������رة، ا

والقوة �سرط من ال�سروط ال�سرورية لظهور منبع التاأثير«.

اإن دور الو�سيط الذي قامت به فينيقيا اأتى بالجمع الح�ساري الذي اآلف فيه الفينيقي بين 

�سورية والبابلية فت�سرف في عنا�سره بمهارة دلت على قيمته  يجية والم�سرية والآ العنا�سر الإ

آ�سور وبابل واإبال واأوغاريت  �سالة والخ�سو�سية، اأما م�سر وا
الحقيقية، لكنه لم يتجه نح������و الأ

أرادوا خلق ف������ن اإمبراطوري كبير كلٌّ في زمانه، ا�ستمراراً لحلقات  وغيره������ا من الممالك فقد ا

ن�سانية العالمية. الح�سارة الإ

هوام�ش

آ�سيوياً عا�ض في القرن الخام�ض قبل الميالد. )1(- هيرودوت: اأو هيرودوت�ض كان موؤرخاً اإغريقياً يونانياً ا

)2(- قدمو�������ض: في الميثولوجيا اليونانية هو ابن اأجينور ملك �سيدا من زوجته تيليفا�سا )ابنة اإله النيل وملكة 

أو نبتون بالرومانية من زوجته. �سور( واأجينور هو ابن بو�سيدون ا

)3(- العمارة الفينيقية: عن كتاب »الح�سارة الفينيقية«، تاأليف: �سبانيتومو�سكاني، ترجمة: نهاد خياطة، �ض94.
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)4(- بيبلو�ض: عن كتاب »الح�سارة الفينيقية«، تاأليف: �سبانيتومو�سكاني، ترجمة: نهاد خياطة، �ض94.

ولى، حينما اأجرى  آثار جبيل لم يجِر اإل في نهاية الحرب العالمّية الأ آثار)جبيل(، اإن البحث الجدي عن ا )5(- ا

عالم العادّيات الم�سرّية بيار مونتيه بين عامي )1921-1924م( حفريات وا�سعة مّكنته من اإبراز التوا�سل 

الح�ساري بين جبيل وم�سر الفرعوني.

)6(- جان پيير ماري مونتيه: عالم م�سريات فرن�سي حفر حفريات كبرى في المملكة الم�سرية الحديثة، وحفر 

حفري������ات في بيبلو�ض )جبيل الحالية بلبنان( بين )1921- 1924م(، مكت�سفاً مقابر تعود اإلى عهد المملكة 

الم�سرية المتو�سطة.

عم������ال التنقيب في مختلف المواقع  )7(- موري�������ض دون������ان: و�سل اإلى لبنان في ع������ام )1924م(، وكّر�ض وقته لأ

الفينيقية، ول�سيما تلك التي حققها في جبيل )خلفاً لبيير مونتيه(.

)8(- اإرن�ست رينان: موؤرخ وفيل�سوف وم�ست�سرق فرن�سي، ولد في تريغييه.

)9(- عن كتاب » الح�سارة الفينيقية «، تاأليف: جورج كونتنو، ترجمة: د. محمد عبد الهادي �سعيرة، �ض336.
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وبئة بع�سه����م وال�سّيما  ق����د يدفع الحظ����ر ال�سحي والعزل����ة اال�سطرارية في اأثن����اء االأ

النا�����ص المرهفين االجتماعيي����ن والفنانين والمبدعين على وجه الخ�سو�ص اإلى ال�سعور 

بمل����ل قات����ل، ويمكن اأن يوؤث����ر تاأثيرًا �سلبيًا ج����دًا على م�ساعر بع�سه����م ونف�سياتهم فتتغير 

معاملته����م، وي�سبح����ون ع�سابيين �سديدي الغ�سب مع اإح�سا�����ص هائل بالكاآبة، لكنه يقدم 

لق�سم اآخر من المبدعين فر�سة كبرى لالنفراد وا�ستنطاق مواهبهم، والتو�سل اإلى طفرات 

ت�سب����ه العبقري����ة اأو العط����اء النوعي على اأقل تقدي����ر. الكاتب العالم����ي �سك�سبير كتب اأهم 

روائع����ه اإب����ان الحظر واإغالق الم�س����ارح نتيجة تف�سي مر�ص الطاعون ع����ام )1616م(، مثل: 

المل����ك لي����ر وماكبث وكليوبات����را، ولنتذكر اأن الراه����ب الذي كان م����ن المفتر�ص اأن يخبر 

مر اأنها تناولت عقارًا  رومي����و ب����اأن جوليت ل����م تمت و�سوف تعود اإلى الحياة، وكل ما ف����ي االأ

لتوح����ي بموته����ا لم ي�ستطع نق����ل الر�سالة نتيجة التزامه بالحظ����ر ال�سحي مع ق�صٍّ اآخر، 

فيقتل روميو نف�سه قبل اأن ت�ستيقظ جوليت. والعالم نيوتن اكت�سف قانون الجاذبية اإبان 

الحجر ال�سحي نتيجة انت�سار الطاعون عام )1665م(، اإذ انعزل مّدة طويلة في بيت جدته 

الريفي، وحين �سقطت على راأ�سه تفاحة حينما كان جال�سًا تحت �سجرة تفاح في الحديقة 

وبئة اأحيانًا بع�ص الظالل المفيدة  خطرت بباله فكرة الجاذبية، وهكذا يمكن اأن يكون لالأ

على الرغم من عمق ماآ�سيها.

د. اأيمن اأبو ال�شعر

اآفاق المعرفة

وبئة احلجر ال�صحي يف اأثناء الأ

ي�ساعد �لمبدعين �أحيانًا
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دب الرو�سي، وبما اأن حديثنا ينطلق من الكتابة  يتب������دى ذلك لدى عمالقين من عمالقة الأ

بداعية التي يحر�سها الحظر ال�سحي ف�سيكون تناولنا �سيقاً ومح�سوراً في عملين نوعيين  الإ

أونيغن« لبو�سكين،  ول »يفغيني ا كتب������ا اإبان الحجر ال�سحي )اإلى جانب اأعم������ال كثيرة اأخرى( الأ

والثاني »الغرفة رقم 6« لت�سيخوف، ولكل عمل حيثياته وركائزه النوعية بما في ذلك ال�ستفادة 

من وقت الحجر ال�سحي.

كان بو�سكي������ن قد و�سف جائحة الطاعون ب�سورة مده�سة في هذه المقاطع التي ترجمتها 

�سل: بتعديل طفيف جداً لتتنا�سب واإيقاع الأ

تزهو في المعركِة الن�شَوْة 

عنَد َحواٍف للهاويِة الَجْهَمْة

ِب الن�شوُة و�ْشَط ُمحيِط الَغ�شَ

يفوْن في رهبِة اأمواٍج وظالٍم كالَطّ

في زوبعٍة من �شحراِء الَعَرِب 

والن�شوُة َنَفحاُت الطاعوْن 

ُد بالموِت كوقِع َنفيْر  �شياِء تهدِّ كلُّ الأ

ُتخفي للقلِب الما�شي ِلَمنوْن 

ُمَتعًا ل ي�شَرُحها الَتف�شيْر

الُخْلُد لها مثُل الُعربوْن

و�شعيٌد َمْن و�ْشَط الَهيجاْن

قد حاَز �شناها وراأْتها ِمنُه العيناْن

لَك ُنزجي الحمَد ف�شكرًا يا طاعوْن

ما عاَد ظالُم القبِر لنا ما عاَد ُمخيْف

جواْء لْن ُيرِبَك وهُج ر�شالِتَك الأ

في اأقداِح الرغوَة اإذ ُنعليها والِودُّ لطيْف

ن�شرُب اأنفا�َس الوردِة كالعذراْء

ى بالطاعوْن اأنفا�شًا ربَّ تكوْن... مفعمًة مالأ

األك�شندر بو�شكين
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انت�سرت الكوليرا في رو�سيا كما في بقية اأرجاء العالم بموجات خالل مراحل زمنية متباينة، 

وو�سل������ت اإلى رو�سيا ع������ام )1829م(، واأعلن الحظر عام )1830م(، وا�سط������ر بو�سكين للعزلة 

حب������اط ال�سديد بعد اأن اأعدم  جباري������ة، وازدادت كاآبت������ه في البداية ول�سّيما اإبان �سعوره بالإ الإ

القي�سر مجموعة من المتمردي������ن )الدي�سمبريين(، ونفى عدداً كبيراً منهم، وكان بينهم بع�ض 

اأ�سدقائ������ه ف�ساًل عن ت�سييق خناق الرقابة عليه ف������ي هذه المّدة، وكانت هناك اأي�ساً مخاطر 

جدي������ة من احتمال ف�سل زواجه من حبيبته ناتاليا نتيجة تعنت اأمها ومطالبها المالية الكبيرة، 

فذهب بو�سكين اإلى نيجني نوفغورود ليح�سل على عقار ريفي في »بولدينو« على بعد )400( 

أ�سبوعين، لكنه  أيلول مخطط������اً اأن يعود لعقد الزفاف بعد ا كيلومت������ر �سرق مو�سكو، غادر بداية ا

ن يبقى لمّدة غير محددة، وهكذا تفتحت قريحة بو�سكين  فوجئ باأنه م�سطر نتيجة الحظر لأ

بداعية  أ�سهر« من اأغزر المراح������ل الكتابية الإ وكان������ت هذه المّدة على ق�سره������ا ن�سبياً »ثالثة ا

عمال منها ق�سة متعهد الدف������ن الغرائبية الطريفة وال�سكت�سات  لديه، فاإلى جان������ب بع�ض الأ

أونيغن« الرواية  أنهى فيها رواية »يفغين������ي ا الدرامي������ة  تحت عنوان »التراجيدي������ات ال�سغيرة« ا

�سه������ر لدى بو�سكين، فقد ا�ستمر قبل ذلك قرابة �سب������ع �سنوات في كتابتها وتنقيح  ال�سعري������ة الأ

أيام الحظ������ر ال�سحي، وكان يدرك ح�سب  أنا�سيده������ا لكن������ه ح�سم اأمرها واأنجزها تحديداً في ا ا

تعبيره اأن الكاآبة التي تقتل الروح اأخطر من الكوليرا التي تقتل الج�سد.

أونيغن« م�سهورة كذل������ك في العالم العربي، وهي تتح������دث باخت�سار عن  رواي������ة »يفغين������ي ا

أونيغن« المثقف العلماني الذي ي�سيبه الملل نتيجة رتابة حياة النبالء  ال�س������اب النبيل »يفغيني ا

وطفيليتها، بعد حين يرث عمه، وتقع »تاتيانا« بحبه لكنه يتاأخر كثيراً في خطب ودها  وحين 

وان وهو يعك�ض  يقرر اأن يفعل ذلك تقول له اإنها غدت متزوجة ولن تخون زوجها، وقد فات الأ

في هذه الرواية حياة النبالء من الجيل ال�ساب وعاداتهم، وطبعهم الك�سول، وتقاليد ال�سالت 

مور وجعل  والرق�������ض وال�سهرات الراقية، ويبدو اأن مرحلة الحظر اأدت دورها في تمحي�ض الأ

الخاتم������ة ذات طبيعة متزنة واأخالقية �سبه وعظي������ة، الت�سحية بال�سعادة ال�سخ�سية في �سبيل 

الحفاظ على القيم ال�سامية. وتظهر »تاتيانا لرينا« عفيفة �سبه قدي�سة كمثال للنقاء الأخالقي 

نانية، وممثاًل لطبقة النبالء المزيفين  أنها تحب »يفغيني« الذي يبدو مثالً لالأ على الرغم من ا

�سباب، اإذ ت�سفر المبارزة بين 
تفه الأ أ العادات مثل المبارزة لأ أ�سوا الذين يحافظون حتى عل������ى ا

آنا  خي������ر. بطلة بو�سكين »تاتيانا« نقي�سة ل��»ا أونيغن« والمالك »لين�سكي« عن موت الأ »يفغين������ي ا

كارينينا« بطلة تول�ستوي التي ت�سحي ب�سمعتها وبزوجها في �سبيل حبها.
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اأنطون ت�شيخوف

بعد ن�سف ق������رن من الزمان تقريب������اً يقدم عمالق 

الق�سة الرو�سية ت�سيخ������وف تجربة مقاربة، وذلك حين 

أثناء تف�سي موجة جديدة من الكوليرا  تتفتح قرائحه في ا

بي������ن عامي )1892 -1899م(، فقد كان على الرغم من 

مر�سه ه������و نف�سه بمر�ض ال�سل ل يك������ف عن م�ساعدة 

المر�سى ومعالجتهم، وقد كتب اإبان ا�ستداد وطاأة الوباء 

مجموعة كبيرة م������ن الق�س�ض بما في ذلك اإحدى اأهم 

 Палата( 6 أو العنبر رقم ق�س�س������ه »الغرفة رقم 6- ا
№6(« وقد اعتزل لحين م������ن الوقت النا�ض، وبقي في 
منزله في ميليخوفو اإذ اأنجز تلك الق�سة التي باتت من 

أ�سه������ر اأعماله عام )1892م(، وتنعك�ض في هذه الق�سة حتى بع�ض م�ساعر وقناعات ت�سيخوف  ا

�سى نتيجة  أندريه اأفيميفيت�ض الذي ي�سعر بالأ نف�سه ب�سكل غير مبا�سر، وذلك من خالل الطبيب ا

و�ساع في البلدة ويكت�سف اأن لدى اأحد   اأو�ساع الم�سفى المزرية وحار�سها قا�سي القلب، و�سوء الأ

المر�سى ذكاء مميزاً وثقافة عالية على الرغم من معاناته من عقدة ال�سطهاد، فيت�سادق معه 

خرين الذين  آراوؤهما حول اأو�ساع البلد والم�سفى، فيلفت نظر الآ وتتكاثر حواراتهما اإذ تتوافق ا

نه يناق�ض �سخ�ساً مجنوناً بهذه الجدية، ويحكمون عليه انطالقاً من مفهوم  يعدون������ه مجنوناً لأ

آخ������ر، ويناق�سه ويتفاهم معه، وتتطور  �سائد ب������اأن المجنون وحده يمكن اأن يتحاور مع مجنون ا

و�س������اع بحيث يدخلونه اإلى الم�سفى ب�سفته مري�ساً عقلياً ولي�ض ب�سفته طبيباً، ويحدث اأن 
الأ

نه  أ�سه فيغدو مختاًل فعاًل، وذلك انتقاماً منه لأ ينتق������م منه حار�ض الم�سفى ب������اأن ي�سربه على را

عاقبه نتيجة ق�سوته مع المر�سى حين كان طبيباً م�سوؤولً عن الم�سفى...

مثل هذه الحبكة وت�ساعد الحدث يحتاج اإلى �سفاء ذهني عال جداً، ل �سك اأن مرحلة الحجر 

ألمع الق�س�ض واأكثرها عمقاً. أ�سهمت في تهيئة اأجوائه، ما جعله يقدم لنا ق�سة من ا ال�سحي ا

¥µ
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ن�سان منذ المراحل  �سرار والغيبيات ت�سيطر ب�سفة عامة على معرفة الإ من الم�سلم به اأن الأ

مور. كان  طار الخف���ي والغام�ض للأ ولى عبر هذا الإ ول���ى، وق���د ن�ساأ ال�سحر في مظاه���ره الأ الأ

المجتمع منذ الع�سور الحجرية يعي�ض على ال�سيد والقن�ض، ومعه ظهرت طائفة من الطقو�ض 

يحاء، ومن  فراد �سد خوفهم من المجهول عن طريق الإ التي كانت تهدف اإلى تقوية عزيمة الأ

هن���ا ب���داأت رموز ال�سح���ر والتي لم يتغير بع�سه���ا منذ اآلف ال�سنين عب���ر مختلف الع�سور في 

ن�سان على  عه���ود مختل���ف المعتق���دات والديانات. هذا معن���اه اأن ال�سحر قد ارتبط بوج���ود الإ

ر�ض واأنه ممتد طالما هناك حياة اإن�سانية على �سطحها.
وجه الأ

�ضباح، و�ضد  ا�ضتخ������دم ال�ضحر لحماية المخلوقات الب�ضرية، وتهدئة مخاوف النا�س �ضد الأ

أي�ضاً  أو التاأثير فيها، وا�ضتعمل ا الح������وادث، وللتحكم في قوى الحيوانات ل�ضيدها اأو �ضرفه������ا ا

أو لجلب الحظ  ذى، ا رواح ال�ضريرة، وكتعويذة لتفادي الك������وارث ودفع الأ ب�ضف������ة عامة لدفع الأ

�ضيل من �ضروب ال�ضحر، ياأتي باأفعال  �ضا�س والأ �ضود ه������و الأ ال�ضعي������د والخير. ويعّد ال�ضحر الأ

حيان. وال�ضحر  رواح غير المرئية، وال�ضريرة في اأغلب الأ غي������ر طبيعية بف�ضل الو�ضطاء من الأ

بي�������س ياأتي باأمور غريبة في مظهرها، ولكن في واقعها تخ�ضع ل�ضببية طبيعية تعتمد على  الأ

مهارة ال�ضاحر وقدرته التدريبية.

❁ كاتب م�شري.

د. �أ�صرف �صالح محمد❁

اآفاق المعرفة

رموز ال�شحر يف الرتاث ال�شعبي

الرموز ب�سفتها �سطحًا للممار�سات الغيبية
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ن�سانية  اأما الرمز، فهو لغة ت�سكيلية لها مفردات اأ�سيلة، لها اأهميتها ودللتها التاريخية والإ

حيان من رمزية المعتقدات،  التي تتجاوز الزخرفة، فاأ�سكالها وتعبيراتها ت�ستمد في كثير من الأ

واأحياناً اأخرى من رمزية العنا�سر الطبيعية الموجودة في البيئة، فقد ي�ستخدم الفنان ر�سم نباٍت 

، وقد يعبر ال�سكل عن حدث وقع ذات يوم وانفعلت به الجماعة ويعبر  و �سكل هند�سيٍّ
أ اأو طائ������ر ا

أو تقليد من تقاليد المجتمع. وهناك كثير من الرموز  عن������ه بالرمز، اأو قد يكون معبراً عن عادة ا

ال�سحرية �سوف نحاول فهم دللتها ومدى تحورها بعد ذلك في كثير من الع�سور المختلفة.

رموز ال�سحر من الطبيعة

أو م������ا ي�سبه النجم الكبير، واأحياناً كانت  ال�سم�������ض قد اختير لت�سويرها �سكل دائرة م�سعة ا

تر�س������م على �سكل دائرة كبي������رة بداخلها نقطة. وتَُعّد عبادة ال�سم�ض من العبادات القديمة فهي 

ج������رام ال�سماوي������ة التي لفتت اأنظار الب�س������ر في كل �سروق وغروب من������ذ بدء الخليقة،  اأول الأ

ن�سان والحيوان والنب������ات، فعبدوها و�سيدوا لها المعابد وقدموا  لتاأثيره������ا المادي في حياة الإ

عداء.  �سط������ورة الم�سرية رمز للخير والخ�سوب������ة وحرق الأ اإليه������ا القرابي������ن. وال�سم�ض في الأ

أو كاإله له راأ�ض ال�سقر. كذلك كان  له »رع« اإله ال�سم�ض، وتخيلوه على هيئة ال�سقر ا وعرفوا الإ

أ�سعت������ه على �سكل اأذرع ذات اأيدي تهب  آتون »قر�ض ال�سم�ض« وقد وجدت ا له ا هن������اك عبادة الإ

الحياة والقوة والحيوية.

ن�سان منذ الع�س������ر الحجري بهيئة قرن  وبالن�سب������ة اإل������ى الهالل والقمر، فقد عب������ر عنه الإ

أة واقفة وذراعاها ممتدتان جانب������اً اإلى اأعلى بما ي�سبه  حي������وان، واأحياناً نراه على هيئة ام������را

أنه يكون  أ�سلوب اآخر ي�سور القمر بالكيفية نف�سه������ا التي ت�سور بها ال�سم�ض اإل ا اله������الل، وفي ا

م�سيات الموح�سة كانت ظاهرة مبهرة  اأ�سغ������ر حجماً. فظهور الهالل ول�سّيما بع������د الليالي والأ

ل������دى القدماء حينه������ا كانت تعقد الحفالت لظهوره، ولذلك ُعب������د وقد�ض القمر والهالل لدى 

له القمر �سد ال�سحر والنظرة ال�سريرة.  كثير من ال�سعوب القديمة، وا�ستخدم الهالل كتميمة لإ

لهة في م�س������ر القديمة والم�سرف  له »تحوت« ال������ذي كان كاتب الآ ويرتب������ط به������ذا الكوكب الإ

على محا�سبة الموتى، اإله الحكمة وال�سحر والفلك، وكان بحكمته واتزانه قادراً على اأن يف�ض 

لهة، وكان على علم بال�سيغ������ة ال�سحرية التي تمكن الموتى من  الم�س������كالت التي تن�س������اأ بين الآ

اجتياز العالم ال�سفلي ب�سالم.
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لهة ال�سماء الت������ي تلدهم في الم�ساء  أم������ا النجمة، فقد عّدها الم�س������ري القديم اأطفالً لآ ا

أرواح الموتى. والنجوم  أنها ا وتبتلعه������م في ال�سباح. كما راأى الم�سريون في الع�سور المتاأخرة ا

نبياء. ومنها )النجم������ة الخما�سية( وت�سمى خاتم �سليمان  ترم������ز اإلى الكون ومرتبطة بميالد الأ

وت�ستخ������دم في الطقو�ض الخا�سة بال�سحر، واإذا كانت داخل دائرة فهي تمثل مكان مقد�ض اآمن 

وت�ستخ������دم للحماية من ال�سحر. وهناك )النجمة ال�سدا�سية( نجمة داود ومعناها الحرفي درع 

داود، ترمز للعلوم الخفية التي كانت ت�سمل ال�سحر وال�سعوذة.

أّله الم�س������ري القديم النيل  والم������اء رمز الحي������اة الخالدة والخ�سوبة وزي������ادة الرزق، فقد ا

نا�سي������د لتمجيده. لذا تنوعت رم������وز الماء فكانت في  واعت������اد تقديم القرابي������ن له وتاأليف الأ

الع�س������ر الحجري القديم ت�سور عل������ى �سكل جملة خطوط متوازية ومتعرجة في اتجاهها، كما 

أي�ساً تمثلت على �سكل مثلثات متجاورة متالحقة  اختل������ف �سمك الخطوط من �سكل اإلى اآخر، ا

أ�سبه بمنظر القوقع يتزايد محيطه تدريجياً.  وراء بع�سها، واأحياناً كانت تر�سم كخط حلزوني ا

أ�سطورة »اإيزي�ض واأوزوري�ض« رمز للحياة والخل������ود والخ�سوبة، وقد اأعطوا اأحياناً  والم������اء في ا

أي�ساً  وزوري�ض يُ�سرف على ما يكفل الخ�سب، فقد كان يعدُّ ا
للنيل �سفات اأوزوري�ض، ولما كان اأ

هو الفي�سان نف�سه، كذلك عرفت اإيزي�ض في ع�سور ما قبل التاريخ باأنها »روح الحياة«.

�سجار المثمرة،  �سجار، فيعّد نحر الذبائح للمحا�سيل الزراعية ول �سيما الأ أم������ا النبات والأ ا

أو العجول  م������ن بين ما تخلف من طقو�ض قديم������ة، اإذ كانت تعلق على قممها روؤو�������ض الكبا�ض ا

�سجار ال�سخمة  اأو غيره������ا ل�سمان غ������زارة محا�سيلها. واأهم النباتات التي يعتق������دون فيها الأ

واأجذاع النخل، ولو راأوها يقبلونها ويتبركون بها ويعلقون عليها اأثرهم، وقد ترمز الثياب التي 

ن�سان نف�س������ه �ساحب الثوب، فكاأن الناذر  �سج������ار في النذور وغيرها اإلى جلد الإ
تعل������ق على الأ

�سجار  خرى بال�سحة والرخاء. ويبدو اأن تقدي�ض الأ يب������ادل ال�سجرة بجلد ج�سمه لتبادله هي الأ

والنب������ات ل�سمان حا�سلتها الزراعي������ة من ثمار وحبوب تحول مع م�سي الوقت اإلى نذور تترك 

فراد بال�سعادة والخير. �سجار لتبادل الأ على الأ

�سجار المقد�سة داخل الفلكلور العربي ب�سفة عامة، فالنخلة هي  ويع������ّد النخيل من اأهم الأ

�سجرة الحي������اة، ترمز اإلى �سخاء العطاء والخير والرزق الوفي������ر والخ�سوبة، وتوحي بالعظمة 

وال�سموخ. و�ساغها الفنان ال�سعبي ب�ساق ب�سيط به بع�ض الوريقات الم�سطحة المتجاورة وغير 

خ�ساب لمرتديها.  المتداخلة، لتمثل اخت�سار لمعاٍن قديمة ومعتقدات تدل على الزدهار والإ
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وق������د رمز الم�سريون اأحياناً لظهور الروح العظيمة للحي������اة من المياه بزهرة اللوت�ض المائية، 

أو  كاليل ا أو ي�سنع منها الأ فكان������ت ترمز اإلى الخ�سوبة والحي������اة المتجددة، وكانت تحمل باليد ا

تو�سع حول العنق، وت�سنع منها القالئد.

كتاف باأنواع من النباتات  كمام والأ وكان������ت المالب�ض ال�سعبية القديمة تطرز �سدورها وكذلك الأ

غ�سان المورقة  والزهور الن�سرة، لنجد هذه المالب�ض في �سكل طال�سم توحي باأن َمْن ترتديها كالأ

أ�سكال �سفائر ت�سبه �سنابل القمح، لتمنح  الن�س������رة، ومن التمثيل بالنبات اأي�ساً ت�سفيف ال�سعر على ا

أنها عرو�ض القمح في ن�سارتها. وهك������ذا يمكن اأن تف�سر المعاني التي قد  الفت������اة الجمال لتخبرنا ا

أثاثه، وفي جميعها معاٍن  تكون مختبئة وراء الزخارف النباتية في الحلي والطواقي واأدوات المنزل وا

أو التمثل بحيويتها وقدرتها على التجديد والبقاء. أ�سا�سها للتبرك ا قد ترجع في ا

رموز ال�سحر من الكائنات احلية

غرا�ض ال�سحري������ة، وكل حيوان له مدلول معين  انت�س������ر ا�ستخدام الطي������ور والحيوانات في الأ

أو  أو ا�ستخدام بع�ض التماثيل الممثلة للحيوان ا وغر�ض عقائدي مختلف، وذلك بر�سم الحيوانات ا

بالحيوان نف�سه. وقد وجدت في الع�سر الحجري القديم تماثيل مك�سورة عن عمد، ربما كان هذا 

ج������زءاً من الطقو�ض التي كانت �سائعة. ومن الوا�سح اإذن اأن الدافع من ر�سوم الكهوف للحيوانات 

أو ما يُعرف بالفن للفن، بل كان الهدف  لي�ض دافعاً جمالياً؛ فلم يُق�سد بها مجرد الفن الخال�ض ا

ن هذه الر�سوم لم تكن بالقرب من مداخل الكهوف، ولكنها كانت  اإطالق تعوي������ذة �سحرية؛ ذلك لأ

)ف������ي اأنحاء العالم( موج������ودة في موؤخرة الكه������وف، بعيدة عن ال�سوء، يظهره������ا �سوء �سناعي، 

�سا�سي لالقت�ساد في تلك المّدة. فال�سيد والح�سول على الحيوان كان هو ال�سكل الأ

رواح ال�سريرة  حجبة من جلد الحيوان، وا�ستخدامها في اإبعاد الأ
أنواع من الأ كذلك انت�سرت ا

حجبة  ثر الروحاني من الحيوان اإلى جل������ده، وهذه الأ
م������ر الذي يف�سر العتقاد بانتق������ال الأ الأ

غرا�ض �سحرية بعد كتابة  ترتبط بما يعرف ب�»ال�سحر المادي«. اإذ كان ي�ستخدم جلد الحيوان لأ

بع�ض العبارات ال�سحرية عليه، وكان بع�سها يُكتب على جلود الذئاب والغنم، اإل اأن جلد الغزال 

حراز على هذا الجلد كانت ل�َمْن يبغ�سها زوجها ليعود اإليها فيما 
كثر �سيوعاً، وبع�ض الأ كان الأ

أو �ساعدها، ولب�ض جلود الحيوان قد يقترن بفكرة امتزاج قوى  لو حملت الحجاب على ع�سدها ا

ن�سان. رواح الحيوانية والتي كان يُنظر اإليها كر�سيد هائل لل�سيطرة على الإ
الب�سر بقوى الأ
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�سد من الحيوانات التي يرتبط جلدها بمعتقدات �سعبية، فهو يرمز لل�سجاعة وي�ستخدم  والأ

�سد ي�سفي من البوا�سير ويق�سي على  ذى، فالجلو�ض على جلد الأ أ�س������كال مختلفة من الأ ل�سد ا

�سد يعمل على فرار ال�سباع، والكتحال بمرارته يجلو  مر�������ض النقر�ض، ودهن الج�سد بدهن الأ

الب�س������ر، وو�سع قطع������ة منه في �سندوق الثياب يحمي الثياب م������ن ال�سو�ض. كذلك ا�ستخدمت 

�سماك والحمام وال�سق������ور وغيرها في كثير من  الجل������ود المدبوغة لحيوانات ال�سف������ادع والأ

ق�سام والعزائم. وكان اأهالي واحة  وفاق والأ غرا�ض ال�سحرية، حيث يُكتب عليها الطال�سم والأ الأ

مرا�ض الخبيثة. �سيوة يعتقدون حتى بداية القرن الع�سرين اأن اأكل لحم الكلب ي�سفي من الأ

ح������راز ال�سحرية التي ا�ستخدم������ت في اأزمنة الفراعن������ة ا�ستخدام دهن القط  وكان م������ن الأ

أ�سود لمنعه من ال�سيب، وكان الدم واللبن  لتهجي������ر الفئران، وغ�سل ال�سعر بدماء ث������ور اأو عجل ا

مرا�ض، كان يتحتم على ال�ساحر  واللع������اب من الو�سائل ال�سحرية المنت�سرة لعالج كثير م������ن الأ

مر بعد هذا اإلى الكتفاء 
ق�سام، ثم تحول الأ مر اأن يردد قبل عالجه التعاويذ والأ ف������ي بداية الأ

أو ي�س������رب من ماء غ�سلت  بكتابته������ا على قطع م������ن البردي يبتلعها الم�س������اب ليبراأ من دائه، ا

مر مرة ثالث������ة فكان ال�ساحر يكتفي بتالوة اأق�سامه على  في������ه مخطوطات �سحرية، ثم تحول الأ

أو العقاقير قبل اأن يتناولها المري�ض. الم�سروبات ا

وبالن�سبة اإلى ال�سمك، فهو رمز �سائع منذ الع�سر الحجري القديم ي�ستخدم كتميمة �سعبية 

أ�سيا اإلى اأوروبا للحماية من العين وجلب الحظ ال�سعيد، كما ي�ستخدم لجلب الرزق  م������ن �سرق ا

خ�ساب، وجلب الخير،  ن�سان بوفرة الإ خ�ساب. وعرفت ال�سمكة وارتبطت في ذهن الإ ولطلب الإ

حجبة داخل تجويف  وزيادة الرزق وهي اأي�ساً رمزاً للحر�ض والحذر والحكمة، كذلك تو�سع الأ

آنية للبركة والفاأل الح�سن وللوقاية من الح�سد والعين،  يات القرا ال�سمكة ويُكتب بها بع�������ض الآ

وتعلق كتمائم ودليات �سحرية يُطلق عليها »حلية« كما هي الحال في )كردان ال�سمكة(.

نوثة ولذلك فاإنه يبي�ض ذاتياً، ومن  أم������ا الجعران وهو »خنثي« اأي به اأع�ساء الذك������ورة والأ ا

هن������ا ارتبط الجعران الذي خلق نف�سه باإل������ه الخليقة الذي خلق العالم ولم يخلقه اأحد. ويرمز 

أو يتزين به. اأما العنكبوت، في�ستخدم  اإلى معنى بعث الموتى وزيادة الخ�سوبة ل�َمْن ي�ستخدمه ا

ال�سكل التجري������دي لح�سرة العنكبوت على �سكل خطوط م�سعة تبعث من نقطة في المنت�سف، 

وتعتق������د الريفيات باأن هذه الخطوط تبعثر الق������وة ال�سريرة والطاقة الم�سوؤومة التي تنبثق من 

العين الحا�سدة.



الـعــدد 693 حزيران  2021 �24

رموز ال�شحر في التراث ال�شعبي

أو المكروه من ناحية اأخرى، وقد كان الخوف والرعب  فعى كرمز للقوة ا وقد ا�ستخدمت الأ

فعى دورها في  العاملي������ن اللذين دفعا الم�سريين اإلى تقدي�ض كائنات مرعبة موؤذية. وتوؤدي الأ

فعى وتقوم بحرا�سة  الحرا�سة والحماية. وهناك حكايات �سعبية عن الجنية التي تاأخذ �سكل الأ

أفع������ى ال�سيخ هريدي وهو  بع�������ض اأحي������اء القاهرة مثل م�سجد البيوم������ي ال�سهير بالح�سينية، وا

ولياء في اأقا�سي ال�سعيد وي�ستمد هذا الوالي �سهرته من امتالكه اأفعى عظيمة خلف  اأح������د الأ

مرا�ض والعلل عن طريق ت�سليط  م�سج������ده، وق������د كان هذا الوالي ي�ستطيع �سفاء النا�ض م������ن الأ

أ المري�ض. فعى ذلك المر�ض ويبرا فعى على الجزء المري�ض في الج�سد فتم�ض الأ الأ

أنه ما يزال كثير في  ن�سان بعالم الجن والحيوان؛ ا وم������ن ال�سواهد الباقية التي توؤكد �سلة الإ

�سود هو نوع من الجن، والقطة بوجه عام كانت تُعبد منذ  الب������الد العربية يعتقدون باأن القط الأ

ن فيها قوة �سحرية خا�سة و�سرية، وهناك ق�س�������ض كثيرة يت�سمنها الموروث ال�سعبي  الق������دم لأ

�سود –ول�سّيما في الليل-بال�سوؤم، ول تكون الحال  ح������ول هذا المو�سوع، فتقترن روؤية الق������ط الأ
أن������ه تو�سف اأجزاء خا�سة من  كذل������ك نهاراً. ومن المعتق������دات المنت�سرة في الريف الم�سري؛ ا

أو نق�ض  أو الهدهد والغراب لعالج مر�ض مزمن ا أو الذئب ا أو الطير مثل الثعلب ا اأح�ساء الحيوان ا

ن�سان ويجعله يحتمل الجري م�سافات طويلة،  ن�سان، فقلب الذئب يوؤكل ليقوي قلب الإ ي�سيب الإ

طفال الذين يتاأخرون في الكالم اأكل لحم الغراب بعد طبخه حتى ينطلق ل�سانهم. ويو�سف لالأ

وف������ي ممار�سات الزار خالل القرن التا�سع ع�س������ر في م�سر، تطلب ال�سيخة تقديم اأ�سحية 

�سحية من طيور  اإر�س������اء للجن الذي ي�سيطر على روح المري�سة، وتحدد ال�سيخة موا�سفات الأ

�سحية ثوراً اأو جماًل. اأو حيوانات لها عالمات خا�سة من غنم اأو ماعز، واأحياناً تكون الأ

ن�سان رموز م�ستمدة من االإ

الك������ف، رمز من الع�سر الحجري القديم مانع للح�س������د، له قوة �سد العين الحا�سدة لطرد 

ال�سحر وجلب الحظ ال�سعيد، وترد الح�سد وال�سحر، وا�ستعملها الكهنة اإتياناً بال�سحر العظيم. 

ويطل������ق عليها الخم�سة وخمي�سة، اإذ ارتبط الكف بالعدد خم�سة، فكان بادئ ذي بدء يعبر عن 

ن�س������ان وال�سحة. وا�ستخدم الكف  ربعة م�سافاً اإليه������ا الراأ�ض وهي رمز الإ
اأع�س������اء الج�سم الأ

أنه مرتبط بتعاليم  �سالمي������ة لجلب الحظ، اعتقاداً منهم ا كتميم������ة �سعبية خا�سة في البلدان الإ

�سفل فهو ي�ستت  رواح ال�سري������رة، اأما ر�سمه لأ على يعار�ض الأ �س������الم الخم�ض، ور�سم الكف لأ الإ
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انتب������اه العين الحا�سدة. ونجده دائم������اً في �سورة اإك�س�سوار معلق على �سدر المولود والمختون، 

أو التي تنجب ولد على  واأحياناً ت�ستخدمها بع�ض ال�سيدات التي لم يع�ض لها اأطفال بعد الولدة ا

أكثر الرموز �سيوعاً في الفكر الم�سري  أو اأي اأذى. وتَُعّد العين ا بنات وتخ�سى عليه من الح�سد ا

ورم������زاً مقد�ساً ي�ستخ������دم كتميمة ول�سّيما الخرزات الزرقاء الكبي������رة والتي تحتوي على ر�سم 

ب�سار والنار والعواطف. العين، ثم باتت رمزاً للقوة المدمرة وال�سوء المغ�سي لالأ

�سكال الهند�سية رموز ال�سحر من االأ

�س������كال الهند�سية ورموزه������ا المتنوعة تحمل كثيراً من ال������دللت، وتحوي داخلها كثيراً  الأ

أو تنعك�ض،  أو تتماثل ا م������ن الطاقات ال�سحرية والغيبي������ة، تتداخل تارة وتفترق اأخرى، ثم تتقابل ا

دعية  أو الأ ق�سام ال�سحرية ا كل ه������ذا لتك������ون ما ي�سبه اللغة التي ت�ستخدم للتعبير عن بع�������ض الأ

�س������كال المهمة العريقة الم�ستخدمة بوجه عام، وله عدة  والتعاوي������ذ. ويعّد المثلث �سكاًل من الأ

أبع������اد رمزية؛ فهو يعبر من خالل اأ�سالعه وتكوينه عن العدد ثالثة، وثالثية الأخالق  دللت وا

)ُح�س������ن الظن، وف�ساحة الل�سان، وفعل الخير(، ودورة الحياة )الولدة، والن�سج، والوفاة(. وقد 

ن�سان الم�سري منذ القدم �سكل المثلث من اله�ساب والجبال، كما ترجم مياه النيل  ا�ستنبط الإ

�سالمي  ور�سمها ب�سكل مثلثات متج������اورة متالحقة وراء بع�سها. وتكرار المثلثات في الفكر الإ

حجبة على  أبداً. والمثلث رم������ز للروح، وتحوير للعين، وق������د �سنعت الأ يعن������ي الت�سبي������ح دائماً ا

أنه  أي�ساً ا رواح ال�سريرة والح�سد، والوقاية من ال�سحر، ويعتقد ا أبعاد الأ هيئ������ة المثلث للحماية وا

نجاب لل�سبه بين المثلث ومنطقة التنا�سل لدى ال�سيدات. وقد يرمز اإلى  مرتبط بالخ�سوبة والإ

أ�سفل، كذلك اإذا ُر�سم  نوثة حينم������ا تكون قمته اإلى ا
على، واإلى الأ

الذك������ورة حينما تكون قمته لأ

ر�ض.  �سفل فيمثل الأ أ�سه لأ أما اإذا ر�سم ورا على يمكن اأن يرمز اإلى ال�سماء، ا
أ�سه لأ المثلث ورا

�سلية  اأما المربع فيعني التوازن والقد�سية، وهو رمز النظام وال�ستقرار، يمثل التجاهات الأ

�سالعه، وي�ستخدم  �سكال التي توحي بالحركة والحيوية تبعاً لأ ربعة. وه������و من الأ والف�سول الأ

أربعة اأق�سام، وقد يق�سم اإلى  أ�سكال واأحجام متنوعة واأو�ساع مختلفة. قد يق�سم اإلى ا بكثرة في ا

مثلث������ات للح�سول على اأكثر من غر�ض اأو منفعة؛ منها جلب رزق ومنع اأذى في اآن واحد، وهو 

ي�ستخ������دم لمنع الح�سد. وي�ستخدم المعين بكثرة كرمز، ويتخذ تكوينات كثيرة ب�سكل منفرد مع 

خرى بهدف ت�ستيت العين الحا�سدة وتجنب  التنوع في اأحجامه اأو متداخل مع بع�ض الرموز الأ

�سرها، اإذ اإّن المعين يعّد ال�سكل الهند�سي للعين.
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وتع������ّد الدائرة رمزاً ل������دى الم�سري القديم ي�ستمد قوته من حرك������ة القوة الكونية لل�سم�ض 

والقم������ر، وي�ستخدم هذا الرمز في مختلف اأنحاء العالم للحماية من العين. وبوجه عام توحي 

�س������كال الهند�سية في  أة ال�سعبية الأ الزخ������ارف الهند�سي������ة ب�سخ�سية قوية، لذا ت�ستخ������دم المرا

ك�س�سوار لعتقادها باأنها تعطي طاقة اإيجابية خفية توحي بالثقة وال�سعادة والفخر. الإ
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هل تنوي ال�ضفر حتى لو لم تنتِه جائحة كورونا بعد؟ اإن كان ذلك ب�ضبب ا�ضطرارك لذلك، 

خاذ قرار ال�ضفر،  نك بب�ضاطة تريد ُمعاودة ن�ضاطك ال�ضياحي... قبل اتِّ نج���از عم���ٍل ما، اأو لأ اأو لإ

تية: �ضئلة الآ ر بالأ فكِّ

كثر انت�ضارًا لفيرو�س كورونا )كوفيد19(؟ • هل يعّد البلد الذي تنوي ال�ضفر اإليه من البلدان الأ

�س للخطر في حال انتقال العدوى اإليه؟ • هل هناك فرد من عائلتك ُمعرَّ

• هل ُتعاني مر�ضًا قد يت�ضاعف مفعوله في حال التقطت الفيرو�س؟

دة ِحفاظًا على  جراءات الوقائية الالزمة والم�ُ�ضدَّ خاذ الإ �ضباب، ل ُبدَّ من اتِّ ومهما كانت الأ

�ضالمتك و�ضالمة من ُتِحب، فما هذه التدابير؟

جراءات العامة اللتزام بالإ

تعلِّقة بفيرو�������س كورونا عن ظهر 
ُ
جراءات الوقائي������ة العامة الم� أن������ك حفظت الإ ل بُ������دَّ من ا

مر بال�صحة، فمن واجبنا التكرار، لذل������ك ل بُدَّ من اأن نن�صحك  قل������ب، ولكن حينم������ا يتعلَّق الأ

أينما كنت، وعدم لم�س العينين، وتعقيم اليدين با�صتمرار،  م������ن جديد ب�صرورة ارتداء الكمامة ا

وتطبيق التباعد الجتماعي... وذلك بالطبع في المطار وفي الطائرة وفي البلد الذي �صتزوره. 

محمد ح�شام ال�شاالتي

اآفاق المعرفة

املحافظة على ال�سالمة

خـالل ال�سفر في زمن الكورونا
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������ب عليك وعلى غيرك من  اإذن، يتوجَّ

ق دائماً من اأحدث  الم�سافري������ن التحقُّ

ة على ال�سفر في بلدي  طبقَّ
ُ
اللوائح الم�

غادرة والو�سول قبل ال�سفر.
ُ
الم�

يَُع������دُّ اإجراء فح�������ض الك�سف عن 

آر« اإلزامياً  فيرو�ض كورونا »بي �س������ي ا

قب������ل ال�سفر، ويمكن اإج������راوؤه في اأي 

غادرة، 
ُ
من�ساأة طبية ُمعتَمدة في بلد الم�

������م اأن تك������ون نتيجت������ه �سلبي������ة  ويتحتَّ

أما اإذا كانت نتيجة الفح�������ض اإيجابية، فلن يُ�سَمح له بال�سفر،  )ل يحم������ل الم�سافر الفيرو�ض(، ا

ويج������ب عليه اإعادة حجز رحلته بعد تعافيه. وتختلف م������دة �سالحية الفح�ض باختالف البلد 

ُغادرة كَحدٍّ 
دتها ب��)96(�ساع������ة قبل موعد الم� الذي �سينطل������ق منه الم�سافر، فبع�ض الدول حدَّ

خر قلَّ�ستها اإلى )48( �ساعة. ويجب على الم�سافر طباعة نتيجة الفح�ض 
اأق�س������ى، وبع�سها الآ

ق من �سحتها  نه �سيُطلَب منه تقديمها للتحقُّ الخا�س������ة به والحتفاظ بها معه ِطوال رحلت������ه، لأ

طفال دون �سن ال��)12(عاماً،  عن������د ت�سجيل المغادرة والو�سول. ويُعفى من اإج������راء الفح�ض لالأ

ُ�سابون باإعاقات متو�سطة اإلى �سديدة.
�سخا�ض الم� والأ

ر بع�ض �سركات الطيران العالمية خدمة  ولتوفير المزيد من راحة الب������ال للم�سافرين، تُوفِّ

أ�سئلة  »فريق �سفراء ال�سحة وال�سالمة« الذي ي�سم اأفراداً خ�سعوا لتدريبات خا�سة للرد على ا

ات والتوجيهات والتطوُّرات العالمية  ُ�ستجدَّ
آخ������ر الم� نترنت حول ا الم�سافري������ن عبر الهاتف والإ

حين القيام بحجز تذكرة ال�سفر، وتزويدهم بمعلومات عن ال�سفر في زمن كورونا، وم�ساركتهم 

أثناء الرحلة، وذل������ك على مدار ال�ساعة  الن�سائ������ح حول كيفية المحافظة عل������ى �سالمتهم في ا

أي�ساً اإلى اللتزام التام  �سبوع. كما يُر�ِسد �سفراء ال�سحة وال�سالمة الم�سافرين ا
أيام الأ وط������وال ا

أثناء ال�سفر. ويوجد  أنف�سهم في ا بقوانين ال�سحة والنظافة العالمي������ة، لم�ساعدتهم في حماية ا

اأع�س������اء من الفريق كذلك في المطار الرئي�سي لعمليات ال�سركة التابع لها لخدمة الم�سافرين 

عل������ى متن جميع رحالت ال�سركة، وحين اإتمام اإج������راءات ال�سفر والخ�سوع للفح�ض وال�سعود 

اإل������ى الطائرة، بما في ذلك الخط������وات الواجب اتِّخاذها حين و�سول الم�سافرين اإلى وجهاتهم 

النهائية.
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�ض وال�سهل« في مواقعها  ُخ�سَّ
وو�سعت �سركات طيران اأخرى تطبي������ق »اختبار التقييم الم�

�سابة بفيرو�ض  �سه لالإ ن ذلك التطبيق الم�سافر القِلق من احتمال تعرُّ نترنت، اإذ يُمكِّ على �سبكة الإ

�سابة بالفيرو�ض من اإجراء التقييم  أو الم�سافر الذي يُعاني فعاًل اأعرا�ض الإ ُ�ستِجد  ا
كورون������ا الم�

الذات������ي لكت�ساف احتمالية اإ�سابت������ه اأو مراحله، وتُ�ساِعده النتائج عل������ى فهم تلك الحتمالية 

واأعرا�ض فيرو�ض كورونا، واتِّخاذ قرارات واعية حول �سفره.

ويجب ت�سجيع الركاب على ت�سجيل دخول الطائرة قبل الو�سول اإلى المطار، وطباعة ت�سريح 

ر بع�ض �سركات طيران اإمكانية اإتمام اإجراءات ال�سفر اإلكترونياً  لكتروني، اإذ تُوفِّ ركوب الطائرة الإ

������ب على الم�سافر طباعة  قب������ل )30(�ساعة من موعد مغ������ادرة الرحلة. وبعد اختيار مقعده، يتوجَّ

بطاق������ة ال�سعود اإلى الطائ������رة، وذلك للَحدِّ من نقاط تالم�ض الم�سافرين مع موظفي المطار ومع 

ة  باعدة الجتماعية باأكبر دقَّ
ُ
جل اتِّباع اإر�س������ادات الم�

غيره������م من الم�سافرين في المطار. ومن اأ

ُممكنة، ا�ستبعدت �سركات الطيران بع�ض المقاعد في الدرجة ال�سياحية. واإذا لم يتمكن الم�سافر 

أراد  م������ن العثور على المقعد الذي يريده، ف�سي�ساعده وكالء اإتمام اإجراءات ال�سفر في ذلك. واإذا ا

مامه خيار ترقية درجة �سفره اإلى درجة 
الم�سافر ال�ستمتاع بم�ساحة اإ�سافية على متن الطائرة، فاأ

أو الح�سول على عر�ض لحجز مقعد ُمجاور �ساغر في الدرجة ال�سياحية. عمال ا رجال الأ

مم المتحدة باأن ي�ساف������ر الركاب باأخّف ما  واأو�س������ت »هيئة الطيران المدني« التابع������ة لالأ

يمكنهم حمله، مع حقيبة يد �سغيرة تُحَفظ تحت مقاعدهم.

�سالمتك يف املطار

من الذي قد يعوق  قب������ل ال�سف������ر بالطائرة قد تُجَبر على ق�ساء وقت ُمعيَّن ف������ي خطوط الأ

�سطح من  �سك الوقوف في تلك ال�سفوف للم�ض الأ تطبيق �سرط التباعد الجتماعي، وقد يُعرِّ

د في و�سع قفازات  ثناء مّدة النتظار، ول تتردَّ
أ ظاً ف������ي ا دون اأن تنتب������ه اإلى ذلك؛ ابَق اإذن ُمتيقِّ

مر. اأما حينما ت�سل اإلى مرحل������ة اإجراء معامالت ال�سفر، فحاول اأن تُظِهر 
اليدي������ن اإذا لزم الأ

أوراق������ك من دون اأن ي�سطر الموظف الذي تتعامل مع������ه اإلى لم�سها، وذلك بهدف عدم تناقل  ا

الفيرو�ض فيما بينكما )في حال وجوده(.

ن في المطارات اإجراء يقت�سي فح�ض درجة حرارة الم�سافر قبل جميع الرحالت، 
ويطّبق الآ

و�سيُطل������ب من الم�سافرين ترك متري������ن كم�سافة اأمان بينهم في جميع نقاط ال�سطفاف. وقد 
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اأج������رت �سلطات المطارات بع�ض التغيي������رات في المطارات للتاأكد من وجود اأكبر م�سافة اآمنة 

نتَظم، في الوقت الذي يقوم فيه 
ُ
بي������ن الم�سافرين. وتخ�سع جميع نق������اط التالم�ض للتعقيم الم�

بع�ض موظفي المطار بُمراقبة الم�سافرين للتاأكد من عدم وجود اأي عالمات ظاهرة تدل على 

آر« لدى  اإ�سابتهم بالعدوى. كذلك يخ�سع الم�سافرون لفح�ض درجة الحرارة وفح�ض »بي �سي ا

طفال الذين  مر على جميع الم�سافرين، با�ستثناء الأ و�سولهم اإلى مطار الوجهة..ينطبق هذا الأ

تقل اأعمارهم عن ال�)12(�سنة. كما طبقت �سلطات المطارات اإجراءات نظافة اإ�سافية �سارمة 

حيان وا�ستخدمت تقنيات ل تحتاج اإلى اللم�ض، 
�سطح التي لُِم�َست في اأغل������ب الأ ������ز على الأ تُركِّ

م اليدين  ات اإتمام اإجراءات ال�سفر ودورات المياه والمقاعد، مع توفير ُمعقِّ وه������ذا ي�سمل من�سَّ

رة، مثل ُحجيرات التعقيم  خرى ُمتطوِّ
في جميع مباني المط������ار، ف�ساًل عن ا�ستخدام تقنيات اأ

دة بميزة التع������رُّف اإلى الوجه وحدقة  ُ�زوَّ
عالي������ة التقني������ة والما�سحات ال�سوئية الحراري������ة الم�

أو المواد ال�سائلة  أكيا�ض حفظ زجاجات العطور ا يدي وا رات الأ العي������ن، وتوفير عبوات من ُمطهِّ

ابات ال�سعود اإلى  ة للو�سول اإلى �سفوف النتظار في بوَّ للم�سافرين في كل مكان، واإمكانات عدَّ

�سواق الحرة. الطائرة ومنافذ البيع والأ

�ستخَدمة لنقل الركاب داخ������ل المطارات لعمليات 
ُ
كم������ا تخ�سع ال�سي������ارات والحافالت الم�

تعقي������م وتنظيف �سارم������ة بعد كل عملية نق������ل، وينطبق ذلك على تلك ال�سي������ارات الكهربائية 

ال�سغيرة التي تنقل الم�سافرين كبار ال�سن داخل مباني المطارات، وعلى الحافالت التي تنقل 

الم�سافرين من بوابات ال�سعود اإلى الطائرات )وبالعك�ض( في �ساحات المطارات.

�سالمتك على منت الطائرة

ار هو اأن معظ������م الفيرو�سات والجراثيم ل تنتق������ل ب�سهولة على متن الرحالت  الخب������ر ال�سَّ

الجوي������ة، وذلك بف�سل دوران الهواء وت�سفيته في مكيفات الطائرات التي تُزّود بفالتر تر�سيح 

عالية الكف������اءة للُج�سيمات الموجودة في الهواء تُدعى »هيب������ا«، والتي تلتقط اأكثر من )٪99( 

أثناء اأي رحلة،  من الميكروبات المنقولة جواً. ومع ذلك، فاإن التباعد الجتماعي �سروري في ا

ق من  ة بال������ركاب، لذلك تحقَّ كث������ر �سعوبة اإذا كانت الطائرة ُمكتظَّ
وه������ذا ال�سرط قد يكون الأ

قدام على الحج������ز. واتخذت بع�ض �سركات الطيران العالمية خطوات  ترتي������ب مقعدك قبل الإ

أثناء ال�سف������ر، مثل تطبيق اإجراءات نظافة  اإ�سافية ل�سم������ان �سالمة الم�سافرين و�سحتهم في ا
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وتعقيم اإ�سافية �سارمة في كل مرحلة من مراحل الرحلة وحين الو�سول اإلى كل وجهة، واإطالق 

ر اأكبر م�سافة ُممكنة بينهم، وجلو�ض  ُمبادرات جديدة للَحدِّ من نقاط تالم�ض الم�سافرين بما يُوفِّ

ق ُكلما اأمكن ذلك، وفح�ض الركاب بحثاً عن اأي عالمات  الم�سافري������ن في الطائرة ب�سكل ُمتفرِّ

جراء الغني  تدل على حملهم لفيرو�ض كورونا، عبر قيا�ض درجة الحرارة على �سبيل المثال، والإ

تمثِّل في ارتداء الكمامات. كما ج������ددت �سركات الطيران مق�سورات طائراتها 
ُ
ع������ن الذكر الم�

ب�سجادات واأغطية مقاعد جديدة، بما يتما�سى مع اإر�سادات ال�سحة العامة.

ات وقائية �سخ�سية ف������ي جميع اأوقات الرحلة، مثل  فراد طواقم الطائرات معدَّ
ويرت������دي اأ

داء الواقي. اأما بالن�سبة اإلى  ازات اليدين والنظارات الواقي������ة والرِّ كمام������ات الوجه الطبية وقفَّ

أيديهم على مدد  أثناء ال�سفر وغ�س������ل ا الم�سافري������ن، فيجب عليهم ارت������داء كمامات الوجه في ا

ُمنتظم������ة. ووفرت بع�ض �سركات الطي������ران باقة من ُم�ستلزمات ال�سح������ة وال�سالمة على متن 

مات اليدين. ازات وُمعقِّ طائراتها لجميع ركابها، وتت�سمن تلك الباقة كمامات الوجه وقفَّ

كما حّدثت بع�ض �سركات الطيران خدمة وجبات الطعام على رحالتها الدولية، فاأخ�سعتها 

�ستِجد. 
ُ
جراءات الوقاية والنظاف������ة ال�سارمة الخا�سة بفيرو�������ض كورونا الم� حين اإعداده������ا لإ

ن اإر�سادات منظمات الطي������ران المدني الدولية الَحّد من خدمات الطعام وال�سراب اأو  وتت�سمَّ

ة ُم�سبقاً على متن الرحالت الجوية الق�سيرة، والَحّد  ن تُباع في عبوات ُمغلقة وُمعدَّ
أو اأ تعليقها ا

من ا�ستخ������دام الم�سافرين للمراحي�ض وتقييد الو�سول اإليه������ا خالل الرحالت الجوية؛ بحيث 

�ض  يو�س������ع مرحا�ض واحد لي�ستخدمه طاقم الطائرة، فيم������ا يَ�ستخِدم الركاب مرحا�ض ُمخ�سَّ

ر�سادات اأي�ساً على �سرورة  بح�سب موقع المقعد ال������ذي ي�سغلونه من الطائرة. وت�ستمل تلك الإ

تاً من مبيعات ال�سوق الحرة،  اإزالة ال�سحف والمجالت من جيوب مقاعد الطائرات، والَحّد ُموؤقَّ

ر�سادات الجديدة  َعت تل������ك الإ وذل������ك كجزء من تو�سيات ال�سالم������ة الوا�سعة النطاق. وقد ُو�سِ

لحماي������ة ركاب الرح������الت الجوية والعاملين فيه������ا من فيرو�ض كورون������ا، بالتزامن مع تخفيف 

أو تح������د ب�سكل كبير من الحاجة اإلى الحتكاك  جراءات �ستُلغي ا اإج������راءات الحجر. كل هذه الإ

بين اأفراد الطاقم والركاب.

وحي������ن الو�سول اإل������ى مطار الوجهة، �سيعمل اأفراد طاقم الطائ������رة على توجيه الم�سافرين 

غادرة الطائرة �سمن مجموعات �سغيرة، ويُ�ساِعد ذلك في الِحفاظ على التباعد الجتماعي 
ُ
لم�

ن كل مطار يُطبِّق اإر�سادات 
أثناء توجههم اإلى مبنى المطار. مع العلم اأ وتجنُّ������ب اأي ازدحام في ا
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وق������ات. كما زوَّدت �سركات الطيران 
������ب على الم�سافرين اتِّباعها في جميع الأ خا�س������ة به يتوجَّ

ر�سادات قبل ال�سفر. الم�سافرين باأكبر قدر ممكن من هذه الإ

آر( حين الو�سول اإلى مطار الوجهة،  ويخ�سع الم�سافر للفح�ض الحراري واختبار )بي �سي ا

وقد ي�ستغ������رق هذا بع�ض الوقت حتى يكتمل. وينطبق هذا على جمي������ع الم�سافرين، با�ستثناء 

طفال دون �سن ال��)12( عاماً، كما ذكرنا �سابقاً. الأ

جتنُّب التعرُّ�ض للعدوى بالفريو�سات خالل ال�سفر

عداد الكبيرة من النا�ض، يمكن اأن تجعل  عاد تدويره، والأ
ُ
غلقة، والهواء الم�

ُ
اإن الم�ساحة الم�

الطائرات اأر�ساً خ�سبة لتكاثر البكتيريا، في حال لم تُ�َسان بال�سكل ال�سحيح. وفي ظل انت�سار 

ماكن  أكثر الأ نب العدوى والتعرُّف اإلى ا فيرو�������ض كورونا، من المهم اتِّخاذ التدابير المنا�سبة لتجُّ

تلوُّثاً خالل رحلتك الجوية.

وف������ي ظلِّ ان�سغالك بترتيب������ات ال�سفر وتوظي������ب الحقائب، قد ل يخطر عل������ى بالك اأحد 

رهاق الذي يت�سبَّب  مرا�������ض ب�سبب الإ
التفا�سيل ال�سغي������رة، اأي احتمال اإ�سابة الم�سافرين بالأ

ب�سعف نظام المناعة.

ى بالجراثيم، فاأنت على خطاأ! فبح�سب  ماكن المالأ أكثر الأ واإذا كنت تظن اأن المرحا�ض هو ا

ثاً، ليتبعها جهاز  �سط������ح تلوُّ
أكثر الأ درا�س������ة نُ�ِسرت في ع������ام )2015م(، تُعّد �سينية الطعام من ا

مان. ق مياه المرحا�ض، وم�سبك حزام الأ التكييف العلوي، وزر تدفُّ

د اأن تنتهي من اإج������راءات ال�سفر لرحلتك الجوية في المطار، اختر مقعداً بالقرب  وبُمج������رَّ

�سابة  قل ُعر�سًة لالإ
�سخا�ض الذين يجل�سون بالقرب من النافذة ه������م اأ م������ن الناف������ذة، اإذ اإنَّ الأ

خرين. قل مع الركاب الآ بالعدوى، ب�سبب ات�سالهم الأ

أثِّرة اأكثر من غيرها بفيرو�ض كورونا، من المهم اإجراء فح�ض طبي حين  ُتا
وفي المناطق الم�

ر عن اأعرا�ض المر�ض، وفقاً لما ن�سره موقع  بكِّ
ُ
اإجراءات الخروج من المطار، بهدف الك�سف الم�

�سابين باأعرا�ض 
ُ
أّنه ينبغي على الم�سافرين الم� »منظم������ة ال�سحة العالمية«. واأ�سافت المنظمة ا

عال، وغ�سل اليدين ِمراراً وتكراراً. ومن المهم جداً حمل  داب ال�سُّ
الته������اب تنف�سي حاد، التزام اآ

مان، وم�ساند  م لليدين. ول تن�سى م�سح �سواني الطعام، وحزام الأ ة للجراثيم وُمعقِّ مناديل ُم�سادَّ
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ن الهواء  أي�ساً �سرب كثير من الماء، لأ الذراعين، وجيوب المقعد الخلفية عند الجلو�ض. وحاول ا

عتاد.
ُ
عاد تدويره، الموجود في مق�سورة الطائرة، يحتوي على ن�سبة رطوبة اأقل من الم�

ُ
الم�

وبالطبع، يجب اأن يكون الم�سافر على دراية كاملة بفيرو�ض كورونا، والبتعاد عن المناطق 

عرا�ض  نفلون������زا، وغيرها من الأ أثِّ������رة به، مع اتِّخ������اذ التدابير الوقائية الالزمة لتجنُّب الإ ُتا
الم�

أي�ساً. عدية ا
ُ
الم�

ن�سائح طبية قبل ال�سفر

وقات  هن������اك ن�سائح عام������ة يجب اتِّباعها حين ال�سفر؛ �سواء في زم������ن كورونا اأم خالل الأ

العادية، منها:

ذرع  يدي في المطارات، حيث توجد اأعداد هائلة من الجراثيم على الأ - �سرورة تعقيم الأ

أزرار اأجه������زة اإ�سدار بطاقات  ات الكهربائي������ة، وعلى ا الجانبي������ة لل�ساللم والم�ساع������د والممرَّ

ال�سعود اإلى الطائرات واأجهزة بيع الم�سروبات وال�سوكول والماأكولت ال�سريعة، وعلى مقاب�ض 

يدي في حافالت النقل بين  ام������ات وعربات الت�سوق في متاجر المطارات وعاّلق������ات الأ الحمَّ

يدي بعد ا�ستخدام تلك الو�سائط. بوابات ال�سعود والطائرات )وبالعك�ض(... فيجب تعقيم الأ

ن تلك الوجبات  �سمة قبل ال�سف������ر ب�)6-8(�ساعات، لأ - عدم تن������اول الوجبات الكبيرة والدَّ

أثناء الرحلة. ن تُ�سبِّب انتفاخ غير مريح في ا
تُوؤدِّي اإلى تكوين غازات في المعدة، يمكن اأ

نه يُ�ساعد على التغلُّب على الجفاف خالل الرحلة،  أثناء الرحلة، لأ - �سرب الماء بكثرة في ا

ب�سكٍل كبير.

مكان. ُنبِّهات قبل ال�سفر، قدر الإ
- تجنُّب �سرب الكحول والقهوة والم�

�ستخَدمة في الطائرة 
ُ
ن المياه الم� - المتناع عن �سرب ال�ساي والقهوة على متن الطائرة، لأ

�سارة اإلى اأن المي������اه المغلية قادرة عل������ى قتل البكتيريا  ق������د تك������ون غير نظيفة تماماً، م������ع الإ

ن المياه في الطائرات تف�سل في الو�سول اإلى الحرارة الالزمة لقتل ُم�سبِّبات 
والجراثي������م، اإل اأ

المر�ض.

ن الجلو�ض  حذية الوا�سعة، لأ - تجنُّ������ب ارتداء المالب�ض ال�سيِّقة خالل الرحل������ة، وارتداء الأ

ع الدم في القدمين. دِّي اإلى تجمُّ
مّدة طويلة يُوؤ
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امات،  يدي ب�سكل م�ستمر خالل الرحل������ة، ول�سّيما بعد ا�ستخدام الحمَّ
- �س������رورة تعقيم الأ

يدي قد تكون غير  ثاً في الطائ������رة، كما اأن المياه التي تُغ�َسل بها الأ ق�سام تلوُّ
أكثر الأ نه������ا من ا لأ

يدي بعد غ�سلها بالماء. نظيفة تماماً، لذلك ل بُدَّ اأي�ساً من تعقيم الأ

�سابة بدوار ال�سفر، واإ�سغاله بمو�سوعات  - عدم الحديث عن الغثيان مع ال�سخ�ض القابل لالإ

أو اأي حديث اآخر. أو الغناء ا أو م�ساهدة برامج ال�سا�سة ا اأخرى منها القراءة ا

حيطة 
ُ
جواء الم� - اإن متع������ة التحليق في الف�ساء وروعة ال�ستر�سال واإمع������ان النظر في الأ

أو تلك البعيدة عنها، اأو حتى التفكير الهادئ في اأغرا�ض الرحلة، قد تُفتَقد ب�سبب  بالطائ������رة ا

�������ض الم�سافر لتلك  لم الج�سدية. ولكيال يتعرَّ
أو الآ �سايق������ات النف�سي������ة ا

ُ
ال�سع������ور ببع�������ض الم�

ُزعجة، ما عليه اإل اإ�سافة بع�������ض الحركات والتمرينات الريا�سية اإلى جدول 
�س������ات الم� نغِّ

ُ
الم�

رحالته، والتي يمكنه القيام بها في مقعده اأو خارجه بكل ي�سر و�سهولة. وت�ستمل تلك الحركات 

ين والقدمين. وكما اأن تلك التمارين تُ�سِعر  عل������ى تمارين الراأ�ض والرقبة والظهر واليدين والكفَّ

أثناء �سفره، فاإنها في الوقت نف�سه تقيه كثيراً من المتاعب، ول�سيما في  الم�سافر بالراحة في ا

الرحالت الطويلة.

- كما يُو�سى الم�سافرون بالطائرات لم�سافات طويلة ب�سرورة اتِّباع اإجراءات وقائية حتى 

أثناء ال�سفر، وهذا ينطبق على جميع  راب في �سريان الدم باأج�سامهم ف������ي ا ل ي�ساب������ون با�سطِّ

�ساب������ة بالجلطات فح�سب. وت�سمل تلك  الم�سافري������ن، ولي�ض على الذين يرتفع لديهم خطر الإ

خر للِحفاظ على الدورة الدموية، ومحاولة الم�سي  طراف بين الحين والآ جراءات تحريك الأ الإ

أو اتِّباع برنامج التمرين ال������ذي يُعَر�ض في اإحدى قنوات العر�ض في  أو الوق������وف في الطائرة ا ا

الطائ������رة، وعدم ارتداء مالب�ض �سيِّقة عل������ى منطقة الخ�سر، واختيار مقعد في الممر اأو عند 

أثناء الجلو�ض،  مخ������رج الطوارئ اإن اأمك������ن؛ بحيث يت�سنَّى للم�سافر تحريك �ساقي������ه بحرية في ا

������ق الدم من ال�ساقين اإلى  اإ�ساف������ة اإلى ارتداء ج������وارب �ساغطة، اإذ اإنها تُ�ساِعد في اإعادة تدفُّ

أثناء الجلو�ض  أنها تقوم بنوع من ال�سغط ال�سحي على ال�ساقين في ا القل������ب ب�سكل اأف�سل، كما ا

لمدٍد طويلة.

وك�سجين  ن يُكوِّن انخفا�ض كمية الأ
�سابون باأمرا�ض القلب، الذين يمكن اأ

ُ
- الم�سافرون الم�

ن اأنظمة  أثناء ال�سفر خطراً جدياً عليهم، فيُن�سحون بانتقاء مقاعد في مقدمة الطائرة، لأ في ا

تعقيم الهواء في الطائرات عادًة ما تكون في ذلك الق�سم.
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- وبالن�سب������ة اإلى ال�سفر اإلى اأماكن بعيدة واخت������الف التوقيت وا�سطراب ال�ساعة الداخلية 

رق وع�سر اله�س������م وا�سطراب القولون...  )البيولوجي������ة( للج�سم الذي ينجم عنه التع������ب والأ

هاً �سرقاً با�ستيقاظه ُمبكراً  مكان يُن�سح الم�سافر اإذا كان ُمتوجِّ فلتوخي تلك الم�سكالت قدر الإ

ه  جدى له التوجُّ
هاً غرباً فمن الأ يام، واإذا كان ُمتوجِّ

أ أربعة ا أو ا ع������دة �ساعات قبل ال�سفر بثالث������ة ا

حوال باأن يُوا�سل عمله ومدد نومه  راً بع�ض الوقت، كذلك يُن�سح في جميع الأ اإل������ى نومه ُمتاأخِّ

ح�س������ب توقيت البلد الذي �سافر اإلي������ه. كما يمكن خالل الرحلة الجوي������ة تناول دواء »هرمون 

ذن واأغطية العيون. ادات الأ المالتونين«، وا�ستخدام �سدَّ

ع!  جازة، لكن ذلك يمكن اأن يحدث باأ�سرع مما نتوقَّ أثناء الإ - ل اأح������د يحب اأن يمر�ض في ا

دوية  ن تُ������وؤدِّي اإلى حروق موؤلمة، ما يعن������ي اأن �سراء الأ
فُمالم�س������ة قندي������ل البحر مثاًل يمكن اأ

قامة في بلد اأجنبي. ف�ساًل عن  أثناء الإ أن������ه اأن يُخفِّف التوتر في ا �سا�سي������ة قبل ال�سفر من �سا الأ

اأن العث������ور عل������ى �سيدلية قد ل يكون �سهاًل، كما اأن التعليم������ات الخا�سة بالدواء تكون مكتوبة 

أولئك  �سة؛ حتى بالن�سبة اإلى ا ُتخ�سِّ
�سطلحات الطبية الم�

ُ
بلغة اأجنبية، اإذ ي�سعب ترجم������ة الم�

تقنين لتلك اللغة!
ُ
الم�

أينم������ا �سافرت������م ينبغي عليكم ا�سطح������اب حقيبة طبية �سغيرة، تح������وي بع�ض العقاقير  - ا

والمواد الطبية ا�ستعداداً لبع�ض الح������الت الطارئة والحوادث الب�سيطة. فالجروح والخدو�ض 

الب�سيطة تحدث ب�سرعة، ويجب ا�ستخدام محلول لتطهير الجرح جيداً لحمايته من البكتيريا، 

أي�ساً. ادات ا وعدم ن�سيان الال�سقات وال�سمَّ

دوية ال�سروري������ة الخا�سة بالم�سافر المري�ض  ل ا�سطحاب ما يكفي من الأ - كذل������ك يُف�سَّ

دوية الخا�سة بالحالت الطارئ������ة للم�سافر ال�سليم، وو�سعها في حقيبة اليد. وينبغي عدم  والأ

دوية  �سهال. ومن المهم اأي�ساً حفظ الأ ات الإ لم وُم�سادَّ
نات الأ ن�سيان خاف�سات الحرارة وُم�سكِّ

ف�سل حفظ  دوية بتاأثير الحرارة، لذا من الأ ثناء ال�سفر، اإذ يتغيَّر مفعول كثيٍر من الأ
أ جيداً في ا

دوية في درجة حرارة ل تزيد على )25( درجة مئوية با�ستخدام حقائب خا�سة للتبريد وعدم  الأ

حفظها في الثالجة.

- هن������اك بع�ض اللقاح������ات والتطعيمات الت������ي يُفتَر�ض اأن ياأخذه������ا الم�سافر قبل �سفره، 

ول�سيما اإذا كان ال�سفر اإلى دولة موبوءة بمر�ض ما، مثل المالريا والكوليرا وال�سحايا والتهاب 

طفال  الدماغ والَكلَْب. كما يجب على الم�سافرين ال�سغار اأخذ اللقاحات الرئي�سية، مثل �سلل الأ

عال الديكي. لمانية والح�سبة العادية وال�سُّ
واللقاح الثالثي والح�سبة الأ
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أو  �سهال ا طعمة، مثل الإ أو بع�������ض الأ مرا�������ض الناجمة عن تلوُّث المياه ا
- وبالن�سب������ة اإلى الأ

أو الجلد( اإذا كان الم�سافر  أ�ض ا أو الحرارة، و�سربات ال�سم�ض )للرا داع ا و ال�سُّ
أ أو التقيوؤ ا الغثيان ا

دوية  �سيذه������ب اإلى البحر... في كل تل������ك الحالت يُن�سح المري�ض بُمحاول������ة تناول بع�ض الأ

دوية  ُ�ساعدة على تخفي�ض الحرارة اأو دهن بع�ض الكريمات، لكن اإذا لم يُتَجاوب مع هذه الأ
الم�

ه اإلى الطبيب. يام فيُن�سح بالتوجُّ
أ خالل ثالثة ا

غالق،  - ويجب غلي الخ�سراوات اأو طبخها، وو�سع الع�سائر في عبوة زجاجية ُمحكمة الإ

طعمة الجاهزة التي ق������د تحتوي على خ�سراوات غير مطبوخة ويُ�سكُّ  والبتع������اد عن تناول الأ

ثة اأ�ساًل، مثل اأطباق ال�سلطة والفواكه. كما قد  و تكون مغ�سولة بمياه ملوَّ
أ بع������دم غ�سلها جي������داً ا

طعمة على عنا�سر غير محفوظة بطريقة �سحيحة. تحتوي تلك الأ

قل- اأمراً ُم�سلِّياً؛ اإذ اإنه منذ اللحظة التي 
وهكذا لن يكون ال�سفر بالطائرة -مّدة ما على الأ

ي�سل فيها الم�سافر اإلى مبنى المغادرة، ُم�سلَّحاً بت�سريح ال�سعود اإلى الطائرة المطبوع ُم�سبقاً 

وببطاق������ات الحقائب، �سيك������ون الت�سال الب�سري بينه وبين غيره م������ن الم�سافرين والموظفين 

محدوداً والتباعد الجتماعي هو القاعدة، مما يُ�سِعره ب�سيٍء من التقييد ويَحّد من حريته، اأما 

رات،  ُطهِّ
أنه������ا �ستختفي خلف �سحابة من الم� »رومان�سي������ة الطيران« التي كان يُ�ساد بها، فيبدو ا

عادة الطيران من جديد،  وذل������ك بالتزامن مع اجتهاد و�سعي �سركات النقل الج������وي العالمية لإ

نتظَمة.
ُ
عادة برمجة جداول رحالتها الم� وتخطيطها لإ

¥µ
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عمل عدد من الباحثين على مقارنة 

بني���ة الك���ون ببني���ة �صبك���ة الع�صبون���ات 

�ص���ب، وتقّلبات  الدماغي���ة، م���ن حيث النِّ

الم���ادة، واالرتباطات الوثيق���ة القائمة 

ن  بي���ن عنا�صر كل م���ن البنيَتين... وتبيَّ

لهم وج���ود ت�صابه���ات محي���رة بين هذه 

وتلك، على الرغم من مقايي�س ال�صنوات 

باحث���ون  واأراد  البعي���دة.  ال�صوئي���ة 

آخ���رون، حينما اأثاروا مناط���ق دماغية معينة بو�صاطة م�صارات كهربائية داخل قحف م�صاركين  ا

ح�صا�صات التي تحر�صه���ا ال�صحن���ات الكهربائية لدى  متطوعي���ن، اأن يعرف���وا المزي���د ح���ول االإ

�صخا�س. فماذا اكت�صفوا؟ اأولئك االأ

أ�شرار الدماغ لم تكت�شف كلها بعد...  ا

يمك������ن اأن تبدو غريبًة وغير منا�شبة مقارنُة الدماغ الب�ش������ري، البالغ حجمه نحو  1.500 

�ش������م3 ووزن������ه 1.4كغ، بالكون المقدر قطره باأكثر من 880.000 ملي������ار مليار كيلومتر. اإال اأن 

ذل������ك ه������و ما عمل عليه باحثان ن�شرا نتائج اأبحاثهما في مجل������ة Frontiers in Physics التي 

ترجمة: محمد الدنيا

اآفاق المعرفة

الدماغ الب�شري
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مر مذهاًل، فقد اكت�سفا ت�سابهات  ت�سدرها جامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية. ومهما بدا الأ

مده�سة بين البنية الدماغية والبنية الكونية. »على الرغم من اأن حالت التاأثر الفيزيائية في 

المنظومتي������ن متباينة كلياً، فاإن معاينتها بو�ساط������ة التقنيات الميكرو�سكوبية والمقاريب تمّكننا 

أ�سرنا اإلى اأن ال�سبكة الكونية و�سبكة  ل اأو هيئة ذات تماثل رائع، وكثيراً ما كنا قد ا من تمييز ت�سكُّ

 »Franco Vazza الع�سبون������ات مت�سابهتان«، وفقاً لما كتبه عالم الفيزياء الفلكية »فرانكو فازا

 .»Alberto Feletti ألبرتو فيليتي وعالم البيولوجيا الع�سبية »ا

الت�سابه������ات اأولً بارزة بم�ستوى النِّ�س������ب. يحوي الدماغ )86( ملياراً من الع�سبونات المترابطة 

عب������ر ماليين ملي������ارات الم�سابك الع�سبي������ة synapses. ويتكّون الكون القاب������ل للر�سد من )100( 

قل، مرتبًة هي اأي�ساً عبر بنى خيطي������ة وُعقد. كما اأن ما مقداره )75٪( من الكتلة  مج������رة على الأ

ف������ي كل من المنظومتين يت�سم بدور »�سلبي«: الماء ف������ي حالة الدماغ، والطاقة المظلمة في حالة 

الكون. وانطالق������اً من هذه الح�سيلة المده�سة، ذهب الباحث������ان بمقارناتهما بعيداً، �ساعَيين اإلى 

مالحظ������ة كيفية توزع تموجات المادة وفق مقايي�ض مختلفة. وا�ستن������دا في ذلك اإلى تحليل كثافة 

الق������درة الطيفية، هذه التقنية التي غالباً ما ا�ستخدمت في علم الكونيات لدرا�سة توزع المجرات 

أ من  الحّيزي. »يُظهر تحليلنا اأن توزيع التموجات �سمن �سبكة المخيخ الع�سبونية على مقيا�ض يبدا

1 مكرومت������ر اإلى 0.1 ميليمتر يّتبع الت������دّرج نف�سه لتوزيع المادة في ال�سبكة الكونية، لكن بالتاأكيد 

 من 5 مليون اإلى 500 مليون �سنة �سوئية«، ح�سب تاأكيد »فرانكو فازا«. 
بمقيا�ض اأكبر يبداأ

�شبكتان تت�شاطران بنى االت�شاالت نف�شها

أي�س������اً مْعلمات اأخرى، مثل عدد الت�س������الت connexions في كل عقدة  ق������ارن الباحثان ا

ألبرتو  والمي������ل اإلى التقاطع مع ع������دة ات�سالت في الُعق������د المركزية من المنظوم������ة. يقول »ا

أتاحت المعلمات البنيوية تعيين م�ستويات تطابٍق غير متوقعة«. عمل  فيليت������ي«: »ومرة اأخرى، ا

الباحث������ان اأي�ساً على تقدير كمية المعلوم������ات التي يمكن اأن تختزنها كل منظومة. واإذا عرفنا 

اأن كل م�سبك ع�سبي يمكنه احتواء 4.7 بت من المعطيات، فمن المقدر اأن الدماغ قادر على 

أنه يلزم 4.3 بيتا بايت ذاكري  اختزان 2.5 بيتا بايت ذاكري. وبالن�سبة اإلى الكون، فقد ُح�سب ا

أي�ساً، ُرتُب الُكبر هي نف�سها.  لتخزين كل معلومات البنى الكونية القابلة للر�سد. وهنا ا

ألبرتو فيليتي«: »من المحتمل اأن قابلية الو�سل �سمن ال�سبكتين تتحرك وفق مبادئ  يو�سح »ا

فيزيائي������ة مت�سابهة، على الرغم من الفارق المذه������ل والجلي بين القدرات الفيزيائية الناظمة 
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للمج������رات والع�سبون������ات«، وبالطبع، هنالك فوارق معروفة بي������ن المنظومتين. نعرف مثاًل اأن 

الكون يتمدد ويت�سخن، ولي�ست هذه هي الحال )من ح�سن الحظ( مع الدماغ. عدا ذلك، ترتكز 

هذه المقارنة اإلى عمليات تب�سيط رئي�سية. 

عقد في الكون المع������روف، لكن ربما لي�ض مثلما  يزع������م بع�سه������م، اأن الدماغ هو ال�سيء الأ

ألياف متوازية  مريكيين. في الواقع، قد يكون مركباً من ا نتوق������ع، ح�سب راأي بع�ض الباحثين الأ

ومتعامدة بع�سها قيا�ساً اإلى بع�ضٍ فتعطيه اإجمالً بنيًة على �سكل �سبكة ثالثية البعد. وهذا ما 

يمكن اأن يف�سي اإلى اآفاق طبية عظيمة. 

الدم������اغ هو ع�سرات من مليارات الع�سبونات المترابطة بع�سها ببع�ض عبر مئات مليارات 

الو�س������الت. ومن هنا، فثمة ما يجعلنا ن�سيع في هذه ال�سبكة الهائلة. مع ذلك، بّين علماء من 

أ�سا�سية  كلية الطب في جامعة هارفارد موؤخراً اأن هذا التعقيد الظاهر قد يكون ناتجاً عن بنية ا

أب�س������ط بكثير مما كنا نت�سور. وقد ن�سروا مخطط������ات ا�ستق�ساءاتهم ونتائجها في مجلة  هي ا

ألياف الدم������اغ، بات الباحثون منذ عدة �سنوات ي�ستخدمون تقنية  Science. وم������ن اأجل معاينة ا

ت�سم������ى »الت�سوير بموتِّر )ُمعاِمل( النت�س������ار imagerie du tenseur de diffusion« التي تتيح 

تتب������ع انت�سار الماء في ن�سيج بيولوجي. وبتعقب الم�سل������ك الذي يتبعه، يمكن روؤية كيف تت�سل 

الخيوط فيم������ا بينها. ولمتابعة درا�ستهم، �سمم العلماء ت�سوي������راً برنين مغناطي�سي ذي طيف 

لياف.  انت�ساري يعمل على تحديد اأف�سل للنقاط التي تتالقى فيها هذه الأ

بنية �شبكية وفق ثلثة محاور

�سخا�ض  أنواع من الرئي�سات، غير الب�سرية، وعدد من الأ أربعة ا ا�ستخدمت في التجربة البحثية ا

لياف مرتبة على نحو متواز وفي كل نقطة و�سل )التقاء(،  المتطوعين، واأظهرت النتائج اأن الأ

وت������دور وفق زاوي������ة قائمة. وهذا ما يجعلنا نت�سورها على �س������كل ت�سابك خيوط ن�سيج �سوفي 

ألياف الدماغ، ومن ثّم قد  أبعاد. وهكذا، يمكن اإعطاء عر�ض، وطول وارتفاع ا أو �سب������ك بثالثة ا ا

أنها تتراتب وفق ثالثة محاور رئي�سية،  �سارة اإلى ا أي�س������اً الإ يمك������ن و�سع اأطل�ض لها. ومن المهم ا

أ�سفل، ويمين – ي�سار،  ولى من النمو الم�سغي: اأعلى – ا وقات الأ تل������ك نف�سها التي تن�ساأ في الأ
واأمام – خلف. وي�سرح »فان ويدن Van Wedeen«، اأحد موؤلفي الدرا�سة اأن مثل هذا التنظيم 
لياف اأن تنمو وتزداد في التجاه المنا�س������ب، متَّبعة القواعد التقليدية بب�ساطة، التي  يتي������ح لالأ

�سارات الحيوية – الكيميائية.  ت�سبطها الإ
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أبداً، اإلى تطبيقات علمية مهمة. مثاًل، يمكن  يمكن اأن يو�سلنا هذا الكت�ساف، غير المتوقع ا

ف�سل لتطور الدماغ. ولو كانت هذه البنى تمتد في التجاهات كلها  اأن ي�ساعدن������ا في الفهم الأ

أنه لو اأمكن للطبق������ات اأن تكون مكد�سة بع�سها على  �سعب تحديد قاعدتها. اإل ا
ل������كان من الأ

حداث. يبدو وا�سح������اً، اإن َجنَْحنا اإلى التعبير  ب�سط ر�سم ت�سل�سل زمني لالأ
بع�������ض لكان م������ن الأ

أنه يوجد تحته اأحد  أنه حينما ننظر اإلى الطابق الثاني ع�سر من مبنى ما، نعرف ا بال�ستعارة، ا

ع�سر طابقاً. 

مكان الك�سف عن وجود رابط  أنه ربما �سيكون بالإ وهناك جان������ب اآخر، اإذ يعتقد الباحثان ا

فات بم�ست������وى الدماغ وبع�ض المر�سيات الع�سبي������ة والنف�سية / العقلية. ووفقاً  بي������ن بع�ض الآ

مرا�ض الع�سبية. وهكذا،  لياف هو ال�سبب في بع�ض الأ أيهما، يمكن اأن يكون نق�ض بع�ض الأ لرا

ق������د يمكن مداواتها بالعمل على اإع������ادة الو�سل بين نواح دماغية كان ينبغي اأن تكون في حالة 

توا�سل. 

أنها مفرطة التفاوؤل ح�سب راأي بع�ض العلماء الذين ي�سّكون باأن  تبدو الق�سة جميلة جداً، اإل ا

مر على هذا القدر من الب�ساطة. ويزعم »ماركو كاتاني Marco Catani« اخت�سا�سي  يكون الأ

ألياف  الت�سوير بالنت�سار في King>s College في لندن اأن التقنية الم�ستخدمة ل تك�سف عن ا

أليافاً لم يكن قد  أنه اكت�سف اأحياناً ا اإل اإذا كانت مت�سالبة بزاوية تقل عن 70 درجة، وي�سيف ا

أنه  لحظها حينما اأكمل بحثه بو�ساطة تقنية ت�سوير اأخرى. ويعتقد »فان ويدين« على العك�ض ا

أياً كانت التقنية الم�ستخدمة فاإن معايناتها تبقى هي نف�سها، ل تتغير.  ا

ثارة بع�ص مناطق الدماغ؟ ماذا يحدث حين اإ

أثيرت مناطق و�سبكات مح������ددة داخل القحف؟ هذا هو  ف������ي الواقع، ماذا يح������دث اإذا ما ا

مريكيين، والفرن�سيين وال�سينيين. وهكذا، اأجروا  ال�س������وؤال الذي طرحه عدد من الباحثي������ن الأ

تجرب������ة علمية على 67 مري�س������اً بال�سرع كانوا بانتظار اإجراء عمليات جراحية دماغية، وذلك 

بغر�ض م�سارات كهربائية داخل القحف. 

ب������ات العلم������اء يعرفون، منذ اأكثر من قرن، اأن التنبيهات داخ������ل القحف تتمّخ�ض عن كثيٍر 

م������ن النتائج المتنوعة، بم�ستوي������ات مختلفة: اإح�سا�سات ج�سدية، وهالو�������ض ب�سرية، وتاأثيرات 

عل������ى النفعالت والذاكرة. اإل اأن �سوؤالً بقي معلقاً بال تف�سير: كيف نف�سر هذه الظواهر؟ من 

اأج������ل ذلك، وّحد علماء م������ن جامعتي »�ستانفورد، وبكين« وكلية الط������ب في »هو�ستون، ومعهد 
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جابة ع������ن ذلك. ون�سروا بعد ذلك درا�سة  الدم������اغ والنخاع ال�سوكي« في »باري�ض« جهودهم لالإ

أراد الباحثون و�سع خريطة كاملة  حداث اإثارٍة داخل القحف، ا ليات لإ
م�ستركة. ولفهم اأف�سل الآ

أتاحت ثورة  ثارات. في الواقع، منذ عدة عقود، ا للدماغ تت�ساوق وال�ستجابات المالحظة بعد الإ

الت�سوير غير البا�سع ت�سنيف الدماغ �سمن مناطق و�سبكات ت�سريحية مختلفة. اأم�سى معروفاً 

 unimodales أنه يوجد تدرج بين نواٍح دماغية م�سماة وحيدة الّداِرج أي�ساً، منذ وقت ق�سير، ا ا

– ل ت�ستجي������ب فيها الع�سبونات اإل لمثيرات وحي������دة الكيفية الح�سية – ومتعددة الدارج حيث 
يمكن اأن يتفعل الع�سبون نف�سه عبر كيفيات ح�سية كثيرة. 

ثارات الكهربائية داخل  أ الخت�سا�سيون يعون اأن الإ أي�ساً، �سمن هذا المجال البحثي، بدا وا

القح������ف تتمخ�ض ع������ن نتائج فيزيولوجية مرتبط������ة بالطريقة التي تُو�َسل به������ا ناحيُة الدماغ 

ثارات اإلى نتائج مختلفة وفقاً لجزء الدماغ  خرى. بعبارة ثانية، توؤدي الإ
المثارة مع النواحي الأ

ثارات.  الذي يتلقى هذه الإ

اإن كان������ت هذه الفر�سية �سحيحة، فال بد اأن ثمة عالق������ة �سببية منهجية بين بنية مناطق 

ح�سا�سات. وفوق  ح�سا�سات التي يرويها الم�ساركون الذين تنتابهم هذه الإ ثارات، والإ الدماغ، والإ

�سا�سية وما يحدثه ذلك لدى الفرد  ف�سل للعالقات بين بنى الدماغ الأ ذلك، قد يكون الفهم الأ

همية من وجهة نظر �سريرية فيما يخ�������ض التمكن من التاأثير في بع�ض ال�سطرابات  بال������غ الأ

الع�سبية النف�سية متعذرة البرء. 

ر الدماغ الب�شري هل تطوَّ

عقب انقرا�ص الحيوانات الكبيرة؟

ف������ي بداية تاريخها، هاجمت الب�سريُة الحيوان������ات الكبيرة لتلبية حاجاتها من الغذاء. ومع 

أنف�سهم مجبرين على تعلم �سي������د حيوانات اأ�سغر فاأ�سغر،  ت�س������اوؤل المخزونات، وجد الب�سر ا

مطورين بذلك قدرات ا�ستعرافية جديدة.

ر�ض منذ نحو 2.5 مليون �سنة. ذلك  ن�سان، على الأ أوائل اأفراد الجن�������ض Homo، الإ ظه������ر ا

في ع�سر كان فيه وزن الحيوان الو�سطي يقارب 450 كغ. لكن هبط وزن الحيوانات الو�سطي 

قرب، وهي مرحلة مبكرة من الدور  بن�سبة )90٪( اإبان ع�سر البل�ستو�سين )الع�سر الحديث الأ

الراب������ع تمت������د من نحو 2 مليون اإل������ى 10000 �سنة خلت(، اأي الع�س������ر الجيولوجي الذي �سبق 

ع�سرنا مبا�سرة، وحتى ظهور الزراعة، ويميل عدد من الباحثين اليوم اإلى ربط هذه الظاهرة 
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�سهل �سيداً، اإذ اإنها 
بنمو الدماغ الب�سري. في الواقع، ي�سيرون اإلى اأن الطرائد الكبيرة كانت الأ

غنى بالدهون ممثلًة بذلك م�سدراً مهماً  ل تحت������اج اإلى اللجوء اإل������ى اأدوات متطورة؛ ثم اإنها الأ

أن������در، كان على الب�سر واأدمغتهم اأن يتكيفوا مع �سيد  أندر فا للطاق������ة. ولكن حينما بداأت تغدو ا

أ�سرع.  طرائد اأ�سغر حجماً وا

كيف يقوم الدماغ بفرز المعلومات

ليبقى في حالة تركيز؟

�سجيج، وح�س������ور ما، وهاتف يرن... كيف يعمل الدماغ كي يختار ما ي�ستحق الهتمام به 

وما ينبغي اأن يتجاهله؟ عاين فريق من الباحثين منظومة الفرز النتقائي في الدماغ، وقا�سوا 

زمنيتها وحددوا مو�سعها من خالل ت�سجيالت داخل القحف. 

اأن يبق������ى المرء في حالة من تركيز النتباه فتل������ك عملية معقدة للغاية، ذلك اأن الدماغ ل 

أو نداء... يكف عن الت�سو�ض عبر كثير من المثيرات، من اأ�سوات، اأو ح�سور ما، اأو �سورة، ا

مر يتطلب ف������رزاً م�ستمراً لهذه الوفرة م������ن المنبهات بغر�ض  اإذن، اأن نبق������ى متنبهي������ن فالأ

أو المهمة التي نحن ب�سدد القيام بها.  كثر مالءمة للعم������ل ا التركي������ز وح�سب على المعلومة الأ

كيف ينجز الدماغ عملية الفرز ليختار ما ي�ستحق الهتمام وما يجب تجاهله؟ هذا هو ال�سوؤال 

الذي طرحه فريق »جان – فيليب ل�سو Jean-Philippe Lachaux « )الوحدة 1028، المعهد 
بحاث العلمية، وجامعة »كلود برنار«(.  بحاث الطبية، والمركز الوطني لالأ الوطني لل�سحة والأ

آلية التقدير هذه وو�سفها، لجاأ الباحث������ون اإلى اإنجاز ت�سجيالت  م������ن اأجل تحدي������د مو�سع ا

داخ������ل القحف من خالل م�سارات غر�ست لدى 85 مري�ساً من مر�سى ال�سرع. »كنا نعرف من 

خ������الل اأعمال �سابقة اأن اإحدى نواحي ق�سرة مق������دم الجبهة الدماغية متخ�س�سٌة في الحفظ 

الذاك������ري ِلم������ا ن�سعى اإلى القيام به: ني������ة اللحظة الراهنة. تلك هي الناحي������ة التي تتيح اإتمام 

أ قبل لحظات. وافتر�سنا اأن منظوم������ة الفرز النتقائي للمثيرات  أو نقا�������ض كان قد ابتدا عم������ل ا

أو المنبه������ات، المنظوم������ة التي توؤثر مبا�سرة في هذه الوظيفة، ل بد اأن تكون متو�سعة هنا في  ا

الج������وار. واإْذ كان ما يقرب من خم�سين من الم�سارات مغرو�س������اً في ق�سرة مقدم الجبهة لدى 

�سارات الع�سبونية ف������ي كل ناحية خا�سة بمقيا�ض  ننا ذلك من تحليل الإ كل مري�������ض، فق������د مكَّ

المليثانية«، يو�سح »جان - فيليب ل�سو«. 

وبغر�������ض درا�سة منظومة الفرز هذه، طلب الباحثون من الم�ساركين قراءة ن�ض معرو�ض 

أنها متداخلة مع كلمات اأخرى  عل������ى �سا�سة على �سكل كلمات متعاقبة باللون الرمادي، غير ا
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�سخا�ض بالتركي������ز على العبارات  بي�ض ل راب������ط لها بالن�ض. وهذا ما يُل������زم الأ بالل������ون الأ

الرمادي������ة فح�سب، لفهم معن������ى الن�ض. »مع كل كلمة جديدة، كان هن������اك قرار يتخذ وفقاً 

أ اأو ل. وا�ستطعن������ا بو�ساطة هذا التمرين البحث عن منطقة من ق�سرة مقدم  لل������ون«: اأن تُقرا

الجبهة تتفاع������ل كل مرة تظهر فيها كلمة جديدة على ال�سا�سة. ووقعنا عليها؛ حيث توم�ض 

اإ�س������ارة على نحو منتظم عقب 200 ميلي ثانية م������ن ظهور الكلمة وقبل النقطاع تماماً بين 

فعل قراءِة الكلمة اأو عدمه. وذلك في مكان واحد متماثل لدى الم�ساركين كلهم وعلى مقربة 

مبا�س������رة من ناحية اللحظ������ة الراهنة مثلما ا�ستبه فيها. ويعني ذلك، ي�سيف »جان – فيليب 
أو ال�سورة الواقعة  ل�س������و«، اأن الدماغ يقرر ف������ي غ�سون اأقل من ربع ثانية اإذا كان ال�س������يء ا

أو بعبارة اأخرى تتخذ منظومُة انتباهنا عدة قرارات  تحت العينين ت�ستحق اأن تولى النتباه، ا

في الثانية. هنالك كثير من فر�ض اتخاذ القرار غير المنا�سب و�سرف النتباه عن م�سمون 

ل يتمتع باأهمية حقيقية«. 

د الباحثون  لية الفرز هذه في الدماغ الب�سري، مهَّ
آ َل مرة، عن مو�سع وعمل ا وَّ

أ ومع الك�سف، ا

الطري������ق نحو �سب������ل بحثية جديدة. يختم »جان – فيليب ل�سو«: »ق������د يمكن لهذه الناحية من 
فراد. و�سيغدو  الدم������اغ اأن تكون �سالعة تماماً ف������ي م�سكالت انتباهية تالَحظ لدى بع�������ض الأ

أي�ساً نمذج������ة المنظومة النتباهية م������ن اأجل معرفة قيا�ض م�ست������وى النتباه لدى  م������كان ا بالإ

�سخا�ض من خالل ت�سجيل كهربائي عبر �سطح الدماغ«.  الأ

ماذا يحدث في الدماغ حينما نحلم؟

وقات وقد  حيان طريف������ة، واأحياناً مخيفة. نتذكرها ف������ي بع�ض الأ حالم ف������ي بع�ض الأ الأ

آليات الحلم �سراً ت�سعى العلوم الع�سبية اإلى اإماطة  ل نتذكرها. فهل يخادعنا دماغنا؟ ما تزال ا

اللثام عنه دون كلل. 

يطل������ق الدماغ خالل عمله موجات دماغية يمكن التقاطها م������ن خالل م�سارات كهربائية. 

ويمكن حين تحليله������ا اأن تعطي معلومات حول حالة اأو حركات ال�سخ�ض المعني. من الناحية 

�سخا�ض الغارقين  المنطقية، يكون الدماغ خالل النوم في حالة راحة. في الواقع، يتبين لدى الأ

ولية،  ب�سارية الأ أو تتباطاأ، مثل الق�سرة الدماغية الإ ف������ي نوم عميق اأن بع�ض الوظائف تنطفئ ا

تية من ال�سبكية. والو�سع هو كذلك بالن�سبة  التي تكّون جزءاً من �سل�سلة معالجة المعلومات الآ

اإلى ق�سرة مقدم الجبهة بخ�سو�ض ال�ستدلل والمنطق. 
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بالمقاب������ل، يالحظ ن�ساط قوي في مناط������ق اأخرى، ول�سّيما النواحي الح�سية، مثل الق�سرة 

أو اأي�ساً في  ب�ساري������ة الترابطية التي تنتج �سوراً، وفي اللوزة المخية التي تعالج النفعالت ا الإ

الح�سي������ن الم�سوؤول عن الذاكرة. لهذا تكون اأحالمنا غني������ة بال�سور والنفعالت، على الرغم 

من انعدام معلومات الحوا�ض التي تاأتي مثاًل من العينين اأوقات اليقظة: الدماغ وحده هو من 

يولِّد الأحالم. 

أننا نحلم فح�سب خالل النوم العميق الذي  كان العلماء يعتقدون فيما م�سى ولزمن طويل ا

يتمي������ز بحركات عينية �سريعة ون�ساط دماغي كبير. اإل اأن الح������ال لي�ست كذلك، اإذ اإننا نحلم 

أثناء النوم غير العميق، وربما كنا نتذكر اأحالمنا خالل النوم البطيء على نحو اأف�سل  حتى في ا

بالقيا�ض اإلى اأحالم النوم العميق. 

هل توجه كيمياء الدماغ انفعاالتنا؟

الف������رح، والغ�سب، والحزن و�سواها من النفعالت ه������ي نتيجة تواز دقيق لمواد قائمة في 

آتية من  أو مثيرات ا اأج������زاء دماغنا المختلفة. والنفعالت هي ردود فعل ج�سدنا على منبهات ا

بيئتنا. وتجري معالجتها في جملة دماغنا الحوفية. 

تي: اإلى ماذا 
كي نفهم كيف يعمل الفرح )ال�سعادة، البهجة( مثاًل، لننطلق اأولً من ال�سوؤال الآ

 »Milner وميلنر ،Olds يع������ود اإح�سا�سنا بالمتعة؟ في عام )1952(، اكت�سف الباحثان، »اأولد�ض

)م������ن جامعة Mc Gill الكندية( اأن الن������واة المّتكئة تدير اأحداث المكاف������اأة والرفاهية: تتلقى 

المعلوم������ات القادمة من الباحة ال�ّسقيفية البطنية، من بين معلومات اأخرى، عبر ناقل ع�سبي 

ر  ج������زاء مختلفة من الدماغ وتحرَّ
ه������و الدوبامين. وحالما تتن�سط النواة المتكئة تتوا�سل مع اأ

ثالثَة نواقل ع�سبية: 

ندوكانابينويدات �سد القلق.  لم؛ والإ
ندورفينات �سد الأ أو النتعا�ض؛ والإ ال�سيروتونين لالن�سراح ا

ح�سا�ض بالغ�سب، يت�سارع نب�ض القلب، وي������زداد التنف�ض، وتتقلّ�ض الع�سالت... وحي������ن الإ

مر  وتتن�س������ط الباحة الحاجزية في الدماغ. وتر�َسل ر�سالة اإلى الوطاء المتو�سط الذي يعطي الأ

درينالين والكورتي������زول والت�ستو�ستيرون في الج�سم. وفي العام 2004، اأو�سح عالم  باإطالق الأ

الكيمياء »هنيغ Hennig« اأن مقداراً �سعيفاً من ال�سيروتونين يتمخ�ض عن �سلوك عدواني. 

نكفالينات  وحينما ينتابنا �سعور بالحزن، فاإن ما يتوافق مع هذه الحالة هو انخفا�ض في الإ

درينالين  في م�ستوى اللوزة المخية، فتر�َسل ر�سالة اإلى الوطاء ليطلق عماًل مزدوجاً: يتحرر الأ



269 الـعــدد 693 حزيران  2021 

الدماغ الب�شري

عب������ر الجملة الع�سبي������ة الودية فتنقب�ض المع������دة ويت�سارع التنف�ض؛ وعلى نح������و مواز، يتحرر 

�ستيلكولي������ن والنوراأدرينالين في الج�سم من خالل الجملة الع�سبية الال وّدية مما يوؤدي اإلى 
الأ

عياء. اأما القلب فيقع بين ت�سارع وتباطوؤ ويبدو كاأنه بين فكي ملزمة.  ذرف الدموع والإ

لي�ض الحب انفعالً، بل عاطفة معقدة، ت�سترك فيها مجموعة كاملة من المواد. في الحب 

درينالين مم������ا يف�سي اإلى �سح������وة عاطفية وت�سارع في 
م������ن اأول نظرة، يظه������ر ارتفاع في الأ

�سربات القلب؛ كما تبرز زيادة في الدوبامين الذي يوّلد رغبة. وفي حال ا�ستمر الحب، يظهر 

 globus »ن�س������اط متنام في ناحية دماغية ذات عالقة بعاطفة التعل������ق ا�سمها »الكرة ال�ساحبة

و�سيتو�سين، هرمون التعلق.  pallidus وفي بنى غنية بم�ستقبالت الأ

الدماغ ي�شنع ع�شبونات جديدة

لى ما بعد عمر 90 �شنة اإ

أ�سيَر ولزمن طويل اإلى اأن مخزون الع�سبونات يكت�َسب منذ الولدة ب�سكل نهائي،  كثي������راً ما ا

خيرة اأطلقته عدة درا�سات متناق�سة. وقد جاء اآخرها  لكن برز جدل خ������الل هذه ال�سنوات الأ

زمن������اً ببره������ان اإ�سافي على اأن تن�ّسوؤ الن�سيج الع�سبي ي�ستم������ر حتى �سن متقدمة، وتلحظ هذه 

ألزهايمر، وربما  الدرا�سة الجديدة في الوقت نف�سه وجود هبوط في هذا التن�سوؤ لدى مر�سى ا

كان ذلك منحى جديداً في تف�سير هذا الداء. 

أو اأن اأدمغتنا تبقى ت�سنع  هل نح�سل على مخزوننا من الع�سبونات ب�سكل نهائي منذ الولدة ا

ع�سبون������ات جديدة طوال الحياة؟ الجدل محتدم بي������ن اخت�سا�سيي العلوم الع�سبية منذ عدة 

�سن������وات. في عام )1998م(، ك�سف������ت درا�سة اأولى عن وجود خاليا تنق�سم في الدماغ الب�سري، 

م������ر كان مو�سع اعترا�ض ب�سبب ا�ستخدام وا�س������ٍم حيوي ُحظر بعد وقت ق�سير من  غي������ر اأن الأ

ذل������ك. وفي عام )2013م(، ح�َسب باحثون اأن الدماغ البالغ ربما كان يوّلد 700 ع�سبون جديد 

�سعاعي للكربون 14 المنحدر من اإ�سقاطات  كل ي������وم، م�ستندين اإلى قيا�ض ت�ساوؤل الن�س������اط الإ

التج������ارب الذري������ة. اإل اأن باحثين اآخرين ن�سروا براهين معاك�سة: ف������ي عام )2018م(، اأفادت 

درا�سة ن�سرت في مجلة Nature  باأن عدد الع�سبونات يقل بن�سبة كبيرة حتى يغدو »غير قابل 

للك�سف تقريباً« لدى الرا�سد. 

بع������د ذلك بع������ام، اأكدت »ماريا ليورن�������ض – مارت������ن María Llorens-Martín« وفريقها، من 
نَّ تن�سوؤ الن�سيج الع�سبي موجود بالفعل. وفي مقالة ن�سرت في مجلة 

أ جامع������ة مدريد الم�ستقل������ة، ا
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�سخا�ض بعمر يتراوح  آذار )2019م(، ُعِر�ض تحليل ل�)13( عينة دماغية لأ Nature Medicine في ا

بي������ن )43 و97( �سن������ة كانوا قد توفوا قبل وقت ق�سير، ول�سيما م������ا يتعلق منها بالُح�سين، البنية 

الدماغية ال�سالعة في التعلم والذاك������رة والنفعالت. وقد عمل الباحثون، بغر�ض تعيين الخاليا 

�س������داد anticorps الكا�سفة لبروتيناٍت  أربع������ة اأنماط من الأ الع�سبي������ة الجديدة، على ا�ستخدام ا

ت�سنعها الع�سبونات حينما تبلغ مرحلة ن�سجها. وقد اأظهرت ح�ساباتهم اأن تن�سوؤ الن�سيج الع�سبي 

ي�ستم������ر طوال الحياة فعاًل واإْن كان يميل اإلى التباطوؤ: وهكذا، فاإننا ن�سنع كل �سنة تنق�سي عدداً 

من الع�سبونات يقل عن عدد �سابقتها بنحو 300 ع�سبون في الميليمتر المكعب. 

عك������ف الباحث������ون اأي�ساً على تحليل عينات م������ن ح�سين 45 مري�ض م������ن الم�سابين بداء 

أثر ع�سبونات تكّونت حديثاً، بما في  أي�ساً، وجدوا ا ألزهايم������ر م������ن عمر 52 اإلى 97 �سنة. هنا ا ا

كبر �سناً، 97 �سنة، اإل اأن عددها بدا متناق�ساً ب�سدة )-30٪ و�سطياً(، وذلك منذ 
ذل������ك لدى الأ

ولى للمر�ض، وفقاً لمعاينات الباحثين.  بداية المراحل الأ

ألزهايمر وعالجه. وحتى  يمك������ن اأن يوؤدي هذا الكت�ساف اإلى م�سار جديد في الك�سف عن ا

بحاث حول تراكم تر�سبات نَ�َسواني������ة وبروتين »تاو« ت�سبب تنك�ساً ليفياً ع�سبياً  ن، تترك������ز الأ الآ

بحاث لم تتمخ�ض عن نتائج يُعتدُّ بها: ف�سل ما 
ينتهي اإلى موت الخاليا الع�سبية. اإل اأن هذه الأ

ن�سبته 99٪ من العالجات التجريبية في اإظهار فعالية خالل التجارب ال�سريرية. ح�سب عبارة 

آلية م�ستقلة لل�سيخوخة الفيزيولوجية  أنه توجد ا »ماري������ا ليورن�ض – مارتن«: »اأو�سحت درا�ستنا ا
توؤدي اإل������ى ت�ساوؤل عدد الع�سبونات الجديدة«، مع ذلك، من غير المعروف اليوم اإن كان هذا 

أنه يمكن اأن يكّون و�سيلة  أم نتيجته. اإل ا النخفا�������ض في تن�سوؤ الن�سيج الع�سبي هو �سبب الداء ا

حوال.  جديدة للك�سف المبكر في كل الأ

مريكية اأن  من جان������ب اآخر، اأظهرت درا�سة جديدة ن�سرت في مجل������ة Cell Stem Cell الأ

الدم������اغ يبق������ى ينتج ع�سبونات جديدة على م�ستوى الح�سين، حت������ى بعد �سن ال�سبعين، اإل اأن 

المرون������ة الع�سبونية تت�ساءل عموماً مع التقدم في العمر. ووفقاً لمعطيات باحثين من جامعة 

»كولومبيا« ومعهد الطب النف�سي في ولية نيويورك، فاإن اأدمغة الم�سنين تظل تنتج ع�سبونات 

جدي������دة بمقدر ما هي الحال لدى من هم اأ�سغر عم������راً: يبقى تن�سوؤ الن�سيج الع�سبي م�ستمراً 

ف������ي الح�سين في �سن البلوغ وحتى خالل ال�سيخوخة ما بعد ال�سبعين، ويبدو مخزون الخاليا 

ال�سلفية )خاليا غير متخ�س�سة لكن قابلة للتمايز اإلى خاليا اأخرى متخ�س�سة( والع�سبونات 

لف( ثابتاً على الرغم من ال�سيخوخة.  غير النا�سجة )التي تعد بالآ
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آذار )2018م( رجحت ما يفيد باأن البالغين ل  اإل اأن درا�سة ن�سرت في مجلة Nature في ا

يع������ودون ينتجون ع�سبونات جديدة. وتقول الدرا�س������ة: اإن تخلُّق الن�سيج الع�سبي في الح�سين 

ول������ى من الحياة اإلى اأن ي�سل اإلى م�ستويات 
طفال، خالل ال�سنوات الأ يتناق�������ض �سريعاً لدى الأ

ل يمك������ن ك�سفها حين البلوغ. وتقول الباحثة »مير�سد�������ض باريد�ض Mercedes Paredes«، من 

جامع������ة كاليفورنيا �سان فران�سي�سكو، واإحدى موؤلفات ه������ذه الدرا�سة: في الوقت الحا�سر، ل 

نعتق������د اأن هذه الدرا�سة الجديدة تخالف ما كنا قد ا�ستنتجناه من معايناتنا الخا�سة المن�سورة 

موؤخراً: »اإن كان التخلق الع�سبي يبقى م�ستمراً في الح�سين الب�سري البالغ فتلك ظاهرة نادرة 

للغاية«. اإذن، لم يختم النقا�ض بعد. 

ما تنبئنا به عيوننا عن �شحتنا العقلية

في درا�سة �سريرية فريدة في نوعها، اأظهر باحثون كيف يمكن لعيوننا اأن ت�ساعدنا في فهم 

ألزهايمر.  مرا�ض التنك�سية الع�سبية مثل داء ا اأف�سل وربما عالج لالأ

آة النف�ض، اإذ تعك�سان انفعالتنا وعواطفنا. ووفقاً لمعطيات باحثين من جامعة  العين������ان مرا

أ فيهما حتى معلومات تتعلق ب�سحة دماغنا،  »بلفا�ست« في اإيرلندا ال�سمالية فاإنه يمكن اأن نقرا

مرا�ض  أو الأ ألزهايمر ا فه������ل �سيتيح ت�سوير �سبكية العين المحيطية قريب������اً تح�سين مداواة داء ا

خرى؟ لهذا الغر�ض، حلَّل الباحثون �سبكيات مر�سى م�سابين بهذه العلة  التنك�سية الع�سبية الأ

بو�ساطة تقانة ت�سوير فائقة �ِسعة الحقل، ب�سيطة و�سريعة ومعتدلة وقليلة الكلفة بالمقارنة مع 

الت�سوي������ر الَوَم�ساني الدماغي. واأمكنه������م بذلك اأن يالحظوا اأن حدوث البراريق )ي�سير ظهور 

البراري������ق ال�سفافة -الروا�سب ال�سفراء- على ال�سور الملونة لل�سبكية اإلى تطور مرحلة مبكرة 

من التنك�ض البُقعي الجاف. وكلما تفاقمت الحالة اإلى المرحلة المتقدمة، قد يظهر ال�سمور؛ 

وهو فقدان الخاليا الح�سا�سة لل�سوء التي تتكون منها البقعة. التنّك�ُض البقعي المرتبط بال�سن 

)وه������و حالة طبي������ة عادة ما تُ�سيب كبار ال�س������ن وتوؤدي اإلى فقدان الب�س������ر في مركز المجال 

�سخا�ض  الب�سري ب�سبب التلف الذي يلحق بال�سبكية( اأو�سح لدى هوؤلء المر�سى مما هو لدى الأ

ال�سليمين. 

لنتذكر اأن البراريق drusens هي »بقع« �سفراء �سغيرة تتوافق وتر�سبات �سحمية، وبروتينية، 

عرا�ض« التقليدية لل�سيخوخة لكنه������ا غير موؤذية، اإل حينما ي�سبح 
ومعدني������ة. وتكّون اأحد »الأ

ألزهايمر يت�سمون  أي�ساً ه������و اأن مر�سى ا عدده������ا اأكبر من المعت������اد. وما تو�سل اإليه الباحثون ا
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أنها �سرعان ما ت�سيق باتجاه محيط ال�سبكية؛  أو�سع بجوار الع�سب الب�سري، اإل ا باأوعية دموية ا

ك�سجين اأكثر �سعوبة. وهذا ما يرى فيه الباحثون  وهو ما م������ن �ساأنه جعل تدفق المغذيات والأ

ولى من تطور المر�������ض، وقد يتيح هذا  وا�سم������ات ي�سُه������ل التعرف اإليها حتى ف������ي المراحل الأ

الكت�ساف تعيين المر�سى ذوي الخطورة العالية ومواكبتهم على نحو فعال. 

أنه بات  آة الدم������اغ. ويفيد بع�ض الدرا�سات ا آة النف�ض، فهما اأي�ساً مرا اإن كان������ت العينان مرا

م������كان التعرف اإلى حالة الدماغ ال�سحية عبر اأجه������زة الت�سوير الحديثة. كيف؟ يمكن اأن  بالإ

تكون بع�������ض الم�سكالت بم�ستوى اأوعي������ة العين الدموية موؤ�سراً على وج������ود اأمرا�ض وعائية، 

فات.  والدماغ في غاية الح�سا�سية اإزاء هذه الآ

أ�سا�سي. ويمكن اأن تك������ون الحوادث الوعائية  الدم������اغ ع�سو مركزي، وح�ْسن �سحت������ه اأمر ا

الدماغي������ة �سبب������اً لنخفا�ض الق������درات المعرفية. ومن �س������اأن هذه الح������وادث اأن تحرم بع�ض 

أو مت�سنج، وهو ما  الع�سبونات من واردات الدم الكافية، ب�سبب وجود �سريان م�سدود اأو مثقوب ا

ك�سجين والمغذيات ت�سل اإلى هذه الخاليا الع�سبية 
قفار ischémie. واإذ ل يعود الأ ي�سمى بالإ

فاإنها تموت ول تعود قادرة على تاأمين وظيفتها. والم�سكلة اأن الدماغ لي�ض الع�سو الذي ي�سهل 

الو�سول اإليه مغلقاً داخل الجمجمة الحامية، ومن ثّم من الع�سير معاينته. اإذن، ما ال�سبيل اإلى 

عمال باحثين من جامعة »كاليفورنيا« / �سان فران�سي�سكو  تقدي������ر ح�سن �سحة الدماغ؟ وفقاً لأ

وعية الدموية في �سبكية  مريكي������ة من�سورة في مجلة Neurology، ثمة رابط بين حال������ة الأ الأ

ذيات الوعائية في قاع العينين لتقدير  وعية الدماغية. وبالنتيج������ة، تكفي معاينة الأ العين والأ

�سابات من النوع نف�سه في الدماغ.  مخاطر الإ

أة في �سن الياأ�ض، بعمر  بحاثهم اإلى النتائج التي خل�سوا اإليها من خالل )511( امرا
ا�ستندت اأ

دنى )و�سطياً 69 �سنة( توبعن مدة ع�سر �سنوات، وكن يُختبَرن بم�ستويي الذاكرة  65 �سنة بالحد الأ

ربع �سنوات، ُقيِّمت �سحة 
والتعبي������ر اللفظي، ال�سفه������ي والكتابي كل �سنة. وبعد بداية المتابع������ة باأ

أتاح الفح�ض بالمفرا�ض )�سكانر( التحقق من حالة الدماغ.  ال�سبكية لديهن. وفي ال�سنة الثامنة، ا

أة )اأي 6.7٪ منهن( كانت لديهن اعتاللت في ال�سبكية، التي  اأظهرت الح�سيلة اأن 39 امرا

أو نمّواً غير طبيعي. وكانت عالماتهن و�سطياً  بدت اأوعيتها الدموية مت�سخمة، تعاني ت�سريباً ا

أدن������ى في التفكر والتذكر بنحو )10 اإلى 15٪( قيا�ساً اإلى ن�ساء اأخريات. وك�سف المفرا�ض عن  ا

قفار )نق�ض التروية( كانت اأعلى بنح������و )47٪( على مقيا�ض الدماغ لدى  اأن حج������م مناطق الإ
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أنف�سهن بالمقارنة مع بقية اأفراد المجموعة مو�سع الدرا�سة، ويرتفع حتى اإلى )٪68(  الن�س������اء ا

بم�ست������وى الف�ض الجداري م������ن الدماغ. بالمقابل، لم يت�سح وج������ود اأي �سمور دماغي كما لم 

يالحظ اأي تمايز في الختبارات الب�سرية لدى الفئتين. 

وهكذا، ج������اءت هذه الدرا�سة لتوؤكد درا�سات �سابقة كانت ت�سي������ر اإلى اأن اعتاللت �سبكية 

أّل  مرا�ض الوعائية الدماغية. مع ذلك، ينبغي ا العين يمكن اأن تكون وا�سمات لتقييم مخاطر الأ

نربط منهجي������اً بين اعتالل ي�سيب �سبكية العين وق�سور معرفي، فالتقنيات هنا هدفها تقييم 

مخاطر وجود ا�سطرابات في دورة الدماغ الدموية، ومن ثم تحديد ظهور تلك ال�سطرابات. 

فات الدماغ اأولً قبل اأن تظهر بم�ستوى العينين،  ويبقى �سوؤال يطرح نف�سه: هل ت�سيب هذه الآ

جابات  أو اأن هذه ال�سطرابات العينية عابرة؟ قد تاأتي الدرا�سات الم�ستقبلية بالإ أو العك�������ض؟ ا ا

ال�سحيحة. 

دماغ اأيمن، دماغ اأي�شر: ما الفوارق؟

ي�سر. فهل ثمة فوارق مهمة  يمن والأ ينط������وي الدماغ على ن�سفي كرة دماغية / مخي������ة، الأ

�سخا�ض ي�ستعملون هذا  بين هذي������ن الق�سمين من الدماغ؟ في الواقع، لي�ست فكرة اأن بع�ض الأ

أ�سطورة.  خر �سوى ا الن�سف من الدماغ اأكثر من الآ

في بداي������ات درا�سة الدماغ، تمّك������ن باحثون من اأن يظهروا وج������ود تخ�س�ض على م�ستوى 

الباح������ات الدماغية. وفي القرن التا�سع ع�سر، و�سف »بول بروكا Paul Broca، وكارل فيرنيك 

ي�سر �سالعة في اللغة: باحة بروكا  Karl Wernicke« نواحي�������ض من ن�سف الكرة الدماغية الأ

ت ه������ذه الكت�سافات توحي بفكرة عدم تناظر الدماغ؛ بذلك، فاإن تعرُّف 
وباح������ة فيرنيك. وبداأ

نَّ الوظائف الح�سية والحركية 
أ يمن؛ في حين ا حرى ناحيٌة من الن�سف الأ الوجوه تتحكم به بالأ

ي�سر من الج�سم يتحكم بها  ه������ي من م�سوؤولية ن�سفي كرة الدم������اغ كليهما؛ وع�سالت الق�سم الأ

يمن، والعك�ض �سحيح، وهذا ما من �ساأنه اأن يترك انطباعاً باأن ن�سفي كرة الدماغ  الن�س������ف الأ

أنهما يتوا�سالن من اأجل  خر. لكن الحقيقة ه������ي ا يعم������الن كل منهم������ا على نحو م�ستقل عن الآ

اإنجاز مهمات معقدة. 

أنه مرتبط بال�ستدلل المنطق������ي والعقلي، والدماغ  ي�سر عل������ى ا غالب������اً ما �سور الدماغ الأ

أو »دماغ  أي�سر« ا حرى »دماغ ا أ�سخا�ض هم بالأ أنه حد�سي وانفعالي. وهكذا، فهنالك ا يمن على ا الأ

أيم������ن«، ربما كانوا ي�ستعملون هذا الن�سف الدماغ������ي اأكثر من ذاك، بل اإن هذا الت�سور نف�سه  ا
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أنهن اأكثر حْد�سية...  يمن للن�ساء، المعروفات على ا ي�سر للرجال والأ يعزو في الغالب الدماغ الأ

خر!  يمن اأكثر من الآ كما اأن الفنانين، من منطلق اإبداعهم، ربما كانوا ي�ستعملون دماغهم الأ

اإل اأن ذل������ك كله ل يمت اإلى الحقيقة ب�سل������ة، ولي�ض وليد معارف علمية موثوقة: لي�ض من 

الممك������ن تعري������ف �سخ�سيات من خالل تخ�س�ض اأحد ن�سفي الك������رة الدماغية الذي يمكن اأن 

أياً كانت �سخ�سياتنا.  خر. اإننا ن�ستعمل ن�سفي كرة دماغنا كليهما ا
يكون متفوقاً على الآ

دماغنا يعد المو�شيقا لغة

غالب������اً ما يقال عن المو�سيقا اإنها لغة �سمولية. ويبدو هذا التعبير مالئماً، ذلك اأن دماغنا 

أو تلك حالم������ا نتمرن قلياًل على  ي�ستعم������ل المناطق الدماغية نف�سه������ا لتن�سيط هذه المنطقة ا

آلة مو�سيقية.  العزف على ا

لك������ن لماذا نحب المو�سيقا اإلى هذه الدرجة؟ في عام )2014م(، اأ�ساف علماء من جامعة 

أنه يمكن لهذا التتالي من  ليفرب������ول البريطانية عنا�سر جديدة اإلى هذا المو�سوع، اإذ �سرحوا ا

ن يكلّمنا، بالمعنى الحرفي لهذه العب������ارة، اإذ ربما كان دماغنا المتدرِّب يوؤّولها على 
النوت������ات اأ

أنها لغة.  ا

أنها خا�سيات ب�سرية  �سياء التي كان ينظ������ر اإليها على ا
لزم������ت اإعادة النظر في كثير من الأ

مح�سة، ال�سحك مث������اًل. اإل اأن المو�سيقا بقيت وثيقة الرتباط بنوعنا الب�سري. ومن الوا�سح 

أنغامها، تكلمنا وتالم�ض عواطفنا  اأن هذه العنا�سر المتنا�سقة، المختارة بنتيجة اإيقاعها وتاآلف ا

وانفعالتنا ب�س������ورة مبا�سرة، حتى اإن كثيراً من الخت�سا�سيي������ن يعتقدون اأن اللغة والمو�سيقا 

قل مترابطتان بقوة. وقد ج������اءت درا�ستان حديثتان بحجج  أنهم������ا على الأ أو ا ق������د ظهرتا معاً، ا

ولى باأن المو�سيقا اأقرب اإلى ال�سعر منها اإلى اللغة، في حين 
جديدة توؤيد هذا الطرح. تفيد الأ

ي اإنَّ مناطق 
تك�سف الثانية عن اأن العمليات الدماغية التي تعالج المو�سيقا واللغة هي نف�سها، اأ

الدماغ المرتبطة بهاتين القدرتين، الب�سريتين نموذجياً، هي نف�سها. وهذا ما مالت اإلى تاأكيده 

»جمعية علم النف�ض البريطانية« في موؤتمرها ال�سنوي موؤخراً. 

 

¥µ
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د.محمد فتحي عبد العال
❁

الـــراأي...

النحو الوا�ضح

أ�سا�سياً في اللغة فهو بمنزلة القلب من الج�سد، وهو الد�ستور الذي ي�سري  يع������ّد النحو ركناً ا

علي������ه الجميع ونحتكم اإلي������ه حينما نختلف. ولما كانت الد�ساتير عر�س������ة للتطوير والتحديث 

مر نف�س������ه بالن�سبة اإلى النحو الذي اأ�سبح 
مم َفْهم حقوقها وواجباتها، فالأ بم������ا ي�سه������ل على الأ

لمام  خطاء النحوية لعدم �سهولة الإ �سبحت الكتب تعجُّ بالأ
علم������اً �ساقاً على متحدثي العربية واأ

بقواع������ده، فتحول عدد كبي������ر اإلى الكتابة بالعامية بدياًل من الف�سح������ى وهذا اتجاه ل ينبغي 

خيرة وربما يف�سلنا وقت ق�سير عن اأن  اإغفال������ه، وغ�ض الب�سر ع������ن ات�ساع رقعته في المّدة الأ

ت�سب������ح القاعدة هي الكتاب������ة بالعامية وال�ستثناء هو الف�سحى، فاأيهم������ا اأهون اأن نتحول اإلى 

العامية اأم نطور النحو؟

ألقاها الدكتور طه ح�سين بعن������وان: »اللغة الف�سحى وتعليم ال�سعب« وذلك عام  ف������ي محا�سرة ا

)1956م( بالجامع������ة ال�سورية، ون�سرت في مجلة المجمع العلمي العربي بدم�سق عام )1957م(، 

تحدث عن اأن طريقة تعليم اللغة العربية في مدار�سنا ومعاهدنا ت�سبه الطريقة التي كان يعلم بها 

قدمون منذ اأكثر من األف عام في م�ساجد الب�سرة والكوفة، والفرق هائل بين زمان واآخر. الأ

❁ كاتب وباحث وروائي م�شري.
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أنه قد �ساأل معلمي النحو قائ������اًل: )اإذا اأردتم اأن تعلموا النحو  وي�سي������ف الدكتور طه ح�سين ا

أّنه فعل مبني  له������وؤلء التالمي������ذ الم�ساكين، فكيف تريدونهم اأن يفهموا قولك »ُق������رئ الكتاب« ا

غرا�ض التي تذكر  ن الفاعل قد حذف لغر�ض من الأ للمجه������ول، والكتاب نائب عن الفاع������ل، لأ

أو ال�سامي  أنيب عنه المفعول به؟ كيف تريد التلميذ الم�سري ا في علم المعاني، وعلم النحو، وا

أو العراق������ي ال������ذي لم تتجاوز �سنه الثانية ع�سرة اأن يفهم هذا الكالم؟ ما الفاعل الذي حذف؟  ا

أنيب عنه؟ ما المجهول الذي بني له الفعل؟ ما المفعول الذي ا

أننا اليوم اأحوج ما نكون لهذا الت�س������اوؤل في ظل التقدم التكنولوجي الهائل، الذي  الحقيق������ة ا

ل يواكبه تطور في المادة الدرا�سية المقدمة، والتي ل بّد اأن ي�ستوعبها ويفهمها الطالب ل اأن 

يحفظها ويرددها عن ظهر قلب ل ل�سبب �سوى اأن هكذا قال القدماء! بالطبع لي�ض الهدف من 

ه������ذه الدعوات القديمة والحديثة هو اإق�ساء القديم وهجره بقدر ما هو التي�سير على الطلبة 

وحفظ هذا التراث للمخت�سين والباحثين. 

اإحياء النحو

�ستاذ اإبراهيم م�سطفى عام )1937م( كتب مقدمته مقرظاً  كتاب كتبه �سيبويه الجديد الأ

و�ساط  الدكت������ور ط������ه ح�سين، وقبل اأن ن�ستعر�������ض الكتاب الذي اأحدث �سجة كبي������رة في الأ

�ستاذ اإبراهيم م�سطفى، ولماذا اأطلق عليه �سيبويه  دبية ل بّد اأن نتعرف عن قرب اإلى الأ الأ

زهر ال�سريف، ثم التحق بدار العلوم العليا،  أ تعليمه بالأ الجدي������د؟ هو عالم لغوي م�سري بدا

أ�ستاذه �سلطان بك محمد لقب �سيبويه ال�سغير لنبوغه وتفوقه في النحو.  وق������د اأطلق عليه ا

�سالمية، ثم ناظراً لها، ثم عمل مدر�ساً للغة  عمل ف������ي البداية مدر�ساً بالجمعية الخيرية الإ

أ�ستاذاً للنحو بها، ثم اأ�سبح عميداً لكلية دار  داب بالجامعة الم�سرية، ثم ا العربية بكلي������ة الآ

أ�سرف عل������ى �سدور المجمع الو�سيط.  العل������وم. كما انتخ������ب بع�سوية مجمع اللغة العربية وا

موؤهالت كهذه تجعلنا اأمام �سخ�سية موؤهلة وبجدارة لتحمل �سعلة التنوير في اأحد اأهم فروع 

اللغة العربية األ وهو النحو.

�ست������اذ اإبراهي������م اأن اإ�سكالية النحو تنبع من هذه النظري������ة المعقدة الم�سماة العامل، 
راأى الأ

عراب دوال على معان  والت������ي اأ�سبح كل النحو في خدمتها مهملين في المقابل اأن عالمات الإ

في تاأليف الجمل وربط الكلم.
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وحتى نفهم مق�سده ل بّد اأن نب�سط مفهوم العامل الذي ل يوجد تعريف معين له يتفق عليه 

رباك.  النحاة مما ي�سفي عليه الغمو�ض والإ

تتلخ�������ض النظرية في اأن التغير في اأواخر الكلمات حدث ب�سبب عامل هو الذي اأوجد هذا 

عراب، فالعامل هو ما يوؤثر ف������ي اللفظة تاأثيراً ين�ساأ  التغي������ر، وكلما اختل������ف العامل اختلف الإ

ي�ساح نقاًل عن محا�سرة  عن������ه عالمة اإعرابية ترمز اإلى معنى خا�ض. مثال على ذلك وهو لالإ

عراب والعامل النحوي ب�سبكة جامعة بابل : الإ

»ج������اء زيٌد، راأيت زي������داً، مررت بزيٍد؛ فكلمة )زي������ٌد( اآخره يتغير تارة يك������ون مرفوعاً واأخرى 

من�سوب������اً وثالثة مجروراً    فال بد من وج������ود �سبب )عامل( اقت�سى اأن يكون ال�سم مرفوعاً في 

ولى نلحظ اأن  ول������ى، ثم من�سوباً في الثانية، ثم مجروراً في الثالث������ة. ففي الجملة الأ الجمل������ة الأ

دللة الفعل )جاء( ت�ستدعي فاعاًل يقوم بفعل )المجيء( فجاءت كلمة )زيٌد( لتحمل هذه الدللة 

ّن معنى الفعل هو الذي اقت�سى اأن  أثر ح�سل ب�سبب الفعل )جاء(؛ لأ فاأعطيت ال�سمة، فال�سمة ا

يكون زيٌد فاع������اًل مرفوعاً، فزيٌد معمول، والفعل جاء عاماًل. وفي الجملة الثانية الفعل )راأيت( 

دللت������ه تقت�سي فاعاًل يقوم بالروؤية ومفعولً تقع عليه الروؤي������ة، فقامت )تاء( الفاعل بالفاعلية، 

فبقي������ت كلمة زيد مفعولً به، فالفعل راأى هو العامل الذي ن�سب )زيداً(. اأما قولنا مررت بزيد، 

زيد مجرور والعامل هو حرف الجر )الباء(«.

أث������ر بالفل�سفة الكالمية التي كانت  �ستاذ اإبراهيم اتج������اه النحاة لهذه النظرية بالتا
ويعل������ل الأ

�سائعة بينهم، غالبة على تفكيرهم، اآخذة حكم الحقائق المقررة لديهم.

عراب،  ويوؤكد ف�ساد نظرية العامل بما ي�سمى بالتقدير ال�سناعي وهو جلب كلمات لت�سحح الإ

َن الُْم�ْسِرِكيَن ا�ْستََجاَرَك(: واإن ا�ستجارك اأحد من الم�سركين  ََحٌد ِمّ
أ ْن ا فمثاًل في قوله تعالى: )َواإِ

ا�ستجارك. ففي قواعد النحاة القدماء ل تدخل )اإن( اإّل على فعل، فلما جاءت )اإْن( في القراآن 

أ�سار اإليه دكتور طه ح�سين في  وبعدها ا�س������م اأخ�سعوا القراآن لقاعدتهم التي قرروها وهو ما ا

آنفاً. أ�سرنا اإليها ا محا�سرته التي ا

�ستاذ اإبراهيم اإلى اإلغاء نظرية العامل بو�سفه������ا مفتاحاً لتي�سير النحو، والتو�سع  دع������ا الأ

أ�سرار تاأليف العبارة. كم������ا دعا اإلى وجوب التوحيد بين  في درا�س������ة اأحكام نظم الكالم، وا

ن حكمها  أ والفاعل ونائب الفاعل في باب واحد هو الم�سند اإليه وذلك لتماثلها، ولأ المبتدا

جميعاً الرفع.
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عراب لديه هي ال�سمة والك�س������رة فح�سب واأن الفتحة لي�ست من عالمات  ن عالم������ات الإ ولأ

ع������راب، وحجته في ذل������ك اأن الفتحة اأخف من ال�سكون فال تحم������ل دللة، ففي �سبيل ذلك  الإ

( مرفوعاً  ( مرفوع ولي�ض من�سوب ويدلل على ورود ا�سم )اإنَّ ن ا�سم )اإنَّ
�ستاذ اإبراهيم اأ

ي������رى الأ

ُكم  ْن اأَْر�شِ أَن ُيْخِرَجاُكم مِّ ْن َهَذاِن َل�َشاِحَراِن ُيِريَداِن ا م������ن القراآن الكريم في قوله تعالى:{َقاُلوا اإِ

�سدِّ النا�ض 
أ ْحِرِهَمـــا َوَيْذَهَبـــا ِبَطِريَقِتُكُم اْلُمْثَلى} )طه63(، وفي الحديث ال�سريف: »اإن من ا ِب�شِ

عذاًبا يوم القيامة الم�سوِّرون«.

ع������راب لدى النحاة ق�سمي������ن اأ�سلية وفرعية، وفي كتاب عالمن������ا اللغوي البارز  عالم������ات الإ

�سلية فيما جعلوه معرباً  أو النائبة، اإذ يمكن اإجراء العالمات الأ ل يعت������رف بالعالمات الفرعية ا

أنها معربة مثل غيرها واإنما  �سماء الخم�سة ي������رى ا
بالعالم������ات الفرعية على حد قوله ففي الأ

مدت كل حركة فن�ساأ عنها لينها.

م�شير التطوير

في ع������ام )1938م( وجه وزير المع������ارف في م�سر محمد بهي الدين ب������ركات با�سا بتاأليف 

لجن������ة لدرا�سة و�سائل تي�سير قواعد النحو وال�سرف والبالغة، �سمت طه ح�سين واأحمد اأمين 

واإبراهي������م م�سطفى وعلي الجارم ومحمد اأبي بكر اإبراهي������م خل�ست اللجنة اإلى اأن ما يع�سر 

فراط في  أ�سياء في المادة النحوية نف�سه������ا وهي: فل�سفة حملت القدماء على الإ النح������و ثالثة ا

الفترا�������ض والتعلي������ل، واإ�سراف في القواعد اأدى اإلى اإ�سراف ف������ي ال�سطالحات، واإمعان في 

عراب التقديري والمحلي لعدم  دب. وخرجت التو�سيات باإلغاء الإ التعمق باعد بين النحو والأ

أ والفاعل ونائب الفاعل في باب واحد  أو تقويم ل�سان، وبجعل المبتدا الفائ������دة في �سبط لفظ ا

ا�سمته الم�سند اإليه، واإلغاء ال�سمير الم�ستتر وجوباً وجوازاً.

أربعة  أنها �سّمت ا غرب ا الغري������ب اأن تو�سيات اللجنة لم تفعل وبقيت حب������راً على ورق، والأ

م������ن وا�سعي �سال�سل كتب قواعد اللغة العربية لل�سفوف الدرا�سية بوزارة المعارف بال�سكل 

القديم وهم: طه ح�سين واأحمد اأمين وعلي الجارم واإبراهيم م�سطفى �ساحب الدرا�سة التي 

نح������ن ب�سددها، فِلَم لم يرف�سوا ال�ستمرار في هذه ال�سال�سل واإعادة تطويرها؟ ولو فر�سنا 

اأن به������ي الدين بركات ترك الوزارة قبل اعتماد هذه الخطة فِلَم لم تعر�ض على خليفته في 

�سئلة اإجابة. الوزارة محمد ح�سين هيكل وهو رجل ليبرالي معروف؟ ل نعرف لهذه الأ

لكن تقودنا اإلى �سوؤال هام�سي لماذا ل نتقدم في بالدنا؟
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ن خططنا دائماً رهناً بالم�سوؤولين فاإذا تغير الم�سوؤول انتهت خططه وجيء باأخرى، وربما  لأ

أنف�سهم يتكلمون كثيراً ول يفعلون اإل القليل، وقد ل يملكون  �سالحية ا ن اأ�سحاب الخطط الإ
لأ

حيان للتحرك وفق قناعاتهم، والتمرد على الواقع، واإعادة �سياغته 
ال�سجاع������ة في كثير من الأ

فيتركونها للم�ستقبل ودعاته.

عدادية بمدر�سة  وه������و ما ح������دث بالفعل ففي موؤتم������ر مفت�سي اللغ������ة العربية بالمرحل������ة الإ

الف�سط������اط الثانوية بم�سر القديمة ع������ام )1957م( تم تبني التو�سيات القديمة بتطوير النحو 

ولى م������رة تتنف�ض هذه التو�سيات ال�سعداء، وترى النور ف������ي المناهج الدرا�سية مع  وللم������ّرة الأ

أ ونائب  الوح������دة بين م�سر و�سورية ع������ام )1958م(، اإذ ا�ستبدلت الم�سطلحات النحوية المبتدا

الفاع������ل والفاعل بالم�سند اإليه، واأخذ م�سطلح الم�سند مكان الفعل والخبر لكن مع النف�سال 

عادت الم�سطلحات القديمة.

وف������ي ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن الما�سي عادت المحاولت مجدداً، ولكن من دون 

نتائج، وربما ياأتي يوماً ي�سق النحو فيها طريقه اإلى التطوير الفعال.

❁    ❁    ❁
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رباب هالل

»لق������د �أ�ضبحَت م�ضيعًة كامل������ة للوقت«. عبارة 

دم في �أول �لق�ض�ص »فنجان قهوة �ضاخن«.  توّجه لآ

خيرة »فودكا مغ�ضو�ضة من �أجل حو�ر  وفي �لق�ضة �لأ

بّناء«، يقول حازم: »هنا، رمانا �لم�ضتقبل ور�ءه منذ 

�ألف عام وم�ضى في طريقه دون �أن يلتفت نحونا منذ 

ذلك �لوقت«. ما بي������ن هذين �لقولين، يظّل �لكاتب 

ف������كاره، وروؤ�ه �لق�ض�ضّية  زي������اد ح�ضون مخل�ض������اً لأ

أد�ئه �لفّني، ذلك في مجموعته �لق�ض�ضّية �لبكر  و�

»ف������ودكا مغ�ضو�ضة... بانتظ������ار �أن ياأكلنا �لزومبي«، 

�ل�ضادرة عن د�ر د�ل بدم�ضق، 2020م.

�لزمان هو زمن �لح������رب �لر�هنة على �ضورية، 

و�لمكان ل يتع������ّدى غرفة وناف������ذة ب�ضتارة م�ضدلة 

ل  ت������ز�ح �إّل لطارئ جلل، �ضق������وط قذيفة مثاًل، ثّم 

مقهى، �ضارع، جبل، في مدينة ل معارك طاحنة فيها، �إّنما تقبع تحت ل رحمة �لقذ�ئف، تطفح 

حز�ن �لموؤلمة، وبات �لبكاء رفاهية  فر�ح �لحقيقّية، و�لأ بر�ئحة �لموت، و�للهاث! هنا، تنتفي �لأ

قراءات

عي�ش اللحظة الراهنة

في ق�ش�ص »فودكا مغ�شو�شة، بانتظار اأن ياأكلنا الزومبي«

ون لزياد ح�شّ
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أم الوافدين، هوؤلء الذين ف������ّروا من مناطقهم الماأهولة  �سلّيين ا ل يمتلكه������ا ال�سّكان، �س������واء الأ

أّن  بالح������رب. مدينة اأ�سبح فيها: »الموت نمط حياة باعث������اً للملل«. ودّججها العبث اإلى درجة ا

ركيلة بالقرب  ة )بانتظار اأن ياأكلنا الزومب������ي( راأى باأّم العين: »رجاًل يدّخن الأ ال�س������ارد في ق�سّ

�سعاف«. من ال�سظايا، والجثث المتفّحمة وفرق الإ

ي������رزح المكان/ المدينة تحت �سطوة الزمان، زمن الحرب! لنلم�ض تداخاًل للزمان والمكان 

كثر دّقة هي: الزمكان الم�ستبّد القاتل! زمكان �سّوره القا�ّض  مرّوع������اً، حتى لتبدو ت�سميتهما الأ

بفّنّي������ة لفتة، اأج������اد عبرها في ر�سد تاأثيره البالغ بال�سخ�سّي������ات، كيف يقودها في �سيرورتها 

ويح������ّدد م�سائره������ا، ي�سّيق ح�ساره عليها، فيعجزها عن المقاوم������ة، يعّطلها عن فعل الحياة، 

ويردم بال�سداأ عقارب �ساعاتها، فال يبقى لها غير النتظار! 

أّي انتظار عرفناه �سابقاً، فهو مثاًل لي�ض انتظاراً خ�سباً  اإّنما انتظار زياد ح�ّسون، ل يماثل ا

أّن  ولي�ض، ول هو �سبيه بانتظ������ار كفافي�ض ال�ساخر للبرابرة، على الرغم من ا كانتظ������ار بينلوب لأ

خر بال�سخرية ال�س������وداء! مثلما هو محقون بالعبثّية، اإّنما لي�ست 
انتظ������ار ح�ّسون محقون هو الآ

 ل ح�سور له البتة 
ّ
أت������ي. و)قد( الظرف الم�ستقبلي كعبثي������ة انتظار بيكيت، فهنا، ل غودو قد يا

ّن الم�ستقبل توارى بعيداً ف������ي الخلف واختفى تماماً! والبرابرة �سّناع الحرب  بي������ن ال�سطور، لأ

آثارهم المدّمرة في   يكمن في ان�سغال القا�ّض بت�سوير ا
ّ
هن������ا وقّوادها يغيبون، ل�سبب مو�سوعي

 
ّ
أو ل�سبب فّني يومّي������ات يتاآكلها م������وت م�سجر، وموات رتيب خانق، حيث ل ج������دوى، ول اأمل! ا

أي�س������اً، فقد اكتفى الكاتب بجعل الحرب خلفّية لحكاياته، فه������و ل يوّثقها، ول يوّجه اتهامات  ا

أّنه  أو يدّبج خطابات وطنّية ممّجة واختالق اأمل كاذب! فزياد ح�ّسون يدرك تماماً ا أو ر�سائ������ل، ا ا

ي�سن������ع فّناً! فتح�سر الحرب في ق�س�سه بقّوة ا�ستمرارها وه������ول فجائعها، من دون اأن يرينا 

نفا�َض والروَح رائحُة الموت  أو ي�سمعنا نحيباً! اإّنما فيها، تزك������م الأ مج������ازر ودماء اأو جن������ازات، ا

ّي �سيء طعم، حّتى  والم������وات، العجُز والخذلُن، ال�سجُر حّد ال�ستهتار والالمبالة. فلم يعد لأ

لهاء، فيحدث من دون م�ساعر واأحا�سي�ض، ن�سهد ذلك في  للجن�ض وقد �سار و�سيلة للهروب والإ

ق�س�ض كثيرة. واإذن، لم يعد ثّمة غير النتظار!

هن������ا، ل فكرة لدى ال�سخ�سّيات عّما تنتظره، لكن يترّجُح لديه������ا احتماٌل واحٌد: »رّبما اأن 

أّن  أكلهم«. غير ا أو رّبما نتمّكن نحن من ا أبله فينا، ا تجتاحن������ا قطعان الزومبي وتاأكلنا حّتى اآخر ا

طالق«، ي�سّعد الياأ�ُض المطبُق ال�سخريَة  في هذا المكان:»ل�سيء يحدث هنا، ل )اأك�سن( على الإ
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آك�سن( بعد هذا النتظار المرير ل�ستقبال الزومبي،  أّي احتمال واهٍم بحدوث )ا ال�سوداء لتبديد ا

رجح اأن نجري اختبار ل� )DNA(، ونكت�سف اأخّوة الدم بيننا، فال ياأكل  فيك������ون: »الحتمال الأ
خر. اللعنة!... كم هو ميئو�ض من اأمرنا اإذن!«.

اأحدنا الآ

حباط،  طار الظاهر للق�س�ض، لكّن زمناً ثاٍن مواٍز يح�سر بقّوة الياأ�ض والإ زمن الحرب هو الإ

ّول. اللحظة  وه������و زمن اللحظة الراهنة، تفّر اإليه ال�سخ�سّيات وتحتمي به من �سطوة الزمن الأ

نّي������ة هي ما تبّقى م������ن ف�سح لعي�ض ال�سخ�سّيات، تلك التي ن�سيه������ا الم�ستقبل وتوارى خلفها  الآ

ة »فنجان قهوة �ساخن« مثاًل، يقبع اآدم في غرفته، تف�سله عن الخارج نافذة  بعي������داً! ففي ق�سّ

������ة »بائع القهوة الميت«: »هناك ماليين  ّن كما في ق�سّ
و�ست������ارة ل يزيحها اإّل لدوّي انفجار، لأ

آدم ال�ستلقاء والنوم. وهو  الحتمالت في الخارج. اإّنه مكان خطير للغاية«. فاأف�سل ما يفعله ا

ن يتمّن������ى ع������ودة �سلمى التي غادرته غا�سبة، ول�سبب واحد فح�س������ب؛ كي تح�سر له فنجاناً  الآ

ة »النادلة« وغيرها، وقد اأ�سابت: »اللعنة  ّنه يهرب اإلى المقاه������ي كما في ق�سّ
أ أو ا م������ن القهوة! ا

أّنها  ال�سامل������ة كّل �سيء«. وعلى غير عادته، �سيكتفي اآدم �سِجراً بالنظر اإلى النادلة التي يخّمن ا

ّن: »موؤّخرتها رائعة لدرجة تن�سيك  ق������د تكون نازحة وتعمل بدافع العوز، يحّدق في موؤّخرتها لأ

زمات والالجئين والطاعون والمالري������ا ونق�ض المناعة والتعاطف والتعا�سد  كّل الح������روب والأ

والزيتون والليمون وال�سالم«. 

و�س������ط العجز والاّل اأمل تبدو ال�سخ�سّيات خائف������ة، ماأزومة مهزومة، م�ست�سلمة، م�ستهترة، 

أّنها، في ق�س�������ض عّدة، تمكث،دون اأن تدري، كم�ساب باكتئاب حاّد، في  �سامت������ة وهاربة. كما ا

حالة دائمة من جلْد الذات، تّتهم نف�سها بالحماقة والبالهة و�سوء الحّظ، ي�سيطر عليها �سعوٌر 

 بالذنب، وكاأّنما هي الم�سوؤولة عن عدم موتها بعد!
ّ
خفي

ة  دم وحازم، يح�سران بالتناوب بطلين لهذه الق�سّ
ثّمة �سخ�سّيتان رئي�ستان هما ال�سديقان اآ

أو تل������ك، ويجتمعان في ثالثّية ق�س�سّية، مرّقم������ة على التوالي ب�)1-2-3(، وردْت تحت عنوان  ا

موّح������د، ين�سح بال�سخرية، هو »فودكا مغ�سو�سة من اأجل حوار بّناء«، باعد القا�ض في مواقعها 

بين الن�سو�ض، ليعّزز بع�ض طروحاته، دّقتها و�سدقها، فالتباعد بين الب�سر بات �سمة في حياة 

حاديث جدوى،حّتى  ، فلم يعد لالأ
ّ
ال�سخ�سّيات، يعزلها الموات عن التوا�سل والتفاعل المجتمعي

ة: »فودكا مغ�سو�سة من اأجل ح������وار بّناء«، حدث بعد غياب امتّد  اإنَّ لق������اء ال�سديقي������ن، في ق�سّ

ة بهذه العبارة: »ثّم اجتم������ع الرفيقان مجّدداً في ذات   القا�ض هذه الق�سّ
أ أ�سهر! ويب������دا لت�سع������ة ا
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 في عطف هذه الق�سة على الق�ستين ال�سابقتين 
ّ
(هذه �ساأنها المو�سوعي الحانة..«.ليكون ل� )ثمَّ

�سا�سّي������ة مجّدداً؛ التباعد/ العزلة،  أي�س������اً �ساأنها الفّني في اإبراز الفكرة الأ م������ن هذه الثالثّية، وا

وتاأكيدها بتكثيف بالغ التاأثير، تاأثير يحدثه بامتياز حرُف عطٍف بمفرده!

يلتق������ي اآدم وحازم، في الثالثّية، في الحانة نف�سها ل�سرب الفودكا، وفي �سباحي الق�ستين 

تين بهام�ض  ّن الفودكا كانت مغ�سو�سة جّداً! كما يختم الكاتب هاتين الق�سّ
أ ال�سابقتين، يكت�سفان ا

موّح������د، ي�س������رح فيه ما تعنيه هذه »الف������ودكا المغ�سو�سة« فهي: »كحول رديء معّبـــاأ محّلّيًا في 

عبـــوات تقّلـــد ببراعة الماركات المعروفة عالمّيًا. وُتعّد هـــذه الظاهرة كاإحدى النتائج البعيدة 

للحرب ال�شورّية«.كّررها زياد لغاية فّنية ومو�سوعّية في اآن معاً، تاركاً للقارئ ك�سف الم�ستور، 

والتقاط ال�سخرية العميقة التي تتوارى خلفها بدهاء فّني! لكّنه لم يُلحق ذاك التعريف الماكر 

������ة الثالثة من هذه الثالثّية،- وله مرامه اأي�ساً في جعل هذه  للف������ودكا المغ�سو�سة بهام�ض الق�سّ

أّن اآدم وحازم بعد �سهرتهما و�سربهما الفودكا، وحوارهما  ة خاتمة الق�س�ض- ل�سبب هو ا الق�سّ

تين ال�سابقتين، اإّنما هنا يعر�ض حا�سماً  ّ عنه في الق�سّ
ال������ذي ل يختلف كثيراً في عمقه العبثي

أّي حوار بّناء! فاأغلب حوارات  نتائج هذا الواقع الع�سيب الذي يبطل فعل الكالم، ويئد اإقامة ا

أة، الخذلن، النك�سار، واليومّيات التافهة التي بات اآدم م�ست�سلماً  ال�سديقين ت������دور حول المرا

يق�سيه������ا في زراعة نبات������ات ال�سّبار في اأ�س�ض �سغيرة، كاأّنما يرم������ز القا�ّض بذلك اإلى تقّزم 

ي�ساً لذلك، وكاأّنه  و ف������ي مراقبة الف�ساء والنجوم عبر منظار ا�ست������راه خ�سّ
أ ال�سب������ر و�ساآلته! ا

�سفل لم يعد النظ������ر يطيقها، فيعيد اإلى ذهن القارئ ما 
يري������د القول اإّن ب�ساعة مرعبة في الأ

ة »عن الحرب الباردة وخزان الماء«:  ّففاً وهو يت�سلّق الج������دار العالي في ق�سّ
ذك������ره الطفل متاأ

أّن القا�ض يلّمح بذلك اإلى دور الفلك  �سفل و�سيكون كّل �سيء على ما يرام«. كما ا
»ل تنظر اإلى الأ

 
ّ
حباط والنحطاط الفردّي والمجتمعي والتنجيم الذي ين�سط ويزدهر ف������ي حالت الوهن والإ

 لهذا الواقع! 
ّ
على حّد �سواء، ليكّون التنجيم المعادل المو�سوعي

تين ال�سابقتين، ينف�سل ال�سديقان  في العادة، بعد انتهاء �سهرتهما، كم������ا �سهدنا في الق�سّ

أّن الفودكا اأي�ساً  لين������ام كلٌّ في منزله، وفي ال�سباح، ي�ستيقظان على �س������داع رهيب، فيكت�سفا ا

أّما في الج������زء الثالث، يلزم ال�سديقان مكانهما ف������ي الحانة وكانا قد  كان������ت مغ�سو�سة جّداً! ا

اتفقا، بعد جدالهما، على �سرب نخب النتظار، وما كاد كاأ�ساهما يلتقيان وي�سدران »رّنة عذبة 

ومحّببة« حتى دّوى انفجار هائل دّمر المكان بمن فيه! 
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تت������وارى �سخرية زي������اد ح�سون ال�سوداء وتظهر بفنّية عذبة، تنبث������ق ب�سمت وهدوء، كانبثاق 

قط������رات الماء من بين �سقوق ال�سخر، وت�سيل هنا وهناك بين ال�سفحات، و�سولً اإلى اآخرها. 

في و�سفه لجثة حازم، كتب: »...كان عنقه ملوّياً بطريقة م�سحكة، وعيناه المفتوحتان تنظران 

ألم اأقل لك: هل  اإل������ى اآدم بمزيج من الذه������ول والبالهة، وكاأّنهما تحاولن قول �سيء من قبيل: ا

أين نعي�ض؟«. ن�سيت ا

أو الخواتيم/ بوؤرة التنوير، بل اإّن اأغلبها ي�سير  ل تعتمد الق�س�ض حبكة الت�سويق التقليدّية، ا

 يت�ساعد بطيئاً هنا اأو هناك، لكّنه������ا تزخر بالت�سويق الجاذب الممتع 
ّ
ف������ي م�سار �سردّي اأفقي

أو الحالة، وفي  ف������ي �سنعتها، فت�سّد القارئ اإلى ر�سد براعة القا�ض في التقاط زوايا الحدث ا

أّي  فكار الجاّدة المهّمة مذّوبًة في ال�سياق ال�سردّي ومجّردًة من ا مهارت������ه بطرحه التاأّمالت والأ

ا�ستب������اق مفتعل، في مقدرته الالفتة عل������ى الت�سريح والتورية، في تو�سيف عوالم ال�سخ�سّيات 

قناع، واعتماده لغ������ة اقت�سادّية ت�سّف بب�ساطة  أدائ������ه العفوّي المفعم بال�سدق والإ الداخلّي������ة، وا

أ�سلوب �سردّي �سل�ض، ر�سيق و�سّيق، وتكثيف مده�ض!  أناق������ة، فال تكاد ت�سغل القارئ، ي�سوقه������ا ا وا

ة في ت�سعين �سفحة من القطع الو�سط! فقد كتب زياد ح�ّسون �سبع ع�سرة ق�سّ

أورَدْت ق�س�ساً ثالثاً عذبة وموؤ�سية، هي:  خرى، ا  هي الأ
ّ
للذاكرة دورها المو�سوع������ي والفّني

ألعاب �سغيرة«، تعود اأحداثها اإلى  »عن الحرب الباردة وخّزان الماء«، و»الرجل ذو ال�سارب«، و»ا

أّنها تثير ف�سول القارئ وت�ساوؤله عن مق�سد زّجها بين بقّية الق�س�ض، بيد  طفولة ال�سارد. غير ا

أّنها تج�ّسد  مر، يخّيل للقارئ ا أّنه ل يلبث اأن يكت�سف مخاتلة ما ت�ستدعي التوّقف! ففي بادئ الأ ا

حال������ة نكو�ض؛ ع������ودة مر�سّية اإلى الطفولة هرباً من م�سكالت الحا�س������ر وق�سوته، لكّنها تباغته 

خرى ببط������ولت طفلّية �ساذجة، واأحالم �سغي������رة، واأفراح ل تدوم كوم�سة،  بم������ا تعّج به هي الأ

�سروي في  أّنها ل تخلو من عنف الكبار! فنلقى القمع والعنف الأ وبخذلنات وانك�س������ارات، كما ا

م التي كانت ل بّد �ست�سفع طفلها �سفعة مدّوية  ة »عن الحرب الباردة وخّزان الماء« لدى الأ ق�سّ

أ واأخبرها عن بطولته في اجتيازه الجدار العال������ي الذي يف�سل خّزان الماء اإلى  فيم������ا لو تج������ّرا

ألعاب �سغيرة« فقد اأذاق مدير المدر�سة  ة »ا ذلل كما في ق�سّ ن�سفين. وثّمة العنف التربوي والإ

جابة عنها ما  أ�سئلة، ت�سي بالإ التلمي������ذ الطفل علقة تاريخّية وعلى م������راأى من الجميع! فتنطرح ا

حمق« هذا الذي  ة »الأ كد ما ورد �سريحاً ف������ي بع�سها، كما في ق�سّ
تواري������ه بقّية الق�س�ض، وتوؤ

فعال الحقيقّية الموؤثرة، تطفحه الالمبالة حّد ال�ستهتار،  أو الأ يعي�ض حياة خاوية من البطولت ا

أنا؟«. أين ا أنا؟ ا ينام بم�ساعدة اأقرا�ض مهّدئة، وحين كل ا�ستيقاظ ي�ساأل ال�سوؤال عينه: »من ا
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وهام والحماق������ُة ال�سارَد با�ستمرار، مثلما تالزمه اأحالم اليقظة في  �ستالزم الخذلناُت الأ

ة »�سيرة حياة قادمة« اإذ يت�سّور ال�سارد  هروب������ه الدائم من ديمومة كارثّية الواقع، كما في ق�سّ

حالم في ق�س�ض اأخرى، بلقاء ال�سارد مع �سهيرات  لنف�سه حياة قادمة كاملة تنا�سبه، وتتكّرر الأ

، فمنذ الطفولة، بالده �سّيقة 
ّ
أّنه �سيختار العي�ض في عالم اأجنبي هّم ا الفّن الجميالت مثاًل، والأ

أّول جزء من ثالثية فودكا مغ�سو�سة: »لماذا ل يتوّقف النا�ض  خانقة! بالد ي�ساأل فيها حازم في ا

ع������ن الم������وت؟«، والتي يقول عنها ال�سارد في ق�سة »الرج������ل ذو ال�سارب« بعد اأحالم بم�ستقبل 

مر خلف مكتب و�سا�سة كمبيوتر، اأفعل �سيئاً ل اأطيق فعله في  ماأم������ول ي�ستحيل: »لينتهي بي الأ

أم  بلد ل اأطيق التواجد فيها«. اإذن تنعدم الحياة الحقيقّية في هذه البالد، �سواء في الطفولة ا

عند الكبر! 

أبعد واأقدم،  أع������ّم، ا أّن الخ������راب الحا�سل هو نتيجة لخراب ا لك������ّن زي������اد ح�ّسون يعي تماماً ا

وي������درك اأن البالد لي�ست وحده������ا الم�سوؤولة عن هذا النحطاط، بل العال������م برّمته، فالرجل 

ة »الرجل ذو ال�سارب« في ثمانينيات القرن الما�سي، اأ�سبح محبطاً ومنعزلً،  ال�ستيني في ق�سّ

فقد: »�سهد التحّولت الكبرى في العالم، واختبر هزائمنا المتكّررة، ولحظ مذهولً النحدار 

أو كما ذكر في  المت�س������ارع للبديهّيات والم�سلّمات اإلى مح�ض وجهات نظ������ر تقبل الختالف«. ا

أّن يوم اّتخذت الحرب الب������اردة في الثمانينيات  ������ة »عن الحرب الباردة وخزان الم������اء«: »ا ق�سّ

أّني كنت واقفاً  منح������ًى �سدي������د الخطورة اإذ وقف العالم برّمته على �سفير ح������رب نووّية، حدث ا

على �سفير من نوع اآخر...«.

يدفع زياد ح�ّسون بالقارئ، على الدوام، ل�ستعادة م�سامين الق�س�ض ال�سابقة كلّها، ليكت�سف 

ي�ساً في اعتماد القا�������ضّ خلفّية مزدوجة للق�س�ض، ي�سّرح باإحداها؛ خلفّية 
الفّنّي������ة المخاتلة اأ

خ������رى، اللحظة الراهنة تلك التي جعل منها اأر�سّية مكينة، باأغوار �سادمة  الحرب، ويواري الأ

ث������ّرة، فوقها تت�سابك دللت الق�س�ض برّمتها وتتداخل ل�سياغة مبنًى ق�س�سيٍّ جميل، موؤ�ّس�ٍض 

ة »الناجي الوحيد«  ة »الهدّي������ة« �سعيفة باهتة، وق�سّ بحذاق������ة فّنّية غير خافية! واإن كانت ق�سّ

ة  ّثر قلياًل على وحدة النطباع، في خاتمة ق�سّ
أ أّن الكاتب ارتكب �سططاً ا أو ا مرّكبة بغير اإقناع، ا

»بائ������ع القهوة الميت« البديعة فعاًل! فاإّنما يَغفر له بقّي������ُة الق�س�ض التي ل تني تُباغت القارَئ 

أّنها كانت، طوال الوقت، تخدعه بب�ساطتها، وتغويه للمتابعة  و�سولً اإلى النهاية، واإلى اأن يدرك ا
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م�ستمتعاً، فال ت�سلّم نف�َسها له ب�سهولة، واإّنما عليه بالتاأّني وال�سبر حّتى اآخر ال�سطور، فيكت�سف 

آدم،  أّن مقولتها اإّنما هي روؤية وروؤيا، في اآن معاً، وقد انكتبت برّمتها لتو�سيح ما قاله ا اأخيراً ا

أين نعي�ض، ب������ل كيف نعي�ض«. واإذن،  مر لي�ض ا
ف������ي اآخر الق�س�ض: »حتى ونح������ن نعي�ض هنا، الأ

أينما كّنا نعي�ض في هذه البالد!  حٍد مّنا اإطالقاً من هذه الحرب، نح������ن ال�سورّيين، ا
ل نج������اة لأ

أّيها القارئ، اأنت في عالم الزومبي! فمرحباً بك، ا

❁    ❁    ❁
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ليندا اإبراهيم

�صايل«... ومن الُغَرِر تُْعَرُف »الأ

ع������ادة«، عن������وان مقابل ل������كل مخاَطٍب  و»�صاحب������ة ال�صَّ

بالتبجيل، على �صبيل ال�صي������اق والقيا�س والوزن والمقابلة 

�صقاط... والطباق والجنا�س، بل الإ

»�صاحبة الجاللة«، »�صاحب/ة الفخامة«، »�صاحب/ ة 

مو«،  العظم������ة«، »�صاح������ب/ة الغبط������ة«، »�صاح������ب/ة ال�صُّ

ولياء«، »�صلطانة المقام«،  »�صاحب/ة المعالي«...»وليَُّة الأ

»ال�صلطان������ة«، »الولي������ة«، »المجيبة«، »ق������وت القلوب« كلها 

ألقاب و�صف������ات، تُنَادى بها  عب������اراٌت، وجمٌل، تحي������ُل اإلى ا

جالل  �صخ�صياٌت بعينها على �صبيل التفخيم والتعظيم والإ

والتكريم والتبجيل، يكون المنادى بها عالي المقام رفيُعُه، 

أم  أم نبياً ا أم ر�صولً ا أم »معلم������اً« ا أم اأميراً ا أكاَن ملكاً ا �ص������واء ا

قراءات

عادة« درا�سةيف ديوان »�ساحبة ال�سَّ

❁
لـ)عبد الحق بن رحمون(

�شاعر مغربي.❁



2�9

عادة« درا�سة يف ديوان »�ساحبة ال�سَّ

الـعــدد 693 حزيران  2021 

أُم������اً«، وهنا يقع الحافُر عل������ى الحافِر فتكوَن »�ساحبة ال�سع������ادة« لي�ست الملكة  أم... »ا حكيم������اً ا

ُة »المغفوُر لها  وُم الحاجَّ
وؤ مُّ الرَّ
لُة، والأ مبراطورة العالنية، بل هي الوالدةُ ال�ُمَبجَّ و الإ

أ الفالني������ة، ا

طور... اعر النَّجيب المعني ديوانُُه بهذه ال�سُّ عدية الخطوط« والدةُ ال�سَّ باإذن اهلل«: »ال�سَّ

ى  خرون، وما اعتاَدهُ النَّ�سُق العامُّ ِلما يُ�َسمَّ
أقَع في رتاب������ِة ما يكتُبُُه الآ �سي من اأن ا ول������ول توجُّ

أو فنيٍة باأنواعها،  أدبيٍة باأجنا�سها، ا أو ا أدبية«، لنتاجاٍت �سعريٍة ا أو »مطالعات ا ب�»قراءات نقدية«، ا

عادة« في  ولى ل�سدمِة نَعِي الوالدِة »�ساحبِة ال�سَّ
لأحجمُت عن الكتابة، لكنَّني، ومنذ اللحظة الأ

أثَر  حم، وا لَة الرَّ مومة، و�سِ
ْمُت عبَق الأ قل������ب و�سميِر ابِنها ال�ساعِر »عبد الحق بن رحمون«، تن�سَّ

ي������اء والنُّور ال������ذي تخلُِّفُه اأمهاتُنا في اأرواحنا، وقررُت الكتاب������ة ولي فيما �سيلي من �سطوٍر  ال�سِّ

ماآرُب اأخرى...

العنوان – العتبة

أو  ، ا
ٍّ
أ�سا�سي ، وربما ا

ٍّ
لي وَّ
أ أَ العنواَن الذي قد يكوُن في مفتاٍح ما ا درجن������ا على ع������ادِة اأن نقرا

أولياً لنا في فهم الن�سو�ض التي  ربَّم������ا ل عالقة مبا�سرة له بفحوى الن�ض، كي يك������ون عوناً ا

عادة« من العناوين التَّقليدية كِبني������ة دالٍَّة وتركيٍب لغويٍّ  نح������ن قادمون اإليها، و»�ساحب������ُة ال�سَّ

أكثر...  أنث������اهُ بالمعنى العام، لكنها هنا هي كلُّ ذلك وا أو ا اعِر ا ، يحيُل اإلى حبيبة ال�سَّ ونَْح������ويٍّ

احلة... مُّ الرَّ
اإنها الأ

اعُر من العنوان هو التَّعظيم والتَّبجيل  آثرهُ ال�سَّ نَّ ما ا
ثم، وكما اأوردُت في المقدمة، اأجزُم باأ

مه، فنعتها بهذا النعت ال������ذي ي�سي بكلِّ التراكيب المرادف������ة التي تفيد مخاطبة  والتَّكري������م لأ

نَّ كلَّ تلك 
أ الطي������ن... اإلخ، ولكن، وفي ظني، ا مراء وال�سَّ

المل������وك وذوي الجاه والح�سرة من الأ

آثر بنعتها  ن تكون بدياًل اأو مرادفاً للعنوان، لكنما �ساعُرنا ا لقاِب التراكيِب تليُق بها وت�سلُح لأ الأ

�سميَّة الظاهرة  ولى البتعاد عن الرَّ
عادة« وهذا اأمٌر في تقديري له مرجعيتان: الأ ب�ساحبة »ال�سَّ

ف������ي مفردات »ال�سمو، والجاللة، والغبطة اإلخ، والثاني هو رغبة ال�ساعر في اإ�سفاء جو الفرح 

والتفاوؤل والراحة النف�سية على قلبه الذي بكى لرحيل والدته، وعلى القارئ الذي �سيبقى رهن 

العنوان وما ي�سي من ارتياح طوال المجموعة، ثم ليقع في التقاء بين »ال�سعادة«، وا�سم الوالدة 

م في كل زمان ومكان هي م�سدُر  نَّ الأ
أ ق، ثم ليوؤكد لنا ا عدية«، التقاء مق�سود محمود موفَّ »ال�سَّ

بنائها ولكل من حولها، وهذا اأمٌر محموٌد لل�ساعر اأن يجنب قارئه منذ البدء ثقَل  »ال�سع������ادة« لأ

لف اإلى الياء...
حزن ل بد اأن ن�سو�ض المجموعة تكتنفها من الأ
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مُّ تحتلُّ تلك 
م، لكنما بقيت الأ ب والأ كثي������رون ممن كتبوا عن ذويهم الراحلين، وتحديداً الأ

�سُل والبدءُ  أنها الأ تنا عل������ى ا بنائها، بل في نفو�ض عامَّ
أ المكان������ة ال�سامية المتفردة ف������ي نفو�ض ا

�سا وطريق الجنان... �ضُّ الرِّ
أ والبداية وا

أتناول فيما ياأتي م�سمون المجموعة، من حيث: ول�سوف ا

- التناول وطريقة الطرح للمرثيات.

- الن�سيج اللغوي والدللي والنزياحات اللغوية والجمالية.

- النزعة التاأملية ال�سوفية العرفانية.

م، قد  بوي������ن، اأحدهما اأو كالهما، ول �سيما الأ هل، ول�سّيما الأ ل يختل������ف اثنان اأن رثاء الأ

عرية  قالم المبدعة وتحديداً ال�سع������راء، على مر التاريخ وال�سِّ أُ�ْسِب������َع تن������اولً وا�ستخداماً من الأ ا

مر مختلف مائز هنا... العربية والعالمية، ولكن الأ

اهد العارف  بل������ي« الزَّ أب������ي بكر ال�سِّ ف������ي المو�سوع������ة، ولما كان������ت التوطئة بمقبو�ض عن »ا

مفاُدها:

ــــى ــــــوُب«»لــــيــــ�ــــص مــــنــــي قـــــلـــــٌب اإلــــــيــــــك ُمــــَعــــنَّ ــــــُل ــــٍو مــــنــــي اإلــــــيــــــَك ُق ــــ�ــــش ُكــــــــلُّ ُع

�سا�ض للديوان ال�سعري  اعُر بمقبو�سه هذا، على المدخل الحقيقيٍّ للغر�ِض الأ فقد و�سَعنا ال�سَّ

مام ِعرفانية وزهٍد وت�سوٍُّف واإيماٍن ومحبٍَّة في القلب 
عادة«، والذي يُحيلُنا لي�سعنا اأ »�ساحبة ال�سَّ

عادة«... ين نحن دالفون في رحاب »�ساحبة ال�سَّ
وح«، لنعرف اإلى اأ هم »الرُّ

والوجدان والأ

َفة حول اللهب والعبور  الكين« بادئُة الق�سائد، وما ت�سي به من مفهوم المت�سوِّ »م�سل������ُك ال�سَّ

روِب، ورم������وز »القو�ض« و»الوتر« في اأمكنة اأخرى م������ن النُّ�ُسو�ض، ومن مفردات  والُخط������ا والدُّ

لفاظ والمفردات تحيُل  »الفق������راء، والهائمي������ن، والب�سيرة، وال�سدقة الجارية...« كلُّ ه������ذه الأ

اإل������ى ثقافٍة اإ�سالمية دينيٍة تراثيٍة، ت�سُعنا في مواجهة الحياة وِعَبِرها والعاقبة الخاتمة للحياة 

ثر الذي يتركه المرء، وعلى  والم�سير والنهايات المحتومة المربوطة بالبدايات والم�سالك، والأ

ه������ذا الخيط الدقيق الم�سدود من بداية الديوان حتى نهايته التي يختتمها بالقو�ض والوتر اأي 

ه في الغياب تاركاً ذلك  ن�سان«، من وتره، اإلى حيث م�ستقرُّ هم، »الإ من نقط������ة انطالق ذلَك ال�سَّ

اَدتَُه في �سفره القادم، يقوُل في ن�ضِّ  تي بعده في هذه الحياة الدنيا، وليك������وَن زوَّ
ث������َر لمن ياأ الأ

عريَّة وهي  عر وال�سِّ اًء«، وهذه لعمري هي غايٌة من غاياِت ال�سِّ ثُر َم�سَّ
ال�ستهالل: »تغيُب ويبقى الأ

ُر والتََّدبُُّر، يقول: الحكمُة والتب�سُّ
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عادة تركِت لي القو�َض والوتَر و�سورة الفاتحة،  عدية الخطوط �ساحبُة ال�سَّ ُة ال�سَّ مي الحاجَّ
»اأ

فاتحِة الكتاب«، مبتدئاً بالوتر مختتماً بالقو�ض والوتر معاً، م�ستهاًل ب�»�ساحبة ال�سعادة« منتهياً 

بها ومعها واإليها، يبثُّها �سوؤونَُه و�سجونَُه وهموَمُه وذكرياِتِه، وهو رجٌل بروح طفٍل، وطفٌل باإهاب 

أو ي�سيَخ بين يدي »�سعادتها«، بل اأن ينام على ركبتيها، محياًل اإيانا اإلى  رجل، ل يريد اأن يكبَر ا

نثى الخالقة الربَّة الواهبة، والتي ل تبتعد 
م الأ �سطورية الميثيولوجية ل������الأ بديَّة الأ

مزي������ة الأ الرَّ

�سُل  وجة هي الأ مَّ الحبيبَة البنَة الزَّ
أة الأ نَّ المرا

أ �َسة، عن ا دبيَّاُت النُّ�سو�ض المقدَّ
أ أي�ساً ا عنه������ا ا

عر  مَّ وكانت ال�سِّ
َم بها �سع������ادةَ الدارين في اأي اإهاب حلَّْت، فكان������ت الأ �س������ُل الحي������اة، وقد تو�سَّ

اأ

واللغة، وكانت كلَّ �سيء ل�»بن رحمون«...

عادة« هي نا�سجُة رداء ال�سعر »لْوِليدها«، وهي واهبته ال�َملَكة ال�سعرية  ث������م اإن »�ساحبة ال�سَّ

بدي������ة، والتجلِّي، فوق ميزان العر�ض والملكوت، والتي عرفت �س������ر نقو�ِض خطوِط يِد ابِنها،  الأ

، الذي ل يعرفه اإلُهما... بديَّ
ها الأ الموُهوب بال�سعر، والموهوب بركاِتها ور�ساها و�سرَّ

اللغة والمفردات ال�شوفية العرفانية

اإذا ما �ِسرنا بموازاة الن�سو�ض وجدناها تحيل اإلى مفردات بعينها، ويزخر بها وبمرادفاتها 

وباأمثالها ممن يوازونها مبنى اأو معنى اأو دللة لجهة الرموز التي نعثر لها على وجود فح�سب 

دباء وال�سعراء ممن تركوا  أو ن�سو�ض المت�سوفة الزهاد وتحديداً من الأ ف������ي ن�سو�ض الحكمة ا

ه ثم ا�ْسَكْر في الم�ساهدة«، �ض47.  لنا اإرثاً خالداً ل يفنى... »َهْب ُكلََّك لمحبوبَك لتدُخَل في ِزِقّ

وعلى �سبيل الذكر ل الح�سر نجد مفردات: 

»ال�ستت������ار، والحجاب، وعروج الروح، ومنا�سك، وتعبد، وم������دد... مدد، وم�سراها، ومجراها، 

ولياء، وو�سايا، واإ�سارات، والملكوت، 
أ وعر�ض، ونور، ونجم، ومولي، والنقطة، والحاء، والقاف، وولية ا

قطاب،  أ�سرار، والتجلي، والأ خ�سر، وا بدي، والمتوازي الأ وال�سوف، والمن�سج، وال�سدى، والمدى الأ

أ�ستار، ويلهج، وخلع النعلين، و�سابع،  �سمائية، والغيب، وا حد، والح�سرة الأ وال�سين، و�سالة، وهلل الأ

�سحار، وتاج  ذكار، والأ �سبع������ة، ومراتب الع�سق، والت�سبيح، وعلياء، وعبادة، ومق������ام، وال�سجدة، والأ

على راأ�ض النون، ومقام النحل، ومقام الورد، و�سجدة، ودعاء، والكعبة، ومكة...«.

نجده������ا بوفرة في ن�سو�ِض الديوان التي ح�سد لها ما ا�ستطاَع وما �ساَء من المفردات التي 

أت������ي متكاملة متوا�سجة  ِد في العقد، لتا ُمرُّ للي������ة انتظاَم الزُّ ياق وفي الِبنى الدَّ تنتظ������ُم في ال�سِّ

أي�ساً  أ�س������وق عليها �سواهد واأمثلة ا متوا�سحة موؤدي������ة الهدف باأعلى دللته واأجمل انزياحاته. ا

على �سبيل الذكر ل الح�سر:
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�سبَّ بع�َض خريِر ذاتي 
»لح������اف القمر« )�ض9(: �سورة �سعرية تخييلية مبتك������رة، »ذاهٌب لأ

في بحر �سوؤالك« هنا الذات معنى، والخرير م�سموع اأي مح�سو�ض، فكان هذا النزياح اللغوي، 

عبارة »اغترْب، تب�سِر البحَر في َكفِّ ال�ِمحبرة« هنا المحبرة جماد، لكن �سار لها كف، والكف 

يتح������رك، �سورة مده�سة، »�سوت ال�سم�ض« ال�سم�ض كائ������ن يتحدث وله �سوت!، »�سوتِك ب�ستاُن 

عادة« )�ض51(، هنا ال�سوت �سار ب�ستاناً، اأي تحول المعنوي غير الملمو�ض  ع�سٍق يا �ساحبة ال�سَّ

اأي مادي ملمو�ض ومرئي هو »الب�ستان« ولكن اأي ب�ستان؟ اإنه لي�ض الب�ستان العادي الذي من اأر�ض 

حال المح�سو�َض الماديَّ مرة اأخرى في 
أنهار اإلخ، بل هو ب�ستاٌن من ع�سق، فاأ أ�سج������ار واأزهار وا وا

التركيب نف�سه اإلى معنى هو »الع�سق«، بل تركيب »�سوتك ب�ستان ع�سق« هو غاية في التكثيف، 

دللة اكتظاظ �سوتها بكل ما ي�ستهيه العا�سق من مع�سوقه...

»ن������زل ليرتوي من َجفنة ذكرك« )�ض20( الذكرى مفردة معنوي������ة، و»الجفنة« اإناء اأو وعاء 

ي �سبَّ المعنى في اإناء مادي 
يو�سع فيه ال�سائل من �سراب اأو طعام، ف�سار المعنى مح�سو�ساً اأ

خ�سر« )�ض24( كيف يكون لل�سعر »المعنى« غير  أبعاد معروفة محددة، »ال�سعر الأ مح�سو�ض له ا

أو المرئي لون؟ واأخ�سر اأي�ساً؟! المح�سو�ض ا

»كاأنها �سعاع برق يغط�ض في الغدير« )�ض25( ال�سعاع مرئي وهو يقع على الغدير، لكن اأن 

»يغط�ض« فيه فهذه �سورة مده�سة تحيلنا اإلى اأن ال�سعاع �سار له حجم وكتلة ماديان كاأي �سيء 

مادي ثقيل يغط�ض في الماء حالما يقع فيه...

بدية، وتتجل������ى كلمات فوق ميزان  أن�سُج لك رداء ال�سع������ر، �ستتغطى به في الأ »ث������م قال������ت: ا

أنا... ذاك �سر بيني وبينك« )�ض26( هنا ال�سعر  أوت������ار كفك المنقو�ض بخطوط ل يفهمه������ا اإل ا ا

المعنوي، تحول اإلى رداء من�سوج بفعل يد ب�سرية، بل هذا الرداء �سار ي�سلح غطاًء، ثم اإن كفَّ 

وتار والكف ثمة »ميزان« والميزان ثقيل  أوتار« �سورة ميتافيزيقية، وفوق الأ ال�ساعر �سار لها »ا

وتار... فكيف تتحمله الأ

»خري������ر الكلمة« )�ض26( الكلمة التي هي جم������اد تحولت اإلى كائن حي ي�سدر �سوتاً، وهو 

نَّ الخرير �سوت ين�سرف اإلى الماء وحده!
أ خرير، مع ا

»لم تكن دمعتي المنهمرة من غ�سن ب�سري« )�ض110( هنا الب�سر �سار كال�سجرة له فروع 

غ�سان دموع عين ال�ساعر! واأغ�سان، وتنهمر من هذه الأ

»كيان غيمة« )�������ض110( الغيمة غير المحددة ال�سكل، باأي قالب معين يبدو للب�سر ب�سكل 

بعينه، بات لها كيان اأي وجود وفعل و�سيرورة وكينونة.
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ح�سا�ض  ������ة اإح�سا�سي« )�ض117( هذا تركيب فريد، فالُجبَّة مح�سو�ض، والإ خرجُت من ُجبَّ
»اأ

ح�سا�ض ُجبَّة؟ هذا مجاز واإحالت وتراكي������ب مده�سة مغايرة للماألوف،  معنًى، فكي������ف بات لالإ

و�سور غريبة، ترفع من �سعرية الن�ض و�ساعريته، ا�ستغرق بها ال�ساعر بوفرة في �سياق ن�سو�سه 

ال�سعرية في الديوان...

حلة معرفية �شوفية...

ن�سو�������ض وا�سحة ل لب�ض فيه������ا �سوى ا�ستتار المعنى الملتب�ض خل������ف المجاز، والمحتجب 

وراء و�س������اح �سم�������ض اللغة ال�سافية من كل غب�ض: هي رحل������ة ال�سوفي ال�ساعر رحلة العتزال، 

م – معادل الحياة  كم������ا ال�سوفيين الكبار، والذي حاول فيه فل�سفة الحزن للتغلب على فقد الأ
أني�سه في وح�سة غيابها، يقول في  والك������ون والروح ب�سعائر �سوفية ورحالت عرفانية فكان������ت ا

ن�ض باذخ:

�سواَت والب�سَر/ واعتزل������ُت ردهات ن�سي�ض الحبر/  / واعتزل������ُت الأ
َ
أياماً وليالي »وغب������ت ا

وخري������ر الكلمة المن�سابة على منحدر بيا�ض جبل الهوى/ وق�سيف عرو�ض ذات كيان/ وجدُت 

 داخَل حجاب/ قالت: اخرج من حجاب المبنى 
َّ
ذات������ي على فارق ميل في لقاء/ واأغلق������ْت علي

مد/ كلُّ حجاٍب ظلمة ونور وم�سافات طويلة ل ي�سلها  ل عن حجاب الخالق ال�سَّ
والفع������ل، وا�ساأ

اأي كان/ من نظر احترق/ ومن و�سل ل يُرى في الب�سر«.

عادة«،  ه������ي تجربة �سوفية خال�سة وجد فيه������ا ال�ساعُر البُن الفاقُد �سالَّتَ������ه »�ساحبَة ال�سَّ

، �سما فيها بالق�سيدة اإلى  ر�سيِّ
يِّ الأ معو�ساً فيها عن فق������ده الدنيويِّ لها، فقِدِه الماديِّ الِح�سِّ

بد، ول يفقدها  عالم نوراني، ليترفع عن هذا العالم المادي الفاني، اإلى حيث يجدها، واإلى الأ

مرًة اأخرى...

م«، والثَّناء عليها، والتي تتطلَُّب معرفتها المعرفَة  ثم لتتوال������ى المدائحيَّاُت »في مديح الأ

ٍّ خال�ضٍ يليق بح�سرتها 
 روحي

ٍّ
ُف اإلى الروح بالتَّجلي، مديح نفائ�سي ولياء، والتعرُّ

بالقطب والأ

لهية، لينجَو من اأغالِل ق�س������وِر فقِدِه لها،  ������ة، وكاأنني ب������ه يُماهي بينها وبين ال������ذاِت الإ العليَّ

رف������ع: »وا�سُمها »�سيُن« �سرِّ الوجود، »ما من �سيء 
، ي�سغُل المقاَم الأ ثيريٍّ

أ َل اإلى كائٍن ا ولتتح������وَّ

ن�سانُة من والدٍة  مُّ الإ
ر�ض« )�������ض 30(، واإذن تحولت الأ ������ت عليه يدِك اإل �سار خميرة الأ حطَّ

ماويِّ في حبكة  نيويِّ وال�سَّ ر�ِض مازجاً بين الدُّ
مربِّي������ة اإلى �ِسرِّ الوجود وربَِّة الخلِق، خميرِة الأ

دللية بديعة.
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أبنائها واأحفادها  ث������م لياأتي الق�سُم التالي من الن�سو�ض لي�سُرَد في������ه ذكرياِتها مع عائلتها وا

لطان������َة«، تََهُب خيَرها  وكي������ف كانت خيمًة وغطاًء وجامعاً له������م ومانعاً من كل �سر، كانت »ال�سُّ

ته������ا وُقوتَها وعطاءها لغيرها هي »الغيريَُّة«، يقول في ن�������ض »يا ْوِليِدي« )�ض66(: »قالت  وقوَّ

لن اأخفيك �سراً يا وليدي/ يا وليدي كنت مري�سة بالقلب من فرط حبكم/ َمْن �ساأل عني بعد 

بناَء و�سجرةَ  �سقاَء وال�سقيقاِت، و�سوؤالَها عنهم بع������د رحيلها، والأ موت������ي؟/، ثم يكِمُل مع������دداً الأ

أين لهذه  ُهم بنوره������ا »ويت�ساءلون من ا العائل������ة، الت������ي كانت تظلها بِظلِّها وعنايته������ا، والتي تمدُّ

عادة« هذا النُّوُر الذي يظهر في و�سالت تجلياتها« )�ض35(؟ فيقوُل  لطان������ة« »�ساحبِة ال�سَّ »ال�سُّ

قدمين، دللَة ِعَظِم مقامها  آبائها الأ ماج������د، وا باأنه������ا ورثت ذلك النُّوَر والمجَد من اأجدادها الأ

ورفعِة مكانتها، وِطيِب غر�سها، وفرعها الزاكي...

أنه������ا عبرت البرزَخ وباتت  ُف، يط������وُف معها متوا�ساًل مطمئناً اإلى ا وف������ي حين ُروُحها تَطوَّ

افيُة  حيح������ُة في محبة اهلل ال�سَّ »ق������رب اهلل« في الجنان، حي������ث الرحمُة والتوادُّ والقلوُب ال�سَّ

ب�سف������اء البيا�ض، ُمو�سية اإيَّاه اأن ل ين�س������ج من فرط ع�سقه لها واأن ل يحزن على فراقها فهي 

في دنيا اهلل العلية...

م  ثم تنثال الن�سو�ض الوجدانية التاأملية الفل�سفية في اإهاب �سعري وبنيان فني بديع، فغياب الأ

اأدخل ال�ساعَر البَن في ف�سحات التاأمل في الحياة والوجود والموت والحياة والبعث والم�سير:

َر ونحقَق  »كلنا مرايا لبع�ض/كلنا مجازات وكنايات لذوات �سورنا في الماء/ماذا نفعُل لنف�سِّ

خرين«، )�ض56(. المعنى الفا�سل بين حيواتنا والآ

�سا�ِض عمليُة حرٍث وريٍّ للمعنى بخرطو�ٍض من الحبر«، )�ض58(.
»كلُّ �سيٍء من الأ

يَّ مدينة نزلَت في ديار 
أيَن كن������َت واأ ْر ا »ا�س������األ نف�َس������َك ول تطرْق باَب نبع الماء/ فقط تذكَّ

المق�سود«، )�ض107(.

ر�ض«، )�ض108(. مُع حبٌر يكتُب/ الحبُر و�سٌم مر�سوٌم في بيا�ِض الأ »الدَّ

»من ل دمعَة له ل نب�َض في حبره«، )�ض111(.

عراء الكب������ار، عن �سهوته في تغيير العالم واأقداِر الفقراِء  اعُر، كغيره من ال�سُّ ول يك������فُّ ال�سَّ

والم�ساكين والمظلومين والمهم�سين:

ي������َر/ و�سقيُت النمَل  أ�سعدُت فق������راَء العالم/واأطعمُت الطَّ »ل������و كان لي م������اُل قاروَن/لكنُت ا

أتيُت بعر�������ضِ ملكة النَّحِل/  ������رُت اأحالَم الطير/ وا اُز �سليماَن لف�سَّ العط�س������اَن/ ولو كان لي ُع������كَّ

فاء«، )�ض114(. يَن �سرُّ ال�سِّ
أ و�ساألتُها ا
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مِّ فيه في ن�سو�ض ختامية 
عِر واللغِة و�س������رِّ الأ عر، بل بيَن ال�سِّ مِّ و�سرِّ ال�سِّ

 بي������ن الأ
َ
وليماِه������ي

يقوُل:

وليا«، )�ض116(. ر�ِض ق�سيد الأ »قالت: اهللُ ذو حناٍن/ �ِسْر في طاعته/ وانثْر في الأ

»قالت لك �سوق /لك بحر وق�سيد«، )�ض117(.

»ويبرُق النجُم في وجنتيِك واأذوُب في بحِر لَُغِتِك«، )�ض121(.

رِّ في الكون  م بالغُة ال�سِّ
م/ وتجلَّ في حرف الملكوت/ لغة ال�سع������ر: الأ أكت������ْب ق�سيدة الأ »ا

زلي«، )�ض126(. الأ

أبهى ول اأجمل: عادة« في ن�سو�ض نورانية غير جنائزية ل ا َع »�ساحبة ال�سَّ وليودِّ

 القوَت/ ا�ستيقظي لن�سرب 
َ
ين������ِك؟/ قلُت اإنِك نائمٌة وعم������ا قريب ت�ستيقظين/ من يعدُّ لي

أ »ا

يِك في جنات المنتهى«، )�ض133(. قبُِّل كفَّ
أ معاً قهوة ال�سباح/ا

������ُر بِك يا وليََّة  تدثَّ
أ عادة/ا قبُِّل جبينَِك ي������ا �ساحبة ال�سَّ

أ ماء/ا قداَمِك في �َسَج������ِر ال�سَّ
������ُل اأ قبِّ

أ »ا

حنُّ ل�سم�ِسِك في �سبِح �سالِتِك«، )�ض134(.
ولياء/واأ الأ

م الوالدة، ولوجه  وهك������ذا تزخر ن�سو�ض هذا الدي������وان بروح نقية تقية خال�سة لوج������ه الأ

ال�سع������ر وال�سعرية التي تفي�ض من قلب �ساعرنا القدير عب������د الحق بن رحمون وروحه وقلمه، 

عريَّة المغربيَّة خا�سة، والعربية الحديثة عامة  ثراً وب�سمة ل ولن يفارقا الم�سهديَّة ال�سِّ
أ ولتكون ا

قوًة وتميزاً وريادة...

وح: افي من دنان الرُّ يويِّ ال�سَّ
وؤ ختم بهذا النَّ�ض الرُّ

ولأ

وِء  أو بياِن ال�سَّ آةٌ / اأو �سورةٌ للماء/ لعرفُت المعن������ى بال و�ساطاِت المج������اِز/ ا »ليتن������ي م������را

الل«، )�ض55(. اطع/ وانتظار مواقيت الظِّ ال�سَّ

وح �سغفاً وعرفاناً بالتميز والفرداة. رفُع لها قبعاِت الرُّ
أ تجربة غنية فريدة مائزة معا�سرة ا

❁    ❁    ❁
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خليل البيطار

مقارب������ة فن الق�������صّ ل������دى م�ؤ�ص�ص������ي الق�صة 

الق�صيرة في �ص�رية مهمة �صاقة وممتعة، وتقت�صي 

عملي������ة االنتقال م������ن المدر�ص������ة الرومان�صية التي 

اأفلت �صم�صها اإلى ف�صاء ال�اقعية الف�صيح، وتجارب 

روادها الغنية �ص������رورة لفهم التغيرات التي ميزت 

نتاجهم الرفيع، وروؤيتهم النّقادة الج�ص�رة.

أبرز م�ؤ�ص�صي الق�صة  و�صعيد ح�رانية واحد من ا

الق�صيرة في �ص�رية، و�صهد له معا�صروه من اأعالم 

الق�������ص مثل حنا مينة و�ص�ق������ي بغدادي وعبد اهلل 

عبد وم�اه������ب كيالي واآخرون بري������ادة هذا الفن، 

وعلى الرغم من قل������ة المجم�عات التي اأ�صدرها، 

أّثر في  أن������ه اأحدث نقلة ن�عية في فن الق�ص، وا اإال ا

َمْن عا�صره ومن جاء بعده.

أ�صرة متدّين������ة احترفت التجارة،  وح�راني������ة من حي الميدان الدم�صق������ي العريق، ولد في ا

واأدرك مبكراً خط�رة الع�صبية الدينية، واال�صتغالل الب�صع لدى عدد من تجار الحب�ب لفالحي 

قراءات

�شعيد حورانية وتعرية الواقع امل�شوه

قراءة في كتابه )عزف منفرد لزّمار الحي(



29�

�شعيد حورانية وتعرية الواقع امل�شوه

الـعــدد 693 حزيران  2021 

ح������وران وجبل العرب، وقادته قراءاته المنّوعة الوا�سعة اإلى الكتب المارك�سية المترجمة، واإلى 

أ�س�ض  آنذاك مثل نايف بللوز وحنا مينة و�سوقي بغدادي وليان ديراني، ثم ا �سداقة مثقفين بارزين ا

أوا�سط خم�سينيات القرن الما�سي. معهم رابطة الكتاب ال�سوريين ا

وكتاب������ه المنّوع )عزف منفرد لزّمار الحي( �سدر عن وزارة الثقافة بدم�سق عام )1994م(، 

وق������دم له حنا مينة بن�ض موؤثر، ر�سد فيه محط������ات من تجربة مبدع اأمتع بق�س�سه وخواطره 

وتقا�سيمه، وبغو�سه المتفرد اإلى قاع المجتمع القراء، ولفت اهتمام الكتاب والنقاد.

ق������ال حنا مينة ف������ي مقدمته: »اإن حورانية من موؤ�س�سي الق�س������ة الق�سيرة في �سورية، وكل 

من جاء بعده تتلمذ عليه، في الق�سة الواقعية ذات المهاد الجتماعي الرومانتيكي ال�ساعري، 

المتين في عبارته، الم�سرق في ن�سجه، المبتكر في �سورته ب�سكل غير م�سبوق، اإنه في حقيقته 

قا�ض واقعي، وبدرجة تقدم �سهادة عظمى لمجد الواقعية الفنية الجديدة المتجددة«.

واأ�ساف: »و�سعيد حورانية في �سمته، وكان �سمت ل�سنوات ب�سبب كارثة لحقت بمخطوطاته، 

أبلغ منا في كالمنا، وكتابه هذا جمع بين دفتيه التماعاته المنتزعة من �سمته«، )�ض 15-7(. ا

�س������م الكتاب �ست������ة وخم�سين ن�س������اً منّوعاً بين الدرا�س������ة والق�سة ال�ساخ������رة والخاطرة غير 

الم�ستكينة، والوخزة الناقدة، والمقالة التي ت�سيء على التراث الدم�سقي والطباع ال�سعبية النقية، 

والنفثات الحتجاجية على مفارقات وت�سّوهات ل تحتمل، وعلى اأو�ساع بوؤ�ض �ساغطة ناتجة عن 

�سدقاء،  ف�س������اد اإدارات ونهب ل�سو�ض ا�ستغل������وا �سلطاتهم، وعر�ض كتب وكتاب������ة مقدمات كتب لأ

أو مقاب������الت اأجراها مع اأعالم معا�سري������ن له وم�سرحية  ون�������ض مقابالت اأجري������ت مع الموؤلف، ا

)�سياح الديكة( ذات الف�سل الواحد. ومن عناوين الن�سو�ض: دو�ستويف�سكي )ق�سة حياة(، ودرو�ض 

م������ن ت�سيخوف، وكوابي�ض �ساب������ر الده�سان، وحكايتان ل معنى لهما، وم������ن دم�سق يبتدئ البحر، 

وم�سه������دان واقعيان وحلمان �سرياليان، وفي �سحتكم، وحّم������ى اإيتماتوف، ومقدمة لرواية ال�سراع 

ن�سودة العائد اإلى الوطن، وخواطر غير م�ستكينة، وعند منعطف الج�سر.
أ والعا�سفة، وا

آراء النقاد المتباينة  في ق�سة دو�ستويف�سكي درا�س������ة مقارنة لتجربته وق�س�سه ورواياته، وا

أنه - ما عدا  أدب������ه ومكانته، وراأى حورانية اأن �سج������رة دو�ستويف�سكي الخ�سراء باقي������ة، وا ف������ي ا

دب – اإذا ح�سبنا المدة الزمنية الب�سيطة التي  أو �ساعر في تاريخ الأ �سك�سبير- لم يلق اأي كاتب ا
انق�ست على وفاته عام )1881م(- مثلما لقيه دو�ستويف�سكي من العناية والهتمام، ولم يُِثر اأي 

كاتب اآخر مثل هذا القدر من الجدل والختالف.
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واأ�ساف: اآمن دو�ستويف�سكي باأن المغزى ال�سيا�سي لع�سره يكمن في تجدد المجتمع الب�سري 

أ�سكال و�سيغ واقعي������ة اأر�سية للحياة الب�سرية  وتحّول������ه اإلى مجتمع ع�س������ري، وفي البحث عن ا

خّوة، ولم ي�ستطع اأحد من الكت������اب اأن يوّجه مثل هذا الحتجاج العنيف  تق������وم على العدل والأ

�سئلة  أ�سمالية المجتم������ع الب�سري، واأن يطرح اأهم الأ عل������ى الت�سويه الفظيع الذي ت�سيب به الرا

أ�سا�ض الن�س������اط الجتماعي وال�سيا�سي والثقافي الذي تخو�سه  ف������ي ع�سره وع�سرنا التي هي ا

�سطوري، )�ض20- 30(.  الب�سرية في هذا الزمن الأ

وقّدم حورانية اأ�سواء كا�سفة على مهرجان الم�سرح ال�سابع، مرّكزاًعلى تقديم الن�سو�ض 

فكار الت�سويغية والمحافظة، التي تت�سمنها معالجات الن�سو�ض  المحلي������ة، والنتباه اإلى الأ

العربي������ة والعالمية. واألقى نظرة فاح�سة على م�ساألة الخم�سينيات، وما اأحدثته من نهو�ض 

ثقاف������ي عام، وفي ف������ن الق�سة الق�سيرة خا�سة، وا�ست�سهد بق������ول الدكتور ح�سام الخطيب 

أ�سبه بالبحث عن وردة في  أو ا آنذاك بوردة ا�ستوائية متوح�سة، ا الذي �سبه الق�سة الق�سيرة ا

دغل ال�سوك.

أ�ساد بم�سروع �سامي الدروبي، وتناول  ج حورانية على مو�سوع الترجم������ة وم�سكالته، وا وعرَّ

م�س������كالت فن الق�ض في اأعمال معا�سريه، ومنها مجموعة )نجران تحت ال�سفر( للفل�سطيني 

ن�سان، وذكر م������ا قاله غوركي عنه: ما  يحي������ى يخلف، ولفت اإلى درو�������ض ت�سيخوف القا�ض والإ

اأطيب اأن تتذكر اإن�ساناً كت�سيخوف... فعلى الفور يعود الن�ساط اإلى حياتك، ومن جديد يدخل 

اإليه������ا معنى وا�سح! وقارن بين حب ت�سيخوف للب�سر والقيم النبيلة وواقعية ق�س�سه المحببة، 

والغثاء الذي يكتبه �سبابنا الالهثين خلف �سرعات فارغة.

ون������ال نيرودا في �سهادته ومذكراته الهتمام نف�سه من حورانية، وتوقف عند ال�سوؤال الذي 

أّرق نيرودا، ويوؤرق كل كاتب جّدي، والذي ظل يبحث عنه حياته كلها، وهو: كيف يمكن لل�سعر  ا

دب عموماً اأن يكون خبزاً للجماهير دون اأن يتكلم بلغتها العادية، بل ي�سعد بها  الحقيق������ي والأ

�سياء، )�ض89(.  اإلى جوهر الأ

وف������ي مقال������ة عنوانها )اأفكار( �َسِخ������َر حورانية من تغييب النق������د، و�َسِخَر من المطّولت 

ال�سعرية، واأن�سف القا�������ض ال�سوري عبد اهلل عبد الكاتب الع�سامي ال�سبيه بم�سيح �سغير، 

كم������ا �َسِخَر من مفارقة عجيبة، ه������ي اأن ال�سعراء والكتاب يدّبجون ن�سو�ساً للعامل والفالح، 
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لكن العم������ال والفالحين ل يقروؤونها، و�َسِخَر من �سورة الوط������ن عندنا مقارنة ب�سورته في 

أ�سبه  خي������ر كبرتقالة �سهية، في حين لدى بع�ض �سعرائنا ا �سباني، فهو لدى الأ �سع������ر لوركا الإ

بمقبرة.

رك������ز حورانية في عدد م������ن تقا�سيمه وخواط������ره على �سرورة اندم������اج الكاتب بالجمهور 

أدبه اإلي������ه؟ وعّد ذلك اإيجاد الحبل ال�سّري،  ال������ذي يكت������ب له، اإذ كيف يوؤثر ويوقظ اإن لم ي�سل ا

أ�سمالية ونمطها ال�ستهالك������ي، و�َسِخَر من تغّولها ونهبها في  أدان الت�سوهات الرا )�������ض121(. وا

خاطرة بعنوان)يا بحر هّدي الموج( وقال: نحن نكبر وبحرنا ي�سغر، )�ض129(.

وخ������زات حورانية طالت النفاق وت�سليل الم�سوؤولين والهجرة الع�سوائية اإلى المدن، و�سعار 

مية المفرغ من م�سمونه، وف�ساد ال�سباب وان�سغاله بالعبث وتجاهله للبوؤ�ض الب�سري  مكافحة الأ

المخيم حوله، وخراب روحه. مثال ذلك خاطرة)فرحة الفرا�سة وبوؤ�ض �سابو(، )�ض167(. 

و�َسِخ������َر في خاط������رة )اأوراق م������ن الروزنامة( من الطريق������ة ال�ستعرا�سية الت������ي تجرى فيها 

الحتفالت بالمنا�سبات الوطنية، وبالمبالغات التي تبديها الوزارات والتحادات في التكريم حيناً 

داري  أو التجاهل اأحياناً، )�ض171(. وفي خاطرة )كتلة �سحم( �َسِخَر من ا�ستغالل النفوذ والف�ساد الإ ا

والوا�سطة، و�َسِخَر من اأو�ساع الم�سافي المزرية في خاطرة بعنوان )في �سحتكم(، )�ض189(. 

وف������ي مقال������ة بعنوان )الناب������ع والتابع( اأو�سح ح������ق ال�سعوب في اختي������ار قرارها الم�ستقل 

وم�ستقبله������ا، وذّكر بمقول������ة المهاتما غاندي: اإنني اأفتح نوافذي للري������ح. واأمالأ بعبيرها رئتي، 

ولكنني اأرف�ض اأن يقتلعني اأي منها من جذوري، )�ض198(. 

وفي خاطرة بعن������وان )كلمات فوق الماء( عّبر حورانية عن تاأّثره بر�سالة وجهها اإليه عامل 

ديب وكتاب الرابطة، وكان حورانية  أ�سار فيها اإلى اأهمية دور الأ اإطفاء ا�سم������ه فواز العي�سمي، ا

من موؤ�س�سيها، في ن�سر الوعي وتفّهم معاناة العمال والفالحين وفي الدفاع عن حقوقهم. كما 

وامر والنواهي والعقاب والتخويف، وتاأثيره ال�سلبي في  انتق������د التعليم التقليدي القائم على الأ

ر�ض(، )�ض217(.  أكبادنا تم�سي على الأ طفال في مقالة بعنوان )ا �سخ�سية الأ

وفي درا�سة مكثفة لتجرب������ة الكاتب القرقيزي ال�سوفييتي جنكيز اإيتماتوف بعنوان )حّمى 

اإيتماتوف(، اأ�ساء حورانية روايات������ه المده�سة: »جميلة، و�سجيرتي في منديل اأحمر، والمعلم 

بل������ق«. وراأى اأن اأبطال الروايات و�سعوا  م، والكلب الأ ول، ووداع������اً ي������ا غول�ساري، واأر�ض الأ الأ

ن�سانية تغتني بمواجهة ه������ذه الظروف، وراأى اأن قلة من  في ظ������روف �سعبة، لكن التجربة الإ
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أ اإيتماتوف، والنادر فيهم من لم ت�سبه تل������ك الحمى التي ا�ستهرت في  متعلمين������ا من لم يق������را

كل الق������ارات، وتحّدثت ع������ن اإن�سان العمل وعن الحب وعن ال�سه������وب والطبيعة وحب الوطن 

ح�سا�ض باأوجاع المقهورين. والإ

�سدقائه، هناك مقدمة لكتاب النحات ال�سوري  وفي مقدمات كتبها حورانية لكتب �سدرت لأ

أيام اأخر(، ومقدم������ة لرواية حنا مينة )ال�سراع والعا�سفة(،  عا�س������م البا�سا بعنوان )وبع�ض من ا

ومقدمة لمجموعة )عود النعنع( الق�س�سية للفنان الت�سكيلي والقا�ض فاتح المدر�ض، ولمجموعة 

فكار الجوهرية  نادية خو�ست الق�س�سية )اأحب ال�سام(. ور�سد في مقدماته اللغة الر�سيقة والأ

التي تالم�ض نب�ض القارئ، وال�سور المبتكرة التي ت�سير اإلى موهبة م�سقولة. قال في مقدمته 

)لل�س������راع والعا�سفة(: »البحر ملك، تلك هي �سيح������ة الحترام العميقة التي يطلقها كل بّحار، 

أة، ولكنه في عنفوان  ول يوؤمن ب�سلطنة البحر كما يوؤمن ب�سلطنة المرا والطرو�سي بطل الق�سة الأ

�سعوره برجولته يع������رف كيف يكون تروي�ض النمور، اإن البحر �سديقه اللدود، فيجتذبه بعيونه 

الرمادية الباردة، ليبحر نحو جزر مهجورة، يفت�ّض عذرّيتها بفتّوة الفار�ض. لقد اكت�سف معنى 

ر�ض«. واأ�ساف: »حنا مينة من رواد البحر في  حيات������ه، ولذلك اأح�ّض بثقل وقع اأقدامه على الأ

دب العربي، وفي رواياته كل فتوة الريادة، وكل تعّجلها، وح�سن هذا العطاء«، )�ض247(.  الأ

أن�سودة العائد اإلى الوطن( رثى �سديقه مواهب كيالي اأحد موؤ�س�سي  وف������ي خاطرة بعنوان )ا

رابط������ة الكّت������اب ال�سوريين، وكان توّفي في المنفى الذي لم يخت������ره، و�سّبه جرح فقدانه بجرح 

هزيمة )1967م(، ومواهب �ساحب قلم �سحفي ومعلق اإذاعي م�سموع، رّكز على معاناة �سعبنا، 

أنبيائها، فخير  وختم مرثيته قائاًل: »لن نبكي مواهب، ول نريد اأن نتعزى في اأر�ض اأدمنت قتل ا

آثاره وهي عزيزة، ولنطبع رواياته وق�س�سه  موات... لنجمع ا ما نفعل هو اأن نبقيه حّياً نحن الأ

أنف�سنا، وهذه هي الو�سيلة  طفال، فهذا اأف�سل من ب�سع خطابات )نب������روظ( فيها ا الرائع������ة لالأ

أنه يحيا في ذاكرة  أنه قد عاد حقاً اإلينا، وا الوحيدة التي يح�ض فيها ذلك المنفي العزيز التائه ا

اأجيال وطنه المنكوب بفقدان الذاكرة«، )�ض254(. 

جراها حوراني������ة مع فاتح المدر�ض الفنان الت�سكيل������ي والقا�ض، وجه �سعيد اإليه 
وف������ي مقابلة اأ

م م�سلح اجتماعي؟ ووج������ه فاتح اإلى محاوره �سوؤالً يت�سل 
�س������وؤالً يتعل������ق بدور القا�ض، اأفنان هو اأ

أيه  لم هو البنية كلها، وطلب �سعيد من فاتح اأن يبدي را أم اأن الأ مانة للبنية الفنية للق�سة، ا باأولية الأ

بالق�سة الق�سيرة المعا�سرة في العالم، فراأى فاتح اأن النماذج التي قراأها اأظهرت له �سالبة العالم 

وهام الفردية في تغيير العالم، )�ض283(.  وماأ�ساوية الواقع، الذي يمد ل�سانه �ساخراً من كل الأ
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وكان حورانية قد امتدح البنية الق�س�سية في مجموعة فاتح المدر�ض )عود النعنع(.

ديبان ح�سن .م. يو�س������ف ومحمود عبد الواحد،  وف������ي المقابل������ة المطّولة التي اأجراه������ا الأ

أ�سهد اأني قد ع�ست( المقتب�سة من عن������وان مذكرات بابلو نيرودا، ظهرت تجربته  والمعنون������ة )ا

دبية الغنية، و�سراحته في و�سف مرحلة النتقال ال�سعبة من التاأثر الديني حتى  الحياتية والأ

الع�سبية، اإلى الفكر المنفتح التقدمي، و�سداقة اأعالمه من ال�سيوعيين والتقدميين، اإذ انحاز 

واإياهم للدفاع عن حقوق اأهل القاع الجتماعي من العمال والفالحين والمفقرين.

أنه ذكر لمحاوَريه حكاية ق�سته الق�سيرة )ال�سندوق النحا�سي( التي �سارك بها  والطري������ف ا

في م�سابقة مجلة )النّقاد(، وكان يومها طالباً في الجامعة، فاتهمته لجنة التحكيم باأن الق�سة 

أ�سيروا اإلى مكان ال�سرق������ة، فوقعوا في حرج ب�سبب اتهامهم غير  م�سروق������ة، فرد عليهم بثقة: ا

المعلل، وذكر فوؤاد ال�سايب اأن نزيه الحكيم كاتب تقرير اللجنة قال له: �سعيد هو كاتب الق�سة 

بالفع������ل، واإذا اعترفنا بذلك بعد اتهامه تبهدلنا، )�ض301(. واأكد �سعيد اأن حنا مينة الموؤ�س�ض 

الحقيق������ي للرابطة، واأن �سعيداً كلّف برئا�سة الفرع ال�سوري، حي������ن غدا ا�سمها رابطة الكتاب 

ردن وفل�سطين. العرب، وانت�سب اإليها كتاب من م�سر ولبنان والعراق والأ

������ل في المقابلة وقائع �سجنه في المزة اإبان الوحدة ال�سورية الم�سرية على يد اأعوان  وف�سّ

ال�س������راج، والتعذيب الذي تعر�ض له المعتقلون، واله������روب اإلى لبنان بعد الخروج من ال�سجن، 

وتعرّف������ه على �ساحب المكتبة اللعازرية، وقد كتب خ������الل هذه المدة م�سرحية بعنوان )اإن�سان 

ا�سم������ه ف������رج اهلل الحلو(، ذكر فيها تفا�سيل تعذيبه وت�سفيت������ه، وما دار من حوارات بينه وبين 

خبار اللبنانية،  أربعة اأعداد في جريدة الأ جالدي������ه ب�سهادة عبد الكريم محلّم������ي، ون�سرت على ا

ووقعها با�سم م�ستعار هو �سهيل �سالحاني، ون�سر بعدها م�سرحية )المهجع الرابع(.

أ�سهموا في  أبرز اأعالم الق�سة الق�سيرة الذين عا�سروه، وا أ�سار حورانية في المقابلة اإلى ا وا

تطوي������ر هذا الفن، ومنهم جورج �سالم وعبد اهلل عب������د، ولفت اإلى اأن جورج �سالم كتب الق�سة 

الوجودية، في حين تميز حورانية بكتابة الق�سة الواقعية الجتماعية.

أ مئة  ا�ض، قال: »عندما تقرا وم������ن خواطره غير الم�ستكينة نقتطف واحدة بعنوان مئة ق�سّ

أن������ك ا�ستطعت ر�سد هموم جيلنا  ق�س������ة لمئ������ة ق�سا�ض في بلد �سغير مثل بلدنا، فمعنى ذلك ا

أ...  أنا اأقرا دباء لي�س������وا مثقفين عاديين، وقد �سعرت بال�سدمة وا ال�ساع������د وتطلّعاته، فهولء الأ
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وعلى الرغم من اأن المو�سوعات التي تناولتها الق�س�ض، تعبر عن معاناة �سادقة، وعن طموح 

نحو الت�س������ّدي للم�سائل الكبرى... لكن اأجنحتها بدت اأعجز من اأن تنفرد وتطير اإلى الف�ساء 

فكار والحلول تقفز في غرفة بال نوافذ. ف�سعف الوعي الفل�سفي والتحليل  الرحب، اإذ ظلت الأ

أدباوؤنا غير  العلم������ي، و�سيادة العاطفة وفك������ر ال�سعارات اأ�ساب الق�س�ض ب�سربات مميت������ة... ا

ن الثقافة ال�سائدة ل تفعل  نهم نتاج لنحطاط الفكر ال�سيا�سي في الدنيا العربية، ولأ ملومين، لأ

�سوى اأن تدّمرهم وتجّوفهم من الداخل«، )�ض356- 357(. 

تية، ف������رج اهلل الحلو، والمهجع رقم  اأما م�سرحي������ة �سياح الديكة، وم�سرحيات حورانية الآ

�ستة، والمهجع الرابع، فهي تحتاج اإلى درا�سة م�ستقلة.

وف������ي خاطرة غير م�ستكين������ة مّيز حورانية بي������ن العقدة الطبقية والوع������ي الطبقي، وراأى 

اأن الريفيي������ن الذي������ن اأ�سابتهم نعمة في المدينة، قطعوا �سلتهم ب������كل ما يذّكرهم بحياة الفقر 

ثرياء، ويبالغون في تملّك ما يوؤكد و�سعيتهم  وبذويهم المقيمين هناك، وراحوا يقلدون طبقة الأ

أثاث ومخازين اأغذية، فهوؤلء يعانون عقدة طبقية جعلتهم يهربون من  الجدي������دة من �سيارات وا

كثرية حولهم، اأما  الما�سي، وين�س������دون �سعادتهم ال�سخ�سية، واإن كانت على ح�س������اب اإفقار الأ

�سباب الفقر، ونزوع اإلى اإن�ساف 
الوع������ي الطبقي فهو فهم عميق لعالقات الما�سي، واإزاحة لأ

مة، )�ض359(.  العاملين في اإنتاج الخيرات المادية لالأ

ولى بعنوان )عند منعطف الج�سر(، تتحدث عن التمزق  وختم الكتاب بق�ستين واقعيتين، الأ

�س������ري وته�سم العالقة بين الوال������د العائد من الغتراب وابنه، )�������ض413(. والثانية بعنوان  الأ

لة البولي�سية التي تحا�سر الفرد كفّزاعة، ول�سّيما حين يكون  )الثالث������ة(، تتحدث عن ق�سوة الآ

أُطلق �سراحه، لكنه يظل محكوماً بخوف مزمن اأن يعاد اإلى ال�سجن باأّي تهمة  �سجين������اً �سيا�سّياً ا

ملّفقة، كاأن يُّتهم ب�سرقة جوارب عن حبل غ�سيل، )�ض426(. 

أراد اأن يتحف  خير ه������ذا، وكاأنه ا وليم������ة ثقافي������ة منّوعة قّدمها �سعيد حورانية في كتابه الأ

القارئ والكات������ب بزاد من تجربته الحياتية الغنية وثقافت������ه المو�سوعية وروؤيته النقادة للكتب 

أو كاأنه في �سباق مع الزمن  والب�س������ر والطبقات وال�سلطات الم�ستقوي������ة على حقوق المغبونين، ا

ال������رديء، ومع مر�ض ال�سرطان الم�ستحكم في الج�س������د اله�ض، وكاأن تقا�سيم الكتاب معزوفات 

لحان الهابطة وقراءة  منّوعة الجر�ض تهم�ض حيناً، وتعلو اأحياناً، وقد ل تطرب من تعّود �سماع الأ
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أ�سرار الواقع ومتعه الداخلية، والمتابع  الكتاب������ة الغثة، لكنها توؤن�ض الباحث عن مغزى الحياة وا

فقار والتف������اوت الطبقي، والمنقب عن الخفاي������ا الكامنة خلف النحدار  �سب������اب البوؤ�ض والإ لأ

حب������اط المعمم، والعزوف عن النخراط في العمل العام،  نتاجي والإ القيمي والجتماعي والإ

كثرية المفقرة،  وهي تحث على تعميد الح�ض الوطني باأعمال اإيجابية تظهر اندماج المرء بالأ

أ�سباب تعا�سة  وتذّكر المثقف والكات������ب ول�سّيما بدورهما المحوريان في تركيز الهتمام على ا

الم�سطهدي������ن كما عّبر جورج �سيمنون، وباإ�ساءة �سمعة تنير الطريق لل�ساكنين في العتمة، كما 

عبر حنا مينة ونيكول�ض غيين.

❁    ❁    ❁
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�سالمة عبيد

أع������ام �شوري������ة في الق������رن الع�شرين،  ه������و علم من ا

ومو�شوع������ة ثقافية �شاملة، ل������ه باع طويل في كل مجاالت 

ديب  الثقافة والحياة، وهذا كتاب �شامل عن �شيرة هذا االأ

�شتاذة �شلم������ى �شامة عبيد عن  الكبير وثقت������ه بعناية االأ

والدها.

أديبنا  احتوى الكت������اب عناوين ومحطات من حي������اة ا

من������ذ الوالدة حتى الرحيل. يتاألف الكتاب من: لمحة عن 

ول  حي������اة �شامة عبيد ومن ف�شلي������ن وملحق. الف�شل االأ

عن اأعمالة المطبوع������ة والمخطوطة، اأعماله في ال�شعر 

والق�ش������ة والتاأليف المعجمي والتاريخ، والتراث ال�شعبي والترجمة واأدب الرحات، والديانات 

والمعتقدات ال�شماوية، والكتب الجامعية.

�شتاذ �شامة ومنه������م: اأكرم زعيتر، وعمر  �شدقاء باالأ الف�ش������ل الثاني: �شهادات النق������اد واالأ

الدقاق، وفوزي معروف، و�شالح زه������ر الدين، و�شيف الدين القنطار، ومحمد طربيه، وجميل 

ح�شن، نايف عبيد، ولوي �شي هدي... واأخبار اأخرى...

اإعداد: ح�سني هالل

نافذة على الثقافة

اإ�صدارات جديدة
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�سا�سية في �سيرة هذا الَعلَم الثقافي الذي يعد بحق من  يوث������ق هذا الكتاب كل المفا�سل الأ

رجالت �سورية المعا�سرين. اإنها رحلة حياة حافلة بالعطاء...

❁    ❁    ❁

مارا

أبو �سعده ال�سادرة حديثاً عن دار الحوار بالالذقية عام )2021م(. رواية ال�ساعر �سكيب ا

غ الخروج من حقل ال�سعر اإلى حقل اأدبي  و ي�سوَّ
أ أ الرواية وكاأن ال�سارد يريد اأن يعتذر ا تب������دا

اآخر، اإلى الم�سرود الحكائي بكل ما فيه من تهيب وح�سا�سية... وكاأنه يدخل اأر�ساً مجهولة... 

ن�سان المعا�سر حكاية، وهذا ما ي�ستدعي البيا�ض، بيا�ض الورقة  ولك������ن ل بّد من اأن يحكي الإ

ولى: فق ال�سا�سع للوجود... والحكايات ل تنتهي، يقول في الجملة الأ أو بيا�ض الأ ا

»حين بداأت لم يكن ف������ي ذهني حكاية اأحكيها، كنت 

أ؟ الورقة  أب������دا قلق������اً. ل اأعرف تماماً م������ا الذي جعلني ا

بي�س������اء، �سا�سعة مثل �سحراء مترامية، تحتاج الكثير من 

أ قافلة الحكاية رحلتها...«. الكلمات الزرقاء لتبدا

ث������م يتدفق ال�سرد تدفقاً و�سفي������اً و�سعرياً كي يم�سك 

بالحكاي������ة التي هي نواة تقليدي������ة ونمطية اإل اأن ال�سارد 

آلية ال�سرد الجدي������د... اإنها حكاية مارا  و�سعها �سم������ن ا

و�سرحان م������ن جهة، والبرناوي ورجال������ه من جهة ثانية، 

حكاية حب وكفاح �سد الظلم وال�ستغالل...

رواية فيها نكهة الروايات الكال�سيكية وبراعة ال�سرد 

الجديد...

❁    ❁    ❁

حارات الم�شتاقين

�سدرت هذا العام )2021م(، �سمن من�سورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب، رواية جديدة 

ديب »ح�سين عبد الكريم«، تحت عنوان »حارات الم�ستاقين«. لالأ

ومن عنواناتها التي ت�سمنتها:
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)اأوج������اع على اأطراف الغابات اأو في �سميمها؟!، واأخطاء 

أة كيف تع������رف ع�سقها؟،  الن�س������اء في كت������اب الج�سد والم������را

وهي�ستيريا الج�س������د العا�سق، الحب عل������ى التوقيت ال�سيفي 

أم ريما(. الجديد، والبلوزات، ولمحة عن تنورة ا

ديبين ناظم  رت »حارات الم�ستاقي������ن« كلمتان لالأ ت�سدَّ

مهنا وح�سن حميد، اإذ جاء في كلمة »مهنا«: »يمتلك ح�سين 

كل مكونات الروائي الكبير، يظهر هذا في لمحاته المعّبرة 

والكثيف������ة التي ت�سبه غيماً ممط������راً على و�سك الهطول... 

ويظهر في مقدرت������ه ال�سفهية على الحكي الحكائي و�سرد 

اليوميات والعالقات الودية...«.

دبية  وق������ال »حميد«: »هذه رواية مكتوبة بحوا�ض ح�سي������ن عبد الكريم كاملة، وب�سجاعته الأ

أة في هذه الرواية، وعبر �سفحات  أة كاملة، فالمرا كاملة، وبنظراته ال�سائبة تجاه فرو�سية المرا

طوال ق�سة تجول بنا مثلما تجول الن�سائم في ب�ستان زهر...«.

دبي الخا�سين، اللذين  أ�سلوبه الأ جدي������ر بالذكر اأن ل��»ح�سين عبد الكريم« قامو�سه اللغوي وا

يطالعان القارئ في »حارات الم�ستاقين« كما في �سائر كتاباته.

❁    ❁    ❁

�شو�شاء الزمن

�سمن الم�س������روع الوطني للترجمة، وتحت الرقم )32( 

من �سل�سلة الرواية العالمية. ن�سرت الهيئة العامة ال�سورية 

نكليزي  للكت������اب، رواية »�سو�ساء الزمن«، تاأليف الكاتب الإ

»جوليان بارنز« ترجمة: تانيا حريب.

ويتاألف من ثالثة ف�سول:

ول: في المطار. الف�سل الأ

الف�سل الثاني: على متن الطائرة.

الف�سل الثالث: في ال�سيارة.
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ولى من ال�سفحة العا�سرة للرواية: �سطر الأ وقد جاء في الأ

»نزل عدد قليل من الم�سافرين ل�ستن�ساق الهواء المترب، واأطّل اآخرون بوجوههم من نوافذ 

 barrack-( العربة. وبينم������ا ي�سقُّ المت�سّول طريقه نحوهم، ي�سيح عالي������اً باأغنية باراك روم
ن������ه ي�سليهم، و�سيدفع اآخرون  أو اثنين لأ room( البذيئ������ة. وقد يرمي له بع�ض الرّكاب كوبيكاً ا

له كي يغرب عنهم«.

❁    ❁    ❁

ذاكرة البرلمان ال�شوري

كت������اب توثيق������ي مه������م، لل�سي������دة »ه������دى عبد اهلل 

ال�سحادة«، يق�سم اإلى عناوين فرعية و)15( ملحقاً، من 

تلك العناوين:

�سد  )مقتطفات من كلمات ال�سيد الرئي�ض ب�سار الأ

ع�ساء مجل�ض ال�سعب، واأقوال ماأثورة للقائد الموؤ�س�ض  لأ

ع�ساء مجل�ض ال�سعب، والعهد الفي�سلي،  �سد لأ حافظ الأ

والموؤتم������ر ال�سوري، وعهد التح������اد ال�سوري، والثورة 

ال�سورية الكبرى، والجمهورية ال�سورية ال�ساد�سة »عهد 

النقالبات الع�سكرية« عام )1949م(، ومجل�ض ال�سعب 

�سد 2000...(. في عهد الرئي�ض ب�سار الأ

تقول الكاتبة هدى عبداهلل ال�سحادة في مقدمة كتابها: »جاءت فكرة اإعداد هذا الكتاب 

عندم������ا بداأت توثيق تاري������خ البرلمان ال�سوري، وهو من �سميم عمل������ي كوني مديرة الوثائق 

والمحفوظ������ات ف������ي مجل�ض ال�سعب، لت�سهي������ل البحث لمن يحتاج م������ن المهتمين والباحثين 

�سع بين يدي  والق������ّراء، وليك������ون مادة علمية ت�سهم ف������ي اإثراء تاريخ البرلمان ال�س������وري. ولأ

الم�سّرعي������ن ال�سوريين اأع�ساء مجل�ض ال�سعب وغيرهم تاريخ برلمانهم العريق الذي يعّد من 

أوائل البرلمانات العربية«. ا

❁    ❁    ❁
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ليل الغاب

مجموع������ة �سعري������ة لل�ساع������ر العراقي »عب������د المنعم 

حمندي« �سدرت عن دار الينابيع في دم�سق.

ول لوحة للفنان الت�سكيلي »د. بال�سم  حم������ل غالفها الأ

دباء:  خير، كلمات لالأُ محمد«، فيما �سطرت على غالفها الأ

»من�سف الوهايبي، ومحمد علي �سم�ض الدين، وعبد القادر 

الح�سني«، وكتب مقدمة المجموعة »د. ح�سن حميد«.

أ�سعار المجموع������ة، التي تنتمي اإل������ى ف�ساءات  م������ن ا

أُحّبِك«: تي من ق�سيدة »ا »ال�سعر الحديث«، المقطع الآ

اأحّبك... اأدري باأن دمائي

�شعاٌع من الذكريات

واأنت �شهيقي وعطري الزكّي،

اأحبُّ الع�شافير

حين تزقزُق فوق الغدير

وحين تطير

واأنِت على هم�شها تن�شرين العبير

❁    ❁    ❁

�شورية من دون نفاق

م������ن من�سورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب، ه������ذا العام )2021م( كتاب »�سورية من دون 

نفاق« لموؤلفه »اأركادي فينوغرادوف«، ومترجمه الدكتور »عدنان اإبراهيم«.

يت�سمن مقدمة وثالثة ف�سول:

�سد. ول: �سورية الأ الف�سل الأ

ثرية التاريخية في �سورية. الف�سل الثاني: المعالم الأ

الف�سل الثالث: �سورية اليوم: نظرة من الداخل.
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»�سوري������ة من دون نفاق«: كتاب ينطوي على معلومات 

مهمة، منها ما لم يك������ن في متناول القارئ الغربي، وقد 

يكون مجهولً لبع�ض ال�سوريين. كما يحتوي الكتاب على 

أثناء الحرب  لق������اءات واأحاديث اأُجريت في �سورية ف������ي ا

الغا�سم������ة بعد الربي������ع العربي المزع������وم. وقد جاء في 

ال�سفحة )130( من الكتاب:

همي������ة التاريخية، يوجد  »ووف������ق ما ورد من حيث الأ

مكان نادر قريب من الزبداني، وهو ال�سريح الذي يرقد 

فيه جثمان هابيل، اأول �سحية للب�سرية.

في وقت لحق، بني في هذا المكان م�سجد و�سريح 

وائل  �سغير و�سع فيه تابوت مع رفات هابيل اأول �سحية للب�سرية في العالم. لم يكن للنا�ض الأ

ديان لزيارة قبر هابيل«. ر�ض اأي دين؛ لذلك ياأتي النا�ض من مختلف الأ على وجه الأ

❁    ❁    ❁

المقوالت بين اأر�شطو وكانط

�س������درت حديثاً عن الهيئة العام������ة ال�سورية للكتاب، 

درا�س������ة نقدية للدكت������ورة »اأحالم عب������د اهلل«، تتكون من 

مقدمة وخم�سة ف�سول وخاتمة.

وقد جاء في مقدمة الكتاب:

»لع������ل البح������ث في المق������ولت – تعريفه������ا وطبيعتها 
أنواعه������ا وت�سنيعها وعدده������ا، ودرا�سة توظيفها منطقياً  وا

وطبيعياً واأنطولوجياً ومعرفياً- هو من الق�سايا الجديرة 

بالبح������ث والهتمام، ل�سيما اإن ان�س������ّب البحث بالدرا�سة 

والتحلي������ل والمقارنة على فيل�سوفين تُ�س������ّكل »المقولت« 

�سا�سي������ة لفل�سف������ة كّل منهم������ا، وهم������ا: اأر�سطو  البني������ة الأ

وكانط«.

❁    ❁    ❁
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ماهية الوعي الفل�شفي

أ ه������ذا العام )2021م(، �سم������ن من�سورات الهيئة  نقرا

العامة ال�سورية للكتاب، كتاباً تخ�س�سّياً جديداً للدكتور 

»علي محمد اإ�سبر«، عنوانه: »ماهية الوعي الفل�سفي«.

الكتاب هو درا�سة قوامه������ا مقدمة، ومتن موؤلف من 

أولهما ثالثة ف�سول وثانيهما ف�سلين، تليهما  بابين، ي�سم ا

خاتمة.

مما جاء على الغالف الثاني للكتاب:

هدف ه������ذا الكتاب اإل������ى ا�ستخال�������ض الخ�سائ�ض 

الرئي�سة للوع������ي الفل�سفي في تاري������خ الفل�سفة من اأجل 

تبيان حقيقة باقية، حقيقة اأن للتفكير الفل�سفي مناهجه 

�سكالية التي ل يبلي الزمان اإمكانية البحث فيها، وهذا ما يميز الوعي  الخا�سة ومو�سوعاته الإ

خرى عند الب�سر. الفل�سفي عن مختلف �سروب الوعي الأُ

❁    ❁    ❁
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اإنَّ عالـــم اليوم ي�شخر مـــن الحالمين باإ�شلح العالم، وتنقيته مـــن ال�شرور، ويكفي اأن تذكر 

عبـــارة: »المدينـــة الفا�شلـــة« حتـــى ت�شتدعـــي التهكـــم، وتوحـــي بالمدينـــة الحلـــم، المدينة 

المثالية غير القابلة للتحقيق! وكاأن الحلم بال�شعادة للب�شرية �شرب من ال�شفاهة اأو الحمق!

وَمـــْن كتبـــوا مثل هـــذه الكتـــب الخالدة رجـــال خياليـــون، واأ�شحـــاب روؤى طفوليـــة، اأو هواة 

بـــت اإلينا هـــذه الق�شوة فـــي العداء للحلـــم والحالميـــن، ومتى كنا  �شهـــرة! وال اأعـــرف كيـــف ت�شرَّ

واقعييـــن اإلـــى هـــذا الحـــد؟! ومن وجـــه العالـــم المعا�شـــر برمته لت�شفيـــه زبدة عقـــول حكماء 

مـــوا ت�شوراتهم  الء ليتدخلوا ويقدِّ الب�شريـــة بحجة اأنهـــم خياليـــون اأو مثاليون؟! وما كان هـــوؤ

ي ال�شرور في مدن العالم! يقال: اإن المرحلـــة التي كتب فيها اأفلطون كتاب  وروؤاهـــم لـــوال تف�شّ

هلية بين اأثينـــا واإ�شبارطة،  »الجمهوريـــة« كانـــت مرحلـــة تدهور في اليونـــان، بعد الحـــرب االأ

وهزيمة اأثينا )الديمقراطية( ومهما كانت الماآخذ، وهي كثيرة، على كتاب »الجمهورية« اإال 

ر�شي  عجاب، ولم يتوقف الحالمـــون باإ�شلح العالم االأ اأنـــه ال يزال حتى اليوم ُيقـــراأ ويثير االإ

من تقديم ت�شوراتهم المنظمة والممنهجة ربما منذ ما قبل اأفلطون اإلى ع�شرنا، وقد رماها 

علء ا�شتراكيتهم العلميـــة التي لم تلبث اأن و�شعت  المارك�شيـــون، كلها، بو�شمـــة الطوباوية، الإ

هي اأي�شًا في �شلة الطوباوية!..

اآخــر الكالم

المدن ال�سعيدة!..
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❁    ❁    ❁

عنـــد اأي حديـــث عـــن المـــدن ال�شعيدة فـــي الكتب، �شيح�شـــر بكل اعتـــزاز كتـــاب الفارابي: 

»اآراء اأهـــل المدينـــة الفا�شلـــة« و�شع فيه المعلم الثانـــي خل�شة فكـــره ال�شيا�شي واالجتماعي 

والمعرفـــي، وقد كتبه في م�شر تطويرًا لر�شالـــة كتبها في بغداد ودم�شق، وظروف من القلقل 

�شلم المتقاتلة، والتي  واال�شطرابات كانت ت�شهدها بغداد عا�شمة الخلفة العبا�شية، ومدن االإ

تتعر�ـــص للغزو الخارجي، وينت�شر التع�شب المذهبي والتطرف الفكري بين خا�شتها وعامتها 

�شلحية قد  !لقـــد اأراد الفارابـــي اأن ي�شلـــح زمنه الفا�شد، وكانـــت محاوالت »اإخوان ال�شفـــا« االإ

تركـــت اأثرها فـــي العقول، ولكن لم يكتب لها اأن تتحقق! المدينـــة الفا�شلة لدى الفارابي، هي 

�شياء التي تنال بها ال�شعادة الحقيقية.  المدينـــة التي يق�شد باالجتماع فيها التعاون على االأ

فال�شعـــادة ال تتحقـــق اإال باالجتمـــاع وفـــي مدينـــة تكـــون )فا�شلـــة( اإْن تحققت فيهـــا ال�شعادة 

للجميع. والمدن لدى الفارابي، هي اأ�شناف: مدينة فا�شلة، ومدينة جاهلة، ومدينة فا�شقة، 

ومدينة �شاّلة، وبين الفا�شقة وال�شالة، المدينة المتبّدلة. المدينة الفا�شلة هي المثلى التي 

ي�شبو اإليها العقلء والحكماء، اأّما المدينة الجاهلة فهي مدينة الواقع. والواقع رغم كل �شيء 

يمنح اأمًل في التح�شن.

راء البديعة التي ت�شدر  �شول والتفرعات واالآ فــــي »اآراء اأهــــل المدينة الفا�شلة« كثير من االأ

حوال، كثيرة  عن م�شلح اإن�شاني كبير، هو اأبهى واأكثر حنوًا من اأفلطون في جمهوريته. بكل االأ

�شف  ر�شية التــــي ابتكرها الخيال الب�شــــري في ح�شارات ال�شــــرق والغرب، وللأ هــــي الفرادي�ــــص االأ

ن�شان  ي منها النجــــاح اأو اال�شتمرار، ولكن تعدد هذه المحــــاوالت ُيعّبر عن رغبة االإ لــــم يكتــــب الأ

�شلح  فــــي الخروج من الف�شل فــــي تحقيق ال�شعادة، وفي اأن يقّدم الحكماء ت�شوراتهم العقلية الإ

ال�شاأن الب�شري، وكل هذه الم�شروعات التي تو�شف بالطوباوية اأو بالمثالية، هي في اعتقادي، 

واقعية وعقلنية، ونابعة من تفكر في الواقع الب�شري وفي الم�شير! واإن الواقع �شيبقى مفتوحًا 

على اآفاق جديدة با�شتمرار، وعلى اقتراحات، واإن مقولة »نهاية التاريخ« والليبرالية هي �شقف 

التاريخ، من اأكثر المقوالت ف�شًل في تاريخ الثقافة، واأقلها قيمة، ولم ت�شمد في التداول ب�شعة 

اأ�شهــــر، فــــي حين ظلــــت مدينتا اأفلطــــون والفارابــــي الفا�شلتان حيتيــــن حا�شرتيــــن عبر الزمن 

�شلح. ونحن اليوم علــــى الم�شتوى المحلي والكوني نحتاج  كرمزيــــن للتــــوق الب�شري القديم للإ

ن�شان. اإلى م�شلحين حقيقيين، اأفكارهم قابلة للتحقق في مدنّية جديدة تليق باالإ



قلب طاهر

كتاب املعرفة ال�شهري

/65/

غو�ستاف فلوبري
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إلى ال�شرق  من وحي رحلة غو�شتاف فلوبير ا



قلب طاهر

غو�ستاف فلوبري

ترجمة: ح�شين كيلو

اختيار وتقديم: ناظم مهنا
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املدير امل�ســ�ؤول

ثائر زين الدين

رئيــ�س التحـرير

ناظم مهنا

�رشاف الطباعي الإ

اأن�س احل�سن

خراج الت�سميم والإ

ردينة اأظن

التدقيق اللغ�ي

اأماين الذبيان

التن�سيد

ابت�سام عي�سى
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دب العاملي، يف �شكل  الروائي الفرن�شي ال�شهري، له تاأثري كبري يف الأ

»مدام  البوفارية، من رواية  ال�شخ�شية  الكتابة وحمتواها، وهو مبتكر 

بوفاري« وهي منط بارز من اأمناط ال�شخ�شيات ال�شردية.

القلق  حالت  ر 
َّ
ف�شو احلياة«  من  العليل  »باجلانب  دائمًا  فلوبري  اهتم  

الب�شري وال�شخ�شيات ذات النفعالت املتبدلة.

انطلق يف رحلة اإىل ال�شرق عام )1849م( وكانت هذه الرحلة اإحدى 

املالحم ال�شاحرة يف حياته، قال عنها: »لن اأن�شى اأبدًا هذه التجربة؛ األوان 

واأ�شوات م�شر، النيل، �شورية، فل�شطني، مالطا والق�شطنطينية...«.

غو�ستاف فلوبري

1880 -1851
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»يف  يقول:  والواقعية،  الرومان�شية  من  نادرًا  مزيجًا  فلوبري  كان 

والغناء،  اللغط،  يحب  منهما  ول  الأ خمتلفان،  رجالن  نف�شي  دخيلة 

خر  فكار ال�شاخمة، ... والآ وحتليق الن�شر، وطنني املح�شنات اللفظية، والأ

ميعن النظر يف الواقع ويبحث فيه بكل ما اأوتي من العمق، فهو يعر�س 

اأن  منك  يريد  وهو  الكبرية،  احلقائق  يجلو  مثلما  ال�شغرية،  احلقائق 

 
ُّ
وُي�شر بال�شحك،  ياأن�س  وهو  ماديًا،  �شعورًا  يقدمها  التي  �شياء  بالأ ت�شعر 

ن�شانية«. بحيوانية الإ

هذه الكلمات، ت�شكل مفتاحًا للدخول اإىل عامل غو�شتاف فلوبري اخليايل 

العاطفية،  والرتبية  و�شالمبو،  بوفاري،  مدام  كتبه:  من  الواقعي، 

واإغراء القدي�س اأنطون...

كانت تربطه �شداقة مع فيكتور هوغو، ومع الروائية جورج �شاند.

ق�شة »قلب طاهر« واحدة من روائع فلوبري التي جمعت يف كتاب، كان 

ح�شني  �شتاذ  الأ العربية  اإىل  ترجمها  حكايات«  »ثالث  بعنوان  كتبه  اآخر 

كيلو، ون�شرت �شمن �شل�شلة ماريان عن دار عويدات يف بريوت عام 

)1983م( وهذه الق�شة قريبة من عامل مدام بوفاري، ق�شة حارة العواطف 

قوية يف الو�شف والبوح والعرتاف.
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�لن�س������اء �لبرجو�زيات في منطقة بون لوفيك غبطن طو�ل ن�سف قرن من �لزمان �ل�سيدة �أوبان 

على خادمتها فيلي�سيتيه.

فمقاب������ل �أج������ر زهيد ال يتعّدى �لمئة فرنك في �ل�سنة، كان������ت فيلي�سيتيه تطبخ �لطعام، وتنّظف 

�لبيت، وتخي������ط �لثياب، وتغ�سلها وتكويها، وتح�سن ربط �لج������و�د وعلف �لطيور ومخ�ض �لزبدة. 

وبعد هذ� كله بقيت هذه �لخادمة �أمينة مخل�سة لمعلمتها على �لرغم من �أن هذه لم تكن �سخ�سية 

محببة.

وقد تزوجت �ل�سيدة �أوبان فتى و�سيمًا ال ثروة له، ق�سى نحبه في مطلع �لعام )1809م( تاركًا 

لها ولدين �سغيرين وركامًا من �لديون. فباعت زوجته ما كان لديها من بنايات ما عد� مزرعة توك 

ومزرعة جفو�ض �للتين كان يبلغ ريعهما خم�س������ة �آالف فرنك على �أبعد تقدير. ثم تركت بيتها في 

جد�دها، ويقع ور�ء �أ�سو�ق �لخ�سر هذ� �لبيت  �سان ميالن لت�سكن بيتًا �آخر �أقل ثمنًا كان ملكًا الأ

ردو�ز، ويقع بين ممر وزقاق يوؤديان �إلى �لنهر. وكانت �أر�سيته غير م�ستوية 
كان مك�سوً� باألو�ح �الأ

تمامًا فتجعل �لقدم تزل بعد ثبوتها. في حين كان بهو �سيق يف�سل �لمطبخ عن �لغرفة �لتي كانت 

تجل�ض فيها �ل�س������يدة �أوبان طو�ل �لنهار على مقعد من ق�������ض مريح بالقرب من �لبهو. وكان يمتد 

كاجو في مقابل �لجد�ر �لمك�سو بالرخام. �سف من ثمانية مقاعد م�سنوعة من خ�سب �الأ

وتحت �آلة قيا�ض �ل�سغط �لجوي كانت كومة من �ل�سلب ومن �لورق �لمقوى مو�سوعة ب�سكل 

هرمي فوق بيانو قديم، في حين و�سعت �أريكتان تغطيهما قطع من �ل�سجاد في محاذ�ة �لمدخنة 

�سفر، وهي من طر�ز لوي�ض �لخام�ض ع�سر. وتطالعك �ساعة حائط في  �لم�س������نوعة من �لرخام �الأ

�لو�سط، تمثل معبدً� لف�ستا.

وكانت �ل�سقة بكاملها تفوح منها ر�ئحة متعطنة، ذلك باأن �أر�سيتها دون م�ستوى �لحديقة.

واًل غرفة »�ل�س������يدة«، وهي ف�س������يحة �إلى حد كبير، ويغطي جدر�نها 
ول هناك �أ في �لطابق �الأ
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ورق مو�ّس������ى باألو�ن باهتة، وتحتوي على �س������ورة زوجها �لذي يرتدي فيها لبا�سًا �أنيقًا. وتت�سل 

طفال خاليين من �لفر��ض، ثم تاأتي غرفة  هذه �لغرفة باأخرى �أ�س������غر منها ترى فيها مخدعين لالأ

ثاث �لمغطاة بغطاء قما�سي. ثم ممر يوؤدي �إلى 
ى بقطع �الأ �ال�ستقبال �لمقفلة ب�سورة د�ئمة و�لمالأ

ت رفوف �لمكتبة �أور�ق قديمة، و�أحاطت �لمكتبة بمكتب عري�ض من �لخ�سب  غرفة �لدر�ض. وقد مالأ

�سود من �أركانه �لثالثة. و�للوحتان �لمعلقتان على �لجد�ر كانتا تختفيان تحت لوحات ر�سمت  �الأ

، وهي كلها ذكريات زمان 
)1(
لو�ن �لمائية. وتحت ر�سوم �أودر�ن بالري�سة، وتحت مناظر ر�سمت باالأ

�أف�س������ل وترف �نهار �س������رُحه. وكانت في �لطابق �لثاني كوة ت�س������يء غرفة فيلي�سيتيه وتطل على 

�لحقول.  

كانت فيلي�سيتيه ت�ستيقظ عند �لفجر حتى ال يفوتها �لقد��ض، وتعمل من �ل�سباح حتى �لم�ساء 

ن تنظفها. وبعد �إغالق 
ب�س������كل د�ئب د�ئم. وحين �النتهاء من طعام �لع�ساء ترتب �ل�سحون بعد �أ

�لباب ب�س������كل محكم تد�ض �لحطب تحت �لرماد، ثم تنام �أمام �لموقد مم�س������كة م�سبحتها �لوردية 

�سر�ر على  حد في �لعناد و�الإ
بيدها. وحين �لم�س������اومة على ثمن �س������لعة من �ل�سلع، ال ي�ساهيها �أ

موقفها.

خريات. ما بالن�سبة �إلى �لنظافة، فاإن رونق قدورها ولمعانها كانا مثار �إزعاج للخادمات �الأ
�أ

�إنها تتوخى �القت�س������اد، فقد كانت تاأكل بتوؤدة، وتلتقط باإ�سبعها ما يت�ساقط على �لطاولة من 

فتات رغيفها. �أما رغيفها هذ� فهو عبارة عن قطعة �س������خمة من �لخبز تزن �س������تة كيلو غر�مات 

وي�سنع لها خ�سي�سًا فيدوم ع�سرين يومًا.

وفي كل ف�س������ل من �لف�سول كانت ترتدي �س������ااًل ك�سال �لهنديات، مثبتًا على ظهرها بدبو�ض، 

وقبعة تخفي تحتها �س������عرها، وجو�رب رمادية، وتنورة حمر�ء، وكانت ترتدي فوق ف�س������تان �لنوم 

وزرة ذ�ت �سديرة، فت�سبه بهذ� �للبا�ض �لممر�سات.

كان وجهها نحياًل. و�س������وتها حادً�. وحينما كانت في �لخام�سة و�لع�سرين كنت تح�سها في 

ربعين. ومنذ �أن بلغت �لخم�س������ين لم يعد يبدو عليها �أنها تتقدم في �ل�س������ن لتتجاوز هذ� �لعمر.  �الأ

كانت تلزم �ل�س������مت ب�س������ورة د�ئمة؛ قامتها م�س������تقيمة وحركاتها موزونة، تبدو كاأنها �مر�أة من 

خ�سب تعمل ب�سورة �آلية.
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كان لفيلي�س������يتيه ق�س������ة حب خا�س������ة بها كاأي فتاة �أخرى. فقد كان �أبوها بّناء لقي م�سرعه 

خو�تها، فاآو�ها مز�رع �إليه، 
حينما وقع من على �س������قالة �لبناء، ثم توفيت �أمها، وت�س������تت �س������مل �أ

ظفار، في �لعمل على رعي �لبقر في �لبرية. و��ستغلها، وهي ال تز�ل ناعمة �الأ

نها ترتدي �أ�سمااًل بالية. وحينما ت�سرب تر�ها تنبطح على بطنها عند  كانت ترتجف من �لبرد الأ

يام �س������ربت ل�س������يء تافه. وفي �لنهاية طردت من �لخدمة ب�سبب  �لبحير�ت. ثم �إنها في يوم من �الأ

�سرقة زهيدة تافهة لم تقترفها هي، فق�سدت مزرعة �أخرى و�أ�سبحت م�سوؤولة عن تربية �لدو�جن 

نها كانت مثار �إعجاب معلميها، فاإنها لم ت�س������لم من ح�س������د رفيقاتها. ففي ع�سية يوم 
فيها. وبما �أ

خذها معلموها �إلى جمعية كولفيل. 
من �أيام �سهر �آب وكانت وقتها في �لثامنة ع�سرة من عمرها- �أ

وفي �لحال، �أ�سابتها �لده�س������ة وعر�ها �لذهول من جر�ء �ل�سو�ساء �لتي �أحدثها عازفو �لكمان 

هناك، و�لم�س������ابيح �لتي علقت على �ل�سجر، وزرك�سة �لثياب، و�لتخريمات �لمختلفة �لتي ر�أتها، 

و�ل�س������لبان �لذهبية، و�أخيرً� من ذلك �لح�سد �لغفير من �لنا�ض �لذين يقفزون في وقت و�حد على 

�أنغام �لمو�سيقا �ل�سادحة. 

وق������د �بتعدت تو��س������عًا حينما تقدم منها فتى تبدو عليه �إم������ار�ت �لرفاهية و�لغنى، تقدم وهو 

يدخن غليونه و��سعًا مرفقيه على مقود عجلة �سغيرة ذ�ت دوالبين. فدعاها لترق�ض معه. لقد قدم 

�إليها �س������يئًا من ع�سير �لتفاح، و�س������يئًا من �لقهوة، كما قدم �إليها قطعة من �لحلوى و�سااًل. وبعد 

ن يعيدها �إلى �لمكان �لذي �أتت منه حينما ت�س������ور �أنها فهمت ق�س������ده، و�ألقى 
هذ�، عر�ض عليها �أ

بها في ق�سوة ووح�سية على حافة حقل من �ل�سوفان، فامتالأ قلبها ذعرً�، و�أخذت تطلق �ل�سر�خ 

نظار. عاليًا وهكذ� �بتعد �ل�ساب وتو�رى عن �الأ

وفي م�س������اء يوم �آخر، كانت ت�سير على طريق بومون، �أر�دت �أن تتخطى عربة من �لتبن تتقدم 

بت������وؤدة، وحينم������ا �قتربت منها حتى كادت �أن تالم�ض عجالتها عرفت وجه تيودور. وهو �ل�س������اب 
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ن كل ما حدث  �سالف �لذكر فاقترب منها هذ� بهدوء ليخاطبها بقوله: يجب �أن تغفري كل �سيء الأ

كان ب�سبب �ل�سكر.

فلم تحر فيلي�سيتيه جو�بًا و�ساورتها �لرغبة في �لفر�ر من هذ� �لموقف.

ن و�ل������ده كان قد هاجر من كولفيل �إلى 
ث������م تحدث تيودور عن �لح�س������اد وعن وجهاء �لقرية الأ

مزرعة عائلة �إيكو بحيث �أ�س������بح مجاورً� لهذه �لعائلة في �ل�س������كنى. فقالت له »�آه«. و�أ�س������اف �أن 

م������ره، �إنما كان ينتظر �مر�أة 
�لرغب������ة ف������ي تزويجه كانت و�ردة. وم������ع ذلك فلم يكن في عجلة من �أ

خيرً� �إذ� كانت تفكر في �لزو�ج �أم ال. 
تنا�سب ذوقه. فطاأطاأت فيلي�سيتيه ر�أ�سها. و�ساألها تيودور �أ

ق�سم لك �إنني ال �أهز�أ 
فقالت له وهي تبت�س������م: لي�ض من �لالئق بك �أن تتخذني هزوً� فاأجابها: »ال! �أ

بك، بل �أنا جاد فيما �أقول«.

وطوق بيده �لي�س������رى خ�س������رها، فكانت ت�س������ير م�س������تندة �إلى هذه �ليد �لتي ت�سمها. و�أخذ� 

ي�سير�ن �لهوينى؛ فقد كان �لهو�ء حارً� ورطبًا، و�لنجوم تلمع في كبد �ل�سماء، في حين كان حمل 

ربعة تثير �لغبار متهادية ببطء على �لطريق.  �لعجلة يتاأرجح �أمامها غير م�ستقر عليها، و�لجياد �الأ

ثم ��س������تد�رت �لجياد �إلى �ليمين دون �أمر من �سائ�س������ها فعانق تيودور فيلي�سيتيه مرة �أخرى، ثم 

نظار في ظلمة �لليل �لبهيم. �ختفت متو�رية عن �الأ

�س������بوع �لتالي �أخذ تيودور منها مو�عي������د للقاء�ت قادمة بينهما. فقد كانا يلتقيان عند  وفي �الأ

�لق�سم �لخلفي من �لمنتزهات �لم�سجرة، ور�ء �أحد �لجدر�ن وتحت �سجرة منفردة.     

ن�س������ات �لمتزوجات.  هد�ف �لبعيدة على طريقة �الآ ولم تكن فيلي�س������يتيه مبر�أة من �لمر�مي و�الأ

فقد تعلمت من �لحيو�نات، ولكن عقلها و�سرفها منعاها من �لزلل و�النزالق �إلى هوة �لرذيلة. و�إن 

خير وغيظه، بحيث �إنه عر�ض عليها �لزو�ج 
غر�ء�ت تيودور �أثارت حفيظة �الأ مقاومة فيلي�س������يتيه الإ

يمان على �سدق  لير�سيها. وربما فعل هذ� ب�سبب �سذ�جته. فترددت في ت�سديقه، فاأق�سم باأغلظ �الأ

ما يقول. وبعد قليل �أقر تيودور ب�س������يء يثير �لغيظ و�لغ�سب، فقد �عترف باأنه في �لعام �لما�سي 

خذه �إلى �لجندية. ففكرة �لخدمة 
. ولكن بين يوم و�آخر كان يمكن �أن يعاد �أ

)2(
��سترى له و�لده رجاًل

�لع�سكرية كانت تثير ذعره. وهذ� �لجبن كان بالن�سبة �إلى فيلي�سيتيه برهانًا على �لمحبة و�لعطف 

خرى وت�ساعف عطفها.  �للذين يتمتع بهما تيودور. فت�ساعفت محبتها هي �الأ
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كانت تهرب لياًل لتذهب �إلى حيث �س������رب موعد �للقاء. وحينما ت�س������ل �إلى هناك كان تيودور 

يعذبها بما يبديه من قلق ولجاجة ب�س������بب �حتمال تطويعه في �لخدمة �لع�س������كرية. ولكنه حدث �أن 

نه �س������يذهب بنف�سه �إلى ق�سم �ل�سرطة ال�ستيفاء �لمعلومات حول ذلك �لمو�سوع، 
�أخبرها �أخيرً� باأ

حد �لمقبل بين �ل�ساعة �لحادية ع�سرة ومنت�سف �لليل. و�أنه �سيو�فيها بها �الأ

وهرعت فيلي�سيتيه �إلى مع�سوقها حينما حان �لموعد �لم�سروب، فوجدت �أحد �أ�سدقائه يجل�ض 

مكانه، فاأعلمها �أنه عليها �أال ترى مع�سوقها مرة �أخرى، فقد تزوج تيودور �مر�أة ثرية �أو�سع ثر�ء، 

��سمها لوهو�سيه دوتوك، وذلك كي ي�سمن لنف�سه �أال ُيجّند.

كان ذلك �لخبر بالن�س������بة �إلى فيلي�س������يتيه مدعاة لحزن عظيم وغم كبير، فقد �ألقت بنف�س������ها 

هات �لحرى، وهي ت�سير في  �أر�س������ًا، و�أطلقت �ل�سر�خ حادً�، ودعت �هلل دعاء حارً�، ثم �أطلقت �الآ

�لبرية وحيدة متفردة حتى طلوع �ل�س������م�ض. ثم عادت �إلى �لمزرعة و�أعلنت نيتها وعزمها على �أن 

تغادرها. وبعد �س������هر من �لزمان و�س������عت في منديل ما خف من متاعها وذهبت �إلى بون لوفيك. 

و�أمام �لفندق في بون لوفيك �س������األت �مر�أة من �لطبقة �لبرجو�زي������ة تلب�ض رد�ء �لترمل، وهو رد�ء 

رملة تبحث عن طاهية. ولم تكن فيلي�سيتيه تعرف �سيئًا مهمًا  يغطي �لر�أ�ض و�لكتفين. كانت هذه �الأ

ر�دة وعدم �لمبالغة في متطلباتها جعل �ل�سيدة �أوبان  عن هذه �لمهنة، ولكنها تبدي قدرً� من قوة �الإ

تقول لها: »لقد قبلت بك«.

وبعد م�سي ربع �ساعة من �لزمان كانت فيلي�سيتيه في بيت �ل�سيدة �أوبان.

مر في ذلك �لبيت ب�س������يء من عدم �ال�ستقر�ر �لنف�سي �سببه  عا�س������ت �ل�س������يدة �أوبان بادئ �الأ

 �لذي كان عمره 
)3(
لها »طر�ز �لبيت«، وذكرى زوجها �لتي كانت تهيمن على كل �س������يء فيه! فبول

�سبع �سنو�ت، وفرجيني �لتي ناهزت �أربع �سنو�ت �أو تكاد، هذ�ن �لطفالن كانا يبدو�ن لها �أنهما 

يتكون������ان من مادة ثمينة. وكانت فيلي�س������يتيه تحملهما على ظهرها وكاأنها جو�د، في حين منعتها 

ن تقبِّلهما كل دقيقة. وذلك ما عذبها. وعلى �لرغم من ذلك فقد كانت فيلي�سيتيه 
�ل�سيدة �أوبان من �أ

ت�س������عر بال�س������عادة. و�إن �لجمال �لذي كان يتمتع به ذلك �لمكان �أذهب عنها حزنها وغمها. وكان 

تون �إليه كل خمي�ض ليمار�س������و� لعب �لورق. وكانت فيلي�سيتيه 
بع�ض �لمترددين على ذلك �لبيت ياأ

تعد لهم ورق �للعب و�لمد�فئ �ل�س������غيرة مقدمًا. كانو� ياأتون �لثامنة م�س������اًء وما تكاد �ل�ساعة �أن 

تعلن �لحادية ع�سرة حتى ينتهي �للعب وين�سرف �لالعبون. 
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وفي �ل�سباح من كل يوم �إثنين، كان بائع �لخردة �لمقيم تحت رو�ق �لبيت يطرح ب�ساعته على 

�سو�ت �لمدوية كدوي �لنحل  ر�ض ليح�س������ل رزقه وقوته. وترى �لمدينة كلها تمتلئ �إثر ذلك باالأ
�الأ

حيث يختلط �س������هيل �لخيل بثغاء �لحمالن ونخير �لخنازير، م�سافًا �إلى ذلك كله �ل�سجة �لجافة 

�لتي تحدثها �لعربات �ل�سغيرة في �ل�سارع.

وفي نحو �ل�ساعة �لثانية ع�سرة ظهرً�، حينما حركة �ل�سوق في ذروتها من �لن�ساط، كان يظهر 

مال قبعت������ه �إلى �لخلف. هذ� �لفالح 
نف، فارع �لطول، �أ عل������ى عتبة �لبيت فالح ه������رم، معقوف �الأ

ه������و روب������الن، مز�رع بلدة جيفو�ض. وبعد ذلك بقليل دلف �إلى ذلك �لبيت رجل ��س������مه ليبار، وهو 

مز�رع بلدة توك. قامته ق�سيرة، �أحمر �لب�سرة، ذو بد�نة ظاهرة، يلب�ض �سترة رمادية، وي�سع على 

�س������اقه لفافات مزودة بمهاميز. وكال �الثنين كانا يهديان �إلى �س������احبة هاتين �لمزرعتين دجاجًا 

وجبنًا. وكانت فيلي�سيتيه تحبط مكرهما ودهاءهما ب�سكل د�ئم، فين�سرفان وقلبهما مفعم باالإجالل 

و�الحتر�م لها.

وفي �أوقات غير محددة كانت �ل�سيدة �أوبان ت�ستقبل مركيز بلدة غرومنفيل وهو �أحد �أعمامها 

فال�ض �نغما�سه في �لفجور، وكان يعي�ض في »فاليز« على �آخر قطعة �أر�ض من  وقعه في �الإ
�لذي �أ

�أر��سيه �لمفقودة.

ثاث  كان ياأتي د�ئمًا في �س������اعة �لغد�ء ي�سحبه كلب مخيف ال تدع قو�ئمه نظافة لقطعة من �الأ

�إال �أت������ت عليها. وعلى �لرغم من جهوده �لمبذولة ك������ي يبدو نبياًل من �لنبالء –حتى �إنَّه كان يرفع 

ن يمعن في �ل�سرب ويتلفظ  قبعته �حتر�مًا كلما لفظ عبارة »�أبي رحمه �هلل«-. فاإن �لعادة �ساقته الأ

فكار. حالم وطي�ض �الأ بكلمات تنم عن �سفه �الأ

وكانت فيلي�سيتيه تدفعه �إلى �لخارج بلطف قائلة له: »ح�سبك ما �سربت �ليوم يا �سيد غرومنفيل! 

و�إلى مرة قادمة!«، ثم تغلق �لباب.

لكنها كانت تفتح �لباب ب�سرور في وجه �ل�سيد بوريه، وكيل �لدعاوى �لقديم. فربطة عنقه ذ�ت 

بي�ض، و�س������لعته �لالمعة، وقطعة �لقما�ض �لتي تزين قمي�س������ه عند �سدره، ومعطفه �لبني  �للون �الأ

�لف�س������فا�ض، ثم حركة يده �لد�ئرية وهو ين�س������ق �لعطو�ض، و�أخيرً�، فاإن كيانه كله كان يحدث لها 

ذلك �ال�سطر�ب �لذي يلقينا في خ�سمه منظر �لرجال �لخارقين.
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ولم������ا كان يدي������ر �أمالك �ل�س������يدة �أوبان، فقد كان يختلي بها �س������اعات و�س������اعات في حجرة 

زوجها.

ن يعر�ض نف�س������ه لل�سبهات، وكان يحترم �لق�س������اء �إلى �أبعد حد، 
كان يخ�س������ى على �لدو�م �أ

ويدعي معرفة �لالتينية.

هدى �إليهما كتابًا 
وك������ي يعلم طفلي �ل�س������يدة �أوبان بطريقة ال تخلو من �للذة و�المت������اع، فقد �أ

كلي لحوم �لبر ذوي �لروؤو�ض  للجغر�فيا �لم�سورة، يحتوي على م�ساهد مختلفة من �لعالم، و�سور الآ

�لمغطاة بالري�ض، �أو يحتوي على �سورة تمثل قردً� يحمل فتاة، وثالثة تمثل رجااًل من �لبادية في 

و ر�بعة يظهر فيها حوت من �لحيتان ي�سطادونه بالخطاف �إلخ...
�ل�سحر�ء، �أ

م بول، �بن �ل�س������يدة �أوبان، �سرحًا عن هذه �ل�سور �لجغر�فية للخادمة فيلي�سيتيه. وكانت  وقدَّ

هذه �لثقافة �لجغر�فية تخت�سر ثقافة فيلي�سيتيه كلها.

دبية للطفلين، طفلي �ل�س������يدة �أوبان، فقد كان يقوم بها غويو، وهو رجل م�سكين  �أما �لثقافة �الأ

موظف في �لبلدية، وي�ستهر بخطه �لجميل. وقد كان ي�سحذ مديته بتمريرها على حذ�ئه.

وحينما يكون �لطق�ض جمياًل، يذهب �لنا�ض في وقت مبكر من �لنهار �إلى مزرعة جفو�ض �لتي 

يقع فناوؤها على �أحد �ل�س������فوح و�لمنحدر�ت، بينما �لبيت قائم في �لو�س������ط و�لبحر يبدو من بعيد 

بقعة رمادية.

كانت �لخادمة فيلي�سيتيه تخرج من �سبتها �سر�ئح �للحم �لبارد، في حين طعام �لغد�ء يتناول 

لبان، وهذه �ل�سقة هي �لبقية �لباقية من منازل �ال�ستجمام �لريفية. في �سقة تلي معمل �الأ

ور�ق �لجدر�ن �لممزقة في هذه �ل�س������قة تهتز �إذ� ما تعر�س������ت لمجاري �لهو�ء. �أما 
وكان������ت �أ

�ل�سيدة �أوبان فقد كانت تطاأطئ ر�أ�سها وقد �أثقلت �لذكريات كاهلها.

و�أما �لطفالن فلم يعود� يجروؤ�ن على �أن ين�سبا ببنت �سفة، فتخاطبهما �ل�سيدة �أوبان بقولها: 

»�لعبا!«، فما يكون منهما �إال �أن يطلقا �سيقانهما للريح.

وكان �لطفل بول ي�س������عد �إلى م�س������تودع �لحبوب فيلتقط �لع�س������افير، ويلقي بالحجارة على 

�لبحيرة ليتمتع بمنظر �لدو�ئر �لتي تاأخذ باالت�ساع �سيئًا ف�سيئًا على �سطح �لبحيرة تلك، �أو يقرع 



الـعــدد 693 حزيران  2021 326

بع�س������اه �لبر�ميل �لكبيرة فت�سدر منها �أ�سو�ت �س������بيهة بدقات �لطبول. في حين �أخته فرجيني 

ر�نب وتهبط من مكانها لتقطف �لترنجان. وقد كانت ترك�ض فت�س������رع في رك�س������ها �إلى 
تطعم �الأ

درجة تظهر �سر�ويلها �لمطرزة �ل�سغيرة.

ول  وفي �إحدى �أم�س������يات �لخريف عاد �لجميع من حيث �أتو� عبر �لمروج، و�لقمر في ربعه �الأ

ي�س������يء ق�سمًا من �ل�سماء، في حين يغ�سى �ل�س������باب ما تعرج من دروب بلدة توك وكاأنه و�ساح 

�سخا�ض  يلفها لفًا، في حين بع�ض �لثير�ن �لم�ستلقية و�سط �لح�سائ�ض تحدج بنظر�تها �لهادئة �الأ

ربعة هوؤالء �لذين مرو� بالقرب منها. �الأ

ربعة  وف������ي �لمرعى �لثالث من مر�عي �لمزرعة، نه�ض بع�س������هم فجل�س������و� متحلقين حول �الأ

�لعائدين. فقالت فيلي�سيتيه: »ال تخ�سو� �سيئًا!«، و�أظهرت كل لطف ولباقة تجاه �ل�سخ�ض �لجال�ض 

بالق������رب منها، وذلك باأن و�س������عت يدها عل������ى ظهره متمتمة كلمات تفوح منها ر�ئحة �ل�س������كوى، 

فتر�جع �إلى �لور�ء، وفعل زمالوؤه مثل ما فعل فتر�جعو� هم �أي�سًا.

نظار،  وحينما �جتازو� �لمرج �لذي يليه �نطلق خو�ر هائل من ثور حجبه �ل�س������باب عن �الأ

و�قترب هذ� �لخو�ر من فيلي�سيتيه ومن �ل�سيدة �أوبان. وكادت هذه �أن تجري قرفًا منه ورعبًا، 

فقالت لها فيلي�س������يتيه: »كال، ال ت�سرعي هكذ�!« وعلى �لرغم من تلك �لن�سيحة �سارت �الثنتان 

بخطا �س������ريعة وهما ت�س������معان خلفهما �أنفا�سًا �ساخبة تقترب رويدً� رويدً�. وكان حافر� �لثور 

ن يعدو ب�سرعة! ولكن فيلي�سيتيه ��ستد�رت  يقعان على �أع�ساب �لمرج وقوع �لمطارق. فها هو �الآ

ر�ض كتاًل من �لتر�ب بكلتا يديها، تقذف به������ا على عيني �لثور �لهائج.  و�أخ������ذت تنتزع م������ن �الأ

فاأحنى �لثور خطمه وهز قرنيه، و�أخذ يرتعد غ�سبًا مطلقًا خو�رً� مرعبًا. وكانت �ل�سيدة �أوبان 

خير  تبح������ث مع ولديها �ل�س������غيرين عند �أحد �أطر�ف �لمرج، عن طريق������ة الجتياز حافة هذ� �الأ

�لعليا، وهي في بحثها هذ� ظاهرة �ال�سطر�ب، في حين �لخادمة فيلي�سيتيه تتر�جع با�ستمر�ر 

�أم������ام �لثور وتلقي على عينيه تالعًا من �لع�س������ب فيزيغ ب�س������ره في حي������ن طرفها يتعالى بهذ� 

�لند�ء: »�أ�س������رعو�! �أ�سرعو�« وهبطت �ل�سيدة �أوبان �لحفرة ودفعت �أمامها فرجيني، وقد وقعت 

مر بف�س������ل ما �أبدته  �أر�س������ًا غير مرة وهي تحاول �جتياز �لتلة، وقد تحقق لها ذلك في نهاية �الأ

من �سجاعة.
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وح�س������ر �لثور فيلي�س������يتيه عند حاجز �سبكي، و�أخذ لعابه يت�سبب على وجهها، فما عتم حتى 

وجه �سربة من قرنيه �إلى بطنها. و�سنحت لها �لفر�سة في �أن تت�سلل لو�ذً� عبر ق�سيبين حديديين 

من ق�س������بان ذلك �لحاجز. ف�سكت عن �لثور �لغ�سب وقد �أ�سابه من �لذهول ما �أ�سابه بفعل هذه 

�لمفاجاأة.

و�أ�س������بحت هذه �لحادثة حديث �لنا�ض ل�س������نو�ت و�سنو�ت في مدينة بون لوفيك ولكنها لم تثر 

بعد من ذلك حيث �إنها ال ت�س������ك في �أنها لم تقم 
و فخار، بل تذهب �إلى �أ

لدى فيلي�س������يتيه �أي زهو �أ

ب�سيء بطولي حينما كان منها ما كان للتخل�ض من �لماأزق �لذي زجها �لثور فيه.

مر��ض �لع�سبية  وكانت فرجيني ت�ستولي على عقلها وقلبها دون �سو�ها، ذلك باأن مر�سًا من �الأ

�سابها �إثر ما ح�سل لها مع �لثور، وما �أ�سابها من �لذعر. ون�سح لها �لدكتور بوبار باأن ت�ستحم 
�أ

ف������ي مياه بحر مدينة تروفي������ل. وفي ذلك �لوقت لم يكن �أحد من �لنا�ض يرتاد حمامات ذلك �لبحر. 

وبان �لمعلومات �لالزمة، و��ست�سار�ت بوريه، وبدت عن ��ستعد�دها للرحيل �إلى 
فاأخذت �ل�سيدة �أ

ذلك �لمكان، بدت كاأنها ت�ستعد لرحلة طويلة.

لقد �أر�سلت طرودها في عربة لييبار ع�سية �ليوم �لذي حدد موعدً� لل�سفر.

حدهما مقعد خا�ض بامر�أة ومجهز بم�سند مخملي.  وفي �ليوم �لتالي �أح�س������ر جو�دين كان الأ

ن يكون مقعدً�. ف�سعدت �إليه 
وعلى ردف �لجو�د �لثاني معطف و�س������ع بطريقة ي�سلح بموجبها الأ

�ل�سيدة �أوبان وجل�ست خلف لييبار، في حين �أخذت فيلي�سيتيه على عاتقها مهمة �لعناية و�الهتمام 

بفرجيني.

و�متطى بول حمار �ل�س������يد ال �س������ابتو�، وقد ��سترط عليهم هذ� �أن يعتني بالحمار عناية فائقة 

في مقابل �إعارته لهم.

كانت �لطريق �إلى تروفيل على درجة من �ل�سوء جعلت قطع �لم�سافة �لتي ال تتعدى ثمانية كيلو 

متر�ت ي�ستغرق �ساعتين كاملتين. في حين قو�ئم �لح�سانين تنغرز في �لوحل حتى �لر�سغ. وقد 

كان������ا يقومان بحركات خاطفة مفاجئة بعجزهما عن �لخروج من هذ� �لوحل، �أو يرتطمان بالثلوم 

مكنة، وتنتظر �ل�س������يدة  خادي������د، و�أحيانًا يقفز�ن. وكان جو�د لييبار يتوقف فجاأة في بع�ض �الأ و�الأ

�أوبان بفارغ �ل�سبر �أن ي�ستاأنف ذلك �لجو�د �سيره.
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�س������خا�ض �لذين لهم ممتلكات على حا�س������ية �لطريق �لتي  كانت �ل�س������يدة �أوبان تتحدث عن �الأ

ت�سلكها، م�سيفة في حديثها عنهم �أفكارً� وخو�طر �أخالقية حكيمة.

هكذ�، وفي منت�س������ف �لطريق �إلى بلدة توك حيث كانو� يمرون تحت نو�فذ يكتنفها �لنبات من 

كل جانب، قال �ل�سيد لييبار ر�فعًا كتفيه:

»هذه هي �ل�س������يدة لوهو�س������يه �لتي كان عليها بداًل من �أن تاأخذ فتى �س������ابًا...«، ولم ت�س������مع 

ن يكمل لييبار حديثه. فيلي�سيتيه بقية �لجملة حيث �أ�ساحت بوجهها عند كر�هية منها الأ

�أما �لجو�د�ن فكانا يقفز�ن في �سيرهما نحو تروفيل، و�لحمار يعدو �سريعًا. ودخلو� في ممر 

�س������يق حيث كان يوجد �أحد �لحو�جز فزحزح عن مكانه. وظهر هنالك بع�ض �ل�س������بية. وحينما 

م لييبار معلمتها �ل�س������يدة �أوبان. بالغت  و�س������لو� �إلى بلدة تروفيل نزلو� عند �لباب، ولما ر�أت �الأ

ف������ي �لظهور مظهر �لفرح �لغامر، و�أعدت لها مائدة �لغد�ء �لتي حوت �لكرو�ض و�لنقانق و�لدجاج 

�لمحمر، وع�س������ير �لتفاح �لفو�ر، وكعكة بالفاكهة �لمطبوخة بال�سكر، وخوخًا فيه �سر�ب م�سكر. 

دب �أمام �ل�سيدة �أوبان �لتي بدت في �أف�سل حاالتها  وزيادة على ذلك كله، كانت تظهر �للياقة و�الأ

�ل�سحية، و�أمام �بنتها �لتي �أ�سبحت »ر�ئعة« متاألقة في جمالها، كذلك �أمام �ل�سيد بول �لذي كبر 

وقوي ب�سكل منقطع �لنظير.

�سرة كانت في خدمة  �سرة لييبار، �إذ �إنَّ هذه �الأ
ولم تن�ض �أجد�دها �لمرحومين �لذين عرفتهم �أ

�أ�سرة �أوبان منذ �أجيال خلت. وكان للمزرعة �سفة �لقدم و�لعر�قة مثلهم. فاأعمدة �ل�سقف �لخ�سبية 

�أكلها �ل�سو�ض، و�لجدر�ن �ل�سود�ء لما غ�سيها من �لدخان، وزجاج �لنو�فذ �أ�سبح رماديًا من فرط 

ما تر�كم عليه من غبار.

نية �لمنزلية من كل  و�إن خز�نة �ل�س������حون �لم�س������نوعة من خ�سب �لبلوط كانت تحتوي على �الآ

باريق، �إلى �ل�سحون وجفان �لق�سدير، �إلى فخاخ �لذئاب، ثم �إلى �لعقاقير 
�س������نف ولون، فمن �الأ

وغيرها من �لمقويات للخرفان. و�إ�س������افة �إلى ذلك كله، كانت توجد محقنة �س������خمة تثير �سحك 

.
)4(
�لطفلين بول وفرجيني

وما من �سجرة من �أ�سجار �ل�ساجا �لثالث خلت من �لفطريات عند �أ�سولها �أو من نبات �لهد�ل 

عند فروعها و�أغ�سانها. وقد �ألقت �لريح �أر�سًا كثيرً� منها فعاودت نماءها في و�سطها. وكانت هذه 

�سجار �لثالث تنثني وتطاأطئ هاماتها ر�زحة تحت ثقل ما كانت تحمله من ثمر�ت �لتفاح. �الأ
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�س������قفة �لم�س������نوعة من �لق�ض �لمتفاوتة في م�س������توياتها و�لتي ت�سبه �لمخمل ذ� �للون  �أما �الأ

�لبني، فقد كانت ت�سمد في وجه �أ�سد �لعو��سف و�أعتاها.

فال�ض. وعلى �لرغم من ذلك، فاإن معمل �لعجالت كان م�سيره �لبو�ر و�الإ

وبان باإعادة �إ�سر�ج �لخيل.
و�أمرت �ل�سيدة �أ

ومكث �لجميع ن�سف �ساعة �إ�سافية قبل توجههم �إلى تروفيل.

ترجل �لركبان من على �سهو�ت �لخيل �لم�سرجة كي يجتازو� �سخرة »�إيكور«، وهي �سخرة 

ت�س������رف عل������ى موقع �لمر�كب. بعد ثالث دقائق، وعند �آخر �لر�س������يف دخل������و� في فناء النيودور 

م د�فيد. قا�سدين �إلى �الأ

قامتها في تروفيل باأنها �أكثر عافية و�سحة من ذي قبل،  ولى الإ
يام �الأ �أح�ست فرجيني منذ �الأ

وذلك نتيجة تغيير �لهو�ء وبفعل تاأثير �لحمامات �لتي ن�سح بها �لطبيب.

كانت فرجيني ت�ستحم بالقمي�ض لعدم وجود �للبا�ض �لخا�ض باال�ستحمام، في حين خادمتها 

تلب�سها ثيابها بعد �النتهاء من ��ستحمامها في مياه بحر تروفيل، في حجرة موظف �لجمارك �لتي 

كان ي�ستخدمها �لم�ستحمون.

وفي وقت ما بعد �لظهر، كانو� يذهبون ي�سحبهم حمارهم �إلى ما ور�ء �ل�سخور �ل�سود�ء من 

جهة هنكفيل.

خ�سر في رو�سة  ودية، يمتد كالب�ساط �الأ ر��ضٍ كثيرة �الأ
فالممر عند بد�يته يمتد �س������عدً� بين �أ

و منتزه من �لمنتزهات. وبعد ذلك ي�سل في �متد�ده �إلى �سهل تتعاقب فيه �لمر�عي 
من �لريا�ض �أ

و�لحقول �لمحروثة. وعلى حا�س������ية �لطريق، وو�س������ط ركام من �لعليق و�لعو�سج، تنت�سب نباتات 

�س������ر�بة �لر�عي، في حين تهتز �س������جرة �س������خمة يب�ض عودها، تهتز متمايلة مع �أغ�سانها محدثة 

خطوطًا متعرجة في �لهو�ء �لالزوردي.

وكانو� ياأخذون ق�س������طًا من �لر�حة ب�سكل �س������به د�ئم، في حقل من �لحقول، وبين دوفيل 

من �لجهة �لي�س������رى و�لهافر من �لجهة �ليمنى، بينما يمتد �لبحر قبالتهم ب�س������فحته �لجميلة 

�لزرقاء.



الـعــدد 693 حزيران  2021 330

لئة في لمعانها تحت �ل�س������م�ض. كان �لبحر ينعم بال�س������الم �لتام، بعيدً�  كانت مياه �لبحر متالأ

رجاء فقد كانت �ساهدة  عن ثورة �أمو�جه �لتي ال تكاد ت�سمع هيمنتها، �أما قبة �ل�سماء متر�مية �الأ

على كل ما يجري تحتها.

وكانت �ل�س������يدة �أوبان تتعاطى �لخياطة وهي جال�سة. �أما فرجيني �لتي تجل�ض قربها فتجدل 

�سل �لذي ت�سنع منه �ل�سال�سل، في حين فيلي�سيتيه تنزع �لطفيليات من �أزهار �لخز�مى.  �الأ

وهم بول بمغادرة �لمكان لما �عتر�ه من �سجر.

�س������د�ف بعد مروره������م على بلدة توك عبر  وف������ي مر�ت �أخرى غير هذه كانو� يبحثون عن �الأ

�لبحيرة �ل�س������حلة �لتي ت�سمح �س������حالة مياهها بروؤية حيو�نات نهرية مثل �لتوتيا وقناديل �لبحر 

وغيره������ا. و�لطفالن بول وفرجيني يهرعان ليلتقطا كر�ت م������ن �لزبد يحملها �لريح معه. في حين 

مو�ج �لهادئة تجري متقدمة نحو �ل�ساطئ �لذي تتعاقب فيه �لح�سباء و�لرمال ممتدة على مدى  �الأ

�لب�سر.

�أما من جهة �لبر فتحدها �لكثبان �لتي تف�سلها عن مرج »ماريه«، وهو عبارة عن مرج عري�ض 

ي�سبه في �سكله ميد�ن �سباق �لخيل.

وفي �أثناء عودتهم عبر هذ� �لطريق كانت معالم تورفيل تن�س������ج �س������يئًا ف�سيئًا ومع كل خطوة 

يخطونها، بمنازلها �لمتفاوتة في م�ستوياتها و�لتي تبدو في فو�سى تمتزج بالبهجة و�لفرح.

وكان������و� ال يخرجون م������ن غرفتهم �أيام �لحر �ل�س������ديد، حينما يكون �لنور ف������ي �لخارج يبهر 

ب�سار ويخطفها وير�سم ق�سبانًا من �لنور عبر �ل�سفائح �لزجاجية للنو�فذ. �الأ

ففي هذه �لبلدة ال تكاد ت�س������مع �سجة وال ناأمة، وال تجد �أحدً� يتجول. هذ� �ل�سمت �لم�سيطر 

كان ي�سفي على �لهدوء �لمهيمن هدوءً� جديدً�.

وكانت مطارق �لعمال �لذين يطلون هياكل �ل�سفن بالقار، تهوي عليها، في حين �لن�سيم �لقوي 

يحمل ر�ئحة �لقطر�ن �إلى م�سافات �سا�سعة.

طفال، فكان عند ع������ودة �لمر�كب. فما �إن  �أما �للهو �لبريء �لذي ي�س������تحق �أن يمار�س������ه �الأ

تتجاوز �لمر�كب معالمها حتى تبد�أ بال�س������ير متعرجة متذبذبة، وتنخف�ض �أ�سرعتها �إلى م�ستوى 
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�سرعة �لقائمة في مقدمتها تنفتح كالكرة. وفي هذه �للحظة بالذ�ت  ثلثي �ل�سو�ري، في حين �الأ

مو�ج �إلى و�س������ط �لميناء حيث تلقى  مام وتنزلق و�س������ط ��س������طفاف �الأ تاأخ������ذ في �لتقدم �إلى �الأ

�لمر��س������ي فجاأة. ثم تاأخذ �لمر�كب مكانها قبالة �لر�س������يف. �أما �لبحارة فيلقون من على متنها 

�س������ماك �لمختلجة باآخر �أنفا�ض �لحياة، في حين �لعربات تنتظم في �س������ف طويل و�قفة في  �الأ

�نتظارهم.

�أما �لن�سوة فيتطاولن باأج�سامهن نحو �لمر�كب لياأخذن �ل�سالل ويقبلن �أزو�جهن.

يام ت�س������دت �إحدى هاتيك �لن�س������وة للحديث مع فيلي�سيتيه وما لبثت �أن دخلت 
وفي يوم من �الأ

�سارير، فقد وجدت �أختًا لها، وظهرت نا�ستازي باريت  هذه �إلى غرفتها م�سرقة �لوجه منب�سطة �الأ

لورو ت�سم �إلى �سدرها ر�سيعًا، وتم�سك بيدها �ليمنى طفاًل �آخر، في حين كان عن �سمالها ولد 

�س������غير ي�سربها بكلتا قب�ستيه على خا�سرتها. وبعد ربع �ساعة من �لزمان �أمرتها �ل�سيدة �أوبان 

باأن تغادر �لمكان.

كانت �أخت فيلي�سيتيه هذه و�أوالدها يوجدون د�ئمًا في محيط �لمطبخ، �أو في �لمنتزهات �لتي 

تقوم بها �ل�سيدة �أوبان مع طفليها وخادمتها.

�أما �سهر فيلي�سيتيه فلم يكن يظهر مع عائلته.

�أحبتهم فيلي�س������يتيه وحفظت لهم �لود في قلبها، فا�سترت لهم قم�سانًا وغطاء وفرنًا. وبالطبع 

فقد كانت �أخت فيلي�س������يتيه و�أوالدها ي�ستغلونها. هذ� �ل�سعف من فيلي�سيتيه �أغاظ �ل�سيدة �أوبان 

و��س������تثارها. فهي لم تكن تحب زو�ل �لكلفة و�نتفاء �للياقات لدى �بن �أخت فيلي�س������يتيه، ذلك باأنه 

كان يخاطب �بنها ب�سيغة �لمفرد �لتي تناأى عن �لر�سميات و�للياقات.

وبما �أن فرجيني كان ينتابها �ل�س������عال، ولم يكن �لف�س������ل مالئمًا ل�سحتها، فقد قفلت �ل�سيدة 

وبان عائدة �إلى بون لوفيك.
�أ

�أر�س������د �ل�سيد بوريه �ل�سيدة �أوبان ب�ساأن �ختيار �لمدر�سة �لف�سلى البنها بول فقد ن�سح لها 

ر�سلت �إليها �بنها بول، وودع هذ� �أمه ب�سجاعة ورباطة 
باأن مدر�سة مدينة »كان« هي �لف�سلى، فاأ

�ض حين مغادرته �لبيت �إليها ر��سيًا بالعي�ض في بيت ال يخلو من رفاق وزمالء.
جاأ
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ن ذلك �سيء ال بد منه وال خيار لها فيه. وكان  و�أذعنت �ل�سيدة �أوبان لوجود �بنها بعيدً� عنها الأ

تفكير فرجيني في غياب �أخيها عن بيت �أبويه، يتال�سى وي�سعف �سيئًا ف�سيئًا.

�أما فيلي�سيتيه فقد �أ�سفت الفتقادها ما كان يحدثه بول من �سو�ساء، و�سعرت بالفر�غ ب�سبب 

غيابه وتو�ريه عن حياتها. ولكنها �عتادت و�ألفت عماًل جديدً� وجدت فيه ما فاتها من ت�سلية وعز�ء 

خته �ل�سغيرة فرجيني �إلى �لكني�سة لتاأخذ درو�سًا في �لديانة 
ب�سبب غياب بول فقد كانت تر�فق �أ

�لم�سيحية.     

-3-

كانت فيلي�س������يتيه تر�س������م عند باب �لكني�سة �إ�سارة �ل�س������ليب، ثم تتقدم �سائرة تحت �ل�سقف 

�لمرتفع، بين �س������ف مزدوج من �لمقاعد. ثم تفتح �لمقعد �لمخ�س�ض لل�سيدة �أوبان وتجل�ض عليه 

�سياء. مجيلة نظرها في من حولها وما حولها من �لنا�ض و�الأ

كان �ل�س������بيان يجل�س������ون عن �ليمين، و�لبنات عن �لي�س������ار على �لمقاعد �لمخ�س�سة لجوقة 

�لمن�س������دين في �س������در �لكني�س������ة، في حين �لكاهن يقف بالقرب من �لمكان �لمخ�س�ض للترتيل. 

وعلى �إحدى �لو�جهات �لزجاجية من محر�ب �سدر �لكني�سة تجد �سورة تمثل �لروح �لقد�ض فوق 

�ل�س������يدة �لعذر�ء، في حين تمثل �أخرى �ل�س������يدة �لعذر�ء ر�كعة �أمام �لطفل ي�سوع. وتبدو تماثيل 

خ�سبية خلف بيت �لقربان تمثل مار ميخائيل وهو يجندل �لتنين وي�سرعه.

مر قدم �لكاهن نبذة مخت�س������رة ولمحة موجزة عن �لكت������اب �لمقد�ض. وعبر ذلك  ف������ي بادئ �الأ

�ل�س������رد �لموجز وفي ظل ذلك �ل�س������رح �لذي كان يق������وم به �لكاهن، كانت فيلي�س������يتيه تظن �أنها 

ترى �لجنة و�لطوفان، وبرج بابل، ومدنًا م�س������تعلة بالنار، و�س������عوبًا تموت، و�أوثانًا معبودة تهوي 

على،  وتتحطم، فاحتفظت من هذ� �ل�سرح �لذي بهرها ب�سيء و�حد هو �الحتر�م و�الإجالل للعلي �الأ

ثناء �إ�سغائها للموعظة �لتي تحدثت عن �آالم �ل�سيد �لم�سيح. 
و�لخ�س������ية من غ�سبه. ثم بكت في �أ

وكانت تحدث نف�س������ها وتطرح عليها �أ�سئلة متعددة، كانت تقول لنف�سها: لماذ� �سلبوه؟ وهو �لذي 
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طفال ويطعم �لنا�ض، ويبرئ �لمكفوفين! وهو �لذي �أر�د �أن يولد و�س������ط �لم�س������اكين  كان يحب �الأ

�سياء  وفي مذود زريبة، تلطفًا منه وكرمًا! فمو��سم �لبذ�ر، ومو��سم �لح�ساد، و�لمعا�سر، وكل �الأ

نجيل عنها، كل ذلك كان موجودً� في حياة فيلي�س������يتيه، تعاي�سه وتاأن�ض  لوفة و�لتي يتحدث �الإ
�لماأ

�س������ياء نف�سها طاهرة مقد�سة. وقد  له، و�إن مجرد ورود ��س������مها في �لكتاب �لمقد�ض جعل هذه �الأ

نجيل، كما �أحبت  حب������ت �لحمل �لمذكور في �الإ
نها �أ عظم، وما ذلك �إال الأ

�أحب������ت �لحمالن بحنان �أ

�لحمام من �أجل �لروح �لقد�ض.

�متنع عليها ت�سور �سخ�ض �لروح �لقد�ض، ذلك باأنه لم يكن طيرً� فح�سب، بل كان نارً� �أي�سًا، 

و�أحيانًا ريحًا عا�س������فة عاتية. وربما نوره هو �لذي يحوم لياًل على �س������فاف �لم�ستنقعات، ونف�سه 

هو �لذي يدفع �ل�سحب في �لف�ساء، و�سوته هو �لذي يجعل �أ�سو�ت �لنو�قي�ض رخيمة مثل �أنغام 

�لمو�سيقا.

وق������د لبثت في حالة من �لعبادة ت�س������تمتع ببرودة �لجدر�ن وهدوء �لكني�س������ة �أما فيما يخت�ض 

بالعقائد، فلم تكن تفهم منها �سيئًا، بل �إنها تحاول �أن تفهم منها �سيئًا.

والد ين�س������دون ما قاله ويرددونه. �أما فيلي�س������يتيه فكانت ت�ست�سلم  كان �لكاهن يلقي عظته، و�الأ

ثناء للنوم، ثم ت�ستيقظ فجاأة على وقع نعال �لتالميذ. في تلك �الأ

بهذه �لطريقة، ومن فرط ما �س������معت درو�ض �لتعليم �لديني، تعلمت طقو�ض �لديانة �لم�سيحية. 

�إذ �إن ثقافتها �لدينية كانت مهملة في �أثناء مرحلة �ل�سبا. ومنذ ذلك �لحين �أ�سبحت تقلد فرجيني 

في �ل�سعائر �لدينية �لتي توؤديها، فت�سوم مثلها وتعترف معها.

ولى  ولمنا�س������بة �الحتفال بخمي�ض �لج�سد، �أقامت فيلي�سيتيه مع فرجيني مذبحًا. فالمناولة �الأ

مها �إدخال �لحذ�ء 
كان������ت تعذبه������ا قبل �أن تقوم بها فقد قامت بحركات بقدميها في �أثناء محاولة �أ

فيهما. كذلك فعلت من �أجل �لم�س������بحة و�لكتاب و�لقفاز�ت، ولكم �سعرت طو�ل مدة �لقد��ض بالغم 

و�ل�سيق. وكان �ل�سيد بوريه يحجب عنها �إحدى زو�يا جوقة �لمرتلين.

كاليل �لبي�س������اء فوق  خرى �لمقابلة تمامًا جمع غفير من �لعذ�رى �لمكلالت باالأ وفي �لجهة �الأ

مالء�تهن �لم�سدالت. منظر غاية في �لروعة و�لجالل، ي�سبه ببيا�سه ونقائه حقاًل من �لثلج.
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لقد تعرفت فيلي�سيتيه عن بعد على �ل�سغيرة �لعزيزة فرجيني، بعنقها �لذي بد� �أجمل و�أظرف من 

�أي وقت م�سى، وعرفتها بهيئتها �لخا�سعة �لمتاأملة. وقرع �لجر�ض فتطاأطاأت �لروؤو�ض وعم �ل�سمت.

له. ثم بد�أ ��ستعر��ض  ن�سد �لمن�سدون و�لجمهور ن�سيد �لحمل �الإ
رغن �ل�سادحة �أ وعلى �أنغام �الأ

�ل�س������بية، ونه�س������ت �لفتيات بعدهم ليقمن با�ستعر��سهن. فقد كن ي�س������رن نحو �لمذبح �لم�سيء 

ولى منه باأيديهن �لمت�سابكة. ثم يتناولن خبز  بخطو�تهن �لمنتظمة �لموقعة، ويركعن على �لدرجة �الأ

خيرً� �إلى م�سالهن ح�سب �لترتيب عينه.
�لذبيحة و�حدة و�حدة، ويعدن �أ

وحينما جاء دور فرجيني لتتناول خبز �لذبيحة، �نحنت فيلي�س������يتيه لروؤيتها. وعبر �لت�سور�ت 

�لتي تتفجر من �لحنان، خيل �إلى فيلي�س������يتيه �أنها هي نف�س������ها فرجيني، فوجهها �س������ار وجهًا 

لفرجيني وثوبها �أ�س������بح ينا�س������ب قيا�ض ج�س������م فرجيني وقلب هذه �ل�سغيرة ينب�ض في �سدرها 

هي.

وحينما فتحت �ل�س������غيرة فمها م�س������دلة �أجفانها، في هذه �للحظة بال������ذ�ت كادت �أن تقع في 

غيبوبة.

في �ساعة مبكرة من �سباح �ليوم �لتالي، ذهبت �إلى �لمكان �لذي يلب�ض فيه �لرهبان �أثو�بهم، 

متعة �لمقد�س������ة، ذهبت �إلى هناك كي تتناول �أمام �لكاهن، فتناولت ب�س������عور من 
ي �إلى خز�نة �الأ

�أ

�لورع و�لتقى، ولكنها لم تذق فيه من �لنعيم ما ذ�قته من قبل.

ن ت�سنع من �بنتها �إن�سانة كاملة. وبما �أن �ل�سيد غويو لم يكن في 
كانت �ل�سيدة �أوبان تريد �أ

نكليزية وال �لمو�سيقا، فقد عزمت على و�سعها في مدر�سة د�خلية تابعة  ن يعلمها �للغة �الإ
و�سعه �أ

. لم تعتر�ض �لطفلة فرجيني على هذ�. ولكن فيلي�سيتيه تنهدت حينما 
)5(
لعائلة �أور�س������وليه دونفلور

وجدت �أن �ل�سيدة �أوبان قا�سية �لقلب، باردة �لعو�طف. ثم فكرت �أنه ربما كان لمعلمتها �لحق في 

�سياء تتجاوز �سالحياتها وتقع خارج د�ئرة خبر�تها. ذلك، فتلك �الأ

ثاث، فترجلت منها ر�هبة جاءت  يام، وقفت �أمام باب �لمنزل عربة خيل لنق������ل �الأ ف������ي �أحد �الأ

خذ فرجيني �إلى �لمدر�سة �لد�خلية �لتي عزمت و�لدتها على �إدخالها �إياها. فرفعت فيلي�سيتيه 
لتاأ

حقائبها �إلى �لطبقة �لعلوية منها، ونقلت تو�س������ياتها �إلى �لحوذي، ثم و�سعت في �ل�سندوق �ستة 

جا�ض مع طاقة من �أزهار �لبنف�س������ج.  نو�ع من �لمربيات، ودزينة من �الإ
نية �لمحتوية على �أ من �الآ
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خي������رة من مغادرة فرجيني منزل و�لديها ��ست�س������لمت لعو�طفها و�أخذت تنتحب،  وف������ي �للحظة �الأ

فعانقت �أمها �لتي كانت تقبلها عند جبهتها قائلة: »ت�سجعي! ت�سجعي!«. ثم رفع �لموطئ و�نطلقت 

غماء. وبان باالإ
�لعربة. وعندئذ �أ�سيبت �ل�سيدة �أ

وحي������ن حلول �لم�س������اء جاء جميع �أ�س������دقائها يزورونها حتى يخففو� عنه������ا بع�ض ما تجده 

لم و�للوعة لفر�ق �بنتها. كما ز�رتها عائلة لورمو، و�ل�س������يدة ال�س������ابتو�، و�آن�سات من عائلة  من �الأ

رو�سفوي، و�ل�سيد دوهوبفيل، و�ل�سيد بوريه.

مر. ولكنها كانت تتلقى منها  يالم في بد�ية �الأ �سد �الإ
كان حرمان �ل�سيدة �أوبان �بنتها موؤلمًا �أ

جوبة  �س������بوع تكتب هي البنتها �الأ يام �لباقية من �الأ �س������بوع �لو�حد. وفي �الأ ثالث ر�س������ائل في �الأ

عليها. كما كانت تتجول في حديقتها وتقر�أ ما تي�سر لها �أن تقر�أ.

بهذه �لطريقة كانت �ل�سيدة �أوبان تمالأ فر�غها.

وتدخل فيلي�س������يتيه في �ل�سباح كالمعتاد، �إلى غرفة �لطفلة فرجيني، وتلقي نظر�تها �لمتاألمة 

على جدر�نها، �أما �لذي كان يمالأ نف�س������ها ماللة و�س������اآمة فهو �أنها لم تعد ت�سرح �سعر فرجيني، 

�أو تربط لها حذ�ءها، �أو تطوي غطاء �س������ريرها �لجانبي �ساعة نومها. كذلك �أ�سجرها �أنها لم تعد 

تكتحل عيناها بروؤية وجهها �للطيف، ولم تعد تم�س������ك بيدها كما كانت تفعل من قبل كلما ذهبت 

و�إياها في �ساأن من �سوؤونها.

وحاولت فيلي�سيتيه �أن تتعاطى �سغل �لتخريمات في �أوقات فر�غها.

كانت �أناملها �لتي تعوزها �لر�س������اقة، تقطع �لخيط في كل مرة. ولم تكن لتر�سى ب�سيء. فقد 

طار �لنوم من عينيها »وحفر فيها �لزمن �أخاديده«، ح�س������ب تعبيرها هي. وكي ت�سري عن نف�سها 

ذن في �أن ت�ستقبل �بن �سقيقتها فيكتور. طلبت �الإ

حد بعد �لقد��������ض. كان خّد�ه متوردين، و�س������دره عاريًا،  و�س������ار يزورها. كان ياأت������ي يوم �الأ

وتت�سوع منه ر�ئحة �لبرية �لتي مر بها وهو في طريقه �إلى بون لوفيك ليرى خالته فيلي�سيتيه.

وفي �لحال ت�س������ع �لمائدة، وتتناول طعام �لغد�ء مع �بن �أختها، حيث يجل�س������ان وجهًا لوجه. 

وفي حين تقتر على نف�س������ها في طعامها لتوفر منه ما تي�سر توفيره تترع معدته �إلى حد ي�ست�سلم 
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معه للنوم في �لنهاية. ثم توقظه عند �س������الة »�ل�س������تار« فتنظف بنطلونه بالفر�ساة، وتعقد له ربطة 

مهات  عنقه، وتذهب معه �إلى �لكني�س������ة م�س������تندة �إلى ذر�عه، وهي ت�سير في زهو وفخار كزهو �الأ

�سمر �أم �سيئًا من  وفخارهن. وكان و�لد�ه يكلفانه �أن ياأخذ �سيئًا ما، �سو�ء �أكان علبة من �ل�سكر �الأ

حيانًا كانا يكلفانه حتى �لح�سول على �لمال �إن ��ستطاع.
�ل�سابون، �أم �سر�بًا م�سكرً�، و�أ

وقد كان ياأخذ معه �أ�س������ماله �لبالية لترتقها له خالته �لتي تر�س������ى بهذ� �لعمل. وقد غمرتها 

ن ذلك ي�سطره �إلى �لمجيء، فيكون ذلك فر�سة �سانحة لها فتكحل عيناها 
نها وجدت �أ �ل�سعادة الأ

بروؤيته.

وفي �سهر �آب في �أثناء �لعطلة �لكبرى؛ �أخذه و�لده في رحلة بحرية. وكانت عودة �لطفلين بول 

وفرجيني �إلى منزلهما في �أثناء �لعطلة �ل�سيفية تخفف عن فيلي�سيتيه ما تجد.

هو�ء. �أما فرجيني فقد تجاوزت �ل�سن �لتي ت�سمح  طو�ر، متقلب �الأ ولكن بول �أ�سبح غريب �الأ

بمخاطبتها في �س������يغة �لمفرد، وذلك ما �أوجد بينها وبين �لخادمة فيلي�س������يتيه حرجًا لم تجد منه 

مخرجًا.

وقد �س������افر فيكتور على �لتو�لي �إلى بلدة مورليه، ث������م �إلى دونكرك، فاإلى بر�يتون وفي طريق 

ولى كانت  عودت������ه م������ن كل هذه �لمناطق كان يحمل معه �إلى خالته هدية من �لهد�يا. ففي �لمرة �الأ

هدى �إليها فنجانًا للقهوة، �أما في �لمرة �لثالثة فقد �أهدى 
هديته �إليها علبة م�سدفة، وفي �لثانية �أ

باريز. �إليها تمثااًل م�سنوعًا من خبز �الأ

�سبح فيكتور و�سيمًا، و�عتدلت قامته، ثم �إن �ساربيه �أخذ� بالظهور قلياًل، �أما عيناه فيبدو 
لقد �أ

فيهما �ل�س������دق و�س������المة �لطوية- �إنه يعتمر قبعة من �لجلد �سغيرة فيردها �إلى �لخلف كالطيار. 

وقد كان فيكتور ي�س������لي خالته باأن يق�ض عليها ق�س�س������ًا ت�س������وبها �ألفاظ ي�ستعملها �لبحارة في 

حديثهم.

ح فيكتور باأنه  ثنين �لمو�فق للر�بع ع�س������ر من �سهر تموز  )1819م(، �سرَّ يام �الإ
وفي يوم من �أ

�سيقوم برحلة بحرية طويلة. وفي ليلة ما بعد �ليوم �لتالي �سافر على متن �ل�سفينة هونفلور ليلتحق 

ب�سفينته �لتي كانت �ستبحر من ميناء �لهافر بعد مّدة وجيزة من �لزمان. ولربما ��ستغرقت رحلته 

تلك عامين كاملين.
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و�إن ت�سّور فيلي�سيتيه لهذه �لمدة �لطويلة مالأ نف�سها همًا وغمًا.

ربعاء، �نتعلت فيلي�س������يتيه حذ�ءه������ا كي تودع �بن �أختها فيكتور و�س������ارت تطوي  وم�س������اء �الأ

ربعة فر��سخ في طريقها �إلى هونفلور.
�لم�سافات طيًا، فقطعت م�سافة �أ

وحينما و�سلت فيلي�سيتيه �إلى تمثال �لم�سيح �لم�سلوب، خلت وجهتها، فاتجهت يمنة بداًل من �أن 

تتجه �إلى �لي�سار. �سارت في طريقها هذه تائهة لتجد نف�سها و�سط ور�سات �لعمل، فعادت �أدر�جها.

وقد ��سطرها �لنا�ض �لذين كانت ت�سير بالقرب منهم �إلى �أن تحث خطاها، فد�رت حول �لحو�ض 

�لغا�ض بال�س������فن، وكانت ت�س������طدم في �س������يرها بالحبال. ثم �نحدرت في هذه �لم�سيرة �ل�ساقة 

�لتائهة لترى نف�س������ها و�سط �أنو�ر مت�س������ابكة متد�خلة وظنت فيلي�سيتيه �أنها جنت وفقدت �سو�بها 

حينما خيل �إليها �أنها ترى في �ل�سماء جيادً�.

وفي نهاية �لر�سيف كانت ت�سمع �سهيل عدد من �لجياد. فقد �أثار فيها �لبحر �لذعر و�لخوف، 

حيث كانت �إحدى �لر�فعات ترفع هذه �لجياد لت�سعها في �أحد �لمر�كب �لر��سية.

كان �لم�س������افرون يتد�فعون و�سط بر�ميل ع�سير �لتفاح، و�سالل �لجبن و�أكيا�ض �لحبوب، في 

حين ت�سمع �أ�سو�ت �لدجاج وهي ت�سيح و�سط هذه �لجلبة �لعامة على ر�سيف �لميناء.

كان �لقبطان ي�س������رخ بالم�سافرين، في حين كان بحار �سغير في �لخام�سة ع�سرة من عمره 

ي�س������تند بمرفقه �إلى مقدم �ل�س������فينة غير عابئ بكل ما يجري من حوله. و�س������رخت فيلي�س������يتيه: 

نها لم تتمكن من معرفته و�س������ط ذلك �لزحام �ل�س������ديد من �لم�س������افرين. فرفع ر�أ�سه،  »فيكتور!« الأ

وهوت فيلي�س������يتيه �ساقطة �أر�سًا حينما �س������حب �لبحارة �سلم �ل�سفينة من فرط بثها وحزنها على 

فر�ق �بن �أختها �لو�سيك.

خرجت �ل�س������فينة �لتي كانت �لن�س������وة يجررنها بالحبال وهن يغنين، خرجت من �لميناء فاأخذ 

مو�ج ترتطم بمقدمتها. قف�سها يق�سق�ض في حين �الأ

و��س������تد�ر �ل�س������ر�ع، فلم يعد يرى �لمرء �أحدً� من �لم�سافرين. وكانت تبدو على �سفحة مياه 

�سفى عليها �لقمر لونًا ف�سيًا المعًا، بقعة �سود�ء تختفي رويدً� رويدً� �إلى �أن غارت 
�لبحر �لتي �أ

نظار تمامًا. وتو�رت عن �الأ
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ن تتوجه �إلى �هلل بالدعاء ر�جية �إياه �أن 
و�أر�دت فيلي�سيتيه في �أثناء مرورها من �أمام �لجلجلة �أ

ي �إن�س������ان �آخر. وظلت تدعو طوياًل 
ثير على قلبها �أكثر من �أ يحفظه، ويحوط بعنايته �ل�س������خ�ض �الأ

و�قفة، وقد تبلل وجهها بالعبر�ت، و�تجهت بعينيها �إلى �ل�سماء ر�نية �إلى �ل�سحاب.

كانت �لمدينة تغط في نوم عميق، ورجال �لجمارك يتجولون في �أقطارها و�أرجائها، في حين 

تت�ساقط �لمياه من �ل�سفينة عبر هوي�ض �لماء فيها دونما �نقطاع، م�سحوبة ب�سجة �ساخبة وكاأنها 

�أحد �ل�سالالت.

ودقت �ل�ساعة معلنة �لثانية ع�سرة عند منت�سف �لليل.

بو�بها قبل حلول �لنهار. و�إن �أي تاأخير في عودة 
فردهة �ال�س������تقبال في �لميناء ربما ال تفتح �أ

فيلي�سيتيه �إلى بون لوفيك من �ساأنه �أن يمالأ نف�ض �ل�سيدة �أوبان �سخطًا وغيظًا.

مو�ج  ن يق�سي �إذن �ل�س������هور �لطو�ل على متن �ل�سفينة وو�سط �الأ
كان على ذلك �لم�س������كين �أ

�لمتالطمة. و�إن رحالت فيكتور �ل�سابقة لهذه �لرحلة لم تكن لتثير خوف فيلي�سيتيه.

كان �لم�سافر يذهب �إلى �إنكلتر� �أو مقاطعة بريطانيا ثم يعود منهما. لكن �أمريكا و�لم�ستعمر�ت 

ر�سية، وعلى �لطرف  و�لجزر، جميع هذه �لمناطق بالد نائية تقع في �أجز�ء غير �آمنة من �لكرة �الأ

خر من �لعالم. �الآ

منذ ذلك �لوقت �أخذت فيلي�سيتيه تفكر في �بن �أختها دون �سو�ه ممن �أحبت من �سائر �لب�سر. 

يام �لم�سم�س������ة كان������ت تقلق عليه من �لظماأ وحينما يكون �لطق�ض عا�س������فًا تخاف عليه من  في �الأ

ردو�ز يخيل �إليها �أن 
�ل�س������و�عق، وحينما ت�سمع �سرير �لرياح �لتي تكت�سح في طريقها �ألو�ح �الأ

�بن �أختها فيكتور قد خر �س������ريعًا، و�أن هذه �لعا�س������فة نف�س������ها هي �لتي جندلته على ر�أ�ض �أحد 

بي�ض. ويخيل �إليها �أحيانًا �أخرى �أن �لوحو�ض 
�ل�س������و�ري �لمحطمة، وقد تدثر برد�ء من �لزبد �الأ

�لمفتر�سة �لكا�سرة قد �فتر�سته حينما كان يمر في �إحدى �لغابات. وما هذ� �لت�سور �إاّل م�ستوحى 

من ذكرياتها في كتاب �لجغر�فيا �لم�س������ورة. وكان يخيل �إليها �أي�س������ًا �أن فيكتور م�س������رف على 

�لهالك وهو ملقى على �ساطئ وبحر يخلو من �لب�سر، ولكن فيلي�سيتيه لم تتحدث رغم ذلك كله عن 

وهام. حو�لها �لنف�سية �لقلقة �لتي كانت ت�سور لها وتوحي �إليها كل هذه �الأ
�أ
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وكانت �ل�سيدة �أوبان تمر بمثل هذه �لحاالت �لنف�سية فين�سغل بالها على �بنتها فرجيني.

فق������د كان������ت �لر�هبات تج������دن �أن فرجيني هذه يمالأ قلبه������ا �لعطف و�لحن������ان، و�أنها مرهفة 

ح�سا�ض. فاإن �أقل �نفعال يثير �أع�سابها. وكان لز�مًا عليها �أن تترك �لبيانو. �الإ

وقد طلبت �ل�سيدة �أوبان من �لدير �أن يكون لها مر��سالت منتظمة مع �بنتها فرجيني.

وفي �س������باح يوم كانت تنتظر فيه �إحدى �لر�س������ائل من �بنتها، لم ياأِت �ساعي �لبريد، فاأخذت 

ريكة و�لنافذة. لقد عيل �س������برها وهي تنتظر �ساعي  تم�س������ي في غرفة �ال�س������تقبال مترددة بين �الأ

�لبريد �لذي لم ياأِت قط.

خبار عنها! كان ذلك حقًا �سيئًا غير طبيعي وال ماألوف! فمنذ �أربعة �أيام �نقطت �الأ

وكي تهون فيلي�سيتيه عليها وت�سري عن نف�سها قالت لها: »�أنا، يا �سيدتي، لم �أتلق �أي ر�سالة 

منذ �ستة �أ�سهر!...«.

فقالت لها �س������يدتها: »ممن لم تتلقي �أي ر�س������الة؟...«، فاأجابتها فيلي�سيتيه بهدوء: »ولكن.. من 

�بن �أختي!« فاأجابتها �سيدتها: »�آه! �بن �أختك!«.

ريكة و�لنافذة ر�فعة كتفيه������ا وكاأنها تقول  و��س������تاأنفت �ل�س������يدة �أوبان ترددها �لقلق بي������ن �الأ

فكر فيه!... ثم ما همني؟ نوتي معدم، ت�س������رفنا!... ف������ي حين �بنتي يا  لفيلي�س������يتيه: »ما كن������ت الأ

�إلهي!...«.

ت غيظًا  ن فيلي�سيتيه ر�سعت لبان �لق�سوة و�لجفاء في حياتها، �إال �أنها �متالأ
وعلى �لرغم من �أ

وبان وما تلبثت في غيظها �إال قلياًل، فن�سيت كل �سيء.
من �ل�سيدة �أ

مر  نها �إن جنت وفقدت �س������و�بها، فلن يكون ذلك باالأ
�أما �ل�س������يدة �أوبان فق������د كان يبدو لها �أ

�لخطير �إذ� ما قي�ض بابنتها. وقد كان �هتمامها يتوزع ح�سب ق�سمة عادلة بين كل من �بنها بول 

و�بنتها فرجيني، وتربط بينهما برباط قلبي و�حد.

�أخبر �ل�س������يدلي �لخادمة فيلي�سيتيه باأن �ل�سفينة �ل�س������ر�عية �لتي تقل �بن �أختها فيكتور في 

 هذ� �لخبر في �إحدى �لمجالت. وب�سبب ما ت�ستهر به هذه 
�س������فره و�س������لت �إلى هافانا، وباأنه قر�أ

�لبلدة من �للفافات �ل�س������خمة من �لتبغ، كانت فيلي�سيتيه تت�سور �أن �لنا�ض هناك ال هم لهم �سوى 
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�لتدخين، و�أن فيكتور ي�س������ير بين �لعبيد وقد لفته �س������حب كثيفة من دخان تلك �للفافات، و�أخذت 

تطرح �أ�سئلة كثيرة من مثل: »هل يقدر �لمرء �أن يعود من ذلك �لبلد عند �لحاجة عن طريق �لبر؟«. 

و»ما �لم�سافة �لتي تف�سل فيكتور عن بون لوفيك؟«.

وكي تح�سل على �أجوبة، طرحتها على �ل�سيد بوريه. فتناول هذ� دفتر �لخر�ئط و�سرع ي�سرح 

لها عبر خطوط �لطول ما طرحته من ت�س������اوؤالت. وقد �رت�سمت على ثغره �بت�سامة مدعية حيال ما 

�أ�ساب فيلي�سيتيه من ده�سة وذهول.

خيرً� بحمالة قلمه �إلى نقطة �سود�ء �سمن بقعة بي�ساوية �ل�سكل ال تكاد ترى بالعين 
و�أ�س������ار �أ

�لمجردة �أو تدرك.

و�أ�ساف قائاًل لفيلي�سيتيه »�نظري«، فانحنت على �لخريطة تحدق حيث �أ�سار.

كانت تلك �ل�س������بكة �لملونة من �لخطوط ترهق نظرها دون �أن تفيدها علمًا باأي �س������يء، في 

حين طلب �إليها �ل�س������يد بوريه �أن تف�سح عما يزعجها، فرجته �أن يدلها على �لبيت �لذي ي�سكن 

فيه فيكتور. فرفع بوريه يديه �إلى �أنفه وعط�ض، ثم �س������حك �س������حكًا عظيمًا، ذلك باأن مثل هذه 

�لبر�ءة كان مدعاة لفرحه وحبوره. ولم تكن فيلي�س������يتيه تفهم ذلك �أو تدرك له �س������ببًا. فقد كان 

ذكاوؤه محددً� �إلى درجة كبيرة، ذلك باأنها ربما كانت تتوقع �أن ترى �س������ورة �بن �أختها نف�س������ها 

على �لخريطة.

وكان قد م�سى على ذلك خم�سة ع�سر يومًا حينما دخل لييبار �إلى �لمطبخ و�سلمها ر�سالة من 

نها لم تكن تعرف �لقر�ءة. ت فيلي�سيتيه �إلى �سيدتها كي تقر�أها لها الأ
و�لد فيكتور. فلجاأ

كانت �ل�سيدة �أوبان تعد زرد�ت كنزة �سوف، فو�سعت هذه جانبًا، ثم ف�ست �لر�سالة و�نتف�ست 

قائلة فيلي�س������يتيه ب�سوت خفي�ض وهي تحدجها بنظر�ت عميقة: »�إنها م�سيبة ُيزف خبرها �إليك... 

�بن �أختك«.

لقد مات فيكتور، ولم تذكر �لر�س������الة �أي تفا�س������يل �أخرى فوقعت فيلي�سيتيه على �لكر�سي من 

هول �لمفاجاأة ووقع �ل�سدمة، و�أطبقت جفنيها �للذين �أ�سبح لونهما بلون �لورد في �لحال، وكانت 

تردد بين حين و�آخر قولها: »�أيها �لولد �ل�سغير �لم�سكين! �أيها �لولد �ل�سغير �لم�سكين!«، كانت 

�س������ها و�رتخت يد�ها وجمدت عيناها. فنظ������ر �إليها لييبار مليًا 
ت������ردد هذه �لعبارة وقد طاأطاأت ر�أ

م�سعدً� �آهات حرى، في حين �ل�سيدة �أوبان ترتجف قلياًل.
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ن تذهب �إلى تروفيل كي تقابل �أختها هناك. 
وعر�ست هذه على خادمتها �لمفجوعة فيلي�سيتيه �أ

فردت فيلي�سيتيه باإ�سارة من يدها تعبر من خاللها عن عدم رغبتها في ذلك.

و�س������اد �لمكان هدوء تام. ثم ر�أى لييبار �أنه من �لمنا�سب �أن ين�سحب من هذ� �لموقف، فقالت 

همية له بالن�سبة �إليهم«.
فيلي�سيتيه: »هذ� �سيء ال �أ

بر �لطويلة من على طاولة �لعمل. خذت ترفع �الإ
وطاأطاأت ر�أ�سها من جديد، و�أ

ومرت ن�س������وة في فناء �لبيت يحملن نقالة يقطر منها ماء ير�س������ح من ثياب مغ�س������ولة. وحينما 

ر�أتهن فيلي�س������يتيه من زجاج �لنافذة، تذكرت غ�س������يلها �لذي ن�سحته في �لم�ساء و�لذي ينبغي �أن 

تنظفه في ذلك �ليوم، فخرجت من �لبيت لتقوم بهذ� �لعمل.

كان �للوح �لخ�س������بي و�لبرميل �للذ�ن ت�ستعملهما في غ�س������لها للثياب، على �ساطئ نهر توك، 

فاألقت فيلي�سيتيه �سرة من �لقم�سان على �سفة ذلك �لنهر، ثم رفعت كميها و�أخذت �لق�سيب �لذي 

تحرك به غ�سيلها وبد�أت عملية �لغ�سل.

كانت �ل�سربات �لقوية من ق�سيبها ت�سمع في كل �لب�ساتين �لو�قعة بجو�ر ذلك �لمكان. وكانت 

�لحقول مقفرة، و�لرياح تحرك مياه �لنهر.

ع�ساب كثيفة �إلى �لنهر فغمرتها مياهه، وبدت كاأنها �سعور 
ومن على م�سافة غير بعيدة تدلت �أ

تدلت من روؤو�ض تحملها جثث هامدة طافية على �سطح �لماء.

لم على فقد�ن �بن �أختها فيكتور. لكنها بقيت محافظة على  كظمت فيلي�س������يتيه �س������عورها باالأ

�سها �إلى �أن حل �لم�ساء. كانت ت�سترخي في غرفتها لتنام منبطحة على بطنها وقد د�ست 
رباطة جاأ

وجهها في �لو�سادة وو�سعت قب�ستيها على �سدغيها.

وبعد م�س������ي وقت طويل جدً� عرفت فيلي�س������يتيه مالب�س������ات وفاة �بن �أختها من �لقبطان عينه 

�لذي كان م�سوؤواًل عن فيكتور.

ج������ل �إجر�ء �لفحو�س������ات �لالزمة على �لحمى 
�قت�س������د فيكتور كثيرً� في �لم�ست�س������فى من �أ

�ل�سفر�ء. وكان ي�سرف على عالجه �أربعة �أطباء في �آن معًا. وتوفي فيكتور في �لحال، فقال رئي�ض 

�لفريق �لطبي في �لم�ست�سفى: »هذه �سحية �أخرى تذهب ب�سبب هذ� �لمر�ض!«.

كان �أهل فيكتور يعاملونه د�ئمًا بكثير من �لق�س������وة. وكانت خالته تف�س������ل �أاّل تر�هم. وهم من 
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ا ت�س������لبًا وق�س������وة  ن، وذلك �إما �س������هوً� و�إهمااًل، و�إمَّ
جهتهم لم يقومو� باأي مبادرة في هذ� �ل�س������اأ

وكالهما من �سيم �لبوؤ�ساء �لمعدمين.

كانت فرجيني ت�س������عف �سيئًا ف�سيئًا. فقد كانت ت�سعر ب�سيق في �سدرها، وت�سيبها �لحمى 

ب�س������كل د�ئم، وينتابها �ل�سعال، �إ�سافة �إلى �لبقع �لجلدية �لتي ظهرت على وجنتيها و�لتي كانت 

ت�سير �إلى وجود مر�ض د�خلي.

وكان �لطبيب بوبار قد ن�سح لها باأن تقيم في �لريف، فعزمت �ل�سيدة �أوبان على �النتقال بها 

ف������ورً� �إلى �لبيت �لريفي بعيدة عن مناخ بون لوفيك. و�تفقت مع موؤجر لل�س������يار�ت على �أن ياأخذ 

فرجيني كل ثالثاء �إلى �لدير.

ى منها نهر �ل�سين. وكانت فرجيني تتنزه في هذه �ل�سعبة من �لنهر 
َ
ففي حديقة �لبيت �سرفة ُير

فتطاأ قدماها �أور�ق �لكرمة �لمت�ساقطة على �سفته.

ومر�ت كانت تحملها �أ�سعة �ل�سم�ض �لمت�سللة عبر �لغيوم على �أن تطرف بعينيها عند روؤيتها 

للمر�كب �ل�سر�عية �لتي تتر�ءى لها من بعيد.

فق برمته بدءً� من ق�س������ر تانكار قبل. وحتى �لمنار�ت �لقائمة في  مر حينما ترى �الأ كذل������ك �الأ

ميناء �لهافر. وبعد ذلك تاأخذ ق�سطًا من �لر�حة فتجل�ض تحت �لعرز�ل �لقائم هناك.

كانت و�لدتها �ل�س������يدة �أوبان قد ح�س������لت على برميل من نبيذ ماالغا �لممتاز، ف�س������ربت منه 

مقد�رً� �سئياًل جدً� �ساخرة من فكرة �حتمال ترنحها من �ل�سكر، و��ستعادت همتها ون�ساطها.

و�ن�سرم �لخريف في هدوء و�سالم. في حين فيلي�سيتيه تطمئن �ل�سيدة �أوبان وتخفف من قلقها 

على �بنتها. لكنها، وهي في طريقها ذ�ت م�ساء �إلى �لمنطقة �لمجاورة لت�ستري ما يلزم من حاجات، 

�سادفت عربة �ل�سيد بوبار متوقفة �أمام �لباب، فانطلق هذ� �لطبيب نحو بهو �لبيت في حين �ل�سيدة 

�أوبان تعقد ربطة قبعتها، فقالت له: »ناولني �لمدفاأة ومحفظة �لنقود و�لقفاز�ت، �أ�سرع!«.

ثم قالت له �إن فرجيني تعاني من نزلة �سدرية، ويمكن �أن تكون حالتها ميوؤو�سًا منها. فاأجابها 

�لطبيب بقوله: »ال، لي�ض بعد!«.

وبان و�بنتها �إلى �لعربة، في حين كتل �لثلج تت�ساقط مدومة محومة. وكان 
و�سعدت �ل�سيدة �أ

دنى من �إرخائه �سدوله. �أما �لطق�ض فقد كان باردً� جدً�.
�لليل قاب قو�سين �أو �أ
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�سرعت فيلي�سيتيه �إلى �لكني�سة لتوقد فيها �سمعة، ثم جرت ور�ء �لعربة فاأدركتها بعد �ساعة 
و�أ

م������ن �لزمان، فقفزت �إلى �لمقعد �لخلفي وجل�س������ت على جد�ئله، ف������اإذ� بخاطر يخطر لها فتحدث 

نف�سها قائلة: »�إن �لبهو لم يغلق! فلو دخل �إليه �لل�سو�ض، ماذ� يكون موقفي؟«.

قالت ذلك في نف�سها ونزلت من �لعربة.

ومن������ذ فجر �ليوم �لتالي ق�س������دت �إلى �لطبيب �لذي عاد �إل������ى �لريف، ثم بقيت مالزمة للفندق 

نا�سًا مجهولين �سيحملون �إليها ر�سالة من �لر�سائل.
معتقدة �أن �أ

مر ركبت عربة قا�سدة »ليزبو« في �ساعة مبكرة من �لنهار. وفي نهاية �الأ

زقة �لمتعرجة. وفي و�س������ط هذ� �لزقاق تناهت �إلى �س������مع 
كان �لدي������ر يقع في �آخ������ر �أحد �الأ

فيلي�سيتيه �أ�سو�ت غريبة، و�سمعت �لناقو�ض يقرع قرعًا حزينًا، وكاأنه يعلن موت و�حد من �لنا�ض. 

ففكرت وقالت في نف�سها: »هذ� �لقرع �لحزين لي�ض له عالقة بنا بل ب�سو�نا من �لنا�ض«.

ف�س������حبت فيلي�س������يتيه بعنف مقرعة �لباب. وبعد ب�سع دقائق �سمع �سوت �سخ�ض يجر نعاله، 

و�ن�سق �لباب قلياًل فظهرت من خلفه �إحدى �لر�هبات، فقالت وقد بدت على وجهها �إمار�ت �لند�مة 

و�ن�س������حاق �لقلب: »توفيت قبل قليل«. وفي �لوقت نف�س������ه ت�ساعفت دقات ناقو�ض �لقدي�ض ليونار 

�لتي تبث �لحزن و�لحد�د. وو�س������لت فيلي�سيتيه �إلى �لطابق �لثاني، فر�أت، وهي ال تز�ل عند عتبة 

�لباب، فرجيني ممددة على ظهرها، ويد�ها م�سمومتان �إلى بع�سهما، فاغرة فاها، في حين تطرح 

�سها �إلى �لور�ء يعلوه �سليب �أ�سود قائم بين �ل�ستائر �لجامدة �لتي كانت �أقل �سفرة من وجه 
ر�أ

نها ح�سرجة �إن�سان 
فرجيني. وكانت �ل�س������يدة �أوبان �لجال�سة عند �أ�سفل �ل�سرير تطلق زفر�ت كاأ

خيرة على فر��ض �لموت. يلفظ �أنفا�سه �الأ

وكانت رئي�س������ة �لدير و�قفة في �لجهة �ليمنى من �لغرفة بينما ثالثة �س������معد�نات على �لخز�نة 

�ل�س������غيرة تر�سم بقعًا حمر�ء. وكان �ل�س������باب ي�سفي على �لنو�فذ لونًا ف�س������يًا نا�سعًا. ونقلت 

وبان �إلى مكان �آخر بعيدً� عن �لغرفة �لحزينة.
�لر�هبات �ل�سيدة �أ

ولم تترك فيلي�س������يتيه �لطفلة �لم�سجاة على فر��ض �لموت، بل مكثت معها ليلتين كاملتين. وقد 

دعية عينها و�ل�س������لو�ت نف�سها �لتي رددتها من قبل. كما كانت تر�ض �لماء �لمبارك على  كانت �الأ

غطية، ثم تعود لتجل�ض فتتاأملها وتتفر�ض في وجهها. �الأ
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�س������فر، و�أن �س������فتيها �أ�سبحتا  ولى الحظت �أن وجهها ��س������طبغ باللون �الأ وفي نهاية �لليلة �الأ

زرقاوين، و�أنفها �نقب�ض، وعينيها غارتا. فقبلتها مر�ت كثيرة.

وما كان لفيلي�سيتيه �أن تعتريها �لده�سة �لعظيمة لو �أن فرجيني عادت وفتحت عينيها. بالن�سبة 

مور هو �س������يء ب�س������يط جدً�. فقد لب�ست  �إلى نفو�ض من مثل نف�ض فيلي�س������يتيه، فاإن �لخارق من �الأ

ثيابها، ولفت �ل�س������غيرة في �أكفانها، ثم و�س������عتها في نع�س������ها وو�س������عت تاجًا على ر�أ�سها بعد 

�س������قر �لذي كان طوله غير عادي بالن�سبة �إلى �سنها، فق�ست 
�أن ب�س������طت لها �سعرها ذ� �للون �الأ

فيلي�سيتيه منه خ�سلة كبيرة ود�ست ن�سفها في �سدرها عازمة �أاّل تم�سها �أبدً�.

عيد جثمان �ل�س������غيرة فرجيني �إلى بون لوفيك ح�سب رغبة �ل�سيدة �أوبان �لتي كانت ت�سير 
و�أ

ور�ء �لنع�ض �لمحمول على عربة مغلقة.

رباع �ل�ساعة للو�سول �إلى 
وبعد �لقد��ض �لذي �أقيم عن روحها كان قد بقي من �لوقت ثالثة �أ

�لمقبرة.

كان بول ي�س������ير على ر�أ�ض �لم�س������يعين منتحبًا، في حين ي�سير �ل�سيد بوريه في �لموؤخرة. ثم 

ياأتي �لوجهاء من �ل�سكان، فالن�ساء �للو�تي يرتدين �لعباء�ت �ل�سود�ء، و�أخيرً� فيلي�سيتيه.

كر�م �لذي ت�سهده  ن تكرمه كل ذلك �الإ
كانت هذه تفكر في �بن �أختها فيكتور �لذي لم ت�ستطع �أ

ن بعينيها �الثنتين مما �س������بب لها مزيدً� من �لحزن وكاأنها دفنت هي نف�س������ها مع فرجيني في  �الآ

قبر و�حد من فرط ما �نتابها منه.

نه خيل  ها �لغيظ و�لغ�سب على �هلل الأ ولى مالأ لقد كان ياأ�ض �ل�سيدة �أوبان ال حد له. فللوهلة �الأ

عمال �ل�س������يئة  �إليها �أنه جار عليها باأخذه البنتها، هذه �لبنت �لبريئة �لتي لم ترتكب قط �أيًا من �الأ

و�لتي ي�سع �سميرها وقلبها طهرً� ونقاء، يفعل �هلل بها ما فعل! ال!

كانت �ل�س������يدة �أوبان تتهم نف�سها بالذنب و�لتق�س������ير، وتريد �أن تلحق بابنتها فت�سرخ معبرة 

عن �س������يقها وكربها و�سط �أحالمها �لتي �نهارت بفقدها البنتها. عقدة �لذنب هذه ناتجة من �أنها 

خذ �بنتها �إلى �لجنوب فتعر�س������ها على طبيب غير طبيبها، لعل 
كانت تعتقد �أنها كان عليها �أن تاأ

في و�سعه �أن ينقذها.

وكان ثمة �س������خ�ض يكّون لها هاج�س������ًا �أكثر من �س������و�ه هو زوجها �لذي كانت تر�ه عائدً� من 

مر باأخذ فرجيني معه،  �سفرة طويلة مرتديًا ثيابًا كثياب �لبحارة، ويقول لها وهو يبكي �إنه تلقى �الأ

ن �إيجاد ملجاأ لهما في مكان ما.
عندئذ كانا يتباحثان ب�ساأ
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وفي �إحدى �لمر�ت عادت �ل�س������يدة �أوبان من �لحديقة م�سو�سة �لنف�ض م�سطربة �لذهن. وبعد 

مام بع�سهما ال يفعالن �سيئًا �سوى �لنظر �إليها هي.
ب و�لبنت �أ قليل ظهر لها �الأ

لق������د بقيت في غرفتها جامدة هامدة مّدة طويلة ��س������تغرقت �س������هورً�، في حين خادمتها تعظها 

وتن�س������ح لها بهدوء وتوؤدة. ومن بين �لمو�عظ و�لن�سائح �لتي كانت ت�سغي �إليها �ل�سيدة �أوبان من 

خادمتها وجوب �لمحافظة على نف�س������ها بن�سيان همومها و�أحز�نها لتبقى البنها بول، وحتى البنتها 

نها ثابت �إلى نف�سها ووعيها 
في قبرها وفاء لذكر�ها ور�حة لنف�سها. فتجيب �ل�سيدة �أوبان قائلة. وكاأ

جل! �إنك ال تن�س������ينها!« وتلك �إ�سارة �إلى �لمقبرة �لتي 
بعد �س������رود وذهول: »لذكر�ها؟«، »�آه! �أجل! �أ

منعت من زيارتها منعًا باتًا، في حين كانت �لخادمة فيلي�سيتيه تق�سد �إليها في كل يوم.

وفي �ل�ساعة �لر�بعة تمامًا كانت �ل�سيدة �أوبان تمر في حو��سي �لمنزل وت�سلك طريق �ل�ساحل 

م�سعدة، ثم تفتح �لحاجز وت�سل �إلى قبر �بنتها فرجيني. كان ذلك �لقبر عبارة عن عمود رخامي 

�س������غير ذي لون وردي، وبالطة �أ�س������فله، و�سال�س������ل حديدية حوله تحيط بجنينة �سغيرة. وكانت 

جز�ء �لمزروعة من �لجنينة تختفي تحت غطاء من �لزهور. �الأ

وكانت �ل�سيدة �أوبان ت�سقي �أور�قها، وتجدد تر�بها، وتركع على ركبتها كي تقلب هذ� �لتر�ب 

ب�س������كل �أف�س������ل. فحينما تمكنت من �لمجيء لزيارة قبر �بنتها، �سعرت بانفر�ج كربتها وبنوع من 

�لعز�ء في فقد �بنتها.

عياد �لكبرى كعيد  وم�س������ت �ل�س������نون متماثلة ودون �أن ن�سجل �أي حدث جديد �سوى عودة �الأ

�لف�س������ح، وعيد �ل�س������عود، وعيد جميع �لقدي�س������ين. �إنها حو�دث د�خلية تاريخية كانت فيما بعد 

مرجعًا يرجع �إليه.

نية �لزجاجية بهو �لمنزل. وهكذ�، ففي �لعام )1825م( طلى �ثنان من باعة �الآ

وفي �لعام )1827م( كادت قطعة من �ل�سقف �أن تقتل رجاًل حين �سقوطها في فناء �لبيت. وفي 

�س������يف )1828م( قدمت �ل�سيدة �أوبان �لخبز �لمبارك. وفي هذه �لمّدة تغيب �ل�سيد بوريه، وكان 

غيابه �س������رً� غام�س������ًا، في حين �نفرط عقد من كانت تربطها بهم معرفة قديمة مثل غويو ولييبار، 

و�ل�سيدة لو�سابتو�، وروبلين، و�لعم غرومنفيل �لذي �أ�سيب منذ زمن طويل بال�سلل.
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وفي �إحدى �لليالي زف �س������ائق عربة �لبريد في بون نوفيك نباأ ثورة تموز )يوليو(. وبعد �أيام 

قليلة عين وكيل جديد للو�لي هو �لبارون دوالر �س������ونيير �لقن�سل �ل�سابق في �أمريكا و�لذي كان 

ي�سكن في بيته �إ�سافة �إلى زوجته، �مر�أة �أخيه مع بناتها �لثالث �لالئي �أ�سبحن يافعات.

خ�سر يرتدين قم�س������انًا ف�سفا�سة وكن يمتلكن عبدً�  كنت تر�هن جال�س������ات على �لع�سب �الأ

�أ�س������ود وببغاء. لقد زرن �ل�س������يدة �أوبان، ولم يفت هذه زيارتهن. وكانت فيلي�س������يتيه تر�هن حينما 

يظهرن من بعيد فتهرع �إلى �سيدتها لتخبرها بمقدمهن. ولكن �سيئًا و�حدً� كان يثير �نفعالها وهو 

نه منهك بارتياد �لحانات. ر�سائل �بنها لها. هذ� �البن لم يكن ليتخذ �أي مهنة من �لمهن الأ

هات �لحرى �لتي  خرى. و�إن �الآ
وكان������ت تدفع له ما عليه من ديون، فيرتب على نف�س������ه ديونًا �أ

كانت تطلقها �ل�سيدة �أوبان، وهي تحبك �ل�سوف بالقرب من �لنافذة، كانت تبلغ م�سامع خادمتها 

فيلي�سيتيه في �أثناء وجودها في �لمطبخ لتدير دوالب مغزلها.

كانت �ل�سيدة �أوبان وفيلي�سيتيه تتنزهان معًا على �متد�د �لم�سافة �لتي يقوم فيها عري�ض �لبيت.

�سياء �لتي يريانها من  وكانتا تتحدثان د�ئمًا عن فرجيني مت�س������ائلتين ما �إذ� كان �سيء من �الأ

�س������اأنه �أن يعجب فرجيني لو كانت على قيد �لحياة، �أو ما كان يمكن �أن تقوله في منا�س������بة ما من 

�لمنا�سبات.

فكل �أ�سيائها �ل�سغرى كانت تمالأ خز�نة حائط �سغيرة معلقة على جد�ر غرفة �لنوم �لمحتوية 

على �سريرين. وقلما كانت �ل�سيدة �أوبان تعاينها �أو تقف عندها.

وفي يوم من �أيام ف�س������ل �ل�س������يف �عتزلتها �ل�س������يدة �أوبان وتخلت عن �الهتمام بها، فطارت 

ب�سع فر��سات منها.

كانت معاطف �ل�س������غيرة �لفقيدة ت�سغل �سفًا كاماًل في �لخز�نة تحت لوح خ�سبي عليه ثالث 

طفال و�أطو�ق يعبث بها هوؤالء. لعب لالأ

لق������د �أخرجت �لو�لدة �لمفجوعة وخادمتها �لتنانير و�لقم�س������ان �لد�خلي������ة لفرجيني، وكذلك 

جو�ربها ومناديلها، �أخرجتاها كلها وفر�ستاها على �ل�سريرين �لموجودين في �لغرفة، ثم طوتاها 

مرة �أخرى.

�س������ياء وتوجه �النتباه �إلى �لبقع و�لطيات �لتي تكونت في �أثناء 
كانت �ل�س������م�ض ت�سيء هذه �الأ

�رتد�ء �ل�سغيرة فرجيني لها في حياتها.
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كان �لهو�ء الزورديًا حارً�، في حين كان �سحرور من �ل�سحارير يغرد، وكل �سيء يغو�ض في 

حالوة ما بعدها حالوة، وطالوة �أح�سن بها من طالوة.

لقد وجدنا قبعة �س������غيرة من �لمخمل، ك�س������تنائية �للون، ذ�ت وبر طويل، ولكنها وجدت وقد 

�أكلها �لعّث حتى �أتى عليها كلها. فطالبت بها فيلي�س������يتيه لنف�سها. و�سخ�ست عينا كل منهما في 

ت بالدموع، ثم فتحت �س������يدتها ذر�عيها فاألقت �لخادمة نف�س������ها لتتلقفها  خرى وقد �متالأ عيني �الأ

حز�ن �لتي وحدت  الم و�الأ هات������ان �لذر�عان؛ وتعانقت������ا عناقًا خفف عنهما ما كانتا تكابد�نه من �الآ

بينهما وجمعت قلبيهما.

نَّ 
ولى �لتي تتعانقان فيها طو�ل مدة وجودهما مع بع�س������هما، ذلك �أ كان������ت هذه هي �لمرة �الأ

�سر�ق و�الن�سر�ح. ف�سكرتها فيلي�سيتيه على ذلك  وبان كانت ذ�ت طبيعة �سود�وية عدوة لالإ
�ل�سيدة �أ

نها ت�سكر لها يدً� بي�ساء طوقت عنقها بجميلها و�إح�سانها. ومنذ ذلك �لحين �أ�سبحت 
�لعناق وكاأ

فيلي�سيتيه تكن ل�سيدتها كل محبة و�إخال�ض وتفان، كما �أ�سبحت تكن لها �حتر�مًا دينيًا.

وتنامت �سالمة قلب �لخادمة وتعاظم حنانها. فحينما ت�سمع في �ل�سارع طبول فوج من �لجي�ض 

مام �لباب حاملة �إبريقًا من ع�سير �لتفاح لت�سقي منه �لجند.
في ��ستعر��ض ع�سكري، تقف �أ

وقد عالجت �أ�سخا�س������ًا م�س������ابين بمر�ض �لكولير�، وكانت تبدي نح������و �لبولونيين كل عطف 

وعناية �إلى درجة �أن و�حدً� منهم �أعلن رغبته في �لزو�ج منها، ولكن ذلك لم يتم ب�س������بب ح�س������ول 

�س������يء �أثار غ�سب فيلي�س������يتيه. ذلك �أنها حينما كانت عائدة ذ�ت �سباح من �ل�سالة، وجدته في 

�لمطب������خ، حيث دخل �إليه وهياأ لنف�س������ه طعامًا جعل يتناوله باأع�س������اب هادئة ب������اردة. وياأتي بعد 

ب كولمي�ض، وهو رجل عجوز �رتكب �لكبائر و�لفظائع عام )1893م(. �لبولونيين �الأ

والد ينظرون �إليه خل�سة 
كان يعي�ض على �س������اطئ �لنهر فوق �أنقا�ض زريبة للخنازير. وكان �الأ

عبر �س������قوق �لجد�ر، ويقذفونه بالحجارة فت�س������تقر على ح�س������يرته. لقد كان يعتاده زكام �سديد 

با�ستمر�ر. �سعره غاية في �لطول، وجفناه حمر�و�ن كاأنهما �سعة ملتهبة من نار، بينما في ذر�عه 

بثر �أكبر من ر�أ�سه حجمًا. لقد �أعطته فيلي�سيتيه ثيابًا د�خلية وحاولت �أن تنظف له كوخه �لحقير. 

ن يكون في ذلك �إزعاج ل�سيدتها.
كانت تفكر في �أن ت�سكنه في �لمخبز دون �أ

 �لبثر كانت ت�س������مده له كل يوم وتحمل �إليه �أحيانًا �س������يئًا من �لحلوى. كما �أنها 
وحينما �نفقاأ

كانت تجل�سه في �ل�س������م�ض على كي�ض من �لق�ض حينما �لعجوز �لم�سكين، وهو يرتعد كالمقرور، 
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ي�س������كر لها �سنيعها �لطيب و�أياديها �لبي�ساء ب�سوت خبت فيه جذوة �لحياة. وكان يمد كلتا يديه 

�إليها كلما ر�آها تبتعد عنه، وكاأنه يخ�س������ى �أن ت�س������يع منه ويفقدها. وتوفي �لم�س������كين فاأو�س������ت 

�سخ�سًا ليقيم له قد��سًا من �أجل ر�حة نف�سه.

وفي ذلك �ليوم وقع لها حادث �س������عيد، ففي �س������اعة �لع�س������اء جاء �لعبد �لذي يعمل خادمًا 

عند �ل�س������يدة دوالر �سونيير مم�س������كًا بيده قف�ض �لببغاء وع�سا �لقف�ض وقفله، حاماًل بطاقة من 

ن زوجها قد رقي �إلى من�س������ب �لو�لي، فاإنهم 
�لبارونة �إلى �ل�س������يدة �أوبان تعلمها فيها �أنه بما �أ

ن تقبل �لببغاء ذكرى منها �إليها وعربونًا على 
�س������وف ي�سافرون حين حلول �لم�س������اء. ورجتها �أ

�حتر�مها لها.

لقد كان هذ� �لطائر يملك على فيلي�س������يتيه تفكيرها وخيالها منذ وقت طويل، ذلك باأنه �أتى من 

مريكا« كانت تذكرها بابن �س������قيقتها فيكتور �إلى درجة دفعتها لل�سوؤ�ل عن 
�أمريكا فهذه �لكلمة »�أ

خباره لدى �لعبد. حتى �إنها قالت في �إحدى �لمر�ت: »�إن �سيدتي هي �لتي �ست�سعد باقتناء هذ� 
�أ

�لطائر!«.

فاأعاد �لخادم ما قالته فيلي�س������يتيه على م�سمع �سيدته �لتي تخل�ست من �لببغاء بهذه �لطريقة 

نها ال ت�ستطيع �أن تاأخذها معها في �سفرها. الأ

-4-

كانت �لببغاء ت�سمى لولو. ج�سمها �أخ�سر، و�أطر�ف �أجنحتها رمادية، في حين جبهتها زرقاء، 

وحنجرتها ذهبية. ولكن هو�سًا مرهقًا يتملكها يتمثل في �أنها تع�ض �لق�سيب �لذي تقف عليه في 

قف�سها، وتنتف ري�سها، وتبعثر قاذور�تها، وتريق �لماء من �لحو�ض �ل�سغير د�خل �لقف�ض.

ن قدمتها هدية �إلى 
وبان، فما كان منها �إال �أ

لقد كانت بت�سرفاتها هذه م�سدر �إزعاج لل�سيدة �أ

فيلي�س������يتيه، فتعهدتها هذه بالتعليم �إلى �أن �أ�سبحت تردد بعد وقت ق�سير من ذلك هذه �لكلمات: 

»�سبي لذيذ! خادم، �سيد! �أحييك يا مريم!«.

ن �لببغاء لم تكن  كان مكانه������ا لدى �لباب. وكان كثير من �لنا�ض تعروهم �لده�س������ة و�لذهول الأ

ت�ستجيب لال�سم جاكو. ووجه �لغر�بة في هذ� هو �أن جميع �لببغاو�ت تدعى جاكو.
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كانو� ي�س������بهونها بالدجاجة �لرومية حينًا، وبقطعة من �لحط������ب حينًا �آخر. وكان ذلك بمنزلة 

طعنات خنجر تتلقاها فيلي�سيتيه في �سدرها.

�إنه عناد غريب ذلك �لذي تمار�س������ه لولو في ت�سرفاتها وردود فعلها؛ فاإنها تم�سك عن �لكالم 

ولى �لتي ينظر �إليها �لنا�ض فيها.
منذ �للحظة �الأ

بي������د �أنه������ا كانت تبحث عن رفيق لها يوؤن�ض في وحدتها؛ ذل������ك باأنه في حين كانت بنات عائلة 

رو�سفوي و�ل�سيد دوهو بوفيل، وزو�ر �آخرون من مثل �ل�سيدلي �أنفروي، و�ل�سيد فارين، و�لقبطان 

ماتي������و، في حين كان ه������وؤالء جميعًا يلعبون �لورق، كانت لولو ت�س������رب �لزجاج بجناحيها وتقوم 

بحركات بلغت في عنقها وهياجها حدً� جعل �لتفاهم بين �لالعبين �سربًا من �لم�ستحيل.

وكانت تبدو لها �س������ورة وجه بوريه م�س������حكة من غير �سك فما �إن تر�ه حتى تاأخذ بال�سحك 

ب������كل ما �أوتيت من قوة، وكانت قهقهاتها تتردد �أ�س������د�وؤها في فناء �لبيت، فيجل�ض �لجير�ن على 

نو�فذهم وياأخذون بال�سحك هم �أي�سًا. وكان �ل�سيد بوريه يت�سلل خفية عبر �لجد�ر حاجبًا بقبعته 

�ل�سورة �لجانبية من وجهه فيبلغ �لنهر، ثم يدخل عبر باب �لحديقة حادجًا �لببغاء بنظر�ت جامدة 

ال �أثر فيها للعطف.

وكان �أجير �لجز�ر قد نقف لولو باإ�س������بعه حينما د�س������ت ر�أ�س������ها في �سلته، ومنذ ذلك �لحين 

ن تقر�س������ه في كل مرة مم�سكة �إياه من قمي�سه. وهدد فابو باأن يلوي 
ر�حت لولو تحاول جاهدة �أ

لها عنقها مع �أنه لم يكن ذلك �ل�سخ�ض �لفظ غليظ �لقلب، على �لرغم من �لو�سم �لبارز في ذر�عيه، 

وعلى �لرغم من ندمائه ذوي �لبد�نة �لظاهرة؛ بل بالعك�ض! فاإنه كان يميل �إلى �لببغاء �إلى درجة �أنه 

�أر�د �أن يعلمها �ل�ستائم حبًا بالمرح �لذي كان طبعًا من طباعه. فو�سعتها فيلي�سيتيه في �لمطبخ 

�ساليب. خوفًا عليها من هذه �الأ

خذت �لببغاء تنتقل د�خل �لبيت من مكان �إلى مكان. وحين 
و�نقطعت �سل�س������لتها �لحديدية فاأ

هبوطها �ل�سلم كانت ت�سند �إلى درجاته �لق�سم �لمعقوف من منقارها، وترفع قائمتها �ليمنى �أواًل 

ثم تعقبها بالي�سرى.

كانت فيلي�سيتيه تخ�سى عليها من �أن ي�سبب لها هذ� �لنوع من �لريا�سة �لدو�ر.

ومر�س������ت �لببغاء فلم تعد ت�س������تطيع �أن تتكلم �أو تتناول طعامًا. كان تحت ل�س������انها طبقة من 

�للحم كالتي ت�سيب �لدجاج �أحيانًا. وقد برئت �لببغاء من ذلك بعدما �نتزعت لها فيلي�سيتيه هذه 

�لق�سرة باأظافرها.
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يام نفث �ل�سيد بول دخان لفافته �ل�سخمة من �لتبغ في منخريها. وفي يوم �آخر حينما  وفي �أحد �الأ

كانت �ل�سيدة لورمو ت�ستثيرها بطرف مظلتها، خطفت �لببغاء حلقتها منها وطارت بعيدة عنها.

و�س������عتها فيلي�س������يتيه مرة على �لع�س������ب لتريحها، ثم غابت عنها دقيقة ولما عادت �إليها لم 

�س������جار، ثم عند �س������اطئ �لنهر، و�أخيرً� في �ل�سقوف غير  مر بين �الأ تجدها! فبحثت عنها بادئ �الأ

�سامعة لكالم �سيدتها وهي ت�سرخ قائلة لها: »�حذري! �أنت مجنونة!«.

ثم فت�س������ت في كل ب�س������اتين بون لوفيك دون جدوى. وبلغ بها �الهتمام بالببغاء و�لعثور عليها 

درجة جعلتها توقف �لمارة لت�ساألهم عنها قائلة: »�ألم ترو� بطريق �لم�سادفة ببغائي؟«.

وكانت ت�س������فها لمن ال يعرفها. وفجاأة ظنت �أنها ر�أت خلف �لمطاحن عند �أ�س������فل �ل�س������احل، 

�س������يئًا �أخ�س������ر يرفرف بجناحيه. و�أكد لها تاجر خردو�ت متجول �أنه ر�آها منذ وقت ق�س������ير في 

م �سيمون. فهرعت �إليه. ولم يكن �أحد يعرف ماذ� تق�سد.
ميالن، وتحديدً�، في منزل �الأ

وعادت في �لنهاية من هناك، وقد �أنهكها �لتعب، وتمزق نعالها �س������ر تمزق، في حين �لحزن 

�ل�س������ديد يترع نف�سها ويثقل كاهلها. وجل�ست في و�س������ط �لمقعد بجانب �سيدتها تق�ض عليها ما 

بذلته من محاوالت للعثور على �لببغاء.

وفجاأة حط ج�سم خفيف على كتفها.

ماذ� دهاك يا لولو؟ ربما كانت تتجول في �لجو�ر.

و�أ�سيبت فيلي�سيتيه بالنزلة �ل�سدرية من فرط ما �نتابها من �لبرد.

وبعد مدة ق�س������يرة �أ�سيبت باألم في �أذنيها. وبعد �س������نو�ت ثالث �أ�سابها �ل�سمم، و�أ�سبحت 

تتحدث ب�سوت مرتفع حتى وهي د�خل حرم �لكني�سة.

بر�س������ية دون �أن تلحق بها  ومع �أن خطاياها كان يمكن �أن تنت�س������ر في كل ز�وية من زو�يا �الأ

ثر �س������ار على �لنا�ض، �إال �أن �لكاهن ر�أى من �لمنا�س������ب �أال ي�سمع 
�لعار، ومن غير �أن يكون لها �أ

متعة �لمقد�سة. �عتر�فها �إال في غرفة �الأ

ثافي في عدم ��ستقر�رها  و�إن ما كانت ت�سمعه فيلي�سيتيه من دوي وهمي في �أذنيها كان ثالثة �الأ

�لنف�س������ي. وغالبًا ما كانت تقول لها �س������يدتي: »يا �إلهي! كم �أنت غبية!« فتجيبها فيلي�س������يتيه وهي 

تبحث عن �سيء ما حو�ليها: »نعم، يا �سيدتي!«.

جر��ض وخو�ر �لثير�ن لم  كثر و�إن �سل�سلة �الأ
و�إن د�ئرة تفكيرها �ل�سيقة �أ�ساًل، �ساقت �أكثر فاأ

يعد لهما وجود بالن�سبة �إليها. فجميع �لكائنات تقوم بوظائفها و�أعمالها ب�سمت �أ�سبه ب�سمت �لقبور، 

ن جلبة و�حدة وحيدة كانت ت�سل �إلى م�سامعها وت�سج في �أذنيها، �أال وهي �سوت �لببغاء.
�إال �أ
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ن ت�سلي فيلي�سيتيه، تنقل �إليها تكتكة مدور �ل�سفود، و�سوت بائع �ل�سمك 
كانت �لببغاء، وكاأنها تريد �أ

وهو ينادي على �سلعته، و�أخيرً� �سرير من�سار �لنجار �لقابع قبالتها. وكانت �لببغاء تقلد �ل�سيدة �أوبان 

وتقول على �أنغام دقات �لجر�ض �ل�سغير: »فيلي�سيتيه! �نظري من �لباب! �نظري من �لباب!«.

وقد د�رت بين فيلي�سيتيه و�لببغاء حو�ر�ت كثيرة. فالببغاء تتلفظ بعبار�ت ثالث من قامو�سها 

�للغوي وترددها ب�س������ورة مرهقة لل�س������امعين في حين تجيب فيلي�سيتيه عن تلك �لعبار�ت بكلمات 

وعبار�ت مبتورة لفظًا ومعنى، ولكنها كانت تف�سح بها عن مكنونان نف�سها بحرية ور�حة نف�سية. 

ففي توحدها وعزلتها كان هذ� �لطائر �بنًا لها �أو ع�س������يقًا. يت�س������ّلق �أناملها ويع�ض �سفتيها ع�سًا 

خفيفًا متكررً�، ثم يت�س������بث بخمار كتفيها. ويختلج جانبًا قبعته������ا وجناحا �لطائر معًا، في حين 

تطاأطئ فيلي�سيتيه جبهتها هازة ر�أ�سها كما تفعل �لمر�سعات بمن ير�سعن.

وحينما كانت �لغيوم تتر�كم، و�لرعود تدوي وتق�س������ف، كانت �لببغاء تزقو وكاأنها ت�ستعر�ض 

مطار �لهاطلة في �لغابات �لتي ر�أت فيها �أنو�ر �لحياة. في ذ�كرتها �سريطًا عن �الأ

مطار في �س������يالنها كانت تهيجها وتثير �أع�س������ابها، فتب������د�أ بالتحويم هنا وهناك  و�إن مياه �الأ

هائمة على وجهها، فت�سعد �إلى �سقف �لغرفة وتقلب كل �سيء، ثم تذهب عبر �لنافذة �إلى �لحديقة 

لت�سرب �لمياه بجناحيها وقائمتيها ومنقارها. ولكنها ال تلبث �أن تعود �أدر�جها مم�سكة بق�سيب 

هو عبارة عن قطعة �سغيرة من �لحطب، فتقفز قفز�ت متكررة كيما يجف ري�سها.

وفي �سبيحة يوم ممطر من �أيام �ل�ستاء �لرهيب من �لعام )1837م(، حينما و�سعت فيلي�سيتيه 

ببغاءها �أمام �لمدخنة لتدفع عنها غائلة �لبرد، عادت لتجدها جثة هامدة و�س������ط قف�س������ها، ر�أ�سها 

�سالك �لمعدنية للقف�ض. فلربما قتلها �الحتقان ظنت فيلي�سيتيه �أن  �إلى �أ�سفل، وبر�ثنها عالقة باالأ

�سبب موتها ت�سمم �أ�سابها ب�سبب تناولها ل�سيء من �لبقدون�ض.

ن �سكوكها �تجهت �إلى �سخ�ض �ل�سيد فابو.
ي دليل على ما تقول، �إال �أ

وعلى �لرغم من عدم توفر �أ

بكت بحر�رة متاأثرة من قول معلمتها لها: »�سبريها!« فا�ست�سارت �ل�سيدلي �لذي كان يبدي 

مر. ولكن فيلي�سيتيه  عطفًا كبيرً� نحو �لببغاء. فكتب كتابًا �إلى مدينة هافر. وتكفل فال�سر بهذ� �الأ

ن �لعربة �لتي كان ينقل فيها �إلى هناك كانت ت�سيع 
ن تحمل �لبريد بنف�سها �إلى هونفلور الأ

قررت �أ

منها �أحيانًا بع�ض �لطرود على �لطريق.

ور�قها على حو��سي �لطريق �لموؤدية �إلى هونفلور. 
وتو�لى م�سهد �أ�سجار �لتفاح �لمعر�ة من �أ

فالثلج يغطي �لحفر، و�لكالب تنبح حول �لمز�رع، في حين يد� فيلي�سيتيه تحت ك�سوتها �لق�سيرة، 
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ت�س������ير منتعلة حذ�ء �أ�س������ود وتحمل �سبتًا ت�سع فيه طعامها، ت�س������ير بخفة ور�ساقة و�سط �ل�سارع 

�لمبلط. عبرت �لغابة وتجاوزت في �س������يرها منطقة لوهو�س������ين، وو�س������لت �إلى �سان غاتيان. �أما 

ع�سار مخلفة  �ل�س������ندوق �لحامل للبريد فقد كان محمواًل على جياد تعدو خلف فيلي�س������يتيه كاالإ

ور�ءها �سحبًا كثيفة من �لنقع.

و�نت�س������ب �لحوذي و�قفًا حينما وجد �أن فيلي�س������يتيه ال تهتم بهذ�. وكان �لحوذي �لم�س������اعد 

ربعة ت�سرع في عدوها دون �أن يتمكن من كبح جماحها. ي�سرخ �أي�سًا، في حين جياده �الأ

فالح�س������انان �للذ�ن ي�سير�ن في �لمقدمة لم�س������اها لم�سًا خفيفًا. وهّز �لحوذي مقودهما هزة 

نه، و�إثر ذلك، رفع ذر�عه مغ�سبًا فجلد فيلي�سيتيه ب�سوطه �لكبير 
طرحتهما بعيدً� عن �لطريق. �إال �أ

ر�ض مغ�س������يًا عليها  من بطنها حتى قفاها �إلى حد بلغ في عنقه �أن جعل فيلي�س������يتيه تخر على �الأ

وتتمدد على ظهرها.

وحينما ��س������تعادت وعيها كانت �أول حركة قامت بها �أن فتحت �سبتها وقالت في نف�سها: لولو 

يمن. فو�سعت يديها على  لم يح�س������ل لها مكروه لح�س������ن �لحظ. و�سعرت بحرقة تل�س������ع خدها �الأ

خدها فظهرت حمرتها، في حين �لدماء ت�س������يل منهما. فجل�س������ت على متر من �لح�سباء ونظفت 

وجهها بمنديلها، ثم �أكلت ك�سرة من �لخبز كانت ت�سعها في �سبتها �حتياطًا.

وكانت تتعزى عن جرحها بالتفرج على �لببغاء.

وحينما و�سلت �إلى قمة �إكيموفيل، ر�أت �أ�سو�ء منبعثة من بلدة هونفلور كاأنها نجوم تلمع في 

ى من بعيد ب�سورة غير و��سحة.
َ
حلكة �لليل �لبهيم. وكان �لبحر ُير

ول، ثم رحيل  وهنا ��س������توقفتها ذكريات متعددة. فطفولتها �لبائ�س������ة وخيبة �أملها في حبها �الأ

�سافة �إلى موت �لطفلة فرجيني، كل تلك �لذكريات  خر، باالإ ختها عن هذ� �لعالم �إلى �لعالم �الآ
�بن �أ

ن يدً� غا�سمة ظالمة تمتد �إلى عنقها فتخنق فيها 
ليمة عاودتها كلها في وقت و�حد فاأح�س������ت كاأ �الأ

�أنفا�ض �لحياة.

�سرت �إليه بتو�سيات معينة دون �أن تخبره بما 
ن تتحدث �إلى قبطان �ل�سفينة، فقد �أ

ثم �أر�دت �أ

هي مر�سلة �إليه.

�سابيع  �س������بوع �لقابل. وتم�سي �الأ و�حتفظ فال�س������ر بالببغاء طوياًل وكان يعد باإعادتها في �الأ

�سبوعًا �إثر �أ�سبوع و�لوعد ال ز�ل وعدً�.
�أ
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علن عن �إر�س������ال �س������ندوق وطوي حديث �لببغاء كاأن لولو لن تعود �أبدً�، 
وبعد �س������تة �أ�سهر �أ

ور�حت فيلي�سيتيه تقول في نف�سها: »ربما �سرقها �لل�سو�ض مني!«.  

مر، م�سرقة ز�هية؛ قائمة على غ�سن �سجرة مثبت على قاعدة من  وو�سلت �لببغاء في نهاية �الأ

كاجو، في حين �إحدى قائمتيها في �لهو�ء، �أما ر�أ�سها فمائل، وتع�ض على جوزة طالها 
خ�سب �الأ

�لمق�س�ض بالذهب حبًا منه بالعظمة و�لفخامة.

حب�ستها فيلي�سيتيه في غرفتها �لتي كانت ت�ستقبل فيها �لقليل �لنادر من �لنا�ض، و�لتي كانت 

ت�س������به �لم�سلى د�خل كني�سة، وت�س������به �ل�سوق �لتجارية في �آن معًا. فقد �حتوت هذه �لغرفة على 

�سياء. خليط عجيب من �الأ

وكان فيها كذلك خز�نة كبيرة ت�سبب �إرباكًا حين فتح �لباب.

وقبالة �لنافذة �لمطلة على �لحديقة، كان هناك كوة م�ستديرة ت�سرف على فناء �لبيت.

مام �ل�س������رير طاولة عليها �إناء ماء، وم�س������طان، وقطعة زرقاء من �ل�سابون في �سحن 
وترى �أ

�نثلمت حافته. وكانت على �لجدر�ن �سبحات وميد�ليات وجرن �سغير من ق�سر جوز �لهند. وعلى 

هد�ها �إليها فيكتور. كما يمكنك �أن ترى 
خز�نة �لثياب �لد�خلية �لمغطاة بقما�س������ة، علبة م�سدفة �أ

حذية،  �سافة �إلى كتاب للجغر�فيا �لم�سورة، وزوج من �الأ فيها مر�سة ماء وكرة ودفاتر للكتابة، باالإ

وقبعة مخملية �سغيرة معلقة من �سريطها على م�سمار �لمر�آة.

وكانت فيلي�س������يتيه تذهب بهذ� �لنوع من �الحتر�م مدى ق�س������يًا جعلها تحتفظ باأحد معاطف 

خذه فيلي�سيتيه فت�سمه �إلى 
�سيدها �أي�سًا. وكل ما �أ�سبح باليًا قديمًا من حو�ئج �ل�سيدة �أوبان تاأ

زهار �ال�س������طناعية على حا�س������ية خز�نة �لثياب �لد�خلية،  موجود�ت غرفتها. وهكذ�، كنت ترى �الأ

و�سورة �لكونت د�رتو د�خل تجويف �لكوة �لكائنة في �لغرفة.

ركزت لولو على ج�سم �لمدخنة �لد�خل في �ل�سقة بو�ساطة لوح من �لخ�سب �سغير. وفي كل 

يام  ولى للفجر، فتتذكر �الأ �سباح كانت فيلي�سيتيه حين ��ستيقاظها من �لنوم تر�ها مع �لخيوط �الأ

عمال �لتافهة في �أدق تف�س������يالتها، تتذكر كل ذلك دون �أن يثير في نف�س������ها �ألمًا، بل  �لخالية و�الأ

ت �ل�سكينة نف�سها. تر�ها وقد غمرت �لطماأنينة قلبها ومالأ

كانت تعي�ض في همود ي�سبه همود �لمروب�سين. 

نها ال تت�سل باأحد، بل تمكث متوحدة منفردة. كانت تعي�ض بهذه �ل�سورة الأ
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ومر��س������م �الحتفاالت بخمي�ض �لج�سد كانت تبعث فيها �لن�ساط فتدب فيها �لحياة من جديد، 

فتذهب قا�سدة �لجير�ن وتبحث لديهم عن م�ساعل وح�سر �سغيرة من �لق�ض كي تزين بها �لمذبح 

�لذي ن�سب في �ل�سارع.

وفي �لكني�سة كانت تتاأمل د�ئمًا �لروح �لقد�ض فالحظت �أن فيه �سبهًا ما للببغاء. وبد� لها هذ� 

�سه �إكليل من �ل�سوك، وتمثل معمودية �لرب. 
�ل�سبه �أكثر بروزً� على �سورة للروح �لقد�ض يعلو ر�أ

رجو�نية وج�سمها �لزمردي كانت ت�سبه حقًا �سورة لولو. فباأجنحتها �الأ

لقد علقت لولو محل �س������ورة �لكونت د�رتو� بحيث �إن فيلي�س������يتيه كان������ت تر�هما معًا بنظرة 

و�حدة، فاتحد� في ذهنها.

قرب �إلى 
و�كت�س������بت �لببغاء �سفة مقد�سة، قد��سة �لعالقة بالروح �لقد�ض، �لذي بدوره �سار �أ

ب لم يكن ليختار يمامة كيما ي�سبر عن  عقل فيلي�س������يتيه و�إدر�كها. وكانت فيلي�سيتيه تعتقد �أن �الأ

ن هذه و�أمثالها من �لحيو�نات لي�ض لها �سوت معبر مف�سح، فهي عجماء ال تتكلم. ولكن  نف�سه، الأ

ب �ختار �أحد �أجد�د لولو. �الأ

وكانت فيلي�سيتيه ت�سلي وهي تنظر �إلى �ل�سورة، لكنها ت�ستدير نحو �لببغاء بين �آونة و�أخرى. 

بل رغبت في �أن تكون في عد�د �لر�هبات، غير �أن �ل�سيدة �أوبان ثنتها عن عزمها هذ�.

مر م�س������اعدً� للكاتب  وقد برز حادث له �أهميته وخطره، �أال وهو زو�ج بول. فبعدما كان بادئ �الأ

�لعدل، وبعدما ��س������تغل في �لتجارة وم�سلحة �لجمارك، بد�أ ببذل م�ساع ليعمل في م�سلحة �لمياه 

و�لحقول. وفي �ل�ساد�سة و�لثالثين من عمره �كت�سف طريقه فجاأة وكاأن وحيًا هبط عليه من �ل�سماء: 

مكتب �لت�س������جيل. فاأظهر فيه مو�هب بلغت من �لرفع������ة و�لقدر درجة جعلت �أحد �لمدققين في هذه 

مه لتقابلها وتتعرف �إليها.
خذ بول �لفتاة �إلى �أ

�لم�سلحة يقدم له �بنته و�عدً� �إياه بحمايته. فاأ

فعابت عاد�ت بون لوفيك و�أبدت قدرً� من �لتكلف و�لت�س������نع ظهر في ت�سرفاتها و�أقولها. فقد 

جرحت فيلي�سيتيه بكالمها �لجاف. و�أح�ست �ل�سيدة �أوبان باالرتياح حين مغادرتها لبيتها.

�س������بوع �لتالي وردت �أنباء عن وفاة �ل�س������يد بوريه في �أحد فن������ادق مقاطعة بريطانيا  وف������ي �الأ

�لمنخف�سة، وتاأكدت �سائعة ر�جت عن �نتحاره.

وثارت �ل�سكوك حول ��ستقامته و�أمانته. ور�جعت �ل�سيدة �أوبان على �أثر ذلك ح�ساباتها. وما 

لبث �أن تبينت �سل�سلة �أعمال �سنيعة م�سينة قام بها، من �ال�ستيالء على فو�ئد �لدخل �لم�ستحقة، 
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�إلى مبيعات �لخ�س������ب �لتي تمت في �لخفاء، �إلى �الي�س������االت �لمزورة �لتي كان يمنحها...�إلخ. 

�سافة �إلى ذلك كله، كان له طفل غير �سرعي، و»عالقات مع �إحدى فتيات عائلة دوزوليه«. وباالإ

عمال �لخ�سي�سة �لكثيرة �أحزنت �ل�سيدة �أوبان كثيرً�. هذه �الأ

وفي �س������هر �آذ�ر من )1853م( �نتابها �ألم في �سدرها. و�أح�ست كاأن ل�سانها تغطيه طبقة من 

�لدخان. ولم تجد �لعلقات �لتي ت�ستخرج �لدماء �لفا�سدة، في ت�سكين ما كانت ت�سعر به من �سيق 

�سابتها بهذ� �لمر�ض، وكان لها من  خيرة في �لليلة �لتا�سعة الإ
في �س������درها، فلفظت �أنفا�س������ها �الأ

�لعمر �ثنان و�سبعون عامًا تمامًا.

كان من ير�ها يعتقد �أنها �أ�س������غر من �سنها ل�س������عرها �لبني �لذي تحيط �سفائرها �ل�سغيرة 

بوجهها �ل�ساحب، و�لذي تبدو عليه بقعة �سغيرة كاأنها �أثر من �آثار �لجدري.

�سدقاء �أ�سفو� لفقدها، ذلك باأن ت�سرفاتها كان ي�سوبها �لكبر و�ال�ستعالء �للذ�ن  �لقليل من �الأ

�أبعد� عنها كثيرً� من معارفها.

وقد بكتها فيلي�سيتيه ال كما تبكي �لخادمة مخدومتها. و�إن �ل�سيدة �أوبان بموتها قبل خادمتها، 

مر  �سلمتها �إلى �ال�سطر�ب و�لفو�سى �لنف�سية. كما �أن هذ� �الأ
خيرة في �لبلبلة و�أ �أوقعت �أفكار �الأ

�سياء، كما بد� لها فظيعًا وغير مقبول. بد� لفيلي�سيتيه منافيًا لنظام �الأ

يام من وفاتها، وهي �لم�سافة ما بين بيزن�سون وبون لوفيك جاء �لورثة �إلى بيتها، 
وبعد ع�سرة �أ

ثاث م������ا �أعجبها، وباعت ما بقي منه، ثم عادو� جميعًا  فبحث������ت �لكنة في �لدروج و�ختارت من �الأ

�إلى مكتب �لت�سجيل.

تها، �إ�س������افة �إلى �لكر��سي 
لقد �أخذو� مقعد �ل�س������يدة �لمريح ومن�س������دتها �ل�س������غيرة ومدفاأ

�لثمانية. وو�سعت مكان �ل�سور �لتي �أخذها �لورثة مربعات �سفر�ء. وحمل �لورثة معهم �ل�سريرين 

وفر��سهما. ولم يعد يرى في خز�نة �لحائط �أي �سيء من �أغر��ض فرجيني كلها!

�سعدت فيلي�سيتيه طو�بق �لمبنى وهي �سكرى من �لحزن و�لغم.      

�س������ر �ل�سيدلي �إليها حديثًا مفاده �أن �لبيت 
وفي �ليوم �لتالي وجد �إعالن معلق على �لباب، فاأ

معرو�ض للبيع، فترنحت فيلي�سيتيه و��سطرت �إلى �لجلو�ض من هول ما �سمعت.
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�سا�سي هو تركها لغرفتها �لمريحة للولو �إلى حد بعيد. وقد �أخذت 
فاإن �لذي كان يوؤ�سفها ب�سكل �أ

لم �لنف�سي  تت�سرع �إلى �لروح �لقد�ض وترفع �إليه �أكف �لدعاء ملقية على غرفتها نظرة فيها كل �لهم و�الأ

�لمبرح. و�كت�سبت فيلي�سيتيه عادة وثنية هي �لركوع �أمام �لببغاء في �أثناء �سالتها ودعائها.

وكانت �ل�س������م�ض �لمت�س������للة عبر كوة �لغرفة تلقي باأ�س������عتها على عين لولو �لزجاجية �أحيانًا 

فتفجر منها �س������عاعًا عظيمًا ي�س������يء بنوره ما �أظلم من �لغرفة وما حولها، فتغرق فيلي�س������يتيه في 

ن�سوة عظيمة غامرة.

و�س������ت به �إليها �س������يدتها �لفقيدة. في حين كان 
وكان لها ريع بقيمة ثالثمئة وثمانين فرنكًا �أ

�لب�ستان يعطيها �لخ�سر على �أنو�عها.

�أما فيما يتعلق بالثياب فاإنها كانت تقتني منها ما يكفيها موؤونة ك�س������وتها حتى �آخر يوم في 

�ساءة فتنام وقت حلول �لغ�سق. وقلما كانت تخرج �إلى �ل�سوق، وذلك حتى  حياتها. وكانت توفر �الإ

ثاث �لقديم. ال تمر بدكان ذلك �لتاجر �لذي يعر�ض بع�ض �لقطع من �الأ

ومنذ �للحظة �لتي �بتليت فيها بفقد ر�سدها و�سو�بها، �أ�سبحت تجر �ساقها خالل �سيرها.

م �سيمون �لتي �أخفقت في تجارتها  وحيث �إنَّ همتها في �لعمل قد �سعفت وت�ساءلت، فاإن �الأ

و�أفل�ست، كانت تاأتي كل �سباح فتقطع لها �لحطب وت�سخ �لماء �لالزم ال�ستعمالها �ليومي.

لقد �س������عف ب�سرها، ولم يعد يفتح م�س������ر�ع و�حد من �لنو�فذ. ومرت �ل�سنون �لطو�ل، لكن 

�لبيت لم يوؤجر ولم يبع.

ولم تكن فيلي�سيتيه تطالب باأي تعوي�ض لها عن خدمتها في بيت مخدومتها �ل�سيدة �أوبان خوفًا 

من �أن ت�سرح من �لخدمة.

�أخذت �ألو�ح خ�س������ب �ل�سقف تهترئ، وطال ف�سل �ل�ستاء برمته كانت �لمياه �لمت�ساقطة منها 

تبلل و�سادتها بقطر�تها �لمتو��سلة.

م �سيمون �إلى �لطبيب. و�أر�دت فيلي�سيتيه �أن 
وبعد عيد �لف�سح ب�سقت دمًا. عند ذلك هرعت �الأ

نها تعاني من �ل�سم �سيئًا كثيرً� وكاأن  تعلم ما بها، ولكن كلمة و�حدة فح�س������ب بلغت م�سامعها الأ

في �أذنيها وقرً�. هذه �لكلمة �لتي �سمعتها عن مر�سها هي: »ذ�ت رئة«. ذلك �لد�ء كانت تعرف ما 

هو، فاأجابت بهدوء: »�آه! مثل �سيدتي«.



3�� الـعــدد 693 حزيران  2021 

قالت هذه �لعبارة وهي تجد �أنه من �لطبيعي �أن تلحق ب�سيدتها.

ول كان ال يز�ل عند �أ�سفل �ل�ساحل، و�لثاني �أمام  زفت �ساعة �إقامة �لمذ�بح. فالمذبح �الأ
وقد �أ

�لبريد، و�لثالث و�سط �ل�سارع تقريبًا.

قامة �لمذبح فناء بيت �ل�سيدة �أوبان. خيرً� الإ
خير مو�سع مناف�سات كثيرة. و�ختير �أ وكان �الأ

و��ستدت �لحمى على فيلي�سيتيه، و�ساق �سدرها �أكثر فاأكثر باأنفا�سها.

نها لم تفعل �سيئًا من �أجل �لمذبح، فلو و�سعت فيه على  كانت فيلي�سيتيه تمتلئ غمًا و�كتئابًا الأ

قل �سيئًا ما! وفكرت حين ذلك بالببغاء. �الأ

خيرة، وقالو� �إن ذلك لي�ض 
وبان �عتر�سو� على �إقامة �لمذبح في بيت �الأ

�إال �أن جير�ن �ل�سيدة �أ

ذن باإقامته هناك، ف�س������عدت فيلي�س������يتيه بذلك �سعادة غامرة �إلى  عطى �الإ
منا�س������بًا. ولكن �لكاهن �أ

درجة �أنها رجت �لكاهن �أن يقبل لولو �لتي هي ثروتها �لوحيدة حينما يدركها �لموت.

فمن يوم �لثالثاء �إلى يوم �ل�سبت، وع�سية خمي�ض �لج�سد، �نتابها �ل�سعال ب�سكل �أعظم من �لماألوف. 

وحين �لم�ساء �نقب�ست �أ�ساريرها و�لت�سقت �سفتاها بلثتها، و�أ�سبحت تتقياأ مر�ت متعددة.

وفي �س������اعة مبكرة من �س������باح �ليوم �لتالي �أر�سلت في طلب �أحد �لكهنة ل�سعورها بحالة من 

�ل�سعف �لعام و�لتدهور �ل�سحي �لخطير.

وخالل م�س������حة �لمر�ض �لتي يقوم بها �لكاهن في مثل هذه �لحاالت كان يحيط بفيلي�س������يتيه 

ن تتحدث �إلى فابو، فو�سل هذ� في ثياب �لعيد 
ثالث ن�ساء م�سنات. و�أعلنت فيلي�سيتيه �أنها تريد �أ

�إلى حيث ترقد، و�سل �سيئ �لمز�ج مت�سايقًا من هذ� �لجو �لمفجع. قالت له فيلي�سيتيه، وقد بذلت 

جهدً� بينًا حينما ب�سطت �إليه ذر�عيها: »�غفر لي، فقد كنت �أعتقد �أنك �أنت �لذي قتل �لببغاء«.

ت نف�ض فابو  قاويل وتلك �ل�سائعات؟ رجل مثله يتهم بجريمة قتل؟ و�متالأ ما معنى مثل هذه �الأ

ن يحدث �س������جة �حتجاجًا على ما �س������مع، �إال �أنهم قالو� له: »لقد فقدت 
غيظًا و�س������خطًا، فاأر�د �أ

فيلي�سيتيه ر�سدها، و�إنك لترى ذلك باأم عينك«!

�س������باح. فابتعدت �لن�سوة �لالئي كن  كانت فيلي�س������يتيه توجه كالمها من وقت �إلى �آخر �إلى �الأ

م �سيمون« طعام �لغد�ء. يحطن بها، وتناولت »�الأ

وبعد ذلك بقليل �أخذت لولو و�أدنتها من فيلي�سيتيه وقالت لها: »هيا! قولي لها ود�عًا!«.
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ن تلك �لببغاء لم تكن جيفة، �إال �أن �لديديان نه�س������ت ج�س������مها وتحطم �أحد جناحيها، 
وم������ع �أ

وخرج �لمح�س������و به بطنها. ولكن فيلي�سيتيه وقد �أ�سبحت عمياء، طبعت قبلة على جبينها و�أخرى 

م �سيمون« �لببغاء لت�سعها على �لمذبح.  على وجنتيها. ثم �أخذت »�الأ

-5-

ع�ساب ر�ئحة �ل�سيف، و�لذباب يطن فوقه، في حين ت�سفي �أ�سعة �ل�سم�ض  كانت تفوح من �الأ

م �سيمون �لتي عادت  ردو�ز حارة �س������اخنة. وكانت �الأ على �لنهر تاألقًا و�لتماعًا، وتجعل �ألو�ح �الأ

�إلى غرفتها، ت�ست�سلم لنوم هادئ وعميق.

جر��ض في حين كان �لموؤمنون خارجين من �س������الة �ل�س������تار. وتوقف  لق������د �أيقظتها دقات �الأ

هذيان فيلي�س������يتيه. فقد كانت ترى مر��سم �الحتفال لمجرد �أن تفكر فيه، وكاأنها ت�سارك بنف�سها 

في ذلك �الحتفال.

ر�سفة، في حين تتقدم و�سط �ل�سارع �سرطة  كان جميع �لتالميذ و�لمن�س������دون ي�س������يرون على �الأ

�لكني�س������ة �لذين يحملون بلطات ذ�ت مقاب�ض طويلة وقو��ض �لكني�س������ة �لذي يحمل �س������ليبًا �سخمًا. 

والد، و�لر�هبة �لتي تعتني وتهتم بالفتيات �ل�سغير�ت. وكانت  وياأتي بعد ذلك �لمدر�ض �لذي ير�قب �الأ

ثالث فتيات من �ألطف �لفتيات و�أظرفهن، مجعد�ت �سعورهن كالمالئكة، كن يقذفن ببتالت من �لورد 

في �لف�ساء، في حين نائب �لكاهن يخفف من �سوت �لمو�سيقا �ل�سادحة، كما يرى �ثنان من حاملي 

�لمباخر ي�ستدير�ن عند كل خطوة نحو �لقربان �لمقد�ض �لذي يحمله �لكاهن وهو في ثوبه �لكهنوتي 

�لجميل، يظلله �سر�دق موؤلف من قنطرة من �لمخمل يحمله �أربعة من �أع�ساء �لمجل�ض �لملي.

ويتد�فع �ل�س������ائرون في موؤخرة �لموكب �الحتفالي كالموج �لمتالطم بين �ل�سر��سف �لبي�ساء 

�لتي تغطي جدر�ن �لبيوت. وو�سل �لموكب �إلى �أ�سفل �ل�ساحل.

م �س������يمون تجفف لها عرقها بقطعة من �لقما�ض  كان �لعرق �لبارد يبلل �س������دغي فيلي�سيتيه، و�الأ

يام. في حين �زد�د �لجمهور  وه������ي تقول في نف�س������ها �إنه ال بد لها من �لمرور من هنا ف������ي يوم من �الأ

وقات. ثم �أخ������ذت هذه �لجلبة باالبتعاد في حين  جلب������ة بلغت ف������ي حدتها مبلغًا عظيمًا في وقت من �الأ

هّز �س������وت �إطالق �لنار �ألو�ح �لزجاج، وكان م�سدره �سائقو عربات �لخيل في �أثناء تحيتهم لمعر�ض 

�لقربان �لمقد�ض.
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و�أد�رت فيلي�س������يتيه حدقتيها لتقول باأقوى نبرة ��ستطاعت �لتحدث بها عبر �سوتها �لخفي�ض، 

قالت، وقد قا�ست �ألو�ن �لعذ�ب ب�سبب �لببغاء: »هل هي بخير؟«.

ودخلت مرحلة �لنزع لتعالج �س������كر�ت �لموت. كانت ح�س������رجتها تعلو �س������يئًا ف�سيئًا، فترفع 

�أ�سالعها.

وظهرت فقاعات من �لزبد عند ز�ويتي فمها، في حين كانت ترتجف كل �أع�ساء ج�سمها.

والد �لو��سحة، وبعدها  الت �لمو�سيقية �ل�سادحة، و�أ�س������و�ت �الأ وبعد قليل �س������مع �س������وت �الآ

�سوت �لرجال �لبعيد �لخفي�ض.

قد�م يحدث �سجة ت�سبه وقع قو�ئم �أحد  ومن وقت �إلى �آخر ر�ح كل �س������وت ي�س������كت، ووقع �الأ

ع�ساب. �لقطعان على �الأ

م �س������يمون على كر�س������ي لت�س������ل �إلى 
وظهر رجال �لدين في بهو �لبيت، في حين �س������عدت �الأ

�لكوة �لم�ستديرة �لمطلة على �لبهو، فت�سرف منها على �لمذبح. وكانت تتدلى على �لمذبح �أ�سرطة 

للزخرفة و�لزينة، بينما في و�س������طه �س������ندوق �سغير ي�سم بقايا من رفات �لقدي�سين، وفي �لزو�يا 

و�س������عت �أ�سجار �لليمون. وعلى طول �لموكب م�ساعل ف�س������ية و�آنية خزفية �سينية تنت�سب فيها 

�سافة �إلى  زهار يعرف بالقميعات، باالإ
نباتات دو�ر �ل�س������م�ض و�لزنبق وعود �ل�سليب ونوع من �الأ

رطن�سية. باقات من �أزهار �الأ

ول من �لبناء  لو�ن �لمتاألقة كانت تنحدر ب�س������كل مائل م������ن �لطابق �الأ ه������ذه �لمجموعة من �الأ

وحتى �لب�س������اط �لممتد على بالط �أر�ض �لفناء. وجملة �أ�س������ياء نادرة كانت تلفت �لنظر وتغت�سب 

�النتباه �غت�سابًا.

وفي و�س������ع �لمرء �أن يرى �س������كرية قرمزية يعلوها تاج من �أزهار �لبنف�س������ج وبلور�ت من ثريا 

�س������افة �إلى �سا�ستين �سينيتين  خ�سر، باالإ
الن�سون تلتمع على �لع�سب �الأ م�س������نوعة من حجر �الأ

تعر�سان م�ساهدهما.

ولول������و �لمختبئة تحت �لورود و�لمدفونة فيها لم يكن يظهر منها �س������وى جبهتها �لزرقاء �لتي 

ت�سبه ر�سيعة من �لالزورد.

والد يقفون �سفوفًا منتظمة على جنبات  ثم ترى �أع�ساء �لمجل�ض �لملي وجوقة �لمن�سدين، و�الأ

�لبهو �لثالثة.

لقد �جتاز �لكاهن درجات معدودة، �جتازها ب�سكينة وتوؤدة، فو�سع على �سفحة من �لقما�ض 

�لمخرم �سفاعه �لذهبي �ل�سخم �لذي ي�سع منه �لنور.
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وجثا �لجميع على ركبتيهم، و�س������اد �لمكان �سمت ك�سمت �لقبور، في حين �لمباخر �لمنطلقة 

لتن�س������ر بخورها في �لجو تنزلق على �سال�س������لها �لحديدية. وت�س������اعد بخار الزوردي في غرفة 

مام كي ت�ستن�س������قه بلذة �س������وفية ومتعة روحانية. ثم �أطبقت  فيلي�س������يتيه، فقدمت منخريها �إلى �الأ

جفنيها في حين كانت �لب�سمة تعلو �سفتيها.

وتباطاأت دقات قلبها، فكنت ت�سمعها دقة دقة. وفي كل مرة ت�سبح �أكثر غمو�سًا و��ستغالقًا، 

و�أعظم لطفًا وجمااًل، كالعين �لتي يجف ماوؤها، وكال�سدى �لذي يتبدد.

وحينما �س������عدت فيلي�س������يتيه �آخر نف�ض من �أنفا�س������ها ظنت �أنها ترى في �ل�سماء �لتي فتحت 

�أبو�بها �سيئًا قلياًل، ظنت �أنها ترى فيها ببغاء عمالقة تحوم فوق ر�أ�سها.

الهوام�ش

مر من غير �س������ك بجي������ر�ر �لثان������ي �أودر�ن )1640-1703م(. �لذي ولد في عائلة من �لر�س������امين  )1(- يتعل������ق �الأ

و�لحفارين.

)2(- كان تطويع �لمجندين للخدمة �لع�س������كرية يتم بالقرعة. وهكذ�، فلم يكن يطوع �إال �ل�س������باب �لذين لم يحالفهم 

�لحظ في �لقرعة. لكنهم كانو� يتمتعون بحق ��ستبد�ل غيرهم بهم. وكان للذين يحلون محل غيرهم قيمة تجارية 

كال�س������لعة. ففي ر�ئعة فلوبير: »�لتربية �لعاطفية« نرى و�لد �سارل دولوربيه �أقيم بائعًا للرجال في مدينة ترويز. 

مر �ساريًا مطبقًا زهاء قرنين من �لزمان، ثم بطل �سنة )1905م(.  وظل �الأ

ن طفولة بول وفرجيني تمثل هنا وب�س������كل مبا�س������ر طفولة فلوبير �إلى حد ما، وطفولة �أخته 
)3(- من �لمتفق عليه �أ

كارولينا �لمولودة �سنة )1824م(، �إي �إنها �أ�سغر من �أخيها بثالث �سنو�ت. وتوفيت �سنة )1846م(. ويبدو �أن 

غيابها من م�سرح �لحياة ي�ستح�سر ذكرى موت فرجيني و�لذكريات �لتي خلفتها. 

)4(- كانت �لمحقنة في ذلك �لوقت ت�ستعمل كحقنة �سرجية.

)5(- هذ� �ال�سم م�ستوحى من دير دونفلور حيث ن�ساأت و�لدة فلوبير.
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