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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 )1000( 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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داأبت وزارة الثقافة منذ عام )2012م( وهو تاريخ �سدور املر�سوم الت�رشيعي 

جمال  يف  والت�سجيعية  التقديرية  الدولة  جائزتي  باإحداث  القا�سي   )11( رقم 

لهم  تقديراً  والفنانني  واملفكرين  املبدعني  تكرمي  داأبت على  والفنون،  دب  الأ

دب والدرا�سات والفنون. والتكرمي حق  بداعي يف حقول الأ على عطائهم الإ

للمبدع، ومدلولته تتجاوز حدود التقدير والت�سجيع، وهو حتماً اأكرث واأهم 

من جمرد اهتمام واحتفاء ومكافاأة. اإنه اعرتاف بعطاٍء دام عمراً، وحتفيز على 

املثابرة على مزيٍد من العطاء و�سوًل اإىل ما هو اأجمل واأكمل. 

ر، واإدراٌك عميق بف�سله، وب�رشورة التعريف  اإنه اعرتاف باأهمية نتاج الـُمقدَّ

به وبنتاجه، ون�رشه ملا يحمله من قيمة اإبداعية اأو معرفية اأو فكرية.

دب والفن  كّرمت وزارة الثقافة هذا العام كوكبًة ممن يُقّدر اإنتاُجهم يف حقول الأ

�سباب ارتاأتها جلنة  ثرية، كٌل يف جماله ولأ الت�سكيلي، والدرا�سات التاريخية والأ

دب، ومن الفنانني الت�سكيليني  لفة من كوكبة من رجال الفكر والأ متخ�س�سة موؤ

الوزارة كلمة 

بداع تقدير الإ
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خالق  ينا يف انتقائهم �سعة الثقافة وعمق املعرفة ونبل الأ والنقاد والباحثني، توخَّ

توا، فاأتت  ناة واحليادية. اجتمعوا، واقرتحوا، وتبادلوا الراأي، و�سوَّ واحلكمة والأ

ومبارك  جهودهم...  على  لهم  ال�سكر  فكل  اأعلناه.  الذي  النحو  على  النتيجة 

للفائزين الثالثة الذين اأ�سعدين بحق اأن اأمنحهم جائزة الدولة. 

فحقَّ  ونتاجه،  وداأبــه  مبوهبته  ومتيّز  جماله،  يف  منهم  كٌل  برع  ثالثة،  اأعــالم 

داب  والآ الفنون  رقى يف حقول  الأ بجائزة هي  الدولة  من  يُكّرم  اأن  منهم  لكل 

والدرا�سات: 

دب واأجنا�سه، وقطف من  �ستاذ حممد اأبو معتوق تنّقل بني فنون الأ ديب الأ الأ

لوان فّواحة العطر. خا�ض غمار الرواية والق�سة والق�سة  كل ب�ستان باقًة زاهية الأ

الق�سرية، وغامر بكتابة ال�سعر والدراما التلفزيونية. نُ�رشت له ع�رشات الروايات 

م هنا يف بلده وبني اأهله.  يف �سورية وخارجها. ُكّرم هناك، واآن له اأن يُكرَّ

الدرا�سة،  مقاعد  على  كان  مذ  متيّز  الزعبي،  ن�ساأت  اأحمد  القدير  والفنان 

وبرَع فناناً ت�سكيلياً، نتج من جذور الرتاث واغتنى من روافد احلياة. تخّطى 

من  ا�ستح�رش  والتجريد.  والتعبريية  النطباعية  بني  فتاأرجح  بري�سته،  الواقع 

بنواعريها  قلبه  على  ثرية  الأ حماة  مدينة  واملدينة،  الريف  من  �سوراً  ذاكرته 

وحماماتها ال�سعبية وثرثرة حاراتها. 

خربته  من  يزال،  ول  اأفاد،  جامعّي  ومدّر�ض  خم�رشم  نقابّي  ذلك  اإىل  وهو 

يته الفنية اأجياًل نعّول عليها يف تطوير احلركة الت�سكيلية يف �سورية.  وروؤ

دب والفن الت�سكيلي ننتقل اإىل التاريخ البعيد لنعود اإىل بالد ال�سام  ومن الأ

جذور  ن�ستك�سف  بالنية،  والأ رامية  والآ كادية  الأ اإىل  ن�سغي  الرافدين،  وبالد 

العربية وروافدها، ندخل التاريخ من اأو�سع اأبوابه مع اأ�ستاذ جامعي مو�سوعي 

ي، حتِمل اأجياٌل من  املعرفة، متبّحر يف علمه، غارق يف �سغف البحث والتق�سّ
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ثار ف�سَل علمه، وباحٍث قدير يف ع�سور ما قبل التاريخ  املخت�سني يف التاريخ والآ

وتاريخ ال�رشق القدمي والدرا�سات العروبية. جنوب معه يف دهاليز اإبال واأروقة 

اأمورو واأبراج بابل... ع�رشات بل مئات البحوث يف التاريخ القدمي اأ�ساء لنا 

�ستاذ عيد مرعي ما كنا جنهل، وعزز قناعتنا باأننا �سنّاع تاريخ وبناة ح�سارة.  الأ

وبعد، فاإن الدولة ممثّلًة بوزارة الثقافة ل تزال على عهدها ور�سالتها باحت�سان 

بداع واملبدعني وتكرميهم ودعمهم، وهي اإذ تهنئ اليوم الفائزين، على يقني باأن  الإ

دب والفنون. نتمنى للجميع  الوطن يزخر باملبدعني يف �ستى جمالت الفكر والأ

وطان.  ن�سان والأ جيال، بانياً لالإ عطاًء نوعياً دافقاً، ُمغنياً للعقول، منرياً لالأ

ن�سان وارتقاًء  وليكن تقدير الدولة لهم حافزاً على ا�ستمرار العطاء خدمًة لالإ

وطان اإىل امل�ساف التي هي اأهل لها.  بالأ
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�لعودةٌ ىل �لوطن- لوحة ملونة للفنان  �أحمد ك�سار



9

وقفة مع ال�شعر

�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

احتفاًء بال�سعر وتخفيفاً عن النف�ض اآثرنا هنا اأن نقدم للقراء اأنطولوجيا �سعرية 

اإلى ال�سعراء واإلى  ق�سيرة، متنوعة وفيها غرابة وخيال ومعان مبتكرة، فتحية 

قراء ال�سعر عبر الع�سور:

فن ال�شعر

المو�سيقا اأوًل وقبل كل �سيء

وعليك من اأجل هذا اأن تتخيّر الفريد

الذي ي�ستّد غمو�سه ويتبّخر ب�سهولة في الهواء

ويخلو من الثقل والرغبة في التظاهر وال�ستعرا�ض.

عليك اأي�ساً اأن تنظر اإلى انتقاء الكلمات

ب�سيء غير قليل من الحتقار

9

 

ناظم مهنا

رئي�س التحرير
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وقفة مع ال�شعر
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فما من �سيء اأثمن من اأغنية غائمة

يلتحم فيها الغمو�ض بالو�سوح

اإنها اأ�سبه بعينين جميلتين خلف نقاب

وهي النهار الحار المرتجف في الظهيرة

وهي الزرقة التي ترّف فيها النجوم ال�ساطعة

تحت �سماء خريف �سديد الفتور.

فنحن مازلنا بحاجة للظالل

لوان للظالل وحدها ل لالأ

اآه فالظل وحده هو الذي ي�ستطيع

اأن يجمع الحلم مع الحلم

ويوّحد بين الناي والبوق

تجنّْب ما ا�ستطعت الحذلقة القاتلة

والقف�سة البارعة والنكتة الفاجرة

وكل هذه التوابل الجوفاء

التي تدفع الدموع اإلى عين ال�سماء الزرقاء

خْذ الف�ساحة واك�سْر عنقها

�ستح�سن �سنعاً واأنت تمار�ض التجربة

اأن ت�سقل القافية وت�سفي عليها قلياًل من النظام

ن�سان. اأما ما �سيكون بعد ذلك ف�سيء ل يعلمه الإ

كم من حماقة تن�سوي عليها القافية
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كم من طفل اأ�سم وزنجي مجنون

ا�ستطاع اأن ي�سبك هذا العبث

جوف.. الرنان الذي يتردد �سداه الأ

ة اأخرى وعلى الدوام المو�سيقا مرَّ

ليكْن �سعرك كالنق�ض الناعم الخفاق

ه يرف من روح اإلى روح نح�سُّ

ليكْن �سعرك مغامرة ج�سورة منثورة في ن�سائم الفجر الندي

التي تحمل ن�سائم الم�سك والنعناع

وكل ما خال ذلك

دب الم�سنوع. فهو الأ

بول فرلين

موت كا�شبر

واح�سرتاه لقد مات كا�سبرنا الطيب

َمْن �سيرفع من بعده الراية المحترقة

التي توارت خلف �سفيرة الغيوم

لتلتقي النكتة اليومية ال�سوداء؟

َمْن �سيحرك عّدة طاحونة القهوة في برميل ما قبل التاريخ؟

وراق المتحجرة؟ َمْن �سينزع بعده الغزالة الجذلى من الأ

َمْن �سيحقر المراكب على متن المحيطات ويم�سخها مظالت؟
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وَمْن �سي�سمي الرياح رعية النحل..؟

يا اأوزوف خفف من غلوائك

واح�سرتاه... واح�سرتاه

اإن كا�سبر الطيب ميت

يا �سربات الناقو�ض المقد�سة اإن كا�سبر ميت

اإن اأ�سراب ال�سمك في الحظائر تولول بحزن يمزق نياط القلب

ول عندما يذكر ا�سمه الأ

ومن اأجل هذا اأظلُّ األهج بذكر لقبه: كا�سبر، كا�سبر، كا�سبر...

لَم تركتنا، باأية �سورة غاب عنا طيفك الجليل الو�سيم؟!

اأتراك ا�ستحلت نجمة اأم �سل�سلة مائية األحقت بزوبعة

اأم �سرعاً من �سياء اأ�سود

اأم اآجر �سفاف على الطبل الهادر للوجود المثلم؟

�سة، والجنيهات  اإن مفرق �سعرنا وكعوب اأرجلنا محمَّ

ت�سجع ن�سف متفتحات على المحرقة.

هانز اآرب

من �شعراء الدادائية

دار محنة

وفي دار محنٍة اأحاط بها 

ال�سرق جميعه، اأنجزت عملي

ال�سخم، وق�سيت معتزلي ال�سهير
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ومزجت دمي برغوة البيرة

وتاأجل قيامي بواجبي

مر بعد بل ل ينبغي التفكير في هذا الأ

ن بتاتاً الآ

فاأنا في الحق قادم من دار الموتى

ولي�ض عليَّ واجبات.

�شراقات رامبو- من االإ

�شخرة الوادي

ــوزاُءاأنا �سخرة  الوادي اإذا ما زوحمْت ــج ال فــاإنــنــي  نطقُت  واإذا 

فعاذر الغبي  على  خفيت  عمياءواإذا  ــٌة   ــل ــق م تـــرانـــي   ل   اأن 

ببلدٍة ــام  اأق اإذا  الكريُم  الماءوكــذا  وقـــام  بها  الن�ساُر  ــاَل  �ــس

وراجي من جبل لبنان المتنبي- في مدح اأبي علي االأ

العذريون

محبتنا عـــــذرة  ــي  ــن ب ــن  ــح ـــه بــ�ــســرن اأنــــبــــل وجـــــه يـُــحـــ�ـــسُّ

له الجبال  ت�سجد  والــذي  خبرل  ــهــا  ــوب ث دون  ــمــا  ب لـــي  مـــا 

به هــمــمــت  ول  بــفــيــهــا  والنظرول  الحديث  اإل  ــان  ك ــا  وم

جميل بثينة



وقفة مع ال�شعر

�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 14

نام هجو الأ

ـــروُدجلو�سي في �سوق اأبيع واأ�ستري ق نـــــام  الأ اأنَّ  عــلــى  ــل  ــي دل

كرامهم ُل  تُذَّ قوم  في  خير  ويــ�ــســوُدول  نــذلــهــم  فيهم  ويــعــظــم 

ك�سوتي رثاثة  عني  ــاء قــبــيــحــاً مــا عــلــيــه مــزيــُدويهجوهم  ــج ه

اأبو هالل الع�شكري

من »املقربة البحرية«

باء بعيدو الغور اأيها الآ

و�ض التي ل ي�سكنها اأحد اأيتها الروؤ

يا من تحت وطاأة كل هذا التراب

ر�ض وتربكون خطانا ت�سبحون اأنتم الأ

بول فالريي

الدم ال�شامت

واأنا الذي ل ي�سمع

اإل هم�ض الدم ال�سامت

الذي يدقُّ في كلٍّ من جهتي راأ�سي

فرناندو بي�شوا
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هياج اجلماهري

يا لها من �سوكة قا�سية

تزاأر في �سميرك اأيها الثعلب الك�سول

بل يا له من خنجر عنيد

يغري �سلوعك الماكرة

لتحرك وجنتيك بالدموع ال�سقية

كب�ساقة تنين

ولكْن، ما اأ�سعف �سالح الدموع اأيُّها ال�سقي

ن اإنه لن يمرَّ برقابنا بعد الآ

كاأننا اأ�سباح من الطين

ننا نلويه كما نلوي كلَّ ال�سذوذ في بالدنا لأ

ننا اأمة ناب�سة بال�سموخ لأ

منذ اأن رنَّ ناقو�ض البطولة

تحت القمر...

حممد املاغوط

اأ�شرَّة النحطاط

ازدروا

�سنفاً من النا�ض

ن ين�ساأ الآ

جميعهم هالمي ال�سكل
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من الراأ�ض حتى اأخم�ض القدمين

قلوبهم وعقولهم الميتة الذاكرة

نتاج م�سافحة و�سيعة

ة النحطاط في اأ�سرَّ

وليم بتلر ييت�س

بايرون الغا�شب

اأنا لم اأحب الدنيا، ول الدنيا اأحبتني

لم اأتملق اأنفا�سها الكريهة

�سنامها ولم اأثني ركبتيَّ �ساغراً لأ

ما اأرغمت خدي على ابت�سام

وما رفعت �سوتي في عبادة ل�سدى

اأتمنى اأن اأ�سمعه...

وما ا�ستطاعت الجماهير اأن تعدني في عدادها

لقد وقفت بينهم ولم اأكن منهم

تلفني اأفكار لي�ست اأفكارهم.

بايرون

❁    ❁    ❁
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الدرا�شــات والبحوث

لظهور  والفّنّية  االجتماعّية  الممهدات 

�شعر التفعيلة

النقد الم�شرحي العربي واآليات التكوين 

كاديمي... االأ

االنطالقة  والتاريخ:  بروديل  فيرناند 

الجديدة لمدر�شة الحوليات الفرن�شية

التوظيف ال�شيا�شي والحقوقي للت�شامح 

ب، اأي�شًا ودائمًا قتل االأ

طفال دب واأدب االأ نظرية االأ

¯

¯

¯

¯

¯

¯

وح عطّية م�شّ

د. عجاج �شليم الحفيري

د. اأحمد �شوالم

د. �شالح محمود �شقير

ترجمة: د. غ�شان بديع ال�شيد

ترجمة: د. با�شل الم�شالمة
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يتو�ف���ق معظم د�ر�ش���ّي �ل�ش���عر �لعربّي في �لع�ش���ر �لحديث عل���ى �أن �ش���عر �لتفعيلة �إنجاز 

فن���ي عظي���م, و�أنه تطور ال مثيل له, وال ي�شاهيه �أيُّ تطّور ف���ي �شعرنا �لعربّي, منذ �أن ��شتقرت 

�لق�شي���دة �لعربي���ة على �ل�ش���كل �لعرو�شي �لمع���روف بالخليلي, �أي �لذي بح���ث فيه و�كت�شف 

قو�نينه �لخليل بن �أحمد.

م�شى على والدة هذ� �لنمط �ل�شعرّي نحو ثالثة �أرباع �لقرن, ويمكن �لقول �إنه غد� �لنمَط 

كث���َر �نت�ش���ارً� منذ �شتينّيات �لقرن �لع�شرين, �إل���ى �أّيامنا هذه. فال�شعر�ء �لذين بدوؤو� �لكتابة  �الأ

و�لن�ش���ر بع���د ظه���ور �شعر �لتفعيلة وج���دو� فيه �شكاًل �أكث���ر رحابة, ومن ثمَّ �أكث���ر قابلّية لحمل 

عظم  همومه���م ونزعاته���م وروؤ�ه���م, و�أكثر �ن�شجام���ًا مع روح �لع�ش���ر, لذلك �خت���اره �لق�شم �الأ

منه���م, و�لت���زم �لكتابة وفق �أ�ش�شه ع���دد كبير من �ل�شعر�ء, فتكاد ال ترى له���م �إال ق�شائد قليلة 

تجري على نظام �لبحور �لتقليدية. 

قلنا �إّن هذ� �لنمط »ولد« منذ نحو ثالثة �أرباع �لقرن, فهل هي والدة مفاجئة �أو �أّنها تبلوٌر 

تدرج���ّي وتتوي���ج لتطور تر�كمّي جرى عبر زمن طويل؟ وه���ل جاءت والدة هذ� �لنمط �ل�شعرّي 

��شتجابة لحاجات فنية فح�شب �أو ��شتجابة لحاجات �جتماعّية و�شيا�شّية �أي�شًا؟

وح عطّية م�سّ

❁

والبحوث الدرا�شات 

املمهدات االجتماعّية والفّنّية 

لظهور �شعر التفعيلة

اأ�شا�س هذا البحث محا�شرة األقيت في ندوة )�شتون عامًا على والدة الحداثة ال�شعرّية( التي 

اأقامها فرع حم�س الّتحاد الكّتاب العرب عام 2007

❁
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أيُعّد �سعر التفعيلة ا�ستقراراً  تي: ا وي�ستتب������ع هذا ال�سوؤاُل �سوؤالً اآخر ن�سوغه على النح������و الآ

 
ّ
أنه انطالق في طريق تط������ور �سريع ل�سكل ال�سعر العربي أم ا للبني������ة ال�سعرّي������ة في هيئة جديدة ا

الذي كان بطيء التطور على امتداد اأكثر من األف وخم�سمئة �سنة؟  

تية:  �سئلة الآ وا�س������ح اأن هذين ال�سوؤالي������ن ينتميان اإلى حا�سنة فكرّية واحدة تعّب������ر عنها الأ

 نازك المالئكة 
ّ
 العراقي

ّ
ه������ل تتمّثل الحداثة بهذا النمط ال�سع������رّي الذي يُن�سب اإلى الثالث������ي

 ومن تبعه������م من �سعراء العراق وبالد ال�سام وم�سر 
ّ
وب������در �ساكر ال�سّياب وعبد الوّهاب البياتي

ُم الق�سيدة  , هل ن�سِ وغيرهم؟ هل ق�سيدة التفعيلة هي الحداثة وما قبلها هو القديم؟ ومن ثمَّ

�سئلة ال�سابقة يعّبر عنها  الخليلّية بالتقليدّية والعجز عن مواكبة الع�سر وا�ستلهام اإيقاعاته؟ الأ

أو انتقال وقطيعة؟ تي: هل الحداثة ا�ستمرار ا ال�سوؤال الآ

تية: هذا ما �سنحاول معالجته اعتماداً على مرتكزات منهجّية هي الآ

أّما  1- وح������دة ال�سكل والمحتوى في الفّن هي وحدة نقي�سين. وهي وحدة موؤّقتة ون�سبّية, ا

المطلق فهو تمّرد المحتوى على ال�سكل تمّرداً يوؤول اإلى تحطيمه.

ّن  2- يدخ������ل المحتوى في تناق�ض مع �سكله منذ لحظة ا�ستقراره في هذا ال�سكل. وذلك لأ

المحتوى دائم الحركة والتغّير, وال�سكل ثابت على الرغم مما قد يكون عليه من رحابة ومرونة. 

�سكال اأو جرى تجاوزها. فغير المّت�سم  فالثبات هو �سمة ال�سكل الرئي�سة ولوله لما تحّطمت الأ

ّنه يتكّيف. بالثبات هو الذي ينمو بذاته, وبفعل قوانينه الداخلّية, اإّنه ل يحتاج اإلى تحطيم لأ

أّما  ن يتمّثل ال�سرورة التاريخّية ويعّب������ر عنها, وهي �سرورة التغيير, ا 3- المحت������وى قابل لأ

مرين, فال�سرورة التاريخّية تن�ساأ  ال�س������كل فهو يتّوج تحّقق تلك ال�سرورة. والفرق كبي������ر بين الأ

أّن  أّن بع�������ض عنا�سر الواقع �سار معّوقاً للتطّور, وا وتظه������ر من خالل حركة الواقع, وهي تعني ا

أّما  بع�������ض اأجّنة الجديد اأخ������ذ بالتكّون. بهذا يمك������ن الحديث عن �سرورة تاريخّي������ة للتغيير, ا

تحّق������ق تلك ال�سرورة فهو عملّية قد ت�ستمّر زمن������اً طوياًل, وهو ح�سيلة تطّور متتابع, ونك�سات 

�سكال القديمة التي كانت  وانك�س������ارات ونجاحات. ويتجلّى تحّقق ال�سرورة التاريخّية بتبّدل الأ

تتويجاً لتحّقِق �سرورة تاريخّية �سابقة.

4- اإّن المحتوى- وهو الدوؤوب في حركته مواكبة للتطّورات الواقعّية- يّت�سم بالمرونة والقدرة على 

الظهور باأ�سكال متعّددة. وعلى �سعيد ال�سعر تتجلّى هذه المرونة باإمكانية ظهور بع�ض المحتويات 

الجدي������دة في اأطٍر �سكلّية قديمة, كاأن يحمل �سعر ال�سطرين محتويات معا�سرة وفكراً حداثّياً, كما 

أو بقايا منها.  يمكن اأن يحمل �سعر التفعيلة اأو ق�سيدة النثر محتويات تقليدّية قديمة, ا



�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 20

الممهدات االجتماعّية والفّنّية لظهور �شعر التفعيلة

�س������كال تحّقق- مع الزمن- نوعاً من  5- وا�ستن������اداً اإلى المرتكز ال�سابق يمكن القول اإّن الأ

أ�سكال �سعرّية في  ال�ستقاللّي������ة الن�سبّية عن الم�سامين. ولعّل هذا م������ا يف�ّسر لنا تعاي�ض ثالثة ا

�سكال هذه قادرة - لدى  زمننا, وهي ق�سيدة البحر وق�سيدة التفعيلة وق�سيدة النثر. وثالثة الأ

ال�ساعر القدير- على حمل م�سامين وروؤًى جديدة وع�سرّية.

أّن الثبات هو �سمة  وهن������ا �س������ار ل بّد لنا من تو�سيح م������ا ذكرناه في المرتكز الثاني, م������ن ا

ال�س������كل الرئي�سة التي تجعله غير قابل للتطّور واإّنما للتحّطم. فالتحّطم هنا لي�ض �ساماًل.. اإّنه 

 في حدوثه. فال�ساعر الذي يتمّرد لديه الم�سمون الجديد على 
ّ
 حيث يحدث لكّنه جزئي

ّ
كلّ������ي

ال�س������كل القديم, اأي �سكل ق�سيدة البحر, يتحّطم ه������ذا ال�سكل ويجري تجاوزه تجاوزاً كلّّياً في 

 حيث يحدث(. لكّن �ساعراً اآخر 
ّ
ق�سيدت������ه التي اختار لها �سكاًل جديداً. هذا معنى قولنا )كلّي

أو م�سوبة  في الزمان والمكان نف�سيهما, يحافظ على ال�سكل القديم, ويحّمله م�سامين قديمة ا

 قادراً 
ّ
 في حدوثه(. كما يمكن اأن نجد ال�ساعر الحداثي

ّ
اأو جدي������دة, وهذا معن������ى قولنا )جزئي

�سكال ال�سعرّية الثالثة.  على ا�ستخدام الأ

 ف������ي الن�سف الثاني من 
ّ
6- م������ع اعترافنا باأهّمّية م������ا فعله ال�سّي������اب والمالئكة والبياتي

�سوب  أو مبتكروه, والأ أربعينّيات الق������رن الع�سرين, ل يمكن اأن نقول اإّنهم �ُسّناع �سعر التفعيلة ا ا

اأن نق������ول اإّنه������م �ساروا به نحو الن�سج, وخطوا به خطوة و�ّسح������ت معالمه وقّدمته بو�سفه نّداً 

لق�سيدة البح������ر, و�سكاًل اأكثر مالَءمة لطبيعة الع�سر وحمل محتوياته, واأ�سافوا اإلى �سابقيهم 

في هذا المجال اإ�سافات حا�سمة.

 في مجال الثقافة والفكر, على غ������رار ما هو عليه �سعر التفعيلة, 
ّ
7- اإّن كّل تط������ّور نوع������ي

تحّركه جملة من العوامل, يمكن تحديدها بثالثة:

ّول: هو ما يقت�سيه جدل المحتوى وال�سكل, اأي ت�سلُّل تبّدلت الواقع وطموحاُت المجتمع  الأ

اإل������ى محت������وى ال�سعر, فيغتن������ي المحتوى بمعطيات جدي������دة, تتحّول بالتراك������م اإلى عبء على 

�سكال  أو الأ ال�س������كل يعجز عن حمله, وهذا ما يفتح باب تحّطم ال�س������كل القديم وظهور ال�سكل ا

الجديدة. 

بداع مغامرة كم������ا نعلم, والمبدع مجّرٌب   لدى ال�ساعر. فالإ
ّ
الثان������ي: هو النزوع التجريب������ي

, وقد ينجح في ذلك فيكون ما ي�سيفه 
ّ
أو ب�سمة في ال�سكل الفّني أثر ا ومغامر, ي�سعى اإلى ترك ا

مزيداً من التراكم. وكّل قفزة نراها هي ح�سيلة لهذا التراكم.
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خر, وفي حالة �سعر التفعيلة هو الّطالع على ال�سعر   مع الآ
ّ
الثالث: ه������و التوا�سل الثقافي

فادة من تجربة �سعرائه في مجال مو�سيقا ال�سعر وهند�سة الق�سيدة.   الحديث, والإ
ّ
الغربي

أراها �سرورّية عند البحث في ن�سوء الظاهرات الفّنّية الجديدة, ومنها  هذه المرتكزات ال�سبعة ا

ي ظاهرة  �سعر التفعيلة. وانطالقاً منها يمكن لنا اأن نبِطل التعليل الذي ي�سّخم البعد الخارجّي لأ

أو الحذر منها. أو ثقافّية جديدة ويعيدها اإلى التاأّثر بالغرب وثقافته, تمهيداً لرف�سها ا فّنّية ا

أّث������ر بثقافة الغ������رب ي�ساعد على تبلور الجديد النا�س������ئ المعّبر عن حاجة مجتمعّية  اإّن التا

ّول من القرن الع�سرين حاجة  اإل������ى ك�سر الجمود والتقليد,  مو�سوعّي������ة, وهي ف������ي الن�سف الأ

والخال�ض م������ن العالقات التقليدّي������ة المتخلّفة عل������ى الم�ستويات القت�سادّي������ة والجتماعّية 

وال�سيا�سّية والثقافّية والتربوّية.

, واأن تلقي ظاللها بن�سب 
ّ
دب والفّن والفكر ال�سيا�سي كان ل بّد اأن تمتّد هذه الحاجة اإلى الأ

متفاوت������ة على النخ������ب المثّقفة ومنها المبدعون, وعلى موؤ�ّس�س������ات المجتمع كلّها. لذلك ظهر 

التجديد حّتى في الموؤ�ّس�سات الدينّية وفي عقلّية كثيٍر من رجال الدين.

 لكّل �سعي تجديدّي في الحياة الجتماعّية 
ّ
 المو�سوعي

ّ
�سا�ض الداخلي كانت هذه الحاجة الأ

أ�سكالً. وفي الثقافة والفّن, محتويات وا

أّم������ا اّتجاه ال�سعي التجدي������دّي, وال�سكل الذي ظهر فيه, فقد ح������ّدده العامل الثاني. اأي تراكم  ا

بداعات ال�سكلّية الناجمة عن النزوع التجريبّي لل�سعراء العرب جياًل بعد جيل. الخبرة الفّنّية والإ

أت������ي الّطالع على ثقافة الغرب والتاأّثر بها عام������اًل م�ساعداً, قد يكون دّل �سعراءنا على  ويا

أّن اختراق البنية الخليلّية في الوزن  مالمح فّنّية يمكن اأن تفيدهم في �سعيهم التجديدّي. غير ا

ال�سعرّي هو من �سلب التجارب ال�سعرّية العربّية.

اإذن, الث������ورة ف������ي �سكل الق�سيدة ج������اءت تعبيراّ عن م�سمون يعك�ض حاج������ة المجتمع اإلى 

 
ّ
تجدي������د �سامل, اأي اإلى ثورة على الجمود والتقليد والتخلّ������ف, وعلى الظلم بنوعيه: ال�سيا�سي

 لهذه الحاجة التغييرّية وانعكا�سها على 
ّ
. لك������ّن المبالغة في اإعطاء محتوى طبقي

ّ
والجتماعي

آراء فيها �سيء من التع�ّسف. فالباحث  الم�سامين ال�سعرّية, اأّدت- ل������دى بع�ض الباحثين- اإلى ا

والناقد جالل فاروق ال�سريف مثاًل يربط حركة ال�سعر الحديث )التفعيلة( بالبرجوازّية ال�سغيرة 

وتطلّعاته������ا الثورّية, وقد انت�س������ر هذا التحليل انت�ساراً وا�سعاً لدى ع������دد من النّقاد والباحثين 

�سكال الفّنّية بطبقات محّددة,  دبّية والأ , فربطوا ظهور التيارات الأ
ّ
المتاأّثرين بالفكر المارك�سي
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أبنائه التحديثّية   كان تعبيراً عن طموحات محّمد علي با�سا وا
ّ
قائلين مثاًل اإّن التجديد الّتباعي

 جاء تعبيراً عن عالقات 
ّ
بداعي , والتجديد الإ

ّ
قطاعي  )الخديوّي( الإ

ّ
ف������ي اإطار النظام الملكي

. واأعتقد باأّن في هذه النظرة المعّممة كثيراً 
ّ
أ�سمالّية بداأت ت�سّق طريقها في المجتمع العربي را

من المبالغ������ة, وتوؤّدي هذه المبالغة اإلى اإهمال دور القوانين الداخلّية في تطّور الفّن, واأهّمها 

أ�سّك في ارتباط التطّور الفّني بتبّدلت   الناتج ع������ن الخبرة والحاجة. ل ا
ّ
قان������ون التراكم الفّني

, لكّنني اأ�سع مالحظتي على المبالغة في النظر اإلى هذا الرتباط واإعطائه 
ّ
الواقع الجتماعي

أّنه ح�سيلة  آلّياً )ميكانيكّياً(, فالنظرة المو�سوعّية اإلى هذا التطّور لبّد لها اأن ت�سل اإلى ا طابعاً ا

 والفّني, على النحو الذي تحّدثنا عنه.
ّ
عالقة جدلّية بين الجتماعي

 المتفاعل مع اإيقاعات 
ّ
لقد التقت حاجة المجتمع اإلى تجديد �سامل, وحاجة ال�ساعر العربي

, وتَمّثِل 
ّ
أ�سكال �سعرّية جدي������دة اأكثر قدرة على مواكبة النهو�ض ال�سعبي ع�س������ره, وال�ساعي اإلى ا

 في 
ّ
بداع الفّني دراما الحرك������ة الجتماعّية التحّررّية التجديدّية, بل ا�ستباقها, كما هو �ساأن الإ

يقاعات, وتجاوز الرتابة,  كّل زم������ن. هذا اللتقاء هو ال������ذي اأنجز �سكاًل �سعرّياً يّت�سم ب�سرعة الإ

أوا�سط القرن الع�سرين.  عن حركة المجتمع في ا
ّ
هو �سعر التفعيلة, المعّبر الفّني

�سكال  هذا على م�ستوى تاأثير الواقع في الم�سامين ال�سعرّية, وتاأثير تلك الم�سامين في الأ

ال�سعرّي������ة, اأي ما �سّميناه تناق�ض الم�سمون المتغّير مع ال�سكل الثابت, وهو تناق�ض يوؤّدي اإلى 

تفجير ال�سكل القديم وابتكار الجديد.

أّي اّتجاه ياأخذه هذا النفجار؟ هنا يكون الدور الحا�سم  لكْن, كيف يحدث هذا التفجير؟ وا

 وتنامي خبرة ال�سعراء, وتتابع حلقات الفعل التجديدّي.
ّ
للتراكم الفّني

 ,
ّ
أربعينّيات القرن الع�سرين, تمّرداً جزئّياً على نظام ال�سعر الخليلي كانت تلك الحلقات, قبل ا

لكّنه������ا اّت�سمت بالنقطاع ومحدودّية التاأثي������ر, اأي اإّنها لم تكن متوا�سلة, فقد نجد بين الحلقة 

وتاليته������ا قرناً اأو قرنين, ويعود ذلك اإلى بطء تط������ّور الحركة الفّنّية ان�سجاماً مع بطء الحركة 

المجتمعّية ذاتها, كما يعود اإلى قّوة, بل �سطوة البنية الخليلّية واإ�سهام النقد في تكري�سها. 

وقب������ل الدخول في الحلقات الكبي������رة, ل بّد من المرور على بع�������ض العبارات الواردة في 

�سي������اق ن�سو�ض نثرّية, لكّنها عب������ارات موزونة, اأي تجري على تفعيالت عرو�سّية, وهي قديمة 

ومتفّرقة, تقع خارج حلقات تطوير ال�سكل ال�سعرّي, لكّنها تدّل على �سيء �سنذكره بعد عر�سها. 

ومن نماذج ذلك نذكر بع�ض عبارات طوا�سين الحاّلج, مثل: )ووجوده �سبق العدم(, فهذه عبارة 

أو قوله في الطا�سين ال�ساد�ض: تجري على متفاعلن, ا
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)غّيرني لحيرتي / حّيرني لغربتي / غّربني لخدمتي / حّرمني ل�سحبتي(. 

وهي عبارات متتابعة يجمع بينها اإيقاع واحد هو تتابع تفعيلتي ُم�ْستَِعلُن وُمتَْفِعلُن وهما من 

أو قوله في ب�ستان المعرفة:  جوازات ُم�ْستَْفِعلُن. ا

)�ساحبه������ا واح������ُد / مار�ُسها لحُد / وارقها رامُد / ل�سُقه������ا فاقد / بارقها ماكُد(. وهي 

عبارات متتابعة تجري على ُم�ْستِعلُن فاعلن وهما تفعيلتان متتاليتان في البحر الب�سيط.

ويق������ع قارئ الطوا�سين وب�ست������ان المعرفة على عبارات كثيرة من ه������ذا النوع, تجري على 

.
ّ
تفعيلة تتكّرر تكراراً غير خليلي

أّن  , فهو جاء في ن�سو�ض نثرّية, لكّن ما ن�ستنتجه منه ا
ّ
لي�������ض هذا اختراقاً للنظام الخليل������ي

أّن التفعيلة يمكن اأن تُ�ستّل من نظام البحر, وتغدو وحدة م�ستقلّة يُنظُم  ثّم������ة من اأدرك قديم������اً ا

عليها. وهذا هو جوهر مو�سيقا �سعر التفعيلة.

أّما الحلقات التي تُعّد تمّرداً على النظام الخليلّي, والتي تتابعت وغدت تراثاً اإيقاعّياً ا�ستند اإليه  ا

أنا اأكبر من العرو�ض(,  أبو العتاهية �ساحب القول ال�سهير )ا أ مّما فعله ا �سعر التفعيلة, فهي كثيرة, تبدا

وقد بّدل ببع�ض البحور وا�ستولد اإيقاعات جديدة من نوع: /فاعلن فاعالتن/ في قوله:

خّبريني ومالي؟ُعتُب ما للخياِل

�أتانـــي �أر�ُه  ز�ئـــرً� مـــذ لياليال 

أي�ساً اأن نعّد هذين البيتين على وزن: / فاعالتن فعولن = ُمتَْفِعْل/ ون�ستطيع ا

أبا العتاهية اجتث البحر  أّن ال�ساعر ا ولى نج������د ا وف������ي الحالتين نجد وزناً جديداً, ففي الأ

ولى من نظامه, على غرار البحر المعروف بالمجتّث الذي جاء  المدي������د, اأي اإزاحة تفعيلته الأ

ولى من البحر الخفيف. وقد راأى بع�ض الباحثين القرابَة بين هذا البحر  باإزاحة التفعيل������ة الأ

أبو العتاهية والمديد, فو�سعوه مع البحور المهمل������ة واأطلقوا عليه ا�سم الممتّد.  ال������ذي �سنعه ا

أبا العتاهية  قّدم اإ�ساف������ة عرو�سّية جديدة اإذ ا�ستخدم مجزوءاً  أّن ا وف������ي الحال������ة الثانية نجد ا

للبح������ر الخفيف جاعاًل التفعيلة الثاني������ة فيه )متفِعل( بدلً من م�ستفعلن اأو متفعلن وهذا غير 

 قبله.
ّ
ماألوف في ال�سعر العربي

ولى  كثر اأهّمّية وا�ستمراراً وتاأثيراً, بل لعلّه������ا الخطوة التفجيرّية الأ و�س������ع والأ أّم������ا الحلقة الأ ا

ندل�سّية /.   والبنية الهند�سّية للق�سيدة العربّية التقليدّية فهي: / المو�ّسحات الأ
ّ
للنظام الخليلي
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ندل�سّية نجد بنية هند�سّية جديدة تبتعد عن البنية التقليدّية. وتختلف  ف������ي المو�ّسحات الأ

دنى من هذا البتعاد  درج������ة البتعاد من مو�ّسح اإلى اآخر, ففي بع�ض المو�ّسحات نجد الحّد الأ

�سطر وفق نظام جديد, كاأن يتكّون المقطع من  متمّث������اًل بخرق نظام ال�سطرين, باّتجاه تعّدد الأ

أو القافية والروّي, وفق نظام محّدد  أكثر, والخروج على وحدة الروّي ا أو ا أربعة ا أو ا أ�سطر ا ثالثة ا

أي�ساً, كاأن يتكّرر الروّي ثالث مّرات ثّم يتغّير.  ا

لك������ّن ثّمة نوعاً من المو�ّسح������ات يبتعد عن نظام الق�سيدة التقليدّي������ة اأكثر من ذلك, وي�سل 

اإل������ى اللعب ب������وزن ال�سطر, ومن اأمثلة ذلك مو�ّسح )كلّلي يا �سح������ب( لبن �سناء الملك. يقوم هذا 

المو�ّس������ح على بنية هند�سّية خا�ّسة, مختلفة عن بنية كثي������ر من مو�ّسحات ال�سطر لدى ابن زهر 

أ بكلمة على وزن )فاعلن(,   لهذا المو�ّسح يبدا
ّ
ول�سان الدين الخطيب وغيرهما. فالنظام الهند�سي

تاأتي بعدها كلمات تُحّقق تكرار تفعيلة )م�ستفعلن( مرتين, ثم تاأتي بعدها تفعيلة )فاعلن(. فاإذا 

ولى اإلى تفعيلتي )م�ستفعلن( كان بين يدين������ا �سطر من الّرَمل, واإذا  �سممن������ا تفعيلة )فاعل������ن( الأ

خيرة كان بين يدينا �سطر من ال�سريع, واإذا اكتفينا  �سممن������ا تفعيلتي )م�ستفعلن( اإلى )فاعلن( الأ

بتفعيلتي )م�ستفعلن( كان لدينا �سطر من مجزوء الرجز. اإّنها لعبة هند�سّية جميلة ومبتكرة تُبرز 

دور التفعيلة الم�ستقّل, وتحديداً دور توزيع التفعيالت في الح�سول على بنى وزنّية مختلفة:

بالِحلي با  يا �ُسحُب تيجاَن �لرُّ كّللي 

جدوِل �سـو�رها منعـطَف �ل   و�جعلي 

كّللي يا �سحب تيجان �لربا /�لرمل

يا �سحب تيجان الربا بالحلي /ال�سريع

يا �سحب تيجان الربا /مجزوء الرجز.

لقد ا�ستقلّت تفعيلة )فاعلن(ع������ن بحورها لتقوم بدورين مختلفين في هذا المو�ّسح, وهذا 

ولى الالزمة لل�سير باتجاه �سعر   لنتزاع التفعيلة من البحر, وهذه ه������ي الخطوة الأ
ّ
أّولي �س������كّل ا

أو  التفعيل������ة, الذي يقوم على انتزاع تفعيلة من البح������ر ذي التفعيلة الواحدة التي تتكّرر ثالث ا

أربع مّرات في كّل �سطر, وجعلها وحدة مو�سيقّية في الق�سيدة. ا

وهن������اك مو�ّسحات ابتعدت في بنيته������ا الهند�سّية ابتعاداً كبيراً عن نظ������ام ال�سطر, باتجاه 

ا�ستقاللّي������ة التفعيلة, فاإذا بالتفعيلة تغدو وحدة مو�سيقّية م�ستقلّة, واإذا بال�ساعر يغدو مهند�ساً 

أّخاذة, جديدة كّل الجّدة, مخترقاً نظام الخليل,  أ�سكالً ا اأو لعّب مرّبعات يبتكر من التفعيالت ا
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أبعد, فو�سعوا مو�ّسحات  مر ببع�ض المو�ّسحين اإلى درجة ا بل محّطماً اإّياه تحطيماً. كما و�سل الأ

ل تج������ري عل������ى وزن ول تحافظ على تفعيلة, وهذا ما �سّم������اه د. محّمد ر�سوان الداية محّقق 

مثلة لذلك في مو�ّسحات  ن�ساري بالمو�ّسح غير ال�سعرّي. ونجد كثيراً من الأ ديوان ابن خاتمة الأ

ابن خاتمة, وهذا اأحدها:

فّتانة لباب  للأ في ظبية رخيمة 

قد ما�ست به بانة ردفـها �لـرجــر�ج 

بهيفاء  ِمن َعْدِن.. �إلخ يا َمْن  لم�ستهام 

و�ساأتوّق������ف عند حلقة اأخرى من حلقات التعامل مع التفعيلة بو�سفها وحدة يمكن اأن تكون 

أو البيت,  م�ستقلّة, ويمكن ل�ستقاللها اأن يجعلها ذات دور مختلف في البنية الهند�سّية لل�سطر ا

ندل�ض, وهي  أبياتها. هذه الحلقة م�سرقّية ل عالقة لها بالأ اأي للق�سيدة حين يتكّرر ذلك في كّل ا

ندل�ض,  مر في الأ لي�س������ت وليدة الحاجة اإلى �سعر يُغّنى ويح������ّرك اأج�ساد الراق�سات كما كان الأ

أّن �ساحبها �ساعر جاّد بعيد كّل البعد ع������ن مجال�ض اللهو والغناء, بل  أّولهما ا وذل������ك ل�سببي������ن, ا

أّنه ظهر في مرحلة ا�سطرابات �سيا�سّية  , وثانيهما ا
ّ
اإّن������ه �ساحب ق�سّية فكرّية وم�سروع �سيا�سي

 المح�ض 
ّ
أدّل على الدافع الفّني وع�سكرّية تعوق انت�سار مجال�ض الغناء ومنتدياته. اأذكر هذا كي ا

النابع من موهبة ال�ساعر في تطوير بنية الق�سيدة, رّداً على المبالغة بدور العوامل غير الفّنّية, 

ول�سّيما الجتماعّية, في هذا التطوير.

ال�ساعر هو المكزون ال�سنجارّي, وهو �ساعر ومفّكر وفار�ض وقائد و�ساحب ق�سّية, والق�سيدة 

 في تلك المرحلة, اأي في القرن ال�سابع الهجرّي.
ّ
فريدة من نوعها في ال�سعر الم�سرقي

ولى عن ج�س������د ال�سطر, وو�سعها  للق�سي������دة هند�س������ة خا�ّسة تقوم على ف�س������ل التفعيلة الأ

ّول مع التفعيلة  �سطر, فاإذا بال�سطر ي�سبح ذا وزنين مختلفين, الأ خارجه ف������ي كّل �سطر من الأ

المف�سولة, وهو وزن الب�سيط, والثاني من دون التفعيلة المف�سولة, وهو وزن المديد بجوازات 

 في ال�سطر 
ّ
أّول الق�سيدة اإلى اآخره������ا. ويتكّرر هذا البني������ان الهند�سي يلتزمه������ا ال�ساعر م������ن ا

ّول روّيان يتكّرران  الثان������ي.. وهكذا اإلى نهاية الق�سيدة. وللتفعيلة المف�سولة ف������ي  ال�سطر الأ

بتن������اوب منتظم, وكذلك التفعيلة المف�سولة ف������ي ال�سطر الثاني. الق�سيدة ت�سّمى )المخيلعّية( 

أبيات للدللة  أربعة ا وهي حلقة خا�ّسة مهّمة جّداً في ا�ستقاللّية التفعيلة ال�سعرّية, �ساأذكر منها ا

على ما قلناه عن بنيتها الهند�سّية. يقول ال�ساعر المكزون ال�سنجاري:
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د�ٌء  ثوى    بفوؤ�د   �سّفه    �سقُم     يا محنتي          من  دو�عـي �لهّم  و�لـنكـِد
 

 باأ�ســلعي    لهٌب  تكوي   حر�رُته       من �ل�سنا      في محّل  �لروح  بالج�سد

ِد يوم �لنوى   ظّل  في  قلبي   له  �ألُم       و�حرقتي     وتلفي   فيه     بالّر�سَ
 

 تـوّجـعـي     من جوى �سّبت �سر�رُته      مع  �لـعنا      قد رثى لي فيه ذو �لح�سد

ولى: داءٌ ثوى = م�ستفعلن  لننظر اإلى البنية الهند�سّية لهذا الن�ّض. التفعيلة الأ

ّول من البيت الثاني:                باأ�سلعي = متفعلن وهي في ال�سطر الأ

ّول من البيت الثالث: يوم النوى = م�ستفعلن وتعود في ال�سطر الأ

ّول من البيت الرابع: توّجعي = متفعلن وتعود في ال�سطر الأ

ولى  أنا ال�سطر بعد ا�ستبعاد التفعيلة الأ مر في ال�سطر الثاني من كّل بيت. واإذا قرا وكذلك الأ

وجدناه يجري على البحر المديد, بينما يجري- كاماًل- على البحر الب�سيط.

أّن التفعيلة قادرة على اأن  أيريد اأن يثب������ت ا م������ا الذي يريده المك������زون ال�سنجارّي من ذلك؟ ا

أّنها- با�ستقاللها- ت�ستطيع  أم يريد اأن يوؤّكد ا ت�ستق������ّل, فهي اإذن الوحدة المو�سيقّية في ال�سعر؟ ا

مرين معاً, فقراءة الق�سيدة  أراد الأ أّن������ه ا اأن تك������ون لبنة في تكوين بنية هند�سّية جديدة؟ يبدو ا

ندل�سّيون من  أّن ال�ساعر اأدرك ما اأدركه �سعراءُ المو�ّسحات الأ كاملة توحي بهذا الغر�ض, وتبّين ا

 الذي 
ّ
أ�سا�ساً للق�سيدة, وهذا بذات������ه خروج على النمط الخليلي ق������درة التفعيلة على اأن تكون ا

�سا�ض. قّل, هو الوحدة والأ ّول على الأ أو ب�سطره الأ أّن البحر بكامل تفعيالته, ا يقوم على ا

ربعينّي������ات, اأي قبل »ولدة« �سعر  أوا�سط الأ وتتك������ّرر الحلق������ات في الع�سر الحديث, قب������ل ا

 المهجرّي ن�سيب عري�سة, 
ّ
التفعيلة. ومن اأهّم هذه الحلقات ق�سيدة )النهاية( لل�ساعر اللبناني

 على تكرار تفعيل������ة م�ستقلّة واحدة في ثالثة 
ّ
وه������ي ق�سيدة م�سهورة, يقوم نظامه������ا الهند�سي

أ�سط������ر, ثّم تكرار هذه التفعيلة مّرتين في �سطرين, ثّم ثالث مّرات في �سطر واحد, وهكذا...  ا

ّول من الق�سيدة: وها هو المقطع الأ

كّفنوُه

�أدفنوه

�أ�سكنوه

هّوة �للحد �لعميْق

و�ذهبو� ال تندبوُه

فهو �سعب مّيٌت لي�س يفيْق
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لقد ا�ستقلّت التفعيلة هنا, لكن في اإطار بنية هند�سّية جديدة, اأي اإّن ا�ستقاللها لي�ض تاّماً, 

أباً لق�سيدة  حمد, الذي عّدها ا لذلك ل ن�ستطيع اأن نّتفق مع ال�ساعر والباحث اأحمد �سليمان الأ

التفعيل������ة, قائ������اًل »اإّنها ت�ستند اإل������ى التفعيلة المنّوعة في عدده������ا دون �سابط«. كالم الباحث 

لي�������ض دقيقاً, فالتفعيلة تكّررت ب�سوابط كما بّيّنا, وهذا ما يجعل الق�سيدة حلقة من الحلقات 

ال�سابق������ة التي ذكرناها, كمو�ّس������ح )كلّلي يا �سحب( اأو ق�سيدة المك������زون, ولي�ست هي تحديداً 

حمد اأن يوؤّكد. أراد اأحمد �سليمان الأ ولى كما ا ق�سيدة التفعيلة الأ

وتتابع������ت مح������اولت تجديد البنية الوزنّي������ة, فعمد بع�ض ال�سعراء ف������ي ع�سرينّيات القرن 

وزان في  الع�سري������ن اإلى مخالفة نظ������ام الق�سيدة العربّية بتج������اوزات غير ماألوفة, كتع������ّدد الأ

�سطر...  أو زيادة تفعيلة على بع�ض الأ أو اإلغاء الروّي والقافية الواح������دة, ا الق�سي������دة الواحدة, ا

حمد زكي اأبي �سادي وخليل �سيبوب واإيليا اأبي ما�سي  نجد مثل هذه التجاوزات في ق�سائد لأ

وغيرهم.

أّول من جعل التفعيلة ت�ستقّل ا�ستقاللً دون اأن ي�سعها في �سياق بنية هند�سّية منتظمة  أّما ا ا

جدي������دة فه������و- على حّد ما توّفر لدين������ا- ال�ساعر ال�سوري علي النا�س������ر, الذي كتب اأكثر من 

ق�سي������دة فيها اختراق لنظ������ام البحر, وتت�سّمن عبارات �سعرّية تق������وم على عدِّ التفعيلة وحدة 

أّم كلثوم )1928م(, التي ت�سّمنها ديوانه )الظماأ(  مو�سيقّي������ة, و�سنذكر مثالً من ق�سيدته: اإل������ى ا

المطبوع عام )1931م(, يقول:

و�أّما �سعوري

فاأفق جديد تجّلى علّي

غريب �أثار بروحي �لخيال

تخّيلُت فيِه

جلل �ل�سحارى �إذ� �لليل مّد عليها �لجناْح

وفيه �أريج كلفح �لجحيم وروح �لن�سيم

وفيه �سروق وفيه �سفْق  

وفيه حناٌن وفيه عتّو وعندي �هتياج وفيه �لحياة
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: نازك المالئكة وبدر 
ّ
 العراقي

ّ
لي�������ض هدفنا من كّل ما ذكرناه التقلي������ل من اأهّمّية دور الثالثي

 في تاأ�سي�ض �سع������ر التفعيلة, ول نريد اأن نن�سب هذا التطّور 
ّ
�ساك������ر ال�سّياب وعبد الوّهاب البياتي

ّ اإلى �سواهم, فهم الذين جعلوا �سعر التفعيلة نمطاً جديداً, وكّل ما �سبق كان ممّهدات لم 
النوع������ي

تتح������ّول اإل������ى نمط ي�سير عليه ال�سعراء ويق�ُسر بع�سهم كّل نتاجه������م ال�سعرّي اأو معظمه عليه. ما 

أّن ظهور �سعر التفعيلة لم يكن »ولدة« مفاجئة, بل جاء تتويجاً لتراكم  أردنا الو�سول اإليه هو تاأكيد ا ا

 
ّ
مد, وحلقًة نوعّية حا�سمة بعد حلقات متفّرق������ة متتابعة, فهو توا�سٌل في التطّور الفني طوي������ل الأ

وتناغٌم مع اإيقاع الحياة المعا�سرة, وتجاوب مع متطلّبات التجديد في العالقات الجتماعّية.

أو  أ�سا�ض واحد, ه������و ف�سل التفعيلة, ا نموذجات التي ذكرناه������ا وحلّلناها, على ا اخترن������ا الأ

اإزاحتها عن �سياق ال�سطر ال�سعرّي, والتعامل معها بو�سفها وحدة مو�سيقّية, والتالعب بو�سعها 

 الذي حّطمه �سعر 
ّ
في النظام ال�سعرّي, وهو ما �سّكل اختراقاً مو�سعّياً ومحدوداً للنظام الخليلي

 حيث 
ّ
أوا�سط الق������رن الع�سرين, من دون اأن يلغيه, فهو- كما ذكرنا- تحطيم كلّي التفعيل������ة منذ ا

 في حدوثه, 
ّ
يح������دث, اأي في الق�سيدة التي يكتبها ال�ساعر على نظ������ام التفعيلة, ولكّنه جزئي

اأي اإّن������ه  ل يكون عاّماً يُنهي ا�ستخدام النم������ط ال�سابق. وها نحن اأولء نجد كثيراً من ال�سعراء 

الكبار يبدعون �سعراً على نظام البحر, كما نجد �سعراء تتنّوع ق�سائد الواحد منهم بين البحر 

نماط الثالثة.  والتفعيلة وق�سيدة النثر, ويبدعون في الأ
ّ
الخليلي

نماط ال�سعرّية قد  أّن الأ أثبت �سعراوؤنا في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين, وما يزالون, ا ا

�سئلة  أ�سكال ال�سعر. والأ أّن الم�سامين الع�سرّية قادرة عل������ى ارتداء مختلف ا تتن������ّوع وتتعاي�ض, وا

أّن الباب ما يزال مفتوحاً  نماط ال�سعرّية الثالث������ة ا ن هي: هل يعن������ي تعاي�ض الأ المطروح������ة الآ

أم������ام اأنماط جدي������دة؟ وما الذي تعنيه ق�سيدة النثر التي لها, كم������ا ل�سعر التفعيلة, جذور في  ا

, ونماذُج مبكرة في بدايات القرن الع�سرين؟ اأهي مرحلة �سعرّية جديدة تعّبر عن 
ّ
أدبنا العربي ا

أكثر �سرع������ة؟ وهل �سيتوا�سل ح�سورها  م�سامين ع�سرّي������ة اأكثر حداثة وعن حركة مجتمعّية ا

ويّت�سع كما حدث في �سعر التفعيلة؟ 

كبر في هذا المجال هو: ه������ل �ستُغلق ق�سيدة النثر ب������اب تطّور ال�سكل  ولع������ّل ال�س������وؤال الأ

أّن ق�سيدة التفعيلة فتحت باب تطّور لن يُغلق و�سّقت طريقاً ل نهاية له؟  أو ا , ا
ّ
ال�سعرّي العربي

جابة.  لنا حّق ال�سوؤال وللزمن حّق الإ

¥µ
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.
)1(

تاأخرت �ل�سيدة؟ �إذن �إنها قادمة

يقول �أر�سطو: هل �لكائن �لذي ال يكون موجودً� �إال عندما يكفُّ عن �لوجود ال يز�ل كائنًا، 

)2(
مر �سر�بًا �أم �ألعوبة من �أالعيب �لعدم؟ �ألي�س �الأ

ويوؤك���د كوليت����س: �إن قيمة �لم�سرح هي �أنه يقول ما هو »كائن« ويعبر عن �سعوبة وغر�بة ما 

هو كائن بف�سل ما هو غير كائن- هنا هو يعبر عن �لما�سي و�لحلم �أو �لنق�سان. 

آن �أوبر�سفيل���د: م���ا �لزمن في �لم�سرح؟ وتجيب: هو لحظ���ة وتاريخ ومّدة زمنية.  وتت�س���اءل �

ي�سر �لتي �أوجدتها  وما �لزمن؟ �لزمن هو ما يحدث عندما ال يحدث �أي �سيء. وهو �لطريقة �الأ

.
)3(

�سياء دفعة و�حدة �لطبيعة كي ال تحدث �الأ

الم�ضرح والزمن ما الذي يجعل العمل الم�ضرحي يخ�ضع للزمن وما الذي يجعله ينفلت من 

ن الزمن يحتوي على كل ما هو موجود، ولكننا ال ن�ضتطيع اأن نت�ضوره اإال كحد 
ه������ذا الزمن؟ الأ

دائم االختفاء بين عدَميْن هما الما�ضي والحا�ضر.

�ضا�ضية  م�ضاك به؟ اإّن اإحدى الوظائف االأ ما وظيفة الم�ضرح وهو يَْعبر الزمن وال ي�ضتطيع االإ

للم�ضرح هي اأن يعبر عن الزمن الما�ضي بح�ضاب اأن ما حدث قبل دقيقة واإن كنا نتحدث عنه 

ن. كي يحظى بوجوده، اأن يظهر  مر يحدث االآ ن ق������د اأ�ضبح ما�ضياً ولكن بلغة اليوم وكاأن االأ االآ

ن�ضانية من �ض������كل اجتماعي اإلى �ضكل اجتماعي اآخر، ومن روابط اإن�ضانية اإلى روابط  عب������ور االإ

اإن�ضانية اأخرى. 

د. عجاج �سليم الحفيري

والبحوث الدرا�شات 

النقد امل�سرحي العربي

كاديمي... واآليات التكوين الأ
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أزلية ل يمكن اأن تنته������ي اإل بغياب اأحدهما, ولذلك نحن  عالق������ة الم�س������رح بالزمن عالقة ا

ن ال�سيغة  ل ن�ستطي������ع الحدي������ث عن الم�س������رح اإل ب�سفة الحا�سر ال������ذي يج�سد الما�س������ي, لأ

ال�سحيحة للتعامل مع الم�سرح هي دائماً �سيغة الفعل الم�سارع. 

وم������ن الطبيعي اأن هذه هي �سيغة عمل النقد الم�سرحي كي يحافظ على عالقة �سحيحة 

وع�سوي������ة بفن الم�سرح. وير�سخ تعريف النقد باأنه فن يعي�ض في المركز, ولي�ض على الهام�ض, 

ن وهنا. ولي�ض ب�سيغة  نه يعي�ض زمن الم�سرح ب�سورته المتج�سدة على الخ�سبة والتي تحدث الآ لأ

دب/ الن�������ض, الذي يمكن اأن يكون ما�سياً تجاوزه الزمن ولن يجد م�سوغاً للحياة من جديد  الأ

أم������ام الجمهور في زمن راهن وب�سيغة معا�سرة.  اإل م������ن خالل اإعادة تج�سيده على المن�سة وا

اأعم������ال �سك�سبي������ر من دون ق�سدية معا�سرة, اأو معالجة اإخراجي������ة وروؤية تتعلق بما يجري في 

البيئة المحيطة والعالم �ستتحّول اإلى ق�س�ض الجّدات قبل النوم.

هذا الحديث عن المعا�سرة في الفن ي�ستدعيه تكري�سنا العربي لوظيفة النقد لمّدة طويلة من 

دب التي مهما حاولت  أو داٍع اإلى تبنيه, وبلغة الأ ٍف به ا أو ُمَعرِّ عمر الم�سرح العربي ك�سارح للن�ض ا

أ�سيرة لقواعد البالغة والنحو وال�سرف وال�سور  اأن تق������دم ت�ساركيتها الفنية الم�سروعة, �ستبقى ا

دب اأكثر من واقع فني م�ساير لتطورات تحدث كل يوم في  ال�ساعرية التي تحيل على مدار�ض الأ

يجابية لوجود بع�ض التجارب التي ا�ستطاعت الدفع  �سارة الإ الحياة الم�سرحية في العالم. مع الإ

بالنقد الم�سرحي في بع�ض الدول العربية خطوات باتجاه »فن النقد الم�سرحي«.

هداف والتطلعات الفنية, مع اإعادة  �ساليب وال�سيغ والروؤى والأ ولكننا عندما نتحدث عن الأ

آلي������ات نقدية عفا عنها الزمن, وا�ستخدمها رواد النق������د الم�سرحي العربي, فاإننا نم�سي  اإنت������اج ا

دون ق������درة على التوق������ف, �سوب فخ البحث عن العبارات الرنان������ة والمقعرة والبليغة من اللغة 

فا�سل الذين  �ساتذة الأ العربي������ة, بل ال�سقوط ف������ي الحفرة نف�سها التي �سبقنا اإليها كثير م������ن الأ

يجابي لجهودهم واأبحاثهم وممار�ساتهم الن�سية النقدية المكتوبة  ثر الإ أرادوا الح�سول على الأ ا

بالعربية, معتمدين على فهم قديم, مرتبط بعقلية تكّونت على الأطالل الفكرية لمفهوم )ال�سعر 

ي نقا�ض حول الم�سرح ونعدو م�سرعين باإرادتنا اإلى  ديوان العرب(, ومن ثمَّ الن�ض هو القاعدة لأ

قامة في ف�ساءات  دب وال�سعر الجميل. في حين نفقد ف������ي الحقيقة م�سروعية الإ م�س������ارات الأ

الم�سرح والنقد الم�سرحي الذي يعي�ض اليوم الحا�سر /المعا�سر/ بكل تفا�سيله...

أو تطوير البنى اللغوي������ة, والمعاني الم�ستقة  عندم������ا ل ندرك دور الزمن في اإع������ادة خلق ا

نه ل اأحد  أنف�سنا في التهلكة؟ لأ م������ن �سيرورة تطور عنا�سر العر�ض الم�سرح������ي, فكاأننا نرمي ا

مام فح�سب. ي�ستطيع الوقوف اأمام قطار الزمن الذي ل ي�سير اإل باتجاه واحد, ونحو الأ
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�سه������اب في ال�سرح عن ماآثرن������ا في تعزيز وا�ستم������رار اأزمة النقد  لنتوق������ف قلي������اًل وقبل الإ

كاديمية/. وهي  الم�سرح������ي العرب������ي. ونعود لعنوان البحث ال������ذي ت�سمن مفردة معق������دة /الأ

�سل مفردة اأجنبية تحولت من ممار�سة مو�سوعية محترمة اإلى بعبع مخيف نبرزه في وجه  بالأ

كل م������ن يتعثّر ولو بخطوة في كتاباتنا وجل�ساتنا وندواتن������ا حتى اأعطينا الم�سّوغ لمن ل يدرك 

يقونة لل�سخرية, ي�ست������رك في هذه الجريمة  أبع������اد وكنه هذه المفردة المبجل������ة, اأن يحولها لأ ا

دب بنابل العجرفة, والختباء وراء جدران  كثي������ر من النقاد الم�سرحيين الذين خلطوا حابل الأ

أكاديمي )في  أنا ا أنها ح�سون من كرتون بحيث �سارت جملة ا وح�سون ال�سهادات العليا متنا�سين ا

الندوات والنقا�سات والموؤتمرات(, بالن�سبة اإلى المتابع والمخت�ض ال�ساعي لال�ستزادة والتعلم, 

من العربي عندما يبادرك بجملت������ه الفارغة: هل تعرف مع من تتكلم؟  ت�سب������ه عبارات رجل الأ

كاديمية مبعث اطمئنان وثقة, تحّولت لحاج������ب كثيف يف�سل بين المر�سل  وب������دلً اأن تك������ون الأ

والمر�سل اإليه. 

أم������ام اأزمة ثقة على م�ست������وى العالقة بين المتلقي/فنان������اً اأو جمهوراً/ وحامل  نح������ن اإذن ا

كاديمي خالل ممار�سة النقد الم�سرحي باأ�سكاله المختلفة. �سببها يتلخ�ض بمجموعة  �سف������ة الأ

م������ن المعطيات الفكرية والفل�سفية والفني������ة والتي ت�سكل في مجموعها قاعدة معرفية ومهنية 

ينبغ������ي اأن تتواف������ر في كل م������ن يمار�ض فن النق������د الم�سرحي. نوردها ب�س������كل مكثف بدءاً من 

اأهمية امتالك مفردات المهنة والمو�سوعية والنزاهة في الممار�سة العملية, والذوق والحد�ض 

والت������وازن العقلي على الم�ستوى ال�سخ�سي و�سولً لدور الممار�سة والتجربة والخبرة في بلورة 

�سخ�سية الناقد التي تفر�ض ح�سورها واحترامها المهني وال�سخ�سي.

وعلى الرغم من اأن م�سكالت واأزمات الفنون مت�سابهة, اإل اأن للم�سرح خ�سو�سيته العميقة 

حت������ى في جوهر و�س������كل اأزماته. ومرد ذلك لطبيعة هذا الف������ن التركيبية التي ت�سم مجموعة 

وا�سعة من الخت�سا�سات, التي لو فرقناها ودر�سنا اأزماتها لوجدنا اختالفاً وا�سحاً لطبيعة اأي 

اأزمة تتعلق بواحد من عنا�سر العر�ض الم�سرحي. ولكنها مجتمعة في �سورة العر�ض الم�سرحي, 

زمة التي تنتجها الظروف المحيطة بهذا الفن  تمتلك بال�سرورة �سكاًل وبعداً خا�ساً لطبيعة الأ

الخال������د. حتى اإنَّ وجود اأي عائق يعتر�ض م�سيرة الف������ن الم�سرحي �سيحفر عميقاً في ج�سده, 

ويت������رك ندوباً ي�سبح من الع�سير اأن نتخل�ض منها ب�سهول������ة وب�سورة مختلفة عن بقية الفنون. 

أّل يفهم اأن  كاديمي )الذي اأرجو ا كاديمية ودور التكوين الأ ن الحديث مازال يدور في فلك الأ ولأ

التعليم فح�سب �سمن جدران الكليات والجامعات( فاإن ال�سرورة تقت�سي اأن نعود اإلى البداية 

أ الحديث انطالقاً من الكلمة/ المفردة النقد حيث في البدء )كانت( الكلمة اللوغو�ض. ونبدا
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النقد...

النقد وكما هو معروف لكل مهتم باللغة العربية: مفردة تعني �سغار الغنم, اأو جن�ض محدد 

منه, قبيح ال�سكل وله اأرجل �سغيرة. اأو هو �سرب من ال�سجر له نور اأ�سفر يعي�ض في القيعان. 

ي بيَّن ح�سنه وقبحه, اأظهر عيوبه ومحا�سن������ه. ونقد الدراهم, اأي ميزها, نظر 
ونََق������َد ال�سيء اأ

فيه������ا ليع������رف �سحيحها من مزيفها. ونق������د �ساحبه مالً, اأي اأعطاه اإي������اه. كما اأن عبارة نقد 

أي�س������اً: اختل�ض النظر اإليه وعبارة  النا�������ض, تعني اأظهر ما فيهم من عيوب, ونقد ال�سيء تفيد ا

نقدت������ه الحية: اأي لدغته. ونق������د الطائر الحب/ التقطه بمنقاره حبة حبة/ ونقد ال�سر�ض...: 

.
)4(

اأي تاآكل وتك�سر, ونقد الحافر: تق�سر

ل������ن نناق�ض كم غاب معنى الكلمة عن كثيرين ممن يمار�سون النقد الم�سرحي. ولكن ينبغي 

الق������ول اإن ال�ساحة النقدية الم�سرحية العربية, تعج بكثيٍر من اله�سا�سة في فهم الم�سطلحات 

بدءاً من مفردة النقد مما ي�سبب اإعاقة في فهم التيارات الفكرية والفنية المعا�سرة. 

ن�سانية ب�سكل  فه������م الم�سطلح يوؤ�س�ض لمعرفة دقيقة ومنهجية في العلوم والمعارف الإ

ن هذا المج������ال اأ�سبح حقل معرفة  ع������ام وف������ي الدرا�سات النقدية ب�سكل خا�������ض. ذلك لأ

نتاجي. وما ن������راه من معدلت الفو�سى المرتفعة  م�س������اع على الم�ستويَيْن ال�ستهالكي والإ

أو درا�سة لعر�������ض م�سرحي, يقت�سي بال�سرورة اأن يزيد  أو تقديم بحث ا عن������د طرح ق�سية ا

عندنا الحاجة والرغبة الحثيثة ل�ستيعاب الم�سطلحات المختلفة �سواء المتعلقة بالم�سرح 

أم المناه������ج الفل�سفية والمدار�ض الفنية  داب المختلفة ا ن�سانية والآ اأم مجالت العل������وم الإ

المتعددة, ومن ثمَّ ي�سبح لزاماً اأن يكون تعريف الخت�سا�ض مه�سوماً اإلى درجة ال�سريان 

آيات  ف������ي ال�سرايين بكل دللته ومعانيه وف�ساءاته التي ينفتح عليها ك� )لوغو�ض( نقدم له ا

التقدير والتبجيل.

/النق������د/ كلمة واحدة تحمل في جعبتها معاني عديدة ومتباينة, وهذا اإن دل على �سيء, فاإنه 

ي������دل على مقدار الطاقة والقوة التي تملكها هذه المفردة, وباعتقادي اأن كل المعاني التي عبرت 

عنه������ا في موا�سع مختلفة وح�سب �سياق ا�ستخدامها وظروف اإدراجها في جملة اأو مقطع اأو حوار 

أو العك�ض- اإظهار العيوب  لدغ, وع�ض, ولون اأ�سفر, ونقد الحب, وتمييز المزيف من الحقيقي ا

غ�سان من المعاني التي حملتها  أو تق�سر الأ والمحا�سن, ونقد ال�سديق ماله, وتاآكل ال�سر�ض ا

داب  أو الآ كلمة /نقد/ بمجملها هي دللت تحمل ما تبتغيه الكلمة ممن يمار�سها في الفنون ا

والم�سرح, وت�سير اإلى التجاهات التي ينبغي ال�سير فيها.
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ولزاماً على ما تقدم تبدو كلمات مثل: النظرية, والنقدية, و)...الم�سرحية…(, تدفع باتجاه 

فه������م متح�سل من اجتماع هذه المفردات مختلفة المعان������ي والتي �ستعطينا عندما تتوحد اإلى 

جانب بع�سها بع�ساً مفهوماً جديداً يتعلق باآلية التعامل مع الم�سرح من وجهة نظر نقدية. فهماً 

يعود اإلى اأ�سول اإغريقية وم�سيرة تطور حافلة و�سولً ليومنا الحا�سر. بحيث تبقى دائماً مت�سلة 

أو الف�سل اأو حتى اإقامة العدالة كما ورد في �سرح النظرية النقدية  بمفاهيم الحكم على ال�سيء ا

ول يب������دو اأن دمج كلمة الم�سرح مع النظرية النقدية �سيذه������ب بنا اإلى اأي اتجاه خارج وظائف 

أو البتعاد بنا عن تحقي������ق هدف ال�سعي اإلى تقديم روؤية  ودللت ومعان������ي ف�ساءات الم�سرح. ا

م�سوؤولة تف�سيرية وتقويمية وتقييمية للعر�ض الم�سرحي مت�سمناً ب�سكل طبيعي الن�ض مهما كان 

حج������م اأو ح�س������ور هذا الن�ض داخل العر�ض حتى لو كان فكرة ُعبَِّر عنها ب�سطر اأو جملة..., بل 

بال�سرورة ونحن في ع�سر التطور التكنولوجي اأن نولي في هذه النظرية جميع عنا�سر العر�ض 

: )كلما ات�سعت الروؤية, �ساقت العبارة(. �سواء 
)5(

الم�سرحي ج������ل اهتمامنا مقتدين بقول النفري

بداعي نقداً وتحلياًل... العبارة داخل العر�ض اأم عند تناول العمل الم�سرحي الإ

�سعب ف������ي �سبكة الفنون النقدية  م������ع اإدراكنا الواع������ي اأن فن النقد الم�سرحي هو الفن الأ

نه مثل الم�سرح فن مركب يتداخل فيه الل�ساني مع ال�سيميولوجي تداخاًل تاماً. المختلفة. لأ

نجاز نقد م�سرح������ي ي�ستحوذ على انتباه )القارئ/ الم�ساهد( ويولجه في ف�ساءات  �سعياً لإ

ول وهلة �ساحبة اأو معتمة.  العر�������ض الم�سرحي, كما ينير له كثير م������ن الزوايا, التي قد تبدو لأ

وي�سعد به اإلى م�ستويات اأرفع في الفهم وتناول المطروح على الخ�سبة بلغة النقد التخ�س�سية 

أنه ي�ساهد العر�ض الم�سرحي ومن جديد ولكن تحت  ولكن الم�سوقة, حتى ليظن القارئ للنقد ا

عد�سة مكبرة تو�سع معرفته وتتيح له متعة اأعمق...

يرتبط النقد حتماً بحياة الفكر المرتبط بالمجتمع, وهو في الوقت نف�سه م�سهم فعال من 

اأجل تقدم الفكر والمجتمع معاً, و�سرط من �سروط حركة التاريخ. وهو اأي�ساً موجود في جميع 

ر�ض, اإلى درجة اأهلته اأن يقترب كثيراً  الح�سارات التي عرفتها الب�سرية على امتداد م�ساحة الأ

م������ن المرحلة التي قد ي�سبح فيه������ا �سرورة اجتماعية. وهو عملي������ة تجديد م�ستمرة من اأجل 

بداع هو �سرط التقدم. ن الإ مواكبة الزمن, ومظاهر التغيير وهو �سرط اإبداعي لأ

وكم������ا هو �سرط, فاإن م������ن اأول �سروطه اأن يكون مو�سوعياً وكي يك������ون مو�سوعياً لبد اأن 

أكاديمي يتعامل مع الن�سو�ض بحرفية عالية م�ستنداً  أكاديمياً )بالمعنى المنهجي(. نقد ا يك������ون ا

هواء  ن�سانية والعلوم المختلفة وهدفه التقييم والتقويم بعيداً عن الأ في عمله اإلى المعارف الإ

أو التاأريخ.  والميول, تكون فيه الحدود وا�سحة المعالم عن التنظير للم�سرح ا
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 مالحظة حول مركزية 
)6(

أوين اأولدرج مريكي ا دب المقارن يورد الأ في معر�ض حديثه عن الأ

النتماء الثقافي عن /وعي اأو ل وعي/ اإلى المدر�سة الغربية. ويوجه نقده للكيفية التي يتناول 

آدابهم بتاأثير الدرا�سات الغربي������ة المقارنة واأعتقد اأن هذه المالحظة  �سيويين ا فيها بع�������ض الآ

نها تبدو كدعوة اإلى تبن������ي مدار�ض ومناهج ذات  مهم������ة اأي�ساً في النق������د الم�سرحي العربي لأ

ا�ستقاللي������ة ثقافية دون التخلي عن اإنجازات الغرب الثقافية, ول�سّيما في هذا المجال, ولكن 

أو الن�سخ  أو العتماد الحرفي ا لي�ض بطريقة التاأثر بالتنظيرات الغربية اإلى درجة �سياع الهوية. ا

الم�س������وه اأحياناً لمناهج ونظريات غريبة, دون محاول������ة التب�سر وال�ستيعاب المرتبط بالواقع 

الجتماعي والحياتي وال�سيا�سي والثقافي لمجتمعاتنا العربية. 

آثارها بادية  �ساليب الفنية التي عرفها الم�س������رح العربي منذ ن�ساأته بقيت ا ونح������ن نعلم اأن الأ

أنه )النقد الم�سرحي( لم يكن معروفاً  حتى اليوم, ولم يكن النقد بعيداً عن ذلك, على الرغم من ا

قبل تعرف العرب على الم�سرح, ولكنه دخل تجربة الرهان والتحدي ولزم الم�سرح منذ منت�سف 

خفاق, واأحياناً الغياب  القرن التا�سع ع�سر حتى يومنا هذا, حيث تناوب ح�سوره بين النجاح والإ

دبي. آليات النقد الأ الكامل عن الن�ساط الم�سرحي. مع ندرة النقد التخ�س�سي وطغيان ا

ولى منذ منت�سف القرن التا�سع ع�سر, اأي منذ  : امتدت الأ
)7(

وق������د مر هذا النقد بمرحلتين

البداي������ة حتى منت�سف القرن الع�سرين, ات�سم خالله������ا بمجموعة من ال�سفات ما زالت بع�ض 

دبي الذي  آليات النقد الأ أو باآخر. والت������ي اعتمدت ا آثاره������ا بادية حتى اليوم في النقد ب�سكل ا ا

أو  دوات والو�سائل التقنية المعتمدة اأ�ساًل على مدار�ض ا كان ف������ي معظمه انطباعياً ويفتقر ل������الأ

غريقية  أو فنية, والتي رافقت رحلة ومغامرة الم�سرح الغربي منذ انطالقته الإ مذاهب فل�سفية ا

أو اأي مذهب اأو مدر�سة  أو البنيوية ا ول������ى مع كتاب اأر�سطو فن ال�سعر, اإلى ما بع������د الحداثة ا الأ

قد تظهر اليوم اأو غداً.

أم������ا المرحلة الثانية التي عرفها النقد الم�سرحي العرب������ي فتمتد منذ الن�سف الثاني من  ا

الق������رن الع�سرين اإلى يومنا هذا, وهي مرحلة تميزت بانت�س������ار المعرفة الم�سرحية والفل�سفية 

أّدت  أو تبادل التجارب مع الغرب. وا أو نقل الخب������رات ا والفني������ة المعا�سرة عن طريق الترجمة ا

كاديميات دوراً بارزاً في تر�سي������خ ح�سور النقد الم�سرحي في الحياة الم�سرحية  المعاه������د والأ

أ�سهمت في تقديم النقد الم�سرحي بو�سفه فناً وعلماً قائماً على اأ�سول معرفية  العربي������ة, كما ا

جيال  �سماء التي مهدت الطريق اأمام الأ ومنهجية علمية ر�سينة, قدمت لل�ساحة مجموعة من الأ

آليات نقد م�سرحية علمية, وزرعت في نفو�ض العاملين  الم�سرحية المتعاقبة من اأجل تاأ�سي�ض ا

في الم�سرح معنى ح�سور النقد الم�سرحي في حياة الم�سرح واأهميته و�سرورته.



35 �لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

كاديمي آليات التكوين الأ النقد الم�سرحي العربي وا

كاديم������ي )المو�سوعي  ويوم������اً بعد يوم تتر�س������خ الثقة بما ي�سدر ع������ن النقد الم�سرحي الأ

الر�سين والجاد /واأكرر/ لي�ض من ال�سرورة اأن تكون جدران الكليات فح�سب م�سدره المعرفي 

الوحيد...(.

والذي يظه������ر الفرق وا�سحاً ما بين النق������د الم�سرحي و»الممار�س������ات النقدية الم�سرحية 

العاب������رة«, مع العتراف ب������اأن النقد الم�سرحي العرب������ي ما زال يعاني نق�ساً ح������اداً في اأدواته 

المنهجية, وفي المعرفة الم�سرحية ب�سكل عام. ولكن هل ا�ستطاع هذا النقد )الم�سرحي العربي( 

أو  اأن ي�س������ق طريق������ه ب�سفته علماً وفناً دقيقاً تتمظهر من خالله /روؤية نقدية م�سرحية عربية/ ا

أو لب�ض اأو �سبابية؟ قل فهم م�سترك على م�ستوى جميع الدول العربية دون اإبهام ا على الأ

م������ا الذي يمنع من ظهور هذه الروؤية, رغم توافر و�سائل التوا�سل الحديثة وتنوعها, وكثرة 

كاديمية والحترافية وتعددها. دون نكران النوايا الح�سنة الموجودة لدى الجميع  اللق������اءات الأ

كاديمي الموحد لهذه الروؤى  منية؟ باعتقادي المتوا�سع اأن غياب المنه������ج الأ لتحقي������ق هذه الأ

يرافقه الت�سوي�ض الحا�سل على فهم وتلقي معاني الم�سطلح الفني والفل�سفي, و�سيوع ممار�سة 

أو  مهنة النقد على م�ستوى الكتابة ال�سحفية وحتى التخ�س�سية »لغير اأهلها« ودون اإلمام كاف ا

هواء ال�سخ�سية, مع غياب �سبه  ن�سانية, وطغيان الأ أو العلوم الإ معرف������ة وا�سحة بعلوم الم�سرح ا

كاديمية �سواء في الجامعات  آليات التكوين الأ أو المعنوي, اإ�سافة ل�سعف ا كامل للحافز المادي ا

أم المعاهد الم�سرحية العليا ال�ساعي������ة اإلى تكوين نقاد  ن�ساني������ة/ ا داب والعلوم الإ /كلي������ات الآ

أكاديمي حيوي يعي�ض الراهن  أ�س�ض منهجية �ساملة توحد جميع العل������وم الفنية في نظام ا عل������ى ا

كاديميات  نه على هذه الأ ولغ������ة المعا�سرة وينفتح على جميع التجارب والمناهج والمدار�ض )لأ

يقع واجب النهو�ض والتاأ�سي�������ض لروؤية نقدية م�سرحية عربية بتوجه اإن�ساني �ساطع( يوؤدي فيه 

كاديمي دوره الحقيقي في عملية تط������ور م�سيرة الحياة الم�سرحية اعتماداً على كل  الناق������د الأ

أنتجته الح�سارة, وب�سياغة يندمج فيها الذاتي مع المحلي �سمن اإطار التجارب العالمية  م������ا ا

أكاديمية تمتلك  نجازات التي حققه������ا الم�سرح عبر تاريخه ممار�سة نقدي������ة ا ال�سامل������ة لكل الإ

ن يكون  أة النقدية المبا�سرة, والمغامرة الجمالية تقرب النقد من النا�ض وتوؤهل الناقد لأ الج������را

مو�س������ع ثقة واحترام واإح�سا�������ض اجتماعي عام ب�سرورة وجوده,كما ت������وؤدي دور الحار�ض للفن 

ن ت�سب������ح المرجع الفكري والفني لحل كل م������ا يعتر�ض م�سيرته.  الم�سرح������ي وتكون موؤهلة لأ

تواج������ه الواقع دون مواربة, لي�ض في مجال التنظير فح�س������ب, بل في جوانبه الكلية. وت�ستثمر 

ف������ي اأدوات التفكير النقدي المعا�س������ر. وهكذا �ستطرد الب�ساعة الجي������دة الب�ساعة ال�سيئة؟ 

ويتخل�ض الم�سرح من ممار�سات �سحفية, تن�سر تحت م�سمى //نقد م�سرحي// لكتبة يعملون 
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ف������ي ال�سحافة وين�سرون في كل �سيء. )ف������ي الريا�سة والطبخ وال�سيا�سة والم�سرح( وذلك عبر 

مقالته������م النقدية الخالية من الحكمة والمعرفة باأب�س������ط قواعد الفن الم�سرحي, وبالعنا�سر 

التي يت�سكل منها العر�ض الم�سرحي الهائمة في بحور اللغة بمراكب خ�سبية قديمة ودون �سراع 

التائه������ة في �سح������ارى نحت العبارات الرنانة مثل )تجاوز الفن������ان نف�سه اأو ع�ض اأظافر الندم 

نارة خفيفة الممثل لم يتقم�ض دوره(. مقالت ت�سم كل  التراجيدي كان الن�ض جمياًل ولكن الإ

آراء انطباعية تخ�ض كل �سيء اإل النقد  أو م������ا ل يخطر بالبال من زخرفة كالمية وا م������ا يخطر ا

أو الممار�سة التطبيقية اإل المزيد من التعميق  الم�سرح������ي, ول ت�سيف اإلى الثقافة الم�سرحية ا

زمات التي تكاد تدفع الم�سرح اإلى قاع الياأ�ض والجهالة. لالأ

كاديمي الخج������ول المتردد مما اأف�سح  �س������ف يح������دث كل هذا في ظل الح�سور النقدي الأ ولالآ

قالم التي تجراأت على تعاطي فن النقد بعّده مهنة وم�سدر رزق؟ وليت  المجال لظهور كثير من الأ

أم الن�سرات المرافقة  أم المجالت ا مر ظل مح�سوراً في المقالت ال�سحفية �سواء في الجرائد ا الأ

للمهرجان������ات والفعاليات الم�سرحية ولكنه تعداها اإلى الكتب الت������ي تن�سر تحت عناوين مختلفة 

تت�سمن في معظمها مفردة النقد ولكنها ل تمت لفن النقد ب�سلة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة. واأخيراً 

ظهرت مو�سة جديدة عند بع�ض هوؤلء المرتزقة األ وهي الذهاب بعيداً اإلى حد اختراع مذاهب 

أو فل�سفي اأو فكري اإنما هو  ومدار�ض وعناوين براقة ل اأر�سية لها ول مرجعية ول م�سدر معرفي ا

لفاظ في �سبيل لفت النتباه ل�ساآلة قاماتهم القزمة... لعب على الأ

مثل������ة على ذلك كثيرة ومتواف������رة في معظم الدول العربية. معتمدين في ذلك بعد )اهلل(  والأ

على تراجع المتابعة الثقافية الم�سرحية وعدم بروز تيارات نقدية م�سرحية عربية جلية, تت�سدى 

لكل مظاهر التخري������ب والنتهاكات التي تحدث يومياً لج�سد الم�سرح العربي المنهك اأ�ساًل من 

كل ما يحدث حوله �سيا�سياً واقت�سادياً واجتماعياً علماً اأن هذه الكتابات والممار�سات ال�سحفية 

المتعدي������ة على حرمة فن النقد الم�سرحي قد اكتفت بناء على حجم معرفتها وخبرتها بالم�سرح 

عم������ال الم�سرحية, مما يق�س������ي ب�سعوبة التعامل معها  وبالنق������د, بمالم�سات �سطحية عامة لالأ

كن�سو�������ض نقدية )لو افتر�سنا ح�سن النوايا...( اإ�ساف������ة اإلى ارتكازها ب�سبب افتقارها المعرفي 

ب�س������كل رئي�سي على الن�ض الم�سرح������ي لتحليل العرو�ض, بعّده فناً لغوي������اً مكتوباً, ومن ثّم قاباًل 

خ������راج والتمثيل وال�سينوغرافيا اإل  للقراءة النقدي������ة في حين غاب عنها الهتمام بف�ساءات الإ

هداف المرجوة من النقد وعن خلق مواقف نقدية  الن������ادر منها وبقيت بعيدة ع������ن المقا�سد والأ

همية  أو �سلطة الموؤلف ودون اإعطاء الأ قل واعي������ة ل�سلطة الن�ض الم�سرحي ا مناه�س������ة اأو على الأ

�سوات التي يزخر  الق�سوى للعالقات ال�سيميولوجية وال�سكلية للعالمات والرموز والحركات والأ
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به������ا العر�ض الم�سرحي. وهي في اأغلبها حافظت على عبوديتها اأمام الن�ض الم�سرحي و�سلطته 

أو راأي نقدي. وقد اأح������دث ذلك عبر تاريخ  المطلق������ة على نتاج������ات /النقد/, ل�سياغة مق������ال ا

راء التي ت�سمنها كثير من ذلك النقد, وخلقت كل  الم�س������رح العربي هوة بين ما ينتجه الفنان والآ

دوات التحليل  أنها افتقرت في عملها لأ �سب������اب لن�سوء عالقة متوترة بين المبدع والناقد. كما ا الأ

الفني ال�ساملة التي تمنح النقد القدرة على مقاربة العمل الم�سرحي ك�سبكة �سينوغرافية معقدة 

يتداخل فيها الرمز والحركة والعالمة وال�سوت وم�ساحات الظالم وال�سمت.

بداعي الناقد  نتاج الإ بداعية بين طرفي عملية الإ ن�سانية الإ كل ما �سبق اأدخل العالق������ة الإ

والفن������ان, في �سراديب اأزمة الثقة, وذهب به������ذه العالقة بعيداً عن �سفة التكامل التي كان من 

المفتر�ض اأن تكلل عالقة الطرفي������ن, وبما يخدم الم�سلحة الم�ستركة المتمثلة بتجويد العمل 

ح������وال خ�سوع طرف لطرف, بل هي  الم�سرح������ي. والتكاملي������ة بالطبع ل تعني باأي حال من الأ

خر الذي يمتلك اأدواته ومفرداته واأهدافه, اإلى  بداعية, وتحترم الآ عالقة توؤكد الخ�سو�سية الإ

درج������ة الدخول في م�ساك�سات و�سراعات )�سحية( تع������زز الظروف الطبيعية الموؤهلة لتطوير 

بداعي. الناق������د والفنان, كال منهما يمثل ذات مبدع������ة. ل ت�ستطيع بناء ت�سوراتها  المنت������ج الإ

خر نف�س������ه؟ والعون هنا يتج�سد في ما يمكن اأن  خر دون عون من الآ واإنج������از خطابها حول الآ

نطلق عليه هن������ا, وب�سكل �سريح ووا�س������ح.../ العتراف بالم�سال������ح الم�ستركة /وعلى �سعد 

بداعية كلها. هذا التفاهم والتكامل والحترام المتبادل بل و)العتراف( الجلي  المخرجات الإ

بداعية  خر/ �سيخل�ض الم�سرح والنقد الم�سرحي, من حالت ال�ستع�ساء الإ ب�سرورة وجود /الآ

التي تواجه كليهما خالل مراحل اإنجاز عملهما. وربما تكون المفتاح الذي نبحث عنه جميعاً, 

زمات التي تواجه الم�سرح العربي. من اأجل حل كثير من الم�سكالت والأ

الناقد...

يذكر المخرج البولندي كري�ستوف ورليكوف�سكي في كلمته التي ن�سرها بمنا�سبة يوم الم�سرح 

�ساتذة الحقيقيين لفن الم�سرح اأمر �سهل للغاية ب�سرط اأن نبحث  : )اإن العثور على الأ
)8(

العالم������ي

أو اإعادة اإنتاج  عنهم بعيداً عن خ�سبة الم�سرح, فهم غير معنيين بالم�سرح كاآلة ل�ستن�ساخ التقاليد ا

أو ال�سيغ الجامدة المبتذلة, بل يبحثون عن منابعه الناب�سة وتياراته الحية التي غالباً ما  القوالب ا

أو اأخرى من �سور العالم,  تتجاوز قاعات التمثيل, وح�سود الب�سر المنكبين على ا�ستن�ساخ واحدة ا

أو ت�ستند  فنحن ن�ستن�سخ �سوراً للعالم, بدلً من اإبداع عوالم ترتكز على الجدل مع المتفرجين. ا

.
)9(

أنه ل �سيء ي�ساهي الم�سرح في قدرته على الك�سف عن العواطف الخفية( اإليه والحق ا
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كاديم������ي )المو�سوعي القائم على  َم������ْن الناقد الذي نق�س������ده عندما نتحدث عن النقد الأ

أنه لي�ض من  معرف������ة فكرية وفنية ومهنية وخبرة واإدراك اإن�ساني �سمول������ي( والذي نعود لنوؤكد ا

كاديميات التي تعنى بفن النقد فح�سب. اإنه وقبل  أو الأ ال�سرورة اأن يكون بين جنبات الكليات ا

هداف و�سفات العمل الذي  كل �س������يء وكما ي�سف )�ستولنيز( اإن�سان يمتلك ح�سا�سية طبيعية لأ

 وهو: 
)10(

يحكم عليه. وخبرة وا�سعة في الفنون

1- يمتلك اأعلى م�ستويات التذوق الفني.

�سول المكونة  بداعية, ويحدد الم�سادر والأ 2- الق������درة على الربط بين المدار�ض والتيارات الإ

أو بالفل�سفات ال�سائعة في ع�سره.  جل تعيين خ�سائ�ض كل اتجاه فني ومقارنته بالواقع ا بداع, لأ لالإ

3- التحلي بقدر عال من المعرفة في نواح فنية وثقافية مختلفة. 

4- الّطالع والتوا�سل الدائم مع المنجزات الفنية المعا�سرة.

5- على اّطالع دائم بالم�ستجدات الفكرية والثقافية العالمية وبالطبع المحلية.

6- له دراية وا�سعة بعلم وفن النقد وتاريخه ومدار�سه. 

أدبية م�سوقة تجذب القارئ. 7- يمتلك لغة ا

ن�ساني. 8- النفتاح الفكري الإ

9- على معرفة ودراية باأعمال المطبخ الم�سرحي بعنا�سره المختلفة.

10- امت������الك اأخ������الق الفنان المبدع حيث ل م�ساومة على الراأي اأو على فكرة, نزيه, حر, 

م�ستقل, ذو مواقف اإن�سانية وفكرية وفنية م�ستقلة.

أ�سكال الو�ساية حتى تلك  ه������ذه �سفات الناقد المنهجي المتنور المتحرر من اأي �سكل من ا

ن�سان و�ساية على نف�سه..؟ اإنها كما يقول  الت������ي يمكن اأن يفر�سها على نف�سه ومت������ى يفر�ض الإ

أو كما يذكر  خرين. ا /كان������ت/ عندما يعجز عن ا�ستعمال قدرته عل������ى الفهم من دون توجيه الآ

�سع������ار التنويريي������ن )فلتكن لديك ال�سجاعة عل������ى ممار�سة قدراتك على الفه������م...( وفي هذا 

دبية والفكرية, ل يمك������ن اأن تتحقق اإل بحرية  المج������ال يذكر جابر ع�سف������ور: »اإن النه�سة الأ

الفكر, والخروج من ظالمة النقل اإلى ا�ستنارة العقل, واإعادة فتح باب الجتهاد, وتحرير العقل 

 .
)11(

ن�ساني من كل ما يكبله من قيود التقليد« الإ

أم������ام م�سوؤولية تاريخية  ن التنوي������ر ابن ع�سره ول �سل������ة له بما�ض ي�سوغه. فنحن اإذن ا ولأ

ن�سانية  تقت�سي عل������ى المثقف اأن يكون طليقاً. ف�سي������ح الل�سان, �سديد التم�س������ك بالمبادئ الإ
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اجتماعياً في عالقاته, علمانياً في توجهاته. متم�سكاً بحرية التفكير. موؤمناً بالعدالة محر�ساً 

عل������ى فكرة التقدم الب�سري. باحثاً عن الحقيقة دون خوف م������ن اأي �سلطة. عندما عاد اأحمد 

 اإلى اأوروبا نحو المئة عام 
)13(

 اإلى م�سر من بعثته التي تلت ذهاب رفاعة الطهطاوي
)12(

�سيف

)اأعل������ن �سرورة التخل�ض من الفكرة التي كان������ت ت�سيطر على الدار�سين العرب وهي اأن العرب 

القدام������ى و�سلوا اإلى اأق�سى م������ا يمكن الو�سول اإليه في الفكر البالغ������ي والنقدي. فكان من 

 .
)14(

أنم������اط تفكيرهم واأدواتهم( أ�ساليب النقد الحديث, ليغيروا ا ال�سروري اأن ينفتح������وا على ا

م�ض الم�سرح ابن  وبذل������ك نحن نعود اإلى معادلة الزمن والم�سرح الم�سرح ل يعي�ض في بيوت الأ

ع�س������ره. وم������ادة الم�سرح هي الزمن وهو مكان الالع������ودة. /اإن الثانية التي تهرب على خ�سبة 

بد/. ولذلك على النقد  الم�س������رح تقول ما ل تتمكن التالية لها من قوله. والثانية تهرب اإلى الأ

أ في تلك الثانية الهاربة من عمر التجربة  الم�سرحي اأن يت�سارع مع ما يدوم اأن يعبر عما يطرا

ن�سانية في �سمولية زمانية ومكانية.  الإ

كاديميات ودورها في تكوين الناقد الم�شرحي االأ

أو الدار�سين  كاديميات الفنية في تن�سئة جيل م������ن النقاد ا أّدت������ه الأ ل �س������ك اأن الدور الذي ا

أ�سهم اإل������ى حد بعيد في تطوير فن النقد  دب الم�سرح������ي في البالد العربية, قد ا للم�س������رح والأ

�سهام ب�سكل فعال ف������ي الحياة الم�سرحية  الم�سرح������ي, واأوجد م�ساحة وا�سعة ل������دور النقد لالإ

بداعية التي ظهرت في  العربي������ة, ويمكن مالحظة ذلك ب�سهولة من خالل النتاجات النقدية الإ

ف�س������اء النقد الم�سرحي العربي منذ عقود, وفي معظم الدول العربية التي تمتلك الموؤ�س�سات 

التعليمية التي تعنى بالف������ن والنقد الم�سرحيين. وبمراجعة ب�سيطة لتاريخ هذا النقد, واإجراء 

مقارنات ب�سيطة بين نتاجات النقد الم�سرحي في البالد العربية, نرى بو�سوح التطور الن�سبي 

أو داخل اأروقة الجامعة في  ال������ذي بلغته الدول الت������ي اأعدت نقاداً في معاهد م�سرحية علي������ا ا

مكان������ات, وما اإقبال  ن�سانية, عن تلك الت������ي ل تملك تلك الإ داب الإ الكلي������ات الت������ي تعنى ب������الآ

الحكوم������ات والجهات الم�سوؤولة عن التعليم العالي على محاولة اللحاق بركب الدول المتقدمة 

ف������ي مجالت وتخ�س�سات الم�سرح اإل الدليل القاطع على الح�سور البهي للم�سرح في حياتنا 

المعا�سرة, واعترافاً من تلك الجهات باأهمية دور الم�سرح في حياة المجتمع. مع العتراف اأن 

خراج  أو الإ النقد لم يلَق العناية المطلوبة اإل في ُمَدٍد لحقة على فنون التمثيل ا

ولكن؟ هل باإمكاننا الدعاء اأن النقد الم�سرحي في الدول العربية قد حقق ح�سوره, ونال 

الغاي������ة من وجوده, مقارنة ببقية الخت�سا�سات التي ت�سمها الكليات والمعاهد العليا المعنية 
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بفن الم�سرح. لي�ض من ال�سعوبة بمكان اأن نجيب عن هذا ال�سوؤال, بل العك�ض, الجواب ب�سيط 

جابة عنه ل يوجد عندنا نقد فاعل  ووا�سح اإلى درجة اأن اأي عابر �سبيل م�سرحي, ي�ستطيع الإ

مال المرجوة من ذل������ك العدد الكبير من النقاد  وموؤث������ر بدرجة معادل������ة للجهود المبذولة, والآ

كاديميات الم�سرحية.  خريجي الأ

اإذن, نحن فعاًل اأمام اأزمة حقيقية. والم�سكلة باعتقادي لي�ست في العن�سر الب�سري فاإن�ساننا 

أو اأحياناً  أو اأمريكا. نح������ن ن�سدر لعبي كرة قدم اأو مو�سيقيين ا �سكيمو ا ل يختل������ف عن �سكان الأ

ن, على الرغ������م من انت�سار و�سائل التوا�سل الحديثة, من فر�ض ا�سم  ممثلي������ن ولم نتمكن حتى الآ

نقدي واحد على الم�ستوى العالمي اإل في حالت نادرة, لم يكن لبالدنا اأي ف�سل فيها وجميعها 

كم������ا يبدو انطلقت من خارج البالد نحوها. وهذا مجال بحث وا�سع ونقا�ض وجدل, قد ل ينتهي 

أ نق������داً لم�سرحية افتتحت يوم  اإل عندم������ا ياأتي يوم يفتح في������ه المواطن العربي ال�سحيفة ليقرا

أو  براج يت�ساوى في ذلك ربة البيت مع الجامعي ا أ كل ما كتب في �سفحة الأ م�������ض, قبل اأن يقرا الأ

أو الياأ�ض, وقبل  حباط, ا الوزي������ر اأو عمال الطباعة. وهكذا وقبل اأن يتملكنا ال�سع������ور الفظيع بالإ

أنف�سنا لنعد اإلى المحطة الرئي�سة التي نعول عليها في اإنتاج نقاد مبدعين وهي  أ بجل������د ا اأن نب������دا

ن. كاديمية بكل جاللها وجبروتها الذي يفتر�ض اأن تكون عليه ل كما هي كائنة الآ الأ

آلي������ة التدري�ض والمواد التي تعطى للطلبة في اأق�سام النقد الم�سرحي  اأعل������م ب�سكل عام طبيعة ا

)وبت�سمياته������ا المختلفة( في بع�ض الدول العربية. ولكنني ل������ن اأتحدث عن تلك التجارب. واأترك 

أم  أم ندوات ا �سدقاء اأن يحدثونا عنها �سواء ف������ي درا�سات اأم كتب اأم مقالت ا المج������ال للزمالء والأ

كاديميات.  نه ومن ال�سروري اأن ننتقل من ال�سرية والتحفظ على ما يعطى داخل كل الأ مداخالت. لأ

اإلى مرحلة التعاون المثمر والمفيد للجميع و�سولً لبناء مناهج موحدة, يتم فيها تبادل الخبرات, 

مام, بحيث يكون  والعم������ل الم�سترك الذي يعطي فن النقد الم�سرح������ي العربي زخماً ودفعاً اإلى الأ

ن�ساني المرجو منه, ول�سّيما في ظل وجود مجموعة  لل�سوت النقدي الم�سرحي العربي ح�سوره الإ

�سماء التي تمار�ض النقد والتنظير في البالد العربية )اأرجو اأن يفهم اأن المق�سود هو  كبيرة من الأ

�سماء  فق(. هذه الأ كل م������ن يعي�ض في الوطن العرب������ي دون النظر للبعد القومي �سيق الم�ساحة والأ

ن�ساني. و�ساأق�سر  التي نفخ������ر بها وب�سعة معارفها, وقدرتها المهنية العالية وانفتاحها الفكري والإ

آلية تكوين الناقد ب�سكل اأ�سح. أو ا حديثي عن التجربة ال�سورية في تدري�ض النقد ا

أ المعهد ن�ساطه  افتُِت������َح المعهد العالي للفن������ون الم�سرحية في دم�سق عام )1977م( وب������دا

باإن�س������اء ق�س������م للتمثيل فح�سب, ثم تلى ق�سم التمثيل ق�سم جدي������د اأطلق عليه في البداية ق�سم 

النق������د الم�سرحي وبعد ع������دة �سنوات تغير ا�س������م الق�سم من ق�سم النق������د الم�سرحي اإلى ق�سم 
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آليات التعليم في هذا الق�سم وان�سجاماً مع  الدرا�سات الم�سرحية, في محاولة طبيعية لتطوير ا

التط������ور الذي ي�سهده الم�سرح في العالم وقد تناوب عل������ى التدري�ض في هذا الق�سم مجموعة 

أو اإنتاجاً اإبداعياً مبا�سراً, وفي تخ�س�سات  فا�سل ممن يمار�سون الم�سرح نقداً ا �ساتذة الأ من الأ

أ�ساتذة اأفا�سل  العر�������ض الم�سرحي المختلفة اأذكر منهم على �سبي������ل المثال. ل الح�سر وكلهم ا

المرح������وم د.نديم محم������د, والمرحوم �سع������د اهلل ونو�ض, والمرحوم ممدوح ع������دوان, والناقد 

الم�سرح������ي د.نبي������ل الحفار, والت�سكيلي ر�س������ا ح�سح�ض, ود.ح�سان عبا�������ض, ود.ماري اليا�ض, 

أت������وا من الجامعة / أنهم جميعاً ا ود.حن������ان ق�س������اب ح�سن, وغ�سان المالح, وعل������ى الرغم من ا

ن�ساني������ة/ اإلى المعهد العال������ي للفنون الم�سرحية الذي يتب������ع لوزارة الثقافة  داب الإ كلي������ات الآ

با�ستثناء المرح������وم د.نديم محمد خريج التحاد ال�سوفييتي �سابق������اً واأول رئي�ض لهذا الق�سم, 

ألماني������ا اإل اأن تنوع  ود.نبي������ل الحفار ال������ذي كان يراأ�ض مجلة الحي������اة الم�سرحية. وهو خريج ا

آليات  اخت�سا�ساته������م وم�سادر معرفتهم المهنية والفكرية والمعرفية, واعتمادهم جميعاً على ا

أ�سهم اإلى حد كبير في  ومناه������ج تقدمية علمانية في التفكير والممار�سة النقدي������ة والتعليمية ا

كاديميين  ولى, وقدم للحياة الم�سرحية ال�سورية مجموعة من الأ اإغناء الق�سم منذ انطالقته الأ

الذي������ن رفدوا الحركة النقدية الم�سرحية ال�سوري������ة والعربية باأ�سوات تخ�س�سية حرة التفكير 

ن�ساف الذكر اأن بع�سهم مار�ض النقد الم�سرحي �سواء عبر المقالت  ووا�سحة الهدف. ومن الإ

أم الدرا�س������ات التي كانت تق������دم للمجالت والدوريات العربية وال�سوري������ة ولوَّن ح�سورهم في  ا

أنه ل  أو الدولية اأجواء النقد ال�سائد اإل ا أو العربي������ة ا ن������دوات المهرجانات الم�سرحية المحلية ا

بد م������ن العتراف اأن كل ذلك الزخم الذي �سكله ح�سورهم وممار�ساتهم النقدية لم يتعدَّ تلك 

أو ندوات المهرجانات وعلى الرغم من اأن جميع من  أو الدورية ا الم�ساحة الممتدة بين المقالة ا

يعمل اليوم في التدري�ض في هذا الق�سم هم من خريجي هذا الق�سم وبع�سهم ممن تابع درا�سته 

العلي������ا وح�سل على ال�سهادات العليا في اخت�سا�سات مختلفة كل ذلك لم ي�سكل ول باأي �سكل 

�سكال تياراً نقدياً م�سرحياً, يمكن التحدث عنه كتيار فاعل ي�سهم في اإحداث تغيير ما  م������ن الأ

في الم�سرح ال�سوري, اإل بحدود ب�سيطة مرتبطة بكل عر�ض وحده. 

كاديميات الفني������ة العربية؟ اإذ يوؤدي ال������دور الذاتي في  ويب������دو اأن ه������ذا حال معظ������م الأ

�سماء المتميزة اأكثر مما تقدمه  كبر في بروز وظهور بع�ض الأ التح�سيل والمتابع������ة الدور الأ

كاديمي الفر�سة  كاديمية نف�سها...؟ كما اأن الحياة الم�سرحية العربية, ل تقدم للخريج الأ الأ

و�ساع  كبر وهي ظروف متعلقة بالأ الحقيقة ليقوم بدوره اإذ توؤّدي الظروف المحيطة الدور الأ

القت�سادي������ة والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ال�سائدة وما نالحظه من توجه الخريج نحو 

مج������الت مختلفة, اأولً لتاأمين لقمة العي�ض. وثانياً للح�سول على اعتراف المجتمع وتحقيق 
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بداعية, اإل المثال الوا�سح على ما ذكرناه. وق������د اتجه كثير من هوؤلء المبدعين  ال������ذات الإ

نح������و التلفزي������ون وعملوا في مهن مختلفة. وكل ح�سب قدرات������ه ومعارفه في المجتمع اأي اإن 

كاديمية لم ت�سه������م في و�سعهم في مكانهم ال�سحيح ولم توؤمن لهم /كمخرجات جامعية/  الأ

بداعية وعندما يبرز ا�س������م اأحدهم كموؤلف �سيناريو  أو الفر�س������ة لممار�سة مهنتهم الإ العم������ل ا

أو م�ساع������د مخرج ن�سي������ط اأو مدير اإنتاج لعمل فني. فاإن ذل������ك ل دور ول ف�سل  تلفزيون������ي ا

كاديمية في ربط الجامعة  كاديمي������ة فيه, ب������ل العك�ض هو ال�سورة الوا�سحة عن عج������ز الأ لالأ

بداعي التي �سارت وا�سحة مع تطور و�سائل  آليات التكوين الإ بالمجتم������ع وقبل الحديث عن ا

كاديمية من اخت�سا�سات مختلفة ل بد اأن تقدم  بداع الم�سرحي والتي يجب اأن تمتلكها الأ الإ

خراج, وال�سينوغرافيا. للطالب. والتي هي اليوم من �سلب العمل الم�سرحي: التمثيل, والإ

دب وتاريخ الم�سرح, والفنون الت�سكيلية  المدار�ض الفنية والمذاهب الفكرية والفل�سفية, والأ

دارة والتن�سيط الثقافي اإلخ. من الخت�سا�س������ات والم�ساقات التي ينبغي  ب������كل تفرعاته������ا, والإ

أي�ساً بم�ستقبل هذا الكائن المبدع وبحاجات  كاديمية اأن يعرفها, ل بد من التفكير ا لطال������ب الأ

أو كلية.  المجتمع وقدرته على ا�ستقبال المبدعين ومع كل دورة يخرجها اأي معهد عال ا

زمة الأخطر هي باعتقادي  هذا ما يحدث مع الدار�سين في الكليات التخ�س�سية, ولكن الأ

ن�سانية,  داب الإ ال�سخ�سي ما يحدث مع دمج كليات الم�سرح داخل الجامعات و�سمن كليات الآ

أكثر منها  دبية. ا أو المواد التي تعّد من �سلب الدرا�سات الأ ن مجموعة من الم�ساقات ا حيث تَُلقَّ

كاديمي, ومن ثم طغي������ان الجانب النظري  تخ�س�س������ات �سرورية لطالب النق������د الم�سرحي الأ

البح������ت على الجانب التطبيقي. وهنا تكمن الخطورة. على م�ستقبل النقد الم�سرحي العربي, 

زمات التي اعتر�ست  والخ������وف من العودة مرة اأخرى اإلى بداية الدائرة وتك������رار الحوادث والأ

النق������د الم�سرحي في البدايات, والتي عانى منه������ا الم�سرح كثيراً عندما ُرِبَط التحليل النقدي 

دبي.  الم�سرحي وو�سائله باأدوات النقد الأ

وبمراجع������ة ب�سيطة لكثير من النتاجات النقدية ال�سادرة حديثاً في اأرجاء البلدان العربية, 

مثلة الوا�سحة على هذا الكالم. هذه دعوة وا�سحة ل�سرورة مراجعة المواد  �سنجد كثيراً من الأ

ق�س������ام الم�سرحية التي ت�سمها  أق�س������ام النقد ب�سكل عام وفي الأ والم�ساق������ات التي تدر�ض في ا

ن�سانية.  داب الإ كليات الآ
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االنطالقة الجديدة لمدر�سة الحوليات الفرن�سية

آفاق جديدة للتاريخ االقت�صادي االجتماعي،  اأ�صهمت مدر�صة الحوليات الفرن�صية في فتح ا

فق. فقد كّونت »مع���ارك من اأجل  وتج���اوز التاري���خ ال�صيا�ص���ي الدبلوما�ص���ي الع�صكري �صي���ق االأ

التاريخ« للو�صيان فيفر Febvre، و»دفاعا عن التاريخ« لمارك بلوك Bloch و»المتو�صط العالم 

المتو�ص���ط« لبرودي���ل Braudel، قطيعة نهائية مع النموذج التقليدي ف���ي الكتابة التاريخية 

ونظرته الجامدة للحدث التاريخي ممثاًل في المدر�صة المنهجية، ما مكن مدر�صة الحوليات 

�صعاع واالمت���داد عبر العالم: ف���ي اأوروبا، واأمري���كا، وبدرجة اأقل في  الفرن�صي���ة م���ن تحقي���ق االإ

العال���م العرب���ي، وهو م���ا يف�صر قل���ة الدرا�صات العربي���ة التي تتن���اول هاته المدر�ص���ة بالدرا�صة 

والتحليل، عك�س غزارتها وتنوعها في الدرا�صات الغربية.

فاإذا كان كل من مارك بلوك ولو�صيان فيفر، قد قادا مرحلة تاأ�صي�س مدر�صة الحوليات، فاإن 

انطالقتها الجديدة كانت مع الموؤرخ فيرناند بروديل. هذا الموؤرخ الذي ُيالحظ غياب اهتمام 

جانب، اللهم بع�س الكتابات  الباحثي���ن الع���رب والمغاربة بدرا�صة نتاجه بخالف الباحثي���ن االأ

المع���دودة لبع�س الموؤرخين مثل:)م�صع���ود ظاهر، ومحمد حبيدة...(، و�صعيًا لت�صليط ال�صوء 

على بروديل ودوره في تطور الكتابة التاريخية الفرن�صية والعالمية تاأتي هاته المقالة.

❁د. اأحمد �سوالم

والبحوث الدرا�شات 

فريناند بروديل والتاريخ:

االنطالقة الجديدةلمدر�سة الحوليات الفرن�سية

كاتب مغربي. ❁
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فاق الجديدة التي فتحها لمجل������ة الحوليات ؟ وما مالمح  فَم������ْن فيرناند بروديل؟ وم������ا الآ

تجديده للكتابة التاريخية, ول�سّيما ما يتعلق بمفهوم الزمن؟

َمْن فيرناند بروديل؟

, و�سيخ الموؤرخين 
)1(

فيرنان������د بروديل )1902- 1985م( »اأمير التاريخ« ح�سب فرن�سوا دو�ض

المحدثي������ن, ولد في قري������ة ليونفيل ال�سغيرة بمنطقة اللورين, ح�س������ل على �سهادة التبريز في 

التاري������خ من جامعة ال�سورب������ون �سنة )1923م(, لينخرط في مهن������ة التدري�ض حيث مار�سها في 

الجزائر )1924- 1932م(, والبرازيل )1935- 1938م( والمدر�سة التطبيقية بباري�ض وكوليج دو 

فران�ض )1949- 1972م(, وكان ي�ستعمل بروديل التدري�ض و�سيلًة لن�سر اأفكاره وت�سوره للتاريخ.

لمان خالل الحرب  �سر ما بين عامي )1940- 1945م( من الأ وتعر�������ض فيرناند بروديل لالأ

العالمي������ة الثانية, وق������د �ساعدت مجموعة من العوامل في تبلور فك������ره المجدد للتاريخ, منها 

الظرفية الفكرية المتميزة التي عا�ض فيها, وعمله اإلى جانب لو�سيان فيفر في مجلة الحوليات 

التي اأ�سبح رئي�ساً لها بعد وفاته.

تقل������د بروديل ع������دة منا�سب منها: مدير مرك������ز الدرا�سات التاريخية م������ن عام )1949م(, 

كاديمية. كاديمية الفرن�سية عن مجمل اأعماله الأ وع�سواً بالأ

أنواع هي: واأما ما خلفه فيرناند بروديل من كتابات فيمكن ت�سنيفها اإلى ثالثة ا

أولها القراءة التي اأنجزها  قر�ء�ت ومقاالت: وهي عبارة عن القراءات النقدية التي كتبها, وا

دب الفرن�سي« ال�سادر �سنة )1928م(. اأما  ح������ول كتاب »�سارل تايار« Traillar »الجزائر في الأ

�سبان واإفريقيا ال�سمالية« م������ن )1492- 1577م(, المن�سور ربيع  أوله������ا »الإ المق������الت, فكانت ا

فريقية. )1928م( بالمجلة الإ

أ�سمالية ما بين  �لموؤلفات �لكبرى: منها » هوية فرن�سا« و»الح�سارة المادية القت�سادية الرا

بي�ض المتو�سط والعالم المتو�سطي في عهد  القرنين الخام�ض ع�سر والثامن ع�سر«, و»البحر الأ

فيلي������ب الثاني«, وهو عبارة عن اأطروحة جامعية, اأنجزه������ا بروديل في اأزيد من ع�سرين �سنة. 

هم في م�سيرة فيرناند بروديل, لما حواه من اأفكار ونظريات, وما اقترح  ويعد هذا الكتاب, الأ

, وهو لي�ض مرجعاً 
)2(

أو الم������ادة التاريخية أ�سالي������ب جديدة, وفتحه من اآفاق وا�سعة للموؤرخ ا م������ن ا

أ�سا�سياً لتاريخ العالم المتو�سطي فح�سب, بل مرجعاً لعلم التاريخ في مجمله. فمتو�سط بروديل,  ا

هو الذي كّون القطيعة بين التاأريخ التقليدي بمنهجه ال�سردي الحدثي وتاأريخ جديد �سامل.

�لتاريـــخ و�لعلـــوم �الجتماعية: هو مقال كتبه بروديل �سنة )1958م( بمجلة الحوليات التي 

تولى اإدارتها بعد وفاة لو�سيان فيفر �سنة )1956م(, اأعلن فيه ت�سوره للتاريخ والزمن الطويل.
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بروديل واآفاق جديدة لمجلة الحوليات

ل������م تكن درا�س������ة التاريخ اختيار بروديل, وع������ن ذلك يقول: » لقد اأ�سبح������ت موؤرخاً ب�سبب 

أنه �سرفني عنه, هكذا قادن������ي نق�سان طموحي باتجاه  أدر�������ض الطب اإل ا أريد اأن ا أب������ي, كنت ا ا

أنه توافر لبروديل في محيطه, ما جعله الموؤرخ ذا المكانة  . ولكن ومما ل �سك فيه ا
)3(

التاريخ«

المرموق������ة بين موؤرخي ع�سره وحتى في وقتنا الحا�س������ر, ومنها ما �سرح به بنف�سه: المحيط 

الق������روي الذي عا�ض فيه مرحلة من حيات������ه, واإقامته في اإفريقيا ال�سمالية والبرازيل, ووقوعه 

لمان )1940- 1945م( خالل الح������رب العالمية الثانية, والظرفية الفكرية  �سر لدى الأ ف������ي الأ

خر بالف�سل في تكوين������ه »اأعترف بكل �سرور  المتمي������زة الت������ي عا�ض فيها ما جعله يعت������رف لالآ

بالمرتب������ة المتمي������زة لكل من مارك بلوك ولو�سي������ان فيفر اأكبر موؤرَخيْن ف������ي هذا القرن, واإن 

أ�سه مجل������ة »حوليات التاريخ القت�سادي والجتماعي«  , وترا
)4(

أبدع������ت فاإن ذلك على اأثرهما« ا

المعروف������ة, والتي ظهرت )في 15كانون الثان������ي 1929م(, بهيئة تحرير مكونة من مارك بلوك 

ولو�سيان فيف������ر )رئي�ض التحرير( واأع�ساء وكتاب من تخ�س�س������ات مختلفة, في ظرفية دولية 

زمة القت�سادية العالمية التي انطلقت من بور�سة وول �ستريت بنيويورك بالوليات  �سمته������ا الأ

فريقية, وهو ما يف�سر  �سيوية والإ مريكية, لت�سمل اأمريكا واأوروبا والم�ستعمرات الآ المتح������دة الأ

زمات الدورية وتاريخ  اهتمام موؤرخي الحوليات بالحقل القت�سادي ول�سّيما تركيزهم على الأ

�سع������ار, لفهم ما يجري من انتكا�س������ات وتراجعات واأزمات اجتماعية, وكان لفتاً هذا الربط  الأ

ول: والهتمام في عنوان المجلة, والتي حددت هدفها في عددها الأ

نظمة المعرفي������ة, والدعوة اإلى اتحاد  أ الأ ك�س������ر عقلية الخت�سا�ض ال�سي������ق, واإطالق مبدا

ن�سانية والجتماعية. العلوم الإ

بح������اث الميدانية الجماعية على  النتق������ال من مجال المناظ������رات النظرية, اإلى مجال الأ

.
)5(

اأر�سية التاريخ المعا�سر

وقد ا�ستطاع موؤ�س�سي مجلة الحوليات: مارك بلوك ولو�سيان فيفر, اإحداث قطيعة مع المدر�سة 

المنهجي������ة التي قد�ست الوثيقة وغرقت في التاري������خ ال�سيا�سي والع�سكري, من خالل اإعادة بناء 

.
)6(

اأوجه الحياة الب�سرية من الما�سي اإلى الحا�سر, انطالقاً من م�ساألة مطروحة )اإ�سكالية(

تول������ى فيرناند بروديل, اإدارة مجلة الحوليات ابتداًء م������ن �سنة )1947م( بعد وفاة لو�سيان 

حداث و�سردها  فيفر, وعمل من خاللها على تجاوز التاريخ الحدثي الب�سيط الذي يقف عند الأ

وتحقي������ق زمني له������ا, و�سعى اإلى اإر�ساء تاريخ يعتمد على الربط بي������ن وقائع الجتماع الب�سري 

)الوقائ������ع الجغرافية والقت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية(, وروؤية خا�سة للتاريخ في عالقته 
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خرى ومن ثمَّ منفتح  خرى ومفهوم الزمن, تاري������خ منفتح على العلوم الأ بالعل������وم الجتماعية الأ

ن�سانية في التاريخ  على ت�ساوؤلت ومناهج هاته العلوم, ما جعله يدعو لوجوب اندماج العلوم الإ

وتوحدها جميعاً في اإطار ما �سماه تناهج العلوم. 

أي�ساً, على ربط مجلة الحوليات بموؤ�س�سات جامعية تهتم بالبحث  وقد عمل فيرناند بروديل ا

أ�سهم  آ�سيوية...(, ما ا العلمي, وفتحها اأمام م�سهمين من دول وبلدان مختلفة )اأوروبية واأمريكية وا

في تجديد الكتابة التاريخية الفرن�سية ومعها الكتابة التاريخية العالمية, من خالل تنمية تاريخ 

المجال )التاريخ الجغرافي( وتجديده, وتق�سيمه الزمن التاريخي لثالثة م�ستويات )الزمن الطويل 

والزمن الدوري والزمن الق�سير(. فما م�ستويات الزمن التاريخي لدى بروديل وخ�سائ�سها؟

اأزمنة بروديل

�ساعدت العوامل ال�سالفة فيرناند بروديل, اأن ي�سبح مجدداً في التاريخ مو�سوعاً ومنهجاً, 

ن�سان  , وهو ما عبرت عنه اأفكاره: الإ
)7(

أنا�سل من اأجل �سورة جديدة للتاريخ« وعن ذلك قال: »ا

ن�سان, كرف�ض للحدود بين العلوم  أو �سوق م�ستركة لعلوم الإ ل ي�سن������ع التاريخ, تاريخ اإمبريالي, ا

مد الطويل( »فالتاأريخ بح�سب  مد ال������دوري, والأ مد الق�سير والأ ن�ساني������ة- مفهوم الزمن )الأ الإ

زمنة المختلفة في وتائرها وان�سيابها, للك�سف  فه������م بروديل وممار�سته له يقوم على جدلية الأ

.
)8(

عن اأوجه ال�سراع الدائم الذي يقوم بينها«

وتمتاز اأزمنة بروديل, باأنها متعددة ومت�سامنة فيما بينها, عملت على تجديد التاريخ وتو�سيع 

بطاأ فيه, بهدف بلوغ تاريخ �سمولي يحيط بالمجتمع في بنياته وجغرافيته  يقاع الأ فكرته لت�سمل الإ

ن�سانية  واقت�ساده وذهنيته وعقليته وح�سارته, من خالل احتكاك اأكبر بين التاريخ وباقي العلوم الإ

خ������رى, فمع بروديل »تخطى التاأريخ نف�سه, لي�سبح جغرافياً واجتماعياً واقت�ساداً في اآن واحد  الأ

زمنة لدى بروديل, هي: , ويمكن الوقوف على ثالثة م�ستويات من الأ
)9(

وعلى قدم الم�ساواة«

ن�سان ببيئته ومحيطه,  أو الزم������ن الجغرافي, يهتم بم�ستوى عالق������ة الإ �أ- �لزمـــن �لطويـــل: ا

بط������يء في �سيرورة تحوله. وهذا الزمن ينطبق على ال�سفة الجنوبية اأكثر من ال�سمالية, ففيه 

ر�ض, والتي ظلت كما هي منذ ظهور  ن�سان بالأ أو �سبه ثابتة: كعالقة الإ نتحدث عن بنيات ثابتة ا

ال�ستعمار حتى ال�ستقالل, فالبنيات لم تتغير لمدة زمنية طويلة.

طار الجغرافي, فالجغرافيا  فللتاأريخ بهذا الزمن, �سدد بروديل نظرياً وعملياً على اأهمية الإ

ن�سان  مد, لكنها غير جامدة تتاأثر بالمناخ وموجاته وبقدرة الإ ن�سان طويلة الأ تر�سم �سجون������اً لالإ

, فخلف 
)10(

على التكيف والتغير, اإنه التاريخ الذي يجمع بين معطيات الطبيعة ومعطيات الب�سر

التاريخ الذي يعج بالحكومات والحروب والمجاعات, ترت�سم تواريخ اأخرى يكاد الناظر ل يتبين 
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حركته������ا - تواريخ بطيئ������ة الحركة-, كتاريخ الطرق البحرية, وتاري������خ القمح, ومناجم الذهب, 

نهار, والعادات والتقاليد, والبحار,  را�سي, وو�سف الجبال, وال�سهول والأ والجفاف, والري, والأ

والرياح, والمالحة, والجزر, والمناخ, والحدود, وال�سكان,...

فتاري������خ الزمن الطويل, هو تاريخ البنيات الجغرافي������ة القت�سادية والجتماعية المتاأ�سلة 

وبطيئة التطور, فالبنيات لم تتغير لمدة زمنية طويلة. ويكت�سي هذا الزمن اأهميته في اإ�سهامته 

حداث, وف������ي تحطيمه الحواجز التي  فراد والأ ف������ي تجاوز التاري������خ التقليدي المرتكز على الأ

نثروبولوجيا, والجتماع,... وقد  خرى: كالجغرافيا, والأ ن�سانية الأ كانت بين التاريخ والعلوم الإ

نه التاريخ العميق  عب������ر عند ذلك بروديل نف�سه, بقوله: »الزمن الطويل ل������ه قيمة ا�ستثنائية, لأ

.
)11(

ن�سانية, واإنه بالعالقة مع هذا التاريخ يبنى كل التاريخ« لالإ

ب- �لزمن �لدوري: تاريخ المدى المتو�سط اأو زمن التاريخ الجتماعي اأو تطور المجموعات, 

يحت������ل موقعاً و�سطاً �سمن الهند�س������ة البروديلية للزمن, بين م�ستوى عميق �سبه ثابت, وم�ستوى 

.
)12(

يام« عماق ال�سحيقة وزبد الأ يقاع »بين الأ �سطحي �سريع الإ

أ�سا�ض  يتمي������ز الزمن الدوري باأنه يتغير ب�سف������ة دورية فهو تاريخ الظرفية, وهو مبني على ا

رق������ام والجداول والر�س������وم البيانية. فالتغيرات الدورية التي ت�سي������ب القت�ساد من هبوط  الأ

نتاج تدخل �سم������ن الزمن الدوري, والظواه������ر الدورية تكذب التاريخ  أو الإ �سع������ار ا وارتف������اع الأ

.
)13(

حداث المت�سل�سلة الخطي الكرنولوجي لالأ

أو التاريخ الحدثي, هو زمن  ج- �لزمـــن �لق�سيـــر: هو زم������ن التاريخ ال�سيا�سي والع�سك������ري ا

أّنه تاريخ تقليدي �سردي متغير ومتواتر  اإخباري �سحفي كان ي�ستغل عليه الموؤرخ عادة, يمتاز با

نه بمنزلة الزبد الذي يطفو فوق  ذو بعد فردي ولي�ض له بعد اإن�ساني, دعا بروديل اإلى تجاوزه لأ

.
)14(

موجات بحر التاريخ فهو تاريخ متقلب غالباً ما ينتهي اإلى الن�سيان

حداث وهو اأكثر  تاري������خ الحدث هو منهج التاريخ التقليدي القائم على ال�سرد التعاقبي لالأ

ّنه يمتاز بال�سطحية والظاهرية لذلك دعا لتجاوزه دون  الم������دد تقلباً وخداعاً ح�سب بروديل, لأ

اإلغائ������ه »فال ينبغي التفكير �سمن الزمن الق�سير وح������ده, ول ينبغي لنا اأن نعتقد اأن الفاعلين 

, ودعا 
)15(

أكثر الفاعلين اأهمية, بل ثمة اآخرون �سامتون« الذين يحدثون ال�سجيج هم وحدهم ا

حاطة بوقائع الجتماع الب�سري كلها,  ل�ستبدال بالتاريخ الحدث التاريخ الم�سكلة, �سعياً منه لالإ

زمنة التاريخية وتفاوتها في الزمن الواحد. وبتعدد الأ

❁❁❁

ن�سانية بمناهجها واأدواتها في  نافل������ة القول, يعد فيرناند بروديل اأول من جمع العل������وم الإ

أ�سهم ف������ي تجديد الكتابة التاريخي������ة,  »... فمع بروديل, بح�سب  مقارب������ة واحدة �ساملة, كما ا
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فرون�س������وا اإيفالد, تخطى التاأريخ نف�سه لي�سبح جغرافي������اً واجتماعياً واقت�سادياً في اآن واحد 

, فا�ستحق بذلك اأمير التاريخ ح�سب فرن�سوا دو�ض.
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دارة العادلة للتعدد داخل المجتمع،  اإذا كان����ت الديمقراطي����ة هي النظام الذي يقوم على الإ

عن طريق موؤ�س�سات تمثيلية ُيَتوافق على قواعد تعاملها، فاإن الت�سامح يكون بمنزلة ركن اأ�سا�سي 

ف����ي تحقي����ق الهدف المتوخى م����ن التوافق، وهو الو�س����ول اإلى الحدود الدني����ا ل�سمان ر�سا كل 

خرين. مر الذي يتعذر تحقيقه في حالة تم�سك كل طرف بموقف جامد تجاه الآ طراف، الأ الأ

عان���ت المجتمع���ات الب�سرية من تفاقم مظاهر التع�س���ب والعنف والالت�سامح، مما اأحدث 

خر اإلى درجة اإق�سائه فكريًا و�سيا�سيًا  �س�س والمبادئ والقيم التي تحكم العالقة بالآ خلاًل في الأ

ودينيًا واإن�سانيًا... فغياب الت�سامح اأو تغيبه يوؤدي اإلى �سيادة عقلية التحريم والتجريم.

أ�شكال   عدة، وتج�شد ب�شور متنوعة عبر �ختالف �
َ
بالمقاب������ل �كت�شب مفهوم �لت�شامح معاني

ن�شاني، فلم يعد �لت�شام������ح مقت�شر�ً على �لجانب �لطائفي و�لديني، بل �متد لي�شمل  �لوع������ي �لإ

ثنية... لهذه �لم�شائل مجتمعة �نبرى �لفال�شفة  �لجو�نب �ل�شيا�شية و�لحقوقية و�لجتماعية و�لإ

أكثر �لميادين  ث������ارة كثيٍر م������ن �لق�شايا و�لم�شائل �لمتعلق������ة بالت�شامح، فكانت �لفل�شفة م������ن � لإ

�لمعرفية �لتي عملت على تر�شيخه في �لعقل �لب�شري.

و�لجدير ذكره �أن �أوروبا لم تدرك، في �لع�شر �لحديث، �أن �لت�شامح �لديني ف�شيلة �إل في 

�لق������رن �ل�شاد�س ع�شر، ولم تعرف �لت�شامح �لدين������ي �إل في �لقرن �ل�شابع ع�شر، بعد �أن دمرت 

د. �شالح محمود �شقير

والبحوث الدرا�شات 

التوظيف ال�سيا�سي واحلقوقي للت�سامح 
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أ  لف من �سكانها, حينئذ بدا الحروب الطائفية كثيراً من القرى والمدن, وق�ست على مئات الآ

الفال�سف������ة في الت�ساوؤل: لماذا حدث ذل������ك؟ وهل هناك طريقة لفهم الدين غير هذه الطريقة 

الملونة بالدم؟ 

ظهرت كلمة الت�سامح اأولً في كتابات الفال�سفة في القرن ال�سابع ع�سر, اأو قل زمن ال�سراع 

بي������ن البروت�ستانت والكني�سة الكاثوليكية, اإذ كتب ج������ان بودان ومونتيني و�سبينوزا »في البحث 

الالهوتي«, وروج������ر وليامز في ر�سالتيه »العقيدة الدموية لال�سطهاد ب�سبب ال�سمير 1644«, 

كثر دموي������ة 1652«, وجون ملتون وجون لوك في »ر�سال������ة في الت�سامح 1689«  و»العقي������دة الأ

آخ������رون غيره������م. وجميعهم دعوا اإلى �سرورة الت�سامح بي������ن المخالفين في الراأي والعقيدة,  وا

وحق الختالف, واتخاذ العقل ميزاناً وحكماً. 

اإن الت�سام������ح الديني كما اكت�سفته اأوروبا ف������ي القرنين ال�ساد�ض ع�سر وال�سابع ع�سر �سيظل 

برز للت�سامح, فالطوائف الم�سيحية المتعددة لم تكن تتعار�ض مع بع�سها بع�ساً على  المثال الأ

نحو عار�ض اأو طارئ, بل ب�سورة جذرية, وكانت تعد نف�سها التف�سير الحق للدين ال�سامل, وهو 

ما يعرف بامتالك الحقيقة في الخطاب الفل�سفي المعا�سر, ومن ثم يعد الت�سامح والحق في 

نه ل يمثل حاًل للم�سكالت الدينية  أكثر المفاهيم اأهمية في العالم المعا�سر, لأ الختالف من ا

ي ظرف اجتماعي يت�سم بتنوع المذاهب وتعدد المفاهيم. أً �سالحاً لأ فح�سب, بل يعد مبدا

بعاد   اإن ما نرمي اإليه في هذه الدرا�سة المتوا�سعة لي�ض البحث في الجذور التاريخية والأ

الدينية والفل�سفية للت�سامح, واإنما نود التطرق للتوظيف ال�سيا�سي والحقوقي لم�سطلح الت�سامح 

في الع�سر الحا�سر, ومحاولة تجاوز ما يطرحه هذا الهدف من اإ�سكاليات. 

وعل������ى هذا النحو �ستحاول ه������ذه الدرا�سة طرح جملة مو�سوعات مت�سعبة, ونحن ل نطمح 

في هذه العجالة اإلى ا�ستيفائها حقها, واإنما �سنكتفي بر�سم ت�سور عام اأولي قد ي�سلح اأن يكون 

بحاث اأدق واأعمق. منطلقاً لأ

يجابية التي ترفع اليوم لمواجهة ما يت�سف  من المالحظ اأن �سعار الت�سامح من ال�سعارات الإ

ب������ه ع�سرنا من مواقف و�سلوكيات تميل اإل������ى التطرف وتمار�ض العنف. وبما اأن الحاجة تدعو 

ن�سانية ال�سامية  اليوم –كما في ُمَدٍد عديدة من التاريخ الب�سري– اإلى بعث الحياة في القيم الإ

واإخ�سابه������ا ون�سرها, فقد يكون من المنا�سب التدقيق في مفه������وم الت�سامح بربطه بالفل�سفة, 

غنائها ومنحها  بو�سف اأن الفل�سفة هي المركز التي تمتحن فيها المفاهيم والمجال الحيوي لإ

القوة, قوة التاأثير في الفكر وال�سلوك. 
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طار, ومن اأجل هذه الغاية, �سنحاول في هذه العجالة التدقيق في هذا المفهوم  في هذا الإ

الذي ينتمي اأ�ساًل اإلى �سجل الف�سائل ومكارم الأخالق التي تمتدح في �سلوك ال�سخ�ض وين�سح 

يديولوجيا والفل�سفة,  بالتحل������ي به������ا- وذلك بطرح العالقة بي������ن الت�سامح وكل من الدي������ن والأ

تيين:  محاولين تاأطير المو�سوع داخل الحقل الفل�سفي, �سمن المحورين الآ

أ�سا�سياً من مقومات التفل�سف.  - الت�سامح بو�سفه مقوماً ا

- و�سائل تر�سيخ الت�سامح ب�سفته �سلوكاً ح�سارياً.

اأوالً - الت�شامح بو�شفه مقومًا اأ�شا�شيًا من مقومات التفل�شف: 

 اإل������ى اأي مدى يمكن توظيف مفهوم الت�سامح فل�سفياً في ق�سايا ع�سرنا, ق�ساياه ال�ساخنة 

الكبرى؟ ثم هل تقبل الفل�سفة الت�سامح وهل طّبقته تاريخياً؟

أ�سئلة تتطلب منا, بادئ ذي بدء, تحديد معنى هذين المفهومين, اأعني الفل�سفة والت�سامح,  ا

ولو ب�سورة اإجمالية حتى نكون على بّينة من اأمر العالقة بينهما. 

واإذا م������ا ا�ستعدنا ذلك التعريف العام للفل�سفة الذي بقي مالزماً لها منذ ظهورها بو�سفها 

نمط������اً خا�ساً من التفكير على اأر�ض اليونان, التعريف الذي يجعل من التفل�سف جهداً معرفياً 

هدف������ه: البحث عن الحقيقة من جهة, ولناأخذ من جه������ة اأخرى, بهذا التعريف للت�سامح الذي 

تكاد تجمع عليه قوامي�ض اللغة ومعاجم الفل�سفة والذي يقدم الت�سامح, بمعناه الأخالقي, على 

أنه: )موقف فكري وعملي قوامه تقبل المواقف الفكرية والعملية التي ت�سدر من الغير, �سواء  ا

كانت موافقة اأم مخالفة لمواقفنا(.

ماحُة: �لُجوُد. �َسُمَح �َسماَحًة و�ُسُموحة  ماُح و�ل�سَّ ج������اء في ل�سان العرب في »مادة )�َسَمَح( �ل�سَّ

ماح و�ُسَمحاء فيهما. ورجل �َسِميٌح  و�َسماحًا: جاد؛ ورجٌل �َسْمٌح و�مر�أة �َسْمحة من رجال ون�ساء �سِ

ن فيه  وِم�ْسَمح وِم�ْسماٌح: �َسْمح؛ ورجال َم�ساِميُح ون�ساء َم�ساِميُح. وتقول �لعرب: عليك بالحق فاإِ

ن فيه َلَمنُدوحًة«. �َسعًا، كما قالو�: �إِ َلَم�ْسَمحًا �أَي ُمتَّ

�سارة اإلى الممار�سات  والت�سامح كما جاء في تعريفه ا�سطالحاً: هو »كلمة دارجة ت�ستخدم لالإ

أو يت�سرف بطريقة  أم الفردية تق�سي بنبذ التطرف اأو مالحقة كل من يعتقد ا الجماعية كانت ا

مخالفة قد ل يوافق عليها المرء«.

خرين – �سو�ء في �لدين �أم  واأخيراً فالت�سامح بالمعنى الحديث يدل على »قبول �ختلف �الآ

خرين من �أن يكونـــو� �آخرين �أو �إكر�ههم على �لتخلي عن  �لعـــرق �أم �ل�سيا�ســـة – �أو عدم منع �الآ

قناعاتهم«. وبعبارة مخت�سرة: الت�سامح هو احترام الموقف المخالف. 
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اإذا ما نظرنا اإلى العالقة بين الفل�سفة والت�سامح من خالل هذين التعريفين فح�سب,  فاإننا 

أكث������ر المجالت ا�ستعداداً لقبول الت�سامح والعمل به.  �سنحك������م ب�سهولة وي�سر باأن الفل�سفة هي ا

فالبحث عن الحقيقة ل يعني امتالكها. ومادام المرء يبحث عن الحقيقة, ول يدعي امتالكها, 

خر... اإن الفل�سفة  فه������و بال�سرورة يقر بالتعدد والختالف ويتجنب اإ�سدار اأح������كام تق�سي الآ

بهذا المعنى ميدان لالجتهاد, والت�سامح يتحقق في الجتهاد, اإذ هو مجاله الطبيعي. ربما كان 

�سالم في الفقه, هو قمة الت�سامح  أ كل مجتهد م�سيب«, الذي قال به كثير من علماء الإ »مب������دا

خذ بن�سبية الحقيقة, هو  ف������ي هذا المي������دان, كما اأن اعتماد ال�سك في التفكير الفل�سف������ي والأ

الت�سامح بعينه, فهو اعتراف بالختالف وبم�سروعية الخالف. 

قل, هي المجال الحيوي للت�سامح بامتياز...  فالفل�سف������ة اإذن, من الناحية المبدئية على الأ

أ؟  ولكن هل كانت الفل�سفة طوال تاريخها المديد ُمخل�سة لهذا المبدا

أننا نقول الحقيقة  يجاب, مطمئنين اإلى ا �سف ال�سديد, اأن نجيب بالإ اإننا ل ن�ستطيع, مع الأ

كل الحقيق������ة. ذلك اأن الفل�سفة, كما يقول يا�سبي������رز, غالباً ما خانت نف�سها فتجاوزت مهمتها 

م������ن البحث عن الحقيقة اإل������ى ادعاء امتالكها, وانزلقت – كما يقول ه������و نف�سه – اإلى درجة 

ن  النح������الل ف������ي وثوقية, في معرفة م�سبوبة في �سيغ, في يقيني������ة نهائية وكاملة و�سالحة لأ

خرين. تنقل بالتعليم اإلى الآ

جماع  أو الدوغمائية, تتنكر لالجتهاد وتلغي الختالف وترفع �سعار الإ والحق اأن الوثوقية, ا

جماع �سد كل مخالف, وتنحو نح������و ال�ستبداد والهيمنة, فيحل  وت�سه������ر �سالح الخروج عن الإ

التلقي������ن والتلقي محل البح������ث والتق�سي, وتكف الفل�سفة عن اعتم������اد الت�سامح موقفاً فكرياً 

أيديولوجيا... تماماً مثلما  وعملي������اً, وتفقد هويتها ومزيتها, وت�سبح �سيئ������اً اآخر, ن�سميه اليوم: ا

تتح������ول الدعوة الدينية من النقا�ض والمجادلة بالتي هي اأح�سن واعتماد الموعظة الح�سنة... 

اإلى التمذهب ال�سيق والغلو والتطرف. 

أ�سا�سياً من  والجدي������ر ذك������ره اأن تاريخ الفل�سفة يدلنا عل������ى اأن الت�سامح كان دائماً مقوم������اً ا

مقوم������ات التفل�سف, اأعني البحث عن الحقيقة, حتى اإذا ت������رك ال�سك المنهجي مكانه لليقين 

أيديولوجيا, اأي  ف������كار محل تحليلها, ونقدها, انقلبت الفل�سف������ة اإلى ا المذهب������ي وحل تعميم الأ

تقري������راً للحقيقة التي تقدم نف�سها كاملة واحدة ل حقيق������ة بعدها, وزال الت�سامح وحل محله 

الالت�سامح: اأعني اللجوء اإلى القوة والعنف فكراً و�سلوكاً... 
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انت�سرت فكرة الت�سامح في اأوروبا منذ ع�سر النه�سة, وتعامل معها المفكرون, لذلك نجد 

حداث  جون لوك وفولتير, ث������م كانط وغيرهم يكتبون عنها, وقد ولدت تلك الكتابات عقب الأ

ول من �لقرن �ل�سابـــع ع�سر. كانت �أوروبا قد  الت������ي وقعت »في �لقـــرن �ل�ساد�س ع�سر و�لن�سف �الأ

تحولـــت �إلـــى �أر�ـــس قاحلة بفعل �لحروب �لدينية«، ول������ذا كان الحل هو في الف�سل بين الدين 

ما �لب�سر باأق�سر �ل�سبل  والدولة, وهو ب�سورة اأخرى عقيدة العلماني������ة. فالتع�سب والدمار »علَّ

�لممكنة در�س �لت�سامح �لقا�سي«. 

م������ن المحتم������ل اأن يكون الت�سامح »قد ن�ساأ كردة فعل على ح������روب اأوروبا الدينية«. ويمكن 

نتاج �لر�أ�سمالي«. ويخل�ض �سمير الخليل اإلى  أي�س������ا اأن يكون ن�ساأ »بالتو�كب مع ن�سوء نمط �الإ ا

اأن كلمة الت�سامح »لي�ست واحدة من تلك الكلمات التي تم الن�سال ب�ساأنها خالل القرن التا�سع 

�سباب تم تجاهل هذه الكلمة, وتم تجاوزها.  ع�س������ر اأو حتى في القرن الع�سرين. فل�سبب من الأ

أنها ل تعبر في حقيقة  أنها من نافل القول, كما لو ا حرى اكتفى بمجرد النظر اإليها على ا أو بالأ ا

أو ينطق با�سمه«.  ء... فلم يكن للت�سامح من يفكر به ا
ْ
اأمرها عن �َسي

م������ن المفيد اأن نذّكر هنا باإ�سهامات مفكرين اأمثال �سبينوزا ورو�سو وڤولتير وجون لوك... 

خير  في اغتناء المفه������وم وتو�سيع حقول ا�ستعماله. حيث كتب �سبينوزا مت�سائاًل في الف�سل الأ

من ر�سالته في الالهوت وال�سيا�سة: »�إن �أ�سو�أ موقف تو�سع فيه �لدولة هو ذلك �لذي تبعث فيه 

آر�ء مخالفة  نهم �عتنقو� � �إلـــى �لمنفى بال�سرفاء مـــن رعاياها وكاأنهم مجرمون، ال ل�سيء �إال الأ

ال ي�ستطيعون �إخفاءها«, وكتب رو�سو في العقد الجتماعي: »يخطئ في نظري �أولئك �لذين 

يف�سلـــون بيـــن �للت�سامح �لمدنـــي و�للت�سامح �للهوتي. فهذ�ن �لنوعـــان ال �نف�سام بينهما. 

�إذ مـــن �لمتعـــذر �لعي�ـــس ب�سلم �إلى جانب من نعتقـــد �أنهم هالكون. فـــاإذ� �أحببناهم وقبلناهم 

لـــه �لذي عاقبهـــم. فل بـــد �إذن من �أن يـــردو� �أو يعذبـــو�. فحيث  نكـــون قـــد غلطنـــا فـــي حق �الإ

يكـــون �للت�سامـــح �لديني مقبواًل، يكون من �لمتعذر �أال تتمخ�ـــس عنه نتائج مدنية. وحالما 

مـــور �لدنيوية، عندئذ  ثار تزول عن هيئـــة �ل�سيادة �سيادتها حتى في �الأ تتمخ�ـــس عنـــه هذه �الآ

يغـــدو �لكهنـــة �أرباب �ل�سيـــادة �لحقيقية، وال يكون �لملـــوك �إال �سباطًا لهـــم«. ن�سر الفيل�سوف 

نكليزي, جون لوك, كتاب »ر�سالة في الت�سامح« م������ن دون توقيع ا�سمه خوفاً مما  التنوي������ري الإ

نه دعا ف������ي كتابه اإلى الق�ساء على  ق������د يتعر�ض له من ردود فع������ل غا�سبة قد تهدد حياته, لأ

حادي المطلق, وروح التع�سب الديني المغلق, واإقامة الدين على العقل, وبناء  بني������ة التفكير الأ

منظوم������ة حق������وق توؤ�س�ض لمفهوم الت�سامح تعتم������د مبداأ ف�سل المهام بي������ن دور الكني�سة ودور 
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أ الم�ساواة في الحقوق بين جميع الطوائف الدينية. ويقول جون لوك في الكتاب:  الدولة, ومبدا

»يجب �أن تتخذ �لكنائ�س من �لت�سامح �أ�سا�سًا لحريتها، و�أن تعلم �أن حرية �ل�سمير حق طبيعي 

لـــكل �إن�ســـان يخ�سهـــا كمـــا يخ�س �لمن�سقيـــن عنهـــا و�أن ال �إكر�ه فـــي �لدين �ســـو�ء بالقانون �أم 

الم �لنا�سئة عن  ن�سان وبدنه وبيته وعقاره �الآ بالقوة«، وفي مقطع �آخر يقول: »ولنجنب حياة �الإ

�لتحيـــز«. ومن هذا المنطلق الفكري لهذا المفكر الذي يعّد من منظري ع�سر التنوير, نجده 

يركز عل������ى اأن الت�سامح اأ�سبح من مرتكزات الب�سرية في عالقاتها اأفراداً وجماعات ووحدات 

�سيا�سية. 

أنه  أنه على الرغم من هذا التو�ّس������ع لدللت اللفظ وتنوع حقول ا�ستعماله, اإل ا وف������ي ظني ا

مر الذي حال دون  ح�سان, وب�سياق ديني اأخالقي. الأ ظل دائماً مرتبطاً بمفهومات المحبة والإ

أنف�سهم موؤ�س�سيه ومولديه. ويكفي اأن ننتبه اإلى ما يعرفه الغرب  فعاليت������ه حتى عند من يعّدون ا

قليات المتعاي�سة معه من ابتعاد عن  أم بالأ المعا�س������ر, �سواء في عالقته بم�ستعمراته ال�سابقة, ا

ب والعن�سري������ة, اإذ ي�سكل عدم  ه������ذه »المحبة«, ومن مظاهر الالت�سام������ح, كي ل نقول التع�سّ

خر, وبالخ�سو�سيات الثقافية, �سفات مالزم������ة لكثير من المواقف. مما جعل  العت������راف بالآ

أ�س�ض فل�سفية حتى ل يظل مجرد اإلزام  بع�سه������م ينادي ب�سرورة اإنقاذ المفهوم باإر�سائه عل������ى ا

اأخالق������ي فح�سب, وكي يتمتع بنوع من الح�سانة ويغ������دو حاجة تفر�سها ال�سرورات ال�سيا�سية 

والقانونية, وينتقل من مجرد التكّرم وال�سخاء اإلى العتراف بالحق, بل اإلى احترامه.

أيديولوجيا, من مجال حيوي  ن: متى, ولماذا تتحول الفل�سفة اإل������ى ا وال�س������وؤال المطروح الآ

للت�سامح اإلى مجال يغلق الباب بقوة في وجه الت�سامح؟ 

أيديولوجيا كلما تخلت عن مهمتها النقدية وا�ست�سلمت  تتحول الفل�سفة -ف������ي نظرنا- اإلى ا

أو ان�ساقت مع اإغراء اأمر واقع اآخر ي�سيده الخيال- �والخيال  مر الواقع تعك�سه بو�سفه الحقيقة, ا لالأ

الفل�سفي نف�سه – مثالً واأنموذجاً وبدياًل عن الو�سع ال�سائد... هنا ي�سود منطق �سراع الم�سالح 

على منطق البحث عن الحقيقة, فتحل مقولة )ال�سراع( محل مقولة )الت�سامح(. 

أيديولوجي������ا, في ُمَدٍد معينة من التطور الب�سري, �سيء  وه������ذا التحول, تحول الفل�سفة اإلى ا

طبيع������ي في نظرنا, ول ي�سكل بال�س������رورة خيانة لنف�سها فالفل�سفة ل يج������وز لها, ول يمكنها, 

ن�سان, الجتماعي الفاعل  اأن تبق������ى دائماً متعالية على الزمان والمكان, بعي������دة عن ق�سايا الإ

والمفعول به, بل ل بد لها من اللتزام. 
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أية �سرورة اأخرى, عندما تكون الحقيقة  أولي������ة, �سابقة على ا وي�سب������ح هذا اللتزام �سرورة ا

طراف  أو ذاك من الأ ن�س������ان وكرامته, مهددة م������ن هذا الط������رف ا ن�ساني������ة, اأعن������ي حرية الإ الإ

يديولوجيا تتماهى  يديولوجيا في هذا المجال هو اأن الأ المت�سارعة. والفرق بين الفل�سفة والأ

م������ع ق�سيتها وتذوب في زمانيتها, بينما تحتفظ الفل�سف������ة لنف�سها, ل اأقول بخط الرجعة, بل 

جوبة  أق������ول بقوة الدفع التي تمكنها من ا�ستعادة ما هو جوه������ري فيها واأ�سيل, وهو تجاوز الأ ا

أ�سئلة جديدة, تجاوز لحظة ال�سعور بامتالك الحقيقة اإلى زمان البحث عن  المقترحة اإلى طرح ا

يديولوجيا اإلى ف�ساء الفل�سفة الرحب الطليق.  الحقيقة. وبعبارة اأخرى: النفالت من �سجن الأ

أ بالمن������اداة بفتح باب الجتهاد,  يديولوجيا وا�ستب������داد المذهبية يبدا والنف������الت من �سجن الأ

ب�سرورة العتراف بالختالف. 

اإن اأعم������ال العنف والعن������ف الم�ساد التي تنت�سر في �ستى مناطق العالم, تنطوي في عمقها 

أنانية, وحالت التع�سب والنغ������الق, ودوافع الهيمنة التي تف�س������د مناخ التعاي�ض  عل������ى ن������وازع ا

والتاآلف بين تيارات فكرية مختلفة, وق������وى �سيا�سية متعار�سة, وم�سالح اقت�سادية متناق�سة, 

أو النفوذ, في اأي مجال من المجالت,  أو الهيمنة ا فيحر�������ض الطرف الذي يمتلك قوة ال�سلطة ا

أو اإق�سائه, اأو تحجيمه, وتهمي�سه, مما يولد ردود اأفعال  خر ع������ن طريق تدميره, ا اإل������ى اإلغاء الآ

أ�سكالً وو�سائل اأكثر عنفاً, وتوؤدي اإلى نتائج ماأ�ساوية.  قد تتخذ ا

أم������ام تفاق������م حالت التع�س������ب والتطرف, وما ت������وؤدي اإليه من تقتي������ل وتخريب, واإهدار  وا

ن�سانية, فقد اأ�سبح �سعار الت�سامح يطرح في اإطار العمل على  للطاق������ات, ودو�ض على القيم الإ

حقاد وفتيل المواجهات العنيفة, التي تخلف  اإطفاء البوؤر الم�ستعلة هنا وهناك, واإزالة بذور الأ

طراف المت�سارعة,  كثي������راً م������ن ال�سحايا والدمار والماآ�سي, ول ي�ستفيد منها اأي اأح������د من الأ

مم������ا يدع������و لتالفي كل ذلك عن طريق م������د ج�سور التحاور, واإيجاد �سب������ل التفاهم والتوا�سل 

أ�سا�ض اإقرار كل طرف مهم������ا كانت �سلطته ونفوذه,  عمال العنف, عل������ى ا يجاب������ي, كبدائل لأ الإ

خ������رى, و�سمان حق الختالف, وحرية التعبير, واحترام الراأي  طراف الأ أو الأ بوجود الطرف ا

�سا�سية للجميع.  أو  التجاه المغاير, وحماية الحقوق الم�سروعة والحريات الأ ا

ن�س������ان, يدخل في مفهوم  ومن خ������الل هذا الراأي المت�سبع بقي������م الديمقراطية وحقوق الإ

أ�سكال التع�سب والتط������رف والغلو والت�س������دد والتزمت والنغالق,  الت�سام������ح البتعاد ع������ن كل ا

ق������رار بن�سبية الحقيقة, وبحق الجميع في الجتهاد,  أنانية �سيقة, والإ والتغل������ب على كل نزعة ا
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آرائهم وتوجهاتهم, وبعبارة  خرين وحرياتهم وطموحاتهم وا واأخذ كل طرف بالح�سبان حقوق الآ

اأخرى فاإن الت�سامح يعني تهذيب ال�سلوك وتروي�سه على احترام الغير.

ت������رى ما ال�سروط الكفيلة بتعين الت�سامح واقعياً في عال������م العرب اليوم؟ بمعنى اآخر, هل 

يمكن �سن قانوناً للت�سامح؟ 

اإن دول������ة الت�سامح لي�س������ت هي التي ت�سن قانوناً للت�سامح, بل تلك التي يتاأ�س�ض قانونها على 

الحق والحفاظ على الحق والت�ساوي في الحق. والحق المجرد ل قيمة له, اإل في تحقيق دولة 

الحق, اأي اإّل في تعينه واقعياً. 

ول تعين������اً واقعياً لدولة الحق اإل بالتعين الواقعي لمفهوم الحرية تعيناً �سيا�سياً واجتماعياً 

أنه ل يمكن اأن يتحقق مفهوم الت�سامح واقعياً اإل بتالزم فكرتي الحق والحرية,  وثقافياً. وعندي ا

وكل اعتداء على الحق والحرية متالزمين هو ن�سف كامل لمفهوم الت�سامح.

م������ن هنا تكون العلمانية ب�سفتها �سمًة من �سمات النظام ال�سيا�سي تحققاً واقعياً للت�سامح, 

أو تنفي �سكاًل  أية �سلط������ة تفر�ض العتقاد, ا ن العلماني������ة هي تاأكيد حق حرية العتقاد دون ا لأ

يام اإلى ثقافة 
أ�سكال������ه, والعلمانية اإذ تتعين واقعياً بنظام �سيا�سي فاإنه������ا تتحول مع الأ م������ا من ا

ن�ساني.  مو�سوعي������ة, وعليه ي�سير الت�سامح ثقافة بو�سفه������ا � اأي هذه الثقافة � نمطاً للوجود الإ

وعبث������اً يكون معنى القول اإنَّ الت�سامح يمكن اأن يتحقق في دولة دينية, بل قل اإن العلمانية هي 

التي تحّول الوعي الديني من �سكله التع�سبي اإلى �سورته الت�سامحية.

رقى  لكن ل معنى واقعياً للدولة العلمانية دون التحقق الواقعي للمواطنة التي هي التعين الأ

ن�س������ان وقد تعين في �سورة الحرية والحق والقدرة  ن للحري������ة المجتمعية. والمواطن هو الإ الآ

عل������ى ممار�ستهما. والمواطن بب�ساطة هو الحر. ومن ثّم فاإن القول بدولة علمانية ورعوية في 

ن مفهوم الرعية مفهوم قطيعي يتطلب التروي�ض, اأي اإنَّ الفرق  الوق������ت نف�سه قول متناق�ض لأ

بي������ن المواطنة والرعية فرق في طبيعة دول������ة المواطنة ودولة الرعية, فرق في الوعي الذاتي 

ن�سان هنا وهناك. لالإ

اإذن, الدول������ة العلمانية -دولة المواطنة- هي دول������ة ديمقراطية بال�سرورة عندها فح�سب 

رقى للت�سام������ح. ول�ّما كانت الديمقراطية تمّثل حالة �سيا�سية مجتمعية ثقافية  يتعين ال�سكل الأ

اأخالقية, فهي تقف �سد كل من ينال من الكرامة والحق والحرية.
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أ�سا�سية وهي اأن الت�سام������ح, مهما قلنا ومهما تحفظنا,  وهن������ا ل بد م������ن اأن نعترف بم�ساألة ا

قوى حجة. فهو دوماً تاأكيد ل�سيادة. هذا ما نلم�سه حتى لدى بع�ض  يج������يء دوم������اً من جانب الأ

الموؤ�س�سي������ن له. كان هوؤلء يقولون: اإذا لم ت�ستطع اأمام ال�سر حيلة, فتغا�َض عنه, حتى اإن كنت 

خر والعي�ض اإلى جانبه. تراه كذلك, فذلك هو ال�سبيل لتحّمل الآ

خر,  ه������ذا التحرر كفيل باأن ن�سلم باأن الختالف الذي يقوم عليه الت�سامح, قبل اأن يعني الآ

خر, فهو حركة تبعدنا عن ذواتنا. ل يتعلق  فهو يعني الذات, قبل اأن يكون حركة توجهنا نحو الآ

م������ر بطبيعة الحال, بدعوة اأخالقية اإلى نكران الذات واإلغائها, ول بموقف اأنطولوجي ينفي  الأ

الهوية. فلي�ض الهدف الرجوع بالمفهوم اإلى معناه الأخالقي, ول الو�سول اإلى حد ل نقول عنده 

أنا اأو نحن, لي�ست الغاية اأن يدفعنا قبول الختالف اإلى محو الهوية, لي�ض الهدف نفي ال�سعور  ا

نا واإ�سهار الهوية واإبرازها في 
بالتمايز, واإنما الو�سول اإلى حيث ل تبقى قيمة كبرى للجهر بالأ

مقابل التنوع الذي نكون عليه. 

ثمة اتجاه يذهب اإلى اأن العالم الحديث لم يعط اأهمية كبرى لم�ساألة الت�سامح على الرغم 

أنها كانت ال�سغل ال�ساغل للغرب منذ ع�سر النه�سة. ول يكتفي اأ�سحاب هذا التجاه بهذه  من ا

الق�سي������ة, واإنما يوؤكدون اأن هذا الغي������اب مرتبط بحالة تاريخية �سابقة كانت بعيدة عن م�ساألة 

الت�سامح. 

كان������ت الدعوة اإل������ى الت�سامح بداأت تاأخذ بعدها العالمي الر�سم������ي منذ اأن بداأت المواثيق 

عالن  مم المتحدة ثم الإ أو ت�سير اإليها في ن�سو�سها, ربما بدءاً من ميثاق الأ الدولي������ة تذكره������ا ا

ن�سان. واأثمرت الجه������ود الدولية ب�ساأن ن�سر ثقاف������ة الت�سامح عبر �سدور  العالم������ي لحق������وق الإ

»اإعالن مبادئ الت�سامح« عن الموؤتمر العام لليون�سكو في عام )1995م( واإعالن عام )1996م( 

أثر الت�ساعد  عام������اً دولياً للت�سامح. واكت�سب������ت الدعوة الدولية للت�سامح زخماً ملحوظ������اً على ا

قليات ورواج بع�ض  جانب و�سوء معامل������ة الأ رهاب وكراهية الأ خي������ر في اأح������داث العنف والإ الأ

أو ال�سدام الثقافي الح�ساري. نظريات ال�سراع ا

الت�سام������ح هو خ�سلة من الخ�سال الحميدة والف�سيلة, ومعناه العام هو العفو عن المعتدي 

وال�سف������ح ع������ن الم�سيء. وبعبارة اأخرى فاإن الت�سامح نابع م������ن ال�سماحة, وهو اعتراف بثقافة 

خر, وتفاهم جماعي متبادل بين مختلف الفئات والمجتمعات ويعد الت�سامح مبداأ من مبادئ  الآ

ن�سان, يت�سمن الحرية والم�ساواة. حقوق الإ
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ثانياً - و�شائل تر�شيخ الت�شامح ب�شفته �شلوكًا ح�شاريًا

أنه لي�ض من المتي�سر تحقيق اإجماع نظري وعملي في الوقت نف�سه, وفي  �سارة اإلى ا تجدر الإ

�سائ������ر اأنحاء المعمورة, ح������ول مجموعة من القيم, ولو كانت ذات بعد اإن�ساني وا�سح, وم�سمون 

ح�س������اري موؤكد, ولذل������ك فاإن ا�ست�سدار مجموع������ة من المواثيق الدولية, وعق������د الموؤتمرات, 

�سعاع المحدود في الزم������ان والمكان, لم يكن لها على الرغم  واتخ������اذ بع�ض المبادرات ذات الإ

أ�سا�ساً عن التع�سب والت�سدد  ثر الفعال, في الحد من حالت العنف, الناتج������ة ا م������ن تعددها الأ

ق�ساء, وغيرها من المظاهر التي تع������وق اإر�ساء وتر�سيخ قيم الت�سامح ب�سفتها  وال�ستب������داد والإ

�سلوكاً ح�سارياً. 

وبح�س������اب اأن مواقف وقرارات وممار�س������ات الدول والحكومات والهيئ������ات, تخ�سع للتاأثير 

�سخا�ض, وتتغير بح�سب قناعاته������م وميولهم واأهدافهم, وتتاأثر بما يت�سبعون به من  المبا�س������ر لالأ

ثقافات وقيم ومعتقدات وتقاليد, فاإن تحقيق تطور اإيجابي في العالقات على اأي م�ستوى, يجب 

أ�سا�ساً من تر�سيخ قيم وثقاف������ة الت�سامح, بو�ساطة برامج التربية والتعليم, ابتداًء من  اأن ينطل������ق ا

ن�سان.  ن الت�سامح ثقافة تُكت�َسب ولي�ض خا�سية فطرية في الإ طفال اإلى الجامعة, لأ رو�ض الأ

�س������رة, وفي الموؤ�س�سة التربوية  ومثلم������ا يحتاج الجي������ل الفتي اإلى التربية والتن�سئة داخل الأ

�ساتذة ينبغي اأن يكونوا على بينة من اأهمية قيم  مهات والمربين والأ باء والأ والتعليمية, فاإن الآ

راء  ن�سات لالآ الت�سام������ح, و�سرورتها لتهذيب ال�سلوك وتروي�سه على احت������رام الغير, وح�سن الإ

رهاب  نانية والإ المخالف������ة, والتفكير النقدي البناء, وال�سعي للتفاهم, واعتماد الحوار, ونبذ الأ

ق�ساء والكراهية والبغ�ساء.  أ�سكال التع�سب والت�سدد والإ الفكري, وجميع ا

ويمكن العمل على تر�سيخ �سلوك الت�سالح, وقيم الت�سامح في الحياة اليومية لعامة النا�ض, 

عالم العمومية, ول�سّيما ال�سمعية الب�سرية والتي  ولى هي و�سائل الإ أ�سا�سيتين: الأ عبر قناتين ا

خ�ض في المجتمعات التي توجد بها ن�سب عالية  أداة حيوية في التوعية والتثقيف, وبالأ تع������د ا

حزاب ال�سيا�سية, ومنظمات  ميين, والثانية هي العمل التربوي والتوجيهي والتكويني لالأ من الأ

المجتمع المدني, الموؤطرة لمختلف ال�سرائح الجتماعية.

ولتهيئة �سروط اإر�س������اء الت�سامح على ال�سعيد الدولي, لبد من �سمان التكافوؤ بين الدول, 

مم المتحدة,  والح������د من كل نزعة هيمن������ة, انطالقاً من اإع������ادة النظر في ميثاق منظم������ة الأ

م������ن وطريقة اتخاذ قراراته وال�سالحيات الموكولة اإليه,  ول�سّيم������ا ما يتعلق بتركيبة مجل�ض الأ
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وذلك باإعمال قوة المنطق, ولي�ض منطق القوة؛ كما اأن تحقيق التوازن واإقرار ال�سلم في العالم, 

يقاف التزايد المرعب في الفوارق بين ال�سمال والجنوب,  يتطل������ب و�سع ال�سوابط المنا�سبة لإ

أ�س�������ض عادلة, تتوخى �سعادة  وبن������اء العالقات الدولي������ة ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية على ا

ن�سانية جمعاء, ول تهتم بم�سالح دول معينة فح�سب. الإ

 وفي الختام هل �سنكون �سلبيين اأمام اإغراء مفهوم الت�سامح ونتجاهل وجوده بحجة �سعوبة 

تطبيقه؟ ل اأظن ذلك فالبد من تكري�ض ثقافة الت�سامح التي تجعل جميع الفرقاء م�سوؤولين اأمام 

ا�ستحقاقات الوجود الوطنية والكونية, واجبات اأخالقية توؤكد قيم الم�سالحة والتعاون في اإطار 

من احترام الخ�سو�سيات الوطنية. فالت�سامح اليوم لي�ض ف�سيلة فح�سب, بل هو �سرورة وجودية 

أم������ام كل مخاطر الدوغمائية  اجتماعي������ة وثقافي������ة و�سيا�سية, وذلك من اأج������ل تح�سين واقعنا ا

عمى الذي يمكن اأن يحيط بنا وي�ستهدف وجودنا ومكا�سبنا وتطلعاتنا.  والتع�سب الأ

وم������ن خالل ر�سدنا لفل�سفة الت�سامح ودعوتنا اإلى اعتمادها ركناً رئي�ساً في حياتنا اليومية 

أّن »النفو�ض الكبيرة وحده������ا تعرف كيف ت�سامح« كما يقول جواهر لل نهرو. وفي  ن�سي������ر اإلى ا

الحقيق������ة فاإنك اإن �سامحت اأعداءك فذلك هو م������ا �سي�سايقهم؛ »فال �سيء ي�سايقهم اأكثر من 

أو�سكار وايلد, وطبعاً ربما يكون ذلك مدخاًل للتهدئة وتحويلهم اإلى اأ�سدقاء.  ذل������ك« كما يقول ا

يقول دوغال�ض هورتون: »في �سعيك لالنتقام احفر قبرين... اأحدهما لك«, فيما يعّبر تول�ستوي 

أ�ساوؤوا  عن الت�سامح بقوله: »عظمة الرجال تقا�ض بمدى ا�ستعدادهم للعفو والت�سامح عن الذين ا

اإليه������م«. ويح������ذر فيل�سوف ال�سلم غاندي م������ن ا�ستمرار العداء والحتراب بقول������ه: »اإذا قابلت 

�ساءة؟«. ونحن نقول مع برتراند ر�س������ل: »الحياة اأق�سر من  �ساءة فمتى تنته������ي الإ �س������اءة بالإ الإ

خطاء التي يرتكبها غيرنا ف������ي حقنا اأو في تغذية روح العداء بين  اأن نق�سيه������ا في ت�سجيل الأ

النا�ض«. فلنكن من يبادر في الت�سامح ونبني حياة اإن�سانية هانئة م�ستقرة...

ر�ساء قيم الت�سامح, مهما كانت تبدو بعيدة المنال,  و�سفوة القول, اإن الطموحات الرامية لإ

ب�سبب الممار�سات التي ت�سرب عر�ض الحائط بالتعاليم الدينية والمواثيق الدولية, فاإنها تبقى 

ن�سانية من عوامل دمارها. الخيار الوحيد الذي ل بديل عنه, لتخلي�ض الح�سارة الإ
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رة«. ن حدثًا عامًا لطفولة مبكِّ هما الآ ب، اإنني اأعدُّ
م والغيرة من الأ »وجدت لديَّ اأي�شًا ال�شعور الغرامي تجاه الأ

لى فلي�س، 15/ 10/ 1897. فرويد، ر�سائل �إ

ب حينم���ا ي�شتطيع فع���ل ذلك: ف���ي )قلق في  �شيم�ش���ي فروي���د حيات���ه وه���و يريد قت���ل الأ

ن�شان مو�ش���ى والديانة التوحيدي���ة(، وكذلك  الح�ش���ارة(، اأو ف���ي )م�شتقب���ل وه���م(، ثم ف���ي )الإ

له في  بوية، والإ اأي�ش���ًا ف���ي )الرئي�س ويل�شون(، ي�ش���ن فرويد حربًا ل هوادة فيها �شد الرم���وز الأ

ول، وكذل���ك اأي�ش���ًا هذا الفقي���ر رئي�س الولي���ات المتحدة المكروه م���ن ال�شفحات  المق���ام الأ

ن هذا الرجل اأم�شى  �شه له، بب�شاطة لأ ولى من التحليل النف�شي لل�شيرة الذاتية الذي خ�شَّ الأ

حيات���ه وه���و يح���ب والده! فرويد، الذي لم يخ����َس العناد، ينكر حتى اأب���وة اأعماله اإلى �شك�شبير 

.Shakespeare

يمان واالعتقاد والدي������ن، وهذا عمل يرفعه  يقترح فروي������د، في )م�شتقبل وهم(، تفكي������ك االإ

فكرياً اإلى الم�شتوى نف�شه لفويرباخ Feuerbach، بطله في �شبابه. نجد الطروحات الفويرباخية، 

مر يتعلَّق بذاكرة خفّية اأكثر مما يتعلَّق بتكرار لتحليل  بالتاأكيد، لكن حينما تكون �شحيحة يكون االأ

آلهتهم ب�شبب �شعفهم، وعجزهم عن عي�������ش تناهيهم، وعدم قدرتهم على  �شحيح: يخل������ق النا�ش ا

مواجه������ة الموت وجهاً لوجه، وحتى التفكير فيه وت�ش������وره. حينما يواجهونه فاإنهم يكونون اأحياء 

ت�أليف: مي�شيل �أونفري

ترجمة: د. غ�ش�ن بديع �ل�شيد

والبحوث الدرا�شات 

)1(ً ً ودائما ب، اأي�ضا قتل الأ



63 �لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

ب، اأي�ضًا ودائمًا قتل الأ

يفكرون باأنف�سهم وهم اأموات. الموت هو الرعب الذي يحتاط النا�ض منه عبر اإنكاره: اإنهم يخلقون 

ر�ض في عالَم محدود ومميت. عالماً خلفياً غير متناٍه واأبدي, من اأجل العي�ض هنا على الأ

ن الح�س������ارة تفر�ض التخلي عن الغرائز  ي�سي������ف فروي������د اأن الحياة من ال�سعب تحّملها لأ

ل وت�ستمر مع قمع هذه الق������وى المكبوتة, ومن هنا  والرغب������ات والدواف������ع والمتع. اإنها تت�س������كَّ

م في العمر, والمعاناة,  أت������ي اأ�سل الُع�ساب. تت�سبب الحياة بج������روح نرج�سية با�ستمرار: التقدُّ يا

د لدى الذات والمقربين الذين نحبهم. انطالقاً من قوى الطبيعة,  آثار التبدُّ ل ا والم������وت, وتحمُّ

آلهته������م الذين ي�سكون اإليهم معاناتهم: من هنا ياأتي  أ ال�سور الب�سرية, يخلق الب�سر ا وعل������ى مبدا

ب. آلهته �سفة الأ ن�سان يمنح ا لهة. الإ مذهب حيوية المادة, والطوطمية, وتعدد الآ

يم������الأ الثنان اإذن ثالث وظائف: مواجهة رعب الطبيعة؛ واإعادة الت�سالح مع ق�سوة القَدر, 

لم التي تفر�سها الحياة �سمن الجماعة, وتفر�سها الثقافة.  ومن ذلك الموت؛ والتعوي�ض عن الآ

أنه من غير المفيد الخوف مما يحدث في الطبيعة,  م العلم, نكت�سف ا م������ع م�سي الوقت, وتقدُّ

نه  ك�س�سوارات الميتافيزيقية, لأ أي�ساً اأن ال�سببيات ال�سحرية يجب اإبعادها اإلى مخزن الإ ونفهم ا

رة في البداية, تف�سير مادي وعقالني ا�ستدللي. الزمن  يوج������د, لكل ظاهرة طبيعية غير مف�سَّ

ر. يبذل  يم�س������ي, و»�لحكايات �لدينية« )XVIII, 170( تتراجع ل�سالح العقل العقالني والمفكِّ

فرويد جهده ل�سترجاع هذه الحكايات عبر اإ�سهامه العقالني مع تحليله النف�سي للدين.

كثر ِقَدماً« )XVIII, 170(, مع اأب يُطمِئن,  ينبث������ق الدين اإذن من »اإ�سباع الرغبات الب�سرية الأ

له فيخفف القلق والخوف والخ�سية. هكذا »�سيغت �أجوبة عن �أ�سئلة  ف مث������ل الإ ويحمي, ويت�سرَّ

�إلغازية طرحتها رغبة �لمعرفة �لب�سرية، مثل تكّون �لعاَلم و�لعلقة بين �لج�سدي و�لروحي، ِتبعًا 

ل تعزية كبيرة للحياة �لنف�سية �لفردية، هو �أن  الفتر��سات م�سبقة لهذه �لمنظومة؛ �إن �لذي ي�سكِّ

ب عليها قط ب�سورة  بوية، وهي �سر�عات لم يتــــم �لتغلُّ �سر�عــــات �لطفولــــة �لنابعة من �لعقدة �الأ

ط كل �سخ�ض  له, يُن�سِّ ه نحو حل يقبله �لجميع« )XVIII, 171(. مع الإ كاملة، ُت�سَحب منها �أو توجَّ

ل, لدى فرويد, و�سوحاً وجودياً, اأي نظرياً... لحاد ي�سكِّ ب. نفهم من هذا اإذن اأن الإ عالقته بالأ

أنه لم يعد يوجد خطر على الثقافة �سواء  ة تجاه الديانات, ا كثر ِحدَّ يوؤكِّد, في ال�سفحات الأ

أننا ندين للديانات, عبر الت�سامي, بكثير  أنه ل يجهل ا د ا احتفظنا بها اأم تخل�سنا منها. من الموؤكَّ

ن الديانات تولِّد الح�سارات,  نتاج������ات الجمالية, لأ دب والإ �سياء على م�ستوى الفن والأ م������ن الأ

�س������ت عدداً من الدوافع الجتماعية التي كان يمك������ن اأن تُنِتج اأ�سراراً  وه������ي, في الحقيقة, روَّ

كبيرة على المجتمعات الب�سرية.
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أي�ساً اأن الثمن, الذي يجب دفعه م������ن اأجل هذه المكبوتات,  وه������و يعلم في الوقت نف�س������ه ا

مرتفع جداً: اأمرا�ض عقلية فردية وجماعية كثيرة. الديانات اأفل�ست: اإنها تُظِهر عجزها الكامل 

ع������ن جعل الب�سر �سعداء, وعن تقدي������م الرفاهية والفرح وال�سالم وال�سفاء لهم. هذه الحكايات 

الخيالية ل تُ�ساِلح مع الحياة, بل بالعك�ض, هي تدعو اإلى اإدارة الظهر لها. لم ت�ستطع قط جعل 

أكثر اأخالقية, ولم تمنع قط الوح�سية وال�سر والحرب والعنف, والدم الم�سكوب. الب�سر ا

ه������ل يجب, بعد هذا, الدفاع عن الدين؟ يجي������ب فرويد بو�سوح: ل. نالحظ اأولً اأن الدين 

ر�سية, وهو يمتل������ك اليوم �سلطة اأقل في تف�سيالت الحياة اليومية  فق������د, مع م�سي الوقت, الأ

ذ قط. ن�سيف اإلى ذلك اأن  للنا�������ض, الذين يزداد وعيهم, �سيئاً ف�سيئاً, باأن وع������ود الدين لم تنفَّ

م علم الطبيعة جعل التف�سيرات ال�سحرية التي تقدمها الديانة باطلة.  تقدُّ

ل������م تُعد النخب������ة تقبل الخراف������ات. في المقابل, ل ي������زال عدد من النا�ض غي������ر المثقفين 

م قلياًل من العزاء. ما الذي يجب فعله؟ يعرف فرويد  والمقموعي������ن يعي�ض في الوهم الذي يقدِّ

له, مع خطر زوال ال�سرعية  يام, اأن النخبة لم تعد توؤمن بالإ ذلك: �سيعلم الجمهور, في يوم من الأ

ال من عقوبة اإلهية, لكن على  خ������الق, وتوقف ارتكاز تحريم القتل على الخوف الفعَّ الدينية لالأ

الخوف الن�سبي من عقاب ب�سري. اأمام هذا الو�سوح, توجد اإمكانيتان: اإما فر�ض خ�سوع �سيا�سي 

�سارم للجماهير عبر منعهم من نقد الديانات, واإما تغيير العالقات بين الثقافة والدين.

�سل �للهوتي للحق والقانون  مكانية الثانية هذه, تجب القطيعة مع �الأ من اأجل تحقيق الإ

أ�سل تحليلي نف�سي للحق والقانون  والأخالق والثقافة والح�سارة. لكن باأي طريقة؟ عبر اقتراح ا

أنه  أو ا ر الخير وال�سر, ا له يقرِّ والأخالق والثقافة والح�سارة. لنتوقف, اإذن, عن العتقاد باأن الإ

طروحة  أو نُعاَقب. نوافق, بعد ذلك, على الأ يفر�ض علينا �سلوكاً �سيُحَكم علينا وفقه ثم �سنُكافاأ ا

بناء من العالقة الجن�سية  ب حارم الأ رة في )�لطوطم و�لحر�م( عن الرهط البدائي, والأ المطوَّ

ب وياأكلون ج�سده ثم يندمون, وانطالقاً من هذا الندم  طف������ال الذين يقتلون الأ مع الن�ساء, والأ

�سباب دينية  َم������ت الجريمة وزنى المحارم لي�ض لأ ب الميت. ُحرِّ �������ض قانون يعبِّر عن قوة الأ �سَّ
تاأ

أ�سباب  �سباب تحليلية نف�سية, اأي ا أو ُع�سابية, لكن كما يقول فرويد, لأ ولهوتي������ة غير عقالنية ا

علمية وعقالنية ولي�ست َمَر�سية.

م مخططاً مفيداً  يمثِّ������ل الُع�ساب لحظة �سرورية �سمن التطور الطبيع������ي لطفل ما, وهو يقدِّ

أي�ساً, على الم������رور بهذا الطور الُع�سابي. يقترح  لفه������م �سرورته في تطور ح�سارة ُمجبَرة, هي ا
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أ اأن الدين »ُع�ساب �لقيد �لكوني للب�سرية« )XVIII, 184(, التخلُّ�ض  فرويد, الذي ينطلق من مبدا

له. من هذا المر�ض الذي ي�سبه »فو�سى هذيانية« )المرجع ال�سابق(. من هنا, اأعلن موت الإ

ـــد �إلى حدود  له بو�سفه »�أبًا ُيمجَّ ������ر اأن فرويد في, )قلق فـــي �لح�سارة(, يُع������رِّف الإ لنتذكَّ

أن������ه ي�سير على الطريق الفل�سفي لفويرباخ, الموؤلِّف  �لعظمـــة« )XVIII, 259(, ومن هنا نفهم ا

ع على )�سد �لم�سيح( الذي يعلن �سرورة  له, والموقِّ ن ف�ساعداً لتعبير »موت الإ الم�سهور من الآ

مرا�ض والُع�سابات الفردية  التخلُّ�������ض من الح�سارة اليهودية- الم�سيحية الم�سبِّبة للقل������ق والأ

ن�سان مو�ســـى و�لديانة �لتوحيدية(,  والجماعي������ة. )م�ستقبل وهم(, )قلق في �لح�ســـارة(, و)�الإ

عمال تعمل كاآلت حرب قاتلة. هذه الأ

يتَّخذ كتاب )قلق في �لح�ســــارة( )1930( الخطوات نف�سها ل�)م�ستقبل وهم( )1927(. ي�سرح 

مرا�ض الفردية والجتماعية.  الكتاب������ان بناء الح�سارة عبر الكبت الدافعي, اأي القمع الم�سبِّب لالأ

د فرويد تحليله المتعلِّق بقتل  له والدين معارك خلفية تقوم على منطق طفول������ي. يحدِّ يُ�سب������ح الإ

ب. نحن من اأن�سار مذهب اللذة ب�سكل طبيعي: في الحقيقة, ي�سعى كل �سخ�ض عادة اإلى اإ�سباع  الأ

أل������م هذا التوتر, ويجلب متعة ور�سا  ن تحقيق رغبة يزيل ا دوافع������ه الت������ي تُعا�ض على �سكل توتر, لأ

ل قوى مقموعة  ������ه اإليها. الثقافة اأجبرت على قمع المتعة ل�سال������ح الواقع, – وت�سكِّ و�سع������ادة نتوجَّ

ز �سمن اتجاهات جديدة, هي اتجاهات الح�سارة. تت�سامى وتتركَّ

با�س������م اأي منطق نتخلى عن اإ�سباع دوافعنا من اأجل بناء ق�سية تديم حرماننا؟ لماذا نكون 

نف�سنا؟ ما هو هذا المنط������ق الغريب الذي يدفعنا اإل������ى التخلي عن الطريق  دي������ن لأ نح������ن جالَّ

على, وق�سية تكوينية  نا �الأ خذ طريق اآخر مظلم وهو طريق الكبت؟ با�سم �الأ �سباع لأ الفِرح لالإ

نا و�لهو )1923( ال�سبيهة بالرقابة والقا�سي والقانون, والموروثة  دِخلَت اإلى �الأ
أُ للمقولة الثانية ا

أنه ل  على لدى تراجع هذه العقدة: حينما يفهم الطفل ا نا الأ م������ن عق������دة اأوديب. يتم ت�سكيل الأ

ي�ستطي������ع تحقيق هذه الرغبة بالتحاد مع الوالد م������ن الجن�ض المختلف, والتخل�ض من الوالد 

من الجن�ض المماثل, وحينما يدرك اأن عليه اإيجاد مو�سوعات اأخرى لال�ستثمار الليبيدي غير 

والديه, يتخلى عن رغباته, ويترافق هذا التخلي با�ستبطان الممنوع.

ح�سا�ض بالذنب با�سم  ب مقتوه, لكن عملية القتل ولَّدت الن������دم والإ بن������اء الأ حينم������ا قتل الأ

أنه كان  أو الحديث عن������ه كما لو ا أت������ي, ويكتفي بطرحه ا أين يا تناق�������ض ل يق������ول فرويد لنا من ا

ب اإذن, وياأكلونه ويكت�سفون, بعد 
بناء المحرومون في الرهط البدائي يقتل������ون الأ وا�سح������اً. الأ

أباً محبوباً. هكذا: »حينما �أُ�سِبع �لكره عبر  أي�ساً ا ب المكروه كان ا وليمة لحم الب�سر اأن هذا الأ
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ب،  على من خلل �لتماهي مع �الأ نـــا �الأ د �الأ �العتـــد�ء، ظهـــر �لحب في �لندم على �لفعل، و�سيَّ

ب كعقـــاب على فعل �العتد�ء �لو�قـــع عليه، وخلق قيودً� يجـــب �أن تمنع تكر�ر  و�أعطـــاه قـــوة �الأ

ولي وذكريات  ب, ويتغذى على القتل الأ على اإذن ظل الأ نا الأ د الأ �لفعل« )XVIII, 319(. يج�سِّ

م عقدة اأوديب, عبر هذا القتل, اأ�سل الأخالق, من وجهة نظر فرويد. هذا الغتيال. تقدِّ

أن������اً اأعلى في ذاته على عالقة بالطريق������ة ال�سخ�سية لعي�ض عقدة  كل واح������د يحمل, اإذن, ا

ن  على قا�سياً جداً, لأ نا الأ ب �سعيف ومت�سامح: �سيكون بناء الأ أودي������ب. لنفح�ض حالة طفل لأ ا

ن والده ل يمنحه الفر�سة لمعار�سته  الطف������ل لن يكون لديه غير نف�سه كمو�سوع للعدواني������ة لأ

نا  نا والأ ن في حالة طفل ُهِجر وترّب������ى دون حب: يزول التوتر لديه بين الأ بو�س������وح. لننظر الآ

على اإلى حد اأن العدوانية تتجه نحو الخارج. مازوخية هنا و�سادية هناك. الأ

تي ب�سكل ع�سوائي: »كان �أب ع�سور ما قبل �لتاريخ مرعبًا بالتاأكيد، وكان من  يطرح فرويد الآ

أ�سباب هذا الرعب  �لطبيعي �أن ُتعزى �إليه �أق�سى درجة من �لعدو�نية« )XVIII, 318(. ما هي ا

د اأو هذه الدرجة الق�سوى من العدوانية؟ وفق اأي براهين؟ ل نعرف عن ذلك �سيئاً ب�سورة  الموؤكَّ

أ بتكوي������ن فكرة معينة. بع�ض عنا�سر الرد:  علمي������ة بالتاأكي������د, حتى واإن كان على القارئ اأن يبدا

�سباع«  �سباع �لجن�سي جزءً� من �لميل نحو �لعدو�نية تجاه �ل�سخ�س �لذي يعيق �الإ »يثير منع �الإ

ب اإذن 
د الأ )XVIII, 322(. وعليه, كلما كان الحرمان كبيراً, كانت الرغبة في القتل قوية. يج�سِّ

أ  أ�سوا باء, ا ول بين الآ ب الأ باء, الأ �سا�ض, كيف ل������م يكن والد الآ �سباع. على هذا الأ أكب������ر معيق لالإ ا

باء, وهذا ما يوؤكِّده فرويد عبر الكمية الكبيرة من حالت الحرمان التي فر�سها على اأولده؟  الآ

أنه �سيكون هو المولِّد لقتله الذاتي. أباً, يعني ا اإن مجرد اأن يكون ال�سخ�ض ا

يت�س������اءل فرويد, في نهاية تحليله, اإذا كانت توج������د ح�سارات ُع�سابية, مثلما يوجد اأفراد 

م  مرا�ض ب�سكل دقيق, فاإن فرويد ل يقدِّ ُع�سابي������ون. ب�سبب فقدان اأدوات قادرة على قيا�ض الأ

عرا�ض  �ض الُع�ساب الفردي ويُعالَج من طبيب نف�س������ي يمتلك و�سائل تف�سير الأ نتيج������ة. يت�سخَّ

ن ن�سبِّه ت�سخي�ساً جماعياً؟ بعالج جمهور؟ يدعو فرويد لذلك 
م عالجاً. لكن بماذا يمكن اأ ويُقدِّ

علماً غير م�سبوق قادر على �سد هذا النق�ض.

ن�سان  لك������ن فرويد ي�ستعيد ت�ساوؤمه في لحظة تقديم النتيجة: م������ع تطور التقنية, اأ�سبح الإ

ن ف�ساعداً, و�سائل تدميره الذاتي – لم تكن القنبلة النووية قد ُوِجَدت بعد...  يمتل������ك, من الآ

 ,Thanatos والتاناتو�ض Eros يرو�������ض أت������ي القلق وال�سيق والخوف. ال�سراع بين الإ من هنا يا

ودافع الحياة ودافع الموت, والقوى الدافعية البنائية ونظيرتها, والغرائز التدميرية, هذه كلها 
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عل������ى بالتاأكيد, لكن التقنية الحديثة حلَّت محله,  نا الأ ب الأ تخو�������ض قتال جبابرة. ولَّد قتل الأ

�سود  د باكت�ساح الكون. نحن في عام )1929(, كتب فرويد على ال�سوء الأ والعنف الغرائزي يهدِّ

������ح �سعود المخاطر,  خيرة من حياته, يو�سِّ ولى. في ال�سن������وات الع�سر الأ للح������رب العالمية الأ

وو�سول ال�ستراكية القومية اإلى الحكم, وبوادر حرب عالمية ثانية, وفر�سية هيجان الهو دون 

أنا اأعلى اإيقافه. اأن ي�ستطيع اأي ا

ن�سان مو�ســـى و�لديانة �لتوحيدية(,  ب لدى فرويد: )�الإ الم�سراع الثال������ث المتعلِّق بقتل الأ

وه������و كتاب نُ�ِسر ف������ي �سنة وفاته ع������ام )1939(. ال�سليات تتوالى اإذن: ف������ي عام )1912( في 

بناء,  ب على الن�س������اء في الرهط البدائي, وحرمان الأ )�لطوطـــم و�لحـــر�م(: هيمنة جن�سية لالأ

م بعد الجريمة, ثم اأ�سل الح�سارة؛ في عام )1927(,  ب, واأكل جثته, وندم وخلق المحرَّ وقتل الأ

له الذي ي�سبه  وم������ع )م�ستقبـــل وهم(: تفكيك الدين الذي يُعّد ُع�ساب������اً ذهانياً, وفي المركز الإ

�ض  ب الذي تحرِّ �سطورة �لعلمية الفرويدية لقتل الأ داً, �سرورياً من اأجل اأن يحل »�الأ أب������اً ممجَّ ا

لحادية  له هو اأ�سل الأخالق, وهذا احتفاء بالإ �سطورة الالهوتية لإ علي������ه عقدة اأوديب محل الأ

على  نا الأ ال�سبيه������ة بقتل اأب غير لهوتي؛ في عام )1930(, في )قلق في �لح�سارة(: ي�سهد الأ

 , ب في داخلنا على �سكل ممنوعات وقانون واأخالق وف�سيلة. ومن ثمَّ على ا�ستمرارية قت������ل الأ

أ�سا�سي, لدى فرويد, الذي  ن�سان مو�سى و�لديانة �لتوحيديـــة(: قتل اأب ا ف������ي عام )1939(, )�الإ

 ,
)2(

ل اإلى معاداة لل�سامية لو كانت المغامرة بتوقيع �سخ�ض غويم ن تتحوَّ يط������وِّر فر�سية قابلة لأ

أبيه جاكوب, قتل اأب  اأي: مو�ســـى لـــم يكـــن يهوديًا و�إنما كان م�سريًا. قت������ل اأب اليهود, قتل اأب ا

ول عام )1930(, وفي التمهيد  أبعد من ذلك؟ في كان������ون الأ ال�سع������ب. ه������ل كان يمكن الذهاب ا

لطبع������ة ترجمة )�لطوطم و�لحـــر�م( اإلى اللغ������ة العبرية, كتب فرويد, اليه������ودي ابن اليهودي 

�سة، و�أنه �أ�سبح غريبًا ب�سكل كامل عن ديانة و�لديه –كذلك  المختون, �أنه »ال يفهم �للغة �لمقدَّ

خـــرى- وال يمكنه تقا�سم �لمثل �لقوميـــة دون �أن ُينِكر مع ذلك قط �النتماء  عـــن �لديانـــات �الأ

ث عن نف�سه  �إلـــى �سعبه، وي�سعـــر بخ�سو�سيته كيهودي وال يرغب في خ�سو�سيـــة �أخرى«. يتحدَّ

ب�سميـــر �لمفـــرد �لغائـــب، ويتابـــع: »�إذ� �ُسِئل: هل ال يز�ل فـــي د�خلك �سيء يهـــودي، في �لوقت 

�لـــذي تخليـــت فيه عن كل ما كنت تت�سارك فيه مع �أفر�د �سعبك؟ �سيجيب: ال يز�ل يوجد كثير 

�سيـــاء، وغالبًا �ل�سيء �لرئي�ســـي. لكن هذ� �ل�سيء �لرئي�سي، لـــم ي�ستِطع، في هذ� �لوقت،  مـــن �الأ

مر قابًل للو�سول �إليه  �سياغتـــه بتعبيـــر�ت و��سحة، و�سياأتي يوم بالتاأكيد �سي�سبـــح فيه هذ� �الأ

.)195 ,XI( »بالتفكير �لعلمي
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م������اذا يمكن اأن ن�ستخل�ض من هذا الن�ض الق�سير؟ يعت������رف فرويد بعجزه عن قراءة اللغة 

أنه اأطلق ا�سم  أثَّر فيه كثيراً اإلى حد ا أ�ستاذ ا العبرية – مع ذلك لغة تعلمها في الثانوية على يد ا

أينا؛ اإنه  �ستاذ الذي تحمل ابنة اأخيه هذا ال�سم, كما را �سوفي على اإحدى بناته تكريماً لهذا الأ

يعت������رف باأنه قطع ب�سكل كامل مع ديانة والديه. لهذا, كان قد منع اأي ممار�سة دينية في بيته, 

كما منعه عن زوجته المتدّينة جداً – عادت لممار�سة هذا الدين من جديد بعد موت زوجها؛ 

لق������د اعترف بو�سوح باإلحاده؛ واعترف بعد تقا�سمه المثُل القومية ال�سهيونية, لكنه ي�سعر مع 

ذلك باأنه يهودي دون اأن يكون راغباً بهوية اأخرى.

يمان: في الوقت الذي لم يترك فيه  كث������ر اإدها�ساً موجود في هذا العتراف الغريب بالإ الأ

كثر حميمية لديه,  اأي عالمة خارجية ع������ن انتمائه اإلى اليهودية, نراه يتبناه بو�سفه ال�سيء الأ

ث������م يحيل بطريقة اإلغازية اإلى الم�ستقبل, ول�سّيما اإل������ى تطورات العلم كي تحل الم�سكلة التي 

يجه������ل حلها. اأي علم ي�ستطيع تقديم دليل باأن يهوديته موجودة كامنة في كيانه؟ هل هو العلم 

البيولوجي مثل علم الوراثة؟ اأو عن�سر وراثي يهودي؟ ل اأجروؤ على العتقاد باأن فرويد يوافق 

أو اأن علْماً لطبعه يُثِبت, بم�ساعدة »�أ�سطـــورة علمية جديدة«, وجود  على مث������ل هذه الفكرة... ا

نوع من رهط بدائي يهودي ب�سكل خا�ض. ل اأحد يعرف.

تية: حينما يُعتَقد باأن  ب�سبب غياب فر�سيات موثوق������ة, �ساأ�سمح لنف�سي ب�سوغ الفر�سية الآ

التحليل النف�سي علٌم موثوٌق وماأثرة لفرويد فقط, اأي اإّنه علم خا�ض, فاإنه يمكن تخيُّل اأن عقدة 

أودي������ب, التي يعتمد عليها الرهط البدائي, تحيل اإل������ى مغامرته ال�سخ�سية, وال�سيرية الذاتية  ا

أبيه اليهودي, وه������ذا يُظِهر كم اأن اليهودية تحتل, في اأعماقه, مكانة  اإذن, بي������ن اأمه اليهودية وا

�ض باإ�سرافه, ويقول لنا عنه في )�لتقديم  �سَّ
نه هو المهند�ض المعماري للعلم الذي تاأ أ�سا�سية لأ ا

�لذ�تي( اإنه مخلوقه واإنه خالقه.

لغازية اإلى ح������د كبير في هذا التمهيد الق�سير, غير  خيرة الثقيلة جداً والإ ه������ذه الكلمات الأ

أنه لم يطرح م�ساألة اأ�سل الدين  د ا ن فرويد يوؤكِّ المهمة في الظاهر, يمكن اأن ت�سهد بهذا التجاه لأ

مل باأن قراءه �سيتفقون معه »في �العتقاد باأن �لعلم دون  خ������الق من وجهة نظر يهودية, مع الأ والأ

فر�سية ال ي�ستطيع �أن يبقى غريبًا عن روح �ليهودية �لجديدة« )XI, 195(. هل التحليل النف�سي 

د روح اليهودية الجديدة؟ لم تجد الفكرة �سرحاً وا�سحاً في بقية اأعماله. علم يج�سِّ

ن�سان مو�سى و�لديانة �لتوحيدية( يقترح طريقاً لفهم ما الذي يمكن  هل يجب عّد اأن كتاب )�الإ

أو ما ورائية- نف�سية, تقوم  أو غي������ر دينية, ا اأن ت�سبه������ه هذه اليهودية الجديدة – هل هي ملحدة, ا
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أو �ُسّيَدت على« رو�ية تاريخية كما ي�سف هو نف�سه عمله عن مو�سى؟ هل  أ�سطورة علمية, ا عل������ى »ا

هي ديانة جديدة دون اإله, ودون �سمو, تقع كلها �سمن تنظيمات نف�سية ا�ستعارية �سخمة, وت�سج 

ح������الم بو�سفها تمرينات  أ الأ بتاأوي������الت رمزية, وتجد تاأكيداتها ف������ي الال�سعور غير المرئي, تُقرا

له الذي يهرب  ن تدخل في عالقة مع مقولة نف�سية مخاِلفة؟ هل هو نوع من الإ تلمودي������ة قابل������ة لأ

أنه غائب؟ لماذا ل...  لدى اقتراب الفعل, اإله لهوت �سلبي, يكون حا�سراً بقوة حينما نعتقد ا

ي������وؤدي مو�سى, بالطريق������ة نف�سها لهنيبعل واأوديب, دوراً مهماً ل������دى فرويد في الكتابة عن 

نف�س������ه. اأ�سدر, ع������ام )1914(, ن�ض )مو�سى مايكل �أنجيلـــو(, من اأجل محاولة حل اللغز الذي 

أيلول عام )1901(. كتب, ف������ي بطاقة بريدية اإلى زوجته  طرح������ه عليه هذا التمث������ال في �سهر ا

حينم������ا كان في اإجازة مع مينا: »جاءتنا بع�س �النطباعات، بعد ظهـــر �ليوم، �ستعطينا بع�س 

�لحبوب لطحنها على مدى �سنو�ت«. ثم روى زيارته اإلى البانتيون, ثم اإلى كني�سة �سان بيير اأو 

ليين التي راأى فيها »مو�سى مايكل �أنجيلو )فجاأة، بازدر�ء(؟ بازدر�ء!«.

كان, في كل يوم من اإقامته في روما, يزور هذا التمثال. اإنه ينظر, ويراقب, ويقي�ض, وير�سم. 

ن من ثالثين �سفحة مطبوعة تقريباً.  لقد احتاج اإلى �سنة كي يكتب هذا الن�ض الق�سير المكوَّ

�سابع  واحت������اج اإلى ثالث ع�سرة �سنة من الختمار. م������ا الذي يعنيه هذا التمثال؟ لماذا هذه الأ

 Tables de la ألواح �سريعة في لحيته؟ هل تحّول اإلى حجر قبل غ�سبه في م�سروعه لتحطيم ا

أو بعد التخلي عنه كحكيم �سيطر على عاطفته؟ ي�ستنتج  اً يرق�ض حول �سنم؟ ا loi �سعب������ه مرتدَّ

فروي������د: اأم�سك مايكل اأنجيلو بمو�سى في اللحظة التي تخلى فيها عن معاقبة �سعبه, لكن, في 

ر�ض. ألواح ال�سريعة التي تخلى عن تحطيمها ويمكن اأن تتناثر فوق الأ هذه اللحظة, تنزلق ا

ث, في  وج������د فرويد نف�سه م�سدوهاً اأمام العمل, ويتحّول اإلى حجر ب������دوره اأمام المرمر. يتحدَّ

ر�سالته اإلى وي�ض, عن عالقته بهذا التمثال وكاأنها عالقة قائمة »مع طفل �لحب )12/ 4/ 1933(. 

أنه يت�سلّى بهذا التحليل! يعترف فرويد بخجله من  أنه لم يوّقعه, بحجة ا ياُلحظ, لدى �سدور الن�ض, ا

�سدقائه. ك ب�سحة نتائجه – يقول لنا اإنه وافق على الن�سر بعد ال�سغط الودي لأ ولعه هذا وي�سكِّ

ه������ذه الكثرة من الحتياط������ات, وهذا التوا�سع المعلَن, وهذا ال�س������ك بالنف�ض, وعدم الثقة 

أنه يراوغ ويكتب  زالة ل�سمه ال�سخ�سي, ل �سيء من هذا كله ي�سبهه. نُ�سيف ا بنتائجه, وهذه الإ

ب  أنها تلقت هذا الن�ض من �سخ�ض »مقرَّ مالحظة كي يختبئ وراء تحرير المجلة التي اأعلنت ا

و�ســـاط �لتحليليـــة« و»ُتظِهـــر طريقـــة �لتفكيـــر فيه وجود بع�ـــس �لت�سابه مـــع منهجية  مـــن �الأ

�لتحليل �لنف�سي...« لماذا هذا الغمو�ض كله؟
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اإن ال������ذي اأغرى فروي������د موجود في ما اأم�سك������ه الفنان جمالياً من ه������ذا الرمز التاريخي 

رِّخ, وهو تج�سيد لما هو »فوق ب�سري« 
�سطوري. اإنه مو�سى الذي ينظر اإليه الفنان ولي�ض الموؤ الأ

�ض المحلِّل النف�سي؟ هل هي القوة الع�سلية, القوة  )XII, 155( – للكلمة اأهميتها. ما الذي يحمِّ

الت������ي تفي�ض من المرمر, وعر�ض الكتفين المهيب, والق������درة على الغ�سب الهائل, وال�سيطرة 

عل������ى النفعالت, وهذا الكمال النف�سي المرتفع جداً: »خنق عاطفته ل�سالح ر�سالته �لمنذور 

لهـــا وبا�سمهـــا« )المرجع ال�ساب������ق(. اأي عاطفة؟ وماذا عن خنقها؟ واأي ر�سالة اأي�ساً؟ هل يتعلق 

أو بفروي������د؟ خنق �سغفه بزنى المح������ارم ل�سالح المهمة الت������ي �ستكون اختراع  م������ر بمو�سى ا الأ

التحليل النف�سي؟ هل �سيكون مو�سى اإذن �سورة ذاتية على �سكل اأب؟

ه������ذا اإذا لم نتوق������ف عند هذا التعبير »فوق ب�سري الذي اخت������اره فرويد كي ي�سف مو�سى 

أنه اأخذ وقته لكتابة هذه الكمية القليلة من ال�سفحات, واختيار كل  ر ا مايـــكل �أنجيلـــو«. لنتذكَّ

أي�س������اً اأن فرويد, في )علم نف�ـــس �لجماهير وتحليل  ر ا كلم������ة من هذه الكلمات بعناية. لنتذكَّ

ب  نـــا(, يرب������ط اأب الرهط البدائي بال�سورة النيت�سوي������ة ال�سهيرة. كتب, وهو يتحدث عن الأ �الأ

ن�سان �لخارق �لذي لم يكن نيت�سه ينتظره �إالَّ في  ب، مع بد�ية �لتاريخ �لب�سري، �الإ اإذن: »كان �الأ

�لم�ستقبـــل« )XVI, 63(. لنتجاوز �سوء الفهم المريع لنيت�سه الذي تك�سفه هذه الجملة, ون�سير 

ن�سان الخارق  ب والإ ن�سان الخارق, بالن�سبة اإليه, توجد بينهم������ا عالقة – الأ ب والإ اإل������ى اأن الأ

ب؟ ومو�سى مترابطون. هل �سيكون مو�سى �إذن �سورة عن �الأ

ب؟ من هنا  أه بو�سفه �سورة ذاتي������ة عن الأ ه������ل نظر فرويد اإلى مو�سى ماي������كل اأنجيلو وقرا

ب, والذي يخ�سى الخ�سي, ويفهم  أت������ي ال�سطراب بالتاأكيد. وت�سويغ موقف البن الخا�سع لالأ يا

أنه كان يمكن اأن ي�ستح������ق الغ�سب عبر تفح�ض التمثال مدة  ب������وي, ويقلق من فكرة ا العق������اب الأ

طويلة من اأجل اختراق �سر اأفكاره. ثالث ع�سرة �سنة من ال�سك, وم�سرحة غياب ال�سم ال�سخ�سي 

و�ساط  حد المقربين من الأ والعمل, وتخّفي مكت�سف التحليل النف�سي تحت عباءة رثة وممزقة لأ

ب! نحن في عام )1924(, بعد ثالث ع�سرة �سنة من  التحليلية, وهذا هو ما يختلف عن قتل الأ

الختم������ار؛ كان يجب النتظار حتى عام )1939(, وهي �سنة وفاته, حتى يجروؤ فرويد على فعل 

ما كان عاجزاً عن فعله في ذلك الوقت: تحطيم تمثال مو�سى. من البطاقة البريدية المر�َسلة 

ن�ســـان مو�سى و�لديانة �لتوحيديـــة(, عام )1939( �سنة  اإل������ى زوجته عام )1901(, اإلى ن�سر )�الإ

أربعة عقود تقريباً عا�سها فرويد في الظل الخِطر لرمز مو�سى.  وفاته, اإنها مدة ا

أي�ساً, ي�سكُّ في ذلك. ولم يكن  ن�سان مو�سى و�لديانة �لتوحيديــــة( ب�سيطاً ا ل������م يكن تكّون )�الإ

أي�ساً, والذي ي�سهد عل������ى �سعوبة الت�سييد مع الهدم. يعت������رف فرويد, في داخل  بن������اوؤه ب�سيط������اً ا
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ثار كلها لتكّون عمله الذي ُكِتب مرات ِعدة في مكانين مختلفين: في العيادة  أنه لم يمِح الآ الن�ض, ا

ف������ي فيينا ثم في مكت������ب لندن. من الوا�سح اأن هذا الن�ض تاأّثر بو�س������ول اأدولف هتلر والنازيين 

اإل������ى الحكم في كانون الثاني عام )1933(: ت�س������اءل فرويد كيف ا�ستطاع اليهود ا�ستقطاب حقد 

خري������ن اإلى هذا الحد. من جه������ة, ا�ستعيد الن�ض وُهجر اأكثر من مرة, ولم يكن ير�سي موؤلِّفه,  الآ

ك بقدرته على اإنجاز هذه الدرا�سة اأو غيرها,  رة, وي�سكِّ مة والمطوَّ وكان ي�سك بالفر�سيات المقدَّ

ر بالتخلي  ره, حتى اإّنه يفكِّ ويزع������م حتى اإّنه عاجز عن اإيجاد اأفكار جديدة, ويعلِّ������ق الن�سر ويوؤخِّ

أنه ل ي�ستطيع الرد عليها ب�سبب عدم  عنه من اأجل تجنب الهجمات التي يتخيلها �ساملة, ويعتقد ا

م فرويد  أدلة. توافق و�سوله اإلى لندن ع������ام )1937( مع قراره باإكمال الكتاب ون�سره. قدَّ وج������ود ا

عمله بو�سفه تعميقاً ل�)لطوطم والحرام(. ظهر الكتاب عام )1939( قبل وقت قليل من وفاته.

يتح������ّدث فرويد, مرات ِعدة ف������ي ر�سائله, عن »رو�يـــة تاريخية« )ر�سال������ة اإلى لو �سالومي, 

ن�سان مو�ســـى و�لديانة  6/ 1/ 1935؛ ور�سال������ة اإل������ى جونز في 2/ 3/ 1937( ك������ي ي�سف )�الإ

�سطورة العلمية« في )�لطوطم و�لحر�م(. ما الذي �ستكون  �لتوحيدية(. اإننا نجد هنا نظير »الأ

عليه الرواي������ة التاريخية؟ �سف�سطة جديدة: في الحقيقة, تتطلَّ������ب الرواية الخيال, والختالق 

أنه »�سيطلق  أرنولد زويغ ا والتخيي������ل, وفرويد ي�ستعي������ن بذلك كله دون �سعوبة, وهو يعترف اإلى ا

�لعنان لخياله بخ�سو�س مو�سى )21/ 2/ 1936(. لكن التاريخ يتطلب العك�ض تماماً: البحث 

ر�سيف  مة واكت�سافها, والبحث عن الموثوقية التي تعتمد على الأ عن اأدلة عن الفر�سيات المقدَّ

ثباتات الم�ستِندة على �سيء اآخر غير الخيال. تتطلَّب »الرو�ية �لتاريخية« بناًء هجيناً, اإذا  والإ

كان للخيال حق للوجود فيه, فاإن التاريخ ل يعود له اأي �سبب ليكون هنا.

�سطورة �لعلميـــة« للرهط البدائي ينطبق اأي�ساً على »�لرو�ية  م������ا ينطبق على �سف�سطة »االأ

�ض ال�سعب اليهودي وال�سورة التاريخية لرجل عظيم بو�سفه  �سِّ
�لتاريخية« لمو�سى الم�سري موؤ

أنه قبل اأن يرفع  ب مع الرغبة في قتل َمْن يالزم الخيال الفرويدي. يُفهم ا تج�سي������داً ل�سورة الأ

ك, قبل اأن يجروؤ, على حافة القبر,  ل قتله, ي�سطرب, ي�سكِّ ب يتردد, ويوؤجِّ فروي������د يده على الأ

على ك�سر الممنوعات كلها, ولمرة اأخيرة, بما في ذلك ممنوعات مجتمعه الذي, وهو يعي�ض في 

اأوروبا في ظل الرعب النازي, اأخذ الن�ض على ما هو عليه ب�سورة فعلية: اإنها خطوة �سيئة. 

عمال  أ�سون, ف������ي تحليله لتلقي العمل وتاأثيره في كتابه ال�سخم )قامو�س �الأ كت������ب بول لوران ا

كثــــر �نفعالية كما  �لتحليليــــة �لنف�سيــــة(: »كان هــــذ� هو �لعمل لفرويد �لــــذي �أثار �النتقاد�ت �الأ
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�سماء �إلى �لنا�سر، و�لمر�َسلة من فل�سطين وكند� و�لواليات �لمتحدة �أو  ُتظِهر �لر�سائل مجهولة �الأ

غ �إنكار  ف �لذي ي�سوِّ ِهم هذ� �ليهودي غير �لموؤمن باأنه �لموؤلِّ جنوب �إفريقيا، حتى قبل �لن�سر. �تُّ

خرى«.  ولى للديانة �ليهودية، وتقديم �سلح جديد �إلى غوبلز و�لوحو�س �ل�سر�سة �الأ �لحقائق �الأ

ف�سل �أن يذهب  حمق« والذي »من �الأ وجد فرويد نف�سه يو�َسف, في اإحدى الر�سائل, ب�»�لكهل �الأ

�إلــــى �لقبــــر مت�سربًل بالعــــار«, ويتمنى له �ساحب الر�سالة باأن ينتهي, مثل الخونة, في مع�سكرات 

لمانية«. كان فرويد يعلم اأن ن�سر هذا التحليل �سيجعله في مواجهة هذا  العتقال »للع�سابات الأ

بة كي ي�سرب نف�سه؟ زعاجات. لماذا اإذن هذه الق�سبان الم�سذَّ النوع من الإ

أ الموجود في اأ�سل خلق الطبع اليهودي؟  ه������ذا الكتاب يطرح بو�سوح �سوؤالً: م������ا هو المبدا

أي�ساً العودة  فكار, لكن يمكن ا يمكن بالتاأكيد الحديث عن طبع يهودي ب�سكل عام, في �سماء الأ

�سياء من  اإل������ى تج�سيدات هذا الطبع اليهودي ال�سهير ف������ي العالم, وحتى لدى فرويد وطرح الأ

������ر والده ووالدته اليهوديين.  ن تف�سِّ
خالل والدي������ه. ل يمكن للنظرية الفرويدية عن اليهودية اأ

آه وعا�سه في هذه العائلة  كليرو�ض, واإلحاده ال�سديد, على ما را يتغّذى عنف فرويد الم�ساد لالإ

نموذجية للطبع اليهودي. الأ

أماً يهودية نموذجية!  �سرة, فاإن اأماليا تُعّد ا اإذا �سدقنا ال�سهادات المتطابقة لعدد من اأفراد الأ

أنيق, مزاجية وحيوية, وتمتلك  هل هذه َرْو�َسمة اأو حقيقة تاريخية؟ قيل عنها  اإنها ذات مظهر ا

�سياء  �سياء الكبيرة والأ مة على فعل كل �سيء كي تح�سل على ما تريد في الأ اإرادة حديدية, م�سمِّ

ال�سغيرة. مغناج حتى نهاية حياتها الت�سعينية, وكانت, كما قلنا, متمركزة حول نف�سها, لديها ح�ض 

�بة حينما كان  الفكاهة وقادرة على ال�سحك حتى على نف�سها. تقول حفيدتها عنها: »كانت جذَّ

يوجد �أجانب، لكن، وبما يتعلق بي، فاإنه كان لدي �سعور د�ئمًا �أنها كانت طاغية، مع �لمقربين 

تي: »�إنها يهودية  ������د الآ منهـــا، طاغيـــة �أنانيـــة«. اأما بخ�سو�ض ابنه������ا ال�سغير مارتان, فاإنه يوؤكِّ

بولونية نموذجية مع �لعيوب كلها �لتي يمكن �أن يت�سمنه ذلك« – دون مزيد من التف�سيالت. 

تي: »كانت كلمتها هي �لعليا، وكانت َذِلَقة �لل�سان؛ �إنها �مر�أة حازمة، قليلة �ل�سبر، وذكية  ثم الآ

�إلى حد كبير...« من هنا ياأتي تاأثيرها الكبير في حياة ابنها الذي تلقبه ب�»�سيجي �لذهبي.

أبيه,  �������ض الذي ورثه عن ا م اإلى ابنه البكر الكتاب المقدَّ ب يهودي������اً غير ملت������زم. قدَّ كان الأ

كم������ا ذكرنا, وجعل من هذا الكتاب »كتاب �لكتب« الذي وجد فيه, كما اأعلن, م�سادر المعرفة 

الفكرية كلها مجموعة فيه.
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ب. في الحقيقة,  م مما هو لدى الأ لكن يهودية ال�سخ�سين, كما نعرف, اأقل ظهوراً لدى الأ

نجيل العبري, لدى فرويد, رهاناً اأوديبياً حقيقياً: اليهودية هي الدين  يمك������ن اأن تمثِّل هدية الإ

ب المنقولة باأف�سل ما يمكن عبر  د �سريعة الأ ب م�سدراً لكل حقيقة, وهو يج�سِّ ال������ذي يعده الأ

لغة ت�سبه ال�سعب �ساحب العالقة. كان فرويد فتى  �سغيراً وحفيداً لحاخام, وكان اأحد اأ�سالفه 

�سلي. اليهودية لي�ست اإذن تاريخ نظرية فح�سب,  أكبر التلموديين في غالي�سي, موطنه الأ اأح������د ا

ب. أ�سرة الأ أ�سرية – ول �سيما ا واإنما اأي�ساً هي م�ساألة ا

ن�سان مو�سى و�لديانة �لتوحيدية(؟ »�أن  ما هو الم�سروع الذي يتبناه فرويد بو�سوح في )�الإ

ينتـــزع مـــن �ل�سعب �لرجل �لذي يحتفي به بو�سفه �أحد �أعظم �أبنائه )7( – هل يمكن قول ما 

ه������و اأهم من هذا؟ يقترح هذا الكتاب اإذن قت������ل اأب اليهود, وارتكاب جريمة الجرائم الخا�سة 

أ�س������الف والده, ودين اأمه وزوجته, ودين اأطفاله اإذا اأخذنا بمقولة  ب. اإنه دين والده وا
بقت������ل الأ

�ض للعذاب ب�سبب العنف النازي  م؛ وهذا هو الدين الذي تعرَّ اأن اليهودي������ة تنتقل عن طريق الأ

ال������ذي و�س������ل اإلى ال�سلطة في نهاية كانون الثاني ع������ام )1933(, دون الحديث عن �سعود هذه 

أ  أ�سوا الحثالة في العقود ال�سابقة؛ هذا هو الدين, ولي�ض اأي دين اآخر, الذي يهاجمه فرويد في ا

وروبا. الظروف – والحريق النازي لأ

فت������ح النازيون مع�سكرات اعتقال واإب������ادة لليهود الذين تحولوا اإل������ى مواطنين من الدرجة 

بون با�ستمرار, ويُعنَّفون, ويُعاملون معاملة �سيئة. هذه  الثاني������ة, ثم اإلى ما دون الب�سر الذين يُعذَّ

عي دائماً يهوديته, لكنه  �سي������اء راآها الجمي������ع, بما في ذلك فرويد نف�سه بالتاأكيد, ال������ذي يدَّ الأ

�سة,  لم يكتب ق������ط �سد هتلر, و�سد حزب ال�ستراكية القومية, اأو �سد معاداة ال�سامية المتوحِّ

أنه لم يتردد في اإ�س������دار تحليالت طويلة, وبانتظام, �س������د ال�سيوعية والمارك�سية,  ف������ي حين ا

وروبي المعادي لل�سامية  والبل�سفية, و�سد التجربة المارك�سية ال�سوفيتية. �سمن هذا الظرف الأ

ب�سدة, يهاجم فرويد مو�سى.

, تحت توقيع اآخر, كتاب������اً معادياً لل�سامية؟ اأولً:  م������ا هي طروحات هذا الكتاب ال������ذي ُعدَّ

�ساطير, مو�سى لي�ض يهودياً, لكنه م�سري, وهذا ما يُظِهره علم الم�سطلح  وبعك�ض ما توؤكِّده الأ

ن الفراعنة خ�سعوا لها؛  عب������ر الكنية؛ ثانياً: الختان ممار�سة قديمة �سابقة للعادات اليهودية لأ

نها جاءت مبا�سرة من الديان������ة التوحيدية الم�سرية  ثالث������اً: الديانة اليهودية لي�س������ت يهودية لأ

هرامات؛ لكن اأي�ساً خام�ساً:  خناتون؛ رابعاً: الح�سارة اليهودية اأدنى من ح�سارة الذين بنوا الأ لأ

ب. اليهودية... دين الأ
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تي: »لنفح�س  بعد �سنة من و�سول هتلر اإلى الحكم, وفي ذروة العنف النازي, كتب فرويد الآ

د �أن لديهم  �أواًل �سمـــة �لطبـــع �لتي ت�سيطر، لدى �ليهود، في علقاتهم مع جير�نهم: من �لموؤكَّ

خرين« – ما هي  عـــن �أنف�سهـــم ر�أيـــًا �إيجابيًا خا�سًا، ويجـــدون �أنف�سهم �أكثر نبًل و�سموً� مـــن �الآ

�سب������اب؟ وفق اعتبارات عن ال�سع������ب المختار ت�سمح با�ستخال�ض اأن »رجـــًل هو مو�سى خلق  الأ

له نف�سه اختارهم. من هنا, ا�ستخل�سوا من هذا  �ليهود« )143(. كيف؟ عبر تعليم اليهود اأن الإ

خرى ول �سيما لدى الم�سيحيين,  التاأكي������د قوة, وموثوقية, وثقة باأنف�سهم ولَّد, لدى ال�سعوب الأ

ا�ستياًء, وكرهاً للمو�سويين, وغيرة وح�سداً, وهذا كله كان وراء ظاهرة معاداة ال�سامية. هنا نجد 

ل. طروحة الفرويدية للولد المف�سَّ الأ

كة �سم������ن منظورها ال�سحيح في  اإذا اّتبعن������ا المنطق الفروي������دي, وو�سعنا الكلمات المفكَّ

د ابنه  ب ال������ذي يحدِّ خط������اب ُم�ْسَهب, يمك������ن اأن ن�ستخل�ض وجود عالق������ة �سببية بين كالم الأ

ولد المبعدين على الطفل المختار – هل �ست�سبح معاداة ال�سامية حينئذ,  ������ل وحقد الأ المف�سَّ

ول بينهم وهو  أنف�سهم من خالل اليهودي الأ عب������ر تاأثير غريب لالرتدادات, من اإبداع اليه������ود ا

مو�سى؟ يبدو هذا النوع من التفكير, تحت قلم فرويد, غير ممكن وم�ستحيل... ومع ذلك!

ب, ووليمة  ك بذلك, لكن فرويد ي�ستعيد نظريته عن الرهط البدائي, وقتل الأ كان يمكن اأن ن�سكِّ

اللح������م الب�سري, وولدة ال�سريعة. كتب اأن الختان الذي يمار�سه اليهود يُعّد لدى الم�سيحيين وغير 

�سطورة �لعلمية« منذ البدايات. هذا الخوف  اليهود خطراً ي�سبه الخ�سي. هذا يُحيل اإلى كبت »�الأ

م  نواع. يقدِّ رث متعدد الأ أنه ُكِبت, يبقى في اأعماق النف�ض ب�سبب الإ م������ن الِخ�ساء, على الرغم من ا

هذا الخوف القديم اإذن قالباً لمعاداة ال�سامية. اإذا كان فرويد على �سواب, فاإن هذا الكتاب ي�سمح 

بتنوع اإ�سافي على »حقد �لذ�ت �ليهودية« العزيز على لي�سينغ عبر اإظهار يهودي معاٍد لل�سامية.

ب الذي يج�سده مو�سى وال������ذي يحتفي به �سعب وتاريخ  لم������اذا اإذن تُرتك������ب جريمة قتل الأ

خرين؟ وال�سعب اليهودي �سعب م�سري منفي...  أنهم متفوقون على الآ مون على ا وح�س������ارة يُقدَّ

رة...  والتاري������خ اليهودي ملحق بالتاريخ الم�سري... والح�سارة اليهودية ح�سارة م�سرية م�سغَّ

والديان������ة اليهودية ديان������ة فرعون توحيدية... ومو�سى, اأول اليه������ود, ومخترع ال�سعب اليهودي 

م�سري يتلعثم بالكالم... والختان طق�ض قديم ظهر على المومياءات الم�سرية. 

ثار الم�سرية القديمة معروف جيداً. كان  اإن التعلّ������ق الخا�ض لمخترع التحليل النف�سي بالآ

ثار القديمة في  ه فرويد اإلهاً لبع�ض الوقت, يمتلك هو نف�سه مجموعة من الآ �ساركو, الذي عدَّ

مون اإليه بع�ض القطع في منا�سبات خا�سة, وكذلك كان يفعل بع�ض  مكتبه. كان اأ�سدقاوؤه يقدِّ
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�سياء التي يختارها لقيمتها الرمزية اأكثر مما يختارها  مر�ساه, وكان ي�ستري بانتظام بع�ض الأ

كل, اآخر مقتنياته, على �سر�سف طاولة قاعة  لقيمته������ا الجمالية. كان ي�سع اأحياناً, في وقت الأ

أنها �سيف مميَّز. الطعام, كما لو ا

ن  م�س������ر تخدم فرويد بو�سفها نموذجاً مثالي������اً �سد اليهودية- الم�سيحية, و�سد روما... لأ

ب  م عذراء, والأ م ب�سكل قطعي. الأ زنى المحارم, في التراث الم�سيحي في العهد الجديد, محرَّ

ح, مع ذلك, افترا�سياً, وجاء الولد بفعل عملية من روح القد�ض, وحلَّ محل  ل������م يتزّوج لكن������ه لقَّ

ثارة الجن�سية, والفحولة, ل  ال�سائل المنوي حمامة, اأي ابن يعي�ض في �سد- ج�سد مجرد من الإ

أيام من موته. اإنه دين البن, وهذا  ي�س������رب ول ياأكل اإلَّ رمزياً, وهو ل يتزّوج ويُبَعث بعد ثالثة ا

أباه الخا�ض. هو ما يُزِعج فرويد الذي يريد اأن يكون ا

نطولوجي والميتافيزيقي,  د م�سر المنطقة الجغرافية والعقلية والف�ساء الأ في المقابل, تج�سِّ

ن�سان مو�سى  نه كتب عن هذا المو�سوع في )�الإ يُماَر�ض فيه زنى المحارم: فرويد يعرف ذلك لأ

�سر �لحاكمة  ل قديمًا، في �الأ و�لديانة �لتوحيدية(: »�إن ما ُيزعم �أنه ي�سيء �إلى م�ساعرنا كان ُي�سكِّ

فـــي م�سر �لقديمـــة، وكذلك لدى �سعوب �أخرى في �لع�سور �لقديمـــة، ��ستعمااًل �سائعًا، ويمكن 

�سة« )162( – اإنه الزمن الليبيدي الجيد. ثم يُ�سيف: »عالوة على  حتى �لقول �إنها علقة مقدَّ

�ساطير, العالقات  غريقي ول العالم الجيرماني, كما تقدمهما لنا الأ ذلك, لم ي�ستنكر العالَم الإ

أثاره الحنين اإليه. مة«. اإنه ع�سر ُمبارك يمكن اأن يعني الهتمام به وجمع ا المحرَّ

أي�ساً ال�سعور بال�سيق المبَهم لفرويد الذي اأهدى اإليه تالمذته واأ�سدقاوؤه والمقربون  ر ا لنتذكَّ

من������ه ميدالية م������ع اأبي الهول )�سفنك�������ض Sphinx( على الوجه, و�سورته عل������ى القفا, ثم اللغز 

غريقي������ة القديمة مع ت�سبيه فرويد باأبي الهول. هاج������ر هذا الحيوان الخرافي,  المكت������وب بالإ

أي�س������اً, �سمن المجموعة  آ�سور ثم و�س������ل اإلى يونان اأوديب. توجد ا �س������ل الم�س������ري, اإلى ا ذو الأ

آ�سورية. ثار القديمة, قطع ا الفرويدية لالآ

أر�سلتها هي������را Hera اإلهة الزواج  أنث������ى, وقد ا �سفين������ج sphinge, ف������ي اليونان, تحول اإلى ا

ر باأنه والد اأوديب! ما هو �سبب ه������ذا العقاب؟ مار�ض والد  لمعاقب������ة ليو�ض Laios ال������ذي نذكِّ

اأوديب العن������ف �سد ال�ساب خري�سيبو�ض Chrysippe, مبت������دع اللواطة بهذه المنا�سبة – يجب 

م�ساك بحيثي������ات النظرية الفرويدية عن  الحتف������اظ بهذه المعلومة في الذاكرة م������ن اأجل الإ

ر  غراء. رف�ض ليو�ض اإنجاب طفل من زوجته ال�سرعية. اإنه مخطط مثالي لفرويد الذي فكَّ الإ

ن والده  باء, بما فيهم والده, ي�ستغلون اأطفالهم, اإنها فانتازيا رائعة بالن�سبة اإليه, لأ لً اأن الآ مطوَّ

أة التي ت�ستهي طفاًل. امتنع عن اأمه, المرا
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د اأن  ن�ســـان مو�سى و�لديانـــة �لتوحيدية(, يعلن فرويد ال�سبغ������ة: من الموؤكَّ من������ذ بداية )�الإ

�ساءة اإلى اليهود )في زمن كان �لتاريخ فيه يدمرهم منهجيًا(, لكن  المجتمع اليهودي يتهمه بالإ

ن الحقيقة اأولً: »نزع يد �ل�سعب عن �لرجل �لذي  فرويد لم يكن يهتم بهذه الم�سائل الثانوية, لأ

يحتفـــي بـــه بو�سفه �أحد �أعظم �أبنائـــه مهمة ال تلقى �لقبول، وال يمكـــن �إنجازها بقلب ه�س. 

فـــي كل حـــال، ال يوجد �أي �عتبار يمكـــن �أن يحملني على �إهمال �لحقيقـــة با�سم هوية قومية 

ولى من هذا الن�ض ر�سالة �سيرية ذاتية. مزعومة«. يمكن اأن تُعّد ال�سطور الأ

أ�سطورة مو�سى كي يجعل منها مغامرة �سخ�سية مع اإ�سقاط اأوهامه الخا�سة على  اأخ������ذ فرويد ا

أ�سرة من  �سطورة مثلما �سممها فرويد: جاء مو�سى اإلى العالم �سمن ا أ�سب������اح �سينية. اإليكم بنية الأ ا

مات؛ اأعلنت اأحالم  ������ف, وجدب, ومحرَّ طبق������ة عليا تخلَّت عنه؛ �سبقت ولدته �سعوبات ِعدة: تق�سُّ

أُخِبر الوالد بهذه النبوءات ال�سيئة  ونب������وءات, في زمن الحمل, عن م�سائب قادمة ب�سبب الطفل؛ وا

ت بتربيته؛ اأ�سبح  مو�سى كبيراً,  أ�سرة متوا�سعة الطفل واهتمَّ فيق������رر التخلي عنه وقتله؛ ا�ستقبلت ا

م  ووج������د والديه وانتقم من وال������ده! بعد اأن انتقم, و�سل مو�سى اإلى ال�سه������رة المعروفة جيداً. يقدِّ

نه كتب, ب�سراح������ة كبيرة وب�سذاجة محّيرة واعتراف �سيري  فروي������د اإذن بطلين: اأوديب ومو�سى, لأ

ذاتي: »البطل هو �لذي ُيعار�س ب�سجاعة و�لده وينت�سر عليه في �لنهاية« )�ض. 131(.

آثار تذّكرية« )134( تنتقل من  يداف������ع فرويد, �سمن منطق »�أ�سطورته �لعلمية«, عن فكرة اأن »�

جيال  ب وعقدة اأوديب مادة ما يخترق الأ ل ال�ستخدام الرمزي للغة, وقتل الأ جي������ل اإلى جيل: ي�سكِّ

أنه كان يتكّرر كثيراً, واإما  هميته واإما ا ويك������ون موجوداً كامناً في الحياة النف�سية لكل كائن, اإم������ا لأ

لف ال�سنين يوؤثِّر في الفيزيولوجيا, والت�سريح, والب�سرة, والج�سد, ول  الثنين معاً. هذا النت�سار لآ

يتعلَّق اإلَّ بالال�سعور: هل هذه مقدمات »�ليهودية �لجديدة« التي اأعلن هنا فرويد؟ ممكن...

�سطورة �لعلمية«, والمخت�ض ب�»�لرو�ية �لتاريخية«, تاأكيد الدر�ض  هكذا ي�ستطيع عا�سق »االأ

يام« )136(.  كث������ر جزماً: »عرف �لنا�ـــس د�ئمًا �أنه كان لديهـــم �أب بد�ئي ُقِتل في يوم مـــن �الأ الأ

عل������ى الرغ������م من اأن هذا الدعاء لم يُدَع������م باأي دليل, فاإن فرويد عم������ل على تقديم اعتراف 

عالن عن هذه الفر�سية: »لن �أتـــردد بالتاأكيـــد �أن...، اإلخ«. في  اإبي�ستمولوج������ي خيالي قب������ل الإ

الحقيقة, فرويد لم يتردد, هنا اأو في اأي مكان اآخر, في التاأكيد – مثل مو�سى الذي اأعلن مواد 

أردنا؛ لكنه لي�ض علمياً. ألواح ال�سريعة. اإنه منهج فل�سفي اإذا ا ا

اإن الذي اختير ونُقل بطريقة تطورية نف�سية, لكن دون م�ساعدة داعم فيزيولوجي, هو, كما 

ب: عبر  ر مرات ِعدة, لقتل الأ يقول لنا المحلِّل النف�سي, هذه الحركة المهمة, القوية التي تتكرَّ
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ب، اأي�ضًا ودائمًا قتل الأ

قت������ل الم�سيح, اغتال اليهود رجلهم العظيم, وكرروا حركة الرهط البدائي. رف�ض اليهود تبني 

ب, وهذا  نه قتل الأ له, لأ له. قتل الإ ل م�سوؤولية قتل الإ ديان������ة, المق�سود هنا الم�سيحي������ة, تتحمَّ

ب. نه ي�سهد على اإدراجه �سمن »�لحقيقة �لعلمية« لقتل الأ يُثِبت مثالية ديانة الم�سيح, لأ

ر وليمة لحم الب�سر للم�سهد  نه يكرِّ �ض, لأ اأكثر من ذلك: يوؤكِّد �سر القربان الكاثوليكي المقدَّ

له الذي هو �سلب  ولي, مثالية مقترح �سان بول اليهودي بتاأ�سي�ض ديانة بال�ستناد اإلى قتل الإ الأ

الم�سي������ح, ابنه الذي اأ�سبح هو نف�سه اإلهاً عبر تحمله خطايا العالم كلها. اّتبع ق�سم من ال�سعب 

اليهودي هذه القراءة, ويمكن الحديث عن يهودية- م�سيحية من اأجل و�سف هذه الديانة التي 

ترى في الم�سيحية الكمال وحقيقة اليهودية.

ف������ي هذا الوقت, كان ق�سم م������ن ال�سعب اليهودي يرف�ض اأن ي�سلك طريق �سان بول: »ب�سبب 

هـــذ� �لقـــر�ر، وجـــد �ليهـــود �أنف�سهـــم �أكثـــر �نف�سااًل مـــن �ل�سابق عن بقيـــة �لعاَلـــم« )182(. ما 

ه������و الو�سع في الوق������ت الحا�سر؟ يجب مواجهة الحقيقة, ه������ذا التعبير ا�ستخدمه فرويد في 

أنه, في ذروة البربرية  خير الذي نُ�ِسر في حياته ك������ي ي�سرح ا خي������رة من كتابه الأ ال�سفح������ات الأ

أنف�سهم باأنف�سهم بعيداً عن  النازية عام )1938(, رف�ض اليهود اأن ي�سبحوا م�سيحيين, وو�سعوا ا

العالَم – ونعرف النتائج المميتة لهذا النف�سال عن الديانة الم�سيحية الم�سيطرة في اأوروبا: 

م������ن الوا�س������ح اأن فرويد كان يجهل ذلك, لكن اأوزفيت�ض �سي�سمي نتائج انف�سال اليهود هذا عن 

الحقيقة الم�سيحية المزعومة عن دينهم.

ب ولَّد, ل������دى فرويد, اتخاذ مواقف متهورة وجامحة  لنقي�������ض بخوف كم اأن الهو�ض بقتل الأ

وغير مفهومة, وحتى معادية لل�سامية, اإذا ربطناها بت�سوية الح�سابات الليبيدية, وهذه المعركة 

مة. هذا الخ�سوع للنظرية التحليلية النف�سية,  لحياة نف�سية تعمل في اأعماقها من اأجل رغبة محرَّ

م بفرويد في كل خطوة من خطواته بطريقة عمياء – مثل اأوديب. الذاتية ب�سورة حتمية, تحكَّ

الهوام�ش

)1(- من كتاب اأفول �سنم_ الكذبة الفرويدية, مي�سيل اأونفري, باري�ض, دار غرا�سيه, 2010.

)2(- الغويم: ا�سم يُطلقه اليهود على ال�سعوب غير اليهودية.

¥µ
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دب؟ كيف ت�صبح ال�صخ�صيات تنب�ض بالحياة  ما الذي يحّفز مخّيالت القّراء ال�صغار في الأ

وتخاطب هوؤلء القّراء؟ كيف يرى القّراء ال�صغار اأنف�صهم والعالـم الموجود في الكتب، اأو ربما 

ل يـــرون، ومـــا الـــذي يقاومونـــه اأو يتحّدثون اإليه في هـــذه ال�صفحات؟ كيـــف يعّبرون عن هذه 

ال�صتجابات في مجتمعات القّراء؟ ما عالقة ممار�صاتهم في القراءة بتلك الخا�صة باأقرانهم، 

طفال والكتب  �صئلة حول الأ كبر الـــذي يعي�صون فيه؟ لقد ُطرحت هذه الأ واأُ�صرهـــم، والعالـم الأ

عـــوام الثالثين الما�صية وقد در�صها النقاد مـــن وجهات نظر متنوعة،  علـــى نحـــو متكرر في الأ

دبي: »درا�صات ال�صتجابة«. اأبرزها وجهات نظر يمكن تجميعها تقريبًا تحت العنوان الأ

دب من المفاهيم حول بناء  طفال للأ يمك������ن متابعة تقّدم البحث الذي يتناول ا�ستجابات الأ

خيرة، على  ونة الأ  الن�ص والقارئ، وتركيزه، في الآ
ْ
و�ساف المتعلّقة بتقاطع عال�َمي الق������ارئ للأ

طفال. وحت������ى نفهم مدى تعقيد التاأثيرات  و�سع وال�سياق الثقافي لقراءة اأدب الأ المجتم������ع الأ

ح������ول كيفية محاولتنا فه������م ما يفعله القّراء ال�سّبان، من المهم اأن ننظر اإلى التقاليد المتنوعة 

أي�ساً بيت�ص  والغنية، التي يُ�ستَمد منها هذا الفهم. في هذه المقالة، بعد موجز تاريخي )انظر ا

تاأليف: تيري�سا روجرز

ترجمة: د. با�سل الم�سالمة

والبحوث الدرا�شات 

طفال: دب واأدب الأ نظرية الأ

تف�سير �أنف�سنا وعالمنا
❁

نكليزية وهي كثيرة جدًا. راأينا االكتفاء بالهوام�س داخل الن�س وترك المراجع باللغة االإ ❁
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طفال دب واأدب الأ نظرية الأ

أناق�ُض الق�ساي������ا المعقدة ذات ال�سلة باآثار الموؤلِّف  1991, 1993, ومارتيني������ز وروزر 1991(, ا

أناق�ض  والقراءة والثقافة والتعليم, التي يجب ا�ستك�سافها ودرا�ستها ومناق�ستها. وبوجه خا�ض, ا

طفال وال�سّبان اأن يقروؤوا بطرائق معّينة  أو نتوقع الأ أننا قد نحتاج اإلى اإعادة درا�سة لماذا نريد ا ا

وما غاياتهم في ذلك.

عملية بناء القّراء

من������ذ وقت قريب, كان ق�سٌم كبي������ر من النظرية والبحث والممار�س������ة المتعلّقة با�ستجابات 

دب )راجع, على  دب متاأثراً بالدرا�س������ات التربوية المعنية بال�ستجابة لالأ طف������ال وال�سّبان لالأ الأ

�سبي������ل المثال, هاردينغ 1937, بيرفزوريبر 1968, ريت�س������اردز 1925, �سكوير 1964(, والعمل 

دب, ول �سّيما من منظور ا�ستجابة القارئ )روزنبالت 1978, تومبكينز 1980(,  ف������ي نظرية الأ

أندر�سون وبير�سون 1984, برونر 1990(. اأتطّرق باإيجاز اإلى  والعمل في علم النف�ض المعرفي )ا

الطرائق التي تقاربت بها هذه التقاليد المختلفة جداً من اأجل التاأثير في بنائنا »للقارئ« بغية 

طفال. دب الأ حدث المتعلّقة بال�ستجابة لأ تحديد مكانة النظريات والممار�سات الأ

أ�سئلًة مثل: »ِل�������َم اأعجبتَك هذه الق�سة؟«... وهكذا  ول يعلّمونك وي�ساألونك ا ف������ي ال�سف الأ

أريدَك اأن تعطي دلياًل دامغ������اً وتدعم اأفكارك«, وقبل  م������ن ال�سف الثاني ف�ساع������داً يقولون: »ا

اأن تع������رف ذلك, �ستكتب مقالت موؤلَّفة من خم�ض فقرات )طالب في ال�سف التا�سع يفّكر في 

دب, روجرز, 1991(. تجاربه المدر�سية مع الأ

دب التي اأجراها باحثون في ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن  رّكزت ال�ستجابة لدرا�سات الأ

أبلبي )للح�سول على لمحة عامة, راجع بيرفيز  آرثر ا الع�سرين, مثل اآلن بيرفيز, وجيم�ض �سكوير, وا

أو المواقف, وكيف تتطّور هذه التف�سيالت  وبيت�ض, 1972(, على تف�سيالت ال�ستجابة المكتوبة ا

أّن تف�سي������الت ا�ستجابة الطالب تراوحت من  ف������ي الطالب القّراء الحقيقيي������ن. وجد الباحثون ا

الخ�سو�سية من جهة اإلى الو�سفية والتف�سيرية والتقييمية من جهة اأخرى )راجع بيرفيز وريبير, 

أبلبي, 1973(. وفي حين  1968(, ومن ال�ستجابة الحرفية اإلى التحليلية مع مرور الوقت )راجع ا

ر الباحثون  أّن هذا العمل كان رائداً في ذلك الوقت ب�سبب تركيزه على القّراء الحقيقيين, لم يُنظِّ ا

كلياً للعالقات بين القّراء والن�سو�ض اإلى اأن ظهر تاأثير نقد ا�ستجابة القارئ. 

ول�ّم������ا كان نقد ا�ستجابة القارئ عبارة عن وجهة نظر نظرية واحدة ترّكز على القّراء, فاإّن 

أّن م������ن اأقوى اأفكار هذا النقد هي  اأ�سول������ه تعود اإل������ى البنيوية )راجع تومبكينز, 1980(, غير ا
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تل������ك التي ن�ساأت من اهتمام ما بعد البنيوي������ة بتالعب المعنى في الن�سو�ض. وقبل الحركة ما 

دب( كانت  ري ا�ستجابة القارئ )خالف������اً لال�ستجابة لباحثي الأ بعد البنيوي������ة, كان معظم منظِّ

أكثر اهتماماً بالطرائق التي بنت فيها الن�سو�ض )والموؤّلفون(  أق������ل اهتماماً بالقّراء الفعليين وا ا

الق������ّراء. ومع ذلك, فاإّن المنّظرين ما بع������د البنيويين )على �سبيل المثال, بلي�ض, 1978, في�ض, 

أي������زر, 1978(, ول �سّيما �ستانلي في�ض, ابتعدوا عن الن�سو�ض نف�سها للبحث عن خلق  1980, وا

�سا�سي لهذه المعاني.  المعنى, واقتربوا من القارئ وعملياته واإ�ستراتيجياته بو�سفه الم�سدر الأ

وبالعتم������اد عل������ى حكايته المعروفة التي ي�ساأل فيها طالب: »ه������ل ثمة ن�ض في هذا ال�سف؟« 

)ال������ذي ق�سد به الطالب, هل �سيكون ثم������ة اإيمان في المفهوم القائ������ل اإّن الن�سو�ض موجودة 

أّن تالعب الن�سو�ض والمعنى اأو عدم  عل������ى نحو منف�سل عن القّراء؟(, يناق�������ض في�ض )1980( ا

�ستراتيجيات التف�سيرية, التي تقّدمها  ا�ستقرارها لي�������ض مقلقاً نظراً للقيود المفرو�سة على الإ

أّي فكرة عن المعنى  مجتمع������ات الق������ّراء التي نعي�ض فيه������ا. وعلى الرغم من تخلي في�ض ع������ن ا

أنه �سيكون ثمة ق������در ل باأ�ض به من المعاني الم�ستركة بحكم  الم�ستق������ر في الن�سو�ض, يناق�ض ا

معتقداتنا الم�ستركة حول كيفية خلق المعنى من الن�ض )في�ض, 1980(.

أّن منّظري النقد الموجه للق������ارئ يختلفون في ق�سايا  أنه على الرغم م������ن ا م������ن الوا�س������ح ا

يمان الذي يقول اإّن المعنى متاأ�سل كلياً  أنهم متحدون في اأمر واحد: معار�ستهم لالإ كثيرة, اإل ا

دبي. )تومبكينز, 1980, �ض. 201(. وح�سرياً في الن�ض الأ

أدناه(,  أّن مفه������وم في�ض للمجتمع التف�سيري ق������د انتُِقَد ب�سرعة وبق������وة )انظر ا وف������ي حين ا

كان لفر�سيت������ه المقنعة )التي تقول اإّن الق������ّراء يخلقون معاني الن�سو�ض التي يقروؤونها, وربما 

عمال المعا�سرة في �سيكولوجية القراءة ومع اإنجاز العمل المبكر حول  يكتبونها( �سدًى في الأ

أي�ساً للمعتقدات الرا�سخة لحركة النقاد الجدد,  دب. كان رف�ساً وا�سحاً ا ا�ستجابات القّراء لالأ

أّن النتباه ل�»انطباعات« القارئ لعمل اأدبي اأقل  مث������ل مفهوم »المغالطة العاطفية«, التي تعني ا

دبي نف�سه )راج������ع بيرد�سليوويم�سات, 1954(. وقبل هذه الفكرة,  فائ������دة من النتباه للعمل الأ

كاديمية« في حرك������ة النقد الجديد وتلك التي ت�ستند اإلى الن�ض تاأثيٌر  كان لوجه������ات النظر »الأ

دب في المدار�ض الثانوية )راجع ولين�سكي, 1991(, في حين كان  قوي في طريق������ة تدري�ض الأ

أو بهدف  حيان به������دف المتعة الب�سيطة ا أ ف������ي المدار�ض البتدائية في كثير من الأ دب يُق������َرا الأ

تعلّم كيفية القراءة.
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أوائل الثمانينيات من القرن الع�سرين, رّك������ز اأي�ساً عمُل علماء النف�ض  وفي ال�سبعيني������ات وا

المعرفيي������ن المهتمين بعملية الق������راءة على الطرائق التي يبني فيها الق������ّراء الفعليون المعنى 

م������ن الن�سو�ض, مع التركيز على العالق������ة بين المعلومات الجديدة وما يعرف������ه القراء �سابقاً 

أ علماء اللغة النف�سيين, الذين در�سوا الجوانب النف�سية  أندر�سون وبير�سون, 1984(. بدا )راجع ا

ل�ستخدام اللغة, يو�ّسحون الطريقة التي يعالج فيها القّراء اأنظمة اللغة في الن�سو�ض )برونر, 

أّثرت مجالت التحقيق ه������ذه مجتمعًة في جيل  1990, غودم������ان, 1986, و�سمي������ث, 1971(. ا

أو »درا�سات ال�ستجابة«, التي لفتت  دب, ا طفال لالأ جديد بالكامل من البحث ف������ي ا�ستجابة الأ

دبية وال�ستجابة لها.  النتب������اه للطرائق التي ي�ستخدمها القّراء ال�سغار في قراءة الن�سو�ض الأ

أّثرت هذه الدرا�سات في خلق تحّول ترب������وي واأظهرته في ال�سفوف الدرا�سية التي ترّكز  كم������ا ا

دب بو�سفه مو�سوعاً حتى على م�ستوى المرحلة البتدائية, وفي  على الطفل, وفي ا�ستعادة الأ

�سيل, خالفاً لقراءة  أو الأ دب »الحقيقي« ا التركيز المتجدد عل������ى تدري�ض القراءة من خالل الأ

�سا�سية المنّظمة )هيكمان, 1994, هاك, 1977(. الق�س�ض في برامج القراءة الأ

دب تاأدية االأ

يخلق �سانع الق�سة... عالماً ثانوياً يمكن لعقلك اأن يدخله. وداخل هذا العال�م, ما يخبرنا 

به هو »حقيقي«... لذا فاإنك ت�سّدقه, في حين اأنك موجود داخله, اإذا جاز التعبير. )تولكين, 

1965/1947, �ض. 37(.

أو يعيدون  أّن نقاد ا�ستجابة القارئ والمعلّمين وعلم������اء النف�ض كانوا يكت�سفون ا وف������ي حين ا

أُعي������د اكت�ساف المنّظرين   الدور الق������وي للقارئ في بناء المعنى م������ن الن�سو�ض, ا
)1(

اكت�س������اف

أبرزهم لويز روزنبالت )1938, 1978(.  دبيين الذين فهموا هذه الظاهرة منذ مدة طويلة, وا الأ

ل يرّك������ز روزنبالت )1978( على القارئ ال������ذي ي�سنع المعنى فح�سب, بل على التفاعل الغني 

دبية, العمليات التي تخلق توا�ساًل  أي�ساً اأو على العمليات التي تحدث بين القّراء والن�سو�ض الأ ا

أو المعرفي( و»عوال�م  أو التجريبي, ا وحوارات بين »عالم« القارئ الكامل )اأي عالمه العاطفي, ا

أنها  دب الثانوي������ة« )راجع بينت������ون, a 1992(. يتحّدث روزنبالت )1978( عن هذه العمليات ا الأ

مر الذي ي�ستدعي اإح�سا�ساً بالقراءة كاأنه خلُق واقٍع بديٍل دينامي,  تجارب »خا�سها« القارئ, الأ

أدائه, في تاأليف »الق�سيدة« التي نتجت عن هذا  واقع تطلّب م�ساركة القارئ الفّعالة, اأو حتى ا

الواقع.
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ثم������ة مجالن من مج������الت التحقيق مثيران لالهتمام بوجه خا�������ض ومترابطان في رّدات 

دب, الذي ظهر في هذا الوقت, وي�سمالن حالت درا�سة مواقف  طفال ال�سغار على الأ اأفعال الأ

دب والم�ساركة فيه من موؤّلفين مثل �سينثيا رايالنت, وباتري�سياماكال�سالن,  القّراء ال�سّبان نحو الأ

وبيت�س������ي بيار�ض, وكاثرين باتر�سون. يعتمد ه������ذا البحث على درا�سات �سابقة اأجراها هاردينغ 

أبلبي )1973(, ف�ساًل عن اعتمادهم على العمل النظري لروزنبالت )1938, 1978(,  )1937( وا

أي������زر )1978(, وغيرهم, وي�ستك�س������ف الطرائق الفريدة  وبلي�������ض )1978(, وفي�������ض )1980(, وا

والمعق������دة والدينامّية, التي يدخل م������ن خاللها القّراء وينخرطون في عال�م )اأو عوال�م( الن�ض 

نماط الفردية في طرائق �سناعة  )بنت������ون, b1983؛ 1992, جالدا, 1982, ولنجر, 1989( والأ

أو اإعادة بناء هذه العوال�م )كوك�ض وماني, 1992, جالدا, 1992(. المعنى من هذه العوال�م ا

ثم������ة ميدان درا�سة موازي ظهر في الثمانيني������ات والت�سعينيات من القرن الع�سرين يت�سّمن 

اختب������ارات لهذه العمليات الغنية في �سياقات ال�سفوف الدرا�سية. وقد ناق�ض باحثون �سابقون, 

أّن الختالفات في ال�سياقات التعليمية توؤثر في الطرائق  بالعتماد على درا�سات وا�سعة النطاق, ا

دب )راجع, على �سبيل المثال, بيرفز, 1981(. ثمة جيل جديد  الت������ي ي�ستجيب بها الطالب لالأ

م������ن درا�سات ال�ستجابة النوعية, تاأثر بع�ُسها بالمنهجيات ووجهات النظر اللغوية الجتماعية 

ثنوغرافي������ة )بلوم وغرين, 1984؛ هيث, 1983؛ ومي�سلر, 1979؛ و�سافيل-ترويك, 1982(,  والإ

ينظر من كثب اإلى هذه العالقة على م�ستويات مختلفة من التعليم )هيكمان, 1983؛ هايند�ض, 

1989؛ وروج������رز, 1991(. وت�ستك�سف هذه الدرا�سات العالق������ة الخا�سة بال�سياقات التعليمية 

دب. والخطابات الخا�سة بالطرائق التي يتعلّم بها الطالب ال�ستجابة لالأ

ول( ينظران اإلى بع�سهما, ويقهقهان في �سّرهما, ويهتزان بطريقة  )طالب������ان في ال�سف الأ

ولى )من ق�سيدة »البهلوانيون«  بي������ات القليلة الأ أ ال�سّيدة )H( الأ ت������دّل على الترقب حالما تقرا

رجوحة. وحين ت�سل اإلى البيت  ل�سيل�سيلفر�ستاين(, التي ت�سف التواءات مجموعة من فناني الأ

أ�سفل  خي������ر المفاجئ, »ل تعط�ض«, يُ�سِدُر )ال�سبيان(  عط�س������اً �ساخراً هائاًل ويتعثران اإلى ا الأ

الدرج اإلى اأر�سية المكتبة )في حجرة الدرا�سة(, وكتفيهما يهتزان من �سدة ال�سحك. )هيكمان, 

�ض 9-8(.

ت�سف درا�سة هيكم������ان )1981( بوجه خا�ض, التي ا�ستمّرت عاماً كاماًل, تطّور ا�ستجابات 

دب في ثالثة �سفوف درا�سية تمتد من  طف������ال, التي تحدث ب�سورة طبيعية حي������ن ندر�ض الأ الأ

أنواعها,  ُع الدرا�سة مفاهيمنا عن نطاق ال�ستجابة وا طفال اإلى ال�سف الخام�ض.تو�سِّ ريا�������ض الأ
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طفال بعيداً عن الحديث والكتابة )كال�ستماع والحركة والدراما وال�ستجابات  الت������ي يُبديها الأ

أي�س������اً على دور ال�سياق,  الفني������ة(. وترّك������ز الدرا�سات ذات ال�سلة بق������راءة الق�س�ض الق�سيرة ا

نماط القراءة اأو طرائقها )كوكران �سميث,  طفال لأ وت�سمل دور القّراء البالغين في ا�ستيعاب الأ

1984؛ هي������ث, 1983؛ تيل و�سولزبي, 1986(. وبالمثل, تو�ّس������ح الدرا�سات التي تتناول تفاعل 

عمال التي اأنجزها اإيدز وويل������ز )1989(, الطرائق التي  دب, مث������ل الأ ق������ران المحيطين بالأ الأ

يدع������م بها اأطفال ال�سف الخام�ض ا�ستجابات بع�سهم بع�ساً للق�س�ض, اإذ ينخرطون في بع�ض 

دب. حيان في »محادثات كبرى« عن الأ الأ

أّدى العمل في الدراما وال�ستجابة  خيرة, خالل الت�سعينيات من القرن الع�سرين, ا ونة الأ وفي الآ

دب من خ������الل تو�سيح الطرائق الت������ي يمكن لل�سفوف  دب اإلى تو�سيع العم������ل ا�ستجابًة لالأ ل������الأ

الدرا�سي������ة اأن تفتح »م�ساحات للتعلُّم يمكن اأن ت�سم������ل المعرفة الجتماعية والثقافية والتعبيرية 

المتع������ددة للطالب« )وولف واإدمي�ستون, واإن�سي������زو, 1997( وت�سجيع الطالب على دخول عوال�م 

الن�������ض على نحو خيالي, واإن�س������اء عوال�م توجد على »حواف« تل������ك الن�سو�ض. هذا العمل على 

دب يردد اأ�سداء روؤية روزنبالت )1978( للقراءة بو�سفها واقعاً بدياًل تم  الدراما وال�ستجابة لالأ

أنه ل يترك خيال القّراء ووجهات نظره من دون اأن  مر ا اإن�ساوؤه والتعاي�ض معه, واأف�سل ما في الأ

يوؤث������ر فيها. اإّن تقاطع العمل الذي يتناول ال�ستجابة والدراما يوؤكد اأي�ساً فكرة ا�ستجابة القارئ 

داء من عقل القارئ اإلى  دبية التي يقروؤونه������ا, ويو�ّسعون هذا الأ عمال الأ ب������اأّن القّراء »يوؤّدون« الأ

يماءات والتفاعل. أُن�ِسئ حديثاً »كاأنها« عوال�م تعتمد على الكالم والإ العال�م الذي ا

أ في  ل يث������ري هذا العمل, مجتمع������اً, نظرتنا لعمليات القّراء والن�سو�������ض فح�سب, بل يبدا

تحدي������د موقع هذه العمليات ف������ي �سياقاتها الجتماعي������ة الفورية والمتنوع������ة. لقد ا�ستمّرت 

درا�س������ات ممار�سات المعرفة عموماً في تو�سيع نطاق مفاهيمنا لل�سياقات الجتماعية وعالقة 

�سياق������ات ال�سفوف الدرا�سية ب�سياقات اجتماعية وثقافي������ة و�سيا�سية اأكبر. وفي الوقت نف�سه, 

أع������اد مجال اأدب الطفل, وال�ستجابة له بوجه خا�ض, نق������ل الكتب في ال�سياقات الجتماعية  ا

أر�سى ممار�سات القراءة في الممار�سات الجتماعية والثقافية لمجتمعاتهم  بداعها وتلقيها, وا لإ

ال�سفي������ة )لوي�ض, 1997, مكارثي, 1998(. وفي هذا العمل, ل يمكن ف�سل ممار�سات المعرفة 

دبية, بو�سفها ممار�سات اجتماعية وثقافية, عن الق�سايا الثقافية والجتماعية  والممار�سات الأ

داخل ال�سف الدرا�سي وخارجه, ول �سّيما ق�سايا ال�سلطة والعرق والطبقة والجندر, التي توؤثر 

طفال والبالغين للكتب والتفاعل معها في بيئة المدر�سة وغيرها. في كيفية قراءة كل من الأ
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المعرفة بو�شفها ممار�شًة ثقافية

يكافح الق������ّراء والكّتاب على حدٍّ �سواء ليف�ّسروا ويُوؤّدوا, �سمن لغة ماألوفة قابلة للم�ساركة, 

عوال�َم خيالية. )موري�سون, 1992, �ض. 12(.

دب وطرائق القراءة تمّث������ل ممار�سات ومعانَي اجتماعية وثقافية  اإّن الفك������رة التي تقول اإّن الأ

دب ممار�سٌة �سيا�سية معيارية  وموؤ�س�سي������ة وتنتجها )راجع بوفي, 1992(, واإّن تدري�������ض القراءة والأ

)راج������ع لوك, 1993, لوك وبيك������ر, 1991( اأخذت تتزايد من حيث اأهميته������ا في �سوء التاأثيرات 

النظري������ة الحديث������ة في تعليم المعرفة, بما في ذلك اأ�سول التدري�������ض النقدية )راجع, على �سبيل 

المثال, جيلبرت, 1990, وماكالرين, 1989(, والتعددية الثقافية )بانك�ض, 1993, و�سليتر, 1994(, 

نثروبولوجيا الثقافية )جي, 1996, �ستريت, 1995(, والدرا�سات الثقافية. اأ�سبحت الدرا�سات  والأ

دبية في الجامعات. ويمكن  الثقافي������ة, بوجه خا�ض, م�سطلحاً مرادفاً اإلى حدٍّ ما للدرا�س������ات الأ

تتب������ع اأ�سول الدرا�سات الثقافية اإلى عمل الباحثين مثل هوجارت )1957(, الذي در�ض ممار�سات 

المعرف������ة بو�سفها جزءاً من �سبكة اأكبر من الممار�سات الحياتية, اإذ اآمن باأّن ممار�سات الحياة ل 

يمكن تق�سيمها اإلى ممار�سات ثقافية »عليا« وممار�سات ثقافية »دنيا« )راجع وليامز, 1958(.

 
َ
أّن الموؤّلفين يبنون معاني دب, تناق�ض الدرا�سات الثقافية ا وفي عالقة الدرا�سات الثقافية بالأ

أ�سكال رمزي������ة )ومنها الن�سو�ض(, التي يجب درا�ستها  �سيا�سي������ة وثقافية ويُظِهرونها من خالل ا

م������ن حيث ق�سايا التمثيل الجتماع������ي و�سيا�سة المعنى التي تعر�سها. ومن هذا المنظور, فاإّن 

دبية هي بب�ساطة نوٌع  خرى تُمحى. فالن�سو�ض الأ دبية والثقافية الأ الف������روق بين الخطابات الأ

واح������د من الن�ض في �سبكة هائلة من الن�سو�ض الثقافية, ول تُمنح بال�سرورة مكانًة اأعلى من 

دبيين باأنها بنى  آثار الموؤّلفين الأ , على �سبيل المثال. يك�سف هذا المنظور اأي�ساً عن ا
)2(

�سحيفة

أذواَق المجموعات المهيمنة وتاأثيراتها. اجتماعية وثقافية تُبّيُن ا

اإن محاولة مالءمة خطاباتن������ا با�ستخدام النظرية النقدية الغربية دون نقد تعني ا�ستبدال 

أنا في فعل ذلك في تقليدنا, فاإّن كثيراً من  اأحد اأنماط ال�ستعمار الجديد بنمط اآخر. واإذا بدا

�سود الدللي, الذي نُنّظر  �سود... لعزل الَفرق الأ المنّظري������ن قد ينتقلون اإلى التقليد العاّمي الأ

خر. )جايت�ض, 1994, �ض. 175-174(. من خالله ما يُ�سّمى بخطاب الآ

أث������ارت مجالت معّينة من الدرا�س������ات الثقافية, كالدرا�سات المارك�سي������ة ودرا�سات ال�سود  ا

والدرا�س������ات الن�سوية, وعينا بالقراءة باأنه مكّون من عمليات عرقية وطبقية وجندرية ل يمكن 
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فهمه������ا بالكامل في حال عدم وجود تحليالت لل�سلطة والمتي������از. وفي نقده لفكرة في�ض عن 

المجتم������ع التف�سيري, عل������ى �سبيل المثال, ي�سير الناقد المارك�سي تي������ري اإيغلتون )1983( اإلى 

أّن المجتمع������ات التف�سيرية قد تكون في الواق������ع مواقع يوجد فيها �سراع للتف�سير حين »تَْرَفُع  ا

يديولوجيات الجتماعية بع�َض المعاني اإلى مكانة متميزة«, )�ض 132(. وقد يعتمد الطالب  الأ

ف������ي مثل هذه المجتمعات عل������ى اأعراف القراءة والكتاب������ة التي تعلّموها �سابق������اً, ف�ساًل عن 

اعتماده������م على المكانة الثقافية, كالعرق والطبق������ة والجندر, )رابينوفيتز, 1987(, كي يتخذ 

أو يتعار�ُض بع�ُسها مع بع�سه  القّراء هوية مختلفة اأو مواقف ذاتية يمكن اأن تُكِمل بع�سها بع�ساً ا

خر, )روجرز و�سوتر, 1997(. الآ

أي�ساً اإل������ى دور الموقف والهوية في  ي�سي������ر العمل ال������ذي قّدمه نقد ال�سود والنقد الن�سوي ا

أ�سا�سية من التحليل  أّنما يبنيه الع������رق والجندر فئاٌت ا دبية, اإذ يناق�ض ا
المعرف������ة والممار�سة الأ

أنه يمكننا قراءة كتابات العرق والجندر في ن�سو�ض  دبي. وهم يوؤكدون, على �سبيل المثال, ا الأ

ثقافي������ة, )على �سبيل المثال, جايت�ض, 1990(. اأما نق������د ال�سود في�سعى )من خالل جذوره في 

اأعمال دبليو اإي بي, دو بوا )1989/1903( ورالف اإلي�سون )1982/1952( ف�ساًل عن اآخرين( 

دبي  فريقي من اأجل الح�سول على مبادئ النقد الأ مريكي الإ اإلى البحث في اللغة والتقليد الأ

بي�ض(,  لفهم الموقف الذاتي لل�سود فيما يتعلّق بالموقف الثقافي المهيمن )اأي موقف العرق الأ

مريكيين واأعمالهم, )على �سبيل المثال, جايت�ض, 1994(. دبيين الأ آثار الموؤّلفين الأ ولتو�سيع ا

آث������ار الموؤّلفين واأعمالهم, ف�ساًل عن انتقاده  أي�ساً اإلى تو�سيع نطاق ا ي�سع������ى النقد الن�سوي ا

دب وفهم القراءة الم�ستن������دة اإلى الجندر, )فلين و�سويكارت, 1986(.  لتمثي������الت الن�ساء في الأ

أّن الن�ساء والفتيات يتعلّمن  دب, ا ويناق�������ض اأن�سار الن�سوية, الذين يعملون في مجال القراءة والأ

أنواع معينة م������ن المجتمعات التف�سيرية,  طرائ������ق للقراءة خا�سة بالجن������در ويبنين ويُعدن بناء ا

وممار�س������ات المعرفة, والهويات, ويحدث هذا من خالل قراءة ن�سو�ض الثقافة ال�سعبية, التي 

أو »ذات حدين«, عن قوة الن�س������اء, )كري�ستيان �سميث, 1993؛  تحت������وي على ر�سائل مت�سارب������ة ا

أو تقّدميات, تقّدم هذه الق�س�ض  أنهن تحرري������ات ا رادواي, 1984(. وحت������ى حين تزعم الن�ساء ا

فالم( للجمه������ور ال�ساب في نهاية المطاف  الن�سوي������ة )وغيرها م������ن الن�سو�ض الثقافية مثل الأ

�سوراً تقليدية وا�ستعارات وبنى �سردية )مثل تلك الخا�سة بالق�س�ض الرومان�سية(, التي اإما اأن 

ت�سي������ر اإلى الختالفات بين الجن�سين واإما اأن تخلق, اإذا قاومها المعار�سون, مواقَف متناق�سة 

طفال )راجع ديفيز, 1989, نودلمان, 1997(. لالأ
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دبي������ة بالممار�سات الموؤ�س�سية وبق�ساي������ا تمثيل العرق والطبقة  اإّن عالق������ة الممار�سات الأ

دب. وفي درا�سة اإحدى  خير حول ا�ستجابات الق������ّراء ال�سّبان لالأ والجن������در قد تناوله العمل الأ

الح������الت الرائدة, ي�سف �سيمز )1983( تف�سيل فتاة اأمريكية من اأ�سل اإفريقي لق�س�ض فيها 

دب ف�ساًل  مر الذي ي�سير اإلى الحاجة اإلى مزيد من هذا الأ فتيات �سوداوات قويات وبطالت, الأ

مريكيين من اأ�سل اإفريقي. وقد ا�ستمّرت  عن المزيد من الدرا�سات التي تتناول القّراء ال�سّبان الأ

أثانا�سي�ض )1998(,  الدرا�سات التي اأجراه������ا �سبيرز بونتون )1990(, وفيربانك�������ض)1995(, وا

واآخرون )انظ������ر روجرزو�سوتر, 1997( في درا�سة الطرائق التي يمكن للطالب والمعلّمين من 

خاللها معالجة التفاعل بين الم�ساركة والهوية والمقاومة والختالف الثقافي في المجتمعات 

عدادية والثانوية. التف�سيرية الخا�سة بال�سف الدرا�سي على م�ستوى المدار�ض البتدائية والإ

أنه  نَّ ه������ذا اأمر اآخر ف������ي �سخ�سية الرجل قد ل نعرف حقاً ما ه������و على الرغم من ا
أ بَيْ������َد ا

نه قيل اإنه في  أنقذه������ا, كانت جميلة المظه������ر حقاً, لكن تخّيل لو كانت �سخ�ساً قبيحاً حقاً, لأ ا

نقاذها. )طالب في ال�سف ال�ساد�ض  البداية وقع في حبها, لذا قد يكون هذا ال�سبب الوحيد لإ

يحلّل تراكيب الجندر والجمال في رواية »�سنو وايت«, ديفيز, 1993, �ض162(

أ كثيٌر م������ن باحثي المعرفة في  دون ت�سمي������ة هذه الحرك������ة بال�سرورة على نحو �سريح, بدا

طف������ال وال�سّبان البالغون, وبدلً م������ن مجّرد التماهي مع  تع������ّرف الطرائق التي ي�ستخدمها الأ

أو ال�ستجابة با�ستمرار عبر الن�سو�ض وال�سياقات بطرائق يمكن  ال�سخ�سيات بطرائق مب�ّسطة, ا

طفال وال�سّبان اإلى بناء ذوات وهويات متعددة. يجادل المنّظرون ما  التنبوؤ بها, يميل هوؤلء الأ

بع������د البنيويين �سد التركيز عل������ى اختالفات محددة وملحوظة, وبدلً من ذلك, يوؤيدون تعّرف 

فراد من خالل اللغة والخطاب, وخلق مواقف متعددة المو�سوعات )بيل�سي, 1980(,  هوؤلء الأ

حي������ن يتفاعلون في المواقف الجتماعية. ومن خالل تعدد المواقف يمكن للقّراء ال�سّبان بناء 

أنف�سهم في نهاية المطاف بطرائق ت�سمح بمجموعة من الحتمالت. ا

جماع في ال�سفوف  وبدلً من العتماد على فكرة المجتمعات التف�سيرية المعيارية وبناء الإ

الدرا�سية, تنادي وجهات النظر ما بعد البنيوية هذه بم�ساحة يمكن التفاو�ض فيها حول الهويات 

والمواق������ف, وبم�ساحة يُن�َساأ فيها »�ساحة لعب« جدي������دة )داي�سون, 1996( لتخاذ القرار حول 

كبر �سناً, فاإّن هذه الم�ساحات  ما هو جيد وع������ادل ومن�سف وممكن. وبالن�سبة اإلى الطالب الأ

هي التي يمكن فيها ا�ستجواب ممار�سات المعرفة نف�سها وانتقادها, )راجع لوكوبيكر, 1991(. 

يذّكرنا جرين )1994( باأّن: 
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جراء ا�ستك�سافات, ل  ن�سان, عبارة ع������ن منا�سبات لإ اأعم������ال الفن, من بين كل اإبداعات الإ

أّن التاريخ وق�سة الب�سر ل يمكن اأن  لتعّبر عن كمالية الب�سر وروعتهم. في الواقع, اإنها تذّكرنا ا

خرى, اأن ي�سبح  أ�سكال الفن الأ دب, كما هي الحال في ا أبداً. وبهذه الطريقة, يمكن لالأ يكتمال ا

نذيراً لما هو ممكن, )�ض. 218(.

بع�ض الق�شايا المعقدة

الولد ال�سغير: �ساأكتُب كتاباً ينت�سُر فيه الرجال ال�سيئون.

ال�سخ�ض البالغ: هل تريُد اأن تعي�َض في عال�م ينت�سر فيه الرجال ال�سيئون؟

أ عنه. أريُد اأن اأقرا الولد ال�سغير: ل, لكنني ا

أنَت ذاك ال�سرير  �سرار اإذا كن������َت ا الول������د الثان������ي: تريد اأن تعي�ض في عال�م ينت�س������ُر فيه الأ

)توا�سل �سخ�سي مع ولدين, في ال�سفين الثالث والخام�ض(.

ذّكرتن������ي محادثتي مع هذين ال�سبيين باأننا قد تُركنا, في نهاية هذا القرن, مع بع�ض الق�سايا 

طفال والكتب والتعليم. تتعلّق هذه الق�سايا  دبية بالأ المعقدة المتعلّقة با�ستك�ساف عالقة النظرية الأ

طفال,  دب لالأ آثار الموؤّلف واأعماله بالن�سبة اإلى الطفل, ولماذا ندرِّ�ض الأ ت������ي: ما )ومن( ي�سّكل ا بالآ

دبي������ة الوا�سعة, وكيف علينا ت�سمي������م الرق�سات وتف�سير هذه  آث������ار الموؤّلف واأعماله الأ ول �سّيم������ا ا

الرق�سة المعقدة في القراءة والهوية والتمثيل والمقاومة في �سفوفنا الدرا�سية ومجتمعاتنا.

دبي المعتَمد التقليد االأ

نكليزية,  جمعت المكتبة الحديثة موؤخراً قائمة موؤلَّفة من اأف�سل 100 رواية مكتوبة باللغة الإ

بي�ض, لكن كما  وربما لي�ض من الم�ستغرب اأن يهيمن على القائمة كتٌب كتبها ذكور من العرق الأ

ي�سير ع�سو اللجنة وليم �ستيرون )1998(, ن�سرت مجموعة من طالب الجامعات قائمة بديلة, 

أكثر اإنعا�ساً« هو وجود  فكانت بمنزلة »دعامة ت�سحيحية« لقائمة المكتبة الحديثة. ما وجده »ا

طفال في القائمة البديلة, بما في ذلك كت������اب »�سبكة �سارلوت« و»ويني ذا بوه«. ربما  كت������ب الأ

أّن الموؤّلف م�سوؤول عن اأول وثالث اأف�سل روايات في قائمة المكتبة  أّن من الممتع معرفة ا وجد ا

الحديثة, ولدى جيم�ض جوي�ض كتاب اأطفال في اأعماله بعنوان »القط وال�سيطان« )1981(.

عمال الر�سمية للبالغين,  طفال قوائم الأ أّن نادراً ما تت�سّدر كتب الأ أّي حال, في حين ا عل������ى ا

طفال. وثمة مناق�سات  دب متعدد الثقافات لالأ آثار الموؤلِّف لالأ ثم������ة جدل م�ستمر حول ما ي�سّكل ا
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ن�سط������ة حول م������دى �سمولية م�سطلح متع������دد الثقافات وكيف يجب اأن يك������ون )بي�سوب, 1994, 

أنه ل تزال ثمة خالفات حول تعريفاتنا, اإن لم تكن  �سوارت������ز, 1995, �سان������ون, 1994( تو�ّسح لنا ا

طفال. . ومع ذلك, يحدث كثيٌر من هذا النقا�ض بعيداً عن وجود الأ
)3(

دب اأهدافنا, لتدري�ض الأ

آثار الموؤّلف اليافع المعتمدة مبنية اجتماعياً بطرائق  اعترف النقاد منذ مدة طويل������ة باأّن ا

عمال  تمّث������ل اهتمام المجموع������ات الثقافية المهيمنة وقيمها. حين ننقل وجه������ة نظرنا اإلى الأ

أكثر تعقيداً. يَُعدُّ البالغون م�سوؤولين اإلى حدٍّ  طفال, ت�سبح الم�سكالت ا أُن�ِسئَت لالأ المعتمدة التي ا

طفال فيها, وتن�سيق الطرائق التي يتفاعل  طفال المعتمدة, وتمثيل الأ كبي������ر عن بناء اأعمال الأ

طفال  عمال المعتم������دة. تاريخياً, كانت الكت������ب المكتوبة لالأ طفال مع تلك الأ م������ن خالله������ا الأ

آث������اراً كثيرة من النزعة  حيان, ول تزال تحمل ا تعليمي������ة من الناحية الأخالقية ف������ي معظم الأ

دبية قد تغّيرت. عمال الأ التعليمية حتى لو كانت ر�سائل الأ

أّن البالغين يميلون اإلى تمثيل اأفكارهم عن الطفولة, بما في  ي�سي������ر نودلمان )1997( اإل������ى ا

دب به������ذه الطريقة من المحتمل اأن ي�سبح قمعياً  أّن الأ أنها زمن البراءة. ويناق�ض ا ذل������ك فكرة ا

�سباب,  طفال. ولهذه الأ م������ن خالل تقديم تمثيالت جزئية فح�سب لما يمكن اأن تكون طبيعة الأ

طفال, ومن المرّجح اأن ي�ستمر ف������ي هذا المتالك, موقفاً  دب الأ يمتل������ك التقليد المعتم������د لأ

دبية والثقافية. دب وفي عالم الدرا�سات الأ م�سطرباً في عالم الأ

�������ض اأدب الطفل؟ ترتبط هذه الق�سايا الخا�سة بالتقليد المعتمد والتمثيل اأي�ساً  لماذا ندرِّ

دب للطالب, التي ترتبط بدوره������ا بمفاهيمنا لدور  ارتباط������اً وثيق������اً باأهدافنا في تدري�������ض الأ

دب, التي توؤدي اإلى مجّرد تف�سير الن�سو�ض نف�سها  التعليم. لقد تركنا خلفنا نماذَج تدري�ض الأ

دب  أنف�سنا وعوالمنا ونعي������د تف�سيرها من خالل القراءة. اإّن انتقالن������ا اإلى تدري�ض الأ لنف�ّس������ر ا

خرين والعمل من اأجل العدالة  بو�سف������ه و�سيلة لفهم الختالف, وربما تغيي������ر المواقف نحو الآ

دب في هذا  الجتماعي������ة ربما يعني الو�سول اإلى نماذج تحويلية من القراءة والتعليم. ودور الأ

الم�سروع الجديد يتما�سى على نحو وثيق مع ق�سايا ال�سلطة والهيمنة, وهو جزء ل يتجزاأ من 

الحجج التاريخية حول الختالف والعدالة الجتماعية.

دب على يد الموؤّلفين الحائزين جوائز, ق�سايا معقدة حول  أثاَر تدري�ُض الأ فعل������ى �سبيل المثال, ا

عمال  �سال������ة الثقافية, وكيف تمّثل اأعماٌل محددة عبر الثقافات ق�سايا العرق. قد تغلُق بع�ُض الأ الأ

الح������وار, ب�سبب تمثيالته������ا المجّردة من التاري������خ والمهيمنة ثقافياً للعالق������ات العرقية, مثل عمل 

عمال  �سبينيلي بعنوان »مكج������ي المهوو�ض« )1990, مقتب�ض في اإن�سيزو, 1997(. ويمكن اأن يكون لأ
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اأخرى قدرة على فتح الحوار. قد يُولِّد عمل ميلدريدتايلور )1990( »ج�سر مي�سي�سيبي«, الذي كتبه 

بي�ض ال�سغير, على �سبيل المثال, محادثات حول  موؤّلف اأمريكي من اأ�سل اإفريقي ب�سوت ال�سبي الأ

العرق من خالل و�سع القّراء تاريخياً وثقافياً بطرائق ت�سّور ب�سدق ق�سايا الختالف وال�سلطة.

أو ما بعد الحداثية هذه الق�سايا مو�سع  م������ن الممكن اأن ت�س������ع وجهات النظر ما بعد البنيوية ا

ط  ت�س������اوؤل من خالل الجدل باأّن فئ������ات معّينة من الختالف, كالعرق, هي بن������ى اجتماعية, وتُب�سِّ

أنف�سنا  أردنا اأن ن�سع ا خرين« على نحو مفرط. ومع ذلك, اإذا ا حيان عن »الآ مفاهيمنا في معظم الأ

تاريخياً واجتماعياً وثقافياً, فاإنه ل يمكننا البتعاد عن تف�سيل معنى فيه اختالفات عن اختالفات 

أو اأن نتجاهل ثقل مظالم الما�سي وفروق ال�سلطة الحالية. وقد نحتاج اإلى تو�سيح اأهدافنا  اأخرى, ا

دب على نحو كامل وفي التعليم والتغيي������ر المجتمعي من اأجل تو�سيح فهمنا  أكث������ر ف������ي تدري�ض الأ ا

طفال والكتب والقراءة, حالما نعمل من اأجل التغيير الجتماعي. الحالي لما هو ممكن لالأ

دب هو تعّرف مدى تعقيد تجاربهم  طفال لالأ خير في مناق�سة ا�ستجابات الأ �سيكون التحدي الأ

أدائهم الجتماعي الخا�ض, وتعاملهم مع متطلبات طرائق معّينة للقراءة  المعي�سية الخا�سة بهم وا

أنواع ال�سفوف  أن������واع معّينة من الق�س�������ض ومقاومتهم لها. وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: ما هي ا وا

الدرا�سي������ة ومجتمعاتها التي �سنن�سئها من اأجل توفير م�ساحات حوارية في موؤ�س�سة التعليم, التي 

دب بو�سفه فناً( عل������ى معرفة طرائق جديدة, وقراءة  طفال )بالعتماد على الأ ن�ساعد فيه������ا الأ

العال�م بطرائق جديدة, والتعبير عن ا�ستجاباتهم في عال�م ما بعد حداثي؟

الهوام�ش

�سول الفل�سفية للنظرية البالغية, مثل عمل اأر�سطو, وفي  )1(- هذا التركيز على القارئ له �سوابق في كل من الأ

علم النف�ض, مثل عمل اإدموند هيويومورتيمراأدلر.

دب خالي������ة من النقد, وحتى من رّدة الفعل  دبية وتدري�ض الأ )2(- ل������م تكن ه������ذه التراكيب الجديدة للنظرية الأ

أوائل الت�سعينيات من القرن الع�سرين.  العنيف������ة في �سكل »حروب ثقافي������ة« اندلعت في اأواخر الثمانينيات وا

دبيون وغيرهم من النق������اد الثقافيين مثل األن بل������وم, واإي.دي. هير�ض وجورج ويل  انتق������د ال�سكالني������ون الأ

دبي التقليدي,  ظه������وَر الدرا�سات الثقافية في الح������رم الجامعي, وناق�ض بقوة من اأجل العودة اإلى الُعرف الأ

والقراءات غير ال�سيا�سية للكال�سيكيات, وقوائم القراءة المطلوبة على م�ستويات التعليم كلها.
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)3(- ل�سوء الحظ, يرّكز كثيٌر من هذا النقا�ض على معاني واأفكار كل واحد منا وتحريفاتها. فعلى �سبيل المثال, 

دب متعدد  طفال مرادٌف لالأ مريكي الموّجه لالأ فريقي الأ دب الإ أّن عملها عن الأ ل تناق�������ض الكاتبة بي�سوب ا

عراق(, ومع ذلك انتقد �سوارتز )1995( عملها  دب متعدد الأ الثقاف������ات )وهو م�سطلح يُ�ساء ا�ستخدامه لالأ

أن������ه »حداثي«, في حين يُنَظر اإلى عمل �سان������ون )1994( باأنه ما بعد حداثي. تحجب مثل هذه الت�سميات  با

أّن كاًل من �سانون )1994( وبي�سوب )1994( متفقان اإلى حدٍّ كبير حول اأهداف تدري�ض  النقطة التي مفادها ا

أّي اأدب. أو ا عراق اأو غاياته ا دب متعدد الأ الأ

¥µ
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ق�شائد

هذا القليل

ن�شو�ض

¯

¯

¯

براهيم عبا�ض يا�شين اإ

جودي العربيد

محمد كاظم جواد

الديـــوان

ال�شـــــرد:

ول من الليلة الثلث االأ

ثالث نقاط 

برقية م�شتعجلة في زمن كورونا

ق�ش�ض

كتاب الرمل

قلب دانكو

¯

¯

¯

¯

¯

¯

ال�شـــــعر:

د. هزوان الوز

علي ناع�شة

اأحمد بلقا�شم

ب�شام الحافظ

ترجمة: مرهف زينو

ترجمة: د. ممدوح اأبو الوي
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ق�صائد

اإبراهيم عبا�س يا�سين

ال�شـعـر...

ق�صـائد

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.

حـب

هو الحّب... 

كيف لقلبي �لم�سّرد كالريح �أن ي�ستريَح؟

وما عاد �إال لعْينْيِك حبُّ

و�أ�سهُد �أني �أحبِك ما �ن�سّق فجٌر...  

وما رّف طيٌر... �أو �خ�سّر ع�سُب

و�أن َيدْيِك �متد�ٌد لروحي

وللقلِب قلُب

وما ز�ل حيث تركِت ُخطاِك... 

على �ساطئ �لليِل... 

بال�سوء يخ�سّر درُبْك

وت�سهق كل �لنجوم �إذ� رّف ُهْدُبْك

�أحّبْك.
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ق�صائد

ملاذا؟

... وها اأنَت تم�شي بتاٍج من ال�شوِك,

اأ�شهُد اأني راأيتَك في حلكِة العا�شفْة

وما من رفيٍق �شوى �شمتَك ال�شرمدّي... 

ونْزِف جراحاتَك الراعفْة

ُتفّت�ُش عن قمٍر غائٍر في كهوف ال�شمواِت... 

نجُم العا�شقاُت...  عن �شم�ش اأنثى ُتتّوجها الأ

وعن زمٍن �شائٍع في الزماِن... 

تجّر الُخطا المتَعباِت اإلى الالمكاِن... 

وكالريِح تنهُب دربْك

وفي كل ليٍل توّدُع قلبْك

وتتركُه حافيًا في مهّب الحنيْن

غنياِت ...  واأعلُم اأنك مازلت بالأ

تداري ا�شتعالَك في كل حيْن

ّمْلَت ورَد الحدائِق...  ولكن لماذا اإذا ما تاأ

يغتالَك  اليا�شميْن؟

ذهول

حين قّبْلُتها

لم تقل اإنها راحلْة

حينما قّبلتني بكْت

وارتمت في َدمي

نجمٌة ذاهلْة 

ن وحدَك الآ

ن على اأطالل ما�شيَك...  وحدَك الآ

ُيغّنيَك اأ�شاْك

تحت�شي غيم قوافيَك وتجتّر روؤاْك

ن ت�شّلي للذي ياأتي  وحدك الآ

ول ياأتي

كما لو كنَت –يا اأنت- �شواْك

ويداْك 

ما الذي تنق�شُه في وح�شة ال�شمت... 

يداْك؟

كلما اأ�شرى بك الوقُت اإلى اأوجاعه... 

حّد الهالْك

اأيها الذاهُب في نْزِف الم�شافاِت تمّهْل

ربما يطلع من غيبته الكبرى مالْك

عياِد...  وي�شيء الدرب قّدامَك بالأ

في منفى النجوم المطفاأْة

ولقد تولُد من خا�شرِة الليل امراأْة

مثلما تنبثُق العنقاُء من كهف الرماْد

يا التي –ناديُت- نهداها نهاراِن... 

وعيناها اأ�شاطيُر ال�ّشواْد!

اأنِت يا اآ�شرَة البوِح... ويا اأيقونَة ال�شبِح... 

ويا خْفَق الفوؤاْد

يا انهماَر الفجِر في حلكِة اأيامي

َهبيني من لدْنِك ال�شوَت... 

رّدي لي اأغانّي... 

لكي اأن�شى مراثّي واأحزاني التليدْة

ولكي اأعلَن -رغم الموِت- اأني

لم اأزل -ياوردَة الروِح- على قْيِد الق�شيدْة.
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اأعرا�س

�شاحكًا ينهمُر الفجُر... 

طياُر, �شجاُر والأ ُت�شّلي با�شمِه الأ

تخ�شّر الُخطا في ال�شارِع المهجوِر... 

�شواُت والراياُت...  يخ�شّر ال�شدى. الأ

يخ�شّر المدى العاري:

عزيُف الريِح ناياٌت,

و�شوُت الماِء مو�شيقا فرْح

من ترى اأ�شرى باأيامي 

من الليِل الذي يمتّد كالقفِر... 

اإلى مملكِة النهِر؟ 

اأعيناِك ت�شيئان ظالَم الوقِت يا �شيدتي

ِر؟ اأم قو�ُش قزْح؟! غاني الُخ�شْ بالأ

غيمة

غيمٌة تنهّل في عينّي... 

 �شاحكًة... 
ِ
حالم  بالأ

مْل وفي قلبي باآيات الأ

هي فْوُح العطِر. بْوُح النرج�ش البرّي. 

اأ�شواُق المحّبين واأ�شداُء القبْل

ل�شعُة الذكرى. اأناجيُل المواعيِد... 

واأ�شفاُر الغزْل

ن�شاِد...  عياَد بالإ وهي ما ي�شتوطُن الأ

ما قد يمنُح الروح جناحين... 

ليعلو �شاعدًا �شوب المجّرْة

واأنا كالفار�ش الماأ�شوِر... 

مازلت لعينيها اأغني

عراق جمرْة في يدي الماُء وفي الأ

غيمٌة تاأخُذ �شكل امراأٍة 

نواِر...  �شّلى عليها قمٌر من �شالف الأ

يامي كم من فرٍح اأعطت لأ

حالمي الم�شّرْة وكم اأهدت لأ

اخ�شرار

اآِه... 

كم من كوكٍب... 

يخ�شّر, يا�شيدتي, بال�شوء فيِك

حينما, كالبحر, ج�شمي يحتويِك.

»ورميُت نرج�سًة عليْك«

)اإلى ال�سديق ال�ساعر: د. ثائر زين الدين(

كيمامٍة بي�شاَء...

تذهُب في براري ال�شوِء...

ثم توؤوُب ثانيًة اإليْك

تاأتي الق�شيدُة -كلما اغتربْت-

لئها لديْك تفّت�ُش عن لآ

نا�شيد الم�شيئِة... قلُت ال�شالُم على الأ

وْهي تب�شُم كالعرائ�ِش...

كلما حّط النهاُر على يدْيْك

»ورميُت نرج�شًة عليْك« 

❁    ❁    ❁
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جودي العربيد

ال�شـعـر...

هذا القليل

- العمل الفني: الفنان نا�شر زين الدين.

اأهيُم بنوِر الهوى

َمنهاًل اأَزلّيا

واأنظُر في المنتهى كا�شفًا

اأبدّيا 

لِئ فَدْعني اأراَك ببع�ِض اللآ

كم فا�َض وْجُد الّدناِن

دِر طيفًا برّيا! عن ال�شّ

كفاني امتلُء الجوارِح

ُحْلمي ر�شاَك

وهذا الجماُل ابتلٌء

وفي النف�ِض �شم�ٌض

فخْذني كما �شئَت، اأنَت جناحي

وقْل للّتراِب.. لظّلي:

»انب�شْط وانقب�ْض، وانت�شر«
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❁    ❁    ❁

كما الّذوُب في �َشَفِر الّروِح

تبقى �شنّيا...

فكيف اأراَك وقد فاتني �شجٌر

 بهاَك؟
ِ
من نجوم

 با�شِمَك...
واأقراأُ

با�شِم الذين على ا�شِمَك قد رحلوا 

وقد و�شلوا

وما زاَل درُب ال�ّشناِء

يمدُّ العروَق بَمْن قد تهاَدوا

وقد ُذِهلوا!

واُن .. اآَن الأ اأيا اأّيها الحبُّ

واأنَت على ُبْعِد ك�ْشٍف

ّنَك دائي وتدري باأ

فدْع هذه الحاَء تروي �ِشغافي

ومنُذ زماٍن اأجادُل �شوَء المناراِت

ما في يدّي �شوى �ُشُحٍب

لمتداِد ُخطاَي

فدْعني اأرى ما اأرى

فا�َش وجدَي

فافي فا�شْت �شِ

واأنَت الوحيُد على مْب�شِم الورِد

بيَن ُعالَك وبين القوافي

ياِء اأهمُّ بلْم�ِش ال�شّ

فينقلُب اللوُن حرفًا ندّيا

اأنادي بهذا الفراِغ

فترحُل عّنا النجوُم 

م�شاكَب ورٍد

ٍ
على زورٍق من ظالم

�شاأم�شي اإليَك.. وما في الكوؤو�ِش 

�شوى خمرٍة من ُحمّيا الّرجاِء

وما ملَّ َمْن َنذَر الدرَب وْقفًا 

لك�شِف الغطاِء

�شاأم�شي ولو كان ما بيننا مرتٌع

من �ِشعاٍب

وما لي �شوى بذرٍة

قد ُت�شيُء نجومًا

وتعلُم اأّني بها م�شتجيٌر

❁❁❁

ثيِر متى تمنُح القلَب �شرَّ الأ

اأيا عارفًا بيَن اأحواِل َبيني؟

�شاأتُرُك حْد�َش الليالي

واأرقُب �شرَو اللقاِء

 لغَز الجماِل
واأقراأُ

على �شفحِة الطيِن

وْقَت الّتبرُعِم..

عنَد الغروِب..

اأواَن ُتَزْلزُلنا حامالُت الهزيِم

طلُق عْزفي 
فاأُ

لقد باَن خمُر الغياِب

ك�شوِء اليراِع �شهّيا

وهذا القليُل كثيٌر

ليبقى على َدَوراِن الّدوائِر

حّبًا �شخّيا.
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ن�صو�ص

محمد كاظم جواد 

ال�شـعـر...

ن�صو�ص

          �شاعر من العراق.

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.

َم�َسلٌَّة خاِوَية 

في َبريدي,

�أحالٌم َهَرَبْت, ِمن َليٍل َمْك�سور

�َساأَ�سَتبِدُلها

باُح ّرُخني �ل�سَّ ِحيَن ُيوؤَ

ِبَم�َسلَِّتِه �لخاِوَية

َنيَزُك النَّهار

َة �أ�سو�ء َتخِفُت بارِتعا�ش َثمَّ

ُلها �أن ُتطِلَق في �َسمائي �َساأَ�ساأ

هار َنْيَزَك �لنَّ

َعلَّني �أَ�سَتِدلُّ ِبِه...

اِئَعة َطريَق ُخطَوتي �ل�سّ

❁

❁
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َم�سافات

الـَم�شافاُت ِمثَل َليٍل َيعوي,

في َبحِر الُحروِب

ِلُيعِلَن اْنِك�شاَر,

ريِق َعلى َعَتباِت الطَّ

هاِم�ش

ٌق... يِّ الهاِم�ُش �شَ

�َشاأ�شَتِديُر اإَذن

َواأَم�شي َعلى حاّفِة الهاِوَية

َمنٌت َمْتخوم

ريٌح ْعالُن �شَ الإ

َغْيَر اأنَّ الِعباَرة

ٍ
اأُدِرَجْت في َمْتٍن َمْتخوم

ة ُخال�سَ

ِ
ُة َع�َشُل الَكالم الُخال�شَ

ُكوت ْرَخُة ال�شُّ والُبكاُء �شَ

مو�سيقا

ُث بالمو�شيقا غاني َتَت�َشبَّ َدِع الأَ

واْنَحِن ِلَربيٍع, ل َيكِذُب 

ْزهار َعلى الأ

َخريَطة

�ْشَتِمرُّ في َبْوحي  �َشاأَ

ِلَخريَطتي التي َر�َشْمُتها

ِبَفحِم  اأَ�شاِبعي

ُلني َعن َنْف�شي فالِجداُر الذي َيْف�شِ

�َشَيْنهاُر َحْتمًا ِبِريِح اأُفولي

ِمَنة

ِحيَنما خاَلْطُت َع�شافيَر ِمْحَنتي,

ْبُت ِبالَهَرم... اأُ�شِ

َوِعْنَدما ُجْعُت,

حِن ُكهوَلتي َكلُت ِمن �شَ اأَ

َغريب

يُّها اّلليُل اآ�ِشف اأَ

الذي ل اأَعِرُف َكْيَف اأُوا�شيه؟

ْنَت َغريٌب اأَ

مواُت ِبك َولهذا ل َيْكَتِرُث الأَ

�سيان �َسقيَفُة النِّ

َرَة اّلليِل؟ باُح خا�شِ َيْنَه�ُش ال�شّ اأَ

حيَن َيعوُد ِمن ِرحَلٍة 

طاَل اأَمُدها

�ْشيان ْم َينَتِظُر َتحَت �َشقيَفِة النِّ اأَ
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اأَ�ْشالء

بيع اأَِعْرني خوَذَة الرَّ

حاِرَب ِبُهدوٍء... لأُ

ما َتَبّقى ِمن اأ�شالئي

لوان َدُم الأَ

ل َلْون ِلَوجهي

لُت  هَكذا َف�شَّ

لوان اأن اأهِدَر َدَم الأ

في َزَمٍن َمْك�شور

َزوال

لَتجُئ اإلى َخراِئَط �َشاأَ

َتْهديني ِلَتق�شيِم َزوالي

َواأَطَعُن َخلَوتي

اّلتي اأهَديُتها ِلَم�شاٍء َمْحظور

وؤال �َسرَنَقُة ال�سُّ

قاِفَلتي َخلََّفْت َوراَءها

وؤال �َشْرَنَقَة ال�شُّ

هاَيَة ّنها اأدَرَكْت اأَنَّ النِّ لأَ

�َشَتقوُدها اإلى الِبداَيِة

َخُب الِغربان �سَ

ر في ُوجوٍه ل ُتْب�شِ

َتلَب�ُش َعَتَمَتها

َحِريٌّ ِبَك

�شجاِر ْوَب الأَ اأن َتنُظَر �شَ

َخَب الِغرباِن التي َتلَعُق �شَ

اآثام

اأنَت َمهزوٌم ِمن اأَحالِمك

َوَمتخوٌم ِمن اآثاِمك

ُلْعَبة

َدِع اّللْعَبَة َت�شَتِقرُّ في ِبْئِر ُذهوِلك

عزلة 

ريِق ْعمى �َشهَوُة الطَّ لالأَ

�َشُتَلّقُنُه الَعَثراُت درو�َش الُعزَلِة

َهزاِئم

ِعنَدما ُت�شِرُف في الُبكاء

ْرَتها �َشَتخ�َشُر َهزاِئَمك التي �َشطَّ

�شيان ِل النِّ وَّ في اأَ

اأَ�شاِبع

اأَكاُد اأَجَمُع ما َتَبّقى ِمن اأْحجاٍر

اأَو�َشكُت اأن اأرمي ِبها

َليَل َهزاِئمي

َلِكّني ِبُكلِّ ُبروٍد

اأ�شَعلُت نيرانًا اأُْخرى
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َفَتِبعُت انِك�شاري الذي �شاَفَحني

ريِق ِل الطَّ وَّ في اأَ

, َوحيَنما الَتَفتُّ

يُتُه َيرمي ِباأَ�شاِبعي َراأَ

َجيٌب َمثقوب

ل َتحِمْل اأّياَمَك في َكفٍّ َمقطوَعة

َبْل في َجيٍب َمثقوٍب

روَرة �شَ

يُّها الَغِريُب... اأَ

ل َتبَتِعْد َكثيرًا َعن هذا الـَمكان

,
ِ
ّيام ُربَّما َتكوُن في قاِبِل الأ

روَرًة قاِبَلًة للَنْق�ِش... �شَ

َحفَلُة الُغبار

وَرَة, اأَعَتِرُف اأَنَّ ال�شُّ

ْن اأكوَنها  يُت اأَ التي َتَمنَّ

كاَنْت باِهَتًة...

عُتها في َحفَلِة الُغبار َوِلهذا َوزَّ

اأحالم

َمْن َيرَتدي الُحروَب

حالم �َشَيلَعُن الأَ

َوداع

ُة التي اْخَتَباأَْت الـَمْراأَ

في َقمي�شي ذاَت َيوم

ْن َتنُظَر َعتني دوَن اأَ َودَّ

في َوجِه اأََحد

ِظل

حيَن َيجوُع الّظلُّ

َيلَتِهُم الّطريَق

ِمَنة

لماذا َنهُرُب...؟

حيَن َنرى اّلليَل

روب ُيوِجُز ِمحَنَة الدُّ

َحريق

�َشاأَكَتفي بَقدٍر َقليٍل

مِت ِمن ال�شَّ

َواأَكَتوي ِبَحريٍق هاِئٍل

�شِئَلة من الأ

❁    ❁    ❁
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أتابع الفيلم توّقف قلب ال�صوء عن الخفق، فا�صتغرقت الغرفة في �صمت عتمة باهظة،  بينما ا

أتلّم�س الظلمة حولي، حتى اأخذ النعا�س يعابث عيني، ثم ج�صدي كلّه، ولم يكن بٌد من  ولم اأكد ا

أ�صت�صلم ل�صلطان النوم.  اأن ا

ت�صلل������ت اإلى غرف������ة النوم، وعلى الرغم من العتمة الباهظ������ة تمكنت من رفع غطاء ال�صيف 

الزه������ري، ثم تمددت، كعادتي، عل������ى ظهري مباعدة قلياًل بين قدمي وي������داي ممدودتان اإلى 

أ�صي كمن يتمدد على ع�صب �صهل اأخ�صر. اأق�صاهما، ثم ما لبثت اأن ثنيتهما تحت را

�صاأحاول غواية �صلطان النوم، ولكّن ال�صلطان لم تختلج جارحة له، ولم تثره محاوالتي جميعاً 

، ل������كاأّن حوا�صي كلّها في عمل ال يتوقف، بل لكاأّن ج�صدي كلّه 
ّ
لمراودت������ه عن نف�صه، فتاأبى علي

أ. كّل �صيء هادئ حولي، �صوى �صوت عقارب ال�صاعة و�صوت �صخير اأمي التي  في حركة ال تهدا

تنام في ال�صرير المجاور.

ال �ص������وء، وعلى الرغم من ذلك اأح������اول النظر في موجودات الغرفة فال اأب�صر �صوى العتمة 

والظالم، حتى الظالم كان هادئاً وكله لون واحد ال ي�صوبه �صيء، اأغم�صت عيني، اأي�صاً ال وجود 

د. هزوان الوز

ال�شـــــرد...

ول من الليلة الثلث الأ

- العمل الفني: الفنانة منى المقداد.
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ول من الليلة الثلث الأ

�س������وى للظالم الهادئ عينه، فتح������ت عيني، اأغم�ستهما، فتحتهم������ا... الم�سهد نف�سه... حلكة 

أبت�سم ببرود  �سافي������ة تماماً، حتى اإني لم اأعد اأميز اإن كان������ت عيناي مغم�ستين اأم مفتوحتين، ا

وبتعجب. ه������دوء مطلق، وال �سيء في قاع الذاكرة، وعلى جدرانها، �سوى كلمة واحدة محفورة 

كنق�ش اأثري قديم: »اأحّبَك«. اأجل، اأحّبك، ولكن لَم قلبي �سامٌت كوح�سة قبر؟

❁❁❁

ك������م كنت قريباً، وكم كادت عيناك تنغم�ش في عين������ي ك�سم�ش حبنا التي انغم�ست في البحر 

أي�ساً و�سفتاك واأنفك وكل �سيء فيك،  عل������ى اأمل الفجر ولكنها لم ت�سرق. ك������م كان قلبك قريباً ا

أنفا�سي، كانت بمتناولها حقاً، بل لنقل فيزيائياً: كانت في الحالة  أنفا�سك قريبة من ا وكم كانت ا

المادي������ة المثالية لالندماج والتماهي، و�سهوانياً: كانت تبدو �سهيًة جداً اإلى الحّد الذي ترغب 

معه باأخذها لي�ش برئتيك فح�سب، بل بج�سدك كله، وم�سامه كلها، فتغدو كمن يتنف�ش من جلده 

وحوا�سه جميعاً. وطاقة: كانت اآالف الحقول المغناطي�سية تدور بين ج�سدينا وحولهما.

ي�سر باآدم وحواء، كان يدفعني اإلى اأكل التفاحة،  يذكِّرني مالكي ال�سيطان الهاجع في كتفي االأ

ر�ش.  اإلى االمتالء باأنفا�سك، لكن الخطيئة لم تحدث، ولم اأهبط اإلى االأ

حداث ال�سيئة،  أ�ستخدمها غالباً للداللة على االأ كان كل �سيء يبدو و�سيكاً جداً، الجملة التي ا

ث بها نف�سي عندما اأحاورها!!! وال اأعلم لماذا، هي اإحدى الجمل التي اأحدِّ

خيرة،  اأعلم اأن اأفكاري م�ستتة وغير مترابطة تماماً، وال اأعرف لماذا. هي مثلي في المّدة االأ

أنفا�سك. اأجل ففي لحظ������ة �سارمة و�سديدة ال�سرعة،  ومثل������ي عندما �سعرت بقوة ج������ذب نحو ا

أنفا�سي  تنف�ش ا طالق، اختفت الجاذبية وهربت �سفتي من بين �سفتيك، وعدت الأ �سرع على االإ االأ

من رئتي، وعلى غفلة مقيتة تذكرت كرامتي المجروحة وثقتي التي ماتت في لحظات في حين 

ا�ستغ������رق بناوؤها �سنوات، وتحركت �سور مخيلتي وذاكرت������ي، �سرت اأرى نف�سي تارة ك�سديقتك 

أنه������ت عالقتنا في ن�سف �ساعة �سخيفة، وتارة كاإحدى الن�ساء  الت������ي ال اأحب ذكر ا�سمها والتي ا

أ�سي تلك  ن اأعلم �سبب حالتي، وهنا ق������د اأدرك لماذا خطرت في را أنني االآ العاب������رات، اأعتق������د ا

أو لنقل اإن مالكي الجال�ش على  أ�ستخدمها غالباً للداللة على الحدث ال�سوء...! ا الجمل������ة التي ا

أنفا�سك، والممتع المريح  بتعد عن تفاح������ة ا يمن عرف كيف ومتى يهم�ش في اأذني الأ كتف������ي االأ

يم������ن يهم�ش في اأذنك  أنن������ي �سعرت بمالكك الجال�������ش على كتفك االأ الرائ������ع في كل الحدث ا

ن.. هي محقة ومتعبة.. هي بحاجة نف�سها اإلى نف�سها وبحاجة اإلى وقت لي�ش  أي�ساً: »دعها االآ ا

ن«.  بالقليل، ال باأ�ش اأن تحبها ولكن دعها االآ
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ول من الليلة الثلث الأ

أي�ساً: »اأحبيه. ل باأ�ض اأن  أّن مالكي قال لي ا اأذكر ا

ن معطوبة اأكثر من ذي قبل,  تحبيه. ولكن روحك الآ

ن«.  ل باأ�ض اأن تحبيه, ولكن اأحبي فح�سب نف�سك الآ

نفا�ض اأتذكر بحرقة ما ي�سطلحون عليه  مع هذه الأ

بالتقاي�ض, الذي اأحفظه من كتاب العلوم المدر�سي, 

والذي ي�سي������ر اإلى مخلوقين تعتم������د حياة كل واحد 

خر ما  خ������ر, ويقدم كل واحد منها لالآ منهما على الآ

يلزم������ه ليعي�ض, فال ي�ستطي������ع اأحدهما اأن يعي�ض من 

خ������ر. التقاي�ض الذي كنا نعي�سه, اأو على نحو  دون الآ

أ�سع������ر به حينما نكون معاً على تلك  اأدق الذي كنت ا

ريكة التي �سهدت كل �سيء.  الأ

في اأوج لحظات الخت������ام ووجهانا متقابالن كانت 

أكاد اأجزم  أنفا�سنا اأي�ساً متقابلة ومت�سارعة كقلبينا, وا ا

أكثر  م������ر لم يكن بيولوجياً بحتاً, بل كان روحياً ا اأن الأ

بكثير. كان عرقك الطي������ب يختلط بقطرات عرقي 

نفا�ض فعلى �سرعتها كانت  أم������ا الأ كم������ا لو اأن ج�سدين������ا يتابعان دورة الحياة من هذا الخليط, ا

خر  أ�سهق كنت تزفر, ليلتقط كل منا نف�ض الآ أزف������ر, وعندما ا تتن������اوب, فعندما ت�سهق اأنت كنت ا

نفا�ض في لحظة تتحد في �س������در اأحدنا, لتتحد في اللحظة التالية  بقد�سي������ة فيحيا, كانت الأ

خر, وهكذا حتى يتهادى �سدرانا في لحظة ر�سا ويتناغمان معاً. كم كان ممتعاً �سماع  ب�سدر الآ

زمنة  ماكن والأ نفا�ض تتوحد ب�سكل كلي في اللحظات والأ تل������ك المو�سيقا, نعم... كما ل������و اأن الأ

بد... أننا نتنف�ض معاً اإلى الأ كلها, كما لو ا

أو  أتمنى اأن ل يوحي هذا لك باأن الرغبة ا ل تلمن������ي اإذا قلت لك اإنني اأتذكر ذلك بحرق������ة, وا

ال�سهوة هي من تتحدث.

أة اأخرى من  أنني امرا أن������ا, واأتخيل ا أ�سعر باأني ا أن������ا بعيدة عن الفكرة, وكلما لم�ستني ل ا ن ا الآ

أ ال�سور في ذهن������ي تتخيلك كيف تقترب منهن  أولئ������ك اللواتي يقتحم������ن حرمة ج�سدك, وتبدا ا

وتفعل ما تفعل, كيف تقدر على الجن�ض من دون حب, �سحيح اأني بو�سعي الحالي قد ل اأكفيك 

ولك������ن ذلك ل يعني اأني �ساأ�سمح بمن ي�ساركن������ي بك, وما دمت تح�سل على رغباتك منهن فال 

داعي ل�سيء بيننا.
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ول من الليلة الثلث الأ

أ�سبههن في �سيء, واأكره نف�سي عندما اأتخيلها هكذا, بل �سدقني  تب������اً لك... ل�سُت منهن ول ا

ريكة التي �سه������دت كل �سيء, ولكن هذه المرة »الكل  أي�ساً تلك الأ �س������رت اأكره واأمقت واأقرف ا

أنا واإنما تخ�ض كل الن�ساء اللوات������ي �ساهدتهن موؤخراً يخرجن من عندك,  �س������يء« ل تخ�سن������ي ا

أن�سى �سديقتك ون�سف  وعلى ما يبدو كّن حا�سرات في كل ما م�سى من حياتنا, ومن دون اأن ا

ال�ساعة التي ق�سمت ظهر البعير, ول اأدري كم من اأن�ساف ال�ساعات لم اأعلم بها؟ كيف تتخيل 

أنه ي�ستحيل اأن اأمتلك ما ي�سمى ثقة  اأو كيف ل تفكر باأنني اأ�سبحت معدومة الثقة بكل �سيء, وا

برجل بعد اليوم...

أ�سعر كي ل  أ�سعر وكيف ا آ�سف������ة ول اأتق�سد اإزعاج������ك, ولكن كالعادة يجب اأن تعرف بم������اذا ا ا

أنا بحاجة اإلى مّدة نقاهة طويلة مع نف�سي... مع نف�سي فح�سب...! تلومني على �سيء, ا

❁❁❁

آاآخ... كما اأن لو اإبرة غليظة انغرزت في بطة رجلي  آا هدوء... هدوء... هدوء. ثم فجاأة!!!... ا

أنه������ا برغ�سة لئيمة باإبرة قار�سة طويلة جداً, حت������ى لكاأني  �سعرت بها تخرج  اليمن������ى, اأدركت ا

خرى   أبت�سم مجدداً ابت�سام������ة المنت�سر, ما دامت خرجت من الناحية الأ م������ن الجهة المقابلة. ا

أنها النفر الوحيد  فه������ي اإذن لم ت�ستطع اأن تمت�ض �سيئاً من دمائي ول�سّيما اأني ده�ستها, ل بدَّ ا

الباقي من ال�سرب والذي قطع على نف�سه عهداً بالنتقام ممن نفث )البف باف( في كل اأرجاء 

أ�سمه واختفت رائحته, تركت اأحد رجلي البنطلون مرفوعاً عن  الغرفة, حت������ى )البف باف( ل ا

فقية... مكان اللدغة حتى ل تثير حكة مزعجة كعادتها, وعدت لو�سعيتي الأ

غريب حتى الل�سعة ل تنّق!! ول تحك!! مجدداً هدوووووء....

لعب مع العتمة لعبة اإغالق العينين وفتحهما.  وعدت لأ

❁❁❁

ل �سك ب������ات الف�سام واقعاً وجلياً في نف�سي, واأمر معاناة �سخ�سيتي من الف�سام وا�سٌح لك 

رجاء,  ولي كال�سم�ض... نعم, هناك وحيث عقلي توجد �سخ�سيتان ت�سكنان, بل تع�س�سان في الأ

ولى  كبر يبرز بين اثنتين منها, لتظهر الأ ب������ل لنقل يحتمل اأن يكون العدد اأكبر, لكن الت�ساد الأ

اأحيان������اً: تلك التي تظه������ر �سغفها وحنانها وحنوها وخوفها علي������ك واهتمامها باأدق تفا�سيلك, 

خرى. تلك الحزينة الغا�سبة المغدورة  وم������ن ثم تعقبها واأحياناً كثيرة تتخللها بل تختلط بها الأ
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ول من الليلة الثلث الأ

خرى الطرف الثاني للت�ساد الكبير والغري������ب في ال�سخ�سيات, اأي  والمك�س������ورة, واأق�س������د بالأ

اإني اأتحدث عن �سخ�سيتي الثانية والتي كثيراً ما ل تكتفي بالحزن والغ�سب منك وعليك, بل 

أو اإغاظتك, على  كثي������راً اأي�ساً ما يحرقها ا�ستعال رغبتها في الق�سوة علي������ك وجرح م�ساعرك ا

�سف ل اأقوى  �سباب, ولكن لالأ �سلوب والأ ق������ل لت�سعرك بما جعلتها ت�سعر ب������ه رغم اختالف الأ الأ

أو الطعن بك وال�ستخفاف اأو عدم احترام  - حتى ب�سخ�سيتي الثانية الغا�سبة - على خيانتك ا

م�ساعرك ل في ح�سورك ول في غيابك.

 ,
ّ
رغ������م ال�سراع كله والفو�سى والغرابة والت�ساد والتعار�ض الال�سعوري في �سلوك �سخ�سيتي

كبر في وحدتهما واتفاقهما على اأمرين يجعلهما المنطق والواقع متعار�سين  تكم������ن الغرابة الأ

بقى من  مرين يغدو مقبولً لدى كلتا �سخ�سيتي لأ أي�س������اً..!! اأي اإنَّ هذا التعار�ض بين هذين الأ ا

أنه ل غنى عنها, بل لبد منها..! ل بد منها كي  موؤيدي حلول الو�سط التي اأقتنع يوماً بعد يوم ا

ل اأموت على قيد الحياة..!

مر  ول المتفق عليه لدى كلتا ال�سخ�سيتين هو حبك, نعم كلتاهما تحبانك!!! اأما الأ مر الأ الأ

خ������ر المتفق عليه بينهما في غمار الفو�سى العارمة تلك هو اإقرارهما بعدم نجاح اأو جدوى  الآ

أبعد ما يكون  اأي عالقة عاطفية غرامية تربطنا! لن اأتحدث عن العالقة الج�سدية فهي باتت ا

له كلتا ال�سخ�سيتين اللتين  أي�س������اً ل تف�سّ �سف اأنت للكثيرات, وهذا ا ع������ن الفكر والخيال, ولالأ

تحكمان دماغي...!

أكثر,  أو ا ح�سن������اً... حب وا�ستياق مع قناعة بالفراق, مع حل و�سط كال�سداقة مع �سخ�سيتين ا

م������ع ظروف حياتية ويومية مع كثير من القلق والهواج�ض, مع كرامة مطعونة ورغبة بالت�سالح 

خر وعدم المقدرة على ذل������ك, مع... ومع...!!! ح�سن������اً هو حب مع وقف  م������ع الذات وم������ع الآ

ل دائماً و�سفه بال�سداقة المقد�سة التي هي الوجه  أَُف�سِّ أو لنقل »حب عذري«, بل ما ا التنفيذ, ا

خر للحب اللعين! الآ

م������ر توقف على ف�سام ومجرد تعدد  ي������ا للعج������ب..! مع كل الخلطة ال�سابقة من الجيد اأن الأ

لل�سخ�سي������ات, فربما لو لم تكن اأمام عيني كل يوم لم�سيت في ال�سوارع كمن فقد عقله وحياته 

واأفكاره, وبات ل يملك �سوى �سرود وخيال اأرعن مت�سول فارغ من المعنى, نعم من المعنى...

أو متوقعة  أنني حالياً قنبلة موقوتة متجولة غير من�سبطة ا ف�سر لك مجدداً كيف ا كل ذل������ك لأ

م �سيئاً مفيداً, ولم تعد  ال�سلوك, ويف�سل عدم القتراب منها حالياً, فهي مع انك�سارها لن تُقدِّ
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تقوى على الحب والجرح والك�سر, لم يتبقَّ في م�ساعرها مكان لجرٍح اآخر, فاختارت اأن تعي�ض 

جنونها وف�سامها وحدها وب�سالم..!

رجح   �سوؤال كلتا �سخ�سيتي فعلى الأ
َّ
أين ياأتي الكالم!!! قد يتوجب علي عجب������اً ل اأعرف م������ْن ا

ن من تتكلمان...! هما الآ

 ❁❁❁

م������ر نحو ن�سف ال�ساع������ة و�سوت العقارب ال�سارب ف������ي اأذني اليمنى يوؤك������د اأني لم اأغُف, 

ح�سا�ض  أو الإ أنا ما زلت عاجزة عن النوم ا فكرت... واأنت ماذا تفعل؟ لبد اأنك نائم وب�سدة... وا

أ�سعر  أ�سي, اأي�ساً ل ا أ�سعر ب�سيء...! اأحك فروة را أبتلع ريقي فال ا باأي �سيء غير الهدوء الجليل. ا

يمن... أنقلب بهدوء اإلى جانبي الأ ب�سيء. ا

أو مغلقت������ان؟؟! وهل الذي اأمامي هو  ... هل هما مفتوحتان ا
َّ
ومج������دداً ل اأدري و�سع عين������ي

أو ال�سقف؟؟!! الجدار ا

❁❁❁

أتمناه اأن اأكون �سبباً في كرهك للقدوم اإلى مكان العمل, قد اأكون يوماً ما رغبت  اآخر ما كنت ا

أنانيتك اأحياناً, وقد اأكون  أو تاأنيب������ك, واأن ت�سعر باأغالطك وعدم م�سوؤوليت������ك وا ف������ي اإزعاجك ا

أ�ستحقه, لكن �سدقني لن  أنا ل ا لم الذي اأذقتني اإياه, وا تمني������ت اأن تتذوق قلياًل من العذاب والأ

أتمنى  أنا والكره ل يمكن اأن نجتمع. ا أْن يكون وجودي �سبباً في كره اأي �سيء, ا أرغ������ب يوم������اً في ا ا

اأن يجد كل منا ال�سالم في داخله ويعي�سه.

أ�سواك اأهلي واأقربائي, عجباً كل �سهولي  أ�سواكك ومن حقل ا أين اأهرب من حقل ا احترت اإلى ا

الت������ي اأحبها غ������دت حقولً لل�سوك بدلً م������ن اليا�سمين, والحيرة تملكت حيات������ي وبداأت اأفقد 

أنا... فلم  آ�سفة يا ا أنا ا أنا,  ا أنا, ولن اأهتم ب�سيء  �سوى ا أريد �سيئاً �سوى ا ال�سيطرة عليها, لم اأعد ا

يظلمك اأحد �سواي.

أتمن������ى اأن اأختفي من الوجود, واأن اأم�سح من ذاكرة كل من عرفني... حتى اأهلي, فال طاقة  ا

لي على احتمال مزيد من ال�سغوط...

أتمنى اأن اأزول من الوجود كمن لم يولد ولم يعبر في هذه الحياة... ا

أو كثيراً عن كل �سيء...  أنني بحاحة اإلى البتع������اد قلياًل ا أنني متعبة من كل �سيء, وا اأعتق������د ا

حتى اأنت, بل بالذات اأنت.

❁❁❁
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فجاأة ثالثة...!!!

حرى بال�سراخ المكبوت,  أو بالأ يم������زق الهدوء �سوت تنف�ض �سريع واآخر �سبيه بالبكاء الم������ر ا

�سراخ خائف مرتجف مكبوت كمن تعر�ض للخطف, ويحاول ال�سراخ ويد الخاطف تطبق على 

أُت اأرتجف خوفاً من اأن ي�سيبها �سيء  فم������ه... اإنها اأمي, اأدركُت اأن كابو�ساً ما دَهَم نومها, وبدا

أو اأن يرتفع �سغط دمها مثاًل... جراء ذلك, ا

هرعت نحوها من فرا�سي بجنون, ناديتها وهززتها مراراً محاولة اإيقاظها ولكنها لم ت�ستجب, 

أكبر, ا�ستيقظت... �سبه ا�ستيقاظ, قالت: )ا�سم اهلل... كنت  رفع������ت عنها الغطاء وهززتها بقوة ا

عم �سوف منام يمكن مو منيح... خير اإن�ساء اهلل...(.

آتيك بكاأ�ض ماء؟ قالت: ل... ل... �ساألتها: ا

واأعادت الغطاء فوق ج�سدها, وقالت: دعيني اأعد للنوم...

مع ذلك اأح�سرت لها الماء, لكنها لم ت�سرب, واأ�سرت على اأن اأدعها تعود للنوم!!!

❁❁❁

عندما ت�سمني كم اأحزن على ذاكرتي...

منة والتي تبث ال�سالم والفرح في نف�سي  ى بالذكري������ات الجميلة والآ فب������دلً من اأن تكون مالأ

أ�سخا�ض ووجوه فح�سب..., وجوه لن�ساء لم  أ�سخا�ض!! ا وفي روحي... اأجدها عبارًة عن اأخيلة وا

أَلُْمها يوماً ب�سكل مبا�سر بقدر ما كان لومي عليك...! ا

أ�سخا�ض ووجوه!!.... ومتى؟!  أنواعها ق�سيرة ومتو�سط������ة وبعيدة المدى( عبارة عن ا ذاكرة )ا

أو تذكر �سيئاً له عالقة بعالقتنا ال�سابقة..!! أو ت�سمني ا عندما تلم�سني ا

أ اأولً هذه الوجوه بالتناوب ب�سكل خاطف على مراأى ذاكرتي  وجوه ووجوه, وفي كل مرة تبدا

ب�سر بعدها في خيالي �ساحبات ه������ذه الوجوه من دون وجوه اأو مالمح  خر, لأ الواح������د تلو الآ

أيامي  اأو هوي������ة وهن يم�سكن اأيدي بع�سهن بع�ساً لي�سكلن حلق������ة خانقة حول عنقي وروحي وا

وذكريات������ي, ويبداأن الرق�ض بجنون وعرب������دة وهمجية على جثة روحي كاملة المالمح وا�سحة 

الهوية, نعم ي�سعن جثة روحي في المنت�سف مع وجوههن المنزوعة ويرق�سن حولها, واأنت من 

بعيد تنظر مبت�سماً وموجهاً ومباركاً, ليعود بعد قليل كل وجه ل�ساحبته ليقفن مجدداً بالتناوب 

أنا منهكة بكل تفا�سيل������ي, كل وجه يواجه عيني ذاكرتي وجه������ا لوجه والعين بالعين  اأمام������ي وا

�سفل, نحو الجحيم والخذلن للحظات ع�سيبة,  ليرجعن������ي مئة ك�سرة للوراء, لي�سدني نح������و الأ
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أنا  وليذكرن������ي بكل التفا�سيل والمواقف القذرة والم�سنية المتعلقة ب�ساحبته والتي ا�سطررت ا

نك لم تكن جديراً بالحفاظ على قلبي... نني اأحببتك...  ولأ مرَّ بها, ولماذا؟ لأ لأ

أ�سعر حتى  ل اأدري ماذا يلزم اأن يح�سل بعد؟ وكم ق�سوة يلزم اأن اأجربها بعد؟ وكيف يجب اأن ا

ن بطبيعة الحال  أنا الآ أكثر وا أكثر؟!! وكيف �ساأموت ا أم������وت بكليتي تماماً؟ كيف �ساأفقد المعنى ا ا

حا�سلٌة على �سلفة من الموت؟ �سلفة ل ي�سددها �سيء �سوى المزيد والمزيد من الموت...

نني اأحبك واأنت لم تكن  أنا على قيد الحياة؟ لماذا؟ لأ فكرت مطولً.. لماذا يجب اأن اأموت وا

جديراً باأي من وعودك...

أنني هذه  أكثر. ول اأعتقد ا ولم������اذا تريدنا اأن نعود؟ لترميني مجدداً من اأعل������ى ال�سلم وبقوة ا

أ�ستخدمه عندما نكون في طور متقدم  أ�ستطيع ا�ستخدام م�سطل������ح اأعلى ال�سلم, فعادة ا الم������رة ا

ن فال �سلم ول ثقة ول فر�سة ثانية  م������ن العالق������ة يحتوي من الثقة والم�ساعر ما يحويه, اأما الآ

ر�ض... أنا تحت اأول ال�سلم بدرجات ودرجات تحت الأ للرمي من اأي مكان, ا

�ستقول بينك وبين نف�سك �ساخراً: »عن اأي ثقة تتحدثين؟«

ع الفر�سة,  �ساأقول لك: نعم كان ثمة ثقة... ولو بوادر ثقة..., ولكن يبدو اأنك كالعادة لم تُ�سِ

ول حت������ى ن�س������ف �ساعة �سخيفة في ي������وم م�سوؤوم, ن�سف �ساعة من ي������وم ناديتني في �سبيحته  

»حبيبتي«...!! ل اأعلم كيف �سيكون لهذه الكلمة اأي معنى لدي بعد ذلك اليوم؟!

مر هو  ألتزم بكل مواعيد العم������ل والمتطلبات, لكن �سدقني اأن الأ ن اأخرج وا �سحي������ح اأني الآ

أ�سمح بذلك مجدداً, �سامحتك  أنا عل������ى قيد الحياة, لن ا محاول������ة لعدم ال�ستمرار في الموت وا

�س������األ: ماذا يجب اأن يح�سل بعد؟!  م������رات ومرات وكل مرة تحت ذريعة الحب, ولكني اأعود لأ

فعل������ى �سبيل المث������ال ل الح�سر بخ�سو�ض )�سديقتك(... لم يتبقَّ اإل �سيء واحد وهو اأن اأراك 

أيتك تفعل ذلك بمخيلتي, ومن هنا اأعود  تجا�سدها باأم عيني, هذا ما تبقى فح�سب! و�سدقني را

أنا في ال�ساد�سة والع�سرين فح�سب...  أ�سفق على مخيلتي وذاكرتي وذكرياتي, كل ذلك وا حزن وا لأ

أربع انهيارات ع�سبية...! في ال�ساد�سة والع�سرين مع قلب مخذول وذاكرة م�سوهة وا

كل ذل������ك وم������ن دون اأن اأذكر جواب������ك عندما �ساألتك ع������ن )�سديقتك( باأنك ح������ر لفعل اأي 

�سيء..!

ن حر لتفعل اأي �سيء... حقاً اأنت الآ

❁❁❁



109 �لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

ول من الليلة الثلث الأ

علمت اأن اأمي كعادتها راأت اأبي في منامها, منذ وفاته تقول اإنه لم يفارقها حتى في نومها. 

أنها ت������ود موا�سلة النوم علها تكمل روؤيته والحديث مع������ه... خ�سعت لرغبتها, جل�ست  أدرك������ت ا ا

وبيدي كاأ�ض الماء على طرف ال�سرير...

ر�ض حيث اأ�سع قدمي, بل اأرى الماء والكاأ�ض,  أي�ساً ببرودة الأ غريب!!! اأح�ض ببرودة الكاأ�ض, وا

أ�سعر بارتجاف يدي وبالعرق على جبيني... واأح�ض بالعط�ض, ا

 ال�سعور دفع������ة واحدة, وفجاأة ل ه������دوء ل هدوء, هن������اك عتمة لكن �سوء 
َّ
عجب������اً ع������اد اإلي

 اأم 
َّ
�سا�س������ة هاتف������ي الخلوي جعلني اأتمكن ه������ذه المرة من تمييز فيما اإذا كن������ت مغم�سة عيني

فتحتهما...

�سربت الماء, وتمتعت به بعد ما اأ�سابني من رعب على اأمي, وبعد هذا الهدوء الذي تمتر�ض 

حت������ى في حوا�سي, و�سعرت به يم������ر بالبلعوم ثم بالمري و�سولً اإلى معدتي, و�سعرت بالكهرباء 

تعود اإلى ح�سورها الخجول...

❁❁❁

من دون اأن نعود اإلى عالقتنا وما كانت تت�سف به بغ�ض النظر عن الكالم ال�سابق كله, متاأكدة 

خريات لم تكن على هذا الم�ست������وى المتوا�سع من الهتمام وبكل المجالت,  اأن عالقت������ك بالأ

كثر عطاًء وغير المتطلبة  ني كنت الأ أ�ستحق �سيئاً من هذا؟! هل لأ �سف ل اأعلم ِلَم تراني ل ا لالأ

خرين ب�سيء. حوال هذه هي الحياة, ولم تختلف عن الآ واأحببتك لمجرد الحب؟! بكل الأ

أ�سمح ل�سيء باأن ي�سدني اإلى الوراء, وقطعت عهداً على نف�سي باأل  اأود القول فح�سب: اإنني لن ا

قل لل�سنوات الخم�ض القادمة اإن كتب اهلل لي عمراً. اأعاي�ض انهياراً ع�سبياً خام�ساً على الأ

مر خارج  أن������ا اأعلم كما اأنت تعلم لم ولن يزول حبك م������ن قلبي رغم كل �سيء, الوا�سح اأن الأ ا

ع������ن اإرادتي ول اأملك في������ه قراراً, لكنني ملتزمة وطامعة ب�سداقة تربطني بك, واأقول  طامعة 

نني اأعلم باأنه ل  نن������ي اأعل������م اأن مثل هذا الطلب قد ل يكون من حقي وقد ل توافق عليه, ولأ لأ

يمكن اأن نكون اأعداء واأغراب, وكما ل يمكن لعالقتنا اأن تعود وتحيا.

ألتم�ض  أو كما ت�سميه »َعي«, اأردت اأن ا أو اأ�سايق������ك ا زعجك ا ول������م اأذكر ما ذكرته فيما �سبق لأ

أنا  ن مجرد قنبلة موقوته متنقلة, ا أنا الآ أ�سعر ب������ه, ا لنف�س������ي عذراً فح�سب وكي تعلم حقيقة ما ا

نف�سي غير قادرة على �سبط انفعالتها واأفكارها والتحكم بها بين اللحظة واللحظة.

❁❁❁
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راقبت اأمي, لقد عادت اإلى النوم بهدوء...

ت غفوتها واأحالمها,  حا�سي�ض المختلطة التي م������الأ وحينم������ا فكرت بال�سخب العجي������ب والأ

ول من ليلتي, تذك������رت عالقة الع�سق  وباله������دوء وال�سكين������ة والال �سعور ال������ذي مالأ الثل������ث الأ

الال متناهي التي جمعت وال������دّي, والتي كانت م�سرب المثل بين اأهل الحي, جمعتهما عالقة 

حب قبل الزواج, ولم يناما متخا�سمين يوماً رغم بع�ض الخالفات التي تحدث بين اأي زوجين, 

أنهما ينفذان التفاق حتى بعد رحيل ج�سد اأبي, واأعتقد  كان ه������ذا اتفاقاً �سرياً بينهما, ويبدو ا

أكثر بالذي كانت  أكثر, بل لتمعن ال�سعور ا أكثر وا أكثر وا اأن اأمي ا�ستعارت مني حوا�سي كلها لت�سعر ا

ولى ب�سك������ون مهيب وعقارب مقيتة وبرغ�سة  أنا اأم�سيت �ساعات الليل الأ ت�سع������ر به, ف������ي حين ا

حاقدة و�سيخ حديدي نََفَر من حمالة �سدري...

أيا ويلي من ارتياب يجعل من القلب رماداً. أيا ويلي من قلق ين�سر في الروح يبا�ساً, ا ا

❁❁❁

أتذك������ر بع�ض ما كنَت تعاتبني به من خالل �سوؤال������ك الدائم: لماذا ل نعقد اتفاقاً �سرياً بيننا  ا

مثل والديِك؟

حقاً... يبدو لدي بع�ض العيوب...

أثناء �سجاراتنا ومعاتباتنا؟! هل كان �سعباً اأن األحظ تَلَّب�سي لدور المحقق في ا

كنُت بغباء وغرور طاغيين اأحاول معرفة الحقيقة مهما كانت مّرة, وربما كنت اأود اعترافك 

لي بما هو غير حقيقي, بهواج�سي التي اأكلت دماغي وحريتي ونه�ست عالقتنا كالوح�ض. لماذا 

قل لماذا لم اأفهمه ندماً منك اأو كمحاولة منك لعدم خ�سارتي؟  ل������م اأ�سدق اإنكارك؟ اأو على الأ

وربم������ا لحمايتي حتى من نف�سي؟ لماذا ل������م اأدرك اأنك لو لم تحبني لكنت رميت بعالقتنا على 

قل لم تنكره,  أه������ون �سب������ب وعند اأول منحدر؟ وربما لو  اأردت ذلك لختلقت ال�سبب اأو على الأ ا

لطالم������ا كنت ف������ي المنت�سف وعجزت عن التحرك واختيار الوجه������ة, كنُت مكبلة بك بطريقة 

ما... ل اأريدك ولكنك لن تكون لغيري! 

أنا موجودة على  أو تراك اإحداهن وا كثيراً ما افترقنا وفي كل مرة كنت اأقول لك: لن تلم�سك ا

أن������ا من قال لك: »عليك اأن تتعلم اإطالق الطيور...  أ�ستطع اإطالق �سراحك, وا قي������د الحياة. لم ا

ول ت�ستطيع اأن تُحرق المناجل وتطلب ح�ساداً«.

أ�سرت ما تبقى من طيور. أنا من اأحرقت ما تبقى من مناجل وا أنني ا أُدرك ا للحظة ا
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ألب�ستك اأحياناً  أنني ربما ظلمتك كثيراً وا ربما ق�سوُت عليك كثيراً وحاكمتك زوراً, ومن القهر ا

ما لم تَْرتَِده يوماً...

أ�س������ّك, وربما اأدخلت بذلك في كثير من اللحظات  تدخ������ل عواطفي في ثالجة حينما اأغار وا

عواطفك اإلى الثالجة عينها.

ن وما بعد الفراق واليقظة اأ�سحك ب�سخرية على ما فعلت... ما فعلنا... الآ

ن فح�س������ب, وعل������ى الرغم من العتمة الباهظة حولي, ورّبما داخل������ي, اأتذكر �سيئاً واحداً,  الآ

أني اأحبك. اأجل اأحّبك, ولكن من دون اأن ي�سخب قلبي باأّي خفق.  واحداً فح�سب, هو ا

❁    ❁    ❁
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�ستاذ نبيل، ودعاه للجلو�س واالنتظار قلياًل ريثما  اأخ������ذ مدير التربية في حماه الطلب من االأ

ينتهي مما بين يديه.

أو يتداخل فيه  خر ا حداث ت�سج في مخيلته، الواحد يدفع االآ �ستاذ نبيل، واأخذت االأ جل�س االأ

دارة وخلفه  أبو عبادة« غرفة االإ ليزي������د الطي������ن بلّة فما وقع لم يكن يخطر ببال عندما دخ������ل »ا

أذنه. ثالثة ينتظرون اإ�سارة منه كما تنتظر كالب ال�سيد اإ�سارة �ساحبها، وكان جّواله على ا

مور وفق  ي������ا �سيخ نحن ف������ي المدر�سة المدير اأمامي، وكّل �سيء تحت ال�سيط������رة، و�ستجري االأ

توجيهاتكم، وبعد اأن �سكت قلياًل كّرر كلمة حا�سر مراراً، ثّم اأعاد جّواله اإلى جيب �سرواله ونظر 

ن و�ساعداً ف�ستعلمني بكّل ما يحدث في المدر�سة؛   با�ستعالء: �سمعت كالمي بالطبع، ومن االآ
ّ
اإلي

بناء؟ ومن دون  كّل م������ا يحدث وهممت باأن اأقول له: وماذا نفعل نحن في المدر�سة غير تعليم االأ

أتفّوه بكلمة قال:  موؤاخذة منذ متى واأنت تفهم باأمور التعليم واأنت ال تكاد تفّك الحرف، وقبل اأن ا

أّن  ف�سل لك اأن تفهم ماذا اأعني... واعلم ا أ�سرة ومن االأ اأنت مدير واإلى جانب ذلك فاأنت �ساحب ا

أدار ظهره وخرج. أراده اهلل واأمر به، ثّم ا زمن الميوعة قد انتهى، وال علم بعد اليوم اإاّل ما ا

علي ناع�سة

ال�شـــــرد...

ثالث نقاط

- العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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أ�ستاذ والحمد هلل على �سالمتك، ولقد  �ستاذ نبيل على �سوت المدير: اأهاًل و�سهاًل ا ا�ستفاق الأ

�ستاذ نبيل ويقول  و�سلت توجيهات الوزارة ب�ساأنك، وخالل يومين �سنعلمك بما نتخذه، ينه�ض الأ

�سرة، ولبّد من... ويقاطعه المدير باإمكانك  للمدي������ر: �سيكون ذلك منا�سباً جداً لتدّب������ر �ساأن الأ

أ�سرتك النزول في المكان الذي خ�س�ض لمثل هذه الحالت. اأنت وا

�سرتينا في بيته، ول�سّيما في هذي الظروف. أ�سكرك، �ساأ�سكن مع ابن اأخي وعنده مّت�سع لأ ا

أ�سهر، واليوم  �ستاذ نبيل باإدارة مدر�سة في حماه عّدة ا  الي������وم يكون قد م�سى على تكليف الأ

�سيع������ّد تقري������ر نهاية الع������ام الدرا�سي بعد اإ�س������دار نتائج الطالب، لم يكن ف������ي المدر�سة غير 

داريين والحار�ض، رفع يديه عن الطاولة، ومال بج�سده اإلى الخلف م�ستنداً اإلى ظهر  بع�������ض الإ

أبو عبادة العجي« الدا�سر الذي يعرف القا�سي والداني  الكر�سي، وعاوده ذاك الكابو�ض اللعين »ا

أ�ستغفر اهلل... ذاك الجاهل اأعلمني باأّن  أّمه... ا أّنه ياأكل ب�سرف ا أقّل �ساأناً من �سقط المتاع وا أّنه ا ا

خرة. مناهج الدولة فا�سدة و�سيوافيني بالكتب ال�سالحة للدنيا ولالآ

عداد التقرير، واأخذ  �سبارة التي �سي�ستعين بها لإ �ستاذ في جل�سته ومّد يده الى الإ اعت������دل الأ

دارة، وكان ربعة في العمر،  ول تذكر ذاك الرجل عندما دخل الإ ولى ومع ال�سطر الأ الورق������ة الأ

أريد ت�سجيل ابني عندكم فقد هربنا من محافظتنا  ألقى التحية، ثم قال: ا أ�سيب، غائر العينين، ا ا

خوفاً من الموت.

أ�ستاذ ل نملك اأي ورقة، فقد خرجنا بثيابنا، واأخذ �سوته يعلو  أه������اًل و�سهاًل اأعطني اأوراقه، ا ا

ن اأب وابنه بعد رحلة ذّل وخوف  أّم واأب و�سبيين وبنت وها هي الآ أ�سرة من ا ويته������دج؛ خرجن������ا ا

أبيه والمدير  وموت، وكان الولد اإلى جانبه �ساكناً لم يقل كلمة واحدة، لكّنه كان ينّقل عينيه بين ا

دارة. وموجودات الإ

�ستاذ نبيل جهداً كي يبدو متما�سكاً، فقد نكاأ الرجل جرحاً في داخله، وقال للرجل:  ب������ذل الأ

بناء لتمكينهم من متابعة تعليمهم،  اطمئن فال������وزارة وّجهت بالمرونة الكبيرة وتقديم العون لالأ

أو اليوم، واإن �سئت فمن اليوم و�سنقدم له كّل ما يلزمه. وباإمكان ابنك اأن يداوم غداً ا

�سبارة، كانت كلماتها  �ستاذ نبيل الورقة اإلى ي�ساره على الطاولة واأخذ اأخرى من الإ و�س������ع الأ

�ستاذ نبيل يوم عاد  �ستاذ رجب اإجازة خا�سة ب�سبب وفاة ابنه، ويتذّكر الأ قليل������ة تت�سمن منح الأ

�ست������اذ رجب بعد انتهاء اإجازة الوفاة ودخل غرفة المعلمين، جل�ض في كر�سي بزاوية الغرفة،  الأ

ث������ّم و�سع وجهه بين كفي������ه وتكور على نف�سه، و�سار يبكي ب�س������وت خفي�ض موجع، وقد تجمع 

زمالوؤه حوله يحاولون الت�سرية عنه.
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أو يلقى  قال: كنت اأخ�سى اأن يموت غرقاً في البحر ا

أثناء رحلته ويودع في �سجن دولة  عليه القب�������ض في ا

أو تزهق روحه بي������د قطاع الطرق قبل اأن ي�سل  ما, ا

ألمانيا, لكن اأن يقت������ل بر�سا�ض خفر ال�سواحل  اإلى ا

أتوقعه, و�سيبقى  قرب ال�سواطئ التركّية فهذا ما لم ا

وجع������اً دائماً في روحي, كنت اأمّني النف�ض باأن يكون 

�سن������دي في اآخرتي, لكن لم يبق ل������ي منه غير هذه, 

واأخرج من جيبه حّمالة فيها عدة مفاتيح... اأخذها 

أّل يكون في البيت  معه ولعلّه كان يخ�سى عند عودته ا

من ينتظره... 

آية  أ ا خرى اإلى ي�س������اره, �سحب نف�ساً طوياًل, اأح�ّض بالخوف, فقرا �ستاذ الورقة مع الأ و�س������ع الأ

الكر�سي وا�ستراح قلياًل, ثّم اأخذ ورقة اأخرى, ولم يلبث اأن فتح درج الطاولة المقفول, اأخذ منه 

مغلفاً و�سحب الر�سالة المخباأة فيه.

أ�ستاذ نبيل اأنت تتذكر حتماً يوم دخلت مكتبك, ومن دون مقدمات رجوتك اأن تتقبلني بنتاً,  ا

رهابيون معظم اأفراد ع�سيرتي,  نني �سرت من دون اأهل بعد اأن ذبح الإ اأختاً, قريبة كما تريد لأ

أ�ستاذ نبيل الحياة �سعبة من دون عزوة, من دون اأهل. ولحق بهم زوجي حزناً وكمداً. يا ا

 بهذه 
ّ
أنه كاد يبك������ي, وقال لها اأنت اأختي بعهد اهلل ولقد تف�سلت علي �ستاذ نبيل ا ويتذك������ر الأ

آن�سة ربيعة, اأق�سد اأخت ربيعة. القرابة يا ا

أنني طلبت منك اأن ت�ساعدني في الح�سول على رواتبي  وتتابع ربيعة ر�سالتها وبالطبع تتذكر ا

أثر  المتوقفة ب�سبب الروتين و�سعوبة الح�سول على الوثائق في هذه الظروف, وكان لت�سالك ا

أنه باإمكاني ا�ستالم رواتبي, فقلت له:  كبير في اإنجاز المعاملة وات�سل بي المحا�سب, ليخبرني ا

ألقيت عليه التحية. �ساآتي غداً وفي الغد في مكتب المحا�سب في المديرية ا

أ�ستطيع اإح�سار مبالغ  أن������ا ل ا آن�سة ربيع������ة لكن تاأخرت لم يعد معي المبلغ المطلوب, فا أه������اًل ا ا

و�ساع كما تعرفين, وما اأح�سرته اليوم اأخذه زمالء غيرك, لكن  �سخم������ة اإلى المديرية ب�سبب الأ

ل تنزعجي عودي غداً ول تتاأخري, ورددت بانزعاج اأن قدومي اإلى المديرية لي�ض اأمراً �سهاًل.
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ق������ال: ل اأحب زعل������ك �ساأذهب واأح�سر لك ا�ستحقاقك, فال�سندوق في مكان قريب اإلى حد 

أي������ك اأن تذهبي معي اخت�ساراً  م������ا, وهو هن������اك بمعرفة المديرية كاإجراء احترازي, لكن ما را

للوقت, فوافقت. 

ولم������ا و�سلنا البناء ل������م األحظ ما يريب, وفي مكتبه في الطابق الثالث جل�ست عل كر�سي 

عري�ض وفي يدي لوحة �سغيرة اأح�سرتها ليقدمها المحا�سب لبنته, فقد اأخبرني في مرة 

أنها تحب الر�سم والفنون, ومن دون مقدمات دفعني  �سة فنون ا أنني مدرِّ �سابقة عندما عرف ا

 كالوح�ض, اأح�س�ست بال�سلل يدب في ج�سدي, ول�ساني, وتال�ست 
ّ
على المقعد, وانق�ضَّ علي

ق������واي, ومن خالل الدمع الذي بّطن رمو�ض عيني راأيت وجه ذاك الوح�ض, الذي افتر�سني 

 في رحلة الهروب قبل اأن اأ�سل اإلى حماه.
ّ
ألقى القب�ض علي حينما ا

نه�������ض المحا�سب بعد اأن فعل ما فعل اأ�سلح من ح������ال ثيابه, ثّم مّد يده اإلى المحفظة التي 

ّ بها, وتبعها باإ�سارة يطلب 
أ�س������ار اإلي اأح�سره������ا معه من المديرية, واأخذ منها رزمة من المال ا

أنب�ض ببنت �سف������ة تحاملت على نف�سي, وحاولت الوقوف,  فيه������ا اأن اأرحل ب�سرعة ومن دون اأن ا

أ�سقط, لكنني نه�ست, مددت يدي واأخذت اأجري وقب������ل اأن اأخرج من البناء كنت قد  وك������دت ا

قررت ماذا �ساأفعل.

وان. ليتك انتظرت على  �ست������اذ نبيل ويقول عرفنا كلنا قرارك لكن بعد ف������وات الأ ويزف������ر الأ

قل حتى تعلمين ما ناله ذاك الخ�سي�ض جزاء ما اقترف. الأ

خريات, ثّم خرج من غرفته اإل������ى �ساحة المدر�سة وتوجه  �ستاذ نبي������ل الورقة مع الأ و�س������ع الأ

اإل������ى الباب الخارجي فتحه, واأخذ يتاأمل حركة النا�ض وال�سيارات يحاول اأن يتلم�ض الحياة في 

الحرك������ة وال�سوت وال�سورة, ف������ي الرغبة بالحياة التي يمكن اأن ي�سع������ر بها من دون اأن تقال, 

وفي نهاية ال�س������ارع كان العلم فوق مبنى ال�ستهالكية يرفرف بهدوء يبعث في النف�ض المهابة, 

أ�سه لي������رى العلم المرفوع فوق المدر�سة عن قرب وف������ي طريق العودة اإلى  وا�ست������دار ثم رفع را

دارة. غرفته, �ساأل الحار�ض اأن يعد له ال�ساي, وتابع اإلى الإ

�ستاذ م�سلح اإلى وزارة الم�سالحة  �سبارة وفيها الموافقة على ندب الأ بقيت ورقة واحدة في الإ

�ستاذ خلف اأمين ال�سر يتناغم مع  خيرة �سمع �سوت عكاز الأ الوطنية, وقبل اأن ي�سوغ الجملة الأ

دارة. �سوت رجله ال�سناعية يدّق بها وجه البالط ويفتح باب الإ
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أ�س������ار اإليه بحركة من  �ستاذ نبيل, بل ا أنا جاه������ز لتن�سيد التقرير, ولم ي������رّد الأ أ�ست������اذ نبيل ا ا

خي������رة في التقرير. وفي تلك اللحظة كان  ي������ده يطلب اإليه النتظار قلياًل, ثّم و�سع الجملة الأ

التلفزي������ون يعل������ن ب�سوت الناطق الع�سكري عن اإنجازات ع�سكري������ة مهمة حققها اأفراد جي�سنا 

البطل.

�ستاذ تقري������ره, لكن لم ي�سع نقطة بعد اآخر كلمة فيه اإ�س������ارة اإلى انتهائه, بل و�سع  أنه������ى الأ ا

نقاطاً ثالث... فالحكاية بين الخير وال�سر �ستبقى قائمة ما دامت الحياة باقية.

❁    ❁    ❁
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أة �شابة ما  ع������رف َمْن �لطارق، فاإذ� هي �مر� ه������ذ� �ل�شباح رن جر�س �لباب، قمت متوج�شاً لأ

�ش������اء �هلل عليها هيئة، وُحلّة، �شاألتن������ي بعد �أن �أماطت �لكمامة عن فمها؛ عن ��شمي �إمعاناً في 

�لتاأكد من هويتي، قبل �أن �أفتح فمي للرد، �شرق مقدم �لحي �لجو�ب من ل�شاني و�شنف به �شمع 

�ل�شابة: نعم �شعادة �لقايدة، �إنه هو عظماً ولحماً ودماً و�شحماً.

أنا في طريقي �إلي������ك، تختلف تماماً عن هذه �لماثلة  �ل�ش������ورة �لت������ي ر�شمتها بخيالي عنك، و�

�أمامي. ثم �نبج�شت من ثغرها �لقرمزي، تلقفها رجال �لقو�ت �لم�شاعدة و�لمقدم قبل �أن ينعك�س 

أنا كابحاً ت�شنعي. بريقها على محياي، ف�شنعو� منها �بت�شامات دون �لقهقهة، وكذلك فعلت �

أ�شتاذ: لعلك ل تعرف �شبب مجيئنا �إليك! - يا �

بابت�شامة ل لون ول �أ�شل ول ف�شل لها، قلت لها:  �شعادة �لقايدة: ل �أعرف!

- باخت�شار: جئنا لن�شحبك معنا �إلى �لم�شت�شفى وهذ�...!

قاطعتها قبل �أن ت�شتاأنف كالمها

�أحمد بلقا�سم

ال�شـــــرد...

برقية م�ستعجلة في زمن كورونا

       كاتب من المغرب.

- العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

❁
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- الم�شت�شفى؟!

- نعم! 

اأخرجت ورقة ممهورة بتوقيع اأحمر؛ هذه دعوة ر�شمية 

للح�شور، م������ن حقك االطالع عليها ث������م التوقيع عليها. 

ح�شار نظارتي الطبيتين،  طلبت منها اأن تمهلني لحظة الإ

أم الخير تمدني بهما،  ح�شارهما كانت ا ما اإن كدت اأدور الإ

أ�شفلها حيث الخاتم،  أق������راأ محتوى ال�شفحة من ا �شرعت ا

تاأكد من �شحته وزيفه، ثم رفعت عيني اإلى الراأ�س، بعد  الأ

أ�شي  انتهائي من الق������راءة، قالت لي وهي تم�شطني من را

أ�شت������اذ، واأن تاأخذ معك ما تحتاج اإليه  ن يمكنك اأن تغير مالب�شك ا حت������ى قدمي من جديد؛ االآ

من اأغرا�س.

أ�شتط������ع الح�شم فيه ب�شرعة، هو اختيار الكتب التي �شترافقني  بخف������ة بدلت مالب�شي، ما لم ا

ف������ي رحلتي الطارئة هذه، بعد تردد و�شع������ت بع�شها في الحقيبة، ودثرتها بثيابي، ودعت اأهل 

ول مرة في حياتي، في الطريق، مهدت ل�شوؤال  بيت������ي متوج�شاً، وامتطيت ال�شي������ارة المخزنية الأ

�شع������ادة القايدة بتنحنح م�شطنع: - هل ال قدر اهلل �شعادة القايدة ثمة �شك من لدن ال�شلطات 

باأنني م�شاب؟

خ�شر، ردت من خلف  حمر اإلى االأ بع������د �شمت عّم������ر وقت مدة تغير لون �شوء المرور من االأ

الكمامة ب�شوت خفي�س، في الم�شت�شفى �شتعرف الجواب.

في الم�شت�شفى؛ تم فح�شي كما لو كنت اأعبر البوابة المف�شية اإلى �شلم الطائرة، ثم عقموني 

وكمموني.

بع������د ذل������ك �شحبتني ممر�شة بلبا�س كرجل ف�شاء، اإلى اإح������دى الغرف، وقالت مودعة: هذا 

أ�س ال�شرير على طاولة �شيقة الم�شاحة، لما اأردت  �شريرك، لفَت انتباه������ي جهازاً و�شع عند را

ا�شتف�شاره������ا عنه، وجدتها قد اختفت ولم اأظفر منها اإال بدبيب وقع خافت تناهى اإلى �شمعي 

من بعيد...

أن������ا م�شتلق على ال�شرير، اأخذتني �ِشنَ������ة من النوم، ثم ا�شتيقظت على �شوت َمْن دعاني اإلى  وا

تن������اول وجبة الغذاء، وجبة ملفوف������ة بال�شلوفان م�شكلة من خ�ش������ر م�شلوقة و�شمك، وقليل من 
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لَط������ة المغربية, وتفاحة... اأما وجبة الع�س������اء بحول اهلل فموعدها قبيل الغروب, بال�سحة  ال�سَّ

أ�ستاذ, ثم ودعني زائري وهو يدفع عربة الوجبات نحو غرفة اأخرى... والعافية ا

بع������د تناولي �سيئاً من الوجب������ة المقدمة, ودفعاً للملل وفي انتظ������ار زيارة طبيب ما, �سحبت 

كتاب������اً من الحقيبة, و�سرعت في التهامه عن م�س�ض, لك������ن �سرعان ما تفتحت �سهيتي لمزيد 

أدِر كيف اأزاحت الكتاب ما بين  من اللتهام وبتلذذ, لم يوقف هذا النهم للقراءة �سوى غفوة لم ا

عيني ويدي, لت�سعه برفق على �سدري.

�سريع������اً حل الم�س������اء, وحلت معه وجبة الع�س������اء, حاولت المتناع عن ت�سلمه������ا, لول اإلحاح 

ن�سان الذي يموت  عمار بيد اهلل, والإ أ�ستاذ؛ ل تدع الياأ�ض ينال منك؛ كل وا�سرب, الأ �ساحبها: ا

أ�ستاذ؛ اأرجو  ن�سان الذي يموت على الطوى, كما تقول لغة الكتب. كل, كل, ا �سبعان, خير من الإ

أبواب رغبة معدتك على م�سراعيها  أنها �ستفتح ا أن������ا متاأكد ا اأن تك������ون قد راقتك دعابتي هذه, ا

خ������ر لمالقاة ربه, كل, كل, �سهية  كل, كل, كل, ل تهت������م, ل اأحد منا يعلم من �سي�سبق الآ ف������ي الأ

طيبة...

أ�سير  كل عل������ى م�سراعيها, وتركني ا ث������م اأدبر يدفع عربته نحو نزي������ل اآخر, ليفتح �سهيته لالأ

أم������د يدي اإلى وجبة الع�س������اء ولو بقر�سة. عدت  �سدا�ض, دون اأن ا غرفت������ي اأ�س������رب اأخما�ساً لأ

لموا�سلة الق������راءة, وا�ستغرقت فيها حيناً من الوقت, حتى كدت اأغفو من جديد. وقبل الغفوة 

الت������ي قاومتها قدر الم�ستطاع, فتح باب الغرفة, فاإذا ب�سوت يقول من دون كمامة: مرحباً بك 

طمئنك ب�سالمتك من  أنا طبيب بالم�ست�سفى, جئ������ت لأ أ�ست������اذ في �سيافتنا, اأقدم ل������ك نف�سي ا ا

خبرك عن �سبب وجودك هنا بيننا, ندت مني ابت�سامة عري�سة؛ و�ساألته:  �سابة من ناحية, ولأ الإ

ما �سبب وجودي بينكم دكتور؟!

- لتقراأ عبر هذا الميكرفون المو�سول بغرف نزلء الم�ست�سفى, وهو ي�سير اإلى الطاولة عند 

أ�ض ال�سرير! را

أنا ل�ست فقيهاً! أ ماذا دكتور, ا - اأقرا

- تقراأ ق�س�ساً ق�سيرة...

❁    ❁    ❁
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عتاب دفلة:

أ�سارت �إلى جهة بيت ذوي������ه.. قولي له وعلى ل�ساني: عبود  أ�سر�رها: �كتبي له. � قال������ت لبئ������ر �

�لع������دو�ن. لماذ� �سرقت دو�ب عمك ونحن ف������ي محنتنا �ل�سود�ء؟! ولماذ� و�سلت بك نف�سك �أن 

ت�سرق ح�سان جاركم عبدول لتهرب �إلى )تركيا( هل هربت من �لحرب؟! �إذ� كان هذ� مر�دك. 

أو زو�ج،  ح�سبنا �هلل ونعَم �لوكيل... و�لدك حررني منك، ولم يعد بيني وبينك �رتباط لخطبة �

ن عبد للدوالر... لماذ� �سرقت �لح�سان يا  أنا حالياً على مقعد �لدر��سة )محو �أمية( �أنت �الآ و�

عفن؟!...

 حبة دمع:

- تبكي! 

أ�سار بيده  خ������وة، و� - كت������اب �هلل بي������دي... بكيت لب������ر�ءة �لذئب من دم يو�س������ف وما فعله �الأ

�لمرتع�س������ة... د �خل �لمطبخ �لماء، و�لز�د... رزقكم له������ذ� �ليوم... )�ليوم خمر وغد�ً �أمر... 

ب�سام الحافظ

ال�شـــــرد...

ق�ص�ص

- العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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وال ح������ول وال ق������وة اإال باهلل( هذا ما جاد به اأهل الموتى... وراح يدمدم بحرقة: زوجي تعيرني 

باأنني مثل طائر )الزعر( يغيب عن ع�سه وال يعود اإال �ساعة ع�سع�سة الليل... ال يا �سمرة، كنت 

أنا اأبكي... دفن الموتى وا اأحفر القبور الأ

لوحة ال ظل لها: 

لبوم ويعر�سها على  يقل������ب ال�سور وي�سحك... هو في غاية الن�سوة... يخل�ص ال�سورة من االأ

زوجه... 

أنا؟  أين ا - حبيبتي. فت�سي عني في هذه ال�سورة؛ ا

أة ال�سمينة، وي�سكنك الخوف وال�سياع، �ساحب الجمدانة الحمراء. ن خلف تلك المرا - اأنت االآ

- وكيف عرفِت؟!...

مكنة... اأمام نافذة بيع الخبز... في  - منذ زواجنا واأنت تقف خلف الن�ساء في كل االأ

حافالت النقل الداخلي.

وحدثت نف�سي... لماذا هو هكذا؟! فطمرت الجواب احتراماً...

المعر�ض:

أقام������ه في �سالة المعار�ص كل الكت������ب الر�سمية المذيلة   جم������ع في معر�سه الفردي الذي ا

)تقت�سي الم�سلحة العامة... مع عدم الموافقة( وبعد اّطالع الوزير عبر التوا�سل االجتماعي. 

خاطب مدير دائرة ال�سيد )هم�سر(: 

- تقت�سي الم�سلحة العامة: عدم الموافقة على ا�ستعمال �سيارتك واإلغاء بطاقة البنزين... �سرب 

أُذنات ال�سفر الخارجية... يعين ال�سيد )هم�سر الحفيان(  ال�س������اي والقهوة... تُحرم من الحوافز وا

عالنات ليكون معر�ص فرجة للزين وال�سين... نائباً لمدير الدائرة... ين�سر في لوحة االإ

الكنز:

جم������ع اأوالده حوله... بالكاد مد يده ف�سقطت على عتبة فم������ه، ودمدم ب�سعوبة... الكنز... 

أنفا�سه...  ولفظ ا

أين الكنز؟!... وتريدنا اأن نقول: اهلل يرحمك... ماذا فعلنا لك؟!  كبر: ا الولد االأ

�سغر: )ياح�سافة...!(. الولد االأ

بناء. اأن الكنز داخل الفم... بعد �سنوات... اكت�سف االأ
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عين الح�شود:

أة ال�سمينة  قبال������ة باب �سعود الركاب كان مقع������د المرا

الت������ي �سرعت تحي�ض متاأففة ل�سي������ق المكان؛ ثم انتقلت 

من مكانها جهة ال�سائق �ساكية و�سعها.

ني �سمينة... اأريد ذاك ال�ساب  - الم������كان ل يت�سعني لأ

النحيف.

وهت������ف ال�سائ������ق رج������اء الم�ساعدة بكل احت������رام لهذه 

أة... يوافق النحيف اأن ي�ساركه������ا المقعد... البرد  الم������را

أة عينها طالبة من  ي�ست������د داخل الحافل������ة... تقف الم������را

المعاون اإغالق الباب, وفعل؛ لكنها عاجلته بقولها: ليتك 

ت�سدل ال�ستائر.

أ�سنان ناتئة, ر�سقتها بزغرودة, وبملء �سدقيها �سرخت  أة ذات ا تنه�ض من المقعد الخلفي امرا

- واهلل لم يبق اإل اأن )تتغندرين( ون�سغل نفير الزفة حتى ن�سل ال�سام يا قليلة الحياء...

 �شورة �شم�شية:

ينطلق )الهوب هوب( من مركز غير ر�سمي للتهرب من دفع )الكم�سيون(... تحاول )�سكورة( 

فت������ح �سدرها ع�سى اأن تاأتيها ن�سمة باردة... البا�ض يط������وي الم�سافات جهة الجزيرة, و�سوت 

ناظم الغزالي يدوي )عيرتني بال�سيب...( رذاذ ينفذ من النافذة المك�سورة عند مقعد )�سكورة(, 

اأخفت فرحها وطمرته داخل �سدرها وهم�ست لجارتها: 

- خزان ماء البا�ض منقوب؛ وما اأحلى البرودة التي تاأتيني ياحزينة. اقتربي قلياًل...

 اإل اأن )�س������واخ العلو( الذي يقعد خلفها. دفع ب�سوته وبنزق جهة المعاون – لقد ت�سرب بول 

الخراف من على ظهر البا�ض, واأ�ساب النج�ض ثيابنا.

أنفا�سه؛ وتهاو�ض ال������ركاب مع ال�سائق ومعاونه, و�سكورة  أم������ام مخفر الناحية لفظ البا�ض ا  وا

ئ...  تزغرد وتهدِّ

 تنفي�س:

 ينح������در خنجر ممتطي������اً دراجته الهوائية م������ن بداية الحارة التي ي�سكنها ت������اركاً اإياها تكر 

أ بالنور على الدولب  وحده������ا, وقبل و�سوله الحالق, �سطوف البيبي يمد م�س������ط قدمه ويبدا
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مام������ي حتى يخفف من ال�سرعة... الدراج������ة تفتقر للرفراف, والمكبح والمقعد, وقد تقدم  الأ

أو اإ�سالحها؛ ولحياة لمن تخاطب, وقبل  بعدة كتب اإلى رئي�ض البلدية يطالبه بدراجة جديدة ا

أ�سا�ض حار�ض  انطالق������ه, ي�سمع معزوفة �سطوف: واهلل �ستموت وتبقى الدراجة ح�سرة... على ا

كابر! حديقة الأ

أنا داخل  - واهلل يا�سطوف؛ مثل الذي يعزف عند ذيل البعير, ولكنني انفجرت... قلت له وا

أنا لي�ض عندي يا اأمي ارحميني... ن�سيت  أنتف �ساربك... ا  الطالق ا
ّ
أ�سمع يا... علي غرفت������ي: -ا

ندية المدينة... خنج������ر حامل رجال الهتافات المردد خلف جنازات الموتى  ول لأ الم�سج������ع الأ

أُفلت كي�ض زبالة بيتك في قعر دارك...  أُفرغ هواء دواليب �سيارتك... ممكن ا )الفاتح������ة( واهلل ا

ربي يُخرج لك دمامل..وبكى...

وم�شة خاطفة:

أنفا�سه  أب������و الُجعل ف�سقط اأر�ساً؛ وقب������ل اأن يلفظ ا بخ������ة واحدة من عط������ر فاخر... ارتع�ض ا

خيرة... اأطلق �سراحه بجانب كتلة الروث, فاأخذ يدحرجها بفرح غامر.  الأ

الغيرة:

على �سا�سة تلفاز الحافلة. فيلم من اأ�سول عربية مهجن بروؤية غربية... ت�ستبدل الممثلة ثيابها 

بح�س������ور مدي������ر اأعمالها /قطع/ ال�سيخ تحت������وح الذي ي�سارك برهوم المقع������د. تعتلج في داخله 

عا�سفة هوجاء من الغ�سب.. يحرك حبات م�سبحته بع�سبية زائدة ودمدم بحرقة... اأعوذ باهلل... 

أة تتلوى وتطلب منا�سرة...  / قط������ع/ يراقب برهوم المقع������د الذي �سبقه... عيناه تلوبان... ام������را

أ�سه على �سكل كعكة مثبت������ة بحلقة بال�ستيكية,  ال�س������اب الذي يقا�سمها المقعد؛ قد جع������ل �سعر را

يحي�ض... وبرهوم يزفر ويحرق باأع�سابه /قطع/ تظهر الممثلة وهي على بالج ال�سباحة /قطع/ 

أيها ال�سائق...؟/قطع/ ودفع ال�سيخ �سرخة مدوية اأرعبت الركاب: األ تخاف اهلل ا

أين الن�سامى...؟ /قطع/ أة: ا ت�سرخ المرا

أنا اأخ������و اأختي( وراح يرمي عدة طلقات عرائ�سية  يف������ز برهوم واقفاً يلبي النداء, و�سرخ: )وا

من م�سد�سه /قطع/

أ�سها من الباب وتزغرد: ولدت  أة عجوز را تتوقف الحافلة... يتناثر الركاب بعيداً... تمد امرا

أة ياجماعة... ل تخافوا... لي�ض اإرهابياً... المرا
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�شباحات الحام�س حلو: 

�س������ورة مقدمة البرنامج اليومي )�سباحات الحام�ض حل������و( تمالأ م�ساحة ال�سا�سة... عينان 

ألقاً وجاذبية... يتاأملها ال�سيف ويح�ض بروعة الديكور ورائحة عطر المكان...  جميلتان ت�سعان ا

ي�سيع وفي لهاته يجول �سوؤال يتيم: 

- هل قب�ض المكافاأة بعد اللقاء؟ 

وبهدوء ن�سبي افتتحت حلقتها مع �سيف هذا ال�سباح...

- دكتور علوان... هل لك اأن تحدثنا عن الفتق؟ 

يت�سّب������ُب الع������رق من جبينه؛ ثم يزخ وي������زخ... يحاول ترتيب اأفكاره, فاأخ������ذ يحي�ض لي�سلح 

قعدته, ثم افترت �سفتاه عن ب�سمة ونطق...

�سياء الثقيلة بطريقة )النتع(  نثى؛ نتيجة حمل الأ - نع������م... يمكن الفتق اأن ي�سيب الذكر والأ

أو ال�سراخ. ا

- العالج دكتور وباأقل من خم�ض ثوان رجاًء...؟

�سياء الثقيلة.  - عدم ال�سراخ وحمل الأ

�سارة ختام البرنامج مو�سيقا )مونامور(

ح�شن �شلوك:

أ�سعل دخينته ف�سقط������ت دمعة حرة, فاأوماأ وهو  يرمق������ه بعيني������ه ال�سغيرتين المتوقدتين؛ ثم ا

يدمدم...

- يافتاح يا رزاق. ماذا تريد وقد اأعياك التعب, وكاأن �سبعة �سالقي كانت تطاردك؟!...

أل�ست المختار حتحوت؟  - ا

 - و�سلت... نعم. 

 - اأريد منك منحي �سهادة ح�سن �سلوك.

أبناء هذا الحي, واإن قلت كال, ما اأدراني   - وهل ح�سلت على البكالوريا بتفوق؟ هل اأنت من ا

بح�سن �سلوكك؟!

أنا ابن الحاج م�ستو, بائع الكنافة.  دنى, وا أنا والحد الأ  - ل واهلل يا مختار, ا

أف������الم رامبو, وفاندام( ح������ركات ا�ستعرا�سية   - طبع������اً. دورات لكل الم������واد... )موبايل, وا

بالدراجات النارية... لقد بطلت مو�سة ح�سن ال�سلوك ابن اأخي... بع�ض 

أراد  أيام كان يا ماكان, ف�سحك اإهال�ساً, وا الذين منحتهم �سهادة ح�سن �سلوك, ا

اأن يهم�ض, لكنه �سكت عن الكالم المباح...
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وقت الحرب: 

أل������م ينه�ض في قلبه������ا, وموجات رعب تتالطم بقوة..م�ساء هذا الي������وم هاجم حي الزعرور  ا

)جل������وب الفري( يتزعم ع�ساب������ة اأطلق عليها )الذئاب الدا�سرة( نه������ب, و�سلب, و�سب, وقذف, 

ونتف �سوارب الرجال. نزع عقالهم ودا�ض عليها, ثم عفط لهم وغادر...

ينداح الليل؛ فاأح�ست اأن ناراً ت�ستعر في عروقها... يُقرع الباب... تاأكدت اأن حاميها الذئب 

أن�ساأت تبكي بمرارة واأخبرته بحرقة: لقد هاجمنا جلوب  أب������و رداد( هو القادم, وحي������ن دلف, ا )ا

ن ي�سرق ال�سلة الغذائية. هز رقبته وهو  أه������ان ال�سوارب ال�سقراء... نف�سه الدنيئ������ة طاوعته لأ وا

يمطها وزفر: ا�ستبدلي »دكة« �سروالي الطويل بمطاط عري�ض لئال يعوق حركة قتالي معه...

يعتريه������ا توتر جائح ور�سقته: اترك �سروال������ك العفن واذهب اإليه, وليدرك عندما تكون قد رميته 

أ�سه, �ستخبره جهينة الخبر اليقين, واأنك قاتله ل محالة... اأر�ساً, وجعلت من ثوبك خيمة تغطي را

الرف�س:

آة المه�سمة... تتك�سر الروؤية اأمامه... غادر الغرفة اإلى �ساحة الحو�ض منتظراً  يقف قبالة المرا

اأن يلحقه ظله, لكنه رف�ض. 

اأبناء اآدم وحواء:

هالي كافة نقل رفات  يفج �سدر المدينة �سوت مكبر ينبعث من جوف �سيارة )لندروڤر(: على الأ

أوي�ض القرني اإلى مقبرة تل البيعة, وذلك من تاريخه ولغاية نهاية ال�سهر...  موتاهم من مقب������رة ا

يدفع بمخاطه داخل خيا�سيمه, واإل �سيتم ت�سوية القبور كلها من الكبير اإلى ال�سغير... 

يرتعد حجي بابا ويقف على طوله, وعلى محياه بدت مالمح التعجب وال�ستغراب؛ وبقدمه 

دفع بزوجه النائمة اأر�ساً وهي ت�سخر وتنخر... 

- فاتي خانم. يريدون نقل رفاة موتانا لتل البيعة... وحدث نف�سه عجباً: حتى 

الموتى يطبق عليهم التنقالت؟! 

داخ������ل الحفرة يريح حجي باب������ا عظام موتاه ويهم�ض... بناًء عل������ى الم�سلحة العامة نُِقلتُم, 

هل اليمين... وغادر �ساقاً درب عودته  هل ال�سم������ال, ول هي لأ أنتم في مقبرة ل هي لأ ف������واهلل ا

بين مئات الحفر لرفات مجهولة الملة اإل من اأهلها...

❁    ❁    ❁
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... يت�س������كل ال�سطر من عدد غير محدود من النقاط، ويتكون ال�سطح من عدد غير محدود 

�سط������ر، ويت�سكل الكتاب من عدد غي������ر محدود من ال�سط������وح، والمدونة من عدد غير  م������ن الأ

محدود من الكتب...

يام ق�ست  مثل لبدء ق�ستي، ففي هذه الأ �سلوب الأ ل... ل... مما ل �سك فيه اأن هذا لي�س الأ

َعى في بداية كل ق�سة باأنها ق�سة حقيقية...! ومع ذلك: اإن الق�سة التي �ساأرويها  ن يُدَّ
العادة اأ

هنا هي ق�سة حقيقية بالفعل! 

آير�س. قبل عدة  اأعي�������س وحيداً في �سقة في الطاب������ق الرابع في �سارع )بلغرانو( في بيوني�س ا

يام �سمعت قرع������اً خفيفاً على باب بيتي، وحين  أ�سه������ر، وفي �ساع������ة متاأخرة من م�ساء اأحد الأ ا

فتح������ت الباب وج������دت �سخ�ساً غريباً يقف خلفه: كان رجاًل طوي������ل القامة، له مالمح ي�سعب 

أو ربما كان ِق�سر نظري و�سعف قدرت������ي على التمييز هما ال�سبب في  أو تمييزه������ا -ا و�سفه������ا ا

جع������ل مالمحه تبدو لي على هذا النحو- كان يرت������دي ثياباً رمادية اللون، ويحمل بيده حقيبة 

أنه اأجنبي. في البداية ظهر لي  أي�ساً، ويبدو متوا�سعاً في مظهره... اأدركت فوراً ا رمادية اللون ا

ت�أليف: خورخي بورخي�س

تـرجمـة: مــرهف زينــو

ال�شـــــرد...

كتاب الرمل

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.
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�شقر الذي في  أنني قد ُخدعُت ب�شعره الأ أكت�شف اإل مت�أخراً جداً ا عجوزاً كبيراً في ال�شن، ولم ا

أبي�َض في معظمه، فيم� بعد، ومن �شي�ق حديثن� الذي دام اأكثر من �ش�عة عرفت  مر ا حقيقة الأ

أنه َقِدم من )اأوزكني�يز(. ا

حي������ن دعوته اإلى الدخول، م�شيراً اإلى كر�شي مو�شوع ب�لقرب مني. جل�ض و�شمت برهة قبل 

اأن يبداأ حديثه، قبل اأن تعبر فيم� بينن� غم�مة حزن كئيبة...

أبيع الكتب المقد�شة. أن� ا ق�ل بهدوء: ا

أن�جيل  اأجبتُ������ه بحنكة الع�رف ب�لكتب القديمة: توجد في هذا المن������زل عدة كتب مقد�شة وا

أي�ش�ً ن�شخة من طبعة  ولى ل�)جون وي�شليفي(، ول������دي ا نكليزية، بم������� فيه� الن�شخة الأ ب�للغ������ة الإ

دبية، كم�  �شواأ من وجهة النظر الأ )�شبري�ن������و دي ف�ليرا(، ون�شخة من كت�ب )لوثر( التي تُعّد الأ

توج������د لدّي الترجمة الالتينية للكت�ب المقد�ض المعتمدة من الكني�شة الك�ثوليكية.كم� ترى ي� 

ن�جيل هي لي�شت م� اأحت�ج اإليه ب�ل�شبط...
�شيدي اإن الكتب المقد�شة والأ

أبيع الكتب المقد�شة فقط، يمكنني اأن  أن� ل ا بعد �شمت ا�شتمر عدة لحظ�ت اأج�بني بهدوء: ا

اأعر�������ض عليك كت�ب�ً قديم�ً ن�دراً عثرت عليه م�ش�دفة في �شواحي بلدة )بيك�نر(. ربم� يهمك 

هذا الكت�ب.

فتح حقيبته واأخرج الكت�ب وو�شعه على الط�ولة. ك�ن عب�رة عن مجلّد ُمغلّف بقطعة قم��ض 

أيدَي كثيرة قد تن�قلته. بينم� كنت اأتفح�شه اأده�شني  ب�لي������ة، ولم يكن هن�لك اأدنى �شك من اأن ا

تية:  وزنه غير الم�ألوف، وعلى غالف الكت�ب ُكتبت الكلم�ت الآ

- الكت�ب المقد�ض- وتحت ه�تين الكلمتين ُكتب: بومب�ي.

قلُت له: ربم� يعود اإلى القرن الت��شع ع�شر...؟

أبداً!! - ل�شت اأدري ب�ل�شبط، لكنني لم اأجد مثياًل له ا

فتح������ت الكت�ب وقلّبت �شفح�ته ب�شكل ع�شوائي.ك�ن كت�ب�ً غريب�ً حق�ً: �شفح�ته ب�لية، فقيرة 

�شطر في  ف������ي مظهره� وطب�عته�، وتتو�شع ف������وق بع�شه� بع�ش�ً، وقد ا�شطف������ت الكلم�ت والأ

�شطر مطبوعة ب�شكل  داخله� �شمن عمودين متوازيين –تم�م�ً كم� في الكت�ب المقد�ض- ك�نت الأ
أّم� في الزواي�  أبي�ت م������ن ال�شعر. ا متق�رب ج������داً وملت�شقة بع�شه� ببع�ض، ومرتبة على �شكل ا

رق�م العربية، وقد لحظت اأن اإحدى ال�شفح�ت حملت 
العلي� لل�شفح�ت فقد برز العديد من الأ

الرق������م /514 -40/، بينم� حملت ال�شفحة الت�لية المق�بلة له� تم�م�ً الرقم /999/، وعندم� 

قلبت ال�شفحة وجدت اأن الرقم الموجود يت�ألف من ثم�نية اأرق�م، كم� ك�ن على ال�شفحة ر�شم 
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أي�س������اً ي�سبه تلك الر�س������وم ال�سغيرة  �سغير ا

الم�ستخدمة ف������ي المعاجم والقوامي�ض, كان 

الر�سم يمثل مر�ساة مر�سومة بقلم الحبر, كما 

أنها ُر�سمت بيد تلميذ �سغير اأحمق. لو ا

... في تلك اللحظ������ة قال الغريب:  انظر 

أكثر, ربما لن ت�ستطيع روؤيته  اإلى الر�سم بدقة ا

مرة اأخرى!!

تململُت في مكاني واأغلقت الكتاب, لكنني 

ألب������ث اأن تناولته ثاني������ة واأخذت بتقليب  لم ا

�سفحاته �سفحة �سفحة بملل ظاهر, بحثت 

أية جدوى...! عن ر�سم المر�ساة من دون ا

أنه  خفي قلق������ي وا�سطرابي: يبدو ا قلُت لأ

�سكال  ن يكون ن�سخة مم�سوخ������ة لأ أق������رب لأ ا

ألي�ض كذلك؟  ورموز باللغة الهندية, ا

أنه يُف�سي ب�سر خطير:  اأج������اب ال�سخ�ض الغريب: كال. ثم اأ�ساف ب�سوت منخف�������ض كما لو ا

لق������د ح�سلت على هذا الكتاب من مدينة تقع خارج هذه المنطقة. ح�سلت عليه مقابل حفنة 

م������ن الروبيات اإ�سافة اإلى ن�سخة من الكتاب المقد�ض, �ساحبه لم يكن يعرف كيفية ا�ستخدامه 

هم بين الكتب- كتاب طال�سم, كان ينتمي اإلى  أنه عدَّ هذا الكتاب –و هو الأ وقراءت������ه. اأعتقد ا

ن الكتاب  طبق������ة متدنية جداً. لقد اأخبرني �ساحب هذا الكت������اب باأنه يُدعى »كتاب الرمل«, لأ

أو نهاية!  حدهما بداية ا مثل الرمل, لي�ض لأ

ولى. بعد ذلك طلب الغريب مني اأن اأجد ال�سفحة الأ

و�سعت يدي الي�سرى على غالف الكتاب, وحاولت اإدخال اإ�سبعي بين الغالف وال�سفحات, 

ث������م فتحت الكتاب, لكن جه������ودي كانت بال طائل, عبثاً حاولت... لك������ن من دون جدوى: كلما 

ولى من الكت������اب كانت مجموعة من ال�سفحات تتو�سع بين  حاول������ت اأن اأعثر على ال�سفحة الأ

غالف الكتاب واإ�سبعي! كما لو اأن تلك ال�سفحات قد الت�سقت تماماً بغالف الكتاب.

خيرة... ن حاول اأن تجد ال�سفحة الأ - والآ

خرى �سمعت �سوتاً هام�ساً,  أنا اأعيد المحاولة تلو الأ ... مرة اأخرى اأخفقت في ذلك. وبينما ا

لم يكن �سوتي, �سوتاً يقول بهدوء وخفة: هذا غير ممكن... هذا م�ستحيل!!
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وتابع ال�سوت قائاًل: هذا غير ممكن, اإن عدد ال�سفحات في هذا الكتاب لي�ض اأكثر من �سورة 

ولى, ولي�ست  للم������دى, للمطل������ق, لالمحدود, اإذ لي�ست اأي �سفحة من �سفحاته ه������ي ال�سفحة الأ

خي������رة, ول اأعرف على وجه التحدي������د لماذا ُرّقمت  اأي �سفح������ة م������ن �سفحاته هي ال�سفحة الأ

رقام. ن م�سطلحات المطلق والالمحدود تقبل اأي رقم من الأ ال�سفحات بهذه الطريقة, ربما لأ

واأ�ساف ال�سخ�ض الغريب, كما لو كان يفكر ب�سوت عال: اإذا كان المكان غير محدود, فمن 

الممكن اإذن اأن نكون نحن في اأي حّيز من هذا المكان والفراغ, اإذا كان الزمان غير محدود, 

فمن الممكن اأن ن�سغل نحن اأي حّيز من هذا الزمان.

ألي�ض كذلك؟ أثارني تاأمله وتفّكره, ف�ساألته: اأنت متدّين بال �سك, ا ... ا

 ووا�سح, اإنني على ثقة باأني لم اأخدع 
ّ
أنا ع�سو في الكني�سة )الم�سيخية( واإيماني جلي - نعم, ا

ن�سان الفطري الب�سيط حين قدمت له كلمة الرب في مقابل كتابه ال�سيطاني... ذاك الإ

اأكدُت له اأن لي�ض ثمة ما يمكن اأن ي�سّخر نف�سه من اأجله, و�ساألته فيما اإذا كان قد زار اأماكن 

أنه اقت�سر في بحثه وتجواله على هذه المنطقة فح�سب... أم ا اأخرى, ا

أنه اإ�سكتلندي,  أيام, حينها فح�سب اأدركت ا اأجابني باأنه قد خطط للعودة اإلى بالده خالل عدة ا

أنني �سخ�سياً مولع باإ�سكتلندا وذلك من خالل حبي ل�»�ستيفين�سون«  من جزر اأوركيني. اأخبرته ا

و»هيوم«.

قال ذلك م�سححاً: تعني: �ستيفين�سون وروبي بيرنز... 

خر اأتفح�ض الكتاب ال�سرمدي ب�سيء من الالمبالة,   بينما نحن نتحدث, كنت بين الحين والآ

وعندم������ا �ساألته: هل �ستقدم هذا الكتاب ال�سائق اإلى المتح������ف البريطاني؟ اأجابني بكثير من 

الثق������ة: ل... �سوف اأقدم هذا الكتاب لك اأنت!... وا�سترط الح�سول على مبلغ كبير من المال 

أنني ل اأملك مبلغاً كهذا,  نوع������اً م������ا في مقابل ذلك. حينها �سرحت له, وبما ل يقبل اأدنى �سك ا

أو دقيقتي������ن تو�سلُت اإلى خطة  مر بيني وبين نف�س������ي, وبعد دقيقة ا أقلّب الأ أفك������ر, وا واأخ������ذت ا

أتمنى اأن نجري مقاي�سة بيننا... اأنت ح�سلت على هذا الكتاب مقابل حفنة  محكمة. قلت له:  ا

أنا �سوف اأقدم لك راتبي التقاعدي الذي ا�ستلمته  من الروبيات ون�سخة من الكتاب المقد�ض, وا

آبائي واأجدادي... تّواً, اإ�سافة اإلى ن�سخة الكتاب المقد�ض الخا�سة بي والتي ورثتها عن ا

قال هام�ساً: ن�سخة من الكتاب المقد�ض...

ذهبت اإلى غرفة النوم, اأح�سرت له النقود والكتاب. اأخذ النقود والكتاب ب�سمت. راح يقلّب 

ولى بتمّعِن وخبرِة العارف بالكتب المقد�سة. �سفحاته, تفّح�ض العنوان على ال�سفحة الأ
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أنه عندما دخل منزلي,  نه لم ي�ساوم. اأدركت بعد ذلك ا تمتم: اإنها �سفقة منا�سبة! وُده�ست لأ

أنه �س������وف يبيع الكتاب ل محالة, ولهذا ال�سبب عندما اأعطيته النقود  دخل������ه وفي قرارة نف�سه ا

و�سعها في جيبه من دون اأن يعدها.

�سكندنافيين الذين حكموها ذات يوم. تحدثنا عن الهند, عن اأوركيني وعن النبالء الإ

أره بعد ذلك... حتى اإنني لم اأعرف ا�سمه. كان الوقت لياًل حين غادر الرجل. لم ا

فك������رُت في و�س������ع »كتاب الرمل« على الرف ف������ي مكان الكتاب الذي اأخ������ذه الرجل, لكنني 

جزاء المتفرقة من كتاب »األف ليلة  مر قررت اأن اأخفيه خلف الأ ا�ستبعدت ذلك, وفي نهاية الأ

أو الرابعة  أ�ستطع ذلك! عند ال�ساعة الثالثة ا وليل������ة«, ثّم ق������ررت اأن اأخلد اإلى النوم... لكنني لم ا

حه �سفحة �سفحة: على  �سباح������اً اأ�ساأت نور الغرفة, اأح�سرت الكتاب الخ������ارق واأخذت اأت�سفَّ

اإحدى ال�سفحات راأيت ر�سماً محفوراً لقناع, وفي الزاوية العليا لل�سفحة �ساهدت رقما مكتوباً 

–لم اأعد اأتذكره تماماً! 
أبداً... واإ�سافة اإلى �سعوري باأنني محظوظ بامتالك  لم اأعر�ض تحفتي النادرة هذه على اأحد ا

أو اأن اأفقده بطريقة ما...!  ه������ذا الكتاب, كان ينتابني �سع������ور بالخوف والقلق من اأن يُ�س������رق, ا

أي�ساً بالخوف من اأن ل يكون كتاباً خارقاً و�سرمدي������اً حقاً:هذه الم�ساعر المزدوجة  و�سع������رت ا

المتناق�سة التي �سكنتني وا�ستوطنتني عّمقت من بغ�سي القديم للجن�ض الب�سري, ولم يتبقَّ لدّي 

�سدقاء الذين امتنعُت حتى عن مجرد روؤيتهم... اأ�سبحُت �سجيناً لهذا  اإل ع������دد محدود من الأ

طالق... الكتاب: ل اأذهب اإلى اأي مكان ول اأغادر المنزل على الإ

بعد درا�سة متاأنية لظهره وغالفه المهترئين بو�ساطة عد�سة مكبرة ا�ستبعدت اأن ين�سوي على 

اأي خديعة من اأي نوع, وتحققت من اأن الر�سوم ال�سغيرة قد تباعدت عن بع�سها بع�ساً بمقدار 

بجدية في دفتر لم يلبث اأن امتالأ  حرف الأ األفي �سفحة, ثّم بداأت باإل�ساقها ح�سب ت�سل�سل الأ

أثناء الليل, وخالل الفوا�سل القليلة التي كانت  عن اآخره من دون اأن يتكرر اأي ر�سم. وحتى في ا

رق... كنُت اأحلم بالكتاب!! تقطع مدد القلق والأ

أنا اأنظر  أيقنت اأن الكتاب كان فظيعاً. ما الج������دوى من التفكير؟ ا ح������ّل ال�سي������ف, وانق�سى وا

 واأم�سكه بيدي, ولم اأكن اأقّل فظاعة منه. لقد اأ�سحى الكتاب كابو�ساً 
ّ
أراه بعين������ي اإل������ى الكتاب, ا

أو �سيئ������اً قبيحاً يتحدى الواقع وي�سوهه...! فكرت باإحراقه, لكنني خ�سيت من اأن اإحراق كتاب  ا

أنني قراأت ذات مرة, في  �سرمدي قد يخنق الكون بقدر ل محدود من الدخان... فجاأة تذكرت ا

خفاء ورقة هو: الغابة!  مكان ما اأن اأف�سل مكان لإ
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كتاب الرمل

رجنتين الوطنية الت������ي تقع في �سارع  قب������ل اإحالتي عل������ى التقاعد كنت اأعمل ف������ي مكتبة الأ

مك�سيكو, وت�سم اأكثر من ت�سعمئة األف مجلد. كنت اأعلم اأن على يمين المدخل يوجد درج يوؤدي 

أنا اأتخّفى  اإلى �سرداب حيث تُحفظ الكتب والدوريات والخرائط. ذهبت ذات يوم اإلى هناك وا

أو اأي بعد عنه و�سعت »كتاب  عن اأعين العاملين, ومن دون اأن اأحدد على اأي ارتفاع من الباب ا

الرمل« بي������ن زحمة الرفوف التي غطاها الغبار. �سعرت ب�سيء من الراحة, وقررت اأن ل اأعبر 

�سارع مك�سيكو مرة اأخرى! 

❁    ❁    ❁
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قلب دانكو

أْن ت�شعر ب������اأن النا�س بحاجتك  كت������ب مك�شيم غوركي: »اأعل������ى درجات ال�شعادة ف������ي الحياة ا

أي�شاً: »اإذا لم اأدافع عن نف�شي فمن ذا الذي �شيدافع  أنَّك قريب منهم«. وكتب ا و�شروري لهم وا

عني، ولكن اإذا كنت اأعي�س فقط من اأجل نف�شي فما معنى حياتي؟«.  

عا�������س في قديم الزم������ان على اأر�س ما �شعب طيب. كان هذا ال�شع������ب قوياً و�شجاعاً ويحب 

عداء  الم������رح، ولكن م������رَّ عليه زمن ثقيل. هجم������ت على هذا ال�شعب الطي������ب مجموعة من الأ

ر�س من اأر�شهم، وهرب النا�������س الطيبون اإلى الغابة  قوياء، وط������ردوا اأ�شحاب الأ �ش������رار والأ الأ

�شعة ال�شم�س اأن تتغلغل اإلى اأعماق الغابة الكثيفة.  البعيدة، حيث البرد والظلمة، ول يمكن لأ

ا الرجال فغرقوا ف������ي التفكير من اأجل  مَّ
أ طف������ال. ا آن������ذاك اأخ������ذت الن�شاء تبكي، وكذلك الأ ا

ول وهو التراجع والعودة  البح������ث عن طريقٍة يخرجون بها من الغابة. كان هن������اك طريقان: الأ

�شجار الكثيفة العمالقة.  مام، حيث الأ �شرار. والطريق الثاني اإلى الأ عداء الأ اإلى الوراء حيث الأ

أْن يع������ودوا اإلى الوراء وي�شلموا حريتهم  أْن ي�شعروا بالياأ�س وا فك������ر الرجال م������دًة طويلة، وكادوا ا

عدائهم.  لأ

مك�سيم غوركي )1936-1868()1( 

ترجمة: د. ممدوح اأبو الوي 

ال�شـــــرد...

قلب دانكو

- العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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قلب دانكو

وهنا ظهر �ساب �سجاع، ا�سمه دانكو، الذي قال لرفاقه: 

ألي�س  ماذا ننتظ������ر؟ هّبوا! فلن�سر نحو الغابة و�سنجتازها. ا

أْن تكون للغاب������ة نهاية! فلن�سر،  للغاب������ة نهاية! ال بدَّ م������ن ا

هيا!  

������ه اأكثرهم �سجاعًة واأف�سل  أنَّ أوا ا نظر اإليه النا�س ورا

منهم، وي�ستطيع اإنقاذهم. قال الجمهور لدانكو: قدنا! 

�سر بنا!    

قاد الجمهوَر دانكو، وكان������ت الطريق وعرًة. و�ساروا 

مدًة طويلًة، وا�ستدت ظلمة الغابة، و�سعفت قوة النا�س 

أ النا�س بالتذمر ويقولون:  وقدرتهم عل������ى التحمل. وبدا

وقعنا في خطاأ ج�سيم اإذ �سلمنا اأمرنا لدانكو، فهو مازال 

مام بثبات و�سجاعٍة.   ا دانكو فلم يكترث لموقفهم، وم�سى اإلى االأ مَّ
أ �ساباً وتنق�سه الخبرة. ا

وفي اإح������دى المرات وقعت عا�سفة رعدية �سديدة، وعمَّ الظ������ام في الغابة، وتحول النهار 

أ�سد الليالي ظلمًة. وا�ستدت الرياح واهتزت  اإل������ى ليٍل مظلٍم. كان الظام نهاراً كما يحدث في ا

أثناء �سجيج  �سج������ار، وحدث �سجيج قوي، ارتعب النا�س وتوقفوا ع������ن الم�سير. وهكذا في ا االأ

أْن انهارت اأع�سابهم.    مطار والغابة، اأخذ النا�س المتعبون يحاكمون ال�ساب دانكو، بعد ا االأ

قال الجمهور مخاطباً ال�ساب دانكو: اأنت اأخذتنا اإلى الغابة. نحن تعبنا وال ن�ستطيع الم�سي 

نَّك اأنت الذي قدتنا اإلى هنا.  ن نحن �سنهلك، ولكن اأنت �ستهلك قبلنا، الأ أكثر. االآ ا

أنا قمت بهذا.  أْن اأقودكم وا أنتم طلبتم مني ا اأجاب ال�ساب دانكو: ا

نف�سكم؟ أنتم؟ ماذا قدمتم الأ ا ا مَّ
أ �سرخ دانكو: اأردت م�ساعدتكم، ا

ولكنَّهم لم ي�ستمعوا اإليه واأخذوا ي�سرخون: الموت لك! الموت لك! 

أنَّه������م ي�سبهون الوحو�س  أكث������ر فاأكثر. نظر دانكو اإل������ى النا�س، فراأى ا وازداد �سجي������ج الغابة ا

أْن يهلكوا اإذا تخلى عنهم. وا�ستعل قلبه �سوقاً  أنَّهم يمكن ا المفتر�س������ة. اأح������بَّ دانكو النا�س وراأى ا

نقاذهم.    الإ

�سرخ دانكو ب�سوٍت اأعلى من الرعد: ماذا �ساأفعل من اأجل النا�س؟!

أ�سه. و�سطع قلبه واأ�ساء  أًة قلبه من بين اأ�ساعه، ورفع قلبه عالياً ف������وق را انت������زع دانكو فج������ا

وانطلق منه نور اأقوى من نور ال�سم�س. وخمد �سجيج الغابة اأمام �سعلة الحبِّ القوية للنا�س.  
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قلب دانكو

مام في  م������ام, ورك�ض اأمامهم. حمل قلبه عالي������اً, وم�سى اإلى الأ �س������رخ دانكو: فلن�سر اإلى الأ

ن �سار النا�ض ب�سرعة ومن دون خوف  المقدم������ة, واأ�ساء الدرب للنا�ض. ورك�ض النا�ض وراءه. الآ

أكثر فاأكثر. وهكذا انتهت الغابة,  وبب�سال������ٍة. و�سار دانكو في مقدمة النا�ض, وازداد قلبه ا�سعالً ا

أ�سعة ال�سم�ض. كان م�ساء دافئاً وهادئاً تمتع به النا�ض على  أ�سعة ال�سم�ض وعك�ض النهر ا ولمعت ا

أر�������ض الحرية. نظر دانكو الفخور والجميل اإل������ى اأر�ض الحرية, و�سحك م�سروراً و�سقط على  ا

ر�ض ومات. وبقي قلبه ال�سجاع اإلى جانبه ي�ستعل حباً للنا�ض.    الأ

الهوام�ش
م«  أ�س�ض المدر�سة الواقعية ال�ستراكية, ورواية »الأ )1(- مك�سي������م غوركي, روائي وم�سرحي و�ساعر رو�سي كبير, ا

أ�سهر رواياته. )1906( من ا

❁    ❁    ❁
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ال�شاعقة: كهرباء �شماوية- اأر�شية

تركيا بين العثمانية والعلمانية

جراح الحرب ون�شيج اللغة...

في بالط نوبل

اأكرم ح�شن الُعلبي

دبية لق�ش�ض ال�شّطار والعياريّن ال�شمات االأ

األك�شندر كوبرين

لهام الذاكرة المو�شيقية واالإ

من بال�شحر؟ فيليب بولمان: لماذا نوؤ

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

د. علي ح�شن مو�شى

فادي ح�شن حديفة

ديب علي ح�شن

نبيل تللو

مام كمال اآل اإ

هبة الله الغالييني

د. ها�شم حمادي 

ترجمة: محمد حنانا

ترجمة: لينا �شدود

اآفـاق املعـرفـة
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�ل�ضاعقة: كهرباء �ضماوية- �أر�ضية

ما من اأحد اإال وبات يعرف تلك ال�سحب التي يجلجل فيها الرعد، ويوم�ض البرق، وت�سقط 

�سبه بالجبال ال�سامخة وبلونها  منها ال�ساعقة. وهي من المظاهر الجوية، التي بمظهرها االأ

الداك���ن، وبالت�سوي����ض في قواعدها واأطرافها، ما يثير الرعب في النفو�ض، والخوف مما لها اأن 

تفعل���ه. اإذ اإنَّ ال�ساعق���ة تكاد تكون حكرًا عل���ى وجود �سحب العوا�سف الرعدية، التي من دونها 

ال يمكن اأن تحدث ال�ساعقة.

ر�ض القديمة- من عرب وفر�ض واإغريق ورومان و�سينيين  وال�ساعقة معروفة لدى �سعوب االأ

�سرار وت�سبب الوفاة. وهنود... و�سواهم-. وكم كانت تلحق االأ

وال�ساعق���ة ف���ي نظر )ابن �سين���ا( وغير من العرب القدماء، ما قال���ه: »واإما ال�ساعقة فاإنها 

ريح �سحابية م�ستعلة...«. اأما )المرزوقي( فيقول: »اإن ال�ساعقة تنفذ في كل جوهر مح�سو�ض، 

نه���ا بلطافتها تف���وت اأب�سارنا، لكن اأفعاله���ا تب�سر، وب�سرع���ة حركتها تجاوز  وه���ي ال تب�س���ر، الأ

الوق���ت ال���ذي يمكن اأن يكون في���ه الب�سر«. ويجمع )اب���ن ر�سد(: الرعد والب���رق وال�ساعقة في 

آلية الحدوث والتوقيت«. وكان )للنويري( معرفة  جن�ض واحد للترابط الكبير بينهم من حيث ا

ثار المبا�سرة وغير المبا�س���رة لل�ساعقة، بقوله: »وال�ساعقة نار لطيفة ال تمر ب�سيء  جلي���ة باالآ

اإالاّ اأت���ت علي���ه، اإال اأنه���ا مع حدتها �سريع���ة الخمود. على اأنها متى �سقط���ت على نخلة اأحرقت 

اأعاليه���ا. وم���ن عجيب �ساأن ال�ساعقة اأنها تحرق ما ف���ي الكي�ض، وال تحرق الكي�ض، واإن احترق 

د. علي ح�سن مو�سى

اآفاق المعرفة

�ل�ضاعقة: كهرباء �ضماوية- �أر�ضية
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�ل�ضاعقة: كهرباء �ضماوية- �أر�ضية

فاإنمـــا يحتـــرق باحتـــر�ق مـــا ذ�ب فيه و�ســـال. قال: وهـــي �إذ� �سقطت على جبـــل �أو حجر كل�سته 

ونفذته. و�إذ� �سقطت في بحر غا�ست فيه و�أحرقت ما القت من جو�نبه. وربما عر�س لها عند 

ر�س بـــرد ويب�س، فتكون منها �أجـــر�م حجرية، �أو حديديـــة، �أو نحا�سية، وربما  �نطفائهـــا فـــي �الأ

طبعـــت �لحديـــد �سيوفًا ال يقوم لهـــا �سيء«. فدرجة حر�رة �ل�ساعقة �لتـــي تبلغ �آالف �لدرجات 

�لمئويـــة، تحـــول �ل�سخر، وت�سهر �لمعـــدن، وتحول �لحديد �إلى فوالذ، وتكـــون �سببًا في ت�سكل 

�سذر�ت معدنية.. وغير ذلك مما ورد في �لكلم �ل�سابق.

وال�ساعق������ة Thunderbolt؛ هي بمنزلة تفريغ كهربائي م������ا بين قاعدة ال�سحابة الرعدية 

ر�ض ذات ال�سحنات الموجبة. وعليه ل بّد من  ذات ال�سحن������ات ال�سالبة والبروزات من �سطح الأ

آلية ت�سكل �سحب العوا�سف الرعدية وبنيتها وتركيبها. معرفة ا

اآلية ت�شكل �شحب العوا�شف الرعدية

تتمث������ل �سحب العوا�س������ف الرعدية ال�ساعقة, ب�سح������ب الركام المزن������ي )كومولونيمبو�ض( 

أ�سي كبير, وفعالية كهربائية �سديدة. فهي اإن دلت فاإنها تدل  فح�سب, لما تت�سف به من نمو را

على حالة ا�سطراب عنيفة في الجو, وعدم ا�ستقرار �سديد في اأعماق كبيرة من الجو, وتوفر 

ل �سحب العوا�س������ف الرعدية من وجود قوة رفع �سديدة للهواء  رطوب������ة عالية. ولذا ل بد لت�سكُّ

الرطب, وهذه القوة يمكن اأن تتوافر في اأربع حالت هي: �سكل )1(.

ر�س )�لت�سخيـــن �لبقعي �لمحلي(،  1- وجـــود ت�سخيـــن حر�ري �سديـــد لبع�س بقع �سطح �الأ

على, قد ت�سل اإلى �سقف طبق������ة التروبو�سفير  ال������ذي يوؤدي اإل������ى تولُّد حركة هواء ن�سط������ة لالأ

لية محدودة المتداد  )12 كم و�سطياً(. وتك������ون �سحب العوا�سف الرعدية الناتجة عن هذه الآ

فق������ي )دون 2كم( قيا�ساً بامتدادها ال�ساقولي الذي ي�سل اإلى التروبوبوز )المنطقة الفا�سلة  الأ

أو كما تعرف ب�سقف التروبو�سفير(. وتعرف �سحب  بين طبقت������ي التروبو�سفير وال�ستراتو�سفير, ا

نها تت�سكل �سمن  لية با�سم عوا�سف رعد. الكتل الهوائية, لأ العوا�سف الرعدية الناتجة بهذه الآ

كتلة هوائية واح������دة. وتت�سكل مثل هذه ال�سحب عادة بعد الظهيرة, في ن�سف ال�سنة ال�سيفي 

من العرو�ض المعتدلة, وفي العرو�ض المنخف�سة, ول�سّيما المناطق المجاورة لخط ال�ستواء. 

.)Single Cell( وتتخذ مثل هذه ال�سحب �سكل خاليا منعزلة

2- وجود قوة رفع ميكانيكية )ت�ساري�سية(؛ اإذ اإن اعترا�ض حاجز ت�ساري�سي )جبال, تالل( 

ل من  , يوؤدي به������ا اإلى ال�سعود ب�سرعة لتت�سكَّ
)1(

أو �سرطياً لكتل������ة هوائية غير م�ستقرة حمالنياً ا
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�ل�ضاعقة: كهرباء �ضماوية- �أر�ضية

ج������راء ذل������ك �سحب الركام المزن������ي, ويمكن اأن تق������وِّي عملية الت�سخين ال�سم�س������ي من قوة الرفع 

أو ب�سكل خطي-  الهوائية. وتبدو �سحب العوا�سف الرعدية الت�ساري�سية منتظمة في �سكل حزم- ا

في اتجاه الرياح عند الم�ستويات المنخف�سة, ولذا تعرف بالعوا�سف الرعدية الخطية, التي ت�سبه 

ن حدوثهما ينت�سر بكثرة في العرو�ض الو�سطى  العوا�س������ف الرعدية الحمالنية- �سابقة الذكر- لأ

والمنخف�س������ة, وع������ادة في وقت بعد الظهي������رة وتنتظم تلك ال�سحب ب�سكل ع������دة خاليا متوا�سلة 

)Multicell Cluster(, كل مجموعة منها تبدو على هيئة خط من العوا�سف.

3- قـــوة �لرفع �لجبهيـــة؛ وتتمثل هذه القوة على طول الجبهات الهوائية ول�سّيما الجبهات 

أو �سرطياً تحت تاأثير قوة  الب������اردة. ويحدث ذلك عندما ي�سعد اله������واء غير الم�ستقر حمالنياً ا

حر  كثر كثافة تحت الهواء الأ برد والأ �سعود حركية )ديناميكي������ة( من خالل اند�سا�ض الهواء الأ

على؛ مت�سكلة بذلك �سحب الركام ومن ثم الركام المزني,  ف������ي مقدمته, رافعاً اإياه بقوة نحو الأ

لية با�سم العوا�س������ف الرعدية الجبهية, التي  وتع������رف العوا�س������ف الرعدية الناتجة من هذه الآ

تتخذ ب�سورة عامة في انت�سارها امتداداً خطياً متوا�ساًل, بعر�ض يتراوح بين )20- 100 كم(, 

وطول ي�سل اإلى عدة مئات من الكيلومترات.

 

�شكل )1( اآليات ت�شّكل �شحب العوا�شف الرعدية

)اأ(- اآلية حرارية. )ب(- اآلية ت�شاري�شية. )جـ(- اآلية جبهية



139 �لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

�ل�ضاعقة: كهرباء �ضماوية- �أر�ضية

وي�ستم������ر طرد )حزمة( اله������واء الرطب المرتف������ع- بفعل اإحدى القوى الث������الث ال�سابقة- 

على ما دام معدل تناق�ض حرارته اأقل من مع������دل تناق�ض حرارة الو�سط  بالت�ساع������د نح������و الأ

أدفاأ من هواء الو�سط المحيط به, الذي ي�ستمر  المحي������ط ب������ه؛ اأي ما دام طرد الهواء ال�ساعد ا

اأحياناً حتى نهاية طبقة التروبو�سفير )اأي حتى ارتفاع 12 كم و�سطياً(.

نَّ �سحب الركام المزني ت�سكل البنيان الرئي�سي  عا�سير �لمد�رية و�أعا�سير �لتورنادو؛ لإ 4- �الأ

عا�سير, وهي �سحب ال�ساعقة. في تلك الأ

وب�سورة عامة, فاإن �سح������ب العوا�سف الرعدية يمكن اأن تاأخذ بالت�سكل من م�ستوى قريب 

ولى القريبة من  ر�ض )500- 1000م(. وفي م�ستوى الثالث������ة كيلومترات الأ ج������داً من �سطح الأ

ر�ض, فاإن �سرعة حركة هواء ال�سح������ب المت�ساعد تكون دون )5 م/ثا(, حيث تتزايد  �سط������ح الأ

جزاء الو�سطى )بين �سوية 3- 8كم(  �سرعته مع الرتفاع لتبلغ ما يقارب )20- 25 م/ثا( في الأ

جزاء الدنيا من ال�سحب. جزاء العليا اإلى حدود �سرعة الأ تقريباً, ولتتناق�ض في الأ

ويجب األ تقل نقطة ندى الهواء الرطب المرتفع عن )10°م(, حيث تن�سط عملية التكاثف, 

ولية قوة �سع������ود اإ�سافية ليزداد نموها  وتتح������رر كمي������ات كبيرة من الطاقة تمن������ح ال�سحابة الأ

ال�ساقولي ولتكتمل ال�سحابة الركامية المزنية العا�سفية الرعدية.

واإذا كان ل ب������د لت�س������كل �سحابة العا�سفة الرعدية من توافر هواء حار رطب وغير م�ستقر, 

أي�ساً اأن تكون �سماكة ال�سحابة كبيرة بين م�ستوى التكاثف )قاعدة ال�سحابة(  فاإنه من ال�سروري ا

وم�ستوى التجمد, بحيث ل تقل ال�سماكة عن )3000م(. وهذا موؤ�سر على اأهمية حرارة التكاثف 

في نمو ال�سحابة وفي فعاليتها.

بنية العا�شفة الرعدية

يمكننا تحديد بنية �سحابة عا�سفة رعدية في العرو�ض الو�سطى وغيرها من العرو�ض التي 

تي- �سكل )2(: تت�سكل فيها, بالآ

�سفل من ال�سحابة ال������ذي درجة حرارته فوق درجة  1- قطـــر�ت مائيـــة د�فئـــة في الجزء الأ

ال�سفر المئوي.

و�سط ال�سفلي الذي درجة  2- قطر�ت مائية �سائلة فوق مبّردة )غير متجمدة( في الجزء الأ

حرارته بين ال�سفر المئوي و)-25°م(.
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و�سط العلوي الذي  3- خليـــط مـــن قطر�ت مائية فوق مبّردة وبلور�ت جليدية في الجزء الأ

درجة حرارته بين )-25°م( و)-40°م(.

4- بلور�ت جليدية في الجزء العلوي الذي درجة حرارته دون )-40°م(.

كهربائية �شحب العوا�شف الرعدية

تي: توزع ال�سحنات الكهربائية في �سحابة رعدية, كالآ

1- الجزء العلوي المكون من بلورات جليدية؛ فهو ذو �سحنات موجبة.

و�س������ط من ال�سحاب������ة المكون معظمه م������ن قطيرات مائية ف������وق مبردة,  2- الج������زء الأ

�شكل )2( بنية �شحابة عا�شفة رعدية )اأ(

وتوزع ال�شحنات الكهربائية فيها )ب(
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على من هذا  ف�سحنات������ه �سالبة, مع اخت������الط لل�سحنات ال�سالبة مع الموجبة ف������ي الق�سم الأ

الج������زء نظراً لحتوائ������ه على قطرات ماء فوق مبردة ذات �سحن������ات �سالبة وبلورات جليدية 

موجبة ال�سحنة.

3- الج������زء ال�سفلي م������ن ال�سحابة, ذو ال�سحن������ات ال�سالبة, ول�سّيما ف������ي مناطق التيارات 

مامي  خر ال�سفلي الأ الهوائي������ة ال�ساعدة الغالبة مع تركز بقعي ل�سحنات موجبة في الجانب الآ

من ال�سحابة الذي ت�سوده تيارات هابطة.

ر�ـــس فهو ذو �سحنـــات �سالبة، ما عـــد� مناطق �لبروز�ت منـــه �لتي ت�سودها  4- �أمـــا �سطـــح �الأ

�سحنات موجبة عند مرور فوقها �سحابة العا�سفة الرعدية. وهذا ما �سنو�سحه لحقاً.

ر�ض  ذلك اإن التوزع المعروف لل�سحنات الكهربائية في ال�سحابة, له انعكا�ض على �سحنة الأ

ر�ض الم�سحونة �سلبياً, تثير فيها  التي دونها؛ اإذ اإنه من جراء حركة هذه ال�سحب فوق �سطح الأ

ر�ض  تحري�س������اً كهربائياً, فيما يعرف بمفعول المكثفة الكهربائية, مك�سبة مناطق من �سطح الأ

عظمي لل�سحنات الموجبة في موا�سع البروزات  الت������ي تحتها �سحنة اإيجابية. ويكون التركيز الأ

�سجار, والم�ساكن المنفردة, والتالل, وروؤو�ض الجبال, ومانعات ال�سواعق... اإلخ.  ر�سية؛ كالأ الأ

�سكل )3(.

ر�شية الموجبة بفعل التحري�س ال�شحابي �شكل )3( اآلية ت�شكل ال�شحنات االأ
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اآلية ال�شاعقة

تمث������ل ال�ساعقة تفريغاً كهربائياً يتم بين قاعدة ال�سحابة الرعدية ذات ال�سحنات ال�سالبة, 

ر�������ض ذات �سحنات موجبة. فعندما ي�سل ف������ارق الجهد الكهربائي بين  ومناط������ق من �سطح الأ

ر�ض اإلى نح������و )10000 فولط /�سم( يح������دث التفريغ, منطلقة  قاع������دة ال�سحابة و�سط������ح الأ

ر�ض. وتتخذ تلك القناة- كما في البرق- �سكل  لكترون������ات عبر قناة )مجرى( تجاه �سطح الأ الإ

ر�ض ب�سرعة تبلغ نحو )10000 كم/ثا(. وبعد  لكترونات نحو الأ قفزات اأو درجات, متحركة الإ

اأن تجت������از نح������و )100( متر تتوقف فجاأة لنحو )50( ميكرو ثاني������ة, لتقفز بعدها قفزة اأخرى 

ول نف�س������ه, واإنما يمكن اأن تحيد عنه ي�ساراً  لمئ������ة مت������ر اأخرى, ولي�ض بال�سرورة في التجاه الأ

أو يمين������اً, ولتقف بعدها اأي�ساً نحو )50( ميكروثانية, وهكذا �سل�سلة من القفزات )الدرجات(  ا

ر�ض, لتتخذ بذلك قناة التفريغ �سكل  والوقفات, اإلى اأن يقترب راأ�ض قناة التفريغ من �سطح الأ

 Stepped( أو القائد المتدرج خ������ط متك�سر. ويطلق على ه������ذه القناة ا�سم القائ������د )Leader( ا

Leader –(, بعّد اأن القناة تتخذ �سكل درجات. �سكل )4(.

ر�ض نحو )1كم(, فاإن  واإذا كان������ت الم�سافة بين قاعدة ال�سحابة �سلبية ال�سحن������ة و�سطح الأ

ر�������ض. و�ست�سبح حينها قاعدة  القائ������د �سي�ستغ������رق نحو )10- 20( ميغا ثاني������ة لبلوغ �سطح الأ

ر�ض بقناة البالزما الناقل������ة جيداً للتيار الكهربائي, وهذه هي المرحلة  ال�سحاب������ة مو�سولة بالأ

أكثر و�سدة اأكبر؛ حيث  ول������ى من �سربة التيار الكهربائي. اأما المرحلة الثاني������ة فتتم ب�سرعة ا الأ

يندف������ع التيار الرئي�سي عب������ر القناة, م�ستمرة النب�سة نحو )0,1( ميغا ثانية, وت�سل �سدة التيار 

اإلى نحو )100,000( اأمبير, متحررة كمية كبيرة من الطاقة ت�سل اإلى نحو )10( جول, موؤدية 

اإل������ى ارتف������اع درجة حرارة الهواء عبر القناة اإلى نح������و )10000- 20000°م(, متولداً من ذلك 

 حادٌّ في الغاز 
ٌّ
وهٌج �سديٌد مترافٌق ب�سوء براق هو ما يالحظ عند تفريغ البرق, وتمدٌد فجائي

المت�سخن محدثاً الدوي ال�سوتي المعروف بالرعد.

على. فما اإن  ر�ض اإل������ى الأ ولق������د ب������ات جلياً, اأن ت�سخن قن������اة التفريغ يزداد بالتجاه من الأ

لكترونات التي كانت  �سفل قبل كل �سيء الإ ر�ض, حتى تندفع نحو الأ أ�سها الأ تت�سكل القناة ببلوغ را

�سعاع,  أ بالت�سخن والإ ف������ي ق�سمها ال�سفلي. ولذلك فاإن الق�سم ال�سفلي من القناة هو اأول من يبدا

أ ت�سخن  ول من القناة, ويبدا على من الأ لكترونات من الق�سم التالي الأ ر�ض الإ ث������م تندفع نحو الأ

ر�ض  على تن�سوي في الحركة نحو الأ �سفل اإلى الأ هذا الق�سم واإ�سعاعه, وهكذا بالتدريج من الأ

أ�سفل اإلى اأعلى. اإلكترونات جديدة وجديدة. والنتيجة اأن ت�سخن القناة واإ�سعاعها من ا
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�سا�سي تحل مّدة توقف ت�ستمر )10- 50( ميغا ثانية, وخالل هذه  وبعد مرور نب�سة التيار الأ

أ انخفا�ض جوهري  المّدة تنطفئ القن������اة عملياً وتنخف�ض حرارتها اإلى نحو )1000°م(, ويطرا

عل������ى كهربية )اإيونية( القناة. ولكن تبقى في ال�سحابة �سحنة كبيرة, ومن ثم فاإن قائداً جديداً 

ر�������ض مجهزاً الطريق لنب�س������ة تيار جديدة. وي�سي������ر القائد الجديد عبر  يندف������ع منها نحو الأ

على  أيونات كثيرة اأمامه, حيث يقطع الطريق كله من الأ ولي, فثمة ا الطريق الذي �سقه القائد الأ

�سفل دون توقف خالل نحو )1( ميغا ثانية. اإلى الأ

�شكل )4( اآلية مراحل ت�شّكل ال�شاعقة )اأ(

وال�شربة المرتدة لل�شاعقة )ب(
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ولم يعد ي�سمى بالقائد المدرج, بل القائد ال�سهمي )Dart Leader(. ومن جديد تاأتي دفقة 

�سا�سي, تنت�سر عبر القناة المحددة من تح������ت اإلى فوق لتت�سل مع الدفقة  قوي������ة م������ن التيار الأ

النازلة, ولتغلق بذلك ال������دارة الكهربائية, ولتبداأ عند ذلك ال�سربة الراجعة. وبعد مّدة توقف 

اأخ������رى تبلغ نحو ع�سرات الميل������ي ثانية يتكرر كل �سيء. وبالنتيج������ة اإ�سعاع عدة نب�سات قوية 

ندركها نحن كتفريغ موجد لل�ساعقة, كلمع �ساطع وحيد.

اإن القائ������د ال�سهمي ل ي�سلك دائماً الطريق ال������ذي �سقه القائد المتدرج واإلى النهاية. ففي 

نقط������ة ما من هذا الطريق يمكن اأن يغير فجاأة طريق������ه, وحينئذ ن�ساهد ال�ساعقة على �سكل 

خط مزدوج متك�سر.

ر�ض, فتعط������ي مظهراً ي�سبه  أقني������ة �سوئية من قاعدة ال�سحاب������ة اإلى الأ ولربم������ا تن������زل عدة ا

ر�ض يرافقها جي�سان  غ�س������ان المتدلية. وعند بلوغ راأ�ض قناة التفريع )قن������اة القائد( �سطح الأ الأ

على بالم�سار نف�سه, حيث تكون ال�سحنات الموجبة  )Surge( هائ������ل ومفاجئ من ال�سحنة نحو الأ

ر�سية قد تال�ست باإفراغها كهربائياً عبر ال�سحنات ال�سالبة التي تدفقت من قاعدة ال�سحابة,  الأ

ر�سية  على مما يقود ال�سحنات ال�سالبة الأ لينعك�ض فرق الكمون الكهربائي وت�سبح وجهته نحو الأ

على بالقناة نف�سها مول������دة ال�سوء المبهر, وقد ترتف������ع ال�سحنات م�سافة  بالندف������اع �سريع������اً لالأ

أو ت�ستمر حت������ى قاعدة ال�سحابة اإّما عبر  متفرغ������ة بالتقائها بال�سحن������ات الموجبة لتغلق الدارة, ا

ا بتغير الم�سار ب�سلوك قناة تفريغ جديدة تو�سل اإلى مناطق ال�سحنات الموجبة  القناة نف�سها واإمَّ

 Return( أو المرتدة ف������ي مقدمة قاع������دة ال�سحابة. ويدعى هذان الجي�سان بال�سرب������ة الرجعية ا

Strok( التي يمكن اأن ترى بالعين. وخالل ب�سعة اأجزاء من األف من الثانية, فاإن ع�سرات األوف 

على عبر القناة. وفي الممر ال�سابق فاإنه يمكن لعدة �سربات رجعية اأن  مبيرات تتدفق نحو الأ الأ

لف من الثانية. ويتولد من نواتج  تتوالى متعاقبة ب�سرعة, بفوا�سل زمنية هي ب�سعة اأجزاء من الأ

التاأين ومي�ض ظالمي )Blinding Flash( من مميزات البرق )ال�ساعقة( القريب منا عندما يُرى 

في الليل. والحرارة المتولدة تعمل على ت�سخين الهواء ب�سرعة م�سببة تمدده المفاجئ الذي ينتج 

اأمواجاً �سوتية, عند مرورها فوق الراأ�ض هي الرعد.

حيان تنتهي ال�ساعقة بانتهاء ال�سربة الراجعة. غير اأن مرحلة اأخرى غالباً ما  وفي بع�ض الأ

أربعين ميلي ثانية بانبعاث �سهم �سوئي من قاعدة ال�سحابة. ومن الناحية النموذجية  تبداأ خالل ا

يتح������رك ال�سه������م ال�سوئي تابعاً القناة ب�سرعة واحد من مئة م������ن �سرعة ال�سوء. ول يحدث هنا 

مر على تق������دم ال�سهم ال�سوئي النازل الذي يبلغ طوله نحو خم�سين متراً.  ت������درج؛ بل يقت�سر الأ
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ويحمل ال�سهم �سحنة تتراوح �سدتها بين ب�سع مئات اإلى األف اأمبير, وهو يختزن ب�سعة كولونات 

أي�س������اً. ويالم�ض ال�سهم عادة النقطة نف�سها التي  م������ن ال�سحنة في القناة. وهنا ل يحدث تفرع ا

ر�ض فتحدث  يالم�سها الناقل الرئي�سي. وه������ذا يوؤدي اإلى اإعادة اإغالق الدارة بين ال�سحابة والأ

أي�ساً. يتكرر حدوث مراحل النق������ل الكهربي, والنقل الراجع, نموذجياً, ثالث اأو  �سرب������ة راجعة ا

أبلغ  أرب������ع مرات لتوليد �سوء البرق- ال�ساعقة الذي ي�ستمر ع�سَرْي الثانية في المتو�سط0 وقد ا ا

عن حدوث �ست وع�سرين �سربة مو�سلة وراجعة في التماعة البرق التي دامت ثانيتين.

ر�ض تتكون اأكثر من نقطة  ف������ي نحو خم�ٍض واحٍد من الدفقات الوا�سلة بي������ن ال�سحابة والأ

ر�ض: ويحدث هذا عندما يالقي ناقل ال�سهم جزءاً من القناة اأكبر عمراً من  تما�ض واحدة مع الأ

ر�ض. ويزداد ال�سرر الذي يمكن اأن ت�سببه  مئ������ة ميلي ثانية فيخلق ناقاًل مدرجاً جديداً اإلى الأ

ر�ض. الوم�سة اإذا وجدت اأكثر من نقطة تما�ض واحدة مع الأ

اآثار ال�شاعقة

ر�ض محدثة خ�سائر قد  ن ال�ساعقة ت�سيب �سطح الأ آثار ال�ساعقة متعددة وج�سيمة, لأ اإن ا

رواح والممتلكات. ومع اأن ال�ساعقة ما هي �سوى �سرارة كهربائية تنق�ض  تك������ون ج�سيمة في الأ

ر�ض ذات ال�سحنة الموجب������ة, اإل اأن �سخامة  جزاء من �سط������ح الأ م������ن قاع������دة ال�سحابة اإلى الأ

الطاق������ة الحرارية المتولدة عنها ت�سبب حدوث حرائق في الغابات والمحا�سيل الزراعية التي 

�سالك, واإ�سرام النار في اأي مادة قابلة لال�ستعال تعتر�ض  تكون قد جفت اأوراقها, وفي �سهر الأ

�سجار, وتخريب البي������وت باختراقها ل�سقوفها  حج������ار, والأ طريقه������ا, كما ينجم عنها تك�سر الأ

أو اأكثر  أنها توؤدي اإلى الوفاة اإذا ما وقع اإن�سان ا هم من ذلك كله ا واإح������داث اأ�سرار بداخلها. والأ

ف������ي خطها؛ ول تمر �سنة اإل ويذهب األوف ال�سحايا من جرائها, اإذ تعد م�سوؤولة عن قتل نحو 

)5000( اإن�ساٍن في العالم �سنوياً.

ر�ض مئة مرة. وفي كل �سنة, تقتل ال�سواعق في الوليات  وفي كل ثانية ت�سرب ال�ساعقة الأ

عا�سير, وتدمر نحو )18( منزلً �سنوياً, وتلحق اأ�سراراً مادية  أكثر ما تقتله الأ المتحدة وحدها ا

تعادل نحو )100( مليون دولر �سنوياً.

وم������ن ال�سواعق ما يك������ون �سديداً, ومنها ما يكون �سعيف������اً, وبع�سها يكون متو�سط ال�سدة. 

أ�سكال البرق: فمنها  ر�ض, وهي ا �سكال الت������ي تبديها ال�ساعقة وهي في طريقها ل�سرب الأ والأ

ال�سفيحي, ومنها المت�سعب, وال�سريطي, والخرزي )المتقطع(.
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ن�سان: آثارها �لمبا�سرة على �الإ � -1

. وبالمقابل كان 
)2(

يذهب في كل عام �سحي������ة ال�ساعقة في الوليات المتحدة مئة �سخ�ض

ولى من القرن الع�سرين. وت�سير البحوث اإلى  أربعمئة اإن�سان في العقود الأ هذا الرقم ي�سل اإلى ا

مكان تخفيف ن�سبة �سحايا ال�ساعقة اأكثر من هذا0 وفي كندا يذهب �سحية ال�ساعقة  أنه بالإ ا

�سنوي������اً نحو )20( �سخ�ساً. وف������ي ال�سين والهند يقارب عدد �سحاي������ا ال�سواعق من )1000( 

اإن�سان, وفي بع�ض ال�سنوات يزيد الرقم على هذا العدد بكثير.

ن�سان تحدث فيه اأحياناً بع�������ض الحروق, وتخريباً في  عندم������ا ت�سرب ال�ساعق������ة ج�سم الإ

الخاليا, واأ�سراراً اأخرى ل توؤدي بال�سرورة اإلى الوفاة.

وتكمن الأخطار الكبرى في فقدان القدرة على التنف�ض, وت�سو�ض انتظام دقات القلب )انقبا�ض 

ع�سل������ي بطني(. فاإذا حدث اأحد هذين العر�سين فاإن الج�سم يعاني تلفاً ل براء منه ما لم يح�سل 

ولى. ويتوجب اإجراء التنف�ض ال�سطناعي في حالة  أولية خالل الدقائق الخم�ض الأ على اإ�سعافات ا

فقدان التنف�ض, واإذا توقف القلب يمكن اإجراء نب�ض كاذب, فيُ�سجى ال�سخ�ض الم�ساب على ظهره 

أ�سرع. بهذه الطريقة  أو ا ويجري ال�سغط على �سدره براحة اليد بقوة بمعدل �سغطة في كل ثانية ا

أولية للم�ساب وتحويل حالة الموت الناتجة عن ال�ساعقة. ربما يمكن تقديم اإ�سعافات ا

�سابة القاتلة بال�ساعقة0  غير اأن التدابير الحتياطية, على اأي حال, تبقى اأكثر �سماناً �سد الإ

ج�سام المعدنية  أثناء العا�سفة الرعدي������ة, والبتعاد عن الأ ويجب عل������ى النا�ض مالزمة بيوتهم في ا

أنابي������ب الماء, والمغا�س������ل والهاتف واأجهزة التلف������از, ومجانبة الممرات  جه������زة الكهربائية, وا كالأ

ج�سام المعدنية ولكن دون تما�ض معها. لهذا  ماكن تكون داخل الأ وال�سرفات, والمواقد. واأف�سل الأ

أثناء حدوث العا�سفة الرعدية. ين�سح الم�سافرون في ال�سيارات بالبقاء داخلها في ا

ف�س������ل اأن ي�سرع اإلى ال�ساطئ  واإذا كان الم������رء ي�سبح ف������ي الماء اأو في مركب مك�سوف فالأ

ن�سان في العراء,  ماكن المرتفعة اإذا كان الإ ويغادر المكان. كذلك يجب البتعاد عن القمم والأ

�سجار المنفردة, ويجب البحث ع������ن اأخف�ض مكان والنحناء فيه  وعدم اللج������وء اإلى ظالل الأ

ر�ض. ول يغيب عن البال اأن البلل المائي مجلبة  بحيث ل ي�سغل الج�سم اإل حيزاً �سيقاً من الأ

لوم�ض ال�ساعقة فحاذروه.

ويج������ب تجنب ا�ستخدام الهات������ف الخليوي عند حدوث عا�سفة رعدي������ة قريبة منك, يلمع 

أثناء العا�سفة ي�سكل  برقها فوق راأ�سك وحواليك. كما اأن وجود الهاتف الخليوي في الجيب في ا

خطراً؛ اإذ ت�سبح المعادن في الجهاز مو�سلة للتيار اإلى الج�سم.
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وذكرت المجلة الطبية البريطانية )British Medicalic Journal(: حالة فتاة في الخام�سة 

أثناء ا�ستخدامه������ا هاتفها الخلوي, متعر�سة اإلى  ع�سرة م������ن عمرها تعر�ست اإلى �ساعقة في ا

أ�سعفت منها, ولكنها انتهت في كر�سي متحرك, واأ�سيبت باأ�سرار دماغية, وبتلف  ذبحة �سدرية ا

ذن0 فحين يتعر�ض �سخ�ض ما اإلى �ساعقة, ف������اإن المقاومة العالية للجلد تجعل التيار  ف������ي الأ

يت������وزع على الجل������د, ولكن وجود مادة مو�سلة على اأي جزء م������ن الج�سم يجعل جزء من التيار 

يدخل اإلى الج�سم وي�سبب اأ�سراراً فيه.

وف������ي �سهر �سباط من عام )2002م( كان �س������ابٌّ يتكلم بهاتفه الخلوي في قرية كفربهم من 

محافظ������ة حماه خالل عا�سفة رعدية, مم������ا جعل ال�ساعقة تفرغ �سحنتها الكهربائية فيه عبر 

جهازه الخلوي, متعر�ساً اإلى الوفاة الفورية.

مثلة عن �سربات ال�ساعقة للب�سر, نذكر: ومن الأ

1- م������ا تعر�ض له الالعب������ان المحترفان في لعبة الغولف )لي تريفينو, جيري هيرد( وهما 

جال�س������ان تح������ت مظلة في المرج الثال������ث ع�سر في ملعب نادي بتل������ر الوطني, عندما جلجلت 

عا�سف������ة رعدية فوقهما, وذلك في ي������وم )27 حزيران 1975م(. وكان الملعب يغ�ض بالالعبين 

أثناء الجولة الثانية من بطولة الغول������ف المفتوحة في الغرب. وفجاأة �سقط  والمتفرجي������ن في ا

أنه اأ�سيب  ر�ض وتدحرج مرتين, ويقول اأحد المتفرجين: »في البدء اعتقدت ا )تريفينو( اإلى الأ

بال������دوار«. غير اأن الالع������ب زعق: »لقد اأ�سبت«. فاأدرك من حول������ه اأن ال�ساعقة هي ال�سبب, 

وكانت اإ�سابته خفيفة ونقل اإلى الم�سفى لمعالجة حروقه.

أي�ساً, و�سقط������ت م�سارب ثالثة من  وف������ي مكان اآخر م������ن الملعب اأ�سيب )بوب������ي نيوكلز( ا

أيديهم في تلك اللحظة نف�سها دون اأن ي�سابوا باأذى. وكان ذلك الحدث الوا�سع  الالعبي������ن من ا

النت�سار ا�ستعرا�ساً مازحاً لقوة ال�ساعقة.

2- ثمة اأحاديث ت�سف حالة الذين ت�سيبهم ال�ساعقة. واأحدها جاء على ل�سان مزارع كان 

يوظب الفاكهة في مخزنه م������ع بع�ض م�ساعديه عندما حدثت العا�سفة عام )1959م(. م�سى 

أة  أة اإلى الباب ليراقبا انهمار المط������ر, وكان ينتعل حذاء من المطاط, والمرا الم������زارع مع امرا

تلب�������ض خفاً. وبينما هما يراقب������ان �سربت ال�ساعقة �سجرة �سف�ساف عل������ى م�سافة منهما ثم 

اتجهت على طول خطوط القوة اإلى المخزن الذي لم يكن مزوداً بمانعة �سواعق. واأدى دخول 

أة. وهرع������ت اإحدى العامالت لطلب النجدة,  ال�ساعق������ة اإلى المخزن اإلى انهيار الرجل والمرا
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أة الحياة. وعندما �ُسئل عن ذلك الذي  ولم������ا عادت كان المزارع ي�ستعيد وعيه, وفارقت الم������را

ح������دث ل������ه, اأفاد المزارع باأنه �سعر وكاأن مطرقة هائلة نزلت عليه, وكان ي�سعر باألم خفيف في 

أنامله بعد اأن ا�ستعاد وعيه. كتفه ووخز في ا

آ�سكوت( الحديثة في اإنكلترا عام )1955م(.  3- هن������اك مثال اآخر حدث في حلب������ة �سباق )ا

أ�سبوع من موجة الحر  بعد ظهر الرابع والع�سرين من تموز انفجرت �ساعقة رعدية عنيفة بعد ا

ال�سديد. واإذ انهمر المط������ر تفرق الم�ساهدون في اأرجاء الملعب غير الم�سقوف لالختباء في 

الخي������ام. فجاأة التمع البرق و�سطهم. بدا يخفق فوق ط������رف الحلبة المقابل للمدرج, كما ذكر 

التقرير ال�سحفي. انطرح النا�ض اأر�ساً كما في لعبة القناني الخ�سبية الت�سع, بع�سهم وثب في 

الهواء وارتمى من جديد. وتراك�ض كثيرون كمن اأ�سابهم الدوار, وذعر اآخرون. وتمكن البولي�ض 

أربعون. أربعة وا من اإيقاف حالة هروب جماعي, فقتل �سخ�سان وجرح ا

4- ف������ي �سهر �سباط من ع������ام )1959م( قتلت ال�ساعقة لعبي ك������رة قدم, وجرحت �سبعة 

أثناء مباراة في البرازيل. ع�سرة اآخرين في ا

5- عندم������ا �سربت ال�ساعقة ملعب بي�سبول عام )1949م( في فلوريدا بالوليات المتحدة, 

حفرت �سبعة اأمتار في اأر�ض الملعب وقتلت ثالثة لعبين, وجرحت خم�سين من الم�ساهدين.

أندوني�سيا, كان فيه عدد من  6- في )24( تموز عام )1963م( �سربت ال�ساعقة منزلً في ا

�سخا�ض يتناولون وليمة, مما اأدى اإلى قتل )16( �سخ�ساً. الأ

ول عام )1966م( �سربت ال�ساعقة في لي�سوتو )جنوب اإفريقية(  7- في يوم )18( كانون الأ

جماعة يتناولون الطعام فقتلت )14( �سخ�ساً.

ول عام )1975م( �سربت �ساعقة ناقل������ة النفط اليونانية )كريتي �سن(  8- ف������ي ت�سرين الأ

بعيداً عن ال�ساطئ في �سنغافورة, موؤدية اإلى تفجرها وتحطمها اإلى قطع ثالث.

نف�سهم عن مالذ  ول عام )1975م( بينما كان )21( �سخ�ساً يبحثون لأ 9- في )24( كانون الأ

يحميهم من عا�سفة �سديدة داخل كوخ في رودي�سيا, �سربتهم �ساعقة, فقتلتهم, وكان من بينهم 

)14( طفاًل.

1- وف������ي ال�ساع������ة ال�سابعة والن�سف من �سب������اح يوم الخمي�������ض )2005/9/29م( �سربت 

�ساعق������ة الطرف )الكت������ف( الجنوبي الغربي من ه�سبة محردة ال�سوري������ة الم�سرفة غرباً على 

أ�ساً من  �سهل الع�سارنة, اإلى ال�سمال الغربي من قرية معرزاف بنحو )2,5 كم(, وقتلت )118( را

مطار الغزيرة التي  غنام والماع������ز وكلب الراعي, كانت متجمعة بمال�سقة بع�سها نتيجة الأ الأ
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غنام اإلى �سببين, 
كانت تهطل من �سحب العوا�سف الرعدية )الكومولونيمبو�ض(. ويعزى مقتل الأ

غنام فوق المياه المن�ساحة فوق كتف  أولهما: ال�سعق الكهربائي؛ حيث �سكل التجمع الكبير لالأ ا

 )Cb( لل�سحنات ال�سالبة من قاعدة ال�سحابة الرعدية )اله�سبة منطقة جذب )�سحنات موجبة

غنام المبللة بالمياه, لما تت�سف  لتف������رغ �سحناتها فيها, ولت�سهم المياه بزيادة فعالية تكهرب الأ

مواج  به المياه من ناقلية كبيرة للكهرباء. وثانيهما: ال�سعق ال�سوتي؛ الذي اأ�سابها من جراء الأ

.
)3(

ال�سوتية الرعدية �سديدة القوة المتولدة بالقرب منها

آذار ع������ام )2006م( وقعت �ساعقة في الهند, اأدت  11- ف������ي يوم الجمعة العا�سر من �سهر ا

أ�سخا�ض, واأ�سابت )15( �سخ�ساً باإ�سابات متنوعة. اإلى مقتل )8( ا

أيار عام 2006م( لقي نحو )28( �سخ�ساً م�سرعهم من جراء ال�سواعق التي  12- ف������ي )2 ا

أوتر برادي�ض بالهند. �سربت مناطق مختلفة من ولية ا

ربع������اء )2008/5/22م( �سربت �ساعقة  13- وف������ي ال�ساعة الرابعة من بع������د ظهر يوم الأ

مدر�سة قري������ة زيجي كايك�سان في جنوبي غربي ال�سين, فقتل������ت �سبعة طالب واأ�سابت )30( 

اآخرين بجروح.

14- وف������ي م�ساء ي������وم )2007/6/1م( لقيت ثالث فتيات �سقيق������ات حتفهن بفعل �ساعقة 

�سربت قارباً كان يبحر في خليج كالواج غرب الفلبين.

غنام والماعز  15- وف������ي م�س������اء )2007/6/24م( ت�سببت �ساعقة في مقتل قطي������ع من الأ

أ�ساً في منطقة فكرونه بولية الكاف في ال�سمال الغربي التون�سي. بقار عدده )212( را والأ

ول عام 2006م( قتلت �ساعقة  ولى من يوم )29ت�سري������ن الأ 16- وف������ي �ساع������ات ال�سباح الأ

�سخ�سين في مدينة مكة المكرمة.

17- وفي ي������وم )2006/10/29م( قتلت �ساعقة �ساباً عمره )16( �سنة في البقاع ال�سرقي 

قرب الهرمل بلبنان, واأ�سابت اآخر بجروح بالغة.

أيار ع������ام )2007م( لقي �سخ�سان م�سرعهما نتيج������ة اإ�سابتهما ب�ساعقة  18- ف������ي )22( ا

بولية تطوان المغربية, حيث كانا يجل�سان تحت �سجرة لالحتماء من المطر.

19- وفي يوم )2007/7/28م( �سربت �ساعقة �سخ�ساً في مقاطعة �ساباتاري بنيبال, وهو 

عائد من الحقل اإلى منزله, واأردته قتياًل.

20- وف������ي �سهر تموز من ع������ام )2007م( قتلت ال�سواعق )141( �سخ�ساً في ال�سين. ومن 

بداي������ة �سنة )2007م( حتى نهاية �سهر تموز كان عدد القتلى في ال�سين ب�سبب ال�ساعقة فقط 
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أ�سخا�������ض, مع اأ�سرار مادية قاربت م������ن )2,5( مليون دولر. وفي )2007/8/2م( ُقتل  )403( ا

أ�سخا�ض ب�سبب �سربة �ساعقة لمبنى مكون من طابقين في منطقة لينغوان ال�سينية,  خم�س������ة ا

مما نجم عنها انهيار المبنى.

21- وف������ي يوم )17( اآب من عام )2007م( �سربت ال�ساعقة عاملين يعمالن في مزرعتين 

خر  أولهما في �سدره وظهره بن�سبة )20٪(, كما اأ�سيب الآ بمنطق������ة الق�سيم ال�سعودية: اأ�سيب ا

أُ�سعفا اإل������ى م�ست�سفى الملك �سعود  بج������روح �سديدة وتوقف في القلب ج������راء قوة ال�ساعقة, وا

بعنيزة.

أ�سخا�ض في جنوبي ولية  أربع������ة ا 22- ف������ي )18( اآب من ع������ام )2007م( اأ�سابت �ساعقة ا

أنتجتها �سحابة العا�سفة الرعدية في  مطار الغزيرة الت������ي ا كردف������ان ال�سودانية, كما ت�سببت الأ

أ�سخا�ض بينهم طفالن. أربعة ا مقتل ا

23- خ������الل المّدة من �سهر تموز عام )2006م( وحت������ى �سهر اآب من عام )2007م(, توفي 

آخ������رون ب�سبب ال�سواعق التي �ساحبت �سقوط  )22( �سخ�س������اً بينهم )9( ن�ساء, واأ�سيب )15( ا

مطار الغزيرة على عدد من مديريات محافظة محجة اليمنية. الأ

أ�سخا�ض من عائلة واحدة م�سرعهم  أيلول عام )2007م( لقي ثالث������ة ا 24- ف������ي م�ساء )6( ا

أف������راد العائلة كانوا في  ب�سب������ب �سربهم ب�ساعقة لمنزله������م, وقد نجا من ال�ساعقة �سبعة من ا

أتان وطفلة بال�ساعقة في  أثناء تعر�سه لل�ساعقة. كما اأ�سيبت امرا خر من المنزل في ا الجانب الآ

أتين  أي�ساً فاإن قوة ال�ساعقة اأدت اإلى ارتطام امرا محافظة المحويت اليمنية في اليوم نف�سه. ا

أُ�سعفا اإلى الم�ست�سفى. وطفلة بجدار المنزل واإ�سابتهن باإ�سابات مختلفة وحالت اإغماء وا

أيلول )2007م( �سربت �ساعقة معلم  25- وف������ي �سباح يوم الخمي�ض الثالث ع�سر من �سهر ا

مدر�سة وتلميذاً في اإقليم �سف�ساون بولية تطوان المغربية.

مريكية. كما قتلت  26- وف������ي )2007/9/27م( قتلت �ساعقة �سخ�ساً في ولية تك�سا�ض الأ

ال�ساعق������ة �سبياً يبلغ من العمر )11( �سنة في �سيكاغو يوم الخمي�ض )2007/10/18م( عندما 

عبرت عا�سفة رعدية المدينة, واألقت بحبات من البرد فاق وزن بع�سها الن�سف كيلو غرام.

27- وفي �سباح يوم الخمي�ض )2008/11/2م( �سربت ال�ساعقة �ساباً يقود جراراً زراعياً 

ف������ي قرية الغف������ر بالقرب من مدينة اإدلب )20 كيلو متر( فاأردت������ه قتياًل. اإذ اأفرغت ال�ساعقة 

أ�ض ال�ساب لتخرج من الجزء ال�سفلي للج�سم. �سحنتها الكهربائية في را
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مثلة عن ذلك في عامي  28- ول تم������ر �سن������ة اإّل وتقتل ال�سواعق وتدمر وتحرق. وم������ن الأ

)1919م, و2020م( نذكر, بجانب ما ذكرناه:

بنية في حي الزاهر بمدينة مكة المكرمة بال�سعودية في  اأ- �س������رب �ساعقة �سطح اأحد الأ

يوم )2019/10/9م( مقت�سراً �سررها على اأحد اأجهزة التكييف المركزية.

ألمانيا اإلى �سربة �ساعقة,  ب- في يوم )10 اآب 2019م(, تعّر�ض )15( لعب كرة قدم في ا

اأ�سابتهم بجروح طفيفة, نقلوا على اإثرها اإلى الم�ست�سفى كاإجراء وقائي.

ول )جورج  مريكي الأ ج- وف������ي يوم )7 حزيران 2020م( �سربت �ساعق������ة ن�سب الرئي�ض الأ

وا�سنطن( في العا�سمة )نيويورك(, ذو الرتفاع )169م(, دون اأ�سرار تذكر.

مريكية من �سربات �ساعقة بلغت نحو )11( األف �سربة  د- ما تعر�ست اإليه ولية كاليفورنيا الأ

أيام )20, 21, 2020/8/22م(. ولقي طيار طائرة هليوكوبتر م�سرعه  عل������ى مدار )72( �ساعة في ا

من �ساعقة في مقاطعة فري�سنو )جنوب �سان فران�سي�سكو بنحو 255كم(. واأجبرت مئات الحرائق 

أ�سعلتها ال�سواعق في ولية كاليفورنيا على فرار اآلف ال�سكان من منازلهم. التي ا

ول عام 2020م(, �سربت  ثنين )9 ت�سري������ن الأ ول������ى من يوم الإ ه�������- في ال�ساعات ال�ست الأ

ع�سرات ال�سواعق محيط مدينة دم�سق وريفها, دون اإحداث اأ�سرار ذات قيمة. �سكل )5(.

�شكل )5- اأ( اللحظة التي اأ�شابت فيها �شاعقة رعدية اأحد المنازل في منطقة مكة المكرمة.9- 10- 2.19

�شربت ال�شاعقة �شطح البناية فح�شب، واقت�شر �شررها على اأحد اأجهزة التكييف المركزية.
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ثنين )9 ت�شرين  �شكل )5- ب( ال�شاعقة الهابطة التي �شربت العا�شمة ال�شورية دم�شق فجر يوم االإ

ول 2020م(. االأ

�شكل )5- ج( �شاعقة رعدية بالو�شالتية القيروان 1 اأيلول 2019.
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حد.7 /حزيران/2.2. �شاعقة ت�شرب ن�شب جورج وا�شنطن التذكاري باأمريكا �شكل )5 – د( االأ

اإن معظم �سحايا ال�ساعقة ل يتعر�سون ل�سربتها المبا�سرة. ومن يقف تحت �سجرة مثاًل ل 

ر�ض. غير اأن تحمل الج�سم  يطال������ه اإل جزء ي�سير من التيار الذي يجتاز ال�سجرة وينزل اإلى الأ

مبير اأن  الب�س������ري للتي������ار الكهربائي �سعيف, ويمكن لكمية من الكهرب������اء مقدارها جزء من الأ

أو ثانيتين, اإلى الموت. ولي�ض �سائعاً اأن يقتل اأحدهم بال�ساعقة اإذا  توؤدي, اإذ تعر�ض لها ثانية ا

كان داخ������ل البيت؛ فاأغلبية حالت القتل بال�ساعقة تحدث ف������ي الهواء الطلق حيث ل تتوافر 

ليات. أو الآ لل�سحايا و�سائل حماية كالبيت ا

2- حر�ئق �لغابات:

را�سي الخ�سراء من عالمنا  تحدث ال�ساعقة قرابة )200( ملي������ون �سربة في الغابات والأ

كل �سنة. وهي توؤدي اإلى ن�سوب حرائق تبلغ كلفة اإخمادها نحو )100( مليون دولر. ففي كندا, 

فاإن اأكثر من )20٪( من حرائق الغابات )40٪ في كولومبيا البريطانية( ت�سببها ال�ساعقة, كما 

ولى لنحو )2000( حريق �سنوياً في الممتلكات الخا�سة بكندا. اأن ال�ساعقة ت�سعل ال�سرارة الأ

�سجار, كال�سف������ن, اأهدافاً طبيعية لل�ساعقة. فهي نواق������ل جيدة للكهرباء ب�سبب  وتك������ون الأ

�سج������ار وقت حدوث عوا�سف  رطوبته������ا الدائم������ة. وهذا يعلل �سبب خط������ورة الوقوف تحت الأ

الرعد. وعندما ت�سرب ال�ساعقة �سجرة في و�سط الغابة تكون النتيجة حريقاً فيها غالباً.
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ر�ض اإلى ن�سوب ع�سرة اآلف حريق  ت������وؤدي ال�سحنات التي ت�سل بين ال�سحاب������ة الرعدية والأ

أما  مريكية في المتو�سط كل عام, ويُ�سيَط������ر على معظمها ويُخَمد في المهد. ا ف������ي الغابات الأ

الباقي منها, الخارج عن اإمكانية ال�سيطرة, فهي ال�سبب في ما يقع من خ�سائر.

وق������د تك������ون هذه القلة من الحرائ������ق �سديدة التدمير؛ ففي ع������ام )1970م( وحده اأحرقت 

أ�سفرت  الني������ران م�ساحات �سا�سعة من جن������وب كاليفورنيا, مما جعلها تُعّد منطق������ة منكوبة. وا

أربعة ع�سر رج������اًل وتدمير ثمانمئة م�سكن ومبنى, كما ق�ست النيران على  الحرائ������ق عن مقتل ا

�ستمئة األف فدان من الغابات واأماكن تجميع المياه.

مريكية  وفي كل �سنة ت�سبب ال�ساعقة اإ�سعال نحو )10000( حريق في الوليات المتحدة الأ

خ�ساب قيمته نحو )50( مليون دولر. فح�سب, محدثة تدميراً في الأ

وف������ي كندا كان معدل مجموع الحرائق �سنوياً ي�س������اوي )2500( حريق بين عامي )1969- 

1973(, وهذا ما اأدى اإلى اإحراق ما ينوف عن )800( األف هكتار من الغابات.

وفي ع������ام )1974( وح������ده, اأحرقت ال�سواعق م�ساح������ة )400( األف هكت������ار. ويعزى اإلى 

ال�سواعق اأكثر من )20٪( من حرائق الغابات الكندية.

وقد حذر رئي�ض ق�سم المحافظة على البيئة في كاليفورنيا )مارفن دودخ(, باأن المزيد من 

الحرائق العديدة المدمرة �ستندلع هناك ب�سبب تراكم مخلفات الوقود في المناطق البرية من 

غربي الوليات المتحدة.

الوقاية من ال�شاعقة وطرائق مكافحتها والحد من مخاطرها

يدي اأمام �سربات ال�ساعقة المحرقة والمميتة  لم يقف اإن�سان الع�سر الحا�سر مكتوف الأ

والمدم������رة, بل حاول جاهداً البحث ع������ن و�سائل واأدوات تخفف من �س������دة �سرباتها, واأخرى 

أو تغير من وجهتها. تبددها ا

1- �لوقاية من �ل�ساعقة:

�ساليب للحماية من ال�ساعقة, نذكر منها: يمكن اللجوء اإلى كثير من الأ

كثر ارتفاعاً لما يجاورها )�سجرة, وبناء  ر�س الأ �أ- �البتعاد عن �لنقط �لناتئة من �سطح �الأ

منعزل, وماآذن الجوامع, وتل, وحافة مرتفعة... اإلخ(.
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أنابيب المياه  ب- �البتعـــاد عـــن هو�ئـــي �لر�ديو و�لخطوط �لكهربائية وخط������وط الهاتف وا

ر�سي, والبتعاد عن جه������از التلفاز. وكذلك  المعدني������ة. وعدم ا�ستخدام الهاتف الخل������وي والأ

�سوار المعدني������ة وعن الجرارات الزراعية والدراج������ات النارية... و�سواها من  البتع������اد عن الأ

ج�سام الناقلة للكهرباء. الأ

2- مكافحة �ل�ساعقة:

م������ن الطرائق المتبع������ة للحماية من ال�ساعق������ة واأخطارها ا�ستخدام ما يع������رف با�سم مانعات 

بنية  ال�سواع������ق, وهي عبارة عن ق�سيب معدني موؤنف )مدبب( م�سنوع من النحا�ض, يُرفع فوق الأ

بعل������و معين, يت�سف بناقليته النوعية الكهربائية العالي������ة. وقد اختير الطرف المدبب للمانعة كي 

تكون كثافة ال�سحنات المعاك�سة )+( هائلة, بحيث ت�ستقطب ال�سحنات ال�سالبة المنطلقة من قاعدة 

ال�سحابة مبا�سرة. ويو�سل الطرف ال�سفلي لمانعة ال�سواعق ب�سلك معدني غليظ يمر بطرف البناء 

ر�ض حيث يغمر طرفه عبر �سفيحة معدنية بداخله������ا, اأو في بئر مائي. ويف�سل اأن تكون  اإل������ى الأ

أو تكون الترب������ة المحيطة بها رطبة ب�سورة  أ�سا�سات )قواعد( البناء, ا ال�سفيح������ة المعدنية خ������ارج ا

دائمة, ومجال حماية مانعة ال�ساعقة نحو )45( درجة من طرف الق�سيب العلوي.

3- �لتحكم في �ل�ساعقة:

لقد تم������ت العديد من المحاولت في الن�سف الثاني من الق������رن الع�سرين وم�ستمرة فيما 

م�سى من القرن الحادي والع�سرين, في �سعي لمكافحة ال�سواعق اإما بتبديدها وت�ستيتها وهي 

في طريقها من قاعدة ال�سحب الرعدية, واإّما بحرف م�ساراتها.

ولى: اعتمدت على التخفيف من �سدة ال�ساحة )المجال( الكهربائية فيما  1- �لمحاوالت �الأ

ر�ض وقاعدة ال�سحابة الرعدية, عن طريق زيادة ناقلية الهواء للكهرباء. مما ينجم  بين �سطح الأ

عن������ه تخفي�������ض فرق الكمون الكهربائي, ومن ثّم منع توليد تي������ار كهربائي من قاعدة ال�سحابة 

ر�ض. وقد اعتمد العلماء في ذلك على ر�ض كميات من مادة الع�سافة )Chaff(- وهي  اإل������ى الأ

عب������ارة عن فيبران نايلون معدني- تحت �سحب الركام المزني بو�ساطة الطائرات, بحيث تغدو 

خر �سالب, لتقوم كل ذرة بجذب عدٍد من  كل ذرة من الفيبران ذات قطبين اأحدهما موجب والآ

ال�سحن������ات الموجبة وال�سالبة الموجودة في قاعدة ال�سحابة وتحتها اإليها, مما يوؤدي اإلى بعثرة 

خرى �سالبة. وهذا ما يعمل  ال�سحن������ات ومنعها من ت�سكيل كتلتين كبيرتين اإحداهما موجبة والأ

على زيادة ناقلية الهواء للتيار الكهربائي, مما يمكنه من منع حدوث ال�ساعقة.
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خرى؛ وتتمثل في: 2- �لمحاوالت �الأ

�أ- قـــدح �ل�ساعقـــة: باإر�س������ال �سواريخ �سغيرة تجر وراءها �سلكاً رقيق������اً موؤر�ساً, ي�ستقطب 

ر�ض. ال�سحنات الكهربائية المفرغة من ال�سحابة وليمنع بلوغها �سطح الأ

ب- ��ستخـــد�م �لليـــزر�ت لتغيي������ر م�سار ال�سواعق وا�ستقطابها اإل������ى وجهة محددة, وتجنب 

المن�ساآت والمناطق الحيوية من اأخطارها.

آثارها: 4- �لتخفيف من �

آثار ال�ساعقة, اإقامة �سبكة من الهوائيات  من الو�سائل التي ا�ستخدمت من اأجل التخفيف من ا

للك�س������ف عن اتجاه �سواع������ق العوا�سف الرعدي������ة )Direction – Finding Antennas( فوق 

منطقة محددة.

مريكية في الثمانيني������ات والت�سعينيات من القرن  وه������ذا ما  ُفِع������ل في معظم الولي������ات الأ

الما�سي, والت������ي تجاوز )100( محطة مهمتها ا�ست�سعار وك�سف ح������دوث ال�ساعقة في اأجزاء 

الوليات المتحدة المعمورة وغير المعمورة.

ماكن  اإذ ت�ستطي������ع تلك الكا�سفات تحديد مكان ووجهة ح������دوث التفريغات الكهربائية, والأ

آث������ار ال�ساعقة من حرائق,  الت������ي تعر�س������ت لل�ساعقة, مما ي�ساعد ذل������ك على �سرعة معالجة ا

وتخريب في خطوط ومحطات توليد الطاقة... اإلخ.

 

الهوام�ش

)1(- يك������ون الهواء في حالة عدم ا�ستقرار �سرط������ي؛ عندما يكون معدل تناق�ض حرارة الو�سط اأقل من المعدل 

ديبات������ي( الجاف, لكنه اأكبر من المعدل الذاتي الرطب. ويك������ون عدم ال�ستقرار هذا م�سروطاً  الذات������ي )الأ

برطوبة الهواء.

)2(- خ������الل المّدة )1959- 1980م( قتلت ال�سواعق )2286( �سخ�ساً في الوليات المتحدة, كان معظمهم من 

وليتي فلوريدا وتك�سا�ض.

غنام ال�ساعة )11( من �سباح ي������وم ال�سبت )2005/10/1م(. ولم ي�ساهد اأي  )3(- عاي������ن الكاتب ال�ساعقة والأ

ر�سية. كما  غنام بالمياه والمياه الأ غنام التي ُقتلت ب�سبب تخامد الفعل الحراري نتيجة تبلل الأ تفحم في الأ

اأن نجاة الراعي كان لبعده ب�سعة اأمتار عن �ساحة التفريغ وب�سبب ارتدائه حذاًء ولبا�ساً عازلً.
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تتمتع تركيا بموقع )�إ�ستر�تيجي( جعل منها دولة �أ�سا�سية في قارتين لزمن طويل، ويعدُّ تاريخ 

مبر�طوري����ة �لعثماني����ة موؤث����رً� �أ�سا�سيًا في تاري����خ �لعالم لما تركته من تغي����ر�ت �سكانية وخر�ئط  �لإ

�سود-  ن تحتفظ بموقعها �لقاري �لو��سع و�لمط����ل على بحار عديدة )�لأ �سيا�سي����ة، وم����ا تز�ل �إل����ى �لآ

�لمتو�س����ط- �إيج����ه- �لم�سائ����ق( وعلى �أنهار كثيرة، وتمتلك م�سادر مختلف����ة للقوة �إل �أنها ل توؤدي 

�لدور من خالل م�سالحها فح�سب، بل من خالل ما يريده حلف �لناتو، وهي تحت�سن �أهم قو�عده 

آ�سيا و�أوروبا، وعلى �لرغم من تبنيه����ا للعلمانية، يعود �لحديث عن تبنيها  �لع�سكري����ة ف����ي �لقارتين �

للعثمانية �لجديدة، ول�سّيما بعد �لوقوف ب�سمت تجاه �لتعدي على رمز �لعلمانية، )�أتاتورك( في 

�ل�س����كل عل����ى تمثاله وعلى �لم�سم����ون �ل�سيا�سي لهذه �لفكرة وهذ� ما يدف����ع �لكل لل�سوؤ�ل؛ عن هذه 

خو�ن �لم�سلمين �لعالمية ب�سكل علني، وهل تعني تلك �لعودة حنينًا  �لعودة للما�سي وتبني حركة �لإ

�سالم على �لرغم  للما�س����ي �أو ��ستع����د�دً� للعودة �إل����ى د�ستور جديد يلغي �لعلمانية، ويعتم����د على �لإ

مبر�طورية �لعثمانية  م����ن �أن م����ا حققته تركي����ا �لعلمانية خالل مئة عام يف����وق ما و�سلت �إلي����ه �لإ

قطاع����ي �لعثماني �أورث �لتخلف لكل �لبالد �لتي  خ����الل خم�س����ة قرون. ومعلوم جيدً� �أن �لجمود �لإ

�سالم  �سالمي حيث �أ�سبح �لإ تر�ك. ونتيجة للتمازج �لإ و�سل �إليها، ول�سّيما لدى �لفر�س و�لعرب و�لأ

ثقاف����ة �سعبي����ة ��ستغلتها �لدولة لح�سد كل �سيء لم�سلحتها، و�أعلنت كل حروبها تحت ر�ية �لجهاد 

�سالم على مدى  �لمقد�س، �سد )�لكفار(، )�ل�سنجق �ل�سريف(. هذ� �لنظام جعل من تركيا مرجعًا لالإ

قرون، وما ز�لت ت�سّد في حباله من خالل �للعب على هذ� �لوتر في كل �لمو�قف. 

فادي ح�سن حديفة

اآفاق المعرفة

تركيا بني العثمانية والعلمانية
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أربعة قرون ما يزال �سالحاً  مبراطورية لمدة ا الوا�سح اأن ال�ستار الديني الذي لعبت عليه الإ

للعب عليه.

الطريق الجديد

مبراطوري������ة ي�ستحيل �سفاوؤها لذلك  ولى كان وا�سحاً اأن الإ م������ع بداية الح������رب العالمية الأ

و�سف������ت ب�: )الرجل المري�ض(, وفعاًل �سقطت وكان الدفن م�ستحياًل وتق�سيم هذه التركة تحت 

عناوي������ن الو�ساية والحماية وال�ستعمار المبا�سر. وبقيت تركيا الدولة تحت النفوذ البريطاني, 

أتاتورك في حرب������ه �سدها, واأقام الدولة الجديدة ذات التوج������ه العلماني الغربي وقد  ونج������ح ا

تية: اّت�سح وجود التيارات ال�سيا�سية ال�سابقة الآ

1- تيار عّد اأن الدين هزم. 2- تيار عّد وجوب المحافظة على الدين. 3- تيار عّد التحول 

أ�سمالية �سيفقد تركيا دورها. اإلى الرا

وكان وا�سح������اً اأن كل التيارات ال�سابقة لم تنجح, واعتم������دت ا�ستن�ساخ النظام الغربي بكل 

أ بالت�سرب اإلى ج�سم الرجل المري�ض منذ  أ�سمالي, الذي بدا هيئاته ودخول الدولة النم������ط الرا

خم�سي������ن عاماً حيث بداأت طبق������ات جديدة بالظهور على الرغم م������ن اأن المجتمع التركي لم 

وروب������ي من تركيا فح�سب, مم������ا اأدى لبروز  ي�ستج������ب لذل������ك كله, اإذ نج������ح ذلك في الق�سم الأ

أتراك قوميون, واأدى ذل������ك اإلى خلط عجيب بين  ازدواجي������ة مجتمعية: اإ�سالم عثماني������ون- وا

�سالمية والدينية والعلمانية, وق������د نجح تيار ال�سباب )1908م( في البرلمان بنزع  التي������ارات الإ

م������ة التركية, وفي العام )1918م( بعد وقوع تركيا تح������ت ال�ستعمار البريطاني  العت������راف بالأ

نا�سول,  أتاتورك )ح������زب ال�ستقالل( في الأ أ�س�ض ا المبا�س������ر, وفرار قي������ادات التحاد والترقي ا

وتبي������ن النق�سام الوا�سح بين الريف والمدينة والرتباط الداخلي مع الم�ستعمر الجديد, ومن 

ت������راك فبلغت ن�سبة م�ساركتهم القت�سادية  رمن _الأ تراك, الأ أب������رز ممثليه: اليونانيون _الأ ا

جانب بالباقي. تراك على )15( بالمئة ونه�ض اليهود والأ )70( بالمئة, واقت�سر دور الأ

�سالميين بين اتفاق  وعل������ى هذه الو�سعية امت������د التحالف كما ال�سراع بين القوميي������ن والإ

ول  وا�ستب������اك, فقد اأفتى رجال الدي������ن باإعدام زعماء الحركة القومية وعّد ال�سيوعية العدوَّ الأ

�س������الم, ثم اأعادوا الك������ّرة باإلغاء هذه الفت������وى وتعاطفوا مع الحرك������ة القومية �سد الغربي  لالإ

�سالم  الم�ستعم������ر, اإلى اأن جاء حّل موؤ�س�سة ال�سلطنة من موؤتمر )ل������وزان(, وتبّني قرار اإبعاد الإ

من الواجهة.
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على الرغم من كل ما تقدم بقي التم�سك بالدين حيث )اإنه اأطروحة �سد الغرب(, ونما اإلى 

جانبه تيار علماني يرحب بالنمط الغربي!

العلمانية

تعّد تركيا من الدول ال�ّسباقة في تبني هذا الخط ال�سيا�سي, الخط الذي يمكن تلخي�سه, باأنه 

التيار ال�سيا�سي الذي يتبّنى عدم م�ساركة الدين في المجالت ال�سيا�سية والجتماعية للدول.

وتجلّ������ى هذا التيار ع������ام )1879م( عندما قّرر التي������ار العلماني الم�سيط������ر في البرلمان 

�سالح الديني الذي  الفرن�س������ي ا�ستبدال الت�سريعات الكن�سية, وكان ه������ذا الفعل اأول ترجمة لالإ

طرحه )مارتن لوثر(.

كم������ا كان اإيذاناً بالنتقال من الخيال اإلى الواقع, وبات������ت درا�سة الواقع ا�ستناداً اإلى العقل 

َل في العام )1905م( في  مور بهذا التجاه الجديد اإلى اأن ُف�سِ فح�س������ب! وهكذا فقد �سارت الأ

فرن�سا الدين عن الدولة بقانون, فكان هذا هو التعريف الجديد للعلمانية.

ل������م يكن الو�سع ف������ي تركيا بعد انهيار الخالفة ي�سبه الو�سع ف������ي اأوروبا, ول�سّيما اأن دولة 

الخالفة لم تعتمد موؤ�س�ساٍت دينيًة كما الكني�سة في اأوروبا, فكان ل بّد من اعتماد العلمانية من 

نه ل توجد حوامل لها على اأر�ض الواقع , وكانت �سلطة الع�سكريين اأبطاِل ال�ستقالل  على لأ الأ

�سلط������ة قوية ا�ستطاع������ت اأن ت�سير عك�ض التيار ال�سعبي الذي يتم�س������ك بالدين, فجرى تاأ�سي�ض 

جمعية وطنية با�سم ال�سعب كله )دون اأي انتخابات(.

جراءات بجملة من القرارات اأهمها: وفي العام )1924م( بداأت الإ

اإلغاء الخالفة.  -1

اإلغاء وزارة ال�سريعة.  -2

وقاف. 3- اإلغاء وزارة الأ

ألغيت اأي م������ادة في الد�ستور  ج������راءات د�ستورياً, وا وف������ي الع������ام )1928م( ُعوِلَجت هذه الإ

تخالف العلمانية, ثم اأدخلت م������ادة خا�سة عّدت انتقاد العلمانية )جريمة �سد الدولة(, وتُوِبَع 

كّل ما لحق بذلك من ممار�سات, مثل: ا�ستبدال القّبعة بالطربو�ض, ومنع تعدد الزوجات, ومنح 

بجدية العربية, لي�سار اإلى  أة, اإلغاء الزواج العرفي وا�ستبدال الالتينية بالأ ح������ّق الت�سويت للمرا

اإلغاء تعليم العربية والفار�سية.
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النتائج المتوقعة للو�سعية التاريخية التي اأفرزت الو�سع الحالي, والذي يت�سح فيه التاأرجُح 

أنتج ما تمر به تركيا حالياً بعد العودة للنظام الرئا�سي,  على الحبال بين التيارين, الموقف الذي ا

فثّمة محاولة للعودة اإلى نوع جديد من العثمانية في ظل انق�سام �سعبي وبرلماني حاّدين. 

واإذا ا�ستعر�سنا المعادلة البرلمانية �سوف نجد: 

اأن الح������زب الجمهوري ي�سكل )25( بالمئة في حي������ن اأن اأحزاب )الحركة القومية واأحزاب 

أنها غير متوافقة, وهذا ما ظهر  التجمع الكردي المتحالف معه( ت�سكل ن�سبة )50( بالمئة اإل ا

ف������ي اأكثر من محطة انتخابية حمل������ت النجاح لحزب اأردوغان, ويتجلّى ذلك بو�سوح حين نعلم 

نَّ العدالة والتنمية ح�سد )25( مليوناً منها اأي با�ستنتاج 
أ اأن عدد الناخبين بلغ )75( مليوناً, وا

ب�سيط ن������رى اأن ن�سف ال�سعب التركي غير مجتمع على راأي واحد, واأن الت�سفيات المتوا�سلة 

للق������وى ال�سيا�سي������ة من فتح اهلل غول اإلى عب������د اهلل غل وما تبع ذلك من نتائ������ج قد اأدت اإلى 

تغيي������رات مهمة في الداخل الترك������ي, اأهمها التوجه الوا�سح نحو ح������زب اأردوغان والعثمانية 

المبطن������ة تحت �ستار الجمهورية. ولعل الو�سوح في ذلك التوجه برز في العلنية تجاه عدد من 

آيه �سوفيا( التاريخية المرتبطة  ل������ت كني�سة )ا الق�ساي������ا الداخلية والخارجية, ففي الداخل ُحوِّ

بالجمهوري������ة العلمانية اإلى جامع د�سنه اأردوغان, و�سمع فيه خطبة تلعن كل من ل يو�ّسع بيوت 

�سالمية.  اهلل, اإ�سافة اإلى ذلك ال�سماح بالحجاب واإعادة افتتاح المدرا�ض الدينية الإ

قليمي لتركيا, وبرزت الراية  في ال�سياق عين������ه وعلى الم�ستوى الخارجي ظهر الم�سروع الإ

قليم تحت  خوان الهادف اإل������ى اإعادة ال�سيطرة على الإ �سالمي������ة والدعم الوا�سح لم�سروع الإ الإ

�سالمية بقيادة تركية من ليبيا اإلى �سورية وبتدخل ع�سكري علني.  الراية الإ

أ�سفرت ال�سيا�س������ة التركية عن وجهه������ا الحقيقي الذي تطلّب دع������م كل التيارات  وبذل������ك ا

�سالمي������ة من اأجل الو�سول اإلى ال�سلطة, وتفجير الدول م������ن الداخل وا�سحاً دون اأي لب�ض,  الإ

أم  وات�س������ح عمق ال�ستناد بين الم�سروع الغربي وو�سائل الو�سول اإليه )�سواء كان الحامل دينياً ا

علماني������اً(. فالهدف هو الو�سول ل�سرق اأو�سط جديد يكون الناتو فيه هو من يقرر والكل ياأخذ 

دوره, وفقاً لتقا�سم الم�سالح, وبعد هذا العقد من الع�سف الع�سكري و ال�سيا�سي والقت�سادي 

را�سي ال�سورية في اإدلب وحلب  تبين عمق المخطط المدرو�ض حيث �سعت تركيا اإلى ق�سم الأ

و�سولً اإلى الح�سكة و�سمال العراق, وبعد ذلك التدخل في ليبيا و�سولً اإلى اأفغان�ستان!

❁    ❁    ❁
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اللغ���ة كائ���ن ح���ّي ينمو ويكب���ر بما يقدم���ه م�ستخدموه، ومف���ردات الحرب كثي���رة جّدًا في 

المعج���م العرب���ّي، ب���ل نكاد نق���ول اإّنها ت�سّكل ج���زءًا كبيرًا منه، وق���د راأينا اأثر ذل���ك في ال�ّسعر 

الجاهل���ي، وما ح�س���ده ال�ّسعراء من مفردات في ق�سائدهم، وهي م���ن بيئة الحروب والمعارك، 

كثر �سهرة وانت�سارًا بين الّنا�س.  ن الأ ّيام، وهي اأكثر من اأن تعد وتح�سى، ولكن ُدوِّ وما اأ�سموه الأ

�شتاذ الدكتور ممدوح خ�شارة، من خالل م�شروعه المهّم  ع�شو مجمع اللغة العربّية بدم�شق، الأ

بالعم������ل على تقديم المفردات الم�شطلحّية الت������ي احتواها ل�شان العرب، وقد �شدرت من عمله 

أت������ي كتابه: معجم الكلمات الم�شطلحّية في ل�شان العرب  مجموع������ة اأجزاء، في هذا الم�شروع، يا

دارة والقت�شاد والع�شكرّية والفنون والّريا�شة( �شدر عن مجمع اللغة العربّية بدم�شق.  )الإ

الف�ش������ل الّثالث في الكتاب والمخ�ش�ص للم�شطلح������ات: الع�شكرّية، ي�شتغرق من ال�شفحة 

.)208-173(

أكثر م������ن )161( م�شطلحاً، الوحدات والّرتب  ا
ّ
تية: ال�ّشالح وي�شم  بواب الآ ويق�ش������م اإلى الأ

ت�ش������م )70( م�شطلحاً، والعملّيات الع�شكرّية: هج������وم، دفاع، حرا�شة، كمائن... ت�شم اأكثر من 

كثر في هذا الف�شل.  )400( م�شطلح، وهي الأ

أّما مهارات القتال: رمي، طعن، قذف، �شراع، فت�شّم اأكثر )294( م�شطلحاً. ا

ديب علي ح�سن

اآفاق المعرفة

جراح احلرب ون�سيج اللغة...

ما الذي فعلته الحرب العدوانية على �سورية باللغة؟
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ف������ي ل�سان العرب ما يقارب األف م�سطل������ح, في الحرب واأدواتها وفنونها, وهذا لي�ض رقماً 

أ�ساليبها  عادّي������اً, وبالتاأكيد اليوم بعد مرور زمٍن طويٍل, وابتكارات كثيرة في اأدوات الحروب, وا

ثّم������ة قف������زة كبيرة في المف������ردات والم�سطلحات, بل ل يمكن ح�سرها, ف������كّل يوم ثّمة جديد 

أ�ساليب الحروب, وه������ذا يعني بالتاأكيد:  ف������ي عالم اّل�سالح, ا�ستخداماً وابت������كاراً, وكذلك في ا

ولدة مفردات وت�سميات وم�سطلحات جديدة يقّدمها من يبتكر ال�ّسالح ويطوره, يخترعه, من 

أ�ساليب حديثة جديدة غير معروفة, نحن اأمام مفردات تتراكم يومياً, تنت�سر ب�سرعة  ي�ستعم������ل ا

عالم تعمل عمله������ا, ومواقع الّتوا�سل الجتماعي  كبي������رة, ويتم تداوله������ا, ول�ّسيما اإّن و�سائل الإ

ل  تغفل لحظة عن اأّي حدث. 

فكي������ف بنا, ونح������ن اأمام حرب ا�ستمّرت منذ ع�سرة اأعوام, ومازال������ت ذيولها ل�ّما تنته بعد, 

وفيه������ا من دول العالم كله, ما هو جديد وقديم, هذا يجعل المهمة �سعبة للغاية, لكننا نحاول 

أولية. وم������ن المعروف اأن كل حرب تترك  اأن نعر�������ض خطوطاً عري�سة للو�سول اإلى مقّدمات ا

بداع, ولكل حرب لغتها من كل جهة من جهات الحروب  أثره������ا في كل �سيء, فكيف باللغة والإ ا

بغ�ض النظر عن موقفها. 

جواء للو�سول اإلى  أّن العمل على تهيئة الأ �سارة اإلى ا ولبّد من الإ

ريح والمبا�سر على �سورية مع بداية )2012م(  اإعالن الع������دوان ال�سّ

�سبقه �س������ّخ اإعالميٌّ كبيٌر وحرب نف�سّية وثقافّي������ة... اأخذت �سكاًل 

أ ما اأطلقوا عليه ا�سم ربيع  مت�ساع������داً منذ عام )2003م( عندما بدا

دم�سق وُروِّج لكثي������ر من الم�سطلحات والمفردات من خالل و�سائل 

اإعالم غربّية وعربّية, وتحت �سع������ارات نقا�ض حّر... برامج ثقافّية 

�سيا�سّية... ومع عام )2013م( كانت قد انت�سرت م�سطلحات مخاتلًة 

تمام������اً, وقبل الخو�������ض في العبارات والم�سطلح������ات الكثيرة التي 

جمعه������ا من خالل المتابعة الميدانية, ن�سير اإلى المعجم المهم جداً الذي اأ�سدرته الهيئة العامة 

ال�سوري������ة للكتاب, وجاء تحت عنوان: معجم العب������ارات ال�سطالحية في اللغة العربية المعا�سرة 

أع������ده ثالثة من اأع�ساء مجمع اللغة العربية هم: الراحل دكتور ممدوح خ�سارة, والدكتورة لبانة  وا

نكليزية( وفيه  م�سوح, والدكت������ور مروان المحا�سني, وهو ثالثي اللغات )العربية - الفرن�سية – الإ

ول, ثم ال�سطالحي, وهذا المعجم وحده  َمت بمعناها المعجمي الأ اأكثر من )7000( م�سطلح, ُقدِّ

يحتاج اإلى وقفة مطولة. 
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وبالعودة اإلى عام )2013( يمكن �سرد كثير من الم�سطلحات التي بداأت بالتداول مثل: 

عالم... التعددّية الثقافّية... الديمقراطّية... وكان الجانب  حرّية الّتفكير... التعبير... الإ

أّن ثّمة اأمراً ما  ال�ّسيا�س������ي قد طغى عل������ى الم�سطلحات لّكنها م�سحونة بالّدللت الت������ي ت�سي ا

يُدّبر في الخفاء. 

 اأن تكون القوى الغربّي������ة وراء ذلك, بتمويل اأمريكي من خالل ما �ُسّمي 
ّ
وكان م������ن الطبيعي

برامج تدريب على الحرّية وغيرها...

وتطّورت الحال في عام )2005م( مع اغتيال رفيق الحريري الذي كان �سرارة انطالق في 

جوقة العم������ل التاآمرّي �سّد �سورية... وهنا طفت على ال�ّسطح م�سطلحات رّبما لم تكن تُطرح 

به������ذه الحّدة, اأخ������ذت طابعاً عنيفاً ومبا�سراً و�سارت لغة الخط������اب قا�سية تماماً في كثير من 

...
ّ
 وفي الم�سهد الدبلوما�سي

ّ
عالم الم�سموع والمقروء والمرئي و�سائل الإ

ويمكن اأن ن�سير اإلى كثيٍر من المفردات التي راجت مثل: )اغتيال, وتفجير, وانتقام ت�سفية, 

وتحقي������ق, وخروج, وان�سحاب, ومحكم������ة دولّية, وان�سحاب �سوري������ة, وعالقات ندّية, ومحكمة 

�سقاء,  الحريري, ولجنة تحقيق, و�سهود زور, و�سورية بلد العروبة, وقلب العروبة, ال�ّسياحة, الأ

, وزيارات دبلوما�سّي������ة, تبادل �سفراء, �سوق 
ّ
كث������ر اأمناً, وربط كهربائي دع������م المقاومة, البلد الأ

 ,
ّ
, تطوير وتحديث, تربي������ة م�ستدامة, �سفافية, ومقاومة, ومجتمع مدني

ّ
القت�ساد الجتماعي

ملتقيات, وا�ستمر الت�سعيد حتى عام )2011م( مروراً طبعاً بحرب تموز...(.

 جعل اللغة ثقيلًة عنيفة, 
ّ
 والجتماعي

ّ
هذا الجّو الم�سحون ب������كّل اأدوات الّتحري�ض اّلنف�سي

أّي دللت �سيا�سّية,  ا�ستح�س������رت الطائفّية وموبقات المفردات التي يب������دو ظاهرها بريئاً من ا

لكّنه������ا كانت تخفي �سحنة الحقد من المتاآمري������ن على العرب ولغتهم وتاريخهم, ظهر ذلك من 

ّمة والمجتمع وتعمل  خ������الل كثيٍر من الّدرا�سات التي طرحت حينها وتناق�ض عوامل هّدامة لالأ

على تفكيك عرى اللحمة الوطنّية... 

أينا كيف كانت موجة الّدعوة ل�ستخدام العامّية في التربية  ول������م تكن اللغة خارجها, لقد را

والتعليم ومحاولة تقعيدها, وجعلها تحلُّ محلَّ اللغة الف�سيحة...

تحّوالت...

عالم باأنواعها كلها, اأعني  م������ع بداية ما جرى, في تون�ض وانتقل اإلى م�سر كانت و�سائل الإ

تلك التي انخرطت باللعبة التاآمرّية, قد رّوجت لكثير من الم�سطلحات والمفردات من خالل 
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أ�سمتهم محللين  أو اللقاءات التي تجريه������ا مع من ا أو المتابعات الميدانّية ا البرام������ج الموّجه������ة ا

ومتابعين...

و�س������ار ماألوفاً اأن ت�سمع باليوم ع�سرات المفردات التي فرط������ت من كثرة ال�ستعمال مثل: 

)ال�ّسع������ب, والحرّية, والكرامة, والّثورة, والحقوق, والفقر, والحرق, والقتل, والمواجهة, ودعم 

 ان�سقاق, وحرق, وهروب, واجتماع تنازل, واإدانة دولّية, وقطع عالقات, وتنٍح 
ّ
 داخل������ي

ّ
خارجي

عن الحكم, وانقالب موؤامرة...(.

في �سورية...

أّنها متداخل������ة تماماً, لكن يمكن  أكث������ر �سحيح ا أو ا يمك������ن الحديث هنا ع������ن ثالث مراحل ا

اأن نمي������ز كّل مرحلة عن غيرها بمجموعة من الم�سطلح������ات والمفردات التي يفر�سها اإيقاع 

الميدان والعمليات الع�سكرّية.

ولى: �لمرحلة �الأ

غيرة التي بداأت في عدة مناط������ق وتخللها هتافات مثل: )حرّية,  أ مع الّتجمع������ات ال�سّ تب������دا

وكرام������ة, و�سلمّية, وواحد واحد, واإطالق نار, واغتي������ال, واعتقال, و�سبيحة, ومند�ّض, وجامع, 

ومدر�سة, واإطالق �سراح, واإدانات عربّية, واإدانات دولّية...(.

أ�سهر كانت المالمح العاّمة للع������دوان قد ات�سحت, وظهرت لغة  أو �سبعة ا وم������ع مرور �ست������ة ا

تخاط������ب عنيفة يمكن اأن ن�سير اإلى كثي������ٍر من مفرداتها وم�سطلحاته������ا: )ال�ّسعب يريد تغيير 

من يقرر, وجامعة ال������دول العربّية تجتمع, ولجنة  من يجتمع, ومجل�ض الأ الّنظام, ومجل�������ض الأ

تق�س������ي الحقائق, ولجنة مراقب������ة عربّية ودولّية, وتعدي������ل الد�ستور, واإلغ������اء حالة الطوارئ, 

 يدين, ويحتّج, ويعلن يقرر الوليات المتحدة تدين ت�سجب, وتقاطع, وت�سحب 
ّ
وروبي والتحاد الأ

من,  �سفيره������ا, وعقوبات اقت�سادّية, وحظر تجارّي معاقبة م�سوؤولين, وجل�سة مغلقة لمجل�ض الأ

من...(. من يعقد جل�سة مناق�سة علنّية, وبيان �سادر عن رئا�سة مجل�ض الأ ومجل�ض الأ

�ساهد عيان, واإطالق ر�سا�ض مبا�سر وحي, وتغطية ميدانّية, واإحراق موؤ�س�سات, واغتيال, 

, وقّنا�ض, والوليات المتحدة 
ّ
ورو�سيا وال�سين ت�ستخدمان حق النق�ض الفيتو, وم�سفى ميداني

تحب������ط, والّدول الغربّية تتقدم, و�سورية تدي������ن, وت�سجب, وقطع عالقات, ويتابع, وحرّية راأي, 

وا�ستفتاء على الد�ستور... 

ي حقائق,  أدّلة... لجنة تق�سّ �سيطن������ة, ودفاع مدني, وتاأهيل بنى تحتية, وعودة الحي������اة, وا

وت�سلي������ل فبركة, وتق�سي������م �سورية, وتفكيك, وتقطيع اأو�سال, ونق�������ض اأدوية, وغذاء, وانقطاع 
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الكهرباء, والدواء, والماء, ومعبر اآمن, وع������ودة لجئين, م�ساعدات اأممية, و�سالمة المدنيين, 

.
ّ
وتعاون تقني, وتجنيد, وانت�سال جثث, ومجهول الهوية, وهدنة, وممر اإن�ساني

�إ�سار�ت...

ع������دٌد كبيٌر من المفردات والم�سطلح������ات التي ا�ستُخِدمت في ه������ذه الحرب على �سورية, 

أ�سماء ومفردات قديمة ا�ستُخِدمت بع�سها بغير معناها ودللتها التي كانت عليها, وهذا  واإحياء ا

أُلحقت بها. �سّكل اعتداء على الّتراث والقيم و�سحن المفردات بدللت لي�ست منها لكّنها ا

 وغدت 
ّ
 ا�ستخدم مفرداٍت حملت المعنى الحقيقي

ّ
عالم الوطني أّن الإ  علين������ا اأن ن�سير اإلى ا

م�سطلح������ات تُتَ������داَول مثل: )قنوات �سفك ال������دم, والدول الوظيفّية, و�ساه������د زور, والّت�سليل, 

والفبركة, والّدعاء الكاذب...(. 

ولى مفردات مثل: )الخيانة الموؤامرة,  أ�سرنا �سابقاً ثّمة ثالث مراحل هي من ال�ّسنة الأ وكما ا

ياع والت�ستت, وحملت �سحنات �سلبية...(.  والدم, وتميزت بالق�سوة والعنف وال�سّ

�لثانيـــة م������ن )2012م( اإلى )2017م( تتمثل بظهور الم�سطلحات والفرز الحقيقي, والميل 

أينا مفردات وم�سطلحات دولّية اأكثر من المرحلة  نحو ال�ّسيا�سة اأكثر من ال�ّسابق ودخلتها كما را

ولى, وهي اأكثر هدوءاً من المرحلة ال�ّسابقة واأقّل عنفاً. الأ

�لمرحلة �لّثالثة من )�201م( �إلى... 

أي�ساً اأن تق�سم اإلى اأكثر من مرحلة ول�ّسيما م������ع الّتحرير والّن�سر, ومن ثم الو�سع  يمك������ن ا

 
ّ
 والقت�سادّي وما اأفرزه من مفردات وم�سطلحات, يُ�ساف اإلى ذلك الو�سع ال�سحي

ّ
الجتماعي

, وعم������ل الوليات المتحدة على فر�ض عقوبات ق�سرّية على �سورية. �ستجد المفردات 
ّ
العالمي

 والقت�سادي مثل: )تطوي������ر اإدارّي, ووزارة م�سالحة 
ّ
كثر تداولً ح�س������ب الو�سع الجتماعي الأ

فري������ق ديني �سبابي فريق تطوع������ي ب�سمة �سباب �سورية, القبي�سي������ات, وارتفاع �سعر ال�سرف, 

أ�سعار, وا�ستغالل احتكار, وفقدان مواد, وم�ساربة, و�سرافة تهريب عملة, ومكافحة  وارتف������اع ا

ف�س������اد, وا�ستغالل من�سب, وتوفي������ر مواد بطاقة ذكية, والوقاية م������ن كورونا, وتعقيم, وفقدان 

اأدوية, ولقاح م�ساد, وا�ستباه كورونا, وحظر, ومنع تجول, وتباعد اجتماعي مكاني, واإجراءات 

احترازّية تخ�سي�ض مبالغ...(.

أّنها اأ�سبحت اأكثر عمق������اً, وعاد الحديث عن البناء  ويالح������ظ بالن�سبة اإل������ى الم�سطلحات ا

ن�سان... الفكرّي وبناء الإ
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ويالحظ المتابع التاأثير الذي تركته الحرب على اللغة مثل:

)- ا�ستنفارك المفردات ال�ّسلبية واإعادة اإحيائها...

 
ّ
أّن ال�ستعمال الحياتي , وكما هو معروف ا

ّ
- دخل������ت مفردات جديدة اإلى ال�ستعمال اليومي

�سا�ض ببقاء المفردة اأو موتها.  هو الأ

- اللجوء اإلى الختزال حين �سماع انفجار مبا�سرة يقولون: هاون اخت�ساراً لجملة: �سقوط 

قذيفة هاون... 

- ابتكار م�سطلحات �سعبية مثل: قذيفة من عّنا اأي الجي�ض اأطلقها..., 

عدو اأي اأتت من الم�سلحين.

- وكذلك م�سطلح: �سهيد, واإرهاب, ولغم, ونفق(. 

 والم�سموع, 
ّ
عالم المرئي أّدى اإلى �ستات لغوّي واإهمال الف�سح������ى, ول�ّسيما في الإ ه������ذا كلّه ا

تية:  أي�ساً باأخطاء كثيرة مثل: )-ا�ستعمال الجملة الآ لكّن المكتوب حافظ على لغته ومع ذلك وقع ا

حررها وا�ستعاد مناطق الجي�ض يتقدم في حلب فال�سمير الهاء يحررها لمن يعود وكيف...؟

زمة  أو الأ زمة ف������ي �سورية ا - اإهم������ال عالمات الترقيم, وع������دم دقة الم�سطلحات مثل: الأ

ال�سورية, والتواجد الع�سكري بدلً من الوجود... 

- اإ�ساف������ة مفردة عربّية اإل������ى مفردة غير عربية, وهذا قديم لكن������ه عاد لال�ستخدام مثل: 

�ساروخ كورنيت, ور�سا�ض عوزي, وعربة همر اأمريكية...

أ�سلفنا وغدا ا�سم ال�ّس������الح معروفاً حتى لدى  - ح�س������ور المفردات الع�سكرّية بق������ّوة, كما ا

أ�سماء جديدة مثل: مدفع جهنم...  أي�ساً اختراع ا طفال. ا الأ

 ...
ّ
أم �سرقياً في ال�ستعمال اليومي أ�سماء ال�ّسالح غربياً كان ا - ومن ثمَّ يعني هذا ح�سور ا

, ومفّكر اإ�ستراتيجي, ونا�سط, وعائد اإلى ح�سن الوطن, 
ّ
ظهور ت�سميات مثل: محلل �سيا�سي

 متخ�س�ض في اّل�سوؤون... 
ّ
واإعالمي

أ�سم������اء مبدعة من الّتاريخ ول�سيما حين تقوم داع�ض وع�ساباتها بعمل اإجرامي  - ح�سور ا

ثار كما  مثل: تدمير تمثال اأبي تّمام والفراتي واأبي العالء المعّري, وكذلك تدمير المتاحف والآ

حدث اأي�ساً في المو�سل وتدمر واإدلب ومناطق كثيرة اجتاحتها داع�ض...

أ�سم������اء الجغرافيا ال�سورّية: مزارع وقرى وم������دن, وح�سورها بقوة والبحث عن  - ح�س������ور ا

أ�سمائها... معاني ا
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- العودة للبحث في جذر كثير من المفردات والم�سطلحات, مثل: �سورية, والح�سكة...(. 

در��سات �أخرى...

أ�سرنا �سابقاً اإلى الّندوة التي عقدتها الهيئة العاّمة ال�سورّية للكتاب حول واقع اللغة العربّية  ا

أبو فاعور, درا�سة  َمت كثير من الّدا�سات فيها, وكان للدكتورة منيرة ا في زمن على �سورية, وُقدِّ

بعنوان: لغتنا العربّية في زمن الحرب, ن�سرتها فيما بعد مجلة المعرفة ال�سورّية )العدد 656-

ايار 2018م(.

تي:  مظاهر تاأثير الحرب في اللغة تتلخ�ض بالآ
ّ
أبو فاعور اأن  ترى ا

1- تراجع اهتمام الجهات الّر�سمّية باللغة العربّية. 

2- توقف الموؤتمر ال�ّسنوي لمجمع اللغة العربّية بدم�سق. 

3- التقليل من الّنفقات على الّطباعة والن�سر. 

دبّية والثقافّية, التي كانت تُنّظم من الوزارات والجامعات والمراكز  4- غياب الم�سابقات الأ

الثقافّية.

5- الهتمام باللغة اأ�سبح �ساأناً ثانوياً, اإن لم يكن معدوماً في ظّل ال�ّسعي وراء لقمة العي�ض, 

.
ّ
 وحياتي

ّ
وتغليب ما هو يومي

ثار التي ل تم�ّض اللغة في جوهرها الداخلي, واإّنما حياتها ال�ستعمالّية, ثم تنتقل  ه������ذه الآ

الباحث������ة اإلى الحديث عّما تركته الحرب في مف������ردات اللغة والم�سطلحات, وهنا نتقاطع مع 

زمة, واإجها�ض مبادرة,  م������ا قّدمته تماماً وت�سيف من المفردات: )م�سالحة وطنّية, واحتواء الأ

رهاب, وحاجز طّيار, وال�سطفاف الّطائف������ي, وتفكيك قنبلة, وخطاب الكراهية,  واأر�سي������ة الإ

خ�سر, والمغرر بهم, وطلقة رو�سّية,  وعبوة نا�سفة, وال�سحن العطفي مناطق �ساخنة, والبا�ض الأ

زمة(.  وتّجار الأ

وت�سي������ف �سيوع بع�ض التراكيب اللغوية النبيلة مثل: )العودة اإلى ح�سن الوطن, وت�سبحون 

على وطن, ولّم ال�ّسمل, وارتقاء ال�سهيد بدلً من �سقط �سهيداً...(.

ومن الّدرا�سات المهمة جداً اأي�ساً ما قّدمه الدكتور محمد ر�سوان الّداية, ون�سر اأي�ساً في 

آثار الحرب في اللغة العربّية«, )المعرفة العدد 669–  مجلّة المعرفة, تحت عنوان: »�سور من ا

حزيران 2019م(.
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يّق������دم اأي�ساً في الّدرا�سة �سرداً كثير من المف������ردات والم�سطلحات التي تَُداَولت في هذه 

الح������رب وي�سعها �سم������ن حقول ا�ستعمالها مث������ل: )المفردات اليومّية, و�سي������وع الم�سطلحات 

أزم������ة ثقة, ومعاهدة �سداق������ة, وتحالفات جديدة, ووفد ر�سم������ي, ووفد معار�ض,  ال�سيا�سّي������ة: ا

وموؤتمر جنيف, وتقريب وجهات الّنظر, والهّوة الوا�سعة. 

ث������م يتناول الم�سطلحات الع�سكرّية مثل: )غطاء جوي, وطيارات م�سّيرة, وحرب ا�ستباقّية, 

أ�سلحة محّرمة دولّياً, ومنظومة رادارات...(.  والقّبة الحديدّية, والغازات ال�ّسامة, وا

نف المفردات والم�سطلح������ات التي ا�ستخدمت, منها على �سبيل  وف������ي منظومة الخبر ي�سّ

خبار, واأخبار مد�سو�سة(.  المثال: )اأخبار غير موؤّكدة, وعن ناطق ر�سمي, ور�سح من الأ

عالم المعادي, ومرا�سلون,  عالم الحيادي, والإ , والإ
ّ
عالم الوطني عالمي: )الإ في المجال الإ

خبار...(. وتحليل الأ

 )�سحيفة الثورة( كان له 
ّ
 ال�سورّي, ول�سّيما الورقي

ّ
عالم الوطني أّن الإ أ�سرنا اإلى ا وكّن������ا قد ا

ق�س������ب ال�ّسبق في ابت������كار م�سطلحات تّم التعامل معها فيما بع������د, وا�ستخدمت ب�سكل متكرر 

مثل: )قنوات �سفك الّدم ال�سورّي, والّدول الوظيفّية, والمملكة المجهرّية, واإعالم البترودولر, 

وممالك الّرمال(. 

أثر الحرب على �سورية, على اللغة العربّية, ما قّدمه  ومن الدرا�سات ال�سحفّية التي تابعت ا

زن, ون�س������ره موقع ر�سيف 22, وفي الّدرا�سة يرى نُِتُج كّل ح������رب اأو �سراع, �سيا�سياً  محم������د الأ

أو تمنحها معاني جديدة تعبر عن مجريات  كان اأم ع�سكري������اً, م�سطلحات اأم مفردات لغوي������ة, ا

ح������داث, لت�سبح جزءاً من الخطاب الجمع������ي في بلٍد ما. تجد هذه الكلمات طريقها لحقاً  الأ

دبية, ومجمل النتاج الثقافي المواكب لتلك المرحلة.  عمال الأ اإل������ى التغطيات ال�سحافية, والأ

خيرة على نطاٍق  مع التاأثير الم�ساعف لتداول تلك الم�سطلحات, وانت�سارها خالل ال�سنوات الأ

أو�س������ع عبر مواقع التوا�سل الجتماعي. وذلك ينطبق على ال�سراع ال�سوري المعقد منذ العام  ا

ق�ساء, والو�سم,  أبعاداً كثيرة, ل تخلو من التعميم, والإ أف������رز مفرداٍت تحمل ا )2011م(, �سراع ا

والق�سوة, والعجز, وال�سخرية التي تالم�ض المرارة. نحاول ر�سد اأكثرها تداولً, و�سرح دللتها, 

وارتباطها ب�سياٍق زمني معّين, انتهى, اأو ل يزال قائماً(. 

هذه الروؤية تتقاطع مع كّل ما �سبق وتّم الحديث عنه, من حيث ولدة المفردات والم�سطلحات, 

أو اختفائها بعد زمن.  و�سحنها بدللت جديدة, عودتها بعد اأن كانت قد اختفت, ا
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علمّية...  �لموؤ�س�سات �لثقافّية و�الإ

�سنح������اول في هذه الخطوط العري�سة اأن ن�سير اإلى ما قامت به الموؤ�س�سات المعنّية باللغة 

العربّية ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر...

علمّية... �لموؤ�س�سات �الإ

عالم ال�سورّي بموؤ�س�ساته الم�سموعة والمقروءة والمرئّية حرباً �سرو�ساً لمواجهة  خا�������ض الإ

 الذي مار�سته ومازالت اأكثر من )800( موؤ�س�سة اإعالمّية.
ّ
عالمي الت�سليل الإ

ورة نال   بال�سّ
ّ
������ورة, فالتلفاز المعني  اأن تكون اللغة ن�سيج المواجهة مع ال�سّ

ّ
وم������ن الطبيعي

الحيّز الكبير من المتابعة.

يوف وقد  أّن م�سطلحات كثيرة, ظهرت من خالل المذيعين وال�سّ ويمكن اأن ن�سير هنا اإلى ا

أّنه لم  أ�سرنا اإلى ذلك �سابقاً, وكانت اللغة العربّية الف�سيحة �سّيدة الموقف, لكن ذلك ل يعني ا ا

يوف كانوا  أّن معظم ال�سّ تق������ع اأخطاء وتح�سل تجاوزات لغوّية كثيرة, واإن كان المتابع يالحظ ا

خطاء, لكّن هذا يح�سب  أّنهم وقعوا بكثير من الأ يتحدث������ون العربّية الف�سيحة عل������ى الّرغم من ا

أّنهم لم يهجروا الف�سيحة. ا

خرى تلجاأ اإلى اللهجة العامّية, ول�ّسيما البرامج الخدمّية  على عك�ض ذلك كانت البرامج الأ

مر مختلفاً  أّما ال�سحف الورقّية فقد كان الأ ذاعة, ا مر نف�سه ين�سحب على الإ والترفيهّي������ة. والأ

أّن  أّي ماّدة بلهجة محلّية, ومن المعروف ا تمام������اً, فاللغة العربّية, هي �سيدة الموقف ولم تن�سر ا

خط������اء مع العتراف بوجودها, وقد  ح������ف الورقّية تُدقق ب�سكل �سليم, هذا يعني ندرة الأ ال�سّ

حافة الورقّي������ة اأن تبتكر مجموعًة من الم�سطلح������ات ال�سيا�سّية وت�سعها في  ا�ستطاع������ت ال�سّ

أ�سرنا اإلى بع�سها...  ال�ستخدام, ا

عالمّيةال�سورية المكتوبة, كما كانت في ال�ّسابق بقيت  م������ن هنا يمكن القول: اإّن الو�سائل الإ

مين على اللغة العربّية.  الحار�ض الأ

أّدت دوراً مهّماً جداً, ف������ي �سبط الم�سطلحات  ع������الم ال�سورية ا أّن و�سائل الإ ويج������ب التذكي������ر ا

خ������رون يعملون على �سّخها, وتجلّى ه������ذا من خالل تعريتها,  ال�سيا�سّي������ة والع�سكرّي������ة التي كان الآ

عالم المعادية, �سّخت  و�سائل الإ
ّ
والتنبيه اإلى مخاطرها, والتحذير من تداولها, ومن المعروف اأن 

اآلف المف������ردات والم�سطلحات الملغومة والمفخخ������ة, تناقلها بع�سهم عن �سوء النّية, اأو ح�سنها, 

عالم على الّت�س������دي لها بحزم وقوة, ول�ّسيما الم�سطلحات  لك������ن ذلك كان خطاأ ج�سيماً, عمل الإ
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التي كان يراد منها تكري�ض الّتق�سيم الجغرافّي ل�سورية مثل: )حلب ال�سرقّية, وحلب الغربّية, ودرعا 

ثنيات بدلً من  الجنوبّي������ة, ودرعا البلد, ودرعا المحّطة, و�سرقّي الفرات(, وكذلك الحديث بلغة الأ

أد  عالم ال�سورّي بقّوة, وقد تم وا الحديث عن ال�ّسعب ال�سورّي الواحد الموّحد, هذا كلّه ت�سّدى له الإ

هذه الم�سطلحات, ولم تجد طريقها اإلى الّتداول في المجتمع ال�سورّي, وهذا هو المطلوب. 

وهنا ن�سير اإلى �سرورة �سبط الم�سطلحات وتوحيدها في اّلنواحي كلّها, وعن اأهمية هذا 

ال�سبط والتوحيد يتحدث الدكتور ب�سام اأحمد العلي في كتابه )توحيد الم�سطلح( ال�سادر عن 

الهيئة العاّمة ال�سورّية للكتاب �سمن �سل�سلة ق�سايا لغوية )2020م(, اإذ يقول: 

»هذا الهتمام الملحوظ - توحيد الم�سطلح – قّيم مادام توحيد الم�سطلحات هو الّناتج 

ّمة, يعني  ّمة, واإّن توحيد الأ
ّنه يرتبط بوحدة الأ النهائ������ي لعملية و�سعه, وق�سية اإ�ستراتيجّية, لأ

ّمة, اإّنها عالقة جدلّية 
أي�ساً, وتوحيد الم�سطلحات خطوة نحو توحيد الأ توحيد م�سطلحاتها, ا

�سباب كثيرة ومتنوعة... )23(«. تكاملّية, وا�سحة, وهو �سرورة ملّحة لأ

ثر الّنف�س������ي الذي يتركه  أّنه )ب�ّسام( ق������د توّقف عند الأ أي�ساً اأن ن�سير اإل������ى ا وم������ن المّنا�س������ب ا

الم�سطل������ح لدى المتلق������ي, وقّدم اأمثلًة على ذلك من خالل بع�������ض الم�سطلحات مثل: ال�ّسرطان, 

وبع�ض الم�سطلحات تنحرف نحو معنى اجتماعّي اآخر يدّل على �سحنة من القيم اّل�سالبة عند من 

يدز, فهو م�سطلح علمّي ولكّنه يحمل عند م�ستمعه في مجتمعنا معانَي اأخرى. ي�سمعها, مثل: الإ

نطاكي, قد  �ستاذ محمد الأ ه������ذه ال�ّسحنات النف�سّية التي يقف عنده������ا ب�ّسام العلي, كان الأ

أّن اللغة لدى العاّمة تعني ح�سور ال�سيء  أ�س������ار اإليها في كتابه )الوجيز في فقه اللغة( اإذ يرى ا ا

مبا�سرة, لذا يقولون في حلب على �سبيل المثال: )هداك المر�ض, عن اّل�سرطان, وعينه كريمة, 

ذى(. عّمن يمكن اأن ي�سيب بالأ

أي�ساً يتقاطع م������ع فكرة عنف اللغة التي تناولها لو�سركل ف������ي كتابه عنف اللّغة وقد  ه������ذا ا

أ�سرنا اإليه اأكثر من مّرة. ا

وز�رة �لثقافة �لهيئة �لعاّمة للكتاب 

أم������ا في موؤ�س�سات وزارة الّثقافة يمكن التوقف عند ما قدمته الهيئة العاّمة للكتاب, خالل  ا

هذه المرحلة اإذ نّفذت العديد من الفعالّيات مثل: 

- عق������د ندوات لمناق�سة واقع اللغة العربّية ف������ي الحرب, واإعالن م�سابقات حفظ اّل�سعر, 

واإعالن جوائز الّدولة في الّرواية وال�سعر وغيرها من الفنون ومعروف ما لل�سعر من قدرة على 

تجديد اللغة وحفظها... 
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أثْرت اللغ������َة العربّيَة, بالمئات م������ن الكتب المترجمة,  أي�س������اً من خالل الّترجم������ة التي ا - ا

وروايات, ودرا�سات, وعلوم, وفنون, و�سعر, ونقد, فل�سفة...

كبر للقارئ  - الّتاألي������ف واّلن�س������ر هنا يبدو الدور المهّم ج������ّداً, اإذ �سكلّت الهيئة الراف������د الأ

أّنها خالل عام )2019م( اأ�سدرت اأكثر من )280( كتاباً غير الّدوريات.  ويُ�سّجل ا

- اإ�سدار �سل�سلة ق�سايا لغوية, فثمة اإ�سدارات مهّمة �سمنها... 

 ...
ّ
 والعالمي

ّ
- ثمرات العقول وهي مختارات من روائع الفكر القديم والحديث العربي

- اللجنة الفرعّية للتمكين للغة العربيّة في الهيئة... 

خرى لوزارات الّتربية  أّما في الموؤ�س�سات الأ عالم, ا هذا في موؤ�س�س������ات وزارتي اّلثقافة والإ

والّتعليم وغيرهما, فهذا يحتاج اإلى وقفة مطّولة يقّدمها من يعمل �سمن موؤ�س�ساتها... 

أّم������ا اللجان الفرعيّة للتمكين للغة العرّبية فعلى �سبيل المثال: يبدو دورها غائباً في وزارة  ا

عالم اأعني الموؤ�س�سات والواجب يقت�سي اأن يكون الّدور فاعاًل وحا�سراً.  الإ

من خالل البيانات التي كانت ت�سدر ُفي�سّجل لها الّنجاح 
ُ
أّما اللغة الدبلوما�سّية والع�سكرّية  ا

الكبير في الحفاظ على رونق اللغة... 

فراد اإلى �سّف ال�سّباط, اإلى اأعلى الّرتب  ومن كان يتابع اللقاءات مع اأبطال جي�سنا من الأ

الع�سكرّي������ة يالحظ اإ�سرار المقاتلين على الحدي������ث باللغة العربّية الف�سيحة بغ�ّض الّنظر عن 

بع�ض الهفوات اّل�سريعة...

عجاب. ولكّن هذه الّطالقة باللغة ت�ستحّق اّلتقدير والإ
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لغوّية, 2018م.

دارة والقت�ساد والع�سكرّية(, مجم������ع اللّغة العربّية  )5(- معج������م الكلم������ات الم�سطلحّية في ل�سان الع������رب )الإ

بدم�سق, 2014م.

)6(- معج������م العبارات ال�سطالحي في اللغة العربية المعا�سرة, د. ممدوح خ�سارة ود.لبانة م�سوح, ود. مروان 

المحا�سني, الهيئة العامة ال�سورية للكتاب, دم�سق, 2021م.

)7(- اأعداد متفرقة من مجلة المعرفة ال�سورية.

)8(- ا�ستمارة خا�سة لجمع مفردات ا�ستخدمت في الحرب, ُعِمَل عليها من الجغرافيا ال�سورية كلّها.
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ها تحت����اج �إلى كت����اٍب مو�سوعي  دت �لجو�ئ����ز ف����ي ع�سرن����ا �لذي نعي�س����ه، �إلى درج����ة �أنَّ تع����دَّ

و�س����كار، �أو �ل�سحافة كجائزة  حاط����ة به����ا ب�سكٍل �سامل، منها ما يخ�����صُّ �ل�سينما كجائزة �لأ للإ

طلق  بوليت����زر، �أو �لريا�س����ة كجائزة �أف�سل �للعبي����ن في �لعالم، ولكنَّ �أكثره����ا �سهرًة على �لإ

ه����ي جائزة نوبل �لتي بد�أت عام )1901م( بناًء على و�سية �لعالم �ل�سويدي �لكيميائي �لثري: 

»�ألفريد نوبل«. 

ال�سيرة الذاتية لنوبل

ألفرد برنهارد نوب������ل ALFRED BERNHARD NOBEL« في العا�سمة ال�سويدية  ُوِل������َد »ا

أبوه اإيمانويل من  ر ا �ستوكهول������م بتاريخ )10/21/ 1833م(، و�سقَّ طريقه مهند�ساً ع�سكرياً، يتحدَّ

ألفرد في �سناعة  أ ا أ�سرٍة فقيرٍة من الفالحين، وفي عام )1842( انتقلوا اإلى رو�سيا، وهناك بدا ا

ر�سية والبحرية التي كان يمدُّ بها الحكومة الرو�سية. لغام الأ الأ

ألف������رد نوبل تعليمه في المن������زل على يد مدر�سين خ�سو�سيي������ن، مثله في ذلك مثل  ������ى ا تلقَّ

اأخوي������ه روبرت ولودفينغ. وعندما بلغ مرحلة ال�سباب، اأم�سى نحو العام في الوليات المتحدة 

أ  أريك�س������ون«، وعندما عاد اإلى اأوروبا بدا مريكي������ة دار�ساً على يد المهند�س ال�سويدي »جون ا الأ

اأبحاث������ه، و�سرعان ما لمع ا�سمه بين المخترعين، كم������ا كان له ن�سيٌب في موؤ�س�سة النفط التي 

ألفريد  أ�س�س ا آب������ار النفط في باكو جنوبي رو�سيا. ثم ا كان يمتلكه������ا اأخواه، وهما اللذان افتتحا ا

نبيل تللو

اآفاق المعرفة

يف بالط نوبل
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جراء  نوبل مع والده الذي عاد اإلى ال�سويد ور�سة �سغيرة في مدينة هيلنبرغ قرب �ستوكهولم لإ

نتاج »النيتروغلي�سرين«, وه������و �سائٌل زيتي ي�ستخدم في التفجير, واكت�سف طريقة  البحوث, ولإ

فريدة لتفجير تلك المادة, وح�سل لهذا الغر�ض على براءة اختراٍع حكومية. وبينما كان الثنان 

خ  في الور�سة, حدث انفجاٌر في النيتروغلي�سرين اأدى اإلى تدمير الور�سة, ما اأدى اإلى مقتل الأ

ب  أُ�سيب الأ أ�سخا�ضٍ اآخرين, وبعد م�سي �سه������ٍر على ذلك الحادث, ا أربعة ا لفريد وا �سغ������ر لأ الأ

بال�سلل وظلَّ عاجزاً بقية حياته.

أن�س������اأ م�سانع جديدة في كلٍّ  ألفريد نوبل نف�سه بعد تل������ك الحادثة يعمل بمفرده, وا وج������د ا

نَّ النيتروغلي�سرين ظلَّ �سديد الخط������ورة, ول �سيما اإذا لم يُعامل 
أ ألماني������ا, غير ا م������ن النرويج وا

�سغر هي الوحيدة من نوعها, فقد انفجر  بعناي������ة, ولم تكن الحادثة التي اأودت بحياة اأخيه الأ

أ�ستراليا, كما انفجرت �سفينة بالقرب  ألمانيا و�سان فران�سي�سك������و ونيويورك وا م�سن������ع نوبل في ا

نَّ ال�سويد 
أ من �سواح������ل بنما, لذلك منعت بلجيكا وفرن�سا �سناعة النيتروغلي�سرين لديها, كما ا

حظرت نقله, وفر�ست بريطانيا قيوداً �سديدة في ا�ستخدامه.

ن نوبل في ع������ام )1867م( من اإيجاد حلٍّ للم�سكل������ة, فالنيتروغلي�سرين �سائٌل  اأخي������راً, تمكَّ

مكان تخزينه ونقله  �سعي������ف الثبات اإلى درجة كبي������رة, وباإ�سافة مواد ما�سة اإليه ي�سب������ح بالإ

ٍر خا�ض, وقد اأطلق على هذا  باأمان, وي�سبح تفجيره بتلك الحالة اأمراً يقت�سي ا�ستخدام مفجِّ

ال�س������كل الجديد من النيتروغلي�سرين ا�سم: »ديناميت«, واأ�سبح ال�سم ال�سائع له »م�سحوق اأمان 

نوبل«. ثم اخت������رع »الجيالتين النا�سف«, ومن ثم »البالي�ستي������ت« اأو م�سحوق النيتروغلي�سيرين 

عديم الدخان, و�سرعان ما اأخذت معظم الدول في ا�ستخدامه باروداً.

ابتداًء من ذلك الوقت, اأخذت م�سانع نوبل تنمو نمواً �سريعاً, حتى اأ�سبحت له حين وفاته 

ر ب�خم�سٍة و�ستين األف طنٍّ من البارود والمواد  مئة م�سنٍع في مختلف اأنحاء العالم تُنتج ما يقدَّ

رة, وهي المواد التي �ساعدته على جني ثروٍة طائلة, ولكنِّ هذه الثروة قد جعلت طبيعته  المتفجِّ

اأقرب اإلى الت�ساوؤم, اإذ كان يدرك تماماً مدى خطورة اختراعاته في اأيدي ال�سلطات الع�سكرية, 

وروبيون يقفون على اأهبة ال�ستعداد للقيام بعمليات  أنَّها قد اأتت في وقٍت كان فيه الأ ول �سيما ا

قتٍل وتدمير �سمن م�سروعاتهم ال�ستعمارية.

�سافة اإلى ما كان يتمتع به من  كان نوب������ل يجيد لغاٍت عدة, ف�ساًل عن لغته ال�سويدية, وبالإ

ثروٍة طائلة, فقد كان مواطناً ممتازاً يكثر من ال�سفر اإلى الخارج لمالحقة اأعماله في مختلف 

عه على تخ�سي�ض ريع ثروته  مر الذي �سجَّ البلدان, ولكنَّه ظلَّ اأعزباً وحيداً ومن دون وارث, الأ

ع �سنوياً با�سمه. لخم�ض جوائز توزَّ
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ق ما كان  ألفرد نوبل في �سان ريمو باإيطاليا بتاري������خ )1896/12/10( دون اأن يُحقِّ  ا
َ
������ي توفِّ

أنه حاول تحقيق ذلك بعد موته للمتطلعين اإلى  ي�سب������و اإليه من الطماأنينة و�سالم النف�������ض, اإل ا

ال�ُمثل العليا, ويبدو ذلك وا�سحاً من خالل ما ورد في:

و�سية نوبل:

كتب نوبل و�سيته في باري�ض بتاريخ )1896/11/27(, 

وُفتح������ت في �ستوكهولم ف������ي )1896/12/30(, اأي بعد 

ع فوائد اأمواله  وفات������ه بع�سرين يوماً, وجاء فيه������ا اأن توزَّ

ولئك الذي������ن قدموا خدمات  ب�سكل جوائ������ز مت�ساوية لأ

ن�سانية في حق������ول الفيزياء والكيمياء والطب  جليلة لالإ

برز  نجاز الأ أ الإ ع�ساء(, وفقاً لمبدا )اأو علم وظائ������ف الأ

نجازات, اإل اإذا  أثناء العام ال�سابق ولي�ض لمجمل الإ في ا

ظهر فيما بعد اأهمية اكت�ساٍف ما في �سنٍة �سابقة ولي�ض 

ح حاماًل للقيم المثالية من  أ اأن يكون المر�سَّ دب, وتُمنح وفقاً لمبدا في ال�سنة ال�سابقة فح�سب, والأ

مكان اأن يت�سارك بهذه الجوائز �سخ�سان  دبية الكاملة ولي�ض لكتاٍب واحد , وبالإ خ������الل اأعماله الأ

أو ثالث������ة, ويتقا�سم الفائزون المبل������غ المالي, ول ي�سترط اأن يكون التوزي������ع بالت�ساوي بينهم, اأما  ا

أ�سهمت اأعماله في تح�سين العالقات بين الب�سر,  جائ������زة نوبل لل�سالم, فاإنها تذهب اإل������ى �سخ�ضٍ ا

خ������وة والمحبة بينهم, ونزع فتيل الحروب وتخفي�������ض عديد الجيو�ض والحدِّ من  ون�س������ر مبادئ الأ

مكان -طبقاً للو�سية- اأن تمنح لمنظمة  �سهام في تنظيم موؤتمرات ال�سالم, وبالإ �سباق الت�سلح, والإ

اأو معهد ولي�ض ل�سخ�ضٍ فح�سب, وتمنح كّل الجوائز, دون النظر اإلى الِعرق واللون والجن�ض.

نَّ هذه الحق������ول المعرفية ل تتطابق مع م�سيرة نوب������ل نف�سه خالل حياته 
أ وم������ن الوا�س������ح ا

أوا فيها تبديداً لثروته, في حين  تها؛ ورا حَّ كوا في �سِ أثار معار�سة اأخوته الذين �سكَّ المهنية, ما ا

نَّ جائزة ال�سالم 
أ انتق������دت مجموعات �سويدية محافظة التجاه العالم������ي للجائزة, ف�ساًل عن ا

تبتع������د عن توجهه العلمي, ما ي�سير اإل������ى توقه ل�ستخدام مخترعاته في ميادين ال�سلم فح�سب 

ولي�������ض ف������ي حقول القتل والدمار, وهو القائل »اإنَّ العلم ق������وة ل نهاية لفعاليتها, هو قوةٌ خيِّرة 

�سرار«, وي�سير هذا  هت نفو�سهم للخير, وهو �سالٌح فتَّاك اإذا و�سل اإلى يد الأ في اأيدي من توجَّ

القول اإلى ندمه ال�سديد لختراعه الديناميت الذي ا�ستخدم في ال�سلم والحرب.

أكاديمية العل������وم ال�سويدية الملكية« في �ستوكهولم, على  د نوبل في و�سيته اأن تقوم »ا وح������دَّ

أكثر المحافل العلمي������ة وثوقاً, بتحديد م�ستحقي الجائزة في الفيزياء  أنَّها واحدة من ا ح�س������اب ا
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والكيمياء, وتولَّت منذ عام )1968م( تحديد الفائز بجائزة القت�ساد, ويتولَّى معهد »كارولين�سكا 

د  بحاث الفيزيولوجية والطبي������ة« في �ستوكهولم تحديد ا�سم الفائز في جائزة الطب, وتحدَّ لالأ

دب. أكاديمية ال�سويد« في �ستوكهولم ا�سم الفائز بجائزة نوبل لالأ »ا

مة  أم������ا م�سوؤولية اعتماد الفائز بجائزة نوب������ل لل�سالم, فهي من اخت�سا�ض: »مجل�ض نواب الأ ا

أ�سخا�ض لختيار بطل ال�سالم  نة من خم�سة ا النرويجي«الذي ينتخب »لجنة نوبل النرويجية« المكوَّ

�ست في وقٍت كان التح������اد بين ال�سويد والنرويج ما يزال  ُ�سِّ
أ العالم������ي, اإذ اإنَّ الجائ������زة كانت قد ا

أ�سماء الفائزين  عالن عن ا أو�سلو ب�سكٍل متزامن مع الإ عالن عن الفائز بها في ا قائماً, ويجري الإ

خرى في �ستوكهولم. أو�سلو اأي�ساً في وقٍت متزامن مع ت�سليم الجوائز الأ خرين, وتُ�َسلَّم في ا الآ

ف������ي عام )1968م( اأ�سيفت جائزة لالقت�س������اد بمبادرٍة ودعٍم وهبٍة من الم�سرف المركزي 

 على اإن�سائه, ومنحت اأول جائزة عام )1969م(.
ٍ
ال�سويدي بمنا�سبة مرور ثالثمئة عام

تدار الجائزة من »موؤ�س�سة نوب������ل«, واأ�سدرت الحكومة ال�سويدية اللوائح القانونية الالزمة 

لقيام القائمين على الجائزة بمهامهم, لتنطلق الجائزة بدورٍة �سنوية منذ عام )1901م( وحتى 

به العالم ب�سغٍف  ول موعداً �سنوياً مهم������اً يترقَّ ن, واأ�سب������ح ي������وم العا�سر من �سهر ت�سري������ن الأ الآ

لمعرف������ة الفائزين في مختلف فروع الجائزة, الت������ي واكبت على مدى عمرها عن قرٍب دقائق 

البحث العلمي وتفا�سيل اإ�سهامات العلماء.

�سافة اإلى القيمة المادية الكبيرة للجائزة, التي تبلغ نحو مليون دولر اأمريكي, ويُمنح  وبالإ

ى اإلى  دَّ
أ أي�ساً �سهادة وميدالية ذهبية ولوحة فنية,فال�سهرة وال�سيت العالميان للفائزين, ا الفائز ا

نجازات بمختلف  ت�ساب������ق الجامعات ومراكز البحث العلمي نحو توظيفهم لتحقيق مزيٍد من الإ

حقول المعرفة والعلوم...

اآلية منح الجوائز

�ض لكل جائزة لجنة موؤلفة من خم�سة اأع�ساء �سويديين, وكل لجنة ت�ست�سير عدداً من  ُخ�سِّ

أ�ساتذة  أكاديمية العلوم في �ستوكهولم وا ع�ساء ا �سافة اإلى ا�ست�سارتها لأ الجامعيين في العالم بالإ

أنها تتلقى التر�سيحات وتُِعدُّ  الجامع������ات ال�سويدية والحا�سلين القدامى على جائزة نوبل, كما ا

ن:  ملفات التر�سيح المتعلِّقة بالجوائز العلمية, وتت�سمَّ

أ�سماء العلميين المقترحين. أو ا - ا�سم ا

- النتائج التي ت�سّوغ هذا الختيار.

- نبذة عن الن�ساط العلمي للمر�سح.

- ن�سخ عن من�سوراته العلمية.



�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 ��1

في بالط نوبل

أيلول, وتتخذ الجه������ة �ساحبة القرار )المذكورة �سابقاً(  ترف������ع اللجنة مقترحاتها في �سهر ا

قراره������ا بع������د المناق�سة والت�سويت في جل�س������ٍة �سرية. ل تقت�سر المناق�س������ة على قيمة العمل 

ن�سانية, وتعلن  العلمي������ة فح�س������ب, واإنما يجب الحكم على م������ا يقدمه من خدماٍت وفوائ������د لالإ

ول, وتُوّزع الجوائز ي������وم )12/10( من كلِّ  أ�سم������اء الفائزين ف������ي العا�سر من �سهر ت�سري������ن الأ ا

ع������ام )ي������وم وفاة نوبل(, ويُّع������دُّ هذا اليوم عيداً وعطل������ة ر�سمية في ال�سويد, وتُ������وّزع في حفٍل 

�سرة المالكة واأع�ساء الحكومة ورجال ال�سلك الدبلوما�سي واأع�ساء  ر�سم������ي يح�سره الملك والأ

ن  عالن عن الفائزي������ن كان يتم دفعًة واحدة, اأما الآ نَّ الإ
أ عالمي������ون. يُ�سار اإلى ا كاديمي������ة والإ الأ

عالن عن الفائز بجائزة الطب يجري في يوم )10/10(, ويُعلَن عن بقية الفائزين في  ف������اإنَّ الإ

يام التالية. الأ

بالغ عن الفوز بالجائ������زة, فقد درجت لجنة »جائزة نوبل« على اأن تِزفَّ الخبر  آلية الإ أم������ا ا ا

أو�سل������و, قبل وقٍت ق�سير من توزيع الخبر  أو ا ال�سعي������د للفائز عن طريق الهاتف من �ستوكهولم ا

عالم عب������ر موؤتمٍر �سحفي, وقد يكون هذا الت�سال في منت�سف الليل اإذا كان  عل������ى و�سائل الإ

طل�سي, وهو غالباً كذلك كما �سنرى بعد �سطور,  الفائز يعي�ض على ال�ساحل الغربي للمحيط الأ

������ا ل ي�سعر بالنزعاج اإذا رنَّ هاتفه بعد منت�سف الليل, ففي هذا الوقت ل يبلِّغ هاتف  وم������ن منَّ

أبواب التاريخ  نَّ هاتف لجنة جائزة نوبل يفتح ا
أ منت�سف الليل -غالباً- اإل خبراً غير �سار, غير ا

مر مختلٌف تماماً هنا. على م�سراعيه اأمام الفائز بالجائزة, فالأ

داب عام  أُبلغ بف������وزه بجائزة نوبل لالآ وق������د عبَّر الروائي التركي »اأورهان باموك«, الذي ا

)2005م( عندم������ا كان ف������ي نيوي������ورك, عن موقفه من رني������ن الهاتف المثي������ر للقلق, بقوله: 

)وهرول������ت اإلى �سماعة الهاتف خائفاً, وقلت في نف�سي: َمْن ذاك الذي يطلبني بعد منت�سف 

مر نف�سه مع الخبير القت�سادي الهندي: »اأمارتيا �سين« الفائز بجائزة نوبل  الليل(. وحدث الأ

نَّ محدثَّه 
أ أنَّه �سرعان ما تبيَّن ا نَّ �سوءاً قد وقع, غير ا

أ لالقت�س������اد عام )1998م(, اإذ اإنَّه ظ������نَّ ا

يبلغ������ه بفوزه بجائزة نوبل لالقت�س������اد. ويقول العالم: »مارتن �سالفي« الفائز بجائزة نوبل في 

الكيمي������اء عام )2008م(, بع������د امتناعه عن الرد على هاتف منت�سف الليل: )وا�ستيقظت في 

لة تعلمني باأنني  تمام ال�ساع������ة ال�ساد�سة وع�سر دقائق, وا�ستمعت اإلى مكالم������ة هاتفية م�سجَّ

بالغ  فزت بجائزة نوبل, واأبديت انزعاجي من هذا الذي اختار هذا التوقيت غير الالئق لالإ

عن جوائزه(.
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مالمح من جائزة نوبل

يِّ فرٍع من فروعها في �سنٍة من ال�سنوات لعدم وجود 
م������كان اأن تُحج������ب الجائزة في اأ - بالإ

َمْن ي�ستحّقها, كما حدث في عام )1921م( بالن�سبة اإلى جائزة نوبل في الطب, وكما حدث في 

عام )1924م( بالن�سبة اإلى جائزة نوبل في الكيمياء, على �سبيل المثال ل الح�سر.

حياء فح�س������ب, ولم ي�سّذ عن  �سخا�ض الأ - وق������د ا�ستق������رَّ الراأي على اأن تمنح الجائ������زة لالأ

دب لل�ساعر  ولى في عام )1931م( عندما منحت جائزة الأ ه������ذه القاعدة اإل في جائزتي������ن, الأ

ال�سويدي »اإريك اإك�سل كارلفلدت« عن �سعره الغنائي بعد وفاته في العام نف�سه, والثانية في عام 

مم المتحدة ال�سويدي »داغ همر�سولد«  مين العام لالأ )1961م( عندما منحت جائزة ال�سالم ل�الأ

لجهوده في تحقيق ال�سالم في الكونغو, ولكنه ق�سى في حادث طائرة في العام نف�سه.

ح عالم  أكثر م������ن �سنة, فقد ُر�سِّ ر تر�سيح العاِلم ا - وم������ن الماألوف في جائ������زة نوبل اأن يتكرَّ

د  ول مرة ف������ي العام )1905م(, وا�ستم������رَّ تر�سيحه يَُجدَّ لماني »فالت������ر نَْرنَ�ْست« لأ الكيمي������اء الأ

بانتظام اإلى اأن نال الجائزة في العام )1920م( لكت�سافاته المتعلِّقة بالمتغيرات الحرارية في 

حوا بين عامي )1901�� 1927م( بنحو  ر عدد الفيزيائيين الذين ُر�سِّ التفاعالت الكيميائية. ويَُقدَّ

)150( فيزيائياً, وعدد الكيميائيين نحو )170( كيميائياً, وهذا على �سبيل المثال فح�سب.

مريكي »فران�سي�ض بيتون رو�ض« الذي نال جائزة نوبل  - كان اأكبر من ُمِنَح الجائزة عمراً الأ

في الطب ع������ام )1966م( لكت�سافه فيرو�ساً م�سبَّباً لل�سرطان, والنم�ساوي »كارول فون فرن�ض« 

ال������ذي نال جائزة الطب عام )1973م( لدرا�ساته في �سل������وك الحيوانات, وكان عمر كلٍّ منهما 

مريك������ي »ريموند ديفي�ض« الذي بلغ الثامنة  كبر �سّناً منهما هو الأ حي������ن المنح )87( عاماً. والأ

والثمانين عاماً عند ح�سوله على جائزة الفيزياء عام )2002م( )بالم�ساركة(.

نكليزي ال�سير »ولي������م لورن�ض براغ« ال������ذي تقا�سم وهو في  �سغ������ر عمراً فه������و الإ أم������ا الأ - ا

الخام�سة والع�سرين من عمره جائزة الفيزياء مع والده ال�سير »وليم هنري« في عام )1915م(, 

�سغر منه ه������ي الباك�ستانية:  �سع������ة ال�سينية في درا�سة البني������ة البلورية. والأ ل�ستخدامهم������ا الأ

»م������الل يو�ساري« التي كانت في ال�سابعة ع�سرة عاماً عندما نالت جائزة ال�سالم عام )2014م( 

أة. )بالم�ساركة( لن�ساطها في مجال حقوق المرا

ر منح الجائزة ل�سخ�ضٍ واحٍد, فقد نالت الفرن�سية »ماري كوري«  - ومن الممكن اأن يتك������رَّ

جائ������زة الفيزي������اء ع������ام )1903م(, م�ساركًة مع زوجها بيي������ر كوري واأنطوان هن������ري بيكويريل 

�سعاع������ي ودرا�سة اليورانيوم, ثم منحت بمفرده������ا جائزة الكيمياء عام  لكت�سافه������م الن�ساط الإ

مريكي »ج������ون باردين« مع اثنين  )1911م(, لكت�سافه������ا الراديوم والبولوني������وم. كما تقا�سم الأ

اآخرين جائ������زة الفيزياء عام )1956م( لختراعهم الترانز�ست������ور, وتقا�سم الجائزة نف�سها عام 
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مريكي »لينا�ض بولنغ«  بحاثهم في التو�سيل الفائق. اأما العالم الأ )1972م( م������ع اثنين اآخرين لأ

عماله في القوى التي تعمل على تما�سك المادة, وفي  فقد نال عام )1954م( جائزة الكيمياء لأ

�سلحة الذرية. عام )1962م( نال جائزة نوبل لل�سالم لجهوده في منع الأ

حمر الدولية جائزة نوبل لل�سالم  وعل������ى نطاق الموؤ�س�سات, فقد ُمِنَحت منظمة ال�سليب الأ

�سية  ن�سانية. كما منحت مفوَّ عماله������ا الإ ثالث م������رات: في اأعوام )1917, و1944, و1963( لأ

مم المتحدة ل�س������وؤون الالجئين جائزة ال�سالم مرتين في عامي )1954, و1981(, لجهودها  الأ

الحثيثة في م�ساعدة الالجئين حول العالم.

يرلندي  أدباء ت�سلمها, وهم: الأ وطوال عمر الجائزة البالغ مئة وع�سرين عاماً, رف�ض ثالثة ا

»برن������ارد �سو« عام )1925م(, وال�سوفييتي »بوري�ض با�سترناك« عام )1958م(, والفرن�سي »جان 

أ�سباب الرف�ض. أ�سبابه المختلفة عن ا بول �سارتر« عام )1964م(, ولكلٍّ منهم ا

لمان ا�ست������الم الجائزة بتوجيٍه م������ن زعيمهم هتلر, وهم:  كم������ا رف�ض ثالث������ة من العلماء الأ

»ريت�سارد كون« جائزة الكيمياء )1938م(, و»جيرهارد دوماك« جائزة الطب )1939م(, و»اأدولف 

بوتينانت« جائزة الكيمياء )1939م(.

كبر من جوائز نوبل في  وروبيين قد نالوا الن�سيب الأ مريكيين والأ نَّ الأ
أ - وم������ن المالحظ ا

نَّ هذا ل يعني اأن تحرم منها 
أ أنَّنا ل ننكر التقدم العلمي في هذه الدول, اإل ا كلِّ فروعها, ومع ا

بقية دول العالم, فالجائزة لم ت�سل اإلى العديد منها, ومنها دوٌل لها باٌع طويل في ميدان العلم 

أ  والتقني������ة ال�سين مثاًل, الت������ي لم ينل علماوؤها �سوى ثماني جوائز, وال�سين بلٌد يحاول اأن يتبوا

نَّ 
أ مريكية عن هذا المرك������ز, وهذا ما ي�سير اإلى ا �س������دارة العال������م واإزاحة الوليات المتحدة الأ

ل في منحها. ال�سيا�سة قد تتدخَّ

وللتاأكيد اأن الجائزة ل������م تمنح –اأحياناً- لمن ي�ستحقها فعاًل, وُمِنحت -في اأحياٍن اأخرى- 

لمن ل ي�ستحقها, فجائزة ال�سالم لم تمنح لمن نادى با�ستقالل الهند �سلماً »المهاتما غاندي«, 

أوباما, الذي اأطلق الوعود تلو الوعود  مريكي باراك ا ف������ي حين ذهبت عام )2009م( للرئي�ض الأ

ٍ مع )اإ�سرائيل( �سترى النور قبل انتهاء 
 و�سالم

ٍ
ب������اأن دولًة فل�سطيني������ة تعي�ض جنباً اإلى جنٍب بوئام

ق منها �سيئاً. وليته, لم يتحقَّ

- بل������غ ع������دد الفائزين بجوائز نوبل حت������ى عام )2019م( نح������و )850( �سخ�ساً, منهم نحو 

أة, و�سبعٍة وع�سرين موؤ�س�سة وهيئة دولية. خم�سين امرا

دب  - وللع������رب ن�سي������ٌب �سئيٌل جداً من جوائ������ز نوبل, واقت�سر على جائ������زٍة وحيدٍة في الأ

للروائ������ي الم�سري ال�سهير نجيب محفوظ عام )1988م(, وجائ������زٍة وحيدٍة اأي�ساً في الكيمياء 

أكثر منه م�سري. نَّه اأمريكي ا للعال������م الم�سري اأحمد زويل عام )1999م(, وقد ح�سل عليها لأ
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نَّ للعرب ن�سيباً اأوفر ف������ي جائزة ال�سالم, فقد نالها ع������ام )1978م( الرئي�ض الم�سري 
أ غي������ر ا

�سرائيلي( مناحيم بيغن؛ بعد توقيعهما  أنور ال�سادات منا�سفًة مع رئي�ض وزراء الكيان )الإ الراحل ا

اتفاقية كامب ديفيد لل�سالم, كما ت�سارك الرئي�ض الفل�سطيني يا�سر عرفات ورئي�سا وزراء العدو 

�سرائيل������ي( �سمعون بيريز واإ�سحاق رابين جائزة ال�سالم عام )1994م( بعد توقيعهم اتفاقية  )الإ

و�س������ط. ونالها عام  ق������ا ال�سالم في ال�سرق الأ نَّ جائزتي ال�سالم لم تحقِّ
أ أو�سل������و, ونوؤك������د هن������ا ا ا

)2005م( الم�سري محمد البرادعي منا�سفًة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بو�سفه مديراً 

عاماً له������ا, ونالتها ال�سحفية اليمنية توكُّل كرمان ع������ام )2011م( م�ساركًة مع اثنتين اأخرتين, 

�سخا�ض العرب. لتكون اأول عربية تنال هذه الجائزة, و�ساد�ض الأ

ر�ض والعلوم  نَّ نوبل لم تتن������اول جوائزه علوماً اأخرى مهمة كالريا�سيات وعلوم الأ
ونظراً لأ

آنا غريت������ا« و»هونغر كرافورد« جائزة حملت ا�سم  الحيوي������ة, فقد اأحدث ن�سيران للعلم هما: »ا

كاديمية الملكية للعلوم في ال�سويد. »جائزة كرافورد«, وتمنحها قبل الأ

أو ت�سخر من الجائزة  أُن�سئت جوائز معنوية بديلة وموازية تعك�ض الواق������ع الراهن, ا كذل������ك ا

�سلية, مثل. I G NOBEL جائزة نوبل الو�سيعة. الأ

مُّ العلوم, فلذل������ك اأكثر من راأي, 
أ �ض نوبل جائزة للريا�سي������ات, وهي ا أم������ا لماذا ل������م يخ�سِّ ا

أراد الزواج منها, لكنها هجرته وف�سلت عليه عدوه اللدود عالم  ألفرد نوبل فت������اًة وا فق������د اأحبَّ ا

الريا�سيات الم�سهور »جو�ستا متاج لفلر«, ما جعل نوبل يعدل عن منح جائزة للريا�سيات كي ل 

نَّ نوبل كان يح�سده ب�سبب 
أ يف������وز بها عدوه اللدود. ويُقال اإنَّ ال�سبب لكره نوبل للعاِلم المذكور ا

أي�ساً اإنَّ جو�ستا كان ل يحبُّ الحتكاك  قربه من ملكة ال�سويد ونفوذه الجتماعي الكبير, ويُقال ا

بنوبل لختراعه الديناميت, فبادله نوبل بغ�ساً ببغ�ض وكرهاً بكره.

أي�س������اً اإنَّ نوبل كان يك������ره الريا�سيات ويح������ب العلوم التطبيقي������ة فح�سب, وكانت  ويُق������ال ا

نَّ نوبل كان مهتماً 
أ الريا�سي������ات في منطقت������ه وع�سره ل تَُعدُّ من العلوم التطبيقية, ف������ي حين ا

بت�سجي������ع هذه العلوم تكفيراً عن اإح�سا�سه الكبير بالذن������ب لختراعه الديناميت. كما قيل باأن 

ل اأن ل تكون هناك  ال�سبب هو وجود جائزة خا�سة بالريا�سيات في ال�سويد, ومن ثمَّ فقد ف�سَّ

جائزتان في مجاٍل واحد.

االحتفال بتوزيع جائزة نوبل

ة, لح�سور واحدة  ������ه لجنة جوائز نوبل في ال�سويد دعوات اإلى �سخ�سي������اٍت تُختار بدقِّ توجِّ

أبرز واأفخم الحفالت وجاهًة في العالم, وهي ماأدبة نوبل, التي تَُعدُّ »قمة فنون الطهي«,  م������ن ا

ول م������ن كلِّ عام, الذي ي�سادف ذكرى وفاة مانح الجائزة  وذل������ك في العا�سر من �سهر كانون الأ

ألفرد نوبل عام )1896م(. ا
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������ى نحو )1400( �سخ�ض الدعوة القيِّم������ة للحفل الفخم, لكن اإذا لم تكن من الفائزين  ويتلقَّ

حدى  أو الحكومة, اأو مديراً لإ يٍّ من جوائز نوب������ل, اأو ع�سواً في العائلة المالكة في ال�سويد ا
ب������اأ

ي  أو كبار ال�سيا�سيين, ف������اإنَّ فر�ستك -اأخي القارئ- في تلقِّ ال�س������ركات الكبرى, اأو من العلماء ا

بة في �سندوق البريد �سبه معدومة, اإن لم تكن معدومة تماماً. الدعوة المكتوبة بحروٍف مذهَّ

والماأدبة التي تلي الحتفال بتوزيع الجوائز تقليٌد م�ستمر منذ عام )1901م(, عندما ُمِنحت 

اأول جوائز نوبل في )1901/12/10م(, وتحيط هالٌة من الغمو�ض والبهجة بهذا الع�ساء, حيث 

يرت������دي الرجال ربطة عن������ٍق بي�ساء اللون و�سترًة خا�سة تدع������ى »روداتغوت«, في حين ترتدي 

 فاخرة لن 
ٍ
عة, اإ�سافة اإل������ى وجبة طعام الن�س������اء ثياب ال�سهرة, ويتحلَّي������ن بالمجوهرات المر�سَّ

ة. أ�سابيع عدَّ ين�ساها من تناولها قبل مرور ا

وف������ي بداية الحفل, ي������رد الفائزون بالجائزة التحية للملك بب�س������ع كلماٍت, بعد اأن يناديهم 

مدير الحفل منوِّهاً باأهمية اإنجازهم التي نالوا بموجبها الجائزة.

خي������رة, عندما يجل�ض المدعوون اإلى  وتبقى وجب������ة الطعام �سراً محفوظاً حتى اللحظة الأ

أ ال�ستع������دادات لت�سكيل قائمة  موائده������م في القاعة الكبرى التابع������ة لبلدية �ستوكهولم. وتبدا

م ع�سرة من كبار الطهاة اقتراحاتهم اإلى لجنة  الطعام في �سهر ني�سان من كلِّ عام, عندما يقدِّ

جائزة نوبل, وبعد التدقيق والتَّمعن والم�ساورات, تنخف�ض القتراحات اإلى ثالثة.

نَّ ملك ال�سويد كارل غو�ستاف الرابع يدعو 
وهناك تقاليد يجب مراعاتها في قائمة الطعام لأ

م خاللها لحم غزاٍل ي�سطاده بنف�سه. وقد  الفائزين بالجائزة غداة الحفل الكبير, اإلى وليمٍة يَُقدِّ

أ الطبَّاخون ال�سويديون  حظيت النوعية المميَّزة للمطبخ ال�سويدي بتقديٍر كبير جداً, منذ اأن بدا

خرى. في اإبراز مواهبهم على الم�ستوى العالمي, وح�سد الجوائز الدولية الواحدة تلو الأ

�ض الجائزة طبقاً لو�سيته في عام  �سَّ
أ نَّ نوبل, ال�سناعي والمخترع ال�سوي������دي, الذي ا

أ ول �س������كَّ ا

أبداً المطبخ ال�سويدي التقليدي  أنَّه لم يكن يحب ا ن, ول �سيما ا )1896م(, كان �سيكون فخوراً جداً الآ

أ�سا�ض طعام ال�سويديين خالل القرن التا�سع ع�سر, ويُقال  القائم على اللحم والبطاطا, اللذين كانا ا

نات, وقد اأظهر قدراً كبيراً من العرفان  حبَّه كان نوعاً من المعجَّ
اإنَّ الطبق ال�سويدي الوحيد الذي اأ

بالجميل لطباخته الفرن�سية, بحيث ترك لها مبلغاً كبيراً من المال بعد وفاته.

يَّام كاملة تح�سيراً لوليمة جائ������زة نوبل, في المطبخ 
أ أربعون طبَّاخاً لمدة ثالث������ة ا ويعم������ل ا

د, ول  يَّام من الموعد المحدَّ
أ وا ن�سخًة من الوجبات قبل ثالثة ا ال�سخم التابع للبلدية, وقد تلقَّ

نَّ هذا يتطلَّب كثيراً من التنظيم والتجهيزات, لكنَّ الجميع وراء الكوالي�ض يعرف تماماً 
أ �س������كَّ ا

ب عليه عمله, والخطاأ ممنوع. ما يتوجَّ
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اٍت بي�ساء اللون درجات ال�سلم, رافعين  �سارة, ين������زل )220( نادلً مرتدين بزَّ ي الإ وفور تلقَّ

فوا دون حراك قرب الطاولت المعيَّنة لكلٍّ منهم, ويرفع  ال�سح������ون على م�ستوى الكتف, ليتوقَّ

�سها في اإ�سارة  رئي�ض النُّْدل ع�ساه اإيذاناً بتقديم الطعام اإلى الملك والملكة اأولً, ويعود فيخفِّ

خرين, وتقوم �سبكات التلفاز بنقل وقائع الحفل مبا�سرًة على الهواء. اإلى تقديم الطعام لالآ

بَّاخون ال�سعداء  �ض الطَّ وف������ور انتهاء الع�ساء وان�سحاب المدعوين اإل������ى �سالة الرق�ض, يتنفَّ

معربين عن الرتياح, فقد انتهى عملهم, ويجل�سون حينها لتناول ع�ساء نوبل الخا�ض بهم.

نَّ هذه التقالي������د المتعلقة بحفل ع�ساء جائزة نوبل لم تتغيَّر منذ بداأت الجائزة 
أ يُ�س������ار اإلى ا

في عام )1901م(.

نف�ض  قب الأ نظار وتترَّ اأخيراً يُ�سدل ال�ستار على الم�سهد الثقافي العالمي ال�سنوي, وتتطلَّع الأ

�سدور قائمة الفائزين لل�سنة التالية.

ه������ذا هو مجمل الكالم فيما يتعلَّق بجائزة نوبل الذي نختمه با�ستعرا�ض الفائزين بها عام 

)2019م(:

مريكيين »وليام كايلين, وغريغ �سمنزا, والبريطاني بيتر  - �لطـــب: وزِّعت بالت�ساوي بين الأ

وك�سجين المتوافرة,  راتكليف« لنجاحهم في اكت�ساف كيفية تح�س�ض الخاليا وتكيفها مع كمية الأ

حفوري. ما ي�سمح بمكافحة ال�سرطان وفقر الدم. من الوقود الأ

مريك������ي �� الكندي »جيم�ض بيبلي������ز« وح�سل على ن�سف  �لفيزيـــاء: ناله������ا ثالثة علماء: الأ

�سهاماتهم  خر, لإ الجائزة, ال�سوي�سريان »مي�سيل مايور, وديديي������ه كويلوز«, وتقا�سما الن�سف الآ

ر�ض بالن�سبة اإلى الكون من النفجار الكبير وحتى اليوم, كما  في فهم تطور العالم ومو�سع الأ

اكت�سف ال�سوي�سريان في عام )1995م( كوكباً خارج المجموعة ال�سم�سية يدور حول نجٍم �سبيه 

بال�سم�ض.

مريكيي������ن »جون غودين������وف, واإم. �ستانلي ويتينغهام«  ع������ت بالت�ساوي بين الأ �لكيميـــاء: ُوزِّ

أكيرا يو�سين������و« عن اكت�سافاتهم في حقل بطاريات الليثيوم �سمن اإطار ال�سعي نحو  والياباني »ا

حفوري. عالٍم ل�سلكي خال من الوقود الأ

عماله الموؤثِّرة التي تميِّزها براعة لغوية ت�ستك�سف  دب: الكاتب النم�ساوي »بيتر هاندكه« لأ �الأ

ن�سانية. محيط وخ�سو�سية التجربة الإ

آب������ي اأحمد«, تقديراً لجهوده في  ثيوبي »ا - �لفائـــز بجائـــزة نوبـــل لل�سلم: رئي�ض الوزراء الإ

مجال تحقيق ال�سالم والتعاون الدولي, ول �سيما طرح حّل النزاع الحدودي مع الدولة المجاورة 

اإرتيريا, وقد ا�ستعاد البلدان العالقات بينهما عام )2018م( بعد �سنواٍت من العداء.
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أبهيجيت بانرجي«, وزوجت������ه الفرن�سية: »اإ�ستر  مريكي م������ن اأ�سٍل هندي »ا - �القت�ســـاد: الأ

مريكي »مي�سيل كريم������ر«, تقديراً  أة تح�س������ل على هذه الجائ������زة, والأ دوفل������و«, وه������ي اأول امرا

لجهودهم في طرح حلوٍل للتخفيف من وطاأة الفقر العالمي.

وبالتاأكيد فاإنَّ العاِل������م الذي �سيكت�سف عالجاً لمر�ض فيرو�ض كورونا كوفيد 19 الذي اأقام 

نَّ حفل توزيع جوائز نوبل 
أ العالم ولم يقعده عام )2020م(؛ �سينال جائزة نوبل في الطب, علماً ا

أُلغي ب�سبب تداعيات هذا المر�ض.  للعام نف�سه قد ا

نجازات الفكرية المتميَّزة التي تخدم التقدم العلمي,  اإنَّ جوائز نوبل ما هي اإل اعتراٌف بالإ

ن�سانية,  وت�ساع������د على دعم الجهود المبذولة لرفع الم�ستوى الح�س������اري وتقديم الخدمات الإ

جيال القادمة  وتتب������ع اأبحاث واأعمال من حازوها, اإ�سهاماً في تقدي������ر المبدعين, وت�سجيعاً لالأ

على تحقيق اإنجازاٍت اأف�سل.

وك������م نتمنى �� نحن ال�سوريين �������� اأن نرى علمائنا وقد نالوا جائزة نوبل بمختلف فروعها, ل 

�سيما بعد اإحداث هيئة عامة للبحوث واإلحاقها بوزارة التعليم العالي, بل اإنَّ طموحنا يمتدُّ اإلى 

رين, لتاأخذ بنتاجاتهم العلمية المتميِّزة نحو  أكاديمية عربية ت�سمُّ �سمل العلماء والمفكِّ اإن�س������اء ا

أبواب الجوائز المختلفة, ع�سى ولع������لَّ اأن يرتفع ن�سيبنا منها, فنباهي بهم  العالمي������ة, وتطرق ا

�سرائيلي( الغا�سب,  جيال القادمة والعالم, ولي�ض العدو )الإ أنف�سن������ا اأولً, ونتباهى بهم اأمام الأ ا

الذي له ن�سيٌب اأوفر من الجائزة, باأح�سن منا. 

المراجع

)1(- جوائز نوبل 1901�� 1989, مي�سيل خوري, دار طال�ض بدم�سق, ط1, 1990.

داب 1901 �� 1990, محمد بوذينة, دار �سيرا�ض بتون�ض, 1991. )2(- جوائز نوبل لالآ

)3(- المو�سوعة العربية العالمية, ج25, موؤ�س�سة اأعمال المو�سوعة بالريا�ض, ط1, 1996.

ن�سان, جمال عب�سي, دار اليو�سف ببيروت, ط1, 2005. )4(- مو�سوعة الجوائز العالمية وحقوق الإ

)5(- المو�سوعة العربية, ج21, هيئة المو�سوعة العربية بدم�سق, ط1, 2008.

مريكية, ج20, طبعة عام 1987. )6(- المو�سوعة الأ

)7(- المو�سوعة البريطانية, ج8, طبعة عام 1997.

❁    ❁    ❁



1�5 �لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

اأكرم ح�سن الُعلبي

ُول���د �لباح���ُث �أكرم ح�ش���ن �لعلبي في ح���ي �لقيمرية �لّدم�شق���ي -�أحِد �أع���رق �أحياء دم�شق 

�لقديم���ة، �ل���ذي �أعطى ثّلة من علماء دم�شق- بتاري���خ )1940/1/2(. وح�شب ما جاء في كتاب 

�شر �لقديمة  �شر �لّدم�شقية« للدكتور محمد �شريف �ل�شو�ف: »�أ�شرة �لعلبي من �لأ »مو�شوع���ة �لأ

عظم، م���ن رجال �لقرن  �ل�شهي���رة، ينته���ي ن�شبه���م �إلى �ل�شّي���د عمر �لعلبي �لعم���ري، �ل�شدر �لأ

�لحادي ع�شر هجري، و�لذي ينتهي ن�شبه �إلى �أمير �لموؤمنين عمر بن �لخطاب. وقد خرج من 

ذّريته عدٌد من �لعلماء و�لتجار.

و�ن���ي �لخ�شبية من علب ومجامع وكيالت، وه���ي حرفٌة كانت ر�ئجًة،  و�لعلب���ي ه���و �شانُع �لأ

وله���ا �ش���وق بدم�ش���ق يعرف ب�ش���وق �لعلبية ي�شن���ع فيه �أ�شنافه���ا، مثل: عل���ب �لحلّويات، وعلب 

عر��س و�لختان. �لعّطارين، وعلب �ل�شكاكر لهد�يا �لأ

و�أكرم بن ح�صن بن �صعيد بن محم�د بن محمد: باحٌث فا�صٌل، م�ؤرٌخ، محقٌق، م�صنٌف لعدٍد 

من �لكتب �لمفيدة في تاريخ دم�صق منها )خطط دم�صق(«.

د�ب ق�صم  دبي بتف�ق �صن������ة )1960م(، �لتحق بكلّية �لآ ن������ال �لعلبي �ل�صه������ادة �لثان�ية �لفرع �لأ

�لتاريخ وتخّرج فيه �صنة )1964م(. ثم عمل مدر�صاً لمادة �لتاريخ في �لثان�يات �لر�صمّية في مدينة 

�لح�صك������ة، ومن ثم في ثان�ي������ات مدينة دم�صق، ح�صل على دبل�م من معه������د �لبح�ث و�لّدر��صات 

�لعربّي������ة ق�صم �لدر��صات و�لبح�������ث �لتاريخّية و�لجغر�فّية في �لقاه������رة �صنة )1969م(، فدرجة 

كمال �آل �إمام

اآفاق المعرفة

اأكرم ح�سن الُعلبي

)1359-1435هـ/ 1940-2013م(
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الماج�ستي������ر من المعهد المذكور �سنة )1978م( بدرجة ممتاز وكان مو�سوُع ر�سالته )نيابة دم�سق 

ف������ي نهاية عهد المماليك »عهد �سيباي«(. �سافر بعد ذل������ك اإلى المملكة العربية ال�سعودية للعمل 

موجه������اً لمادة الجتماعيات, لمدة �سّت �سنوات, اإل اأن حنينه اإل������ى الوطن اأرقه, فقّدم ا�ستقالته, 

د الغتراَف منه, فعاد اإلى �سورية, وانكبَّ على درا�سة التاريخ  عائ������داً اإلى عرين المعرفة التي تعوَّ

�س������د الوطنية والمكتبة الظاهري������ة ومركز الوثائق  ومطالع������ة الكتب, حي������ث عرفه رواد مكتبة الأ

التاريخية, َوا�ستطاع التعامل مع المخطوط والكتاب والوثيقة, بحرفّيٍة وجديٍة قلَّ نظيرها وترجم 

النادر منها, وقد قدم للمكتبة العربية خالل ثالثة عقوٍد ما يزيد على ع�سرين موؤلفاً وكتاباً محققاً 

م������وي وحتى بدايات الع�سر العثماني, ومالأ  أ�سا�ساً بتاريخ دم�سق منذ منت�سف الع�سر الأ ُعِني������ت ا

ثغراٍت عدٍة في التاريخ الطويل لدم�سق باأبحاٍث ت�سم كماً كبيراً من المعلومات المهمة ال�سرورية 

 بتاريخها واأو�ساعها القت�سادية والجتماعية والثقافية في كل مرحلة منه.
ّ
لكل معني

�سالمي������ة بدم�سق. وحا�سٌل على  والعلب������ي ع�سُو المجمع العلم������ي العالي للعلوم العربية الإ

اإجازٍة في علوم القراآن �سنة )1990م(, اأجازه الدكتور محمد عبد اللطيف �سالح الفرفور.

أربُع بناٍت. وتق������ول عنه زوجته اإّنه كان محباً  أك������رم ح�سن العلبي �سنة )1979م( وله ا ت������زوج ا

للم�ساكي������ن, كثيَر الت�س������ّدق للمحتاجين, يعمُل ب�سمٍت فقد كان �سع������اره )ا�ستعينوا على ق�ساء 

طباء, وقد احتفظ  أنه ل يعرف زي������ارة الأ حوائجك������م بالكتم������ان(, متوا�سعاً زاهداً. كما وتذكر ا

بكامل �سحته حتى وفاته, ولطالما ا�ستخدم الدراجَة الهوائيَة في تنقالته.

ول �سنة )2013م(, حيث كان  ح������د الخام�ض ع�سر من �سهر كان������ون الأ وافت������ُه المنّيُة يوم الأ

عل������ى دراجته الهوائية خارجاً من زيارة قبر والدته في مقبرة الّدحداح بدم�سق متجهاً لتقديم 

�سر المحتاجة, وُدفن في قبر والدته. الم�ساعدات اإلى الأ

�شفاته وكيفية عمله

أنه كان منكباً عل������ى الكتابة بكل جوارحه, ذلك العال������م الذي ا�ستطاع  ُع������رف عن العلب������ي ا

التعام������ل مع المخطوط والكتاب والوثيقة بحرفيٍة وجدي������ٍة قلَّ نظيرها, كل ذلك لم يمنْعه من 

أو  التعام������ل مع محيطه الّطالِب للتعلم والمعرفة, ق�سَدهُ الجميع, طالباً منه اإ�سهاَمه في بحٍث ا

تف�سيٍر للوثائق الموجودة في دار الوثائق التاريخية, وعليه ظهرت ترجماٌت لها بلغات مختلفة, 

كان ل������ه اليَد البي�ساء في ظهورها على م�سرح البح������ث بلغاِت بلداٍن عدة, كانت اأغلبها تخ�ض 

أو »دم�سق«؛ التي اأحبها فكتب عنها موؤلفات متنوعة الوجوه. بالد ال�سام, ا
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حبَّه محيُطه لطيب مع�سره ودماثِة اأخالقه 
������الح, والزهد, اأ ُعرَف العلبيُّ بالُخلِق الَح�َسن, وال�سَّ

وكرم������ه, حتَ������ى اإّنه كاد اأن ينفق كل موارده �سدقًة لكّل �سائ������ٍل, ميزه الورع والتقوى. وكان مجداً في 

ح�سان؛ فكان على توا�سٍل  عمله, يتعامل مع الوثيقة بكفاءٍة عالية واأمانة, ُعِرف عنه حبُّه وولعه بالإ

مع متوا�سعي الحال. وتعامل مع الكتاب ب�سكل راٍق, تنوع نتاجه العلمي منه ما عرف با�سمه, ومنه ما 

لم يعرف به, وكثير من الكتب القّيمة, ليكون اآخر نتاجه, يهود ال�سام من خالل الوثائق العثمانية.

كان العلب������ي يقوم بزي������ارة مركز الوثائق التاريخي������ة ب�سكٍل �سبَه يومي, حت������ى اإّن عدداً من 

أ  الباحثي������ن كان من ال�سعب عليهم تخّيَل المركز من دون������ه, ياأتي عند العا�سرة �سباحاً, ل يبدا

بالبح������ث مبا�سرة, فغالباً ما كان يفطر في المركز, فقد كانت عالقته طيبة مع الجميع, مكانه 

في قاعة الباحثين �سبه ثابت ل يغيره اإل في بع�ض الحالت, ما اإن يجل�ض على الكر�سي, حتى 

 ووثائق, وما ا�ستخل�سه منها من 
ٍ
أرقام أ با�ستعرا�ض ما �سجله من ا يُخ������رَج دفاتره واأقالمه, ويبدا

أه, اإن لم يكن بين يديه �سجل لم ينتِه منه, وكان َمْن في  معلومات, ثم يطلب �سجاًل جديداً ليقرا

القاع������ة من الباحثين المتعاونين معه يقدمون له م������ا وجدوه من وثائق تخ�ض مو�سوعه الذي 

يبحث فيه, وهذا ينطبق على جميع الباحثين.

أكثر الباحثين خبرًة في وثائق �سجالت المحاكم ال�سرعية العثمانية, حيث ل   ا
ُّ
وكان العلب������ي

ر باأكثر من ع�سرين �سنة. يمكن بدقٍة تحديد عدد �سنوات بحثه في المركز, ولكن يُقدَّ

أو  وعليه فقد اأ�سبح العلبي مرجعاً لكل باحث في هذه الوثائق, وحينما ياأتي باحٌث اأجنبي ا

داريون فيه يحولونه اإليه. وحين  أو اأي باحٍث من الباحثين اإلى المركز, كان المدير والإ عربي, ا

يج������د اأحدهم �سعوبًة في قراءة كلمٍة من الكلمات يتج������ه اإليه مبا�سرة, وفي كثيٍر من الحالت 

جابة عن  �سئلة, ولكنه مع ذلك يحاول الإ يجد عنده الق������راءة ال�سحيحة, واأحياناً تكثر عليه الأ

جابة عنه. ما يطلب منه الإ

�سافة اإلى وجوده في مركز  كان������ت المكتبات والمراكز العلمية ال�سغَل ال�ساغَل للعلبي, فبالإ

الوثائق التاريخية, يكون اأحياناً في المكتبة الظاهرية, اأو في مكتبة المعهد الفرن�سي للدرا�سات 

العربية بدم�سق, اأو في المكتبة الوطنية.

كتبه بين التاأليف والتحقيق

• التاأليف:

- دم�ســــق بيــــن ع�ســــَرْي �لمماليــــك و�لُعثمانييــــن )906-922ه�������/ 1500-1520م(: درا�سة 

تاريخّي������ة واجتماعّية وثقافّية واقت�سادّية, مرحلة حا�سمة من حياة مدينة دم�سق واأو�ساعها في 
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تلك المرحلة الت������ي �سبقْت دخوَل العثمانيين لها, تلك المرحلة 

آثار على اأو�ساع  هي نهاية حكم الممالي������ك فيها وما خلفه من ا

المدينة في �ستى جوانب الحياة فيها.

هذه الدرا�سة التي نال بها الموؤلُف درجَة الماج�ستير في 

الدرا�سات التاريخية من ق�سم البحوث والدرا�سات التاريخية 

بمعهد البحوث والدرا�س������ات العربية في جامعة عين �سم�ض 

بالقاه������رة, تو�سح لنا حقيقَة ما جرى في تلك المرحلة التي 

ما زال������ت اأحداثُها غام�سًة حتى الي������وم, والتي كانت مو�سع 

جدل كبيٍر بين الموؤرخين القدامى والمحدثين.

وق������د عر�ض العلبي ما و�سل اإليه من نتائج علمية مع تبي������ان حياة المدينة واأو�ساع النا�ض 

فيها باأ�سلوب وا�سٍح ر�سين ي�سفي كثيراً من القيمة على هذا الكتاب.

همية من تاريخ دم�س������ق والمنطقة, ويقّدم ب�سكٍل غير  يتط������رق الكتاب اإلى مرحلة بالغة الأ

أيَه الدقيَق في اأوجه اللتق������اء والختالف بين الُحْكمي������ن المملوكي والعثماني, من  مبا�س������ر را

أنه في  أه������م اأوجه اللتقاء ا خ������الل عر�ض ح������ال المجتمع ال�سوري خالل الع�سرين, وقد يكون ا

المرحلتي������ن كان الح������كاُم من غير اأهل البالد )وربم������ا لهذا ال�سبب �سعياً اإل������ى اإثارة النزعات 

أم������ا اأهّم اأوجه الختالف فه������و في النتماء  �سليين(, ا الطائفي������ة والمذهبي������ة بين ال�س������كان الأ

ال�سيا�سي للمماليك اإلى المنطقة العربية )م�سر وال�سام( ودفاعهم عنها �سّد التتار والفرنجة, 

فكانت عا�سمُة دولتهم القاه������رة ودم�سق. فيما كانت عا�سمة العثمانيين خارج البالد العربية 

�سالم. ولى منذ تاأ�سي�ض دولة الإ للمرة الأ

فكار, ول�سّيما في اقتبا�ساته لن�سو�������ضٍ تاريخيُة و�سعْت بتاأثير  الكت������اب يثير كثيراً م������ن الأ

توجهات الحكم والحكام في المراحل العائدة لها, ويقّدم كماً مده�ساً من المعلومات التف�سيلية 

دارة واأوجه الحياة. وهو يقع في خم�سمئة و�ست وثالثين �سفحًة من القطع الكبير  عن �سكل الإ

داري لنيابة ال�سام في  مق�سمة اإلى ثمانية ف�سول وعدة مالحق, وهي على التوالي: التق�سيم الإ

و�ساع القت�سادية,  و�ساع الجتماعية, والحياة العلمية, ونظام الق�ساء, والأ عهد المماليك, والأ

ونظام الحكم المملوكي في نيابة دم�سق, ودور دم�سق ال�سيا�سي في دولة المماليك, والعالقات 

العثمانية المملوكية و�سقوط دولة المماليك, فالخاتمة.
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- ِخطُط دم�سق: 

درا�سة تاريخية �ساملة, لُدور الُقراآن والحديِث والمدار�ِض والبيمار�ستاناِت والجوامع الكبرى 

�سواِق والخاناِت والحماماِت والّدُروِب, من �سنة )400ه�( حتى  والخوانِق والرب������ِط والزوايا والأ

�سنة )1400ه�(.

ور والم�سادر, لكّل باحٍث عن حقيقة هذه المدينة الخالدة.   مهم, موّثق بال�سُّ
ّ
مرجٌع تاريخي

أ العلبي مقّدمته بنقد الكتب ال�سادرة عن تاريخ هذه المدينة, فتناول بالدر�ض والبحث ما  ب������دا

يزي������د على ع�سرين م�سدراً عربي������اً واأجنبياً, عّدت الم�سادر المثلى عنها, فك�سف عن مناقبها 

ومثالبها, و�سّحَح بع�ض ما وقع فيها من خطاأ.

ثر, وتقديم لمحٍة موجزة عن حياة الواقف  اأما طريقته في هذه الخطط فهي: ذكُر ا�سِم الأ

ثر وتاريخه وم�سيره. اإن�سافاً له, والتعريف بموقع الأ

خطاء التاريخية ال�سائع������ة في الكتب التي  وق������د تمّك������ن الموؤلف من ت�سحيح كثير م������ن الأ

�سبقت������ه, مثل: »الدار�ض في تاري������خ المدار�ض« عبُد الَقادر النعيم������ي, و»منادمة الأطالل« عبُد 

أُلحق باآخر  الق������ادر بدران, و»خطط ال�سام« محمد كرد عل������ي... وزّود الكتاب بنحو مئة �سورة ا

كل ف�سل ما يخ�سه منها.

أربع �سفحات م������ن الَقْطع الكبير مق�سمة اإل������ى ثمانية ف�سول,  ويق������ع الكت������اب في �ستمئة وا

وه������ي: دور القراآن الكريم والحديث ال�سريف, ومدار�ض ال�سافعية, ومدار�ض الحنفية, ومدار�ض 

الحنابل������ة والمالكية والعثماني������ة, والم�ساجد الجامعة, والخوانق والرب������ط والزوايا, والحارات 

�سواق والخانات, والحّمامات. والأ

- تيمورلنك وحكايته مع دم�سق:

ذكر العلبي على الغالف الداخلي للكتاب مقولًة لتيمورلنك يقول فيها: »معا�ِسر ال�ّسهداء, ل 

ننا كّنا ال�سبب في ا�ست�سهادكم ودخولكم الجّنة«. تن�سونا من ال�سفاعة يوم القيامة, لأ

يق������دم الكتاب �س������ورة واقعية ووا�سحة عن الغزو التيموري لب������الد ال�سام عموماً, ولدم�سَق 

مويين, على  يام عا�سمَة الأ بناءُ المدينة الخالدة, التي كانت في يوم من الأ
أ لع ا بوجٍه خا�ض, ليطَّ

ما عانته مدينتهم ال�سابرة على مّر الع�سور من ِمَحٍن وويالت وكوارث.

والكتاب ه������و درا�سة علمّية مو�سوعية تعتمد على الحقيق������ة العلمّية كما دّونها الموؤّرخون 

أو توجيه اأو محاباة, وقد اأعطى العلبي لنف�سه الحق في  حداث, من دون وعٍظ ا المعا�سرون لالأ

ن ذل������ك يَُعّد حقاً م�سروعاً, بل واجباً علمياً,  المقارن������ة واإبداء الّراأي عندما تدعو ال�سرورة, لأ

أنه ل يم�ض الحقيقة التاريخية. طالما ا
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اإن ما يقدمُه العلبي في هذا الكتاب ما هو اإل محاولًة للتعّرف اإلى تيمورلنك وبالد ال�سام 

يف. في ذلك الع�سر الذي كانت الكلمة العليا فيه لل�سَّ

ويق������ع الكتاب في مئتين وخم�ض �سفحات مق�سمة اإلى �سبعة ف�سول هي على التوالي: التعريف 

ن�سان, وتيمورلنك الحاكم, وم�سر وال�سام ع�سية ظهور تيمورلنك, والعالقات  بتيمورلنك, وتيمورلنك الإ

بين تيمورلنك والمماليك, وتيمورلنك يجتاح �سمال ال�سام, وحكاية دم�سق مع تيمورلنك.

- معارك �لمغول �لكبرى في بلد �ل�سام:

أو  يحت������وي الكتاب على نب������ذة عن المماليك, كما نجد فيه تقديم فكرة موجزة عن المغول ا

�سالم والمماليك. وفيه تكرار للفكرة  التت������ار, تتناول فيها اأ�سولهم ومعتقداتهم وموقفهم من الإ

ذهان. وبما اأن هذا التاريخ هو اأ�ساًل  فكار المهمة في الأ اأحيان������اً اأكثر من مرة بهدف تثبيت الأ

أو ال�سليبين, فقد حاول الموؤلُف اإظهاَر معاناة النا�ض في تلك  تاريخ لبالد ال�سام ولي�ض للمغول, ا

المرحلة, والك�سَف عما لحقهم من الذّل والهوان والعذاب, وما قّدموه من ت�سحياٍت وبطولٍت, 

�سماء ال������واردة في الن�ض, وبيان  �س������اع معظمه������ا في زوايا الن�سيان. اإ�ساف������ًة اإلى التعريف بالأ

ثرية من مدار�ض وم�ساجد ومن�ساآٍت  ماكن الأ معانيها ومدلولتها, وكذلك الحال فيما يتعلق بالأ

������َن م�سيرها وذلك لي�سُهل على القارئ فهم الن�ض. فالكتاُب محاولة متوا�سعة  َفت وبُيِّ فقد ُعرِّ

للتعري������ف بقادتنا العظام المن�سيين, الذين قادوا كف������اح اأجدادنا في مرحلة من اأحلك مراحل 

�سالمي, والذين ا�ستطاع������وا باإيمانهم و�سبرهم اأن يحّولوا تل������ك المرحلة الحالكة  التاري������خ الإ

الخطيرة من تاريخنا اإلى مرحلة تزهو بانت�ساراتها الخالدة التي لم ي�سبْق لها مثيل.

- �لتقويـــم در��ســـة للتقويـــم و�لتوقيـــت و�لتاأريـــخ, مع جداول 

ُمف�سلة لمقابلة التاريخ الهجري بالميالدي حتى �سنة )2000م(:

مة الكتاب: »ل غنى للباحث في التاريخ  يق������ول العلبي في مقدَّ

 والهجرّي عن كتاٍب يُ�ساعده في معرفة ال�سنين الميالدية 
ّ
العربي

والهجريَّة. 

وقد ذكْرنا في كل �سفحٍة خم�َض �سنوات هجرية ب�سهورها كاملة, 

ودّوّنا اإل������ى جانب كل �سهر منها بدايته ح�س������ب التقويم الميالدي 

حرف العربية, تمييزاً له عن التقويم الهجري الذي  الذي كتبناه بالأ

حرف الهندية, واكتفينا بكتابِة رقِم ال�ّسهر الميالدّي بدل  كتبناه بالأ

أ�سماء تلك ال�سهور بين م�سرق الوطن العربي ومغربه. ا�سمه دفعاً لالختالف في ا
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م لجداوِل التاريخ الهجري والميالدي بمعلوماٍت وا�سحٍة ومفيدة وموجزة  أينا اأن نُقدِّ وقد را

ف������ي اآن واحد, تُعيُن على فهم التقويم والتاأريخ والتوقيت. وقد جعلنا هذه المعلومات كلها في 

ول من الكتاب, وجعلنا جداول ال�سنين وتعليقاتنا عليها في الق�سم الثاني«. الق�سم الأ

- ظرفاء من دم�سق، عام )1996م(:

 جديد في هذا الكت������اب, اإذ اختار �سخ�سياٍت فنيًة عرفتْها 
ّ ٍ
يتط������رق الباحث اإلى لون تاريخي

جي������ال ال�سورية منذ الثالثيني������ات, وج�ّسدت باأعمالها �سورة متكامل������ة عن المجتمع الدم�سقي  الأ

وتراث������ه البيئي, فكانت تُنَقُل عبر اإذاعة دم�سق والم�سارح الجوالة 

مقاطُع تمثيليٍة �سّكلت بداية تطور هذا الفن. وعندما انطلَق البّث 

التلفزيون������ي اأعطتُه تمايزاً من خالل ال�سه������رات التي كانت تُنَقُل 

على الهواء مبا�سرًة, فتق������ّدُم ت�سليًة للنا�ض وتطرُح نقداً اجتماعياً 

أربَع  للحي������اة ال�سائدة في �ستينيات القرن الما�سي. والكتاب يقدم ا

�سخ�سي������اٍت هي: حكمت مح�سن ال������ذي كان كاتباً وممثاًل في اآن, 

وعبد اللطي������ف فتحي الذي عا�سر الحياة الفني������ة ال�سورية منذ 

أم كامل,  أنور الباب������ا الذي ا�ستهر ب�سخ�سي������ة ا بدايته������ا, ومحمد ا

واأخيراً الفنان نهاد قلعي.

آل �لعظم: - خالد �لعظم �آخر حكام دم�سق من �

خال������د العظم الذي حكم ف������ي �سورية وزيراً ورئي�ساً للوزراء ونائب������اً و�سفيراً ورجل اقت�ساد 

ول, ينحدُر من اآل العظم الذي كان له������م دوٌر بارز في تاريخ ال�سام في الع�سر  م������ن الط������راز الأ

آثاُرهم ماثلًة للعيان في دم�سَق وحماة والمعرِة وغيرها. العثماني, والذين ما تزال ا

آراوؤه  وهذا الكت������اب فيه: تاريخ اآل العظم, تاريخ خالد العظم ومنا�سبه واأعماله ووزاراته وا

أيامه  ف������ي �سكري القوتلي والعديد من رج������ال ال�سيا�سة والع�سكر. وفيه حيات������ه الخا�سة, في ا

د الكتاب بمجموعة كبيرة من ال�سور التاريخية  خيرة, فهو تاريخ اأمة في حياة رجل. وقد ُزوِّ الأ

عمن ورد ذكرهم فيه وذلك لربط الحا�سر بالما�سي.

- يهود �ل�سام في �لع�سر �لعثماني من خالل �سجالت المحاكم ال�سرعية في مركز الوثائق 

التاريخية بدم�سق )991ه� - 1336ه� / 1583م - 1909م(:



�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 192

اأكرم ح�سن الُعلبي

يعر�ُض هذا الكتاب, �سورًة حقيقيًة وواقعية لمجتمع دم�سَق 

ف������ي الع�سر العثماني, م�سّرحاً طبيعة عالقة اليهود فيما بينهم 

وعالقته������م مع الدولة, ومع �سكان دم�س������ق, ذلك من دون زيادة 

أو نق�س������ان, وتغطي تفا�سي������ل تلك ال�سورة الت������ي ي�ستعر�سها  ا

أربعة قرون, من �سنة )991ه�  كثَر من ا الموؤلف مّدة زمنيًة تمتّد لأ

1583م(, وتنته������ي في اأواخر ع�سر الدول������ة العثمانية, و�سملت 

الوثائق جميع �سجالت المحاكم في دم�سق, وهذه الوثائق, واإن 

أنها تعك�ُض حياة النا�ض اليومية  كانت غالبيتها عن اليه������ود, اإل ا

يجار وال�ستئجار والزواج  في دم�سق العثمانية على اختالف مذاهبهم, وفيها البيع وال�سراء والإ

حياء بناًء على �سكاوى اأهل  والطالق, وما يتعلق بالحياة الجتماعية من طرٍد للمف�سدين من الأ

الحي بتقديم �سورة حّية لطبيعة المجتمع.

أكبُر طوائِف اليهود  يبي������ن الكتاب اأن طوائَف اليهود في دم�سق هم: اليهود الربانيون, وهم ا

ع������دداً, ويُقال للواحد منهم رّبي, ويُعَرف������ون بالنامو�سيين والرّبانيم والكتبة, وكانوا يقيمون في 

حي اليهود في الزاوية الجنوبية ال�سرقية لدم�سق داخَل ال�سور. حيث كان عدُد اليهود الرّبانيين 

أوا�سط القرن التا�سع ع�سر نحو )2500( يه������ودي, وذلك كما ورد في ر�سالة ل�سريف با�سا  ف������ي ا

أّن عدَدهم في تلك  حاك������م دم�سق اإلى محمد علي با�سا في م�سر. وذكر الدكتور يو�سف نعي�سة ا

المرحلة كان نحو )4630( يهودياً ويهودية, وجمعيهم من اليهود الرّبانيين.

أّما ع������ن يهود ال�سام �سنة )2004(, فذكر رئي�ض الطائف������ة اليهودية خ�سر �سحادة كباريتي  ا

معلوم������اٍت عن اليهود في �سورية وعن معابدهم, اإْذ قال: »اإّن عدد اليهود ال�سوريين حالياً نحو 

)5000( يه������ودي ويهودية, يعي�سون بي������ن وطنهم �سورية والمهجر, ومن هم في دم�سق يمار�سون 

طقو�َسه������م الديني������ة بحرّيٍة تامة... وق������ال: اإّن جميَع معابد اليهود وم�ساكنه������م ومقاّر اأعمالهم 

قائم������ٌة بحمد اهلل, وع������دد الكنائ�ض في �سورية )14( كني�ساً, كني�س������ان في حلب, وكني�ض واحد 

أراد  في القام�سلي, و)11( كني�ساً في دم�سق, واأجملُها واأقدُمها كني�ُض الخ�سر في جوبر. ومن ا

أنهم  معرفة حال اليهود في دم�سق, فعليه قراءة ما كتبه ال�سيخ عبد القادر المغربي, اإذ اأو�سح ا

كان������وا �سادةَ المال والم�سيطرين على خزانة دم�سق و�س������وؤون ال�سرافة والتجارة فيها. وعندما 

دخل������ت الجيو�ض الم�سرية دم�سق �سنة )1832م(, كان محمد علي وولده اإبراهيم با�سا �سديدي 

مر الذي اأدى اإلى ح�سول انقالٍب كامٍل في و�سعهم. ومن مظاهر هذا  العط������ِف على اليهود الأ

التغيير تعيين بع�ض اليهود في مراكز اإداريٍة في ديوان دم�سق...
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عالم في القرن الحادي ع�سر الهجري  - تكملة �سذر�ت �لذهب في �أخبار من ذهب، تراجم لأ

�سالمي: في العالم الإ

أو ذياًل على كت������اب »�سذرت الذهب في اأخب������ار من ذهب« لبن  يُع������دُّ هذا الكت������اُب تكملًة ا

َف فيه عند ختام الق������رن العا�سر الهجري, ويتابع فيه العلبي اأعالم  العم������اد الحنبلي الذي توقَّ

ول« )على اأن ي�ستمّر بالتاأليف لكّل قرن مجلداً خا�ّساً, ومازال  الق������رن الحادي ع�سر »الجزء الأ

ن(. جمع اأكثر من مئة م�سدر من الم�سادر التاريخية  الجزء الثاني مخطوطاً لم يطبع حتى الآ

عجمّية, فجمع منها ما ا�ستطاع من التراجم التي اأهملها  المطبوعة والمخطوطة, العربية والأ

أبي������ه و�سنة وفاته على الح������روف الهجائية مع مراعاة  بقي������ة الموؤلفي������ن. وذكر المترَجم وا�سم ا

خيرة, وو�سع فهار�ض �ساملًة  عجمية وذك������ر معاني الأ �سماء العربية والأ �سن������ة الوفاة, و�سبط الأ

لفاظ  للمترجمي������ن بح�سب �سني وفاتهم, على غ������رار ال�سذرات, وفهار�������ض لال�سطالحات والأ

وجداول لتحويل �سني القرن الحادي ع�سر الهجري اإلى الميالدي.

ب������اط والعلماء والمدر�سي������ن والق�ساة والتّجار  مراء والولة وال�سّ ام والأ ث������م ترجم للح������كَّ

أو بلده مّمن ذكرتهم  أثر في مجتمعه ا أو ا ������اد والمت�سوِّفة والمجاذيب وَمن له اأدنى ذكر ا هَّ والزُّ

آة للع�سر  ن كتَب التراجم اإنما هي مرا الم�سادر, ولرجال عاديين لي�ض لهم كبير �ساأن, وذلك لأ

التي تُرجم له.

ن. - مو�سوعة تاريخ دم�سق, عدة اأجزاء, ما زال مخطوطاً لم يطبع حتى الآ

- �سل�سلة »�لمغتالون من ملوك �لعرب«: 

)1(- الوليد بن يزيد - الخليفة ال�ساعر )126ه�(.

يوبي - بطل معركة المن�سورة )648ه�(. م توران �ساه الأ )2(- الملك المعظَّ

ر قطز - بطل معركة عين جالوت )658ه�(. )3(- الملك المظفَّ

ا ومحّرر بالد ال�س������ام من ال�سليبيين  �سرف خليل بن ق������الوون - فاتح عكَّ )4(- المل������ك الأ

)693ه�(.

• تحقيق ودر��سة:

- تاريخ �لب�سروي: 

�سفح������ات مجهولة من تاريخ دم�سق في ع�سر المماليك من �سنة )871ه�( لغاية )904ه�(, 

تاأليف: ال�سيخ عالء الدين علي بن يو�سف بن اأحمد الدم�سقي الب�سروي ال�سافعي.
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موؤل������ف الكتاب عالء الدين عل������ي بن يو�سف بن اأحمد بن عالء الدي������ن الدم�سقي العاتكي 

ال�سافعي ال�سهير بالب�سروي )842-905ه�( �سغل من�سب نائب القا�سي ال�سافعي بدم�سق.

ر�سم لنا الموؤلف �سورة دقيقة لمجتمع دم�سق المملوكي وحكومتها منذ �سنة )871ه�( وحتى 

�سعار, وبيََّن دور »ال�ّسعب« في دم�سق في 
حوال الجويَّة« وتقلبات الأ أنه تابَع »الأ )904ه�������(, كما ا

حوال الق�ساِة  مكافح������ِة الطغياِن ب�ستى الو�َسائل, وعالوة على ذلك فقد قّدم لنا و�سفاً دقيقاً لأ

عيان مع ذكر محا�سنهم وم�ساوئهم. والق�ساء, وترجم لعدد كبير منهم, كما ترجم للعلماء والأ

خرة حتى غرة �سعبان �سنة  ـــة: من )17( جمادى الآ ن�سيـــة في �لرحلة �لقد�سيَّ - �لح�ســـرة �الأ

)1101ه�(, ال�سيخ العارف عبد الغني النابل�سي الحنفي.

نَُه و�سف������اً لرحلة ال�سيخ عبد الغني النابل�سي اإلى بالد فل�سطين في  وه������و الكتاب الذي �سمَّ

آذار �سنة 1641م(. خرة �سنة )1101ه�/ ا �سهر جمادى الآ

- �سلك �لدرر في �أعيان �لقرن �لثاني ع�سر, تاأليف: محمد خليل المرادي.

وا ما بين �سنتي )1101 و1200ه�(  ه������و في تراجم اأعالم القرن الثاني ع�سر, اأي الذين تُوفُّ

الموافق ل�)1689 و1785م(, رتبه موؤلفه على حروف المعجم ابتداًء من الهمزة اإلى الياء.

- يوميـــات �ساميـــة: الحوادث اليومي������ة من تاريخ اأحد ع�سر واألف ومّية, �سفحات نادرة من 

تاريخ دم�سق في الع�سر العثماني, تاأليف محمد بن كّنان ال�سالحي.

ألفه ال�سيخ محمد بن َكّنان ال�سالحي ب�سيغة  أندِرها, وقد ا أثمِن كتب اليومّيات وا وه������و من ا

يوميات تغطي المرحلة منذ �سنة )1111ه�( حتى وفاته �سنة )1153ه�(, وهي ال�سنُة التي و�َسلَها 

البديريُّ الحالق بكتابه »حوادث دم�سق اليومية« منذ �سنة )1154( وحتى �سنة )1176ه�(. وقد 

اعتمَد العلبي, على �سورة قدمها له د. اأحمد اإيب�ض عن الن�سخة اليتيمة التي تحتفظ بها مكتبُة 

أ�سهم بق�سٍط كبيٍر في تن�سي������ق اأوراقها وترتيبها, و�سرح الكلمات التركية الواردة فيها.  برلي������ن وا

مٍة مطولٍة, عن دم�سَق في تلك المرحلة, اأماط فيها اللثاَم عّما ورد في  كم������ا قدم للكتاب بمقدَّ

ألقاب وم�سطلحات. الكتاب من ا

أ�سهَب في  �سراف, وا يتحدث الكتاب ب�س������كٍل مف�سل عن المدار�ض والمدر�سين والُق�ساة والأ

آثارها. أربا�سها, وعن ُدورها وق�ُسورها وا الحديث عن ُمنتزهات دم�سق وا

وق والدار  أ�سهم ابن كنان في ر�سم �سورٍة �ساحرٍة لدم�سق, �سورٍة عن يوميَّات النَّا�ض في ال�سُّ ا

ام والحارة, في المّزة والربوة وكيوان والّنيربين وعلى �سفاف بردى وفروعه,  والم�سجد والحمَّ

مانة. فاء والأ �سورة عن اآمال الّنا�ض واآلِمِهم وعن اأحزانهم واأفراِحِهم, بكل ال�سدق وال�سّ



195 �لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

اأكرم ح�سن الُعلبي

ى عهد �النتد�ب, َجان �سوفاجيه,  - دم�سق �ل�سام لمحة تاريخية منذ �لع�سور �لقديمة حتَّ

تعريب: فوؤاد اأفرام البُ�ستاني.

ألقاها بين ال�ساد�ض والتا�سع  الكتاب هو مجموعة محا�سرات كان الموؤلف »�سوفاجيه«, قد ا

ثار  �سالمي������ة, ومعهد الفن والآ أيار �سنة )1935م( في باري�������ض, برعاية معهد الدرو�ض الإ م������ن ا

القديمة فيها.

آثاري وفني بين   و�سناعي وا
ّ
أوُل معر�������ضٍ زراعي ف������ي تموز �سنة )1936م(, اأقيم في دم�سق ا

�ستاذ فوؤاد اأفرام  ثانوي������ة »التجهي������ز« -جودت الها�سمي الي������وم- والتكية ال�سليمانية, ف������اأراَد الأ

الب�ستان������ي اأن يُعرِّب محا�سرات �سوفاجيه عن دم�س������ق, بمنا�سبة افتتاح معر�سها, فنُ�سرت هذه 

المحا�سرات في العدد الرابع والثالثين من مجلة الم�سرق, ونُ�سرت معها مجموعة من الر�سوم 

َمْت ه������ذه المحا�سرات ون�سرت في ُكتّي������ب منفرد, اأ�سدرته  رات عن دم�س������ق, ثم ُقدِّ والم�س������وَّ

المطبعة الكاثوليكية في العام نف�سه )1936م(, ويقع في اثنتين وخم�سين �سفحة.

والكت������اب يتناوُل تاري������خ دم�سق منذ ن�ساأته������ا وحتى عهد النتداب الفرن�س������ي, مع التركيز 

أكثر,  أو ا أ عليها من تغييٍر وتبديٍل طوال ثالثة اآلف عام ا الم�ستمّر على خطط المدينة وما طرا

فهو والحالة هذه من الكتب �سغيرة الحجم غزيرة الفائدة.

والخال�س������ة فاإن الكتاب, �ساأنُه �ساأن معظم الكتب, فيه الغث وال�سمين وال�سحيح وال�سقيم, 

فه������و يُْطِلع القارئ العربي على طريق������ة كتابة الم�ست�سرقين, ويُقدم �س������ورة عن مدينة دم�سق 

ولية,  من وجهة نظر غربي������ة. وتحدث الموؤلف في هذا الكتاب عن: موقع دم�سق, والمدينة الأ

مويون, ودم�سق في الع�س������ور الو�سطى, وتطور المدينة,  والمدينة اليوناني������ة - الرومانية, والأ

يوبيون, والمماليك, والعثمانيون, والمدينة الع�سرية. تابك والأ والأ

ثار �لتاريخية في دم�سق، جان �سوفاجيه. - �الآ

يتن������اوُل هذا الكتاب تاريَخ دم�س������ق العمراني منذ القرن العا�سر قب������ل الميالد وحتى عهد 

النت������داب الفرن�سي, وهو دليٌل مخت�س������ٌر للتاريخ الح�ساري في دم�سق. وقد يبدو هذا الكتاب 

أنه ن�سر �سن������ة )1932م(, اأي قبل �سدور كثير من الكتب  �سيئ������اً عادياً اليوم, ولكننا اإذا تذكرنا ا

وروبيين الذين كانت معلوماتُهم  َق������ة عن تاريخ دم�سق, ندرك مدى اأهميت������ه, ول�سّيما لالأ المحقَّ

ب في اأحيان كثيرة. عن مدينة دم�سَق محدودًة للغاية, وي�سوبُها الغمو�ُض والتع�سّ
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❁    ❁    ❁

راميين, ومن ثم  أَ الموؤلُف كتابه مع بداية التاريخ المدوَّن عن مدينة دم�سق في زمن الآ ب������دا

مويَّ  �سالم������ي. وتناول الموؤلُف الجامَع الأ الع�س������ر الهلن�ستي - اليوناني فالع�سر الروماني فالإ

������ٍة مو�ّسعٍة وكان يدّقُق في كل كبيرٍة و�سغيرٍة في������ه, ثم انتقل اإلى و�سف ال�ّسوِر  بدرا�س������ٍة معماريَّ

أبواب المدينة, والقلعِة التي راأى اأن اأ�سلَها يعوُد اإلى الع�سر الروماني. ثم قّدم الموؤلف عر�ساً  وا

أثراً اإ�سالمياً في دم�سق, بح�سب الت�سل�سل الزمني. �سريعاً, تناوَل فيه نحو خم�سة وت�سعين ا

خرى, وهو  َغِر حْجم الكتاب فاإنه يحوي معلوماٍت ل تُوَجُد في ع�سرات الم�سادر الأ وعلى �سِ

نواةٌ لدليل تاريخي لمدينة دم�سق.
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حكاي����ات ال�صط����ار والعيارين في التراث ال�صعبي هي ق�ص�����ص اأولئك الل�صو�ص المتمردين 

�صب����اب �صيا�صية واقت�صادي����ة واجتماعية،  عل����ى ال�صلط����ة، الخارجين على قانونه����ا الو�صعي، لأ

نف�صه����م ولمجتمعه����م بو�صائله����م الخا�ص����ة التي تو�صل����ت بال�صطارة  يتحّدونه����ا، وينتقم����ون لأ

والعيارة وقطع الطريق وما �صابه ذلك من اأ�صاليب، ا�صتطاعت بو�صاطتها اأن تهدد اأرباب ال�صلطة 

م����ر الذي رفع من �ص����اأن هوؤلء ال�صط����ار والعيارين  والم����ال بغي����ة تحقيق الع����دل المفقود. الأ

ح����داث والفتي����ان وال�صعالي����ك في نظ����ر العام����ة اأو المجتمع ال�صعبي، فتغّن����ى »وقائعهم«  والأ

و�صاغ منها بطولت فردية وقومية ظلت تتواتر �صفويًا من جيل اإلى جيل، وقد تتمحور حول 

اأبطال باأعيانهم، من اإبداع فنان �صعبي مجهول -قّدر لبع�صها اأن يعرف طريقة اإلى التدوين- 

فكانت تلك النماذج الغنية الخالدة التي عرفت با�صم حكايات الل�صو�ص في التراث العالمي، 

اأو ال�صطار في التراث العربي ال�صعبي.

مثل هذا النوع من الحكايات التي تعبر عن الال�ضعور الجمعي قديم جداً قدم الح�ضارات 

أنه يعي�ش  داب ال�ضعبية العالمي������ة. واإن الحظ الباحثون ا ن�ضاني������ة التي فرزته، و�ضائع في االآ االإ

فول الح�ضاري... مرحلة ازدهاره اإبان مراحل االأ

في������رى »كراب« -مثاًل- اأن »من الحقائق الثابتة« اأن مثل هذه الحكايات تزدهر في اأواخر 

فول، وي�ضت�ضهد لذلك باأمثلة من اآداب ال�ضعوب  كل ح�ض������ارة، حين ت�ضرع تلك الح�ضارة اإلى االأ

دب العربي، فيقول »ومن المعروف � مثاًل � اأن حكايات الل�ضو�ش  وفلكلورها... ومن بينها، االأ

هبة اهلل الغالييني

اآفاق المعرفة

دبية ال�سمات الأ

لق�س�ص ال�سّطار والعياريّن
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أو  أل������ف ليلة وليلة -وهي التي توؤل������ف جانباً ظاهراً منها- تعود اإلى الق������رون المتاأخرة, ا ف������ي ا

أ. �سنجلز بح�س������ارة ال�سحر حين كان حلفاء بغ������داد والقاهرة,  تل������ك المرحلة الت������ي ي�سميها ا

يحثون الخط������ا نحو انحالل دولتهم«. وقد �سايعه الباحثون العرب في ذلك, ويوؤكد كراب في 

أنها »ل تفتر�������ض فقط قيام ح�سارة متقدمة,  �سوء حكاي������ات الل�سو�ض الهندية والفرعونية ا

أي�ساً اأن تلك الح�سارة قد زاد ن�سجه������ا, واأوفى على الغاية, واأن ع�سر مجدها  ب������ل تفتر�ض ا

ق������د فات وانق�سى«. ومن هنا تتمثل اأهمية ه������ذا النمط الفني ودللته ال�سيا�سية والتاريخية 

نثروبولوجية والفلكلورية. والجتماعية والأ

أث������ار عناية ال�سعب بهوؤلء  أي�س������اً اأن المو�سوع الرئي�سي الذي ا ولق������د ا�ستخل�ض الباحثون ا

ثرياء, اإنما  الل�سو�ض »الفقراء الخارجين على القانون« الذين »يدّوخون« الملوك والحكام والأ

ثرياء. بعبارة اأخرى, اإن الق�سية  هو موقف الطوائف ال�سعبية من هوؤلء الملوك والحاكمين والأ

المحوري������ة التي يدور حولها المو�سوع الرئي�سي له������ذا النوع من الحكايات, »يتمثل في الثورة 

على غياب القانون« ول�سو�ض القوانين... يقدمها ال�سمير ال�سعبي �سرخة احتجاج اإن�ساني... 

وي�سوغها الوجدان الجمعي, وثيقة فنية ي�سم بها تلك المراحل الحالكة في تاريخه.

ن, حول م�سطلح ينظم هذا  �س������ارة اإلى اأن الباحثين العرب لم يتفقوا حت������ى الآ وتج������در الإ

الن������وع من الحكاي������ات في التراث العربي, فاأطلقت عليها الدكت������ورة �سهير القلماوي »ق�س�ض 

الل�سو�������ض وال�سطار«, واأطلق عليها الدكتور عبد الحميد يون�ض م�سطلح »حكايات ال�سطار«, 

أ�سبه �سيء بم�سطلحنا الحديث »حكايات الل�ض ال�سريف«.  أنها ا ويرى ا

بطال الل�سو�ض وال�سطار النزقين والمكارين«,  واأطلق عليها �سوقي عبد الحكيم م�سطلح »الأ

أي�ساً اأن نطلق عليها  واأطل������ق عليها لطفي الخوري م�سطلح »حكايات الل�سو�ض«. وبمقدورنا ا

أوثر اختبار  »حكايات المحتالين« اإلى غير ذلك من م�سطلحات, ل م�ساحة فيها اأ�ساًل, فاإنني ا

م�سطل������ح »حكايات ال�سطار والعياري������ن« ل�سبب ب�سيط هو اأن »ال�ساط������ر« و»العيار« ت�سميتان 

دبي واللغوي... على هذا الن������وع من الل�سو�ض المتمردين  �سائعتان ف������ي تراثنا التاريخي والأ

الذين يُعنَي هذا البحث باأدبهم.

أينا من قبل كي������ف برزت في الت������راث ال�سعبي العربي هذه الحلق������ات الق�س�سية  وق������د را

الخا�س������ة بهوؤلء ال�سطار والعيارين التي اتخذت من ال�سطارة والعيارة محوراً لها, تعبيراً فنياً 

ممي������زاً عن هذه الظاهرة التي �سايرت التاريخ العربي, ول�سّيما في بغداد ودم�سق والقاهرة- 

المحور الح�ساري- حيث برزت- تاريخياً- طائفة ال�سطار والعيارين بمالمح و�سفات مميزة, 

أبناء الطوائف والمهن, وفي �سوء هذه  واأ�سحت لهم تقاليد, لب������د من مراعاتها كغيرهم من ا
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أنهم ل�سو�ض بالمعنى التقليدي(  ال�سف������ة ا�ستعانت بهم بع�ض الطبقات الحاكم������ة... )ل على ا

من. وهذه الم�سميات  أو الدفاع عن البالد, والمحافظة على الأ في تثبيت اأقدامها في الحكم, ا

دب الذي احتل  »ال�سط������ار العيارين« هي التي �ساعت -اأكثر من غيرها- في هذا اللون من الأ

دبي وال�سعبي على ال�سواء والذي �سبق اأن اطلعنا عليه »اأدب ال�سطار«  مكاناً مميزاً في تراثنا الأ

من باب ت�سمية الكل با�سم الجزء. وعلى الرغم من احتفال كتب التراث العربي باأخبار ال�سطار 

والعيارين, ونوادرهم وحكاياتهم فاإن اأحداً لم يقم بجمعها, ومن ثم ت�سنيفها ودرا�ستها, ولهذا 

أربع مجموعات فح�سب,  ف�سوف نقت�سر هذه الدرا�سة على ا�ستقراء ال�سمات الفنية في �سوء ا

واإن كنا نراها كافية لتحديد هذه ال�سمات وهي:

1 � مجموعة الحكايات المرحة التي تمثلها نوادر جحا مع الل�سو�ض.

2 � مجموعة الحكايات التي ت�سمنتها األف ليلة وليلة.

أ�سطر ال�سطار, علي الزيبق. 3 � �سيرة ا

4 � مجموعة الحكايات ال�سعبية الم�سرية.

وه������ذه المجموعات تعود ف������ي تدوينها وتكاملها )ل في اأ�سوله������ا ون�ساأتها( اإلى الع�سرين 

فول  المملوك������ي والعثماني, وهذا يوؤكد م�ساألة ارتباطها تاريخي������اً وازدهارها فنياً بمراحل الأ

خيرة التي جمعت جمعاً ميدانياً حديثاً من اإحدى محافظات  الح�ساري, ماعدا المجموعة الأ

أنها  ولى, ا دبية للمجموعات الثالث الأ جمهوري������ة م�سر العربية. ولقد لوحظ عند الدرا�سة الأ

ذات ن������واة تاريخية تع������ود اإلى مراحل اأقدم من ذلك, واإْن تجاه������ل تف�سيلها التاريخ الر�سمي, 

أو ح������ط م������ن �ساأنها, اأو طم�سها البعد الزمني, حتى اإذا ما تبناها ال�سمير ال�سعبي, ظلت تلك  ا

الن������واة تنف�سل تدريجياً عن اأ�سولها التاريخية وتتحول في اإبداعه ال�سعبي اإلى عمل متكامل, 

له �سماته الفنية والمو�سوعية المميزة. وتلك �سمة من �سمات اأدب ال�سطار في التراث العربي 

دبية  جنا�ض الأ والعالمي على الرغم مما يذهب اإليه »كراب« من اأن هذا النوع الق�س�سي من الأ

المحايدة اأي لي�ض فيها �سيء محلي بالذات. ولي�ض في الم�ساألة تناق�ض كما قد يبدو ذلك من 

أو زمان محدد,  اأن بع�������ض حكايات الل�سو�ض يمكن اأن تكون محايدة, فال ت�سي بمكان معلوم ا

أو »حيلة  أو »موتيف« واحد ا ول�سّيم������ا تلك الحكايات )الب�سيط������ة( التي تقت�سر على عن�س������ر ا

ن�ساني, مما ي�ساعد على انت�سارها وذيوعها و»هجرتها« من حكاية  بارع������ة« من حيل الذكاء الإ

أكثر ما نجد �سواهدنا على ذلك في  اإل������ى اأخرى, ومن بيئة اإلى اأخرى, ومن ع�سر اإلى اآخر, وا

حكاي������ات ال�سطار التي تدور حول الخداع وا�سطناع الحيلة, اأما حكايات الل�سو�ض )المركبة( 

فهي في معظمها من هذا النوع المحلي الذي �سنفه كراب نف�سه �سمن »الخرافات التاريخية« 
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أو »الخرافات المحلية«, وتحت نوع مميز منها بالذات هو »الخرافات الدائرة حول الخارجين  ا

عل������ى القانون« التي ت�ستمل عل������ى حكايات الل�سو�ض وقطاع الطرق. ويمكن اأن نجد �سواهدنا 

لذلك في حكايات العيارين خا�سة... بعّدها تتمحور حول اأبطال لهم واقع تاريخي, واأحداث 

محلية لها جذور تاريخية وهذا يعني �سمناً اأن كراب يميز بين نوعين من حكايات الل�سو�ض, 

أو بح�سب تق�سيمنا: حكايات  خر الخراف�ة المحلية... ا اأحدهما حكايات الل�س�و�ض المرحة, والآ

ال�سط������ار, وحكايات العيارين. ويرى كراب اأي�ساً مالحظة لها مغزاها في هذا المقام, هي اأن 

أو يندثر, با�ستثناء بع�ض المناطق  أ ينقر�ض ا هذا النوع من الحكايات )حكايات العيارين( قد بدا

كاأي�سلن������دا وجزيرة كور�سيكا, و�سبه جزيرة اإيبيريا, و�سبه جزيرة البلقان. ويعود اختفاوؤها اإلى 

اأن »قاط������ع الطريق« اختفى, و�سار في ذمة الما�سي, في غ������رب اأوروبا وو�سطها. وحين كان 

أثناء القرن الثامن ع�سر لم يعَن اأحد بتدوينه  بع�������ض هذه الحكايات منت�سراً في اإنكلت������را, في ا

أننا ن�ستطيع اأن نعرف عنها القليل, من ال�سذرات التي تظهر في �سياق  حبراً على ورق... غير ا

دب الحدي������ث, ول�سّيما ما جاء عنها في ق�س�ض �سير والتر�سكوت... ول�سنا في حاجة اإلى  الأ

دب,  لبانية في الأ أّدته حكايات الل�سو�ض الكور�سيكية والأ اأن نع������ود بالحديث اإلى الدور الذي ا

بف�س������ل كتابات برو�سبر ميرمييه, ولورد بايرون, فهذا من الو�سوح بحيث ي�ستغني عن البيان. 

وعل������ى الرغم من ح�سن حظ التراث ال�سعبي العربي, حين وجد من دون مجموعات ال�سطار, 

أدبائنا لم يفكر في ا�ستلهام هذا الماأثور  ول�سيم������ا في الليالي وال�سير ال�سعبية, فاإن اأحداً من ا

ال�سعبي اأ�ساًل...

وعلى الرغم من اختفاء ال�سطار والعيارين والذعار والعياق والفتيان, عن حياتنا المعا�سرة 

أدابهم ل يزالن ناب�سين بالحياة حتى اليوم, على  أربعينيات القرن الما�سي فاإن اأدبهم وا منذ ا

أينا في درا�سة بقايا لظاهرة من قبل. نحو ما را

ويقودن������ا الحديث عن حكاي������ات الل�سو�ض الب�سيطة والمركبة, اإل������ى درا�سة »الحدث« في 

حكايات ال�سطار العربية, وبي������ان �سماته الفنية... واأول ما نلحظه في هذا المجال, اختالف 

أنف�سهم في طبيعة مكونات الحدث في حكايات الل�سو�ض... فبينما يذكر  الباحثين الغربيين ا

�سل تتكون من »موتيف« اأو»عن�سر« واحد, يذك������ر طوم�سون اأن العك�ض هو  أنه ف������ي الأ ك������راب ا

ال�سحي������ح, واأن هذا العن�سر الواح������د م�ستمد اأ�ساًل من حكاية مركبة, ف������اإذا ما م�سينا اإلى 

المجموع������ات العربية التي يدر�سها هذا البحث, وجدن������ا اأن الحدث في بع�سها ب�سيط, يقوم 

أو »موتيف« اأو عن�سر واحد... مثل حكايات جحا مع الل�سو�ض,  على حادثة واحدة اأو جزئية ا

دبي, اإذ ياأتي الحدث مركباً, يتكون من عدد مركب  اأو حكايات الل�سو�ض الكثيرة في تراثنا الأ
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أو العنا�سر التي ت�سكل في مجموعها  من الح������وادث ا

»حكاي������ة مركبة طويلة«, كما ه������و الحال –مثاًل- في 

ق�س�������ض الل�سو�ض في األف ليل������ة وليلة والمجموعة 

الميداني������ة )الم�سرية(... اأما �سيرة علي الزيبق فهي 

نمط قائم بذاته له طابع ال�سير ال�سعبية )تاريخ حياة 

البط������ل كما ي�سوغها ال�سعب(, كم������ا هو ثابت, فاإنها 

بذلك تلتقي في هذا المنحى مع المالحم النثرية ال�سائدة في التراث ال�سعبي العربي... وهذا 

أنها بدورها »حكاية مركبة, بالغة الطول«. يعني ا

أو فني تكاملت له وح������دة ع�سوية, اأو حبكة  أم������ام عمل روائي, ا أننا ا ولك������ن هذا ل يعني ا

فنية, لها ت�سل�سلها الزمني والمنطقي... بل ربما كان العك�ض �سحيحاً, ومن هنا فاإن المتاأمل 

أنها تفتقر اإلى مثل ه������ذه العقدة الرئي�سية التي  لحكاي������ات ال�سطار والعياري������ن العربية يرى ا

تحق������ق مثل ه������ذه الوحدة الع�سوية والحبك������ة الفنية, ومن هنا عاب بع�������ض الباحثين �سيرة 

الزيب������ق... ولكن مثل ه������ذا النتقاد في غير محله اإذا اأخذنا بالراأي القائل اإنَّ هذا النوع من 

أو موتي������ف واحد اأو مجموعة من  أ�سا�سه على حدث جزئي اأو عن�سر ا الحكاي������ات يقوم ف������ي ا

الحوادث الجزئية � 

خرى  أو كثرت  يربط بينها القا�ض بو�سيلتين: اإحداهما تقليدية هي وحدة البطل, والأ قلّت ا

أو »المنا�سف« حيث  غي������ر تقليدية, بل تكاد تكون وقفاً عل������ى اأدب ال�سطار وهي »المالعيب« ا

ي�س������كل كل ملعوب منه������ا اأو من�سف حكاية قائمة بذاتها, توؤك������د جميعها براعة بطل الحكاية 

ال�ساطر.  

واإذا كان الحدث في نوادر الل�سو�ض الجحوية ل يخرج عن القاعدة العامة لنوادر الماأثور 

الجحوي عامة, فاإن الحدث في حكايات ال�سطار والعيارين ال�سعبية ينحو منحى »ميلودراميا« 

ول �سيما في البحث عن الكنوز وكثرة المفاجاآت والنهايات ال�سعيدة التي تتمثل في زواج الل�ض 

ال�ساطر بارع الحيلة من ابنة الملك الخ�سم بعد اأن يجبره على العتراف بعبقريته التي تفوق 

عبقري������ة الملك ورجاله وحيلهم جميعاً... وقد نجح القا�ض ال�سعبي العربي, في توظيف هذه 

النهاية ال�سعيدة توظيفاً يتفق مع اأحالم الجماعة ال�سعبية... )المجموعة الميدانية الم�سرية( 

أثبت  مان, ويمنحه ابنت������ه ويتنازل له عن العر�ض -بعد اأن ا ف������اإذا الملك دائماً يعطيه منديل الأ

كفاءت������ه ف������ي حمايته- ليجل�ض عليه »البط������ل« بادئاً عهداً جديداً, قوام������ه العدل الجتماعي 

والقت�سادي وال�سيا�سي بين الرعية. 
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�سارة اإلى اأن الزيبق قد تزوج ابنة خ�سمه »دليلة المحتالة« بعد حب عنيف, دام  وتجدر الإ

طوال الحكاية, حتى فاز-في النهاية- بقلبها... 

أّدت دوراً فنياً ومو�سوعياً في حكاية الزيبق في الليالي و�سيرته  والحق اأن عاطفة الحب هنا ا

ح������داث, تمثل اإكبار المجتمع ال�سعبي  مع������اً... فهي اإلى جانب الفوز بالحبيبة نهاية �سعيدة لالأ

ن�سانية التي ينبغي اأن ت�سيطر على التناف�ض  -لهذه العاطفة ال�سامية وتقديراً منه لهذه النزعة الإ

بين الخ�سوم وال�ساطر. اإذ لم تمنع الخ�سومة من اأن يتحقق الحب... واأن ينت�سر في النهاية, 

أ�سهم في ترابطها, وت�سويغها, »بل اإن  حداث, وا أّدى دوراً فنياً في »تعقيد« الأ كما اأن الحب هنا ا

أ�ساليب ال�سحك ليفوز بر�سا زميلته في  ه������ذا الحب هو الذي دفع بالزيبق اإل������ى اأن يتفنن في ا

المهن������ة ويتزوجها«. وعلى الرغم من افتقاد هذا النوع من الحكايات لعقدة ق�س�سية محورية, 

اأو حبكة فنية, وعلى الرغم من تلك الميلودرامية, التي جرت بدورها- جزءاً من الخوارق التي 

أو ا�ستحالة فاإن حكاية  بهار ويقره������ا المجتمع ال�سعبي و ل يرى فيها غرابة ا تثي������ر الده�سة والإ

أنها تحكي نب�ض الحياة اليومي������ة الواقعية« الذي يمدها  ال�سط������ار قد ا�ستمدت حيوتها »م������ن ا

 Realistic باأ�سب������اب الحياة والخلود, ومن ثم فقد در�سها طوم�سون �سمن الحكايات الواقعية

أم واقعي������ة ت�سخي�ض... ذلك اأن البطل في هذا  أكانت واقعية موقف اأو حدث... ا tales �س������واء ا
زقة في  أبناء العامة الذين ن�سوؤوا بين اأح�سان الحارات والأ النوع من الحكايات, هو واحد من ا

الم������دن العربية, وبطولته هنا هي بطولة الرجل العادي الذي طحنه الظلم والبوؤ�ض والحرمان 

والفق������ر فاآثر اأن يحارب الطغ������اة باأ�سلحتهم, فتعلم الل�سو�سية لي�سط������و على الل�سو�ض, �سواء 

أكان������وا من اأهل ال�سارع اأم من اأهل الحكم ولم تمنح������ه القوى الغيبية قوة ج�سدية خارقة على  ا

ميرة ذات الهمة مثاًل...  خرى كاأبي زيد الهاللي وعنترة والأ نحو ما نرى في اأبطال المالحم الأ

أو ت�سيطر عليها  حت������ى مغامرات ال�سطار والعيارين هي مغامرات واقعي������ة, ل تحكمها خوارق ا

غيبي������ات كما هو الحال في مغامرات )الحكايات الخرافية( مثاًل وقد ت�سادفنا في �سيرة علي 

دوات ال�سحرية مثاًل(, لكن  الزيب������ق, اأو مع �سطار ال�سير ال�سعبي������ة وعيارتها بع�ض الخوارق )الأ

�سفاء عن�سر الدعاية في  البط������ل ل ي�ستخدمها لح�سم المواقف مثاًل, بل ي�ستخدمه������ا عادة لإ

أو لل�سخرية من بع�ض ال�سخ�سيات التي تتو�سل بمثل هذه الخوارق التي يقرها  بع�ض المواقف. ا

أكثر الحكايات ال�سعبية التزاماً بت�سوير  المجتمع ال�سعبي. ولهذا ل غرو اأن يكون هذا النوع من ا

الواقع -على مرارته- ول يناف�سه في ذلك اإل الحكايات ال�سعبية المرحة.

ويق������وم ال�سراع في هذا النوع من الحكايات بين بطل الحكاية ال�ساطر من ناحية و�سطار 

أو الملك )القائمين عل������ى ال�سلطة( من ناحية اأخرى... وي�سع������ى هذا ال�سراع اإلى  الخليف������ة ا
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أو الملك  اإثب������ات امتياز البط������ل ال�ساطر على خ�سومه, وك�سف عجزهم عن حماي������ة الخليفة ا

)رمز ال�سرعية( ومن ثم م�سوغ وجودهم. وذلك في �سوء عدد من المواقف تهدف اإلى اختبار 

أو التخل�ض من ماأزق  أو التغلب على عدو عنيد ا قدرة البطل على القيام بعمل يبدو م�ستحياًل, ا

هوال... ولم تعد ابنة ال�سلطان ومن اإليها هي الغاية  أو العثور على �سيء نفي�ض دونه الأ حرج, ا

أنواع الحكايات  أو المكاف������اأة الت������ي يح�سل عليها البطل بعد توقيفه, كما هو الحال في اأغلب ا ا

دارية  أراد البطل( واإنما اأ�سبحت المنا�سب الإ ال�سعبية, )ولكن هذا ل يحول دون الفوز بها اإذا ا

أو الو�س������ول اإلى �ّسدة الحكم, بدلً من القائمين عليها, ه������ي الغاية الحقيقية لتحقيق  العلي������ا ا

م������ا عجزوا عن تحقيقه من العدل والم�ساواة بي������ن الرغبة... »حيث لجاأ ال�سعب اإلى التخييل 

بطال موؤداها اأن الحاكم ل������ن ي�سدر عن الفطرة  با�ستح������داث عالقة بين الحاكم وه������وؤلء الأ

العادلة اإل اإذا اأعانه على تحقيقها كبير ال�سطار ورهطه«.

ومثل هذا الن������وع من الختبارات لي�ض هو مو�سوع ال�سراع الرئي�سي في حكايات ال�سطار 

أو العرفية في الولء لهذه الطائفة التي اأ�سبحت مجتمعاً له  فح�سب, ولكنه الو�سيلة التقليدية ا

أ�سلفنا � فاإن كل من ي�ستكمل مقومات ال�سطارة عليه  وجدانه الخا�ض وتقاليده المرعية � كما ا

أو�ساط الفر�سان  اأن يّمر باختبار يثبت قدرته, وهو اختبار �سعب ي�سبه اإلى حد كبير ما �ساع في ا

والفدائيي������ن على مر الع�سور... وكانت الو�سائل اإلى تحقيق انت�سار البطل ال�ساعر عبارة عن 

أو »منا�سف«, واإن كان  مجموعة متعاقبة من الختبارات التي اأطلق عليها م�سطلح »مالعيب« ا

أو المنا�سف لت�سكل الع�سب الفني لحكايات  أكثر �سيوعاً, وهذه المالعيب ا ول ا الم�سطل������ح الأ

أم������ام فح�سب, بل المعيار الوحيد لتحقي������ق الن�سر, وغابات  حداث اإلى ا ال�سط������ار, فتدفع الأ

أثناء  أينا في ا البطول������ة. وقد تميزت �سيرة الزيبق بم�سطلح اآخر هو »النفيلة« على النحو ما را

دبية الم�سيرة, وهي بدورها واحد من هذه الختبارات الرئي�سية التي تقوم عليها  الدرا�سة الأ

نَّ اأهم ما ت�سفر عنه مثل هذه الختبارات � من الناحية 
أ حكاي������ات ال�سطار والعيارين... غي������ر ا

أنها تمد هذا النوع من الحكايات ب�سمتين اأخريين من اأهم �سماتها الفنية, اإحداهما  الفني������ة � ا

أنه������ا ترفدها بزاد ل ينفد من عنا�سر المغامرة والمخاطرة التي ينبغي اأن تت�سم بها حكايات  ا

أو المالعيب التي تقوم في  أو الف�سل في اجتياز هذه الختبارات ا خرى اأن الفوز ا ال�سطار, والأ

جوهرها على الحيلة والتنك������ر وخداع الخ�سم ي�ستتبع بال�سرورة عن�سر الفكاهة وال�سخرية, 

آلت اإليه بعد نجاح اأو »جواز الملعوب  و ال�سح������ك على غفلة ال�سحية, والحال الجديدة التي ا

أو المعلن بين الطرفين- على الرغم من �سدة حذر  علي������ه« -في مثل هذا ال�سراع المك�سوف ا

ى بدواعي ال�سخر والتهكم اإذا كان من خ�سوم  كل ط������رف, ومن هنا تاأتي المفارقة طريفة مالأ
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أو واحد من  أو الدعاب������ة والفكاه������ة اإذا كان قد »فات الملعوب« على البط������ل نف�سه, ا البط������ل, ا

أ�سد اإيالماً وحرجاً لخ�سمه...  اأن�ساره... ولكن �سرعان ما ينتقم لنف�سه بملعوب جديد, ا

وهكذا تتوالى المالعيب, وتتوالى المخاطر والمغامرات, وتتابع الب�سمات وال�سخريات. ف�ساًل 

أو التخييل بما يناق�سه. أو تغييره ا معان في الموازنة بين الواقع وت�سويره ا عن ا�ستمرارية الإ

وعل������ى الرغم من اأن المفارقة بين ذكاء الل�ض, وغباء ال�سحية الحذرة, تعد في حد ذاتها 

�سارة اإلى اأن ال�سخرية والتهكم من خ�سوم البطل  ثارة ال�سحك, فاإنه تجدر الإ م�سوغاً  كافياً لإ

ال�ساطر تنجم عن اأمرين اأحدهما: تفاهة هوؤلء الخ�سوم وغرورهم ال�سديد, وثقتهم المطلقة 

أنهم رمز للقوة الحاكمة الم�ستبدة, ومن اأعوانها الذين  خر ا في الق�ساء على بطل الحكاية. والآ

يبط�س������ون بال�سع������ب, فالبطل ال�ساطر لبد اأن ي�سطدم بهذا النوع م������ن الخ�سوم, واأن ينت�سر 

أيديهم, وهل ثمة مفارقة  عليهم, تعوي�ساً فنياً ونف�سياً لما ي�ست�سعره ال�سعب من ظلم وقهر على ا

أ�سد من جب������ن هوؤلء الخ�سوم وف�سلهم في القب�ض عل������ى الل�سو�ض, بل اأي  تدع������و لل�سخرية ا

أنف�سهم, بله ال�سرعية )م�سوغ وجودهم( التي  �سمات������ة تلك التي تبدو حين يعجزون عن حماية ا

بداع ال�سعبي مجهول  أنهم قادرون على حمايتها؟ فاإذا ما و�سعنا في الح�سبان اأن الإ يزعمون ا

الموؤل������ف, ل يخ�سى �ساحبه بط�ض ال�سلطة واأعوانه������ا اأدركنا اإلى اأي مدى تكون حرية القا�ض 

ال�سعبي في التعبير عن اآمال واآلم م�ستمعيه.

وعلى الرغم من اأن اأبطال حكايات العيارين يت�سولون بال�سيف اأحياناً, ويجيدون ا�ستخدامه 

بطال -عيارين و�سطاًر في الفريقين المت�سارعين- يعتمدون على ذكائهم ودهائهم  فاإن جميع الأ

وعبقريته������م وقدرتهم على الكيد والتنكر وا�ستخ������دام البنج و�سده براعتهم في ا�سطناع الحيل 

خرى, ومهارتهم  والخداع والمح������اكاة والتقليد, واإتقانهم اللغات واللهجات و�سروب ال�سعوذة الأ

�سوار وفتح الخزائن اإلى غير ذلك من و�سائل ومواهب ومعارف وخبرات  ف������ي ت�سلق البيوت والأ

ن�سان, واقعياً وعملياً( لتحقيق الن�سر على الخ�سوم... ومن المفيد اأن ن�سير  )ه������ي في قدرة الإ

اإلى موقف القا�ض ال�سعبي من اأبطاله ال�سطار والعيارين... فهو حري�ض على اأن يحببهم اإلينا, 

آدابهم �سبه  فه������و نف�سه معجب بهم, متعاطف معهم, موؤم������ن بمبادئهم واأخالقياتهم وتقاليدهم وا

الفرو�سي������ة, كما بهر بمهارتهم ومالعيبهم وو�سائلهم, فنفى عنهم الرذائل, واأ�سفى عليهم ما�ساء 

أو نظام الدولة«. وجعلهم يردون ب�ساعتهم  م������ن ف�سائل »فلم ي�سع اأعمالهم في ميزان الأخالق ا

أرادوا اإظهار مهارتهم  أنهم ا مر ا الت������ي �سرقوها اإلى اأ�سحابها وه������م ل يريدون �سراً. كل ما في الأ

حت������ى يتاح لهم اأن يتبوؤوا مكانتهم الالئقة في الهيئ������ة الجتماعية التي ينتمون اإليها, »وتحم�ض 

القا�������ض له������وؤلء ال�سطار يدفعه اإلى اأن يلغ������ي عنهم كل ما ل يالئم طبيع������ة �سامعية... فهوؤلء 
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أنهم يردون ما �سرقوا ل يقتلون اأحداً, ول ي������وؤذون اإيذاء بليغاً« اإل العنا�سر ال�سريرة التي  ف������وق ا

أو القتل لذاتهم اأمران مرفو�سان في المجتمع  تمادت في غيها بطبيعة الحال ذلك اأن ال�سرقة ا

ال�سعبي, ثم هو حري�ض على اأن يحقق لهم قدراً من جمال الهيئة وو�سامة ال�سمت وبهاء الطلعة 

وح�سن الهندام, وعذوبة الحديث وبراءة النكتة, واأن ي�سفي عليهم قدراً من حدة الذهن و�سرعة 

قبال على الحياة, والت�سبث  الخاطر وح�سور البديه������ة... كما دفعهم اإلى العت�سام بالمرح والإ

رامل  بروح التفاوؤل واإباء ال�سيم, له ولرجاله ال�سطار والعيارين, و�سخاء اليد والجيب, ون�سرة الأ

يتام و�سهامة ال�سلوك, ولذلك فهو»محبوب محبة قلبية لكل من يراه وبمثله تفتخر الملوك«  والأ

أي�س������اً يمتلكون قلباً ل يعرف الجبن, واإ�سراراً ل  عل������ى حد تعبير القا�ض ال�سعبي الذي جعلهم ا

أة تحطم حواجز الخوف وحدود الياأ�ض... اإلى  يع������رف النكو�ض, وذكاء ل يع������رف العقبات, وجرا

أو »المثال« حتى لو كان ل�ساً مادام قد ارتقى به اإلى م�ساف  غير ذلك من مقومات »النموذج« ا

»البطول������ة ال�سعبية« و»البط������ل ال�سعبي« الذي يحمل كثيراً من اآمال جمه������وره واأمانيه وهمومه 

وماآ�سي������ه, فجاء البط������ل ال�ساطر ليجمع المثل العليا, ويحقق الرغب������ات والقيم والف�سائل التي 

ح�سا�ض العظي������م بالمواطنة والتّفوق  ين������ادي بها المجتمع ال�سعبي, موؤك������داً في الوقت نف�سه الإ

ن�س������ان ال�سعبي الب�سيط لل�سيم و�سرورة المبادرة  الحتم������ي على ظالميه, ومعبراً عن كراهية الإ

حالم ال�سعب العربي  اإلى رد الظلم اإلى نحور الظالمين, مثلما جاء اأدب ال�سطار عامة تج�سيداً لأ

دبي. قدا�ض في محراب تراثه ال�سعبي الأ في طلب الحرية والعدل والم�ساواة, قد�ض الأ
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دب الواقعي الرو�س���ي، في نهاية  يع���ّد األك�سن���در كوبري���ن واحدًا م���ن الكتاب البارزين ف���ي الأ

الق���رن التا�س���ع ع�س���ر، وبداية القرن الع�سرين. وقد تميز اإبداعه باأن���ه م�ستقى من الحياة، ومن 

تجاربه ال�سخ�سية وقراءته للواقع الرو�سي وبراعته في ت�سوير �ستى جوانب هذا الواقع، ع�سية 

حداث المزلزلة، التي ع�سفت بالبالد، مطلع القرن الما�سي. الأ

ولد كوبرين عام )1870م(، في مدينة ناروفت�شات 

أ�شرة موظف �شغير،  /محافظ������ة بينز� �لجنوبية/، في �

أبي������ه، وهو لما يتج������اوز �لثانية من  وق������د فجع بموت �

عمره، مما ��شطر و�لدته �إلى �النتقال للعي�ش في »د�ر 

ر�مل«، في مو�شكو. �الأ

يتام،  مع بلوغه �شن �ل�شابعة، �أدخل �ل�شبي �إلى د�ر �الأ

وفي �لعا�شرة �نت�شب �إلى �لمدر�شة �لحربية، حيث ي�شود 

�لنظ������ام �ل�شارم، و�لطاع������ة �لعمياء. وفي هذ� �لجو �لخانق وجد �ل�شب������ي نف�شه غريباً وحيد�ً. 

أ�شعار بو�شكين وليرمنتوف وبير�نجي. أني�ش له �إال خياله �لخ�شب، وح�شا�شيته �لمفرطة. و� ال �

ف������ي �شنو�ت �لدر��ش������ة وجد �ل�شبي �شعادة في �لكتابة، ففي ع������ام )1889م( ن�شرت ق�شته 

ن �لن�شر محظور على طالب �لكلية. خيرة«، �لتي ُعوِقَب عليها بالحب�ش، الأ ولى »�لبد�ية �الأ �الأ

د. ها�شم حمادي

اآفاق المعرفة

�ألك�سندر كوبرين

�لكاتب �لذي �شار على خطا �أنطون ت�شيخوف
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بع������د التخرج, خدم كوبرين مّدة ق�سيرة برتبة م������الزم اأول, في اأحد اأفواج الم�ساة, وانكب 

على الكتابة من جديد, ون�سر عامي )1893- 1894م( عدداً من الق�س�ض: »في الظلمة«, و»من 

الما�سي النائي«, و»في ليلة مقمرة«, و»ليدوت�سكا«.

ركان, قرر التقاعد م������ن الجي�ض, وذلك عام  وبع������د ف�سله في اللتح������اق باأكاديمية هيئة الأ

ر�ض الرو�سية ال�سا�سعة, على غير هدى,  أ ال�ساب ي�سرب في الأ )1894م(. ومنذ ذلك الحين بدا

أ�سنان, بائعاً, مغنياً  , طبيب ا أرا�ضٍ ������اح ا ويعم������ل في �ستى »الخت�سا�سات«: �سحفياً, حمالً, م�سَّ

ف������ي كور�ض, �سياد �سمك, خولياً, ممثاًل, حتى اإّنه حاول دخول �سلك الرهبنة, وعمل في منجم 

الفحم.

ولى. وحين و�سلها وجد نف�سه »في مدينة مجهولة تماماً, دون نقود,  كانت كييف محطته الأ

أه������ل, ودون معارف...«. لكنه ل������م يلبث اأن وجد المالذ في عدد من ال�سحف والمجالت  دون ا

.
)1(

آنذاك, فراح ين�سر فيها ق�س�سه ومقالته ال�سادرة في كييف ا

ن�سان  وق������د تجلى في ه������ذه الق�س�ض توجهها الجتماعي الحاد, وتعاطفه������ا العميق مع الإ

الرو�سي الب�سيط, المغلوب عل اأمره, وف�سحها للمرت�سين والن�سابين. ومن بين الق�س�ض التي 

ونة: »التحقيق«, و»الم������الزم«, و»التفتي�ض المفاج������ئ«, و»المت�سولة«, و»في  تع������ود اإلى تل������ك الآ

خيرة ي�س������ور الكاتب باألم الزواج غير المتكاف������ئ ب�سبب الفقر. فهذه فتاة  المحط������ة«. وفي الأ

لت������زال ف������ي ريعان ال�سباب, تجبر على الزواج من �سيٍخ طاعن ف������ي ال�سن. لكنه موظف, وا�سع 

أولي�س������ا« في�سور كوبرين الحياة البريئة بين اأح�سان الطبيعية  الث������راء. اأما في ق�سته الرائعة »ا

في الغابة, التي لم تم�س�سها الح�سارة البرجوازية.

ومنذ ق�س�سه المبكرة يك�سف كوبرين عن ميل اإلى التحليل النف�سي المرهف, ويتجلى ذلك 

خا�سة في ق�س�ض »المبيت«, و»اللحظة الرهيبة«, و»لحم«.

�سارة هنا اإلى اأن اإيداع الكاتب في تلك المرحلة كان مقترناً بال�سعي الدوؤوب  ول بّد من الإ

م������ن اأجل ك�سب لقمة العي�ض. فهو ل������م يكن يح�سل من ق�س�سه المن�سورة اإل على القليل. وفي 

ين«,  حيان كانت ال�سحف, التي ين�سر فيها, عاجزة عن الدفع فكانت تن�سر لكتابها ب�»الدَّ أكثر الأ ا

مما اأرغم الكاتب على البحث عن م�سادر دخل اأخرى, فعمل في كثيٍر من المهن, التي ل تمت 

للكتاب������ة ب�سلة, لكنها اأغنت الكاتب بكثيٍر من الخبرات والتجارب, و�سقلت �سخ�سيته, ورفدت 

دبي بكثيٍر من المو�سوعات, الم�ستقاة من الواقع. مخزونه الأ
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في ع������ام )1896م( ظهرت ق�سة كوبرين الطويلة »مولوخ« )»الغول«(. وت�سمية »الغول« هنا 

مجازي������ة, اأطلقها الكات������ب على الم�سنع العمالق, الذي ل يعرف ال�سب������ع, والذي يلتهم الجهد 

الب�س������ري والحياة الب�سرية, دون راأفة. ومن المعروف اأن »مولوخ« اإله فينيقي وقرطاجي, قديم 

أبداً لتلقف ال�سحايا الب�سرية, وقد اأ�سبح  نه������م اإلى الدم الب�سري الدافئ, فمه الرهيب مفتوح ا

رمزاً للقوة الغا�سمة, المتعط�سة اإلى الدماء.

والواقع اأن »مولوخ« لي�ض الم�سنع وحده, ول اأ�سحابه, الذين يعملون جاهدين على تو�سيعه, 

له الفينيقي القديم, ب�سحية واحدة, بل  بل ي�سم������ل النظام البرجوازي, الذي ل يكتفي, كما الإ

ويلتهم مئات ال�سحايا في اليوم الواحد.

عمال كفا�سنين, وهو تج�سيد حي للزهو  ������ن اأ�سحاب هذا الم�سنع- الغول يبرز رجل الأ وبيَّ

والغ������رور, ل يك������ف عن ن�سب ال�سباك ل�سحاياه من الن�ساء. وه������ا قد وقعت عيناه على اإحدى 

الفتيات )نينا(, المغرمة بالمهند�ض بوبروف. وبطل الق�سة هو هذا المهند�ض, ال�ساب الب�سيط, 

مرين من العمل في ه������ذا الم�سنع, فهو ي�سعر هنا كمن  المغل������وب عل������ى اأمره, الذي يقا�سي الأ

أنه في الم�سنع كما ال�سمكة على الياب�سة. ومع هذا فقد كان ثمة ب�سي�ض  �سلخوا جلده حياً, وا

مل في هذه الظلم������ة الدام�سة. فهو يحب نينا, وهي تبادله الحب, لكن حتى هذا النزر  م������ن الأ

الي�سير من ال�سعادة ي�سلب منه, وتنتزع منه فتاته.

دباء في  ول������ى يبدو مو�س������وع الق�سة ب�سيطاً, وق������د �سبق اأن تناوله كثير م������ن الأ للوهل������ة الأ

أ�سرة  اأعماله������م, وهو ما يعرف با�سم المثل������ث- هو- المهند�ض بوبروف, هي الفت������اة نينا, من ا

برجوازي������ة �سغيرة, اأما الثالث فه������و كفا�سنين. �ساحب الم�سنع, اأي �سيد بوبروف, الذي يغري 

أ�سرة نينا بالمال والجاه. ا

لكن كوبرين لم ي�ستخدم هذا المو�سوع لكتابة ق�سة غرامية, بل للك�سف عن مثالب النظام 

ن�سان ج�سداً وروحاً. أ�سمالي النهم, الذي يقتل الإ الرا

�سحي������ح اأن بوبروف اإن�سان مثق������ف, م�سالم, من هواة البحث ع������ن الحقيقة, والتحليق على 

اأجنحة الخيال, لكنه ل ي�ستطيع الوقوف موقف المتفرج من الظلم والنفاق, اإنه يهفو اإلى ال�سرف 

ن�سان... وحين يفكر بوبروف ملياً في  والنزاه������ة في التعامل بين النا�ض, ويدعو اإلى احت������رام الإ

أنه ي�سهم بدوره في اإغناء حفنة من الن�سابين الرو�ض  أ�سمالية, يكت�سف ا دوره في م�سيرة التنمية الرا

فواه الجائعة. والفرن�سيين, وي�ساعدهم في جني الثروات الطائلة, على ح�ساب ماليين الأ
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وبوب������روف يعان������ي التمزق الداخلي, فهو يهفو اإلى التمرد �س������د ال�سر و�سناعه, لكنه ي�سعر 

بعج������زه عن القيام بذل������ك بمفرده. اإنه يتطلع اإلى العالقات المتكافئة بين النا�ض, فكيف يمكن 

ن�سان؟ لكن ل بوبروف ول كوبرين يعطيان جواباً عن  تحقيق ذلك؟ ومن �سيحمل الحرية اإلى الإ

.
)2(

هذا ال�سوؤال, الذي اأق�ض م�ساجع كثيرين في نهاية القرن التا�سع ع�سر

وكوبري������ن ل يعطي بطله �سورة مثالية, بل على العك�ض فهو ي�سفه بالخامل والعاجز. وفي 

تية: بداية الق�سة ير�سم له ال�سورة ال�سلبية الآ

عمال  »من حيث تركيبه الذهني وعاداته واأذواقه كان اأف�سل ما ينا�سبه اأن يكر�ض نف�سه لالأ

أو للزراعة... لم تكن الهند�سة تر�سيه, ولول اإلحاح اأمه ال�سديد,  المكتبية. للن�ساط التدري�سي ا

أنثوية, تتعذب ب�سدة  لترك المعهد منذ ال�سنة الثالثة... كانت طبيعته الرقيقة, التي تكاد تكون ا

ن�سان, الذي �سلخوا جلده,  م������ن الحتكاك القا�سي مع الواقع... حتى اإّنه كان ي�سبه نف�س������ه بالإ

.
)3(

وهو ل يزال على قيد الحياة«

ه������ذه ال�سورة تك�سف �سبب عجز بوبروف عن مقارعة الواقع المر. اإن بوبروف, على غرار 

المثقفي������ن, الذين ر�سمهم كوبرين في اأعماله. ذكي موهوب, وذو تطلعات تقدمية, لكنه يعاني 

خرين في محنتهم, لكنه عاجز عن اإنقاذهم منها, ومد يد  ال������روح ال�سلبية, اإن������ه يتعاطف مع الآ

العون لهم لنت�سالهم منها.

وعل������ى عك�ض بوبروف ر�سم كوبرين �سورة كفا�سنين, اأح������د الكبار الم�سهمين في الم�سنع, 

ال������ذي يملك ثروة طائلة,  اإذ يتجاوز دخله ال�سن������وي مئتي األف روبل, مما يجعله ي�سعر بالزهو 

أل�سنا من لف  ر�ض, واأن الم�ستقبل ملك لنا... ا أننا ملح الأ والغطر�س������ة, فه������و يعلن »... ل تن�سوا ا

ر�ض, ويحول كنوزها  أل�سنا م������ن ي�سق اأعماق الأ ر�سية ب�سبكة من ال�سكك الحديدية؟ ا الك������رة الأ

أل�سنا نحن الذين ننفخ من روح عبقريتنا  اإلى مدافع وج�سور وقاطرات وق�سبان واآلت هائلة؟ ا

في م�ساريع قد تب������دو خيالية, فتدب الحركة في روؤو�ض اأموال باآلف الماليين؟.. األ فاعلموا 

أيه������ا ال�سادة اأن الطبيعة الحكيمة ل ت�سن بقواه������ا المبدعة من اأجل �سنع اأمة بكاملها, فقط  ا

أة اأن تكونوا هوؤلء  لكي ت�سنع منها ع�سرين اأو ثالثين من المختارين. فلتكن لديكم القوة والجرا

.
)4(

ال�سادة المختارين«

أي�ساً, فها هو يدفع  أة ا اإن كفا�سنين ينظر اإلى العمال بو�سفهم �سلعة تباع وت�سترى, واإلى المرا

هل نينا ثمنها.  لأ
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يرى بوبروف هذا كله, فيزداد اإح�سا�سه بال�ستياء من هذا الواقع المر, وامتعا�سه من هذا 

المجتمع الجائر, والتعاطف مع العمال البوؤ�ساء. بيد اأن بوبروف ل يرى اإل الجوانب الخارجية 

من معاناتهم, اأما ما يغلي ويتاأجج في دخيلتهم فيبقى خارج نطاق روؤيته.

بداعي  أ�سلوبه الإ دباء, ويتجل������ى ا في »مول������وخ« يتخلى كوبرين عن تقليد م������ن �سبقه من الأ

الخا�ض به.

بع������د عودته من دونبا�ض اإلى كييف في نهاية )1896م(, كت������ب كوبرين عدداً من الق�س�ض 

ع������ن ال�سيرك الذي������ن كان يحبه جداً, ومن بين ه������ذه الق�س�������ض: »Allez«, و»في ال�سيرك«, 

أولغا�س������ور«, وم�سرحية »المهرج«, كما كتب عدداً اآخر من الق�س�ض عن الحيوانات: »زمرد«,  و»ا

بي�ض«, و»الفيل« وغيرها. »الكلب الأ

ف������ي عام )1897م( عمل الكاتب في محافظة فولين, بين اأح�سان الطبيعة العذراء. وهناك 

أ�سهر هذه الق�س�ض تلك  كتب عدداً من الق�س�ض, الم�ستقاة مو�سوعاتها من الحياة هناك, ومن ا

أولي�سا«. وقد ن�سرت في مجلة »ابن كييف« عام )1898م(, تدور اأحداثها في  التي تحمل عنوان »ا

منطقة حراجية نائية, بعيدة جداً عن ذلك التقدم ال�سناعي, الذي ي�سوره الكاتب في »مولوخ«. 

لكنها منطقة في منتهى الجمال والروعة, ول غرابة في ذلك فهي غابات عذراء, لم ت�سلها بعد 

أ�سجار واأع�ساب  الموؤث������رات »الح�سارية« المدمرة, فتراها محافظة على ثروته������ا ال�ساحرة من ا

واأزهار وم�ستنقعات, وعلى اأ�سواتها العذبة, التي ت�سدح في �سيمفونية رائعة ل نهاية لها.

أولي�سا ع������ن هذه الغابات �سح������راً وجمالً, فهي ذات وج������ه �ساحر و�سوت عذب  ول تق������ل ا

أ�سها, وموطنها الدائم, في منتهى الب�ساطة  لحان, وهي, كما الغاب������ات, م�سقط را ي�س������دو اأرق الأ

وال�سذاجة وال�سراحة والبراءة.

يق������ول الكاتب في و�س������ف بطلته: »اإنها �سق������راء طويلة, عمرها بي������ن الع�سرين والخام�سة 

أبي�ض ف�سفا�ض, يليق بج�سمها الرائع, الذي  والع�سرين, ذات قامة هيفاء مم�سوقة, في ف�ستان ا

أبداً, لكن  ينب�������ض بال�سباب ويمور بالحيوية والن�ساط. اإن جمال وجهها مرة. ي�ستحيل اأن تن�ساه ا

م������ن ال�سعب اأن تاألف������ه اأن تتمكن من و�سفه. اإن روعته تكمن ف������ي هاتين العينين الدعجاوين 

الباهرتين... في هذه الب�سرة الحنطية, في تقو�ض هاتين ال�سفتين...«.

�سيل والكامل, الذي  ن�سان الطبيعي, الأ على لالإ لقد اأجاد كوبرين في الك�سف عن المثال الأ

يعي�ض في وئام تام مع الطبيعة. مما يذكرنا باأ�سلوب تول�ستوي ورو�سو في التغني بالحياة, بعيداً 
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عن موؤثرات الح�س������ارة البرجوازية الفا�سدة والمف�سدة. فير�سم للفتاة �سورة في غاية الجمال 

بيَّة وم�ستقلة, جذابة و�ساحرة. اإنها كما جنية الغابة في الحكايات ال�سعبية الرو�سية, 
أ والكمال: ا

ول غراب������ة في هذا فقد نمت وترعرت في اأح�سان عجوز تمار�ض ال�سعوذة وال�سحر, وهي في 

غاية الرومان�سية والبراءة, اإن اأحبت, تحب بكل ذرة في كيانها, ولقد اأحبت بالفعل...

اأحبت رجاًل قادماً من عالم اآخر, من عالم المدينة المجهول بالن�سبة اإليها. اإنه �ساب طيب 

القل������ب, مثقف وينتمي اإلى المثقفين. لكن علته الوحيدة تكمن في خمول م�ساعره. وفيما بعد 

أنه في هذه الق�سة يروي نبذة من  أنه في هذه ال�سخ�سية اإنما ي�سور نف�سه, وا اعترف كوبرين ا

�سي������رة حياته. لكن الواقع اأن كوبرين يعطي بطله- اإيفان- بع�ض ال�سفات, الغريبة عن كوبرين 

أولي�سا تكت�سف فيه هذه العيوب.  رادة, جبان ورعديد, حتى ا نف�سه. فالبط������ل متردد �سعيف الإ

وتقول له بما جبلت عليه من براءة و�سراحة: »اإن طيبتك لي�ست جيدة, لي�ست نابعة من القلب. 

اإن������ك ل�ست �سيد كلمتك, تود اأن تكون ال�سيد في تعاملك مع النا�ض, لكنك تخ�سع لهم, دون اأن 

تريد هذا«.

لكن الحب, الذي جمع بين هذين الكائنين المختلفين, ما كان بو�سعه اأن يعمر طوياًل. اإنه 

أقلها  ح������ب �سادق, جارف, لكنه حب تعتر�سه الحواجز والموانع, التي ي�ستحيل تذليلها, ولي�ض ا

العالق������ات الجتماعية المري�سة. فالعادات البالية, ال�سائدة في تلك المنطقة المجهولة, تقود 

أولي�سا نف�سها تحت رحمة رهط من الن�ساء اللواتي اأحطن  اإل������ى النهاية المفجعة, فقد وجدت ا

يفان اإل  أولي�سا, ولم يبق لإ أو�سعنها �ستم������اً و�سرباً, وفرقن بينها وبين من تحب, فتختفي ا به������ا وا

..
)5(

حمر, يذكره بها خيط من عقد الخرز الأ

ف������ي عام )1901م( التقى كوبرين م������ع ت�سيخوف في اأودي�سا ومن ثم ف������ي يالطا, المنتجع 

�سود. وقد قيم ت�سيخوف اإبداع كوبرين عالياً, وامتدح براعته  الرو�سي المعروف على البحر الأ

أ�سدى لكوبرين خدم������ة كبيرة, اإذ �ساعده  ف������ي قراءة الواقع, وف�سح مثالبه. ث������م اإن ت�سيخوف ا

دبية. وقد كّون هذا النتقال عام  و�ساط الأ ف������ي النتقال اإلى العا�سمة بطر�سبرغ وتعريف������ه بالأ

)1901م( مرحل������ة نوعي������ة جديدة في حياة الكاتب واإبداعه, فف������ي بطر�سبرغ عمل محرراً في 

»مجلة الجميع«, وانخرط في �سف������وف الكّتاب الديمقراطيين, المتعاونين مع غوركي في دار 

ن�سره المعروفة »المعرفة«, ون�سر في مجالت العا�سمة عدداً من الق�س�ض, ذات المو�سوعات 

�سافة اإلى ت�سجيع ت�سيخوف, وترحيب  الم�ستقاة من الحياة الع�سكرية, التي خبرها جيداً. وبالإ
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غوركي به, حظي الكاتب بتقريظ من الكاتب الرو�سي الكبير ليون تول�ستوي, على ق�سته »عي�سة 

آمن������ة« )1904م(, التي يبرز فيها بكل و�س������وح التاأثر بالتقاليد الت�سيخوفية. وكان لدى كوبرين  ا

أبواب تغيرات اجتماعية مهمة, وهذا م������ا كر�ض له ق�ستيه »الح�سبة«  حد�������ض اأن الب������الد على ا

�سود« )1905م(. )1904م( و»ال�سباب الأ

وف������ي هذه المرحل������ة كتب عدداً من الق�س�ض الق�سي������رة, ذات المو�سوعات, الم�ستقاة من 

الحي������اة الع�سكري������ة, التي يكن لها كل الكراهي������ة والنفور: »اأجمة اللي������الك«, و»النوبة الليلية«, 

������ا«, و»الم�سير«. وتعّد كل هذه الق�س�������ض الق�سيرة نوعاً من المقدمة لق�سته الطويلة  و»ماريانَّ

)الرواي������ة(, التي تحمل عنوان »المبارزة«, والتي اأنجزها ع������ام )1905م(, وكان قد بداأها عام 

)1902م(, وكّر�ض لها كثيراً من الوقت والجهد. وفيما بعد تحدث عن الدعم المعنوي الكبير, 

الذي قدمه له غوركي, من اأجل اإنجازها, فكتب يقول: »اأكثر من مرة تخليت عن »المبارزة«... 

لك������ن غوركي اأعرب عن اإعجاب������ه الكبير بها, ما اإن قراأ عدة ف�س������ول منها, مما �سجعني على 

المتابعة, و�سكل م�سدر اإلهام لي, ولوله لما قدر لهذه الرواية اأن ترى النور«.

والواق������ع اأن دور غورك������ي لم يقت�سر على الدعم المعنوي, ب������ل تجلى اأي�ساً في م�ساألة ن�سر 

الرواية, ف�سدرت عن دار »المعرفة«, مما نجاها من مق�ض الرقابة, الذي ل يرحم, فقد كتبت 

الرواي������ة في ظروف بالغة التوتر والتعقيد: اإبان الحرب الرو�سية- اليابانية, والهزيمة المنكرة 

الت������ي اأحاقت بالجي�������ض الرو�سي في معركة ت�سوزيم, وع�سية النفج������ار الثوري عام )1905م(. 

وقد كّونت الرواية �سفعة قوية للقواعد الوح�سية, التي تميز الحياة الع�سكرية عامة, والجي�ض 

الرو�سي خا�سة.

وعل������ى الرغم من اأن اأحداث الرواية تدور في ت�سعينيات القرن التا�سع ع�سر, فاإنها تك�سف 

�سباب الحقيقية, التي اأدت اإلى هزيمة الجي�ض الرو�سي في الحرب مع اليابان. بجالء عن الأ

ف������ي هذه الرواية يحاول كوبري������ن ف�سح عيوب ومثالب الحي������اة الع�سكرية المري�سة, التي 

اأم�سى فيها عدة �سنوات.

ومن جديد ي�سعى الكاتب اإلى ت�سوير المثقف الرو�سي, الموؤمن بالجمال والحب, والمفعم 

ف������كار وال�سعارات حول العدالة والم�ساواة. فالمثق������ف الرو�سي لدى كوبرين هو نازان�سكي,  بالأ

اأحد اأبطال الرواية, الذي يتحلى بالقوة والعقل والذكاء والحما�سة. اأي بكل ال�سفات والخ�سال 

يجابي������ة, الالزمة للن�سال من اأجل �سعادة المجتم������ع والم�ستقبل الم�سرق. بيد اأن نازان�سكي  الإ
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يخت������ار طريقاً اآخر, ويف�سل ال�سير مع التيار. ل عك�سه. اإنه من اأن�سار الكفاح من اأجل الخير, 

ال������ذي يعم المجتمع, لكن������ه لي�ض م�ستعداً لخو�ض هذا الن�سال, وينته������ي بالتقوقع على نف�سه, 

وحيداً مع الخمرة, التي تنقله اإلى عالم اآخر.

ألك�سندرا بيتروفنا, وهي فتاة  وكال بطل������ي الرواية نازان�سكي وروما�سوف يقعان في ح������ب ا

رومان�سية, ذات خيال خ�سب. ل هم لها اإل الهرب من الواقع الريفي المجدب اإلى العا�سمة, 

زي������اء والع�ساق والتودد والغراميات...  حي������ث المجتمع المخملي الزاهي, وحيث المو�سيقا والأ

.
)6(

اإنها �سبيهة باإيما بطلة غو�ستاف فلوبير في روايته »مدام بوفاري«. واأحالمها الزائفة

فكار ال�ستراكية, ول������م يكن من دعاة الثورة, لكنه بالمقابل,  �سحي������ح اأن كوبرين لم يتبّن الأ

أنه عالجها في موؤلفاته في قالب طوباوي- �ساذج,  فكار الثورية وال�ستراكية, غير ا لم يع������اد الأ

بعيد عن الواقع. 

فف������ي ق�سته اليوتوبية »المنتزه الملكي« ير�سم الكاتب �سورة الم�ستقبل ال�ستراكي البعيد- 

ن�سان التخفيف م������ن حدة المناخ القا�سي,  بداي������ة القرن ال�ساد�������ض والع�سرين, حين ا�ستطاع الإ

ر�ض اإلى  وتمك������ن من تجفيف الم�ستنقعات, و�سق الطرق في الجب������ال, وربط البحار, وحول الأ

قوام,  مم والأ بد, وتمازجت الأ جنة وارفة. وور�سة عمل دوؤوب... وحين توقفت الحروب اإلى الأ

وت�ساوت فيما بينها.

من الوا�سح اأن كوبرين لم يفهم اأفكار ال�ستراكية, ول َحَملَتَها, فهذا نازان�سكي, بطل رواية 

»المب������ارزة« يت�ساءل: »ما ال������ذي يدفعني اإلى العمل القا�سي, وب������ذل الجهود الم�سنية من اأجل 

أبناء القرن الثاني والثالثين؟«. اإ�سعاد ا

ونة مو�سوع  خرى, التي برزت في ق�س�������ض كوبرين في هذه الآ وم������ن بين المو�سوعات الأ

الحب. الحب النقي الطاهر, كما في ق�ستيه »�سالومي« )1908م( و»�سوار العقيق« )1911م(. 

ول������ى تقع �سالومي الفتاة  ف������ي كلتيهما يواجه الحب بالحواج������ز الجتماعية المنيعة. ففي الأ

�سطورة التوراتية القديمة, اأما في  الفقي������رة في حب ال�ساب الذي ي�سبح ملكاً. كما ورد في الأ

الثاني������ة فالفتاة لي�ست فقي������رة بل هي اأميرة متزوجة اأما ال�ساب ال������ذي يقع في غرامها, فهو 

اإن�س������ان فقير, ب�سيط, �سغير... اإنه حب مثالي, رفيع. اإن������ه ذلك النوع من الحب النادر جداً, 

ميرة ال�سابة عبرت به دون اأن يلفت  الذي يمكن اأن ي�سادف مرة واحدة في األف عام, لكن الأ
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ف�سل بالطبع, ولنت�سر الحب. والواقع  أ�ساً على عقب, نحو الأ انتباهها, واإل لنقلبت حياتها را

اأن ه������ذا الح������ب ظل خالداً. فالحب في منظور كوبرين »قادر عل������ى تحمل كل �سيء, والتغلب 

على كل �سيء«.

أ�ض ال�س������اب المنتحر, وو�سعت بيدها  ميرة فيرا را »ف������ي تلك اللحظة, الت������ي رفعت فيها الأ

أة, قد مر  اليمن������ى ال������وردة تحت عنقه, اأدركت اأن ذل������ك الحب الكبير, الذي تحلم ب������ه كل امرا

أنو�سوف عن الحب الخالد, الحب المنزه, الحب المتفاني,  بجوارها, وتذكرت كلمات الجنرال ا

أ�سمى ما في الحياة,  أق������وى من الموت... وا ال������ذي ل يطمع في مكافاأة. ذلك الحب, الذي هو ا

.
)7(

أ�سرار الكون« واأعظم ا

بي�ض المعادي  ل������م يوؤيد كوبرين ث������ورة )1917م( ال�سيوعية, وان�سم اإلى ق������وات الحر�ض الأ

مل يحدوه في ا�سترجاع رو�سيا القديمة, ولم يلبث اأن هاجر مع جي�ض المتطوعين  للث������ورة, والأ

اإل������ى الغرب, حيث ا�ستقر في فرن�س������ا, وبقي فيها من عام )1920م( حتى عام )1937م(. وفي 

المهج������ر عا�ض كوبري������ن حياة قا�سية, �سداه������ا الوحدة وم�ساعر الغرب������ة ولحمتها الحنين اإلى 

الوط������ن. ويعترف الكاتب نف�سه بذلك, في�سف حياته في المهجر بقوله: »رزئت ب�سرب الكاأ�ض 

حت������ى الثمالة, كاأ�ض التفاهات والنمائم والتطاح������ن والنفاق والريبة والح�سد والنتقام في جو 

م�سحون بالحماقة وال�ساأم«.

وعلى الرغم من بعده عن الوطن, ظل هذا الوطن حا�سراً في كتاباته المهجرية, وهي في 

الواقع لي�ست بالكثيرة: »يالن«, و»دولب الزمن«, و»طالب الكلية الع�سكرية«.

اأما الواقع الفرن�سي فلم ينعك�ض اإل نادراً في كتابات كوبرين. ومن بين الق�س�ض الم�ستقاة 

عمال المهمة  م������ن هذا الواق������ع, ق�سته الطويلة »جانيت������ا« )1933م(, التي تعّد واحدة م������ن الأ

خي������رة للكاتب. وثمة في هذه الق�سة كثير من الوقائ������ع, الم�ستمدة من حياة الكاتب نف�سه.  الأ

أ�سرته ووطنه. ووجد نف�سه �سائعاً  فبطله������ا رجل كهل, رزيء ب�سياع كل ما هو غاٍل عليه: بيته ا

مل الم�سرق  في باري�ض, حيث ذاق مرارة الفقر والحرمان والوحدة, وفجاأة لح ب�سي�ض من الأ

ف������ي هذا الديج������ور الموح�ض- اإنها جانيتا, ابنة بائع ال�سحف. لكن هذا الب�سي�ض لم يلبث اأن 

خب������ا, فقد غادرت جانيت������ا باري�ض, وعاد العالم اإلى متاهات واقع������ه. ومن جديد عاد الحنين 

أيامه  اإل������ى الوطن يق�ض م�ساجعه, واأخيراً يقرر العودة اإلى رب������وع هذا الوطن, كي يعي�ض فيه ا

خيرة. الأ
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❁    ❁    ❁

أيار من  وعل������ى غ������رار بطل هذه الق�سة, لم يلبث كوبرين اأن عاد مع زوجته اإلى رو�سيا, في ا

عام )1937م(, حيث ا�ستقر في مدينة لينينغراد, التي طالما حلم بلياليها البي�ساء. لكن �سعادة 

الكاتب لم ت�ستمر طوياًل, ففي نهاية اآب من العام التالي )1938م( توفي الكاتب, متاأثراً بمر�ض 

دب الرو�سي, ويبقى  ال�سرطان, تاركاً وراءه اإرثاً خالداً, ل يزال يكّون �سفحة نا�سعة في تاريخ الأ

ألم������ع الكتاب الرو�ض في نهاية القرن التا�سع ع�سر ومطلع القرن الع�سرين.  كوبرين واحداً من ا

فكار, التي  فق������د ظل ملتزماً بتقاليد المدر�سة الواقعي������ة, وبرع في ت�سوير الوقائع اليومية والأ

أل�سنة النا�ض في الحياة اليومية, ويعد  فكار نف�سها, التي تتردد على ا يدل������ي بها اأبطاله, هي الأ

.
)8(

في هذا الم�سمار تلميذاً مخل�ساً لت�سيخوف

الهوام�ش
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اإذا كان التخيل يحدث من الداخل، فاإذن ال بد اأنه ين�شاأ، بمعنى من المعاني، من الذاكرة. 

غريق هذا جيدًا: فربات ال�شعر والفنون والعلوم الت�شع كن بنات الذاكرة  لقد اأدرك الفال�شفة االإ

)الربة منيموزين(. يتخيل الموؤلف، محدقًا في الف�شاء، مو�شيقا عن طريق ا�شتح�شار معرفته 

بخطط مو�شيقية محددة، �شواء كان ذلك بعد ع�شر ثوان اأم ع�شر �شنوات من تذكرها اآخر مرة. 

ي���دل ذل���ك في النهاية على اأن الذاكرة هي ور�شة عمل الموؤلف. لكنها فكرة تف�شر القليل، ذلك 

اأن الذاكرة هي مفهوم معقد وغام�س، مفهوم طالما عذب علماء النف�س.

معظمن���ا يعتق���د اأن الذاكرة ه���ي اأ�شبه بمخزن العقل، حيز فارغ مح�ش���و بالوقائع والوجوه 

واأرق���ام التليفون���ات، بع�شه���ا �شه���ل التناول لدى دخول���ه، ومعظمها مدفون تح���ت ركام العمر. 

فالذي لديه »ذاكرة جيدة« يبدو اأنه يمتلك مخزنًا رحبًا ومرتبًا.

أنه ياأخذ بالح�سبان فح�سب الذكريات  اإن المع�سل������ة الوحيدة مع هذا المفهوم ال�سائع هي ا

مد  حداث ما�سية. اإن كثيراً من حياتنا العقلية تتكون من الذكريات ق�سيرة الأ مد لأ طويل������ة الأ

بد.  لتجرب������ة حديثة العهد، ذكريات نتالعب بها بوعي لع������دة ثوان قبل اأن تغيب )عادة( اإلى الأ

أو �سنوات لحقة. يمكنك اأن  مد بعد �ساع������ات ا بالمقاب������ل، يمك������ن ا�ستدعاء الذكريات طويلة الأ

أ�سبوع  مد؛ �سوف تميزه بعد ا ول بف�سل الذاكرة ق�سي������رة الأ تدن������دن لحناً تّواً، بعد ال�ستماع الأ

مد  مد. اأحيان������اً يُنظر اإلى الذاكرة ق�سيرة الأ فح�س������ب اإن كان قد انتقل اإلى الذاكرة طويلة الأ

روبرت جوردان)1(

ترجمة: محمد حنانا

اآفاق المعرفة

لهام الذاكرة املو�سيقية والإ
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مد من اأجل التنويعات على  »كذاكرة عملية«. ويختبر الموؤلفون المو�سيقيون الذاكرة ق�سيرة الأ

مد ي�ستطي������ع بع�سهم ابتكار مقطوعات  ذن العقلي������ة. وبو�ساطة الذاكرة طويلة الأ لح������ن في الأ

مكتملة في روؤو�سهم قبل تدوينها على الورق.

ع�ساب.  مد يمكن اإيجاده في مبحث الأ مد والذاكرة طويلة الأ اإن الفرق بين الذاكرة ق�سيرة الأ

مد.  فق������د اأظهر البح������ث العلمي اأن الف�سين الجبهيين يتالعبان بمحتوي������ات الذاكرة ق�سيرة الأ

نموذجي������اً, يمك������ن ل�سبع اأفكار عامة تقريباً اأن ت�ستمر على نح������و متزامن, اأما ما يزيد على ذلك 

مد  فيح������اول الف�سان الجبهيان البحث عنه في ارتباك. ومن ناحية اأخرى فاإن الذاكرة طويلة الأ

و�سط وبنية تحتهما تدعى »فر�ض  دنى والأ يدعمه������ا نظام خا�ض متعلق بالف�سين ال�سدغيي������ن الأ

 يجعل ال�سخ�ض غير قادر على ت�سكيل ذكريات جديدة طويلة 
)2(

البح������ر«. اإن اإزالة »فر�ض البحر«

مد.  مور في الذاكرة ق�سيرة الأ مد. ولكن �سيظل ذلك ال�سخ�ض قادراً على اأن يتفكر في الأ الأ

ع�ساب مكاناً قائماً بذاته حي������ث تخزن الذكريات. لقد ُعرف منذ زمن  ل������م يجد علماء الأ

أنه ل يوجد �س������يء مثل »الخلية الجدة« �������� َع�َسبون واحد )وح������دة ع�سبية تتاألف من  طوي������ل ا

أ�سياء عن طريق  ن الدماغ يتذكر ا ن ذكرياتك في الخلية الجدة. ذلك لأ الخلية وملحقاتها( يخزِّ

ت�سنيفه������ا, ل عن طريق حفظها في ملف بو�سفها نوعاً م������ن اللقطة الفوتوغرافية المطابقة 

أم اإح�سا�ساً, يحلله  أم رائح������ًة ا للواق������ع. اإن كل ما يواجهه الدماغ �س������واء كان م�ساهدة اأم �سوتاً ا

عمق, ه������ذه ال�سبكة من العالقات هي الت������ي يحتفظ بها الدماغ, بعد  الته الأ بالن�سب������ة اإلى �سِ

ذل������ك, وحين يتذك������ر الدماغ �سيئاً, فاإنه ي�ستدعي هذه العالق������ات لينتج »ذاكرة«. هذا يعني اأن 

الذكري������ات لي�ست مجرد »ا�سترداد« بقدر ما هي  »اإع������ادة خلق«. اإن الذكريات ال�سخ�سية هي 

أ�سياء, واإن كثيراً من التفا�سيل ت�سيع في هذه الميكانيكية. وقد اأظهر  �سل�سلة عمليات, ولي�ست ا

البحث العلمي اأن الذاكرة لي�ست دقيقة ول يمكن العتماد عليها.

ولك������ن ثم������ة مزايا للتذكر عن طريق اأ�سناف مجردة اأف�سل م������ن التذكر عن طريق لقطات 

�سناف مرنة. م������اذا لو تذكرتم غيتارات مج�سدة في �سورة مرئية لواحد منها؟ اإن  خاطف������ة. الأ

�سفل, اأو  أو الأ مام لن تكون مفي������دة جداً للتعرف اإلى واحد من الجان������ب ا لقط������ة لغيتار من الأ

اأن تج������د معنى في غيتار مه�س������م اأو في منظر جزء منه. ولكن ع������ن طريق ت�سنيف المظاهر 

جزاء �� ي�ستطيع الدماغ, من  الفيزيائية للغيتار �� مظاهر اأجزائه والروابط الهند�سية بين تلك الأ

و�ساع. دون �سعوبة, تحديد هوية غيتار في كثير من الأ
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والمهم على حد �سواء, هو اأن عملية الت�سنيف ت�ستخرج من دون انقطاع الروابط الم�سابهة 

م������ن تجربة الدماغ كلها. وهكذا يفه������م الدماغ من دون �سعوبة باأن الغيت������ار ي�سبه الكمان في 

الطريق������ة التي يب������دو فيها, وي�سبه الهارب في الطريقة التي ي�س������وت فيها, وي�سبه الثنين في 

الطريق������ة التي يمكن اأن يعزف فيها. اإن كل معرفتنا ممتزجة معاً بهذه الطريقة. وبدلً من اأن 

يكون هناك »الخلية الجدة«, فاإن ثمة مظاهر مختلفة من »الخلية الجدة« محولة اإلى كود في 

ماكن في الدماغ. »الخلية الجدة« هي في كل مكان وفي ل مكان. يعمل الدماغ من  كثير من الأ

خالل تلك ال�سال�سل من العمليات الم�ستفي�سة المجردة في كل �سيء ينجزه تقريباً.

اإن معرفة الموؤلف بالمو�سيقا تظل في حدود تلك التي �ُسنفت, والمرتبطة ب�سدة بعالقات 

نه لي�ض ثمة »خلية جدة« فلي�ض ثمة خلية بيبوب Bebop )�سرب من  متبادل������ة فيما بينه������ا. ولأ

مو�سيق������ا الجاز(, ول حتى خلية كورد �سي بيم������ول ماجور. اإن معرفة جميع العنا�سر والو�سائل 

�سناف  �سالي������ب المو�سيقية, وجمي������ع المقطوعات, ه������ي ممتزجة معاً في �سل�سل������ة من الأ والأ

�سناف مجهولة تماماً.  المو�سيقية. واإن الطبيعة الدقيقة لهذه الأ

لح�سن الحظ, ل�سنا ملزمين بفهم اأدمغتنا كي ن�ستخدمها. ي�ستطيع الموؤلفون اأن يبحروا في 

 
)3(

أ�سكال وجمل مو�سيقية, كادين�سات فكار ويجمعونها في ا �سناف, اإنهم يقطفون الأ �سل�سلة من الأ

وموؤلفات كاملة. وهذه الطريقة ل تختلف عن الطريقة التي يتفح�ض بها كاتب الق�سة �سل�سلته 

ف������كار. اإن �سل�سلة الموؤلف مبنية على التجربة المو�سيقية, بينما  المعرفي������ة للعالم �سعياً وراء الأ

�سل�سل������ة كات������ب الق�سة مبنية على التجربة الحياتية. في كلت������ا الحالتين, فاإن تجارب كثير من 

ال�سني������ن الت������ي ل تح�سى تكون قد �ُسنفت, ل������ذا يمكن اأن تُتذكر. والنتيج������ة هي �سل�سلة مرنة 

م������ن المفاهيم ت�ستطيع اأن تنتج لي�������ض ذكريات التجارب الواقعية فح�سب, بل اأي�ساً مجموعات 

جدي������دة من المفاهيم. وهكذا يعرف كاتب الق�سة عن الطيور وال�سحالي و�سولً اإلى التنانين, 

 .
)4(

اأما الموؤلف فهو يعرف مو�سيقا موت�سارت وفاغنر, ويكتب مقطوعة »البحر«

حي������ن يعمل موؤلف ما, فاإن جزءاً �سغيراً فح�سب من �سل�سلته المو�سيقية يكون فعالً في اأي 

لحظة يكون فيها ما يُ�سمع بوعي هو, بمعنى من المعاني كتخيل. اإن تركيز الموؤلف يتنقل هنا 

كثر تجريداً  جزاء الأ عمق, اإلى الأ وهن������اك في ال�سل�سلة, منتقاًل من التفا�سيل ال�سطحية اإلى الأ

أكثر  عمق هو »مح�سو�ض« ا دراك������ه, ثم العودة اإلى ال�سطح. اإن التخيل في ه������ذه الم�ستويات الأ لإ

منه »م�سموع«. وهنا يكمن الفرق بين التخيل والتفكير المجرد الم�سو�ض. 
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فكار  اإن كثيراً من اأجزاء الدماغ تعمل حين تولد دارات الت�سنيف الكهربائية الذكريات والأ

الجدي������دة. واإن المظاهر الموؤك������دة مح�سورة بالم�سروطية الح�سي������ة. وتلعب الق�سرة الب�سرية 

�سوات. اإن  �سياء المادية,كم������ا تلعب الق�سرة ال�سمعية دوراً ف������ي تذكر الأ دوراً ف������ي ت�سنيف الأ

بع�ض الت�سنيفات تقوم بها الوظيفة على نحو اأف�سل مما يقوم به ال�سكل, لذا حين نعين هوية 

دوات عل������ى �سبيل المثال, فاإن اأجزاء من الق�سرة تُحر�ض حين نفكر بالكيفية التي ت�ستخدم  الأ

داة. فعلياً, وعلى الرغم م������ن اأن كل جزء من الدماغ يمكن اأن يعد, بمعنى من المعاني,  به������ا الأ

أداة ت�سنيف, فاإن الف�سين ال�سدغيين يوؤّديان دوراً خا�ساً حين يجمعان ال�سور المتنوعة على  ا

مد.  نحو متجان�ض ويهيئانها من اأجل الذاكرة طويلة الأ

م������ن نواٍح معينة, ت�سبه ذاكرة الموؤلف ذاكرة لع������ب ال�سطرنج البارع الذي ح�سل على 

أ�ستاذ في ال�سطرنج. فكالهما لديه مكتبة وا�سعة من النماذج التي يمكن اأن تت�سافر  درجة ا

أو مباريات ال�سطرنج. وكالهما  أنواع التاأليف ا بطرائق ل تعد ول تح�سى لتنت������ج نوعاً من ا

ي�ستطي������ع ا�ستدعاء �سل�سلة طويلة من هذه النم������اذج, متذكرين كل كورد)5( في موؤلف وكل 

حركة من مب������اراة. وكالهما اأي�ساً م�سهور بمهارته التخيلية, �س������واء اأكان موت�سارت الذي 

أم كولتانوف�سك������ي الذي يخو�ض ثالثين مباراة في وقت واحد وهو  أ�سه, ا أوبرا في را يوؤل������ف ا

مع�سوب العينين.

أ�ساتذة �سطرنج ومن مبتدئين في ال�سطرنج اأن يتذكروا  ف������ي درا�سة كال�سيكية, ُطلب من ا

�ساتذة ا�ستطاع������وا اأن يعيدوا و�سع جميع  مخط������ط منت�سف مباراة حقيقية. فتبي������ن اأن الأ

القط������ع التي كانت على رقعة ال�سطرنج بعد عدة ث������واٍن, بينما تذكر المبتدئون اأو�ساع نحو 

�ساتذة اأف�سل  أداء الأ �ستة قطع. وحين ُرتبت ذات القطع ع�سوائياً على رقعة ال�سطرنج, كان ا

أداء المبتدئين.  بقليل من ا

أ�ستاذ ال�سطرنج ل »ي�سور« رقع������ة ال�سطرنج. بدلً من ذلك, ير�سم دماغه  م������ن الوا�سح اأن ا

العالقات و�سط مجموعات قط������ع ال�سطرنج, ثم العالقات بين تلك المجموعات, كذلك يعمل 

دم������اغ الموؤلف, اإنه يجمع النغمات في كوردات, والكوردات في تعاقباتها. حين ل يكون هناك 

عالقات ذات معنى على رقعة ال�سطرنج, بل عالقات ع�سوائية حينئٍذ ل يكون هناك �سيء اأمام 

أ�ست������اذ ال�سطرنج ليدركه, ول �سيء ليتذكره. لكن المباراة الحقيقية تطرح �سل�سلة من النماذج.  ا

أ�ست������اذ ال�سطرنج الرقعة, فهو بدلً من العم������ل �سفاً ب�سف ينظم  بن������اًء عل������ى ذلك, حين يكرر ا

النماذج المهمة واحداً بواحد مع توقفات متمهلة غارقة في التفكير.
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أ�ساتذة ال�سطرنج خم�سين األف نموذج ماألوف في اأدمغتهم.  يُظهر البحث العلم������ي اأن لدى ا

�سا�سيات هناك القليل من الم�سطلحات لو�سف هذه النماذج, لذا فاإن اللغة تمنح  وبا�ستثناء الأ

أ�ستاذ ال�سطرنج, هن������اك »واحد من تلك النماذج«   م�ساع������دة �سئيلة لتذكره������ا. من وجهة نظر ا

فح�س������ب يهاج������م »واحداً من تل������ك«, و»واحداً من تل������ك« يدافع. اإن مف������ردات و�سائل الموؤلف 

لف. ت�سمي النظري������ة المو�سيقية القليل منها, لكن معظم معرفة  المو�سيقي������ة تبلغ ع�سرات الآ

الموؤلف لي�ست ا�سطالحية على نحو كلي ومت�سلة بالغناء اأكثر من ات�سالها بالكالم.

أنه ل قيمة للمعرفة ال�سطالحي������ة للقواعد المو�سيقية. وقد ادعى  ي������رى بع�ض الموؤلفين ا

أن������ه توجب عليه درا�سة القواعد فح�سب بع������د اأن ا�ستخدمها غريزياً. واعترف  �سترافين�سك������ي ا

أ�ستاذاً  ريم�سك������ي �� كور�ساكوف قائاًل اإنه لم يكن يعرف �سيئاً عن النظرية المو�سيقية حين ُعين ا

عمال  أن������ه كان كتب قبل ذلك العدي������د من الأ ف������ي كون�سرفات������وار بطر�سب������رغ, على الرغم من ا

نكليزية ي�ستطيع و�سف  المو�سيقية. ينبغي األ يوؤول ذلك اإلى الده�سة. فكم من ناطق باللغة الإ

نكليزية طلق الل�سان اإن هو فكر بعناء في قواعد  قواعدها؟ وكيف يمكن اأن يكون طالب اللغة الإ

كل جملة؟ اإن التاأليف هو م�ساألة عمل ل م�ساألة »تفكير«.

أ�ستاذ ال�سطرنج يحتاج اإلى ع�سرين األف �ساعة من التمرين للح�سول  قدر الباحثون اأن ا

أ�سبوعياً  أربعين �ساعة ا عل������ى ذخيرة من النماذج مقداره������ا خم�سين األف نموذج. اأي بمعدل ا

طوال ع�سر �سنوات. كذلك يتحدث علماء المو�سيقا عن »ع�سر �سنوات ممار�سة« فيما يخ�ض 

الموؤلفين, مالحظين اأن معظم الموؤلفين الكبار و�سعوا مو�سيقا جديرة بالهتمام بعد عقد 

ولى ذات القيمة  أنتج اأعماله الأ أ موت�سارت التاألي������ف وهو في الخام�سة, وا م������ن التدريب. بدا

الم�ستديمة حين كان في الخام�سة ع�سرة؛ لكن الموؤلفات التي ن�سغي اإليها اليوم ُكتبت على 

قرب  غل������ب منذ ع�سرينيات عمره ف�ساع������داً. يبدو اأن ع�سرين �سنة من الممار�سة هي الأ الأ

اإلى ال�سحة.

ولى, وعلى نحو لفت للنظر, اأن الدماغ ي�ستطيع اأن يوؤوي خم�سين األف  يلوح من الوهلة الأ

أو اأي �سيء اآخر. عالوة على ذلك نحن نعرف خم�سين  و�سيل������ة مو�سيقية, اأو و�سع �سطرنج������ي, ا

ماكن والمنتجات. كذلك نعرف  �سخا�ض والأ أ�سماء الأ م, ب�سمنها ا األف كلمة تقريباً من لغتنا الأ

ب�سهولة خم�سين األف �سورة من �سور ال�سوارع والمباني التي ن�سكنها. وفي اأي بيئة ن�سغلها تتابع 

اأدمغتنا التعلم والتعلم والتعلم. 
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عل������ى الرغم م������ن اأن الموؤلفين يتعلمون التالعب ب�سل�سلة �سخم������ة من الخطط المو�سيقية 

مد. ي�ستطيع كثير منهم معالجة  مد, ل يتمتع جميعهم بذاكرة طويلة الأ ف������ي الذاكرة ق�سيرة الأ

ثيم������ات مو�سيقية متقنة في اأذنهم العقلية, لكنه������م ل ي�ستطيعون فيما بعد تذكر التفا�سيل من 

دون ال�ستعانة بالمدونة المو�سيقية. وبيتهوفن مثال جيد على ذلك. اإن التخيل الذي ا�ست�سافه 

مد كان وا�سحاً جداً اإلى درجة ا�ستطاع معها كتابة موؤلفات مهمة حتى  في الذاكرة ق�سيرة الأ

مد اأقل كفاءة, اإذ لم يذهب اإلى اأي مكان  . ومع ذلك كانت ذاكرته طويلة الأ بعد اأن اأ�سبح اأ�سمَّ

م������ن دون اأن يحم������ل معه ورقاً وقلماً. بالمقارنة, فاإن فيليك�������ض مندل�سون حين اأ�ساع في لندن 

الن�سخ������ة الوحيدة المتوافرة من مقطوعة »حلم ليلة �سي������ف«, ذهب بب�ساطة اإلى منزله وكتب 

ورك�سترالية من الذاكرة. المدونة الأ

اإن ه������ذا التفاوت ف������ي قدرات الذاكرة يقودنا اإلى فرق اآخر مه������م بين نوعين من الذاكرة: 

ذاك������رة دللية وذاكرة عر�سية. الذاكرة الدللية هي المتعلق������ة بالطبيعة المالزمة لظاهرة ما 

ب��»المعن������ى«, والذاكرة العر�سية ه������ي المتعلقة بحدوث حالت واقعية »ب������� اأحداث بارزة«. اإن 

معرف������ة اأن ال�سفادع لزجة هي مثال على الذاكرة الدللي������ة؛ واإن تذكر الوقت الذي و�سع فيه 

اأحده������م �سفدع������اً في �سريرك هو مثال على الذاكرة العر�سي������ة. وعلى نحو مماثل, فاإن تذكر 

أ�سالي������ب ا�ستخدام الطبول في مو�سيقا الروك هو ذاكرة دللي������ة, في حين تذكر الكيفية التي  ا

ا�ستخدمت فيها الطبول في اأغنية محددة من اأغاني فرقة »رولينغ �ستونز« هي ذاكرة عر�سية. 

اإن القدرة على تذكر قطعة مو�سيقية كاملة نغمة - نغمة هو مثال على الذاكرة العر�سية, وربما 

ن�سانية. كثر لفتاً للنظر في التجربة الإ هي الذاكرة الأ

ولى تزود الثانية بالدعامات.  اإن الذاكرتين, الدللية والعر�سية, وثيقتا ال�سلة ببع�سهما, فالأ

�سا�سية  فكار الأ أ�سه عن طريق حبك الأ فقد األف موت�سارت ال�سيمفونيات )اأحداث مو�سيقية( في را

فكار الدقيق������ة الوا�سحة, كان �سينق�سه مواد  مع������اً )دللت مو�سيقي������ة(. فمن دون مكتبة من الأ

البناء كي يعالج ت�سميماته. وهكذا فاإن جميع الموؤلفين الجيدين يملكون بال�سرورة ذاكرة دللية 

فكار المتنوعة. غنية من اأجل تاأليف المو�سيقا. اإنها مقدرة في تذكر مجموعات من هذه الأ

�سخا�ض الذين ي�ستطيعون تذكر �سال�سل متعاقبة طويلة من المو�سيقا اأو  اإن وجود بع�ض الأ

أنه حتى الدماغ  من اللغة �سبب م�سكلة لبع�ض علماء النف�ض المعرفي, اإذ من ال�سعب ت�سديق ا

الذك������ي ج������داً ي�ستطيع اختزال حركة كاملة من �سيمفونية اإلى فك������رة واحدة مجردة كلياً. وقد 
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أ�سا�ض  أ�س������ار بع�سهم, في اإ�سافة للذاك������رة الفكرية, اإلى اأن هناك نوعاً من الذاكرة مبنية على ا ا

التخيل وه������ي �سبيهة باآلة الت�سجيل ال�سريطية. ومن وجهة النظ������ر هذه, فاإن ال�سال�سل طويلة 

المتعاقب������ة يمكن تذكرها عن طري������ق الترابط الذهني لحظة بلحظة م������ن دون حلقات و�سل 

للت�سل�سل الهرمي المجرد.

أننا نتذكر  �سح, يبدو ا آلة الت�سجيل ال�سريطية. على الأ ل������م يثبت البحث العلمي فكرة ذاكرة ا

�سال�سل متعاقب������ة طويلة كاتحاد لم�سلكين, تجميع مقاطع كثيرة من المو�سيقا مرتبة على نحو 

تراتب������ي, ثم رب������ط المقاطع برباط, وبذلك ف������اإن تجربة واحد من المقاط������ع تقود عن طريق 

التداع������ي اإل������ى المقطع التالي. اإن ذلك ي�سبه اإلى حد ما الطريقة التي نحدد بها طريقنا حول 

مدينة, نفهم جيداً ن�سق المخازن على طول ال�سوارع المنف�سلة, ونفهم الكيفية التي ترتبط بها 

ال�سوارع. لكن تعوزنا عين الطائر ال�ساملة.  

لهــــام االإ

يحت������اج الموؤلفون المو�سيقيون اإلى �سل�سلة وا�سعة من المفاهيم المو�سيقية. ولكن ذلك غير 

كاٍف. ثمة كثير من المو�سيقيين الذين يملكون �سل�سلة متينة من المفاهيم, لكنهم يفتقرون اإلى 

ف������كار المو�سيقية. قلٌة محظوظة فح�سب ت�ستطي������ع اأن تنق�ض النظام لخلق �سيء جديد. اإن  الأ

أو باأخرى. يُ�سبِّهها فاغنر ببقرة تعطي الحليب, و�سان �� �سانز  عقوله������م تفرز المو�سيقا بطريقة ا

ب�سجرة تفاح تعطي الثمار.

لهام«.  فكار المو�سيقية التي ترد, مكتملة النمو, اإلى ذهن الموؤلف تدعى »الإ اإن ظاه������رة الأ

ألهمت  أو التحري�ض«, كما ح�سل اأن ا ونحن غالباً ما ن�ستخدم هذه الكلمة للدللة على »الحْفز ا

لهام بمعناه  نظ������رات ماري جو المغوية ت������وم على كتابة اأغنية. ولكن في هذا المثال يحتفظ الإ

فكار التي تاأتي, على نحو مفاجئ, من خارج ذهن اأحدهم. كان هذا حال  القديم الدال على الأ

اإله������ام البابا غريغوري, ال������ذي حط على كتفه طير �سماوي وغنى اأغاني كتبها »كانت اإ�سهاماته 

نا�سيد التي كانت موجودة, وبذلك ح�س������ل على �سرف ت�سميتها  الفعلي������ة تنظيم خليط م������ن الأ

نا�سيد الغريغورية«.  بالأ

لهام المفاجئ. والخيط الع������ام الذي ي�سل بينها هو اأن  ثم������ة كثير م������ن الحكايات حول الإ

فكار  رادة, فهو يح�سل وح�سب. يقول موت�س������ارت: »اإن الأ له������ام ل يمكن اأن يكون ط������وع الإ الإ

أو التم�سي بعد وجبٍة جيدة,  تتدفق على نحو اأف�سل حين اأكون وحيداً, مثاًل رحلة في عربة, ا
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أ�ستطيع النوم«. اأحياناً تع�سف  أثن������اء الليل حين ل ا أو ا ا

قه  فكار في ذهنه كعا�سفة كهربائية, وقد تذمر حالَّ الأ

ن������ه ي�سطر اإل������ى اللحاق به في اأرج������اء الغرفة وهو  لأ

آلة الكيبورد وطاول������ة الكتابة. ومع ذلك  يجري بي������ن ا

أف������كاره كان كل ما ا�ستطاع قوله:  حي������ن �سئل عن نبع ا

تيان بها  أ�ستطيع الإ أين وكيف تاأتي ل اأعرف, ول ا »من ا

ق�سراً«, وكان تف�سير بيتهوف������ن مماثاًل »اإنها تاأتي من 

دون دعوة«. 

لهام على ناقل عالي ال�سوية تغدو التجربة روحانية. فقد �سهد خادم هاندل  حين ينطرح الإ

ألفه في  أوراتوريو الم�سيح »مي�سايا« الذي ا آه وهو يبكي بدموع حرى حين كان يكتب ا أنه را على ا

أياماً م�سحونة بالهو�ض: »اعتقدت اأني راأيت ال�سموات كلها اأمامي,  غ�س������ون )24( يوماً, وكانت ا

وبرا. وكنت مجرد  والرب العظيم نف�سه«. وقال بوت�سيني: »كان الرب يملي علي مو�سيقا هذه الأ

آلي يكتبها على الورق ويو�سلها اإلى النا�ض«. وقال براهمز: »�سعرت باأني كنت متماهياً  اإن�س������ان ا

مع المطلق, ولي�ض ثمة رع�سة تماثل تلك الرع�سة«. وعلى الرغم من اأن الموؤلفين عبروا مراراً 

لهام قلياًل ما يحدث في غ�سون  فكار التي تباغتهم, اإل اأن معظم الإ عن انذهالهم من بع�ض الأ

فكار على �سكل �سظايا يمكن لحمها وت�سكيلها مع اأفكار اأخرى.  العمل اليومي. غالباً ما تاأتي الأ

فكار النهائية تنبثق كاملة في ذهن الموؤلف. لكن عنا�سر  ويميل الم�ستمعون اإلى افترا�ض اأن الأ

الفكرة المو�سيقية هي غالباً ما تبتكر في اأوقات متفرقة, واأحياناً في �سنوات متباعدة.

لهام يت�ساءل حين يُهمل العمل. ويعل������ق �سترافين�سكي على ذلك  يتف������ق الجميع عل������ى اأن الإ

غرار اأن على  أك������ون منهمكاً في التاأليف... يتخي������ل الأ فكار دائماً حين ا  الأ
َّ
أت������ي اإلي بقول������ه: »تا

أبعد من اأن اأقول لي�ض هناك ن�ساط  أنا ا لهام كي يبدع. ذلك هو الخطاأ بعينه. ا الموؤلف انتظار الإ

ن�ساني,  أنواع الن�ساط الإ لهام؛ بالعك�ض تماماً اإنه موجود كقوة عاتي������ة في اأي نوع من ا ي�سب������ه الإ

طالق. لكن تلك القوة تفعل فعلها عبر الجهد فح�سب, وذلك  وهو لي�ض خا�ساً بالفنانين على الإ

أو تتطور من دون ممار�سة. في  الجه������د هو العمل... اإن الملكة المو�سيقية ل يمكن اأن تكت�سب ا

المو�سيقا, َمثَلُها مثل اأي �سيء اآخر, يقود الك�سل تدريجياً اإلى ال�سلل, اإلى �سمور القدرات«. 

لهام باأنه م�سدر وحيد للتاأليف يتحدى التف�سير. ولكن حين يُفهم التخيل  اأحياناً يو�سف الإ

لهام اأقل  كعملية تذكُّر, والتذكُّر كعملية ت�سنيف )ت�سنيف ما تخزنه الذاكرة(, حينذاك يبدو الإ

موت�سارت
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�سناف الجديدة,  على نحو طبيعي, حين تتح������دى العقل اإدراكات جديدة,  غمو�س������اً. تن�ساأ الأ

أو�سع. اإن الدماغ الن�سيط الذي يغ������ذي الف�سين الجبهيين, ي�ستطيع اأن  ة وا أكث������ر جدَّ واإدراكات ا

يغ������ذي ميكانيكية الت�سنيف عن طري������ق تعري�سها لتحدي نماذج جديدة مدركة ح�سياً. واأخيراً 

أكثر فاعلية. اإن الروابط بين التذكُّرات  يواء تخيالت جديدة وا قدم تت�سدع لإ فاإن التخيالت الأ

نواع جديدة من التذكرات, وتن�ساأ اأفكار جديدة. �سا�ض لأ متغيرة, لذا يت�سكل الأ

آلية الت�سنيف بالحد�ض,  ربما يدرك الموؤلفون ا

رون اأن اأي �سيء  يثق������ون بها وي�سقلونها. اإنه������م يقدِّ

لية �سوف يوؤثر في جميع اأفكارهم.  يقدمونه لهذه الآ

وبرات موت�سارت  لذل������ك علل بيتهوفن مرة تجنبه لأ

نه يود حماية اأ�سالت������ه. حتى اإن بع�ض الموؤلفين  لأ

أنه  لية. فقد زع������م براهمز ا تعلموا �سب������ط تلك الآ

يبعد بقوة اإلهامات الذهن ال�سغيرة, واثقاً باأنها �سوف تعود بعد ذلك اأفكاراً مكتملة النمو.

لهام ل يمكن اأن يكون اإرادي������اً. فالجهد مفيد في تدريب دارات  هن������اك اإجماع عل������ى اأن الإ

ف�سل حين يكون الموؤلف غافاًل عنها,  فكار الأ الت�سنيف الكهربائية فح�سب. يظهر كثير من الأ

أثناء  فكار وهو على حافة النوم, اأو حتى ا متج������ولً حول بلدة اأو خالل الغابات. اأحياناً تظهر الأ

ح������الم. ويب������دو اأن عادة الراحة مهمة جداً لنجاح الموؤل������ف. اإن اإدمان العمل من دون توقف  الأ

يخنق ربة الفن.

مرا�ض  . اإن معظم الأ
)6(

ت�ستلزم رب������ة الفن اأحياناً ثمناً باهظاً من اأجل زياراته������ا؛ الُذهان

 تمنح �سحاياها روؤى لكنها تحرمهم من التنظيم ال�سخ�سي الالزم 
)7(

العقلية, ول�سّيما الُف�سام

فكار  عرا�ض الهو�سية الكتئابية تمنح اأحياناً الأ ل�سياغة فن من تلك الروؤى. لكن مجموعة الأ

أ�سابيع  والنظ������ام عل������ى حد �سواء. اإنها تت�سخ�������ض بنوبات الكتئاب طويلة الت������ي تتغاير معها ا

 يج�سد روح مدة هو�سية؛ تلك 
)8(

م������ن النتعا�ض والطاقة الالمحدودة. اإن »كور�ض الهاليلوي������ا«

الم������ّدة التي كتبت فيها. لكن الهو�ض هو حالة متقلقلة تتميز بالتهيج المفرط وحتى بالهو�ض 

الجنوني.

بداع,   يحرزون درجات عالي������ة في اختبارات الإ
)9(

اإن الم�سابين بمر�������ض الهو�ض الكتئابي

لذا لي�������ض من الم�ستغرب اأن ي�سبحوا مبدعين �سهيرين. وتُظهر ال�ستطالعات اأن ثلث الكتاب 

والفناني������ن الكبار ون�سف ال�سعراء اأظهروا عالمات مر�ض الهو�ض الكتئابي. وذلك اأقل �سيوعاً 

ن الن�سباط الذي يحتاج اإليه التاأليف المو�سيقي �ساق جداً  و�سط الموؤلفين المو�سيقيين, ربما لأ

بيتهوفن
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اإلى درجة ل تتحمل نزوات الهو�ض الجنوني. وما زال العلماء النف�سيون يتكهنون بوجود عالمات 

مر�������ض الهو�ض الكتئابي لدى بيرليوز, وبروكنر, ودونالد, واإيلغر, وغلينكا, وهاندل, وهول�ست, 

آيف������ز, وديال�سو, وماهلر, ومو�سور�سكي, ورخمانين������وف, ورو�سيني, و�سومان, وت�سايكوف�سكي,  وا

ووهوغو وولف.

اإن مر�������ض الهو�������ض الكتئابي ال�سديد يمك������ن اأن يحدث هذيانات, ويمك������ن اأن تاأخذ �سكل 

ذهان مطوَّعة من اأجل التخيالت المو�سيقية. يزودنا روبرت �سومان  هذيان������ات مو�سيقية في الأ

بمث������ال مده�������ض. ت�سرح زوجته في مذكراته������ا كيف كان ي�سمع »مو�سيق������ا متاألقة رائعة, وتبدو 

�سدقاء  ر�ض اأن ي�سمعها. وروى اأحد الأ حد على الأ أكثر روعة من اأن يتي�س������ر لأ لت ا ب�س������وت الآ

قائ������اًل اإن �سومان »باح ب�سره حول ظاهرة غريبة... اإنها ال�سمع الداخلي لمقطوعات مو�سيقية 

غاية في الروعة, تامة وكاملة على �سعيد ال�سكل! ال�سوت ي�سبه �سوت النحا�سيات القادم من 

بعيد, وهي متاآلفة على نحو رائع«.

أثن������اء الليل, ولم يكن قد  لك������ن عذابات معادلة رافقت ن�س������وة �سومان. تتذكر زوجته: »ا

م�س������ى على ذهابنا للنوم وقت طوي������ل, نه�ض روبرت وكتب لحناً قال اإن المالئكة غنته له. 

ث������م عاد لال�سطجاع ثانية وتح������دث بهذيان طوال الليل, محدقاً اإلى ال�سقف طوال الوقت. 

أقب������ل ال�سباح, تحولت المالئكة اإلى �سياطين وغن������ت مو�سيقا مروعة, قائلة له اإنه  وحين ا

نهم انق�سوا  خاط������ئ واإنهم في �سبيلهم اإل������ى رميه في الجحيم. غدا ه�ستيرياً و�سرخ باألم لأ

عليه انق�سا�ض النمور وال�سباع, واأم�سكوه بمخالبهم. الطبيبان اللذان قدما نجحا فح�سب 

في تهدئته«.

وحي������ن �ساء و�سع �سومان واتجه نحو النتحار كانت تزعجه اأحياناً نغمة واحدة, ومن حين 

أبعد, ويمنعه من التاأليف حتى النهاية. , يرف�ض الم�سي ا
)10(

اإلى اآخر بُعد واحد

أن������ه كان ي�سمع مقطوعات كاملة من البداية اإلى  لق������د تفاقم ا�سطرابه ال�سمعي اإلى درجة ا

النهاي������ة, وكاأن اأورك�سترا كاملة تعزفه������ا, ويظل �سوت الكورد النهائ������ي م�سموعاً اإلى اأن يوجه 

روبرت اأفكاره اإلى مقطوعة اأخرى.

ف������ي مالئكة �سومان لدينا ربات فن حقيقيات ترفرف فوق الراأ�ض. ول�سوء الحظ ل يمكننا 

نه كان م�سو�ساً اإلى الحد الذي ل ي�ستطيع اأن يكتبها. اإن  معرف������ة نوعية المو�سيقا التي غنتها لأ
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ن�سوته و)رعبه( ربما ن�ساأا من تجاوبه الزائد مع ال�سوت اأكثر من تجاوبه مع المو�سيقا الجليلة 

الت������ي �سمعه������ا. وال�سيء الذي له دللة هو اأن معظم اأعم������ال �سومان التي تُثمن عالياً كتبت في 

حياته المبكرة قبل حلول الهذيانات.        

الهوام�ش

)1(- روبرت جوردان 1950- ؟: باحث وعازف بيانو وموؤلف. 

كبر. )Hippocampus -)2: مقطع عر�سي للبطين الجانبي للدماغ يكون على هيئة فر�ض البحر - المغني الأ

)3(- كادين�سات: جمع كادين�ض )Cadence( قفل, ختام. تعاقب عدة مركبات هارمونية )كوردات(, غالباً اثنين, 

أو المقطوعة. المترجم. أو المقطع ا تخلق �سعوراً بانتهاء الجملة المو�سيقية ا

)4(- مقطوعة للموؤلف كلود ديبو�سي. المترجم.

)5(- كورد: مركب هارموني, اأي مجموعة من النغمات تعزف في وقت واحد, عادة لي�ض اأقل من ثالث نغمات.

�سا�ض في علم الهارموني. المترجم. اإن ا�ستخدام الكوردات هو الأ

)6(- ا�سطراب عقلي ين�سحب فيه المرء من عالم الواقع وين�سئ عالمه الخا�ض. المورد الحديث.

)7(- اختالل عقلي ي�سبح المرء ب�سببه غير قادر على التفكير المنطقي وينتج عنه اأوهام. المعجم المحيط.

أوراتوريو الم�سيح  )8(- تهلي������ل, ال�سكر للرب: ويق�سد هنا مقطع كور�ض الهاليلويا الذي يختم الق�سم الثاني من ا

»مي�سايا« ل� هاندل. المترجم.

)9(- مر�ض عقلي يتميز بنوبات متعاقبة من الحما�سة والكتئاب. المعجم المحيط.

)10(- اأي البعد بين نغمتين. المترجم. 

❁    ❁    ❁
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يرف����ض عالم ال�سح���ر التف�سي���ر العقالني، ولكن 

ديان  لنكن حذرين في نبذه على اأنه هراء. فهو كما الأ

وال�سع���ر، الدلي���ل الحا�سم على اأننا ب�س���ر. هذا الراأي 

هو لموؤل���ف الملحم���ة الثالثية »الم���واد المظلمة«، 

البريطاني فيليب بولمان.

احت���وى العر����ض الجديد في متح���ف اأ�سموليان 

عمال الفنية، من بينها دمية قما�سية،  الملحق بجامعة اأك�سفورد على وفرة من المعرو�سات والأ

وجهه���ا مخَت���رق بخنجر، وتعويذة تحتوي على قلب اإن�سان وخ�سلة �سعر واأ�سياء ل تح�سى من 

قل هذا  خراف���ات و�سفا�س���ف العالم ال�سفلي؛ الذي ينبغي اأننا تجاوزناه منذ اأمد طويل. على الأ

م���ا ت�سورت���ه م���ن وجهة نظ���ر عقالنية، حي���ث وجدت نف�سي ف���ي موقف حرج فر�ست���ه ح�سافة 

نَّ ا�سمي مدرج في موقع رابطة العقالنيين كن�سير لهم. في الوقت نف�سه اأعتقد  العقالنيين لأ

اأن هذا المعر�ض مزدحم باأ�سياء مثيرة والعالم الذهني الذي ت�سوره لي�ض له اأي اأهمية اأو دور 

في الحياة التي نحياها.

أ اإذن مع كتاب » �صنوف الخبرة الدينية« للكاتب ويليام جيم�س عام )1902م(. حيث  أب������دا �صا

اعتم������د جيم�س على مقاربة مثيرة ف������ي مو�صوعه، دون اأن يح������اول اإقناعنا بمدى �صحة هذه 

ترجمة: لينا �شدود

اآفاق المعرفة

فيليب بوملان)1(:
)2(

من بال�سحر؟ لماذا ن�ؤ
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أو يقوم بتف�سير الق�س�������ض الدينية من اأجل  أو اأن يب�ّسط بع�������ض تعقيداتها, ا أو تل������ك ا العقي������دة ا

مر حينما ن�سعى لتف�سيرها,  الق������رن الع�سرين. الكتاب هو عن الخبرات الدينية, وكيف يبدو الأ

أو ال�سك  اأو حينم������ا يتخلّى اأحدهم عن اإيمانه, اأو عندم������ا نكون في حالة من الن�سوة ال�سوفية ا

الوجودي. اأمثلة جيم�ض مقتب�سة من �سهادات للموؤمنين وغير الموؤمنين على حدٍّ �سواء, وال�سوؤال 

ألوهية الم�سيح, فذلك ا�سترعى القليل من اهتمام جيم�ض مقارنة بتحقيقاته الرئي�سية. اإذ  عن ا

يمان من تاأثير هو المهم وح�سب. اإن ما يحدثه الإ

ربما يخامرنا ال�سك اأن مريم العذراء قد تجلّت ج�سدّياً لبرناديت �سوبيرو�ض في مدينة 

ل������ورد الفرن�سية بل ربما ي�سّكك بع�سهم في وج������ود مريم العذراء اأ�ساًل. ولكن تلك الروؤية 

, كما هي بالن�سب������ة اإلى كثيرين وقد 
ّ
بالن�سب������ة اإل������ى برناديت هي ذات مغ������زى عميق وجلي

انعك�������ض ذلك على الحياة التي عا�ستها برناديت. طبع������اً هي لي�ست بالفريدة فهناك اآلف 

أنا�ض وقورين واأذكياء ممن مّروا في تجارب تُ�سّنف بالدينية وقد  ل تع������د ول تُح�س������ى من ا

جاملهم جيم�ض في اأخذه لتجاربهم على محمل الجّد. واأوجد ما يُدعى بالتحليل النف�سي 

الكال�سيك������ي, ولك������ن هل ثمة تنوعات ف������ي الخبْرات ال�سحرية؟ وه������ل بمقدور هذا الكون 

أنتج زجاجات ال�ساحرات ورم������ز ال�سيطان وكتب التعويذات وفكرة ال�سحر  الذهن������ي الذي ا

ككل اأن يعّزز هكذا خبْرات.

ال�سح������ر عالم �سا�سع ويحتوي عل������ى الظواهر التي تراوح ما بي������ن التعويذات الب�سيطة 

يمان والممار�سات المعقدة كعل������م التنجيم والكيمياء التي  والجيدة وم������ا بين منظومات الإ

و�سلتن������ا من الع�سور ما قبل التاريخ, ومن كل بقعة من هذا العالم, ومازالت مزدهرة حتى 

يومنا هذا.

�سي������اء التي تحتويها ل حّد له. غير اأن المذهب العقالني ي�سخر منها  فكار والأ تن������وع الأ

جميع������اً على حدٍّ �سواء كاأ�سي������اء منافية للعقل, وبالية وخرافات خرق������اء ل ت�ستحق اإهدار 

الوقت عليها.

نني اأك�سب  ومع ذلك لم يفلح المذهب العقالني في ا�سمحالل العالم ال�سحري, ربما لأ

أق������وم به, فاأنا اأبدي  نه ال�سيء المهم الوحيد الذي ا عي�س������ي من عملي ب�سفتي روائي������اً, ولأ

أنا  �سياء التي ت�ستح�سر ما هو غام�ض وخارق للطبيعة. ا اهتماماً لكل ما يمّر بي بما فيه الأ

مور ال�سحرية م�سابه لراأي  اإن�سان ول اأح�سب ما هو غير اإن�ساني مخالف لي, وموقفي من الأ
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ا �سئل عن حدوة الح�سان التي اعتاد اأن ي�سعها على باب مخبره, ولو 
ّ
الفيزيائي نيلز بور لم�

أم لم يوؤمن. ولكن حينما  أنها مجدية �سواء اآمن بذلك ا أن������ه ل يوؤمن بجدواها, ولكن������ه اأخِبر ا ا

أ�سماء  أو الخواتم المحفور عليها ا مور ال�سحرية الجالبة للحظ ا يمان بالأ مر اإلى الإ ي�سل الأ

أو تهاجمها من  أو التعوي������ذات مع حلقات �سحرية من الم�ستحيل اأن تداف������ع عنها ا مالئك������ة ا

داة  مور التي يحكمها المنطق؛ المنطق هنا هو الأ نها لي�ست من الأ وجه������ة نظر عقالنية, لأ

الخطاأ, ومحاول������ة فهم الخرافات من وجهة نظر عقالنية ه������ي كمحاولة التقاط الخ�سب 

با�ستخدام المغناطي�ض.

أنا ل اأعتقد  خرين بها. ثم ا كما في حوزتي كثير من المعتقدات الخرافية, التي ل �ساأن لالآ

وراق نف�سها التي  ق������الم والأ حدهم القدرة على كتاب������ة رواية اإذا ما ا�ستخدم الأ أن������ه �سيكون لأ ا

أ�ستخدمها.  ا

أنه يف�ّسر المعتقدات التي اآمن  أ�سموليان ا مور الممتعة عن ال�سحر في متحف ا ولكن اأحد الأ

أنا�ض كثر في اأماكن عدة وعلى مّر الع�س������ور, اإذ اإن العتقاد بوجود ال�ساحرات  وت�س������ارك بها ا

لغايات محّددة هو اأمر عالمي. 

مر اإلى حّد  ف������ي المّدة ما بين القرن الخام�ض ع�سر واأواخر الق������رن الثامن ع�سر, و�سل الأ

الرعب اله�ستي������ري في البلدان الم�سيحية حيث كانت التوترات بي������ن ال�سلطات البروت�ستانتية 

أ�سّدها, في حين كانت معتقدات القرون الو�سطى تتعر�ض للتحّدي من الفكر  والكاثوليكية على ا

�سافة اإلى ال�ستخدام المطِرد للق�سوة والفظاعات.  الجديد التنويري. بالإ

يكتب مالكوم غا�سكيل في مفكرة المعر�ض »اإنه كان هناك ما يقارب الع�سرة اآلف محاكمة 

مريكي«. لل�ساحرات في اأوروبا والجزر البريطانية والم�ستعمرات في ال�سمال الأ

وخالف������اً لعيوب كثير من الب�سر التي ل عالقة له������ا بالغباء, ثمة عقالء كثر يوؤمنون بوجود 

أنه من ال�سائب التخل�ض منهن وقتل من يمار�سنه. ال�ساحرات, ويرون ا

أنا�ض ممن يُقّيمون كاأذكياء ل  وتل������ك العقلية لم يغّيبها الما�سي كلّياً. اإلى اأن ظهر حديث������اً ا

يمانعون الم�ساركة في هكذا نقا�سات. 

أنف�سهم لل�سيط������ان وتلّقوا بالمقابل قوى  أنا�ض باعوا ا »ف������اإذا ما كنا نعتقد حّقاً بوج������ود ا

خارق������ة, وهم ي�ستخدمونه������ا اإّما لقتل جيرانهم واإّما لجّرهم اإلى الجن������ون واإّما اأن يت�سّببوا 
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بظ������روف مناخية �سيئة, ف������اإذا ما كان هناك من ي�ستحق الم������وت فبالتاأكيد �سنوافق جميعاً 

على اأن هوؤلء الخونة الق������ذرون ي�ستحقونه«, من كتاب )الم�سيحية المجردة( للكاتب �سي, 

اإ�ض, لوي�ض.

هل القرى.  ذى لأ ف�س������واء كانت ال�ساح������رات بذيئات وخائنات, اأم معالجات ل يت�سّبب������ن بالأ

فالذين اآمنوا بوجود ال�ساحرات وال�سعوذة يجمعهم اإطار ذهني م�سترك ذو تاأثيرات ومعان غير 

أو توافقات �سواء كانت مالئكية, �سيطانية اأم عادية. مرئية كدللت ا

أنه ثمة اعتقاد �سبه عالمي بوجود عالم تخّيلي غير مرئي  كل �سيء في المعر�ض يثبت على ا

أّث������ر بمن يتقنون القيام بذلك, وثمة الماليين  ن�سان, ومن ثم التا ق������ادر على التاأثير في حياة الإ

خرى ذات الطبيعة عينها معرو�سة ومن�ّسقة اأو حتى غير معروفة اأو مفقودة من  �سياء الأ من الأ

�سباح والحكايات ال�سعبية,  �ساطير وق�س�ض الأ العال������م ككل ومن كل مرحلة من التاريخ, كما الأ

أزلية للطبيعة الب�سرية. كحقيقة ا

حّط من قدره, فَملَكة الخيال  أ�سميت ذلك العالم بالتخيلي لي�ض لأ آ�سراً, وا لقد وجدت ذلك ا

أينم������ا ظهرت فهي »تج�ّسد ما ه������و غير ُمدَرك«  على من بين المل������كات التي لدينا, وا ه������ي الأ

)ثي�سيو�ض: من حلم ليلة منت�سف ال�سيف(. 

دراك  مر ك�سرب من الإ اأردت اأن اأعام������ل هذا العالم باحت������رام وفي اأدق الحالت ي�سبح الأ

الح�ّسي, كما في مفهوم ويليام بليك عن »الروؤية المزدوجة«, والتي يق�سد فيها اأن ما نراه حين 

ننظر هو لي�ض ما تراه العين وح�سب, بل الحالة التي تجعلنا نرى العالم في حبة رمل, والفردو�ض 

ف������ي زهرة برّي������ة. ي�سف �سعراء اآخرون �سيئ������اً مماثاًل كما في ق�سي������دة ووردزورث »تلميحات 

ر�ض وكل م�سهد  الخلود« من ذكريات الطفولة المبكرة. حينما المروج, الغيا�ض والجداول والأ

أنها عظمة وطزاجة الحلم.  يبدو مك�سّياً بنور �سماوي, ل �سك ا

نني اأعتق������د اأن ال�سعر هو نوع من  أنا اأعتمد على ال�سع������ر للو�سول اإلى تلك الفكرة لأ هن������ا ا

ال�سح������ر, فالتاأثير الذي تحدثه ال�سور و�سطور مح������ّددة علينا ل يمكن تف�سيره بنقله اإلى اللغة 

نكليزية الحديثة, فال�سياغة هي جزء من المعنى, والنغم الذي تحدثه الق�سيدة يبدو وكاأنه  الإ

ال�سحر الذي ياأ�سر اأحا�سي�سنا ولي�ض عقولنا وح�سب. 
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ن�سان محاط بهالة  وه������ذه لي�ست مجّرد حقيقة ال�سع������ر فح�سب, فكل ما يالم�ض حي������اة الإ

�سداء والتطابقات الت������ي تمتد بعيداً حيث المجه������ول. بتلك الطريقة في  م������ن الذكري������ات, الأ

�سواأ لكت�ساف تلك الكينونات  �سياء يب������دو العالم مملوءاً بمعان غير ثابتة, والطريقة الأ روؤية الأ

�سواء عليها. المظلمة هي بت�سليط الأ

, اأي الحالة التي يدعوه������ا كيت�ض بالقدرة ال�سلبي������ة, فحينما يكون 
ّ
فه������ذا العالم ال�سبح������ي

�سرار وال�سكوك دون ال�سعي المحموم اإلى المنطق  ن�سان في حالة من عدم اليقين وتنتابه الأ الإ

أ�سباح واأحالم و�سياطين و�ساحرات,  آلهة وا والحقائق, وهكذا حيث تكون المخّيلة �سيكون هناك ا

فاإمكانية وجودهم هنا غير محدودة ول �سيء محظور.

�سل������وب التخّيلي في رواية ق�سة  ولك������ن علين������ا اأن نكون وا�سحين حول ماهية مخيلتنا, والأ

مر كتزويق جميل نطبقه على �سيء ما لنجعله اأكثر جاذبية. لي�ست بالحقيقية, حيث يبدو الأ

أتفق مع وجهة نظره في  �سلوب ريت�سارد دوكينز العلمي, ولكنني ل ا أكّن احتراماً كبيراً لأ أنا ا ا

كتاب������ه »�سحر الواقع«: »لي�ض علينا اأن نوؤلف ق�س�س������اً عنيفة وغير معقولة طالما لدينا المتعة 

والت�سويق في الواقع والبحوث العلمية والكت�سافات«.

بح������اث العلمية ق������ادرة على ك�سف ما هو حقيقي, وهك������ذا يترتب علينا اأن نبقي  اأي اإن الأ

المنطق ن�سب اأعيننا.

مكان اإنجاز كثير من الكت�سافات العلمية بف�سل القدرة ال�سلبية التي  أنه بالإ أنني اأرى ا ول������و ا

تكون حيث تحكم المخيلة.

أنه �سيد �سيئ« وقواه محدودة. اأي كما في التعبير القديم. »المنطق خادم جيد, غير ا

أنه على المنطق اأن يكون عبداً للعواطف  عل������ى �سبي������ل المثال دايفيد هيوم كان م�سيباً في ا

جدر هو اأن نكون على بينة من الثنين, فالمخيلة باإمكانها اأن تزودنا بفهم  ولي�ض حاكماً لها. الأ

واٍف عن عالم ال�سحر, في حين اأن المنطق يذّكرنا اأن الذهنية التي ا�سطهدت ال�ساحرات ما 

تزال موجودة, و�سيا�سات البيئة العدائية تحتكم اإلى الغريزة الظالمية نف�سها.

ن  تنوع الخبرات ال�سحري������ة ينتظر التدوين, وبحدود معرفتي �سيتم ذلك بنجاح فح�سب ممَّ

 النظر المنطقية والخيالية. 
ْ
�سيقارب المو�سوع من خالل عر�ض وجهتَي
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الهوام�ش

)1(- فيليب بولمان: كاتب م�سرحي وروائي بريطاني.

)2(- نقاًل عن الغارديان.

❁    ❁    ❁
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قراءات:

لى الزمهرير الهروب اإ

قراءة في رواية كوكب ذلك الذي ينتظر

يو�شف حّطيني في رواية »َرُجل المراآة«

¯

¯

¯

ياد فايز مر�شد  اإ

وفاء حمود

�شمر اأحمد تغلبي

�شدارات جديدة اإ ح�شني هالل¯

نافذة على الثقافة:
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�إياد فايز مر�شد 

خ�ضعت الرواية العربية منذ تبلور مالمحها 

أدبياً وافداً على الثقافة العربية،  بو�ضفها جن�ضاً ا

ولكن������ه ج������اذب لالهتمام �ض������واء عل������ى �ضعيد 

أم الجمه������ور لمراحل مختلفة بداأت  المبدعين ا

أوله������ا بالتاأثر الظاهر بالرواي������ة الغربية )حيث  ا

دبي(،  ول لهذا الجن�س الأ كان������ت اأوروبا المهد الأ

ثم ف������ي مرحلة لحق������ة جّرت محاول������ة تاأ�ضيل 

الرواية عبر منحها روح������اً عربية بيئة واأدوات، 

اأما المرحل������ة الثالثة التي ات�ضحت جلية تمثلت 

باإخ�ضاعه������ا لتجارب جدي������دة لناحية ا�ضتخدام 

غناء محتواه������ا عبر تجاوز  أ�ضاليب جدي������دة لإ ا

أل������وف في بنائها، وترتي������ب اأحداثها، واإدخال موؤثرات جديدة تغن������ي فحواها فنياً وفكرياً.  الما

أدبية اأخرى كال�ضينما لجهة  بحي������ث اأ�ضبحت بع�س الن�ضو�س الروائية مفتوحة على اأجنا�������س ا

أو ال�ضعر من خالل ا�ضتلهام لغته  تق�ضي������م الم�ضاهد وال�ضتفادة من تقنية اللقطة في ال�ضينم������ا ا

ورمزيته اإلخ... 

قراءات

الهروب اإىل الزمهرير

قراءة في الواقع... اأم �ضياع في المجهول
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الكات������ب �سمير عدنان المطرود يقتح������م ميدان الرواية حاماًل معه تجربة غنية في الكتابة 

الم�سرحية, ومحاولت جادة لقتحام عوالم ال�سعر, متزوداً بق�سط وافر من تجربة الحياة, فهو 

اب������ن الريف بكل ما فيه من براءة واأ�سالة وانتماء, كذلك هو مخل�ض للمدينة التي ق�سى فيها 

عالم, والثقافة, وكل ذلك جعله وثيق ال�سلة  ردحاً من حياته متنقاًل بالعمل الوظيفي ما بين الإ

بالريف والمدينة معاً, وبالكلمة والحياة ثانياً.

روايت������ه »الهروب اإل������ى الزمهرير« هل هي هروب منه من الن�سو�������ض الم�سرحية وال�سعرية 

باتجاه الن�ض الروائي المفتوح اإلى الالنهاية من القدرة على العبث والتجريب؟

الرواية ت�سّور القري������ة ال�سورية في اأ�سعب مراحل انتقالها من الحياة �سبه البدائية, حيث 

يتجلى فيها الفق������ر والتخلف والعادات والتقاليد الجتماعية ال�سارمة مغلّفة برداء من الحب 

الواه������ي والت�سامن والتكاف������ل الجتماعي, الذي يبدو قوياً في الظاه������ر, والذي اأ�سابه العث 

ف������ي العمق فتم������زق اأمام تغير النزعات وتطور الحياة وغلب������ة الم�سالح ال�سخ�سية على الروح 

الجماعية.

هل كانت هذه القرية على ا�ستعداد لتقبل التغيير؟ وهل الجديد كما �سّورته الرواية لم يكن 

�س������وى �سيوع الحياة ال�ستهالكية وانفتاح الفر�سة اأمام ال�سباب للهجرة من القرية �سواء باتجاه 

أم باتجاه الخليج العربي للمحظوظين منهم؟  المدينة ا

حزاب ال�سيا�سية  هل اأغفلت الرواية عمداً اأي دور للمتعلمين الجدد من ال�سباب اأو حتى لالأ

أو للقناعة بغياب دورهم الحا�سم في التغيير اأو رغبة في تحا�سي  في تغيير مفاهيم المجتمع؟ ا

أم اإيجاباً. أّدته �سلباً ا تو�سيف الدور الذي ا

ننا لم نحتكم للعلم  أننا كّنا في غفل������ة لأ أراد الكاتب اأن ي�سّور ا وم������ن خالل هذا التجاه������ل ا

آنذاك, وبقينا نحتكم للعباءة وفرو�ض الم�سافات التي  ف������كار ال�سيا�سية ال�ساعدة ا أو لالأ واأهله ا

راح اأ�سحابه������ا ي�سيقون بم�ساريفها فاأ�سبحت الف�سح������ة اأمام دكان فر�ض اإبلي�ض م�سرحاً للقاء 

حاديث. وتبادل الأ

ث������م اإن الرواي������ة جعلت الفقر يقف ما بين �سالح ال�ساعي خل������ف درا�سته وقمر القرية التي 

ترك������ت المدر�سة من ال�سف الثالث لت�ساعد اأمها ف������ي �سوؤون البيت, لينت�سر المال لحقاً عبر 

نه قاتل اأخته  خلي������ل العائد من الخليج والذي ا�ستح������وذ على قمر القرية بثروته, وعبر القوة لأ

نها ارتبطت بزواج بما يخالف اأعراف القرية, ثم قاتل ال�سبع الذي حب�ض �سكان  فيم������ا �سبق لأ
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أ�سا�ض له, حيث  القري������ة ف������ي بيوتهم ليال طويلة, لكن هذه القوة لم تكن اإلَّ �س������كاًل ظاهرياً ل ا

ت�سب������ح قوته مم�سوخة ورجولته تذهب اأدراج الرياح اأمام جمال قمر القرية التي اأ�ساع اأمامها 

أو ثقافتها بل  هيبت������ه, وخ�سر بالمطلق عنفوان تفوقه عليها. فاأ�سبحت هي الق������رار ل بعلمها ا

ب�سعف������ه, وهذا ما حدا بها لمتهان تجارة الممنوعات ���� باأموال خليل زوجها ����� ثم عبر اإر�ساء 

أنوثتها عب������ر �سبحي الماأزوم جن�سياً في بداية الرواية, وفحل القرية في نهايتها من  �سهوتها وا

خالل ا�ستخدامه المن�سطات الجن�سية التي خ�سر من اأجلها كثيراً من اأمالكه.

أن������ي بالكاتب يريد اأن يقول اإنن������ا نعي�ض على الم�ستوى الجتماعي في اإطار كذبة كبيرة,   وكا

واإنَّ الظاه������ر الذي نقّدره ما هو اإّل المزيف باأب�سع �سوره. والرواية ت�سّور اأمرا�سنا الجتماعية 

أ�سرة كان بمنزلة الهم  أّي ا وتبرزها عبر م�ساهد متتالية, حيث بينت وبو�سوح اأن وجود فتاة لدى ا

أ�سرتها حتى تتزوج, فال حب قبل الزواج واأي فتاة ترتبط بعالقة حب يكون م�سيرها القتل  على ا

أو كما فعل  كما فعل خليل مع اأخته �سمر, وكما فعلت اأمه مع اأخته �سعادة التي د�ّست لها ال�سم, ا

�ساحب اللحية البي�ساء الذي ذبح اأخته اأمام زوجها اإلخ. على الرغم من اأن كل ذلك يتناق�ض مع 

أة. ن�سانية حتى اإّنه يمّثل خروجاً على التعاليم الدينية التي كّرمت المرا القيم الأخالقية والإ

أة وعلى الحب  الرواي������ة تريد اأن تقول اإن تخلفنا مرتبط بالح�س������ار الذي نفر�سه على المرا

أ�سا�سياً لبناء التوا�سل الروحي ال�سليم. فحينما خ�سرت قمر القرية حبها  بو�سفه �سعوراً اإن�سانياً ا

أنه قاتل وثري,  أ�سيراً لها على الرغم من ا وتح������ررت بقوة المال الذي اأغدقه عليها خليل جعلته ا

وكذلك فعلت ب�سبحي �ساحب التجارب الذي ا�سترته بنفوذها وجمالها و�سار تابعاً ل�سهواتها. 

أي�سّكُل انهزام �سالح الباح������ث عن العلم والم�ستقبل الم�سرق بعيداً عن القرية والهارب اإلى  ا

أراد اأن يقول اإن الجميع �سركاء في  أنه ا أم ا المدينة اإ�سارة من الكاتب اإلى انهزام العلم اأمام المال, ا

أراد من خالله اأن يكر�ض مقولة  نهم كلهم فا�سلون في الحب؟ فجاء ذلك تعبيراً خفياً ا الف�س������ل لأ

مفاده������ا باأن كل مجتم������ع يطفئ جمرة الحب يخ�سر اإ�سراقة الم�ستقب������ل. واأن المجتمع الماأزوم 

أ�س�ض �سليمة ذاهب نحو خ�سارة هويته.  عاطفياً والمتاآكل بعالقاته الرثة غير القائمة على ا

واإ�سارة الكاتب اإلى هزيمة حزيران قبل نهاية الرواية بقليل جاء ليوؤكد اأن الهزيمة الع�سكرية 

وال�سيا�سي������ة نتيجة طبيعية للهزيمة الجتماعي������ة والوجدانية التي نعي�سها. وهي نتيجة حتمية 

ل�سي������ادة الجهل على ح�س������اب العلم الذي تاه من خالل بطل الرواية اأو من خالل �سيطرة المال 

وعالقاته القذرة.
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أنها ربط������ت البطولة بخليل قاتل �سقيقته وزوجها ف�سار بطاًل بعيون  الم�سكل������ة في الرواية ا

نه خل�سها من »العار«, ومن ثم جعله بط������اًل مرة اأخرى باأنه من ت�سدى لقتل ال�سبع  عائلت������ه لأ

أبناء  جدى اأن ترتبط البطولة والت�سدي لل�سبع الفاتك باأحد ا الذي فتك باأهل القرية. وكان الأ

يجابي المتوخى. القرية ممن يعّول عليهم في اإحداث التغيير الإ

اإذن, �س������اء المط������رود اأن ي�سّخر تجربته الم�سرحية عبر تقدي������م الرواية من خالل م�ساهد 

منف�سل������ة تتكامل مع بع�سها لت�سكل ج�س������داً �سردياً واحداً. والرواية اعتم������دت ت�سل�ساًل زمنياً 

رجاع الزمني من خالل �سالح,  ت�ساعدياً رغم محاولة الربط ما بين بدايتها وخاتمتها عبر الإ

أي�ساً ا�ستطاع من خالل الراوي اأن ينتقل من م�سهد اإلى اآخر بحرفية وا�سحة ومن ثمَّ نقل  لكنه ا

�سورة حية للقرية, وتمكن من تقديم نماذج من الحياة ك�ساها بطريقة رائقة ي�ست�سيغها القارئ, 

وي�سعر بوجودها في مجتمعنا وفي كل قرية من قراه.

لق������د قّدم الكاتب نماذج متعددة ل�سخ�سيات �سلبي������ة ومتهالكة اأمام الحياة كما اأورد بع�ض 

أبو عدنان �ساحب الم�سافة المفتوحة وم�سكلة ابنه مع ابنة خاله  يجابية مثل: ا ال�سخ�سيات الإ

أو  ربعين, ا أو المحامي ال������ذي حاز الحقوق بعد الأ الت������ي ق�ست بحادث �سير وهي في �سيارته, ا

أراد اأن ينّوع محاوره لم  الرج������ل العائ������د من م�سر ومعه �سهادات علي������ا. ولكن ال�سراع ال������ذي ا

ي�س������رف اهتمامنا عن قمر القرية البطلة المطلقة للرواية بحيث اإن كل ما دار في الرواية لم 

يكن اإّل كومبار�ض لها.

نوثة..., ثم الحرمان وال�سهوة المكبوتة  غواء... الفتنة... الأ قمر القرية... هي الجمال... الإ

التي قادت نحو الخطيئة التي �سّوغها �سعف خليل و�سقوط رجولته اأمامها.

الرواية ت�سير اإلى ان�سحاق الحب اأمام العادات والتقاليد, ومن ثم اأمام المال وال�سهوة. اأما 

البطل الذي ظهر في اأول الرواية واآخرها فلم يكن اأماًل للخروج من الواقع, بل جاء ليقدم لنا 

�س������ورة اإن�سان �سلبي م�سحوق اأمام عجالت الزم������ن وظروف الفقر والعوز في القرية, ثم ف�سله 

في تحقيق ذاته في المدينة رغم خو�سه تجارب مختلفة على عتباتها. 

قد تكون الرواية تحمل كثيراً من �سمات الواقعية ولكنها لم تحمل في متنها اأو خاتمتها اأي 

حداث الدائرة ومن ثمَّ اأغلق الدائرة  �سارة اإلى حرب حزيران كمرجع زمني لالأ اأمل, بل جاءت الإ

�سافة اإلى ال�سخ�سيات المزمنة بوجعها  يجابي. فبالإ م������ن كل جهاتها على اأي رجاء بالتغيير الإ

�سارات اإلى اأولد داود )مثال  الداخلي واإلى المجتمع المغلق الذي باغتته رياح التغيير جاءت الإ
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ال�سفحات 14 �� 22( في اأكثر من مرة محاولة من الكاتب لمنح الرواية بعداً �سيا�سياً اأو وطنياً, 

لك������ن لم يتجلَّ ذلك اإّل كاإ�سارات عابرة, ولم ترد في �سي������اق ال�سرد الروائي اأو عبر �سخ�سيات 

أو ال�سيا�سي. حاملة للهم الوطني ا

ف�سح������ت الرواية الرياء الجتماعي كما جاء في ال�سفحة )10( )اإذ �سارت العادة الدارجة 

آة والمداهنة!؟ كان بع�ض النا�ض في ه������ذه القرية يعي�سون  يام, مبنية على الم������را ف������ي ه������ذه الأ

وبباله������م اأفكار مده�سة؛ واأحياناً مقززة ح������ول هذه الق�سة...! لكن ال�سيء الالفت, اإن �سادف 

اأح������د من هوؤلء البع�ض؛ فرداً م������ن ذوي العالقة المتورطين بهذه الق�س������ة؛ تبداأ عملية تلويم 

الط������رف الغائب! فالحا�سر دائم������اً على حق مهما كان خطيراً ما فع������ل؛ والغائب مذنب قولً 

�سارة اإلى من�سور وتركيبه اأول �ستاليت, ثم  آثار النفتاح على القرية بالإ أ�سار اإلى ا واح������داً!(. وا

اأعقبه بذلك خليل )�ض88(. ودخول عادات جديدة كمالحقة المو�سة من ال�سباب )الخناف�ض( 

أة وتعنيف  وذل������ك بع������د اأن تعرفوا على ال�سي�سوار �������ض)35(, كما عالجت الرواية ق�سي������ة المرا

المجتمع لها, حيث اإن ارتباط اأي فتاة بق�سة حب كان ينذر بواقعة ماأ�ساوية )ال�ساب ذو اللحية 

نها تزوجت بعد عالقة حب �ض 45(, وكذلك ما ح�سل مع �سقيقتي  البي�ساء الذي ذبح اأخته لأ

أ�سار اإلى قيام كثيرين م������ن رجال القرية باإغالق م�سافاتهم وانتقلوا  خلي������ل �سعادة و�سمر, كما ا

للق������اء في ال�سارع بالق������رب من دكان فر�ض اإبلي�ض, وبقاء م�سافة الح������اج عدنان مفتوحة اأمام 

القا�سدين معتمداً على راتبه التقاعدي لتاأمين م�ستلزماتها.

�سارة اإلى عجز رجال القرية كان تلميح������اً اإلى العجز الذي و�سل اإليه المجتمع  كم������ا اأن الإ

هل  وغياب الرجولة ترافق مع اإغالق الم�سافات ذكر في �ض )23( )كانت ال�سورة المر�سومة لأ

الحارة الذين اعتادوا الجلو�ض اأمام دكان فر�ض اإبلي�ض, م�سوبة دائماً بالتناق�ض؛ فهم رجال في 

أ »التخاوي«(.  الحارة فقط! وفي الفرا�ض مع زوجاتهم يطبقون مبدا

ولوية  كما لم يفت الكاتب انتقاد ظاهرة اجتماعية �سلبية تغلب على حياتنا وهي اإعطاء الأ

بن������اء العائالت في التكليف بالوظائف, ومما جاء ف������ي )�ض41( )تناول المحامي حديثاً كان  لأ

يتناقل������ه اأهل القرية عن حال������ة الطرقات ودور البلدية البائ�ض, وعجزه������ا عن معالجة الخلل 

أبناء »الحمايل«  ن رئي�ض البلدي������ة كان من ا والتق�سي������ر ف������ي تاأمين الخدمات للقرية؛ بب�ساطة لأ

�سر الكبيرة التي ل تتوانى عن  و»الحمولة« لها ح�سانة في العرف الجتماعي, هي ح�سانة الأ

أّي �سيء من اأجل المحافظة على هذه المتيازات...!(.  فعل ا
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❁    ❁    ❁

أت������ي عودة �سالح على اإثر ر�سال������ة مبهمة و�سلته لت�سكل حاج������زاً اأوقف عنده الراوي  ث������م تا

اأحداث الرواية لينقل لنا تداعيات �سالح التي تنتهي الرواية بها.

وعل������ى العموم فالرواية لم تعط الزم������كان حقه فكانت الم�ساِه������د المتتابعة اأكثر ح�سوراً 

دوات التي تمّكنه من اإنج������از ذلك وتقديم و�سف ح�سي  وتمّكن������اً منها رغ������م امتالك الكاتب الأ

لطبيع������ة القرية, فاأماكن القرية كان������ت تحتاج اإلى تعمق اأكبر في تف�سيلها وهي فر�سة للكاتب 

�سارة  لتقدي������م جماليات الم������كان الذي خبره جيداً, كما اأن الزمان بق������ي مبهماً حتى جاءت الإ

حداث وطبيعة ال�سخ�سيات واإن  اإل������ى حرب حزيران والنك�سة. ولغة الرواية �سل�سة �ساي������رت الأ

اختلط������ت بال�سياغة ال�سعرية في نهايتها حينما راحت التداعيات النف�سية ل�سالح تنهمر بلغة 

الكاتب اأكثر مما هي على ل�سان �سالح.

ولى  الرواية ال�سادرة عن اتحاد الكتاب العرب في /113/ �سفحة, هي التجربة الروائية الأ

للكاتب �سمير المطرود, وهي ت�ستحق القراءة والتكرار لحقاً باأدوات اأكثر عمقاً وتب�سراً باأدوار 

ال�سخ�سيات وم�سارها النهائي لبناء رواية تمثل جزء من الحياة.

أة منه لقتحام عوالم الرواية بن�ض جميل فيه الكثير من عنا�سر الت�سويق  وعّب������رت عن جرا

كما فيه ر�سد لتحولت الريف ال�سوري في مرحلة زمنية م�سطربة, لقد كان له �سرف المحاولة 

ح������داث وتقديم نماذج  وا�ستط������اع بتكثي������ف ذكي اأن يقدم رواية توخ������ى فيها تركيزاً �سديداً لالأ

أ�سا�سي������ة اأن المجتمع الذي ل يتقبل الحب ول يكّر�ض  مختلف������ة من ال�سخ�سيات, مكر�ساً ثيمة ا

ال�سدق ل يمكن له اأن يتطور, و�سيبقى عاجزاً عن معانقة الحياة.
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وفاء حمود

ف������ي ع�سر العلم الذي يفوق باإنجازاته الخيال، يت�ساءل 

أين �سياأخذنا هذا التط������ور العظيم؟ قد يكون  الم������رء: اإلى ا

جابة  اأدب الخيال العلمي الذي ي�سابق العلم، قادراً على الإ

دب ي�ستهوي  عن هذا ال�س������وؤال، لذلك بداأ هذا النوع من الأ

كثير من القراء لعلهم يعثرون فيه عن متعة الخيال و�سغف 

مريكية  المعرفة العلمية، يعّد الغرب والوليات المتحدة الأ

دبي ومن  ولى من حيث قراءة هذا النوع الأ في المرتب������ة الأ

حي������ث اإنتاجه، فهو قادر على التنب������وؤ بالم�ستقبل من جهة، 

دب  ومن جهة اأخرى ينع�ش الخيال، ويحّفزه، ويمكن لهذا الأ

أكثر اإثارة. ن�سان عما هو ماألوف اإلى ف�ساء ا اأن يُخرج الإ

أم������ا نحن العرب فاإن اأدب الخيال العلمي يعّد �سعيفاً   ا

خرون من علوم، ول�سنا مبدعين  ننا م�ستهلكون لما ينتجه الآ دب الغربي، لأ في بالدنا مقارنة بالأ

.
)2(

لها ح�سب راأي الدكتور اأحمد خالد توفيق

أثبتت ح�سورها  أ�سماء ا دب فهناك ا �سهامات العربية في هذا الأ ومع ذلك ل يمكننا اإنكار الإ

ألفوا في ه������ذا المجال على �سبيل  ف������ي اأدب الخيال العلمي، نذكر م������ن الكتاب العرب الذين ا

قراءات

قراءة يف رواية 
كوكب ذلك الذي ينتظر)1(



241

قراءة يف رواية كوكب ذلك الذي ينتظر

�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

المث������ال ل الح�س������ر الدكتور اأحمد خالد توفيق وبهاء �سريف ف������ي م�سر, وطالب عمران ولينا 

دي������ب يو�سف ال�ساروني  كيالن������ي ف������ي �سورية, وطيبة اإبراهيم من الكوي������ت اإلخ. اأما الناقد والأ

نتاج العربي في اأدب الخيال العلمي م������ن خالل كتابه »اأدب الخيال  أ�سباب توا�س������ع الإ فيع������زو ا

مية الثقافية,  دبي في منطقتنا هو: الأ دب العربي« اإن �سبب �سعف هذا النوع الأ العلمي في الأ

دب بعّده درجة ثانية,  مية العلمية, واأن معظم النق������اد يتعاملون مع هذا الأ اأ�س������ف اإلى ذلك الأ

أنه يوجد  نهم يجرون وراء ال�سائد ويهملون الجديد. »مما يعني ا وه������ذا تق�سير وتكا�سل منهم لأ

أدباء خيال علمي لكن لي�ض لدينا اأدب خي������ال علمي؛ ب�سبب حداثته وطزاجته وطفولته  لدين������ا ا

مية وغي������اب البنى العقلية والبحث  وبدايات������ه المتعثرة نتيج������ة الظروف القاهرة: التخلف والأ

. اإل اأن هذا القول رغم �سحته يعّقد 
)3(

أّي« �سالح والديمقراطية وحرية الرا العلم������ي وتغييب الإ

دبي في بالدنا, ومن  بواب التي ت�ساعدنا ولوج ه������ذا النوع الأ أكث������ر, وي�سّد علينا كل الأ م������ور ا الأ

دب, وت�سجيع الموؤ�س�سات  أين������ا تحري�ض الموؤ�س�سات الثقافية على الهتمام بهذا الأ ف�سل برا الأ

التربوي������ة للجيل الجدي������د على قراءته, مما يدفع بهذا الجيل اإل������ى الربط بين الخيال العلمي 

والعلم, ويجعله محباً للعلم ومن ثّم مبدعاً فيه وحتى ن�سل اإلى اأدب خيال علمي ي�ساهي مثيله 

الغرب������ي, علينا اأن نتلم�ض الخطوات التي �سارت عليها الدول المتقدمة في هذا المجال يوؤكد 

ذل������ك العالم العربي اأحم������د زويل بقوله »الجميل في اأمريكا وال������ذي جعلها تتقدم على العالم 

علمياً, اأن الخيال ل يقتل, ولي�ض له حدود واإذا لم نتخيل ونحلم �سنفعل ما فعله ال�سابقون, ولن 

و�سط )2006(. ن�سيف �سيئاً لهذا العالم« مجلة ال�سرق الأ

أبو وقورة  بداع, يقول الموؤلفان �سفات �سالمة, د. خليل ا وفي كتاب الخيال العلمي وتنمية الإ

»الخيال العلمي ي�سيف كثيراً اإلى حب التمعن والت�ساوؤل, وي�سجع الطفل على الت�ساوؤل والبحث, 

ر�ض اإلى القمر«  أن������ه �ساعد قراءة كتاب »من الأ , وياأتي بمثال ا
)4(

ف������ي �سبيل مزيد من المعرفة«

أبوللو واإنجاح مهمتها. على ت�سميم هذه المركبة ا

من هنا اأ�سبح موؤكداً اأن اأدب الخيال العلمي, نتاج غربي بامتياز ازدهر نتيجة لتقدم العلوم 

دب بفكرة ال�سفر عبر الزمن, فظهرت عدة  هن������اك, ول�سيما علم الفيزياء, التي اأمدت هذا الأ

ق�س�ض مثل رواية »ال�سفر عبر الزمن« )لهربرت جورج ويلز( التي ن�سرت عام )1885م(, والتي 

أين�ستاين. اإذ اأكد هذا العالم اأهمية  تنب������اأت بالنظرية الن�سبية قبل اكت�سافه������ا بع�سر �سنوات من ا

الخي������ال العلمي قائاًل »الخيال اأهم من المعرف������ة«, وحين ن�ستخدم الخيال ن�ستطيع ا�ست�سراف 

أكثر تطوراً,  آف������اق الم�ستقبل, مما يدفع الب�سر اإلى المزيد من البت������كارات العلمية و�سنع غد ا ا

ن�سان و�سل اإلى  ألمان������ي, اأن الإ خيرة لعالم فيزياء ا بح������اث العلمية الأ فح�س������ب معلوماتي اأن الأ
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مرحل������ٍة علمية, اأ�سبح قادراً فيها عل������ى ت�سكيل مركبات ف�سائية, �سرعته������ا قريبة من �سرعة 

ال�سوء, بذلك يمكن القول بدايًة اإن رواية »كوكب ذلك الذي ينتظر« للموؤلف )بيير جيفار( قد 

�سبق������ت بخيالها ما اأكده هذا العالم, بحيث �سممت مركب������ة »اأوريجينا« ومركبة »ماغنو« على 

أ�سا�ض اأن تكون �سرعتهما تفوق �سرعة ال�سوء. ا

أكثر ن�سجاً في الغرب لتمثلهم للعلوم واإطالقهم   م������ن هنا نوؤكد اأن ق�س�ض الخيال العلمي ا

للخيال دون حدود.

أننا مدينون للمترجمين ف������ي تعريف المتلقي العربي على هذا النوع  أّل نن�سى ا لك������ن علينا ا

دبي, فبذلك ي�سهمون في  دب, وندعوهم لتكثيف جهوده������م في ترجمة هذا ال�سنف الأ م������ن الأ

دب للعربية,  أ�سهم في ترجمة هذا الأ أكثر ن�سجاً عندنا, ومن اأهم من ا اإنتاج اأدب خيال علمي ا

أودي�س������ة الف�ساء«. اأما في �سوري������ة فقد ا�ستطاع  ف������كان ترجمة اأحمد خال������د توفيق, لرواية »ا

الدكتور غ�سان بديع ال�سيد بترجمة رواية »كوكب ذلك الذي ينتظر« عن الفرن�سية تاأليف )بيير 

جيفار(, فكل التقدير للجهد الكبير الذي قام به, ا�ستطاع اأن يجذبني منذ قراءتي ل�سفحاتها 

أثارته عندي من خيالت غير ماألوفة. طارت بي اإلى عوالم  ولى, بلغتها ال�سل�سة ال�سيقة, وما ا الأ

َح المترجم الم�سطلحات العلمي������ة التي وردت في الرواية,  أتمنى ل������و َو�سَّ مده�س������ة, واإن كنت ا

رومة المتحولة«  ك������ي يتفاَعل معها ب�س������كل اأف�سل, مثل »كان يعمل على اإنتاج اأكل فعال �سد »الأ

)الرواية, �ض159(. 

لقد دفعتني قراءة رواية »كوكب ذلك الذي ينتطر« للتاأمل في تاريخ الب�سر منذ بدء الخليقة 

ن�سان في بداية الح�سارة, هو الخلود, والعمل على  حت������ى وقتنا الحا�سر, حيث كان هاج�ض الإ

�ساطير والق�س�ض )ق�سة الطوفان و�سفينة  ر�ض, وهذا ما اأكدته الأ ن�سان على الأ خلق جّن������ة الإ

أدباً  ن�سان اأن يبدع ا أما اإذا انتقلنا لع�سرنا الراهن, فقد ا�ستطاع هذا الإ نوح على �سبيل المثال(. ا

م������ن وحي التقدم العلمي, واأ�سبح هاج�سه اكت�س������اف الجديد دوماً, فكان اأدب الخيال العلمي, 

دب, اأ�سبح حاجة ملح������ة للهروب من العجز عن ح������ل الم�سائل النف�سية  نَّ ه������ذا الأ
أ واأعتق������د ا

ن�سان, ويعمل ب�سكل غير مبا�سر  خي������ه الإ ن�سان لأ والجتماعي������ة للب�سر, مثل ال�سر وا�ستغالل الإ

أ�سلحة  عل������ى طرح حلولً لتف�سي الح������روب والماآ�سي, التي زاد من ا�ستعالها بع������د ابتكار العلم ا

أكثر فتكاً م������ن الحروب التقليدية, مما وّلد خوفاً من الزمن القادم فجنح خيال  متط������ورة بدت ا

أ�س�ض جديدة, على اأمل اأن ي�سل اإن�سان الع�سر  دب������اء, نحو بن������اء عالم اآخر وخلقه يقوم على ا الأ

الحديث اإلى الفردو�ض المفقود.
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بالعودة لرواية »كوكب ذلك الذي ينتظر«, فهي تعّد ب�سدق ممثلة لروايات الخيال العلمي, 

فق������د بنت ف�سائه������ا ال�سردي بما ي�سبه ف�ساء الرواية الديني������ة ل�سفينة نوح, التي هدفت لن�سر 

الخل������ق القويم, وتخلي�ض الب�سرية من ج�سعها وعدوانيته������ا, اإذ لم يعد بمقدور الب�سر في هذا 

أ�ساليب علمية متط������ورة, للو�سول اإلى حياة اأف�سل, وذلك  الع�س������ر غير المتوازن اإل ا�ستخدام ا

ب�سن������ع �سفينة ف�سائية على نقي�������ض �سفينة نوح البحرية, فهي تمخر عباب ال�سماء ولي�ض عبر 

ر�ض  أنثى, تهرب من الفو�س������ى الوح�سية على الأ الم������اء, ف�سم������ت مجموعات ب�سرية من ذكر وا

ن�سان. لت�سنع عالماً متخياًل, يحقق م�ستقباًل يليق بالإ

ول بعنوان: )كوكب من اأجل كوبوني(, والثاني بعنوان: )ذلك  أين: الأ  تتك������ون الرواية من جزا

ول يقرر نحو ع�سرة اآلف �سخ�ض, القيام برحلة ا�ستك�سافية خارج  الذي ينتظر( ففي الجزء الأ

ر�ض جوراً وظلماً,  ت الأ كوكبنا, ع�سى اأن يتخل�سوا من بوؤ�ض الحياة عليه, ول �سيما بعد اأن امتالأ

وا�ست�س������رت فيها الحروب و�سفك الدم������اء من اأجل م�سالح مادي������ة ا�ستهالكية انحطت بالقيم 

أ يتال�سى اأمام �سلطان الم�سلحة والمال,  ن�ساني������ة وانعك�ست على ال�سمير الب�سري, حيث بدا الإ

خوة كالماً  ن�ساني������ة, حتى اأ�سبحت هذه الأ خوة في الإ فانت�س������ر الج�سع وانعدم الت�سامح بين الإ

منمقاً ل ي�سمن ول يغني من جوع.

أه������م اأح������داث هذه الرواية, يتمث������ل با�ستفادة هذه المجموعة م������ن التقدم العلمي في   اإن ا

مج������ال علم الف�س������اء, و�سنع مركبة ف�سائي������ة, مجهزة باأف�سل التقني������ات, وكل اأجهزتها تعمل 

ب������ذكاء �سناعي خارق في تطوره, تقع اأح������داث الرواية في المركبة الف�سائية »اأوريجونا« التي 

ا�ستقلّها مجموعة من العلماء والنا�ض العاديين ومهمتها البحث عن كوكب, يمكن العي�ض عليه, 

وال�ستق������رار فيه, وقد ا�سطحبوا معهم كل و�سائل الراحة والرفاهية, وبكل حما�ض عملوا على 

أربع وع�سرين �ساعة, من  ا�ستك�س������اف اأحد الكواكب فبعد اأن »�سمتت المحركات القوية من������ذ ا

ن يظه������ر على �سا�سة المركب������ة و�سعية نموذجية, ي�سود ال�سمت حول الكوكب, لم يعد هناك  الآ

�سغ������ر, تنطلق المركبة نحوه باإق������دام, بحمولتها, نحو ع�س������رة اآلف رائد نحو  اإل الكوك������ب الأ

قمار فا�ستد هاج�ض  هذا الكوكب ال�سغير«, )الرواية �ض25(. يتبع لهذا الكوكب العديد من الأ

العلماء لمعرفة طبيعته هذا الكوكب وهل ي�سلح لال�ستيطان الب�سري؟

ر�ض, فظهر بين علماء المركبة من يعتقد   يبع������د هذا الكوكب اآلف الكيلو مترات ع������ن الأ

ولى, �سيلغي الح������دود والتوترات على �سطح  »ب������اأن الم�سروع الذي �سكلت اأوريجون������ا حلقته الأ

ر�ض, يا لهم من �ساذجين م�ساكين! اإن الّتحاد الف�سائي �سيء وال�سيا�سة �سيء اآخر«, )الرواية  الأ
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�������ض23(. اإن الموؤل������ف ينتبه هن������ا اإلى ق�سية تناق�������ض العلم وال�سيا�سة فالعل������م اإذن كان يعمل 

نية للدول, وتعمل على  ن�سان على المدى البعيد, فاإن ال�سيا�سة, تهتم بالم�سالح الآ لم�سلحة الإ

ا�ستغ������الل �سعف بع�ض ال�سعوب وامت�سا�������ض دمائها دون رحمة, فتتبع بذلك القاعدة ال�سهيرة 

لمكافيلي الغاية تبرر الو�سيلة, فال�سيا�سة تّكر�ض ال�ستغالل وت�سلط القوي على ال�سعيف, بينما 

حيان ي�سعى لخير الب�سرية والرتقاء بها!  العلم في معظم الأ

حي������ن نتاأمل اأحداث الرواية نجد اأن المركبة التي تتجه نح������و الكوكب ال�سغير لكت�سافه, 

نجده������ا ت�سبح في ف�ساء ف�سيح لكن فجاأة يح�سل م������ا لم يكن بالح�سبان, حيث يدب الخالف 

والنق�س������ام داخل اإحدى مجموعات من العلماء في المركب������ة, فق�سم منهم اعتقد باأن الكوكب 

خر  الذي �سيهبطون عليه غير �سالح لل�سكن بناًء على بع�ض المعطيات العلمية, بينما الق�سم الآ

أنه يحتوي على الماء و�سالح  أي�ساً, ا دلة العلمية ا وهم الجيولوجيون اعتقدوا من خالل بع�ض الأ

مر  لل�سك������ن مما اأدى لمعارك دامية بين الطرفين, راح �سحيتها العديد منهم والمده�ض في الأ

يمانه بوجود  اأن اأحد ه������وؤلء العلماء الم�ستك�سفين للكوكب وا�سمه »كوبوني« دفع ثمناً باهظاً لإ

حي������اة على �سطح هذا الكوكب, فاندفع للتحق������ق من ذلك, وحين ا�ستطاع كوبوني جمع عينات 

م������ن ال�سخور �س������رخ فجاأة »انظر ياهيردمان �سخوره تحوي عل������ى المياه!«, )الرواية �ض48(. 

لذل������ك يقترب بحما�ض من الكوكب اأكثر من المطلوب فيذه������ب �سحية مغامرته العلمية, تلك 

اللحظ������ات و�سفت بدقة عندما ي�سل الجيولوج������ي كوبوني و�سديقه العالم هيردمان اإلى ذلك 

أراد ترك  الكوكب »اأ�سدر كوبوني �سوتاً مرعباً, وهو يبتعد عن حلقة الفوهة, فقد اأ�سيبت يده, ا

المغرفة التي يريد اأخذ بوا�سطتها عينة من �سخور الكوكب, لكن الوقت كان متاأخراً... تحول 

الرج������ل لكتلة نار متوهجة, وهو ي�سرخ.. كان هيردمان يري������د م�سكه, من دون وعي لي�سحبه, 

�سابته بدوره, وفهم »هيردمان« ب�سرعة اأن �سديقه �سيموت عندما راأى الحمم  لكن ذلك اأدى لإ

لم وهو يقول: اقتلني  ت�سي������ر على مقدمة �ساعده, فا�ستدار نحو كوبوني الذي كان يتلوى من الأ

اقتلن������ي ياهيردمان �سوب الجيولوج������ي نحو الجبهة, ثم �سغط على الزن������اد فخرج �سعاع من 

ن كوبوني اإل جثًة هام������دة«, )الرواية �ض57(. اأجهزة الت�سوير  ال�س������وء الكثيف, لم يعد من الآ

ف������ي المركبة ت�سور ماحدث ويطلع جميع َمْن في المركبة عليها, عّد بع�سهم اأن المتهم بموت 

كوبوني هو »هيردمان« فبداأت ال�سيحات مطالبة باإعدامه, بينما ق�سم اآخر لم يقتنع بم�سوؤولية 

هيردم������ان عن موت كوبوني, لم يك������ن الحل اإل باإجراء محاكمة علني������ة نتج عنها الحكم على 

 بين َمْن يرغب في اإعدام العالم هيردمان 
ٌ
 دامي

ٌّ
عدام, هنا حدث �سراع اإ�سافي هيردم������ان بالإ

مر الذي اأدى اإلى تراجع ق�سية العلم لم�سلحة ال�سعف الب�سري,  وم������ن يرغب في حمايت������ه, الأ
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نها خ�سرت اأجمل  فق������د ا�ستدت الرغبة العاطفية, ول�سيما من حبيبته في النتقام لحبيبها, لأ

ما يزين حياتها بموت كوبوني, فجي�ست العديد َمْن هم على متن المركبة للعمل على القت�سا�ض 

م������ن قاتل������ه, بينما العلماء على المركبة عّدوا هيردمان بريئاً م������ن دمه, وبذل كل طرف منهما 

عدام ي�سع  أثن������اء ذلك كان الفريق الذي يريد تنفيذ الإ ثبات وجهة نظره, في ا جه������داً م�سنياً لإ

الخطط للقب�ض عليه, وتطبيق العقوبة بحقه بينما اأ�سدقاء هيردمان نجحوا في خطة اإنقاذه 

الت������ي و�سعوها, وذلك بمنحه مركبة �سغيرة مجهزة بكل ما يلزمه للهرب والعي�ض على الكوكب 

الذي اكتُ�ِسَف, فا�ستقل فعاًل هذه المركبة وهبط بها على الكوكب عينه, حيث حدثت الماأ�ساة 

بع������د اإطالق ا�سم الم�ستك�سف كوبوني علي������ه, فلم يكن اأمام هيردمان اإل ال�ستقرار عليه ب�سكل 

عدام, لكن برزت اأمامه مع�سلة الوحدة, ولم يبق بمقدوره �سوى  نهائي, وبذلك نجا من حكم الإ

أو اأح������د من الب�سر الذين �ساعوا �سدفة في  النتظ������ار »كر�ض حياته لنتظار اأحد ما ربما اإله ا

هذه الزاوية من الف�ساء«, )الرواية �ض160(.

�سلية  أف������راد المجموعة ف������ي المركبة الأ بع������د هروب هيردم������ان ا�ستمرت الخالفات بين ا

اأوريجين������ا, وازدادت الخالفات على متنها وال�سراع������ات, ل�سيما الخالف على من ي�ستحق اأن 

�سف اإلى تحطم  مر مع الأ يق������ود المركبة؟ ا�ستعلت الخالفات بين ركابها ب�سكل حاد, فانتهى الأ

هلية لقيادة  المركبة اأوريجينا على خلفية تلك الم�سكالت, فكثير من ركابها وجد في نف�سه الأ

وان ت�سكلت قناعة بالتدريج بين معظم ركاب ال�سفينة الف�سائية باأنهم  المركب������ة, وبعد فوات الأ

لم ين�ساعوا لتعليمات قائدها, وعو�ساً عن ذلك تخل�سوا منه, فدفع الجميع ثمن عدم التعاون 

أثناء قيادته للمركبة, واأح�سوا بالفراغ لفتقادهم لقائد قادر على متابعة القيادة كما  مع������ه في ا

يج������ب, وبذلك تكون الكارثة النتيجة الحتمية لهذا ال�سراع على قيادة اأوريجينا, مما اأدى اإلى 

انفجاره������ا وبم������وت كل َمْن كان على متنها, هنا يح�سر �سوؤال, يل������ّح علينا: اإذا كان الهدف من 

هذه ال�سفينة الف�سائية, خلق عالم اأف�سل في كوكب جديد, فهل �ساعد هروبهم من كل مفا�سد 

ر�������ض على حمايتهم من تناق�س������ات انفعالتهم ورغباتهم ومن اخت������الف اأهوائهم الب�سرية؟  الأ

لهة هنا هم  آلهة جديدة؟ حيث اعتقدوا باأن »الآ �سمى للمركبة بت�سكيل ا وه������ل حققوا الهدف الأ

الرجال الذين �سيوؤ�س�سون كوكباً جديداً, هذه هي فل�سفة ال�سفينة كلها«, )الرواية, �ض93(. لعل 

عالء من �ساأن الب�سر ب�سكل مبالغ فيه الذي  يمان بالغيبيات, والإ �سكالية, هنا, هي رف�ض الإ الإ

يمان  و�س������ل حّد الغرور, مم������ا اأدى اإلى دمارهم جميعاً, فقد كانوا �سحايا فكرة وحيدة, هي الإ

له, حتى اأ�سبح لديهم قناعة را�سخة باأن ثمة »اإلهاً واحداً مقبولً,  باإن�سان يرتقي اإلى م�ستوى الإ

ن�سان هو من  ن هذا الإ ن�سان, فكان من ال�سروري منع ال�سالة على المركبة لأ ه������و م�ستقبل الإ
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عجاز العلمي, ومع ذل������ك فاإن الجيولوجي هيردمان  ي�ستح������ق التبجي������ل, لكونه خلق كل هذا الإ

الوحي������د في قمرته كان قبل الماأ�ساة موؤمناً, وي�سل������ي«, )الرواية, �ض134(. كاأن الموؤلف يريد 

أنانيتهم  يمان, واأهميت������ه للب�سر, فاإن مثل هذا اليمان ق������د يخل�سهم من ا اأن يط������رح ق�سية الإ

وغروره������م فيتوا�سعوا لقوة عليا تمتل������ك م�سيرهم, فالب�سر يعانون من �سعف يمكن في داخل 

ن�سان نحو  خط������اء وال�سراعات وال�سرور ب�سكل يبدو معه جذب الإ تكوينه������م مما يوقعهم في الأ

الكمال اأمراً م�ستحياًل.

هيردمان ذاك الذي ينتظر

أثناء حياة هيردمان على ال�سفينة الف�سائية اأوريجينا, كان ي�ستعيد لحظات روحانية,  ف������ي ا

ترّب������ى عليها في طفولته, ف������كان ي�سلي, ليجد ال�سكينة في ذاته في تل������ك المركبة! لكن ذلك 

نجيل  أ بحرق الإ �ستتغّير اأفكاره عندما نجح في الهرب والعي�ض على كوكب كوبوني, عندئذ »بدا

مر اأن  أنه انهال بعنف بمطرقته الجيولوجية على ال�سليب الذي حفره بيده. الغريب في الأ كما ا

هيردم������ان في البداية بعد اإقامته فوق هذا الكوكب, خّرب اأجهزة ات�سالته, ولم يبق اأمامه اإل 

النتظ������ار »كم اأرهقته �سنواته الثمانون التي خ�س�سها لالنتظار«, )الرواية, �ض159(. يبدو اأن 

اأمله بقوى علوية �ستنقذه لم يتحقق, لذلك فقد اإيمانه بها نهائياً, ومع ذلك لم يفكر بالنتحار 

مثاًل!! اإن ما فعله هيردمان من انتهاكات دينية, �سيندم عليها فيما بعد »فقد كّر�ض نف�سه لفترة 

أ�س������ف لحرقه« )الرواية, �ض160(. ولم يبق له اإل  نجيل, الذي ا طويل������ة من اأجل اإعادة تذكر الإ

يمان بها, اإذ �سعب علي������ه العي�ض, فقد �سعر بت�ساعف  انتظ������ار رحم������ة ال�سماء, التي ا�ستعاد الإ

آمناً. يبدو هنا هيردمان قلقاً متوتراً,  محنته من دون ال�ستناد اإلى قوة غيبية, تج�سد له مالذاً ا

عدام, لكن الوحدة والنتظار موؤلم������ان, مما جعله يتخبط بين  أنه نجا م������ن عقوبة الإ �سحي������ح ا

أنه في النهاية وبعد �سراع نف�سي مرير يختار  ذعان لها, اإل ا الحقد على القوى العلوية, وبين الإ

ال�ست�س������الم لم�سيئ������ة يعّدها اأقوى منه على اأمل اأن ينجز ما هرب م������ن اأجله, ليوؤكد للنا�ض اأن 

دلة العلمية والعملية. الحياة ممكنة على هذا الكوكب بكل الأ

من اأجل كوبوني

يا ترى ماذا حدث لهيردمان على كوكب كوبوني؟ وهل �سي�سدق اإيمانه باإلهه الذي �سير�سل 

�سئلة في الجزء  جابة عن هذه الأ له من يعرف بوجوده على هذا الكوكب القابل للحياة؟ �سيتم الإ

الثاني من الرواية.
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أ التح�سير بعد مّدة طويلة لمركبة جديدة اإثر �سياع معالم  ف������ي الق�سم الثاني للرواية, يبدا

أنهم تو�سلوا اإلى اكت�ساف كوكب قابل لل�سكن  المركبة ال�سابقة اأوريجينا, فقد اأكد العلماء على ا

أنهم عثروا اأي�ساً على حطام مركبة ا�ستقرت في  ر�ض, وا على بعد خم�سين �سنة �سوئية)5( عن الأ

الف�ساء, وبعد عودة هذه البعثة ال�ستك�سافية, جاءت باأخبار مقلقة, فقد اكتُ�ِسَفت ا�سطرابات 

دامي������ة حدثت على متن المركب������ة من اأجل تغيير القائد, وا�ستطاع العلم������اء التقاط اإ�سارة من 

أنا �سا�سا«,  ر�ض وداعاً للنا�ض بقيت نزيهاً, ا �سفينة اأوريجينا تقول: »�ساأوقف المحركات وداعاً لالأ

)الرواية, �ض175(. واعتقد علم������اء المركبة الجديدة »ماغنو« في البداية اعتقاداً خاطئاً, اأن 

أو اأي �سيء ب�سكل كامل  كوكب كوبوني يغطيه غبار كثيف له قدرة مرعبة على تغطية كل كائن ا

وك�سجين.  أو الأ اإ�سافة اإلى اعتقادهم باأنه محروم من الماء ا

أ العمل على بناء مركبة )ماغنو( بطريقة مختلفة عن مركبة اأوريجينا, وحاولوا تفادي  ب������دا

َز على تطوير �سناعة  العث������رات, الت������ي اأدت اإلى اأخطاء �سابقة في تلك المركبة القديم������ة, وُركِّ

جهزة القديمة تعمل  المركبة الجدي������دة م�ستخدمين تقدم علوم التكنولوجيا, فبعد اأن كانت الأ

عل������ى زرع �سرائح في اأدمغة الب�س������ر, حتى يُوجد تزامن بين العق������ل ال�سنعي والعقل الب�سري, 

جهزة دون الحاجة لزرع تل������ك ال�سرائح, فيحدث التزامن المطلوب, فكان هذا  َرت تلك الأ ُط������وِّ

التطور الهائل, نقلة نوعية في تجهيز المركبة »ماغنو« الجديدة.

أنها ت�س������م مجموعة ب�سرية  أ�سا�������ض فكرة جديدة تتمثل في ا أنها بنيت على ا  اإ�ساف������ة اإل������ى ا

طياف  متنوعة, اإذ �سي�سعد اإليها ب�سر من كل اأنحاء العالم بمعنى �سيكون على متنها مختلف الأ

ل������وان الب�سرية, ومن جميع مناطق العالم, فهي »ت�سنع حالياً تحت العلم الدولي, و�ستحمل  والأ

نح������و ع�سرة اآلف �سخ�ض م������ن العلماء, نحو اأقرب كوكب قابل لل�سك������ن« �سيتوجب على هوؤلء 

أو�سع نطاق والتي �ست�سكل الحلقة التالية  ر�سية لم�ستوطنة ب�سرية على ا ال������رواد اإذن تح�سير الأ

لق�سة اأوريجينا.

�سنعت مركبة عمالقة با�سم »ماغنو« وكانت ت�سم متطوعيين من بلدان �ستى, وا�ستمرت �سناعتها 

نحو ثالثين عاماً, وت�ستوعب ماليين الم�سافريين باأرقى التقنيات. المهم اأن العلماء فيما بعد اأ�سبح 

لديهم قناعة علمية اأكيدة بوجود حياة على كوكب كوبوني بعد اأبحاث علمية دقيقة له.

أن�سئت هذه المركب������ة بعد مئتي �سنة  نج������د في ه������ذا الجزء تك�سر الزمن واختالل������ه, فقد ا

�سوئي������ة من �سعود المركب������ة ال�سابقة اأرويجينا اإلى الف�ساء, فيتيه خي������ال المتلقي بين زمنين 

مختلفين, اأي بين وقت يف�سل بين المركبتين.
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 �سمت المركبة الجديدة العديد من القادة والعلماء ورواد الف�ساء, والالفت للنظر اأن هذه 

المركبة, جعلت للن�ساء اأهمية كبيرة على متنها, فهن اأكثر قدرة على التحمل واأكثر حفظاً للنوع 

الب�سري على هذا الكوكب الجديد.

خر في الرواية )جميل( ح�شور االآ

وق������د لفت نظري في هذا الجزء ظهور �سخ�سية م�سلم������ة العاِلم )جميل(, يختار لها ا�سماً 

ذا دلل������ة اإيجابية, ان�سمت اإلى المركبة, احتراماً لخبرت������ه العلمية الراقية, مما يبرز تعاطف 

الموؤلف مع الم�سلمين واإدخالهم في اأرفع منظومة علمية, فماذا عن هذه ال�سخ�سية؟ 

ه������و عالم في تكنولوجيا الف�ساء, وه������و من دولة اإ�سالمية, لم يحدد مكانها, قّدم الموؤلف 

أنه لم يكن يمار�ض  أنه م�سلٌم اإل ا تو�سيحاً لمرجعيته الفكرية ومعتقده الديني فعلى الرغم  من ا

 تمام������اً الم�سكالت التي يقع 
ّ
طقو�س������ه الديني������ة, واإن كان يوؤمن بق������درة اهلل الرحيم, وهو يعي

فيه������ا الموؤمنون اإذا �ساركوا با�ستعمار الف�ساء, ف������كل �ساحب اإيمان يرغب في ن�سر معتقداته 

خرين, مما يدفع هوؤلء لرف�ض هذا المعتقد, ودفاعهم عن معتقدهم القديم, عندئذ  بي������ن الآ

�سي������وؤدي ذلك حتماً اإلى ن�س������وء نزاعات قد توؤدي اإلى ف�سل الم�س������روع العلمي برمته, واإزهاق 

اأرواح بريئة. 

 م������ن خالل اأحداث الرواية, توحي �سخ�سية جميل وعالقته وحواره مع اأحد رجال الدين 

آية اهلل( اأن )جميل( من اأ�سل اإيراني, ويت�سح ذلك من خالل ا�ستدعاء  والذي يرمز له با�سم )ا

آي������ة اهلل( ل������ه قبل �سفره على ال�سفين������ة ماغنو, وقد عانى )جميل( م������ن قلق مبهم قبل هذا  )ا

الجتم������اع, لكن������ه جهد على طماأنة نف�سه فهذا الجتماع مع رج������ل الدين هذا, �سيكون لن�سر, 

آية اهلل(  ن�ساني������ة, و�سيحفزه على ا�ستيطان الف�ساء فهو يعلم اأن )ا يمان المنا�سب لالإ حتم������اً, الإ

موؤم������ن بالعل������م والعلماء, اإ�سافة اإل������ى رغبة رجل الدين بالحفاظ على ذك������ر اهلل في الف�ساء 

خير: »يا جميل ت�سير  ر�سية, وفعال حين حدث الجتماع بينهما, قال ل������ه الأ خ������ارج الك������رة الأ

يم������ان الحقيقي... من �سوء  ن�ساني������ة ب�سكل حتم������ي نحو ع�سر التطور وال�سالم والعدل والإ الإ

مر, لي�ض لدينا اأمل اأن تنطلق  الح������ظ اأن الت�سرفات ال�سيطاني������ة للكفار تهدف لتاأخير هذا الأ

له الذي نقاتل من اأجله اأن يكون غائباً  مركبتن������ا قبل مركبتهم لكننا ل نريد كذلك اأن يكون الإ

ع������ن العوالم الجديدة, �ستكون اأنت ممثاًل لنا في مركبته������م«, )الرواية, �ض186(. اإنها �سفينة 

أبعد الب�سر  ر�ض ا ن������وح م������ن نوع جديد, ينا�سب ع�سر العلم الذي نعي�ض فيه فتغول العلم في الأ

ن هذا  ع������ن الروحانيات التي يمكن اأن تهّدئ من قلق الب�سر وفق������اً لراأي رجل الدين, نظراً لأ
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يمان لهم, فقد �سيطر الذكاء ال�سناعي  الع�سر فّرغ الب�سر من الطمئنان الذي كان يمنحه الإ

عل������ى العقل الب�سري المعتدل والمتوازن في اأحكامه بين العاطفة والعقل البارد بحيث ي�سبح 

للحياة بعداً اإن�سانياً.

وحين نعود اإلى �سخ�سية جميل بعد �سعوده اإلى ال�سفينة, ومعرفته باإمكانية ا�ستيطان كوكب 

ر�ض, التي يمكن للخليفة اأن  كوبون������ي ن�سمعه يقول: »ل�ست متاأكداً من رغبتي في العودة اإلى الأ

يك������ون فيها قد ربح الحرب«, )الرواية, �������ض268(. من الوا�سح اأن )جميل( يريد حياة مختلفة 

ديان, التي ت�سب الم�سائب  ر�ض, التي ت�سّج ب�سراعات الأ جديدة ل ت�سبه تاريخ الب�سر على الأ

كثر تالوؤماً مع الع�سر  على روؤو�ض الب�سرية لهذا ل يوؤمن بها, لذلك ف�سفينة نوح الجديدة هي الأ

مر ب�سيط  ممية التي �سنعها العلم باإنجازاته. هذا ل يعني اأن الأ الجديد ومع مفهوم الكونية والأ

بالن�سب������ة اإليه, نجد )جميل( يعي�������ض معاناة و�سراعاً وا�سحاً بين رغبته في البقاء في الف�ساء, 

ر�ض من اأجل الم�سالح  ال������ذي يرمز اإلى رغبة العلماء في تخلي�ض الب�سر من �سراعهم على الأ

ر�ض, تلغى فيه ال�سراعات  المادية, ورغبة العلماء في �سنع عالم جديد في كوكب بعيد عن الأ

ن�سان جنته في الكوكب كوبوني بع������د اأن يُنتََقى خيرة الب�سر ليكونوا على  والح������روب ويخلق لالإ

ر�ض �سيحدث بالف�ساء, فطبيعة الب�سر  متنها, لكن م�سكلة )جمي������ل( تتكرر كما يحدث على الأ

هواء والم�سالح الخا�سة حتى في الف�ساء, فكيف ال�سبيل لتغيير  واحدة, حيث تمالأ نفو�سهم الأ

كل ذلك؟ لكنه في النهاية ينحاز )جميل( ويح�سم اأمره باأن ي�سعد ال�سفينة الف�سائية لي�ستوطن 

م������ع رفاقه على كوكب كوبوني, حيث ياأمل اأن تك������ون المركبة الجديدة »�سفينة نوح المعا�سرة« 

أولئك  منق������ذًة للب�سرية, فتكون ن������واة لتاريخ جديد, اإذ يولد على متنها جيل جديد مختلف عن ا

ر�ض, ول�سيما مع وجود العديد من الن�ساء الحوامل فيها, وكانت  طف������ال الذين ولدوا في الأ الأ

وجهة نظره وا�سحة في قوله: »�سيولد اأطفال كوبوني قريباً في العالم الجديد الذي كلفه الرب 

به«, )الرواية, �ض285(.

�سبح������ت المركبة في الف�ساء, بع������د معاناة مريرة داخلها, وا�ستق������ّرت على كوكب كوبوني, 

وم������ا بقي اإل اأمل واحد معقود على الن�سوة الحوامل الذين �سين�سرون الب�سر على هذا الكوكب 

ر�ض, »يبدو اأن كوكب كوبوني  ويعمرون������ه, ع�سى اأن يتفادوا كل اأخطاء وخطايا الب�سر عل������ى الأ

�سيت�سكل من اأجل ا�ستقبال الحياة, هم جاوؤوا من اأجل هذا وتركوا اأر�سهم وزمنهم, لكي ي�سبحوا 

أنهم يزرعون الموت   الحياة, وحتى واإن كان������وا يعتقدون اليوم, ا
ّ
موؤ�س�سي������ن لهذا العالم وحاملي

هن������ا«, )الرواية �ض304(. وتنتهي الرواية بهذه العب������ارة »البطون المنفوخة للن�ساء هن �سيلدن 

خ������الل �سهرين, وت�س������األ اإحداهن ما هو العالم الذي �سي�ستطيعون بن������اءه«, )الرواية �ض208(. 
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ن�سانية  فكار الإ برز في حفظ الأ م������ن الوا�سح اأن �سفينة نوح الجديدة �سيكون للن�س������اء الدور الأ

الخالقة, وزرعها في الجيل الجديد, هذا الجيل الماأمول منه تخلي�ض الب�سرية من النزاعات, 

واأن يعيد التوازن لعالم مختل.

أم������ا بالن�سبة اإلى العالم »هيردمان« الذي عا�ض على انتظار �سيء ما ينقذه, فعاًل ُعِثَر عليه  ا

وهو في حالة يرثى لها, وقد بلغ من العمر عتياً, وبذلك ينت�سر اإيمانه باأن قوى غيبية �ستجده, 

موؤكداً �سحة اأبحاثه العلمية هو و�سديقه كوبوني, باأن هذا الكوكب قابل للحياة.

وفي الختام, يمكنني القول اإنَّ رواية »كوكب ذلك الذي ينتظر« اأمتعتني باأحداثها الم�سوقة, 

ف������كار المهمة التي طرحتها, ول�سيما اأن هاج�سها, ه������و البحث عن م�ستقبل يليق بالب�سر,  والأ

ر�ض.  واإنقاذهم حتى لو كان ذلك خارج الأ

الهوام�ش

)1(- رواي������ة »كوك������ب ذلك الذي ينتظر« تاأليف: بيير جيفار, ترجمة: الدكت������ور غ�سان بديع ال�سيد وزارة التعليم 

العالي دم�سق كتاب ال�سهر العدد )53(, ط1, 2019. 

)2(- الدكتور اأحمد خالد توفيق مقال بعنوان )خيال علمي عربي( مجلة العربي العدد 6242 �سنة 2010.

�سرة, م�سر, 200. دب العربي( مكتبة الأ )3(- يو�سف ال�ساروني )الخيال العلمي في الأ

بداع( �س������در عن »ندوة الثقافة والعلوم« دبي,  أب������و قورة و�سفات �سالمة )الخيال العلمي وتنمية الإ )4(- خلي������ل ا

العدد 18, 2007.

ر�ض والنجوم, وتعرف  )5(- ال�سنة ال�سوئية هي وحدة قيا�ض, ت�ستخدم للم�سافات الكبيرة والبعيدة جداً عن الأ

باأنه������ا الم�ساف������ة التي يقطعها ال�سوء خالل �سنة واحدة, بحيث تبلغ �سرعة ال�سوء )300( األف كيلو متر في 

الثانية.

❁    ❁    ❁
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�سمر �أحمد تغلبي

أثناء قراءته لرواية  أكثر ما يلفت نظر القارئ في ا لعل من ا

آة« للكاتب يو�صف حطيني ه������و �صيطرة �صخ�صية  »َرُج������ل المرا

الناقد على الروائي في البناء ال�صردي، وهذا باعتراف الكاتب 

أقرَّ اأن ما �صنعه في هذه الرواية  نف�صه في مقدمة الرواية؛ اإذ ا

كان »ع���ن وع���ي واإدراك وتخطي���ط«، )�������ص9(، بعد اأن ا�صتغل 

ر في كثير من درا�صاته  في النقد الروائي زمن������اً، وبعد اأن نظَّ

الروائية حول م�صيرة الحكاية ومعوقاتها، ف�صعى لتقديم »�شكل 

مختلف للرواية«، )�ص9(.

أيدينا مختلفة ف������ي �صكلها كما هي  فالرواي������ة التي بي������ن ا

مختلفة في كثير من تفا�صيلها التي �صناأتي على ذكرها الحقاً، لكن ما يهمنا التركيز عليه في 

أننا ال ن�صتطيع درا�صة الرواية بعيداً عن كاتبها، باال�صتناد اإلى مقولة المنّظر  هذه التوطئة هو ا

الفرن�صي ال�صهير روالن بارت »م�ت الم�ؤلف« ل�صببين:

ن الموؤل������ف يقفز ب�صحم������ه ولحمه ليطل علينا ب�صخ�صيته الحقيقية في غير مكان  ول: الأ االأ

طالالت دالالتها  وغير موقف، ويقترب م������ن القارئ، ويعود ليختفي وراء �صخ�صياته. ولهذه االإ

التي �صنناق�صها فيما بعد.

قراءات

يو�سف حّطيني يف رو�ية »َرُجل �ملر�آة«

بين ال�سرد الواقعي وال�سرد الخيالي
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أم������ا الثاني فهو المقدمة الت������ي كتبها الموؤلف ب�سفته ناقداً لعمله الروائي, اإذ يحدثنا فيها  ا

ع������ن منابعه التي اأفاد منها ف������ي بنائه قاطعاً طريق الكت�ساف اأمام ق������ارئ مثقف يراوغ متعة 

المقارنة في �سبيله.

عتبات الرواية

�سود الذي يرمز  يطالعن������ا الغالف الذي �سممه  الفّنان را�سي ج������ودة كاأول العتبات بلونه الأ

اإل������ى الواقع الماأ�ساوي الذي تتحدث عنه الرواية, يقطع ال�سواد العنوان المكتوب بلون اأحمر هو 

بي�ض ال������ذي يرمز اإلى ال�سفاء وال�سدق والحق,  ل������ون الدم في حين جاء ا�سم الموؤلف باللون الأ

كما يرمز اإلى الطموح الذي يقابل الواقع؛ فالطموح هو الو�سول اإلى م�ستقبل ل ي�سوبه ظلم, في 

ألقاً خا�ساً. حين الواقع يعتريه كل الظلم وهي ثنائية من الثنائيات ال�سدية التي تعطي للرواية ا

آة التي يقف خلفها رجل وهذا الرجل هو الموؤلف  اأما الر�سم الموجود على الغالف فهو للمرا

أ�سفلها نيران  آة على �سكل خارطة فل�سطين وتظهر في ا بعينه كما يذكر في مقدمته, تظهر المرا

م�ستعل������ة يق������ف و�سطها رجل ل تُظِهره النيران اإل ظاًل يحم������ل بيده علم فل�سطين الذي ت�ستند 

آة وماهو خلفها, لتحكي  �ساريت������ه اإلى الحد الفا�س������ل بين الواقع والخيال: بين ما هو اأمام المرا

ال�سورة كاملة كلمة واحدة وق�سية واحدة, وهدفاً واحداً: فل�سطين.

هداء الذي وجهه الكاتب  ف������اإذا فتحنا الغالف؛ لندخل اإلى باقي العتبات, تطالعنا عتبة الإ

اإل������ى كل المخل�سين لق�سيتهم, الذين رحلوا منهم والذين ينتظ������رون: )اإلى الذين م�سوا واإلى 

الذين ينتظرون »وما بدلو� تبديل«(, )�ض5(.

أم������ا المقدمة فقد كتبها الموؤلف, كما قلنا �سابقاً, بقلم الناقد؛ ليهيئ القارئ لدخول عالم  ا

�سلوب الذي ا�ستخدمه ف������ي تقديم بنائه عن وعي واإدراك, فيما غاب  الرواي������ة, ويخبره عن الأ

عن باله )اأو تجاهل متعمداً( اأن لوعي المبدع يغلب وعَيه في معظم مفا�سل الكتابة, ومن ثم 

فال بّد للقارئ المحلل من �سولت وجولت في زوايا بناها اإبداع الروائي ل �سنعة الناقد.

تمازج الواقعي بالتخيلي

كثيرة هي الروايات التي يتمازج فيها الواقعي بالمتخّيل, اإذ تكون الحكاية التي تنتمي اإلى 

الواق������ع مو�ساة ببع�ض المقاطع التي ي�سطح فيها الخيال؛ لياأتي باأحداث غير ممكنة الحدوث. 

وف������ي معظم هذه الروايات نجد الكات������ب محايداً, واقفاً خارج مربع ال�سرد, ل يراه القارئ ول 
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ي�سع������ر بوجوده, في حين قليلة هي الرواي������ات التي يدخل فيها الموؤلف اإلى مربع ال�سرد ليقف 

أين  أو باآخر. نرى هذا الوقوف عند اأحالم م�ستغانمي في الجزا وجهاً لوجه اأمام القارئ ب�سكل ا

الثاني والثالث من ثالثيتها ال�سهيرة )فو�سى الحوا�ض وعابر �سرير(؛ اإذ تظهر للقارئ من خالل 

عناوي������ن كتبها ال�سابقة التي تفتر�ض اأن بطل الرواية الحالية يقروؤها, ومن خالل مقارنة بطل 

الرواية بكائن حبري خلقته في رواية �سابقة؛ ليتبين اأن الحبر ماهو اإل مراوغة الواقع. اأما في 

آة فنجد تقاباًل بين الكاتب والقارئ م������ن نوع اآخر؛ فالموؤلف هنا يقف اأمام القارئ  َرُج������ل المرا

أنا يو�سف حطيني كاتب هذه الرواية. وقد ظهر  أنا الموؤلف, ا ب�سورته و�سوته ويقول له: هاأنذا, ا

هذا التقابل في كثير من الموا�سع من مثل:

آة هو �أنا، �أنا ب�سحمي ولحمي ودمي، �أنا �لموؤلف، �أنا  • في فاتحة الرواية يقول: »َرُجل �لمر�
يو�ســـف حطيني، ول�ست �ل�ســـارد �ل�ساهد �أو �لمر�قب، �أنا �ل�سارد �لمغّيب �لذي �أر�دت له �لنظرية 

�ل�سهيونية �أن ي�سمت، �أو �أن يقول: �أنا ل�ست موجودً�«, )�ض7(.

ولى اأ�ساف الكاتب �سورة تحمل ن�ساً يعّرف القارئ  آة لن�سيم للمرة الأ • حين ظهر رجل المرا
كثر عمقاً وحزناً: »لقد قر�أت كثيرً� خلل حياتي �أن �لموؤلف  �سمر ذي العينين الأ بهذا الرجل الأ

يجـــب �أن يبقـــى علـــى م�سافة من �ل�ســـرد. وعلى �لرغـــم من ذلـــك، ف�ساأخبرك �أيها �لقـــارئ �سرً� 

آة في بيت  خطيـــرً� لكـــي ال تبقـــى مغم�س �لعينين حتـــى �لنهاية: �ل�سورة �لتي برزت فـــي �لمر�

ن�سيـــم هـــي �سورتي... �أجـــل �سورتي... غير �أن لذلك ق�سة �أخرى �ساأخبـــرك بها فيما بعد، على 

عادة �لرو�ئيين في �لت�سويق.«, )�ض22(.

آة م������ن جديد بح�سور هرمان جد  خرى فيما بعد حين يظهر َرُجل المرا أت������ي الق�س������ة الأ وتا

ن�سي������م الذي يمثل �سخ�سية طيفية تخيلية اأخرى, ويظهر با�ستمرار لحفيده في زاوية ال�سقف, 

ليحك������ي له ق�سة المحرقة من وجهة النظر ال�سهيونية, وحكايته مع فتاة ال�سياج التي تزوجها 

آة الذي يواجهه,  بعد نجاته منها, وهي حكاية ل يمّل هرمان تكرارها, حتى يظهر له َرُجل المرا

هما الرعب: ويدح�ض دعواه, ويقترب متحدياً الجّد وحفيده اللذين مالأ

»- �ساأنهي �لرو�ية كما �أ�ساء. 

قال �لجد مت�سّنعًا �لهدوء و�ل�سخرية: هنيئًا لك بهذ� �لن�سر على �لورق.

- ولكننـــي ال �أتحـــدث عن �لورق. �ساأعود، ولن �أكـــون وحيدً� في �لمر�ت �لقادمة، فهذ� �لبيت 

نين �لخافت.«, )�ض160(. لي، ولي �سدى �الأ
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أة المفتاح  وبعي������داً عن مواجهة الموؤلف, ثم������ة �سخ�سية طيفية ثالثة في الرواي������ة هي امرا

أكثر  أكثر وا الت������ي واجهت �س������ارة بمفتاحها الكبير, وكر�سيها ال������ذي يتحرك؛ ليجعلها تقت������رب ا

أتها في المنام, فحاول ن�سي������م التخفيف من روعها بالذهاب  م������ن نقي�ستها, كانت �س������ارة قد را

للمطب������خ لتح�سي������ر فنجانين من القهوة, من اأجل اإبعاد هذه الهلو�سات التي ما هي اإل اأ�سغاث 

اأح������الم, ولكن حين يخرجان مع������اً من الغرفة »يجفلن، ي�سرخـــان، حين يريان �مـــر�أة ت�سلي 

علـــى �سجـــادة خ�سر�ء و�سط �ل�سالة. لم تاأبه بهما، ولم تهتم ل�سرختيهما، قر�أَْت �لت�سهد، )...( 

�أخذت مفتاحها، و�سعته في جيب ثوبها �لمزرك�س، ثم �تكاأت على عكازها، نظرت �إليهما نظرة 

�نت�سار، و�ختفت.«, )�ض191-190(.

ن�سان الفل�سطيني الذي  آة )الموؤلف(, فكالهما رمز لالإ أة ل تختلف عن َرُجل المرا هذه المرا

يعي�ض بروحه في البيوت التي انتُزعت منه, ي�سارك غا�سبيها حياتهم ويحرمهم لذة ال�ستمتاع 

بمكا�سبهم الموؤقتة.

وثمة معنى اآخر للواقعي والمتخيل والمزج بينهما في هذه الرواية, وفي هذا المعنى تبدو 

أنها ممكنة الحدوث, لكن �سخ�سياتها انبثقت من خيال الكاتب, في  حكاية الرواية متخّيلة رغم ا

ر�ض.. وهنا نجد الموؤلف يُ�سقط كثيراً  حين الواقع هو ما نراه خارج الرواية من اأحداث على الأ

�سقاطات على الواقع حديث بانينا  من اأحداث الرواي������ة على واقع معي�ض ونقتطف من هذه الإ

نهم علموا اأن ال������دم الذي يتبرعون به ل ت�ستخدمه  ثيوبيون؛ لأ ع������ن تظاهرة قام بها اليهود الإ

�سرائيلية, فقد اأرفق الكاتب �سورًة لن�ض مكتوب يوؤكد واقعية هذه العن�سرية  وزارة ال�سحة الإ

اليهودي������ة ورد فيه: »لـــم تكن بانينا تعرف �أن �مـــر�أة �أخرى ��سمها بانينا �أي�ســـًا حدث معها �أمر 

م�سابـــه، فقد رغبت �لنائبـــة بانينا تامانو �ساتا في �لتبرع بدمها، عندما نظمت موؤ�س�سة »نجمة 

�سر�ئيلي، لكن هذه �لموؤ�س�سة �أخبرتها باأنه وفق  د�ود �لحمـــر�ء« عملية تبّرع د�خل �لبرلمـــان �الإ

تعليمات وز�رة �ل�سحة ال يمكن قبول دم ليهودي من �أ�سل �إثيوبي«, )�ض111(.

�شخ�شيات الرواية

أ�سرنا اإليها  أتعر�ض لل�سخ�سيات الطيفية المتخّيلة التي ا ف������ي الحديث عن ال�سخ�سيات لن ا

�سابقاً, فعلى الرغم من اأن هذه ال�سخ�سيات لها ح�سورها الموؤثر في م�سار الحكاية, اإل اأن ما 

أ�سرن������ا اإليه في الفقرة ال�سابقة يكفي لر�سم �سورتها, و�سنعر�ض هنا لل�سخ�سيات التي ر�سمتها  ا

ب/مغت�َسب(: الحكاية واقعاً ل خيالً, وذلك من خالل ثنائية )مغت�سِ
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بة �سخ�سيات رئي�سية ك�سخ�سية: فمن ال�سخ�سيات المغت�سِ

- �سارة مزراحي: ال�سخ�سية الرئي�سية في الرواية, يهودية اإ�سرائيلية, ابنة عقيد في الجي�ض 

�سرائيل������ي, ي�ستخدمها والدها ل�ستجواب ال�سجناء م������ن خالل اإغوائهم, ففي ال�سرير ينطلق  الإ

الل�س������ان معترفاً ب������كل ما عجزت اآلت التعذيب ع������ن انتزاعه منه: »وهناك علـــى �لفر��س بين 

�للهـــاث �لمحموم، ولزوجـــة �لروح �لمالحة تترى �لكلمات، »تتدفق مثـــل نهر من �أنهار �لجنة« 

كما يقول و�لدي.«, )�ض40(.

�سير  �س������ارة الت������ي تع�سق الرجل القوي, ل������م تجد هذه القوة رغم كل من التقته������م اإل مع الأ

أثناء �سجنه وتجاهل كل محاولتها  الفل�سطيني »موؤيد ال�سي�ض«؛ فهو الذي رف�ض اإغراءها في ا

للتوا�سل معه بعد خروجه, ما دفعها لتدعوه اإليها دون مقابل: »تعال �إلي. خذ ما ت�ساء. �مت�ّس 

كرومي وعنبي دون مقابل«, )�ض255(.

�سرائيلي  أنها اأقنعته بالن�سمام ل�سفوف الجي�ض الإ أنها تزوجت ن�سيم عن حب, ومع ا وم������ع ا

أباها على مباركة هذا  ك������ي تراه قوياً كما تحب, اإل اأن �سخ�سيته ال�سعيفة ه������ي التي �سجعت ا

�سرى والمطلوبين. »هذ� �لـ  ال������زواج, فزوج مثله يمكنها اختراقه لتقوم بمهامها في فرا�������ض الأ

)كرناف( �سيفيدِك كثيرً�. �أنِت بحاجة �إلى ك�سب �النت�سار�ت، و�لن�سر �سهل حين يكون �لخ�سم 

جبانًا. وحين تحتاجين �لقوة تعالي �إلى �أبيِك«, )�ض49(.

- و�سخ�سية ن�سيم زوج �سارة: ال�ساب الذي ان�سّم ل�سفوف الجي�ض دون رغبة منه لينال تقدير 

زوجت������ه التي يحبها, لكنه لم يجد نف�سه في هذا المكان ول�سّيما اأن رئي�سه المبا�سر كان العقيد 

دوف المزراحي والد زوجته التي تفتخر به وتتمنى من زوجها اأن يتمثله في كل تفا�سيله.

ثيوبية ال�سمراء التي تعمل �سكرتيرة لدى الطبيب النف�سي  - وبانين������ا ع�سيقة ن�سيم: تلك الإ

ثيوبية التي تر�سم �سيرةُ حياتها  آة. هذه الإ الذي يزوره ن�سيم للعالج من خيالت جده وَرُجل المرا

ثيوبيين  وروبيين واليهود الإ �سرائيلي القائم على التمييز بي������ن اليهود الأ عن�سري������َة المجتمع الإ

فريقية والهجرة اإلى »اأر�ض الميعاد« التي  ر بهم لترك مجتمعاته������م الإ أو »الفال�س������ا« الذين ُغرِّ ا

لفظتهم واأمعنت في رف�سهم واإذللهم...

أي�ساً �سخ�سية يوفال �سديق ن�سي������م وع�سيق �سارة: يّدعي القوة  - ومن تل������ك ال�سخ�سيات ا

وال�سالب������ة والرجولة في حين ه������و �سعيف ل يقوى على المواجهة, ع�سق������ت �سارة قّوته التي 

توّهمتها, وحين انك�سف الوهم بمواجهة البحر لفظته وكرهته, بل لم يحّركها خبر انتحاره.
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أي�ساً �سخ�سيات ثانوية لها تاأثيرها على ال�سرد الروائي ولكن  بة ا ومن ال�سخ�سيات المغت�سِ

ه������ذا التاأثير يظهر من خالل ال�سخ�سيات الرئي�سي������ة, ك�سخ�سية العقيد دوف المزراحي والد 

خير اأن  �س������ارة المت�سلط المتحكم بحي������اة �سارة للحد الذي يغيظ ن�سيم, ول�سّيما حين عرف الأ

نجاب كان باإيحاء من والدها ال������ذي �ساألها في اإحدى زياراته لهما: »هل فعلِت  ق������رار �سارة بالإ

والد؟ - نعم يا �أبـــي... ربما كنُت حامًل. �أح�ـــس ن�سيم يومها  مـــا �تفقنـــا عليه؟ �أق�سد ب�ســـاأن �الأ

بالمر�رة، �سعر �أنَّ دوف يدخل �إلى غرفة نومه، ينتهك �سريره بفظاظة«, )�ض204(.

ومنه������ا �سخ�سية لبيد �سديق يوفال الذي ك�سف وهَم������ه, لكنه لم يتخلَّ عنه بل ا�ستمّر في 

مر اإلى النتحار في غزة اإثر قرار الن�سحاب  احتوائ������ه ومحاولت تغييره, اإلى اأن انتهى ب������ه الأ

�سرائيلي منها. الإ

أي�ساً �سخ�سية الطبيب النف�سي »�سيلفان« الذي ا�ستطاع بخبثه اإقناع �سارة باأن َرُجل  ومنها ا

آة ما هو اإل وهٌم �سنعه لها زوجها ن�سيم, متوهماً بذلك ك�سب ودها, المرا

ف������ي حين وردت بع�ض ال�سخ�سيات العابرة التي لم توؤثر في ال�سرد واإنما وجودها كان من 

أم بانينا. أم �سارة وهاجيت ا مقت�سيات الحكي, ك�سخ�سية ا

وف������ي كل هذه ال�سخ�سيات ثمة عامل م�سترك هو لع������ب دور ال�سحية... هذا الدور الذي 

ل يفت������اأ هرمان يذّكر ن�سيم ب�سرورته, »يجب �أال تخرج من دور �ل�سحية. �أنت يهودي حقيقي. 

تذّكـــر د�ئمـــًا: ال تخرج من دور �ل�سحية يـــا ن�سيم.«, )�ض107(. وكذلك ل يفتاأ دوف المزراحي 

يذّك������ر به ابنت������ه �سارة: »�سيكون �سحيتـــك �لـــذي �ستمثلين عليهـــا دور �ل�سحيـــة. ال تن�سي دور 

�ل�سحية يا عزيزتي«, )�ض132(.

�سير موؤيد عبد  أم������ا ال�سخ�سيات في الجان������ب المغت�َسب فنجد اأكثرها ح�سوراً �سخ�سي������ة الأ ا

ال�سم������د الملق������ب )موؤيد ال�سي�ض( والذي ف�سل������ت �سارة في اإغوائه, وال������ذي تحتفل المنطقة كلها 

�سر, ثم تحتفل لحقاً بزواجه من الفتاة ريمة التي ما اإن راآها حتى »�سرى  )عنبت������ا( بتحريره من الأ

خر منذ كان  لهيــــب دمهــــا في دمه، �سرى ن�سغ روحه في ج�سدها، حتى لــــكاأن كًل منهما قد عرف �الآ

في �لمهد �سبيًا«, )�ض227(. ريمة التي ما فتئت تظهر غيرتها من الت�سالت الكثيرة التي ل يرد 

أنها من �سارة, ولكنه كان »يقابل تلك �لغيرة بابت�سامة و�سمت«, )�ض254(. عليها ال�سي�ض لعلمه ا

أو موؤثرة في الحكاية, مثل وقا�ض  اأما ال�سخ�سيات العابرة في هذا الجانب فلم تكن كثيرة ا

أو بعد التحرير...  �سقيق ال�سي�ض ورفقائه في ال�سجن ا
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�سرائيلية على ح�س������اب ال�سخ�سيات الفل�سطينية في  وق������د يبدو هنا غلب������ة لل�سخ�سيات الإ

�سرائيلي؛ لتعالج بع�ض ق�ساياه من  الرواي������ة, فالرواية تتميز باأنها تدخل اإلى عمق المجتمع الإ

خ������الل حكايات تُ�سَقط على الواقع, لكّن الذي يعّدل الكفة ب������ل يمكن اأن نقول يَرّجحها لجهة 

ال�سخ�سي������ات الفل�سطينية ه������و ح�سور �سخ�سيات فل�سطينية حقيقي������ة ب�سكل بارز, على جناح 

ح������الم, اإل������ى جانب موؤيد ال�سي�ض من خ������الل المزج الذي ذكرناه بي������ن الواقعي والمتخّيل,  الأ

فال�سخ�سيات الفل�سطينية حقيقية �سواء كانت فاعلة في ال�سرد الروائي اأم ل؛ فموؤيد ال�سي�ض 

�سخ�سية حقيقية, اإذ ينّوه الكاتب في غير مو�سع باأنه �سخ�سية واقعية ا�ستدعاها اإلى حكايته, 

�سطوري  ليقول لنا اإن الخيال الروائي مهما بلغت مبالغته فلن ت�سل اإلى م�ستوى هذا ال�سمود الأ

�سرى واأخبار المقاومين. ويبرز هذا على تاأكيد واقعية ال�سخ�سية  ال������ذي نقروؤه في حكايات الأ

ف������ي ال�س������ور التي �سّمنَها كالماً يثب������ت ذلك, منها �سورة بطاقة الدع������وة لعر�ض ال�سي�ض التي 

أي�ساً ال�سورة التي تحمل روابط لمقاطع فيديو لهذا الفرح على  وردت ف������ي )�ض231(, ومنها ا

اليوتيوب بعد مقدمة توؤكد حقيقة الحدث الذي يمّثل »�لحقيقة �لتي �أعجز عن تحويلها �إلى 

كلمات«, )�ض235(.

�سير  كم������ا برز ه������ذا التاأكيد في اقتبا�������ض اأورده الموؤلف مم������ا كتبه ال�سي�ض في ن������ادي الأ

آني �أكتب على حزمة �ل�سوء �لخافتة خلع معطفه �لكريه،  الفل�سطيني »تبًا لل�سجان... حين ر�

وعّلقه �أمام �لكّوة �ل�سغيرة �لتي يت�سّلل منها �سوء �لقمر«, )�ض89(.

وبعيداً عن الحكاية تظهر بع�ض ال�سخ�سيات الفاعلة في تكوين البعد النف�سي ل�سخ�سيات 

رئي�سي������ة في الرواية, فدلل المغربية وعمليته������ا ال�ست�سهادية التي انطلقت من البحر �سنعت 

أنه قبيل انتحاره ترك ر�سالة مقت�سبة يقول  �سخ�سي������ة يوفال المذعورة من البحر, اإل������ى درجة ا

فيها )اإنهم قادمون( »�أ�سبحُت �أخاف من �لبحر �لذي خرج عبره �أولئك �لفل�سطينيون، وهاهم 

أثراً في �سخ�سية  �أوالء يحاولون �لعودة.«, )�ض120(. و�سخ�سية الطفل فار�ض عودة التي تركت ا

جل  أنه اأنهى حياته بر�سا�سه »يتذّكر البيد ذلك �لطفل �لذي قتله قبل �سنو�ت، الأ لبي������د رغم ا

حايا«, )�ض165(. حلم معّمٍد بدم �ل�سّ

أبو رفعت,  وف������ي هذا ال�سياق ظهرت داخل المعتقل �سخ�سيات عدي������دة منها: الفل�سطيني ا

أبو �سميرة الذي و�سلته �سورة ابنته التي  والكفي������ف عالء البازيان, والم�سري محمود �سواركه ا

غدت �سابة بعد ع�سرين عاماً من اعتقاله, ولم ين�ض الكاتب هنا اأن يقطع حبل ال�سرد ليخاطب 
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لم: »ام�سح  الق������ارئ مبا�سرة موؤكداً اأن هذه الحكاي������ة لي�ست اإل مثالً عن حكاي������ات القهر والأ

دمعتـــك �أيهـــا �لقارئ، ومّد يدك �إلى هذه �لحكاية؛ لتم�سح دمعتين �سالتا على خّدي �ل�سي�س، 

لم و�لقهر...«,  وهـــو يتذكرها، و�حتفظ بالمنديل لتم�سح دموعًا �أخرى، ت�سيل عبر حكايات �الأ

)�ض147(.

في حين ح�سرت كثير م������ن ال�سخ�سيات من خالل ال�سور التوثيقية التي ي�سيفها الكاتب 

ليق������ول: اإننا موجودون بقوة الحقيقة ل الحكاية, وبقوة الوثيقة ل ال�سرد... فتظهر �سخ�سيات 

فل�سطيني������ة مثل محمود دروي�ض )�������ض161(, وغ�سان كنفاني )�������ض249(, اإ�سافة اإلى ال�ساعر 

ال�سوري نزار قباني )�ض120(.

تعدد ال�شاردين والف�شاء الطباعي

ول  ل تعتم������د الحكاية على �سارد واحد, بل يتعدد ال�ساردون, اإذ جاء ال�سرد في المقطع الأ

على ل�سان ن�سيم, ثم �سحب ال�سارد الغائب دّفة ال�سرد منه, ليت�سلمها ال�سي�ض في بداية الف�سل 

الثاني, ولتعود ثانية اإلى ال�سارد, في حين انفردت �سارة ب�سرد الف�سل الثالث, ولعل هذا لغاية 

أو الموؤلف  ف������ي نف�ض الكاتب, فه������ذا الف�سل هو الوحيد الذي لم يتدخل فيه ال�س������ارد الغائب ا

وت������رك العنان ل�سارة لتم�سك دّفة الحكي دون اأن يقاطعها, فيما ت�سارك ال�سارد الف�سل الرابع 

م������ع هرمان الجّد, والف�سل الخام�������ض مع بانينا, لينفرد بال�سرد ف������ي الف�سل ال�ساد�ض, ويعود 

ليت�ساركه مع ال�سي�ض في الف�سل ال�سابع, ومع ن�سيم في الثامن, ومع يوفال ولبيد في التا�سع, 

وينف������رد به ثانية في الف�سل العا�سر, ثم يت�ساركه م������ع ال�سي�ض في الف�سل الحادي ع�سر, ومع 

آة الذي هو الموؤلف ذاته في الثاني ع�سر, ومع يوفال في الثالث ع�سر, لينفرد به من  َرُجل المرا

جدي������د في الف�سول الرابع ع�س������ر وال�ساد�ض ع�سر والثامن ع�سر والع�سرين, ويت�ساركه مع �سارة 

آة في الف�سل الخام�ض ع�سر, ومع �سارة اأي�ساً في الف�سل ال�سابع ع�سر, ومع طيف  وَرُجل المرا

لبيد في الف�سل التا�سع ع�سر.

فالغلبة لل�سارد الغائب الذي لم يتخلّف عن الحكي اإل في الف�سل الثالث في حين في بقية 

الف�سول كان يعطي الدّفة لل�سخ�سيات كي تعبر عن مكنوناتها التي تبدو اأكثر �سدقاً حين تكون 

ب�سيغة المتكلم. لكنه ل يلبث اأن ي�سحب منها �سالحية الكالم ليكمل الحكاية من منظوره قبل 

ر في ذهن القارئ, ولكن يبقى ال�سوؤال: لم������اذا اأعطى ال�سارد هذه ال�سالحية ل�سارة  اأن تتج������ذَّ

أنها  في الف�سل الثالث ولم يقاطعها؟ هل مار�ست عليه اإغواءها فترك لها الدّفة موهماً اإياها ا



259

يو�سف حّطيني يف رو�ية »َرُجل �ملر�آة«

�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

كاذيب  نجح������ت في م�ساعيها؟حت������ى اإذا ما اأنهت ف�سلها اأعادها اإلى الخل������ف؛ لياأتي ب�سارد الأ

هرمان ومن بعده بانينا, ولينقل هذه الدفة بينه وبين ال�سخ�سيات ول يعيدها ل�سارة من جديد 

اإل ليُ�سمَعنا �سوت اأحالمها التي �ستنهار معها في الف�سل ال�سابع ع�سر. 

ول������م يكن هذا التنّقل بين ال�ساردين ول�سّيما حين يكون في ف�سل واحد, بل في �سفحة واحدة 

أو م�سو�ساً له؛ اإذ ي������درك القارئ ب�سهولة مو�سع ه������ذا النتقال من خالل  اأحيان������اً, مرهقاً للق������ارئ ا

اخت������الف الف�س������اء الطباعي, حيث اعتمد الخط العادي لحديث ال�س������ارد الغائب والخط العري�ض 

لل�سارد المتكلّم على اختالفه بين الف�سول.هذا الف�ساء الطباعي الذي قام باأدوار عديدة في هذه 

خر هو  ها ما ذكرناه من نقل القارئ بين ال�ساردين ب�سال�سة. ولعّل الدور المهم الآ الرواي������ة, لعّل اأهمَّ

تدّخ������ل الكاتب ب�سخ�سيته الحقيقية وخروجه من عم������ق الحكاية؛ ليظهر للقارئ بعيداً عن الحكي 

حداث تارة, »ال يعرف البيد �لقاتل �أن فار�س لم يكن يحب �لت�سوير،  الروائي موؤكداً واقعية بع�ض الأ

و�أن �ل�سورة �لتي �سغلت بال �لعالم لم تكن تعنيه في �سيء، لم يكن يعرف �أّن �إنعام و�لدة فار�س قالت 

خرون، فاأجابها: �أنا ال �أخاف.«,  لــــه ذ�ت يــــوم: لماذ� ال تلقي �لحجارة من ور�ء �ل�سو�تر، كما يفعل �الآ

ن�سانية عن������د القارئ تارة اأخرى: »�م�ســــح دمعتك �أيها  )�������ض164(, اأو عازف������اً على وتر الم�ساعر الإ

�لقارئ، ومّد يدك �إلى هذه �لحكاية؛ لتم�سح دمعتين �سالتا على خّدي �ل�سي�س«, )�ض147(.

وقام هذا التمييز بين الخّطين العادي والعري�ض بدور بارز في النتقال بين واقع الحكاية, 

وواق������ع الحديث النف�سي لل�سخ�سيات في اللحظة عينها, فحي������ن يلتقي ن�سيم و�سارة »�لِفر��س 

نفا�س �للهثة �لتـــي �أحرقت �لج�سدين لم تكن  وحـــده هـــو �لذي ي�سّدق �أنهمـــا عا�سقان، و�أّن �الأ

�إال ظلاًل لع�ساق �آخرين، مّرو� على �سفحات �لخيال«, )�ض134(؛ لياأتي دور �سفحات الخيال 

لكليهما, وقد اأوردها الكاتب في عمودين متحاذيين في اإ�سارة وا�سحة اإلى تزامنهما.

ول������م يقت�سر التحليق في الف�ساء الطباعي للرواية على تلوين الخط فح�سب, واإنما جاوزه 

حداث, وت�سابه  اإل������ى اإ�سافة ال�سور الت������ي ت�سّمن بع�سها ن�سو�ساً تحيل اإلى واقعي������ة بع�ض الأ

حالة اإلى الواقعي نذكر ما ورد عن موؤيد ال�سي�ض, )�ض231(  التخييلي منها مع الواقع. ومن الإ

و)�������ض235(, وال������ذي ذكرناه �سابقاً, وم������ن اإ�سقاطات التخييلي على الواقع������ي نذكر ما ذكرناه 

�سابق������اً اأي�ساً حول ممار�سة ت�سيبي ليفني الجن�ض مع زعماء اأوروبيين, )�ض45(, وكذلك تاأكيد 

العن�سري������ة ال�سهيوني������ة من خالل اإ�سقاط حكاي������ة بانينا التخيلية على النائب������ة في البرلمان 

�سرائيلي, )�ض111(. الإ
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دب  �سخا�ض عرفناهم في عالم الأ ول بّد اأن نعّرج على بع�ض ال�سور التي تحمل وجوهاً لأ

المق������اوم؛ لي�ست�سهد بهم اإم������ا من خالل ال�سور فح�سب مثل ن������زار قباني, )�ض120( ومحمود 

ا من خالل اإدخال ال�سخ�سية �سمن ال�سرد في ت�سوير يحيل الم�سهد  دروي�������ض, )�ض161(, واإمَّ

برّمت������ه اإلى رم������ز للعودة المرتقبة مثل �سورة غ�سان كنفاني, )�������ض249(, والتي رافقها حديث 

لل�سارد داَخلَه الكاتب بعبارة ق�سيرة ُكتبت بالخط العري�ض:

آها  فق، ر� »علـــى �متـــد�د �لب�سر ر�أى �سورة كبيرة جدً� لرجل ال يعرفه، �سورة تملأ م�ساحة �الأ

تقتـــرب وتقتـــرب، ثم تعلـــو لتفتر�س �ل�سماء. تحولـــت �ل�سورة �إلى غيمة، ر�حـــت �لغيمة تمطر 

آة- و�أنتم، كلمـــات تعي�س في ذ�كرتنا،  كلمـــات عربيـــة لم يفهمها، كلمات �أفهمهـــا �أنا -َرُجل �لمر�

ونحفظها عن ظهر قلب: عائد �إلى حيفا، رجال في �ل�سم�س، برقوق ني�سان، �لعا�سق، �أم �سعد..«, 

)�ض250-249(.

ول بّد ونحن نتحدث عن الف�ساء الطباعي في الرواية اأن نذكر العناوين الالفتة التي اختارها 

الموؤل������ف لف�سول الرواي������ة الع�سرين والتي بدا بع�سها معّبراً ب�س������كل مبا�سر عن م�سمون الف�سل 

خر يحمل ترميزاً فنياً يجد  مث������ل )الخائف من البحر – الفرحة الكبرى( في حين جاء بع�سها الآ

�سابع – فاكهة  الق������ارئ ف������ك �سيفرته في �سياق قراءته لهذا الف�سل مثل: )ق������اب فجر – عناق الأ

�سابع(, اإذ يظن القارئ اأن وراءه حالة 
ال�ست������اء..(؛ فقد حمل الف�سل ال�سابع مثاًل عنوان )عناق الأ

�سرى مع اأ�سابع اأمهاتهم من وراء  أنها تعّبر عن عناق اأ�سابع الأ رومان�سي������ة بين عا�سقين, ليكت�سف ا

أثناء الزيارات التي ل يُ�سَمح بها اإل من ورائه, اإذ طار خيال ال�سي�ض اإلى هذه ال�سورة  ال�سبك في ا

أثناء حواره مع �سارة التي يُ�سَمح لها اأن تزوره وتنفرد به في مكتب مدير ال�سجن: في ا

»-�أنت رومان�سيٌّ �إذن؟ وتعرف �لعناق؟

�سابع عبر �ل�سبك، �إنه عناق من نوع  طـــار خيالـــه مرة �أخرى ب�سرعة نحو �أمه، �إلـــى عناق �الأ

�آخر، ال تدركه هذه �لمّدعية.«, )�ض99(.

المكان وف�شاءات اأخرى

ولى للرواية توحي بمحدودية الف�س������اء المكاني؛ حيث وقعت اأحداثها  رغ������م اأن القراءة الأ

أننا اإن اأمعّنا النظر �سنجد ف�س������اءات مكانية بعيدة عن فل�سطين  ر�ض المحتل������ة, اإل ا داخ������ل الأ

ن ح�سورها لم يكن م�ستقاًل عن فل�سطين, واإنما ح�سرت  أنها ل تعلَق في الذاكرة لأ جغرافياً اإل ا

بو�سفها مكاناً موؤّثراً, تاريخياً, في الق�سية الفل�سطينية اأو في البعد النف�سي لل�سخ�سيات.
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ردن, اإنما يذكرها كاأمثلة عن بالد ال�ستات التي  فحين يذكر بنغالدي�ض وكندا وال�سعودية والأ

أ�سقاء ال�سي�ض الذين بقي بع�سهم في عنبتا, فقد ربط الموؤلف  �سّم������ت فل�سطينيين كثُراً منهم ا

�س������ل الذي انطلق منه الم�سردون: »�سار عليهم �أن ينامو� دون حكايات تحّوم  بالد ال�ستات بالأ

مدية �ل�سا�سعة �إلى بنغلدي�س وكند� و�ل�سعودية  معهـــم في عنبتـــا، �أو ت�سافر لتلحق بهم عبر �الأ

ردن، وكل بلد �ل�ستات«, )�ض26-25(. و�الأ

مريكية و�سارع برودواي  أم������ا حين يذكر مع�سكر �سليبن في بوت�سينولد اأو مدينة نيويورك الأ ا

كذوبة التي خدع هرمان العالم بو�ساطتها, والذي  فيه������ا و�سنترال بارك, فهو اإنما يحكي عن الأ

ل يفتاأ طيفه يرددها على م�سامع حفيده ن�سيم.

مريكي������ة فهو يتحدث عن حنين بع�������ض اليهود ول�سّيما  وحي������ن يذكر بلغاري������ا ولويزيانا الأ

أم ن�سيم تحن اإلى  �سلية, فاأم �سارة ت�ستاق اإلى بلغاريا, )�ض46(, في حين ا الن�ساء اإلى مدنهم الأ

لويزيانا, )�ض110(.

أو اإلى م�سقط  ر�������ض ا أم������ا بحي������رة تانا في اإثيوبية فهي لي�س������ت مجرد حكاية حنين اإلى الأ ا

ن�سانية التي افتقدتها بانينا واأمها هاجيت كما  أ�������ض, واإنما هي حكاية حنين اإلى الكرامة الإ الرا

حالم«,  ثيوبيين الذين خدعتهم ال�سعارات البراقة واأغرتهم بالهجرة اإلى »وطن الأ كل اليهود الإ

أنف�سهم فيه مواطنين من الدرجة الثانية. ولذلك كان و�سف البحيرة على  الوطن الذي وجدوا ا

أبعد من حدود المكان: »كانت بحيـــرة تانا �أجمل من حكاياتك يا �أمي، كانت هي  ل�س������ان بانينا ا

حكايـــة �لحكايـــات؛ حيث �لقـــرى �لمزروعة حولها، حيـــث �لحقول �لتي كانـــت تطعمنا كفاف 

ر�س �لحبلى بالكر�مة«, )�ض65(. �لعي�س، وتمنحنا فائ�س �لود�د من �سرع �الأ

أليم������ة لبانينا حيث اغتَ�َسَبْت  أبيب اإل ذكرى ا ف������ي حين لم تك������ن حديقة الحيوانات في تل ا

طفال عنوة »كانو� ي�سحكون ب�سر��سة،  طفولتَها عيوٌن زرقاء تتاأمل �سواد ج�سدها الذي عّراه الأ

وهـــم ينزعـــون ثيابـــي �لد�خلية بق�ســـوة، ي�سرخون لمـــن حولهم بجنـــون: تعالو� لتـــرو� �سيئها 

�سود.«, )�ض66(. �الأ

مكنة على اختالف رمزيتها: فهناك المناطق  أم������ا داخل فل�سطين فقد زخرت الرواي������ة بالأ ا

الفل�سطيني������ة الت������ي لها ح�سورها في اأح������داث الرواية كعنبتا في طولك������رم وحيفا وغزة على 

ال�ساح������ل, اإلى الم�ستوطن������ات الراب�سة على الج�سد الفل�سطيني عن������وة كم�ستوطنة عّناب التي 

ماكن التي  أبوها وزوجها, وم�ستوطنة غو�ض قطيف جنوب قطاع غزة, اإلى الأ ت�سكن فيها �سارة وا
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تعر�س������ت لمجازر مرّوعة مثل »بلد �ل�سيخ و�لعبا�سية و�ل�سيخ بريك ويازور و�لطنطورة و�لرملة 

و�لمجدل وو�دي �سوبا�س ورفح وكفر قا�سم ودير يا�سين وجنين وغزة«, )�ض160(, اإلى ال�سجون 

والمعتقالت »�ل�سجون تت�سابه: نفحة �أو جنيد �أو ع�سقلن �أو جلبوع �أو �سطة«, )�ض93(.

ماكن لي�ض ثّمة و�سف ح�سي للم������كان, واإنما هناك و�سف خجول ل ياأتي  وف������ي كل هذه الأ

ح�سا�ض بالمكان, ولتو�سيح ذلك �سنورد و�سفين  على المكان مجرداً, واإنما ياأتي على و�سف الإ

خر على ل�سان ال�سارد في حديثه عن ال�سي�ض: ل� »عنبتا« اأحدهما على ل�سان �سارة والآ

»تظهـــر �لـــدور �لخربـــة على م�سافـــة �لنظر. هكذ� كانـــت تبدو لي بيـــوت �لفل�سطينيين في 

عنبتـــا: قبيحـــة ومخيفة وبعيدة عني بعد �ليقيـــن، �أرى �سهلها �لممتّد �أمامـــي فاأ�سعر بالقلق، 

فق، يقول لي �أبي �أ�سماء غريبة: جبل  �أنظر �إلى �لجبل �لذي يمتد من �سرفتي بل نهاية نحو �الأ

�أبو ح�سي�س، جبل �ل�سيخ عي�سى...«, )�ض39(.

»�سي�سعد �إلى جبل �أبو ح�سي�س، �سيطّل من هناك نحو �ل�سمال ليمّتع ب�سره بروؤية �سهل عنبتا 

�لمنب�ســـط كخـــّد فتاة جميلة، ليرى جبـــل �ل�سيخ عي�سى و�لخليل، و�سكـــة �لحديد �لمهجورة. 

�سقر، �سير�سد هذه �لليلة نجوم عنبتا  �سيمّتع قلبه حين ينظر �إلى �لغرب بروؤية نيربة وو�دي �الأ

من �أعلى جبل �أبو ح�سي�س: �ل�سماء تبدو هناك �أجمل من �أي مكان �آخر«, )�ض185-184(.

�سرائيليون منه دون �سروط... »ها قد  اأما لبنان فقد جاء ذكره توءماً لغزة حيث ان�سحب الإ

�ن�سحبتـــم يـــا كلب من قطاع غزة، مثلمـــا �ن�سحبتم من لبنان. تركتـــم �أحلمنا هناك، وفررتم 

مثل �لجرذ�ن �لحقيرة.«, )�ض166(.

أّما البحر الذي يطّل عليه بيت يوفال والذي جاء ذكره في غير مكان في الرواية فاأجد اأهمية  ا

أنه لم يقت�سر  أنه بداأ في حيفا اإل ا كبيرة لعدم تحديد مكانه بال�سبط, فخوف يوفال من البحر رغم ا

أنهم »قادمون« م������ن البحر, ولكن ل يدري من اأي جزء من البحر �سياأتون, وهذا  عليه������ا, فهو يدرك ا

يجعله يخاف لي�ض من البحر فح�سب, بل من الماء حتى لو كان في بركة؛ ول غرابة في ذلك, فالماء 

أبيب؛ �سيحمل غيرها  الذي حمل دلل المغربي والفدائيين الذين رافقوها ليدخلوا حيفا ومن ثم تل ا

من »الغوييم« لياًل حقوهم ويثاأروا من طردهم في �سفن عبر البحر اإلى دول ال�ستات.

ول بّد لنا ونحن نتحدث عن ف�ساءات الرواية اأن نعّرج على الف�ساء الزمني الذي كان رغم 

أبعد من المحرقة التي يتغّنى  محدوديته الظاهرة, منفتحاً على ف�ساءات ل توغل في الما�سي ا

بها اليهود ويبالغون في تزييفها, واإنما تنفتح على م�ستقبل ل حدود له, فاتحة اأفقاً يتردد فيه 

�سدى الغد الماأمول:

- »�إنهم قادمون«, )�ض259(.



263

يو�سف حّطيني يف رو�ية »َرُجل �ملر�آة«

�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 

- »�ساأنهي �لرو�ية كما �أ�ساء«, )�ض160(.

- »هو يعرف تمامًا �أن �لغوييم قادمون«, )�ض195(.

خير في الرواية الذي ي�سير اإلى جيل  �سداء, هو المقطع الأ و�سع من كل هذه الأ ف������ق الأ والأ

جديد: »ي�سعر �أن �لجد�ر �لذي ي�ستند �إليه غد� �أكثر �سلبة، حين تخبره �أن موؤيد �ل�سغير قابٌع 

في �أح�سائها.«, )�ض265(.

هذا المتداد الذي نراه منطلقاً من رحم ريمة زوجة ال�سي�ض, في الوقت الذي ينقطع فيه 

من رحم �سارة, حيث ل م�ستقبل ول ولدة. اإنهالمتداد نحو الغد الفل�سطيني, هذا الزمن الذي 

أنه �سياأتي. اأكد الكاتب في غير مكان ا

�سطورة في الرواية التراث والأ

أو  للت������راث �س������وت عال في الرواي������ة ب�سكل وا�سح حين تك������ون دفة ال�سرد في ي������د ال�سارد ا

أّي من اليه������ود الغرباء عن المنطقة. فكيف  ال�سي�������ض, في حي������ن يغيب ال�سوت حين يت�سلّمها ا

لغريب اأن يعرف تراث اأر�ض لي�ست له؟ هذا المعنى ج�ّسده بو�سوح حوار بين ال�سي�ض و�سارة:

ريع؟ »- هل تعرفين �للوف؟ �لخبيزة؟ �لعّكوب؟ �ل�سّ

ما هذه �لكلمات �لغريبة؟

�إنها منتجات �أر�س تزعمين �أنها �أر�سك.«, )�ض98(.

و�سح في الف�سل الرابع ع�سر الذي يحمل عنوان »غرفة المونة«,  ح�س������ر التراث ب�سكله الأ

ه������ذه الغرفة التي ل يخلو منه������ا بيت من بيوت القدماء تذّكره باأمه الت������ي اعتاد روؤيتها فيها, 

فيراه������ا هن������اك طيفاً بزّيها التراث������ي الفل�سطيني نف�سه, »يعاتبهـــا على �لغيـــاب، تم�سي �أمامه 

مبتعـــدة، فيم�ســـك بطرف ثوبها �لطويل �لمزرك�ـــس،)....( كان يدخل �إلى �لغرفة ذ�تها، ماز�لت 

ن«, )�ض182(. ن كما هي. قبل �أربعة عقود لم تكن �أمه تبتعد عنه كما تفعل �الآ �إلى �الآ

غرفة المونة التي ع�س�ست في ذاكرته للحد الذي يُ�سِقط ت�سميتها على غرفة ذكرياته التي 

يختزنها عقله:

• »يحـــّدث غرفـــة �لمونـــة �لقابعة فـــي ر�أ�سه، يحّدث �سنـــو�ت عمره �لهاربـــة ور�ء �لق�سبان«, 
)�ض176(.

• »يفتح غرفة مونته على ذ�كرة قريبة«, )�ض177(.
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وبعي������داً عن غرفة المونة كانت ثمة غرفة ت�سم رموزاً تراثية لم يتخلَّ عنها اأ�سحابها رغم 

ع������دم ا�ستخدامها في الزمن الحالي, ه������ذه الغرفة التي خ�س�سها ل�ستقبال الزوار, يجد فيها 

�س غرفـــة ي�ستقبل فيهـــا زو�ره �لذين  الزائ������ر رائحة الما�سي بنكهت������ه التراثية المعتقة: »خ�سّ

يجـــدون فيهـــا كّل مـــا يذّكرهم بتـــر�ث فل�سطين: عود حـــر�ث، منجل، غربال، حجـــر قديم لدّق 

طعام �لز�ئريـــن، و�أ�سياء  �للحـــم مـــن �أجـــل �لكّبة، بابـــور كاز، كر��ٍس من �لق�ـــّس، زيتون ر�سيـــع الإ

�أخرى.«, )�ض230(.

والالف������ت في �سياق التوثي������ق التراثي, توثيٌق اآخر �سمل الت������راث الالمادي, والذي برز من 

غنيات الفل�سطينية ال�سعبية التي وردت في الرواية, �سواء على ل�سان  هازيج والأ خ������الل كثرة الأ

ال�سي�ض ورفاقه في ال�سجن, اأم على ل�سان المحتفلين بتحرير ال�سي�ض وبزواجه. ولن ننقل هنا 

ما ورد في الرواية منها فهو كثير, بل �ساأكتفي بذكر اأرقام ال�سفحات التي حملت هذا ال�سكل 

غاني التراثية, وحر�سه على  م������ن التراث؛ ليظه������ر من وفرتها اعتناء الكاتب ال�سديد به������ذه الأ

ت�سمي������ن الكثي������ر منها في الرواي������ة: )26, 27, 28, 140, 141, 177, 179, 229, 232, 233, 

.)237 ,234

وم������ن الحكايا التراثي������ة الفل�سطيني������ة حكاية �سرايا بن������ت الغول التي تجم������ع بين التراث 

�سط������ورة, هذه الحكاي������ة التي ل يخفي يو�سف حطيني تاأثره بها, �س������واء في الرواية اأم في  والأ

�سطورة بحكاية فل�سطين التي �ُسرقت من  ال�سعر, فقد كتب ق�سيدة طويلة حول عالقة هذه الأ

آة« على ل�سان �ل�سي�س �ساردً�: »لم �أعرف حينها  اأهلها, هذا المعنى الذي اأو�سحه في »َرُجل �لمر�

�سيرة، و�أن �لغول هو �سّجانها و�سّجاني.«, )�ض27(. يا �أمي �أن �سر�يا هي فل�سطين �الأ

�سطورة الثانية التي وردت في الرواية, فال عالقة لها بالتراث الفل�سطيني, لذا فقد  اأما الأ

وردت ف������ي معر�ض الحديث عن �سارة وتحر�سها الم�ستمر بال�سي�ض: »�سارة ما ز�لت طازجة في 

ذ�كرته، تتلوى �أمامه كاأفعى مدّربة، هذ� يحدث في مكتب مدير �ل�سجن، فكيف لو �جتمعا في 

مكان ما، ال تحر�سهما �سوى ع�ستار؟«, )�ض143(.

أ�سطورة �سرايا بنت الغول جزءاً من ال�سرد, كان الهام�ض من ن�سيب  وفي حين كان تو�سيح ا

�سطورة التي عّرج عليها في كلمة واحدة. ع�ستار لتعريف القارئ بهذه الأ

ول عج������ب في ذلك, فبنت الغ������ول هي ابنة �سرعية للت������راث الفل�سطيني, في حين ع�ستار 

غريبة عنه فال يليق بها �سوى هام�ض تعريفي غريب عن ال�سرد الروائي.
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ل دون زوايا لى اللغة الذهنية: تنقُّ من اللغة ال�شعرية اإ

تمي������ز ال�سرد الحكائي بب�ساطة مفرداته وان�سيابي������ة عباراته اإ�سافة اإلى عمق دللته, وقد 

أم اللغة الذهنية  أثناء ا�ستخدام اللغة ال�سعرية, ا أ�سلوَب الرواية �سواء في ا لزم������ت هذه ال�سمات ا

أو لتاأكيد حدث, اإل اأن هذه اللغة الذهنية لم تاأِت  الت������ي لجاأ اإليها الكاتب اأحياناً لتوثي������ق خبر ا

�ساليب الروائية التي لجاأ اإليها الكات������ب, فقد جاءت حيناً �سمن  منف�سل������ة عن غيرها م������ن الأ

حوار, وحيناً اآخر متقاطعة مع حدث اأو مع �سرد.

ولى من حيث ا�ستخدام الكاتب في������ه لغة ذهنية, ول�سّيما ذلك  أت������ي الح������وار بالدرجة الأ ويا

آة(, اإذ كان كل  الح������وار الذي دار بين ال�سخ�سيتين الطيفيتين )هرمان ج������د ن�سيم, وَرُجل المرا

ر�ض, وهنا لم يجد َرُجل  أنه �ساحب الحق في هذه الأ منهم������ا ي������روي اأحداثاً لن�سيم حتى يقنعه ا

آة بداً من ا�ستح�سار تقارير اإح�سائية عالمية تدح�������ض مزاعم الجد اأمام حفيده واأمام  الم������را

العالم, جاءت هذه التقارير بلغة ذهنية �سرفة, ومع ذلك لم تكن مملّة؛ فقد اندمجت بالحوار 

اندماج������اً ع�سوياً جعل هذه التقاري������ر الذهنية تاأتي ب�سكل متقطع بي������ن اأجزاء الحوار, حيث 

تقطعه اأحاديث الجّد اأحياناً والحفيد اأحياناً اأخرى, وهذا يجعل القارئ ل ي�سعر معها بانقطاع 

في ال�سرد الروائي على الرغم من كثرتها.

»- هذ� يعني �أن كل يهود �أوروبا قتلو� على يد �لنازية.

- ذلك و�رد.

- طبعًا ماعد�ك وعد� حبيبتك وردة �ل�سياج.

- �أت�سخر مني؟

وروبية �لتـــي ت�سير �إلى  - نعـــم... دع حفيـــدك يقـــر�أ، �إذ� كنـــت تجروؤ، �أرقام دو�ئـــر �لهجرة �الأ

�أنـــه بيـــن 1933 و 1945 هاجر مليون ون�سف يهودي �إلى بريطانيـــا و�ل�سويد و�أ�ستر�ليا و�ل�سين 

و�لهند...«, )�ض156(.

�سقاط  وتاأتي اللغة الذهنية بعيداً عن الحوار في الن�سو�ض التوثيقية التي اأدرجها الكاتب لإ

اأحداث الرواية على الواقع, هذه الن�سو�ض التي جاء معظمها ب�سكل �سور توِقُف تدفق ال�سرد 

لتق������ف وتلقي محا�س������رة تاريخية على القارئ, ثم تطوي اأوراقها �سريع������اً وتغادر, تاركة ال�سرد 

يكمل ان�سيابه قبل اأن ينقطع. كالن�ض الذي قطع �سرد بانينا لحكايتها:

ر�ـــس �غت�سابـــات متو�لية، فـــي �لحديقة، في  »طفولتـــي يـــا �أمي منـــذ و�سلت �إلـــى هذه �الأ

�لمدر�سة، )....( �غت�ساب ثم �غت�ساب ثم �غت�ساب.
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جرة في  ك�ســـف تحقيـــق �سحافي، ن�سرته �سحيفة هارت�س بتاريخ 26/�/2011 باأن �سائقي �الأ

ن  تـــل �أبيـــب، يمتنعون ب�سكل فّظ عن �أخذ ركاب من ذوي �لب�سرة �ل�سمر�ء من �أ�سول �إفريقية، الأ

ن �ل�سائق يريد �أن تبقى �سيارته نظيفة ومريحة للزبائن. ر�ئحتهم كريهة، والأ

�أخيرً� �غت�ساب في �لعمل... هذه �لمرة كان �غت�سابًا فعليًا...«, )�ض68(.

اأما اللغة ال�سعرية فقد كانت حا�سرة دوماً في الرواية تعلو حيناً وتهبط حيناً اآخر لكنها ل 

تبتعد كثيراً, تحيلنا القراءة من لغة اإلى لغة ب�سال�سة, من حوار ب�سيط اإلى حوار طويل ذهني, 

وم������ن �سرد ل يبتغي �سوى الحكائية اإلى �س������رد يغو�ض في ال�سعرية اإلى اأق�ساها. وبين كل هذه 

التنّق������الت لم يكن ثمة زوايا تُ�سعرنا بهذا النعطاف, ب������ل كانت انعطافات اآمنة لم ت�سحب من 

القارئ �سال�سة ال�ستمتاع.

• »�لخبز و�لتفاح و�ل�سياج �سارو� يا طفلي �ل�سغير ن�سيم �أوالدً� و�أحفادً� ودولة وجي�سًا قويًا 
غيار �لذين يترب�سون بها. )�لخدر ياأكل ر�أ�س ن�سيم �لثقيل �لم�سرنم، يحاول �أن  يحميها من �الأ

ي�ســـّدق مـــا ي�سمع، �أن يبحث عن �ليقين في كلمات جـــده �لو�ثقة، دون جدوى( كان علّي وعلى 

مانة...«, )�ض59(. روما �أن نحمل �الأ

• »�ســـارة ت�سبـــه نحلة تطير في ف�ساء �لبيت، ن�سيـــت جنينها وبطنها �لمكّور، ور�حت تنتقي 
�أجمل �أثو�بها: هذ� لل�سهرة، وهذ� لل�سرير، وهذ� للبحر.«, )�ض213(.

�سمر، �سحاريك �لو��سعة �لتي ال �أعرف �أمد�ءها، ت�سدني �ل�سامبا  • »ي�سّدني �إليك وجهك �الأ
فريقي قلبك  و�لر�ب و�لهايليفو �لتي كّونت ج�سدك �لطرّي �ل�ساعق، ي�سحبني �إلى بحرك �الإ

�ال�ستو�ئي �لناب�س ب�سهوة �لحياة...«, )�ض108(.

❁    ❁    ❁

ول ب������ّد في الختام م������ن التنويه باأنه وعلى الرغم من عن�س������ر الت�سويق الذي لم يبتعد عن 

الرواي������ة في كل ف�سوله������ا, اإل اأن القارئ ي�سكنه الت�سوي�ض خالل مراح������ل القراءة, فلن يتمكن 

الق������ارئ اأن يتعاطف مع اأي �سخ�سية من ال�سخ�سيات المحورية في الحكاية, فهو لن يتعاطف 

مع �سارة التي �سدمها يوفال, ولن يتعاطف مع يوفال الذي خ�سر حبيبته وانتحر نتيجة لذلك, 

ول مع ن�سيم الذي فقد ولده المنتظر, وابتعدت عنه زوجته التي تخونه با�ستمرار, ول حتى مع 

بانينا التي لول عن�سرية المجتمع اليهودي لكانت واحدة منهم.
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وم������ن ث������ّم �سينتهي القارئ من الرواي������ة بذخيرة من جمال اللغة وال�س������رد, وذخيرة من قوة 

النتم������اء للوطن والمحبة لفل�سطين, وذخيرة من المعلومات التي وردت في الرواية �سواء كانت 

في �سياق ال�سرد, اأم بجمل اعترا�سية بين �سطوره, اأم في حوار �ساخن...

لكن لن يخرج من الرواية بدفقة عاطفية تجعله م�سدوداً لها حتى بعد اأن تطوى �سفحاتها, 

يحادث �سخ�سياتها, ويحلم باأبطالها... فكلهم اأعداء...

وتبقى �سخ�سية ال�سي�ض �سخ�سية حقيقية يعرفها القارئ ويعرف اأمثالها كثيرون, و�سخ�سية 

بهذه الواقعية لن ت�سكن خيال القارئ؛ فالنحياز هنا كان للواقع ل للخيال على عك�ض ما يرغب 

فيه كثيرون من قراء الروايات.

❁    ❁    ❁
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العيون

مختارات من ال�شعر العربي القديم

كتاب جديد بالعنوان اأعاله »العيون- مختارات- من ال�سعر العربي القديم«.

دي������ب »بيان ال�سفدي«, وقد  الكت������اب, من اختيار واإعداد الأ

ت�سّم������ن عناوين فرعية: )اإ�س������اءة, ووطن, والقل������ب, وتاأمالت, 

ولوحات, واأنخاب(.

مما يو�ّسح محتوى الكتاب, اإ�سافة اإلى ما يدّل عليه العنوان, 

م������ا ا�ستهل به »بيان ال�سفدي« كتابه و»اإ�ساءته« حيث قال: »هذه 

أته في �سعرنا  لي�ست مخت������ارات �سعرية, بل هي ع�سارة م������ا قرا

العربي القديم, بيت يعادل ق�سيدة, وربما ديواناً, لي�ض المقيا�ض 

�سهرة اأو غزارة اأو �سنعة, بل المثال ال�سعري الذي يوحي ويتاألق 

أبداً«. بالمعنى الذكي والتوهج الفّني, ول ينطفئ ا

من »العيون« ما جاء تحت عنوان »لوحات« لل�ساعرة »�سم�سة 

المو�سلية«:

ـــن مـــعـــ�ـــســـفـــٍر ومـــزعـــفـــِر ـــي ــــدِلوتـــمـــيـــ�ـــس ب ــــن ــــــٍر ومـــــعـــــنـــــبـــــٍر ومــــ�ــــس ــــــفَّ ومــــــك

وردٍة �أو  رو�ــــــــســــــــٍة  فـــــــي  هــيــكــِلكــــــبــــــهــــــارٍة  فـــــي  �ــــــســــــورٍة  �أو  جـــــونـــــٍة  فـــــي 

ـــهـــا: ل �لـــــــزمـــــــان  قــــــــال  �إْن  وتمّهليهـــــيـــــفـــــاُء  �قعدي  رو�دفها:  قالت  �نه�سي   

❁❁❁

نافذة على الثقافة

اإ�شدارات جديدة

اإعداد: ح�سني هالل
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ة القلق لذَّ

ة القلق«, هي المجموعة ال�سعرية الثالثة, لل�ساعر »ح�سان ديوب«, بعد مجموعتيه  مجموعة »لذَّ

»كلمات ت�سبهني« و»نزوات الريح«.

�س������درت المجموعة عن الهيئة العام������ة ال�سورية للكّتاب, 

من عناوين الق�سائد: )في ملك������وت النار, وفي الطريق اإلى, 

والباق������ي م�سوار طويل, وطيف البنف�س������ج, والتف�سير بالفراغ, 

و�سق������وط المئذنة, وخ������ارج ال�سرب, وهلع وخ�س������وع, وعبادة, 

و�سوؤال, ونهر, وطيف, ونداء, و�سالة(.

يعّبر ال�ساعر عن م�ساعره المرهفة, واختالجاته العارمة, 

أ�سلوبها  ية, تمتاز بحداثة ا عّما يعانيه في دنياه, بق�سائد وْم�سِّ

وعمق اأفكارها ومعانيها.

من اأجواء المجموعة, ق�سيدة »َمْن؟!« اإذ يقول:

َمْن اأقفل

�لعقل

في وجه �ل�سوؤ�ل؟!

َمن بّلل

دمع �لثكالى

بدم فاحم؟!

َمْن غ�سل

�ل�سمت

بالغبار...؟!

❁❁❁

نًا بالورد تيمُّ

�س������در حديثاً, ع������ن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب في دم�س������ق, مجموعة �سعرية بالعنوان اأعاله 

»تّيمناً بالورد« لل�ساعرة »�سعاد محمد«, و�سّممت غالفها الفنانة عال ح�سام الدين.

غلب������ت على المجموعة النزعة الحداثية من حيث الروؤية وال�سوغ, واأثث الوجد ال�سراح والبوح 

الجريح, بيت ق�سيدها.
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�سعار: )�سروع في الحياة, قلبي ي�سلّم عليك,  من عنوانات الأ

خير!, وعلى الطريق  غواء الأ واعتقال حبر!, واحتمال قلب!, والإ

بي������ن دم�سق والقد�������ض!, وان�سقاق روح!, والكتاب������ة على الماء!, 

وخيوُل العافية!(.

خيرة ف������ي المجموعة »بحفظ  نقتطف م������ن الق�سي������دة الأ

اليا�سمين!«:

تحملني �لحياة في كي�ٍس...

نقا�س �سترميني ال ي�سغلني على �أّي �الأ

خيرة حين ي�سجيني �لزمان في حفرتي �الأ

وتنزُح من روحي �ل�سم�ُس...

�ساأتمّنى لك و�أنا �ألتحف ب�ساط �لع�سب

بحفِظ �ليا�سمين!

»تيّمن������اً بالورد«: ه������ي المجموعة ال�سعرية الثالث������ة, التي �سدرت لل�ساع������رة �سعاد محمد, بعد 

مجموعيتها: »الغريب« و»عاٍل هذا ال�سرج«.

❁❁❁

موطن العميان

الكاتب: »هربرت ويلز« و»ماثيو كري�سيل« و»روبرت �سوبر«.

ترجمة: »منير الرفاعي«.

النا�سر: الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.

أربع������ة ق�س�ض, تنتم������ي اإلى الخيال  يحت������وي الكتاب على ا

العلمي. عناوين الق�س�ض:

ر�ض العتيقة,  )موطن العميان, واأكتاف العمالقة, واأ�سوات الأ

وحلم بمعركة اآرماجدون(.

من اأج������واء الق�س�ض الت������ي كتبت بلغة ف�سيح������ة وا�سحة, 

وترجم������ة دقيقة واأمينة على م�سامينها: »ح�سناً, هذا اأول �سيء 

أيته, تلك الحجرة المظلمة, والهواء العليل  اأتذكره, اأول حل������م را

نيق, وكيف  تين, وثوبها الأ وال�سم������اء الرائعة, ومحبوبتي الح�سناء الغالية عل������ى قلبي بذراعيها الب�سّ
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ننا نخاف اأن ي�سمع اأحد  جل�سن������ا وتحادثنا ب������كالم اأقرب اإلى الهم�ض. لقد كّنا نتحدث هم�س������اً, ل لأ

أّل تتمكن من اأن تعّبر  ن ال�سفاء كان يملوؤنا. ف������كان بع�ض الخوف يعتري اأفكارنا من ا كالمن������ا, بل لأ

عن نف�سها بالكالم! ولذلك كّنا نتكلم هم�ساً وبهدوء �سديد...«.

❁❁❁

والباقي تركناه للوطن

�سدر حديثاً عن »دار البلد« في ال�سويداء, كتاب �سعر عنوانه »والباقي تركناه للوطن«, لموؤلفه: 

»ريمة عادل البعيني«.

أ�سعاراً تنتظمه������ا تقطيعات بدلً من العناوين, فيغدو  يحوي ا

معه������ا الكتاب كلّه, ق�سي������دة وجدانية وطنية واح������دة, تاأخذ من 

ال�سعر الحديث �سكاًل لها. ومن �سنوات الحرب الدولية الغا�سمة 

على �سورية, م�سمونها وفحواها.

تقول ال�ساعرة »ريمة البعيني« في ال�سفحة )152( من كتابها:

أيتها الحرب لو اأنك فقط ا

وامر تع�سين الأ

تلقين ب�سالحك وتب�سقين في

وجه م�سعلك

أيتها الحرب ا

لو يمكنك اأن تلوي عنقك قلياًل

فيخطئ الجند في قراءة

حروفك

ويذهبون للحب

❁❁❁

العزيزة

جل الزين �سموني المهاجر«, للكاتبة  ن�س������رت »دار دال« في دم�سق, رواية عنوانها »العزي������زة- لأ

»زينب عز الدين الخير«.
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أربعة اأجزاء: وتتوزع اإلى ا

1- ما قبل ال�سجين.

أنا... والعزيزة جدتي. 2- ا

3- ل م�ستزاد على ال�سجن.

بد. أنا والعزيزة... اإلى الأ 4- ا

ج������اء في ال�سفحة )11( من رواية »العزيزة«: لم يتاأخر �سعيد 

أثار م�ساعر النا�ض, يفيد الخبر باأنه كان  الم�س������ري في ن�سر خبر ا

من�س������داً في جامع الح�سين ف������ي القاهرة, واأن ن�سب������ه ينتهي اإلى 

أكثر  الفاطميي������ن, وقد جاء م������ن م�سر قا�سداً اأنطاكي������ة للتعمق ا

ف������ي معرفة اهلل... لكن اإرادة الباري ع������ّز وجّل ق�ست اأن يخطئ 

بالطريق, وي�سل عين الجوزية بدلًمن اأنطاكية.

❁❁❁

ة هيونيَّ ة بني الوهابية وال�شَّ الداع�شيَّ

هداف«, موؤلفه الدكتور  عنوان الكتاب »الداع�سّية بين الوهابي������ة وال�سهيونية- المنطلقات والأ

الباحث »عي�سى ال�سما�ض«.

رهاب  ول: الإ يت�سّمن الكتاب درا�سة ت�ستمل ثمانية ف�سول: الف�سل الأ

ف������ي التاريخ. الف�سل الثاني: داع�ض والقاعدة. الف�سل الثالث: طبيعة 

أبعاده������ا. الف�سل الرابع: الداع�سي������ة وهابية المنطلق...  الداع�سية وا

�سهيوني������ة الهدف. الف�س������ل الخام�ض: داع�ض والمخ������درات. الف�سل 

لكتروني. الف�س������ل ال�سابع: اإ�سقاطات  ع������الم الإ ال�ساد�������ض: داع�ض والإ

الممار�سات الداع�سية. الف�سل الثامن: المواجهة الحا�سمة.

ويوجز د. عي�سى ال�سما�ض هدفه من كتابه, في نهاية مقدمته 

بالقول:

أنني قدمت في هذا الكتاب ما يفيد القارئ الكريم,  »وح�سبي ا

رهاب الذي يواجهه العالم اأجمع, ول�سّيما  ويغني معلوماته عن الإ

مر الذي ي�ستوجب  رهاب الداع�سي الذي حّل في بلدنا ومنطقتنا, خراباً للحجر وقتاًل للب�سر, الأ الإ

مكافحته والتخلّ�ض من �سروره واأخطاره«.

❁❁❁
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مــن حق القارئ اأن يت�ســاءل: لماذا يكتب الفال�سفــة ق�س�ساً وروايات؟! 

األ يكفــي واحدهم مجداً اأن يكــون فيل�سوفاً؟! ولمــاذا تُمَحى الحدود بين 

منظومتيــن �سرديتيــن لكل منهما مالمحها؟ هل في ذلــك �سرورة؟ واإلى اأي 

حــد نجحت الق�س�ض التي كتبها فال�سفة في تقديــم اإ�سافات نوعية على فن 

الق�ض؟!

كتــب فولتيــر رواية »كنديد« وكتــب ق�س�ساً ق�سيرة، كمــا كتب ديدرو 

روايات وق�س�ساً ق�سيرة، واأ�سهر رواياته: »جاك القدري«، وفي المّدة نف�سها 

كتب رابلية: »غرغانتوا« و»بانتاغرونيــل«، وحظيت هذه الروايات بتغطية 

جيدة، ولقت �سهرة وا�سعة، ويمكن اأن ن�سيف اإليها »اعترافات« جان جاك 

رو�ســو. والحقيقة اأن الروايات التي كتبها الفال�سفة لي�ست كثيرة، وهي غير 

الروايات التــي عالجت بع�ض الق�سايا الفل�سفيــة، اأو تطرقت لمفهوم الزمن 

اآخــر الكالم

ق�ش�س الفال�شفة
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ية البرغ�سونية، ن�سبة اإلى الفيل�سوف  والديمومة، والحلم والذاكرة وفق الروؤ

الفرن�ســي برغ�سون، ومنهــا رواية: »البحث عن الزمــن المفقود« لمار�سيل 

برو�ست، وروايات جيم�ض جوي�ــض، وتوما�ض مان، وبع�ض روايات نجيب 

لء روائيــون ولي�سوا فال�سفــة. يمكــن اأن ت�سنّف روايات  محفــوظ... فهوؤ

�سباني »اأونومانو«، وروايــات �سارتر واألبير كامو  الفيل�سوف الوجــودي الإ

تحــت عنوان: روايات فال�سفــة. اأمَّا الفيل�سوف وعالــم الريا�سيات وداعية 

نكليــزي ال�سهيــر برتراند ر�سل ولــد عــام )1872م( وتوفي عام  ال�ســالم الإ

)1970م( بع�سهــم، ربمــا، ل يعــرف اأن ر�سل اأديب ق�س�ســي، وق�س�سه من 

متاع،  النــوع الفل�سفي المح�ض كتبت باأ�سلــوب اأدبي غاية في الو�سوح والإ

وله مجموعة ق�س�سية، ترجمت اإلى العربية بعنوان: »اأحالم الم�ساهير وق�س�ض 

اأخرى« وله: »�سيطــان ال�سواحي«. عا�سر هذا الرجــل الحربين العالميتين 

فــي القــرن الع�سريــن، وكان في حياته كلها مــن اأن�سط دعــاة ال�سالم، انتقد 

ال�سيوعيين بعد زيارته لالتحاد ال�سوفييتي في اأثناء حكم �ستالين، ووقف �سد 

الراأ�سماليين ودعواهم الزائفــة بالديمقراطية، وكافح �سد ال�ستعمار، وقاد 

مريكية في فيتنام. المظاهرات حافي القدمين احتجاجاً على الحرب الأ

مواقفــه الجا�سمة هــذه،  كانت �سد ع�ســره الحربي، و تعبــر عن تطلعه 

لعالــم مغاير، كان ر�سل ي�سبو اإلى »اإن�سان الم�ستقبل«، وكان عليه اأن ي�سخر 

ويتهكم، ك�سديقــه برنارد�سو، من قادة الغرب ونخبــه، ول�سيما ال�سيا�سية 

منهــا، وهــي التــي دمرت اأوروبــا، وخلفــت ما يقــارب المئة مليــون قتيل 

خر! عبَّر  ح�سيلــة الحربين، وخــرج بع�سها متباهيــاً بالن�سر على بع�سهــا الآ
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ر�ســل بق�س�سه عن �سخطه من جهة، وعن اآماله الم�ستقبلية. وق�سته: »زهاتو 

بولــك« مثال علــى ذلك، وهي ق�سة �ساخرة مثل معظــم الق�س�ض التي كتبها 

الفال�سفة قبلــه، تتحدث الق�سة عن �سراع بين وثنيــات اجتماعية وعقائدية 

حدثــت فــي الما�سي، اأي فــي القرن الع�سريــن، والق�سة تُــرَوى على ل�سان 

بروفي�سور يحا�سر اأمام نخبة بعد ثالثمئة �سنة من القرن الع�سرين! الذي يعده 

البروفي�سور ع�ســراً غارقاً بدياجير الظلمات والفو�ســى والتع�سب، ع�سر: 

غريقيــة واليهودية! وهو  »البرو�ســو- �سالفيــة« التي قامت علــى اأنقا�ض الإ

ي�سيــر هنا اإلى ال�سيوعية متمثلة بـ:»�ستالينو�ض« اأي �ستالين، واإلى النازية، ثم 

حمر في  تنهار وياأتــي على اأنقا�سها نازية م�سادة قائمة علــى تفوق العرق الأ

نكا �سد البي�ض. هــذه الق�سة التي اأعتقد غير جازم،  البيــرو وارثة ح�سارة الأ

رجنتينــي بورخ�ــض، وهو اأديب و�ساعر كتب ق�س�ســاً فل�سفية، قد بنى  اأن الأ

ق�ستــه ال�سهيرة: »تيلون اأوكبــار...« على منوالها اأو تاأثــر بها، وق�سة ر�سل 

اأكثــر و�سوحاً وت�سويقــاً. هذه الق�سة التي ي�ستحيــل تلخي�سها لكثرة ما فيها 

ية ر�سل ال�ساملة للعالم، ب�سرقه  مــن م�سوقات واأفكار ورموز، تتجلى فيها روؤ

وغربــه وقاراته الخم�ض، واّطالعه على ح�سارات العالم القديمة والحديثة! 

وفق هذه الق�سة وق�س�ض اأخرى، كتبها فال�سفة، نخل�ض اإلى اأن معظم ق�س�ض 

الفال�سفــة يتحكم فيها �سيء من المنطق، لكنها تنحو اإلى المبالغة في التهكم 

فكار  ولوية فيها تكــون لالأ ـق، والأ فكار ب�ســكل �سيِـّ وال�سخريــة لتمريــر الأ

والت�ســورات الذهنية والرموز، وفي ق�س�ض الفال�سفــة، غالباً، يكون الزمن 

حداث هو الم�ستقبل، ويكون الحا�سر ما�ض م�سّفه! الذي تُرَوى فيه الأ
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لكــن، روايــات الفال�سفة لي�ست روايات نموذجيــة، ولكنها ل تخلو من 

الطرافــة والعمق التجريدي، حين يلتقي الجهــد العقلي مع الخيال، واأغلب 

هــذه الروايات من النوع اليوتوبي وهــي تتالقى مع الخيال العلمي في بع�ض 

الجوانب.

❁    ❁    ❁
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جان بول �سارتر مع ت�سي غيفارا و�سيمون دي بوفوار



طفولة قائد

جان بول �سارتر

ترجـمة:هنـري زغـيب

اختيار وتقديم: ناظم مهنا
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رئيــ�س التحـرير
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�رشاف الطباعي الإ
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خراج الت�سميم والإ

ردينة اأظن

التدقيق اللغ�ي

اأماين الذبيان

التن�سيد

ابت�سام عي�سى
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فيل�شوف وروائي وم�شرحي وناقد فرن�شي، زعيم تيار كبري يف الفل�شفة 

الوجودية عرف مبواقفه ال�شيا�شية اجلريئة �شد اال�شتعمار ب�شكل عام ووقف 

داعمًا للمقاومة اجلزائرية �شد االحتالل الفرن�شي، و�شارك باملقاومة �شد 

االحتالل النازي لبالده.

حاز �شارتر على جائزة نوبل عام )1964( ولكنه رف�شها...

موؤلفاته كثرية ومعظمها نقل اإىل العربية، منها:

- احلزن العميق )ثالثية روائية(.

نا موجود )فل�شفة(. - تعايل االأ

- الوجود والعدم )فل�شفة(.

طفولة قائد

جان بول �سارتر    )1905- 1980(
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- نقد العقل اجلديل )فل�شفة(.

يدي القذرة )م�شرحية(. - االأ

- الذباب )م�شرحية(.

اء املعرفة »طفولة قائد« من جمموعة اجلدار هي 
ّ
الق�شة التي نقدمها لقر

منوذج للق�شة ال�شيكيالوجية التي تتحدث عن منط من ال�شخ�شيات املرتددة 

دار  عن  �شادرة  املجموعة  ذروته.  يف  الداخلي  ال�شراع  تعي�س  والتي 

عويدات، بريوت، 1982م، نقلها اإىل العربية هرني زغيب.
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مي: ولدك ال�صغير رائع. فهو رائع في بذلته  »اأنا رائع في هذه البزة المالئكية«. قالت ال�سيدة بورتيه لأ

المالئكية. وجذب ال�ص��يد بوناردييه لو�ص��يان ال�صغير اإلى ما بين �ص��اقيه وداعب ذراعه وقال مبت�صمًا: 

حقًا له نعومة الفتاة.

- ما ا�صمك؟ جاكلين، لو�صيان اأو مارغو؟

ولم يكن متاأكداً من اأنه لي�س فتاة �ص��غيرة، فكثير من النا�س قبلوه وهم يدعونه بالفتاة، ووجده 

بي�س الطويل، وذراعيه المك�ص��وفتين وجدائله ال�صقراء.  الجميع جذابًا بجناحيه المالئكيين، وثوبه الأ

كان يخ�صى اأن يقرر النا�س فجاأة اأنه لم يعد �صبيًا. ولطالما احتّج، ولكن اأحداً لم ي�صغ اإليه، ولم ُي�صمح 

له بخلع ف�صتانه اإل حين يريد اأن ينام. وفي ال�صباح عندما ي�صتيقظ يجد الف�صتان على طرف ال�صرير، 

وحينما يريد اأن يبول في اأثناء النهار، كان عليه اأن ي�ص��مر ف�ص��تانه مثل نينيت، واأن يجل�س القرف�صاء 

مر انتهى و»اأ�ص��بحت« فتاة �صغيرة.  على رجليه. كان الجميع ينادونه: يا عزيزتي ال�ص��غيرة، لعل الأ

كان يح�س باأنه �ص��ديد الرقة من الداخل، كما اأن فمه يخرج من بين �ص��فتيه بمقدار، وهو يقدم الزهور 

 كثيراً يوم 
ّ
لجمي��ع النا���س بحركات. وفكر. لي�س هذا ح�ص��نًا. كان بوّده األ يكون هذا ح�ص��نًا، لكنه �ص��ر

ثالث��اء المرف��ع: ارت��دى ثيابًا على طريقة بيارو، ورك�س وقفز وهو ي�ص��حك مع ري��ري، واختباأ تحت 

الطاولة، و�صربته اأمه �صربة خفيفة: »اأنا فخورة بولدي ال�صغير«. كانت قوية ال�صخ�صية جميلة، وهي 

 اأمام الطاولة الكبيرة المغطاة بغطاء اأبي�س رفعه اأبوه وكان يحت�صي 
ّ
اأكثر الن�ص��اء �ص��منة. وعندما مر

ق��دح ال�ص��مبانيا وق��ال له: »ي��ا رجلي الطيب!« اأراد لو�ص��يان اأن يبك��ي واأن يقول »نا!« وطلب ع�ص��ير 

البرتقال المثلج وكان منع عنه. لكنهم �صبوا له قدر اإ�صبعين في كاأ�س �صغير كان طعمه كريهًا ولي�س 

�ص��ديد البرودة: اأخذ لو�ص��يان يفكر بالع�ص��ير الممزوج بالخروع، وكان �صربه في اأثناء مر�صه. اأجه�س 

بالبكاء ووجد تعزية لنف�صه في الجلو�س بين اأمه واأبيه في ال�صيارة. كانت الوالدة ت�صم لو�صيان اإليها، 

خر اإلى لون اأبي�س  وهي معطرة دافئة، ترتدي لبا�صًا حريريًا. وكان داخل ال�صيارة يتحول من وقت لآ

كالطب�صور، فيحرك لو�صيان عينيه: الزهور التي كانت موجودة على �صدرية اأمه،كانت تخرج من الظل 
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 باأنه مبلل، وكريه نوعًا كذاك الع�صير. يف�صل اأن 
ّ
ق لو�صيان رائحتها. بكى قلياًل بعد ذلك اأح�س  فيتن�صَّ

�صفنج. و�صمح له اأن ينام في غرفة اأبيه واأمه كما لو كان �صغيراً.  يتخبط في المغط�س وتغ�صله اأمه بالإ

ف�صار ي�صحك ويحرك حديد ال�صرير فيقول والده »هذا الولد �صديد الهيجان«. �صرب قلياًل من ماء الورد 

وراأى اأباه بالقمي�س.

وفي �صبيحة الغد كان لو�صيان متاأكداً من اأنه ن�صي �صيئًا. يتذكر تمامًا الحلم الذي راآه: اأبوه واأمه 

يرتدي كالهما ثوب المالئكة ولو�صيان جال�س من دون ثياب فوق مبولته، ي�صرب على الطبل، واأبوه 

واأم��ه يدوران حوله. كان ذلك كابو�ص��ًا. ولكن �ص��يئًا ح��دث قبل الحلم. ولما ح��اول التذكر، راأى نفقًا 

زرق،  طوياًل م�ص��اء بم�ص��باح اأزرق كالذي ي�صاء م�صاًء في غرفة اأبويه. وفي قعر هذا الليل المعتم الأ

ر�س عند قدمي اأمه واأم�ص��ك طبله. فقالت له اأمه: »لماذا  ح�ص��ل �ص��يء ما اأبي�س اللون. جل�س على الأ

تنظر بهاتين العينين يا جوهرتي؟« اأخف�س عينيه و�ص��رب على طبله وهو ي�صيح: »بوم، بوم، ترا را 

زرق  ولى. الف�ص��تان الأ بوم«. لكنها لما اأ�ص��احت بوجهها بداأ ينظر اإليها باإمعان وكاأنه يراها للمرة الأ

مر انتهى. فلو فكر قلياًل لتو�ص��ل اإلى  يعرفه، والوجه اأي�ص��ًا. اإل اأنه �ص��ار مختلفًا. وظّن فجاأة باأن الأ

ما يريد. واأ�ص��يء النفق بنور داكن، كان �ص��يء يتحرك. خاف لو�ص��يان واأطلق �صيحة: اختفى النفق. 

قالت اأمه: »ما بك يا عزيزي ال�صغير؟« وركعت على مقربة منه قلقة. فقال لو�صيان: »اأت�صلى«. كانت 

رائح��ة والدته لذيذة، لكنه خ�ص��ي اأن تمد يدها اإليه. كانت تبدو م�ص��حكة وكذل��ك اأبوه. وقرر األ ينام 

بعد اليوم في غرفتهما.

ي��ام التالية، لم تلحظ الوالدة �ص��يئًا. فهو دائمًا في ح�ص��نها يحدثه��ا كالرجل الكبير. طلب  ف��ي الأ

اإليها اأن تق�س عليه ق�ص��ة الفتاة والذئب. و�صعته والدته على �صاقيها، واأخبرته عن الذئب، وعن جدة 

قراط التي في  حي��ان الأ الفتاة، ولو�ص��يان ينظ��ر اإليها ويقول: »وبعده��ا؟« وكان يداعب في بع�س الأ

عنقه��ا، لكن��ه لم يكن ي�ص��غي اإليها بل يت�ص��اءل اإذا كانت هي اأمه الحقيقية. عندما تفرغ من ق�ص��تها 

يقول لها: »اأمي، اأخبريني عندما كنت فتاة �صغيرة«. واأخبرته اأمه: ولعلها تكذب عليه. لعلها »كانت« 

م�صية- واأنها ل تزال  في الما�ص��ي �صبيًا �صغيراً األب�صوها ف�صاتين- كما فعلوا مع لو�صيان في تلك الأ

 برفق ذراعيها الجميلتين اللتين كانت��ا ناعمتين كالزبدة تحت 
ّ

ترتديه��ا للتظاهر باأنها فتاة. وج���س

الحرير. ماذا يحدث لو خلعت اأمه ف�ص��تانها وارتدت �ص��روال اأبيه؟ لعل �ص��اربين اأ�ص��ودين ينبتان في 

ل اأمام عينيه اإلى وح�س رهيب اأو اأن ت�صبح 
ّ
وجهها. و�صد على ذراع اأمه بكل قواه. تهياأ له اأنها �صتتحو
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امراأة ذات لحية كامراأة المعر�س. �صحكت فاتحة فمها الوا�صع، فاأب�صر لو�صيان ل�صانها الوردي وعمق 

بلعومه��ا: كان ق��ذراً، واعترت��ه رغبة في اأن يب�ص��ق فيه. وتقول اأمه، »ها ها ها! كم ت�ص��دني يا رجلي 

ال�ص��غير! �ص��ّدني بقوة. بقدر ما تحبني«. تناول لو�صيان اإحدى اليدين الجميلتين ذات الخواتم الف�صية 

واأمعن بها تقبياًل. ولكن، في �ص��بيحة اليوم التالي، وبينما كانت تجل�س حّده تم�ص��ك بيديه بينما هو 

قاعد فوق المبولة، تقول له: »ا�ص��غط يا لو�ص��يان، ا�ص��غط، يا جوهرتي ال�ص��غيرة«. وتوقف فجاأة عن 

قل؟« وقالت له »اأيها المغفل ال�صغير«. و�صاألته  ال�صغط و�صاألها لهثًا: »هل اأنِت اأمي الحقيقية على الأ

م��ر ب�ص��رعة. منذ ذلك اليوم بات لو�ص��يان مقتنع��ًا اأنها تقوم بالتمثي��ل اأمام عينيه،  اإذا كان �ص��يتم الأ

ول��ن يقول لها اإنه �ص��يتزوجها عندما ي�ص��بح كبيراً. لكنه لم يكن يعرف كثيراً م��ا تلك المهزلة: اإذ من 

وا في الليل ف�صرقوا اأمي واأبي وو�صعوا هذين مكانهما. اأو اأنهما اأبواي  الممكن اأن يكون الل�صو�س جاوؤ

ّديان دوراً ف��ي النهار، بينما هم يختلف��ان في الليل. لم ينده�س لو�ص��يان كثيراً  الطيب��ان، لكنهم��ا يوؤ

لعاب في المدخنة. وفي ال�صباح تحدثا اإلى  ع�ص��ية الميالد حين ا�ص��تفاق مذعوراً وراآهما ي�ص��عان الأ

لعاب. في  بابا نويل، وتظاهر لو�ص��يان باأنه ي�ص��دقهما. فظّن اأن ذلك من اأدوارهما. ولعلهما �ص��رقا الأ

�صباط اأ�صيب بالحمى الح�صبية وت�صّلى كثيراً.

ولما �ص��في، اعتاد على تمثيل دور اليتيم. كان يجل�س و�ص��ط المرج، تحت �ص��جرة الك�ص��تناء، يمالأ يديه 

بالت��راب ويفك��ر: »�صاأ�ص��بح يتيمًا و�ص��اأدعى لوي�س. ول��ن اأتناول طعامًا قبل �ص��تة اأي��ام«. ونادته الخادمة 

جرمين ليتناول الغداء. جل�س اإلى المائدة وتابع اللعبة. لم يالحظ اأمه واأبوه �ص��يئًا. التقطه ل�صو�س يريدون 

اأن يجعلوا منه ن�ص��اًل. وحين ينتهي من تناول الطعام، �ص��يهرب لي�ص��كوهم. اأكل و�ص��رب قلياًل جداً. كان قراأ 

ولى التي يتناولها الرجل الجائع تكون خفيفة. كان �صيئًا ممتعًا  كتاب »فندق المالك الحار�س«، والوجبة الأ

ن »جوهرتها« ل تاأكل  م توؤّدي دور المعذبة لأ م. والأ ب والأ ّديان دور الأ ن الجمي��ع يلعب��ون. فاأمه واأبوه يوؤ لأ

كفاي��ة، واأب��وه يوؤّدي دور قارئ الجريدة ويهز من وقت اإلى اآخر اإ�ص��بعه في وجه لو�ص��يان قائاًل: »بدا بوم، 

اأيها الرجل الطيب«... ولو�ص��يان كان يلعب اأي�ص��ًا، ولكنه خل�س في النهاية اإلى عدم تمييز ما كان يلعب به. 

اأهو يوؤّدي دور اليتيم؟ اأو دور لو�ص��يان؟ ونظر اإلى القنينة. كان �ص��وء اأحمر خافت يتراق�س في قعر المياه: 

يد اأبيه كانت في القنينة، وهي كبيرة م�صعة، على اأ�صابعها �صعيرات �صوداء. وتهياأ لو�صيان اأن القنينة توؤّدي 

طباق وقت الطعام. بعد الظهر جاع كثيراً مما ا�صطره اإلى �صرقة  دور القنينة. واأخيراً، لم يكن يمد يده اإلى الأ

اثنتي ع�صرة خوخة وكاد ي�صاب بع�صر اله�صم. وفّكر باأنه اكتفى من تاأدية دور لو�صيان.
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ولكنه لم ي�ص��تطع اأن يمنع نف�ص��ه ع��ن ذلك وبدا له طوال الوقت اأنه يلع��ب. كان بوّده اأن يكون مثل 

ال�صيد بوفاردييه دميم الخلقة والر�صين معًا. كان ال�صيد بوفاردييه حين يريد اأن ياأكل، ينحني على يد 

الوالدة قائاًل لها: »تحياتي، يا �صيدتي العزيزة«، »ويقف لو�صيان و�صط ال�صالون م�صتطلعًا باإعجاب«.

ولكن لم يكن يح�ص��ل للو�ص��يان اأي اأمر مهم. فحين يقع ويتورم، يتوقف عن البكاء ويت�صاءل: »هل 

�ص��حيح تورمت؟« عندها ي�ص��عر باأنه اأكثر كاآبة وتنهمر الدموع من عينيه. ولما قّبل يدي الوالدة وهو 

يق��ول لها: »تحياتي يا �ص��يدتي العزي��زة«، بعثرت الوالدة �ص��عره قائلة له: »لي�س هذا لئق��ًا، يا فاأرتي 

يجاد  �ص��خا�س الكبار«. واأح�س باأن همته ثبطت. ولم يكن يتو�صل لإ ال�ص��غيرة. ل ينبغي اأن نهزاأ من الأ

همية لنف�صه اإل اأول جمعة وثالث جمعة من ال�صهر. ففي هذين اليومين، كان كثير من الن�صاء  بع�س الأ

ياأتي��ن لزي��ارة اأم��ه، بينهن اثنت��ان اأو ثالثة في ثياب الحداد. كان لو�ص��يان يحب الن�ص��اء المت�ص��حات 

نهم  �صخا�س الكبار ب�صورة عامة، لأ بال�صواد ول�صّيما اإذا كانت اأرجلهن كبيرة. كان ي�صتمتع بوجود الأ

ولد، ول يمكن اأن نت�صور ما يوجد  ة عابثين كالأ
ّ
�صر �صديدو الوقار، ول يمكن اأن يغفلوا اأنف�صهم فوق الأ

تحت ثيابهم لكثرة تلك الثياب وتنوعها. وعندما يكونون معًا، ياأكلون من كل �ص��يء ويتحدثون. حتى 

�ص��حكاتهم، رزينة، وجميلة كوقت القدا�س. كانوا يعاملون لو�ص��يان وكاأنه اإحدى ال�صخ�ص��يات. كانت 

م��دام كوفان تاأخذ لو�ص��يان في ح�ص��نها وتحب�س موؤخرته قائل��ة: »اإنه اأجمل ظري��ف راأيته«. عندها، 

ت�ص��األه عن اأذواقه، وتقبله وت�صتف�ص��ر عما يريد اأن يفعله في الم�ص��تقبل. تارة كان يجيب باأنه �صي�صبح 

لمان، وطوراً يفكر باأن يكون  لزا�س واللورين من الأ قائداً كبيراً على غرار جان دارك وباأنه �صي�صتعيد الأ

مر�ص��اًل. كان ي�ص��دق نف�ص��ه، طوال الوقت الذي يتكلم فيه. كانت ال�ص��يدة بي�س ام��راأة طويلة قوية ذات 

�ص��اربين �صغيرين. تقلب لو�صيان وتدغدغه قائلة: »يا لعبتي ال�صغيرة«. ولو�صيان ي�صعر بلذة ويرتع�س 

�صخا�س الكبار وتمنى لو اأن ال�صيدة بي�س  تحت يديها اللتين تداعبانه. فكر باأنه لعبة �صغيرة جذابة لالأ

تنزع ثيابه، وتغ�صله وت�صعه في �صرير �صغير لينام كج�صم من المطاط. وكانت مدام بي�س تقول اأحيانًا: 

»هل تنطق لعبتي؟« وت�صغط على معدته فجاأة. عندها، يتظاهر لو�صيان باأنه لعبة اآلية ويقول: »كويك« 

ب�صوت مخنوق، مما ي�صحك الثنان معًا.

كان ي�ص��األه الكاهن الذي ياأتي لزيارتهم نهار ال�ص��بت اإذا كان يحب والدته. ولو�صيان يحب والدته 

الجميل��ة حت��ى العبادة وكذلك اأباه القوي الطيب. فيجيب: »نعم« وه��و ينظر اإلى الكاهن ككب�س التوت. 

ن�صان اأن يحب اأمه دائمًا. ثم �صاأله اإذا كان يف�صل والدته  وقال للو�صيان اإن هذا جيد، واأن يجب على الإ
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ر�س �صائحًا:  جابة ب�صهولة فراح ي�صرب الأ على اهلل اأو بالعك�س. ولم ي�ص��تطع لو�ص��يان اأن يعثر على الإ

»بوم، ترا را بوم«. وتابع الكبار حديثهم وكاأنه لي�س موجوداً. رك�س اإلى الحديقة وت�ص��ّلل اإلى الخارج 

من البوابة الخلفية. وحمل ع�ص��اه ال�ص��غيرة الم�ص��نوعة من الخيزران. لم يكن لو�ص��يان بالطبع يريد 

الخ��روج م��ن الحديقة. ممنوع. ومن عادة لو�ص��يان اأن يك��ون مطيعًا لكنه قرر هذه الم��رة اأن يعمد اإلى 

الع�ص��يان ونظر اإلى العو�صجة نظرة ملوؤها التحدي. من الوا�صح اأنه مكان ممنوع. كان الجدار محمراً، 

والعو�ص��جات نبات��ات خبيثة �ص��ارة. ق�ص��ى كل��ب حاجته عل��ى جذع العو�ص��جة. كانت تف��وح رائحة 

العو�صجة، وبعرة الكلب والنبيذ ال�صاخن. و�صرب لو�صيان العو�صجة بع�صاه �صائحًا: »اأنا اأحب اأمي، اأنا 

اأحب اأمي« وراأى اأغ�ص��ان العو�ص��ج تنك�صر وتنزاح عنها ق�صورها. و�صمع �ص��وتًا �صغيراً منفرداً ي�صيح: 

قذار. نزع لو�ص��يان منها،  »اأح��ب اأم��ي. اأحب اأمي«. كانت ذبابة كبي��رة تئز: من تلك التي تحوم على الأ

 
ّ
ت منخريه رائحة عفنة. وكرر قوله: »اأحب اأمي«. لكن �ص��وته بدا غريبًا، فاعتراه خوف �ص��ديد ففر ومالأ

اإلى قاعة ال�ص��تقبال. منذئٍذ، فهم لو�ص��يان اأنه ل يحب اأمه. ولم يكن ي�ص��عر بالذنب ب�ص��بب ذلك، لكنه 

ن�صان طوال حياته باأنه يحب اأهله واإل فيكون  نه فكر باأن من الواجب: يتظاهر الإ �صاعف من دماثته لأ

ولداً �ص��ريراً. كانت ال�ص��يدة فلورييه تجد لو�صيان �ص��ديد الرقة. واندلعت الحرب في هذا ال�صيف، وذهب 

م نف�صها �صعيدة، و�صط اأحزانها، باهتمام لو�صيان بها. ففي كل مرة تذهب اإلى  ب اإلى القتال، وراأت الأ
الأ

الحديقة، يعمد لو�ص��يان اإلى حمل مخدة ي�ص��عها تحت راأ�ص��ها اأو اأنه يحمل غطاء وي�صعه فوق �صاقيها 

فتقول له: »لكن هذا �صيجعلني اأ�صعر ب�صدة الحر، كم اأنت لطيف يا رجلي ال�صغير«. وكان بدوره يقبلها 

بعن��ف قائاًل لها: »يا اأمي اأنا!«. ويذهب ليجل�س في ظل �ص��جرة الك�ص��تناء. ويقول »�ص��جرة الك�ص��تناء« 

وينتظر. لكن اأي �صيء لم يح�صل. كانت الوالدة م�صتلقية تحت ال�صرفة، و�صط �صكون خافت. وكانت تفوح 

رائحة الع�ص��ب ال�ص��اخن، والجو مالئم لتقليد المغامرين في الغابة العذراء. لكن لو�ص��يان لم يعد يرغب 

ر�س وعلى يدي لو�ص��يان.  باللعب. والهواء يرتجف فوق الجدار، وال�ص��م�س ت�ص��نع بقعًا محرقة على الأ

مه »يا اأمي الجميلة، يا اأمي اأنا«. ت�صحك اأمه،  »�صجرة الك�صتناء!« كان اأمراً مثيراً، حين يقول لو�صيان لأ

وحين ينادي جرمين بالبندقية القديمة، تبكي جرمين وت�صكوه اإلى الوالدة. ولكنهم حين يلفظون كلمة 

�صجرة الك�صتناء، لم يكن يح�صل �صيء. وتمتم من بين اأ�صنانه »�صجرة قذرة«. ولم يكن مطمئنًا. وبما اأن 

ال�ص��جرة ل تتحرك، كان ي�ص��يف ب�صوت اأكثر ارتفاعًا: »يا لل�ص��جرة القذرة، يا ل�صجرة الك�صتناء القذرة! 

انتظ��ري و�ص��ترين، انتظري قلياًل!« وكان يرف�ص��ها برجله م��رات عديدة. وتظل ال�ص��جرة هادئة، هادئة 

�صجار هي من  مه: »هل تدرين يا اأمي، الأ –كما من خ�صب- وفي الم�صاء �صاعة الع�صاء يقول لو�صيان لأ
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م كثيراً. غير اأن ال�ص��يدة فلورييه لم تتلق ر�صالة في  الخ�ص��ب«. يقول ذلك بوجه المدهو�س الذي تحبه الأ

بريد الظهر. فقالت بجفاف:»ل تكن �صمجًا«. �صار لو�صيان يك�صر كل �صيء. ك�صر جميع لعبه ليرى كيف 

زهار بع�ص��اه:  �ص��نعت، وقطع ذراع الكنبة ب�ص��كين اأبيه القديم. وعندما كان يتنزه يقطع النباتات والأ

�صياء لي�صت م�صنوعة �صنعًا ح�صنًا. وغالبًا ما ت�صاأله اأمه وهي  كما في كل مرة ي�صاب بخيبة اأمل. فالأ

�ص��جار: »ما ا�ص��م هذه؟«لكن لو�صيان يهز راأ�صه ويقول: »لي�س هذا �صيئًا، وا�صمها  زهار اأو الأ تدله على الأ

نها تهتز  �ص��هل قطع رجل جرادة، لأ ل �ص��يء«. كل هذا لي�س جديراً باأن ي�ص��ترعي النتباه، اإذ كان من الأ

بين ال�صابع كالدوامة، واإذا �صغطنا على بطنها، خرج منه �صائل اأ�صفر. لكن الجرادات لم تكن لت�صرخ 

مع ذلك. كان لو�صيان يود اأن يوؤذي الحيوانات التي ت�صرخ عند اإيذائها، كالدجاجة مثاًل، لكنه لم يجروؤ 

 عمل، وقال له القائد 
ّ

نه كان رب على القتراب من تلك الحيوانات. وعاد ال�صيد فلورييه في �صهر اآذار لأ

ف�ص��ل اأن يظل في م�ص��نعه على اأن يم�ص��ي وقته في الخنادق كاأي كان. ووجد لو�صيان تغير  اإنَّ من الأ

كثيراً ولم يعد يرى فيه رجله الطيب. وقع لو�ص��يان في نوع من الروب�ص��ة. كان يجيب برخاوة، ويح�صو 

ن  اأ�صبعه في اأنفه اأو ينفخ في يديه ثم ي�صمهما، وكان عليهم اأن يرجوه ليق�صي حاجته. وهو يذهب الآ

تلقائي��ًا اإل��ى المرحا�س، اإنما يترك الباب مفتوحًا ن�ص��ف فتحة وتاأتي لت�ص��جيعه اأمه اأو جرمين. كان 

حيان. قال الطبيب اإنه ينمو ب�ص��رعة  يبق��ى �ص��اعات عديدة »على العر�س« كم��ا كان ينام في بع�س الأ

وو�صف له دواء ي�صاعد على بناء الج�صم.

اأرادت الوالدة اأن تعلم لو�صيان األعابًا جديدة، لكن لو�صيان وجد اأن ما يعرفه من األعاب يكفيه واأن 

لعاب �ص��واء. كان يبدي ا�ص��تياءه اأحيانًا. وهذا اأي�ص��ًا نوع من اأنواع اللعب ولكنه اأكثر ت�صلية.  جميع الأ

فواه متجهمي الوجوه،  اإن الوالدة تتعذب، اأ�ص��بح الجميع حزينين حاقدين، كما اأ�ص��بحوا مكموم��ي الأ

والطق�س حار في الداخل كما لو كان المرء في فرا�صه تحت الغطاء ي�صم رائحة نف�صه. ولم يعد لو�صيان 

ر�س ويبكي  ي�صتطيع تجنب ال�صتياء، وعندما يقول له اأبوه »اأنت تقلد الخنزير« يرتمي لو�صيان على الأ

كثيراً. ل يزال يذهب كثيراً اإلى قاعة ال�ص��تقبال حين ت�ص��تقبل والدته الزائرين، ولكن اهتمام النا�س به 

خالق اأو يق�صوا عليه ق�صة  ت�صاءل منذ ق�صوا له جدائله. اأو اإذا التفتوا اإليه، فكي ي�صرحوا له در�صًا في الأ

لمان، ثم ل يزال ي�ص��عر باأنه طفل على  ر�ص��اده. عندم��ا اأتى ابن خالته ري��ري كان يهتم اأكثر بكره الأ لإ

مور في جميع  الرغم من اأنه اأكبر من لو�ص��يان ب�ص��تة اأ�ص��هر. كانت على وجهه بقع �صفراء، ول يفهم الأ

�ص��خا�س يفيقون ف��ي الليل، فيتكلمون  : مروب�س. بع�س الأ
ّ
وقات. لكن لو�ص��يان اأف�ص��ى اإليه بال�ص��ر الأ
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ويتنقلون وهم نيام. قراأ لو�ص��يان هذا في كتاب »المغامر ال�ص��غير« وفكر باأنه يوجد �ص��خ�س حقيقي 

ا�ص��مه لو�ص��يان يم�صي ويتحدث ويحب اأبويه حبًا �صادقًا في الليل. لكنه بمجيء النهار، كان ين�صى كل 

�ص��يء ويعود اإلى التظاهر باأنه لو�ص��يان. في البدء لم يكن لو�صيان يوؤمن كثيراً بهذه الق�صة، لكنه ذهب 

يام مع ابن خالته اإلى العو�ص��جات، واأظهر ريري ع�ص��وه للو�ص��يان وقال له: »هو كبير، واأنا  في اأحد الأ

لمان في الخنادق«. وجد  قاتل الأ �ص��بي كبير. وعندما ي�ص��بح كبيراً جداً، عندما اأ�ص��ير رجاًل واأذهب لأ

لو�ص��يان ريري م�ص��حكًا جداً واأخذ يقهق��ه بقوة. وقال ريري: »اأرني الذي ل��ك«. واأجريا المقابلة فكان 

ع�ص��و لو�صيان اأ�ص��غر، لكن ريري غ�ّصه: اإذ �صد على ع�صوه ليزيد من طوله. وقال ريري: اأنا اأملك ع�صواً 

اأكبر فقال لو�ص��يان بهدوء: نعم، ولكنني اأنا المروب�س. لم يكن ريري يعرف من هو المروب�س، و�ص��رح 

له لو�ص��يان ذلك. وعندما انتهى، فكر في نف�ص��ه: »اإذن، ف�ص��حيح اأني مروب�س«. واعترته رغبة �ص��ديدة 

ف��ي الب��كاء. وبما اأنهما كان��ا ينامان في فرا�س واحد، اتفقا على اأن يبقى ريري م�ص��تيقظًا طوال الليل 

ويراقب لو�صيان عندما ينه�س، ويحفظ كل ما يتفوه به لو�صيان.

رى اإذا كنت اأتذكر ما فعلته. وفي الم�ص��اء �صمع لو�صيان  وقال لو�ص��يان: »�ص��توقظني بعد هنيهة، لأ

الذي عجز عن النوم ال�صخير الحاد واأيقظ ريري. وقال ريري: »زنجبار«.

ا�صتيقظ يا ريري فعليك اأن تراقبني حين اأ�صتيقظ.

فقال ريري ب�صوت رخو: دعني اأنم.

فهزه لو�ص��يان وقر�ص��ه تحت قمي�ص��ه، فاأخذ ريري يلبط برجليه وظّل م�ص��تيقظًا، مفتوح العينين، 

وعلى �ص��فتيه ابت�ص��امة طريفة. وفكر لو�ص��يان بدراجة كان على اأبيه اأن ي�ص��تريها له، و�ص��مع �ص��فير 

القطار، وفجاأة دخلت الخادمة واأزاحت ال�ص��تار. كانت ال�ص��اعة بلغت الثامنة �ص��باحًا. لم يدر لو�صيان 

ن اهلل يرى كل �ص��يء. كان لو�ص��يان يركع في  قط ما اأقدم عليه طوال الليل. اأما اهلل فكان يعرف، هو. لأ

م��كان العبادة ويجهد نف�ص��ه كي يكون عاقاًل، حتى تهنئه والدت��ه عند انتهاء القدا�س، لكنه كان يمقت 

نه يعرف عن لو�ص��يان اأكثر مما يعرف لو�ص��يان عن نف�ص��ه. يعرف اهلل اأن لو�صيان ل يحب اأمه ول  اهلل لأ

اأباه، ويتظاهر باأنه عاقل، واأنه يالم�س ع�صوه عند الم�صاء في ال�صرير. ولح�صن الحظ، لي�س باإمكان اهلل 

ن في العالم كثيراً من ال�صبيان ال�صغار. فحين ي�صرب لو�صيان على جبينه قائاًل:  اأن يتذكر كل �صيء، لأ

مه. »لكم اأحب  »عّليقة« كان اهلل ين�ص��ى تّواً ما يراه. واألقى لو�ص��يان على عاتقه مهمة اإقناع اهلل بحبه لأ

اأمي العزيزة« لكن في زاوية �صغيرة لم تكن مقتنعة، واهلل بالطبع يرى هذه الزاوية ال�صغيرة. وفي هذه 
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ن�صان اأحيانًا اأن يوؤخذ تمامًا بكل ما يقوله. اإذ يقول: »اأوه! كم  الحال يكون »هو« الرابح. لكن باإمكان الإ

اأحب والدتي«، بلفظ جميل، فيح�س باأنه يرق، ويفكر تفكيراً مبهمًا، باأن اهلل ينظر اإليه ثم ل يعود يفكر، 

ذن: »اأمي. اأمي. اأمي« ول ي�صتمر هذا �صوى لحظة،  اإذ ي�صبح تفكيراً بالحنو. وثمة كلمات تتراق�س في الأ

وكاأن لو�ص��يان يريد اأن يوقف الكر�ص��ي على رجلين اثنتين. وفي هذه اللحظة يقول: »باكوتا« في�ص��نع 

اهلل من جديد: فهو لم ير �ص��وى الخير، وما راآه يعلق في ذاكرته نهائيًا. لكن لو�ص��يان �ص��ئم هذه اللعبة 

نها ت�صتوجب جهوداً، ول ندري في النهاية اإذا كان اهلل ربح اأم خ�صر. لم يعد لو�صيان يهتم باهلل. ولما  لأ

ولى، قال عنه الكاهن اإنه اأعقل واأتقى �ص��بي في التعليم الم�ص��يحي. كان لو�صيان يفهم  تناول للمرة الأ

ب�صرعة وذاكرته قوية، لكن راأ�صه مملوء بال�صباب.

حد، انق�ص��ع ال�ص��باب، وتمزق عندما كان لو�ص��يان يتنزه برفقة والده على طريق باري�س. كان  يوم الأ

ب  بي��ه. كان الأ يرت��دي بذلته ال�ص��غيرة الزرقاء وي�ص��ادف عم��ال اأبيه الذين كان��وا يقدمون التحية له ولأ

يقترب منهم فيقولون: مرحبا، ال�ص��يد فلورييه. ولو�ص��يان يحب العمال كثيراً: هم كبار، لكنهم لي�صوا ك�صائر 

ظافر الق�صيرة  النا�س. في البدء كانوا ينادونه يا �صيد. ثم كانوا يعتمرون القبعات واأيديهم ال�صخمة ذات الأ

ن والد لو�صيان يزجره. لكن  ب بوليغو، لأ لم. م�صوؤولون ووقورون. ل ينبغي اأن ي�صد �صاربي الأ يبدو عليها الأ

ب بوليغو عندما يتحدث اأباه: يخلع خوذته، بينما يبقى كل من لو�صيان واأبيه وقبعتيهما على راأ�صيهما،  الأ

وكان اأبوه يتحدث ب�صوت با�صم غليظ: ح�صنًا اأب بوليغو، انتظر ولدي، متى يحين موعد فر�صته؟

- اآخر ال�صهر اأيها ال�صيد فلورييه، �صكراً يا �صيد فلورييه.

ب بوليغو كان �ص��عيداً ولم يكن لي�ص��مح لنف�ص��ه باأن ي�ص��رب عل��ى موؤخرته لو�ص��يان ملقبًا اإياه  الأ

ب بوليغو، ي�ص��عر باأنه  نه كان دميمًا جداً. لكنه حين يرى الأ بال�ص��فدع، كما يفعل ال�ص��يد بوناردييه، لأ

ب لو�ص��يان على ركبتيه  رّق وتعتري��ه رغب��ة باأن يكون �ص��الحًا. ومرة، اإثر العودة م��ن النزهة، اأخذ الأ

و�ص��رح ل��ه ما هو الرئي�س. اأراد لو�ص��يان اأن يعرف كيف كان اأبوه يتح��دث اإلى العمال عندما يكون في 

الم�صنع، وبّين له الوالد الطريقة، بعدما تبدل �صوته تمامًا. ف�صاأله لو�صيان: »هل �صاأ�صبح رئي�صًا؟«. 

- طبعًا، يا رجلي الطيب، فلهذا �صنعتك.

وامر؟ - ولمن �صاأعطي الأ

- عندما اأموت، �صت�صبح رب العمل في الم�صنع و�صتاأمر العمال.

- لكنهم �صيموتون هم اأي�صًا.
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- �صتاأمر اأبناءهم، وينبغي اأن تعرف كيف يطيعونك ويحبونك.

- وما ينبغي اأن اأعمل ليحبوني يا اأبي؟

وفكر الوالد قلياًل ثم قال: اأوًل، عليك اأن تتعرف اإليهم كل با�صمه.

تاأثر لو�ص��يان كثيراً، ولما اأتى ابن المعلم موريل اإلى البيت ليعلن اأن اأباه فقد اأ�ص��بعين، تحدث اإليه 

م اإنها فخورة باأن 
لو�ص��يان بهدوء ورفق، ناظراً اإليه في وجهه وهو يناديه با�ص��مه، موريل. وقالت الأ

ب يقراأ الجريدة  يكون لها ولد �ص��غير طيب وح�ص��ا�س اإلى هذا الحد. وبعد ذلك، كانت الهدنة، و�ص��ار الأ

�ص��الحات، واأخذ  لمانية والإ ب�ص��وت عال كل م�ص��اء. والجميع يتحدثون عن الرو�س، وعن الحكومة الأ

ن فيبدو اأن الجميع لي�س لهم عمل، كما  لو�ص��يان اأكثر �ص��نواته �صجراً، كان بف�ص��ل زمن الحرب. اأما الآ

انطفاأ البريق الذي كان يرى في عيني ال�ص��يدة كوفان. وفي ت�ص��رين اأول )1919م(، و�ص��عته ال�ص��يدة 

فلورييه في مدر�صة القدي�س يو�صف كتلميذ في الق�صم الخارجي.

ب وا�ص��عًا يديه خلف  ب جروميه. ووقف لو�ص��يان قرب مقعد الأ كان الطق���س ح��اراً في مكت��ب الأ

ظهره، مت�صجراً »األ تريد اأمي اأن تذهب؟«. لكن ال�صيدة فلورييه لم تكن تفكر بالذهاب. بل جل�صت على 

ب. كانت تتكلم ب�صرعة فائقة وب�صوت ذي جر�س  طرف الكنبة الخ�ص��راء ماّدة �صدرها الوا�ص��ع نحو الأ

ب فكان يتكلم على مهل،  مو�ص��يقي، مثلما كانت عليه عندما غ�ص��بت واأرادت األ تظهر غ�ص��بها. اأما الأ

�ص��خا�س، كاأنه يمت�س الكلمات كال�ص��كر قبل اأن يدعها  وبدت الكمات في فمه اأطول مما لدى �ص��ائر الأ

تمر. كان ي�ص��رح للوالدة اأن لو�ص��يان �صبي �صغير مهذب ن�صيط لكنه عديم المبالة ب�صكل فظيع، فتقول 

نها ظنت تغيير البيئة �صيكون له اأثره الح�صن. و�صاألت اإذا كان  ال�صيدة فلورييه اإنها اأ�صيبت بخيبة اأمل لأ

لعاب يبدو اأنها ل تهمه.  �ص��ف يا �ص��يدتي. فحتى الأ ب: لالأ قل. فاأجاب الأ يلعب في اأثناء الفر�س على الأ

حيان اإلى حد العنف لكنه يتعب ب�صرعة اأظن تنق�صه المثابرة. طائ�س في بع�س الأ

وفكر لو�صيان: يتحدثان عني.

هما كبيران، ي�ص��نعان مو�ص��وع حديثهم��ا، تمامًا وكاأنهما يتحدثان عن الح��رب اأو عن الحكومة 

لماني��ة اأو ال�ص��يد بوانكاري��ه. كانت تب��دو عليهما مظاهر الر�ص��انة وهما يفك��ران بحالته. لكن هذا  الأ

ب اللزج��ة الذائبة،  ت اأذناه بكلمات اأم��ه ذات الجر���س، وبكلمات الأ التفكي��ر ل��م يكن لي��روق له. امت��الأ

واعترته رغبة في البكاء. ولح�ص��ن الحظ، دق الجر�س، فاأعيدت اإليه حريته. ولكن في در�س الجغرافيا، 

ب جاكين اأن ي�صمح له بالذهاب اإلى المرحا�س. ظل منفعاًل وطلب اإلى الأ
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في البدء، هداأت من روعه برودة المرحا�س والرائحة العطرة ف�ص��اًل عن العزلة. ورفع راأ�ص��ه واأخذ 

زرق: »باراتو بّقة«. فابت�صم لو�صيان: كان هذا �صحيحيًا، فباراتو بقة،  يقراأ ما كتب على الباب بالقلم الأ

ن اأباه �صديد الق�صر اأقرب اإلى القزم. وت�صاءل لو�صيان  اإذ هو �صغير الحجم، ولعله �صيكبر قلياًل، لكن ل، لأ

اإذا كان باراتو قراأ هذه الكتابة. وظن باأنه لم يقراأها. واإل لكانوا اأزالوها. اإذ اإن باراتو ل بد اأن ي�صع يده 

في فمه ويفرك الحروف حتى تختفي. و�ص��ر لو�ص��يان بع�س ال�صيء عندما ت�صور اأن باراتو �صيذهب في 

الرابعة اإلى الزاوية ال�ص��غيرة و�ص��ينزل �صرواله المخملي ال�ص��غير ويقراأ: »باراتو بقة« لعله لم يفكر قط 

باأنه �صديد الق�صر. ووعد لو�صيان نف�صه ب�اأن يدعوه بالبقة ابتداء من �صباح الغد عند الفر�صة. ثم نه�س 

زرق اأي�صًا: »لو�صيان فلورييه هليونة كبيرة«. فمحا الخط  وقراأ على جدار اليمين خطًا مكتوبًا بالقلم الأ

بعناية وعاد اإلى ال�صف وفكر في نف�صه وهو ينظر اإلى رفاقه: حقًا اإنهم اأق�صر مني.

اأح���س باأنه غير مرت��اح. »هليونة كبيرة«. جل�س اإلى طاولته ال�ص��غيرة. كانت جرمين في المطبخ، 

ن رفاقه  م��الء لأ ووالدت��ه ل��م تع��د بعد. وكتب »هليونة كبيرة« على ورقة بي�ص��اء كي ي�ص��حح خطاأ الإ

اأخطوؤوا في كتابة الكلمة. لكن الكلمات لم تبد جديدة اأمامه ولم تحدث فيه اأي اأثر.

ونادى: جرمين، يا جرمين!

- ماذا بعد؟

- جرمين، اأريد اأن تكتبي على هذه الورقة »لو�صيان فلورييه هو هليونة كبيرة«.

واأحاط عنقها بذراعيه:

- جرمين، يا جرمين ال�صغير كوني لطيفة.

- اأنت مجنون يا �صيد لو�صيان!

اأخ��ذت جرمين ت�ص��حك وم�ص��حت يديها بمريوله��ا. وبينما كانت تكت��ب، لم يكن ينظ��ر اإليها. اأخذ 

الورقة اإلى غرفته ونظر اإليها طوياًل. كان خط جرمين دقيقًا، وخيل اإلى لو�صيان اأنه ي�صمع �صوتًا جافًا 

يرن في اأذنه: »اأيتها الهليونة الكبيرة«. وفكر في نف�ص��ه: »اأنا كبير«. �ص��حقه الخجل: كبير مثلما باراتو 

خرون ي�صحكون من خلف ظهره. وبدا كاأنه رمي بم�صيره رميًا. �صغير. وكان الآ

ي��ة رفاق��ه من ف��وق تبدو له طبيعية. ولكن في الوقت الحا�ص��ر، يبدو اأنه حك��م عليه بالبقاء  روؤ

مكان ت�ص��غيره اإذا �صاء. وقال ال�صيد فلورييه:  كبيراً طوال حياته. في الم�ص��اء �ص��األ اأباه اإذا كان بالإ
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جميع اأفراد عائلة فلورييه كانوا طواًل اأقوياء، و�صيكبر لو�صيان اأي�صًا. فيئ�س لو�صيان. ولما لم�صته 

اأم��ه نه���س وذهب ليرى نف�ص��ه في الم��راآة. »اأنا طويل«. ولكنه مهم��ا تطلع، لن يرى �ص��يئًا. لم يكن 

يبدو عليه اأنه طويل اأو ق�ص��ير. �ص��مر قمي�صه قلياًل ونظر اإلى �صاقيه. عندما ت�صور اأن كو�صتيل يقول 

لهب��رار: انظر، انظر �ص��اقي الهليونة الطويلتين. وكان هذا ي�ص��حكه. الطق�س بارد. ارتجف لو�ص��يان 

ته، ثم رك�س اإلى �صريره وانزلق 
ّ
وقال اأحدهم: »اق�صعر بدن الهيلونة«. و�صمر قمي�صه اأي�صًا وراأى �صر

فيه. وعندما و�صع يده تحت قمي�صه، فكر باأن كو�صتيل يراه ويقول: انظروا قلياًل ما تفعله »الهليونة 

الكبيرة!« وارتع�س ودار في �صريره وهو يلهث. »الهليونة الكبيرة! الهليونة الكبيرة!« حتى وجد تحت 

اأ�صابعه حّكة.

ب ال�ص��ماح له بالجلو�س في اآخر ال�ص��ف. كان ذلك ب�ص��بب   اأن يطلب اإلى الأ
ّ
يام التالية، اأحب في الأ

بوا�صيه وونكلمان وكو�صتيل الذين كانوا وراءه وينظرون اإلى رقبته. كان لو�صيان يح�س برقبته، ولكن 

ب، ويجيد  ال الأ جابة عن �ص��وؤ م��ن دون اأن يراه��ا وغالبًا ما كان ين�ص��اها. لكنه عندما كان يح�ص��ن الإ

خ��رون وراءه ينظرون اإلى رقبته وباإمكانهم اأن ي�ص��خروا منه قائلين:  اإلق��اء مقط��ع دون دياغ، كان الآ

»ي��ا له��ا من نحيلة، ففي عنقه حبالن«. ويجهد لو�ص��يان نف�ص��ه كي ي�ص��خم �ص��وته ويعّب��ر عن اإهانة 

دون دياغ. كان ي�ص��تطيع اأن يفعل ب�ص��وته ما ي�ص��اء. لكن رقبته ل تزال في مكانها، هادئة غير معّبرة 

خير كان مخ�ص�صًا  ن المقعد الأ وكاأنها �صخ�س يرتاح، فيراها بوا�صيه. ولم يجروؤ على تغيير مكانه، لأ

للك�صالى. ورقبته وكتفيه تتاآكالنه طوال الوقت وكان مرغمًا على حكهما بال انقطاع. اخترع لو�صيان 

�ص��خا�س الكبار. كان يت�ص��ور اأن اأح��داً يتطلع اإليه  لعب��ة جديدة: اأن يغت�ص��ل عند ال�ص��باح بمفرده كالأ

ب بولفيو، وطوراً اآخر جرمي��ن، وعندها دار في جميع  م��ن ثق��ب الباب. تارة يكون كو�ص��تيل، وطوراً الأ

الجهات حتى يراه الجميع من وجوهه كّلها، وكان يدير قفاه اأحيانًا نحو الباب ويقف على اأربع حتى 

يام، وكان في المرحا�س، �صمع بع�س القرقعة: جرمين تريد اأن تم�صح  يقع في�صحك النا�س. في اأحد الأ

طاولة الممر. توقف قبله عن الحركة، وفتح الباب بتوؤدة وخرج، ول يزال �صرواله عند قدميه، وقمي�صه 

م�ص��مرة عند خا�ص��رتيه. كان مرغمًا على القيام بقفزات �صغيرة كي يتقدم من دون اأن ي�صيع توازنه. 

ونظرت جرمين اإليه وت�ص��اءلت في نف�ص��ها هل هو في حلبة ال�صباق. رفع بنطلونه بغ�صب وراح يرتمي 

فوق �ص��ريره. كانت ال�ص��يدة فلورييه متاأثرة، وغالبًا ما كانت تقول لزوجه��ا: »هو الذي كان رائعًا في 

�صف«. وينظر ال�صيد فلورييه نظرة �صائعة نحو لو�صيان ويقول: »اإنه  ن؛ لالأ طفولته، انظر كيف اأ�صبح الآ
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عامل ال�صن!« لم يكن لو�صيان يدري ما يجب اأن يفعله بج�صمه، وتهياأ له اأن هذا الج�صم يفر�س وجوده 

من جميع النواحي من دون اأن ي�صت�ص��يره، وت�ص��ور لو�صيان اأنه غير منظور، ثم اتخذ لنف�صه عادة النظر 

خرين حين ل ي�صعرون به. راأى اأمه ت�صتحم.  بواب ليعرف كيف يكون وجود الآ خرين من ثقوب الأ اإلى الآ

نها  كانت جل�ص��ة على مقعد الحمام، يبدو عليها النعا�س، ول �ص��ك اأنها ن�صيت ج�صمها، وحتى وجهها لأ

�ص��فنجة ت��روح وتجيء تلقائيًا على هذا اللح��م المهجور. وتقوم بحركات  ل تظ��ن باأن اأحداً يراها. والإ

م �ص��يئًا بال�ص��ابون ثم  خاملة، مما يبعث على الظن باأنها �ص��تتوقف في منت�ص��ف الطريق. وفركت الأ

اختف��ت يدها بين �ص��اقيها. كان وجهه��ا، مرتاحًا، حزينًا بع�س الحزن، ل �ص��ك اأنها تفكر في اأمر اآخر، 

بتربية لو�ص��يان اأو بال�ص��يد بوانكاريه. لكنها لي�ص��ت، في هذا الوقت �ص��وى هذا الج�ص��م الوردي ال�صخم 

الجال���س عل��ى مقعد الحمام، ثم راح لو�ص��يان ينظر من خالل ثقب اآخر. فراأى جرمين بقمي�س اأخ�ص��ر 

طويل، ت�ص��رح �صعرها اأمام مراآة �صغيرة م�صتديرة وتبت�صم ل�صورتها برخاوة. واعترت لو�صيان �صحكة 

مجنونة وما لبث اأن ابتعد ب�صرعة. بعد ذلك اأخذ يبت�صم ويك�صر اأي�صًا في قاعة ال�صتقبال، وما هي حتى 

اعتراه خوف �صديد.

وما لبث لو�ص��يان اأن ا�صت�ص��لم للنوم؛ ولكن، لم يقع عليه نظر اأحد، �ص��وى ال�صيدة كوفان. كتلة من 

ب.  الهواء كبيرة كانت في حلقه فال ي�صتطيع اأن يبتلعها اأو اأن يب�صقها. تلك كانت طريقته في التثاوؤ

وعندما يكون وحده تكبر الكتلة كثيراً حتى ت�ص��ل اإلى اأ�ص��فل حلقه. فيفتح فمه على اأ�صّده، وتتدحرج 

الدموع من عينيه: لحظات عذبة. لم يكن يت�صلى قدر تلك الت�صلية حينما يكون في غرف الغ�صيل، لكنه 

كان يجب اأن يعط�س، وهذا ما يوقظه، فيتطلع حوله بنظرة تائهة. وتعرف على النوم بجميع اأنواعه. 

في ال�ص��تاء كان يجل�س اأمام الموقد ويمد راأ�ص��ه نحو النار. حين تكون النار �صديدة الحمرار، تحترق 

حد كان على العك�س ينام من القدمين:  ب�ص��رعة. وهذا ما كان ي�ص��ميه »النوم من الراأ�س«. �ص��باح الأ

يدخل الحمام، وينحني قلياًل في�صعد النعا�س على طول �صاقيه وخا�صرتيه. ومن فوق ج�صمه النائم 

ف��كار. وفي ال�ص��ف كان النعا�س اأبي�س، تتخلل��ه البروق: »ماذا  �ص��قر زاخراً بالأ كان يظه��ر راأ�ص��ه الأ

ول في  ول: لو�ص��يان فلورييه. الثاني: وينكلمان. اأم��ا بليرو فكان الأ تري��د اأن يفع��ل تجاه ثالثة؟« الأ

مادة الجبر. لم يكن لديه �ص��وى خ�ص��ية واحدة اأما الثانية فلم تنزل. كان ياأخذ قر�ص��ين على النظر، 

وع�ص��رة على اللم�س. ونقده لو�ص��يان القرو�س الع�ص��رة، وتردد، ومّد يده من دون اأن يالم�س، لكنه ندم 

عل��ى عمل��ه هذا اإل��ى حّد اأنه ظل م�ص��تيقظًا بعد موعده ب�ص��اعة. لم يك��ن ماهراً في عل��م الجيولوجيا 
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حد كان يذه��ب للنزهة على الدراجة،  ول ووينكلم��ان ثاني فلورييه. يوم الأ كم��ا ف��ي التاريخ. اإنه الأ

برفقة كو�صتيل ووينكلمان. الدراجة تجوب الحقول فوق الغبار الناعم في طق�س �صديد الحرارة. كانت 

�ص��اقا لو�ص��يان مفعمتين بالحيوية. مملوءتين بالع�ص��الت. لكن رائحة الطرقات كانت ت�ص��عد على 

ر عيناه، ويغم�صهما �صبه اإغما�صة. حاز ثالث مرات درجة ال�صرف. 
ّ
راأ�صه فينحني فوق مقوده، وتحم

وقدم��وا له »فابيول اأو كني�ص��ة الديامي�س«، و»عبقرية الم�ص��يحية« وحي��اة »الكاردينال لفيجري«. 

وكو�صتيل علمهم جميعًا بعد العطلة على »الذي بروغوند�س موريّيونيبو�س«، وعلى ن�صيد المدفع في 

متز. وقرر لو�ص��يان اأن يبحث في قامو�س اأبيه الطبي عن الف�ص��ل المتعلق »بالرحم«. وبعدها �ص��رح 

قنية من دون  لهم كيف تكون الن�ص��اء. حتى اأنه ر�ص��م لهم �صورة على اللوح، و�ص��رح كو�صتيل عن الأ

اأن ينفجر بال�ص��حك. وفكر لو�ص��يان اأن ل طالب في ال�صف الثاني اأو حتى في �صف البكالورية يتقن 

معرفة اأع�صاء المراأة كما يتقنها هو.

ولم��ا اأقام��ت عائل��ة فلورييه في باري���س، كان ذلك بمنزلة بري��ق من المانييزيوم. لم يعد بو�ص��ع 

لو�ص��يان اأن ينام ب�ص��بب �صالت ال�صينما وال�صيارات وال�ص��وارع. وتعلم كيف يميز بين �صيارة الفوازين 

�صبانو �صويزا والرولز. منذ اأكثر من �صنة �صار يرتدي ال�صروال الطويل. اأر�صله اأبوه اإلى  والبكار، وبين الإ

اإنكلت��را مكاف��اأة له على فوزه بالبكالورية. وراأى لو�ص��يان مروجًا تزخر بالمياه، ومنحدرات بي�ص��اء، 

وتعلم المالكمة عند جون لتيمر، ولكنه في اإحدى الليالي ا�ص��تيقظ من نومه: عاودته الروب�ص��ة فعاد 

مروب�صًا اإلى باري�س: كان �صف الريا�صيات في اللي�صيه كوندور�صيه بعد �صبعة وثالثين طالبًا، بع�صهم 

يحتقر لو�ص��يان، وظلوا يحتقرونه حتى اأول ت�ص��رين الثاني، وهو عيد جميع القدي�صين. وذهب لو�صيان 

للنزهة مع �ص��ديقه غاري، واأبدى له معلوماته في الت�ص��ريح مما اأبهره. ولم ين�ص��م لو�ص��يان اإلى تلك 

ن اأهله منعوه من الخروج �صباحًا.  الجماعة من الطالب لأ

يوم الخمي�س جاءت الخالة برت، لتتناول طعام الغداء مع ريري. في �صارع رنواه. اأ�صبحت �صخمة 

الجث��ة حزين��ة، اأم�ص��ت وقتها في التح�ص��ر. ولكن بما اأن ج�ص��مها ظ��ل طريًا ناعمًا، تمنى لو�ص��يان اأن 

يراها عارية. كان يفكر فيها م�ص��اء في �ص��ريره. �صيعثر عليها في يوم من اأيام ال�صتاء، عارية في غابة 

بولونيا، ت�ص��ع يديها فوق �ص��درها بعدما اق�صعر ج�ص��دها. وت�ص��ور اأن اأحد المارة، وهو ق�صير النظر، 

لم�صها بع�صاه قائاًل: »ما هذا؟«.
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ناقة، يدر�س �صف  لم يكن لو�ص��يان يتفق كثيراً مع ابن خالته. اأ�ص��بح ريري �ص��ابًا جمياًل �صديد الأ

الفل�ص��فة في لكانال ول يفقه �ص��يئًا عن الريا�ص��يات. ولم يكن لو�ص��يان لي�ص��تطيع اأن يمنع نف�صه عن 

التفكير بريري. قبل �صبع �صنوات فح�صب كان يبّول في �صرواله، فيم�صي بعدها منفرج ال�صاقين كالبطة، 

وينظر اإلى اأمه قائاًل: كال يا اأمي، لن اأفعل هذا، واأعدك بذلك.

كان ي�ص��عر ببع�س ال�ص��مئزاز عندما يالم�س ريري. لكنه، على الرغم من ذلك، كان لطيفًا جداً معه 

ن ريري لم يكن ذكيًا. غير اأنه  وهو ي�ص��رح له درو�س الريا�ص��يات. وكان عليه اأن يبذل مجهوداً قويًا لأ

لم يثر قط، بل حافظ على �صوته الهادئ. ووجدت ال�صيدة فلورييه اأن لو�صيان كان على جانب كبير من 

الدماثة، لكن الخالة برت لم تجد له اأي ح�صنة، ولما لو�صيان يقترح على ريري اأن يعطيه الدر�س، تحمر 

ال�ص��يدة برت وتهتز فوق كر�ص��يها وتقول: كال، اأنت لطيف جداً يا لو�صيان ال�صغير، لكن ريري كبير جداً. 

خرين. وذات م�صاء قالت ال�صيدة فلورييه  باإمكانه اأن يتعلم لو اأراد، فال ينبغي اأن تعوده العتماد على الآ

فجاأة للو�صيان: »اأو تظن اأن ريري �صاكر لك �صنيعك معه؟ كال. عد عن خطئك يا ولدي العزيز«.

تكلمت ب�صوتها ذي الجر�س وب�صيماء ح�صنة. وفهم لو�صيان اأنها ت�صت�صيط غيظًا. واأح�س بانزعاجه 

جابة. وفي الغد وبعده، حدثت له م�صاغل كثيرة فخرجت هذه الق�صة من ذهنه. ولم يجد �صيئًا لالإ

حد، األقى ري�صته فجاأة وقال: »�صحيح اأنني ل اأميز«. �صباح الأ

�صخا�س المعلقة على  كانت ال�ص��اعة الحادية ع�صرة. ولو�صيان جال�س اإلى مكتبه ينظر اإلى �صور الأ

الجدار. واأح�س خّده بحرارة ني�صان الجافة الغبراء.

- اأ�صحيح اأنني ل اأميز؟

ولى مع ريري واأن يحكم على موقفه بال  جابة ع�صيرة. وحاول لو�صيان اأن يتذكر محادثته الأ كانت الإ

تحيز. كان انحنى فوق ريري و�صاأله با�صمًا: اأنت تفعل ذلك؟ اإن كنت ل تفعل يا عزيزي فاعترف بذلك؟

وبعده��ا بقلي��ل ارتكب خطاأ في الحّل ف��ردد تعبيراً عن اأبيه. ولكن هل كنت اأه��ذر عندما قلت هذا؟ 

ول�ص��دة ما بحث، تو�ص��ل اإلى معرفة �ص��يء غام�س في ذهنه ي�ص��به قطعة الغمام: اإنها فكرته في ذلك 

اليوم؛ قال: اأنت تفعل هذا؟ ح�ص��ل هذا في راأ�ص��ه، لكنه لم يكن يو�ص��ف. وبذل لو�صيان جهوداً »يائ�صة« 

لينظر اإلى هذه الغمامة، واأح�س فجاأة باأنه وقع فيها، ابتداء من الراأ�س. تحول هو نف�صه اإلى غبار، ولم 

يعد �ص��وى حرارة بي�ص��اء رطبة، تفوح منها رائحة الغ�ص��يل. اأراد اأن يتجنب هذا الغبار بتراجعه قلياًل، 
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لكن الغبار كان ياأتي معه، وفكر في نف�ص��ه: »اأنا لو�ص��يان فلورييه، اأجل�س في غرفتي، اأحل م�ص��األة في 

الطبيعي��ات، والي��وم ي��وم اأحد«. لكن اأف��كاره تحولت اإلى �ص��باب، بيا�س على بيا���س. وارتع�س قلياًل 

وجعل يحلل �صخ�صيات اللوحات الموجودة على الجدار، راعيان وراعبتان و»الحب« ثم قال في نف�صه 

فجاأة: »اأنا، اإنني...«.

وحدثت �صجة خفيفة: فا�صتيقظ من روب�صته الطويلة.

لم يكن هذا �صيقًا اإذ قفز اأحد الرعيان اإلى الوراء، وبدا للو�صيان اأنه ينظر اإليه من خلف نظارة. حل 

مكان الده�صة التي ا�صتبدت به، نوع من الحيرة اليقظة وت�صاءل:  »من اأنا؟«.

»من اأنا؟« اأنا اأنظر اإلى المكتب، اإلى الدفتر. ا�ص��مي لو�ص��يان فلورييه ولي�س هذا �ص��وى ا�ص��م. اإنني 

اأهذر، اأو ل اأهذر. ل�صت اأدري. فلي�س لهذا اأي معنى.

»اأنا تلميذ ن�ص��يط: ولكن التلميذ الن�ص��يط يحب العمل واأنا ل اأحب العمل. كمال اأنني ل اأكره العمل، 

غير اأنه ل يهمني. ل �ص��يء يهمني. لن اأ�ص��بح قط قائداً«. وفكر بنف�ص��ه قلقًا: »ولكن ماذا �صاأ�صبح يومًا 

ن ال�ص��م�س بهرته. »من اأكون اأنا؟« اإنها غمامة  ما« ومرت هنيهة0 وحك خده وغمزه بعينه الي�ص��رى لأ

نا« ونظر اإلى البعيد. فرنت الكلمة في راأ�صه، واأح�س ب�صيء ي�صبه الهرم يغرق في ال�صباب.  غام�صة. »الأ

وارتع�س لو�صيان وارتجفت يداه وفكر في نف�صه.

- تو�صلت. اأجل تو�صلت. واأنا متاأكد: »اأنا ل�صت موجوداً«.

�ص��هر التالية، حاول لو�ص��يان اأن ينام ولكنه لم ي�ص��تطع. كان ينام �ص��اعات في اليوم اأما  طوال الأ

الباق��ي فف��ي الحي��رة التي تزداد يومًا بع��د يوم! كان اأبواه يقولن اإّنه على اأح�ص��ن ح��ال. وعندما فكر 

باأنه لن يكون له زّي القائد، اأح�س باأنه رومنطيقي. واعترته رغبة في الم�صير �صاعات في �صوء القمر. 

حيان كان يتمدد فوق �ص��ريره ويقي�س حرارته:  لكن اأبويه ل ي�ص��محان له بالخروج م�ص��اء. في اأغلب الأ

في�ص��جل الميزان 37.5 اأو 37.6، ويفكر لو�ص��يان بلذة مريرة كيف اأن اأبويه يجدانه ب�صحة جيدة. »اأنا 

مور و�صاأنها. ل�صت موجوداً!« واأغم�س عينيه وترك الأ

 اأن اأ�ص��د اأذني ول اأفكر ب�ص��يء، اأري��د اأن اأنعدم. لكن 
ّ
الوج��ود وهم؛ اأعرف اأنني ل�ص��ت موجوداً، فعلي

خ��رون وهو نوع من التفوق: غ��اري، مثاًل، لي�س  قل �ص��راً ل يدركه الآ الوه��م قا���س. لعله يعرف على الأ

موج��وداً ومثل��ه مثل لو�ص��يان. ولكن م��ا اإن يرى بي��ن المعجبين حتى يق��ال اإنه يوؤمن اإيمانًا را�ص��خًا 
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بوجوده، وال�ص��يد فلورييه هو اأي�ص��ًا غير موجود –وكذلك ريري واأي اإن�ص��ان اآخر- والعالم مهزلة بال 

خالق والعلم«. فكر باأن يكتب »مو�صوعًا  ممثلين. ولو�صيان الذي حاز على عالمة 15 في مو�صوع »الأ

فاعي عند �ص��ياح الديك.  خر، كالأ ع��ن العدم« وت�ص��ور اأن النا�س عند قراءته �ص��يختفون الواحد تلو الآ

وقبل اأن يبداأ بكتابة مو�ص��وعه، اأراد اأن ياأخذ راأي بادوان اأ�ص��تاذ الفل�ص��فة. قال له عند ختام الدر�س: 

اأرجوك يا اأ�صتاذ، هل باإمكاننا اأْن ندافع عن فكرة عدم وجودنا؟

نك ت�ص��ك بوجودك«. ولم يقتنع لو�ص��ان لكنه عدل  فاأج��اب ب��ادوان بالنفي وق��ال: »اأنت موجود لأ

عن كتابة مو�ص��وعه. في تموز، نجح بغير �ص��جة في امتحان البكالوريا. فرع الريا�صيات، وذهب اإلى 

فيرول برفقة اأبويه. ولم تتبدد الحيرة فيه، كان ذلك كالرغبة في العط�س.

ب بوليغو، وتغير اأ�صلوب العمال، عمال ال�صيد فلورييه. �صاروا يقب�صون مرتبات �صخمة،  ومات الأ

و�صارت زوجاتهن ي�صترين جوارب الحرير. و�صردت ال�صيدة بوفارديه وقائع رهيبة على م�صمع ال�صيدة 

فلورييه: »اأخبرتني الخادمة باأنها راأت عند بائع ال�ص��واء اأم�س، اأوزيوم ال�ص��غيرة، وهي ابنة اأحد عمال 

زوج��ك، تل��ك التي اأوليناها عنايتن��ا بعد وفاة اأمها. تزوج��ت عاماًل فنيًا من بوبرت��وي. طلبت فروجًا 

�صعره ع�صرون فرنكًا، بوجه ملوؤه التعجرف! لم تعد تعّد اأي �صيء لذيذ الطعم تحت اأ�صنانها؛ اإنهن يردن 

اأن يكون لهن ما لنا«.

عندما �ص��ار يذهب لو�ص��يان برفقة اأبيه للتنزه، لم يعد العمال يكنون لهما الحترام الذي كان في 

ال�صابق، فهم ل يكادون يالم�صون قبعاتهم لتحية القائد. ذات يوم، التقى لو�صيان بابن بوليغو فتظاهر 

باأنه لم يره. وتاأثر لو�ص��يان من ذلك؛ كانت فر�ص��ة ليثبت اأنه قائد. فحدج جول بوليغو بنظرة كا�ص��رة 

وتقدم منه وا�صعًا يديه وراء ظهره. لكن بوليغو لم ي�صعر باأي خوف: نظر اإلى لو�صيان بعينين فارغتين 

مل، وبات يفكر  وراح ي�صفر. وقال لو�صيان في نف�صه: »لم يعرفني«. لكنه �صعر في قرارة نف�صه بخيبة الأ

اأكثر من اأي وقت م�صى باأن العالم لي�س موجوداً.

كان م�صد�س ال�صيدة فلورييه ال�صغير مو�صوعًا في درج الخزانة، وكان زوجها قدمه لها في اأيلول 

)1914م( قب��ل اأن يذه��ب اإل��ى الجبهة. فاأخذه لو�ص��يان وقلب��ه بين يديه: جوهرة �ص��غيرة، ذات فوهة 

قناع النا�س باأنهم لي�ص��وا  مكان العتماد على مو�ص��وع فل�ص��في لإ مذهبة، وقب�ص��ة مطعمة، لي�س بالإ

موجودين. يبدد الظواهر ويبين العدم في العالم. كالنفجار، والج�ص��د الدامي فوق ال�ص��جادة والكلمات 

نني ل�صت موجوداً: »واأنتم يا اأخوتي كذلك، اإنكم عدم!«. المكتوبة على الورق: �صاأقتل نف�صي لأ
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ويطالع النا�س جريدة ال�ص��باح ويرون: »مراهق تجراأ« ويح�س كل واحد منهم بال�صطراب في�صاأل 

نف�صه: »واأنا؟ هل اأنا موجود؟«.

ع��رف ف��ي التاريخ، ول �ص��يما عند �ص��دور »ورث��ر«، اأحداثًا م�ص��ابهة من عملي��ات النتحار. وفكر 

ح�صا�س كي ي�صبح قائداً ولي�س  لو�ص��يان باأن كلمة »�ص��هيد« تعني باليونانية »ال�صاهد«، كان �ص��ديد الإ

خير.  �ص��اهداً. وبعده��ا كان يك��رر الدخول اإلى مخ��دع اأمه، وينظر اإلى الم�ص��د�س، ويدخل ف��ي النزاع الأ

وكان يحدث له اأحيانًا اأن يع�س الفوهة المذهبة وي�ص��د اأ�ص��ابعه بقوة على القب�ص��ة. ثم يعزيه �ص��عور 

بالفرح اإذ يفكر باأن جميع القادة الكبار حاولوا النتحار. كنابليون مثاًل. ولم يخف لو�صيان على نف�صه 

ما كان ي�ص��عر به من ياأ�س. وقراأ باهتمام مذكرات القدي�ص��ة هيالنة. كان عليه مع ذلك اأن يتخذ قراراً. 

زمة  خيرة �ص��عبة ج��داً: كانت الأ وح��دد لو�ص��يان يوم 30 اأيلول كحد اأخير لتردده. واأ�ص��بحت اأيامه الأ

تدفع بلو�صيان اإلى التوتر ال�صديد، اإلى حد اأنه بات يخ�صى اأن يتحطم ذات يوم كالزجاج. ولم يعد يتجراأ 

على مالم�صة الم�صد�س. بات يكتفي بفتح الدرج، يرفع قلياًل غاللت اأمه ويتمتع بمراأى الوح�س ال�صغير 

الب��ارد ال��ذي يرقد في ثوب الحرير الوردي. وحين قرر اأن يعي�س، اأح�س بفراغ �ص��ديد، وباأنه عاطل عن 

العمل. ولح�صن الحظ اأن هموم المدر�صة عاودته، اإذ اأر�صله اأبواه اإلى اللي�صه �صان- لوي�س ليتابع الدرو�س 

حمر الجميل الذي يحمل ال�صاردة وراح يغني:  عدادية لدخول المدر�صة المركزية. وارتدى مئزره الأ الإ

لت »اإنه المخروط الذي يحرك الآ

اإنه المخروط الذي يحرك القاطرات...«.

اإن مق��درة »المخ��روط« الجدي��دة كان��ت تبعث الفخار في نف�س لو�ص��يان. ثم اإن �ص��ّفه ل ي�ص��به �ص��ف 

خري��ن، اإذ كان��ت له تقاليده واحتفالته الخا�ص��ة. كان نوعًا من القوة. يقوم الط��الب قبل انتهاء در�س  الآ

اللغة الفرن�ص��ية وي�ص��يح اأحدهم: »ما هو ال�ص��يرار؟« فيجيب الجميع: »اإنه الفرج!« فيردد ال�صوت من جديد: 

�ص��تاذ باتون الذي –كان كفيف الب�صر  غرو؟« فيجيبون بقوة اأكثر: »اإنه الفرج«. عندما يقوم الأ »وما هو الآ

وي�ص��ع نظارتين �صوداوين- ويقول باإعياء: اأرجوكم اأيها ال�صادة. ومرت لحظات من ال�صمت المطبق، كان 

التالمذة خاللها ينظرون بع�صهم اإلى بع�س بنظرات تنم عن الذكاء، ثم ي�صيح اأحدهم: »ما هو المخروط!« 

فيزاأرون معًا: »�ص��خ�س �ص��خم!« في هذه اللحظة ي�ص��عر لو�ص��يان باأنه احترق. في الم�صاء، كان يق�س على 

اأبويه بدقة ما جرى له في النهار وعندما يقول: »وال�ص��ف باأكمله اأخذ يهذر...« اأو »ال�ص��ف باأكمله قرر اأن 

ولى مع ذلك،  �ص��هر الأ يعزل ميرينه«. كانت الكلمات عند مرورها ت�ص��خن فمه كجرعة من الكحول. كانت الأ



�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 300

قا�ص��ية جداً. كان لو�ص��يان يتخلف عن تقديم م�ص��ابقات الريا�ص��يات والفيزياء، ورفاقه لم يكونوا ح�صني 

الع�ص��رة، كل على حدة: كانوا في غالبيتهم يقب�ص��ون المنح الدرا�صية كما لهم عادات �صيئة. ويقول لو�صيان 

بيه: »ما من اأحد منهم يمكن اأن يكون لي �ص��ديقًا. ويقول ال�ص��يد فلورييه: اأ�ص��حاب المنح الدرا�ص��ية هم  لأ

عادة من المثقفين لكنهم ل ي�صبحون في الم�صتقبل قادة من ذوي الكفاءة، اإذ اإنهم اأ�صرعوا في تدرجهم«.

وعندما �ص��مع لو�ص��يان عن »القادة الفا�ص��دين«، اأح�س باأن �ص��يئًا يوؤلمه في قلبه، وفكر من جديد 

�صابيع التي تلت. لكنه لم يعد ينطوي على الحما�س نف�صه الذي كان عليه في اأثناء  بالنتحار، طوال الأ

العطلة. في كانون الثاني ف�صح اأحد الطلبة وا�صمه برلياك ال�صف باأ�صره: كان يرتدي �صترة خ�صراء اأو 

بنف�صجية على اآخر طراز، ذات قبة م�صتديرة فوق �صروال كال�صراويل التي في كتب الخياطين، �صيق جداً 

ل: كيف ا�صتطاع اأن يرتدي هذا ال�صروال. وحل برلياك اأخيراً في الريا�صيات و�صرح  اإلى حد يثير الت�صاوؤ

دبي، واأدر�س الريا�ص��يات للتقوية لي�س اإل. بعد �ص��هر حتى �ص��حر  بقول��ه: ل يهمن��ي، فاأنا من الفرع الأ

الجميع: كان يوزع لفائف مهربة ويقول لرفاقه اإنَّ لديه ن�صاء، ويبدي لهم الر�صائل التي بعثن بها اإليه. 

وقرر جميع من في ال�ص��ف عّده �ص��ابًا اأنيقًا، وباأن عليهم اأن يريحوا اأنف�ص��هم منه. كان لو�صيان معجبًا 

يام: »بعد هذا،  غنياء« وقال لو�صيان في اأحد الأ باأناقته وباأ�صاليبه، لكن برلياك كان يلقبه »ب�صبي الأ

ٍذ«. وفي اليوم التالي اأطلعه على ق�ص��يدة:  وددت لو كنت ابن فقير«، وابت�ص��م برلياك وقال له: »اأنت موؤ

»كان كاريزو يهذر بعينيه النيئتين كل م�صاء، اإنه �صبور كالجمل. �صنعت امراأة باقة من اأعين عائلتها 

واألقت بها على الم�صرح. والكل انحنوا اأمام هذا العمل النموذجي. ولكن ل تن�صوا اأن �صاعة المجد دامت 

وبرا )وبعدها كان ينبغي اأن  ول وحتى انطفاء اأ�ص��واء الأ �ص��بعًا وثالثين دقيقة، تمامًا منذ الهتاف الأ

تجر زوجها، الحائز عدة جوائز، وكان ي�ص��د ب�ص��ليبين اثنين المحجرتين حيث تقع عيناه(. وانتبه اإلى 

اأن جميع الذين يفرطون في اأكل اللحم الب�صري المحفوظ، يموتون من نق�س في الفيتامين«.

خرج لو�صيان عن طوره: ح�صنًا ح�صنًا.

لية. ولم يم�س  وقال برلياك برخاوة: �صاأحوز عليها، بطريقة فنية جديدة، فهذا ما ي�صمى بالكتابة الآ

وقت طويل حتى �ص��عر لو�ص��يان برغبة عنيفة في النتحار و�صمم على ا�صت�صارة برلياك و�صاأله بعد اأن 

عر�س ق�صيته: ماذا ينبغي اأن اأفعل؟

واأ�صغى اإليه برلياك باهتمام. وكان تعود على اأن يم�س اأ�صابعه واأن يطلي بريقه البثور الموجودة 

عل��ى وجه��ه، حي��ث اإن جلده كان يلمع في هذا الم��كان اأو ذاك، وكاأنه طريق تبلل��ت بالمياه في اأمكنة 

مختلفة. وخل�س اإلى القول: ا�صنع ما �صئت فلي�س لهذا اأي اأهمية.
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وفكر قلياًل ثم اأ�صاف وهو ي�صد على الكلمات: ما من �صيء له اأهمية.

واأ�ص��يب لو�ص��يان بخيبة اأمل. لكنه فهم اأن برلياك تاأثر كثيراً حين دعاه للع�ص��اء في بيت والدته. 

ي�ص��ر. وقال برلياك للو�صيان:  كانت ال�ص��يدة برلياك محببة جداً. وعلى وجهها اآثار بقع، تجاه خدها الأ

هل ترى؛ نحن �صحايا الحرب الحقيقيين.

كان هذا راأي لو�صيان اأي�صًا وقر راأي الثنين على اأنهما ينتميان معًا لجيل ال�صحية. وطلع النهار، 

نكليزية.  وبرلي��اك ل ي��زال ممدداً فوق �ص��ريره، ا�ص��تبكت يداه تح��ت رقبته. كان��ا يدخنان اللفائ��ف الإ

�ص��طوانات، واأ�صغى لو�صيان ل�صوت �صوفيا توكر واآل جون�ص��ون. واعتراه برلياك اإذ  وي�ص��غيان اإلى الإ

كان يعرف التحليل النف�ص��ي. كان �ص��وته مجداً، وينظر اإلى لو�ص��يان باتزان. واأ�ص��ر اإليه: ا�صتهيت اأمي 

حتى �صن الخام�صة ع�صرة. و�صعر لو�صيان بالنزعاج. وخ�صي اأن يحمر وجهه وتذكر وجه ال�صيدة برلياك 

الم�صوه، وت�صاءل كيف يمكن له اأن ي�صتهيها. لكنها حين دخلت لتقدم لهما ال�صراب، بدا عليه ال�صطراب 

وح��اول اأن يتعرف على �ص��درها من خالل الث��وب الذي كانت ترتديه، وما خرج��ت حتى قال برلياك 

ب�صوت اإيجابي: اأنت اأي�صًا بالطبع، ترغب في اأن ت�صاجع اأمك.

لم يكن ي�صاأل بل يوؤكد.

فهز لو�صيان كتفيه: بالطبع.

في �ص��بيحة اليوم التالي كان �ص��ديد ال�صطراب وخ�ص��ي اأن يعمد برلياك اإلى تكرار الحديث. لكنه 

اطماأن ب�صرعة: على كل حال، تناول نف�صه اأكثر مما تناولني.

ده�س كثيراً للطابع ال�صخ�صي الذي اتخذته محادثتهم، وفي الخمي�س التالي، قراأ كتابًا من كتب فرويد 

في مكتبة �صانت جنفياف. كان بمنزلة وحي. وكرر لو�صيان وهو يجوب ال�صوارع: اإنه هذا اإذن... هذا.

مرا�س في الحياة اليومية«، واأ�صبح كل �صيء  ثم ا�ص��ترى بعد ذلك »مقدمة التحليل النف�ص��ي« و»الأ

وا�ص��حًا لدي��ه. ذلك ال�ص��عور الغريب بالالوج��ود، وذاك الفراغ ال��ذي عاناه في وعيه، وتلك الروب�ص��ة، 

�صياء التي لم ت�صادف �صوى  وهاتيك الحيرة، وتلك الجهود الخائبة في �صبيل التعرف اإلى الذات، تلك الأ

�صتار من ال�صباب.

وفكر في نف�ص��ه: ل بد لدي عقدة نف�ص��ية. و�ص��رح لبرلياك كيف اأّنه، حين كان �صغيراً، ت�صور نف�صه 

�ص��ياء لم تبد له وكاأنها واقعية، وخل�س اإلى القول: »ل بد اأكون م�ص��ابًا بعقدة  مروب�ص��ًا، وكيف اأن الأ

نف�صية«. فقال برلياك: »تمامًا كما اأنا«. واعتادا معًا على تف�صير اأحالمهما واأقل حركة من حركاتهما. 



�لـعــدد694- 695 متوز -�آب 2021 302

وكانت لدى برلياك ق�ص�س كثيرة، ظن لو�صيان لوفرتها باأن �صديقه يخترعها اأو اأنه يح�صنها. لكنهما 

كانا متفقين تمام التفاق، يتناولن اأ�ص��د المو�ص��وعات تعقيداً بطريقة مو�ص��وعية. واعترف كالهما 

خرين. بينما هما في الواقع معذبان. وتخل�س  باأن م�ص��حة ال�ص��رور التي تكتنفهما هي قناع لخداع الآ

نه وجده مالئمًا له، واأح�س اأنه اأكثر  لو�صيان من هواج�صه. وانكب ب�صغف على درا�صة التحليل النف�صي لأ

ن اإل اأن يجد جميع الظواهر الملمو�ص��ة من طبيعته، في نطاق الوعي. بل  اطمئنانًا، ولي�س عليه بعد الآ

اإن لو�ص��يان الحقيق��ي اإنما هو غ��ارق في الالوعي. وينبغي اأن يحلم ب��ه دون اأن يراه كمن يحلم بعزيز 

غائب. و�صار لو�صيان يفكر طوال اليوم بعقده النف�صية ويت�صور بنوع من الفخار، العالم المظلم، العالم 

القا�ص��ي العنيف الذي يختبئ في اأبخرة وعيه. وقال لبرياك: تعرف؟ كنت في الظاهر �ص��بيًا نائمًا غير 

اآبه ل�ص��يء، كنت �صخ�ص��ًا ل اأهمية له. وكنت �ص��ديد التاأثر بهذا العتقاد حتى كدت اأن اأتم�صك به. لكنني 

كنت اأعرف باأن هناك �صيئًا اآخر.

فاأجاب برلياك: ثمة دائمًا �صيء اآخر.

وتبادل البت�صام بكل فخار. ونظم لو�صيان ق�صيدة بعنوان »عندما يتمزق الغمام« فوجدها برلياك 

وزان المعروف��ة. وحفظاها مع ذلك غيبًا،  رائع��ة، لكنه اأخذ على لو�ص��يان طريقته في نظمها ح�ص��ب الأ

وكان��ا يق��ولن بكل طيبة خاطر عندم��ا يريدان الكالم عن نوازعهما الجن�ص��ية: »ال�ص��رطانات الكبيرة 

المكد�ص��ة تح��ت معطف الغمام«. اأو يخت�ص��ران بقولهما: »ال�ص��رطانات« وهما يغم��زان باأعينهما. ولم 

يم�س بع�س الوقت حتى بات لو�ص��يان يجد هذا رهيبًا، عندما يخلو لنف�ص��ه. ولم يعد يتجراأ على النظر 

اإل��ى اأم��ه في وجهها. وكان يخ�ص��ى، حين يقبلها قب��ل النوم، اأن تحول القوة غي��ر المنظورة قبلته نحو 

فم ال�ص��يدة فلورييه. اإن نف�ص��ه تنطوي على بركان. وتعهد لو�صيان نف�صه بعناية فائقة حتى ل يهّد تلك 

النف�س المتعاظمة الم�صوؤومة التي وجدها فيه. بات يعرف ثمنها حق المعرفة ويخ�صى هباتها العنيفة. 

نها كانت  ويقول في نف�صه: »اأنا اأخاف من نف�صي«. انقطع منذ �صتة اأ�صهر عن ممار�صة العادة ال�صرية لأ

ى  ن�صان اأن يتابع خطته، وكتب فرويد مالأ تقلقه وكان لديه كثير من الم�صاغل، لكنه عاد اإليها: على الإ

نهم انقطعوا فجاأة عن ممار�صة عاداتهم.  بق�ص�س كثيٍر من ال�صباب التع�صين ممن اأ�صيبوا بالع�صاب لأ

كان ي�ص��األ برلياك: اأفلن ن�ص��بح مجانين؟ لذا كانا يح�صان بغرابتهما. وت�ص��لل الظل اإلى غرفة برلياك 

وكان اأحرق عدة علب من ال�صكائر كما كانت يداه ترتجفان. عندها قام اأحدهما ب�صمت، وم�صى بخطى 

خر نظرة ملوؤها التحدي.   الذئب نحو الباب واأ�صاء. وعّم النور في الغرفة، ونظر واحدهما لالآ
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ولم يتاأخر لو�صيان في اأن يالحظ باأن �صداقته مع برلياك اإنما هي قائمة على �صوء تفاهم: ما من 

اأحد كان اأكثر تح�ص�ص��ًا منه لعقدة اأوديب، لكنه كان يرى فيها دللة على قوة العاطفة التي كان ياأمل 

اأن يحوله��ا فيم��ا بعد نحو غايات اأخ��رى. اأما برلياك، فكان على العك�س �ص��عيداً بحالته ولم يكن يريد 

الخروج منها. وكان يقول: »نحن اأ�ص��خا�س مارقون، فا�ص��لون«. فيجيبه لو�ص��يان وكاأنه �ص��داه: »لن 

نفعل اأي �صيء اأبداً، لن نفعل اأي �صيء«. لكنه كان غا�صبًا. بعودتهم من عطلة عيد الف�صح اأخبره برلياك 

باأن��ه اقت�ص��م مع اأمه غرفة واح��دة في اأحد فنادق ديجون. وا�ص��تيقظ في ال�ص��باح الباكر، واقترب من 

ال�ص��رير حيث كانت اأمه ل تزال نائمة ورفع الغطاء برفق. وقال �ص��احكًا: »كان قمي�صها م�صمراً«. ولم 

ي�صع لو�صيان حين �صمع تلك الكلمات اإل اأن يحتقر برلياك بع�س ال�صيء ويح�س بعزلته ال�صديدة. جميل 

ن�صان عقد نف�صية �صرط اأن يح�صن ت�صريفها في الوقت المنا�صب: كيف يمكن للرجل اأن  اأن يكون لدى الإ

مور، اإذا احتفظ بنوازع الطفولة الجن�صية؟ وبداأ لو�صيان يقلق كثيراً:  يتحمل م�صوؤولياته ويتولى زمام الأ

اله. غالبًا ما كان برلياك يحدثه عن  كان بوده اأن ي�صت�صير اأحداً ولكنه لم يكن يعرف اإلى من يوّجه �صوؤ

رج��ل �ص��ريالي يدعى برجير، غائ�س في التحليل النف�ص��ي وهو يفوقه معرفة. لكن��ه لم يقترح قط على 

نه اعتمد على برلياك في تدبير الن�صاء له. لو�صيان التعرف اإليه. كما �صعر لو�صيان بالخيبة ال�صديدة لأ

وفكر باأن وجود �ص��احبة جميلة من �ص��اأنه اأن يغير بالطبع مجرى اأفكاره. لكن برلياك انقطع عن 

حيان ناحية ال�ص��وارع العري�صة يالحقان  الحديث عن ع�ص��يقاته الجميالت. كانا يذهبان في بع�س الأ

الفتيات من دون اأن يتجراأ على محادثتهن. يقول برلياك: ل�صنا من الجن�س الذي يعجب الن�صاء. فالن�صاء 

تح�س فينا �ص��يئًا يرعبهن. ولم يجبه لو�ص��يان؛ اإذ برلياك بات يزعجه. غالبًا ما كان يبدي مالحظات 

عديمة اللياقة ب�ص��اأن اأبوي لو�ص��يان، اإذ كان ي�ص��ميهما ال�ص��يد دي مولليه وزوجته. كان لو�صيان يدرك 

باأن ال�ص��خ�س ال�ص��ريالي يكره البرجوازية على العموم، لكن برلياك تلقى مراراً دعوة ال�صيدة فلورييه، 

وعاملته على �صعيد ال�صداقة والثقة. فلي�س من اللياقة اأن يتناولها بهذه اللهجة. ثم برلياك كان رهيبًا 

توبي�س لم يكن لديه دراهم، وعلى رفيقه  بعادته الم�صتحكمة: ا�صتدانة الدراهم من دون اإرجاعها: في الأ

جرة. وفي المقاهي لم يكن ليقترح �ص��وى مرة واحدة من خم�س دفع ح�ص��ابه. وقال له  اأن يدفع عنه الأ

�صدقاء اأن يقت�صموا تكاليف نزهاتهم.  لو�ص��يان في اإحدى المرات، اإنه ل يفهم ت�ص��رفه هذا واإن على الأ

فنظ��ر اإلي��ه برلي��اك بعمق وقال: »كنت اأ�ص��ك في ذلك فاأنت ذو نزعة �ص��رجية« و�ص��رح له ال�ص��لة التي 

اأعطاها فرويد بين التبرز والبخل. وقال له: »اأود اأن اأعرف كم من الوقت ظلت اأمك تنظف قذارتك؟«.
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وكادا يتخا�صما.

من��ذ بداي��ة اأيار، اأخ��ذ برلياك يتغيب عن الكلية: وكان لو�ص��يان يذهب لاللتح��اق به بعد انتهاء 

الدر�س في اأحد البارات في �ص��ارع البتي �ص��ان حيث ي�ص��ربان الفرموث ماركة الم�ص��لوب. الثالثاء 

بعد الظهر وجد لو�ص��يان �ص��ديقه برلياك اأمام كاأ�س فارغ. فقال برلياك: »اأتيت؟ ا�صغ اأنا ذاهب اإلى 

ن الطبيب يقيم في المكان  �ص��نان فموعدي في الخام�ص��ة، انتظرني ن�صف �ص��اعة لأ عيادة طبيب الأ

المجاور«.

واأجابه لو�صيان وهو يجل�س متهالكًا على الكر�صي ح�صنًا. يا فرن�صوا اأعطني كاأ�صًا من الفرموث.

وفي تلك اللحظة دخل البار اأحد الرجال وابت�ص��م بده�ص��ة حين وقع نظره عليهما. وت�صاءل لو�صيان 

ية لو�ص��يان.  ف��ي نف�ص��ه: »من ت��راه؟« اأما برلي��اك فوقف حين مد ي��ده للغريب بطريق��ة تحول دون روؤ

خر ب�ص��وت وا�ص��ح: »ل. ل. يا �ص��ديقي. لن تكون  وكان يتكلم ب�ص��وت خافت �ص��ريع، بينما يجيبه الآ

و�س اأ�صابعه ليرى لو�ص��يان من فوق راأ�س برلياك،  ج«، وراح في الوقت نف�ص��ه يقف على روؤ
ّ
�ص��وى مهر

باطمئنان هادئ. بدا في الخام�ص��ة والثالثين. وجه �ص��احب و�ص��عر اأبي�س بديع. وفكر لو�ص��يان وقلبه 

يخفق: »اإنه برجير بكل تاأكيد، كم هو جميل!«.

بي�س بمرفقه في حركة مت�صلطة. اأخذ برلياك الرجل ذا ال�صعر الأ

�صنان، على بعد خطوتين من هنا. وقال له: تعال معي اإلى عيادة طبيب الأ

فاأجاب من دون اأن يزيح نظره عن لو�صيان:لكنك كنت مع �صديقك. وعليك اأن تجري التعارف بيننا.

د خّداه. وغار عنق برلياك بين كتفيه، وظن 
ّ
ونه�س لو�صيان با�صمًا. وفكر في نف�صه: »خدعة!« وتور

لو�صيان للحظة باأنه �صيرف�س. وقال ب�صوت ملوؤه ال�صرور »ح�صنًا، قدمني له«. لكنه ما كاد يتكلم حتى 

ر�س. وغير برلياك راأيه وتمتم من دون اأن ينظر  بان الدم في �صدغيه. وتمنى لو اأنه ي�صقط اإلى باطن الأ

اإلى اأحد: لو�صيان فلورييه، رفيقي في الكلية، ال�صيد اأ�صيل برجير.

فقال لو�صيان ب�صوت �صعيف: اإنني معجب بكتاباتك.

ت هنيهة من ال�صمت. كان برجير 
ّ
واأم�صك برجير يده بين اأنامله الطويلة وحمله على الجلو�س. ومر

يغمر لو�صيان بنظرة ملوؤها الحنو، وهو ل يزال يم�صك بيده، و�صاأله بعذوبة: هل اأنت قلق؟
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فقال لو�ص��يان ب�ص��وت اأو�ص��ح بعد اأن رمق برجير بنظرة جادة: »اأنا قلق!« وبدا له وكاأنه ي�ص��مع 

اأح��د درو�ص��ه. وتردد برجي��ر لحظة، ثم عاد على عج��ل لياأخذ مكانه بعد اأن األق��ى قبعته على الطاولة. 

مكان اأن  كان لو�ص��يان يحترق ل�ص��دة رغبته في اأن يحدث برجير عن محاولة النتحار. اإّنه �صخ�س بالإ

تحدثه بال مقدمات ول تح�صير. ولم يجروؤ على اأْن يقول �صيئًا ب�صبب برلياك. كان يكره برلياك. و�صاأل 

برجير الخادم: عندكم عرق؟

فقال برلياك مت�صجراً: كال، لي�س عندهم عرق؛ اإنها حانة جميلة ولكن لي�س فيها �صوى الفرموث.

�صفر المعباأ في القنينة؟ ف�صاأل برجير ب�صهولة تبلغ درجة الرخاوة: ما هذا الأ

بي�س. فاأجابه ال�صبي: اإنها ماركة الم�صلوب الأ

- اأعطني منه.

وتململ برلياك على كر�ص��يه. حار بين رغبته في امتداح اأ�صدقائه وخ�صيته من اإبراز لو�صيان على 

ح�صابه. وانتهى اإلى القول ب�صوت متجهم فخور: اأراد اأن ينتحر.

فيقول برجير: اأق�صم اإني اأفكر بذلك.

وتمر هنيهة �صمت.

كان لو�صيان اأخف�س عينيه بهيئة متوا�صعة ولكنه ت�صاءل ما اإذا كان برلياك �صيذهب. ونظر برجير 

�صنان؟ فجاأة اإلى �صاعته. و�صاأل: وطبيب الأ

ونه�س برلياك على الرغم منه ورجاه: رافقني يا برجير، اإنه على بعد خطوتين.

نك �صتعود. �صاأبقى برفقة �صديقك. - ل اأرافقك لأ

ومكث برلياك لحظة وراح ينط، فقال برجير ب�صوت جليل: اذهب، �صتعود للقائنا هنا.

وما ذهب برلياك حتى قام برجير وجل�س بغير تكلف اإلى جانب لو�ص��يان و�ص��رد له لو�ص��يان ق�ص��ة 

انتحاره بالتف�صيل. �صرح له باأنه ا�صتهى اأمه، وباأنه �صادي �صرجي، وباأنه ل يحب �صيئًا في جوهره، وباأن 

نه وجد من  كل �صيء عنده مهزلة. كان برجير ي�صغي اإليه من دون اأن يتكلم، بينما لو�صيان م�صرور جداً لأ

نكليزي. يفهمه. وما انتهى، حتى اأحاطه برجير بذراعه ف�صم لو�صيان رائحة الكولونيا والتبغ الإ

- تعرف يا لو�صيان ماذا اأ�صمي حالتك؟
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فنظر اإليه لو�صيان باأمل وبغير خيبة.

- اأ�صميه الت�صو�س.

الت�صو�س: بداأت الكلمة عذبة بي�صاء لكن اآخرها رّن ك�صوت النفير وقال لو�صيان: »الت�صو�س...«.

 باأن��ه مجّد قلق مثلم��ا كان عليه حين قال لريري اإنه مروب���س. كان البار معتمًا، لكن 
ّ

واأح���س

بابه فتح على م�ص��راعيه �ص��وب ال�ص��ارع، تحت غمام الربيع ال�ص��اطع. وكان لو�ص��يان ي�ص��م، عبر 

حمر والخ�ص��ب الرطب. وفكر في  رائحة برجير العطرة، رائحة الحانة الثقيلة، وهي رائحة النبيذ الأ

نف�ص��ه: »الت�ص��و�س... اإلَم �صيقودني!« لم يعرف اإذا اكت�ص��ف فيه جدارة اأم مر�صًا جديداً. واأب�صر قرب 

�صخا�س  عينيه �صفتي برجير الر�صيقتين، تبديان بريق �صن ذهبية ثم تحجبانه. وقال برجير: اأحب الأ

ن هذا هبة. هل ترى كل هذه الخنازير؟ اإنهم  الذين عانوا من الت�ص��و�س، واأرى اأن لك حظًا خارقًا. لأ

حمر ليعبث به��م قلياًل. اأو تدري م��ا تفعل هذه  ق��وم قاع��دون، ينبغ��ي اأن نقدمهم طعمة للنم��ل الأ

الحيوانات الواعية؟

فقال لو�صيان: تاأكل الب�صر.

ن�صاني الذي يك�صوها. - نعم، تريح الهياكل العظيمة من اللحم الإ

- اإنني األحظ ذلك.

واأ�صاف: واأنا؟ ما ينبغي اأن اأفعل؟

فق��ال برجي��ر بنوع من الذع��ر الهزلي: ل �ص��يء. وعليك خا�ص��ة األ تقعد مثلهم، وعل��ى وتد. قراأت 

رمبو؟

فقال لو�صيان: ك�- ل�- ل�- ل.        

�صعاعات«. ينبغي اأن نجتمع في وقت اآخر. فاإذا كان لديك بع�س الفراغ يوم  - �صاأعيرك ديوان »الإ

 ببيتي في الثالثة. اأنا اأقيم في مونبارنا�س- �صارع الكامبانيه برميير الرقم 9.
ّ
الخمي�س، مر

يوم الخمي�س التالي، ذهب لو�ص��يان اإلى بيت برجير، و�ص��ار يتردد عليه طوال اأيار. واتفقا على اأن 

نهم��ا يريدان اأن يكونا �ص��ريحين معه من دون اأن  �ص��بوع، لأ يق��ول لبرلي��اك اإنهما يلتقيان مرة في الأ

ي�صببا له اأي عناء. واأبدى برلياك امتعا�صه. وقال للو�صيان �صاخراً: »اإنه الغرام العابر؟ �صرح لك القلق، 

و�صرحت له النتحار: يا للعبة الكبرى« واحتج لو�صيان وقال له بعد اأن احمر وجهه: �صاأبرهن لك باأنك 

اأنت تكلمت اأوًل عن عملية انتحاري.

جنبك الخجل من عملية �صرده بنف�صك. - اأوه! حدث ذلك، لأ
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ن اأدركت  واأبعدا اأوقات لقائهما. ذات يوم قال لو�ص��يان لبرجير: كل ما يعجبني فيه، اأخذه عنك، الآ

هذا فقال برجير �صاحكًا: برلياك قرد، هذا ما جعلني اأوجه اهتمامي اإليه.

مه يهودية؟ وهذا ما يف�صر اأ�صياء كثيرة. تعرف باأن جدته لأ

فاأجاب لو�ص��يان: »�ص��حيح« واأ�صاف بعد لحظة: »�صخ�س جذاب على كل حال«. كانت �صقة برجير 

غرا�س الغريبة الم�ص��حكة: كنبات ترتكز مقاعدها المخملية على �ص��يقان ن�ص��اء �صنعت من  ى بالأ مالأ

الخ�ص��ب المدهون، وتماثيل �ص��وداء، وحزام للعفاف �ص��نع من حديد ذي اأ�ص��واك، واأثداء من الجف�صين 

غر�ص��ت فيها مالعق �ص��غيرة. وعلى المن�ص��دة، قملة هائلة من البرونز وجمجمة كاهن م�ص��روقة من 

وراق. اأما الجدران فكانت مر�ص��وفة ببطاقات الدعوة  مجموعة عظام مي�ص��ترا، ت�ص��تعمالن لتثبي��ت الأ

التي تعلن عن موت برجير ال�ص��ريالي. ال�ص��قة على الرغم من كل �ص��يء توحي بنوع من الترف الذكي، 

وكان لو�ص��يان يح��ب اأن ي�ص��تلقي على ديوان غرفة التدخين. وما اأثار ده�ص��ته ب�ص��ورة خا�ص��ة، تلك 

�ص��ياء التي ر�ص��فها برجير على الرف: من م�ص��حوق العط�س، اإلى و�ص��خ ال�ص��يطان اإلى رباط ال�ص��اق  الأ

الخا�س بالعرو�س... كان برجير وهو يتكلم يتناول قلياًل من و�ص��خ ال�ص��يطان بين اأ�صابعه وينظر اإليه 

�ص��ياء قيمة ثورية: تثير القلق. اإن فيها قوة مدمرة تفوق القوة التي ت�ص��مها  باهتمام قائاًل: اإن لهذه الأ

لف��ات لينين. وكان لو�ص��يان ده�س وانبهر يتطلع ت��ارة اإلى هذا الوجه المع��ذب ذي العينين  جمي��ع موؤ

�ص��ابع الدقيقة التي تحم��ل برفق تلك الق��ذارة. كان برجير يحدثه اأكثر  الغائرتي��ن، وط��وراً اإلى تلك الأ

حيان عن رامبو وعن الخلل القيا�ص��ي في جميع الحوا�س. »حين ي�ص��بح باإمكانك واأنت في �ص��احة  الأ

الكونكورد، اأن ترى بو�ص��وح عندما ت�ص��اء، زنجية راكعة تلح�س الم�ص��لة، عندها ت�صتطيع اأن تقول اإنك 

�صعاعات« و»اأنا�صيد المالدورو«، وموؤلفات الماركيز  خرقت النظام واأنقذت نف�ص��ك«. واأعاره ديوان »الإ

مور كان��ت تفوته، كما تعجب  ذي �ص��ال. وكان لو�ص��يان ي�ص��عى اإلى الفهم باإخال�س، لكن كثيراً من الأ

ن رامبو كان لواطيًا. و�ص��األ عن ذلك برجير الذي راح ي�ص��حك: »لماذا يا �ص��غيري؟« وبدا لو�ص��يان  لأ

�ص��ديد النزعاج. واحمر وجهه وكره برجير لمدة دقيقة من كل قلبه؛ غير اأنه �ص��يطر على نف�ص��ه ورفع 

راأ�صه وقال ب�صراحة ب�صيطة: »قلت اإنها قذارة«. فداعب برجير �صعره: وبدا اأنه رق كثيراً، وقال: »هاتان 

العينان المفعمتان بال�ص��طراب، عينا الغزالة... اأجل يا لو�ص��يان. قلت اإنها قذارة. اإن لواطة رامبو هي 

ول والناب��غ في ح�صا�ص��يته. واإنما نحن مدينون لها بق�ص��ائده. فالعتقاد باأن ثمة اأغرا�ص��ًا  الخل��ل الأ

ن لهن ثقبًا بين ال�ص��اقين، هو  غرا�س هي للن�ص��اء لأ ممي��زة خا�ص��ة بالرغبة الجن�ص��ية، وباأن ه��ذه الأ
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اعتق��اد بغي���س خاطئ لدى »القاعدين«. انظر!« واأخرج من مكتبه نحو اثنتي ع�ص��رة �ص��ورة م�ص��فرة 

ورماها على ركبتي لو�ص��يان. وراأى لو�ص��يان �ص��وراً مذهلة للبغايا العاريات، �ص��احكات باأفواههن 

�ص��نان، وقد باعدن ما بين �ص��يقانهن كما تتباعد ال�ص��فاه، وغر�ص��ن بين اأفخاذهن �صيئًا  الخالية من الأ

كالل�صان المك�صو بالريق. وقال برجير: »ا�صتريت المجموعة بثالثة فرنكات في اأبي �صعدة، اإنك اإن قّبلت 

نهن ن�ص��اء. تفهم؟  موؤخرة هوؤلء الن�ص��وة، تكن ابن عائلة، وكل النا�س يقولون اإنك تعي�س حياة رجل. لأ

اأول ما يجب اأن تفعله: هو اأن تقتنع باأن »كل �ص��يء« يمكن اأن ي�ص��كل غر�ص��ًا للرغبة الجن�ص��ية، من اآلة 

نبوب الزجاجي، وكذلك الح�صان اأو الحذاء«. وقال �صاحكًا: اأنا نكحت الذباب، واأعرف  الخياطة اإلى الأ

و�صها في درج الطاولة، ويم�صكها بقوة من �صاقيها، ويبداأ! وقر�س  جنديًا بحريًا ينكح البط. كان ي�صع روؤ

ثر، فياأكلها الجندي«. برجير اأذن لو�صيان وختم حديثه: »كانت البطة تموت على الأ

كان لو�ص��يان يخرج م��ن تلك المحادثات ملتهب الراأ�س، يفكر ب��اأن برجير عبقري، لكنه في بع�س 

ى رهيبة  حيان كان ي�ص��تفيق من نومه بعدما تبلل ج�ص��مه بالعرق، وتتكد�س في راأ�ص��ه من جديد روؤ الأ

بذيئ��ة، ويت�ص��اءل اإذا كان برجير يوؤثر فيه تاأثيراً ح�ص��نًا. وتنهد وهو يلوي يدي��ه: »اأن اأكون وحيداً!« ل 

اأح��د ين�ص��حني، ويقول ل��ي اإذا كنت على »الخط ال�ص��حيح!« فلو ذهب اإلى اآخر ال�ص��وط، ومار�س جميع 

اأن��واع الخلل في حوا�ص��ه؛ لن تزل قدمه ويغرق. وذات ي��وم، بينما كان برجير يحدثه مطوًل عن اأندريه 

بريت��ون، تمت��م لو�ص��يان وكاأنه ف��ي حلم: »نعم، ولك��ن اإذا كنت، بعد ه��ذا، ل اأوّد الرج��وع اإلى الوراء؟« 

فارتج��ف برجي��ر وقال: »تع��ود اإلى الوراء؟« م��ن يتحدث عن الرج��وع اإلى الوراء؟ لو ت�ص��بح مجنونًا 

اأف�ص��ل. وبعدها، على حد قول رامبو: »�ص��ياأتي عمال بغي�ص��ون اآخرون«. فقال لو�صيان باأ�صى: »هذا ما 

فكرت به«. ولحظ اأن محادثاته الطويلة كانت ت�ص��ل اإلى نتيجة معاك�ص��ة لتلك التي يبغيها برجير! ما 

يباغت لو�ص��يان نف�ص��ه وهو يعاني ح�ص��ًا دقيقًا نوعًا، اأو انطباعًا خا�صًا، حتى يبداأ بالنجراف ويفكر: 

دراك الح�صي«.  نواع ال�صخيفة والكثيفة من الإ ن ب�ص��وى تلك الأ مر بداأ. وتمنى لو اأنه ل ي�ص��عر بعد الآ »الأ

ولم يعد ي�ص��عر بالطماأنينة اإل عند الم�ص��اء، حين يكون من اأبويه: هناك كان مالذه. كانا يتحدثان عن 

لمان، وعن ولدة ن�صيبتهما جان، وعن غالء المعي�صة. وكان لو�صيان يبادلهم  بريان، وعن �صوء نية الأ

راء بلذة، وبنوع غليظ من اأنواع الح�س ال�صليم. ذات يوم وكان عائداً من بيت برجير، اأغلق الباب  تلك الآ

بالمفتاح اآليًا و�صغط على المزلج. ولما اأدرك حركته تلك، اأجهد نف�صه بال�صحك، لكنه لم ي�صتطع النوم 

طوال الليل، وفهم باأنه خائف.
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غير اأنه لن يتخلى باأي ثمن عن �ص��داقة برجير. كان يقول لنف�ص��ه: »اإنه ي�صحرني«. وكان يقّدر هذا 

النوع المميز من اأنواع ال�صداقة الذي اأح�صن برجير اإقامته بينهما. فمن دون اأن تفارقه نبرة الرجولة، 

نه يح�صن  كان باإمكان برجير اأن يجعل لو�صيان ي�صعر بحنوه: اإذ كان مثاًل يعيد ربط ياقته، ويزجره لأ

هندامه، وي�ص��رح له �ص��عره بم�صط ذهبي من �صنع كمبوديا. وك�صف للو�ص��يان عن خفايا ج�صده و�صرح 

له حالوة ال�صباب القا�صية المفعمة بالعاطفة. كان يقول له: »اإنك اأنت رامبو، كانت له يداك الكبيرتان 

حين قدم اإلى باري�س لمقابلة فرلين. كان له هذا الوجه الوردي، وجه الفالح ال�ص��اب الرافل بال�ص��حة، 

وهذا الج�ص��د الطويل الناحل كج�ص��د فتاة �ص��قراء«. كان يرغم لو�ص��يان على فك قبته وفتح قمي�صه، ثم 

بي�س؛ وعندها  حمرين وعنقه الأ يقوده �ص��ارداً، اإلى المراآة، يمتعه بهذا الن�ص��جام الجذاب بين خديه الأ

يالم�س برفق ردفي لو�ص��يان وي�ص��يف بحزن: »على المرء اأن ينتحر في �صن الع�صرين«. اأ�صبح لو�صيان 

كثي��ر التطل��ع في المراآة. تعلم كيف ي�ص��تمتع ب�ص��بابه الغ���س. وفكر وهو يخلع ثيابه بح��ركات ملوؤها 

العذوب��ة باأن��ه رامبو. وب��ات يعتقد باأن حياته �ص��تكون ق�ص��يرة موؤلم��ة كحياة زهرة رائع��ة. في تلك 

اللحظ��ات، يتب��ادر اإل��ى ذهنه باأنه راأى في ال�ص��ابق انطباعات و�ص��وراً كهذه: ويرى نف�ص��ه من جديد، 

ح�ص��ان. ويتطلع اإلى  زرق وجناحي المالك، يوزع الزهور في عملية بيع، ق�ص��د الإ بف�ص��تانه الطويل الأ

�صاقيه الطويلتين. ويقول في نف�صه بارتياح: »هل �صحيح اأن جلدي ناعم اإلى هذا الحّد؟« ومرة راح يمر 

ب�صفتيه فوق ذراعه، من القب�صة حتى المرفق، على طول وريد اأزرق جميل. 

ذات ي��وم وهو يدخل بيت برجير، ح�ص��لت ل��ه مفاجاأة ل يرغب فيه��ا: كان برلياك هناك يقطع 

بال�ص��كين اأق�ص��امًا من مادة مائلة لل�صواد ت�ص��به قطعة من التراب. لم يكن ال�صابان التقيا منذ ع�صرة 

اأيام: ت�صافحا ببرود. قال برلياك: »اإنها قطعة ح�صي�س، �صن�صع قلياًل منها في الغليون بين طبقتين 

�ص��قر، و�ص��تحدث مفعوًل مده�ص��ًا«. واأ�صاف: »ولك فيها ح�ص��ة« وقال لو�صيان: »�صكراً،  من التبغ الأ

خران ي�ص��حكان بينما كان برلياك يلح عليه بعين غا�ص��بة:  اأنا ل اأتم�ص��ك بهذه الح�ص��ة« وراح الآ

»اأن��ت مغف��ل، �ص��تاأخذ قلياًل منها: فلي�س باإمكانك اأن تت�ص��ور كم هذا لذيذ«. واأخذ يبت�ص��م ابت�ص��امة 

خر. ف�ص��رب برجله وقال: »ل اأريد تلك القطعة، ل اأريد اأن  متفوقة، وراأى اأن لو�ص��يان يبت�ص��م هو الآ

اأره��ق نف�ص��ي، قال هذا على الرغم منه، ولما اأدرك ماآل كالمه وت�ص��ور م��ا يمكن لبرجير اأن يعتقده 

فيه، اعترته رغبة في قتل برلياك، وت�صاعدت الدموع اإلى عينيه. قال برلياك وهو يهز كتفيه: »اأنت 

برجوازي، تتظاهر باأنك تعوم، لكنك تخاف اأن تزل قدمك«. فقال لو�ص��يان ب�ص��وت اأكثر هدوءاً: »ل 
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اأريد اأن اأدمن على المخدرات، اإنها عبودية ك�صائر اأنواع العبودية واأريد اأن اأظل جاهزاً في كل وقت«. 

فاأجاب برلياك بحدة: »قل اإنك ل تريد اأن تنتمي«. وهم لو�ص��يان ب�ص��فعه �ص��ربتين لما �صمع �صوت 

برجير الجليل يقول لبرلياك: »دعه يا �ص��ارل. معه حق. وخوفه النتماء نوع من الت�ص��و�س اأي�ص��ًا«، 

ودّخنا وهما م�ص��تلقيان على الديوان، وت�ص��اعدت في الحجرة رائحة ورق اأرمينيا. جل�س لو�ص��يان 

حمر ناظراً اإليهما ب�ص��مت. وما هي حتى اأرخى برلياك راأ�ص��ه اإلى الوراء  عل��ى كنب��ة من المخمل الأ

وخف��ق حاجب��اه بنوع من البت�ص��امة المبللة. واأخيراً نه�س برلياك وغ��ادر الحجرة بخطا مترددة: 

حافظ حتى النهاية على تلك البت�صامة الناع�صة اللذيذة فوق �صفتيه. وقال لو�صيان ب�صوت مبحوح: 

 لذلك«، ول تهتم لبرلي��اك. فاأنت ل تعرف 
َ
»اأعطن��ي غليونًا«. فاأخذ برجير ي�ص��حك وق��ال: »ل داعي

ما هو يفعل في هذه اللحظة؟«. فقال لو�ص��يان: »ل يهمني«. فقال برجير بهدوء: »اإنه يقيء. هذا هو 

المفعول الوحيد الذي يحدثه الح�صي�س فيه. اأما الباقي فلي�س �صوى مهزلة، لكنني اأعطيه ليدخن في 

حيان اإذ يريد اأن يلفت نظري اإليه. وهذا ما ي�صليني« وفي �صبيحة اليوم التالي جاء برلياك  بع�س الأ

اإل��ى الكلي��ة واأراد اأن يعامل لو�ص��يان من ف��وق. وقال له: »اأنت ت�ص��عد في الحافالت، لكنك تح�ص��ن 

اختيار الذين يظلون في المحطة«. 

فاأجاب��ه لو�ص��يان: »اأنت كثير الدعاء لعل��ك ل تدري اأنني اأعرف ما كنت تفعل��ه اأم�س في الحمام؟ 

كنت تقيء، يا �صاحبي!« فا�صفر وجه برلياك: »برجير اأخبرك بذلك؟«.

- ومن اإذن؟

فتمتم برلياك: لم اأكن اأظن اأن برجير يهزاأ من اأ�ص��حابه القدامى مع اأ�ص��حابه الجدد. كان لو�صيان 

م�ص��طربًا نوعًا، اإذ وعد برجير باأنه لن يتكلم في المو�ص��وع. وقال: لم ي�ص��خر منك، بل اأراد اأن يبرهن 

على اأن ق�ص�صك ل تنطلي عليه«. لكن برلياك اأدار ظهره وخرج من دون اأن ي�صافح لو�صيان. ولم يكن 

لو�ص��يان مرتاحًا جداً حين �ص��ادف برجير في المرة الثانية. �ص��األه برجير بهيئة ل تنم عن �صيء: ماذا 

قلت لبرلياك:

واأخف�س لو�صيان راأ�صه دون اأن يجيب. كان مت�صايقًا جداً. وفجاأة اأح�س بيد برجير فوق رقبته: »ل 

مر: فالممثلون ل اأرغب فيهم دائمًا«. وا�صتعاد لو�صيان بع�س  باأ�س عليك يا �صغيري. يجب اأن ينتهي الأ

قوته، ورفع راأ�صه وابت�صم وقال: »لكنني اأنا ممثل اأي�صًا«.

فاأجابه برجير وهو ي�صمه اإليه: نعم، ولكن اأنت، اأنت جميل.
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و�ص��مح لو�ص��يان بذلك. واأح���س باأنه عذب كالفتاة وت�ص��اعدت الدموع اإلى عيني��ه. وعانقه برجير 

بله ال�ص��غير«. وطوراً »باأخي ال�ص��غير«. وفكر  على خّده، وع�ّس له �ص��فتيه برفق وهو يناديه تارة »بالأ

خ. ن�صان اأخ كهذا الأ لو�صيان: من ح�صن الحظ اأن يكون لالإ

اأراد ال�ص��يد فلوريي��ه وزوجت��ه اأن يتعرف��ا اإل��ى برجير الذي كان لو�ص��يان يتحدث عن��ه، ودعياه 

لتن��اول طعام الع�ص��اء. وجده الجمي��ع جذابًا، حتى جرمين، التي لم تر ف��ي حياتها رجاًل جمياًل اإلى 

ف في ال�ص��ابق اإلى عمه الجنرال نيزان وتح��دث عنه مطوًل. لذا 
ّ
ه��ذا الح��د، وكان ال�ص��يد فلورييه تعر

كانت ال�ص��يدة فلورييه �ص��عيدة باأن تولي برجير اأمر مرافقة ولدها في عطلة عيد العن�ص��رة. وق�ص��دا 

روان، بال�صيارة. كان لو�صيان يريد زيارة الكاتدرائية ودار البلدية، لكن برجير رف�س تمام الرف�س. 

و�صاأله بوقاحة: »تريد زيارة هذه القاذورات؟« واأخيراً ذهبا ليق�صيا �صاعتين في �صارع الكوردلييه، 

�ص��خا�س »اآن�ص��تي« وهو يرف�س لو�صيان برجله من تحت  وكان برجير م�ص��حكًا: اإنه ينادي جميع الأ

الطاول��ة، ثم ر�ص��ي بال�ص��عود م��ع اإحداهن لكنه ما لب��ث اأن عاد بعد خم�س دقائ��ق وقال: »فلنذهب 

مر خطيراً«. ودفعا على عجل وذهبا. في ال�ص��ارع اأخبره برجير عما ح�ص��ل  من هنا، واإل �ص��يكون الأ

له. اغتنم الفر�ص��ة عندما اأدارت الفتاة ظهرها ليرمي على ال�ص��رير قب�صة من ال�صعر، ثم اأعلن لها اأنه 

عاجز واأ�ص��رع بالنزول. كان لو�ص��يان احت�ص��ى كاأ�ص��ين من الو�ص��كي وداخ قلياًل: فغنى ن�صيد المدفع 

م��ور الرائعة اأن يكون برجير يجمع عمق التفكير  وال��دي بروفوند�س موربيونيبو�س. وراأى اأنه من الأ

اإلى ال�صبيانية.

وما و�صال اإلى الفندق حتى قال برجير: »لم اأحجز �صوى غرفة واحدة لكن فيها حمامًا كبيراً«. ولم 

ينده�س لو�ص��يان اإذ كان يتوقع ب�ص��ورة مبهمة اأنه �صيقت�ص��م مع برجير غرفة واحدة، اإنما من دون اأن 

زعاج، ول  يتوق��ف كثي��راً عند هذه الفكرة. لم يعد بو�ص��عه اأن يتراجع. بدت له الفك��رة مزعجة بع�س الإ

�صيما واأن قدميه لم تكونا نظيفتين. وت�صور، بينما كان الخدم ي�صعدون الحقائب، باأن برجير �صيقول 

له: »كم اأنت قذر، �صتو�ص��خ الغطاء«. و�ص��يجيبه لو�ص��يان بوقاحة: »لديك اأفكار برجوازية عن النظافة«. 

لكن برجير دفعه اإلى غرفة الحمام مع حقيبته قائاًل له: تدبر اأمرك في الداخل، واأنا �صاأخلع ثيابي في 

الغرفة. وغ�صل لو�صيان قدميه وبع�س ج�صمه. وكان ي�صعر بحاجة الدخول اإلى المرحا�س لكنه لم يجروؤ 

على ذلك واكتفى باأن يبول في المغ�ص��لة؛ ثم ارتدى قمي�س النوم، وانتعل الخف الذي اأعارته اأمه اإياه 

)خفه هو، كان مثقوبًا« و�صرب على الباب �صائاًل: م�صتعد؟

- نعم، نعم اأدخل.
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�صود فوق بيجاما زرقاء فاتحة. وكانت رائحة العطر تفوح في الغرفة.  كان برجير ارتدى روب النوم الأ

و�صاأل لو�صيان »�صرير واحد؟« ولم يجب برجير: بل كان ينظر اإلى لو�صيان م�صدوهًا وانتهت ده�صته ب�صحكة 

قوية وقال له: »اإنك بثياب الزينة. ماذا فعلت بقبعة النوم؟ اآه! اأنت م�صحك جداً اأريدك اأن ترى نف�صك«.

فقال لو�صيان بانزعاج: مرت �صنتان واأنا اأطلب اإلى اأمي اأن ت�صتري لي بيجاما. 

واقترب منه برجير وقال له بلهجة ل تحتمل جوابًا: اخلع هذا، �صاأعطيك اإحدى بيجاماتي. �صتكون 

وا�صعة بع�س ال�صيء، لكنها �صتوافقك اأكثر من هذا الثوب.

وظل لو�ص��يان م�صمراً في و�ص��ط الغرفة، عيناه تنظران اإلى المربعات الحمراء والخ�صراء المر�صومة 

عل��ى ال�ص��جادة. كان ب��وده اأن يعود اإلى الحمام لكنه خ�ص��ي من اأن يعّده مغفاًل، وبحركة عاجلة �ص��مر 

قمي�ص��ه اإلى فوق راأ�صه. ومرت هنيهة �ص��مت. كان برجير يتطلع اإلى لو�صيان مبت�صمًا، واأدرك لو�صيان 

اأن��ه عار و�ص��ط الغرف��ة ينتعل في رجليه خفي اأمه. ونظ��ر اإلى يديه –يدي رامب��و الكبيرتين- واأراد اأن 

ق��ل، لكنه تنبه وو�ص��ع يديه خلف ظه��ره. على الج��دران، وبين  ي�ص��عهما ف��وق بطنه ليخبئ��ه على الأ

�ص��فتين م��ن المربعات، كان يبدو من بعيد مربع بنف�ص��جي الل��ون. قال برجير: »اأق�ص��م باأنه اأطهر من 

 لونك حتى ال�صدر. غير اأنك اأف�صل على هذا ال�صكل، مما 
ّ
فتاة، لو�صيان، انظر اإلى نف�صك في المراآة. احمر

ن�صان اأن يكون ظريفًا حين يكون  كنت عليه بتلك الثياب«. فقال لو�صيان بجهد: »نعم ولكن ل يمكن لالإ

عاريًا. اأعطني البيجاما ب�ص��رعة«. فرمى له برجير بيجاما من الحرير تفوح منها رائحة العطر، وذهبا 

اإلى ال�ص��رير. ومر وقت من ال�ص��مت ثقيل فقال لو�صيان: »اأ�صعر بانزعاج. اأريد اأن اأقيء«. لم يجب برجير 

واحت�ص��ى الو�صكي. وقال في نف�صه: »�ص��ينام معي«، وراحت مربعات ال�صجادة تدور بينما رائحة العطر 

الخانقة عالقة في حلقه.

خيرة، كاد  يام الأ »ل��م يك��ن ينبغي اأن اأقوم بهذه الرحلة«. لي�س له حظ.لع�ص��رين مرة خالل ه��ذه الأ

ن، اإنه هنا  ي��درك ال��ذي يري��ده برجير، ولكن في كل م��رة، كانت تمر حادث��ة فتحوله عن تفكي��ره. والآ

نام فيه«. لكنه  موجود، في �ص��رير الرجل، ينتظر متعته اللذيذة »�ص��اآخذ و�صادتي واأذهب اإلى الحمام لأ

لم يتجراأ، اإذ فكر بنظرات برجير ال�ص��اخرة. وراح ي�ص��حك وقال: »اأفكر بتلك  البغي، اإنها تفرك نف�ص��ها 

ن«. لم يجب برجير. فنظر اإليه لو�صيان بطرف عينيه: كان م�صتلقيًا على ظهره، عليه �صيماء البراءة،  الآ

ويداه تحت عنقه. عندها اعترى لو�صيان غيظ �صديد، فانت�صب على اأحد مرفقيه وقال له: »ح�صنًا، ماذا 

تنتظر؟ هل ا�صطحبتني اإلى هذا هذا المكان لزدان بالجواهر؟«.
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كان الوق��ت ف��ات حتى يندم على عبارته: واتج��ه برجير اإليه ونظر اإليه نظرة ملوؤها ال�ص��رور: »يا 

 كي يدب 
ّ
لك من اآلة ذات وجه مالئكي. واأخيراً يا طفلي ال�صغير، اأنا لم اأدفعك لتقول هذا، �صتعتمد علي

الخلل في حوا�ص��ك ال�ص��غيرة«، ونظر اإليه لحظة اأخرى، وكاد وجهاهما اأن يتالم�ص��ا، ثم اأخذ لو�ص��يان 

بين ذراعيه وداعب �صدره من تحت �صترة البيجاما. لم يكن هذا كريهًا، بل عذب اإلى حد، اإل اأن برجير 

كان مخيفًا: بدت عليه �ص��يماء البالهة، وراح يردد بقوة: »األ تخجل اأيها الخنزير ال�ص��غير. األ تخجل!« 

وك�اأن��ه اأ�ص��طوانة الفونوغراف تعلن ع��ن مواعيد القطارات. اأما يد برجير فكانت بالعك�س حية ر�ص��يقة 

وكاأنها اإن�ص��ان. كانت تالم�س برفق طرف ثديي لو�ص��يان، وكاأنها دغدغة الماء ال�ص��اخن عندما يدخل 

ن�ص��ان اإلى الحمام. ووّد لو�ص��يان لو اأنه يم�صك بتلك اليد، ويزيحها عنه ويلويها، لكّن برجير �صي�صخر  الإ

منه ول �صك. وتزحلقت اليد على طول بطنه وتوقفت قلياًل لتفك عقدة الحزام الذي ي�صد ال�صروال. وترك 

�ص��فنجة المبللة وهو في ذروة الفزع. واأزاح برجير الغطاء، وو�ص��ع  اليد تتزحلق: كان ثقياًل مائعًا كالإ

راأ�صه على �صدر لو�صيان وكاأنه يج�صه. وتج�صاأ لو�صيان مرتين وخ�صي اأن يقيء على �صعر برجير الف�صي 

الجميل. وقال له: »اإنك ت�صغط على معدتي«.        

خرى فلم تعد تدغدغه بل  فارتفع برجير قلياًل وو�صع اإحدى يديه تحت كليتي لو�صيان، اأما اليد الأ

راحت ت�ص��ّد عليه. قال برجير فجاأة: »لك فخذان جميالن« وظن لو�ص��يان اأنه يرى كابو�صًا: ف�صاأل بغنج: 

»يعجبانك؟« لكن برجير تركه فجاأة ورفع راأ�ص��ه على عجل وقال بغ�ص��ب: »مغفل لعين، م�ص��ت �صاعة، 

ن اأن اأهّيجه« وت�ص��اعدت اإلى عيني لو�صيان دموع  وهو يريد اأن يلعب دور رامبو، ولم اأ�ص��تطع حتى الآ

الغيظ ودفع برجير عنه بكل قواه وقال ب�صوت دقيق: »لي�صت غلطتي، قدمت لي كثيراً من ال�صراب واأريد 

ن اأن اأقيء«. فقال برجير: »ح�ص��نًا اذهب. اأم�ص��ية عذبة«. ورفع لو�ص��يان �صرواله، وارتدى روب النوم  الآ

�ص��ود وخرج. ولما اأقفل باب المرحا�س من جديد اأح�س بالوح�ص��ة والفراغ اللذين يعانيهما، اإلى حد  الأ

اأن الدموع انهمرت من عينيه. لم يكن في جيب روب النوم منديل فم�صح عينيه واأنفه بالورق ال�صحي. 

واأدخل اأ�صبعيه مراراً في حلقومه ولكن عبثًا، لم ي�صتطع اأن يقيء. عندها اأنزل �صرواله اآليًا وجل�س على 

المقع��د وهو يرتجف. وفكر في نف�ص��ه: »قذر! قذر!« اأح�س باأنه مه��ان، لكنه ل يعرف اإذا كان خجاًل من 

مداعبات برجير اأو من عدم ا�ص��طرابه. كانت تاأتيه من الممر قرقعة ترتعد فرائ�صه عند �صماعها، لكنه 

لم يكن بو�ص��عه اأن يقرر دخول الغرفة. وفكر في نف�ص��ه: »ينبغي اأن اأعود اإليه واإل ف�صي�ص��خر مني- مع 

برلياك!« وهّم بالوقوف، لكنه راأى فجاأة برجير بوجهه الحيواني وكان ي�ص��معه يقول: »األ تخجل اأيها 

الخنزير ال�صغير؟ األ تخجل«.
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فعاد اإلى الجلو�س يائ�ص��ًا كل الياأ�س! وما هي حتى اأ�ص��يب باإ�ص��هال قوّي فارتاح قلياًل وفّكر في 

. وفكر في نف�صه فجاأة:  مر ينتهي من تحت، وهكذا اأف�صل«. في الواقع، لم يعد يرغب في التقيوؤ نف�صه: »الأ

»�ص��يوؤذيني« وظن اأنه �صيغمى عليه. واأخيراً �صعر لو�ص��يان بالبرد ال�صديد واأخذت اأ�صنانه ت�صطك؛ وفكر 

باأنه �صي�صاب بالمر�س. ولما عاد، نظر اإليه برجير مت�صايقًا؛ كان يدخن �صيجارة، وبيجامته مفتوحة، 

يبدو من تحتها �ص��دره ال�ص��عيف. وخلع لو�ص��يان بتوؤدة، خّفه وروب النوم، وانزلق تحت اللحاف من 

دون اأن ينب�س بكلمة. ف�صاأله برجير: »كيف اأنت؟« فهز لو�صيان كتفيه: »اأ�صعر بالبرد!«.

- تريد اأن اأدفئك؟

فقال لو�صيان: حاول.

في هذه اللحظة اأح�س باأنه ين�صحق تحت عبء ثقيل. والت�صق بفمه فم �صاخن رخو، وكاأنه البفتاك 

نه �صعر بالدفء.  النيء. لم يعد لو�ص��يان يفقه �ص��يئًا، ولم يعد يدري اأين هو وكاد اأن يختنق، لكنه �صر لأ

وفك��ر بمدام بي�س التي كانت ت�ص��ع يده��ا على بطنه وهي تناديه »يا لعبتي ال�ص��غيرة«. وفكر اأي�ص��ًا 

بهبرار الذي كان ي�ص��ميه »الهليونة الكبيرة«. ويقول في نف�ص��ه: »اأنا لعبته ال�ص��غيرة!« في تلك اللحظة 

اأر�صل برجير �صيحة النت�صار وقال: »واأخيراً ت�صمم«. واأ�صاف وهو يلهث: »هيا، �صن�صنع منك �صيئًا«. 

وحر�س لو�صيان اأن يخلع بيجامته بنف�صه. 

في اليوم التالي، ا�صتيقظا عند الظهر. واأتى الخادم بطعامهما اإلى ال�صرير، ووجد لو�صيان اأنه غريب 

الهيئ��ة. وفكر في نف�ص��ه بارتعا�ص��ة تنم عن ال�ص��مئزاز: »يعّدن��ي مغفاًل«، اأما برجير ف��كان في منتهى 

الدماثة؛ ارتدى ثيابه قبل لو�ص��يان وراح يدخن �ص��يجارته في �صاحة الفيومار�صيه بينما كان لو�صيان 

مر، اأن العملية مقلقة«. ما م�ص��ت لحظة الذعر،  ي�ص��تحم، وفكر وهو يفرك ج�ص��مه بعناية: »كل ما في الأ

واأح�س باأنها لي�ص��ت األيمة بقدر ما توقع، حتى اجتاحه قلق قاتم. كان ياأمل دائمًا اأن ينتهي ذلك واأن 

ي�ص��تطيع اأن ينام، لكن برجير لم يتركه و�ص��اأنه قبل الرابعة �ص��باحًا وقال في نف�صه: »ينبغي اأن اأنهي 

م�ص��األة الح�ص��اب المثلث مهما يكن من اأمر«.وحاول اأن يح�ص��ر تفكيره بعمله. كان النهار طوياًل. �صرد 

له برجير ق�ص��ة لوتريامون، لكن لو�صيان لم ي�ص��غ اإليها بانتباه. اإذ اإن برجير بات يزعجه قلياًل. وفي 

الم�صاء، ناما في كودبيك، وبالطبع اأزعج برجير لو�صيان لوقت ل باأ�س به، ولكن نحو ال�صاعة الواحدة، 

قال له لو�ص��يان ب�ص��راحة اإّنه ي�صعر بالنعا�س، فتركه برجير من دون اأن يغ�صب. وعاد اإلى باري�س في 

نهاية بعد الظهر. ولم يكن لو�صيان را�صيًا عن نف�صه.
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قل؟« وتحدث معهما  ا�ص��تقبله اأبواه ا�ص��تقباًل ح�صنًا. و�صاألت اأمه: »هل �صكرت ال�ص��يد برجير على الأ

قلي��اًل ع��ن الريف النورماندي واآوى اإلى فرا�ص��ه في �ص��اعة مبك��رة. ونام كالمالك، لكنه في �ص��بيحة 

الي��وم التالي، �ص��عر عندما ا�ص��تيقظ باأنه يرتجف في داخله. فنه�س ونظر اإلى نف�ص��ه ملي��ًا في المراآة. 

وقال في نف�ص��ه: »اأنا لواطي«. و�ص��احت اأمه من خلف الباب: »انه�س يا لو�ص��يان عليك اأن تذهب اإلى 

الكلية هذا ال�ص��باح«. فاأجابها لو�ص��يان بليونة: »نعم يا اأمي«. لكنه ا�ص��تلقى على �ص��ريره وراح ينظر 

�ص��ابع،  اإل��ى اأ�ص��ابع قدميه. »لي�س هذا �ص��وابًا. لم اأك��ن اأعي ذلك؛ اأنا؛ لي�ص��ت لدي اأي تجربة«. تلك الأ

خرى. واأ�ص��اح لو�ص��يان بوجهه بعنف: »كان يع��رف ذلك اأن الفعل  ��ها اأح��د الرجال الواحدة تلو الأ م�صّ

الذي جعلني اأقدم عليه يحمل ا�ص��مًا، اإنه ي�ص��مى م�ص��اجعة رجل لرجل، وهو يعرف ذلك«. اأمر م�صحك 

–وابت�صم لو�صيان بمرارة- بو�صع الجميع اأن يت�صاءلوا اأيامًا طواًل: هل اأنا ذكي، هل اأنا �صاذج، ولي�س 
يام، وينبغي تحملها طوال  باإمكان التو�صل اإلى نتيجة. اإلى جانب هذا، ثمة اأمور تتعلق بك يومًا من الأ

الحياة. كان لو�ص��يان، على �ص��بيل المثال، طوياًل اأ�ص��قر، ي�ص��به اأباه، وهو ابن وحيد، وهو لواطي ابتداء 

�صقر الذي يحب الرجال!«  من يوم اأم�س. �صيقال عنه: »فلورييه. اأنت تعرف حق المعرفة، هذا الطويل الأ

و�صيجيب الواحد منهم: »اآه نعم! الرجل الطويل؟ ح�صنًا، اأعرف من هو«.

ارتدى ثيابه وخرج، لكنه لم ينو الذهاب اإلى الكلية. ونزل اإلى جادة لمبال حتى و�ص��ل اإلى ال�ص��ين. 

خ�صر والقطران والتبغ  ر�صفة. كانت ال�صماء �صافية، وال�صوارع تفوح برائحة الورق الأ و�صار بمحاذاة الأ

نكلي��زي. وق��ت يحل��م المرء به ليرت��دي اأحلى ثيابه على ج�ص��ده النظيف وبروح جدي��دة. كان الجميع  الإ

يتمتع��ون بمعنوياته��م؛ اأما لو�ص��يان فظل وحده محت��اراً وغريبًا في ه��ذا الربيع. وفكر في نف�ص��ه: »اإنه 

ن جمعت كل �صيء اإذ اأ�صبحت لواطيًا.  النحدار الحتمي: بداأت بعقدة اأوديب، ثم اأ�صبحت �صاديًا �صرجيًا، والآ

فاأين ينبغي اأن اأقف؟« ل �ص��ك اأن حالته لم تكن �ص��ديدة الخطورة. فلم ي�ص��تمتع كثيراً بمداعبات برجير. 

ولكن��ه فك��ر بقلق: »ولك��ن اإذ اعتدت على ذلك؟ ل يعود باإمكاني ال�ص��تغناء عنه، اإذ ي�ص��ب كالمورفين!« 

�صي�ص��بح رجاًل ذا عاهة، ما من اأحد يقبل اأن ي�ص��تقبله، و�صي�صخر منه عمال اأبيه عندما ي�صدر اإليهم اأمره. 

وت�ص��ور لو�صيان م�ص��يره الرهيب. وراأى نف�صه في الخام�صة والثالثين رقيقًا متبرجًا، ورجاًل له �صاربان 

يحمل و�ص��ام جوقة ال�ص��رف، يرفع ع�ص��اه بهيئة تبعث على الرهبة. »اإن وجودك هنا اأيها ال�ص��يد اإهانة 

لبنات��ي«. وفج��اأة تاأرج��ح اإذ تذكر عبارة م��ن عبارات برجير ف��ي كودبيك في اأثناء اللي��ل؟ قل لي: »هل 

اأ�صبحت ت�صت�صيغ ذلك؟« بالطبع، لم يكن لو�صيان من خ�صب. وقال في نف�صه قلقًا: »هذا ل يدل على �صيء«. 
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�ص��خا�س كانوا مده�ص��ين في التعرف اإلى اأ�صباههم، كانت لديهم حا�صة  لكن ثمة من يعتقد باأن هوؤلء الأ

يانا »هل باإمكان هذا  �صاد�صة. نظر لو�صيان مطوًل اإلى رقيب المدينة الذي كان ينظم ال�صير اأمام ج�صر الأ

زرق، وت�ص��ور فخذيه الزاخرين بالع�صالت،  ال�ص��رطي اأن يهيجني؟« وثبت نظره على �ص��روال ال�صرطي الأ

مر  المك�ص��وين بال�ص��عر: »هل ي�صنع لي �صيئًا؟« وذهب بعد اأن وجد لنف�صه تعزية. وفكر في نف�صه: »لي�س الأ

خطيراً جداً، اإذ باإمكاني اأن اأنقذ نف�ص��ي. اأفرط في ا�ص��تغالل ت�صو�صي لكنني ل�صت لواطيًا حقيقيًا«، وعاود 

التجربة مع جميع الرجال الذين �صادفهم، وفي كل مرة كانت النتيجة �صلبية. وفكر في نف�صه: »اأٍف، اإنني 

ن العادة ال�صيئة يمكن تلقنها ب�صرعة ثم اإن  اأ�صعر ب�صدة الحر«، اإن هذا تحذير، لي�س عليه اأن يعيد الكرة، لأ

عليه اأن ي�صفى من عقده ب�صرعة، وقرر اأن يذهب ليجري لنف�صه تحلياًل عند محلل نف�صي من دون اأن يعلم 

اأبويه بذلك. وبعدها، يتخذ لنف�صه ع�صيقة وي�صبح رجاًل ك�صائر الرجال.

بداأ لو�صيان يطمئن حين يفكر ببرجير: في اللحظة نف�صها، كان برجير في باري�س �صديد الر�صا عن نف�صه 

يعي�س مع ذكرياته الجميلة: »اإنه يعرف كيف تكويني، ويعرف فمي«. قال لي: »لك رائحة لن اأن�صاها قط«. 

�ص��يذهب اإلى اأ�ص��دقائه ليفتخر اأمامهم ويقول: »نلته«. في هذه اللحظة يمكن اأن يكون منهمكًا ب�صرد اأخبار 

ليالي��ه اإلى... -وتوقف قلب لو�ص��يان ع��ن الخفقان- اإلى برلياك! لو فعل هذا، لقتلت��ه. اإن برلياك يكرهني، 

و�ص��يخبر بذلك جميع من في ال�ص��ف، فاأ�ص��بح رفيقًا مارقًا، ويرف�س رفاقي اأن يمدوا اأيديهم لم�صافحتي. 

وقال لو�ص��يان في نف�ص��ه اأي�صًا: »�صاأقول اإن ذلك غير �ص��حيح، و�صاأقيم دعوى، واأقول اإنه اغت�صبني!«، كان 

لو�ص��يان يكره برجير بكل ما اأوتي من قوة: فمن دونه، من دون هذا ال�ص��مير الفا�ص��ح الذي لي�س له دواء، 

مكان  مر. »لو كان بالإ مكان ت�صوية كل �صيء، اإذ ل اأحد يدري بذلك ثم اإن لو�صيان نف�صه �صين�صى الأ كان بالإ

اأن يم��وت ب�ص��رعة! يا رب، اأتو�ص��ل اإلي��ك، اجعله يموت هذه الليل��ة قبل اأن يخبر اأحداً بذل��ك. رّب، اجعل هذه 

الق�صة من�صية، فاأنت ل تقبل باأن اأكون لواطيًا!« وفكر لو�صيان بغيظ: »اإنه يم�صكني على كل حال. �صينبغي 

اأن اأعود اإلى بيته واأفعل كل ما يريده مني واأن اأقول له اإنني اأحب تلك العادة، واإل لفقدت نف�ص��ي!« وم�ص��ى 

خطوات اأخرى واأ�صاف كاأنه يقدم على تدبير احترازي: »رّب، واجعل برلياك يموت اأي�صًا«.

�صابيع التي تلت، كان يظن باأنه يالقيه عند  لم يعد بو�صع لو�صيان اأن يعود اإلى بيت برجير. وفي الأ

كل خطوة. وعندما يدر�س في غرفته، ترتعد فرائ�صه لدى �صماعه الجر�س. في الليل راأى كوابي�س رهيبة: 

برجير ياأخذه بالقوة في باحة كلية �صان لوي�س، اأمام اأنظار جميع الرفاق الذين ينظرون �صاخرين. لكن 

برجير لم يقم باأي حركة لمقابلته ولم ت�صدر عنه اأي اإ�صارة تدل على مكانه. وفكر لو�صيان مزعوجًا: »ما 
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كان ينبغي �ص��وى جلدي«. واختفى برلياك اأي�ص��ًا. وغيغار، الذي كان يذهب اأحيانًا اإلى ميدان ال�ص��باق 

حد، اأكد اأنه غادر باري�س على اإثر انهيار ع�ص��بي. وهداأت اأع�ص��اب لو�ص��يان �ص��يئًا ف�صئًا: رحلته  يوم الأ

اإلى روان اأحدثت في نف�صه حلم غام�س فظ ل يرتبط ب�صيء. ن�صي جميع تفا�صيله، ولم يعد يتذكر �صوى 

رائحة اللحم الب�صري الكئيبة، ورائحة العطر وكذلك القلق الذي ل يرحم. و�صاأل ال�صيد فلورييه مراراً عما 

حدث لل�صديق برجير: »ينبغي اأن ندعوه اإلى فيرول لن�صكره«. فاأجاب لو�صيان: ذهب اإلى نيويورك.

ات عديدة وتمرن عند �ص��اطئ المارن على قيادة القوارب برفقة غيغار و�صقيقته، 
ّ
ذهب لو�ص��يان مر

وعلمه غيغار الرق�س. وفكر في نف�صه: »ها اإنني اأ�صتيقظ، واأحيا من جديد«. لكنه ل يزال يح�س في بع�س 

حيان بعبء يرزح على كاهله: تلك هي عقده النف�صية؛ وت�صاءل اإذا يجب اأن يذهب لمقابلة فرويد في  الأ

مر، �صاأقول له: »اأنا مفل�س لكنني اأمثل  قدام اإذا اقت�صى الأ فيينا: »�ص��اأذهب من دون نقود� م�ص��يًا على الأ

ق�ص��ية معينة«. وفي اأ�ص��يل يوم حار من حزيران التقى في جادة �ص��ان- مي�ص��ال اآل بابوان، اأ�صتاذه 

ال�صابق في الفل�صفة. ف�صاأله بابوان: »ماذا يا فلورييه، هل تعد المدر�صة المركزية؟« فقال لو�صيان: »نعم 

دبية. كنت من الطلبة الماهرين في  �صتاذ: »كان باإمكانك اأن تتجه نحو الدرا�صات الأ يا اأ�صتاذ«. فقال الأ

الفل�صفة«. فقال لو�صيان: »لم اأتخّل عن الفل�صفة. طالعت كثيراً هذه ال�صنة. طالعت فرويد مثاًل«. واأ�صاف 

وكاأن وحي��ًا اأت��اه: »كان بودي اأن اأ�ص��األك يا اأ�ص��تاذ: ما راأيك بالتحليل النف�ص��ي؟«، فاأجابه �ص��احكًا: 

. م��ا تجده ح�ص��نًا عند فروي��د، تجده اأي�ص��ًا عند اأفالطون«. واأ�ص��اف بلهج��ة ل تحتمل 
ّ
»تقليع��ة وتم��ر

مور، عليك اأن تقراأ �ص��بينوزا. واأح�س لو�صيان اأنه يرتاح  المناق�ص��ة: وعلى اأني ل اأح�ص��م في مثل هذه الأ

من عبء ثقيل، وعاد اإلى بيته وهو ي�ص��فر وفكر في نف�ص��ه: »كان كابو�ص��ًا، ولم يبق منه �صيء!« كانت 

ال�ص��م�س محرقة في ذلك النهار، لكن بو�ص��ع لو�صيان اأن يواجه هذا النهار؛ اإنه تخل�س! وفكر في نف�صه؛ 

»ه��راء. ه��راء. حاولوا اأن يجعلوني مجنونًا ل��م يفلحوا«. ل زال يقاوم: �ص��حيح اأن برجير اأثر عليه في 

تحليالته، لكن لو�ص��يان يح�س مثاًل باأن لواطة رامبو عيب متاأ�ص��ل فيه، وتذكر حين اأراد هذا البرجير 

اأن يدخن له الح�صي�س فقاومه. وفكر: »كدت اأفقد نف�صي، لكن الذي اأنقذني هي �صحتي المعنوية«. وفي 

الم�صاء، نظر اإلى اأبيه والعائلة جال�صة على مائدة الطعام، نظرة ملوؤها الحنو. كان ال�صيد فلورييه مربع 

�ص��اء. وفكر لو�ص��يان: »اأ�ص��بهه«. وتذكر  الكتفين، ثقيل الحركات، اأغبر العينين، نحا�ص��ي النظرات كالروؤ

عمال في ال�صناعة، منذ اأربعة اأجيال. »ومهما  باأن اأفراد عائلة فلورييه، اأبًا عن جد، كانوا من اأرباب الأ

قيل، فاإن العائلة موجودة!« ثم فكر في اعتزاز ب�صحة اآل فلورييه المعنوية.
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ل��م يتقدم لو�ص��يان هذه ال�ص��نة لمتحان المدر�ص��ة المركزية، وذهبت عائل��ة فلورييه اإلى فيرول 

ية بيته من جديد وكذلك الب�صتان والم�صنع، والمدينة الهادئة  في وقت مبكر جداً. و�ص��ر لو�ص��يان بروؤ

المتزن��ة. عال��م اآخ��ر: ق��رر اأن ينه�س في ال�ص��باح الباكر ليقوم بنزه��ات كثيرة ف��ي المنطقة. وقال 

بي��ه: »اأري��د اأن اأمالأ رئتي بالهواء النقي ا�ص��تعداداً للعام المقبل«. ورافق اأم��ه في زيارتها لعائلتي  لأ

بورفارديي��ه وبي���س، ووج��د الجميع اأنه اأ�ص��بح �ص��ابًا متزنًا. كان هب��رار وونكلمن اللذان يدر�ص��ان 

الحقوق في باري�س عادا اإلى فيرول لق�ص��اء العطلة وخرج لو�ص��يان مرات عديدة برفقتهم، وتحدثوا 

لعي��ب التي قاموا بها مع الكاهن جاكمار، وعن اأغنيتهم فوق الدراجة واأن�ص��دوا ن�ص��يد مدفع  ع��ن الأ

متز، باأ�ص��واتهم الثالثة. كان لو�ص��يان يقدر �صراحة اأ�صحابه القدامى و�ص��البتهم واأنحى بالالئمة 

نه تخلى عنه��م. واعترف لهبرار باأنه ل يحب باري�س ولم يكن بو�ص��ع هبرار اأن يفهمه:  عل��ى نف�ص��ه لأ

وبرا.  م�ص��ية التي ق�صاها في الأ �ص��لمه اأبواه اإلى اأحد الكهنة؛ وهو ل يزال مبهوراً بمتحف اللوفر وبالأ

كبر لهبرار وونكلمن، وبات ي�ص��عر اأنه ل ياأ�صف  ورق لو�ص��يان لهذه الب�ص��اطة. و�ص��عر اأنه ال�ص��قيق الأ

على تلك الحياة المعذبة التي ق�ص��اها: اأك�ص��بته تجربة. وحدثهما عن فرويد وعن التحليل النف�ص��ي، 

وت�ص��لى قلي��اًل باإغوائهم��ا. انتقدا بعنف نظرية العقد النف�ص��ية لك��ن اآراءهما كانت �ص��اذجة كما بين 

مكان دح�س نظريات فرويد. وكانا �صديدي  لهما لو�ص��يان، واأ�ص��اف باأنه من الناحية الفل�صفية، بالإ

عجاب به، فيتظاهر لو�صيان باأنه ل ينتبه لذلك.  الإ

بنية المركزية،  و�ص��رح ال�صيد فلورييه للو�صيان كيفية العمل في الم�ص��نع. كما ا�صطحبه لزيارة الأ

وراقب لو�ص��يان مطوًل �ص��غل العمال. وقال ال�صيد فلورييه: »اإذا مت ينبغي اأن تتمكن بين يوم واآخر من 

ال�صيطرة على زمام الم�صنع!« وزجره لو�صيان قائاًل: »اأرجوك يا اأبتاه، اأن تكف عن هذا الحديث!« لكنه 

راء حول  يام التالية بالم�صوؤولية الكبرى التي �صتلقى على عاتقه عاجاًل اأم اآجاًل. وتبادل الآ فكر في الأ

واجبات رب العمل، و�ص��رح له ال�ص��يد فلورييه باأن الملكية لي�ص��ت حقًا بل واجبًا. واأ�صاف »يريدون اأن 

نَّ م�صلحة اأرباب العمل وم�صلحة العمال متناق�صة! خذ مثاًل عني 
يزعجونا ب�صراع الطبقات، كما لو اأ

يا لو�ص��يان. اأنا رب عمل �ص��غير، وهذا ما ي�ص��مونه »الم�ص��ارب« في لغة باري�س العامية. ح�صنًا، اإنني 

اأحيي مئة عامل مع عائالتهم. فاإذا قمت باأ�ص��غال كبيرة، هم اأول من ي�ص��تفيد منها. لكنني اإذا اأرغمت 

على اإقفال الم�ص��نع، فاإنهم يت�ص��ردون في ال�صارع. وقال م�صدداً على كالمه: »ولي�س لي الحق« اأن اأقوم 

باأ�صغال �صيئة. وهذا ما اأ�صميه اأنا ت�صامن الطبقات«.
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ج��رى كل �ص��يء على ما يرام طوال ثالثة اأ�ص��ابيع. ولم يع��د يفكر اأبداً ببرجير. غف��ر له، لكنه تاأمل 

يته م��دى الحياة. اأحيانًا حين يبدل قمي�ص��ه، كان يقف اأمام المراآة وينظر  ق��ل األ يعود اإلى روؤ عل��ى الأ

اإلى نف�صه بده�صة، ويفكر: »رجل ا�صتهى ج�صده«. ويمر بيديه على �صاقيه مفكراً: »رجل ا�صطرب من اأثر 

�ص��اقيه«. ويمد يده اإلى مكان كليته وياأ�ص��ف على اأنه لي�س رجاًل اآخر ليداعب ج�ص��ده كما يداعب قطعة 

ن،  الحرير. وكان ياأ�ص��ف اأحيانًا على عقده: فهي �ص��لبة، �ص��ديدة، ترزح بعبئها الثقيل على كاهله. والآ

�صياء التي ل تحتمل،  انتهى كل �صيء فلم يعد لو�صيان يوؤمن بها، واأح�س ب�صدة خّفته. لم يكن ذلك من الأ

بل نوع من النفوذ المحتمل، والموؤلم اإلى حد، يمكن اأن يتحول اإلى قلق. وفكر في نف�صه: »ل�صت اأي �صيء، 

نن��ي لم اأتلطخ ب�ص��يء. اأما برلياك فهو ملتزم كل اللت��زام. وباإمكاني اأن اأتحمل القليل من عدم  وذاك لأ

اليقين: فهو فدية الطهارة«.

وفكر في اإحدى رحالته بعد اأن جل�س على الع�ص��ب: »نمت �ص��ت �صنوات، ثم ا�صتفقت ذات يوم«. كان 

مفعم��ًا بالحيوي��ة وه��و يتطلع اإلى المناظ��ر المحيطة. وقال في نف�ص��ه: »خلقت من اأج��ل العمل«. لكن 

اأفكاره اأ�ص��بحت باهتة. وقال ب�صوت خافت: »فلينتظروا قلياًل حتى يروا ما اأ�صاوي«. وتكلم بقوة لكن 

�صداف الفارغة: »ما بي«. ذلك القلق الغريب الذي لم ير�س بالعتراف  الكلمات تدحرجت من فمه كالأ

ب��ه، �ص��بب ل��ه اأذى كبيراً. فكر في الما�ص��ي: »اإنه هذا ال�ص��كون... ه��ذه البالد« ما من كائن حي �ص��وى 

نها تبدو اأق��رب اإلى الموت. وفي   بطونها و�ص��ط الغبار ب�ص��عوبة، كان يك��ره القبابيط لأ
ّ
القبابي��ط تجر

الجهة الثانية راأى ال�صجرة البا�صقة ذاوية على حافة النهر. ما اأحد يرى لو�صيان، ما اأحد ي�صمعه. وقفز 

ف��ي الف�ص��اء وتهياأ له باأن حركاته ل ت�ص��ادف اأي مقاومة، حتى مقاوم��ة الجاذبية، وهو واقف وراء 

غبر. لكاأنه موجود في الفراغ. وفكر في نف�ص��ه: »هذا ال�ص��كون...« كان �ص��يئًا يفوق  �ص��تار من الغمام الأ

ال�صكون، اإنه العدم. وحول لو�صيان بدا ال�صهل �صاكنًا رخواً عديم الحياة عجيبًا. وبدا له اأن ال�صهل يتقل�س 

كثيراً قاطعًا تنف�ص��ه كيال يزعجه »متى يعود �ص��احب المدفع في ميتز اإلى كتيبته...« وانطفاأ ال�ص��وت 

على �ص��فتيه كلهيب في فراغ. كان لو�ص��يان وحده، بال ظل، ول �ص��دى، و�ص��ط هذه الطبيعة المتخفية، 

التي ل وزن لها. وارتع�س قلياًل وحاول اأن يعيد و�ص��ل حبل اأفكاره. »خلقت من اأجل العمل. اأ�ص��ل في 

نني �ص��اأعود اإلى ر�ص��دي«. وفكر: »لدي حجة  البدء، قد اأرتكب الحماقات، لكن هذا لن يبلغ مدى بعيداً لأ

معنوية«. لكنه توقف بعد اأن ك�ص��ر عن اأ�ص��نانه م�ص��مئزاً، كم بدت له غريبة فكرة الكالم عن »ال�ص��حة 

خير. ول�صدة غيظه دا�س  المعنوية«، على تلك الطريق البي�ص��اء التي ت�ص��ير عليها ح�ص��رات في نزاعها الأ
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لو�صيان على قبوط؛ و�صعر تحت حذائه بكرة �صغيرة من المطاط، ولما رفع رجليه كان القبوط ل يزال 

حيًا، فب�صق لو�صيان عليه. »اأنا محتار، اأنا محتار، كما في العام الما�صي«. وراح يفكر بونكلمن الذي 

بطال«، وبال�ص��يد فلورييه الذي يعامله كرجل، وبال�صيدة بي�س التي قالت له: »هذا  كان يلقبه »ببطل الأ

ال�ص��بي الذي كنت اأناديه بلعبتي ال�ص��غيرة، لم اأعد اأجروؤ على مخاطبته ب�صيغة المفرد، اإنه يرهبني«. 

لكنهم كانوا �ص��ديدي البعد، وبدا له اأن لو�ص��يان الحقيقي فقد، ولي�س �ص��وى يرقة بي�ص��اء محتارة »ما 

را�ص��ي البور، بال ع�صب ول رائحة، اإل الهليونة التي،  اأنا؟« كيلومترات وكيلومترات تمتد على مداها الأ

اًل، بل هو  حرى لي�س �ص��وؤ ل�ص��دة غرابتها، لي�س لها وكاأنه ينتظر لو�ص��يان حيث تركه ليرد عليه؛ اأو بالأ

حالة من الحالت. وهز لو�صيان كتفيه وفكر: »اإنني �صديد اليقظة، واأحلل نف�صي كثيراً«.

�صياء ت�صحره، ونظر مطوًل  يام التالية، حاول اأن يتغا�صى عن تحليل نف�صه: �صاء اأن يجعل الأ في الأ

�ص��جار والواجه��ات، وامتدح اأمه كثي��راً وهو يرجوها اأن تريه الطقم الف�ص��ي. لكن��ه بينما كان  اإل��ى الأ

ينظر اإلى الطقم الف�ص��ي، فكر باأن وراء نظرته غمامة �ص��غيرة تتراق�س. وعبثًا حاول لو�صيان اأن يركز 

انتباه��ه على حديثه مع اأبيه، لكن الغمامة ت�ص��للت اإلى م��ا وراء النتباه الذي كان يبديه لكلمات اأبيه: 

خر يتغا�صى عن ال�صغاء، وي�صتدير اإلى الوراء، يحاول  تلك الغمامة، هو بذاته. كان لو�صيان من وقت لآ

اأن يم�ص��ك بالغمامة وينظر اإليها مواجهة، ولم ي�ص��ادف �صوى الفراغ، والغمامة ل تزال وراءه. وجاءت 

جرمي��ن باكية اأمام ال�ص��يد فلوريي��ه، تقول اإن اأخاها اأ�ص��يب بالتهاب رئوي. فقالت ال�ص��يدة فلورييه: 

م�صكينة يا جرمين، هذا الذي قلت عنه اإنه متين العود!

منحتها عطلة �ص��هر، وا�صتقدمت ابنة اأحد عمال الم�ص��نع لتحل محلها، وهي برت موزيل ال�صغيرة، 

وعمرها �ص��بع ع�صرة �صنة. فتاة ق�ص��يرة ذات جدائل �صقراء تلفها حول راأ�صها، وهي تعرج بع�س ال�صيء. 

ولم��ا كانت اآتي��ة من كونكارنو، رجتها ال�ص��يدة فلورييه على ارتداء مئزر مو�ص��ى بالدنتيل، »فهذا اأكثر 

ية  ول، اأخذت عيناها الزرقاوان الوا�ص��عتان، ت�ص��عان بالمحبة العنيف��ة عند روؤ لياق��ة«. ومن��ذ الي��وم الأ

لو�صيان. اإنها تعبده. وتحدث اإليها بلطف و�صاألها مرات عديدة: »هل اأنت م�صرورة في بيتنا؟«. في الممرات 

كان يالم�ص��ها ليرى اأثر المالم�ص��ة فيها. لكنها كانت تحنو اإليه، فوجد في تلك المحبة تعزية خال�ص��ة. 

حيان بنوع من التاأثر بال�صورة التي كونتها برت عنه: »في الواقع ل اأ�صبه قط اأولئك  كان يفكر اأكثر الأ

العمال الذين تعا�ص��رهم برت«. واأدخل ونكلمن اإلى المكتب، فوجدها جذابة، وقال له: »اإنك محظوظ، لو 

�ص��ود اأ�صبح  قدمت« لكن لو�ص��يان كان يتردد: رائحة العرق تفوح منها، وقمي�ص��ها الأ كنت في مكانك لأ
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رثًا تحت ذراعيها. في اأ�ص��يل يوم ممطر من اأيلول، ق�ص��دت ال�ص��يدة فلورييه باري�س بال�ص��يارة، وبقي 

لو�ص��يان وحده في الغرفة. ا�ص��تلقى على �ص��ريره وراح يتثاءب. وبدا له اأنه غمامة كيفية الطباع، تبقى 

هواء وال�ص��واطئ. »اأ�ص��األ نف�ص��ي لماذا اأنا  على حالها وتتغير في الوقت نف�ص��ه، كما تذوب دائمًا في الأ

موجود؟« اإنه هنا، يه�ص��م طعامه، ويتثاءب وي�ص��مع المطر ي�صرب الزجاج، والغمامة البي�صاء تتهادى 

في راأ�ص��ه: وبعدها؟ حياته ف�ص��يحة ول تكاد الم�ص��وؤوليات التي �ص��يتحملها فيما بعد تكفي لت�صويغها. 

وقال في نف�صه: »على اأني، لم اأطالب اأحداً بخلقي«. واعتراه نوع من ال�صفقة على نف�صه. وتذكر قلقه حين 

كان طفاًل، وروب�صته الطويلة؛ فبدت له على �صورة جديدة: في الواقع اإنه ما برح ينزعج من حياته، من 

تلك الهدية ال�ص��خمة غير المجدية، التي حملها بين ذراعيه دون اأن يعرف اأين ي�ص��عها. »اأم�صيت وقتي 

عياء ولي�س باإمكانه اأن يذهب اإلى اأبعد من ذلك. ونه�س،  �ص��ف على ولدتي«. لكنه كان �ص��ديد الإ في الأ

ثم اأ�صعل �صيجارة ونزل اإلى المطبخ ليطلب اإلى برت اأن تح�صر له قلياًل من ال�صاي.

لم تره برت يدخل. لم�س كتفها فارتع�ص��ت بعنف و�ص��األها: »هل اأخفت��ك؟« ونظرت اإليه بوجه ملوؤه 

الرهبة وهي تلقي بكلتا يديها على الطاولة؛ وارتفع �صدرها قلياًل. وما هي حتى ابت�صمت ثم: »فوجئت 

بوجودك. لم اأكن اأدري اأن ثمة اأحداً«. فبادلها لو�ص��يان البت�ص��امة بت�صامح وقال لها: »اأرجو اأن تعدي 

لي فنجانًا من ال�صاي«. فاأجابت ال�صغيرة وهي ت�صرع نحو الموقد: »�صاأعده في الحال يا �صيد لو�صيان«. 

بدا لها اأن وجود لو�ص��يان �ص��ديد الوطاأة عليها. مكث لو�ص��يان في عتبة الباب متردداً و�ص��األها بلهجة 

اأبوي��ة: »اأنت م�ص��رورة في بيتنا؟« كانت برت تدير له ظهرها، تم��الأ الطنجرة من الحنفية. فخيم خرير 

الم��اء على اإجابتها. وانتظر لو�ص��يان لحظة، وما و�ص��عت الطنجرة على النار حت��ى تابع كالمه: »هل 

دخنت في ال�صابق؟« فاأجابت الفتاة بحذر: »مرات كثيرة«. وفتح علبته من نوع كريفن، وناولها اإياها. 

لم يكن �ص��ديد ال�ص��رور اإذ بدا له اأنه في مجال التاآمر، فال ينبغي اأن يقدم لها �صيجارة. فقالت مدهو�صة: 

تريد اأن اأدخن؟      

- ولم ل؟

- �صتعنفني ال�صيدة.

واعت��رى لو�ص��يان �ص��عور التاآمر المقي��ت. فراح ي�ص��حك وقال: »ل��ن نخبرها بذل��ك«. فاحمر وجه 

ب��رت، وتناولت �ص��يجارة بطرف اأ�ص��ابعها وو�ص��عتها في فمها. »اأ�ص��علها لها؟ هذا خط��اأ«. فقال لها: 

»ت�ص��علينها؟« كانت تزعجه؛ اإذ بقيت في مكانها، جامدة الذراعين، محمرة الوجه طائعة، تزم �ص��فتيها 
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حول ال�ص��يجارة، وكاأنها ت�ص��ع في فمها ميزان الحراراة. واأخيراً تناولت عود ثقاب من علبة حديدية 

بي�ص��اء، وحك��ت العود، واأخذت عدة اأنفا���س وهي تغمز بعينيها وقالت: »لذيذ«. ثم اأخرجت ال�ص��يجارة 

ن�س،  من فمها، و�ص��غطت عليها باأ�صابعها الخم�صة. وفكر لو�صيان: »هل ُولدت �صحية؟« ثم �صعرت بالإ

�ص��ناف الموج��ودة فيها، حتى اإنها  حين �ص��األها اإذا كانت تحب موطنها بريتونيا، ف�ص��رحت له عن الأ

يقاع، اأغنية لروز بوردرن. ومازحها لو�ص��يان بلط��ف، لكنها لم تفهم  اأن�ص��دت ب�ص��وت عذب خاط��ئ الإ

ليف. وجل�س  رنب الأ الممازحة وراحت تنظر اإليه بوجه ملوؤه الخوف، كانت في تلك اللحظات ت�ص��به الأ

اإلى طاولة واأح�س اأنه مرتاح جداً وقال لها: »ا�ص��تريحي اإذن«. »اأوه كال يا �ص��يدي لو�ص��يان. لي�س اأمام 

ال�ص��يد لو�ص��يان«. فاأم�صكها من تحت اإبطيها و�صدها نحو ركبتيه و�ص��األها: و»هكذا؟« و�صمحت له بذلك 

ه الن�صراح واللوم، وتمتمت بلهجة غريبة: »على ركبتيك!« ففكر لو�صيان بقلق: »رحت بعيداً،  بوجه ملوؤ

لم يكن ينبغي اأن اأبعد اإلى هذا الحد«. و�صكت: بينما ظلت هي جال�صة على ركبتيه، �صديدة الدفء، ملوؤها 

الهدوء؛ لكن لو�صيان اأح�س بقلبه يخفق وفكر: »اإنها �صيء لي، باإمكاني اأن اأفعل بها ما اأريد«. وتركها، 

م�ص��اكه. وقبل اأن يحت�ص��ي ال�صاي،  ثم اأخذ اإبريق ال�ص��اي و�ص��عد اإلى غرفته: ولم تقم برت باأي حركة لإ

بط كانت تفوح منهما. غ�صل لو�صيان يديه ب�صابون اأمه المعطر، اإذ اإن رائحة الإ

يام التي تلت. كانت برت تقف  »�صاأ�ص��اجعها؟« �ص��غلت هذه الم�صاألة ال�صغيرة بال لو�ص��يان في الأ

خالق، اأدرك لو�صيان باأنه قد يجعلها  طوال الوقت في طريقه وتنظر اإليه بعينين كئيبتين. وانت�صرت الأ

نه  ن��ه لي���س ذا خبرة كافية. )ومن الم�ص��تحيل اأن ي�ص��تري »الكباكيب الواقية« م��ن فيرول، لأ حام��اًل لأ

معروف فيها(. واإنه �صي�ص��بب متاعب لل�ص��يدة فلورييه. وفكر في نف�ص��ه باأن مهابته في الم�صنع �صتقل 

كثيراً اإذا اأخذت ابنة اأحد العمال تفاخر باأنها �ص��اجعته. »لي�س لي الحق اأن األم�ص��ها«. تجنب النفراد 

خيرة من اأيلول. وقال له ونكلمن: »ماذا تنتظر؟« فاأجاب لو�ص��يان اإجابة جافة:  يام الأ بب��رت ط��وال الأ

»ل��ن اأق��دم على هذه الخطوة فاأن��ا ل اأرغب في غرام الخادمات ولما �ص��معه وينكلمن يتحدث في غرام 

الخادمات، �صفر �صفرة خفيفة و�صكت.

كان لو�ص��يان �ص��ديد الر�صا عن نف�صه: ت�ص��رف كاإن�صان ع�ص��ري، وهذا ما يعو�س له عن كثيٍر من 

�ص��ف: »كانت جديرة بالحيازة«. لكن��ه يعود ويفكر: »لكاأني نلتها: اإذ هي قدمت  خطاء. ثم ببع�س الأ الأ

نف�صها ولم اأر�س«. وعّد اأنه لم يعد طاهراً. تلك الم�صرات الخفيفة �صغلته عدة اأيام ثم تحولت بدورها اإلى 

ول، اأح�س بال�صيق الذي كان فيه منذ العام الدرا�صي المن�صرم. غمام. وفي بداية ت�صرين الأ
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لم يكن برلياك عاد، ول اأحد يعرف �ص��يئًا عن اأخباره. ولحظ لو�ص��يان وجود بع�س الوجوه التي ل 

يعرفها: جاره الذي كان يجل�س اإلى يمينه وا�ص��مه لي موردا در�س �ص��نة فرع الريا�ص��يات في بواتييه. 

�صودين. قابل لو�صيان رفاقه بغير �صرور،  وهو ل يزال اأطول من لو�صيان، اأ�صبح رجاًل كبيراً ب�صاربيه الأ

نه��م ب��دوا بعينه تافهين كثيري ال�ص��جيج: اإنهم رهب��ان. وهو ل يزال ي�ص��ترك بتظاهراتهم الجماعية  لأ

خرين، لكنه لم يبد عليه اأنه اأفاد قدر  نه اأكثر ن�ص��وجًا من الآ ولكن بغير تحم�س. واجتذبه لي موردان لأ

اإفادة لو�ص��يان من تجاربه الكثيرة ال�صعبة: اإنه بالغ بالولدة. غالبًا ما كان لو�صيان يتمتع بمنظر هذا 

مكان اإدخال اأي  الراأ���س ال�ص��خم المفكر، ال��ذي ل عنق له، واإنما غر�س بين الكتفين اعتباط��ًا: ولي�س بالإ

ذنين، ول عن طريق العينين ال�صينيتين المحمرتين. وفكر لو�صيان باحترام: »اإنه  �صيء فيه عن طريق الأ

ه الرا�ص��خة«. كما كان يت�ص��اءل، ولي�س بغير ح�ص��د، ما يمكن اأن يكون ذاك اليقين الذي  �ص��خ�س له اآراوؤ

يجعل لي موردان، يعي نف�ص��ه اإلى هذا الحد. »وهذا ما ينبغي اأن اأكونه: �ص��خرة«. وده�س كثيراً اإذ كيف 

ولى. حل  �ص��تاذ هو�ص��ون بعد اأن رد لهم الفرو�س الأ للي موردان اأن يفقه المنطق الريا�ص��ي؛ وطماأنه الأ

لو�صيان �صابعًا، اأما لي موردان فنال العالمة خم�صة وحّل في الدرجة الثامنة وال�صبعين. كل �صيء كان 

�صفران الناعمان،  ي�صير بانتظام. ولم يتعجب لي موردان اإذ يبدو اأنه توقع نتيجة اأ�صواأ، ولم يكن خداه الأ

وفمه ال�صغير، لتعّبر عن الم�صاعر. اإنه كتمثال بوذا. لم يره اأحد غا�صبًا �صوى مرة واحدة، في اليوم الذي 

دفعه لوفي اإلى غرفة الثياب. اأر�ص��ل في البداية بع�س الهمهمات الحادة وهو يرفرف بحاجبيه. ثم قال 

ف��ي النهاي��ة »اإلى بولونيا! اإل��ى بولونيا! يا يوبان الق��ذر، ول تلطخنا بقذارتك هن��ا«. وخيم على لوفي 

مر عند هذا الحد. بقامته ال�صخمة وما لبث اأن �صفعه �صفعتين، فاعتذر لوفي الق�صير، ووقف الأ

يوم الخمي�س خرج لو�ص��يان ب�ص��حبة غيغار الذي دعاه اإلى الرق�س عند �ص��ديقات �ص��قيقته. لكن 

 للو�ص��يان: »لي �صديقة موظفة عند بلي�صنه، 
ّ
غيغار اعترف في النهاية باأن هذه البالهات تقلقه. واأ�ص��ر

في �ص��ارع رويال. ولها �ص��ديقة لي�س عندها �ص��احب. تاأتي م�صاء ال�ص��بت؛ على اأن يتركوا له المفتاح 

تح��ت المم�ص��حة. ولحق بغيغار في التا�ص��عة اإلى اإحدى الحانات في �ص��ارع �ص��انت- هونوري. وقال 

غيغار: »�صترى، اأن فاني جذابة ومن ميزاتها اأنها تح�صن العتناء بهندامها«.

- و�صديقتي اأنا؟

- ل اأعرفه��ا، لكنن��ي اأع��رف اأنه��ا عاملة خياط��ة جاءت اإل��ى باري�س موؤخ��راً من اأنغوليم. واأ�ص��اف: 

»لتخطئ: اأنا بيار دورا. واأنت بما اأنك اأ�صقر، قلت اإنَّ دمك اإنكليزي، فهذا اأف�صل. وا�صمك لو�صيان بونيار«.
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ف�صاأل لو�صيان مدهو�صًا: لماذا؟

فاأجاب غيغار: مبداأ، باإمكانك اأن تفعل اأي �صيء مع هوؤلء الن�صوة، ولكن لي�س باإمكانك اأن تعطيهن 

ا�صمك الحقيقي.

- ح�صنًا، ح�صنًا. وماذا عن مهنتي في الحياة؟

- باإمكانك اأن تقول اإنك طالب، فهذا اأف�ص��ل، فع�ص��رة الطالب تروق لهن؛ ثم اإنك ت�ص��طر لدفع ثمن 

نني األفت ذلك:  باهظ. اأما بالن�ص��بة اإلى التكاليف ف�صنقت�ص��مها بالطبع. ولكن دعني اأدفع هذا الم�ص��اء لأ

ثنين المبلغ الذي ينبغي اأن تدفعه لي. وفكر لو�ص��يان ف��ي الحال باأن غيغار يريد  و�ص��اأعين ل��ك يوم الإ

اأن يجن��ي مك�ص��بًا من وراء ذلك. وفكر اأي�ص��ًا في نف�ص��ه: »كم اأ�ص��بحت حذراً!« في تل��ك اللحظة بالذات 

دخلت فاني: فتاة طويلة �صمراء اللون نحيلة الج�صم، ذات فخذين مديدين ووجه �صديد التبرج، فوجدها 

لو�ص��يان مهيبة. وقال غيغار: »ال�ص��يد بانيار الذي حدثتك عنه«. فقالت فاني بغير اهتمام: »ت�ص��رفنا. 

وهذه مود، �صديقتي«. واأب�صر لو�صيان بامراأة ق�صيرة القامة، لم تتبرج، كما بدا لونها اأغبر اإلى جانب 

فاني الرائعة. اأ�ص��يب لو�ص��يان بخيب��ة اأمل مريرة. لكنه وجده��ا جميلة الثغر –ثم اإنه لن ي�ص��عر معها 

جرة و�صط ال�صجة التي �صادت عند دخولهما وا�صطحب الفتاتين  بانزعاج. واتفق غيغار معهما على الأ

نحو الباب، قبل اأن يف�ص��ح لهما المجال كي تتناول �ص��رابًا. لم يكن ال�ص��يد فلورييه يعطي لو�صيان اأكثر 

م�صية جميلة،  �ص��بوع من �ص��منها اأجرة الموا�ص��الت. كانت الأ من مئة وخم�ص��ة وع�ص��رين فرنكًا في الأ

ذهب��وا ليرق�ص��وا و�ص��ط الحي الالتيني، في قاعة �ص��اخنة وردي��ة ذات زوايا مظلمة، حيث �ص��ّعر كاأ�س 

الكوكتيل بمئة قر�س. كان فيها الكثير من الطلبة مع ن�ص��وة من طراز فاني ولكن دونها رونقًا. وكانت 

فاني رائعة. نظرت اإلى رجل �ص��مين اأر�ص��ل لحيته وو�ص��ع في فمه غليونًا و�ص��احت باأعلى �ص��وتها: 

»اأك��ره الرج��ال الذي��ن يدخنون الغليون ف��ي حلبة الرق�س«. فاحم��ر وجه الرجل وو�ص��ع غليونه وهو 

ي�ص��تعل، ف��ي جيبه. كم��ا اأنها عاملت غيغار ورفيقه باحتقار مرددة على م�ص��امعهما: »اأنتما �ص��بيان 

قذران«. واأح�س لو�ص��يان باأنه مرتاح جداً، و�صرد لفاني كثيراً من الدعابات الم�صلية وهو يبت�صم عندما 

يقوله��ا. واأخيراً، لم تعد البت�ص��امة تفارق وجهه وعرف كيف يتدبر اأم��ره بنوع من اللياقة. لكن فاني 

ل تكلم��ه كثي��راً: اأم�ص��كت ذقن غيغار بيدها و�ص��غطت عليها لتبرز فمه اإلى الخارج. وما تدفق �ص��فتاه 

وتنتفخان حتى تروح تلم�ص��هما برفق قائلة: »يا طفلي«. واأح�س لو�ص��يان بانزعاج �صديد ووجد غيغار 

خر كان اأكثر  م�ص��حكًا: تلطخت �ص��فتاه باأحمر ال�ص��فاه وعلى وجهه اآثار اأ�صابع. لكن و�ص��ع الرفيق الآ
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اإهم��اًل. الجمي��ع يتعانقون، كما تاأتي من وقت اإلى اآخر ال�ص��يدة المولجة بغرف��ة الثياب وترمي كرات 

لوان �ص��ائحة: »هيا يا اأبنائي، ا�ص��تمتعوا!«. ويبداأ الجميع بال�ص��حك. واأخيراً تذكر لو�ص��يان  متعددة الأ

باأن مود موجودة فقال با�ص��مًا: »انظري هذين ال�صابين«. وهو يعني غيغار وفاني واأ�صاف: »اأما نحن 

ف�ص��يخان وقوران...« ولم ينِه عبارته، بل �ص��حك ب�ص��ورة غريبة حتى �ص��حكت مود. وانتزعت قبعته، 

وراأى لو�صيان اأنها كانت اأف�صل من �صائر الن�صاء الالتي كّن في الحلبة. عندئذ دعاها للرق�س وحدثها 

�ص��اتذة، عندما كان في البكالوريا. تح�ص��ن الرق�س، كما اأن عينيها  لعي��ب التي قام بها مع الأ ع��ن الأ

�ص��وداوان ر�ص��ينتان، وعليهما �ص��يماء النباهة. حدثها لو�ص��يان عن برت وقال لها اإنه ي�ص��عر بالندم 

متاألمًا واأ�ص��اف: »لكن هذا اأف�ص��ل لها«. ووجدت مود ق�ص��ة برت �ص��اعرية وحزينة معًا، »و�ص��األت كم 

تك�ص��ب برت من عملها عند اأهل لو�ص��يان«. واأ�ص��افت: »األي�س من الم�صحك حقًا اأن تتخذ الفتاة لنف�صها 

و�صعًا معينًا«. لم يعد غيغار وفاني يهتمان بهما، فهو يداعبها وهي تداعبه، وكان وجه غيغار مبلاًل 

خر: »انظري اإلى ال�ص��ابين، انظ��ري اإليهما«. وجهز عبارته:  م��ن العرق. وراح لو�ص��يان يردد من وقت لآ

عمل مثلهما«. ولكنه لم ي�ص��عها في مكانها واكتفى بالبت�ص��ام، ثم تظاهر  »اإنهما يدبان بي الرغبة لأ

خ القديم«. وتظاهر باأنه يربت على كتفها. وفجاأة  باأنه رفيق قديم لمود، مّل من الحب و�ص��ماها »ب��الأ

نظرت فاني نحوها مدهو�ص��ة وقالت: »اإذاً، اأيتها الطبقة ال�ص��غيرة، ماذا تفعالن؟ تعانقا، ف�ص��تموتان 

ن فاني تتطلع  م��ن �ص��دة الرغبة«. واأخذ لو�ص��يان مود بي��ن ذراعيه، كان مزعوج��ًا بع�س النزع��اج لأ

اإليهما. اأراد اأن تكون القبلة طويلة ناجحة، لكنه ت�صاءل ما ينبغي اأن يفعله النا�س لي�صتطيعوا التنف�س. 

ن�ص��ان تلقائيًا حتى  واأخي��راً، وج��د اأن العن��اق لي�س بمثل ال�ص��عوبة التي توقعه��ا، اإذ يكفي اأن يقبل الإ

يزي��ح منخريه. و�ص��مع غيغار وه��و يعّد: »واحد... اثن��ان... ثالثة... اأربعة...« وترك م��ود عند رقم اثنين 

وخم�صين«. »وقال غيغار ل باأ�س بهذا كبداية؛ لكنني �صاأح�صن الحال« ونظر لو�صيان اإلى ق�صاط �صاعته 

وراح يعّد بدوره. »ترك غيغار ثغر فاني بعد مئة وخم�صين ثانية. وفكر في نف�صه. وغ�صب اأ�صد الغ�صب 

ووجد اأنها م�صابقة ل معنى لها. وفكر في نف�صه: »تركت مود بملء اإرادتي، فلي�س هذا �صعبًا، اإذ اإنه ما 

ن�صان كيف يتنف�س حتى ي�صبح باإمكانه اأن ي�صتمر وقتًا ل نهاية له«. وعادوا الكرة ثانية.  اإن يتعلم الإ

وما انتهى الجميع، حتى تطلعت مود اإلى لو�ص��يان وقالت له بر�ص��انة: »اأنت تح�ص��ن التقبيل«. فاحمر 

ث��ر تقبيل فاني.  وجه لو�ص��يان من ال�ص��رور. واأ�ص��اف وه��و ينحني: »اأنا في خدمت��ك« لكنه مع ذلك يوؤ

خير. كان لو�ص��يان جذًل: »ك�ص��ب الق�صية«. لكن  وافترقوا في الثانية ع�ص��رة والن�ص��ف، موعد المترو الأ

نه يبت�صم كثيراً. زوايا فمه باتت توؤلمه لأ
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اعتاد على مقابلة مود كل خمي�س في ال�صاد�ص��ة وليلة ال�ص��بت. كانت ت�ص��مح له بتقبيلها من دون اأن 

مر لغيغ��ار فطماأنه قائاًل: »ل تقلق بال��ك، فاإني متاأكد من اأنها �صت�ص��اجع؛ ل تزال  ت�صت�ص��لم له. �ص��كا الأ

ن، تو�صيك فاني باأن تكون �صديد الرقة معها«. فقال لو�صيان:  �صغيرة ولم تعرف �صوى ع�صيقين حتى الآ

»�ص��ديد الرق��ة«. كان يقبل مود كثيراً ويق��ول لها اإّنه يحبها، ولكن مع الوقت اأ�ص��بح هذا رتيبًا، ولم يكن 

فخ��وراً بالخ��روج معها: كما اأن بوده اأن يبدي لها بع�س المالحظات ب�ص��اأن زينتها لكن لديها كثيراً من 

المزاعم الخاطئة ف�ص��اًل عن اأنها �ص��ريعة الغ�ص��ب. وفي مّدة بين القبلتين، كانا يظالن �صامتين، يم�صك 

خر مثبتًا نظره فيه. »اهلل يعلم بم هي تفكر في تلك النظرات ال�ص��ارمة«. اأما لو�ص��يان،  واحدهم��ا بي��د الآ

ف��كان يفكر ب�ص��يء واح��د: الحياة الكئيب��ة المبهمة، حياته هو. يقول في نف�ص��ه: »اأود اأن اأ�ص��بح مثل لي 

موردان، هذا �صخ�س عرف كيف يجد طريقه!« في تلك اللحظات، يرى نف�صه وكاأنه اإن�صان اآخر، يجل�س حّد 

امراأة تحبه، يدها في يده، و�ص��فتاها ل تزالن مبللتين من قبالته، ترف�س ال�ص��عادة التي يعر�صها عليها 

وحده. عندما ي�صغط بقوة على اأ�صابع مود ال�صغيرة وت�صعد الدموع اإلى عينيه يريد اأن ي�صعدها.

ول، اقترب لي موردان من لو�ص��يان، وكان يحمل ورقة و�ص��األه: »تريد  ف��ي ي��وم من اأيام كانون الأ

اأن توقع عليها«. 

- ما هذه؟   

جباري. ونحن  - عري�ص��ة احتجاج �ص��د عري�ص��ة اأخرى تحمل مئتي توقي��ع، تعار�س التجني��د الإ

يلزمنا جمع األف توقيع«. واعترت لو�ص��يان الن�ص��وة و�ص��األ: »وهل �صتن�ص��ره؟« -في جريدة »اأك�ص��يون« 

يكو دي باري« )�ص��دى باري�س( واأراد لو�ص��يان اأن يوقعها في الحال، لكنه  )»العمل«( بالطبع. اأو في »الإ

لم يجد اأن توقيعها ب�ص��رعة يدل على الر�ص��انة. فاأخذ الورقة وقراأها بانتباه كلي. واأ�صاف لي موردان: 

»اأنت ل تهتم بال�صيا�صة، وهذا �صاأنك. لكنك فرن�صي، ولك الحق باأن تقول كلمتك«. ولما �صمع عبارة »لك 

الحق باأن تقول كلمتك« عمت الفرحة في نف�س لو�صيان ووقع العري�صة. وفي اليوم التالي ا�صترى جريدة 

ك�ص��يون«، لكن العري�ص��ة لم تكن موجودة فيها. ولم ُتن�َص��ر اإل يوم الخمي�س. عثر عليها لو�ص��يان في  »الأ

ال�صفحة الثانية بعنوان: »�صبيبة فرن�صا ت�صدد �صربة قا�صمة اإلى وجه الحركة اليهودية الدولية«. وا�صمه 

كان موجوداً، في مكان غير بعيد عن ا�ص��م موردان. ا�ص��م مالئم. وفكر في نف�صه: »لو�صيان فلورييه، ا�صم 

�ص��ماء التي تبداأ بحرف ف، ولما جاء دور ا�صمه،  فالح، ا�ص��م فرن�ص��ي حقًا«. وقراأ ب�ص��وت عال قائمة الأ

لفظه متظاهراً باأنه لم ينتبه اإليه، ثم و�صع الجريدة في جيبه وعاد اإلى بيته م�صروراً جداً.
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ك�ص��يون اأحيانًا؟« فقال  ذه��ب من تلقاء نف�ص��ه بعد اأي��ام لمقابلة لي موردان: »هل تق��راأ جريدة الأ

لو�صيان ب�صراحة: »لي�س كثيراً، فهي ل تهمني كثيراً: لكنني اأح�س باأنني اأتبدل«. كان لي موردان ينظر 

اإليه بغير اهتمام. واأخبره لو�ص��يان بالتف�صيل عما �ص��ماه برجير »بالت�صو�س« ف�صاأله لي موردان: »من 

اأين اأنت؟«.

- من فيرول، واأبي يملك م�صنعًا فيها.

- كم بقيت من الوقت هناك؟

- حتى الن�صف الثاني.

�س.
ّ
- اأرى تمامًا باأنك غير مركز هل قراأت بار

- قراأت كوليت بودو�س.

- لي�س هذا هو المطلوب.

- �صاآتي لك بعد الظهر بكتاب »المهاجرين« اإنها ق�صتك. �صتجد فيها »العلة والدواء«. كان الكتاب 

ولى ا�صم »اأندريه لي موردان«. وده�س لو�صيان! لم يخطر  مجلداً بغالف جلدي اأخ�صر. على ال�صفحة الأ

قط بباله اأن يكون للي موردان ا�صم �صخ�صي.

مور، وكثيراً ما اأعاروه الكتب قائلين له: »اقراأ  بداأ قراءته ببالغ الحذر: كثيراً ما �ص��رح النا�س له الأ

هذا، فهو ي�صبهك تمام ال�صبه«. وفكر لو�صيان، ب�صحكة كئيبة، اإنه لي�س الرجل الذي يمكن خداعه ببع�س 

ولى:  العب��ارات. عق��دة اأوديب، والت�ص��و�س: �ص��بيانيات وه��ذا بعيد المنال! لكن��ه تاأثر منذ ال�ص��فحة الأ

�ص��خا�س المجردين  �س لي�ص��وا من الأ
ّ
فلي�س الكتاب في علم النف�س. –وال�ص��باب الذين تحدث عنهم بار

اأو الخارجي��ن عل��ى مجتمعهم مثل رامبو وفرلين، ولي�ص��وا مر�ص��ى كن�ص��اء فيينا اللوات��ي ل عمل لهّن 

�س ي�صع هوؤلء ال�صباب في اإطار و�صطهم وعائلتهم؛ اأح�صنوا 
ّ
�صوى التردد على عيادة فرويد –وراح بار

تربيتهم في المناطق الخارجة عن باري�س �صمن التقاليد المتينة. ووجد لو�صيان اأن �صتوريل ي�صابهه. 

وق��ال في نف�ص��ه: »هذا �ص��حيح مع ذلك، فاأنا هاج��رت من بلدي«. وفكر ب�ص��حة اآل فلورييه المعنوية، 

ال�ص��حة التي ل يوؤتى بمثلها اإل في الريف، وفكر اأي�ص��ًا بقوتهم الج�صدية )كان جده يلوي قطعة النقود 

المعدنية بين اأ�ص��ابعه(. وتذكر بتاأثر طلوع الفجر في فيرول: كان ينه�س، وينزل م�ص��رعًا كيال يوقظ 

ي��ل دي فران�س. وفكر في نف�ص��ه بقوة: »كره��ت باري�س على  اأبوي��ه، ياأخ��ذ دراجته، وي�ص��حره منظر الإ
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ال��دوام«. وقراأ »حديق��ة بيرني�س«، وكان من وقت اإلى اآخر يقطع قراءته ويفكر، بعينين �ص��اردتين. من 

جديد يقدمون اإليه طبيعة وم�ص��يراً، و�ص��يلة للتخل�س من الثرثرات التي ل تنتهي، طريقه ليحدد نف�صه 

�س يوؤثر في 
ّ
بها ويعرف قيمتها. ولكن يوؤثره ذاك الالوعي المفعم برائحة الحقول، والذي عرفه عند بار

حيوانات فرويد ال�صهوانية. وحتى يدرك ذلك، لم يكن ينبغي على لو�صيان اإل اأن يتحول عن تاأمل عقيم 

وخطر لنف�ص��ه: ينبغي له اأن يدر�س اأر�س فيرول من الخارج والداخل، واأن يف�ص��ر معنى اله�ص��اب التي 

حرى اأن يعود اإلى فيرول  تبلغ »�ص��رنيت«، واأن يتجه نحو الجغرافيا الب�ص��رية والتاريخ. اأو اأن عليه بالأ

ليعي�س فيها: �ص��يجدها تحت قدميه، خ�ص��بة وديعة، تمتد على طول الريف الذي يحمل ا�ص��مها، الريف 

ع�ص��اب والغابات وال�صواقي.ومن هناك �صتاأتيه القوة الالزمة كي ي�صبح قائداً. وخرج  الذي يمتزج بالأ

ن عندما  لو�صيان �صديد التحم�س من خيالته الطويلة. بات يفكر من وقت اإلى اآخر، اأنه وجد �صبيله. والآ

ر�س وال/وات«  يقف واجمًا اإلى جانب مود، كانت الكلمات ترن في اأذنه »اإعادة و�ص��ل التقاليد«. »الأ

كلم��ات عميق��ة لي�س لها قرار. وفكر في نف�ص��ه »كم هذا م�ص��وق«. غير اأنه، لم يتجراأ على ت�ص��ديق ذلك. 

مر جمياًل. لي�س  فكثيراً ما خاب ظنه. واأعرب للي موردان على مخاوفه. فقال لي موردان: »و�صيكون الأ

ن�صان في �صهولة بما يراه. اإن عليه اأن يجرب«. وفكر لحظة ثم اأ�صاف: »عليك اأن  مكان اأن يوؤمن الإ بالإ

تاأتي معنا«. وقبل لو�ص��يان بطيبة خاطر، لكنه اأو�ص��ح باأنه يريد حريته وقال: »�ص��اأذهب، غير اأني لن 

األتزم، �صاأرى واأفكر«.

و�ص��ر لو�ص��يان ب�صحبة �ص��غار البائعين، الذين ا�ص��تقبلوه ا�صتقباًل قلبيًا وب�ص��يطًا معًا، ولم يم�س 

وقت طويل حتى �ص��عر بالرتياح بينهم. وتعرف ب�ص��رعة اإلى »ع�صبة« لي موردان، وهم ع�صرون طالبًا 

ول لدى بولدر حيث يلعبون البريدج والبليار.  يعتمرون قبعات المخمل. كانوا يداومون على الطابق الأ

نهم ي�صتقبلونه دائمًا هاتفين: »ها هو اأجملنا!« اأو  وكان لو�صيان يذهب للقائهم، ويدرك باأنهم تبنوه، لأ

»اإنه فلورييه ذخر الوطن«. لكن ح�صن ع�صرتهم هي التي اأثرت في نف�س لو�صيان: فال ادعاء ول ا�صتبداد، 

غاني ويهتفون لل�صبيبة الطالبية، حتى  وقليل من المحادثات ال�صيا�صية. كانوا ي�صحكون وين�صدون الأ

حيان. اأما لو�ص��يان، فكان  لي موردان نف�ص��ه الذي لم ينكر عليه اأحد جديته كان يبت�ص��م في بع�س الأ

حيان من�ص��تًا اإلى هوؤلء ال�صباب الرافلين بال�صحة، الزاخرين بالع�صالت. وفكر في  ي�ص��كت في اأكثر الأ

نف�ص��ه: »اإنهم ي�ص��كلون قوة«. تعرف في و�صطهم اإلى معنى ال�صباب الحقيقي، اإذ اإن معناه لي�س موجوداً 

�ص��دقاء لي موردان مظاهر  غراء المري�س الذي يقدمه برجير. ال�ص��بيبة، اأمل فرن�ص��ا. ولم يكن لأ في الإ
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المراهقة المغرية. اإنهم را�صدون نبتت لحاهم، يبعثون في نف�س الناظر اإليهم نوعًا من الرتياح العائلي. 

انتهوا من متاهات ال�ص��ن و�ص��كوكه. كانت ممازحاتهم الخفيفة القوية تثير الخجل في نف�س لو�ص��يان، 

مكان عّدهم غير واعين لتلك الحال. ولما جاء ريمي ليعلن اأن ال�ص��يدة دوبو�س، زوجة القائد  لكن��ه بالإ

الراديكالي، قطعت ال�ص��احنة �ص��اقيها، انتظر لو�ص��يان اأن يعمد الرفاق اإلى الترحم على زوجة الخ�صم. 

لكنهم انفجروا بال�صحك وراحوا ي�صربون على اأفخاذ بع�صهم بع�صًا قائلين: »الجثة العتيقة«. »�صائق 

ال�صاحنة اللبق«. وتاأثر لو�صيان قلياًل، غير اأنه اأدرك اأن ذلك لم يكن �صوى الرف�س، ا�صت�صفوا الخطر، ولم 

ير�ص��وا بنوع من ال�صفقة. وراح لو�ص��يان ي�صحك بدوره، واأحرز بع�س النجاح. وعندما كان يقول: »اإذا 

ق�ص��ى في �ص��ريره هذا الرجل، فلي�س من اإله« واأح�س باأن نوعًا من الغ�ص��ب ال�ص��ديد يتولد فيه. عندها 

�ص��غط عل��ى فكيه، واأح���س للحظة باأنه مقتن��ع اقتناع ريمي ودي بيرو ال�ص��يق. وفكر في نف�ص��ه: »اإن 

لي موردان محق. اإذ ينبغي اإجراء الممار�ص��ة، فكل الق�ص��ية هنا«. وتعلم اأي�ص��ًا كيف يرف�س المناق�صة. 

فغيغار كان جمهوريًا، واأرهقه بالمالحات. واأ�صغى اإليه لو�صيان بطيبة خاطر، ولم تم�س لحظة حتى 

اأغلق على نف�ص��ه. وا�ص��تمر غيغار بالكالم، لكن لو�صيان لم يعد ينظر اإليه، بل راح ينفخ الدخان من فمه 

على �صكل دوائر وهو يتفح�س وجوه الن�صاء. غير اأنه كان ي�صمع، رغم كل �صيء، مالحظات غيغار التي 

ت�ص��ل اإل��ى م�ص��امعه وتتحول من ثم اإل��ى كلمات خفيفة ل معنى لها. واأخيراً �ص��كت غيغ��ار متاأثراً كل 

التاأثر. وحّدت لو�ص��يان اأبويه عن اأ�ص��دقائه الجدد و�صاأله ال�صيد فلورييه اإذا كان ينوي اأن ي�صبح بائعًا 

�ص��غيراً. وتردد لو�صيان ثم قال بر�صانة: »اإن هذا يجتذبني. حقًا اإنه يجتذبني«. فقالت اأمه: »لو�صيان، 

اأرجوك ل تقدم على هذا العمل، اإنهم متقلقلون، وقد تقودك �صحبتهم اإلى ال�صجن؟ ثم اإنك ل زلت �صغيراً 

ولم ياأت الوقت لتعمل في ال�صيا�ص��ة«. ولم يجبها لو�ص��يان �صوى ابت�صامة جادة، فتدخل ال�صيد فلورييه 

قائ��اًل بعذوب��ة: »دعيه يا عزيزتي، دعيه يق��دم على هذا العالم، اإذ ينبغي اأن يم��ر بهذه المرحلة«. وبدا 

للو�ص��يان منذ ذلك الحين اأن اأهله باتوا يعاملونه بنوع من الح�ص��بان. غير اأنه لم ي�ص��مم على �ص��يء. 

مور. وتمثل ف�ص��ول اأبيه، ومخاوف اأم��ه، واحترام غيغار،  خي��رة كثيراً من الأ �ص��ابيع الأ علمت��ه هذه الأ

واإلحاح لي موردان، ولجاجة ريمي وقال وهو يهز راأ�ص��ه: »لي�س ذلك عماًل ب�صيطًا«. وتحدث مطوًل مع 

�ص��باب التي قّدمها، ون�ص��حه باأل ي�ص��تعجل. كان لو�ص��يان ل  لي موردان، وتفهم لي موردان جميع الأ

يزال ي�ص��عر بال�ص��يق، وبدا له اأنه لي�س �صوى �صيء �صفاف يرتجف على �ص��طح فنجان القهوة، وراأى اأن 

تحركات البائعين ال�ص��غار ل م�ص��ّوغ لها. غير اأنه اأح�س في لحظات اأخرى باأنه قا�س وثقيل كالحجر، 

 بذلك بع�س ال�صرور.
ّ
ف�صر
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�ص��حاب. فاأن�ص��د لهم اأن�ص��ودة عر�س ربيكا الت��ي علمه اإياها  واأخ��ذت اأحواله تتح�ص��ن مع اأولئك الأ

ن�صودة م�ص��لية جداً. فتحم�س لو�صيان واأبدى بع�س  هبرار في العطلة الما�ص��ية. و�ص��رح الجميع باأن الأ

المالحظات �صد اليهود وتحدث عن برلياك البخيل: »كنت اأقول في نف�صي لماذا اإلى هذا الحد. ثم فهمت 

ذات يوم اأنه ينتمي للقبيلة«. وراح الجميع ي�صحكون فتحم�س لو�صيان حما�صًا كبيراً: اأح�س باأنه �صديد 

النقم��ة عل��ى اليهود كما اأن ذكرى برلياك كانت كريهة جداً بالن�ص��بة اإليه. ونظ��ر اإليه لي موردان مليًا 

وقال له: »اأنت عفيف«. وبعدها �ُصِئَل لو�صيان مراراً: »فلورييه اأخبرنا ق�صة عن اليهود«. ويبداأ لو�صيان 

ب�ص��رد الق�ص���س التي حفظها عن والده، م�ص��تهاًل كالمه بتقليد لهجة اليهود، لي�صحك رفاقه. ذات يوم 

قال ريمي وباتنوتر اإنهما ا�صتبكا مع يهودي جزائري على �صفاف ال�صين وجعاله يخاف خوفًا �صديداً 

�ص��ف، اآه لو  ه في الماء وخت��م ريمي حديثه بقوله: »يا لالأ وهم��ا يتقدم��ان اإلي��ه وكاأنهما يري��دان اإلقاوؤ

لقى به فعاًل في الماء«. لي�س  نه لو كان موجوداً لأ كان فلورييه معنا«. فقاطعه ديبرو »غيابه اأف�صل، لأ

يته. وعندما يخ��رج مع غيغار، كان  لدى لو�ص��يان من �ص��بيه ل��ه حتى يتعرف اإلى اليه��ودي بمجرد روؤ

يدفعه برفق: »ل ت�صتدر اإلى الوراء في الحال، هذا الق�صير ال�صخم الذي وراءنا هو واحد منهم«. فيقول 

مور«. وفاني بدورها ل ت�صتطيع اأن ت�صم رائحة اليهود. �صعد  غيغار: »لديك حا�صة قوية في مثل هذه الأ

ربع��ة معًا يوم الخمي�س اإلى غرفة مود، وغنى لو�ص��يان اأن�ص��ودة عر�س ربي��كا. ولم تعد فاني تتمالك  الأ

نف�ص��ها فقالت له »توقف، توقف، �ص��اأبول في �ص��روال«. وما ينتهي حتى ترمقه بنظرة ملوؤها ال�ص��رور 

والعذوبة. في معمل بولدر، دبروا للو�ص��يان مقلبًا. فهناك دائمًا من يقول: »فلورييه الذي يحب اليهود 

خرون فاغرين اأفواههم رّد الفعل لديه  كثيراً« اأو »ليون بلوم �ص��ديق فلورييه الكبير«... بينما ينتظر الآ

ويحمر وجه لو�صيان، وي�صرب على الطاولة �صائحًا: »يا لال�صم اللعين...! في�صحك الجميع ويقولون: 

»م�صى؟ م�صى!

كال لم يم�ِس: بل رك�س!«.

�صتاذ كلود واإلى ماك�صيم  حيان اإلى الجتماعات ال�صيا�ص��ية وي�صتمع اإلى الأ كان ي�ص��حبهم اأكثر الأ

مور كانت تعوق لو�ص��يان عن درو�صه، ولم يعد يتاأمل بالنجاح في تلك ال�صنة  ريل دل �ص��ارت. وهذه الأ

ف��ي مباراة المدر�ص��ة المركزية، لذا كان ال�ص��يد فلوريي��ه يقول لزوجته: »ل باأ�س، علي��ه اأن يتعلم كيف 

عمال ال�صبيانية  يكون رجاًل« وعندما يخرجون من الجتماعات يعمد لو�صيان ورفاقه اإلى ارتكاب الأ

ل�ص��دة تحم�ص��هم. ذات يوم كانوا خم�ص��ة ع�ص��ر �صخ�صًا ي�صيرون في �ص��ارع �ص��ان اأندريه ديزار اأب�صروا 
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ومانيتيه. فح�ص��روه عند الحائط واأمره ريمي بقوله: »ارم هذه الجريدة«. واأراد  �صخ�ص��ًا يقراأ جريدة الأ

مر  الرجل اأن يقاوم، فجاء ديبرو من ورائه وكّتف له يديه، بينما انتزع منه لي موردان الجريدة. اإنه لأ

ممتع. راح الرجل الق�ص��ير يلبط في الهواء �ص��ائحًا: »اتركوني! اتركوني!« بلهجة م�صحكة، بينما كان 

مور. كاد الرجل  ل��ي م��وردان يمزق الجريدة على مهل. ولكن حين اأراد ديبرو اأن يفلت الرجل، تاأزنت الأ

يم�ص��ك ل��ي موردان، لو لم ي�ص��ربه ريمي على اأذنه �ص��ربة قوي��ة، فارتطم الرجل بالج��دار ونظر اإليهم 

ر ما قلته«. وفهم لو�ص��يان اأن الق�صية 
ّ
�ص��ائحًا: »يا لكم من فرن�ص��يين قذرين!« فقال له مار�ص�ص��و: »كر

�ص��يزداد تدهورها. اإذ اإن مار�ص�ص��و لم يكن ي�صتطيع الممازحة حيت تتعلق الق�صية بفرن�صا وقال الرجل 

مام مطاأطاأ الراأ�س �صائحًا:  الغريب. »يا لكم من فرن�ص��يين قذرين«. فتلقى �ص��ربة قوية وارتمى اإلى الأ

»يا للفرن�ص��يين القذرين، يا للبرجوازيين القذرين، اأكرهكم، اأريد اأن تموتوا جميعًا، جميعًا!« واأ�ص��اف 

خرى التي لم يكن لو�ص��يان ليت�صورها. عندها �صاقوا به ذرعًا وا�صتركوا جميعًا  الكثير من ال�ص��تائم الأ

ف��ي عملي��ة تاأديبه. وما هي حتى تركوه فتهالك الرجل، واأ�ص��ند ظهره للج��دار، وتجمعوا حوله بعد اأن 

ر�س. ولوى الرجل فمه وب�ص��ق: »يا للفرن�ص��يين القذرين!«  تعبوا من ال�ص��رب ينتظرون وقوعه على الأ

و�صاأله ديبرو وهو  يلهث: »هل تريد اأن تعيده؟« ولم يبد على الرجل اأنه �صمع، بل كان ينظر اإليهم بعينه 

الي�صرى، التي لم ت�صب وراح يكرر: »يا للفرن�صيين القذرين! يا للفرن�صيين القذرين!«.

وم��رت م��ّدة تردد، وفهم لو�ص��يان باأن رفاقه ل��ن يتابعوا الجولة. فانق�ّس ب��دوره على الرجل بكل 

قواه. و�صمع �صيئًا يقرقع، فنظر اإليه الرجل مبغوتًا »يا للقذرين...« وبداأت عينه اليمنى المغم�صة تنفتح 

بع�س ال�ص��يء. ووقع على ركبتيه ولم ي�ص��ف اأي �ص��يء. فقال ريمي: »فلنذهب«. وراحوا يرك�صون ولم 

حوا �صعورهم على 
ّ
يتوقفوا اإل عند جادة �ص��ان- مي�ص��ال. ل اأحد لحق بهم. وح�صنوا و�صع ياقاتهم و�صر

عجل.

م�صت ال�صهرة من دون اأن ياأتي ال�صباب على ذكر مغامراتهم، وتاآن�صوا فيما بينهم. ها اإنهم يتركون 

ذلك العمل الوح�ص��ي الذي يخفي م�ص��اعرهم وراءه. وراحوا يتحدثون بكل تاأدب، وفكر لو�ص��يان باأنهم 

ولى كما ينبغ��ي اأن يكونوا عليه في من��ازل اأهلهم. لكنه كان منزعج��ًا؛ اإذ اإنه لم ياألف  ب��دوا للم��رة الأ

زقة، وفكر بمود وفاني في حنين. القتال في ال�صارع مع اأبناء الأ

 اأن اأعلن انتمائي 
ّ
ل��م ي��ذق طعم النوم. وفكر في نف�ص��ه: »لي�س باإمكان��ي اأن األتحق بهم كهاٍو، عل��ي

ن!« و�ص��عر باأنه ر�ص��ين جداً حين زّف النباأ للي موردان. فقال له: »اإنك ت�صّمم، واأنا معك«. وربت لي  الآ
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م��وردان عل��ى كتفه، واحتفلت الجماعة بالحدث و�ص��ربوا عّدة زجاجات. وعادوا اإل��ى لهجتهم العنيفة 

ولم يتناولوا حادث البارحة. ولما هموا بالفتراق قال مار�ص�ص��و للو�ص��يان: »�صرباتك قوية!« فاأجاب 

لو�صيان: »كان يهوديًا!«.

وفي اليوم الذي تال الغد، اأتى لو�ص��يان لمقابلة مود وهو يحمل ق�ص��يبًا غليظًا من الخيزران ا�صتراه 

مر«.  من جادة ال�صان مي�صال. واأدركت مود المغزى في الحال، ونظرت اإلى الق�صيب قائلة: »اإذن ق�صي الأ

واأجابها با�ص��مًا: »�ص��حيح«. وراأت مود اأن هذا يرفع من �ص��اأنها �صخ�ص��يًا، واإن كانت اأقرب اإلى الي�صار، 

حزاب«. في الم�ص��اء؛ حكت له اأذنه عدة  فق. وقال له: »اأجد جوانب ح�ص��نة في جميع الأ فاإنها وا�ص��عة الأ

مرات وهي تخاطبه بالبائع ال�ص��غير. بعد ذلك بوقت ق�ص��ير، يوم ال�صبت، �صعرت مود بالتعب وقالت له: 

»اأرى اأن اأعود اإلى البيت، ولكن باإمكانك اأن ت�صعد معي، اإذا كنت عاقاًل: �صتم�صكني بيدي و�صتكون لطيفًا 

لم، و�صتق�ّس عليها الحكايات«. ولم يتحم�س لو�صيان كثيراً للفكرة،  جداً مع مود ال�صغيرة التي ت�صعر بالأ

اإذ اإن غرفة مود كانت ت�صايقه بقلة اأثاثها، كغرفة الخادمات. لكنه من الجريمة اأن يجعل الفر�صة تفوته. 

وما اإن دخلت مود، حتى ارتمت على ال�ص��رير قائلة: »اأوف، كم اأ�ص��عر بالرتياح«. ثم �صكتت ونظرت اإلى 

لو�ص��يان باإمعان بعد اأن زّمت �صفتيها. واأتى لي�ص��تلقي اإلى جانبها. و�صعت يديها على وجهها وباعدت 

بين اأ�ص��ابعها قائلة ب�ص��وت ك�ص��وت الطفل: »كوكو، ها اأنا اأراك، اأنا اأراك يا لو�صيان«. اأح�س باأنه ثقيل 

رخو، وو�ص��عت اأ�ص��ابعها في فمه فراح يم�ص��ها، وقال لها برقة: »اإن �ص��غيرتي مود مري�ص��ة، كم هي 

بائ�ص��ة �ص��غيرتي مود«. وداعب كل ج�صدها، وكانت اأغم�صت عينيها وهي تبت�ص��م ابت�صامة غريبة. وما 

هي حتى رفع ف�ص��تان مود ثم وجد نف�ص��ه ي�صاجعها. وفكر لو�ص��يان: »اأنا موهوب«. وقالت مود بعد اأن 

انتهي��ا: »اآه ل��و كنت اأنتظر م�ص��بقًا!« ونظرت اإلى لو�ص��يان بن��وع من العتاب الع��ذب: »خبيث! ظننت اأنك 

مر تلقائيًا«. ففكرت قلياًل وقالت  �ص��تظل عاقاًل!« وقال لو�ص��يان باأنه فوجئ اأي�صًا بذلك وقال: »حدث الأ

مر اأكثر طهارة، ولكن اأقّل كماًل«. بر�صانة: »اأنا ل اآ�صف على �صيء، في ال�صابق كان الأ

ف�صنتين وال�صمك  وفكر لو�ص��يان في الميترو: »لي ع�ص��يقة«. كان فارغ الذهن، تعبًا، ي�ص��م رائحة الأ

الطازج. جل�س في مكانه جامداً ليتجنب مالم�صة قمي�صه المبلل بالعرق. وتهياأ له اأن ج�صمه من اللبن. 

وكرر لنف�صه بقوة: »اإن لي ع�صيقة«.

لكنه �ص��عر بالحرمان؛ فالذي جعله يرغب في مود حتى ع�ص��ية اأم�س، كان وجهها ال�صيق، و�صكلها 

الرقيق، و�صهرتها كفتاة ر�صينة، واحتقارها لجن�س الرجال، وكل ما يجعل منها �صخ�صًا غريبًا، اإن�صانًا 
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»اآخر«. باأفكارها الخا�ص��ة وح�ص��متها، وجوربيها الحريريين. وذاب الطالء حين �ص��مها اإليه، ولم يبق 

�ص��وى اللحم، اقتربت �ص��فتاه من وجه لي�س له عينان، وجه عار كالبطن. حاز على زهرة �ص��خمة من 

عمى الذي كان يتحرك في ال�ص��رير وفكر: »اإن��ه كالنا معًا«. لم يكونا  اللح��م المبل��ل. وتذكر الحيوان الأ

�ص��وى �ص��خ�س واحد، لم يعد بو�ص��عه اأن يميز لحمه عن لحم مود. ما من اأحد جعله ي�صعر بتلك ال�صحبة 

الخال�ص��ة �ص��وى ريري: حين كان ريري يبدي ع�صوه وراء ال�صياج اأو حين كان ين�صى نف�صه نائمًا على 

بطن��ه، يحرك رجليه ويديه، بقفاه العارية، بينما هم يجففون �ص��رواله. و�ص��عر لو�ص��يان ببع�س العزاء 

ثارة موجودة في  حين فكر بغيغار: �ص��يقول له غداً باأنه �ص��اجع مود، »اإنها امراأة مثيرة يا �ص��اح، والإ

فمها«. لكنه كان مت�ص��ايقًا. تح�س باأنه عار و�ص��ط المترو، عار تحت �ص��تار رقيق من المالب�س، جامد 

وعار حّد الكاهن، مواجهًا امراأتين نا�صجتين، وكاأنه هليونة قذرة.

وهناأه غيغار بحرارة. وكاأنه �صئم معا�صرة فاني: »ع�صرتها �صيئة للغاية. واأم�س قلبت وجهها طوال 

مكان اأن يبقى الواحد بتوًل  ال�صهرة« واتفق كالهما على اأنه ينبغي وجود ن�صاء كهذه الن�صاء، اإذ لي�س بالإ

حتى الزواج، ثم اإن هذه الن�صوة ل�صن مغر�صات ول مري�صات، �صوى اأنه من الخطاأ التم�صك بهن. وتحدث 

غيغار عن الفتيات الحقيقيات بكثير من الرقة، و�صاأله لو�صيان عن اأخته. فقال غيغار: »�صحتها جيدة. 

ن لي �صقيقة، اإذ اإن ثمة اأ�صياء  وتقول اإنك �ص��ريع الهجران« واأ�ص��اف بنوع من ال�ص��رود: »اإنني م�صرور لأ

ل ن�ص��تطيع اأن نعيها من دون ال�ص��قيقات. واأعطاه لو�صيان كل الحق. وبعدها، اأخذا يتحدثان كثيراً عن 

الفتيات واأح�صا باأنهما مفعما ال�صعور. وكان يحلو لغيغار اأن يردد قول اأحد اأعمامه، وهو �صديد النجاح 

ف�صل  مع الن�ص��اء: »لعلي لم اأفعل اأي ح�ص��نة في حياتي الملعونة، لكن �ص��يئًا واحداً �صي�صجله اهلل لي: الأ

اأن اأت�ص��بب بقط��ع يدي عل��ى اأن اأمدها نحو فتاة م��ن الفتيات«. كانا يذهبان اأحيانًا لزيارة �ص��ديقات 

كبر ولي�س بغير م�صايقة، كما  خ الأ بييرات غيغار. وكان لو�صيان يحب بييرات كثيراً، يحدثها بلهجة الأ

ت عليه ن�ص��اطاته ال�صيا�ص��ية كل �صيء، اإذ راح يبيع  اأنه �ص��كر لها اأنها لم تقدم على ق�س �ص��عرها. ومالأ

�صارير. فترفع  ك�صيون فران�صيز« اأمام كني�صة نويي. ويظل طوال �صاعتين يروح ويجيء، منكم�س الأ »الأ

الفتيات وهن خارجات من الكني�صة اأنظارهن الجميلة اإليه. عندها ين�صرح لو�صيان قلياًل ويبت�صم لهن. 

دراك نف�صه الذي كان ياأمله.  نه وجدهن يتمتعن بالإ واأو�صح لجماعته باأنه يحترم الن�صاء وهو �صعيد لأ

وجميع اأ�صحابه لهم �صقيقات.
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وف��ي )17( ني�ص��ان اأقام اآل غيغار حفلة بمنا�ص��بة بلوغ بييرات الثامنة ع�ص��رة من عمرها، ودعي 

لو�ص��يان اإلى الحفلة بالطبع. كان على �ص��لة وثيقة ببييرات. ت�صمية راق�صها الخا�س، وهو يظن بع�س 

الظ��ن باأنها تحبه. ورق�س لو�ص��يان ع��دة مرات مع بييرات ثم راح ليلتحق بغيغ��ار في قاعة التدخين. 

فقال غيغار: »اأظن باأنكم يعرف بع�صكم بع�صًا، �صيمون، فينو�س، لودو«. وبينما غيغار يقدم اأ�صدقاءه، 

اأب�ص��ر لو�ص��يان �صابًا اأ�ص��قر، كث الحاجبين، يقترب منهم بتردد، فاجتاحه الغ�صب. وت�صاءل في نف�صه: 

»ماذا يفعل هنا هذا ال�ص��خ�س؟«، وغيغار يعرف حق المعرفة »اأنني ل اأ�ص��تطيع اأن اأ�صم رائحة اليهود!« 

واأ�صاح بوجهه وابتعد ليتجنب التعارف. و�صاأل بييرات بعد لحظة: »ما هذا اليهودي!«.

�صلحة. فقال  - اإنه وايل، طالب في معهد العلوم التجارية العليا؛ تعرف اإليه اأخي في قاعة الأ

لو�صيان: »اأكره اليهود«. ف�صحكت بييرات �صحكة خفيفة وقالت: »اإنه �صاب طيب، تعال رافقني اإلى 

المق�ص��ف« وتناول لو�ص��يان كوبًا من ال�صمبانيا وما كاد يلقيه من يده: حتى راأى نف�صه بمواجهة 

غيغار ووايل. نظر اإلى غيغار نظرة ملوؤها الغ�صب واأدار ظهره ب�صرعة. لكن بييرات اأم�صكته بذراعه. 

وباغته غيغار ب�ص��راحة قائاًل بب�ص��اطة: »�صديقي فلورييه، �صديقي وايل. اأجرينا التعارف«. ومد 

وايل يده، واأح�س لو�صيان ب�صيق �صديد. ولح�صن الحظ، تذكر كالم ديبرو: »لو كان فلورييه موجوداً 

لقى به فعاًل في الماء«. وو�ص��ع يديه في جيبيه واأدار ظهره لغيغار وفكر في نف�ص��ه وهو يطلب  لأ

�صترته: »لم يعد باإمكاني اأن اآتي اإلى هذا البيت مرة اأخرى«. واأح�س بنوع من التكبر المرير. »هذه 

عاقب��ة التزم��ت، يفقد الم��رء مقدرته على العي�س في المجتمع«. وفي ال�ص��ارع تال�ص��ى ذاك التكبر 

واعتراه قلق �صديد. ل بد اأن يكون غيغار غ�صب!« وهز راأ�صه وحاول اأن يقول لنف�صه باقتناع را�صخ: 

»ل��م يكن ينبغ��ي اأن يدعو يهوديًا، في الوقت نف�ص��ه الذي يدعوني فيه«. لكن غ�ص��به تبّدد. وتذكر 

بنوع من ال�ص��يق وجه وايل الم�ص��تهجن، ويده الممدودة، و�ص��عر  بميل للم�صالحة: »ل بد اأن تفكر 

بييرات باأني فظ غليظ. كان ينبغي اأن اأ�صافح تلك اليد. فذلك ل يلزمني ب�صيء. كل ما كان يتوجب 

ثر، هذا كل ما هنالك«. وت�صاءل في نف�صه  علي: اأن اأقوم بتحية ملوؤها التحفظ واأبتعد بعدها على الأ

اإذا كان ي�ص��تطيع الع��ودة اإلى بيت غيغار. �ص��يقترب من وايل ويقول ل��ه: »اعذرني، اعتراني بع�س 

ال�ص��يق«. »و�صي�ص��د على يده ويحدثه نوعًا من الحديث اللطيف«. ولكن ل. فات الوقت. وت�صرفه ل 

بداء اآرائي اأمام اأنا�س ل يفهونها!«  يمكن تعوي�ص��ه. وفكر في نف�صه غا�ص��بًا: »ما كان يحوجني لإ

وهز كتفيه بع�ص��بية: كارثة. في اللحظة نف�ص��ها كان غيغار وبييرات يعلقان على ت�ص��رفه، وقال 
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غيغار: »مجنون تمام الجنون!« و�صغط لو�صيان على قب�صة يده. وفكر بنوع من الياأ�س: »اأوه، كم 

اأكرههم! كم اأكره اليهود!« واأراد اأن يجني بع�س القوة من ذلك الكره الكبير. لكن الكراهية تال�صت 

اأم��ام عيني��ه. فمهما فكر ب��اأن ليون بلوم يتلقى الم�ص��اعدة من األمانيا ويكره الفرن�ص��يين، لم يعد 

ي�ص��عر �ص��وى بنوع من الالمبالة. ومن حظ لو�ص��يان اأنه وجد مود في بيتها. وقال لها اإنه يحبها 

و�ص��مها عدة مرات اإلى �ص��دره بنوع من الثورة. وقال في نف�ص��ه: »انتهى كل �ص��يء، ولن اأ�ص��بح 

رج��اًل مهم��ًا« فقال��ت له مود: »ل. ل. كف عن ه��ذا يا عزيزي الكبير، هذا ممنوع«. لكنها ر�ص��خت 

في النهاية. اأراد لو�ص��يان اأن يقبلها في كل مكان. و�ص��عر باأنه �ص��بياني النزعة منحرف الطباع. 

واعترته رغبة في البكاء.

�ص��بيحة اليوم التالي انع�ص��ر قلب لو�صيان حين وقع نظره على غيغار. تظاهر غيغار باأنه لم يره. 

�صتاذ وفكر في نف�صه: »قذر! قذر!«. وفي ختام الدر�س  ولم يتمكن لو�صيان ل�صدة غيظه من كتابة �صروح الأ

اقترب منه غيغار وكان ممتقع اللون وفكر لو�ص��يان: »لو اعتر�س، �صاأ�ص��ربه«. ومكثا لحظة جنبًا اإلى 

جن��ب، كالهم��ا ينظر اإلى راأ�س حذائه. واأخيراً قال غيغار ب�ص��وت متهدج: »اعذرني يا �ص��اح، فلم يكن 

ينبغي اأن اأقدم على هذا العمل«. وارتعد لو�صيان ونظر اإليه بحذر. لكن غيغار تابع ب�صعوبة: »�صادفته 

 
ّ
ف��ي القاع��ة، عندها اأردت... وكنا نتمرن معًا، ودعاني اإلى بيته، لكنن��ي اأعرف، كما تعلم، لم يكن علي

مر لحظة واحدة...«، ولم يكن لو�صيان  اأن، ل�صت اأدري كيف جرى �صوى اأنني كتبت البطاقات لم اأفكر بالأ

ن الكلمات ل تخرج من فيه، لكنه �ص��عر بميله للغفران. واأ�ص��اف غيغ��ار مطاأطاأ الراأ�س:  يق��ول �ص��يئًا لأ

»وبالن�ص��بة اإل��ى هذه الخطيئة...« قال لو�ص��يان وهو يربت عل��ى كتفه: »يا لك من م�ص��ران خنزير، اأنا 

اأعرف حق المعرفة باأنك لم تتعمد ذلك«. واأ�صاف: »واأنا اأخطاأت بدوري. وت�صرفت ت�صرف الفظ الغليظ. 

ولكن ماذا تريد، لم اأ�صتطع اأن اأتمالك نف�صي. لي�س باإمكاني اأن األم�صهم، وهذا �صيء طبيعي، اأح�س باأن 

في اأيديهم الق�صر. ما قالت بييرات؟« فقال غيغار برفق: »�صحكت كالمجنونة«.

- والرجل؟

- فهم. وقلت كل ما باإمكاني قوله، لكنه غادر الحفلة بعد ذلك بربع �صاعة. واأ�صاف بالرفق نف�صه: 

»قال اأهلي اإنك محق، ولي�س باإمكانك اأن تت�صرف بخالف ذلك تجاه اعتقادك الرا�صخ«. تذوق لو�صيان 

كلمة »اعتقاد«. واأراد اأن ي�ص��م غيغار بين ذراعيه وقال له: »ل باأ�س. ل باأ�س. طالما ل نزال اأ�ص��دقاء«. 

ونزل اإلى جادة �صان مي�صال بنوع من الن�صراح العجيب. وبدا له اأنه لم يعد ال�صخ�س نف�صه.
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مر، فل�صت اأنا اأنا، ول اأعرف نف�صي!«. كان الطق�س دافئًا ولذيذاً؛ والنا�س  وقال في نف�صه: »غريب هذا الأ

ولى. وان�ص��م لو�ص��يان اإلى هذا الجمهور المائع  يجوبون ال�ص��وارع وعلى وجوههم ابت�ص��امة الربيع الأ

وكاأنه زاوية من الفولذ وفكر في نف�ص��ه: »ما عدت اأنا نف�ص��ي« كنت ل اأزال حتى م�صاء اأم�س كالح�صرة 

ن ي�ص��عر لو�ص��يان باأنه دقيق دقة الكرونومتر. ودخل مقهى  ال�ص��خمة، التي ت�ص��به قبابيط فيرول. والآ

نها تعج بالغرباء. لكن الغرباء واليهود لم  ل�صور�س وطلب كاأ�صًا. لم يكن �صحبه يق�صدون ل�صرو�س لأ

ج�صاد الب�صرية  يام. واأح�س باأنه غريب على تلك المجموعة من الأ يكونوا لي�صايقوا لو�صيان في هذه الأ

التي ت�ص��ج كحقل »ال�ص��وفان« تلعب به الريح. »وتعرف على يهودي ق�ص��ير، كانت الع�ص��بية �صربته، 

داب«. لم يظهر اأثر ال�صرب على هذا الكائن العجيب ال�صمين. التوت  الف�صل المن�صرم، في ممرات كلية الآ

ه لكنه عاد اإلى حالته ال�صابقة. ويعي�س نوعًا من ال�صت�صالم الفا�صح. اأجزاوؤ

اإنه �ص��عيد في هذه اللحظة. تثاءب بلذة. كما دغدغ �ص��عاع ال�ص��م�س منخريه، فحك اأنفه وابت�صم. 

ه��ل كان��ت تلك ب�ص��مة؟ اأو نوعًا من الرتجاج الذي ن�ص��اأ ف��ي الخارج، في مكان م��ن زاوية القاعة، 

وج��اء ليذوي فوق ثغ��ره؟ كان جميع هوؤلء الغرباء عائمين في مي��اه قاعة ثقيلة، تهز بتموجاتها 

�ص��خا�س الم�ص��اكين! اإن لو�ص��يان  اأج�ص��امهم الرخ��وة، كم��ا ترفع اأيديهم. وتحرك اأ�ص��ابعهم، يا لالأ

ي�ص��فق عليهم بع�س ال�صفقة. ِلَم اأتوا اإلى فرن�ص��ا؟ اأي تيارات بحرية جرفتهم واألقت بهم هنا؟ ومهما 

احت�ص��موا في لبا�صهم عند خياطي جادة �صان مي�صال، لي�ص��وا �صوى حيوانات بحرية. وفكر لو�صيان 

ي مجموعة من الحيوانات المحتقرة. وقال في نف�ص��ه:  باأن��ه لي���س حيوانًا بحريًا، وباأنه ل ينتمي لأ

»اإنني اأغط�س!« وفجاأة ن�ص��ي ل�ص��ور�س والغرباء، ولم يعد يرى �صوى ظهر عري�س تك�صوه الع�صالت، 

يبتعد ب�ص��رعة بقوة متزنة، وي�صيع في الغمام، وراأى اأي�صًا غيغار: �صاحب الوجه، يالحق هذا الظهر 

بعينيه، ويقول لبييرات التي لم تظهر: »ح�ص��نًا، بالن�ص��بة اإلى الغلطة!...« واعترى لو�ص��يان نوع من 

ال�ص��رور الذي ل م�ص��وغ له: هذا الظهر القوي المنعزل هو »ظهره«! والحادثة جرت اأم�س وبمجهوده 

العني��ف ا�ص��تطاع اأن يتطلع اإلى ظهره بعيني غيغار، و�ص��عر بو�ص��اعته واأح�س ب��اأن الذعر دب فيه. 

وفكر في نف�صه: »�صيكون ذلك بمنزل در�س لهم«. وتبدلت المناظر: غرفة بييرات ال�صغيرة، والحادثة 

تجري في الم�صتقبل. بييرات وغيغار ي�صيران اإلى ا�صم في لئحة المدعوين. لم يكن لو�صيان موجوداً، 

لكن �ص��طوته خيمت عليهما. وقال غيغار: »اآه، كال. هذا ال�ص��خ�س ل! ح�ص��نًا! فمع لو�ص��يان ت�ص��بح 
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مور جميلة؛ لو�ص��يان الذي ل ي�ص��تطيع الرفق باليهود«. تلفظ مراراً بتلك العبارة، لكن هذه المرة  الأ

تختلف عن المرات ال�صابقة. كال. في الظاهر فح�صب. كما لو اأننا نقول: »لو�صيان ل يحب ال�صمك« اأو 

مكان العثور  . فمحب��ة الرق�س، لعل بالإ اأن »لو�ص��يان يح��ب الرق�س«. ولكن ينبغي اأن نتجنب الخطاأ

عليها لدى اليهودي الق�ص��ير، وهي ل تكون اآنئذ �ص��وى ارتعا�صة حيوان بحري. لم يكن ينبغي �صوى 

التطل��ع اإل��ى هذا اليهودي اللعين حت��ى ندرك باأن اأذواقه ل�ص��قة به كرائحته، كانعكا�ص��ات جلده؛ 

وباأنها �ص��تخفي معه اهتزازات جفنيه الثقيلين، وكب�ص��ماته المفعمة بال�ص��هوة. لكن الال�صامّية لدى 

لو�ص��يان تتخذ طابعًا اآخر: اإنها ظاهرة عديمة ال�ص��فقة، غر�ص��ت بمناأى عنه ك�ص��كين الفولذ، مهددة 

�صدوراً اأخرى. وفكر في نف�صه: »هذا، هذا... لعين!« وتذكر باأن اأمه كانت تقول له اأحيانًا في �صغره: 

�ص��رار المقد�ص��ة اأف�صت اإليه فجاأة  »والدك يعمل في مكتبه«. وبدت له هذه العبارة بمنزلة �ص��ر من الأ

بجمهرة من الموجبات الدينية، كاأن ل يلعب ببندقية الهواء الم�ص��غوط واأن  ل ي�ص��يح »ترارا بوم« 

و�س اأ�ص��ابعه، كما لو اأنه داخل كني�ص��ة. وفكر في نف�صه را�صيًا كل  في الممرات وهو يم�ص��ي على روؤ

ن جاء دوري«. كانوا يقولون ب�ص��وت خافت »لو�ص��يان ل يحب اليهود« ويح�س النا�س  الر�ص��ا: »الآ

�ص��هم التي تخترقها. ويقول في نف�ص��ه بحنو: »غيغار وبييرات  باأن قواهم تتال�ص��ى اأمام جمهرة الأ

طفالن«. ارتكبا جرمًا كبيراً، ولكن ما ك�ص��ر لو�ص��يان عن اأ�ص��نانه حتى �صعرا بتوبيخ ال�صمير وراحا 

و�س اأ�صابعهما. يتكلمان ب�صوت خافت وي�صيران على روؤ

واأح���س لو�ص��يان للمرة الثانية باأنه مفعم باحترام نف�ص��ه. لكنه هذه الم��رة لي�س بحاجة اإلى عيني 

غيغ��ار: فه��و يبدو محترمًا بعينيه هو، بعينيه اللتين تخترقان غالفه الم�ص��نوع من اللحم، من الذوق، 

ى جميع  مزجة. وفكر في نف�صه: »لم اأجد نف�صي حيث �صئت عن نف�صي«. واأح�صَ وال�صمئزاز، والعادات، والأ

ما هو عليه. »لكنني اإذا لم اأكن اإل ما اأنا، فاإنني ل اأ�صاوي اأكثر من هذا اليهودي الق�صير«. ولو بحثنا في 

�ص��ر هذا الغ�ص��اء ماذا باإمكاننا اأن نجد �صوى كاآبة اللحم، واأكذوبة الم�صاواة، والفو�صى؟ وقال لو�صيان 

ولى، عدم البحث عن �صيء في الذات، فلي�س من خطاأ يفوق بخطورته هذا الخطر.  في نف�صه: »الحكمة الأ

خرين، في طاعة بييرات وغيغار،  ن اأن لو�صيان الحقيقي ينبغي اأن يعثر عليه في اأعين الآ وهو يعرف الآ

مل لدى اأولئك النا�س الذين يكبرون وين�صجون من اأجله، وفي هوؤلء العمال  وفي النتظار المفعم بالأ

الذين �صي�ص��بحون عماله هو، وفي �صكان الفيرول كباراً و�صغاراً، ف�صي�صبح يومًا ما رئي�صًا لبلديتهم«. 
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واعترى لو�صيان بع�س الرهبة. و�صعر باأنه كبير على نف�صه. فكثير من النا�س ينتظرونه لحمل ال�صالح. 

خرين. وفكر في نف�صه »هذا هو القائد«. وراأى من جديد ظهراً  ��د انتظار الآ
ّ
وهو كان و�ص��يظل دائمًا يج�ص

�صواء المكيفة  مك�ص��واً بالع�صالت، ثم راأى بعد ذلك كني�صة كان في داخلها ي�صير بخطا الذئاب تحت الأ

»لكنني، اأنا الكني�ص��ة«. واأمعن النظر اإلى جاره: رجل كوبي اأ�ص��مر عذب كال�ص��يجار. كان ينبغي اإيجاد 

كلمات باأي �صكل للتعبير عن هذا الكت�صاف العجيب. ورفع يده بتوؤدة وبعناية فائقة اإلى جبينه، وخال 

لنف�ص��ه قلياًل وجاءته الكلمات من تلقاء ذاتها وتمتم: »لي حقوق، حقوق!« �ص��يء على �صورة المثلثات 

والدوائر: كامل اإلى حد اأنه لي�س موجوداً، فمهما ر�صمنا خطوطًا م�صتديرة بو�صاطة البركار فلن نتمكن 

وامر.  من ر�صم الدائرة. اأجيال من العمال �صتطيع اأوامر لو�صيان كل الطاعة، ولن ت�صتنفذ حقه باإعطاء الأ

�ص��ياء الريا�صية والعقائد الدينية. وهذا ما كان عليه لو�صيان بال�صبط:  فالحقوق من وراء الوجود كالأ

نه فّكر ما  باقة �ص��خمة من الم�صوؤوليات والحقوق. اآمن لوقت طويل اأنه وجد بالم�صادفة، ومرد ذلك لأ

فيه الكفاية. فقبل ولدته كان ا�صمه م�صجاًل في ال�صم�س. في فيرول، كانوا »بانتظاره« حتى قبل زواج 

ن لي الحق  ن فكي يحتل هذا المكان. وفكر في نف�ص��ه، »اأن��ا موجود لأ اأبي��ه. واإذا م��ا اأت��ى اإلى العالم الآ

يا �ص��اطعة مجيدة في م�ص��يره. �صيتم قبوله في المدر�صة  ول مرة، على ما يبدو، �ص��هد روؤ بالوجود« ولأ

المركزي��ة عاج��اًل اأم اآج��اًل )ولي�س له��ذا اأي اأهمية على كل ح��ال(. عندها يتخلى عن م��ود )تريد طوال 

الوقت اأن ت�صاجعه. وهذا مرهق فاإن رائحة ال�صواء تنبعث من امتزاج ج�صديهما في م�صتهل هذا الربيع 

الح��ار »ث��م اإن م��ود لجميع النا�س: الي��وم لي وغداً لغيري ولي���س لهذا اأي معنى«(. �ص��يقيم في فيرول. 

ف��ي م��كان ما من فرن�ص��ا فتاة من نوع بييرات، فتاة ريفية ذات عيني��ن ورديتين، ل تزال تحافظ على 

بكارتها من اأجله: كانت تحاول اأن تتخيل �ص��يدها في الم�ص��تقبل، هذا الرجل الرهيب العذب. لكنها لم 

نها عذراء. وتعترف بحق لو�صيان وحده في امتالك ج�صدها. �صيقترن بها و�صت�صبح  تتو�صل اإلى ذلك لأ

»زوجت��ه« وهي اأكث��ر حقوقه عذوبة. وحين تخلع ثيابها في الم�ص��اء، بحركات ل اأهمية لها، �ص��تكون 

بمنزل��ة قربان. �ص��ياأخذها بين ذراعيه بموافقة الجمي��ع، ويقول لها: »اأنت ل��ي!« واأن ما تبديه اأمامه، 

ح�صاء ال�صهوان لثرواته، اأي اأكثر  من واجبها األ تبديه اأمام غيره، والعملية الجن�صية �صتكون بمنزلة الإ

حقوقه عذوبة، واأعّز حق عليه: حق الحترام حتى في اللحم الب�ص��ري، والطاعة حتى في ال�ص��رير. وفكر 

في نف�ص��ه: »�ص��اأتزوج �صابًا«. كما فكر بعمل اأبيه. ي�صتعجل اإتمامه وت�ص��اءل في نف�صه اإن لم يكن ال�صيد 

فلورييه �صيموت بعد وقت ق�صير.
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ودّقت �صاعة الجدار الثانية ع�صرة: قبلها ب�صاعة دخل المعهد �صاب جذاب متردد، فخرج منها رجاًل. 

هو قائد من الفرن�صيين. وخطا لو�صيان ب�صع خطوات في �صوء �صباح فرن�صي مجيد. وفي زاوية �صارع 

المدار�س وجادة �ص��ان جرمان، اقترب من مكان حانوت الورق وتراءى اأمام المراآة. كان بوده اأن يرى 

في وجهه، وجه لي موردان غير ال�ص��فاف. لكن المراآة لم تعك�س له �ص��وى وجه عنيد، لي�س مخيفًا جداً 

                   .»
ّ
ن: و�صمم: »�صاأر�صل �صاربي حتى الآ
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