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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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يكثرُ احلديث يف اأو�ساط املثّقفني عموماً وال �سيما الباحثني يف خمتلف حقول 

»الهوية«  عن  اخل�سو�ص،  وجه  على  والنف�سية  االجتماعية  ن�سانية  االإ العلوم 

بال�سعوب  تع�سف  التي  زمات  واالأ باحلروب  اإيجاباً،  اأو  �سلباً  تاأثّرها،  ومدى 

اأثالمها  فيها  حتفر  النفو�ص،  يف  فعلها  تفعل  واأزمات  حروب  اختالفها؛  على 

العميقة، فتقلب الكثري من املفاهيم التي قد تطال اأحياناً منظومة القيم واملبادئ 

ك بنائه. �ص عليها قوام املجتمع ومتا�سرُ التي اأرُ�سِّ

لغوياً،  امل�سطلح  تاأ�سيل  �سئنا  فاإذا  مت�سّعب؛  طويل  »الهوية«  عن  احلديث 

اأمَّا  جوهرية.  �سفات  من  �سواه  عن  مييّزه  وما  حقيقته  هي  ن�سان  االإ هوية  فاإنَّ 

ا�سطالحاً، فهناك ثالث كلمات مفتاحية هي: الهوية، والثقافة، والوطن، تراها 

تتداخل يف ثالث عبارات ا�سطالحية، عبارات ال �سك متداخلة فيما بينها اإىل 

حّد يرُلِب�ص على البع�ص املفاهيم التي تختزلها، لكنها يف اآن معاً عبارات متمايزة 

متكاملة: الهوية الثقافية، والهوية الوطنية، والهوية الثقافية الوطنية.

الوزارة كلمة 

الهوية الوطنية
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ال بّد من التمييز بداية بني مفهومني للهوية متقاطعني غري متطابقني، اأال وهما 

مفهوم »الهوية الثقافية« و»الهوية الوطنية«. اأّما »الهوية الثقافية« فالعالقة فيها 

كربت،  اأم  اجلماعة  هذه  �سغرُرت  اجلماعة،  وثقافة  الفردية  الثقافة  بني  جدلية 

عن  مييّزهم  بطابع  وتطبعهم  اأفرادها،  لثقافة  انعكا�ص  اجلماعة  ثقافة  اأنَّ  مبعنى 

خرى اإرادياً اأو عن غري وعي منهم، وهي التي  �سواهم من اأفراد اجلماعات االأ

ت�سّكل هويتهم. لكّن ثقافة الفرد تنعك�ص اأي�ساً على اجلماعة وقد تكون حمفزاً 

لها على التطور.

الدولة-الوطن  ملكونات  امل�سرتك  القا�سم  فهي  الوطنية«  »الهوية  واأّم��ا 

»الذات  بتميّز  ال�سعور  اإنها  واحلكومة.  وال�سعب  الفرد  الثالثة:  بعنا�رصها 

جتلياتها  ال�سيقة«.  »املجتمعية  اأو  الفردية«  »الذات  على  وغلبتها  الوطنية«، 

حوال،  ال�سعور باالنتماء الوطني واالعتزاز بهذا االنتماء يف كل الظروف واالأ

عالء �ساأن الوطن انطالقاً من الذات. وب الإ وال�سعي الدوؤ

د بف�سل قابلية بع�ص عنا�رصها للتطور  وبينما تغتني »الهوية الثقافية« وتتجدَّ

والتغرّي مع الثبات يف اجلوهر، فاإنَّ عوامل كثرية ومتنوعة من �ساأنها اأن ت�سيب 

خر جمتمعي، ومنها ما هو  »الهوية الوطنية« بالوهن، بع�سها فردي، وبع�سها االآ

داخلي ومنها ما هو خارجي. كّلها حتتاج النظر فيها بتمّعن ودرا�ستها درا�سة 

متاأنية... ف�»الهوية الوطنية« اأ�سا�ص قيام »الدولة« ومتا�سكها ودميومة بقائها. 
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الح�سن بن هانئ، �ساعر العالم المبتهج بحق، قلما نجد نظيراً له بين ال�سعراء 

على مرِّ الع�سور، لكن له اأ�سباه ومقلدون في ال�سرق وفي الغرب، وفي ال�سعر 

العالمي، يقترب منه بودلير ورامبو، ول�ساعرنا اأف�سلية ال�سبق.

لن ن�سهب هنا بالحديث عن حياته ون�ساأته وال عن مجونه وخمرياته، وهذا 

كله متاح، وقد كتب عنه كثيرون. 

ال تاأتي فرادة �ساعرنا من �سعره الماجن وح�سب، وعلى اأهمية ذلك. وكما 

هو معروف، لم يتفّرد اأبو نوا�ص بالمجون، ولم يكن حكراً عليه، واإن كان  في 

طليعة الماجنين، ف�سعراء الخمر والمجون موجودون بوفرة في ع�سر اأبي نوا�ص 

الخمر  في  الخا�ص  مذهبه  نوا�ص  بي  الأ ولكن  هذا.  يومنا  حتى  وبعده،  وقبله 

�سدقائه  وفي الحياة، اإنه اأ�سبه بالمنظومة الحياتية والفكرية اختطها لنف�سه والأ

وخالنه، الذين هم من حزبه في تمجيد الن�سوة دون االكتراث ب�سخب العالم 

ومذاهبه وحروبه، هذا الحزب الدونزيو�سي الخال�ص، ال يعطي قيمة للتفل�سف 
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ن�سان، عندهم، حيث يكون، ومن اأي مكان اأو عرق، هو قيمة  وال للتاأمل، فاالإ

ن�سانية، ولي�ص مهماً اأن  في ذاته، و�سرعيته وقوته تتاأتى من اإدراكه لحقيقته االإ

يكون فقيراً ال يملك �سيئاً، المهم اأن يدرك معنى ال�سداقة، واإن الخمر بمنزلة 

قرابة  اأقوى من  قرابة،  اأي  اأقوى من  الندماء  ال�ساربين، وقرابة  بين  عقد موّدة 

الدم والعرق! وهم )ال�ساربون( مهذبون يعرفون قيمة ما هم فيه من ال�سحبة، 

اأبو نوا�ص في �سعره ال�سريح،  المتهكم، القوي  خوة هذه حقيقة كر�سها  واالأ

مر اأن يمدح اأو يهجو اأو يتماجن اأو ي�سف الندامى  الح�سور، حتى لو احتاج االأ

خرين الجدي.  والخمارين. اإنه عالم حكائي مرح، منف�سل عن عالم االآ

والتحدي.  والعوز  الفقر  عالم  من  قوياء  االأ عالم  اإلى  نوا�ص  اأبو  اأتى  لقد 

الخلفاء  مع  جنب  اإلى  جنباً  حكايات،  بطل  يكون  اأن  ال�ساعر  هذا  وا�ستطاع 

اأمثاله ممن يجمعهم حب  العبا�سيين، ولكنه ان�سرف عن هذا كله ليكون مع 

ال�سراب، ون�سوة ال�سكر، اإذ ال قيمة عندهم للمكانة االجتماعية وال للرياء،     

لم يحَظ �ساعر كما حظي اأبو نوا�ص من ح�سور في الخيال الحكائي ال�سعبي 

والر�سمي ك�ساعر متهكم، طغت عليه �سورة الهزل والمجون والخالعة، وقد 

اأ�سهمت حكايات األف ليلة وليلة في ت�سدير هذه ال�سورة المتطرفة في العبث، 

هارون  الخام�ص  العبا�سي  الخليفة  لدى  ثير  االأ ال�ساعر  اأنه  على  تقديمه  وفي 

الر�سيد، واأعتقد اأن اأهمية اأبي نوا�ص ال تاأتي من هذه ال�سورة وح�سب، بل من 

فرادة �سعره، وقوة فطرته، ومن مقدرته على التجديد، وك�سر التقليد ال�سعري 

العربي ال�سارم، والتعبير على �سكل منظومة م�سبوكة من التجربة الحياتية ومن 

عالم  نوا�ص  اأبو  دخل  �سعره.  في  المدنية  روح  عن  والتعبير  الفنية،  المقدرة 

بموهبته  اعترفوا  الذين  الكبار  نف�سه على  بقوة مذ كان �سغيراً، فر�ص  ال�سعر 

بينه  ال�سبه  اأ�سد  وما  واثقة،  بخطوات  عالمهم  اإلى  وتقدم  ال�سارخة،  ال�سعرية 

ليفر�ص  باري�ص،  اإلى  التخوم  من  َقِدَم  رامبو حين  اآرثر  الفرن�سي  ال�ساعر  وبين 
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ثم  ول،  االأ اأ�ستاذه  هوغو  فكتور  مثل:  الكبار  باري�ص  �سعراء  على  بقوة  نف�سه 

فرلين اأ�ستاذه الثاني، كذلك اأبو نوا�ص مع اأ�ستاذه والبة بن الحباب الذي �سحر 

حمر،  ن�ص والجن! ثم اأ�ستاذه الكبير خلف االأ بالفتى، واأعترف له باأنه اأ�سعر االأ

اأعرف النا�ص بال�سعر، وقدم له الن�سيحة والرعاية بحنكة  اإنه كان  الذي يقال 

كبيرة قال له مرة: »يا بني �سيكون لَك �ساأن كبير في ال�سعر«.

عا�ص ابن هانئ في ع�سر �ساخب فكرياً واأدبياً و�سيا�سياً، وعاي�ص مرحلة قوة 

الدولة، ثم بداية تفككها، و�سهد حرباً اأهلية، اأ�سابه بع�ص �سررها، حرب بين 

مين. وكان عارفاً مطلعاً على ما يجري  مين والماأمون، ثم مقتل االأ خوين االأ االأ

من حوله، وعلى الجدل الذي يدور بين المتكلمين وبين ال�سعراء، واأقطاب 

اآخر،  اإلى مكان  الواعية  باإرادته  اأدار ظهره، وذهب  لكنه  والفتن،  الخالفات 

�سقَّ فيه طريقه ليكون في الذروة دائماً.

متهكماً  �ساخراً  كان  اأقنعة،  وال  فيه  تقية  ال  جداً،  �سريح  نوا�ص  اأبي  �سعر 

المدينة  في  عا�سها  التي  الحياة  عن  التعبير  في  ال�سعراء  اأ�سدق  وكان  هجاء، 

ال�سقيّة وال�سعيدة )بغداد( وقبلها الب�سرة والكوفة.

المحاكاة  رف�ص  قبله،  ال�سعراء  عليه  اعتاد  ما  ي�ساير  اأن  نوا�ص  اأبو  رف�ص 

طالل، لم ي�ساأ اأن يكون بدوياً �سرفاً،  والتقليد و�سخر منها ومن الوقوف على االأ

عراق  النا�ص مختلط االأ اإلى عالم  اإلى الحياة المدنية،  بل على العك�ص، تطلع 

والم�سارب، وتهكم من الفخر بالقبيلة، ومن عالم التقاتل والعنجهية الفارغة، 

للمدنية  با�ستجابته  اإال  خر  االآ على  حد  الأ ف�سل  وال  مت�ساوون،  لديه  فالنا�ص 

وهام، عالم  حرار، ولي�سوا عبيد االأ الء الذين ين�سد اأخوتهم هم االأ المرحة، هوؤ

الع�ساق، والمحبين والغناء  والمو�سيقا، ويمكن اأن نتخيل �ساعرنا يتاأبط عوده 

والب�ساتين  رياف  االأ في  الخمر  �سناع  ومنازل  الخمارات  اإلى  ذاهباً  رفاقه  مع 
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المحدثين  راأ�ص  وهو  الحديث،  ن�سان  لالإ �سورة  اإنها  المدن،  اأطراف  على 

اإنه الحد الفا�سل بين العالم القديم والعالم الجديد، العالم الحقيقي  العرب، 

الذي تعي�سه بغداد والحوا�سر العربية عالم القيان والجواري من اأعراق واألوان 

�ستى، ها هو  في منزل »ابن رامين« ولي�ص ابن رامين فار�ساً اأو محارباً اإنه اإن�سان  

�ساحب منزل قيان وخمر، يقول:

ح����ال ال��م��ح��ب��ي��ن ال��م�����س��اك��ي��ناأي�����ة ح����ال ي���ا اب����ن رام��ي��ن

مثلهم ي��رى  ال  جمعاً  وال�سينفرقت  ال����روم  دروب  ب��ي��ن 

وعن ندمائه، يقول:

م��ن ال��م��ودة م��ا ي��رق��ى ل��ه ن�سبوالقوم  اأخوان �سدق بينهم ن�سب

بينهم ال�سهباء  درة  يجبترا�سعوا  ما  الكاأ�ص  لنديم  واأوجبوا 

ريبال يحفظون على ال�سكران زلته اأخ��الق��ه��م  م��ن  يريبك  وال 

لنقراأ معاً هذا ال�سعر االحتفالي الذي يزخر به �سعر اأبي نوا�ص محتفياً باللذائذ 

غريق:  مثل �سعراء االإ

ف�������ي ال�������ل�������ذة ق����رب����ان����اب���ف���ت���ي���ان ي�������رون ال��ق��ت��ل

ال��ط��ب��ل ����س���رب���وا  م���ا  ����س���رب���ن���ا ن����ح����ن ع���ي���دان���ااإذا 

م������ن ال����خ����ي����ري األ������وان������اواأن���������س����اأن����ا ك���رادي�������س���اً

ل����ن����ا ت�����ف�����اح ل����ب����ن����ان����ا...واأح������ج������ار ال��م��ج��ان��ي��ق

ح��رب ال  ال���ح���رب  ت����ع����مُّ ال����ن����ا�����ص ع����دوان����اف��ه��ذي 

لم يكن اأبو نوا�ص من دعاة ال�سر، اأو »اأزهار ال�سر« مثل بودلير، بل من دعاة 

الفرح والحب وال�سالم بين النا�ص...
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بي نوا�ص مذهب  واإذا كان ال�سعراء، اعتادوا الفخار بالطعن وال�سرب فالأ

اآخر، يقول:

وال���ط���ربيا »ب�سر«  ما لي   وال�سيف   والحرب ل��ل��ه��و  ن��ج��م��ي  واإن 

اأك�����عُّ ع��ن��د ال��ل��ق��اء وال��ط��ل��بف���ال ت��ث��ق ب���ي ف��اإن��ن��ي رج��ل

طلعوا قد  ال�سراة  راأي��ت  الذنبواإن  جانب  من  مهري  األجمت 

����ر����ص وم����ا ب��ي�����س��ة م���ن ال��ل��ب��بول�ست اأدري  ما ال�ساعدان  وال الت�

غلبت حروبهم  ما  اإذا  ال��ه��ربهمي  اإل����ى  ال��ط��ري��ق��ي��ن  اأي 

�سافية و�سربرُ  ق�سٌف  كان  وج��دت��ن��ي ث���مَّ ف��ار���ص ال��ع��رب لو 

كم يبدو �ساعرنا هزلياً �ساخراً من الحرب، وكم تبدو قدرته الت�سويرية التي 

ت�سبه ر�سم الكاريكاتير، حتى كاأنه يقدم �سورة �سبّاقة ل�:دون كي�سوت؟!

ومع كل ذلك، لم يكن اأبو نوا�ص مجدفاً �سد الدين، بل كان ناقداً حاداً لما 

هو زائف في الدين، فالدين الحقيقي في زعمه، هو دين رحمة ومغفرة ومحبة، 

واإنَّ اهلل يغفر كل الذنوب اإال ال�سرك، يقول:

بطبعه الحكيم  الرجل  اأنا  ويزيد في علمي حكاية من حكىاإني 

عنهم اأك��ت��ب  ال��ظ��رف��اء  كيما اأحدث من اأحبُّ في�سحكا...اأتتبع 

دبين الذين ي�سفو  الخمرة لدى اأبي نوا�ص ن�سب، وقرابة بين ال�ساربين الموؤ

مع�سرهم ويكفون األ�سنتهم عن عيوب النا�ص، اإن ندمائه وجل�سائه المختارين، 

خوة وطيب المع�سر، اإنها  هم من النا�ص العاديين الذين ت�سود بينهم المودة واالأ

اآداب جديدة يرومها هذا ال�ساعر المجيد، ليكون حكاية �سردية مكتملة وباقية 

على خد الدهر.

❁    ❁    ❁
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الج�ضد والروح في عبادات ال�ضعوب القديمة

الخجل المظاهر العامة واالنفعالية
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التعليم هو واحد من الطرق اإلى الِحراك االجتماعي الت�صاعدي، )Klawe،2017(، ويمثل 

م���ل الحقيقي لدخول المجتمع العربي في حلب���ة المناف�صة الدولية. لما  التعلي���م العالي االأ

ل���ه م���ن دور حيوي ف���ي دعم م�صيرة التنمي���ة ال�صاملة، اإن���ه ال�صبيل للتق���دم التكنولوجي ونمو 

مة. وهو نقطة االنطالق لتح�صين نوعية الحياة.  االقت�صاد االجتماعي وتطور االأ

اأي اأن للجامع���ات وموؤ�ص�صات التعليم العالي على اختالف تقاليدها واتجاهاتها وقوانينها 

دورها المهم و�صط القوى الوا�صعة للمجتمع.

 Verger،( ،ص����وا جامعة الزيتونة في تون�����س� �صَّ
وكان الع����رب اأول م����ن اأدرك����وا ه����ذه الحقيقة، فاأ

نتاج و�صمان  Jacques، 2003(. وركزوا اهتمامهم على رعاية ال�صباب كاأف�صل ا�صتثمار في مجال االإ

بعاد، عالم يحتاج اإلى  الم�صتقب����ل، وتعزي����ز جهودهم وتح�صير الخريجين لعالم العمل متعدد االأ

بداعية، م����ن خالل اإعطائهم الوق����ت الكافي لتطبيق  اأف����راٍد قادري����ن على ا�صتخ����دام قابلياتهم االإ

بوا عليها في اأثناء وجودهم في الجامعة.  نماذج مختلفة من اأ�صاليب التعلم والبحث التي تدرَّ

المعايير العالمية العتماد الجامعات وجودتها

 نظ������راً للدور المهم للتعليم العالي في التنمية فاإن جميع م�ؤ�س�س������اته وال�س������ّيما الجامعات 

ت�سعى اإلى �س������مان الج�دةQuality Assurance وتر�س������يخ مبادئها، معتمدة التق�يم الم�ستمر 

جراءات ال�سامنة لت�فير كل ما ي�ساعد على تحقيقها. وال�سيا�سات واالإ

د. �سالحة �سنقر

والبحوث الدرا�سات 

واقع الربامج اجلامعية يف الدول العربية

في �ضوء المعايير العالمية

العتماد الجامعات وجودتها
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أنها جديرة باال�ستمرار  كاديمي Accreditation يعني ا  فح�سول الجامعة على االعتماد االأ

والنمو في عملها، مما يُك�ِسبُها ثقة المجتمع، وي�سجع الطالب على االلتحاق بها. 

بعاد االجتماعية واالقت�سادية والثقافية  كاديمي ا�ست�سرافاً م�ستقبلياً لالأ ويتطلب االعتماد االأ

مر الي�س������ير. اإّنه يتطلب القدرة على التحليل الجيد للظواهر الخفية  للمجتمع، ولي�س هذا باالأ

وباأ�س������لوب علمي، ونظرة �سمولية للمجريات المعا�س������رة وانعكا�ساتها على الم�ستقبل في عالم 

همية الكبرى للعن�سر الب�سري الموؤهل علمياً وتقنياً. يعطي االأ

أنواع بح�سب  وي�س������هد الع�سر الحالي وجود موؤ�س�سات متخ�س�س������ة في منح االعتماد، ولها ا

دوار الت������ي تقوم بها، فهن������اك االعتماد المهني،  مجاالت عم������ل الموؤ�س�س������ات ومعاييرها، واالأ

واالعتماد التخ�س�سي، واالعتماد المجتمعي...اإلخ. وتمنح هذه الموؤ�س�سات االعتماد للجامعات 

قة للمعايير والموا�س������فات الالزمة في مجاالت عم������ل برامجها التعليمية المتنوعة من  المحقِّ

تدري�س وبحث وم�ساركة مجتمعية، وقدرتها على مواكبة االقت�ساد المعرفي.

آليات عمل الجامعات والموؤ�س�سات  وب�سبب التطور المت�سارع في العالم، والتغير الم�ستمر في ا

التعليمي������ة، فاإن ح�س������ول الجامعة على االعتماد يُعطى لمدة زمني������ة محددة ال تقل عن ثالث 

ُد االعتماد في �س������وء تقويم البرنامج من جديد. وت�سدر الموؤ�س�سات العالمية  �س������نوات، ويَُجدَّ

المعنية بمعايير االعتماد في كل عام جداول اإح�سائية بالجامعات التي حققت االعتماد وفق 

المعايير التي اأخذت بها، ففي هولندا على �س������بيل المثال بلغ عدد الجامعات في العالم التي 

حققت االعتماد عام )2007( وفق معاييرها )2200( جامعة.

 )Spaapen، Jack and others )2007 وم������ن الموؤ�س�س������ات الرائدة في الت�س������نيف العالمي 

للجامعات )Quacaquarellu Symonds )QS والتي تُعنى بجمع وتحليل وتوثيق المعطيات في 

�ستراتيجيات التي ترتكز اإليها.  البرامج التعليمية للجامعة في �سوء المبادئ واالإ

وت�س������عى كل جامعة اإلى تحقيق الجودة في برامجها واعتماد المعايير العالمية، والتي من 

كفاء وتاأهيل القادرين على تلبية م�س������تلزمات المناف�سة ال�سديدة  دونها لن تتمكن من اإعداد االأ

�سواق، ومواجهة تحديات مجتمع المعرفة. فالتغيير العالمي في ع�سرنا الراهن اقت�سى  في االأ

اأن تحدد كل جامعة اإ�س������تراتيجيتها ومبادئها وبرامجها الخا�س������ة بها كوحدة بذاتها، واأن ت�سع 

ت�سوراتها للتغيير ومجاالته، وكيفية التعامل معه. 

ولوية للتدري�س، وبع�سها  والمتفح�س لواقع الجامعات في العالم يلحظ اأن بع�سها يعطي االأ

للبحث العلمي، اأو لخدمة المجتمع، وذلك بح�س������ب الو�سع االقت�سادي واالجتماعي والثقافي 

أ�س������لوب الحياة والمحيط التي  وغيره������ا من العوامل الموؤثرة ف������ي فعالياتها كلها، وبما يالئم ا

ت�ستطيع اأن تعمل من خالله.
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كاديميين  داريين واالأ وقد حظيت بع�س الجامعات وموؤ�س�س������ات التعليم العال������ي باهتمام االإ

�ستراتيجية  و�سانعي ال�سيا�سات التربوية، فعملت على و�سع نموذج خا�س لبرامج عملها وفق االإ

هداف التي ا�س������تندت اإليها، فجامعة كولومبيا مثاًل، عملت وفق نموذجها الخا�س بها في  واالأ

الم�س������اركة المجتمعية Community University الذي يقوم على التفاعل بين الموؤ�س�س������ات 

كاديمية لطالب الجامع������ة المتطوعين. وقد حقق هذا النموذج  الخا�س������ة والمهام البحثية واالأ

تقدماً في المجاالت االجتماعية والثقافية واالقت�س������ادية، من خالل الت�سدي للتحديات التي 

واجهت الجامعة والمجتمع.

ومما ال �س������ك فيه اأن تحديد النموذج الخا�س للجامعة يتطلب تحديد ت�س������وراتها للتغيير 

ومجاالته، وكيفية التعامل معه، في �سوء التغيرات العالمية، التي تتطلب انفتاح الجامعة على 

دوار المعقدة  النظام االقت�س������ادي واالجتماعي العالمي ومواكبة االقت�ساد المعرفي، وفهم االأ

ف������ي الحياة، وتعزيز الممار�س������ة الديمقراطية كجزء من التربية المجتمعية التي يخ�س������ع لها 

فراد في جميع الثقافات، مما يتيح للجميع حرية الراأي وتكوين وجهات نظر مختلفة، بحيث  االأ

بداع.  تكون المخرجات طالباً ح�سارياً قادراً على القيادة واالإ

)Association of American Colleges and Universities )2017(

ويتجلى تمّيز الجامعة وجودتها من خالل تر�س������يخها لثقافة موؤ�س�س������ية تكون هي الم�سدر 

أنواعه واأهدافه وُمَدِده، وم������ن تكامل بين خططها  ف������ي كل م������ا تقوم به، من تخطيط بجمي������ع ا

أداء مهامها الحالية والم�س������تقبلية. والبد من  خرى، والتي تمكنها من ا وخطط القطاع������ات االأ

اأن ياأخ������ذ المخططون في ح�س������بانهم ما قد يحدث من مفاجاآت واأح������داث غير متوقعة، فقد 

واجهت بريطانيا عام )2019( تحديات �سيا�س������ية واجتماعية وركوداً اقت�س������ادياً لم يتم لحظه 

أّدى اإلى خ�س������ارتها المرتبة الثانية في الت�سنيف العالمي للتعليم العالي  من خبراء التخطيط، ا

.)DMI،2019(

وبم������ا اأن للجامعة برامج متعددة تتعلق بالتدري�س والبح������ث العلمي وخدمة المجتمع، كان 

البد من تناول هذه البرامج بالفح�س والتدقيق لمعرفة ال�سبل الكفيلة بتحقيق الجودة في كل 

ق�سام والكليات  أنواع الن�ساط التدري�سي في هذه البرامج في االأ منها. فمن ال�س������روري تحديد ا

ولى والدرا�س������ات العليا، واأن يتم التو�س������يف الدقيق لجميع  لمرحلت������ي الدرا�س������ة الجامعية االأ

أ�ساليب التعليم  كاديمي. واأن تُنوع الجامعة في ا المقررات التي تنتهي بالح�سول على الموؤهل االأ

)بين تعليم نظامي، وتعليم مفتوح، وتعليم عن بعد(.
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ن�س������طة البحثية التي �ستُجرى في مراكز البحوث التابعة  همية بمكان التخطيط لالأ ومن االأ

خرى في  للجامعة، اأو في الموؤ�س�س������ات ال�س������ناعية والمهنية، ومع ال�س������ركات والموؤ�س�س������ات االأ

ف�س������ل لت�س������ويق نتاجات الطالب  المجتم������ع لما ف������ي ذلك من فائدة في تحديد المجاالت االأ

البحثية والمادية.

وتتوق������ف ج������ودة التخطيط على مدى توافر قيادات جامعي������ة ذات كفاءة عالية، قادرة على 

توفير المناخ التنظيمي والبيئة البحثية والتعليمية الم�ساعدة على نجاح الخطة، وتحر�س على 

رعاية اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطالب وتدريبهم على اال�ستخدام الفعال للتكنولوجيا الرقمية، 

والتي لم يعد ينظر اإليها كو�س������يلة فعالة في التعلم والبحث والتركيز على المفاهيم فح�سب، بل 

أنها اأي�ساً ت�سيف قيمة اإلى العملية التعليمية، من خالل ا�ستخدام نماذج تعلم متنوعة. على ا

ويوؤك������د خبراء التعليم العالي اأن �س������ّد الفجوات التعليمية والبحثية بي������ن الجامعة والعالم 

هميتها الق�سوى في تنمية راأ�س المال الب�سري  الحقيقي يتطلب تعميق الم�ساركة المجتمعية، الأ

�سا�سية  واالجتماعي، ولدورها في ت�س������ريع النمو االقت�سادي. فخدمة المجتمع اأحد المهام االأ

ف������ي عمل الجامعات. ذلك اأن زيادة ن�س������بة المبدعي������ن ذوي العقول المتمي������زة ال يتحقق في 

المراح������ل التعليمية فح�س������ب، بل على مدى الحياة كله������ا )Klawe، 2017(.كما يوؤكدون اأهمية 

رعاية الخريجين ليكونوا اأ�س������حاب مهن، مزودين بالمهارات المطلوبة لالقت�س������اد المعرفي، 

نتاج، وهي ال�سبيل ل�سمان الم�ستقبل. فهي ال�سبيل لتوفير الموارد الب�سرية القادرة على االإ

أنه ال بد من تجاوز الطرائق التقليدية في التعليم )Holley، 2017( وتطبيق طرائق تقوم  وا

على الحوار والتعاون والعمل الفريقي بين الطلبة والباحثين يعمل على حفز الطالب على التعلم، 

وتكوين الخبرات ال�س������رورية ليبنوا عليها الخبرات الجديدة وال�س������ّيما ما يتعلق بالبحث العلمي 

همية بمكان توفير البيئ������ة المحفزة للطالب  وتوفي������ر الفر�س الكافية لهم لالكت�س������اف. وم������ن االأ

نجاز المهام ال�سعبة ولمّدة اأطول. فهم  المبدعين الذين يتحلّون بالمثابرة وبذل الجهد الكافي الإ

نف�سهم، وهذا التحدي ينمي كفاءتهم  في تعلمهم ذوو طرق مختلفة عن غيرهم تقوم على تحديهم الأ

أكثر تعقيداً. وعلى اأع�ساء الهيئة التدري�سية والم�سرفين على  ويدفعهم اإلى تطوير اإ�ستراتيجيات ا

دراكية لديهم،  الط������الب اأن يعملوا عل������ى تنمية المهارات العليا لكل طالب وال�س������ّيما المهارات االإ

بداعي للم�سكالت، والقدرة على التو�سيف الدقيق للعمل.  كالتفكير الناقد والحل االإ

اإن ت�سجيع التعاون والعمل الفريقي بين الطالب، وتنظيمهم على �سكل مجموعات وباأعداد 

ن لكل  يجابي بينهم، الأ محدودة ي�س������اعد في تفجير الطاقات الكامنة لديهم، واإثارة التناف�س االإ
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أ�سلوبه ال�سخ�سي في التعلم، وله طريقته الخا�سة في تنظيم عملية التعلم واإ�ستراتيجيتها،  طالب ا

�س������باب، للو�س������ول  كما اأن تنمية الحوار النقدي لدى الطالب وتمكينهم من التحليل الدقيق لالأ

 .)Noguchi Junko ،2007( .اإلى النتائج ال�سحيحة �سروري للو�سول اإلى المجتمع المعرفي

�ساليب الفعالة في التعامل مع الطالب ذوي الحاالت الفردية وفق برامج  �سرورة اعتماد االأ

خا�س������ة بهم. فمن الخطاأ اأن نقي�س قدرات جميع الطالب وخبراتهم التي اكت�س������بوها بمقيا�س 

ن التفكير هو نتيجة تبادل المعلومات الم�ستمر  واحد )Brown، Jessie and others 2017(. الأ

بين ما يقارب ع�سرة ماليين ع�سبون في الدماغ، وال يوجد حجم لكمية المعلومات التي يمكن 

ذكياء المتميزين يمتلكون قدراً اأكبر من الع�سبونات مما لدى  للفرد اأن ي�س������توعبها، وبما اأن االأ

فراد العاديين، فال بد من توفير برامج خا�سة لهم. وهو ما يلقي عبئاً خا�ساً على مدر�سيهم  االأ

والم�س������رفين عليهم، لذلك كان من ال�س������روري وجود دورات تدريبية وبرامج اطالعية تهدف 

اإلى م�س������اعدة اأع�ساء الهيئة التدري�سية في تطبيق اأف�سل الطرائق لرعاية الطالب المتفوقين 

أكثر متعة. واإغناء اإبداعاتهم الخا�سة، مما يجعل تعلُّمهم ا

ن�سب للتوا�سل والحوار بين اأع�ساء الهيئة التدري�سية  ومن ال�سروري توفير البيئة التعليمية االأ

همية ذلك في تو�س������يح المفاهيم العلمية وتكوين المزي������د من الخبرات الجديدة،  والط������الب، الأ

وال�س������ّيما في مجال البحث العلمي، فالتوا�س������ل والحوار مع الطالب ي�س������حح لديهم المفاهيم 

الخاطئة، وي�س������اعدهم في اكت�س������اب المعارف والمهارات ونقلها من البيئة االفترا�سية اإلى عالم 

بعاد للمو�سوع، ويح�ّسن العالقات االجتماعية بينهم. الواقع، ويزودهم بوجهات نظر متعددة االأ

ولما كان نجاح الحوار يتوقف على �سخ�سية المتحاورين، كان البد من اأن يراعي المعلمون 

الطلبة ذوي ال�سخ�سيات االنطوائية، ممن يمتلكون قدرات عالية، وعادات درا�سية جيدة. كما 

�س������راف الدقيق على اأبحاث الطالب يزرع في نفو�س������هم حب التعلم  اأن التوجيه ال�س������حيح واالإ

أنف�سهم اأن ينتجوا  والتفاوؤل بالم�س������تقبل، والتوق اإلى التطور الم�س������تمر، وبذلك يقطعون على ا

اأبحاثاً اأكثر جودة.

كما اأن م�ساعدة المدر�س لطالبه يدفعهم اإلى اإدراكهم لذواتهم وتحديد توقعاتهم وتحّكمهم 

ف������ي عملية تعلّمهم على نحو اأف�س������ل، فلكل طالب طريقته في تنظي������م العمل التي يتناول بها 

أ�س������لوبه ال�سخ�س������ي في  أكاديمية، وفي ا أم ا أكانت انفعالية اأم عقلية اأم عملية ا خبراته، �س������واء ا

التعلم الذي يُف�س������له، ومدى قدرته على تحليل المواقف، ومدى مثابرته وتواتره، ومدة تركيزه 

أكثر اهتماماً واأح�سن تنظيماً واأطول مواظبة على  واإ�ستراتيجيته المف�س������لة. وهذا ما يجعلهم ا

البحث والدرا�سة.
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داري الذي يتوافق مع اأهدافها  ومع اأن لكل جامعة وموؤ�س�س������ة في التعليم العالي نظامها االإ

أبعاد العمل التدري�س������ي  أنها جميعها ت�س������عى لتحقي������ق الجودة في جميع ا وطبيع������ة عملها، اإال ا

والبحثي والمجتمعي، وي�س������عى روؤ�س������اء الجامعات اإلى تحقيق التميز والتطوير والذي هو من 

ق�سام واأع�ساء الهيئة  أولويات عملهم من خالل التنظيم والتن�سيق مع عمداء الكليات وروؤ�ساء االأ ا

هداف  التدري�س������ية والطالب. ويعدُّ التعاون والتن�س������يق هو المفتاح الذكي والمبدع لتحقيق االأ

ودفع الجميع للم�ساهمة في قيادة الجامعة نحو تحقيق التنمية المجتمعية ال�ساملة.

دارة الجامعي������ة الكفء هي التي تهدف اإلى توفير برام������ج تتيح للعاملين في الجامعة  ف������االإ

االنفتاح على الموؤ�س�سات االجتماعية واالقت�سادية، وت�سمح للباحثين بالم�ساركة في القطاعات 

المختلف������ة دون المخاط������رة بم�س������اراتهم البحثية، وعلى قاعدة ال�س������راكة العامة والخا�س������ة، 

أدائها يوؤثر في  )Spaapen، and others، 2007(. وعليه������ا اأن ت������درك اأن اأي تغيير اإيجابي في ا

همية  فراد عنها. ونظراً الأ جودة اأعمال الجامعة التي يديرونها، من حيث الخدمات ور�س������ا االأ

دارية، فقد توافرت اأدوات وطرائق قيا�س وتقويم لمدى تحقق  الدور الذي تقوم به القيادات االإ

.)Gopalk، Kanji and others،2010( ،دارية الجودة االإ

دوات الم�ساعدة على التعلم  ويوؤكد خبراء تقنيات التعليم والتكنولوجيا اأهمية الو�س������ائل واالأ

كاديمي، ذلك اأن ال�س������فة الغالبة على الع�سر الحالي  لتحقيق الجودة والتميز في البرنامج االأ

هي �سيطرة قوة العقل، وتدخل العلم وتقاناته المتنوعة في ن�سيج الحياة المعا�سرة. مما جعل 

التميز الح�س������اري لل�سعوب رهناً بقدرتها على تزويد العقول الب�سرية بالمعارف التي تراكمت 

نتاج، �سواء كان ذلك  وتتراكم ب�س������رعة رهيبة، ومدى اكت�س������اب المهارات التي ت�س������يطر على االإ

على �سكل �سلع اأو خدمات، وقد اأدى ذلك اإلى �سيوع م�سطلح )الثقافة العلمية والتقانية( الذي 

خيرة، وال�سّيما بعد الت�سارع الهائل في معدل التفجر  اكت�س������ب اأهمية متزايدة خالل ال�سنين االأ

ن�سانية. نماط الفكرية وال�سلوكية لالإ المعرفي، والذي غّير كثيراً من االأ

كاديمية: تعزيز �س������بكات التوا�سل بين  ومن الو�س������ائل الم�س������اعدة في البرامج التعليمية االأ

التخ�س�س������ات المتع������ددة، وبين الكلي������ات المتماثلة، والجامعات على نحو فع������ال، ِلما لها من 

أث������ر فعال في تحفيز القدرات العالية لدى الطالب وتنميتها. وتوفير مواد داعمة تي�س������ر لهم  ا

التفاعل مع عنا�سر رقمية في عالم حقيقي، )Pourhossein، 2019(. وحقق عقد الموؤتمرات 

وور�س العمل واالجتماعات الهادفة اإلى التعريف باأف�سل ال�سبل فائدة كبيرة لرعاية الموهوبين 

َرت  والمتفوقي������ن، والتعري������ف بما اأنجزوه ف������ي جامعاتهم من اإبداعات في حق������ل عملهم. وُطوِّ

نترنت التي غيرت ب�سكل ملحوظ من مقايي�سه وتاأثيره. طرائق التدري�س بف�سل �سبكة االإ
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هميته  كاديمية للطالب الأ �س������اليب العلمية المتطورة في درا�س������ة ال�سجالت االأ واعتُمدت االأ

������ين، واإجراء الت�س������نيف الالزم للك�س������ف عن المتميزين  الفائقة، وتحليل محتواها من مخت�سّ

منهم، وتنظيم البيئات التعليمية والبحثية المنا�سبة لكل منهم، فبع�سهم يُوؤِْثر الدرا�سة والبحث 

لها مع مو�س������يقا هادئة، اأو هدوء مطلق. فالمرونة في  في بيئة تعجُّ بال�س������جيج، وبع�سهم يف�سّ

تنظيم البيئة التعلمية والبحثية تتيح لكل طالب التعلم ح�س������ب رغبته و�س������رعته وقدراته، مما 

أكثر متعة. يجعل التعلم ا

ولوجود ترابط ع�سوي بين التقويم وتحقيق الجودة في البرامج التعليمية في الجامعات، فاإن 

تقويم البرنامج التعليمي �سروري لمعرفة مدى تحقق اأهداف البرنامج. فالقائمون على اإدارة 

هداف البرامج واللوائح والمناهج المطبقة  الجامعة يعمدون اإلى التقويم الم�ستمر وال�سامل الأ

داريين والطالب ومخرجات التعليم  في الكليات، اإلى جانب تقويم اأع�ساء الهيئة التدري�سية واالإ

والبحث العلمي، والخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة وم�سادر التمويل وكفايته للتاأكد 

هداف �س������ماناً للجودة، ومدى قدرة الكفاية الداخلية للجامعة على تحقيق اأعلى  من تحقق االأ

درجات الكفاية الخارجية.

�س������تراتيجية، ور�س������الة  داريين يتم بيان فعالية الخطط االإ وفي مجال تقويم الم�س������رفين االإ

هداف، ومالءمة الر�سالة للبيئة التعليمية والبحثية. الجامعة ومدى توافقها مع االأ

وفي مجال تقويم مو�س������وعات البرنامج يتم التاأكد من مالءمة هذه المو�سوعات لحاجات 

.)Wagdy، 2019( الطالب، ومدى �سالحيتها لتطوير خبرة الباحثين

وف������ي مجال تقويم الخطة يتم معرفة مدى كفاية الوق������ت لتنفيذ مجاالت العمل المتعددة 

.)Eunice،2017( .بداعية والمتنوعة والتي ت�ساعد الطالب على تطوير قدراتهم االإ

ويعدُّ تقويم اأع�س������اء الهيئة التدري�س������ية جزءاً ال يتجزاأ من مناخهم المهني، وفيه تر�س������د 

قدرتهم على تحليل المواقف، والعمل �سمن مجموعات، وممار�سة القيادة والت�سرف بم�سوؤولية، 

والقدرة على التخطيط.

أكاديمي ومجتمعي، وما  داء، وما حققوه من تعلم ا وف������ي مجال الطالب يتم تقويم دوري لالأ

اكت�س������بوه من مهارات التوا�سل، ومدى قدرتهم على التكيف ومواكبة التقدم التكنولوجي. ومن 

مج������االت التقويم المهمة تقويم اأبحاث الطالب، والتاأكد م������ن اأن كل طالب تمكن من توظيف 

قدراته وطاقاته الكامنة، بما يفيد ذاته والمجتمع الذي يعي�س فيه.

ث������ارة دافعية التميز،  ومن ال�س������روري التركيز عل������ى التقويم الذات������ي والتغذية الراجعة الإ

 )Seminar on Excellence in Higher Education Challenges،) 2013(
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نفاق  أولويات االإ اأما ما يتعلق بتمويل الجامعات، فاإن كثيراً من دول العالم تتجه اإلى ترتيب ا

العام لم�سلحة التعليم عامة، وذلك في اإطار روؤية التنمية الب�سرية الم�ستدامة. 

نظمة الجامعية ف������ي اأنماط تمويلها. فبع�س الجامع������ات تتكفل الدولة بكامل  وتتباي������ن االأ

أنها م�س������وؤولة ع������ن تمويل التعليم لكل فرد فيها تلبي������ة لبرامج التنمية،  تمويله������ا، انطالقاً من ا

وبع�سها يح�س������ل على دعم حكومي مبا�سر اإلى جانب الر�سوم الدرا�سية التي يدفعها الطالب 

خر يقت�سر على  �سا�س������ي لتغطية نفقات البرامج التعليمية، وبع�سها االآ والتي تُعّد الم�س������در االأ

بحاث واال�ست�سارات  ما يدفعه الطالب من ر�سوم درا�سية ور�سوم امتحانية، اإلى جانب عقود االأ

للموؤ�س�س������ات الر�س������مية والخا�س������ة. وفي هذا النمط من التمويل يُنظر اإلى الجامعة كم�سروع 

�سحاب  اقت�س������ادي يقدم خدمات معينة للم�ستهلكين الذين هم الطالب مقابل عائد منا�سب الأ

أو دول  أ�������س الم������ال، ويتباين حجم التمويل المتوفر للجامعة، بي������ن اأن تكون في دول متقدمة ا را

نامية، ففي اليابان مثاًل دعمت الحكومة الجامعات ب�)91.50( تريليون ين ياباني عام )2019( 

أ�سترالي في عام  أ�س������تراليا خ�س�ست الدولة /80/ مليون دوالر ا للبحث العلمي فح�س������ب. وفي ا

نفاق  داء فح�س������ب في جامعة )Bexley، 2019( Wollongng(، وقد بلغ االإ )2020( -لقيا�س االأ

نفاق على  أك�س������فورد )19.364.990( جنيه لعام )2019(، واالإ على البحث العلمي في جامعة ا

نفاق على البحث العلمي في جامعة  التدري�������س الجامعي )21.330.1481( جني������ه. كما بلغ االإ

نف������اق عل������ى التدري�������س الجامعي  Cambridge كامب������ردج )8341  و123 و120( جني������ه، واالإ
.)Brennan، 2015( جنيه )139.061.600(

ول ل�س������مان  ������ر االأ وغني عن البيان اإن تخ�س������ي�س ميزانية منا�س������بة للجامعات يعّد الموؤ�سِّ

نفاق الكافي على البنية التحتية وعلى الباحثين والمدر�سين  نوعية التعليم والبحث العلمي فاالإ

دارات الجامعية من تحقيق اأهداف البرامج التعليمية، مما يدفع بالجامعات  والطالب يمّكن االإ

�س تمويل البحث  بداع، وغالباً ما يخ�سَّ نحو المزيد من التناف�س فيما بينها لتحقيق الجودة واالإ

بحاث التي تجريها وعددها، والدور  أ�س������ا�س تناف�س������ي يتعلق بنوع االأ العلمي في الجامعة على ا

نتاج. الذي توؤديه في مجال االإ

وتخ�س�س بع�س الدول االعتمادات للبحث العلمي في �سوء تقييمها للم�سروعات واقتناعها 

بحاث ك�س������ناعة اإ�س������تراتيجية لها مردود اقت�سادي م�س������مون على المدى الطويل.  باأهمية االأ

بحاث بح�س������ب قدرة الباحثين على الح�سول على التمويل من م�سادر خارجية، مما  وتُقيَّم االأ

نتاجية في المجتمع بغية ت�سويق نتائج  ي�س������جعهم على اإقامة ج�سور توا�سل مع الموؤ�س�س������ات االإ

 .Thomas M، Rabovsky )2012( .اأبحاثهم العلمية
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تمكنت الجامعات العريقة في العالم من تحقيق التفوق عن �سواها بف�سل م�سادر التمويل 

ثرياء الذين يتبرعون لمراكز البحوث ولدعم  فراد االأ المتنوعة التي تح�سل عليها، �سواء من االأ

أولياء اأمور الطالب  الم�س������روعات البحثية ذات ال�س������فة العامة، اأم من الهبات والتبرعات من ا

أّهَل  للبحث العلمي. وبف�س������ل تنوع م�سادر التمويل يتم التحديث الم�ستمر للبنية التحتية، مما ا

الجامعات ومّكنها م������ن اإعادة تنظيم هياكلها ووظائفها المختلفة. ومكنها من النهو�س بالتعلم 

المدني والم�س������اركة الديمقراطية بجودة عالية، واإجراء المزي������د من البحوث لمعرفة الطرق 

ف�سل لزج طالب الجامعات والدرا�سات العليا بوظائف الخدمة العامة، االأ

مريكية، 2012، خطوات تعلم الم�ساركة الديمقراطية(. )وزارة التعليم االأ

مدى تحقيق الجامعات العربية المعايير العالمية لالعتماد والجودة

التعليم العالي هو الج�س������ر الحقيقي لتاأهيل المجتمع العربي للدخول في حلبة المناف�س������ة 

خرى اقت�سادياً وتكنولوجياً وتنموياً. ولذلك ت�سعى الدول العربية لو�سع جامعاتها  مع الدول االأ

نها من اأهم الموؤ�س�سات  أولويات اهتماماتها، بح�سب و�سعها االقت�سادي واالجتماعي، الأ �سمن ا

التي ترفد المجتمع العربي بحاجته من العنا�س������ر الب�سرية الموؤهلة، وتعمل على توفير البنية 

التحية الالزمة للتدري�س والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتزويد اأع�س������اء الهيئة التدري�سية 

ع������داد والتاأهيل والتدريب الالزم بهدف رفد المجتم������ع بخريجين موؤهلين لمواكبة التقدم  باالإ

واالرتقاء بالمجتمع اإلى م�ساف الدول المتقدمة.

ويقت�سي الحر�س على معرفة مدى تطوير البرامج التعليمية في الجامعات العربية، اإجراء 

بعاد، لمعرفة ما تحقق في هذه البرامج من اإنجازات، وما اأ�س������ابها  مقاربة تقويمية متنوعة االأ

جراءات  من اإخفاقات، مما ي�ساعد في معرفة مدى تحقق الجودة في هذه البرامج، وتحديد االإ

بداع فيها. الالزمة لتحقيق التميز واالإ

ومما ال �س������ك فيه اأن الو�س������ع االقت�س������ادي واالجتماعي من العوامل الموؤثرة في فعاليات 

أ�سلوب الحياة والمحيط والفر�س التي ت�ستطيع الجامعة  الجامعة كلها، والتي تقدم �سورة عن ا

من خاللها اأن تعمل.

وياُلحظ اأن كثيراً من الجامعات العربية تركز اهتمامها ب�سورة خا�سة نحو التدري�س اأكثر 

من������ه نحو تعزيز البح������ث العلمي الذي يُنظر اإليه كمنتج ثانوي ب�س������بب عدم كفاية ال�س������روط 

اللوج�س������تية للبحث العلمي ومحدودية الموارد. وغالباً ما ت�س������كو معظم الجامعات من �س������اآلة 

ن�سانية واالجتماعية.  بحاث في الميادين االإ بحاث في العلوم البحتة والتطبيقية مقارنة مع االأ االأ

وغالباً ما يقت�سر جهد اأع�ساء الهيئة التدري�سية على اأبحاث الترقيات.
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أنها ما زالت تفتقر اإلى اعتماد  دارات الجامعي������ة للتطوير، اإال ا وم������ع اأن جهوداً تبذل من االإ

اإ�ستراتيجية وا�سحة في العمل الجامعي تقوم على البحث عن المبادئ اأوالً ومن ثم البحث في 

التفا�س������يل والجزئيات، وما زالت تتعثر اأي�ساً في تحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي 

أ�سا�س������ي لقيام الجامعة بمهامها الحالية والم�س������تقبلية. وتحقيق  وخدم������ة المجتمع، وهو اأمر ا

معايير �سمان الجودة، والكفاية الداخلية والخارجية للجامعة.

كثر �س������يوعاً، مم������ا اأدى اإلى عدم كفاية  وم������ا زالت الطرائق التقليدية في التدري�س هي االأ

التفاعل بين الطلبة فيما بينهم، وبينهم وبين م�س������رفيهم. وال تتم اإثارة الف�س������ول لدى كل منهم 

واطالعهم على كل جديد، وو�سعهم في مواقف توفر لهم كثيراً من التحديات التي ت�ساعدهم 

في اكت�ساف العالم الخارجي.

أنواع الن�س������اط التدري�س������ي والبحثي في برامجها  ومع اأن معظم الجامعات العربية-تحدد ا

ولى والدرا�سات العليا، ولجميع المقررات التي تنتهي بالح�سول  لمرحلتي الدرا�سة الجامعية االأ

أ�س������اليب التعليم، اإال اأن بع�س������ها يتعثر في  كاديمي، وتحر�س على التنوع في ا عل������ى الموؤهل االأ

ن�س������ب لكل برنامج تعليمي في �سوء التغيرات العالمية والو�سع االقت�سادي  تحديد النموذج االأ

كثر تميزاً. واالجتماعي مما ال يمّكنها من التناف�س مع الجامعات االأ

وما زال تدريب الطالب في بع�س الجامعات العربية على اإعداد م�س������روعات التخرج وفق 

منهجية �س������حيحة دون م�س������توى الطموح. فالتدريب يجب اأن يعزز لديهم القدرة على �س������بط 

يجابي، و�سقل مهاراتهم العملية الالزمة  النف�س، وتحمل الم�س������وؤولية، والتفاعل االجتماعي االإ

طر الب�سرية  لهم بعد تخرجهم، تمهيداً النطالقهم اإلى �سوق العمل الذي يحتاج اإلى كثير من االأ

المتميزة العليا. 

جنبية  أكبر للغة االأ ومواكبة لمتطلبات الع�س������ر اأ�س������حت الجامعات العربية تعطي اهتماماً ا

في العديد من المناهج والمقررات الدرا�س������ية. اإال اأن بع�س الجامعات ما زالت تت�س������اهل في 

نكليزية للدرا�سات العليا. جنبية للمتقدمين المتحان اللغة االإ امتحان اللغة االأ

مة  وتحر�س الجامعات العربية على ت�س������مين محت������وى مناهجها مفهوم االعتزاز بتاريخ االأ

العربية وما�س������يها وتراثها، اإلى جان������ب االهتمام من بع�س الجامعات كالجامعات ال�س������ورية، 

بتعزي������ز قواعد اللغة العربية وتطويعها لت�س������تجيب للتقدم العلمي والتكنولوجي في الحا�س������ر 

ن�س������انية في محتوى  والم�س������تقبل. اإال اأن التكامل بين مناهج العلوم الطبيعية واالجتماعية واالإ

الكتب الجامعية في كثير من الجامعات العربية والذي ي�ساعد في فهم الكيفية التي يعمل بها 

همية التي ي�ستحق. العالم اليوم، لم يعط بعد االأ
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وفي مجال البحث العلمي يالحظ قلة في الفرق البحثية ذات االخت�سا�س������ات والخبرات 

المتنوعة. ومن ثمَّ فهي غير قادرة على ت�س������كيل قنوات ات�س������ال بينه������ا وبين الهيئات البحثية 

خرى. االأ

وتعم������ل بع�س الجامعات العربية على تحقيق تكامل محدود فيما بينها رغم �س������رورته في 

كاديمية بين الجامعات وال�س������ّيما بعد  عالم اليوم الذي ي�س������هد نمواً متزاي������داً في الحركية االأ

التطورات التكنولوجية الكبيرة في و�سائل االت�سال ونقل المعارف.

بحاث  وما زال كثير من الجامعات العربية بحاجة اإلى تعزيز التعاون الالزم للم�ساركة في االأ

التي تتطلب العمل في بيئات متعددة االخت�سا�س������ات. ونادراً ما يحقق طالب الدرا�سات العليا 

حباط وقلة االهتمام  بحاث التي اأنجزوها الك�س������ب المالي المنا�س������ب، مما ي�سبب لهم االإ من االأ

�سا�س������ية في عمل الجامعات. وقد يعود ال�س������بب في ذلك  بالبحث العلمي الذي هو الركيزة االأ

نتاجية، فبع�س الجامعات  اإلى قلة التفاعل المبا�س������ر بين الجامعة والقطاعات االقت�سادية االإ

نتاج،  كاديميين ممثلين عن قطاعات االإ العربية ال تقيم هيئات م�س������تركة ت�س������م اإلى جانب االأ

أكثر تلبية الحتياجاته. أكثر الت�ساقاً بالواقع االجتماعي واالقت�سادي وا بحيث ت�سبح الجامعة ا

وفي مجال خدمة المجتمع يالحظ ن�ساط متزايد من بع�س الجامعات العربية نحو الم�ساركة 

�س������هام في ت�س������ريع  همية في تنمية راأ�س المال الب�س������ري واالجتماعي، واالإ المجتمعية ذات االأ

النمو االقت�سادي، وتح�س������ين البيئة البحثية والتعليمية للجامعات، وتوظيف جهود الخريجين 

لخدمة المجتمع، ليتمكنوا من الح�س������ول على النتائج البحثية المفيدة لهم ولمجتمعهم، فعلى 

الجامعات العربية اأال تخرج اأ�س������حاب مهن فقط بل مواطنين منخرطين في الحياة المدنية، 

مهتمين بق�سايا المجتمع. ومتفاعلين معها ب�سكل اإيجابي.

ج������ل ذلك عملت معظم الجامعات العربية على اإح������داث مراكز خدمة المجتمع بهدف  والأ

تحقيق التفاعل االجتماعي بين جميع القوى الب�س������رية فيها مع موؤ�س�س������ات المجتمع المحلي، 

أنه مازال العديد من خبراء التخطيط االجتماعي ي�سكون من �سعف فيما يقدمه الطالب  اإال ا

والهيئة التدري�س������ية في بع�س الجامعات العربية من خدمات مجتمعية �سرورية لت�سريع النمو 

االقت�س������ادي، ب�سبب عدم التركيز على الم�س������اركة المجتمعية الحقيقية في محتوى ببرامجها 

دارة واأع�ساء الهيئة التدري�سية والتي  التعليمية وعدم الدرا�س������ة الوافية ل�سجل الطالب من االإ

باتت اأمراً �س������رورياً لتنمية قدراتهم وتدريبهم على تحمل الم�سوؤولية بعد تخرجهم، وبما يلبي 

دوار المعق������دة في الحياة، والتي هي ج������زء من التربية  متطلبات �س������وق العمل. وممار�س������ة االأ

المجتمعية واالهتمام بما ي�س������مى بالكفاءة الثقافية الم�س������تركة والتي اأ�س������حت �سرورة للعي�س 
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ب�سكل منتج في العالم االفترا�سي الذي يتطلب مجموعة متنوعة من المعارف والمهارات. كل 

ذلك جعل اإحداث التغيير المطلوب والو�سول اإلى التميز �سعيفاً. 

نَّ عجز بع�س الجامعات العربية عن تحقيق الجودة في 
أ ويرى العديد من خبراء التخطيط ا

برامجها التعليمية يعود اإلى ال�سرخ الحا�سل بين التخطيط والتنفيذ. وعدم الت�سخي�س الدقيق 

للمدخالت، وما تحققه من مخرجات في التدري�س والبحث العلمي وخدمة المجتمع. فما زالت 

داء المجتمعي  الفجوة كبيرة بين التخطيط والتنفيذ، اإلى جانب �س������عف في قيا�س موؤ�سرات االأ

المرتبطة بمعايير اعتماد �س������مان الجودة في برامج الدرا�س������ات العليا، وكيفية اال�ستفادة من 

بحاث في عملية التطوير.  نتائج االأ

اإن عدم تمكن بع�س الجامعات العربية من التخطيط ال�سحيح لال�ستفادة من قدرات خريجي 

الجامعات ع�سب التنمية ال�ساملة، وعدم مراعاة مجاالت التخ�س�س بالن�سبة اإلى عدد ال�سكان 

وال�سّيما في المجاالت التطبيقية وعدم التن�سيق الكافي مع ال�سركات والموؤ�س�سات المجتمعية 

أ�سواق العمل باأعداد كبيرة من الخريجين باخت�سا�سات معينة. اأدى اإلى ظهور م�سكلة تعويم ا

وم������ع اأن كثير من الجامعات العربية اأحدثت موؤ�س�س������ات وبُم�س������ميات متنوعة بهدف تقويم 

برامجه������ا التعليمية وتح�س������ين نوعية مخرجاتها: مثل هيئة وطني������ة للتقويم واالعتماد، وحدة 

كاديمي، عمادة التطوير والجودة...اإلخ.  الجودة واالعتماد االأ

وبهدف اإثارة التناف�س بين الجامعات في الدولة الواحدة عمدت معظم الجامعات العربية 

ولى في  أداء جامعاتها وفق معايير الجودة، ومثال ذلك اأن جامعة دم�س������ق كانت االأ اإل������ى تقويم ا

الت�س������نيف بين الجامعات الحكومية لعام )2021( وفق معايير االعتماد والجودة التي اأقرتها 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجهورية العربية ال�سورية.

ومع ذلك مازال العديد من الجامعات العربية تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتخطيط 

ال�سليم من جهة، وعدم كفاية التمويل من جهة اأخرى، مما جعل التعاون مع الجامعات العربية 

قليمي������ة والدولية والتي حقق������ت تطوراً في مجاالت البحث العلم������ي والتدري�س والتدريب  واالإ

أنه اإذا  والتنظيم وغيرها من مقومات جودة التعليم العالي قلياًل. وقد بينت بع�س الدرا�س������ات ا

جمالي عن )1%( فاإن  نفاق على البحث والتطوير من مجموع الناتج القومي االإ قلّت ن�س������بة االإ

الناتج �سيكون �سعيفاً جداً. 

أدائها، وال�س������ّيما  اإن ع������دم كفاية التمويل في بع�س الجامعات العربية انعك�س �س������لباً على ا

في مجال البحث العلمي مما جعل برامجها التعليمية تعاني من ه�سا�س������ة هيكلية واإ�سالحات 
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بنية والتجهيزات وال�س������ّيما  مح������دودة واختناق������ات في البنية التحتية، تجلت في عدم كفاية االأ

نترنت وبما يتنا�سب مع عدد الطالب ومن ثمَّ فهي غير  المختبرات العلمية وربطها ب�س������بكة االإ

قادرة على مواجهة التحديات التي ن�س������اأت عن التغييرات على ال�س������عيدين العالمي والمحلي، 

وبخا�س������ة في ميدان االقت�س������اد والتكنولوجيا. فمعظم الجامعات العربية تعتمد في مواردها 

موال على  على الدعم الحكومي، وهناك اإحجام من القطاعات الخا�س������ة واأ�س������حاب روؤو�س االأ

الم�ساركة في التمويل.

ق�سام  أّثر �سلباً على االأ ومما ال �سك فيه اأن عدم كفاية التمويل في بع�س الجامعات العربية، ا

أداءها لمهامها وفق������اً لمعايير الجودة واالعتماد  دارية والفنية، واأعاق ا العلمية والوح������دات االإ

كاديمي، وال�س������ّيما في مجال التربية المهنية والتدريب وم������ا يتعلق بالبحث العلمي وبرامج  االأ

الدرا�سات العليا، وبرامج رعاية الموهوبين والمتميزين، اإلى جانب نق�س في عقد الموؤتمرات 

أثر ذلك �س������لباً في  العلمية واإقامة الدورات التدريبية وتطوير المناهج والكتب الجامعية. وقد ا

اأفراد المجتمع والموؤ�س�س������ات المجتمعية كلها. كم������ا اأدى نق�س التمويل لدى بع�س الجامعات 

العربية اإلى هجرة اأع�ساء الهيئة التدري�سية المتميزين، مما �سبب نق�ساً في اأعداد الم�سرفين 

على اأبحاث طالب الدرا�س������ات العليا في هذه الجامعات، واإلى عدم وجود برامج دكتوراه في 

اخت�سا�سات �سرورية في بع�سها.

واإذا كانت بع�س الجامعات العربية تواجه عدة معوقات تحّد من فعاليتها في تحقيق الجودة، 

اإال اأن بع�س الجامعات في الوطن العربي تمكنت بف�س������ل التخطيط ال�سليم ووفرة التمويل اأن 

تلت������زم بالمعايي������ر العالمية للجودة واأن تحتل موقعاً في الت�س������نيف العالم������ي للجامعات. فقد 

�ساتذة في المجموعات التدري�سية  حققت المعايير المحددة فيما يتعلق بن�سبة الطالب اإلى االأ

جهزة والمختبرات ومعدات البحث، وال�سّيما في الدرا�سات العليا.  والبحثية، ون�س������بتهم اإلى االأ

ووفرت التمويل الالزم لتجهيز البنية التحتية وال�س������ّيما التكنولوجية منها ك�س������بكة المعلومات 

نترنت( وو�سائل التوا�سل االجتماعي والهواتف الذكية وتقنيات البث التفاعلي عبر  الدولية )االإ

قمار ال�سناعية وغيرها. نترنت واالأ االإ

أي�س������اً عملت على رعاية الطالب المتفوقين والمبتكرين   وبف�س������ل توافر التمويل الكافي ا

أ�س������اليب تحفيزه������م، واالهتمام بذوي الحاجات الخا�س������ة ورعايتهم، ووفرت الم�س������تلزمات  وا

الكمية والنوعية الالزمة للكليات التطبيقية ولمراكز البحث العلمي المحدثة، كما ن�سطت في 

عقد االتفاقيات مع موؤ�س�س������ات بحثية متطورة، وفي عقد الموؤتمرات، واإ�سدار مجالت علمية 

متخ�س�سة اأ�سيلة ومتنوعة، وحر�ست على تطبيق التقييم ال�سامل والدوري للبرامج الجامعية 
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آراء الخبراء فيها. �سواء ما يتعلق بجدوى برامج الدرا�سات العليا، اأم في تحفيز  والوقوف على ا

أثره  �ستراتيجية ا الطالب واإك�س������ابهم الخبرات المجتمعية. وكان للتخطيط الناجح وو�س������وح االإ

يجابي في التن�س������يق مع الموؤ�س�س������ات ال�س������ناعية والمهنية. والتعاقد مع �سركات المجتمع  االإ

أ�ساتذة وطالباً. وموؤ�س�ساته، والذي �ساعد في ت�سويق نتاجات الباحثين ا

مما �سبق نخل�س اإلى اأن بع�س الجامعات العربية تعتمد نهجاً �سليماً في عملها، واأن بع�سها 

ما زال يتعثر، واأن عليها اأن تعمل لالرتقاء ببرامجها التعليمية فت�سعى اإلى:

❁ توفير التمويل الالزم بما ي�سمن للجامعة تجويد عملها وتمكينها من تاأمين م�ستلزمات 

البرامج التعليمية كلّها تدري�ساً وبحثاً وم�ساركًة مجتمعية.

❁ تحلي الجامعات بال�س������فافية في عملها، وااللت������زام بمبادئ الحوكمة، لي�س بين اإدارييها 

وباحثيها ومدر�سيها فح�سب، بل بين طلبتها اإلى حد كبير.

❁ و�سع اإ�ستراتيجية تت�سمن ت�سورات الجامعة للتغيير ومجاالته وكيفية التعامل معه، بغية 

رب������ط مخرجات الجامعة من تعليم وبحث وخدمة المجتم������ع بتقاليدها واتجاهاتها وقوانينها 

تقان والتفاعل االجتماعي ال�سادق بين جميع القوى الب�سرية فيها.  التي عليها اأن توؤكد االإ

❁ تحقيق اأهداف الجامعة وفق روؤية وا�س������حة تحقق ر�س������التها التي يجب اأن تحتوي على 

كثيٍر من التحديات والتي ت�س������اعد الخريجين على ا�ستك�س������اف كل جديد في العالم الخارجي 

وخ�سائ�سه.

هداف  ثر الوا�سح في التفاعل مع االأ ❁ اال�ستفادة المثلى من تقنيات الع�سر الراهن ذات االأ

الحقيقية في عالم افترا�سي. والتي تت�سع لكل المجاالت االبتكارية في التدري�س والبحث العلمي 

هميتها الخا�سة في  مثل لها الأ �س������اتذة والطالب على اال�ستخدام االأ وخدمة المجتمع، وتدريب االأ

مجاالت حياتهم كلها، فهي لي�ست جزءاً من عملهم فح�سب بل جزءاً من حياتهم اأي�ساً.

❁ توفير المناخ المنا�س������ب للبحث العلمي، بما ي�س������اعد الباحثين والمخت�س������ين في العلوم 

نجاز بحوث تتناول ق�سايا التغيير  ن�سانية على التعاون فيما بينهم الإ الطبيعية واالجتماعية واالإ

في عالمنا المعا�سر.

دوار المعقدة  ❁ تاأهيل قيادات جامعية ذات كفاءة عالية للم�ستقبل، وتكوين جيل، متفهم لالأ

في الحياة، جيل متفاعل اإيجابياً مع بيئته وق�سايا مجتمعه، وما يت�سم به من ثقافة عربية.

❁ تحقيق التوازن في محتوى البرامج التعليمية، بين العلوم جميعها، التطبيقية واالجتماعية 

خرى.  ن�سانية والتي تقدم معرفة خا�سة للقيم والقواعد وفروع العلوم االأ واالإ
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أكثر تحقيقاً لم�ستويات  ❁ جعل بيئة التعلم مالئمة للنمط المعرفي للمتعلمين لي�س������بحوا ا

�س������ا�س العلمي التخاذ القرارات، والذي ي�ساعدهم في تطوير  عليا من الفاعلية. وتزويدهم باالأ

اإ�ستراتيجيات فعالة لعملهم وم�ستقبلهم، وزيادة حب االطالع لديهم والرغبة في حل الم�سكالت 

وتطوير قدرتهم على التناف�س. وال�سّيما المتميزون منهم، فهم اأف�سل ا�ستثمار في مجال الموارد 

الب�سرية. وقد لوحظ اأن الطالب المتميزين في الريا�سيات من �سغرهم يتحم�سون للتناف�س مع 

ذواتهم، وي�سرفون معظم وقتهم من تلقاء ذاتهم في ممار�سة المو�سوعات الريا�سية.

❁ تنمية الت�س������اركية الفعالة بين الجامعة والمجتمع المحلي وموؤ�س�س������ات المجتمع المدني 

�س������تراتيجي لروؤية الجامعة ور�س������التها. والتي ت�س������اعد ف������ي تكوين قيادات  ف������ي التخطيط االإ

جامعية موؤهلة للم�س������تقبل، فمن دون هذه الت�ساركية ال تحقق الجامعة اأهدافها على الم�ستوى 

�ستراتيجي البعيد. االإ

❁ زي������ادة االنفتاح على الثقافة العالمية عبر منظمة اليون�س������كو واتحاد الجامعات العربية 

واالتحاد العالمي للجامعات، ومع جامعات اأجنبية متميزة، لمواكبة الم�س������تجدات على �سعيد 

التطورات العلمية الحديثة.
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ف�سل لك���م اأن تموتوا، لكن اإذا قتلت���م رغبات الج�سد بالروح  اإذا كنت���م تعي�س���ون للج�سد فالأ

فاإنكم �ستعي�سون. )مقولة للفرقة البولينية الم�سيحية التي ظهرت في القرن الثالث(.

نثروبولوجي���ة الت���ي تهتم بديان���ات ال�سع���وب القديمة، لكن  ل�س���ت مخت�س���ًا بالدرا�س���ات الأ

، الذي ي�س���م ت�سعة ع�سر بحث���ًا لباحثي���ن عاملين في هذا 
)1(

له���ة( ترجمت���ي لكت���اب )ج�س���د الآ

المجال �ساعدني في الّطالع على ديانات ال�سعوب القديمة، وتطورها، وطقو�سها، وفي فهم من 

اأي���ن تاأتي الظاه���رة الدينية، وكيف تت�سّكل وتتحّول اإلى مجموعة م���ن الرموز والطقو�س التي 

ل وعي الجماعة، واأريد، عبر هذا البحث، اأن اأطرح مجموعة من النقاط التي ا�ستخل�ستها  ت�سكِّ

ر فينا،  نني اأعتقد اأن هذه الرموز والطقو����س ل تزال حا�سرة بيننا، وتوؤثِّ م���ن ه���ذه الترجمة، لأ

خرين  ب�س���كل مبا�س���ر اأو غي���ر مبا�سر، كما اأنها ت�سكل وعين���ا ونبني عالقاتنا م���ع اأنف�سنا ومع الآ

ن�س���ان، ول يبدو اأنها �ستنقطع  انطالق���ًا منه���ا. اإنها �سل�سلة مت�سلة ل���م تنقطع منذ اأن ُوِجد الإ

يام.  في يوم من الأ

ل الوعي  نثروبولوجية من اأجل فهم كيف ت�سكَّ اهت���م الغرب، منذ وقت مبّك���ر، بالدرا�سات الأ

الب�س���ري، ول �سيم���ا عالق���ة ه���ذا الوعي بالظواه���ر الديني���ة المبّكرة ل���دى ال�سع���وب القديمة 

 في كتابه )الغ�سن الذهبي(.
)2(

المختلفة، مثلما فعل جيم�س فريزر

أ�شكاالً مختلفة مع تطور  ن�شان، و�تخذت � �لظاهرة �لدينية ظاهرة �جتماعية قديمة ِقدم �الإ

ن في  �لوعي �لب�ش������ري. لكن تطّور �لوعي �لب�ش������ري ال يعني �الختالف �لجذري بين طريقتنا �الآ

د. غ�سان بديع ال�سيد

والبحوث الدرا�سات 

اجل�شد والروح يف عبادات ال�شعوب القدمية
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مر اإلى كثير من التف�س������يل  ن�س������ان البدائي. وال يحتاج االأ التعامل مع هذه الظاهرة وطريقة االإ

حتى نكت�س������ف اأوجه ال�سبه. وال اأعتقد اأن فرويد ابتعد كثيراً عن الحقيقة حينما قال: »يعي�ش 

. هذا يعني اأن موقفنا تجاه الظاهرة 
)3(

اإن�ســـان مـــا قبل التاريـــخ داخل ل�سعورنا دون اأي تغييـــر«

ن�س������ان البدائي الذي كان يبحث عن تف�س������ير الظواهر  الديني������ة ل������م يتغّير كثيراً عن موقف االإ

الطبيعية التي لم يكن ي�ستطيع اإيجاد تف�سير لها، وال �سيما ظاهرة الموت.

م علماء االجتماع تاريخ تطور الوعي الب�سري اإلى ثالثة اأطوار: الطور  في هذا المجال، يق�سِّ

�سماء،  أ�سماء قريبة من هذه االأ الميتافيزيقي، والطور الالهوتي، والطور الو�سعي. يختار فرويد ا

رواحي، والطور الديني، والطور العلمي. أو االأ حيائي ا لكن الم�سمون ال يختلف: الطور االأ

حيائي، يعزو اإلى نف�سه كلية القدرة، اأما في الطور الديني، فقد  ن�سان، في الطور االأ كان االإ

نه احتفظ لنف�سه بالقدرة على التاأثير  لهة، دون اأن يعزف عنها عزوفاً نهائياً، الأ تنازل عنها اإلى االآ

فيها، بحيث يحملها على الت�س������ّرف وفق رغباته. وفي الطور العلمي، ال يبقى ثمة مجال لكلية 

آثار االعتقاد  ن�س������ان الذي يقّر ب�س������غره ويذعن للموت. لكن ال يزال في اإمكاننا تلّم�س ا قدرة االإ

 .
)4(

القديم بكلية القدرة في الثقة بقوة العقل الب�سري الذي يح�سب لقوانين الواقع ح�ساباً

ن�سان نف�سه، منذ فجر التاريخ، اإذن موّزعاً بين ذاتين ال يمكن الف�سل بينهما: ذاته  وجد االإ

ر�س، والذات ال�ساعية اإلى االت�سال بكائن مجهول يُعتَقد  هو بو�سفه اإن�ساناً يعي�س على هذه االأ

أنه الحامي ومانح القدرة على البقاء واال�ستمرار في الحياة. هذه االزدواجية في وعي واحد اأو  ا

ن�سان حاول ال�سيطرة عليه عبر محاولة تقريب الم�سافة  في ذات واحدة �سببت قلقاً م�ستمراً لالإ

آلهتها  بينه وبين هذا الكائن الذي اأخذ ا�سم »اإله«. ولهذا عمدت ال�سعوب القديمة اإلى تج�سيد ا

م لها القرابين ل�س������مان  أكلها وت�س������رب من �س������ربها، وتُقدَّ وجعلها تعي�س بالقرب منها تاأكل من ا

حمايتها. رافق عملية التج�س������يد بروز مجموعة من الرموز والطقو�س التي تنتظم حولها حياة 

الجماعة. اأ�س������بح المقّد�س ب�س������رعة محور حياة الجماعة من اأعلى الطبقات االجتماعية اإلى 

أدناها. ويكاد يعجب المرء من �سرعة خ�سوع المجتمعات للظاهرة الدينية ولمجموعة الرموز  ا

لت هذه  مر تغّير كثيراً في ع�س������رنا الحالي. �س������كَّ الم�س������احبة لهذه الظاهرة، وال يبدو اأن االأ

الظاهرة والرموز الم�س������احبة لها الوعي الجمعي للمجتمع������ات المختلفة، وحّددت العالقات 

خرى. »الوعي الجمعي  داخ������ل الجماعة الواحدة، وعالقات هذه الجماعة م������ع الجماعات االأ

هـــو الم�ستغـــل بالرموز، وعلى م�ستوى الرموز، وهو الذي ي�ستخدم الرمز باعتباره م�سّكاًل لروؤية 

زًا على الفعل. ول يمكن توجيه الجماهير اإّل من خالل وعيها الجمعي. والرمز  العاَلم ومحفِّ

 .
)5(

�سا�سية، �سواء اأكان توجيهًا اإيجابيًا اأم �سلبيًا« هو اأداة هذا التوجيه الأ



الج�شد والروح في عبادات ال�شعوب القديمة

ول 2021 32 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

للظاهرة الدينية اإذن وظيفة اجتماعية، وهذا الذي يظهر في هذا الكتاب المو�سوعي الذي 

لهة(، لت�س������عة ع�س������ر باحث اجتمعوا ليقّدموا درا�سات  نقّدمه للقارئ العربي بعنوان )ج�سد الآ

عميقة عن العبادات لدى ال�س������عوب القديمة، مع التركيز على ظاهرة التج�س������يد التي اأخذت 

أ�س������كاالً مختلفة. وعلى الرغم من تباعد الم�س������افات، زمانياً ومكانياً، بين هذه ال�سعوب، فاإن  ا

الباحث �س������يجد مجموعة من القوا�سم الم�س������تركة بين العبادات والطقو�س ومجموعة الرموز 

�سارة اإليه هنا هو اأن العبادات،  مر المهم الذي ال بد من االإ لهة. االأ المرافقة في العالقة مع االآ

لهة على طريق������ة )البانثيون اليوناني( الذي  لدى هذه ال�س������عوب، كان������ت تُقام لمجموعة من االآ

آلهة اأخرى اأقل اأهمية تقوم بدور محّدد.  �س������افة اإلى ا �سا�س������يين، باالإ لهة االأ ي�س������م عدداً من االآ

لهة يحتكر ال�س������لطات جميعها، وكاأن هذه ال�سعوب باإح�سا�سها الفطري كانت  لم يكن اأي من االآ

لهي لدى هذه ال�سعوب،  تعرف خطورة منح ال�س������لطات كلها لكائن حتى واإن كان اإلهاً. العالَم االإ

خر، في تراتبية هرمية، مع �س������لّم الدرجات  غريق، منّظم �س������من مجتمع في العالَم االآ مثل االإ

والوظائف، وتق�س������يمه وفق الكفاءات والقدرات االخت�سا�سية. هو يجمع اإذن عدداً من الرموز 

الدينية المتف������ّردة، ولكل اإله له مكانه ودوره ومميزات������ه، وطريقته في الفعل الخا�س، ومجال 

قطاب،  تدخله المحفوظ له: باخت�س������ار، لكل اإله هويت������ه الفردية. مقابل هذا العالَم متعّدد االأ

مر انعك�س على  له الواحد. ويبدو اأن هذا االأ ديان التوحيدية بحقيقتها المطلقة واالإ جاء عالم االأ

باطرة والزعماء بحقائقهم الواحدة والوحيدة والمطلقة. ر�سي فجاءت الملوك واالأ العالَم االأ

�سيجد قارئ هذا الكتاب اأن بع�س العبادات والطقو�س التي مار�ستها ال�سعوب القديمة ال تزال 

نها دخلت  أو الأ موجودة في المناطق المختلفة من العالم، ونمار�س������ها بفعل العادات والتقاليد، ا

عياد  أو االأ اإلى الديانات ال�س������ماوية، واأخذت �سفة القدا�سة مثل تقديم القرابين، واالحتفاالت ا

التي تحتفل بها ال�س������عوب المختلفة. وقد حجبت القدا�س������ة التي اأخذتها هذه الطقو�س الروؤية 

ن�سان المتدّين ال يريد زعزعة الطماأنينة الخادعة التي يعي�سها. أو اأن االإ عن م�سدرها، ا

كان التج�سيد، الذي يدور حوله عنوان هذا الكتاب، اأهم عامل م�سترك بين تلك ال�سعوب، 

ن وعيها لم يكن قادراً على التفكير بكائن مهما كان اإاّل �س������من اإطار اللغة الج�س������دية. ولهذا  الأ

أم ب�سورة  مر يتعلّق بوثن �سنعه بنف�سه، ا أكان االأ له على �سورته هو �سواء ا ن�س������ان �سّور االإ فاإن االإ

محفورة على حجر اأو خ�سب.

لهة(، بف�س������ل معنون )الج�س������د  ول الذي يحمل عنوان )ج�سد الب�سر، ج�سد الآ أ الب������اب االأ يب������دا

أراد اأن يقّدم للكتاب بتو�س������يح حول  المظلم والج�س������د الم�س������رق(، لكاتبه جان بيير فيرنان، الذي ا

لفة الم�س������تمرة. كان �سوؤال الكاتب:  ن�سان يجهل ج�سده بحكم االأ ن االإ م�س������األة الج�س������د وماهيته، الأ
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ما الج�س������د؟ فاتحة �س������رورية للدخول في عمق هذه الم�ساألة. وهو يرى اأن الوهم الذي يُ�سعرنا به 

أ�سا�سي، من �سببين: اأوالً، التعار�س الجذري القائم في الثقافة الغربية  مفهوم الج�سد نابع، ب�سكل ا

بين الروح والج�سد، وبين الروحاني والمادي. يعود الكاتب اإلى اأفالطون الذي قّدم مفهوماً جديداً 

ن�سان عزلها وتطهيرها من اأجل ف�سلها عن الج�سد الذي لم يعد له دور  للروح »روح خالدة على الإ

اإّل دور الخّزان اأو اللحد«. واإذا كان الج�سد الب�سري قاباًل للتجزئة، مثلما حدث لج�سد ديوني�سو�س، 

أنه  فاإن روحه، التي تمّثل روح الكون، غير قابلة للتجزئة. �سقراط، من جهته، ينظر اإلى الموت على ا

ن الروح ال�سامية تتخل�س من الج�سد الو�سيع الذي يحمل الغرائز الدنيوية. تطهير الأ

ن�س������ان عاهة َخلقية مثل ندبة موجودة في داخله تدل على زواله ووجوده  يحمل ج�س������د االإ

ن�سان لقب الكائن الفاني: كائن تجري حياته يوماً بيوم،  غريق على االإ الموؤقت. ولهذا اأطلق االإ

�س������من اإطار �س������يق، وغير ثابت، ويمكن اأن يتغّير بين لحظة واأخرى، دون اأن نعرف اإذا كانت 

أو بالو�ساطة يقيم داخل  أو ما الذي �سيحدث لها في اللحظة التالية. الموت بنف�سه ا �ست�س������تمر، ا

الج�س������د الب�سري بو�سفه �ساهداً على عر�سيته. على الج�سد الفاني اأن يعود كي يغرق في هذه 

الطبيعة التي ينتمي اإليها، والتي ال تعيده اإاّل كي تبتلعه من جديد. الج�سد الب�سري ينتمي اإلى 

ن�س������ان والتراب كائنان ال ينف�س������الن من  نه جاء منه واإليه �س������يعود، ولهذا يُقال اإن االإ التراب الأ

الوالدة حتى الموت.

ن هذا  ر�س بعد الموت، الأ أاّل يبقى الج�س������د الب�س������ري على وجه االأ في الحاالت كلها يجب ا

خر  الوج������ود يدّن�������س الجماعة ويعيق حركتها مثلما نرى في بح������ث فلورن�س دوبون )الج�سد الآ

لـــه(، ومن اأجل القدرة عل������ى الحركة من جديد والتطّهر من الدن�س، كان ال بد  مبراطـــور الإ لالإ

من دفن الجثة اأو حرقها. يبدو اأن هذه الم�ساألة كانت مرتبطة، لدى الرومان، بفهمهم لطبيعة 

الم������وت. اإن الذين يحرقون موتاهم يوؤمنون بخلود الروح، وبا�س������تمرار الحياة ال�س������ماوية، اأما 

موات  أولئك الذين يدفنون موتاهم فاإنهم ال يوؤمنون بوجود روح خالدة، لكنهم يعتقدون باأن االأ ا

ر�س.  يعودون اإلى رحم اأمهم االأ

ت  تنفرد الطاوية ال�س������ينية باأنها اأقامت عالقة مجازية بين العالَم والج�سد الب�سري، و�سمَّ

م �سورة كاملة عن الكون. لل�سماء  �سغر الذي يقدِّ كبر، و�س������ّمت الثاني العالَم االأ ول العالَم االأ االأ

ربعة، وعنا�س������رها الخم�سة، وتق�س������يماتها الت�سعة، وثالثمئة و�س������تة و�ستون يوماً.  ف�س������ولها االأ

أربعة اأطراف، وت�سع فتحات، وثالثمئة و�ستة و�ستون مف�ساًل. تعرف ال�سماء  ن�س������ان، بدوره، ا لالإ

ن�س������ان اأذواقه، ودوافعه، ويعرف الفرح  الريح، والمطر، والبرد، والحر، وبالطريقة نف�س������ها، لالإ

والغ�سب؛ �سفراوؤه غيوم، ورئتاه هواء، وطحاله ريح، وكليتاه مطر، وكبده رعد.
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آلهة الج�سد في الطاوية(: الج�س������د  وكما يق������ول جان ليفي كاتب بحث )ديـــدان الحبوب وا

لهي المندفع اإلى  �س������ل عن الكون، وهو ناتج عن تحوالت اإلهية في النََّف�س االإ ن�س������خة طبق االأ

مومي، وهو ي�سج بح�سورات اإلهية، وكل �سيء  الج�سد عبر كيمياء �سرية في تجويف البطن االأ

ن�سان نف�سه  أ�س������نانه، اإلخ. هكذا يجد االإ أي�س������اً �سعره وا أن�س������جته، وكذلك ا فيه اإله: اأع�س������اوؤه، وا

ر�س، اللتين يقوم  كثر قيمة بين الكائنات كلها، م�س������ّكاًل مع ال�س������ماء واالأ في مركز العالَم، واالأ

ن�سان  بالو�س������اطة بينهما، ثالثياً يلّخ�س الكون في جانبه المزدوج، الواحد والمتعّدد. ينتمي االإ

أ�س������ه م�ستدير مثل ال�سماء، وقدماه  ر�س في الوقت نف�سه، ويتحرك بينهما: را اإلى ال�س������ماء واالأ

أرواح )اأر�سية( ت�سّكل هيكله العظمي، وهي تعود  ر�س، وهو مرّكب من �سبع ا م�سّطحتان مثل االأ

أ�س������فل البطن،  أرواح �س������ماوية تحّرك مراكزه الحيوية الثالثة – ا ر�س بعد وفاته، وثالثة ا اإلى االأ

والقلب، والدماغ- وتعود اإلى ال�سماء بعد موته.

له. من المهم  هذا يُدخلنا مبا�س������رة اإلى الج�س������د الخالد غير القابل للفناء، وهو ج�س������د االإ

لهة لدى ال�س������عوب القديمة كانوا من الب�س������ر مثلما هي الحال  �س������ارة هنا اإل������ى اأن بع�س االآ االإ

أباطرة الرومان... بالن�سبة اإلى الفراعنة في م�سر القديمة، وبوذا، وا

له( اأن للملك، في الغرب الم�سيحي،  مبراطور الإ خر لالإ توؤّكد فلورن�س دوبون في )الج�سد الآ

خر اإلهي. لدى موت الملك تُقام طقو�س جنائزية مزدوجة، يتم في  ول ب�سري، واالآ ج�سدين: االأ

ول، ويت������م، في الطق�س الثاني، اإعالن الج�س������د الثاني خالداً.  ول دفن الج�س������د االأ الطق�س االأ

الملك هو اقتران ج�س������د ب�سري وخا�س بج�س������د اإلهي و�سيا�سي. الخلود في روما م�ساألة ج�سد 

مبراطور اإلهاً بعد الموت في عملية تُ�سّمى التكري�س، حيث ينتقل  ولي�ست م�ساألة روح. ي�سبح االإ

ولى اإلى  لهة. توؤدي الجنازة االأ مبراطور من الف�س������اء المدنَّ�س اإلى الف�س������اء المقّد�س بين االآ االإ

اإن�ساء مدفن لدفن الجثة فيه، وتوؤدي الجنازة الثانية اإلى ت�سييد المعبد.

مبراطور تمثال من ال�س������مع تُقام له المرا�سم الجنائزية الكاملة، ويُحرق في  كان يُ�س������نع لالإ

أنه �ساهد  ر طائر فوق النار لياأتي �ساهد بعد ذلك ليوؤّكد ا نهايتها، وحينما يت�س������اعد اللهب يُمرَّ

مبراطور اإلى اإله وينتقل اإلى الف�س������اء  مبراطور ت�س������عد اإلى ال�س������ماء، وهكذا يتحّول االإ روح االإ

�س������رة من الدن�س، وبذلك  المقّد�س. ثّم تُقّدم القرابين التي ت�س������اعد على ا�س������تكمال تطهير االأ

ينتهي الحزن. كان مجتمع روما يف�سل بين الف�ساء المدنَّ�س والف�ساء المقّد�س، اأي عالَم الب�سر 

�س قبل دفن جثته اأو حرقها  لهة، وال يجوز تكري�س اإمبراطور ونقله اإلى الف�ساء المقدَّ وعالم االآ

ر�س يدنِّ�س الجماعة.  ن وجودها على وجه االأ الأ

له، وال يمّيز بين  ن�سان وج�سد االإ مقابل هذا ال�سكل من التج�سيد الذي يوّحد بين ج�سد االإ

لهية، يوجد �س������كل اآخر من التج�سيد تجري فيه �سناعة تماثيل  الطبيعة الب�س������رية والطبيعة االإ
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أ�س������كال تتاأّلف من عنا�س������ر طبيعية مختلف������ة، تُقام لها الطقو�س مع تقدي������م القرابين مثل  أو ا ا

له الذي  لهة(. هذا االإ �سياء-الآ  الذي يتحدث عنه جان بازان في بحثه )عودة اإلى الأ
)6(

)البولي(

ن�سان ب�سعوبة  تُقّدم له القرابين الدموية، ويُ�سقى بدمها، يتكون من عنا�سر مختلفة يجمعها االإ

ب�سبب ندرتها، لي�سنع منها هذا ال�سكل الذي يقّد�سه ويعتقد اأن فيه قدرات فوق طبيعية.

آلهة ال�س������ماء  فريقي، من حيث اإنه يمّثل ا  الياباني عن )البول������ي( االإ
)7(

ال يبتع������د )الكام������ي(

رواح المقّد�سة الموجودة في المعابد والتي تُقام لها الطقو�س الدينية. ر�س، واالأ واالأ

ول هو  �س������ارة اإلى اأن لدى اليابانيين موقفين مما هو فوق طبيعي: الموقف االأ من المهم االإ

ن������وع من التاأليه لقوى الطبيعة وظواهرها، ولهذا فهم يبّجلون الطبيعة كثيراً؛ والموقف الثاني 

ه������و موق������ف حياتي يعتقد بوجود قدرات روحية فاعل������ة وراء كل ظاهرة. لكل )كامي( وظيفة، 

ولكل منطقة )كامي( خا�س بها. وقد يتبدى )الكامي( في النار ويحمل بذلك �سمات اإله البيت، 

نه ي�سيطر على النار. كما قد يتبدى باأ�سكال حيوانية مثل الثعبان )اإله الماء(، والذئب الذي  الأ

لهة. كما اأن ظاهرة تقدي�س الجبال، واإقامة الطقو�س الدينية لها، ظاهرة �س������ائعة  ه������و كبير االآ

عالمياً، ولهذا التقدي�س في اليابان اأهمية خا�س������ة في بع�������س التقاليد الدينية. للجبال طابع 

أو الذي �س������كنته، ثم اإن المياه  لهة ا مقّد�������س: اإنه������ا، في البداية، المكان الذي هبط������ت عليه االآ

رواح. ال�سرورية للزراعة تاأتي من اأعالي هذه الجبال، وهي المكان الذي تلتقي فيه االأ

لهة وعالَم الحيوان اأكثر مما  وربم������ا ال يوجد مكان في العالَم تّم الجمع فيه بين عالَ������م االآ

له براأ�س حيوان يذكِّر مبا�س������رة بهذا البلد، حتى واإن  هو في م�س������ر الفرعونية، اإلى حد اأن االإ

لم تكن هذه الظاهرة خا�س������ة به كما هو وا�س������ح في الدرا�س������ات المختلفة التي يت�سمنها هذا 

الكتاب. الراأ�س الحيواني على ج�سد ب�سري ميزة اإلهية في م�سر الفرعونية قلّما �ُسِمحت للنا�س 

له الميت  العاديين. وحينما كان يو�س������ع راأ�س حيواني، على �سكل قناع، على ج�سد الفرعون-االإ

أ�س ب�س������ري  فاإنه كان يحمل داللة على عالقة برمزية هذا الحيوان. في المقابل، كان يو�س������ع را

اأحياناً على ج�سد حيواني في عملية تحمل داللة الجمع بين القدرة الب�سرية والقدرة الحيوانية. 

ن  له الفرعوني الميت يوؤّكد اأن هذا الميت اأ�سبح، من االآ ������د فيه االإ أ�س ب�س������ري يتج�سَّ الطائر برا

ف�س������اعداً، يمتل������ك قدرة لم تكن من طبيعته )هي اإذن فوق طبيعي������ة( جعلته قادراً على التنّقل 

أبو الهول راأ�س ب�سري على  لهة. ا بحرية في الهواء وال�سعود اإلى ال�سماء، والو�سول اإلى عالَم االآ

أ�سد، وهذا يعني اأن الفرعون اأ�سبح يمتلك في ذاته قوة ال تُقَهر )لملك الحيوانات(.  ج�سد ا

ن�س������ان مار�������س تقديم القرابين  الظاه������رة القرباني������ة مالزمة للظاه������رة الدينية، اأي اأن االإ

لمقد�س������اته منذ وقت مبّكر جداً من التاريخ. يُعتقد اأن ال�س������عوب القديمة كانت تُقّدم قرابين 
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ب�سرية لمقّد�ساتها مثلما كان يحدث في م�سر القديمة التي تعتمد في حياتها على مياه النيل، 

لهة النهر، التي ظهرت على �س������كل كائنات مخنَّثة، في  م �س������حّية من الب�س������ر الآ حيث كانت تُقدَّ

�سا�سي  ر�س. كانت مياه النيل، والفي�س������ان، والخ�سوبة الم�سدر االأ كل عام لزيادة خ�س������وبة االأ

الذي يعتمد عليه االزدهار االقت�سادي لهذا البلد. مع الزمن، اأ�سبحت الحيوانات هي �سحّية 

القرابين، وكانت تُذبح �س������من طقو�س خا�س������ة في احتفاالت جماعي������ة، مثلما كان يحدث في 

مهرجان فوري�سيدا، في الديانة الرومانية القديمة، وهو احتفال للخ�سوبة، كان يتعلّق بالزراعة 

ر�س الرومانية القديمة،  وتربية الحيوانات، ويُ�س������حى فيه ببقرة حامل من اأجل تيلو�س اإلهة االأ

ويُقام في التا�سع ع�سر من �سهر ني�سان من كل عام. يبدو اأن القرابين كانت تُقّدم ل�سببين: اإما 

ل�س������مان اأمن ال�سخ�س من غ�سب الظواهر الطبيعية، مثل البراكين والزالزل، والكائنات غير 

المرئية والمجهولة، واإما طلباً للخ�سوبة بالمعنى العام للكلمة.

�س������ِهدت الت�سحية مراحل ِعدة اإبان تطور الب�س������رية، وتمثيالتها، وممار�ساتها الدينية. في 

له تُعّد غذاًء  لوهة مج�ّس������دة ب�سكل كامل، كانت القرابين المقّدمة لالإ البداية، وحينما كانت االأ

ن�سان. وقد يتخذ  له. كانت تُقّدم دائماً مواد توؤكل وتُ�سرب، وهي المواد نف�سها التي يتناولها االإ

أكان  تقديم القربان �س������كاًل اآخر حيث يُذبح الحيوان ويُر�س دمه على ال�س������يء المقّد�س، �سواء ا

أم �سجرة اأم دمية م�سنوعة من عنا�سر طبيعية مختلفة. وكان هذا القربان الدموي يُعّد  تمثاالً ا

أ�س������جار  ن�س������ان. يتحدث جان بازان في بحثه عن ر�س دم الحيوان المذبوح على ا تكفيراً عن االإ

أ�سجار الغابة ال�سغيرة، وياأتي  في غابة �س������غيرة اعتقاداً من النا�س باأن جنّياً يتردد اإلى اإحدى ا

ن االعتقاد بمجتمع من الكائنات غير المرئية، التي ت�سكن في هذه  لي�سرب من دم ال�سحايا، الأ

م لهذه الكائنات  المناطق المعزولة التي ال ي�س������كنها الب�سر، �س������ائع جداً. كان هذا القربان يُقدَّ

أو  أو اأمرا�س ا ن�س������ان كان يعتقد اأن كل ما ي�سيبه من كوارث ا ن االإ أذيتها الأ ل�س������مان الحماية من ا

مر ال يزال �سائعاً في ثقافتنا، حيث نربط  غير ذلك كان ب�سبب غ�سب هذه الكائنات، وهذا االأ

كل ما ي�سيبنا بعدم امتثالنا لل�سوابط الدينية التي تفر�سها الديانات المختلفة. 

أو يُ�سكب من اأجله مثلما  له نف�س������ه ا وقد يكون القربان �س������راب النبيذ الذي يُقّدم قرباناً لالإ

نجد في بحث فران�س������واز فروني�س������ي دوكرو )حدود التج�سيد: هيرمي�ش وديوني�سو�ش(، حيث 

 )اإله الخمر(، وتتجّمع الن�س������وة حول تمثاله وهّن 
)8(

له ديوني�س������و�س تُقام الطقو�س الخا�س������ة باالإ

يرق�سن ويوزعن ال�سراب المقّد�س. كان ديوني�سو�س طفاًل حينما هاجمته مجموعة من التيتان 

ل موته نقطة انطالق  ( وقّطعت ج�س������ده ووزعته في مناطق مختلفة. هكذا �س������كَّ
9(
أو الجبابرة ا

أبولو باإعادة تجميع اأع�س������اء  له ا لحياة اأخرى، والذريعة لتحّول يطفح بالدالالت بعد اأن ُكلِّف االإ
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له ديوني�سو�س مو�س������وعاً رمزياً خال�ساً: اإنه يمثِّل روح العالَم،  الج�س������د ودفنها. اأ�سبح ج�سد االإ

أ�سطورية بعد اأن تغلغل ج�سده في جذور  ن�س������ان، وي�س������مح بالتفكير بالخلود بطريقة ا أو روح االإ ا

الكرمة واأ�سبح جزءاً منها، ومن ثمَّ اأ�سبح النبيذ الذي يوجد ج�سده فيه مذاباً وحّياً في الوقت 

نف�س������ه، بف�سل عملية اإعجازية لتحويل المادة. ي�سبح ديوني�سو�س بذلك موجوداً با�ستمرار في 

الكرم������ة والنبيذ، ولهذا فاإنه موته رمز مثقل بالدالالت المرتبطة بن�س������اأة الكون: موت وحياة، 

وحياة وموت، اإنها دورة الكون التي ما تكاد تنتهي حتى تبداأ من جديد. 

آلهة،  �ست لها ا أكثر ال�سعوب، ولهذا ُخ�سّ أو الخمر كان �سراباً مقّد�ساً لدى ا ويبدو اأن النبيذ ا

له ا�س������مه من نبات ال�سوما الذي هو  له �س������وما في مقال �س������ارل مالمود. ياأخذ هذا االإ مثل االإ

نه اإله. تُ�سحق جذوع هذا النبات ال�ستخراج ع�سير منها 
له ال يمكن روؤيته الأ الج�س������د المرئي الإ

نه  لهة كثيراً الأ يُ�سبح، بعد اأن يُ�سّفى، �سراباً م�سِكراً، ويوؤدي اإلى الهلو�سة، وهو قربان ت�سربه االآ

خمر الخلود. 

واإذا كان������ت عادة تقديم القرابين الدموية ال تزال موجودة لدى كثير من ال�س������عوب مرتدية 

لبا�������س الدي������ن، فاإن ه������ذا القربان انتقل اإلى مجال اآخر لياأخذ �س������كاًل رمزي������اً مثلما نجد في 

الديانة الم�س������يحية التي تقّدم قطعة من الخبز وقلياًل من النبيذ، وبذلك ي�سبح ال�سيء المهم 

خرين في هذا القربان  �س������خا�س االآ كل مع الجماعة، اأي الم�س������اركة مع االأ ف������ي القربان هو االأ

المقّد�س.

�سكال الم�سّوهة(، بين  ربطت الباحثة ماري مو�سكوفي�س������ي، في بحثها المعنون )ال�سور والأ

ب لدى الره������ط البدائي التي يتحّدث عنها فرويد في كتابه  مو�س������وع القربان وجريمة قتل االأ

ب المت�سلِّط الذي يقف عائقاً اأمام تحقيق  خوة على قتل االأ )الطوطم والتابو(، حينما اتفق االأ

أبيهم، ثّم ما  أثناءها من لحم ا أكلوا ا رغباتهم، وال �س������يما الجن�سية منها، واأقاموا وليمة جماعية ا

لبثوا اأن ندموا على فعلتهم فاأرادوا التكفير عنها عبر و�س������ع قوانين تمنع القتل، وتحّرم �سفاح 

ب، وقّد�س������وه، وكان  القربى. وللتكفير عن فعلتهم، اتخذوا طوطماً )حيواناً غالباً( بدياًل عن االأ

يُذبح مرة واحدة في ال�س������نة في احتفال طق�سي جماعي تت�سارك فيه الجماعة كلها في وليمة 

ب البدائي المقتول. وبح�سب فرويد فاإن التحريمات  أكله، وذلك من اأجل اإحياء ذكرى هذا االأ ا

كلها ارتبطت بهذه الحادثة، اأي اأن التحريم انبثق من العالقة مع الطوطم الذي اأ�س������بح يُعامل 

ب، ويكون مو�س������وعاً للتابوات نف�سها، فال يجوز قتله، وال يجوز ممار�سة الجن�س مع  معاملة االأ

لهية، والحيوان- ب البدائي هو اأ�س������ل ال�س������ورة االإ أة تنتمي اإلى قبيلة الطوطم نف�س������ه. االأ امرا

ن�س������ان، وكان الطوطم هو الو�س������يط  له واالإ الطوطم ممثِّل عنه، اأي اأن انف�س������االً حدث بين االإ
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مبراطور هم الو�سطاء  أو االإ أو الملك ا بينهما. انتقل الو�س������يط فيما بعد لي�س������بح زعيم القبيلة ا

بوي. هكذا ظهر  الذين يتمتعون ب�س������فات اإلهية، وهم الذين فر�س������وا على المجتمع النظام االأ

ب: الكهنة والملوك والزعماء. واإذا كانت اللغة لي�س������ت بريئة كما  ت�س������كيالن من البدائل عن االأ

نهم فعاًل اأخذوا  أبنائي(، الأ يُقال، فاإنه لي�س غريباً اأن يخاطب هوؤالء الزعماء النا�س بكلمة )يا ا

ب.  مكان االأ

������ع مجال التحريم واأخذ اتجاهات مختلفة تما�سياً مع ثقافات ال�سعوب وعاداتها. هذا  تو�سَّ

الذي نجده لدى ال�سعوب القديمة التي كانت ت�سع قوانين �سارمة ناظمة لحياة الجماعة، وكل 

أ�سد عقوبة بمرتكبها. خرق لهذه القوانين يمّثل خطيئة ال تُغتفر يجب على الجماعة اإنزال ا

مر، ويحمل  يمك������ن اأن يكون بحث جون �س�س������يد في ه������ذا الكتاب مثاالً معّبراً عن ه������ذا االأ

ر. تنويعات رومانية على مو�سوع  له في�ستا، والقائد المنت�سِ عنوان )كاهن جوبيتر، وكاهنات الإ

لهة(. اإن الممنوعات المفرو�س������ة على كاهن جوبيتر تذّكر بالممنوعات المفرو�سة  ت�سويـــر الآ

على اأي رجل دين مهما كان انتماوؤه. كان كاهن جوبيتر يعي�س �سمن نظام �سارم ال يجوز خرقه 

�س������كال واإاّل فاإنه �س������يفقد االمتيازات كلها التي يتمتع بها. كان ممنوعاً عليه  باأي �س������كل من االأ

كثر من ثالثة ليال متتالية  مغ������ادرة مدينت������ه اأكثر من يوم واحد، وال يجوز له مغادرة �س������ريره الأ

أنه جاء من التراب واإليه �سيعود(،  )كانت اأرجل ال�س������رير تغو�س في الطين حتى يتذّكر الكاهن ا

وال يج������وز ل������ه لم�س العجين واللحم غي������ر المطبوخ، اأي الغذاء غير الجاهز بعد لال�س������تهالك 

الب�س������ري، وكان ممنوعاً عليه اأكل الفول ب�س������بب داللته الموؤذية )على طريقة فيثاغورث(، واأن 

أو اأن يدخل اإلى محرقة الجثث، اأو حتى �سماع المو�سيقا الجنائزية. وكان  أو يلم�سها، ا يرى جثة ا

أ�سه حتى في منزله قبل اأن يُ�سَمح له في مرحلة الحقة خلعها  ممنوعاً عليه نزع القلن�سوة عن را

وهو ي�ستريح في بيته. وال ت�سلم زوجته من المحظورات واأهمها حرمانها من اإمكانية االنف�سال 

�سافة اإلى االلتزام بلبا�س معين وغير ذلك من المحظورات. عن الكاهن باالإ

ويتحّدث �ساحب المقال نف�سه عن العقوبة التي يمكن اأن تتعّر�س لها الكاهنات العذراوات 

لهة في�س������تا اإلهة النار. كان على الكاهنات اللواتي يخدمن  ال�س������ت اللواتي يقمن على خدمة االإ

أثناء عمله������ن، واإذا تجّراأت اإحداهن على خرق هذا القانون  لهة في�س������تا اأن يبقين عذراوات ا االإ

وفقدت عذريتها فاإنها كانت تُدفن حّية.

�س������ارة اإلى ق�س������ية مهمة، وهي اأن بع�س  وف������ي هذا المجال، مجال التحريم، ال بّد من االإ

ال�س������عوب القديمة كانت تح������ّرم اأكل الحبوب بكل اأ�س������نافها لالعتقاد باأنه������ا هي التي جعلت 

ن�سان مثلما يقول  رة لج�سم االإ نها مدمِّ أو الأ أثناء فترة الحمل، ا لهي منه ا ن�سان يفقد الجزء االإ االإ
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آلهة الج�سد في الطاوية(. يتحدث �س������احب  ج������ان ليفي في بحثه المعنون )ديـــدان الحبوب وا

على،  أنواع من الديدان التي ت�س������تقر في الق�س������م االأ المقال عن اعتقاد الطاوية بوجود ثالثة ا

ع�ساء الموجودة في  دنى من الج�سم، وهي تعمل على تدمير االأ و�سط، والق�س������م االأ والق�س������م االأ

هذه المناطق.

زمنة الحرب والموت(، لم تكن  ن������ار بروميثو�س التي يتحّدث عنها فرويد في كتابه )اأفكار لأ

غائبة عن مجال التقدي�س لدى ال�س������عوب القديمة، وال يزال هذا التقدي�س للنار موجوداً لدى 

كثر  لهة في�س������تا هي اإلهة النار. كانت النار هي االأ بع�س ال�س������عوب. لهذا لي�س غريباً اأن تكون االإ

نها تحتوي على  أي�س������اً عن�س������راً ذكورياً الأ نقاًء من اأي �س������يء اإلهي اآخر لدى القدماء، وكانت ا

بذرة الخلق، وهذا ما يعّبر عنه ظهور الع�س������و التنا�س������لي الذكري في النار المقّد�س������ة للمنزل 

ر�سي للنار والعن�سر  ر�سي اأو تحت- االأ بو�سفه رمزاً للخ�سوبة. ويربط الرومان بين الجوهر االأ

له اأغني  أي�س������اً بين فعلها النافع وقدرتها التدميرية. واالإ أو ا لهي الذي تحتويه، ا ال�س������ماوي واالإ

لهـــة في الهند  Agni ال������ذي يتحّدث عنه �س������ارل مالمود في بحثه )مالحظـــات حول ج�سد الآ

ر، والج�سد  ر، والج�سد المطهِّ الفيدية(، هو اإله النار الذي له ثالثة اأج�س������اد )الج�س������د المطهَّ

جر ياأخذ �س������كل هرم  له اأغني، ويُبنى لها موقد من االآ المتوهج(. النار هي الج�س������د المرئي لالإ

�سافة اإلى �سمت الراأ�س )نقطة وهمية من الف�ساء  ربع، باالإ من خم�س طبقات تمّثل الجهات االأ

لهة  تقع فوق الراأ�س مبا�سرة(، وهي تمّثل الف�سول الخم�سة لل�سنة الهندية. واإذا كانت كاهنة االإ

في�ستا تدفن حية اإذا فقدت عذريتها فذلك يعود اإلى االعتقاد باأن ذلك يعّبر عن انطفاء النار 

المقّد�سة اأو موتها. كما اأن الجانب المرئي من في�ستا هو النار المقّد�سة التي تبقى م�ستعلة في 

معبدها. يقول ال�ساعر الروماني اأوفيد »ل ُتظهري نف�سك يا في�ستا اإّل بو�سفك لهبًا حّيًا«. لم 

يكن لها رمز غير رمز النار المقّد�س������ة والطقو�س التي تقيمها كاهناتها والمتمحورة حول هذه 

النار. ويمكن االعتقاد باأن النار التي تبقى م�س������تعلة بالقرب من �س������رح الجندي المجهول في 

حياء ذكرى الجنود الذين �س������حوا باأنف�س������هم من اأجل اأوطانهم،  دول العالم كلها، والذي يُقام الإ

على عالقة بهذا االعتقاد القديم بقد�سية النار.

خرى اأن كل �س������يء في  نثروبولوجية االأ لهة(، والكت������ب االأ يكت�س������ف ق������ارئ كتاب )ج�ســـد الآ

ر�س والحيوانات  العبادات القديمة كان مرتبطاً بالخ�س������وبة بالمعنى العام للكلمة: خ�سوبة االأ

والب�س������ر. يمثِّل مهرجان فوري�سيدا، الذي تحدثنا عنه �سابقاً، مثاالً عن االحتفاالت التي كانت 

آثارها باقية حتى الي������وم في كثير من المناطق.  تُقام قديماً والخا�س������ة بالخ�س������وبة، وال تزال ا

ولهذا لي�س غريباً اأن يكون لدى كل �س������عب من ال�سعوب القديمة اإله خا�س بالخ�سوبة، ويظهر 
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أو ما يرتبط بها  ع�س������اء التنا�س������لية ا ذل������ك ف������ي التماثيل الموجودة حي������ث يتم التركيز على االأ

لهة التي يجري الحديث عنها بو�س������فها  أثداء الن�س������اء. برياب)10( نموذج عن ه������ذه االآ مث������ل ا

آلهة الخ�س������وبة، على الرغم من التركيز على عدم التنا�س������ب بين حجم ج�س������ده وحجم ع�سوه  ا

م اأفروديت اإلى التخل�س منه والتنّكر له، فرمته  التنا�سلي، مما اأدى اإلى ت�سويه في �سكله دفع االأ

في الجبال حيث وجده راٍع ورّباه، معتبراً اأن ال�س������ر الذي يعاني منه �سيوؤدي اإلى زيادة خ�سوبة 

ر�س والقطعان.  االأ

لهة في�س������تا وكاهناتها العذراوات على عالقة بالخ�س������وبة، على الرغم من كونهن  حتى االإ

عذراوات، عبر الطقو�س التي تُقام حول النار المقّد�س������ة التي يُرمى فيها ع�سو تنا�سلي ذكري، 

مع وجود تمثال لحيوان قوي جن�سياً جداً. اإن البقرة التي يُ�سحى بها وهي حامل رمز لخ�سوبة 

ر�س والحيوانات.  االأ

وفي الديانة اليابانية القديمة، كان يوجد اإله )كامي( لل�ساعقة التي لها عالقة بالخ�سوبة. 

ر�س،  تمثِّل ال�ساعقة التي تنزل في حقل رز نعمة اإلهية مقّد�سة هبطت على هذه القطعة من االأ

خر )زوج الرز( له  وفق اعتقاد �س������ائع، وتُحاط بحبال من الق�س المقّد�س. وا�س������م ال�ساعقة االآ

أ�سا�سياً لخ�سوبة حقول الرز  نه ي�س������ير اإلى ال�ساعقة بو�س������فها �سيئاً ا داللة في هذا المجال، الأ

واإن�ساجها.

ن المياه �س������رورية  لهة المياه لها عالقة بالخ�س������وبة الأ حت������ى العبادات التي كان������ت تُقام الآ

آلهة المياه عبر بناء ن�سب تذكاري حجري، اأو  خ�ساب المزروعات. كانت تُقام طقو�س عبادة ا الإ

نهار. وهذا يتما�سي مع االعتقادات  عبر بناء �سغير من الحجر يكون موجوداً بالقرب من اأحد االأ

الياباني������ة باأن للظواهر الطبيعية روحاً، اأي اأن للماء روحاً. يبدو اأن تقدي�س الماء كان عن�س������راً 

آثارها الوا�سحة باقية في مناطق العالَم المختلفة. م�ستركاً بين ال�سعوب القديمة وال تزال ا

ويمك������ن الحديث كذلك عن عب������ادة الكواكب والنجوم التي كانت �س������ائعة كثيراً، وقد يكون 

أو كوكب  كثر تقدي�ساً. لكل نجم ا عاماً بين ال�سعوب القديمة، وال �سيما عبادة ال�سم�س والقمر االأ

لهة اأماتيرا�س������و اإلهة  اإل������ه تُقام له الطقو�س، مثلما نرى في المعتقدات اليابانية القديمة مع االإ

له رع، اإله ال�سم�س، لدى الم�سريين القدماء، وكان اإلهاً  لهة عن االإ ال�سم�س. وال تختلف هذه االإ

�س������رة الخام�سة في القرنين الرابع والع�سرين  رئي�س������اً في الدين الم�سري القديم في ع�سر االأ

والخام�س والع�س������رين قب������ل الميالد، وكان يُرمز اإليه بقر�س ال�س������م�س وقت الظهيرة. يبدو اأن 

ر�س������ي هو عالَم  لهة هو عالَم النور والعالَم االأ مر عالقة بالظلمة والنور، حيث عالم االآ لهذا االأ

الظلمة، ولكل منهما اإله: اإله الظلمة واإله النور. 
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آثارها باقية لدى النا�س جميعاً عبر  عداد في العبادات القديمة مكانة خا�سة ال تزال ا  لالأ

أكثر  أو الت�س������اوؤم منها. لكننا وجدنا اأن الرقمين ثالثة وخم�سة هي من ا رقام ا التفاوؤل ببع�س االأ

ن�سان. تحتاج كل ظاهرة  ر�س وال�سماء واالإ رقام تقدي�س������اً. تربطها بع�س العبادات بثالوث االأ االأ

من الظواهر التي تحدثنا عنها اإلى درا�س������ة كاملة معّمقة تك�س������ف بع�س الزوايا المظلمة في 

أو تبّين م�س������درها. اإنني اأعتق������د اأن كثيراً من هذه الظواهر الدينية ال تزال تعي�س  معتقداتنا، ا

أ�سكاالً اأخرى كي ال تتعار�س مع معتقدات الديانات ال�سماوية.  بيننا لكنها اأخذت ا

نثروبولوجية في عالمنا العربي محدودة جداً اإذا لم تكن  من الموؤ�س������ف اأن الدرا�س������ات االأ

معدومة، على الرغم من اأهميتها للك�س������ف عن كيفية ت�س������ّكل الوعي الجمعي المتمحور حول 

ي حركة تجديد في الفكر الديني القائم على مجموعة من العنا�سر  الرموز الدينية، والمعيق الأ

التي جاءتنا من العبادات القديمة. 
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�سود ولحاء الجذور  �سياء �سكل كرة، واأحياناً �سورة اإله اأو حيوان مقّد�س م�سنوعة من الطين االأ تتخذ هذه االأ

والعظام، وكلها تتحّول اإلى م�س������حوق، وتُعَجن بالماء ال�س������افي، وتُر�َس������م عليها عالمة مقّد�سة، وتُقّدم اإليها 

ذبيحة دموية في كل منا�سبة مهمة. 

لهة المعروفة لدى  )7(- الكامي Kami: هي اللفظة اليابانية لكلمة اإله، وتُطلق للداللة على اأي من اأ�س������ناف االآ

له الذي تعرفه الديانات ال�سماوية الثالث.  �سارة اإلى االإ أي�ساً لالإ �سيوي(، كما يُ�ستعمل ا المجتمع الياباني )واالأ

ونظراً الفتقاد اللغة اليابانية ل�س������يغة الجمع فاإنه من ال�س������عب معرفة ما اإذا كان اللفظ كامي يعني كياناً 

أو  ح اليابانيون عادة، في حديثهم عن الكامي، اإلى كيانات ِعدة ت�سمل بوذا ا واحداً اأو مجموعة كيانات. يلمِّ

أنه في ت�سّور اليابانيين ال يوجد كيان مطلق يتحّكم بكل �سيء. كل كيان م�ستقل  اإله الديانات ال�سماوية، اإاّل ا

خرى له������ذا اللفظ الفتنة والمعجزات، وكل ما  بذات������ه، وهو ع�س������و في مجموعة الكامي. من المدلوالت االأ

لوهية. كلمة )كامي كاز(، مثاًل، تعني )الرياح الربانية(.  يقترب في معناه من مدلول االأ

غريق القدماء، وملهم طقو�س االبتهاج والن�س������وة،  أو باخو�س: هو اإله الخمر لدى االإ أو باكو�س ا )8(- ديوني�س������و�س ا

وليمبيين االثني ع�سر. اأ�سوله غير محّددة، كما هي  غريقة، وتّم اإلحاقه باالأ أ�سهر رموز الميثولوجيا االإ ومن ا

لهة في ذلك الوقت. حال االآ

�سطوري، وهم العرق  أثناء الع�سر الذهبي االأ قوياء الذين حكموا ا لهة االأ أو الجبارة: هم عرق من االآ )9(- التيتان ا

�ساطير القديمة في و�سفهم باختالف المّدة الزمنية والمنطقة التي  وليمبيين. اختلفت االأ لهة االأ ال�سابق لالآ

وقات، تج�سيدات لقوى الطبيعة ومظاهرها المختلفة.  أكثر االأ أنهم يُعّدون، في ا �سطورة، اإاّل ا تاأ�ّسلت منها االأ

لهة  أي�س������اً باالآ أو المكافحة، وهم يعرفون ا لهة المجهدة ا غريقية هو االآ المعنى الحرفي ال�س������م الجبابرة باالإ

أورانو�س.  أبناء الجنة وقبيلة ا القدماء، ا

بقار والفواكه  غريقية، وهو راعي الخ�سوبة واالأ )10(- برياب هو ابن ديوني�سو�س واأفروديت، في الميثولوجيا االإ

ع�س������اء التنا�س������لية الذكرية. يت�سف ب�سغر حجمه وع�س������وه التنا�سلي ال�س������خم الذي ي�سّور في حالة  واالأ

انت�ساب دائم. 

¥µ
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ن�سانية ويتعّذر تعريف الخجل  اإن مفهوم الخجل من المفاهيم التي تخت�س بها النف�س الإ

تعريف���ًا دقيق���ًا... اإن���ه الرتعا����س والنفعالية و�سبب ذل���ك اأوًل: اأن الخجول مح�س���وٌّ بالعنا�سر 

�سدي���دة التعقي���د واأن ثمة �سروبًا من الخج���ل بقدر ما يوجد بين الخجولين ثانيًا. ويمكن اأن 

نمي���ز ب�سورة عام���ة عدة نماذج من الخجولي���ن. الخجولين الم�سهوري���ن، والخجولين الذين 

ُيلغي الخجل �سخ�سّيتهم واأفعالهم اإلغاًء تامًا.

خ���ُر والتحكُم وال�سيطرة  واإل���ى ه���ذا ت�ساف الظروف التي ُتثي���ر الخجل... فهل الجن�ُس الآ

ت�سبب ب�سورة خا�سةخجل ال�سخ�س؟

وه���ل يعان���ي ال�سخ�ُس من اأزم���ات دورية من ال�سع���ور بالخجل اأو اأن الخج���ل �سمة طبيعية 

دائمة؟

نَّ فح�ص �لخجل فح�ساً نف�سانياً ينبغي �أن يكون دقيقاً 
أ تبّين �إذن ب�س������ورٍة جلية ومبا�سرة، �

أ�س������باب �لخجل بروية و�سبر ودقة، من مثل: عائلية، �جتماعية،  و�س������اماًل... ينبغي �لبحث عن �

دينية، جن�سية، ج�سمية.

و�إذ� حاولن������ا �أن نع������ّرف �لخجل نقول: �إن �لخجل هو ��س������تعد�د وجد�ن������ي و�نفعالي يتمثل 

خرين، �إنه مر�ص وظيف������ي يتجلّى في عدم �لتكيُّف �لموؤقت  ف������ي �لعالقات بين �لخجولين و�لآ

و�لد�ئم.

محمد جميل حافظ

والبحوث الدرا�سات 

اخلجل

المظاهر العامة واالنفعالية
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المظاهُر العامة لدى الخجولين

1- المظاهر الفيزيولوجية:

وردة  ع االأ طراف، وجفاف الريق، وتو�سُّ ق وال�س������ّيما في االأ فرازات: تعرُّ - ا�س������طراب في االإ

ال�سطحية التي ت�سّبب احمرار الوجه.

وردة ال�سطحية التي ت�سبب ا�سفرار الوجه. - انقبا�س االأ

�س غير منتظم،  - ا�س������طرابات كبيرة اأحياناً في الكالم والتنّف�س، وت�سنج في ال�سدر، وتنفُّ

�سابع. وتغّيٌر في ال�سوت، و�سوت غير م�سموع اأحياناً، ورغبة كاذبة في التبّول، وارتعا�س االأ

2- المظاهر النف�سانية:

�س������يُق �س������احة ال�سعور اإلى درجة كبيرة- ثمة �س������يء واحد يوؤثر في الخجول: فهو ال يعرف 

أنه  �س������يئاً وال يرى �سيئاً وال يالحظ �س������يئاً، ومثال ذلك: المحا�سر الذي يجهل بعد المحا�سرة ا

أ فقرات مو�س������وعة قراءة م�ستمرة، وي�سعر المحا�سر الخجول باأنه مرتبك ب�سورة وا�سحة،  قرا

أنه يت�ساءل بينه وبين نف�سه: هل اأو�سلت للجمهور ما اأريد قوله؟ أو ا ا

ح�سا�س باالختناق. كالمحا�سر الذي  - الرعب الم�سحوب بال�سيق الداخلي ال�س������ديد واالإ

يبتُر مو�سوع محا�سرته وقد يعقبه الحذار وي�سعر �سعوراً قد يكون قا�سياً بخوٍف �سديد.

- رف�س مواجهة اأي و�س������ع يعرفه الخجول م�س������بقاً باأنه يثير الخجل مثاًل: رف�س ح�سور 

اجتماع، ورف�س الم�ساركة في ماأدبة، ورف�س الذهاب اإلى الم�سرح، ورف�س الدخول اإلى �سالة 

العر�س ال�سينمائي، ورف�س اللقاء في مقهى... اإلخ.

ع العروق، واآالماً معدية  أو الرف�س على الغالب زكاماً كاذباً بفعل تو�سُّ وتثير هذه الخ�س������ية ا

بفعل االنقبا�سات ال�سر�سوفية.

حيان؟ متى يظهر الخجل في غالب االأ

يظه������ر الخج������ل عندما يعي�س ال�س������خ�س منذ طفولت������ه نمطاً من الحي������اة غير طبيعي في 

االت�ساالت االجتماعية...

الحالت ال�سائعة:

آباء يعتقدون بح�سن �سنيعهم. - اأطفال غالى في رعايتهم ا

- اأطفال وَهنَت عزيمتهم بتاأثير جو  ال ت�ستطيع الح�سا�سية اأن تتفتح فيه بحرية، مثال ذلك: 

يتيم رّباه �سخ�س م�سٌن.
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- اأطفال اأحبطوا بفعل نق�س المحبة.

آباء ماديين. - اأطفال اأحبطوا ب�سبب نق�س الفهم، ومثال ذلك: طفل مثالي مع ا

آباء مت�سلطين. - اأطفال م�سحوقون بفعل ا

نَّ والدهم ذو ذكاء خارق.
- اأطفال يعتقدون باأ

اأمثلة من الخجل المتو�سع

أنني طويل اإلى حد كبير. أ�سعر باأن الجميع يالحظون ا نني ا - اأ�سبحت خجاًل الأ

نني �سغير. - اأ�سبحت خجاًل الأ

نني �سخم الجثة. أ�سود فاحم... والأ ن لون �سعري ا - اأ�سبحت خجاًل الأ

نهم كانوا ي�س������خرون دائماً من لهجتي في ال�سف... وتذلني المعلمة  - اأ�س������بحت خجاًل الأ

اأمام رفاقي الذين كانوا ي�سحكون بملء اأفواههم.

�سخا�س هم خجلون  فاأ�س������باب الخجل في هذه الحاالت يعلنها ال�س������خ�س ذاته... هوؤالء االأ

ن�سان ال�سوي ال يبالي قطعاً  حقاً، ويبدو لهم اأن النق�س الذي يجدونه ي�سوغ هذا الخجل، واأن االإ

أو ب�سعره. أو بقامته ا باأنفه ا

�سخا�ش: اأمثلة الخجل المتمو�سعة على بع�ش الأ

مثال ذلك خجل كثير من النا�س اأمام الب�س������ي الزي الموّحد وال�سّيما الدركي. فما ال�سبب؟ 

خر  د يمثل حاجزاً... اإن الزي الموّحد الذي يحمله ال�س������خ�س االآ ال�س������بب هو اأن الزّي الموحَّ

يُحدث انطباعاً بالعجز... ومن النادر اأن ي�س������اب الخجول بنوبِة الخجل وحيداً اإال اإذا ا�س������تبق 

بتفكيره عماًل يخ�س������اه... مث������ال ذلك: خطيٌب عليه اأن يتكلّم م�س������اًء وهو يعاني الخوف طوال 

أو ع������دم الفهم. مثال ذلك:  النه������ار. واإذا بحثنا عن خوف الخجول فاإننا نجد خ�س������ية التهكم ا

ع������ازف البيانو البارع هو الذي يعاني نوبًة من الخجل اإذا كان ملزماً باأن يعزف اأمام �س������خ�س 

م بمنزلة رد فعل على الدونية التي  يجهل المو�س������يقا، اإذ اإنَّ هذا ال�س������خ�س ربما لجاأ اإلى التهكُّ

م. خر. ومن هنا من�ساأ التهكُّ ي�سعر بها هو ذاته فيحاول اأن يحطَّ من �ساأن االآ

مثال اآخر: �س������عور ال�س������خ�س باأنه خجول جداً اأمام مروؤو�سيه. و�سبب ذلك هو الخوف من 

ال�س������خرية وتتجلى هذه الحالة غالباً عندما يكون المروؤو�س������ون متجمعين. ومثال ذلك: رئي�س 

مكتب اأمام رهط من العمال.
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الخجل واالنفعالية

أ�سا�سية وطبيعية لكل موجود اإن�ساني... اإنها تتيح له  ما هي االنفعالية: االنفعالية خا�سة ا

اأن ي�ستجيب اإلى �سائر المنبهات الخارجية والداخلية. ويمكن اأن ن�سمي جميع هذه المنبهات 

»الظروف«.

أولية تثير التغيرات المفاجئة والمبا�سرة، مثال ذلك: الخجول الذي يجد  االنفعالية، ا�ستجابة ا

ي طلب يُطلب  نف�سه ب�سكل مباغت في �سالة، ويتوّجب عليه من جراء وجوده اأن ي�ستجيب مبا�سرة الأ

أو الخجول الذي يتلقى خبراً �سيئاً. أو الخجول الذي ي�سهد حادثاً مفاجئاً دون تهيئة... ا منه. ا

وتظهر االنفعالية با�س������تجابات وا�سعة، ا�ستجابات نف�سية وفيزيولوجية وع�سبية وتعبيرية. 

أربعة اأنماط رئي�س������ية:  بما اأن التعبير متعلق بحركة الع�س������الت ويمكن اأن نميز من االنفعالية ا

اللذة والحزن والغ�سب والخوف.

ن�سان يولد م�سحوباً بانفعاليته، فاإن فرط االنفعالية يمكن اأن يوجد كذلك  ولكن لئن كان االإ

ن�ساني ذو التركيب االنفعالي، ي�ساف اإلى هذا اأن فرط  منذ الوالدة، وذلك اإنما هو الموجود االإ

االنفعالية قد ي�س������تقر عقب �س������دمات كبيرة كالهزات الع�سبية ال�س������ديدة والوهن النا�سئ عن 

االنتانات واالنتهاك، والتغيرات المزاجية الناتجة عن الطمث والبلوغ والياأ�س.

هل كل خجول انفعالي؟

ق������د يك������ون ممتنعاً على وجه التقريب اأن نق������دم اإجابة عن هذا ال�س������وؤال، بما اأن المظهرين 

مترابطان اأحياناً ب�سورة وثيقة فغالباً ما يعدُّ الخجل وفرط االنفعالية متماثلين، فهل هذا خطاأ 

اأو �سواب؟ نحن نعلم علم اليقين اأن من يت�سف بفرط االنفعالية هو عبد ال�ستجاباته االنفعالية، 

أثناء اأزمة الخجل  وهو في الوقت نف�س������ه اندفاعي على الغالب، وكذلك هو الخج������ول، فاإنه في ا

ي�سبح هو ذاته اأي�ساً عبداً لهذه اال�ستجابات نف�سها اإذن فكل انفعالي – بح�سب هذا– خجول.

ولكننا اإذا نظرنا اإلى االنفعالية فاإننا ال يمكن اأن نربط الخجل بها، فكثير من االنفعاليين 

لي�سوا خجولين قطعاً، وكثير من الخجولين ال يت�سفون بفرط االنفعالية.

ن�س������تطيع اأن ن�س������تنتج من ذلك: اإذا كانت اأزمة الخجل تثير �سرباً من فرط االنفعالية فاإن 

أ�سباب خا�سة ينبغي البحث عنها. لفرط االنفعالية هذا ا

مثال ذلك: ي�سعر )�س( بالخجل اأمام الن�ساء �سعوراً رهيباً ي�ساحبه هجمات �سديدة من فرط 

أثار فرط االنفعالية  االنفعالية. ثمة احتمال يبلغ الت�س������عين بالمئة اأال يك������ون الخجل هو الذي ا

هذا، واإنما اأن يكون فرط االنفعالية نتيجة خوف جن�س������ي... فاإذا ُعولج هذا الخوف الخا�س 

أة اإذن، واإنما كان )�س( يت�سف  فاإن االنفعالية تزول، فلم يكن )�س( في الواقع خجوالً اأمام امرا

بفرط االنفعالية بفعل الكبت.
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الكفُّ في الخجل

يتجه موظف �سوب باب مكتب رئي�سه ليطلب اإذناً، ثمة �سيء ما يكبح ذراعه في لحظة قرع 

أثار لدى  ذن( ا الباب، ذراعه التي بقيت معلقة بانتظار حائر، فماذا حدث؟! اإن ظرف )طلب االإ

هذا الموظف �س������رورة روؤية رئي�س������ه. اإن الطاقة التي كان عليها اأن تثير فعل القرع على الباب 

تجّمدت بتاأثير كابح نف�س������اني )خجل، وخ�س������ية، وخوف( ثمة هنا كفٌّ لفعل القرع على الباب 

أو تعليقه. م�سحوب باإيقاف هذا الفعل ا

ن�س������ان عدداً كبيراً من �س������روب الكف. ينبغي كف  م������ن الموؤك������د اأن التربية تفر�س على االإ

أو  أو تحويلها تبعاً للقواني������ن االجتماعية ا فع������ال والرغبات والغرائز وكبحه������ا، ا العدي������د من االأ

أو الدينية القائمة. العائلية ا

عالج الخجل

هل ال�سفاء من الخجل ممكن؟ الجواب: نعم. هل هناك عالج وحيد للخجل عامة؟ الجواب: 

م العوامل التكوينية والمكت�س������بة  كال، ب������ل هناك عالج معين لخجل معي������ن. وال بد من اأن تُقوَّ

تقويماً �سحيحاً في كل حالة، مادام الخجل المكت�سب ين�ساأ من عوامل نف�سانية  فمن البدهي 

اأن يكون العالج النف�س������اني مو�سوفاً. هل ينبغي ا�ستعمال )المحاكمة( في عالج الخجول؟ وهو 

أو  يعلم تمام العلم اأن المحاكمة ال توؤثر في خجله. اإنه ال يطلب �س������وى اأن يتخلّ�س من مر�س������ه ا

نق�سه بالتاأكيد، فهو يتمنى ذلك ولكنه ال ي�ستطيع.

المراجع

ب جبرائيل رّباط، بحث في الجمال والفن. )1(- االأ

)2(- ح�سان �سكري الجط، تاريخ الفكر الفل�سفي.

)3(- مدخل اإلى علم الفل�سفة.

¥µ
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ن�سانية كما اإلى المعرفة. اإن التاريخ وال�سيا�سة والعالم االجتماعي  »اأنا اأدين بنف�سي اإلى االإ

واالقت�س���ادي والعال���م الم���ادي، وحتى الف�ساء. كله���ا تكتنفني بدوائر متمرك���زة. لن اأ�ستطيع 

الف���رار م���ن تلك الدوائر اإال بتنازلي لكل منه���ا بجزء مني. وكما الح�سارة التي تترك عالمات 

التموج���ات عل���ى �سطح الماء، في عبورها خالله. يتعين عل���ي اأن األقي بنف�سي بالماء اإذا اأردت 

اأن اأ�سبر الحياة«. 

)ليفي �ستراو�س(

�سغ���ل االهتم���ام باالجتم���اع الب�س���ري الباحثين في مراح���ل تاريخية مختلف���ة، و�سكل هذا 

االهتم���ام مدخاًل لكثير م���ن الفل�سفات االجتماعية،واهتمام���ات الباحثين. وقد �سُغل كثيرون 

م���ن الباحثي���ن العرب في وقت مبك���ر بالمو�سوعات االجتماعية. واأول م���ن يخطر على البال 

ف���ي ه���ذا ال�سدد وعلى الراأ����س من هوؤالء ابن خلدون ف���ي اإ�سهاماته التاريخي���ة وفي مقدمتها 

تي:  )المقدمة( ال�سهيرة متحدثًا عما يعر�س للب�سر من اأحوال لخ�سها باالآ

حوال مثل  ن�سان���ي ه���و عم���ران العالم، وما يعر����س لطبيعة العمران م���ن االأ »االجتم���اع االإ

التوح����س والتاأن����س والع�سبيات، واأ�سناف التغلب���ات للب�سر بع�سهم على بع����س، وما ين�ساأ عن 

ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله الب�سر باأعمالهم وم�ساعيهم من التك�سب والمعا�س 

.
)1(

حوال« والعلوم وال�سنائع و�سائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من االأ

اإ�سماعيل الملحم

والبحوث الدرا�سات 

االجتماع الب�شري واملعرفة االجتماعية
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»غاية العلم االجتماعي اأن تحقق ر�س������داً منظماً لن�س������اأة النظم الثابتة بين اأفراد المجتمع، 

وكذلك ر�س������د عمليات الت�سكيالت االجتماعية والتغيرات المرتبطة بها. فالتف�سيرات في هذا 

أنتجت نوعاً م������ن التعميمات التي ال توجد اإال في العل������وم االجتماعية التي ما زالت  المج������ال ا

.
)2(

ن�سان« تن�سط في الفح�س عن فهم المجتمع واالإ

المعرفة االجتماعية

يرى عدد من الباحثين اأن المعرفة لي�س������ت تمثياًل للواقع بقدر ما هي و�س������يلة لمجاراته. 

فالمعرفة –بح�س������ب اإدغار موران- »لي�س������ت اأدوات جاهزة، يمكن الرك������ون اإليها، بل قد تقود 

المرء اإلى الت�س������وي�س على العقل. في كل معرفة من ال�س������عف ما يوؤدي بال�سخ�س اإلى الوقوع 

ف������ي الوهم والخطاأ. كما اأن تحكم العادة قد توقع �س������احبها بالعج������ز في التفكير وتبعده عن 

حداث ت�سورات خاطئة حول  �سياء واالأ مقاربة الحقائق. فالب�سر �سيدوا في النظر اإلى بع�س االأ

أنف�س������هم، وحول ما يفعلونه وما يعتقدون اأن من واجبهم فعله اإزاء عالمهم. مع ما �س������بق تحقق  ا

ن�س������ان داخل العالم. يقول الفيل�سوف هايدغر  تقدم مذهل في المعرفة فيما يت�س������ل بو�سع االإ

ن�سان بهذا الكم والنوع كع�سرنا، ولم ينجح اأي  لم ي�س������هد اأي ع�سر التراكم في المعرفة عن االإ

.
)3(

ع�سر في ن�سر تلك المعرفة بهذا الي�سر وال�سرعة اللذين ن�سهدهما«

ي�س������تلزم الفعل في مجاالت البحث االجتماع������ي الكثير من الحذر، فال ينظر اإلى المعرفة 

حداث على الم�س������توى االجتماعي الثقافي فح�سب، بل  �س������ياء واالأ االجتماعية خارج وظيفة االأ

كثر اأهمية  ن�سانية واالأ كثر تمايزاً في علم االجتماع و�س������ائر العلوم االجتماعية واالإ اأن الموؤثر االأ

ن�سانية  يتمثل في كونه يتعامل مع الحقائق التاريخية لعملية الحياة، واأن العلوم االجتماعية واالإ

ه������ي علوم وجودي������ة تهتم بالموجود والظاهر من حقائق الحياة. وهي لي�س������ت علوماً تجريدية 

اأو جوهرية كما في علوم الطبيعة التي تهتم باكت�س������اف قوانين عامة وتهتم بتنظيم النظريات 

وتوحيدها. للب�سر، خالفاً للحيوانات، ما يمكن ت�سميته تاريخية مزدوجة، هناك التاريخ الفردي 

من جهة ال�س������خ�س، وتاريخ الجن�س الب�سري من جهة اأخرى اأي اأن الكائن الب�سري يمتلك ذلك 

التاري������خ الم������زدوج، باإمكانه تجاوز البرامج الطبيعية، واأن يتطور اإلى ما ال نهاية. لي�س من فئة 

أة، على  ن�سان ب�س������كل مطلق، بل هناك دائماً هام�س للمناورة وف�س������اء للحرية. فالمرا تاأ�س������ر االإ

 .
)4(

أو اأن تكون ماري تيريزا، مثاًل �سبيل المثال، يمكنها اأن تكون �سيمون دوبوفوار ا

�سافة  تتاآزر في المعرفة الب�سرية مجموعة من الوظائف الحيوية والبيولوجية والنف�سية، باالإ

أو  بقاء عل������ى وحدة الكل واإنتاج، بمعنى م������ا، كائن حي ا اإل������ى الوظائ������ف االجتماعية بهدف االإ

.
)5(

�سخ�سية اأو مجتمع
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المعرفة االجتماعية والبحث العلمي

انتقال الوعي االجتماعي/ التاريخي لدى الب�سر وتخطيه لل�سروط البيولوجية التي مازالت 

خرى. مّيز هذا االنتقال ن�ساط الب�سر االجتماعي، وعززه منذ تاريخ موغل  تحكم المخلوقات االأ

ف������ي الق������دم انطالقاً من مرونة التغير في التعامل مع البيئ������ة والتكيف معها واالعتقاد بالدور 

ن�سان بطبيعته كائن اجتماعي، واأن ما  أب�س������ط عنا�سر البناء االجتماعي. االإ االجتماعي كاأحد ا

ن�سانية في الكائن الب�سري يعود اإلى حياته المتمثلة بالثقافة في ظل �سروط المجتمع.  يولد االإ

اأعن������ي بالثقافة ف������ي هذا المقام مجموع ما اأوجده الب�س������ر عبر التاري������خ. والبناء االجتماعي 

ن�س������انية هو با�س������تمرار محل اأخذ ورد بين الباحثين. فثمة �س������ور  من وجهة نظر المعرفة االإ

عديدة تطرح اأمام المتابع، لي�س من �س������ورة واحدة للحياة االجتماعية لدى المتنطعين لو�س������ع 

مر  نظرية اجتماعية يجمع عليها المخت�سون، تتباين االجتهادات في هذا الم�سمار، ولي�س االأ

مقت�س������راً على التباين فح�سب، بل اأن ذلك قد اأخذ �س������كاًل حاداً من ال�سراع بين المخت�سين 

أو ذاك كلعبة يلعبها عدد من الفرقاء وتحولت اإلى حروب فكرية  أدارها التابعون لهذا الجانب ا ا

ا�ستثمرتها بع�س الجماعات لم�سلحة اال�ستقطابات ال�سيا�سية ولم تنتِه اللعبة بخروج جماعات 

عن هذا اال�ستقطاب، وتغيير مواقعها.

واأول هذه ال�س������ور المتناق�س������ة حيناً، والمتفقة حيناً اآخر، يطلقها بع�سهم من وجهة نظر 

يعطونها اأحياناً اأحكاماً اأو منطلقات باالعتماد على اأحكام يتبناها فرقاء من الباحثين، ملخ�سها 

ن�سان بتغييرها كاأنها  اأن المجتمع خا�س������ع في حركته لقوانين ت�سبه قوانين الطبيعة ال قبل لالإ

خرى تتمحور  أكثر. وال�سورة االأ قدر محتوم، والحرية بح�سب ذلك هي معرفة ال�سرورة ولي�س ا

حول قول فرقاء اآخرين اإن ال�س������ورة تلك ال تمثل الواقع، بل تناق�س������ه بانطالقتها من مقاربة 

تقول با�ستحالة وجود نظرية �ساملة ت�ستطيع تف�سير الظواهر االجتماعية بما يكفي لفهم جميع 

.
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مناحي الحياة ومنها الحياة االجتماعية

ن�س������ان هو  نها تتعلق بما هو اإن�س������اني واالإ أث������ر المعرفة االجتماعية بكثير من العثرات الأ تتا

ظاهرة من ظواهر العالم الح�س������ي، وبما هو اأي�ساً علة من علل الطبيعة التي تخ�سع للقوانين 

ن�س������ان- من جهة ثانية هو كائن  أ�س������ياء الطبيعة. لكنه –اأي االإ التجريبية على نحو ما تحملها ا

عقالني، يعقل في ا�ستقالل عن قوانين الطبيعة بعيداً عن الموؤثرات الح�سية. 

اإ�س������افة اإلى تزايد النزعة الفردانية التي هي �سمة الع�سر من جهة، ومن جهة اأخرى فهي 

تناق�س الروح االجتماعية باإحالل عالقات ال ت�س������اعد على التما�س������ك، بل تذهب بالجماعات 

أنهم قد تجاوزوها، ولكن الواقع هن������ا وهناك يوؤكد عودتها  اإل������ى عالقات كان النا�س يظن������ون ا
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أنانية  ب�س������ورتها القديمة )ا�سطفافات قبلية وطوائفية...( تحركها عقليات انتهازية وم�سالح ا

على ح�س������اب التما�سك والتم�سك بالقوانين التي كانت حامية لنمو اجتماعي ي�ساعد على كبح 

أو كان مظلوماً(،  االنحراف بروح الجماعة وانحدارها اإلى عالقات )ان�سر اأخاك ظالماً كان، ا

ألي�ست هذه  وما يمثله هذا االنحدار من نمو الروح التق�س������يمية واإيقاظ الم�س������اعر العن�سرية. ا

خرى التي كانت ترحب بالعالقات المدنية والحفاظ على  �س������ئلة االأ �سئلة هي في مقدمة االأ االأ

وحدة الجماعات وتمتينها؟ 

أو �س������عفه وتردده ب�سبب  يتعر�س البحث العلمي اإلى موؤثرات متعددة ب�س������بب عجز الباحث ا

خ�س������وعه لعادة من العادات وغير ذلك من المعوقات. كما يتاأثر البحث الذي يتعلق بالمعرفة 

االجتماعية بم�س������اعر الح�س������د والغيرة بين زمالء العمل واالنتقام والدعاية.في كل مرة تتغير 

أ�س������ياء كانت خافية عليه قباًل، وقد تكون  أ بروؤية ا فيه������ا روؤية المرء للعالم ولو قلياًل، فاإنه يبدا

أنها مع ذلك �سلة قائمة. اإن الحياة  �س������لة ذلك التغيير بالن�س������اط والحركة �سلة غام�س������ة، اإال ا

�س������كال، وكل منها بحاجة اإلى فهم وتف�س������ير نظريين  االجتماعية تتكون من ظواهر متعددة االأ

خرى. �سكال االأ مختلفين عن االأ

تمايز المجتمعات والجماعات الب�ضرية

ا�س������تغرق تف�س������ير التطور الذي تخ�سع له المجتمعات الب�س������رية اأوقاتاً طويلة والقى كثيراً 

من العنت الذي �س������ادفته الفل�سفات المتعددة في انهماكاتها للتعرف على حقيقة التمايز بين 

الجماع������ات والمجتمعات في كنه التعددية والفرادة التي قادت البحث االجتماعي اإلى اإدراك 

ما ي�س������به البديهية في اأن نمو وتطور المجتمعات ال يتم على وتيرة واحدة، بل اأن التمايز في 

ذلك هو الحقيقة التي تتمثل بالتباين لي�س في �س������ور الحياة االجتماعية المختلفة بين مو�سع 

أي�ساً.  واآخر فح�سب، واإنما في الدرجات التي يكون عليها ت�سارع النمو ا

ن�ساني العي�س في جماعات تطورت من �سكل القطيع اإلى حيث انتظمت  ُقّدر على الكائن االإ

خرى  أ�س������راً وجماعات فقبائل فدول اإلى غير ذلك من الت�س������كيالت االجتماعية االأ الب�س������رية ا

ندية الريا�سية والفرق  مثل جماعات المهنة والجماعات االقت�سادية والوحدات ال�سيا�سية واالأ

ن�س������انية، وتميزها عن القطعان والتجمعات لدى  الفنية وما اإلى ذلك، والتي تجمعها �س������فة االإ

ن�س������انية لم تقنع بمج������رد الحياة في عالقات، على  خرى. فهذه الجماعات االإ المخلوق������ات االأ

خرى، بل كان خروج الب�سر من حالة الوحدة مع الطبيعة  نقي�س من الحيوانات االجتماعية االأ

أنه كيان منف�س������ل عما يحيط به، رافق ذلك  ن�س������ان يدرك ا قد تم في الوقت الذي اأخذ فيه االإ
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ما طراأ على الب�س������ر من تطور بيولوجي �س������ّكل �س������رط الثقافة كخا�سية اإن�س������انية ما لبثت اأن 

�س������خا�س من جه������ة، وبينهم والطبيعة من جهة اأخ������رى. تطورت هذه  أنتج������ت عالقات بين االأ ا

فراد وتبتكر على مدى وجودها  العالقات بفعل ال�س������رورة والحاجة كي تعي�س الجماعات واالأ

أم بالن�سبة اإلى  �س������باًل جديدة للعقل والفكر للتفكر في عملها �س������واء بالن�سبة اإلى بع�سها بع�ساً ا

أ التاريخ االجتماعي للب�س������ر مع خروجه من حالة الوحدة مع  الطبيعة المحيطة بها. ومنذ بدا

أنه كيان منف�سل عما يحيط به من الطبيعة والب�سر. عنى ليونتيف  العالم الطبيعي اإلى اإدراك ا

ن�سان ومظاهر تطور ن�س������اطه الخارجي الجماعي، من خ�سوعه  بالتغيرات الع�س������وية لدى االإ

للقوانين البيولوجية التي تج�سد تاأثيرها في نمو دماغه واأع�سائه الح�سية الحركية وتكيفها مع 

�سروط العمل ومتطلباته من جهة، وللقوانين التاريخية االجتماعية من جهة اأخرى، ما اأدى اإلى 

ن�س������ان العاقل الذي د�سن ظهوره تمرده على القوانين البيولوجية. وعبر تطور  تحول ن�ساط االإ

. كرر اإريك فروم هذه 
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م�س������اره النف�سي الالحق اأ�سبح خا�سعاً للقوانين التاريخية االجتماعية

القاعدة مراراً. وبح�س������ب )موري�س غولديير( فاإن الب�سر في تطورهم البيولوجي واالجتماعي 

أو يخلقونه، دون اأن يظل عي�س الفرد في جماعة حاجة  كانوا ينتجون الثقافة وي�سنعون التاريخ ا

أولية من حاجاته لي�سمن له البقاء وا�ستمرار العي�س في مختلف مراحل حياته.  ا

التنوع االجتماعي والثقافة

نواع  تميز ال�سلوك االجتماعي، لدى الب�سر، باأنه لي�س نتاجاً ل�سلوك فطري كما هو لدى االأ

خرى، بل نتاج ثقافي انتقل من جيل اإلى اآخر. واأظهر الب�س������ر تطوراً مت�سارعاً عبر التوا�سل  االأ

االجتماع������ي، وال�س������ّيما مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي ت�س������هده الحياة المعا�س������رة. مّكن 

فراد من التكيف مع المحيط من ب�س������ر وطبيعة  أ�س������كاله االأ ال�س������لوك االجتماعي على مختلف ا

أنف�سهم في عالقات  �س������ا�س منها ذلك التفاعل بين الب�سر ا ومنجزات ح�س������ارية هائلة، على االأ

أ�س������كاالً لي�س فيها من ثبات، بل هي في تجدد وتغير م�ستمرين يظهران اأهمية القدرات  تاأخذ ا

 .
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قران أثناء التفاعل مع االأ االجتماعية التي تظهر في ا

أ�س������كال العالقات داخل الكل االجتماعي اإلى ن�سوء وظائف مهمة تحقق تكاملها  اأدى تنوع ا

وديمومتها، من مثل وجود م�س������تركات مع الجماعة يترتب عليها تجان�س نف�س������ي ي�سهل �سرعة 

التفاهم وزيادة التقارب وظهور اهتمامات م�س������تركة يولد ظهورها -بح�س������ب فرويد- �س������عوراً 

بالوح������دة والتجان�س والت�س������امن، على عك�ٍس من التعار�س������ات التي تمزق الجماعة وت�س������عف 

ن�سان اإلى مرحلة متقدمة، على العك�س ِلَم  اجتماعها. في الوقت الذي بلغ فيه تطور انتقال االإ

هو عند الحيوانات، تمثل هذا االنتقال بالوعي الذي بلغ ال�سكل العالي من النف�س. 
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�سكلت الثقاقة اأحد اأهم عوامل التما�سك االجتماعي، لكن ما من ثبات فيه، تُدَرك الثقافة 

أية  ف������ي حركيتها وال تُفهم اإال في �س������ياقات اجتماعية تتباين ظروفه������ا وتتغير، وهذا ما تعنيه ا

مقاربة تتلم�سها. ومن المفيد اأن نكرر باأن الثقافة لي�ست خا�سية بيولوجية موروثة، اإنها عالقة 

أو فنون، اأو عادات وم�ساعر  أو تقنيات ا أنها ظاهرة اجتماعية. وهي لي�ست مجموعة اأفكار ا اأي ا

أ�سكاله في جوانب  واأنماط عي�س فح�س������ب، بل هي كل ما ذكر. فالثقافة توجه ال�س������لوك ب�ستى ا

الحياة المختلفة، من �سيا�س������ة واقت�س������اد واآداب وفنون... وهي اأعظم انبثاق يت�سل بالمجتمع 

أ�سمالين، معرفي وتقني يتمثل بالممار�سات والمعارف  الب�سري، فكل ثقافة تجمع في داخلها را

.
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أ�سمال ميثولوجي طق�سي يتمثل بالمعتقدات والمعايير والممنوعات والقيم والمهارات. ورا

مور.  الثقاف������ة منظار يرى الفرد من خالله ذاته ومجتمعه، ويتخذها معياراً للحكم على االأ

وهي- كما كتب نبيل علي- تعبير عن الهوية والتراث وطابع الحياة اليومية للجماعة، اإ�س������افة 

جيال.  أنها علة توا�سل االأ اإلى ا

يعيدنا ما �س������بق اإل������ى المزيد من مقاربات الثقاف������ة نظراً اإلى اأهميته������ا وديمومة تغيرها 

نها مجموعة من الت�س������ورات والرموز والمعاني والم�س������طلحات اللغوية. ما �سبق  وتطورها الأ

�سخا�س  أ�سياء يُن�ِسئُها المجتمع بمعنى اأن االأ يعني اأن الب�سر ينتجون ثقافتهم واإنها -اأي الثقافة- ا

ي�ساركون في اإنتاجها هذا من جهة، ومن جهة ثانية تغدو الثقافة عن�سَر المعنى لكل الن�ساطات 

ن�سانية ال�ساملة على التعلم  التي رفعت عالياً لتكون مو�سع تاأمل وتفكير. تمثل الثقافة القدرة االإ

ونقل المعارف وا�س������تخدامها في الحياة. واإذا ما دققنا فيها كمفهوم فاإنها ت�س������مل كل ظواهر 

ن�سان خارج نطاق الوراثة البيولوجية. باخت�سار اإن الثقافة –كما لخ�سها �ساحب كتاب  حياة االإ

ن�سان خارج نطاق الوراثة البيولوجية، وهي  تاأويل الثقافات كمفهوم ي�س������مل كل مظاهر حياة االإ

خرى. عندما يُنظر اإلى  �س������يء اإن�س������اني خال�س ينفرد به الجن�س الب�س������ري دون المخلوقات االأ

ن�سان فهي توؤلف ال�سلوك. واإذا نظرنا اإليها  حداث كما هي في �سياق عالقتها باالإ �س������ياء واالأ االأ

ن�سان، بل من حيث عالقتها ببع�سها ت�سبح ثقافة.  لي�س من عالقتها باالإ

الثقافة والظواهر النف�ضبة

تتكون الظواهر النف�سية –بح�سب علم النف�س الثقافي- عند دخول الفرد والجماعات في 

�سا�سي  مجال الن�س������اطات االجتماعية. وي�سكل الن�س������اط العملي االجتماعي الموؤثر الثقافي االأ

أنواعاً بعينها من  في النف�س الب�س������رية. فاأن�س������طة التعلم والعلم والفن والكتابة والق������راءة توّلد ا

ن�سطة التي يمار�سها  ن�سان، بو�ساطة الم�ساركة في �ستى االأ الظواهر النف�س������ية التي يكت�سبها االإ
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خرين. اإال اأن ذل������ك ال يعني اأن هذه الموؤث������رات الثقافية تولد الظواهر  وي�س������ترك فيه������ا مع االآ

فراد، خا�س������ة المبدعون منهم، فكل يتمث������ل الثقافة بمقدار يتعلق  النف�س������ية عينها عند كل االأ

باأهلية ال�سخ�س وم�ستواه المعرفي وقدراته و... ويظهر تاأثر ال�سخ�س والجماعة بالثقافة التي 

فراد والجماعات بما فيها الظواهر النف�سية  نها تتجلى في �سلوك االأ �سل مكت�سبة الأ هي في االأ

التي تتنوع وال تكون ذات ردود متوافقة، بل اأن ردودها تتعلق ب�سكل مختلف بين ثقافة واأخرى، 

وبين �سخ�س واآخر. 

ال تق������ل معرفة دواف������ع الجماعة عن فهم دواف������ع الفرد، اإذ يقوم النج������اح في العالقة مع 

خر على اكت�س������اب المعرفة الالزمة للتعامل الناجع مع مختلف الثقافات على م�ستوى الدول  االآ

تي:  فراد وغيرها. يو�سح )اإيرلي وموزاموكوف�سكي( ما �سبق، في المثال االآ واالأ

ت�سادفنا في المطارات الدولية –كمطار هيثرو- مل�سقات اإعالنية لم�سرف دولي معروف 

هو م�س������رف )HSBC(، ت�سوِّر جرادة مع ر�س������الة تقول: هي اآفة زراعية في الواليات المتحدة 

.
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مريكية، وهي حيوان مدلل في ال�سين. اأما في �سمال تايلند فهي طبق مقبالت االأ

أثر ي�س������يطر على اإدراكاتنا وعواطفنا، فما ي�س������در عن  ه������ذا المث������ال يبين ما للثقافة من ا

أو بيئة ما ت�س������م مجموعة من النا�س من بيئات اجتماعية مختلفة من  �س������خا�س في اجتماع ا االأ

حركات واإيماءات واأنماط من الكالم من لهجات عدة �ستحمل في طياتها مجاالً من التاأويالت 

التي قد تقع في �س������وء الفهم، واأن ح�سن الت�سرف في مثل هكذا مواقف ين�سبه المهتمون بعلم 

النف�س عامة، وعلم النف�س الثقافي خا�س������ة اإلى ما ي�س������مى بالذكاء الثقافي في عالم اأ�س������بح 

 .
)11( ً

االنتقال فيه عبر الحدود اأمراً ماألوفا

كثر نجاحاً من اأقرانهم من الناحية االجتماعية يعانون من م�س������كلة فهم  �س������خا�س االأ اإن االأ

أولئك الذين يعب������رون خير تعبير عن عادات واأنماط  ف������راد القادمين من ثقافات مختلفة وا االأ

ثقافاتهم الخا�س������ة. تعمد بع�س ال�سركات على تاأهيل العاملين لديها عن طريقة تعزيز الذكاء 

 .
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فراد الذين يتحلون بال�سحة النف�سية والكفاءة المهنية الثقافي وتطويره لدى االأ

يتمثل الدور االجتماعي في التطور النف�سي فيما ينتجه المجتمع ويح�سنه ويطوره من اأدوات 

واإ�س������ارات، )اللغة، الكتابة، العد، الح�ساب(، فالثقافة والمجتمع بح�سب ذلك ي�سكالن عاملين 

�سكال العليا من الوعي -بح�سب المنهج التكويني التجريبي الذي  محددين لل�سلوك. فدرا�سة االأ

ن�سان، وي�ساعد في التعرف  اأطلقه فيغوت�سكي- يمكن الباحث من تتبع الوظيفة النف�سية عند االإ

ول منهما مظهر اجتماعي  على المراحل التي تمر بها. فكل وظيفة نف�س������ية تتخذ مظهرين، االأ

. ال يلبث الكائن الب�سري، من خالل 
)13(

خارجي، والثاني يتلوه في �س������يرورته بعد نف�سي داخلي
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�س������كال االجتماعية لل�سلوك  تطور الوظائف العليا النف�س������ية، اأن يتمثل منذ مرحلة الطفولة االأ

ويحملها اإلى ذاته. وهذا ما و�سفه جان بياجيه بطريقته، قائاًل: 

ول فردياً ثم ي�س������بح متمركزاً  خرى يكون في طوره االأ كالم الطفل والوظائف النف�س������ية االأ

خير اإلى كالم اجتماعي.  حول الذات، و�سيئاً ف�سيئاً يتحول في طوره االأ

التغير االجتماعي

فراد كما على الم�س������توى االجتماعي �سريعة الحياة واأحد قوانينها  التغير على م�س������توى االأ

الثابتة، فاأنماط العي�س وفنونه تخ�س������ع لهذه ال�س������ّنة، فكم من عادة تغيرت ومن نمط اندر�س. 

جيال جرداء ال �سجر وال  رت �س������حارى وازدهرت جبال باأ�سجار من كل نوع بعد اأن كانت الأ عمِّ

أُن�ِس������ئَت مدن واندثرت اأخرى. وكم توارت نظريات في مجاالت العلوم  ب�س������ر. وُزرعت �سهول وا

جيال والق������رون ينتقلون من مرحلة اإلى  المختلف������ة وتطور غيرها. ظل الب�س������ر على تعاقب االأ

نثروبيولوجية )مارغريت ميد(، التي اهتمت وكتبت عن ال�س������عوب  اأخرى. ر�س������مت الباحثة االأ

أ�س������كال التغير المده�س والمت�س������ارع غير الم�سبوق في اأزمنة  البدائية، �س������ورة عن �س������كل من ا

جيال(، قالت:  �سابقة، في كتابها )الثقافة وااللتزام/ الهوة بين االأ

أربعين عاماً، فقد قفز �س������عب )مانو�������س( قفزة واحدة من فوق عدة اآالف  »اأما اليوم وبعد ا

مر الذي يبدو كاأنه م�ستحيل، يوم  من ال�سنين، واأظهر قدرته على اأن ياأخذ م�سيره الخا�س، االأ

قل منه وهو �سجين ع�سره الحجري. المانو�س اليوم  اأن كان �سعباً ي�س������طهد وينهب جيرانه االأ

أبناءهم اإلى كليات الحقوق وكليات الطب، وقد قاي�سوا ال�سيطرة التي كانوا يمار�سونها  ير�سلون ا

أو�سع  رخبيل، من حيث كانوا قبيلة ا على جيرانهم فيما م�سى اعتباطاً وبنجاح ذري فوق جزر االأ

.
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مة تتطور« الأ

يفقد التما�سك االجتماعي كثيراً من قوته و�سروطه ب�سبب التغيرات المتالحقة والمت�سارعة 

�سخا�س والجماعات، واإلى فقدان روابط االت�سال  ما اأدى ويوؤدي اإلى �س������عف االرتباط بين االأ

مع نظام اجتماعي ثابت بفعل عوامل متكاثرة من قبيل التغيرات في مدى االرتباط بالموروث 

فراد بفعل ما يطراأ على الثقافة من تغير وتغيير، وبفعل االحتكاك بين الجماعات  من قبل االأ

نجاز  الذي يتزايد يوماً بعد يوم، واإن كان ال يزال االرتباط يحمل هام�س������اً �س������غيراً ن�س������بياً لالإ

أبرز ما في  أو باآخر يتحدى الحدود التقليدية بين المجتمعات. ا ال�سخ�س������ي الذي هو ب�س������كل ا

أنه جزء من جماعة للتغير وقدرته  أو ا خ�سائ�س نمو ونمط حياة الكائن الب�سري قابليته كفرد ا

عل������ى التغيير في �س������لوكه اإزاء ما يتعر�س له من جهة التكيف الذي تتطلبه ال�س������روط البيئية، 

اإ�سافة اإلى ال�سروط االجتماعية والثقافية. 
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�س������هدت المجتمعات الب�سرية مظاهر هائلة من �سدة التمايز بين ما كان يُعد لقرون عديدة 

متعاقبة ثابتاً، من مثل االنتماء اإلى ثقافة ما والثبات على هذا االنتماء، ومثله ما ي�ّسر االنتقال 

مر على �سرعة االنتقال  من طبقة اإلى اأخرى واالنتقال من مجتمع اإلى مجتمع اآخر. وينطبق االأ

أو قريبة. ي�ساف اإلى ما �سبق اأن اإن�سان اليوم ومن مّدة ق�سيرة ن�سبياً  من قارة اإلى قارة بعيدة ا

أنه كيان منف�سل عما حوله من  أ ي�سجل خروجه كفرد من الوحدة بينه والطبيعة اإلى اإدراك ا بدا

.
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الطبيعة والب�سر معاً

دوار التما�ضك االجتماعي وتغير االأ

كان التما�سك االجتماعي ثمرة �سراع الب�سر مع الطبيعة الذي ا�ستدعى التما�سك ك�سرورة 

من �س������رورات دوام الحياة، لكن ذلك التما�س������ك ما فتئ اأن فقد دوامه وقيمته مع ما �س������جلته 

الن�ساطات الب�سرية من تقدم على م�س������تويات �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية ا�ستدعت تفكك 

�سخا�س حيث كان يتجلى في  �سور التما�سك القديمة �سيئاً ف�سيئاً، واأبرزت تغيرات في انتماء االأ

 .
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روح الجماعة كمعبر يمر منه الفرد كي يكمل انفتاحه على نزعة التركيز على الذات

أن�ساأت عالقات  �سار االنتقال من طبقة اإلى اأخرى تعبيراً عن تغير االنتماء فحياة المدينة ا

بعيداً عن االنتماء العائلي والقبلي الذي كان �سائداً، ليحل بدالً منه انتماءات تفر�سها التحوالت 

فراد من االنتماء اإلى جماعة  المت�س������ارعة منها االنتقال من مهنة اإلى اأخ������رى، ومنها انتقال االأ

أو الخروج من دين اإلى دين ثان، اأو من والء اإلى غيره ومثل  �سيا�سية اإلى غيرها من الجماعات ا

فراد والمجتمعات.  دوار التي تحدد ن�ساط االأ أو االأ أي�ساً بالن�س������بة اإلى الدور االجتماعي ا ذلك ا

دوار الجديدة التي اأفرزها التق������دم العلمي والتقني  وظهر التما�س������ك مختلفاً عما �س������يق ف������االأ

حددت عالقات مختلفة، وانتقل انتماء المرء من عالقات �سادت في قرون �سابقة اإلى عالقات 

انتقل فيها االنتماء اإلى �سور مختلفة. 

التغي������ر االجتماع������ي ال يحدث على وتيرة واحدة في المجتمع الواحد كما اأن وتيرته ال تتم 

أ�سباب متعددة اأدت في مجملها اإلى تنوعات في الخ�سائ�س التي  ب�سرعات مت�سابهة، كان لذلك ا

أ�س�سه التغير االجتماعي  أ�سد ما ا خر. ا تمايزت وتتمايز فيها المجتمعات بع�سها عن بع�سها االآ

تمثل بما يت�سمنه الدور االجتماعي من الداللة الوظيفية للفرد في الجماعة بعيداً عن اأنماط 

م������ن العي�س التي �س������ادت في المجتمعات قروناً عدي������دة كان التغير فيها بالن�س������بة اإلى الدور 

دوار االجتماعية وال�سخ�س������ية تنبئ  االجتماع������ي ونمط الحياة يتغير ببطء �س������ديد. اأخذت االأ

عن وظائفها في ال�سخ�س������ية لكل فرد كما تك�س������ف عن نف�سها في نمط �سلوكي معين. فر�ست 

التغيرات االجتماعية خالل تطورها ومجاراتها لما يح�س������ل على م�س������توى العالم ال�سرعة في 
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االنتقال من حالة اجتماعية اإلى اأخرى فاندر�س������ت اأدوار واقت�س������ي التطور ال�س������ريع اأن ينتقل 

آثاراً اجتماعية من تجلياتها  ال�سخ�س على م�ستوى حياته الق�سيرة من دور اإلى اآخر، ما ترك ا

�س������رة اإلى العالق������ات بين الدول والمجتمعات.  التف������كك في العالقات االجتماعية بدءاً من االأ

ومن تلك التطورات �س������ديدة الح�س������ور النزعة الهائلة في اال�ستهالك. والتراجع في تنظيمات 

اجتماعية وتبدل اأهدافها، وت�ستت التنظيمات بين تطرف من جهة وتراجع من جهة اأخرى. اأما 

أداء ال�سخ�س واأدواره ال�سخ�سية  التحوالت على الم�س������توى الفردي فقد اأدت اإلى تغيرات في ا

ونمو الروح الفردية على ح�س������اب روح الجماعة. ويكاد الفرد اأن يكون �سخ�س������اً ا�سمياً من دون 

فردية ولي�س عن�سراً ع�سوياً بج�سم ال خ�سو�سية له.

وبعد

ت�س������تد الحاجة على نطاق المعرفة االجتماعي������ة اإلى اأبحاث معمقة في المنجم االجتماعي، 

فالعنا�س������ر االجتماعبة الحيوية تمثل مقا�س������د وحاجات تتداخل مع ن�س������اطات الفرد التكيفية 

أنه في غ�سون �سنوات قليلة قادمة-  وتتطلب بذل قدرات اإبداعية واإن�سانية. وال يغرب عن بالنا ا

كم������ا يقول جيم�س ثيكي������ت مدير البحوث في الوكالة البريطانية للرقابة على االت�س������االت- قد 

تاأخذنا التقنيات الحديثة اإلى اإحداث تغير جذري في الطريقة التي نتوا�سل بها. لم يعد التحدث 

كثر �س������يوعاً لتفاعلنا بع�س������نا مع بع�س. بدالً من ذلك  وجه������اً لوجه اأو عبر الهواتف الطريقة االأ

أ�سكال اأحدث من االت�ساالت، والتي ال تتطلب منا اأن يتحدث بع�سنا اإلى بع�س، وال�سّيما  �ستظهر ا

�سغر �سناً. ومن المقرر اأن ي�ستمر هذا االتجاه مع تقدم التكنولوجيا ونحن  بين الفئات العمرية االأ

نترنت للتدريب على المهارات  نم�سي قدماً اإلى الع�سر الرقمي.لكن في غياب الفر�سة على االإ

 .
)17(

االجتماعية. قد ينبئ ذلك بحدوث انخفا�س في العالقات العميقة ذات المغزى

الهوام�ش

)1(- ابن خلدون، المقدمة، اإحياء التراث، دون �سنة ن�سر. 

)2(- الثقافة العالمية، ع5، �س24.

أبو ظبي للثقافة والتراث، 2009، �س22. )3(- اإدغار موران، النهج/ اإن�سانية الب�سرية، ترجمة: هناء �سبحي، هيئة ا
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أبو ظبي للثقافة والتراث، �س183. )4(- لوك فري، تعلم الحياة، ترجمة: �سعيد الولي، هيئة ا

�س�س النف�سية للتكامل االجتماعي، دار المعارف، م�سر، 1955، �س6. )5(- م�سطفى �سوبف، االأ

)6(- اإيان كريب، النظرية االجتماعية/ من بار�سونز اإلى هابرما�س، ترجمة: محمد ح�سين غلوم، عالم المعرفة، 

ع244، �س15.

أ.ن. ليونتيف، درا�س������ات مختارة في التطور النوعي والفردي للنف�������س، ترجمة: بدر الدين عامود، الهيئة  )7(- ا

العامة ال�سورية للكتاب، 2018، �س21. 

ن�سانية، مجل�س الن�سر العلمي، 2005، جامعة الكويت، �س48.  )8(- فايز القنطار، اآفاق جديدة للعلوم االإ

)9(- اإدغار موران، مرجع �سابق، �س192. 

)10(- اإيرلي وموزاكوف�س������كي، الذكاء الثقافي، ترجمة: محمد مجد الح�س������ن باكي������ر، الثقافة العالمية، ع137، 

�س6. 

)11(- المرجع ال�سابق، �س7. 

)12(- المرجع ال�سابق، �س8. 

)13(- بدر الدين عامود، علم النف�س في القرن الع�سرين، اتحاد الكتاب العرب، 2002، �س660. 

جيال، وزارة الثقافة، 1976، �س113.  )14(- مارغريت ميد، الثقافة وااللتزام/ الهوة بين االأ

)15(- اإري������ك ف������روم، الهروب م������ن الحرية، ترجمة: محمود منقذ الها�س������مي، الهيئة العامة ال�س������ورية للكتاب، 
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دبيون كيف  يبح���ث كت���اب تيري اإيغلت���ون الجديد في الطرق التي �ساأل فيه���ا المنّظرون الأ

قناع وجل���ب الفائدة.  دب«، ويقّي���م قدرة ه���ذه المحاولت عل���ى الإ يمكنن���ا تعري���ف مفه���وم »الأ

دبية حين ت�سير اإلى فهمنا  ح اإيغلتون باأ�سلوبه الممّيز القيمة التي تمتلكها النظريات الأ ويو�سّ

دب الخيالي.  لبع����ص الن�سو����ص والموؤّلفين، من اأجل الح�سول على ا�ستيعاب اأكبر لمفهوم الأ

ف���ي الوق���ت نف�سه، نج���د في بع�ص اأعمال اإيغلت���ون المبكرة اأنه كان �سريعًا ف���ي مناق�سة ما راأى 

دبية، فهو معجٌب كثي���رًا بذكاء المنّظرين  اأنه���ا القي���ود العالمية المفرو�سة عل���ى النظرية الأ

دبيي���ن و�سرامته���م، لكن���ه ل ي�ستطي���ع اأن ُيل���زم نف�سه باأف���كار اأّي واحد منه���م. يقودنا نهج  الأ

دبية متيقظة  دب اإلى ا�ستنتاج اأنه ل توجد �سيغة للنظرية الأ اإيغلت���ون المارك�سي في تاأويل الأ

بالدرج���ة الكافي���ة للخ�سو�سية التاريخي���ة الموجودة في اأ�سولها. وهك���ذا، ل يمكننا اأن نجد 

دب. وفي هذا الخ�سو�ص، يقترب  نظري���ة يمكن اأن تقّدم لنا اإطارًا مفاهيميًا كاماًل لتحليل الأ

دبية، وهو  حك���م اإيغلت���ون من انتقادات كري�ستوف���ر ريك����ص )Christopher Ricks( للنظرية الأ

اأم���ر يثير الف�س���ول، على الرغم من اأّن اإيغلتون يجد هذه النتق���ادات مثيرة ومحّفزة ومثمرة 

حيان ب�سيء من  دبي »التقديري« اأو الممتن، الذي ينظر اإليه في كثير من الأ اأكثر من النقد الأ

دبي غي���ر النظري تاأخذ في  الحتق���ار والدوني���ة. )وقد اعت���رف اإيغلتون اأّن تمثيالته للنقد الأ

حيان �سكاًل من اأ�سكال المحاكاة ال�ساخرة(.  بع�ص الأ

تــاأليـــف: مـاثيـــو بـيتــرز 

ترجمة: د. با�سل الم�سالمة

والبحوث الدرا�سات 
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أوه������ام ما بعد الحداثة« )1996( و»ما بعد النظرية« )2003(،  ولى مثل »ا أم������ا في اأعماله االأ ا

. وبراأي 
)1(

فقد هاجم اإيغلتون الفكر ما بعد الحداثي ب�س������بب رف�س هذا الفكر للفئات العالمية

ل �سيا�سة الهوية  اإيغلتون، تكافح نظرية ما بعد الحداثة �سد العمل الجماعي اال�ستراكي، وتف�سّ

عجاب من حيث اإنه  أّن هذا النهج يثير االإ التي تمنح امتيازاً لالختالف على اال�ستمرار. ويوؤكد ا

يمّكننا من اإدراك ما هو هام�سي وم�ستثنى، لكنه محدود من حيث قدرته على تغيير العال�م. )في 

دب« يتفق اإيغلتون مع نقد مارك�س الم�س������هور للفل�س������فة ويتبناه في اإدانة نظرية  كتاب »ظاهرة االأ

ما بعد الحداثة على جهودها في تاأويل العال�م بدالً من تغييره(. بمعنى اآخر؛ يَُعدُّ الفكر ما بعد 

الحداثي هادئاً من الناحية ال�سيا�س������ية في رف�سه لمواجهة احتمال وجود مجموعات اجتماعية 

ثابتة. وفي هذا الخ�سو�س، تَُعدُّ حركة ما بعد الحداثة عدائية بقدر ما يكون مذهب الفردانية 

أّن  الليبرالي عدائياً نحو العمل الجماعي الذي يهدف اإلى التغيير االجتماعي. يناق�س اإيغلتون ا

مر،  دراك ي�سّكل، في واقع االأ �سا�سية قد يكون راديكالياً، وهذا االإ اإدراك اال�س������تمرار والفئات االأ

أقرَّ بوجود  أّن مارك�س ا جوهر الفكر المارك�س������ي. كما ي�سير اإيغلتون في هذا الكتاب الجديد اإلى ا

أر�س������طو من قبله(. وفي كتاب »اأوهام ما بعد الحداثة«،  الفئات العالمية، مثلما فعل اأفالطون وا

أقرَّ  يدافع اإيغلتون عّما ي�س������ّميه ال�س������يغة »اللطيفة« للنزعة الجوهري������ة )essentialism(، وقد ا

الكتاب بالفئات واال�س������تمراريات عب������ر الزمن )مثل الطبقة وال�س������راع الطبقي(، لكنه اعترف 

أي�س������اً بدينامّية التغيير التاريخي واحتمالية حدوثه. ثمة نهج مماثل يتخذه اإيغلتون نحو مفهوم  ا

أنه على الرغم من عدم قدرة المرء على تقديم  دب«، اإذ يناق�س ا دب« ف������ي كت������اب »ظاهرة االأ »االأ

أدباً«.  دب، من المنطقي اأن نوؤكد وجود خ�سائ�س م�ستركة فيما نطلق عليه »ا تعريف �س������امل لالأ

�سرية« من اأجل �سياغة اأفكاره(. )يقرُّ اإيغلتون بف�سل مفهوم فيتغن�ستاين »للت�سابهات االأ

أ اإيغلتون بطرح �سل�س������لة من المقارنات المفيدة بين النزاعات القرو�سطية ال�سكوال�ستية  يبدا

 ومناق�سات الع�سر الحالي المهلكة حول الطريقة التي يجب فيها تاأويل 
)2(

للواقعيين واال�سميين

أّن  دب. اآمن الواقعيون باأّن الفئات العالمية حقيقية بطريقة ما، في حين اعتقد اال�س������ميون ا االأ

�س������ياء، فل�م تقّدم لنا  الفئات المجّردة جاءت فيما بعد اأو الحقاً بالن�س������بة اإلى كينونة بع�س االأ

أّن التحرُّك نحو الطرق اال�سمية التجريبية من اأجل فهم  �سوى طريقة لت�سّورها. يوؤكد اإيغلتون ا

�سياء الفردية،  العال�م، في الوقت الذي نحّرر فيه الفكر الب�س������ري للتحقيق في خ�سو�س������ية االأ

مد: »فاهلل المطلق على نحو اعتباطي في اأواخر الفكر القرو�س������طي  َل كارثة طويلة االأ قد �َس������كَّ

رادة الحديثة  رادة الع�سر الحديث الحا�س������مة والنهائية« )�س12(. وهذه االإ ي�س������بح اأنموذجاً الإ

أثناء فر�س هيمنتها عليها، وتخ�سع للرغبة بدالً من العقل«،  �س������ياء في ا »تهدد ب�س������حق حياة االأ
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)will to power( )3(، اإذ بعد ذلك، 
خيرة في مفهوم نيت�سه »اإرادة القوة« وت�سل اإلى محطتها االأ

أّي �س������يء على  في ع�س������ر ثقافة ما بعد الحداثة، يغدو التابع اأكثر خ�س������وعاً ومهّم�س������اً ليريد ا

ط������الق، )�س12(. وهكذا، تُعطى اعترا�س������ات اإيغلتون على نظرية ما بعد الحداثة �س������ياقاً  االإ

تاريخياً. ورثت حركة ما بعد الحداثة، من وجهة نظر اإيغلتون، كيف اأخ�س������عت اال�سمية العقل 

رادة: »بالن�س������بة اإلى المنّظرين ما بعد الحداثيين كما هي الحال بالن�سبة اإلى بع�س  للرغبة واالإ

الدار�س������ين )القرو�سطيين(، يحدث التفكير المنطقي �س������من اإطار... االهتمامات والرغبات، 

أ�سا�س������ية عليها، )�س 12-13(. وعالوًة على ذلك، فاإّن التحرير  لذا ال يمكنه اأن يُطلق اأحكاماً ا

�سياء من جوهرها الميتافيزيقي واهتمامها بالفرد كان »مدّمراً، باعتقاد اإيغلتون،  اال�س������مي لالأ

�سياء  ّن العالقات بين االأ من حيث اإ�سدارها فل�سفة تُعنى بمذهب الفردانية التملّكي. ونظراً الأ

�س������لوب الفردي م������ن التفكير، »ال يمكن القول  »خارجية وتعاقدية وغير تاأ�سي�س������ية في هذا االأ

اإّن العالق������ات... موجودة بمعنى الكلم������ة، )�س13(. ول�ّما كانت اال�س������مية تبتعد عن التجريد 

�س������ياء الفردية مع بع�س في كيان اجتماعي واحد.  والم�س������لّمات، ال يمكن اأن تُو�س������ع بع�س االأ

دبيين غير النظريين والمنّظرين ما بعد  يُ�س������نِّف اإيغلتون على نحو ا�ستفزازي كل من النقاد االأ

أنهم ا�س������ميو الع�س������ر الحالي من حيث عدم ثقتهم الم�س������تركة فيما بينهم في  الحداثيين على ا

مثل، الذي نادى باإق�س������اء ال�سعراء عن  الفئات العالمية. )يذكر اإيغلتون اأفالطون(، الواقعي االأ

ّن والءهم لما هو خا�س وح�س������ي يحرمهم القدرة على تمثي������ل الفئات العالمية  جمهوريت������ه، الأ

أّن مهنة اإيغلتون قد تمّيزت بالجهد الذي بذله في  وفهمه������ا. )وهذا ما يجعل المرء يفكر ف������ي ا

أّن  داب(. وعلى الرغم من ا دبي »االنطباعي« وغير النظ������ري عن جمهورية االآ اإق�س������اء النقد االأ

أّن النزعة الجوهرية يمكن  اإيغلتون بطبيعة الحال ال يوؤيد العودة اإلى واقعية �سكوال�ستية، يقترُح ا

اأن يُنَظر اإليها على نحو مفيد من حيث علم االأخالق بدالً من علم الوجود، لنتمّكن من القول 

أّي �س������يء يحّبه المرء عنهما« )�س 18(. ال يتعقب اإيغلتون هذا  اإّن جوهر الكائن الب�س������ري هو »ا

أّن الفكرة �س������توؤخذ بجدية تامة، ومع ذلك فاإنها  أنه ال يتوقع ا الخط من اال�ستف�س������ار، ويعترف ا

دب ومهمتها في  توّف������ر نقطة دخ������ول اإلى كتاباته الالحقة في الكتاب حول دور االأخالق في االأ

دب، وهذا ما �سنبحث فيه بعد قليل. م�ساعدتنا على تعريف مفهوم االأ

ينتقل اإيغلتون اإلى التفكير في الطرق المختلفة التي حاول فيها فال�سفة اللغة تو�سيح ال�سبب 

أّن الن�س������و�س غير المت�س������ابهة  أ باقتراح ا أدباً«. ويبدا الذي يجعلنا نطلق على ن�س������و�س معّينة »ا

أدباً« ت�سترك  ودي�سة«، و»مغامرات اأوغي مار�س« و»التغيير«( التي نطلق عليها »ا ظاهرياً )مثل »االأ

عموماً بخم�س خ�س������ائ�س تخ�س������ع للتغيير الثقافي والتاريخي. تَُعدُّ هذه الن�س������و�س »خيالية، 
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أنه  وقّيمة، ومجازي������ة غنّية، وغير براغماتية، وذات مغزى اأخالقي« )�������س28(. ويوؤكد اإيغلتون ا

أّن هذه التعريفات الموؤقتة »تميل اإلى اأن تُدَمج في اأ�س������دادها اأو في بع�س������ها  على الرغم من ا

دب، اإال  أنها اأخفقت في منحن������ا تعريفاً لالأ أنها ال تزال مفي������دة، وعلى الرغم من ا بع�س������اً«، اإال ا

دبية )�س 29(. اإّن فكرة  أنها �س������لّطت ال�سوء على طريقة عمل ما ي�س������ميه النا�س بالن�سو�س االأ ا

نه وجد خطاأً في  يغلتون، الأ اأن هذه الت�س������ابهات غير حا�سمة وغير وا�س������حة لهي فكرة مهمة الإ

دب، و»اإ�ستراتيجيات القراءة المعيارية  فل�سفة اللغة ونظرية ا�ستجابة القارئ لفر�س������ها على االأ

التي تتجاهل تنّوع المجتمع التاأويلي للقّراء. ومن وجهة نظره يرى المنّظرون اللغة باأنها مجّرد 

أداة لم�س������مون اأي عمل اأدبي، ويتجاهلون الطرق التي يمكن لل�س������كل من خاللها اأن »يُن�ِس������ئ«  ا

دبية »المكتوبة  عمال االأ لون التاأكيدات الواهية حول كيف تكون االأ الم�س������مون االأخالقي، ويف�سّ

ببراعة« مفيدة في التعبير عن م�سمون اأخالقي منف�سل. وبفعل ذلك، فاإنهم قادرون على اإنتاج 

أنها »اأدب« ب�سبب عر�سها ل�سمات  دب تمّيز ن�سو�ساً معّينة على ا تعريفات متكررة ومت�سابهة لالأ

أّي اقتراح«  دب الثابتة والموؤكدة »ال تقّدم ا أّن روؤية االأ أدبية«. يوؤكد اإيغلتون ا أنها »ا أّكد النقاد عليها ا ا

مور، )�س 56(.  أينا حول مثل هذه االأ باأّن الن�سو�س قد تك�سف �سيئاً من �ساأنه اأن يغّير را

خطاء التي يراها باأنها �سمات محافظة لفال�سفة اللغة،  كان اإيغلتون م�س������تعداً الكت�ساف االأ

دبيين الذين ي�سككون في ال�سمات  لكنه ماهٌر بالقدر نف�س������ه في تقييماته ال�سلبية للمنّظرين االأ

أّن منّظري التاأويل والتلقي -الذين تاأثروا بالمنّظرين ال�س������كالنيين  دب. ويو�ّس������ح ا المعيارية لالأ

دب ذا قيمة ب�س������بب تغريبه ال�س������كلي للمعايي������ر اليومية. كما يطرح  الرو�س قبلهم- يجدون االأ

أّن  ن غير مقنعة( مفادها ا مقارنة مع حجة مارك�سية )كان قد اآمن بها ذات مرة، لكنه يجدها االآ

يديولوجي، وهي م�سافة ت�سمح لنا  دب يمكن اأن يخلق »م�س������افة داخلية« بينه وبين �سياقه االأ االأ

. يرى اإيغلتون 
)4(

باإدراك هذا ال�سياق بطريقة غريبة ومن المحتمل اأن تكون تحررية، )�س 96(

نها تتجاهل الطرق التي تكون  أ�سكال النزعة الراديكالية، الأ أّن هذه ال�سياغة �سكٌل م�سلّل من ا ا

فكار والممار�س������ات االجتماعية راديكالي������ًة في حدِّ ذاتها.  فيها بع�ُس المعايير وا�س������تمرار االأ

أّن »العمليات التفكيكية للو�س������يلة اللغوية« تحبط مزاعم الحقيقة  وبالمث������ل، يوؤكد التفكيكيون ا

فه اإيغلتون باأنه »ا�س������تخدام اللغة من  المعيارية، وتُقوِّ�س اإمكانية الح�س������ول على »خطاب يُعرِّ

اأجل غايات اإ�س������تراتيجية في مواقف عملية«، )�س 105(. يَُع������دُّ هذا التعريف للخطاب مهماً 

دبية« لديه،  �ستراتيجية االأ دب، وهو تعريف ي�س������لّط ال�سوء على مفهوم »االإ في روؤية اإيغلتون لالأ

دب المتجّذر في الحياة االجتماعية. وكما اآمن  التي �سننظر فيها بعد قليل، اإلى جانب فهم االأ

أدبية« ال تحمل في الوقت نف�س������ه قيماً ع������ن »الحياة«، يرى اإيغلتون  أنه ال توجد قيم »ا ليفي�������س ا
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دب تفاعٌل  أّن االأ يديولوجية عليه( ا )ال������ذي كان معجباً بليفي�س على الرغم من اعترا�س������اته االأ

أكثر  معقد من ال�س������كل واالأخالق، الذي يتجاوز مجّرد التعبير ع������ن خيال كاتب واحد، ويقّدم ا

دبية بالن�سبة اإلى اإيغلتون« 
أ�سكال الخبرة غير المبا�س������رة. اإّن »المعاني االأ من مجّرد �س������كل من ا

أثاث العال�م الحقيقي، ويمكن مناق�س������تها والجدل فيها دون اإحالتها اإلى مو�سوع  هي جزء من ا

دَب ال يقّدم فهماً لكاتٍب ما نََقَل اإلينا تجربته الحّية  أّن االأ ُمفتَر�������س، )�س  63(. يعتقد اإيغلتون ا

أ�سكال البحث واال�ستف�سار االأخالقي،  التي عا�س������ها من خالل اللغة فح�سب، بل اإنه �س������كٌل من ا

الذي »ي�س������األ كيف يمكن للب�س������ر اأن يزدهروا ويجدوا الر�س������ا، وتحت اأّي ظروف عملية يمكن 

دبية نوعاً من التطبيق العملي  عمال االأ مر اأن يتحقق«، )�������س 64(. ثم يتابع: »تمّثل االأ له������ذا االأ

دبية  عمال االأ أو المعرفة العملية، وهي ت�سبه بهذه الطريقة المفهوم القديم للف�سيلة. وهذه االأ ا

خالقية، ولكن بالمعنى العملي اأكثر من المعنى النظري«، )�س64(.  أ�سكال من المعرفة االأ هي ا

دبية، يتحّدث اإيغلتون بحرارة عن كتابات  وعل������ى الرغم من تحّفظاته فيما يخ�ّس النظري������ة االأ

������ل بوجه خا�س يوحي باحتماالت  أّن ما يُمثَّ دبية«، ذلك ا دري������دا ح������ول »النق�س المزدوج للغة االأ

�س������منية اأعظم، وقد ي�س������بح، كما يقول دريدا، »مثالياً«. وبه������ذه الطريقة، توجد االأخالق في 

دبية النموذجية ال�سمنية وغير المحددة.  دب، من وجهة نظر اإيغلتون، في هذه التاأثيرات االأ االأ

دبي تجذبنا اإلى اأعماق الن�س. ومع ذلك، فاإّن االحتماالت  اإّن خ�سو�سية ما يُمثَّل في العمل االأ

النموذجية الموحية، التي تخلقها الخ�سائ�ُس المختلفة للن�س، تُبعدنا عنه. اإّن ما هو »مثالي« 

أّي عمل اأدبي هو لي�س مجموعة من المعايير القابلة لال�س������تنتاج، بل يوجد هذا »المثالي«  في ا

في الفعل ال�س������عب المتمثل في ف�س������ل الخا�س عن العام. هذه المعاني العامة جداً لي�س������ت 

مة لنا،  مجموع������ة اأخرى م������ن الدالالت مجتمعًة، بل طريقة مميزة للتعامل م������ع المعاني المُقدَّ

وهي م�ساألة يُطلق عليها اللغويون »ا�ستيعاباً«، )�س 82(. اإّن تعليقات اإيغلتون هنا هي جزء من 

دب ال لنتعاطف مع الموؤلِّف، بل »لنعرف �س������يئاً جديداً عن العال�م  أ االأ و�س������ع باأننا نقرا حجته االأ

من خالل النظر اإليه في �س������وء م�س������اعر الن�س المتخيَّلة«، )�س62(. تبدو هذه طريقة مقنعة 

دب، التي لطالما راآها اإيغلتون باأنها م�س������األة »معاني  ومفيدة للتفكير فيما يتعلّق باالأخالق واالأ

أنها م�س������األة قواعد ومعايير )كما هي الحال، في  اإن�س������انية وقيم و�سفات«، )�س59(، بدالً من ا

دبيين غير المارك�س������يين في القرن الع�سرين، كما  الواقع، لدى عدد كبير من اأف�س������ل النقاد االأ

يعترف اإيغلتون(. 

دب والعال�م في الف�سل التالي من الكتاب  يتابع اإيغلتون هذه التاأّمالت حول العالقة بين االأ

من خالل النظر في طبيعة الرواية. وي�سير اإلى المفارقة القائلة اإّن الرواية »ت�سير اإلى الواقع 



�إ�ستر�تيجيات �أدبية لدى تيري �إيغلتون

ول 2021 64 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

�سارة اإلى نف�سها«، )�س138( من اأجل ت�سليط ال�سوء على الفكرة المعقدة والغام�سة،  في فعل االإ

أّن الرواية ت�س������ير اإلى العال�م من خالل الحفاظ على مجموعة من الخ�س������ائ�س  التي مفادها ا

دب »ال يعك�س بب�س������اطة المواد التي تدخل في ت�سنيعه  أّن االأ ال�س������كلية الداخلية. يرى اإيغلتون ا

أو يُعيد اإنتاجها، بل يُعيد �س������ياغتها بن�س������اط، وفي هذه عملية يُنِتُج نف�سه«، )�س139- 140(.  ا

أّن الرواية مقّيدة بطبيعة المواد التي قد ت�س������ير اإليه������ا )مثلما هي مقّيدة  وعل������ى الرغم م������ن ا

أي�ساً نف�سها بنف�سها من خالل »اإ�سفاء �سفة ذاتية على  أنها تُ�سنِّع ا بخ�سائ�س������ها ال�سكلية(، اإال ا

لها اإلى مادة اإنتاجها الذاتي«، )�س142(.  مثل هذه القيود، ومن خالل دمجها في نف�سها، فتحوِّ

أ�سكال التاأكيد التقريبي،  يهاجم اإيغلتون حجة منّظري فعل الكالم القائلة اإّن الرواية �سكٌل من ا

أنواع اأخرى من الوظائ������ف، كاأفعال التحقيق  دون وظيف������ة اجتماعية، وال يق������وم اإال »بمحاكاة ا

أّن من المجدي النظر في الرواية في �س������وء  ال�س������حفي الحقيقية«، )�س154(. يجد اإيغلتون ا

م عال�ماً  أنها »مجموعة من القواعد التي تُنظِّ أّي على ا فكرة فيتغن�ستاين عن القواعد النحوية: ا

من المعنى«، )�س161-160(. اإّن التفاعل المعقد بين القواعد ال�س������كلية الداخلية والمرجعية 

ها »اأنموذجاً عملياً للقواعد النحوية  الخارجية، التي يراها اإيغلتون في الرواية، يقوده اإلى عدِّ

بوجه عام، ومكاناً يمكننا فيه مراقبة عملياتها في �س������كل كتابي مكّثف على نحٍو ا�س������تثنائي«، 

أّن »حقيقة الرواية من حيث افتقارها اإلى مرجع فردي مبا�س������ر تعني  )�������س161(. كما يناق�س ا

أنه  أّن باإمكانها اإلقاء ال�س������وء على طبيعة المرجع بطريقة تعليمي������ة«، )�س162(. وهذا يعني ا ا

�سارة  حداث الخيالية، فاإّن الخيال قادر على »اإظهار فعل االإ نظراً لعدم وجود ال�سخ�سيات واالأ

�س������ارات، بدالً من  بو�س������فه فعاًل يعتمد على ال�س������ياقات والمعايير والعالقات المتبادلة بين االإ

نها  حالة للرواية عميقة وموحية بدقة، الأ كونه ات�ساالً مبا�سراً«، )�س162(. اإذن، تَُعدُّ اأفعال االإ

أّن اأهمية فكر فيتغن�ستاين لهذا المفهوم من الرواية  ال ت�س������ير اإلى العال�م مبا�سرة. من الوا�سح ا

أّن الرواية الواقعية »تعطينا �س������وراً للنقاط الم�س������تركة التقريبية  عظيم������ة جداً. يرى اإيغلتون ا

للوجود اليومي، وفو�س������اه وع������دم تحديده وتزيل االحتكاك بين الكلم������ة والعال�م«، )�س161(، 

وهكذا، فاإنه يجمع بين »عقيدة فيتغن�س������تاين المبكرة عن التوافق الوثيق بين اللغة والعال�م مع 

�سياء الغام�سة الموؤقتة«، )�س161(.  اإح�سا�س الفيل�سوف المتاأّخر بجودة االأ

�ستراتيجية«، بو�سفه طريقة لتجميع اأفكاره  يقّدم اإيغلتون، في الف�سل الختامي، مفهوم »االإ

أيديولوجيات القراءة، وي�ستخدم كتابات كينيث بيرك  حول العالقات بين الن�س������و�س والتاريخ وا

أنها نقطة انطالق يمكن  )Kenneth Burke( وفريدريك جيم�سون )Fredric Jameson( على ا

أنها »ا�س������تجابات اإ�ستراتيجية  دبية على ا عمال االأ من خاللها تطوير هذه الفكرة. َفِهَم بيرك االأ



�إ�ستر�تيجيات �أدبية لدى تيري �إيغلتون

6� ول 2021  الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

داء والعمل الرمزي«،  أ�سكال من الطقو�س والدراما والخطابة واالأ أنها ا لمواقف حا�سمة، وعلى ا

أداًء اإ�ستراتيجياً في كتابه »الالوعي  دب هذا بو�سفه ا )�س169(، اأما جيم�سون ف�َسَقَل مفهوم االأ

دبي من خالل الك�سف عنه باأنه »اإعادة  أّن القّراء يف�ّسرون الن�س االأ ال�سيا�س������ي«، اإذ ناق�س فيه ا

أّن هذا الن�س  هم من ذلك هو ا أيديولوجي �سابق«، )�س169(. واالأ أو ا كتابة ن�س فرعي تاريخي ا

أ�سكال الواقع،  الفرعي ال�س������ابق ال يوجد ب�سورة م�ستقلة عن الن�س بو�سفه �سكاًل خارجياً من ا

أ  تي: »يجب اأن تُقرا أُن�ِس������ئ بو�ساطة الن�س في فعل اال�ستجابة له نف�سه، فيلّخ�س اإيغلتون االآ بل ا

جاب������ات التي يقّدمها«، )�س170(. وهكذا، فاإّن  الم�س������األة التاريخية التي يتناولها العمل من االإ

يديولوجي، الذي يمّثل رداً اإ�ستراتيجياً  دبي يُ�سِقُط من داخله الم�سمون التاريخي واالأ »العمل االأ

أنه  �سباب منها ا دب من وجهة نظر اإيغلتون، الأ عليه«، )�س170(. وهذا مفهوم جّذاب ومقنع لالأ

أ�سكاالً من الواقع دون اأن  دب »ذاتية الت�سكيل«، التي يعر�سون فيها ا ي�ساعد في تف�سير جودة االأ

أو دون اأن يكونوا في عزلة م�ستقلة عنه. يقول اإيغلتون: يعك�سوا الواقع الخارجي فح�سب، ا

أنه عمل  أن������ه انعكا�ٌس لتاريخ خارجي عنه، بل على ا »يجب اأال يُنَظر اإلى العمل نف�س������ه على ا

اإ�س������تراتيجي بو�س������فه طريقًة لو�س������ع العمل اأمام واقع يجب ت�س������مينه، من اأجل الو�سول اإليه 

أّي ثنائية �ساذجة في الداخل والخارج«، )�س170( بطريقة ما. وهو ما يحّير من ثَمَّ ا

أداًء اإ�س������تراتيجياً واإن�ساًء ر�سمياً لن�س فرعي تاريخي يقّدم ا�ستجابة له.  دبي ا يَُعدُّ العمل االأ

ويج������ب النظر اإلى هذه اال�س������تجابة باأنها طريقة للتعامل مع الن�������س التاريخي بدالً من تقديم 

دب، مفهوماً يراعي  مر يقّدم مفهوماً دينامّياً مفيداً لالأ أّن هذا االأ حل نهائي له. ويرى اإيغلتون ا

يديولوجي، ومفهوماً يقّدم لنا  دبي و�س������ياقه االأ التداخل بين الخ�س������ائ�س الر�س������مية للعمل االأ

أيديولوجي  أّي تناق�س ا تي: »اإّن ا طريق������ة جديدة ومفيدة للتفكير في تفاعلهما. كتب اإيغلتون االآ

يمكن حلّه موؤقتاً بحركة ر�سمية، لكن هذه الحركة قد تُولِّد من ثَمَّ م�سكلًة اأخرى على الم�ستوى 

ا«، )�س181(. وفي مثال »جين  يديولوجي، وبدورها تثير مع�س������لًة ر�س������مية جديدة وهلم جرَّ االأ

�س������ئلة الملّحة )مثل كيف  آي������ر«، كم������ا يناق�س، ي�س������عى الن�س اإلى توفير حل وهم������ي لبع�س االأ ا

ذعان  »نوّفق بين تحقيق الذات واال�ست�س������الم، وبين الواجب والرغبة، وبين القوة الذكورية واالإ

�س������تراتيجيات الن�س������ية التي تحاول فعل ذلك على حركة م�س������تمرة عبر  نثوي(. »تنطوي االإ االأ

ّي تق�س������يم من هذا  الحدود بين »ال�س������كل« و»الم�س������مون«، وهي حركة تُظِهُر الحيلة النهائية الأ

أب�س������ط �س������ورها حلوالً في �س������كل و�سائل �سرد  القبيل«، )�س184(. تقّدم الرواية الواقعية في ا

لية ال�س������ردية  جزاء المتثاقلة من االآ متناف������رة. وم������ع ذلك، كما ي�س������ير اإيغلتون، حتى »ه������ذه االأ

قد تثير م�س������كالت جديدة في ح������دِّ ذاتها، ويجب بعد ذلك معالجته������ا«، )�س184(. وقد اأكد 
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دبية ال »تعك�س« العال�م بب�ساطة، وبناًء عليه، فاإّن  أّن الن�س������و�س االأ اإيغلتون في كتاباته المبكرة ا

نها  أو »تتوافق« معه، بل الأ نها »تعك�س« الواقع ا �س������تراتيجيات هنا هي »�س������وؤون دنيوية... ال الأ االإ

تنّظمه، على طريقة قواعد فيتغن�س������تاين، في �سكل مهم من خالل ن�سر تقنيات معّينة تحكمها 

القواعد«، )�س225(. 

�س������تراتيجية موجود  أّن مفهوم االإ وف������ي خاتمة الكتاب المفيدة والمحّفزة، يو�ّس������ح اإيغلتون ا

أّن طريقة عملها تقّدم الفائدة لنا من  دبية المتع������ددة، وا أ�س������كال النظرية االأ بطرق مختلفة في ا

أنه لم يجد نظرية واحدة كافية كما هي الحال في  �سري. غير ا خالل اإدراكنا لهذا الت�س������ابه االأُ

دبية، من وجهة نظره، هي »�س������وؤون  �س������تراتيجيات االأ أّن االإ كتاباته ال�س������ابقة. ويرجع ذلك اإلى ا

غرا�س العامة، ولكن باأجزاء �س������به  مفكك������ة ومختلفة في داخله������ا، تدعمها مجموعة م������ن االأ

م�ستقلة«، )�س224(. يمكن اختزال منطقها »لي�س اإلى نية اإبالغ واحدة وال اإلى وظيفة مجهولة 

توؤديها البنية«، )�س225(. لهذا ال�س������بب »ال يكف������ي علم الظواهر، الذي يرّكز على الوعي، وال 

�ستراتيجيات«، )�س225(. النزعة المو�سوعية البنيوية لتف�سير هذه االإ

مر على  تطرح خاتمة الكتاب �س������وؤاالً ال يتعامل معه اإيغلتون ب�س������راحة وو�سوح. اإذا كان االأ

أنه ال توجد نظرية  دبية هي ا �ستراتيجية االأ هذا النحو، كما يناق�س، فاإّن اإحدى مزايا مفهوم االإ

أنه »يتجّنب وجهة نظر موّحدة للغاية للعمل الفني من  واحدة يمكن اأن تحتوي هذا المفهوم، وا

ناحية، في حين يمنحه، من ناحية اأخرى، هويًة كافية ليكون من المنطقي القول اإّن �سمًة معّينة 

�ستراتيجية  أّن مفهوم االإ أي�ساً ا مر ا ألي�س االأ فيه هي من �سمات »هذا »الن�س«، )�س224(. اإذن، ا

دبي، التي �سعى اإيغلتون دائماً اإلى التقليل من �ساأنها،  دبية يكمن في القوة البديهية للناقد االأ االأ

أين تكون هذه المزايا فّعالة ون�س������طة في الن�������س؟ ياأمل المرء اأن يتطّرق  أو الحكم ا و»للق������ول« ا

اإيغلتون اإلى هذه الم�ساألة في اأعماله القادمة.

الهوام�ش

أّن العال�م المادي لي�س حقيقياً  �سكال المن�سوبة اإلى اأفالطون، التي تزعم ا )1(- تذّكرنا »الفئات العالمية هنا بنظرية االأ

فكار بهذا المعنى هي الجواهر  فكار الخالدة والمطلقة وغير القابلة للتغيير. ووفقاً لهذه النظرية، فاإّن االأ مثل االأ
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�سياء والمادة في العال�م المادي مجّرد تقليد لها. )المترجم(.  أّن االأ �سياء، التي ترى ا غير المادية لكل االأ

أّن الم�س������لّمات حقيقي������ة تماماً مثل المواد  )2(- الواقعي������ة )realism( هي الموقف الفل�س������في الذي يفتر�س ا

أّن  المحيط������ة بنا القابل������ة للقيا�س. اأما اال�س������مية )nominalism( فهي الموقف الفل�س������في الذي يّدعي ا

أو المجّردة ال توجد بالطريقة التي توجد فيها المواد الملمو�سة. )المترجم(. المفاهيم العالمية ا

)3(- اإرادة القوة هو مفهوم مهم وبارز في فل�سفة فريدريك نيت�سه، ي�سف ما اآمن به نيت�سه باأنه القوة المحركة 

�سا�سية التي تدفع الب�سر. )المترجم(.  االأ

 )1976 ،NLB( »دبية المارك�سية يديولوجيا: درا�سة في النظرية االأ )4(- انظر كتاب تيري اإيغلتون، »النقد واالأ

ألتو�سير هذه.  �س 185، للح�سول على معلومات حول تاأييد اإيغلتون المبكر لروؤية ا

¥µ



طفال ال�صغار؟ كيف يفكر الأ

ول 2021 68 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

خيرة على �صعيد نمو  بحاث الثالثين الأ اإن اأكث���ر ما اأثار ده�صة الباحثين خ���الل �صنوات الأ

�صي���اء التي يعرفها. واإن كانوا قد قارن���وا دماغه بالحا�صوب، فاإنه  الطف���ل ال�صغي���ر هو حجم الأ

طفال  ف���ي الواق���ع اأبلغ قدرة منه بما ل يقا����س، وتطوري الطبيعة انفعالي الحواف���ز. يولد الأ

مزودي���ن ببرام���ج قدي���رة مهي���اأة منذ الولدة، وه���ذه البرام���ج موؤهلة للتبرمج م���ن جديد عبر 

خرين.  �صخا�س الآ عمليات التعلم، ويلقون العون في ذلك عبر التفاعل مع الأ

�صا�صية   عن���د ولدتهم م���زودون باأ�صياء اأكثر بكثي���ر من ال�ُمْنَعَك�ص���ات الأ
)1(

طف���ال ال�صغ���ار الأ

الب�صيطة. وبات باحثو علم نف�س النمو يعرفون اأنهم مجهزون بت�صورات حول العالم على �صكل 

رم���وز تذكرنا برموز البرامج المعلوماتية، فنجده���م يتلقون »مدَخالت« اأو منبهات من العالم 

 )2(
الخارج���ي )الموج���ات ال�صوتية وال�صوئية...( ويحولونها وفق بع����س القواعد اإلى تمثيالت

متنوعة تف�صي اإلى »مخَرجات«: تعابير وجه الطفل، وحركاته واإ�صاراته واأفعاله. 

آذانه���م اإلى عالم  طفال ال�صغ���ار المعلومات الت���ي يتلقونها باأعينهم وا وهك���ذا، يترج���م الأ

�صرة.  زاخر بالنا�س ذوي المالمح المعبرة والوجوه الآ

طفال ال�صغار: ثرية، ومعقدة، وتجريدية تمثيالت الأ

ي�ش������تخدمون هذه �لتمثيالت وفق بع�ض �لقو�عد: يفهمون من خاللها �أن وجوههم �ش������بيهة 

�شياء، ويعرفون بعْوِنها كيف  خرين، ويدركون عبرها �لطرَق �لتي تتحرك بها �لأ بوجوه �لب�شر �لآ

يميزون مختلف �أ�شو�ت لغة ما. 

ترجمة: محمد الدنيا

والبحوث الدرا�سات 

طفال ال�صغار؟ كيف يفكر الأ
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طفال ال�سغار ما ي�ستتر خلف التعابير ويقروؤون الم�ساعر ما وراء الكلمات. وتدفع  يفهم االأ

طفال ال�سغار اإلى تاأويل ما يحدث لهم بطريقة ما )بتوجيه االنتباه اإلى بع�س  هذه التمثيالت االأ

أي�ساً اأن يبدي رغبات ويعبر عن توقعات.  مور ويتجاهل اأخرى(، بل تتيح للطفل ال�سغير ا االأ

ولية وا�ستمراريتها، فمنذ بداية الحياة نحن  تعمل اإعادة البرمجة على تن�س������يط البرامج االأ

أ�سياء م�ستقبلية نعرفها من خالل برنامج  قادرون على قراءة العالم، واختيار ما هو مهم، وتوقع ا

أ�سياء ولغة.  أ�سخا�س وا يترجم الموجات ال�سوتية وال�سوئية اإلى ا

أ�سا�س������ية، من المهم معالجة مو�سوع كيف يفهم  وف�س������اًل عما يتمتع به العقل من اإمكانات ا

أ�سهر، وبعمر �سنة  طفال، من عمر ب�س������عة ا طفال ال�س������غار وباأي مقدار. في الواقع، يعمل االأ االأ

أنهم ال ي�س������تخدمون  أي�س������اً، على تحويل المدخالت اإلى تمثيالت مختلفة. اإال ا أربع �س������نوات ا وا

أنهم ينتقلون من برنامج اإلى  طفال ا القواع������د عينها في التعاطي مع هذه التمثيالت. يب������دو االأ

اآخر، باأداء اأف�سل في كل مرة. 

نهم ي�ستك�س������فون ويكت�س������فون العالم تحديداً  طفال ال�س������غار الأ تتغي������ر برامج وتمثيالت االأ

با�س������تمرار. يمكنهم مقارنة م������ا يجربونه بما كانوا قد توقعوه. واإذا ما لم�س������وا فوارَق اأمكنهم 

تعديل قواعده������م وتمثيالتهم. وحين يتعرفون في تجاربهم اإل������ى تخطيطات جديدة، يمكنهم 

اإيجاد قواعد وتمثيالت مختلفة لياأخذوها في ح�س������بانهم، و�ستقودهم هذه اإلى تجارب جديدة 

وتوقعات جديدة وتبداأ من جديد تلك العملية القائمة على ت�سميم واختبار اأفكار اأخرى. 

تتاأثر تجاربنا مع ما �س������بق اأن عرفناه، فتزداد معارفنا بذلك ثراء وهو ما يمكننا بدوره من 

خو�س تجارب جديدة و�سياغة واختبار توقعات جديدة مما يغني معرفتنا وهكذا دواليك. 

طفال ال�س������غار في كل حالة يوؤثر في مرحلة نموهم التالية فيتحدد  ما كان قد فكر فيه االأ

بذلك ما يعنيهم ويثير اهتمامهم، والم�س������كالُت التي �ستعتر�س������هم والتجارب التي �سيخو�سون 

غمارها، وحتى الكالُم الذي �سي�سغون اإليه. 

أ�س������تاذ علم النف�س في جامعة وا�س������نطن  أندريو ملتزوف« Andrew Meltzoff )ا يو�س������ح »ا

أ�س������تاذة علم النف�س والفل�سفة في جامعة  ألي�س������ون غوبنيك« Alison Gopnik )ا مريكية( و»ا االأ

أ�ستاذة علوم الكالم وال�سمع  مريكية( و»باتري�س������يا كول Patricia Kuhl« )ا كاليفورنيا/ بركلي االأ

طفال ال�سغار في عملية التعلم من  مريكيتين( جدارة االأ في جامعتي ميني�س������وتا ووا�س������نطن االأ

خ������الل قدرتهم على الت�س������رف، لكن ال يتعلمون اأحداث العالم وح�س������ب ب������ل هم قادرون على 

�سهام فيها بقدر ما من الفعالية.  االإ
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اإال اأن باحثي علم نف�س النمو يرف�سون الفكرة التي تفيد باأن تطور الب�سر بيولوجي وح�سب 

أو ثقافي )حيث يحتف������ظ الكبار بكامل قدرات التاأثير  )على غرار اليرقة التي تغدو فرا�س������ة( ا

طفال(.  في نمو االأ

طفال ال�س������غار عن بذل جهد نا�س������ط في اكت�س������اف التخطيطات الماثلة في العالم  يعبر االأ

المحيط بهم والتحقق من الفر�سيات والبحث عن تف�سير. ولي�ست هذه مجرد مجاميع مو�سومة 

طفال ال�سغار.  �سخا�س المحيطين باالأ بخاتم التطور اأو مقولبة وفقاً للبيئة اأو ح�سب م�سيئة االأ

طرق التعلم: اللعب

أ�سرار العالم الذي يعي�سون فيه:  طفال ال�س������غار عن حاجة ال تقاوم اإلى اكت�س������اف ا يعبر االأ

لديهم نوع من ميل قوي اإلى اال�ستف�س������ار والفهم. وهذا النزوع هو الذي يدفعهم اإلى الت�سرف 

بطريقة يح�س������لون بها على المعلومة التي يفتقدونها، عبر اال�ستك�ساف والتجريب. لكن كيف 

ي�ستك�سف الطفل ال�سغير ويجرب؟ باللعب! 

طف������ال كي يتعلموا  أبداً ن�س������اطات بال هدف بل وثوباً حيوياً يت�س������م به االأ لعاب ا لي�س������ت االأ

ويفهموا العالم. 

خرين؛ فمن  طفال ال�سغار لعبة التقليد عبر �سعيهم اإلى معرفة ما يدور في راأ�س االآ يوؤدي االأ

�س������ياء، يلعبون لعبة »الُغّمي�س������ة«، ومن ي�ستك�سفون اأ�سوات اللغة  يهتمون منهم بطريقة روؤية االأ

ألعاب جدية اإلى حد كبير ولها �ساأن في التعلم.  يناغون. تلك ا

طفال ال�س������غار قادرين وح�سب على ا�ستك�س������اف العالم المحيط بهم وتف�سيره، بل  لي�س االأ

أياً كانت المخاطر، ولو  يظه������رون في ذل������ك اندفاعاً تحركه حاجٌة ال تقهر البد من اإ�س������باعها ا

أيما غ�سب.  م ا اأغ�سب ذلك االأ

أ�سا�سياً: الغ�سب  اإذن، توؤدي االنفعاالت، ال�س������لوكيات واال�ستجابات وجدانية ال�سبغة، دوراً ا

والحزن حين ال يتمكن الطفل ال�سغير من الفهم، والفرح اإن بلغه. كما اأن االرتياح الذي يرافق 

حل م�سكلة ما ي�سجع التعلم، ويجعل ال�سغير في حالة ن�سوة ح�سب تعبير الباحثين. 

اإن ابتهاج الطفل ال�س������غير حين يفهم هو �س������مانة ال�ستمرارية محاوالته بناَء نظريات اأكثر 

�س������حة ودقة. وعلى ال�س������عيد التطوري، من �ساأن فهم العالم اأن يمنح المرء عموماً منافع على 

المدى الطويل، كما تحول الرغباُت والت�س������ويقات هذه المنافع البعيدة اإلى دافعيات مبا�س������رة. 

طفال ال�سغار كائنات تجد في الفهم متعة متقدة.  واالأ

طفال ال�س������غار، مجبولة على العمل مثل عنا�سر �سبكة  الحوا�س������يب البيولوجية، التي هي االأ

 ومتجذر عميق������اً كبقية مكوناتنا 
ٌ
اجتماعي������ة معق������دة. اإن التفاعل بين اأطفال ورا�س������دين طبيعي

خرى.  االأ
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طفال ال�س������غار مزودون  ألي�س������ون غوبنيك، وباتري�س������يا كول« اأن االأ أندريو ملتزوف، وا يرى »ا

بميزتين في عمليات التفاعل هذه: 

طفال ال�س������غار تثير  الجاذبية، وق�س������م من ه������ذه الظاهرة بدني مح�س، فمالمح وجوه االأ

طفال  تلقائياً ردة فعل اإيجابية لدى ال�س������خ�س الرا�س������د؛ والتقليد، اإذ ت�س������هم واقعة تقليد االأ

كبر �سناً في عقد رابط حقيقي فيما بينهم، حيث ينظر الكبار  طفال االأ ال�سغار للرا�سدين واالأ

أنهم كائنات تفكر ومن ثّم �سبيهون بهم. التقليد محرٌك الثقافة. حين  طفال ال�سغار على ا اإلى االأ

طفال ال�س������غار ما يقوم به الرا�س������دون في محيطهم اإنما يتعلمون كيف يت�سرفون في  يقلد االأ

و�سع وثقافتهم. وغالباً ما يكون هذا التقليد ال �سعورياً. اإن  أ�سرتهم االجتماعي، وبيئتهم االأ عالم ا

طفال و�سلوكياتهم الغريزية تجاهنا هي التي تمكنهم  أولئك االأ تركيبة �سلوكياتنا الفطرية تجاه ا

طفال  خرين ين�سجم وقدرات االأ من اأن يكونوا على هذا القدر من التعلم. ثم اإن تاأثير النا�س االآ

في التعلم. والرا�س������دون مبرمجون بيولوجياً ب�س������كل ما لتقديم المعلومة المنا�س������بة في الوقت 

أنف�سهم كي يتعلموا.  طفال في برمجة ا المنا�سب لم�ساعدة االأ

طفال ال�ضغار اأذكياء؟ هل يمكن القول: االأ

أنه ذكي. ولكن ماذا نعني بالذكاء اأوالً. هنالك مفهومان  ت�سير قدرات الر�سيع المبكرة اإلى ا

 psychologie des facultés ول اإلى علم نف�س ال�َملََكات اإجماالً حول ما ن�سميه الذكاء. ينتمي االأ

القدي������م. ويفتر�س هذا الذكاء وجود كفاءاٍت فردية، م�س������تقلة عن المعارف )اأن نقول اإن هذا 

أنه عارف اأو عالم(، كفاءاٍت �ِس������متُها اال�س������تمرار خالل الحياة،  ال�س������خ�س ذكي فال يعني ذلك ا

وممكنة القيا�س على �س������لم خطي وحيد، وم�س������وؤولة اإلى حد كبير عن النجاح المدر�سي. وهذا 

هو اإجماالً مرجعنا عادة عندما نتحدث عن الذكاء. وتوجد بالطبع بدائل اأخرى: يرى بع�سهم 

أ�س������كاالً مختلفة من الذكاء، ولي�س النجاح المدر�س������ي �س������رطاً �س������رورياً وال �سرطاً  اأن هنالك ا

ول، تبقى فكرة هذا  ثبات اأن اأحدهم هو �س������خ�س ذكي؛ ولكن، �س������من هذا المفهوم االأ كافياً الإ

اال�ستمرار على �سعيد الكفاءات خالل الحياة وعبر التغيرات الناجمة عن النمو فكرًة محورية، 

أ�سا�س������ياً، كما اأن العمر الذي نرتكز اإليه حين ن�ستطيع الحديث عن  أي�س������اً ا ويظل قيا�س الذكاء ا

الذكاء هو على عالقة وثيقة جداً باإمكان اإنجاز هذا القيا�س، االعتمادي كفايًة. 

هنال������ك مفه������وم اآخر للذكاء له عالق������ة بوظيفة ذات ارتباط وثي������ق بالمعرفة: تنظيم هذه 

المعرفة. �س������من هذا المنظور، يمكن القول اإنه توجد م�س������تويات للذكاء، اأي م�ستويات تنظيم 

معارف، غير اأن من الممكن، انطالقاً من اأحد م�ستويات تنظيم المعارف، فهم ظواهر جديدة 
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ومجهولة. اإذن، ال انف�سام بين الذكاء والمعارف. ولي�س الذكاء لياقة فردية، فهو على ارتباط 

كامل بال�س������ياق االجتماعي الذي يعي�س فيه كل �س������خ�س. و�سمن هذا المفهوم، ال معنى لفكرة 

أو الثبات هنا حا�س������مة. اإن النجاح المدر�س������ي مرتبط  قيا�������س ال������ذكاء. وال تبدو فكرة الوحدة ا

ن هذا النجاح معني بتنظيم المعارف )دماغ منظم اأف�س������ل من دماغ مملوء(،  جزئياً بالذكاء، الأ

أي�س������اً في تنظيم معارف غير مدر�س������ية. من جانب اآخر، يمكن اأن يكون  ولكن يمكن اأن نرغب ا

الذكاء جماعياً )تنظيم تقا�سم المعارف، في اأحد الم�سروعات مثاًل(. ومو�سوعنا هنا هو هذا 

المفهوم الثاني للذكاء كوظيفة بناء معارف.

أنه ذكي؟ يمكن اأن نعّده كذلك منذ  أية مرحلة يمكن اأن ننظر اإلى الطفل ال�سغير على ا منذ ا

اأن يظهر قادراً على القيام بحد اأدنى من تنظيم المعارف. ما ال�س������يء الذي يمكن عّده �س������كاًل 

اأدنى من التنظيم؟ اإنه اأن يقول: »هذا م�س������ابه، وهذا مختلف«، اأي اأن يوِجد عالقة. اإن حديثي 

الوالدة قادرون على القيام بذلك، اإذ ينظرون وقتاً اأقل فاأقل اإلى ال�سيء الماألوف بالن�سبة اإليهم 

أي�س������اً  أنها هي ا جنة ا أكثر فاأكثر اإلى ال�س������يء الجديد )هذا مختلف(. وتبدو االأ )هذا م�س������ابه( وا

جنة  قادرة على القيام بال�سيء نف�سه، لي�س اإب�سارياً بالتاأكيد، بل �سمعياً. يمكن القول اإذن اإن االأ

ولي، ولكل �سيء بداية؛ ثم، بعد الوالدة، و�سريعاً  اأذكياء. بالطبع، فهنا يكمن م�ستوى من الذكاء االأ

جداً، �ستظهر لدى هوؤالء ال�سغار م�ستويات اأعلى بكثير من تنظيم معارفهم. وهكذا، فاإن القدرة 

�سكال الح�سية، والقدرة على الت�سنيف،  تية من مختلف االأ على اإقامة عالقة بين المعلومات االآ

�س������ياء المختفية تبقى  والقدرة على فهم بع�س العالقات ال�س������ببية، والقدرة على التفكير باأن االأ

طفال ال�سغار يعي�سون في عالم لي�س �سوا�سياً، بل  موجودة )ولو احتجبت( هي براهين على اأن االأ

في عالم وا�سح، ممكن الفهم. ثم �سيكت�سبون بعد ذلك و�سيلًة لتنظيم المعارف هي اأقوى بكثير: 

طفال ال�سغار ال يتكلمون، فهم يفكرون. اللغة. لكن هذه حكاية اأخرى. اإذا كان االأ

ماذا يعرف الطفل ال�ضغير حول نف�ضه؟

كل ما في الطفل ال�سغير )الر�سيع حتى نهاية ال�سنة الثانية من العمر تقريباً( يدفعنا اإلى 

خرين فح�سب، بل هو كفوؤ اأي�ساً في تجاوز  االعتقاد باأنه قادر لي�س على اأن يميز نف�سه عن االآ

أنا اأدرك حدود  هذا الم�س������توى من معرفة الذات �س������ريعاً اإلى حد ما. وعدا ال������ذات البيئوية )ا

خرين(، ربما كان الر�سيع  أنا اأحدد موقعي في عالقاتي مع االآ ج�سدي(، والذات االجتماعية )ا

أي�س������اً بما ي�سمى الذات الواعية، اأي الوعي بكينونته والمكانة التي يتبواأها في منظومة  يتمتع ا

العالقات. 
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أ�سكال معرفة الذات لدى الر�سع  هنالك واقعتان تظهران بو�س������وح بالغ وجود �سكل اأولي من ا

أيام. تتمثل اأولى هاتين الواقعتين فيما ي�سمى الو�سول اليدوي المبكر. ففي بع�س  بعمر ب�س������عة ا

أيام، نجده يحاول اأن يم�سكه  الحاالت، اإذا وقع �سيء ما في متناول يد طفل �سغير، من �سن ب�سعة ا

)بمعدل نجاح �سعيف جداً(؛ ولكن اإذا وقع هذا ال�سيء بعيداً ب�سكل ملمو�س عن متناول يده، فاإنه 

قل(. اإذن، لدى الر�سيع بع�س معرفة  أية محاولة كي يم�سكه )في معظم الحاالت على االأ ال يبذل ا

باإمكانات ذراعه. اأما الثانية، فتتج�سد فيما ي�سمى التقليد الوليدي: اإذا مد اأحدهم ل�سانه لطفل 

أي�س������اً، فاإن هذا الوليد ي�ستجيب بمد ل�سانه. والبد اأن هذه  أيام ا حديث الوالدة، من �س������ن ب�سعة ا

جزاء المماثلة  الحالة تقت�س������ي اأن تكون هنالك مطابقة/ مماثلة بين اأجزاء الج�سم الخا�س واالأ

خر. فيما بعد، تزداد معرفة الذات هذه دقة وو�سوحاً.  من ج�سم ال�سخ�س االآ

آة. فمنذ متى يتعرف  أي�ساً اهتماماً لم�ساألة تعرُّف الذات، خ�سو�ساً في المرا اأولى الباحثون ا

آة )ت�ستجيب  آة؟ ال تكفي طبعاً مالحظة ردود الفعل اأمام المرا الطفل ال�س������غير نف�س������ه في المرا

أو ب�سلوكيات اأخرى…(، اإذ يجب اأن يدل الطفل  آة بالعدوان مثاًل ا الحيوانات ل�سورتها في المرا

آة ولي�س اأي طفل اآخر. وتقوم الطريقة على و�سع  أنه هو ذلك الذي يراه في المرا بو�سوح على ا

أنفه دون علمه. فاإذا ما تعرف اإلى نف�س������ه، تمثل رد فعله  بقعة ما على جبين ال�س������غير اأو على ا

أو لم�س������ها. وقد تبين اأن رد الفعل اإياه، هذا ال�ُمنَْعَك�س، ال يظهر اإال في وقت  في فرك البقعة ا

متاأخر )نحو �س������ن ثمانية ع�س������ر �سهراً(، ولكن من الوا�س������ح اأن هذا االمتحان ال يتطلب فقط 

آة. كما اأن تعرُّف الذات في ال�سورة  أي�س������اً معرفة الخا�سيات العاك�سة للمرا معرفة الذات، بل ا

أكثر تاأخراً.  اأو في فيلم ياأتي ا

أولية من وعي الذات يمكن اأن تكون مبكرة تماماً، غير اأن معرفة الذات  أ�سكال ا باخت�سار، هنالك ا

هي عملية طويلة ترافق تطور تنامي المعرفة بالبيئة. والمثل يقول »اعرف نف�سك بنف�سك«.

هل لدى الر�ضع مفهوم متنا�ضق بخ�ضو�ص العالم؟

أة، وهل  أو اأمام امرا أنه توجد حاالت نت�س������اءل فيها لنعرف هل نحن اأمام رجل ا من الموؤكد ا

مر. اإن  أو ب�س������اط عادي مثاًل، غير اأن هذه الحاالت نادرة في نهاية االأ ما نراه هو تحفة فنية ا

أو تلك هو ن�س������اط يومي، مبا�سر غالباً،  أو ذاك ينتمي اإلى هذه الفئة ا التفكير باأن هذا ال�س������يء ا

طفال ال�س������غار قادرين على  ومنا�س������ب ومفيد. اإذن، فمن المهم اأن نعرف منذ متى ي�س������بح االأ

�سياء التي ي�س������تطيعون فهر�ستها؛ بعبارة اأخرى، كيف ينظم هوؤالء  القيام بهذا الن�س������اط، وما االأ

العالم؟ 
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بحاث قد اأنجز )وما يزال( حول هذا المو�سوع. وقد كان من نتائجها  كان عدد كبير من االأ

�سخا�س وفقاً للجن�س: اإذا عر�ست عليهم مجموعة  اأن هوؤالء ال�سغار يعرفون كيف ي�سنفون االأ

أبداً، نظروا وقتاً  أوه ا أة، ووجه رجل لم ي�س������بق اأن را م������ن وجوه الرجال المختلفين، ثم وجه امرا

أة. والعك�س �سحيح اإذا ما تم البدء بعر�س فئة وجوه ن�ساء. بعد ذلك بوقت  اأطول اإلى وجه المرا

ق�سير، �سنجدهم يجيدون ت�سنيف الحيوانات، كالطيور والقطط... 

مر،  أنها، اإذا فكرنا جيداً في االأ داءات مفاجئة وتكاد ال تُ�س������دق. اإال ا يمكن اأن تبدو هذه االأ

أي�ساً كائن ب�سري. عندما ننظر اإلى ال�سيء، ال نراه اإال من  أو ا �س������رورية لمجرد تمييز �سيء ما ا

ن عينه. لهذا، اإذا كان ال�س������يء مجهوالً تماماً بالن�سبة اإلينا، اأحببنا تحريكه  زاوية واحدة في االآ

لتغيي������ر زوايا روؤيته. وانطالقاً من ذلك، اإذا عر�س علينا ال�س������يء نف�س������ه من زاوية لم نره من 

أبداً، فاإن فر�سنا لتمييزه، التعرف اإليه، كبيرة. الر�سع اأي�ساً قادرون على القيام بذلك.  خاللها ا

اإذا عر�س������نا عليهم �سيئاً يتحرك كي يتعرفوه، ا�ستطاعوا بعد ذلك تمييزه عند روؤيته من زاوية 

�سياء بل لل�سور التي نملكها حول  كانت مجهولة بالن�س������بة اإليهم. اإنها عملية ت�سنيف، لي�س لالأ

�سكال  ال�سيء. وبالن�سبة اإلى الكائن الب�سري، لي�ست زوايا الروؤية هي وحدها التي تتغير، بل االأ

لوان.  )ت�سريحة ال�سعر( واالأ

أي�س������اً حول ما اإذا كان الر�س������ع ي�س������تخدمون نماذج اأ�س������لية، على غرار  ت�س������اءل الباحثون ا

أكثر نموذجية اأ�سلية من  الرا�س������دين. في الواقع، بالن�س������بة اإلينا نحن الكبار، الكلب والقط هما ا

أولية من الفريز  أكثر نموذجية ا أو الخلد في فئة الحيوان والح�سرات، والتفاحة هي ا البعو�س������ة ا

في فئة الفاكهة. واإذا طلبنا من را�س������د اأو طفل اأن ير�س������م م�س������تطياًل، ر�س������م م�س������تطياًل اأ�سلي 

النموذج، يتميز ب�سكل وا�سح عن المربع، دون اأن يكون الطول مع ذلك اأكبر من العر�س بع�سرين 

نف�سهم  مرة. واإذا عر�س������نا على اأطفال �سغار مجموعة م�ستطيالت مت�س������اوية الم�ساحة، بنوا الأ

أنه يتيح قدراً  �سلي في ا نموذجاً اأ�سلياً يتوافق والم�ستطيل الو�سطي. وتكمن ميزة بناء النموذج االأ

مهماً من التوفير اال�ستعرافي )المعرفي(، اإذ اإنه ي�سغل حيزاً اأقل في الذاكرة من مجمل ال�سور 

التي يمكن الح�سول عليها حول ال�سيء. وهكذا، عبر كل اختالفات ت�سريحات ال�سعر، والثياب، 

وتعابير الوجه، وو�سعيات الج�سم…، لدي نموذج اأ�سلي يتيح لي اأن اأميز اأمي �سريعاً جداً.

�ضياء؟ ماذا يعرف الر�ضيع حول االأ

أثار مفهوم ال�سيء اهتمام الباحثين، �سواء من  منذ اأن وجد علم النف�س، ب�س������بغته العلمية، ا

دراك اأم من حيث المعرفة. كيف نميز حواف �س������يء عن خلفية من اللون نف�سه؟  حيث عمل االإ

أنه ي�س������عب علينا كثيراً اأن نعرف اأين  هذه الم�س������األة هي من الب�س������اطة بالن�س������بة اإلينا بدرجة ا

أراق الخ�س������ام حول معرفة اإن كان مفهوم ال�سيء اإياه فطرياً اأم مكت�سباً الكثير  الم�س������كلة. لقد ا
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�سياء ينتظم  دراك لالأ عمال االخت�سا�س������ية. اإن ما نعرفه حالياً هو اأن هذا االإ من الحبر في االأ

طفال كثير مما �س������يتعلمونه  عل������ى كل حال منذ وقت مبكر من الحياة. وبالطبع، يبقى اأمام االأ

�سياء المحيطة بهم )ال�س������البة، والوزن، واأو�ساع التوازن،  أي�س������اً( حول خا�سيات االأ )واأمامنا ا

ولى وكل ال�سنة الثانية  وو�س������ائل الم�سك...(، ولهذا غالباً ما يكون الن�سف الثاني من ال�سنة االأ

�سياء. من حياة الطفل مكر�سين لدرا�سات معمقة حول خا�سيات االأ

أثارت اهتمام اخت�سا�سيي الطفل لي�ست تلك، بل الم�ساألة  اإال اأن الم�ساألة الجوهرية التي ا

أي�ساً الم�ساألة غير وا�سحة بالن�سبة اإلى الرا�سد، الذي  أو دوام ال�سيء. هنا ا الم�سماة ا�ستمرار ا

�سياء هذا االبتعاد كي تغيب عن  أدار ظهره ا�س������تغلت االأ أنه اإذا ما ا حيان، ا ال يظن، في اأغلب االأ

الوجود اإلى اأن يعود. مع ذلك، عندما يبحث الرا�س������د هو نف�س������ه عن مفاتيحه طوال ن�س������ف 

أنه كان قد علقها في حمالة مفاتيحه، ف�س������اًل عن اأن  �س������اعة دون اأن يجدها، مع تاأكده من ا

أ�سخا�س راأوها ذلك الحين… �سنجده باقياً على ما يرام وفي اأف�سل اأحواله بخ�سو�س  عدة ا

�سياء، اإن بقي هادئاً كفايًة. كي يكون لل�سيء دوام )اأي كي يت�سف وجوده  فهم م�س������األة دوام االأ

باال�س������تمرارية دائماً(، يجب اأن يتوافر �سرط �س������روري، ولكن غير كاف، وهو تنا�سق مختلف 

أنه اإذا خباأنا �سيئاً ما، تحت قطعة  الكيفيات الح�سية. عدا ذلك، يبدو من المنطقي اأن نعتقد ا

�سياء، �س������نراه يلجاأ اإلى رفع قطعة  من القما�س، اأمام ناظري طفل �س������غير بلغ �س������ن َم�ْسك االأ

القما�س واأخذ ال�س������يء المخباأ. مع ذلك، عندما نجري هذه التجربة ال�س������غيرة مع ر�سيع من 

أنه ال يقوم بالبحث عن ال�سيء، حتى ولو كان هذا ال�سيء  أ�سهر، يتبين لنا ا �س������ن خم�س������ة/ �ستة ا

كبي������ر الحجم بدرجة تمكنه من التعرف اإليه تحت قطعة الن�س������يج، رغم تاأكدنا، من قبل ومن 

بعد، من اأن هذا ال�س������يء يثير اهتمامه. النتيجة المنطقية التي تفر�س نف�سها على الباحثين 

الذين عاينوا هذه الحالة، خالل هذه المرحلة، هي اأن ال�س������يء ال يعود موجوداً بالن�س������بة اإلى 

الر�سيع عند اختفائه عن عينيه… 

طفال، بعمر ت�سعة/ اثني ع�سر �سهراً، يحلون هذه الم�سكلة ال�سغيرة  المده�س اأكثر هو اأن االأ

نف�س������ها، عند عر�سها عليهم، ب�سهولة كبيرة وب�س������يء من فرح االنت�سار، ولكن اإذا خبئ ال�سيء 

ول، يرتكبون خطاأً يتمثل في التوجه للبحث عنه  أي�س������اً( في مكان ثان، غير االأ )اأمام ناظريهم ا

ول. وهك������ذا، اعتُقد لزمن طويل اأن فكرة دوام ال�س������يء تبتني وفق تدرج زمني  ف������ي المكان االأ

طويل، ينتهي خالل الن�سف الثاني من ال�سنة الثانية، ال�سن التي يبحث خاللها الطفل بحما�س 

أي�ساً لو ك�سف الطفل في المكان  عن ال�سيء، حتى ولو لم تكن كل تغييرات مكانه مرئية، وحتى ا

أً اآخر ولي�س ذاك ال�سيَء.  ول مخبا االأ
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أ�س������ياء تم�سي حياتها بالكف عن الوجود، ثم العودة اإلى الوجود  لو كانت البيئة تتاألف من ا

عندما اأنظر اإليها، فال بد اأن اأكون حينذاك نوعاً من الكائنات فوق الطبيعية، ولكن عدا عن اأن 

ذلك مرهق للغاية، �ستجدني اأعي�س عندئذ في عالم ي�سعب فهمه، وهو اأمر غير مقبول عندما 

اأكون ذلك النوع فوق الطبيعي. من هنا فكرة بع�س الباحثين في الف�سل بين م�ساألتين: م�ساألة 

بحاث. وقد اأمكنهم بذلك اأن يثبتوا، من خالل عدد من  �سياء وم�ساألة �سروط االأ مو�سوع دوام االأ

أ�سهر  �س������ياء تت�سف لي�س با�ستمرارية الوجود، بالن�سبة اإلى ال�سغار بعمر ثالثة ا التجارب، اأن االأ

�سا�سية،  نه لو تغيرت اإحدى خا�سياتها االأ أي�ساً باأنها تحتفظ بخا�سياتها، الأ ون�سف فح�سب، بل ا

ثار ذلك ده�سة الطفل.  أو ال�سكل مثاًل، الأ الحجم ا

اإال اأن وجود فكرة اال�س������تمرارية المبكر جداً لديهم ال يحل م�س������األة معرفة لماذا ال ي�سعى 

طفال ال�سغار بال�سرورة اإلى البحث عن �سيء مختٍف اأو ال يبحثون عنه في المكان ال�سحيح.  االأ

ولى هي اأن ال�سعوبة تكمن في البرمجة الحركية لحركات  كثر قبوالً على الحالة االأ جابة االأ االإ

أنه عندما يجيد  البحث عن ال�سيء. كان لدى الباحثين ميل ا�ستمر طوياًل اإلى الراأي الذي يفيد ا

مر في  الر�سع اأخذ �سيء يرونه، فذلك لعدم وجود م�سكالت جوهرية تتعلق بالحركية. لكن االأ

الواقع لي�س كذلك البتة، اإذ تبقى برمجة حركة الو�سول اإلى ال�سيء م�سكلة بالن�سبة اإلى الطفل 

ال�سغير خالل �سهور عديدة. واإذا كان ال�سيء مخباأً تحت اآخر، تقوم حركة الطفل المثلى على 

أنها حركة مثلى، لكن اإنجازها ما  خرى. ال �سك ا رفع العقبة بيد وم�س������ك ال�س������يء المرغوب باالأ

أ�سهر.  أكثر تعقيداً، بل م�ستحياًل تقريباً بالن�سبة اإلى اأطفال بعمر �ستة ا يزال ا

اأما فيما يتعلق بالخطاأ القائم على عودة الر�س������يع اإلى البحث عن ال�سيء في المكان الذي 

أنه قد اأُخفي في مكان مختلف، فاإنه يده�س الباحثين  �س������وهد اختفاوؤه فيه اأول مرة، في حين ا

أياً من  بحاث والتفا�سير. في الواقع، يبدو اأن ا كثيراً، حتى اإّنه كان مو�سع عدد كبير جداً من االأ

أنه تتدخل في هذه الحالة  أنها كانت كلها مقبولة جزئياً(، ذلك ا أو ا هذه التفا�سير لم يكن مقنعاً )ا

م�س������ائل تنظيمية خا�سة بالمكان )يمين- ي�س������ار(، واأخرى ذاكرية، وانتباهية، وبرمجة للحركة 

مختلفة عن الحركة التي تنتهي اإلى نجاح… 

�ضخا�ص؟ ماذا يعرف الطفل ال�ضغير حول االأ

�سياء، وهذا �سيء لي�س  �سخا�س كل ما يعرفونه حول االأ طفال ال�سغار حول االأ بالطبع، يعرف االأ

�سياء« الخا�سة جداً،  بقليل اأهمية. اإذن، يمكننا اأن نت�ساءل حول ما يعرفونه اأكثر عن هذه »االأ

�س������ياء لي�ست م�ستقة من  أي�س������اً اإن كانت معارفهم حول االأ ولكن، بالعك�س، يمكننا اأن نت�س������اءل ا

�س������خا�س. ن�س������تطيع كذلك اأن نت�سور اأن الر�سع يتعلمون، في وقت قد يكون  معارفهم حول االأ

أنهم يتمتعون بلياقات  أو متاأخراً، تمييَز ما هو اجتماعي عما هو لي�س كذلك، اأو حتى ا مبكراً ا
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فطرية في هذا الميدان. في الواقع، اعتقد عدد من الباحثين اأن الر�س������يع الب�س������ري مبرمج 

قل من بيئته االجتماعية:  م�س������بقاً ب�سكل ما كي يعالج بطريقة خا�س������ة جانبين مهمين على االأ

بح������اث موؤكدة هذه الفكرة: الِولدان )حديث������و الوالدة( قادرون على  اللغ������ة والوجوه. وبدت االأ

التميي������ز بي������ن كل المقاطع اللفظية الممكنة في كل لغات العال������م. اإنهم من وجهة النظر هذه 

اأكثر موهبة بكثير من الرا�س������دين الذين فقدوا هذه القدرة المتعلقة باللغات التي يجهلونها. 

�سوات ال  ولكن اأمكن فيما بعد اإي�س������اح اأن هذه القدرات التمييزية والت�س������نيفية الدقيقة لالأ

�سوات المو�س������يقية. وفيما يتعلق بالوجوه، فقد  أي�ساً االأ ت�س������مل اأ�سوات الكالم فح�س������ب، بل ا

حدث �س������ناً في التعرف والتحقق �س������ريعاً من الوجه، مثل  اأمكن النظر اإلى قدرة الر�س������ع االأ

لية  لية فطرية نوعية. اإن من الممكن اأن تكون مثل هذه االآ أنها نتيج������ة الآ الكب������ار تقريباً، على ا

أياً كانت كي تتعرف  نواع الحيوانية ا الفطرية موجودة، نظراً لما لها من اأهمية بالن�سبة اإلى االأ

اإلى جن�س������ياتها �سريعاً جداً؛ اأما بالن�س������بة اإلى النوع الب�سري، فال م�سوغ للعجلة، فروؤية ما هو 

لي�س وجهاً ب�سرياً لن تدفع ر�سيع �سن ال�سهرين اإلى اأن يطلق �ساقيه للريح. عدا ذلك، اإن وجود 

تلقائيٍة فطرية نوعية غيُر �سرورية كي يرى الر�سُع الب�سَر بطاً برياً. يمكن لمثل هذا التمييز 

اأن يكون مو�سع تعلم مبكر على نحو جيد جداً. 

طفال ال�س������غار.  كثر اإنباًء في بيئة االأ كثر اأهمية واالأ في الواقع، الكائنات الب�س������رية هي االأ

�سياء  �سوات، ويلم�س������ون… ولعل اأهمية غالبية االأ �س������خا�س يتحركون، وي�س������درون االأ هوؤالء االأ

أ�س������ئلة حول العالقات الب�سرية،  الثمينة تكمن في ذراعي ال�س������خ�س الرا�س������د. اإذا اأردنا طرح ا

وال�س������وتية، واللم�س������ية، علينا اأن نبني تحليالتنا على �سيء ممكنٌة روؤيته، و�سمعه، ولم�سه. واإذا 

رغبنا في تعميق تحليالتنا حول الم�س������األة الفل�سفية لدوام ال�سيء، يلزمنا �سيء يظهر ويختفي 

أو اإذا بقي  أ�سهل اإذا بقينا ن�سمع هذا ال�سيء حين يغيب عن ناظرينا، ا غالباً، و�س������يغدو التفكير ا

أردنا الت�ساوؤل  يعطينا اإح�سا�سات لم�سية وحركية داخلية حين غيابه عن اأنظارنا وم�سامعنا. واإذا ا

�سباب والنتائج، يلزمنا من اأجل ذلك اإما ترتيب م�سهد  عن الحرية وحدودها، والعالقات بين االأ

وامرنا. وقد جاءت اأحَد الباحثين  �سباب والنتائج، واإّما اإيجاد �سيء ي�ستجيب الأ ت�س������ترك فيه االأ

فكرةٌ تقول اإن ما يتيح للر�س������يع التمييز بين ما هو اجتماعي وما هو غير اجتماعي يكمن في 

عدد المرات، التواتر الذي يمكن الح�س������ول معه على النتيجة المرغوبة. والم�س������كلة الوحيدة 

حدث �سناً بكثير، نجده قوياً اإزاء  هي اأن هذا التواتر الن�سبي يتغير مع العمر. فلدى الر�سع االأ

�س������ياء المادية باأن ت�س������بح اأكثر طواعية بالن�سبة اإلى الر�سع  أ االأ كل ما هو اجتماعي، بينما تبدا

كبر �سناً والذين ي�سيطرون على حركاتهم ب�سكل اأف�سل...  االأ



طفال ال�صغار؟ كيف يفكر الأ

ول 2021 �8 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

عندما يتكلم الطفل ال�ضغير قلياًل جدًا

لي�س مدعاة للقلق اأن يتكلم الطفل ال�سغير قلياًل نظراً الت�سامه ب�سرعة اكت�ساب المفردات، 

أ بتعلم  ب�سط ويبدا أنه االأ ويمكنه اأن يتبع في هذا الم�سمار �سباًل مختلفة، بينها ذاك الذي يبدو ا

كلمة »بابا« تعقبها كلمة »ماما«، ثم بعد ذلك ب�سع كلمات اأقل اأهمية، لكنها في ازدياد م�ستمر؛ 

غزر اإنتاجاً في هذا الميدان اإلى حد كبير. لكن يحدث  وتبقى ال�سنة الثانية من الحياة هي االأ

طفال  أي�ساً اأن ي�ستمر االأ طفال »ماما« قبل »بابا« وتلك حالة طبيعية. يمكن ا اأن يقول بع�س االأ

أ�س������هر، مما يحد من عمليات التوا�سل مع  ال�س������غار على حالهم من الرغبة في المناغاة طوال ا

آبائهم فيحرمونهم بذلك من متعة ال تخفى على اأحد. مع ذلك، لن يطول الوقت بهوؤالء ال�سغار  ا

أي�س������اً اأطفال يت�سمون ب�سعف م�ستوى نتاجاتهم  حتى ي�س������توعون ملكة اللغة ذات يوم. هنالك ا

ال�سوتية في الوقت الذي يناغي اآخرون با�ستمرار، كما اأن لبع�س اآخر من المفردات ما يدعو 

عجاب.  �سدقاء اإلى االإ آباءهم اإلى االفتخار واالأ ا

طفال ال�سغار، المتقدمون في المفردات في �سن  وثمة �س������وؤال يطرح نف�سه: هل �سيغدو االأ

أندادهم قليلو الكالم  ثمانية ع�س������ر �سهراً، خطباَء �سعبيين و�سيا�س������يين مفوهين، بينما �سيعجز ا

أ�س������ئلة تطرح عليهم في المدر�س������ة؟ الرد على هذا ال�سوؤال  جابة عن ا عن الربط بين كلمتين لالإ

هو اأن م�س������توى المفردات في �سن الثانية من العمر ال ينبئ بم�ستوى اللغة الحقاً. اإذن، هنالك 

»حاالت تاأخر« ال تت�سم باأي �سيء مثير للقلق. 

أنهم ال  طفال ال�س������غار الذين ال »يتكلم������ون« ويبدون ا م������ع ذلك، توج������د فئة اأخرى من االأ

يعي������رون انتباهاً اإال قلياًل لما يقال في محيطهم، وكاأنهم يعي�س������ون في عالم اآخر، ويظهرون 

ب�س������كل خا�س عنيدين عندما يمنعون من القيام ب�س������يء ما، اإلى درجة قد تدفع اإلى ال�سراخ 

كي ي�س������معوا. من المنا�س������ب اأن ال تكون هذه الحالة مثيرة للقلق، وقد يكفي عر�س ال�سغير 

طباء  بوين واالأ أنه لي�س اأ�سماً كلياً اأو جزئياً. اإن كان بو�سع االأ على الطبيب بب�ساطة للتاأكد من ا

اأن يكت�س������فوا حالة العمى �سريعاً، فاإن اكت�س������اف حاالت ال�سمم غالباً ما يكون متاأخراً كثيراً 

ولى من  �سهر االأ �سوات غير مقلق خالل االأ مترافقاً مع تعلم الكالم. اإن انعدام اال�ستجابة لالأ

�سوات غالباً  �سرة، ذلك اأن االأ ول في االأ عمر الطفل، خ�سو�س������اً اإذا كان الطفل هو الوليد االأ

ما ترتبط باأ�س������كال اأخرى من المنبهات )الب�س������رية، واللم�سية...( التي ي�ستجيب لها الطفل. 

وقد ي�سكل الت�سفيق اأو �سوت اإغالق الباب، اإن مر دون اأن ينتبه اإليه الطفل، اختباراً كا�سفاً 

عن وجود �سك. 
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ماذا يعرف الطفل ال�ضغير عن عالقات ال�ضبب والنتيجة؟

كثر العلوم  أو نتائج هو في الوقت نف�سه هدف الأ أ�سباب ونتيجة ا أو ا فهم العالقة بين �س������بب ا

دنى للت�س������رف على نحو فعال في الحي������اة اليومية. وحتى لو لم يكن  تط������وراً وقاعدة الحد االأ

أو  المرء على ت�س������ور وا�سح جداً بخ�سو�س النظريات الفيزيائية المتعلقة بالتفاعالت، القوية ا

�سياء  ال�س������عيفة، فاإنه يمكن اأن يت�س������ح منذ وقت مبكر جداً اأن من المفيد اأن يعرف بع�س االأ

أو ت�سارع الجاذبية.  ولية والعملية فيما يتعلق بالثِّقالة ا ال�سغيرة االأ

لقد اعتقد لزمن طويل اأن على الطفل ال�سغير، الر�سيع، اأن يكون هو نف�سه فعاالً كي يفهم 

أ ال�س������غير باإدراك هذه ال�س������ببية بعد بلوغه مرحلة  عالقات ال�س������ببية، ومن ثمَّ يتوجب اأن يبدا

أ�سهر( التي تمّكنه من التقاط ما يرى.  م�ساك بها )نحو عمر 5 ا �سياء واالإ التن�س������يق بين روؤية االأ

أنه ال�سبب في كل �سيء. مثاًل، اإذا وجد  وتتمثل الم�س������كلة حينذاك في اأن الر�س������يع يرى نف�سه ا

ذات مرة �س������يئاً ما في مكان ما ف�س������يعود للبحث عنه في المكان نف�سه معتقداً اأن حركته هذه 

أنه ال يمكن اأن ي�ستمر وجود هذا ال�سيء اإذا ما كف  هي التي تمنح ال�س������يء ا�ستمرارية وجوده وا

عن االهتمام به. 

واليوم، باتت م�س������األة معرفة عالقات ال�س������ببية مو�س������ع نقا�س������ات ن�س������طة بين العديد من 

االخت�سا�س������يين، فهو ميدان بحثي ما يزال ي�سهد تطوراً. ومن المفيد التمييز بين نمطين من 

أو كمتاأثر، وثانياً  الحاالت ال�سببية: اأوالً الحاالت التي يكون الطفل ال�سغير �سالعاً فيها، كموؤثر ا

الحاالت التي يكون فيها مجرد ُم�ساِهد. 

ول، اأي الر�سيع في �سريره، م�ستيقظ وجائع وراح يبكي. من بالغ  لناأخذ مثاالً من النمط االأ

أو ربما الدقائق التالية اإلى معرفة ما ي�س������كو منه، ونتناوله  االحتمال اأن ن�س������عى خالل الثواني ا

بين ذراعينا ونخاطبه بكلمات ونبت�س������م له ونطعمه واأن نلجاأ اإلى و�سائل تر�سيه وتفرحه. ومن 

�سياء المحببة التي تلت  كثر مبا�سرة للقيام بهذه االأ الوا�سح جداً اأن بكاء ال�سغير هو ال�سبب االأ

�س������ياء اإن بكى. 
أنه �س������يثير مثل هذه االأ بكاءه. لكن، ال نعرف اليوم اإن كان حديث الوالدة يعرف ا

�سراط. واإن كان من  اإال اأن هذه الحالة هي ما اأم�س������ينا ن�س������ميها بب�ساطة حالة اال�س������تراط/ االإ

طالق البكاء حينما ال يكون في و�سع مريح، فاإنه �سيتعلم  الموؤكد اأن الر�سيع موهوب فطرياً الإ

اأي�ساً فيما بعد كيف يمايز ا�ستجاباته وفقاً لحالة ال�سيق المعنية، وهذا ما يو�سح جيداً جانب 

�سراطي. وتكمن الم�سكلة كلها في معرفة منذ متى يدرك الطفل ال�سغير هذا الو�سع  الو�سع االإ

أنه �س������ببي. لقد تحا�س������ت النظرية ال�س������ائدة في علم النف�س )المدر�س������ة ال�سلوكية(، هذه  على ا

طفال ال�سغار يدركون  الم�ساألة لزمن طويل، على عك�س الباحثين اليوم الذي يميلون اإلى اأن االأ
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أنهم �س������بٌب. من جانب اآخر، يعرف ال�س������خ�س  أنف�س������هم على ا بع�س النوايا ويمكنهم النظر اإلى ا

أنه ال يمكن اأن يكون هناك ا�ستراط اإذا لم يتوافر في الوقت نف�سه ثمة وعي بالعالقة  الرا�سد ا

طفال  أننا ال ن�س������تطيع اأن نوؤكد تماماً وجود هذين الم�س������تويين لدى االأ ال�س������ببية القائمة؛ غير ا

ال�سغار. مع ذلك، لدينا م�سوغات االعتقاد كلها باأنهم يدركون �سريعاً جداً وجود عالقة زمنية 

أنف�س������نا  أنها �س������ببية. ثم اإننا نحن الكبار ا أنهم ينظرون اإلى هذه العالقة على ا حداث وا بي������ن االأ

لدينا في الواقع بع�ُس نزوٍع اإلى الخلط بين م�س������ادفٍة و�س������بٍب. وغني عن البيان اأن نقول اإنه 

أنه حينما يدرك  توجد م�س������ادفات تحيرنا للغاية. اإذن، من الحكمة اأن نعزو للطفل ال�س������غير ا

الم�سادفة اإنما يدرك فيها عالقة �سببية. 

ن الحالة التي يكون فيها الطفل ال�سغير م�ساهداً. يبدو اأن الطفل ال�سغير، منذ  لنتناول االآ

أ�سهر، قادر على التفريق بين اأو�ساع �سببية  أي�س������اً حتى منذ �سن ثالثة ا أ�سهر، وربما ا �س������ن �ستة ا

أننا ل�سنا  طفال ال�سغار يفرقون، غير ا ننا نالحظ اأن االأ واأو�س������اع غير �س������ببية. نقول »يبدو« الأ

�سا�س الذي ي�ستندون  متاأكدين بعد من اأن ما ن�س������ميه �س������ببية وانعدام �سببية هو الذي ي�سكل االأ

اإليه للقيام بهذا التفريق. 

ويبقى �سوؤال حول ما اإذا كان الطفل ال�سغير يدرك النوايا منذ وقت مبكر جداً. في الواقع، 

ال توج������د اإجابة موؤكدة بهذا ال�س������دد، غير اأن الباحثين يميلون دائماً اإلى طرح م�س������األة النية 

أنها يجب اأن تكون متمايزة عن ال�س������بب؛ اإنما العك�س هو ربما ما يجري في الحقيقة،  كما لو ا

فتف�س������يراُت قوانين الكون بعبارة النية قد �س������بقت من الناحية التاريخية التف�س������يراِت بعبارة 

ولى التي يمكن اأن يكون للطفل  �سياء االأ حوال )قد يمكن القول(، تتميز االأ ال�س������ببية. في كل االأ

ّولي لل�س������بب؟  ال�س������غير تاأثير فعال عليها )والداه( بوجود نوايا لديه. هل النية هي النموذج االأ

هذا ما يميل بع�س الباحثين اإلى اعتقاده، بينما يرى اآخرون عك�س ذلك، اأي اأن هذين النمطين 

طفال ال�س������غار مبرَمجون قباًل ب�سكل ما كي يعالجوا  من العمل منف�س������الن منذ البداية واأن االأ

على نحو منف�سل ما هو اجتماعي وما هو لي�س كذلك. 

كيف يتعلم الطفل ال�ضغير الكالم؟

مر يتعلق بخا�سية  كان تعلم الكالم مو�سع اإبهار لعلماء النف�س على الدوام، من حيث اأن االأ

ب�س������رية وب�س������بب الرابط الوثيق بين لغة وفكر )بالن�س������بة اإلى َمْن يمتلكون لغة(. وقد كان من 

المعتقد في البداية اأن اكت�س������اب اللغة يحدث عبر تقليد ال�س������غار للكبار لي�س اإال، واأن الو�سط 

الب�س������ري هو في الواقع �س������رط الزم لهذا التعلم. لكن، لوحظ فيما بعد اأن التقليد قد ال يكون 
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كافياً هنا واأن حديثي الوالدة الب�س������ر يبدون مبرمجين م�س������بقاً لتعل������م اللغة. فمن جهة، يبدو 

أنهم ينظمون اأ�سوات اللغة مثل الرا�سدين، وعندما يبدوؤون يناغون نجدهم  طفال ال�س������غار ا االأ

�سوات الممكنة في اللغات كلها.  بم�ستوى اإنتاج كل االأ

أتاحت مجموعة من التجارب الك�س������ف عن اأن حديثي  ولى، فقد ا وفيم������ا يتعلق بالنقطة االأ

الوالدة ي�س������نفون اأ�س������وات الكالم على نحو يتوافق مع ما يجري لدى الكبار. في الواقع، يبدو 

�سوات ب�سكل عام اأكثر مما هم مجهزون لتنظيم  حرى مجهزين لتنظيم االأ طفال ال�سغار باالأ االأ

لوان.  أي�ساً باللياقة نف�سها فيما يخ�س االأ اأ�سوات الكالم ب�سكل خا�س. ويتمتعون ا

طفال يطلقون اأ�س������واتاً  يوؤدي تقليد الكبار دوراً في اإنتاج اأ�س������وات اللغة، ذلك اأن هوؤالء االأ

م، قبل اأن يتكلموا بوق������ت طويل. ويفقدون  تغدو �س������بيهة على نحو متنام باأ�س������وات لغته������م االأ

بالتدريج لياقة اإنتاج اأ�سوات لغات اأخرى. وفي الوقت نف�سه، يكت�سبون القدرة على التمييز بين 

م. وقبل اأن يتكلموا  أية لغة اأخرى، بينما يعجزون عن التفريق بين لغتين غير لغتهم االأ لغتهم وا

مر هنا لي�س مجرد تقليد �سلبي.  )الفرن�سية مثاًل( يناغون بالفرن�سية، لكن االأ

عندما ينتج الطفل ال�س������غير �س������وتاً ي�س������به )على نحو مبهم جداً اأحياناً( كلمة من كلمات 

أنه اإذا  بوين يعمالن عل������ى تعزيز هذه الكلمة بتكرارها عدة مرات. ومن الموؤكد ا اللغ������ة فاإن االأ

م طفلها غالباً جداً، ولو  ح������دث للطفل اأن قلد اأمه خالل هذه المرحلة فاإنه يمكن اأن تقلد االأ

كان ذل������ك عل������ى نحو غير دقيق، وهي في ذلك اإنما تقوده في الوقت نف�س������ه من المناغاة اإلى 

اللغة. ولي�س هذا التوجيه للن�س������اط ال�س������وتي مجرد نقل »كلمات« بال مغزى اإلى كلمات في 

الحا�س������نة اللغوية. يركز الكبار على الوقفات بين الكلمات مما يتيح لل�سغار اأن يتعلموا كيف 

تتقطع كلمات لغته )ال يمكن للرا�س������د اأن يحدد الوقفات في لغة يجهلها حين يتكلمها اأحدهم 

أنها  أي�س������اً، وب�سكل ح�س������ٍن يتلفظ الرا�س������د المقاطع اللفظية التي تبدو ا بال�س������رعة العادية(. ا

�سا�سية المميِّزة للغة.  الوحدةُ االأ

لي�س نطق كلمات اللغة كافياً من اأجل التوا�س������ل ب�س������ورة فعالة، اإذ يجب القيام بذلك في 

طفال ال�سغار هي  مهات اإلى االأ ولى التي تنقلها االأ الوقت المنا�سب، ويبدو اأن اأحد المبادئ االأ

أْخذ الدور؛ ففي مرحلة المناغاة، يتناوبن معهم اأوقات »التكلم«؛ يناغون في�ستجبن لهم بكالم؛  ا

ر�س������اع: يتوقف  كلٌّ بدوره. وربما يالَحظ اأن بدايات هذا التناوب تتخذ �س������كل الحوار خالل االإ

أية حاجة  ال�س������غير عن الر�س������اعة، فتحركه اأمه برقة، فيعود ليتابع ر�ساعته، رغم عدم وجود ا

أية �سرورة فيزيولوجية خا�سة ت�سوغ تحريكه.  أو تنف�س������ية لتوقفه؛ كما ال تكون هنالك ا تغذوية ا

أنه حوار... تن�سيطي.  البد ا



طفال ال�صغار؟ كيف يفكر الأ

ول 2021 82 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

اأخيراً، اإن ما يبدو معقداً في م�س������األة اكت�س������اب اللغة هو النواظم القواعدية. من الموؤكد 

أنهم يكت�سبون القواعد النحوية  طفال ال�س������غار لن يتكلموا عاجاًل مثل الف�س������حاء، غير ا اأن االأ

أ�سا�ساً فطرياً يف�سر هذه القدرة على تنظيم  �سا�سية ب�سرعة حيرت الباحثين. يبدو اأن هناك ا االأ

�س������ارات المتبادلة بين والِدين واأطفال، المترافقة  الكلمات. مع ذلك، تُظهر بنية الحركات واالإ

ألفاظ وكلمات وجمل، اإذا ما حللناها بدقة، وجوَد �س������يء من النحو  مع ما يوؤديه الوالدون من ا

يمكن اأن يوؤازر ال�سغيَر في اكت�ساب اللغة. 

هل ينبغي اأن يكون الطفل ال�ضغير ن�ضيطًا وفعااًل؟

أينما كنا، في عالم ي�س������كنه نوعان من  الب������د اأن ال�س������وؤال ال يخلو من الغباء! اإننا نعي�������س، ا

بوين تاأهيل اأطفال خا�سرين؟ بالتاأكيد ال؛  �سخا�س: الرابحون والخا�سرون. هل من واجب االأ االأ

بل عليهم اأن ين�سئوا اأطفاالً مفعمين بالحيوية والن�ساط واالقتدار. 

من الوا�س������ح اأن عدداً كبيراً من علماء النف�س قد ركزوا كثيراً على �س������رورة الفاعلية من 

اأجل فهم العالم، الذي ت�س������تند �س������يروراته التربوية التعليمية ب�سكل عام اإلى الفعالية. ويعرف 

ولى  �سهر االأ الجميع مثاًل اأن المدرجات المزدحمة ال تقدم �سيئاً كثيراً للطلبة. لكن ماذا عن االأ

أداء اأفعال ذات فاعلية على بيئتهم حتى تاأتي  طفال ال�سغار عاجزين عن ا من الحياة؟ يبقى االأ

أيديهم. فهل ال يمكنهم بذلك  المرحلة التي يي�سبحون فيها قادرين على التن�سيق بين اأعينهم وا

أنهم لي�سوا اأذكياء؟ هذا ما ظل مو�سع اعتقاد اإلى حد ما لزمن  اأن يتعلموا �سيئاً؟ هل يعني هذا ا

مر مثلما  طويل. ولزم انتظار اأن يتمكن الطفل ال�س������غير من اإحداث تحوالت في بيئته لفهم االأ

أينا ما يقوم  أنه لو را يحول الباحُث في الفيزياء المادةَ كي يفهمها ب�س������كل اأف�س������ل. من الموؤكد ا

�س������ياء لقلنا اإنهم ال يخو�سون وح�سب اأعماالً  به بع�س اأطفال �س������ن ال�سنة خالل تعاملهم مع االأ

أنهم في تفكر عميق حول الخا�س������يات الجوهرية والعالئقية للمادة،  أي�ساً ا يدوية بل للم�س������نا ا

�سباب والنتائج.  حول االأ

�سياء قبل اأن يتمكنوا من اإحداث  طفال ال�سغار يتعلمون كثيراً من االأ مع ذلك، نعرف اأن االأ

أنهم يتمتعون  ولى هي ا هذا النوع من التحول. فكيف يعملون؟ ثمة اإجابتان عن هذا ال�سوؤال، االأ

بمع������ارف وكف������اءات فطرية، غير اأن ه������ذا الرد غير مر�س كثيراً، اإذ تبين اأن ال�س������غار، خالل 

ولى من الحياة، يحرزون تطورات مهمة على م�ستوى القدرات. اأما الثانية،  �سهر الخم�سة االأ االأ

طفال  �سراط؛ فباالعتياد، يقرر االأ �سياء بطريقتين نا�سطتين: االعتياد واالإ أنهم يتعلمون االأ فهي ا

ال�س������غار النظر اإلى ال�س������يء الذي يثي������ر اهتمامهم، ويركزون اهتمامه������م عليه، ويعزمون على 
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�س������راط، فاإنهم يت�س������رفون موؤثرين على  التوقف عن النظر. وبهذه الطريقة، يتعلمون. اأما باالإ

والديهم، ب�س������ورة ال واعية في البداية، ويكت�س������فون فيما بعد وجود عالقات �سببية بين فعلهم 

أو تاأثيره������م ونتائج������ه. واإذ ال يمكنه������م التاأثير على محيطهم الم������ادي، يوؤثرون على محيطهم  ا

االجتماعي، ويتبينون نتائج هذا الفعل. 

حوال، الن�س������اط الزم للمعرفة والتعرف، ولتنمية المعارف، اإال اأن الم�س������األة كلها  في كل االأ

تكمن في درجة و�سكل الن�ساط. وب�سهولة، يو�سف طفل عمر ال�سنة، الذي يبقى �ساكناً ي�ستك�سف 

لعبته باأنه �سلبي )غير فعال(، مثله كمثل ر�سيع عمر ال�سهرين الذي يكتفي بالنظر اإلى محيطه. 

�سياء«، طفُل  م االأ مع ذلك، لي�س هو كذلك بال�س������رورة، وال هو هكذا على الدوام. يو�سف »محطِّ

�سن ال�سهر الثامن ع�سر، الذي تن�سّب تجاربه ب�سكل خا�س على التعرف اإلى اأي مدى ي�سل حد 

�سياء ال�سلبة، باأنه فعال طبعاً، لكن اإن كان الفعل هو هدف معرفته، فاإن  ال�سالبة الفيزيائية لالأ

يلزم وقٌت بعُد بال�سرورة كي يتحقق من نتائج فعله. وبال�سرورة �سيغدو هذا الوقت حينها خالياً 

من هذا الفعل، �سيكون وقَت انتظار غالباً. لي�س فرط الن�ساط اإذن �سرطاً منا�سباً للمعرفة، وال 

يمكن للفعل من اأجل الفعل اأن يو�سل اإلى المعرفة. ويت�ساءل الباحثون اليوم حول معرفة ما اإذا 

طفال ال�س������غار ت�سكل عاماًل من عوامل هذا الفرط  كانت اإرادة تقديم فائ�س من المنبهات لالأ

أ�سياَء العالم  في الن�ساط، وما اإذا كانت م�سيئة عر�س حد زائد من المثيرات عليهم بغية تعلمهم ا

اإنم������ا هي م�س������يئة حثهم في ذلك على عدم التوقف مطلقاً عن الفع������ل، وعلى مزيد من التنبيه 

أربعة اإلى خم�س������ة  طفال من عمر ا با�س������تمرار وفي نهاية المطاف اإلى انعدام التعلم. يبدو اأن االأ

أ�سهر.  أ�سهر يجيدون االنتظار، بينما يغدو ق�سم كبير منهم نافد ال�سبر بعد عمر ت�سعة ا ا

كيف يعرف الباحثون كل ذلك؟

جابة يعني بكل ب�س������اطة م�س������داقية تاأكيدات  ال�س������وؤال مه������م جداً، ذل������ك اأن م�س������مون االإ

ولى هي تقنية. ي�ستخدم الباحثون  االخت�سا�س������يين. ويمكن الرد باإجابتين عن هذا ال�سوؤال. االأ

طفال  في الواقع عدداً من التدابير التي تمّكنهم من التو�س������ل اإلى ا�ستدالالت حول عمليات االأ

و�س������اع التي يوجدون فيها بح�سور االخت�سا�سيين. اأما الثانية،  النف�سية التي تتجلى خالل االأ

جابة  أكثر فل�س������فية من حيث اأن االإ أو اإن �س������ئتم هي ا جابة، فهي اإب�س������تيمولوجية، ا أ االإ وبها نبدا

هة اإلى من يطرح ال�سوؤال. أ�سئلة موجَّ المقدمة تنطوي على ا

»كلنا علماء نف�س«، ح�سبما كتب اأحد علماء النف�س. في الواقع، في الحياة اليومية، يمار�س 

كل منا �سكاًل من علم النف�س يتيح له ب�سكل خا�س توقع عدد من ردود فعل محيطه اإزاء ظروف 
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خا�س������ة. وهكذا، من المرغوب فيه جداً القيام بت�س������خي�س منا�س������ب حول ردود فعل رب العمل 

أوان تناول الوجبة. ومن �س������اأن هذا  أو رد فعل ال�س������ريك عند فوات ا عندما ياأتي اأحدهم متاأخراً ا

االلتزام بممار�س������ة علم نف�س الحياة اليومية، وانت�س������ار بع�س مقاالت »علم النف�س« في و�سائل 

عالم الكبرى، اأن يجعل كل واحد منا ي�سعر بكفاءة ما في ميدان قد يكون اخت�سا�سيوه مجرد  االإ

أنهم ربما يمتلكون معرفة من الطبيعة نف�س������ها م�س������درها الخبرة  أكثر كفاءة بقليل، غير ا أنا�س ا ا

اليومية التي ي�ستخل�سون منها درو�ساً على نحو اأف�سل من الم�ستوى الو�سطي لبقية النا�س. 

أو ال�سمنية.  يمكننا اأن ن�س������تخل�س من هذه المفاهيم كثيراً من اال�س������تنتاجات ال�س������ريحة ا

أ ال�س������وؤال  أو ذاك. بالنتيجة، من الممكن اأن يُقرا أوله������ا اأن المرء يولد عال������َم نف�س بهذا القدر ا ا

حرى عالم نف�س، وعليك اأن تقنعني  أنا، لدي �سعور باأنني باالأ تية: »ا المطروح هنا بال�س������يغة االآ

باأنك كذلك اأكثر مني واأن ما توؤكده هو �س������حيح وموثوق«. واال�س������تنتاج الثاني هو اأن المعرفة 

تاأتي من جهة من قدرات فطرية غام�س������ة ومن جهة اأخرى من المالحظات اليومية، المتقنة 

خرين. واال�ستنتاج الثالث  أنا�س اأكثر علماً نف�سياً بقليل من االآ ن من يقومون بها هم ا ب�سكل ما، الأ

هو اأن من الجائز دائماً لكل �س������خ�س اأن ينهل من المعارف الموجودة في موؤلفات علم النف�س 

وفقاً لطريقة تفكيره. 

اأما حقيقة عمل الباحث في علم النف�س، فهي مختلفة تماماً. يرتكز البحث في الواقع اإلى 

أ�سا�ساً، كما هي الحال في بقية الميادين العلمية. ت�ستخدم اأي�ساً طرق بحثية  العمل التجريبي ا

أو ما ي�سمى بالطريقة ال�سريرية. وعلى �سبيل المثال، كانت  اأخرى، بيانات اال�س������تجواب مثاًل، ا

مهات عندما ال  باء واالأ أ�سئلة تطرح على االآ طفال تنطوي على ا اأولى االختبارات بالن�سبة اإلى االأ

باء قد الحظوا  يكون الر�سيع في و�سع يتيح للمختِبر تطبيق االختبار عليه، اأو عندما يكون االآ

أداءات، نادرة ن�سبياً، ذات داللة بالن�سبة اإلى نمو الطفل. لدى الر�سيع ا

أ�سئلة البيانات هي مزيج من الرغبات  جوبة عن ا �سف، بات معروفاً منذ وقت طويل اأن االأ ولالأ

والحقائق، مما ي�سعف اعتماديتها اإلى حد كبير. اأما بالن�سبة اإلى المنهج ال�سريري، فمن المهم 

ول. الهدف هنا هو معرفة  بحاث، ومن ثمَّ اإنتاج المعرفة، لي�س������ت هدَفه االأ �س������ارة اإلى اأن االأ االإ

حيان. وال يعني ذلك اأن المعارف الجديدة ال  �س������خ�س بعينه، �س������من اأفق عالجي في اأغلب االأ

يمكن اأن تاأتي من خالل علماء النف�س ال�س������ريريين. تتيح المعرفة المتعمقة بعدد �س������غير من 

الحاالت التي تجمع بينها نقاط م�س������تركة ا�س������تخال�َس قوانين تت�سم بدرجة ما من ال�سمولية. 

أو لدى  �س�������س، ي�ستطيع االخت�سا�س������ي ال�سريري بعد ذلك اأن يختبر، في حاالت ا ووفقاً لهذه االأ

أ�س������خا�س جدد، درجة �سمولية القوانين الم�ستخل�س������ة. وتتمثل م�سكلة عالم النف�س ال�سريري  ا



طفال ال�صغار؟ كيف يفكر الأ

8� ول 2021  الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

أنه توجد، في الحاالت التي ير�س������دها،  ال�س������اعي على هذا النحو اإلى اختبار فر�س������يته، في ا

عوامُل كثيرة لها دور احتمالي مهم ال ي�ستطيع �سبطها. وهكذا، اإذا بدت فر�سيته غير متحقق 

ن ما بدا قاب������اًل للمقارنة هو لي�س كذلك في  أو لي�س������ت ذات وثوقي������ة، فربما كان ذلك الأ منه������ا ا

ن المقاربات والمقارنات المرغوبة غير ممكنة.  الواقع، والأ

أردنا اأن نتبين  ويعّد نموذج المعارف حول الر�سيع �ساهداً في غاية الو�سوح على ذلك. واإذا ا

هم. وال يعني  كيف اكتُ�ِس������َبت المعارف الراهنة، يت�سح لنا اأن التجريب هو م�سدر المعارف االأ

خرى هي بال اأهمية: اإنها تتيح ظهور فر�س������يات يمكن اختبارها بالتجريب،  ذلك اأن الطرق االأ

ويمكن تطبيقها اأي�ساً في ميادين ال يجوز التجريب فيها العتبارات اأخالقية وا�سحة. ال اأحد 

بالطبع ي�س������ع ر�سيعاً عن ق�س������د في حالة من االفتقار العاطفي كي يعرف ما هي نتيجة مثل 

أو  أو ذاك الق�س������ور على نموه. اأما الباحث ال�س������ريري، فيحدد ا�سطرابات الر�سيع ا هذا العوز ا

اليافع القادم لال�ست�س������ارة ونتائج مثل هذا العوز العاطفي المبكر الذي قد يكون �سببه الو�سط 

�سا�سي للمنهج ال�سريري، بل العالج. �سري احتماالً. ولي�ست المعرفة هي الهدف االأ االأ

وعلى �س������بيل المقارنة، تتوافق الطريقتان الرئي�سيتان اللتان نجدهما في علم النف�س جيداً 

مع التفريق بين البيولوجيا والطب: الحا�س������لون عل������ى جائزة نوبل في الطب هم البيولوجيون 

طباء، لكن عندما نمر�س، نذهب اإلى الطبيب، ولي�س اإلى البيولوجي. ولي�س االأ

ولية والمهمة في الوقت نف�س������ه، لنر ع������ن كثب بماذا يمكن  م������ع اأخذ هذه االعتب������ارات االأ

أة تعمل في  ت�س������بيه التجارب المطبقة على الر�س������ع. يقول اأحد الباحثين: »تراودني ذكرى امرا

طفال الر�س������ع. قراأت في عينيها مبا�س������رة  المعلوماتي������ة قل������ت لها اإنني اأجري تجارب على االأ

المفاجاأة والرعب اللذين يمكن اأن ن�سعر بهما عندما نلحظ اأن الرجل الذي نتحدث اإليه بلطف 

أو بالهاتف،  باء الذين نت�سل بهم بالبريد ا وب�سا�س������ة منذ ع�س������ر دقائق هو جالٌد وقا�ٍس! عند االآ

لن�س������األهم اإن كانوا يقبلون اأن ي�سهم �سغارهم الر�سع بتجربة من التجارب، نلم�س اأحياناً )ولكن 

أكثر تخفياً وتنهال على الباحث  لي�������س دائماً( رد فعل مماثل. ويتمثل رد الفعل حين������ذاك قلقاً ا

جابة هي نعم.  أ�س������ئلة كثيرة، اأهمها: »هل �س������اأكون بجانب �س������غيري عند اإجراء التجربة؟«. االإ ا

طفال الر�سع، يتخذ القلق نف�سه  اأخيراً، عند زمالئنا علماء النف�س، الذين ال ت�سمل اأبحاثهم االأ

أي�ساً تعذب الر�سع...؟«. أكثر �سخرية: »اأنت ا �سكاًل ا

لنر اإذن كيف »نعذب« الر�س������ع. هنالك �سرط حتمي ب�سكل مطلق يتمثل في الح�سول على 

أنهم  تعاونهم، اإن لم نقل التمكن من اإغرائهم. واإذا لم يتوافر هذا ال�سرط، فذاك يعني �سريعاً ا

مت�س������ايقون، ومن ثم تتوقف التجربة هنا. ومن �س������اأن ذلك اأن يحد ب�س������كل كبير من اإمكانات 
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التجربة! اأول عنا�سر العمل هو الطلب من الر�سيع اأن يوؤدي ما يجيد القيام به. عند الوالدة، 

أ�سا�ساً،  ي�س������تطيع الم�س، والنظر، وال�سمع، ويمكنه اأن ي�سعر، ويلم�س. باخت�سار، ن�ساطه ح�سي ا

�س�������س، يحاول  أداًء هو الم�س. وعلى هذه االأ والن�س������اط الحركي الوحيد الذي ي�س������كل بالفعل ا

الباحث اال�ستناد اإلى معرفة ما يفكر فيه الر�سع.

كثر ب�س������اطة ا�سم االعتياد habituation، الذي  كثر ا�س������تخداماً واالأ يطلق على الطريقة االأ

أو لوحة مثاًل، فاإنك  أ ب�س������يط و�سمولي. اإذا اكت�سفَت م�س������هداً جديداً اأو منظراً ا يرتكز اإلى مبدا

تنظر اإليها مطوالً اأول مرة، ثم ت�سيح بوجهك عنها. تعود اإليها بعد ذلك، ولكن تنظر اإليها على 

ولى. فيما بعد، ومع كل مرة ترى فيها الم�س������هد نف�س������ه، تلقي عليه نظرة  نحو اأقل من المرة االأ

عادية، اإال اإذا وجدت فيه خا�سيات جمالية ا�ستثنائية. ثم، لنت�سور اأن عن�سراً زخرفياً قد تغير 

أو، �سمن المجال  أو اأن اإ�ساءة اللوحة لم تعد كما كانت، ا فيه. مثاًل، ُقطعت �سجرة في الم�سهد، ا

ال�س������معي الذي حدثت فيه الظاهرة نف�س������ها، لم يعد مقطع اللحن الذي كنت تف�س������ل �سماعه 

أو لل�سمع على  مر انتباهك من جديد، و�ستعود للنظر ا مثلما اعتدت عليه؛ فحينها، �س������يلفت االأ

مر كذلك مع الر�سع.  نحو اأطول. باخت�سار، يتمخ�س اأي اختالف مدَرك عن عودة لالنتباه. االأ

وهذا ما يدفع الباحثين اإلى اأن يعر�سوا على الر�سيع تنبيهات )اإثارات( يتم فيها تقديم الحالة 

أو اللم�سية مثاًل، عدة مرات متتالية، كي يعتاد عليها الطفل. وعندما يعتاد،  ب�سارية ا نف�سها، االإ

يعر�سون عليه تنبيهاً جديداً. واإذا ازدادت اأوقات نظره اأو جل�سة انتباهه، ي�ستخل�سون من ذلك 

ثارتين المعرو�ستين تباعاً.  أنه ميز بين االإ ا

أ التجربة عندما ينظر الر�سيع  تف�س������ياًل، يقوم االعتياد على مجموعة من التجارب. وتبدا

أو ال�س������يء المعرو�س عليه. وتنتهي التجربة عندما ي�سيح الر�سيع بوجهه  اإلى اتجاه ال�س������ورة ا

عن هذه ال�س������ورة اأو هذا ال�س������يء. والم�س������كلة كلها هي اأن يعرف الباحث متى يمكنه التوقف، 

اأي عندم������ا يعّد اأن الر�س������يع قد اعتاد عملياً. ومن تجربة اإلى اأخرى، نادراً ما يكون ت�س������اوؤل 

االعتياد منتظماً. اإذن، يح�سب الباحثون المدد الو�سطية للتجارب. ومن الناحية التقليدية، اإذا 

خيرة اأقل من ن�سف المدة الو�سطية للتجارب الثالث  كانت المدة الو�سطية للتجارب الثالثة االأ

ولى، يعّدون اأن الر�سيع قد اعتاد. لماذا اأقل بمعدل الن�سف ولي�س ب�)25 %( اأو )90 %(؟ هذا  االأ

االختيار هو ع�س������وائي ن�سبياً، ولكن اإذا كان االعتياد ق�سيراً جداً، فاإنه ال يتوفر اإال القليل من 

الفر�س للر�سيع اللتقاط المعلومات المالئمة كي يميز ما يعر�س عليه. ومن �سعيف االحتمال 

الح�س������ول على ازدياد في مدد التثبيت. اإذن، لن تتمخ�س التجربة عن �س������يء. وبالعك�س، اإذا 

أو يناموا. هنا  كان االعتياد طوياًل جداً، فاإنه يخ�سى اأن يتعب الر�سع، ومن ثمَّ يمكن اأن يبكوا ا
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حيان، اإن معيار نق�سان المدة بمعدل  أي�ساً، ال تعطي التجربة �سيئاً. في الواقع، وفي غالب االأ ا

كثر مالءمة للر�سيع. نه االأ الن�سف هو المعيار الذي يوفر اأف�سل فر�س النتائج، الأ

وانطالقاً م������ن هذا المخطط العام، هناك الكثير من البدائل الممكنة في تنظيم االعتياد 

�سياء الجديدة...(. �سياء المعرو�سة على الر�سيع في االعتياد، وتنويع عر�س االأ )اختالف االأ

اإذا كانت تجارب االعتياد ب�س������يطة جداً من حيث مبداأها، فاإنها تتيح للر�س������ع القيام بكثير 

�س������ياء. اأوالً، يمكنهم الح�س������ول على معلومات حول بيئتهم، من خالل مختلف الكيفيات  من االأ

أي�ساً اإنجاز اعتياد �سمعي  الح�س������ية )تركز معظم التجارب على االعتياد الب�سري، ولكن يمكن ا

�س������ياء جديدة  أو لم�س������ي مثاًل(. بعد ذل������ك، يختزنون هذه المعلومة في الذاكرة؛ واإال بقيت االأ ا

دائماً بالن�سبة اإليهم، والعقبة الوحيدة اأمام ا�ستك�سافاتهم هي التعب. اإال اأن الم�ساألة هنا لي�ست 

ن من �س������اأن اأي حدث جديد اأن يطيل اآجال ا�ستك�سافاتهم. اإذن، يقارنون هذه  م�س������األة تعب، الأ

»ال�س������ورة« الذاكرية بعد ذلك بهذا الحدث الجديد، ويقومون بالتفريق. وهذا ما يُ�س������تدل من 

خالل مدد التثبيت )طول مّدة النظر اإلى ال�س������يء(. وهكذا، اإذا عر�س عليهم بالتعاقب �سيئان 

مر  لي�س االختالف بينهما كبيراً كفاية، لن يكون نلم�س ازدياداً في مدد التثبيت. اإذن، يتعلق االأ

بحالة ت�س������ترك فيها قدرات مهمة، لكنها ب�سيطة جداً من حيث مبداأها ومن حيث �سيرورتها. 

وفي المختبر، يحاول الباحثون �سبط معطيات الحالة باأف�سل ما يمكن، اأما في البيت، فيمكن 

أنا اأنظر اإلى ال�سيء الجميل الذي قدمته  للر�سيع ن�سج اعتياده ال�سغير ب�سهولة كبيرة بنف�سه: »ا

أريد،  أبعد نظري عنه، ثم اأعود اإليه اإن اأردت ومتى ا جدتي اإلى اأمي كي ت�سعه فوق �سريري، ثم ا

أنفي لتريني كم هو جميل. اأنظر بعد ذلك بمزيد من االنتباه اإذا ما  حت������ى لو قربته جدتي من ا

علق اأحدهم ثوب نومي �سدفة على هذا ال�سيء الجميل...«.

أ�سياء حول  أ�س������لوب كي يتعلم الر�سع ا أ�س������هَل - ا أوَل - وا في الواقع، يمكن اأن يكون االعتياد ا

بيئتهم. وال ينطبق ذلك على �سغار الب�سر فح�سب. االعتياد هو ظاهرة �سائعة في الطبيعة. 

انطالقاً من طريقة االعتياد المو�سوفة اأعاله �سريعاً، يمكن القيام ببع�س البدائل. وهكذا، 

ففي طور االعتياد، وبدالً من عر�س ال�سيء نف�سه دائماً، يمكن تغيير ال�سيء في كل تجربة )مع 

أ�سياء تنتمي اإلى الفئة  كل مرة يبتعد فيها الر�سيع بنظره عن ال�سيء(، مع الحر�س على اإظهار ا

أربعة عنا�سر، مثاًل(. عندما يعتاد الر�سيع، تعر�س  أ�سكال هند�س������ية تتاألف من ا نف�س������ها دائماً )ا

أ�سكال تنتمي  أ�سكال من ثالثة عنا�سر، مثاًل( وا أ�سياء ال تنتمي اإلى الفئة نف�سها )ا عليه بالتناوب ا

أ�س������هر، تجدٌد في  اإلى الفئة عينها، لكن لم يكن قد راآها. يظهر لدى الر�س������ع، منذ �س������ن ثالثة ا

�سكال المنتمية للفئة عينها.  �سكال دون فئات، ولكن لي�س لالأ الن�ساط االنتباهي لالأ
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أي�س������اً ا�ستخدام طريقة م�س������ابهة، ترتكز اإلى بديهة اأن الر�سع ينظرون ب�سكل  من الممكن ا

ع������ام مّدة اأطول اإلى الو�س������ع الذي يبدو له������م غريباً اأكثر مما ينظرون اإلى ال�س������يء العادي اأو 

الماألوف. 

�سراط، وظاهرة  وبالطبع، هناك طرق تجريبية اأخرى مختلفة يلجاأ اإليها الباحثون منها االإ

الم�س، والمكافاأة... 

الهوام�ش

طف������ال ال�س������غار/ الر�س������ع، اأي المرحلة العمرية الممتدة بي������ن الوالدة ونهاية ال�س������نة الثانية تقريباً،   )1(- االأ

»المترجم«. 

)2(- التمثيل هنا هو ا�ستيعاب المعلومات ا�ستيعاباً ينتظم في الحياة العقلية/ النف�سية. »المترجم«.
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الموُت نرج�ضٌة على كتِف البحيرة

مكانك لي�ص هنا

ق�ضيدتان

ق�ضائد

يراني محمد  ق�ضائد لل�ضاعر االإ

�ضم�ص لنكرودى

¯

¯

¯

¯

¯

د. ثائر زين الدين

نغوين مو�ضى

محمود حامد

ح�ضان قنديل اإ

ترجمة: حيان محمد الح�ضن

الديـــوان

ال�ســـــرد:

�ضورة 

ق�ض�ص ق�ضيرة

فوق ع�ّص من ال�ضجائر

الرفيق »جاكوب«

تي�ص

باريق المقرطمة االأ

¯

¯

¯

¯

¯

¯

ال�ســـــعر:

براهيم عماد الدين اإ

الح�ضن بنمونة

اأريج بوادقجي

محمد الحفري

محمد �ضعبان

عزيز ا�ضمندر
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د. ثائر زين الدين

ال�سـعـر...

املوُت نرج�سٌة على كتِف البحرية

- العمل الفني: للفنان ف�ؤاد نعيم.

�سيدُة الذاكرة

تدُخُل �مر�أٌة ُغرفتي؛

مثلما يدخُل �ل�صبُح كوخًا حزينًا...

َن؟ رُتِك �لآ                 لماذ� تذكَّ

يعبُر بي �صبيٌة يمرحوَن...

َن؟ رُتِك �لآ                 لماذ� تذكَّ

ُم لي، �صيٌخ ثقيُل �لُخطا يتب�صَّ

وهو يم�صي لُيح�صَر ُخبزً�...

فِق ب�صمُتِك �ل�صاحرْة؟               لماذ� ُتطلُّ من �لأ

�صاحبان يلومانني �أنَّ �ِصعرَي �أم�صى كئيبًا...

رُت �صوتِك؟                        لماذ� تذكَّ

ُي�صعُل حار�ُس زنز�نتي في �لممر ُلفافَتُه

، زليَّ وُي�صيُء -كما �عتاَد- م�صباَحه �لأ
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                          لماذا تمريَن ُقربي؟!

ومهما �سيحدُث فوَق الب�سيطِة،

في مائها،

و�سماواتها،

�سوَف تبقيَن

          �سيدَة الذاكرْة.

لي�َس من اأحٍد �شواي

واإذا عبرَت الم�سرح الَحَجرّي

وانحدرْت بَك الدرُب الرتيَبُة نحو بيِتَك،

ُثّم جّفَلَك اندالُع �سحابٍة رعناَء من عطٍر؛

ورحَت ُتنّقُل العينيِن؛

تبحُث في الجهاِت فال ترى اأحدًا...

رويَدَك... لي�َس من اأحٍد �سواَي

اأنا التي ما زلُت اأخفُق كالفرا�سِة

حوَل ناٍر ماكرْة!

واإذا غفوَت على �سريرَك

بعد اأن اأعيتَك ُمْفَردٌة ُهنا...

وعرو�ُس بيٍت ناِفٍر... ف�سعرَت

اأن �سقّيًة ماألوفًة تن�سلُّ جنَبَك،

جبهِت���ك  ف���وَق  ت�س���ري  الرخ�س���ُة  ه���ا  كفُّ

العري�سِة...

 تتَبُعها
ِ
حالم ُبرهًة وع�سائُب االأ

كظلِّ �سحابٍة فوق البحيرِة...

تفَتُح العينيِن تكتُب مثَل َنهٍر دافٍق...

وتعوُد تبحُث في ف�ساِء الُغْرفِة ال�ساكِن...

ال، ال �سيَء، ال اأحٌد...

رويدَك... لي�َس من اأحٍد �سواَي

ه���ة الق�سي���ِد  اآون���ًة كاالآ اأن���ا الت���ي تاأتي���َك 

ال�ساِحرْة!

واإذا هممَت باأن ُتغاِدَر مقَعدًا

�سهَد افتراَق العا�ِسَقيِن،

بْت عينيَك نوباُت الحنيِن؛ وخ�سّ

ف�سّمرتَك لوهلٍة مخلوقٌة �سمراُء �ساحبٌة

ْت فجاأًة تراَءْت ثّم َفرَّ

هذي اأنا اأم�سي وراَءَك مثل ظّلَك،

ثّم اأرحُل مثل ظبي نافرة!

واإذا وقفَت كدمعٍة في جفِن اأُمٍّ

وانحنيَت كراهٍب، فنثرَت اأزهارَك

 قبري...
ِ
- كالعادِة – فوَق رخام

وابت�سمَت لطائرين توّقفا يتاأمالِنَك

ُثّم اآن�سَك اله�سي�ُس الغ�سُّ

ع�ساِب من حولِك... لالأ

�سجار قربك وانهمرت وريقاٌت من االأ

هذِه الرعناُء، ثانيًة، اأنا

لكنني اآتي موّدعًة،

 واأم�سي ديمًة بي�ساَء 

تذروها الرياُح العابرْة!

اأنقذني يا ربَّ العالم

 من هذي الطيبْة

ال تجعلني مثَل �سغيرَك؛

ال تجعلني اأحمُل وزَر النا�ِس!

فقلبي ما عاد ُيطيُق
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               ُندوَبْه

ُ
تعَب ال�ساعُر يا اهلل

مداِء ُر في االأ               ُيجرِّ

              �سليَبْه.

رحيل

ولى ِة االأ للمرَّ

اأفتُح باَب الداِر... ال اأراِك

ال ب�سمٌة كانت ُت�سيُء الروَح،

�سواِق، ِن باالأ ال عيناِن َتخ�سالَّ

ال ح�سنِك... ال ُدعاِك.

ولى ِة االأ للَمرَّ

اأ�سمُّ منُذ المدخِل البارِد

ريَح الفقِد ال �سذاِك.

ُمّرُد اأنثى

َد ن هذا التردُّ دِع االآ

دع عنَك ما ي�سَغُل الباَل.

َهاّل نظرَت اإليَّ َملّيًا؛

تقا�سيم وجهَي... �سعري

ثيابي؛

ُد اأنثى! واأب�سرَت اأني مجرَّ

... فتاٍة اأتتَك وتطمُع بالحبِّ

هالَّ ن�سيَت ال�سهاداِت،

              اأُطروحتي،

               وكتابي؟!

ن اأنثى ُتحبَُّك اأنا االآ

ُبها  ما عدُت اأُ�ستاذًة تتهيَّ

جئُت من اآخِر الكوِن  طيرًا عنيدًا

تجاهَل ريَح الجنوِب 

و�سوَد ال�سحاِب...

َفهاّل تقوُل: اجِل�سي،

م لي كوَب �ساٍي ودفٍء، وتقدِّ

َك كّفي...  فَتلِم�ُس كفُّ

ُم�سادفًة،

دون اأن يت�سّرَج بالورِد وجُهَك،

هاّل تقوُل كالمًا جمياًل...

َحيّيًا اإذا �سئَت...

اأو �ستتُركني كعموٍد من الملِح

غارقًة في ا�سطرابي!

هنَّ فُت عن عدِّ ما توقَّ

هم�سْت وهي ت�سعُل �سمعتنا 

في م�ساء الرحيْل:

»ال تعدَّ ال�سنين، الن�ساء، كوؤو�س النبيِذ«

�سربنا...

ك�سرنا الكوؤو�س...

�سحكنا...

وحين تجّراأ خيُط ال�سباح النحيْل

َر غفَلتنا... اأن يعكِّ

قبلتني �سريعًا

وذابت كاآثار عا�سقٍة 

في رمال الطلوْل.
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»ال تعدَّ الن�ساء...«

تردُد في م�سمعي منذ ع�سرين عامًا،

ولكنني ما توقفُت عن عدهنَّ

لعلَي اأختتُم العدَّ

حين تعوديَن

عوَد الغمامِة

مثقلًة بالهطوْل.

م�شادفة

رباُب  وَت�ساَحَك االأ

حيَن هم�سُت م�سرورًا:

ُم�سادفًة لقيُتِك...

بُت اأن اآتي اإلى هذا المكاِن ليتني جرَّ

قبيَل عاْم.

����سُ ال�س���ارَع عن  َن م���ا ع���اَد الف���وؤاُد يفتِّ االآ

عينيِن �ساهمتيِن،

ِل تبٍر في الزحاْم. عن �سالَّ

خباَر حيَن ي�سدُّ قلبي َط االأ َت�َسقَّ َن لن اأَ االآ

خيُط عطٍر �سارٍد!

ما اأجمَل الُلقيا ُم�سادفًة؛

ُط... ال اأناْم. فال ِجنٌّ ُيخطِّ

»دائمًا«

- ال تقْل: »دائمًا«، يا �سديقَي!

ِة« بديِّ ما عرَف النا�ُس اأكثَر ُحمقًا من »االأ

ما رّدَد النا�ُس اأمقَت من هذِه ال�ُمفَرَدْة.

- ال تقْل »دائمًا« اإنَّ قلبَي

ُدها... يرُجُف حيَن ُتردِّ

ويكاُد َيِفرُّ كذئٍب

َط في ِم�سيدْة! َتَخبَّ

دنها؛ - دْع لن�سَوتنا اأن ُيردِّ

ِل... اإّنها عنَدُهنَّ كتعويذٍة �سدَّ �سحِر التبدُّ

ِ
دَن اأجمَل ما في الغرام �ُسبحانهنَّ ُيبدِّ

!
ِ
بُحلِم الدوام

اإذا ما ع�سقَن... فحتى تذوَب النجوُم،

وِر... وُينَفَخ في ال�سُّ

اأو َيِرَث الكوَن مْن اأوَجَدْه!

ل�سَن يفهمَن اأنَّ غرامًا �سريعًا

ك�سربِة برٍق؛

ُي�سيُئَك حتَّى احتراِقَك 

، اأطوَل، في �ُسنِن الُحبِّ

ٍة خالدْة! من ق�سّ

حوار امراأتنِي فـي احلب)1(

- ل�سُت اأفَهُم!

كيَف تحبيَن �سخ�سًا 

وتحتفظين بِه في القيوْد!

اأطلقيه اإلى الكوِن،

هبّيَة عن مع�سميِه، فّكي �سال�سلِك الذَّ

وخّلي جناحيِه دوَن وثاٍق؛

دعيِه... يحلُِّق حيُث ي�ساُء؛

فاإن عاَد ُمبَت�سمًا،
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وارتمى ُمثقاًل بالجراِح

على قدميِك

ُمّ
خذيِه كما تفعُل االأ

حين تهدهُد ِطفاًل عنيْد.

ّنِك ما ع�سِت من قبُل ُحبًا؛ - كاأ

جت قلبِك ال�سلَد ب�سمُة عا�سِقك رَّ وما �سَّ

المنت�سي فرحًا،

اأيُّ مجنونٍة �سوَف تطلُق

محبوبها... للغريمات،

حّبَي ما كاَن حقَل اختباٍر!

- اإذا اأن���ِت ما ا�سطع���ِت اإطالَقُه في الف�ساِء 

فل�سِت تحبيَنه!!

ِد؛ اإّنما هَو خوُف التوحُّ

خوُف البقاء بال �سحبٍة

حينما تغم�ُس ال�سم�ُس اأجفانها،

ُم اأجنحُة الليِل فوَق الوجوْد.   وتخيِّ

- واإن هو ما عاَد؛

خرياُت لعينيِه نِت الن�سوُة االأ َزيَّ

َطعَم الجحوْد!

- حينها تعلميَن

باأن الذي كنِت تهوين

ما كان يومًا حبيَبِك!

كنت تعي�سين وهمًا

�سعيْد.

الهوام�ش

)1(- ا�س������تعماُل تفعيلتي الخبب والمتقارب: فاعلن وفعولن مق�سود في هذا الحوار، وقد جاء ذلك في مقاطع 

منف�سلة.

❁    ❁    ❁
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نغوين مو�سى

ال�سـعـر...

مكانك لي�س هنا

- العمل الفني: ل�حة مل�نة للفنان اإ�صماعيل ن�صرة.

مكانك لي�س هنا

يقولها �ضائح ويم�ضي

مكانك لي�س هنا

يقولها الر�ضام وهو يلتقط ال�ضور ويم�ضي

مكانك لي�س هنا

تقولها امراأة من جليد وتم�ضي

 قل: بل مكاني هنا

يام واللغة، وتلك المراأة  مكان���ي في اأناي حين تم�ضي الأ

ل تعنين���ي ول يعنين���ي اأزرق عينيه���ا ول ف���روة الثعل���ب على 

كتفيها.

اأنا المنبوذ في مدينة ال�ضعراء والخلفاء وال�ضادة 

اأنا النائم عن حقي بال و�ضادة.

اأنا ال�ضالك طريق العودة قبل الو�ضول.
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اأنا الجامع في ال�ستاء اأزهار الحقول.

اأنا قاتل الكلمة الماأجور

اأنا الغارق في حبر الورق.

فق. اأنا الجامع كلماتي من االأ

اأنا ال�سارب فنجانًا بعد فنجان .

مان.  اأخفي �سحوب وجهي فاأنا اأخ�سى اأن تعلم اأمي وتفقد االأ

اأخ�سى اأال تنام ليلها وتذرع غرف دارها وهي تحاكي الزنابق

اأخ�سى اأن تك�سف ما في قلبي من حنين 

اأخ�سى عليها من حين لحين.

واأن�سى...

اأن�سى َمْن مر بي في ذاك الزمان 

فاأنا مكاني هو اأناي!

اأناي الغائبة في قعر الدنان.

دنان خمر ال�سعير المعتق على �سواطئ الرافدين 

على �سواطئ الذات المراد غ�سلها بالحنين

حمر على حواف البالد حيث ال جبال وال وهاد.  دنان حزن ال�ستاء االأ

دنان الفخار المك�سور باأيدي اأبناء البالد.

دنان خمر ال�سعير المعتق باأحزان البالد 

البالد!؟ اآه واآه من البالد!

ولى كحب الريحان لندى ال�سباح  ن�سوة ال�سكرة االأ

ن�سوة الريحان لوجوه الفتيات والفتيان 

ن�سوة ال�سباحات المنداة.

ندى الوريقات في الدور الحزينة على تالل الح�سى

حيث تيتم طائر الزرزور وانتحر 

انتحر قبل الو�سول 

بري�سه المنّقط على �ساطئ البحيرة �سقط

لم يكتب و�سية قال :

ال تكفيني حبة القمح على هذي التالل 
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وال عيون القرى المن�سية

ن  اأنا الزرزور المفارق االآ

ر�س التي فيها اأموت. ال تعبثو بري�سي المبرقع، بل اتركوني في االأ

�ساأنقل ر�سائلكم لرب الملكوت!

ال تفعل اأيها الطائر اأخبارنا تدمي القلوب 

ولى. دعه في �سمائه يكمل حلمه ال توقظه من غفوة الن�سمة االأ

دعه يكمل ف�سول الق�سيدة 

بل �ساأوقظه اأيتها العنيدة

ال تفعل اأخ�سى عليه من جرح في الوريد 

اأخ�سى عليه كاأنه وليد 

اأخ�سى عليه من ن�سمات معبقة بالدخان 

دخان اآخر الزمان 

بالد وحقول... ب�سر وهوام

�سود  بي�س ن�سينا األوانه وارتدينا االأ لقد اأدمينا قلبه االأ

ر�س التي فيها تموت!  ال تخبره بحق االأ

❁    ❁    ❁
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محمود حامد

ال�سـعـر...

ق�صيدتان

- العمل الفني: ل�حة مل�نة للفنان ف�ؤاد اأب� �صعدة.

ظّلت تراوُدني على 

وجِع الق�صيِد َظبَيٌة

ماَء َهديال ت ِلَمغناَي: ال�صَّ َمدَّ

باَبًة، ، مَن الهديِل، �صَ كانت اأ�َصفَّ

واأَرقَّ من َدمِع النَّدى َترتيال

❁❁❁

ماذا ُتَثرِثُر َدمَعٌة في ُمقَلٍة

غنياِت ُف�صوال وهبت َثراَي االأ

َي�صري بها مّني ن�صيٌم عاِبٌر

كم كاَن ُم�صًنى بالو�صاِل َعجوال

اأو�صكُت اأغفو تحَت خفِق جناحها

َراأيِت اأ�صهى ِمنُه فيِك َمقيال اأ

يِر اأ�صُرُد فيِه مثَل غمامٍة كالطَّ

�صردت على، َمدِّ اله�صاِب، ُوعوال

ظبيُة الق�شيدة 
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اأدنيِك حّتى ال َم�ساَفَة َبيَننا

�سى لو غبِت َعنُه قليال ُجنَّ االأ

َت�سريَن بي َم�سرى َهواَي بخافٍق

كم كاَن فيِك على البعاِد َملوال

َوَمَددُت بي َخفَق اجَلناِح

َوَمَددُت بي َخفَق الَجناِح، َلَعلَّه

ُيدنيِك، اأ�سهى،

ما َتَمّناِك الَغماُم َق�سيدا

داِك ِبَهم�ِس نايي َرع�َسًة و�َسرى �سَ

عودا كاَدت تجاوُز بي ُمناَي �سُ

�سيِم، ُهبوَبُه حّتى َح�ِسبُتِك، في النَّ

حولي َتناهى في الُخلوِد ُخلودا

َقد كان هذا: ُحلَم َليٍل عاِثٍر

اأ�سَنيِت فيِه اأ�سى الِو�ساِد ُرقودا

❁❁❁

واِف ِبُمقَلٍة َكم ِع�سُت َمحموَم الطَّ

ِبِك خلتها فوَق الوجوِد ُوجودا

�سالُك �ساِئَكًة َفما َفاإذا ِبِك االأ

َخلَّفِت اإالَّ العا�سفاِت ُحدودا

نوِن فح�سُبها اأطَلقِت بي َطيَر الظُّ

ِمنِك الّظنوُن َغَدت َعَليِك �ُسهودا

وم�سيِت، لحظَة كان جمُر ق�سيدتي يكوي

وكنِت اأَحدَّ من �سمِت ال�َمنوِن ُبرودا

❁❁❁

�سئِت القطيعَة مثل غاٍب موح�ٍس

واأنا اأ�ساُء لم�ستهاِك َمزيدا

كم اأّرقتني ال�ّساهداُت بحزنها؟

هل ي�ستردُّ بها الُبكاُء �َسهيدا؟

ح�سبي جعلتِك في نزيِف ق�سائدي

جمري ونايي فانك�سرِت ن�سيدا

❁    ❁    ❁
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�إح�سان قنديل

ال�سـعـر...

ق�صائد

- العمل الفني: ل�حة مل�نة للفنان علي الكفري.

من حنطة كفيها 

ينهمر الفجر 

وتطوي ال�ساعات مالب�سها 

فوق �سياج الحوْر 

يتحّدُث نعناُع حديقتنا

عن فرحتها 

بين ال�سحكات وكركرة الجاراِت 

وقاُت تخا�صرني الأ

فال اأخ�صى غرقي في الظلمات 

ول اأخ�صى اأن اأرك�ض حافي القدمين 

اإلى غابات البلوْط

ريفيَّة
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لتعيد اأناملها تكويني

مثل رغيف الخبز 

فيغدو الكون بحجم �سباٍح

تهديني �سحكتها غيما 

وتلف �سقيعي قطعة �سم�ٍس

يمتالأ القلب بحورياٍت 

�سماء  ونوار�س ت�سدح باالأ

وامراأة تحمل اأبريق الحب

لتغ�سل كفيه 

حزانَ  وتغني كي تختزَل االأ

يخيط جفوني

�سوُت الدفء

زهاِر الراك�سة بين �سلوعي و�سوت االأ

اأق�سُم:

ال يوجد اإال امراأًة واحدًة

�سياْء  تجمع هذي االأ

اأمي...

باء مرايا الآ

فرٌح يتنّزه بين اأ�سابعنا 

يت�سّلق اأعمدة ال�سوق ينب�س اأ�سالعنا 

ك�سراع يراق�س اأغنية البحر

وال�سّط حوريٌة تقتفي اأثر ال�سم�س 

�سواتهم  كّنا ُنعدُّ الأ

�سجرًا من ندى 

قبل اأن ينه�س الوقت اأحالمنا 

ثّم يرمي بنا 

�سفنًا لل�سفر 

ها هُم يرحلوْن 

قبل اأن ينزع الليل قم�سانه 

عن حبال الغ�سيل 

قبل اأن يكمل البدر دورته 

فق  فوق اأرجوحة االأ

غاني  كّنا نرّبي االأ

على حزن جّداتنا

والماآ�سي مواقد اأيامنا 

بنائنا  لن�سّب الزمان الأ

مخماًل وحريْر

اإنهم يرحلون 

كالع�سافير

جّفلها ال�سيد بين البيوْت

كالغزاالت 

�سّنت عليها مياه الغديْر 

كالغمام يوّدع خ�سر الجبال 

وال ي�ستديْر

هنا كم �سربنا المدى 

من م�ساء يطّل عل �سرفة قاحلْة

ورفعنا لهذي البالد جناحًا 

كي ال تبيُت البالُد حقائب هذا الرحيْل

اإّنني ال األوم الرياَح 

ولكّنني ما ا�ستطْعت البقاء 

كما الغابة الذابلْة
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ما ا�ستطعت النهو�س

كما الكائناِت تمّج التنّف�س 

من خيبة قاتلْة 

وها كلما اأ�سرج الجّلنار �سياجًا 

وقفُت 

وحّدقُت... حّدقُت 

ُت عيوني �سماًء فق حتى مالأ في االأ

و�سّليُت... �سّليُت 

حّتى يكون لقلبي مطاٌر

غلَق اأبوابه  الأ

وقطاٌر

وقَف دمدمَة القافلْة الأ

اأغنية للغياب 

غنياُت  هكذا ترحُل االأ

وينزُف خ�سرَته ال�سندياُن

على غب�س الطرقاِت

كاأنَّ الم�ساَء 

معدٌّ لهذا الرحيل 

يلملم اأفراحنا 

ن�سمًة 

ن�سمًة 

ثّم يغلُق اأبوابه

كي ي�سيَق على الن�سر

هذا الف�ساْء 

رحلَت...

وكنُت اأبّدُد عمري 

علْو اإلى قّمٍة  الأ

كي تراني 

ن�سيُت اأحاديثنا في ال�سباح 

ورائحة البن وْهَي تزّيُن �ساحاتنا 

في جنون الخواْء

رحلَت...

تركَت ال�سباح 

ئ �سوَت التالميذ يعبِّ

في جّرٍة 

ثّم يلقي بها 

في العراْء 

لمن اأ�ستكي...؟

وكنُت اإذا م�ّسني �سجٌر

�سحُت يا اأبِت 

خانني الدهر 

عّلقني في الزمان ال�سحيِح

كطيٍر تال�سى 

وقد عاندْته الرياُح

قحوان  فكم كنَت تمالأُ قلبَي باالأ

وت�سدل فوق يدّي حرير ال�سالم 

فيا ليتني ما كبرُت 

وال اأنزلتني العوا�سُف عن �ساعديك 

�سابِع وال نبَت ال�سوك بين االأ

حّتى خ�سرُت الكثير الكثير من الفجر 

من ح�سة النهر والطير والذكريات 

وما ل�ّمني �ساطٌئ 
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و�سَط هذا ال�سقاْء

لمن اأ�ستكي؟...

كيف اأكملُ  در�س القراءة

اإْن اأطبَق الليُل اأنيابه

وا�ستفقنا

�سيوفًا على دمنا

لم نعْد كالحكاياِت

ت�سحكنا �سدفٌة 

اأو تباغتنا �سدفٌة 

لمن اأ�ستكي 

والحرائق ملُء فمي 

ما قراأُت ال�سنين كما اأ�ستهي 

ما َح�سبُت الحياة تغّيُر اأ�سكالها

تجعل القلَب يخلُع اأوراَقه

والحدائق تنزُع اأكماَمها

والجميُع...

الجميُع...

يعّد الخريَف ليمالأ اأرواحنا 

بالخراب 

اأبي... يا اأبي...

�ساأظّل اأعانُد هذا العماْء

فتَح نافذًة في الجدار  الأ

لعلَّ الع�سافيَر ترجُع 

ذات م�ساْء
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ترجمة: حيان محمد الح�سن

ال�سـعـر...

يراين ق�شائد لل�شاعر الإ
حممد �شم�س لنكرودى)1(

- العمل الفني: ل�حة مل�نة للفنان ن�صاأت الزعبي.

�إذ� لم �أكن

ال تحزني حبيبة قلبي

مثل الهواء �س�أبقى

اأن� بقربِك

حد لن اأ�ست�ق الأ

لن يراني اأحد

ولن ي�سمع �سوتي

ال تبتعدي

لي�س لك وجود

بدون وجودي
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اأنِت لن تاأتي

الليلة... 

البحار �سوداء

الريح الثملة

اأي�سًا �سوداء

الطائر والكرز

اأ�سودان

وقلبي يغمره النور

اأنِت �ستاأتين

خذ خبزك معك

بحّق الخبز والملح

الذي بيننا

خذ خبزك معك

ن طريقك طويل الأ

ولي�س لي قدرة

على التحّمل

واترك الملح لي

اأريد اأن يبقى

هذا الجرح 

طرّيًا دومًا

اأحّبِك

اأحّبَك...

ولي�س �سهاًل 

اخفاء ال�سماء

خلف ق�سبان القف�س

وال�سيء الذي بقي

متخّفيًا

هو الدم

دٌم... 

وع�سٌل

بل�سعة نحلة

�سار مك�سوفًا

اأحّبِك...

وخريطة الجّنة

اأراها

من البعيد البعيد

مع نهرين من الع�سل

اأتدفق معهما

يو�سالنني اإلى منزلي

واأنِت اأي�شًا يومًا ما

واأنِت اأي�سًا يومًا ما

 �ست�سيخين

اأما اأنا 

لن اأ�سيخ

اأكثر من ذلك

توقفُت في لحظة

من العمر

اأنتظرِك لتاأتين

ومن قبالتي اعبري

جميلٌة هي ال�سيخوخة

زينٌة للنور

واأنِك… 
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تاأ�سفِت

من عتمتي

امتنان

بالرغم من قربي منِك

ال اأراِك

في عتمتي

اأ�سحُك لِك

يام اأ�سكُر االأ

ني برفقتك الأ

قد عبرُت 

الطريق

لماذا مطفاأ 

اأقول: لماذا الفحم مطفاأ

الورود الحمراء 

مختبئة في فمِك

لماذا ال تتكلمين

اإال اإذا كنُت

اأحرقتِك

جرح على جرح

تعبرين...

جرحًا على جرح

ي�سير ا�سمه ال�سحراء

الم�سيف ظامئ

فطعامه الملح وح�سب

نزهته

م�سافٌر...

اأ�ساع الطريق

�شكرًا

ا�ستريت تذكرة �سفر

مامي وفي ال�سف االأ

وحيدًا

اأغّني لنف�سي

واأ�سّفق

�سكرًا

الموت...

الموت

ي�سمت اأمامِك 

ويفّكر

يا ليتُه

كان حّيًا

).…(

يتكّلم النهار بحروف 

وا�سحة

يتكّلم الع�سر بكلمات

مبهمة

الليل...
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ال يقول �سيء

فقط يحكم

في غياب كل هذه الحوادث

طوال اليوم

ت�ساقط المطر

لو لم تنه�س 

من ال�سخور

تنهيدة

لم يعلم بغيابك

اأحٌد غيري

خريف

الخريف...

�سنٌة من نوبات جنون

يمّزُق قمي�سه

وينام في لحاٍف

من ثلٍج اأبي�س

وباأطراف اأ�سابعه

ين�سلُّ من حاّفة

ال�سرير

زمن ال�شقوط

تهبُّ الّريح

ال تعرف الفاكهة

فاليوم

هو زمن ال�سقوط

هذه الدائرة بال نهاية

عندما نحت�سن بع�س

في هذه الدائرة التي

بال نهاية

اأنا امتداٌد لِك

واأنِت... 

امتداٌد لي

اأنِت لن تاأتين

اأنِت لن تاأتين

وال�سعر

ة طائٍر ق�سّ

يحبُّ الطيران

ولكن لي�س له

اأجنحة

ال�شابر

ال�سابر...

مثل �سجرة

تحترق في النار

ولي�س له القدرة

على الهروب

محتاٌر

مثل غزاٍل بقروٍن

طويلة
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قّيدوه ب�سجرة

يام كّل هذه االأ

هكذا اأي�سًا

ليل بال نهاية

يام كل االأ

كاأنها يوٌم 

واحد

قطعة

قطعة

و�سط ليل

بال نهاية

كالمِك

اقتنعُت بكالمِك

وبحروف ا�سمِك

ومن اأجل ماذا

اخترعوا باقي 

حرف االأ

وما تركيبتها

اإال للكذب

ولي�ست ال�ستمرار الحياة

ع�شر المعجزات

لقد تاأّخرت يا مو�سى

وم�سى ع�سر المعجزات

اعِط ع�ساَك

ل�سارلي �سابلن

حتى ن�سحك

قلياًل

)…(

يا لُه من عمٍل عجيب

�سبوع اأراِك ببداية االأ

�سبوع وباقي االأ

اأن�سغل بانطفائي

داخَل غرفتي

الهوام�ش
)1(- هو �س������اعر وباحث اإيراني معا�س������ر، وع�س������و اتحاد كتاب اإيران، ولد في قرية لنكرود عام 1950، حا�سل 

دب الفار�سي في مدار�س ر�ست وبعدها �سافر وعمل  على دبلوم ريا�س������يات واإجازة في االقت�س������اد، دّر�س االأ

أولها )�سلوك العط�س(، وله كثيٌر  بالتدري�س في العا�سمة طهران، وله العديد من المجموعات ال�سعرية كان ا

أي�س������اً، ونال عّدة جوائز في ال�س������عر والبحث مثل جائزة ال�ساعر  طفال ا بحاث وكتب لالأ من الدرا�س������ات واالأ

اأحمد �ساملو ال�سعرية.

❁    ❁    ❁
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آذار من عام )2005م(،  اأعادته تلك ال�شورة خم�شة ع�شر عاماً اإلى الوراء، كان ذلك في �شهر ا

ل الفت������اة الواقفة بجواره، الحظ فارق الطول بينهم������ا، لكن ذلك لم يمنع اأن  مَّ
له������ا ملياً، تاأ مَّ

تاأ

م�شيات التي كانا  أ�ش������بوع من الزمن، �شباحاً وم�شاء، في الجوالت والزيارات واالأ يترافقا طوال ا

يت�ش������اركان فيها، يجل�شان متجاورين، من يراهما يظنهما اأ�شدقاء ومعارف منذ �شنوات طويلة، 

ل ال�شورة وينده�ش كيف كان تعارفهما �شريعاً، مفاجئاً، وجمياًل.  مَّ
يتاأ

عالمي، كان نازالً ومعه  التقيا م�ش������ادفة على الدرج ال�ش������اعد للطابق الثاني من المركز االإ

�ش������ائق ال�شيارة المخ�ش�شة لتنقالته، وهو مواطن من الخرطوم، اأجرى عدة لقاءات �شريعة مع 

بع�ش العاملين في المركز حول طبيعة عملهم ومواكبتهم للفعاليات والن�شاطات التي �شتجري 

�ش������بوع، نزل الدرج على عجل، كانت هي ت�ش������عد الدرجات بهدوء ورويَّة، ترتدي  طوال هذا االأ

أبي�ش ي�شفي على �شمرتها  تنورة و�ش������ترة بي�ش������اِويَتَي اللون، ت�شع على �شعرها �ش������االً حريرياً ا

جماالً وجاذبية و�شحراً، تبادال التحية ال�شباحية دون معرفة، فهي عادة يتَّبعها الجميع هنا ولو 

عماد الدين اإبراهيم 

ال�ســـــرد...

�صورة

- العمل الفني: الفنانة با�صمة محمد.



�صورة

ول 2021 110 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

ْت �لتحية ر�فعًة ب�ص������رها �إليه،  لم يعرفو� بع�ص������هم، ردَّ

ت يدها، ت�صافحا،  فهما ببع�ض، مدَّ فقام �ل�ص������ائق وعرَّ

فقالت بكلِّ عفويٍة وب�صاطة: 

ج رجاًل  أتزوَّ أتمنَّى لو � أن������ا �أحبُّ �لِبي�َض كثي������ر�ً... � � -

أبي�ض.  �

قالت جملتها هك������ذ� بكل بر�ءة، وتابعت �ص������عودها 

لاللتح������اق بزمالئها في �لمركز، هو تابع نزوله خارجاً 

ولى في قاعة )�ل�صد�قة(،  ليلحق بموعد �لمحا�صرة �لأ

ل������م تاأخذ تلك �لجمل������ة وقعها �لوجد�ن������ي و�لعاطفي، 

و�ص������د�ها �لمعنوي في نف�ص������ه حينها، ولكن حين جاء 

وقُت ��صتر�حِة �لظهيرة، ��صتلقى على �صريره في فندق 

زرق �لذي يجري قرب  أر�ص������ل ب�ص������ره من �لنافذة �إلى مياه �لني������ل �لأ � ،) )غر�ند هوليد�ي فيالَّ

�صبوع جمياًل ور�ئعاً ب�صحبة فتاٍة  �لفندق، ور�ح ي�صتح�ص������ر ما قالت، تخيَّل كم �ص������يكون هذ� �لأ

ر في  أي�صاً، قرَّ أنوثًة، وبذلك ي�صبُح �ل�ص������فُر �أقلَّ وح�صًة، بل ي�صير ُمغرياً وُمغوياً � �ص������مر�ء ت�صجُّ �

أكثر.  َف �إليها � نف�صه �أن يعوَد في �ليوم �لتالي �إلى �لمركز ويتعرَّ

❁❁❁

�ُض عا�صٌق وجَه محبوبته باأنامله،  ألو�نَها كما يتح�صَّ �َض � �َصها، لِيتََح�صَّ ل �ل�صورة، ِليتح�صَّ مُّ
عاد لتاأ

يقف كالهما على ر�صيف �ل�صارع، يظهر خلفهما بناءٌ �صخٌم ما يز�ل على �لهيكل كانو� ي�صمونه 

أنه �ص������ار فندقاً �ص������خماً يُدعى )كورنثيا  ن ليبيا تموِّل بناءه، علم فيما بعد � ������ع �لفات������ح لأ مجمَّ

رجاء، وعلى  أ�ص������جار �لنخيل تنت�ص������ب بجذوعها �لمخروطية فاِردًة �ُص������عَفها في �لأ �لخرطوم(، �

أ�ص������جاُر )�للبخ( �لعمالقة بارتفاعاتها �لكبيرة وجذوعها �ل�ص������خمة،  �لر�ص������يف �لمقابل تجثم �

و�أور�قها د�ئمة �لخ�صرة، و�أغ�صانها �لتي تنفر�ض على م�صاحة كبيرة من �لر�صيف نا�صرًة ظلها 

�لكثيف، تتميز بها �ص������و�رع �لخرطوم، خا�صًة �صارع �لنيل �لمحاذي لل�صفة �لجنوبية لنهر �لنيل 

زرق، حيث ��ص������تمتع بروؤيتها من ناف������ذة غرفته في فندق غر�ند هوليد�ي فيال، �تخذ بع�ض  �لأ

�لن�ص������وة من جذعها �ل�صخم مكاناً لو�ص������ع �أغر��صهنَّ في تجهيز وبيع �ل�ص������اي بالنعناع، كاأنها 
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ٍة تنكيٍة يحت�سي كاأ�سه �سريعاً ويم�سي اإلى عمله،  مقاٍه ب�سيطٌة يجل�س الزبون في ظلها على عبوَّ

ل وجه رفيقته  مَّ
ُر تلك الن�سوة الفقيرات بع�س النقود التي ت�ساعدهنَّ في العي�س، تاأ وبذلك توفِّ

�سود المجدول على الطريقة  ب�س������مرتها الجميلة ومالمح وجهها العربية، و�سفائر �س������عرها االأ

بي�س ي�سترخي على كتفها لحظة  فريقية، يداهما تتجاوران دون تما�س، �س������الها الحريري االأ االإ

يِّ ال�سرعيِّ المفرو�ِس  ، والتزاماً بالزِّ أ�س������ها اتقاًء للحرِّ التقاط ال�س������ورة، لكنها عادًة تغطي به را

على الن�ساء في هذا البلد. 

يام، حاول ا�ستح�س������ارها بكل تفا�س������يلها، حاول ا�ستعادة الم�ساعر  عاد بذاكرته اإلى تلك االأ

أنَّه و�سل اإلى الخرطوم  آنذاك بعد م�سيِّ هذه ال�سنوات الطويلة، يذكر ا واالنفعاالت التي انتابته ا

، حين نزل من الطائرة  ال�س������اعة الحادية ع�سرة والن�سف لياًل بعد �ساعٍة من التحليِق في الجوِّ

داهمته ن�س������مات ليلية دافئة تدل على اأن النهار كان حاراً جداً، ن�سماٌت عابقٌة برائحة الطوب 

نَّ هذه الرائحة تنت�س������ر م������ن معامل القرمي������د والحجارة الطينية 
أ المح������روق، علم فيما بعد ا

، ومن ثم ي�ستخدمونها في  حمر، حيث ي�سوونها في النار حتى تجفَّ الم�سنوعة من الغ�سار االأ

ه اإلى  أنهى اإجراءات الخروج من المطار، توجَّ عمارة البيوت، وقد اعتاد عليها �سكان المدينة، ا

فريقية الحارة، وقد  أ�س������بوع، هي مدة اإقامته في هذه المدينة االإ الفندق حيث حجزوا له مّدة ا

آذار على اأمل اأن يكون الطق�س فيه اأقلَّ حرارًة من ال�س������هور التالية حيث ت�س������بح  اختير �س������هر ا

درجات الحرارة عاليًة جداً. 

❁❁❁

م�س كانت �سريعة  ه مبكراً اإلى المركز، وجد حجة معقولة باأن زيارة االأ �سباح اليوم التالي توجَّ

وخاطف������ة، رافقه مدير المركز بجولة في ال�س������الة الكبيرة، وعرفه اإلى الموجودين مرا�س������لي 

ذاعات، لم تكن موجودة بينهم، �سعر بقليل من الخيبة، دعاه لتناول �ساي بالنعناع  ال�سحف واالإ

في مكتب������ه وهو عبارة عن غرفة زجاجية مقتطعة من ال�س������الة الكبيرة باإمكان الجال�س فيها 

روؤية اأي �س������خ�س يدخل اأو يخرج، ارت�سف ال�ساي ال�ساخن مع اأوراق النعناع الخ�سراء، تجاذبا 

اأطراف الحديث وعينه تراقب مدخل ال�سالة بقلق، لم تم�س ع�سر دقائق حتى دخلت تتهادى 

ل قلياًل  كفرا�سة بي�ساء، األقت التحية على زمالئها، وجل�ست على المكتب المخ�س�س لها، تمهَّ

ع م�سيفه م�سّراً عليه  ى في الكاأ�س، ودَّ في �سرب ال�ساي ريثما ت�ستقرُّ في جل�ستها، ر�سف ما تبقَّ
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ألقى التحية ال�سباحية، التفتت نحوه، كان  د المروَر قربها، ا اأال يخرج من غرفته لوداعه، وتعمَّ

م�س:  وقع المفاجاأة وا�سحاً على وجهها، قال هام�ساً قا�سداً التلميَح اإلى عبارة االأ

جلك... ليراك.  أيتها ال�سمراء الفاتنة وقد جاء خ�سي�ساً الأ بي�س يحييك ا - الرجل االأ

ابت�سمت، دار بينهما حديٌث ق�سيٌر جداً كي ال يثيَر انتباه الموجودين وف�سولَهم، تبادال اأرقام 

الهاتف المحمول على اأمل التوا�سل واللقاء، وهكذا كان. 

❁❁❁

لفُة بينهما �س������ريعاً، كل يوم م�ساء بعد انتهاء الفعاليات والمحا�سرات والحفالت  دْت االأ توطَّ

أان برنامجهما الخا�س، هو  الفني������ة التي كان يح�س������رها جمهور من اأهل الخرطوم، كانا يب������دا

َف  أ عنه، واأحياناً بل كثيراً هي التي تقترح عليه مكاناً ليتعرَّ أو قرا يقترح زيارة مكان ما �س������مع ا

أنهما زارا �س������وق الناقة في اأم درمان حيث المطاعم ال�سعبية التي تقدم لحم النوق  اإليه، يذكر ا

أ�س������واق قديمة مبنية من الطين، اأزقتها ترابية فيها بع�س المحالت  م�سوياً لزبائنها، وبجواره ا

التي تبيع الم�س������غوالت ال�س������عبية، لفت نظره محلٌّ يبيع م�س������غوالٍت للزينة من العاج والف�سة، 

أربع قطع، خاتم واإ�سوارة وقرط وعقد من العاج والف�سة، وقدمه لها هدية  ا�س������ترى طقماً من ا

للذكرى، رف�ست بدايًة، ولكن بعد اإلحاحه قبلته، ليبقى ذكرى لهذه ال�سداقة، وكيال تن�ساه كما 

ْت:  قال، ردَّ

أبداً.  أن�ساَك ا - لن ا

اذًة تخرُج من بع�س المحالت، �ساألها عنها،  تابعا تجوُّلهما في ال�سوق ال�سعبي، ميَّز رائحًة نفَّ

لَكة( وهي مادةٌ ت�ستعملها الن�ساء في ال�سودان بكثرة، وال�سّيما  فقالت با�ستحياء هذه ت�سمى )الدُّ

خلة(.  العرائ�س منهنَّ في ليلة )الدَّ

❁❁❁

ذات م�ساء كانا مدعوين لع�ساٍء وحفٍل فنيٍّ �ساهٍر في حدائق منتزه ال�َمْقَرن العائلي الذي يطلُّ 

م�س������ية، هكذا �س������عر  زرُق، لن ين�س������ى تلك االأ بي�ُس واالأ على المنطقة التي يلتقي فيها النيالن االأ

ن تعيد تلك الذكرى، كان طعام الع�ساء  أن�س������ته اإياها، ال�سورة االآ يام والم�س������اغل ا حينها، ولكن االأ

لذيذاً، والن�سمات الباردة القادمة من مياه النيل تنع�س النف�س، وتحيي فيها الم�ساعر الرومان�سية 

والعاطفية، ُرفعت موائُد الطعام، و�سعوا الفواكه والحلوى وبع�َس الم�سروبات والع�سائر، وجاء 
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دور المو�س������يقا ال�سودانية ال�س������عبية والرق�س، الجميع �سارك، مْن يعرُف ومْن ال يعرُف، رق�سوا 

معاً حتى تعبوا، حتى انت�سف الليل، انتهت ال�سهرة، كان ال بدَّ من اإي�سالها اإلى منزلها، حاولت 

لَها، لكنه لم  يَّ �سيارِة اأجرٍة لتو�سِ
 لتعذيبه، واإّنها �ستاأخذ اأ

َ
ثنيه كثيراً عن ذلك، قالت اإنه ال داعي

يقبل تركها في الليل وحيدًة، انطلقت بهما ال�سيارة في �سوارع الخرطوم الفارغة، اتجها �سوب 

الجنوب، دخال في الحارات ال�سعبية الفقيرة، حينها علم لماذا لم تكن تريده اأن يو�سلَها، حتى 

أ�سرٍة ب�سيطٍة ت�سكن حياً �سعبياً ب�سيطاً.  أنها من ا ال يرى مكان �سكنها، ويعرف ا

أو االرتباك،  أو الخجل ا يَّ وقٍت لل�س������عور بالح������رج ا
�س������باح اليوم التالي التقيا، لم يترك لها اأ

م�س، وجمال ال�س������ير في �سوارع الخرطوم لياًل، و�سكرها  بادرها بالحديث عن جمال �س������هرة االأ

حاديث الكثيرة حتى عادت  حياء ال�سعبية فيها، �سغلها باالأ أتاحت له فر�سَة التعرُّف اإلى االأ نها ا الأ

لفة بينهما كما كان.  اإلى �سجيَِّتها، وعاد جوُّ االأ

❁❁❁

لها، ي�سعر  مَّ
ن وهو ينظر اإلى هذه ال�سورة، وهي ال�سيء الوحيد الباقي من تلك العالقة، يتاأ االآ

نَّ �س������نواٍت كثيرًة م�ست، خم�س ع�سرة �سنًة، ولكْن ما يحزُّ في نف�سه 
أ بالحزن العميق، �س������حيٌح ا

خيُر، لقاءُ الوداع.  هو ذاك اللقاءُ االأ

 نظم������وا جول������ة نهرية بالعبَّارات في مّدة ما بعد الع�س������ر، لتبحَر ف������ي رحلٍة نهريٍة ما بين 

زرق، كان موعد اإقالع  بي�س، وحول جزيرة فروتي التي تتو�س������ط النيل االأ زرق واالأ النيلين االأ

طائرة العودة اإلى دم�س������ق ال�س������اعة الثانية ع�سرة منت�س������ف الليل بتوقيت الخرطوم، انتهت 

أ بع�س������هم يلهو بالمياه ال�سحلة قليلة العمق على �سفة النهر،  الرحلة، نزلوا من العبارة، وبدا

انتحْت جانباً بعيداً عن الجميع، انتقْت �سخرًة جل�سْت عليها، و�سردْت بفكرها بعيداً، اقترَب 

منها، �ساألها: ما بك؟ 

تجنب������ت النظر اإليه، كان وجُهها حزيناً، وبوادر الدمع تلمع في ماآقيها، قال: ال تحزني، لقد 

أياماً جميلة ورائعة، فال تختميها بالحزن والبكاء.  اأم�سينا ا

ن كم كان �سحكه قا�سياً  �سمتْت ولم تجْب، تظاهرْت بال�سحك للتغلُّب على حزن الموقف، ي�سعر االآ

وفظاً وغبياً، قال لها: ام�سحي دموعك، اأق�سم لك اإننا �سنلتقي، ثمَّ �ساألها: هل زرِت دم�سق؟ 

- ال. 
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- ح�س������ناً... قريباً �ساأت�س������ل بك واأدعوك لزيارة دم�سق، وهناك �س������اأجعلك تن�سين الخرطوم 

موي، وبردى  وحرارتها، وت�س������تمتعين باأجواء دم�س������ق وجمالها وحاراتها القديم������ة والجامع االأ

يَّ 
لي اأ َد لها كلَّ جميٍل في دم�سق، واأ�ساف: كلُّ ذلك �سيكون على ح�سابي لن تتحمَّ والغوطة، عدَّ

نفقات، هذا كرمى لك يا فاتنتي. تاأملته بهدوء، م�سحْت دمعتين معلقتين على جفنيها وقالت: 

أنه كالٌم للموا�ساة في لحظة الوداع.  أو ا حقاً؟ حقاً �سنلتقي مرًة اأخرى؟ ا

أبداً، �ساع  ، ولكن لم يلتقيا بعد ذلك، م�ست ال�سنون، لم يتوا�سال ا
ٌّ
نَّ لقاءهما حتمي

أ اأكد لها ا

رقام  منه رقمها، بحث عنه كثيراً بين اأمتعته واأوراقه، ولكن... عبثاً، حاول االت�ساَل ببع�س االأ

أو  يِّ دليٍل ا
الموجودة على بع�س الكتيِّبات والمن�سورات التي اأح�سرها معه، لكنه لم ي�سل اإلى اأ

�سبيٍل للتوا�سل معها. 

ن ح�سلْت متغيِّراٌت كثيرة غيَّرت وجه ال�سودان، تظاهرات �سعبية ون�سائية تطالب بالتغيير،  االآ

كان يتاب������ع �سا�س������ات التلفزة التي تنقل تل������ك التظاهرات، يدقق النظر فيه������ا، في التظاهرات 

الن�س������ائية خا�س������ة، على اأمل اأن يلمح وجهها اأو وجهاً �سبيهاً بها بين الح�سود الكبيرة، ولكن... 

ال �سيء. 

أو...؟  أين اأ�سبحت؟ هل ما زالت حية ا يت�س������اءل بينه وبين نف�س������ه: ترى ما الذي جرى معها؟ ا

كيف �س������ارت بها الحياة؟ كيف اأخذتها بدروبها ال�سعبة وال�سائكة؟ بم�ساغلها ومتاعبها؟ وذاك 

م�سيات التي اأم�سياها  يام واالأ الطقم العاجي الممزوج بالف�سة هل ما زال معها يذكِّرها بتلك االأ

معاً؟ 

�سى.   لم واالأ لها ب�سعوٍر من الحزن واالأ مَّ
ال�سورة بين يديه يتاأ

❁    ❁    ❁
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اَرٌة  َحفَّ

أت�سمعني؟ آلو، � � -

أبتاه... - �أجل، �أجل، �

- كيف حالك هناك؟ �أعني هل �أنت على ما ير�م...؟

أربعة �أدو�ر... ول... قيل لنا ينبغي لكم �أن تجتازو� � - �نتهى �لدور �لأ

آه، هذ� ما يقال له �لتدرج... ولكن لم �لتدرج د�ئماً؟ لم ل ننهي �أعمالنا في دور و�حد؟  � -

ول  - هنا ل بد �أن نتقيد بقانون �للعبة... ن�س������يت �أن �أزف �إليك �لنباأ �ل�سعيد... مر �لدور �لأ

أبليت بالء ح�سناً... ب�سالم. ��ستطعت �أكل قطعة �سابون...كان ه�سمها ع�سير�ً، ولكنني �

أتقياأت؟  � -

أ�سعر بلذة لم �أعهدها من قبل... أنا � - لم يحدث هذ�... �

الح�سن بنمونة

ال�ســـــرد...

ق�ص�ص ق�صرية

- العمل الفني: الفنانة غفران �صليمان.
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- �أي لذة؟ 

ألتهم قطع �ل�صابون... ها ها ها ها... - �أن �

- و�لدور �لثاني؟ 

أنه يختنق... وجهه ي�صفر ويحمر،  - �إننا ننتظر �أن ينهي �صاب �لتهام قطعة �صابون... يبدو �

الم  ر�ض. يتلوى ج�صده جر�ء �الآ آه، يا للم�صيبة! لقد وقع �إلى �الأ ولكنه يقاوم ب�ص������بر �ص������ديد... �

ن �إلى �لم�صت�ص������فى... يا للم�صكين! كان يعقد 
�صعاف؟ يُحمل �الآ أت�ص������مع �صفارة �الإ �لمبرحة... �

�آماالً عظيمة على هذه �لفر�صة... �نتظر قلياًل... حّل �لدور �لثاني... جيء لنا بزجاجة...

- �أي �أي �أي... زجاجة؟ �إنهم يق�صون عليكم... �أي قانون هذ�؟

أبتاه... ولكن ال بد من �أن نتقيد بقانون �للعبة... - �أجل، �

وغاد... وعلى �أي حال، فليحالفك �لحظ �لح�صن... - ال ف�ض فوك... وتباً لهوؤالء �الأ

مور؟ أت�صمعني؟ كيف �صارت �الأ آلو، � � -

أ�صرب ماء...لم �أجد �أي �صعوبة في �إنجاز هذه  أبليت بالًء ح�ص������ناً... بلعت �لزجاج وكاأنني � � -

أنني تدربت على �لتهام �لزجاج منذ �ل�صغر... �لمهمة... �أنت ال تدري �

أنها تُ�صرق منا...  أنَت �إذن من كان ياأكل �لقناني �لزجاجية... وكنا نحن نظن �ص������اعتها � آه، � � -

يا لك من ولد نجيب...!

�صعاف؟  أت�صمع �صفارة �الإ - يا للم�صيبة... �أحد �لمتبارين ي�صلم �لروح لباريها... �

- �أجل، و�لدور �لثالث؟

- �صنقفز من �لطابق �لر�بع...

أْي... من �لطابق �لر�بع؟ أْي � أْي � � -

�صفل فر��صاً وثير�ً... - ال تخ�ض �صيئاً... ب�صطو� في �الأ

خطاء �لقاتلة... - �صدد ج�صدك �إلى �لفر��ض �لوثير... و�حذر �الأ

ألم ت�صب باأي ر�صو�ض؟  آلو، هل قفزت ب�صالم؟ � � -
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- كال، كال، وقعت على الفرا�س... بل اإنني خرقته، فنزل ج�س������دي اإلى عمق ع�سرة اأمتار... 

أنفاق...  نهم اكت�سفوا حّفارة مجار وا وغاد مبتهجون... الأ ومع هذا لم اأ�س������ب باأذى... هوؤالء االأ

لقد ح�سلت على وظيفة... ها ها ها...

 ق�شة ب�شيغ متعددة

أ�سرَّ  هذه الق�س�������س رواها راٍو يبدو تارة متعنتاً، وتارة اأخرى يبدو م�س������تخفاً. اأحد معارفي ا

أنا اأعني طبعاً الم�ستمعين، وهم  يذاء النا�س؛ ا لي قائاًل اإنه يتعمد رواية ق�س������ة ب�سيغ عديدة الإ

ب وهو مقعد في الفرا�س ال يبرحه اإال لق�س������اء حاجة، واأحد  أ�س������خا�س: االأ رجح ثالثة ا على االأ

وفياء، وابن له ال يتجاوز �سنه الع�سرين.  �سدقاء االأ االأ

يق������ول اإن الدركي هو الذي اأردى الرجل ال�س������كير قتياًل، ل�ّما �س������ادفه فجاأة يحوم في اأزقة 

أو كالعواء، وقد  معتمة، يلوح بزجاجة ذات ال�س������مال وذات اليمين. كان ي�سدر اأ�سواتاً كالنهيق ا

اكتوى النيام ب�س������الطة ل�س������انه، فلم ي�سلم 

منه اأحد. �س������تم الجزار و�ساحب الدكان، 

أبواب������اً عدة، طرقاً عنيفاً. �س������اح  وطرق ا

على  في������ه الدركي اأن ارفع يدي������ك اإلى االأ

أيها الوغد، ودنا م������ن الجدار. كان يريد  ا

تفتي�س جيوب �سرواله، وبذلته التي تفوح 

منه������ا رائحة الخمرة، وبحك������م اأن الرجل 

ال�سكير، كان فاقداً وعيه في هذا العالم، 

أنه �سارق يبغي به �سراً، فا�ستل  فقد توهم ا

مدية وهجم على الدركي الذي عرف كيف ين�سل من بين يديه، ثم اأطلق عليه ر�سا�سة، ف�سقط 

مغمى عليه ثم مات..

في هذه اللحظة نادت عليه زوجه، طالبة منه اأن ي�س������تري لها ال�س������اي وال�سكر، فا�ستجاب لها 

أ وا�ستعاد عافيته، حتى  �ساغراً. وعاد بعد ن�سف �ساعة، تعباً يت�سبب العرق من جبينه. ما اإن هدا

آثر اأن يعيد الحكاية من البداية.   أين توقف، لهذا ا أ. ن�سي ا عاودته رغبة في اأن يكمل ما بدا
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يقول اإن الرجل الذي بدا للدركي �سكيراً لم يكن في الواقع كذلك. كان عائداً من المدينة 

بعد اأن جال�س اأ�س������دقاءه في مقهى الليل والنهار حتى �س������اعة متاأخرة. �س������رب �ساياً ودخن 

ن �سديقه وجاره وعده، خيراً لدى  �س������ود. كان من�سرح ال�سدر، الأ ع�س������ر �سجائر من التبغ االأ

رب عمله. �سيكون عاماًل وهذا اأفرحه؛ عاماًل باأجر يمنح له في اآخر كل �سهر، ومنه يعطي 

أ�سكرته  نَّ �س������احبنا، لم يعرف الفرح من قبل، فقد ا
زوجه ما ت�س������تري به طعام العائلة. والأ

ر�س، وكاد يتهاوى مرة اأخرى. وفجاأة  تلك الفرحة، فكان يم�سي متماياًل. �سقط مرة اإلى االأ

نه كان من�سغاًل بفرحته  �س������مع �س������وتاً اآمراً اإياه بالوقوف. لم ي�سل هذا الكالم م�س������امعه، الأ

واأحالمه عن عمله الجديد. �س������يعمل من ال�ساد�سة �سباحاً حتى ال�ساد�سة م�ساء. لن يذهب 

آه لهذا الم�س������كين!  نه يكون حين عودته من العمل تعباً. يغت�س������ل ثم ينام. ا اإل������ى المقهى، الأ

ر�س  طاق طاق طاق. �س������وت مزعج حقاً ك�س������ر �سمت الليل، وها هو الج�سد يتهاوى اإلى االأ

م�سرجاً بالدماء.

في هذه اللحظة نادت عليه زوجه، طالبة منه اأن يقوم ليغت�س������ل، فغدا �سيت�س������لم مهام عمله 

نها ك�سرت حكايته.  الجديد، بعد اأن اأو�س������ى به �س������ديقه رب عمله خيراً. قام اإليها غا�س������باً الأ

وتناهى اإلى �س������حبته زعاقه في وجهها، ثم عاد وجل�س لي�ستعيد عافيته، وعاودته رغبة في اأن 

أ. يكمل ما بدا

آه في المركز لما ق�س������ده راغباً في اإنجاز  يق������ول اإن الدرك������ي كان يعرف من يكون الرجل. را

وثيقة ال�س������كن. تفر�س وجهه وغمزه. لم يفهم الرجل غم������زة الدركي. غمزه مرة اأخرى وثالثة 

أ�سرار هذه الطال�سم، فهوى على الوثيقة بطابع الخاتم. طاق  ثم رابعة. ولكنه لم ي�س������تطع فك ا

طاق. ال �سك في اأن هذا ال�سوت، قد انتثر عبر ردهات المركز فهرع رجال الدرك ي�ستف�سرون. 

أر�س������ل الدركي اإلى الحي لتر�سد �سارق دراجات نارية اكترى منزالً يخزن فيه ب�ساعته. فجاأة  ا

ب������دا له الرجل، الذي كاد الفرح يقتله يم�س������ي بتثاقل، وهذا التثاق������ل يرجع اإما اإلى خوفه من 

أّما من تاأثير الفرح على بدنه النحيل. اأحياناً يكاد نب�س قلبه يتوقف، في�س������ند  ال�س������ير لياًل، وا

ج�سده اإلى جدار ثم يعاود ال�سير. ما اإن دخل اأول زقاق، حتى فاجاأه �سوت اأن قف وارفع يديك 

على. بهت الرجل ثم اأطلق �ساقيه للريح، ظاناً اأن �سارقاً يريد به �سراً. طاق طاق طاق. اإلى االأ

وها هي الطلقة ت�سيب مكمن الروح.
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في هذه اللحظة نادت عليه زوجه طالبة منه اأن ينام، فال�سباح �سيطل بعد �ساعة، اأما العمل 

ن اأوالده يبيعون الحقائب الم�سنوعة من البال�ستيك في ال�سوق  فهو لم يخلق له، وليهناأ قلبه الأ

للتعلق باأهداب الحياة.

   للتعلق باأهداب الحياة فح�سب.

3- �شرية كاتب

دبي، كان ير�سل ق�س�سه اإلى الجرائد، فال تُن�سر مدعية باأنها ال تواكب  في بداية م�سواره االأ

أر�سلها اإلى المجالت ن�س������رت.كان حينئذ يبلغ من العمر ع�سرين �سنة.  خطها ال�سيا�س������ي. واإذا ا

تابع م�سيرته التي قادته اإلى اإ�سدار كتاب ق�س�سي بعنوان: )رومان�سية(، وهي بالمنا�سبة ق�سة 

أنامله م�س������تحقاتها المادية، ومع هذا كان فخوراً بما اأنجزه،  فازت بجائزة لم يلم�س باأطراف ا

اإذا قورن عمله باأعمال كبار الكتاب. نالت ر�س������ا النقاد لمّدة من الزمن، ثم اأهملوه ل�س������بب من 

�س������باب. لم يكمل تعليمه لظروف اجتماعية قاهرة، فهو االبن البكر، ولهذا كان مرغماً على  االأ

مل في النجاة. ا�ستغل بالحدادة والنجارة والجزارة، ثم اأ�سبح  اأن يعمل، حتى ال تفقد العائلة االأ

دبية العظيمة، وتوالت  عمال االأ عاماًل اأجيراً في الحقول. لم ي�س������ب بالياأ�س، فوا�سل قراءة االأ

أنتم ت�ساهدون فيلم »الجميلة والوح�س« وال  ن ا ق�س�سه في الظهور؛ في الجرائد والمجالت. االآ

نكم ال تنتبهون عادة اإلى ا�س������م كاتب الق�سة  أنه من تاأليفه، وفيلم »المجتمع الراقي«، الأ تدرون ا

الذي يخط بحروف �س������غيرة جداً في زاوية ما. وحتى فيلم »العراب« هو من �س������مم مالمحه. 

يح������ز في نف�س������ه اأن كثيراً من هوؤالء الممثلين لم يعودوا مبالي������ن به، وكاأنه غدا طرفاً من خبر 

الما�س������ي. هو الذي كتب ق�س�������س اأفالمهم، اأ�سبح اليوم مجهوالً ال يذكر في محافل ال�سينما. 

حيان يت�ساءل وال يحار جواباً: ماذا يحدث في عالمنا هذا؟  وهو في كثير من االأ

دنى من العي�س الكريم، بدل  ياأتيه الجواب عادة من زوجه، التي تطالبه دوماً بتوفير الحد االأ

توهم اأحداث ق�س�سية، ال فائدة ترجى منها.

دب؟ فهل الزواج يمنع الُكتَّاَب من اللعب، في �ساحة االأ

ال علينا.

❁    ❁    ❁
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مالِمُح الترّهل تبدو وا�صحة، التفا�صيُل كلّها مترّهلة، حذاوؤه وبنطالُه وزّناره وقمي�ُصه متفلّت 

زرار، رقبتُه الرخوة، وعيناه الذابلتان اأمام اأغلِب الم�صاهد من حوله. الأ

هو �ص������ابٌّ لكّنه ُمترّهل، يخرُج من منزل اأهلِه بعَد الظهيرة، ليم�صي بعينين ُمتك�ّصرتين وكاأّنه 

بناءٌ مهدوٌد، اإلى حيُث ل يدري...

أ�َصُه كالبالون، ي�صحُب ُعلبَة الّدخاِن من جيِبه، ي�صتّل  ينّقل قدميه في حارته ال�صعبية ويمايُل را

منها �صيجارًة واحدًة، يُ�ص������علها ويتجّرعها بنََهٍم، يَُعايُن بناِت الحارة ويتجّرعهّن ب�صراهة كذلك، 

أنف�صهّن بازدراء، ن�صمُع �صياحاً من البيوت: »ا�صتتري يا بنت!«.  فيرتعدَن، وينظرَن اإلى ا

أذنيه، ي�صكُر في غمامٍة من ُدخان،  يبت�صُم خفيًة، يتجّرع نََف�َصاً عميقاً ويمّج الّدخاَن من َفِمه وا

ليرمي ال�صيجارة عند انتهائها اأر�صاً، داع�صاً عليها...

ت ُطرقاُت الحارِة  هذا الم�ص������هُد لم يكن م�ص������هداً فريداً، فال�صابُّ اأحرَق �ص������نواتَه حتى امتالأ

باأعقاِب ال�صجائر... 

اأريج بوادقجي

ال�ســـــرد...

فوق ع�ّش من ال�سجائر

- العمل الفني: الفنانة كندة معروف.
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أّنه  ا�ض������ترى بقدرة ق�دٍر �ضّي�رًة �ض������خمة، ك�َن يمتطيه� وك�

يمتطي �ضهوةَ ح�ض�ن، لي�ضتوي على �ضهوِة العز اأخيراً، يقلّب 

دواليَبه ُمنكّب�ً على المقود وعين�هُ متوّرمت�ن ُمت�ضّكعت�ن، اإلى 

اأن يجَد طريَدة ُمن��ضبة...

وجَده������� اأخيراً! تب������دو مقبولًة ومفتولًة بع�َض ال�ض������يء، 

فدَع�َه� ل�ضعوِد ال�ضّي�رة: »ب�ض ب�ض ي� بنت!«.

أ�ض�������َحت الفت�������ةُ وجَهه� عنه راف�ض������ًة. فيمتلئ ال�ض�������ُب  ا

المترّهل غ�ضب�ً وتتجّمر عين�ه.

يوّلع �ض������يج�رًة ويتجّرعه������� بنََهٍم، يع�ينُه������� بدقة، يمتلئ 

أذني������ه، ويرمي َعِقَب  ب�لّدخ�������ن، يم������ّج الدخ�ن من َفِم������ه وا

ال�ضيج�رِة مجّدداً من ن�فذِة ال�ضّي�رة، يقلُب دواليبه� داِع�ض�ً وب�حث�ً عن طريدة اأخرى.    

لم يوؤاِخذه اأحد! لكّن نظراِت الت�ض������فيه راحت تختَِرُق ج�ض������َد الطريدة: »ي� لَه� من عنيدة!«، 

»بل ي� له� من �ضريدة«...

في ال�ض�ِرع المق�ِبل، فت�ةُ لم تكن طريدة، بل ك�نت مبلو�ضًة وك�أّنه� خرجت من معركٍة م�ضيرية 

خ��ضرة، ووقفْت في ذهوٍل، تنتظُر المجهول.

انزرَع اأم�َمه� كنبتٍة �ضوكّية، و�ضّق �ضفتيه مك�ّضراً: »تف�ضلي!«. لم تحتج اإلى اأن يكّرر »ب�ض ب�ض« 

أو تف�و�ض، وجلَ�ضت في قنوط.  مرتين، بل �ضعَدت دوَن نق��ض ا

أذنيه وعينيه،  وّلع �ض������يج�رة وغّب ُدخ�نَه� بنهٍم، امتلأ ب�لرغب�ت والّدخ�������ن، ومّجه من فمِه وا

حتى غ�ب� تم�م�ً عن الوجود...

تل�ض������ى الّدخ�ن اأخيراً، وع�َد اإلى المك�ِن عينه، ك�َن المك�ُن مملوءاً ب�أعق�ب ال�ض������ج�ئر، فتَح 

قف�َل، وزقَّ الفت�ةَ بيده اليُمنى نحَو الخ�رج، تركه� مرميًة على الزفت ق�ئًل:  الأ

»ي� بليدة!«. 

خيرة في امت������لء، ونقَر عقب  ته الأ فت������َح �ُض������ب�كه، ومّد يده الي�ض������رى نحو الخ�رج، م������جَّ مجَّ

و�ض������ط. اأغلَق الب�ب، اأغلق ال�ض������ّب�ك، وقلّب دواليبه داع�ض�ً وب�حث�ً عن  ال�ض������يج�رة ب�إ�ض������بعه الأ

طريدٍة اأُخرى... 



فوق ع�ّش من ال�سجائر

ول 2021 122 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

أنجبَ������ت زوجته بعد زواجه ال�ُمفاجئ  تزّوج بعد �س������نواٍت بقدرِة قادر، تزوج زواجاً تقليدياً، وا

أ�سهٍر طفلة، فهذا واجبها وهذه هرمّية الحياة. بت�سعة ا

أباً، مازال يمار�ُس عاداته اليومّية وكاأّن  ال�سابُّ المترّهُل بقي �ساباً وبقي مترّهاًل، ولم ي�سبح ا

�سيئاً لم يكن، ولم يلمه اأحد!

أذنيه، ي�سكُر بالدخان،  أنفه وا يغ�س������ُب وتتجّمر عيناه، وياأُخذ نف�س������اً عميقاً، ويمّجه من فمه وا

ويرميها اأر�ساً داع�ساً عليها...

أنكَرها، رماها فوق ع�ّس  أ�سعَل الحياةَ فيها وا رماها ولم تكن ابنة دقائق، بل كانت طفلته التي ا

أّمها، ولم يلمه اأحد!  من اأعقاب ال�سجائر، دع�َس عليها هي وا

�سئلة، فراحوا يمجونها في وجهها  أينعت الفتاة، وامتالأ النا�س باالأ وبعد �سنواٍت وبقدرة قادر ا

مّجاً: »يا لقيطة! قولي الحقيقة!«.

أذنيها اإلى اأن يعميها  أنفها وا فتغ�س������ُب وتتجّمر عيناها، وتاأخذ نف�ساً عميقاً تمّجه من فمها وا

الّدخان، فتدع�ُس على نف�سها وتم�سي، دوَن اأن ينتبه اأحد... 

❁    ❁    ❁
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- �سامحَك اهلل يا »جاكوب«.

نني نطقُت ا�سَمُه حافاً، من دوِن اللقِب الذي  رددُت ذلَك في نف�س������ي، ثم تراجعُت ب�سرعٍة، لأ

ي�سبقُه. �سعرُت ب�سيٍء من الندِم ولذلَك ا�ستدركُت قا�سداً اأن تخرَج العبارةُ من بيِن �سفاهي ولو 

هم�ساً تعبيراً عن الخطاأ الذي ارتكبتُه بحقِّ الرجِل وقلُت: �سامحَك اهلل يارفيُق »جاكوب«.

حٍد اأن يتلفَظ با�س������مِه من دوِن اأن ينطَق بكلمِة  كاَن �س������ارماً في هذِه الم�س������األِة، ول ي�سمُح لأ

رفي������ٍق م������ن قبلِه، وكاَن يطلُب من الرجاِل دائماً ارتداَء المالب�������سِ القديمِة تعبيراً عن انتمائهم 

نها تعبُر من خالِل  اإلى الطبقِة الفقيرِة التي نمثلُها وندافُع عنها، وي�س������تثني الن�ساَء من ذلَك، لأ

أنوثِتها. مالب�ِسها عن ذوِقها وا

أو ت�سبُح طاولُة   الذي اأجل�ُس عليِه، ا
ُّ
كنُت في حيرٍة حقيقيٍة، وقد تمنيُت لو يبتلعني الكر�س������ي

مكتبي �ستاراً يعزلني عن كلِّ َمن يدخلون مكاَن عمِلنا، اأو يخرجون منه.

مِر  أنني قمُت باأّي حركاٍت ريا�س������يٍة عنيفٍة ق������د توؤدي اإلى ما حدَث، وكلُّ ما في الأ أتذكُر ا ل ا

محمد الحفري

ال�ســـــرد...

الرفيق »جاكوب«

- العمل الفني: الفنان اأحمد الفا�صل.
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وراِق الت������ي طيَرها الهواءُ الداخُل من  أنن������ي اأردُت تناوَل الأ ا

ر�ِض، وحيَن  ناف������ذِة الغرفِة من فوِق �س������طِح طاولتي نحو الأ

حاولُت جمعها �سمعُت �سوَت ت�سقِق البنطلوِن الذي اأرتدي، 

�سعرُت اأن �سوتَُه مدويٌّ وم�ستمٌر وطويٌل.

ّن »�س������لومة« اأمينَة ال�س������رِّ كانْت م�س������غولًة  حمدُت اهلل لأ

وراِق فوَق مكتِبها، وعلى الرغِم من هوِل  بترتيِب بع�������ضِ الأ

الم�س������اِب والفاجعِة التي ح�س������لْت فقد انتابني �سيءٌ من 

لوَذ خلَف مكتبي من  أنا اأهرُب بخطواٍت �س������ريعٍة لأ الفرِح، وا

دوِن اأن تلحَظ ذلَك. هذه الفتاةُ ذاُت العينين الخ�س������راوين 

والقواِم المتنا�س������ِق الر�س������يِق كثيراً ما تبادلُت معها نظراِت 

أو نجفُل منها وكاأَن هناَك َمن اأم�سَك بنا في الجرِم الم�سهوِد، وذلَك  المودِة التي نتوقُف عنها، ا

حيَن نتذكُر الرفيَق »جاكوب« وتعليماتِه ال�سارمَة في هذا ال�ساأِن.

أثناء الجتماعاِت الر�سميِة وغيِر الر�سميِة: الحّب ممنوٌع بيَن اأفراِد  أكثَر من مرٍة في ا قاَل لنا ا

التنظيِم، والعاملين في مكاتبِه.

مَر ويو�س������حُه لنا: نهايُة الحبِّ هو  يتوقُف عن كالمِه للحظاٍت، ثم ي�س������يُف وكاأنُه ي�س������رُح الأ

طفاِل، ونحن ل نريُد اأن نزيَد من �سقاِء الب�سريِة. الزواُج، وذلَك يعني حتماً اإنجاَب الأ

مَر: عندما تقتنُع الجماهيُر  كاَن ينظُر اإلى وجوِهنا المكفهرِة من كالمِه ويقوُل، ليهوَن علينا الأ

�سرِة، وتحديِد الن�سِل �سن�سمُح لكم بالحبِّ والزواِج. بم�ساألِة تنظيِم الأ

كنا ن�س������عُر اأن معُه كثيراً م������ن الحقِّ فاإنجاُب طفٍل واحٍد ن�س������تطيُع العنايَة بِه جيداً قد ينتُج 

طفاِل الذين يتراك�سون ن�س������َف عراٍة في مناطِق ال�سكِن  مجتمعاً �س������ليماً بدلً من ع�س������راِت الأ

�سدقاِء نثوُر على تلَك الكلماِت،  أو نجتمُع كمجموعٍة من الأ الع�سوائيِة، وكنا حيَن نخلو باأنف�ِسنا ا

أِة ول نقترَب منها فتلَك  ن�س������اُن رغبٌة وحاجاٌت ملحٌة، واأن نبتعَد ع������ن المرا وننقل������ُب عليها، فالإ

نها ل تطاُق  م�س������يبُة الم�س������ائب، وكارثُة الكوارِث، والحياةُ ل ت�ساوي فل�ساً واحداً من دونها، لأ

ول معنى لها.

أ�س������عُر نف�سي  فكَر في ورطتي التي ا عدُت من �س������رودي وتفكيري باأقواِل الرفيِق »جاكوب« لأ

�سرَب القهوةَ  واقعاً في منت�س������ِفها حيُث �سمعُت »�سلومة« الواقفَة اأمامي وهي تقوُل: �ساأذهُب لأ

عنَد الرفاِق في المكتِب المجاوِر، هل ترافقني؟
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يا ل�سوِتها ما اأجملَُه.

هنيئاً للرفاِق بِك يا »�سلومة«.

ها اإلى �س������دري،  أنني اأ�س������مُّ أثناء ذلَك لو ا هج�س������ُت بذلَك، ولم اأنطْق بحرٍف، وقد وددُت في ا

واأح�سنُها اإلى ما ال نهايٍة.

غرقُت للحظاٍت في خ�س������رِة جنتيها، وتوقفُت عن ذلَك ب�س������كٍل مفاجئ وقد خطَر ببالي اأن 

الرفيَق »جاكوب« قد داهَمنا كالقدِر الم�س������تعجِل، عنَدها قلُت: �ساأدقُق هذِه الورقِة واألحُق بِك 

بعَد قليٍل.

راقبُت ج�س������َدها وهي تغادُر وقد خالجتني كثيٌر من الرغب������اِت ولكنني تراجعُت عنها، فاأيَن 

أ�ستطيُع االنفكاَك منُه  ألت�سُق في هذا المقعِد ال ا أنا في حالٍة ال اأح�س������ُد عليها، ا َن؟ ا أنا منها االآ ا

خ�سيَة اأن يفت�سَح اأمري.

تذك������رُت فجاأةُ اأن لدي اإبرًة وخيطاً و�س������عتُهما يوماً في زاويِة درِج طاولتي لحاالِت الطوارئ 

التي قد نمرُّ بها مع هذِه الثياِب المتهرئِة اأو هي على و�سِك اأن تكوَن كذلَك، لكن حالتي اليوَم 

أو »�سلخاً« �سغيراً، اأما اليوَم فال�سقُّ الكبيُر  برِة ثقباً ا أ�سدُّ واأ�سعُب فنحن غالباً ما نرتُق بهذِه االإ ا

يكاُد يجعلني عارياً من الجهِة ال�سفليِة.

قلُت لنف�س������ي �س������اأرتُق ال�س������قَّ كيَف ما كان، ولن يهمني اإذا كاَن لوُن الخيِط مختلفاً عن لوِن 

أنتهي من ذلَك، واأ�س������عُه على  أكْد ا البنطل������وِن، ولذلَك بادرُت من فوري اإلى خلِع البنطلون، ولم ا

با�سَر عملي حتى دخلْت »�سلومة« وتوجهْت من فورها نحوي، وال اأدري ما الذي جعلَها  ركبتي الأ

تعوُد �سريعاً، وماذا دهاها حيَن دفعْت اأحَد الكرا�سي، وجل�سْت اإلى جانبي؟

انكم�س������ُت، وكدُت اأتجمُد في مكاني خ�سيَة اأن تراني على تلَك الحالِة فاأ�سقُط من عينيها. كم 

�س������ياَء التي تاأتي في وقِتها غيِر المنا�س������ِب، كدُت اأطلُب منها االبتعاَد، غيَر اأن ل�س������اني لم  اأكرهُ االأ

أروُم قربَها ولي�َس عك�َس ذلَك،وهذا ما ح�سمتُه في داخلي، وليحدَث ما يحدُث. يطاوعني، فاأنا ا

أنها لم تتطرْق نهائياً لمو�سوِع العمِل، بل راحْت  أنا اأحدثُها، وال�س������ّيما ا ن�س������يُت اأمَر نف�سي، وا

أركَز معها، واأفهَم كالَمها  أ�س������تطْع اأن ا أنني لم ا تتحدُث عن حالِتها وظروِفها العائليِة، والحقيقُة ا

أنا اأرقُب حركَة �سفتيها، وتفا�سيَل وجهِها الجميِل، وفي  كما يجُب، كنُت في حالٍة من التوهاِن وا

أِة حين فكرُت اأن اأعر�َس عليها الزواَج، لنعي�َس  أنني في اأق�س������ى حالٍة من الجرا لحظٍة ح�س������بُت ا

حياتَنا بعيداً عن الرفيِق »جاكوب« وحزبِه.



الرفيق »جاكوب«

ول 2021 126 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

ف������ي تلَك اللحظِة دخَل »جاكوب« ومن خلفِه �س������يفان حيُث وقَف مرحباً بقدومهما. ال اأدري 

أكثَر في جلو�سي، لكنُه نظَر  كيَف اأ�سبحْت »�سلومة« بحركٍة �سحريٍة خلَف مكتِبها بينما ت�سمرُت ا

اإلي وطلَب مني النهو�َس لم�س������افحِة �سيفيِه. لم يكْن من بدٍّ من تنفيِذ اأمرِه. اأم�سكُت البنطلوَن 

أ�ستَر عريي بامتدادِه فوَق �ساقي، وتقدمُت نحوهما ماداً يدي اليمنى  بيدي الي�سرى محاوالً اأن ا

أزياٍء متمر�ٌس بمهنتِه، لكنُه حيَن راآني �سرَخ  للم�سافحِة. بدوُت في تلِك الحالِة وكاأنني عار�َس ا

بعلو �سوتِه: توقْف.

أنتظُر اأمراً جديداً لم يتاأخْر في اإ�سدارِه، وعيناه تتقادحين �سرراً: هيا اخرْج وال تريني  توقفُت ا

ن. وجهَك هنا بعَد االآ

موَر قد ت�س������اوْت لدّي، ولم تع������ْد تفرُق كثيراً: هل  أو كاأَن االأ أ�س������مْع كالَمُه، ا قل������ُت وكاأنني لم ا

تذهبين معي لنتزوَج يا »�سلومة«؟

قالْت بكلِّ بروٍد: عندما تمتلك بنطلوناً تعاَل وحدثني في اأمِرَك.

أ�سيُر ب�سراويلي الداخليِة، واأحمُل بنطلوني الممزَق مردداً:  ال اأدري كيَف �سرُت في ال�سارِع. ا

�سامحَك اهللُ يا رفيُق »جاكوب«،كاَن يمكُن اأن اأخرَج على غيِر تلَك الحالِة.

❁    ❁    ❁
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مغرم اأبي باقتناء، وتربية الماعز! 

ل������م يكن منفرداً بهذا الغ������رام! اإذ اإن غالبية اأهل قريتنا، وقرى المنطقة، اإن لم يكونوا كلهم، 

ن الموا�ش������ي كانت �شريكتنا، في حياتنا  أو الغنم. لأ كانوا مثله. ولكنهم تحولوا اإلى اقتناء البقر ا

»الرغيدة!«، في جبالنا ال�ش������حيحة. بعد اأن �شدر قرار حكومي �شارم، يمنع تربية الماعز، في 

أو كليهما  أو الغرامة، ا منطقتنا الجبلية، تحت طائلة الم�ش������ادرة والعقاب. ي�شمل ذلك ال�شجن، ا

�ش������جار. وياأكل روؤو�س اأغ�ش������انها. فيمنع نموها. اأي اإنه يهدد،  أنه يت�ش������لق فروع الأ معاً. بحجة ا

أبناء المنطقة، من الم�ش������تغلين بال�شيا�ش������ة  أو يق�ش������ي على الثروة الحراجية... غير اأن بع�س ا ا

واأحزابها، قالوا، ملء اأفواههم، اإن هناك ماآرب اأخرى. دفعت لتخاذ هذا القرار، الذي عّدوه 

أبناء المنطقة، وظالماً لهم!  مجحفاً بحق ا

�ش������د تاأييداً هم كبار ال�ش������ن والتجربة، الذين قال قائلهم:  وقد اأيدهم النا�س جميعاً. وكان الأ

»... ل نعرف هذه الجبال اإل والماعز يرتع، على �ش������فوحها وقممها. وها هي ل تزال مك�ش������وة 

�شجار وغ�شونها تتمايل، على اإيقاع رياحها...!!«.  بالخ�شرة، وفروع الأ

محمد �شعبان

ال�ســـــرد...

تي�س

- العمل الفني: الفنانة رنيم معت�ق.
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ومع تكاثف دوريات رجال ال�صرطة و»الورديان« اإلى القرية، للبحث عن الماعز، وم�صادرته، 

وت�صجيل الغرامات المالية بحق مربيه، و�صوقهم اإلى ال�صجون، اإذا لم يدفعوا، كان اأبي جاهزاً، 

للرد على كل من ي�ص������األه، عن �صبب اإ�ص������راره، على معاندة الحكومة، وتحدي قرارها الحا�صم، 

بمنع تربية الماعز. ورغم الخ�ص������ائر الناجمة، عن تكرار الم�ص������ادرة والغرامة المالية... كان 

�صجار.  يقول، بحما�س: »الماعز مخلوق �صجاع، ولديه عنفوان؛ اإنه يغامر بالطلوع، اإلى اأعالي الأ

أن�ص������ر واأطيب ما فيها. وهي روؤو�س اأغ�ص������انها الطازجة والغ�ص������ة. والتي ل يقدر على  وياأكل ا

أنا ل اأحب  خرى!... ثم اإن لحم الماعز طيب جداً. وقليل الدهن. وا بلوغها اأي من الموا�صي الأ

أي�صاً. ول اأظن اأن اأحداً  لحم الغنم المدهن. ول لحم البقر القا�صي! وحليب الماعز طيب جداً، ا

أ�صهى  ألذ وا منكم ي�ص������تطيع اأن يجادلني، في اإن »ال�ص������نكلي�س« الم�صنوع من لبن حليب الماعز، ا

من اأي »�صنكلي�س« اآخر!!«.

وللتهرب من دوريات ال�ص������رطة، �ص������ار اأبي يخرج، مع اآخر عنزات ا�صتراها، من القرية، قبل 

بزوغ اأول �صعاع من �صوء الفجر. ويذهب بها، اإلى الجبال البعيدة؛ عن قريتنا، وعن �صواها من 

خرى، المنت�ص������رة في المنطقة. وهناك يم�ص������ي، مع قطيعه ال�صغير، النهار كله. ول  القرى الأ

يعود، وفي المكان حوله نقطة �صوء واحدة. وبهذه الطريقة، نجت عنزاته من الم�صادرة، ونجا 

هو معها من الغرامة، والتوقيف. لتكرار مخالفته لقانون المنع! 

ن »دوام الحال من المحال« كما يقول المثل. فقد نجح رجال ال�ص������رطة والورديان،  ولكن، ولأ

أ�صرته. المعتمدين  في ا�ص������طياده. وكانت هذه ال�ص������ربة قا�ص������ية وموؤلمة له، ولنا؛ نحن اأفراد ا

عليه، في كل اأمور حياتنا ومتطلباتها! 

نه ا�صتنفد كل و�صائله، لتاأمين المال الالزم ل�صراء بدل عن المعيز الم�صادر تّواً!  وذلك لأ

اأما كيف تم ا�ص������طياد اأبي، وا�ص������طيادنا معه، رغم تحرزه الح�صيف؟! فذلك اأمر �صهل جداً 

عليهم. وكنا نظنه م�صتحياًل! 

❁❁❁

خرين، غير عادل! واأظن  أبي، اأخيراً، اأن قانون الدولة �صيطبق. حتى وهو يراه، مثل الآ اقتنع ا

أّدى  اأن عج������زه عن تاأمين المال الالزم، ل�ص������راء عنزات جديدة، بدلً من تلك الم�ص������ادرة، قد ا

دوراً حا�ص������ماً، في اقتناعه ذاك! ولكنه بعد مدة، حين وجد في جيبه القليل من المال، ا�صترى 

جدياً! 
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فقد جاء اإلى البيت، في ظهيرة يوم �سيفي، ت�سبقه فرحة، 

تطفر من عينيه، وهو يجر جدياً خلفه بحبل ق�سير. 

كان الجدي ممتلئاً وجمياًل. بحيث يوحي باأن عمره قد 

�سغر مني واأخي  أنا واأختي االأ تجاوز العام. وقد �س������ررنا، ا

ال�س������غير، بروؤية اأبي وهو فرحان. وكذلك بالجدي، الذي 

كان جمياًل فعاًل! 

ولكن اأمي اأبدت بع�س االعترا�س. فانكم�ست فرحتنا. 

وخ�سينا من غ�سب اأبي، وردة فعله، عليها! 

- �س������يبقى في الدار. لن اأخرجه اإلى المرعى. ولن يراه 

اأحد. نجلب له الح�س������ي�س، والماء، اإل������ى الزريبة. بحيث 

ال ي�سي بنا اأحد. لقد ا�ستريته لنربيه ونكبره. من اأجل اأن 

ن�سحي به، في العيد الكبير. 

- العيد الكبير راح منذ نحو �سهرين! 

قالت اأمي بتذمر واعترا�س. ما زاد من خوفنا عليها! 

تي، في ال�سنة القادمة.  - اإنه من اأجل العيد الكبير االآ

مر هنا. و�س������ار الجدي  رد اأبي بلهجة حا�س������مة. ال تحتمل اأي اعترا�س اأو جدل. فانتهى االأ

واحداً من �ساكني بيتنا. ولكن في الزريبة... و�سدرت تعليمات وا�سحة. تق�سي باأال نتكلم عنه 

أكثر  أبي، ا مع اأحد! وكان ذلك اأول مظاهر التمييز، الذي حظي به الجدي. لي�سبح مدلاًل لدى ا

من اأي منا! 

أو الظروف الجوية، على  خ������رى، ا فقد �س������ار يحر�س، في كل يوم، ومهما كانت م�س������اغله االأ

اأن يذهب اإلى الجبال القريبة. ياأخذ معه منجاًل �س������غيراً. يق�س به روؤو�س اأغ�س������ان �س������نديان 

طرية. حتى يمالأ كي�ساً قما�سياً �سغيراً، خ�س�سه لهذه المهمة اليومية. ويعود بالكي�س المملوء، 

والمغلق باإحكام. كي ال يعرف اأحد ما به. ويكت�سف اأمر الجدي! 

غ�س������ان. فيقترب الجدي  أم������ام باب الزريبة المغلق. ويم������د يده حاملة بع�س االأ أبي ا يق������ف ا

أ بق�سمها... ب�سعادة، تغمر وجه اأبي!  المدلل. ويبدا
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كل من في بيتنا، ا�س������تاء من المكانة، التي نالها الجدي. ومن الرعاية الكاملة، التي يحظى 

بها، من اأبي. وقد اأظهر كل منهم �س������يئاً من هذا اال�ستياء، كل على طريقته وباأ�سلوبه. من دون 

اأن يجروؤ اأحد منا، على القيام بذلك علناً، اأمام اأبي مبا�سرة؛ خوفاً من اإثارة غ�سبه، والتعر�س 

لعقابه، طبعاً!!

مر؛ فقد كانت تكتفي بمراقبة اأبي،  أكثرنا حر�ساً، على اإخفاء م�ساعرها تجاه االأ وكانت اأمي ا

أكثر، حين تراه مندغماً مع  وهو يغادر بمنجله وكي�س������ه. ثم وهو يعود بالكي�س المنتفخ. وتدقق ا

غ�سان ال�سغيرة، اأمام بوز الجدي ذي الحظوة. واأخيراً، الر�سا وال�سرور المرت�سمين  و�س������ع االأ

أو توحي مالمحها ب������اأي امتعا�س. ولكن  عل������ى وجه زوجها... دون اأن ينطق ل�س������انها بحرف. ا

أ�سها، كان يتفلت من اإرادتها، اأحياناً، ويميل يميناً وي�ساراً، في اإ�سارة ال تخفى مدلوالتها، على  را

اأي اأحد يراها! 

أبي  وكما لكل قاعدة ا�س������تثناء، كان اأخي ال�س������غير، المدلل لدى اأمي واأبي والجميع، ي�سارك ا

فرحه، عندما يرى همة الجدي العالية، وهو يفتك بروؤو�س اأغ�س������ان ال�س������نديان الغ�سة، بنهم 

وتلذذ! 

أي�ساً، اأمام  أبوه، اأن يم�سك بع�س������اً منها. وي�سعها، بيده ال�سغيرة، الغ�سة ا ولطالما �س������مح له ا

ب،  خر. وال�سعادة ت�س������يء وجوه الثالثة؛ االبن واالأ فم الجدي الوا�س������ع مبا�س������رة؛ واحداً اإثر االآ

والجدي، الذي ياأكل وياأكل... وال ي�سبع! 

❁❁❁

في اأي وقت تطل فيه على زريبة دارنا، �سترى الجدي منفوخ البطن دائماً! 

أ�س������ه ورقبته، حتى  وكان ذل������ك البطن الممتلئ، يمد كل اأنحاء ج�س������مه باللحم. ابتداًء من را

قائمتيه الخلفيتين. 

لم نفاجاأ بالو�س������ع. هذا ما كان يجب اأن يح�س������ل. وهذا ما كنا ناأمله، ونتوقعه؛ نتيجة الكم 

غ�س������ان الطرية الطيبة، التي كان يلتهمها كل يوم. مقروناً بحجم التدليل، الذي  الكبير من االأ

�سغر!  ينهال عليه، من اأبي، ومن اأخي االأ

نه غير ماألوف، وغير طبيعي، بال�س������رعة، التي  ولكن ما كان ملفتاً ومفاجئاً، بل مده�س������اً. الأ

أ�سين حادين، في  ح�س������ل بها. هو النمو الهائل لقرني الجدي، اللذين اأخذا �س������كاًل حلزونياً، برا

أو ي�ساراً!  أ�سه ال�سخم! بحيث �سار ياأخذ حيزاً وا�سعاً، عندما يحركه يميناً ا جهتي را
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اأ�سبح هذان القرنان مركز اهتمامنا. وغفلنا عن اأن الجدي، الذي كان �سغيراً وجمياًل، �سار 

تي�ساً �سخماً. وبداأت تظهر عليه عالئم ال�سرا�سة! 

�سغر!  أّنه نطح �سديقه؛ اأخي االأ واأول فعل �سيئ بدر منه، واأظهر لنا �سرا�سته. هو ا

غ�سان الطرية من الكي�س، و�سارت في بطن التي�س  ح�سل ذلك ع�سية يوم، وبعد اأن نفدت االأ

خ يده فارغة، اإلى اأمام بوز التي�س، مداعباً. فقد تراجع التي�س، مبتعداً عن  النه������م، حين مد االأ

أنه �سديقه. فرماه اأر�ساً.  اليد الممدودة، اإلى الوراء قلياًل. ثم اندفع ب�سرعة، نحو من يفتر�س ا

ولوال اأن النطحة كانت مواجهة، لربما انغرز اأحد قرنيه، الكبيرين اللئيمين، في بطن اأخي! 

بعد ذلك، جروؤنا كلنا على اإبداء تذمرنا، وكرهنا ال�سديد لهذا المدلل الجاحد! 

أو �سمع وفهم �سكوانا منه، فتطرف في مبادلتنا الكره.  وكاأن اللعين ا�ست�سعر م�ساعرنا نحوه، ا

أ�سكتنا  وبالغ في اإظهار عدوانيته تجاهنا. فلم يعد اأحد منا يقترب منه. با�ستثناء والدي، الذي ا

أيام!«.  بقوله »العيد الكبير اآت قريباً. لم يبق له �سوى �سهرين وعدة ا

يام بفارغ ال�س������بر. وفي كل يوم يزداد خوفنا، وكرهنا، لذلك العدو ال�س������ر�س.  أنا نعد االأ وبدا

والنهم، الذي ياأكل وياأكل، وال ي�سبع! مهما زاد اأبي الكمية، التي يجلبها له، كل يوم! 

❁❁❁

أنا واأختي واأخي، م�س������اعفة! ب�س������بب  �س������حى، كانت فرحتنا، ا في يوم الوقفة؛ وقفة عيد االأ

قارب. وال�س������بع من اأكل  ب، وبع�س االأ مجيء العيد. وما يحمله لنا من »عيديات«. تاأتي من االأ

عياد.  اللحم، ومن اأكثر من م�س������در. وكان اأهل منطقتنا كلهم، ال ي�سبعون من اللحم، اإال في االأ

حذية الجديدة، التي  �س������حى! اإ�س������افة اإلى ح�س������ولنا على بع�س الثياب واالأ وال�س������ّيما عيد االأ

ننتظرها طوال العام. واأحياناً، لعامين متتاليين، اإلى اأن ياأتي العيد... هذا اأوالً! 

أبي، �س������نتخل�س من هذا التي�س المدلل، وال�سر�س! و�سناأكل  وثانياً، في يوم العيد، وكما وعد ا

أنها �ستم�سم�س ما ت�ستطيع، من عظامه!  ما يتاح لنا من لحمه. واأكدت اأختي ا

أبكر من المعتاد. يحمل  ع�س������ر ذلك اليوم، الواعد بمباهج الدنيا كلها! عاد اأبي من الجبل، ا

يام ال�سابقة كلها...  كمية كبيرة، من اأغ�س������ان ال�س������نديان الغ�س������ة. تفوق ما كان يجلب، في االأ

أنه �س������ينفذ وعده. ويذبح  أنه يريد اإقامة حفل وداعي للتي�س! ما زاد في يقيني ا أن������ا ا اعتق������دت ا

أتوان في نقل اإح�سا�سي ذاك، اإلى اأختي واأخي.  التي�س. ويخل�سنا منه. وي�سبعنا من لحمه! ولم ا

مل، وزاد الفرح!  فزاد االأ



تي�س

ول 2021 132 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

غ�س������ان الطرية، في المكان المعتاد. ولكنه على غير  فتح اأبي باب الزريبة. وو�س������ع كومة االأ

العادة، ترك بابها مفتوحاً. ووقف اأمامه مبا�س������رة. كان التي�س واقفاً، في الزاوية البعيدة، عن 

أوانه، اتجه ب�سرعة كبيرة، نحو الباب المفتوح.  الباب. وعندما راأى طعامه، المقدم اإليه قبل ا

أن������ا واأختي واأخي، متجمعين بعيداً عن الباب. ولكن ن�س������تطيع التفرج، على هذا  كن������ا نحن؛ ا

العدو، وهو يودع الدنيا! وعيوننا مملوءة بالفرح، وال�سماتة الم�سبقة به! 

وق������د اأفقنا من اأمنياتنا، على التي�س المندفع بقوة، نحو الباب المفتوح. وفي لمح الب�س������ر، 

ينطح والدنا، بقرنيه ال�سخمين المرعبين، نطحة اأوقعته اأر�ساً! 

وبق������وة الرعب والهل������ع، اتجهنا ثالثتنا، اإلى بيتنا. دخلنا. ومن هول مفاجاأة �س������قوط والدنا، 

تركنا باب البيت مفتوحاً. دون اأن ينظر اأحدنا اإلى الخلف. ليرى اأن التي�س الهائج، كان يتبعنا. 

باندفاعته المجرمة نف�سها! 

لجاأنا اإلى زاوية، مخفية بخزانة خ�سبية قديمة. ال اأعرف بيتنا، اإال وهي اأهم محتوياته. مع 

أبوابها، من الخارج!  آة طويلة مثبتة، على اأحد ا أّنه لم يبق منها �س������يء، في حالة جيدة. اإال مرا ا

خرى، اأوقع بها الزمن خدو�س������اً بنية، في كل االتجاهات. ولكنها ظلت متما�س������كة. فلم  وهي االأ

تقع، ولم تنك�سر. وها هي متم�سكة بخ�سب باب الخزانة المهترئ! 

كان������ت عيوننا متعلقة بباب البي������ت المفتوح، حين عبره التي�س الهائج، ب�س������رعة البرق. ولم 

أنه ال يالحقنا. لينتق������م منا، على م�س������اعرنا تجاهه، ومخططاتنا  يك������ن لدي اأدنى اأمل، ف������ي ا

آة  بخ�س������و�س لحم������ه وعظامه! وفي حمى ارتجاف ج�س������مي كله، راأيت التي�������س يهجم على مرا

الخزانة. فينطحها بقوة و�سرعة. ما جعل زجاجها كله يتحطم، اإلى قطع �سغيرة جداً. ما عدا 

آة الذبيحة، على رقبة التي�س. فذبحته!  واحدة، هوت كبيرة، من اأعلى المرا

اختلط �س������حكنا ب�س������راخ ه�س������تيري، لم اأجد له تف�سيراً. �س������يما بعد اأن راأيت قرني التي�س 

الرهيبين، عالقين بخ�سب الخزانة من الداخل، من الجهتين! 

لوثت دماء التي�س، المتفجرة من رقبته، كل ما حولها... وكد�ست رعبنا منه. فلم يجروؤ اأحد 

منا على مغادرة مخبئنا! 

أيته������ا تدخل ملهوفة خلف  أو ما اإذا كانت في الخارج اأ�س������اًل. را أنتبه اإلى خ������روج اأمي، ا ل������م ا

أولها. ولجاأنا اإلى  أنا ا أب������ي، الذي كان ينف�س التراب عن ثيابه. عندها تحركن������ا، كقافلة. كنت ا ا

االحتماء، خلف والدنا. 
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لم اأفهم �سيئاً من نظرة اأبي الطويلة، اإلى التي�س الذبيح! وهو لم يعلق باأية كلمة. وكل ما فعله، 

أّنه �سحبه اإلى خارج البيت، بعد اأن نجح في نزع قرنيه، من خ�سب الخزانة.  هو ا

�سار، خلف جثة التي�س، خيط عري�س من الدم القانئ... فتبعناه! 

أ�سار اإلينا باإحدى يديه. طالباً منا االبتعاد.  عند باب الزريبة، تركه اأبي. وا

نفذنا اأمر اأبي. ولكن ظل التي�س الميت، تحت مرمى اأب�سارنا، من البعد. 

أ�س������ائل نف�سي عن �س������بب عدوانية التي�س تجاهنا. وال�سّيما اأبي، الذي ظل يرعاه  فيما كنت ا

�س������غر، وهو يكلم  �س������هر الطويلة ال�س������ابقة، قطع علي ت�س������اوؤالتي اأخي االأ ويعتني به، طوال االأ

اأخته: 

نك قلت اإنك �ستم�سم�سين  أننا �سنذبحه غداً. وناأكل من لحمه. وغ�سب منا الأ - لقد عرف ا

عظامه... اأنت ال�سبب! 

أ�سكت. اأنت ال تزال �سغيراً، وال تفهم �سيئاً! كل التيو�س تذبح، وتوؤكل لحومها... التي�س ال  - ا

يفكر مثلنا. وال يفهم كالمنا! 

آة، وك�سرها؟! - لماذا اإذن، نطح اأبي. ونطح المرا

آة، فاعتقد اأن اأمامه تي�ساً اآخر يتحداه، فنطحه. هل  نه تي�س! لقد راأى �س������ورته في المرا - الأ

أتي�س« من ذلك؟! يوجد »ا

أنا واأخي، اإلى ال�سحك!  واأطلقت �سحكة حقيقية. اأخذتنا معها، ا

 

❁    ❁    ❁
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في مطلع الخم�سينيات من القرن المن�سرم كانت زراعة القطن منت�سرة في ال�سهل ال�ساحلي 

المحاذي لل�س������اطئ الممتّد من نهر ال�س������نوبر �س������مالي مدينة /جبلة/ اإلى نهر ال�سن جنوبيها. 

قطاع المتوارث واإّما اإلى الوقف المتعارف،  وكانت ملكّية هذا ال�سهل الخ�سيب تعود؛ اإّما اإلى الإ

وكلهما اإقطاع. وكبار مّلكيه من اأغوات واأفندية يعتمدون في ا�ستثماره على �سواعد ال�سّغيلة 

المكدودين الذين يتقاطرون اإليه للعمل فيه جماعات، جماعات من هناك من قرى اله�س������اب 

ال�سرقية الم�سرفة عليه. 

ألجاأتني ق�سوة الحياة  عدادية، ا يام، حيث كنت ما زلت فتًى طالباً في المرحلة الإ في تلك الأ

وقلة ما في اليد للعمل في قطاف القطن في ذلك ال�س������هل �س������من ور�س������ة من ال�سّغيلة ك�سائر 

لداتي وجيراني.

❁❁❁

- ذات يوم ��� بينما كانت ور�س������تنا تعمل في قطاف القطن في واحد من تلك الحقول الواقعة 

أ�سبه ما  غراب �سيفاً، وهي ا على �س������ّفة نهر قرية /ب�سي�س������ين/ الغارقة بالطين �ستاًء وبالغبار والأ

عزيز ا�سمندر

ال�ســـــرد...

باريق املقرطمة الأ

- العمل الفني: الفنانة ريم نظام.
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تكون بجزيرة، يزّنرها ذلك النهر وتلك الحقول، منت�ص������ف النهار من ذلك اليوم ومع الزوال منه 

يدي  طراف، فتكّورت اأ�صابع الأ هّبت عا�ص������فة من الحما�س والن�صاط اجتاحت حقلنا مترامي الأ

خرى وتد�ّصها في عباب ال�صالل الق�صبية،  ككا�صات الهواء تن�صل اأفراح جوز القطن الواحدة تلو الأ

دغال  التي ما تلبث اأن تتد�صاأ متعابثة لتد�صر ما ابتلعته في جوف الجاغات المعربدة و�صط ثبج الأ

القطنية. التي كان فوق كل جاغة منها رجل )كّبي�س( يرق�س يغني، وكاأنه واحد من اأولء نواطير 

الكروم وهم في اأعلى مناطرهم يغنون فرحين للحب؛ لل�صيف، للموا�صم، للحياة... 

فالكّبي�س، اإذن، رجل بلحية و�ص������اربين، بكوفّية وعقال، طويل قوي يغني يرق�س ويطلق �ص������حب 

�ص������هب من �صيجارته »الق�ص������ق« الغليظة المبتلّة بالريق والعرق. ومن عادته مع ال�صحى  دخانه الأ

اأن يرفع عقيرته بالغناء ويرندح �صوته بمواويل الع�صق، كلّما كان يرى ال�صبايا ينظرن اإليه بطرف 

أو يراهّن يتهام�صن فيما بينهن. وقد تجمّعن قرب  خفي من هناك من بين ال�ص������جيرات القطنية، ا

�صقياء، وربما كان  ى ويعمد بهمة ليفرغ �صاللنا، نحن ال�صبية الأ الجاغات؛ فيترك �ص������اللهن المالأ

أو  ن�ص������يب الواحد منا لبطة من م�ص������ط اإحدى قدميه الحافيتين الراعفتي������ن بالزغب القطني. ا

أو راح ينتظر اإحداهّن الم�صتندة  نه غمز اإلى ما تعنيه بع�س كلمات مواويله الع�صقية، ا بمطاردته لأ

اإلى جداّر خا�صرة اإحدى الجاغات، وهكذا كان الكبي�س اأكثر حظوة من بقية ال�صّغيلة عند �صاوي�س 

غا نف�صه، واأجرته عبر م�صيرة  غا وحار�س اأرزاقه وحتى عند الآ الور�صة وعند )ال�صوبا�صي( وكيل الآ

أّياً كان ل تتعّدى اأجزاء من تلك  النهار ليرة �ص������ورية بكاملها، بينما اأجرة ما عداه من ال�ص������ّغيلة؛ ا

الليرة. وغالباً ما يقع التو�صيف والتن�صيف من ال�صوبا�صي بالتفاق مع ال�صاوي�س ��� بداية العمل ������� 

أّما بنعمة رّبك فحّدث« �صدق اهلل العظيم... أ في نهايته. وعلى الجميع اأن يقولوا: »وا �صوا والأ

❁❁❁

أبو طاف�س«  خرين »القرقون وا  الآ
ّ
اقتربت عا�ص������فة الحما�س تلك منا؛ حيث كنت مع �ص������ديقي

نعمل منفردين في ما ي�ص������به الخليج من الطرف الق�ص������ي للحقل على �ص������ّفة ذلك النهر. دارت 

أنها تال�صت، لكّنها بعد  ا�ص������تّدت، لكن دون اأن تجروؤ على الدخول اإلى �ص������احته الراكدة. وبدا لنا ا

حين اندلعت من جديد، يحّث هبوبها اأولء الرجال الراق�صون فوق ذرا الجاغات التي ل ت�صيع، 

فزوبعت حولنا، ثم انكفاأت وغا�صت في كل اتجاه دون اأن تجروؤ ثانية على القتحام. فجاءنا على 

أيدينا، وقد احتقن وجهه واربّد، وهو يقول: ها هو  عجل �ص������اوي�س الور�صة، يحثّنا على تن�ص������يط ا

أبو م�صعب التركي.  أراه قادماً نحونا ومعه ال�صوبا�ص������ي ا غا على تخوم الحقول، راكباً فر�ص������ه وا الآ

أراكم قد حو�صرتم من كل جانب، حتى  أين؟ وا أين ن�صاطكم ا راكباً بغلته. بّي�ص������وا الوجه يا �صباب! ا

خ�صر...  �س الممتّد في ف�صتان البحر الأ أ�س الياب�صة المف�صّ بدت بقعنكم للعيان كرا
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اأظهروا ن�ساطكم واإاّل...

أنه ال يرحم، يطرد،  غا ومن قدومه قائاًل: حّدثني عنه �س������ّوا�س كثيرون )ا وتابع يخّوفنا من االآ

�سطبل مع  يعاقب يح�س������م اأجرة كل من ال يعجبه وير�س������يه، وقد يحب�س كّل من ي�ساك�سه في االإ

أكثر  خيوله وبغاله، وقد يطرد الور�سة بكاملها ويحرمها من اأجورها، وهذا ما كان قد ح�سل مع ا

أنه نوع من التهديد، فاأقعينا فوق  من ور�سة، كانت تقوم بالعمل في حقوله. فاأخذنا كالمه على ا

غا وهبوب العا�سفة  �س������اللنا المتناومة الك�سلى، ود�س�سنا روؤو�سنا متخّفين الهين متجاهلين االآ

ر�س بين ال�س������جيرات يلتقط اأقرا�س������اً من التراب  وم������ا كان من������ه من تهدي������د. فانحنى اإلى االأ

الرطب، ويرمينا بها، فت�س������احكنا �س������اخرين منه ومن جبنه، نعّيره منادي������ن: )طّيون، طّيون(. 

وظلت العا�سفة تدور من حولنا، لكن دون اأن تجروؤ على الدخول اإلى ذلك الخليج الراكد، وقد 

تزاحمت فيه اأجنحة الزبد القطني... 

❁❁❁

 وبين������ا كان الم�س������كين ابن رزوق �ساوي�س������نا المبتلى باأمثالنا يق������ّدم والء الطاعة منهمكاً في 

غا بحّثه لل�س������غيلة على العمل بهّمة ون�س������اط، كّنا نحن الثالثة نتابعه  ا�ستر�س������اء �س������خ�س االآ

أيدينا من تيل قطني تترا�س������قه اأقدامنا �سبه الحافية  مت�س������احكين الهين عابثين بما كان بين ا

غا ونبخبخ �ساحكين، بغتة كان �سديقي  كيفما كان. ونحن ننظر بطرف خفي نحو �س������خ�س االآ

�سمر  أيام درا�س������ته االبتدائية قد انت�س������ب بقامته المديدة- بوجهه االأ الملّقب »بالقرقون« منذ ا

خ�سر  �سود المكزعل وقد علقت به الق�س������ور والندف وورق الح�سائ�س االأ المتطاول ب�س������عره االأ

فق من حولنا وقال: فعاًل يا �سباب!  منه والياب�س فبدا كال�س������بح مهيباً، وراح ي�ست�سف امتداد االأ

غا وهو ينظر اإلينا من هناك كعيني ثور  أ�سراب الجراد النهمة، و�س������تحمّر عينا االآ حا�س������رتنا ا

غ�سان اأطّل  أ�س������به بعيني »الطي�س������ون غزّيل« رّي�س فدادين �سيعتنا... ومن خالل كوى االأ هائج ا

أبو طاف�س« البدين، وقال مغمغماً وزبد ب�ساقه يفور من فمه  خر »ا بر�س �سديقي االآ أ�س������ه االأ برا

غا من هناك ينظر اإلينا.  »علقت يا والد الحالم« وها هو االآ

تطاولت بقامتي ال�س������ئيلة ورحت اأعالج باأ�سناني القوية عقدة زّنار قمي�سي المتهّدل المثقل 

بطين الندى ال�س������باحي وببقايا ك�س������ر الجوز ووريقات لوزاته، واإلى التخوم رميت بب�س������ري؛ 

أ�سه �سم�سية  غا مع وكيله ال�سوبا�س������ي قرب جاغات القطن المعربدة وفوق را حيث كان ركب االآ

غا ما يطّل علينا في مثل هذا  أّن االآ �س������وداء يم�س������ك بها ذلك الوكيل... وكان قد دار بخاطري ا

الوق������ت المتاأخر اإاّل ليطي������ل نهار عملنا دون مراعاته لعنائنا ولجهدنا، مّما دعاني اأن اأ�س������رخ 

خيلة  عاليا وباأعلى �س������وتي: /�س������ّرق الخيل يا �سباب! �سّرق/ وتبارينا نحن الثالثة في قيا�س االأ

المفلطحة المحنية. والقرقون ي�سرخ ب�سوته القوّي العالي: /قندلت يا �سباب! قندلت/ وهي 
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أبو طاف�س كان  اإ�سارة للوقوف عن متابعة العمل واالنت�ساب بقامات مرفوعة كالقناديل، بينما ا

ينحنى انحناءة نعل فر�س واأ�س������ابع يديه تنت�س لوزة قط������ن من هنا واأخرى من هناك، ويدمدم 

غا من هناك يراقبنا. لكّني رف�ست ن�سيحته  قائاًل: لنعمل يا �سباب! ولو ربع �ساعة ما دام  االآ

وظللت منت�سباً حا�سر الراأ�س تلتمع فوق جبيني المت�سخ الالهب �سم�س الظهيرة، والقرقون من 

حول������ي يموج بالحركة مثل تي�س ماعز ربيط اأجفله وجه وح�س اأطل عليه من خبائه في جوف 

أبو طاف�س ير�سر�س  أنا اأدور حول الخييل المفلطح المطعوج نحو ال�سرق وا دغل معتم، هو يدور وا

أ�سوق اأرجلنا العارية وهو يبرطم »علقت يا والد الحالم، علقت«!.  بب�ساقه الحاّر اللزج ا

❁❁❁

غا ما كانت عيناه تريانه، وقد احمّرتا وامتّد بهما نحونا مرتاباً ده�س������اً. بينما  لم ي�س������ّدق االآ

كانت كل قطعان ال�س������غيلة ما زالت غارقة بن�س������اط في عملها، واأغ�س������ان ال�سجيرات القطنية 

أياديهم الن�س������طة، ومن فوق تالل الجاغات تنطلق �س������يحات الهمم ونداءات  تتموج مهتّزة مع ا

ر�س  خوة، وال�سالل ال�سفراء الفوارة تعلو في الجو ببيا�سها ال�ساحك لتنطرح على االأ العمل واالأ

نفا�س �س������امرة الح�س������ا، وال�س������اوي�س ابن رزوق كالمكوك في ذهاب  وفوق ال�س������دور مبهورة االأ

واإياب، يلتقط لوزة من�سية من هنا واأخرى مهملة من هناك. يحّم�س ذاك الفتى وتلك ال�سبية، 

أنهيناها »كْرمال«  �س������ارخاً باأعلى �سوته: بي�سوا الوجه يا اإخوتي! نحن رجالك يا اآغا والحقلة ا

غا، بينما عيونه  لعيونك يا اآغا!، وترّدد مجموعة الكبي�سة، نحن رجالك يا اآغا، وتكرم عيون  االآ

أ�سباح  كانت ت�س������خ�س هناك بده�س������ة اإذ ترى في الطرف الق�سي من الحقل قرب النهر ثالثة ا

تنت�سب في حر الهاجرة كاأعمدة الهاتف، دون اأن تنحني... 

يدي  �س������رعان ما �س������مع همهمات بين الجم������وع، فتباطاأ الزحف المتمّوج وخفت������ت حركة االأ

وانت�سب �سبحاً مقندالً هنا واآخر هناك، لحق بهما اآخر واآخر، وتمّطى اآخرون يلّوحون بال�سالل 

الفارغة فوق الروؤو�س... 

باريق المقرطمة كما �سماها اأحد الماّلك في ذلك ال�سهل...  أو االأ �سباح المقندلة ا ازدادت االأ

بُّح �س������وت ال�ساوي�س ابن رزوق وخرج من طوره، عندما بداأت جموع ال�سغيلة تتكّور على ذاتها، 

متوّقفة عن العمل، مدحرجة ال�س������الل الفارغة على تخ������وم الحقل. وكدوّي الرعد الهادر جاأر  

غا ب�سوته مزمجراً: وهو على ظهر فر�سه: اأكملوا بقية الحقل ياولد!!! واإاّل... واإاّل...  االآ

�سترعى قطعان الما�سية ما تركتموه، فالبدو من حوله يقيمون، وفي الليل تغير عليه، ومع الفجر 

حد منكم من اأجر.  يغدو جذوعاً عارية، اكملوه، اكملوه!! واإاّل �سيكون عقابي قا�سياً ولي�س الأ

❁❁❁
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انحلت كعكة ال�س������غيلة وانفرد بع�سهم في 

الدغ������ل القطني واأعينهم م������ن خالله ترمق 

باريق  بخفاء مجموعتنا مجموعة القرفون )االأ

خر راح يتمّوج  المقرطمة( بينما بع�س������هم االآ

أيديهم تعالج  على التخوم ح������ول ال�س������الل وا

الموقف بحيرة راعفة، وهم ي�سيخون ال�سمع 

نحونا، ف�س������رخت باأعلى �س������وتي: ي������ا اآغا! 

)الخيل �س������ّرق وفاتت الظهر( والنا�س جاعت 

وتعبت، وبينا كنت اأ�سرخ كان القرقون يرفع 

بي������ده العبلة المديدة عالياً م�س������يراً بها نحو 

جماعات الور�س التي ان�سحبت من الحقول المجاورة وامتطت الدروب المغبرة الغارقة ب�سفائح 

الهجير. ونداءات العودة تطرق م�سامع الجميع... 

غا المتجّهم الوجه، المنتفخ الكر�س، ذو الرقبة الحمراء الغليظة كرقبة الثور الوح�سي  �س������ّق االآ

جدران الحلقات المحتجة وت�ساءل متوعداً: ِلَم ال تتابعون عملكم وتكملون بقية الحقل؟ ولم يكن 

أي�ساً اأن اأحتمل  أنا لم يعد بمقدوري ا أو يرغب في �سماعه. ولم يكن بمقدوره ذلك، وا ينتظر جواباً ا

أراه يجري، فاعتليت �سخرة كانت بالقرب مني ودّوى �سوتي عالياً ا�سمعني يا اآغا: لقد اأكملنا  ما ا

نهار عملنا و�س������ّرق الخيل وفات������ت الظهر... والنا�س جاعوا وتعبوا، وكاأني به لم يقدر اأن ي�س������مع 

أّياً كان. فات�س������عت حدقتا عيني������ه واحمرتا من تحت برنيطة الكّتان المثقبة بالعيون  احتجاجاً ما ا

المذهبة، كما تت�سع حدقتا عيني الجواد حيث يتفّر�س اأعماق العتمة، وقد ارتاب، فاندفع �سوبي 

كالجمل العري�س الهائج والزبد يفور من بين �سدقيه المك�سرين العناً اأمثالي من ال�سغيلة، ملّوحاً 

أو يخ�سفني  أ�سي وظهري، يريد اأن ي�سطرني بها ا بع�سا �سولجانه الغليظة، وهّم اأن يهوي بها فوق را

اأر�س������اً كح�سرة تحت نعلي جزمته العونية الحمراء الطويلة، غير اأني كنت قد اندفعت بقوة اأعدو 

خارج دائرة غ�س������بته تتقاذف قدماي تيل القطن المندلق من اأعين الجور ال�ساخر ال�ساحك وقد 

تطاير بع�سه عالياً ك�سرر ت�ساقط فوق جدار غ�سبه الم�ستعل في �سدره، فزاده ا�ستعاالً. ف�ستمني 

باري������ق المقرطمة اأمثالكم وعاد من  و�س������تم كل اإبريق مقرط������م واأردف: اللعنة... اللعنة عل كل االأ

هجمته خا�س������راً وراح يحّذر ال�س������اوي�س ابن رزوق من وجودي في الغد بين عنا�س������ر ور�سته وقال 

أت�سمعني يا �ساوي�س!؟ فتعالى  أق�س������م: واهلل، واهلل �س������اأطرد الور�سة كلها اإن كان معها ا مهدداً: وقد ا

الهم�س واللغط من حوله ومن كّل فّج: لقد اكملنا نهارنا نهار العمل و�سّرق الخيل، وراحت �سراديب 

الهاجرة تتغّنى مرّنمة: /�س������ّرْق الخيْل يا �س������باب! �س������ّرْق/ وا�س������تطالت الجموع تتململ في غبار 

الدروب المتعّرجة الالهثة في حبوها نحو قرى اله�ساب المحيطة بذلك ال�سهل... 
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باريق المقرطمة اأن تنفرد في العمل مخلّفًة وراءها جزراً  وكما اعتادت مجموعة القرقون ) االأ

خلجاناً اعتادت في عودتها اأن تنفرد في امتطاء الدروب غير المطروقة تخلّف وراءها ما تخلفه 

أ بالم�س������افات رغم ق�س������وتها وامتدادها؛ حيث يتمايز الواحد منا بقدرته  من ال�س������قاوة، وكنا نهزا

أينما �سادفنا ب�ستنة  أننا ال نعترف بقد�سية الملكية، كّنا ا على العدو ال�س������ريع وعلى التحّمل، وبما ا

أة النهار، ناأخذ منها كفايتنا ن�سّد به ما ي�سكت �سرخة  خ�سار اأو كرمة فيها ما يوؤكل وطئناها بجرا

ن اأ�سحابها راحوا يترب�سون بنا في  جوعنا، وكثيراً ما كنا ن�س������طر لتغيير الدروب والم�س������الك الأ

أ�س������به ما نكون ب�س������عاليك مخلوعين من قبائلهم، وكم من مرة طردنا من  الغدو والرواح. فنحن ا

باريق المقرطمة/ لكن بال �ساوي�س. والذي كّنا  ور�سات العمل، فن�سطر لتكوين ور�ستنا، /ور�سة االأ

لخنوعه وجبنه نلّقبه »بالطّيون« اللدن المطواع والذي على �سجيرته تتبول ثعالب البرية.

❁❁❁

بعد ان�سرافنا في ذلك النهار، ونحن في طريق العودة اإلى القرية مررنا على عين ماء مقبية 

أ�سجار ال�سّبير ال�سائكة، وت�سرب منها قرية كبيرة، ومنها �سربنا  تقع في منحنى واد تحيط بها ا

وغ�سلنا روؤو�سنا وترا�سقتا باأجنحة مياهها مت�ساحكين عابثين، وبينما الماء يت�سّبب من جنبات 

قم�ساننا الممّزقة الو�سخة رحنا نتبّول بجرن مائها الذي لم يزدد عكراً. كما اأفزعنا بنتاً كانت 

أ�سجار ال�سبير هاربة، واأخذت  قد جاءت ببقراتها ت�سقيها، فاأجفلنا تلك البقرات وتوارت بين ا

البنت تبكي �س������ارخة ت�ستنجد بذويها وهي ترجمنا بالحجارة وت�ستمنا، فانطلقنا هاربين. لدى 

حد البيوت في تلك القرية رمينا بالحجارة ديكاً كان ي�سيح فوق �سدة المنزل فك�سرنا  و�سولنا الأ

�ساقه، وكاأّنه كان قد ا�ستهجن وجودنا المزعج، واأخفنا خروفاً كان على �سطح المنزل المجاور 

أراد! ورحنا  ف�س������قط في اأر�س الدار مذعوراً، فلحق بنا �س������احبه يطاردنا. لكن من ابن له ما ا

نخترق اأزقة الحارات الغارقة بالغبار والروث وه�سيم الح�سائ�س و�سمت الهجير يلّف �ساكنيها. 

وفيها عمدنا اإلى امتهان ال�سحادة وكنا قد جعنا وال تحتاج هيئتنا اإلى تعديل، وكان اأقدرنا على 

أبو طاف�س باب الحو�س،  أبو طاف�س »�سّحاد خلْقة ومكّتر« وفي اآخر بيت وقفنا عنده طرق ا ذلك ا

أيناها  ودخل الدار �سّحاداً متم�سكناً وعاد منه برغيفين وببعزوكتين من البندورة القرباطية، فرا

غنيمة ومائدة د�سمة. وفي مرتفع ه�سبة على طريق نهر �سيعتنا وجدنا خابية �سبيل من فخار 

تتلّطى بخا�س������رة »حو�س مزار« في حنية بين الرياحين تحت �س������جرتي بلوط وافرتي الظالل، 

وكان العط�س قد ا�س������تبد بنا فاندغرنا نحو تلك الخابية التي كانت ت�س������كو العط�س، ولم نجد 

بها من ماء مّما اغ�س������بنا، فرماها القرقون ب�سقيف من الحجارة فتبعجت خوا�سرها وتناثرت 

»قواقي�س« تبارينا نحن الثالثة في ر�س������قها، نرجم بها حو�س المزار الذي لم يكرم علينا وليه 
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ال�سالح ب�سيء من عطاياه. وبّخل حتى ب�سربة ماء، بعدها راح كلٌّ مّنا يلقي بتبعات تلك الفعلة 

خر، متوّج�سين من غ�سبته و�سيفلح علينا طوال ليلتنا المنكودة هذه. ال�سائنة على االآ

❁❁❁

لم نكن متحّم�سين للو�سول اإلى القرية قبل غروب ال�سم�س، فعّرجنا على مراعيها المنت�سرة 

أو  غربيها على �سفتي النهر، فاختلطنا مع موا�سيها وراح كل واحد مّنا ينادي على نعجة اأهله ا

عنزتهم وبيده باقة من الح�س������ي�س يتقّرب بها اإليها، ونحن فخورون بذلك النداء، حيث ن�س������عر 

لفة طويلة بيننا وبينها،  باأن لنا انتماًء ما، ومن حولنا تجمعت كالب القطيع ترّحب بمقدمنا واالأ

أيدينا  وكانت قد اعتادت اأن تالعبنا وهي تلتقف �سداديق الخبز والتين الياب�س من بين اأ�سابع ا

أنها في هذا اللقاء فقدت حما�س������ها لتالعبنا ومزاودنا تتقلقل فوق خوا�سرنا خاوية. وكم  غير ا

كنا نحن بحاجة اإلى من يالعبنا و�سداديق الخبز بين اأ�سابع يديه.

�س������جار والنباتات ال�س������ائكة وقد  مع الغروب كانت زوابع الغبار تثيرها اأكرع القطيع تعلق باالأ

كونت �س������حابة غّطت على ما حولها، وكان �سبية القرية في لقاء حار مع نعاج القطيع وماعزه 

على درب المْقيل غربي القرية، فاند�س�س������نا متخّفين معهم وبينهم. واجتزنا �س������احات القرية 

حاديث الن�سوة وهّن يقبعن قرب التنانير التي ما  أنا اأعير �س������معي الأ واأزقتها القذرة ال�س������يقة وا

زال فيها لهيب الجمر المترّمد يتوّهج، ويتحّدثن برواية ما جرى في حقول القطن هذا النهار، 

وهكذا راح �سمعي يتوّهم.

ع�س������ية تلك الليلة لعب جميع ال�س������بية ال�س������غار في الزواريب حتى تعبوا، ثّم اقتعدوا مدرجات 

�س������خور ال�ساحة الكبيرة وهم يت�سامرون حديث الع�سيات وما جرى ذلك النهار في حقول القطن، 

وا كانوا يتلفتون  بريق المقرطم فوق �سطح �سّدة دار اأهله. وحين انف�سّ واأعينهم تتلفت باتجاه كوخ االإ

نحو ذلك الكوخ، وكذلك اآوت الن�سوة باكراً اإلى مخادعهن وحين هجعت القرية كنا نحن ال�سعاليك 

الثالثة نت�س������امر فوق تلك المدرجات ونتحدث فيما �س������يكون عليه الحال في �س������باح الغد، وحيث 

اأرهقنا العناء وال�س������هر ان�س������حب كل منا اإلى عرزاله، وفي انفرادي بخباء كوخي الق�سبي حملتني 

أنا م�سّهد. اإذن، لقد انت�سرت الحكاية،  خيوط النجوم المنثالة من العيون الق�سبية اإلى ما حملتني وا

أة الجبلية ال�سمطاء  وعند اإ�سراقة نجمة ال�سبح، مع �سياح الديكة �ست�سارع )بنت المير �سعادة( المرا

خرى  الموكلة باإيقاظ ال�س������غيلة، وهي واحدة في عدادهم ولها دورها، �ست�سارع من خيمة ق�سب الأ

بريق  خر. تفّيق هذا وتلك وتتحا�س������ى االقتراب من كوخي الق�س������بي كوخ االإ ومن عرزال خ�س������بي الآ

المقرطم المطرود... وقد تتالت الت�سورات المنثالة/ فاآن�ست بواحدة منها فغفوت... 

❁❁❁
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مع الفجر كانت جموع ال�س������ّغيلة في طريقها اإلى تلك ال�س������هول، وعل������ى مقاطع النهر تجّمعت 

باريق المقرطمة،  ت�ستريح كقطعان الما�سية تجتّر حكايات ال�سغل وما جرى ���� النهار الفائت ��� مع االأ

بريق المطرود غير موجود بين �س������غيلة ور�س������ته، ول������ن يجروؤ على المجيء معها  أّن االإ ظّناً منهم ا

غا هّدد وتوّعد، بينا هو كان ي�سمع كّل ما يحكى ويقال، دون اأن يدري بوجوده اأحد، ما عدا  واالآ

�سودين المعقوفين  أبو طاف�س والقرقون. كان ي�سمع معتّداً ب�ساربيه االأ خران ا زمياله ال�سعلوكان االآ

أ�سود  أ�سه بريم ا كمقود الدراجة، وقد تراخت فوق كتفيه ذوائب �سملته ال�سوداء يزّنرها في اأعلى را

غليظ، وقد غا�س بقمبازه وب�سرواله الكاحتين الف�سفا�سين، وقدماه تجوالن في ف�ساء »مدا�سه« 

أبقار قريته الملّقب بقريقع... الرعوي الهرم الذي كان قد ا�ستعاره من راعي ا

أ في تلك الحقول والكّل كانوا في ن�س������اط. ومع ال�س������حى  مع اإطاللة ال�س������م�س كان العمل قد بدا

�س������رار  غا راكباً فر�س������ه خارجاً من البحر ذي االأ اأخذت عا�س������فة الحما�س بالهبوب؛ حيث اأطّل  االآ

بدان، كما ارتجفت جذوع  آه االأ العجيبة. وله منه وجه �س������به حال طقو�س غ�س������بته. فارتجفت لمرا

حداق وجلة، و�سرت همهمات: ما جاء  ال�س������جيرات القطنية. ومن كواها ت�س������للت نحو �سخ�س������ه االأ

أّن اأغنام البدو لم تكمل رعياً  بريق المقرطم غير موجود بالور�سة، وا أّن االإ باكراً اإاّل ليتاأكد بنف�س������ه ا

ما كان قد تبّقى من الحقل. نه�س حما�س ال�سغيلة وهّبت عا�سفة ن�ساطهم تدّوم في فجاج الحقول 

ألقى بتبعتها على  بريق المقرطم وا �ساءة التي اقترفها االإ نها اإعراب عن تكفير لتلك االإ
الق�سّية، وكاأ

غا اإلى ال�ساوي�س ابن رزوق وقال له: ور�ستك يا رّزوق تبدو ن�سيطة �������� هذا النهار 
ور�سته. التفت  االآ

أّي نهار اآخر... وهذا يعني اأن المقرطم المنحو�س غير موجود بين عّمال ور�س������تك.  أكث������ر من ا ������������ ا

أ�س������ه وجذعه يكاد يبّو�س كفلي فر�سه: اطمئن يا اآغا! »ف�سر  اأجابه ابن رزوق: وهو ينحني اأمامه برا

بعينو« اأن تطاأ قدماه الو�سختان حقولك الطاهرة. وليبارك اهلل بك وبها يا ذا القلب الرحيم. وبعد 

م�سي وقت لي�س بالمديد والن�ساط في اأوجه تجّمع حول الجاغات خلق كثير و�ساللهم حبلى تنتظر 

غا لم������ا يراه من خير عميم يفي�س عليه وم������ن حوله. فغمرته الغبطة  لحظة الو�س������ع. فابتهج  االآ

تحمله اإلى دنيا الهناءة وال�س������رور هناك، هناك في حلب، في بيروت، في المقاهي والمالهي في 

الحانات وبين اأح�سان الغانيات. جا�س بعينيه الوا�سعتين ال�سهوانيتين امتداد اآفاق حقوله. ثّم ارتّد 

بهما فخوراً نحو بيدر الجاغات التي تراكمت �س������امخة. وب�س������وت فرح حاد كال�سفير نادى: )اأنت 

�س������ود( اأنت يا من هناك مع البنات. تعال. تعال. واترك �س������لّتك لجارك، تعال واطلع  يا بو البريم االأ

نة... بظهر هذه الجاغة وهي تدعوك وقد تراكم القطن من حولها وتزاحمت ال�سالل المالآ

غا االنتظار  �س������ود( وا�س������تمر في عمله غير مبال بمن يناديه، لم يطق  االآ أبو البريم االأ لم يرد )ا

تيان  وال�س������ّغيالت في بيدر الجاغات المقنطرة. و�ساللهن حبلى ينتظرن، نادى ال�ساوي�س ياأمره باالإ
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�س������ود( فاندفع الطّيون ابن رّزوق يخ������ّب في عباب الخليج، وهو يكتم  أبو البريم االأ بذل������ك الرجل )ا

�س������حكته في عّبه، وراح يرجوه كي ي�س������حبه معه اإل������ى بيدر الجاغات ليك������ون )الرجل الكّبي�س(، 

ألّح علّي ذلك الماأمور م�س������يت معه. وكفار�س مزهوٍّ بالن�س������ر رحت  في البداية تمّنعت ولكثرة ما ا

أتقن مهنته اعتليت اإحدى  اأخط������ر بين الجموع مخفياً مالمح وجهي تحت ظالل الكوفي������ة. وكمن ا

أنا اأرف�س خدود مخداتها ال�س������احكة، وفي  الجاغات، وبمدا�س������ي الرعوي اله������رم رحت اأرق�س، وا

م�سمعي تت�ساقط من هناك من ذلك الخليج الق�سّي على �سّفة النهر فقاعات من ال�سحك. وبهّمة 

خرين فوق الجاغات المقنطرة،  ون�ساط تابعت رق�سي ال�ساخر مع ما يقابلني من رجال الكبي�سة االآ

غا الذي  أو اأرندح �س������وتي بمواويل الع�س������ق والمديح لعظمة  االآ لكن دون اأن اأرفع عقيرتي بالغناء ا

يروق له ال�سماع اإليها، فيطرب وي�سحك. وهكذا ا�ستمر العمل بن�ساط والمواويل تترندح، وال�سالل 

غا في حدائق المرح وال�سرور يرق�س  تتقاطع اأقوا�ساً فوق الروؤو�س وال�سدور تحدوها المواويل، واالآ

ويمور، وهبوب العا�سفة ما زال يدور في كل فّج اإلى اأن انت�سف النهار وزاول، حيث دّوت �سرختي 

أنا اأرق�س في اأعلى قناطرها: »�سّرق الخيل يا �سباب! �سّرق«...  على تخوم الجاغات، وا

ومن حفافي الخليج من هناك على �س������فة النهر دّوت �س������يحات القرقون: »قندلت يا �سباب! 

أبو طاف�س يطرط�س بب�س������اقه اأوجه ال�س������الل المتدحرجة ويدم������دم »علقت يا اأوالد  قندل������ت« وا

غا الم�س������حور راحة كّفه  الحالم!« اإي والخ�س������ل علقت... وكمن كان في غيبوبة واأفاق، مّرر  االآ

، وقال: ال.ال. لم اأ�س������دق ما تراه 
ّ
فوق وجهه وا�س������تعاذ باهلل من ال�س������يطان الرجيم، ونظ������ر اإلي

أبداً، ال لم اأ�س������ّدق، وبينا هو يقول م�س������دوهاً ويتعّوذ ح�س������رت القناع عن وجهي، واأمطُت  عيناي ا

�س������اربي المعقوفين ونزعت الكوفية والعقال، فنّدى جبين������ه عرقاً وقال: لقد فعلتها يا رجل! اإي 

أق�س������مه:  ورّب������ي فعلته������ا وفزت بها، ولم يقل -هذه المرة- اإبريق مقرطم وتابع تاأكيد ما كان قد ا

أّن  واهلل. واهلل لو عرفت –ال�س������باح- بوجودك لطردت الور�س������ة كلّها، وما دار بخلدي ولم يدر ا

بريق المقرطم -ما بين ع�سية و�سحاها-يكبر، يكبر، وي�سير رجاًل... فقهقهت �ساخراً   االإ
ّ
�س������بي

منت�سراً: وقلت: يا اآغا! هذا ما كان عليك اأن تعرفه... ���� البارحة ��� عندما طردتني واأهنتني توّلد 

�سطوري، وما  لدّي �سعور بالقهر والظلم، راح يتنامى، وكاأّني به م�سى يتغذى بال�سماد ال�سحري االأ

بين ع�سية و�سحاها كبرت، كبرت، و�سرت رجاًل.

وهك������ذا ظلت هذه الواقعة حكاية طريفة تُروى، تتناقلها في الموا�س������م اأجيال ال�س������ّغيلة في 

الحقول في قريتنا وفي القرى المجاورة... 

باريق المقرطمة اأمثالكم.  اأردف قائاًل اللعنة اللعنة على كل االأ

 ❁    ❁    ❁
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لى العروج مرة اأخرى من الخروج اإ

تحريات اأثرية في بلدة الرو�ضة              

في منطقة الزبداني

االحتفاء بالقيمة والّن�ص المفتوح

النّيران )ال�ضم�ص والقمر(

�ضاءات في اأدب ال�ضاعر محمود علي ال�ضعيد اإ

دور المراأة في رحالت الف�ضاء

�ضنية �ضالح »ال�ضوت المتاألم«

ي ى اأبي العالء المَعرِّ بع�ص من روؤ

جان-فران�ضوا دورتييه: 

مي�ضيل  دو مونتين، المعرفة المت�ضككة

م�ص واليوم المدن العربية بين االأ

بول كلوديل يقراأ دانتي

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

د.ليلى المغرقوني

د. محمود حمود

براهيم برهم د. لطفية اإ

د. علي ح�ضن مو�ضى

د. ع�ضمت بوابه

محمد ح�ضام ال�ضاالتي

يمان النايف اإ

�ضالم الو�ضوف

ترجمة: د. محمد اأحمد طجو

ترجمة د. عادل داود

ترجمة: �ضادي �ضميع حمود

اآفـاق املعـرفـة
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 )من الخروج اإلى العروج( بحث من�شــــــــــور في مجلة المعرفة )العدد 688 كانون الثاني 2021(  

لن تنجو عند قراءته مما ي�شمى »�شداع الفكرة« اإذا كنت مّطلعًا على نتاج ال�شاعر والناقد »وفيق 

�شليطيــــن«؛ ب�شبــــب ما ي�شتدعيه فيك من اأفكار ت�شتحــــوذك وتدفعك اإلى موا�شلة الجهد المبدوء 

فيه، عبر العودة مرة اأخرى اإلى الن�ص _مجال البحث_؛ اإذ يحركك �شغف تلقائي باإجراء حوار 

معه حول ت�شاوؤالت عدة يثيرها، فتت�شلط عليك فكرة قهريٌة من�شوؤها �شرور الفهم واالكت�شاف. 

من نافل �لقول �إن �ل�ساعر »�سليطين« ت�ستحوذ عليه �أفكار �سوفية فل�سفية يندمج معها في 

فكار ت�سريحاً �أو  �سعره �ندماج �لحالم في حلمه، ول يكاد يخلو ن�ص من ن�سو�سه من هذه �لأ

مو�ربًة، وهو ما نفت �لباحثة وجوده في هذ� �لن�ص �لمو�سوم بـ»من كتاب �لخروج«، �إذ تقول: 

»ما يلفتنا في هذ� �لن�ص -دون �ســــــو�ه- عدم �إحالته �لمكّثفة على تجربة �لوجد �ل�ســــــوفّية، 

 وهو ما يدح�سه �لن�ص، وقبله 
)1(
�ســــــر�قّية« �أو على �لتاأمالت �لفل�ســــــفية �لد�ّلة على �لروؤيا �لإ

�ســــــفار �لمقّد�ســــــة في �لعهد �لقديم،   �لعنو�ن، و�لذي يلتقي مع »�ســــــفر �لخروج«: وهو �أحد �لأ

أتباع مو�سى بعد خروجهم من م�سر في رحلتهم �إلى جبل �لطور، ومن ثّم �إلى  يتحّدث عن نجاة �

�أر�ص كنعان، هذ� �أولً، �أما ثانياً، فربط �لخروج في �لن�ص ي�ســــــتدعي ربطه با�سم �لمجموعة 

�ل�ســــــعرّية �لتي �أُخذ منها »�أو�سال �أوروفيو�ص«، و�لتي ل نجد فيها ق�سيدة تحمل هذ� �ل�سم؛ 

ن �ل�ساعر تعّمد �أن ترين �أو�سال �أوروفيو�ص على كل ق�سيدة من ق�سائد �لمجموعة، فتكون  لأ

د.ليلى المغرقوني

اآفاق المعرفة

من �خلروج �إىل �لعروج مرة �أخرى
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لحناً من األحان قيثارته، وهو العازف الذي �س������حر الكائنات 

�سطورة، و كانت نهايته اأن ُقِطعت اأو�ساله  جميعاً بعزفه في االأ

، بعد اأن  من )الباخيات( اللواتي انتقم������ن منه؛ الحتقاره لهنَّ

ر�س جميعاً حزناً على زوجته  قرر االن�س������راف عن ن�س������اء االأ

)يوريدي�������س( التي عجز عن اإعادتها من العالم ال�س������فلي بعد 

، فغدت كل ق�سيدة في المجموعة تغني غناء اأو�سال 
)2(

موتها

ر�س. اأوروفيو�س المقّطعة والمنت�سرة في االأ

 واللح������ن المغّنى في هذه الق�س������يدة هو لحن الخروج الذي 

يتكرر عبر الزمن؛ ليغدو الخروج منزعاً اإن�س������انياً لدى الب�س������ر، 

أ�س������ماه يونغ )الال�س������عور الجمع������ي( الناتج عن  يتوارث عبر ما ا

ن�س������انية البدائية، وهنا اللقاء مع  روا�س������ب نف�س������ية للتجارب االإ

ر�س������ي اإلى العالم  الفل�س������فة، فخروج اأوروفيو�������س من العالم االأ

ال�س������فلي، وخروجه الفا�سل مع زوجته من العالم ال�سفلي، يعادل 

خروج ال�س������وريين؛ بو�س������فه �سّنة ب�س������رية متوارثة، ويلتقي مع النماذج العليا الكامنة في الال�سعور 

الجمعي المتغلغل في اأعمق اأعماق الفنان.

 ولنتاأمل ذلك في قوله: 

يخرجون

 يغلبوَن دمًا يتراجع فيهم اإلى القبو منهم

 فال عا�سَم اليوَم

 ل ديدبان على �سرفة الموت مبتكرًا

)3(
 يخرجون اإليه حياًة

اإذ يرد فعل الخروج ب�س������يغته الم�س������ارعة؛ للداللة على تجّدد هذا الفعل وا�ستمراريته، هذا 

ن�سانية، في الغرف المظلمة من ال وعيه.  الخروج المتجّذر في اأعماق النف�س االإ

»الدم المتراجع اإلى القبو« :  - خروج اأوروفيو�س اإلى العالم ال�سفلي ومنه.  

أتباعه.          - خروج نوح وا

أتباعه.                    بهدف الحياة         - خروج مو�سى و ا

         - خروج ال�سوريين.  

]

وفيق �سليطين
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ن�سانية، مع فروقات ب�سيطة اإذ:  ولى للحياة االإ فالخروج �سيكولوجية جمعية تت�سل بالعهود االأ

يعيدون ت�ســــــــــــــمية المفردات القديمة 

آية من دم خارج عنهم  ي�ستبدلون باآياتهم ا

)4(
من كالم الخروج الذي رو�سته القوامي�ش منهم

�س������طورة اإله العالم  فم������ا كان يعوق خروج )اأوروفيو�������س ( هو الحار�س )ديدبان( ويمّثل في االأ

ن فال رقيب على الخروج اإلى الموت.  ال�سفلي )هادي�س( اأما االآ

آية وقدر  ن�س������انية الجماعية ال الفردية، وكاأنه ا الخروج يتكرر وكاأنه ميراث ب�س������ري للنف�س االإ

ُحِكم به الب�سر. 

أته الباحثة من اأن الخروج هو خروج )من اأحداق اأوطانهم، ومن ح�سارهم، ومن   كما اأن ما را

أو دفعاً  ي مكروه محتمل، ا يات المعلقة على الجدران رّداً الأ أي�ساً فاالآ يمانية الدينية ا معتقداهم االإ

 يمكن اإعادة النظر 
)5(

ي بلّية ما ردت عنهم يتمهم وت�سردهم وح�سارهم وهروبهم من الموت اإليه الأ

أي�س������اً على ق�سرية هذا الرحيل وق�سوته  مومة يحيل ا ّن الخروج على الموت من حدقات االأ فيه؛ الأ

مه، واإبعاده في البحر على مراأى منها ي�سير اإلى 
في اآن، فاإخراج »مو�س������ى« �س������غيراً من ح�س������ن اأ

ية المعلقة في  تلك الحدقات الملتاعة من ذاك الخروج، وين�سحب على الخارجين الحاليين، واالآ

الجدار – ولي�س على الجدار- دليل على ر�س������وخ الخروج وحتميته؛ بو�سفها متو�ّسعة في الجدار 

كجزٍء منه؛ 

مومة  يخرجون على الموت من حدقات الأ

ومن لوعة البحر تحت الح�سار

آية في الجدار معّلقة فوق اأنقا�ش اأحالمهم ومن ا

 .
)6(

يخرجون

لحاح في الق�سيدة على الخروج عبر البحر ي�سيء بذاك التالقي مع الذاكرة البدائية؛   اإّن االإ

كثر اإلحاحاً في التاريخ والذاكرة هو عبر البحر؛ بو�س������فه و�س������يلة ل�سناعة  ّن خروج الب�س������ر االأ الأ

أي�ساً راجع اإلى اندها�س ال�ساعر واإ�سفاقه  أّن »اأورفيو�س« كان بّحاراً ولعل ذلك ا ال�سفر، وال يخفى ا

على الذين يقا�سون ويتعّذبون، فتمتلئ خافيته باآالمهم وتفي�س. 

أّما قول الباحثة بعدم اإحاالت الن�س على تجربة الوجد ال�س������وفية، فكيف يمكن لمن ا�ستبدَّ   ا

به الفكر ال�س������وفي ا�س������تبداد العاجز عن ت�سديد دينه اأن ينفّك من اإ�ساره في ن�س يتعلق بالخروج 
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والعروج. فوفيق �س������ليطين في مجمل �سعره ينهج نهج ال�س������وفية الدنيوية، حيث يقيم �سعره على 

أو يتناق�س كثيراً مع ال�س������وفية  التراث ال�س������وفي ���� الديني لغًة ونزوعاً وجودياً، وهو اإذ يتقاطع ا

حاالت المعنوية والرمزية يختلف عنها في الخطاب الثقافي  الدنيوية، من حيث اللغة والمجاز واالإ

 .
)7(

والجمالي والروؤيا الوجودية. ومن هنا ي�سح عّد هذه الن�سو�س داخلًة في الن�س الدنيوي

أ بو�سف الخارجين من  ى �س������وفية الن�س عبر مقاربته الرحلة ال�سوفية الدينّية، اإذ يبدا  تتبدَّ

الموت اإليه، ومن ثّم معاناتهم في هذا الخروج: 

خارجون ومعطفنا الريح 

�سوت الثكالى!

خارجون

.
)8(

 وملعبنا في دمانا!

لم، والرحلة ال�سوفّية تجاوز وتخّط للقوقعة   فالرحلة الدنيوّية هنا تجاوز وتخّط للمكان واالأ

مر ذاته ينطبق  الم والعذاب والمخاطر، واالأ االجتماعية ومحيطها، والرحلة الدنيوّية محفوفة باالآ

على الرحلة ال�س������وفية الت������ي تغ�ّس بالعقبات والمجاهيل ف������ي دروب طويلة ومقفرة تعوق البدن 

ثاره و اإتالف 
آ وت�س������نيه وكاأّنها تقّد ما علق به، وت�س������ّفي كثافة المكان المهجور وت�ستهدف اإذابة ا

 .
)9(

ح�سوره داخل هذا المكان

 يتقابل الخارجون هنا مع المت�س������ّوفة الراحلين في الرحلة ال�س������وفية في بحثها الدائب عن 

�س������ل واالتحاد فيه، اإذ يتعّين ح�سور الب�سر بو�سفهم خارجين كي يغدو الخروج عالمة عليهم،  االأ

مل الذي يحدوهم في الو�س������ول، وهنا ي�سوق  وتحديداً لفعلهم الذي يبدو رغبة وغاية؛ ب�س������بب االأ

ال�س������اعر الجمل الحالية ) ومعطفنا الريح، معطفنا �س������وت الثكالى، ملعبنا في دمانا( التي تر�سم 

لم والمعاناة،  �س������ورة حركية تفيد في نقل هيئة الخارجي������ن القائمة على مفارقات مج�ّس������دة لالأ

فالمعطف الذي يُراد به اتقاء البرد، يغدو ريحاً، و�س������وتاً يُْرتدى ولي�س اأي �س������وت، بل هو �سوت 

الثكالى وما يحيل عليه من دالالت الفقد والحرمان والحزن. 

 ثمة رابط اآخر يربط بين رحلة الخروج والرحلة ال�س������وفية هو ح�س������ور الرموز ال�س������وفّية 

كالحمام ) يرّف الحمام عليهم( فالحمام في العرف ال�س������وفي »رمز اإلى توّثب الروح للعودة اإلى 

مان، و�س������لة الو�سل بين النا�س قديماً، وح�سوره   والحمام دليل نوح اإلى بر االأ
)10(

عالمها المثالي«

هنا رمزي ي�سيع دالالت التفاوؤل بالو�سول اإلى الغاية المن�سودة؛ لقيامه بوظيفة الهداية من جهة، 

جنحة فوقه������م حماية لهم في طريق  ولفعل������ه ف������ي الرفرفة وما تحيل عليه من دالالت ب�س������ط االأ

خروجهم.
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أ�س������مى داخل الحياة، وعودة اإلى الحياة  أي�س������اً الموت بو�سفه حياة ا  ومن الرموز ال�س������وفية ا

بدية:  ولى االأ االأ

خارجون 

�سنخرج عن حدنا في الخروج 

فهاتوا اأفانين اأ�سالفهم

.
)11(

قد حملنا لها النطع حتى نخّفف عنكم

فاال�ست�سالم للموت، والم�ساعدة عليه ي�سيعان رغبة فيه، بو�سفه خال�ساً. 

 ومن مقاربة الرحلة ال�سوفية اأن ينتهي الن�س بالو�سول المن�سود، فكما اأن ال�سوفي ي�سل بعد 

�سل الذي انقطع عنه بالحياة الدنيوية، كذلك تنتهي رحلة  لهية ويلتحم باالأ الم�سقة اإلى الذات االإ

الخروج التي تتحول نحو الم�ستقبل لر�سم �سورة واعدة لماآل ذاك الخروج: 

خارجون 

ر�ش فيها، وتفتح �ساهدة القبر زهرتها غاني... ونمت�سق الروح من رّفة الأ �ستمطر فينا الأ

مرفاأ للعبور

�ستمطر من اأم�سها غدنا وتحّر�ش في ال�سوك دربًا اإلى �سرعة اليا�سمين!

خارجون...

�سنمطر... هذا الخروج عروج...

!
)12(

 وهذا العروج... خروج اإلى وطن في ال�سمير

يمّثل التحول نحو الم�ستقبل )�ستمطر، نقطة االنعطاف في الخروج، فيح�سر المطر بدالالته 

ّنه ال ينبت اإاّل في  رواء والحياة والبعث، واليا�س������مين بداللته على النماء ودم�سق خا�سة، الأ على االإ

بلدان المتو�سط، والروح بدياًل من الج�سد الذي اأفنته رحلة الخروج )نمت�سق الروح(، ويحتل الغد 

م�س، والمرفاأ بعد رحلة البحر، اإ�س������ارة اإلى الو�سول واال�ستقرار، كما يتحول الخروج اإلى  مكان االأ

العروج اأي ال�س������عود واالرتقاء فالعروج في الفكر ال�سوفي نهاية رحلة ال�سوفي، وهو نهاية رحلة 

الخارجين هنا، لكنه هنا عروج اإلى وطن في ال�س������مير، بو�س������فه اختراقاً لل�س������طوح، وتحوالً في 

الم�سار من الخارج اإلى الداخل واإنها�ساً واإحياًء لهذا ال�سمير.

 تقول الباحثة في مو�س������ع اآخر من المقال: )فالخروج الذي تكّرر بلفظه من دون ا�س������تقاقاته 

اأكثر من اثنتين وع�س������رين مرة، مما يعني هاج�ساً �س������اغطاً على الذات ال�سعرية؛ لمحاولة تاأطير 
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. وهذا كالم �سليم ب�سرط التوقف 
)13(

هله في ر�سده، ومعاينته ومعاي�سته( ذلك الخروج الم�ستميت الأ

ن الخروج متب������ّدل الداللة، بتبّدل تركيبه:  عل������ى دالالت ح������روف الجر المقترنة بلفظ الخروج، الأ

»يخرج������ون من الموت، يخرجون اإلى الموت، يخرجون عل������ى الموت، يخرجون به، يخرجون اإليه 

ن الخروج فعل حركة الحياة المقاوم للموت؛ اإذ  وفيه« فالموت محور الخروج ونقي�س������ه في اآن؛ الأ

يخرج الخارجون )من الموت(؛ اأي ب�س��ببه، لكن الموت هو َمْن يتلّقفهم )يخرجون اإليه(؛ اإ�سارة اإلى 

عبثية الخروج، ومع مفارقة الخلّو منه )خلّيين منه(؛ اإ�سارة اإلى براءتهم من ذاك الموت، يحدوهم 

مل في ال�س������الم. االأ

مومة، فيحمل معنيين. المراقبة والنظر اإليه من بعيد  أّما الخروج على الموت من حدقات االأ  ا

اأوالً، والتم������رد عليه ثانياً، وكاأن الخروج تمّرد على الموت الحتمي، ومنه الخروج به ومنه، ليغدو 

نه في عرف  آم������اٍل يحدوها الخروج؛ الأ ن�س������ان من ا الخروج هدفاً للخروج، لما تجّذر في نف�س االإ

التقالي������د كل خروج هو خروج للعيد، وفي المفهوم الديني هو خروج يوم القيامة بعد الموت؛ اأي 

التحول من الموت اإلى الحياة. 

حباط؛ اإذ )تجلّى اإ�سرار الن�س  أّن الن�س يعك�س االإ أّما عن ا�ست�سراف الم�ستقبل فترى الباحثة ا  ا

على ر�س������د ذلك الخروج ب�س������ورة تعك�س اإحباطاً ذاتياً وكونياً عاماً، وت�ساوؤمية تخّيم على الوجود 

باأكمله، عبر الرغب������ة في اّمحاء الذات الجماعية؛ اإذ يرتجي الخارجون الخروج من جلودهم من 

جهة، وعبر الرغبة في اّمحاء الوجود في ا�ستدعاء ق�سدي لطوفان نوح عليه ال�سالم«)14(.

وهذا ما تنفيه خاتمة الق�س������يدة التي تنفتح على الم�س������تقبل عبر حرف ال�سين؛ لتر�سم �سورًة 

واعدًة للم�ستقبل: 

خارجون 

�سنخرج عن حدنا في الخروج

فهاتوا اأفانين اأ�سالفكم

قد حملنا النطع حتى نخفف عنكم

قرى ال�سيف في ال�سيف

قربين! يا اأهلنا الأ

خارجون...

غاني... �ستمطر فينا الأ
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ر�ش فيها، ونمت�سق الروح من رّفة الأ

وتفتح �ساهدة القبر زهرتها

مرفاأ للعبور

�ستمطر من اأم�سها غدنا...

وتحّر�ش في ال�سوك دربًا اإلى �سرعة اليا�سمين!

خارجون...

...
)1�(

�سنمطر

لكن م�س������تقبل َمْن؟ م�س������تقبل اأي نوع من الخارجين؟ يتعّين الخارجون ذوو الم�س������تقبل الهانئ 

الم�س������رق؛ بو�س������فهم خارجين منقطعين عن الخارجي������ن الذين جرى الحدي������ث عنهم في بداية 

الق�س������يدة، وكاأن ال�س������اعر يمّيز بين نوعين من الخارجين، خارجين من المكان، خارجين داخل 

أفانين اأ�سالفكم(، والذي ُمني به كل  المكان وهوؤالء هم من يتحّدون العذاب داخل الوطن )فهاتوا ا

غاني واإمطار  ر�س الموعودة فمطر االأ زل، لكنه �ساد بنف�سه، وحّل في االأ َمْن تم�ّسك باأر�سه منذ االأ

الغد و�سق الدرب اإلى �سرعة اليا�سمين بما تحيل عليه هذه الرموز من دالالت الخ�سب واالمتالء 

والحياة والديمومة، ومعانقة الذات وااللتحام بها حيث الملجاأ و»القلعة الداخلية التي ال ي�ستطيع 

.
)16(

اأي ا�سطراب اأن ي�سل اإليها«

أو التنافر؛ وما ورد �س������ابقاً ال  وختاماً نقول اإّن االختالف �س������بب للثراء والتجاذب ال الخالف ا

ينال من قيمة المقال بل اإّن قيمة البحث في ما يحر�س عليه من ت�ساوؤالت واحترام الفكر ال يكون 

.
)17(

اإاّل بالحوار »الذي يكون به احترام الفكر اإنتاجاً نقدياً له«
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الرو�س����ة بل����دة ف����ي منطق����ة الزبداني تطل عل����ى �سهلها م����ن الجهة الجنوبي����ة الغربية، 

وتنت�س����ر بيوته����ا على �سفح اإحدى ه�ساب �سل�سلة جبال لبن����ان ال�سرقية على ارتفاع )1300م( 

عن �سطح البحر. تبعد عن دم�سق نحو )45كم( باتجاه الغرب على يمين طريق بيروت الذي 

يمر بوادي القرن. 

تتمتع البلدة ومحيطه���ا بموارد مهمة 

منه���ا المي���اه والتربة الخ�سب���ة والمراعي، 

ثرية على اأن ا�ستيطان  وت���دل المعطيات الأ

ول  لف الأ قل اإلى الأ المنطقة يعود على الأ

قب���ل المي���الد، وه���ذا م���ا تبي���ن م���ن خالل 

ثري���ة الت���ي تمت ق���رب نبع  الم�سوح���ات الأ

بردى وبحيرته غير البعيدة عن القرية. في 

الع�س���ر الهلن�ست���ي �سكن���ت المنطقة قبيلة 

يطوريي���ن الع���رب الذي���ن اتخ���ذوا م���ن  الأ

خالكي����س )عنجر حاليًا( مق���رًا لهم وكانت 

َف عن بع�س  اأبيال اأحد اأهم مراكزهم، وقد ُك�سِ

د. محمود حمود

اآفاق المعرفة

حتريات اأثرية يف بلدة الرو�ضة

يف منطقة الزبداين

بلدة الرو�صة
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يطوريين تبنيهم  بقاياها في �سوق وادي بردى وبلدتي كفر العواميد وبرهليا. وقد عرف عن الأ

للثقافة الهلن�ستية ثم الرومانية دون التخلي عن ثقافتهم المحلية. 

ثرية التي يعود معظمها اإلى الع�س������ر  يوجد في اأطراف بلدة الرو�س������ة عدد من البقايا االأ

يوبي والمملوكي(. وتنت�سر  �سالمي )االأ آثار تعود اإلى الع�سرين البيزنطي واالإ الروماني، وهناك ا

ثرية في عدة موا�سع منها عين الجوزة وعين الغزال وعين النور وعين الفوار،  هذه ال�سواهد االأ

عالوة على بع�س الخرائب في جنوبي القرية، واأخرى في �س������مالها وتدعى قلعة الديوان وهي 

في لحف الجبل الفا�س������ل بينها وبين قرية يبو�������س. كما توجد مقبرة قديمة قرب نبع الحجل، 

آثار كني�سة كبيرة.  وفي راأ�س وادي الكني�سة توجد ا

اإال اأن اأهم المواقع هو ق�س������ر النمرود )وي�س������مى قلعة الديوان( الواقع �سمال غربي البلدة 

على قمة جبلية يزيد علوها عن )1650م( عن �سطح البحر.

آثار ريف دم�سق عام  ثري في دائرة ا  لم يكن الموقع معروفاً حتى اكت�س������فته بعثة الم�سح االأ

خرى في محيط البلدة وقامت بتوثيقها  ثرية االأ )2005م(، وتعرفت على ع������دد من المواقع االأ

ومنها: قلعة البركة، وقلعة الفرن. 

يقع موقع ق�س������ر النمرود في منطقة �س������خرية وعرة ت�سرف على مناطق بعيدة في �سورية 

آثاره من العبث ب�س������كل ن�سبي، ب�س������بب وعورة المكان وعدم وجود طريق  ولبنان. وقد �س������لمت ا

ثرية في �س������هل  �س������الك يوؤدي اإليه، مما جنَّبه كثيراً من التعديات التي طالت معظم المواقع االأ

الزبداني ووادي بردى والمناطق المحيطة.

يتاألف الموقع من عدد من المن�س������اآت المعمارية المنحوتة في ال�سخر والمبنية بالحجارة 

أ�سوار الحماية  الكل�س������ية، وبع�سها من النوع الم�س������ذب والمنحوت. كما توجد بع�س الجدران وا

التي تحيط بعدد من هذه المن�ساآت. ومن المعتقد اأن الموقع كان تجمعاً دينياً يعود اإلى الع�سر 

الروماني، وي�سم عدداً من المعابد والحجرات التي كانت ت�ستخدم للخدمة واإقامة الزوار وقد 

أبنية الموقع: ول والثاني للميالد(. ومن اأهم ا �ُسيِّدت خالل الع�سر الروماني )القرنين االأ

أنه المعبد الرئي�سي في الموقع، مدخله يفتح نحو ال�سمال، ويتاألف  البناء رقم )1( ويعتقد ا

من ق�س������م داخلي منحوت في ال�س������خر وهو محفوظ جيداً، ويتاألف من غرفة الحرم )ال�سيال( 

أبعادها )3 × 3.5 م(، �سقفها م�سطح، لها مدخل وا�سع يعلوه قو�س. ويتقدم الحرم بهو �سغير  ا

أبع������اده )2.5 × 5 م( مغلق بجدار مبني من الحجارة الكبيرة متقنة النحت ويتخلله المدخل،  ا
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اأما �س������قف البهو فجزء منه منحوت في 

خر مبني  ال�سخر م�ستو ال�سكل والجزء االآ

على �سكل قو�س. والق�سم الخارجي وهو 

مام له جداران مبنيان  رواق يمتد نحو االأ

جانبي������ان بط������ول )3م(، يرتك������زان على 

أ�سا�سين من الحجارة متقنة ال�سنعة. كما  ا

ماميين  يرتكز على نهاي������ة الجدارين االأ

أ�س������طوانيان لهم������ا قاعدتان  ا عم������ودان 

مميزتان. اأما �سقف الرواق فمهدم ومن 

أنه كان له �سكل قو�سي م�سابه  المفتر�س ا

ل�س������قف البهو. يبدو اأن هذا ال�سقف ا�ستحدث في مرحلة الحقة فقد كان هناك �سقف م�سطح 

آثاره وا�سحة في واجهة حرم المعبد الخارجية المنحوتة في الكتلة ال�سخرية.  تظهر ا

يتقدم المعبد ال�ساحة المقد�س������ة )تيمنو�س( التي تنخف�س اأر�سيتها نحو المتر عن اأر�سية 

المعبد وي�س������ل بينهما درج ال�سعود. يحيط بال�ساحة �س������ور �سبه مربع ال�سكل طول �سلعه نحو 

)35م(، م������ا ت������زال بقاياه وا�س������حة رغم تهدم كثير من اأجزائه، وال�س������يما ف������ي الجهة الغربية 

وال�سمالية فيما ال�سلع الجنوبي من ال�سخر الطبيعي. يقع المدخل في ال�سلع ال�سمالي، ويليه 

من الداخل بقايا غرفتين �س������غيرتين بع�س ال�سيء. كما توجد في الجهة الخارجية من ال�سور 

ال�سمالي كوة منحوتة في ال�سخر مفتوحة نحو الغرب، واأمامها جدران متهدمة تدل على وجود 

ول المعبد الأ

ول مع ال�صحن ولالمعبد الأ رواق المعبد الأ
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من�ساأة اأخرى غير وا�سحة المعالم. وفي ال�سحن كثير من القطع الحجرية المميزة كال�سواكف 

�س������طوانية واأجزاء منها، والمذابح والحجارة العادية والمق�س������بة  عمدة االأ وتيجان وقواعد االأ

والتي توؤكد اأهمية البناء كان لها عالقة بالمعبد. 

 في الزاوية ال�سمالية ال�سرقية من ال�سور ممر �سخري يوؤدي اإلى المنطقة ال�سرقية المجاورة 

من جهة ال�س������مال حيث ترتفع الكتلة ال�سخرية قرابة الع�سرين متراً، وفيها عدد من القاعات 

أنه معبد اآخر موؤلف من  المنحوتة والم�سادة. في الجهة الجنوبية نحت البناء رقم )2(، ويعتقد ا

أبعادها نحو )3.5× 3م(، مفتوحة نحو ال�س������رق في واجهتها الداخلية محراب  قاعة �س������غيرة ا

ارتفاعه نحو )130�س������م( وعر�س������ه )65�س������م( تحيط فيه من الجهتين كوتان �سغيرتان مربعتا 

ال�س������كل. عر�س مدخل المعبد يقارب عر�س القاعة نف�سها وله �سقف وتري. ومن المعتقد اأن 

ثار التي تدل عليه. مامي وبقيت بع�س االآ هذه القاعة ت�سكل حرماً لمعبد تهدم جزوؤه االأ

أبعاد حجرة  أي�ساً، تبلغ ا  نحت البناء رقم )3( اإلى ال�س������مال من البناء ال�س������ابق، وهو معبد ا

أديتون( عر�سها نحو  الحرم نحو )6م( طوالً و)5.5م( عر�س������اً. في جزئه الداخلي م�س������طبة )ا

)100�سم( ترتفع نحو )60 �سم( عن من�سوب اأر�سية الحرم، نحتت فيها ثالث درجات عري�سة. 

في الواجهة الداخلية محراب كبير على �س������كل حدوة الفر�س ارتفاعه نحو )120�سم( وعر�سة 

على ومن الجهتين كوتان مربعتا ال�سكل. مدخل المعبد يفتح �سرقاً  )110�س������م(. وتحيط من االأ

عر�س������ه )2م( ويزيد ارتفاعه عن )3م(، �سقفه وتري. ويتميز هذا المعبد بوجود منحوتة لن�سر 

المعبد الثانيمخطط تقريبي لت��صع المعبدين 1 و2
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كبير الحجم ينظر يميناً على واجهته فوق المدخل نحو ال�سمال قلياًل. وقد نحت ب�سكل غائر. 

غريق والرومان  ويعد الن�س������ر في الع�س������ور القديمة رمز القوة وال�س������جاعة والخلود. وكان االإ

غريق وجوبيتر لدى  أنه يحمل الروح لل�س������ماء فمثل الروح المقد�س������ة لزيو�س لدى االإ يعتقدون ا

ول للميالد رمزاً للدولة الرومانية. الرومان. واأ�سبح في القرن االأ

كما نحتت حجرة اأخرى �س������غيرة الحجم اإلى ال�س������مال من هذا البناء. واأمام هذه المعابد 

هناك بقايا من�ساآت متهدمة فيها كثير من العنا�سر المعمارية المميزة، كما تنت�سر في الموقع 

بقايا بع�س المن�س������اآت والحجر المبنية والمنحوتة المخ�س�س������ة للقائمين على خدمة المعبد 

وزواره. والموقع يحتاج اإلى اأعمال تنقيب كي يتم الك�س������ف الكامل عن هذه المن�س������اآت ومعرفة 

تفا�سيلها ووظائفها الدقيقة. 

ول والثاني  ت�سير درا�سة الفخار اإلى اأن اإ�سغال الموقع يعود اإلى الع�سر الروماني )القرن االأ

له  والثال������ث(. وتدل المعطيات على اأن الموقع كان مجمعاً ديني������اً جبلياً كر�س اأحد معابده لالإ

�سالمي على  جوبيتر الذي كان الن�سر رمزاً له كما كان رمزاً للدولة الرومانية. ويدل الفخار االإ

يوبي والمملوكي. غرا�س �سكنية وب�سكل موؤقت خالل الع�سرين االأ اإعادة ا�ستخدام الموقع الأ

اإل������ى الجنوب الغربي من بلدة الرو�س������ة على بع������د نحو )1كم( يوجد موقع ي�س������مى بقلعة 

ثرية، من اأهمها: ثالث مدافن  البركة، وهي ه�س������بة �س������خرية تنت�سر فيها بع�س ال�س������واهد االأ

اأفرادية منحوتة في ال�س������خر وهي من النوع ال�سندوقي. وهناك كوة كبيرة منحوتة في جرف 

�سخري مرتفع، ارتفاعها نحو )190 �سم( وعر�سها )50 �سم( وعمقها نحو )40 �سم(، مفتوحة 

المعبد الثالث من الداخلالمعبد الثالث
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لل�س������رق، وت�سرف على ف�س������حة اأمامها، يتحدث 

اأهالي البلدة عن وجود جدران بناء كانت تتقدم 

ر�س  أُزيلَت بفعل اال�ستثمار الزراعي لالأ هذه الكوة ا

المحيطة. وهذا يدل بو�سوح على اأن الموقع كان 

معبداً جبلياً، والكوة ما هي اإال محراب في قد�س 

أو الم������كان الذي تو�س������ع فيه تماثيل  قدا�������س ا االأ

أثناء ممار�س������ة الطقو�س الدينية.  المعبودات في ا

أي�س������اً كوة اأخرى منحوتة في ال�س������خر  وهناك ا

يحيط بها اإطار نافر مفتوحة لل�سرق، وارتفاعها 

نحو )55 �سم( وعر�سها )40 �سم( وبالقرب منها كوة اأ�سغر منها. ومن المعتقد اأن لها وظائف 

دينية تتعلق بالعبادة وت�سبه وظائفها الكوة ال�سابقة. واإلى الجنوب قلياًل من هذا الموقع، توجد 

أ�سا�سات مبنية من الحجارة كبيرة ومتو�سطة الحجم. وتنت�سر  بقايا معمارية تت�س������من جدراناً وا

جران الحجرية. ومن  على �س������طح الموقع الك�س������ر الفخارية، واأجزاء من الرحى والمدقات واالأ

المعتقد اأن الموقع كان ي�سم تجمعاً �سكنياً �سغيراً بع�س ال�سيء، و�ساكنوه هم الذين بنوا هذه 

المعابد الجبلية والمدافن القريبة.

واإل������ى الجنوب من بلدة الرو�س������ة بنحو )2 كم(، واإلى الغرب من موق������ع قلعة البركة بنحو 

)1  كم(، وفي جرف �س������خري قرب موقع ي�س������مى عين الحجل يوجد مدفن جماعي يعود اإلى 

أبعاده  أبعاده )2.5 ×2.5م(، ارتفاعه )140�سم(، له مدخل م�ستطيل ال�سكل ا الع�سر الروماني ا

)80 × 90 �س������م(. يت�س������من المدفن ثالثة قب������ور تحيط ببهو 

ذي �س������كل مربع. كم������ا تدل المعطيات على وج������ود قناة بنيت 

نابيب الفخارية كانت تو�س������ل المياه من  من الحجارة ومن االأ

عي������ن حجل اإلى موق������ع قلعة البركة. وهن������اك مدفن اآخر في 

موقع قلعة الفرن اإلى ال�س������رق من قلعة البركة بنحو )400 م(، 

أي�س������اً يتم الو�سول اإليه عبر ممر �سخري �سغير  وهو منحوت ا

اأغل������ق بابه بحجارة كبيرة ن�س������بياً، وو�س������عت بع�س البالطات 

فوقه لت�سكل �سقفاً له. للمدفن �سقف معقود، ويت�سمن قبرين 

منحوتين بطول نحو المترين وعمق )65�سم(.

محراب معبد جبلي

مدخل اأحد المدافن
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آراميون وفينيقيون ( كانوا قد  من المعروف اأن ال�س������وريين بمختلف ت�س������مياتهم ) كنعانيون وا

ول قبل الميالد. وهو ما يعك�س  لف االأ بنوا كثيراً من معابدهم على قمم الجبال، وال�سيما في االأ

نظرتهم للحياة وامتالكهم فل�سفة عميقة للوجود، فاآثروا الناأي عن الدنيا الزائلة بحثاً عن �سمو 

الروح وخلودها. والطريق لذلك هو التقرب اإلى ال�س������ماء والكواكب من اأقرب نقطة ا�س������تطاعوا 

اإليها �س������بياًل. ف�س������يدوا معابدهم في مناطق وعرة ونائية في ذرا الجبال، ذات م�سالك وعرة ال 

أنف�سهم لخدمة ال�سماء. وقد ظلت  أرادوا التطهر وال�سكينة، و نذروا ا تقياء الذين ا يق�سدها اإال االأ

ظاهرة بناء المعابد في الجبال في اأماكن م�سرفة على م�سافات بعيدة من اأكثر من جهة، م�ستمرة 

خالل الع�س������ور الكال�س������يكية. وهذه ما وجد في كثير من المواقع ال�سورية ومنها جبال ال�ساحل 

وجبل الحرمون )ال�س������يخ( الذي يقع في ذروته اأعلى معبد معروف في بالد ال�سام، ي�سمى ق�سر 

عنتر، ارتفاعه )2800م( عن �س������طح البحر، ويعود تاريخ بنائه اإلى الع�س������ر الروماني. كما يوجد 

في بع�س قمم �سل�س������لة جبال لبنان ال�س������رقية عدد من المعابد اأحدها في جبل الح�س������ن قرب 

بلدة اأفري �س������رقي الزبداني �س������يد على ارتفاع )2043م(. ومن المعروف اأن دير ال�سيروبيم في 

أنقا�س معبد من الع�س������ر الروماني على ارتفاع )2000م(. ولم تكن  �س������يدنايا كان قد بني على ا

وابد والبقايا  معابد الرو�سة اإال تما�سياً مع هذه الفل�سفة وهذه التقاليد الدينية، وهي توؤكد مع االأ

خرى المنت�سرة في محيط الرو�سة اأهمية هذه البلدة خالل الع�سور القديمة. ثرية االأ االأ

المراجع

)1(- زكريا، اأحمد و�سفي، الريف ال�سوري، محافظة دم�سق، الجزء الثاني، دم�سق، 1957.

ثرية  ثري في ريف دم�س������ق، الوقائع االأ )2(- حم������ود، محمود، وعمي������ري، واإبراهيم، النتائج العامة للم�س������ح االأ

ال�سورية، مجلد 3، دم�سق 2008، �س 59- 70.

ثار والمتاحف، دم�سق،  )3(- عميري، اإبراهيم، معابد الع�س������ر الروماني في ريف دم�س������ق، المديرية العامة لالآ

.2014

(4)- Markus Gschwind, Zum stadtgebiet von Abila Lysaniae; Die instandetzung einer 

romischen staatsstrabe und ein fruhkaiserzeitliches gipfelheitum im sudlichen 

Antilibanon, D A I O, Damaszener Mitteilungen, band 14, 2004, p. 4162-. 
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�إّن �لكتاب���ة ع���ن »جابر ع�ضفور« ه���ي، �أ�ضا�ضًا، �حتف���اء بالقيمة �لتي �أ�ضفاه���ا و�أ�ضافها �إلى 

حياتنا �لفكرية و�لثقافية عمومًا؛ �حتفاء بالعقالنية، و�لحرية �لفكرية، وثقافة �لتنوير وبكل 

ما يقترن بها من مو�ضوعية و�ضمولية، وج�ضارة، وفكر متقّدم؛ فالمو�ضوعية و�ل�ضمول تج�ّضدهما 

عنو�ن���ات كتب���ه �لد�لة على �ضبكة �الت�ضال بي���ن �لمعارف �لتي تجمع بي���ن �لتر�ث و�لمعا�ضرة 

�ضا�س �لفل�ضفي  آفاقًا و��ضعة على حقول معرفية متع���ددة ومتنوعة، دعمها بقوة �الأ جمع���ًا فتح �

�لمتي���ن، بو�ضف���ه �أ�ضا�َس نظام �لتفكير �لذي و�ضعه في خانة �لنقاد �لعقالنيين �لعاملين على 

م���ر �لذي جعله فاع���اًل حقيقيًا ف���ي �إنتاج حركة  تحدي���ث �لنق���د �لعربي و�لفع���ل �لثقافي، �الأ

ثقافية عربية تنت�ضر للحد�ثة، و�لتنوير، و�لتجديد.

ره������اب، وهي مواقف فكرية  اأما الج�ض������ارة فتج�ّض������دها مواقفه الفكرية �ض������د التخلف والإ

ظالم  أ مواقفه الفكري������ة في كتبه الدالة، من مثل: التنوير يواجه الإ وعملي������ة؛ اإْذ يمكننا اأن نقرا

)القاه������رة، 1992(، ومحنة التنوير )القاه������رة، 1992(، ودفاعاً عن التنوير )القاهرة، 1993(، 

أنوار العقل )القاهرة، 1996(، و�ض������د التع�ضب  وهوام�ش على دفتر التنوير )بيروت، 1993(، وا

)القاهرة، 2000(، ونقد ثقافة التخلف )القاهرة، 2008(، ونحو ثقافة مغايرة )الدار الم�ضرية 

اللبناني������ة للن�ض������ر، 2008(، ودفاعاً عن العقالنية )القاه������رة، 2020(. ويمكننا اأن نتوقف عند 

مواقفه العملية في مواقف عدة، ما زلت اأذكر منها، على �ض������بيل الذكر ل الح�ضر، موقفه من 

د. لطفية اإبراهيم برهم

اآفاق المعرفة

االحتفاء بالقيمة والّن�ص املفتوح 
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أ�ساتذة الق�سم في جامعة  أ اأحد من ا مناق�س������ة �سديقي المرحوم »وفيق �سليطين« الذي لم يتجرا

�س������راف عليه، ليناق�س اأطروحة الدكتوراه المنجزة بعد الم�س������كلة التي  القاه������رة على اإتمام االإ

أبو زيد« رحمة اهلل عليه؛ وبذلك يج�ّسد جابر ع�سفور  أ�س������تاذه الم�سرف »ن�سر حامد ا واجهها ا

فق الواعد من حركة الفكر التي تتقّدم باتجاه الم�ستقبل،  �سجاعة المفّكر الذي ينت�سب اإلى االأ

والذي ال يخ�س������ى �س������وى �س������ميره الفكري الذي دفعه اإلى ال�س������دام مع الموؤ�س�سات التقليدية 

لمجتمعه، واإلى تحرير فكر اللحظة التاريخية التي ينت�سب اإليها من ناحية، والتي ينطلق منها 

مام واعياً ب�سروطها المو�سوعية واإمكاناتها المحتملة من ناحية ثانية. اإلى االأ

جابر ع�ضفور واالحتفاء بالقيمة

 ل� »جابر ع�س������فور« دور متميز في الحياة الثقافي������ة، وفي خلق لغة نقدية �� بالمعنى العام 

دبي الخا�س �� وتكوين فكر نقدي يوؤ�س�س م�سروعاً فكرياً تنويرياً ح�سارياً،  للكلمة، ال بالمعنى االأ

يمتد بجذوره اإلى التراث المعرفي العربي، وال ينف�سل، في الوقت نف�سه، عن القيم المعرفية 

العالمية المعا�سرة.

هم   للدكتور »جابر ع�سفور« الذي كّر�س الجانب االأ
)1(

عندما قراأت كتاب )االحتفاء بالقيمة(

منه لتالمذة »طه ح�سين« من النقاد، من اأمثال: �سهير القلماوي، و�سوقي �سيف، وعبد العزيز 

أ�س������هموا في اإ�س������اعة قيم اال�ستنارة واآفاق  هواني وغيرهم ممن انتموا اإلى ف�س������اء الفكر، وا االأ

بداع. قراأت فيه مجموعة من الدوال، عرفت مدلوالتها ب�سخ�س������ية ع�س������فور، ومواقفه من  االإ

التحديات المعا�سرة، وممار�ساته العملية، وكتاباته العلمية، فتحّدد الكتاب بعالمة كبرى: بنية 

أ�ساتذته، وعدد من الرموز الثقافية  آة تعك�س على المحتفى بهم في الكتاب. وهم ا عالماتية؛ مرا

أ الرغبة الخالق للحياة التي تندفع  �س������يلة، وهي قيم قرينة مبدا أ�س������تاذنا االأ المعا�س������رة، قيم ا

مام، وتوؤ�س�������س تطورها المبدع باإرادته الفاعلة في التاريخ وبالتاريخ،  �س������اعدة بوعودها اإلى االأ

متم�سكة بكل ما فيها من دالالت ح�سوره الفاعل في الوجود، المتطلع اإلى اكت�ساف ما يظل في 

ن�سانية باحتماالت ثرائها ونمائها وتقدمها. حاجة اإلى الك�سف، لتتقدم المعرفة االإ

تنفتح عتبات الكتاب: العنوان، مفتتح، ذاكرةٌ للقيمة، رموز م�سيئة، �سور جامعية، عالمات 

باقي������ة، بو�س������فها عنوانات كبرى، وما يتف������رع عنها من عنوانات فرعي������ة، محورية، داّلة تدور 

أبو حديد، وتوفيق الحكيم، ونجيب محفوظ،  حول المحتفى بهم: )طه ح�س������ين، ومحمد فريد ا

هواني، ومحمود اأمين العالم، ولطيفة الزيات، و�س������عد اهلل  و�س������هير القلماوي، وعبد العزيز االأ
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ونو�س، ويو�س������ف خليف، وعبد الحميد 

يون�س، و�س������وقي �س������يف، و�سكري عياد، 

ولوي�������س عو�������س، وعبد المح�س������ن بدر، 

وح�س������ين ن�س������ار، وجبرا اإبراهيم جبرا، 

ور�سوان الكا�س������ف، وعبد القادر القط، 

�س������يلة: الحرية،  على منظومة القيم االأ

والعقالني������ة، والم�س������اءلة، والمنهجي������ة 

�س������يلة، والعلم، واالخت������الف الخاّلق،  االأ

والتنوع، والمعرفة... وهي قيم حر�س ع�س������فور على اأن يو�س������لها اإل������ى كل متلٍق في كل زمان 

أ�سا�سيات التفكير النقدي،  ن�سانية، والمو�سوعية، بو�سفهما من ا ومكان، مرّكزاً على النزعتين االإ

وبو�س������فهما مفتاحين دالين لقراءة الثقافة، مج�ّس������داً بذلك المعنى الخالق للقيمة في حياتنا 

الثقافية.

الحرية والعقالنية

�س������يلة التي  بداعية احتفاء بالقيم االأ ياأتي احتفاء جابر ع�س������فور بمجموعة من القمم االإ

نا�س������ل المبدعون لتاأ�س������يلها في بنية العقل العربي عبر اأجيال متتالية، �ساعين اإلى ا�ستبدال 

ظالم، وبالحق الباطل،  بالحرية ال�س������رورة، وبالعدل الظلم، وبالتقدم التخلف، وباال�س������تنارة االإ

وبالجمال القبح، وبالخير ال�سر، وبكل المعاني ال�سامية نقائ�سها الخ�سي�سة التي تهدد الحياة، 

أنبله. وتاأتي الحرية والعقالنية على قمة الهرم القيمي، بو�سفهما دالين  وت�سلبها اأروع ما فيها وا

لح�سور العقل في الوجود، وتاأ�سي�ساً لحرية الذات التي ال يمكن اأن تتحقق اإال عبر االختالف 

يمان بالتنوع في اإطار من الوحدة الجدلية ال�س������املة  خر، ويوؤ�س�������س لالإ بما يفتح الوعي على االآ

ن�س������ان من م�ستوى ال�سرورة اإلى م�س������توى الحرية؛ وبذلك يكون  التي ت�س������عى اإلى االنتقال باالإ

»جابر ع�سفور« نموذجاً لحرية الفكر التي ال تترّدد في اأن ت�سع كل �سيء مو�سع الم�ساءلة.

ن ح�س������ور العقل في الوجود يوؤ�س�������س وعياً  اأما العقالنية فيتحّدد وجودها بحرية الفكر؛ الأ

نقدياً، ي�س������ع كل �سيء مو�س������ع الم�س������اءلة، وينمي التفكير الحّر الذي ينتج فكراً حراً، وثقافة 

فكار، والمتباين من االتجاهات، هذه الثقافة اأطلق  حّرة، تغتني بالحوار بي������ن المختلف من االأ

عليها »جابر ع�سفور« ا�سم ثقافة اال�ستنارة، بو�سفها بنية ت�سّكلها قيم العلم، والتقدم، والحرية، 

جابر ع�صف�ر
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أ�سا�سية للتقدم تقترن  أربعة �سروط ا ف اأفقها الم�ستقبلي عن ا والحداثة. وهي الثقافة التي تك�سَّ

ن�س������انية، والعقالنية، والحرية، والعدالة. كما حددها »طه ح�س������ين« في كتابه المهم:  بقي������م االإ

فق الحّر لثقافة التنوع الخالق واالختالف،  )م�س������تقبل الثقافة في م�س������ر(؛ وبذلك يتحّدد االأ

بداع. بو�سفه العافية في الثقافة، والدليل على انفتاحها، والبرهان على الرغبة في االإ

وبت�س������افر دالالت قيمتي الحرية والعقالنية، وما ين�س������وي تحتهما من قيم تغتني الثقافة 

خرين؛ الحرية  باالختالف الخاّلق الذي يوؤكد الح�سور، ويحيل على احترام الحرية الفكرية لالآ

�سل في العلم، وال�سبيل الوحيد  التي تف�سي بدورها اإلى تقدير االختالف في الراأي، بو�سفه االأ

أو ما اأطلق عليه ا�س������م  اإل������ى تطوي������ره واالرتقاء به، تقديراً يتمحور حول وحدة التنوع الخالق، ا

بداع. الدافع الخالق في االإ

يجابي المثقف االإ

اإن الحديث عن ثقافة اال�س������تنارة يدفعنا اإلى الحديث عن جابر ع�س������فور، بو�سفه نموذجاً 

بداعية: النقدية، والفكرية، مع الدرا�س������ات التي  يجابي الذي توؤ�س�������س اأعمال������ه االإ للمثقف االإ

ترجمها م�س������روعاً تنويرياً جذرياً و�س������اماًل، وتف�س������ي اإلى �سمة رئي�س������ة توؤكد معاني المثقف 

�سافة الم�ستمرة اإلى  يجابي، وح�سوره الفاعل، والتزامه الخالق، بو�سفه ح�سوَر قيم من االإ االإ

أيه، ال معنى لها ما لم  دب، برا ن درا�س������ة االأ الحياة الثقافية العامة داخل الجامعة وخارجها؛ الأ

دب؛ ليكون له دور في االرتقاء  ت�س������ع في ح�سبانها الدور االجتماعي الذي ي�س������هم في نقد االأ

ن البحث العلمي ال ينغلق على نف�سه  بالحياة من م�س������توى ال�س������رورة اإلى م�س������توى الحرية، والأ

أ�س������وار الجامعة منعزالً عن ق�س������ايا المجتمع، واأحالمه في التقدم. وبذلك يكون »جابر  داخل ا

أ�سوار  بداعية والتنويرية اإلى خارج ا �ستاذ الجامعي الحقيقي الذي يمتّد بر�سالته االإ ع�سفور« االأ

الجامعة، م�سيعاً قيم الحرية الفكرية في المجتمع، متحدياً التقاليد الجامدة بما يفتح المدار 

بعاد،  المغل������ق للثقافة على وع������ود التجديد، واالبتكار، والتجريب، بف�س������اء ال نهائي متعدد االأ

وينتقل بالنقد اإلى النقد الثقافي، حيث الو�سل التفاعلي بين عمل الناقد وثقافة مجتمعه التي 

�س������لية والجذرية. اإنه المثقف الذي يرمز اإلى  بداعية االأ عمال االإ تتولد منها ومن مواجهتها االأ

يجابي، ويظل في ح�س������وره  قي������م العقالنية والديمقراطية والحداثة، ويوؤكد معاني المثقف االإ

الفاعل والتزامه الخاّلق النقي�س ال�ساطع للمثقف التقني ال�سلبي الذي يغلق على نف�سه غرفة 

التخ�س�س ال�سيقة.
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أ�سكال تقّدمها  وهكذا نجد اأن االحتفاء بالقيمة احتفاء بالحياة في اأ�سفى حاالتها، وفي اأرقى ا

ن�سان، بو�سفه الح�سور الفاعل في الوجود؛ احتفاء ب�»جابر  ال�ساعد اإلى ما ال نهاية، واحتفاء باالإ

ع�س������فور« الذي يمّثل القيمة الكبرى التي ن�س������عى اإلى ا�ستح�سارها في حياتنا العلمية والعملية؛ 

جيال القادمة باأمانة، و�س������دق، واإخال�س؛ احتفاء برمز من رموزنا الثقافية  لننقلها بدورنا اإلى االأ

مكانات  ن�سانية، والحق، والخير، والجمال، واالإ التي انطوت في ح�سورها على كل ما يوؤكد قيم االإ

نجاز في المجاالت الثقافية المختلفة؛ احتفاء  بعاد المتنوعة لالإ �سهام المتميز، واالأ اال�ستثنائية لالإ

بح�س������ور ثقافي نادر يج�ّس������د المثقف التنويري الذي يحارب التخلف في الوطن العربي، بنموذج 

نه واحد من النقاد/ المفكرين العرب المعا�سرين  يحتذى، بو�سفه عالمة، وقيمة فكرية ثقافية؛ الأ

الذين ك�س������فت درا�ساتهم عن عمق معرفي، و�سند منهجي، قّل نظيرهما في معالجة ق�سايا النقد 

أ�سهما في ات�ساع حدقة الوعي المعرفي على الم�ستويات كلها. نهما ا والفكر، الأ

�س������تاذ المفّكر الذي يع�سف باأذهان َمْن حوله، فيدفع العقول  ف�»جابر ع�س������فور« نموذج االأ

غلب، مت�سائل، دائماً، باحث عن العلة  اإلى اإعادة االكت�س������اف والبحث. عقالني، متمّرد، في االأ

�س������الة الت������ي يراها وجهاً اآخر للمعا�س������رة. موؤمن بالعالقة  الكامنة وراء الظواهر، عا�س������ق لالأ

الجدلي������ة بين الجامعة والمجتمع، وبين المثقف والواقع، وبي������ن العلم والتقدم، وبين المعرفة 

والحرية. علمه موقف، وثقافته روؤية، ومنهجه تاأ�س������يل، وكتابته تاأ�س������ي�س في الحقل الثقافي، 

واإ�س������هام في تعزيز دور الثقافة العربية، وتقوية الج�سور بينها وبين مختلف مكوناتها من جهة، 

أ�سكال متقدمة من  أ�سهم في تحقيق ا مر الذي ا وبينها وبين الثقافات العالمية من جهة ثانية، االأ

أ�سئلتنا الثقافية المرتبطة  حوار الثقافات. لي�س هذا فح�سب، بل عمل، با�ستمرار، على تجديد ا

ن�سانية المبنية على قيم نبيلة وخالدة، وعلى بناء  بالهوية العربية، بو�سفها جزءاً من الهوية االإ

ال�سخ�سية الثقافية العربية داخل الوطن العربي وخارجه. 

الهوام�ش

 )1(- ال�سادر عن دار المدى، دم�سق � �سورية، 2004م.

❁    ❁    ❁
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�سد �سطوع���ًا و�إنارة في  نهم���ا �لأ �أطل���ق �لقدم���اء عل���ى �ل�سم�س و�لقم���ر ت�سمي���ة �لنّيرين؛ لأ

�ل�سم���اء. فل���ول �ل�سم����س لكان �لنه���ار بظلمة �لليل، ولو ل���م يكن �لقمر في �ل�سم���اء لياًل لكان 

�لظالم د�م�سًا، غير �أن نورهما مختلف �لمن�ساأ و�ل�سدة و�لنوع.

ال�شم�س

ال�شم�س، نجم من نجوم درب التبانة، وهي بمنزلة كرة غازية ملتهبة تبدي تاألقاً �شديداً في 

ر�س. حياء كلها على �شطح الأ ال�شماء، وتعد م�شدر الطاقة والحياة للأ

أّلهوها، كما لدى الم�شريين  قدمون وا همية ال�شم�س في حياة النا�س فقد عبدها الأ ونظراً لأ

غريق  يرانيين القدماء، والهنود وال�شينيين، وحتى الإ القدماء، و�شكان بلد ما بين النهرين، والإ

والرومان، وعدد من القبائل العربية في ع�شر الجاهلية.

1- مولد �ل�سم�س وتطورها:

أو ما تُعرف بالنفجار  اإن عمر الكون الحالي الذي اأوجدته ال�شربة الكبرى )Big Bang( ا

عظم هو بحدود )15( بليون �ش������نة، وهو عمر مجرتنا )درب التبانة( التي ت�ش������كلت  الكوني الأ

في اأعقاب ال�ش������ربة الكبرى، وفي خلل نحو )0.5( بليون �شنة، ت�شّكلت ال�شم�س نجماً رائداً، 

وبم�شي )0.5( بليون �شنة اأخرى ق�شتها ال�شم�س في النكما�س والتقل�س والت�شاغط، وارتفاع 

د. علي ح�سن مو�سى

اآفاق المعرفة

ان )ال�شم�س والقمر( النيرّ
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أ  حرارته������ا المركزي������ة في نواتها اإلى اأكثر من )7( مليون درجة، تحّولت اإلى نجم نا�س������ج؛ لتبدا

التفاعالت النووية لذرات الهيدروجين في نواتها مت�سكاًل الهليوم ومتولدة الطاقة لتغدو نجماً 

من نجوم التتابع الرئي�س������ي، ولتم�س������ي نحو )4 - 6( بليون �س������نة في مرحلة الن�س������ج، متحوالً 

خاللها معظم هيدروجين نواتها اإلى هليوم، متعر�س������ة بعد ذلك للتمدد والت�سخم متجهة نحو 

طراف ليزيد عن التجاذب الثقالي فيها نحو  العملقة بازدياد ال�س������غط الخارجي فيها نحو االأ

الداخل متحولة اإلى نجم عمالق اأحمر، وهذا ما تم منذ نحو )6( باليين �سنة م�ست.

ولى في عملقتها متوهج������ة متجاوزة )100( بليون  وبينم������ا كانت درجة حرارة ال�س������م�س االأ

( مطلقة، لتبدو بلون اأحمر.
ْ
درجة كانت حرارتها ال�سطحية دون )3500 

أولية ومرحلية متتابعة )تفاعالت الهيدروجين،  ونتيج������ة لما حدث في النواة من تفاعالت ا

وتفاعالت الهليوم... و�س������واها(، فقد تقل�ست ال�سم�س ب�س������كل كبير ومفاجئ مت�سبباً ذلك في 

انهيارها وانفجارها الكلي، بانفجار م�س������تعري اأعظم )�س������وبر نوف������ا Super Nova( متحوالً 

أ�سود، ومنت�سرة موادها بعيداً عن مركز االنفجار ب�سرعة فاقت )100.000(  مركزها اإلى ثقب ا

ولية( اإلى نجم جديد، وهو ال�س������م�س الحالية 
كم/ث������ا، ومتحوالً جزءاً منها )نحو ثلث كتلتها االأ

بتكاثف������ه وتكتله، مدالً على ذلك وفرة العنا�س������ر الثقيلة فيه وفي الكواكب التي ت�س������كلت منه، 

ولى اأكبر من كتلة ال�سم�س الحالية الجديدة بنحو )3( مرات. وكانت كتلة ال�سم�س االأ

وال�سم�س الحالية التي تولدت من االنفجار الم�ستعري، اأم�ست نحو )0.3( بليون �سنة في 

تطورها الجديد اإلى نجم رائد، ومن ثم نجم نا�سج، ببدء التفاعالت النووية الهيدروجينية من 

جديد، وهذا ما حدث منذ نحو )5( بليون �سنة، هو عمر ال�سم�س الحالية.

وال�س������م�س حالياً في منت�س������ف عمرها، ولقد ا�س������تهلكت حتى يومن������ا الحالي نحو )%35( 

م������ن هيدروجين نواته������ا متحوالً اإلى هليوم الذي ارتفعت ن�س������بته في الن������واة من )25%( عند 

ت�س������كل ال�س������م�س الحالية اإلى نحو )65%( حالياً، مقابل انخفا�س ن�س������بة الهيدروجين، وليبقى 

الهيدروجين م�سيطراً على الطبقات خارج النواة بن�سبة تتجاوز )90%(. واإذا ما ا�ستمرت ال�سم�س 

الحالية في ا�ستهالك ما يقارب من )650( مليون طن في الثانية من هيدروجينها؛ وهو معدل 

ا�س������تهالكها الحالي، بما يكافئ نحو )50( تريليون طن في اليوم، متحوالً اإلى هليوم و�س������واه، 

وطاقة متحررة خارجاً، فاإنها �س������تبقى م�س������تعلة مّدة اأخرى طولها نحو )5( بليون �سنة بح�سبان 

اأن كتلة ال�سم�س الحالية )2 × 10 30 كغ(.
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2- اأبعاد ال�سم�ش الحالية:

ال�س������م�س نجم متو�س������ط الحجم،حيث يبلغ طول قطرها نحو )1.39( مليون كم، وحجمها 

( كغ، وكثافتها بحدود )1.41( غ/
30
أم������ا كتلتها فتبلغ نحو )2×10  ( كم3، ا

18
نح������و )1.4 × 10 

( مليون درجة مطلقة، فاإنها تنخف�س 
ْ
�سم3. وبينما ت�سل درجة حرارتها المركزية اإلى نحو )20 

 كل(.
ْ
عند �سطحها اإلى نحو )6000 

وال�سم�س ك�سائر النجوم في حالة حركة؛ فهي تدور حول مركز المجرة التي تتبع لها )درب 

التبانة( وتبعد عنه نحو )30( األف �سنة �سوئية ب�سرعة نحو )220( كم/ثا، متطلبة نحو )250( 

أي�س������اً حول محورها دورة واحدة في مدة و�س������طية  تمام دورة واحدة، كما تدور ا مليون �س������نة الإ

تقارب من )28( يوماً، وحقلها المغناطي�س������ي �سعيف عموماً، لكنه ي�ستد ويتعاظم في المناطق 

الم�س������طربة من �سطح ال�سم�س وما دونها، كما في مناطق البقع ال�سم�سية واللطخ ال�سوئية... 

و�سواها.

قرب اإلينا  وال�س������م�س التي تبعد عنا و�سطياً نحو )149.6( مليون كم لتكون بذلك النجم االأ

�سطع في �س������مائنا، حيث يبلغ قدرها الظاهري  )8.3( دقيقة �س������وئية، ومن ثم فهي النجم االأ

أ�س������طع نجوم ال�س������ماء المرئية بالعين  )-  26.7(، ومن ثم فهي تفوق ظاهرياً في �س������طوعها ا

المجردة )ال�سعري اليمانية( باأكثر من مئة مليون مرة.

أم������ا قدرها اللمعاني المطلق فهو بحدود )+ 4.8(، وهذا يعني اأن �س������طوعها الفعلي اأقل  ا

أنهما على م�س������افة واحدة عن  بنحو )16( مرة من �س������طوع نجم ال�س������عري اليمانية، بافترا�س ا

كثر اإ�ساءة، في حين  �سطع واالأ ر�س. ومن ثمَّ فال�س������م�س ظاهرياً لقربها ال�س������ديد منا هي االأ االأ

كث������ر توليداً للطاقة وبثاً  �س������طع فعلياً واالأ هناك ع�س������رات الماليين من النجوم في مجرتنا االأ

لها من ال�س������م�س، ولكن بعده������ا الكبير عنا يحول دون روؤيتها، وما ي������رى منها يبدو خافتاً في 

ال�سماء. 

3- بنية ال�سم�ش وتركيبها:

أربع طبقات، هي: تتاألف ال�سم�س الحالية من ا

1 - النواة )Core(؛ ذات ن�س������ف القطر نحو )200( كم، ودرجة الحرارة )20( مليون درجة 

مطلقة، وهي منطقة التفاعالت النووية الهيدروجينية، ومولدة الطاقة التي تتحرر منها ب�سورة 

أ�سعة غاما عالية ال�سدة. ا
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�سعاع )Radiation Layer(؛ وهي ب�س������ماكة نحو )325( األف كم، وفيها تت�سكل  2 - طبقة الإ

أ�سعة اأخرى )غاما، وال�سينية،  أ�س������عة غاما اإلى ا �س������عاعي ال�سم�سي كله، بتحول ا أنواع الطيف االإ ا

وفوق البنف�س������جية، والمرئية، وتحت الحمراء، ودقيقة الموجة...( تنطلق اإلى خارج ال�س������م�س 

عبر الطبقة التي تليها وثم �سطح ال�سم�س وبعيداً عنه.

3 - طبقـــة الحمـــالن )Convection Layer(؛ والت������ي تقدر �س������ماكتها بنحو )150( األف كم، 

آليتي النقل بالحمالن  ووظيفتها نقل الطاقة من الطبقة التي دونها اإلى �س������طح ال�سم�س، عبر ا

�سعاع. وباالإ

4 - �سطـــح ال�سم�ش، والمعروف بالفوتو�سفير )Photosphere(؛ الذي يمثل قر�س ال�س������م�س 

الذي نراه في كبد ال�سماء، وتبلغ �سماكته نحو )500( كم، متطبقاً فوق طبقة الحمالن. و�سطح 

ال�س������م�س بعيداً عن التجان�س، فهو ذو بنية حبيبية خ�س������نة نتيجة لتباين الحقل المغناطي�س������ي 

كل( مع 
ْ
دون������ه وعلى امتداده، مما ينعك�س على درجة حرارته التي تتراوح بين )4500 - 6500 

ر�س  أ�سعة ال�سم�س مختلفة الطول الموجي والتردد لتبلغ االأ كل(، ومنه تنطلق ا
ْ
متو�سط لها )6000 

أو التوابع الكوكبية. و�سواها من الكواكب ا

قرب  ويجلل �س������طح ال�سم�س غالفاً جوّياً يمتد لنحو )5( مليون كم، ويق�سم اإلى طبقتين: االأ

اإلى �سطح ال�سم�س وتعرف بالطبقة الملونة )الكرومو�سفير( ذات ال�سماكة )2000 - 5000( كم، 

بعد عن ال�سطح، وهي المعروفة  أثناء الك�سوف الكلي لل�سم�س، واالأ والتي يمكن م�ساهدتها في ا

بالطبقة التاجية )الكورونا( الممتدة ب�س������عة ماليين الكيلومترات، ويمكن م�ساهدتها اأي�ساً في 

أثناء ك�س������وف ال�س������م�س الكلي، ومنها تنطلق جداول من الغازات ب�سرعات كبيرة تدعى بالرياح  ا

ر�س و�سواها من الكواكب. ال�سم�سية التي ت�سل اأحياناً اإلى �سطح االأ

4- مظاهر الن�ساط ال�سم�سي:

يبدو على �س������طح ال�س������م�س ع������دم التجان�س واال�س������طراب انعكا�س������اً بذل������ك لتباين حقله 

المغناطي�س������ي ودرجة حرارته، مما تتولد منه من فوارنات للطاقة تتخذ �س������كل عوا�س������ف من 

ر�س وغيرها من  ثار الكبيرة على االأ �س������عاعية المنطلقة منها وذات االآ الج�س������يمات والطاقة االإ

قمار ال�س������ناعية. ومن اأهم مظاهر اال�سطراب على  الكواكب، وعلى المركبات الف�س������ائية واالأ

�سطح ال�سم�س، نذكر: ال�سكل )1(.
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1- البقع ال�سم�سية )Sun Spots(؛ وهي مناطق من �سطح ال�سم�س منخف�سة درجة الحرارة 

كل(، بحيث 
ْ
ن�س������بياً عما يجاورها، حيث قد تنخف�س درجة حرارته������ا بحدود اأكثر من )1000 

(، مما يجعلها تبدو عاتمة، لتدعى با�س������م 
ْ
تك������ون درجة حرارة معظمه������ا بين )4000 - 4500 

قطار  الكلف ال�سم�س������ية. وهي تنت�س������ر على �سطح ال�س������م�س باأحجام مختلفة من ب�سعة اأمتار الأ

لوف، حيث ي�سل قطر بع�سها اإلى نحو  بع�سها اإلى ع�سرات األوف الكيلومترات وحتى مئات االأ

)200( األف كم، وتتجمع بع�س������ها اأحياناً على �س������كل مجموعات اأو عناقيد، وتختلف اأعدادها 

من ب�س������عة بقع اإلى اأكثر من )100( بقعة؛ متخذة في ذلك دورة مدتها )11( �سنة تُعرف بدورة 

ر�س ومناخها، كما لها دور كبير في ت�سكل  البقع ال�سم�سية. ولها تاأثير كبير على درجة حرارة االأ

العوا�سف ال�سم�سية، للتوهج ال�سم�سي ال�سديد على اأطرافها.

وهاج ال�سم�س������ية )Solar Flares(؛ وهي من ا�س������مها تتخذ �س������كل فوارنات كبيرة من  2- االأ

الطاقة تنطلق من اأطراف البقع ال�سم�س������ية ال�س������خمة؛ متخذة �س������ورة عوا�سف �سم�سية ذات 

تاأثيرات كبيرة على و�س������ائل االت�س������ال، ومولدات الطاقة وعلى المركبات الف�سائية و�سواها. 

ر�سيين،  ل ما يُعرف بال�س������فق القطبي في العرو�س القريبة من القطبين االأ وينجم عنها تَ�س������كُّ

وما دونهما اأحياناً.

3- ال�س������واط ال�سم�س������ي )Prominence(؛ وهو ما يبدو ب�س������كل حلقات �سخمة من الغازات 

المتوهجة المنطلقة من �س������طح ال�س������م�س مبتعدة عنه حتى الطبقة التاجية من الجو ال�سم�سي 

أثناء  )حتى 500 األف كم(، ومرتدة عندها اإلى �س������طح ال�س������م�س، وتظهر للعيان وا�س������حة في ا

الك�سوف ال�سم�سي.

ال�صكل )1( مظاهر �صطح ال�صم�س
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4- اللطخ ال�س������وئية وال�سعالت؛ فاللطخ ال�سوئية )Plages( هي مناطق من �سطح ال�سم�س 

محدودة االت�س������اع تعر�س������ت لت�سخين �سديد و�س������ل اإلى درجة التوهج. اأما ال�سعالت )الفتائل( 

أبرد من محيطها(  )Filaments( فهي مناطق من �سطح ال�سم�س منخف�سة درجة الحرارة ن�سبياً )ا

مما يجعلها تبدو مظلمة ن�سبياً.

5- الك�س������وف ال�سم�سي: تتعر�س ال�س������م�س اأحياناً عند خروج القمر من المحاق -وهو في 

ر�س وال�س������م�س- كهالل وليد اإلى االحتجاب عن الروؤية قلياًل من الوقت، فيما  االقتران بين االأ

يُعرف بالك�س������وف ال�سم�سي، والذي يكون اإما ك�س������وفاً كلياً، وذلك عندما يكون القمر اأقرب ما 

ر�س في  ر�س، وقطره الظاهري عندها اأكبر من القطر الظاهري لل�سم�س، لتقع االأ يكون اإلى االأ

مخروط ظل القمر - الذي يبلغ طوله )373( األف كم - م�س������تمراً ب�س������ع دقائق دون اأن يتجاوز 

ر�س  أبعد عن االأ في اأعظمه )7.6( دقيقة. واإما اأن يكون الك�سوف حلقياً، عندما يكون القمر ا

من متو�سط بعده عنها، ويكون عندها قطره الظاهري اأقل من قطر ال�سم�س.

وعموماً فاإن كل ك�سوف كلي اأو حلقي ي�سبقه ويعقبه ك�سوف جزئي. ويمكن اأن يحدث الك�سوف 

ن حدوثه ممكن في حال وقوع القمر  أو الحلقي، الأ الجزئي منفرداً دون ارتباط بالك�سوف الكلي ا

أو تحته ببعد زاوي ي�س������مح للقمر بحجب ال�سم�س جزئياً،  فوق الم�س������توى الك�س������وفي )البروجي( ا

وزاوية بعده عن الم�ستوى الك�سوفي هي التي تحدد ن�سبة الك�سوف الجزئي. ال�سكل )2(.

وعموماً فاإنه ال تمر �س������نة اإال ويحدث فيها ك�س������وفين �سم�سيين - اإن لم يكن اأكثر في بع�س 

أ�سهر الك�سوفات ال�سم�سية التي �سوهدت في �سورية نذكر: ك�سوف يوم )11(  ال�س������نوات -. ومن ا

آذار عام )2006م(. اآب عام )1999م(، وكذلك ك�سوف يوم )29( ا

ال�صكل )2( ك�ص�ف ال�صم�س
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القـمر

جمل فيما يعي�س������ه من عمر متجدد  اإنه زينة ال�س������ماء لياًل، ومنارتها، ومبدد ظلماتها، واالأ

�س������هرياً، ليظهر في اأكمل مراحل عمره كوجه فتاة ح�سناء، كالبدر الذي طالما �سبهت به وجوه 

لئ  الفتي������ات الجميالت، بالقول: »وجهك كالبدر«. والبدر؛ ه������و القمر المكتمل، بوجهه المتالأ

الب������راق، وق������دره الظاهري البالغ نحو )- 12.5(، الذي ال يوجد في �س������ماء الليل ما هو بهذا 

القدر، ذو اللمعان ال�سديد الذي يفوق فيه اأ�سطع نجم في ال�سماء بنحو )1000( مرة.

1- القمر وحركاته:

ر�س، ووليدها الوحيد، ويبعد عنها و�س������طياً نحو )384400( كم، مع اقتراب  القمر تابع لالأ

هليلجي حولها.  ل������ه منها اإلى )356400( كم، وابتعاد له عنها اإلى )406740( كم في مداره االإ

وهو �س������اد�س اأقمار المجموعة ال�سم�سية حجماً، والوحيد بينها الذي يرى بالعين المجردة، اإذ 

يبلغ متو�سط قطره نحو )3475( كم.

ر�س )27.3( يوماً ت�س������اوي مدة دورانه حول نف�س������ه  ن مدة دوران القمر حول االأ ونظراً الأ

ر�س �س������وى ن�س������ف وجه القمر المتجه نحونا.  )27.3( يوماً، فاإننا ال نرى من على �س������طح االأ

ر�س تكون ف������ي حالة دوران حول  ر�������س فاإن االأ ن القمر وهو يدور حول االأ أنه نظ������راً الأ غي������ر ا

ال�س������م�س مغيرة موقعها بالن�س������بة اإليه خ������الل مدة )27.3( يوماً، وهذا م������ا يتطلب من القمر 

حركة اإ�س������افية مدتها نحو يومان )2.2( يوماً؛ حتى يُرى بمراحله المختلفة نف�س������ها من �سطح 

هاللي الذي مدته )29.5( يوماً  أو االإ ر�س، فيما يدعى عندها بال�س������هر القمري االقتراني، ا االأ

اأي )27.3  +  2.2(.

وما �سوء القمر ال�ساطع البراق المبدد لظلمات الليل �سوى ال�سوء ال�سم�سي ال�ساقط عليه 

هالل و)0.14( في  والمنعك�س على �س������طحه، اإذ تتراوح عاك�س������يته بين )0.04( في مرحلة االإ

مرحلة االكتمال )البدر(.

أ�س������عة ال�سم�س منعك�سة نحونا،  وما نراه من �س������طح القمر هو الجزء الذي ا�س������طدمت به ا

وتختلف عاك�س������ية �سطحه باختالف مظاهر �س������طحه ال�سديدة الت�سر�س )�سهول، ومنخف�سات 

كثر  فتح لوناً واالأ كثر عاك�س������ية، ومن ثمَّ االأ ن جباله ومرتفعاته االأ �سا�س������عة، وجبال �س������اهقة(، الأ

قل عاك�سية وذات اللون المائل للعتمة. ال�سكل )3(. اإ�ساءة من منخف�ساته االأ
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ويقول ابن �سيناء في هذا المجال: »واأما القمر فال ن�سك في اأن �سوءه ونوره مقتب�سان من 

أنه في جوهره ذو لون اإلى العتمة الم�س������بعة �س������واداً. اأما هو فاإن كانت تلك العتمة  ال�س������م�س، وا

أي�س������اً فلي�س نورها بذلك الن������ور الذي يح�س به من بعيد، وي�س������به اأن يكون جوهره  ذات ن������ور ا

بحيث اإذا وقع عليه �سوء ال�سم�س في جهة ا�ست�ساءة �سائر �سطحه ا�ست�ساءة ما. واإن كان لي�س 

بذلك التلمع، فلذلك لي�س ي�سبه لونه عند الك�سوف )الخ�سوف( لونه وهو بعُد هالل، فاإن وراء 

أكثر اإ�ساءة منه، اإذا كان كا�سفاً«. الم�ستهل منه؛ اأعني ما ي�سل اإليه �سوء ال�سم�س يكون ا

2- مراحل ظهور القمر:

أ�سعة ال�سم�س  ر�س حول ال�سم�س، فاإنه يُ�ساء بو�ساطة ا ر�س، واالأ أثناء دوران القمر حول االأ في ا

ر�س، وتتدرج  ال�س������اقطة عليه والمنعك�سة على الجزء المواجه لنا، والمرئي بذلك من �سطح االأ

ر�س وال�سم�س.  أثناء حركته بالن�سبة اإلى كل من االأ ن�سبة الجزء المرئي تبعاً لموقعه وو�سعه في ا

ال�سكل   )4(.

وي�سمى القمر في اأول والدته وظهوره 

ف������ق الغربي بالهالل  في ال�س������ماء فوق االأ

الوليد؛ الذي ينم������و ويكبر يوماً بعد اآخر، 

وتزداد مدة ظهوره والن�س������بة الظاهرة منه 

اإل������ى اأن يكتم������ل وجهه المواج������ه لنا بعد 

)14( يوماً من اإهالله، فيما يدعى عندها 

بالقمر المكتمل )البدر( الذي بعدها تاأخذ 

ال�صكل )3( �صطح القمر

ال�صكل )4( مراحل ظه�ر )تط�ر( القمر
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فق بعد )14( يوماً من بدره،  ن�س������بة الجزء الم�س������اهد منه بالتناق�س ليعود هالالً دقيقاً فوق االأ

�سعة ال�سم�سية على خط  وليختفي بعده عن الروؤية لمدة )1.5( يوماً لوقوعه �س������من حزمة االأ

ر�س فيما تعرف هذه المرحلة من اختفائه با�سم المحاق، ما اإن تنتهي  واحد بين ال�س������م�س واالأ

حتى يعود للظهور من جديداً هالالً.

ر�س بينه وبين ال�س������م�س على خط واحد،  ر�س، واالأ والقمر البدر؛ بموقعه عندها خلف االأ

يتعر�س اأحياناً اإلى االختفاء بع�س الوقت، فيما تعرف عملية االختفاء هذه با�س������م الخ�س������وف 

ر�س ويقع في منطقة ظلها )خ�س������وف كلي(،  القمري، وهذا يحدث عندما يمر القمر خلف االأ

اأو في �سبه ظلها )خ�سوف جزئي(. ال�سكل )5(.

ومن اأقرب الخ�س������وفات القمرية الكلية اإلى يومن������ا، واأطولها، واأجملها، واأكثرها اإثارة ذلك 

الخ�سوف الذي حدث في ليل )27( تموز عام )2018م(، وكانت بدايته جزئياً )خ�سوف جزئي( 

في ال�س������اعة التا�س������عة والربع لياًل، ليتحول اإلى خ�س������وف كلي في ال�س������اعة العا�سرة والن�سف 

)بتوقيت �س������ورية المحلي( م�س������تمراً بكليته حتى ال�ساعة الثانية ع�سر وثالثة ع�سرة دقيقة بعد 

منت�س������ف الليل، ليتحول بعدها اإلى جزئي بدخوله في منطقة �س������به الظل م�س������تمراً بجزئيته 

الثانية حتى ال�س������اعة الواحدة و)28( دقيقة، بعد منت�سف الليل. ولقد بدا القمر عند خ�سوفه 

الكل������ي بلون اأحم������ر وردي - فيما اأطلق عليه ت�س������مية القمر الدموي - الذي �س������اهدته مئات 

الماليين في �سورية والعالم العربي ودول اأخرى كثيرة. ال�سكل )6(.

ال�صكل )5( خ�ص�ف القمر
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وقد �سوهد قر�س القمر المخ�سوف بلون وردي )بني اإلى اأحمر( ولي�س بلون ال�سواد. ويعود 

ال�س������بب في ذلك اإلى ظاهرة االنعراج ال�سوئي، ذلك اأن حزمة �سوء ال�سم�س المارة عند حواف 

ر�س بعد اأن تكون مكونات الغالف الجوي �ستت معظم �سوئها  ر�س تنحني قلياًل باتجاه ظل االأ االأ

حمر لي�سقط على القمر مك�سباً اإياه اللون الوردي، �سكل  )7(. زرق، متخلفاً ال�سوء االأ االأ

أو �سواه مما يفكر به بع�سهم. وظاهرة الخ�سوف طبيعية ال خوف منها ولي�س لها اأي داللة ا

ال�صكل )6( الخ�ص�ف الكلي للقمر في )27( تم�ز )2018م(

ال�صكل  )7( الخ�ص�ف الكلي للقمر )اأ( والل�ن ال�ردي للقمر خالل خ�ص�فه كليًا الناتج عن 

ر�س انفراج �ص�ء ال�صم�س عند ح�اف الأ
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دب  دي���ب محمود عل���ي ال�صعيد م���ن ال�صخ�صي���ات المتميزة ف���ي عالم الأ ُيع���د ال�صاع���ر والأ

وال�صعر في مدينة حلب. وهو عربي فل�صطيني المولد والجذور، �صوري الن�صاأة والظالل والثمار. 

دبية الرفيعة وددت اأن األقي ال�صوء على �صخ�صيته من خالل درا�صة في اأدب ال�صاعر  ولمكانته الأ

قدمه���ا عنه الكاتب وال�صاعر الدكتور عبد الحميد ديوان في كتابه »جدلية القنديل والخنجر 

ديب محمود عل���ي ال�صعيد واأدبه و�صعره.  2021« ال���ذي تن���اول فيه جوانب عدة م���ن �صخ�صية الأ

لقد وجدت في م�صمون هذا الكتاب كثيرًا مما اأتحدث فيه واأن اأقدم اإ�صاءات جديرة بالهتمام 

ديب محمود  �صاءات تتمحور في ال�صخ�صي���ة المركبة لالأ ديب الكبير، واأن ه���ذه الإ ع���ن ه���ذا الأ

�صالة والمقاومة.  علي ال�صعيد، وفي اأدبه الغني بالنتماء والأ

في ال�صخ�صية

منة،  ديب ال�ساعر محمود علي ال�سعيد في )تر�سيحا( البلدة الفل�سطينية الوديعة الآ ولد الأ

غير اأن النكبة الم�س������وؤومة التي حلت بال�سعب العربي الفل�سطيني، وفعل المغت�سبين ال�سهاينة 

الذين ا�ستباحوا كل �سيء في اأر�ض فل�سطين بتحري�ض ودعم لمحدود من الدول ال�ستعمارية 

أُجبر واأهله على  آن������ذاك، فقد ا الغربية )التحالف(، وتخاذل و�س������عف حكومات الدول العربية ا

م فل�سطين كما غالبية ال�سعب العربي الفل�سطيني، والنزوح اإلى البلدان العربية  ترك الوطن الأ

د. ع�صمت بوابه

اآفاق المعرفة

اإ�شاءات يف اأدب ال�شاعر

حممود علي ال�شعيد
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المجاورة وبالد ال�س������تات في العالم. حتى ا�س������تقر باأهله وبه مطاف النزوح والغربة في مدينة 

حلب ال�سهباء التي احت�س������نته واأهله وجميع النازحين الفل�سطينيين الذين ا�ستوطنوها. فعا�س 

�سالة  في اأح�س������انها وبين اأهلها الذين يتمتعون بح�س������ن اال�س������تقبال وال�س������يافة والكرم، واالأ

دبية الكبيرة. لقد اآمن  ر�س والعروبة، اإلى اأن اأ�س������بح اأحد قاماتها الفكري������ة واالأ واالنتم������اء لالأ

مة العربية بجدية ووجدان، وتم�سك بالثوابت والقيم  م فل�سطين وق�سايا االأ والتزم بق�س������يته االأ

خالقية والوطنية التي ت�س������كل المكونات الثقافية للدولة العربية العميقة، فهو قامة جامعة  االأ

دب من ال�سعر والق�سة الق�سيرة جداً والنقد، وااللتزام بالن�سال ومقاومة االحتالل  لجوانب االأ

من خالل ما خّطه قلمه المبدع. 

أبيات �سعر من ق�سيدته جوهرة القلب:  وهنا اأقتب�س ا

حلبا من�سفًا  اأهــدي  الع�سق  دّقت على البعد فارتد ال�سدى حقبا بطاقة 

انتع�ست  اأ�سواقها  المجد في  اقتربــاق�سائم  اأحداقها  من  الو�سل  وطائر 

بمب�سمه  م�سغوفًا  ال�سيف  �سربا يــعــانــق  �سحره  ِمـــْن  َمـــْن  يظماأ  هيهات 

اإلى اأن يختم الق�سيدة بقوله:

َبــُعــَدْت وقــد  فل�سطين  موطنان  ليح�سن القلب م�سطاَف الهوى حلبا لــي 

دبي:  نتاجه االأ في اإ

ديب محمود علي ال�س������عيد بمجمله في ال�س������عر والق�سة الق�سيرة جداً والنقد   يحمل اإنتاج االأ

مة عربية موحدة منيعة وقوية تمتلك مقومات الحياة في البقاء واال�س������تمرار.  روؤى م�س������تقبلية الأ

جيال الجديدة الواعدة في الم�سار المقاوم حتى التحرير والعودة لي�س  ور�سم دروب الم�ستقبل لالأ

لفل�سطين فح�سب، بل لكل البلدان العربية المنكوبة التي دمرها التاآمر الغربي الطامع با�ستغالل 

رهاب المنظم  و�س������رقة خيراتها ومواردها الكثيرة والمتنوعة. اإ�س������افة اإلى الفك������ر التكفيري واالإ

أ�س������باب القوة والمنعة، وغي������ر في ثقافة اأفراد  المدمر فاأ�س������عف قوتها و�س������تت اأهلها، واأفقدها ا

ال�سعب العربي و�سلوكه وبنية مجتمعه، رغم امتالكهم الموقع الجغرافي المتميز، والمناخ المتنوع، 

تي:  دبي في االآ �سيل، والثوابت الدينية واالأخالقية ال�سوية. وقد تنوع اإنتاجه االأ والتراث االأ

اأ- في ال�سعر

يثني ال�س������اعر والكاتب الدكتور عبد الحميد ديوان على ال�ساعر محمود علي ال�سعيد باأنه 

»فنان ال يتخذ ال�سعر ترفاً وال دعاوة، بل يتخذ منه وا�سطة للتعبير عن موقف اأو ق�سية«. فقد 
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ألوان ال�سعر، وقد تنوع �سعره  امتلك روؤية وا�س������حة لمفهوم ال�سعر ور�سم �سوره ال�سعرية مع كل ا

بين ال�س������عر الوطني وال�س������عر الوجداني فكانت ق�سائده ت�سكل في م�سمونها لوحة فنية رائعة 

بداعية والمدر�سة الحديثة. وعبر في كثير من ق�سائده عن الغربة  مزج فيها بين المدر�س������ة االإ

القا�س������ية التي فر�س������ت عليه، وبُْعِدِه عن بلدته تر�سيحا الوطن ال�سغير التي كان لها ن�سيب ال 

ن فيها الجذور والوالدة. ي�ستهان به في �سعره الأ

ب- في الق�سة الق�سيرة جدًا: 

يقول ال�س������اعر والكاتب ديوان عن الق�س������ة الق�س������يرة جداً في اأدب محمود علي ال�سعيد: 

»اإنها النمط الجديد الذي ابتكره عام )1966م( من خالل ن�س������ره لق�س������ته الفدائي في مجلة 

بداعي الق�س�سي«، ففي ق�سة الفدائي  ول في الت�سمية والف�س������ل االإ الطليعة، فله الف�س������ل االأ

أيام الغربة والقهر اإلى مقاوم ر�سم  �س������ور �سخ�سية المقاوم وطريقة تحوله من نازح ع�س������رته ا

لنف�سه طريق المقاومة. ثم تتالى اإنتاجه الق�س�سي وفق النمط الجديد في الق�سة وهو الق�س�س 

الق�سيرة جداً، حيث جمعها في عدة كتب كان اآخرها كتاب »جمرة الروح« وهي ق�سة جمرات 

ر�س. واأن عالم الق�سة عند محمود علي  �سرة الفل�سطينية في اأنحاء االأ العذاب الذي تعي�سه االأ

خال�س. ال�سعيد عالم متكامل بين الفكرة والحدث وال�سكل يقدمه بكل ال�سدق واالإ

ج- في النقد: 

ديب محمود علي ال�سعيد في نوعين:  جاء النقد عند االأ

1- النقد الت�سكيلي: 

لوان  ديب محمود ال�س������عيد اأن الفن الت�سكيلي لوحة فنية متناغمة بين الخطوط واالأ يرى االأ

تبرز �سورة الجمال، وتعبر عن ق�سية مجتمعية، خطتها ري�سة ر�سام موهوب، واأح�ستها مخيلته 

ديب ال�س������عيد لنقد لوحات ت�سكيلية  ������دها في �س������ورة ذات بعد جمالي. وقد ت�س������ّدى االأ فج�سَّ

أبو �سالح وناجي العلي وغيرهم ممن كانت  لفنانين على م�س������احة الوطن العربي منهم: محمد ا

ول ومحور لوحاتهم. وفي نقده هذا يوؤكد اال�ستفادة من توظيف  الق�سية الفل�سطينية همهم االأ

العنا�سر والمفردات في فتح اآفاق وعوالم ومناخات جديدة من خالل تفجير الطاقات الكامنة 

في عقولهم واإيمانهم العميق بحتمية االنت�سار. 

2- نقد الظواهر المجتمعية: 

ديب محمود علي ال�س������عيد لهذا النوع من الق�س������ايا المجتمعية بالدرا�سة  اأن يت�س������دى االأ

كثر  أة كبيرة وقدرة كامنة في �سخ�س������يته. رغم اأن لهذه الظواهر مخت�س������يها االأ والنقد يُعد جرا
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أديبنا نجح في الت�س������دي للعديد من الق�سايا  قدرة وتمكناً على تناولها بالتحليل والنقد، لكن ا

المجتمعية االقت�س������ادية والثقافية وغيرها بكثير من المو�س������وعية والواقعية. واإنني ب�سفتي 

أتفق معه في تق�سيمه للق�سايا المجتمعية التي يراها تندرج في ثالثة تيارات: باحثاً ا

اأ- تيار المغنطة القت�سادية: 

أ�س������كاله وت�س������عبات مفا�س������له، و�سنوف مذاقاته،  يقول عن هذا التيار: االقت�س������اد بمختلف ا

دمي ب�سقيه الفردي والمجتمعي، ور�سوخ تطوره ونمائه  مرتكز ح�سا�س في هيكل معمار القوام االآ

ن�سان براأي الفال�سفة: ماأكل، وملب�س، وماأوى، وهي متوافرة بوفرة لكنها تحتاج  و�سيرورته. واأن االإ

أ�سا�سي لتحقيق التوازن في المجتمع.  اإلى عدالة التعامل مع الفرد والجماعة، وهي مطلب ا

وهنا اأو�سح ب�سفتي باحثًا اقت�ساديًا اأن االقت�س������اد هو محور الحياة ومحركها، واأن المال هو 

ن�س������طة االقت�س������ادية والمجتمعية، واأن توزيع الثروة في المجتمع بعدالة اأمر مهم  محرك جميع االأ

جل تحقيق التوازن االقت�س������ادي واالجتماعي. ورفاه العي�س حق لكل فئاته وطبقاته، واأن اأف�سل  الأ

�سالمي بتعاليم اإلهية م�سددة تحقق عدالة توزيع  �سبل توزيع الثروة كما اأورده النظام االقت�سادي االإ

الثروة لم�سلحة الفرد والجماعة، وهي على �سبيل الذكر ولي�س الح�سر: الزكاة- وميراث المتوفى، 

والو�سية، وغيرها من القواعد االقت�سادية في توزيع الثروة وبما ين�سط حركة الحياة االقت�سادية. 

أي�س������اً: اإنَّ تكثير المال ينع�������س حياة الفرد والمجتمع والدول������ة، وهذا يتحقق من خالل  واأ�س������يف ا

توظيف المال وا�ستثماره في م�سائل بنيوية بما يحقق النفع العام للفرد والمجتمع والدولة. 

ب- تيار المغنطة ال�سيا�سية: 

مم بدءاً  ديب ال�س������عيد اأن هذا التيار يفرز العالم اإلى طبقات تتحكم في م�سير االأ يقول االأ

مم تحت م�سمى: التمدن  كبر الذي ينهب خيرات االأ مركة الذي و�سفه بالقر�سان االأ من تيار االأ

والح�سارة والحرية والديمقراطية. 

قوى  واأ�سيف كباحث: اأن العالقات بين الدول تحكمها الم�سالح المتبادلة، واأن الطرف االأ

كبر.  خر في تحقيق المكا�سب االأ في معادلة الم�سالح هو الذي يفر�س �سروطه على الطرف االآ

قوى وهو الذي �س������بق ل������ه وال زال ينهب ثرواتنا المادية وغير  واأن الغرب حالياً هو الطرف االأ

أو اإيقافه ال يتحقق اإال  المادية بكل ما اأوتي من قوة وتالعب. واأن الحد من ا�ستغالله لمواردنا ا

من خالل امتالكنا لعنا�س������ر القوة والقدرة على مقاومته، وتحقيق المنعة وال�سيطرة المبا�سرة 

على ثرواتنا المادية والوطنية واالنتفاع منها. 
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ج- تيار المغنطة الثقافية: 

ديب ال�س������عيد في هذا المجال من النق������د اأن التيار الثقافي يتجلى باأجنا�س عرقية  يرى االأ

فنية ابتداء من ال�س������عر، والم�س������رح، وال�سينما، مروراً بالفن الت�س������كيلي و�سوالً اإلى المو�سيقا. 

نواع ت�سكل م�ساحة ال�سوء الثقافية المنت�سرة على �ساحة الفكر، والتي توؤثر في وجدان  وهذه االأ

ديب ال�سعيد �س������يحة تحذير من اأن ت�سبح هذه  ال�س������امع والم�س������اهد والمتلقي، وهنا يطلق االأ

دوات �سالحاً بيد الماأجورين والمتملقين وتجار الكلمة والنعمة.  االأ

قدر بما يمتلك من اأدوات وتقنيات حديثة  نه االأ ف������ي هذا التيار تعوي������م للثقافة وعولمتها الأ

عالن  عالم واالإ ومتطورة على ال�س������غط الم�س������تمر للتاأثير على الفرد والمجتمع با�ستخدام االإ

ن�س������ان والمجتمع العرب������ي الثوابت الوطنية والقومي������ة والقيم االأخالقية،  أدواته������ا، ليُفقد االإ وا

وليُ�سبح كري�سة في مهب الريح. ت�سعها حيث ما تريد بالزمان والمكان.

ديب  ديب وال�ساعر الدكتور عبد الحميد ديوان، واأوفى في و�سف �سخ�سية االأ أبدع االأ لقد ا

أدبه الجامع لفنون ال�س������عر والق�سة الق�سيرة جداً،  محمود علي ال�س������عيد الجدلية المقاومة، وا

والنقد باأ�س������لوب �سهل مب�سط ي�ستطيع كل قارئ اأن ينهل منه وي�ستوعب م�سمونه ويفهم معناه. 

ديب ال�س������عيد حقة في الو�سف  وقد اأعطى في درا�س������ته )جدلية القنديل والخنجر 2021( االأ

دبي.  والتقويم على الم�ستويين ال�سخ�سي واالأ

م فل�سطين  ديب ال�ساعر والقا�س والناقد ال�سعيد، والتزامه المطلق بق�سيته االأ اإن اإيمان االأ

ألم الغربة والت�سرد والظلم والمعاناة،  التي توؤرق م�ستقبل وحياة ال�سعوب العربية المقهورة من ا

وم������ن تيارات المغنطة باأنواعها، وتم�س������كه بالثوابت الوطنية والقومية وق�س������ايا اأمته العربية 

جيال الواعدة القادمة، وحثهم على متابعة الن�سال بكل و�سائله  ا�ستطاع ر�سم روؤيا م�ستقبلية لالأ

مة، وتاأكيده الدعوة للعمل  أدوات������ه من اأجل رفع المعاناة والقهر والغربة القائم عل������ى هذه االأ وا

عل������ى بناء مجتمع عربي قوي وقادر في عالم لي�س فيه مكان لل�س������عفاء، واأن التحرير والعودة 

آٍت طال الزمان اأم ق�سر.  ا

 

❁    ❁    ❁
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خرى  ُيَعدُّ �ضبر العالم المجهول خارج كوكبنا وا�ضتك�ضاف اأ�ضرار الف�ضاء الخارجي والكواكب الأ

����ى لب�ضعة مئات من بن����ي الب�ضر المحظوظي����ن، فر�ضة روؤية  حل����م ُي����راِود ُمعظ����م النا�س. وقد ت�ضنَّ

ي بمنظ����وٍر رائع، حيث بلغ عدد َمن حاز لق����ب »رائد ف�ضاء« نحو  ر�����س م����ن اأعل����ى الِغالف الجوِّ الأ

ر�س البالغ  ان الأ ن، وهو ع����دد �ضغير جدًا بالم�ُقارنة مع مجم����وع �ضكَّ )529( رائ����د ورائ����دة حتى الآ

ا�س لم يلتقوا برائد  عظم من النَّ واد الأ عدده����م حالي����ًا نحو )7.9( مليار ن�ضمة، وهذا يعني اأنَّ ال�ضَّ

ف�ضاء في حياتهم! وقد ل يكون معروفًا اأن تطوير برنامج اأبولو �ضاركت فيه ن�ضاء اأي�ضًا، كعاِلماٍت 

ف����ي الريا�ضي����ات عل����ى �ضبيل المثال، ولكن هل �ضارك����ت الن�ضاء في رحالٍت اإل����ى الف�ضاء؟ وكم عدد 

ال�ضيدات اللواتي حظين بالذهاب اإلى الف�ضاء الخارجي، وماذا فعلن؟

لى الف�ضاء نظرة عامة على �ضفر المراأة اإ

مريكية  غم من اختيار ُكلٍّ من التحاد ال�س������وفييتي والوليات المتحدة الأ في الواقع، وعلى الرَّ

تب  اثة ذوي الرُّ اد الف�ساء في بداية رحالت الف�ساء الب�سرية من طياري اختبار ال�سرعات النَّفَّ ُروَّ

الع�س������كرية الُعليا )اأي من الرجال ح�س������راً(، اإل اأن الن�ساء ُكنَّ حا�سرات ون�سطات بعد عامين من 

ة اإلى الف�ساء في عام )1963م(، ولكن لم يُر�َسل المزيد 
أ اإر�سال اأول �سخ�ص، حيث �سافرت اأول امرا

اإل بعد 20 �سنة تقريباً. منذ ذلك الحين، عمل عدد كبير من الن�ساء اللواتي ينتمين لعدة بلدان في 

محمد ح�شام ال�شاالتي

اآفاق المعرفة

دور املراأة يف رحالت الف�ضاء
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غم من اأن الن�ساء ُكنَّ ال يُمثِّلن حتى عام )2020م( �سوى )10%( فقط من جميع  الف�س������اء، على الرَّ

اد الف�ساء الذين ذهبوا اإلى الف�ساء، حيث يُختَرن ب�سكٍل اأقل. ُروَّ

ات على  أة من دوٍل ُمختِلفة اإلى الف�ساء، ُقمن بُمهمَّ وبحلول عام )2021م(، �سافرت )65( امرا

متن مكوك الف�ساء ومحطة الف�ساء الدولية، وكانت ُمعظمُهنَّ من مواطني الواليات المتحدة، يليها 

أة واحدة )بريطانيا،  خرى لديها امرا أربع رائدات. الدول االأ االتحاد ال�س������وفييتي )ورو�سيا(، بواقع ا

أو اثنتان )كندا، اليابان، ال�سين( من الن�ساء اللواتي �ساركن في  فرن�سا، كوريا الجنوبية، اإيطاليا(، ا

ة اإيرانية-اأمريكية )ُمزدوجة الجن�سية( 
أ �سافة اإلى ذلك، �ساركت امرا بعثات ب�سرية اإلى الف�ساء. باالإ

ة ف�سائية اأمريكية. ك�سائحة في ُمهمَّ

عداد للرحالت الف�سائية )من  واليوم، تُ�س������هم بع�س الن�ساء البارزات في برامج الف�س������اء واالإ

نجازات �سابقاتُهنَّ اللواتي كانت لُهنَّ ب�سمات وا�سحة  دون اأن يُكنَّ رائدات ف�س������اء(، في ُمتابعٍة الإ

هولة اإلى الف�ساء، عام )1957م(.
في تطوير علوم الف�ساء؛ حتى قبل اإطالق اأول رحلة غير ماأ

تُواِجه الن�ساء التاأثيرات الج�سدية والنف�سية العامة نف�سها التي قد يُواجهها الرجال في رحالت 

الف�س������اء، وي�س������مل ذلك التَّغيُّرات الفيزيولوجية النَّاجمة عن انعدام ال������وزن، مثل تخلخل الِعظام 

ة الكونية، والمخاطر الناتجة عن الفراغ وتبايُن درجات  �سعَّ
أن�سجة الع�سالت، ومخاطر االأ واإ�سعاف ا

آثار �سلبية ا�ستثنائية  أية ا را�س������ات الِعلمية -ب�سكٍل عام- ا الحرارة، والتوتر النف�س������ي... وال تُظِهر الدِّ

�س������عة الكونية المجرية ب�سرطان  من الرحالت الف�س������ائية الق�س������يرة، با�ستثناء احتماليَّة ت�سبُّب االأ

أكثر ُمالءمة لبعثات  ل اإلى اأن الن�ساء قد يُكنَّ ا الرحم والمبي�س والثدي وبالعقم، حتى اإّنه تمَّ التَّو�سُّ

مريكية نا�سا«، اأن الدورة ال�سهرية  طول. وقد ذكرت تقارير وكالة الطيران والف�ساء االأ الف�س������اء االأ

أدائها خالل الرحلة  ل مخاطر �سحية خطيرة اأو قد يكون لها تاأثير �سلبي على ا أة يمكن اأن تُ�سكِّ للمرا

أنها م�س������األة روتينية. وعلى العموم،  أنه اأ�س������بح يتم التَّعامل معها على ا الف�س������ائية، على الرغم من ا

ات تُعادل ن�س������ف ما يُ�سنَد للرجال، واإن كان  حالياً تكلَّف الن�س������اء خالل الرحالت الف�سائية بُمهمَّ

أة حامل اإلى الف�س������اء  أية امرا أنه لم تُر�َس������ل ا ذلك يَُحدُّ من خياراتهن المهنية ُمقارنًة بالرجال. كما ا

يُّ طفل اإلى الف�س������اء. ومع ذلك، فاإن فكرة 
يُّ طفل في الف�س������اء؛ ولم يذهب اأ

ن، ولم يولد اأ حتى االآ

أ�ساليب كتابة  وجود اأطفال في الف�س������اء تُوؤخذ على محمل الَجّد؛ اإلى درجة اأن بع�س������هم قد ناق�س ا

�سر التي �ست�ستعمر الف�ساء في الم�ستقبل! طفال االأ المناهج الدرا�سية الأ

االت  �س������تخَدمة في �سنع حمَّ
ُ
اد الف�س������اء )الرجال( على التكنولوجيا الم� تعتمد مالب�س ُروَّ

أُِعيد النظر في البذالت الف�سائية  أ اإر�سال الن�ساء اإلى الف�ساء، ا ال�س������در الن�سائية، ومنذ اأن بدا

التي كانت تُركِّز على الرجال في ال�سابق، ل�ُمعالجة الم��سكالت واالحتياجات الخا�سة ببذالت 
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دَّت قلَّة اإنتاج بذالت 
أ االت ال�سدر. وا الن�ساء، مثل بذالت الن�ساطات خارج المركبة »EVA« وحمَّ

أداء الن�ساطات خارج المركبة، ب�سبب  �س������غر حجماً اإلى اإعاقة رائدات الف�ساء من ا الف�س������اء االأ

عدم وجود بذالت ُمنا�سبة.

ة اإلى الف�ساء.
أ ويبقى التمييز بين الجن�سين العقبة الرئي�سية التي تحول دون ذهاب المرا

لى الف�ضاء اأ�ضهر رحالت الن�ضاء اإ

اأول رائدة ف�س������اء في العالم كانت »فالنتينا تيري�سكوفا« التي تنحدر من »االتحاد ال�سوفييتي« 

ال�س������ابق )رو�س������يا الحالية(، وقد انطلقت اإلى الف�س������اء بمركبة »فو�س������توك-6« ال�س������وفييتية في 

ة.  ر�س )48( مرَّ أيام بُمفردها من دون طاقم، ودارت حول االأ )16  حزي������ران 1963م(، م������ّدة ثالثة ا

ة ُمنفِردة. تزوَّجت فالنتينا  أة الوحيدة التي �سافرت اإلى الف�ساء في ُمهمَّ ن المرا وهي ال تزال حتى االآ

أ�سمياها  أندريان نيكواليف« في )3 ت�س������رين الثاني 1963م(، واأنجبا بنتاً ا مواطنها رائد الف�س������اء »ا

أندريانوفنا نيكواليفا-تيري�س������كوفا«، وهي اأول طفلة في العالم كان والداها رائدي ف�ساء.  »اإيلينا ا

أكاديمية  وبعد تلك الرحلة التاريخية، در�ست فالنتينا في »ا

جت فيها  جوكوف�سكي للهند�سة الع�سكرية الجوية«، وتخرَّ

عام )1969م( كُمهند�سة ف�س������اء، ونالت درجة الدكتوراه 

في العل������وم التقنية ع������ام )1977م(، ثم ح������ازت الدرجة 

العلمية »بروف�س������ور«، و�س������غلت خالل المّدة ما بين عامي 

بة في  ُدرِّ
)1969 -1997م( من�س������ب رائدة الف�س������اء الم�

أُطِلق ا�سمها على بركان موجود على  اد الف�ساء، وا فريق روَّ

�س������طح القمر وكذلك على اأحد الكواكب ال�سغيرة. وفي 

ع������ام )2013م(، وبعد )50( عاماً م������ن رحلتها التاريخية 

تلك، اأبدت فالنتينا ا�ستعدادها للقيام برحلة ف�سائية اإلى 

كوكب المري������خ؛ ولو كانت تلك الرحلة ب������ال تذكرة عودة 

)ذهاب فقط(!

خريين اإلى 
أُ أتين ا كان ال�س������وفييت ياأملون في اإر�سال امرا

أُلغيت تلك الرحلتين في عام  أنه ا الف�س������اء على متن رحلتي »فو�س������خود- 3« و»فو�س������خود-4«، اإال ا

)1965م(. لكن، وبعد ع�سرين �سنة من رحلة فالنتينا تيري�سكوفا التاريخية، ويوم )19 اآب 1982م( 

أر�سل ال�سوفييت رائدة الف�ساء »�سفيتالنا �سافيت�سكايا« �سمن طاقم �سفينتهم الف�سائية  بالتَّحديد، ا

»�س������ويوز تي-7« الثالثة، اإلى محطة الف�ساء التَّابعة لهم »�ساليوت-7«، لت�سبح ثاني رائدة ف�ساء 

فالنتينا تيري�صك�فا
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ًة اأخرى في رحلة ال�سفينة »�سويوز تي-12« اإلى المحطة »�ساليوت- ة مرَّ في العالم. ثمَّ اأعادت الَكرَّ

أة تُ�ساِفر اإلى  اد، لت�سبح بذلك اأول امرا 7«، في )17 تموز 1984م(، �سمن طاقم ُموؤلَّف من ثالثة ُروَّ

ة. همَّ
ُ
أٍة ت�سبح في الف�ساء خارج المحطة، خالل تلك الم� ل امرا وَّ

أ تين، وا الف�ساء لمرَّ

أة تذهب في الف�س������اء -ب�س������كٍل عام، فكانت »�سالي  ا اأول رائدة ف�س������اء اأمريكية وثالث امرا مَّ
أ ا

ائية البعثة �سمن طاقم رحلة  مريكية »نا�سا« كاأخ�سَّ أر�سلتها وكالة الطيران والف�ساء االأ رايد«، التي ا

وؤلَّف من 
ُ
مكوك الف�ساء ال�سابعة )والثانية للمكوك »ت�سالنجر«( التي حملت اال�سم »STS-7«، والم�

طالق قمرين ا�سطناعيَّين لالت�س������االت ون�سر اأجهزة ِعلمية وع�سكرية  ٍة الإ اد، في ُمهمَّ خم�س������ة ُروَّ

اأخ������رى في الف�س������اء، انطلقت في )18 حزيران 1983م(. وع������ادت في )24 حزيران(. ثم كان لها 

هاب اإلى الف�ساء مرًة اأخرى، حيث كانت �سمن طاقم رحلة مكوك الف�ساء الثالثة  ن�سيب في الذَّ

وؤلَّف من �سبعة 
ُ
ع�س������رة )وال�ساد�سة للمكوك »ت�سالنجر«( التي حملت اال�س������م »STS-41-G«، والم�

ول(. وكان  ول 1984م(، وعادوا في )13 ت�سرين االأ اد، انطلقوا اإلى الف�س������اء في )5 ت�س������رين االأ ُروَّ

خرى »كاترين �سوليفان«،  مريكية االأ من �س������من هذا الطاقم زميلًة ل�سالي، هي رائدة الف�س������اء االأ

التي اأ�س������بحت خالل هذه الرحلة اأول رائدة اأمريكية ت�س������بح في الف�ساء خارج المركبة، يوم )11 

ول 1984م(. وبتلك الرحلتين، اأم�س������ت �س������الي رايد في الف�ساء ما مجموعه اأكثر من  ت�س������رين االأ

أة من بين  )343( �ساعًة )ما ينوف عن 14 يوماً(. ومنذ ذلك الحين، كان هناك اأكثر من )50( امرا

مريكيين الذين زاروا الف�ساء، خدمت ُمعظمُهنَّ في رحالت مكوك  اد الف�ساء االأ عدة مئات من ُروَّ

ختلفة بين عامي )1983 -2011م(.
ُ
الف�ساء الم�

مريكية »ماي جيم�سون«  لكن رائدات الف�ساء اأجبرن الرجال على احترامهن، وهكذا اأ�سبحت االأ

ة برنامج مكوك الف�ساء الخم�سين )الثانية لمكوك  نة )�سمراء( في الف�ساء، في ُمهمَّ ة ُملوَّ
أ اأول امرا

نت اإجراء تجارب في علوم الحياة  الف�ساء »اإنديفور«( التي حملت اال�سم »STS-47«، والتي ت�سمَّ

أيلول 1992م(. أيام، خالل المدة من )12 -20 ا ت ما يُقاِرب الثمانية ا والمواد، وا�ستمرَّ

مريكية »اإيلين كولينز« عام )1995م(، كاأول قائدة مكوك ف�سائي، حيث كانت طيار  وطارت االأ

رحلة المكوك دي�س������كفري ذات اال�سم »STS-63« اإلى محطة »مير« الف�سائية الرو�سية، في ثاني 

ت الرحلة التي  ة »Near-Mir«. وا�ستمرَّ بعثة اأمريكية-رو�س������ية ُم�س������تركة، والمعروفة با�س������م ُمهمَّ

أيام، من )3- 11 �سباط 1995م(. كذلك كانت كولينز طيار رحلة  نت �ستة اأع�ساء مّدة ثمانية ا ت�سمَّ

ت  أي�س������اً، خالل الرحلة التي ا�ستمرَّ المكوك »اأطالنت�س« ذات اال�س������م »STS-84« اإلى محطة مير ا

أيار 1997م(. ثم قادت رحلة المكوك »كولومبيا« ال�ساد�سة  أيام، خالل المّدة من )15- 24 ا ت�سعة ا

والع�س������رين )الخام�سة والت�سعين لبرنامج مكوك الف�س������اء( التي حملت اال�سم »STS-93«، والتي 
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أيام، خالل المّدة  �سعة ال�سينية في الف�ساء، ودامت ما يُقاِرب خم�سة ا و�سعت مر�سد »�ساندرا« لالأ

ت خم�س������ة اأفراد. وفي وقٍت الِحق، قادت اإيلين كولينز رحلة  من )23 -28 تموز 1999م(، و�س������مَّ

ت �سبعة اأفراد، ودامت ما يُقاِرب  المكوك دي�س������كفري التي حملت اال�سم »STS-114«، والتي �سمَّ

أربعة ع�سر يوماً، خالل المّدة من )26 تموز- 9 اآب 2005م(. ا

أة في طاقم بعثة المحطة الف�سائية الدولية  مريكية »�س������وزان هيلمز« اأول امرا واأ�س������بحت االأ

آذار  ت مّدة )163( يوماً، من )10 ا مد، التي ا�ستمرَّ »ISS«، في »الرحلة اال�ستك�س������افية 2« طويلة االأ

-20 اآب 2001م(.

أة تتولَّى قيادة المحطة  خرى »بيغي ويت�سون« اأول امرا مريكية االأ وفي عام )2007م(، اأ�سبحت االأ

قامة التَّراُكميَّة في  نجاز نف�س������ه في عام )2017م(. كما جعلتها االإ رت االإ الف�س������ائية الدولية، وكرَّ

أكثر رائدات  الف�س������اء مّدة 665 يوماً )وهو ما يُعاِدل رحلة افترا�س������ية ذهاباً واإياباً اإلى المريخ( ا

أة في الف�ساء  طول وقت تق�س������يه امرا قم القيا�سي الأ نا�س������ا خبرة. وكانت هي نف�س������ها �ساحبة الرَّ

مريكية »كري�س������تينا كوخ« الرقم بين  ِخ������الل رحل������ٍة واحدة )289 يوماً(، قبل اأن تك�س������ر زميلتها االأ

عامي )2019 -2020م(، عندما عادت من الف�ساء يوم )6 �سباط 2020م(، بعد اأن اأم�ست هناك 

أة )عمراً( ت�سبح في الف�ساء،  كبر امرا ن بالرقم القيا�سي الأ )328( يوماً. وتحتفظ بيغي ويت�سون االآ

قته لل�س������باحة في الف�س������اء خارج المحطة الدولية )60( �س������اعًة  وبلغ الوقت التراكمي الذي حقَّ

و)21( دقيقًة خالل ع�س������ر ُمهمات خروج من المحطة؛ ما ي�س������عها بالمركز الخام�س في ترتيب 

أة تذهب اإلى  أي�س������اً اأكبر امرا اد الف�س������اء الذين ق�س������وا اأكبر وقٍت خارج المركبة -َكُكل. وهي ا ُروَّ

ن رائدة ف�ساء ُمتقاعدة في نا�سا. اإن كل تلك  طالق، في عمر 57 �س������نة. وهي االآ الف�س������اء على االإ

أع������وام )2002م، و2007-2008م، و2016-2017م(،  قتها بيغي ويت�س������ون خالل ا نجازات حقَّ االإ

مد؛ اثنتان منها تمت������ا بمركبتين ُمختلفتين. ولذلك  م������ن خالل ثالث رحالت ف�س������اء طويلة االأ

�س������افرت كع�سو في البعثة الخام�سة اإلى المحطة الف�سائية الدولية، عبر رحلة مكوك الف�ساء 

مريكي »اإنديفور« التي حملت اال�س������م »STS-111«، �س������من طاقم ُموؤلَّف من �سبعة اأع�ساء،  االأ

ر�س برحلة المكوك اإنديفور نف�س������ه التي حملت اال�سم  يوم )5 حزيران 2002م(، وعادت اإلى االأ

ول( من العام  أي�ساً، يوم )7 كانون االأ »STS-113«، �س������من طاقم اآخر ُموؤلَّف من �س������بعة اأع�ساء ا

نف�س������ه. وفي عام )2007م(، �سافرت وعادت في رحلة �س������فينة الف�ساء الرو�سية »�سويوز تي اإم 

اإيه-11«، �س������من طاقم ُموؤلَّف من ثالثة اأع�س������اء )في البعثة ال�ساد�س������ة ع�سرة اإلى المحطة(، 

ول 2008 اإلى  حيث مكثت وقادت المحطة مّدة )191( يوماً و)19( �س������اعًة )من 10 ت�س������رين االأ

19 ني�سان 2008م(. وانطلقت في رحلتها الثالثة اإلى الف�ساء ب�سفينة الف�ساء الرو�سية »�سويوز 
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اإم اإ�س-03«، �س������من طاقم ُموؤلَّف من ثالثة اأع�س������اء، يوم )17 ت�سرين الثاني 2016م(، وعادت 

أي�ساً،  ب�س������فينة الف�ساء الرو�سية »�س������ويوز اإم اإ�س-04«، �س������من طاقم ُموؤلَّف من ثالثة اأع�ساء ا

أيلول 2017م(، حيث مكثت في المحطة لمدة )154( يوماً، ق�س������ت ثلثيها كقائدة لها،  يوم )3 ا

رقام )50 - 51 – 52(. و�س������تكون بيغي ويت�س������ون قائدة  وزامنت فيها بعثات المحطة ذوات االأ

لبعثة �س������ركة الرحالت الف�س������ائية الخا�سة »�س������بي�س اإك�س« اإلى محطة الف�ساء الدولية، التي 

أك�سيوم مي�سن 2«(، في خريف عام )2022م(. أو »ا تحمل ا�سم »�سبي�س اإك�س كرو دراجون« )ا

مريكية الثانية في الف�س������اء، ورابع  أة االأ مريكية »جوديث ريزنيك«، التي كانت المرا وهناك االأ

ائية البعثة  ة ب�س������فتها اأخ�سَّ ل مرَّ وَّ
أ أة في الف�س������اء -ب�س������كٍل عام، والتي �سافرت اإلى الف�ساء ا امرا

وك الف�ساء »دي�سكفري« )والثانية ع�سرة لمكاكيك نا�سا(، حيث  » STS- 41-D «، في اأول رحلة لمكُّ

ت �ستة  ة التي ا�ستمرَّ همَّ
ُ
نُ�ِس������َر ثالثة اأقمار ا�سطناعية لالت�س������االت التجارية في المدار خالل الم�

أُجِري عدد من التجارب الِعلمية، بما في ذلك تجربة  أيلول 1984م(، كما ا ب اإلى 5 ا
أيام )من 30 اآ ا

أ�س������ا�س الم�سفوفات  ل في النهاية ا لي لمجموعة �سم�س������ية قابلة للتمديد؛ والتي �ستُ�س������كِّ وَّ
أ أنموذج ا ا

وك الف�ساء »ت�سالنجر«  ال�سم�سية الرئي�سية في محطة الف�ساء الدولية. ثمَّ كانت من �سمن طاقم مكُّ

������بعة، الذي انفجر في الجو بعد )73 ثانية( من اإطالقه يوم )28 كانون الثاني 1986م(، حيث  ال�سَّ

ت�سبَّبت حادثة الرحلة التي حملت اال�سم » STS- 51-L « بوفاتهم جميعاً.

مريكية رائدات ف�ساء من  مريكيات، اأطلقت مركبات الف�ساء االأ �سافة اإلى المواطنات االأ وباالإ

ائية الحمولة ل�ُمختَبر  أُر�ِس������لَت اإلى الف�س������اء كاأخ�سَّ دوٍل اأخرى، مثل الكندية »روبرتا بوندار« التي ا

ت �سبعة اأع�ساء،  غرى على متن المكوك دي�سكفري في رحلته » STS- 42 « التي �سمَّ الجاذبية ال�سُّ

أكثر م������ن )40( تجربة في ُمختَبر  خ������الل المّدة بي������ن )22 -30 كانون الثان������ي 1992م(، واأجرت ا

ن�سان لوكالة  نخف�سة على ج�سم االإ
ُ
آثار حاالت الجاذبية الم� الف�ساء، حيث �سمح عملها الذي در�س ا

خرى  قامة ُمَدٍد طويلة في المحطة الف�سائية الدولية. والكندية االأ اد الف�ساء لالإ نا�س������ا باإعداد ُروَّ

ولى على متن المكوك دي�س������كفري في رحلته  أُر�ِس������لت اإلى الف�س������اء للمرة االأ »جولي باييت« التي ا

أيار و6 حزيران 1999م(، اأو�سلوا  ت �سبعة اأع�س������اء، خالل المّدة بين )27 ا »STS-96« التي �س������مَّ

أُر�ِسلت جولي  مدادات اإلى محطة الف�س������اء الدولية. وا أربعة اأطنان من اللوج�س������تيات واالإ خاللها ا

ائية البعثة على متن المكوك اإنديفور في رحلته »STS-127« التي  اإلى الف�س������اء مرة ثانية كاأخ�سَّ

أي�س������اً، خالل المّدةة بين )15 -31 تموز 2009م(، وكانت ُمهمتها الرئي�سية  ت �سبعة اأع�ساء ا �س������مَّ

هي ت�سغيل الذراع الروبوتية للمحطة الدولية. اأما اليابانية »�سياكي موكاي« فاأر�سلت اإلى الف�ساء 

ت  ������ائية الحمولة على متن المكوك كولومبيا في رحلته »STS-65« التي �سمَّ ولى كاأخ�سَّ للمرة االأ
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�س������بعة اأع�س������اء، خالل المّدة بين )8 -23 تموز 1994م(، واأجرت اختب������اراً ل�ُمعالجة المواد في 

������ائية حمولة احتياطية على متن المكوك  أُر�ِسلت �سياكي اإلى الف�ساء مرة ثانية كاأخ�سَّ الف�س������اء. ا

ت �س������بعة اأع�ساء اأي�ساً، خالل المّدة بين )29 ت�سرين  دي�س������كفري في رحلته »STS-95« التي �سمَّ

آ�سيوية تذهب اإلى الف�ساء،  أة يابانية وا ول و7 ت�سرين الثاني 1998م(. واأ�سبحت بذلك اأول امرا االأ

خرى »ناوكو يامازاكي«  واأول مواطنة يابانية تُ�سافر مرتين اإلى الف�ساء. وبالن�سبة اإلى اليابانية االأ

ائية البعثة على متن المكوك دي�سكفري في رحلته »STS-131« التي  أُر�ِسلت اإلى الف�ساء كاأخ�سَّ فا

ت �سبعة اأع�ساء، خالل المّدة بين ) 5-20 ني�سان 2010م(. �سمَّ

أة اأمريكية ذهبن اإلى الف�س������اء، كانت البريطانية »هيلين �سارمان«  وبعد اأول اثنتي ع�س������رة امرا

ر�س������لها اإلى الف�س������اء االتحاد ال�س������وفييتي، �سمن طاقم ال�سفينة 
أ خيرة التي ا أة الثالثة واالأ هي المرا

الف�سائية »�سويوز تي اإم-12« التي انطلقت اإلى محطة الف�ساء ال�سوفييتية )الرو�سية الحقاً( »مير« 

ر�س �س������من طاقم �سوفييتي  أيام، قبل عودتها اإلى االأ أيار 1991م(، وق�س������ت فيها ثمانية ا في )18 ا

أة  أيار(. فكانت هيلين �سارمان بذلك اأول امرا اآخر بال�سفينة الف�سائية »�سويوز تي اإم-11« في )26 ا

أة البريطانية  أنها المرا أة �س������افرت اإلى محطة مير الف�س������ائية. كم������ا ا من اأوروبا الغربية، واأول امرا

ول������ى والوحيدة التي ذهبت اإلى الف�س������اء، مما جعل بريطانيا اإح������دى اأول ثالث دول )الدولتين  االأ

خريين هما اإيران وكوريا الجنوبية(، كان اأول �س������خ�س يحمل جن�س������يتها ويُ�سافر اإلى الف�ساء هو  االأ

ل الرحلة القطاع الخا�س  أنها لم تُر�َس������لها الحكومة البريطانية، اإذ موَّ غم من ا أة، وذلك على الرَّ امرا

موال ودفعها اإلى االتحاد  لة من القطاع الخا�س لجمع االأ �س������من »م�س������روع جونو«، وهو حملة ُمموَّ

ة �سويوز اإلى محطة مير الف�سائية، لت�سبح هيلين �سارمان  ال�سوفييتي للح�سول على مقعد في ُمهمَّ

أة يتم يمّولها من القطاع الخا�س للذهاب اإلى الف�ساء. بذلك ال�سخ�س الثاني واأول امرا

أر�سلت وكالة الف�ساء  وبعدما ورثت رو�س������يا برنامج الف�ساء ال�سوفييتي في عام )1992م(، ا

ن. اأول رائدة ف�ساء في االتحاد الرو�سي،  أتين اإلى الف�ساء حتى االآ و�سيَّة »Roscosmos« امرا الرُّ

ولى  وثالث رائدة ف�ساء �سوفييتية / رو�سية كانت »يلينا كونداكوفا«، التي انطلقت في رحلتها االأ

اإلى الف�س������اء على متن ال�سفينة الف�س������ائية الرو�سية »�س������ويوز تي اإم-20« �سمن طاقم ُموؤلَّف 

آذار 1995م(،  ر�س في )22 ا ول 1994م(، وعادت اإلى االأ من ثالثة اأع�س������اء، في )4 ت�س������رين االأ

أ�س������هر في محطة مير الف�س������ائية الرو�س������ية. وكانت رحلتها الثانية  حيث اأقامت مدة خم�س������ة ا

مريكي اأتالنت�س التي حملت اال�سم »STS-84«، في  ة مكوك الف�س������اء االأ �س������ة في ُمهمَّ كُمتخ�سِّ

أة تُ�سافر في كال البرنامجين؛ �سويوز الرو�سي ومكوك  أيار 1997م(. وبذلك اأ�سبحت اأول امرا )ا

أة رو�سية تزور  مريكي. بعد ع�سرين �سنة، اأ�سبحت مواطنتها »يلينا �سيروفا« ثاني امرا الف�ساء االأ
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الف�س������اء، واأول رائدة ف�ساء رو�سية تزور محطة الف�س������اء الدولية، حيث انطلقت اإلى الف�ساء 

على متن ال�س������فينة الف�سائية الرو�سية »�س������ويوز تي اإم اإيه-14اإم« �سمن طاقم ُموؤلَّف من ثالثة 

أيلول 2014م(، وو�سلت اإلى المحطة في اليوم التالي لتعمل ُمهند�سة طيران  اأع�ساء، في )25 ا

ر�س في ال�سفينة نف�سها  لبعثتي المحطة ذواتي الرقمين )41 و42(. وعاد الطاقم بنجاح اإلى االأ

بعد )167( يوماً في الف�ساء.

أة من اأوروبا الغربية في الف�س������اء هي الفرن�س������ية »كلودي هاينيري«، التي  وكان������ت اأول امرا

ول م������رة اإلى محطة مير  وروبية »ESA« الأ أر�س������لتها وكالتا الف�س������اء الفرن�س������ية »CNES« واالأ ا

�ستركة. حيث انطلقت �سمن 
ُ
ة »كا�سيوبيا« الرو�سية-الفرن�سية الم� الف�سائية الرو�س������ية في ُمهمَّ

اد ب�سفينة الف�ساء الرو�سية »�سويوز تي اإم-24« في )17 اآب 1996م(،  طاقم ُموؤلَّف من ثالثة ُروَّ

ع�س������اء  وزارت المحط������ة م������دة )16( يوماً، اأجرت خاللها تجارب في مجاالت ِعلم وظائف االأ

أيلول( من العام  ر�س يوم )2 ا حياء وفيزياء ال�س������وائل والتكنولوجيا، ثم عادت اإل������ى االأ وِعل������م االأ

ة اأخرى اإلى  أر�سلتها الوكالتان في ُمهمَّ نف�س������ه ب�سفينة الف�ساء الرو�سية »�سويوز تي اإم-23«. ثم ا

طالق بو�ساطة  أة اأوروبية تزور المحطة، حيث تمَّ االإ محطة الف�س������اء الدولية لت�س������بح اأول امرا

ول  اد، يوم )21 ت�سرين االأ ال�سفينة الرو�سية »�سويوز تي اإم-33« �سمن طاقم ُموؤلَّف من ثالثة ُروَّ

أثناء رحلة العودة  2001م(، ثم قادت كلودي كب�س������ولة ال�سفينة الرو�سية »�سويوز تي اإم-32« في ا

أة تقوم بذلك. وبعد 18 �سنة من  يوم )31( من ال�س������هر نف�س������ه وبالطاقم نف�سه، لت�سبح اأول امرا

أة اإيطالية تذهب اإلى  ولى، اأ�سبحت »�سامانثا كري�ستوفوريتي« اأول امرا رحلة كلودي هاينيري االأ

وروبية »ESA« اإلى محطة الف�ساء  يطالية »ASI« واالأ أر�سلتها وكالتا الف�ساء االإ الف�ساء، عندما ا

الدولية، بو�س������اطة ال�س������فينة الرو�سية »�س������ويوز تي اإم اإيه-15اإم« التي انطلقت بها �سمن طاقم 

ر�س يوم )11 حزيران  اد يوم )23 ت�سرين الثاني 2014(، وعادت بهم اإلى االأ ُموؤلَّف من ثالثة ُروَّ

قها رائد  طول رحلة ف�ساء دون انقطاع حقَّ 2015م(. وبذلك تحمل �س������امانثا الرقم القيا�سي الأ

ف�ساء اأوروبي )199 يوماً و16 �ساعة(.

حات لبرنامج  ر�سَّ
ُ
في عام )2010م(، ا�س������ترط برنامج الف�ساء ال�سيني عند اختيار الن�ساء الم�

ن الزواج يجعلهنَّ »اأكثر  هات ُمتزوِّجات، الأ ُمَّ
أ قاتالت اأن يُكنَّ ا

ُ
رائدات الف�ساء من بين الطيَّارات الم�

أُخذ بالح�سبان  خير قيداً �سارماً. كما ا نُ�س������جاً ج�س������دياً ونف�سياً«. مع ذلك، لم يكن اال�س������تراط االأ

التاأثيرات غير المعروفة لرحالت الف�س������اء على الن�س������اء. لذلك كانت اأول رائدة ف�س������اء �سينية، 

وهي »ليو يانغ«، ُمتزوِّجة؛ واإن لم يكن لديها اأطفال قيامها برحلتها اإلى الف�س������اء بمركبة الف�ساء 

هولة اإلى محطة 
ة ماأ ال�س������ينية »�سنزهو 9« �س������من طاقم ُموؤلَّف من ثالثة اأع�س������اء، في اأول ُمهمَّ



دور المراأة في رحالت الف�ضاء

ول 2021 188 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

الف�س������اء ال�سينية »تيانجونج-1«، اأطلقت في )16 حزيران 2012م(، بعد )49( �سنة من �سفر اأول 

ة التي دامت )13( يوماً، اأجرت ليو تجارب  همَّ
ُ
رائدة اإلى الف�ساء »فالنتينا تيري�سكوفا«. وخالل الم�

في طب الف�س������اء. واأ�س������بحت زميلتها »وانغ يابينغ« ثاني رائدة ف�س������اء �س������ينية، عندما �سافرت 

ة  اد، في خام�س ُمهمَّ وؤلَّف من ثالثة ُروَّ
ُ
ب�س������فتها ع�سواً في طاقم �سفينة الف�ساء »�سنزهو 10« الم�

ر�س  ف�سائية �سينية ماأهولة. انطلقت الرحلة يوم )11 حزيران 2013م(، ودارت ال�سفينة حول االأ

دتها بوحدة ُمختَبر  عدة مرات، ثم التحمت بعد يومين بمحطة الف�س������اء »تيانجونج-1«، حيث زوَّ

أثناء وجودهم  اد الف�ساء تجارب فيزيائية وتكنولوجية وِعلمية في ا الف�س������اء التجريبي واأجرى ُروَّ

ر�س يوم )26( من ال�سهر نف�سه. على متن المحطة قبل عودتهم اإلى االأ

اأما اأول رائدة ف�س������اء كورية جنوبية فكانت »يي �س������و-يون«، التي انطلقت اإلى محطة الف�ساء 

الدولية في )8 ني�سان 2008م( على متن �سفينة الف�ساء الرو�سية »�سويوز تي اإم اإيه-12« مع اثنين 

اد الف�س������اء الرو�س، �سمن اتفاقية تجارية رو�سية-كورية جنوبية. واأجرت يي �سو-يون على  من ُروَّ

ر�س ب�سالم  ة، عادت يي اإلى االأ همَّ
ُ
متن المحطة ثماني ع�سرة تجربة ِعلمية وطبية. وفي نهاية الم�

مريكية »بيغي ويت�سون« ورائد الف�ساء  مع ع�سوي طاقم محطة الف�ساء الدولية، رائدة الف�ساء االأ

الرو�س������ي »يوري مالينت�سينكو« على متن �سفينة الف�ساء الرو�سية »�سويوز تي اإم اإيه-11«، في )19 

ر�س قوة  اد الثالثة عند ُمعاودة دخوله������م الِغالف الجوي لالأ وَّ ني�س������ان 2008م(، بع������د اأن واجه الرُّ

ر�س، ب�سبب  ن�سان على االأ �س لها االإ جاذبية �س������ديدة و�سلت اإلى 10 اأ�س������عاف الجاذبية التي يتعرَّ

عطل في كب�سولة ال�سفينة �سويوز.

أة تكون اأول رائد ف�س������اء في بالدها، بعد البريطانية  وهكذا اأ�س������بحت يي �س������و-يون ثالث امرا

أنو�سه اأن�ساري«  مريكية( »ا يرانية )تحمل كذلك الجن�س������ية االأ »هيلين �س������ارمان« عام )1991م( واالإ

خيرة هي اأول �س������خ�س اإيراني ي�سل اإلى الف�ساء، ورابع �سائح ف�ساء )واأول  في عام )2006م(. واالأ

أنو�سه  لة ذاتياً تُ�سافر اإلى محطة الف�ساء الدولية. حيث انطلقت ا أة ُمموَّ ل ذاتياً، واأول امرا أنثى( ُمموَّ ا

أن�س������اري على متن �سفينة الف�ساء الرو�سية »�سويوز تي اإم اإيه-9« مع رائدي ف�ساء اآخَرين )رو�سي  ا

أيلول 2006م(، وو�س������لوا بعد يومين اإلى محطة الف�س������اء الدولية، حيث اأجرت  واأمريكي( يوم )18 ا

�س������عاع  وروبية وبحثت في تاأثير االإ أنو�س������ه عدداً من التجارب الطبية نيابًة عن وكالة الف�س������اء االأ ا

ر�س على متن ال�سفينة الرو�سية  الف�س������ائي على اأع�س������اء طاقم المحطة الدولية، ثم عادت اإلى االأ

أي�ساً( يوم )29( من ال�سهر نف�سه. »�سويوز تي اإم اإيه-8« مع رائدين اآخَرين )رو�سي واأمريكي ا
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ذة من الحكومة(، فكانت  اأما اأول رائدة ف�ساء تذهب اإلى الف�ساء في رحلة تجارية )غير ُمنفَّ

مريكية »بيث مو�سي�س«، وذلك عندما انطلقت مع رائدين اآخَرين اإلى مدار �سبه مداري بالطائرة  االأ

ُجنَّح( التَّابعة ل�سركة »فيرجن 
الف�سائية »�سبي�س �س������يب-2« )مركبة ف�سائية تُ�سِبه ال�س������اروخ الم�

مريكية في رحلتها ذات اال�س������م »VSS Unity VF-01«، يوم )22 �س������باط 2019م(،  غاالكتك« االأ

ر�س )الَحّد الكافي لعّد الرحلة ف�سائية هو  وو�س������لوا اإلى ارتفاع )89.9( كيلومتر فوق �س������طح االأ

أي�س������اً جزءاً من الطاقم  تج������اوز ارتف������اع 80 كيلومتر(، وعادوا بع������د )26( دقيقة فقط. ثم كانت ا

اد الذين قاموا باأول رحلة تجريبية كاملة الطاقم بالطائرة الف�س������ائية نف�سها  ُكوَّن من �س������تة ُروَّ
الم�

)الرحلة ذات اال�سم »VSS Unity 22«( يوم )11 تموز 2021م(، وو�سلوا اإلى ارتفاع )86( كيلومتر 

ر�س، وعادوا بعد )36( دقيقة. فوق �سطح االأ

أنها �سافرت كرائدة ف�ساء اأمريكية  أي�ساً اأول رائدة �سويدية هي »جي�سيكا مائير« )رغم ا وهناك ا

زدوجة(، التي انطلقت اإلى محطة الف�ساء الدولية على 
ُ
مريكية الم� ب�س������بب جن�سيتها ال�سويدية-االأ

أيلول 2019م(، حيث عملت مهند�سة  متن �س������فينة الف�ساء الرو�سية »�س������ويوز اإم اإ�س-15« في )25 ا

ول 2019م(، كانت  طيران خالل بعثتي المحطة ذواتي الرقمين )61 و62(. ويوم )18 ت�س������رين االأ

أتين تُ�ساركان معاً في �سباحة ن�سائية  مريكية »كري�ستينا كوخ« اأول امرا جي�س������يكا مائير وزميلتها االأ

ر�س برفقة رائدي ف�س������اء رو�س������ي  في الف�س������اء خارج المحطة الدولية. عادت جي�س������يكا اإلى االأ

واأمريكي على متن �س������فينة الف�ساء نف�سها يوم )17 ني�س������ان 2020م(، بعد اأن ق�ست )205( يوماً 

في الف�ساء.

أربع رحالت ف�ساء، )4( منهم ُكنَّ ن�سوة! ن، َفَقَد )18( رائد ف�ساء حياتهم ِخالل ا وحتَّى االآ

يَّة واحدة 
أ ن، ولم تطاأ قدم ا اٍت اإلى الف�ساء حتَّى االآ وهكذا �س������اركت الن�س������وة ال� )65( في ُمهمَّ

اد الف�ساء االثني ع�سر الذين هبطوا على القمر ُكلُّهم من الذكور،  منهن اأر�س القمر، حيث كان ُروَّ

نَّ اإحداُهنَّ )فالنتينا تري�س������كوفا( �سافرت اإلى الف�ساء قبل نيل اأرم�سترونغ 
أ غم من ا وذلك على الرَّ

ألمانيا في  أٍة من ا أية امرا أنه لم تُ�ساِرك ا مر ا أبولو الذين زاروا القمر. والغريب في االأ اد ا وغيره من ُروَّ

�ساواة 
ُ
ألمانية تدعو اإلى الم� ن، لكن »ُمبادرة رائدة الف�ساء« )وهي ُمبادرة ا رحالت ف�سائية حتى االآ

اد ورائدات  ط له اإر�سال ُروَّ خطَّ
ُ
أة والرجل في ريادة الف�س������اء( قد تُغيِّر الو�س������ع، ومن الم� بين المرا

�ستقبل القريب. كما اأن »برنامج اأرتمي�س«، وهو برنامج دولي للرحالت 
ُ
ف�س������اء اإلى القمر في الم�

أ�سا�سي اإلى  أُطِلق في عام )2017م(، يهدف ب�سكٍل ا الف�س������ائية الب�س������رية بقيادة الواليات المتحدة ا
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ر اأن يكون اأول رائد ف�ساء يعود اإلى القمر �سمن البرنامج  قرَّ
ُ
اإعادة الب�سر اإلى القمر، وكان من الم�

وا  ة. واإذا كان اثنا ع�س������ر اإن�س������اناً فقط قد حطُّ
أ ل اإلى وقٍت الِحق(، هو امرا ُجِّ

أ في عام )2020م( )ا

أة- بمنزلة رقم الحظ  أم امرا على �سطح القمر، فقد يكون ال�سخ�س الثَّالث ع�سر -�سواءٌ اأكان رجل ا

 في 
ٍ
قم )13( يَُعدُّ م�سدر ت�ساوؤم نَّ هذا الرَّ

أ غم من ا في ُم�ستقبل ا�ستك�ساف الف�ساء؟ وذلك على الرَّ

يخ، فح�سبما يرغب رئي�س  ة اإلى كوكب المرِّ أي�س������اً في ُمهمَّ أة ا الثَّقافة الغربية! وُربَّما تُ�س������اِرك المرا

ة، واإن كانت رحلتها باتِّجاٍه واحد 
أ يخ امرا ل اإن�س������اٍن يهبط على المرِّ وَّ

أ وكالة نا�س������ا، يُنتَظر اأن يكون ا

بد! )بال تذكرة عودة( وتبقى هناك اإلى االأ
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�شرة تهت���م بال�شاأن الثقافي  ول���دت ال�شاع���رة �شنية �شالح ف���ي مدينة م�شياف عام )1935( لأ

دب���ي وبرزت فيه؛  ول���ى بالنقد الأ دب���ي، فكان���ت واحدة م���ن بين ثالث �شقيق���ات، ا�شتغلت الأ والأ

خي���ر من ا�شم  اإنه���ا خال���دة �شعي���د والتي اكت�شب���ت ا�شمها الأ

لت  عائل���ة زوجها ال�شاعر اأدوني����س )علي اأحمد �شعيد(، وف�شّ

خ���رى اأن تكون ممثل���ة اإنها مها ال�شال���ح. اأما �شنية التي  الأ

ارتبط ا�شمها بالماغوط الذي تعرفت اإليه في منزل اأدوني�س 

وتزوجت���ه وه���ي م���ا ت���زال عل���ى مقاع���د الدرا�ش���ة ف���ي كلية 

داب ف���ي جامع���ة دم�شق، ونتج عن ه���ذا الزواج الذي كلله  الآ

ال�شع���ر ابنتان، كانتا اأيقونتين اأثري���ن حياة �شنية بكثير من 

لهام.  الحكايات والإ

اأ�سيبت ال�ساعرة بمر�ض ال�سرطان، ولم يمهلها المر�ض 

طوي������ًا فقد ودعت الحياة في م�س������افي باري�������ض، لم تكف 

خالها وه������ي تحت وط������اأة العاج الكيماوي ع������ن محاولة 

خر بتلك العفوية التي فاجاأت النقاد والقّراء  ر�سية بالكتابة عن الذات وعن الآ تف�سير الكرة الأ

ف�سل ق�سيدة نثر. فقد كانت ق�سيدتها  في عام )1961(، عندما فازت بجائزة جريدة النهار لأ

اإيمان النايف

اآفاق المعرفة

�صنية �صالح 

»ال�صوت املت�أمل«

�صنية �صالح
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نبوءة مبكرة عن اختالف ق�س������يدة النثر، وما تبعها من مالحقات نقدية. وظلت بعد كل كتاب 

ولى )الزمان ال�سيق( وانتهاء ب� )ذكر الورد( مروراً ب� )حبر  جديد ي�سدر لها بدءاً بمجموعتها االأ

عدام( و)ق�سائد(، ومجموعتها الق�س�سية الوحيدة )الغبار(. االإ

ف�سل ق�سيدة حديثة عام )1961(، وجائزة  فازت بعدة جوائز منها جائزة »جريدة النهار« الأ

مجلة »حواء« للق�سة الق�سيرة عام )1964(، وجائزة مجلة »الح�سناء« لل�سعر عام )1967(.

على الرغم من اأن �سنية اختارت الفرع العلمي للثانوية رغبة منها في درا�سة الطب، لكنها 

نكليزي في الجونيور كولدج بين عامي )1957-1958( حيث بداأت موهبتها  دب االإ در�س������ت االأ

بالتفتح واإزاحة الحجب وك�سر القيود والماألوف. وب�سبب حوادث لبنان عام )1958( قررت اأن 

تعود اإلى �سورية، ولم ترجع اإلى لبنان حتى )1961( لتكتب ب�سع ق�سائد ومنها ق�سيدة »جذور 

لم: أزلية االأ الرياح« وفيها تتكلم عن ا

نفا�ش رياح البحر تخطف الأ

لكن ال�سقاء خمر معتقة

وهذه الف�سول

اأبدًا هاربة اإلى عالم التراب

األملم جناحي واأ�سقط 

زهار كما ت�سقط روؤو�ش الأ

�ساحبة وبال جذور

ر�ش آتية من خريف الأ �سفراء ا

م�سحورة برياح البحر

وتقول

تراب �ساطئك ذهب الندم

اأحلم بك �سيدًا، اأهرب اإلى عنفك

وتطويني بعيدًا عن العا�سفة

ن الف�سول اأبدًا هاربة  و»لأ

لن يحملني زورق الرجوع«
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اإن حما�س �س������نية ال�ساعرة لم يترافق مع اأي طموح �سعري. »لي�س لي اأي طموح من اأي نوع 

أبنيه، كما يقول بع�س ال�س������عراء. ماذا  أو ا أو اأهدمه ا أو اأجمله ا أن������ا اأعج������ز من اأغير العالم ا كان. ا

يوؤثر في العالم الكالم في الحلم؟

أ�س������ترخي واأترك زحام العالم يتدافعني ك�س������يء  لي�������س لي اأي طموح من اأي نوع كان. فقد ا

�سغير جداً وال وجود له. اإنما اأحتفظ لنف�سي بحرية الحلم والثرثرة«.

في عام )1961( نالت �سنية جائزة النهار عن اأف�سل ق�سيدة وهي ق�سيدتها »ج�سد ال�سماء«:

ج�سد ال�سماء مظلم وحزين 

فليكن الليل اآخر المطاف

�ساءة وهمية وموؤقتة  الإ

واأكثر ح�سا�سية اأجنحة ال�سمت

ل �سوت لي ول اأغاني 

خلعت �سوتي على وطن الرياح وال�سجر

هداب الظالل اأكثر تعانقًا من الأ

عماق وما من اأغنية ت�سيء ظلمات الأ

�سداء تدق �سدر الليل  لكن الأ

فاأنام في �سدري

أن�سي الحاج: »ق�س������يدة نثرية، ونزعتها �سخ�سية، وتكتيكها  وعن الق�س������يدة قال ال�س������اعر ا

مناخي اأكثر مما هو ع�سوي. فحين تقروؤها تنفل�س في نف�سك �سور وتوترات وال تحب�سك في 

نها مع غمو�سها ومع �سخ�سياتها،  نف�سها. وعلى الرغم من غمو�سها تتو�سل اإلى هذه النتيجة، الأ

خرين م�سا�س������اً اأجزائياً عبر الكلمات وم�سا�س������اً روحياً  تحمل التجربة ال�س������ادقة التي تم�س االآ

ي�سدر من جوهرها كله«.

�ضنية �ضالح تتحدث عن الماغوط

ولى لل�ساعر الكبير محمد الماغوط )حزن في �سوء  حينما �سدرت المجموعة ال�سعرية االأ

و�ساط الثقافية ال�سورية على وجه الخ�سو�س  أثارت �س������جة كبرى في االأ القمر( عام )1959(، ا

بداع الذي اأطلق  ترددت اأ�سداوؤها بين فريقين؛ محبذ موؤيد اأو معار�س منتقد لهذا النوع من االإ

ن هي )ق�سيدة النثر(. دبيات النقدية اإلى االآ عليه الحقاً ت�سمية ما تزال ت�ستعمل بقوة في االأ
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تية: أتها بالمقدمة االآ كتبت الكاتبة )خزامى �سبري( مقالة عن هذه المجموعة بدا

»مجموعة �س������عرية لم تعتمد الوزن والقافية، وغالبية القراء في البالد العربية ال ت�س������مي 

ما جاء في هذه المجموعة �س������عراً باللفظ ال�سريح، ولكنها تدور حول اال�سم فتقول اإنه )�سعر 

أنه نثر  أ�س������ا�س ا أو )نث������ر فني( وهي مع ذل������ك تعجب به وتقبل على قراءته، لي�س على ا منث������ور( ا

أنه مادة �سعرية، لكنها ترف�س اأن تمنحه ا�سم  أ�سا�س ا أو يروي اأحداثاً بل على ا يعالج مو�سوعات ا

ال�س������عر، وهذا طبيعي من وجهة نظر تاريخية بالن�س������بة للقراء العاديين، اأما النقد فيجب اأن 

أنا اأعتبر هذا النثر ال�سعري �سعراً«. �سياء باأ�سمائها الحقيقية وا أة اأن ي�سمي االأ يكون اأكثر جرا

آنفاً، وما  ول الم�سار اإليه ا بعد نحو اأكثر من ن�س������ف قرن على اإ�س������دار الماغوط لديوانه االأ

أثير حوله من �سو�س������اء في ال�س������ارع الثقافي ال�س������وري واللبناني الحقاً على وجه الخ�سو�س  ا

راحت تتو�س������ع في �س������ياقين: هجوم كا�س������ح على نوعية الكتابة المدعوة بال�سعر الموجود بين 

قالم  ق������الم التقليدية المحافظة، وترحيب حار قادم من اأ�س������حاب االأ دفتي������ه قادم من قبل االأ

المتحررة من عقلية الهيمنة والو�س������اية، ونظرية تعليب ال�سعر العربي في قالب واحد متوارث 

ال بد اأن يكون بجانبه طريقة جديدة في التعبير �سكاًل وم�سموناً.

في خ�س������م هذا ال�س������راع بين القدامة والحداثة البازغ بدءاً من �ستينيات القرن الما�سي 

أ�سكالها،  ح�سمت ال�ساعرة �سنية �سالح اأمرها نهائياً وبال تردد وانحازت اإلى ق�سية الحرية بكل ا

فو�س������عت تحت عنوان مجموعتها )الزمن ال�س������يق( ال�س������ادرة عام )1964( بما فيها ق�سائد 

نثرية كلمة �س������عر دون اأي حرج، بل بثقة م�س������كونة بها �سمن ح�س التغيير والتحديث والدخول 

في عوالم الروؤيا المفعمة بالمجاهيل والحدو�س واالكت�س������افات، وانتظار الفيو�س������ات الروحية 

بداعية تاأتي من غيهب الماء والتقلب على الجمر. والنف�سية واالإ

واإذا كان الماغوط قد رثى قرينته وحبيبته �س������نية �س������الح في عدد من ق�س������ائده ومقاالته 

ون�سو�س������ه وحوارت������ه اإثر موتها رث������اًء مراً باكياً ب�س������مت ومن غير دموع اإل������ى اآخر لحظة من 

حياته، فاإن �س������نية فعلت ال�س������يء نف�س������ه في حوار اأجراه معها غ�سان ال�س������امي ون�سر في مجلة 

قوى لق�س������ائدي، و�س������ارب في ذاتي، ويرتوي من  ول واالأ )فكر( اللبنانية، قالت فيه: »الجذر االأ

خ�سو�سياتي، ويربى في مناخي ال�سخ�سي المفتوح على العالم... يبداأ من ذاتي المتداخلة مع 

ذات ابنت������ي وزوجي واأمي واأختي خالدة ثم تاأتي ذات العالم... اإنهم متعددو ال�س������ور، ومتعددو 

خرى التي ت�سملنا جميعاً اأو على انفراد«. بعاد، ثم تاأتي ال�سغوط االأ الك�سوف والم�ساحات واالأ
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لم تكن �سنية اإال �سماء الماغوط وج�سره الوحيد اإلى العالم، تتخفى وتموه الطرق لتتوا�سل 

معه، حتى اإنها ق�ست �سعره خوفاً من اأن يخرج ب�سعره الطويل، مما اأوجد لها متاعب مع اأهلها. 

أنقل له الطعام وال�سحف والزهور خفيًة... كنا نعتز بانتمائنا للحب وال�سعر كعالم  تقول: »كنت ا

بديل متعال عما يحيط بنا. كان يقراأ مدفوعاً برغبة جنونية، وكنت اأرك�س في البرد القار�س 

أكثر الكتب اأهمية واأغالها ممزقة  ألبث اأن اأرى ا �سبع له هذه الرغبة. فال ا وال�سم�س المحرقة الأ

ألتقطها واأغ�س������لها، ثم اأر�سفها على حافة النافذة  ر�س مبقعة بالقهوة، حتى ا أو مبعثرة فوق االأ ا

أدبية، بينما كانت الهتافات في الخارج تاأخذ  حتى تجف. كان ي�سعل نيرانه الخا�سة في روائع ا

من بعيد �سكاًل معادياً«.

على الرغم من كل هذه الت�س������حية، لم تكن �سنية تتفق في حياتها كلها مع الماغوط؛ فهما 

من عالمين مختلفين رغم ت�سابه ظروفهما. فعالم �سنية رومان�سي حالم، روحاني، �سوفي بينما 

ر�سفة وال�سوارع والق�سوة... ومع ذلك كانت حياتهما  كان عالم الماغوط يغو�س في الوحل واالأ

أ الحياة. أ ال�سراع تبدا معاً جميلة، فحين يبدا

أبرز الثوار الذين حرروا ال�س������عر من  أي�س������اً عن الماغوط: »يعتبر محمد الماغوط من ا وتقول ا

عبودية ال�س������كل، دخل �ساحة العراك حاماًل في مخيلته ودفاتره بوادر ق�سيدة النثر ك�سكل مبتكر 

وجديد وحركة رافدة لحركة ال�سعر الحديث، كانت الرياح تهب حارة في �ساحة ال�سراع وال�سحف 

غارقة بدموع الباكين على م�س������ير ال�سعر حين ن�سر قلوعه الب�ساء الخفاقة فوق اأعلى ال�سواري. 

وقد لعبت بدائيته، اأي بداية محمد، دوراً هاماً في خلق هذا النوع من ال�سعر. وكانت موهبته في 

منجاة من ح�سانة التراث وزجره التربوي. وهكذا نجت عفويته من التحجر والجمود«.

ويق������ول الماغوط عن �س������نية: »جاءت غيمة واأحكمت اللجام الحري������ري بين القواطع، وحكت 

أة، واأغلقت كل ال�سوارع ولملمت كل اأوراق  باأظافرها الجميلة ال�س������افية ق�سرة التابوت وبريق المرا

أ�ساً  حرى عندما جاءت لتقلب كل �سيء را أو باالأ أنبوب المدخنة للذكرى... ا الخريف وو�سعتها في ا

أ�سبه باأ�سالب حرب  وراق وكل ماتزدحم به غرفتي ال�سغيرة ا على عقب، وتجعل الكتب والثياب واالأ

ال يعرف اإلى من توؤول في النهاية، فحياتي من دون �سنية ال ت�ساوي اأكثر من علبة ثقاب«.

وفي ق�سيدة )البحيرة( نلم�س ظلمة ال�سماء التي كان يحلق فيها الماغوط:

نه حزين لأ

جرا�ش الملونة ارتدى الأ

قناعًا للفرح

اأوثق نوادره على طرف ل�سانه
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كي ل تخونه في اللحظة المنا�سبة

و�سار بخفيه المر�سعين

وحيدًا كالليل

ول نجوم بانتظاره

�سوى عيني

فاق اأيها الطائر المحلق عبر الآ

تذكر اأن الر�سا�ش في كل مكان، تذكرني

بدية اأنا الم�سافرة الأ

طول حياتي اأعد الم�سير

وما تجاوزت حدود قبري

»ربما اأذاها ا�سمي، فقد طغى على ح�سورها. كانت �ساعرة كبيرة في وطن �سغير«

ثيرة، وزوجته  هكذا لخ�س محمد الماغوط حياة �سديقة عمره ورفيقة دربه، و�ساعرته االأ

�س������نية �سالح بعد رحيلها. وهو بهذه العبارة البليغة الموجزة ي�سير اإلى مع�سلة من المع�سالت 

التي تعانيها المبدعة العربية اإن ارتبطت بمبدع مثله. فغالباً ما تجد نف�س������ها م�سطرة للعي�س 

أم اأبت ذلك، وال اأظن مبدعة ت�ساء ذلك فعاًل حتى لو ا�سطرت  في ظل »رجلها« المبدع �ساءت ا

خرين. عالن م�سيئتها اأمام االآ الإ

متى بداأت �ضنية كتابة ال�ضعر؟

ال اأحد يعرف بال�سبط، وربما هي نف�سها ال تعرف، فبدت وكاأنها تحدرت من �سماء علوية 

خرون حينما راأوها بالكلمات على الورق: اإنها الق�س������يدة.  مجنح������ة باأخيلة وروؤى قال عنها االآ

خرين بها ده�سة قلقة، فقد وجدت في ف�ساء ال�سعرية العربية الجديدة  لذلك كانت ده�سة االآ

أو ربما ولد من  أو ولدت من اأجله، ا بعد �سنوات قليلة من تخلق هذا الف�ساء وكاأنها وجدت معه ا

اأجلها فكانت تكتب بال مرجعية �ساغطة وال تاريخ محفز.

خيرة والتي �س������درت بعد رحيلها )ذكر ال������ورد( والتي كتبت  وف������ي مجموعتها ال�س������عرية االأ

ق�سائدها تقريباً وهي على محك الموت �سّفت �سنية عن نف�سها كغيمة في �سماء بعيدة نزفت 

ر�س وتال�س������ت كاأنثى الورد. وفيه نرى ال�س������اعرة تجد في البحث عن الطفولة  ماءها على االأ

ولى وفي  المفقودة، فقلما تمر ق�س������يدة تنج������و من الرغبة في اإعادة الحياة اإل������ى جذورها االأ

مقدمة الديوان تقول:
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»ال�سعر جوهرياً عمل ال يك�سف لل�ساعر العالم وح�سب، بل يك�سف نف�سه، تجدده، يحتمي به 

من التكل�س والجمود، بالثقافة ي�س������تطيع اأن يخترق ال�سطوح الماألوفة المنهكة، اأن يرى بعيداً، 

اأن ي�ستعيد الكثير من طفولته، اأن يجد الج�سر بين طفولته وطفولة الخليقة«.

نثوي،  الم الن�ساء، تبني الم�سهد الهائل للج�سد االأ وعندما ت�سل اآالمها بالم�سهد التاريخي الآ

في م�سارعه وتحوالته ومعجزاته من ديوان )ذكر الورد(:

تهدرين في داخلي كاأفواه النهار... 

عظم...  ثم... نتاألم اآلم الفراق الأ

نت�سنج ون�سرخ

يتمزق ج�سدي

ولى ويح�سر ج�سدك في عتبة العالم الأ

اأو 

نار قلبي ترك�ش في الجهات كلها

من اأجل اأن تولدي ماليين المرات

كثر غرابة في الع�سور الأ

�س������كال، والرموز،  وما اأجمل اأن تدخل عالم �س������اعرة ت�س������عك في متاهة من ال�س������ور، واالأ

مل والحب والخيال... لم، ومن االأ فكار لتبني لك عالماً من الحلم واالأ واالأ

أة من طبا�سير(: من ق�سيدة )امرا

كيف يدخل الربيع والحب 

اإلى ج�سد تحكمه الخ�سارة؟

كيف ن�ستاأ�سل الكلمة من الفم المطبق؟

وال�سقاء ر�سا�ش يطلقه �سخو�ش وهميون

يدابون القلب ب�سراوة 

تتبعهم اإلى المغاور

والطبا�سير يت�ساقط منها

�سواك فتطلع غابات الأ

وت�سقط نقابها البالبل



�صنية �صالح

ول 2021 198 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

حاولت �سنية منح عملها على �سورتها ال�سعرية �سرعية ما، �سمن البحث عن عالقة �سرية 

خر، كال�سور ال�سعرية التي  وعلنية في اآن معاً بين ال�ساعر والقارئ، فتقول: »كالهما ي�سيء االآ

أو تاأخذ من بع�سها البع�س«. ت�سيء بع�سها البع�س ا

ولكن �س������ياق الفعل الذي يفتر�سه نهج توالد ال�سور في يوميات ال�ساعرة وق�سائدها يدفع 

ن تتبنى الموقف الذي يف�س������ي اإليه خطاب الق�سيدة  بالملكات التي تح�س�������س هذه العالقة الأ

ذاتها. تقول: »افتح نوافذي للحب، فيدخلها ح�س������د من الع�ساق والراغبين في الج�سد حاملين 

معهم الغ�س������ب والعبودي������ة، وتطاأ نعالهم العمر وهم في توغلهم العنيد �س������وب القلب الغائب، 

عداء والجوا�سي�س،  أنفاق بنيت لعبور االأ وكاأ�سالك �سائكة ي�سقون طريقهم في ال�سرايين وكاأنها ا

جم������وع اله������م لها اإال اأن تقذف من�س������ة االأحالم بنار الجحيم، المن�س������ة الت������ي يعتيلها الوطن 

طفال«. واالأ

زمان  وتـــردف في اإعالن حقيقـــي لهزيمة م�سروع القلب في ق�سيدة تالية »كيف اأ�سير في الأ

الغريبـــة وقـــد اأدمنـــت روحي على طعـــم الظالم... اأي مـــوج �سيهدر واأنا اأخبـــرك عن الجالدين 

نهم جميعهم  والمرائين والل�سو�ش والجمال الهائجة... والكالب الم�سعورة... والخونة... ولأ

بدية«. الطرف الرابح... خ�سرت. اأنا الخا�سرة الأ

ال ت�س������تتر �سنية بال�سعر؛ اإنها تف�س������ل له مق�سلته حين ال يغدو موؤثراً اإال عبر �سداميته مع 

رهاب، تاركة للقارئ مج�س������ات خفية تب�سر  خر الظالمي، في ثنائية الج�س������د واالإ م�س������روع االآ

بانت�س������ار محتمل للم�س������روع الذي تتبناه. تقول: »ج�س������د ال�س������اعر هو حلقة الو�سل بين حلمه 

أو بي������ن الحلم والال حلم... ه������و معبر الروؤية، اإذ كيف تمر التجارب المعي�س������ية اإلى  والعال������م، ا

أو �س������دماته، من  الالوعي دون اأن يكون الج�س������د قد امت�س قدراً كبيراً من الواقع، من جذبه ا

أو التفاعل هذه هي الزمن ال�س������روري  أو تبادل الهزيمة؟ عملي������ة التداخل ا تب������ادل ال�س������يطرة ا

للتح������ول اإلى �س������عر، تخترق هذه التجارب وعي ال�س������اعر في عبوره������ا التراجيدي المروع من 

ر�س وحمى  المناخ المبا�س������ر اإلى مناخ الحلم مخ�سعًة الج�س������د لتقلبات هوجاء بين مهاوي االأ

المرتفعات«.

اإن الج�سد الذي كنا نراه مرغوباً وم�ستهى اليدخل في ال�سورة ب�سفاته ال�سالفة، اإنه يعاني 

من انق�س������ام خليوي يحوله اإلى ج�س������دين؛ ج�س������د قاتل يطفئ العالم في المخيلة واآخر مقتول 

تت�س������اعد منه النهايات، والحا�س������ل من هذه المقاربة انتقال الت�س������اد من م�س������توى فوقي هو 
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أْن تخاطب  م�س������توى الم�سروع اإلى م�ستوى تحتي هو م�ستوى الذات. فلم تكن �سنية تملك �سوى ا

أيها الع�س������اق الفاتكون، اإنها المن�سة الوحيدة الباقية  ول بقولها: »لكن ا خر في الم�س������توى االأ االآ

طفال«. للحب والوطن واالأ

لقد كانت خا�س������رة وحي������دة في الجزء الثاني من المعادلة حقاً. فبع������د اأن نتلم�س المعاناة 

أة االجتماعي، نجدها تتجاوز هذا  لديه������ا ومقاربتها لخطابها الذاتي مع خطاب معاناة الم������را

رهابية  خرون كي يتطهروا من اأدرانهم االإ خير مف�سحة المجال ال�ستدراك عودة يقوم بها االآ االأ

الكامنة في الالوعي، اأو في المغيب من العقل والتي ت�س������اوي بين الحياة والموت، وهي بذلك 

اإنم������ا تَفعل ما تبقى على الخيط الوحيد الوا�س������ل بينها وبين العال������م المعي�س... هذا الخيط 

�سا�س������ي في بنية ال�سورة التي تعيد  الحنيني الذي يتماهى كفعل م�س������تقل ويقترب من الفعل االأ

اإنتاج الرغبة بالحياة.

وفي ديوانها )ذكر الورد( توؤكد البحث عن زمن الطفولة المفقودة، وعلى الرغبة في قيادة 

خر، فهي تهدي الديوان اإلى )البيوت الحميمة التي طرد  اللغة بعيداً عن �س������راع الذات مع االآ

بواب المو�س������دة التي ت�ساقط اأمامها وهو  ن�س������ان منها، وتلك التي ابتلعته واأهلكته، واإلى االأ االإ

مايزال ينتظر(.

ح�ضور الطفولة في ق�ضائد �ضنية �ضالح

الم يقود القارئ بالبحث ال�سعري الخا�س بالطفولة  ح�سور الطفولة في ق�سائد طافحة باالآ

اإلى الحالة التي قراأها غا�س������تون با�س������الر في »�سعرية اأحالم اليقظة«. ولعلها لي�ست �سدفة اأن 

تتمثل ال�س������اعرة ما تقع به ال�س������عرية الحقيقية في الثيمات لدى اأغلب ال�س������عراء وهم يتمثلون 

نهاي������ات حيواتهم �س������عراً. اإنها ت�ست�س������يء بذاكرة الغالبة وهواج�س الطفلة التي نامت و�س������ط 

اأ�سوات الوحو�س المختلطة بترقرق الماء )الينبوع( والتحلل اإلى عنا�سر اأولى.

وفي )ذكر الورد( قلما تمر اأمامنا ق�س������يدة تنجو من الرغبة في اإعادة الحياة اإلى جذورها 

ولى لم يكن اأمراً خارجاً عن وعي الحالة  زمنة االأ ولى. ولعل هذا الح�س������د من ا�ستح�سار االأ االأ

ال�سعرية لدى ال�ساعرة ذاتها، فهي ت�سرح بهذه العالقة في مقدمة الديوان.

�سرار والمعاناة التي  كان �س������مت الطفلة �سنية �س������الح يولع نيرانه �سيئاً ف�س������يئاً بحطب االأ

خ�س������عت لها من جراء الم�س������ادات العائلية التي اأودت اإلى طالق والديها. كل هذا كانت �سنية 

عدام( في ق�س������يدة »االختناق« حيث الطفولة  الطفل������ة تحفظه في قلبها. من ديوانها )حبر االإ
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ر�س������عت من ثدي جنية العتمة دون اأن تتنعم بدرة حليبها، فتمتد �س������رخة الما�سي اإلى حدها 

ق�س������ى لتتناوب مع اأمنيتها في العودة ثانية اإلى تلك الطفولة القا�س������ية لو ت�س������نى لها ذلك.  االأ

أكثر واأكثر في اأعماقه الجميلة عبر  فال�س������اعرة ال تريد مغادرة بحر الحزن واآالمه بل الغو�س ا

مونولوج داخلي ت�ستح�س������ر فيه ال�س������اعرة روح اأمها الراحلة لت�س������اطرها مخاوفها و�سرخاتها 

وذكرياتها بحنين ال يو�سف:

كلما اتجهت نحوك �سارت طرقي غبارًا

خطوة واحدة وتختفي

انتحبي ب�سدة يا اأمي

وباأعلى ما ت�ستطيعين

ل ف�ساء اإل حناجرنا

فاأين الهواء العظيم ليحمل ال�سوت المتاألم؟

ثم عودي اإلي

يا طفولتي البكر والمريرة

يا براري اأو�سع من الخيال

طفل �سغير

تخفى من الرعب اأكثر مما يحتمل قلبه... المرتجف

قولي للعالم كله... اأنت تبحثين عن قبورهم في ال�سباب

اإن الريح وهي تجري كالطغاة

وحدها تجعلهم ي�سمتون طوال الليل

والحذر يقف على اأفواههم

كالحرا�ش اأمام الزنزانات الم�سغوطة

اأتذكرين من خرج في الليل... ليالقي الريح؟

طفال... وحدنا الرماد الذي ل يهداأ وحدنا الأ

ن عودي اإلى موتك ول ُيدرى... والآ

ألمه هو؛ فق�سائدها  لم ا فال�ساعرة تم�سح جروحها بكحول الكلمة، مما ي�سعر القارئ باأن االأ

زقة المظلمة والبيوت البائ�س������ة  بعاد ينزل القارئ بين �س������طورها ليعي�س في تلك االأ ثالثي������ة االأ

والغرف الواطئة. ق�س������ائدها ق�س�������س حية، وهذا ما ن�س������عر به في ديوانها )الزمان ال�سيق( 
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ففي ق�س������يدتها »اأحالم الطفلة �س������ديدة االحمرار« ما اإن يتنف�س القارئ ال�سعداء مع الن�سيم 

لم: والع�سافير حتى يدخل في متاهة االأ

من نافذة الن�سيم الال مبالي 

مددت عنقي كطائر

رى الطفلة القديمة لأ

الطفلة �سديدة الحمرار

ولكنني ما وجدت غير العلب المحطمة

والري�ش المتناثر 

وعندما هوت

اأتاني �سجيج المدينة �ساخبًا كال�سنونو

ولى وكاأن دفاتري غاباته الأ

الليالي المقمرة خلقت للبكاء اأو للذكرى

بين العطور والثياب الفاخرة 

بكت حمامة مذعورة

حمامة قديمة يقال لها اأمي

بدي اأنا دموعها التي لن تجف اأنا ذعرها الأ

فيا اأيها القلب الطائر 

خلف الوهم

هذا زمان الجوع

ميرة« تعود �سنية خطفاً اإلى نبع ال�سعر، اإلى تلك الطفولة الفيا�سة  وفي ق�س������يدة »دموع االأ

بالحزن:

ر�ش ثمة عويل يربط قلبي بحنجرة الأ

والزبد �سوتي ال�سائع

قد تكون ثيابي مزيفة

لئي مزيفة  ولآ

قد يكون كل ما في العالم

مخادعًا ومزيفًا

اإل دموعي
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عوام الم�سننة اأنا المراأة ذات الأ

اأنزف كجندي بتر راأ�سه

واأنا اأذهب واأجيء وراء النوافذ العالية

كاأميرة ت�ستعد للهرب

بعد اأن اأف�سد الذعر فرحي وطفولتي

وكما يتجلى البعد الوطني في نتاج ال�س������اعرة حاالت وممار�سات، ويبرز هموماً وم�سكالت 

ن�سان. هذا الوطن  واأحالماً، نلحظ اأن ال�ساعرة تتوجه في غالبية نتاجها ال�سعري اإلى الوطن واالإ

ن�سان، واأي اإن�س������ان! اإنه اإن�سان القاع االجتماعي.  �س������داد لتعطي �سورة االإ الذي تجتمع فيه االأ

ففي ق�سيدة »وطن« تقول:

وطني حلم

ملء الراأ�ش، حجم القلب

حاٌر وخفاق

وطني الطرق الموح�سة

وطني المنفى والذكريات

وطني الحتمالت

الغابة ال�سائعة وال�سعوب المك�سورة

وتق������ول: »الـــوردة �سوداء في المنفـــى... الن�سر وح�ـــشٌ والغابة كمين، وعبثًا ي�ســـل الفم اإلى 

الفم«.

»لـــن ت�سلـــي �سالمة اإلى ب�ستان روحه ما دام حرا�ش الغابة الفاجرون يتلطون خلف ال�سياج، 

وباأيديهم هراوى وبنادق... عبثًا تحاولين اإقناعهم باأن القبلة اأحلى من الر�سا�سة، واأن معطف 

الربيـــع يحمي الجبـــال من البرد... قولي لهم. فاأين ن�سع اأقدامنـــا؟ كيف ياأتي الخال�ش وقد 

ُنهب ما تحت الو�سادة؟

لـــن ن�ست�سلـــم... طالما لم نمت... �سن�سلم اأرواحنا للجبال كلما داهمتنا حرب... �سندع لهم 

غبار اأحذيتهم... قد يحتاجونه لرتق �ستائر نفو�سهم الممزقة فوق كوكب الريح.

ا�ستيقظي اأيتها النار الكونية... لقد ا�ستفحل الظالم وتو�سعت خرائطه«.
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م�ض���ى م���ا ينوف عن األف ع���ام على والدته وهو ما يزال في مكان���ة فكرية جدلية ولم تنته 

لم لغيره، واأالاّ يكون  بع���د، تمي���ز باأيديولوجية خا�ضة لم ي�ضبقه اأحد اإليها، وهي عدم توريث االأ

ب هو ف���ي الحياة، والذي اأبحر باألمها مدة خم����س وثمانين عامًا، له محطُة  �ضبب���ًا ب���ه، كما ُعذِّ

زوميات.. اإلى ع�ضر  وجوٍد في عي���ن اال�ضت�ضراق، ترجمت الُلاّ

لماني���ة. اإن���ه اأب���و الع���اء المعري  لغ���ات عالمي���ة منه���ا االأ

ن�ضان  نه فل�ض���ف االإ ق���وى بي���ن �ضعراء الع���رب فل�ضف���ة، الأ االأ

وفل�ض���ف عاقته بالوج���ود، و فل�ضف الحي���اة �ضعريًا، لذلك 

َي بفيل�ضوف ال�ضعراء. هو اأحمد بن عبد اهلل بن �ضليمان  �ُضمِّ

نوخي، المولود عام )973م(، والمتوفى في عام )1058م(  الَتاّ

ويع���ود ن�ضبه اإلى قبيل���ة تنوخ، وهي قبيل���ة عريقة الح�ضب 

اأدب���اء، وخطب���اء، وق�ض���اة وبلغ���اء،  والمناق���ب، معظمه���ا 

و�ضع���راء. اأبوه قا�ضي المعرة، ولديه اأخ يدعى )اأبو المجد( 

تي ُلقبت- ببنت �ضبيكة - وهي اأي�ضًا من  ل معلم���ة له كانت اأُمه، واَلاّ وه���و اأي�ض���ًا �ضاعر مرموق، اأوُّ

مته البنها وهو  عر، اإذ حفظت �ضعر المتنبي، وعلَّ طفال ال�ضِّ اأ�ضرٍة عريقٍة في حلب، كانت تعلم االأ

ب�ضن �ضغير، وتاأثر بها كثيرًا، اإذ ا�ضطحبته اإلى حلب وهو في عمر الخام�ضة، وطلب من اأخواله 

ه  ك بمقب�س باٍب، علَّ آل �ضبيكة- اأن ياأخذوه اإلى بيت المتنبي، فما كان منه اإالَّ اأن تم�َضاّ هناك -ا

�سالم الو�سوف

اآفاق المعرفة

بع�ض من ر�ؤى اأبي العالء املَعرِّي
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ه اأخذ بركة  يلم�ش مكانًا كان قد لم�سه المتنبي من قبل. اإذ كان محبًا له منذ �سغره، ويقال اإَنّ

ولى حتى قيل اإنَّ بداية عزلته  ه كانـــت مدر�سته الأ مُّ
ال�سعـــر منـــه من هذه الزيارة لبيته. اإذن. فاأ

ربع،  كانـــت لحظة مماتها �سنـــة )400 هـ(. ولد اأبو العالء مب�سرًا، �سليَم الحوا�ش، اإلى �سنواته الأ

حيـــث اأَلـــمَّ به مر�ـــش الجدري، وغادره بعد حين، بعد اأن ترك جوفـــه الحجاجّي من دون ب�سر، 

حمر، فهو اآخر ثوب كان قد ارتداه قبل فقدان النظر:  لوان غير الأ وكان ل يعرف من الأ

ــالثــة مــن �سجوني الــثَّ ــبــيــثاأرانـــــي فــي  ــر الــَنّ فـــالتـــ�ـــســـاأل عـــن الــخــب

بيتي ولــــــزوم  نــــاظــــرَي  النف�ش في الج�سد الخبيثلــفــقــدي  وكون 

وقال:

اأحمـــد اهلل علـــى العمى كمـــا يحمده غيـــري على الب�سر

قالء والُبَغ�ساْء فقد �سنع لي واأُح�سن بي اإذ كفاني روؤيُة الُثّ

عمى(  �سطبل)اأي االأ أبو العالء �ستماً الذعاً ومقهراً، وكانوا ي�سمونه طريد المجال�س، واالإ �ُستم ا

بلهجة اأهل بغداد، لكنَّه ت�سدى لهم.بحكمته الهادئة بقوله:

ـــــُت، بــــفــــقــــدي لـــــكـــــْم يــــهــــوُنقــــالــــو الــــعــــمــــى مــــنــــظــــٌر قــبــيــح ـــــل ق

ـــيٌء ـــس � الــــــوجــــــوِد  فـــــي  مـــــا  ـــعـــيـــوُنواهلل  ـــى فـــــقـــــدِه ال ــــى عـــل ــــسّ ــــاأ� ت

دب، وال�س������عر، والفقه وهو في عمر �س������غير في مدر�سة البيت على يد  در�س علم اللغة، واالأ

������عوب، مبلوراً فكراً، منطقياً، وتحليلياً، عقالنياً.  لع على اأخبار التاريخ، واأخبار ال�ُسّ والده، واَطّ

آنذاك، وفتحت خزائن مكتباتها له، وزار  �س������افر اإلى اأنطاكية التي كانت تحت �س������يطرة الروم ا

دب، والتاريخ، وبالتنوع الثقافي والمذهبي،  ذقية وطرطو�س وزار اأي�ساً مكتباتهما الغنية باالأ الالَّ

غريق، ومن ثم اإلى طرابل�س  أ�سهراً يتناول فيه فكر االإ وزار دير خارو�س في الجبل وجل�س فيه ا

أنه ال يحتاج اإلى اأي معرفة  أبو العالء ا وهو في عمر ال�سابعة ع�سرة. وفي عمر الع�سرين اأعلن ا

من اأحد. وقال في هذا: عند الع�س������رين من عمري ما حدثت نف�سي باجتداء العلِم من عراقيٍّ 

أرْق قطرًة في طلب اأدب وال مال. عاد اإلى المعرة وفي هذه المرحلة فقد  ، ولم ا وال من �ساميٍّ

خرين في منزله، وهو في �سن الثَّالثين.  أ يعقد حلقات التعليم لالآ والده المعلم والقا�س������ي، وبدا

أراد المغادرة اإلى بغداد التي كانت عا�سمة العلم والحكمة في تلك المرحلة من الزمن لي�ستزيد  ا

ه ل�سفره، ، وقابل علماءها وظلَّ فيها �سنة و�سبعة  ِمّ
أ أكثر، على الرغم من معار�سة ا من المعرفة ا

أ�سهر، لكنَّه لم ينبهر بالكتب التي كانت ببغداد بعد قراءته لثالث مكتبات كبار، والحظ تناف�س  ا
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ن باأن الدنيا هي مق�سورة على ال�ّسر والدواهي، فتعززت فكرة  دباء على الجاه وتيَقّ العلماء واالأ

العودة، بعد �س������ماع خبر وف������اة والدته التي لحقت بوالده بعد خم�س �س������نوات. وكان فيما بعد 

الثالثين من العمر.وبعد عودته اعتزل النا�س و�سرع بالتاأليف، وكان ا�سم كاتبه علي بن عبداهلل 

بن اأبي ها�سم. جمعت اأخباره مما كتبه الموؤرخون واأ�سحاب ال�سير في كتاب باإ�سراف الدكتور 

طه ح�س������ين تحت عنوان )تعريف القدم������اء باأبي العالء( وهو من مع������رة النعمان البلدة، التي 

الف ال�س������نين، وفيها، بني �سرح تاريخي اأثري  تقع بريف اإدلب الجنوبي، والتي يعود عمرها الآ

كمرك������ز ثقافي تكريم������اً لعقله المتميز..فهو رهين الثالثة محاب�������س العمى، واعتكافه المنزل، 

وحب�س الروح في الج�س������د. في هذا المركز كان �س������رح المكتبة العالئَية والتي �سميت با�سمه، 

آثار اأبي العالء  دبية، والتاريخية، اإ�سافة اإلى ا و�س������مت مجموعة �سخمة من الكتب العلمية واالأ

الفكرية والتي تقارب ما هو مح�س������ى باأربعة و�س������بعين كتاباً، لم يبَق منها اإال الي�سير لكْن، واإن 

ن�ساني.  أو�سع واأعظم عمقاً، فهي من خمر الفكر االإ كان ي�سيراً عدداً، اإنما في عّدتِه ومعناه هو ا

آنذاك زمن الوحدة بين  دب العربي ا وف������ي عام )1958م( اقترح الدكتور طه ح�س������ين -عميد االأ

�س������ورية وم�سر- اأن يحِوّل الم�سجد المجاور لقبر ال�ساعر اإلى مركز ثقافي، وفعاًل تَمّ هذا في 

عام )1960م( اإذ اأحدث في المكان نف�س������ه، وقد زاره الدكتور طه ح�س������ين عدة مرات حتى اإنه 

أبا العالء تميز عن  �سا�س له.ويرى الدكتور طه ح�سين، اأن ا أ�س������رف على و�سع حجر االأ يقال اإنَّه ا

مراء  اعر الوحيد الذي رف�س مدح ال�سالطين واالأ كل ال�سعراء.الذين عا�سروه، من حيث اإنه ال�َسّ

نه كان يكره الكذب، ويرى اأن المال الذي يك�سبه ال�سعراء بالمدح هو مال  والتك�سب بال�سعر، الأ

حرام، وقد يكون قد اأخذه من مظلومين اأو مقهورين، فالمعري بنظرة الدكتور طه ح�س������ين هو 

ر بحق اأبي العالء. أنا مق�سّ اأعجوبة دهره. وقال ح�سين: ا

يَّ دين من 
ديان وعقائد الملل والِنّح������ل، ولم يهاجْم اأ كان �س������اعرنا عالم������اً بالمذاهب واالأ

ن ال�س������راع الديني ما هو اإالَّ �س������راع على  ظهار عقيدة اأخرى.الأ اأجل اإعالء اآخر، والعقيدة الإ

النفوذ، وعلى ح�س������رية الحقيقة، فهو �س������راع دنيوي اأفرقاوؤه ت�س������لَّحوا بالوهم.يجمع الرواة 

أنه متوقد الحفظ،  عل������ى ذكاء اأبي العالء، وتروى حكايات عن ذكائه المده�س، اإ�س������افة اإلى ا

أ  ام، ونقله اإلى القا�سي بحذافيره، وقيل اإنه ما قرا اإذ حفظ حديث روميين ت�س������اجرا في حمَّ

أنه دخل مرة مجل�س اأدٍب في  أب������و العالء كتاباً اإال وفهمه، وما حفظ كتاباً ون�س������اه، -وي������روى ا ا

أبو العالء: الكلب هو الذي ال  بغداد فتعثر ب�ساق اأحد الجل�ساء و�ساأل من هذا الكلب، فاأجاب ا
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أنُّه  يعرف �سبعين ا�سماً للكلب -واأح�سَّ بعد مروره مرة بال�سحراء بعد �سنوات ناهزت الع�سر، ا

أ بنف�سه  أ�سه حيالها.كان يقرا ا�سطدم ب�سجرة في المكان نف�سه – وعبر عن ذلك باأن اأخف�س را

ولوحده وذلك باأ�سبعه، حيث كانت الكتابة نافرة بال�سمغ، وهذا ما ي�ساعده على القراءة كما 

أنَّه اأمام طريقة -برويل - المعا�س������رة لقراءة كفيفي الب�سر. وعرف عن اأبي العالء التوا�سع  ا

ال�سديد حيث قال:

دفـــــٍر اأم  يـــــا  ـــــدًا،  جـــــي عــــرفــــتــــِك 
ْ
فـــزولـــي ظـــالـــمـــًة  زلــــــِت  اإن  ومـــــا 

مــيــُن وذاك  الـــعـــالِء  اأبـــــا  ـــــو الــــنــــزولِ دعـــيـــُت  ــــواَب اأب ـــَن الــــ�ــــسَّ ـــك ول

تذكرن������ا حالة اأبي العالء بالوجود بين المعا�س������رين، ويمكن الق������ول مجازاً اإنه كان وجودياً 

متقدماً... من حيث مواقفه المنا�سرة للعقل وروحه النقدية القائمة على ال�سك.

قنا قلياًل في فكر اأبي العالء، ونظرنا اإلى روؤيته للوجود، وعالقته به ال بّد لنا من  واإذا تعمَّ

ج على مذهب الوجودية ب�سيٍء من الدقة، فهو اأحدث المذاهب  اأن ن�سير هذا الجانب واأن نعِرّ

الفل�س������فية، بمعناها العام. وظهر نتيجًة لحالة القلق التي �س������يطرت عل������ى اأوروبا بعد الحرب 

ولى، وات�س������عت مع الحرب العالمية الثانية، وهذا القلق �س������ببه الفناء ال�سامل الذي  العالمية االأ

أبرزها فل�سفة العدم، وفل�سفة  ت�س������ببت به هذه الحروب، وهو تيار فل�سفي �سمي باأ�سماء عديدة ا

أ�سهر موؤ�س�سيها الفيل�سوف الدانماركي �سورين كير كارد، اإ�سافة اإلى جون بول �سارتر،  التفرد. وا

ألبيرو كامو، والوجوديَّة بمعناها التاريخي هي  و الفيل�س������وفة الفرن�س������ية �س������يمون دوبوفوار، وا

اأقدم من ذلك بكثير. فعندما تحررت اأوروبا من �س������لطة الكني�س������ة، اأ�سبح المفكر ال يخاف من 

ن�س������ر اأفكاره ولم يعد لِلّدين من �س������يطرة على ما يقول، ف�س������ارت الوجودية تركز على الذات 

ن�سانية وم�سكالت وجودها من حياة وموت، ومو�سوعات علم النف�س من عواطف، واأحا�سي�س  االإ

أ الحرية المطلقة لبناء �سخ�س������ية واعية واالهتمام بمعاني الوجود من  وم�س������اعر، وكذلك مبدا

حباط ويوؤمنون اإيماناً مطلقاً  لم والياأ�س واالإ ح�سا�س باالأ قلق وخوف. والوجوديون يعانون من االإ

ن�س������ان هو اأقدم �س������يء بالوجود وما  ن�س������ان، ويتخذونه منطلقاً لكل فكرة، ويعتقدون باأن االإ باالإ

م يعملون على اإعادة االعتبار الكلي  نَهّ
أ ن�سان هو �سابٌق لماهيته، وا أَن وجود االإ قبله كان عدماً، وا

خرى  ن�س������ان، ومراعاة تفكيره وحريته وغرائزه وم�ساعره.على نقي�س التيارات الفل�سفية االأ لالإ

أبا العالء كان وجودياً حتى  �سارة نلحظ اأن ا التي تركز على المنطق ونظرية المعرفة. وبهذه االإ

أ�ّس�س لها قبل ثمانية قرون من ن�ساأتها.اإذ ان�سرف عن   العظم، وتن�س������ح خالياه بها، حيث ا
َّ
نُقي
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أبيه واأمه واأخويه واأ�س������دقائه  كل �س������يء بالحياة، فكان �س������ديد الحزن، لعماه المبكر وفقدانه ا

أ�سرار الوجود، وراحة الموت. وقال  أي�ساً ب�سن مبكرة، وبهذا كان مت�سائاًل عن حقيقة الحياة وا ا

بهذا:

يبكوا�سحكنا، وكان ال�سحُك منا �سفاهًة اأن  الب�سيطة  ل�سّكان  وُحـــقَّ 

ــنــا ــــزمــــان، كــاأَنّ ــمــنــا ريــــُب اَلّ �سبُك يــحــطِّ لــه  يــعــاُد  ولــكــْن ل  زجـــــاٌج، 

واذا ارتحلنا اإلى روؤية اأخرى ال تقلُّ اأهميًة عن وجوديته، ونحن �سغوفون لنعرف قلياًل عنها 

أه قريبة من  أية امرا أّنه لم تكن في حياته ا نثى، وجدنا ا ن�س������انة، واالأ أة االإ اأال وهي عالقته بالمرا

أثناء  �س������غاف روحه، ونب�س������ات قلبه الحزين، توؤن�س حياته وتلطفها بلطفها، لك������ْن قيل اإّنه في ا

وجوده في بغداد اأحَبّ فتاًة بغداديًة وبعد اأن رجع قال فيها �سعراً رقيقاً، وروى عارف حجاوي 

به اإلى بيت غناء وطرب ورق�س،  أّنه عندما كان ببغداد اأخذه اأحد طالَّ في كتاب تاألق ال�س������عر، ا

علَّه يك�سر جليد قلبه بعالقة ما مع اإحداهن، فعرفه على جارية ا�سمها، ُخالخل، وقبلت بذلك، 

أبو  ق ا أكثر فقالت له: نحن نقول لل�س������يوخ اأمثالك »لقد وهبتك نف�س������ي، و�سدَّ أراد القرب منها ا وا

أراد اأن يقّبلها. فقالت له لي�س بهذا  أنوثتها، وا أنفا�سه برائحة ا العالء ما قالت، فعندما انتع�ست ا

أة، ولم  أبو العالء كثيراً. ومن حينها يق������ال اإنه حقد على المرا آلم ا الوج������ه، وهذا ال������رد الجارح ا

أة اأن تنال ن�س������يبها من التعليم  ينته ِحقده عليها اإال بوفاته. من جهة اأخرى. لم يكن يحب للمرا

وعّدها م�سدر �سروِر:فقال في هذا:

دن والـــَرّ والن�سج  الــغــزل  موهَن  ــــــًا وقـــــــــــــــراءًةعلِّ ـــــــــوا كــــــتــــــاب وخـــــــــلَّ

خال�ش ــــَش وبــــــــــراءًةف�سالة الفتاة بالحمد والإ ــــ� ــــون ُتــــغــــنــــي عـــــن ي

وعلى الرغم من هذين الموقفين. اإاّل اأن ديوان »�سقط الزند«، والذي كتبه في مطلع حياته 

أبداً من اأن يكون له  وهو بعمر ال�سابعة ع�سر، كان فيه كثير من الغزل الرقيق. ومن ثمَّ لم يخُل ا

ة،  قوالً عاماً ومهماً فيها، �س������واء كانت غاوية، اأم عجوزاً، اأو زوجة، اأم عقيمًة، اأم حيدة، اأم حَرّ

ن�سانية فيها.فقد قال �سعره فيها فمثاًل قال في الفتاة:  اإلى كثيٍر من ال�سفات االإ

اأخــــت الــ�ــســمــاك عــلــى دنــــِو الــــداِراأحـــ�ـــســـن جـــــــوارًا لــلــفــتــاة وعـــّدهـــا

وحــــجــــاٌز بــيــنــهــمــا قــ�ــســيــر جــــداِركـــتـــجـــاور الــعــيــنــيــن لـــن تــتــالقــيــا

وقال في العقيمة:

واتي ما ولدت لكم �ساء الَلّ نفعاخير الِنّ ما  �سل  الَنّ فخير  ولــدت  فــاإن 
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وقال في العجوز:

عــجــوز امـــــــــراأة  ــــك  ل كــــانــــت  فـــــال تـــــاأخـــــذ بـــهـــا بــــــــدًل كــعــابــااإذا 

ــــهــــاء وجـــه ــــت اأقــــــــل ب عــابــافــــــــاإن كــــان اأقـــــــل  تــــكــــون  اأن  فـــــاأجـــــدر 

ــاِق ب يــــام  الأ فــي  ال�سم�ش  ــعــابــاوحــ�ــســن  الــلُّ الــكــبــر  مــــَن  ـــت  مـــجَّ واإن 

أة )الحياة(:حيث ي�س������بهها بالدنيا ويعني بها الحياة: فيطلب من الرجل عدم  وقال في المرا

َنّ من اأقبل عليها واأحبها لن يناَل من هذا الحب �س������وى الفراق 
قبال عليها وتركها عزباء، الأ االإ

الذي �ستكافئه به. لكنني التم�ست له موقف اإعجاب وتقدير، وهذا موقف كبير ومهم من اإن�سان 

كان ال ي�سله مع الحياة ومعها اأي حا�سة ت�سغفه بها ال بحديثها والبكيانها. ولم يدق قلبه حتى 

أة على م�ستوى  اإلى �سوتها.ومع ذلك فقد وجدنا في اللزوميات، قوالً يطمح فيه اأن تكون المرا

ن تُ�سربل بها �سخ�سيتها. فقال:  العطاء ال�سرف وم�ستوى عال من الرقي يتوق الأ

اأو ــــار،  اأوحــــ�ــــس ــــا.  ــــري ــــُثّ ال ـــي  لتــلــُدكـــون كــالــ�ــســمــ�ــش  اأو  الــــجــــوزاء 

نــجــلــت فــ�ــســاق بــنــ�ــســلــهــا الــبــلــُدلـــتـــلـــك اأ�ـــــــســـــــرف مــــــن مـــوؤنـــثـــة

ألفية اأبي العالء وتذكرنا ال�سعراء الذين قالوا ق�سائد بهذه المنا�سبة:  واذا عدنا اإلى ذكرى ا

حمد( والملقب ببدوي الجبل قال ق�سيدة مختلفة  يح�سرنا �ساعرنا القدير )محمد �سليمان االأ

عن كل الق�س������ائد التي قيلت في ه������ذه الذكرى.اإذ تناول فيها برقة �س������ديدة هذه الناحية من 

أبياتها  نثى ح�سراً وعنوانها )ايِه حكيم الدهر(: ومن ا ن�س������انة االأ حياة اأبي العالء التي تتعلق باالإ

بيات: أوتار القلب.اخترت هذه االأ الجميلة والتي تالم�س ا

يِئْن األـــم  المحب�سين  رهــيــَن  ــــراِحايـــٍه  اإطــــــــالُق مــــاأ�ــــســــوٍر وفــــــكُّ �ــــسَ

نَتها و�سُ الحياُة  برحمتك  َرداِحظفرْت  الــجــفــوِن  نــاعــ�ــســِة  كـــلِّ  عـــن 

ي�سْق لم  وحُبك  نثى  بالأ بــالــوحــ�ــِش بــيــن �ــســبــا�ــســٍب وِبــطــاِحاأت�سيُق 

ريقها خمرَة  ل�سقتَك  رواحلواأن�سفْت  الأ وفــتــنــة  الـــعـــقـــوِل  ــكــر  �ــسُ

ــُه وهــُمّ
َ
الحكيم  العقَل  اأحـــوَج  ــوٍة ومـــــراِحمــا  ــب ــــَع الـــحـــيـــاَة لــ�ــس ــــسِ َو�

ــــول الــهــوى عــ�ــســفــت بـــكـــلِّ عـــقـــيـــدٍة و�ـــســـالِحلــلــعــبــقــريــة قـــ�ـــســـوٌة ل

بيقورية والتي تعتقد  أبيقور موؤ�ّس�������س االأ أي�س������اً بفال�س������فة اليونان، وال�سّيما ا أبو العالء ا تاأثر ا

اأن ال�س������داقة هي ال�سيء الوحيد الذي يمكن اأن يعتمده الحكيم و�سيلة لتحقيق ال�سعادة ولي�س 

ن الحب في نظره �س������يء من الكذب.وكذلك تاأثر براأي �سقراط، الذي ظهر في  الحب.وذلك الأ



ي بع�ض من ر�ؤى اأبي العالء المَعرِّ

ول 2021 210 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

أثناء محاورته للفيل�س������وفة الكبيرة ديو تيما، في حوار الماأدبة التي اأجراها اأفالطون. اإذ يقول  ا

ج�ساد لهو  رواح ال باالأ أًن هنالك نا�س تتنا�س������ل باالأ لها: لقد بلغت يا ديوتيما من الحكمة غايتها ا

خلق للجمال الكلَّي، ومن ثمَّ الُحُبّ الكلي الذي يطمح اإليه كُلّ الب�س������ر. وننتقل اإلى روؤية مهمة 

د العقل وو�س������ل به������ذا التمجيد اإلى حد التطرف  جداً في ب�س������يرته وهي العقالنية: لقد مجَّ

������م اأهل البرًية اإلى �سنفين: وكما قال فيل�سوف الحياة- علي بن اأبي طالب -:العقل ر�سول  فق�سَّ

أنه بغياب العقل  د ا أكَّ ن�سان، وا له العقلي في االإ أبو العالء الذي ظل طوال حياته يعزز االإ الحق، وا

لن نملك الحياة.

ر�شِ ذو عقٍل بال ديٍن آخــــــــــــــــر ديــــــــــــــٌن لعـــــــقـــــــل لـــهاثنان اأهل الأ وا

�سقاٌل ويحتاُج الح�ساُم اإلى ال�سقل وقال: لقْد �سدئْت اأفهاُم قوٍم فهْل لها

�سياِء يحكُم بالِحجا  ومْن كاَن في الأ
ْ
ت�ساوْت لديه من يحب ومن َيقلي

و�ــســاءنــي نــيــا بنيها  الــُدّ ْت  حاديِث والنقِلكــم غــــرَّ مع النا�ش ميٌن في الأ

واأرحُل عنها ما اإمامي �سوى عقلي �ساأتبع من يدعو اإلى الخير جاهدًا

فهو اأول من اأعلن مركزية العقل ونالحظ باأنه �سبق الفيل�سوف الفرن�سي رينيه ديكارت 

�سياء ق�سمة بين النا�س:  ب�ستة قرون، ديكارت الذي قال اإن العقل اأعدل االأ

وهِبّ من ماَت لم يجمعُهُم الَفلُكلو �سحَّ ما قال ر�سطالي�ش من قدِم

كالثلج والقار، منه الجوُن والحلُكومذهبي، في البرايا، كونهْم �سيعًا

�سلكواكم حل، حيث تبًن الحي، من اأمٍم واحدًا  و�سبياًل  انق�سوا،  ثم 

َهــلــكــوااأن ت�ساِل العقَل. ل يوجدك من خبِر اأنــــهــــْم  األ  ــــــــِل  وائ الأ عــــِن 

واأي�سا بقوله: 

النادي�ــســاور الــعــقــل. واتـــرك غــيــره هــدرًا فالعقل خير م�سير، �سمه 

بعقٍل ــَت  خــ�ــســ�ــسْ اإن  الـــِغـــرُّ  فــــا�ــــســــاألــــْنــــُه فـــــكـــــُلّ عــــقــــٍل نـــبـــِياأيــهــا 

اأبو العالء في عيون اال�ضت�ضراق

�سالمية  �سول االإ أ�س������ين بالثيو�س، بحثاً مهماً »االأ �سباني الكبير ميغيل ا كتب الم�ست�س������رق االإ

يطالي.اإذ قدم هذا البحث في �س������نة  أليجيري الكاتب االإ ألفها دانتي ا لهية« التي ا للكوميدي������ا االإ

يطالي ا�ستمد  دلة الدامغة اأن الموؤلف االإ �سباني، وقد اأكد باالأ )1919م( اإلى المجمع الملكي االإ
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أبو العالء ب�)300( �سنة، والم�ست�سرقون  لهية، من بعد وفاة ا عنا�سر كتابه المذكور الكوميديا االإ

�س������بقوا الع������رب طبعاً اإلى االهتم������ام بفكره، فهم اأول م������ن قيموا فكره، ومن بع������ده اأتى نخبة 

من النقاد العرب وولجوا فل�س������فته. منهم: عبداهلل العاليل������ي، ومحمد العقاد، واأمين الخولي، 

والدكتورة عائ�سة عبد الرحمن الملقبة ببنت ال�ساطئ / بكتابين عنه اأحدهما ر�سالة الغفران/، 

والدكتور طه ح�سين، في كتاب تجديد ذكرى اأبي العالء وتعريف العالم به. ونذكر باأًن الًطيب 

�س������الح: الروائي ال�سوداني المعروف، كان قد ك�سف اأي�ساً عن الروح ال�سعرية التي تطبع اإنتاج 

أبو العالء الذي ظل مرادفاً ا�سمه بالفيل�سوف الزاهد لدى القارئ العربي، وخل�س الروائي اإلى  ا

اأن �ساحب ر�سالة الغفران تبقى اأحد اأ�سالع المثلث الذهبي اإلى جانب المتنبي.وهنالك بع�س 

المهتمين كانوا قد خ�س�س������وا درا�س������تهم باأبي العالء، كنبيل الحيدري الباحث اللبناني المهم، 

واإبراهيم الكيالني من �سورية واآخرين كثر. 

نهاية اأبي العالء

لقد �س������يعه ماال يقل عن ثمانين �ساعراً، ورثوه بحرقة، وعملوا بو�سيته التي اأو�ساهم فيها 

خيرة التي مر�سها، باأن يكتبوا على �ساهدة قبره هذا البيت:  أيامه االأ قبل وفاته بثالثة ا

ــــــى اأحـــــــــدهـــــــــذا مـــــاجـــــنـــــاه اأبـــــــــــي عـــــلـــــَيّ ومـــــــاجـــــــنـــــــيـــــــُت عــــــل

ن�س������ان. حيث  وفي �س������فاف هذا البيت تكمن معاني حياته كاملة من حيث روؤيته للكون واالإ

أبو الح�سن علي بن همام بقوله:  رثاه اأحد تالمذته ببيت موؤثر: وهو ا

دمًااإن كــنــَت لــم تـــرق الــدمــاء زهــــادًة، اليوم  اأرقــَت من جفني  فلقد 

حيان يلجاأ اإلى فكرة التقية )اأي اجتناب ال�سرور  وعلى الرغم من اأبي العالء كان في بع�س االأ

أنه في نهاية حياته لم ي�س������تطع اأن ي�س������تمر بهذا النهج. فاأ�سبح وا�سحاً  والبعد عن الخطر(، اإال ا

اأكثر مماكان ويعبر عن كل قناعاته كما هي، وهذا مادعى حاكم ال�سام حا�سيته بعد اإر�سال اإحدى 

أّن الزواج هو ن�سف  بي العالء ي�س������األه فيها عن الدين وعدم زواجه، اإذ كان يعّد ا ع�س������رة ر�سالة الأ

أبا العالء ملحداً على حد فهمه  الدي������ن، وعن اهلل والوجود والن������ار والغفران، فتيقن الحاكم باأّن ا

)ال�س������حل( واأمر الحا�س������ية باأن ي�سحلوه. لكن الحا�سية �س������منياً كانت موؤمنة بفكره وهو هذا ما 

أبو العالء قد  أيام. كان ا م نف�سه وخالل ثالثة ا ن يخبروه بالخطة، فعندما علم بذلك �سَمّ دعاهم الأ

فارق الحياة. ونحن بعد األف عام تقريباً على رحيله نوؤكد اعتمال العقل والنظر باإن�س������انية اإلى 

هذا العالم، واأن تظل محافلنا الفكرية تقلّب �سفحات عمره وتنثر منها كالم الوجود للوجود.
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بيات:  أبو الفتح الح�سن بهذه االأ ورثاه ا

م�سيٌع... العالء  اأبــي  بعَد  ر�ــشُ خاليُة الجوانِب َبلقُعالعلُم  ... والأ

الثرى في  يودُع  وهو  اأعلُم  تـــودُعماكنُت  الــكــواكــُب  فــيــهــا  الــثــرى  اأَن 

وفاته... يوَم  المهجاُت  فا�ست  دمُعلو  ...ما ا�ستكثرت فيه فكيف الأ

...مــتــطــوعــًا، بــاأ�ــســر مــا يــتــطــّوُعرف�ش الحياة ومات قبل مماته...

اأرى ول  العلوم..  طالُب  دتَك  لـــلـــعـــلـــم بـــــابـــــًا بـــــعـــــدك ُيـــــقـــــرُعق�سَ

واأخيراً، فاأبو العالء قيل فيه كثير ولن ينته القول. وله �ساأن بالتاريخ، والنا�س فيه فريقان، 

آثاره مزيج من حق وباطل و�س������ك  فري������ق يعظمه اإلى اأعلى المراتب ويوؤمن به، واآخر يعتقد اأن ا

آراء  ويقين، واأن كثيراً من كالمه يدعو اإلى االنحراف عن ال�س������راط الم�ستقيم، ومهما يكن من ا

أبا العالء هو  فاأبو العالء من العقول الكبيرة.وهذا يقودنا اإلى اأن نذكر اأن اآخر الذين اأن�سفوا ا

�ستاذ محمد �س������ليم الجندي بكتابه الجامع من ثالثة اأجزاء  َنّ االأ
أ الدكتور طه ح�س������ين. ونذكر ا

أبا العالء من المفكرين ودافع عنه. باألفي �سفحة ومن اأدق واأعظم من تناول ا

المراجع

)1(-ديوان اللزوميات.

❁    ❁    ❁
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كان عمر مي�شيل دي مونتين Michel de Montaigne  في عام )1571م( 38 عامًا، عندما قرر 

التخلي عن منا�شبه العامة واالنزواء في ق�شره. ف�شوف يتمكن اأخيرًا من التفرغ لمقاالته.

كان، وه����و جال�����س خل����ف مكتب����ه، ف����ي الدور 

العل����وي م����ن م�شكنه، ال����ذي حوله اإل����ى مكتبة، 

يفك����ر ف����ي �شباب����ه. كان ي����رى نف�ش����ه م����رة اأخرى 

طف����ًا يرك�س في باحة ق�شر العائلة. كان والده 

يرغ����ب -وفقًا لمبادئ تعليمية حديثة جدًا- في 

اأن يتعل����م الطفل من دون عناء اللغة الاتينية، 

بو�شفه����ا لغ����ة حية: كان المعل����م و�شكان الق�شر 

كلهم مجب����رون على التح����دث باللغة الاتينية 

فح�ش����ب اأمام الطفل. ويتذكر كيف تفاجاأ الطاب 

خ����رون، عن����د و�شول����ه اإلى ثانوية بوردو Bordeaux، في مواجه����ة �شبي ال يتكلم �شوى لغة  االآ

!Cicéron شي�شرون�

ثم كانت هناك درا�ش������اته في القانون، وبدايات عمله م�شت�ش������ارا قانونيا في برلمان بوردو، 

 الذي توفي عن عمر يناهز 
)2(Etienne de la La Boétie ولقاءه مع �شديقه اإتيان دو ال بوي�شي

ترجمة: د. محمد �أحمد طجو

اآفاق المعرفة

جان-فران�سوا دورتييه:
مي�سيل دو مونتني، املعرفة املت�سككة)1(

مي�صيل دو م�نتين



مي�شيل دو مونتين، المعرفة المت�شككة

ول 2021 214 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

33 عاماً، وزواجه من فران�س������واز دوال �سا�سينيو la Chassaigne Françoise de، وبناتها ال�ست 

اللواتي توفين جميعاً وهن �س������غيرات، با�ستثاء اإليونور Éléonore، ووالده الذي توفي في العام 

ال�سابق. 

أ في كتابة المقاالت.  كانت كل هذه ال�سور تتراءى له عندما يبدا

»اأنا اأر�ضم نف�ضي«

أ االفتتاحي: �سيكون مونتين مو�سوع كتابه.  يعتمد م�سروع المقاالت باأكمله على هذا المبدا

ن�سية  ويُعد تجروؤ الفيل�س������وف على الكالم عن نف�س������ه ثورة ذهنية. ويمثل هذا الموقف والدة االإ

ن�سان ولي�س اهلل في مركز الكون(. لكن حذار من المعنى المعكو�س: لي�ست فردانية  )و�س������ع االإ

أنا نف�س������ي مو�سوع كتابي«(، ولي�س  أنه يكتب عن نف�س������ه ولنف�سه )»ا مونتين نرج�س������ية. وال جرم ا

مر بك�س������ف حقيقة نف�س������ه  أو ينال »محاباة العالم«. بل على العك�س. يتعلق االأ لي�س������رد مج������ده ا

أو  خرون باأ�س������لوب ب�س������يط وطبيعي وعادي، م������ن دون قيود ا أري������د اأن يراني فيه االآ وحيات������ه: »ا

أ فيه ب�سكل مبا�سر«.  نني اأ�سف نف�سي. فعيوبي �سوف تُقرا زخارف: الأ

ي�س������ور مونتين نف�سه ج�سدياً في مالمح غير مواتية، فوجهه غير جذاب، وقامته الق�سيرة 

رادة. وهذه  تركت في نف�سه عقدة وا�سحة. نف�سياً، ي�سف مونتين نف�سه باأنه متقلب و�سعيف االإ

ن�سان مخلوق  ولى: »االإ من وجهة نظره �سمة من �سمات الطبيعة الب�سرية، يوؤكدها منذ المقالة االأ

أياً ثابتاً ومت�سقاً. وقد  مغرور ب�س������كل عجيب، ومتنوع، ومتقلب. ومن ال�سعب اأن ن�سدر ب�ساأنه را

عاد اإلى هذا المو�س������وع في منا�سبات عدة. فتحت عنوان »في تقلب اأفعالنا« )الكتاب الثاني( 

كت������ب قائاًل: »تظهر مع كل يوم ن������زوة جديدة، ويتحرك مزاجنا مع حركة الزمن«. اإنه اإذن وزن 

أكثر بكثير من اإرادتنا )»اإننا ال ن�سير: ثمة �سيء يجرفنا«؛  التاأثيرات والقيود التي تحدد اأفعالنا ا

طالق، ال  راء، وال نرغب في اأي �س������يء بحرية، ال �س������يء على االإ »اإننا نرخي العنان لمختلف االآ

�سيء با�ستمرار«(. فهكذا يقدم مونتين نف�سه: اإرادة فا�سلة وعقل متقلب.

 يريد مونتين، من خالل �س������ورته الخا�س������ة واإلقاء ال�س������وء على نقاط �س������عفه، اأن ي�سف 

ن�س������ان ب�سكل عام. ومن هنا جاءت عبارته ال�سهيرة: »يحمل كل رجل ال�سورة الكاملة للو�سع  االإ

الب�س������ري«. يقوم الم�س������روع اإذن على االنطالق من الذات - اأف�س������ل ما نعرفه واأقله جودة في 

اآن واحد - لفح�س النف�س الب�س������رية. يفتر�س ذلك جرعة جيدة من التوا�س������ع والنقد الذاتي 

واال�ستهزاء بالنف�س )يجل�س المرء على موؤخرته ولو جل�س على اأكثر عرو�س العالم تمجيداً(.
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لقد مار�س مونتين التحليل الذاتي قبل �س������يغموند فرويد Sigmund Freud بمّدة طويلة. 

وت�س������اءل حول ت�س������وراته الخا�س������ة وحاالته العقلية قبل مّدة طويلة من العالجات المعرفية. 

أربعة قرون. وكما نرى، توجد  فالتاأملية دارجة اليوم: كان مونتين يمار�سها بالفعل منذ اأكثر من ا

ن�سانية اكت�سافها الحقاً. فكار القوية التي اأعادت العلوم االإ لدى مونتين اأ�سل العديد من االأ

درو�ص المقاالت

ن�سية، وهي ت�سور ا�س������تفهامي ومفتوح للمعرفة  ت�س������ترعي انتباهنا ب�س������كل عام الر�سالة االإ

أ�ساً مجهزاً جيداً على راأ�س مملوء«(، وروؤية واعية  )»ماذا اأعلم«؟(، وم�س������روع تربوي )»اأف�سل را

أي�س������اً ترنيمة نداء للت�سامح.  ومت�س������ائمة للطبيعة الب�س������رية، ولتقلب اأفعالنا واأفكارنا. هناك ا

فمونتين الذي عا�س ع�س������راً م�س������طرباً بفعل الخالفات الدينية يت�سرف بحكمة. وحفر هذه 

 على عار�س������ة في مكتبته: »كل خطاب يعار�س������ه خطاب معادل من حيث 
)3(

الجمل������ة البيرونية

القوة«. فالحقائق المعاك�سة تتعار�س، وت�سفك الدماء. ففي اأمريكا، بينما يباد الهنود بال رحمة  

يدافع مونتين عنهم بقوله: »ن�س������تطيع اأن ن�سميهم همجاً، مراعاة لقواعد العقل، ولي�س مراعاة 

أكلة لحوم الب�س������ر«(. كان مونتين  أنواع البربرية« )»عن ا لن������ا، نح������ن الذين نتفوق عليهم في كل ا

نثروبولوجيا، اإذ اأدرك مقدار ارتباط قيمنا واأحكامنا ببيئتنا. واأما في الم�س������ائل  رائ������داً في االأ

الجنائية فكان اأحد المعار�سين النادرين للتعذيب في ع�سره.

 Pascal أي�س������اً قراءة فل�س������فته عن ال�سعادة. يعتقد مونتين، على العك�س من با�سكال يمكننا ا

أنه يمكن الو�سول لل�س������عادة في عالمنا ب�سكل  ن�س������ان محكوم عليه بال�س������قاء، ا الذي يرى اأن االإ

يومي. ويقول بهذا الخ�س������و�س: »اأحب الحياة واأعتني بها«. وينبغي االقتناع بالواقع لنح�س������ن 

تذوقه، والت�س������الح مع الذات »لنتمتع ب�س������دق بوجودنا«. وال يتمي������ز مونتين، فيما يتعلق بهذه 

بيقورية. اإنه رواقي  النقطة، من الفال�سفة القدامى الذين تاأثر بهم: القليل من الرواقية ومن االأ

من خالل رف�سه الغرور، و�سجاعته في اقتحام الموت بال خوف )»اأن تتفل�سف، يعني اأن تتعلم 

�سياء الب�سيطة، واحترامه لل�سداقة. وهو مت�سكك  أبيقوري من خالل ميله لالأ اأن تموت(!«؛ واإنه ا

فكار. من خالل اإح�سا�سه ال�سديد بن�سبية االأ

 Raymond Sebond الدفاع عن ريموند �ضيبون

ن�سان - ال�سعيف والمتقلب والخا�سع للعواطف - لدى مونتين في روؤيته  تنعك�س �س������ورة االإ

أي�ساً، ه�سة وغير ثابتة وخا�سعة للعواطف...  ، هي ا للمعرفة التي تُعدُّ
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كثر طوالً )�سغلت  نجد في »الدفاع عن ريموند �سيبون« الذي يعد اإلى حد بعيد، المقالة االأ

ف�س������ل لروؤيته في قوة المعرفة الب�س������رية وحدودها. كان  بمفرده������ا كتاباً تقريباً(، والعر�س االأ

ريموند �س������يبون الهوتياً كاتالونياً، وقد األف الالهوت الطبيعي الذي ترجمه مونتين اإلى اللغة 

الفرن�س������ية بناء على طلب والده المحت�س������ر. كان قد �س������رع في اإثبات وجود اهلل بحجج يمكن 

و�س������فها اليوم باأنها علمية. وكان منهجه وا�س������حاً: مالحظة »كتاب الطبيعة« بدالً من الرجوع 

نه ُوهب  ن�سان بالن�سبة اإليه مخلوق متفوق على �سائر الحيوانات الأ . واالإ
)4(

اإلى »الكتاب المقد�س«

لوهية.  العقل واالأخالق. فهذه الخ�سو�سية تتيح له التحرر من حالته الحيوانية ليقترب من االأ

وف�س������اًل عن ذلك، يتيح له ذكاوؤه اأن يدجن الحيوانات، واأن ي�س������بح �سيدها. اإنه اإذن عبارة عن 

لهية.  اإله بالن�سبة اإلى الحيوانات: هذا ما يثبت طبيعته �سبه االإ

�س������ياء. وقد منحه تمرين الترجمة فر�سة لكتابة دفاع  ال يوؤيد مونتين وجهة النظر هذه لالأ

خر كل حجج الالهوتي! ف�سولي للغاية يفكك فيه واحداً تلو االآ

أولئك الذين  ت������ي: »هذا مفيد جداً للحقيقة ولجزء كبير من العلم. ا أ مقالته على النحو االآ تب������دا

ق�سى الذي ين�سبه البع�س  يحتقرونه يظهرون بما يكفي من الغباء، ولكني ال اأقدر قيمته اإلى الحد االأ

�سياء.  اإليه«. وبعبارة اأخرى، العلم عمل عظيم، لكنه ال يتيح الك�سف عن الحقيقة المطلقة عن االأ

أكثر �سخفاً من هذا المخلوق  ن�سان المزعومة: »هل يمكن تخيل �سيء ا ثم اإنه يتحدى كرامة االإ

البائ�س وال�سعيف الذي لي�س �سيد نف�سه فح�سب)...( وي�سمي نف�سه اإمبراطور الكون. واأما الحيوان 

فهو بالن�سبة اإليه« اأقل غباء بكثير مما يُعتقد. لقد ُوهب عقاًل معيناً )يختار ال�سنونو اأف�سل مكان 

لبناء ع�سه(، وي�سعر بالعواطف )ت�سعر القطة بالقلق وتبحث عن �سغيرها المفقود(، وتعي�س بع�س 

الحيوان������ات في المجتمع، وتهتم بذريته������ا، وتغدق الرعاية عليها )وهو ما ال يفعله كل الب�س������ر(. 

خرى: »واإن غروره  فالكبرياء وحده هو الذي يدفع الب�س������ر لالرتقاء ف������وق المخلوقات الدنيوية االأ

لهية، وي�سطفي نف�سه، ويف�سلها  بتخيله هذا يجعله ي�س������اوي نف�سه باهلل، وين�س������ب لها الحاالت االإ

أو اأدنى من باقي المخلوقات  خرى... لكننا ل�س������نا، بالن�سبة اإلى مونتين: »اأعلى ا عن المخلوقات االأ

)...(. فهناك بع�س االختالفات، وهناك مراتب ودرجات، لكن الطبيعة هي نف�سها«. 

َمْن ال�ضكوكيون؟

جماع  اإنهم كثيرو العدد. ومن بينهم الم�س������ككون باالحتبا�س الحراري الذين ينكرون االإ

وروبيون الذين ي�سكون في  ن�سان؛ ال�سكوكيون االأ العلمي حول هذه الظاهرة التي ي�س������ببها االإ

وروبي؛ ال�سكوكيون الع�س������بيون الذين ينتقدون ادعاء العلوم الع�سبية  ف�س������ائل التكامل االأ
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باأنها ت�س������رح عمل العقل الب�سري بالت�سوير بالرنين المغناطي�س������ي... وال�سكوكية بمعناها 

الحالي مرادف لعدم الثقة وال�س������ك في الحقائق الر�س������مية والثابتة. وال�س������كوكي هو الذي 

ي�سك وال ينخدع.

أ�سكاالً مختلفة: االن�سحاب الب�س������يط )من يمتنع عن الت�سويت  يمكن اأن تتخذ ال�س������كوكية ا

أو الممار�سة المنهجية لل�سك  خر( ا أو بع�س������هم االآ نه ال ي�س������دق بع�س������هم ا وعن اتخاذ القرار الأ

بو�س������فه �س������الح اليقظة الفكرية �س������د جميع البدهيات والعقائد. ويمكن اأن يكون المت�سكك 

أدرياً agnostique وهو لي�س ملحداً وال موؤمناً ولكنه يعلق حكمه باهلل.  ال ا

ي�س������مى تعليق الحكم في الفل�سفة »Épochè«. وهذا ما نادى به بيرون Pyrrhon )معا�سر 

اأر�سطو( الذي كان موؤ�س�س التيار المت�سكك في الفل�سفة. فقبل اأن ت�سبح �سائعة، كان لل�سكوكية 

تاريخ فل�س������في طويل. وقد ظهرت خالل الع�س������ور القديمة، وتطورت حتى الع�سور المعا�سرة 

أنه ال يمكننا الو�س������ول اإلى  ن�س������ان محدود، وا لكن مبداأها لم يتغير: تعّد ال�س������كوكية اأن فكر االإ

آرائنا با�ستمرار.  أنه من ال�سروري بالتالي مراجعة ا الحقيقة اليقينية، وا

 الممثل الرئي�س������ي لل�سكوكية القديمة، وهو 
)5(Empiricus Sextusيُعد �س������كتو�س اإمبيريكو�س

طبيب وفيل�سوف يوناني عا�س نحو القرن الثاني الميالدي، ُعِثَر على بع�س موؤلفاته )مثل الخطوط 

�ساتذة(. يرف�س �سك�ستو�س اإمبيريكو�س االدعاءات العقائدية للرواقيين  العري�سة للبيرونية، و�سد االأ

ر�سطيين التي تبني اأنظمة عامة لتف�سير العالم. ومع ذلك، يحذر اأي�ساً من الموقف المعاك�س،  واالأ

أ�سكال الدوغمائية ال�سلبية. ويتناول اإمبيريكو�س اأفكار بيرون  اأي الن�سبية المعممة، وهي �سكل من ا

أي�ساً. لذلك، من  الرئي�س������ة: يمكننا، بالن�س������بة اإلى اأي اأطروحة، تقديم حجج معاك�س������ة وم�سروعة ا

أي�س������اً اإلى هدوء  ف�س������ل للمرء تعليق حكمه )épochè( واالعتراف بجهله. يوؤدي هذا الموقف ا االأ

أكاديمية اأفالطون في  النف�������س )التحرر من كل قلق وتكلفataraxie (. وقد تبنى بع�س اأع�س������اء ا

أو  أنه ال يمكننا معرفة اأي �سيء حقيقي( ا أكثر راديكالية من ال�سكوكية )توؤكد ا أ�سكاالً ا المّدة نف�سها ا

أكثر اعتدااًل )ال يمكننا التاأكد منه امتالك لحقيقة(. ا

ن نقده لطموحات العق������ل فائقة الحد لي�س  تختلف �س������كوك مونتين من حي������ث طبيعتها الأ

اتهاماً للعلم، واإنما دعوة اإلى الحكمة واالعتدال في اأحكامنا.

�س������وف تقود قراءة الفال�سفة ال�س������كوكيين مونتين اإلى عر�س حجج حول نقاط قوة العقل 

الب�سري وحدوده. 
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مل في الو�س������ول اإلى المعرفة المطلقة والحقائق  العقل الب�س������ري بالن�س������بة اإليه عاجز. فاالأ

آرائنا، ح�سب المكان والزمان، مدى ن�سبية  أو الدين وهمي: يُظهر تنوع ا القاطعة في مجال العلم ا

اأحكامنا. ينطوي الموقف المت�س������كك على توا�س������ع عظيم. وينبغي االعت������راف بحدود تفكيرنا. 

أو »ال اأعرف« واإنما »ماذا اأعرف؟«. أنا اأعرف« ا فالمت�سكك »جاهل يعرف نف�سه«، فهو ال يقول »ا

ال ي�س������تخل�س مونتين، على الرغم من �س������كوكه، ا�ستنتاجات مت�س������ائمة حول عجز الفكر. 

أبعد ما يكون عن ذلك، كما ت�سهد على ذلك مقاالته: اإنها  وال يتخلى عن درا�س������ة الب�س������ر، فهو ا

تزخر بالمالحظات النف�سية، والتاأمالت التاريخية، والبحوث الق�سيرة حول اأخالق معا�سريه. 

�سياء. فهذا هو  ولكنه يرف�س التعميم الم�س������يء، واتخاذ قرار نهائي ب�ساأن الطبيعة النهائية لالأ

المعنى الذي ينبغي اإعطاوؤه لكلمة مقاالت: اإنها تعر�س فر�س������يات للنظر فيها، وتقترح اأفكاراً 

لكنها جديرة دائماً باأن ت�سقل وتقارن وتناق�س.

الهوام�ش

 De Socrate à Foucault. Les philosophes au banc 1(- هذه ترجمة لل�سفحات 61-67 من كتاب(

 Sciences Humaines Éditions . ن�سانية d’essai ال�سادر في عام 2018 عن دار العلوم االإ

)2(- اإتيان دو ال بوي�س������ي ( 1 ت�س������رين الثاني 1530 - 18 اآب 1563( كاتب وقا�سي فرن�سي، و�ساحب النظرية 

الفو�س������وية، وموؤ�س�س الفل�سفة ال�سيا�سية الحديثة في فرن�س������ا، »ُذكر باأنه اأعظم �سديق وثيق« لمونتين، في 

أبرز ال�سداقات في التاريخ، المترجم. واحدة من ا

غريقي وهو �ساحب نزعة فل�س������فية �سكية تقرر اأن كل حقيقة احتمالية،  )3(- ن�س������بة اإلى بيرون Pyrrhon االإ

المترجم.

ن�س������يين، الذين اأظهروا التناق�س بين الكتاب المقد�س  )4(- اأعاد ريموند �س������يبون بطريقة ما اإلى الفال�سفة االإ

و»كتاب الطبيعة«، الحجة العلمية موؤكدا اأن الكتاب يثبت وجود اهلل.

أثينا.  أو ا أو روما ا �سكندرية ا أنه عا�س في االإ )5(- كان �سيك�س������تو�س اإمپيريكو�س طبيباً وفيل�سوفاً. وتذكر الم�سادر ا

غريقية والرومانية، المترجم. كمل من بين ما و�سلنا من ال�سكوكية االإ واأعماله الفل�سفية هي االأ

❁    ❁    ❁
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�ش���ت المدين���ة العربية التقليدية اإّبان المرحلة الكال�شيكي���ة في القرنين الحادي ع�شر  �شَّ
تاأ

والثاني ع�شر، وحافظت على بنيتها حتى القرن التا�شع ع�شر. وتّت�شم بهيكلّية مكانّية ُمحَكمة، 

تق����م عل���ى وج�د مركٍز في غاي���ة التنظيم ح�ل الم�شج���د، الذي ي����ؤّدي دور »الجامعة« اأي�شًا. 

�شية والخانات  �ش����اق التخ�شُّ ع���ت هن���اك الن�شاطات القت�شادية والمدنّي���ة الرئي�شة )الأ وتجمَّ

حيث ُتعَقد تجارة الجملة(، وبع�ض ال�ظائف ال�شيا�شية.

وهذه الهيكلّية تَجعلها عاجزة عن اال�ش������تجابة للم�ش������كالت التي تطرحه������ا الحداثة. وقد 

ن������ت بحقٍّ اأحياءٌ جديدة على نمط تجديد هو�ش������مان في باري�س، بدالً م������ن القيام باأعماِل  تكوَّ

�ش������يانة �ش������خمة وباهظة التكاليف؛ وذلك خارج المدينة القديمة التي لم تَخ�شع اإال لتحّوالت 

�ش������ئيلة. فبَرزت بذلك مدن ازدواجية بكل مكان تقريباً، في الن�ش������ف الثاني من القرن التا�شع 

نَّ المدن الجديدة اتَّخذت مظهراً اأوروبياً،
أ أو تون�س... والحقُّ ا ع�شر، من القاهرة اإلى حلب ا

وال �شيما مع مجيء اال�شتعمار وحلول الغرباء، واتَّبعْت التخطيط ال�َمدني ال�َم�شبَعي، بت�شييد 

المباني الجماعية والفيالت ِوفق الطراز الغربي على طول ال�شوارع الممتدة بالتوازي والتعامد.

ترجمة د. عادل داود

اآفاق المعرفة

م�س واليوم املدن العربية بني الأ
❁

ول 2002(. ❁ �َصدر هذا المقال في ن�صرة معهد العالم العربي بباري�س، العدد 22، )ت�صرين الأ
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ز في المدينة الجديدة،  ومنذ ذاك الع�س������ر، �سارت الن�ساطات االقت�سادية وال�سيا�سية تتركَّ

خذة باالنتكا�س في المدينة القديمة. وتباين  عمال الحرفية االآ فيم������ا َجَرت المحافظة على االأ

ع في المدينة الجديدة غرباءُ و�سكاٌن اأ�سليون من البلد، لكنهم  ال�سكان الذين يقطنونهما. فتجمَّ

آوِت المدينة القديمة �سعباً  عا�س������وا على الطريقة الغربية، وا�س������تحوذوا على اإيرادات عالية. وا

في طريقه اإلى الفقر.

أثَّرت  وتَ�س������بَّب االنفجار ال�س������كاني والهجرة من الريف في القرن الع�سرين باأزمة ح�سرية، ا

�سكان  أربعينيات القرن الع�سرين. ولم ت�ستِطع جميع �سيا�سات االإ في البلدان العربية ابتداًء من ا

ق، الذي  المتَّبعة –اإال �سيا�س������ات دول الخليج التي يبقى �س������كانها قليلون- مواجه������َة هذا التدفُّ

كثر ثراًء. كثر ِعوزاً، واأحياٍء �سكنية فاخرة للنا�س االأ تُرِجم بظهوِر �َسكٍن مخاِلٍف للنا�س االأ

أَ�سحت  ن الحديث عن المدن االزدواجية. وا وا�س������تمّر هذا التطور اإلى درجٍة انتفى معها االآ

������مت وفق معاييِر تمايٍز اجتماعي: اأحياء راقية/  المدن القديمة تجمعات ح�س������رية كبيرة، ُق�سِّ

اأحياء �س������عبية، اأحياء �سكنية /اأحياءُ الن�ساطات التجارية. وتُ�س������ِهم المدينة العربية، على نحو 

خرى، في ت�سّظي المركز وانعدام الهوية الخا�سة. مدن العالم االأ

طرابل�س )ليبيا(ِلبدة الكبرى )ليبيا(ِلبدة الكبرى )ليبيا(

�ص�ق دم�صق القديمة
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تطور المدن

ِر الحوا�سر القديمة  �س������المي �سنة )634م(، وتَرافق بتاأ�سي�س مدن كثيرة، وتطوُّ أ الفتح االإ بدا

و�سط طوراً بعد طور: الب�سرة ثم الكوفة  �ست في ال�سرق االأ ُ�سِّ
أ مثل: دم�سق والقد�س وقرطبة. وا

�سالمي، اأف�سى  ثم الف�سطاط، التي �سارت بعد حيٍن منطلَقاً لحا�سرة القاهرة. وفي الغرب االإ

م بالم�ساحات التي ُفتحت اإلى ازدياد المدن. وكانت مدينة القيروان اأول موطِن  اأي�ساً همُّ التحكُّ

ا�ستقراٍر عربي دائم، �سنة )670م(. ثم ا�ستمّرت الحركة في التطّور نحو الغرب، مع اإن�ساء مدن: 

ب�سكرة وفا�س ومكنا�س، واأخيراً: مراك�س �سنة )1070م(.

ل العالم العربي ِوفق �س������بكة مكثَّفة من  وفي القرنين الحادي ع�س������ر والثاني ع�س������ر، تَ�س������كَّ

حرى نحو التب������ادالت التجارية عبْر الطرق البرية والبحرية. وكانت جميعها  الم������دن، تتَّجه باالأ

������قة حول المراكز التي تكّون ع�س������بها، وهي: الم�سجد والحمام  دة باأ�س������وار دفاعية، ومن�سَّ مزوَّ

والمدر�سة وال�سوق.

مراك�س )المغرب(

القاهرة )م�صر(
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قطاب  ناً اأحد االأ ويَقع الجامع الكبير في مركز الحا�سرة، عند تقاطع �سريانَين رئي�َسين، مكوِّ

المحورية للمدينة، فتَتَّ�س������ق انطالقاً منه مجمل ال�سبكة الح�سرية. ويوَجد الحمام بالقرب منه 

�س������باب عملية تخ�ّس التزويد بالماء والمقت�سيات المرتبطة بالعبادة )الو�سوء(. وثمة مدر�سٌة  الأ

�س������ة للتعليم و�سكن الطالب، وهي م�سفًى  أي�س������اً على مقربة من الم�س������جد، وتكون موؤ�س�سة مكرَّ ا

م العالج للمر�س������ى ويَن�سر ف�ساًل عن ذلك المعرفة ويُ�سهم في تطوير الطب. ويبدو  أي�س������اً، يقدِّ ا

�سالمي، وهو مركٌز  ال�سوق االبتكاَر الحقيقي لمرحلة الع�سور الو�سطى في العالمين العربي واالإ

أي�ساً بدور مكان التفاو�س والتبادل الدولي. نتاج على الم�ستوى المحلي، وي�سطلع ا للتبادل واالإ

الع�ضر الحديث

�س������غال  ل������م تاأِت المرحل������ة العثمانية بتغييرات جوهري������ة اإلى المدن العربية. وازدهرت االأ

الح�س������رية في العا�سمة اإ�س������طنبول، التي اأ�سحت في القرن ال�س������ابع ع�سر اإحدى كبرى مدن 

و�سط التطوَر االقت�سادي والتبادالت بين  ر�س في ال�سرق االأ ������ر بالمقابل توحيُد االأ العالم. ويَ�سَّ

الم������دن، وق������د ازدادت ازدهاراً، في وقت راأت فيه النوَر مدُن الحماية في المغرب العربي، كي 

مبراطورية. داري والع�سكري لالإ تُكمل التق�سيم االإ

وروبي.  دت �سيا�س������ُة تحديِث المدن ِوفق الطراز االأ وابتداًء من القرن التا�س������ع ع�س������ر، ُحدِّ

ورغبت ال�س������لطات اأوالً في تجميَل العوا�س������م، وتحويلها اإلى مدن حديثة مرموقة؛ وذلك على 

ت قلَب الحوا�سر محاوُر  أو روما. فاأُحِدثت موؤ�س�سات بلدّية جديدة، و�َس�قَّ أو باري�س ا �سورة لندن ا

جديدة قلَبْت هيئتها التقليدية.

أ�سا�س������اٌت  ������عت ا وت�س������اَرعت اإبَّان المرحلة اال�س������تعمارية عمليُة التطوير الح�س������اري، وُو�سِ

�س������لوب  أَم�س������ِت المدينة الجديدة –التي تَتَّبع االأ للتخطيط. فَقِدَمْت �س������عوب غريبة جديدة، وا

�صارع الجالل، القاهرة )م�صر(
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آوْت �س������كاناً ذوي م�س������توى معي�س������ٍة عاٍل، اإذ  م ازدواجيًة مع المدينة القديمة. وا وروبي- تقدِّ االأ

تكثَّفت فيها الن�س������اطات ال�سيا�س������ية واالقت�س������ادية. وبخالف ذلك، حافظ������ت »ال�ْمِدينَة« على 

�سليين الم�ستعَمرين يَفتقر. الن�ساطات التقليدية، وراح �سعبها من ال�سكان االأ

لها  طراف مع ظهور ال�سكن في ال�سواحي، التي تُجمِّ �ع على االأ وتطوَّرت بع�س حاالت التو�سُّ

أَفرز اال�س������تعمار  أُطِلق عليه������ا: مدينة الحدائق. وا المزروعات والم�س������احات الخ�س������راء، وقد ا

اال�س������تيطاني اإن�س������اَء مدن جديدة. فبُني في الجزائر عدد كبير جداً من المراكز الح�س������رية 

بالتوازي مع احتالل البالد.

التخطيط المعا�ضر للمدن

أثَّرت  أَحَدث االنفجار ال�س������كاني والهجرة من الريف في القرن الع�س������رين اأزمًة ح�س������رية، ا ا

أربعينيات القرن الع�س������رين. وتَ�س������اَرعت الهجرة في ال�ستينيات  في البلدان العربية ابتداء من ا

وال�س������بعينيات والثمانينيات من القرن الع�س������رين، و�سار �ُسّح الم�س������اكن كابحاً حقيقياً لتطور 

المدن العربية. فكانت المباني الموجودة في كل مكان م�س������غولة باأكثر من طاقتها، وبقي بناء 

الم�س������اكن دون االحتياجات، على الرغ������م من تعزيز الموارد المالية الخا�س������ة بها. ورّداً على 

 المدُن ال�سكنية الملَحقة، حيث يطغى َكمُّ الم�ساكن على نوعها. 
َ
ت ال�سواحي هذا الو�س������ع، غطَّ

ى النق�������س في البن������اء اإلى ظهور اأحياِء المخالفات. وتقوم كثيٌر من الدول اليوَم ب�َس������رعنة  دَّ
أ وا

أبنية الع�س������وائيات بعد قيامها، اإذ تنتهي بع�س اأحياء ال�س������كن المخاِلف -التي يَبتلعها التو�سع  ا

الح�سري �سيئاً ف�سيئاً- اإلى اندماجها كاملًة في المدينة. 

رت معظم الدول العربية في نهاية ال�س������تينيات من القرن الع�س������رين، اإلى جانب  وق������د ق������رَّ

ولوية لتنمية ال�س������ناعة، تزويَد مدنها الرئي�س������ة بمخططاِت التطوير الح�س������ري،  اإعطائها االأ

�س������عياً اإلى تر�س������يد تطورها وتنظيمه. وتمتلك دول الخليج ناتجاً قومياً اإجمالياً مرتفعاً جداً 

لكل ن�َس������مة، واإرثاً ح�س������ارياً �س������عيفاً، وقد ُطبِّقت فيها 

المخططات الح�س������رية الكبيرة بال �سعوبة كبيرة، وهي 

أي�ساً  أِت النور ا م�ستن�َسخة من نماذج اأمريكا ال�سمالية. ورا

مدٌن جديدة في باقي العالم العربي، فُطِرحت م�سكالت 

ل فيها، وجاء رّداً على  جديدة اأمام اإمكانية العبور والتنقُّ

وتو�ستراد والتحويالت الطرقية  ذلك ت�س������ييُد طرقاِت االأ
عدن )اليمن(



م�س واليوم المدن العربية بين الأ

ول 2021 224 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

عمال على ح�ساب احتياجات اأخرى، لها ال�سرورة نف�سها،  والتقاطعات الكبيرة. وُموِّلت هذه االأ

�سكان العام. وتَرافق  مثل: ال�سرف ال�سحي، وال�َمرافق العامة )مدار�س وم�ستو�سفات...(، واالإ

تحديث المدن، كما في كل مكان من العالم، بتراجع مركزها القديم، ُمحِدثاً �سروخاً اجتماعية 

أتاحت المقت�سيات التقنية واحتياجات المرور واال�ستقبال اإن�ساَء نوًى جديدة بالقرب  جديدة. وا

من الموانئ والمطارات؛ حيث تكاثفْت الهيئات المالية وال�سركات الخدمية، واقترنت بالمراكز 

أو »ال�ْمِدينَ������ة« اأو مراكز المدن  القطبي������ة التقني������ة، فُوِجدت في مناأى عن المراك������ز التاريخية ا

الموروثة من اال�س������تعمار. ولكن، تَعمل بع�س ال�س������ركات منذ ب�سع �سنوات على تجديد المراكز 

أي�ساً؛ وذلك بحثاً عن تراث  التاريخية ا�س������تجابًة ل�سرورات ال�سياحة، ولمطاِلب �س������كان البلد ا

خا�س بهم.

❁    ❁    ❁
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مبراطوريون  دانتي هو اأحد هوؤلء ال�سعراء الخم�سة الذين يبدون لي اأنهم ي�ستحقون لقب »الإ

تية:  اأو الكاثوليكيون«، الذين يجمعون في عملهم ال�سعري الموؤ�سرات الثالث الآ

لهام. في الواقع، لي����س هناك �ساعر ل يجب علي���ه اأن ي�ستوحي ما اأطلق  تتمث���ل اأوله���ا بالإ

عليه���ا القدم���اء ا�س���م »ربة الوح���ي«، ولي�س ته���ورًا اأن يكون متوافق���ًا مع هذه النفح���ة الغريبة 

ال�ُم�سار اإليه في ُكتيبات بعنوان »النعمة المدوية«. 

لهام م���ن الت�سابه مع ال���روح الر�سولية التي ُتعنى الكت���ب المقد�سة جيدًا  ل يخل���و ه���ذا الإ

 
)2(

»قياف���ا« ُتحي���ي  الت���ي  القدا�س���ة،  ع���ن  بتمييزه���ا 

 حي���ث �س���دح �سوته���م تح���ت 
)4(

 وحم���اره
)3(

و»بلع���ام«

ول  الأ الموؤ�س���ر  للحظ���ة.  تحركه���م  الت���ي  النفح���ة 

لهام ال�سعري���ة بنعمتي  لهام تتمي���ز الإ المتمث���ل بالإ

ال�سورة والع���دد فيما يخ�س مفهوم ال�سورة، ال�ساعر 

بو�سف���ه اإن�سان���ًا ارتق���ى مكانًا اأعلى، وي���رى من حوله 

�سياء،  اأفق���ًا وا�سعًا، ك���ي يقيم عالقات جديدة بي���ن الأ

ترجمة: �سادي �سميع حمود

اآفاق المعرفة

بول كلوديل)1( يقراأ دانتي
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عالقات لي�ست متعددة بمنطق اأو بقانون �سببي، واإنما برابطة من�سجمة، ومكملة للو�سول اإلى 

معنـــى. تتلخ�ـــش اللغة، اأما فيما يخ�ـــش العدد فاللغة عبر العدد، من الظـــرف اأو الم�سادفة؛ 

ذن مع اإ�سباع لذيذ ير�سي الروح والج�سد في الوقت نف�سه.  والمعنى ياأتي اإلى الذكاء عبر الأ

لهام وحده كافياً بال�سرورة ل�سنع اأحد من هوؤالء ال�سعراء العظام الذين ذكرتهم؛  لم يكن االإ

رادة الجيدة الكاملة، والب�ساطة  وال يعبرون عن عمل الف�س������يلة كمو�سوع بحد ذاتها، وال في االإ

يمان الخير فح�س������ب، بل بو�س������اطة قوى طبيعية ا�ستثنائية مراقبة، واأخرى اإدارية نابعة من  واالإ

عجاب، لهذا  ذكاء جريء، وفطن وحاذق على حٍد �سواء، في تجربة. بوجود الهبات المثيرة لالإ

 بو�سفهما �ساعرين عبقريين 
)5(

أو التراجيدي �سينكا ال�سبب لم يكن م�ستغرباً على ڤيكتور هوغو ا

أا مرتبة �س������امية في الموهبة ال�سعرية، ناهيك عن ا�ستجابتهما لقريحتهما  وعظيمين؛ اأن يتبوا

بكل اإخال�سٍ وتفاٍن.

�س������ارة الثانية  م������د، للتطرق اإلى الحديث عن االإ ه������ذا ما يحفز عقولنا، ب�س������ورة طويلة االأ

ول،  أو التذوق. ف������ي المقام االأ المتمثل������ة بالهب������ة المتميزة بدرجة مرموقة م������ن الذكاء والنقد ا

أو بنداء  حيان اإاّل بروؤية ناق�سة ا يحاء في اأغلب االأ ي�سمح الذكاء لل�ساعر الذي لم يعد يتلقى االإ

أو بكلمة لغزية، بتكوين م�س������هد منغلق وعالم داخلي تكون اأجزاوؤه خا�سعة اإلى حكم العالقات  ا

المنظم������ة واالقتراحات ال�س������رمدية، اإما ببحث مثابر وجريء، واإّما با�س������تجواب قا�ٍس لمواده، 

أو  واإّما باإنكار الذات من كل فكرة منفتحة اأمام هدف من�سود. في المقام الثاني، ي�سهم النقد ا

�سياء المنا�سبة ولي�س �سوب النهاية  التذوق الحميمي في تعزيز ملكة ال�س������اعر مبا�سرًة نحو االأ

بداع ال�سلبي. بالنتيجة، بات بمقدورنا  التي ين�س������دها. في المقام الثالث، خالف النقُد حيز االإ

�سياء المحطمة. زميل تمل�س من مكانه اإما بالتمثال نف�سه، واإّما باالأ التنويه اإلى اأن االإ

يتمثل الموؤ�سر الثالث بالكاثوليكية في نهاية المطاف. اأود القول اإن هوؤالء ال�سعراء ال�سباقين 

تمام عملهم على  رجاء ليعّبروا عن اأن العالم برمته �سروري الإ أ�س������ياء ف�س������يحة االأ تلقوا من اهلل ا

اأكمل وجه. فاإبداعهم هو �سورة الخلق كله وروؤيته، اإذن ال يعطي اإخوانهم ال�سفليين �سوى مظاهر 

خا�سة. من خالل هفوة الكاثوليكية والطاقة الجوهرية على حٍدّ �سواء، حرياً بالكاتب الفرن�سي 

أبوابها. أو�سع ا أ درجة رفيعة و�سامية من ا را�سين االعتراف بعبقرية �سك�سبير الذي تبوا

اإذا اأردت تلخي�س كل ما �سبق، �ساأقول اإن العبقرية ال�سعرية المرموقة �سواًء تجلت في ملكة 

خرين، هي ما نطلق عليها »ف�سيلة االنتباه«.  ربعة االآ دانتي اأم في ال�سعراء االأ
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فكار؛ فهو الواقعية المقد�سة  وهام واالأ لي�س هدف ال�س������عر كما يقال غالباً هو االأحالم واالأ

�سياء غير المرئية.  الممنوحة للجميع مرة واحدة اأخيرة؛ التي نتو�سع في مركزها؛ اإنه عالم االأ

ف������كل هذا هو م������ا يعنينا وما ننظر اإليه. كل هذا هو عمل رباني ي�س������نع مادة ال تن�س������ب من 

أ�سبه بع�سفور �سغير الحجم فقير الحال. حتى اإن الفل�سفة  ال�سرديات والترنيمات ل�ساعر كبير ا

زلية ال تخترع كائنات مجردة، على طريقة الفل�س������فات الكبيرة التي كتبها �سبينوزا وليبينتز،  االأ

بحيث اإنَّ ما من اأحد يراها قبل موؤلفيها، واكتفت هذه الفل�س������فة بم�س������طلحات تك�سف مكامن 

�سياء  أ التالميذ وعنوان تعريف اال�سم، وال�سفة والفعل، وت�سمية االأ الواقعية التي ت�سترجع مبدا

أزلياً، اإلى  كلها التي تحيط بنا، حتى لو هناك �سعر اأزلي ال يبتكر مو�سوعاته، وهذا ما يعيدها ا

طقو�س������نا التي لن ترهقنا اأكثر من عر�س الموا�س������م. اإن هدف ال�سعر لي�س بحد ذاته، كما قال 

بودلير، الغو�س اإلى »اأعماق الالنهائي للعثور على الجديد«، بل في اأعماق المحّدد للعثور فيه 

على الذي ال ينفذ، هذا ال�سعر هو لدانتي. 

بخالف ذلك، لنتطرق اإلى اأحد مو�س������وعات ال�س������عر المتداولة في القرن التا�س������ع ع�س������ر 

واإيحاءات������ه التي اأفرزت مجلدات متعددة رثة، من�س������جمة مع الواقعية ومتناغمة مع الهرطقات 

أ�سوًة بمثيالتها التي ال تدمر الواقعية. لناأخذ  من وجهة نظر �سعرية. نجد هذه الكتب محطمًة ا

على �س������بيل المثال مو�سوعي التمرد والكفر اللذين تحدث عنهما ثلًة كافيًة من فقهاء البالغة 

أية منفعة في جعبة ال�ستائم المتقاذفة بالفراغ،  أ�سياء �سبيانية تجردنا حقاً من ا والخطابة. ثمة ا

تجعلنا في اأ�س������ناف ممنوعة من الداخل، ومقتطعة من هذا ال�سالم العظيم الذي اأعجبنا فيه 

أنف�سنا، والذي لن تتوقف فيه ال�سم�س عن �سروقها وغروبها لتهكمنا منها.  اأن ت�ستثني ا

أثر كثير من ال�س������عراء في برودة الطبيعة التي ال تكت������رث باأفراحنا، وال باأتراحنا.  أي�س������اً: ا ا

هل نت�س������ور �سكوى �سخيفة؟ هل ننتظر بالفعل اكت�ساء حدائقنا حلًة خ�سراء ثانيًة من اأفراحنا 

ودموعن������ا التي توؤثر في منخف�س جوي ما؟ كما قالها �سي�س������ترتون من �س������ميم قلبه: الطبيعة 

لي�ست اأمنا، بل هي اأختنا.

 اأخرى. 
ً
توحدنا الحقيقة بمفردها تارًة وتفرق كل من يخالفها تارة 

لنتطرق اإلى مو�سوع اآخر، وهو الكون من دون اهلل، اإذ ير�سي ا�ستقالليتنا ك�سبية طالحين، 

نقا�س  في لحظٍة ما؛ لكن يُ�ستبدل تنظيم معبٍد جيد باالنحطاط في نهاية المطاف. وتبقى االأ
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والفو�س������ى ُمبهمة في المجال الذي ي�سمح للفنانين المغروين بنقل لوحاتهم ال�سغيرة وعلبهم 

ن�سانية! يكاد ال يخلو اأي معبود من جوهر!  الملونة! اإنه مو�سوع االإ

كثر عبثيًة، والمقيتة في هذا ال�سعر الرخي�س، هي لي�ست  ماكن الم�س������تركة االأ اإن اإحدى االأ

أننا ال نمتلكه(  في الف�س������ق الموعود به لروحنا )اأكد المر�سدون الكبار في القرن التا�سع ع�سر ا

فح�سب؛ بل في العنا�سر المادية ال�سليمة التي ن�ستوعبها. ا�سِغ، اإنه قارئ ممتاز! هذا �سحيح 

باأن تعده عيباً مثل �سخ�س������ك الذي لن يفنيك فح�سب، بل في ج�سدك الذي �سيعي�س ثانيًة بين 

بد، ون�سمتك في مهب الريح، وعينيك في نار الُقْطُرب...اإلخ. اإنه كما يُقال عنه:  الورود اإلى االأ

أنه �سيتوقف عن الوجود كتمثال،  »ها هو فينو�س ميلو، �ساأقطعه اإلى اأجزاء مبهمة. هذا �سحيح ا

بل �سيوَجد كقطع وم�ساحيق اإعادة تمرير ال�سكاكين«. 

ن ف�س������اعداً، اأ�سمن التوقف عن الدوران الكامل، والوجود المطلق كما الوردة التي  من االآ

اأ�سبحت �سماداً. لن�سنع الف�سيلة من موا�ساتكم ال�سمجة.

ختاماً، عثر ال�س������عر في القرن التا�س������ع ع�س������ر على ن�سه المف�س������ل في مفهومي الالنهاية 

أًة من روح ال�ساعر نف�سه، ففكرة الالنهاية حا�سرة بقوة  والتطور: من جهة، ما من �سيء اأكثر جرا

في ق�س������يدة فيكتور هوغو الدميمة »ال�س������ماء المفعمة«، هي نهاية بال حدود، وكاأنها ف�سيحة 

للعقل، ونكبة للخيال الذي يرى نف�سه متناق�ساً مع انطالقته الجوهرية، اأي اإنها �سلطة النظام، 

وتدبير وم�س������يئة اأبدعها اهلل في خياِل فعِلِه الخاّلق. من جهة ثانية، فكرة التطور لي�س������ت اأقل 

أبدية، منتزعًة  بداع برمته، ب�سورة ا نها تف�س������ي �سمة موؤقتة وعابرة اإلى االإ فظاعًة من غيرها الأ

جدية ال مثيل لها وفق نتائج وقتية، مما يحثنا على تف�س������يل ما هو لي�س نا�سيته. بالمطلق، ال 

أكثر �س������خامًة وال اإلى ورود اأكثر جماالً. اإن ال�ساعر على دراية تامة  يحتاج ال�س������اعر اإلى نجوم ا

مثولة ال�ُمعتبرة التي تعطيه وللموافقة ال�ُم�ستحقة  قت�س������بة جداً نظراً لالأ
ُ
بحياته الخا�س������ة الم�

أبداً فكرة التطور. يعلم باأن قدرة اهلل الذي هو غني عن العالمين تبعث على الخير  فال تكفيه ا

همية الكبرى مع اإ�س������رار الطفل على  الوفي������ر؛ وكذلك تكرار دورة الطبيعة المترافقة ذات االأ

أ�سنان الكلب  ا�س������تيعاب المحيط الذي يعي�سه؛ ففي كل �سنة، الوردة وردة، الترنجان ترنجان، وا

أ�س������به بالرمح؛ فاأي هذه المجموعات  آذار من ورقته البنف�س������جية ا التي تنخر الثلج في �س������هر ا

�سباب الجّمة واجبة لحلول ال�ستاء ثانيًة في كل �سنة.  الف�سيحة لالأ

�س������ود الذي يف�س������ي علينا دانتي بالنوع نف�س������ه، لي�س هو من يخترع  هكذا، اإن ال�س������اعر االأ

�سياء ويقربها، كي ي�سمح لنا بفهمها. فح�سب، بل يجمع االأ
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رواح، ُم�ستبدالً اإياها، لي�س من  �سياء واالأ وحده من بين ال�سعراء برمتهم، ر�سم دانتي عالم االأ

وجهة نظر الجمهور فح�سب، بل من وجهة نظر الخالق، ُمحاوالً تحديده بم�سيرية قلَّ نظيرها 

حرى  أو باالأ لي�س في اإطار كيف فح�س������ب، بل في اإطار لماذا؛ بعد الحكم عليها بطرق متعددة، ا

أّننا ال نرى  خيرة. في هذا العالم المرئي، فهم دانتي ملياً ا م�ساعدتها في ظل تقرير غاياتهم االأ

، واإ�س������ارات 
)6(

كائن������ات كاملة فح�س������ب، بل كلمة القدي�س جاك التي تعد »بداية يقينية للخالق«

زلي؛ ُمحاوالً اإعطاء ف�سحة من الوقت في الو�سط الذي و�سع تاريخاً  عابرة تهرب من معناها االأ

أثراً ُمتمثاًل بالجانب الم�سيري الذي كون نتائج ال يمكن تو�سيفها؛ قارئاً ب�سعوبة  كاماًل تاركاً ا

موات. اإحدى �سفحات هذا الكاتب الُحر الذي تحدث عن قدا�سة االأ

مكان بالن�سبة اإليه بذل جهود  هل ثمة موقف �س������رعي من هذا ال�س������اعر الم�سيحي؟ هل باالإ

آثار ومواعظ حديثة  حثيثة لخرق هذه الظلمات التي لها م�س������ير م�س������تقبلي ُمحيط بنا، ولها ا

ألم يُقل عن هذه الكتابات اإنه  ال تبحث عن �س������يء لتخفي�س الكثافة، بو�ساطة الخيال والعقل؟ ا

من يبحث عن العظمة �س������يكون مهزوماً وفري�س������ًة للمجد؛ واإن اأي عين ب�سرية بمناأى عن �سبر 

القدر الذي يخ�س������ه اهلل لمن يختاره؟ على الرغم من هذا، لم اأتمكن من منع نف�سي لالعتقاد 

نَّ موؤ�س�سة دانتي لي�ست �سرعية فح�سب، بل مفيدة. بهذا المو�سوع، �سي�سمح لي باإعادة تدوين 
باأ

أ�سطر لكاتب اإنكليزي يُدعى جيمبل التي اأثرت في وجداني كثيراً:  ب�سع ا

ي�س������تند كل اأمل اإلى الدعم ال������ذي نزوده بالخيال. اإذا لم نتمكن م������ن اإنجاز مفهوم واقعي 

ق�سائه عن عقلنا وو�سعه خارج ميدان م�سلحتنا  لل�س������يء الذي نرغب فيه، نبدي ا�ستعدادنا الإ

ن، وبعد �سنوات كثيرة، لن نعرف اإخفاء عمل ُمنجز مرتبط بانتزاع الم�ساعدة،  الراهنة. منذ االآ

يمان بالخلود حتى وقتنا الراهن. اإذا  خرى، في الخيال ال�س������عبي مدعوماً من االإ واحدة تلو االأ

ن�سان لبلوغ قدره، يلتزم  خرى التي يبحث عنها االإ اأ�س������ررنا على اإغالق المنافذ الواحدة تلو االأ

مل ومازلنا نقول  مر. بالنتيج������ة، اإذا تطلع الرجال اإلى االأ بموؤ�س�س������ته ويتخلى عنها في نهاية االأ

مر اإلى اإحداث تغيير في  أ�سكال يفكرون بها، اأف�سى هذا االأ لهم اإن اإنجازه ال يمكن اعتماد اأي ا

ن، يبدو مثل هذا كنتيجة لهدم منظرنا  مل وهٌم بحد ذاته. االآ نهاية المطاف و�س������يعلنون اأن االأ

أننا لم ن�سع �سيئاً �سوى الفراغ. نحو حياة م�ستقبلية بدالً من ا

أ�س������وًة بغيرها، يُو�سى بالم�سيحيين تحت م�سيئة ال�سماء  هذه المالحظات حقيقية برمتها. ا

التي ينبغي االكتراث بها لي�س على م�س������توى العقل فح�س������ب، بل على م�س������توى الكائن الكامل 
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ب موجود  المكون من الروح والج�س������د. حرياً بنا الخ�س������وع اإلى م�س������يئة اهلل الذي يُقال اإن االآ

في ال�سماء. بالنتيجة، علينا الت�سليم بم�سيئة ال�سماء التي هي مثواه، وو�سط معين بينه وبيننا. 

حرى كيف ال�سبيل اإلى الرغبة الحقيقية  أو باالأ ب، قال القدي�س جان، �س������تكونون معه.« ا أين االآ »ا

من اأعماق قلبنا وجراحنا العميقة، بم�س������اعدة الف�س������يلة ال�ُمناق�سة لقوانين الطبيعة، لكن من 

يتقنها: هذا �سيء لي�س بو�سعنا تكوينه في مخيلتنا، وال اأقول اإنها فكرة فح�سب، بل هي �سورة 

بدية التي ال تت�سل بنا  نها كونت ال�سهوة بحد ذاتها، لهذا ما الذي وهب الحكمة االأ ح�سا�سة؟ الأ

�سياء المحيطة بنا التي  اإال كرموز، وا�س������تخدمت لي�س كعقالنيات فح�سب، بل لت�سرح لنا لغة االأ

�س������ياء لي�ست �ستاراً اعتباطياً للمعنى التي ت�سمله  مازلنا نتحدث عنها، منذ بدء الخليقة. اإن االأ

حرى بدت ناق�سة واإ�ساراتها  أو باالأ مر، جزء �سئيل ن�سير اإليه، ا فح�سب، بل هي، في حقيقة االأ

�س������ارة اإليها بوقائع خالدة، يفعلها لي�س كاأدب  أ�س������ياء مخلوقة لالإ كاملة. عندما يوظف التوراة ا

طائ�س يختار ال�سعادة ال�سغرى في فهر�س �سوره فح�سب، بل بمقت�سى م�سلحة ودية وطبيعية، 

بدية. لي�س ثمة انق�سام  نَّ كالم اهلل الذي خلق كل كائن حي و�سماه، لم يبعث �سوى االأ
أ بح�ساب ا

خرة الذي يقال عنهم اإنه������م ُخلقوا في الوقت عينه، لكن هوؤالء  ج������ذري بين عالمي الدنيا واالآ

االثنين كونا الوحدة الكاثوليكية، في معاٍن مختلفٍة، كما هذا الكتاب الذي يُقال عنه اإنه مكتوب 

للخارج والداخل.

هذا ممكن لن�س������يان هذه الحقائق الكبرى الخا�سعة لحدث تلك الي�سوعية التي لن ن�ستنكر 

أراد بع�س المجانين  أبداً تاأثيرها الوبائي فح�سب، بل بق�سد الرجوع اإلى جزء من قدرة اهلل، اإّذ ا ا

اإ�س������افة هذه القدرات النبيلة مثل الخيال وال�س������عور اإلى العقل كي يتجاوز الدين هذه المحنة 

زمة التي ع�سفت بالقرن التا�سع  ثر. ال تتمثل هذه االأ الطويلة، وليتخل�س منها بم�س������قة بالغة االأ

خطاء ولي�س بو�سعنا القول  . قلما اختلفت قائمة االأ
)7(

كثر حدًة بمع�سلة الذكاء ع�سر، ركيزتها االأ

اإن معتنقيها الحداثيون قدموها باأ�س������لوب موؤثر اأو جذاب. في موا�س������ع كثيرة، ربما اأقول اإنها 

ماأ�ساة للخيال الذي يكتنف ال�سباب. من جهة، لم تت�سع مدارك المعرفة ال�سطحية للعالم بف�سل 

نَّ العلم و�سعها تحت ت�س������رف الجميع، وتعددت 
أ الو�س������ائل المادية الجديدة ب�س������كل عجيب، وا

المو�س������وعات المنفعية واال�ستق�س������ائية، موجهين بذلك نداًء اإلى م�سادر ال�سهية الذهنية. من 

أرواح  جهة اأخرى، يوَجد العالم المجهول وحده بوجود الباري؛ ويُقال اإنه من ال�س������هولة امتالك ا

م�سغولة، ومعتادة فقط على مفاو�سات ح�سا�سة، من دون المزج مع العدمية، باأ�سلوب مجهول.
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لهذا ال�س������بب، تتجلى منفعة عمل دانتي واأمثولته في تاأمل الزمن الذي نعي�سه. اأردنا جعله 

فراط اإذا لم يعتقد  عالم الهوتي قبل كل �سيء. في الوقت نف�سه، ثمة هناك مبالغة في غاية االإ

كثير من النا�س اأن علم الالهوت ياأخذ بعين النظر، �س������ور ال�س������اعر الرائعة من دون عر�س������ه، 

عمق  ولم يكن قد قدم لنا اإ�س������اءات جديدة. في الواقع، يبدو باأن دانتي تجاهل الفر�س������يات االأ

 
)8(

أنه متجاهل لعقوبة دام وفر�س تّواً علم الزمن المقد�س. ناره فقط هي نار ال�س������عور، ويبدو ا

ن دافعه غير منتٍه. تتمثل  طالق، وللحاجة اإلى اهلل الأ ق�س������ى على االإ يمان االأ اأو لحرمانه من االإ

نقى الكبير باإ�سفاء �سمة ال�سوء  لم االأ طهارته بالعيب نف�سه )في وجهة النظر هذه(. يتجلى االأ

ب  زلية وغير م�ستاء لالأ على �س������متي النار والجوع، وكذلك روؤية العذاب �س������ائباً اإزاء البراءة االأ

وللزوج. اأخيراً، وفي الفردو�س، لم نجد �س������وى تلميحات ق�س������يرة ومبهمة تجاه نظرية الروؤية 

لوهية مثل نظرية  ال�ُمقد�س������ة التي ت�س������اف اأحياناً قواها فينا لي�س������مح لنا باالختراق حتى االأ

أ�سعة ال�سم�س تت�سق مع قوى العين وتجعلنا كائنات »مماثلة  اأفالطون الب�سرية التي ت�سير اإلى اأن ا

عجاب  هلل« فح�سب، بل ك�سمات »اهلل« المفعمة بتراث االبن. ال تغير هذه التناق�سات �سيئاً باالإ

من دون حدود، وال بالتبجيل العميق الذي ينبغي علينا امتالكه لعمل فلورنتين. ال �سيء يعاتب 

 
)9(

�س������اعر من اأجل بلوغ الهدف باأكمله، ولي�س بمقدورنا العتاب باإلحاح و�س������والً اإلى مونتمارتر

 في الوقت نف�سه. اإالَّ اأن هدف دانتي هنا لم يكن قبل 
)11(

 وپا�س������ي
)10(

لعدم التوجه نحو �س������ارون

�سياء ونلم�سها،  كل �سيء تعليمنا فح�سب، بل يقودنا، وياأخذنا معه، ويجعلنا نرنو بب�سرنا اإلى االأ

م������ن اأجل اإعادة تاأكيد الذكاء، وتروي�س الخيال لكيال تحيط بها اإاّل من وجوه معروفة واأدوات 

ماألوفة. فغر�س������ه لي�س التب�س������ير ب�س������اعر، بل التخل�س بطريقة حيوية ومقنعة، ليحفزنا على 

التقدم خطوًة بج�س������دنا كي تتناغم خطواتنا مع خطاه، وروؤية ما ي�سفنا؛ واأ�سبح �سفره الهائل 

بالن�سبة اإلينا واقعاً مماثاًل لواقع روبن�سون كروزو. نحن متنقلون ببرد الم�ستنقع الجامد، نت�سلق 

طول الج�س������د الم�سعر لم�سكن هذه الدودة و�سط هذه الثمرة الدنيوية، ونهاجر اإلى و�سط هذه 

الم�س������احة الوا�سعة من البحر العذراء بحيث حر�سنا هبوط النجمة الملعونة على الهروب من 

ال�ساطئ الب�سري، و�سماع الغناء ال�ُمب�سر بالمالئكة في برودة ال�سفق القطبي الجنوبي، و�سجة 

كثر �س������رعًة وتخفياً من قنوات لبومباردي التي ت�س������قي الريف المظلم  هذه الموجة البنية، االأ

خرى بمواطنيها الجدد في المجاالت  النقي. في الواقع، من المنا�س������ب اأن تحتفظ الحي������اة االأ

ولئك الهالكين، الذين يحاولون االعتراف بذلك من اأجل تجعد العينين »مثل الخياط  خرى الأ االأ

�سخا�س الذين ي�سادفون بع�سهم تحت  أ�سوًة باأولئك االأ أو ا برة ا القديم الذي ي�سع الخيط في االإ
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يات  �س������وء القمر«؛ وكذلك ت�سون الحياة تلك الن�ساء الح�سناوات اللواتي غنين ورق�سن بين االآ

طباء القدي�سون في ذروة الجنة. لكن يتج�سد  الطاهرة اأو تحت ال�ساعة ال�ساطعة التي كونها االأ

مل، وبالرعب الذي ي�سري، في �سرايين قلوبنا، وبال�سور الجميلة  ال�سيء الواقعي، بالفرح، وباالأ

 
)12(

ولي������ة، اإن الَطبْلة
أي������دي المنتخبين في اللوحات االأ الت������ي انتقاها ال�س������اعر. بالنتيجة، بين ا

والحجاب لي�ستا �سوى �سور �ساذجة للتناغم الفاتن المتغلغل بين اأرواحنا.

-4-

الحب هو )الكلمة( الذي ي�س������رح عمل دانتي ال�س������عري. هذه الكلمة التي يراها �س������اعرنا، 

مكتوبة على باب الجحيم نف�س������ه الذي ير�س������ده اإلى ثالثة دركات للعقاب. مثل ال�س������اعر الذي 

آيات عجيبة و�ساحرة، اإنه الحب الذي ي�سنع هذا »الفن الجديد« ويبهم �سرده  ي�سرحها لنا في ا

كثر هلعاً  من ه������ذا الطق�س االحتفالي ال�س������هي، والتقدم المغتبط الذي تتعفن فيه ال������روؤى االأ

وعذوبًة ومودًة. 

و�س������اف، وراغب في الخير المطلق الذي ي�س������ع في قلبنا مثل  يرى دانتي اأن الحب كامل االأ

البري������ق البريء لعينين عذراوتين في مرحلة الطفولة. ق������ال پ. الكوردير اإنه ال يوجد حبين. 

في الواقع، ينا�س������دنا حب اهلل بالطريقة نف�سها التي ننا�سد فيه حب المخلوقات، بهذا ال�سعور 

حٍد ما، وخارج  �س������مى الذي �سنتحقق منه هو عائد الأ الذي ال يجعلنا كاملين وحدنا؛ فالخير االأ

نطاقن������ا. لكن اهلل وحده هو هذه الواقعية التي لن تكون المخلوقات فيه اإاّل ال�س������ورة التي ال 

نها تتميز بجمالها ال�سخ�س������ي وبوجودها الخا�س. اإنها هذه ال�سورة، اإنها  اأقول عنها �س������بحاً الأ

حياء، خارج  هذه الخطيبة التي تبتعد عنا، مما اأف�سى اإلى بدء مرحلة نفي دانتي اإلى مملكة االأ

هذا الجزء الجاحد. 

من تلك ال�س������ورة التي يحبها، رف�س دانتي رف�س������اً قطعياً اأن يكون منف�س������اًل، فعمله لي�س 

ثر  �س������وى �سنف من الجهد الوا�سع للذكاء وللخيال للجمع بين عالمي التجربة الذي يحبو، واالأ

الذي يظهر فن الم�س������ادفة اأو علم الميكانيك ال�ُمبهم في عالم الدوافع والغايات في اأي مكان 

نوَجد فيه. اإنه �س������نف لعمل �سخم اأنجزه مهند�س بغية االن�سمام اإليه، وتوحيد جزئي الخلق، 

بهدف تثبيتها في �س������نف من الخطاب الع�سي على التدمير والخا�سع اإلى عين العدالة الذي 

ن كل �سيء هو تاأليه كوميدي ُملخ�س  قال عنه �ساعر كبير اآخر اإنه ينتمي اإلى نا�سية اهلل وحده الأ

، في جهد متبادل لروحين منف�سلين بالموت حيث كل واحد منهما 
)13(

في لقاء دانتي وبياتري�س

خر في ت�سامن هذا العالم الذي اكت�ساها، هذا اللقاء الجوهري  ي�س������عى لي�سارك بنف�سه مع االآ
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خرين، لموهبتي الخيال والر�سم،  الذي اأتطلع اإليه بدوري، ح�سب وجهة نظر كثير من القراء االآ

ها هو الحوار الدائر بين روحين وعالمين اللذين هما مو�سوع ال�ساعر التي تُ�سهم هذه ال�سطور 

في تدوين تلك المقدمة. 

أبيات تلم�ست �سجر هذه الحياة الو�سيعة وال�ُمبتذلة والغريبة  هكذا تكلم دانتي عن ب�سعة ا

أينما نكون،  عن عمق طبيعتنا المف�س������لة التي هي خا�س������يتنا كلها. كذلك، عرف النفي نف�سه، ا

أنموذج المنفي، والم�س������تثنى من عالم لن يكون اأي جزء منه كبير اإلى  ننا بو�س������عنا القول اإنه ا الأ

نه لي�س بمقدورنا اإعادة تكوينه. ها هو ذلك العالم الذي �سيبا�سر  حد الكفاية ليحيطه برمته الأ

ن هذا  . الأ
)14(

به دانتي ليتخذ قراره باالن�س������مام اإلى منظومة العدالة الذي دعا اإليه دونا بي�س

العالم ما هو اإال لعبة الم�س������ادفة في اإيقاع الحياة، وهذا ما ينع�س روح ال�ساعر فهو بحد ذاته 

�س������رار على الم�ساركة بالعلة الذهنية. اأدرك ال�ساعر  حاجة �س������غوفة اإلى الوحدة بالمطلق، واالإ

رادة الخا�سة بالعقل الو�سطي. في  ن�س������اني بو�سفه �س������لطة مطلقة حينما تقترن االإ المجتمع االإ

فق الدنيوي عاجز عن التزود بها، �سيتقفى  �س������ورة من هذه الدائرة الكاملة، وبح�س������اب اأن االأ

أو لتطهير عدم االكتفاء  اأثرها من مرتبة اإلى اأخرى، في كل واحد من �سل�س������لة مكر�سة للعقاب ا

ننا اقترفنا اإثماً �سد الحقيقتين الكاثوليكية وال�ساملة.  باإحدى رذائلنا وجرائمنا الخا�سة الأ

يقافها، وال انعطافات موؤلمة ونزيهة للطهارة، اإنها ترنيمة الفردو�س  ال نار الجحيم تكفي الإ

الثالث والثالثين التي �س������تجد اأ�سل هذه الوردة متحدة المراكز، التي عبقت روائحها المنتقاة 

من البخور المتعاقب، و�س������والً اإلى الحد المر�سوم في وجه الثالوث الع�سي على الته�سيم. اإن 

ر�س �سبيهة ب�سيزر اآخر لتوحيدها في طوري الذكاء والمقارنة.  خيرة التي وهبناها لالأ النظرة االأ

الرومانية الميتة 
 )15(

ى بالبازليك ق������دام، ترزح راڤين هذه المدينة العتيقة المالأ - تحت هذه االأ

التي بدت فيها تربتها ن�سف مغمورة عندما تغرب ال�سم�س لتلتهمها الماء والنار. - اإنها نظرة 

آنفاً بياتري�س الذي همَّ بالكالم. اأخيرة حول هذا العالم الذي �سينتهي اإليه؛ و�سمع ا

ماذا قال؟

نها العن�س������ر المتو�س������ع جوهرياً خارج  اإن بياتري�س بالن�س������بة اإلى دانتي هي حب حياتنا الأ

حيان �سمن عالمنا ال�سخ�سي ال�سغير  قدرتنا المجانية والم�ستقلة، والذي تدخل في اأغلب االأ

المنظم بعقليتنا الو�س������طية كعن�سر م�سو�س عميق. �سمعنا المالمة التي اعتزم الموت توجيهها 

للمغرم به، في الغناء الحادي والثالثين النقي حيث يعترف دانتي بح�سور مدينة ال�سماء التي 

أنف�سنا: لكن، بالن�سبة  ولى، ب�س������هامٍة وتوا�س������ٍع قلَّ نظيرهما. كنا ن�ساأل ا ترتقي اإلى الدرجات االأ
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ألم يكن هناك اأي موؤاخذة فجائية لهذه ال�سيدة  ألم يمتلك دانتي اأي �سوؤال يطرحه، ا أي�ساً، ا اإليه ا

ألم ي�ساأل غالباً عن الظل الذي �س������بقه على دروب النفي: لماذا؟ لماذا  التي اأهملتها بق�س������وٍة؟ ا

فعلت هذا؟ لهذا ال�سوؤال تريد بياتري�س اأن تتبع كل �سيء، ولي�س هي فقط تُ�سير اإلى اأن المنفي 

زلي له حق االتهام، وهذا هو جزئه الدنيوي، وفلورن�س������ا هذه المدينة البائ�س������ة في اإيطاليا  االأ

خالل القرن الثالث ع�س������ر، مريرة ب������روح بائنة وفق ثنائيتي النظ������ام والعقل. على الرغم مما 

تي: اإذا كان  مر بطرحها ال�سوؤال االآ ذكرناه، �س������ّوغت ال�سيدة المتوجة باأغ�س������ان الزيتون هذا االأ

�س������ياء �سطحية  العالم كاماًل باأركانه، هل يتوجب على المخل�س �س������نع ذلك؟ لماذا لم نر في االأ

الفو�سى وو�سوحها، ولي�س في عبارة )ا�سِغ اإلى ا�سمي!( و�سر الفرح والمديح والغبطة اللواتي 

تحررتا من مهمة ال�ساعر برمتها. بهذه الرغبة المطلقة وال�سرورية التي كّونت جوهر التما�س 

ال�ساعر، تعار�س بياتري�س جوهرياً مديح الحرية، مديح الف�سيلة المجانية، مديح اهلل الديموم، 

في طوري االنفجار والم�سدر، بعيداً عن اأي �سرورة خا�سعة لملكوت الخلق الذي اأطلق العدم، 

زل. يُعلمنا اهلل  زلي خالق ال�سموات الذي يعتلي عر�سها ومراتبها غير المرتقبة اإلى االأ واهلل االأ

أندريه  لياذة ا أ�سياء تفعلها: مثل راعي االإ �سياء لي�س بق�سد �سرحها فح�سب، بل لقول ا في الجنة االأ

 الذي و�سع �سفتيه واأ�سابع اأخيه ال�ساب على الناي. ومثلما ي�سيف فعاليته ال�ُمنقذة 
)16(

�س������ينيه

رواح هي  أيدينا فح�سب، فهذه االأ لنا اإلى قدرته ال�ُمبدعة، عندما ال ي�سع الماديات في متناول ا

نف�س������ها التي ُعر�س������ت علينا وانتظرتنا، واأخفقت في تزويدنا بالنور وبال�سالم ب�سورة موؤّكدة. 

خ الوحيد  رواح الخالدة بعينها، اأو هذا االأ أ�سياء فعلية عليها، ولي�ست هذه االأ �س������مح لنا باإ�سفاء ا

نها م�سدر لي�س  �س������ياء، هي لنا الأ في متناولنا. كما يُفهم، اإن العيوب نف�س������ها التي نراها في االأ

 نف�سه نوراً كاماًل ومتما�سكاً، و�سقط كحجرة بوزنه 
)17(

حزيناً فح�س������ب، بل مفرحاً. عدَّ لو�سيفيه

نه يوجد نق�س اأكيد وفراغ  �س������ياء المبتكرة نف�س������ها ناق�سة، والأ ن هذه االأ الخا�س على الفور. الأ

خرى،  راديكال������ي، - حيث تتنف�س وتعي�س وتتبادل وهي باأم�س الحاجة اإلى اهلل والمخلوقات االأ

مع ا�س������تعدادها لتنظيم ال�سعر والحب. هذه الترتيبات نف�سها لي�س لها قيمة بالمطلق؛ فما من 

ج�س������ر متعذر عبوره اإلى ف�سيلة الباري و�سراطه، وما من رقم يتبعه كالم كاتب المزامير)18( 

القادر على ا�س������تنفاد رحمتنا في اأعياد ال�س������كر. هذه الالنهاية المادية، التي امتحنت با�سكال 

وقدمت لنا �س������مائها الفلكية �س������نفاً من ال�سور اال�س������طالحية، ومنظومة الكواكب المرتبطة 

أ�س������مى منت�سر في الفجوة، لي�س������ت كافية للتحري�س على واجب اعترافنا المحتوم،  با�س������تهتار ا

- هذا ما قالته بياتري�س. 
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بدران املخلف

يُقّدم ال�شيخ �شلطان بن محمد القا�شمي ترجمة لحياته، تتوازاى مع تاريخ ال�شارقة، ويهدي 

ال�شيخ كتابه اإلى اأهل بلده...

ال�ش������رد في اللغة، ح�ش������ب ل�شان العرب، هو تقدمة �شيء اإلى �ش������يء، وتاأتي به مت�شقاً بع�شه 

أنه اإجادةُ �شياقِة الحديث«،  في اإثر بع�ض متتابعاً. وال�ش������يخ �شلطان يقدم تعريفاً لل�ش������رد على »ا

�شالة والتراث  وهذا التعريف الموجز والمكثف من �شميم الأ

أو الخبر ال�شردي... والوعي بمعنى ال�شرد والرواية ا

ا الذات فيَُعرفها ال�ش������يخ، اأي�شاً في مقدمة كتابه: »هي  مَّ
أ ا

ن يُعلم ويُخبر عنه«. اإنه باإيجاز ا�شتخدام الخبر  ما ي�ش������لح لأ

مثل الذي عرفه العرب عبر  أو الق�ش�شي ب�شكله الأ ال�ش������ردي ا

ع�ش������ورهم القديمة والحديثة في مجال ال�ش������يرة والتراجم 

والمروي������ات. اإذن المو�ش������وع هو ال������ذات التبادلية وقد تكون 

ة. مَّ
أ أو ا فرداً اأو جماعة ا

أ ال�ش������ردية منذ تاريخ الولدة، ثم الطفولة، وال�ش������با،  تبدا

حتى الرجولة مروراً بال�ش������باب. وال�ش������يخ �شلطان بن محمد 

القا�ش������مي واكب اأحداثاً عظيمة �ش������هدتها ب������الده وبالد العرب، والمنطقة كان������ت تمرُّ في طوٍر 

قراءات

ال�سيخ �سلطان بن حممد القا�سمي يف

»�سرد الذات«

لى العام من الخا�ص اإ
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اب وغير م�ستقر، اأحداث كما يقولون تجعل ال�سبي را�سداً، يقول ال�سيخ: »وعيت  انتقالي �َس������خَّ

أبلغ بعد الخام�سة من عمري«. اأحداث الدنيا ولم ا

 كان������ت الحرب العالمية الثانية تدور رحاه������ا في اأوروبا، ولكن اأطرافها كانت في منطقتنا، 

من خالل وجود قواتها وقواعدها الع�س������كرية. يقول ال�س������يخ عن تل������ك المرحلة التي كان فيها 

طفاًل: »كانت القوات البريطانية وطائراتها الحربية تتجمع في المع�سكر البريطاني، وهو تابع 

بل، كان  نكليز: »في مناخ االإ لمحط������ة الطيران في ال�س������ارقة«. وفي مكان اآخر يقول منتق������داً االإ

أ�سبوع، ليعر�سوا انت�س������اراتهم فقط، ولي�س هزائمهم في  ة في كل ا نكليز ياأتون بال�س������ينما مرَّ االإ

الحرب العالمية الثانية«.

دبي البليغ والموؤثر، يوؤرخ ال�سيخ �سلطان النعكا�سات الحرب الكونية الثانية  في هذا ال�سرد االأ

على الخليج وعلى الم�س������رق العربي و�س������مال اإفريقيا، بل على العالم قاطبة، ويتحدث عن قرار 

آنذاك اأن تر�س������ل قواتها اإلى »اللد« في فل�سطين واإلى »الحبانية« في العراق،  الواليات المتحدة ا

واإلى البحرين وال�سارقة من اأجل التدريب، ثم اإر�سال القوات اإلى �سمال اإفريقيا.

حداث اأو في دائرة العوا�سف والرمال المتحّركة. وكما تبين  اإذن، كانت ال�سارقة في قلب االأ

ر�س اإالَّ اأن العالقات بين العرب  قوى على االأ نكليز وهم االأ مور واإن كانت بيد االإ
ال�سردية اأن االأ

نكليز، وب�س������كل خا�س بينهم وبين اآل القا�س������مي لم تكن دائماً �سمناً وع�ساًل على الدوام، بل  واالإ

حيان... تعتورها م�سكالت وتوترات تالم�س حدود الخطر في بع�س االأ

أو الف�ساء المكاني الذي ي�سرح  أ ال�سردية بو�سف المكان ا �سالة تبدا باأ�سلوب اأدبي م�سبع باالأ

فيه خيال ال�س������ارد، وتنمو الذكريات، ويُقّدم ال�س������يخ �س������لطان بن محمد القا�سمي و�سفاً دقيقاً 

للم������كان يكاد يكون عين������اً للكاميرا، والكتاب يتكون من م�س������اهد حركية، ل������و توافر لها مخرج 

�سينمائي ال�ستخرج منها عماًل �سينمائياً ملحمياً باعتقادي.

لنتتبع هذا المقطع الو�س������في، على �س������بيل المثال، يقول عن ح�س������ن ال�س������ارقة: »يقع ذلك 

أ�سواق المدينة،  الح�سن اإلى الجنوب من بيتنا، ال يف�سله عنه اإاّل الطريق الوا�سعة الموؤدية اإلى ا

حيث نوافذ مجل�س������نا تطلُّ عليه، فتمرُّ من خالله القوافل في الغدو والرواح، محملة بالب�سائع 

لمن باع وابتاع«. هذا الم�س������هد الب�س������يط والعفوي فيه اأربع حركات م�س������هدية متناغمة؛ م�سهد 

الح�سن، والبيت، وال�سوق والطريق اإلى ال�سوق، وحركة النا�س في ال�سوق.

مام  يتابع ال�س������يخ و�سفه الدقيق: »هذا رجل ي�سوقه ع�س������كري يحمل بندقية ويدفعه اإلى االأ

عندما يحرن في م�سيته، م�ساقاً اإلى الح�سن، وذاك عائد منه مطاأطئاً ال ت�سمع منه اإال الن�سيج، 
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وهذا رجل يتبختر في م�س������يته، وقد هندم هيئته، م�س������غول الفكر، يُنّمق الكلمات التي �سيلقيها 

على ال�سيخ...«.

������اب العربية من اأمثال الجاح������ظ وابن المقفع وعبد  دبي يذكر بكبار كتَّ �س������لوب االأ ه������ذا االأ

�س������يلة والتي  الحميد الكاتب وعبد القادر المازني! هذا الثراء المترف في البالغة العربية االأ

زمنة بجدارة، فيه اإدراك عميق لمعنى ال�سرد بو�سفه مزيجاً من الو�سف والخبر والبناء  تعبر االأ

أو المعمار ال�سردي. واإذ ينتهي من م�سهد ينتقل اإلى م�سهد اآخر، وال يترك الم�سهد حتى ي�سبعه  ا

حاطة والتركيز والدّقة من الداخل والخارج م�سحوناً بالحالة النف�سية التي تكاد تنطق اأمامنا  باالإ

مر مثاًل في حديثه عن البيت والح�س������ن  أ ال�س������طور وما بين ال�س������طور. هكذا كان االأ ونحن نقرا

ماكن،  والمدفع وال�سجن وال�سجناء... ثم ينتقل بر�ساقة ليتحدث عن الراديو، يقول: »فوق تلك االأ

الغرفة التي يجل�س فيها ال�س������يخ، واأمامها ال�س������طح المك�سوف يليه ال�س������اباط الم�سقوف، وكلها 

مامية للح�س������ن، حتى اإذا ما حلَّ الم�س������اء، وتجمع اأخوة ال�س������يخ �سلطان  تطل على ال�س������احة االأ

أبنائهم لتناول طعام الع�س������اء، اأخذ القوم يحت�س������دون اأمام ح�سن ال�سارقة زرافات ووحدانا،  مع ا

لي�س������تمعوا لن�س������رة اأخبار الحرب، وكانت )الحرب( في اأواخرها �س������نة )1945(. فكان �س������وت 

المذياع )الراديو( ياأتيهم من اإحدى نوافذ الغرفة بالطابق العلوي للح�سن. هوؤالء القوم ن�سفهم 

لمانية  ذاعة االأ خبار من االإ خر كان موؤي������داً للمحور، فكانت االأ كان موؤيداً للحلفاء، والن�س������ف االآ

خبار  ب�سوت المذيع العراقي �سليط الل�سان »يون�س بحري« تُغ�سب موؤيدي الحلفاء... وكذلك االأ

و�سط، ب�سوت المذيع ال�سامي »منير �سما«  ذاعة البريطانية لخدمة ال�سرق االأ تية من هيئة االإ االآ

مامية للح�سن، ن�ساهد ال�سجار  تُغ�س������ب موؤيدي المحور، ومن النوافذ المطلة على ال�س������احة االأ

بين الفريقين«. هذه ال�سورة، وكما هي حالة العرب، تتكرر في اأغلب الحوا�سر العربية، ويمكن 

أو  �سكندرية ا أو االإ أو الب�س������رة اأو في بيروت اأو عمان ا أو بغداد ا أو الالذقية ا اأن تُروى في دم�س������ق ا

�سافة اإلى االنطباع الفكاهي المرح الذي تقدمه، ويمكن توظيفها في الدراما  القاهرة، وهي باالإ

التلفزيونية الفكاهية، وهي توحي بمقدار التفاعل واال�ستجابة لحالة التحديث التي كانت تهبُّ 

على اأطراف العالم من المراكز الغربية.

آلية تحكم في ال�س������رد يتم االنتقال من الخا�س اإلى العام من الداخل اإلى الخارج  ببراعة وا

خبارية اأ�س������فت على ال�س������ردية جاذبية وت�س������ويقاً كبيرين، وهي من  وبالعك�س، وهذه المرونة االإ

طار لتاأتي موظفة في خدمة  �سميم ال�س������رد العربي القديم والحديث؛ اإدخال الحكاية داخل االإ

ال�س������ردية في ال�س������كل والمحتوى، ومتناغمة مع بنائها وبنيانها، يقول في ال�سفحة )20(: »في 

عهد والدي ال�س������يخ �سقر بن خالد القا�سمي حاكم ال�سارقة، كان هناك رجل اأدكن اأعمى، يقال 
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له »با�س������يدوه« ي�سكن في حارة اآل علي في ال�س������ارقة. في يوم عا�سف بريح يقال لها ال�سهيلي، 

وهي جنوبية، خرج با�س������يدوه فيه ي�ستدل على طريقه بعكازه اإلى �سوق ال�سمك، لي�سترزق �سمكاً 

من ال�س������يادين، حتى اإذا ما رجع اإلى خيمته المتهالكة ب�س������عفها وخي�س������ها، واأوقد النار لي�سوي 

أ�س������ماكه في خيمته، ا�س������تعلت الخيمة ناراً، فاحترق با�س������يدوه ومات محترقاً... النار لم تكتِف  ا

أر�س������لت على الغرب منها لهب������اً، يتراق�س على  ببا�س������يدوه وخيمته، بل طالت بيوت ال�س������عف، وا

البيوت الم�س������تعلة...«. اإلى اآخر هذه الق�سة التي ت�س������لح فنياً اأن تكون نموذجاً من فن الق�س 

الحديث لما فيها من عنا�سر الق�س من و�سف و تكثيف و�سخ�سية مركزية، وفيها وحدة الزمان 

ن�س������اني واالجتماعي الموؤثر  والم������كان، وتنامي الحدث، وفيه������ا، وهذا مهم للغاية، المحتوى االإ

الذي تعك�سه ال�سردية في الحديث عن ال�سعوبات التي كابدها النا�س جميعاً بمختلف م�ساربهم 

وانتماءاتهم االجتماعية!

ت�ستح�سر ال�س������ردية من ذاكرة الطفولة »يوم العيد« في ال�سارقة بعد م�ساهدة هالل العيد، 

أ�سبه بطق�س  �سواق...« ا أ�سروي، يعلو فيه »طنين النا�س، وزحمة االأ أ�سبه بيوم مهرجان �سعبي وا اإنه ا

ع النا�س كما تو�س������ح ال�سورة تحت �سجرة الرولة العمالقة، ي�ستظلون  م�س������رحي عفوي، اإذ يتجمَّ

آنذاك، و�سقيقه  بظلها الوارف، وفي ظل ال�س������يخ �س������لطان بن �سقر القا�سمي، حاكم ال�س������ارقة ا

محمد بن �س������قر نائب الحاكم، اأما اأخوهما ماجد »فقد كان يجل�س في �س������وق »عر�سة الفحم« 

أو يدفع بها اإلى قا�سي البلد..«. ي�ستمع ل�سكاوى النا�س ليحلها ا

ويفرد ال�س������يخ �س������لطان بن محمد في ال�سردية �سفحات للحديث عن التعليم وعن المدر�سة 

التي در�س فيها وواكب بداياتها، وعن رفاقه في الدرا�سة وعن معلميه، وطرائقهم في التدري�س 

دارة وبع�س������هم من العرب القادمين اإلى ال�س������ارقة... وت�ستح�س������ر ذاكرته م�ساهد طفولية  واالإ

موؤثرة ومهمة في دالالتها، مثل »�سندوق الفرجة«، ويفرد ال�سيخ �سفحات للحديث عن مدر�سته 

�سالح القا�سمية في ال�سارقة للعام الدرا�سي )1949 و1950( والتي �سار ا�سمها فيما  »مدر�سة االإ

بعد »المدر�سة القا�سمية«.

في الف�سل الرابع يعود ال�سيخ �سلطان للحديث عن تطور التعليم في ال�سارقة، ويرى اأن التعليم 

ولى: من العام الدرا�س������ي )1951 و1952( عندما  أ المرحلة االأ بال�س������ارقة مرَّ بخم�س مراحل، تبدا

أ�س������رة ال�سيخ �سلطان من راأ�س الخيمة على ال�س������ارقة، والمرحلة الثانية: )1952 و1953(،  عادت ا

والمرحلة الثالثة: وهي العام الدرا�س������ي )1953 و1954(، والمرحلة الرابعة وهي العام الدرا�س������ي 

)1954 و1955(، والمرحلة الخام�س������ة وهي العام الدرا�س������ي )1955 و1956(، ويف�س������ل في ذلك 

�ساتذة في ذلك. �سباب التي دفعته لمالحظة هذه المراحل في تطور التعليم ودور االأ ويبين االأ
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دبية هو ما يعرف بفن  بعد الف�س������ل الرابع ينحو ال�س������رد نحو فن اآخر من فنون الكتابة االأ

الرحالت، يتحدث عن رحلته اإلى الحج في مّكة المكرمة واإلى الدمام والبحرين وجدة والمدينة 

المنورة، وعن �سغفه بالقراءة وزيارة المكتبات. 

في الف�س������ل ال�س������اد�س، بتحّدث في �س������رديته عن العنفوان العربي وانفعاله الغا�س������ب �سد 

العدوان الثالثي على م�سر عام )1956(، وهو ف�سل موؤثر وم�سّوغ في تلك المرحلة من النهو�س 

�س������رة العروبية الم�س������هود لها بالمواقف القومية العربية  العربي، ولي�س هذا بغريب عن هذه االأ

والنه�سوية.

نفا�س لما فيه من براعة في   وفي الف�س������ل الثامن: رحلة اإلى اإيران، ف�س������ل تنحب�س له االأ

دب الرحالت وفق اأ�س������وله المتعارف عليها، وفيه نقل �س������ادق  جادة الأ �س������لوب الكتابي، واالإ االأ

وحميم لهذه الرحلة وللمخاطر التي تعر�س لها �س������احب ال�سردية مع رفاقه، من مواقف �سعبة 

وحرجة اأحياناً واأحياناً مرحة �سفافة، واأجمل مافيها الروح ال�سمحة في نقل الخالفات دون اأن 

يف�سد ذلك للودِّ ق�سية، كما يقولون.

حداث والنكبات التي  أدبي������ة رفيعة كثير من االأ في هذه ال�س������ردية التاريخية المكتوبة بروح ا

اأ�سابت العائلة في ال�سارقة وب�سكل خا�س عائلة القا�سمي، وكذلك حال العرب وما اأ�سابهم من 

نكبات ونك�سات... تتحدث ال�سردية عن ذلك ب�سدق ومو�سوعية وبروح نقدية. 

 الف�س������ل الثاني ع�سر: عن الدرا�سة الجامعية في القاهرة التي و�سل اإليها ال�سيخ في نهاية 

أيلول )1965(، وُقبل بكلية الزراعة في جامعة القاهرة. ا

أين، الجزء الثاني عن مراحل �سنوات الدرا�سة في م�سر وما مر بم�سر  هذا الف�سل، من جزا

أثناء ذلك، وتنتهي مرحلة الدرا�سة الجامعية، والعودة اإلى الوطن عام )1971( بعد اأن اأكمل  في ا

درا�سته في جامعة القاهرة، كلية الزراعة.

 يُختم الكتاب في الف�س������ل الرابع ع�س������ر، بعنوان: »الوطن« وهو على قلَّة �س������فحاته حافل 

حداث، وال�سيخ �س������لطان بن محمد القا�سمي هو الراوي وال�ساهد على هذا التاريخ الممتد  باالأ

مارات العربية المتحدة، من جهة  على م�س������احة قرن تقريباً، وهو ال�س������اهد على ن�س������وء دولة االإ

أبو مو�س������ى«، ثم بعد هذه الم�سيرة الغنية من الكفاح في  والمفاو�س������ات مع اإيران »حول جزيرة ا

أ ال�س������يخ �س������لطان بن محمد القا�سمي من�سب حاكم  الحياة اليومية وال�سيا�س������ية والعلمية يتبوا

أوا فيه القدرة على تحمل الم�س������وؤولية و»اإنقاذ ال�س������فينة من  ال�س������ارقة باإجماع العائلة الذين را

الخطر«.
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 قال ال�سيخ �سلطان بن محمد مخاطباً مجل�س العائلة الذي منحة هذه الثقة: »اأعينوني لكي 

�سغركم«. أباً حنوناً الأ و�سطكم، وا أبناً باراً لكبيركم، واأخاً وفياً الأ اأكون ا

اإنها �س������ردية ثقافية عميقة وموؤثرة، يح�س������ر فيها التاريخ والحكاي������ات االجتماعية، وفيها 

أ�س������اطير �س������عبية. اإنه نمط من ال�سرد الروائي ال�س������امل، المطواع، يمكن فيه ب�سال�سة االنتقال  ا

من مو�س������وع اإلى اآخر ومن زمن اإلى زمن دون اإمالل. وبالعموم تت�س������م هذه ال�سردية بواقعيتها، 

وب�س������دق مروياتها، وجمالية الحكايات وطريقة عر�س������ها، اإ�س������افة اإل������ى محتواها االجتماعي 

ن�ساني والقومي. واالإ

حداث،  كنَّا نودُّ هنا اأن نمرَّ على ذكر كل ما ورد في هذه ال�س������ردية الحافلة والحا�س������دة باالأ

أنه ي�سعب ذلك في مثل هذا المقام  م كما وردت بدّقة، اإاّل ا وكلّها مهمة وجديرة باأن تُعر�س وتُقدَّ

ال�سيق.

❁    ❁    ❁
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ر�سوان ال�سح

�شدر الكتاب عن دائرة الثقافة في ال�شارقة عام )2018(. 

وتمهيداً مطوالً في تاري������خ الوعي الجمالي 
ً
ت�ش������ّمن مقدمة 

أ�ش������ار المفكر والناقد  ي�ش������تحق اأن يكون كتاباً م�ش������تقاًل كما ا

عطية م�ش������وح في اأحد من�ش������وراته. وه������ذا التمهيد –بحق- 

ي�ش������تحق البناء عليه في اإعداد الجان������ب التاريخي من علم 

داب والمو�شيقا  الجمال في مقررات الكليات التي تدّر�س االآ

والفنون الت�شكيلية والعمارة... 

بعد ذلك تاأتي المختارات التي تهدف – كما قال �شاحبها 

أ�ش������الفنا ي�ش������عرون بالجمال، وكيف  – اإلى معرفة كيف كان ا
يفك������رون فيه، وما اأغرا�ش������هم منه، وم������ا اأحالمهم فيه، وما 

أ�شكاله، وكيف يميزون بين الجميل والقبيح،  أنواعه لديهم وا ا

ذواق  اأو كيف يفّرقون بين الجميل والجليل، وما هي اللذائذ والم�شّرات عندهم، وكيف فكروا باالأ

المختلفة والفنون المتعددة، وما هي اأفاعيل الفن واأغرا�ش������ه، وما عالقته بالفرد والمجتمع... 

جابة عنها نمط التفكير الجمالي والمعرفي  �ش������ئلة التي تحّدد االإ اإلى اآخر تلك ال�شل�ش������لة من االأ

عامة. 

قراءات

تراثنا واجلمال

قراءة في مختارات من الفكر الجمالي العربي

للدكتور �سعد الدين كليب
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اأما طبيعة هذه المختارات فعبر عنها الدكتور كليب بقوله: ))فنحن ال ن�سعى اإلى مختارات 

أو الخط،  أو المو�سيقا ا أو التف�س������يالت اال�س������طالحية الدقيقة في ال�سعر ا في التقنيات الفنية ا

أو اأوالً. بل نهتم بما هو فن������ي جمالي فيهما،  أو المخت�س������ون ح�س������راً ا مم������ا  يهتم ل������ه الفنيون ا

مما يمكن اعتباره داخاًل في نظرية الفن، ومن ثم في نظرية الجمال العام((. 

أبواب:  اأما توزيع مادة المختارات فقد تم على خم�سة ا

�س������ماء وال�سفات ومعانيها  ول: تحديدات واأو�ساف: وهو يلقي ال�س������وء على االأ 1 – الباب الأ

والفوارق اللغوية الدقيقة بينها من مثل الفرق بين الح�سن والجمال والبهاء وال�سباحة والمالحة 

أة خا�سة � اإذ اإن للغة  أ�سماء الجماالت الح�س������ية في المرا والق�س������امة والو�سامة... اإ�س������افة اإلى ا

فل�سفتها الجمالية كما يقول �ساحب المختارات. 

أنواع الجمال وجوانبه  الباب الثاني: في نظرية الجمال: وقد ت�سمنت مختارات في مختلف ا

لهية والروحانية والمعنوية والح�سية، اإ�سافة اإلى الم�ساعر واالنفعاالت المرتبطة بها.  االإ

الباب الثالث: في نظرية الفنون: وقد جاءت مختاراته غالباً في المو�سيقا والغناء وال�سعر. 

البـــاب الرابـــع: في المتعة والجمالية: وقد بحث في هذا الباب المتعة وما يت�س������ل بها من 

ن�س والبهجة وال�سرور والده�سة والهيبة والذهول.  حوا�س ولّذات وانفعاالت كاالأ

الباب الخام�ش: في تاريخ الذوق: وقد ت�سمن ما يتعلق بالعادات والتقاليد الذوقية الخا�سة 

أة اأوالً.  بالمرا

أم������ا العمل الذي جرى على هذه الن�س������و�س المختارة فقد عب������ر عنه معّد هذه المختارات  ا

أو  بقول������ه ))ثمة ن�س������و�س، على قلّتها، قمنا باختيارها كما هي، م������ن دون اأي معالجة بالحذف ا

أو ذاك -اأو هذا وذاك معاً– كاأن  التوليف، غير اأن الن�س������و�س بمعظمها اأ�س������ابها �سيء من هذا ا

�س������طر القليلة مما ال ن������رى اأهمية له، اأو مما يخرج عن  أو االأ ن�س������طر اإلى حذف بع�س الجمل ا

أو يندرج تحت اال�ستطراد غير المفيد. اأما بالن�سبة اإلى التوليف فنق�سد  ال�ساأن الذي نحن فيه، ا

أو ما ي�سبه البتر الذي يمكن اأن ي�سيب الن�س المختار...((.  به الحذف الكبير، ا

العنوان

ولى بحرف كبير ولون بني: )تراثنا والجمال(. والثانية بلون  يتاألف العنوان من عبارتين: االأ

أ�سود وقيا�س للحرف اأ�سغر: )مختارات من الفكر الجمالي القديم(. وقد علت عبارتي العنوان  ا

عبارة )درا�سات نقدية( التي ت�سير اإلى جن�س الكتاب �سمن اإ�سدارات الجهة النا�سرة. 
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أثر قديم يتعلق بمو�س������وع  تفي������د عبارة )تراثن������ا والجمال( اإلى اأن ه������ذا الكتاب يبحث في ا

�سافة. اأما العبارة الثانية، فهي بمنزلة  ثر القديم ين�سب اإلينا من خالل )نا( االإ الجمال، وهذا االأ

تف�سيل وتاأكيد، جاء التف�سيل بداية في اأن محتوى هذا الكتاب هو مختارات فكرية، اأما التاأكيد 

ولى كلمة )الجمال(– كما جاءت في  فقد جاء في كلمة )الجمالي( –حيث وردت في العبارة االأ

كلمة )القديم( المت�سمنة، ب�سكل ما، في كلمة )تراثنا(. 

�س������ير اإلى غياب كلمة )العربي( عنه، وقد ح�سرت، في عنوان يتناول  أثرُت م�س������كلة العنوان الأ ا

�س������المي(، وهذا  �س������المي(: )البنية الجمالية في الفكر العربي – االإ هذا الفكر ذاته، مع كلمة )االإ

تية:  أ�سرنا اإليه في بداية الحديث. وغياب كلمة )العربي( تثير الم�سكلة االآ الكتاب لموؤلفنا، وقد ا

�س������المية  اإذا كان������ت كلمة )تراثنا( تعني التراث العربي الذي هو نتاج الح�س������ارة العربية االإ

بعد القرن ال�س������ابع الميالدي فكان ينبغي اأن ت�س������اف اإليه كلمة )العربي(، واإال فهم القارئ اأن 

)تراثنا( في فكر الدكتور �س������عد الدين كليب هو نتاج تلك الح�س������ارة فح�س������ب، وال يمتد اإلى ما 

�س������المية. واإذا كان القارئ يعرف  ن المختارات تقت�س������ر على المرحلة العربية االإ قب������ل ذلك، الأ

اأن كلمة )تراثنا( تمتد في فكر الموؤلِّف اإلى ما قبل ذلك فاإنه يت�س������اءل عن غياب مختارات من 

مرحلة اأقدم. وهذا يعني اأي�ساً �سرورة اإ�سافة كلمة )العربي(، لتكون العبارة الثانية من العنوان: 

)مخت������ارات من الفكر الجمالي العربي(. وكلم������ة )القديم( يمكن اإبقاوؤها لتفيد في التمييز عن 

)تراث حديث( كتراث ع�سر النه�سة. 

في تاريخ الوعي الجمالي

د لمختاراته الجمالية،  تحت هذا العنوان كتب الدكتور �سعد الدين كليب تقديمه المطّول الممهِّ

ن�س������ان من حيث هو كائن جمالي، اأي ))ذو ح�سا�سية ذوقية  وهو درا�س������ة مهمة بداأت بتعريف االإ

�س������ياء(( وهذا التعريف ج������اء تحت عنوان )في الكائن الجمالي(، وهو عنوان  تجاه الظواهر واالأ

ول من هذه الدرا�س������ة - التمهيد، وقد بحثت في نزوع الكائن الجمالي اإلى الجمال  الف�س������ل االأ

أنه نزوع روح������ي ثقافي ينبني على  فاأكدت اأ�س������الة ه������ذا النزوع في الفرد والجماع������ة، وبينت ا

دراك. وينتهي هذا الف�سل باإبراز اأهمية الفن  ح�سا�س و�سيكولوجية كاالإ أ�س�������س فيزيولوجية كاالإ ا

ولى، كما اإنه  من حيث اإنه الم�س������در الوحيد للوعي الجمالي في الع�س������ور الب�سرية البدائية االأ

دب والفل�سفة. ولذا  �سطورة واالأ خرى فهي: االأ ول لهذا الوعي. اأما الم�سادر الثالثة االأ ال�سكل االأ

أربعة ف�سول تبحث في م�سادر الوعي الجمالي القديم  �س������ينتقل القارئ بعد هذا الف�س������ل اإلى ا

دب، الوعي والفل�سفة.  �سطورة، الوعي واالأ وهي: الوعي والفن، الوعي واالأ
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تحت عنوان )الوعي والفن( يقدم الدكتور كليب مادة ثرية وموجزة في قراءة ما يمكن حّده 

أواٍن واأعمدة وزخارف...  اليوم بم�سطلح )الفن الت�سكيلي( من ر�سم بالخط واللون ومنحوتات وا

كبر في التعبير عن الذوق  ألوان وحجوم مختلف������ة، وكذلك اأدوات الزينة ذات القيمة االأ بم������واد وا

الجمالي وبالتالي عن وعيه. 

ونقف هنا على معالجة مهمة ل�س������لطة ال�سكل وعالقته بالمقد�س، وهذه ال�سلطة هي �سلطة 

تمثيلية من حيث اإنها ا�ستوعبت ال�سكل رمزياً عبر التعميم والتجريد، كما اإنها �سلطة ا�ستبدالية 

اإذا ا�ستبدلت المو�س������وع بال�سكل عبر تج�سيد هذا المو�سوع واختزاله، وهكذا كانت تج�سيدات 

أو النباتية.  أ�سد قدا�سة من اأ�سولها الحيوانية ا الطواطم الفنية ا

�س������طورة( تبرز مالمح م�سكلة في الم�سطلح، وهي في  عند دخولنا في ف�س������ل )الوعي واالأ

اإطالق م�س������طلح )الفن( على النتاج الفني البدائي الذي يت�س������من الت�س������وير من ر�س������م ولون، 

دوات... وهو ما يمكن اأن يجمعه م�س������طلح )الفن الت�س������كيلي( -كما  واني واالأ والمنحوتات، واالأ

أ�س������لفنا-. فعلى الرغم من ت�س������ليمنا باأن ال م�س������اّحة في الم�س������طلح، واأن كلمة )الفن( مجردًة  ا

اأطلقت و�ساعت بكثرة للتعبير لي�س عن ر�سوم الكهوف القديمة وح�سب، بل عن الفنون الت�سكيلية 

عامة، وكذلك اأطلقت على ح�سة الفنون في المدار�س، وعلى كليات الفنون التي األحقتها بكلمة 

كبر من علم  )الجميلة(. اإال اأن الم�س������كلة تبرز من اأهمية م�سطلح )الفن( الذي يمثل ال�سطر االأ

�س������تطيقا تكاد  أو الواقعي. حتى اإن االإ خر وهو الجمال الطبيعي ا الجمال، اإلى جانب �س������طره االآ

أ�س������تاذ مرموق بحجم  اأن تك������ون )علم الفن( ال )علم الجمال(، وكل هذا هو من البدهيات عند ا

الدكتور �س������عد الدين كليب الذي يدرِّ�س علم الجمال منذ عقود. فالفن الت�س������كيلي الذي ا�ستاأثر 

دب والمو�س������يقا  خرى كاالأ أو – ربما – الذي ا�س������تعارت منه الفنون االأ بكلم������ة )الف������ن( مطلقًة، ا

دب( و)فن  والم�س������رح وال�س������ينما... كلمة )الفن( بات يقف اليوم بتوا�س������ع مع اأقران������ه: )فن االأ

�ستطيقا.  المو�سيقا( و)فن الم�سرح(... ليكون واحداً منهم في �سّف االإ

�سير اإلى اأن اللب�س �سرعان ما يبرز ون�سطر للتو�سيح:  أثَرُت هذه النقطة اال�س������طالحية الأ لقد ا

أو المعنى العام الذي يطلق على جميع  هل نق�س������د بكلمة )فن( المعنى الخا�س بالفن الت�س������كيلي، ا

�س������طورة من  �س������طورة( وبعد اأن نميز بين الفن واالأ الفن������ون؟ فف������ي بداية الحديث عن )الوعي واالأ

مر الذي يجعل من  أ: ))... االأ �س������طورة تختزنها لغوياً نقرا حيث اإنَّ الفن يختزن التجربة مادياً واالأ

�س������طورة عماًل فنياً في اأحد م�ستوياتها. اإنها اأدب �سردي ديني تخييلي وت�سويري في اآن معاً((،  االأ

أنها عمل  أو ا �سطورة عمل فني بمعنى اأن المنحوتات ت�سهم في �سوغها، ا وهنا يت�ساءل القارئ: هل االأ

دب(؟ والحقيقة اأن ال�سياق يخدم القارئ فيرجح االحتمال الثاني.  نها تنتمي اإلى )فن االأ فني الأ
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�سطورة  دب واالأ وهنا ننتقل اإلى م�سكلة اأكبر قلياًل من م�سكلة الم�سطلح وهي: ما الفرق بين االأ

دب، الفل�سفة؟  �سطورة، االأ في هذا التق�سيم الرباعي لم�سادر الوعي الجمالي: الفن، االأ

�سطورة – كما ورد – باأنها ))اأدب �سردي ديني تخييلي وت�سويري في اآن معاً((  فقد عرفنا االأ

دب(، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فاإن ما يُبحث  ونُقلت اإلينا عبر مالحم ن�سنفها با�سم )االأ

أدباً فاأين  �س������طوري، فاإذا كانت ملحمة جلجام�س ا دب(( يتداخل مع االأ تحت عنوان ))الوعي واالأ

�سطورة؟  نجد حامل االأ

دب والفل�سفة، اأما  ن�سب اأن تُختزل م�سادر الوعي الجمالي بثالثة هي: الفن واالأ ربما كان االأ

أي�س������اً – اأي فن ت�سكيلي  دب، فثمة فن ا �س������طورة فيتم بحثها في بدايات الفن وفي بدايات االأ االأ

�س������طورة حام�ل مادي – وفق  �س������طورة وبذلك يكون لالأ �س������طورة ويتداخل مع االأ – يعّب������ر عن االأ
أننا  دبي. والحقيقة ا أو االأ لهة مثاًل، اإ�سافة اإلى الحامل اللغوي، ا م�س������طلح الموؤلف – كتماثيل االآ

�سطورة. كما اأن الجانب اللغوي  ال يمكن اأن نتجاهل الحامل الفني الت�سكيلي في اإغناء فهمنا لالأ

�سطوانية، كما يقول الموؤلف.  ختام االأ هو بمنزلة )النظرية ال�سارحة( للتماثيل واالأ

�س������طورة( مادة غنية ومعالجة  لقد قدم الدكتور �س������عد الدين كليب تحت عنوان )الوعي واالأ

�سطورة بما مثلت من �سخ�سيات  ف�ساح عن الوعي الجمالي، فاالأ �س������طورة في االإ دقيقة لدور االأ

أو اإن�س������انية اأو حيوانية... فاإنها ج�سدت القيم  أو �س������يطانية ا أو ن�س������ف اإلهية اأو مالئكية ا اإلهية ا

الجمالية واإن لم تطرح ت�سورات اأو مفاهيم. ومن طريف ما قدمه لنا في هذا الف�سل، التحول 

له اأدوني�س في انتقاله من الح�س������ارة ال�س������رقية اإلى الح�س������ارة الغربية اإذ تحول من  القيمي لالإ

قيمة الجليل اإلى قيمة الجميل.

وكذل������ك من الطريف والمهم ما ا�ستخل�س������ه م������ن التاأمل في تمييز الفقي������ه ابن الدباغ بين 

�س������ياء،  ولى تتعبد للجماالت الجزئية في الظواهر واالأ دي������ان الوثنية والتوحيدية م������ن اأن االأ االأ

�س������ياء، فراأى اأن  بينما تتعبد الديانات التوحيدية للجمال المطلق الذي يكمن وراء الظواهر واالأ

المعبود هو الجمال ال �سواه. وما االختالفات اإال اختالفات في عبادة الجمال الجزئي الن�سبي 

أو الكلي المطلق.  ا

أكثر تمثياًل  دب ب�سفته ا دب( يحدثنا موؤلف )تراثنا والجمال( عن االأ وتحت عنوان )الوعي واالأ

�ساطير ذات المو�سوعات  واإف�س������احاً عن الوعي الجمالي من الفنون المادية والحركية ومن االأ

دب ين�سرف اإلى  دب باأن االأ �سطورة واالأ لوهية، وحاول فّك اال�س������تباك بين االأ وال�سخ�س������يات االأ

ن�ساني – االجتماعي على نحو مبا�سر وحار. ))فهو بمو�سوعاته الحياتية و�سخ�سياته  ال�ساأن االإ

كثر  ن�س������انية وق�س������اياه االجتماعية يتمكن من ا�س������تيعاب الواقع والعالم جمالياً بال�سكل االأ االإ

تمثياًل واإف�ساحاً((. 
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دب كان  ث������م يتطرق اإلى التداخل بي������ن الخطاب الديني والخطاب الدنيوي في������رى اأن ))االأ

�س������طورة قد حملت عن������ه موؤونة الخطاب  ن ))االأ �س������رع في التخّفف من ذل������ك التداخل(( الأ االأ

كادية  دب بالتعويذة االأ أنه يمثل مبا�سرة ما هو حي. ويبداأ عر�س نماذج االأ الديني((، اإ�سافة اإلى ا

�س������نان، ثم ي�سير اإلى مالحم جلجام�س واأقهات وكرت واإّرا  التي ي�ست�س������في بها المري�س بنخر االأ

وملك كل الديار... ويعر�س �س������يئاً من ملحمة جلجام�س. ثم ي�س������ير اإلى نماذج من حقل ال�سعر 

غريقية ليعر�س لنا بعد ذلك ما يمكن ا�ستخال�سه من قيم  كادية واالإ الغنائي من الح�سارتين االأ

ن�س������اد التوراتي. وما يمكن ا�ستخال�سه ربما ال يتجاوز  نثوي والذكوري في ن�س������يد االأ الجمال االأ

أنها تحتمل  أو ا الحيرة اأمام تلك ال�سور الفنية: ))هل هي �سور ح�سية بحت، اأو هي �سور رمزية، ا

الوجهين معاً. وهل هي تو�س������يفات جمالية للمع�س������وق حقاً، اأو هي تو�س������يفات للبيئة الطبيعية 

أنها تمثيل فن������ي للذوق العام؟((،  أو ا أي�س������اً دالة على ذوق ف������ردي خا�س، ا والرعوي������ة، وهل هي ا

اإ�س������افة اإلى ت�س������اوؤالت اأخرى ال تقل اأهمية. ويختم هذا الف�سل باإ�س������ارة مهمة اإلى تطور فني 

�س������طورة، حيث البطولة اإلهية مطلقة، اإلى بطولة الفرو�سية وال�سخ�سيات  دب من االأ تاريخي لالأ

ن�سان العادي.  اال�ستثنائية في الملحمة، و�سوالً اإلى الرواية حيث البطولة لالإ

وفي ختام حوامل الوعي الجمالي يحدثنا �س������احب )تراثنا والجمال( عن الفل�سفة، وهي اأحد 

أ�س������ار اأوغ�ست كونت في تطور المعرفة الب�سرية اإلى اأن  دب، وقد ا �س������طورة اإلى جانب االأ وريثي االأ

أو الالهوتي قد انتهى اإلى التفكير الميتافيزيقي، ويمكن التعبير عنه بالتفكير  �سطوري ا التفكير االأ

دب وريثاً جمالياً. ولن  �س������طورة، ويكون االأ أو العقلي، فتكون الفل�سفة وريثة معرفية لالأ الفل�س������في ا

ننا مع التفكير الو�سعي  أو الفل�سفي، الأ ن�ستمر هنا مع كونت لن�ساأل عما بعد التفكير الميتافيزيقي ا

نكون قد انتهينا من الحوامل التراثية القديمة لوعي الجمال وبلغنا علم الجمال. 

أو اأغنية  آنية ا أو ا مع الفل�س������فة بات تلم�س الوعي الجمالي مبا�س������راً بال و�س������يط من تمث������ال ا

�سئلة في مو�سوع الجمال حتى بات الجمال مبحثاً فل�سفياً قائماً بذاته.  اأو حكاية... وتكاثرت االأ

جوبة الفل�س������فية حول الم�ساألة الجمالية عبر  ويقع القارئ في هذا الف�س������ل على ت�س������نيف لالأ

������لها الدكتور فوؤاد المرعي في كتاب������ه )الجمال والجالل(  أربعة اأنماط كبرى ف�سّ التاري������خ ف������ي ا

وهي: 

1 – النمط المثالي المو�سوعي: ين�س������وي تحته اأفالطون واأفلوطين وهيغل، ويقوم على اأن 

الجمال تجلِّ للمطلق في المح�سو�س. 

2 – النمـــط المثالـــي الذاتـــي: يمثله هي������وم وكانط، ويقوم على اأن المتذوق هو من ي�س������بغ 

الجمال على المو�سوع، اأما المو�سوع فهو محايد جمالياً.
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أر�س������طو، ويقوم على اأن الجمال هو نتاج  3 – النمط الذاتي المو�سوعي: يمثله �س������قراط وا

ن�سان بعّده مقيا�س الجمال.  ن�سبة خ�سائ�س الحياة اإلى االإ

4 – النمط المادي الميتافيزيقي: ويمثله لي�س������ينغ وديدرو، ويقوم على اأن الجمال خا�س������ة 

من خ�سائ�س الطبيعة المو�سوعية مثل الوزن واللون وال�سكل. 

ويختم الدكتور كليب هذا الف�سل باأن الفل�سفة في مقاربتها للجمال لم تتخل�س، اإال بعد مّدة 

�سطورية، ثم يقارن بين الفيثاغورية  أو الذهنية االأ ول ا من الزمن، من الطابع ال�سكلي التاأملي االأ

فالطوني������ة الجديدة، ليدخل بعد هذه المقارنة في ف�س������ل جديد هو مو�س������وع مختاراتنا،  واالأ

�سالمية.  وعنوانه: الفكر الجمالي في الح�سارة العربية – االإ

ي�س������وِّغ �س������احب المختارات الجمالية غياب مختارات لما قبل القرن الثالث الهجري، باأن 

الفك������ر الجمالي في ما قب������ل ذلك التاريخ ال يغيب غياباً تاماً بل يغي������ب عنه ))التبلور النظري 

حاديث الدالة على فكر جمالي في الحالة  قاوي������ل واالأ وح�س������ب. فثمة الكثير من التعبيرات واالأ

ولية من الت�سكل والتبلور، في القرنين ال�سابقين((.  االأ

مثال ال�سعبية و�سلتها بالحقل  وحين ي�سل �ساحب المختارات الجمالية اإلى الحديث عن االأ

الجمالي فاإنه ي�سعها في ق�سمين: 

مثال ذات العنا�سر والدالالت الجمالية معاً.  1 – االأ

مثال ذات العنا�سر الجمالية وح�سب.  2 – االأ

مثال ذات  ولكنه حين يتحدث عن الق�سم الثاني في ال�سفحة التالية ي�سعه تحت عنوان )االأ

ولى جمالية بعنا�سرها: )الح�سن  العنا�سر الجمالية والدالالت االجتماعية(، ولعله يق�سد اأن االأ

اأحمر( )اأح�سن من الدمية(... وبالداللة الناتجة عن تلك العنا�سر، والثانية ال تملك اإال العنا�سر 

ب�س������ا�س(، اأي اللطف  ينا�س قبل االإ أو اأخالقية: مثل )االإ م������ن الجمال اأما الداللة فهي اجتماعية ا

ب�سا�س هو الَحلْب.  ن االإ قبل الطلب الأ

�سالمي  بعد ذلك ينتقل بنا �سديقنا �ساحب المختارات اإلى ت�سنيف الفكر الجمالي العربي-االإ

أن�س������اق معرفية خم�س������ة تمثل منظومة ذلك الفكر، وهي: الن�سق الكلي والن�سق الفني والن�سق  في ا

البالغي والن�سق الذوقي والن�سق الدعوي. 

ن�س������اق تجتمع جميعاً في مفهوم واحد هو )الكمال( وتتباين  ويرى الدكتور كليب اأن هذه االأ

أو تلك في زوايا النظر وطريقة المعالجة والمقا�سد...  بهذه الن�سبة ا
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يق�سد بالن�سق الكلي ما كتب في المفاهيم الجمالية على نحو عام، وبالن�سق الفني ما كتب 

في الفنون كالمو�س������يقا وال�س������عر، وبالن�سق البالغي ما اأف�س������ت اإليه الجهود البالغية في اإبراز 

الوعي الجمالي، وبالن�سق الذوقي ما كتب حول الذوق الجمالي االجتماعي العام... ما ي�ستح�سنه 

أو ي�س������تقبحونه. وبالن�س������ق الدعوي ما ت�س������رب من تعبير عن الق�س������ايا الجمالية �سمن  النا�س ا

الكتابات المعنية بال�ساأن الديني من كتابات فقهية ووعظية. 

ويختم �ساحب )تراثنا والجمال( تمهيده لمختاراته الجمالية ببحث في المنظومة الجمالية 

�س������المي(، واأقام  العربية كان قد خا�س������ه بعمق في كتابه )البنية الجمالية في الفكر العربي االإ

المنظوم������ة الجمالية العربية على مفه�وم الكمال. يق������ول: ))اإن تركيب الكمال على نحو معين 

ينتج الجمال، في حين اأن تركيبه على نحو اآخر �سوف ينتج الجالل. اأما اال�سطراب في الكمال 

أو الخلل فيه، فيعني النق�س. والنق�س هو القبح بذاته((.  ا

أنه ال يمكن اإرجاع القيمة الجمالي������ة من جمال اأو جالل – اإلى الكمال بالمعنى  والحقيق������ة ا

أو الجالل. فمن الممك������ن اأن يتوافر الكمال  يجاب������ي، اأي مت������ى تواف������ر الكمال نتج الجم������ال ا االإ

وال  تنتج قيمة جمالية، فالنظرية غير معكو�س������ة وقيمتها في ال�س������لب فح�سب، اأي اإذا لم يتوافر 

الكمال فلن تتح�س������ل قيمة جمالية، ال الجمال وال الجالل. وهذا ما يوؤكده الدكتور �سعد الدين 

أثر  أثر الجمال، والهيبة والده�س������ة والذهول من ا ن�س والغبطة والر�س������ى من ا كليب بقوله: ))فاالأ

الج������الل. فما ال يت�س������ف بتلك الخ�س������ائ�س، وال يمتلك ذلك التاأثير، ال يمك������ن اعتباره جمياًل 

اأو جلياًل، واإن ات�سف بالكمال((. 

❁    ❁    ❁
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ملك حاج عبيد

بعد �س������ت مجموعات ق�س�سية وروايتين، ي�سدر الكاتب مجموعته الق�س�سية ال�سابعة »عن 

رجل طيب بينكم«، وهو اإذ يفتتح مجموعته ببيت اأبي العالء المعري:

ب�������أر�������ض������ي وال  ع������ل������ي  ن�������زل�������ت  �����ض����ح�����ئ����ب ل����ي���������س ت����ن����ظ����ي����م ال�����ب�����ادف��������ا 

ن�سانية راقية تاأنف اأن تتقبل خيراً ال يعم البالد جميعها، ثم  فاإنه ومنذ البداية يعلن انتماءه الإ

هداء المعبر عن الوفاء للكاتبة الراحلة اعتدال رافع حيث ير�سم لنا ب�سفافية �سخ�سيتها  ياأتي االإ

جمل »منذ يفاعة الطفولة كان حلمها الطيران  التواقة للغد االأ

وقد �سيطر عليها هذا الهاج�س الجميل فقررت اأن توؤرخ رحلة 

أنها عا�ست حياة ملطخة  عمرها في حكاية، وعلى الرغم من ا

خيرة  بالوجع وانتهت بالمر�س، وبينما كانت تكتب و�سيتها االأ

على نزيف ال�سفق، ي�سرقها الحلم الجميل وت�سبح نجمة«. 

اإذا كان العن������وان مفت������اح الن�س والدال عليه وال�س������يغة 

الموازي������ة له، فهذا ينطبق على عنوان المجموعة فهي تحكي 

ح�سا�س، اإن�ساني النزعة، عا�سق  لنا عن رجل طيب مرهف االإ

لوطنه منح������از لفقرائه ناقد لمظاه������ر التخلف االجتماعي، 

مدرك للروابط العربية، نافذ اإلى ما وراء ال�سيا�س������ة الدولية 

قراءات

قراءة يف املجموعة الق�ص�صية

»عن رجل طيب بينكم« 

للكاتب »اأيمن الح�سن«
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أنه كيان لغوي قائم بذاته  ماأزوم بم�سكالت العي�س فيه، واإذا كانت البنيوية تنظر اإلى الن�س على ا

أ�س�ست كتابته، واأن التعامل مع الن�س يجب  و�ساع التي ا وال عالقة له بالموؤلف وال بالظروف واالأ

اأن يك������ون من الداخل، ف������اإن مجموعة »عن رجل طيب بينكم« تاأخذن������ا اإلى المنهج االجتماعي 

أ�سا�سياً في درا�سة اأي عمل اأدبي. فنحن نرى الموؤلف بين  والتاريخي والنف�سي الذي يعد الكاتب ا

�سطور كتابته هو ال�سحفي الذي نزل اإلى �ساحة باب الجابية لير�سد اأحوال العمال المياومين، 

ن�سانية في  ن�سان الذي يح�س باأوجاع الروح وجرح القلب وفرحه، وهو الرا�سد للنف�س االإ وهو االإ

�س������عفها وان�س������حاقها، وهو الزوج الذي يعلن عن حبه لزوجته وي�سرح با�سمها وتاريخ زواجهما 

وهو المعبر عن الروح وتطلعاتها، وهو الكاتب المهموم بالكتابة و�س������جونها، ولكن هذا ال يعني 

أنه يفر�س نف�س������ه على ق�س�س������ه، واإنما هو مبدع يطلق العنان ل�سخ�س������ياته لتعبر عن مكوناتها  ا

وتف�سح عن ذاتها بذاتها. 

تتاألف المجموعة من �س������بع ع�س������رة ق�س������ة توزعت في ثالثة محاور المح������ور االجتماعي  

ن�ساني، والمحور الوطني، والمحور الوجداني، كما جاءت ق�ستان رمزيتان.  االإ

ن�ساين: املحور الجتماعي والإ

وفيه يعر�س لنا الكاتب حياة الكادحين والمهم�س������ين. ففي ق�س������ة »نظارة �س������حرية« نرى 

�س������ائق البا�س الذي ي�ستمع اإلى اأحاديث الركاب ويقراأ وجوههم. فتاة وحيدة يتمنى اأن يوؤن�س 

وحدتها، ولكن مر�س اأمه ي�س������تنزف دخله. عاطل عن العمل يبحث عن عمل، ن�س������اء يتحدثن 

عن اأمور الن�ساء. 

في ق�سة الذبيحة اإن�سان كريم معطاء، ولكن النفاق واال�ستغالل يحجبان عطاءه. وفي ق�سة 

باء اإلى 
مرا�س النف�سية تنتقل بالجينات من االآ »طفل كبير« يطرح الكاتب ق�س������ية الوراثة، هل االأ

ذالل، حتى  ألوان االإ أبيه، فيختار زوجة على �ساكلتها تريه ا بناء؟ اأم بطلة الق�سة كانت قا�سية مع ا االأ

أنها  أْن ي�سكن حبيبها معهما في بيت الزوجية، وعلى الرغم من ا مر اأن تجعله ير�سى ا ليبلغ بها االأ

عاقر اإال اأن مازو�سيته تدفعه لتقبل ت�سرفاتها ال�ساذة وال يتوانى عن تلبية كل متطلباتها. 

اأما ق�س������ة »بديلتان« فقد طرحت من وجهة نظر نقدية ق�س������يتان، ق�س������ية الظلم الواقع 

أولئك الذين ياأتون من �سورية ومن الدول المجاورة  على العمال المياومين في مدينة دم�س������ق، ا

أو تاأمين اجتماعي،  ليعر�س������وا قوة عملهم في �س������احة »باب الجابي������ة« دون حماية من نقاب������ة ا

ن من ال يعمل  وعندما يك�س������د �سوق العمل ي�سطرون للمتاجرة بدمهم حتى ي�ستمروا بالحياة الأ

يموت جوعاً. اأما الق�سية الثانية فهي ق�سية البدل في الزواج وهي منت�سرة في ريف الفرات، 
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حيث تتبادل العائلتان فتاتين لزواج ابنيهما، ويحدث اأن »�س������داح« بطل الق�سة كان �سعيداً مع 

زوجت������ه، وقد اأنجبت له ثالثة اأوالد، وتك������ون حاماًل للمرة الرابعة عندما تموت اأخته. والعرف 

ن �سداح واأهله فقراء يت�سرد  يقت�سي اأن تعود )بديلتها( اإلى اأهلها حتى يدفع الزوج مهرها، والأ

قارب، ويعلم اأن زوجته اأنجبت بنتاً لم يرها، في�س������افر اإلى بيروت ليعمل،  اأوالده ف������ي بيوت االأ

وهناك يتعر�س لال�ستغالل فيذهب اإلى دم�سق اإلى �ساحة باب الجابية، ويبقى �سامتاً متباعداً 

عن زمالئه �سارد الذهن، يحلم بالعودة اإلى زوجته واأوالده اإلى اأن يفلح الراوي في جعله يق�س 

ق�س������ته، وبينما يتحدث مع الراوي يلمح في الطريق من ت�س������به زوجته فيقطع الطريق اإليها، 

ح�سا�س بالفقراء والتعاطف معهم  ولكن �سيارة م�سرعة ت�سرق حياته وتم�سي هاربة. ونلم�س االإ

أ�سواقهم الكثيرة في قلب المدينة، وللفقراء �سوقهم هذه اإذ يمكن اأن ي�سابوا بال�سكتة  غنياء ا »لالأ

�سعار هناك«.  القلبية اإذا �ساهدوا االأ

املحور الوطني والقومي:

ولى فل�سطين. فالدكتور غانم  تبداأ ق�سة »على �سفة الحلم« بالبعد القومي وق�سية العرب االأ

يركب �سيارته )الالندروفر( يده اليمنى على المقود والثانية ترفع علم فل�سطين »حاولوا اإيقافه 

ع  ق�س������ى ولكن بال جدوى«. وت�ستعيد ذكرى حرب التحرير. تجمَّ قبل الو�س������ول اإلى الم�سجد االأ

ول عام )1973( ي�س������تمعون  المواطنون في مقهى الجوالن ظهيرة يوم ال�س������اد�س من ت�س������رين االأ

اإلى البيانات الع�س������كرية، فقد َعَبَر اإخوة ال�س������الح في م�س������ر قناة ال�س������وي�س، ثم اقتحموا خط 

بارليف، وتخو�س الدبابات ال�س������ورية معاركها الظافرة بعد اأن اجتازت ب�س������جاعة نادرة خندق 

آلون«.  الهوة ال�سحيقة الم�سادة للدروع والم�سماة »خط ا

ياأتي يوم العودة اإلى القنيطرة بعد تحريرها وتتوالى الق�س�س مفردة في البداية، ثم تتوا�سج 

لتحكي ق�س������ة مدينة �س������قطت بيد العدو. فار�س طفل في ال�س������ابعة من عم������ره ولد بعد حرب 

م تعرف بيتها  حزي������ران يرجع مع اأمه اإلى القنيطرة... المدينة مدمرة البيوت مهدمة، ولكن االأ

بقلبه������ا فتقول »هو ناداني« وتعلق عل������ى باب البيت الفتة زوجها الدكتور »عزمي العاي�س« الذي 

افترقت عنه وهي حامل يوم �سقوط القنيطرة، فما عرفت م�سيره وال عرف م�سيرها. 

�س������تاذ حازم يروعه منظر اأمه واأخته قتيلتين م�س������رجتين بالدماء، ويفزعه منظر قذيفة  االأ

أ�س������الوؤهم، ويُذَهل لروؤية الجموع من اأهل المدينة  �س������قطت على مجموعة من الجنود فتناثرت ا

تم�سي تاركة بيوتها، بعدما �سمعوا اأن اليهود حفروا نفقاً يو�سلهم اإلى القنيطرة »ح�سب الزعم 

�س������تاذ حازم الرقيق العا�س������ق لحليمة �ساحب هدايا اليا�سمين  البائ�س«، هذه المناظر تجعل االأ



قراءة يف »عن رجل طيب بينكم«

2�� ول 2021  الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

يفقد ذاكرته، ويتوه في �سوارع دم�سق يبحث عن عمل، وي�سبح ا�سمه »تايه«. يلتقي حازم بزوجة 

الدكت������ور التي تعطف عليه وتعيله مع ابنها، وعندما يح�س������ل على عم������ل يعر�س عليها الزواج، 

نَّ زوجها مازال على قيد الحياة. 
أ نها واثقة من ا ولكنها ترف�س الأ

حياء ال�سكنية في دم�سق ي�سارك في اإنقاذ ال�سحايا فتعيد اإليه مناظرهم  وتق�سف اإ�سرائيل االأ

ذكرى ق�سف القنيطرة، ويلتقي في الم�ست�سفى بالدكتور »عزمي العاي�س« فيناديه با�سمه الحقيقي 

أم فار�س بزوجها،  »حازم« فتعود اإليه الذاكرة. وعندما تتحرر القنيطرة يعود الجميع اإليها فتلتقي ا

�س������تاذ حازم بحبيبته حليمة، وتختم الق�س������ة كما بداأت بالدكتور غانم المقد�س������ي وهو ينظر  واالأ

باتجاه فل�سطين، وهو يحد�س في داخله »�سحيح اأن الطريق من القنيطرة اإلى القد�س طويلة ولكن 

أ بخطوة واحدة«. وتعريجاً على العراق نرى العراق ممثلة باأبي حيدرة العراقي  رحلة األف ميل تبدا

الالجئ اإلى �س������ورية، وهو رجل �ستيني مري�س القلب ويعاني من اآالم الدي�سك، ولكنه عندما يرى 

نقا�س  قف�س الحديد ال�س������خم وقد وقع على الطفل ال�س������وري، يرى فيه ابنه الذي مات تحت االأ

ف العراق من قوات التحالف فين�سى اآالمه، ويحمله اإلى الم�ست�سفى ليدخل هو غرفة  عندما ُق�سِ

ن�سانية«.  أْن تقدم �سيئاً رائعاً لالإ نعا�س وهو يقول »احر�س قبل ان تموت على ا االإ

املحور الوجداين:

نَّ الكاتب اأفرد لها �سبع ق�س�س فاإذا اأخذنا 
أ ومع اأن الوجدانيات تتخلل جميع الق�س�س اإال ا

ق�سة »ح�ساد الن�سيم« يلفتنا العنوان الموحى والمثير للت�ساوؤل ما الذي يح�سده الن�سيم؟ الرقة، 

ثر الجميل للعبور كذلك كان لقاء بطل الق�س������ة بها. فهي كاتبة جميلة  العذوبة، ال�س������فافية، االأ

أنوثتها، وتدور بينهما  مثقفة ت�س������كن اأطراف البادية تاأتي اإلى دم�سق حاملة اإليه روايتها وعطر ا

حادي������ث، تناق�س اأفكاراً واأو�س������اعاً ثقافية واجتماعية، وتتباي������ن اأحالمهما هي تحلم بجوائز  االأ

أتراها جاءت اإلى  عربية وعالمية وهو يحلم باأن ي�س������بح مواطناً، كان لقاًء َمرَّ كحلم ويت�ساءل: »ا

دم�سق و�سرنا في دروب ال�سالحية و�سارع الحمراء و�سوالً اإلى حديقة ال�سبكي؟«. 

أة منكن« المهداة اإلى زوجته تاأتي الق�سة على ل�سان الحبيبة. فبعد اأن هربا  في ق�سة »امرا

ر�س يفت�س������هما حار�س بوابة الفردو�س يعثر معها على �س������يء م�ستدير ي�سبه  من خطر ما على االأ

كرة �س������غيرة، فتُخرج التفاحة من جيبها وتقدمها للحبيب، يق�س������م منها ق�سمة، تلذذ بمذاقها 

الطيب، فاأف�سح لهما ر�سوان حار�س بوابة الجنة الطريق كي يدخال اإلى الفردو�س من جديد. 

أ�سعلت  وفي ق�س������ة »فتاة القرنفل« يعر�س لنا الكاتب لقاء بين فتاة غدر بها حبيبها بعد اأن ا

أنانية زوجته تدفعه  له اأ�سابعها الع�سر �سموعاً، فاأ�سبحت �ساعرة، وبطل الق�سة المتزوج، ولكن ا
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ح������الم« وكاأنه لم يكن غيرهما  للبحث عن ق�س������ة حب دافئة، وفي تلك الجل�س������ة في »مقهى االأ

في المكان تبت�س������م له بحنان غامر »فراح يتاأمل عمق عينيها البنف�س������جتين وقد احت�س������ن كفها 

ال�س������غيرة كع�سفور ملهوف يرتع�س من البرد«، وعندما ت�ستاأذن لتعود اإلى بيتها »م�ست خطوات 

ورد على درب قلبي الذي تنّكب جناحيه وطار خلفها«. 

الق�س�ش الرمزية: 

في ق�س������ة »المنجل« يخ�سر الفالح و�سيلة عمله )المنجل( يجرب اأن يح�سد بيديه فيخفق، 

يحم������ل رمحه ويذهب اإلى القلعة حيث الحاكم يعقد اجتماعاً مع وزرائه ويطالب باأن يح�س������ل 

على منجل جديد، يخبر قائد الحر�س الحاكم باأمر الفالح فيطل من نافذة القلعة وعندما يرى 

الفالح حاماًل رمحه يقول لوزرائه: 

- هكذا اأريد مواطني بلدي، اأعطوه منجاًل جديداً. 

في ق�س������ة »الرغيف والكتابة« الل�س������و�س ي�سرقون الحب كما ي�س������رقون اأرزاق النا�س، كما 

بداع، ويبقى المبدع محا�سراً بظروفه فال الحب  يرزقون كل �س������يء جميل ومنه القدرة على االإ

وال الكتابة يطعمان خبزاً. 

 ال�سكل الفني: 

جاءت بع�س الق�س�س طويلة ذات مقاطع واأحداث وارتجاعات زمنية وذلك لتعدد اأبطالها، 

فيما اأتت بع�س الق�س�������س ق�س������يرة ال تتجاوز �س������فحة ون�سف مثل ق�س������ة »المنجل المك�سور 

أة منكن« وفي هذه الق�سة تبدو قدرة الكاتب على االخت�سار والتكثيف.  والحرب« و»عن امرا

وقد جاءت �س������مائر الخطاب في المجموعة ب�س������يغتين، �س������مير الغائب الذي �سمل ع�سر 

ق�س�س، بينما اأخذ �سمير المتكلم �سبعاً منها، ولجاأ الكاتب اإلى التن�سي�س في اأكثر من ق�سة، 

وا�ست�س������هد بال�سعر القديم وتنا�س مع اأغاني فيروز وم�سرحياتها فجاءت كعتبة ن�س وكجزء من 

حوار وكفكرة تندمج في �س������لب الق�سة، اأما الحوار فقد جاء باللهجة المحكية في اأحيان قليلة 

وباللغة الف�سحى فاأتى على درجة عالية من ال�سعرية والكثافة. 

أ�سلوبه فيرق اأحياناً  أما ا يبقى اأيمن الح�سن موؤرقاً بالكتابة. فالكتابة عنده هي وقدة الفكر، ا

وي�سمو اإلى دنيا ال�سعر كما في »ح�ساد الن�سيم«. 

❁    ❁    ❁
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د. يا�سني فاعور

ديب علي المزعل ال�س������ادرة عن الهيئة العامة ال�س������ورية  )جياد الفجر( الرواية الثالثة للأ

للكت������اب، وزارة الثقافة عام )2019(. بعد روايتيه: )قناديل الليل المعتمة- 1997(، و)غزالن 

الندى- 2016( ال�سادرتين عن اتحاد الكتاب العرب. 

������مًة اإلى  تقع في مئة و�س������ٍت وع�س������رين �س������فحًة، مق�سَّ

تي: جياد الفجر )1 – 2(، ورقة   معنونٍة كاالآ
ٍ
أق�س������ام �س������تَِّة ا

أول������ى: )3 – 4(، واأوراق: )1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6(،  ا

ل: )7 – 8 – 9(، وهام�������ش ثاٍن: )10 – 11(،  وَّ
أ وهام�������ش ا

وف�س������ل اأخير، متفاوتًة في عدد �س������فحاتها: جياد الفجر 

)1( في ثماني �س������فحات، )2( في �سفحتين، وورقة اأولى 

أربع ع�س������رة �سفحة، و )4( في �سفحتين، واأوراق  )3( في ا

مٍة،   مرقَّ
ٍ
)1( جاءت في �س������فحتين، وجاءت في �ستَّة اأق�سام

ول والثاني والثالث والرابع والخام�ش كلُّ واحٍد منها في  االأ

�سفحٍة واحدٍة، والورقة ال�ساد�سة جاءت في �ستِّ �سفحات، 

أربع  مٍة جاءت في ا ول في مقدَّ أق�س������ام )7 – 8 – 9(، الهام�������ش االأ وهام�������ش اأول جاء في ثلثة ا

أق�س������ام: ال�س������ابع، وجاء في اإحدى ع�سرة �س������فحة، والثامن جاء في ثماني  �س������فحات، وثلثة ا

قراءات

جياد الفجر وعلي املزعل
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مٍة جاءت في اإحدى ع�سرة  أربع �سفحات، والهام�س الثاني في مقدَّ �سفحات، والتا�سع جاء في ا

�س������فحة وق�سمين: العا�سر جاء في �س������بع �سفحات، والحادي ع�س������ر جاء في اثنتين وع�سرين 

أربع �سفحات. �سفحة، وف�سل اأخير جاء في ا

مهداةٌ: ))اإلى كلِّ الذين كانوا ينتظرون عودة الفدائيين ل�سماع اأخبار البالد((. )�س:5(.

يدي  ول ب�س������ورة معبِّرة للجياد التي اخترقت ال�س������ياج ال�س������ائك، واالأ زيَّن غالف الرواية االأ

المرفوعة احتفاالً بالن�س������ر، وكتب على غ������الف المجموعة الثاني عباراٍت مقتطفًة من فقرات 

حداِث والم�ساهِد والبطوالت. الرواية معبِّرًة عن االأ

يام القادمة، وبع�س������نا غاب في ذكريات ال�ستات  ))بع�س������نا اأرخى اأهدابه على احتماالت االأ

عاً مع ريِح  �س������وات بغناء حزين طار ُمقطَّ وحياة المخيمات... وبين هذا وذاك ارتفعت بع�س االأ

اللي������ل الزاحف نحو ال�س������باح بفقرة من اأهزوجة )على رام اهلل(، و)�س������جن عكا وجنازة محمد 

جمجوم وفوؤاد حجازي(((.

�سئلة: كيف لهوؤالء  ي، وتنه�س االأ عماق ينه�س التحدِّ واأ�س������اف بعدها فقرة معبِّرة: ))وفي االأ

�سالك اأن يعرفوا رائحة الزعتر؟ وكيف لهوؤالء اأن يعرفوا رائحة البطم وال�سدر  القابعين خلف االأ

والقندول والُعلِّيق وال�سلبين؟ ربما يعرفون رائحة الدم والنقود والخمر، لكنَّهم لن يعرفوا رائحة 

ترابنا واأع�سابنا حتَّى لو بقوا مليون عام؟!((. )�س:33(.

بطل الرواية اأمجد طفٌل في العا�س������رة من عمره، فقد والديه ويعي�س في خيمة رجل ))كنت 

أة  نَّ هذه المرا
أ أبي، وا أبنائه لي�������س ا نَّ ه������ذا الرجل الذي اأعي�س في خيمته، وبين ا

أ أع������رف تماماً ا ا

طفال  أي�ساً، فالكثيرون من االأ نَّ اأهل المخيم يعرفون ذلك ا
أ ي، ويبدو ا مِّ

أ الق�سيرة ال�سمراء لي�ست ا

أكوام التراب المحيطة بالمخيم، والكثيرات من الن�ساء كنَّ يربتن  قالوا لي ذلك ونحن نلعب فوق ا

على كتفي... لك العمر يا اأمجد... رحم اهلل والديك((، )�س:15(.

أبوه واإخوته ظلُّوا تحت ركام بيتهم.  ه وا مُّ
أ أ�س������رة عبد القادر، وزوجته مريم وا يعي�س برعاية ا

لون مفاتيح  مَّ
، وقل������ٌق ياأكل الوجوه، والنا�������س يتاأ أياٌم موح�س������ٌة تمرُّ يعي�������س معهم في خيمٍة ))وا

ون رائحتها، ثم يعيدونها اإلى �س������ررهم التي حملوها يوم  أيديهم، ي�س������تمُّ البيوت يُقلِّبونها بين ا

خروجهم((، )�س:17(.

أ�سرة عبد القادر في خيمٍة األف الحياة  يام بق�س������وتها واأمجد يعي�س في مخيم مع ا ت االأ ومرَّ

ع الكبار على مدار�س  طفال، وتوزَّ فيها، وتطوَّرت الحياة في هذا المخيم، وافتتحت المدار�س لالأ
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�ستاذ عبد الجليل )فل�سطيُن داري(...  أن�س������ده االأ ول الذي ا المدينة المجاورة ))وكان الن�س������يد االأ

ع الكثير من ال�سبية والن�ساء اأمام  أن�سدنا معه ب�سوت واحد، فهزَّ الن�سيد اأطراف المخيم، وتجمَّ ا

أكثر((، )�س:20(. الخيمة ي�ستمعون اإلينا، فتعالت اأ�سواتنا ا

ورقة اأولى )�س:21 – 25(

»كان في دير يا�سين �ستون مقاتاًل يملكون �ستَّ بنادق اإيطالية، وثالَث بنادق فرن�سية، وواحدًة 

أربعًة من طراز  ا�ٌس من طراز )برن(، وا اأمريكية، وب�سَع بنادق اإنكليزية، كما كان في حوزتهم ر�سَّ

نَّ الم�سكلة كانت في الذخائر التي تكفي في اأح�سن الحاالت لمعركة مدتها �ساعٌة 
أ )�س������تن(، اإاّل ا

واحدة فقط«. )�س:21(. »ا�س������تراها اأهالي دير يا�سين من مالهم الخا�س، دفعوا ثمنها من نتاج 

أو ُم�ساِغ ن�سائهم«. محا�سيلهم، ا

راغون، وخم�سٍة وثالثين  كانت القوات المهاجمة تتاألف من خم�سٍة و�سبعين محارباً من االأ

أربعين بندقية، اإلى  أربعاً وا أربعًة )�س������تن(، وا أربعَة ر�سا�س������ات )برن(، وا من �س������تيرن، ويملكون ا

جانب الم�سد�س������ات والهروات، و�س������يارتين م�س������فحتين، واحدةٌ منهما بمكبِّر �سوت، ومدفع 

رًة لديهم ب�س������كٍل جيد، مع كميَّات م������ن القنابل اليدويَّة  ه������اون )16(، وكان������ت الذخائر متوفِّ

والمتفجرات«، )�س: 21 – 22(.

������ز اليهود ق�س������فهم على بيت المختار الذي كانت تنطلق من������ه المقاومة، وقتلوا من فيه  »ركَّ

ماً فوق ر�سا�س������ه«، )�س: 23(،  ومن حوله، وكان من بين القتلى علي قا�س������م قائد المقاومة مكوَّ

جت من دار المعلمات في القد�س،  »ومن بين القتلى حياة النابل�سي، فتاةٌ في مقتبل العمر، تخرَّ

وجاءت اإلى دير يا�سين لتعلِّم في مدر�ستها، قتلها اليهود مع تالميذ المدر�سة، ولم يراعوا حرمة 

ال�سليب الذي كانت بلبا�سه«، )�س:25(.

ج�ساد كلَّها في كومة واحدة، وو�سعوا فوقها جثة المعلمة حياة النابل�سي وهي  ))وجمعوا االأ

بلبا�س ال�سليب((، )�س: 25(.

حداث، ))و�س������ارت زيارات �سالم للمخيم متباعدًة حتى والدته فطيم بداأت ت�سكو  تطوَّرت االأ

من قلَّة م�ساهدته ومن المرارات التي يخلِّفها غيابه المت�سل حتى �سار هاج�سها مراقبة الدروب 

خبار من اأ�سدقائه المقربين، لم نعد نراه اإالَّ مع مواكب ال�سهداء التي تاأتي اإلى المخيم  و�سماع االأ

خرى... كان يلقي كلمات التاأبين، ويحثُّ النا�س على المقاومة((، )�س: 56(. بين الفينة واالأ
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ألواح  حداث يوماً بعد يوم اأ�سبح المخيم مدينًة �سغيرًة من الطين والق�سدير وا ومع تطوُّر االأ

يام ال يمكن اأن ينتهي بهذه  نَّ �س������واد االأ
أ نَّ المرحلَة طويلٌة، وا

أ الزينك������و، ))وعندها اأدرك النا�س ا

ال�سهولة التي اعتقدها البع�س((، )�س: 27(.

أُ مفاتيح منازلهم التي حملوها يوم خروجهم، ))فراح بع�س������هم يغمرها  اأرعب النا�َس �س������دا

بالكاز والمازوت، ويفركها بقطع قما�س������يَّة خ�س������نة كي تبقى المعًة كم������ا عرفوها من قبل، قال 

أ المفاتيح يجتاحنا الرعب، فهي لي�ست مفاتيَح البيوت فقط، بل هي  بع�س������هم: عندما نرى �سدا

أيامنا القادمة((، )�س: 27(. مفاتيُح ا

غادر الكثيرون من �سباب المخيم اإلى اأماكن عديدة في اأنحاء البالد، و))�سارت الكال�سنكوف 

ي  حذي������ة المطاطية، واللحى المتطاولة، وال�س������وارب التي تغطِّ وبدلة الفوتيك الخ�س������راء، واالأ

لت حلماً جمياًل  ال�س������فاه، والكوفيَّات المخطط������ة، مظاهر ماألوفة في حياة المخيَّم... بل �س������كَّ

لمعظم ال�سبان في المخيم((، )�س: 28(.

»على الجدران القريبة كثرت �س������ور ال�سهداء متال�س������قًة وقد ا�ستدارت العيون لتنظر اإليك 

أكتافهم بجدران البيوت، وتميل  جة اأطفاٌل ورجاٌل ون�ساءٌ تحفُّ ا ِة المتعرِّ زقَّ أينما اتجهت، وفي االأ ا

ة«، )�س: 39-38(. زقَّ روؤو�سهم عن اأطراف النوافذ الخ�سبية المتدلِّية في ف�ساء االأ

ومع توالي ال�س������اعات تُرت�سم على الجدران �سوٌر جديدة ويت�ساقط ال�سهداء ))ويرتد �سدى 

الر�س������ا�س من رخام القبور اإلى تراب المخيم لينام فيه، وال اأحد يدري متى ينه�س من جديد، 

ومع اآخر العائدين من المقبرة، وهبوط الم�س������اء كانت حكاية جديدة قد اأ�س������يفت اإلى حكايات 

ليالينا الطويلة((، )�س: 39(.

خير ما  كان المخيم ما يزال يت�س������ل بالمقبرة، وتراب ال�س������هداء الذين جاوؤوا في الموكب االأ

يزال ندياً بدمائهم ودموع اأهلهم، و�س������دى الر�س������ا�س الذي اأطلق تحية لهم ما يزال في �س������ماء 

 هائل لطائرات تقذف 
ٍ

المقب������رة، ))ولم تكد العيون تطبق اأجفانه������ا حتَّى انبلج الفجر على دوي

حمولتها في اأع�سا�سنا الترابية خرجنا بلبا�س النوم، رك�سنا في ال�سهول المجاورة، اأطلق البع�س 

وي والغبار والدمِّ والدم������وع، تناثرت بيوت  نيران ر�سا�س������اتهم الخفيفة، واختلط ال�س������راخ بالدَّ

ت �سحب الغبار على ات�ساع المكان ل�ساعات طويلة، وما  الطين، �س������ارت اأكواماً من تراب، وامتدَّ

أنَّها  أ�سياء كثيرة اعتقدوا ا  وا
ٍ
اإن تال�سى الدوي حتى عاد الجميع ينب�سون الركام بحثاً عن لحٍم ودم

ت�ستر غربتهم ريثما يعودون((، )�س: 40(.
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أق�س������ام الرواي������ة المعنونة ب��������)اأوراق( ي�س������رد اعت������داءات العدو، ويذكر �س������حايا هذه  في ا

االعتداءات:

))كان عمر عبد الكريم وهو �ساٌب من بيت �ساحور في كامل �سحته معافى �سعيداً، وحين اأطلق 

نه ال ي�ستطيع الم�سي...((، )�س: 41(. الة الأ �سراحه من �سجونهم بدا كرجٍل عجوز وحمل على نقَّ

))كان هناك خم�س������ة �س������جناء اآخرين هجمت عليه������م الكالب باأوقات متباينة، وع�س������رت 

خ�س������يَّاتهم، واأدخلت عبوات من اأقالم الحبر النا�س������ف في ق�س������بانهم، �ُس������ربوا على الروؤو�س 

ج�ساد، وعلى اأع�سائهم التنا�سليَّة واغت�سبوا((، )�س:43(. واالأ

ت حقول القمح بمادة كيميائية  ))قامت اإحدى طائرات الر�س بالتحليق فوق قرية عقربا ور�سَّ

فا�سودَّ لون القمح واحترق((، )�س:44(.

قالت �س������فيَّه عطيَّه وهي من الناجين من دير يا�سين: ))حلَّ �سرواله، وهجم علي... وحولي 

أي�ساً، وكان بع�س المهاجمين على عجلة من اأمرهم كي يح�سلوا على  ع�سرات الن�ساء يغت�سبن ا

آذاننا من اأقراط((، )�س:45(. ما في ا

خاً بالدم... و�سرح  قال ال�سوي�س������ري دي رينير ))راأيت فتاًة يهوديًة جميلًة تحمل خنجراً ملطَّ

راغون قائاًل: لي اأحد اأع�ساء االأ

أًة م�سنًَّة كانا  ر، والحظت مدهو�س������اً �س������ابة اأخرى تطعن رجاًل م�س������نَّاً وامرا اإنَّنا ال نزال نطِهّ

يرتعدان خوفاً اأمام كوفهما((، )�س:46(.

ري������ن �س������راخاً وتلويحاٍت وابت�س������اماٍت ودموعاً... واأقواله������م مودِّعين مع  كان وداع المهجَّ

عماق، والمهاجرون  ال�س������المة... خذونا معكم... وتال�سى �سراخهم، وذابت اأ�س������واتهم في االأ

ي واأبي واأخوتي  مِّ
أ ي واأبي واأخوتي الذين ا�ست�س������هدوا، وا مِّ

أ يلج������ون الطريق اإلى اأحالمه������م، ))وا

ت  الذين �ساركوني �سقاء الدروب... ومقبرة المخيم، واأ�سدقاء الر�سا�س، ونافذة فاطمة، و�سالَّ

أنا�س������يدنا في المدر�س������ة... كلُّ ذلك يمرُّ في مخيلتي كومة  الحبق واأحوا�س النعناع، و�س������دى ا

أ�س������ندوا روؤو�سهم اإلى مقاعد  أه في مالمح ال�س������بَّان الذين ا زناد... وال�س������يء ذاته يمكن اأن تقرا

الحافلة...((، )�س:49(.

أنَّها  نات وجهه كا أ�س������مر بدت تغ�سُّ رون برجل ا بت والتقى المهجَّ طالت طريق الت�س������رد وت�سعَّ

اخت�سرت وجوهنا جميعاً، وقبل اأن ين�سرف كان لكٍلّ منَّا ا�سٌم اآخر غير ا�سمه الحقيقي... ))قال 

أ�سماء كثيرة لم نكن  لنا: اإنَّ �سنَّة التنظيم تقت�سي ذلك فليحفظ كٌل منكم ا�سمه جيداً... �سمعنا ا
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ا�س، واآخر �سهاب((، )�س:51(.  أبو الرعد، واآخر �سبع الليل، وثالث دوَّ أنا �س������ار ا�سمي ا عها، ا نتوقَّ

أنا نجتاز حفر   جديدة ))ارت�س������مت مالمحها حين بدا
ٍ
أيام أب������و الرعد بدايًة لتاريٍخ جديد وا وكان ا

�س������منت، و�سواقي المياه العميقة مع رائحة ال�سالح ودويَّ االنفجارات التي  النيران، وحواجز االإ

اأن�سجت اأحالمنا((، )�س:52(.

أبو الرعد )العم �س������يَّار( يعرفه والد الراوية هو )العم �سيَّار(، من �سكان الغور، وقد اأم�سى  وا

نكليز، وقتلوا بعد ذلك اأفراد  نكليز واليهود، يُقال اإنَّه قتل �س������بعًة من جنود االإ حياته طريداً لالإ

أ�س������رته جميعاً... انت�س������رت اأخباره في مدن فل�سطين وقراها، ودارت حوله اأحاديث كثيرة، كان  ا

د  يختفي زمناً، ))يقال: اإنَّه غادر فل�س������طين، ثم ال يلبث اأن يظهر مرًة اأخرى، ومع ظهوره تتجدَّ

ودية وال�س������عاب، يختفي في الكهوف والمغاور مع مجموعة  نكليز عبر االأ الحكايات، ويطارده االإ

الرجال المطاردين، ثم يعود لي�سرب هنا اأو هناك((، )�س:56-55(.

ر�س زلزالها، وجاء زمن االنطالق اإلى المهمات ال�س������عبة التي نعي�س من اأجلها...  زلزلت االأ

يام  ث كثيراً عن االأ �سجار... تحدَّ ))هذا ما قاله �سالم الذي زارنا اليوم... تحلَّقنا حوله تحت االأ

ات، وقواعد الفدائيين عل������ى امتداد الجبهات  القادم������ة، وعن الغارات المعادية عل������ى المخيمَّ

أنَّه كبر  نات وجهه اأكثر عمقاً من ذي قبل، وكا أنفا�سه متعبة، وتغ�سُّ المحاذية لفل�سطين... كانت ا

األف عام... كان لحديثه رائحة الدمِّ وال�سقاء...((، )�س:58-57(.

خيرة  تغيَّرت مالمح �سالم، تغ�سنات وجهه ر�سمت خطوطاً ت�سي باأيام الموت، قال جملته االأ

يَّة طريقة من الطرق((، 
�سكال، وباأ يِّ �سكٍل من االأ

))�سنحاول البحث عن موطئ قدم في بالدنا باأ

نَّهم ال يفهمون غيرها.((، )�س:59(.  علَّق العم �سيَّار: ))طريقاً واحداً فقط... هو البندقية الأ

أنَّهم �سيدخلون قلب العا�سفة، اأرخى بع�سهم اأهدابه  هبَّت رياح العا�سفة، واأدرك المقاتلون ا

يمات، وبين هذا وذاك  يام القادمة، وغاب بع�سهم في ذكريات ال�ستات والمخَّ على احتماالت االأ

عاً مع ريح الليل الزاحف نحو ال�س������باح: ))وين  �س������وات بغناء حزين طار مقطَّ ارتفعت بع�س االأ

عارام اهلل... ولفي يا م�س������افر... وين عارام اهلل...((، ))من �سجن عكا طلعت جنازة... محمد 

جمجوم وفوؤاد حجازي((، )�س:61(.

متعة، واأدركوا  عبر الفدائيون باباً منحوتاً في الجبل نحو ف�س������حة تعجُّ بالبنادق والرجال واالأ

أنابيب وا�سعة، ومخارجه  أنَّهم اأ�سبحوا في قلب الجبل ))كهف عميق نحتت اأطرافه، في �سقفه ا ا

أنابيب وا�سعة لتهوية المكان((، )�س:63(. على نحو يوؤمن الحركة للجميع، وزرعت في �سقفه ا
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ر اأطراف كوفيته فبان  ر�س، �سمت قلياًل، حرَّ تحلَّق الفدائيون حول القائد جلو�س������اً على االأ

ه الراوي جيداً...)) ي������ا اإلهي: الفنان زميل  ر ترحابه بالفدائيين القادمي������ن، تمالَّ وجهه... ك������رَّ

الدرا�س������ة ابن المخيم الذي نعي�س فيه(( فارتاحت نفو�س القادمين ))وتال�س������ت رهبة المكان، 

وتال�ست رهبة الوجود((، )�س:64(.

أنا جا�سر قائد القاعدة... اأدركت  ن في القاعدة، وا أنتم االآ ب القائد بالفدائيين قائاًل: ))ا رحَّ

أ�س������ماوؤنا الحقيقية  أبو الرعد وهو جا�س������ر!! ا أنا ا نَّ جا�س������ر هو ا�س������مه الحركي... ا
أ على الفور ا

أبو الرعد...((،  آه يا اأمجد قلت لنف�سي... لم تعد طفاًل... �سرت اليوم ا  الكتمان... ا
َّ
�ستظلُّ طي

)�س:64(.

أنفا�س الرجال، وتعالت بع�س الهمهمات من �س������دور متعب������ة، والراوي يتقلَّب في  ������دت ا توحَّ

ه واأخوته الذين ظلُّوا تحت الرم������اد، ووالده عبد القادر وزوجته  مُّ
أ أبوه وا فرا�س������ه، وفي ذاكرت������ه ا

�سئلة التي  مريم واأطفالهما، وبيوت المخيم، ونافذة فاطمة العامرة بخ�س������رة الحبق، ومرارة االأ

مازالت تق�سُّ م�سجعه.

حت كتل ال�سخور والتالل التي اأرهبت الفدائيين لياًل، �سال�سل  أ�سرقت �سم�س ال�سباح، وتو�سَّ ا

فق الغربي تبدو جبال  أوديٍة �س������حيقٍة، ))وف������ي االأ متاآخية من التالل وكتل ال�س������خور تطلُّ على ا

الجليل تطلُّ علينا وتغزل اأحالمنا القادمة... وعلى مقربة من المكان بحيرةٌ �سغيرةٌ يحيط بها 

طفال القادمين من القرى والمدن المجاورة...  الق�س������ب، وتلعب فيها مراكب �سغيرة تحمل االأ

طفال، واأ�س������حك  أتملَّى بوجوه االأ تلك البحيرة، وتلك الوجوه �س������ارت مالذي في اأوقات الفراغ، ا

حين ي�سحكون واأخاف عليهم حين تتمايل المراكب بهم على �سطح الماء((، )�س:66(.

اأطلق عينيه في ف�س������اء الليل نحو الجليل، فبدت له اأ�س������واء القرى متعانقة في عمق الليل، 

�سواء  ))واأ�سواء الجليل تبدو �سعاعاً واحداً ي�سقُّ الف�ساء الغربي، وبين ال�سهول والجبال ت�سع االأ

الراك�سة بين الم�ستوطنات العالقة على ال�سفوح((، )�س:71(.

أنَّه بِقي في المدر�سة، كما قال والده عبد القادر،  يام الطفولة، فيتمنَّى لو ا تعود به الذاكرة الأ

أنَّه كان �سادقاً على الرغم من اأعباء  أثق ا أنا ا أكتافي، ا قال يومها: ))تعلَّم و�سوف اأطعمك من لحم ا

أ�سرته وفقره((، )�س:73-72(. ا

أبا فار�س؟ قال: �سنلتقي في مقبرة المخيم  أبا فار�س: ))وماذا لو ا�ست�سهدنا معاً يا ا ويخاطب ا

تي في جيبي اإلى يوم القيامة((، )�س:75(. اإذا لم يحملوا جثماني اإلى العراق، و�ستظلُّ �سرَّ
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وم������ا اإن زحف النهار نحو الظهيرة ))حتى كانت قوافل ال�س������يارات تحمل جثاميناً واأعالماً، 

أنا�س������يد اإلى مخيمات اللجوء المنت�س������رة في المنطقة، وبع�س������ها اإلى م������دن وقرى تاآخت مع  وا

المخيمات في حمل بنادقها وفقد رجالها((، )�س:79(.  

نَّ لكلِّ منَّا ق�س������ته، لكنَّها في 
أ وف������ي )هام�س ثان( )�س:80-81( يقول الوالد لولده: ))يبدو ا

النتيجة ق�سٌة واحدةٌ ق�سُة الموت والدمار والنزوح والمطاردة((، )�س:81(. 

انها وموا�سيها، وقتلوا ولده عبد اهلل،  رت القرية وقتلت �س������كَّ نكليزية التي دمَّ فالطائرات االإ

نكليز، فاأحرقوا بيته، وقتلوا زوجته، واأطفاله، وعا�س  ر االلتح������اق بالثورة، واأخذ يقتن�س االإ فقرَّ

طريداً زمناً طوياًل. )�س:83(.

أ�س������ي اأحداٌث كثيرةٌ، كنت اأ�سل اإلى  ت على را وي�س������رد اأخباراً من ق�س������ة حياته فيقول: ))مرَّ

مل كنت  حافة الموت، ثم اأعود لولوج الحياة من جديد، يداهمني الياأ�س، ثم اأعود على اأحبال االأ

أيامي كنت كطائر يخطئه ال�سيَّاد  قها المرء، وفي معظم ا �ساهداً على وقائع واأحداث قد ال ي�سدِّ

ه((، )�س:85(. عالي ثم يعود اإلى ُع�سِّ يطير ويطير في االأ

كما �س������رد ق�سته مع ال�س������بع الذي خطف العرو�س وكيف كانت النهاية بالتقائه مع المختار 

وفريق من رجال القرية، وانتهاء الحادثة ))بالتحام اأج�ساد اأهل القرية قباًل وبكاء واعتذارات، 

دت خطاهم نحو القرية((، )�س:90(.  ج بالدماء، وقد توحَّ بي�س الم�سرَّ وحملوا الج�سد االأ

رةٌ، وفي  عا�������س المقاتلون في القاعدة بين الم������وت والحياة، غارات طائرات العدو م�س������تمَّ

أ�سئلة الم�سير: اأذهان المقاتلين �سيٌل من ا

يام؟ ))ماذا �ستكون عليه االأ

ومتى �ستكون الغارات الالحقة؟ 

ومن منَّا �سينتقل اإلى مقبرة المخيم؟((، )�س:92(.

ل والحذر ))وقد  مُّ
أ�س������ئلة واحتماالت وخوف دفع بع�سنا اإلى �سمت مطلق، وحاالت من التاأ ا

مر �سوءاً حين وردنا خبر اغتيال �سالم، قالوا لنا اإنَّ عن�سراً من العنا�سر قد اأطلق عليه  ازداد االأ

النار وفرَّ هارباً، والحقته عنا�سر الحرا�سة وقتلته(( )�س:92(.

أ�سباب قتله، وبمرور  �سئلة والتف�سيرات في ا خيَّم حزٌن �سديد على القاعدة، وات�سعت دائرة االأ

فكار  �س������ئلة واالأحالم، وتزاحم الذكريات واالأ الوقت �س������ار بطل الق�س������ة في مهبِّ ال�س������رود واالأ
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ي واأخوت������ي ودفاتري التي ظلَّت تحت  مِّ
أ ))والوجوه التي نه�س������ت م������ن اأعماق طفولتي... اأبي وا

������ي الجديدة مريم، ونافذة فاطم������ة، ورائحة الحبق،  مِّ
أ ال������ركام، ووال������دي الجديد عبد القادر وا

ام المخيم وع�س������افيره، واأعرا�س المقاب������ر، واأمجد الطفل الذي ينام في داخلي،  والنعناع وحمَّ

ن((، )�س:96(.  أبو الرعد االآ والذي اأ�سبح ا

بي�س ويديها  ن بثوبها االأ انطلق الر�س������ا�س تحية للعرو�س... تحية لفاطمة التي دخل������ت االآ

������بة بالحنَّاء، رق�س������ت مع الراق�س������ين... ))ثم ارتفعت رويداً رويداً... طارت في �سماء  المخ�سَّ

ت  المخيم، حلَّقت مع الحمائم والع�س������افير، وما لبثت اأن تهاوت... اأ�س������ابها الر�س������ا�س فخرَّ

نَّ 
أ ثني عنها العمُّ �سيَّار برهة من الزمن، اإالَّ ا جًة بدمائها... تذكَّرت تلك العرو�س التي حدَّ م�س������رَّ

كتاف اإلى مقبرة المخيم...((، )�س:97(.   اأحداً لم ي�ستطع اإنقاذها... حملت على االأ

أو ربما بجثامين �س������يجرى نقلها  أكيا�س الخي�س توحي باأج�س������اد موثَّقة، ا حْزُم البنادق داخل ا

مر وا�سحاً  حوال اأ�س������بح االأ عات... لكن في كلِّ االأ �س������ريعاً، وتعليق الرفاق يُثير الكثير من التوقَّ

كيا�س وهذه الجياد  ن، فهذه االأ أو ربما االآ تماماً ))هنالك مهمٌة خطيرةٌ �سيتمُّ تنفيذها هذه الليلة ا

د ذلك  أين، ال اأحد يعرف، قائد القاع������دة فقط هو من يحدِّ توحي ب�س������فر طويل... ولك������ن اإلى ا

أين، ومْن من الرجال �سيحملها اإلى مبتغاها((، )�س:100(.   بال �سك، هو الذي يعرف اإلى ا

�س������ئلة انتهت تماماً ))حين طلبني م������ع ثالثة من رفاقي، انتحى  وه������ذه الهواج�س، وهذه االأ

مة القادمة، تفا�س������يل الطريق و�س������عوباتها، التعامل  أ�س������هب في الحديث عن المهَّ بنا جانباً، وا

ألب�س������تنا وبنادقنا، وهم�س������نا و�سحكاتنا  مع الجياد في الحاالت الطارئة... طعامنا و�س������رابنا وا

مكنة التي يمكن فح�سها قبل الدخول اإليها، والرجال  أنفا�سنا، وحاالت �س������عفنا واأقدامنا، االأ وا

الذين نلتقيهم في رحلتنا...((، )�س:101(.

كيا�س يجب اأن ت�س������ل خالل يومين  ختم حديثه ب�س������وت حازم، ومالمح �س������ارمة ))هذه االأ

أنتم من �س������يقوم بذلك، ثم اأردف �سيكون معكم دليل يعرف الطريق  أبعد تقدير، وا أو  ثالثة على ا ا

، كلمة  جيداً، و�سي�س������لمُكم لدليل اآخر في اإحدى مراحل الطريق... بعد التاأكُّد من كلمة ال�س������رِّ

ا�س الجزائري(، وهو من اأ�سحاب التجارب ال�سابقة في  ال�سرِّ يعرفها قائد المجموعة فقط )دوَّ

مثل هذه المهام...((، )�س:101(.

نظ������ر القائ������د في عيني الراوي، واأط������ال النظر في وجهه، وكاأّنه يعرف م�س������اعره، وقال له 

ن رجٌل قوي  �ساأر�سل تحياتك اإلى والدك عبد القادر في المخيم، و�ساأطمئنه عليك، وها اأنت االآ



جياد الفجر وعلي املزعل

ول 2021 266 الـعــدد698- 699 ت�شرين الثاين -كانون الأ

د مهمات كٍلّ منهم، وانطلقوا ومجموعة الرجال  وال خوف عليك، ور�سم لهم طريق ال�سفر، وحدَّ

يلوِّحون لهم ويداعبونهم، ويتمنَّون لهم ال�سالمة.  

كان������ت وجهتهم وا�س������حة نحو الجنوب، حيث بدت جبال الجليل عل������ى يمينهم، كانت عالية 

مطار التي تغ�سل البنادق والمعاطف  تنظر اإليهم من بعيد، وقد �س������َعّت اأ�س������واوؤها رغم عبث االأ

ر�س  فق ترتفع اأمامهم جبال �سوداء عالية من الغيوم ت�سل االأ واأعراف الجياد، وعلى امتداد االأ

بال�س������ماء... فتب������دو الطريق اأمامهم طويلة، وال يدرون متى يكون الو�س������ول. كان عليهم اجتياز 

خر �سيكون دليل اآخر يقودهم اإلى هدفهم. النهر، وهناك على الجانب االآ

اجت������ازوا النهر، وبداأت الجياد تنف�س اأج�س������ادها، ثم تدافعت وكانت خيوط المياه تن�س������اح 

لة على ظه������ور الجياد، ))وعند ذلك نه�س رجل  كيا�س المحمَّ م������ن معاطف المجاهدين ومن االأ

أ�س������ود من�سوٍج من �سوف الخراف الوليدة... لحيته قطعة من ثلج،  ������ط القامة يلتفُّ بفراٍء ا متو�سِّ

ب به  وله حاجبان ينعقدان فوق عينين �سغيرتين اأ�سناهما االنتظار والترقب((، )�س:113(، رحَّ

ن في منزل ال�سيخ كايد، ون�ساأل اهلل ال�سالمة...((، )�س:113(. أنتم االآ قائاًل: ))ا

������ى بالبيا�س، وقد بدا متما�سكاً  ا�س الجزائري له �س������عر خرنوبي مو�سَّ رجاالت المهمة ))دوَّ

كقطعة فرو فوق جبين �س������يِّق معروق، وكلَّما حاول مداعبته باأ�سابعه الياب�سة عاد للتما�سك من 

جديد... واأكرم اليافاوي تدلَّت خ�سٌل من �سعره الخيلي المبلول فوق �سدغين غائرين، اأحدهما 

فيه حفرةٌ عميقٌة لجرٍح قدِيم، وقد تداخلت فوق �سدغيه خطوٌط �سوداءُ تتجه نحو محجريه... 

أبي�س خفيف ما يزال  وم�س������طفى الغوطاني انك�س������فت جبهته العري�سة على ُخ�سٍل من �س������عر ا

نَّ اللهب 
أو كاأ ٍة ا ل مرَّ وَّ

أراها الأ نَّ الكوفية ما تزال فوقه حتى اللحظة... وجوهٌ كاأنيِّ ا
ملت�س������قاً وكاأ

لها من جديد((، )�س:114(. �سكَّ

حالم، خلُت نف�سي اأطير فوق اأمواج النهر، حملتني  وفي فترة الراحة ))ركبُت في �س������رير االأ

أبي�َس جميل، كانت جدائلها ترك�س مع ماء  المياه بعيداً، ومن طيَّات الماء نه�س������ت اأمي بثوب ا

 برغيف 
َّ
مواج قذفتني بعيداً، األقت اإلي ت يديها نحوي، حاولت مالم�سة يدي، لكنَّ االأ النهر، مدَّ

خبز، لكنَّ المياه جرفته بعيداً، �س������رخت اأمجد يا اأمجد، كان �س������راخاً قوياً هزَّ عمق الظالم، 

وتردد �س������داه على ال�سفوح، نه�س������ُت فزعاً... فركُت عيني، اأجلت النظر حولي، ال �سيء جديد 

أي�ساً، وبقايا الجمر ما تزال ت�سعُّ  �سوى اأج�ساد الرجال وغمغماتهم المتعبة، ربما كانوا يحلُمون ا

تحت الرماد...((، )�س:116(.
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ي واأبي تحت  مِّ
أ أ�سه من جديد لموا�سلة النوم تابع الحلم وهو يقول: ))وفي ذاكرتي ا و�س������ع را

الركام الذي �سنعه المهاجمون في تلك الليلة البعيدة((، )�س:116(.

تهم، ))قال الرج������ل بلهجة هادئة... بعد قليل �س������نتجه غرباً، وعلينا في  تاب������ع الرجال مهمَّ

ردن، حيث تنتهي مهمتنا هناك، ثم �سرح  غوار و�س������والً اإلى �سفاف نهر االأ هذه الليلة اختراق االأ

اته الرئي�سية((، )�س:118(.  مخاطر الطريق ومحطَّ

طالت الطريق وظلَّت في ذاكرة قائد المجموعة ))هواج�ُس واأحالُم الطريق منذ انطالقنا... 

ًة اأرك�س خلف اأبي، وهو يحمل �س������راجاً ينير الطريق اأمام  ي فوق هامتي، ومرَّ مِّ
أ ًة ترف������رف ا م������رَّ

أياُم ال�س������تاِت والمخيَّمات والقتل والتدمير، وا�س������تباحة البيوت،  عماق ترك�ُس ا الجياد، وفي االأ

أيامنا  أزاهير ا ن هي بنادق الحي������اة وا مان، وبنادقنا الت������ي نحملها االآ والرغب������ة الجامح������ة في االأ

القادمة((، )�س:119(. 

وقبل اأن تدخل الجياد في عمق الفجر ))الحت لنا بي�ساُن و�سمُخ و�سواطُئ طبريا الجنوبية، 

و�س������فاُف النهر تنه�ُس بكتٍل من �س������ياء، ومن بينها ت�س������عُّ عيوُن الرجال خل������ف الماء ينتظرون 

و�سولنا... لم اأرهْم لكنِّي اأح�س�سُت باأنفا�سهم((، )�س:120(. 

بطال طوال النهار في تجريف  د وق�سى االأ �سلحة في المكان المحدَّ عت االأ وبعد و�سولهم، و�سِ

دوا  �سجاُر من الجوانب كلِّها، ومن هناك راقبوا المكان ب�سكل دقيق و�سامل ليتاأكَّ �سخري تظلِّلِه االأ

�س������جار العمالقة، وغا�س������ت روؤو�سها في مراودها،  من نجاح مهمتهم ))وربطوا الجياد بجذوع االأ

ُد �سداهُ  رت من ثقل الحديد، وترُخم رخيماً ناعماً حنوناً، يتردَّ وهي تنف�س اأج�س������ادها التي تحرَّ

في جنباِت ال�سخوِر الالمعِة تحت اأمطار الفجِر المحموِل على اأطراف الغيوم((، )�س:121(.

�سلحة فها قد مرَّ  نَّ ال�سباب قد نجحوا في نقل االأ
أ هلَّل الرجل الدليل... وقال: ))... يبدو ا

د، وال �سيء جديد في المكان((، )�س:122(. الوقت المحدَّ

كت  ن ))وتحرَّ وانت�س������ى اأبطال المهمة فرحاً، وتالقت عيونهم كاأنَّهم يرون بع�س������هم بع�ساً االآ

ال�س������فاه بهم�ٍس حنون... وداخل طيَّات ال�سخور ولدت حركتنا من جديد، وارتفعت ال�سم�س في 

آًة لوجوهنا المتعبة... ت�س������لَّل الدفء اإلى اأج�س������ادنا التي تراخت  اأفق المكان لي�س������بح النهار مرا

ن طريق العودة اإلى قاعدة انطالقنا((،  على م�س������اعر االطمئنان والحب، و�س������ار هاج�س������نا االآ

)�س:123-122(.
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غمرت حالة من االطمئنان نفو�س المقاومين ))وطارت عينا قائد المجموعة على �س������فاف 

أنَّه يرى اأطفاالً يغت�س������لون بالغيم،  ������ل اإليه ا الغي������وم التي �س������بقتهم نحو قاعدة انطالقهم... وخيِّ

ويمتطي بع�سهم جياداً لها اأجنحٌة من بنادق((.

أ�س������اليب كفاحنا، تر�سم  روايٌة جميلٌة توثِّق ن�س������ال �س������عبنا، وتعبِّر عن ت�س������حيات اأبطالنا وا

بالكلمات �س������ور البطوالت ورجال المقاومة، تر�سم �سورة الرجل الذي كان ي�سرف على الطعام 

�سراف على مطبخ  في المع�سكر ))كان ثمة رجل م�سن تجاوز ال�سبعين من العمر يقوم بمهمة االإ

الن  �سين، و�ساربان يتهدَّ  امتدَّ بيا�سه ليلفَّ حاجبين مقوَّ
ٌ
أ�سمر فاحم و�سعٌر ثلجي المع�سكر: له وجٌه ا

نهما التبغ بزرقٍة �ساربٍة اإلى ال�س������واد، وعينان متوهجتان بيقظٍة بادية((،  فوق �س������فاٍه غليظٍة لوَّ

ٍة ن�ساالت اأبطال الرواية، وت�سبر غور نفو�سهم، ونفو�س �سعبهم. )�س:53(. وت�سف بدقَّ

❁    ❁    ❁
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اعتدال رافع

بداع الوجع واإ

�س������درت عن الهيئة العامة ال�س������ورية للكتاب درا�س������ة الفتة، للدكتورة ماجدة حمود، تحت 

أ�س������باب وم�س������ان ومياز  عنوان »اعتدال رافع واإبداع الوجع«. اال�س������م الذي انطوى، على اأحد ا

ديبة ال�س������ورّية الراحلة اعتدال رافع. لقد رتبت الموؤلفة  االأ

درا�ستها في ثالثة اأجزاء متكاملة:

- اعتدال رافع وجماليات فن الق�سة.

- ترا�سل الفنون لدى اعتدال رافع.

بداع. - اعتدال رافع تحارب ال�سرطان باالإ

مما نّوهت به الناقدة ماجدة حمود، قواها في ت�ساعيف 

تمهيدها للكتاب:

اأعترف باأن هذه الدرا�س������ة تح������اول اأن تلفت النظر اإلى 

أدبها حّياً  اأهمي������ة م������ا تركته هذه المبدع������ة؛ لعلها تجع������ل ا

جيال، فنجد في الم�س������تقبل من يتحم�س  تتوا�س������ل معه االأ

لدرا�س������ة كل جن�س اأدبي لديها على حدة! وبذلك ي�ستمر تاأمل اإبداع اعتدال رافع وتذوق نكهته 

أنها تعّر�ست اإلى ظلم النقد لها، فقد اأهمل درا�ستها. الخا�سة! وال�سّيما ا

نافذة على الثقافة

اإ�سدارات جديدة

اإعداد: ح�سني هالل
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اأ�ضطورة فينيقية

مختارات �س������عرية، ن�سرتها الهيئة العامة ال�س������ورية للكتاب، لموؤلفها ال�ساعر �سقر علي�سي، 

أ�سطورة فينيقية«. تحت عنوان »ا

من هذه المختارات: )ر�س������الة اإلى الوالد، و�س������ّرة... ودوائر اأخرى، ويوم الجمعة المقد�س، 

ومن �س������يرة العا�سق، ون�س������ائح اإلى قمي�سها، وفي رحاب 

ألي�سا، وناي، وغبطة، وح�سرة(. نثى، وا االأ

أ�س������عاره، من رق������ة ذكية، وحّدة  بم������ا عرف عن طبيعة ا

لطيفة، ومداهمة ماتعة. يطالعنا ال�س������اعر �س������قر علي�سي 

بمختارات������ه الراهنة، الت������ي نقتطف منها مطلع ق�س������يدة 

»اأحاول هذا الكالم الوثير«:

هنالك تجل�ش تلك الجميلة

�سادرًة في النعومة

نوثة �سادرًة في الأ

اأعلى من اللتفاِت اإلينا

واأبعَد من حّظنا

هنالك تجل�ُش...

وارفًة

اأخذت كّل �سرخ�سها

وا�ستعدت لنا

❁❁❁

و�ضار رجاًل

ديب »م�س������طفى جلعود« التي �سدرت عن اتحاد الكتاب  العنوان اأعاله، هو عنوان رواية االأ

العرب في دم�سق.

ا�ستهلها بمقبو�س ل�»نيكو�س كازانتزاكي«، جاء فيه:

ن، لم يعد غر�سها ت�سلية العقول بالق�س�س الخرافية، وم�ساعدة  »الكتابة مهّمة ج�سيمة االآ

هذه العقول على الن�سيان، بل اأ�سبح غر�سها تحقيق حالة من التوحد بين كافة القوى الو�ساءة 
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ن�س������ان على  الت������ي ما تزال قادرة على الحياة وتحري�س االإ

بذل ق�سارى جهده، لتجاوز الوح�س الكامن في اأعماقه«.

تجري اأحداث الرواية في زمن االنتداب الفرن�سي على 

�س������ورية، وعلى جغرافية تمتد من »مدر�سة بوقا الزراعية« 

ألمانيا  قرب دم�س������ق، مكان درا�س������ة وتخّرج »مجتبى« اإلى ا

والعراق، وغيرهما من الدول.

خير من  وم������ن اأج������واء الرواية، نقتط������ف المقط������ع االأ

ال�سفحة )14(:

زهار، دخل  »من تلك البوابة، بوابة بوق������ا، المزينة باالأ

»مجتبى« �سنوات ن�سجه، وا�ستيقظ داخله وح�سان )اللحم 

والنف�س( وهو ي�ست�س������لم بكليته لحرك������ة الحياة، والأحالمه 

التي تدفعه قدماً، فيمتّن كثيراً لذلك الدفع وي�سكر عباءة التوفيق التي تغلّفه«.

❁❁❁

�ضور من التحليل النحوي

بعنوان »�س������ور من التحليل النحوي للن�ّس ال�سعري«، �س������در كتاب نقدي جديد عن الهيئة 

العامة ال�سورية للكتاب لموؤلفه الدكتور »محمد عبدو فلفل«.

ي�سم الكتاب مو�سوعات نقدية، منها:

ب������ي فرا�������س  �س������ير« الأ أم االأ أ�س������لوبية ف������ي »ا - ق������راءة ا

الحمداني.

- التوظيف ال�سعري للغة في ق�سيدة النكبة لعمر اأبي 

ري�سة.

أن�س بديوي. - بين �سعريتين، قراءة في �سعر ا

- ق�سيدة »ذاكرة المرايا« لخليل المو�سى.

- ق�سيدة »عودة اإلى �سدوم« لخليل حاوي.

- انزياحات داّلة في ال�ساهد ال�سعري.

تي، لل�ساعر ح�سان عرب�س، �س)197(: �سعار التي وردت �سمن الكتاب، المقطع االآ من االأ
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وحين اأكون منهمراً في الهموم

توقظني الق�سيدة... تعال

أيها المجنون... هيَت لك ا

اأدخُل عذرية الق�سيدة، ويدي على قلبي

ي�سير بيُت ال�سعر في فمي �سنبلة

وع�سفوراً من الده�سة

و�سوؤاالً من الع�سق

❁❁❁

جدل ال�ضوت وال�ضورة

أنور محمد«، طرحته للقّراء، الهيئة العاّمة ال�سورّية للكتاب،  كتاب جديد من نوعه، للناقد »ا

عنوانه »جدل ال�سوت وال�سورة في الدراما التلفزيونية ال�سورّية«.

أق�س������ام،  الكتاب درا�س������ة نقدية، مكّونة من مقدمة وثالثة ا

هي:

- الم�سل�سالت.

- البيانات الدرامية.

- عالمات في الدراما ال�سورّية.

م������ن العالمات في الدراما التلفزيونية ال�س������ورّية، يعر�س 

خال�س لمهمت������ه النقدية، والجهد في  الناقد، بكثير م������ن االإ

اإي�سال ق�سده وافياً للمتلقي، لكلٍّ من الفنانين:

)با�سم ياخور، وهاني الروماني، وهيثم حّقي، وب�سام كو�سا، 

وعمر حّجو، ومنى وا�سف، وخالد تاجا...(.

❁❁❁

�ضطورة بوابات االأ

�س������طورة... ا�ستك�س������اف الهند«، هو عن������وان الكتاب الجدي������د، للدكتور »طالب  »بوابات االأ

عمران«.
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�س������در الكتاب عن الهيئة العامة ال�س������ورّية للكتاب بدم�سق. وقد جعله الكاتب، في ق�سمين 

اثنين:

أ�سفار الك�سف. ول: ا الق�سم االأ

دب والثقافة الهندية. الق�سم الثاني: مالمح االأ

كما وّزع الموؤلف كل ق�سم من الكتاب، اإلى عناوين فرعية، 

تعطي المتلقي غير قليل من م�سامينها.

وها نحن نثبت هنا بع�ساً من عناوين الق�سمين: )عبادات 

ومعابد، و�س������انديغار الجميلة وحكايات ال تن�سى، وفي ك�سمير 

الجميلة، وفي بيهار لي�س للفقر وطن، وبانوراما عر�س هندي 

ر�س �سي�س������هد تغيرات  لهة، وكوكب االأ وطقو�������س في عبادة االآ

أكثر اإن�سانية  خطيرة في ال�س������نين المقبلة، وال�س������عر يجعلك ا

واإح�سا�ساً...(.

جاء في مقدمة الكتاب: »كل مدينة لها �س������حرها الخا�س و�سكلها وعمقها، ولكل والية من 

أدبها وفّنها، بل علمها. �س������عوب متباينة في اللغة، متكاتفة  واليات الهند ال�)26( لغتها وكّتابها وا

في انتمائها اإلى الهند العظيمة، على الرغم من كل الفتن الخارجية لزرع ال�س������قاق والت�سجيع 

على االنف�سال«.

❁❁❁

وينك�ضر الطريق

ب�س������رد اأقرب ما يكون اإلى ال�سعرية، ولغة ف�سحى مي�ّسرة، 

ديبة »�سمر الكال�س«، بروايتها »وينك�سر الطريق«،  تطل علينا االأ

التي �س������درت حديثاً عن الهيئة العامة ال�س������ورّية للكتاب في 

دم�سق.

وزع������ت الموؤلفة الرواية اإلى عنوانات داخلية، ت�س������هم في 

ف������كار لدى القارئ، وت�س������يء على ما �س������ياأتي من  ترتي������ب االأ

اأحداث. من تلك العنوانات:
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)هواج�������س الرعب القات������ل، وخطوة نحو الهاوية، والموت على بعد وطن، والحرب و�س������بح 

الخوف، وخطاأ غير مق�س������ود، والهجرة اإلى المنفى، وللجن������ون حكمته، والهند وبيت الرعب، 

رواح، ولم يبق اأحد(. و�سارة واالأ

»وينك�س������ر الطريق«: رواية تاأخذ مو�س������وعها، من الحرب الظالمية على �سورية، وكابو�سها 

الذي خّيم اأكثر من ع�سر �سنين كارثية، على بلدنا الحبيب.

أ�س������لوب هو مزيج من دراما المعقول والال معقول، التي  فيما تناوب ال�س������رد في الرواية، ا

حداث التي انتظمت �س������ائر بقاع وطننا  تاأخذ م�س������روعيتها، من ال م�س������روعية وال منطقية االأ

ال�سوري.

❁    ❁    ❁
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�ضمري اأمني ونقد روح الع�ضر

المفك������ر والناقد الي�س������اري الم�س������ري العالمي الراحل �س������مير اأمين له كت������اب »نقد روح 

الع�سر«.

يرى، مثلما راأى مارك�س في القرن التا�س������ع ع�سر، اأن �سبحاً ي�سكن العالم، منذ قرن ون�سف 

�س������باح، ال يمكن الق�ساء على هذا ال�سبح  القرن، هو �س������بح ال�سيوعية، يقول اأمين: »مثل كل االأ

أنه يحدث، اأحياناً، اأن الذين ي�س������عرون بتهديده ي�ستطيعون اأن يخل�سوا  نهائياً« على الرغم من ا

اأرواحهم منه لوقت ق�سير.

ال يريد �سمير اأمين اأن يقّر اأن هذا ال�سبح 

الحميد قد م�سى اإلى غير رجعة، وال يوافق 

خري������ن عل������ى اإعالن موت هذا ال�س������بح،  االآ

ب������ل يحل������م بانبعاثه من جدي������د، مثل طائر 

أ�س������مالي  الفينيق، كتهديد دائم للوح�س الرا

مبريال������ي، ويق������ول بهذا ال�س������دد: »في  االإ

لحظات الخال�س من ال�سبح، ن�سهد تكراراً 

لالحتفاالت والعربدة نف�س������ها التي يقيمها 

نافذة على الثقافة

�سدى املعرفة
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فراط في الموائد التي �س������رعان ما  المتخم������ون الالهثون وراء تكدي�س مزيد من الثروات، واالإ

غريقي، التعويذة نف�سها:  ت�س������بب لهم ع�سراً باله�سم؛ كلهم ي�ستعيدون كالكور�س في الم�سرح االإ

»مات مارك�س«، و»بلغ التاريخ خاتمة رحلته«، و»نحن هنا وال �سيء �سيتغير«...

نف�سهم: »ال بد من اأن نفعل �سيئاً للمنبوذين من  بع�س هوؤالء قلقين اإلى حد ما، ويهم�سون الأ

جماعتنا« في مع�سكر ال�سحايا التي ال تح�سى اأعدادها. هناك من يندبون حظهم، وهناك من 

أ�سباب هزيمتهم الراهنة، وهناك من  يلجوؤون اإلى اأمجاد ن�ساالتهم ال�سابقة، من دون اأن يفهوا ا

قوياء، واأن نقترب من  يجزمون »اأن اهلل اإلى جانب خ�سومنا، وما في و�سعنا اإال اأن ن�ستر�سي االأ

أولئك الذين يدعون اإلى  أي�ساً ا ال�سور الذي يف�سلنا عنهم، لنلتقط فتات والئمهم«. ولكن هناك ا

االلتقاء بهدوء لتحليل الو�س������عية الجديدة وتقييم نقاط القوة وال�سعف في المع�سكرين، وفهم 

التحديات التي تواجهها �سعوبهم، وتحديد ن�ساالت الغد وانت�ساراته. 

ولكن بالعودة اإلى ال�سبح الذي يتهدد العالم المري�س، هل يقتنع خ�سوم ال�سبح اأن ال�سبح ال 

يزال موجوداً بعد اأن انف�س عنه جنوده وجيو�سه في ارتدادات كبرى وبالجملة ولم يبق له من 

أ�سهم الراحل الكبير �سمير اأمين؟! تباع اإال القليلون، وعلى را
االأ

حوال كلها، يعد كتاب �س������مير اأمين كتاباً نقدياً �س������اماًل لروح الع�س������ر،  أو باالأ حوال، ا بكل االأ

وفكر كاتبه فكر مقاوم �سد الياأ�س والهزيمة واال�ست�سالم...

ونح������ن نحيي ذكرى الراحل �س������مير اأمين من باب المزاح والتمنيات نهم�س فوق �س������ريحه 

بمودة: متى �س������يعود هذا ال�سبح المتواري ويغدو حقيقة، لقد �سئمنا االنتظار، وها نحن نموت 

خر، والمتخمون ي�سربون الع�سائر الم�سادة لع�سر اله�سم؟! واحداً تلو االآ

كروت�ضه �ضد املحاكاة!

كان جدنا الجاحظ، رحمه اهلل، يقول: »ال�س������عر �س������ياغة و�س������رب من الت�س������وير«، وقبل 

الجاحظ، قال هورا�س: »ال�س������عر كالر�س������م«، وقال �سيمونيد�س: »الر�س������م �سعر �سامت، وال�سعر 

�سورة ناطقة«.

خر. لماني »ل�سنج« عدوان الفنون بع�سها على االآ وتاأكيد ذلك، ا�ستنكر الناقد االأ

اأما عن المحاكاة، فقد ا�ستخدم كل من �سقراط واأفالطون هذا الم�سطلح، فقال �سقراط: 

أنواع من التقليد«. ومفهوم التقليد  »اإن الر�س������م وال�س������عر والمو�س������يقا والرق�س والنحت، كلها ا
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�سا�س الذي تقوم عليه فل�س������فتهما، ومجمل هذه الفل�سفة اأن  لدى �س������قراط واأفالطون، يعدُّ االأ

ولى، عالم المثل، والثانية عالم الح�س، وهو �س������ورة للعالم  الوجود ينق�س������م اإلى ثالث دوائر: االأ

عمال  ول. والثالث������ة عالم الظالل وال�س������ور واالأ االأ

الفني������ة. وبهذا يك������ون الفنان بعي������داً عن الحقيقة 

أو كم������ا قال اأفالطون في  م�س������افة ثالث خطوات، ا

كتاب »الجمهورية«: »ال�س������اعر التراجيدي محاٍك، 

وهو كغيره من المقلدي������ن، يبتعد ثالث مرات عن 

الحقيقة«.

أر�س������طو م�س������طلح المحاكاة، حين  ا وا�ستعمل 

قال في كتاب »ال�س������عر«: »�سعر الملحمة والماأ�ساة 

أنواعاً من المحاكاة«. والملهاة والديثرامب، وكذلك مو�سيقا القيثارة وال�سبابة، تعد ا

أ�سقط من ح�سابه عالم المثل. المحاكاة نوعان؛ محاكاة الطبيعة،  فالطون ا واأر�سطو خالفاً الأ

كثر اأ�سالة لدى ال�سعراء. ولى هي االأ خرين وتقليدهم، واالأ ومحاكاة االآ

أنها اإيجابية  أر�س������طو، مرنة طيعة تقدمية، ف�س������اًل ع������ن ا أرادها ا اإن نظرية المحاكاة، كما ا

�س������ا�س القوي للمذهب الكال�س������يكي في ال�س������عر، اإال اأن  تجريبية، وهي بهذا الو�س������ع تمثل االأ

الرومنطيقيين رف�س������وا نظرية المحاكاة، وا�س������تبدلوها بال�س������عر الغنائي، وها هو ال�سيد وليم 

دب العربي، يمجد ال�سعر الغنائي، وال�سّيما �سعر ال�سرق التلقائي، ورف�س  جونز، ممن در�سوا االأ

أر�س������طو اإن ال�س������عر قائم على المحاكاة، وراأى اأن النا�س يرددون هذا القول ال ل�س������حته،  قول ا

أ�سا�ساً لل�سعر كله، وما يقوم على  واإنما ل�س������دوره عن رجل عبقري، وعدَّ جونز ال�س������عر الغنائي ا

نَّ ال�سعر 
أ لماني �س������عر ال�سعب، وهردر اأي�ساً ذهب اإلى ا المحاكاة نوعاً اأدنى... ومجد ل�س������نج االأ

نمواً وتعبيراً بدائياً عن حياة الب�سطاء.

أ�سد الراف�س������ين لنظرية المحاكاة،  يطالي كروت�س������ه فكان من ا اأما الفيل�س������وف الجمالي االإ

وذهب على حد نكران جمال الطبيعة، وراأى اأن اإطالق لفظة الجمال عليها لي�س �س������وى تعبير 

مجازي مح�س، وعّد كروت�س������ه الطبيعة �س������يئاً بليداً اإذا ما قورنت بالفن، وهي خر�ساء اإال اإذا 

ن�سان. اأنطقها االإ
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جورج اأمادو العربي

دبية حباً للعرب، اإلى جانب لوركا،  أ�سد ال�سخ�س������يات االأ  الروائي البرازيلي ال�س������هير، من ا

أنف�سهم عرباً ويفخرون بذلك. واأرغون، واليوناني كازنتزاكي�س، وهوؤالء الثالثة يعدون ا

أم������ادو واحد من كب������ار الروائيين في القرن  جورج ا

الع�س������رين، يوؤكد اأن اأ�س������وله البرتغالية تعود اإلى اأ�سول 

�س������م )اأحمد  عربية، وا�س������م عائلت������ه )اأمادو( تحريف الأ

العرب������ي( وال تخل������و رواية م������ن رواياته من �سخ�س������ية 

أو �سورية ب�سكل خا�س، حتى اإنَّ روايته العظيمة  عربية ا

»غابريال« بطلها ن�س������يم هو عربي ال�سخ�سية والمالمح 

وال�سلوك بكرمه وقوة عواطفه وروحه التلقائية.

عالم اأمادو الروائي حا�سد بالمزارعين والهام�سيين 

من اأجنا�س مختلفة، جنباً اإلى جنب، عرب، واإ�س������بان وبرتغاليون واأفارقة و�س������كان اأ�سليون من 

الهنود الحمر، معظمهم من الفقراء الذين يوحد بينهم الكفاح والمعاناة.

ابن اأبي مرمي ندمي هارون الر�ضيد

أبو نوا�س  ابن اأبي مريم المدني، ا�س������م �ساعر عبا�س������ي غير معروف، حل محله في ال�سهرة ا

وغطى عليه وطم�سه!

�س������خا�س اإلى الخليفة العبا�س������ي الخام�س هارون  يق������ال اإن ابن اأبي مريم كان من اأقرب االأ

أبو نوا�س كما هو �س������ائع، وكما ت�س������رب اإلينا من حكايات  الر�س������يد، ومن اأحظى ندمائه، ولي�س ا

األف ليلة وليلة. كان ابن مريم يجل�س اإلى جوار الر�س������يد، ي�س������امره وي�سحكه، ويمدحه �سعراً، 

ويقال عن الر�س������يد كان يحبه كثيراً اإلى درجة اأن منحه منزالً اإلى جوار ق�سره، ولم يفعل ذلك 

مع اأبي نوا�س.

ويذهب بع�س������هم اإلى اأن العالقة التي ترويها الحكايات عن ال�س������داقة بين هارون الر�سيد 

واأبي نوا�س لي�س������ت �س������حيحة، بل هي من اختالق الرواة والحكايات ال�سعبية وكتاب األف ليلة 

وليلة الذي ال يمكن اأن يكون �س������الحاً للمعلومات التاريخية، ويذهب هوؤالء اإلى اأن الر�س������يد لم 

مين. أبا نوا�س كان مقرباً من االأ أبا نوا�س قط، واأن ا يلتق ا
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ليوت ال�ضاعر والفيل�ضوف اإ

أكبر ال�س������عراء والنقاد في الغرب في القرن الع�س������رين، موؤ�س�س التوجه الفكري  واحد من ا

دبية. ا�س������تطاع  بداعية والنظرية االأ دب مع الح�سا�س������ية الغني������ة ويجمع بين المقدرة االإ في االأ

اأن ير�س������د التناق�س������ات التي يحفل بها عالم الغرب؛ التناق�س بي������ن الحداثة والتقليدية، بين 

أو القطيعة  النزوع اإلى الفردية والنزوع الجماعي، بين االرتباط بالما�سي )التراث( واالن�سالخ ا

والتجدي������د، وبين العقالنية ال�س������ارمة والوجدانية المتمردة، وبين ان�س������باط المعرفة العلمي 

وتجردها المو�سوعي، وبين تدفق الخيال والروؤيا الذاتية دون �سوابط...

در�س في جامعة هارفارد وتخرج عام )1906م( جنباً اإلى جنب مع الفيل�س������وف، وذهب اإلى 

باري�س عام )1910م( ليدر�س منهجاً فل�س������فياً اآخر مع هنري برغ�س������ون، ثم عاد اإلى هارفارد 

ليدر�س الفل�سفات ال�س������رقية واللغة ال�سن�سكريتية 

)الهندية المقد�س������ة القديمة(، ثم ذهب اإلى لندن 

ليدر�س الفل�سفة الو�س������عية في جامعة اإك�سفورد، 

وح�س������ل هناك على درجة الدكتوراه في فل�س������فة 

برادلي )فيل�سوف النزعة االأخالقية، ونفي العالم 

المادي، وتاأكيد المطلق بو�س������فه الوجود المطلق 

الكام������ل الوحي������د(. ف������ي ع������ام )1927م( اعتنق 

الكاثوليكية وح�س������ل على الجن�س������ية البريطانية، 

دب، كاثوليكي في الدين... يرى النقاد اأن اإليوت  أنا ملكي في ال�سيا�سة، كال�سيكي في االأ وقال: ا

حمل جميع متناق�سات ع�سره، م�ستفيداً مما جاء به جيم�س ويت�سون وجيم�س فريزر.

أ�سلوب البناء  ولذلك رف�س������ه التقليديون ب�س������بب ما تميز به اإبداعه ال�سعري من ثورية في ا

أي�ساً ب�سبب مواقفه المحافظة من ق�سايا التقدم التاريخي  والتعبير الفني، ورف�س������ه الثوريون ا

بداع للتراث، ورف�سه التفرد ال�سخ�سي للمبدع وتمجيده للفكر التاأملي الم�ساد  واإخ�س������اعه االإ

للو�سعية والتجريبية.

ألفرد بروفروك التي كتبها  ولى: »اأغنية حب ج. ا في عام )1915م( ن�سر ق�سيدته الطويلة االأ

أنموذج ل�سعر القرن الع�سرين حقاً«. بين عام )1910-1900م( وقال عنها عزراباوند: اإنها ا

ر�������س الخراب« عام  وق�س������يدته الكبرى التي اأذاعت �س������هرته في العالم هي ق�س������يدة »االأ

)1922م( التي غدت بحق النموذج المطلق ل�سعر الحداثة.
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وقف اإليوت �سد النزعة الرومان�سية القادمة من القرن التا�سع ع�سر، ويرى اإليوت اأن الح�س 

التاريخي يت�س������من اإدراكاً لح�سور الما�سي في الحا�سر. وتتلخ�س م�سيرة اإليوت الفكرية في 

أنه كلما كان  تاأكيده فكرة ثبات جوهر النظام الموروث، واإن ال�سعر اإبداع غير �سخ�سي، ويرى ا

الفنان مكتماًل كلما اكتمل االنف�سال في داخله بينه وبين العقل الذي يبدع، وال�ساعر ال يملك 

أو و�سيلة تمتزج فيها االنطباعات والتجارب،  �سخ�سية يريد اأن يعبر عنها، ولكنه يملك و�سيطاً ا

وال�س������عر لي�س تنفي�س������اً عن االنفعاالت، بل هروب منها، لي�س تعبيراً عن ال�سخ�سية بل هروب 

منها، وكان هايدجر يرى اأن ال�ساعر هو ج�سر بين عالمين بين الهنا والهناك.

�سا�س������ية عن المعادل المو�سوعي في مقاله الم�سهور  ثم اأ�س������اف اإليوت اإلى نقد فكرته االأ

عن م�س������رحية هاملت ل�سك�س������بير... وفي هذا المقال يرى اأن الو�س������يلة الوحيدة للهروب من 

االنفعاالت ال�سخ�سية، وللتعبير عنها في �سكل الفن هو العثور على معادل مو�سوعي، اأي على 

حداث، التي �ستكون هي ال�سياغة الفنية  أو �سل�سلة من االأ منظومة من ال�س������ورة اأو حل موقف ا

المعبرة عن ذلك االنفعال بالذات، والتي بت�سكلها البّد اأن تنتهي في التجربة الح�سية با�ستثارة 

ذلك االنفعال بالذات. لقد دعا اإليوت اإلى »الكال�س������يكية المو�س������وعية، بدالً من الرومان�س������ية 

الذاتية« التي عبرت عن الع�س������ر ال�س������ابق، ع�سر �سيطرة االنفعال ال العقل على حد قوله »اإنه 

أو الت�سظي، بين النا�سج والفج، بين المنتظم والفو�سوي«.  الخالف بين المكتمل والمتجزئ ا
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ن�سان،  ف��اق في م�س��ار حي��اة االإ نتح��دث هنا ع��ن رمزية الج��دران واالآ

وتح�سرني هنا ق�سيدة ل�»�ستيفن غرين« )18�1-1900( يقول فيها:

فق، وقد انطلق االثنان م�سرعين »راأيت رجاًل يطارد االأ

فاأزعجني اأن اأرى ذلك المنظر، ورحت اأنادي الرجل

بد. قلت: اإنه لجهد �سائع، فاأنت لن ت�ستطيع على االأ

�ساح الرجل: اأنَت تخدعني

مام...«. وظلَّ منطلقاً اإلى االأ

فاق وترتفع  ق��د تمر مراحل وم��دد في تاريخ الح�س��ارات تن�سد فيه��ا االآ

الج��دران، وهذه المراحل التي يطلقون عليها �سفة الركود، وربما مرت بها 

مم. اإال اأنَّ لحظات االزده��ار والم�سي قدماً تكون عندما  كل ال�سع��وب واالأ

فق مفتوحاً و�سا�سعاً وممتداً،  تختفي الجدران الحقيقية والوهمية، ويبدو االأ

وهذا على الم�ستوى الجمعي والفردي.

اآخــر الكالم

الجدران في الحياة اليومية
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ي�سعنا م�سيرنا الب�سري منذ الوالدة في �سراع مع الوجود، ويرت�سم م�سار 

مام اأو الن�سج، ثم تلوح لنا النهايات  الحياة كي يم�سي قدماً و�سعوداً نحو االأ

ف��ي اآخر النفق، ويزداد قلقنا للخروج من ه��ذا النفق. لقد عبَّر اأفالطون عن 

هذا الم�سير الماأ�ساوي في اأ�سطورة الكهف الرمزية، فالب�سر يكونون في قعر 

طياف والحيرة، اإلى اأن يبدو �سوء ينو�ص  كهف مظلم تتراق�ص فيه الظالل واالأ

ن�س��ان اأن يعبر نحوه، لم ي�ساأ اأفالطون اأن يدفن الب�سر  ف��ي مكان بعيد على االإ

في ظالم اأبدي، فو�سع نعمة الخروج اإلى ال�سوء كمالذ واأمل.

مل باأنه ال بدَّ م��ن خال�ص من ربقة  فق، م��زّوداً باالأ ن�س��ان يرن��و اإلى االأ فاالإ

فخاخ والج��دران واإال �ستكون حياتنا  م والكاآبة والبد من تجاور االأ الت�س��اوؤ

مل اآلية للدفاع عن الذات الفردية والجمعية. عبَّر �ساعرنا الطغراني  �سعبة، فاالأ

من القرن ال�ساد�ص الهجري، في الميته، عن هذا الم�سير، قائاًل:

اأرقبه��ا م��ال  باالآ النف���ص  مل«»اأعل��ل  ما اأ�سعب العي�ص لوال ف�سحة االأ

ن�سان بمجملها حافلة بال�سقاء والكفاح من اأجل الحياة،  الحياة اليومية لالإ

وت��زداد هذه الم�سقات في الظروف ال�سعبة ف��ي اأثناء االنك�سارات الكبرى 

ن�سان.  والح��روب، وتت�سكل على �س��كل جدران ترتفع عائقاً ف��ي درب االإ

جي��ال ال�سابة التي يفتر�ص اأن تندفع بقوة  ه��ا وقعاً ومرارة ما يرُ�سيب االأ واأ�سدُّ

لتحق��ق اأهدافها وطموحاتها. لكن كثيراً ما ت�سطدم وترتد عليها العوائق اإلى 

مل يغدو ثقافة عميقة في  مل كقارب نجاة، فاالأ خيبة وارتكا�ص، وهنا يبرز االأ

فاق. مواجهة ان�سداد االآ

ن�سان لوجوده يحتاج اإلى حيز ممتد في الزمان والمكان، هذا  اإن وعي االإ

ف��ق المفتوح، م�ساحة من الحلم والحرية متحررة من  الحيز هو ما ي�سمى االأ
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ال�سرورات ال�ساغ�سة على حياة الفرد. بع�ص الفال�سفة الوجوديين يرون اأن 

ولية. )للذات( طبيعة وجودية مرادفة للحرية، المرتبطة بالم�سوؤ

 ولك��ن الماأ�ساة المتحققة تكمن في العزلة الت��ي تهددنا والتي هي مبعث 

القل��ق، العزلة لها وج��ود ثقيل ترخي �سدوله��ا علينا، وال ب��دَّ من خلخلتها 

رادة، واندماج الفرد ف��ي عالمه ومحيطه وفي الطبيعة، وهذا ما  بالوعي واالإ

يمك��ن اأْن ن�سميه المخرج ال�سعري اأو الخال�ص ال�سع��ري للفرد، وال اأعني 

ف��اق والحلم باأن م��ا يجري علينا  ال�سع��ر بالمعنى الحرف��ي، بل بمراودة االآ

م��ن نوائب ال بد �سيزول عاجاًل اأم اآج��اًل، اإذا توافرت اإرادة القوة، وهذا هو 

مل �سد  ن�س��ان الذي كان ي�سبو اإلي��ه الفال�سفة وال�سعراء المنح��ازون لالأ االإ

ن��ا« الخارجة على العزل��ة اأو المقاومة للعزلة،  العزل��ة واالنغالق... ف�: »االأ

خرين  ثرات الخارجية، وتتناغم مع االآ يمكن اأن تتجاوب تجاوباً فعااًل مع الموؤ

كثر ن�سجاً هي التي ت��درك اأنها جزء من عالم كبير  ف��ي م�ساره��ا، والذات االأ

متناغم في معاناته وفي تطلعاته. 

❁    ❁    ❁
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�سود الراهب الأ

كتاب املعرفة ال�شهري

/68/

نطون ت�شيخوف �أ
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من الفن الرو�سي
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�شود �لر�هب �لأ

نطون ت�شيخوف �أ

اد اأيوب و �سهيل اأيوب ترجمـة: فوؤ

اختيار وتقديم: ناظم مهنا
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املدير امل�ســ�ؤول

ثائر زين الدين

رئيــ�س التحـرير

ناظم مهنا

�رشاف الطباعي الإ

اأن�س احل�سن

خراج الت�سميم والإ

ردينة اأظن

التدقيق اللغ�ي

اأماين الذبيان

التن�سيد

ابت�سام عي�سى
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النقاد  عند  كبرية  مكانة  له  رو�صي  ق�ص�صي  وكاتب  وم�صرحي  طبيب 

جانب  اإىل  ال�صرد  يف  الرو�س  الكتاب  عظماء  جانب  اإىل  يقف  والقراء، 

غ�غ�ل، وت�ل�صت�ي و دي�صت�ف�صكي وت�رغنيف وغريهم .

�صل�ب  اأنط�ن ت�صيخ�ف �صيد الق�صة ال�اقعية بال منازع، زعيم يف الأ

عامل  ه�  عم�مًا  عامله  ناقة،  الأ وال�صديد  وال�اقعي  الدقيق  الق�ص�صي 

ن�صان  ن�صان الذي اعتدنا اأن نراه يف حياتنا، ولكن الإ ن�صان العادي، الإ الإ

حا�صي�س. املليء بالأ

ويف الق�صة التي اخرتناها له التي تعد واحدة من ق�ص�صه امل�صه�رة 

جدًا

و�صهيل  اأي�ب  ف�ؤاد  ترجمة  لت�صيخ�ف  املختارة  الق�ص�س  من  وهي 

اأي�ب �صادرة عن دار اليقظة العربية )1957م((.

نطون ت�شيخوف �أ

1904 -1860
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�ستاذ اأندريه فا�سيليفيت�ش كوفرين قد اأرهق اأع�سابه واأ�ساء اإليها كثيراً، واأنهك قواه وبددها  كان الأ

ف��ي عب��ث ول مبالة، دون اأن ي�سعى اأبداً اإلى الخ�سوع لمعالج��ة منتظمة تق�سي على ال�سطراب الذي 

اأ�ساب��ه م��ن جراء العمل الطويل الم�سن��ي الذي فر�سه على نف�سه طوال مدة مدي��دة من الزمن... ولكنه 

تح��دث ع��ن همومه �سدف��ة اإلى طبيب م��ن اأ�سدقائه، وقد جل�سا اإل��ى مائدة ال�سراب ح��ول زجاجة من 

الخم��رة، فاأ�س��ار علي��ه �سديقه الطبيب بق�س��اء ف�سلي الربي��ع وال�سيف في الريف، بعي��داً عن متاعب 

المدينة و�سو�سائها. وفي اأثناء ذلك وردته ر�سالة طويلة من تانيا بي�سوتزكي ت�ساأله فيها القدوم اإلى 

بوري�سوفكا لق�ساء مّدة من الزمن مع اأبيها، فحزم اأمره على الذهاب، مقتنعًا باأن ال�سفر لن يحمل اإليه 

في الحقيقة اإل المتعة والراحة وال�سرور.

ولكن��ه �سع��ى قباًل )وكان ذلك في ني�س��ان( اإلى ملكيته الخا�سة، اإلى كوفرين��كا حيث �ساهد النور، 

وق�س��ى هن��اك ثالثة اأ�سابيع في عزلة مطلقة تام��ة، حتى اإذا هّل الطق�ش الجمي��ل عبر الريف متوجهًا 

اإل��ى بي�سوتزك��ي، الو�سي ال�سابق عليه وقريبه ف��ي الوقت نف�سه، وهو اخت�سا�س��ي في زراعة الحدائق 

والعناي��ة بها قد طبَّقت �سهرته اأنحاء الرو�سي��ا باأ�سرها... وكانت �سبعون فر�سخًا تف�سل بين كوفرينكا 

وبوري�سوف��كا –موط��ن عائل��ة بي�سوتزكي- والرحل��ة في العرب��ة ال�سيفية الخفيف��ة المريحة عبر تلك 

الطرقات التي اأ�سفى الربيع عليها حلة رائعة لطيفة تب�سر بمتعة حقيقية ل مراء فيها.

عم��دة الجميلة،  رج��اء، يقوم ف��ي مقدمتها �س��ّف من الأ كان��ت دار بوري�سوف��كا كبي��رة وا�سع��ة الأ

ماكن، ويقف عل��ى بابها دومًا خادم في  وتزينه��ا تماثي��ل اأ�سود قد ت�ساق��ط الج�ّش عنها في بع�ش الأ

نكليزية،  لبا�ش ر�سمي... وكانت الباحة الخارجية العتيقة، المظلمة، القا�سية، المنظمة على الطريقة الإ

تمتد حتى فر�سخ من الدار تقريبًا وتبلغ النهر حيث تنتهي ب�سفة موحلة تغطيها اأ�سجار ال�سنوبر التي 

�سفل من ذل��ك كانت �ساقية مهجورة  اة مخالب خ�سنة �سعث��اء قا�سية... واإلى الأ
َّ
اأ�سبه��ت جذوعه��ا المعر

على منها يحّوم طير ال�سنقب وهو ير�سل �سيحات حزينة كئيبة... تت�سواأ ببريق وقح، واإلى الأ

كان كل �سيء، باخت�سار، يدعو الزائر اإلى الجلو�ش كي يكتب ق�سة �سعرية غنائية... ولكن الحدائق 

والب�ساتي��ن التي تحيط بالدار، والتي تبلغ م�ساحتها ثمانين فدانًا تقريبًا، كانت توحي بم�ساعر اأخرى 
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ح��وال الجوية، تبعث اللذة  تختل��ف عن الم�ساعر ال�سابق��ة كل الختالف؛ فهي متاألقة حتى في اأ�سواأ الأ

زاهير الرائعة المده�سة، ويا  والحبور في نف�ش الناظر اإليها، وتر�سل الهدوء والرتياح في عينيه... يا لالأ

للزنبق والكامليا المزدهرين في كل مكان...! يا لل�سو�سن الجميل، ويالتلك الوفرة العظيمة من النباتات 

�سود المغرق في ال�سواد! يا  بي�ش النا�سع حتى الأ لوان من الأ المورق��ة من كل ن��وع وجن�ش، مختلفة الأ

لثروة البراعم العجيبة التي لم ير كوفرين نظيراً لها قط في حياته!...

و�سها  كان الربيع في مطلعه بعد، واأكثر الورود ندرة وزينة ما برحت خفية تحت الع�سب لما تطل بروؤ

ن في المم��رات ودروب الحديقة وم�ساجعها،  م��ن بي��ن عروقه... ولكن ع��دداً منها كان يزدهر من��ذ الآ

كثي��راً حت��ى ليكفي كي يوؤلف مملك��ة كاملة من الظالل الناعمة اللطيفة التي تب��دو اأروع ما تكون في 

لأ على كل تويج وكل ورقة...  ال�ساعات المبكرة من ال�سباح، عندما تبرق قطرة من الندى وتتالأ

كان الق�س��م المزخ��رف م��ن الحديقة ال��ذي اأطلق عليه بي�سوتزك��ي، في ا�ستخفاف، ا�س��م »اللمامة« 

ق��د ترك ف��ي نف�ش كوفرين –اأيام الطفول��ة- انطباعًا يكاد اأن يكون خرافي��ًا... اأي معجزات فنية، واأي 

�سجار المثمرة  م�س��وخ مق�سودة، واأي األعيب من �سنع الطبيعة الخ�سب��ة نف�سها!... هذه �سفوف من الأ

ق��د تعانقت كالعرائ���ش وت�سابكت، وتلك �سجرة اإجا�ش اأ�سبهت �سجرة حور هرمية ال�سكل، وهنا وهناك 

اأ�سج��ار من البلوط والزيزفون كروية الهيئة، ومظالت من �سجر التفاح، اإ�سافة اإلى ذلك قناطر، وطرر، 

 اأ�سج��ار البرقوق، اإحياء لذكرى ال�سنة 
ّ
وثري��ات، بل��ه التاريخ )1862( تخّطه في الف�ساء العري�ش الحر

التي بداأ بي�سوتزكي فيها يكلف بفن العناية بالحدائق... وكانت هناك اأ�سجار فخمة متناظرة، منت�سبة 

الجذوع كالنخيل، اإذا ما تفح�ستها وجدت اأنها عبارة عن �سجر عنب الديب اأو اأي نوع اآخر ماألوف من 

ال�سجر لي�ش غير...

ولك��ن الحركة الم�ستمرة التي ت�سطرب الحديقة بها هي التي كانت تبعث الحياة في اأرجائها اأكثر 

م��ن اأي �س��يء اآخر، وت�سفي عليها جواً رائعًا من البهجة والحبور... كنت تجد، منذ ال�سباح الباكر حتى 

�سجار، وفي  �ساع��ة متاأخرة م��ن الليل، اأنا�سًا دائبي الحرك��ة كالنمل، يروحون ويجيئون قريب��ًا من الأ

ر�ش اأو  مام منهم، اأو يعملون الفاأ�ش في الأ الممرات اأو م�ساجع النبات، يدفعون عربات �سغيرة اإلى الأ

غ�سان، اأو ي�سقون التربة من اأوعية الماء التي يحملونها... بع�ش الأ

كان��ت ال�ساع��ة تق��ارب التا�سعة عندم��ا و�سل كوفري��ن اإلى بوري�سوف��كا، فوجد تاني��ا واأباها في 

ا�سط��راب �سدي��د... اإن اللي��ل ال�سافي حي��ث تبرق النجوم ف��ي كبد ال�سم��اء النقية بلمع��اٍن قا�ٍش ينبئ 

ي��ده ميزان الحرارة ف��ي ذلك، وقد ذهب اإيفان كارليت�ش رئي���ش الب�ساتين اإلى المدينة، فلم  بالجلي��د، يوؤ

يب��ق هن��اك �سخ���ش يمكن العتماد عليه... ول��م يجِر الحديث اأثن��اء الع�ساء اإل عن الجلي��د العتيد وعن 
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 عزمهم في النهاية على األ تغدو تانيا اإلى فرا�سها مطلقًا، بل تظل 
َّ
ال�سبيل اإلى تجنب اأ�سراره، حتى قر

مور ت�سير على ما يرام، بينما يفيق  يقظة كي تتجول في الحدائق في ال�ساعة الواحدة تتحقق من اأن الأ

بيجور �سيميونوفيت�ش نحو ال�ساعة الثالثة، وربما اأبكر من ذلك اأي�سًا.

ق�سى كوفرين الم�ساء برمته ب�سحبة تانيا، ثم رافقها بعد منت�سف الليل اإلى الحديقة... كان الجو 

ر�ش، في الب�ستان الكبير المدعو  ن برائحة الحريق، بينما راحت تزحف على طول الأ بارداً، يعبق منذ الآ

رب��اح كل عام، �سحابة  »بالمتج��ر« والذي يع��ود على بيج��ور �سيميونوفيت�ش ب��اآلف الروبالت من الأ

وراق الفتية والنبات��ات وحمايتها من الجليد  كثيف��ة �س��وداء، خانقة من الدخ��ان يراد منها تغطي��ة الأ

حرى ب�سفوف  �سجار مرتبة ف��ي �سفوف منتظمة اأ�سبه ببيادق ال�سطرنج، اأو بالأ واأخط��اره... وكانت الأ

�سافة اإلى اطراد الرتفاع،  ة في ا�ستعرا�ش مهيب، فاإذا هذا النتظام المتحذلق، بالإ من الجنود مترا�سّ

غ�سان في الت�ساع، تجع��ل الحديقة تبدو رتيبة، بل م�سجرة باعثة  وت�س��اوي الج��ذوع في الحجم، والأ

على ال�ساأم... وراح كوفرين وتانيا يذرعان اأر�ش الممرات في غدٍو ورواح، يراقبان النيران المت�ساعدة 

حايين يلتقيان بالعم��ال المتجولين و�سط  �سم��دة والق�ش والنفاي��ات المحروقة، وفي بع���ش الأ م��ن الأ

الدخان اأ�سبه باأ�سباح خرافية... كان الكرز والبرقوق وبع�ش اأ�سجار التفاح فقط مزدهرة يانعة، بينما 

الحديق��ة باأ�سرها مكفنة بالدخان غارقة في اأمواج��ه المتالحقة، بحيث لم ي�ستطع كوفرين اأن يتنف�ش 

ر�ش العارية، المزروعة بالبذور فقط... اإل عندما بلغا الأ

ق��ال وهو يه��ز كتفيه: اإني اأتذكر يوم كنت طف��اًل �سغيراً بعد اأعط�ش من الدخ��ان ههنا، ولكنني لم 

ن- كيف ينقذ الدخان الزهور من الجليد! اأفهم –حتى الآ

فاأجابت تانيا: اإن الدخان يعي�ش عن الغيوم في حال غيابها.

- ولكن ما فائدة الغيوم؟

 الغائم ل يحدث جليد �سباحي.
ّ
- في الطق�ش الم�سب

فقال كوفرين: اأهذا �سحيح؟

�سح��ك واأم�س��ك بتانيا من يدها... غمره الحنان لمراأى وجهها العري�ش، كثير الرزانة، المق�سعر من 

�سودين، وياق��ة معطفها المنت�سبة القا�سية التي تمنعها من  الب��رودة القار�سة، وحاجبيها الكثيفين الأ

تحريك راأ�سها بحرية كيفما ت�ساء، وثوبها المزخرف بالندى، ومجمل هيئتها، المنت�سبة الر�سيقة.

قال في نف�سه: يا لل�سماء! ل�سد ما كبرت!

خي��رة، قبل خم�ش �سنوات تقريبًا!... لقد كنت  ث��م اأ�س��اف: لقد كنت طفلة بعد يوم غادرتكم للمرة الأ
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ناقة مطلقًا، وترتدي��ن ف�ستانًا ق�سيراً يتبعثر  حين��ذاك �سدي��دة النحول، طويلة ال�ساقي��ن، ل تعتنين بالأ

�سعرك فوقه على هواه، وكنت اأ�سخر منك... يا له من تبدل عظيم في هذه ال�سنوات الخم�ش!

وتنهدت تانيا، وقالت: نعم، خم�ش �سنوات! لقد حدثت اأ�سياء عديدة منذ ذلك الحين...

ثم اأ�سافت، وهي تتفر�ش في وجهه بمرح وحبور: اأخبرني يا اأندريه باإخال�ش، هل تح�ش اأن ال�سقة 

فيم��ا بينن��ا قد ات�سع��ت؟ ولكن، ما بالي اأط��رح مثل هذا ال�س��وؤال؟ فاأنت �ساب، تعي���ش حياتك الخا�سة 

عرا���ش لطبيعي جداً! ولكن، �سواء كان لك ي��ا اأندريو�سا اأم ل، فاأنا اأريد  الخطي��رة، واأن��ت... اإنَّ بع�ش الأ

ن اأن تعّدنا كاأهلك تمامًا... اإن لنا الحق في ذلك! منك الآ

- ولكني اأعّدكم كذلك حقًا وفعاًل، يا تانيا.

- اأتعد ب�سرفك؟

- ب�سرفي!

- لقد ده�ست لكثرة �سورك ال�سم�سية التي نحتفظ بها... ولكنك تعرف ول �سك كيف يحبك والدي وكيف 

يعبدك حتى ليخال لي اأحيانًا اأنه يحبك اأكثر مني! وهو فخور بك، فاأنت عالم كثير المعرفة، واإن�سان فوق 

نه  ع��ادي ف��ي الحقيقة، ولقد ح�سلت نجاحًا متاألقًا، وه��و را�سخ العتقاد باأنك ما بلغت هذه المرتبة اإل لأ

اأ�سرف بنف�سه على تثقيفك وتربيتك... واأنا لن اأتدخل في هذيانه اأبداً... فليظل على اإيمانه بذلك!

وكان الفجر...

�سج��ب ل��ون ال�سم��اء، واأخ��ذت اأوراق النباتات و�سح��ب الدخان تبي��ن بو�سوح اأكثر من��ه ذي قبل، 

وترت�س��م ف��ي الف�ساء جلية الح��دود وال�ستدارات... وغ��رد العندليب، بينما دفدفت اأ�س��وات ال�سّمن من 

الحقول المجاورة... 

قالت تانيا: لقد حان وقت النوم، والطق�ش بارد اأي�سًا...

واأم�سك��ت بي��د كوفرين، وا�ستر�سلت: �سك��راً لمجيئك، يا اأندريو�سا! لقد بلين��ا باأكثر المعارف تفاهة 

ههن��ا، وه��م قلة على الرغم من ذلك... واإن همنا الوحيد ه��و الحديقة... الحديقة، الحديقة ول �سيء غير 

الحديقة مطلقًا...

و�سحكت...

- ج��ذوع، واأخ�س��اب، وتفاح، وخمائر، وبرعمة، وت�سذيب ال�سج��ر وتطعيمه... كل حياتنا تذهب في 

جا���ش. ل ريب اأن هذا كله �سيء ح�سن ومفيد  الحديق��ة، حت��ى اإننا ل نحلم ب�سيء اآخر �سوى التفاح والإ

حيان، عن الحنين اإلى �سيء من التنوع... اإني  للغاي��ة اأي�سًا ولكنني ل اأ�ستطيع المتناع، في بع���ش الأ
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غطية عن  لأ وتدب الن�سارة ف��ي اأرجائه، فكاأن اأحدهم ق��د نزع الأ اأتذك��ر كي��ف كان البيت باأ�س��ره يتالأ

ث��اث، عندم��ا كنت تاأتي لزيارتنا اأو تعود اإل��ى الدار لتق�سي فترات العطل بينن��ا... لقد كنت يومذاك  الأ

طفلة �سغيرة جداً، ولكنني كنت اأدرك ذلك بو�سوح...

تحدث��ت تاني��ا هكذا مّدة من الزمن، تحدثت بعاطفة واإخال�ش عظيمين... وعندئذ وم�ش في خاطر 

كوفري��ن عل��ى حين غ��رة اأنه قد ي�سب��ح متعلقًا، خالل ه��ذا ال�سيف، به��ذا الكائن ال�سغي��ر، ال�سعيف، 

الثرث��ار، واأن��ه ق��د ي�سيع لبه، فيقع ف��ي حبها –وذلك اأم��ر طبيعي و�سديد الحتمال ف��ي مثل حالهما! 

اأبهجته الفكرة واأطربته، فرّدد في نف�سه –وهو ينحني على ذلك الوجه اللطيف المرتجف- هذا المقطع 

:
)1(

من �سعر بو�سكين

»اإنني لن اأخفي ذلك يا اأورنيجين

فاأنا اأحب تاتيانا بجنون و�سغف...«

وعندم��ا بلغا الدار كان بيج��ور �سيميونوفيت�ش قد اأفاق من نومه، فوا�سل معه كوفرين -ولم تكن 

ب��ه رغبة ف��ي النوم- اأطراف الحديث... وقف��ل راجعًا واإياه اإلى الحديق��ة... كان بيجور �سيميونوفيت�ش 

طوي��ل القام��ة، عري�ش المنكبين كبي��ر البطن، يعاني �سيق نف���ش �سديد، ولكنه ي�سرع ف��ي ال�سير على 

ه دائمة ال�سطراب، يلوح في عجلة من اأمره  الرغم من ذلك حتى ي�سعب جداً اللحاق به... وكانت �سيماوؤ

دوم��ًا حت��ى ليخال المرء اأن��ه يفكر دون انقطاع اأن تاأخره ثانية واحدة فق��ط �سيقود اإلى كارثة رهيبة 

طالق... قال، وقد وقف ريثما يتمالك اأنفا�سه، اإليك، يا �ساح، هذا ال�سر الغام�ش!  تحل بكل �سيء على الإ

ر�ش كما ترى ولكن ارفع مقيا�ش الحرارة ب�سعة ياردات على ع�ساك كي تجد اأن  اأن الجلي��د يغط��ي الأ

الطق�ش دافئ في العالي... فلم ذلك؟

فاأجاب كوفرين �ساحكًا: اأعترف اأني ل اأدري.

- كال!... اأن��ت ل ت�ستطي��ع اأن تعرف كل �سيء... اإن اأكبر دماغ في العالم ل ي�ستطيع اأن ي�ستوعب كل 

�سيء. اإنك تعني بالفل�سفة دومًا؟

- نعم... اإنني اأدر�ش علم النف�ش، والفل�سفة على العموم.

- األ ي�سجرك ذلك؟

- على العك�ش، فاأنا ل اأ�ستطيع الحياة دونه.

فق��ال بيج��ور �سيميونوفيت�ش، وه��و ي�سّوي �ساربي��ه م�ستغرقًا ف��ي التفكير: ح�سن��ًا، فليكن اهلل في 

عونك... اإنني �سعيد جداً من اأجلك، يا اأخي، �سعيد جداً...

وراح فج��اأة ي�سي��خ ال�سمع، وقد تقطب وجهه ب�سورة مخوف��ة، ومن ثم رك�ش عبر الممر، و�سرعان 

�سجار و�سط �سحب من الدخان. ما اختفى عن النظر بين الأ
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وتردد �سوته ملوؤه الياأ�ش والقنوط: من ربط هذا الح�سان اإلى هذه ال�سجرة؟ من منكم اأيها الل�سو�ش 

والقتل��ة ق��د تجا�سر فربط هذا الح�س��ان اإلى �سجرة التفاح هذه؟ يا اإلهي، يا اإله��ي! لقد اأتلفوا كل �سيء، 

اأف�سدوه ودمروه! لقد ف�سدت الحديقة، لقد اندثرت الحديقة! يا اإلهي!

عياء وال�سطراب... لم والإ وعندما رجع نحو كوفرين، كان وجهه يحمل �سيماء الأ

�ساأل في �سوت باٍك، وقد �سمَّ يديه في اإ�سارة تو�سل: ماذا ت�ستطيع اأن تفعل بهوؤلء القوم الكافرين 

الملعوني��ن؟ لق��د جلب �ستيبكا البارحة اإلى هنا عربة من ال�سم��اد، وربط الح�سان اإلى هذه ال�سجرة من 

بله، ربطه ب�سدة بحي��ث زال اللحاء في موا�س��ع ثالثة من الجذوع!  التف��اح... لق��د ربط العنان، ذل��ك الأ

م��اذا ت�ستطي��ع اأن تفعل بمثل هوؤلء القوم؟ لقد اأو�سحت له ذلك عبثًا، بينما يطرف بعينيه ويتطلع اإلي 

بله. اإنه ي�ستحق ال�سنق! كالأ

وعندم��ا ه��داأت ثورته اأخيراً، عان��ق كوفرين على وجنتيه وه��و يتمتم: ح�سنًا فليك��ن اهلل في عونك... 

فليكن اهلل في عونك... اإنني �سعيد، �سعيد جداً بمجيئك... ول�ست اأ�ستطيع اأن اأعّبر عن مبلغ �سروري، ف�سكراً!

وم��ن ثم جا�ش الحديقة بكاملها، يم�سي بالخطوات المت�سارعة نف�سها، ووجهه يحمل �سيماء القلق 

عينه، يطلع تلميذه ال�سابق على اأ�سجار البرتقال التي زرعها، وغرف الحرارة ال�سطناعية، والمظالت، 

طالق... وخلّيتين للنحل و�سفهما باأنهما معجزة القرن من دون اأدنى ريب على الإ

وفيما هما يتجولن نه�ست ال�سم�ش من كبوتها واأ�ساءت الحديقة باأ�سرها، بينما اأخذ الطق�ش يزداد 

ح��رارة �سيئ��ًا ف�سيئ��ًا... وعندما فّكر كوفرين في النهار الطويل الم�سرق علي��ه، تذكر اأن اأيار ما برح في 

يام الطويلة الم�سرقة ال�سعيدة... وعلى حين غرة، خفق في باطنه  مطلعه، واأن اأمامه �سيفًا كاماًل من الأ

 المبتهج ال��ذي عرفه يوم كان طفاًل غري��راً يلهو في هذه الحديق��ة عينها... وعانق 
ّ
ذل��ك ال�سع��ور الفتي

ب��دوره ال�سي��خ وقّبله بحنان، ومن ثم ع��اد الثنان اأدراجهما اإلى الدار، وقد اأث��ارت الذكرى �سجونهما، 

وطفق��ا ي�سرب��ان ال�ساي معًا في اأقداح من ال�سيني القدي��م، ويطعمان كعكًا وق�سدة طازجين في الوقت 

نف�س��ه. وكانت ه��ذه الهنيات جميعًا تذكر كوفرين بطفولته و�سباه مرة ثانية، فيمتزج الحا�سر الرائع 

بذكريات الما�سي الم�ستيقظة، ويمتلئ قلبه ب�سعور ل متناه من ال�سعادة ال�سديدة والفرح المفرط.

وانتظ��ر يقظ��ة تانيا، فتناول القه��وة واإياها، وتنزه خالل الحديقة برهة وجي��زة، ومن ثم غدا اإلى 

غرفته و�سرع يعمل... كان يقراأ بانتباه واإمعان، ويدّون بع�ش المالحظات، ول يرفع عينيه عن الكتاب 

اإل عندم��ا يح���ش الحاجة اإلى التطلع م��ن خالل النافذة، اأو النظر اإلى ال��ورود الطرية النا�سرة التي ما 

نية على طاولته... كان يخيل اإليه اأن كل وريد �سغير  برحت ندية بالطل بعد، والمو�سوعة في بع�ش الآ

في ج�سده ي�سطرب بال�سرور ويرتجف، ويخفق بالغبطة وينب�ش...
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غي��ر اأن كوفري��ن ا�ستمر في الريف يعي�ش الحي��اة الم�سطربة القلقة نف�سها الت��ي كان يحياها في 

يطالية، واإذا خرج في نزهة ق�سيرة فهو ل يفكر  المدينة. فهو يقراأ كثيراً، ويكتب كثيراً، ويتعلم اللغة الإ

اإل في لذة العودة اإلى العمل دومًا...   

طالق، واإذا حدث  وكان ل ينام اإل قلياًل جداً، حتى اأثار ذلك منه ذهول �سائر �سكان المنزل على الإ

�سدف��ة اأن اأغف��ى ف��ي النه��ار ن�سف �ساعة من الزم��ن، فالنوم لن يقت��رب من جفونه اإذن ط��وال الليلة 

التالية... وعلى الرغم من ذلك فقد كان يبدو على الدوام ن�سيطًا مرحًا بعد تلك الليالي الموؤرقة...

كان يتكلم كثيراً، وي�سرب الخمرة دون ح�ساب، ويدخن لفائف ثمينة غالية القيمة... وكانت بع�ش 

الفتي��ات يقدم��ن لزيارة تانيا م��ن الدور الريفية المج��اورة في كل يوم تقريبًا، فيعزف��ن على البيانو، 

خر كان يزور  وقات... ومن حين لآ حيان، ويمرحن كثي��راً في كل الأ غاني الحلوة بع�ش الأ وين�س��دن الأ

تاني��ا اأي�س��ًا �س��اب في مقتب��ل العمر، داره قريب��ة من بوري�سوف��كا، يجيد العزف عل��ى الكمان ب�سورة 

رائع��ة... وكان كوفري��ن ي�سغي اإل��ى مو�سيقاه��م واأنا�سيدهم في �س��وق ولهف��ة، واإن كان ذلك ي�سنيه 

اأحيانًا، ي�سنيه حتى تنطبق اأجفانه دون اإرادة منه، وي�سقط راأ�سه على كتفه متعبًا ناع�سًا...

وذات م�س��اء، بع��د تناول ال�س��اي، جل�ش في ال�سرفة يق��راأ، بينما كانت تاني��ا –�سوبرانو-، واإحدى 

�سديقاته��ا –كونترالتو-، والع��ازف ال�ساب على الكمان، يدر�سون �سيرين��ادا براجا ال�سهيرة. واأ�سغى 

كوفري��ن اإل��ى الكلمات، ولكنه لم يفهم معناها على الرغم م��ن اأنها رو�سية �سميمية، حتى و�سع اأخيراً 

كتاب��ه جانب��ًا، واأ�س��اخ ب�سمعه في انتباه �سديد، فا�ستط��اع اأن يفهم الكلمات جي��داً... اإن فتاة مري�سة 

الخيال قد �سمعت، ذات ليلة، اأ�سواتًا غريبة في الحديقة، اأ�سداء جميلة جداً وعجيبة جداً ا�سطرت معها 

اإلى العتراف بمو�سيقاها ال�سجية وقد�سيتها العلية اللتين تع�سيان على اإدراكنا نحن الفانين، ومن ثم 

�سداء تعود اأدراجها اإلى ال�سماء... حلقت تلك الأ

وثقل��ت اأجفان كوفرين وتراخت، فنه���ش على قدميه، وراح يذرع اأر�ش قاعة ال�ستقبال في جيئة 

وذهاب متعبًا منهوك القوى، ومن ثم انتقل اإلى ال�سالون الكبير يتابع فيه غدوه ورواحه دون انقطاع... 

وعندما انقطعت المو�سيقا، اأخذ تانيا من ذراعها، وقادها اإلى ال�سرفة.

راح يق��ول: لق��د �ُسغل فكري ط��وال النهار، منذ ال�سباح الباكر، باأ�سط��ورة غريبة ول�ست اأ�ستطيع اأن 

اأتذك��ر اأين قراأتها، اأو اأين �سمعته��ا... لكنها اأ�سطورة غريبة جداً ومن نوع خا�ش في الحقيقة. وقبل كل 

�س��يء فهي غام�س��ة، قليلة الو�س��وح، فحواها اأن اأحد الرهب��ان المّت�سحين بال�س��واد كان ي�سرب على 
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وجه��ه، قب��ل األف من ال�سنوات، ف��ي ال�سحاري المقفرة، في مكان ما من �سوري��ة اأو الجزيرة العربية... 

وقد �ساهد �سيادو ال�سمك، على بعد عدة اأميال منه، راهبًا اآخر مت�سحًا بال�سواد يتحرك ببطء على �سطح 

ن، انزعي من فكرك �سائر قوانين علم  البحيرة... اإن هذا الراهب الثاني لم يكن اإل �سرابًا لي�ش غير!... والآ

ول �سراب اآخر،  : لقد ن�ساأ عن ال�سراب الأ
ّ
الب�سري��ات، الت��ي ل تعترف الخرافات بها طبعًا، وا�ستمعي اإل��ي

�سود تنعك�ش على  وعن هذا ال�سراب الثاني �سراب ثالث وهكذا دواليك بحيث ما برحت �سورة الراهب الأ

ال��دوام م��ن طبقة في الف�ساء اإلى طبقة اأخرى... فقد �سوهدت في اإفريقيا، ثم في اإ�سبانيا، ثم في الهند، 

ر�سي، وراح��ت تتيه في الم�سافات  وم��ن ثم ف��ي اأق�سى ال�سمال... ولقد اأفلت��ت اأخيراً من حدود الجّو الأ

بي��ن النجمي��ة دون اأن تقع اأبداً في ال�سروط التي توؤدي اإلى اختفائها وتال�سيها... لعلها ُترى حاليًا في 

�سطورة باأ�سرها، يقوم في اأن  مر الرئي�سي، جوهر الأ المري��خ، اأو في كوكبة ال�سليب الجنوبي... ولكن الأ

ذل��ك ال�س��راب �سوف يعود فيرتمي –بعد األ��ف �سنة من خروج الراهب اإلى ال�سح��راء بال�سبط –في جو 

لف ه��ذه قد اأ�سرفت حاليًا  عين هوؤلء الب�سر الفاني��ن... ويبدو اأن فا�سلة ال�سنوات الأ ر���ش ويظه��ر لأ الأ

�سطورة، هذا اليوم اأو في الغداة  �سود، ح�سب ادعاء الأ عل��ى النتهاء... يج��ب اأن نتوقع ح�سور الراهب الأ

كثر. على الأ

�سطورة لها مطلقًا: اإنها لق�سة غريبة حقًا! فقالت تانيا، التي لم ترق الأ

فاأغرق كوفرين في ال�سحك، وقال: ولكن ما يده�سني اأكثر من اأي �سيء اآخر، هو اأني ل اأ�ستطيع اأن 

�سود؟  �سطورة راأ�سي. هل قراأتها؟ هل �سمعتها؟ اأو لعلي قد حلمت بالراهب الأ اأتذك��ر كي��ف دخلت هذه الأ

�سطورة تثير اهتمامي بكل تاأكيد، حتى اإني ما برحت اأفكر فيها طوال النهار... اإني ل اأذكر، ولكن الأ

واأفلت تانيا التي قفلت راجعة اإلى �سيوفها، وغادر الدار، وانطلق يتم�سى اإلى جانب م�ساجع الورد 

زاهير الم�سقية حديثًا تعبق  م�ستغرقًا في لجة من التفكير العميق. كانت ال�سم�ش تميل نحو المغيب، والأ

برائح��ة رطب��ة مثيرة، والمو�سيق��ا تتعالى من جديد في ال��دار، فيدفدف �سوت الكمان م��ن بعيد اأ�سبه 

�سطورة، فاإذا هو يبلغ –دون ق�سد- �سفة النهر ال�سغير  ب�سوت اإن�ساني ي�سدح كي يتذكر اأين �سمع الأ

الذي ي�سكل حدود الباحة.

هب��ط كوفرين الممر الموؤدي اإلى حافة الماء خالل بع�ش الجذور العارية، فاأجفلت لدى اقترابه طيور 

ال�سنق��ب، واأطلقت اأوزتان بريتان �ساقيهما للريح... كانت اأ�سعة ال�سم�ش المتطفلة تت�سواأ بعد، هنا وهناك، 

عل��ى اأ�سج��ار ال�سنوبر القاتمة، بينما المي��اه القليلة قد اكت�سى �سطحها بعتم��ة القيلولة العتيدة... واجتاز 

كوفرين التيار، وهو يقفز فوق الحجارة الم�سطحة، حتى اإذا بلغ ال�سفة الثانية منه ترامى اأمام عينيه حقل 

وا�س��ع تغطيه �سنابل الجاودار الفتي الذي لم يثمر بع��د، بينما خالل الف�ساء اأمامه –على مرمى الب�سر- 

م��ن اأي م�سك��ن ب�سري اأو نف���ش اإن�سانية حية، حتى ليخال المرء اأن الدرب �ست��وؤدي به بال�سرورة، فيما لو 
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لغاز، التي لم يطرقها اإن�سان قط، والتي تنب�سط هناك في الغرب  تبعها، اإلى المناطق العجيبة المكتنفة بالأ

حيث غربت ال�سم�ش في التو واللحظة، وحيث ما زال الغ�سق يلتهب، �سديد النيران مهيب الم�سهد.

فك��ر كوفرين، وهو ي�سير عل��ى طول الدرب ال�سيقة: ما اأو�سع هذا الم�سه��د! ما اأ�سد �سكونه وحريته! 

ليخ��ال لي اأن العال��م باأ�سره يتطلع اإلي من مخباأ يختفي فيه عن العي��ان، ويقف لي بالمر�ساد ينتظر 

مني اأن اأفهمه واأدرك غوام�سه ومعانيه!

واجتاح��ت موج��ة لطيفة حق��ل الجاودار، وراح ن�سي��م الم�ساء العلي��ل يهب لطيفًا عذب��ًا على راأ�ش 

كوفري��ن الع��اري. ول��م تم�ِش دقيقة حتى هب الن�سي��م من جديد، ولكن اأعنف منه قب��اًل واأقوى، فاهتز 

الج��اودار ل��ه وترن��ح، بينما تالحق م��ن الوراء هم���ش اأ�سجار ال�سنوب��ر اأ�سم اللحن مخنوق��ًا... توقف 

فق اأمام عينيه،  كوفري��ن ع��ن الم�سير في ده�سة وذهول عظيمين: هذا عمود اأ�سود �سخم ينت�سب في الأ

ر���ش بال�سماء العري�سة، اأ�سبه ما يكون باإع�سار هوائ��ي، اأو ب�سيٍل من الماء يتدفق من العالء  ي�س��ل الأ

ولى اأنه غير ثابت في مكانه، بل  وينهم��ر... ول��م تك حدوده وا�سحة، لكن كوفرين اأدرك منذ الوهل��ة الأ

دراك في اتجاهه، وحجمه يتناق�ش بمقدار م��ا يقترب منه، بينما يتَّ�سح  ه��و يتحرك ب�سرعة تف��وق الإ

�سكل��ه وترت�س��م في الهواء بكل جالء... وارتمى كوفرين جانبًا عل��ى الرغم منه، بحركة غير اإرادية، كي 

يف�سح له الطريق... هذا راهب مت�سح بثياب �سوداء، اأ�سيب ال�سعر، اأ�سود الحاجبين، تت�سالب ذراعاه فوق 

ر�ش فال تم�سان التربة الباردة...   من اأمامه في اندفاع عنيف، وقدماه العاريتان تعلوان الأ
ّ
�سدره، يمر

وعندم��ا ابتع��د عن كوفرين قراب��ة ع�سرين ياردة، التفت اإلي��ه، واأ�سار براأ�سه محيي��ًا وابت�سم في لطف، 

 بجانب كوفرين اأخذ ينمو من 
ّ
ولكن في خبث في الوقت نف�سه... كان محياه �ساحبًا ناهاًل... وبعد اأن مر

جديد ويعظم، وطار عبر النهر، وا�سطدم ب�سفته الموحلة وباأ�سجار ال�سنوبر دون �سوت م�سموع، ومر 

من خاللها، ثم تال�سى كما يتال�سى الدخان في الف�ساء العري�ش...

�سطورة، على الرغم من كل �سيء، لحقيقة واقعة! تمتم كوفرين: اأراأيت؟ اإن الأ

ول��م يحاول تف�سير ه��ذه الظاهرة الغريبة، بل عاد اأدراجه اإلى ال��دار، يغمره ا�سطراب لذيذ، را�سيًا 

باأنه قد راأى عن قرب وبكل و�سوح، ثياب الراهب ال�سوداء ووجهه وعينيه اأي�سًا.

كان الزوار يتنزهون في الباحة والحديقة بهدوء و�سالم، والمو�سيقا ما برحت تت�ساعد في اأرجاء 

�سود... واأح�ش رغب��ة عنيفة في اأن يق�ش على تانيا وبيجور  ال��دار... اإن اأح��داً �سواه لم ي�ساهد الراهب الأ

�سيميونوفيت���ش م��ا راآه، ولكنه خ�سي اإْن فعل ذلك اأن يح�سباه مختلط العقل... حزم اأمره على الحتفاظ 

بال�سم��ت وال�سك��ون... وطف��ق يقهقه ب�سوت مرتف��ع، ويغني، ويرق���ش »المازوركا«، وه��و في اأح�سن 

�سراق  حالت��ه النف�سي��ة... اأم��ا ال�سيوف وتانيا فقد وجدوا ف��ي وجهه تعبيراً غريبًا غي��ر ماألوف من الإ

لهام، وقدروا اأنه �سخ�ش يثير الهتمام حقًا وفعاًل. والإ
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م�س��ى كوفري��ن، بعدما انته��ى الع�ساء وغدا الزوار كل اإل��ى داره، اإلى غرفته الخا�س��ة، وا�ستلقى على 

�سود... ولكن، �سرعان ما لحقت به تانيا بعد دقائق معدودات... ريكة، وفي نيته اأن يفكر في الراهب الأ الأ

قال��ت، وه��ي تناوله رزمة من المجالت وال�سحف: خذ، ي��ا اأندريو�سا! هذه مقالت والدي اإذا اأردت 

اأن تقراأها... اإنها مقالت عظيمة، فهو يكتب ب�سورة رائعة جداً.

فقال بيجور �سيميونوفيت�ش، وهو يدلف اإلى الغرفة وراءها، وعلى �سفتيه ابت�سامة مكرهة: ب�سورة 

رائع��ة؟ ي��ا للكلمة الطنانة! اأرج��و األ ت�سغي اإليها!... اأو اأن اقراأ هذه المقالت اإن كنت تريد اأن تنام فقط 

–فهي منّوم رائع.
فع��ادت تاني��ا تق��ول في قناع��ة را�سخ��ة: اإنها مق��الت بديعة ف��ي راأي��ي... اقراأها، ي��ا اأندريو�سا، 

واقن��ع وال��دي اأن يكث��ر من الكتابة. اإن��ه ي�ستطيع اأن يكت��ب مو�سوعة كاملة في ف��ن العناية بالحدائق 

والب�ساتين.

ف�سحك بيجور �سيميونوفيت�ش، وت�سرجت وجنتاه خجاًل، وراح يتمتم متلعثمًا بما يقوله عادة كل 

كاتب ا�سطرب وارتبك... واأخيراً األقى ال�سالح وا�ست�سلم...

وراق بيدين راع�ستين: جمجم، وهو يلتقط الأ

- اإذا اأرادت اأن تقراأه��ا، فاب��داأ اأوًل به��ذه الدرا�سة التي و�سعها جو�سي، وبه��ذه المقالت الرو�سية 

الق�سي��رة اأي�س��ًا، واإل فاإن��ك لن تفه��م مما �ستقراأ �سيئ��ًا، اإذ ل بّد لك –قب��ل اأن تقراأ نق��دي- من اأن تلّم 

�سل الذي اأردُّ عليه... ولكن ذلك لن يثير اهتمامك اأبداً... هراء... وها وقت النوم قد حان! بالأ

ريك��ة، وتنهد ب�سوت  خرج��ت تانيا من الغرف��ة، بينما جل�ش بيج��ور �سيميونوفيت�ش على حافة الأ

�ستاذ، اأنني اأكتب  عال. ثم طفق يقول بعد �سمت طويل: اآه، يا �سديقي العزيز... وهكذا ترى، يا عزيزي الأ

حيان... والنا�ش يقولون في كل  و�سمة في كثير من الأ المقالت، واأ�سترك في المعار�ش، واأنال بع�ش الأ

م��كان: اإن ل��دى بي�سوتزكي تفاحًا يعادل الراأ�ش حجمًا... اأو اأي�سًا: اإن بي�سوتزكي قد اأ�ساب ثروة طائلة 

من وراء حدائقه... وبكلمة واحدة: »اإن كوت�سوبلي كثير الثراء، عظيم المجد«)1(...

ل��ك اإلم �سي�سي��ر كل ه��ذا؟ فالحدائق –ول ج��دال في ذلك- رائعة ج��داً... اإنها  ولكنن��ي اأود اأن اأ�ساأ

حدائ��ق نموذجية في الحقيق��ة... وهي لي�ست، باخت�سار، حدائق بكل معن��ى الكلمة، بل موؤ�س�سة كاملة 

نها خطوة جريئة نحو ع�س��ر جديد في الزراعة وال�سناعة الرو�سيتين...  ذات اأهمي��ة �سيا�سية عظمى، لأ

خير؟ ولكن، ما الغاية من ذلك؟ ما الهدف الأ
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ال!  اأن ما حققته يجيب من تلقاء نف�سه عن هذا ال�سوؤ
ّ
- يخّيل اإلي

حرى اأن اأعرف م�سير ه��ذه الحدائق بعد وفاتي! اإن كل الدلئل  - لي���ش هذا م��ا اأعنيه، بل اأريد بالأ

 
َّ
ن- اإنه��ا لن تعي�ش �سه��راً واحداً بع��دي... اإن �سر م��ور على ما ه��ي عليه الآ ت�سي��ر –اإذا م��ا ا�ستم��رت الأ

حرى في  مر- ف��ي اأن الحديقة كبيرة ج��داً، واأن العمال كثرة، ب��ل بالأ نجاح��ي ل يق��وم –ف��ي واقع الأ

 فقط! اأنا اأعمل منذ ال�سباح 
َّ
اأنن��ي اأح��ب العمل- هل تفهم؟ لعلي اأحبه اأكثر مما اأحب نف�سي... انظ��ر اإلي

حت��ى الم�س��اء، واأنجز كل �سيء بيديَّ هاتين... التطعيم، وتقليم ال�سجر، والغر�ش... كل هذا اأنا الذي اأقوم 

 
َّ
ب��ه، وعندم��ا يقدم لي اأحد العمال المعونة تجتاحني الغيرة، فاأغت��اظ حتى اأ�سبح فظًا قا�سيًا... اإن �سر

نجاح��ي باأ�س��ره يكمن في الحب، ف��ي عين المعلم الحادة، وفي يديه العارفتي��ن، وفي �سعوري العميق 

�سدقاء واأق�سي عنده ن�سف �ساعة من الزم��ن، باأنني قد خلفت قلبي  عندم��ا اأم�س��ي اإلى زيارة اأح��د الأ

ورائي، واأن �سيئًا ما يعوزني- اإنني اإذن في خ�سية دائمة من اأن يكون بع�ش ال�سوء قد حّل بالحديقة... 

ن، فلنفر�ش اأنني توفيت غداً، فمن �سيخلفني في كل هذا؟ من يقوم بالعمل؟ اأهو رئي�ش الجّنانين؟  والآ

 وي�سغلني في الوقت الحا�سر ه��و يقيني اأن األدَّ اأعدائي لي�ش 
ّ
اأم العم��ال؟ األ فاعل��م اأن كل ما يثقل علي

رنب البري، اأو النملة، اأو الجليد، اأو الطير، بل يداً غريبة لي�ش غير. الأ

رنب البري؟...  قال كوفرين �ساحكًا: ولكن، ماذا عن تانيا؟ اإنها بكل تاأكيد لي�ست اأكثر خطراً من الأ

اإنها تحب العمل وتعرفه حق المعرفة.

- نع��م. اإن تاني��ا تحبه وتعرفه حق المعرفة. ولو اأن الحدائق �ستوؤول اإليها بعد موتي، فت�سبح هي 

ال�سيدة الوحيدة عليها، فل�ست اأرغب في اأكثر من هذا –ولكن لنفر�ش، ل �سمح اهلل، اأنها تزوجت؟

وهنا خف�ش بيجور �سيميونوفيت�ش �سوته حتى اأ�سبح هم�سًا فقط، وراح يتطلع بعينين مذعورتين 

اإلى كوفرين: 

- ذلك هو البالء! قد تتزوج، وتنجب اأطفاًل، ول تعود تجد الوقت الكافي لالعتناء بالحدائق، وفي 

ه��ذا وح��ده ما يكفي من ال�س��وء! ولكن ما اأخافه اأكثر م��ن كل �سيء اآخر هو احتم��ال زواجها من مبّذر 

�سيظ��ل اأبداً في حاجة اإلى المال، فيوؤجر الحدائق لبع�ش التجار، وعندها يذهب كل �سيء اإلى ال�سيطان 

ولى... اإن الن�ساء، في مثل هذه الق�سايا، بالء من عند اهلل!... منذ ال�سنة الأ

��د بيج��ور �سيميونوفيت�ش تنه��دة عميقة، ولجاأ اإلى ال�سمت ب�سعة دقائ��ق ثم عاد يقول: لعلك  و�سعَّ

ت�ستطي��ع اأن ت�سم��ي ذلك اأنانية من جانبي، ولكني ل اأري��د اأن تتزوج تانيا... اإني خائف! هل راأيت ذلك 

المتاأنق الذي جاء بمزماره يثير ال�سو�ساء في بيتي؟ اإني اأعرف اأن تانيا لن تتزّوجه قط، وعلى الرغم 

علم هذا!... طوار جداً... واإني لأ يته... وباخت�سار يا �ساِح، فاإني غريب الأ من ذلك فاأنا ل اأحتمل روؤ
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ونه���ش بيجور �سيميونوفيت�ش، وعَاد يذرع اأر���ش الغرفة غدوة ورواحًا في ا�سطراب �سديد... كان 

من الوا�سح اأنه يريد اأن يقول �سيئًا يعلق عليه اأهمية ق�سوى، ولكنه ل يعرف كيف يبداأ ذلك.

ق��ال، وهو ي�س��ع يديه في جيبه: اإني اأحب��ك باإخال�ش عظيم، بحيث ل اأ�ستطي��ع اإل اأن اأحدثك بكل 

�سراحة... اإني اأقول راأيي في كل الق�سايا الدقيقة، ول اأحب المراوغة والدعاء، ولذا فاإني اأخبرك دون 

ن�س��ان الوحيد الذي ل اأخ��اف من زواج تانيا من��ه... فاأنت رجل ذكي، كبي��ر القلب، لن  موارب��ة اأن��ك الإ

كثر من ذلك اإني اأحبك وكاأنك ول��دي... واإني فخور بك...  تر�س��ى بانهي��ار عمل حياتي واندث��اره... والأ

مر بك وتاني��ا... اإلى ق�سة غرام... فل�سوف اأكون م�سروراً جداً و�سعيداً للغاية...  وهك��ذا، فاإذا ما انتهى الأ

طالق، كما يليق باإن�سان �سادق �سريف. وهاأنذا اأقول لك ذلك دون مواربة، دون اأي خجل على الإ

تب�س��م كوفرين، اأم��ا بيجور �سيميونوفيت�ش ففتح الباب، وهمَّ بمغ��ادرة الغرفة، ولكنه توقف فجاأة 

عل��ى العتبة، واأ�س��اف: واإذا ما رزقت وتانيا طفاًل، ف�سوف اأجعل منه اخت�سا�سيًا في زراعة الحدائق... 

ولكن ذلك خيال باطل لي�ش غير... طابت ليلتك!

ول:  وحين خال كوفرين لنف�سه، ا�سطجع في و�سع مريح، وتناول مقالت م�سيفه... كان عنوان المقال الأ

»الزراعة المتو�سطة«، وعنوان المقال الثاني: »ب�سعة كلمات جوابًا على مالحظات ال�سيد... المتعلقة بتهيئة 

تربة الحديقة الجديدة«، اأما الثالث فكان عنوانه: »في التطعيم اأي�سًا«... وكذلك كانت مو�سوعات المقالت 

غرا�ش المق��الت ال�سابقة. ولكنه��ا جميعًا كان��ت تطفح بال�ستي��اء وال�سطراب  خ��رى مماثل��ة اأي�س��ًا لأ الأ

والتهجم، بل اإن تلك ال�سفحة التي تحمل مثل هذا العنوان الم�سالم اللطيف: »اأ�سجار التفاح الرو�سية«، كانت 

 Audi alteram« تفوح اأي�سًا بالنقمة والغ�سب... ولقد بداأها بيجور �سيميونوفيت�ش بهذه الكلمات الالتينية

، بينم��ا راح يتدف��ق، بين هذين 
)3(

»Sapienti sat«وختمه��ا به��ذه الكلم��ات الالتيني��ة اأي�س��ًا ،
)2(

»partem

التعبيري��ن العلميين، تي��ار من الكلمات الجارحة الموجهة �سد »الجه��ل المتخفي في ثياب المعرفة، والذي 

كاديمية«،  يتحل��ى به اخت�سا�سيو زراعة الحدائ��ق عندنا، هوؤلء الذين ي�ساهدون الطبيعة م��ن مقاعدهم الأ

و�سد ال�سيد جو�سي »الذي تقوم �سهرته على اإعجاب عامة النا�ش وبع�ش الهواة فقط«... واأخيراً وقع كوفرين 

نه لم يعد م�سروعًا بعد اليوم  على جملة ل محل لها في المو�سوع اأبداً، تعبر في لوؤم �سديد عن اأ�سف الكاتب لأ

�سجار ويف�سدونها. جلد الفالحين الذين ي�سبطون وهم ي�سرقون الثمار وي�سيئون اإلى الأ

فكر كوفرين: هذا عمل جيد، �سحي، مده�ش، ومع ذلك فلي�ش في هذه المقالت اإل النقمة والتهجم واللوؤم 

مر كذل��ك في كل مكان. فرج��ال الفكر، في مختل��ف الميادين، ع�سبيون  والقت��ال بالخناج��ر. واعتق��د اأن الأ

و�سحايا مثل هذه الح�سا�سية المبالغ فيها. اأعتقد اأن ذلك ل بّد اأن يكون كذلك بال�سرورة.

وطفق يفكر في تانيا، المغتبطة حتى درجة بعيدة بمقالت والدها، ثم في بيجور �سيميونوفيت�ش اأي�سًا... 

وب��دت ل��ه تانيا ال�سغيرة القد، ال�ساحبة اللون، الر�سيقة الحركة، بترقوتيه��ا البارزتين، وعينيها ال�سوداوين 
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الوا�سعتي��ن الذكيتي��ن اللتين تلوح��ان وكاأنهما تفت�سان دومًا عن �سيء ما، وخطواته��ا الق�سيرة المت�سارعة 

الت��ي ا�ستعارته��ا من بيج��ور �سيميونوفيت�ش... اإنها مغرم��ة بالحديث، مولعة بالمناق�س��ة، ترافق حتى اأتفه 

�سارات والحركات على الدوام... اإنها ع�سبية –ل ريب اإنها ع�سبية حتى الدرجة الق�سوى.  الكلمات بالإ

و�س��رع كوفري��ن بالقراءة م��ن جديد، ولكنه لم ي��ِع �سيئًا مما يق��راأ، فرمى بكتبه جانب��ًا في �سيق 

وتبرم... اإن النفعال اللذيذ الذي غمره وهو يرق�ش »المازوركا« وي�سغي اإلى المو�سيقا، ما برح يتملكه 

فكار المختلفة... واأخذ يتم�سى في الغرفة وقد خطر له بغتة اأنه  ن ويثير فيه ما ل يح�سى من الأ حتى الآ

اإذا كان ال�سخ�ش الوحيد الذي �ساهد ذلك الراهب الغريب غير الطبيعي، فهو مري�ش حتمًا، مري�ش حتى 

ي�سكو اأهال�سًا وتخيالت غريبة... واألقت هذه الفكرة الذعر في قلبه، ولكن الذعر لم يطل كثيراً...

قال في نف�سه: ما دمت على خير حال، وما دمت ل اأ�سيء اإلى اأي اإن�سان كان، فال خطر من تخيالتي 

اإذن...

ريكة من جديد... واأخذ راأ�سه بين يديه،  طماأنته الفكرة، فا�ستعاد هدوءه وفرحه، ومن ثم جل�ش على الأ

يح��اول كب��ح جماح ذلك الفرح الغام�ش الذي مالأ كينونته باأ�سره��ا... وبعدئذ غدا يتم�سى جيئة وذهوبًا 

ف��كار التي قراأها في  ف��ي الغرف��ة مرة اأخرى مدة دقيق��ة واحدة، ومن ثم عاد اإل��ى طاولة عمله. ولكن الأ

لباب ويذهل الفكر... الكتب لم تعد تروق له اأو تر�سيه اأبداً. اإنه يحنُّ اإلى �سيء ف�سيح، ل متناٍه، يحير الأ

ن�س��د عن��ه ثيابه قرب ال�سباح، وم�سى بتثاقل –مرغمًا- اإلى فرا�سه، وهو يفكر في اأن الراحة هي 

اأف�س��ل م��ا يفعله بعد ذلك اليوم المملوء بالنفعالت. وعندما �سم��ع اأخيراً بيجور �سيميونوفيت�ش يغدو 

اإلى عمله في الحديقة، قرع الجر�ش، واأمر الخادم اأن يجلب له �سيئًا من الخمر، جرع منه ب�سعة اأكواب 

اأظلم من بعدها وعيه، فغرق في نوم عميق...

-4-

كان بيجور �سيميونوفيت�ش وتانيا يتخا�سمان كثيراً، فيتبادلن عندئذ بع�ش الكلمات الجارحة... 

دبار اإلى غرفتها، ولم تخرج  وقد ثارت نقمتها في ذلك ال�سباح اأي�سًا، فانفجرت تانيا تبكي، ثم ولت الأ

مر،  منه��ا ل في موعد الغداء، ول �ساعة تناول ال�س��اي... اأما بيجور �سيميونوفيت�ش فقد اأخذ، في اأول الأ

يتج��ول ف��ي اأنحاء الدار بخطوات مهيب��ة وجالل عظيم، وكاأنه يريد اأن يفه��م الجميع اأنه ي�سع العدالة 

طالق. ولكنه لم ي�ستط��ع اأن يحتفظ بذلك المظهر طوياًل، بل  والنظ��ام ف��وق �سائر ق�سايا الحياة على الإ

�سرعان ما انهارت عزائمه، فراح يهيم في اأرجاء الباحة حزينًا، ويتنهد هاتفًا بين الفينة والفينة.
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- اآه، يا اإلهي! يا اإلهي!

ول��م يطعم �سيئ��ًا عند الظهيرة... واأخيراً ق��رع بلطف، معذب ال�سمير متاألم��ًا، الباب المغلق ونادى 

ب�سوت  يرّن الحياء في نبراته: تانيا! تانيا!

فاأتاه من خالل الباب �سوت خافت، يغ�ش بالدموع، يقول في كثير من الحزم على الرغم من ذلك: 

دعني لوحدي!... اأتو�سل اإليك.

وق��د اأث��رت تعا�سة الوال��د والبنة في �س��كان البيت جميعًا، وحت��ى في العمال الذي��ن ي�ستغلون في 

مر انتهى به اأخيراً –هو  الحديقة... وكان كوفرين، كعادته، منهمكًا في اأعماله الخطيرة المهمة، ولكن الأ

اأي�سًا- اإلى ال�سعور بالتعب وال�سيق. فحزم اأمره على التو�سط فيما بينهما، وتبديد تلك ال�سحابة الطارئة 

التي عكرت �سفو البيت باأ�سره. وهكذا قرع باب تانيا قبيل هبوط الم�ساء، ف�سمحت له بالدخول...

�سرع يقول في �سيء من ال�سخرية: تعالي، تعالي، يا للعار!

ولكنه �سرعان ما راح ي�سخ�ش، في ده�سة وذهول، اإلى دموعها الغزيرة المنهمرة، واإلى وجهها المغموم 

الذي لطخته بقع حمر قانية اللون، ومن ثم اأ�ساف: ذلك جّدي حتى هذه الدرجة اإذن؟ ح�سنًا، ح�سنا!

فقالت، وقد طفر من عينيها الكبيرتين �سيل من العبرات: لو اأنك تدري فقط كم يعذبني!

وا�ستر�سلت، وهي تحرك يديها: لقد طفح الكيل في الحقيقة! واأنا لم اأقل له �سيئًا مع ذلك... قلت اإن الحاجة 

ل تم���ّش اإل��ى الحتفاظ بعمال ل �سرورة لهم اإذا ما... اإذا ما كنا ن�ستطيع اأن ن�ستاأجر عماًل مياومين... اأنت 

�سبوع. واأنا... اأنا لم اأقل له �سوى هذا، فاإذا هو يزمجر في وجهي،  تدري اأن العمال لم ي�ستغلوا �سيئًا طوال الأ

ه باأ�سياء عديدة في حقي... باأ�سياء م�سيئة... مهينة للغاية! وكل ذلك دون �سبب. لماذا؟ ويتفوَّ

�سعث: ل عليك! لقد نلت ح�ستك من التعنيف ومن البكاء،  فقال كوفرين، وهو ي�سّوي بيده �سعرها الأ

بد... ل�ست محقة في هذا... وخا�سة  وهذا يكفي بكل تاأكيد... اإنك ل ت�ستطيعين ال�ستمرار في ذلك اإلى الأ

ما دمت تعرفين اأنه يحبك حبًا ل نهاية له، ي�سبه العبادة. 

فقال��ت تاني��ا، وه��ي تن�سج وتئ��ن دون انقطاع: لق��د اأف�سد حياتي كله��ا! اإني لم اأ�سمع من��ه اأبداً اإل 

هان��ات وال�ستائ��م... اإنه يعّدني �سيئًا تافهًا ل حاجة اإليه في منزله الخا�ش. فليكن!... فل�سوف يكون  الإ

ال�سبب في ذلك! �سوف اأترك هذا المكان غداً، واأ�ستغل كعاملة في البرق... فليكن!

- تعالي، تعالي! كفى بكاء، يا تانيا، فهذا ل يفيدك �سيئًا... اإن كليكما ع�سبيان متهوران، وكليكما 

على �سالل اأي�سًا... تعالي، و�سوف اأ�سلح بينكما!

كان كوفري��ن يتح��دث بلط��ف وب�سورة مقنعة، بينم��ا تانيا ل تكف عن الب��كاء لحظة واحدة، وهي 

ته��ز كتفيها وتح��رك يديها وكاأن كارثة حقيقية فادحة قد حلت بها، ف��ال يفعل ذلك اإل م�ساعفة اأ�سف 
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كوفري��ن ل�سدة ما كان �سب��ب حزنها �سئياًل تافهًا، وعذابها �سديداً وعميقًا على الرغم من ذلك. اأي هنية 

تافهة تكفي كي تجعل هذه المخلوقة ال�سغيرة تع�سة النهار بطوله، بله الحياة بكاملها ح�سب تعبيرها 

نف�سه! وخطر له، وهو يوا�سي تانيا ويطيب خاطرها، اإن هذه الفتاة ووالدها هما الكائنان الوحيدان في 

بوة، وحنان  هذا الوجود اللذان يحبانه كقريب لهما، واأنه لولهما لكانت حياته –هو الذي فقد عطف الأ

مومة منذ طفولته المبكرة- خالية من معنى الحنان، فارغة من ذلك الحب ال�ساذج والمجرد عن كل  الأ

غاية، ذلك الحب الذي ل ن�سمره اإل نحو اأولئك الذين ي�سلنا بهم رباط الدم واأوا�سر القربى لي�ش غير...

ع�ساب هذه الطفلة  واأح���ش اأي�سًا اأن اأع�ساب��ه المرهقة، المتوترة ب�سدة، المتنبهة اأب��داً، ت�ستجيب لأ

الباكي��ة المرتجف��ة، مثلم��ا ي�ستجيب الحديد لن��داء المغناطي���ش... واأح�ش اأي�سًا اأنه ل��ن ي�ستطيع قط اأن 

يح��ب امراأة قوية البنية، م�سرجة الوجنتين، بينما هذه الفتاة ال�ساحبة اللون، ال�سعيفة البنية، ال�سقية 

والبائ�سة، تالئم اأهواءه تمامًا، وتلبي رغباته وعواطفه من دون �سائر الن�ساء...

وغم��رة ال�س��رور، وهو يم�سح على �سعره��ا وكتفيها بكل طيبة خاطر، وي�سغ��ط على يدها، ويجفف 

الدموع عن خديها... وكّفت اأخيراً عن البكاء، ولكنها ظلت طوياًل ت�سكو والدها وتتذمر من حياتها التي 

ل تط��اق في المن��زل، متو�سلة اإلى كوفرين اأن يحاول فهم حالتها... ثم اأخ��ذت –�سيئًا ف�سيئًا- تبت�سم، 

ن اهلل قد عاقبها بمثل هذا الطبع النزق ال�سرير... وفي النهاية، �سرعت ت�سحك عاليًا، وتنعت  وتاأ�سف لأ

نف�سها بالمجنونة، ثم اندفعت خارج الغرفة عدواً...

وم�س��ى كوفرين، بعد لحظات قليلة، اإل��ى الحديقة... كان بيج��ور �سيميونوفيت�ش وتانيا يتنزهان 

جنب��ًا اإل��ى جنب على طول المم��رات ال�سغيرة، وكاأن �سيئ��ًا لم يحدث بينهما، يطعم��ان خبز الجاودار 

والملح، فقد كانا جائعين ب�سورة مخوفة حقًا...
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خرج كوفرين اإلى الباحة مغتبطًا بدوره ك�سانٍع لل�سالم، واقتعد هناك دكة خ�سبية يتاأمل الوجود 

م��ن حول��ه، فاإذا فرقع��ة عجالت عربة تقت��رب من الدار، مختلط��ة ب�سوت امراأة ت�سح��ك، تطرق �سمعه 

وتنزع��ه من تاأمالت��ه... اإنهم ال�سيوف من جديد بكل تاأكيد! و�سقطت الظالل تترى على اأر�ش الحديقة، 

لح��ان المو�سيقية يرددها �سوت ن�سائي  ودفدف��ت اإليه م��ن الدار اأ�سداء العزف على الكمان، وبع�ش الأ

�سود... ُترى اأي بالد،  ف��ي نبرات مخفو�سة تكاد األ ت�سمع... فذكره ذل��ك، دون �سبب وا�سح، بالراهب الأ

اأو اأي كوكب، قد حلق من جديد ذلك ال�سالل ال�سوئي غير المعقول؟
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�س��ود الذي ظهر له  �سط��ورة، وي�سّور ف��ي مخيلته ذلك ال�سبح الأ ول��م يك��د ي�ستعي��د في ذهنه تلك الأ

ف��ي حق��ل الجاودار، حتى راأى رجاًل متو�سط القامة يقترب منه، قادم��ًا من وراء اأ�سجار ال�سنوبر التي 

�سيب  طالق... كان راأ�سه الأ تواجهه، وهو ي�سير دون اأي �سو�ساء، فال تثير خطواته اأدنى حفيف على الإ

عاري��ًا، وهو يرت��دي ثوبًا اأ�سود، ويم�سي حاف��ي القدمين وكاأنه �سحاذ معدم، يري��ن ب�سورة بينة على 

محي��اه �سح��وب ك�سحوب الموتى، تتخلله مجموعة من البقع ال�س��ود الوا�سعة... وراح هذا الحاج، اأو هذا 

الم�ستعط��ي، ي��دب دون اأدن��ى �سوت نحو الدك��ة الخ�سبية، وهو يه��ّز راأ�سه باأدب جم؛ ث��م جل�ش عليها، 

�سود!... وطفقا يترا�سقان النظر مّدة وجيزة، وكوفرين يتطلع اإليه بده�سة  فعرف فيه كوفرين الراهب الأ

عظيمة، اأما الراهب فيرمقه بلطف كثير، مثله في المرة ال�سابقة، وب�سيء من الخبث في الوقت نف�سه.

ق��ال كوفري��ن: ولكنك �سراب خادع، فلم اأن��ت هنا، وكيف تجل�ش في مكان واح��د؟ اإن ذلك ل يتفق 

والخرافة.

�سطورة، وال�سراب، واأنا  فاأجاب الراهب ب�سوت مخفو�ش، وقد ا�ستدار نحو كوفرين: اإن ذلك �سواء! الأ

نف�سي –كل هذه اأمور من �سنع خيالك الم�سطرب. اأنا �سبح لي�ش غير!

ف�ساأل كوفرين: اأيعني هذا اأنك ل توجد؟

فاأج��اب الراه��ب، وعلى �سفتيه ابت�سامة �سئيل��ة: ظن ما ت�ساء... فاأنا موجود ف��ي مخيلتك... ولكن 

مخيلتك جزء من الطبيعة... فاأنا موجود اإذن في الطبيعة اأي�سًا!

 اأنك قد حييت في الحقيقة اأكثر من األف �سنة... 
ّ
قال كوفرين: اإن لك وجهًا ذكيًا متوقداً –ليخيل اإلي

 ب��كل هذا ال�سغف؟ هل 
ّ
اأن��ا ل��م اأكن اأدري اأن مخيلت��ي قادرة على خلق مثل ه��ذا الحادث! لم تتطلع اإلي

اأعجبتك؟

ن��ك واحد م��ن القالئل ال��ذي يمكن اأن ن�سميه��م بحق مختاري ال��رب... اإنك تخ��دم الحقيقة  نع��م! لأ

نها  لوهي��ة، لأ بدي��ة... واأف��كارك، ورغبات��ك، وعلوم��ك المده�سة، وحيات��ك باأ�سرها، تحم��ل طابع الأ الأ

موقوفة على الحكمة والجمال... وبكالم اآخر، فهي موقوفة على ما هو اأبدي!...

بدية تحت اإدراك الب�سر، وهل هي �سرورية  بدية! ولكن، هل تقع الحقيقة الأ - اأنت تقول: الحقيقة الأ

لهم اإن لم يكن هناك حياة اأبدية؟

فقال الراهب: اإن هناك لحياة اأبدية!

- اإذن، فاأنت توؤمن بخلود الب�سر؟

- ب��كل تاأكي��د! اإن م�ستقب��اًل عظيمًا جمياًل ينتظركم اأيها الب�سر!... وكلم��ا ت�ساعف عدد الرجال من 

ن�سانية كانت ت�سبح عدمًا من  اأمثال��ك في ه��ذا العالم، كلما تحقق ذلك الم�ستقبل في وقت اأبك��ر! اإن الإ

ن�سانية،  ام المبادئ العليا، الذين تعي�سون بحرية تامة ووجدان مطلق! كان ل بد لهذه الإ دونكم، اأنتم خدَّ
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ر�سي اإذن... ولكنكم، اأنتم، تعّجلون  المتط��ورة ح�سب القوانين الطبيعية، من انتظار نهاي��ة تاريخها الأ

بدية بب�سعة اآلف من ال�سنوات –وفي هذا تقوم جدارتكم الرفيعة... اأنكم  في بلوغها مملكة الحقيقة الأ

تج�سدون في كينونتكم نعمة اهلل المر�سلة اإلى الب�سر!...

بدية؟ و�ساأل كوفرين: وما هدف الحياة الأ

بدية تمثل ينابيع  - اإنه هدف كل حياة –الغبطة! فالغبطة الحقيقية تقوم في المعرفة، والحياة الأ

من المعرفة ل تح�سى ول تن�سب اأبداً... وبهذا المعنى قد قيل: »في بيت اأبي م�ساكن عديدة«...

فقال كوفرين، وهو يفرك يديه جذًل:

�سغاء اإليك! - اإنك ل ت�ستطيع اأن تقدر مبلغ فرحي بالإ

- اإني ل�سعيد بذلك.

- وعل��ى الرغ��م من هذا، فاإني عل��ى يقين من اأن الرتي��اب في حقيقتك �س��وف يعذبني ويرهقني 

عندم��ا تغادرني بعد قلي��ل... فاأنت �سبح، اأنت تخيُّل لي�ش غير... ولكن، اأيعن��ي هذا اأنني مْووؤف حكميًا، 

اإنني ل�ست في حالة طبيعية؟ 

نك اأفنيت �سحتك  ن��ك اأجهدت قواك كثيراً، لأ - وم��اذا ف��ي ذلك؟ يجب األ ي�سغلك هذا! اأنت مري�ش لأ

وقدمته��ا ذبيح��ة للفكرة الت��ي تعمل في �سبيله��ا... وعما قريب �س��وف ت�سحي لي���ش ب�سحتك وحدها 

فح�سب، بل بحياتك كلها اأي�سًا... ماذا ع�ساك ترغب اأكثر من ذلك؟ اإن هذا اأق�سى ما تتوق اإليه النفو�ش 

النبيلة التي تلقت موهبة من اهلل.

- ولكنني اإذا كنت مري�سًا حكيمًا فكيف اأ�ستطيع اأن اأثق بنف�سي؟

- وم��ا اأدراك اأن �سائ��ر العباق��رة الذي��ن يثق العالم باأجمع��ه بهم لم يتعر�س��وا بدورهم لمثل هذه 

يام، لقريبة كل القرب من الجنون.... �سدقني، اإن النا�ش  ى؟ اإن العبقرية، كما يحدثونك في هذه الأ الروؤ

مر اإل ب�سراً عاديي��ن... اإنهم رعاع النا�ش... واإن المخاوف من  ال�سليمي��ن والطبيعيين لي�سوا في واقع الأ

جهاد، وال�ستحالة، ل يمكن اأن تلقي ال�سطراب جديًا اإل في قلوب اأولئك الذين  النزاق��ة الع�سبية ، والإ

تقوم غاياتهم من الحياة في الحا�سر وحده... وهوؤلء هم رعاع النا�ش...

...
)4(

»Mens sans in corpora sano« على - لقد كان مثل الرومان الأ

غريق لي�ش بال�سرورة �سحيح��ًا... اإن ال�سغف، والتهلل، والحنين،  - اإن كل م��ا يقوله الروم��ان والإ

نبياء، و�سهداء الفكر، عن الب�سر العاديين ل تتفق مع  مور التي تميز ال�سعراء، والأ �س��راق، كل هذه الأ والإ

الحياة الحيوانية، يعني مع ال�سحة الحكيمة. اإني اأعود فاأقول لك مرة اأخرى: اإذا اأردت اأن تكون �سليمًا 

وطبيعيًا فاذهب مع الرعاع!
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 اأنك راقبتني واأ�سغيت اإلى اأكثر 
ّ
فقال كوفرين: ما اأغرب اأن تردد ما فكرت اأنا فيه دومًا! ليخيل اإلي

بدية؟ اأفكاري خفية... ولكن، دعك والحديث عني. ماذا تعني بهاتين الكلمتين: الحقيقة الأ

فلم يحر الراهب جوابًا...

تطلع كوفرين اإليه، ولكنه لم ي�ستطع اأن يميز محياه اأبداً؛ واأظلمت مالمحه �سيئًا ف�سيئًا؛ ثم تال�ست 

تمامًا؛ واختفى راأ�سه وذراعاه؛ بينما �سحب ج�سده واختلط بالمقعد الخ�سبي والقيلولة معًا حتى تال�سى 

نهائيًا...

قال كوفرين �ساحكًا: لقد ذهب التخيل! ما اأ�سواأ ذلك!

�سود به قد اأطرى لي�ش محبة الذات  وع��اد اأدراج��ه اإلى البيت ن�سيطًا �سعيداً: اإن ما اأخبره الراه��ب الأ

عنده فح�سب، بل روحه اأي�سًا وكل كينونته... اأن يكون المرء مختاراً من اهلل؛ اأن يكون خادمًا للحقيقة 

ن�سانية خليق��ة بمملكة ال�سيد الم�سيح  بدي��ة؛ اأن يك��ون في �سفوف اأولئ��ك الذين يعّجلون في جعل الإ الأ

ب��اآلف م��ن ال�سنوات؛ اأن يوفر ع��ن الب�سرية اآلف ال�سنين م��ن الن�سال، من الخطيئة، وم��ن العذاب؛ اأن 

يمن��ح ه��ذه الفكرة كل �س��يء، ال�سباب، والقوة، وال�سح��ة جميعًا؛ اأن يموت في �سبي��ل �سعادة المجموع 

وم�سلحت��ه –ي��ا له من مثل اأعلى، رائع وعظيم!... وعندما مرت في خاطره حياته ال�سابقة، تلك الحياة 

خرين، قرر اأن الراهب لم يكن  النقي��ة الطاه��رة، الطافحة بالجهاد، عندما تذكر ما تعلمه وم��ا علمه لالآ

مغاليًا اأو مبالغًا في حديثه مطلقًا.

واجت��ازت تاني��ا الباحة متوجهة اإلي��ه ترحب به، وقد ارتدت ثوبًا يختلف ع��ن ذلك الذي راآها فيه 

اآخر مرة...

�ساحت: اأنت هنا؟ لقد كنا نفت�ش عنك، نفت�ش...

ولكنها لم تكمل جملتها، بل �ساألته في ده�سة، وهي تتطلع اإلى وجهه المتورد الم�سرق، واإلى عينيه 

المغرورقتين بالدموع: ولكن ما بالك؟ لكم تبدو غريب ال�سكل، يا اأندريو�سا؟

فو�س��ع كوفري��ن يده على كتفها، وقال: اإنني را�ٍش، يا تانيا! بل اإنني اأكثر من را�ٍش... اإنني �سعيد! 

تاني��ا ي��ا عزيزتي تانيا، اإنك عزي��زة علي ب�سورة ل يمكني التعبي��ر عنها!... تانيا، اإنن��ي �سعيد، �سعيد 

جداً!...

وقّب��ل كلتا يديها بحرارة، وا�ستر�سل يقول: لقد ع�س��ت اأعظم لحظات حياتي بريقًا، واأكثرها مدعاة 

نك �ستنعتينني  ر�سية... ولكنني ل اأ�ستطيع اأن اأطلعك على كل �سيء... لأ مور الأ للده�سة، واأرفعها عن الأ

حرى! اإنني اأحبك، ي��ا تانيا! ولقد اأحببتك  اإذن بالمجن��ون، اأو ترف�سي��ن ت�سديق��ي... فلنتحدث عنك بالأ

من��ذ زم��ن طويل... اأن تكوني قريبة مني، واأن األقاك ع�سر مرات في اليوم، تلك اأ�سبحت �سرورة ق�سوى 

... ول�ست اأدري في الحقيقة كيف �ساأعي�ش من دونك عندما اأذهب من هنا!...
ّ
بالن�سبة اإلي
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ف�سحك��ت تاني��ا: ل! �س��وف تن�سان��ا جميعًا في مدة يومين! اإنن��ا اأنا�ش ل ذكر له��م، اأما اأنت فرجل 

عظيم!

فقال: فلنتحدث ب�سورة جدية! �سوف اآخذك معي، يا تانيا! نعم، �سوف تاأتين... �سوف تكونين لي!

ف�ساحت تانيا: ماذا؟

ب��ت اأن ت�سح��ك ثانية، ولكن ال�سحك ل��م يواتها، بل بدت البقع الحمر عل��ى وجنتيها بدًل من 
َّ
وجر

ذلك... راحت اأنفا�سها تتالحق، وهي تحث الخطا في اأر�ش الباحة، ولكن في غير اتجاه الدار...

قال��ت، وهي ت�سغ��ط يديها وكاأنها في ياأ�ش �سحيق: اإني لم اأفكر... لم اأفك��ر في ذلك... اأبداً... اأبداً 

ل��م اأفك��ر... ولكن كوفرين اأ�سرع وراءها، وتابع حديثه، مت��ورد الوجه م�سرق المحيا: اإنني اأرغب في 

 بكليتي! وه��ذا الحب ل يمكن اأن يهبني اإياه اأحد �سواك، ي��ا تانيا! اإنني �سعيد! ما 
َّ
ح��ب ي�ستول��ي علي

اأ�سعدني!

ُغلب��ت تانيا عل��ى اأمرها، فانحنت، وتكورت على نف�سها، وبدت وكاأنه��ا قد �ساخت ع�سر �سنوات على 

حين غرة... ولكن كوفرين وجدها جميلة، ف�ساح معبراً عن اإ�سراقه وحما�سته ب�سوت عال: ما اأجملها!
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عندم��ا علم بيجور �سيمونوفيت�ش م��ن كوفرين اأن ال�سالت بينه وبين تانيا لم تنته في ق�سة غرام 

خرى وهو يحاول  فح�سب، بل اإن زواجًا �سوف يتلو ذلك عن قريب، راح يذرع اأر�ش الغرفة من زاوية لأ

اأن يخف��ي ا�سطراب��ه ويتغل��ب عليه... واأخذت ي��داه ترتع�سان ب�سدة، بينما انتفخ عنق��ه وت�سرج باللون 

القرم��زي، حت��ى اأ�س��در اأوامره اأخيراً بتهيئة عربت��ه ال�سريعة، ومن ثم غادر ال��دار ل يلوي على �سيء... 

وعندما راأت تانيا اإليه كيف انهال بال�سوط على جياده �سربًا، وكيف دفع قبعته في راأ�سه بعنف حتى 

ليمة التي يعانيها، فاأقفلت باب غرفتها على  بلغت اأذنيه، اأدركت ا�سطرابه العنيف، والحالة النف�سية الأ

نف�سها، وانخرطت في البكاء طوال النهار.

جا�ش والخوخ قد ن�سج في الحدائق، ول بد لتعبئة مثل هذه الب�سائع الثقيلة و�سحنها اإلى  كان الإ

مو�سكو في كثير من النتباه والعناء والعناية... ولما كان ال�سيف حاراً وجافًا، فقد كان يتوجب �سقي 

�سافة  مر الذي يكلف كثيراً من الزمن وم��ن القوة العاملة اأي�سًا. وبالإ �سج��ار ف��ي كل يوم تقريبًا، الأ الأ

اإل��ى كل ذل��ك، فقد هاجمت الحدائق فلول من الديدان راح العمال، وحتى بيجور �سيميونوفيت�ش وتانيا 

اأي�س��ًا، ي�سحقونه��ا باأ�سابعه��م، فيبعث ذلك في نف�ش كوفري��ن نفوراً عظيمًا وا�سمئ��زازاً �سديداً... ثم اإن 
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�سراف على طلبات الخريف وال�ستعداد لها اأي�سًا، وهذا اأمر يتطلب كثيراً من المرا�سالت  هناك ق�سية الإ

وقات حرجًا، عندما كان يبدو اأن اأحداً ل يجد لحظة واحدة من الفراغ، بو�سر  والت�سالت... وفي اأ�سد الأ

مر الذي حرم الحدائق من ن�سف العمال تقريب��ًا... وكان بيجور �سيميونوفيت�ش  العم��ل في الحق��ول، الأ

يع��دو، وق��د اأحرقت��ه ال�سم�ش كثيراً، وانتاب��ه ا�سطراب �سدي��د، واجتاحه قلق ل حدود ل��ه، اإلى الحديقة 

ت��ارة، واإل��ى الحقول تارة اأخرى، وي�سيح في كل حين قائ��اًل اإنهم يمزقونه اإربًا اإربًا، واإنه �سوف يطلق 

ر�سا�سة في دماغه كي يجد الهدوء والراحة اأخيراً.

ثم كان هّم جهاز تانيا الذي كان اآل بي�سوتزكي يعلقون عليه اأهمية عظمى... كان يبدو اأن المنزل 

باأ�س��ره ق��د انقلب عاليه �سافله مع �سو�س��اء المق�سات التي ل تنتهي، وخري��ر اآلت الخياطة، ورائحة 

المكواة ودخانها، واأهواء الخّياطة، وهي �سيدة ع�سبية المزاج، نزقة الطباع كثيراً... وكي يزداد الطين 

بلة، كان ال�سيوف يردون يوميًا، وكان ل بّد من ت�سلية هوؤلء ال�سيوف، واإطعامهم، وتهيئة الم�ساجع 

له��م ك��ي يق�سوا الليل... وعلى الرغم من ذلك كله فقد كان العمل والقلق معًا ينق�سيان �سريعًا، دون اأن 

ينتبه اأحد اإليهما، في �سحابة كثيفة من �سباب الفرح وال�سرور. وكانت تانيا تخال اأن الحب وال�سعادة 

ق��د �سقط��ا عليه��ا على حين غرة، عل��ى الرغم من يقينها –من��ذ �سنتها الرابعة ع�س��رة- اأن كوفرين لن 

نكار في �سمي��م نف�سها، تجتاحها  يت��زوج �سواه��ا مطلقًا... كانت اأبداً في حال م��ن الده�سة وال�سك والإ

ت��ارة موج��ة عظيمة م��ن الغبطة حتى لتتوق اإلى التحلي��ق في ال�سحب العالية كي ترف��ع �سلواتها اإلى 

اهلل، ثم ل تلبث بعد قليل اأن تتذكر اأنها �ستغادر في اآب المقبل ع�ش طفولتها، وتهجر اأباها؛ اأو يتملكها 

همية، غير جديرة  ذعر �سديد مفاجئ كلما فكرت –واهلل وحده يدري لماذا- اإنها فتاة تافهة، عديمة الأ

برجل عظيم مثل كوفرين... وعندئذ كانت ت�سرع اإلى غرفتها، وتغلق الباب عليها، وتبكي بمرارة طوال 

�ساع��ات عدي��دة... وفي ح�س��ور ال�سيوف، كانت تتطل��ع اإلى كوفرين فتراه رجاًل جمي��اًل للغاية، وتجد 

اأن �سائ��ر الن�س��اء يحببنه ويح�سدنها علي��ه... وفي مثل هذه اللحظات كان قلبه��ا يطفح �سعادة وفخراً، 

وكاأنه��ا قد ا�ستولت على العالم اأجمع وانت�سرت عليه... ولكن اأو�سالها كانت ترتجف غيرة اإذا ما راأته 

ي امراأة اأخرى، فتغدو اإلى غرفتها –وهناك الدموع مرة اأخرى!... كانت هذه الم�ساعر الجديدة  يبت�سم لأ

تتملكه��ا بكليتها، فت�ساع��د اأباها ب�سورة اآلية، دون اأن تالحظ الثمار، اأو الدي��دان، اأو العمال، اأو الزمن 

 دون اأن ت�سعر بمروره.
ّ
كيف يمر

وكان بيج��ور �سيميونوفيت���ش في مثل حالتها الفكرية اأي�س��ًا، يعمل منذ ال�سباح حتى الليل دون 

�سباب... ولكنه كان  تفه الأ كلل، ويطير عبر الحدائق عدواً، ويفقد هدوءه ورباطة جاأ�سه في كل لحظة لأ

ماأخ��وذاً، ط��وال الوقت، يرتع اأبداً في حال��ة �سحرية حقًا، حتى لتق��ول اإن اإن�سانين يكمنان في ج�سده 
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متين البنيان: اأولهما بيجور �سيميونوفيت�ش الحقيقي الذي يجن ويثور عندما يحدثه رئي�ش الجنانين 

اإيف��ان كارلوفيت���ش ع��ن خطيئة ارتكبها اأحد العم��ال، اأو اإ�ساءة لحقت ببقعة ما م��ن الحدائق، فيروح 

ي�س��د �سع��ره وينتفه نتفًا في ياأ���ش وقنوط؛ وثانيهما بيجور �سيميونوفيت���ش غير الحقيقي، وهو رجل 

عج��وز ن�سف �سكران، يتوقف عن الكالم قب��ل اأن ينتهي من المو�سوع الذي يتحدث فيه، ويطبق على 

الب�ستاني من كتفه، وي�سيح به: ت�ستطيع اأن تقول ما ت�ساء، ولكن الدم اأكثف من الماء بكل تاأكيد. لقد 

طالق... وكان مجرد النظر في وجهها الطيب،  كانت اأمه امراأة مده�سة، اأكثر الن�ساء نباًل وذكاًء على الإ

ر ب�سورة رائعة، وتنظم 
ّ
الطاهر، ال�سريح، المالئكي، يبعث في النف�ش لذة ل ت�ساويها لذة... كانت ت�سو

ال�سع��ر، وتتح��دث خم�ش لغ��ات اأجنبية، وتغني... يا لها م��ن م�سكينة! اأراح اهلل نف�سه��ا في جنانه، لقد 

ماتت م�سلولة...

ويتنه��د بيجور �سيميونوفيت���ش غير الحقيقي، ثم يتابع بعد لحظة م��ن ال�سمت: عندما كان �سبيًا 

ينم��و ويتط��ور نح��و الرجولة في بيت��ي، كان وجه��ه اأي�سًا �سريح��ًا مالئكي��ًا، طيبًا... كان��ت نظراته، 

ه! اإن��ه لم يبلغ مرتبة  وحركات��ه، لطيف��ة ر�سيقة مثل نظ��رات اأمه وحركاتها وكلماته��ا تمامًا!... وذكاوؤ

�ست��اذ هكذا... ولك��ن، انتظر فقط يا اإيفان كارلوفيت�ش، ول�سوف ت��رى اإلَم �سيوؤول بعد ع�سرة اأعوام...  الأ

ل�سوف يتجاوز كل حدود!

وهنا يتذكر بيجور �سيميونوفيت�ش الحقيقي نف�سه، فيم�سك راأ�سه بيديه ويروح يزمجر: يا لل�سياطين! 

لقد حلت بي الكارثة! لقد اندثرت، لقد تلفت... لقد اندثرت الحدائق! لقد تلفت الحدائق!

وكان كوفري��ن يعم��ل بمث��ل حمي��اه ال�سابقة، ول ينتب��ه مطلقًا اإل��ى ال�سو�ساء والفو�س��ى اللتين 

تحيط��ان ب��ه... اإن الحب لم يفعل اإل �سكب الزيت على لهيب حمياه. كان يعود اإلى جناحه، بعد كل لقاء 

م��ع تانيا، يتهلل �سع��ادة وغبطة، ويرتمي على كتب��ه ومخطوطاته بالحما�سة نف�سه��ا التي كان يقبل 

�سود به عن اختياره من  به��ا قب��ل لحظات فتاته ويحدثها ع��ن حبه وهيامه... اإن ما اأخبره الراه��ب الأ

ن�سانية المجي��د، قد اأ�سفى على عمل��ه باأ�سره معنى  بدية، وع��ن م�ستقبل الإ قب��ل اهلل، وع��ن الحقيقة الأ

خا�س��ًا غي��ر ماألوف، ومالأ نف�سه بكبرياء وعيه لعظمته الخا�س��ة... كان يلتقي بالراهب مرة اأو مرتين 

كل اأ�سب��وع، اإم��ا في الحديقة واإّما في الدار، ويتحدث اإليه ط��وال �ساعات عديدة... ولم يكن هذا يخيفه، 

ن على يقين تام  نه قد اأ�سبح الآ �س��راق والغبطة، لأ ب��ل كان يغرق��ه على العك�ش في موجة عاتية من الإ

ى ل تزور اإل المختارين والممتازين والمتفوقين م��ن الب�سر، هوؤلء الذين وهبوا  م��ن اأن مثل ه��ذه الروؤ

فكار العظيمة التي يعتنقونها. اأنف�سهم لخدمة الأ
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�سود اأثناء الع�س��اء، وجل�ش بالقرب من النافذة ف��ي قاعة الطعام،  وف��ي ذات ي��وم، ظهر الراه��ب الأ

فاغتب��ط كوفرين بذلك كثيراً، وحّول دفة الحديث مع بيجور �سيميونوفيت�ش وتانيا في اتجاه يمكن اأن 

يثير اهتمام الراهب... 

وكان الزائ��ر يره��ف �سمعه، وي�سي��ر براأ�سه م�سجع��ًا مالطفًا، بينم��ا بيج��ور �سيميونوفيت�ش وتانيا 

حرى  يبت�سمان في بهجة وغبطة، دون اأن يرتابا في اأن كوفرين ل يتوجه اإليهما بالحديث، بل يتوجه بالأ

كليل الذي احتفل به،  اإلى تخيله... وهكذا انق�سى ال�سوم الكبير دون اأن يح�سوا به مطلقًا. ومن ثم كان الإ

ح�س��ب رغب��ة بيجور �سيميونوفيت�ش، »بطنين عظيم«، يعني باأعي��اد �سخيفة ل معنى لها ا�ستمرت طوال 

يومين كاملين... ولقد اأنفق بيجور �سيميونوفيت�ش ثالثة اآلف من الروبالت على الطعام وال�سراب. ولكن 

نخاب، وغدو الخدم  اأحداً من ال�سيوف لم يتذوق كما ينبغي، في �سو�ساء المو�سيقا الرديئة، و�سجيج الأ

ورواحه��م، وال�سي��اح الذي ل ينقطع، وال�سطراب ال�سامل، والجو الخانق، اإن اأحداً لم يتذوق كما ينبغي 

تلك الخمور الغالية والمقبالت المده�سة التي جلبت من مو�سكو خ�سي�سًا لهذه المنا�سبة.

-7-

هذه اإحدى ليالي ال�ستاء الطويلة... كان كوفرين م�سطجعًا في فرا�سه يقراأ ق�سة فرن�سية، بينما تانيا 

الم�سكينة، وكانت ت�ساب كل م�ساء ب�سداع �سديد نتيجة لحياة المدينة التي لم تاألفها، قد ا�ستغرقت في 

النوم منذ زمن طويل، وهي تتمتم –من حين اإلى اآخر- بجمل متقطعة غير مفهومة في اأحالمها.

ودقت ال�ساعة الثالثة، فقطف كوفرين زهرة القنديل وا�سطجع في �سريره، حيث ظل متمدداً مّدة من 

الزمن مغلق العينين عاجزاً عن النوم، معلاًل ذلك بحرارة الغرفة ال�سديدة وهذيان تانيا الم�ستمر... واأ�ساء 

�سود يجل�ش على مقعد بجانب �سريره. القنديل مرة ثانية نحو ال�ساعة الرابعة والن�سف، فاإذا الراهب الأ

قال الراهب: اأ�سعدت م�ساء!

ن؟ ومن ثم بعد لحظة وجيزة من ال�سمت، اأ�ساف �سائاًل: ترى، فيما تفكر الآ

فاأج��اب كوفري��ن: اأفكر في المجد! لقد كان بطل هذه الرواية الفرن�سية التي قراأتها لتوي عالمًا في 

، �سيء 
ّ
ميع��ة ال�سب��ا، ارتكب حماقات عديدة، ثم توفي حنينًا اإلى المجد... واإن هذا الحنين، بالن�سبة اإلي

ل يدركه العقل.

نك ذكي جداً... فاأنت تنظر اإلى ال�سهرة بعدم مبالة، فكاأنها دمية ل ت�سترعي انتباهك اأبداً! - لأ

- هذا �سحيح!
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ن�سان عليها اإذا ما حفر ا�سمه على  - اإن ال�سهرة ل تجتذبك... اأي اإغراء، اأو �سرور، اأو فائدة، يح�سل الإ

ن�س��اب، ما دام الزمان �سيمحو ذلك ال�سم اإْن عاج��اًل اأو اآجاًل؟ بلى، اإن هناك منكم لعدداً وفيراً،  اأح��د الأ

ن�سانية ال�سعيفة تعجز عن حفظ �سائر اأ�سمائكم! من ح�سن الحظ، حتى اإن الذاكرة الإ

�سماء؟... ولكن، فلنتحدث في اأمر اآخر... عن ال�سعادة  فقال كوفرين: طبعًا! ثم ما جدوى تذكر تلك الأ

مثاًل. ما هذه ال�سعادة؟

وعندم��ا دق��ت ال�ساع��ة الخام�س��ة كان يجل�ش على حاف��ة �سريره، وقدم��اه تبلغ��ان ال�سجادة على 

زم��ان الغابرة ذعر اإن�سان ذع��راً �سديداً من  �سود، يقول: في الأ ر���ش، وق��د اأدار راأ�سه نحو الراه��ب الأ الأ

لهة –اإر�ساء وتملقًا- حمله المف�سل ذبيحة  �سعادته، ل�سدة ما وجدها عظيمة عنيفة، حتى اإنه قدم لالآ

ن، مثل بوليكراتو�ش، اأخاف قلياًل من �سعادتي الخا�سة. اإني  دامية. اأنت تعرف هذه الق�سة؟ وهاأنذا الآ

خرى...  ني ويخم��د كل اإح�سا�ساتي الأ اأختب��ر، من��ذ ال�سباح حتى الم�ساء، الفرح وح��ده –اإن الفرح يمالأ

واأنا ل اأعرف للحزن اأو للغم اأو لل�سجر معنى... واأنت ترى اأني ل اأنام، بل اأظل طوال الليل اأرقًا، ول اأمّل 

على الرغم من ذلك... اإني جاد فيما اأقول... فقد ابتداأت اأ�سعر بال�سكوك من حالي الراهنة...

ف�ساأل الراهب بلهجة تدل على الده�سة: ولكن لَم؟ اإذن فاأنت تعتقد اأن الفرح اإح�سا�ش خارق للطبيعة؟ 

ن�سان بمقدار ما يرتقي �سعداً على �سلم التطور  ن�سان وجوهره؟ كال! اإن الإ اأتظن اأنه لي�ش من طبيعة الإ

خالقي، بمقدار ما تزداد حريته ويت�ساعف ر�س��اه من الحياة، ولذته من التمتع بها... اإن  الفك��ري والأ

�سق��راط وديوجي��ن وماركو���ش اأوريليو�ش قد عرفوا ال�س��رور فقط، ولم يعرفوا للح��زن معنى! ولقد قال 

الر�سول اأي�سًا: »افرح حتى الدرجة الق�سوى!«. فافرح اإذن، وكن �سعيداً!

لهة على حين غرة؟ اإذا اأرادت اأن تنتزع مني رفاهيتي،  فق��ال كوفرين مازحًا: ولكن، اإذا غ�سبت الآ

وتحرمني من �سعادتي، وت�سطرني اإلى الرتعا�ش من الجوع والبرد؟ اإن ذلك لن يلذ لي فيما اأعتقد!

كانت تانيا قد ا�ستفاقت اأثناء ذلك، وراحت تتطلع اإلى زوجها بده�سة وفرق... كان يتحدث، ويخاطب، 

وي�سير بيديه، ويغرق في ال�سحك... وكانت عيناه تلتمعان، و�سحكته تترّدد غريبة غير ماألوفة...

اأطبق��ت عل��ى ي��ده التي يمدها نح��و الراهب، �ساألت: مع من تتح��دث، يا اأندريو�سا؟ م��ن هو هذا، يا 

اأندريو�سا؟ فاأجاب كوفرين: من؟ اإنه الراهب ول �سك!...

�سود، وهو يقول: اإنه يجل�ش هناك، اأفل�ست ترينه؟ واأ�سار اإلى الراهب الأ

- ل يوجد اأحد هناك... ل يوجد اأحد، يا اأندريو�سا! اأنت مري�ش!

وعانق��ت تاني��ا زوجه��ا، و�سمت��ه ب�س��دة فكاأنه��ا تري��د اأن تحميه من ذل��ك ال�سبح، وغط��ت عينيه 

بيدها...
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تاأوهت باكية، وهي ترتجف من قمة راأ�سها حتى اأخم�ش قدميها:

ع�ساب نوعًا ما!...  - اأنت مري�ش! اغفر لي يا عزيزي! ولكني لحظت، منذ مّدة طويلة، اأنك مرهق الأ

اأنت مري�ش... نف�سانيًا، يا اأندريو�سا!... 

ن فارغًا، و�سعر على  واأخ��ذت ق�سعريرتها �سبيلها اإليه، فتطلع م��رة ثانية اإلى المقعد الذي اأم�سى الآ

حين غرة بال�سعف ي�سري في ذراعيه و�ساقيه... اأخافه ذلك فطفق يرتدي ثيابه...

تمتم، وهو ما برح يرتجف ب�سدة: ل �سيء، يا تانيا، ل �سيء... ولكني، بكل تاأكيد، منحرف ال�سحة 

عترف بذلك!... بع�ش ال�سيء... لقد حان الوقت لأ

فقال��ت وه��ي تحاول اأن تكبح جماح عبراته��ا: لقد لحظت ذلك منذ اأمٍد بعي��د، ولقد لحظه والدي 

كذلك... 

لق��د كنت تحدث نف�سك ب�سكل يثي��ر ال�سحك، وتبت�سم ب�سكل غريب كل الغرابة... وكذلك لم تكن تنام 

اأبداً!...

ثم هتف في رعب �سديد: اآه، يا اإلهي! يا اإلهي! خل�سنا! ولكن ل تخف، يا اأندريو�سا، ل تخف... بحق 

اهلل ل تخف...

خرى ثيابها... وا�ستط��اع كوفرين اأن يدرك –من مجرد النظر اإليها- مبلغ خطورة  وارت��دت هي الأ

ن، بكل و�سوح وجالء، اإنه قد  �سود، ومعنى اأحاديثهما الطويلة... اإنه ليرى الآ حال��ه، ومعن��ى الراهب الأ

اأ�سحى مجنونًا!...

وبع��د اأن ارتدي��ا ثيابهما، دلف��ا اإلى ال�سالة الكبي��رة دون اأن يدريا �سببًا لذلك، ه��ي اأوًل، وهو من 

ورائها... وهنالك اأب�سرا بيجور �سيميونوفيت�ش في ثياب النوم ينتظرهما... كان قد قدم ليق�سي ب�سعة 

ها. ن نحيب تانيا وبكاوؤ اأيام اإلى جانبهما، وقد اأيقظه الآ

قال��ت تاني��ا، وهي ترتع�ش كالمحمومة: ل تخف، يا اأندريو�س��ا، ل تخف... يا والدي، �سوف يم�سي 

كل هذا... �سوف يم�سي وينق�سي...

كان كوفري��ن �سديد ال�سطراب حتى لم ي�ستطع اإلى الحديث �سبياًل... ولكنه حاول اأن يحمل الق�سية 

 اإنني قد فقدت �سوابي!
ّ
محمل المزاح والهزل، فا�ستدار نحو حميه وجرب اأن يقول: هنئني... يخيل اإلي

ولكن��ه ل��م يفعل اإل تحريك �سفتيه فقط، والبت�سام في مرارة �سدي��دة... وفي تمام ال�ساعة التا�سعة، 

األب�ساه معطفه، واألقيا على كتفيه معطفًا اآخر من الفرو، ولّفاه ب�سال كبير، ومن ثم هبا به اإلى الطبيب. 

ومنذ ذلك اليوم بداأ يتداوى...
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اإنه ال�سيف مرة اأخرى...

�سود بعد  وامر الطبيب، اإلى الريف... لقد �سفي تمامًا، ولم يعد يرى الراهب الأ رجع كوفرين، تنفيذاً لأ

ن، ول��م يب��ق اأمامه اإل اأن ي�ستردَّ ق��واه الحكيمة. كان يعي�ش مع حميه، ي�سرب مقداراً كبيراً من اللبن،  الآ

طالق.  ويعمل �ساعتين في النهار فقط، ل يقرب الخمرة البتة، ول يعرف التدخين على الإ

واحتف��ل، ف��ي التا�سع ع�سر من حزيران، ع�سية عيد النبي اإيليا، بخدمة �سالة الغروب في الدار... 

وعندم��ا تناول الكاهن المبخرة من القندلفت، وغدت ال�سالة الوا�سعة تعبق برائحة البخور كما في 

عياء وال�سجر، فم�سى اإلى الحديقة، وراح يذرع الممرات غدواً ورواحًا،   كوفرين بالإ
ّ

الكني�س��ة، اأح�ش

ب��ه لتل��ك الزهور الجميلة الرائعة المحدقة به من كل ح��دب و�سوب، واقتعد دكة مّدة من  دون اأن ياأ

الوق��ت، وم��ن ثم اتجه نحو الباحة الخارجية، وهبط ال�سف��ة المنحدرة حتى انتهى اإلى حافة النهر، 

ل وحيرة اإلى الم��اء... اإن اأ�سجار ال�سنوب��ر القاتمة، ذات  ووق��ف هن��اك دون حراك، ي�سخ�ش بت�س��اوؤ

�سجار الت��ي راأته –قبل �سنة م�ست- �سدي��د الفتوة، كثير ال�سرور،  الج��ذور الخ�سن��ة ال�سائكة، هذه الأ

عظي��م الن�س��اط، ل تتبادل الهم�ش حالي��ًا، بل تقف �سامتة ل حراك بها، وكاأنه��ا لم تعرفه مطلقًا... 

ن، اإذا م��ا راآه ب�سعره الق�سي��ر المق�سو�ش،  وف��ي الحقيق��ة اأنه ي�سع��ب جداً اأن يعرف��ه اإن�سان بعد الآ

وم�سيته ال�سعيفة، ووجهه المتبدل الذي اأظلم و�سحب وتغّير كثيراً منذ ال�سنة الما�سية...

اجت��از مج��رى النهر على الحج��ارة الم�سطحة، فترام��ى اأمام عينيه الحقل ال��ذي كان الجاودار 

ن ببقاي��ا ال�سوفان المح�س��ود... كانت ال�سم���ش قد اأوت  يك�س��وه ف��ي ال�سن��ة الما�سية، وق��د امتالأ الآ

فق، وينذر بج��وٍّ عا�سف في الغداة... كان  اإل��ى خدره��ا، وغ�سق عري�ش، قان��ي الحمرة، يلتمع في الأ

�سود للمرة  اله��دوء يحي��ط به من كل جانب، فوقف يرنو اإلى تلك الناحية التي �ساهد فيها الراهب الأ

ول��ى في العام المن�سرم، وظل هكذا طوال ع�سرين دقيقة يراقب القرمز كيف ي�سحب لونه ويزول،  الأ

وتحت��ل الظلم��ة مكانه �سيئ��ًا ف�سيئًا... وعندما ع��اد اأدراجه اأخي��راً اإلى البيت متعب��ًا متبرمًا، �ساهد 

بيجور �سيميونوفيت�ش وتانيا جال�سين على �سلم ال�سرفة يتناولن ال�ساي بعد انتهاء ال�سالة... كانا 

يتب��ادلن الحديث، فتوقفا عن متابعته عندما لمحا كوفري��ن... ولكن كوفرين اأدرك من مالمحهما 

اأنهما كانا يتحدثان عنه...

قالت تانيا لزوجها: هذا موعد تناولك اللبن، فيما اأظن!
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فاأج��اب، وه��و يجل�ش على اأ�سف��ل دركة من ال�سل��م: ل، اإن الموعد لم يحن بعد! ا�سربي��ه اأنت، فل�ست 

براغب فيه.

فتبادلت تانيا ووالدها النظر في �سيق وقلق، ثم قالت في �سوت مذنب: اأنت تعرف جيداً اأن اللبن 

يفيدك!...

ف�سح��ك كوفري��ن: نع��م! كل الفائ��دة! اإنن��ي اأهنئك، لق��د ك�سبت اأوقية م��ن الوزن منذ ي��وم الجمعة 

خير! الأ

و�سغ��ط راأ�سه بين يدي��ه بعنف، وقال في �سوت جريح: لم؟ لم تداوينني؟ خالئط البرومور، بطالة، 

حّمام��ات دافئة، مراقبة كل لقمة!... وكل خط��وة!... في ذعر وقلق ل معنى لهما... اإن كل هذا �سيقودني 

في النهاية اإلى البالهة... لقد فقدت �سوابي!... واأ�سبت بجنون العظمة!... ولكنني كنت، على الرغم من 

ن فقد  كل ذل��ك، لمعًا، ن�سيط��ًا، و�سعيداً اأي�سًا!... كنت على الهتمام، وكنت ن�سي��ج وحدي اأي�سًا، اأما الآ

اأ�سبحت عاقاًل ومتينًا، مثلي مثل �سائر النا�ش، وبالمقابل فقد �سرت اإلى اإن�سان تافه، عادي، وحياتي 

تبع��ث عل��ى الملل... اآه، يا لها من ق�س��وة!... يا للق�سوة التي يعاملونني به��ا!... لقد كنت اأ�ساهد تخيالت 

واأهال�سًا... ولكن، هل اأ�ساء ذلك اإلى اإن�سان؟ اإنني اأ�ساألكما اإن كان قد اأ�ساء حقًا!

فتنه��د بيج��ور �سيميونوفيت�ش، وقال: اهلل وحده يدري ماذا تعن��ي؟ اإن مجرد ال�ستماع اإليك �سخف 

باطل!

- اإذن، فلي�ش ما يدعوك اإلى ال�ستماع!

خرين، وخا�سة وج��ود بيجور �سيميونوفيت�ش، يثي��ر نقمة كوفرين وي�سيق  لق��د اأ�سحى وجود الآ

علي��ه الخناق كثي��راً، فيخاطب حماه بجفاء، وبرود، وق�سوة اأي�س��ًا، ول ي�ستطيع اأن يتطلع اإليه اإل في 

نفور وكراهية، فيحتار بيجور �سيميونوفيت�ش وي�سقط في يده، ودون اأن يفهم كيف اأ�سبح مذنبًا ي�سعل 

كم��ن ارتك��ب جرمًا ي�ستحق الل��وم عليه... وكانت تاني��ا تنحني على والدها، وهي عاج��زة عن اإدراك 

�سب��ب هذا النقالب المفاجئ في عالقتهما الطيب��ة ال�سابقة، وت�سخ�ش في عينيه مت�سائلة با�سطراب 

نَّ والدها قد تقدم في 
وارتب��اك وقل��ق... كان يت�سح له��ا اأن عالقاتهما تزداد �س��وءاً يومًا اإثر ي��وم، واأ

هواء، نزقًا وتافهًا في وقت  نَّ زوجها غدا حاد الطبع، متقلب الأ
خيرة، واأ يام الأ ال�سن كثيراً في هذه الأ

رق  واحد... ولم تعد ت�سحك، اأو تغني، اأو تقرب الطعام اأبداً، بل اأ�سبحت تق�سي ليالي طويلة فري�سة لالأ

وال�سطراب، تعي�ش تحت نير خوف عتيد، تعذب نف�سها حتى لت�سطجع –منذ الظهيرة حتى الم�ساء- 

ن،  فاق��دة ال�سعور ل ح��راك بها... ولقد خيل اإليها، في اأثناء ال�سالة، اأن والدها يبكي... فهي تحاول الآ

على ال�سرفة، األ تفكر في ذلك مطلقًا...
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ن اأقرباءهم واأطباءهم لم يعالجوهم كي ينقذوهم  قال كوفرين: ما اأ�سعد بوذا ومحمداً و�سك�سبير لأ

ع�سابه،  م��ن اإ�سراقهم واإلهامهم! لو اأن محمداً، هذا الرجل المده�ش، تناول برومور البوتا�سيوم دواء لأ

ثار اأكثر مما  وعم��ل �ساعتي��ن في الي��وم فقط، وعا�ش على الحمي��ة اللبنية، اإذن لما ترك وراءه م��ن الآ

ن�سب��اء طيبي القلوب،  طباء والأ ن�سانية �ست�سب��ح، بف�سل جهود الأ يت��رك اأي اإن�سان ع��ادي اآخر. اإن الإ

بلهاء �سخيفة، والتفاهة ت�سير عبقرية في نظر الب�سر، وتتف�سخ الح�سارة وتتال�سى بالتدريج.

وختم كوفرين حديثه قائاًل في غيظ مكظوم: لو كنتما تدريان فقط ما اأعظم امتناني لكما!

اجتاح��ه ا�ستياء �سديد، وك��ي يمتنع عن ال�ستر�سال في اأقواله، نه�ش ودلف اإلى المنزل. كان الليل 

�ساكن الريح، ورائحة التبغ والنعناع تفوح من خالل النافذة حتى خي�سوميه، و�سعاعات القمر ترتمي 

ر�ش والبيان من خالل نوافذ ال�سالة الكبيرة المظلمة... تذكر كوفرين اأفراح ال�سيف المن�سرم،  على الأ

 من النافذة ان�سبابًا... 
ّ
عندم��ا كان الهواء، مثله اليوم، عابق��ًا برائحة النعناع، و�سعاعات القمر تن�سب

واأف�سى اإلى غرفته الخا�سة، وقد راودته الرغبة في اإيقاظ حالته النف�سانية في ال�سنة الفائتة، واأ�سعل 

 الطعم، والخمر قد فقد 
َّ
�سيج��اراً طوياًل، واأمر الخادم اأن يجل��ب له خمراً... ولكنه وجد ال�سيجار اليوم مر

ن�سان العادة! اإنَّ راأ�سه يدور ويدور، وقلبه يخفق ويخفق،  م��ذاق ال�سن��ة الما�سية... ما اأ�سعب اأن يفقد الإ

وهو لما يدخن بعد �سوى �سيجار واحد، يجرع �سوى كاأ�سين من لخمر فقط، حتى لقد ا�سطر اإلى تناول 

برومور البوتا�سيوم مرة اأخرى...

وقب��ل اأن يم�س��ي اإلى �سريره، توجهت تانيا اإليه قائلة: ا�س��ِغ! اإن والدي يعبدك، ولكنك م�ستاء منه 

مر الذي يقتله... انظر اإلى وجهه! اإنه ي�سيخ! لي�ش من يوم اإلى يوم، بل من �ساعة اإلى  اأب��داً دون �سب��ب، الأ

�ساع��ة! اأتو�س��ل اإليك، يا اأندريو�سا، محبة بالم�سيح، وبرحمة وال��دك، وفي �سبيل راحة فكري واأمنه، كن 

لطيفًا معه من جديد!

- ل اأ�ستطيع، ول�ست اأريد ذلك!

واجتاحت تانيا موجة من الرتعا�ش: ولكن، لَم؟ اأو�سح لي ال�سبب في ذلك!

فاأجاب كوفرين في عدم مبالة، وهو يهّز كتفيه:

ف�سل اأن ندع هذا الحديث... اإنه والدك! نني ل اأحبه! هذا كل �سيء... ولكن من الأ - لأ

فقالت تانيا: اأنا ل اأ�ستطيع، ل اأ�ستطيع اأن اأفهم.

و�سغطت بيديها على جبهتها، وراحت ت�سخ�ش اإلى نقطة واحدة وهي تقول: اإن �سيئًا مريعًا، �سيئًا 

دراك يجري في هذا المن��زل. واأنت يا اأندريو�س��ا، لقد تغيرت، ولم تعد ذات��ك اأبداً... اأنت  ع�سي��ًا عل��ى الإ

مور... اإنك ت�ستاء من اأ�سياء طفيفة جداً،  ن�سان ال�ستثنائي- تثور من اأجل توافه الأ ن�سان الذكي، الإ –الإ
ن�سان اأنك اأنت نف�سك!... وتغ�سب وتثور، حتى لي�سعب اأن ي�سدق الإ
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وا�ستر�سل��ت، وه��ي تقّبل يديه، وترتج��ف خوفًا من كلماتها نف�سها: اأنت ذك��ي، طيب، نبيل... �سوف 

تن�سف والدي! اإنه طيب كثيراً... 

- اإن��ه غي��ر طيب بل �ساذج فقط. اإن اأعم��ام المهازل هوؤلء –الذين من نم��وذج والدك- بوجوههم 

البدينة، المت�ساهلة ال�سخيفة، يتمتعون ب�سفات خا�سة كانت فيما م�سى تروق لي وت�سحكني، اإن في 

الق�س���ش، اأو ف��ي الم�سرحيات، اأو في الحياة اأي�سًا... ولكني اأنف��ر منهم حاليًا، واأبغ�سهم، فهم اأنانيون 

ل المعدي، الحيواني  حت��ى نخ��اع عظامهم... واأكث��ر ما يثير ا�سمئزازي منهم ه��و �سبعهم، وهذا التف��اوؤ

ل الثور اأو الخنزير الذي يميزهم. الخال�ش، تفاوؤ

وجل�ست تانيا على الفرا�ش، واأ�سندت راأ�سها اإلى اإحدى الو�سائد.

قالت وفي رنة �سوتها اإعياء وا�سح ي�سير اإلى ال�سعوبة الفائقة التي تجدها في الحديث: اإنه لعذاب 

األيم! اإني لم اأجد لحظة من الراحة منذ ال�ستاء الما�سي... ذلك فظيع، يا اإلهي! اإني اأتعذب...

برياء الذين ذبحوا... طبعًا! ع الأ - نعم، بالطبع! اإنني هيرودو�ش! واأنت، ووالدك، الر�سّ

ب��دا وجه��ه لتانيا ب�سعًا يبعث عل��ى النفور... اإن �سيماء الحقد وال�سخري��ة ل تالئمه... ل بل �ساهدت 

اأي�س��ًا اأن �سيئ��ًا مما ينق�ش وجهه الذي قد تغير كثيراً، فيما يخال لها، منذ اليوم الذي ق�ّش �سعره فيه. 

واأح�س��ت رغبة ل تق��اوم في اأن تتوجه اإليه بكالم مهين ي�سيء اإلي��ه، ولكنها تمالكت نف�سها في الوقت 

المنا�سب، ودلفت اإلى غرفة نومها رازحة تحت نير رعب عظيم...

-9-

ولى ف��ي الثاني من كانون  وُمن��َح كوفري��ن مقعد اأ�ستاذ ف��ي الجامعة، وعّين موع��د محا�سرته الأ

ول، وُعل��ق اإع��الن به��ذا المعنى ف��ي اأروقة الجامع��ة وردهاته��ا... وعندما اأزف الموع��د تلقت اإدارة  الأ

لقاء محا�سرته ب�سبب مر�سه ال�سديد... الجامعة برقية تفيدها اأن كوفرين لن ي�ستطيع القدوم لإ

اإن ال��دم يدف��ق من حلقه، فهو يب�سق��ه بكثرة... ولكن الدماء تدفقت بغ��زارة، وكاأنها جدول �سغير، 

خير، فهو يعي�ش حالي��ًا في حالة من الخدر الدائم... ولكن ذلك المر�ش  مرتي��ن متواليتين في ال�سهر الأ

ن��ه يعرف اأن والدته المتوف��اة قد عا�ست نحو ع�س��ر �سنوات ونيف وهي  ل��م يل��ِق الذع��ر في قلبه اأبداً، لأ

ه اأي�سًا، من جهة اأخرى، باأن حالته لي�ست بخطرة مطلقًا،  ح اأطباوؤ
ّ
تعان��ي ال�سكوى نف�سها... وكذلك �سر

ون�سحوه اأّل يقلق البتة، واأن يعي�ش حياة منتظمة، واأل يكثر من الحديث اأبداً...
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وان قد فات كي يبداأها،  واأرجئت الدرو�ش في �سهر كانون الثاني لل�سبب عينه، وفي �سباط كان الأ

فاأرجئت حتى ال�سنة القادمة...

ول��م يع��د يعي�ش م��ع تانيا، بل مع امراأة اأخرى، تكب��ره �سنًا، وُتعنى به وكاأنه طف��ل �سغير... وكان 

مزاج��ه ق��د اأ�سبح هادئًا طيعًا، فهو ير�سخ لها عن طيب خاطر، حتى لقد قبل بالذهاب اإلى القرم حين 

راح��ت فارف��ارا نيقوليفنا –وذلك هو ا�سمها- تعد العدة للذهاب به اإلى هناك، على الرغم من �سعوره 

الثابت باأنه لن ي�ستفيد �سيئًا من هذا النتقال، بل توّج�سه منه �سراً اأي�سًا...

م�سيات، وتوقفا هن��اك طلبًا لبع�ش الراحة، وفي نيتهما  وبلغ��ا �سبا�ستبول متاأخرين في اإحدى الأ

التوجه نحو يالطا في اليوم التالي... كان كالهما متعبين من عناء ال�سفر، فاحت�ست فارفارا نيقوليفنا 

قلي��اًل من ال�ساي، ومن ثم م�ست �سريع��ًا اإلى فرا�سها، بينما ظل كوفرين م�ستيقظًا ل توانيه الرغبة في 

الن��وم... لق��د تلقى، قبل اأن يغادر الدار اإلى المحطة ب�ساعة واحدة، ر�سالة من تانيا لم يقراأها بعد حتى 

 القلق وال�سطراب عندما يفكر فيها حاليًا...
ّ

ن، بل ليح�ش الآ

نه قد ابتعد  ن لأ اإن��ه يعرف، في �سميم قلب��ه، اأو زواجه من تانيا كان خطيئة فادحة، فهو �سعيد الآ

خيرة وكاأنها ق��د ا�ستحالت مومياء حّية  عنه��ا اأخي��راً؛ ولكن ذكرى هذه المراأة، الت��ي بدت في المدة الأ

ت�سي��ر على القدمين، مومي��اء مات كل �سيء فيها اإل العينين الكبيرتين الذكيتين، هذه الذكرى ل توقظ 

فيه اإل الرثاء لنف�سه، و�سيئًا من النقمة عليها...

وذكرته الكتابة الموجودة على الغالف بين يديه بما ارتكبه، قبل �سنتين، من ظلم عظيم فادح 

وق�سوة �سديدة بحقها، وكيف انتقم لفراغه الفكري، وعزلته، ونفوره من الحياة، من قوم لم يرتكبوا 

ف��ي حق��ه اإثمًا قط... وتذكر اأي�سًا كيف مّزق مرة اأطروحت��ه و�سائر المقالت التي كتبها منذ تاريخ 

مر�سه، ورمى بها من النافذة قطعًا �سغيرة، وكيف تطايرت هذه القطع في الهواء ثم ا�ستقرت على 

زهار... لق��د وجد في كل �سفحة من �سفحاتها ادعاءات غريب��ة ل اأ�سا�ش لها مطلقًا،  �سج��ار والأ الأ

�سياء، اأنه قد  ّل اإليه. لدى قراءت��ه هذه الأ
وهياج��ًا طائ�س��ًا، وجنونًا بالعظم��ة ل حدود له... ولقد خي

، على الرغم من ذل��ك، عندما مّزق المخطوط 
ّ

خطائه الخا�سة... ولكن��ه اأح�ش كت��ب و�سفًا دقيق��ًا لأ

خير ورمى به من النافذة، غمًا ونكداً عظيمين، فم�سى اإلى زوجه وراح يق�سو عليها بالكالم... يا  الأ

ر حياتها حقًا!... وتذكر اأي�سًا كيف اأراد مرة اأن ي�سيء اإليها ويوؤلمها، فاأخبرها 
ّ
لل�سماوات! كيف دم

ل��ه اأن يتزوجها... ولكن بيجور  اأن والده��ا ق��د لعب في ق�ستهما الغرامي��ة دوراً غير ماألوف، بل �ساأ

ر�ش بقدمه في  �سيميونوفيت�ش �سمع حديثهما �سدفة، فاندفع اإلى الغرفة في عنف وراح ي�سرب الأ
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الم��كان نف�س��ه، وقد انعقد ل�سانه ل�سدة الذهول حتى ل��م ي�ستطع اأن ينب�ش ببنت �سفة، بل اأخذ يغمغم 

باأ�سي��اء غي��ر مفهومة وكاأنه قد فقد القدرة على الكالم نهائيًا... اأما تانيا فقد اأر�سلت �سيحة حادة 

ر�ش فاقدة الوعي... كل هذا كان بغي�سًا جداً في  تم��زق القلب عندما راأت والده��ا، و�سقطت على الأ

الحقيقة!...

اآب��ت اإلي��ه كل ه��ذه الذكرات وهو يرى اإلى تل��ك الكتابة المعروفة لديه ح��ق المعرفة، فخرج اإلى 

ال�سرفة... اإن الطق�ش دافئ، والهدوء يخيم في كل مكان، ورائحة مالحة تدفدف اإليه من جهة البحر... 

نوار المنت�سرة حوله، تنعك�ش على �سطح الخليج الرائع، حتى لي�ستحيل تمامًا  وكان �سوء القمر، والأ

زرق ال�سارب اإلى  تعيين لون الماء على وجه الدقة... كان هذا اللون مزيجًا لطيفًا ناعمًا جداً من الأ

زرق؛ بينما اأ�سعة القمر ال�سائلة تمالأ  ال�س��واد والخ�س��رة، والمياه ت�سبه، في بع�ش الجهات، ال��زاج الأ

لوان ُي�سّعد  الخلي��ج عو�س��ًا عن الماء في جه��ات اأخرى... وكان كل ذل��ك يمتزج في تنا�سق م��ن الأ

�سراق جميعًا... ال�سكينة والغبطة والإ

وكان��ت النواف��ذ في الطابق ال�سفلي من الخان، تحت ال�سرف��ة تمامًا، مفتوحة على م�ساريعها بكل 

ن كوفرين كان ي�سمع بكل و�سوح اأ�سواتًا ن�سائية يرافقها �سحك متوا�سل تدفدف اإليه منها...  تاأكيد، لأ

ل ريب اأن هناك حفلة ما...

وب��ذل  كوفري��ن جهداً كبي��راً كي يف�ّش الر�سال��ة، ومن ثم قفل راجع��ًا اإلى غرفته حي��ث �سرع يقراأ 

نك اأنت الذي قتلته! لقد تلفت  كتاب تانيا: »لقد توفي والدي في التّو واللحظة... واإني مدينة لك بهذا، لأ

ن الغرباء ي�سرفون عليها... اإن ما كان يخافه والدي حتى الدرجة الق�سوى قد حدث!... واإني  حديقتنا، لأ

مدينة لك بهذا اأي�سًا!... اإني اأبغ�سك بكل قوى نف�سي، واأوّد اأن تفنى في اأ�سرع وقت ممكن وتموت!... اأواه، 

م��ا اأ�سدَّ اآلم��ي! اإن قلبي يحترق باألم مم�ش ل يحتمل!... فلتكن ملعونًا!... لقد ظننتك اإن�سانًا ا�ستثنائيًا، 

ظننتك عبقريًا نابغة، ولقد اأحببتك، ولكنك اأثبت اأنك مجرد مجنون لي�ش غير...«.

ول��م ي�ستط��ع كوفرين اأن يتاب��ع القراءة، فم��زق الر�سالة ورم��ى بقطعها بعي��داً. اإن ال�سطراب 

ي�ستولي عليه –ا�سطراب اأ�سبه ما يكون برعب قاتل... وكانت فارفارا نيقوليفنا تنام في الجانب 

خ��ر من الغرفة، وراء الحاجز، وهو ي�ستطيع اأن ي�سم��ع اإلى تنف�سها بكل و�سوح، واأ�سوات الن�ساء  الآ

 اأن لي�ش في الفندق بكامله نف�ش حية 
ّ

وال�سح��ك المتوا�سل تاأتيه من الطاب��ق ال�سفلي، ولكنه يح�ش

 والفناء، يبعث 
ّ
اإله!... كان اإدراك��ه اأن تانيا ال�سقية المرهقة ق��د لعنته في ر�سالتها، وتمنت له ال�سر
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ف��ي نف�س��ه األمًا عميق��ًا، فيروح يتطلع بهل��ع ناحية الباب وكاأن��ه يخاف اأن يرى ثاني��ة تلك القوة 

المجهول��ة التي اأنزلت بوجوده الخا�ش ووجود �سائر الذين يحبهم كثيراً من الدمار طوال ال�سنتين 

خيرتين. الأ

ع�ساب هو العمل، فلم يكن له  كان��ت التجرب��ة قد علمته اأن اأف�سل ملجاأ ياأوي اإلي��ه عندما تنهار الأ

منا���ش م��ن الجلو�ش اإلى الطاولة وتركيز ذهنه في فكرة معينة... وهكذا فقد تناول من محفظة اأوراقه 

الحم��راء دفت��راً ي�سّم ت�سميم كتاب �سغير كان ينوي اإتمامه خ��الل اإقامته في القرم فيما لو تعب من 

البطال��ة... جل�ش اإل��ى الطاولة و�سرع ي�ستغل بت�سميمه، فخيل اإليه اأنه ق��د ا�سترّد ثانية �سالمه ال�سابق، 

ورزانته وهدوءه ول مبالته، وقاده مخطوطه اإلى التاأمل في عبث هذا العالم وعدم جدواه، فراح يفكر 

ف��ي الثمن الباهظ ال��ذي تطلبه الحياة من اأجل اأتفه الخيرات، هذه الخي��رات العادية جداً التي تمنحها 

ربعين م��ن عمره، كي يكون  للب�س��ر... تل��ك في حاله مثاًل، فك��ي يبلغ اإلى كر�سي اأ�ست��اذ الفل�سفة في الأ

حيان- بلغة  خرين في اأغل��ب الأ ف��كار هي ملك الآ اأ�ست��اذاً عادي��ًا، كي ين�سر اأف��كاراً مبتذلة – وهذه الأ

ركيكة، م�سجرة، ثقيلة، كي يعمل باخت�سار اإلى مركز مثقف متو�سط الذكاء، قد اأرهق نف�سه بالدرا�سة 

طوال خم�سة ع�سر عامًا، وعمل لياًل ونهاراً دون كلل، واجتاز مر�سًا نف�سانيًا قا�سيًا، وتحمل عبء زواج 

ن بكل  فا�س��ل، وارتكب حماقات كثيرة وظالمات عديدة تعذب��ه ذكراها وتوؤلمه... اإن كوفرين ليدرك الآ

نه يعرف اأن من واجب كل اإن�سان اأن ير�سى  و�س��وح اأّنه اإن�سان ع��ادي، ويقبل ذلك بكل طيبة خاطر، لأ

مر... بما هو في واقع الأ

ر�ش وتمنعه من تركيز  وحم��ل الت�سميم الهدوء اإليه، ولكن الر�سالة الممزقة كان��ت تتبعثر على الأ

وراق ال�سغيرة، ورمى بها من الناف��ذة... ولكن ن�سمة هبت من ناحية  اأف��كاره... نه���ش، وجمع قط��ع الأ

وراق مرتدة نحو حفاف النافذة، واجتاحه م��ن جديد ذلك ال�سطراب القريب جداً  البح��ر، فتطاي��رت الأ

من الرعب، وخيل اإليه مرة اأخرى اأن لي�ش في الفندق بكامله نف�ش حية �سواء...

... وخرج اإلى ال�سرفة، فراح الخليج –كما لو كان حيًا- يرمقه باحت�سادات اأ�سوائه وعيونه الزرقاء 

الم�س��وّدة، عيون��ه الموؤلفة م��ن الفيروز والنار، يرمق��ه ويومئ له في وقت واح��د... اإن الجو حار خانق 

يغري بال�ستحمام في الماء البارد! 

واأخ��ذ كم��ان ير�س��ل اأنغامه تحت ال�سرفة عل��ى حين بغته، ترافق��ه امراأتان بالغن��اء. كان كل ذلك 

غنية تحدِّث عن �سبية مري�سة الخي��ال والت�سور، قد �سمعت في الليل اأ�سداء غريبة  معروف��ًا لديه، فالأ

تنبعث من الحديقة، ووجدت فيها توافقًا وقد�سية ع�سيين على اإدراكنا نحن الفانين...
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حب�ش كوفرين اأنفا�سه، وتوقف قلبه عن الخفقان، وراح ذلك ال�سغف ال�سحري المده�ش، الذي ن�سيه 

منذ اأمد طويل، يخفق في قلبه ثانية وي�سطرب... 

ع�سار اأو ميزابًا م��ن الماء يمتد بين ال�سماء  وب��ان عل��ى ال�سفة الثانية عمود اأ�س��ود طويل ي�سبه الإ

ر���ش، وراح يتح��رك ب�سرع��ة تف��وق الت�سور عبر الخليج متجه��ًا نحو الفندق، وه��و ي�سغر وي�سغر  والأ

�سيب الع��اري، وحاجبيه  حت��ى تنح��ى كوفري��ن جانبًا ليف�سح ل��ه الطري��ق... وهذا الراه��ب، براأ�س��ه الأ

�سودي��ن، وقدمي��ه الحافيتين، و�ساعدي��ه المت�سالبين فوق �سدره، يمر بالق��رب منه، ثم يتوقف في  الأ

و�سط الغرفة...

�ساأل، في نغمة عتاب، وهو يتطلع في حنان اإلى كوفرين: لَم لْم ت�سدقني؟ لو كنت �سدقتني عندما قلت 

لك اإنك عبقري نابغة، لما انق�ست هاتان ال�سنتان م�سحونتين بكل هذه التعا�سة وهذا الجدب القاحل!

واآم��ن كوفري��ن، ثانية، باأنه مختار م��ن اهلل، واأنه عبق��ري نابغة حقًا، وتذكر بج��الء كل اأحاديثه 

�سود، ووّد اأن ي�سل معه اأطراف الحديث مرة اأخرى... ولكن الدم تدفق من حلقه  ال�سابق��ة مع الراه��ب الأ

عل��ى �س��دره، فطف��ق يحرك ذراعي��ه على �س��دره، دون اأن يدري ما يج��ب اأن يفعل، حت��ى اأ�سبح كفاه 

حمر القانئ... واأراد اأن ينادي فارفارا نيقوليفن��ا، التي كانت ترقد وراء الحاجز،  مخ�سبي��ن بال��دم الأ

ف�ساح وهو يبذل جهوداً عظيمة في �سبيل ذلك: تانيا!

ر�ش، ورفع يديه، ثم �ساح ثانية: تانيا! وانطرح على الأ

اأخ��ذ يدع��و تانيا اإليه، ويدع��و الحديقة الكبيرة ذات الزه��ور العجيبة، ويدع��و الباحة الخارجية 

واأ�سج��ار ال�سنوبر بجذوعها الخ�سنة، وحقل الجاودار، وعلوم��ه المده�سة، و�سبابه، وجراأته، وفرحه، 

ر�ش اأمامه بركة كبيرة م��ن الدماء، ولكنه لم  وحيات��ه الت��ي كانت مرة رائعة جداً... و�ساه��د على الأ

ي�ستط��ع، ل�سعف��ه ال�سديد، اأن يتفوه بكلم��ة واحدة اأبداً... ولك��ن فرحًا ل يحّد مالأ كينونت��ه باأ�سرها... 

�سود يهم�ش ف��ي اأذنه باأنه عبقري،  وكان��ت األح��ان ال�سيرينادا تتوالى من تحت ال�سرف��ة، والراهب الأ

ن اأن يخدم كغطاء  ن ج�س��ده الواهن المكدود قد فق��د توازنه، ولم يعد ي�ستطيع بع��د الآ واأن��ه يم��وت لأ

للعبقرية العظيمة.

وعندم��ا ا�ستيقظت فارفارا نيقوليفنا، وخرجت م��ن وراء حاجزها، كان كوفرين قد مات... ولكن 

ابت�سامة �سعادة جامدة كانت متجمدة على محياه...  
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الهوام�ش

)1(- بيت �شعر لبو�شكين من ق�شيدته ال�شهيرة: بولتانا.   

خر. )2(- ا�شمع راأي الجانب الآ

)3(- هذا يكفي الحكيم.  

)4(- العقل ال�شليم في الج�شم ال�شليم.    

❁   ❁   ❁


