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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 
االآتية فـي موادهم:

- يف�سل اأن يرتاوح حجم املقال بني 2000 - 2500 كلمة, وحجم البحث بني 
3000 - 3500 كلمة.

- ُيراعى فـي االإ�سهامات اأن تكون موثقة باالإ�سارات املرجعية وفق الرتتيب االآتي:
   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.

- تاأمــل املجلة اأن تردهــا االإ�سهامات من�سدة على احلا�ســوب حمققة من كاتبها 
واأال تكون من�سورة اإلكرتونيًا اأو ورقيًا.

         تلتــزم املجلــة باإعــالم الكّتاب عن قبول اإ�سهاماتهم خالل �سهر من تاريخ 
ت�سّلمها, والتعاد الأ�سحابها.

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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اإّن اأّي عم��ل، فكري��اً كان اأم فني��اً اأم حرفياً اأم �صناعي��اً، هو نتاج العقل 
الب�رشّي وميكن اأن يرتقي اإىل م�صاف الإبداع. ومن الواجب، بل من البدهي، 
اأن يُق��ّدر ه��ذا الإبداع، ب��ل اأن يُ�صتثمر على اأح�صن ما يك��ون ال�صتثمار، 
لي�س احت�صاناً للمبدع ودعماً له فح�صب، بل ن�رشاً للإبداع وتعميماً لقيمه 
وحتفيزاً عليه، وكذلك دعماً للقت�صاد الوطني ككل ونهو�صاً بالأوطان. 

يختزل م�صطلح »القت�صاد الإبداعي« هذا املفهوم الذي يتعّدى الإطار 
الوطني لين�صحب على ال�صعيدين القومّي والعاملي. اأهمية ال�صتثمار يف هذا 
القت�صاد ك�رشورة ملّحة، ورمبا كخيار مواٍز للقت�صاد القائم على ا�صتثمار 
ال��روات الطبيعية، اأو كبديل عنه يف حال ن�صوبه، برزت بو�صوح واإحلاح 
اأثن��اء الرك��ود القت�صادي الذي نتج عن جائح��ة كوفيد-19، وتفاقم يف 
ظل اأج��واء ومتغريات دولية. من هذا املنطل��ق، وللأهمية املتزايدة ملفهوم 
القت�صاد الإبداعي، تُعقد املوؤمت��رات وتُن�رش البحوث ل�رشح قيمته واأهمية 

الوزارة كلمة 

اقت�صاد الإبداع
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اإ�صهامات��ه يف الرتقاء بالقت�صاد الوطني ويف تعزيز م�صرية النمو، و�صمان 
ال�صتم��رار يف دعم امل�رشوعات واملب��ادرات الإبداعية التي ل تقت�رش على 
الإبداع الفك��رّي والفنّي ب�صتى �صنوفه فح�صب، بل تتعّداه اإىل الإبداع يف 

جمالت وا�صعة �صتى كالتقانة والعمارة والبيئة و�صواها. 
ويف حدي��ث الثقاف��ة عن »القت�ص��اد الإبداعي« ل بّد م��ن اإبراز اأهمية 
حماي��ة و�صون تراثنا الثقايف ب�صقيه املادي واللمادي، هذا الرتاث العريق 
يف امتداداته التاريخية والغنّي يف تنّوعه الذي ي�صّكل اإحياوؤه واحلفاظ عليه 
وح�صن توظيفه وا�صتثماره عن���رشاً اأ�صا�صياً وجوهرياً لبناء اقت�صاد اإبداعيٍّ 
مزده��ر. ول يقّل احت�ص��ان املبدعني وتق��دمي كّل دعم ممكن له��م اأهمية، 

�صماناً ل�صتدامة املنتج الإبداعي وتطوره.
ول ي�صّح اأن يظّل متويل الإبداع حم�صوراً بالدولة وموؤ�ص�صاتها، بل ينبغي 
اأن يتعداها واأن تتّ�صع حلقة امل�صهمني فيه لت�صمل القطاع اخلا�س واملنظمات 
غ��ري احلكومية وهيئات املجتمع الأهلي املعني��ة بال�صاأن الثقايف. كما ينبغي 

�صمان ا�صتدامة امل�رشوعات الثقافية الإبداعية وتوالدها وارتقائها.
من هذا املنطلق، ل بّد من و�صع دليل تاأ�صريّي وو�صع اخلطط والربامج 
التنفيذي��ة ل�صم��ان حتويل اإرثنا ومنتجن��ا الثقايف على حّد �ص��واء اإىل داعم 

للقت�صاد الوطني ل عبئاً عليه.  
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لماذا معظم قراء الكتب في العالم عبر الع�صور يحبون الإغريق، وكانوا اأمَّة 
من  كثير  �صجلهم  وفي  واحتلل،  وغزو  وهزائم  لنكبات  تعر�صت  منق�صمة، 
كوكبة  للعالم  وقدموا  الفكر  في  برعوا  لأنهم  األي�س  والخرافات؟!  ال�صوائب 

متفردة و�صامخة من الفل�صفة؟
هوميرو�س  فمنهم  والم�صرح،  وال�صعر  بالفل�صفة  متتال،  ب�صكل  برعوا، 
واأر�صطو،  واأف��لط��ون  و�صقراط  وهيرقليط�س  وبارمنيد�س،  وفيثاغورث 
واأ�صخيلو�س واأر�صتوفان و�صوفكلي�س و�صل�صلة طويلة من العظماء الذين حفروا 

عميقاً في الوعي الب�صري.
وتركوا  الفل�صفي،  التنوع  وفي  الفل�صفة،  في  غيرهم  من  اأكثر  اليونان  تميز 
تاأثيرهم الكبير والناعم في �صعوب العالم وفي العرب ب�صكل خا�س. وقد تفاعل 

العرب ب�صكل جيد مع الفل�صفة اليونانية.
العرب  ارتبط  »لقد  فيه:  جاء  العربية،  الفل�صفة  حول  ن�صاً  هيجل  كتب 
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بالإغريقيين بوا�صطة ال�صريانيين الذين كانوا تحت حكمهم، وكان ال�صريانيون 
ذوي ثقافة هلينية، ويكّونون مملكة اإغريقية في �صورية، وكانوا حلقة و�صل بين 

الفل�صفة الإغريقية والعرب«. 
وي�صير هيجل بدراية اإلى المعتزلة وعلماء الكلم العرب، ويقول اأي�صاً:

»في الفل�صفة العربية التي اأظهرت خياًل حّراً لمعاً وعميقاً، اتخذت الفل�صفة 
وكلياته  باأفكاره  اأفلطون  كان  حين  �صابقاً  اتخذته  الذي  التجاه  العموم  على 

يد�صن بداية العالم الفكري الم�صتقل«.
العبا�صي،  الع�صر  في  ذروتها  بلغت  حتى  الفل�صفة،  انت�صار  من  الرغم  وعلى 
وعلى الرغم من وجود علماء الكلم والكندي والفارابي وابن �صينا، وابن عدي 
والغزالي وابن ر�صد وع�صرات من الفل�صفة والمتفل�صفين، حتى قيل من باب 
المبالغة اإن الفل�صفة اأو�صكت اأن تغدو ديانة جديدة لدى العرب، تتبع لأفلطون 
ال�صهير  كتابه  في  الغزالي  بداأها  الفل�صفة  على  �صعواء  حملة  وبداأت  واأر�صطو، 
انت�صار  من  ويحتج  يتبرم  الأندل�صي  جبير  ابن  وهاهو  الفل�صفة«...  »تهافت 

الفل�صفة، يقول:
فرقة ع�صرنا  في  ظهرت  الع�صر»قد  ع��ل��ى  ���ص��وؤم  ظ��ه��وره��ا 
بما اإل  ال��دي��ن  ف��ي  تقتدي  ن�صر...«ل  واأب���و  �صينا  اب��ن  �صنَّ 

الح�صور الفل�صفي في الثقافة العربية يقرُّ به هيجل، اإل اأنه يقول: »يمكن اأن 
نقول عن العرب اإن فل�صفتهم ل تكّون حلقة خ�صو�صية في ال�صيرورة الفل�صفية، 
ما  معرفة  كانت  فيها،  الرئي�صية  الم�صائل  اإن  اإذ  الفل�صفة،  مبداأ  يطوروا  لم  فهم 
اإذا كان العالم خالداً، والبرهنة على وجود اهلل الواحد، وكان التفكير في هذا 
يح�صر  كان  مما  الإ�صلمية،  المذاهب  عن  الدفاع  على  اأ�صا�صاً  من�صباً  التجاه 
الن�صاط الفل�صفي في حدود تلك المذاهب... وعلى الرغم من اأن العرب كانوا 
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اأكثر حرية من غيرهم، لكنهم ح�صب ما نعلمه عنهم، لم يحققوا من حيث المبداأ، 
اأي تقدم حقيقي، فلم ي�صعوا اأي مبداأ اأعلى للعقل الواعي بنف�صه، ولي�س لديهم 

اإل مبداأ الوحي، الذي هو مبداأ خارجي...«.
بكل الأحوال، اإن تاريخ الفل�صفة ي�صير اإلى اأن التفكير الفل�صفي الذي هو اأعم 
واأ�صمل، كان موجوداً دائماً، في الأوقات والظروف كلها، والتفكير الفل�صفي 
ل يعني الفل�صفة بالمعنى المتعالي والحترافي، بل هو تاأملت النا�س المعبر عنها 
ة  كتابة و�صفاهة وحكايات ومحاورات. فكلُّ اإن�صان له نظرة في الحياة له ح�صّ
من التفكير الفل�صفي، وكلُّ اإن�صان له منظومة تفكير ب�صيطة اأو مركبة اأو معقدة، 
القدماء:  التفكير، ويقول  اأو لم يدرك، فهو يمار�س  اأدرك  اأم لم يعرف،  عرف 

التفكير مطيّة الفل�صفة.
يبداأ التفكير الذي ينحو نحو الفل�صفة بال�صوؤال ال�صتفهامي: كيف، ولماذا؟ 

وفي محاولة الإجابة ندخل رواق التفكير الفل�صفي.
المعنيون بتاريخ الفل�صفة، يذهب بع�صهم اإلى اأن هيجل كان اآخر الفل�صفة، 
الفل�صفة  ومدر�صي  نقاد  على  يطلقون  وبع�صهم  لنيت�صه،  يتحم�صون  واآخرون 

والمفكرين �صفة فل�صفة تو�صعاً.
التجريبي،  بالعلم  الفل�صفة  ربطوا  الذين  الو�صعيين  من  هيجل  بعد  جاء  من   
وجردوا الفل�صفة من الميتافيزيقيا، وعملوا على نفي الفل�صفة وعزلها وت�صفيهها 
في بع�س الأحيان، والجيل الذي تل اأوغ�صت كونت، كان جلهم من المف�صرين 

للفل�صفة.
المذهب  على  هجوماً  �صنت  الو�صعية  الفل�صفة  اأن  ماركوزه  هربرت  يرى 
العقلني النقدي، في جبهتين، فقد حارب اأوغ�صت كونت �صد النمط الفرن�صي 
من الفل�صفة ال�صلبية، اأي �صد ديكارت وع�صر التنوير، وفي األمانيا كان ال�صراع 
�صيلنج  اأن  والثورة«  »العقل  كتابه  في  ماركوزه  ويبين  هيجل،  �صد  موجهاً 
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»بذرة  يحطم  باأن  الرابع  فيلهلم  فريدر�س  الإمبراطور  من  �صريحاً  تكليفاً  تلقى 
مفكر  وهو  �صتال،  اأن  حين  على  الهيجلي،  المذهب  في  )الجدل(  الأفعوان« 
اآخر من اأعداء هيجل، اأ�صبح المتحدث الفل�صفي با�صم الملكية البرو�صية عام 
)1840(، واأن الزعماء ال�صيا�صيين الألمان اأدركوا بو�صوح اأن فل�صفة هيجل 
بدًل من اأن تبرز الدولة في �صكلها العيني الذي اتخذته، تت�صمن الأداة الموؤدية 
اإلى هدمها. في هذا الموقف تقدمت الفل�صفة الو�صعية، في الوقت المنا�صب، 

لتقوم بدور المنقذ الأيديولوجي. 
كانوا  وهل  م�صوغاً،  هيجل  فل�صفة  على  الو�صعيين  هجوم  كان  هل  لكن، 
اأعداء للفل�صفة، اأو يعبرون عن مرحلة انتقالية، تكون فيها نهاية للن�صق الفل�صفي 

ال�صامل والذي يتمثل بهيجل، وبداية لنت�صار العلم و�صيادته؟
و�صع اأوغ�صت كونت اأ�ص�س الفل�صفة الو�صعية بعد عقدين من رحيل هيجل، 

ون�صر عام )1841 و1842( كتاب »درو�س في الفل�صفة الو�صعية«.
اإن الو�صعيين الأوائل: كونت و�صتال و�صلنج، ومن اأتى بعدهم من و�صعيين 
جدد، و�صعوا منهجاً لهدم كثير من الأوهام اللهوتية والميتافيزيقية، و�صاعدت 
لأنهم  الطبيعية،  العلوم  في  ول�صيما  الحر،  الفكر  م�صيرة  تقدم  على  فل�صفتهم 
الهجوم  تدعيم  اإلى  ذلك  واأدى  التجريبي،  والعلم  التجربة  قيمة  من  يرفعون 
الو�صعي على الفل�صفة المتعالية. ويعرف كونت لفظ )الو�صعي( باأنه يعني تعليم 
ال�صائد  النظام  تاأكيد  اأي  ال�صائد،  الو�صع  من  اإيجابياً  موقفاً  يتخذوا  اأن  النا�س 
�صد الجدليين الذين يوؤكدون الحاجة اإلى نفيه. ومن التفكير الو�صعي ولد علم 

الجتماع، وبتاأثير الو�صعية تحول اإلى علم تجريبي م�صتقل.
اأَوَهَمنا مف�صرو الفل�صفة المعا�صرين اأننا نعي�س في زمن ما بعد الفل�صفة، واأن 
ما نقراأه عن الفل�صفة والفل�صفة هو تهكم تفكيكي، يقوم على ك�صف الثغرات 
والتحريفات، وعلى �صرب هالة الفل�صفة ومو�صوعاتها المحدودة، ورجالتها. 
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اأو ما بعد الحداثية، هي منظومة تفكير فل�صفي  لكن منظومة التهكم المعا�صرة 
اأْن يتهكم على الفل�صفة اإل المتبحرون في الفل�صفة  قوي الحجة، ول ي�صتطيع 
المتهكمين  اأكثر  من  الميلدي  الثاني  القرن  من  ال�صوري  لوقيان  اأن  ويذكر 
و�صيرة  تاريخ  في  جديدة  �صفحة  المتهكمون  هوؤلء  خلق  لقد  علىالفل�صفة. 

و�صردية الفل�صفة منذ الإغريق حتى يومنا هذا مروراً بع�صر الأنوار. 
على  وهم  فل�صفة،  �صفة  اأنف�صهم  على  يطلقوا  لم  الكبار،  الأ�صاتذة  هوؤلء 
الرغم من لغتهم النقدية اأو منظومتهم الجدلية يرف�صون اأن ين�صبوا اأنف�صهم اإلى 
الو�صعية الجديدة، وما علينا نحن قراوؤهم اإل اأن نتهكم عليهم اأي�صاً، ونكون في 
معادلة من التهكم الدائم، بما ي�صبه الثورة الم�صتمرة، التي يقوم بها العقل اليقظ، 
والذي ل ي�صتكين لما هو مكتوب، ول ي�صت�صلم لهالة الأ�صاتذة، ول يقيم وزناً 

للموقع الذي ي�صغله مف�صرو الفل�صفة، �صواء اأكان ر�صمياً اأم اأكاديمياً
الفل�صفة  لمكانة  التوازن  ونعيد  الفل�صفي  التفكير  دوامة  في  ندخل  هكذا 
اأننا  نتّوهم ونحن نفكر فل�صفياً  اأن  الب�صرية، ولي�س �صرورياً  في وعي ووجدان 
فل�صفة، بل مجرد قراء اأو اأ�صخا�س عاديين لديهم عقل نقدي ومنظومة دماغية 

�صليمة تحكم على الأ�صياء واللغة وتتفح�صها بذكاء.
فالنا�س العاديون حين يفكرون في الطبيعة والموت والحياة، وما بعد الموت، 
وفي الوجود، هم يفكرون فل�صفياً، دون اأن يدر�صوا الفل�صفة، والتفكير الفل�صفي 
�صائع بين النا�س وال�صعراء والكتاب ال�صرديين، بل كثير ال�صيوع، ويكاد النا�س 

جميعاً ب�صكل اأو باآخر يتعاطون الفل�صفة بعفوية ودون ت�صنع اأو اختلق.
اإن قراء الفل�صفة غير الم�صحورين، يعرفون اأن مو�صوعات الفل�صفة متنوعة 
البحث  في  تتجلى  الكبرى  الفل�صفة  مو�صوعات  نف�صه.  الآن  في  ومحدودة 
وال�صرورة،  الحرية  والليقين،  الإيمان  والج�صم،  النف�س  والمادة،  الذهن  في 
والت�صاد بين العقل والح�س، والذكاء والطبيعة، والذات والمو�صوع وتفرعات 
اأن الفل�صفة تن�صاأ من المتناق�صات ال�صاملة التي يغو�س  اأخرى... وهيجل يرى 
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فيها وجود الإن�صان، ويرى اأي�صاً اأن الواقع هو بناء �صيّد على المتناق�صات.
لي�س  ينبوعها  وم�صدر  الفل�صفة  اأ�صل  اأنَّ  هيجل،  ح�صب  ذلك،  من  والأهم 
اأ�صل  هو  اليومية  الحياة  اأمان  فقدان  اإن  العك�س،  على  بل  والهناء،  ال�صتقرار 
اأم�س  اأنف�صنا في  اأتون هذا ال�صطراب، نجد  الفل�صفة. لذلك ونحن نعي�س في 
اأو ال�صفنة مع الت�صاوؤل: لماذا  اأن نمار�س التاأمل  اأن نفكر فل�صفياً،  اإلى  الحاجة 
وكيف، لماذا جرى ما جرى، وكيف الخروج من الن�صداد في الأفق؟ ولي�س 
التفكير  العك�س  على  بل  الغم،  يجلب  الب�صري  بالو�صع  التفكير  اأن  �صحيحاً 

يجلب ال�صعادة العقلية، التي هي �صعادة نبيلة ورفيعة واأخلقية.
فهل ن�صتطيع، كب�صر نعي�س في ماأزق وجودي، اأن نُ�صيّد ثقافة جديدة، تقوم 
الفل�صفي  التفكير  نقيم  واأن  والمو�صوع،  الذات  بين  والتفاعل  الإيجابية  على 

والنقدي بكل اأ�صكاله في الوقت نف�صه؟
واأعتقد لي�س اأمامنا �صوى الدفاع عن ثقافتنا ووجودنا وحقنا في التفل�صف.
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يون�س �صالح

الدرا�سات والبحوث

ح��ول انت�سار الفل�سف��ة يف البلدان العربية 
يف القرن الع�سرين

في مرحلة النهو�ض الثقافي العربي التي بداأت منذ نهايات القرن التا�شع ع�شر وا�شتمرت حتى نهاية 
ال�شتينيـــات تقريبـــاً مـــن القـــرن الع�شرين، تاأثـــرت ال�شاحة الثقافيـــة العربية والعديد مـــن رموزها بالفكر 

والثقافة الغربية من جوانب مختلفة �شيا�شية واجتماعية، واقت�شادية، وفل�شفية، وفكرية.

�شهدت هذه المرحلة ذروة الهتمام بالفل�شفة والتفكير الفل�شفي وولدة رموز عدة لها كتابات فل�شفية 
وترجمـــات اأثـــرت ال�شاحـــة الأكاديميـــة والثقافية العامـــة، وجذبت كتاباتها كثيـــراً من القـــراء والمتابعين 

للأمور الفكرية وال�شاأن الفل�شفي.

وهناك بع�ض التيارات الفل�شفية التي ا�شتهوت العديد من المثقفين والمفكرين على وجه الخ�شو�ض، 
عو�شـــاً عـــن الأكاديمييـــن من اأ�شاتـــذة الفل�شفة وبع�ـــض المهتمين بال�شـــاأن ال�شيا�شي. وقـــد اأ�شهمت اأ�شباب 
عديـــدة فـــي انت�شـــار بع�ض الفل�شفات اأو التجاهـــات الفل�شفية ب�شكل وا�شع، في حيـــن حالت بع�ض الأ�شباب 

دون انت�شار غيرها.

وقب���ل الحديث ع���ن ذلك تجدر االإ�س���ارة اإلى اأن اأ�س���باب ظه���ور االهتمام بالتفكير الفل�س���في في 
تلك المرحلة تعود اإلى عوامل عدة. فمنذ الفا�س���فة االإ�س���اميين الكبار اأمثال ابن ر�س���د وابن �س���ينا 
والفارابي و�س���در الدين ال�س���يرازي وغيرهم تراجع االهتمام بالفكرة والتفكير الفل�سفي على م�ستوى 
العالمين العربي واالإ�س���امي، وتعزز ذلك مع حكم الدولة العثمانية، الذي ا�س���تمر قرابة اأربعة قرون، 
وتميز بالت�س���لط واالنغاق اإلى اأن جاء القرن التا�س���ع ع�سر و�سهد ظهور حركة االإ�ساح الديني، ومن 
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ث����م الحركة القومية العربية مع بدايات القرن الع�س����رين، فحدث نوع م����ن التحول واالنفتاح على العالم 
الخارج����ي فر�س����ته الدعوة اإلى التغيير والتطوير لواقع �س����اده الجمود والتراجع م����ّدة طويلة من الزمن. 
ا�ستدعى هذا االأمر البحث عن نماذج �سيا�سية واقت�سادية وفكرية ممن �سبقونا في العلم، فكانت اأوروبا 
الوجه����ة الت����ي اتجه اإليها معظ����م مفكري ومثقفي تلك المرحلة، خ�سو�س����ًا بعد تراجع حركة االإ�س����اح 
الدين����ي وب����دء التفكير في اإقامة المجتمع����ات المتقدمة. وقد تزامن مع ذلك البعثات الدرا�س����ية االأولى 
التي �س����افرت اإلى اأوروبا، خ�سو�سًا فرن�سا وبريطانيا ليجد المتعلمون هناك عالمًا يختلف عن عالمهم، 
ف����كان الطموح هو نق����ل العلم والفكر والثقافة والفنون التي �س����اهدوها هناك، وال�س����عي اإلى طرح اأفكار 
تدعو للتغيير واالإ�س����اح. ومع ن�س����اط الحركة الثقافية، والتحوالت المدنية في المجتمع العربي، وظهور 
الجامعات، بدئ باإر�س����ال البعثات الدرا�س����ية اإلى اأوروبا لدرا�س����ة الفل�س����فة، فتخرج جيل حمل خا�س����ة 
الفكر الفل�س����في الغربي وتط����وره، وكان الجيل االأكثر طموح����ًا في التغيير والنهو�����ض الفكري والثقافي، 
فن�س����طت حركة الترجمة للكتب الفل�س����فية، وخاطب كثيٌر من اأ�س����اتذة الفل�س����فة الق����ارئ العادي، لرفع 
م�س����تواه الفك����ري، ونقد مظاهر التفكير التي ال �س����لة لها بالع�س����ر، والدعوة اإلى االإ�س����اح. فات�س����عت 
رقعة االهتمام بالفل�س����فة والتفكير الفل�س����في، واأ�س����بحت هناك حركة فكرية حقيقية ذات طابع فل�سفي 
ل����م يق����ف تاأثيرها في المخت�س����ين في الفل�س����فة، بل امتد للعديد م����ن الرموز الثقافي����ة الذين نهلوا من 
التراث الفل�س����في، وكتبوا عن الفل�س����فة. وا�س����تعان كثير منهم باالأدوات والمناهج الفل�س����فية في عر�ض 
اأفكارهم ونتاجهم االأدبي والثقافي. وبالعودة اإلى اأبرز التيارات اأو الفل�س����فات التي القت رواجًا في تلك 
المرحلة بين عدد ال باأ�ض به من االأكاديميين والمثقفين والقراء، وبع�ض ال�سيا�س����يين، �س����نجد الفل�س����فة 
المارك�س����ية، والفل�س����فة الوجودية، والو�س����عية المنطقية، بينما لم تاق فل�س����فة التحليل، وهي الفل�سفة 
التي ت�س����يَّدت العال����م الغربي في تلك المرحلة ذلك الرواج نتيجة الأ�س����باب �س����اأذكرها الحقًا. علما باأن 
معظم المخت�س����ين بتدري�ض الفل�س����فة بالجامعات اأظهروا تنوعًا في تبني االتجاهات الفل�سفية بقديمها 

وحديثها.

العرب والفل�سفة املارك�سية

 �س���هدت المرحل���ة التي تلت الح���رب العالمية االأولى وانت�س���ار الثورة البل�س���فية، وظهور االتحاد 
ال�سوفييتي انت�سار االأفكار المارك�سية، وما تمخ�ض عنها من ت�سورات مختلفة حول مفهوم اال�ستراكية 
في اأنحاء �س���تى من العالم. لم يكن العالم العربي اآن���ذاك بمناأى عما يدور في العالم، فقد القت هذه 
االأف���كار في بداية االأمر انت�س���ارًا لدى عدد من ال�سيا�س���يين والمفكرين ونفر قلي���ل من القائمين على 
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تدري�ض الفل�س���فة، لكن ما لبث اأن اختلفت ال�س���ورة بعد الحرب العالمية الثانية، اإذ القت هذه االأفكار 
رواجًا كبيرًا �س���اعد على انت�س���ارها الحرب الباردة بين المع�س���كرين الغربي وال�سرقي، فاأ�سهمت في 
عوامل عدة، منها ما هو �سيا�س���ي، وفكري، وثقافي، فانت�س���رت االأفكار الي�سارية عمومًا بين المهتمين 

بالفل�سفة، وكذلك القارئ العادي.
وجد كثير من المفكرين وال�سيا�سيين العرب في المارك�سية اأجوبة عن اأ�سئلة عديدة كانت بحاجة 
اإلى اإجابات منها الأنها طريقة علمية، ح�س���ب المنظور المارك�س���ي، وت�س���كل نظامًا �سيا�س���يًا ذا طبيعة 

اقت�سادية متميزة، وتعبر في نهاية االأمر عن نظام عادل نتيجة للق�ساء على الطبقية في المجتمع.
فبالن�س���بة اإلى الجانب العلمي، قدم كثيٌر من المنظرين المارك�س���يين المارك�سية على اأنها نظرية 
ت�ستر�سد بالنظرة العلمية في تف�سير العالم والمجتمع قائمة على اأ�س�ض مادية ت�سمنتها اأبرز مكوناتها 
المادي���ة التاريخي���ة والمادية الجدلية. فاالأولى تتحدث عن مراحل تطور المجتمع االإن�س���اني بدءًا من 
الم�ساعية وحتى اال�س���تراكية، اأما الثانية فتطرح قوانين تطور المجتمع والطبيعة التي قدمها مارك�ض 
واإنجلز، والتي بناء عليها �سيتطور المجتمع االإن�ساني بطريقة مادية وب�سكل حتمي، و�سواًل اإلى مجتمع 

اال�ستراكية العادل.
اإن هذا الطرح المغلف بالعلمية القى رواجا في ثقافة يغيب عنها التفكير العلمي، فتبناها كثيرون، 
وا�س���تعملوها كاأداة لتف�س���ير الواقع واالأمور االجتماعية، وغلبت على التحليات ال�سيا�سية ا�ستنادا اإلى 

قوانين التطور التاريخي.
وم���ن جانب اآخر، �س���د الت�س���ور ال�سيا�س���ي فراغًا حول �س���كل، اأو نظام الدول���ة. اإذ اتخذت بع�ض 
االأحزاب والقوى الي�س���ارية نموذج الدولة ال�س���وفييتية، ومحاكاته كنظام �سيا�س���ي قائم على اأ�س���ا�ض 
اقت�سادي طبقي، تحتك فيه الطبقة العاملة مع ال�سلطة، مطبقة نموذج الديمقراطية ال�سعبية كبديل 
للديمقراطي���ة الغربية. و�س���لم كثيٌر من هذه القوى ب���اأن هذا النظام يقوم على اأ�س����ض عادلة تلغي كل 
جوانب الظلم والاعدالة ال�س���ائدة في المجتمع، ويحارب في الوقت نف�س���ه الفقر والبطالة، وين�س���ر 
التعليم وغيره من اأمور ال تتوافر في ظل العديد من االأنظمة ال�سائدة اآنذاك. بمعنى اأن نموذج الدولة 
ال�س���وفييتية كان حًا في نظر هوؤالء الأ�س���كال الظلم واال�ستغال والاعدالة والفقر، وطريقًا لمحاربة 

الجهل واالأمية والتخلف، والنهو�ض بالمجتمع.
ويق���ف وراء ذل���ك، ف���ي حقيق���ة االأمر، عوام���ل فكرية وثقافي���ة هي التي اأ�س���همت بتبن���ي االأفكار 
المارك�س���ية. فبالن�سبة اإلى �سكل الدولة يتاءم ذلك مع طبيعة الثقافة العربية، التي ت�سود فيها ق�سية 

الخ�سوع لل�سلطة.
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اأما الجوانب االأخرى فيمكن اإيجازها فيما ياأتي: قدمت المارك�س���ية مذهبًا �سموليًا لتف�سير الواقع 
والحي���اة والمجتمع من زاوية معينة، ويغلب على منهجيتها طاب���ع التعميم. وقد تاءم ذلك مع الروؤية 
ال�سمولية عند كثير من المثقفين وال�سيا�سيين العرب للواقع، و�ساعد على ذلك ب�ساطة الواقع والحياة 
التي يكاد اأن يغيب عنها التعقيد، فتف�س���ير االأمور والواقع كان يتم بطريقة �س���مولية وتعميمية ا�ستنادًا 
اإل���ى منظ���ور واحد. وقد نتج عن هذا االأمر النظرة الم�سي�س���ة لكل �س���يء، التي ا�س���تهر بها المنظرون 
���َعت في خدمة م�س���الح  �َس���ت وو�سِ المارك�س���يون، فكل مظاهر الثقافة وقيم المجتمع وحتى العلم �ُسيِّ
الطبقة العاملة، وهذه الحال تتما�سى مع معظم اأنماط التفكير ال�سائدة التي ت�سي�ض كل �سيء، اأو تنظر 

لكل مو�سوع من زاوية اأحادية الجانب و�سيا�سية بالدرجة االأولى.
ونتيجة لما �س���بق اأ�س���بح التنظي���ر والقطيع���ة اأو الدوغماطيقية م���ن االأمور ال�س���ائدة في طريقة 
التفكي���ر، والت���ي القت رواج���ًا وقبواًل في الثقافة العربية، فالطابع ال�س���مولي للمارك�س���ية مثل اأر�س���ية 
خ�س���بة للتنظير، وتف�س���ير العالم من منظور واحد، انطاقًا من م�س���لمات �ُسلَِّم ب�سحتها المطلقة، ال 
تخ�س���ع الأي نقا�ض اأو جدال للت�س���كيك فيها. وقد وجد كثير من المنظرين العرب �س���التهم في ذلك. 
فالخطاب ال�سيا�سي العربي في اأغلبه خطاب اإن�سائي يفتح المجال لل�سرد والتنظير والترا�سق اللفظي 
الذي يبتعد معظمه عن الواقع وتحليله ب�س���كل نقدي، والذي يعبر عن عجز كثيرين عن تحقيق االأمور 
ب�سكل عملي في الواقع، وبانتظار ما يحمله القدر من مفاجاآت )اأو كما كان �سائعًا باأن االأو�ساع ت�ستوي 
على نار هادئة(، و�س���تاأتي لحظة التغيير المو�س���وعية عندما يحين وقتها. اأما بالن�س���بة اإلى القطيعة 
اأو التفكي���ر الدوغماطيقي فهو �س���ائد في العقلية والثقافة العربي���ة الدارجة الناتجة من االنطاق من 

م�سلمات بديهية ال تقبل ال�سك اأو النقد.
ولم تلق تلك العقلية �س���عوبة في ه�س���م االأفكار المارك�س���ية التي تتاءم فكريًا معها من هذا الجانب، 
واالنت�سار والتغلغل في اأذهان العديد من ال�سيا�سيين والمثقفين ون�سرها بين العامة. ولكن هذا لم يلغ وجود 
نخبة محدودة من المفكرين والعاملين في الفل�س���فة من الي�س���اريين الذين كانت لهم اأطروحات اختلفت 
عن النمط الدوغماطيقي ال�س���ائد. واآخر ما يمكن االإ�س���ارة اإليه فيما يخ�ض انت�س���ار المارك�س���ية هو ذلك 
الموقف ال�سيا�سي المعادي ل�سيا�سات الواليات المتحدة االأمريكية ودول اأوروبا الغربية الم�ساركة في حلف 
الناتو نتيجة لاإرث اال�س���تعماري ال�سابق، وممار�س���اته في معظم البلدان العربية التي ا�سُتعِمَرت، وكذلك 

الموقف من الق�سية الفل�سطينية الداعم الإ�سرائيل، وممار�ساتها في االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.
اأ�سهم هذا في تبني العديد من التنظيمات ال�سيا�سية االأيديولوجية المارك�سية، واأف�سل مثال على 
ذلك معظم الف�سائل المن�سوية تحت لواء منظمة التحرير الفل�سطينية، وقطاع عري�ض من االأحزاب 

العربية االأخرى.
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الفل�سفة الوجودية

كانت الفل�س���فة الوجودية من بين اأكثر الفل�سفات انت�سارًا بين جمهرة من االأكاديميين والمثقفين 
والق���راء وقب���ل الحديث عن االأ�س���باب التي اأدت اإلى انت�س���ارها في البل���دان العربية، تجدر االإ�س���ارة 
اإل���ى اأن الوجودية القت رواجًا كبيرًا خ�سو�س���ًا ف���ي اأوروبا في المرحلة ما بي���ن الحربين العالميتين، 
والمرحلة التي تلت الثانية مبا�س���رة نتيجة الحروب والدمار الذي خلفته، ودخول ال�س���رق والغرب في 
ت مجموعة من العوامل  �سراع نووي بين القطبين الرئي�سين. اأما بالن�سبة اإلى انت�سارها عربيًا، فقد اأدَّ
في ذلك، يمكن اإيجازها فيما ياأتي: تفتقر الفل�س���فة الوجودية اإلى اأداة اأ�سا�س���ية للتحليل الفل�س���في اأال 
وهي المنهجية، فهي لي�س���ت كالفل�س���فات االأخرى، التي ت�ستند اإلى منهج فل�سفي ي�ستخدم في التحليل 
والتف�سير، ويمكن من خاله الو�سول اإلى معرفة معينة تخت�ض بالمنظور الذي ينطلق منه الفيل�سوف. 
وقد القى هذا االأمر رواجًا في ال�ساحة الفكرية والثقافية العربية الأنَّ العقلية ال�سائدة تفتقر اإلى اأدوات 
منهجية في الو�س���ول اإلى المعرفة. فتكّون المعرفة يتم على اأ�س����ض ذاتية الأنَّ المو�س���وعات االأ�سا�سية 
الدارج���ة في الثقاف���ة العربية تتمثل في كثير من القي���م، التي تمثل اأبعادًا ذاتي���ة، وال يتم تعلمها عبر 

مناهج معرفية اأو فكرية.
يقاب���ل ذل���ك غياب اأو �س���عف الثقافة العلمي���ة المبنية على اأ�س����ض منهجية تجريبي���ة وعقلية. لذا 
وفرت البيئة الثقافية العربية االأر�س���ية النت�س���ار هذا النمط من التفكير الفل�س���في بين كثيرين. وكان 
لغي���اب المنهجية في طرح وتحليل االأفكار اأن ا�س���تعار الفا�س���فة الوجوديون باالأدب كو�س���يلة للتعبير 
عن اأفكارهم وتو�س���يلها لاآخرين. فمن يت�سفح نتاج معظم الفا�سفة الوجوديين، �سيجد اأن الق�سة 

والرواية والم�سرح وال�سعر طغت على الكتابات الفل�سفية والفكرية.
فالنت����اج االأدبي ل� جان بول �س����ارتر، واألبير كامو، وغابريل مار�س����يل، وغيرهم خير دليل على ذلك، 
وقد اأ�سهم ذلك في االنت�سار الكبير للوجودية والعديد من اأفكارها بين المتخ�س�سين والمثقفين وعامة 
الق����راء في معظم اأنحاء العالم. اأما ما دفع اإلى االهتم����ام الكبير بهذه الكتابات عندنا، فهو الأن التراث 
العربي واالإبداع القديم والمعا�س����ر يعتمد على االأدب بالدرجة االأولى، فقد كان ال�سعر والنثر الو�سيلتين 
اللتين ا�س����تخدمتا للتعبير عن كثير من االأفكار والقيم، وكان االأدب ب�سكل وا�سع االأداة االأ�سا�سية للتعبير 
ع����ن مكون����ات الثقافة العربية وطرق التفكير ال�س����ائدة فيها من����ذ القدم وحتى االآن تقريبًا. فهو و�س����يلة 
للتعبير وحفظ االأحداث، وت�سوير طرق الحياة، ويدخل في �سلب المعتقدات ال�سائدة. كل ذلك جعل من 
انت�س����ار النتاج االأدبي اأمرًا في غاية الي�س����ر لتاوؤم ذلك مع طريقة التفكير ال�سائدة ومكوناتها الثقافية، 
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فحظي����ت الوجودية باهتم����ام كبير على جميع م�س����تويات القراء والمثقفين والم�س����تغلين في الفل�س����فة، 
واأ�س����بحت ق�ساياها واأفكارها تتداول ب�سكل وا�س����ع، وتبّناها عدد من الم�ستغلين بالفل�سفة، وكتبوا عنها 
نظريًا، وحاول بع�سهم االآخر محاكاة اأ�سلوب فا�سفتها في الكتابة االأدبية، وال�سواهد على ذلك متنوعة.

ومن جانب اآخر، مثلت الوجودية ماذًا ل�سريحة لي�ست بال�سهلة ممن عا�سروا مرحلة التحوالت، التي 
حدث���ت في بنية المجتمعات العربي���ة، والتحول من العي�ض في مجتمعات يغلب عليه���ا الطابع الريفي، اإلى 
مجتمعات مدنية حديثة، والذي تزامن معه تغيرات ثقافية جديدة فر�سها واقع المجتمع المدني الحديث.

وم����ن اأب����رز مظاهر ذلك التخلي عن الروح الجماعية، التي فر�س����تها الطبيعة على المجتمع الريفي 
اإل����ى الجوانب الفردية والذاتية، التي خلقت �س����راعًا ما بين المحافظة والتجديد، اأو التم�س����ك بالقديم 
اأم����ام ما هو جديد اأو م�س����تجد. وبم����ا اأن الوجودية تعزز الجوانب الفردية والذاتي����ة، فقد القت اأفكارها 
قبواًل عند كثيرين يرون في تحقيق الذات ب�س����كل حر وفردي اأكثر قابلية ومعقولية من الخ�س����وع لل�سلطة 
الجماعي����ة واالجتماعي����ة، التي تذيب الفرد وقدراته في الجماعة الت����ي يتبعها. ولم يقف االأمر عند هذا 
الح����د، فالتغي����رات الفكري����ة والثقافية التي حدث����ت اآنذاك، اأ�س����همت في تغيير العديد م����ن االعتقادات 
واالأفكار ال�سائدة في المجتمع، ودفعت كثيرين اإلى التخلي عما كانوا ي�سلمون به من اأفكار، واالنتقال اإلى 
اأف����كار واأيديولوجي����ات جديدة تحل محلها، وعا�ض كثير منهم حال االغتراب عن الواقع وثقافته وطريقة 
تفكيره. وعملية البحث عما هو جديد جعل من الوجودية اإما اأن تكون مرحلة و�س����طى اأي انتقالية، واإّما 
ملجاأ لبع�سهم. فالتحول من مرحلة الت�سليم باأفكار معينة، خ�سو�سًا عندما كانت ت�سكل حياته وثقافته 
وم�س����يره ويذوب فيها بطابعها الجماعي اإلى مواجهة الحياة والواقع ب�سورة فردية مجهولة الم�ستقبل، 
وتتعلق بكيان الفرد كوجود اإن�ساني تزيح االآخرين عن عالمه، وتحدد عالمه بحدود اأطرافه، يعمق ذلك 
ب�س����عور الف����رد بوجوده، ويجعله يبحث في �س����بل تحقيقها، اإم����ا عن طريق اعتناقه اأف����كارًا جديدة، واإّما 
تحقيق ذاته كوجود اإن�س����اني. لقد اأ�س����هم ما �سبق في انت�س����ار الوجودية بين كثيرين ممن عا�سوا في تلك 

المرحلة لتوافر االأر�سية الثقافية التي ت�سلح لها، و�سهولة انت�سار اأفكارها في عالم متغير.

الو�سعية املنطقية

يقترن ا�سم الو�سعية المنطقية كاتجاه فل�سفي بواحد من اأبرز المفكرين العرب وهو الدكتور زكي 
نجيب محمود الذي اأثرى ال�ساحة الثقافية العربية بكثير من الكتابات النقدية لواقع الثقافة والمجتمع 

العربي عاوة - بالطبع - على كتاباته الفل�سفية عن الو�سعية المنطقية وفا�سفتها.
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فقد اأ�س���هم في ن�سر كثير من االأفكار الخا�سة بالو�س���عية المنطقية، ودر�ض جيًا كامًا، واأثر في 
العديدي���ن، ومنهم من �س���ار على نهج���ه. وعلى الرغم من الدور الكبير الذي اأ�س���هم فيه الدكتور زكي 
نجيب في ن�س���ر الفكر الو�س���عي المنطقي، فاإن القبول وال�س���دى الذي القته اأف���كاره النقدية للثقافة 
العربية باال�س���تناد اإلى االأ�س���لوب العلمي والعقاني التحليلي، كان يعبر عن راأي �س���ريحة من جمهور 
القراء والمثقفين والمفكرين الناقدين لواقع الثقافة العربية، الذين يرون في العلم ومناهجه واأدواته 
اأ�سا�س���ًا �س���الحًا الإعادة بناء العقلية العربية مثلما حدث في اأوروبا وغيرها من بقاع العالم. فالعقلية 
والثقاف���ة العربية ب�س���كل عام تفتقر اإلى نمط التفكير العلمي والعقان���ي بروحه التجريبية والواقعية، 
الت���ي تقوم عل���ى المو�س���وعية، والمبنية على اأ�س����ض منهجية ت�س���تخدم في تف�س���ير الواق���ع وظواهره 
وم�س���كاته الناتجة عنه. ويتم من خالها الو�س���ول اإلى المعرفة وتراكمها. كما ي�سكل التفكير العلمي 
تفكير الع�س���ر، واالأداة التي ا�س���تخدمت في تحقيق التقدم الم�س���تمر من االآخرين، وفي الوقت نف�سه 
ينبئ بطريقة التفكير عن ال�س���راعات ال�سيا�سية والفكرية واالأيديولوجية، ويبحث في االأمور بطريقة 
مو�سوعية مجردة. وهذا هو المنحى الذي اتخذه الدكتور زكي نجيب واآخرون ممن �ساروا على نهجه. 
اإذ ت�س���كل اأفكارهم ا�ستمرارًا لم�س���يرة التنوير في الثقافة العربية عبر ا�ستخدام العلم ومناهجه، وما 

نجم عنه من طريقة تفكير عقانية مجردة.

فل�سفة التحليل

ويقودنا الحديث عن الو�سعية المنطقية اإلى فل�سفة التحليل، ولكن ب�سكل معاك�ض، فعلى الرغم من 
اأنَّ الو�س���عية المنطقية اأحد االتجاهات التحليلية في فل�س���فة التحليل المعا�سرة، فاإنه يبدو اأن فل�سفة 
التحليل لم تلق ب�س���كل عام رواجًا بين اأو�س���اط القراء والمثقفين وعدد من المخت�سين بالفل�سفة على 
الرغم من انت�س���ارها الوا�س���ع منذ بدايات القرن الع�سرين وحتى عقده ال�س���ابع في ال�ساحة الفل�سفية 
الغربية، وعلى الرغم اأي�سًا من وجود تراث لغوي ومنطقي عربي واإ�سامي في تناول الق�سايا المتعلقة 
باللغة وطبيعتها. وقد يعود ذلك اإلى عدد من االأ�س���باب اأبرزها تركيز فل�سفة التحليل على تحليل اللغة 
والمفاهيم والت�سورات بالدرجة االأولى، واإهمال عدد من الق�سايا التي كانت مو�سع نقا�ض في معظم 
تاريخ الفل�سفة، بحيث اأ�سبحت المو�سوعات االأ�سا�سية في الفل�سفة تتعلق بم�سكلة المعنى وقيم ال�سدق 
والمنطق. وبما اأن الواقع العربي بحاجة اإلى الدفع للنهو�ض به، ولاهتمام بق�سايا اأخرى اأهم ك�سكل 
الدولة ال�سيا�س���ي والعدالة وحقوق االإن�س���ان والتفكير العلمي وغيرها، فاإن ذلك اأدى اإلى عدم اإعطاء 
فل�س���فة التحلي���ل اللغوي القدر الكافي م���ن االهتمام. فما كان يبحث عنه التفكير هو تلك الفل�س���فة اأو 
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االتجاه الذي يمكن اأن يوفر روؤية اأعم لق�س���ايا يومية معي�س���ية بحاجة اإلى تناولها بالبحث والتمحي�ض 
للتغلب على ما ينتج عنها من م�سكات. كانت هذه االأمور من وجهة نظر كثيرين اأهم بكثير من تحليل 

اللغة والفكر من اأجل الو�سول اإلى الدقة والو�سوح، واإزالة اللب�ض الذي يعتري االألفاظ اللغوية.
اأي���ن نحن االآن؟ بعد تراج���ع الحركة الثقافية التنويرية العربية، تراجع االهتمام العام بالفل�س���فة 
والفكر ب�س���كل كبير. فبعد نك�سة حزيران عام )1967( بداأت حركة الردة في الثقافة العربية، وتحول 
ال�س���ارع العربي تدريجيًا اإلى االأ�س���ولية، واالإ�س���ام ال�سيا�س���ي. فانت�س���رت ثقافة انعزالية ذات طابع 
اأ�س���ولي معادية الأي نوع من اأنواع التفكير الفل�س���في الحر، وتم ت�سفية االأفكار التنويرية، التي عرفتها 
الثقافة العربية منذ اأكثر من قرن تقريبًا. وحل محلها اأفكار هام�سية وق�سايا �سكلية ال تقدم وال توؤخر 
ناتجة عن طريقة اأو طرق تفكير ال عاقة لها بالع�س���ر وثقافته. ومع االأ�س���ف لم تقت�سر هذه الموجة 
على العامة اأو الرموز االأ�س���ولية فح�س���ب، بل جرفت معها كثيرًا من الرموز، التي كانت يومًا ما تنظر 
للعقل والتفكير الفل�س���في، اأو �ساغت اأفكارها باأبعاد فل�سفية. اإذ ان�ِسْيق وراء الموجة االأ�سولية، واأعلن 
بع�س���هم تراجعه عن اأفكاره ال�س���ابقة، ودخل في فلك التراث اأو ُغلَِّفت الق�س���ايا والم�س���كات بطابع 
عقائدي. كل هذا اأ�سهم في تراجع االهتمام بالفل�سفة. في مقابل ذلك خا�ض نفر قليل ممن بقي على 
اأطروحاته الفكرية �سجااًل مع القوى االأ�سولية والمحافظة، وغابت تلقائيًا الرموز الفكرية، التي كانت 

ترفد الثقافة العربية باأفكار تنويرية.

⸎⸎⸎⸎
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عبد الرحمن نع�سان

الدرا�سات والبحوث

ة ونقد املكبوت الديني يف اخلطاب  العلمانيَّ
اال�شت�شراقي

ة في م�سروع اإدوارد �سعيد النقدي( )مقاربة مفهوميَّ

ـــة Secularism )الدنيويَّة Worldliness( علـــى منظوريٍة فل�شفيٍَّة تعي  ترتكـــُز مقولة الَعلمانيَّ
ـــة وفاعليته التاريخيَّة، ولـــو �شّلمنا باأطروحة )جيل دولـــوز( اأنَّ تاريخ  الوجـــود الإن�شانـــّي ب�شروطـــِه الن�شبيَّ
الفل�شفـــة هـــو تاريـــخ مفاهيمها، واأنَّ الفل�شفة هـــم اأ�شدقاء المفاهيـــم ومبدعوها، فاإنَّ مفهـــوم الَعلمانيَّة 
ـــة ُمبتكـــَرة، ومنها يرتحُل  يعـــدُّ اأحـــد المفاهيـــم التـــي �شَعـــى اإدوارد �شعيد اإلـــى بلورتها �شمـــن اأُطر مفهوميَّ
ة التـــزاٌم �شمنيٌّ و�شريٌح من طرفـــِه بالروؤية )الَعلمانّية(  اإلـــى ف�شـــاءات الفل�شفـــة وال�شيا�شة والنقد، اإْذ ثمَّ
ُد في ن�شو�ٍض عـــّدة اأّنه ينتمي من  بح�شبانهـــا منطلقـــاً معرفيـــاً يحتلُّ درجـــًة كبيرًة من الأهميَِّة حيـــث يوؤكِّ
حيث الروؤية اإلى الَعلمانية، وهو اإذ يتبنى المفهوم، فاإنَّه يجري عليه م�شاءلة مفهوميَّة يعيد فيها النظر 
والعتبـــار لي�ـــض فقـــط لمفهوم العلمانيـــة، واإنما اأي�شاً لمفهـــوم الدين بم�شتوييه الظاهـــر والمكبوت. فما 
مفهـــوم الَعلمانّيـــة؟ ثم ما موقعه من خطاب اإدوارد �شعيـــد النقدي؟ وما ال�شلة المعرفية التي تربط نقد 

الخطاب ال�شت�شراقي بالم�شروع العلماني؟ 

املقاربة اال�سطالحّية

ة  اإنَّ الحفر االإِيتُمولوِجّي )التاأثيلّي( في لفظ الَعلمانيَّة )Secularism( وم�ستقاته في االإنكليزيَّ
ُيحيلن���ا اإلى م�س���توى دالل���يٍّ بالغ االأهمي���ة، اإذ يرتبُط لفُظ علمان���ّي Secular(( على م���ا يدلُّ على 
الزمنّية والتاريخّية. فاللفُظ في االأ�س���ا�ض م�س���تٌق من الاتينيَّة )Saecularis( للداللة على ما هو 
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دني���ويٌّ )Worldly( وزمن���يٌّ )Temporal( اأي عل���ى كّل ما هو دنيويٌّ ُمرتِب���ٌط اأو ُمقيد بالزمن 
)Related to or limited by time( وعلي���ه ف���اإنَّ اللف���ظ الاتين���ي يحيلنا اإل���ى المعاني االآتية: 
الع�س���ر: )Epoch(، الجيل: )Generation(، القرن: )Century(، ومن الوا�س���ح اأنَّ اللفظ في 
مفهوم����ه اللغوّي يدلُّ على ما يت�س����ُل ف����ي العالم التاريخّي والزمن����ّي، اإْذ يحيلنا اإل����ى اأنَّ »العاَلم متزمن 
بالزمان اأي اأنَّ له تاريخًا«، فا انف�س����اَل بين الَعالم والزمانيَّة، مما يعني نفي االإطاقّية واالن�سباك في 
التاريخّية والن�سبّية. ويرادُف الكلمة )Saecularis( في الاتينية كلمة )اآيون: Aeon( في اليونانية، 
د جانبًا دالليًا تاأ�سي�س����يًا،  وهي تحيلنا اإلى معنى )الع�س����ر( اأو )الفترة الزمنّية(، فالحفر المفهومّي يوؤكِّ

وهو ارتباط الكلمة في اأ�سلها اال�ستقاقي بالُبعد الزماني والخبرة االإن�سانّية المحايثة للتاريخ. 
وفي الع�س���ور الو�سطى ومع ت�سّكل طبقة رجال الدين �سمن موؤ�س�س���ة الكني�سة و�سلطتها )الدينّية 
وال�سيا�س���ّية( اأخ���ذت الكلمة الاتينية داللة جديدة، اإْذ يحيُل الم�س���طلح هنا اإل���ى التمايز بين عامة 
ال�س���عب )Ordinary People( وطبق���ة رج���ال الدي���ن )Priests(، وقد بقيت كلم���ة العلمانية في 
االإنكليزية تحمل هذا الم�س���توى الداللي، وفي �س���ياق التحوالت االجتماعية وال�سيا�س���ية وبداية ظهور 
الدولة القومية )الراأ�سمالّية( تبلور الجانب ال�سيا�سي للم�سطلح لي�سير اإلى )َعلَمنة( ممتلكات الكن�سية 
بمعنى »نقلها اإلى �س���لطات �سيا�س���ية غير دينية اأي اإلى �س���لطة الدولة«، فالعلمانية اأو الدولة العلمانية 
)Secular State( تعن���ي الدولة التي تحّيد الدين �سيا�س���يًا، مما يعني نق���ل الدين قانونيًا من الحيز 
العام اإلى الحيز الخا�ض، وفي �سياق ذلك ا�ستّق م�سطلح العلمانية �سيا�سيًا على يد المفكر االإنكليزي 
جون هوليوك )John Holyooke( )1817 – 1906( لي�س���ير اإلى »االإيمان باإمكانية اإ�س���اح حال 
االإن�س���ان من خال الطرق المادية دون الت�س���دي لق�سية االإيمان �سواء بالقبول اأم الرف�ض«، فاإ�ساح 
االإن�س���ان وفقًا لذلك ال يتم عبر الموؤ�س�س���ات الدينية، بل عبَر الموؤ�س�س���ات الت���ي تديرها الدولة. ومن 
ة للعلمانيَّة لاإحالة اإلى ف�سل الجانب الديني عن  ت الداللة اال�س���طاحيَّ هذا الم�س���توى الداللّي ا�ستقَّ

الجانب الدنيوي )ال�سيا�سي، التربوي، الجمالي(.
بيد اأنَّ تعريف العلمانية على اأّنها )ف�س���ل الدي���ن عن الدولة( قد تعّر�ض مفهوميًا وتاريخيًا لكثير 
من النقد، اإذ ُينظر اإليه بو�سفه تعريفًا مختزاًل، فاإْن �سحَّ على الم�ستوى )القانوني(، فهو ال ي�سحُّ على 
م�س���توى التحديد المفهومي ف�سًا عن الجوهر االجتماعي وال�سيا�سي الحامل له، لذلك يرى بع�سهم 
اأنَّ التعري���ف االأدق للعلماني���ة في عاقتها بالدول���ة لي�ض )الحياد(، بل )االإخ�س���اع(، فالعلمانية هي: 
اإخ�س���اع الدين للدولة، فالدولة )البرجوازية( الحديثة لم تف�س���ل الدين عن الدولة، واإنما اأخ�س���عته 
ووظفته بما ين�س���جم مع م�س���روعها، ومن ثم اأ�س���بح الدين جزءًا من اأيديولوجي���ة الدولة لخلق بوتقة 

هوياتية �ساهرة )دولة االأمة القومية/ الوطنية(.
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ة القيمة ما قّدمه جورج طرابي�سي حينما اأردف تعريف العلمانية  ولعلَّ من اال�ستدراكات المفهوميَّ
ف�س���ل الدين عن الدولة بتعريف مازم له وهو »ف�س���ل الدولة عن المجال الثقافي العام« اأي ف�س���ل 
ال�س���لطة ال�سيا�س���ية عن الف�س���اء الثقافي العام، فاالنف�س���ال عن المجال الثقافي العام يعدُّ �س���رطًا 
اأ�سا�سيًا للعلمانية، اإذ ال يكون الثقافي )ومنه الديني( حكرًا على الفئة المهيمنة، بذلك ي�ستقل الدين 

عن الرهانات والمتاجرات ال�سيا�سية.
ة التي يحملها  واإذا كانت المقاربة اال�س���طاحية لمفهوم )الَعلمانية( قد انتَهْت اإلى تاأكيد الثنائيَّ
لفظ العلمانية في اإنتاج التمايز بين العالم )الدنيوي، والمرئي، واالآني( وما يقابله )االأزلي، والروحي، 
واالأُخروي(، فاإننا ن�س���هد في العقود االأخيرة م�س���اَءلة جذرّية لم�س���طلح العلمانّية والثنائّية ال�سمنّية 
ة مما يدلُّ  الت���ي يحملها، وقد جاءت هذه ال�ُم�س���اَءلة م���ن العديد من الباحثين من حق���ول معرفيَّة عدَّ
ة  على اأنَّ مفهوم الَعلمانيَّة في حالة ت�س���ّكل ومراجعة نقدية م�س���تمرة، وداخل هذه المراجعة المفهوميَّ
ة ينطوي مفهوم الَعلمانيَّة في م�سروع اإدوارد �سعيد داخل اأفٍق تاأويليٍّ جديد يعيد فيه  والم�ساَءلة الجذريَّ
النظر واالعتبار لي�ض لمفهوم العلمانية فح�س���ب، واإنما اأي�سًا لمفهوم الدين وما طراأ عليه من تحوالت 
ف���ي )ع�س���ر االإمبريالية(. فما هي اإذن دالالت ه���ذا المفهوم في متن الخط���اب النقدي لدى اإدوارد 

�سعيد؟ وماهي تحوالته؟

الَعلمانّية ونقد املركزيات الثقافية

ُل اإلى بع�ض الباحثين اأنَّ اهتمام اإدوارد �سعيد بمفهوم )الَعلمانية( يرجع اإلى كتابه اال�ست�سراق  يخيَّ
���د الباحثان )جم���ال مقابلة( و)علي  Orientalism ال�س���ادر ع���ام )1978(، وفي �س���ياق ذلك يوؤكِّ
ع�س���ا( اأنَّ ا�س���تخدام اإدوارد �سعيد االأّول لم�س���طلح العلمانّية يرجع اإلى كتاب اال�ست�سراق حيث اأورده 
 Style ، Expertise،( )عنوانًا فرعّيًا )االأ�س���لوب، والمعرفة الخابرة، والروؤيا: علمانّية اال�ست�س���راق
Vision: Orientalism's Worldliness(. واإن كّن���ا ال ننف���ي اأهمية كتاب اال�ست�س���راق في بلورة 
المفه���وم، اإال اأنن���ا ن���رى اأنَّ التوظيف االأول للمفهوم يعود اإلى مرحلة اأبكر من ذلك ونق�س���د على وجه 
التحدي���د كتاب���ه: Conrad and the Fiction of Autobiography )كون���راد ورواية ال�س���يرة 
الذاتي���ة( ال�س���ادر عام )1966(، وهو امت���داٌد الأطروحته في الدكتوراه اإذ يوؤ�س����ض مقاربته فيها على 
تاأكيد العاقة الجدلية بين حياة جوزيف كونراد ون�س���ه ال�س���ردي )ال�س���يرة الذاتية( بو�س���فه ن�س���ًا 
دنيويًا، وُتفَهم علمانية الن�ّض هنا بارتباط الذات االإن�سانية )الروائية( بالتاريخ وان�سباكها بالزمنّية، 



25

العلمانيَّة ونقد المكبوت الديني في الخطاب اال�شت�شراقي

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

ولعّل هذا الت�سور �سيحظى بمكانة مركزية في مقاربته النقدية �سمن ما اأ�سماه ب� )النقد العلماني(. 
 Beginnings: Intention and Method :اأّم���ا الكت���اب الثاني ال�س���ابق على اال�ست�س���راق، فه���و
)البدايات: الق�سد والمنهج(، وقد ُن�ِسَر )1975( اأي قبل ثاث �سنوات من كتاب اال�ست�سراق. واأهمّية 
ه���ذا الكتاب تتاأ�ّس����ض بتاأكيد الح�ض التاريخ���ي العلماني في التمييز بين عالم االأم���م المعقد والتاريخ 

المقد�ض، ولعّل هذا التمييز ي�سكل الركيزة المفهومية االأولى في بلورة مفهوم العلمانّية. 
واإذا كّنا فيما �س���بق قد نفينا اأن يكون كتاب اال�ست�س���راق الكتاب االأّول في اال�ستغال على المفهوم، 
د بهذا النفي ال�س���يرورة التوا�س���لية للمفهوم الَعلماني داخل م�س���روع اإدوارد �سعيد النقدي،  فاإننا نوؤكِّ
ل )كونراد ورواية ال�سيرة الذاتية( وانتهاًء بكتابه االأخير الذي ُن�ِسَر  فقد رافَق م�سروعه منذ كتابه االأوَّ
بعد وفاته )االأن�سنية والنقد الديمقراطي(. وفي �سياق بلورة المفهوم يتحرك اإدوارد �سعيد في ف�ساٍء 
معرف���يٍّ جدي���ٍد بداأ فيه باال�س���تغال على مفهوم الَعال���م الذي اأخذه عن )فيكو( ف���ي اأطروحاته االأولى 
)بدايات(، وفيه ي�س���ير اإلى �س���رورة النظر اإل���ى العالم بعين تاريخية اأي النظر اإلى العالم ب�س���روطه 
وظروفه وماب�ساته. وفي �سوء ذلك ي�ستمد تعريفه للَعلمانّية، اإذ ي�سير: »اأعني بالدنيوّية )الَعلمانّية( 
م�س���توى ثقافيًا اأكثر تحديدًا يقول اإّن كل الن�س���و�ض وكّل الت�س���وُّرات كامنة في هذا العالم ومحكومة 
بوقائع���ه العدي���دة والمتغايرة، وهذه الدنيوية هي �س���امنة التلّوث والتورط طالما اأن التاريخ وح�س���ور 
االآخري���ن المختلفي���ن، جماعات واأف���رادًا، يجعان تفلُّ���ت اأي كان من �س���روط الوج���ود المادية اأمرًا 
م�ستحيًا في كافة االأحوال«، وفي �سياق اآخر يوؤّكد الترادف بين العلمانية )Secularism( والدنيوية 
)Worldliness( ويقابل بينهما وبين الديني والاهوتي، فين�س���ب كًا من العلمانية و الدنيوية اإلى 
د اأن »الدنيوية ا�سطاح مرادٌف  »عالم القرون والزمان والتاريخ، ولي�ض بمعنى العاَلم الاهوتي«، اإذ يوؤكِّ
ة والزمانيَّة  دان الطبيعة التاريخيَّ للعلمانية، مقابل الديني«. من الوا�س���ح اأنَّ التعريفين ال�س���ابقين يوؤكِّ
لمفهوم العلمانية، وهذا يرتبط بالم�ستوى الداللي االأول الذي عر�سناه في مقاربتنا اال�سطاحية، اإذ 
ت���دلُّ العلمانية على )الزمنية، التاريخية، الظرفية( مما يجعل الخبرة االإن�س���انية محايثة ل�س���روطها 
التاريخية. فالن�سو�ض واالأحداث الب�سرية هي »ق�سط من العالم االجتماعي والحياة الب�سرية، وق�سط 
بالتاأكيد من اللحظات التاريخية التي احتلت مكانها فيها وف�سرتها حتى حين يبدو عليها التنكر لذلك 
����ض مقولُة الَعلمانّيُة على وعيِّ التعالِق الجدليِّ بين الوجوِد  كّله«. و�س���من هذا الم�س���ار التوا�س���لي تتاأ�سَّ
، ومن ثمَّ ن�سبّي، فاإْن  ة االإن�سانيَّة، فكلُّ ما ينتجه االإن�ساُن هو دنيويٌّ تاريخيٌّ التاريخيِّ الن�س���بيِّ والفاعليَّ
كان الَعالم في جوهره دنيوّي، فاإنَّ ذلك يعني على الم�ستوى التاأويلّي: »اأن ُيعا�ض، وُيفهم، وُيدر�ض، في 
دنيويته ال في اآخريته«، وفهم هذه الدنيوية ي�س���ترط وعيًا بن�س���بية الوجود االإن�س���انّي، فهو وعيٌّ يرف�ُض 
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ة  ة والن�س���بيَّة. ومن جانب اآخر ناح���ظ الطبيعة التقابليَّ ُد على التاريخيَّ التعال���يَّ اأو االإطاقيَّة، وي�س���دِّ
���ابقة في �س���ياق تقابلّي بين الدينّي والعلمانّي، ولعلَّ هذا ما اأ�ساَر اإليه  للمفهوم، اإْذ تِرُد التعريفات ال�سَّ
د اأنَّ ثنائية )العلمانّي والدينّي( »تحتوي على روح  اأ�ستاذ علم االأديان المقارن )وليم د.هارت(، اإذ يوؤكِّ

نقد �سعيد الثقافي، )و( ت�سّكل فيه مفاتيح نقده الثقافّي«. 
ول���و عدنا اإلى كتاب اإدوارد �س���عيد )العالم والن�ض والناقد( �س���نجده يب���داأ بمقدمة بعنواٍن الفٍت 
وه���و النقد العلمان���ّي )Criticism Secular(، ثمَّ يردُفها بخاتمٍة تندِرُج في �س���ياق تقابلّي �س���دّي 
تحت عنوان: النقد الديني )Criticism Religious(، هذان العنوانان يمكن اأْن ن�س���بههما ح�س���ب 
تعبير )وليم هارت( ب�)الحجر الر�س���يد الهيروغليفي( بمعنى اأنَّ الولوج اإليهما وفّك �س���فرتهما يعني 
ُد  الدخول في عمق خطاب اإدوارد �سعيد وم�سروعه التاأويلّي. وفي مقدمة كتابه )النقد العلمانّي( ي�سدِّ
 ، رط التاريخيِّ الزمنيِّ على المعنى الذي عر�س���ناه �س���ابقًا، وهو ارتباُط الحدث والفعل االإن�سانّي بال�سَّ
ة تاريخيَّة، وفي  ٍة هي بال�س���رورة حدٌث علمانيٌّ الأنَّها في �س���ميمها زمنيَّ فكلُّ عقيدٍة اأو مذهٍب اأو نظريَّ
المقابل فاإنَّ كلَّ عقيدٍة اأو مذهٍب اأو نظريٍة تنزُع عن نف�سها تاريخيتها �ست�سقط حتمًا بالنزعة الدينّية.

وتاأ�سي�س���ًا على ذلك يكت�س���ب مفه���وم الَعلمانّي���ة انفتاحًا دالليًا اعتم���ادًا على البع���د التقابلي بين 
)العلماني( و)الديني(، ومنه يرتحل المفهوم لي�س���تغل على م�ستويات داللية جديدة، وفي �سياق ذلك 
تح�سر ثنائية )ال�سرق( و)الغرب(، اإذ يوؤكد اإدوارد �سعيد: »اأن فكرة ال�سرق، �ساأنها �ساأن فكرة الغرب 
باعتبارها قطبًا مناق�سًا لذلك القطب، قامت بدور اللجام لما كنت اأدعوه بالنقد الدنيوي )العلماني( 
)...( والقول عن مثل هاتين الفكرتين الكبيرتين وعن خطابيهما اأنَّ لهما �س���يئًا م�ستركًا مع الخطاب 
الدين���ي يعن���ي القول ب���اأن كّل واحدة منهما توؤدي دور المغاق لكل ما هو ب�س���ري من ا�ستق�س���اء ونقد 
وجه���د، اإذعان���ا منهما ل�س���لطان ما هو اأكثر من الب�س���ري«. فالمقابل���ُة بين الدين���يِّ والعلمانيِّ كما هو 
، فالفك���ر الذي ُيبَنى  ����ض على الوعي التمايز بين الن�س���بيِّ واالإطاقيِّ وا�س���ح في الن�ض ال�س���ابق تتاأ�سَّ
على التعالي التاريخي واالنق�س���ام المانوي ي�س���مر في داخله ت�س���ورًا دينيًا للعالم، فاال�ست�س���راُق واإْن 
 )Essentialist( كان مبحثًا َعلمانيًا اإال اأنَّه حينما نزع عن ذاته تاريخيته واأ�سدر اأحكامًا جوهرانّية
�س���قط في �س���ياجات العقيدة، والعقيدُة هنا ُتفَهُم في �س���ياق النظام االن�س���باطّي، اإْذ »يزودنا الدين، 
كالثقافة، بنظم لل�س���لطة وبمعايي���ر للطقو�ض الدينية ومن تلك التي تخل�ض ب�س���كل منتظم اإلى فر�ض 
الخن���وع اأو اإلى اكت�س���اب االأ�س���ياع. وهذا االأمر بدوره يف�س���ي اإلى عواطف جماعي���ة منظمة من ذوات 

النتائج الم�سوؤومة فكريًا واجتماعيًا«. 
ومن هذا االأفق يحتّل مفهوم )الحما�س���ة الدينية( مكانًا مركزيًا في الم�سروع النقدي لدى اإدوارد 
�س���عيد، اإذ يوؤكد اأّن ما ين�س���ر العذابات االإن�س���انية ثاثة نماذج �س���لبية من الحما�س���ة هي: الحما�س���ة 
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القومية، والحما�سة الدينية، والنزعة اال�ستئثارية، وهذه االنتماءات الثاثة تتحّرك عبر ثنائية مانوّية 
اإق�س���ائية يتقل�ض فيها الوجود والتنوع االإن�ساني اإلى دائرتين، هما )المقّد�ض( و)المدّن�ض(، في�سقط 
بذلك الُبعد االإن�ساني الدنيوي الهجين من الوجود االإن�ساني، ويختزل بت�سنيفات ماهوّية تفّرغ الواقع 
م���ن تاريخيت���ه، فيح���ّل المطلق محّل الن�س���بي، وتظهر المركزّي���ة، تعبيرًا عن تجّل���ي المطلق ال ليكون 
في حالة جدل مع الن�س���بي –بل لينه�ض على اأنقا�ض ال�س���رط االإن�س���اني والواقع معًا. وهذه المركزية 
تج�ّسد دائرة المقّد�ض، وتتحّول اإلى اأ�سولية دينية من نوٍع ما، بغطاء ثقافي، و�سرعية ت�ستند اإلى القّوة 

والغلبة، ال اإلى الحقيقة، وتنزع اإلى نفي االآخر تمامًا بعّده مدن�سًا.

اال�ست�سراق واملكبوت الديني

ل�ّم���ا كان الدين ن�س���قًا ثقافي���ًا بالمعنى اال�س���طاحي لاأنثروبولوجيا الرمزي���ة )التاأويلية(، فاإّنه 
يمار����ض ال�س���لطة الم�س���مرة على الثقاف���ة من حيث ه���و موّجه خفي له���ا، اإذ يزودنا »بُنظم لل�س���لطة 
وبمعايي���ر للطقو����ض الدينية من تلك التي تخل�ض ب�س���كل منتظم اإلى فر�ض الخن���وع«، واإْن كان الدين 
قد تعّر�ض للعلَمنة داخل الم�سروع الحداثي الغربي، فاإّنه كاأي مكبوت ال �سعوري ي�ستعيد مكانته ب�سكل 
ال واٍع داخل اأنظمة الثقافة والمعرفة الغربّية، اإذ يتمَثّل في اأ�س���كال ا�س���تعارّية ومجازّية عّدة، فيحتفظ 
هذا الح�س���ور اال�س���تعاري باآليات المو�س���وع المكبوت من قبيل: اليقين، االإيمان المتعالي، االنغاق، 
التمذهب، االأحكام المانوية االإق�س���ائية...، وهي االآليات عينها التي راأى �سعيد اأنها تتمثل �سمنيًا في 
الخطاب اال�ست�سراقي، ومن هذا االإطار المفهومي يربط اإدوارد �سعيد بين ف�سل الم�سروع اال�ست�سراقي 

وم�سمره الديني المكبوت.
ومن َم�ْس���عى التو�س���يع الداللّي لكّل من م�س���طلحي )الَعلمانّية( ومقابله )الدين���ّي( يرّحل اإدوارد 
�س���عيد م�س���طلح )االمكبوت/ الكبت( من الحا�سن المعرفّي الذي ت�س���ّكل فيه وهو )التحليل النف�سي 
الفرويدي( بحيث يعّبر عن جملة المنبوذات المنفّية التي ُطِردت من �ساحة ال�سعور، اإلى حا�سن معرفّي 
جديد يتمّثل بالثقافة بمختلف تجلياتها الواعّية والمكبوتة، ومنه يتنّزل م�س���طلح )المكبوت الديني( 
داخ���ل الثقافة الغربّية، ومن هذا االأفق التاأ�سي�س���ّي تتقّدم اأطروحته »كمنطل���ق معرفي لتمديد الروؤية 
النقدي���ة ل���كّل الم�س���اعي التدينّية المغمو�س���ة في وع���اء المكبوت متع���ّدد االأوجه والمتل���ون من حيث 
ال�س���روب«، فالدي���ن »الذي كان ق���د تعّر�ض للقمع �س���ابقًا عاد متنكرًا بال�س���تار العلمان���ي، اإذ لم يعد 
النق���د نقدًا للدين، واإنما نقدًا ديني���ًا« حيث »عاد بُطرق مختلفة )...( ممن يبدو اإليهم االآن اأن العالم 
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االجتماعي والتاريخي لرجال ون�س���اء حقيقين �س���ار باأم�ض الحاجة للت�سكين الديني«، وما التعميميات 
ال�سخمة من مثل ال�سرق اأو الغرب اأو خطر ال�سيوعية اإال دليٌل على مدى ا�ستحكام المعتقدات المغلقة 

والتعميمات االإق�سائية على ح�ساب الوعي العلمانّي الن�سبّي. 
اإنَّ ه���ذه الحمّيات العقائدية على مختلف اأ�س���كالها واألوانها تنتمي اإل���ى العالم عينه حيث »تتغذى 
واحدتها من االأخرى، وتحاكيها، وتحاربها على نحو ف�س���امي، واالأخطر من ذلك اأنها تت�ساوى جميعًا 
في ال تاريخّيتها وفي اعت�سابها. واالأكيد اأن الحفاظ على منظور علماني متكامل هو جزء اأ�سا�سي من 
الر�سالة االإن�سانوية، ومثله رف�ض اللحاق بركب المتقلبين والحياديين )...( ممن يهاجمون ال�سياطين 
االأجانب فيما يغمزون بتواطوؤ تجاه �س���ياطينهم هم. اإن التع�س���ب الديني هو التع�س���ب الديني كائنًا 
بكم  ���بنا الديني خيٌر من تع�سُّ من كان الداعي اإليه اأم مماِر�س���ه. وال عذر لمن يكون �س���عاره )اإّن تع�سّ
الديني(«. من هنا ي�س���عى اإدوارد �س���عيد اإل���ى تبيان الطبيع���ة التعالقية بين مختلِف اأ�س���كاِل التمركز 
الثقافّي التي تقوم اأ�سا�س���ًا على اإهدار الُبعد التاريخي �س���واء في وعيها لذاتها اأم لاآخر، و�سمن هذه 
ف في الغرب الوجه االآخر لاأ�سوليَّة في ال�سرق، فاالأ�سوليات  الطبيعة العائقية يظهر اليمين المتطرِّ
ة اأو العرقيَّة وفقًا الإدوارد �س���عيد بكلِّ اأنواعها و�س���عاراتها تعتا�ُض على بع�س���ها بع�س���ًا، وكلٌّ منها  الدينيَّ
م الم�س���روعية لاآخر، اإذ ال بدَّ للتع�س���ب كي ي�ستمَر اأن يواجه بتع�سٍب وكراهية معكو�سٍة، فحينما  يقدِّ
طرح )هنتنجتون( مقولة �س���راع الح�س���ارات في كتابه ال�س���هير �س���راع الح�س���ارات واإعادة �سياغة 
 )The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order( النظام العالي
اندمجت االأ�سوليات بهذا ال�سعار )قواًل وفعًا(. لذا كان هنتنجتون ومن ورائه قوى اليمين المتطرف 
في الغرب الوجه المعكو�ض للتع�س���ب في ال�س���رق. ولعلَّ خطورة مقولة �سدام الح�سارات اأو كما يطلق 
عليه���ا اإدوارد �س���عيد )�س���دام الجه���االت()1( تكمن ف���ي تغييب الجوه���ر الحقيقي للوجود االإن�س���اني 
بو�س���فه وجودًا تاريخيًا ن�س���بيًا، وهنا تكمن خطورة االأيديولوجيا بو�سفها وعيًا مزيفًا اأو مخيااًل ثقافيًا 
ل���ه فاعليته المادية، لذا ف���اإن الرهان الحقيقي هو ف���ي تفكيك المركزيَّات الثقافيَّة وتحديد الم�س���ار 
الحقيقي للوجود االإن�ساني بو�سفه وجودًا ن�سبيًا تاريخيًا، من هنا نفهم ما يدعوه اإدوارد �سعيد بالنقد 

العلمانّي اأو الدنيوّي. 
واإذا كان اإدوارد �س���عيد قد �س���اغ الَعلمانية انطاقًا من الحقل الفل�س���فّي والنقدّي، فاإّنه اأي�سًا قد 
مار�س���ها في الميدان ال�سيا�سي، وهي خا�سة موقفه من الق�سية الفل�سطينية، فحينما يرف�ض اإدوارد 
�س���عيد حّل الدولتين )الدولة اليهودية والفل�سطينية( فهو يرف�ض �سمنيًا اأي �سكل من اأ�سكال )النزعة 
د  اال�ستئثارية(، لذا يطرح حّل الدولة الواحدة )الدولة العلمانية التعددية(، والدولة العلمانية كما يوؤكِّ
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ة  لن تقوَم اإال على اأنقا�ض الكيان العن�س���رّي ال�س���هيونّي، وهو اأحد اأخطر اأ�سكال النزعات اال�ستئثاريَّ
ٍب �ساحٍب. في ع�سرنا، فهو قائٌم على اإق�ساء التاريخ من دنيويته وتعدديته واختزاله بُبعٍد دينيٍّ ُمتع�سّ
هك���ذا نج���د اأنَّ اإدوارد �س���عيد قد اأجرى تو�س���يعًا داللي���ًا لمفه���وم الدي���ن )Religion( المقابل 
ة اأ�سا�س���ًا  ة اأو التاريخيَّ ���ة )Secularism(، هذا التو�س���يع الدالل���ّي ينطلُق من مفهوم الزمانيَّ للعلمانيَّ
تقابليًا له، في�س���ُع العلمانية اأو الدنيوية بو�س���فها مقابًا لاهوتي اأو الديني اأو اأي �س���كل من اأ�س���كال 
����ض �س���منيًا على  المفارقة التاريخية. فالمقابلة اإذن بين الدنيوّي واالأخروّي اأو العلمانّي والدينّي تتاأ�سَّ
المقابل���ة بين التاريخي والاتاريخي اأي بعبارة فيكو بين مملكة ال�س���ماء ومملكة االأر�ض. فكلُّ مذهٍب 
، وكلُّ منظومٍة ثقافّيٍة تّدعي اأنها خارج  �ض ذاته على مقولة المفارقة التاريخية هو بال�سرورة دينيٌّ يوؤ�سِّ
التاريخ �س���توؤول في النهاية اإل���ى تمركٍز ثقافيٍّ معّبر عن مكبوت ديني �س���مني، ونقد التمركز الثقافّي 

المبني على اأ�س�ض التفكير العلمانّي هو جوهر م�سروع اإدوارد �سعيد التاأويلي والنقدي.

الَعلمانّية م�سروع نقدّي توا�سلي

ٌة،  ٌة توا�س���ليَّ ٌة �س���كيَّ اإنَّ تبني اإدوارد �س���عيد للَعلمانيَّة كاَن نتاج م�س���اَءلة نقدية جذرية، فهي َعلمانيَّ
ُح  ، وهي توا�سلّيٌة من حيث اإنَّها ت�سحِّ فهي �سكيٌة من حيث اإنَّها تعيد النظر فيما اأنتجه العقُل االإن�سانيُّ
م�س���اَرها و�سقطاتها وتمركزاتها. فالعلمانية بو�س���فها نتاج العقل االإن�ساني هي ذاتها مو�سوع م�ساءلة 

داخل الم�سروع االإدواردي. 
ويّتخذ اإدوارد �س���عيد من القرنين الثامن ع�سر والتا�سع ع�س���ر نقطَة انطاق له في م�ساَءلة الفكر 
الغربّي حيث تتاأ�ّس�ض هذه االنطاقة على م�ساَءلة المنجز العلمانّي للثقافة الغربية، وذلك على م�ستويين، 
ة لذاتها، وم�ستوى وعيها لاآخر. واالإ�سكاُل الذي يطرحه اأنَّ الَعلمانّية داخل  م�ستوى وعي الذات الغربيَّ
الم�س���روع الغربي بقيت م�س���روعًا غير منجٍز، فاإذا كانت قد اأنجزت م�س���روعها التنويرّي على م�ستوى 
الوع���ي بالذات، فاإنَّها ماتزاُل اأ�س���يرَة الت�س���ورات الاهوتّية في وعيها لاآخر، وه���ذه االزدواجية قد 
انعك�س���ت على اللحظة التاأ�سي�س���ّية لوالدة اال�ست�س���راق الحديث اأي مع انبثاق )الفيلولوجيا( بو�س���فه 
(، فاإذا كاَنْت اللحظُة التاأ�سي�س���ّية  علمًا تاأ�سي�س���يًا ُيعاد به خلق الِبنى الت�س���وريَّة عن االآخر )ال�س���رقيَّ
ل� )الفيلولوجيا( ارتبطت بالت�س���ور العلمانّي القائم على »الرف�ض النهائي لاعتقاد باالأ�سول االإلهية 
للغة«، فاإن اال�ست�س���راق ما يزاُل يختزل ت�س���ورات دينّية ال تاريخّية عن االآخر »فلئن كان اال�ست�س���راق 
ق���د وّفر المفردات، والمخزون الت�س���ّوري، والتقنيات فق���د احتفظ بنزوع ديني ُم�س���تبنى )...( هذا 
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�سه«. اإّن موقع القوة والهيمنة الذي  النزوع ا�ستقرَّ في ت�سور الم�ست�سرق لنف�سه ولل�سرق ولحقل تخ�سُّ
يمتاز به الم�ست�سرق اأ�سمر في الوقت عينه ت�سورًا الهوتيًا دينيًا حول اال�ست�سراق ومو�سوعه المعرفي، 
فالم�ست�س���رُق اإذ نقل »ال�س���رق اإلى الحداثة، كان ي�ستطيع اأن يحتفل بمنهجه، وبمكانته باعتباره خالقًا 

علمانيًا، واإن�سانًا �سنع عوالم جديدة كما كان اهلل مرة قد �سنع العوالم القديمة«. 
ة  ة ال�ُم�ستمدَّ انطاقًا من ذلك رّكز اإدوارد �سعيد في نقده للخطاب اال�ست�سراقي على االأُطر العلمانيَّ
م���ن الحداث���ة الغربيَّة، وه���و بذلك يحفر في الم�س���مرات الخفّي���ة )المكبوت الثقافي( التي �س���نعت 
الخط���اب ال�ُمعلمن للك�س���ف عن الن���زوع المكبوت داخل هذا الخطاب من خال �س���ورة الم�ست�س���رق 
عن نف�س���ه وعن ال�س���رق. فالِبنى الموروثة عن االآخر ال�س���رقي لم تقطع ال�سلة بالت�سورات الاهوتية 
ال�س���ائدة في الع�س���ور الو�س���طى، بل »قد ُعلمنت واأعي���د توزيعها، واأعيد ت�س���كيلها تح���ت تاأثير فروع 
الدرا�س���ة مث���ل الفيلولوجيا، كانت هي بدوره���ا، بدائل مطبعنة، ومحدثة، ومعلمن���ة لاإيمان بالخارق 
للطبيعة في الم�س���يحية، اأو كانت �س���ورًا معدولة عنه«. وفي �س���ياق ذلك نفهم تلك المفارقة ال�س���دية 
التي عّززها اأرن�س���ت رينان، ففي الوقت الذي »ي�س���جعنا على معاينة اللغات بو�س���فها تتطابق بطريقة 
م���ا م���ع )موجودات الطبيعة الحية(، فاإّنه في مو�س���ع اآخ���ر من عمله يبرهن على اأن لغاته ال�س���رقية، 
اللغات ال�سامية، ال ع�سوية، متعطلة، النمو )...( وهذه المفارقة ال�سدية لي�ست اأمرًا هام�سيًا في عمل 
رينان، بل اإنها، في ت�س���وّري تقف في المركز من عمله كّله«. واإْن كان رينان قد ا�س���تبدَل اللغة الدينّية 
ة ال�س���دّية اأو المانوّية عن ال���ذات واالآخر، ولي�ض  باللغ���ة العلمّي���ة اإاّل اأّنه ما ي���زال محافظًا على الثنائيَّ
رينان �سوى مثال عن الم�ست�سرق يكون »علمانّيًا باأدواته ومناهجه ودينيًا بت�سوراته عن ذاته واالآخر«. 
وين�سحب الحكم ال�سابق على اال�ست�سراق الم�سمر الذي يقابل اال�ست�سراق ال�سريح، وهو مجال اأو�سع 
ي�س���مل المخيال الثقافي العام عن ال�س���رق، من هنا نجد منظري الثقافة المدنية الحديثة قد اأ�سهموا 
ب�س���كل �س���ريح اأو �سمني في اإنتاج ت�س���ورات اإق�سائية عن ال�س���رق، والمفارقة اأنها جاءت من �سميم 
الحداثة ال�سيا�س���ية، واأحد االأمثلة التي يعر�س���ها اإدوارد �س���عيد هو الفيل�س���وف وال�سيا�سي البريطاني 
)ج���ون �س���تيوارت ميل(، ففي الوقت الذي يذهب للقول: اإنَّ اأ�س���مى المبادئ ه���ي حرية الفرد والتنوع 
والعدالة، فاإّنه في الوقت عينه يختزل الحرية على ال�سعوب الغربية، فاآراء ميل »ال يمكن اأن تطّبق على 

الهند الأن الهنود كانوا ح�ساريًا، اإن لم يكن عرقيًا، في م�ستوى دوني«.
واإذا كاَن حفُر اإدوارد �س���عيد في الطبقات المعرفّية والثقافّية قد بيَّن الطبيعة االزدواجية والمفارقة 
التاأ�سي�س���ّية في الخطاب الغربيِّ من حيث اإ�سماره لم�ُ�س���لَّمات الهوتّية باأدوات علمانّية، فاإنَّ ذلك ال يعني 
���ي ع���ن المنجز التنويرّي العلمانّي، بل يعن���ي اأْن نخطَو خطوًة اإلى االأمام اأي اإل���ى مزيٍد من الَعْلَمَنِة  التخلِّ
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ة لي�س���ت م�س���روعًا منجزًا، واإنَّما هي م�س���روٌع توا�س���ليٌّ نقديٌّ م�ستمٌر،  )Secularization(، فالَعلمانيَّ
ق اإلى الَعلمانّية ب�س���ياقها ال�ُممكن، ف�سعيد -كما يوؤكد وليام  وبذلك ننتقل من العلمانية ب�س���ياقها ال�ُمتحقِّ
ه���ارت- قد ا�س���تاأنف م���ن جديد مقولة مارك�ض اإن نقد الدين هو اأ�س���ا�ض كّل نقد، ولك���ن في الوقت الذي 
يتح���ّدث في���ه مارك�ض بكّل ثقة اأنَّ نقد الدين قد ا�س���تكمل في معظمه، فاإّن اإدوارد �س���عيد يبدو غير متاأكد 
من ذلك. هكذا تغدو العلمانية م�سروعًا م�ستمرًا وراهنًا متجددًا، اإّنها »اإحدى مكت�سبات وفتوحات الروح 
الب�س���رية« في ن�س���الها في وجه خطابات القوة واالختاقات العقائدّية التي هي »اأ�سفاد من �سبك العقل 
و�س���ياغته«، مما ي�ستلزُم �سّكًا دائمًا وم�س���تمرًا حيال مختلف اأنواع االأوثان الر�سمّية التي َتْحَظى بالتوقير 
م���ن الثقاف���ة. فمثلما اأنَّ نقد العلمانية ال يعني االنتماء اإلى نقي�س���ها اأي اإلى اأوثان بديلة من �س���نع العقل 
الب�سري، فاإنَّ نقد اال�ست�سراق كذلك ال يعني تبني وجها معكو�سًا له وهو )اال�ستغراب(، ويت�سح بذلك لنا 
اأّن النقد التوا�سلي هو ال�سمة التاأ�سي�سية لمقولة العلمانية، والتوا�سل الذي يعنيه هو اأقرب اإلى ما اأ�سماه 
ر فيه الكت�ساف حدود المفكر به في  ق اأي اإعادة التفكير في المفكَّ بالتعرف ال�ُمتجّدد على ال�ُمنَجز ال�ُمتحقَّ

ًة. ًة واأقلَّ قد�سيَّ المفكر فيه، وعليه فاإنَّ كلَّ نقٍد هو تاأ�سي�ٌض لبدايٍة جديدٍة اأي لحدود اأكثر اإن�سانيَّ
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د. ماجدة حمود

الدرا�سات والبحوث

حممد �أركون
ومو�جهة �لذ�ت ونقدها

�شغل محمد اأركون ال�شوؤال الآتي: كيف نحقق حداثتنا؟ وكيف نتجاوز �شعفنا وتخلفنا؟ ما م�شوؤولية 
المثقف العربي عن ذلك؟ هل يمكن مواجهة الآخر قبل مواجهة ذواتنا؟ 

وقـــد حـــاول اأن يحـــّدد الخطوة الأولى، التي تتيح لنا ال�شير في طريـــق الحداثة، فبّين اأنها في محاربة 
حالـــة الجمـــود، التـــي نعي�شها في زمن، ل يعـــرف التوقف؛ حيث ت�شير فيه الأمم جميعـــاً اإلى الأمام، ونحن 
مازلنـــا ن�شيـــر اإلـــى الوراء، كمـــا راأى في انتفاء ممار�شة الوعـــي النقدي على الذات وعلـــى الآخر اأحد اأ�شباب 
ا�شتمرارنا في هذا الجمود؛ لذلك تفح�ض اأركون فكرة النه�شة والثورة لدينا، منذ القرن التا�شع ع�شر اإلى 
القرن الحادي والع�شرين، فراأى اأننا مازلنا نعي�ض الآفاق الثقافية نف�شها، ون�شطدم بالعوائق الجتماعية 
والقت�شاديـــة نف�شهـــا؛ لهذا لن ن�شتغرب اإعادة تاأكيد القناعات نف�شهـــا، ل�شيما فيما يت�شل باللغة والتاريخ 

والدين، ولن ن�شتغرب اأي�شاً اأننا اليوم نعي�ض حالة اأكثر ظلمية وانحطاطاً، عما كنا عليه بالأم�ض.

وقد بداأ في ممار�س���ة هذا الوعي النقدي على رواد نه�س���تنا، فقد راأى بمو�س���وعية نقاط �سعفهم 
)الجم���ود، اإلغ���اء العقل النقدي...( مثلم���ا راأى اأهم مميزاتهم )االجتهاد، �س���خاء القلب والعقل...( 
اإلى درجة اأنهم ذّكروه بفا�س���فة ع�س���ر االأنوار، الذين ج�ّس���دوا ق���دوة لهم، ورغم اأنه���م كانوا اأمناء 
للذوق التقليدي، فقد �س���عوا اإلى جعل مكت�س���بات الفكر الجديدة م�ست�ساغة، وفي متناول العدد االأكبر 
من النا�ض؛ لهذا ا�س���تفادوا من جميع االأ�س���اليب )مقاالت، درا�سات معمقة، مناظرات، ق�سة، رواية، 
م�س���رحية...( وق���د روؤوا اأنه من العبث ف�س���ل االأدب بمعنى الكتابة ذات اله���دف الجمالي عن الفكر 
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التنظي���ري؛ لذل���ك تذكره طريقته���م في الكتاب���ة بطريقة االأدب���اء التراثيين، فهي ت�س���تهدف التعليم 
واالإمتاع وال�س���رب على وتر الح�سا�س���ية للجمال، وقد اأعطى اأركون دليًا على ذلك: ح�س���ور ال�س���عر 

والمو�سيقى ح�سورًا ثابتًا في موؤلفاتهم)1(. 
لعل اأهم ما يعانيه هوؤالء الرواد اأن حما�ستهم للتغيير غلبت وعيهم الأ�س�سه؛ لهذا �ساعت هذه اللغة 
ف���ي كتاباتهم المتنوعة، فكانت الذاتية بكل �س���اعريتها جزءًا من طريق���ة التغيير لديهم، بل كثيرًا ما 
طغت على الجانب المو�سوعي لديهم؛ لهذا من الممكن اأن نعّدهم رواد النه�سة في االأدب، مثلما كانوا 

روادًا لها في الفكر. 
لاأ�س���ف رغم مرور �س���نين طويلة، لم نجد الفك���ر العربي اليوم )في القرن الحادي والع�س���رين( 
اأح�ض حااًل من فكر القرن التا�س���ع ع�س���ر، اإذ مازال غارقًا في حماأة ال�س���راع ال�سيا�سي واالقت�سادي؛ 
وقد راأى اأركون اأن ال�س���بب في اأنه لم يقم بالمراجعة النقدية الازمة لم�س���لماته وفر�س���ياته الخا�سة 

ر)2(.  ر والمحِرّ بالذات؛ لذا دعا الباحثين اإلى ت�سافر جهودهم من اأجل فر�ض حقوق الفكر المحرَّ
يغفل المفكر العربي اأداة من اأهم اأدوات تطوير الذات والمجتمع، الأنه لم يعتد نقد ذاته، بل اعتاد 
تمجيده���ا، حتى و�س���ل بها درج���ة التاأليه، ومثل هذا االإن�س���ان المغرور، لن ي�س���تطيع النهو�ض، مادام 
لم ينقذ ذاته من تلك ال�س���رنقة، التي تجعله، يعي�ض حالة جمود فكري، فيبتعد عن اإنجازات ع�س���ره 
المعرفية، حتى اإننا نجده، ينتمي اإلى مناخ قرو�س���طي فات اأوانه؛ لهذا �س���عى اأركون اإلى تاأ�س���ي�ض فكر 
الحداث���ة عبر تاأكيده �س���رورة ممار�س���ة هذا الفكر على اأر����ض الواقع؛ لذلك بّين اأن النه�س���ة والثورة 
مفهومان يحيان على اأيديولوجية ن�سال، تواجه الواقع المتخلف، اأكثر من اإحالتهما على فكر تاأملي، 

يبحث عن معنى نظري فح�سب: اإنهما يغطيان ر�سالتين متكاملتين:
الرج���وع اإلى الع�س���ر الذهبي لاإ�س���ام واإلى الثقاف���ة التقليدية، التي قد نجد فيه���ا ما يدفع اإلى 

النه�سة اإلى االأمام.
محاربة التاأثير االنحالي، ومقاومة االعتداءات الغربية الع�س���كرية والدبلوما�س���ية واالقت�سادية 
والثقافية، مع العمل على تكامل ال�سخ�سية العربية عبر التم�سك باإنجازات »اإيجابية« اأبدعتها الحياة 
الحديث���ة)3(. وبذلك يدع���و المفكر العربي اإلى توازن في الروؤية، مازال يفتقده، �س���واء في نظرته اإلى 

واقعه المعي�ض، اأم في روؤيته الفكرية، التي ي�ستند عليها في اإنارة طريق الحداثة! 
حي���ن نتاأمل بوؤ����ض واقعنا، نح�ض اأننا بحاج���ة اإلى مفكرين وعلماء دين، يمتلك���ون اأدوات معرفية، 
تنه����ض باالإن�س���ان، دون اأن نح�س���رها بم���كان اأو زمان واحد! فنبتعد عن اأحكام م�س���ّبقة، ت�س���يء اإلى 

الحداثة، وتغلق اأدواتها على زمن واحد!
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اإن م���ا يحتاج���ه هوؤالء هو امت���اك االنفتاح الفكري والوع���ي االإيماني، على حد ق���ول اأركون، فا 
يعاملون من يخالفهم الراأي بفظاظة، بل يحترمون م�س���اعرهم وتعدد اآرائهم، ويعملون على التوا�س���ل 
معهم على اأ�س����ض اأ�سيلة، تعتمد المعرفة العلمية، التي تت�سم بروح الت�سامح واحترام الروؤى المتعددة! 
لهذا فاإن اأّي نهو�ض فكري، يحتاج اإلى ت�س���جيع البحث العلمي، الذي مازال متاأخرًا في الباد العربية 
ب�س���بب تفاقم الم�سكات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�س���ادية يومًا اإثر يوم، اأما االأدبيات الن�سالية، 
فهي على االأقل وافرة وغزيرة جدًا، اإن اأمثال طه ح�س���ين واأحمد اأمين و�س���امة مو�س���ى... اإلخ ورغم 
اته���ام هوؤالء الليبراليين بخ�س���وعهم لا�س���تاب الغرب���ي، وخيانتهم للق�س���ية القومي���ة، فقد قذفوا 
بتحديات فكرية جديدة، وطرحوا م�س���اكل جديدة، في حين راح المثقفون التقليديون، يوؤيدون با�س���م 

الثورة مواقف الفكر االرتدادي واأ�ساليبه)4(. 
ل���ن ي�س���تطيع المفكر ممار�س���ة دوره التحديث���ي اإال بمواجهة حالة الركود الفك���ري، وعدم الخوف 
من المغامرة في اأبحاث جديدة، قد ت�س���كل �س���دمة للمجتمع التقليدي، الذي يوؤرقه اأي فكر جديد، اإذ 
يرى فيه هدمًا للتراث، اأي لاأ�س���ول، التي البد منها في راأيه، لن�ستطيع العي�ض حياة م�ستقرة، وال يهم 
اإن كان ه���ذا اال�س���تقرار يعني الجم���ود، وازديادنا تخلفًا؛ لهذا الحظ اأركون الدور ال�س���لبي، الذي قام 
ب���ه المثقف العربي، غالبًا، وذلك حين اأعان ال�س���لطة على نق�ض تعاليم االأنبياء، التي توؤ�س����ض لنزعة 
اإن�س���انية، تعلي �س���اأن الحرية والم�س���اواة بين الب�س���ر، بغ�ض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية 

والعرقية والطبقية... اإلخ!
يع���ّد المثقف العربي رائد الحداثة، لكنه لم ي�س���تطع تحقيقها اإلى الي���وم، وقد راأى اأركون اأن اأحد 
اأبرز اأ�سباب عجزنا عن تحقيق الحداثة هو غياب الفكر النقدي، وعدم احترامه، مع اأنه �سروري لنا، 
لذلك يعّد هذا المثقف اأحد اأ�س���باب تعّثر الحداثة، اإذ لم ي�س���تطع ممار�سة وعيه النقدي، فينقد ذاته 
اأواًل، ثم ينتقد غيره؛ لهذا ثمة تحديات كبيرة اأمامنا؛ لعلها تبداأ بمواجهة الذات، وقراءة التراث قراءة 
جديدة، ومن ثّم مواجهة االآخر، الذي لن ن�س���تطيع اال�س���تغناء عنه، فهو الذي يمدنا باأدوات الحداثة 
الفكري���ة والتكنولوجي���ة، لكن ه���ذه الحاجة ال تمنعنا من امت���اك وعي نقدي، نواجه اأف���كاره باأدواته 
المعرفية نف�س���ها، فالمهم اأن نمتلك القدرة على نقد الذات، االأمر الذي �سي�س���جعنا على امتاك وعي 

نقدي نواجه فيه االآخر، وبذلك يدفعنا اأركون اإلى مواجهة الذات واالآخر معًا.

نقد الذات العربية

مازالت ت�س����يطر على المجتمع العربي النظرة التقليدية؛ مما ي�س����هم في تاأ�س�ض ذات، يقودها عقل 
مغلق؛ لهذا لن ن�س����تغرب تراجع الفكر ذي النزعة العقانية؛ مما يوؤدي اإلى ا�س����محال الفل�سفة، التي 
تتمح����ور حول االإن�س����ان، وتع����ّده قيمة القيم، على حد ق����ول اأركون؛ وبما اأن العقل الفل�س����في في تراجع، 
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فاإنه لي�ض من الم�س����تغرب اأن ت�س����ير مجتمعاتنا اإلى الوراء، عو�سًا من ال�سير باتجاه التقدم والح�سارة؛ 
وبذلك تزداد الذات العربية تخلفًا و�س����عفًا مع مرور الزمن، وهو ي�س����تثني الع�س����ر الليبرالي، مع نهاية 
المرحل����ة اال�س����تعمارية، الذي كان يب�س����ر بالخير، ويره�ض با�س����تيعاب عقل التنوي����ر وتمّثله في نواحي 
الحياة الكثيرة، لكن �س����رعان ما ا�س����محل، لت�س����قط الذات في قالب الجمود وال�س����ياع، وينعك�ض ذلك 

�سلبًا على المجتمع، الذي تعي�ض فيه.
اإن ما يزعج اأركون هو اأن تن�س���ى الذات العربية عادة التفكير منذ زمن طويل، فقد بات كل �س���يء 
محظ���ورًا ومحرمًا؛ لهذا تعي�ض خائفة من ظلها! اإذ تهيمن عليها »المرجعية االإ�س���امية« ذات العقلية 
المغلقة، التي ت�س���يق اأفق قراءة الخط���اب القراآني، حتى تجعلها اأحادية جام���دة، بعيدة عن القراءة 
المفتوح���ة عل���ى تعددية الداللة وغناه���ا؛ لذلك يرى اأن ه���ذه المجتمعات تبدو »وكاأنها تم�س���ي عك�ض 
التيار اأي عك�ض هذا المنظور االإن�س���اني الوا�س���ع، الذي اأ�سرنا اإليه داخل الفكر االإ�سامي، ناحظ اأن 
المناق�سات الاهوتية الكبرى، التي كان باإمكانها اأن توؤدي �سيئًا ف�سيئًا اإلى توليد الت�ساوؤالت الفل�سفية 
والتاريخية واالأل�س���نية والتف�سيرية الجديدة، قد اأ�سبحت معلقة اأو متجاهلة اأو مرفو�سة ب�سكل قاطع، 
لم يعد الفكر االإ�س���امي يهتم اإال بالن�ض الدوغمائي والنوامي�ض ال�س���عائرية اأو الفقهية الملحقة خبط 

ع�سواء وبدون اأي تمييز عن ال�سريعة«)5(. 
ب���ات العق���ل في المجتمع العربي مفتقدًا و�س���ائل تنه����ض به وتطوره مثل الح���وار، الذي يقوم على 
)المناق�س���ات الاهوتي���ة الكب���رى( التي يراها ق���ادرة على )توليد الت�س���اوؤالت الفل�س���فية والتاريخية 
واالأل�س���نية والتف�س���يرية الجديدة( لهذا يحدد �س���بب محدودية هذا العقل؛ فقد ح�سر همه بتفا�سيل 
�سغيرة، تتعلق )بن�ض دوغمائي( ثابت، قد جُمد على داللة واحدة، تنا�سب عقًا مغلقًا على مّدة زمنية 
واحدة، كما تتعلق هذه المحدودية ب�)النوامي�ض ال�سعائرية اأو الفقهية( التي اأوجدها مف�سرون ورجال 
دين، ال يمكن اأن ننزههم عن الخطاأ؛ لهذا يدعو اأركون اإلى تمييز اأقوالهم عن اأ�س���ول )ال�س���ريعة( اأي 

الخطاب القراآني والحديث ال�سريف.
اإن م���ا يزع���ج المفك���ر الحداثي الي���وم، هو اأن معظ���م مثقفي ه���ذه المجتمعات العربي���ة معنيون 
بال�س���غائر واللهاث وراء الم�س���الح المادية؛ لهذا لن ن�ستغرب عجزهم عن تحقيق الحداثة الفكرية، 
التي توؤ�س�ض لنه�سة االإن�سان، وتغيير ذاته نحو االأف�سل، فنجدها تهتم بحقه في التعليم، وحرية الراأي 
وتلبي���ة حاجاته اليومي���ة... اإلخ؛ لذلك باتت ال���دول العربية »تعاني من نق�ض خطير في م�س���روعيتها 
)فهي( لم تتو�س���ل اإلى بلورة اإ�س���تراتيجيات فعالة؛ لكي تواجه الم�ساكل والتحديات الداخلية، ثم لكي 
تندمج بلدانها في �سياق الحداثة العالمية، التي تعاني هي اأي�سًا من اأزمة، وهكذا تتك�سف اأمامنا تلك 
العقبات ال�سخمة والرهيبة، التي ال تزال تحول و�سوف تحول لمدة طويلة دون انبثاق النزعة االإن�سانية 

المح�سو�سة والكونية في ال�سياق االإ�سامي«)6(. 
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تعّد كلمة )مجتمع اأو دولة...( مجردة؛ الأن الفعل االإن�س���اني هو من يمنحها قوامًا ملمو�س���ًا؛ لذلك 
ل���ن نجد اأرك���ون معنيًا بذات معزولة عن محيطها، ينتقد ذلك المثق���ف العربي، الذي قد يمتلك وعيًا 
نه�سويًا، لكنه يعجز عن تج�سيد ذلك الوعي في واقعه، اإذ ال يملك قدرة على الفعل ومواجهة م�سكات 
كثيرة، تحول دون دخول مجتمعه ع�سر الحداثة، وقد بّين اأركون اأن من بينها عدم ت�سليط ال�سوء على 

النزعة االإن�سانية، التي توؤ�س�ض لعاقات »كونية« يحتاجها »ال�سياق االإ�سامي«. 
وقد بدا معنيًا بلفت نظر الباحثين العرب اإلى اأن الوعي النقدي، التي تمار�سه الذات على التقاليد 
واالأنماط الثقافية التقليدية، لن يوؤدي بال�س���رورة اإلى هجرانها، واإنما اإلى غربلتها، عندئٍذ تعتمد ما 

ي�سهم في تقدمها، ونبتعد عما يعرقل م�سيرتها.
وقد لفت نظر اأركون انتعا�ض القانون االإ�س���امي في بع�ض البلدان )مثل باك�س���تان، اإيران، م�سر، 
الجزائر، المغرب...( ي�س���هد على قوة وديمومة االأ�س���كال التقليدية لاإح�سا�ض والتفكير والفهم، كما 
تعبر هذه العودة اإلى هذا القانون عن حاجة ال�سلطات، التي اأتت عن طريق العنف اإلى نوع من ال�سرعية 
التبريرية)7( فقد تّم اإهمال البعد الروحي الكامن في اأعماق الذات، اأي اإهمال البعد االإن�ساني، والدليل 
ل اإلى �سعارات وطقو�ض! لهذا نقد اأركون  على ذلك اختزال الدين اإلى بعده الدنيوي التوظيفي، اإذ ُيَتحوَّ

هذه النظرة، التي تبعد التراث بوجهه الم�سرق عن االإ�سهام بالحداثة!

ربط الرتاث واحلداثة

لع���ل من اأهم اإنجازات اأركون الفكرية امتاكه نظ���رة توازن بين اإنجازات تراثية واأخرى حداثية، 
فقد �سعى اإلى تو�سيح معالم فكر، ينه�ض باالإن�سان؛ لذلك رف�ض عزل هذا الفكر بين جداران الحا�سر 
بعيدًا عن اإنجازات الما�س���ي، اأو اإنجازات االآخر الغربي، وقد حر�ض على لفت النظر اإلى خ�سو�س���ية 
عاق���ة ال���ذات العربي���ة مع هذا االآخ���ر، اإذ ال يمكن اأن ننظر اإل���ى هذه العاقة منذ الق���دم اإلى اليوم 
بمعزل عن التوتر، لكنه، في الوقت نف�س���ه، رف�ض مقولة »كلما ا�س���تّد �س���غط التاريخ )كما في ع�س���ر 
الغزالي مع... ال�سليبيين، اأو ع�سر االأفغاني وعبده مع الهجمة االإمبريالية الغربية( ازداد البون بين 
الدين والدنيا، واأ�س���بح بذلك )من ال�س���روري( تدخل الم�سلح الذي �سيكون جهده الفكري في اإعادة 
التجان����ض اإل���ى المكان والزمان الديني، حيث ي�س���تطيع الموؤمنون الرجوع اإلى ا�س���تخدام مبادئ تميز 

المعنى من الامعنى، الخير وال�سر، ال�سواب والخطاأ...«)8(. 
كلم����ا ا�س����تّد الغزو االأجنب����ي ازداد الخوف على الذات من ال�س����ياع، فباتت الحاج����ة ملحة من اأجل 
الحف����اظ على مكوناتها م����ن لغة ودين وتاريخ... اإلخ؛ بناًء على ذلك يح�����ض رواد الحداثة من المفكرين 
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والم�س����لحين باأهمية تقديم �سورة حقيقية للدين االإ�سامي، الذي يقوم على االإيمان وقد اقترن بالعمل 
ال�س����الح، ونقد معظم الم�س����لمين، الذي����ن يركنون اإلى طقو�ض �س����كلية للعقيدة، ويترك����ون العمل بذلك 
المفهوم؛ لهذا حاول كثير من الم�سلحين تذكير الم�سلمين ب�سرورة العودة اإلى نقاء الدين، الذي يقوي 
ذات االإن�س����ان عل����ى مواجهة اأعب����اء الحياة، واأال يكتف����وا بالنهو�ض بذواتهم، بل بذوات االآخرين اأي�س����ًا، 
وذل����ك بعمل الخير والحر�ض على مواجهة اأع����داء الداخل والخارج، وذلك الأنه يبث القوة في الوجدان، 
فهو يمتلك �س����حنة تقدي�سية واأيديولوجية، ت�ستطيع تجيي�ض النا�ض، وتدفعهم اإلى مواجهة عدوهم دفاعًا 
عن����ه؛ كم����ا اأنه يملك قدرة عل����ى مواجهة العدو الداخل����ي الكامن في اأعماق النف�ض، حيث ت�س����عف اأمام 
مغريات الحياة، وقد اأُ�سبغ على هذه المواجهة ا�سمًا، يوحي بمدى اأهميتها هو »الجهاد االأكبر« اأي جهاد 

النف�ض، كما يقول الر�سول )�ض( كي يحافظ االإن�سان على كينونته، ويحمي هويته من الم�سخ.

ت�سويه الفكر االإ�سالمي

تقع م�سوؤولية ت�سويه الفكر االإ�سامي على االأنا ال�سلفية، التي تقراأ الخطاب الديني قراءة اأحادية 
مغلقة، كما تقع م�س���وؤولية هذا الت�س���ويه على االآخر الغربي، وال�س���ّيما الم�ستعمر، الذي مار�ض ال�سغط 
على الم�س���لمين، وحاول اأن يجعلهم، يعي�س���ون قطيعة م���ع تراثهم العلمي والثقافي، وال�س���ّيما في تلك 
المرحل���ة المبدع���ة والمنتجة من تاريخهم، لهذا ال�س���بب بالذات وجدنا لدى بع�ض االإ�س���احيين من 
اأتباع الحركة ال�سلفية ردة فعل على تلك القطيعة، فن�سروا روؤية اأ�سطورية خرافية عن االإ�سام االأولي 
والح�سارة الكا�سيكية، التي انت�سرت اآنذاك! وقد حاول اأركون اأن يمار�ض النقد الذاتي على انحراف 
تلك الروؤية عن المو�س���وعية، فبّين االأثر ال�س���لبي لطغيان هذه الروؤية الخرافية واالأبعاد الرومان�س���ية 
والحني���ن للمجد ال�س���ائع، وذلك على ح�س���اب البح���ث العلمي، والتفكي���ر النقدي البن���اء، ثم جاءت 
االأيديولوجيا القومية في القرن الع�سرين، كي تقود ن�ساالت التحرر الوطني، فزادت من حدة القطيعة 
المعنوية مع التراث المبدع، خا�س���ة على ال�س���عيد العلمي، في الوقت الذي تّدعي فيه االنت�س���اب اإلى 
الما�س���ي المجيد... وقد لفت اأركون النظر اإلى اأنه مازال تاريخ العلوم، ب�س���كل خا�ض، المجال االأقل 

اكت�سافًا ودرا�سة من كل الجوانب االأخرى في التراث حتى يومنا هذا)9(. 
ياحظ المتلقي اأن اأركون ينتقد القطيعة مع التراث واحتقاره بدواعي الحداثة دليل �س���طحية في 
التفكير و�سحالة في المعرفة، اإذ نجد كثيرين ممن ينتقدونه، لم يقروؤوه بمو�سوعية؛ لذلك اأكد لنا اأن 
الخط���وة االأولى في تناوله ه���ي االحترام والمعرفة العميقة، دون اأن يعني ذلك اإغفال اأخطاء، يقع بها 
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بع�ض المعجبين به، فمثًا قد يهتمون بالتراث االأدبي والديني، ويهملون جانبًا اأ�سا�سيًا فيه هو الجانب 
العلمي،وال�س���ّيما اأن المخطوطات التراثية، تماأ مكتبات العالم، ولعل الغرب ا�س���تفاد منها اأكثر مما 
ا�س���تفاد ال�س���رق!! وبذلك ينتقد من نظر اإليه باإعجاب، ومن نظر اإليه با�س���تهانة! اأو عدم مباالة! بناء 
عل���ى ذلك وجدناه ينتقد لغة اأولئك الم�س���تغلين بالتراث الفكري، الذي تركه االأجداد الم�س���لمون، اإذ 
ا�ستخدموا لغة التمجيد والقدا�سة، دون اأن يهتموا بتناوله بلغة التحليل النقدي اأو التاريخي ال�سارم. 
لق���د ب���ذل جهده في لفت النظر اإلى �س���رورة ممار�س���ة النقد على ما قّدمه لنا التراث؛ وكي ال ي�س���اء 
فهم���ه، بّي���ن ما يق�س���ده بداللة النقد، التي ال تعني القيام بعمل �س���لبي اأو تدمي���ري، كما قد يفهمه بع�ض 
النا����ض، كما ال تعني الم�س���ا�ض بالتجربة الروحية الكبرى لاإ�س���ام الحنيف، واإنما تعني نقد التج�س���يد 
التاريخ���ي والتطبيق���ي للمب���ادئ المثالية والروحي���ة، واإبراز م���دى التناق�ض بينهم���ا، اإذ اإن هناك المثل 
االأعل���ى، الذي اأوجده الوحي، وهناك التاريخ، الذي اأوجده التطبيق؛ لذلك يتوجب على الفكر المعا�س���ر 
تخلي�ض التجربة الروحية االإ�س���امية المعا�س���رة من كل ما علق فيها من �سوائب على مدار التاريخ، وقد 
حاول اأركون اأن يمار�ض ذلك، حين ف�س���ل بين ما هو وحي اإلهي وما هو من �س���نع الب�س���ر )تف�س���ير، فقه، 
علم الكام...( وبّين اأن باإمكاننا اأن نخ�سع كل ما قّدمه االإن�سان اإلى البحث التاريخي، وهذا ما حاول اأن 
يفعله اأركون من خال درا�سته التطبيقية لتف�سير الطبري، ولعلم اأ�سباب النزول والنا�سخ والمن�سوخ)10(. 
وبذل���ك بّين اأن داللة النقد تكافئ نزع �س���فة التقدي�ض عن رج���ال خدموا الن�ض الديني )الفقهاء 
والمف�س���رين...( فاأ�س���بغ عليه���م الطابع التاريخ���ي والواقعي، وبّي���ن اأن الخطاب القراآن���ي هو الن�ض 
المقد�ض الوحيد، الذي حافظ على م�س���داقيته ودقته، لكن ذلك ال يمنع اأن يكون قابًا لعدة قراءات 
وتفا�س���ير؛ مما يمنحه مرونة، ت�س���مح لنا با�س���تنباط اأحكام تت���اءم مع الحياة الحديث���ة، اإذ ال يمكن 
تجديده باإغاق داللته على روؤية واحدة، من هنا �سرورة قراءة هذا الخطاب قراءة مفتوحًة! مما يتيح 
لنا اأن نطلع على »اآفاق وا�سعة« ونقراأ »اأفكارًا كثيفة جدًا« وذلك الأّنه »ي�ستخدم و�سائل تعبير ا�ستثنائية 
جدًا، على نحو ال يزال يقّدم للمفكرين والباحثين العلميين موا�سيع ال تن�سب مما يجب ارتياده«)11(.

ياحظ اأن اأركون قّدم مثااًل على قراءة الخطاب القراآني قراءة منفتحة، فبّين ورود ت�سعة واأربعين 
ا�ستعمااًل لفعل )عقل( في مو�سوعات تدل على فاعليته، وعدم محدودية داللته، اإذ بدت هذه الفاعلية 
عبر اأفعال ت�س���كل غنى في الدعوة اإلى ا�س���تخدام العقل »اإن في ذلك الآية لقوم يذكرون«)النحل/13( 
لنا االآيات لقوم يفقهون« )االأنعام/ 88(..)12(.  »اإن في ذلك الآية لقوم يتفكرون«) النحل/11( »قد ف�سّ
اإذن العقل في القراآن لي�ض مفهومًا نظريًا مغلقًا، اأي محدود الداللة، بل اإنه فعل التذّكر، والتفّكر، 
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والتفّق���ه... وق���د الحظ اأن كل ه���ذه االأفعال مقرونة بالوع���ي؛ مما يجعل داللة العق���ل وما يكافئها من 
دالالت متفاعل���ًة مع حياة االإن�س���ان ومغي���رًة له نحو االأف�س���ل، اإذ تنتقل به من ظلم���ات الجهل والكفر 
اإل���ى ن���ور االإيمان والمعرفة والتاأمل، بذل���ك تبدو ميزة الخطاب القراآني، براأين���ا، في اأّنه يجمع مزايا 
الخطاب ال�س���عري والخط���اب العقاني، فيده�س���نا بجمالياته اللغوية وبمنطق���ه العقلي؛ وبذلك ركز 

اأركون على اإمكانية تجديده الأّنه »حّمال اأوجه«. 
لك���ن ياحظ، اأحيانًا، اأن اأرك���ون، قد يبتعد عن تلك النظرة المرنة، في���رى اأن»الخطاب القراآني 
ي�ستقطب كل الدالالت وي�سهرها يمو�سعها داخل زمكان مقد�ض ذي بنية اأ�سطورية تتعالى على الواقع 

�ض لكل ما يلم�سه«)13(.  �ض ومقدِّ والتاريخ، اإنه زمكان متناغم من�سجم، مت�سل ال انقطاع فيه، مقدَّ
هنا نت�ساءل: هل فعا ي�ستطيع )الخطاب القراآني اأن ي�ستقطب كل الدالالت...( لي�سعها في )بنية 
اأ�س���طورية تتعالى على الواقع والتاريخ( اأو اأن هذا اال�س���تقطاب الداللي، يقوم به مف�س���رون، اأحاطوه 
ببنية اأ�سطورية م�ستمدة من االإ�سرائيليات، غالبًا، اأو من مخيلتهم، اأو م�سالحهم الدنيوية وال�سيا�سية 
ال�سيقة... اإلخ، وبذلك وقع اأركون فيما حّذر منه، حين لم ي�ستطع التمييز بين ما هو اأ�سلي )الخطاب 

القراآني( وما هو فرعي )المف�ّسر، الموؤول...(. 
ثم كيف تعالى هذا الخطاب؟ األم يتوّجه اإلى اأنا�ض معينين قاوموا الدعوة االإ�سامية؟ �سحيح اأنه 
لم يذكرهم باالأ�س���ماء، لكنه حّدد �س���فاتهم )الم�س���ركين، المنافقين، الكافرين...( األي�ض هوؤالء من 
يج�س���د الواقع وال�سعوبات، التي اعتر�س���ت الدعوة االإ�سامية؟! بناء على ذلك كيف يتعالى الخطاب 
القراآني على التاريخ؟ ثم األم يلجاأ اإلى تاريخ االأمم ال�سابقة؛ ليحدث العرب باأخبارهم ونهايتهم، األم 

يجعل االأحداث التاريخية و�سيلة اإقناع لهم؛ كي يوؤمن الكفار بر�سالة االإ�سام؟ 
لك���ن هذه االأخبار التاريخية، قد يراها بع�س���هم ق�س�س���ًا اأ�س���طورية، ال عاقة له���ا بالواقع، البد 
اأن ن�س���ير، هنا، اإلى اأن ال�س���كل الق�س�س���ي، الذي تتخذه، لن يوؤثر في م�سداقيتها التاريخية؛ الأن ثمة 
م���ا يوؤكد حدوثها )وثائق، واأوابد، وكتب دينية �س���ابقة...( لعله في هذا الكتاب »االإ�س���ام، االأخاق، 
ال�سيا�سة« كان متاأثرًا باآراء بع�ض الم�ست�سرقين والباحثين الغربيين في النظرة اإلى الخطاب القراآني.
يمكن اأن ياحظ المتلقي تطور نظرة اأركون لهذا التراث في كتاب الحق له »العلمنة والدين...« اإذ 
يواجه اأولئك الم�ست�س���رقين، الذين يتهمون الخطاب االإ�س���امي بالمحدودية وافتقاد البعد االإن�ساني؛ 
فيبين لهم كيف »انبثقت في االإ�س���ام نزعة اإن�س���ية ذات تلوين علماني، وذلك في الع�س���ور الو�س���طى 

االأولى، لكن هذه االإن�سية اأجه�ست بدءًا من القرن الحادي ع�سر الميادي«)14(. 
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وقد بّين اأن بع�ض المف�سرين ا�ستطاع تلم�ض النزعة االإن�سانية المنفتحة، وبذلك الحظ اأن ما يقوله 
القراآن منفتح ووا�س���ع االأفق، بل اإنه اأكثر انفتاحًا وات�س���اعًا؛ مما يقّوله اإياه المف�سرون والموؤولون؛ لهذا 
لي����ض غريبًا، في راأيه، اأن تتطور االأنثروبولوجيا القراآنية )اأي كل ما يتعلق بالنظرة اإلى االإن�س���ان( في 
اتجاهين مختلفين: »اإما تحرير االإن�س���ان بف�س���ل نزوعه نحو »اهلل« واإما ا�س���تغال الدين وطاعة اهلل 

ور�سوله وكل هيبة لم�سلحة ال�سلطات واالأنظمة ال�سيا�سية، حتى لو كانت جائرة.«)15(. 
تب���دو العاق���ة الروحية، التي تن�س���اأ بين الخطاب القراآني واالإن�س���ان عاقة ترق���ى بوجوده ذاته، 
وبعاقت���ه م���ع االآخرين، وذل���ك حين ي�س���تطيع تمّثل مبادئ���ه العليا، التي يوؤ�س�س���ها خط���اب الرحمة؛ 
فيمار�سها في حياته اليومية؛ لذلك قد تبدو هذه الداللة نقي�سة لتلك التي يعتمدها بع�ض المف�سرين، 
الذين يخدمون ال�س���لطة ال�سيا�س���ية، اإذ نجدهم يق���روؤون الن�ض بعيدًا عن دالالته االإن�س���انية؛ وبذلك 
يغلقوه على داللة واحدة، تبّث الخوف من العذاب والعقوبة في الوجدان، وبذلك ي�سبح الن�ض الديني 
���ر، الذي، غالبًا، ما يكون اأجيرًا لدى ال�س���لطان! لذلك يلفت اأركون النظر  تابع���ًا لما يقوله هذا المف�سِّ
اإل���ى اأن التنظي���ر االأيديولوجي، الذي ق���ام به هوؤالء الفقه���اء، يمثل اإنتاجًا عر�س���يًا محكومًا بظروفه 
التاريخية، يهدف اإلى تغطية واقع �سيا�سي معين باأدلة دينية!! كما يبين اأن مثل هذا التنظير مبني على 
نظرية معرفية فات اأوانها، ال ت�س���غي اإلى معطيات، يوؤ�س�س���ها ال�س���ياق اللغوي داخل الن�ض، واإنما اإلى 
ر  ما يفر�سه ال�سياق الخارجي )التاريخي اأو االجتماعي اأو ال�سيا�سي...( من م�سالح، ي�سقطها المف�سِّ

على داللته؛ لتخدم اأهدافه في الفوز بر�سا ال�سلطة؛ ليفوز بمغانمها، ويناأى بنف�سه عن م�سايقاتها! 
وقد الحظ اأركون خوف التقليديين من االنخراط في العلوم الحديثة )االأل�سنيات، االأنثروبولوجيا، 
علم التاريخ...( الأنهم يخافون على اإيمانهم من هذه العلوم )التي ت�س���لهم بعمق اللغة واالإن�س���ان في 
عاقته مع الزمان والمكان...( فيبين لهم اأنه ال خوف على م�س���اعرهم الدينية، فهذه العلوم ال توؤدي 
بال�سرورة اإلى �سياعها، بل لعلها تو�سلهم اإلى اإيمان جديد اأكثر رحابة مما عرفوه في ال�سابق، وذلك 
حين ح�سرته النظرة التقليدية في جدران �سيقة ومتع�سبة، كما اأن مثل هذه العلوم تتيح لاأديان اأن 
تعبر عن نف�سها بطريقة اأكثر حيوية واأكثر دقة، عندئٍذ تتجاوز تلك المماحكات الجدالية، التي تف�سل 

بين النا�ض، وتق�ّسمهم اإلى طوائف ومذاهب وباد كفر وباد اإ�سام... اإلخ.
كما اأن هذه العلوم ت�س���ّلط ال�س���وء على االإ�س���اءة، التي يرتكبها بع�ض الباحثين التقليديين، حين 
يق���روؤون التراث وفق روؤية واحدة؛ ت�س���هم في ت�س���ييق داللت���ه، فيقفون على نقي�ض م���ع اأولئك، الذين 
ي�س���تخدمون منهجًا منفتحًا في قراءته، في�س���تعينون باإنجازات العلوم واالأل�س���نيات... ليقدموا بف�سل 

هذا االنفتاح قراءة معّمقة وحيوية للتراث! 
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ياحظ لدى اأركون تاأرجحًا في النظرة اإلى م�س���دري الت�س���ريع االإ�س���امي االأ�سا�سيين )القراآن، 
���ان على المعرفة، وتارة غير عقانيين، يدعوان اإلى علوم  وال�س���نة( فهو تارة يراهما عقانيين، يح�سّ
الهوتية، بعيدة عن العلوم الدنيوية! ال نن�سى، هنا، حّث القراآن الكريم على طلب العلم »وقل ربي زدني 
علمًا« »هل ي�س���توي الذين يعلمون والذين ال يعلمون« كما نجد اأحاديث �س���ريفة، تحّث على طلب العلم، 
حتى اإنه جعله فري�س���ة على كل م�س���لم وم�س���لمة، يكفي قوله )�ض( »اطلبوا العلم ولو في ال�س���ين« مع 
اأنه ال يوجد في هذا البلد علوم �سرعية، واإنما هي علوم عقلية، حثَّ االإ�سام على طلبها، وبذل الجهد 

من اأجلها.
هن���ا من المهم اأن ن�س���ير اإلى اأهمية التمييز بين هذين الم�س���درين )الق���راآن الكريم، والحديث 
ال�س���ريف( اللذين هما اأ�س���ا�ض الت�سريع االإ�سامي، فالقراآن ُحِفَظ على م�س���تويين )اأي على الم�ستوى 
الكتابي وال�سفاهي( منذ زمن الوحي، في حين منع الر�سول )�ض( اأ�سحابه من كتابة الحديث؛ كي ال 

يختلط بالقراآن؛ لذلك ُكِتَب بعد اأكثر من مئة وخم�سين �سنة من وفاته )�ض(. 
كما ياحظ المتاأمل اأنه ي�سّلط ال�سوء على التجربة النبوية، التي ج�ّسدت الخطاب القراآني فعًا، 
فباتت تعاليمه جزءًا من حياة النا�ض اليومية؛ وبذلك بدا االن�سجام وا�سحًا بين الواقع والمثال، وهذا 
لم يعرفه التاريخ االإ�سامي اإال نادرًا! لكن هذه النظرة، لم ت�ستقر لديه، اإذ نجده، اأحيانًا، يخلط بين 
م�س���دري ال�سريعة في االإ�س���ام ومقوالت بع�ض الفقهاء، الذين دعوا اإلى نبذ العلوم العقلية واالتجاه 
نحو العلوم الدينية فح�س���ب، فيرى ذلك نقي�س���ًا للحداثة، التي يعي�ض هاج�سها؛ لذلك �سعى اإلى اإقامة 
رواب���ط حية مع التراث، كي ي�س���هم في بن���اء لحظة تاريخية جديدة، فبّين لن���ا اأن هذا لن يكون ما لم 
نتمثل اأو نحمل م�س���وؤولية التحديث كاملة، لهذا دعانا اإلى االإ�س���هام في اإنجازها ب�س���كل ابتكاري، واأاّل 

ن�ستمر في الخلط ما بين التراث التاريخي والتراث االأ�سطوري)16(. 
اأعتقد اأن اأركون وقع، هنا، في التناق�ض، اإذ ذكر لنا �سابقًا اأن علينا اأن نتخلى عن االعتقاد باالإطار 
الثنائي المتناق�ض للمعرفة، اأي العقل �سد الخيال، والتاريخ �سد االأ�سطورة، اإذ بداأ العقل الحديث يعيد 
النظر في االأ�س����طورة في وظائفها النف�س����ية والثقافية، فيرى اأنها ت�سكل اإ�س����تراتيجية �ساملة للمعرفة، 
وبذلك يكون فيها العقاني واالأ�سطوري في حالة تداخل وتفاعل، لكن، هنا، وجدناه يرف�ض هذا الخلط 
)بين التراث التاريخي والتراث االأ�س����طوري( في كتابه »تاريخية الفكر العربي االإ�س����امي« الذي األفه 
قبل كتابه »الفكر االإ�س����امي، قراءة علمية« الذي يدعو فيه اإلى نظرة �س����املة، تجمع بين ما هو خيالي 
وما هو واقعي واأيديولوجي؛ وبذلك ناحظ تطور روؤيته لعاقة االأ�س����طورة بالتاريخ، فلم يعد ي�س����تهجن 
وجوده����ا ف����ي التراث، الذي تركه لن����ا االأجداد، لكن ما يهمه هو التاأ�س����ي�ض اإلى نظ����رة علمانية، يراها 
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موج����ودة فيه؛ لذلك يوؤكد في الكتاب نف�س����ه »الفكر االإ�س����امي« اأن »العلمنة مت�س����منة في القراآن وفي 
تجربة المدينة«)17( حيث ت�س����كلت على يد الر�س����ول اأول دولة اإ�سامية، غير اأن اأركون يقع في التناق�ض 
في مكان اآخر من الكتاب نف�س����ه، حين ال يميز بين اأ�س����ل ال�سريعة ومن يف�ّسرها  فيلفت النظر اإلى »اأن 
الفل�سفة والعلم االإغريقيين قد �سهدا انت�سارًا متزايدًا بدءًا من القرن الثامن اأو التا�سع الميادي، لكن 
ال القراآن وال النبي لم يحثا على درا�سة هذه المواد، ناحظ على العك�ض اأن االأو�ساط الدينية، قد اأبدت 
منذ القرن التا�س����ع معار�سة �سديدة �سد انت�سار العلوم العقلية الم�سادة للعلوم الدينية اأو التقليدية...

وقد ثار ابن قتيبة في كتابه ال�سهير »اأدب الكاتب« �سد اأولئك المهوو�سين باأر�سطو«)18(. 
قّدم، هنا، حقيقة تاريخية، وهي اأن الم�سلمين قد اطلعوا على )الفل�سفة والعلم االإغريقيين... بدءًا 
من القرن الثامن اأو التا�سع الميادي( كما بّين اأن )القراآن وال�سنة( اأي اأ�س�ض الت�سريع االإ�سامي )لم 
يحثا على درا�سة هذه المواد( لكنهما، في المقابل، لم يمنعا االنفتاح عليها، وبذلك جاء التحريم من 
)اأو�ساط دينية( بعد نزول الوحي بنحو ثاثة قرون، فقد راأى بع�ض الفقهاء اأن هذه )العلوم العقلية( 
تناق����ض )العل���وم الدينية( لكنه ين�س���ى اأن ي�س���ير اإلى فئة م���ن المعجبين بالت���راث اليوناني، وقد زاد 
عددهم، حتى اأ�سبحوا ظاهرة، ت�ستدعي غ�سب التقليديين؛ لهذا وجدنا )ابن قتيبة في كتابه ال�سهير 
»اأدب الكاتب«( ي�س���ف هذه الفئة ب�س���فة ذميمة، اإذ يعّدهم من )اأولئك المهوو�سين باأر�سطو( ويثور 
عليهم، لكن اأركون في مو�س���ع اآخر، ي�س���ير اإلى ا�س���تمرار الظاهرة العلمانية، التي ج�ّس���دها فا�سفة 
م�س���لمون في الما�سي )ابن ر�سد وغيره( لكن الم�سكلة بين الفا�سفة والفقهاء، لم تتوقف اإلى اليوم، 
اإذ نجد في الفكر العربي المعا�س���ر من يرف�ض الفل�س���فة، كما حدث في الما�سي تمامًا؛ لهذا دعا اإلى 
القيام بدرا�س���ات عميقة لمعرفة �س���بب الف�سل في الما�س���ي وكيفية تافيه في الحا�سر، وكذلك دعا 
اإلى نبذ االنفعال في التعامل مع التراث، وا�ستخدام العقل، الذي ي�ستطيع اأن يحّلل نقاط ال�سراع بين 
الت���راث والحداثة، ويدر����ض اأنماط المواجهة بينهما، وما جوانب اللق���اء بينهما، وجوانب االختاف؟ 
مم���ا يغني الدرا�س���ات التراثي���ة والحداثية معًا، اأي يغن���ي النظرة التي تطّور فكرن���ا اليوم؛ مما يجعل 

مفهوم االأ�سالة يلتقي مع مفهوم االنفتاح على الحداثة والتطور الهائل، الذي �سمل العالم كّله.
اإن ما يهم اأركون هو بناء الذات االإ�سامية، التي تجمع داللتها بين االأنا الفردية واالأنا الجماعية، 
���ح اأن �سبب هذه الم�ساعر النرج�سية، التي تنتابها هي  فتتخلى عن انغاقها وت�س���خيم ذاتها، وقد و�سّ
تلك ال�سدمات، التي واجهتها اإثر احتكاكها بالح�سارة الحديثة؛ مما زاد في حدة االنقطاع التاريخي 
عن التراث في اأعلى ذراه الفكرية واالإبداعية، واالنقطاع عن اأوروبا الحديثة، التي بداأت تت�س���كل بدءًا 

من القرن ال�ساد�ض ع�سر)19(. 
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اإن اأي مفك����ر مت����وازن البد اأن يدرك اأن اأية حداثة، ال تعني انقطاعًا عن الجذور االأ�س����يلة التراثية، 
مما يعني قيام النه�سة على اأ�س�ض قويمة، فت�ستطيع اأن تو�ّسع اآفاق المعنى، حيث ي�سترط اأركون اأن يكون 
مبني����ًا على العق����ل، وبذلك تقّدم للوجود تراثًا حيًا واأ�س����يًا، يحررنا، ويدفعنا اإلى االأمام،وال�س����ّيما اأن 
الدين االإ�سامي دين حياة وعمل، يوازن في نظرته بين الدنيا واالآخرة، ويجعل الحياة الثانية نتيجة ما 
نفعله في االأولى من اأعمال خّيرة، لذلك لن يف�س����ل الخطاب القراآني االإيمان عن العمل ال�سالح، لكن 
الم�س����كلة في هيمنة الفكر االأحادي المغلق لدى المثقف العربي )المتدين والعلماني( وحالة الف�سام، 
الت����ي تجعل����ه يعي�ض اأنانيته بعيدًا عن مكونات اأبناء �س����عبه ومعتقداتهم، وم����ا يعانونه من هيمنة الجهل 
والفقر؛ لهذا لي�ض غريبًا اأن ت�سيطر عليهم اأفكار الزهد والتواكل، حتى يغدو الدين، وفق هذا المنظور، 
اأفيون ال�سعوب، وعلى هذا االأ�سا�ض، يبرز اأركون مدى الحاجة اإلى »اال�ستق�ساء حول الحياة الدينية في 

المجتمعات االإ�سامية المعا�سرة، بحيث ت�سمل اأبعاد العاقة بين الدين والمجتمع والتاريخ«.
اإن م�س���طلح )اال�ستق�س���اء( يعني المعرفة العلمي���ة المتاأنية والفاعلة، التي تحتاج اإلى ممار�س���ة 
الوعي النقدي على مكونات حياتنا اليومية والفكرية والتاريخية، كي نكون اأبناء ع�س���رنا، اأي فاعلين 
فيه، نخ�س���ع ما ياأتينا من الما�س���ي اإلى �س���لطة المعرفة النقدية، مثلما نخ�س���ع م���ا ياأتينا من االآخر 

الغربي لهذه ال�سلطة، وهذا ما حاول اأن يقوم به اأركون حين نقد الفكر العربي والغربي معًا.
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ح�سين محي الدين �سباهي

الدرا�سات والبحوث

�سيكولوجيا حب المتالك لدى الأطفال

التربيـــة هيـــكل ما نقوم به مـــن اأجل اأنف�شنا... وكل ما يقوم به الآخرون من اأجلنا... بغية التقّرب من 
كمال طبيعتنا... والمثل الأعلى في التربية هو اأن نزّود الإن�شان باإعداد كامل للحياة بكاملها... ل نحاول 
اأن ننّمي جانباً واحداً من المعرفة على ح�شاب �شائر الجوانب الأخرى... مهما يكن ذلك الجانب مهماً... 
ولنوّزع انتباهنا على المجال كله، ولنجعل جهودنا متنا�شبة مع قيمة كل جزء من اأجزائه... وعلى العموم، 
اإنَّ غر�ض التربية ينبغي اأن يكون الح�شول على المعرفة المهياأة لإنماء الحياة الفردية والجتماعية من 
جميع وجوهها والقت�شار على نظرات عابرة اإلى المو�شوعات التي ل تحتل هذا ال�شاأن في ذلك الإنماء. 

ـــاً كانـــت الحال، فل �شك اأن التربية التي دعيت با�شم التربية الحديثة اأرادت اأن توّجه عناية اأ�شمل  واأيَّ
اإلى تكوين الطفل تكويناً متكامًل مت�ِشقاً... بحيث ل يغدو اأكثر علماً ومعرفة فح�شب... بل اأكثر ن�شجاً 

ونمّواً وتفّتحاً... واأقدر على التفكير والمحاكمة، واأكثر امتلكاً لو�شائل التعليم واأدواته.

وقد راأينا كيف ا�س���تهدف »رو�س���و« منذ القرن التا�س���ع ع�س���ر اأن يخلق )اإن�س���انًا قابًا الأن يتعّلم ال 
اإن�سانًا متعلِّمًا(.

���دت العناية بتربية الفكر وتربية الج�س���د... والتربية الجمالية  وكلن���ا يعل���م اأنَّ التربية الحديثة اأكَّ
والتربية الخلقية والتربية المهنية و�س���واها من جوانب تربية ال�سخ�سية... وَدَعت اإلى تكوين »اإن�سان« 
ال اإلى تكوين فرد فح�سب يحمل هامة �سخمة من المعارف فوق ج�سم هزيل وعاطفة �سامرة واإح�سا�ض 

فني متبّلد وخلق م�سطرب وقدرات مهنية عملية مقتولة. 
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ا اأْن نرعاه ونوجهه لي�س���بح اإن�س���انًا متكامًا... فهل التربية حي���اة اأو اإعداد  اإنَّ الطف���ل يطل���ب منَّ
للحياة؟... ولاإجابة عن هذا ال�سوؤال ال بدَّ من القول: )اإنَّ التربية هي الحياة ولي�ست اإعداداً للحياة(... 
ولعّل خير ما نختم به هذا الق�س���م من حديثنا هو االإ�س���ارة اإلى ما جاءنا به الفيل�س���وف المربي »جون 

ديوي« الذي كان له الف�سل في القول اإنَّ التربية هي الحياة.
وتعّد الطفولة حجر االأ�س���ا�ض في تن�سئة االإن�س���ان... وتن�سئة الطفل من المهام االأ�سا�سية في حياة 

المجتمع لذلك ال بّد من االهتمام بتلبية حاجات الطفل االأ�سا�سية. 
للطفل م�ساعر وعواطف كما للكبير، لهذا نجده وبا�ستمرار يفر�ض ذاته ويبني �سخ�سيته... ولكل 
طف���ل اأ�س���لوبه في التعامل مع المحيطي���ن به... فمن االأطفال َمْن يعتمد على اإي���ذاء االأطفال االآخرين 
���ل ال�س���راخ الأنه يرى اأن ذلك هو ال�سبيل االأ�ْسَلم لفر�ض نف�سه  كطريقة الإثبات وجوده ومنهم َمن ُيَف�سّ
على االآخرين... اإلى ما هنالك من اأمثلة حول محاولة الطفل الإثبات وجوده �سواء كان ذلك في اأ�سرته 
اأم بين رفاقه... ومن االأ�س���اليب التي يراها الطفل منا�سبة الإثبات وجوده هي محاولة الطفل المتاك 
اأدوات االأطفال االآخرين وحاجاتهم اأو ما ن�س���ّميه نحن الكبار بال�س���رقة... وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه 
االآن هو )هل ي�س���رق الطفل حّقًا؟( هذا ال�س���وؤال الذي يراودنا با�س���تمرار ويتركنا في حيرة من اأمرنا 
اأحيان���ًا عندما يحاول اأحد االأطفال امتاك حاجات االآخرين... اأو ما ن�س���ّميه نحن بال�س���رقة... فهل 
نجد هذه الكلمة »ال�س���رقة« في قامو�ض الطفل؟ والجواب طبعًا »ال«، فالطفل ال يق�سد ال�سرقة... لكن 
بطبعه يحب امتاك االأ�س���ياء لنف�س���ه... يحب اأن يح�سل على القمر ليكون له... فكلَّما ازدادت اأنانية 

الطفل اأ�سبح محبًا اأكثر لل�سطو على حاجات غيره من اأجل الح�سول عليها اأو حتى ت�سبح له. 
ل...  هذه الم�س���كلة تواجهنا نحن المربين في المرحلة االبتدائية وب�س���كل خا�ض في ال�س���ف االأوَّ
ولمعالجته���ا وو�س���ع حدٍّ لها ال بدَّ من و�س���ع ح���د الأنانية الطف���ل... ولي�ض بالعن���ف الأنَّ العنف يولِّد رد 
فعل عك�س���ي... لذلك ال بدَّ من اللجوء اإلى االأ�س���لوب التربوي ال�س���ليم حتى ن�س���تطيع التعامل مع هذه 
الظاهرة... وال�س���ّيما اأنَّ الطفل ما يزال �س���غيرًا... ويمكننا نحن المربين اأن ن�س���ّير هذه الطفولة من 
خال التوجيه ال�س���حيح... فالطفل هو مجموعة �س���مات و�س���فات واهتمامات... وال بدَّ من درا�س���ة 
ه���ذا الطفل... اإذ تتجّلى الحاجة اإلى درا�س���ة الطفل ب�س���ورة خا�س���ة في الحاالت التي ي�س���در فيها 
المعلِّم اأحكامًا على الطفل ويتخذ اإجراءات بحقه دون اأن ي�ستكمل معلوماته عنه...، وفي الحالة التي 
ي�س���رق فيها الطفل: فقد كانت حالة طالبة اتهمت بال�س���رقة من علب الطعام التي تح�سرها رفيقاتها 
، وقد دّلت البحوث التي اأجريت على اأن كمية كبيرة من ال�سطائر والفواكه كانت مخباأة في قبو  معهنَّ
المدر�س���ة... واأنَّ التي خباأتها هي هذه الطالبة... وقد غ�س���بت المعلِّمة غ�سبًا �سديدًا وطردت الفتاة 
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ا ُعِر�س���ت الطالبة على عيادة نف�س���ية... دلَّت الدرا�س���ة على اأن الفتاة فقيرة...  من المدر�س���ة... ول�مَّ
تعاني �سوء التغذية... واأنَّ طعامهم لم يكن يزيد على �سرائح الخبز وبع�ض المملحات... واأنَّ الفتيات 
االأُخريات ُكنَّ َي�ْسَخْرَن منها... االأمر الذي كان يدفعها اإلى اإخفاء الطعام... وعندما �سئلت عن ال�سبب 
ال���ذي حدا بها اإلى عدم اأكل ال�س���طائر والفواكه التي اأخذتها من عل���ب رفيقاتها... قالت: اإّني لن اآُكل 

طعامهن... اإنَّ هذا �سرقة. 
وهن����ا يوؤّكد لنا اأنَّ الطفلة ال تريد اأن ت�س����رق... واإّنما تريد اإثب����ات ذاتها عن طريق اإخفاء الماأكوالت 
في قبو المدر�س����ة... وفي مجال ال�سيكولوجية الوظيفية وال�س����يكولوجية البنائية فا بّد من القول: )اإنه 
ه وَعني باالأفعال التي يقوم بها:  ه واهتم به وبنموِّ اإذا راقب اإن�س����ان مهتم بعلم النف�ض طفًا في اأثناء نموِّ
حركاته، وت�س����رفاته، ومواقفه، وانفعاالته، واأحكامه، ومحاكماته،... هذه االأ�سياء جميعها اهتمَّ بها... 
َلَوَجَد نف�س����ه �س����اأنه ككّل باحث علمّي يطرح ثاثة اأ�س����ئلة هي: ماذا؟ وكيف؟ ولماذا؟ ولو فر�سنا اأنَّ هذا 
الباحث العلمّي... هذا المراقب ل�س����لوك الطفل كان ي�س����ّجل هذه الت�س����ّرفات ويكت����ب يومّيات عن هذه 
الت�س����رفات َلَوَجد نف�س����ه حااًل اأمام هذه االأ�س����ئلة عينها... ماذا يفعل الطفل اإذا وجد في هذا الظرف 
مثًا؟ كيف يقوم به؟ لماذا يفعل ما يفعل؟ و»ماذا« هي �س����وؤال عن االأفعال. .. و»كيف« �س����وؤال عن طريقة 
الفعل... و»لماذا« �س����وؤال عن اأ�س����باب الفعل... واالأ�س����ياء التي يفعلها الطفل كثي����رة... كثيرة اإلى درجة 
تلزم الباحث بت�سنيفها وتنظيمها كي ي�ستطيع اأن يتبّين طريقة حيالها... واأفعال الطفل عديدة جدًا... 
ولذل����ك فهو ي�س����يف كلمات الطفل التي يلفظها في مختلف الظروف تحت ا�س����م »الكام« وهو ي�س����نف 
ره ي�س����نَّف تحت  األع����اب الطفل ون�س����اطه الترويحي تحت �س����نف »اللعب«... وم����ا يتعلَّمه الطفل ثم يتذكَّ
�س����نف خا�ض ا�س����مه »التذكر« وحينئٍذ يكون الجواب عن ال�س����وؤال »ماذا«، قوائم منظمة من االأمور التي 
يفعلها الطفل؟ وهذه القوائم تح�سل عليها اأّول كل �سيء وتح�سل عليها بالمراقبة وت�سجيل ما تاحظ... 
لكن حين ت�ساأل »كيف« اأي كيف فعل الطفل هذه االأ�سياء... وحين ت�ساأل »لماذا« اأي عن اأ�سباب فعله هذه 
ر الأنَّ ال�سوؤال �س����عب وهذا ما حدث في تاريخ علم النف�ض...  االأ�س����ياء... فال�س����وؤال اأ�سعب والجواب يتاأخَّ
فوها فقالوا اإنَّ  ����لوا اإلى و�سع قوائم �سنَّ بداأ الفا�س����فة وال �س����ّيما اليونان منهم يت�ساءلون: »ماذا«؟ فتو�سّ

الطفل يتمّتع باالإح�سا�ض... بالتذّكر، وبالتخّيل، وباالختيار، بتنفيذ الخطط التي ي�سعها لنف�سه...(. 
ث عن غريزة حّب التمّلك  وللطفل غرائز كثيرة ومتنّوعة ل�س���نا ب�س���دد الحديث عنها، اإنَّما نتحدَّ

والتي يرافقها انفعال حّب التمّلك وهو عفوي لدى الطفل. 
وال�س����لوك يت�س����ف ب�س����يء من العفوية والتحرر من المحيط وفي الوقت نف�س����ه الذي ي�س����تجيب فيه 
له����ذا المحي����ط... فالدوافع التي تجع����ل الطفل يميل اإلى التمّلك هي الغرائز، وجماع القول اإن ال�س����لوك 
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حين ينظر اإليه نظرة مو�س����وعية يّت�س����ف بالبحث عن الهدف، وال�سلوكّيون اّلذين يغم�سون اأعينهم عن 
هذه ال�س����فة االأ�سا�س����ية ال يمكن اأن يعّدوا �س����لوكيين حقيقيين والبحث عن الهدف ال بدَّ له من دوافع... 

والدوافع االبتدائية هي الغرائز. 
فعندما يحاول اأحد االأطفال امتاك حاجات غيره والتم�ّس���ك بها... فهذا يعني اأنَّ الطفل ي�س���عى 
اإلى توكيد ذاته باأّي اأ�س���لوب يراه هو منا�س���بًا... حيث يقول علماء النف�ض عن الميل اإلى توكيد الذات: 
)اإنَّ هذا الميل كما هو معروف قوّي و�سائع بين الب�سر وكثيرًا ما ي�سّمى بالميل اإلى الت�سّلط اأو التزّعم 
اأو ال�سهرة وما اإلى ذلك من اأ�سماء... ويذهب بع�ض العلماء اإلى القول اإنَّه كائنة ما كانت قيمة االإن�سان 
وكائن���ًا ما كان مرك���زه االجتماعي فاإنَّه مّيال دومًا اإلى البحث عن منطق���ة لنفوذه(، واآخرون، ومنهم 
ه���م يعتقدون اأنَّ هذا فطري... ولكن حّب التمّلك ل���دى االأطفال يختلف من طفل اإلى  »ماك���دوكال« فاإنَّ
اآخر... فالطفل اإن�س���ان وينطبق عليه ما قاله بع�سهم االآخر من العلماء والمخت�سين النف�سّيين: )باأنَّ 
النا����ض مثًا مختلف���ون في حّبهم للتمّلك في تعبيرهم عن هذا الحاف���ز... َفَنَفٌر من النا�ض يرغب في 
امت���اك المال في حين اأنَّ الَنَفر االآخر يحب اأن يمتلك الكتب...(، فنحن اإذن ن�س���تطيع اأن ننظر اإلى 
تن���ّوع ال�س���لوك عل���ى اأّنه تنّوع فردي اأو �سخ�س���ي في قّوة ه���ذه الدوافع اأو الحواف���ز... وفريٌق اآخر من 
العلماء يت�س���اءل: )لماذا ي�س���رق ذلك الطفل االآخر وهو غير محتاج لل�س���رقة ال �سّيما اأّنه ي�سرق اأ�سياء 
تافهة ال قيمة لها؟(، وال�س���وؤال هنا يطرح نف�س���ه فالطفل عندما يحاول امتاك �س���يء ما ال يفّرق بين 
�س���يء ثمين واآخ���ر زهيد واإّنما دافعه للتمّلك يدفعه اإلى محاولة اال�س���تياء عل���ى حاجات االآخرين... 
وكثيرًا ما اعتقد الطفل اأّن ذلك ال�سيء الزهيد مرتبط بو�سع اجتماعي معّين... لذلك يحاول الطفل 
الح�س���ول عليه للبروز: )وَمَثل اآخر هو َمَثل الطفل الذي كان حري�سًا على �سرقة النظارات، لقد تبين 
ي حالته اأنَّ �سرقته للنظارات نا�سئة عن اعتقاده باأنَّ االأطفال الذين يملكون نظارات لل�سم�ض  بعد تق�سّ
هم االأطفال االأذكياء االأغنياء المتفّوقون في ال�س���ف وذلك الأنَّه الحظ الطاب المتفّوقين في �س���ّفه 
والذين هم في حالة اجتماعية خيٌر من حالته ي�ستعملون نظارات ال�سم�ض، لذلك فهو حين ي�سرق هذه 
النظارات ال ي�س���رقها لقيمتها المادّية وال ي�س���رقها رغبة في ال�س���رقة وَلكّنه ي�س���رقها رغبة في التفّوق 

واالأهمية االجتماعية(. 
حيث يقول اأحد علماء النف�ض: )ناحظ اأنَّ االتجاهات المختلفة ل�س���لوك الب�س���ر ت�سدر غالبًا عن 
دافع مركزّي تتفّرع عنه االتجاهات المختلفة ل�س���لوكهم وه���ذا الدافع المركزي قد يكون حّب الظهور 
اأو الرغبة في الت�سّلط اأو حّب التملك اأو ميًا غيريًا اأو غير ذلك من الحوافز الممكنة(، وكذلك يقول: 
)فحر�س���ك اأن تمتل���ك الم���ال اأو الكتب اأو الطواب���ع اأو غير ذلك حر�ض مردود اإلى اأ�س���باب اجتماعية 
ولذلك فقد �ُسّمي بالحافز اإلى التمّلك(، ويمكن اأن ن�سّميه الميل اإلى التمّلك... واأردف قائًا: )يمكن 
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تعريف هذا الميل باأنه الحافز اإلى الح�س���ول على االأ�س���ياء التي نعتقدها مفيدة اأو على االأقل نجدها 
جذابة ثم الدفاع عن مثل هذه االأ�س���ياء... و�س���احب ه���ذا التعريف هو »ماك���دوكال« االإنكليزّي الذي 
تكلمن���ا عنه حي���ن تحّدثنا عن الدواف���ع والغرائز والذي يعتق���د اأن هذا الدافع اإّنم���ا يوجد عند بع�ض 
ه عام بين النا�ض... وهو في راأي معظم المفكرين الدافع الموجود وراء الملكّية  الحيوان���ات فقط وَلكنَّ

الفردية والذي َيُحوُل بين النا�ض والملكية الم�ستركة(. 
اإذن، فحافز الطفل اإلى التمّلك هو حافز الإثبات �سخ�سيته االجتماعية بين اأقرانه والإثبات وجوده 
فيمن حوله... لذلك علينا نحن المربين اأن نح�س���ن التعامل مع الطفل لن�س���ل به اإلى �س���اطئ االأمان 
ولي�ض بالعنف واإّنما بالمحبة والعطف والرعاية وذلك خال البيئات التربوية التي يتعامل معها الطفل 

�سواء كان ذلك من االأ�سرة اأم المربي. 
ولع���لَّ اأه���م حاجات الطف���ل هي حاجته اإل���ى المحبة، حاجت���ه الأن ُيَحبَّ واأن ُيِح���ب... حاجته اإلى 
العط���ف والرعاية... ومن هنا كانت مهمة التربية االأولى في العائلة م�س���در حّب ومنبع عطف ومكان 

اأمان، ال بدَّ لها: 
اًل وقبل كّل �س���يء من اأن توّفر له الحنان والعطف اللذين ال ي�س���تطيع اأن يحيا من دونهما واأن  - اأوَّ

ّرف. يكون �سوي العقل واالإرادة والت�سَ
كما قال ال�سّيد الم�سيح: )لي�ض بالخبز وحده يحيا االإن�سان(، فحاجة الطفل اإلى المحبة والرعاية 
���َقل �سخ�س���يته وت�سبح �سخ�سية متَِّزنة... ويقول علماء  ال تقّل عن الحاجة اإلى الخبز وذلك حتى ُت�سْ
النف�ض: )اإّن ال�سخ�س���ية المّتزنة المّت�س���قة هي على وجه القطع ال�سخ�سية التي ت�سطلح فيها االأنا مع 
االآخري���ن، والوطن مع االإن�س���انية... ومن هن���ا كان واجب البيت الخطير في تربي���ة اأبنائه وبناته على 
المواطنة ال�سالحة(، وهنا يبرز دور المربي، والمربي الفا�سل هو الذي ي�ستطيع تفّهم دوافع المتربي 
ويتعامل معه من خال تحليل تلك الدوافع وو�س���ع الحل���ول لها... وعلى المربي اأن ياأخذ نزعة التركز 
حول الذات لدى الطفل مو�سع االهتمام ويتعامل معها على هذا االأ�سا�ض بحيث يخلق ت�سوية بين الذات 

والغير لدى الطفل بحيث تتكّيف التربية مع اهتمامات الطفل... 
وفي كتابه »التربية عبر التاريخ« يقول الدكتور عبد اهلل عبد الدايم: )في راأي التربية الحديثة اأن 
تتكّي���ف هذه التربية مع اهتمامات الطفل ف���ي كّل مرحلة من مراحل العمر: فتبداأ بقبول نزعة التركز 
ح���ول ال���ذات التي تظهر في مرحلة الطفول���ة الثانية... ثّم تقبل النزعة االجتماعية الم�سخ�س���ة التي 
تظه���ر في مرحل���ة الطفولة الثالثة وتنتظر اأخيرًا طور البلوغ كيما ترقى اإلى المعاني الخلقية المجّردة 
واإل���ى الحديث عن نزعة اجتماعية اأو�س���ع(... ويتابع القول: )اإنَّ قوام التربية عند »كر�سن�س���تايز« اأن 
نعطي كل كائن اإن�س���اني )�س���كل حياة مائم لبنيته ال�سخ�سية وم�س���تند اإلى الِقَيم الروحية للجماعة، 
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ه  والعم���ل الترب���وي- اإذا اأراد اأن يحقق ه���ذه الغاية واأن يدخل الكائن الفتي في عال���م القَيم هذا ويمدَّ
نه من بلوغ هذا الهدف...  بخبرات الثقافة – ي�س���تلزم في بدايته على اأقلِّ تقدير وم�س���ائل تربوية تمكِّ
ولهذا كان طبيعّيًا اأن تعنى التربية بدرا�س���ة ثاثة عوامل رئي�س���ية يتكّون منها العمل التربوي: مو�سوع 
التربية »اأي الطفل »وو�سائل التربية« اأي الخبرات الثقافية »وفاعل التربية« اأي المربي«، وتحت عنوان 
»فاعل التربية« يقول: )وعمل المربي– في نظر كر�سن�ستايز– عمل يعتمد على الفهم وعلى المحبة... 
باالإ�س���افة اإلى كونه عمًا دينيًا وعمًا نظرّيًا »يجّلى في ات�س���اق المبادئ التربوية« وانطاقًا من هذه 
ال�سفات يمكن تحديد االأ�س�ض النف�سية المطلوبة من المربي: اإنَّ قوامها التعاطف مع االإن�سان... ومع 
الطف���ل خا�س���ة... وقدر من اإرهاف ال�س���عور... والفرح باللعب الخلو من الغر����ض... وامتاك موهبة 
الماحظة التي تتيح الك�س���ف عن قابليات الطفل وعن �سخ�س���يته واأخيرًا الق���درة على تكوين الطفل 

انطاقًا من ا�ستعداداته ال�سخ�سية(. 
والمربي الفا�س���ل �س���واء كان المعّلم اأم االأ�س���رة هو الذي ي�س���قط االأنا لدى الطفل في �سبيل بذل 

الذات من اأجل التنمية والتقّدم والثقافة. 
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ع�صام دكاك*

الدرا�سات والبحوث

* باحث مغربي.

ال�سعر العربي وال�سعر الفار�سي:
تاريخ من التالقح الفني

مـــن المعلـــوم اأن جـــذور الح�شارتيـــن العربيـــة والفار�شيـــة �شاربـــة فـــي التاريـــخ، ومت�شابكة فـــي تربته 
الخ�شبـــة بتفاعلتهمـــا الدينيـــة والجتماعيـــة وال�شيا�شيـــة...، وبموروثهما الفل�شفي والأدبـــي والفني...، 
ويعـــدُّ اللتقـــاء الح�شـــاري اللغوي والبلغي والأدبي مـــن اأبرز اأوجه التفاعل بيـــن الثقافتين خا�شة على 
الم�شتـــوى الأدبـــي، والذي لم يكن منف�شًل عن العوامـــل ال�شيا�شية والدينية والجتماعية...، من �شواهد 
ذلك الو�شف الذي قدمه البحتري لحادثة طرد الأحبا�ض من طرف ك�شرى »اأنو �شروان« بعد اأن ا�شتنجد 
بـــه »�شيـــف بن ذي يزن« ملك اليمن. فلأهمية هذه الحادثة في تعزيـــز الترابط بين الح�شارتين العربية 
والفار�شيـــة من القدم، اهتمت بتخليدها مجموعـــة من الن�شو�ض الأدبية، من اأ�شهرها �شينية »البحتري« 

التي يقول فيها:

قـــــــــــــواه وا  و�شـــدُّ ُملكنـــا  ُحــــــمـْ�ـــِضاأَّيـــدوا  ر  ال�ّشــــــــََنـــوَّ تحـــــــت  بــُكَمـــاة 
اأَْريـــا كتائـــب  علـــى  وَدْع�ـــِض)1( واأعانـــوا  النحـــور  علـــى  بَطْعـــٍن  ٍط، 

وه���و ما يج�س���د تنوع وقدم التراب���ط الموجود بين الطرفي���ن، والذي اأثمر مام���ح مختلفة الأوجه 
اال�ستراك بين ال�سعرين العربي والفار�سي، معجمًا وتركيبًا واإيقاعًا وداللة... 
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ب�س���بب ما كان بين ال�سعبين من قرب جغرافي وتاريخ م�سترك عززته وحدة الدين بعد الفتوحات 
االإ�س���امية، كان االأفراد في المجتمعين يتداولون االألفاظ الفار�س���ية والعربية وي�سعى كل طرف لتعلم 
لغ���ة االآخر، بل يب���رع اأدباء كل طرف في االإبداع بلغة االآخر، خا�س���ة اأبناء فار����ض الذين اجتهدوا في 

اإتقان اللغة العربية بعد االإ�سام بو�سفها لغة التفقه في الدين. 
لك���ن كتب التاريخ �س���جلت اهتم���ام الفر�ض باللغة العربية حتى قبل االإ�س���ام، م���ن ذلك ما ذكره 
الطبري حول الملك ال�سا�ساني »َبْهرام جور« الذي اأر�سله اأبوه منذ نعومته اإلى الِحْيرة، ليقوم »النعمان 
ب���ن المنذر« على تربيته وتعليمه العربي���ة، حتى اأنه تجاوز تعلم اللغة اإلى قر�ض ال�س���عر)2(. وبالمقابل 
كان هناك من ال�س���عراء العرب الذين اأتقنوا الفار�سية وا�س���تخدموها في �سعرهم، خا�سة الذين كان 
لهم ات�س���ال مبا�س���ر ب�س���دة الحكم في باد فار�ض. واأبرز هوؤالء »عدي بن زيد« الذي ن�س���اأ في باط 
الفر�ض وكانت �سلته وثيقة بحكمهم)3(، فظهرت كثير من االألفاظ الفار�سية في �سعره، مثل »الدخدار، 

والدمق�ض، والديباج«...)4(، في قوله: 
ذراه فـــي  الم�شرفيـــة  ق�شيـــب)5(تلـــوح  دخـــدار  �شفـــح  ويجلـــو 

وقوله: 
وبالــــ الّدمْق�ـــض  عليهـــن  در)6(بي�ـــض  الأُكفـــة  تحـــت  مـــن  اأعنـــاق 

وقوله:
والديــــ الخـــز  قطائـــَف  والأنمـــاِط)7(ثانيـــاٌت  الخـــدوِر  فـــوق  ــــبـــاج 

كما تميز »اأع�س���ى بني قي�ض« بتوظيف الكلمات الفار�س���ية في �س���عره الأنه اعتاد الوفود على باط 
الملك ومدح ك�سرى وحا�سيته، ومن ذلك قول »االأع�سى«:

وَبنف�شــــــــٌج عنــــدهـــا  َجلَّ�شـــان  ُمَنْمَنمـــالنـــا  والَمْرزجو�ـــُض  و�شْي�َشْنبـــٌر 
و�شو�شـــــــن وَمـــْرٌو  وِخيـــريٌّ  مـــاواآ�ـــٌض  ُمَخ�شَّ ورحـــت  ِهْنَزْمـــٌن  كان  اإذا 
ونرج�ـــٌض واليا�شميـــُن  َّمـــاو�شاَه�ْشَفـــِرم  تــََغيـــ َدْجــــــن  كل  فـــي  ُي�شّبحنـــا 
وبــــــَْرَبـــــط وَونٌّ  �شينيـــن  تــــــرنَّمـــاوُم�ْشتـــُق  مـــــا  اإذا  ـــْنـــج  �شَ يجــــاوبـــه 

فاالأع�س���ى يذكر مجموعة من الورود باأ�س���مائها الفار�س���ية وهي: »َجّل�س���ان، وبنف�س���ج، و�سي�َسْنبر، 
ومرزجو�ض، و�ساَه�ْس���َفِرم«. كما يذكر اآالت مو�سيقية اأي�سًا باأ�س���ماء فار�سية وهي: وُم�ْستُق �سينين وَونٌّ 

وب������َْرَب��ط)8(.

ول���م يكتف ال�س���عراء من الطرفين بتوظيف كلم���ات متفرقة من لغة االآخر، بل ذهب بع�س���هم من 
اأ�س���حاب الل�سانين اإلى الجمع بين اللغتين العربية والفار�س���ية في تمازج تركيبي ومعنوي فريد داخل 
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ع���ات«، ظهر اأواخ���ر القرن الثالث  الق�س���يدة الواح���دة، وقد اأطل���ق على هذا النوع من ال�س���عر »ال�ُمَلمَّ
الهجري على يد �س���عراء فار�ض تعبيرًا عن ت�س���بعهم باللغة العربية وازدواج ثقافتهم، وكانوا يخلطون 
بين اللغتين على �س���كلين: االأول بنظم بيت عربي يعقبه فار�س���ي وهكذا...، وال�س���كل الثاني بنظم بيت 

مختلط اأحد �سطريه عربي والثاني فار�سي)9(. 
وم���ن الق�س���ائد الت���ي كان لها �س���يت في �س���عر الملمعات، ق�س���يدة ال�س���اعر »�س���نائي الغزنوي« 

)ت535ه�(، التي يقول في مطلعها:
اأنــــا بـــحـــٌر و�شعـــيـــٌر اأنـــت ملـــح وخ�شـــبَكفتم از ع�شق تو ناچـــــيز �شدم َكــــــفت نــعم
اأنت في مائي وناري كتراب وحطب)10(َكفتم اآز ع�شق تو هرَكز نرهم َكفت كه ل

ومعنى البيتين بترجمة ال�سطرين الفار�سيين:
اأنــــا بـــحـــٌر و�شعـــيـــٌر اأنـــت ملـــح وخ�شـــبقلـــت من ع�شقك �شـــرت ل �شيء، قال:
اأنت في مائي وناري كتراب وحطب)11(قلت ل اأخل�ض من ع�شقك اأبداً، قال: ل

وي�س���ير ال�ساعر على المنوال نف�سه طوال الق�سيدة، مج�س���دًا التاحم الموجود بين اللغتين حتى 
ت�سيران في الن�ض لغة واحدة الن�سهارهما في وجدان ال�ساعر وفكره، وتتحول االزدواجية اإلى مزيج 

من�سجم تكاد ال تفرق مكوناته ل�سدة ترابطها ك�سفيرة �َسعر ت�سابكت خ�ساتها. 
ومن العوامل التي �س���اعدت في نجاح فن »الملمعات« ما بين ال�س���عرين من ا�س���تراك وتداخل على 
م�س���توى االأوزان والقافي���ة. فالثابت عند معظم الدار�س���ين اأن ال�س���عر الفار�س���ي قد اأخ���ذ عن العرب 
اأ�ساليبهم االإيقاعية ببحورها ونظام القافية الموحدة، غير اأن هناك من يرجح اأن بع�ض االأوزان كانت 
فار�س���ية، واأخذه���ا عنهم العرب الأنهم لم ي�س���تعملوها كثيرًا في الجاهلية في حي���ن كانت رائجة عند 
الفر����ض، وهي بحور المتق���ارب والرجز والهزج والدوبيت )الرباعي(. هذا باالإ�س���افة اإلى اأن الفر�ض 
ا�ستخل�س���وا من االأوزان العربية اإيقاعات خا�س���ة كالمثنوي وال�س���مط...، وهو ما تاأثر به المترجمون 

العرب عن الفار�سية وا�ستعملوه في اأ�سعارهم على منوال ال�سعراء الفر�ض)12(.
ومهم����ا يك����ن من اختاف الدار�س����ين حول اأي ال�س����عرين اأث����ر في االآخ����ر اإيقاعيًا، ف����اإن الثابت اأن 
اإيقاعاتهما متداخلة ومت�س����ابهة. غير اأن كل �س����عر منهما تميز بتركيز �س����عرائه على اأوزان معينة ربما 
الختاف الذوقين العربي والفار�س����ي اأو لخ�سو�سية اللغتين، ولذلك لم تكن »بحور ال�سعر في �سيوعها 
�س����واء في االأدبين: فالطويل والكامل والوافر وال�س����ريع والب�س����يط والمتقارب من االأوزان ال�س����ائعة في 
العربية...، واالأوزان ال�سائعة في الفار�سية هي الهزج والرمل والخفيف باالإ�سافة اإلى المتقارب...«)13(.
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واإذا كان ه���ذا االخت���اف في ا�س���تعمال االأوزان وا�س���حًا في الق�س���ائد العادية، فاإن �س���عراء فن 
»الملمعات« كانوا اأحر�ض على ا�س���تعمال االأوزان الم�ستركة، اأو تطويع المختلفة منها لت�سير مت�سابهة 
م���ع مراعاة الطبيعة ال�س���وتية لكل لغة، م���ن ذلك جمعهم بين الوافر في �س���ورته العربية والهزج في 
�س���ورته الفار�سية لت�سابههما اإيقاعيًا، »اإذ يت�س���ابه الوافر الذي وزنه: )مفاعلتن مفاعلتن فعولن( مع 
الهزج الم�س���د�ض المحذوف ال���ذي وزنه: )مفاعيلن مفاعيلن فعولن(، وهو بحر يكثر ا�س���تخدامه في 
ال�س���عر الفار�س���ي، ويتناغم اأكثر مع الوافر اإذا جاء مع�س���وبًا، اأي ت�سبح تفعيلته: )مفاعْلتن مفاعْلتن 

فعولن( مثال ذلك قول ال�ساعر:
الـــــفــــــــراِقدرونـــْم خـــون �ُشـــد اْز ناديــــــَدَن ْدَو�ْشـــْت لأيـــــــام  تْع�شـــاً  األ 
فــعــــــــول ن فعـولـــنمفاعيــــــــــلـــن مفــــــــــــاعيلــــن  مفاعيلـــن  فـاعيلـــن 
عـراقــــيم�شـــْت فر�ـــض الو�شـــال ومـــا �شعرنــــــا َغَزْلهـــاِي  حافــــْظ  بـكـــو 
فعـولــــــن فـعولــــنمفــــــــــــاعلَـــــتــــــــــــن مفاعــــــلَتـــن  مفــاعْلتـــن  مفاعـــــــْلــتـــن 

اإن المتمعن في البيت االأول ياحظ اأن �سدر البيت الذي جاء باللغة الفار�سية، يتوافق وعجزه الذي 
هو باللغة العربية من حيث الوزن، مع ميزة جزئية للوزن الفار�سي )فعوالن(، اأما في البيت الثاني فاإنه 
يت�س����ابه �س����در البيت وعجزه، اأي بين الوزن الفار�سي والعربي، لدخول الع�سب على تفعيلة البيت، وقد 

اتبع ال�ساعر الفار�سي قواعد و�سوابط الوزن العربي دون اأن يخل بقواعد اأوزان ال�سعر الفار�سي«)14(.
واإذا كان التداخل وا�سحًا بين ال�سعرين معجميًا وتركيبيًا واإيقاعيًا، فطبيعي اأن يتاأثر ال�سعراء من 
الجانبين بما ورد من معان ومو�سوعات في �سعر الطرف االآخر، ويتمثل ذلك في تقارب المو�سوعات 
من جهة الم�سمون اأو الفكرة، فهناك مو�سوعات �سعرية عدة تبادلها ال�سعران، اأو انتقلت من اأحدهما 
اإلى االآخر، لتغدو قا�س���مًا م�ستركًا بينهما. في مقدمتها و�سف االأطال والوقوف على االآثار، ومو�سوع 

الحب العذري وت�ناوله باأبعاد رمزية. 
فقد اعتاد العرب الوقوف على االأطال والتح�س���ر على زوال ما كان بها من حياة وذكريات م�ست 
وم�سى اأهلها، وتطور ذلك في ال�سعر العبا�سي وال�سعر االأندل�سي اإلى و�سف المدن والممالك ورثاء ما 
�س���قط منها في يد العدو اأو تعر�ض للدمار، ومن اأمهات هذا المو�س���وع �سينية البحتري ال�سهيرة التي 
تبكي »اإيوان ك�س���رى« وت�س���ف ما اأ�س���ابه من خراب، فبعد اأن كان ف�ساء للم�س���رات والبطوالت وعزة 

الملك، تحول اإلى مكان قفر يتثاءب الموت والفناء في جنباته الخربة، يقول فيها)15(:
اْلــــــ عـــــــن  عْهدهـــــــّن  اّلدْهـــُر  ُلْب�ـــِضَنَقـــَل  اأن�شـــاء  رجعـــن  حــــــتـــى  ـجـــدة 
الأْنـــــ عـــــدم  مـــن  الجرمـــاز  َرْمـــــــ�ـــِضفـــكاأّن  َبـــــــــِنّيـــَة  واإخــــــــــــــــــللـــِه  �ـــض 
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الليالـــي اأن  عــلمـــت  تــــــــــراه  عــــــــر�ـــضلـــــــــو  بـعـــد  مـــــــاأْتمـــا  فيـــه  جعلـــت 
قــــوٍم عجائـــب  عـــن  ُيْنبيـــك  ِبلَْب�ـــِضوهـــو  فــيهـــْم  البيـــــــــان  ُي�شـــــــــــــاُب  ل 
اأنطــــا �شــــــورة  راأيــــــت  مـــــــا  وفــــــــــر�ـــِضواإذا  روٍم  بــــــــيـــن  ارتـــــعـــت  كّيـــَة 
واأنــــو�شـــــــــــــر مـــــــواثـــل  َرْف�ـــِض والمنايـــا  فـــوف تحـــت الدِّ وان ُيـْزجـــى ال�شّ

وكانت هذه الق�س���يدة ومثياتها �س���ببًا في افتتان ال�س���عراء الفر�ض بهذا المو�س���وع، فتناولوه في 
اأ�س���عارهم باأ�س���اليب الع���رب نف�س���ها، ولذل���ك »كان الوقوف على االأط���ال في االأدب الفار�س���ي تابعًا 
للق�س���يدة الغنائية، على نحو ما في ال�س���عر العربي. وح�س���بنا اأن نذكر مثًا لذلك ال�س���اعر الفار�سي 
)من���و چ��هرى(... في ق�س���يدة م���ن ديوانه... يقف في بدئه���ا على االأطال، ثم ي�س���يق ذرعًا بفراق 
حبيبت���ه فيرحل في �س���عره على ناقة كما يفعل �س���عراء العرب...، ثم تطور الوق���وف على االأطال اإلى 
وقوف على االآثار في االأدب الفار�سي، على نحو ما �سبق اأن ذكرنا في ال�سعر العربي كذلك. وح�سبنا اأن 
ن�س���ير هنا اإلى... ال�ساعر الفار�سي )خاقاني(... في ق�سيدته في اإيوان ك�سرى اأنو �سروان بالمدائن، 

وهو نف�ض مو�سوع ق�سيدة البحتري...«)16(.
واإل���ى جانب مو�س���وع الوق���وف باالأطال وو�س���ف الماآثر، نجد مو�س���وع الغزل الع���ذري من اأكثر 
المو�س���وعات التي عززت التاحم الموجود بين ال�س���عرين. واإذا كان المو�س���وع ال�س���ابق في االأ�س���ل 
مو�س���وعًا عربيًا افتتن به �س���عراء فار�ض و�س���لكوا منهج العرب فيه، فاإن مو�س���وع الغزل العذري كان 

مترددًا بين الطرفين، كل طرف منهما اأ�سهم بب�سمته التي اأثرت في االآخر. 
واأكثر ما تج�سد ذلك في تناول ال�سعراء ق�سة ع�سق »قي�ض بن الملوح« اأو »مجنون ليلى«، والتي كان 
الف�س���ل في اإحيائها �س���عريًا يعود اإلى �سعراء فار�ض«، وكان ف�سل الريادة في هذا االأمر معقود لاأديب 
الفار�سي الكبير )نظامي الكنجوي(... فقد نظم الق�سة في منظومة تقع فيما يزيد على االأربعة اآالف 
وخم�س���مئة بيت من ال�س���عر، وتبعه في هذا الم�سمار عدد من ال�سعراء...، ومما ال �سك فيه اأن الق�سة 
قد تاأثرت بهذا االنتقال اإلى االأدب الفار�سي، وظهرت فيها بع�ض المامح الفار�سية، �سواء في الهيكل 

العام اأم في جزئياتها«)17(.
وه���ذا التوج���ه المتمي���ز في تناول ق�س���ة المجن���ون جعله���ا تنتقل باأبعادها االإن�س���انية وب�س���متها 
الفار�س���ية اإلى اآداب اأخرى، وفي مقدمتها بطبيعة الحال ال�س���عر العربي الذي ا�ستقبل ق�سة المجنون 
مرة ثانية لكن بتناول مختلف عن التناول التقليدي العربي الذي كان يح�سرها في مجرد اأخبار تروى 
ف���ي كتب االأدب. هذا التناول الذي ظل م�س���تفردًا بكتب االأدب اإلى الع�س���ر الحدي���ث، حين قرر اأمير 
ال�سعراء »اأحمد �سوقي« تناول الق�سة �سمن م�سرحيته ال�سعرية )مجنون ليلى( م�ستفيدًا من الطريقة 

الفار�سية مع بع�ض التغييرات واالإ�سافات ذات النكهة العربية- ال�سوقية)18(.
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هكذا فاإن كل جانب كان يمنح الق�س���ة نغمات واأبعاد جديدة تثريها وتك�س���ف عن اآفاقها االإن�سانية 
الفكرية والفنية. غير اأن اللم�س���ات الفار�س���ية - كما راأينا- كانت �س���باقة في ه���ذا الباب، واأهم هذه 
اللم�س���ات ال�س���بغة ال�س���وفية التي حملتها ق�س���ة المجنون مع �س���عراء فار�ض، حتى اأن الق�سة مثلت 

اإحدى دعائم ال�سعر ال�سوفي الفار�سي والعربي كذلك. 
وال�س���عر ال�س���وفي نف�س���ه من مام���ح التاقح بي���ن االأدبين العربي والفار�س���ي، فقد ن�س���اأ االأدب 
ال�سوفي »في االأدب العربي وعني به الكتاب عناية فائقة، ثمَّ نقل بعد ذلك اإلى االأدب الفار�سي، فعني 
به الكتاب، ثمَّ انتقلت تلك العناية اإلى ال�سعراء، وهكذا دخل عليه تطور في االأدب الفار�سي حتَّى جاء 
وقت غلبت فيه التاأليفات ال�س���وفية ال�س���عرية على النثرية في االأدب الفار�سي، على حين كان العك�ض 

في االأدب العربي، اإذ ظلت الغلبة للموؤلفات ال�سوفية النثرية على الموؤلفات ال�سعرية ال�سوفية«)19(
ولذلك كانت قمم ال�س���عر ال�س���وفي من اإبداع ال�سعراء الفار�س���يين، فتاأثر بها العرب ونهلوا منها 

مذاهب �سعرية وفنية مختلفة. 
ومن اأبرز هذه المذاهب -كما ذكرنا �سابقًا- توظيف ق�سة المجنون باأبعاد فكرية وروحية جديدة. 
فقد تناول �سعراء ال�سوفية الفر�ض ق�سة المجنون من جوانب مختلفة، في مقدمتهم ال�ساعر »نظامي 
الكنج���وي« ال���ذي ذكرنا اأ�س���بقيته في نقل الق�س���ة اإلى االأدب االإيران���ي، وكان ذلك النقل م�س���حوبًا 
بتغييرات متنوعة حملت ب�سمة الثقافة الفار�سية وفي مقدمتها الفكر ال�سوفي، فقد حّمل »الكنجوي« 
�س���فة »المجنون« دالالت رمزية �س���وفية كالتحرر من العقل واالحتكام للقلب، واالإ�سرار على العزوبة 
المف�س���لة على الزواج عند المت�س���وفة الأن الزواج من العاقات الدنيوية التي �س���عوا للخا�ض منها، 

والزهد في االقتراب من ق�سور ال�ساطين...)20(
واإذا كانت لنظامي الكنجوي االأ�س���بقية في توظيف ق�س���ة المجنون توظيفًا �س���عريًا و�سوفيًا، فاإن 
رباعيات »عمر الخيام« )430- 526ه�( كانت لها االأف�س���لية في التعمق اأكثر نحو الدالالت ال�س���وفية 
للق�س���ة، وفي ن�س���ر هذا االأ�سلوب والتاأثير به على نطاق وا�سع تجاوز حدود االأدبين الفار�سي والعربي، 

وتجاوز الحقب الزمنية اإلى يومنا. 
وق���د مثلت ق�س���ة المجنون لدى »الخي���ام« نموذجًا لحاجة االإن�س���ان اإلى االإ�س���باع الروحي، حيث 

ي�سبح الحب غاية ال و�سيلة، و�سرورة ال يمكن اأن ت�ستمر الحياة من دونه، يقول في رباعياته: 
يـــخفقـــا اأن  القلــــــــب  بهـــذا  يحرقـــااأولـــى  اأن  الحـــب  �شـــرام  وفـــــــي 
بـــي مـــّر  الـــذي  اليـــوم  اأ�شيـــع  اأع�شقـــا)21(مـــا  اأو  اأهـــوى  اأن  غيـــر  مـــن 
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كما اأ�س���هم »جال الدين الرومي« )604- 672ه�( في اإثراء االأبعاد ال�س���وفية لق�س���ة المجنون، 
فا�س���تغلها للتعبير عن الم�س���اق والم�س���اعب التي يواجهها العابد ال�س���اعي اإلى الخا�ض من �سوائب 
الدنيا، وما يمكن اأن تكتنف االإن�س���ان من غ�س���اوة تجعله يفني حياته �س���عيًا نحو تحقيق اأوهام ال وجود 
لها �سوى في خياله، من اأمثلة ذلك مقطع تت�سمنه منظومته المثنوية، حيث يج�سد حوارًا بين الخليفة 
وليلى، ويبداأ الحوار با�ستغراب الخليفة عندما يرى ليلى فيكت�سف اأنها لي�ست كما كان يتخيل، فتطلب 
منه ليلى اأن ي�س���مت ويكتم ما راأى، وتخبره اأن حقيقة جمالها و�س���يتها كامنة في نظرة المجنون لها 

وما �سورته له اأوهامه...)22(
ومن هذا المنطلق اأخذ �س���عراء الت�سوف العرب في اال�ستح�سار الرمزي لحكايات الحب العذري 
عل���ى منوال ال�س���عراء الفر�ض، وظلت هذه الظاهرة حا�س���رة حتى لدى �س���عراء الع�س���ر الحديث في 
مقدمتهم �سعراء التيار الرومان�سي، الذين وجدوا في فل�سفة الخيام ان�سجامًا مع توجههم الفني الذي 
يميل اإلى بث لواعج الذات وتاأماتها في الوجود والخلق والق�ساء والقدر...، فنجد »اإيليا اأبي ما�سي« 

مثًا في ق�سيدته »الطا�سم« ي�ستلهم كثيرًا من خ�سائ�ض الرباعيات، منها قوله)23(:
»جئـــت ل اأعــلم مــــن اأيـــن، ولكني اأتيت
ولقد اأبـــ�شرت قــــــّدامي طــريقاً فم�شيت
و�شاأبقـــى ما�شيـــاً اإْن �شئـــت هـــذا اأم اأبيت
كيـــف جئت؟ كيف اأب�شــــــرت طــــــريقي؟
اأدري«  ل�شـــت     

فما اأن�سده اأبو ما�سي في هذه الق�سيدة ال يختلف عن الت�سور الذي نجده في كثير من مقطوعات 
الرباعيات، مثل ما في قول الخيام:

الفنـــاء دبيـــب  نف�شـــي  فـــي  ال�شقــــاءاأح�ـــض  اإل  العي�ـــض  فـــي  اأ�شـــب  ولـــم 
ولـــم حينـــي  حـــان  اإن  ح�شرتـــا  يتـــح لـــفكـــري حـــــــل لــــــغـــز الق�شـــاء)24(يـــا 

حيث نتلم�ض في الن�س���ين حيرة وتيهًا وجوديًا يدفع ال�س���اعرين اإلى الت�س���اوؤل عن اأ�سباب الوجود 
والخلق في عالم مترامي االأطراف... 

ولم يقت�س���ر االأمر على اأبي ما�س���ي وغيره من ال�سعراء الرومان�س���يين، بل امتد حتى لدى �سعراء 
الحداثة، في مقدمتهم »اأدوني�ض« الذي وجد في ال�س���وفية مذهبًا فكريًا وفنيًا حداثيًا لم ين�سب رغم 
تقادم���ه الزمني، لذلك نجد تاأمات عمر الخيام وجال الدين الرومي واأ�س���اليبهما في تناول ق�س���ة 
المجن���ون تتراق�ض بين اأ�س���طر كثيرة من ق�س���ائده. من ذلك ا�س���تلهام حال���ة المتعط�ض للحب الذي 

تنتع�ض به الذات وتتفتح به االأب�سار، يقول:
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حينما اأُغرق في عينيك عيني،
األمح الفجر العميقا
واأرى الأم�ض العتيقا
واأرى ما ل�شت اأدري،
واأح�ض الكون يجري

بين عينيك وعيني)25(.

كما ا�ستلهم ق�سة المجنون للتعبير عن حالة ال�سياع والبحث الم�ستمر والتعط�ض الدائم للمعرفة، 
يقول:

اأحب اأنا، كم اأحب جمالي
واأعبد فيه �شللي

فيا ما هديُت به واهتديْت
ظمئُت، متى يا دمي، يا �شبابي

تقول، ارتويْت؟)26(
هكذا تحولت ق�س���ة المجنون من مجرد حكاية عا�س���ق عذبه الهوى والفراق حتى بلغ مهاوي الجنون 
والموت كمدًا، اإلى نموذج اإن�ساني خالد يعبر عن ان�سغاالت الفكر االإن�ساني في كل ع�سر وفي كل ح�سارة 
اأ�س�سها الب�سر �سرقًا وغربًا. فعبر ال�سعراء من خال الق�سة عن معاناة االإن�سان من العجز والق�سور اأمام 
الق���وى الت���ي تفوق طاقته واإدراكه، ومثلت حالة الحرمان لديهم التطلع والبحث الم�س���تمرين اإلى ال�س���مو 
�س���واء روحيًا اأم فكريًا اأو ثقافيًا...، والزالت الدالالت الرمزية تتنا�س���ل ما بقي النا�ض على االأر�ض، لكنها 

تظل في جميع االأحوال م�سدودة اإلى اأ�سلها النابع من تاقح تاريخي بين ال�سعرين العربي والفار�سي.
وبعد، هناك عوامل كثيرة اأ�س���همت في ثراء التاقح الفني بين ال�س���عر العربي وال�س���عر الفار�سي، 
فيه���ا الق���رب الجغرافي والم�س���ترك الديني والتراب���ط التاريخ���ي...، وهو ما جعل عاقة ال�س���عرين 
ببع�س���هما ا�س���تثنائية ومتميزة مقارنة باأي عاقة اأخرى قد تربط اأحد ال�س���عرين بثقافة اأخرى. وقد 
راأينا اأمثلة كثيرة ومتنوعة لهذه العاقة بين ال�سعرين في م�ستويات مختلفة، فيها المعجمي والتركيبي 
واالإيقاع���ي والداللي، وح�س���ب هذا المقال اإن اأهم ما ذكره الدار�س���ون حول هذه العاقة واأ�س���كالها، 
يوؤكد اأهمية انفتاح الح�سارات على بع�سها، ودور حوار الثقافات في تاأ�سي�سها وتطورها، واأن ال�سعوب 

والقبائل خلقوا ليتعارفوا كما ورد في الذكر الحكيم. 
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د. بدر الدين عامود

الدرا�سات والبحوث

من الثورة الرو�سية
اإىل انهيار االحتاد ال�سوفييتي

ت�شتوقف القارئ الم�شاجلة الفكرية التي توقف عندها �شيرغي قره-مورزا موؤلف كتاب »انهيار التحاد 
ال�شوفييتـــي – مـــن المذنب« الذي عربه الدكتور �شوكت يو�شف تحت عنوان اآخر »التحاد ال�شوفييتي من 
الن�شـــوء اإلـــى ال�شقـــوط«، بين الأطراف المارك�شيـــة، ومن قبلها بين مارك�ض واإنجلز مـــن ناحية، وباكونين 
من الناحية الثانية – ت�شتهل الوقفة بالمفارقة التي مّيزت �شلوك البل�شفة وممار�شاتهم. فمّما ل ي�شك 
فيه اأحد هو اأن �شياغة برنامج الثورة ال�شتراكية الرو�شية جاءت تطبيقاً للتعاليم المارك�شية، واأن قيادة 
البل�شفة قادت الجماهير ال�شعبية الرو�شية تحت رايتها. وكان على هذه القيادة في الوقت نف�شه حماية 
هذه الجماهير منها ما اأدى اإلى اختلف في الروؤى، وخلفات حول الممار�شة، واإلى انق�شامات و�شراعات 
خرجـــت عـــن حدود الحوار المثمر المتكافـــئ الماأمول، وتحولت اإلى حالت من القمـــع والت�شفيات داخل 

ال�شف المارك�شي الواحد.
فكيف، وفي ماذا تج�س���دت هذه المفارقة؟ تلك لحظة تحمل اأهمية خا�سة بالن�سبة اإلى المهتمين 
بتاريخ االتحاد ال�س���وفييتي، وال �سيما المارك�س���يين منهم. واالإجابة عن هذا الت�ساوؤل ت�ستدعي معرفة 
واحد من اأ�سباب معاداة المتم�سكين بحرفية الن�ض المارك�سي للم�سروع ال�سوفييتي منذ االإعان عنه 
حّتى �س���قوطه في بداية ت�س���عينيات القرن الع�س���رين. يتعلق االأمر بتحول الفل�سفة المارك�سية في وعي 

ال�سيوعيين اإلى دين جديد، ووا�سعيها مارك�ض واإنجلز اإلى مقد�ض ال يمكن الم�سا�ض به.
وعندي اأن اإ�سارة قره-مورزا اإلى المكانة المتميزة لمارك�ض واإنجلز في تاريخ الفكر الب�سري، والقيمة 
الرفيعة للبنيان الفكري المتما�س����ك الذي اأقاماه، واعتراف مفكرين من خارج ال�س����ف المارك�سي بها، 
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ال يحول ذلك كّله دون تعديل اأو تطوير النظرية المارك�سّية على �سوء ما تمليه م�ستجدات حياة الب�سر، 
وتغي����رات اأح����وال الجماعات والطبقات في الزمان والمكان، هي اإ�س����ارة مو�س����وعية تح����ّذر من جمود 
الفكر، وخطر وقوع النا�ض في حماأة االأ�سولية. وقد اأراد من خالها تاأكيد على اأن الم�سروع ال�سوفييتي 

لم يخرج عن هذا ال�سياق، واأّنه محاولة لتكييف النظرية المارك�سّية للثقافة والمجتمع الرو�سيين.
في حين اأن رف�ض المنا�س����فة واال�س����تراكيين الثوريين لم�سروع البا�س����فة يج�ّسد تم�سكهم بحرفّية 
الن�ّض المارك�سي الذي ي�سف طبقة الفاحين بالرجعّية والمعادية للثورة. وقد بنى موؤ�س�سا المارك�سّية 
موقفهما هذا على خلفية دعم الرو�ض لل�س����عوب ال�س����افية من اأجل تحرّرها القومي، وانف�س����الها عن 
االإمبراطورية النم�ساوّية-المجرّية اإّبان ثورات عام )1848م(. وكانت هذه االأحداث وحكم المارك�سّية 
عليها ونبوءة اإنجلز بقيام »ال�سعب الرو�سي الرجعي« بمحاولة ثانية في نهاية القرن التا�سع ع�سر حا�سرة 
في اأذهان الي�ساريين التقدميين في التحالف المعادي لل�سوفييت مادفعهم اإلى الحكم على ثورة اأكتوبر 
باأّنها »... محاولة جديدة من الفاحين ال�س����افيين لواأد اندفاعة �سباط الجريئة والمتفانية، التي ُتعّد 

خطوة اأولى واعدة على الطريق نحو ثورة عالمّية عظيمة تقودها بروليتاريا متنورة«، )1، 149(. 
ل���م يكن الخاف االأول مع المارك�س���ية. يعيدنا الموؤلف عقودًا اإل���ى الوراء، ويذكرنا بخاف الثوار 
الرو����ض بزعام���ة ميخائيل باكونين معها. تجّلى هذا الخاف الذي بداأ في �س���بعينيات القرن التا�س���ع 
ع�س���ر في معار�س���ة باكونين اآراء مارك�ض واإنجلز حول »ال�س���عوب الرجعّية« وانتهى بف�سله من ع�سبة 

المارك�سيين.
رف�ض باكونين اإلحاق �س���فة الرجعية بال�س���عب اأو بالطبقة الفاحية. وراأى اأن القول بوجود �سعوب 
رجعّي���ة اإّنما يعك�ض �س���عورًا بالتع�س���ب القومي، والكام ع���ن رجعية الطبقة الفاحي���ة ينم عن حالة 
الكراهية تجاهها. وكاهما »يعك�س���ان« عن�سرية الراأ�س���مالية الغربية التي ت�سّوغ الجوهر اال�ستغالي 

لر�سالتها التمدينية المزعومة. )1، 150(.
ي�س���تنكر باكونين م�س���اعر الكراهية تجاه الفاحين، وال يجد اأي م�س���وغ لها، وال التهامهم بالجهل 
والك�س���ل واالإهمال. فهم، كالعم���ال، يعملون بجد في ظروف مختلفة. ولهذا ين�س���ح العامل باأن يتخذ 
من الفاح اأخًا ون�س���يرًا في ن�س���اله من اأجل التخل�ض من اال�س���تغال والظلم، اإيمانًا منه باأن العمال 

والفاحين هم اأدوات الثورة اال�ستراكية المقبلة.
وا�س���ح اأن هذه الت�س���ورات كان���ت ردًا على اتهامات اإنجلز لل�س���عب الرو�س���ي والدولة الرو�س���ية، 

واحتجاجًا على مزاعم الرو�سوفوبيا التي ال تجد في رو�سيا �سوى ح�سن الرجعية االأوروبية.
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تك�سف هذه الم�ساجلة في بع�ض مفا�سلها عن �سكل اأو م�ستوى من التع�سب العرقي اأو االإثني غير 
معل���ن اأو ظاهر في �س���ياق م���ن االجتهادات المتباينة لتف�س���ير وقائع تاريخية. وربما ت�س���يء اتهامات 
باكوني���ن بع�ض ال�س���يء على ذلك. يقول باكونين: »�س���ُيقاد الفاحون الرعاع، الذي���ن ال يتمتعون، كما 
هو معروف، بتقدير المارك�س���يين، ويرتقون في الدرج���ة الدنيا من الثقافة، من البروليتاريا المدينية 
والعاملة في الم�سانع... واإذا نظرنا اإلى هذا االأمر من وجهة نظر قومية، ي�سبح ال�سافيون بالن�سبة 
لاألمان لل�س���بب ذاته في و�س���ع عبيد للبروليتاريا االألمانية الظافرة، تمامًا كو�سع االأخيرة بالمقارنة 

مع برجوازيتها«، )1، 152(.
 اأّما المحطة التالية من ال�س���جال فقد جرت، فيما بعد، بين بيوتر تكات�س���وف، اأحد منظري التيار 
ال�سعبي الرو�سي من جانب، ومارك�ض واإنجلز من جانب اآخر. ووفقًا لما قاله برديايف، فاإن تكات�سوف: 
»اأول من عار�ض ذلك اال�ستخدام الرو�سي للمارك�سّية، الذي يرى �سرورة تطور الراأ�سمالية في رو�سيا 
وحدوث ثورة برجوازية... اإلخ، هو بوجهة نظره هذه قريب جدًا من البل�س���فية الرو�سية... تكات�سوف، 
مثل لينين، بنى نظرية ثورة ا�ستراكية لرو�سيا. فالثورة الرو�سية يجب اأاّل تقتفي اأثر النماذج الغربية... 
كان محقًا في نقده اإنجلز، واأحقيته هذه لي�س���ت اأحقية ال�سعبوية �سّد المارك�سّية، بل اأحقّية البا�سفة 

التاريخية �سد المنا�سفة، اأحقّية لينين �سّد بليخانوف«، )1، 154(. 
كان رّد اإنجلز على كرا�ض تكات�س���وف »ر�س���الة مفتوحة اإلى ال�س���يد فريدريك اإنجلز« قا�سّيًا و�ساخرًا. 
فقد و�سف كام تكات�سوف حول الفاحين الرو�ض، اأّنهم اأقرب اإلى اال�ستراكية من البروليتاريا االأوروبية 
الغربي���ة باله���راء، موؤكدًا بنبرٍة عالي���ٍة اأّنه »اإذا كان ثمة ما ينقذ الملكية الم�س���اعية الرو�س���ية، ويمنحها 

اإمكانية التحول اإلى �سكٍل جديٍد قابٍل للحياة، فهي الثورة البروليتارية في اأوروبا الغربية«، )1، 154(. 
م���ا ال تغفل���ه عين القارئ هو الفارق، حّتى ال اأقول التناق�ض، بين و�س���ف اإنجل���ز بروليتاريا الدول 
الغربية بالثورية في معر�ض ا�س���تهجانه الت�سورات ال�س���عبوية عن تلك الطبقة، وما اأورده في ر�سالتيه 
المذكورتي���ن اإلى مارك�ض عام )1858م(، وكاوت�س���كي عام )1882م( ب�س���اأن حال���ة بروليتاريا الدول 
البرجوازي���ة الغربية وتح�س���نها الملحوظ نتيجة االحت���كارات الكولونيالية داخل بلدانهم وفي ال�س���وق 
العالمي���ة. وه���ذا ما يدفع للت�س���اوؤل عّما يمكن اأن ينتظره ث���وار االأطراف، والرو�ض ب�س���كل خا�ض، من 

بروليتاريا الدول الراأ�سمالية.
لم تعّدل ماحظات اإنجلز هذه موقفه من الدور الحا�س����م الذي توؤديه بروليتاريا المركز في الثورة 
اال�ستراكية العالمية. وبقيت العملية الثورية في البلدان - االأطراف، بالن�سبة اإليه م�سروطة بالثورة التي 
يجب اأن تنطلق �س����رارتها االأولى من المركز. وبقي موقفه ال�س����لبي تجاه الم�ساعية الرو�سية ثابتًا، فهي، 
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�س����واء اأكانت »... م�س����اعية اأر�ض، اأو زوجات، اأو اأي �س����يء اآخر، بدائية الطابع ب����كّل تاأكيد، وتنتمي اإلى 
العالم الحيواني« )1، 155(. ولذا تراه يحّذر الرو�ض من القيام بثورة دون قيادة البروليتاريا الغربية.

ذلك���م ه���و االأ�س���ا�ض االأول ال���ذي بن���ى علي���ه المنا�س���فة واال�س���تراكيون الثوري���ون واالجتماعيون 
– الديمقراطيون الرو�ض معار�ستهم لثورة اأكتوبر. وثّمة اأ�سا�ض ثاٍن يتمثل، كما ي�سير قره – مورزا، 
في نبوءة مارك�ض، وهي »قيام �س���يوعية المع�س���كر« في حال قيام ثورة عمالية – فاحية بداًل من ثورة 

بروليتارية، ب�سبب غياب حركة متطورة للملكية الخا�سة.

مرتكزات العداء لثورة اأكتوبر من احلرب االأهلية اإىل البريي�سرتويكا

توقفت بع�ض الوقت عند الم�س���اجات التي مهدت للبا�سفة �سياغة م�سروعهم، واأثارت اعترا�ض 
االآخري���ن عليه، وكانت، تاليًا، اأحد اأهم اأ�س���باب الحرب االأهلية الرو�س���ية، والقاعدة التي اأقام عليها 

موؤيدو البيري�سترويكا دعاواهم �سّد النظام ال�سوفييتي فيما بعد.
ما قيل عن الدوافع واالأهداف التي حركت مختلف الفئات والقوى في الخندق المعادي للبا�س���فة 
يخفف عن كاهل القارئ كثيرًا مّما تحمله متابعة اآراء واأفكار الفئات وال�سرائح الموؤيدة للبيري�سترويكا 
من اأعباء. ومع االإ�س���ارة اإلى غياب الراأ�س���ماليين واالإقطاعيين اإبان الحكم ال�سوفييتي، فاإّن ماعر�سه 
الموؤلف من اآراء واأفكار بع�ض االخت�سا�س���يين في العلوم االإن�سانية واالأنتلجن�سيا الرو�سية يعك�ض حالة 
النرج�س���ية وتوّرم االأنا لديهم، وم�س���اعر االزدراء والكراهية التي يكنونها للجماهير ال�س���عبية، يذكر 

بحالة االأغنياء وغطر�ستهم في رو�سيا القي�سيرية، وفي �سنوات الحرب االأهلية.
تبدو الداروينية االجتماعية لدى اأفراد من االأنتلجن�س���يا واالأكاديميين من اأن�س���ار البيري�سترويكا 
اأكث���ر فجاج���ًة مّما كانت لدى الراأ�س���ماليين وكبار ماك االأرا�س���ي اآنذاك. فه���م يحدثونك االآن، في 
مناخات البيري�سترويكا، عن »العم فا�سيا، ال�سكير، االتكالي، الك�سول... اإلخ«، من اأبراجهم العاجية، 
ب�س���عور يطفح بوهم تفوقهم، الذي ال يعني �س���وى تخليهم ال�س���ريح عن القيم ال�ّس���امية التي يحملها 
االإيمان بالعدالة والم�س���اواة بين الب�س���ر. فالعدالة االجتماعية �سارت، في ت�سورهم، عائقًا »من بين 

العوائق القائمة على طريق االإن�سانية الإقامة اقت�ساد �سوق«، )1، 132(. 
ما راآه قره – مورزا في زمن البيري�سترويكا وبعده هو »... قطع الجذور ب�سكل منتظم في ظّل دعم 
من جانب الدولة... غابت اأخاق الحب وال�س���فقة والتعا�سد في غياهب ال�سراديب، و�سار حّق القوّي 

هو الغالب«، )1، 324(.  
لم يقت�سر الهدم على جانب اأو بع�ض جوانب ثقافة المجتمع، بل اإّنه �سمل كل البنيات الثقافية. ومن 
اأجل ذلك كانت النخبة واالأنتلجن�س���يا تبيح الكذب والخداع في اإدارة البيري�س���ترويكا. يذكر الموؤلف هنا 
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ور الحياة الغربية كجنة من جنان اهلل على اأر�سه واأنموذج للتعاون  مقالة الحقوقي �ض. األك�سييف، التي ت�سّ
واال�س���تراكية، تنتفي فيه الملكية الخا�سة، وا�ستغال االإن�س���ان لاإن�سان. فاأّي ع�سو مرا�سل في اأكاديمية 

العلوم هذا الذي ي�سمح لنف�سه بمثل هذا الكذب الفا�سح. ي�سيح قره–مورزا م�ستهجنًا وم�ستنكرًا.
وفي ال�س���ياق نف�س���ه يعت���رف اأ. ياكوفليف، ع�س���و المكتب ال�سيا�س���ي و»مهند�ض البيري�س���ترويكا« 
بممار�س���ته الكذب والت�س���ليل بكّل �س���راحة، فيقول: »اأنا نف�س���ي مذنب، تحايلت مرات. فتحّدثت عن 
تجريد اال�س���تراكية، مع معرفتي اإالم �سيف�س���ي االأمر في النهاية... ثّمة دليل موثق بهذا الخ�س���و�ض، 
متمثل في مذكرة �سلمتها لغوربات�سوف في �سهر كانون االأول )1985م(، اأي في بداية البيري�سترويكا. 
كّل �سيء في هذه المذكرة محدد: االنتخابات العلنية، الق�ساء الم�ستقل، حقوق االإن�سان، تعدد اأ�سكال 
الملكية، التكامل مع الغرب... قراأ ميخائيل �سيرغيفيت�ض المذكرة، وقال: من المبكر بعد«، )1،  27(. 
�س���رعت النخب���ة الحزبّي���ة وال�س���لطوّية في توجي���ه انتقاداتها اإلى النظ���ام ال�س���وفييتي منذ بداية 
البيري�س���ترويكا، من مواقع المنا�سفة بذريعة الدفاع عن المارك�سية، والعودة اإلى اأ�سولها ال�سحيحة، 

وتخلي�سها مّما لحق بها من ت�سويهات.
اأدرك ق���ادة البيري�س���ترويكا اأن م���ن غير الممكن االإطاحة بالنظام ال�س���وفييتي في ظّل ا�س���تمرار 
النه���ج والقوانين ال�س���ائدة في الت�س���يير واالإدارة. واأّنه ال ب���ّد من اإعداد المقدمات ال�س���رورية وتهيئة 
الظ���روف واالأدوات المنا�س���بة. فكان االإعان عن البيري�س���ترويكا )اإعادة البن���اء(، وفتح الباب اأمام 
االأفكار وتفاعلها في مناخ من ال�س���راحة وال�س���فافية تحت �س���عار الفا�سنو�ست )ال�سفافية(، وحرية 
التعبير فتح اأن�س���ار البيري�س���ترويكا النار على الم�س���روع والنظام ال�سوفييتين. لم ي�سلم اأي مجال من 
مج���االت الحياة من الهجوم. كّل ماهو �س���وفييتي كان هدفًا له. وكان اله���دف المحورّي والنهائّي من 
كل ذلك هو الق�ساء على منجزات الثورة البل�سفية اال�ستراكية يعّرف قره-مورزا البيري�سترويكا باأنها 
الن�سخة الم�ستحدثة من البرنامج المناه�ض لل�سوفييت الذي يعود بن�ساأته اإلى بدايات القرن الع�سرين. 
وكانت ن�س���خته االأولى قد اأُحبطت في الثاثينيات. لم ي�س���اأ اأعداء ال�س���وفييت، بعد ذلك، الدخول في 
�س���راع مع ال�س���لطة، والخطر النازي يهدد الوطن. فان�س���رف الجميع اإلى درئ���ه في عام )1952م(، 
ت�س���كلت اأول مجموعة من المفكرين، وال�س���ّيما العاملين في العلوم االإن�س���انية، مناه�س���ة لل�سوفييت، 
بقيادة �سيدروفيت�س���كي وع�س���وية اأ. زينوفيف وم .مامارد�سفيلي و ب. غرو�سين. وبداأٍب ون�ساٍط بداأت 
العمل في اأماكن �س���رّية من اأجل التغيير، وا�ستمرت قرابة االأربعين عامًا. اأثمر عملها هذا في اأو�ساط 
ما عرفوا ال�ستينيين حّتى �سنوات العقد ال�سابع نواة الن�سخة الجديدة من ذلك البرنامج. تطّورت هذه 
الن�سخة فيما بعد، واتخذ البرنامج فيها �سكل منظومة متقدمة، كانت تزداد قوة وتاأثيرًا مع الزمن ما 

مّكنها من امتطاء موجة البيري�سترويكا بثبات.
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�س���ارك ال�س���عراء والفنانون والعلماء ال�س���تينيون في حملة غ�س���يل الوعي ب�سخ �س���يل االأخبار عبر 
ال�س���حافة والتلفزة الر�سمية. وان�سم اإليهم اأبناء واأحفاد قادة حزبيين وحكوميين من �سحايا القمع 
واالعتق���ال والقتل. كان بع�ض هوؤالء ي�س���غل منا�س���ب حزبية وحكومية، ويخفي ع���داءه للنظام، بل اإّنه 
يتلقى في بع�ض االأحيان مكافاآت مالية مجزية لقاء اإ�سهامات فكرية. وما اإن كان يح�سل اأحدهم على 

المكافاأة حّتى ي�سارع اإلى الهروب من الباد واالن�سمام اإلى فريق اإذاعة »الحرية«.
يعر�ض موؤلف الكتاب مقتطفات مما كتبه ممثلو االأنتلجن�سيا المعادية لل�سوفييت ليدلل على الدافع 
الذي كان ي�س���يطر على وعيهم، ويوجه �س���لوكهم. فاختاف المفردات والتعابير التي ي�س���تخدمون ال 
يعني خافهم في م�س���عاهم ومراميهم. فتدمير االتحاد ال�سوفييتي هو ما يتطلع اإليه الجميع. يتحدث 
اأ. ت�س���يبكو بل�س���ان »ال�س���تينيين« قائًا: »نحن المثقفين، من نوع خا�ض، بداأنا نتطور فكرّيًا في اأزمنة 
الرعب ال�س���تاليني، عانينا خيبًة من فترة »ذوبان الجليد« الخروت�سوفية. انتظرنا طويًا بعذاب نهاية 
مرحلة الركود البريجنيفية، ثّم عملنا البيري�س���ترويكا. واأخيرًا، ن�س���تطيع اأن ن���رى في حياتنا باأعيننا 
اإالم اأف�س���ت عمليًا اأفكارنا واأحامنا... ال داعي لخداع الذات. نحن لم نكن، وحّتى االآن ل�س���نا خبراء 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. نحن كنا وحّتى االآن منظري الثورة المناه�س���ة لل�س���مولية، اأي المعادية 
لل�سيوعية... لكّل مّنا اأعداء مختلفون: المارك�سية، المجتمع ال�سناعي – الحربي، التجريف ال�ستاليني 
للينينية. وكنا كلما قمعنا وا�سطهرنا النظام ال�سابق اأكثر، ا�ستدت رغبتنا في اأن نعي�ض موته وتف�سخه، 
ورغبتنا اأي�س���ًا في قلب اأ�س�س���ه واأركانه... من هنا جاء الطابع التدمي���ري الباطني لتفكيرنا واأعمالنا 
التي قلبت العالم ال�س���وفييتي راأ�س���ًا على عقب... نحن لم نعرف الغرب، عانينا ليبرالية رومان�س���ية، 

ورغبة جامحة في اأن نعي�ض حّتى ن�سهد تغييرات تدميرية. )1، 241(. 
اإلى جانب ال�س���تينيين يقف المن�س���قون في �س���ف العداء لل�س���يوعية. ي�س���فهم قره–مورزا باأّنهم 
»خميرة« الم�س���روع المعادي لل�س���وفييت. وعلى الرغم من اأن اأعداد المن�س���قين لي�س���ت كبيرة، اإال اأن 
االإطار التنظيمي الذي جمعهم، وال�س���ات التي كانت قائمة بينهم، ووجود م�س���ادر لتمويل ن�ساطهم 
ال���ذي غالبًا ما كان يجري بالتن�س���يق م���ع الجهاز الدعائي الغربي، كّل ذلك جعل منهم م�س���در تاأثير 
في االأنتلجن�س���يا الرو�س���ّية، بل في النخبة الحاكمة كان المن�س���قون، من مثل اأندرية �ساخاروف، عالم 
الفيزي���اء، واأحد �س���انعي القنبل���ة الهيدروجينية ع���ام )1953م(، واألك�س���ندر �سولجنت�س���ين، الكاتب 
المعروف والحائز جائزة نوبل في االآداب عام )1970م(، اأ�س���حاب نزعة غربية، وقد ا�س���تطاعوا اأن 
يوجهوا االأنظار اإليهم داخل االتحاد ال�س���وفييتي وخارجه، ويك�سبوا تعاطف جزء مهم من االأنتلجن�سيا 
تحت تاأثير الهالة، ولي�ض بف�سل قوة خطابهم وقدرتهم على االإقناع. يقول قره-مورزا في هذا ال�ساأن: 
»كان المن�سقون في معظمهم، بح�سب من�سوراتهم وخطبهم وت�سريحاتهم في مرحلة البيري�سترويكا، 
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اأنا�س���ًا محدودي الوعي، اإذ اأفقدتهم الفكرة الخا�سية بخ�سو�ض محاربة »اإمبراطورية ال�سر« عمومًا 
التفكير ال�سليم، والقيم التي يتحلى بها االإن�سان العادي«.

ويتوقف عند عدد من االأحداث ليدلل على اأن �س���اخاروف كان، كمن�س���ق، يتعاطف مع فرٍد اأو اأقلية 
�س���ّد مجتمع اأو ثقافة اأو كّل. فقد اأّيد رواية �س���لمان ر�س���دي، ورف�ض ب�ّس���ّدة غ�سب الم�سلمين من هذه 
الرواية. وتحت تاأثير ادعاء بع�سهم من �سياق الحملة التي تتهم ال�سلطة ال�سوفييتية بمعاداة ال�سامية، 
كتب في عام )1968م( ما ياأتي: »األي�ض عارًا العودة الدورية لمعاداة ال�س���امّية في ال�سيا�س���ة الر�سمّية 
)عموم���ًا، لم تنقطع روح العداء لل�س���امية في اأو�س���اط النخبة البيروقراطية العلي���ا لدولتنا تمامًا بعد 

الثاثينيات(؟«، )1، 249(. 
كما اأّنه يك�س���ف عن مواقفه المتناق�س���ة والمنح���ازة اإلى الغرب ونمط الحياة في���ه وثقافته. فمن 
هجومه عل���ى الواليات المتحدة االأمريكية وعدوانها على فيتنام، اإلى حديثه عام )1975م( عن ماآثر 
الجي����ض االأمريك���ي في فيتنام، ولومه الغرب ب�س���بب تخليه ع���ن الواليات المتح���ّدة االأمريكية. وعدم 
تقديم الم�س���اعدة اإليه���ا، والوقوف اإلى جانبها في الحرب الفيتنامية. فق���د كان من الازم في راأيه، 
»ممار�س���ة �سغط �سيا�س���ي على االتحاد ال�سوفييتي بهدف عدم ال�س���ماح له بتوريد ال�ساح اإلى فيتنام 

ال�سمالية...«.)1، 250(.  
يقف �س���و لجنت�سين وي. �سفاريفيت�ض وف. اأو�س���يوف موقفًا مماثًا. فقد كان خطاب �سفاريفيت�ض 
يرمي اإلى اإثارة م�س���اعر العطف على الغرب الم�سكين الذي ي�سوره با حول اإاّل بالقنبلة النووّية فقط 

وهو يقف اأمام المخاطر التي تتهدده من جانب االتحاد ال�سوفييتي العدواني

تغريات املجتمع ال�سوفييتي واإرها�سات االأزمة

حقيقة اأن الن�س���اطات المبكرة الأعداء االتحاد ال�س���وفييتي في الداخل لم تكن با �سند على اأر�ض 
الواقع. فتطبيق الم�س���روع ال�س���وفييتي، والممار�سة العملية في ظّل �س���روط ثقافية-اجتماعية داخلية 
معقّدة، واالأخطار الخارجية التي و�س���لت اإلى حّد التحّدي الوجودي في �س���نوات الحرب �سّد النازية، 
راكما كثيرًا من االأخطاء، واأحدثا العديد من مواقع ال�سعف بروٍح جديدٍة، متجددة ل�سمان اال�ستمرار 
في تعديل الم�سروع وتطويره على �سوء الم�ستجدات الداخلّية والخارجية وتفاعاتها. يتحدث الموؤلف 
عّما كان يتوجب فعله �س���من معطيات عالمية واإقليمية ومحلّية جديدة، وماحدث في الواقع، ويرى اأن 
االنتقال من »ال�ستالينية« اإلى مرحلة جديدة كانت مع�سلًة لم ت�ستطع القيادة معالجتها ب�سكل �سحيح. 
واإّنها، بداًل من ذلك، وفرت �س���روط تعّقد االأو�ساع، وبعث الم�سروع المعادي. ويقتب�ض، هنا، مّما كتبه 
اأ. بوتينكو، المعادي لل�سيا�س���ة ال�س���وفييتية في هذا المو�س���وع: »رف�ض ال�س���تالينية فكرة رئي�سية، راية 
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تعبوية ا�ستخدمها خروت�سوف في كفاحه �سّد ال�سمولّية. فتحت هذه المقاربة اأفقًا للن�سال �سّد اأ�س�ض 
اال�ستراكية القائمة �سّد البني الاديمقراطية للنموذج التوتاليتاري، لكّنه لم يكن كافيًا من اأجل ن�سف 

كل الدعائم التوتاليتارية« )1، �ض287(.
ف���ي عقود مابع���د الحرب العالمية الثانية ط���راأت تغّيرات عميقة على المجتمع ال�س���وفييتي. فعلى 
امتدادها اأُعيد بناء المدن التي دمرتها الحرب واأ�س���يدت مدن جديدة. واأ�سبح اأكثر من ثلثي ال�سكان 
يعي�س���ون في المدن. وكان طبيعيًا اأن تحمل هذه التغيرات معه���ا تهديدًا للنظام االجتماعي الذي كان 
ي���زداد ه�سا�س���ة اأمام الحاجات الع�س���وّية والثقافّية–الروحي���ة المتنامية الأفراد المجتمع مع ت�س���ور 

االأ�ساليب التقليدية في تلبيتها. 
كان البحث في هذا الواقع الجديد، ومعالجة ق�س����اياه الم�س����تجّدة ي�س����تدعيان تجديدًا ثقافيًا يتمثل 
عنا�سر الراهن، ويمّدها باأ�سباب القدرة على الحياة والنماء، واإمكانية تجدد الوعي االجتماعي والفردي 
م�س����تقبًا. فثقافة الم�س����اعية الفاحية ا�ستنفذت قدرتها في �س����تينيات القرن الع�سرين. وبات �سروريًا 
اإقام����ة اأ�س�����ض فكرية جديدة ت�س����تجيب للتح����والت االجتماعية وال�س����لوكّية الناجمة عن حركة الت�س����نيع 
والمدين����ة، وتلبي تطلعات ورغبات االأجيال ال�س����اعدة، التي تخ�س����ع للتاأثير المبا�س����ر لهذه الحركة من 
جهة، ولحركة التثاقف العالمية في ع�س����ر التطور العا�س����ف لو�سائل االت�سال بين المجتمعات الب�سرية 
واالأف����راد. وف����ي هذه اللحظة بدا لقره- مورزا اأن هناك �س����راعًا لي�ض عاديًا بي����ن جيلين: جيل قديم لم 
يطرح على نف�سه هذه المهمة، الأّنه وبب�ساطة، لم يقف على م�ساحتها وعمقها، ولم يَر فيها، تاليًا، اأعرا�ض 
اإلحاحها ال�سديدة، وال�سبب يكمن اأ�سا�سًا في اأن روحه مازالت م�سكونة بطقو�ض التق�سف البل�سفية وجيل 

جديد يح�ّض بوجود م�سكلة من غير اأن يدرك حدودها، اأو اأن يعثر في المارك�سّية عن حّل لها.
تطور اإنتاج اأدوات المواجهة مع الغرب بكل مظاهرها وم�س���توياتها، اإلى جانب االإبقاء على نوعية 
اإنتاج الخيرات المادّية والثقافية لتلبية مختلف الحاجات عند اأفراد المجتمع دون تح�س���ين يتما�س���ى 
مع االرتقاء في الم�س���توى المعرفي والدافعي كتتويج للجهود المبذولة في مجال رفع �س���وية المنظومة 
التربوية – التعليمية، اأدى اإلى ت�س���كل اإح�س���ا�ض لدى ال�ساب ال�س���وفييتي باالإحباط والق�سور، والنقمة 
على النظام الذي مازال، في اعتقاده، يدير �س���وؤون الباد والنا�ض وفق ما تمليه متطلبات ا�س���تراكية 

المع�سكر التي هي االبنة ال�سرعّية لذهنية الم�ساعية الفاحية...
م���ن عا�ض في �س���نوات المرحلة البريجينيفية كان يلم�ض امتعا�ض ال�س���بيبة ال�س���وفييتية من و�س���عها 
المعي�س���ي واحتجاجه���ا على الفارق بين نمط حياتها، ونمط حياة االإن�س���ان الغرب���ي الماثل دومًا في عتبة 
الوعي عندها. ويذكرك تف�س���ير قره-مورزا لن�س���اأة هذه الظواهر ال�س���لوكّية، والنظر اإليها بو�سفها خطرًا 
يهدد الدولة بخ�سائ�ض النا�ض واختافها كما ر�سدها ابن خلدون، وتمّيز ال�سكان في كل طور من االأطوار 
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التي تمر بها الدولة من خالها، وعلى اأ�سا�سها، وتاأثير ذلك في اندفاعها وقوتها، ثم في �سعفها وانحدارها 
وزوالها. يقول قره- مورزا: »اليبرز الخطر الرئي�ض الذي ينتظر اال�ستراكية في مراحل الم�ساعب و ال�سيق 

والعوز، بل تحديدًا عندما يفقد المجتمع ال�سبعان الذاكرة بخ�سو�ض هذه الم�ساعب«، )1، 271(. 
ي�س���ير قره-م���ورزا اإلى اأن قيادة الحزب ال�س���يوعي ال�س���وفييتي قررت م�س���طرة، بع���د الأٍي وتردٍد 
»تجميد االأزمة الفكرية. بل والم�ساألة الثقافية برمتها، بالتخّلي عّما اأ�سمته »الخط ال�ستاليني«... ولم 
ت�ستغل فترة الراحة في ال�سبعينيات، من اأجل تحليل عاجل وتحديٍث للقالب الفكري، ومن المرجح اأّنه 
لم يكن بو�س���عها... اال�س���طاع بهذه المهمة بنجاح. فقد تطلب حّلها اإجراء نقا�ض علمّي. هنا �سعرت 

باأّنها �ستهزم في النقا�ض، اإن هي خففت قب�ستها...«.

البريي�سرتويكا وتدمري الثقافة وتفكيك ال�سعب واملجتمع

حينما ت�س���لم غوربات�سوف قيادة الحزب و�سلطة الدولة، كان العطب الفكري قّد حّل بوعي الفئات 
االجتماعي���ة الفاعل���ة، ماجعله رهينة ال�ّس���ّك والقلق واالختال. كانت هذه الحال���ة، بحّد ذاتها، طعنًا 
بم�سروعية النظام دون نّية م�سبقة من كثيرين. وا�ستطاع منظرو البيري�سترويكا ا�ستثمارها عن طريق 
طماأنة النا�ض، واالإيحاء اإليهم باأن الم�س���تقبل �س���وف يكون اأف�س���ل، ثّم ت�س���وير هذا الم�س���تقبل الذي 
يتطلع اإليه الجميع في ظّل الملكّية الخا�سة والمناف�سة التي ت�سعهم اأمام فر�ض متكافئة تفتح لكل فرد 

توظيف طاقته، واإظهار موهبته، واليجد المتواكلون والمتقاع�سون فيها مكانًا.
لقي هذا الخطاب الذي ا�ستند اإلى قواعد مارك�سّية اأ�سداء اإيجابية لدى المتعلمين وحملة ال�سهادات 
الجامعية وجزء مهم من االأنتلجن�سيا فقد اأ�سهم بفعالّية في تبديد المخاوف وال�سكوك التي كانت تعتمل 
في نفو�س����هم لما تحّلى به من هدوء واتزان ب�س����اأن النظام والم�ستقبل الغام�ض. كان ظاهر هدفه تقديم 
اإجابات تخفف من من�سوب القلق الذي يغلف االأ�سئلة المرتبكة المرتابة، التي تتو�سل اليقين. لعل قدرة 
هذه االإجابات على تو�س����يع ف�س����حة االأمل لدى هذه الفئات ال�س����عبية تكمن في اأنها لم تقطع في المرحلة 

االأولى من البيري�سترويكا مع النظام ال�سوفييتي، بقدر ماقطعت وعودًا بالت�سحيح واالإ�ساح.
ل����م يدخ����ر موؤي����دو البيري�س����ترويكا جه����دًا للع����ودة اإل����ى الت����راث المارك�س����ي وا�س����تخراج مافيه من 
تاأكي����دات وماحظ����ات وتحذيرات تدعم فكرته����م المحورّية حول خطاأ الم�س����روع ال�س����وفييتي، وخروج 
وا�س����عيه واأن�س����اره عن االأ�س����ول المارك�س����ّية. فكانت اآراء المنظرين المارك�س����يين، من مثل كاوت�س����كي 
وروزالوك�س����مبورغ وتروت�سكي وغرام�س����ي وغارودي وغيرهم حا�سرة في كتاباتهم وحواراتهم عن الثورة 
الرو�سية، والم�سروع الذي حملته، وخطاأ منطلقاتها، وق�سور برنامجها، ومخالفته ت�سورات الموؤ�س�سين.
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بنت الدائرة ال�س���يقة الأعداء الم�سروع ال�سوفييتي خطتها بعد الموؤتمر الع�سرين للحزب ال�سيوعي 
ال�س���وفييتي على اأ�س���ا�ض مراحل، لكّل منها عنوانها اأو هدفها الذي يمه���د تحقيقه للمرحلة الاحقة، 
و�سواًل بالمجتمع وبالباد اإلى الديمقراطية كهدف مركزي ونهائي. وح�سب مايقول اأ. ياكوفيلف، اأحد 
اأفراد هذه الدائرة، فاإن المرحلة االأولى تقت�سي اإبراز عبقرية لينين في ال�سنوات االأخيرة من حياته، 
والدع���وة اإلى تبني »الخط���ة اللينينية لبناء اال�س���تراكية« التي تعتمد على اإن�س���اء التجمعات التعاونية 
والراأ�س���مالية الحكومية، والهدف من ذلك هو »�س���رب �س���تالين وال�س���تالينية بو�س���اطة هيبة و�سمعة 
لينين، ثّم، في حال النجاح، �سرب لينين بو�ساطة بليخانوف والديمقراطية االجتماعية، ثّم، والثورية 

عمومًا بو�ساطة الليبرالية واال�ستراكية االأخاقّية«، )1، 290(. 
بداأ الهجوم المبا�س���ر على النظام القائم في عام )1988م( بزيادة عد المطبوعات المعادية له، 
وتخفي�ض عدد المطبوعات التي تتناوله بالنقد االإيجابي البناء. و�ساركت فيه جميع الفئات المن�سوية 
تحت راية البيري�سترويكا. ولم ي�سلم منه اأي من جوانب حياة النا�ض في الباد. فقد ا�ستهدف دعائم 

الثقافة الرو�سية بغر�ض زرع الفرقة والكراهية بين فئات المجتمع وطبقاته، وتفكيك ال�سعب.
ما قام به المفكرون واالأكاديميون، حملة لواء تغيير النظام، هو ن�سر الفكر العن�سري االجتماعي 
الذي يقوم على مبداأ ال�س���راع من اأجل البقاء، والمناف�س���ة هي ناظم الحياة، في المجتمع الرو�س���ي 
ال���ذي تتركز ثقافته وتتمحور عاقات اأفراده وفئاته منذ ن�س���اأته، كما يت�س���ور قره-مورزا، على مبداأ 
»االأخوة االإن�س���انية« فاالأكاديمي ن- اآمو�سوف، اأحد المراجع الفكرية في اأو�ساط االأنتلجن�سيا، يرى اأن 
»االإن�سان حيوان �سمن قطيع بعقل متطور، وقادر على االإبداع... مع الجماعة، والم�ساواة يقف معظم 
الجمهور ال�س���عيف. مع ال�سخ�س���ية و الحرية تقف قلته القوية. لكن تق���دم المجتمع يحدده االأقوياء، 

الذين ي�ستغلون ال�سعفاء«، )1، 319(. 
�س���اطرت �سحيفة »الكوم�س���مولي المو�س���كوفي« االأكاديمي الت�س���ور حول جوهر االإن�سان، فتقول: 
»تقوم طبيعة االإن�سان وكّل االأحياء على االأر�ض اأ�سا�سًا على اال�سطفاء الطبيعي، وفي �سكله االأق�سى – 
ُكّل قريب���ك«. ويق���در ل . واينب���رغ، رجل االأعمال الم�س���هور، ن�س���بة االأقوياء في المجتمعات الب�س���رية 
والحيواني���ة بنح���و 4% يقول: »ف���ي كّل نوع من االأحياء ثّمة ما ن�س���بته 4% من االأفراد الن�س���طاء.. لدى 
االأرانب، لدى الدببة، لدى الب�س���ر، في الغرب تتاألف هذه الن�س���بة )4%( من رجال االأعمال المقاولين 
الذين يوفرون فر�ض العمل لاآخرين جميعًا ويطعمونهم. يوجد عندنا مثل هوؤالء االأفراد دومًا يوجدون 

االآن، و�سيوجدون في الم�ستقبل«، )1، 319(. 
م���ع هذا الق�س���ف الفك���ري الذي ل���م ي�س���تهدف القواعد المارك�س���ّية الت���ي ُبني عليها الم�س���روع 
ال�سوفييتي فح�سب، بل جوهر ثقافة ال�سعوب ال�سوفييتية، وال�سعب الرو�سي منها على وجه الخ�سو�ض، 
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التي تعدُّ روح ال�سعب، كانت ت�سعف هذه الروح على المقاومة، وتت�سّدع اللحمة بين الطبقات والفئات 
االجتماعية. فما كان بمقدور اأعداء النظام اال�س���تمرار في ال�س���لطة، وال�س���طو على الممتلكات العامة 
دون ت�س���تيت ال�س���عب واإ�س���عاف روح المقاومة لديه. يقول اأ.بانارين: »كانت عملية تحويل ال�سعب اإلى 
ذرات مبعثرة، فاقدة القدرة على االلتحام �س���رورية لي�ض من اأجل تروي�سه على االن�سجام مع ملحمة 

النهب ال�سامل، بل كي ال يبدي اأّية مقاومة«، )1، 34(. 
تركزت ال�س���ربات التي وجهتها البروباغاندا البيري�سترويكية على القوميات بق�سد الق�ساء على 
الكي���ان ال�سيا�س���ي االإثني المميز، وهدم منظوم���ة التعاي�ض بين القوميات داخل االتحاد ال�س���وفييتي. 
كما تركزت على اإثارة ال�س���كوك والكراهية بين الطبقات والفئات االجتماعية داخل كّل جمهورية من 
جمهورياته. لم تتج�س���د هذه االأه���داف في الخطابات والكتابات فقط، بل في القوانين والت�س���ريعات 
الناظم���ة لعاق���ات النا�ض على اختاف م�س���توياتها وطبيعتها بهدف ماهو قائم منها على الم�س���اواة 

والمحبة والتعاون، واإقامة ما يقوم منها على الملكية الخا�سة لو�سائل االنتاج والمناف�سة وال�سراع. 
تكون���ت لوح���ه جديدة لل�س���عب والمجتمع في بداية ت�س���عينيات القرن الع�س���رين، قوامها اأقلية من 
االأغنياء، واأكثرية من الفقراء، ومازال التغّير م�ستمرًا، ون�سب الطبقات والفئات لم ت�ستقر بعد. ويقدر 
قره-مورزا اأن 10% تقريبًا من �س���كان المدن، اأي ماي�س���اوي اأحد ع�س���ر مليون ن�سمة يعي�سون في القاع 
االجتماعي. وهوؤالء النا�ض هم فقراء من ال ماأوى لهم، واالأطفال المت�سردون. وهم من حملة ال�سهادة 
الثانوي���ة العامة اأو المهنية، و6% منهم يحملون اإجازات جامعية. وتتزايد اأعداد هذه الفئة با�س���تمرار 
في ظل االأو�ساع المعي�سية القا�سية، الناجمة عن �سلب طغمة متوح�سة من القيمة الزائدة لعمل مئات 
مايين الكادحين خال �س���بعين عامًا، وهي ح�سة ال�س���عب من الممتلكات العامة، من اأموال منقولة 

وغير منقولة وو�سائل اإنتاج.
لم يقت�س���ر هجوم الموالين للبيري�س���ترويكا على الحزب واالأيديولوجيا واأخطائهما، بل تعداهما 
اإلى الت�س���هير بالفئات المهنية، وت�س���ويه �س���معة ممثليها. فقد جرت محاوالت حثيثة لر�س���م �س���ورة 
�سو�س���يو – ثقافي���ة م�س���وهة للمجموعات الرئي�س���ية ف���ي المجتمع ال�س���وفييتي، حي���ث داأب االإعام 
الجماهيري، كما ياحظ و. كرمادونوف، على اإقناع النا�ض باأّنهم يعي�سون في عالم الوهم وال�سال 
»فالجي�ض الوطني، في واقع الحال، هو ح�س���د من ال�س���كارى وال�س���اديين والل�س���و�ض، واأطباوؤنا، اإما 
غير احترافيين، اأو متطرفون وقتلة، المعلمون رجعيون، اأعداء التقدم و�س���اديون، العمال �س���كرجيون 

وك�سالى، الفاحون ك�سالى و�سكرجيون«، )1، 356(. 
ما الذي ي�س���وغ بقاء مجتمع مري�ض، م�س���ّوه، منحرف كهذا؟ وهل ثّمة من اإمكانية بعُد للدفاع عن 
بقائه وا�س���تمراره؟ مارمى اإليه ه���وؤالء بهجومهم على الطبقات المنتجة وال�س���رائح الفاعلة والموؤثرة 
عل���ى ه���ذا النحو هو اإحداث �س���دمة لدى الجمهور تعّطل اأّي فعل عقلي ال�ستب�س���ار الواقع، وي�س���ل اأي 

اإيحاء ب�سرورة تغييره.
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تناول الهجوم اأي�سًا الو�سع االقت�سادي في الباد: الزراعة باأنواعها وال�سناعة بفروعها، بالت�سديد 
على وجود اأزمة اقت�سادّية عميقة نتيجة مايزعم اقت�ساديو البيري�سترويكا اأّنه �سعف فاعلية االقت�ساد 
اال�ستراكي مقارنة باالقت�ساد الحّر، حيث يتدخل جهاز للتخطيط له، ما ينجم عن ذلك غياب التوازن 
في قطاعات االإنتاج، الذي يتجلى بو�س����وح في زيادة االإنتاج في قطاع اأو في بع�ض القطاعات )الطاقة، 
الحدي����د، الجرارات، مثًا( على ح�س����اب جودته ونق�س����ه في قطاعات اأخرى )ال�س����ناعات الغذائية، 
ال�سناعات الن�سيجية...(. ولتحقيق هذا التوازن ينبغي اإعادة النظر في ملكية الدولة لو�سائل االإنتاج، 

ووقف تدخل اأجهزتها في الت�سيير والتخطيط، واإطاق الحرية اأمام حركة ال�سوق واآلياتها.
ال تخف����ى النزع����ة اإل����ى التخل�ض من الملكية الخا�س����ة لدى موؤي����دي البيري�س����ترويكا، ورغبتهم في 
خ�سخ�س����ة اأم����اك الدول����ة بذريعة ما تحمل����ه الملكية الخا�س����ة، الفردية من مزايا تجعل االقت�س����اد 
الراأ�سمالي يبلغ م�ستويات من الرقي ال ي�ستطيع اقت�ساد الم�ساعّية والتعاونية ال�سوفييتي الو�سول اإليها.
ي�ست�س���هد الموؤلف بكثير من الن�سو�ض التي حاول منظرو البيري�سترويكا من خالها ت�سوير حالة 
االقت�س���اد ف���ي االتحاد ال�س���وفييتي، وكاأّنه على حافة االنهيار، واإن ما ي�س���عون اإليه هو اإنقاذ ال�س���عب 
م���ن تبعات هذه الحالة وانعكا�س���اتها على حياة النا����ض. وبالمقابل، فاإّنه يح�س���د اأكوامًا من البيانات 
والدرا�س���ات والتقاري���ر الت���ي تميط اللثام ع���ن نوايا هوؤالء على خلفية زيف االأ�س����ض الت���ي بنوا عليها 
انتقاداته���م. فالموؤ�س���رات االقت�س���ادية االأ�سا�س���ية )الناتج الوطن���ي االإجمالي، وال�س���ناديق المالية 
المخ�س�س���ة لجمي���ع قطاعات االقت�س���اد الوطني، واالإنت���اج الزراعي وال�س���ناعي، والطاقة، ووتيرة 
بناء الم�س���اكن( في االتحاد ال�س���وفييتي اإّبان �س���نوات الثمانينيات تّدل على ثبات وا�س���تقرار االأ�سا�ض 
االقت�سادي للباد )انظر جدول الموؤ�سرات، �ض 389- 390(، بل على تح�سن ملحوظ في بع�ض فروع 

االإنتاج والخدمات، مايعني ارتفاعًا م�سطردًا في م�ستوى معي�سة ال�سكان.
تتف���ق هذه المعطي���ات ودالالتها مع خا�س���ة تقرير وكال���ة المخابرات المركزي���ة االأمريكية عام 
)1990م(، حول »حالة االقت�ساد ال�سوفييتي« على اأّنه ال وجود الأزمة في االقت�ساد ال�سوفييتي، ناهيك 

عن انهيار اأكيد. )1، 388(.  
يوؤك���د قره- مورزا اأن حملة البيري�س���ترويكا لم تكن من اأجل اإعادة البن���اء، واإنما من اأجل الهدم. 
واإن ما رافق االنتقادات المزيفة التي طالت روح االإن�س���ان ال�سوفييتي وثقافته وبيئته االجتماعية تحت 
�س���عار ال�س���فافية وما �س���حبها من �س���خب مفتعل، وزعيق م�س���طنع، اإّنما هو الإخف���اء حقيقة مابدده 
»االإ�س���احيون« من موارد واإمكانات في �س���نوات البيري�س���ترويكا، ويت�س���اءل هنا عن م�سير ما وفرته 
حكوم���ات غاي���دار وت�س���يرنوميردين بع���د تخليها عن الت���وازن الع�س���كري مع الغ���رب، واإيقاف برامج 
ا�ست�ساح االأرا�سي، ودعم البنية التحتية التقنية؟ واأين ذهبت مدخرات النا�ض في �سندوق التوفير، 
البالغ���ة 450 ملي���ارًا من الدوالرات عقب ا�س���تياء حكومات غايدار عليها؟ ُي�س���اف اإلى هذا تريليون 
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دوالٍر تقريبًا ُنقلت اإلى الخارج. لقد اأتلف هوؤالء »... موارد �سخمة تفوق ذلك بع�سرات االأ�سعاف، اأّي 
اأّنهم كانوا من وجهة نظر المجتمع بمثابة مفتر�سين عبثيين«، )1، 407(. 

وهكذا فاإن الغا�سنو�ست لم تكن اإاّل »...برنامجًا �سخمًا لتدمير ال�سور والرموز واالأفكار المكّونة 
والموّط���دة ل�»الن���واة الثقافية« للمجتمع ال�س���وفييتي، والداعمة ل�س���يادة وهيمنة الدولة ال�س���وفييتية«، 

 .)435 ،1(
ين���درج هذا ال�س���جال تحت عنوان كبير يتعلق بالهوية الح�س���ارية لرو�س���يا. وم���ع اأّن ثمة اختافًا 
ف���ي وجهات نظر موؤيدي البيري�س���ترويكا حول هذه الم�س���األة، اإاّل اأنهم ينطلق���ون جميعًا من المركزية 
االأوروبية للح�سارة. فق�سم منهم يرى اأّنه لم تكن في رو�سيا ح�سارة قائمة بذاتها، بل اإّنها لم تكن في 
ما م�س���ى من عمرها قريبًة من اأن تكون امتدادًا لح�سارة اأكبر. ويجد ق�سم ثاٍن اأن رو�سيا ال�سوفييتية 
هي �س���احبة ح�س���ارة ال اإن�سانية وتوتاليتارية، ت�س���ود في ظّلها الجريمة والغ�ض والكذب. ويذهب ق�سم 

ثالث اإلى االعتقاد باأن رو�سيا هي جزء من الغرب، ناأت به التجربة ال�سوفييتية عنه.
يرى الفريق االأول اأن هدف البيري�سترويكا هو االنتقال برو�سيا من البربرية اإلى الح�سارة. ويتمثل 
هذا الهدف، بالن�س���بة اإلى الفريق الثاني. في تحويل رو�س���يا اإلى النمط الغربي من الح�سارة. ويجده 

الفريق الثالث في اإعادة رو�سيا اإلى ف�سائها الح�ساري الغربي.

البريي�سرتويكا ثورة من فوق

ت�س���اعفت وتيرة االإجراءات االإدارية والقانونية وال�سيا�سية والد�س���تورية ذات ال�سلة بالمنظمات 
ال�سيا�س���ية، وال�س���وؤون االأمنية والع�سكرية في ال�س���نوات االأولى من ت�س���عينيات القرن الع�سرين بهدف 
ت�س���ريع عملية انهيار النظام ال�سوفييتي. واأدرك دعاة البيري�سترويكا واأن�سارها اأّن ال �سبيل اإلى موقع 
العداء لل�س���وفييت، واإ�س���قاط النظام ال�سوفييتي بو�ساطة ال�سعب. فكان ال بّد من اللجوء اإلى اإجراءات 

بديلة لتحقيق هذه الغاية. وهذا ما حدث بالفعل. 
وعى »اال�س����احيون« جيدًا اأن هدم االتحاد ال�سوفييتي يمّر، كما تقدم، عبر بنية نف�سّية متعبة لدى 
االإن�س����ان، ومنظومة قيم خلقية واجتماعية متهالكة. و�سف اأ. زينوفيف التحوالت العميقة، التي طراأت 
عل����ى عملية تربية النا�س����ئة في اأعوام البيري�س����ترويكا، بالقول: »في رو�س����يا لم يعد قائم����ًا نظام تربية 
وتعليم االأطفال وال�س����بيبة الذي ُعّد حّتى وقت قريب االأف�س����ل في العالم. اأقام م�س����وؤولو رو�س����يا الجدد 
ب����داًل منه نظام اإف�س����اد االأجيال منذ الطفول����ة المبكرة. االأجيال التي تن�س����اأ االآن تنتمي اإلى عالم اآخر، 
اإلى ح�س����ارة اأخرى، واإلى طائفة اإن�س����انية اأخ����رى، هوؤالء اليمتلكون جذورًا تاريخية في ق�س����ايا واأفكار 
ومنظومة قيم �س����ابقيهم، ين�س����اأ جيل من النا�ض هو تقليد كاريكاتيري لكّل ما هو �سّيئ م�سنوع في باد 
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الغرب. ين�ساأ جيل �سيئ التربية، ح�سود، طّماع للمال واللهو، فا�سد اأخاقيًا منذ الطفولة، فاقد لمفهوم 
الوطن والواجب... مع مثل هذه المادة الب�سرية ي�ستحيل اأن تتحقق اأّية اإنجازات عظيمة«، )1، 330(.

* النومنكلتورا : النخبة �شاحبة النفوذ والقرار في القيادة الحزبية- الحكومية للتحاد ال�شوفييتي. 
*  *  *

ا�س���تهل غوربات�س���وف عهده بطرح �س���عار اإعادة البناء. كان منطقيًا اأن يبداأ بالهدم كمرحلة اأولى 
وهو ما فعله بنجاح. لكّنه لم يكن ُيعنى بالمرحلة الثانية، اأّي باإعادة بناء – ماقام به، ح�سب ما ذكره 
ف���ي محا�س���رة األقاها ف���ي مدينة ميونيخ االألمانية في )8 اآذار 1992م(، هو الق�س���اء على ما اأ�س���ماه 

الهولة التوتاليتارية. وهذه المهمة التاريخية التي اأنجزها وفق خطة مح�سوبة.
يقول قره- مورزا: »اأ�ساع غوربات�سوف حالة فو�سى في عموم الباد. عندما اأ�سبح رئي�سًا فعل تحديدًا 

ماناق�ض كلّيًا القيمة الرئي�سية لثقافة مجتمعنا ال�سيا�سية، ولتجربة ال�سعب التاريخية«، )1، 437(. 
لقد �سوب غوربات�سوف وفريقه نحو النظام ال�سوفييتي، ومنجزات الجماهير ال�سعبية خال �سبعة 
عقود، وكاأّنما لم يدركوا اأّنهم اأ�س���ابوا رو�س���يا التي اأ�س���اعوا الوهم باأّنهم جاوؤوا الإنقاذها. تلك حقيقة 
�سادمة وقف كثير من المفكرين والخبراء حيالها وقفة من ي�سهد الا معقول. فمن هذا الموقع واأمام 
هذا الم�س���هد اأعلن اأ.برومبيرغ، العالم االأمريكي المتخ�س����ض بال�س���اأن ال�س���وفييتي اأّنه »لم يتنباأ اأي 
متخ�س����ض مهتم بال�ساأن ال�سوفييتي اأن يكون حفار قبر االتحاد ال�سوفييتي، واالإمبراطورية ال�سيوعية 

القيادي واالأمين العام للحزب ال�سيوعي ال�سوفييتي ميخائيل غوربات�سوف«، )1، 438(. 
ربما يت�ساعف وقع ال�سدمة حين يتناهى اإلى �سمعك اأو ب�سرك اعتراف غوربات�سوف نف�سه بفعلته 
ه���ذه في كلمة األقاها في ندوة الجامعة االأمريكية، التي عقدت في اأنقرة بمنا�س���بة الذكرى العا�س���رة 
ل�سقوط االتحاد ال�سوفييتي، وتاأكيده ال�سريح اأن تدمير ال�سيوعية كان هدف حياته. وها  هوذا يحتفي 
بم�سرعها في رو�سيا وجمهوريات االتحاد ال�سوفييتي، ويتطلع بعين االأمل – كما قال في هذه الكلمة – 

اإلى عالٍم خاٍل من ال�سيوعية المقيتة. 

المراجع

)1(- قره- مورزا �س���يرغي، االتحاد ال�سوفييتي من الن�سوء اإلى ال�سقوط، ترجمة: د. �سوكت يو�سف، وزارة الثقافة– 
الهيئة االعامة ال�سورية للكتاب، دم�سق، 2018م.

)2(- غوربات�سوف ميخائيل، كلمة في الذكرى العا�سرة النهيار االتحاد ال�سوفييتي، ندوة الجامعة االأمريكية، ترجمة: 
مي�سيل منّير، �سحيفة البعث ال�سورية، العدد 11607، تاريخ 2001/9/3، عن مجلة »بجا�سك« ال�سهرية البولونية.

⸎⸎⸎⸎
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-  �سراُج البحِر
-  اإلى هنا... ال اإلى اأبعد

-  خطاٌب للحب االأعلى
-  مداراُت اليقين

-  ق�سائد
-  اأَْنِبُئوِنْي َيا ُبَناَة الَعاَلم

طالب هّما�س
بديع �سقور

اأمير �سماوي 
محمود عزيز اإ�سماعيل

فهد ديوب
عبد االأمير خليل مراد

الديـــوان

ال�ســـــرد:

-  ال�سير الغربي
-  الحب والحرب...
- احتماالت َخِطرة

-  هواج�س من نافذة مقهى دم�سقي
-  القنطور

-  لقاء مع االإبن

ال�ســـــعر:

علي ناع�سة 
د. رنا اأبو طوق
محمد فطومي
علي العقباني

هي�سم جادو اأبو �سعيد
ترجمة: د.ها�سم حمادي
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طالب هّما�ش

ال�سـعـر...

�سراُج البحِر

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان محمد الركوعي.

الم�ضباُح يهزُّ عناقيَد ال�ضوِء الذهبّيَة 
في عينيِك الزرقاويْن

افي  والقمُر الطالُع كالقر�ِص ال�ضّ
يتنّقُل بال�ضوِر الوردّيِة 

من عينيِن اإلى عينيْن!
فلماذا ال يتاأرجُح في عينيَّ �ضوى

نع�ُص ال�ضوِق الـُمرهْق؟
ولماذا يتاأرجُح نع�ُص الحزِن االأبي�ُص 

في عينيِك ال�ضاردتيْن؟ 

يا راهبُة النوِر ال�ضهرانُة
قرَب �ضراِج البحِر االأزرْق!

للحزِن �ضراٌج �ضهراٌن في قلِب ال�ضاعِر 
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للعتمِة  تقطيٌر �سّريٌّ في اإح�سا�ِس القلِب 
االأعمْق!

فتعالي كي ن�سمَع بيَن �سواقي الليِل
�ساللَم مو�سيقا تتالم�ُس في اأغنيِة البلبِل 

كاالأجرا�ْس!
فالمو�سيقا البي�ساُء تهزُّ �سريَر االأغنيِة 

الموزونِة 
واللحُن ُيغنَّى بال�سوِت االأ�سدِق

حيَن يفي�ُس الكاأ�ْس.
ونقاُء الزقزقِة الزرقاِء لع�سفوِر الماِء نقاٌء 

مطلْق

�سوتي في الليِل ك�سحروِر االأمواِج ال�ّسارِد في 
الريِح

و�سوُتِك زغرودُة عر�ٍس 
اُء  تهتزُّ غزارتُه  الغنَّ
كفّوارِة نهٍر تترقرْق!

فدعي الروَح ت�سافر كال�سرِب الّزاجِل 
بيَن �سبابيِك الغيِم

 وتهبط في �سحِن الداِر حماماٍت تلو  يماماْت!
ودعي القلَب يعانُق اإ�سراَق القمِر العا�سِق

من �سّباِك �سفْق!

فالليُل �سماويٌّ
والبحُر اأقا�سي زرقاُء

وم�سباُح الحزِن ي�سيُء �سماَء النا�سِك 
اِك �سالْة! من �سبَّ

َفِرٌح بالخمرِة تهتزُّ االأوتاُر ال�سّفافُة في روحي
ويرفرُف قلبي كالطائِر في �سكراِت الليِل

ولكْن من يعرُف متعَة اأْن ن�سمَع مو�سيقا 
ونعوُد اإذا انطفاأَ الكاأ�ُس اإلى االإن�ساْت؟

َة �سوُت النهِر يرنُّ بعيدًا في ال�سهِل ثمَّ
وثّمَة �سوُت العوِد يدندُن في البعِد

وما اأجمَل اإن�ساَت القيثاِر اإلى طنطنِة 
االأ�سواْت!

فاأنا اأ�سغيُت الأ�سداٍء �سائعٍة في الليِل
ولكْن لم اأعرْف كيف ترّبي االأ�سجاُر

المهجورُة اأع�سا�َس االآهاْت.
لم اأعرْف غيَر جراِح البحِر المحدودِب 

في الغ�سِق المجروِح
وقلبي تحَت عرائ�ِس هذا الكوِن

كعنقوِد الدمِع معلَّْق!

يا راهبُة النوِر ال�سهرانُة
قرَب �سراِج البحِر االأزرْق!

ي بطالوِة �سوٍت طّيبٍة غنِّ
غّني بعذوبِة �سوٍت ن�سواْن!
اأغنيًة نادمًة عن حبٍّ �ساَع

واأغنيًة باكيًة عن حبٍّ كاْن!
ما اأدراِك كم �سيطوُل الليُل على قلبيِن غريبيِن

وكم �سيغو�ُس الروُح المرهُق
في بئِر الياأ�ِس ويغرْق؟

يا راهبُة  النوِر تغّنيَن
واأن�سُت للروِح وقد �سردْت كاالآهاِت مع الريِح
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تغنيَن واأ�سغي للقلِب وقد �ساَع مع االألحاْن!

ما اأنقى اإ�سغاَء ال�سعراِء اإلى البحِر ال�سارِد
ما اأحزَن اإ�سغاَء ال�سعراِء اإلى البحِر ال�سكراْن!

االآَن �ست�سهُر روحاِن ومن �سّباكيِن بعيديِن
ب�سمٍت يتالأالأُ م�سباحاْن.

�سيرفرُف �سرُب �سحاريَر كاأرواٍح طاهرٍة 
في الوقِت االأنقى للقلِب

ويهطُل باالأغنيِة النهرّيِة �ساّلالْن.

و�سيك�سُر لوعَة هذا الحزِن بكاُء كماْن.

يا ليَل ال�سهرانِة يا لياًل مملوءًا باللوؤلوؤِ
يا �سّباَك ال�سهراِن المفتوَح على ن�سمِة �سبٍح 

تتهادى بهبوِب ن�سواْن!

من يمنُح روحي اأن تتفّتَح 
حيَن يطيُب هبوُب الريِح كجناحيِن �سغيريِن

وتخفَق كالطائِر في غ�سِن �سداْح؟
من يمنُح قلبي اأن يبلَغ �ساعَة نوٍر 

اأ�سفى من م�سباْح؟
من يمالأُ كاأ�سي ب�سعاٍع ورديِّ النوِر

ويجعلني اأتاأرجُح كالنافورِة في اإ�سراِق �سفْق؟
فالليُل بحيراٌت تتمّوُج خلَف بحيراٍت

والحزُن نقيٌّ اأبي�ُس كالثلِج
تقّطرُه الخمرُة في كاأ�ِس اأرْق!

واأغانينا في �سكراِت الليِل
ترفرُف كال�سرِب الطائِر في اآفاٍق طاهرٍة

وتغطُّ مع ال�سحِب البي�ساِء
وراَء �سبابيِك االأفِق االأزرْق. 

يا راهبُة النوِر ال�سهرانُة بيَن �سراجيْن!

قمُر الحزِن يهزُّ زنابَقُه البي�ساَء 
قبالَة )مائِة( قلٍب

والبحُر يهزُّ �سنابله الزرقاَء قبالَة 
)مائِة( عيْن! 

فلماذا تتاأرجُح في عينيَّ
نعو�ُس القلِق المرهْق؟

ولماذا يتاأرجُح نع�ُس الحزِن االأبي�ُس 
في عينيِك ال�ساردتيْن؟ 

ي يا قّدي�سُة  غنِّ
فالليُل �سكوٌن �ساٍف

اٌف والبحُر هدوٌء �سفَّ
و�سماُء المو�سيقا تتالأالأُ في االأفِق المفتوْح!

اٌة بال�سوِت العا�سِق  اأغنيُة النهِر مغنَّ
اأغنيُة البحِر ملّحنٌة بال�سوِت المبحوْح!
اآِه على نزهِة �سم�ٍس بين زهوِر الم�سم�ِس 

اآِه على برهِة نوٍر طّيبٍة 
تتالأالأُ في قلٍب مجروْح

غّني يا قّدي�سُة 
ُة قبٌر مفتوٌح للقلِب الحالِم فالدنيا الليليَّ

والكوُن �سريٌح مفتوٌح لجماِل الروْح!

ما اأجمَل �سوَتِك اإذ ياأتي من جهِة النبِع
ِة  رقيقًا كاالأغنيِة النهريَّ

ويهدهُد اإح�سا�َس الحزِن ال�سارَد في هذا الكوْن!
اأعذُب اأغنيٍة لل�سحروِر على �سّفِة نهٍر

اأجمُل اأغنيٍة للبلبِل في �سجرِة ليموْن.
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غّني بحزيِن ال�سوِت
لنوقَظ حزَن القمِر النائِم في ع�سِّ �سكوْن!

ل�سماِء االأم�سّيِة �سورُة مو�سيقا
وطريُق الغيمِة اإيقاٌع 

ى في ب�ستاِن الليِل كمّواٍل موزوْن! واأنا اأتم�سَّ
ي�سُة  غّني يا قدِّ

فالليُل رفيُق العزلِة 
والموُت جنيٌن اأعمى في القلِب

واأل�سنُة ال�ساعاِت الجوعى
تلتهُم الوقَت ال�سجراْن!

واالآَن... االآْن
�سيهزُّ الحزُن �سديقيِن على طاولِة ال�ّسكِر
وينداُح مع اللحِن ال�سائِع ناياِن جريحاْن!

و�سترقُد اأقداُح االأمِل ال�سوداُء
على طاولِة ال�سمِت

اقُط لوؤلوؤتاِن من الدمِع وت�سَّ
على الكاأ�ِس الظماآْن!

واالآَن ت�سافُر روُح ال�ساعِر في اأحالِم رحيٍل
ويعوُد نحيب ُالريِح ال�سارُد

من �سّباِك كماْن.
يا �سهرانُة 

ِة هذا الليِل  هل اأنِت الم�سباُح التائُه في ليليَّ
الغافي

واأنا القنديُل المتدّلي فوق زماِن العمياْن؟

هل اأنِت ال�سهرانُة قرَب �سراِج البحِر كراهبٍة 
ي�ٍس �سكراْن؟ واأنا ال�سهراُن على �سوِت البحِر كقدِّ

وجهي مغ�سوٌل بغروِب ال�سم�ِس كتّفاِح الحزِن 
المجروِح

ووجهِك مغ�سوٌل ب�سروِق ال�سم�ِس كغ�سِن الزنبْق. 
غّني يا قّدي�سُة 

فالخمُر اأميرُة هذا الليِل
وبيَن مما�سي الداِر عرائ�ُس يانعُة االأعناِب

عناقيٌد تتالقى وعناقيٌد تتعانْق.

يا راهبُة النوِر ال�سهرانُة قرَب �سراٍج الحزِن 
االأزرْق!

ما الع�سُق �سوى �سبوِة قلٍب ينق�سها ال�سوُق
على راحتِك البي�ساِء كمقلِة عيْن.

فدعي روَح ال�ساعِر في االأفِق العالي 
تتاأرجُح بالتحليِق الرائِع بين جناحيْن!

فعلى عينيَّ ال�سائعتيْن
ال تتاأرجُح غيُر نعو�ِس القلِق المرهْق!

وغيوُم ال�سيِف ت�سافُر هادئًة في عينيِك 
ال�ساردتيْن.

⸎⸎⸎⸎
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بديع �صقور

ال�سـعـر...

�إىل هنا... ال �إىل �أبعد

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان محمود جوابرة.

عندما تبهت الزرقة
ي�شيخ البحر

وت�شيخ ال�شماء.

***

عندما ت�شير الأر�ض طاحونة حروب
من يدير رحى الأر�ض

ومن يطحن عظام الآخر؟
نحن، اأم الأر�ض؟

***
»جلجام�ض« جاهد في الح�شول

على ع�شبة الخلود
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�سرقها من االأفعى
كي ُيخلَّد في العي�س

مات »اأنكيدو« ولم ي�ستطع
اأن يوقف البلى الذي دبَّ

فيج�سد �سديقه, واأخيه »اأنكيدو«.

***
»قور�س« طلب اأن يكتب

على �ساهدة قبره 
»هنا, يرقد »قور�س«

موؤ�س�س االإمبراطورية الفار�سية
اأيها الزائر... كائنًا من كنت

اأرجوك اأال تح�سدني على
هذه الرقعة من التراب

والتي ت�سمُّ رفاتي«
كم كان يظنُّ باأن الحروب

�ستمكنه من العي�س طوياًل...
�ستملكه الكثير من ميادين االأر�س

لقد اأدرك متاأخرًا, اأن الحروب
ال تورث اإال القبور.

بماذا �سيفخر اأبناوؤنا, واأحفادنا القادمون؟
�سيفخرون بما قدمنا لهم من حروب؟

هل �سيجاهدون في التفوق علينا بحروب اأكبر
ليورثوا قبورًا اأكثر

الأبنائهم, واأحفادهم القادمين اأي�سًا؟!

***
االإ�سكندر المقدوني
قبل اأن يغزو العالم

طلب من معلمه
اأن يقدم له ن�سيحة في الغزو...

قال له معلمه: تمهَّل...
لكنه لم يتمهْل

لم يتمهل التلميذ الم�ساك�س
اأراد اأن يحت�سن العالم

فاحت�سنه قبر مجهول...
الموتى ال يرثون حتى قبورهم

ما جدوى اأن ترث قبرك؟
ربما لن يكون, من وقت الأحد

كي ي�سع, ولو زهرة على قبرك.

***
اإننا نتحارب؟... اإلى متى �سنظل نطارد بع�سنا 

بع�سًا؟
غدًا, �سنموت جمعيًا, ولن يبقى لنا وقت اآخر 

للحرب.

***
ما الذي ن�ستطيع اأن نتقا�سمه

مع الفقراء؟
قلياًل مما بقي من الحب

في قاع قلوبنا
هل �سيروي عط�س الفقراء؟

***
»طريق الحق موح�س, لقلة �سالكيه«

))علي بن اأبي يطالب((
�ساألت الحقيقة:

تعلمون لماذا طريقي موح�س؟
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اأجابت الدروب الموح�سة:
في زمننا لم يعد للحق من طريق

لم يعد, ولو َمْعَلُم طريق

***
قهقهات القبور...

»للقبور قهقهات«
»ق�سى محمد اأركون«

ولم ياأخذ معه, ولو تغريدة ع�سفور
منذ البداية,

اأدرك »اأدوني�س« باأننا ال نجيد
�سوى لغة ال�سيوف, والخناجر
�سوى, »غير اأن الحقول يبا�س,

العزيز المطر,لم يجئ منذ دهر«
�سوى, اأن الحقد ربيع قلوبنا... 

العزيز الموت
منذ دهر نخون الحياة,

منذ دهر وال�سادة الموتى ال ي�سقون لنا
�سوى طريق الدموع.

***
ننتظر عند باب المقبرة
نتعانق في الوداع ونن�سى

اإنَّ الم�سجى اأمامنا, كان النهار.
ننتظر, اأن ندفن موتانا

في مقبرة الريح
ن تاأخرنا لمن �سنعتذر عمَّ

فيدفنهم؟
لحظات الوداع تنهار

عند جدار المغيب
»قابيل هنا, قابيل لم يدفن

والموتى �َسَرٌك
واالأحياء �سديم«

ما من اأحد بقي يا �سديقي »اأدوني�س«
كي ي�سع زهرة على �سريح »زرقاء اليمامة«.

***
»لمن تقرع االأجرا�س«

»همنغواي«
لي�س للقبور نوافذ.

باب ال�سباح مغلق
ال�سماء اأغلقت اأبوابها

والموتى لي�سوا على موعد
للنهو�س باكرًا...

اإذن, لم ن�ستقرع االأجرا�س؟
ما جدوى اأن تقرع النوافذ

في هذا الوقت المتاأخر من
االأفق الممزق؟

***
»اأنقباد«)1( خذني اإلى قمتك

كي اأحاور القمر, والنجوم
منذ خم�سة اآالف عام ق�سوا كان رجاوؤه االأخير, 

منذ خم�سة اآالف
اأن يحمل اإلى قمتك...

منذ خم�سة اآالف عام
تو�سل لك يا »اأنقباد«

كي تحمله اإلى قمتك ليحاور القمر والنجوم
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اأرجوك, يا »اأنقباد« خذني اإلى قمتك
الأ�سنع من الثلج فرا�سًا

اأ�ستلقي فوقه
والأحيك من الغيم غطاًء

اأتدثر به, كلما دبَّ النعا�س
في عائلة روحي

»المذنبون دائمًا هم االآخرون«
اإلى هنا... ال اإلى اأبعد.

الهوام�ش

)1(- اأنقباد: الجبل االأقرع الحالي، والقول ل�ساعر فينيقي من اأوغاريت.

⸎⸎⸎⸎
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�أمير �سماوي

ال�سـعـر...

خطاٌب للحب الأعلى 

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان عون دروبي.

-1-
�أ�شفْق...، وعْد لتر�أف بانهياٍر 

عمَّ في وطن �لتاآخي،   
      فا�شتحال �شدى لروؤيا 

كنَت قد �أ�شفيتها ع�شقًا جلّيا   
     في حما�شة من تد�عو� لل�ّشمْر. 

وكما تركَت �لأّمة �لعربّية �لغّر�َء ثكلى...
ما تز�ل كما تركَت، 

وقد طو�ها حاكموها 
في �ِشجّل �لرتهان لمن �أَمْر.    

 قْم كي ترى ما كنَت تح�شبها بالَد �هلل في نور �لقمْر. 
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�ست�ساُب باالإحباط من هول ال�سواد, 
 ومن فجائع اأّمهاٍت قمَن ي�سحْذن ال�سخور َ 

 لكي تغيَث رجالهنَّ من االأحابيل التي �سادت, 
     ومن اأق�سى بالٍء قد غَمْر. 

-2-
الجاهلون؛ دعاُة ملحمة الخراب باأمتي؛ 

فقهاُء با�سم الدين    
 اأغووا ما تي�ّسر من ُرعاع االأر�س 

 كي ي�ستفتحوا بفظائع االإجرام اآية. 
كنا نراهن اأن يقوم من الدم الـُمهراق مهديٌّ 

على فر�ٍس ليمحَو كلَّ اآثار الغواية.    
ما زال في �سبواتنا اأمٌل 

يغذي نخوًة غزِت ال�سمائَر    
كي تقاوم تحت رايات الهداية.    

�سهداُء ذابوا 
في ثرى وطٍن حريٍّ بالدم ال�سافي,    

ف�سّحوا تاركين   
لمن اأتوا من خلفهم    

  اأال يخافوا رفَع اأنخاب النهاية. 

-3-
ال توعزوا لمن انتمى... 

تحتاج اأمُتنا مخا�سًا مثَل هذا... 
ال منا�َس من القيامة 

تحت اأجرا�س الماآذن    
كي يعود اإلى �سقوق القلب ديٌن 

اأقحموه في ارتداء قمي�س يو�سَف 
 كي يعيث الذئُب في االأوطان. 

تحتاج اأمتنا خياَر العودة المثلى 
اإلى غربال �سحوتها من الما�سي, 

 وتعريب الذرى من �سو�سة الزيوان. 
 

تحتاج اأن تلج المتاري�َس التي 
عت قديمًا في النفو�س  ُو�سِ

لكي تعيق ح�سوَرها اأفقًا 
لوهج ح�سارة االإن�سان.    

الموُت فيها, 
 والحياُة بها خياُل ف�ساحة البركان. 

ال بّد من هذا الِف�سام, 
وال مفرَّ من الرهان 

على انت�سار الراأي    
بعد �سجاعة ال�سجعان.     

-4-
يا اأمتي: 

 قمُر انبعاثك ما يزال كما ر�سمُت؛ 
ي�سيُء للدنيا,    

يبثُّ حياَء رق�سك    
في �سفاء الجوهر الطافي    
على كل القمْم.     

كم من نبيٍّ قام ير�سد اأهَل هذي االأر�س: 
 ال ت�ستنفروا كمراهقين باأّمٍة 

َحِليت ب�سلواها الع�سوُر,   
وهللت لجاللها اآياُت من مَلك االأمْم.    

يت�ساعد اللهُب ال�ّسخيُّ 
على مهّب الجوع فيِك    

اإلى علوِّ �سطور    
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من غرقت بحاٌر في عطاياه,   
فج�ّسد حّبِك المهدوَر عا�سفًة    

اأعاد �سراَط وجهتها اإلى ع�سر    
تحّرر من خرافات العدْم.    

يا �سرَّ اأنغام يطّل من الهتاف المو�سميُّ باأمتي: 
قد ي�سمحّل �سموُخ �سحكتَي البريئة ِ

َير؛   فوق جرح كان غطى ن�سوَة ال�سِّ
انت�سى فيها,     

فقمت ولي مخيلُة الغبار 
      اأعيد تكويَن الهمْم. 

يا من ت�ساوركم �سكوٌك؛ 
 الحظوا اأني اأ�سيد عظاِت �سعر االعتراف 

         باأن لي وطنًا تجّلى في االألْم. 

فّككُت كلَّ رموز مملكة ال�سباب؛ 
 وجدُت �سمتًا قاحاًل, 

 ووجدُت اأني في بالدي اأيَّ �سيٍء 
حا�سنًا حزَم الموا�سم؛    

�ساكنًا في رحمة االأ�سواك,    
   ال اأبغي ندْم. 

عنوانَي اليوم: المهالُك..., 
والخ�سوبُة و�ْسُي اآمالي...     

اأنا االأر�ُس التي ولدت �ساللَة كل حيٍّ ؛ 
 في �سخورَي حّجُة االأزل الـُمَعّمى؛ 

َمْن يفّت�ْس عن هويته 
 �سيعلم اأنه في تربتي 

دٍد كتَب القلْم.  عن �ُسوؤْ    

-5-
يا اأمتي: 

اأثغو الأجلك اأغنياٍت عافها ال�سعراُء قبلي, 
فا�ستطابت حظوًة تغ�سى الِمنْن.   

راجت على اأفقين من �سحر الفتْن: 

اأفٌق لحبك يا امراأة, 
واالآخر االأعلى لحبَك يا وطْن... 

لكنني كونُت هذا البحَر من حبي, 
 وكان �سليُل جرح الحبِّ زّودني عزاًء 

        في �سحوٍة من ن�سغ اآالم المحْن. 

-6-
يا نور حبي؛ 

 من �سمّو الحب جئت محّماًل اأنفا�َسك الجذلى 
 الأنفخ جذوًة خمدت عزيمُة من تواّلها, 

 واأبداأَ من هنا تاأهيَب روؤيا 
النطالقك في مَداْك.    

وطني: اأ�سائل عنك لهفَة غبطٍة 
دعِت الخليقَة كي تراك,    

واأنت تعلو فوق اأ�سقاع الهالْك.    

 وطني: ت�سّبحَك ال�سماُء, 
وهذه الكلماُت ت�سبح في ف�سائك؛    

�سّيدي: تاهت عيوُن الخلق, 
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تاه البحُر عن كبح الحكايا,    
وهي تقطر من ُمَداْك.   

وطني: مطامُح حبك انبثقت من الجرح العميق,
 وكل حبٍّ جاء محفوفًا بفي�س من هواْك. 

 من خ�سب بيدرك انبرى ع�سُب احتفائك 
ماحيًا �سّر الماآ�سي؛     

را�سمًا لك �سورًة     

توحي باأنك كالمالْك.     

 

تختارك االآن الخطا, 

وت�سير باطمئنانها؛ ثقًة   

    باأنك خيُر ما ُيجنى به فرُح الحياة, 

وال خياَر لها �ِسواْك.     

⸎⸎⸎⸎



90

 مداراُت اليقين

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

محمود عزيز �إ�سماعيل

ال�سـعـر...

مداراُت اليقني

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان اليا�س زيات.

-١-

تتماوُج الأحالُم كال�سفِن الغريقِة... لو مناره 
حّتى اأمازَج ماَء اأحالمي بخمرة عينيها 

واأعيَد للحبِّ الّطهاره
اأر�ٌض اأنا ...

ل ترتوي 
يا برَقها 

يا رعدها 
ما زلُت اأنتظُر الإ�ساره

-٢-
هي دورٌة لل�سم�ض تلقي ظلَّها 

وتلمُّ اأ�سرعَة الرحيِل
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ى من خريِف هي دورٌة لل�سم�ِس, تكمُل ما تبقَّ
العمِر من زمٍن جميِل

تطوي كتاَب العمِر: اأخ�سَرُه واأ�سفَرُه, �سنابَل 
قمحه

وتغيُب في �سمٍت جليِل

-3-
ى من �سهوٍر اأو  هي دورٌة اأخرى الأح�سي ما تبقَّ

�سنين 
هي دورٌة

تكفي, اأكوُن بها اأعوُد اإليِك في الزمِن ال�سنيِن
فعلى ُخطا قدميِك ينعبُث ارتعا�ُس الورِد في 

اأق�سى حنيني
وعلى م�سافِة خفقٍة

قلبي ينادي... فاح�سنيني

-4 -
هي دورٌة 

حتَّى تتمَّ ال�سم�ُس دورَتها فتكتمُل الف�سوُل 
ال بدَّ لالأحالِم اأن تاأتي على قلٍق... تقوُل:

لوال اقتراُف الحبِّ ما كان الهوى
خبرًا ومبتداأً, �سراعًا تائهًا 

والقلُب مجدافًا, ليغريني الو�سوُل

-5-
حّبًا بها

مُت الهوى ولها, توهَّ
وم�سيُت اأوغُل في مدارات اليقين 

خم�سوَن عامًا, اأزهرْت:
وجعًا باأطرافي, َو بع�َس غ�ساوٍة

في العين, في االأذنيِن: اأ�سواٌت, طنيْن
وهٌم هي
والأجلها

بالوهِم وحَدُه... اأ�ستعيْن

-6-
ى من �سهيِّ حديثها؟ ماذا تبقَّ

ماذا تبّقى من رحيِق �سفاهها؟
ى من حريِق فوؤاِدها ماذا تبقَّ

وحريِق قلبي؟
اإالَّ رمادًا باردًا 

طلاًل... يذوُب... يذوُب في لجِج الحنيْن 
ندمًا ينادي الريَح في بوٍح حزيْن 

يا خجلَة االأحالِم لو �سلَّْت دروَب العا�سقين

⸎⸎⸎⸎
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فهد ديوب

ال�سـعـر...

ق�صائد

- العمل الفني: للفنان فوؤاد نعيم.

طقو�س العا�شق
يالزمني �شمتها المعهود

يفتح نهرًا في ج�شدي
ال اأحتمل اكتمال الحب

تقودني دومًا اإلى الرحيل
اإلى جنوٍن معّتق
برائحة نهديها
ي�شدف اأحيانًا

اأن اأكون عا�شقًا
يتال�شى مع �شّرة الليل

اأو غيمٍة عابرة
تلّم روائح البحر

وتم�شي اإلى اأجلها
دون �شوؤال

ال اأملك جوابًا كافيًا
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لعبور ال�سوء... باحثًا
عن زرقة المجهول

وال اأعرف
كيف ينهي كاهنًا

طقو�سه دون بكاء

اأ�ســــــرار
نحو المجهول

يتاأبط العا�سق
ق�سائده

يتمتم ما بحوزته
من �سورة الحب

يم�س في نهديها
اأ�سرار الوجود

ير�سم خارطة �سّرية
الإله يجيد ال�سيد

قلق
الموت الذي ال ي�ساألني

ال يثير قلقي
والماء الذي يرتاح قلياًل

ال يعنيني
المراأة التي تبدو

لوحًة رتيبة
ال توقظني من وح�ستي

الوطن التائه نحو المجهول
ال تدخله الع�سافير

البحار البعيدة
ال تفتح اأبوابها ل�ستمنا

لي�س مهمًا
المراأة التي ال يّت�سع �سدرها

لكل العا�سقين
الرجل الذي يدير ظهره

لرائحة اليا�سمين
النهر الذي يخفي

اأ�سراره لما بعد العا�سفة
الق�سيدة الع�سماء
ال تبوح باأ�سرارها

***
ال�سوء الذي يتجّول عاريًا

دون �ستار الخوف
الكتاب الذي نقراأه

مرًة واحدة واإلى االأبد
الحب الذي ال يقتحم فينا

جبال ال�سك
ولي�س مهمًا

اأن اأكون حار�سًا
يتجّول فجرًا

بثوبه االأبي�س
كي يكون �ساهدًا

على الخراب

حكايا غير منتهية
يتكئ الّليل على ظّله

يلّف تعبه ويم�سي
يح�سر نف�سه

في مواكب الرحيل
الحّب �سيمفونية االأغنية

�سرُّ العا�سقين
ما تي�ّسر له من بوح
واأنتم اأيها الغافلون

�سينّظف الفرح �سوارعكم
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و�سواطئ اأحالمكم
وي�سيء كهوفكم

من عتمة التاريخ
و�ستر�سل ال�سم�س
�سنابلها الناع�سة
لتبعث من جديد

�سهوة الحياة
اأخ�سى راياتكم

بلون الموت
وكتبكم ال�سفراء والخ�سراء

المعّلقة على جدار دمي
نا على الحالل تح�سّ

اعتقوا �سفاهنا
من �سالة الغيب

ال تقتلوا ع�سقنا وخمرنا
ال تحرقوا حكاياتنا

المعّلقة على �ستار الزمن
امنحونا لغة الحياة

فل�سفة
وفي العقد االأخير

من �سفر الحياة
كان �سامتًا وجافًا

كلعبة الموت
وفي لحظة االإ�سراء
تلّم�س كاأ�س الهزيمة

بين يديه
اأما كهنة الج�سد

فتناهوا اإلى غابة الذاكرة
حيث العناكب والتعاويذ

تالحق ال�سوء... واالأبدية
وفي التالل العالية

تجّمع المطر هاربًا من نف�سه
ي�سابق الزمن

ير�سم لوحة... يلّفها الغمو�س
لكّن �سجرة التوت

خلف بيتنا العتيق
ال تزال منت�سبة

واأرخى الليل غروره المعتاد
جارفًا رائحة الزعتر

وعبث الطفولة
م�سيت على راأ�سي... وحيدًا

وفي منت�سف الحكاية
ولد اأدوني�س... من عنق الزهرة

الغاية
جل�ست الغاية على ذيلها المنقر�س

األب�ستها رداء ال�سداأ
وقراأت عليها الفاتحة

�سرير رقم /4/
تعانقني بالدموع ال�ساخنة

ورق�سة الندى
وعلى اأجنحة ال�سوؤال

ت�سّق طريق الخراب
ال �سيء ي�سطاد العا�سفة

�سوى الجنون واأقوا�س قزح
في �سورتها عبث الطفولة

وزهر القمر
واأنواع الفو�سى

⸎⸎⸎⸎
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عبد الأمير خليل مراد

ال�سـعـر...

ْ َيا ُبَناَة الَعال ُئونيِ اأَْنبيِ

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنانة جوليانا اأ�شقر.

)1(
َخلِِّني في َمْرَكبي �أَ�ْشُدو

َو�أَْخَتطُّ �لُفُتوْح
اري  اَء في َبْهِو �ْحِت�شَ َو�أَُهزُّ �لري�َشَة �لَبْي�شَ

َفاأنا في َمْرَفاأ �ل�شتيَن �أَْبِكي 
َو�أَُنوْح

َخلِِّني ِقْيثارًة ِفي ُعْر�ِس َطاٍغ
ى َمْوَتَنا َبْيَن �لأََعالي َيَتَهجَّ

ُفوْح َو�ل�شُّ
لي  َهذِه �لأَْثَماُر ِمْن �ُشوؤْ

َتَدلَّْت
ي ل �أََرى �إّل �لُقُروْح َوِبَكفِّ

ِتي َذَبُحوني َقْبَل �أْن َياأْ
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ِقَياِمي 
َواْنَطَفْت في ُبْرِج اأَْحالِمي 

ُروْح  ال�سُّ
َطفي ِتْربي ِبَوْعٍد...؟ َعَجبًا َكْم اأَ�سْ

َوْهَو َعْن َباِبي ُيَولِّي َوَيُروْح

)2(
اآٍه... يا َمْملكَة االأَ�ْسعاْر

يا ِقْنِدياًل ُيْوَقُد ِمْن َلْحمي
وربيعًا َيْتَبُع ِظّلي

ِمْن ُكوفاَن اإلى بابَل...
وُيَرّوي ُرِوِحَي من َظَماأ

االأ�ْسَفاْر
اآٍه... يا هذا العاَلُم

ُكُل اأّيامي يا وجعًا اأَبدّيًا َياأْ
َوُيَدْحرُج اأَ�ْسَباحي في �ِسْق�ِسَقِة

اِلمْن�ساْر
َهُل في َكَفني َخلِّْيني اأَ�سْ

واأَُتْمِتُم قبَل ُبُلوِغ الُحْلُقوِم... متى؟
وَمَزاِميري َبع�ُس �َسَقاْء

َتَترْقَرُق في �َسَفتي
اأ�سرارًا وَخَطاَيا

واأََنا َما َبْيَنهما ُمْرَتِبٌك 
َوَخواِتْيِمي ُذْعٌر َوَنِحيٌب 

ْوَمَعِة الُخاّل�ِس  ُد في �سَ َتَتَهجَّ
َنهارًا

ُلوِع َوُتَجْرِجُر اأْهَداِبي َبيَن �سُ
اْر... الَنّ

اآٍه... يا َمْملكَة االأ�سعاْر

)3(
ى  ْق�سَ اأَنا رجٌل َي�ْسَعى مْن اأَ

الـَمْعُمورِة 
ْورَة والُجْوِديُّ ُيَجاِهُد َكْي َتْكَتِمَل ال�سُّ
َوَحمامُة ُنْوٍح َتْحُفُر با�سِم اهلل �ُسُموَّ 

االأطياْن 
ِب�ْسٌر وِجياٌد وَخالِئُق �َسّتى 

والَبَلُم الَكْوِنيُّ حياٌة ومواٌت بيَن الـَم�ْسعِر
والُجْدراْن 

هذا ُلْطُفَك يا َرّبي 
اأَْن ِمْيدي يا اأَْر�سي واْبَتِلِعي 

ْيِك  َياِح الدِّ وِر ُقَبْيَل �سُ نُّ َعْزَف التَّ
َوَح�ْسرَجِة االأَْبداْن 

)4(
ُة َبيَن الَهَماليا  َقَذَفْتني اللُّجَّ

َقَليْن  واأَراِجيِح الثَّ
يِن  َواأرْتِني ُيْو�سَف وُزليخا َكفَّ

يْن  ِبَكفَّ
وَقِمي�َس الِمْحَنة يا ربي َمْقُدودًا 

ِمْن اأيَن... واأيْن... واأين؟
َر َطَوْتِني ُبْرُقَع ناٍر وِبِم�سْ

َو�َسَقْتني في �َسَباأ اأرحَم
كاأ�سيْن

)5(
اأَْنِبْئني يا �سقراُط عن الـَمْقُتوليَن ِب�ُسمِّ

ّريِة في هزاِئِم الّزْنِج والُبْلقاْن الّدَقاِئِق ال�سِّ
اأَْنِبئني يا همنغواي عن الَغْرقى في اأَْقِبيِة 

الَبْحِر الـَمالآِن
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 ِباالأََحاجي واالألغاْز 
اأَْنِبْئني يا غ�سان كنفاني عن الـَمْغُدوريَن 

في الـُمُدِن الالَمْرِئّيْة 
ُنوِفهم  اأَْنِبْئني يا بو�سكين عن الراِئحيَن َحْتَف اأُ

ُقَبْيَل
اْنِبالِج ُغَبار الـُمَحاَكَمْة 

ْرعى ِب�ِسالِح الَخِدْيعِة  اأَْنِبْئني يا بدُر عن ال�سَّ
ْكراْن  والنُّ

اأَْنِبْئني يا طاغوُر كيَف اأْرَت�ِسُف االأَنا�ِسْيَد 
�ْسياْن  ْوَمَعِة النِّ وفيَة, واأَُموُت في �سَ ال�سُّ

ْهوِة  اأَْنِبْئني يا هرم�ُس متى اأْقُطُف َثمرَة ال�سَّ

َدامِة  َة النَّ واأَْلَتِقُط َحبَّ
اأَْنِبْئني يا غاندي وجيفارا وكا�سترو ويا اأبا 

عّمار متى اأرى 
ُج في �ساحاِت االإْعداْم الحريَة الحمراَء َتَتَبرَّ

َماِئِرنا ُر في �سَ  َوَتَتَفجَّ
ْيِل والُفَراْت   كاأزاهيِر النِّ

اأَْنِبُئوني يا ُطَغاَة العاَلِم وُمِرْيديِه كيَف اأناُم 
ُحو  واأَ�سْ

واأرى َبَناِدَقنا َغاِفيًة في َم�َساِجِبها 
ْهَوْج ٍة اأَْو ِزَناٍد اأَ ا�سَ ِبال َر�سَ

⸎⸎⸎⸎
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دخل المت�ض���ابقون اإلى الملعب، لم يكن الأيهم يعرفهم جميعًا، فقد راأى بع�ضهم اليوم لأول مّرة في 
الحافلة التي اأقّلتهم من مبنى التحاد اإلى الملعب، وكان يمكن اأن تمّر اأحداث اليوم مرورًا طبيعيًا لول 

�ضعود رئي�س اتحاد اللعبة اإلى الحافلة وحديثه اإلى المت�ضابقين.
كان الجنود في الحافلة قبيل توجههم لفك الح�ض���ار عن رفاقهم الجنود عند ال�ضير الغربي، �ضعد 
النقيب اأحمد اإليها وتوجه بحديثه اإلى الجنود ي�ض���ّد م���ن عزائمهم ويدعو لهم بالتوفيق، وعندما اأراد 
الن���زول ن���زل ووجهه اإلى الجنود وظهره اإلى الخارج، وكان يمّر بعينيه على وجوههم واحدًا واحدًا، ثم 
لّوح موّدعًا . انطلقت الحافلة ويتذّكر الأيهم اأنه لم يكن يخطر بباله بعد �ضدور نتائج الثانوية اأو قبلها 
اأن يتط���ّوع في الجي����س، اإذ كان يرغب في دخول كلية الفنون الجميلة، لكّن ا�ضت�ض���هاد اأخيه الأكبر لم 
يت���رك ل���ه خيارًا غير التطوع في الجي����س لمقاتلة اأعداء الوطن ولم يكن ذلك خياره فح�ض���ب، بل كان 
خيار الأ�ض���رة جميعها، وتتتابع الذكريات في مخيلته ويزداد و�ض���وحها مع اقتراب الحافلة من ال�ضير 

الغربي.

علي ناع�سة 

. . . د ل�ســــــر ا

ال�شري الغربي

- العمل الفني:لوحة للفنان �شالح حريب.
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نزل المت�ضابقون اإلى الم�ضمار، واقترب موعد بدء 
ال�ضباق.

توقف���ت حافل���ة الجنود ف���ي المكان المح���دد لبدء 
العملية، فنزل الجنود واأخذوا يتمركزون في اأماكنهم 

وفق تعليمات قائدهم.
انطلقت �ضافرة الحكم فوقف كّل مت�ضابق على نقطة 
البداية المخ�ض�ض���ة له بانتظار اإ�ض���ارة بدء ال�ض���باق، 
ث���م دوت �ض���افرة الحكم فانطلق المت�ض���ابقون وتعالت 

اأ�ضوات الم�ضجعين وهتافاتهم.
لم يكن الأيهم ي�ض���مع غير �ض���وت قائد المجموعة، واأ�ضوات قذائف المدفعية ور�ضقات الر�ضا�ضات، 
وهدي���ر الحناجر، وتحولت اأر�ض المعركة بدقائق قليلة اإلى دنيا من النار واللهب، واختلطت اأ�ض���وات 

الرمايات بنداءات الجنود المتقدمين �ضوب ال�ضير الغربي.
اأح�ّض الأيهم باألم رجله اليمنى الذي �ض���ار يتزايد مع كل خطوة في الم�ض���مار وكاد ي�ضقط من �ضّدة 
الألم، لكنه يريد الفوز، ول�ضيما اأّن ابنته نايا وزوجته تتابعان ال�ضباق في المدّرجات مع الآخرين، كان 
يبذل اأق�ضى ما لديه من قوة وقدرة على التحمل، ويتعاظم التناف�ض بين المت�ضابقين، وتتعالى اأ�ضوات 

الم�ضجعين اأكثر فاأكثر.
يتقدم الأيهم مع رفاقه في اأر�ض المعركة بثبات وثقة، الحرب تحيط بهم بكل تف�ض���يالتها، ول لغة 
غير لغتها، لم ي�ضتطع الأيهم اأن يوّدع رفيقه الذي فا�ضت روحه اإلى جانبه بقبلة على جبينه، وكان اإلى 
ما قبل لحظات يتدّفق عزيمة وتفاوؤًل، والآن ي�ض���يل دمه ويك�ض���ر قتامة الألوان التي تهيمن على ف�ض���اء 

الحرب.
يتابع الأيهم الجري في م�ض���مار ال�ض���باق، واآلم رجله تتزايد، واأ�ضوات الم�ضجعين تتعالى وتت�ضارع 
دقات قلبه ويعلو �ض���وتها، وي�ض���تّد األم �ضاقه، وبداأ يرى خط النهاية، وفي تلك اللحظة يطاأ بقدمه خط 

النهاية.
لم يعد يرى اأو ي�ضمع �ضيئًا وا�ضتلقى على ظهره، ثم اأزاح الدموع من عينيه، فراأى ال�ضماء من خالل 
روؤو�ض المتجمعين حوله ورفع يده باإ�ضارة الن�ضر، وا�ضت�ضلم لخدر لذيذ وزوجته تح�ضن وجهه بيديها، 

وابنته تطوق �ضاقه اليمنى.
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�س���ار االأيهم مع رفاقه قريبين من ال�س���ير الغربي، ولم يعد يف�س���لهم عنه �س���وى ع�س���رات االأمتار 
و�سارت اأ�سوات المحا�سرين ت�سل اإلى االآذان مهللة.

ا�س���تعلت حما�سة الجنود، وتعززت ثقتهم بالن�سر، واندفع االأيهم بقوة يريد اأن يكون اأول الوا�سلين 
وتزايدت اأ�س���وات الرمايات من حوله، وفجاأة �س���عر كاأن �س���يخًا �س���اخنًا اخترق �س���اقه ولم تكن لديه 
فر�س���ة ليح�ض باالآالم، فقد �س���قط على االأر�ض م�س���تلقيًا على ظهره وغامت الروؤية في عينيه، والحت 
له ال�س���ماء برغم تغّب�ض روؤيته، وتمنى لو اأّنه ي�س���تطيع اأن يرفع يده ب�س���ارة الن�سر لكنه راح في غيبوبة 
ا�ستفاق منها في الم�سفى وحوله زوجته وابنته وبع�ض اأحبابه، واأدرك على الفور اأنه زرع �ساقه في تربة 

ال�سير الغربي.
ا�ستوى االأيهم واقفًا عند خط نهاية ال�سباق وحوله المهنئون بالفوز وابنته وزوجته، اأخذ علم الباد 
ورفع���ه عاليًا ثم و�ّس���ح كتفيه به، وكان ال�س���حافيون قد تجمعوا حوله وكامي���را اأحدهم تاأخذ له لقطة 
قريبة تبداأ من �س���اقه ال�س���ناعية، وترتفع �سيئًا ف�سيئًا حتى ت�س���ل اإلى وجهه، ي�ساأله ال�سحافي: منذ 

متى واأنت ت�ستعد لهذا الن�سر؟
االأيهم: منذ اأيام ال�سير الغربي.

⸎⸎⸎⸎
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ثّبت عينيه في عينيها، فانت�ش���ت جوارحها وترنَّحْت ثملة بحن���اِن نظراته، وتمايلْت حتى كادت تقع، 
ف�شارعت اإلى اإم�شاك يده تفاديًا ال�شقوط...

ثّبتْت عينيها في عينيه، حرارُة نظراتها اأوقَدْت اأعماقُه، خفَق قلبه ونب�َض بت�شارع...
ا�شتعلت �شرايينه، وتدفق دُمُه �شاخنًا محرقًا اأو�شاله، فانتف�َض ج�شُده وراح ي�شغط بقوة على يدها 

ه... الغافية فوق راحة كفِّ
قًا ج�شَدُه بج�شدها، مال قلياًل نحوها، اأدنى فمه من  زاد قوة �شغطه على يدها، ثمَّ جذَبها اإليه مل�شِ

اأذنها وهم�ض لها بكلمات لم ت�شمعها من قبل...
ترادفت هم�شاُته الرقيقة كنغمة مت�شربة من تناغِم اأغنية �شجّية تخفُت ثمَّ تعلو قلياًل مترددة مثيرة 
في اأذنيها طربًا وفي روحها ا�شتكانة وبج�شدها ا�شترخاء... فراحت تبحث فوق �شدره عن مكان ت�شند 

راأ�شها المخدر ب�شجون هم�شاته...
�ش���اعداه يطوقان راأ�ش���ها فت�ش���ري فيهما ق���وة الكون... ي���دوم عناقهما ثاني���ة... األفًا ب���ل اآالفًا من 

الثواني...

د. رنا �أبو طوق

. . . د ل�ســــــر ا

احلب واحلرب...

- العمل الفني: لوحة للفنانة �شحر الذياب.
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يهم�ُس في اأذنَها هم�س���َته الأخيرَة: لنبداأ اأ�س���طوَرَتنا وننثر الحبَّ في 
كلِّ الأمكن���ِة... تهز راأ�س���ها المنغمر داخل حنايا �س���دره موؤيدة قراره، 

لنبداأ اأ�سطورتنا وننثر الحب...
فوق اأر�سفة المدينة �س���ارا متعانقين متوحدين كرايتين لقوافل حب 

لم تت�سكل بعد تحملهما كتفا الأر�س...
تابعا م�س���يرهما متعانقي���ن متوحدين مجللين بالح���ب، توغال داخل 
المدين���ة، اجت���ازا اأزقتها و�س���وارعها غي���ر مباليين بزحام ال�س���يارات 
واأ�سوات مزاميرها، وبتدافع العابرين حولهما، وعلى الرغم من تدافع 

ال�سائرين وتراك�سهم ولهاثهم وراء غاياتهم لم يتجاهلوا منظرهما، وانغر�ست نظراتهم في قامتيهما 
هما ال�س���ريح المعلن،  المتال�س���قتين، بداية حاولوا لجم انفعالتهم ورف�س���هم لم�س���هد عناقهما وحبِّ
وعندما عجزوا عن لجم انفعالتهم اأطلقوا العنان ل�س���راخ مغلف بالحتجاج، فتعالت ال�سرخات من 
مختلف الأماكن... تلك ال�سيدة الملتفة ب�سواد الحداد عقدت حاجبيها و�سرخت: مهزلة حب في زمن 

الحرب، النا�س ُتْقتل وهما م�سغولن بالحب...
ذاك الرجل الذي غزا ال�س���يب راأ�س���ه جل�س على حافة الر�سيف، وراح يتابع م�سهد م�سيرهما بكثير 
م���ن النزعاج، ثم �س���رخ غا�س���بًا: نحن في زم���ن حرب ول مكان في���ه للحب، مهزلة! النا�س تت�س���رد 

وح�سرتهما م�سغولن بالحب...
�س���رخة رف�س اأطلقها بائع الخ�س���ار وهو يثبت لئحة اأ�س���عار ب�س���اعته المحّلقة مع ارتفاع اأ�س���عار 

الدولر: النا�س تموت جوعًا وهما م�سغولن بالحب...
�س���رخة اأخرى موؤيدة ل�سرخة بائع الخ�س���ار اأطلقها ذاك الذي وقف بجانب دكان الخ�سري ليبيع 

الثياب وقطع الأثاث القديمة: نا�س ل تملك �سيئًا تلب�سه ونا�س لديها وقت للحب...
حت���ى تل���ك العجوز �س���رخت با�س���تنكار بعدم���ا حّدقت بم�س���هدهما مطوًل: ه���ذا نتيج���ة الإنترنت 

والفي�س بوك...
وحدها الحالمة بالحب تابعت م�سهدهما باهتمام، ثم اأغم�ست عينيها، وراحت تدعو الرب ب�سمت 

متمنية اأن تتوالد م�ساهد الحب وتعّم كل الأمكنة، فعندما يحيا الحب تموت الحروب...
اأ�سوات ال�ستنكار ابتلعت �سمت دعائها وعلت وارتفعت حتى كادت تبلغ اأعالي ال�سماء...

 لكن اأ�س���وات ا�س���تنكارهم اختنقت خوفًا عند �سماعهم �س���وت هدير قذيفة يقترب منهم، فتوقفوا 
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ع���ن التحدي���ق، وخال ثوان تفرق���وا وابتعدوا بحث���ًا عن ملجاأ اأو م���كان يحميهم م���ن جحيم القذيفة 
القادمة... وحدهما تابعا م�س���يرهما متعانقين متوحدين، لم ي�س���معا اأ�سوات ا�ستنكارهم ولم ي�سمعا 
هدير القذيفة القادمة من المجهول فقد اأ�سما اأذنيهما عن كل االأ�سوات المحيطة، واكتفيا باالإ�سغاء 
اإلى نب�ض قلبيهما ومتابعة م�س���يرهما بخطوات وئيدة متناغمة مع اإيقاع نب�ض الحب المحت�س���ن داخل 

�سدريهما...
عا�س���فة انفجار هائل زلزلت المكان... دويٌّ قوي عّم االأرجاء ان�س���اب منه �سوت ان�سحاق ج�سدين 

كانا يدونان اأ�سطورة حبهما وينثران الحب في كل االأمكنة...
ال�س���كون اأعقب االنفجار، �س���مت مرعب �س���اد المكان... خرجوا من مخابئهم، انغر�ست نظراتهم 
في اأ�س���ائهما المتناثرة... بع�سهم ترّحم عليهما، بع�س���هم االآخر انتابه وجوم الده�سة والح�سرة... 
هم ا�ستحقاَقهما لهذه النهاية... وحدها الحالمة بالحب  اأما كثيرون من البقية الغالبة فاأّكدوا في �سرِّ

كانت تبكيهما ب�سمت...
وكنهاي���ة مغايرة لنهايات اأ�س���اطير الحب، لم تنبت اأزهار االأقحوان و�س���قائق النعمان على الطريق 
االإ�س���فلتي مكان ان�سحاق ج�س���ديهما، ولم يبن لهما مقام يقّد�ض اأ�س���طورة حبهما، ولم يتغن ال�سعراء 
بق�س���تهما، بل ابتل���ع الن�س���يان ذكراهما لحظة لملم���ة اأ�س���ائهما... وحدها الحالم���ة بالحب اأحّيت 
ذكراهما فو�س���عت باق���ة ورد مكان تناثر ج�س���ديهما وخّطت بالمحار على الطريق االإ�س���فلتي: »/هنا 

انت�سر الحب/«.
غ���ادرت الم���كان مبتعدة وه���ي تفرك عينيها اللتي���ن جّرحهما بكاء با دموع، توقف���ت قليًا قبل اأن 

َع المكان بنظرة اأخيرة. تتوغل في االبتعاد، ا�ستدارت لتودِّ
ِق اأوراِقها  ِر اأغ�س���ان باقة الورد، وتمزُّ وما اإن ا�س���تدارت حتى ت�س���ّظت روحها وهي تتابع منظر تك�سُّ
وانمح���اِء كلم���ات مخطوِطه���ا تح���ت مدا�ض اأق���داِم العابري���ن الاهثي���ن وراء غاياتهم والمت�س���ائلين 

با�ستمرار:
- لم الحرب م�ستمرة ولم تنته بعد؟ 

⸎⸎⸎⸎
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َرة كانت منذ البداي���ة حكاية خّفة. لكن جرى الأمر  �س���ُتظهر الأحداث فيما بع���ُد اأّن الحكاية ال�ُمحيِّ
وء  خاطفًا على نحو لم ي�سمح ليا�سر الخّطي، كُم�سافر ينظر من نافذة قطار �سريع، �سوى بابتالع ال�سّ
المتدّفق من حوله، من الأفق الغام�ض غير ال�ُم�سّمى، من موجة الحّب التي اأغرقت مدينته قبل �سنين 
من موته الأ�سلّي والنهائّي. رّبما كان تّيارًا فلكّيًا كما زعم نزر من العقالء خوفًا على العلم، اأو اختبارًا 
ل  ���بر كما قال ُمتدّين���ون خوفًا على الدين. اإّنما تّيارًا َمِرحًا وُم�س���المًا على اأّي حال. لم ُت�س���جَّ ف���ي ال�سّ
خالله خ�س���ومة واحدة بين ال�سيا�س���ّيين والم�ساهير. دامت الموجة اأ�س���هرًا قليلة، اأخذت في نهايتها 
تتبّدد كاإع�س���ار اأنهكه الّطي�ض. �س���يطر على يا�س���ر الخّطي الحما�ُض في تلك المرحلة، فقّلد »�س���ارلو« 
اأم���ام اأطفال المدار�ض واأمكنه في وقت وجيز اأن يحظى بثقة دور ال�ُم�س���ّنين ومراكز اإيواء ال�ُمتخّلفين 
ذهنّي���ًا من بين تلك التي ي�س���ُعُب اإر�س���اوؤها. رك���ب الّطائرة اأي�س���ًا للمّرة الأول���ى، عندها خطرت له 
فكرتان، الأولى هي اأّنه لم يكن لُيحّلق لول الموجة، والثانية هي اأّن الم�س���يفة كانت بحركاتها الواثقة 
والودودة ُتذّكُر بم�ساعدة ال�ّساحر. الواقعتان معًا، جعلتا يا�سر الخّطي �سحّية احتمالت طبيعّية ُمَعّقدة 
ل اأحد تطّوع من قبل للك�سف عنها، لأّن خلفها نورًا باهرًا ُيذيب العيون. فقّرر بخّفة ع�سفور اأّنه جدير 

محمد فطومي

. . . د ل�ســــــر ا

احتماالت َخِطرة

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنانة لينا الكاتب
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بال�ّس���هرة. واأّن���ه بات فعاًل �سخ�س���ّية وطنّية معروفة. هكذا حّدث نف�َس���ه في 
َوٍر ُملّحة طغى عليها الّلون الأ�س���فر والُبّني، عبرت ُمخّيلته ال�سّفافة  �س���كل �سُ

ُمخّلفة في اأعماقه عذوبة؛ قال اإّنها وعوٌد جميلة.
كان اأّول عم���ل ق���ام ب���ه عند عودته من ال�ّس���فر، كتابة ا�س���مه ف���ي محّرك 
البح���ث غوغ���ل. لم تكن قد اأتت على ذكره اأّي �س���حيفة اأو موقع. مع ذلك لم 
يوقف الّنب�ض حّتى اآخر �س���فحة. كتب »يا�سر الخّطي �سارلو«، »عرو�ض يا�سر 
الخّطي«؛ دون جدوى. في اليوم الموالي اأعاد الكّرة، اإّل اأّنه لم يكن اأوفر حّظًا 
من الذي قبله. يومًا بعد يوم، ُم�سّرًا على انتزاع مقال اأو اإ�سارة ولو ُمقَت�سَبة 
اإل���ى جولته البهلوانّي���ة، اأدمن تحّري ا�س���مه في محّرك البحث. ُم�ست�س���لمًا 
بخَدر لذيذ للوخز الم�س���ائي الموؤلم الذي كانت الخيبة تزيد في كّل مّرة من 

حّدته. لم ي�س���عر لحظة، تحت تاأثير الإدمان دون �س���ّك، اأّنه نكرة اإّل حين بات يرى ا�سَمه م�سطوبًا في 
�سائر نتائج البحث.

اأح�ضَّ في البداية بالإ�س���فاق على نف�سه، اإّنما لي�ض لأّنه نكرة، بل لأّنه لم يتذّوق في حياته طعم نجاح 
اأحد من اأبنائه. لكن من ُي�سّدق رجاًل يعي�ُض �سدمة؟ ثّم فعاًل لم تم�ِض اأّيام على بكائه الخفيف الأّول 
���رة اأّنه نكرة تمامًا. قّرر ا�س���تدعاء تعويذته التي غالبًا  حّتى عادت اإليه مداركه وعرف ب�س���ورة متب�سّ
ما ُت�س���يب. �س���ُيغّيُر اأحد عاداته اليومّية، واختار لذلك اأّل يغ�س���ل الأواني ُم�س���تقباًل با�س���تخدام الماء 
ال�ّس���اخن. كان ُيقّدر اأّن تعويذته ُت�س���به و�سع حّبة رمل في اأح�ساء محارة. يعرف اأّن المحارة �سُتحّولها 
يوم���ًا اإل���ى لوؤلوؤة. ال�ُمده�ُض ه���و اأّن الّطريقة قد نجحت، فقد بات يجري الحديث عن ا�س���مه في بع�ض 
المواقع. �س���حيح اأّنه ُمجّرُد ت�س���ابه في الأ�س���ماء، لكن عمومًا ن�سف الّر�سا اأف�س���ل من العدم. كانت 
المواقع تتحّدث عن يا�س���ر اآخر، خّطي اآخر، رئي�ض بلدّية في مدينة لم ي�س���مع عنها يا�س���ر الخّطي من 
قبُل، تقع في بلد يجهُل عنه كلَّ �سيء. وراح يتابع اأخبار بديله من نافذته ال�سرّية الم�سائّية. نال البديُل 
�س���هرته المفاجئة بعد اإ�سراب جوع وح�سّي كاد يودي بحياته احتجاجًا على تعّر�ض ابنته للعنف داخل 

حرم الجامعة. �سيعرف يا�سر الخّطي الفتاة، �سيتعاطف معها و�سيعّدها ابنته التي اأنجبها.
ح�س���ر اجتماع���ات البلدّي���ة التي كان ُي�س���رف عليها بديل���ه، واأح�ضَّ بالأهّمية و�س���ار يول���ي، بدوره، 
���رف ال�سّحي في مدينته. �س���افر معه. د�ّس���ن مكتبة هنا، وجمعّية اأحّباء البريد  اهتمامًا ل�س���بكة ال�سّ
هناك. تر�ّس���ح لنتخابات مجل�ض الُنّواب. وعندما زار معه ميدان �س���باق الخيل ال�ُمتوّقف عن الّن�ساط 
منذ �س���نين، خالجه �س���عور بالحزن العميق الذي ُيبّدُل البكاء اأمنيات كئيبة بالتوّقف عن تدمير نف�سه 
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واأن ي�س���ير بريئًا كلحن ُوِلد في زنزانة. تراأّ�ض �س���حبة بديله جمعّية كرة طائرة. ومع مرور االأّيام �سار 
يا�سر الخّطي يعي�ُض حياة بديله في اأدّق تفا�سيلها �ساعة كلَّ م�ساٍء ُمطّاً على نف�سه من خلف حا�سوبه 
القديم. كان كما لو اأّن الفر�س���ة قد اأُتيحت ل�ُمتبّرع بقلبه اأن يرى الج�َس���د االآخر يحتفل �سعيدًا �ساّجًا 
بالحياة والخّفة. ال اأحَد ُيْتَرُك في الخلف حين يكون الّنيُر مو�س���وعًا، قاَل راأ�ُس���ه في واحدة من اأعتى 

نوبات انعدام الوزن.
مّرت االأ�س���هر وال�ّس���نوات و�س���ار في االإمكان الحديث عن ِع�س���رة طويلة، لم يتخّلف خالها يا�س���ر 
���ي اأخبار بديله. حازت ابنتهما على الّدكتوراه، و�سافر ابنهما اإلى كندا طالبًا الّلجوء  الخّطي عن تق�سّ
ال�ّسيا�سي، اأجرى البديل حوارات �سحافّية واإذاعّية عديدة. �سّلى الُجُمَعة في م�سجد بمنا�سبة االنتهاء 
م���ن ترميمه. فلب�ض يا�س���ر الخّطي خاتمًا بف�ّض خمري الّلون. ح�س���ل البديُل ال�ُمحَت���َرُم على ميدالّية 
�س���رفّية من دولة اأجنبّية لمواقفه ال�ّس���جاعة اإزاء �س���حايا االألغام من االأطفال. وانُتِخَب رئي�سًا للبلدّية 
للمّرة الثالثة على التوالي. ماتت اأّمه. كّرم ُمواِطَنْين �س���اِلحْين. اأطلق جائزة في الغو�ض. فكانت تلَك 

بع�َض اأمجاِد يا�سر الخّطي واآالُمه. 
���ها يا�س���ر الخّطي ولم ينتبه اإل���ى مرورها اإاّل عندم���ا طاَلَعه خبُر موت  مّرت ت�س���ُع �س���نوات لم ُيح�سِ
البديل. قراأ اإّن الُجثمان �سُي�س���ّيُع غدًا ع�س���رًا. لم ُي�س���ّدق اأّنه فقد نف�َس���ه بهذه ال�ّسرعة، بعد كّل هذه 
الحقيقة. وحّدث نف�َسه المّرة تلو االأخرى غيَر ُم�سّدق الخبر اأّن هناَك دائمًا قطرة اأخيرة، فراَح ُيطّل 
على حديقته في الموعد نف�سه. لم يدِر اإن كان َيُرّج بابًا ماألوفًا بمزيج من العنف والياأ�ض للتاأّكد من اأّنه 
ُمغلق اأم ليقتحمه عنوة. خ�سو�سًا اأّن �سيئًا لم يكن يرتقي اإلى عْيَنْيه �سوى اأحاديث الّنعي التي �ُسرعان 
ما تركت مكانها للعدم من جديد، لا�س���م الم�س���طوب. بات اأكيدًا اأّنه نكرة. وا�س���تَقرَّ في وجدانه اأّنه 
بات َي�ْسَمُع �سوت تحّطم الع�سا التي جعلها بين دواليب الّرحى التي ال ترحم. كان ذلك قا�سيًا اإلى حدٍّ 
جعل منه خفيفًا كروح. لم يقل �سيئًا ولم ُيفّكر في �سيء اأّيامًا باأكملها. واتُِّخذ القرار الخفيف: �سيكتب 
���ور دون ترّدد. ما عادت اأ�س���ابُعه  ا�س���َمه في ُمحّرك البحث للمّرة االأخيرة و�سي�س���غط على رابط ال�سّ
ثقيلة كذي قبل، �س���ُيلقي نظرة على وجه بديله العزيز قبل اأن ُيواريه اإلى االأبد. لكن، على م�س���ارف اأن 
َوَر كانت  ي�سيَر يا�سر الخّطي الّرجَل االأّول الذي يرى للمّرة االأولى عتمة تنطفئ، عرَف. عَرَف اأّن ال�سُّ

َوَرُه منذ البداية. �سُ

⸎⸎⸎⸎
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اأثر دمك على الثلج
اأثر الرماد على الأر�ض

اأثر �سيدة عجوز في الذاكرة
اأثر اأقدام طفل يركل الكرة الأر�سية على العالم

اأثر الحياد على المهزلة
اأثر �سفاهك على القمي�ض

اأثر اأ�سابعك على تفا�سيل الج�سد
اأثر عينيك على المكان

اأثر الرحالة والمجانين والمارقين والمقيمين
اأثر الجنازة على التراب

اأثر اأقدامك على �سوارع المدينة
اأثر الحنين والحزن والحب والحلم والنتظار

علي العقباني

. . . د ل�ســــــر ا

هواج�س من نافذة مقهى دم�شقي
)ن�صو�ص(

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان اأك�شم طالع.
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مونولوج داخلي على عتبات الروح
مونولوج خارجي على اأر�صفة المدينة وبواباتها.

من دفاتر الذاكرة واحلنني

المكان الذي ل يثير الأ�صئلة والروح مكان غير �صالح للحياة.
كم بديت قريب���ة... قريبة جدًا... ذات يوم من ذاك الحنين... 

اآاآه ك���م اأن���ت بعيدة؟ بعيدة اأكثر مما ينبغي! في مثل هذا ال�ص���باح من ذلك اليوم، حيث الح�ص���ور في 
بهاٍء كامل التاأنيث، حيث المكان ي�ص���ج بالعاطفة وال�ص���كينة والحنين... حينها كنت اأعتقد اأن بدايتي 
نهايتي... واإن بدايتك تاريخ جديد لحياة قادمة. الآن في قلب النهاية اأقول للأر�ض: ل �صيء �صيعو�صني 
عن تلك الأيام التي كنت اأح�ص���يها كخ�ص���اب الدم... مطًل عليها من اأعلى قمة في قا�ص���يون... من 
الروح... اأريد عي�ص���ًا ب�ص���يطًا وموتًا اأقل ب�ص���اطة... حيث الموت يعر�ض على اأيامنا ك�صجر اللبلب... 
كمقع���د وحيد ف���ي حديقة... كطفل يعتذر بعينين دامعتين من �ص���ديقته التي خطف �ص���الها... وقعت 
فابتل ف�صتانها بالطين... رفعها عن الأر�ض ثم ح�صنها فابتل بالطين... والدمع... والحياة والحب.

هواج�س من نافذة مقهى دم�شقي

�صتظن اأنك لقيت حلمك على قارعة الحياة... اأو في اأحد �صوارعها الرئي�صة... �صتاأتيك من حيث ل 
تدري �ص���فعة تبعد عنك ذاك الحلم... �صيكون اأنك تعترف لروحك بوقع ال�صدمة... وربما تنام بعين 
مفتوح���ة والح���زن يغطي العالم... يغطيك حيث الدفئ في مكان ما يتاأرجح... ربما ت�ص���عر بالغب�ض اأو 
العمى في عينيك اأو روحك... بطيئًا ت�ص���ير �ص���وب حلمك والحياة و�ص���ريعًا قد ياأتيك الحزن اأو الموت 
اأو خيبة الأمل... اأنت الآن في حالة �ص���قوط حر... نحو حزنك اأو األمك اأو حلمك... �ص���تتاأبط ذراعك 
وحيدًا وتعبر تلك ال�صوارع... يحر�صك المكان اأو الذاكرة... �صتقول لنف�صك... ل باأ�ض... فقد اخترت 
الموت على خ�ص���بة الم�ص���رح ل في الكوالي�ض اأو خلف تلك ال�صا�صة البي�صاء... لكنك �صتكون واثقًا اأنك 
لن تغير عاداتك في الحب والفنون والكتابة والم�ص���اغبة والجنون... والنتظار... وال�ص���فر... والموت 
كذلك... �صيكون لك اأن تذهب على غيمة عابرة حرًا حتى من نف�صك اإلى اآخر تخوم الكون والمهزلة. 
الق�ص���ة بب�ص���اطة اأنك دائم الوقت على اأع�ص���ابك... قلق... متوتر... منتظر... الق�صة بب�صاطة اأنك 
ل�ص���ت اأنت اأو كما ت�ص���تهي اأن تكون... الق�صة بب�صاطة اأنك تجل�ض خلف نافذة المقهى وحيدًا �صوى من 

نف�صك... تنهار كما ينهار العالم وحيدًا.
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هواج�س على جنبات املدينة

»ما و�س���فت الجّنة ب�س���يء اإال وفي دم�س���ق مثله« ياقوت الحموي في »معجم البلدان«. «واأما دم�س���ق 
فهي جّنة الم�س���رق، ومطلع نورها الم�س���رق، وخاتمة باد االإ�سام متى ا�س���تقريناها، وعرو�ض المدن 
التي اجتلبناها. قد تحّلت باأزاهير الرياحين وتجّلت في حلٍل �سند�س���ية من الب�س���اتين، وحّلت مو�س���ع 
الح�س���ن بالمكان المكين، وتزّينت في من�س���تها اأجمل تزيين« ابن جبير بكتب ع�ساقها القريبون منها 
والبعيدون... متغزلين... متغنين بتاريخها و�س���وارعها ويا�سمينها المعر�ض على الجدران... بقا�سيون 
... من عليائهم... من اأحامهم...  المطل عليها... يكتبون الق�سائد والمعلقات... اإنهم يرونها من علٍّ
م���ن حنينهم... وفي االأغلب هم لم يلم�س���وا حجارتها... لم يم�س���وا حفاة القدمين فوق اأر�س���فتها... 
اأو ع���راة ال���روح في حواريها... اأو ع�س���اقًا في اأزقتها... اليعرفون تل الحجارة وطالع الف�س���ة وحنانيا 
والقيمرية والعمارة والميدان وال�س���ويقة وباب ال�سريجة...كني�سة الزيتون والم�سكية والكا�سة... و... 
و... و...لم ي�س���ربوا من اأ�س���بلتها ماًء �سل�سبيا... ويغ�سلوا وجوههم بمائها وحنانها... اأمكنة �سياحية 
ي�س���اهدونها عبر �سا�س���اتهم... حنين لمكان م�س���تهى... مكان في الخي���ال... ال يتحدثون عن الوجوه 
المتعبة وال عن تفا�سيل الهروب اليومي من الموت اإلى الحياة في اأحد مداخلها... الخراب الذي عمَّ 
االأرواح... واالأج�س���اد... الخوف الذي يعر�ض على القلوب... ويع�سع�ض في الخايا... �سدًى الأهزوجة 

الموت العبثي... بقذيفة هاون اأو قنا�ض اأو هام�ض خطاأ... ال فرق... 
مدينة تحر�ض على الكتابة والحياة والحب... عليها اأن تقتل الموت لتعود اإليها الروح.

ماذا �سنقول لياقوت وابن جبير اليوم... في اأي زمان ومكان كتبتما ذلك؟

هواج�س املكان والذاكرة

اأدرب روح���ي عل���ى الياأ�ض كم���ا اأدربها على الفق���دان... هكذا هي الحياة ال ُتعطيك كما ت�س���تهي... 
ت�س���تطيع �س���نع ذاكرتك ال�سخ�س���ية كما ت�س���اء... لكني اأرى اأن الذكرى ُت�س���نع مع االآخرين... ومن 
ال يرغ���ب ب�س���نع ذاكرت���ك معك وب���ه... فاالأولى اأن ال ت�س���نع معه اأي تف�س���يل حيات���ي... ُخذ روحك 
باتج���اه االأرواح الت���ي ُتغ���رد فيها وتفيق عل���ى وقع نب�س���ها... كّل اأنا في اأناها ووحدتها حلم �سخ�س���ي 
ينتهي بالخذالن... تزدحم اأناك بنف�سك فا ترى غيرك... المكان م�ساع للجميع... لكنه مكانك حين 
ت�سنع تفا�سيله في ذكرى كلمة اأو هم�سة اأو ب�سمة اأو حلم... هنا ي�سبح المكان جزءًا منك واأنت جزء 
منه... وحدهم الخائفون والمنعزلون والهاربون من الحلم ال ي�س���نعون تلك الذاكرة... اإما اأن تذهب 

بجنونك وروحك اإلى مداها االأق�سى... واإّما اقراأ عليها �سورة الفقد وُعد حرًا حيث ت�ساء.
⸎⸎⸎⸎
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كّن���ا اأربعة وخام�ص���نا حزننا... كان يجث���م بيننا، يثقل الهواء الذي نتنف�ص���ه، يفعم اأ�ص���واتنا بنبرة 
منخف�ص���ة عميقة، ير�ص���م بكثير من الم�صاك�صة ق�ص���مات وجوهنا، يرب�ض فوق الطاولة وعلى فناجين 
القهوة المنتظرة وهي تزداد برودة... لم يكن حزنًا فح�ص���ب!! كان قنطورًا من حزن وخوف وده�ص���ة 

واأ�صف و... م�صاعر اأخرى، م�صاعر كثيرة م�صطرمة عجزنا عن التعبير عنها!!
اأحدنا �صباح هذا اليوم عرف بالنباأ فات�صل بالآخرين:

- �صديقنا ي�صار...
- ما به؟!

لم ي�ص���تطع اأن يلف���ظ الكلمة لأنه لم يكن قادرًا على ت�ص���ديقها بعد، فحاول اأن ي�ص���تبدل بها عبارة 
توؤدي المعنى:

- اأ�صيب باحت�صاء قلبي...
ولم نرغب على الجانب الآخر من خط الهاتف اأن نلتقط المعنى المر�َص���َل مد�صو�ص���ًا بين الكلمات، 

فتجاوزناه لن�صاأل ببالهة:

هي�سم جادو �أبو �سعيد

. . . د ل�ســــــر ا

القنطور

- العمل الفني: لوحة للفنان فوؤاد نعيم.
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- وهل هو بخير االآن؟! وكان ال بد للمت�ض���ل من اأن يو�ض���ح اأكثر، لكنه – في هذه المرة اأي�ضًا – دار 
حول المعنى دون اأن يف�ضح عنه:

- اأعطاكم عمره...
بعد ن�ض���ف �ض���اعة التقينا عند الباب الجنوبي لل�ض���احة التي يقف فيها رجال مدينتنا لت�ض���ييع 
موتاهم، في هذه ال�ض���احة �ضوف نقدم العزاء ب�ضديقنا القديم... هنا �ضوف يتذكر كلٌّ منا اأيامًا 
م���ن الما�ض���ي الذي بات بعيدًا ج���دًا جمعته مع ي�ض���ار... اأيامًا من الطفول���ة والمراهقة... لتاأتي 
بعدها مرحلة طويلة من انقطاع العالقة، وقد ان�ضغل كّل منا باأمور حياته وال�ضعي لتدبيرها ب�ضتى 
الو�ض���ائل، حتى ن�ض���ي حياته نف�ض���ها، ون�ض���ي اأن في الحياة اأ�ض���ياء مختلفة ال يجب اأن ُتن�ضى! هنا 
�ضوف نجل�س بين المعزين نراقب القادمين مثلنا الأداء واجب التعزية، يدخلون من اإحدى بوابَتي 
ال�ض���احة ب�ض���مت وبخطوات مثقلة وبوجوه تتف�ض���د حزنًا، ي�ض���وون �ض���فهم اأمام الواقفين لتلقي 
العزاء من اأهل الراحل، ثم يرددون كما رددنا قبلهم كلمات العزاء الرتيبة نف�ض���ها، ويتلقون الرد 

بالكلمات الرتيبة نف�ضها.
اأحدن���ا، وكان مغترب���ًا اأكثر من ع�ض���رين عامًا، اأخرج من جيب قمي�ض���ه علبة ال�ض���جائر... �ض���حب 

�ضيجارة وهّم باإ�ضعالها، فامتدت يد اأحدنا اإليه تنبهه مع ابت�ضامة: ال يجوز التدخين هنا...
ليعود بال�ضيجارة اإلى علبتها وبالعلبة اإلى جيبه، وعلى وجهه ظالل ابت�ضامة اعتذار!

اأحدنا ظل يهز راأ�ض���ه وهو يردد: فقط منذ اأ�ضبوعين لقيته م�ضادفة في الطريق! مازحته و�ضحكنا 
كثيرًا...

اأحدن���ا المن���ا جميعًا، والم نف�ض���ه كثيرًا حي���ن علمنا من كلمات المعزين اأن �ض���ديقنا ظل مري�ض���ًا 
بال�ضرطان اأعوامًا دون اأن نعلم، على الرغم من اأن وفاته جاءت ل�ضبب مختلف تمامًا!

اأحدنا الم �ض���ديقنا ي�ض���ار نف�ض���ه: كنا نلتقيه م�ض���ادفة في اأوقات متباعدة، لو اأنه اأخبرنا بمر�ض���ه 
لوقفنا اإلى جانبه... ل�ضاندناه في محنته...

لكّن »لو« ظلت معلقة بيننا ثقيلة �ضامتة غائمة...
بعد �ض���اعة ُدعي المعزون لالنطالق اإلى اإح�ض���ار الجنازة اإلى ال�ضاحة لل�ضالة عليها... قفز اثنان 
منا راغَبين في اإلقاء نظرة الوداع االأخيرة على ال�ضديق القديم، بينما ظل اثنان جال�َضين مع كثير من 
التحفز... تردد القافزان... لم يرغبا في اأن يفر�ض���ا على الجال�َض���ين الذهاب معهما، فما كانت هذه 
اللحظات بالي�ضيرة على اأي من االأربعة، لكّن الجال�َضين بعد تردد ق�ضير اندفعا خلف المندفعين!! كنا 
جميعًا نريد اأن نكون اإلى جانبه في مماته كما لم ن�ضتطع اأن نكون في حياته... كنا نريد اأن نحاول... 

نحاول فح�ضب...
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الغريب اأننا و�س���ط الزحام الذي ي�س���نعه الم�س���يعون حول 
الجنازة في ت�س���ابقهم لحمله على اأكتافهم. ت�س���رفنا ب�س���كل 
معاك����ض، فاالثن���ان المندفعان منا تراجعا، حت���ى اإنَّ اأحدهما 
انكف���اأ فم���ا األقى نظرة اأخيرة على �س���ديقه القدي���م وال وّدعه 
بكلم���ة، والثان���ي تل���كاأ حتى ما حظ���ي اإال بنظ���رة خاطفة على 
الوج���ه المطمئن الذي الح له من بين تزاحم االأكتاف واالأيدي 
المحيط���ة به... اأم���ا اللذان كان���ا مترددين في ال�س���احة فقد 

اندفعا ليكونا اإلى جانب اأخوة المتوفى وي�س���اهدا ج�س���ده الم�س���جى، ووجهه الطافي في بيا�ض الكفن 
م�س���بل العينين هادئ البال بعد طول بلبال واآالم مبرحة، ولي�س���اركا في رف���ع تابوته فوق االأكتاف اإلى 

�سيارة الت�سييع المنتظرة في الخارج!
وفي ال�س���احة وقفنا مرة اأخرى  وت�س���اءلنا عما يمكننا اأن نقوله لو وقف اأحدنا بين اأولئك ال�ساهدين 
عن �س���ديق ما التقيناه منذ اأعوام... ما عرفنا عن تفا�س���يل عمله... ما عرفنا عن حياته وعن اأ�سرته 
وعن اأبنائه... ما عرفنا عن م�س���راته اأو معاناته... ما عرفنا حتى عن مر�س���ه الطويل!! فهل، مع كل 

هذا، ما زال �سديقًا؟!
لم يجروؤ اأي منا على النظر في اأعين االآخرين، خوفًا من ال�سوؤال الداهم:

- ما الذي يمكن اأن نقوله؟!
فُلذنا ب�سمتنا...

�س���اة المي���ت ح���ول تابوته كانت ن�س���خة عن كل ال�س���لوات التي �س���هدناها من قب���ل... الكلمات 
نف�سها... االأ�سوات نف�سها... الطقو�ض نف�سها... ت�ساوى فيها الميتون جميعًا على اختاف اأ�سمائهم 
واأدوارهم ومراحل حياتهم واأهميتها و�س���عوبتها... ومع انتهاء ال�س���اة دعي َمن يرغب من الماأتم 
للم�س���اركة في الدفن، فاندفع بع�س���هم من حولنا في اتجاه ال�س���يارات والحاف���ات المنتظرة اأمام 
ال�س���احة والتي �ستقّل الراغبين في الم�ساركة اإلى المدافن جنوب غرب المدينة، بينما تلكاأ بع�سهم 
االآخر اأو ذهب في االتجاه المعاك�ض نحو البوابة ال�س���مالية لل�س���احة ليم�س���وا نحو بيوتهم اأو اإلى ما 
تركوا من اأ�س���غالهم، بينما ت�س���مرنا بين تيارين، ال من نا�ض فح�س���ب، بل من رغبتين جامحتين... 
من خوفين ناه�س���ين... من ذنبين ناخرين... من انتماءي���ن اإلى مرحلتين كاأن كًا منهما من حياة 
منف�س���لة ال تمّت اإلى االأخرى ب�س���لة!! واأخيرًا كان ال بد الأحدنا من اأن يح�س���م ترددنا بعد اأن كادت 

ال�ساحة تفرغ:
- هيا يا �سباب... عّظم اهلل اأجركم...
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و�س���ار نحو البوابة ال�سمالية لن�س���ير خلفه، دون اأي تردد منا... دون اأن يقترح اأي منا الم�ساركة في 
الدفن... وكلٌّ منا يجزم لو اأن �سديقنا اتجه بنا نحو البوابة الجنوبية للم�ساركة في الدفن ل�سرنا خلفه 

بالطريقة عينها وال�سمت عينه دون �سوؤال اأو اقتراح اأو تردد!!
وخ���ارج ال�س���احة كان ال ب���د لكّل من���ا اأن ينطلق ف���ي اتج���اه... تبادلنا الع���زاء وتبادلن���ا التحية... 
ت�سافحنا... قلنا: »اإلى اللقاء« مرات، لكننا كنا نجدد وقفتنا باأية حجة حتى طال وقوفنا وطال وداعنا 
كاأننا ال نريده اأن ينتهي!! بدا التجهم والحزن والخوف على اأحدنا �سارخًا، وبدت الرغبة على اآخر في 
اأن نظل معًا ل�س���اعة اأخرى، فكان حزن االأول ورغبة الثاني �س���مغًا اأعاد الت�ساقنا، لنقرر ق�ساء �ساعة 

معًا في مقهى قريب...
وه���ا نحن حول فناجين القهوة الباردة، وقد تكد�ض ال�س���مت عل���ى الطاولة بيننا، فما حاول اأي منا 
بعثرت���ه بكلمة، وقد م�س���ى بتفكيره بعيدًا، لكْن... مطمئن���ًا اإلى اأن االآخرين حوله ي�س���اركونه التفكير 

نف�سه واالطمئنان نف�سه!!
كنا اأربعة... وخام�س���نا حزننا... وبعد �س���اعة نه�س���نا لي���ودع كل منا االآخر، ونح���ن نتفق على اأن ال 
ن�س���مح للقطيعة اأن تاأخذ مكانها بيننا من جديد، وم�س���ينا وفي قلب كل منا خوف من اأن ال نلتقي في 

المرة التالية اإال ثاثة ورابعنا حزننا...

⸎⸎⸎⸎
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ع���اد �لعجوز �ش���وردون �إل���ى �لبيت، وهو في حالة الي���درك كنهها، لربما �أقلقه �ش���يء ما، وربما على 
�لعك����س �أحبط���ه، و�أحزنه �� وباخت�ش���ار فقد �أدركت زوجته، على �لفور، �أن �ش���يئًا م���ا جرى له. وحين 
ر�حت ت�ش���تفهم منه جلية �الأمر، كاد ل�ش���انها ينعقد من فرط �لده�ش���ة و�لذهول، حتى �أنها لم تعرف 
ماذ� تفعل. فقد قرر �أمرً� غريبًا، يبدو للعاقل من غر�بة �أطو�ر �ل�شيخوخة، �أو كالمًا فارغًا، و�أي �شيء 

يخطر بالبال، لكنه �أبدً� لي�س ت�شرف �إن�شان ذي تفكير �شليم.
كان لدى �لعجوز �بن، ��شت�ش���هد لع�ش���رين عام���ًا خلت في �لجبهة. لقد ��شت�ش���هد، وهو اليز�ل فتى، 
وربما لم يعد �أحد يتذكره، با�ش���تثناء �ش���وردون نف�شه، ثم �إن �ش���وردون لم ي�شبق له �أن تحدث عنه، �إال 
لمامًا، على مدى �ل�شنو�ت �لطويلة، �لتي عا�شاها معًا، وهاهوذ� �لعجوز يقرر، فجاأة، �ل�شفر �إلى ذلك 

�لمكان حيث كان �بنه يعمل مدر�شًا، قبل �لحرب.
ويقول �لزوج: يخيل �إلي د�ئمًا �أنه حي يرزق، وكاأنه �الآن هناك. �شيء ي�شدني �إلى هناك، بودي �أن �أر�ه.

حدجت����ه زوجته بنظرة مفعمة بالخوف، في �لبد�ية همت �أن ت�ش����خر من����ه، فتقول: »هل �أنت في كامل 
عقل����ك، �أل����م تج����ن؟« لكنها تمالكت نف�ش����ها، في �لوقت �لمنا�ش����ب. فم����ن �للهجة، �لتي قيل����ت فيها هذه 

جنكيـز �آيتماتــوف
ترجمة: د.ها�شم حمادي

. . . د ل�ســــــر ا

لقاء مع الإبن
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�لكلمات، ومن نظر�ت عينيه �لهادئة و�لعادية، ومن �لقناعة و�ل�ص����دق في نبرته، �أدركت �أنه جاد تمامًا 
في قوله، و�أنه لم يفقد عقله بالطبع. وفي تلك �لدقيقة �أح�صت �أنه، على �لرغم من �صخافة رغباته، فاإن 
مقاطعت����ه، كما لو �أنه طفل - وهو �لرجل، ذو �لوجه �لأ�ص����مر �لد�ك����ن، و�لتقطيبة، ذ�ت �لتجاعيد لعينيه 
�للطيفتين، ولحيته �ل�صائبة، ويديه �ل�صخمتين �لمرهقتين، �للتين ��صتقرتا على ركبتيه، كاأنهما �صمكتان 

�صخمتان، �أمر �أثيم. �صعرت بالرثاء له، و�ل�صفقة عليه، ومع ذلك، فهي تدرك �صخافة ما عزم عليه.
�صاألت بحذر: ولماذ� �إذن لم ت�صافر �إلى هناك �صابقًا؟ 

رد �صوردون، وهو يتاأوه: ل�صت �أدري  �أما �لآن فقد ��صتبدت بي �لرغبة. علي �أن �أ�صافر �إلى هناك، ما 
دمت حيًا، �إن قلبي يهفو �إلى ذلك. �صاأرحل غدً�، مع �لفجر.

- �فعل ما تر�ه منا�صبًا. �أنت و�صاأنك.
 كان���ت تعتق���د �أن �لعجوز لن يلب���ث �أن يرعوي، وينبذ ه���ذه �لفكرة. وبالفعل ما �لد�عي ل�ص���فره �إلى 
هن���اك، وما �لذي يمكن �أن يعث���ر عليه �لآن في تلك �لقرية، �لنائية �لمجهول���ة، ما�لذي يمكن �أن ير�ه 

هناك؟ لكن �آمالها خابت، فلم يكن يخطر ل�صوردون ببال �أن يعدل عن ر�أيه.
كانت �لقرية، �لقابعة في �أح�ص���ان �له�ص���بة، تغط ف���ي نوم عميق. كل �لنو�ف���ذ مظلمة، �إل في بيت 
�صوردون، حيث ي�صتعل �ل�صوء بين �لفينة و�لأخرى. لم يكن يقرُّ للعجوز قر�ر. فخالل �لليل نه�ض عدة 
مر�ت، و�رتدى ثيابه، وخرج �إلى �لحو�ض، وفي كل مرة كان يلقي بن�صف حزمة من �لبر�صيم في معلف 
�لفر�ض. لي�ض بر�ص���يمًا عاديًا، مما هب ودب، بل من �لنوع �لأف�ص���ل، �لمورق، ومن �لح�صة �لأولى. ولم 
ي�صن، من �أجل ذلك، بفك كد�ض �لق�ض، فوق �صطح �لعنبر، �لمرتب هناك بعناية، منذ �ل�صيف. وكان 
من �لمحال، في �لظروف �لعادية �أن ي�ص���مح لنف�ص���ه بمثل هذه �لرفاهية. فقبل �ل�ص���تاء تمامًا ما كان 
ي�ص���مح بم�ض �لق�ض، فكان ي�ص���رح �لبق���رة و�لفر�ض للرعي في �لأحو��ض وف���ي �لحد�ئق غير �لمزروعة، 
و�لأع�ص���اب، �لتي نمت بعد �لح�ص���ة �لأولى، و�لنباتات �لبرية، �أما �لآن فلم يكن ي�ص���نُّ ب�صيء، حتى �أنه 

�صكب بع�ض �ل�صوفان في �لخرج، ليقدمه للفر�ض في �لطريق.
عل���ى هذ� �لنحو �أم�ص���ى �للي���ل، ليقرُّ له ق���ر�ر، وزوجته بدورها ل���م تنم. تتظاهر �أنه���ا نائمة، كي 
ل ت�ص���رف �لعجوز عن ممار�ص���ة ما يود �لقيام به،وحين كان يخرج من �لبيت، كانت تطلق �لتنهد�ت 
�لعميق���ة. وه���ي تدرك �أن محاولة ثنيه عن عزمه عقيمة، لج���دوى منها. كان بودها �أن تقول له: »هال 
فكرت قلياًل، �إلى �أين �أنت م�صافر؟ ولماذ�؟ هل يعقل �أنك �أ�صبحت طفاًل؟ ل�صوف ي�صخر �لنا�ض منك«. 
لكنها لذت بال�ص���مت. كانت تخ�ص���ى �أن يرد عليها �لعجوز بقوله: »لو كنت �أمه، �لتي �أنجبته، �إذن لما 
رحت تحاولين ثنيي عن عزمي«. لم تكن ترغب في �أن ت�ص���مع كالمًا كهذ�. �إنها لم تر �بنه، ول تعرف 
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�س���كله. كانت زوجة �س���وردون االأولى قد توفيت لع�س���ر �سنوات خلت، اأما 
هي، زوجته الثانية، فكانت ت�س���عر بالح���رج. حتى من دون ذلك، وتعاني 
با�س���تمرار من ال�س���عور بالذنب تجاه زوجه���ا، الأن ابنتي���ه المتزوجتين، 
واللتي���ن تقطنان في المدينة، كل مع اأ�س���رتها، التاأتيان، ل�س���بب ما، اإلى 
هنا اأبدًا، وال توجد اأية عاقات بهما، واإن كان �سوردون يمر عليهما، في 
حاالت نادرة ج���دًا، في اأثناء وجوده في المدينة. لم يكن يحدثها عنهما 
اإال فيم���ا ن���در، اأما هي فكان���ت تحاول اأن الت�ستف�س���ر منه. من االأف�س���ل 
للخ���االت، ف���ي مثل هذه الحال���ة اأاّل يتدخلن، فيعم اله���دوء، واإلى حد ما 
جعلها ذلك تر�سخ لنزوة العجوز الغريبة. وبعد اأن فكرت في االأمر مليًا، 

قالت لنف�س���ها: »ربما �سيطر عليه ال�س���وق والحنين، اإذن فلي�سافر، بالفعل، وليفرج كربه، وليثلج قلبه. 
�سوف يخفف ذلك من عذابه...«.

نه�ض �س���وردون في ال�س���باح الباكر. وبعد اأن اأ�س���رج الفر����ض، عاد، ولب�ض قفطان���ه الجديد، واأخذ 
ال�س���وط، ع���ن الحائط، ث���م انحنى في الظلم���ة، فوق فرا����ض زوجته، وقال لها هم�س���ًا: اإنني م�س���افر 
يا ن�س���يبكان، التقلق���ي، �س���وف اأعود ليل غد. هل ت�س���معين؟ مابالك �س���اكتة، اآه؟ يج���ب اأن تفهمي اأن 
ال�س���بي ولدي: على الرغم من اأنني اأعرف كل �س���يء، فاإن ثمة ما ي�سدني اإلى هناك، الإلقاء نظرة. اإن 

روحي تتعذب، افهمي...
رفعت زوجته ج�سمها قليًا من الفرا�ض ب�سمت، وكما لو اأنها راأت في الظلمة، ماذا يلب�ض على راأ�سه، 
راحت تقرع العجوز متذمرة: لو اأنك نظرت اإلى قبعتك، كلها مرقعة. ل�ست ذاهبًا لجلب الحطب، بل في 
زيارة. وبعد اأن تلم�ست غطاء ال�سندوق، عند راأ�سها، اأخرجت قبعة زوجها، الم�سنوعة من فرو الحمل، 

والمخباأة بحر�ض، ثم ناولتها له، واأردفت: هاك، الب�سها. من غير الائق ال�سفر بقبعة عتيقة.
ب���دل �س���وردون القبعة، ثم اتجه نح���و الباب، لكنها اأوقفته: مهًا. خذ �س���رة الطع���ام من على رف 

ال�سباك. �سعها في الخرج. حتى الم�ساء �سوف ت�سعر بالجوع، بعد ال�سفر.
اأراد �سوردون اأن يقول لها »�سكرًا« لكنه ظل �ساكتًا: لم يكن من الماألوف اأن يقال للزوجة »�سكرًا«.

كانت القرية التزال نائمة، حين انطلق �س���وردون على فر�س���ه، �س���الكًا الدروب الفرعية، بعيدًا عن 
ال�س���ارع، ك���ي ال يوقظ الكاب عبثًا، وم���ا اإن تجاوز اأربا�ض القرية، حتى انعط���ف اإلى الدرب، الموؤدي 

اإلى الجبال.
ظهر البارحة كان �سوردون ي�سلك هذا الطريق نف�سه، على هذه الفر�ض، الم�سدودة اإلى عربة بدوالبين، 

عتيقة مت�سدعة، محملة بالحطب، عائدًا اإلى البيت. فتاأمين الوقود لل�ستاء اأمر ال منا�ض منه.
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لدى المدخل اإلى الفج ال�سغير، قطع بع�ض ال�سجيرات البرية الياب�سة، وبعد اأن و�سعها في العربة، 
امتطى �سهوة فر�سه، وا�ستند برجليه اإلى المي�ض، ثم انطلق على مهل، حتى اأنه كان يغفو، بين الفينة 
واالأخرى. وكالعادة كانت العجلتان تقرقعان في الحفر، ويتردد �سرير العربة. وكان الجو هادئًا دافئًا.
قد ي�س���دف اأن تحل في الخريف، والبرد على االأبواب، اأيام في منتهى ال�س���فاء واالإ�س���راق، لكاأنها 
جاءت مودعة. ومن على اله�س���بة كان باالإمكان اأن ترى ال�س���احية: القرى في الوادي، ذات الجنائن 
القاتمة، غير الم�سيجة، والبيوت، ذات الجدران البي�ساء، ومزارع التبغ، ال�ساربة للحمرة، والجرارات، 
التي تقلب التربة، والطائرة الف�سية، تطير في االأعالي، وفي االأفق غ�ساوة الدخان الزرقاء المت�سمرة، 

فوق وهدة المدينة. وفوق هذا العالم كله كانت تدوم موجة �سريعة داكنة �سامتة من الطيور. 
كان �س���وردون يعلم اأنها طيور ال�س���نونو. ففي ال�س���باح، وحينما كان في طريق���ه لاحتطاب، كانت 
طي���ور ال�س���نونو تحط اأ�س���رابًا على اأ�س���اك التيليغراف. كانت تحط ب�س���فوف طويل���ة طويلة، مقابل 
بع�س���ها، وتبقى في اأماكنها، �ساكنة ال تريم، كلها مت�س���ابهة، بي�ساء ال�سدور، كلها مت�سابهة، بروؤو�ض 
محدبة، كلها مت�س���ابهة ب�س���عبتين من الذيول ال�سهمية الامعة. كانت تجل�ض بهدوء، وتلقي بين الفينة 
واالأخرى زقزقة مكبوتة، وكان يبدو وكاأنها تنتظر اللحظة المحددة، كي تقلع معًا، وتنطلق في رحلتها. 
وفي تجمع طيور ال�س���نونو هذا كان ثمة �س���يء مهيب، ياأخذ بمجامع القل���وب، من حيث دقته، وجماله 

ال�ساحر. وخطر ل�سوردون باعتزاز: »طبعًا، فهي لي�ست بطيور الدوري«.
وهنا، واأمام عينيه، طارت ال�س���نونو. قامت بدورات وداع فوق االأر�ض، حيث اأم�ست ف�سل ال�سيف. 

راحت تدور في الجو من دون �سجيج، باندفاع، في �سرب اأ�سود �سخم، يتاأالأ تحت اأ�سعة ال�سم�ض.
لمّدة طويلة ظل �س���وردون يراقب طيرانها. هاهي ذي تر�س���م من جديد دائرة عري�سة اأخيرة، فوق 
الحديق���ة الخريفي���ة الفارغ���ة، وتختلج، ثم تع���ود فتنتظم من جدي���د، وراحت تبتعد ب�س���رعة، باتجاه 
ال�س���هول الكبرى. بداأ حجم ال�س���رب ي�سغر وي�س���غر، وهو يذوب في زرقة ال�س���ماء، كما �سدى اأغنية 
بعي���دة، في الف�س���اء الرحب، اإلى اأن تح���ول اأخيرًا اإلى نقطة داكنة. لقد رحلت ال�س���نونو اإلى اأ�س���قاع 
مجهولة. حتى ال�س���باح كان بو�س���عك اأن تراها، اأن تتفرج عليها، اأْن ت�س���مع زقزقتها. وعلى حين غرة 
ان�س���كب �س���وق حلو غام�ض، موجًة م�سكرة في روح العجوز، وترقرقت الدموع في عينيه، ولم يعد يميز 
�س���يئًا، ومع هذا ا�س���تمر ينظر اإلى ال�س���ماء، ويتاأوه اأ�س���فًا، من غير المعروف على ماذا، على �سيء ما 

قريب وعزيز، �ساع اإلى االأبد. لو كان �سابًا، اإذن الأن�سد اأغنية الوداع.
ا�ستفاق �سوردون من اأفكاره، حين تردد وقع حوافر في الجوار. كان ثمة من يرتقي التلة، على جواد 
كريم �س���ريع. للوهلة االأولى لم يعرف �س���وردون هوية القادم. ثم تبين اأنه �س���ابارالي. وهو عجوز من 
القرية المجاورة. لم يكونا يعرفان بع�س���هما اإال لمامًا، كانا يلتقيان اأحيانًا في منا�س���بات التعزية، اأو 
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االأعرا�ض، فيتبادالن ال�س���ام. والحقيقة اأن تعارفهما لم يتعدَّ حدود ذلك. من الوا�س���ح اأن �س���ابارالي 
ذاه���ب في زي���ارة، فهو يرتدي قفطان���ًا مخمليًا جديدًا وجزم���ة جديدة، ذات جرم���وق مدبب االأنف، 

جديد، ويعتمر قبعة من فرو الثعلب، وفي يديه �سوط بقب�سة من الياقوت االأحمر.
حياه �سابارالي، ب�سوت عال، و�سد العنان: مابالك �سارد اأيها الحداد. 

لقد �سبق ل�سوردون اأن عمل حدادًا، فعًا.
رد �سوردون بارتباك: ال�سنونو تهاجر.

- ماذا؟ ال�سنونو؟ اأين هي؟
- لقد رحلت.

- اهلل معها. هل تنقل الحطب؟
- اأجل، ا�ستعدادًا لل�ستاء. واأنت اإلى اأين م�سافر؟

وارت�سمت ابت�سامة ارتياح على وجه �سابارالي المورد، الذي اليزال �سابًا، بلحيته ال�سوداء: اإلى عند 
ابني، فهو مدير �س���وفخوز في اإك � �س���اي، عند اأقدام جبال فيليكي � وبتلويحة عري�س���ة ب�سوطه، اأ�سار 

�سابارالي اإلى تلك الجهة.
- لقد �سمعت بهذه ال اأك � �ساي � هز �سوردون راأ�سه موافقًا.

- وهكذا تراني م�سافرًا؛ لقد اأو�سى ابني: »فلياأت والدي لق�ساء يومين«. �سحيح اأنه يعمل هناك في 
الرئا�سة لكنه ال ي�ستطيع اال�ستغناء عنا، نحن ال�سيوخ. ثم اإن حفيدي على و�سك الزواج، وعلي اأن اأعد 

العدة للعر�ض، ح�سب التقاليد. �سيكون ثمة كثير من ال�سيوف، وفي نيتي اأن اأقيم �سباقًا.
و�س���رع �س���ابارالي يتحدث عن �س���وؤون �س���وفوخور ابنه: لقد جزوا كمية كبيرة من ال�سوف، فح�سل 
الرعاة على مكافاآت كبيرة، وهكذا فالجميع را�س���ون عن رئي�س���هم، وهناك ب�سرى �سارة حول تر�سيح 

ابني لنيل مكافاأة.
كل ذل���ك جيد، لكن �س���وردون كان االآن في واد اآخر. فجاأة اأح�ض ب�س���وقه القدي���م، المدفون في اأعماق 
روحه، والحي اأبدًا، ذلك ال�س���وق الثقيل، الذي تردد �س���داه ب�سكل األيم في �سريرته، لدى رحيل ال�سنونو. 
هاهو ذا االآن ي�سب في �سدره لهٌب كاوٌي. اإنه ال�سوق اإلى ابنه، اأجل اإليه، ذاك الذي رحل عن هذا العالم، 
منذ عهد بعيد. وهو اأي�سًا عمل هناك، بالقرب من اأك - �ساي، وهو اأي�سًا دعا والده بالزمان لياأتي اإليه، 
ويمكث عنده بع�ض الوقت. ودون اأن يعي ما يقوله، قاطعه �سوردون، وكاأنه يهذي: واأنا اأي�سًا، دعاني ابني.

- وهل ابنك هناك اأي�سًا؟
هم�ض �سوردون، وقد اق�سعر بدنه، من هول ما يقول: نعم.

هز �س���ابارالي كتفيه بب�ساطة: اأما اأنا فلم اأكن اأعلم طيب ح�سن، اإذن، اأنى كانوا موجودين، ليهبهم 
اهلل ال�سحة والعافية. وداعًا �� قال �سابارالي ذلك، وانطلق.



119

لقاء مع الإبن

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

لم يكد يبتعد قليًا، حتى ثاب �سوردون اإلى ر�سده، ولقد هزته هوة ال�سمت الرنان بقوة، كما ق�سف 
الرعد: »ماذا قلت له؟ كذب، دجل! لماذا؟...«.

قفز �سوردون اإلى االأر�ض، وجرى في اإثر �سابارالي.
- مهًا، مهًا، يا�سابارالي �� �سرخ، وجرى نحوه، لكي يعتذر منه، وي�سارحه بالحقيقة.

اأدار �سابارالي الح�سان على عقبيه و�ساأل بقلق: ماذا، ماذا بك؟
لحق به �س���وردون، وهو يلهث، وهم اأن ي�س���رح له كل �س���يء، ومن جديد تملكته قوة التقاوم، ورغبة 
التكبح في الحديث عن ابنه حيًا يرزق، بعد اأن كان قد اأحياه للتو، عن غير ق�س���د، بكامه، واأ�س���بح 
حيًا في اإدراك اإن�س���ان اآخر، لم ت�س���محا ل�س���وردون بالنطق بالحقيقة. فلم يكن بمقدوره اأن يدفنه من 
جديد، بهذه ال�س���رعة. لم يطاوعه قلبه على القول اإن ابنه غير موجود، من زمان، واإنه ا�ست�س���هد في 
الحرب، منذ عهد بعيد، اإنه يريد البنه اأن يعي�ض قليًا، ولو عدة دقائق، وبعد ذلك ي�سارحه، فما زال 

في الوقت مت�سع...
طلب �سوردون: هل لديك تبغ؟ اأكاد اأموت، من دون تدخين. اأعطني من ف�سلك بع�سًا منه.

- ليت الخ�س���م ي�س���رعك، فلق���د اأخفتني فعًا. �� تنهد �س���ابارالي بارتياح، ثم د����ض يده في جيبه، 
واأ�ساف �� هيا افتح يدك. اأعرف من نف�سي عادة التدخين الملعونة �� قال ذلك، وهو ي�سكب بع�ض التبغ 
من قارورة زجاجية �سغيرة، في يد �سوردون �� مابال يدك ترتجف، اأيها الحداد، لقد دبت ال�سيخوخة 

اإليك. 
رد �س���وردون: نعم، ال تن�ض كم رفعت المطرقة، اإبان الحرب، اأ�سف اإلى ذلك ال�سيخوخة، �سامحني 

على تاأخيرك.
- هذه لي�ست م�سيبة. طيب. اأنا ذاهب.

قال �سوردون: �سفرًا ميمونًا.
االآن لم يعد من الائق تاأخير الرجل، حتى اأن �سوردون �سر الأن �سابارالي رحل ب�سرعة، فلم ي�سطر 

للحديث عن موت ابنه.
بعد اأن ابتعد �سابارالي، ظل �سوردون واقفًا على الطريق، نهبًا لاأفكار. ثم فتح راحته، ونف�ض التبغ 

على االأر�ض، وعاد اإلى العربة.
كان ي�س���ير بب���طء، مطرق الراأ�ض، وهو يتمتم: »م���اذا فعلت، لقد فقدت ر�س���دي«، بعد ذلك توقف، 
و�س���ط الطريق، وراح يتلفت من حوله، مفكرًا، ولمّدة طويلة ظل يحدق في قبة ال�س���ماء، الممتدة فوق 
. وهو حي يرزق«  ال�س���هوب ال�سا�س���عة، اإلى حيث رحل �س���رب الطيور، وهم�ض: »كا، اإن لديَّ ابنًا، لديَّ
، واأنا اأي�س���ًا �س���اأذهب لزيارة ابني، و�سوف اأراه،  �� ومن ثم �س���اح فجاأة، باألم وبحة: »اإن لديَّ ابنًا، لديَّ

�سوف اأراه« والذ بال�سمت، من جديد.
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طوال الطريق اإلى القرية، ظل �س���وردون يحاول اإقناع نف�س���ه اأنه ال داعي لمثل هذه المعاناة، واأن ما 
حدث قد حدث، ومع ذلك، فاإن الرغبة في ال�سفر اإلى تلك القرية قد ا�ستعلت في داخله، كما الحريق. 
هذا ماكان يجب اأن يحدث. كان هذا الحريق يتقد منذ عهد بعيد في روحه، ل�سنوات و�سنوات. وغالبًا 
ماكان يخطر له، بل يحلم، ب�س���رور اأحيانًا، بال�س���فر اإلى هناك، لانحناء لتلك االأماكن، حيث اأم�سى 

ابنه اأيامه االأخيرة، قبل االلتحاق بالجي�ض.
اأما اللقاء مع �س���ابارالي فكان مجرد قب�ض عابر. واالآن اأ�س���بح ابنه حيًا في وعيه، ب�س���كل خارج عن 
حدود ال�س���يطرة. واختلطت االأعوام ب�س���كل عجيب، وتحول المرغوب اإلى حقيقة، والخيال اإلى واقع. 
حتى اأنه راح يت�سور �� مثًا �� كيف �سي�سل اإلى تلك القرية، وكيف �سي�ستقبله ابنه، وعن اأي �سيء �سوف 

يتحدثان، �سوف يفرح، على االأرجح: »اأبي! لقد جئت اأخيرًا«، ويندفع نحوه.
- جئت. ياعزيزي، مرحبًا: اإنك مازلت كما كنت، اأما اأنا فقد اأ�سبحت عجوزًا، كما ترى.

- كا يا اأبي، ل�ست بالعجوز اإلى هذا الحد. كل ما في االأمر اأن وقتًا طويًا قد مر، لكن لماذا لم تاأت، 
كل هذه المدة الطويلة؟ كم مرَّ من االأعوام؟ ع�سرون،اإن لم يكن اأكثر. اأم اأنك لم ت�سعر بال�سوق اإلي؟

- كيف لم اأ�س����عر بال�س����وق! كل حياتي حنين اإليك. اعذرني اإن كنت جعلتك تنتظر طويًا. كنت دائمًا 
م�س����غواًل، اأنت نف�س����ك تعرف، فاأم����ك توفيت، ولقد دفناها. بعد ا�ست�س����هادك في الح����رب، رقدت، ولم 
تنه�ض. وها اأنا قد جئت االآن الإحياء ذكراك. جئت اأنحني الأولئك النا�ض. الذين ع�ست بين ظهرانيهم. 
اأريد اأن اأنحني لهذه االأر�ض، لهذه الجبال، للهواء، الذي تنف�س����ت، للماء، الذي �س����ربت. وها قد التقينا 

ياولدي. ماذا تنتظر، خذني، واأرني مدر�ستك، اأرني القرية، التي كثيرًا ما كنت تتحدث عنها...«.
كم حاول �س���وردون اأن يتذكر ا�س���م ال�سياد، الذي كان ابنه، �س���لطان، يقيم لديه، لكن عبثًا. كل ما 
يعرفه اأنه كان اإن�سانًا جيدًا. وكان ابنه يحبه. البد اأنه االآن في نحو ال�سبعين من العمر. هل مازال على 
قيد الحياة، اأو اأنه توفي؟ كان غالبًا ما يدعوه، عن طريق �سلطان، لزيارتهم، وممار�سة �سيد العقاب، 

لكن هل التزال العقبان موجودة؟ اإن الن�سور تعمر طويًا.
يبدو اأنه كان لدى ال�سياد ابن، واأنه كان يدر�ض لدى �سلطان في ال�سف االأول، وفي ال�سف الثاني، 
اندلعت الحرب. على االأرجح اأن ذلك ال�سبي اأ�سبح رب اأ�سرة. وزوجة ال�سياد كانت امراأة طيبة. لكن 
حياتها كانت قا�س���ية: العمل في ال�سوفخوز، واأ�سغال البيت. وقد طلبت من �سلطان اأن ياأخذ معه زوجًا 
من الكاب ال�س���لوقية، ويتركهما لوالده. فقد كانت تجد �س���عوبة بالغة في طبخ الع�سيدة لقطيع كامل 
من الكاب. ولم يلبث �س���لطان اأن نزل عند رغبتها، وجلب معه كلبًا �س���لوقيًا اأبي�ض، مبقعًا باالأ�س���فر 
عل���ى جانبيه. ويا له من كلب �س���يد. فقط هناك، في جبال فيليك���ي الثلجية، يمكن اأن تعي�ض مثل هذه 
ال���كاب ال�س���لوقية الجميلة، ال�س���ريعة، كما طائر الخط���اف. هذا النوع من الكاب ه���و الذي يطارد 
الماع���ز البرية، ويدفعها اإلى االأ�س���راك. لكن �س���لطان اأعاد الكلب معه، في ال�س���باح، وقال: »�س���وف 
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ي�ستبد الغ�سب ب�ساحب الكلب. االأف�سل اأن اأ�ساعد في طبخ الع�سيدة«. وجرى الكلب ال�سلوقي البديع 
خلف الدراجة. �س���عر �س���وردون باالأ�س���ف لفراقه، لكنه كان يدرك اأن الكلب بالن�س���بة اإلى ال�سياد اأمر 
ف���ي غاية االأهمية، اأما هو فلم يكن يغادر ور�س���ة الحدادة. ترى هل انقر�س���ت تل���ك الكاب التايغانية 

البي�ساء)1(، اأو اأنها التزال تطارد الثعالب؟
لدى تفكيره بهذا، وجد �س���وردون لنف�س���ه حجة مقنعة اأخرى. اأجل اإن عليه اأن يزور ذلك االإن�س���ان، 

واإذا كان قد توفي، ف�سينحني لرفاته. اأما اإذا كان حيًا، ف�سي�سد على يده، وي�سكره على عنايته بابنه.
�س���يء واحد فقط كان �س���وردون يحظر على نف�س���ه التفكير به. ولم تكد هذه الفكرة تخطر له، حتى 
راح يحاول قمعها ب�س���تى اأ�سكال الم�س���اغل: راح يح�سب كم �سيكون �سعر البطاطا والق�ض هذا ال�ستاء، 

واأي وقت هو االأف�سل لذبح الخروف، وهل يجب االحتفاظ بالعجلة، اأو بيعها...
كان يحاول اأن اليفكر بذلك، الأنه ومنذ عهد بعيد، فكر بذلك مرارًا وتكرارًا. ففي ليالي االأرق، وفي 
ور�س���ة الحدادة، كانت هذه االأفكار، وعلى مدى �س���نوات طويلة، تق�ض م�سجعه، وت�سرب مع المطرقة 
على ال�س���ندان، وتن�سهر في الكور، وت�س���قل في الماء. ومنذ عهد بعيد قرر، بينه وبين نف�سه، اأن اهلل 
وحده هو من �س���يحكم، ما اإذا كان على حق، اأم ال... واإذا ما قدر له اأن يلتقي ابنه، في العالم االآخر، 
ف�س���وف يحدثه بكل �س���يء، بكل ما جرى... لكنه لن يطلب المعذرة، اأبدًا. حتى حينما قالت له ابنتاه، 

�ساكنتا المدينة، فيما بعد، في وجهه، تلك الكلمة الفظيعة، فاإن �سوردون لم يندم، وظل �سامتًا...
علمًا اأنهما الت�س���تطيعان، حتى االآن، اأن ت�سامحاه على ما ح�سل اآنذاك. حدث ذلك في تلك االأيام، 

التي غادر فيها �سلطان اإلى الجبهة، في محطة المدينة.
ف���ي ت�س���رين االأول من ع���ام )1941م( جاء اأحدهم اإلى ور�س���ة الحدادة، وقال ل�س���وردون: هيا اإلى 
البيت، اأ�سرع، فقد جاء ابنك ليودعكم. اندفع �سوردون على عجل، في مئزر العمل، الملفوح والم�سخم. 
كان رنين ال�س���ندان اليزال يتردد في اأذنيه. كان ي�سير عبر ال�سارع م�سرعًا، غير م�سدق تمامًا: فابنه 
اليزال فتًى، لم يبلغ �سن ال�سوق. لكنه تبين اأن الخبر حقيقي. فقد جاء �سلطان م�ستعجًا، على فر�ض 
اأحدهم، من مركز الق�ساء، كي يودع اأمه المري�سة، منذ ن�سف عام. ولقد طلب من اأبيه اأن ياأتي اإلى 
المدينة لوداعه، في المحطة. لم يتحدثا كما يجب، ولم يتمكنا من وداع بع�س���هما، كما ينبغي، ثم اإن 
الوقت كان ع�س���يبًا. كم من الكلمات لم يقله���ا كل منهما، لاآخر، وكم من االأفكار لم يعبر عنها. من 

ال�سعب اأن ي�ستطيع اأحد التعبير عما كان يجي�ض في روح ال�سعب اآنذاك...
و�سل �سوردون المدينة خببًا. قطع قرابة الثاثين كيلومترًا، حتى اأن الفر�ض كادت تهلك في الطريق، 
من فرط التعب. وكان اأول ما وقعت عليه عيناه، وما اأ�س���م اأذنيه، ذلك الح�س���د الهائل من النا�ض عند 
المحط���ة، حي���ث اختلط الحابل بالنابل. وتجم���ع هنا كل ما هب ودب: ال�س���احنات المزدانة بالرايات 
الحمراء، والبريت�س���كا)2( والماجارا)3(، المحملة بالق�ض والتبن. والخيول، المحلولة والم�سرجة، وعلى 
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ال�سكة الحديدية تتردد �سافرات القاطرات، و�سرير العربات، وو�سط هذه الكتلة كلها �� جمهور غفير 
من الب�سر. جاوؤوا من القرى والد�ساكر والمدينة: �سيبًا و�سبانًا و�سغارًا...

كان �س���وردون م�ستعجًا، وبعد اأن عقل الفر�ض اإلى اأول عربة خفيفة �سادفها، بين كثير من الخيول 
االأخرى، انطلق ليبحث عن ولده. م�سى بين النا�ض، وتدافع، ي�ستف�سر. قيل له اإن المجندين موجودون 
في البارك المجاور للمحطة، والي�سمحون لهم بالخروج، فهم راحلون عما قريب. بعد الأي، �سق طريقه 
اإل���ى البارك. وهناك، خلف الحاجز، كانت تنتظم الطوابير، وتتردد االإيعازات، ويجري التفقد. وقف 
�س���وردون حائ���رًا: كيف يمك���ن العثور على اأح���د هنا؟ ثم اإن االأ�س���جار كانت تح���ول دون تمييز النا�ض 
في الطابور. وفجاأة �س���مع بالقرب من���ه: »اأبي، اأبي. تعال اإلى هنا«. كانت ابنت���اه تلوحان له باأيديهما، 
وهما تقفان لدى مدخل البارك. �س���ق �س���وردون طريقه اإلى حيث تقفان. وخلف الحاجز، راأى ابنه في 
الطابور. ولقد راأى الولد اأباه، فلوح له، وابت�س���م، لكن ابت�سامته كانت م�سوبة بالقلق واالرتباك، ف�سعر 
نحوه باالأ�س���ف. اإنه اليزال فتى، لم يطر �س���ارباه بعد، لكنه، من حيث الطول، اليختلف عن رفاقه، اأما 
في كتفيه وهيئته فهو مجرد غام. كان اليزال في طور النمو، ولم يكتمل نموه بعد. كان �سوردون يرى 

فيه نف�سه، رجًا قويًا �سلبًا. ولو اأعطي عامان اآخران، اإذن الأ�سبح �سابًا فارعًا.
وفيم���ا بع���د، ولدى تفكيره بابنه، اأراد اأكثر من مرة اأن يتبين ما الذي كان يميزه، وما ال�س���بب الذي 
جعله يحترمه، ال اأن يحبه فقط، فكل بو�سعه اأن يحب، لكنه كان يحترمه، منذ الطفولة، كاإن�سان عاقل، 
�سنٍو له، واإن كان ي�سدف اأن يت�سرف ب�سكل طائ�ض بما فيه الكفاية. لكنه لم ي�ستطع اأن يف�سر لنف�سه 
�س���بب ذلك، وال�س���ّيما منذ اأن اأ�س���بح ابنه معلمًا. اإذ اأ�س���بح يكن له كل االحترام، ويح�سب له ح�سابًا، 
ب�س���كل جدي، على الرغم من اأنه كان ياأتي اأحيانًا، نا�س���يًا خلع ربطة عنق الطائع �� فهو في المدر�سة 
قائد فريق الطائع. كان ال�س���اب اليزال مفعمًا بالحما�س���ة والن�ساط، �س���ريع الغ�سب، لكن �سخ�سيته 
لن تلبث مع مرور الزمن، اأن ت�س���تقر، كما كان �س���وردون يعتقد. ال داعي لم�س���ايقة االإن�س���ان، وتعليمه 
اإلى درجة ال�س���جر، وعند ذلك �سوف يعثر على طريقه بنف�سه، كما يرى �سوردون. وربما كان ذلك هو 
�سبب ا�سطدامه مع ابنتيه. كلتاهما، الكبرى، زيني�ض، وال�سغرى، �ساليكا، در�ستا في المدينة، وهناك 
تزوجت���ا، واأ�س���بحتا مدنيتين. حتى اأنهما جلبتا �س���لطانًا اإل���ى المدينة، حيث اأنهى المعهد المتو�س���ط 

التربوي، وكان قد مر عليه عام، وهو يعمل معلمًا.
حين و�س���ل �س���وردون اأخيرًا اإلى ابنتيه، راحتا، ل�س���بب ما، تخرجان به من الح�س���د. كانتا مبللتين 
بالعرق، وهما غا�س���بتان. وب�س���وت منخف�ض، اأمطرتا اأخاهما بوابل من ال�س���تائم، فو�سفتاه باالأرعن 
والطائ����ض واالأحم���ق. اأنى توجهت ت���رى المكان مكتظًا. وكان���ت ابنتاه م�س���تعجلتين، ومتوترتين، وفي 

ال�ساحة مبا�سرة جرى بينهما وبين اأبيهما الحديث االآتي:
- هل تعلم اأن ابنك قد تطوع؟
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- كا �� تعجب �سوردون �� وماذا في ذلك؟
- لقد ات�س���لنا بالناحية، ب�س���عبة التجنيد، وقد تبين اأنه هو من األح، كتب طلبًا، لقد تطوع للذهاب 

اإلى الحرب، هل اأدركت االأمر؟
- اإنه اليزال فتى، هل اأدركت ال�سبب؟

- اإذن فهو يعّد ذلك �سروريًا.
- �س���روريًا؟ �� وهنا انق�س���ت عليه ابنتاه، وكل منهما تقاطع االأخرى. كيف التفهم يا اأبي! يكفي اأن 
زوجينا هناك. ومن غير المعروف اإن كانا �س���يعودان، اأم ال. يكفي اأننا بقينا وحيدتين. واالآن جاء هو 

اأي�سًا، االأخير في العائلة، ليندفع اإلى الجبهة، من تلقاء نف�سه.
- �سوف يهلك هناك، كما الطفل، فالحرب لي�ست كالعمل في الطائع.

- لماذا اأنت �ساكت يا اأبي؟
- وماذا يمكن اأن اأقول، طيب ما العمل؟

- اذه���ب اإليه االآن، �س���وف نطلب اأن ي�س���محوا ل���ك بالدخول. اذهب، وقل ل���ه اأاّل يفعل ذلك، اذهب 
واقنعه، قبل اأن يفوت الوقت.

- دعه يعدل عن قراره، فما زال ذلك ممكنًا. اأنت وحدك من ي�ستطيع اإقناعه.
تمتم �سوردون: على ر�سلكما كان من ال�سعب عليه، في هذا الو�سع، في هذه البلبلة، اأن يو�سح البنتيه 
ب�س����ورة بينة، اأنه ال يجوز مطالبة االإن�س����ان بذلك. كيف �سيعدل عن راأيه؟ كيف �سينظر بعدها في عيون 
اأوؤلئك، الذين يقف معهم في طابور واحد؟ كيف �سيكون راأيهم به، وكيف �سيكون راأيه بنف�سه، فيما بعد؟

قال �سوردون: يبدو اأن ذلك غير الئق. �سوف ي�سعر بالخجل.
- اأي خجل في ذلك؟

- وما دخل االآخرين، ثم من يعرفه هنا، يااإلهي، من يهمه اأن يعرف عنه �سيئًا.
اعتر�ض �سوردون: لكنه هو نف�سه يعرف ذلك �� وهذا هو االأهم.

هنا دبت الحركة بين النا�ض، و�س���جوا، وتنحوا جانبًا. فقد بداأت االآالت النحا�س���ية عزف المار�ض، 
وارتفعت الراية الحمراء، و�س���رع المقاتلون يخرجون من البارك في طابور. فقد اأعلن عن بدء ركوب 
القط���ار. اأم���ا ابنتا �س���وردون، فراحتا ت�س���تعجانه، وهما متعلقتان بكميه، وت�س���رخان و�س���ط مئات 

االأ�سوات والمو�سيقا:
- هيا بنا ب�سرعة اإلى المفو�ض، اإنه في المحطة. اإن عليك اأن تنقذ ولدك.

ث المفو�ض عن اأمنا، قل له اإنها تحت�سر. - اأبي، دعنا نذهب، من اأجل خاطر اأمنا المري�سة. حدِّ
عند �س���ماع هذا القول، بداأ �س���وردون يتردد. لقد جرتاه، عبر ح�سد المودعين، اإلى المحطة، حيث 

يوجد المفو�ض، الم�سوؤول عن الترحيل.
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كان ثم���ة درج حج���ري عاٍل، يقود اإلى مبنى المحطة، من ال�س���احة. وكان هذا الدرج كله، من عاليه 
اإلى اأ�سفله، يغ�ضُّ بالنا�ض. وابنتاه تجرانه اإلى فوق، و�سط االأج�سام ال�ساخنة، العرقانة، مرورًا بمئات 
االأعي���ن، الت���ي حجبتها فاجعة الحرب، عبر دموع و�س���جاعة وقنوط النا�ض، الذين يفارقون بع�س���هم، 
على وقع قرع الطبول والمو�س���يقا الع�س���كرية، عبر �س���يحات الجنود الوداعية في ال�ساحة، وعبر األمه 

هو، و�سراخ روحه ال�سامت.
وعل���ى الرغم من اأن �س���وردون كان ي���درك جيدًا اأن ابنتيه التريدان الأخيهما اإال الخير، اإال االأف�س���ل 
ل���ه، وللعائل���ة كلها، واأنهما تحبانه، على طريقتهما، وتحر�س���ان عليه كل الحر�ض، فقد �س���عر بالتذمر 
الغام����ض منهما، فهما تقودانه، كي يتدخل باإرادة ابنه، با�س���تقالية قراره، ويقتل كرامة الرجل فيه، 
وذلك من خلف ظهره. اأما هما فتابعتا جره اأعلى فاأعلى، �س���اقتين طريقهما، على الدرجات، و�س���ط 
الح�س���د المائج. وفي مكان ما، على الدرجات العليا، راأى �سوردون اأخيرًا الطابور ال�سائر، الذي ي�سم 
ابن���ه اأي�س���ًا. وفي نهاية الطاب���ور راأى فرقة االآالت النحا�س���ية. كان���ت تلك المجموع���ة االأخيرة، التي 
�ست�س���تقل القطار. كان �س���لطان ي�س���ير في ال�سف االأخير. على الفور عرفه �س���وردون، راآه يتلفت يمنة 
وي�سرة، بحثًا عن اأبيه واأختيه، و�سط النا�ض. اآه لو كان يعرف اأن اأباه ُيَجرُّ االآن اإلى المفو�ض، كي يطلب 

اإعفاءه، كي يهينه ويذله اأمام نف�سه بالذات، كي يجرح كرامة االإن�سان فيه.
بعد ذلك راأى �س���وردون فتاة، في منديل اأحمر، تنطلق من بين الح�س���د، وتندفع نحو �سلطان، لكنها 

اأعيدت على الفور بعد اأن تمكنت من ال�سد على يده.
حين بلغوا مكتب مدير المحطة، حيث المفو�ض، راحت ابنتاه تدفعانه نحو الباب.

- هيا، هيا، عجل. قل له اإنك اأبوه، وحدثه عن اأمنا. قل له اإنه لم يفكر، فهو اليزال �س���بيًا، تو�س���ل 
اإليه اأن يعيدوه من القطار، ِا�سرح له االأمور، كما هي.

- هيا يا اأبي، ماذا تنتظر! لم يبَق وقت.
ِه اهتمام���ًا، فقد كان الجميع،  �س���عر �س���وردون بالخجل من النا�ض، على الرغم م���ن اأن اأحدًا لم يولِّ

ع�سكريون ومدنيون، م�سغولين ب�سوؤونهم.
رف�ض �سوردون، ب�سكل قاطع: لم اأعتد القيام باأمور كهذه، لن اأذهب.

- بل �ستذهب.
- اإن لم تذهب اأنت، ذهبنا باأنف�سنا. �سوف نبلغ ذلك باأنف�سنا...
واإذ نفد �سبر ابنتيه، اندفعتا نحو باب المكتب، حيث المفو�ض.

قال �سوردون: اإياكما، التدخا، واأخذهما من يديهما، وجرهما باتجاه المخرج.
راح ي�س���دهما بقوة هائلة، من جديد، عبر الح�س���د، اإلى االأ�سفل. وحينها �سمع منهما �سيئًا الي�سمعه 

اأحد من اأبنائه، اإال فيما ندر: اأنت تدفع بابنك اإلى الموت.
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- لتحل عليك اللعنة، اأنت ل�ست لنا باأب.
- نعم، اأنت ل�ست لنا باأب، اأكدت االأخرى.

ببطء اأرخى �س���وردون ال�س���احب اأ�س���ابعه الم�س���دودة، تاركًا يديهما، ودار على عقبيه ب�س���مت، ثم 
اندفع اإلى ال�س���احة، وهو يزاحم النا�ض. اإنه ي�س���رع لوداع ابنه، ي�س���ق طريقه و�سط الغابة الب�سرية في 
ال�ساحة، و�سط ال�سو�ساء وال�سراخ، اإلى ر�سيف المحطة، اإلى نقطة ال�سعود اإلى القطار، لكنه تاأخر، 
لم يعودوا ي�سمحون بدخول اأحد. وعلى الر�سيف كانت تتماوج كتلة ب�سرية �سوداء، وتدوي فرقة االآالت 

النحا�سية، ولم يكن باالإمكان اأن يجد االإن�سان مكانًا، ي�سع فيه قدميه.
كان �س���وردون، الم�س���غوط على حاجز الر�س���يف، ينظر من فوق بحر الروؤو�ض اإلى عربات القطار 

الحمراء، البالغ الطول.
- �سلطان، �سلطان، اأنا هنا ياولدي، هل ت�سمعني؟ راح ي�سيح، رافعًا يديه فوق الحاجز.

لكن كيف يمكن البنه اأن ي�سمعه! و�ساأله اأحد العاملين على ال�سكة، والواقف قرب الحاجز: هل لديك 
ح�سان؟

رد �سوردون: نعم.
- هل تعرف اأين تقع محطة الفرز؟

- اأعرف، في تلك الجهة.
- اإذن ما عليك يا عم اإال اأن تركب ح�س���انك، وت�س���رع اإلى هناك. �س���وف تلحق، فالم�س���افة خم�سة 
كيلومترات، ال اأكثر. �س���وف يتوقف القطار هناك لدقيقة، وهناك �س���تتمكن من وداع ابنك، لكن اأطلق 

لفر�سك العنان، هيا، عجل.
تحرك �س���وردون ب�س���رعة عبر ال�ساحة، اإلى اأن عثر على فر�سه. اإنه ال يتذكر كيف حل عقدة الرباط 
دفعة واحدة، وكيف و�سع قدمه في الركاب، وكيف ل�سع خا�سرتي الح�سان ب�سوطه، وانطلق، منحنيًا، 
عبر ال�س���ارع، و�س���كة الحديد. كان منطلقًا كما البدوي العنيف، عبر ال�س���ارع الخالي المهجور، فيثير 
الرع���ب ف���ي نفو�ض الم���ارة النادرين. »المه���م اأن األحق، المه���م اأن األحق، فهناك كثير مم���ا اأود قوله 
البن���ي« ����� هذا ما كان يحدث به نف�س���ه، ودون اأن يباعد اأ�س���نانه، التي كز عليها. راح يرفع التو�س���ات 
واالبتهاالت، كما يفعل الفار�ض، في اأثناء ال�س���باق: »�س���اعديني يا اأرواح االأ�ساف. �ساعدني يا حامي 
الخيول قمبر اآتا. التجعل الح�س���ان يتعثر، ِامنحه جناحي ال�سقر، اأَعِطه قلبًا حديديًا، ِامنحه �سيقان 

الوعل، اأعطه رئتي ال�سمكة«.
بعد اجتياز ال�س����ارع، اندفع �س����وردون عبر الدرب، تحت ج�سر �س����كة الحديد، ثم عاد فاأطلق لجواده 
العن����ان. كان����ت محطة الفرز قد اأ�س����بحت قريبة، حي����ن راح هدير القطارات يرتفع من خلفه. �س����قط 
هدير القاطرتين الثقيل والحار على كتفيه العري�ستين، المنحنيتين، كما ي�سقط االنهيار الجبلي. �سبق 
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القطار �س����وردون المنطلق. لقد �س����يطر التعب على الفر�ض، ومع هذا ظل االأم����ل في اللحاق به يحدوه، 
المهم اأن يتوقف القطار، فمحطة الفرز لم تعد بعيدة. وقد دفعه الخوف والقلق من اأاّل يتوقف القطار، 

اإلى تذكر الرب: »يا اإلهي، اأبتهل اإليك اأن توقف هذا القطار. اأرجوك اأن توقفه، اأن توقف القطار«.
كان القطار يقف في المحطة، حين اأ�س���بح �س���وردون على �س���وية العربات االأخيرة، بينما كان ابنه 
يجري على طول القطار، للقاء اأبيه. ما اإن راآه �سوردون، حتى ترجل عن الفر�ض، وارتمى كل منهما في 

ح�سن االآخر ب�سمت، وت�سمرا في عناقهما، نا�سين كل ما في الكون.
قال �سلطان: �سامحني يا اأبي، فقد تطوعت.

- اأعرف يا بني.
- لقد زعلت مني اأختاي يا اأبي، فلتن�سيا اإ�ساءتي اإليهما، اإن كانتا ت�ستطيعان.

- لقد �سامحتاك. التزعل منهما، وال تن�سهما، �سامع، را�سلهما. وال تن�َض اأمك اأي�سًا.
- حا�سر يا اأبي.

وف���ي المحطة ق���رع الجر�ض وحيدًا، اإنها لحظة الفراق. وللمرة االأخي���رة األقى االأب نظرة على وجه 
ابنه، فراأى فيه للحظة تقاطيعه، نف�سه، حين كان �سابًا، في فجر �سبابه، ف�سمه اإلى �سدره بقوة، وفي 

تلك الدقيقة اأراد، بكل كيانه، اأن يعطي ابنه حبه االأبوي، وراح، وهو يقبله، يكرر العبارة نف�سها:
- كن اإن�سانًا يا بني. اأنى حللت يا بني، كن اإن�سانًا، ِابَق اإن�سانًا اأبدًا.

اختلجت العربات.
و�ساح المفو�ض مناديًا: هيا يا �سوردونوف، اإننا ننطلق.

وحي���ن رف���ع المقاتلون �س���لطانًا اإلى القط���ار، وهو يتحرك، اأنزل �س���وردون يديه. بع���د ذلك التفت، 
وا�س���تند اإلى لبدة الفر�ض ال�س���اخنة، ث���م اأجه�ض بالب���كاء. كان يبكي، وهو يعانق رقب���ة الفر�ض، وكان 

يرتع�ض بقوة، اإلى درجة اأن حوافر الفر�ض راحت تتراق�ض، تحت ثقل األمه.
كان عمال ال�سكك يمرون به... اإنهم يعرفون �سبب بكاء النا�ض في تلك االأيام. وحدهم اأوالد حار�ض 
المحطة، هدوؤوا فجاأة، وراحوا ينظرون بف�س���ول، وتعاطف االأطفال اإلى هذا االإن�س���ان الكبير العجوز، 

وهو يبكي.

الهوام�ش
)1(- التايغان: نوع من الكاب ال�سلوقية القرقيزية / المترجم.

)2(- بريت�سكا: كلمة بولونية، تعني عربة ركوب خفيفة / المترجم.
)3(- الماجارا: كلمة تركية، تعني عربة كبيرة لنقل الق�ض والح�ساد / المترجم.

 
⸎⸎⸎⸎
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د. عيد مرعي

املعرفــة اآفــاق 

تاريخ مملكة دم�شق الآرامية

عرفـــت منطقـــة دم�شـــق ال�شتيطـــان الب�شري منذ الألـــف التا�شع قبل الميـــلد على الأقـــل، اإذ ُعثر في 

تـــلل الرمـــاد )جنـــوب غربي دم�شق بالقرب من بلـــدة قطنا(، والأ�شود )جنوب �شرقـــي دم�شق بالقرب من 

بلـــدة جديـــدة الخا�ـــض(، والغريفـــة )�شمال تل اأ�شود( علـــى اآثار ا�شتيطـــان ب�شري تمثل في بنـــاء بيوٍت من 

الطيـــن والق�شـــب الموجود بكثرة في المنطقة، و�شنـــع اأدواٍت فخارية، وزراعة الحبوب المختلفة كالقمح 

وال�شعير والعد�ض والحم�ض والكتان والتين والف�شتق الحلبي وغيرها، وتربية الأبقار والأغنام والماعز. 

كما ُعثر على قبور ت�شم رفات اأ�شخا�ٍض، روؤو�شهم مف�شولة عن اأج�شادهم، عا�شوا في هذه التلل وغيرها 

من مناطق حو�شة دم�شق التي تغذيها مياه نهر بردى وروافده منذ اأقدم الع�شور. لكن اللفت للنتباه 

اأن ا�شـــم مدينـــة دم�شـــق ل يرد في ن�شو�ض مكتوبـــة قبل القرن الخام�ض ع�شر قبـــل الميلد. فل ن�شو�ض 

محفوظات اإبل اأو ماري اأو َقْطنة، اأو غيرهما من محفوظات المدن الرافدية اأو الم�شرية القديمة تذكر 

»دم�شـــق« اأو اأيـــة مدينـــة اأو بلـــدة تقـــع في منطقتها. لكـــن هذا ل يعني اأنهـــا لم تكن معروفـــة، وربما توجد 

ن�شو�ض قديمة تذكرها لكن لم ُتكت�شف حتى الآن. 

لو جئنا اإلى القرن الثامن ع�س���ر قبل المياد، وبالتحديد اإلى ن�س���و�ض اأر�سيف ماري، لوجدنا اأن 
دم�س���ق ال تظهر في تلك الن�س���و�ض اأبدًا، بينما تظهر »عدرا« على �سكل a-da-ru، دون اأية معلومات 

اأخرى)1(. 
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وربما يرد ذكر موقع اآخر في منطقة دم�سق في اأحد ن�سو�ض اللعن الم�سرية التي تعود اإلى بداية 
عهد االأ�سرة الثالثة ع�سرة )القرن 18 ق.م(، وهو المزة: 

.)2()?(s-q-r-a واأميرها يدعى ،ma-s-a

ويتوالى ذكر دم�سق ومنطقة دم�سق )upi اأوبي: اأر�ض الق�سب( في وثائق الع�سور التالية. 
وك�س���فت حفريات حديثة بداأت في العام )1989( وا�ستمرت حتى العام )2012م( من بعثة اأثرية 
ا الواقع على بعد نحو ع�سرين كيلومترًا جنوب �سرقي دم�سق  �سورية برئا�سة اأحمد طرقجي، في تل �سكَّ
بالقرب من مطار دم�سق الدولي، عن عدة �سويات ا�ستيطان اأثرية اأقدمها يعود اإلى الع�سر البرونزي 
الو�س���يط )1800– 1600 ق.م(، واأبرز ما فيها مبنى كبير، ُيعتقد اأنه ق�س���ر، موؤلف من عدة حجرات 
وباحات ذات جدران �سميكة من اللبن )تراوحت ما بين 140- 180�سم(، وُروعيت في االأر�سيات التي 
ذت على �سطوح الجدران الداخلية ر�سوم جدارية  ُعملت بتقنية عالية تمديدات ال�سرف ال�سحي. وُنفِّ
ملونة على طبقٍة من الج�ض، ُي�سبه بع�سها تلك التي ُعثر عليها على جدران ق�سر زمري ليم الم�سهور 
في مدينة ماري. وُي�س���به بع�س���ها االآخر ر�سوم جدارية م�س���رية ُعثر عليها في بع�ض الق�سور والقبور 
الم�س���رية القديمة. وت�سبه هند�س���ة عمارة هذا المبنى هند�سة بناء ق�سور ماري واأالالخ وَقْطنة. كما 
ُعِثَر على جرار فخارية كبيرة كانت ُت�ستخدم من اأجل خزن الحبوب. لكن االكت�ساف االأكثر اإثارة كان 
العث���ور على رقيم طيني مكتوب باللغة االأكادية والكتابة الم�س���مارية، ه���و االأول من هذه المنطقة، هو 
عبارة عن ر�سالة اأر�سلها �سخ�ض ا�سمه غير مقروء ب�سكٍل وا�سح اإلى �سخ�ضٍ ا�سمه زمري ليم، يرجوه 
فيها تزويده باأخباٍر عن مدينته التي هاجمها االأعداء. ُتظهر طريقة المخاطبة واأ�سلوب الكتابة ما كان 

معروفًا في ماري زمن ازدهارها في بداية القرن الثامن ع�سر قبل المياد. 
اعتقد بع�ض الباحثين اأن هذه الر�س���الة مر�سلة من حاكم دم�سق اأو منطقتها، اإلى زمري ليم ملك 
ماري. لكن ال �س���يء يوؤيد هذا االعتقاد. لكن مما ال�س���ك فيه اأن مكت�س���فات تل �س���كا، والت�س���ابه الذي 
ُتظهره مع مكت�س���فات ماري، اأو مكت�س���فات م�سرية، تبين بو�س���وح اأن هذا الموقع كان �سلة و�سل بين 

باد الرافدين ووادي النيل في الع�سر البرونزي الو�سيط. 
وُعِثَر في مو�س���م حفريات )2010( على ُرقيم اآخر محفوظ �س���من غ���اف طيني )ُبعداه 9.5 × 
4.5 �س���م(، وهو ن�ض ق�س���ائي يذكر حكمًا �سدر بحق �ساحب عقار تخلَّف عن دفع ال�سريبة المترتبة 
عليه، ب�سبب �سفره. اإن هذا يدل على وجود هيئة حاكمة في منطقة دم�سق في زمن كتابة هذا الرقيم، 

اأي القرن الثامن ع�سر قبل المياد. 
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يرد اأقدم ذكر لدم�س���ق في الم�س���ادر المكتوبة في قائمة المدن والبلدان التي اأخ�سعها الفرعون 
الم�سري تحوتمو�ض الثالث ل�سيطرته في �سورية في اأعقاب معركة مجيّدو Maggidu )1468 ق.م( 
التي انت�س���ر فيها على تحالف الممالك ال�س���ورية الذي �س���ّم ثاثمئة وثاثين اأمي���رًا، وقع منهم مئة 
وت�سعة ع�سر اأ�سيرًا بيد تحوتمو�ض، ربما كان بينهم اأمير اأو ملك دم�سق. يرد اال�سم على ال�سكل االآتي: 

 .A-ta-ru وُتذكر بعدها مبا�سرة بلدة عدرا Ta-mas-qu

ولكن دون اأن ترد اأية معلومات اأخرى عن و�س���ع هذين الموقعين ال�سيا�سي اأو االقت�سادي، اأو غير 
ذلك. اإال اأنه يمكن اال�س���تنتاج اأن منطقة دم�س���ق كانت تحت ال�سيطرة الم�سرية، على االأقل منذ عهد 

تحوتمو�ض الثالث. 
اأم���ا في ع�س���ر العمارنة )الق���رن 14 ق.م( فقد كانت اأجزاء وا�س���عة من �س���ورية اأو باد ال�س���ام 
خا�س���عة لل�س���يطرة الم�س���رية، وُق�س���مت اإلى ثاث مقاطعات يحك���م كل واحدة منه���ا موظف ُيدعى 

رابي�سو: حاكم، مراقب، وهي: 
1-المقاطعة الجنوبية: وتدعى كنعان ومركزها غزة، وت�سمل فل�سطين مع حدود �سمالية على طول 

ال�ساحل ت�سل حتى ُجبيل. 
2- المقاطع���ة الثاني���ة اأمورو، ومركزها �س���ومور )تل الك���زل الحالي جنوب طرطو�ض(، وت�س���مل 

مملكة اأمورو في و�سط �سورية ومنطقة ال�ساحل حتى اأُوجاريت.
3- المقاطعة الثالثة اأُوبي upi )منطقة دم�س���ق( ومركزه���ا كوميدي )كامد اللوز االآن في البقاع 

الجنوبي()3(.

اللوح الم�شماري الذي اكُت�شف في تل �شكا ا حفريات تل �شكَّ
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وهناك لوح م�سماري ُعثر عليه في كامد اللوزي�سير اإلى المدعو زاليا »Zalaya ملك دم�سق« كتابع 
للفرعون الم�سري اأمنحوتب الثالث)4(.

وتاأتي من عهد هذا الفرعون االإ�س���ارة الثانية في الن�س���و�ض الم�س���رية اإلى دم�س���ق، حيث ُنق�ست 
على قواعد مجموعة من التماثيل التي اأقامها اأمنحوتب الثالث في معبده الجنائزي في طيبة الغربية 
وُب�س���رى   ti-ms-qu اأ�س���ماء مدن وممالك متعددة كانت لها عاقات مع م�س���ر، من بينها دم�س���ق

 .Bosruna

اأما ر�س���ائل العمارنة فتذكر اأن مدينة دم�س���ق تقع في باد اأوپي Upi )اأر�ض الق�سب( ومخل�سة 
 EA 191، 192( وهناك ر�س���التان من ر�س���ائل العمارن���ة .)EA 53 للفرعون الم�س���ري )الر�س���الة
( مر�س���لتان م���ن المدع���و اأرزاويا Arzawiya حاك���م مدينة تدعى روخي���زي Ruchizzi، كانت تقع 
على ما يبدو �س���مال غربي منطقة دم�س���ق، يوؤكد فيهما والءه للفرعون الم�سري اأمنحوتب الرابع. وقد 
تحال���ف م���ع اأيتاجاما ملك قاد����ض )EA 53، 54( وقيل اإّنه تعاون مع عزيرو ملك اأمورو �س���د مدينة 
�س���ّدو )Shaddu( )EA 197(، الت���ي ُيعتقد اأنها كانت تقع في منطق���ة القلمون. ويرد ذكر المدعو 
بيرياوازا Biriyawaza حاكمًا لدم�س���ق في ثماني ر�س���ائل من ر�س���ائل العمارنة، وقد اأر�سل هذا اأربع 
ر�س���ائل )EA 194، 197( اإلى الفرعون الم�سري اأمنحوتب الرابع يقدم فيها فرو�ض الطاعة ويوؤكد 
والءه لم�س���ر، ويطلب اإر�سال الم�س���اعدات للوقوف في وجه الحثيين وحلفائهم في المنطقة. يقول في 

الر�سالة رقم 195 ما ياأتي: 
»ق���ل للملك، �س���يدي: هك���ذا يقول بيري���اوازا خادم���ك، غبار قدميك، ومو�س���ع وطئك، وكر�س���ي 
جلو�س���ك، وم�س���ند قدميك. لقد جثوت لدى قدمي الملك، �سيدي، �سم�ض الفجر الم�سرقة على الب�سر، 
�س���بع مرات ثم �س���بع مرات. �سيدي هو ال�س���م�ض في ال�سماء، وينتظر خدمك �س���دور الكلمات من فم 
�سيدهم، ك�سروق ال�سم�ض في ال�سماء. اأنا م�ستعد حقًا، مع قواتي وعرباتي، ومع اإخوتي، ومع العفيرين 
)الخابيرو( التابعين لي، ومع ال�سوتيين )جماعة من البدو( التابعين لي، ال�ستقبال القوات المحاربة 

حيثما ياأمر الملك �سيدي«. 
وي�س���تكي في الر�س���الة رق���م 197 من تعدي���ات ملوك ُب�س���رى وع�س���تارتو وكينزا عل���ى ممتلكاته، 

ومحا�سرتهم له في دم�سق. نقراأ في الر�سالة ما ياأتي: 
»ومن اأنا؟ غايتي الوحيدة هي اأن اأكون خادمًا . كل �س���يء لدي يعود للملك. لقد راأى بيري َد�س���وا 
ا )ربما تل النعام بالقرب من بحيرة طبريا، اأو تل �س���هاب بالقرب  �ض مدينة َينواأمَّ هذا الحدث، وحرَّ
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م���ن مدينة درع���ا( للتمرد علي، و�س���دَّ البوابة خلفي، واأخ���ذ العربات من مدينة ع�س���تارتو، واأعطاها 
���ُرنا )ُب�س���رى( وملك مدينة  للعفيري���ن )الخابيرو(، ولم يعطها للملك �س���يدي. راأى ملك مدينة ُب�سْ
ا حربًا علي، بالم�س���اركة مع بيري َد�س���وا،  َخُل�ّني )تل الجامد على نهر عّان في حوران( ذلك، ف�س���نَّ
وهما يقوالن با�س���تمرار له: تعال نقتل بيرياوازا، وال ندعه يغادر اإلى... وقد تخل�ست من بين اأيديهم، 
واأق���اوم في... مدينة دم�س���ق... اإنهم يظل���ون يقولون: نحن خدم ب���اد الحثيين. واأنا اأظ���ل اأقول: اأنا 
ا، واأخذ قوات تابعة لعزيرو، واحتل مدينة �َسّدو،  خادم ملك باد م�سر. لقد عاد اأرزويا اإلى مدينة ِكزَّ
ا، وهاهو  و�س���لمها للعفيرين، ولم ي�س���لمها للملك �س���يدي. فانظر! لقد ت�س���بب اأيتكما في دمار باد ِكزَّ
اأرزويا يدمر مع بيري َد�س���وا باد اأ ُب. فليراقب الملك باده، كي ال يحتلها االأعداء. طالما اأن اإخوتي 
معادون لي، �س���اأظل اأحمي مدينة كومد )كوميدي(، مدينة الملك �س���يدي. وليت الملك يظل متفقًا مع 

خادمه، وال يتخلى الملك عن خادمه«. 
يتبين من هذه الر�سالة اأن النفوذ الحثي و�سل اإلى مناطق جنوبي �سورية الحالية و�سمالي فل�سطين. 
وهن���اك لوح م�س���ماري ُعثر علي���ه في كامد اللوز )كومي���دي( في البقاع هو عبارة عن ر�س���الة من 
الفرعون الم�س���ري اأمنحوتب الرابع اإلى »زاليا«، ملك دم�س���ق، يطلب منه فيها اإر�س���ال مجموعة من 
الخابيرو المرتزقة اإلى م�سر، لنقلهم اإلى بع�ض قرى النوبة في جنوبي م�سر، وتوطينهم هناك عو�سًا 
لوا اإلى اأرقاء. نقراأ في الر�سالة ما ياأتي:  ُروا وُحوِّ عن ال�سكان الذين تمردوا هناك �سد الفرعون، وُهجِّ
»اأر�س���ل الخابيرو، الذين كتبت اإليك ب�س���اأنهم ما ياأتي: �ساأر�س���لهم اإلى مدن باد »كا�س���ا« )النوبة 
رتهم منها. ولتعلم اأن الفرعون م�سيٌء  في جنوبي م�س���ر( لاإقامة فيها، بداًل من ال�س���كان الذين هجَّ
كال�س���م�ض في ال�س���ماء، قواته وعرباته كثيرة العدد، وكل �س���يء في اأح�سن حال، من الباد العليا حتى 

الباد ال�سفلى، من م�سرق ال�سم�ض حتى مغربها«. 
تدل هذه الر�سالة على اأن دم�سق كانت في هذه المّدة خا�سعة لل�سيطرة الم�سرية. باخت�سار تقدم 
لن���ا ر�س���ائل العمارنة معلومات قليلة جدًا عن دم�س���ق ومنطقتها التي كانت توج���د فيها مدن متعددة، 
لكن من الموؤكد اأنها كانت تخ�س���ع لل�س���يطرة الم�س���رية، ولم تكن مهمة على ال�سعيدين ال�سيا�سي اأو 
االقت�س���ادي. ويرد في ن�سو�ض العمارنة اأ�س���ماء بع�ض المواقع ال�سورية االأخرى الواقعة جنوب دم�سق 
���رونا Busruna )ُب�س���رى الحالية( )EA197،199(، واأ�س���تارتو Ashtartu )تل ع�سترة  مثل ُب�سْ
الحالي جنوب غربي نوى( )EA 197، 256(، التي اأر�س���ل حاكمها المدعو »اأيَّاب« Ayyab ر�س���الة 
تبعية للفرعون الم�سري اأمنحوتب الرابع، ي�ستكي فيها من تعديات حاكم حا�سور )مدينة في �سمالي 

.)EA 364( على ممتلكاته )فل�سطين
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 تبداأ دم�سق بالظهور كمركز لمملكة اآرامية قوية بدءًا من اأواخر االألف الثاني قبل المياد عندما 
ظهرت في �س���ورية مجموعة من الممالك االآرامية المت�سارعة فيما بينها، كمملكة اآرام �سوبا ومملكة 

حماة وغيرها. 
وظه���رت اآرام دم�س���ق كقوة قائدة لتحالف الممالك االآرامية ال�س���ورية في وجه محاوالت التو�س���ع 
االآ�س���وري خ���ال القرن التا�س���ع قبل المي���اد. وُتعّد النقو����ض والكتاب���ات الملكية االآ�س���ورية الحديثة 
الم�س���در الرئي�ض عن الدور المهم الذي اأّدته اآرام دم�س���ق خال هذه المرحلة على �س���عيد االأحداث 
ر الثالث  الكبرى الخارجية. واالإ�س���ارة االأولى اإليها نجدها في تقرير حملة ال�س���نة ال�ساد�س���ة ل�سلمن�سّ

من العام )853 ق.م(. 
فقد �س����ار هذا الملك )858-824 ق.م( على خطا والده اآ�سورنا�سربال الثاني في تو�سيع ال�سيطرة 
االآ�سورية على المناطق المجاورة الآ�سور، وال�سّيما على �سورية، لك�سب ال�سيطرة على طريق التجارة التي 

تربط �سورية مع باد الرافدين، وللح�سول على االأخ�ساب واالأحجار والمنتجات االأُخرى من �سورية. 
���ر الثالث بجي�سه من العا�سمة  في �س���نة حكمه ال�ساد�س���ة )اأي في العام 853 ق.م( خرج �سلمن�سّ
نينوى، وعبر وادي نهر البليخ، ثم �س���ار باتجاه الفرات، فعبر النهر، وتلقى جزية من اأمراء المنطقة. 
ثم قّدم القرابين لاإله اأدد )اإله الطق�ض( اإله مدينة حلب، كي ي�س���في على اأعماله �س���فة ال�س���رعية. 
ولكن لم يكن يعني اإخ�س���اعه عدة اإمارات واقعة بين الفرات والبحر المتو�سط اإخ�ساعه �سورية كلها. 
فمملك���ة حم���اة االآرامية في منطقة وادي العا�س���ي، ومملكة اآرام دم�س���ق اأقوى الممال���ك االآرامية في 
�سورية اآنذاك، عرفتا كيف تدافعان عن ا�ستقالهما �سد محاوالت التوغل االآ�سورية في داخل �سورية. 
ر الثالث اأن ُيخ�سع مملكة حماة اأواًل، كي يتمكن من الو�سول اإلى و�سط �سورية، فاحتل  قرر �سلمن�سّ
ثاث مدن تابعة الإرخوليني Irhulini ملك حماة، ونهب الق�س���ور في تلك المدن واأحرقها. تابع بعد 
ذلك زحفه اإلى مدينة قرقر الملكية، الواقعة في وادي العا�س���ي اإلى ال�س���مال الغربي من مدينة حماة 

)ربما تل قرقور الحالي(.
وهناك التقى جي�س���ًا �س���خمًا لتحالف اآرامي كبير �س���م اأربع ع�س���رة مملكة تمتد من فل�سطين في 
الجنوب حتى كيليكيا في ال�سمال، بقيادة اأدد-اإدري Adad-idri ملك دم�سق واإرخوليني ملك حماة. 
اإن اال�سم اأدد-اإدري هو ال�سيغة االأّكادية لا�سم االآرامي هدد-ِعِزر )بالعبرية هدد-عيزير(. اأما 
ادي(، الذي ُف�ّسر على اأنه »مدينة  دم�س���ق فتظهر هنا با�س���م جديد هو اإميري�سو Imerishu )ا�سم اأكَّ

ُتّجار الحمير« اأو »مدينة قوافل الحمير«)6(.
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وت�سمية هدد-ِعِزر ملك اإميري�سو هنا تعني الباد اأو المنطقة التي عا�سمتها دم�سق)7(.
ر الثالث عن معركة قرقر في اإحدى كتاباته فيقول:  يتحدث �سلمن�سّ

»في ال�سنة ال�ساد�سة من حكمي خرجت من نينوى واقتربت من مدن منطقة )نهر( البليخ... �سرت 
من منطقة البليخ. عبرت الفرات وقت الفي�س���ان. ت�س���لمت جزية من ملك باد الحثيين )كركمي�ض(. 

�سرت من باد الحثيين واقتربت من حلب. 
قدمت االأ�ساحي لاإله اأدد من حلب. خرجت من حلب واقتربت من َقرَقرا Qarqara هدد- ِعِزر 
م���ن دم�س���ق، اإرخولين���ي من ب���اد اأماتو )حماة( واثنا ع�س���ر ملك من �س���اطئ البحر خرجوا �س���دي 
معتمدي���ن كٌل عل���ى ق���وة االآخر لخو����ض المعركة. ا�س���تبكت معهم واأرديت خم�س���ة وع�س���رين األفًا من 
محاربيهم بال�ساح. و�سلبتهم عرباتهم الحربية وخيولهم وعتادهم الحربي. ومن اأجل اإنقاذ حياتهم 

وّلوا هاربين«)8(.
بح�س���ب التقارير االآ�س���ورية بلغت قوات الخ�سم ثاثة اآالف وت�س���عمئة عربة حربية واألفًا وت�سعمئة 
من الفر�س���ان واأكثر من اثنين و�س���تين األف جندي م�س���اة واألف راكب جمل عربي بقيادة زعيم اإحدى 

القبائل العربية ُجنديبو Jundibu )870– 850 ق.م(. 
ويظهر هدد-ِعِزر ملك دم�سق وقد �سارك باألف ومئتي عربة واألف ومئتي فار�ض وع�سرين األفًا من 
الم�ساة. بينما �سارك اإرخوليني ملك حماة ب�سبعمئة عربة و�سبعمئة فار�ض وع�سرة اآالف من الفر�سان. 
وه���ذا اإن دّل عل���ى �س���يء فاإنما يدل على تمتع مملكة دم�س���ق بالقوة االأكبر بي���ن الممالك االآرامية 

ال�سورية اآنذاك. 
���ر ف���ي حولياته عن  ل���م ت���وؤد معركة قرقر اإل���ى نتيجة حا�س���مة. وعلى الرغم مما يذكره �سلمن�سّ
خ�س���ائر االأعداء الكبيرة، فاإن القوة االآرامية لم ت�س���عف، ولم ي�ستطع االآ�سوريون متابعة زحفهم نحو 
���ر مرة اأخرى اإلى �س���ورية اإاّل بعد انق�س���اء ثاث �سنوات كاملة على  جنوبي �س���ورية. ولم يعد �سلمن�سّ

معركة قرقر. 
���ر( تق���دم الملك االآ�س���وري باتجاه  فف���ي العام )849 ق.م( )ال�س���نة العا�س���رة من حكم �سلمن�سّ

الجنوب الغربي، لكنه التقى مرة اأخرى بتحالف قاده هدد-ِعِزر واإرخوليني. 
وللم���رة الثانية ادع���ى اأنه هزم هذا التحالف. لكن حولية ال�س���نة العا�س���رة تنته���ي بالحديث عن 
المعركة دون اإعطاء اأية اإ�س���ارة عن ا�س���تمرار الحملة باتجاه جنوبي �سورية. وُكتب الو�سف المقت�سب 

للمعركة بلغة و�سفية: 



135

تاريخ مملكة دم�شق الآرامية

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

»ف���ي ذلك الوق���ت اأدد-اإدري من باد اإميري�س���و واإرخوليني الحموي معًا مع اثني ع�س���ر ملكًا من 
�ساحل البحر بقواتهم المتحدة، هم غامروا بحرب ومعركة �سدي وهاجموني. اأنا حاربتهم، واألحقت 
به���م الهزيمة. العربات وخيول الفر�س���ان ومعدات المعركة ا�س���توليت عليها. وللحف���اظ على حياتهم 

لجوؤوا اإلى االختباء«)9(.
وف���ي الع���ام )848 ق.م( ف�س���لت محاولة اأُخرى للتقدم باتجاه جنوبي �س���ورية عل���ى الرغم من اأن 

ر الثالث يّدعي اأنه قتل ع�سرة اآالف رجل من االأعداء المتحالفين.  �سلمن�سّ
وو�س���ف المعرك���ة غام����ض، ولي�ض هناك اأي ذكر ال�س���تياء على م���دن تتبع اأع�س���اء التحالف، اأو 

ر.  خ�سوع ل�سلمن�سّ
���ر هجومًا كبيرًا على �س���ورية بجي�ض موؤلف من مئة وع�س���رين  وفي العام )845 ق.م( بداأ �سلمن�سّ
األ���ف رجل عبر بهم الفرات. وهنا اأظهر التحالف االآرامي اأي�س���ًا اأنه قادر على مواجهته. وتوجب على 

ر االنتظار عدة �سنوات اأُخرى حتى تحين الفر�سة المنا�سبة الخ�ساع �سورية.  �سلمن�سّ
���ر( بدا وكاأن تلك الفر�س���ة قد  وفي العام )841 ق.م( )ال�س���نة الثامنة ع�س���رة من حكم �سلمن�سّ
اأتت. فملك دم�سق هدد-ِعِزر ُاغتيل واغت�سب العر�ض المدعو حزائيل Hazail. يتحدث �سفر الملوك 

ر اإليه بقوله:  الثاني 8: 7-15 عن ذلك. وي�سير �سلمن�سّ
»توف���ي اأدد-اإدري )اأو ُاغتيل(، حزائيل ابن ال اأحد، ا�س���تولى 

على العر�ض«. 
هذا اإن دّل على �سيء فاإنما يدل على اأن حزائيل ال ينتمي اإلى 

اأ�سل ملكي. 
���ر بجيو�سه نحو دم�سق التي وقفت لوحدها هذه  �سار �سلمن�سّ
المرة في وجه الجي�ض االآ�س���وري، اإذ اإنَّ عقد تحالفاتها ال�س���ابقة 

�سد االآ�سوريين كان قد انفرط. 
فحماة التي كان���ت تاأتي في المرتبة الثانية من حيث االأهمية 
في التحالف، عقدت �سامًا مع مملكة اآ�سور. والنقو�ض الموجودة 
ر عبرها للو�سول  ال تذكر حماة، مع اأنه من المفتر�ض اأن �سلمن�سّ
اإلى دم�سق. كما اأن مدن �سيدا و�سور ومدن اأُخرى قدمت الجزية 

ر.  ل�سلمن�سّ
نّظ���م حزائيل قواته للمعركة بالقرب من قلعة في جبل �س���انيرو kur sa-ni-ru )ربما اأحد قمم 

ر.  جبال القلمون اأو حرمون(، لكنه ُهزم فتراجع اإلى داخل مدينة دم�سق حيث حا�سره �سلمن�سّ

تمثال من العاج لـ حزائيل

ملك دم�شق )841 – 800 ق. م(



136

تاريخ مملكة دم�شق الآرامية

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

وعلى الرغم من الخ�سائر الكبيرة تحملت دم�سق الح�سار بنجاح، ف�سب االآ�سوريون جام غ�سبهم 
على المناطق المجاورة، وخربوا ب�ساتين الفواكه والنخيل، وو�سلوا حتى جبل حوران، ثم اتجهوا غربًا 

نحو �ساحل البحر المتو�سط اإلى �سور. 
����ر ماح����دث فيقول: »في ال�س����نة الثامنة ع�س����رة م����ن حكمي عبرت الف����رات للمرة  ي�س����ف �سلمن�سّ
ال�ساد�س����ة ع�س����رة. حزائيل من دم�سق اعتمد على �س����خامة قواته وح�س����د فرقه بكثرة. وجعل �سانيرو، 
قمة اإحدى الجبال مقابل لبنان ح�س����نه. ا�ستبكت معه واألحقت به الهزيمة. اأرديت بال�ساح �ستة ع�سر 
األفًا من محاربيه، و�سلبته األفًا ومئة واإحدى وع�سرين من عرباته الحربية، واأربعمئة و�سبعين من خيوله 
 URU di-ma-ash-qi ومع�س����كره. وهرب الإنقاذ حياته. �س����رت خلفه وحا�سرته في مدينة دم�س����ق
 .KUR Ha-u-rani a-lik مقره. قطعت ب�ساتينه واأحرقت محا�سيله بالنار، وزحفت حتى جبل حوران

خّربت مدنًا ال تعد ودمرتها واأحرقتها بالنار. وغنمت غنائم ال تح�سى...«)10(.
يذك���ر ياق���وت الحم���وي )1178 – 1225م( في معجم البل���دان، المجلد الثالث، حرف ال�س���ين، 
)�ض 269– 270( اأن »�َسنيُر بفتح اأوله وك�سر ثانيه ثم ياء معجمة باثنتين من تحت: جبل بين حم�ض 
وبعلب���ك على الطريق وعلى راأ�س���ه قلعة �س���نير، وهو الجب���ل الذي فيه المناخ يمتد مغرب���ًا اإلى بعلبك، 

ويمتد م�سرقًا اإلى القريتين و�سلمية«. 
وهكذا نجت دم�س���ق من ال�سطوة االآ�س���ورية، ولكن كان عليها اأن تواجه االآ�سوريين مرة اأُخرى بعد 
���ر اإلى �س���ورية في �س���نة حكمه الحادية والع�س���رين،  ثاث �س���نوات )838 ق.م(، عندما عاد �سلمن�سّ
وحاول احتال دم�سق، لكنه ف�سل هذه المرة اأي�سًا، فا�ستولى على بع�ض المدن التابعة لها في المنطقة 

)ماخو ودانابو(، وعاد محمًا بالجزية والغنائم اإلى باد اآ�سور. 
ر ذلك فيقول:  ي�سف �سلمن�سّ

»في �س���نة حكمي الحادية والع�س���رين عبرت الفرات للمرة الحادية والع�سرين، وزحفت على مدن 
حزائيل من دم�سق، وفتحت اأربعة من مدنه. تلقيت جزية ال�سوريين وال�سيداويين والجبيليين«)11(.

وهناك خاتم اأ�س���طواني ُعثر عليه في مدينة اآ�س���ور ي�س���ير اإلى غنيمة اأُخذت من معبد االإله �سيرو 
sheru في مدينة ماخو، مدينة حزائيل الملكية في باد اإميري�سو )دم�سق(.

من المحتمل اأن هذه الغنيمة جاءت من حملة ال�سنة الحادية والع�سرين)12(.
���ر الثالث ف�س���ل في ال�سيطرة ب�س���كل كامل على جنوبي �سورية، على  يت�س���ح مما تقدم اأن �سلمن�سّ
الرغم من قوته الكبيرة وحماته المتعددة. فقد وقفت دم�سق في وجهه وقاومته ب�سدة. وهذا ما جعله 

يتجه باأنظاره للتو�سع في مناطق اأُخرى. 
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���َع حزائي���ل مناطق نفوذه في �س���ورية في مختلف  بع���د توقف الحمات االآ�س���ورية على �س���ورية َو�سَّ
االتجاه���ات، ودام حكم���ه اأكث���ر من اأربعي���ن عامًا، وربم���ا كانت وفاته ف���ي اأواخر القرن التا�س���ع قبل 

المياد، وخلفه على العر�ض ابنه بر هدد الثالث. 
وم���ن المعتقد اأن تاأ�س���ي�ض معب���د االإله »هدد«، كبي���ر االآلهة االآرامية، اأو تو�س���عته، تع���ود اإلى عهد 
ل في الع�س���ر الرومان���ي اإلى معبٍد لعبادة »جوبيتر الدم�س���قي«، واإلى  حزائي���ل. وهو المعبد الذي تحوَّ
كني�س���ة بعد انت�س���ار الم�سيحية في �سورية. و�ُس���يِّد مكانه الجامع االأموي في عهد الوليد بن عبد الملك 

)705– 715م(. 
انق�سى اأكثر من ثاثين عامًا على اآخر حملة اآ�سورية �سد دم�سق قبل اأن يفكر ملوك اآ�سور باإر�سال 

جيو�سهم من جديد اإلى �سورية. 
ه الملك االآ�س���وري اأدد- نيراري الثالث Adad-nirari III. بعد اعتائه العر�ض )805 ق.م(  وجَّ
اهتمام���ه اإل���ى المقاطع���ات الغربية التابعة الآ�س���ور حيث كان خطر االنف�س���ال قائمًا. وانتهز فر�س���ة 
قي���ام ثورة في دم�س���ق على ملكه���ا بر هدد الثالث بعد هزيمته على يد ملك حماة، و�س���ار اإلى �س���ورية 
فاأخ�سع اأمورو ودم�سق، وتلقى جزية �سخمة من ملك يدعى َمريئي، ومن اأمراء �سوريين وفل�سطينيين 
اآخرين. تتحدث اإحدى كتاباته عن ذلك فتقول: »انطاقًا من الفرات اأخ�س���عت لقدمي باد الحثيين 
)كركمي�ض( وكل باد اأمورو و�س���ور و�س���يدا وبيت ُعمري واإدوم وفل�س���طيا حتى بحر مغرب ال�س���م�ض 
الكبير. فر�س���ت عليهم جزية و�س���رائب. �س���رت اإلى دم�سق. حا�س���رت َمريئي ملك دم�سق في دم�سق 
مقره. وب�س���بب خوفه من رهبة اآ�س���ور �س���يدي خّر راكعًا عند قدمّي، واأظهر خ�س���وعه لي. ا�س���توليت 
على األفين وثاثمئة تالنت ف�س���ة، وع�س���رين تالن���ت ذهب، وثاثة اآالف تالنت برونز، وخم�س���ة اآالف 
تالنت حديد، وعلى األب�س���ة من ن�س���يج ملون وكتان، و�سرير من العاج، و�سرير راحة من العاج المحاط 

بتزيينات، وت�سلمت منه اأماكه وممتلكاته بكميات �سخمة في دم�سق مقره في ق�سره«)13(.
غير اأن هذا الن�س���ر كان خادعًا ونتائجه موؤقتة. ولم ي�س���تطع اأدد- نيراري العودة مرة اأُخرى اإلى 

دم�سق. 
يلف���ت االنتباه في الكتاب���ة المذكورة ذكر تلك الكمي���ات الكبيرة من المعادن التي ا�س���تولى عليها 
المل���ك االآ�س���وري الكبير. ويمك���ن القول اإنَّ وجودها في دم�س���ق هو نتيجة للدور التج���اري الذي كانت 
يه المدينة بين المدن الفينيقية ال�س���احلية وباد الرافدين، وبين اآ�س���يا ال�س���غرى و�سبه الجزيرة  توؤدِّ

العربية وم�سر. 
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اأي�سًا هناك �سيء اآخر يلفت االنتباه في الكتابة ال�سابقة هو ا�سم الملك َمريئي. 
هل كان هذا ملكًا جديدًا خلف برهدد الثالث؟ اأو هو لقب اأُطلق على برهدد الثالث؟ 

على ح�ساب اأن »َمريئي« كلمة اآرامية تعني �سيدي، ومن ثمَّ هو لقب كان ُيطلق على »ملك دم�سق«)14(.
عاد االآ�س���وريون مرة اأخرى لمهاجمة دم�س���ق في العام )773 ق.م(. واالإ�س���ارة الوحيدة المعروفة 
ع���ن هجومهم هذا توجد في عبارة في قائمة الموظفين هي: ana URU di-mash-qi اإلى مدينة 

دم�سق)15(.
وتوجد تفا�سيل عن هذه العبارة في نق�ض على م�سلة ُعثر عليها في بزرجيك في تركيا، اأُقيمت في 
 turtanu ر الرابع )781-772 ق.م( من قائد الجي�ض القوي )تورتانو عهد الملك االآ�س���وري �سلمن�سّ
( المدعو �سم�س���ي - اإلو Shamshi-Ilu. ي�س���ير النق�ض اإلى حملة �سد باد اإميري�سو )اآرام دم�سق(، 
وهي الحملة التي يجب اأن تكون عبارة قائمة الموظفين قد اأ�سارت اإليها في العام )773 ق.م(. ويذكر 

.)16(Hadianu اأي�سًا الجزية التي اأخذها �سم�سي - اإلو من ملك دم�سق المدعو َخديانو
يمكن اال�ستنتاج من هذا النق�ض اأن ملك دم�سق قبل بدفع جزية اإلى االإمبراطورية االآ�سورية مقابل 

احتفاظه با�ستقاله الداخلي على االأقل. 
انتهت مرحلة ال�س���عف التي كانت تمر بها االإمبراطورية االآ�سورية خال الن�سف االأول من القرن 
الثامن قبل المياد باعتاء تيكات بيلي�سر الثالث العر�ض Tiklatpileser III. )745-727 ق.م(. 
قام هذا الملك بمجموعة من االإ�ساحات االإدارية والع�سكرية التي و�سعت االأ�سا�ض لع�سر قوة جديد 
في تاريخ االإمبراطورية االآ�سورية الحديثة دام اأكثر من قرن من الزمن. وقادت �سيا�سته القائمة على 
�س���م مناطق مختلفة اإلى االإمبراطورية االآ�س���ورية وو�سع حكام اآ�س���وريين عليها، والتهجير الجماعي 
ل�سكان المناطق الثائرة، قادت اإلى الق�ساء على العديد من الممالك، ومنها مملكة اآرام دم�سق، التي 

ق�سى عليها في العام )732 ق.م(.
كّر�ض تيكات بيلي�سر حملته الثالثة )743 ق.م( للق�ساء على المقاومة في �سورية. 

كان متيع اإل حاكم مملكة اأرباد Arpad االآرامية )حاليًا تل رفعت �س����مال حلب( قد ا�س����تغل �سعف 
المل����ك اآ�س����ور ني����راري الخام�ض فنق�����ض العهد المبرم م����ع االإمبراطورية االآ�س����ورية، و�س����ّكل تحالفًا مع 
الممالك ال�س����ورية االأُخرى التي كانت تاأمل م�ساعدة �س����اردور الثالث Sardur III. ملك مملكة اأورارتو 
Urartu التي كانت تقع �سمال �سرقي باد الرافدين. وهذا التحالف معروف من ن�ض اآرامي ُنق�ض على 

ن�س����ب ُعثر على ك�س����راته في ال�س����فيرة بالقرب من حلب. يذكر الن�ض اأن اآرام العليا واآرام ال�سفلى وكل 
اآرام اتحدت. وان�سمت اإلى هذا االتحاد ممالك اأُخرى تقع على الفرات االأعلى في جبال طورو�ض)17(.
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خرج تيكات بيلي�س���ر الثالث على راأ�ض جي�ض قوي �س���د اأرباد التي كانت بمنزلة القوة المحركة 
للتحالف. ولكن لم يكد ي�س���ل الفرات حتى ظهر له ملك اأورارتو �س���اردور الثالث الذي كان يطمح اإلى 

طرد االآ�سوريين من �سمالي �سورية وفر�ض �سلطته هناك. 
ج���رت المعرك���ة بين الطرفين على �س���فتي الفرات �س���مال كركمي�ض بالقرب م���ن بيرجيك. ونتج 
عنه���ا هزيمة ملك اأورارتو وان�س���حابه اإلى باده. ولم ياحقه تيكات بيلي�س���ر الثالث، بل تابع زحفه 
نحو اأرباد التي حا�س���رها نحو �س���نتين )742-740 ق.م(. وعندما �س���قطت ترك ذلك �س���دًى في كل 
اأنحاء �سورية. فجاء ملوك ممالك متعددة، من بينهم ملوك كركمي�ض ودم�سق و�سور، يقدمون الطاعة 

والجزية للملك المنت�سر. 
كان ملك دم�سق يدعى ر�سيان )ر�سين في العهد القديم( الذي يبدو اأنه لم يكن ينتمي اإلى البيت 
الملكي في دم�سق، بل كان مغت�سبًا للعر�ض، حيث توجد اإ�سارة اإلى ذلك في حوليات تيكات بيلي�سر، 
اإذ يقول: »مدينة خادارا Chadara موطن ر�سيان ملك اآرام دم�سق )اإيميري�سو( حيث ُولد، حا�سرت 

وفتحت«)18(.
لكن لاأ�س���ف موقع هذه المدينة غير معروف حتى االآن، كما اأن تاريخ و�س���ول ر�سيان اإلى العر�ض 

غير معروف. 
قام تيكات بيلي�سر في المدة بين )737-735 ق.م( بحمات على المناطق الواقعة اإلى ال�سمال 
وال�س���رق من االإمبراطورية االآ�س���ورية. وهذا ما اأتاح الفر�س���ة لقيام تحالفات معادية لاآ�سوريين في 
�سورية. فدم�سق وال�سامرة وع�سقان وغزة رف�ست دفع الجزية. وتمردت �سور و�سيدا ب�سبب العوائق 
التي فر�س���ها االآ�س���وريون على ت�س���دير االأخ�س���اب اإلى م�س���ر. واالأ�سواأ من ذلك ت�س���كل تحالف معاٍد 

لاآ�سوريين �سمل كل ممالك فل�سطين و�سرقي االأردن، نّظمه حكام ع�سقان وغزة. 
�س���ار تيكات بيلي�س���ر في الع���ام )734 ق.م( عل���ى راأ�ض جي�ض اأخ�س���ع مدن ال�س���احل الكنعاني 
الفينيقي، وق�ّس���مها اإلى �ست مقاطعات ع�س���كرية. ثم توغل اأبعد اإلى الجنوب وهاجم ع�سقان وغزة، 
فقتل اأمير ع�سقان، وهرب حانو Hanno ملك غزة اإلى م�سر، وُنهبت مدينته. ودفعت ممالك اأرواد 

وعمون واإدوم وموؤاب ويهودا و�سم�سي ملكة باد العرب الجزية له. 
بعد ذلك ب�س���نتين )732 ق.م( ا�ستنجد اآحاز ملك يهوذا بتكات بيلي�سر ب�سبب م�سايقات بع�ض 
جيرانه له كر�س���يان ملك دم�سق. فهاجم الملك االآ�سوري دم�سق واحتلها بعد ح�سار ق�سير لها، فقد 

خاله ملكها حياته، وهّجر ثمانمئة من �سكانها اإلى اآ�سور، وحّولها اإلى مقاطعة اآ�سورية. 
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ت�سف حوليات تيكات بيلي�سر الثالث �سقوط دم�سق ب�سكل متقطع، وي�سير اإلى ذلك �ِسفر الملوك 
الثاني )16: 7-11( من العهد القديم اأي�سًا. 

نقراأ في الحوليات ما ياأتي: 
»مدينة خادارا موطن ر�سيان ملك اآرام دم�سق اإيميري�سو(، حيث ُولد، حا�سرت وفتحت. ثمانمئة 
ا...  من ال�س���كان مع ممتلكاتهم... ثيرانهم واأغنامهم �س���لبت. �س���بعمئة وخم�سون اأ�س���يرًا من كورو�سّ
اإرمايا، خم�س���مئة وخم�سين اأ�س���يرًا من ميتونا اأخذت 591 مدينة... من ال�ست ع�سرة منطقة من اآرام 

دم�سق دمرت اأنا كربوة طوفان...«)19(. 
حت���ى االآن ل���م يتم التعرف على مواقع هذه البلدات، االأمر الذي ي�س���كل نق�س���ًا في معلوماتنا عن 

جغرافية منطقة دم�سق في ذلك الزمن. 
ويبدو اأن المعركة من اأجل اال�س���تياء على دم�س���ق لم تكن �سهلة، بدليل اأن اأحد النقو�ض االآرامية، 
وه���و نق�ض ب���ر راكب Bar-rakib ملك ياوؤودي /�س���ماأل )مملكة اآرامية في منطق���ة جبال االأمانو�ض، 
زنجيرلي االآن( يتحدث عن تن�س���يب هذا الملك على عر�ض مملكة �س���ماأل من تيكات بيلي�سر الثالث 
مكان اأبيه بنامووا Panamowa الثاني الذي كان تابعًا للملك االآ�سوري ووفيًا له. وقد رافقه في عدة 

حمات، و�سقط �سريعًا في الحملة على دم�سق)20(.
وبح�س���ب الن�ض )ال�س���طر 17( بكاه الجي�ض االآ�س���وري بكامله، واأقام له الملك االآ�سوري )ال�سطر 

18( ن�سبًا على الطريق، ونقل جثمانه من دم�سق اإلى اآ�سور. 
يعّد ا�س���تياء تيكات بيلي�سر الثالث على دم�س���ق في العام )732 ق.م( نهاية مملكة اآرام دم�سق 
الم�ستقلة التي ُق�ّسمت اإلى مقاطعات اآ�سورية، منها دم�سق وحوران و�سوبا وقرنايم ومن�سواتي. وو�سع 
على كل مقاطعة حاكم اآ�س���وري. وبذلك فقدت دم�سق اأهميتها ال�سيا�سية والع�سكرية، ولم تعد عا�سمة 
الأية مملكة اأو قوة محلية. ففي التحالف ال�سوري الذي ت�سكل في العام )720 ق.م( �سد الملك االآ�سوري 

�ساروكين الثاني تظهر دم�سق م�ساركًا �سغيرًا فقط)21(.
غير اأنها لم تفقد اأهميتها التجارية، وال�س���ّيما كمحطة على طرق التجارة الوا�س���لة بين �س���واحل 
البحر المتو�س���ط ال�سرقية ومدن باد الرافدين، وبين م�سر و�سبه الجزيرة العربية وباد االأنا�سول. 
ف�ِس���فر حزقيال )27:18( يذكر اأن دم�س���ق كانت تتاجر بكثرة مع �س���ور. وتذكرها ن�س���و�ض الع�سور 
التالية البابلية الحديثة، والفار�س���ية االأخمينية، والهلن�س���تية، والرومانية وغيرها كاإحدى مدن �سورية 
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المهمة. وكانت اإحدى مدن الديكابولي�ض Decapolis التي �سكلت ع�سبة في القرن االأول قبل المياد 
والقرن االأول الميادي. وا�ستعادت مكانتها كعا�سمة لدولة قوية في الع�سر االأموي عندما تحولت اإلى 

مركز الأول اإمبراطورية يبنيها العرب الم�سلمون. 
نخل�ض مما تقدم اأن دم�سق عا�ست ع�سر قوة وازدهار خال القرنين التا�سع والثامن قبل المياد 
عندما كانت عا�سمة لمملكة اآرامية م�ستقلة هي اآرام دم�سق التي اأف�سلت محاوالت االآ�سوريين لل�سيطرة 
على �سورية بكاملها اآنذاك. لذلك حاول الملوك االآ�سوريون المتعاقبون خال تلك المرحلة ك�سر �سوكة 
مقاومة دم�سق من خال القيام بالعديد من الحمات التي اأ�سفرت اآخرها في العام )732 ق.م( عن 

احتال دم�سق والق�ساء ب�سكل نهائي على مملكتها الم�ستقلة. 
ُطرحت نظريات كثيرة عن معنى ا�س���م دم�س���ق، لكن ال يوجد تف�سير مقنع الأي منها، ويبقى اال�سم 

دليًا على قدم تاريخ هذه المدينة العريقة واأ�سالتها التي لم تتغير عبر مراحل الزمن المختلفة. 

ملحق )1( ملوك اآرام دم�شق المعروفين خلل هذه المّدة 

-- نحو 842 ق.م هدد ِعِزر   
-- نحو 800 ق.م نحو 841   حزائيل   

بداية القرن الثامن قبل المياد بر هدد الثالث   
الربع الثاني من القرن الثامن قبل المياد َخديانو   

من نحو منت�سف القرن الثامن _ 732 ق.م ر�سيان   

ملحق )2( ملوك اآ�شور الذين تعاملوا مع دم�شق 

ر الثالث  858 –824 ق.م �سلمن�سّ
اأدد- نيراري الثالث  805 –781 ق.م
تيكات بيلي�سر الثالث  745 –727 ق.م
�ساروكين الثاني   722 -705 ق.م
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د. محمد نظام

املعرفــة اآفــاق 

الإن�سان... و�سـباق الوقت

»الوقت كال�سيف اإن لم تكرمه �سفعك«

تكمن اأهمية وقيمة الوقت ل�شفات عديدة: فهو في نق�شان دائم، وهو ينفرد بخ�شائ�ض حيث ل يمكن 
ادخاره ول تخزينه ول تبديله ول تجميده ول تعوي�ض ما ينق�شي منه.

اإّنـــه ال�شـــيء الم�شترك بين جميع الب�شر بكافة اأجنا�شهم واأعراقهـــم ولغاتهم واأعمارهم، فالوقت لدى 
الجميـــع اأربـــع وع�شـــرون �شاعة، وال�شاعة �شتون دقيقـــة، والدقيقة �شتون ثانية. ولـــكل فرد حرية الت�شرف 
فـــي الوقـــت المتـــاح له )العمر المقّدر له( فاإّما اأن يهدره في اأفعال ل قيمة ول اأهمية لها، واإّما اأن يق�شيه 
باأعمـــال مفيـــدة وبّنـــاءة، وهذا مـــا ي�شّمى بـــاإدارة الوقت اأو ح�شن ا�شتغـــلل الوقت، ويمكـــن ت�شمية التعامل 
ال�شحيـــح مـــع الوقـــت باإدارة الذات، فواقـــع الأمر هو اأن نديـــر ذواتنا ب�شكل �شحيـــح لل�شتفادة من الوقت 

بطريقة فّعالة.
ورغم اأنَّ الوقت اأكبر قيمة واأكثر اأهمية من المال اأو المعادن الثمينة، نجد اأن غالبية النا�ض تحر�ض 
على المال اأكثر من الوقت، علماً اأنه ل يمكن ت�شخير المال ل�شراء اأو تاأمين المزيد من الوقت، وبالمقابل 

يمكن ا�شتغلل الوقت في الح�شول على المزيد والمزيد من المال.
كما يمكن جمع المال وتح�سيله وتخزينه وادخاره وكذلك االقت�ساد والتدبير في اإنفاقه. بينما كل 
لحظة تنق�س���ي من وقت االإن�س���ان لن تعود اأبدًا، ولو اأنفق اأموال الدنيا في �سبيل ا�سترجاعها، فالوقت 
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فعلي���ًا هو حياة االإن�س���ان. وهو اأكبر نعمة لاإن�س���ان اإذا تم���ت اإدارته، واأكبر نقمة عليه اإذا لم يح�س���ن 
ا�ستخدامه. 

وفي ع�سر ات�سم بت�سابك المعلومات وازدحام االت�ساالت وت�سارع الح�سارات تبرز اأهمية الوقت، 
وت�س���بح فيه اإدارة الوقت اإدارًة للحياة، فالوقت هو راأ�ض مال كل فرد، وثروة االأمم وال�س���عوب ومعيار 
تناف�سها، وح�سن اإدارة الوقت ق�سية ح�سارية بامتياز، تحدد م�ستوى ال�سخ�سية االإن�سانية ورقيها من 

جهة وم�ستوى تطور االأمم وارتقائها من جهة اأخرى.
اإن اإدارة الوقت مفهوم علمي متداخل، يتطلب اإدارة الفعالية في ا�ستثمار الوقت، مما يتطلب اإدارة 
�س���حيحة لوقت الفراغ والراحة والعطل االأ�س���بوعية وال�س���نوية، واإن مفهوم الحفاظ على الوقت يتعلق 

بتوجيه الطاقة االإن�سانية بفاعلية لتحقيق هدف من�سود �سمن زمن محدد.
فمن ين�س���د النج���اح وتحقيق الذات فعليه تحدي���د االأهداف واالأولويات وتوجي���ه الجهود وتفعيلها 

باتجاه تحقيق هذه االأهداف.
اإن الزم���ن ال ينتظر المتوانين وال�س���عفاء الأن المتناف�س���ين كثر وكلهم ين�س���دون التفوق والنجاح. 
فمن ال يبذل طاقته باإدارة ناجحة �سيفقد موقعه با�ستمرار، وهذا ما ينطبق على االأمم وال�سعوب، كما 

ينطبق على االأفراد والموؤ�س�سات.

اإن االإن�سان م�سوؤول عن الزمن واأهميته في الحياة، وغير م�سموح له باإتافه واإ�ساعته في الثرثرة 
والن���وم والك�س���ل ومجال�ض اللهو والعبث، فكم من ال�س���اعات واالأيام وال�س���نين ي�س���ّيعها بع�س���هم في 
المقاه���ي والطرق���ات ووراء التلفاز وبرامج الف�س���ائيات، اأو يغرق في بحور المواقع ال�س���ارة المبثوثة 

على �سبكات االإنترنت.
اإن المبادئ والقيم تو�س���ح لنا كيفية ا�س���تثمار العمر واال�س���تفادة من الزم���ن وتنظيم الوقت 
واالبتعاد عن الك�سل وال�سجر واللهو، فاالأمة التي ي�سيطر عليها الك�سل والخمول، وي�سّيع اأبناوؤها 
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طاقاته���م وقدراتهم الج�س���دية والفكري���ة والمادية، لهي اأمة متخلفة، تعي�ض ف���ي اآخر االأمم، اأمة 
هزيلة تابعة لغيرها، ومن�سهرة في �سواها. اإّن الطموح اأن تكون اأمة قائدة رائدة في طريق العلم 

والعمل.

اآثار �سياع الوقت على الفرد والمجتمع

اإن الفراغ وال�س����ياع قد يتحول اإلى م�س����كلة واأزمة حياتية، تعّقد حياة الف����رد والمجتمع، فقد يتحول 
الفراغ اإلى اأزمة نف�سية تنعك�ض اآثارها ال�سيئة على ال�سخ�ض نف�سه. وقد يت�سبب الفراغ باإحداث م�سكات 
اجتماعي����ة واأخاقية، فاالإن�س����ان الذي يمل����ك طاقة وال يوجد لها م�س����ربًا طبيعيًا لت�س����ريفها، اأو مجااًل 
نافع����ًا لتوظيفها وو�س����عها في الموقع الطبيعي البّناء، يتحول اإلى اإن�س����ان هّدام ووج����ود عابث، فالطاقة 
االإن�س����انية هي كالطاقة المائية الهائلة التي اإن اأُح�س����ن ا�ستثمارها اأخ�س����بت االأر�ض، وانتع�ست الحياة، 
واإن تركت واأُهملت تحولت اإلى �س����يل جارف وفي�س����ان مدّمر ولذا كان على الفرد اأن يفكر في التخل�ض 
من الفراغ والبطالة، وعلى االآباء اأن يوجهوا اأبناءهم لانت�س����ار على هذه الم�س����كلة ويرّبوهم على حياة 
العمل والن�س����اط والعطاء والخير. وعلى الجهات المعنية والموؤ�س�س����ات االجتماعية اأن تفتح اآفاقًا رحبة 
اأمام توظيف طاقات االأفراد وتاأهيلهم واإر�سادهم. وقد تنبهت قوى اال�ستعمار العالمي اإلى هذه الق�سية 
الحيوية، ق�سية هدر طاقات االأمم وت�سييع اإمكاناتها فكّر�ست العقول والخبرات لو�سع الخطط وت�سميم 
حياة ال�س����عوب بحيث تبقى �س����عوبًا م�ستهلكة وتابعة، ورّوجت المخدرات وو�س����ائل الف�ساد و اللهو والعبث 
والبطالة، لاإبقاء على تخلفها وتاأخرها المادي والمعنوي، وخططت لل�س����راعات الطائفية والعن�سرية 
واختاف����ات الحدود، وزرعت كيانات معادية كالكيان ال�س����هيوني. وهكذا و�س����عت الخطط واالأ�س����اليب 
الخبيث����ة لهدر الطاق����ات، واالإبقاء على حالة التخلف والتبعية. اإّن المطلوب المزيد من الوعي والن�س����ج 

الفكري والح�ساري، والمزيد من العلم والعمل، والجد والن�ساط، وا�ستثمار الوقت وتوظيف الطاقات.

فّن اإدارة الوقت... بين ال�ساعة والبو�سلة

اإّن المنه���ج التقليدي الإدارة الوقت يعتمد مبداأ توزيع اأعمالنا والتزاماتنا على ال�س���اعة واأرقامها، 
وهو ما يمكننا من المزيد من تنظيم الوقت. اإاّل اأن هناك منهجًا مختلفًا الإدارة الوقت يعتمد البو�سلة 
التي تمثل ما نحمله في داخلنا من روؤى وقيم ومبادئ، وهذا المنهج هو المفتاح لحياة نوعية ومميزة.
علينا اأن ال نكتفي بالنظر اإلى ال�س���اعة للتاأكد من �س���بط برنامجنا اليومي وفقًا الأرقامها، فنحن 
بحاج���ة ما�س���ة ودائمة اإلى ا�ست�س���ارة البو�س���لة الموج���ودة بداخلنا للتاأكد من �س���يرنا وف���ق المبادئ 

واالأهداف واالأولويات التي و�سعناها ومن ثم �سمان تحقيق التغيير والتميز في حياتنا.
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وياأتي التعار�ض عندما ن�سعر بالفجوة بين ال�ساعة والبو�سلة اأي عندما نجد اأن ما نقوم به ال ي�سهم 
كثيرًا في اإنجاز ما نعّده االأهم في حياتنا. وبالن�سبة اإلى بع�سهم هذا ال�سعور بالفجوة هو �سعور مرّكز، 

اإلى درجة اأّنه ي�سّل القدرة على الحركة والكام لديهم.
وفي حال �سيطرت ال�ساعة على الحياة ي�سعر المرء باأنه اأ�سبح اأ�سيرًا الآخرين فكل ما يقوم به هو 
مجرد رد فعل اتجاه هوؤالء. فنحن نقوم بعملنا محاطين بغاف من االأعمال االأقل اأهمية، ثم نقوم بها 
دون اأن نعطي االأعمال االأهم في حياتنا الوقت الكافي، ونم�س���ي وكاأن كل �س���يء مكتوب على الجبين، 

وكاأن الغير الذي يفر�ض علينا االأعمال االأقل اأهمية يعي�ض الحياة نيابة عّنا.
اإن المفتاح لنوعية الحياة االأف�س���ل هو البو�س���لة، اإنها في الخيارات ال�سحيحة التي ن�سعها اأثناء 
اليوم. وكلما توقفنا لحظة بين االأعباء اليومية ال�ست�سارة البو�سلة الموجودة بداخلنا �سنواجه التغيير 

بكفاءة. عندها �سنتاأكد اأننا ن�سير وفق المبادئ واالأهداف ون�سع االأهم اأواًل في حياتنا.

اإدارة الوقت... �سّر نجاح الحياة

ُيع���رف الناجح���ون في الحياة بقدرتهم ع���ل اإيجاد التوازن بين اأهدافه���م وواجباتهم على تنوعها 
وتعدده���ا. والتوازن ه���و ثمرة اأولى طيبة لمعرفة ال���ذات، ومن ثم تحديد االأه���داف الموجودة، لتاأتي 
بعد ذلك اإدارة الذات. واإدارة الذات تعني ح�س���ن قيادتها، وت�سييرها في م�سالك الحياة بوعي وحكمة 

وتطور م�ستمر.

اإدارة الوقت... اإدارة الذات

اإن االإدارة الذاتي���ة ت�س���كل مفتاح اإدارة الوق���ت، والتطوير الذاتي هو التطوير والتح�س���ين لطرائق 
وممار�سات اإدارة الوقت، فالفرد يجب اأن يكون مديرًا لذاته، مدركًا الأهدافه وغاياته، متمتعًا باالإدارة 
الم�ستقلة والوعي ال�سخ�سي، ومحددًا لنطاق وقته، ومرتبًا الأولوياته، ومقّيمًا لذاته في �سوء ممار�سات 

وطرائق ومبادئ اإدارة الوقت.

فوائد واآثار اإدارة الوقت

من �س���اأن اإدارة الوقت اأن ت�س���عرك بالتح�سن في الحياة، فما ن�ستثمره من وقت يعطيك مزيدًا من 
االأوقات تم�س���يها في تطوير الذات وتنمية المهارات، وفي التوا�س���ل مع االأ�سرة واالأ�سدقاء، وممار�سة 
الن�س���اطات االجتماعي���ة التطوعية، ومن ثم الح�س���ول على نتائج رائعة على ال�س���عيدين ال�سخ�س���ي 
والمجتمع���ي. وه���ذه االأم���ور م���ا كان لي�س���هل حدوثها مع الفو�س���ى في ا�س���تعمال الوق���ت، فا تزاحم 

وال ت�سارب بين االأهداف، الأنه ثمة نظامًا واأولويات والتزامًا وو�سوحًا في الروؤية.
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اأعذار وت�سويغات لعدم اإدارتنا للوقت

ثمة اأعذار جاهزة يهرع بع�سهم اإليها لت�سويغ ما يعي�سه من فو�سى في يومياته، ومنها:
• اأن���ا م�س���غول وال وقت لدي لتنظيم الوقت!. وذلك هو �س���اأن الحط���اب الذي كان يجهد يومًا 
لقطع ال�س���جرة فمّر به عابر و�س���األه: لم ال ت�س���حذ فاأ�س���ك؟ فاأجابه الحطاب وهو منهمك في العمل: 
اأال ترى اأنني م�س���غول في عملي. في حين اأن هذا الحّطاب )وكذا كل امرئ كثير الم�سكات( لو �سحذ 

فاأ�سه الأمكنه توفير الجهد والوقت وزيادة اإنتاجيته.
ال  وهذا  الكبيرة،  بالم�س���روعات  �س���اأن خا�ض  هو  واإدارته  الوقت  تنظيم  اأن  بع�س���هم  • ويزعم 
ينطب���ق عل���ى اأحوال االأفراد، في حين اأن االأمور ال�س���غيرة، والدقائق التي نق�س���يها هنا وهناك تاأكل 
اأعمارنا كما تاأكل النار الحطب، وينق�س���ي الزمن وال نعرف كيف، الأننا - غالبًا - قلما نجد غااًل في 

بيادر العمر.
• واآخ���رون ي���رون اأن ثم���ة م���ن ال ي�س���مح لهم بتنظي���م اأوقاتهم مث���ل: االأوالد، زم���اء العمل، 
االأ�س���دقاء، وه���ذا يعني اأننا بذلك نترك لاآخري���ن اأن يتحكموا باأوقاتنا وق���د يحققون اأهدافهم على 

ح�ساب اأهدافنا!
االإم�ساك  اأن  الوقت، في حين  تنظيم  يعيق  بع�سهم عذرًا  المتاحقة عند  االأزمات  تكون  • وقد 

بزمام الوقت يخفف االأزمات ويقل�سها وي�سع االإن�سان في مو�سع ال�سيطرة والقيادة على حياته.
والت�سلية. والترفيه  الراحة  اأوقات  �سيفقدهم  الوقت  وبرمجة  تنظيم  اأن  بع�سهم  يعتقد  • كما 

نّظموا  لو  اآالت فيما  اإلى مجرد  ويتحولون  والعفوية  التلقائية  �س���يفقدون  اأنهم  اآخرون  • ويتوهم 
اأوقاتهم.

الوقت. تنظيم  لعدم  م�سوغًا  ل�)حا�سوب(  امتاكه  عدم  يعّد  من  • وهناك 
نتذّمر على  ونحن  ال�س���حاب،  مّر  يمّر  اإنه  ترى؟،  يا  الوقت  فاأين يذهب  الحياة ق�س���يرة،  • اإن 
الدوام ونّدعي اأننا لو كنا نمتلك الوقت الكافي الأجدنا في هذه الم�س���األة اأو تلك، وفي اأغلب الحاالت، 
لو نظرنا اإلى الوراء، الكت�س���فنا اأن الم�ساألة ال عاقة لها بعدم كفاية الوقت، بل في عدم ا�ستغال هذا 

الوقت بال�سكل المطلوب.
اإلى  ننظر  اإال عندما  اإليه،  ن�سبو  ما  ونحقق  االأمثل  بال�سكل  الوقت  ا�ستغال  ن�ستطيع  لن  • اإننا 
الوقت على اأنه راأ�ض مالنا المهم الذي يجب ا�س���تثماره بحكمة وهدوء، وبالنظر اإلى ال�س���رعة الكبيرة 
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التي يت�سف بها عالمنا اليوم علينا اأن نتعلم اأف�سل الطرائق، ومنها اأن نكون اأكثر تنظيمًا واأن نتفادى 
المماطلة والت�سويف ونتعلم ال�سرعة في اتخاذ القرارات.

• وكل ذلك يتطلب فيما يتطلب، تغيير العديد من العادات المتر�سخة في �سلوكنا، وهذا يعتمد 
على قدرتنا على التحكم باأنف�سنا ومحا�سبتها على الدوام.

اإّن تحقيق الإدارة الفعالة للوقت ال�شخ�شي ي�شتلزم الهتمام بما ياأتي:
1- تقدير القيمة العظمى التي يتمتع بها الوقت.

2- التغلب على العادات ال�سيئة.
3- جدولة االأولويات.

4- تفادي المماطلة في العمل.
5- القيام بعملية تنظيم الوقت.

6- التحكم بالمعلومات.
7- تكري�ض الوقت الكافي للتخطيط.

8- التركيز في العمل.
9- اال�ستفادة من االأوقات الق�سيرة.

10- ا�ستخدام التكنولوجيا في توفير الوقت.
اإن االأفراد غالبًا ما ينظرون اإلى �ساعاتهم، اإال اأنهم ال يرونها حقيقة، وذلك الأنهم م�سغولون جدًا 
في الندم على الما�س���ي اأو القلق على الم�س���تقبل. لذلك يفوتهم اال�ستمتاع بجمال االأ�سياء ال�سغيرة، 
وف���ي غفلة منهم تتغير الف�س���ول ويكب���ر االأطفال وتكون حياتهم قد �س���ارفت عل���ى نهايتها. بعد ذلك 

يبدوؤون بتوجيه اللوم على الزمن ويقولون اإنه مّر ب�سرعة كبيرة.
علينا اأن ال نت�س���ور اأن اإدارة الوقت تعني تحقيق النجاح في العمل وامتاك الكفاءة العالية الأدائه 
وح�س���ب، بل اإنها عملية تنعك�ض على الحياة ال�سخ�سية اأي�سًا، بحيث تتيح لك تعزيز عاقاتك العائلية 

وتجعل منك عن�سرًا فعااًل في المجتمع. 

اإدارة الوقت... اإدارة لل�سخ�سية

اإن مفه���وم اإدارة الوق���ت يختلف لدى االأفراد باختاف ال�سخ�س���يات وطبيع���ة الوظائف والمهام 
الملقاة. كما اأنه يختلف من ثقافة اإلى اأخرى. واإن االأ�س���لوب الذي ي�س���لكه الفرد تجاه الوقت هو �سلوك 

مكت�سب من البيئة االجتماعية، ومن القيم التي تكونت لديه عن كيفية التعامل مع الوقت.
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اإن القي���م التي يعك�س���ها االإن�س���ان والفرد اتجاه الوقت ناتجة عن �سخ�س���يته، وه���ذا االنعكا�ض قد 
يك���ون عملية معقدة. وهي من اأكثر ال�س���فات تاأثرًا بالظ���روف المحيطة. وتتاأثر هذه القيم بتغير هذه 
الظ���روف وظه���ور دوافع جدي���دة. وهذا يعن���ي اإن اإدارة الوقت هي اإدارة ال�سخ�س���ية. والتي تتمثل في 
توجيه القدرات ال�سخ�سية لاأفراد واإعادة �سياغتها الإنجاز العمل المطلوب في �سوء القواعد والنظم 

المعمول بها.

اإدارة الوقت... اأ�سلوب حياة

اإدارة الوقت تتدخل في مجاالت الحياة كلها على اختاف اأنواعها ومكوناتها ون�ساطاتها، وتتجلى 
اإدارة الوقت كاأ�سلوب للحياة في ن�ساطات عديدة منها:

• القراءة: اإن ال�سرعة في القراءة من اأجل ال�سرعة لي�ست هدفًا مرغوبًا. فقد تحتاج المو�سوعات 
الفني���ة والعلمية اإل���ى قراءتها تكرارًا. اإن هدفك يجب اأن يكون االإ�س���راع حينما ترغب فيه. ويمكن اأن 
يك���ون التخطيط وتاأكي���د الكلمات خطة وقت ناجحة. اإنها طريقة للتمييز بين ما هو مهم حقًا، وما هو 
غي���ر مهم، اأو ما هو مجرد مثير لاهتمام. وقد ت�س���دد على قيم���ة المعلومة في الكتاب عندما تخطط 
تحت بع�ض ال�س���طور، اأو تدون بع�ض الهوام�ض والماحظات. اإن و�س���ع الخطوط تحت فقرات مختارة 
ذات معلومات مهمة يخت�سر الوقت ب�سكل كبير عندما نعاود القراءة فيتكرر اال�ستمتاع بجملة مكتوبة 

ب�سكل جميل، اأو فكرة قوية، اأو اإح�سائية مهمة.
• رحـــلت العمـــل: حيث ُين�س���ح االأف���راد اّلذين ي�س���افرون كثيرًا باإعداد قوائم تجهيزات خا�س���ة 
)حاجي���ات �سخ�س���ية... مواد العمل... مواد ال�س���فر...(. ومراجع���ة هذه القوائم قبل كل �س���فر يعدُّ 
توفي���رًا للوقت الذي باإمكانك ا�س���تخدامه في اال�س���تعداد لاأن�س���طة واالأعمال الت���ي تنتظرك، كما اأن 
التخطيط الم�سبق للرحات، ي�سهم في عدم تبذير المال وكذلك في اال�ستفادة من الوقت الحر، وفي 

ذلك ت�سبح رحات العمل المتكررة مجااًل خ�سبًا ال�ستغال الوقت.
• التنميـــة المهنيـــة: اإن ا�س���تعرا�ض االأقرا����ض المتعلقة بفنون االإدارة والبي���ع واالإعان والتحفيز 
والتدري���ب المهني يعدُّ االأ�س���لوب االأكثر فائدة من م�س���اهدة ن�س���رات االأخبار المك���ررة اأكثر من مرة 

اإ�سافة اإلى فائدتها في التنمية المهنية.
• ال�شترخاء: اإن اال�س���ترخاء الذهني في اأوقات معينة يزيل ال�س���داأ الذي تراكم على الفكر بعد 

يوم م�سحون بالتوتر والقلق... ووقت اال�سترخاء يجدد الحيوية والن�ساط للمهام القادمة.
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هل تحّدد اأهدافك بنف�سك؟

اإن اإعداد تقرير �سخ�سي عن االأهداف التي ترغب في تحقيقها في الحياة �سي�ساعدك حتمًا على 
تركيز حياتك ووقتك حول ما توؤمن به وتعتقد فيه، لكن االإلمام بهذه االأهداف ال يكفي في حد ذاته بل 

اأنت بحاجة اإلى القيام بالتنفيذ وفقًا لمبداأ االأولويات التي عليك ترتيبها.

هل لديك الوقت الكافي الإدارة وقت الحياة؟

اإن اإدارة ال���ذات مع تقدير الوقت هو العن�س���ر االأكثر حيوية وح�سا�س���ية بالن�س���بة اإلى النجاح في 
العمل فعندما يدير الفرد نف�س���ه بفاعلية، فاإنه يكون في طريقه لتحقيق اإنجاز، وال يتم ذلك في وقت 
اأقل، ولي�ض هناك �س���يء يمكن اأن يقال عنه وقت اأقل اأو اأكبر لكنه يمكن الح�س���ول على اأ�س���ياء كثيرة 
تحققت، وهي اأ�سياء ذات معنى، تجعلك تقترب من اأهدافك الذاتية. واإذا لم يكن لديك الوقت الكافي 
الإدارة الوقت، فاإنه �سيتجه بك نحو المماطلة والت�سويف، ولن تح�سل اإال على القليل من حياتك، لذلك 

يجب القيام باإدارة النف�ض والذات مع تقدير الوقت المطلوب.

هل لديك االإ�سرار على تغيير عاداتك ال�سخ�سية؟

ونق�س���د التركيز على كيفية التخل�ض من العادات التي تهدر الوقت واال�ستعا�س���ة عنها بالعادات 
الت���ي توف���ر الوقت، اإن هذا التغيير يتطلب وقتًا وجهدًا، اإال اأن المثابرة وحدها قادرة وكفيلة بذلك. اإن 

قرار التغيير يعود اإلينا واأف�سل وقت للتغيير هو االآن.
فمثًا، عادة التاأجيل التي ت�ستند اإلى اأعذار منها:

 اأنا م�سغول كثيرًا االآن...
 اأحتاج اإلى مزيد من المعلومات.

 �ساأنجز ذلك غدًا...
ولنجاح عملية التغيير يجب اّتباع الخطوات االأربع االآتية:

 اكتب ال�سبب الذي كان وراء �سياع وقتك.
 عّدد الم�سكات التي تنجم عن هدر الوقت.

 ت�سور عادة تنظيم الوقت.
 ا�سع دومًا اإلى تنمية عادة توفير الوقت.
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وبناء على هذه الخطوات االأربع على كل فرد اأن يت�سور االأمور وفقًا لما تكون عليه في الم�ستقبل، 
واأن يكتب الخطوات الازمة للتغيير... واأن يعود اإلى هذه الخطوات لكيا ين�سى ما يجب تغيره.

هل ترغب في اأن تكون منظمًا حقيقيًا لوقتك؟

اإذا كن���ت ترغب في ذلك فا بد من مراقبة اأولئك االأفراد المنّظمين الأوقاتهم وماحظتهم كيف 
يعملون، وكيف اأنهم في اأدنى حاالت التردد واال�سطراب، وال يوجد عندهم تناق�ض بين القول والفعل، 
واإنهم لي�س���وا دائمي البحث عن �س���يء ما، عندهم القليل من الحركات ال�س���ائعة، ويتميزون بالهدوء 

واال�سترخاء والكفاءة...
فهم الواثقون من اإنجازهم للعمل في الوقت المحدد وبال�س���كل ال�س���حيح ومن دون �س���جة، وهم 
الفّعالون في اإدارة اأنف�س���هم، وهم الذين يخططون ويجدول���ون ويحددون االأولويات، وينفذونها. واأنت 
يمكنك اأن تكون اأحد هوؤالء، لكن ال يمكنك اأن ت�سل اإلى هذا بمجرد قراءة كتاب واحد فقط في اإدارة 

الوقت، اأو مجرد ح�سور برنامج تدريبي في هذا المجال.
فاإدارة الوقت هي: 

 اهتمام دائم وم�ستمر بجميع �سوؤون الحياة.
 رغبة قوية في التنمية الذاتية والر�سا لجعل العمل والحياة عمومًا اأكثر معنى.

 بحث دائم عن طرائق تح�سين الفعالية من خال الم�ساركة في االأفكار والتجارب.
 رقابة ذاتية واإ�سرار على التنظيم واالأداء الجيد.

االإدارة االإلكترونية للوقت

ل���م يعد االأمر كما كان عليه �س���ابقًا، فالتطور والتغير اأ�س���بحا اأ�س���رع بكثير مم���ا هو متوقع. وعلى 
اإدارة الوقت اأن ت�س���يف اإلى هذا التطور والتغير مجموعة اأخرى من التحديات التي تفر�سها االأجهزة 

والو�سائط االإلكترونية المتعددة.
وه���ذا يعني وجوب اأن نه�س���م المزي���د ونتعلم اأكثر، واأن نقوم باإدارة ما ه���و اأكثر واأكثر، ويجب اأن 

يكون ذلك بالقدر المتاح والمتوفر من الوقت والزمن.
اإن االآث���ار الت���ي اأحدثتها الحوا�س���ب وتكنولوجيا المعلومات و�س���بكات االت�س���االت واالإنترنت على 

العاقات االإن�سانية ت�سكل مو�سوعًا معقدًا ُيَناَق�ض على نطاق وا�سع، وعلى م�ستويات متعددة.
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ف���االإدارة االإلكترونية للوقت اأ�س���بحت حقيقة واقعة اأمام اأعيننا فهي تت�س���من اأجهزة الحوا�س���ب 
والبرمجي���ات المتنوع���ة، ومجموع���ة من الطرائ���ق التي تتفاعل فيم���ا بينها. وكثيرة ه���ي االأمثلة التي 
تو�س���ح االآثار االإيجابية لتكنولوجيا المعلومات والحوا�س���ب عل���ى االإدارة االإلكترونية للوقت، منها: اإن 
نظم اإعادة طلب رقم الهاتف ب�س���كل اآلي في الوقت الحا�س���ر �س���رورة حقيقية كي يتحقق االت�س���ال 
الفعلي عبر الخطوط الم�س���غولة دائمًا الأق�س���ام الم�س���اعدة الفني���ة، اأو حتى الو�س���ول اإلى الخط عبر 
الحا�س���ب للو�س���ول اإلى الم�س���اعدة الفنية المجانية التي يمكن من خالها الرد على االأ�سئلة، اأو التي 

تمدك بالمواد الازمة وال�سرورية لك. 

دور �سبكة االإنترنت في توفير الوقت

يمكن االت�س���ال بو�س���اطة اأي جهاز حا�سوب، ولتحقيق اأق�سى ا�ستفادة مما تقدمه �سبكة االإنترنت 
يجب اأن يكون هناك نظام قوي، ومعالج �سريع للمعلومات. اإن �سبكة االإنترنت توفر ما ياأتي:

 تكييف المعلومات المبا�سرة على الحا�سوب بحيث ت�سد االحتياجات الخا�سة للموؤ�س�سة.
 توفير الوقت وتقليل ا�س���تخدام الورق ب�سبب ا�ستخدام االآالت االإلكترونية التي تر�سل وت�ستقبل 

الر�سائل.
 التمكين من اتخاذ القرارات القّيمة في وقت ال يتعدى �ساعات اأو دقائق خافًا لما كان يحدث 

في الما�سي.
 تمكين االأفراد والموؤ�س�سات من الح�سول على م�سادر جديدة للمعلومات المبا�سرة والمعدات 

والخدمات في اأي مكان با�ستخدام الحا�سوب وباأ�سرع وقت ممكن اأي�سًا.
 تمكين الموؤ�س�سات والهيئات من تبادل الخبرات والمعلومات بال�سرعة الافتة.

  تمكين االت�س���ال باأي جهة عن طريق االأقمار ال�سناعية ونظم االت�ساالت الا�سلكية وباأ�سرع 
وقت ممكن.

 اإن درا�س���ة اآثار وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت كفيل بتوفير الوقت ومنع هدره، 
بل ا�س���تثماره ب�سكل �سحيح مما ي�س���جع على االبتكار والعمل والو�سول اإلى م�ستويات عالية من االإبداع 

واالأداء المتميز.

ا�ستثمار الفراغ

ت�سير الوقائع والدرا�سات اإلى اأن ظاهرة وقت الفراغ تازم وجود الثقافة في المجتمع، �سواء كانت 
الثقافة قديمة اأم حديثة.
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اإن وقت الفراغ مفهوم اجتماعي يمكن اأن ي�ستخدم لاإ�سارة اإلى االتجاهات والرغبات والتف�سيات، 
واأنم���اط التفكير، واالهتمامات ذات االأنواع المتعددة لدى االأفراد والجماعات خال ُمدد من حياتهم 
اليومية، لهم الحق في ا�س���تثمارها على نحو ي�س���بع حاجاتهم ال�سخ�سية، وتحقيق اأهدافهم الخا�سة، 
ونظرًا الأهمية هذه الظاهرة االجتماعية، ذات الجوانب ال�س���لبية واالإيجابية، ن�س���اأ علم اجتماع خا�ض 
بها، ا�س���طلح عليه ب�)عل���م اجتماع وقت الف���راغ()1( وال يجوز التقليل من اأهمية وق���ت الفراغ وقيمته 

بالن�سبة اإلى االإن�سان والمجتمع، فبح�سب �سقراط: )اإن وقت الفراغ لهو اأثمن ما نملك(.
وال يمكن في هذا الع�سر ت�سور الحياة عمًا متوا�سًا الأن ذلك يوؤدي بعد مّدة اإلى ال�سعور بالتعب 
والملل، لذا فاإن تحقيق التوازن بين وقت العمل ووقت الفراغ اأمر اأ�سا�س���ي لاإن�سان، فالترفيه الثقافي 

والروحي والج�سدي، �سرورة حيوية تمهد لحركة العمل واالإبداع.
وتتجل���ى اأهمية وقت الف���راغ الأنه منطلق لتكوين واإعادة اإنتاج الحياة الذاتية، من خال ممار�س���ة 
اأفراد المجتمع ن�س���اطات ت�س���هم في بناء �سخ�س���ياتهم وتنميتها، ومن خال معرفة ن�س���اطات اأوقات 
الفراغ يمكن الحكم على �س���خ�ض االإن�س���ان، اإن ال�سخ�س���ية التي تعي�ض ظروفًا خالية من اأن�سطة وقت 
الفراغ هي �سخ�س���ية غير �س���وية، كما وتك�س���ف اأن�س���طة الفراغ عن مواهب النا�ض وقدراتهم، وتعمل 
على الترويح والترفيه عن اأنف�س���هم وتجدد طاقاتهم االإنتاجية، وتلبي حاجاتهم البيولوجية والنف�س���ية 
واالجتماعية، كما تعمل على ا�س���تعادة القوى التي خ�س���رها االإن�سان في اأثناء العمل اليومي، مما يعني 
اأن وقت الفراغ مرحلة من مراحل التهيوؤ للعمل واالإبداع وال بد من االإ�سارة اإلى اأن اإ�ساءة ا�ستثمار وقت 
العمل ووقت الفراغ اأو التناق�ض بينهما، يوؤدي اإلى ت�س���رفات غير �س���وية مثل )اندفاع ال�س���باب وملل 

الكبار( وهناك كلمة �سهيرة: »اأن ت�سعر بالملل هو اأن تقبل بالموت«.
اإن تعدد الو�س���ائل المتطورة التي اأنتجها التقدم العلمي والثقافي، وعدم التحكم في اآليتها وكيفية 
ا�س���تثمارها وقدرتها على جذب ال�س���باب اإليها وخ�سو�س���ًا منه���م الذين لم يدخل���وا معترك الحياة، 
يتطلب التخطيط الدوؤوب ال�ستثمار اأوقات الفراغ عند ال�سباب، لفهم حاجاتهم ورغباتهم وخلق الوعي 

باأهمية الوقت.
وذلك بو�سع برامج تحقق توازنًا انفعاليًا وعقليًا و�سحيًا واجتماعيًا، بحيث يغدو وقت الفراغ منفذ 
تعبير عن حاجاتهم ورغباتهم المكبوتة، وبذلك يك�س���بهم اأنماطًا من ال�س���لوك تعزز �س���فات اإيجابية 
مث���ل: التعاون، وال�س���داقة، وال�س���عور بالوالء واالنتماء، والمناف�س���ة ال�س���ريفة، والمب���ادرة والعطاء، 
ويمّكنه���م من التكي���ف االجتماعي الذي يتفق مع المعايي���ر االجتماعية، ويوؤدي عدم ا�س���تثمار اأوقات 
الفراغ اإيجابيًا اإلى وقوع ال�س���باب في م�س���كات منها: القلق، والتوتر، والخوف من الذات، وال�س���جر، 
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والملل، والبطالة، وال�س���ياع، وال�س���قوط واالنهيار االأخاقي، وتناول الم�سكرات، وتعاطي المخدرات، 
وال�سهر في اأماكن منحرفة.

وهذه كلها �سلوكيات توؤدي اإلى الحّط من قيمة االإن�سان، وبناء مظاهر ال�سعف وال�سلبية واالنحراف 
لديه، واإ�س���عاف �سخ�سيته االجتماعية، وقد تنبه ال�س���اعر العبا�سي اأبو العتاهية لخطورة وقت الفراغ 

على ال�سباب فقال:

مف�ص��دةاإن الف��راغ وال�صب��اب واجل��دة اأّي  للم��رء  مف�ص��دة 
فالتخطيط في مجال ال�س���باب عم���ل وقائي تنموي يندرج في اإطار خطط التنمية ال�س���املة، التي 
تخدم المجتمع حا�س���رًا وم�س���تقبًا، وت�س���ون اإمكاناته، وتبعده عن الوقوع في الم�س���كات التي تمنع 

تطوره ب�سكل متوازن.
ولعل���ه من الحكم���ة اأن يراقب االآب���اء واالأولياء اأبناءهم كي���ا يتلوثوا بالترويح غير الم�س���روع عن 
النف�ض، وال ي�سركوهم اإال في المراكز التي تنفعهم وت�سب في م�سلحتهم اأخاقيًا وتربويًا واجتماعيًا، 
واإنه لعمل رائع ومميز اأن يقوم الخّيرون والواعون والمتفهمون في كل مجتمع باإن�ساء وتاأ�سي�ض موؤ�س�سات 
تربوي���ة وثقافي���ة وريا�س���ية يكون لها الدور االأكبر في تح�س���ين ال�س���باب واالأجيال من األوان الف�س���اد 

واالنحراف االأخاقي والتلوث الفكري وتجعل كل اأوقاتهم في االأ�سلوب ال�سحيح للعي�ض والحياة. 

�سّر النجاح

اإّن الموفقي���ن م���ن النا����ض قد نّظموا حياتهم وف���ق مخطط دقيق فهم يتقدمون في الحياة �س���من 
اأ�س���لوب �سحيح، واإن االنت�سارات والمعطيات الكبرى التي ح�س���لت عليها االأمم وكذلك العظماء من 
الرجال في الما�س���ي والحا�س���ر في مج���ال الزعامة والقيادة، وال�سيا�س���ة والعلم والف���ن، وغير ذلك 
مرهونة لذلك التخطيط الدقيق والعمل المنظم في الحياة. وعلى �سعيد المثال ال الح�سر هل يمكننا 
اأن نت�س���ور اأّن )اب���ن �س���ينا والبيروني والرازي والطو�س���ي والفاراب���ي واأمثالهم( قد و�س���لوا اإلى هذا 
الم�س���توى، واأ�سبحوا في نظِرنا تلك القامات ال�س���امخة با تنظيم وتخطيط فيما يبحثون ويحققون، 

ودون ا�ستثمار اأوقات حياتهم؟
وه���ل ا�س���تطاع االألمان واليابانيون الذين فقدوا كل �س���يء في الحرب العالمي���ة الثانية اأن يرمّموا 
اأنف�س���هم ويعيدوا بناء كل �س���يء من جديد ويحيوا �سناعتهم واقت�سادهم والقيام بكل �سيء في �سبيل 

اإعادة وجودهم اإاّل في ظلِّ النظام والتخطيط الدقيق؟



156

الإن�سان... و�سباق الوقت

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

اأهم ال�سبل ال�سحيحة ال�ستثمار وق�ساء الوقت

1- التعلم وك�شب المعارف:
اإن العلم من اأجّل الف�س���ائل، واأ�س���رف المزايا، واأعز ما يتحلى به االإن�س���ان فهو اأ�سا�ض الح�سارة، 
وم�سدر اأمجاد االأمم، وعنوان �سّموها وتفوقها في الحياة، ورائدها اإلى ال�سعادة االأبدية. وهذا ال�سرف 
والثواب ال يخت�ض بالعلماء فح�س���ب، بل ي�س���ري على كل اإن�س���ان يعرف كيف ي�ستفيد من فر�ض العمر. 
وكذل���ك يمك���ن القول اإن هذا االأمر ال ي�س���ري على من يهدف التعلم فح�س���ب، بل حت���ى على من يريد 
المزيد من المعارف بالمطالعة واال�س���تماع اإلى المحا�س���رات المفيدة وح�س���ور الن���دوات الهادفة... 

فهذا �سرف ي�سمل الجميع.
2- المطالعة والر�شد الفكري:

)روحوا اأنف�سكم ببديع الحكمة فاإنها تكّل كما تكّل االأبدان()2(.
اإن الكلمات الحكيمة التي يح�سل عليها االإن�سان عن طريق المطالعة ومجال�سة اأهل العلم والفكر، 

وم�ساحبتهم تمنح الروح ن�ساطًا وتزيد الفكر اتقادًا.
وعلى كل فرد اأن يخ�س����ض مقدارًا من الوقت للمطالعة المفيدة... واإذا اأمكننا اأن نجعل االأجيال 
منذ ن�س���اأتها تعتاد المطالعة نكون قد خطونا خطوة كبرى في طريق التقدم الفكري لهم، واأقمنا �س���دًا 

منيعًا اأمام انحرافهم وف�سادهم.
3- ال�شفر والتجوال:

يعد ال�س���فر اأهم ال�سبل ال�سحيحة ال�ستثمار وق�ساء الوقت واأحد اأنواع الترويح ال�سليم عن النف�ض 
والموؤثر في �س���امة الج�س���د والروح. اإن اأولئك الذين ي�س���افرون اأيام العطل لرفع اآثار العمل الم�سني 
وتجديد القوى، هوؤالء يح�س���لون على ترويح ومتعة للنف�ض و�س���حة للج�س���د في اآن معًا. كما اأن ال�سفر 
اإن كان �س���حيحًا ولهدٍف م�سروع ي�سكل اأحد عوامل التقدم االأخاقي وال�سناعي للمجتمع، وبه يزداد 

رقي المجتمع ونموه، من خال ماحظة اأنماط التقدم العلمي وال�سناعي في المجتمعات االأخرى.
4- الريا�شة:

والريا�س���ة اأي�س���ًا متعة نف�سية �س���المة ومفيدة فهي مثل ال�س���فر تبعث الن�س���اط وتوؤثر في �سامة 
االأفراد و�س���حتهم... ومتى ما تهياأت �سامة البدن �ساعد ذلك على �سامة الروح... ومن البدهي اأن 
�س���عادة االإن�سان ترتبط ب�سامة روحه وبدنه ارتباطًا مبا�سرًا. اإن اأهمية الريا�سة تكمن في اأنها تقوي 
البدن وتمنح الروح اإرادة قوية اأي�س���ًا. ومن الطبيعي اأنه يجب القيام باأنواع من الريا�س���ة تن�س���جم مع 

االأ�سول االأخاقية واالإن�سانية. 
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5- العمل التطوعّي:
وهو مجال وا�س���ع وف�ساء رحب، ي�ستطيع االإن�س���ان من خاله ا�ستثمار وقته خير ا�ستثمار، وهو في 
الوقت نف�س���ه وعلى مدى االأيام تراه يثمر كثيرًا، �س���واء على الم�س���توى ال�سخ�س���ي، من �سعور بالر�سا 
واالأمل وال�س���عادة، وتنمية للمهارات والطاقات، اأم على الم�س���توى االجتماعي من اإ�س���هام في تحقيق 
التكافل والتكامل وتعزيز االأوا�سر بين االأفراد، والأهمية هذا الن�ساط جعلناه عنوانًا وم�سمونًا للف�سل 
الثال���ث من الباب الثاني من هذا الكتاب، حيث �س���يكون التو�ّس���ع في اآفاق العم���ل التطوعي وميادينه، 

والتعر�ض اإلى اأ�سكاله واآثاره ومقوماته.
اإن الحياة لي�ست اإال العطاء وبذل كّل ما بو�سع النف�ض من جهد وعمل وطاقة وقدرة وموهبة للو�سول 
اإلى ما ن�سبو اإليه. فاإذا كان الن�سف المنق�سي من العمر يوحي بعبارة: )لو اأن الزمن يعود(، فاإنَّ ما 

بقي من العمر يمكن اأن ي�ساء بعبارة:
)ل تقا�ض الأعمار بالأيام وال�شنين بل بمدى العطاء وخدمة الآخرين(.

الهوام�ش

)1(- يدر�ض علم اجتماع وقت الفراغ كيفية تنظيم الب�سر الأوقات فراغهم، كما يدر�ض مجموعة وا�سعة من الن�ساطات 
مثل الريا�سة وال�سباحة واللعب باالألعاب. 

)2(- اأ�سول الكافي: ج1، �ض48.

⸎⸎⸎⸎
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د. خليل المقداد

المعرفــة اآفــاق 

الم�شتوى الح�شاري لمدن بالد ال�شام
في العهود الكال�شيكية

كان لختيـــار المـــكان دور كبيـــر فـــي تاأ�شي�ـــض المـــدن اإذ كانـــت هـــذه الظاهرة )ظاهـــرة تاأ�شي�ـــض المدن( 

تتما�شـــى مـــع التطور والنمو لمنطقة ال�شرق العربي. وبالطبع هذا الأمر يعود في تاريخه اإلى ُمَدٍد  زمنية 

موغلة في القدم؛ وعلى اأبعد حد اإلى الع�شر الحجري القديم.

وبالمقارنـــة مـــع المدن التي ظهرت في هـــذه المنطقة الجغرافية الوا�شعة مـــن مناطق ال�شرق الأدنى 

والأو�شـــط؛ نجـــد اأن المدينـــة بمـــا تعنـــي هي مكان التجمـــع الب�شري في الحيـــز الجغرافي بعدمـــا اأ�شبحت 

المكان المهياأ لتكوين مركزاً �شيا�شياً، واقت�شادياً، وثقافياً، وزراعياً، وتجارياً... اإلخ.

وبطبيعـــة الحـــال فيت�شـــكل من هذا التجمع ال�شكانـــي مجتمع مترابط في الموقـــع الأكثر اأهمية لهذه 

التجمعـــات ال�شكانيـــة، ويوؤدي هذا الأمر بالنتيجـــة اإلى اأبعد من ذلك؛ فهذا يعني ت�شكيل المجتمع القروي 

المترابط والمعني بالمجتمع الزراعي بعد النقلة المميزة عن المجتمع الرعوي ومجتمع ال�شيد. 

وبالنتيجـــة تولـــد عـــن ذلـــك ت�شكيـــل دولة ذات موقـــع جغرافي محدد بحيـــث ي�شمل العديـــد من المدن 

والقـــرى... اإلـــخ ولـــه مدينـــة عا�شمة. وهذه المدينـــة التي تمتد وتو�شـــع �شمن حدود وقطاعـــات جغرافية 

ت�شمـــح لهـــا في التمو�شع �شمن حيز مكاني متحول ومتطور عبر تاريخها الطويل. وهذا المتداد الزمني 

�شمـــح لهـــا اأو هيـــاأ لها الأر�شية الملئمـــة لتاأ�شي�ض مركٍز منهجـــي منظم؛ بمعنى منهـــج التنظيم العمراني 

الفريد من نوعه.
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وهذا التمحور والتمركز في المدن العربية ال�سرقية كان له ال�سبق في الوقت الذي كانت فيه المدن 
االإغريقية واليونانية تنح�سر �سمن م�سار الحركة البطيئة التي تعود اإلى الن�سف االأول من االألف االأول 
قب����ل المي����اد، بينما نجد اأن هذا االأمر بما يخ�ض العالم العربي، وب�س����كل خا�ض باد ال�س����ام قد اأخذ 

اأوجه وقيمته في التطور التنظيمي قبل اآالف ال�سنين.
واإذا اأخذنا هذا االأمر في الح�س����بان؛ فهذا يعني اأن هذه االنطاقة كانت عبارة عن مرحلة تاأ�سي�ض 
لتاريخ االنطاقة الجوهرية للح�س����ارة في حو�ض البحر االأبي�ض المتو�سط التي اأ�سبحت هي الم�سوؤولة 

عن التطور اأو االأكثر م�سوؤولية في هذه الظاهرة.
ول����و عدن����ا اإلى الحقيقة التنظيمي����ة نجد اأن دولة المدينة االإغريقية �س����من ه����ذا االإطار التاريخي 
اأخذت اأوج ازدهارها الحقيقي في الوقت الذي كانت فيه المدن العربية قد تاأ�س�س����ت وتطورت ومن ثم 

اندرجت �سمن اإمبراطوريات عالمية عديدة.
والحقيقة الثابتة اأننا نجد اأنف�س����نا �س����من هذا االإطار المتعلق في المدينة اأو �سكل المدينة ننخرط 
في درا�س����ة المو�سوع �سمن الح�سارة بجميع مفاهيمها وتنوعاتها التي مرت بها منذ التاأ�سي�ض و�سمن 
امتدادها التاريخي بمراحل زمنية متعمقة بالمقارنة مع المجتمعات االأخرى ومنها المجتمع االإغريقي.

وهذا االأمر يتمحور �س����من جميع المفاهيم، حيث ت�س����كلت في ال�سرق ال�س����وري �سمن هذا التاريخ 
ح�س����ارة �س����ملت جميع المحاور الفنية والمفاهي����م الثقافية واالأدبية وجميع ال�س����يغ المتنوعة للتطور، 

وهذا االأمر اأ�سبح تلقائيًا مرتكزًا للتطور والتو�سع في المفاهيم الفل�سفية والفكرية والعلمية.
و�س����من هذه االأطر الح�سارية في التطور تندرج اأي�سًا المفاهيم الميثولوجية اأو بمعنى المعتقدات 
الدينية التي اأخذت بدورها ت�ستو�س����ح وتتطور ب�س����كل متواٍز مع الح�س����ارة المدنية والح�سارة العالمية 

ب�سكلها العام... اإلخ. 
وبالنتيج����ة فه����ذا يعني تطور االإن�س����ان لي�س����بح في موقف وا�س����ح ف����ي مواجهة الظواه����ر الحديثة 
والمتمددة للو�س����ول اإلى ت�س����كيل ال�س����لطات التنظيمية والمنهجية، وفوق كل �س����يء في مواجهة مهامه 

وم�سوؤولياته تجاه االآلهة و�سمن ال�سلطات ال�سيا�سية.

تاأ�سي�ش الموقع ودور المدينة في والدة وانطالقة الح�سارة الهلن�ستية

وهنا نجد اأن جميع هذه االإرها�س����ات اأ�س����بحت متوافرة للقادة الذين �س����بقوا االإ�سكندر المقدوني 
الذي اأ�س����بح �س����يد الموقف في باد اليونان وفي المناطق التي كانت تنطوي �س����من مجتمع المدينة اأو 
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دويات المدن حيث و�سعها كمرتكز لانطاق اإلى العالمية واالن�سمام اإلى المجتمع العربي المتح�سر 
وتاأ�سي�ض اإمبراطورية عالمية لم تقت�سر على ال�سلطة المح�سورة في نطاق �سيق لت�سبح �سلطة هلن�ستية 

�سمن اإمبراطورية عالمية تجاوزت المجتمع االإغريقي وال�سرق اأو�سطي لت�سبح �سلطة عالمية.
وم����ن هنا نجد اأن هذه القفزات النوعية وهذا المنهج الجديد اقت�س����ى اأي�س����ًا التطور في المناهج 
الجديدة للتنظيم المدني والعمراني الذي تجاوز الحيز الجغرافي ال�سيق للمدينة اأو القرية والمواكبة 

لتاأ�سي�ض مدن عالمية.
وم����ن هنا نج����د اأن القف����زات النوعية وهذا المنه����ج التنظيمي الجديد اقت�س����ى اأي�س����ًا التطور في 
المناهج الجديدة للتنظيم العمراني والمدني الذي تجاوز الحيز الجغرافي ال�س����يق للمدينة اأو القرية 

لتاأ�سي�ض مدن عالمية.
وم����ن هن����ا نجد اأن المدين����ة لم يعد دورها مقت�س����رًا على التف����وق المحلي واإنما اأ�س����بحت مهامها 
تتو�س����ع لت�س����مل المهام العليا للدولة واالإمبراطورية بجميع متطلباتها، كما اأنها لم تعد تنح�س����ر �سمن 
اإطارها الجغرافي ال�سيق، بل تجاوزت ذلك لت�سمل التو�سع الذي يتنا�سب مع مكانتها المدنية والفكرية 

والح�سارية.
وبالطب����ع فجمي����ع هذه التط����ورات والمنعطفات الجدي����دة اأعطت لاإمبراطورية بع����د دخولها باد 
ال�س����ام مفاهيم جديدة ومبتكرات انطلقت من المجتمع العربي ال�س����رقي المتطور، ومن ثم لتولد لدى 
الحكام الجدد المفهوم العالمي في ال�س����لطة وغيرها من المتطلبات وت�س����كل �سلطات محلية تتوافق مع 
كل قطاع جغرافي، وما يتنا�سب مع هذه المجتمعات وت�سكل �سلطات متنوعة محلية وعمومية وقطاعات 
ع�س����كرية تت����وزع جغرافيًا. وكل ذل����ك ولد مجتمعًا عمراني����ًا وتنظيميًا ومدنيًا جدي����دًا يتجاوز المجتمع 

المقدوني المتقوقع في قطاع جغرافي محدود في العالم االإغريقي.
وبالطبع فقد تولدت فنون وحرف وتخ�س�س����ات ح�سارية، كما ولدت �سخ�سيات من علماء وفقهاء 
ومفكري����ن تو�س����عت مفاهيمهم لت�س����بح مفاهي����م عالمية. وقد اقت�س����ى ذلك االأمر والدة تخ�س�س����ات 
ومدار�ض اأكاديمية وتخ�س�سية ا�ستفادت من االإرث الثقافي ال�سوري الذي �سهر كل �سيء كان المجتمع 
الهللين����ي ينطوي علي����ه �س����ابقًا، اأو المجتمعات العالمية االأخ����رى والتي دخلت في اإط����ار االإمبراطورية 

العالمية الجديدة، وكل ذلك انعك�ض على تطور المدن وتنظيمها العمراني الجديد.
فكما هي الحال في باد ال�س����ام الداخلية التي �سهدت بناء مدن متطورة مثل مدن: دم�سق، وحلب، 
وب�سرى، وحماة، والبتراء، وجر�ض... اإلخ اإ�سافة اإلى المدن ال�ساحلية وال�سّيما المنطقة الفينيقية مثل 
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مدن: الاذقية، و�س����يدا، و�سور فقد �س����هدت االأقاليم المجاورة المدن الكبرى كما هي الحال في باد 
النهرين وب�س����كل خا�ض مدن: بابل، ونينوى؛ وبهذا الخ�س����و�ض لم ندرج �س����وى العدد القليل من المدن 

التي اختيرت على �سبيل الم�سادفة.

المدن الحديثة والمدن التي اأ�سبحت �سمن منظور المدن الكبرى والهامة

ح�س����ب ما جاء لدى الموؤرخ بلوتارك اأن االإ�سكندر المقدوني وعلى امتداد �سلطته الق�سيرة وخبرته 
ومهارته اأ�س�ض هو بنف�سه اأكثر من �سبعين مدينة حديثة حملت ا�سمه، اإال اأن واحدة منها فقط هي التي 

بنيت داخل الحدود ال�سورية القديمة.
 )Alexandrette d'Issos( ولهذا �س����ميت هذه المدينة با�سم االإ�سكندرية اأو اإ�سكندرية اإي�سو�ض
التي جاء موقعها في منطقة اإ�س����و�ض اأو اإ�س����كندرون )Iskenderun(؛ وال�سبب في ذلك اأن �سورية لم 
ر مدينة اأو ُينهى دورها فوق تل من التال ينتقل موقعها اإلى  تكن بحاجة اإلى مدن جديدة، وعندما ُتَدمَّ

مكان مجاور... وهكذا.
وقد ا�س����تمرت هذه المكرمة التي اأ�س�سها االإ�س����كندر الكبير في �سورية لتمتد طوال العهد ال�سلوقي، 
بحيث اأ�س����بحت المدينة نموذجًا متكامًا منذ بداية عهد العاهل ال�سلوقي �سلوق�ض نيكاتور االأول الذي 
اأ�س����بح �سيد الباد التي �س����ملت ق�سم كبير من اأرا�سي القارة االآ�سيوية الو�س����طى وامتدت لت�سمل اآ�سيا 
ال�سغرى )اأناتولي Anatolie( وحتى باد الهند. والتي يمكن اأن نطلق عليها وبحق ا�سم االإمبراطورية 

ال�سورية.
وفي هذه الحال احتلت �سورية المركز المرموق فيما يخ�ض برنامج التنمية والتطور الحقيقي الذي 

احت�سن في بداية االأمر عا�سمة االإمبراطورية اأنطاكيا، ومن ثم �سمل كامل اأرا�سي االإمبراطورية.
ويوؤك���د ه���ذا االأم���ر القول الذي ج���اء في تاري���خ اأبي���ان )Appien( الذي عا�س���ر االإمبراطور 
)Marc-Aurèle( م���ارك اأوريل. حي���ث ذكر في جزء من كتاباته عن تاريخ �س���ورية )�ض57( ما 
ياأتي: )اأ�س�ض �سلوق�ض )Sèleucos( منذ بداية �سلطته لاإمبراطورية وحتى نهايتها العديد من المدن 
ومنها �ستة مدن وعلى راأ�سها مدينة اأنطاكية. ولكن جاء في رواية والده خم�سة مدن، ومن بينها مدينة 

الاذقية(.
وح�س����ب رواية اأمه اأنها ت�س����عة م����دن؛ بمعنى اأربعة م����دن لزوجاته ومن بينها واحدة با�س����م اأفاميا، 
وواحدة با�سم �ستراتو  ني�سه )�ستراتوني ني�سه( )Stratonicèe( وواحدة لوالده واأخرى الأمه . اإ�سافة 

اإلى مدينته ال�سخ�سية. وبالطبع فقد كانت هذه الوثائق موؤكدة وقطعية.
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وكان����ت المدينة االأكثر �س����هرة من بينها تلك المدينة التي عرفت با�س����م ال�س����لوقية، ومدينة اأخرى 
 ،)laodicèe( بنيت على �ساطئ البحر واأخرى فوق نهر دجلة، باالإ�سافة اإلى مدينة الودي�سة الفينيقية

ومدينة اأنطاكية فوق جبل لبنان.
وجاء في رواية اأو قراءة اأخرى اأنه بنيت مدينة فوق جبل االأمانو�ض، باالإ�سافة اإلى مدن اأخرى اأخذت 

.)Macèdoin( ا�سم الملك اأو اأ�سماء الملك االإمبراطور وبنيت في المناطق االإغريقية والمكدونية
وبالطبع فكانت تبنى هذه المدن على اأثر منا�س����بة كبرى اأو على �س����رف االنت�س����ارات واالإنجازات 
التي حققها االإمبراطور االإ�س����كندر الكبير اأو من جاء بعده، وبالطبع فقد �س����ملت تلك المدن االأرا�س����ي 
ال�سورية، اإ�سافًة اإلى مدن اأخرى بنيت في المناطق البعيدة اأو المناطق المنعزلة التي تقع في المناطق 

العليا. وكانت تاأخذ هذه المدن اأ�سماء اإغريقية اأو مقدونية مختلفة.
وبهذا الخ�سو�ض فقد تم التاأكد من هذه المدن ومواقعها وال�سّيما بعد توثيقها من خال الحفريات 

االأثرية اأو الوثائق التي ال ينتابها اأدنى �سك. 
وبم����ا يخ�����ض الحيز الجغرافي لمنطقة �س����ورية فنجد هن����ا مدينة بي����رة )Bèrèe( حلب واأريتو�ض 
والري�س����ة   ،)Qinnesrin( وقن�س����رين   ،)Chalcis( خل�س����ة  ومدين����ة  الر�س����تن،   )Arèthuse(
)Larissa( )�س����يزر( )Cheizar(، ومن دون اأدنى �س����ك مدينة اأوروبو�ض )Europos( التي تكتب 

 .)Doura - Europos( ودورا اأوروب�ض ال�سالحية على الفرات ،)Oropos( اأي�سًا با�سم
 )Cyrrhus(اإ�س����افة اإل����ى العدي����د من الم����دن، وعلى اأق����ل تقدي����ر مدينة �س����يرو�ض النبي ه����وري
 laodicèe du( الواقع����ة عل����ى �س����فة نه����ر اأو وادي عفري����ن. وكذلك مدين����ة الودي�س����ة )Kurus(اأو
Liban( اللبناني����ة الت����ي يطل����ق عليها اليوم ا�س����م تل النب����ي من����د )Tell Nabi Mend( وتقع هذه 
المدين����ة في جنوب بحيرة حم�ض. وقد زادت �س����هرت هذه المدينة في زم����ن االإمبراطورية الرومانية، 

.)Epiphanie( ومن ثم حلت محلها في الزمن الروماني مدينة حماة اأو
وم����ن بين الحفريات االأثرية التي وثقت مثل هذه المدن تلك الحفريات التي جرت في مدينة حماة 
)اإيبوفامي����ا(، وكذل����ك بع�ض المواق����ع التي تعاقبت عليه����ا العديد من المراحل التاريخية وال�س����االت 

الحاكمة المتعاقبة مثل مدينة ني�سيفوريوم )Nicèphorion( )الرقة(. 
والبد من االإ�س����ارة هنا اإلى بع�ض الم�س����تجدات في االأبحاث االأثرية والتاريخية والتي تفر�ض علينا 
اأن ندرجه����ا ف����ي قوائم الم����دن ذات البعد التاريخي في تنظيمها العمراني حي����ث كانت عبارة عن مدن 
مركزية وذات تنظيم عمراني مرموق ومنها مدينة حلب ومدينة حماة التي ُطم�ست ت�سمياتها اليونانية 

التي كانت تطلق على هذه المدن، وال�سّيما في زمن المملكة ال�سلوقية.
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وتظهر الحفريات االأثرية اأحيانا م�س����كلة تدعو اإلى التفكير العملي، وال�سّيمًا عندما يتعلق االأمر في 
وج����ود مدينة من المدن الكبرى التي يلتحق بها جزئيًا وبالمجاورة حي يعود تاريخه للمملكة ال�س����لوقية 

بحيث تكون وظيفته في بداية االأمر عبارة عن مقر �سكني تقليدي.
وهذا المقر ال�سكني لم يطراأ عليه اأي تعديل اأو توظيف خارج هدفه كموقع �سكني تقليدي؛ ففي هذه 
الحال ال ي�ستوجب االأمر االعتماد اأو االرتكاز  على اأي ن�ض من الن�سو�ض ب�سكل قطعي الإثبات هوية هذه 
التاأ�سي�س����ات والمقرات اال�س����تيطانية، وال�س����ّيمًا عندما يتعلق االأمر في التاأ�سي�ض لمدينة حديثة لت�سبح 

ميتروبول، ففي هذه الحال تقت�سي التحديثات والتجديدات اإلحاق اأحياء جديدة.
ولو رجعنا اإلى العديد من الن�س����و�ض الوثائقية نجد اأن هذا النموذج من المدن قد طبق في مدينة 
هليوبول�����ض )Hilioplits( بعلبك )Ba'albak( حيث األحق في المدينة القديمة حي جديد خ�س�����ض 
للمقدونيي����ن الذي����ن كانوا ي�س����كلون الطبقة الع�س����كرية التي تتبع اإل����ى الكتائب اأو الفرق الع�س����كرية في 

المنطقة.
وقد ت�س����كل من هوؤالء مجتمع م�س����تقل من دون اأن يتاأثر اأو يطراأ على التاأ�س����ي�ض والتنظيم العمراني 
القديم للمدينة )polis( االأ�س����لي اأي خلل وال�س����ّيما بعد اأن اندمجت جميع االأحياء مع بع�سها وح�سل 

تنظيم عمراني جديد.
وتكمن الم�س����كلة االأ�س����لية والكبرى في بداية االأمر في �سرعية التاأ�سي�ض ال�سرعي والقانوني، وذلك 
فيم����ا يتعلق في المدين����ة القديمة بول�����ض )polis( والمدينة الحديثة )ميتروبول�����ض( والتي تندمج مع 
بع�سها بع�سًا تنظيمًا، كما يندمج ال�سكان القدامى مع القاطنين الجدد ب�سكل فعلي، وال�سّيما اأن هوؤالء 
الجدد ين�س����وون �سمن قوانين واأنظمة ع�س����كرية ومالية وعدلية ووظيفية... اإلخ. اإ�سافًة اإلى ما يرتبط 
في حرية ال�س����كان االأ�س����ليين الم�س����تقلين في المدينة حي����ث تتمل�ض في هذه الحال من الم�س����تلزمات 

القديمة وتتحول اإلى ا�ستقالية.
ولح�س����ن الحظ فاإن ال�س����ورة تبقى وا�س����حة وجلية فيما يتعلق في ما يعرف في التاأ�س����ي�ض الجديد 
الذي طبق في بع�ض المدن، وب�س����كل خا�ض في المدن التي تعرف با�س����م المدن الخم�س����ة )البنتابول( 

والتي كونت تنظيمات مركزية ومنتظمة في كل المقايي�ض.
واأ�س����بح هذا االأمر حقيقي ووا�س����ح، وال�س����ّيما في المدن التي كان يطلق عليه قديمًا ا�س����م المدن 
الثاثة )Tetrapolis( التترابول�ض وهي اأنطاكيا)Antioche( العا�س����مة ومينائها �س����لوقية البيرة 
)Sèleucie de pièriesèlucie( ال�س����لوقية والاذقي����ة )Latrakie( )laodicèe( الت����ي كان����ت 
المين����اء الثاني الكبي����ر، ومن ثم اأفامي����ا )Apameè( قلعة الم�س����يق )Qala،at al mâdiq( وهي 
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المقر الع�س����كري الكبير والتي ت�س����رف على �س����هل العمق )Valèe du Ghor( وكذلك مدينة اإيبولية 
)Épaulèe( وه����ي خل�س����ة الجنوبي����ة وكذلك مدينة �س����يرو�ض )Cyrrus( في ال�س����مال، فهذه المدن 

دت بمخططات رباعية االأ�ساع ب�سكل منتظم.  ُجدِّ
وال�س����يء العمل����ي في ه����ذه المدن هو الحرية ف����ي اختيار الموق����ع الجغرافي واالمتداد الوا�س����ع في 
المخطط، علىح�س����اب اأن هذه المدن كانت مخ�س�س����ة في بداية تاأ�سي�س����ها لتكون مقرات مخ�س�سة 
للمل����وك، وال�س����ّيما تل����ك التي لم يتواج����د فيها اأو في داخله����ا اأي مقرات لتجمعات �س����كنية كبرى كانت 
تواج����دت م�س����بقًا ولم ت�س����كل اأي عائق في بناء هذه الم����دن اأو اأي خطورة وتهديد لل�س����كان الجدد على 

المنطقة. ولهذا اأُِخَذت الحرية في االأبنية الوا�سعة. 
وكانت هذه المدن عبارة عن نوافذ مت�س����عة تفتح على عالم البحر االأبي�ض المتو�س����ط وما تبقى من 
مناطق العالم الهلن�س����تي، كما كانت عبارة عن نقاط انطاق لبناء مدن ذات �سوارع كبيرة ومت�سعة في 

العر�ض وطويلة في االمتداد.
وفي هذه الحال نجد اأن �س����ورية كانت هي المنطلق لهذا التنظيم، وخا�س����ًة مدن الداخل ال�س����وري 

ومن ثم باد النهرين، ثم امتدت وتو�سعت لتمتد اإلى اإيران واآ�سيا الو�سطى... اإلخ.
وال�س����يء الخا�ض والمهم في هذه المناهج التاأ�سي�س����ية هو نموذج مدينة دورا اأوروب�ض )ال�سالحية( 
التي تبعد نحو 100 كم عن مدينة دير الزور. فهذا النموذج لمدينة �سغيرة في �سكلها ومهمة في منهجها 

العمراني اأخذت موقعًا مهمًا بموقعها الذي يرتفع فوق نهر الفرات لت�سبح مدينة مراقبة وحرا�سة.
 )Bèrèe( وهذا الموقع االإ�ستراتيجي المهم كان يتو�سط مراكز ومدن هامة مثل مدينة حلب بيرة

و�سلوقية دجلة )Sèleucie(. وهذا بالطبع كان عبارة عن موقع بالغ االأهمية ب�سكٍل فريد.
وقدم لنا هذا المنهج �س����ورة وا�س����حة عن التنظيم العمراني الهلن�س����تي في �سورية مرورًا بالتقليد 
ال�س����رقي الذي كان مندرج دائمًا �س����من المنهج الهلن�س����تي التقليدي. كما نجد هنا اأن النمط والمنهج 

الوا�سح عبارة عن نموذج للنمط الهلن�ستي الذي اأ�سبح منهجًا عالميًا.
وبالطبع ولح�سن الحظ فقد اأو�سح هذا النمط وزاد في المعرفة منهج المدينة االإغريقية المتحولة 

والمتطورة لتاأخذ �سكل االأر�سية ال�سرقية ال�سورية في التنظيم.
وعلى عك�ض ال�س����روط والمقت�سيات الب�س����رية وال�سيا�سية الخا�سة جدًا، والتي كانت تفر�ض �سابقًا، 
نجد اأن المدن االإغريقية ح�س����لت بهذا الخ�س����و�ض على المعطيات المادية والتو�سيحات الخ�سو�سية 
م����ن دون اأي مج����ال للتردد في هذا االأمر، وبذلك فقد اكت�س����بت وبوقت �س����ابق النم����وذج الذي يميزها 

وبو�سوح وبحق منابع واأ�سول مناهج التنظيم العمراني ال�سرقية.
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وبهذا التنظيم ال�س����خم والكبير اأو التقل�ض واالنح�س����ار الم�سغوط اأو اال�ستطالة اأحيانًا واالمتداد 
ال�س����خم والمعتبر اأحيان����ًا اأخرى والذي يهيمن عليه المعبد والق�س����ر. اأو اأغلب االأحي����ان المعابد التي 
تفر�����ض مجموع����ة من االأبني����ة اأو المباني التي تك����ون في محتواها حجم����ًا يكون على االأغل����ب كبيرًا اأو 

متو�سطة ب�سكل عام. 
فف����ي ه����ذه الح����ال نج����د اأن المرتكز له����ذا التنظي����م يحيط ف����ي مرك����ز كان يهيمن علي����ه فئة من 
المواطنين.اأما بخ�س����و�ض االأبنية العامة فكانت االأغورة اأو ال�س����احة العام����ة ومقر االجتماعات العامة 

ومنها االجتماعات ال�سيا�سية وال�سوق العامة تاأخذ الدور الثاني بعد المعبد.
وبهذا الخ�سو�ض فقد زار الموؤرخ االإغريقي هيرودوت المراكز التنظيمية الكبرى في م�سر والمنطقة 
الفينيقية وباد النهرين، وخال هذه الزيارة فوجئ في غياب االأغورة في هذه المدن ال�سرقية. ولكن من 
الوا�س���ح في الحقيقة اأن االأمر يجب و�سعه في اإطاره ال�سحيح اأو اإطار المقيا�ض الواقعي لتاريخ المدينة 

االإغريقية من خال �سكل و�سيغة النماذج التي حلت تدريجيًا بالتعاقب على ال�ساحة العامة والكبرى.
كما يجب اأن ن�س����يف على ذلك اأي�س����ًا منهجية المدينة التي زودت خال القرون المتعاقبة باأنماط 
ونم����اذج من االأبنية الجميلة والكبرى )Monumentales( والتي لم تكن اأقل اأهمية من تلك االأبنية 
التي وجدت في الح�سارة الهلن�ستية مثل الجيمناز اأوال�ستاد والم�سرح، ومن الموؤكد اأي�سًا اأنها اندمجت 

جميعها في مفهوم الح�سارة الهلن�ستية والتي كانت ت�سكل في بدايتها مواقع حيوية.
ومع ذلك فاإن هذا المنهج الذي جاء فيه االإ�سكندر الكبير وال�سلوقيين من بعده، والذي كان يندمج 
وينط����وي �س����من تقليد ينطلق من منطلق اال�س����تعمار اال�س����تيطاني االإغريق فقد هج����ر وافترق، وتخلى 
عن النمط والم�س����لك االإغريقي من خال اأبناء االإغريق فوق اأرا�س����ي محيط البحر االأبي�ض المتو�سط 
والبحر االأ�س����ود. كما اأنه اأعطى دافعًا مبكرًا جدًا للتخلي عن ال�س����عور االإغريقي لانحال وحل م�سكلة 

المدينة المثالية بفر�ض وغر�ض هذه المناهج الجديدة.
وه����ذا يعني في المقيا�ض النظري والمادي الدقيق بخ�س����و�ض المخط����ط التنظيم المثالي. ولذلك 
ج����اء االإ�س����كندر الكبير وم����ن بعده خلفاوؤه بو�س����ع حلول ومناهج كانت في الحقيقة �س����ابقة لع�س����رهم 
ومفاهيمه����م ومنقذة لمواقعهم الجدي����دة، ومنها نماذج مدن اأولن����ث)Olynthe( في اليونان وبرين 
)Priène( ف����ي اآ�س����يا ال�س����غرى. ونحن بدورنا ن�س����يف نمط ونم����وذج المدن التي اأ�س�س����ت وحوت كل 
االأماكن والم�ستلزمات خال القرن الرابع قبل المياد وكذلك ع�سية اال�ستعمار االإغريقي نف�سه ومنها 

نموذج مدينة دورا اأوروب�ض. 
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مدينة دورا اأوروب�ش: نموذج مقل�ش للمدينة الهلن�ستية

ا�س����تهرت مدين����ة دورا اأوروب�����ض وذاع �س����يتها م����ن خ����ال طبيعتها و�س����كلها ومنهجه����ا والتحوالت 
والمتبدالت التي طراأت على �سورية؛ انطاقًا من �سورية في العهد االإغريقي اأو ال�سلوقي اإلى �سورية في 
العه����د الروماني. فمدينة دورا اأوروب�ض كانت في �س����ابقتها عبارة عن موقع مح�س����ن طبيعيًا، ثم بنيت 
المدينة ونه�ست فوق موقع لم يكن في بدايته وبدون اأدنى �سك �سوى مكان اإ�ستراتيجي ا�سُتِغلَّ وا�سُتِفْيَد 
منه كموقع دفاعي مح�س����ن فوق نهر الفرات، على اأي �س����كل من االأ�س����كال فوق م�س����ار نهر كبير ومهم 

كغيره من الم�سارات المهمة.
كما يدل على ذلك ا�س����م المدينة العربي القديم دورو وتعني جدار مح�س����ن اأو تح�س����ين، اأو �س����ور 
مح�س����ن )Duru = Mur = Rempart(. وال����ذي اأ�س����ير اإلي����ه ويوؤكد ذلك الموق����ع كمدينة دفاعية 
مح�س����نة. كما ازداد تح�س����ينه من����ذ عام )162م( عندم����ا األحق الرومان مناطق الفرات ل�س����لطتهم، 

َل اإلى مدينة دفاعية مح�سنة. لذلك ُحوِّ
ولكن ما �سنعر�سه هنا هو ما بقي وُك�ِسَف عنه من مدينة ال�سالحية، والذي يعود في جذوره التاريخية 
والح�س����ارية اإلى الح�سارات الب�سرية التي تعود اإلى ُمَدٍد زمنية تن�سب اإلى اإله النار )بروميثيو�سو�ض(، 

والذي يرمز اإلى الح�سارة الب�سرية االأولى.
ونه�س���ت المدينة فوق ه�س���بة على �س���فة نهر الفرات و�سورت ب�سور دفاعي مح�س���ن ومزود باأبراج 
مراقبة منيعة، كما ُعِزز الموقع ببناء قلعة. و�س���من هذا الحيز المكاني المتوا�س���ع تقريبًا عا�ض ال�س���كان 
�سمن نطاق بلغت م�ساحته نحو )40( هكتار من �سطح جاء على �سكل رباعي  ياأخذ محور �سمال /جنوب.

وجاء المخطط على �س����كل �س����طرنجي ق�س����م داخله بمقا�س����م وط����رق وزوايا ح����ادة بحيث بلغ طول 
ال�سارع الرئي�سي )600م( تقريبًا، مخترقًا المدينة ب�سكل كامل من الجهة ال�سرقية اإلى الجهة الغربية. 

واأ�سرف هذا القطاع الم�سطح ب�سكل مبا�سر على انحدار �سفة النهر اليمنى من الجهة الجنوبية.
كما حاذى ال�س����ارع الرئي�سي في م�س����اره من الجهة اليمنى مبنى االأغورة التي يحاددها اأو يحاذيها 

طريق زراعي مبا�سرًة، ولكن بعر�ض اأ�سغر من ال�سارع الرئي�ض ويتقاطع معه ب�سكل م�ستقيم.
ويتوا�س����ل هذا الطريق في حدوده النهائية من ط����رف اإلى اآخر من المدينة ليبلغ في نهاياته نقاط 
ت�سرف على �سفاف النهر مبا�سرًة بحيث ياأخذ في م�ساره جهات �سمال/جنوب، ومجاورًا اأي�سًا �سارعًا 
�س����غيرًا باالإ�س����افة اإلى كامل بناء االأغورة من الجهة الغربية. اأما ما تبقى من �سبكة الطرقات فجاءت 

على �سكل �سبكة من الطرقات ال�سغيرة.
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وقد احتوى المخطط في داخله جزرًا بلغ عددها )68( جزيرة م�ستطيلة باأبعاد محددة تتراوح بين 
)40،70 × 35(م اأو )100×200( قدم )بحيث ي�ساوي القدم على اأغلب االأحيان )0،355م( ي�ساف 
اإلى ذلك اأي�س����ًا ومن دون اأدنى �س����ك اأربعة اأو خم�س����ة جزر كانت مخ�س�س����ة اإلى معابد المدينة اأو اإلى 

اأبنية عامة اأخرى.
ي�س����اف اإلى هذا التق�س����يم تق�س����يم اآخر بلغ )57( جزي����رة كانت كل واحدة منها ت�س����كل مجمعات 
�س����كنية بل����غ عددها ثماني����ة تجمعات على االأغل����ب. وبلغت م�س����احتها الكامل����ة )456(م2. وربما بلغت 

م�ساحتها التي خ�س�ست م�سبقًا )500(م2.
هذه المجموعة المتكاملة للمقايي�ض كانت تتنا�سب مع عدد ال�سكان الذي كان يتراوح بين )4000- 

4500( ن�سمة.
وبعد ذلك مرت على المدينة مّدة زمنية تعر�س����ت خالها للتدمير وهجرة ال�س����كان بحيث لم يعد 
هناك اأي اأثر للمدينة با�س����تثناء موقع االأغورة، باالإ�س����افة اإلى معبد اأو معبدين من المعابد الوثنية تم 

التعرف عليها ب�سعوبة، باالإ�سافة اإلى بقايا اأبنية كانت تعود للمّدة الزمنية االأقدم.
وبالطب����ع فه����ذا المنه����ج والنموذج الذي نف����ذ في مدين����ة دورا اأوروب�ض ق����د ُتحّقَق من����ه من خال 
الحفري����ات االأثرية، حيث ينطوي �س����من التاأ�سي�س����ات التي تعود اإلى القرن الراب����ع قبل المياد، بحيث 
يح�س����ل كل مواطن اأو �س����اكن حيز مكاني خ�س�����ض م�س����بقًا على �س����كل جزيرة محددة االأبعاد، بحيث 
يت�سمن الرفاهية وال�سكن المريح �سمن حيز تنظيمي وجغرافي بلغ )300(م2 من مدينة دورا اأوروب�ض. 
وكانت االأهمية والنموذج لمبنى االأغورة هو المعيار الذي يف�سح عن طبيعة كل مدينة كان لها �ساأن 
ومركز تتجمع حوله وتحيط به كل خدمات الحياة العامة والم�س����تركة، وكذلك �س����احة عامة و�سوق عام 

قبل كل �سيء. 
اأما الطرقات فكانت تاأخذ عر�سًا منا�سبًا، اأما االمتداد فقد كان هناك �سارع رئي�ض يتفرع ويتقاطع 

مع ال�سوارع االأخرى في المدينة. وكل ذلك �سمن اأ�سوار محددة تحيُط بالمدينةِ.

⸎⸎⸎⸎
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نبيل تللو

المعرفــة اآفــاق 

رحلة الِكتاب بدم�شق بين زمنين:
من اأوا�شط القرن التا�شع ع�شـر وحتى الآن

نت اللغـــة، التي ل ُبـــدَّ لها من  فـــي البدايـــة كانـــت الكلمـــة، ومنهـــا ن�شـــاأت الجملـــة، ومن جمعهـــا معـــاً تكوَّ
لـــة مكتوبة اأو  وعـــاٍء يحفظهـــا، فظهـــر الكتـــاب، الذي هـــو - تعريفاً - مـــا ُجِمَعت بين غلفيـــه معلوماٌت مطوَّ
م  مطبوعة بهدف ن�شرها بين النا�ض وال�شتفادة منها، ومن ثم حفظها للأجيال القادمة، وهذا هو �شرُّ التقدُّ
الح�شاري للأمم وال�شعوب. ول مبالغة في القول اإنَّ الكتاب هو من اأهم مخترعات الإن�شان، وقد كانت اأول 
كلمـــٍة فـــي القراآن الكريم نزلت على النبي محمـــد عليه ال�شلة وال�شلم هي »اقراأ«، ما يعني اأنَّ القراءة هي 
مفتـــاٌح للولـــوج اإلى المعـــارف واكت�شاب المهارات، فالأمـــة التي تقراأ هي الأمة التي ترتقـــي، ذلك اأنَّ القراءة 
ات�شـــاٌل عبـــر الزمـــن بالإمـــكان مـــن خللها الطـــلع على ما كتبـــه الآخرون ممـــن تف�شل بينهـــم الم�شافات 
الزمانية والمكانية، �شواٌء كانوا معا�شرين اأم اأ�شلفاً، و�شواٌء اأكانوا منتمين اإلى الجماعة اللغوية نف�شها اأم 
لـــم يكونـــوا، وهنا يكون تعلم لغات الآخرين �شرورًة ل ُي�شتغنى عنهـــا. في هذه المقالة اأتتبَّع م�شيرة �شناعة 
الكتـــاب المطبـــوع بدم�شـــق منذ الن�شف الثانـــي للقرن التا�شع ع�شر وحتـــى الآن، را�شداً �شعـــوده اإلى القمة، 
واعتلئهـــا، ثـــم انحـــداره، واأ�شيـــر اإلـــى دور الن�شر بدم�شـــق ومكتباتها ومطابعهـــا التي تن�شر الكتـــاب وتبيعه، 
مت لهم  فوا مـــا ل يعرفونه، اآمًل اأن اأكون قد قدَّ ـــر كـــرام القارئات والقراء ما ن�شوه، واأن يتعرَّ راجيـــاً اأن يتذكَّ

المعلومة النافعة والمفيدة.
اته ح�سارة االأمم على مدى الزمن، فمن دون اأن نقراأ لن ن�ستطيع  يحمل �سعار »القراءة اأواًل« في طيَّ
ق طعم الحرية، وال ممار�س����ة ديمقراطية، ولن يكون باالإمكان بناء اقت�س����اٍد  اعتناق عقيدة، وال اأن نتذوَّ
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ى في هاوية التخلُّف.  �س����ليم، فاالأمة التي ال تقراأ، ال ترتقي، ولن ت�س����تطيع اأن تعرف نف�س����ها، حيث تتردَّ
فالقراءة هي التي تخبرنا اأين انتهى اأ�سافنا، والمكان الذي بلغناه االآن، والحدود التي و�سل لها العالم 
م����ن حولنا، وم����ن ثّم بتنا نعرف من اأين يج����ب اأن نبداأ، وما ينبغي علينا القيام ب����ه، وما االأخطاء التي 
ارتكبناه����ا حتى ن�س����عى لتجنُِّبها وعدم تكرارها. نعم اإنَّ المجتمع الق����ارئ؛ هو المجتمع الذي يملك كّل 

مفاتيح التقدم والنهو�ض والعي�ض الرغيد.
وهذا المو�س����وع هو ما اأرى اأنَّه ينطبق على دم�س����ق، التي �س����هدت على مدى تاريخها الطويل كل ما 
ر اإلى مدٍن عظيمٍة واإمبراطورياٍت وا�س����عة، ثم راأتها  ح����دث عل����ى وجه االأر�ض، فقد راأت قرى وهي تتطوَّ
ل اإلى فتاٍت ورفاٍت، في حين اأنَّها هي نف�سها ما زالت تتابع م�سيرتها وتنب�ض بالحياة،  وهي تنهار وتتحوَّ
وما ذلك اإال لحيوية �س����كانها و�س����عيهم المتوا�س����ل لبلوغ العا، وما كان لهذا االأمر اأن يتمَّ لوال وجود ما 

ي�ساعدهم على ذلك - باالإ�سافة اإلى المدار�ض والجامعات - من مطابع كتٍب ودور ن�سٍر ومكتباٍت.

اأواًل: المطابع

راأى اختراع غوتنبرغ الطباعة النور عام )1436م(، وانت�س����ر ف����ي العالم في نهاية القرن الخام�ض 
ع�سر، ولكنَّ الطباعة لم تدخل �سورية اإال في عام )1702م(، وكانت الكتب قبل ذلك ُتكتب باليد، فيما 

ُيعرف ب�سناعة المخطوطات.
واإذا كان����ت �س����ورية ق����د عرفت الطباعة بع����د لبنان بنحو مئة ع����ام، اإذ اإنَّ اأول مطبع����ٍة دخلت باد 
ال�س����ام كان����ت »مطبعة قزحيا« في لبنان في اأوائل القرن ال�س����ابع ع�س����ر، وكانت حروفها �س����ريانية، اإال 
اأنَّها �س����بقت م�س����ر بنحو المئة عام، اإذ لم تعرفها م�س����ر قبل عام )1797م(. فقد اأن�س����اأ البطريرك 
»اأثنا�سيو�ض دبا�ض« مطبعة في حلب عام )1702م(، وهي اأول مطبعة عربية في ال�سرق، وكان قد جلبها 

من بوخار�ست وطبع فيها عددًا من الكتب الدينية، وا�ستمرت حتى عام )1711م(.
لقيت مطبعة حلب و�س����ائر المطابع التي تلتها �سغوطًا �سديدة من ال�سلطان العثماني، الأنَّ الحكومة 
التركية كانت تنظر اإلى هذا االختراع على اأنَّه المعول الذي �سيهدم نفوذها بين ال�سعوب الواقعة تحت 
�س����يطرتها. وفي عام )1712م( �س����در فرمان من ال�س����لطان بالترخي�ض لمطبعة في االآ�س����تانة باللغة 

العربية، لتكون ثاني مطبعة عربية بعد مطبعة حلب.
وتورد بع�ض الم�س����ادر اأنَّ المطبعة قد دخلت دم�سق مع دخول اإبراهيم با�سا اإليها عام )1832م(، 
اإذ ورد في كتاب »متممات التواريخ لدم�سق« لموؤلفه: »محمد اأديب الح�سني« الذي �سدر الأول مرة عام 

)1927م( اأنَّ اأول داٍر للطباعة بدم�سق اأُن�سئت عام )1834م(.
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في عام )1841م( اأن�س����اأ »بلفنطي«، وهو اإيطالي من جزيرة �س����ردينيا، مطبعة حجرية جديدة في 
حلب ُعِرفت با�سمه، وطبع فيها ديوان ابن الفار�ض، وهو اأول كتاب غير ديني ُيطبع في �سورية. 

ومنذ خم�سينيات القرن التا�سع ع�سر بداأ ظهور المطابع التي تطبع مطبوعاٍت تجارية وكتبًا:
ا الدوماني« كان قد ا�ستقدمها  - ففي عام )1855م( ظهرت اأول مطبعة حروف بدم�سق اأن�ساأها »حنَّ
م����ن اأوروبا، وُعِرفت با�س����م مطبعة الدوماني، وفيه����ا ُطِبَع في نحو العام )1864م( اأول كتاٍب بدم�س����ق 
وهو: »اأوراد االأ�س����تاذ عبد الغني النابل�س����ي« في )32(�س����فحة من القيا�ض ال�س����غير، وهذا الكتاب من 
ر  محفوظات مكتبة االأ�سد الوطنية بدم�سق، ومنذ ذلك العام بداأ ظهور الكتب المطبوعة بدم�سق، وُيَقدَّ
عدد ما �س����در منها حتى اأواخر القرن التا�سع ع�س����ر في كلٍّ من دم�سق وحلب ب�: )273(عنوانًا، اأغلبها 

في الديانات واالآداب، واأقلها في العلوم والفنون.
- ف����ي ع����ام )1857م( اأن�س����اأت الطائف����ة المارونية ف����ي حلب مطبع����ة ُعِرفت با�س����م »مطبعة حلب 
المارونية«، باإ�س����راف المطران يو�س����ف مطر من اأ�س����اقفة حلب، وما تزال هذه المطبعة موجودة حتى 

االآن، وتخ�س�ست بطباعة الكتب الدينية وبع�ض دواوين ال�سعر والكتب االأدبية.
- في عام )1864م( اأن�س����اأت الحكومة العثمانية في دم�س����ق: »مطبعة والية �سورية«، التي اأ�سبحت 
فيما بعد »المطبعة الر�س����مية« التي تولت طباعة جريدة �س����ورية الر�س����مية باللغتي����ن العربية والتركية، 
واأُ�س����ندت اإدارتها اإلى ال�س����حافي المعروف خليل الخوري من بيروت، وهو موؤ�س�ض »حديقة الكبار« اأول 

�سحيفة عربية ت�سدر في باد العرب.
- وتلته����ا ف����ي العام نف�س����ه »المطبعة الع�س����كرية« التي اأن�س����اأتها الحكوم����ة العثمانية لطب����ع اللوائح 

الع�سكرية والروزنامات )التقاويم(، ثم اأُلحقت بمطبعة الوالية.
�����ض الموؤرخ التركي ال�س����هير جودت با�سا والي حلب مطبعة لطبع �سحيفته  - في عام )1867م( اأ�سَّ
االأ�س����بوعية الر�سمية »فرات«، واأ�س����ماها »مطبعة جريدة فرات«، وتولَّى »جبرائيل برغود« �سوؤونها حتى 

خروج االأتراك من �سورية عام )1918م(.
- في عام )1877م( ا�سترى محمد الحفني مطبعة الدوماني التي انتقلت ملكيتها من حنا الدوماني 
اإلى �س����ليم مدور فاإلى حنا حداد، واأ�سبحت تعرف با�سم »المطبعة الحفنية« ن�سبة اإلى مالكها الجديد، 

وتوقفت عن العمل عام )1885م(، لتنتهي حياة اأول مطبعة حروف عربية راأتها دم�سق.
�����ض بع�ض اأدباء حلب مطبع����ة »العزيزية«، وطبعوا جريدة ال�س����هباء التي  - ف����ي ع����ام )1877م( اأ�سَّ

اأ�سدرها المفكر عبد الرحمن الكواكبي.
- في عام )1880م( اأن�س����اأ حبيب خالد مطبعة»نهج ال�سواب«، التي كانت من خيرة مطابع دم�سق 

في الربع االأخير من القرن التا�سع ع�سر.
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- في عام )1880م( اأي�س����ًا اأن�س����ئت »المطبعة الخيرية« بم�س����اعي جمعية المقا�سد الخيرية، كان 
مقرها اإحدى حجرات م�سجد الملك الظاهر بدم�سق، ويدير �سوؤونها عاء الدين عابدين اأحد اأع�ساء 

مجلة االأحكام العرفية، واأ�سبحت تعرف بعد عام )1881م( با�سم »مطبعة مجل�ض معارف �سورية«.
- في عام )1893م( اأن�س����اأ خالد عطار ح�س����ن »مطبعة رو�سة ال�س����ام« بدم�سق، وباعها اإلى التركي 

خالد قر�سلي، وا�ستمرت حتى عام )1913م(.
- في عام )1897م( اأن�ساأ �سليمان لطفي »المطبعة الحميدية« بدم�سق.

- في عام )1898م( ظهرت »المطبعة العلمية« التي اأن�س����اأها محمد ها�س����م الكتبي، ثم باعها اإلى 
يت ب�: »مطبعة الفيحاء«. م�سطفى �سورى و�ُسمِّ

- في عام )1898م( عزم �س����ليم عنحوري على اإ�س����دار مجلة مراآة االأخاق، وطباعتها في مطبعة 
االتحاد، ولكّن ال�س����عوبات التي و�س����عتها ال�س����لطات التركية في وجه ال�س����حافة ومطابعها، قد جعلته 

يحجم عن افتتاح المطبعة واإ�سدار المجلة.
�����ض تاج الدين ال�ساحي مطبعة »بدائع الفنون«، وكانت من المطابع التي  - في عام )1898م( اأ�سَّ

لم تغلق اأبوابها خال الحرب العالمية االأولى.
- في عام )1909م( تاأ�س�ست مطبعة االإ�ساح.

�����ض ال�س����قيقان اأديب و�س����الح الحياني »مطبعة االإن�س����اف« في �س����وق  - وف����ي عام )1910م( اأ�سَّ
الحميدية، وبعد اأن احترق ال�سوق عام )1912م( اأُعيد فتحها في حي القيمرية با�سم »مطبعة الترقي«.

- في عام )1911م( تاأ�س�ست مطبعتا: »المقتب�ض« و»رو�سة دم�سق«.
- في عام )1912م( تاأ�س�ست ثاث مطابع: »األف باء« و»العثمانية« و»البطريركية االأرثوذك�سية«.

- في عام )1914م( تاأ�س�ست مطبعة المنار.
- في عام )1919م( اأ�س�ض االأخوان قوزما »مطبعة قوزما«، لتطبع طوابع بريد الملك في�سل االأول، 

ثم انتقل بها غطا�ض ومي�سيل قوزما اإلى بيروت عام )1924م(.
- في عام )1919م( اأ�س�ض حبيب برهوم مطبعة برهوم.

- في عام )1920م( اأ�س�ض خليل الطويل المطبعة الحديثة.
- في عام )1921م( اأ�س�ض عادل �سيخ االأر�ض مطبعة فتى العرب.

- في عام )1922م( اأ�س�ض جورج فار�ض مطبعة الليزكو.
- في عام )1924م( اأ�س�ض محمد �سريف االأ�سطه مطبعة الم�ستقبل.

- في عام )1924م( اأ�س�ض محمد ال�سقال مطبعة ال�سداقة.
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- في عام )1925م( اأ�س�ض وجيه بي�سون مطبعة ابن زيدون.
- في عام )1927م( اأ�س�ض االأخوان بابيل مطبعة االأيام.

- في عام )1928م( اأ�س�ض ح�سن الميداني مطبعة التوفيق.
- في عام )1930م( اأ�س�ض فهمي النحا�ض مطبعة العناية.
- في عام )1932م( اأ�س�ض توفيق جانا مطبعة اال�ستقال.

- في عام )1934م( اأ�س�ض اأحمد الدباغ مطبعة التقدم.
- في عام )1935م( تاأ�س�ست مطبعة توفيق البرهاني.

- وفي عام )1935م( اأي�سًا اأ�س�ض عبد العزيز المو�سلي مطبعة الثبات.
- في عام )1936م( اأ�س�ض محمد ها�سم الكتبي و�سركاه المطبعة الها�سمية.

- وفي عام )1936م( تاأ�س�ست اأي�سًا مطبعة االإن�ساء.
- في عام )1938م( اأ�س�ض اأدمون عجرم مطبعة عجرم.

- في عام )1940م( اأ�س�ض حمدي طربين مطبعة الهال.
ى عملها المطبوعات التجارية والكتب  هذه المطابع التي اأتيت على ذكرها تنويهًا ال ح�سرًا، ال يتعدَّ

ف �سريعًا. العادية وبع�ض ال�سحف والمجات، منها ما ا�ستمرَّ �سنواٍت طويلة، ومنها ما توقَّ

ثانيًا: المكتبات ودور الن�سر

ومنذ خم�سينيات القرن التا�سع ع�سر بداأ ظهور المكتبات التي تتولَّى بيع الكتب:
- في عام )1851م( ظهرت المكتبة العمومية.

�ست مكتبة �سعد الدين. - وفي عام )1865م( تاأ�سَّ
- وفي عام )1924م( ظهرت المكتبة ال�سلفية.

- وفي عام )1928م( ظهرت المكتبة الجزائرية.
�ست دار اليقظة العربية للتاأليف والترجمة والن�سر ب�سورية. - وفي عام )1939م( تاأ�سَّ

وهناك المكتبة والمطبعة االأهلية في منطقة باب توما، ودار �س���مير اأمي�ض للن�س���ر، وغير ذلك من 
المكتبات.

وحتى تلك المّدة لم يكن يوجد بدم�س����ق مفهوم »دار ن�س����ر« التي تتولَّى طبع الكتب وتوزيعها، وبقي 
�����ض »مكتب الن�سر العربي«، وتاه  االأمر كذلك من اخت�س����ا�ض المطابع حتى عام )1934م( عندما تاأ�سَّ
�ست  عام )1939م( تاأ�س����ي�ض »دار اليقظة العربية للتاأليف والترجمة والن�سر«، وفي عام )1952م( تاأ�سَّ
»دار ال����رواد«، و»مكتب����ة عبيد« التي كانت توجد في منطقة الحريقة، والف����ن الحديث العالمي للطباعة 

والن�سر والتوزيع في �سارع فوؤاد االأول )بور �سعيد الحقًا(، وهذه الدور مغلقة منذ �سنوات.
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ها في �سارع فوؤاد االأول، فهي اأقدم دور الن�سر  اأما »دار دم�سق« التي تاأ�س�ست عام )1954م(، ومقرَّ
ال�سورية التي ما زالت تعمل، ولكنَّ اأعمالها قد تراجعت الأ�سباٍب �سيرد ذكرها الحقًا، لذا اأدخلت موادًا 
جدي����دة تتعام����ل بها مثل ت�س����وير الم�س����تندات وبيع القرطا�س����ية، وتلتها ع����ام )1957م( »دار الفكر«، 
ها االأول في �سارع �سعد اهلل الجابري قرب محطة الحجاز، ومقرها الحالي في منطقة البرامكة،  ومقرَّ
ٍة عالية، مع ابتكار و�سائل عديدة وخطٍط مدرو�سة  وهي ما زالت تعمل بن�ساٍط الفت وحما�ٍض �سديٍد وهمَّ

لتن�سيط حركة الكتب تاأليفًا واإخراجًا وتوزيعًا، من قبيل تنظيم م�سابقاٍت للقراءة وتبادٍل للكتب. 
ومنذ �ستينيات القرن الع�سرين، اأخذ االهتمام بالكتاب، تحقيقًا وتاأليفًا ون�سرًا وتوزيعًا، يزداد بخطا 
يين ب�س����بب قوانين  ه نحو العلم والتعلُّم، وتناق�ض عدد االأمُّ مت�س����ارعة، نتيجة تطور بنية المجتمع والتوجُّ
ز في منطقة الحلبوني و�س����ط دم�سق، منها دار  التعليم االإلزامي، فظهرت دور ن�س����ٍر عديدة، اأغلبها تركَّ
اب، دار التكوين،  اب����ن كثي����ر، دار االإيمان، دار قتيبة، المتحدة للتوزيع، دار اأ�س����امة، دار يعرب، دار العرِّ
دار طا�ض، دار عاء الدين، دار ر�س����ان، دار االأهالي، دار ال�س����رق، دار الحافظ، وا�س����تمرت بالتزايد 
لة ر�سميًا في �سجات وزارة االإعام في اأواخر القرن الع�سرين ومطلع  حتى بلغ عددها في �سورية الم�سجَّ
القرن الحادي والع�س����رين نحو اأربعمئة دار ن�س����ر اأغلبها بدم�سق، كلها تعمل باندفاٍع قوي في مجال ن�سر 
الكتب، وقلة من دور الن�سر هذه ن�سطة بعملها وت�سدر كتبًا كثيرة، في حين اأنَّ اأغلبها ال ي�سدر اإال عددًا 
ر عنه ب�: »دار ن�س����ر قوية ودار ن�س����ر �سعيفة«، بع�سها له مطابع خا�سة  ا يعبَّ محدودًا من الكتب، وهذا ممَّ
به، واأكثرها يطبع كتبه في مطابع م�س����تقلة. والمق�س����ود بالكتب هنا الكتب الثقافية العامة من مختلف 
قًة ومترجمًة، التي يقروؤها عامة النا�ض خيارًا ثقافيًا وغير ملزمين، كبارًا  االخت�سا�س����ات، موؤلَّفًة ومحقَّ
ا الكتب المدر�س����ية والجامعية واجبة القراءة للح�س����ول على  و�س����غارًا ومن الجن�س����ين، وكانوا كثرة، اأمَّ
ال�س����هادات الدرا�س����ية، فتتولَّى طباعته����ا اإداراٌت حكومية، حي����ث تطبع مديرية المطبوع����ات الجامعية 
بجامع����ة دم�س����ق الكتب الجامعية للكليات كله����ا، ولكنَّ اأعدادها قد تراجعت ب�س����بب اعتماد الطلبة على 

�سات، وتطبع موؤ�س�سة الكتب المدر�سية بوزارة التربية كتب طاب المراحل الدرا�سية كلها. الملخَّ
لًة بمديرية التاأليف والترجمة والن�س����ر �سابقًا، ومنذ عام )2006م( بالهيئة  ا وزارة الثقافة، ممثَّ اأمَّ
العامة ال�س����ورية للكتاب، فاإنَّها ت�س����در على مدار العام )كتبًا ثقافية متنوعة بع�سها مترجم، وتطبعها 
في مطبعٍة خا�سة بها، وتبيعها في معار�ض الكتب التي تقام في منا�سباٍت مختلفة وفي المراكز الثقافية 
ب�س����عر التكلفة وبح�س����وماٍت عالية ت�سجيعًا على القراءة، كما اأنَّها ت�س����عها على ال�سابكة )االإنترنت( مع 
م الهيئة �س����نويًا عدة م�سابقات لها جوائز نقدية في مجال التاأليف ت�سمل:  اإمكان تحميلها مجانًا. وتنظِّ
جائزة حنا مينة للرواية، جائزة عمر اأبو ري�س����ة لل�س����عر، جائزة �سامي الدروبي للترجمة، جائزة ق�سة 

هة للطفل. الطفل، جائزة اللوحة الموجَّ
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وت�سهم الموؤ�س�سة العربية ال�سورية لتوزيع المطبوعات التابعة لوزارة االإعام ب�سكٍل فاعٍل في مجال 
توزيع المطبوعات كالكتب وال�سحف والمجات، �سواٌء الم�ستوردة من الخارج، اأم من اإ�سداٍر محلي، 
اإال اأن اأعمالها قد تراجعت منذ عام )2011م( ب�س���بب االأزمة التي تعانيها �س���ورية، ثم اأتتها ال�س���ربة 
القا�سية عام )2020م( ب�سبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ اأواخر عام )2019م(، حيث 
ف ا�ستيراد المطبوعات من الخارج، وكانت  فت ال�سحف والمجات الورقية عن ال�سدور، كما توقَّ توقَّ

كلها ِعِماد عملها.
وي�سدر اتحاد الكتاب العرب بدم�سق كتبًا اأغلبها ذي طابٍع اأدبي ويوزعها ب�سعٍر ت�سجيعي. 

����اب وال�س����عراء واالأدب����اء والموؤلفين  وف����ي دور الن�س����ر والطباع����ة والتوزي����ع تتمُّ االتفاق����ات مع الكتَّ
والمترجمي����ن والموؤرخي����ن وعلماء الدي����ن والفا�س����فة ورجال الفك����ر والنقاد والمحللي����ن والمنظرين 
والبحاثة والحقوقيين واللغويين واالقت�س����اديين والفنانين والم�س����رعين، وغيرهم، على ن�س����ر نتاجهم 
وموؤلفاته����م وق�س����ائدهم واأفكارهم وتراجمهم واأبحاثهم وتعاليمه����م واجتهاداتهم وثقافاتهم وعلمهم 

راتهم التي تلقى اإقبااًل الفتًا... وخبراتهم وتجاربهم، ومذكَّ
ر متى وكيف واأين �س����يطبع الكتاب، وكم عدد الن�سخ  وبعد الدرا�س����ات والمناق�س����ات واالتفاقات ُيقرَّ
ن اأو اأبي�ض واأ�سود،  التي �س����ُتطبع منه، وكيف �س����يكون غافه ونوعية ورقه وحجمه وقيا�س����ه، وهل هو ملوَّ
وكم عدد اأجزائه و�س����فحاته، و�س����عر الن�س����خة، وكيفية توزيعه وت�سويقه ودرا�س����ة تكاليفه بما في ذلك 
ع����ة، واحتماالت عدم  ����ح الطباعي، وتكاليف الدعاي����ة، واأرباحه المتوقَّ ح اللغوي والمنقِّ تكلف����ة الم�س����حِّ
رواجه، وتحديد من �س����يقوم بمتابعة الموافقات الحكومية مثل ال�سماح بالطباعة ثم ال�سماح بالتداول، 

وتقديم خم�ض ن�سخ اإيداعًا قانونيًا لمكتبة االأ�سد الوطنية بدم�سق.
كلُّ هذه الخطوات التمهيدية الازمة الإ�س����دار كتاٍب؛ توحي لنا باأنَّ دار الن�س����ر والطباعة والتوزيع 
����ه عمٌل عظيم، الأنَّه مي����داٌن للفكر والثقافة  �س����ية في ميداٍن �س����عب وخطر ومتعب، ولكنَّ ه����ي داٌر تخ�سُّ
واالإب����داع، و�س����احٌة لاطاع على منجزات العل����م، والخو�ض في حقِل ق����راءة االأدب والترجمة والتاأريخ 
والتوثي����ق واالجته����ادات، والتعامل مع مبدعي هذا التراث الفكري والفن����ي واالأدبي والعلمي واالأخاقي 
واالإن�س����اني، وهم اأكثر النا�ض ح�سا�س����يًة وذكاًء وعلمًا واأدبًا وثقافًة واأخاقًا واإن�س����انية، ورهافة �س����عوٍر 

ًة للعطاء والحقِّ والخير والجمال وكلِّ ال�سفات الحميدة. واإح�سا�سًا بالم�سوؤولية، ومحبَّ
وهذه الموا�س����فات الدقيقة لدار الن�س����ر توحي لنا باأنَّ �س����احبها يجب اأن يكون خبيرًا كبيرًا بعالم 
االأدب واأهله والعلم والعلماء والفنِّ والفكر والثقافة، وكيفية اإي�ساله من مبدعيه لم�ستقبليه من القراء.
كم����ا اأنَّ زبائ����ن دار الن�س����ر هم اأهل االخت�س����ا�ض الفكري من حمل����ة االأقام الذين ينتج����ون اأدبًا، 
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اثة والمترجمين والموؤرخين، وهم اأ�سعب  فين والمبدعين والعلماء والفا�سفة والبحَّ وغيرهم من المثقَّ
من باالإمكان اإر�ساوؤهم والتعامل معهم.

واأغلب دور الن�سر بدم�سق لها محلٌّ ملحٌق بها لبيع كتبها التي ن�سرتها ب�سكل خا�ض، ومختلف اأنواع 
الكتب ب�س����كٍل عام، كانت مكتبات بيع الكتب موجودة ب�س����كٍل رئي�س����ي في »�سوق الم�سكية« حتى الن�سف 
االأول م����ن القرن الما�س����ي، ويقع عند الباب الغربي للجامع االأموي، واكت�س����ب ا�س����مه ل�س����هرته بمحال 
الم�س����ك والعطور، وُعِرَف اأي�سًا ب�سوق الوراقين و�سوق الكتبيين، حيث كان يزود طلبة العلم في حلقات 
الجامع االأموي بحاجاتهم من القرطا�س����ية والكتب ذات الطابع الدين����ي. ومن االأمور التي اعتاد عليها 
الدم�س����قيون هو روؤية طلبة المدار�ض عند مطلع كلِّ عاٍم درا�س����ي وهم يعر�س����ون كتبهم الدرا�سية للبيع 
بعد اأن انتقلوا اإلى ال�س����ف االأعلى، ولكنَّ هذا الم�س����هد تا�س����ى بعد هدم ال�س����وق في ثمانينيات القرن 
الع�س����رين لتنظي����م المنطقة واإظه����ار واجهة الجامع االأم����وي وترميمه، وانتقلت المكتب����ات اإلى مناطق 

ز في منطقة الحلبوني. اأخرى بدم�سق، واأغلبها يتركَّ

ثالثًا: �سحف دم�سق

ن�سطت بدم�سق ال�سحافة اليومية واالأ�سبوعية، حتى بلغ عددها بين عامي )1865 – 1963م( اأكثر 
من مئتي �س����حيفة واأولها �س����حيفة »والية �س����ورية« باللغتين العربية والتركية، التي ا�ستمرت بال�سدور 
بين عامي )1866- 1918م(، وتلتها بين عامي )1878 – 1887م( جريدة »دم�س����ق« باللغتين العربية 
والتركية اأي�س����ًا. اإال اأنَّ هذه ال�س����حف، التي كان اأغلبها ي�س����در �س����باحًا وبع�س����ها ظهرًا اأو م�ساًء، قد 
فت عن ال�س����دور عقب ثورة الثامن من اآذار عام )1963م(، حيث اأ�س����بح اإ�س����دار ال�س����حف من  توقَّ
اخت�س����ا�ض وزارة االإعام فح�س����ب، و�سار لل�سحف اإداراٌت ومطابع م�س����تقلة، بع�سها حكومي مثل دار 
�سة ت�سرين ) جريدة ت�سرين(، وبع�سها  �سة الثورة )جريدة الثورة(، موؤ�سَّ البعث )جريدة البعث(، وموؤ�سَّ

االآخر يتبع للقطاع الخا�ض، مثل جريدة الوطن التي بداأ �سدورها عام )2006م(.
كذلك كانت ت�س����در بدم�س����ق ثاث جرائد ريا�س����ية، وعدة جرائد ذات طابع اقت�س����ادي، وبع�ض 

جرائد االإعانات التجارية وتوزع مجانًا.
فت عن ال�س����دور ورقيًا بدءًا من )27 / 3 / 2020م( ب�س����بب جائحة  غير اأنَّ هذه ال�س����حف قد توقَّ
كورونا، التي اجتاحت العالم كلَّه منذ اأواخر عام )2019م(، واأثَّرت في كلِّ مفا�س����ل الحياة، ولكنها ما 

زالت م�ستمرة بال�سدور اإلكترونيًا.
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رابعًا: مجالت دم�سق

اأي�س����ًا ن�س����طت المجات الثقافية االأ�س����بوعية وال�س����هرية في دم�س����ق، حتى بلغ عددها بين عامي 
)1866 – 1963م( نحو مئة وخم�س����ين مجلة، اأولها مجلة »مراآة االأخاق« التي �س����در منها عدٌد وحيد 
فق����ط عام )1886م(، وتلته����ا بين عامي )1869 – 1908م( �س����حيفة اإخبارية علمية �سيا�س����ية اأدبية 
فت عن ال�س����دور عقب ث����ورة الثامن من اآذار ع����ام )1963م(،  »ال�س����ام« ولك����نَّ كلَّ ه����ذه المجات توقَّ
لت�س����در بعد ذلك باإ�س����راٍف حكوم����ي، وهي مج����ات وزارة الثقاف����ة: المعرفة، منذ ع����ام )1962م(، 
والحي����اة ال�س����ينمائية )1978م(، والحي����اة الم�س����رحية )1977م(، والحي����اة المو�س����يقية )1993م(، 
والحياة الت�سكيلية )1980م(، والتراث ال�سعبي )2011م(، والخيال العلمي )2001م(، وج�سور ثقافية 
)2009م(، واأ�س����امة )1969م(، و�س����امة )2011م(، وفي عام )2021م( �س����در العدد االأول من مجلة 
المخطوط العربي، وتباع هذه المجات ب�س����عٍر زهيد ال يتجاوز التكلفة الفعلية للت�س����جيع على اقتنائها 
ة عام )2020م( ب�سبب جائحة كورونا،  وقراءتها، وهذه المجات توقفت عن ال�سدور ورقيًا الأ�سهٍر عدَّ

وعادت لت�سدر بانتظام اإلكترونيًا اأو ورقيًا.
واأ�س����درت المديرية العامة لاآثار والمتاحف بدم�س����ق مجلة مهد الح�سارات بين عامي )2006 – 

2016م(، واأ�سدرت عام )2016م( عددًا وحيدًا من مجلة العلم والترميم.
ة اخت�سا�سية، ومجلة علمية للعموم هي »االأدب العلمي«،  وت�سدر جامعة دم�سق مجاٍت عدة محكمَّ
ومجلة »دوائر االإبداع« التي ت�سمُّ كتابات المبدعين، وكتابًا �سهريًا علميًا، ولكنها بداأت تعاني ال�سعوبات 
فت عن ال�سدور ورقيًا وانتقلت اإلى الن�سر االإلكتروني. بعد جائحة كورونا عام )2020م(، حتى اأنها توقَّ

وي�سدر اتحاد الكتَّاب العرب بدم�سق المجات االآتية: االآداب االأجنبية منذ عام )1974م(، التراث 
العربي )1971م(، الموقف االأدبي )1971م(، االأ�سبوع االأدبي )1986م(، الفكر ال�سيا�سي )1997م(. 
وُي�س����در مجم����ع اللغة العربية بدم�س����ق منذ ع����ام )1921م( مجلة مجمع اللغ����ة العربية، وما زالت 
ت�س����در بانتظام حتى االآن، فهي اأقدم مجلة �س����ورية على االإطاق، تليها مجلة الجندي ال�س����ادرة عن 
االإدارة ال�سيا�س����ية للجي�ض منذ عام )1946م(، و�س����ار ا�سمها منذ عام )1967م( جي�ض ال�سعب، تليها 
مجلة المعلم العربي التي ت�سدرها وزارة التربية منذ عام )1948م(، ثم مجلة المعرفة التي ت�سدرها 
وزارة الثقاف����ة من����ذ ع����ام )1962م(. كما �س����درت عن وزارة االأوق����اف مجلة نهج االإ�س����ام بين عامي 

)1980 – 2016م(.
وت�س����در االتحادات والمنظمات والنقابات جرائد اأو مجات مرتبطة بعملها، ولكنها تراجعت منذ 

ظهور جائحة كورونا اأواخر عام )2019م(.
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وت�س����در الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�س����طين منذ عام )1969م( مجلة الهدف �سهريًا. كما وت�سدر 
»طائع حرب التحرير ال�سعبية - قوات ال�ساعقة« منذ عام )1976م( مجلة الطائع �سهريًا.

وم����ع اأنَّ مجاٍت ثقافية عدة خا�س����ة قد �س����درت بدم�س����ق بعد ع����ام )1963م( بموجب تراخي�ض 
فت عن ال�س����دور، ومنها - على �س����بيل المثال - مجلة  ر�س����مية، اإال اأنَّ الحياة الطويلة لم تكتب لها وتوقَّ
»الثقاف����ة« التي �س����درت �س����هريًا بين عام����ي )1958 – 2011م(، ومجلة »الباحثون« التي �س����درت بين 

عامي )2007 – 2014م(.

خام�سًا: معر�ش الكتاب في مكتبة االأ�سد الوطنية بدم�سق

غير اأنَّ اأكثر ما �س����اعد على تن�س����يط حركة الكتاب بدم�س����ق، بمراحله المختلفة من تاأليٍف وتحقيٍق 
وترجم����ٍة وطباعٍة وتوزيٍع، وجعله يتبواأ مكانًة رفيعة، وو�س����عه في مكانه الائق ب�س����دارة اهتمام عموم 
الدم�سقيين، الذين كانوا يقبلون على �سراء الكتب بنهٍم �سديد، هو »معر�ض الكتاب« الذي تقيمه �سنويًا 
مكتبة االأ�س����د الوطنية بدم�سق برعايٍة �س����اميٍة من الرئي�ض الراحل حافظ االأ�سد، والدكتور ب�سار االأ�سد 

رئي�ض الجمهورية العربية ال�سورية، وباإ�سراف وزارة الثقافة.
اأُقيم اأول معر�ٍض للكتاب بدم�س���ق خال المّدة )1 - 10 / 10 / 1985م(، ومع اأنَّه كان محدودًا 
بعدد دور الن�س���ر التي �س���اركت به، التي ا�س���توعبتها قاعٌة داخليٌة واحدُة �س���من مبن���ى المكتبة، اإال 

اأنَّه �سهد اإقبااًل الفتًا بعديد زواره من مختلف االأعمار 
ع دور الن�س���ر  والجن�س���ين وحج���م مبيعات���ه، ما �س���جَّ
المحلي���ة والعربي���ة والمكتب���ات الوكيلة والم�س���توردة 
للكت���ب االأجنبي���ة على الم�س���اركة ب���ه في ال�س���نوات 

التالية.
اأُقي����م المعر�ض بدورت����ه الثانية بق�س����ٍم من حديقة 

����ت كامل الحديقة؛ نتيج����ة تزايد عدد  المكتب����ة، وا�س����تمرت م�س����احته بالتزاي����د دورًة اإثر دورٍة حتى غطَّ
دور الن�س����ر المحلية والعربية، واالأجنبية عبر التوكيات، واإقبال الدم�س����قيين على �سراء الكتب، وو�سل 
االت�س����اع ذروت����ه بدورة المعر�ض عام )2004م( عندما انتقل ق�س����ٌم من المعر�ض اإل����ى حديقة االأمويين 
المج����اورة للمكتبة على الطرف الثاني من �س����ارع عدنان المالكي، والمطلة على �س����احة االأمويين، حيث 
ِن حديقة المكتبة ا�ستيعاب كامل  لون بين ق�س����مي المعر�ض عبر ال�سارع، وذلك لعدم تمكُّ كان الزوار يتنقَّ
دور الن�س����ر المحلية والعربية الم�س����اركة بالمعر�ض، وفي ال�س����نة التالية انتقل اإلى اأر�ض مدينة معر�ض 

دم�سق الدولي القديمة القريبة من المكتبة حيث المكان اأو�سع.
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���ع الكبير لمعر�ض الكتاب في مكتبة االأ�س���د الوطنية بدم�س���ق وازدياد ن�س���اطه، كان  واإزاء هذا التو�سُّ
ال ُب���دَّ م���ن انتقاله اإلى مدين���ة المعار�ض على طريق مطار دم�س���ق الدولي، وتبعد عن جنوب دم�س���ق نحو 
15 كم، حيث الم�س���احات اأرحب واأو�س���ع، وا�ستمر يقام هناك �س���نويًا حتى عام )2010م( بنف�ض الزخم 
واالإقبال، وكان يتمُّ نقل الزوار اإلى هناك بو�سائط نقٍل كبيرة مجانًا. وكلُّ هذه الم�ساهد تدفعني للقول اإنَّ 
ف  معر�ض الكتاب في مكتبة االأ�سد الوطنية قد �ساعد على تر�سيخ القراءة في المجتمع الدم�سقي. ثم توقَّ
المعر����ض بين عامي )2011 – 2015م( ب�س���بب الحرب المفرو�س���ة على �س���ورية من���ذ عام )2011م(، 
ت اإل���ى تراجع حركة الكت���اب، مثلما اأثَّرت في كلِّ القطاعات الحياتي���ة االأخرى، ليعود وُيقام عام  الت���ي اأدَّ
)2016م( في باحات المكتبة نف�سها لدوراٍت اأربٍع متتاليٍة، ولكن بعدٍد اأقل من دور الن�سر والزوار، واأرباٍح 
متراجع���ة. ول���م ُتقم الدورة الثاني���ة والثاثون في عامي )2020- 2021م( ب�س���بب جائح���ة كورونا التي 
�ض للكتاب ال�سوري. اجتاحت العالم منذ اأواخر عام )2019م(، واأُقيم في عام )2021م( معر�ٌض مخ�سَّ

����ان بكتاب الطفل، �س����ارك بهما دور ن�س����ٍر  كم����ا اأُقيم في عامي )2018- 2019م( معر�س����ان خا�سَّ
محلية وخارجية، وكان االإقبال عليهما عاديًا.

كان ارتي����اد الدم�س����قيين المعر�ض في كلِّ دوراته �س����ديدًا، واالزدحام كبيرًا، والتدافع ال ُيو�س����ف، 
وك����م من مرٍة �س����معنا فيها هذه العبارة متداولة بين الزوار: »ما في مح����ل تحط قدمك«، اإلى درجة اأنَّ 
باب المعر�ض كان يغلق لبرهٍة ق�س����يرٍة ريثما يخرج بع�ض الزوار، في�س����بح باالإمكان ا�ستيعاب المزيد. 
ولم يكن قدوم الزوار اإلى المعر�ض للفرجة وتم�س����ية الوقت فقط، اأو لح�سور المهرجان الثقافي الذي 
����ا نرى العديد من  راف����ق كلَّ دورة م����ن دوراته، ب����ل لاطاع على الكتب و�س����راء حاجتهم، وكثيرًا ما كنَّ
ال����زوار وهم يحملون بعناٍء الفت واإرهاٍق �س����ديد اأعدادًا كبيرًة من الكت����ب، اإلى درجة اأنَّ اقتراحًا جرى 
طرحه، وهو تاأمين عرباٍت �س����غيرة ي�س����تعيرها الزائر لنقل كتبه، اأو �ساٍل �سغيرة )كما هي الحال في 
ذ الأنَّ العرب����ة ذاتها تحتاج اإلى  ه لم ُينفَّ االأ�س����واق الجديدة النا�س����ئة التي باتت ُتعرف بالم����والت(، ولكنَّ
م�ساحٍة لم تكن متوافرة اأ�سًا. وكان م�سهدًا ماألوفًا روؤية طوابير الزوار حاملين الكتب الم�ستراة اأمام 
د من مطابقة الفواتير مع الكتب  طاوالت المعر�ض عند باب الخروج، حيث يجل�ض موظفو المكتبة للتاأكُّ
الم�س����تراة، ففي حاالت ازدحاٍم كهذه قد تحدث اأخطاء ف����ي اأثناء عملية البيع. وكان يوجد اأمام الباب 
الرئي�س����ي للمعر�ض من�سة لو�سع االأمانات، وقد ا�س����تغلها بع�ض الزوار لو�سع الكتب التي ا�ستروها، ثم 

الدخول اإلى المعر�ض مرًة اأخرى لمتابعة عملية ال�سراء.
ومن الم�س����اهد الماألوفة التي كانت �س����ائدة في المعر�ض هو االزدحام ال�سديد على �سراء كتٍب من 
دة، ومنها -على �سبيل المثال - جناح المجل�ض الوطني للثقافة والفنون واالآداب الكويتي،  دور ن�سٍر محدَّ
ال����ذي كان يعر�����ض كتبًا جيدة المحتوى بثمٍن زهيٍد هو اأقرب اإلى المجانية منه اإلى �س����عٍر معقوٍل، وهي 
ه في اإحدى دورات المعر�ض، اإلى درجة اأنِّ الجماهير  �سل�سلة كتب عالم المعرفة، وقد بلغ االزدحام اأ�سدَّ
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المتدافعة ب�س����دة والهائجة كاأمواج البحر المتاطمة للح�س����ول على كتب ال�سل�س����لة، اأن �سغطت ب�سدة 
على خزائن الكتب التي لم تقدر على ال�سمود، فانقلبت مع اأنَّها كانت جيدة التثبيت والت�سابك، وحدث 
هرٌج ومرٌج، لكنَّ موظفي المعر�ض اأ�س����رعوا وتافوا اآثار هذا ال�س����قوط من دون خ�س����ائر، نعم - اأخي 

القارئ - لقد حدث هذا و�ساهدته باأمِّ عيني، لقد كان االإقبال على �سراء الكتب ال يو�سف.
وكان الم�سهد االأكثر لفتًا للنظر هو التهافت ال�سديد للح�سول على توقيع كتاٍب من موؤلِّفه، فالكتاب 
ع له قيمٌة اإ�س����افيٌة ال تعادلها اأيُّ قيمٍة، ال �س����يما اأنَّ حفات توقي����ع الكتب كانت ترافقها اإعاناٌت  الموقَّ
ع، واأذكر ب�س����كٍل خا�ض حفلة توقيع  عديدة من اإذاعة المعر�ض، ف�س����ًا عن اأنَّه كان يباع بح�س����ٍم م�س����جِّ
كتب ال�ساعر ال�سوري الراحل نزار قباني في اإحدى دورات المعر�ض، فقد ا�سطفت طوابير الزوار اأمام 
جن����اح الدار النا�س����رة، وكانت لبناني����ة، اإلى درجة اأن تطلَّب االأمر تدخل موظف����ي المعر�ض لتنظيمهم، 
ن من الح�س����ول عليها كلها اأو بع�س����ها، وبلغ هذا  فالكل كان يخ�س����ى اأن تنفد كتب ال�س����اعر قبل اأن يتمكَّ
الم�س����هد ذروته حي����ن اأطلق اأحدهم هذه العب����ارة: »اهلل يبارك له ويهنئه، لقد قبَر �س����احب هذه الدار 

الفقَر الأوالده واأوالد اأوالده« لكثرة ما باع من الكتب.
كلُّ هذا االإقبال على �س����راء الكتب من الجن�س����ين وكلِّ االأعمار، من كلِّ الدور واالخت�سا�سات، هو ما 
ق اأرباحًا مجزية للنا�سرين، لي�ض من مبيعاتهم في المعر�ض فح�سب، بل من كمية الكتب التي ال تنفد  حقَّ
لت ذخيرًة لهم وموؤونة ال�ستمرار عملهم على مدار العام )وحتى المعر�ض التالي،  في المعر�ض، التي �سكَّ

م لهم ت�سهياٍت كبيرة الإدخال الكتب من خال بوابة المعر�ض(. فقد كانت مكتبة االأ�سد الوطنية تقدِّ

التغييرات الطارئة

غي����ر اأنَّ هذا الم�س����هد الثقافي المتمثِّل باالندفاع نحو �س����راء الكتب قد ب����داأ بالذبول والخمول منذ 
اأواخر القرن الع�س����رين ومطلع القرن الحادي والع�س����رين، فبعد اأن كان ُيطبع من الكتاب الواحد ثاثة 
اآالف ن�س����خة، لم يعد ُيطبع حاليًا اأكثر من األف ن�س����خة في اأح�س����ن االأحوال، وهذا لي�ض الأنَّ الكتاب غير 
م و�س����ائل الطباعة، التي �س����ار بمقدورها اأن تنتج كتبًا ملونة  ٍد، بل اإنَّه قد ازداد غنًى وجمااًل مع تقدُّ جيِّ
اأنيقة بوقٍت ق�سيٍر، ف�سًا عن ارتفاع م�سمونه الفكري الزدياد عدد الكتَّاب والمفكرين وارتفاع م�ستوى 
وعيهم واإدراكهم بحكم ما طراأ على المجتمع الدم�س����قي من تطوٍر راٍق، ولكن لدخول الميدان و�س����ائل 
ُم المعرفة ب�س����كٍل اأ�سهل واأ�س����رع، مثل ال�سابكة )االإنترنت( التي تو�س����لنا اإلى المطلوب بثواٍن قليلة  تقدِّ
فقط، و�سبكات التوا�سل االجتماعي التي غيَّرت من طرائق ات�سال الب�سر مع بع�سهم بع�سًا، والقنوات 
ل الذي جعلنا نحمل  ، والهات����ف المتنقِّ التلفزيوني����ة الت����ي جعلتنا ننتقل من محطٍة اإلى اأخرى بكب�س����ة زرٍّ
نا، ف�س����ًا عن الفارق الكبير في التكلفة بين الكتب وهذه الو�س����ائل الحديثة،  مكتباٍت بكاملها براحة كفِّ

التي كان اآخرها من�سات البث الرقمي.



180

رحلة الِكتاب بدم�شق بين زمنين

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

وهك����ذا اأخ����ذت العديد من دور الن�س����ر ومكتبات بيع الكتب بدم�س����ق ُتغلق اأبوابه����ا بالتدريج نتيجة 
لت اإلى مهٍن اأخرى اأكثر درًا للرب����ح، ومنها: المكتبة العمومية  تراجع االإقبال على �س����راء الكت����ب، وتحوَّ
ه����ا الرئي�س����ي في مبنى محافظة دم�س����ق، ولكنَّ فرعه����ا في مبنى فندق ال�س����ام ما يزال  الت����ي كان مقرَّ
يعمل، مكتبة مي�س����لون في �سارع مي�س����لون بمبنى وزارة ال�سناعة ومكانها االآن مقهى، مكتبة العائلة في 
ع فيكتوريا التجاري و�سط دم�سق،  �س����احة النجمة وي�سغلها حاليًا �س����يدلية، دار اأ�سامة للن�س����ر في مجمَّ
مكتبة عالم المعرفة في منطقة ج�س����ر فيكتوريا، دار اليقظة العربية في �س����ارع المتنبي تجاه الموؤ�س�سة 
العامة للكهرباء، مكتبة اال�س����تقال في �س����ارع بور �س����عيد تجاه محافظة دم�س����ق، مكتبة ابن �سينا تجاه 
ثانوي����ة ابن خلدون في �س����ارع البرازيل، كم����ا اأُغلق فرعها في فندق دام����ا روز، مكتبة اأطل�ض اأول طريق 
ال�س����الحية قرب مجل�ض ال�س����عب، مكتبة الزهراء بمبنى �س����ينما الزهراء اأول طريق ال�سالحية، مكتبة 
النه�س����ة العربية في �س����ارع فخري البارودي خلف مبنى االت�ساالت، مكتبة الغزالي في �سارع خالد بن 
الوليد، مكتبة نوبل في �سارع مي�سلون تجاه فندق ال�سام وقد اأغلقت اأبوابها في )�سهر اأيلول 2021م(.

فت، فما يزال بدم�س����ق مكتباٌت  واإغ����اق هذه المكتبات ال يعني اأنَّ مهنة ن�س����ر الكتب وبيعها قد توقَّ
ها الحالي في �س����ارع  عديدة تعمل بن�س����اٍط، ومنها: مكتبة النوري اإحدى اأعرق المكتبات بدم�س����ق ومقرَّ
�س����عد اهلل الجابري تجاه مبنى البريد المركزي، مكتبة دار الب�سائر في منت�سف �سارع 29 اأيار، مكتبة 
نوبل في �سارع مي�سلون تجاه فندق ال�سام، مكتبة يعرب في �سارع بور �سعيد تحت جامع الطاوو�سية، عدة 
مكتبات في منطقة الحلبوني، وكلها تمار�ض عمل ن�س����ر الكتب وبيعها، ولكن بطبع ن�س����ٍخ اأقل من الكتاب 

، كما نرى باأعيننا، وكما ذكر لنا اأ�سحابها. الواحد، وباأرباٍح اأقل، فاالإقبال على �سراء الكتب متدنٍّ
وال بدَّ من االإ�سارة اإلى مكتبات الر�سيف اأو مكتبات الب�سطات التي كانت تتخذ من زوايا بع�ض �سوارع 
دم�س���ق اأو �س���احاتها مكانًا لعر�ض وبيع الكتب الم�س���تعملة، وفي يوم الجمعة كانت هذه المكتبات تمتد في 
مدخل طريق ال�سالحية، وت�سهد اإقبااًل �سديدًا على �سراء الكتب الم�ستعملة، ثم انتقلت اإلى ج�سر الرئي�ض 
حافظ االأ�سد و�سط دم�سق قرب جامعة دم�سق بعد تد�سينه مطلع ثمانينيات القرن الما�سي، حيث حركة 
الم�س���اة اأ�سد، و�سار �س���وقًا دائمًا ولي�ض في يوم الجمعة فقط، وكلُّ كتبها جيدة يقبل الجميع على �سرائها 
لرخ�ض ثمنها، وقد ح�س���ل عليها �س���احبو الب�س���طات من �س���راء مكتبات منزلية قديمة تركها اأ�سحابها 
لورثتهم، الذين لم يبالوا بها وباأهميتها الن�سغالهم بم�سوؤوليات الحياة االأخرى، ولم يجدوا بدًا من بيعها، 
على اأمل اأن ينتفع بها قراٌء لم ي�ستطيعوا �سراء كتاب جديد لغاء ثمنه، في�سل االأجر والثواب للمرحوم.

وعند كل زاوية في �س����وارع دم�س����ق الرئي�سية كانت توجد ب�س����طة تتخذ من مداخل االأبنية مقرًا لها، 
وكان����ت تبيع ب�س����كٍل خا�ض ال�س����حف والمجات، واأذك����ر اأنَّ عددها كان يزيد عن ثاثين ب�س����طة، وكان 
هًا باأهم االأخبار الواردة فيها،  ل في ال�سوارع بائع �سحف وهو ينادي باأعلى �سوته على ب�ساعته، منوِّ يتجوَّ
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وكانت توجد في �ساحتي المرجة والمحافظة جريدة �سوئية تعر�ض اأهمَّ االأخبار، وباالإمكان قراءتها من 
مختلف االتجاهات، ولكنَّ كلَّ هذه الم�ساهد قد اختفت تمامًا، ولم يتبقَّ اإال ثاث ب�سطات على االأكثر.

غير اأنَّ االإقبال على �سراء ال�سحف والمجات قد بداأ بالتراجع منذ مطلع القرن الحالي، ومن ثّم 
ى منها لفظ نف�س����ه االأخير بعد توقف �س����دور ال�س����حف والمجات  فت عن العمل تدريجيًا، وما تبقَّ توقَّ
الورقية عن ال�س����دور عام )2020م( ب�س����بب جائحة كورونا، وتحوُّلها اإلى الن�سر االإلكتروني، وكان من 
الم�س����اهد الماألوفة في �س����وارع دم�س����ق في وقٍت م�س����ى، هو روؤية �سخ�ضٍ ي�س����ع تحت اإبطه �سحيفة، اأو 
يحمل بيده مجلة مطوية، ليقراأها في مكتبه اأو بيته، اإن لم يبداأ بقراءتها وهو يم�سي، ولكنَّ هذا الم�سهد 
قًة في  ل وعيونه محدِّ لم نعد نراه مطلقًا حاليًا، وبداًل من ذلك �س����رنا نرى �سخ�س����ًا حامًا لهاتٍف متنقِّ

اعًة تتدلَّى من اأذنيه، وهو يحرك راأ�سه اأو يومئ بما يفيد اإعجابه بما ي�سمع. �سا�سته، و�سمَّ
ق فيها، واإن ببطٍء  واحت�سار حركة الن�سر ال يعني اأنَّها لم تعد تنب�ض بالحياة، فما زالت الدماء تتدفَّ
وك�س����ٍل، وللداللة على ذلك، اأقول اإنَّه ال يكاد يم�س����ي اأ�س����بوٌع واحد اأو اأ�س����بوعان اثنان، اإال واأح�سر فيه 
حفل اإ�س����دار كتاٍب جديٍد اأغلبه ذي طابٍع اأدبي، وتوقيعه من موؤلِّفه، وما يرافقه من محا�س����راٍت ُتْظِهُر 

ح�سناته وتك�سف عيوبه، ف�سًا عن المظاهر االحتفالية الم�ساحبة. 
حت����ى واإن انتك�س����ت �س����ناعة الكتاب بدم�س����ق؛ التي كانت بالتاأكيد اأكثر ن�س����اطًا وحرك����ًة في القرن 
الما�س����ي، وكان الكت����اب اأكثر تداواًل بين النا�ض، الذين كانوا اأكثر �س����غفًا به واحترام����ًا له، فاإنَّ الكتاب 
����ل لحفظ المعارف المتكاملة وا�س����ترجاعها، ولن تن�س����مَّ مهنة الن�س����ر  الورقي �س����يبقى الوعاء المف�سَّ
����حة لانقرا�ض، ولكن عليها اأن ت�س����بط جودة �س����ناعته، واالرتقاء بها لتقوم  اإل����ى قائمة المهن المر�سَّ
ال في اإنتاج الكتاب، واإعداده الجيد من النواحي القانونية والعلمية واللغوية والفنية  كلها،  بدورها الفعَّ
ر اال�ستفادة منه للقارئ، واإخراجه على اأح�سن وجٍه ير�سيه،  وتزويده بكلِّ المعلومات الو�سفية التي تي�سِّ
وا�س����تخدام كلِّ تقنيات االت�ساالت الحديثة للتعريف به وجذب االأنظار اإليه، االأنظار التي كادت و�سائل 

ز مكانته اأمام تزاحم و�سائل المعرفة الرقمية. االإعام االأخرى اأن تلتهمها كّليًا، وهذا ما يعزِّ
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�أحمد بوب�س

المعرفــة اآفــاق 

النور
المجلة الالذقانية الرائدة

لل�شحافـــة فـــي اللذقيـــة تاريخ عريق. فهي رابـــع مدينة �شورية تظهر فيها ال�شحافـــة في اأواخر القرن 

التا�شـــع ع�شـــر. و�شبقتهـــا في ذلك دم�شق وحم�ض وحلب. واأول مطبوعـــة �شحفية ظهرت في اللذقية كانت 

ن�شـــرة غيـــر دوريـــة، حملـــت ا�شـــم )من ماآثـــر لذقية العـــرب(، اأ�شدرهـــا ال�شيخ محمـــد �شعيد �شفيـــة. و�شدر 

العـــدد الأول منهـــا عـــام )1898(. و�شدر من هـــذه الن�شرة ثلثة اأعـــداد فح�شب، 

كل عـــدد مخ�ش�ـــض لمو�شـــوع محـــدد. ثـــم تتالـــت �شحـــف اللذقيـــة، فـــكان مـــن 

اأوائلهـــا جريـــدة )اللذقية( التي �شدر العدد الأول منهـــا بتاريخ )4 اأيار 1909(، 

وجريدة )المنتخب( التي �شدر العدد الأول منها بتاريخ )27 اآب 1910(، وثالثها 

الجريدة الفكاهية )اأبو النوا�ض(، و�شدر عددها الأول بتاريخ )23 تموز 1911(.

ومـــن اأهـــم المجلت فـــي �شحافة اللذقيـــة )النور(، وهي مو�شـــوع حديثنا 

في هذه الدرا�شة.

تولى ن�س����ر اهلل طليع رئا�س����ة تحرير المجلة، بينما تولى �س����ريكه جاد كومين اإدارة المجلة. ون�س����ر 
اهلل طليع هو موؤ�س�����ض المجلة، ا�س����تفاد من خبرته، حيث عمل في ال�سحافة الم�سرية ل�سنوات عديدة، 
وكتب فيها كثيرًا من المقاالت، ثم �سّخر هذه الخبرة لتاأ�سي�ض )النور(، اأما جاد كومين ف�سراكته كانت 

بطباعة المجلة، حيث كان يملك مطبعة كبيرة في الاذقية. 
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توجهات المجلة

يقول ن�س���ر اهلل طليع في مقدمة العدد االأول من المجلة: )ال اأقول �س���يئًا عن النور وما �س���تحمله بين 
دفتيها. فهي لن تحمل �سوى �سورة للنه�سة االأدبية، ومثااًل من الفكر الحر الطليق، فهي -كما قلت- مجلة 
المفكرين وال�س���باب الناه�ض، هي ميدان البحث االأخاقي واالأدبي، تتبارى فيه اأقام الكتاب الباحثين 
في عزلة عن ال�سيا�س���ة. الأنني ال اأرى الأمتي فاحًا ب�س���وى رفع م�ستواها االأدبي واالأخاقي، ونزع الفوارق 
بي���ن طوائفها وفئاتها، ففي هذه الحالة وحدها ينقاد اإليها الدهر �س���اغرًا، وت�س���ير اأمانيها طوع اإرادتها 

وم�سيئتها. واإال فاإنها ت�سّيع من دهرها كل ثمين مفيد، وتبيت على ما اأ�سبحت فا تقدم وال فاح(.
به����ذه العبارات حدد ن�س����ر اهلل طليع هوي����ة مجلته، باأنها مجلة اأدبية فكرية معرفية غير �سيا�س����ية. 
وفي قراءة للعددين المتوفرين بين يدي منها، وهما العدد االأول والعدد العا�سر واالأخير، نجد اأنها كانت 
مخل�س����ة لما حدده رئي�ض تحريرها في مقدمة العدد االأول. فقد كان للمجلة توجه عربي. وهذا وا�س����ح 
في اأمرين، اأولهما الق�س����ائد التي ن�سرتها ل�س����عراء من اأنحاء �سورية ول�سعراء عرب. فقد �سم العددان 
االأول والعا�س����ر عددًا من الق�س����ائد ل�س����عراء عرب، كما �س����يمر معنا، اأما االأمر الثاني فيظهر جليًا في 
اهتمام المجلة باالأدب العربي عامة، حيث ن�سرت عدة درا�سات عنه، �سياأتي ذكرها في �سياق الدرا�سة.

اهتمامات المجلة

توزعت اهتمامات المجلة بين مختلف فروع المعرفة. و�س����مت ع����ددًا من االأبواب الثابتة ومجموعة 
م����ن المقاالت المتفرقة التي ال يجمعها عنوان واحد. وكتب فيها كتاب واأدباء مرموقون، ومقاالت اأخرى 

مجهولة التوقيع، جميعها – لرئي�ض تحريرها ن�سر اهلل طليع.
وم����ن اأهم واأو�س����ع االأبواب التي �س����متها المجلة باب لل�س����عر، الذي حمل عن����وان )خمائل االأفكار(، 
احتوى كثيرًا من الق�س����ائد لكبار ال�س����عراء ال�س����وريين والعرب، منها ق�سيدة لل�س����اعر الم�سري حليم 

دمو�ض بعنوان )الثرى بالثريا(، يقول مطلعها:
عبابه ع��ّب  والبحر  مت��ى الهاج��ر النائي يك��ون اإيابه؟ت�ص�ائلن��ي... 
اإذا بئ����س املح��زون ط��ال غياب��هفقلت له��ا والدمع بالدم��ع يلتقي

واالأخطل ال�سغير )ب�سارة الخوري( ن�سرت له المجلة ق�سيدة بعنوان )ذقته مرتين(، يقول مطلعها:
اأنه��ا اإىل  ت�ص�ك��و  هن��ُد   النرّيي��ناأت��ت  جم��ع  م��ن  ف�صبح��ان 
ال�صح��ى ه��ذا  اإن  له��ا  قبلت��نيفقل��ت  وقبلن��ي...  اأت��اين... 

كما اكت�س����فت و�سجعت العديد من �س����عراء الاذقية في بداياتهم اآنذاك. وعلى �سبيل المثال ن�سرت 
عدة ق�سائد ال�ساعر بدوي الجبل، منها ق�سيدة )الدمع المفقود( التي يقول مطلعها:
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اأدمع��ي الده��ر  الب��كاءغيّ���س  اإىل  واحنين��ي 
تَ�ُص��ْل ومل  قلب��ي  الدم��اء�ص��ّق  جراحات��ه  م��ن 

كما ن�س����رت عدة ق�س����ائد لل�س����اعر الاذقاني النا�س����ئ اآنذاك محمد ر�س����اد رويحة، منها ق�س����يدة 
)خمائل االأفكار( التي يقول مطلعها:

ونخف��قنرج��و وناأم��ل... واملنيّ��ة ت�ص�ب��ق النعي��م  اأ�صب��اب  ونع��ّد 
وم�صارع��اً منازع��اً  احلي��اة  الأحم���قوي��ح  اإل  له���ن  يطمئ��ن  ل 

وفي مجال الرواية ن�س����رت المجلة العديد من الرواي����ات العالمية المترجمة، منها رواية )الميدالية 
الذهبية( للروائي الفرن�سي لوي�ض دي �سرمان، وترجمها عن الفرن�سية جاد كومين مدير اإدارة الجريدة، 

ون�سرت على اأجزاء بدءًا من العدد االأول.
ون�سرت درا�سة عن مو�سوع اأدبي يكاد يكون من�سيًا تمامًا هذه االأيام، وهو مو�سوع )التاأريخ ال�سعري(، 
والمق�س���ود به تحديد التاريخ بال�س���عر، فكثيرًا ما نقراأ على اأبواب الم�س���اجد االأثرية اأبيات �س���عرية تعلو 

الباب، وبتحليل حروف هذه االأبيات بطريقة ح�سابية محددة، يمكن معرفة تاريخ اإن�ساء الم�سجد. 
الب����اب الثان����ي المهم الذي ت�س����منته المجلة حمل عن����وان )تطور المجتمع(، احت����وى على كثيٍر من 
الدرا�س����ات والمقاالت التي تطرقت لمو�س����وعات حديثة العهد في العالم. منها درا�سة عن اال�ستراكية، 
حملت عنوان )اال�ستراكية( بقلم جورج الحلبي، تناول فيه ظهور اال�ستراكية وتطورها(، ودرا�سة اأخرى 
مت�س����لة بالدرا�س����ة ال�س����ابقة، حملت عنوان )نه�س����ة العمال( بقلم ن�س����ر اهلل طليع، تناول فيها ظهور 
الحركة العمالية المنظمة في العالم، وت�س����ير الدرا�س����ة اإلى بدايات الحركة العمالية في �س����ورية، والتي 

كانت انطاقتها في فل�سطين اأواخر القرن التا�سع ع�سر، ثم امتدت اإلى لبنان وباقي اأنحاء �سورية. 
و�س����نفاجاأ اأن المجلة تناولت مو�س����وعًا كان حديث العهد في زمنها، وهو مو�س����وع �س����راع الطبقات 
ال����ذي طرحته الحركة ال�س����يوعية التي كان����ت حديثة العهد في العالم اآنذاك، ولكنها ا�س����تخدمت عبارة 

)تطاحن الطبقات( في الدرا�سة التي حمل عنوانها العبارة نف�سها.
وم����ن المو�س����وعات الت����ي احتوته����ا المجلة �س����من باب )تط����ور المجتمع( مق����ال بعن����وان )التطور 
االجتماع����ي( بقلم عبد الكريم الخير، واآخر بعنوان )األمانيا بين الرئي�س����ين(، والمق�س����ود هنا و�س����ع 
األماني����ا ف����ي المّدة بين عه����دي الرئي�ض )فريدريك ايب����رث( الذي تولى الرئا�س����ة االألمانية عقب انتهاء 

الحرب العالمية االأولى مبا�سرة وعهد الرئي�ض )هيندنبورغ( الذي جاء بعده.
كم����ا ن�س����رت المجلة في عدديه����ا مجموعة من المق����االت في مو�س����وعات متفرقة كالعل����وم والطب 

والزراعة وحتى التنجيم. لتكون بذلك مجلة معرفية �ساملة.
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تبويب المجلة

في ع�س����رينيات وثاثينيات القرن الع�سرين كان ترقيم المجات يختلف عما هو كائن االآن. فاليوم 
يجري ترقيم المجلة من ال�س����فحة )1( وحتى نهايتها، ثم ي�اأت����ي العدد الجديد، فُيرقم من العدد )1( 
وحتى النهاية. اأما في تلك المرحلة، فكان يجري ترقيم المجلة باأ�سلوب مختلف. فالعدد االأول من مجلة 
النور يبداأ بال�س����فحة رقم )1(، وينتهي بال�س����فحة )80(، والعدد الثاني يبداأ بال�س����فحة رقم )81(، 
وينتهي بال�س����فحة )160( وهكذا... وكان العدد ي�س����مى ج����زءًا، فالعدد العا�س����ر واالأخير يحمل عبارة 
)الجزء العا�سر - ال�سنة االأولى(، ويبداأ بال�سفحة رقم )720( وينتهي بال�سفحة )834(. وبذلك تبدو 

المجلة وكاأنها كتاب في اأجزاء.

نهاية المجلة

ف����ي اآذار )1926( �س����در العدد العا�س����ر واالأخير من مجل����ة )النور(، لتتوقف بعدها عن ال�س����دور 
نهائيًا، دون اأن يت�سمن هذا العدد اأية اإ�سارة اإلى توقفها اأو اأ�سباب هذا التوقف، بل على العك�ض، ت�سمن 
العدد دعاية للمجلة تح�ض على اقتنائها ومتابعتها. المجلة توقفت بعد ع�س����رة اأعداد، ليخ�س����ر االإعام 
والثقافة مجلة كانت �س����ابقة لع�س����رها، بغناها الثقاف����ي واالأدبي والمعرفي. توقفت بعد اأن �س����در منها 

)834( �سفحة عدا �سفحات االإعانات، فلم تكن تدخل في الترقيم.

⸎⸎⸎⸎
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لينا حبيب ديب

املعرفــة اآفــاق 

للإن�سانية-  واالجتماعي  التاريخي  التطور 
ح�سارياً وفنياً

اإن الن�شاط الإن�شاني متعدد التجاهات اإذ يقوم به فرد اأو مجموعة اأفراد ي�شكلون �شريحة من المجتمع 

الـــذي يعي�شـــون فيه ويتجلى ذلـــك في الن�شاط الثقافي للمجتمع الذي يج�شده اأفـــراده، ومن ثم يمكننا اأن 

نقـــول اإنـــه حالة �شعوريـــة يتقا�شم في خلقهـــا الذهن والقدرات الذاتيـــة التي تبرز عامل البتـــكار والإبداع، 

بحيث تكون لنا عمًل فنياً متكامًل، مما يبعث الأثر الفني للبيئة والمجتمع.

في ثقافات ما قبل التاريخ، تظهر علمات تاأثرها بالأحوال الجتماعية ب�شورة اأو�شح مما تظهر عليه 

فـــي الثقافـــات المتاأخرة، فكلمـــا ارتفع م�شتوى الثقافة في المجتمع، ازداد تعقـــد �شبكة العلقات وغمو�ض 

الأ�شل الجتماعي الذي ترتبط به.

يعـــد تاريـــخ الفن، جزءاً مـــن التطور العام للب�شرية -ذهنيـــاً وج�شدياً- وهو التطـــور الذي ي�شتهدف به 

الإن�شان حياة اأف�شل على الدوام �شمن اإطار الحياة الجتماعية والح�شارة الإن�شانية في عمومها.

فالتف�شيـــر الجتماعـــي للثقافـــة، ينجح اإلى اأبعـــد حد في حالـــة المجتمعات البدائيـــة الب�شيطة، ولكن 

كلما تعقدت المجتمعات الب�شرية، قلَّ الرتباط المبا�شر بين الثقافة والظروف الجتماعية المحيطة به، 

واأ�شبح الأ�شل الجتماعي للثقافة اأكثر غمو�شاً.

يعد االأثر الفني الباعث الذي يحقق التذوق الفني ويولد االإح�سا�ض تجاه العمل، وبذلك تكون للفنون 
اأهمية ودور فعال في م�سيرة الحياة االجتماعية وزيادة الوعي االجتماعي والثقافي بين اأفراد المجتمع. 
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فالفن في حد ذاته اأخاق ي�س����مو بها الفنان، بل اإنه غاية ي�س����مو بها للو�سول اإلى هدفه، وي�سعى خالها 
اإلى نف�س����ية نقية خالية من الغدر والكراهية والحقد والح�س����د، وبذلك تكون له ر�س����الة �سامية يجب اأن 

يوؤديها نحو مجتمعه، ب�سرط اأن تكون ذات م�سامين هادفة وموؤثرة، واأن ت�سهم في تطور المجتمع.
والُفن���وِن داِئم���ًا ما توؤدي َدورًا ُمِهمًا ِفي ال�ُمجتمع االإن�س���اني، حيث تجَعُل االإن�س���ان اأكثر رقيًا، وهي 
ترتب���ط باالإبداِع والعبقرّية، لذِلَك اأهمّية الفنون تكمن في حياِة االإن�س���ان باإ�س���باُع الّرغباِت الُروِحّية؛ 
ول���ذا فاإن الفنون هي اإفراز لثقافة المجتمع ومن ثم فاإن ثقافة المجتمع، هي �س���ورة عك�س���ية اأو مراآة 

ونتاج لهذه الفنون.
فهناك لغة واحدة مفهومة ووا�سحة تقبلها كل االأطراف، هي محور تعبيرات ن�ست�سف من خالها 
الروؤية االإن�س���انية لهذه الجماعة، والنمط الذي تتعاي�ض به... ت�س���وق لنا مجمل الق�س���ايا المن�س���جمة 
مع ن�س���يج ح�س���ارتها وتطورها وتفاعلها ببوتقة المنظومة الكونية، والتاريخ اأكبر �ساهد لهذا الكام. 
فاإن مجمل الق�س���ايا ت�ستطيع المجتمعات اخت�سار مفاهيمها �س���من االإطار االإبداعي، وت�سعد كثيرًا 
من الق�س���ايا التي تحكم بنيتها االأ�سا�سية والعقائدية واالقت�سادية وما ت�سعى اإليه من توا�سل وارتقاء 

�سمن الم�سيرة االإن�سانية. وهذا ما ج�سدته ري�سة الفنان عبر الع�سور القديمة والحديثة.

بداية ظهور الفن

قبل التاريخ... في الع�س���ر الحجري القديم، منذ ن�س���اأة االإن�س���ان بداأ يعبر عن نف�سه بالر�سم فلم 
يكن يعرف الكتابة بعد... وبداأت اأولى اإبداعاته بر�س���م الحيوانات فعلى االأرجح اأنهم كانوا �س���يادين 
محترفي���ن نظرًا لما نلم�س���ه م���ن معرفة دقيقة للحيوانات كما كانوا ير�س���مون اأ�س���ياء مطابقة للحياة 
والواقع مما يحيط بهم من اأدوات ومواد مثل القرون واالأنياب وحجارة ال�س���وان القا�س���ية ير�س���مونها 
وينق�س���ونها عل���ى ج���دران الكهوف اأو بالنح���ت على االأحجار مث���ل الرقيم واالأختام االأ�س���طوانية التي 

وجدناها في )اأوغاريت(.
كان االإن�س���ان البدائي، يترجم في هذه الر�سوم م�س���اعره واأفكاره عن الحياة اأو كنوع من التعاويذ 
والطقو����ض الت���ي تحميه من رحات ال�س���يد التي كان يق���وم بها، فكانت ر�س���وماته رمزية، بعيدة عن 
التفا�سيل واأكثر ما كان ير�سم الحيوانات وحركات ال�سيد التي توحي بالحركة، وكانت تلك الر�سومات 
ت�س���ابه كثيرًا ما وجد حديثًا عند حلول النزعة االنطباعية في ر�س���ومات الفنان ديغا، وتولوز لوتريك، 

في لوحات الراق�سات.
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ثم تطور االإن�سان، فبداأ ي�ستخدم االأدوات وبداأ بالزراعة فكانت ر�سوماته في هذه المرحلة م�ستقاة 
م���ن الحياة والمجتمع، وهذا ما نراه في النقو�ض والر�س���ومات التعبيرية المده�س���ة، التي وجدت على 
جدران الكهوف الواقعة بين الجزائر وليبيا، والم�سماة بكهوف التا�سيلي. والتي عبرت عن انطباعات 

وت�سورات الفنان للحياة اليومية حيث نجد فيها كثيرًا من القيم الت�سكيلية. 

راق�شات ديغا

جدران الكهوف حركة ال�شيد-الحركة اليومية
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ونرى اأي�س���ًا ر�سومات لن�ساء طويات القامة ذوات �سعر من�سدل، اأمام اأو داخل مبنى ي�سبه مباني 
الفراعنة. 

وهنا نرى باأن االأ�سلوب الفني المرهف المحكم لل�سور التي ر�سمت في الع�سر الحجري القديم، 

هو �س���اهد على اأن هذه االأعمال لم يقم بها هواة، واإنما قام بها اأخ�س���ائيون مدربون ق�س���وا وقتًا غير 

ر�شومات من كهوف التا�شيلي

ر�شومات جبال الطل�س في المغرب
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ق�سير من حياتهم يتعلمون فنهم ويمار�سونه، وكانوا طبقة من المحترفين قائمة بذاتها، بل اإن العثور 
على تخطيطات وم�سودات يوؤدي اإلى االعتقاد باأنه من المحتمل جدًا اأن يكون قد وجد في ذلك الع�سر 
ن�ساط تعليمي منظم، له مدار�سه واتجاهاته وتقاليده المحلية، وهكذا يبدو اأن الفنان ال�ساحر كان اأول 
مثل للتخ�س����ض وتق�س���يم العمل الذي كان يوجد اإلى جانبه مهن اأخرى مثل ال�ساحر العادي والطبيب 
بو�س���فهم اأول المحترفين، ولقد مهد الطريق لظهور طبقة الكهنة التي كانت تزعم اأن لديها نوعًا من 

القدا�سة مما يعفيها من مهام البحث عن الغذاء.
كما وجدت اآثار منحوتات في الح�س���ارة البدائية مثل تمثال ربة الجمال )فينو�ض( التي ج�س���دها 
الفنان واأ�س���فى عليها تحويرات في الوجه، وتعديات بع�ض المامح واأ�سفى الم�سحة الجمالية، مثل 

)فينو�ض اأورينيان(. 
لما خرج االإن�س���ان من الكهف وبداأ با�س���تخدام االأدوات وبداأ بالزراعة والرعي اأ�سبح لديه مت�سعًا 
من الوقت، فالعمل في المزارع يقت�س���ر على موا�س���م معينة وال�س���تاء طويل، ومن هنا ات�سمت �سفات 
الع�س���ر الحجري الجديد بطابع »الفن الريفي« لي�ض الأن اأ�س���كاله التقليدية تتم�س���ى مع الروح الفنية 

المحافظة فح�سب، بل الأنه نتاج لوقت الفراغ المتاح.
ومن ثم بداأ بتكوين ح�سارة، ومن اأوائل الح�سارات هي الح�سارة الفرعونية وكذلك ح�سارة باد 
الرافدين واخترعت الكتابة ومن ثم وجدت �سجات تحدد لنا لماذا كان االإن�سان ير�سم اآنذاك فعرفنا 
الفراعن���ة الذي���ن اهتموا بالقب���ور اإذ كانت الوظيفة االأ�سا�س���ية للفن عند الفراعنة ه���ي وظيفة دينية 
ومرتبطة ب�س���لطة الكهنة، فوجدنا ر�س���ومات وتماثيل في المقابر اإيمانًا منهم بم�س���األة البعث والخلود 
فكانوا يج�س���دون ر�سومات وتماثيل االأ�سخا�ض ب�س���ورة مثالية و بهية، حتى يبعثوا من جديد بهيئاتهم 
الكاملة، ذلك الأنه كان من المفرو�ض اأن الروح الحار�س���ة للميت كانت تهتدي مرة اأخرى اإلى الج�س���م 
ال���ذي كان���ت الروح تحل فيه على االأر�ض. ويع���دُّ اأول من اعتمد النحت ف���ي الواقعية، هم االإغريق في 
اليونان وجاء من بعدهم الرومان الذين تاأثروا بفن ال�سرق االأو�سط وفن الفراعنة ونجد ت�سابهًا بينهم 

حتى في قواعد الر�سم والنحت كالت�سطيح والمواجهة وت�سمى هذه المرحلة بالكا�سكية. 
وكان الف���ن هن���ا رمزي يعتمد على الرم���وز ولم يعتمد على محاكاة الطبيع���ة والواقع، فقد تغلغلت 
العقائد الدينية في الحياة اليومية، وا�س���تمرت جنبًا اإلى جنب مع اأ�س���لوب الحياة الح�س���ري الجديد، 
ففي م�س���ر والعراق وا�س���ل الفاح���ون حياتهم الخا�س���ة التي تح���ددت معالمها تقليدي���ًا، بعيدًا عن 
�س���خب المدينة وا�س���طرابها، وبقيت روح تقاليده���ا ملحوظة حتى في اآخر واأعل���ى مظاهر الثقافات 
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الح�س���رية... فتراكم االأر�ض ال�س���الحة للزراعة وكميات الغذاء الوفي���رة اأدى اإلى خلق حاجات اأكثر 
اإلحاحًا وتنوعًا للمنتجات الحرفية، واأ�س���بح اأ�س���لوب الحياة الجديد يخدم التجارة والحرف اليدوية، 
ومن ثم ظهر �سانعو االأدوات المنزلية المزخرفة والحلي و�سانعو �سور االأرواح واالآلهة والنا�ض، وبات 

من يعمل بهذه المهن يرتق من حرفته، ولم يعد �سانع هذه المنتجات هو ال�ساحر كما كان �سابقًا.
كان الكهن���ة والح���كام اأول م���ن ا�س���تخدموا الفناني���ن، وكانت اأه���م الور�ض الفنية الت���ي يعمل بها 
الفنانون طوال مّدة ح�س���ارة ال�س���رق القديم تقع في المعابد وق�س���ور االأمراء وكان الفنانون يعملون 
بو�س���فهم متطوعي���ن اأو موظفين مجبرين اأو بو�س���فهم عبي���دًا مدى الحياة وفي ه���ذه الظروف اأُنِجز 
اأعظ���م واأروع قدر من االإنتاج الفني في ذلك الع�س���ر، فقد كان الفن و�س���ناعة االأدوات االمنزلية في 
ال�س���رق القديم مقت�س���رًا على اأداء االأعمال التي يطلبها ال�س���ادة، ومن الجدير بالذكر اأنه في م�س���ر 
كان كب���ار موظف���ي الب���اط معماريين ونحاتين. ولقد �س���مح الكهنة اأن يعدو اآلهة ك���ي يجتذبوهم اإلى 
نطاق �س���لطتهم الخا�سة، ومن ثم �سمح للملوك ببناء المعابد لاآلهة والكهنة كي يزيدوا من �سهرتهم 

الخا�سة فكا الطرفين كان يريد اأن ي�ستفيد من نفوذ االآخر. 
بينما ال�سعراء كانوا يحظون بتقدير كبير على عك�ض الم�سورين الذين كان ينظر اإليهم على اأنهم 
�سناعًا حرفيين يعملون من اأجل ك�سب رزقهم والح�سول على اأجر، في حين اأن ال�ساعر كان يعد �سيفًا 
على راعيه و�س���ديقًا له، اإ�س���افة اإلى اأن الم�س���ور والنحات يتعين عليهما اأن ي�ستغا بمواد وفق اأدوات 
قذرة اإ�س���افة للجهد الج�س���دي واإلى اأداء كثير من المهن ال�س���اقة، على حين اأن ال�س���اعر يم�سي اإلى 
عمله بماب�ض واأيٍد نظيفة. وهي اأمور في ع�سر غير �سناعي لها اأهمية كبيرة فقد كان ينظر باحتقار 
لكل عمل يمكن اأداوؤه من اأجل الك�س���ب، على عك�ض االأعمال االأر�س���تقراطية القديمة كالحكم والحرب 

والريا�سة... 
فف���ي الوق���ت ال���ذي كانت تقوم الن�س���اء بمعظ���م اأعم���ال الزراعة، اأ�س���بحت الحرب ه���ي المهنة 
الرئي�س���ية للرجال، وال�سيد اأهم �س���رورات الريا�سة عندهم والحرب وال�س���يد يحتاجان اإلى مهارة 
و�س���جاعة... ومن هنا كانت مكانتهم رفيعة، اأم���ا االأعمال التي تنطوي على جهد دوؤوب ومرهف، فهي 
تائم الم�ست�س���عفين، حتى اأ�س���بح كل ن�س���اط اإنتاجي واأي���ة مهنة يرتزق منها تعد ع���ارًا وكانت تترك 
للعبي���د الأنه���ا محتقرة، ومن ث���م كان العالم القديم فيه كثير من التناق�ض بي���ن احتقار العمل اليدوي 
والتقدير العظيم للفن بو�سفه و�سيلة ا�ستخدام في الدين وفي الدعاية ففي ال�سرق القديم بين المركز 

االجتماعي والفكرة البدائية عن مكانة النا�ض التي ترى في العمل اليدوي اأمرًا غير م�سرف.
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لق���د كانت الور����ض الفنية للمعابد والق�س���ور هي اأعظم الور����ض واأهمها ووجدت اأي�س���ًا ور�ض في 
االإقطاعي���ات الخا�س���ة الكبيرة وفي اأ�س���واق المدن الكبيرة وكانت هذه االأخي���رة تجمع بين عدة ور�ض 
�سغيرة وم�ستقلة ال يعمل بها اإال عمال اأحرار، على خاف الماألوف في المعبد والق�سور وداخل االأ�سر 
االإقطاعية وكان الغر�ض من هذا الدمج موجه فمن جهة ت�س���يير التعاون بين مختلف ال�س���نائع، ومن 

جهة اأخرى اإنتاج ال�سلع وبيعها في المكان نف�سه لتحقيق اال�ستقال عن التاجر.
وخال هذا التطور اأخذ الرجل بالتدريج ي�ستحوذ على تلك االأعمال اليدوية والفنية التي كانت من 
قبل وقفًا على المراأة ك�سناعة المنتجات الخزفية والمن�سوجات، وقد الحظ هيرودوت اأن الرجال في 

م�سر يعملون على االأنوال حتى اأ�سبحت الحرف اليدوية في اآخر االأمر وقفًا على الرجال.  
ف���ي الق���رن الخام�ض قبل المياد وه���ذه مرحلة مهمة جدًا ف���ي تاريخ الفن الغرب���ي، ارتبط الفن 
بفل�س���فة الجمال والعل���وم، كما اتجهوا اإلى مح���اكاة الطبيعة والعاقات فيما بينه���ا، وكان تاأثير كبير 
لعلماء الريا�سيات فو�سعوا الن�سب الذهبية للمباني والتماثيل كما في تمثال )فينو�ض دي ميلو( الذي 
نجد اأنه ذو �س���كل مثالي، من حيث المقايي�ض الريا�سية ووجدت اأي�سًا )اإيزي�ض( و)نفرتيتي( وتماثيل 
الربة ع�ستار االأم، كما ظهرت الماحم الهوميرية التي تعد باأنها اأقدم اأ�سعار بقيت لدينا من الع�سر 
اليوناني فاأ�سطورة هوميرو�ض تنطوي على �سمات كثيرة ال تت�سق مع ال�سورة التي ينبغي اأن ن�ستنتجها 
من روح هذه االأ�س���عار، بما كانت تت�س���م به من روح نفاذة مت�س���ككة، بل روح هوائية متقلبة. هذا ويعد 
هوميرو�ض مثااًل لل�ساعر االأ�سطوري الذي كان ال يزال ذا طبيعة �سبه اإلهية والذي كان يعد نبيًا و�سانع 
معجزات. وكان يحتفظ ب�سمات العراف الملهم. بينما »اأورفيو�ض« المغني قديم العهد، والذي ا�ستمد 
قيثارته من اأبولو وتعلم فن االأغنية من ربة الفن »موزي Muse«، فقد كان في ا�س���تطاعته اأن يحرك 

بمو�سيقاه النا�ض والحيوان بل اأن يحرك ال�سخر اأي�سًا.
ون�س����تطيع القول اإن ال�س����عر االإغريقي كان يتاألف من �سيغ �س����حرية واأقوال تنبئية و�سلوات وتعاويذ 
واأنا�س����يد للحرب والعمل التي تجمعها �سفة م�ستركة يمكن ت�سميتها بال�سعر ال�سعائري للجماهير الذي 
كان موجهًا للجماعة، ويعبر عن اأفكار وم�ساعر ي�سترك بها الجميع. اأما في مجال الفنون الب�سرية نجد 

االأ�سنام واالأحجار وجذوع االأ�سجار التي كان اليونانيون يقد�سونها في معابدهم منذ اأقدم الع�سور. 
وبحلول بداية الع�سر البطولي، طراأ تغيير تام على الوظيفة االجتماعية لل�سعر والمركز االجتماعي 
لل�ساعر ذلك الأن الطبقة العليا ذات النزعة الحربية اأ�سبحت تنظر اإلى الحياة بطريقة دنيوية فردية 
فاأ�سفى ذلك على ال�سعر م�سمونًا جديدًا وجعل لل�ساعر مهام جديدة فقد تخلى عن انعزاله الكهنوتي 
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كما فقد ال�سعر طابعه ال�سعائري الجماهيري. وعند ال�ساعر »هوزيود« نجد الأول مرة �سعرًا يدور حول 
عال���م الفاح من حيث مو�س���وعاته ومعاييره، ومثل���ه العليا التي تنتمي اإلى الفاحي���ن، وتعد االأهمية 
التاريخية ل�س���عر »هوزيود« باأنه اأول تعبير اأدبي عن التوتر االجتماعي والعداء الطبقي. وهنا الأول مرة 
نجد �س���اعرًا يحل ر�س���الة �سيا�س���ية وتعليمية. واأخذ على عاتقه اأن يكون معلمًا وفيل�س���وفًا ومدافعًا عن 

طبقة م�سطهدة. 
ويت�س���م هذا الع�س���ر من وجهة نظر علم االجتم���اع باالنتقال من النظام الع�س���ائري البدائي اإلى 

نظام اجتماعي يقوم على الملكية االإقطاعية التي تعتمد على الوالء ال�سخ�سي لاأتباع نحو �سيدهم.
في القرن ال�س���ابع قبل المياد بداأت تظهر اأ�سكال ح�س���رية للحياة حتى في اليونان واأخذت تحل 
محل المجتمعات الريفية، وحل االأ�س���لوب االآرخي المركب من اأ�س���لوبي ال�سرق والغرب محل االأ�سلوب 
الهند�س���ي، والذي كان نتاجًا لتجارة مزدهرة ومدن ثرية وعمليات ا�س���تيطان وا�ستعمار ناجحة. وبداأ 

ت ال�سفوة فيه بين �سفوف الفاحين حتى اأ�سبحوا حكامًا للمدن. مجتمٌع َن�َساأَ
ولق���د كان���ت التراجيديا هي االبتكار المميز للديمقراطية االإثينية والتي يظهر بو�س���وح ال�س���راع 
الداخل���ي لبنائه���ا االجتماعي فكانت الظروف الخارجية لعر�س���ها على جماهير ال�س���عب ديمقراطية 

ولكن م�سمونها وق�س�ض البطولة، كانت اأر�ستقراطية. 
اأما الفنون الب�س���رية في الع�سر الكا�سيكي فقد ارتبط فيها عن�سر مطابقة الطبيعة والت�سميم 
على نحو اأوثق من ارتباطهما في الدراما ذاتها، وفي الفنون الت�س���كيلية فاإن االأ�س���ياء القبيحة ال�سائعة 

اأ�سبحت مو�سوعات مهمة .
في الواقع اإن طريقة الحياة التي اأ�س���بحت �س���ائدة في الديمقراطية اليونانية واأ�سبحت دينامية، 
طليقة متحررة من كل تحيز اأو تقاليد جامدة وذلك اإلى حد لم يعرف له نظير منذ الع�س���ر الحجري 

القديم، 
وعل���ى اأث���ر غزوات البرابرة ن�س���اأ مجتمع جديد في الغ���رب به طبقة اأر�س���تقراطية جديدة وطبقة 
مثقفة جديدة ولكن في الوقت الذي كان يتم ذلك التغير، هبط وتراجع الم�ستوى الثقافي لعدة قرون، 
واأخذ االقت�ساد والمجتمع والفن الروماني بالتدهور واالختفاء بالتدريج وحدث االنتقال اإلى الع�سور 

الو�سطى تدريجيًا.
كانت اأهم وظائف الكني�سة في الع�سور الو�سطى هي حفظ امتيازات اأفراد الطبقة االأر�ستقراطية 
روؤ�س���اء االأديرة واالأ�ساقفة الذين يرتبطون بنظام االإقطاع بحكم م�سالحهم االقت�سادية وال�سيا�سية. 
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وكان في اأيدي روؤ�ساء طوائف الرهبان ثروات هائلة وح�سود من االأتباع والتي ظهر بين �سفوفها اأقوى 
البابوات واأقوى الم�ست�سارين نفوذًا.

وق���د اأ�س���بحت الطبق���ة االأر�س���تقراطية التي ت�س���كلت من جي����ض الفرنجة ومن طبق���ة الموظفين 
الر�سميين عندهم على راأ�ض المجتمع و�سارت هي �ساحبة ال�سلطة العليا الحقيقية، ون�ساأت من طبقة 
النب���اء التي لها امتيازاتها فقد كانوا يدينون بممتلكاتهم و�س���لطتهم للنظام االجتماعي نف�س���ه وكان 

هناك تحالف مع الطبقة االأر�ستقراطية.
وقد كان اإن�ساء نظام الفرو�سية االإقطاعية المرتبط بملكية وراثية واتخاذه اأ�سا�سًا لعاقة الخدمة 
الع�سكرية هي من التجديدات الع�سكرية التي ا�ستحدثت في تاريخ اأوروبا الغربية وانتهى عهد الملكية 
المطلقة في الع�سور الو�سطى ولقد خفت هيمنة وقوة الملك، فالملك ي�سن الحروب ولكنه ال يحكم... 
بينم���ا ماك االأر�ض الكبار هم من يحكمون ال بو�س���فهم موظفين وال مرتزقة واإنما بو�س���فهم �س���ادة 
اإقليميين م�س���تقلين تبنى امتيازاتهم على قوتهم ال�سخ�سية الفعلية المبا�سرة، فهم يكونون طبقة من 
ال�س���ادة تطالب لنف�س���ها بكل حقوق الحكومة وبالجهاز االإداري باأكمل���ه وبالمراكز المهمة في الجي�ض 
والمنا�س���ب العليا في الكني�س���ة وبذلك اأ�س���بح لها تاأثير كبي���ر في الدولة. ولقد و�س���فت القرون التي 

�سادتها هذه الطبقة االأر�ستقراطية باأنها الع�سر االأر�ستقراطي الحقيقي في التاريخ االأوروبي. 
وبعد مياد الم�سيح بداأت الديانات ال�سماوية باالنت�سار ففي القرون الو�سطى كانت ال�سيطرة فيها 
للكني�سة في اأوروبا للتعبير عن معتقداتها الدينية. وكان ظهور الفن القوطي اأهم تحول طراأ على تاريخ 
الفن الحديث، ففيه نجد اأ�س���ل المبادئ االأ�س���لوبية التي ما زالت �س���ارية حتى يومنا هذا كاالإخا�ض 
للطبيعة وعمق ال�س���عور والح�سا�س���ية والدنيوية وفي هذا الع�س���ر بداأ فيها تداعي النظام االقت�سادي 
واالجتماعي لاإقطاع، والتوازن ال�س���كوني للفن والثقافة الرومان�س���ية. وقد �س���هد هذا الع�س���ر بداية 

االقت�ساد النقدي والتجاري واأول مظاهر بعث البرجوازية والمهارة الحرفية الح�سرية.
لو تاأملنا هذا التغيير لبدا لنا كاأن الثورة االقت�سادية التي اأدت في العالم القديم اإلى ظهور ثقافة 
الم���دن التجارية اليونانية �س���وف تتكرر من جديد وهن���ا نجد مرة اأخرى اأن مراك���ز الثقل في الحياة 
االجتماعية تنتقل من الريف اإلى المدينة مما اأدى اإلى التو�س���ع في ال�س���ناعات التحويلية وفي ن�س���اط 
التجار. اإذ اإن ال�س���وق قد تو�سعت الأن الطاقة ال�سرائية لل�سكان زادت، واإن ارتفاع اإيجارات االأر�ض في 
ذلك الوقت يف�سر زيادة عدد اأ�سحاب الحرف اليدوية. وهنا كان ظهور طائفتين مهنيتين جديدتين: 
هما ال�سناع والتجار وكانت العاقة بين ال�سانع الحرفي والم�ستهلك في الع�سور الو�سطى اأوثق بكثير 
مما هي اليوم، فلم يكن المنتج يواجه بعد �سوقًا مجهولة تمامًا، كتلك التي اأ�سبح يواجهها فيما بعد. 
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اأم���ا التاج���ر فهو من كان يتحم���ل مخاطرة راأ�ض المال بي���ن االإنتاج المخ�س����ض للتخزين مقابل 
االإنتاج المخ�س�ض للطلب، ومن هنا كان التاجر اأكثر اعتمادًا من ال�سانع الحرفي على تقلبات ال�سوق 
وهو يمثل روح االقت�ساد النقدي ويظهر مجتمع جديد يقوم على الربح وجمع المال، وبف�سله ظهر نوع 
جدي���د من الثروة هو راأ�ض المال التجاري المتحرك اإلى جان���ب الملكية الزراعية، فظهرت العاقات 
الراأ�س���مالية التي تميزت بالمرونة و�سهولة تبادل االإنتاج وتخزينه مما اأثرت على االأفراد واأ�سهمت في 

ارتقائهم اجتماعيًا.
ومن ح�س���ارات القرون الو�سطى الح�سارة االإ�سامية التي ظهرت نحو )200( �سنة بعد المياد، 
والتي تاأثرت بالح�س���ارات المحيطة مثل الح�سارة الم�سرية والح�سارة الفار�سية والهندية والمغولية 
وفن المنمنمات. في القرن الخام�ض ع�س���ر بداأت النه�س���ة وال�س���ّيما في اإيطاليا اإذ اإنهم ا�ستفادوا من 
الح�سارة االإ�س���امية و عملوا على اإحيائها، فاهتموا بالعلوم والثقافة والفل�سفة الكا�سيكية القديمة، 
وفي مجال الفن، ظهر في هذه المرحلة فنانين مهمين منهم مايكل اأنجلو وروفائيل ودافن�س���ي الذين 
عملوا على اإحياء الكا�س���يكية القديمة وعادت االأ�س����ض الذهبية اأن تكون االأ�س���ا�ض في ع�سر النه�سة 
كما اهتموا بالكمال والو�س���وح وباأ�س����ض التكوين واأ�سبحت هذه هي المعايير القيا�سية للفن في ع�سر 

النه�سة...
ففي مرحلة الع�سور الو�سطى المتقدمة التي كانت تفتقر اإلى االأموال النقدية و اإلى التجارة والتي 
كانت ملكية االأر�ض فيها هي الم�س���در الوحيد للدخل كان نظام االإقطاع هو الحل الجاهز للم�سكات 
الناجمة عن اإدارة الباد والدفاع عنها، وبذلك ات�س���مت الثقافة بال�س���بغة الريفية في اأواخر الع�سر 
الكا�س���يكي فاالقت�س���اد اأ�س���بح زراعيًا والحياة اأ�س���بحت ريفية وفقدت المدن قدرتها على اجتذاب 

النا�ض، ومن ثم باتت الحياة اأب�سط واأكثر تقيدًا بالظروف المحلية.
وال جدال في اأن اأهم ال�س���فات المميزة لاقت�س���اد في القرون الو�س���طى التقدمية هي ا�س���تمرار 
ا�ستخدام الطرق التقليدية ومراعاة االإيقاع القديم لاإنتاج دون اأي اهتمام باالختراعات التكنولوجية 
والتح�س���ينات التنظيمية فهم اقت�س���اد م�س���تهلك ال ينتج اإال بقدر ما ي�ستهلك ويفتقر اإلى كل فكرة عن 
الربح وعن كل اإح�س���ا�ض بالح�س���اب والتدبير. وفي ظل هذا الو�سع كان من الم�ستحيل اأن تظهر فكرة 
التناف����ض االقت�س���ادي وهكذا �س���يطرت في مج���االت المعرفة والف���ن واالأدب في ذلك الع�س���ر نزعة 
محافظ���ة �س���ارمة، جامدة تناظر ال���روح االقت�س���ادية التي تفتقر اإل���ى المرونة والتركيب ال�س���كوني 

الجامد للمجتمع. 
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ولما كانت الكني�س���ة تتمتع ب�س���لطة الطبقة الحاكمة وهي ت�س���اند �س���لطة النظ���ام القائم ذلك اأن 
الثقاف���ة الت���ي كان كل مجال من مج���االت الحياة فيها يرتب���ط باالإيمان ارتباطًا مبا�س���رًا، وكان يتبع 

ل�سلطة الكني�سة كل مظاهر الحياة العقلية، وكل علم وفن، وكل تفكير واإرادة. 
وقد ا�س���تمدت الكني�سة من اأ�سبقية االإيمان على المعرفة الحق في و�سع المبادئ الموجهة للثقافة 
حت���ى �س���ادت النزعة الروحية المتع�س���بة الجديدة في نهاية القرن العا�س���ر واأثرت ف���ي عقول النا�ض 

واأبقتها في حالة انفعال ديني دائم.
وقد كانت المرحلة الامعة في تاريخ العمارة الكن�سية في القرن الحادي ع�سر في المرحلة نف�سها 

التي كان فيها الع�سر الذهبي للفل�سفة. 
بعده���ا جاءت حرك���ة الروكوكو التي تابعت الخطا نف�س���ها م���ع المبالغة بم�س���األة الزخارف. وبداأ 

يختفي االتجاه اإلى االأ�سلوب الر�سمي الفخم، وال�سكلي وال�سعائري.
ثم انتقل الحراك الثقافي من اإيطاليا اإلى باري�ض في منت�س���ف القرن ال�س���ابع ع�س���ر، واأن�س���ئت 
اأكاديمي���ة الفن���ون في باري�ض والمهم اأنها حولت الفن من حرفة اإلى تخ�س����ض م�س���تقل فقبلها كان 
الفنان ال ي�س���مى فنانًا، بل ر�س���امًا اأو نحاتًا اأو مهند�س���ًا الأنه لم يكن هناك تخ�س����ض علمي ي�س���مى 
فن، ومن ثم كان الفنان يتبع ل�س���خ�ض معين لملك اأو لرجل دين وكان يعامل معاملة الحرفي ولي�ض 

ب�سفته فنانًا. 
َي على النفوذ  في القرن الثامن ع�س���ر حدثت الثورة الفرن�س���ية التي اأحدثت تطورًا �سيا�سيًا، وُق�سِ
الملكي، وتدهور الباط بو�س���فه مركز الفن والثقافة، وكان ال�س���راع بي���ن القدماء والمحدثين يمثل 
بداية النزاع بين التراث والتقدم و النزعة الكا�سيكية والنزعة المحدثة، مما اأدى اإلى حالة االنحال 

العام وجعل من مذهب اللذة واالإباحية اتجاهًا �سائدًا.
انتقلت الزعامة العقلية في هذا القرن من فرن�س���ا اإلى اإنكلترا التي كانت اأكثر تقدمًا من النواحي 
االقت�س���ادية واالجتماعي���ة وال�سيا�س���ية، فكان الكتاب الفرن�س���يون ف���ي تلك المرحلة يج���دون النظم 
االإنكليزي���ة معب���رة اأكثر عن روح التقدم، وبذلك �س���هد �س���عود اإنكلترا في ميدان ال�سيا�س���ة كذلك في 
مي���دان الفنون والعل���وم. وقد بلغت حالة االزدهار للكتاب قمتها في االأع���وام االأخيرة من حكم الملكة 
»اآن« ولكنها انتهت عندما تولى »والبول« الحكم عام )1721(، الأن »والبول« لم تكن له عاقة �سخ�سية 
ب���االأدب ولم يه���ب اأموااًل لدعم الكتاب، بل اهتم باأع�س���اء البرلمان الذين كان يحت���اج اإلى تاأييدهم، 

وهكذا توقفت رعاية االأحزاب ال�سيا�سية للكتاب. 
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بعد منت�س���ف القرن انتهى نظام الرعاية في نحو )1780( لم يعد الكتاب يعتمدون على الرعاية 
الخا�س���ة كذلك في الفن فبعد اأن كان الفنان دائمًا تابعًا لغيره يعمل لم�س���لحة رجل ال�سلطة، اأو رجل 
الكني�سة اأو مقتنو االأعمال، و كانت االأعمال الفنية تعر�ض في الق�سور اأو الكنائ�ض اأو في االأماكن التي 
يوَجد فيها مقتنو االأعمال، وعندما �سقطت الطبقية ولم تعد ال�سيطرة للطبقة االأر�ستقراطية، و�سقط 
النظام الملكي ولم تعد ال�س���يطرة للكني�س���ة، بل للجهة الراعية التي تحدد له ماذا ير�س���م... اإذ لديه 
حرية االألوان والتكوين اأما المو�س���وع فيحدده الراعي، وهنا كانت بداية الحداثة غيرت كل �س���يء بما 

فيه الفن بعدها اأ�سبح الفنان با رعاية ومن ثم تغير اقت�ساد الفن.
في المو�س���يقا، كان كل نوع من المو�س���يقا حتى القرن الثامن ع�سر يكتب لمنا�سبة محددة: اإذ كان 
يكتب بناء على تكليف من اأمير اأو من الكني�سة اأو من مجل�ض المدينة وكانت وظيفته هي اإمتاع مجتمع 
الباط. مع بداية القرن التا�س���ع ع�س���ر انت�سرت في اأوروبا اأفكار الفيل�س���وف االألماني اإيمانويل كانط 

الذي تحدث عن علم الجمال.
كان يعتقد اأن الفن ال ينبغي اأن يكون له مفهوم، اأي ال يعتمد على ن�سب جمالية، بل ترك للم�ساهد 
حرية الحكم على العمل من خال محبته له. ثم اأ�سبحت ال�سفات ال�سكلية ذات اأهمية خا�سة عندما 
اأ�س���بح الفن اأكثر تجريدًا في القرن الع�س���رين، وطرح فكرة اأن يبين الفنان م�س���اعره في العمل قبل 
االعتم���اد عل���ى الجماليات الفنية والمفهوم الخا�ض للفنان ف���ي الجمال. اأي الفن الأجل الفن، ومن ثم 
على الفنان اأن يكون عبقري فمن اأ�سا�ض الجمال من وجهة نظر كانط االبتكار واالإبداع وهذه هي بداية 

الحداثة في الفن وهي اأ�سا�ض ما اأطلق عليه التقدمية.
في فل�س���فة االأخاق كانت روؤية كانط باأننا يجب اأن نقوم بالعمل االأخاقي لذاته فح�س���ب، فكلما 
كان الداف���ع نابع���ًا م���ن غريزة ما، اأو من م�س���الح عل���ى المدى البعي���د، فالفعل لي����ض اأخاقيًا على 
االإط���اق، ب���ل نفعي فح�س���ب. ومنه يرى كان���ط اأن المتدين حي���ن يقوم بعمل خيري م���ا، وينتظر في 
المقابل حياة اأخرى يلبي فيها �س���هواته وغرائزه فهو انتهازي ال اأكثر. فنظرياته في االأخاق و�س���عت 
االأ�سا�ض الفل�سفي الر�سين لما ي�سمى بالفكر »االإن�ساني«، واحترام االإن�سان ك�»غاية« بغ�ض النظر عن 

خ�سائ�سه اأو اأفكاره.
تمي���ز القرن التا�س���ع ع�س���ر بالتقدم المط���رد اإذ اإن���ه حدثت تغيرات كثي���رة. واأ�س���بح هنالك اآلة 
ي�س���تخدمها االإن�س���ان و�س���ار التطور التكنولوجي واخترع���ت الكهرباء ونظريات نيوت���ن، وتطورت كل 
العلوم والطب واأ�س���بحنا في ع�س���ر التنوير. وفي الفن كانت الحركة التقدمية التي اأعلنت الثورة على 
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االأف���كار القديمة، ومن اأوائل الحركات الفنية كانت الواقعية التي هنا ن�س���فت االأ�س����ض الكا�س���يكية، 
واأ�س���بح الفنان ير�س���م الم�س���هد الذي اأمامه كما يراه وال مجال للخيال هنا واهتم���وا في حياة النا�ض 

العاديين والمزارعين كما في لوحة كوربيه )الح�ساد( 

وفكرته هذه �سماها ميثاق )مانيف�ست( فو�سع هو ومجموعة فنانين اأ�س�ض الأفكارهم ون�سروها.
في القرن الع�س���رين �س���ار في �س���باق بالحركات الفنية فكل مجموعة فنانين يوؤ�س�س���ون مدر�س���ة 
ويبتكرون الجديد ويكتبون ميثاقًا. وكل مدر�س���ة لم تاأت من عبث، بل تتاأثر بالظروف ال�س���ائدة وتتاأثر 

ببع�سها... وهكذا كانت الحداثة. 
وهنا اخترعت الكاميرا التي اأثرت في منحى الفن الت�سكيلي، فراأي كوربية عن الواقعية اأن نر�سم 
الم�س���هد كما هو لم يعد مهمًا. فالكاميرا ت�س���ور الم�س���هد في دقيقة، وتعطينا دقة مطلقة واأ�س���بحت 
ال�س���ورة الفوتوغرافية تعطينا انعكا�ض حقيقي للواقع وال يوجد مجال للخطاأ الفني. وكانت ت�س���تخدم 
ال�س���ورة الفوتوغرافية في عمل التوثيق، ومن ثم اأ�سبحت وظيفة الفنان مهددة ب�سبب هيمنة االآلة اأو 
الكاميرا فكان ال بد له من تقديم الجديد، وبا�س���تخدام الكاميرا في الت�س���وير اخترعت ال�سينما التي 
اأ�س���بحت اأكثر اأنواع الفن���ون جماهيرية فاإمكاناتها المعرفية والدعائي���ة والتربوية الفنية تعد عظيمة 
بكل معنى الكلمة، اإ�س���افة اإلى اأن تركز ال�س���كان في المدن الكبيرة وعدم قدرة و�س���ول اأ�س���كال الفن 

القديمة كالم�سرح اإلى النا�ض، جعل تطور ال�سينما اأمرًا �سروريًا.
اأم���ا ف���ي االأدب فكان كتاب الع�س���ر الكا�س���يكي الجديد يريدون ت�س���لية قرائهم اأو اإر�س���ادهم اأو 
التح���دث معه���م في بع�ض م�س���كات الحياة، ولك���ن االأدب تطور من���ذ ظهور الرومانتيكية من ت�س���لية 

ومناق�سة بين الكاتب وجمهوره اإلى عملية ك�سف الذات وتمجيد لها. 
وربما كانت اأبرز الظواهر في االأدب الجديد هي اأزمة الرواية النف�س���ية فاأعمال كافكا وجوي�ض لم 
تعد روايات نف�س���ية بالمعنى الذي كانت به الروايات الكبرى في القرن التا�سع ع�سر، فعند كافكا يحل 

لوحة الح�شاد
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مح���ل علم النف�ض نوع من المعالجة االأ�س���طورية، بينم���ا ال يوجد اأبطال لدى جوي����ض... وناحظ هنا 
االإقال من قيمة االإن�سان اأو الطابع االإن�ساني، وَفَقَد االإن�سان مركزه المتفوق وفقد علم النف�ض �سلطته. 
فالرواية تر�س���م لوحة وا�س���عة لحياة الع�س���ر االجتماعية، وت�ستخدم في �س���ردها ت�سابك خطوط 

روائية )مو�سوعات( متعددة لكنها مرتبطة ببع�سها. 
والرواية معدة من حيث طابع اإدراكها الأن تقراأ في عدة اأيام، دون اأن ي�س���اء اإلى التكامل الن�س���بي 
في اإدراك ال�سورة االأدبية، اأما العر�ض الم�سرحي فمعد لوحده اإدراك فني مت�سل، ولهذا ال�سبب فهو 

محدود الزمان. 
في الم�س���رح نجد اأنه يجمع بين القوالب الزمانية والمكانية معًا، وهو من اأقرب الو�س���ائط الفنية 
�س���بهًا بالفيلم بينما في الفنون الت�سكيلية وكذلك خ�سبة الم�سرح يظل المكان �سكونيًا با حركة، وبا 
هدف اأو اتجاه، اأما في االأدب وال �س���يما الدراما فاإن للزمان اتجاهًا محددًا، وم�س���ارًا، للتطور وهدفًا 
مو�س���وعيًا م�س���تقًا عن تجربة الزمان، على اأن الفيلم قد اأدخل تغيرًا كامًا في طابع مقولتي المكان 
والزمان الدراميتين وفي وظائفهما. فقد اأ�س���بح المكان ديناميكيًا وفقد طابعه ال�س���كوني، و�س���لبيته 

الهادئة، وكاأن وجوده يبداأ اأمام اأعيننا، و�سار عن�سرًا له تاريخه الخا�ض.
فف���ي الفيل���م اتخذ الم���كان الفيزيائي المتجان�ض �س���مات الزم���ان التاريخي فالعاق���ة المتبادلة 
بي���ن الزمان والمكان ف���ي الفيلم تبدو وكاأنها تتمثل في اإمكان حل���ول اأحدهما محل االآخر، والعاقات 
الزمانية تكت�سب طابعًا يكاد يكون مكانيًا كما اأننا ن�سير في الزمان من مرحلة اإلى اأخرى مثلما ينتقل 
الم���رء من غرفة اإلى اأخرى، ويمكن اإيقاف الزمن في اللقط���ات المقربة كما يمكن اأن يعك�ض اتجاهه 
في الم�س���اهد الراجعة اإلى الما�س���ي، واأن يتكرر في حاالت اال�س���تعادة، واأن يت���م تخطيه وتجاوزه في 
ا�ستباق الم�ستقبل. فالتكنيك الم�ستخدم في الدراما ال ي�سمح للموؤلف الم�سرحي بالعودة اإلى المراحل 
ال�س���ابقة خال الق�س���ة. هذا واإن تجربة الزمان في الع�س���ر الحا�س���ر تنح�س���ر في الوعي باللحظة 
التي نجد اأنف�س���نا فيها، اأي بالوعي بالحا�س���ر، فكل �س���يء معا�س���ر متعلق بالو�س���ع الراهن وله داللة 
وقيمة خا�س���ة في نظر اإن�س���ان اليوم. ونتيجة ال�س���تحواذ هذه الفكرة عليه فاإن مجرد حقيقة التزامن 
تكت�سب في عينيه معنى جديدًا فهو يعيد خلق الواقع ب�سكل مرئي، وير�سم اأمام الم�ساهد �سير الحركة 

وال�سدام وال�سراع والنزعات الحياتية.
ويتميز الم�س���رح عن االأدب، باأنه ي�ستعيد الواقع ب�سكل مرئي كما اأنه يتميز عن الر�سم باأنه ي�سور 
حرك���ة ال�سخ�س���يات واالأح���داث وتطورها وال يكتفي كالر�س���م بت�س���وير حدث واحد ف���ي وقت واحد. 
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وللر�سم القدرة على اأن يدخل في الحدث المر�سوم عددًا كبيرًا من التفا�سيل والفروق الب�سرية لفهم 
ال�سورة والتي تدرك في التاأمل الطويل للوحة. 

واأخيرًا، نرى اأن الو�س���ائل التقنية المختلفة التي ن�ساأت بعد ذلك كاالإذاعة والتلفزيون تحتوي على 
اإمكان���ات والدة اأنواع جديدة من الف���ن، وحتى في وقتنا الحالي نرى اأن االإذاعة والتلفزيون ال يكتفيان 
باإعادة ن�س���ر االأعمال االأدبية والمو�س���يقية وال�س���ينمائية، والم�س���رحية الموجودة، بل تن�س���ئان اأ�سكااًل 

جديدة خا�سة كالتمثيلية االإذاعية اأو التلفزيونية. 
وبذلك طراأت تغيرات على الحياة اليومية وم�س���اكن النا�ض وطرق الموا�س���ات والماآكل والملب�ض 

اأعظم من تلك التي طراأت عليها طوال القرون ال�سابقة.
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زياد كرباج

المعرفــة اآفــاق 

»�لدر�ما مر�آٌة...
                    للفعل«

. اإّنه البــــوؤرة )Focus( اّلتي  اإّن الفعــــل بالن�شبــــة اإلــــى الدرامــــا، هو قبــــل كّل �شيٍء منحنًى جوهــــريٌّ
�شينعك�ض منها الحديث، فيما لو تحدثنا في �شاأنها. عندما نقول دراما، فاإّننا بمعنًى ما... اإّنما نعيدها 
اإلــــى عنا�شرهــــا الأب�شــــط اإلــــى حيث هي كلمــــاٌت تكت�شي معانــــّي فكرّية و�شــــوراً فنّية. ير�شدنــــا اأي�شاً اأي 
الفعــــل اإلــــى مختلف الأحا�شي�ــــض اإلى مختلف تلك المعاني اّلتي تتجّلى بها تلــــك الكلمات. اإّن كّل كلمٍة 
فيهــــا، اإذا كانــــت درامــــا حّقــــاً، ت�شّدنــــا اإلى ذلك الفعــــل. مثلما هو بــــدوره، ي�شلك خطــــوًة فغيرها في نمّو 

ت�شاعده.
اإّن اإيفيجينـــي )م�شرحّيـــٌة تحمـــل ال�شـــم نف�شـــه لموؤّلفهـــا را�شين(، ي�شعـــب اإن لم يكـــن م�شتحيًل حذُف 
جـــزٍء مـــن خـــّط فعلها الم�شتمّر اّلذي ي�شل اإلـــى نهايته. اإْذ يبّين لنا توافقهـــاـ  اأي ال�شخ�شّيةـ  مع رغبة اأبيها 
م قربانـــاً في الهيـــكل، نتيجة طلـــب كاهِنه كاليكا�ض منـــه. لتهّب الرياح. لتجـــري من جّراء  اأغاممنـــون لُتَقـــدِّ

هبوبها، ال�شفُن الّرا�شيُة في ميناء اأوليد اإلى طروادة. اإْذ يك�شف ذلك الخّط الفعلي عن نهايٍة.
اأنقـــذت اإيفيجينـــي مـــن ذلـــك الطلـــب الإلهي على حـــّد تعبيـــر كاليكا�ض نف�شـــه. نهايٌة هي طعنـــُة اأريفيل 
الأ�شيـــرة لـــدى اليونانييـــن لنف�شهـــا. اإذ اإّن المهم اأن يراق دٌم، ليغـــدَو مثَل َتْقدمٍة للآلهـــة... فتجري ال�شفن 

وتقع تلك الحرب اّلتي ُتعّد من الحروب، بل من الجرائم الأولى في التاريخ.
اإّن الفع����ل هن����ا يتبلور ليبتعد ع����ن االإيهام. اآخيل اّلذي اأح����ب اإيفيجيني اإلى درجِة اأّنه ربط م�س����يره 
بم�س����يرها، يعل����ن: »اإّنم����ا يجب علينا اأن نعم����ل ال اأن نتكّلم". ثّم اإلى كليتمن�س����ترا زوج����ة اأغاممنون واأم 
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اإيفيجيني: "�سّيدتي �ساأِعّد كّل �سيٍء لخدمتك، ِاذهبي اإلى جناحك وا�ستريحي ف�ستعي�ض ابنتك. اأنا اأتنباأ 
لك بهذا. ثقي على االأقل اأّنني ما دمت حّيًا فلن يجدي اأمر االآلهة بموتها �س����يئًا. اإّنها لنبوءة موؤّكدة اأكثر 

من نبوءة كاليكا�ض. �ض)280-279(.
ل لدينا �س����فٌة من  يبتع����د عن االإيه����ام، عك�ض ما هو كائٌن في عرو�ٍض م�س����رحّيٍة اأحيانًا، لي�ض لي�َس����كَّ

�سفات تلك ال�سخ�سّية اأو تلك الم�سرحّية؛ بل لُيْب�َسَط اأمام القارئ �سدٌق.
كي����ف؟ فاأ�س����لوبها الفّني م����ن حيث هو كلماٌت، �س����وٌر وغيُرها، َيْجه����د الأن يكون معاداًل ب�س����رّيًا. اإن 
القراءة تتحّول اإلى �س����وٍر. نقطٌة تجعلنا اأن نذهب اإلى اأّن الدراما مراآٌة للفعل. من الكلمة ذاتها ُتْكَت�َس����ب 

قوٌة من االإيحاء.
اإْذ �سي�س����بح م����ا فيها من ف�س����احٍة وغيرها، قّوًة في الج�س����د ذات����ه. اإّننا ننتقل من ف�س����احتها اإلى 
ف�س����احة الج�س����د. اإذ اإّنها، اأي تلك الكلمة �س����توؤول اإلى التج�س����يد. حّتى لو لم يكن ذلك تمامًا؛ فاإّن تلك 

الف�ساحة �ستبني �سورًا لي�ض في مخّيلة القارئ فح�سب، بل في مخّيلة القارئ الم�ساهد.
م����اذا ُيحدث الفعل في الدراما؟ اإّنه يعّمقها، فال�س����رد مثًا هو بمعن����اه العام غيُر لغِة الدراما.. لكن 
مًا الأفعاٍل. كاأّنه  يمكن له اأْن يكون فعًا... الراوي في ال�س����رد، اإذ �س����ار في المعنى الدرامي، ي�س����بح مقدِّ
ي�ستخدم ف�ساحًة جديدًة غير ف�ساحة الكلمة. هي ف�ساحة االإيماءة اأو االإ�سارة. باخت�ساٍر هي ف�ساحٌة 
من الج�س����د. فكي����ف الممّثل؟ تتحّول الدراما اإلى حدٍث اإلى اأحداٍث. يتح����ّول ما في داخلها، هذا المهم، 

اإلى فعٍل، اإلى مجموعِة اأفعاٍل.
ي�سبح لدينا: الفعل فالحدث فالن�ّض. اإّننا بب�ساطٍة نب�سر الفعل من خال الن�ّض. هذا ما يف�ّسر لنا 
مثًا، كيف ينتزع الكاتب الدرامي نف�س����ه من �سخ�سّيٍة اإلى غيرها. اأي كيف ينتقل ذلك الكاتب من بناء 

�سخ�سّيٍة اإلى بناء �سخ�سّيٍة ثانيٍة وهكذا.
ميزٌة نجدها وا�سحًة على �سبيل المثال لدى �سك�سبير؛ عند بنائه ل�سخو�سه، �سواٌء داخل الم�سرحية 

الواحدة اأم غيرها ِمّما هي من م�سرحه.
ة منها. اإن الفعل فيما هو يبدو في حاالت الدراما العامة؛ اإّنما يتجّلى اأكثر في تلك الخا�سّ

مثل �س����دام �سخ�س����ّيٍة مع �سخ�س����ّيٍة تواجهها، كما حدث مع اأوديب عندما يواجه تريزيا�ض، كاهن 
المعبد، الإظهار �س����بب تف�ّس����ي الطاعون في المدينة ثيبا. اأو مثل �س����دام �سخ�سّيٍة مع محيطها بمختلف 
م�س����توياته، االجتماعّي����ة وغيره����ا. كما حدث مع هاملت وه����و يواجه، لي�ض عّمه ال����ذي تخّل�ض من اأبيه، 
وت����زّوج اأّمه الملكة فقط؛ بل مع الظرف العام من �س����لطويٍّ وغي����ره، الذي كان يحيط بذلك العم، الملك 

الجديد، بل مع الظروف ال�سائدة وقت هاملت.
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فيما هو، اأي الفعل، فيما هو كذلك، اإّنما هو يعمل على اإبراز االختاف في ما بين الدراما وال�س����عر 
الغنائ����ي اأو غي����ر الغنائ����ي اأو غير الدرامي م����ن جهٍة؛ في ما بينها وبين �س����ائر الفنون االأدبّية، وال�س����ّيما 
الملحمّي����ة منها من جهٍة ثانيٍة. اإّن الكلمة في الدراما... كما ينبغي لها، اإّنما توحي بالفعل. اإّنها ت�س����بح 

ذات �سلٍة وثيقٍة بالج�سِد
بمعنى اإّنها تتحّول من ف�ساحة القول اإلى ف�ساحة الحركة اإلى ف�ساحة الج�سد. في�سبح هذا االأخير 

�سمن هذا التحّول في حالٍة من الفعل.
اإّن هذه العنا�س����ر الثاثة: الكلمة، الحركة، الج�س����د، تغدو ذا تاأّثٍر وتاأثيٍر. تغدو لي�ض انعكا�سًا للفعل 
فح�سب، بل هذا اإلهام، تعبيرًا له. هنا بال�سبط يتعّمق مفهوم الدراما. حتى اإن ال�سرد يمكن له اأن يجري 
بالمعنى الدرامي: فال�س����ارد ي�س����تطيع اأن يك�سب فعله خ�س����ائ�ض من وحي هذا المعنى بو�ساطة االإيماء 

ونبرة الكام وغيرهما.
كّل ذل���ك ب�س���بب اإّن الدرام���ا ب���داًل اأن تكون مجّرد ن�ضٍّ فح�س���ب؛ فهي باالأ�س���ل ح���دٌث، اّلذي هو 
بدوره مراآٌة للفعل نف�س���ه. اإذ ت�س���بح المعادلة: الفعل فالحدث، لتكتمل بكلمة الن�ض. اإّن اآخيل في تلك 
الم�سرحّية نف�سها، عندما ُيفرج عن اأريفيل اّلتي هي من طروادة، اإّنما يعّبر عن فعٍل اإن�سانيٍّ بالدرجة 
االأولى. فعٌل �س���يترّتب عليه ت�سل�س���ٌل من اأحداثها. لذلك نجد الكاتب الم�سرحي المْتِقن بناء �سخو�سه، 
كاأّنه ينزع نف�س���ه انتزاعًا من واحٍد اإلى اآخر. فعوالم �سخ�س���يات �سك�سبير، كم هي غنّيٌة دواخلها. كم 

هي متعددٌة جوانبها في اآٍن.
اإّن قّوة الفعل، ُتظهر بالتاأكيد تاأثيرًا بالغًا على نف�سية القارئ اأو الم�ساهد. بل تجعله متباداًل.

�����ض على الكام، اإاّل اأّنه يتخّطى دالالٍت لغويٍة كنحٍو اأو �س����رٍف رغم ما  �س����حيٌح اإّنه في الدراما يوؤ�سَّ
لهما من اأهمّيٍة اأو ما لهما من واجب المنطق وال�سح بح�سب �سياقهما، يتخّطاها اإلى ال�سور الب�سرية.
تكلم �سفٌة مهّمٌة في الدراما؛ فاإّننا نب�سر منه �سورًا، حاالٍت. اإّننا ُنحدث انزياحًا مهمًا في مدلوالت 
، انزياحًا نحوها اأي نحو تلك ال�سور والحاالت. ِمّما يترّتب على التمثيل اأاّل يكتفي باالإلقاء مثًا: كّل دالٍّ
بل يذهب اإلى اأبعد، اإلى ا�ستخراج ما في النف�ض من مثل تلك الحاالت وال�سور، اإلى ا�ستخراجها في 

ما هو يج�ّسد اأو ي�سّخ�ض.
الدراما مراآة للفعل بما هي اإطاٌر معرفيٌّ يحيل اإلى عنا�س����ر عّدٍة ومهمٍة في الوقت نف�س����ه ُيحيل اإلى 
زم����اٍن وم����كاٍن معّينْين. بل اإّنه يقّدم معادلًة فل�س����فّيًة في مجال النظر اإلى ت�سل�س����ل نقاط الزمن، مّتخذًا 
االآن نقطة الفا�سل بين ما هو ما�ٍض وما هو اآٍت... في مجال النظر اإلى عاقته بالمكان بحيث اإّننا ننظر 
اإلى هذين العن�سرْين: الزمان والمكان، نظرة الجدل اإلى كلٍّ منهما على انفراد بغية تحليله... واإليهما 

معًا بغية الربط في ما بينهما.
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مراآٌة للفعل بما هي و�س����يلٌة للتعبير واالت�س����ال اإْذ اإّنها تغدو نافذًة للمقاربات النقدّية اّلتي يمكن اأن 
تتناولها... كم ُكتب حول الم�س����رح ال�سك�س����بيري مثًا؟ اإن معنى االت�س����ال هنا، باأّنها ت�سع الم�سرح في 

خطٍّ تفاعليٍّ فيما بينه وبين الجمهور. حقيقًة اإّنها ت�سع الفعل الم�سرحي فيما بينه وبين الجمهور.
بمعنى اآخر: اإن الدراما مف�سٌل مهم في العاقة مع الجمهور.

تظه����ر الدرام����ا مراآًة للفعل، الأنه اأي�س����ًا، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بال�سخ�س����ية. اإّن تحليل �سخ�س����ّيات 
�س����وفوكل مثًا، يعّرفنا على خ�س����ائ�َض فكرّيٍة واجتماعيٍة ذات اأهمّيٍة وقت االإغريق. دوُر الجوقِة عنده، 

رغم تراجعها عّما قبله؛ يحيلنا اإلى مزايا اجتماعّيٍة بل �سيا�سّيٍة في ذلك الوقت.
اإّن الفعل بالعام يدخل في تحليل ال�سخ�س����ّيات وعلى م�س����توى المراحل الزمنّية المختلفة... اأوديب 
لم����اذا يفق����اأ عينيه؟ عطيل لماذا اأحب دزديمونة؟ وكيف؟ كورديليا لماذا هي وفّيٌة الأبيها؟ كاأّننا ن�س����بح 
اأم����ام معادلٍة: الفعل فال�سخ�س����ّية فالناتج، ِمْن هذا االأخير، على �س����بيل المثال، ال الح�س����ر، العاقات 
االجتماعّية. هنا نرجع اإلى معادلٍة مهمٍة: الن�ّض، الدراما، الم�س����رحية. ِمْن منجزات هذه االأخيرة، كما 
ينبغي اأن يكون، اغتناُء التنظير نف�سه وتطويره. فا ُيتوّقف مثًا، لدى اأنتونين اآرتو اأو ميير خولد اأو حّتى 

لدى غيرهما.
اإّن الدرام����ا اأكث����ر ما ُتف�س����ح ع����ن ذاتها عن طري����ق بلورتها للفعل اّل����ذي تحمله... لفعٍل في �س����وره 

المختلفة وفي مراحله التاريخّية المختلفة اأي�سًا..
م����ن قديٍم اإلى �سك�س����بير اإلى الكا�س����يك اإلى المعا�س����رة اإلى ما بعد ذلك. اإّن الفع����ل الدرامي بهذا 
المعن����ى اأ�س����به م����ا يكون بالبناء الفوق����ي. بناٌء فوقيٌّ لكّل ما هو من توّتٍر، من �س����راٍع، ل����كّل ما يدخل في 

ثناياها. 
من هذا المعنى: اأْن نقول اإّن الدراما هي:

مراآٌة لفعلها، الأنَّها تكت�س����ب �سفة اال�ستقالّية تمامًا. ولي�ست مجّرد اأداٍة اأو جزٍء في عر�ٍض م�سرحيٍّ 
فح�سب. اإّنها تحمل كيانها الخا�ض المتمثِّل في �سكلها ومحتواها.

⸎⸎⸎⸎
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د. ممدوح اأبو الوي

المعرفــة اآفــاق 

�أعمال موليير 1673-1622

تحتفـــل الأو�شـــاط الأدبيـــة الفرن�شية في هذا العـــام بمنا�شبة الذكرى المئوية الرابعـــة لميلد موليير. 

مولييـــر ا�شـــم م�شتعـــار، ومعنـــاه الحجـــار اأو الـــذي يعمـــل باقتـــلع الحجـــارة، ولي�ض ا�شمـــه الحقيقـــي، ا�شمه 

، ح�شل على �شهـــادة جامعيِّة  الحقيقـــي جـــان بـــوكلن، وكان والـــده متعهـــداً لبع�ض حاجـــات الق�شر الملكـــيِّ

باخت�شا�ـــض الحقـــوق لم يرغـــب العمل في المحاماة ول التجارة، واأم�شى مّدة من حياته في خدمة الق�شر 

ـــه اأحّب الأدب، وكتب الملهي، وكان موليير كاتبـــاً ورئي�ض فرقة وممثًل، وكتب نحو ثلثين  ، اإل اأنَّ الملكـــِيّ

م�شرحيـــة وهـــو �شديق لفونتين )1621-1695م(، الذي كما هـــو معروف ا�شتهر بكتابة الأمثال، وهو �شديق 

الم�شرحـــي جـــان را�شيـــن )1639-1699م( الـــذي كتـــب م�شرحيـــة »اأندرومـــاك« )1667م(، وم�شرحيـــة »فيدر« 

)1677م(، وعا�شـــر مولييـــر الكاتـــب الم�شرحـــي الكل�شيكـــي بييـــر كورنـــي )1608-1684م(، وينتمـــي هـــوؤلء 

الم�شرحيون اإلى المدر�شة الكل�شيكية التي انت�شرت في القرن ال�شابع ع�شر. جرب موليير حظه في العمل 

فـــي الم�شـــرح فـــي باري�ض، ولكنه لم يلَق الإقبال، وكان الإخفاق ن�شيبـــه، فا�شطر مع �شركائه لمغادرة باري�ض 

، من الناحية  والتجوال في فرن�شا، وا�شتمر في تجواله اثني ع�شر عاماً، تعلم خللها اأ�شول الفن الم�شرحيِّ

ـــة فاأ�شبـــح يكتب لير�شي الم�شاهد ل لير�شي النّقاد، وعاد اإلى باري�ض عندما بلغ ال�شاد�شة والثلثين  العمليِّ

مـــن عمـــره، فنـــال اإعجاب الملـــك، وتراأ�ض فرقـــة م�شرحيـــة، وكانت علقته بالملـــك جيدة، فقـــدم له الملك 

الرعاية الكاملة. ماتت والدته وهو في العا�شرة من عمره.
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تزوج موليير عام )1662م( وهو في االأربعين من عمره فتاة في الع�سرين 
ه لم يكن  اأي اأ�س���غر منه بع�س���رين عامًا، ا�س���مها اأرمان���د، واأنجب منه���ا ولكنَّ
موفقًا في حياته االأ�سرية، وكثرت االإ�ساعات عن اأ�سرته،ومنها اأنَّ اأرماند ابنة 
ع�سيقته. وو�سف اأحد ال�سعراء الزوجة بغ�سن اأخ�سر تعلق ب�سجرٍة عماقٍة.

م���ن بي���ن الم�س���رحيات الت���ي اأخرجه���ا موليي���ر م�س���رحية »مدر�س���ة 
االأزواج« )1661م(، وم�سرحية »مدر�سة الزوجات« )1662م(، و»ترتوف« 
)1664م(، و»دون جوان«، )1665م( و»عدو الب�س���ر« )1666م( و»الن�ساء 

العالمات« )1672م(.
غ�سب عليه بع�ض رجال الدين ب�سبب م�سرحية » ترتوف« على الرغم من اأنَّ الم�سرحية موجهة �سد 

النفاق بوجه عام. ووقف الملك لوي�ض الربع ع�سر اإلى جانبه.

ملهاة »البخيل« اأخرجها موليير عام )1668م((

وكان قد كتب قبلها ملهاة »دون جوان« عام )1665م( ال باأ�ض من االإ�س����ارة اإلى اأّن مو�س����وع البخاء 
مو�س����وع قديم ف����ي االأدب، فقد كتب الجاحظ )780-868( كتابًا بعنوان »البخاء«. وي�س����خر ال�س����اعر 

العبا�سي ابن الرومي)835-896م( من بخيل:

خال��ِديُق��رُت عي�ص��ى عل��ى نف�ص��ه  ول  بب��اٍق  ولي���س 
لتقت��ريه ي�صتطي��ُع  م��ن منخ��ٍر واحِدفل��و  تنّف���سَ 

كم���ا اأنَّ االأدي���ب العظيم نيكوالي غوغول)1809-1852م( خ�س����ض ف�س���ًا م���ن رواية »النفو�ض 
الميت���ة« )1842م( ع���ن اأحد االإقطاعيي���ن البخاء الذي يقوم ب�س���رقة فاحيه الفقراء ب�س���بب بخله 

وطمعه.
وتجري اأحداث ملهاة )البخيل( لموليير في باري�ض، اأرباغون بخيل اأرمل، لديه ابن ا�سمه كليانت 
وابن���ة ا�س���مها األيز، يرغب اأرباغون في الزواج من فتاة �س���ابة ا�س���مها ماريان، علمًا ب���اأنَّ ابنه كليانت 
يرغب في الزواج منها، و�س���يعطي اأرباغون ابنته الأن�سلم، ولكنَّ ابنته ال تحبُّ اأن�سلم واإنَّما تحب فالير، 
وترف����ض االبنة األي���ز عر�ض والدها في الزواج من اأن�س���لم ويخاف اأرباغون على اأمواله من ال�س���رقة، 
ويفت�ض ال�سبّي )الفلي�ض( الذي كان يعمل خادمًا في بيته، تفتي�سًا دقيقًا، وكان اأرباغون يخبئ كميات 
كبي���رة من الف�س���ة والذه���ب في حديقة منزله، في م���كان ال يخطر على بال اأحد اأَنّه يوجد فيه ف�س���ة 
وذهب وبكميات كبيرة، ويوّظف هذا الغني والبخيل واالأرمل اأمواله في الربا الفاح�ض ويرتدي ماب�ض 
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رث���ة، ويل���وم ابنه الأنَّه يرت���دي ماب�ض غالية الثمن، في���رى اأنَّ ثمن هذه الماب�ض يج���ب اأن يوظف في 
���ه قرر الزواج من ماريان ويرغب  الرب���ا، ويقترح عل���ى ابنه اأن يتزوج اأرملة غنية، ويبّلغ ابنه وابنته باأنَّ
في زواج ابنته األيز الأن�س���لم دون مهر )بائنة( تدفعه له، وهو اأهم �س���يء بالن�سبة اإليه، اإذ اإَنّه لن يدفع 
مه���رًا )بائنة(، كعادة الفرن�س���ّيين، اإذ اإنَّ البنت هي التي تدفع المه���ر )البائنة(. ويطلب اأرباغون اأن 
يكون فالير حكمًا بينه وبين ابنته دون اأن يدري اأَنّ فالير هو حبيب ابنته، فيتظاهر فالير بالوقوف اإلى 

جانبه، الأنَّ هذا الزواج فر�سة فريدة، اإذ من دون بائنة اأّي من دون مهر.
ويحتاج كليانت كي يتزوج اإلى نقود، ويحاول الح�س���ول عليها بالفائدة ووافق على الح�س���ول على 
قر�ض بفوائد كبيرة و�س���روط �س���عبة، ويطلب من اهلل الموت لوالده، الذي يملك النقود وال ي�س���اعده، 
ال ب���ل يناف�س���ه على عرو�س���ه، ويعرف فيما بع���د اأنَّ الذي يريد اأن يقر�س���ه هذا المبلغ بهذه ال�س���روط 

التعجيزية هو اأبوه.
ه، وتقنعه اإحدى الن�س���اء اأنَّ ماريان فقيرة وهذا اأف�س���ل له، الأنَّها  ويقتن���ع اأرباغ���ون اأنَّ ماريان تحُبّ
�س���تكون اقت�سادّية وغير مبذرة في البيت، واأنَّها ال تحُبّ ال�سباب بل تحبُّ المتقدمين في ال�سن، واأنها 
رف�ست في الما�سي خطيبًا فقط الأَنّه ال ي�سع على عينيه نظارتين. وفي اإحدى المرات يحتال اأرباغون 
على ابنه ويكا�س���فه ويتظاهر بعدول���ه عن الزواج من الفتاة ماريان بعد اأن فكر جيدًا في �س���يخوخته، 
ويقت���رح علي���ه اأن يتزوجها هو، وتجوز الحيلة عل���ى كليانت ويبوح لوالده اأَنّه يرغ���ب في زواجها. وهنا 

يك�سف اأرباغون عن حقيقته، ويطلب من ابنه اأن ي�سرف النظر عن الفتاة ماريان.
ويظن اأرباغون اأنَّ االأمور جاهزة لزواجه، ويبّلغ الطاهي والخدم بتح�سير كّل �سيء من اأجل حفلة 
العر�ض، ويطلب من الطاهي عدم التبذير، اإال اأَنّ الفلي�ض يقوم ب�سرقة �سندوق المجوهرات من حديقة 
منزل اأرباغون، ولذلك ين�س���ى اأرباغون العر�ض والعرو�ض، ويقول مخاطبًا �سندوقه الم�سروق وكاأنَّه هو 
العرو�ض: »لقد حرمت طلتك يا �س���اِح، غدوت اأنت ال�سليَب، وغدوُت با �سنٍد قريٍب، فقدت عزي فيك 
وعزائي بك، كلُّ �س���يء �س���اع من���ي، ولم يعد لي في الدنيا من حطام ي�س���غلني عن���ك... فبئ�ض العي�ض 

بدونك،... اإن طار مالي، �سنقت حالي«)1(.
ويبّلغ اأرباغون ال�سرطة، عندما ي�ساألونه، من تتهم يجيب: اأتهم المدينة كلَّها، ويخبره الطاهي اأَنّ 
ال�س���ارق هو فالير، وي�س���تدعي فالير، الذي يظن اأنَّه متهم بخطف األيز وال يفهم اأنَّ الحديث يدور عن 

ال�سندوق الم�سروق.
���ه ابنه، فقده في حادثة غرق في مدينة نابولي، منذ  ويعرف اأن�س���لم في اأثناء التحقيق مع فالير اأنَّ

�ستة ع�سر عامًا، وكان عمر فالير في اأثناء الحادث �سبعة اأعوام.
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ه  ها من الغرق واأنَّ اأن�س���لم لي�ض ا�س���مًا حقيقيًا، لقد غّير ا�س���مه الأنَّ ويت�س���ح اأَنّ ماريان نجت مع اأمِّ
ت�س���اءم منه، الأنَّه غرق بذلك اال�س���م، ويقترح كليانت على والده اإعادة النقود والمجوهرات الم�سروقة 
مقابل موافقته على زواج ابنه من ماريان وتتزوج األيز فالير، وتعاد النقود اإلى البخيل اأرباغون ويتحمل 
اأن�سلم نفقات العر�سين، فرح اأرباغون با�ستعادة ال�سندوق اأكثر من فرحه فيما لو ح�سل على عرو�ض.
نع���ود اإل���ى الجاحظ )780-868م( ويروي ح�س���يب الحلوي »اإنَّ فكرة الجاحظ عن البخيل اأ�س���به 
بالح���ق واأل�س���ق بالحياة... وبخاوؤه ال يجاهرون بحر�س���هم اإال عندما ياأوون اإلى بع�س���هم، اأو عندما 
يغلبون على اأمرهم وتتعر�ض م�س���الحهم لل�س���ياع«)2( ومن ثم فاإنَّ الجاحظ �س���ّور البخاء ت�س���ويرًا 
واقعيًا، في حين بالغ موليير في ت�س���وير البخي���ل فجعله يتخلى عن ابنه وابنته ويفرح للنقود اأكثر من 
فرح���ه بالعرو�ض، ويخاطب النقود وكاأنَّها ال�س���ديق الوفي، وعندما ي�س���رق يته���م المدينة بكاملها وال 
ي�س���ادق اأحدًا اأو يجاهر ببخله، فكانت �س���ورته كوميدية بكلِّ ما في هذه الكلمة من معنى. وكان مادة 

لل�سخرية، والنقد الاذع وال �سيما من اأقرب النا�ض اإليه، اأّي من ابنه وابنته.
وق���د كت���ب موليير الكوميديا المذكورة نثرًا، ويبدو اأنَّ موليير اختار النثر ال ال�س���عر الأَنّه اأقرب اإلى 
طبيع���ة الكوميدي���ا، التي عادة تق���ّدم الكلمة التي يتكلمها النا�ض، ولي�س���ت كلمة ال�س���اعر، فالكوميديا 

األ�سق بحياتنا اليومية من التراجيديا.
وال باأ�ض من االإ�س���ارة اإلى اأنَّ مارون النقا�ض )1817-1855م( كتب واأخرج م�س���رحية عام 1848 
، اإذ يعُدّ  بعنوان )البخيل( م�ستفيدًا من م�سرحية موليير. وكانت هذه الم�سرحية بداية الم�سرح العربِيّ
، وكان الممثلون كلهم من الرجال في م�سرحية »البخيل« لمارون  مارون النقا�ض رائد الم�س���رح العربيِّ
النقا�ض، والبخل من ال�س���فات التي تثير ال�س���خرية، ولذلك فهي مادة للكوميديا، فا يجوز اأن نب�سط 

يدنا كلَّ الب�سط اأّي ال يجوز التبذير، وال يجوز اأن نكون بخاء.
وانتهت كوميديا »البخيل« )1668م( نهاية �سعيدة، الأنَّ �سروط الكوميديا اأن تنتهي نهاية مفرحة. 
واأن ت�سور ال�سفات القبيحة كي ينفر االآخرون منها، وياأتي البخل في مقدمة ال�سفات ال�سيئة، وعادة 
يكون اأبطال الكوميديا من عامة ال�سعب ولي�ض من الملوك واالأمراء وال�ساطين، وتكتب بلغة مب�سطة.
ي�س���تمد موليير )1622-1673م( مو�س���وع ماهيه من الحياة ذاتها، ويرى اأحمد اأمين )1887-

1954م( اأنَّ موليي���ر يختل���ف عن �سك�س���بير )1564-1616م( الذي حاول اأن ي�س���ور ال�سخ�س���ية من 
جوانبه���ا كلها في حين ي�س���ور موليي���ر جانبًا واحدًا من ال�سخ�س���ّية، »فموليير يختار من �سخ�س���يته 
م�ساحة �سيقة ي�سب عليها �سوء فنه، ولكنه يعمق بك في هذه الم�ساحة ال�سيقة، ثم يعمق ويعمق حتى 
ي�س���ل بك اإلى اأبعد االأغوار، وهو يختار ممن يريد ت�س���ويره عنا�س���ره الجوهرّية ثم ما يزال بها حتى 

يخرجها في �سوء النهار ال�ساطع«)3(.
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ليـونارد بيرن�شتـايـن*
ترجمة: محمد حنانا

المعرفــة اآفــاق 

* ليونارد بيرن�شتاين، موؤلف وعازف بيانو وقائد اأورك�شترا وباحث اأمريكي )1990-1918(.

�شــــيء ما يقال...

انتابتني م�شاعر الرهبة واأنا في طريقي اليوم اإلى هذا المكان، متاأمًل هذه المحا�شرة. ذلك اأني قراأت 
الكرا�شـــة التـــي ت�شف طبيعة هذه ال�شل�شلة مـــن المحا�شرات، والتي تدور حول روح الإبداع والطب النف�شي، 
وحول ال�شخ�شية المبدعة، وحول كل الأمور الأخرى الغام�شة. عندئٍذ �شاألت نف�شي، باأي حق اأ�شمح لنف�شي 
بالتحـــدث حـــول هـــذا المو�شوع؟ ول نن�شـــى اأني ل اأنفق اأربعـــاً وع�شرين �شاعة يومياً فـــي التاأليف. لذلك اأنا 
ل�شت مبدعاً في جميع الأوقات، ومن ثم ل�شت موؤهًل، بالمعنى الدقيق، لأناق�ض هذا. ثم فكرت، ح�شناً، ربما 

اأنا موؤهل على نحو اأف�شل لأناق�ض هذا، فقط لذلك ال�شبب. ولأنني اأتوقف عن العمل في الإبداع واأغدو
موؤديًا )قائد اأورك�س���ترا(، فاأنا على االأرجح اأتحّلى ب�س���يء من المو�سوعية التي قد اأفتقر اإليها من 
ن���واٍح اأخرى. في هذه اللحظة بال���ذات اأنهيت مرحلة االأداء وبداأت مرحلة االإبداع ثانية. انتهت مرحلة 
قيادة االأورك�س���ترا، و�سي�ستمر ذلك طوال �سبعة اأ�سهر واأنا اأكتب مو�سيقا عر�ٍض اآخر، ملهاة مو�سيقية، 
جدية اإلى حد ما وماأ�ساوية، من اأجل برودواي)1(. وهكذا، فمنذ اأن اأجد نف�سي في بداية هذه المرحلة، 
تاركًا مرحلة االأداء الطويلة، اأعتقد باأني واقف على عتبة المو�سوعية حول عملية االإبداع اأو حول �سيء 
م���ن مظهر العملي���ة االإبداعية. لذلك فك���رت، واأنا في الطائرة، باأنني كنت على �س���واب الأقول �س���يئًا 
�ض اأ�ساأل طابي كثيرًا من االأ�سئلة  حولها. ومن ناحية اأخرى، اأنا ل�س���ت محا�س���رًا بطبيعتي، وحين اأدرِّ
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حبًا في التعلم منهم. وال�س���يء الذي جذبني ح���ول هذه المجموعة التي 
�س���اأخاطبها، هو ح�س���ة االأ�سئلة التي �ستلي المحا�س���رة، وهذا ما اأتطلع 

اإليه بلهفة.
لعل الطريقة المثلى للبدء هي ا�ستدعاء ال�سوؤال الذي غالبًا ما �ُسئلته 
حول الجانب العملي للعملية االإبداعية، ال�س���وؤال الذي قد يكون �سطحيًا، 
لكنه ي�ستدعي كثيرًا من االأ�سئلة. وال�سوؤال هو »هل توؤلف المو�سيقا واأنت 

جال����ض اإلى البيانو اأو اأنت جال�ض على مقعد، اأو اأين«؟ ح�س���ن، الجواب عن 
ذل���ك اأنني اأوؤلف اأحيانًا واأن���ا جال�ض اإلى البيانو، واأحيان���ًا واأنا جال�ض على 

المقعد واأحيانًا واأنا في الطائرة، واأحيانًا واأنا اأم�س���ي وحيدًا في ال�سارع، ولكني غالبًا ما اأوؤلف واأنا في 
ال�س���رير، اأو م�س���طجعًا على االأريك���ة. واأعتقد اأن معظم عملية التاأليف، التي يق���وم بها، على االأغلب، 
اأي موؤل���ف، على وجه التقريب، تحدث وهو م�س���طجع. وكم من مرة دخلت زوجتي ُمحتَرفي ووجدتني 

م�سطجعًا، وقالت »اأوه، اعتقدت باأنك تعمل، اعذرني«. كنت اأعمل لكن لم يكن بمقدورِك اأن تعلمي.
االآن، اأعتق����د اأن هذا ه����و نوع من الغيبوبة الذهنية، التي ال تبدو حال����ة مثالية للعمل، بل حالة تاأمل، 
ولكن ثمة عاقة قوية بين العمل االإبداعي والتاأمل. اإنه لمن ال�س����عب و�س����فها. وقد حاول الب�سر و�سفها 
ط����وال قرون. واأعتقد اأن الو�س����ف االأقرب لهذه الحالة يمكن اإيجاده في الكتابات ال�س����وفية ال�س����رقية. 
وربما تعرفون الكتاب ال�س����غير الذي �س����در تّوًا، حول فل�س����فة زن البوذية وريا�س����ة رمي ال�س����هام، الذي 
يت�سمن و�س����فًا جيدًا لتلك الحالة، بخ�سو�ض ال�سخ�سية، التماثل بين رامي ال�سهم والهدف، الم�سّوب 
واالإ�س����ابة. اإنه نوع من �س����ياع االأنا. اأعتقد اأنه �س����يء حاوَلْت كل مجموعة �س����وفية وجدت، اأو كل مفهوم 
�س����وفي، �س����ياغته بطريقة م����ا. والطريقة الوحيدة الت����ي يمكنكم بها ا�س����تيعاب هذا الت�س����ييغ هي في 

تجربتها. الأني لم اأجد حتى االآن �سيغة كامية قادرة على و�سف هذه الحالة.
حين ت�سطجع في ال�سرير اأو على االأر�ض، وحين يغدو العقل الواعي �سبابيًا اأكثر فاأكثر، يبداأ م�ستوى 
الوعي باالنخفا�ض، وهكذا تجد نف�سك في مكان ما في حالة مائعة متو�سطة بين حالتين لمنطقة ال�سفق 
ه����ذه، الت����ي هي منطقة، لنقل، منطق����ة تحدث فيها تخي����ات جامحة في الليل حين نغفو. كل �س����خ�ض 
اختبر ذلك، �س����واء كان مبدعًا اأم ال. األي�ض من المده�ض اأن ي�س����تطيع كل �س����خ�ض اأن يكون قادرًا بوعي 
على مراقبة ذاته وهي م�ستغرقة في التخيات؟ وبكلمات اأخرى، اإن ا�ستطعت منح ذاتك هذه الحرية في 
الخيال فعندئٍذ اأعتقد باأنك بلغت الحالة. تلك هي اللحظة التي تريدها. واإن حدث وغدا الخيال مبدعًا، 
واإن حدث وحلت محله لغة النوتات، اأو لغة الكلمات اإن كنت كاتبًا، اأو لغة الت�سميم الفني اإن كنت ر�سامًا 
وبكلم����ات اأخرى، اإن كانت روؤية اإبداعية التقطها واأن����ت ما تزال يقظًا على نحو كاٍف لتتذكرها وتقدرها 

وتعرف كيف تجعلها م�ستمرة، عندئٍذ �ستبلغ، على ما اأعتقد، الحالة المثالية.

ليـونارد بيرن�شتـايـن
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كل هذا يبدو �سوفيًا و�سحريًا وغام�سًا، واأنا ال اأعني اأن اأكون اأي واحد من هذه االأ�سياء، الأني اأعتقد 
اأنه �س����كل من اأ�س����كال الغ����رور اأن تتحدث به����ذه الطريقة. ومن ناحي����ة اأخرى ثمة حقيق����ة، وهي اأنه من 
ال�س����عب التفكير بالعملية االإبداعية دون التفكير بهذا النهج ال�س����وفي، وهكذا يجد المرء نف�سه مجبرًا 
عل����ى التحدث به����ذه الطريقة، حتى واإن كانت طريق����ة فيها القليل من االدعاء. اأذك����ر اأن )يونغ( حاول 
مرة �س����رح ماهية العملية. ال اأعلم اإن كنت قد ا�س����توعبتها، لكني �ساأحاول نقلها اإليكم كما اأتذكرها. اإنه 
ي�س����ف ق�س����رة البي�سة، التي هي ق�سرة نافذة، وي�سمى ما بداخلها �� اأي ال�سائل، اأو المادة التي بداخلها �� 
الاوع����ي. ثم يم�س����ي اأبعد، فيبداأ بكلمات مثل روح، وهكذا، لكننا �س����وف لن ن�س����ل اإلى الروح االآن، ثم 
يطرح فكرة مفادها اأنه كلما كانت ق�س����رة البي�س����ة هذه اأكثر نفاذًا، كان احتمال ت�سرب ما بداخلها ومن 
خالها اأكبر. وقد �س����مى هذه الق�س����رة »بير�س����ونا«)2(، يعني، المظهر الخارجي، ال����درع، اإن اأردتم، كما 
اأ�س����ار اإليه علماء النف�ض االآخرون �� مظهر �س����خ�ض ياأمل اأن يراه عليه العالم الخارجي. بكلمات اأخرى، 
اإذا كان ل����دي �س����ورة ع����ن الكيفية التي اأبدو بها، ع����ن الكيفية التي اأحب اأن اأبدو بها، فاإن ذلك �س����يكون 
قناعي، مقابل ذاتي الداخلية، التي هي داخل ق�س����رة البي�س����ة. االآن، اإن ال�سخ�ض الذي يتمتع ب� اأنا قوية 
جدًا لديه ق�س����رة قا�س����ية جدًا، التي هي بالمقابل غير نافذة، وبالعك�ض، في حال االأنا االأقل قوة، اأو االأنا 

االأ�سعف، ثمة احتمال اأكبر الأن يت�سرب منها هذا المحتوى الداخلي.
لنق����ل اإن موؤلف����ًا مثل �س����وبرت لديه ق�س����رة رقيقة جدًا ونافذة ج����دًا. كانت المادة تتدف����ق دائمًا اإلى 
خارجه����ا. كان يكتب با�س����تمرار �� اأثناء �س����يره ونومه وفيما بينهما، كان دائم����ًا، اإن جاز القول، في حالة 
ت�س����به حالة الغيبوبة الذهنية. قناعه، اأي الق�س����رة نف�س����ها، لم تكن مهمة جدًا. كان مهمًا في ملب�س����ه، 
غير مكترث بنظافته، كان خجواًل جدًا، لم ي�ستطع اإقامة عاقات ب�سهولة. كان يخاف من الن�ساء، وكان 
يختبئ في الزوايا لدى روؤيته م�س����هدًا مزعجًا: لم ي�س����تطع البقاء طويًا في الخارج. وبالمطابقة فاإن ما 
يخرج من الداخل يخرج ب�سهولة اأكبر. االآن، هذا تب�سيط دون �سك، وال اأوؤيد هذا على االإطاق. وال�سبب 

فيما قلته هو اأنها طريقة وا�سحة الإدراك العملية االإبداعية.
بالطب����ع �س����تكون الخطوة التالية باتجاه المناق�س����ة القديم����ة التي دارت حول العاق����ة بين الموهبة 
والجن����ون، الأن �س����احب الق�س����رة االأرق يجد بطبيعته �س����عوبة في العي�ض في العالم -�س����احب الق�س����رة 
االأق�س����ى يندمج في الموؤ�س�س����ة االجتماعية�� الأن القناع �س����روري. يتوجب عليك تم�س����يط �سعرك قبل اأن 
تذهب اإلى مكتبك، واأن تك�س����و ج�س����دك قبل ال�س����ير في ال�س����ارع، وهكذا اإن كان اأحدهم ال يم�سط �سعره 
اأو ال يك�س����و ج�س����ده بماب�ض الئقة قبل الظهور اأمام النا�ض، نقول عنه اإنه بوهيمي؛ وبداأنا نتغا�س����ى عن 
المظاهر البوهيمية ب�س����بب المهارة الفنية، وعن كثير من الفن الرديء ب�سبب البوهيمية. خطوة واحدة 
بع����د البوهيمي����ة، ق�س����رة اأرق بدرجة من هذه الق�س����رة، و�ست�س����اب بالجنون. النا�ض الذي����ن يقبعون في 
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الم�ست�س����فيات ويثرثرون على نحو اآلي بجمل رائعة هم مجانين. ولكن كم من المرات �س����معنا عن اأنا�ض 
مهتمين بالفن وال�سعر، ين�سخون، في الحقيقة، هذه االأ�سياء ويقدمونها كفن حقيقي؟ �سحيح، اإنها غير 
من�سقة للغاية، لكن جوهرها على االأقل، نظرًا الأنها اآلية، اآٍت من مكان �سحيق جدًا، بل اإنه اآٍت من مكان 
�س����حيق ل�س����خ�ض دون قناع ودون تفكير �س����ليم ودون تحكم. اأعتقد اأن هذا جزء من النظرية التي تكمن 
وراء الكتاب����ة االآلي����ة، تكمن وراء نجاح غيرترود �س����تاين الكبير، وربما ينطبق ذل����ك على االأدب االأجود، 
مث����ل اأدب جوي�ض والعديد من الكتاب التجريبيين. وبكلمات اأخرى، في هذه الحالة التي ت�س����به الغيبوبة 

الذهنية، اأنا ل�ست ببعيد، حين اأحققها، حين اأكون محظوظًا اإلى درجة كافية الأحققها، عن الجنون.
لنوافق على اأننا بحاجة اإلى ما ي�سبه الغيبوبة الذهنية، حالة الجنون من اأجل انبثاق اأي �سيء »مهم« 
وحي����ن اأق����ول »مهم« اأعني معادلة الكلمة مع كلمة »الداخلي«، مع كلمة »الوعي«. اأعتقد اأن المظهر االأكثر 
اأهمي����ة في اأي فن �� ه����و اأنه لم يخرج بترٍو وتاأنٍّ من فكر اأحدهم. فاأنا اإن قررت الجلو�ض اإلى البيانو االآن 
الأكتب �س����وناتا على اأن اأنهيها قبل ال�س����اعة الحادية ع�سرة، ولي�ض لدي اأي فكرة في ذهني، ربما اأ�ستطيع 
اإنجاز �س����وناتا اأو اأي مقطوعة ق�س����يرة بب�ساطة قبل الحادية ع�س����رة عن طريق االإرادة المح�سة. واأ�سك 
في اأنها �س����تكون جيدة. واإن كانت جيدة ف�س����يكون ذلك معجزة. الأنها �س����تكون قد انبثقت لي�ض من مكان 
الاوعي لكنها كانت ثمرة الت�سميم، والتفكير، والتحليل الفكري، والرقابة، وجزء من عقلي المراقب. 

لذلك فالغيبوبة الذهنية �سرورية.
االآن، ما المتخيَّل في هذه الغيبوبة الذهنية؟ ح�سن، في اأح�سن االأحوال، واأق�سى ما يمكن تخيله هو 
الُكلية، ال�سكل، العمل ككل. محظوظ جدًا من يح�سل له ذلك. بكلمات اأخرى، ربما ال تعرف حتى النغمة 
االأولى التي �س����تبداأ بها. لديك روؤية عن الُكلية، واأنت تعرف ماذا هناك، وال�س����يء الوحيد الذي يتوجب 
عليك فعله هو تركها تخرج ثم قيادتها. قيادتها على االأرجح هي عملية واعية، لكنك تعرف اأنها هناك. 

لديك الجنين �� وذلك هو من اأعظم االأمور التي يمكن حدوثها.
ال�س����يء االآتي المهم الذي يحدث ه����و تخيُّل الجو، بكلمات اأخرى تخيُّل المن����اخ العام، الذي يختلف 
عن ُكلية العمل، الأنه ال يت�س����من بناًء �س����كليًا. ومع ذلك فمن المهم جدًا تخيله واإن كان اآتيًا من مكان ما 
من الداخل. كل عمل، كل عمل فني حقيقي، يتخذ، عالمه الذي يقطنه، حيث ثمة رائحة معينة اأو لم�سة 
معين����ة. حت����ى االأعمال المتنوعة لذات الفن����ان تختلف اإن كانت في الواقع اأعمااًل مهمة. اإن ال�س����يمفونية 
الثانية ل� براهمز معار�سة لل�سيمفونية الثالثة ل� براهمز �� فاأنا اأرى األوانًا مختلفة حالما اأنطق اال�سمين. 
في ال�س����يمفونية الثانية اأ�سم �سيئًا؛ اأح�سن ن�سيجًا؛ اأرى األوانًا، اأح�سل على اأجوبة جمالية �سيمفونية. كل 
ذلك يختلف حين اأقول ال�س����يمفونية الثالثة ل� براهمز. وهكذا فاإن هذا الجو الن�س����يجي، اأو المناخ، لهو 

�سيء مهم وحيوي. من هذا يمكن البدء، ثم ياأتي البناء ال�سكلي الكلي.
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ح�س����ن، ذلك هو ال�س����يء الثاني، بالن�س����بة اإلى االأف�س����لية، الذي يمكنك تخيله. ولك����ن اإن كنت غير 
محظوظ، يمكنك، مع ذلك تخيُّل ثيمة، يمكن اأن تكون اأ�سا�ض. فكرة مثمرة اأو موتيف، يعد بنتائج كبيرة، 
باحتماالت كبيرة للمعالجة. الثيمة الخ�سبة �ستقدم نف�سها لك فورًا. اأنت تعلم، حتى دون محاولة العبث 
بها، اأنها �سالحة للعمل كيفما اأدرتها، �سالحة لت�سنع منها »فيوغات وكانونات«)3(. ربما ال تعرفون حول 
ماذا اأتحدث حين اأذكر اأمورًا كهذه »كانونات وفيوغات«، هذا ال يهم، فال�سيء الذي اأحاول اأن اأ�سير اإليه 
هو خ�س����وبة الثيمة وقدرتها االإن�س����ائية واحتماالت معالجتها. �س����تعلم حااًل حين تح�سل على ثيمة كهذه 

اأنك ما�ٍض لتخلق منها ما يثير االإعجاب. 
هذا يختلف اختافًا كبيرًا حين تتخيل لحنًا، و�س����يكون ذلك كما اأعتقد ال�س����يء الرابع الذي يمكنك 
تخيل����ه ������ اإنه اأقل اأهمية واأق����ل جاذبية من الثيم����ة. الأن اللحن، مهما كان جميًا ينته����ي حين تنتهي من 

و�سعه. االألحان ال ُتعالج؛ الثيمات ُتعالج.
وهك����ذا لدينا اأربع مراح����ل من االحتماالت. واأعتقد اأن ثمة احتمااًل خام�س����ًا اأق����ل جاذبية، التعاقب 
الهارمون����ي والتخطيط والتركيب االآل����ي)4(. ذلك هو القليل مما ياأتيك في ه����ذه الغيبوبة الذهنية، لكنه 

يزودك بنقطة انطاق من اأجل �سيء اأكبر.
وبالطبع، فاإن المرحلة ال�ساد�سة هي اأنك �ستنام. هذا يحدث دائمًا. اأعتقد اأن هذا يحدث في معظم 
الوقت. االآن، واقع اأنك ا�س����تغرقت في النوم ال يعني بال�س����رورة اأن �سيئًا لم يحدث، واأن �سيئًا لم يجر في 
هذا »العالم االآخر« الذي كنت فيه. ربما كنت تتخيل روؤى رائعة ثم غفوت الأنك لم تبق في الحالة المائعة 
بي����ن عالم ال�س����فق وعالم اليقظة، اأنا متاأكد باأنكم خبرتم جميع����ًا التخيات حين كنتم تغفون في الليل، 
وفجاأة تكت�س����فون اأنكم و�س����ط م�سهد م�س����تحيل تمامًا تجرون محادثة م�س����تحيلة، اأو تقومون بفعل �سيء 
�سخيف دون معنى؛ لكنكم ال تعرفون اأن ذلك كان دون معنى في تلك اللحظة اإذا لم ت�سبحوا فجاأة اأكثر 
وعي����ًا وتنبهًا وتقولون: اإلهي، ما ال����ذي كنا نتحدث عنه؟ واأعود االآن اإلى التخيات، ولي�ض االأحام؛ لي�ض 
حين تكون نائمًا بعمق، ولكن حين تكون نائمًا تقريبًا. في معظم الحاالت فاإن الخروج من لحظة ال�سفق 
تلك هي في حد ذاتها مجفلة و�س����ادمة، وتاأثير ال�س����دمة يبدد الخيال كلي����ًا. وهذا ما يحدث لي دائمًا، 

واأقول على نحو اعتيادي، »اآه، ماذا كان ذلك؟ ثم يتا�سى كل �سيء وال اأعرف ما الذي كان«.
هذا ما يحدث لك دائمًا مع المو�س���يقا، وت�س���لي �� جميع الموؤلفين ي�سلُّون �� متمنيًا ابتكار اأية اأداة 
يمك���ن ربطها براأ�س���ك، حين تكون غارقًا ف���ي هذه الغيبوبة الذهنية، لت�س���جل كل ذل���ك الُهراء الذي 
يج���ري حتى ال تكون م�س���طرًا لاحتف���اظ بهذا النوع من المراقبة الُف�س���امية التي تج���ري: التي بها 
يتاح لن�س���فك اأن يعمل ما يريد، اأما الن�س���ف االآخر فينبغي اأن يكون في حالة انتباه ليراقب ما يفعله 
الن�س���ف االأول. وفي النهاية �سينتهي بك االأمر اإلى ال�سراخ في جناح الف�ساميين. وربما لهذا عاقة 

بالم�سافة ال�سيقة بين الجنون والموهبة.
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بع���د اأن تحدثنا مطواًل حول »الغيبوبة الذهنية« لنتحدث قليًا حول التخيُّل. ما المتخيَّل؟ ما الذي 
يحك���م التخيُّل؟ م���ا الذي يجعلك تتخيل ما هو اأن���ت ما�ٍض في تخيُّله؟ قبل كل �س���يء، ينبغي اأن اأقول، 
ر كل المو�س���يقا التي �سبق اأن �س���معتها. هذا لي�ض ذمًا.  مركزًا على المو�س���وعات المو�س���يقية، اإنه تذكُّ
واأنا ال اأتحدث عن النقل، اأو كوني مقلدًا لمو�س���يقا اأخرى. جميع المو�س���يقيين يكتبون مو�سيقاهم بلغة 
كل المو�س���يقات التي �س���بقتهم، جميع الفنون تقدر الفنون التي �س���بقتها، اأو تقدر ح�س���ور الفن الذي 
�س���بقها. وهكذا لي�ض من الم�س���تبعد اأن يتعلق تخيلك، الفكرة التي �ستاأتيك في هذه الغيبوبة الذهنية، 
ب�سيء من المو�سيقا التي �سبقت. وفي الواقع، حتى اأولئك الموؤلفون الذين يدعون اأنف�سهم »تجريبيين« 
يعترفون بتقديرهم لح�س���ور الفن الذي �س���بق فنهم، الأن فنهم ما يزال يكتب بلغة ذلك الفن ال�سابق. 
هل ذلك ُم�َس���و�ض؟ نعم. لنطرح ذلك بطريقة اأخرى، حتى الموؤلفون التجريبيون، الموؤلفون الثوريون، 
الراديكالي���ون ذوو االأ�س���لوب الذاتي، يتعرف���ون، في كتابتهم للمو�س���يقا الثورية، على المو�س���يقا التي 
�سبقتهم في محاولتهم تجنبها. لذلك فهم يوؤلفون المو�سيقا، اإلى حد ما، بلغة المو�سيقا التي �سبقتهم.
لكن االأكثر اأهمية من هذا هو اأن ال�س���ورة الذهنية م�س���روطة بهذا الدافع المجنون الذي ال يقاوم 
لقول �سيء ما �� »�سيء ما يقال« هي عبارة كبيرة �سحرية �� والفنان الرديء لي�ض لديه »�سيء ما يقال«.
نقراأ في ال�س���حف، »لقد كانت �س���يمفونية ح�س���نة البناء، ولكن يبدو اأنه لي�ض لدى موؤلفها �س���يء 
م���ا يقوله«. ِلَم يرغب موؤلف ما في قول اأي �س���يء؟ لنفتر�ض اأن لديه �س���يء م���ا يقوله، لم ال يحتفظ به 
لنف�س���ه؟ ذلك هو الدافع الذي ال يقاوم. هذا هو ما ي�س���نع الفنان. غالبًا ما اأرى �س���ورة لفنان وعلى 
ظهره �س���يء اأ�س���به بال�سيطان ينخ�س���ه بمذراة. غالبًا ما اأ�س���عر بهذا حين اأهم بال�س���عود اإلى خ�سبة 
الم�س���رح الأقود �� ثمة �س���يء ي�سغط عليك واأنت على الم�س���رح، اإنه عفريت يعتلي ظهرك. يقف الرجل 
النا�س���ج على من�س���ة ويل���وح بذراعيه ف���ي كل االتجاهات: ُهراء! لكن �س���يئًا يدفعني لعم���ل ذلك. اإنه 
الدافع القاهر الذي ال يقاوم. لي�ض هناك من �سك حوله. اإنه الهو�ض. ال �سيء يمكنك فعله اإزاءه. وفعل 
التاأليف معادل لذلك القاهر. اإن كان لديك �سيء ما تقوله يتوجب عليك االإ�سراع بقوله. وهذا �سيء ال 
يمكنك فعله في الحياة ال�سخ�سية، بالطبع، الأنه في الحياة ال�سخ�سية ينبغي اأن تنتظر دورك. ينبغي 
اأن تتاأكد من اأن اأحدهم مهتم ب�س���ماع ما تقوله. ينبغي اأن تنتظر اللحظة المنا�س���بة في حفلة ع�ساء اإذ 
يمكنك اإيجاد طريقة لقوله. اإن كنت موؤلفًا اأو فنانًا فاأنت تتمتع ب�سلطة مطلقة لقوله باأية طريقة �� هذا 

ال يعني بال�سرورة اأن قولك �سي�سمع.
ما الذي يجعلك حري�س���ًا على قوله؟ اإنه الحاجة اإلى التوا�س���ل. جميعكم هنا في �سيكاغو مولعون 
بالق���ول اإنكم وحيدون، نحن »ح�س���د متوحد«. اأظن اأن التوا�س���ل هو من المو�س���وعات التي كتب عنها 
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كثيرًا، وهو الكلمة التي نوق�س���ت اأكثر من غيرها في القرن الع�سرين، واأنا ال اأعني التلغراف فقط. كل 
�س���خ�ض يريد اأن يكون قريبًا من �س���خ�ض اآخر. كتب اإيريك فروم كثي���رًا عن عجزنا عن الحب، وعن 
ننا من الح�س���ول على دفء التوا�سل في العالم: واأعتقد اأن  الحب الذي هو ال�س���بيل الوحيد الذي يمِكّ
ذلك هو الحقيقة. الفن اأي�سًا �سبيل. التوا�سل بو�ساطة الفن. اأعتقد اأنه يمكنك قول ذلك حين ت�سغي 
اإلى عبارة مو�س���يقية من موت�س���ارت، �س���يء ما قريب من الحب ي�س���ل اإليك. هل يمكن الأحد اأن يوافق 
على اإعادة �س���ياغة عبارة ماري بيكر اإيد ويق���ول »الفن هو الحب«؟ اأعتقد اأن ذلك ممكن. االآن اأطرح 
عليكم واحدًا من تلك االأ�س���ئلة المثيرة. هل يعني ذلك اأن بيكا�س���و هو حب؟ هل جاك�س���ون بولوك هو 
الحب؟ هل غيرترود �ستاين هي حب؟ اإن كان الفن يعادل الدفء، يعادل الحب، عندئٍذ ينبغي اأن يكون 

بيكا�سو حبًا.
م���ن الطبيع���ي اأن تحدث هذه الرغبة لقول �س���يء بلغة ال�س���خ�ض الذي تتوجه اإلي���ه بالقول، الذي 
ه���و، ف���ي هذه الحالة، الجمهور. اأعرف اأنني غالبًا ما اأفكر بالجمهور حين اأكتب المو�س���يقا �� لي�ض في 
اأثن���اء التخطي���ط لكتابة المو�س���يقا، ولي�ض واأنا اأكتبها ف���ي الواقع �� ولكن في مكان م���ا في فعل الكتابة 
ثمة اإح�س���ا�ض، ال يفارق هذا الفعل، بالنا�ض الذين �سي�س���معونها. لدي العديد من الموؤلفين االأ�سدقاء، 
وقد قراأت وثائق م�س���ابهة لموؤلفين من الما�س���ي، يقولون اإنهم لي�ض لديهم اإح�سا�ض بالجمهور. هوؤالء 
النا�ض ي�س���رون على اأنهم ما�س���ون في قول قولهم غير مبالين بما اإذا �س���معه اأحدهم اأم ال، لي�ض في 
ذهنهم اأي �س���نف من اأ�سناف الجمهور، وهم ي�سيرون دائمًا اإلى باخ وبروكنر واآخرين، الذين كر�سوا 
كتاباتهم لتمجيد اهلل ولي�ض ل�سبب اآخر. بكلمات اأخرى، اإن تاأليف قطعة مو�سيقية هو نوع من ت�سحية 
�سوفية. بروكنر و�سع جميع مقطوعاته بذلك االتجاه. هذه كانت طريقته في الت�سحية من اأجل اهلل. 
وهك���ذا فعل ب���اخ. ومن ناحية اأخرى، نح���ن نعرف اأن باخ كان موؤلف���ًا عمليًا اإلى اأبعد ح���د. نعرف اأنه 
���ب على باخ تاأليف كانتاتا م���ن اأجل االأحد القادم، الأنهم اأرادوها. وق���د اأرادوا اأوراتوريو من اأجل  توجَّ
عيد الف�س���ح، اأو غير ذلك، وقد كتب هذه المقطوعات، واألف مقطوعات الكافير من اأجل التدري�ض، 
واأل���ف مقطوعات الكمان من اأجل عازفي الكمان ومقطوعات االأورغن من اأجل عازفي االأورغن. كيف 

نحل ذلك التعار�ض؟ �سوؤال اآخر مثير.
ه���ل هذا ال� »�س���يء ما يقال« مثي���ر للعواطف؟ بكلمات اأخ���رى، ال يمكنك تحدي���د حقائق بنغمات 
مو�س���يقية. ال يمكن���ك كتابة مو�س���يقا هي ف���ي طريقها لتبلغ ر�س���الة اإلى اأي كان وحول �س���يء ما. وفي 
الحقيقة ال يمكن حتى كتابة مو�سيقا ت�سعى لت�سف �سيئًا ما، ما لم يقل لك موؤلفها باأنه اأراد من خالها 
اأن ي�س���فه. ولو اأن ال�س���يمفونية الريفية ل� بيتهوفن ُدعيت �سيمفونية »تحول كافكا«)5( ل� بيتهوفن، ولكن 



217

�شــــيء ما يقال...

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

بنغماته���ا نف�س���ها كلها، الأمكن تف�س���يرها وفق تلك الت�س���مية. اإنها ريفية فق���ط الأن بيتهوفن قال: »اإني 
اأكتب �س���يمفونية ريفية ا�ستلهمتها من االأحا�س���ي�ض الفرحة في الريف، وهي تبداأ هكذا...«)6( هل يعني 
ذلك اأنها مو�س���يقا ريفية؟ ما هو الريفي فيها؟ اإنها ريفية فقط الأنكم اأخبرتم باأنها ريفية. االآن، ماذا 
لو قلت لكم اإن هذه بداية تحوُّل كافكا، حين ي�س���تيقظ بطلها غريغور �سام�س���ا في ال�سباح)7(؟... لنقل 
اإنه كان ي�س���عر ب�س���يء غير اعتيادي، ي�س���عر اأن ثمة خطاأً ما ح�سل، اإنه ال ي�س���عر اأنه في حالة طيبة... 

ثمة �سيء غير عادي.
اأود اأن اأم�س���ي خال الحركة كلها واأقارن بين �سيمفونية بيتهوفن الريفية وق�سة كافكا »التحوُّل«، 
كي تدركوا اأنكم ل�ستم بحاجة اإلى قيد يقيدكم في هذه المو�سيقا بفكرة االأحا�سي�ض ال�سعيدة في الريف 
حيث يثب الفاحون ال�س���عداء في المروج الخ�س���راء...اإلخ حين تثور العا�س���فة ف���ي الحركة االأخيرة 
ثم تتا�س���ى، وت�س���قط قطرات المطر االأخيرة، وُي�س���مع مزمار الراعي معلنًا انتهاء العا�سفة و�سروق 
ال�س���م�ض. كل ذلك يمكن اأن يكون بب�س���اطة معاداًل لنهاية التحوُّل. العا�س���فة هي النقطة االأ�سا�س���ية، 

ومزمار الراعي هو النتيجة. اآمل اأنكم التقطتم الفكرة.
لذل���ك، فالذي يود الموؤل���ف اأن يخبركم به لي�ض واقعيًا، وال يمكن اأن يك���ون حرفيًا، لكن ينبغي اأن 
���رًا عاطفيًا في هدوء، وهذا الهدوء ه���و بالطبع، حالة الخدر  يك���ون عاطفي���ًا. لكن ينبغي اأن يكون تذكُّ
رًا في هدوء،  على االأريكة التي �سبق اأن و�سفتها لكم. ال ينبغي اأن اأقول »اأريكة« �� ال. ينبغي اأن يكون تذكُّ
لتبديد الفكرة الرومانتيكية العامة الغام�س���ة، فالمو�سيقا المهيجة ال يكتبها موؤلف مهتاج، والمو�سيقا 
اليائ�س���ة ال يكتبه���ا موؤلف يائ�ض. هل يمكنكم ت�س���وري، ب�س���فتي موؤلف���ًا، في مزاج يائ����ض، في مزاج 
 »Pathétique« انتحاري، جاهز للتخلي عن كل �س���يء، جال�ض اإلى البيانو اأكتب ال�سيمفونية المحزنة
ل� ت�سايكوف�س���كي؟ كيف اأ�س���تطيع؟ اإذ �ساأكون في و�س���ع ال اأكون معه قادرًا على كتابة ا�سمي! هذا هراء 
القرن التا�سع ع�سر الرومانتيكي الذي دائمًا ما ي�سور المبدع يبدع وهو في مزاج القطعة التي يكتبها. 
نحن نت�س���ور بيتهوفن يتجول في الغابات ثم يجل�ض على ال�سخور متاأمًا جريان الغدير ويخرج دفتر 
ماحظاته ليكتب ال�سيمفونية الريفية. ال يمكنك كتابة �سيمفونيات واأنت جال�ض على ال�سخور. يتوجب 
عليك الذهاب اإلى المنزل والجلو�ض على كر�سيك واإ�سدال �ستارة النافذة لكيا ترى اأحدًا في الطبيعة، 
الأن ذلك ي�سرف االنتباه، اإذ يجب التركيز على كيفية اإيجاد �سوت ثالث مائم للفيوغ الذي �ستكتبه.

من الممكن تمامًا واأنت جال�ض على ال�س���خور ناظرًا اإلى الجدول اأن يتولد لديك اأحا�سي�ض واأفكار 
يمكن اأن تتحول فيما بعد اإلى مو�س���يقا، لكنها ال تتحول اإلى مو�س���يقا في اللحظة التي ت�سعر بها بجمال 
الج���دول، مثلم���ا ال يمكنك اأن تكتب اأداجيو باعثًا على الياأ�ض حينما ت�س���عر اأنك با اأمل. لذلك ينبغي 
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اأن تكون العاطفة هادئة، وكما يقول ال�س���اعر ووردزورث، اإن كنت ما�ٍض للتوا�س���ل مع النا�ض يجب اأن 
نك من التوا�سل، ال في حالة ياأ�ٍض، م�ستغرق في حالة عاطفية. تتوا�سل معهم واأنت في حالٍة تمكِّ

ال�س���يء االأخير الذي يجب اأن اأتناوله حول الفكرة )اأعني بالفكرة »�س���يء م���ا يقال«، تلك العبارة 
ال�س���حرية( هو: من يهتم اإن كان لديك �س���يء تقوله اأم ال؟ هذا م�س���در قلق كبير في زمننا، بكلمات 
اأخ���رى، كم هو عدد االأ�س���خا�ض في هذه القاع���ة الذين ال يهتمون على االإط���اق اإن كان روي هاري�ض 
يكتب �س���يمفونية اأخرى اأم ال؟ واأنا ال اأعني فقط روي هاري�ض، اأي �س���خ�ض! قارنوا للحظة بين االإثارة 
التي يولدها اقتراب عر�ض جديد ل� رودجرز وهامر �س���تاين، واالإثارة التي يولدها االإعان عن رباعية 

وترية لي اأو الأحٍد ما �سُتعَزف الأول مرة في االأ�سبوع القادم)8(.
االآن، هذه الحالة لم تكن هكذا دائمًا. في الما�سي حين كان براهمز يكتب �سيمفونيات في فيينا، 
كان الفيينويون يقولون »اأوه، �سيمفونية جديدة ل� براهمز!«، وكانوا يعنون ما يقولون. وحين كان فيردي 
اأو بوت�س���يني يكتب اأوبرات في ميانو، كان الميانيون يقولون »اأوه، اأوبرا جديدة ل� بوت�س���يني اأو اأوبرا 
جديدة ل� فيردي!«. كان ذلك حدثًا كبيرًا، وكان يعنيهم؛ كان لهم. نحن لم نح�سل على ذلك االهتمام. 

وهكذا ربما ينتهي االأمر برمته. ذلك هو �سوؤال ولي�ض بيانًا.
تحدثن���ا مطواًل فقط حول المظاهر المو�س���يقية لهذه الفكرة على نح���و مجرد. لكن هناك العديد 
من المظاهر غير المو�س���يقية الموؤثرة التي تقع في هذه الغيبوبة الذهنية. اإن �سبب تم�سكي بالعنا�سر 
المو�سيقية هو الأن المو�سيقا تجنح، على نحو اأ�سا�سي، نحو التجريد، ويجري تاأليفها عادة بمعزل عن 
المو�س���وعات غير المو�سيقية. بكلمات اأخرى، اإنها ال تمثل �سيئًا. النغمة هي النغمة، ولي�ض ثمة الكثير 
مما يمكن اأن تفعله بها. فا دييز هي فا دييز وال تعني اأي �سيء. اإنها لي�ست كالكلمة. اإنها لي�ست ككلمة 
خبز التي تعني �س���يئًا محددًا الأي كان. يمكنك م�س���اهدة �سورة، وكل �سخ�ض �سيرى �سيئًا اأكثر اأو اأقل، 
م���ن الناحية الفكرية، في ذات ال�س���ورة. لكن فا دييز لي�ض فيها �س���يء فكري عل���ى االإطاق. بكلمات 
اأخرى، اإنها مبهمة. المو�س���يقا مبهمة ولي�ست وا�س���حة. ثمة نغمات، وهذا كل ما في االأمر، ال يمكنكم 
دكم بفكرة. وهكذا لي�ض وراء  اأن تلم�س���وا اأي معنى وراءها، بينما يختلف االأمر مع الكلمات، اإذ �س���تزوِّ
النغمات �س���يء اإال اإذا اأخبركم الموؤلف، كما هي الحال في ال�س���يمفونية الريفية ل� بيتهوفن، اأنه يرغب 

باأن تفكروا ب�سيء اإلى جانب النغمات المجردة.
االآن ما االأ�س���ياء غير المو�س���يقية التي تاأتي اإلى ال�س���ورة؟ ح�سن، ال�س���يء االأول هو قابلية الفكرة 
للنماء والتطور. حين تكون م�سطجعًا هناك في حالة غيبوبة ذهنية، ثمة �سيء ما، في مكان ما، يحدث 
ليغدو رقيبًا، واختيارك للفكرة يعتمد على نمط الموؤلف الذي تكونه، وال يهم كم هي ال واعية. لندعوها 
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فكرة قابلة للتوا�سل، ولنميز بين الموؤلفين الذين يهمهم التوا�سل والذين ال يهمهم التوا�سل. بكلمات 
اأخ���رى، هوؤالء االأ�س���دقاء الذين رجع���ت اإليهم من قبل يقولون: »نحن ال نهتم اأ�س���معها )المو�س���يقا( 
اأحد اأم لم ي�س���معها؛ اأنا اأقبع في برجي العاجي واأكتب«. ذلك غير �س���حيح. �س���يء ما ياأتي من العالم 
الخارجي ويتحكم بفكرتك قليًا على اأ�س���ا�ض قابلية التوا�س���ل. ثمة العديد م���ن االأمور االأخرى، التي 
له���ا عاق���ة بالعالم الخارجي، تتحكم بهذه الفكرة �� على �س���بيل المثال، القومية. كانت مو�س���وعًا ذا 
تاأثير قوي في القرن التا�س���ع ع�س���ر، حين كانت مو�سوعًا مهمًا بالن�س���بة اإلى العديد من النا�ض، حين 
كان ثم���ة حركات كبيرة تاأثرت بها جميع الفنون، ففي المو�س���يقا ظهر موؤلفون مثل لي�س���ت الذي كتب 
راب�س���وديات هنغارية، و�س���وبان الذي كتب البولينيزات والمازوركات البولونية، و�سمعنا فجاأة مو�سيقا 
ذات طابع اإ�س���باني لم نعهده من قبل، و�س���معنا مو�س���يقا نرويجية و�س���عها غريغ، ومو�س���يقا بوهيمية 
و�س���عها دفورجاك، وفجاأة اأ�سبح هناك مو�سيقا فرن�سية، ومو�سيقا األمانية فر�ست اأ�سلوبها. اإن جميع 
الم�س���اعر القومية هذه لي�ست مو�سوعًا مو�س���يقيًا. القومية هي اأي �سيء ما عدا اأنها مو�سيقية؛ وهكذا 
اإن كنت ت�س���عر بقوميتك بطريقة ما، فهذا يعني اأن عن�س���رًا غير مو�س���يقي �س���يقترب منك واأنت في 
غيبوبتك الذهنية، ويتحكم بعملك.واأعتقد اأنه بالن�سبة اإلى اأمريكا �سيتخذ هذا العن�سر �سمة مو�سيقا 
الجاز. هذه هي النقطة االأ�سا�س���ية بالن�س���بة اإل���ي. اإلى اأي حد هو واٍع هذا التاأثي���ر، واإلى اأي حد هو ال 
واٍع. بكلمات اأخرى، اإذا جل�س���ت الأكتب مقطوعة مو�س���يقية اأمريكية، اأعتقد اأن من المحتمل اأن اأكتب 
مقطوعة رديئة اإلى حد ما. اأما اإذا حدث وتبدى لي بطريقة ال واعية ح�ض اأمريكي، فا�ستعرت �سيئًا من 
مو�س���يقا الجاز، عند ذلك ثمة فر�س���ة لتكون مقطوعتي اأف�سل. وهذا ثبتت �سحته، الأن ما ت�ستمده من 
االأمريكانا اأو االأمركة �سيكون اأكثر تكامًا، �سيغدو جزءًا ع�سويًا من المو�سيقا. اأ�ستطيع اأن اأبتكر ثيمة 
باهتة، اأجل�ض واأكتب لحنًا واأقول »ذلك باهت جدًا اإلى جانب اأنه ال يبدو اأمريكيًا. االآن كيف اأ�س���تطيع 
اأمركته؟ ح�س���ن، اأ�س���تطيع اأن اأ�س���يف اإليه القليل من تقني���ة الجاز. لنقل بدل االإيق���اع الرباعي اأكتب 
ال�س���يء نف�س���ه باإيقاع ال� بوغي. ذلك �س���هل. االآن اأكت�سب القليل من ال�سخ�س���ية والقليل من الت�سويق. 
اأ�ستطيع اأن اأجعله اأكثر جازية؛ ثمة العديد من االأ�سياء التي اأ�ستطيع فعلها. اأنا اأعمل هذه االأ�سياء على 

نحو واٍع جدًا ب�سبب المعرفة التي تمكنني من عمل ذلك.
لدي بع�ض االأ�س���دقاء في عالم التاأليف يوؤلفون بهذه الطريقة، وهناك العديد من الكتاب يكتبون 
بهذه الطريقة، ور�س���امون ير�س���مون به���ذه الطريقة. وف���ي النهاية ياأت���ي عملهم مقنع���ًا. االآن، الأُقْل �� 
مفتر�سًا اأنكم لم تم�سوا معي في العملية �� اأدخل �سالة كارنيجي الأقدم مقطوعة، مقطوعة جديدة لم 
ت�س���معوها من قبل. اأبداأ بمقدمة فيها عظمة على النمط الهوليودي، ويمكن اأن تكون مثيرة لاإعجاب 
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ف���ي �س���الة كارنيجي، على االأقل بالن�س���بة اإلى بع�ض النا�ض. ف���ي الواقع، اأنا لم اأفعل �س���يئًا. لكن هذا 
النوع من المو�سيقا يظهر طوال الوقت، وهو لي�ض مقبواًل فح�سب، بل يخلق كثيرًا من االإثارة. ويمكنك 
اأن تق���ول دائم���ًا اإن كان اآتيًا من مكان من الداخل )يق�س���د من اأعماق الفن���ان( اأو من مكان خارجي. 
والنا�ض الذين يقولون الكام االأف�س���ل، وهو الغريب، لي�س���وا نقادًا وال موؤلفين، لكنهم الذين ي�س���كلون 
الجمه���ور. الجمه���ور، في المدى البعي���د، وح�ض ثابت الخطا، اإنه يعرف ما هو حقيقي، حتى اإن �س���مع 
رباعي���ة ل���� فيبرن وهو ال يحب فيب���رن فهو يعرف اأن فيبرن موؤلف حقيقي. وال�س���بب ف���ي ذلك هو اأنه 
ي�س���تطيع اأن ي�س���عر بالتوا�سل. ي�س���تطيع القول اإن تلك المو�س���يقا قادمة من مكان من الداخل ولي�ست 

مجرد مو�سيقا خارجة من راأ�ض اأحدهم.
ل���دي قائمة �س���غيرة باأمور اأخرى يمك���ن اأن توؤثر في الغيبوبة الذهنية وعلى الفك���رة، واأود اأن اأمر 
عليها من دون مناق�سة اأي �سيء بتف�سيل كبير. اأحد هذه االأمور الذي يمكن اأن يدخل اإلى ال�سورة هو 
االتجاه نحو مو�سة الوقت الحا�سر. وذلك له �سلة اإلى حد ما بتجارة الجاز، ولكنه لي�ض ال�سيء نف�سه 
تمامًا نف�س���ه. م���رة اأخرى، يمكن اأن يكون هن���اك تاأرجح كبير بعيد عن التونالي���ة اأو باتجاه التونالية. 
يمكن اأن يكون تاأرجح كبير باتجاه مو�س���يقا الحجرة، باتجاه تراكيب جديدة، باتجاه كتابة مقطوعات 
لل���� كورال، اأو باتجاه اأ�س���اليب محددة. ال يمكنني الم�س���ي عب���ر االأمر بكامله، لكن ه���ذا بالتاأكيد هو 
مو�س���وع غي���ر مو�س���يقي. هناك، من ناحي���ة ثاني���ة، اتجاهات حقيقية معار�س���ة التجاهات المو�س���ة 
الحديثة، وهذه االتجاهات الحقيقية هي جزء من التاريخ المو�سيقي. اإن التمييز بين االتجاه الحقيقي 

واتجاه المو�سة هو تمييز معادل لما طرحته �سابقًا، بين الداخلي والخارجي.
ث����م هن����اك مراعاة ل�����: ما الذي �س����يقوله النقاد؟ ث����م هناك مراعاة ل�����: ما الذي �س����يقوله زمائي 
الموؤلفي����ن؟ ما ال����ذي ينبغي عليَّ فعله ل� اأوؤثر فيهم؟ هناك مراعاة ل�: م����اذا كان عملي االأخير؟ وما نوع 
العم����ل الذي اأكتبه االآن؟ م����رة اأخرى، هذه مراعاة خارجية. »كانت مقطوعتي االأخيرة كئيبة، �س����عبة، 
�سيمفونية تراجيدية؛ لذلك ينبغي اأن تكون مقطوعتي التالية خفيفة، �سيئًا مختلفًا«. اأو كانت مقطوعتي 
االأخي����رة كئيبة، �س����يمفونية �س����عبة، ونالت نجاحًا كبيرًا اإل����ى الحد الذي يدفعني اإلى كتابة �س����يمفونية 
تراجيدي����ة اأخرى، ب�س����بب اأنني جيٌد في هذا ال�س����نف، اأو »النق����اد يثنون علي حي����ن...«، اأو »الجمهور 
يحبني حين اأكتب هذا النوع«، اأو �� تمامًا العك�ض �� الأنهم يريدونني اأن اأفعل A، �ساأفعل B، الأنه ينبغي اأن 
اأقدم للجمهور �سيئًا على المو�سة من وجهة نظري؛ قد ال يفهمون...« كل هذه االأمور يمكن اأن تتزاحم.

ث���م هناك العامل التجاري واإماءات التركيبة االجتماعية. وتلك هي ق�س���ة طويلة بحد ذاتها وال 
ن�س���تطيع الم�س���ي في الحديث عنها، ولكن يتوجب علينا اأن ن�س���ير اإلى االتحاد ال�س���وفييتي )ال�سابق( 

حيث تجري اإماءات التركيبة االجتماعية.
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ثم هناك تاأثيرات الفنون االأخرى، اال�س���تلهام من اأعمال اأخرى �� اال�س���تلهام من ال�س���ير الذاتية، 
اللوحات، الكتب، من ق�س����ض النا�ض االآخرين. كل هذه االأمور يمكن اأن تتزاحم في التجربة الفكرية 
حين ي�سطجع اأحدهم في ال�سرير. ثم هناك اأي�سًا عامل محاولة مجاراة الفنون االأخرى، فالمو�سيقا 
كانت دائمًا تاأتي متاأخرة عن الفنون االأخرى. لذلك فقد وقع على عاتق فن المو�س���يقا عمٌل اإ�س���افي، 
وهو محاولة مجاراة حركة مثل الحركة االنطباعية، على �سبيل المثال، التي ظهرت في الر�سم وال�سعر 
قب���ل اأن تظهر في المو�س���يقا بوق���ت طويل. واالأمر كذلك بالن�س���بة اإلى مظاهر الر�س���م المختلفة مثل 
الف���ن التكعيبي، والمذهب الوظيفي في فن العمارة. اأتت الوظيفة في المو�س���يقا بعد ربع قرن تقريبًا. 
لكن هذه هي اأفكار مو�س���يقية اإ�س���افية توؤثر في الموؤلف. ثم، اإذا كان عليه اأن يكتب مقطوعة من اأجل 
منا�س���بة محددة، على �س���بيل المثال، فهناك مراعاة اأخرى. فاإن ُكلف بكتابة مقطوعة مو�س���يقية من 
اأج���ل عر�ض محدد اأو من اأجل قائد اأورك�س���ترا معين اأو من اأجل اأورك�س���ترا، فاإن فكرته �س���تكون على 
االأرجح م�سروطة بتقييمه لهوؤالء العازفين وقدرتهم على تقديم االأف�سل. اإن كنت اأكتب اأغنية ل� ماريا 
كاال�ض، فيجب اأن تكون مختلفة عن االأغنية التي �ساأكتبها من اأجل جيني توريل. اإ�سافة اإلى ذلك، ثمة 
العديد من االأمور ال�سغيرة، على �سبيل المثال: »ما الوقت المتاح الأكتب هذا؟ اأ�سبوعان فقط؟ ح�سن، 

ينبغي اأن اأكتب مقطوعة ق�سيرة. اإن كان لدي وقت طويل اأ�ستطيع اأن اأكتب مقطوعة اأطول«.
واأخي���رًا هناك مظهر اأخي���ر وهو النقد الذاتي، ذل���ك الرقيب الذي يقبع داخ���ل الذهن ويقول... 
ال تفعل ذلك اإنه خارج عن االأ�س���لوب... ال تفعل ذلك اإنه مبتذل. واأيًا كان هذا المرافق ال�س���غير فهو 

يعمل �سواء كنت نائمًا اأم م�ستيقظًا، اإن كنت، لح�سن الحظ، موؤلفًا جيدًا.
جمي���ع هذه االأمور التي اأ�س���رت اإليه���ا توؤثر على نحو معقول في كل موؤل���ف. واإن الفرق بين العملية 
االإبداعية الجيدة وال�س���يئة يكمن في العاقة بين ن�س���بة الا واعي اإل���ى الواعي، وكل ذلك يعتمد على 
حالة الجذل التي يقرر فيها الموؤلف اأن ي�س���ع مبادئ عمله في حالة حركة. اإذا كان ال يقرر اأي �س���يء 
فه���و محظوظ. اإذا حدث كل ذلك من تلقاء نف�س���ه فهو محظ���وظ. اإذا كان عليه اأن يقرر، فعندئٍذ من 

المحتمل اأنه لي�ض بموؤلف على االإطاق.
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د. عادل الفريجات

الـراأي...   .

وقفة مع اعترافات عا�شـق
وعند عذوبة »العذاب ال�شهي«

الدكت���ور اأيمن اأبو �س���عر َعَرَفْته المنابر )�س���اعرًا( مميزًا 
بًا ِحرفة ال�س���رد. وقد  ومحبوبًا يدع اليوم �س���نعة ال�س���عر، ُمجرِّ
فعل���ُت فعله ذات يوم، فتركت �س���نعة التحلي���ل والتاأويل لاآثار 
الفني���ة، ولج���اأُت اإل���ى حرف���ة ال�س���رد واأ�س���درت مجموعتي���ن 
ق�س�س���يتين. فهواية ال�س���رد قد ال تقاوم اأحيان���ًا، الأن ُكّاً منا 

)�سارد( في برهة من ُبره الحياة.
ثم اإن مواهب االأدب تتجاور رغم تباينها، ويخترق بع�س���ها 
جدران بع�ض، فتنجذب الذات المبدعة من م�س���ار اإلى م�س���ار 
اآخ���ر، على غير م���ا عّودتنا علي���ه، وال باأ�ض في ذل���ك، فاأبواب 
الخلق االأدبي م�سرعة اأمام الجميع، وال�سيما اأمام كل من ياأن�ض 

في ذاته هوى التجريب ومتعة االإبداع.
وفي مقامنا هنا نقول: اإن �سرح القول بالقول يعد من اأعقد 

المهمات، واإي�س���اح العبارة بالعبارة وا�ستئناف الدالالت ال يعني اأ�ستذة من الناقد على القارئ، بل هو 
ق���راءة فردية، اأو جهد ذات ال تدعي االإحاطة التامة بكل ما ات�س���ف ب���ه اإبداع مبدع، فهي اإلى التذّوق 

اأقرب، وبالتحليل والتعليق األ�سق.
واإني الأزعم بداية اأننا لو اأح�س���ينا انتماء مفردات هذه المجموعة الق�س�سية اإلى اآفاقها االأعلى، 
لوجدنا اأن مفردات الحب والع�سق والغرام والدنف والوله هي االأكثر �سيوعًا، كما لو اأن الكاتب خل�ض 
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اج، اأو »ترجمان  تّوًا من قراءة كتاب »طوق الحمامة« البن حزم اأو »م�س���ارع الع�ّس���اق« الأبي جعفر ال�سرَّ
االأ�س���واق« البن عربي. وهو بالتاأكيد لم يفعل، اإنما هي حرارة التجربة و�سفاء الروح ورهافة الم�ساعر 

وفي�ض الع�سق والقدرة على ال�سياغة.
���ن لق�س����ض مجموعتنا اأن تبل���غ بكثير من عناوينها غاية الق�س���ة وهي االإر�س���اء  وكل اأولئ���ك مكَّ

الجمالي للمتلقي.
وهذا االإر�ساء توفر من خال عنا�سر جال بينها القا�ض هي: العنوان، والبداية والنهاية، والطول 
والق�س���ر، والم���كان والزمان، والنهاي���ات المتنوعة. واالأهم م���ن ذلك هو مكابدة اللغ���ة التي تتم بها 

ال�سياغة.
كان���ت لغة القا�ض ال�س���اعر )اأبو ال�س���عر( لغة متقنة، ِا�س���ُتثِمَرت طاقات فيها ق���د ال يفطن لها كل 
النا�ض. ففي الق�سة )49( التقى �ساب م�ساك�ض امراأة باذخة الجمال في الم�سعد عند الطابق الرابع، 
ف�س���األته هل تهبط اأو ت�س���عد؟ اأجابها: معك ال يمكن اإاّل ال�سعود نحو االأعلى، فابت�سمت، و�سعدت معه 
اإلى اأعلى طابق، والأنه كان على موعد، �س���األها ثانية. اأال تخرجي؟ اأجابت: ال، مع �س���اب مثلك ال يمكن 

اإاّل الهبوط نحو االأ�سفل.
وال �س���ك اأن بين ثنايا هذه ال�س���طور القليلة كامًا محذوفًا دفع بالمراأة الجميلة الأن توّبخ ال�س���اب 
الم�ساك�ض، ولكن االأهم هنا هو ا�ستثمار معنيي: ال�سعود والهبوط اللذين يعنيان ارتفاعًا اأو هبوطًا في 

المكان من جهة، كما يعنيان ارتفاعًا وهبوطًا في درجات الخلق والكيا�سة.
وكم���ا ا�س���تمد القا�ض بع�ض ق�س�س���ه من الحياة، ا�س���تمد بع�س���ها م���ن الطبيعة، وب���ث في بع�ض 
عنا�س���رها حياة، فغدت تتكلم... وا�س���تمدَّ بع�س���ها من ذكرياته ومن ثقافته االأدبية كما في ق�سته مع 
ال�ساعر ال�سوداني )جبلي عبد الرحمن()�ض31(، وكانت بع�ض تقنيات كتابته ال�سروع في الق�سة مع 
بداية محذوفة، وهذا تقليد جاذب اأ�س���اد به القا�ض الم�س���ري )يحيى حقي(. وهذه ظاهرة نطالعها 

في ق�س�ض عنونت ب�»نداء المعري« و»بل�سم« و»�سراخ الروح«.
وكان من تقنيات بع�ض الق�س����ض ال�س���خرية في ختام الق�س���ة كما في ق�سة »طلقتان في الراأ�ض« 

)�ض49(.
َبْيَد اأن كاتبنا في حماأة انغما�سه في برهة اإبداعه وفي حما�سته للتعبير عن عناوين �سديدة الجذب 
���ًا«  والتاأثير وجدناه يترك »الحكائية« في الق�س���ة، لجهة التف�س���ير وال�س���رح، جاعًا من ق�س���ته »ن�سّ
يذكرني بما حواه كتاب عبد الوهاب البياتي »ن�سو�ض �سرقية«. وذلك نعاين نماذجه في ن�سو�ض مثل 
»االبت�س���امة« )�ض101(، وما هو الحب )�ض105(. وكاأني به يريد اأن نتاأمل بالمعنى المجرد م�ستبداًل 
متعة هذا التاأمل بمتعة الحكاية، يقول في ن�سه »ما هو الحب«: »وحين ع�سقت اأدركت اأن الحب مطلق 
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ف���ي الكن���ه، وكل المبالغات في و�س���فه مجرد زلفى لمقارب���ة التعبير عنه، فهو الذي يخت�س���ر كهرباء 
البروق في رع�س���ة لم�س���ة، وي�سم اآفاق المدى في نظرة«. وكذا ال�س���اأن في ن�سو�ض »االبت�سامة« ون�ض 

»الحرّية«.
ة  بقي لي في هذه العجالة اأن اأتلبَّث قليًا عند عنوان المجموعة »العذاب ال�س���هي« وهو عنوان ق�سَّ
ت بها الذات ال�س���اردة اأيام الن�سال ال�سلبي، والتي تك�سف عن  ا�س���ُتِلَبت من �سريط الذكريات التي مرَّ
ظلم الجاد من جهة، ومن �سمود الرجل الحديدي ذي الخلق الرفيع والموقف النبيل من جهة اأخرى، 
فال�سحّية تهزاأ ب�سوط الجّاد، وال تنب�ض ببنت �سفة يريدها المحقق، الأن هذا )النب�ض( يقود اإلى لْب�ض 
�س���يودي بالحبيب���ة اإلى العذاب المرير ال���ذي تعانيه الذات الكاتبة، وها هنا يتناوب في الق�س���ة حوار 
حار ما بين حا�سر قاهر بائ�ض مفعم بالجلد واالألم في المعتقل، وما�ض زاه يملوؤه عبير ال�سوق، و�سذا 
الوله بحبيبة رافقت ال�س���جين في رحلة لتوزيع المن�سورات، فُقب�ض عليه واأنكر معرفته بها، لتفلت من 

اأيدي الجّادين.
وال يدع )اأيمن اأبو ال�س���عر( حْذقه الأ�سرار اللغة دونما ا�س���تثمار، فالحبيبة المرافقة له في البا�ض 
ل القا�ض حال المكان  ت�س���األه: هل ينزل؟ فيقول لها: ما دمِت قربي فاإننا �سن�س���عد دائمًا، وبهذا يحوِّ

اإلى ن�سير له في االأداء.
وحين ُيطبق الجفنين من األم ال�س���رب في المعتقل تقول الذات ال�س���اردة: هناك تكون )الروؤية( 

بالتاء المربوطة قد غابت نهائيًا وبداأت )الروؤيا( باالألف، )�ض81(.      
و�ستَّان بين روؤية البا�سرة وروؤيا الب�سيرة، فكثيرون هم مفتوحو العيون مغلقو القلوب...

ل التعذيب المقيت اإلى عذاب  ويبقى �س���رُّ المفارقة ها هنا ما جاء في ختام هذه الق�سة. وهو تحوَّ
�سهي.

مته هنا هو اأقلُّ من درا�س���ة معمقة متكاملة، ولكنه اأو�س���ع من انطباع عابر  وال اأ�س���ك في اأن ما قدَّ
مخت�سر. وعزائي في هذا االخت�سار قول القائل الوجيه في هذا المقام:

»يكفينا من القادة ما اأحاط بالعنق«.

⸎⸎⸎⸎
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رباب هالل

قـراءات

قراءة في »الآباء يرك�ضون«
ة ليندا ح�سين للقا�سّ

���ة »مي�ّس���ي«، ف���ي مجموعة  يظهر ال�س���بّي ر�س���ى في ق�سّ
»االآب���اء يرك�س���ون«، للكاتب���ة ليندا ح�س���ين )�س���درت عن دار 
اأث���ر/ الدّمام، 2021(، يظهر االآن في ا�س���تراحة للم�س���افرين 
ليًا كعادته، لذلك ت�س���عب روؤيته اأو تمييز وجهه.يجمع اأو�ساخ 
الم�سافرين، ي�سعها في اأكيا�ض �سوداء، ثقيلة يحملها اإلى �سدره 
النحي���ل ليكّومها في عربة اأمام���ه، تعلو االأكيا�ض اإلى اأن يختفي 
خلفها، هو يعرف الطريق جّيدًا، ويجّرها اإلى ال�ساحة الخلفّية. 
وهناك، ي�س���عل ر�س���ى اأوراق���ًا واأع���وادًا ليتدفاأ وي�س���تريح. ثّمة 
�سا�س���ة تعر�ض اليوم مباراة لكرة القدم، وفيها: »�س���بّي ا�سمه 
مي�ّس���ي، كّلم���ا راق�ض الكرة يتنّهد ر�س���ى، وكّلم���ا اأحرز هدفًا، 
يتدافع ر�س���ى مع الاعبين ليم�سح على �س���عره«. هذا المي�ّسي 

نبّي »يهم�ض ر�سى لنف�سه وهو ي�سعر بالطماأنينة والر�سى وال�سعادة، وفي عينيه دموع كدموع من انتهى 
ة ب�سيطة، اإّنما في جوهرها تعّجب اأ�سئلة لن تريح القارئ  لتّوه من �ساة الفجر«. ظاهرّيًا، تبدو الق�سّ
الم�ستمتع! فمن الذي ينتبه اإلى ر�سى واأمثاله؟ اأال يرمز الليل على ما يعّتمه الب�سر؛ على ما ال يرغبون 
في روؤيته لعجز اأو ال مباالة؟ لماذا يعمل ر�سى ال�سبّي اليافع، وفي ظروف �سّيئة؟ من يعيل؟ ومن اأين 
له، في عتمته وبرده، حناُنه على االآخرين؟ اأال يكمن في ا�س���م ر�س���ى ر�س���ى ال�س���بّي بواقعه الموجع 
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كقدر؟ األي�ض في زمن الحدث الم�سارع/ الحا�سر ا�ستمرارّية لهذه الطبقّية الااإن�سانّية؟ اأال من نهاية 
لها؟ على هذه الوتيرة ت�سير ق�س�ض المجموعة عاّمة، �ساغتها ليندا ح�سين بدّقة، وعر�ستها بب�ساطة 

اآ�سرة، وبمخاتلة، تمّتع القارئ، تبلبله وتقلقه، وتوجعه اأغلب االأحيان. 
تتمّيز الق�س����ض بالجّدة واالبتكار في التقاط زوايا جزئّيات االأحداث، واالإيجاز والتكثيف.اأمامنا 
�س���ّت وخم�س���ون ق�سة في مئة �س���فحة! ترتكز الق�س�ض على اأ�س����ض فنّية تندرج �سمن اإطار ما اأ�سماه 
االأدي���ب والناق���د اإدوارد الخّراط »الح�سا�س���ّية الجدي���دة« ويعّدها اأحد اأوجه الحداث���ة في االأدب، من 
بين �س���ماتها: ك�س���ر رتابة ال�س���رد، تغييب الحدث والبدء بلحظة تاأزم ال�سخ�سّيات وت�سوير جزئّياته، 
االإيجاز والتكثيف، �س���ّدة التركيز، ارتباط اللغة بمادّية اأو مو�س���وعّية العالم ارتباطًا وثيقًا، وجنوحها 
���ة الق�س���يدة، العودة اإلى الطفولة ال الإعادة تركيب لعالم  نحو ال�س���عرّية اأحيانًا، وقد تتحّول اإلى الق�سّ
منقب����ض وذكريات بائدة، بل هو �س���عي لمعرف���ة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالكاتب االآن، وغيرها. �س���مات 
تت�سم بها ق�س�ض ليندا ح�سين بامتياز، تت�سف ق�س�سها اأي�سًا بالحداثة في اأحد جوانبها، هو تداخل 
الفنون المختلفة في ال�س���رد اأحيانًا كثيرة.كما اأّنها ترفل بال�س���خرية وخّفة الروح، االأمر الذي ي�س���ّجل 
للكاتب���ة بجدارة وغبطة، لندرتهما في الكتابات الن�س���ائّية العربّية عاّمة. وفي ذلك ت�س���اوؤل ي�س���تدعي 

ي والبحث فيه. النّقاد للتق�سّ
���ة لحظة من حيوات النا�ض؛ ن�س���اء ورجااًل واأطفااًل. زاخرة ق�س�سها بال�سخ�سّيات  تر�س���د القا�سّ
والحكايات والهواج�ض المختلفة، ي�سعب ح�سرها هنا. وبلغة اأنيقة مقت�سدة ومحايدة، اأحيانًا تجنح 
اإلى ال�س���عرّية غير المق�س���ودة بذاتها، يحكيها �س���اردان بالتناوب: �س���مير المتكّلم المفرد، والغائب 
العليم بكّل �س���يء. تجري اأحداثها في زمنين، الما�س���ي والحا�س���ر، وفي اأمكنة �سورّية، من بينها ورد 
���تين، واآخر في األمانيا حيث كانت ليندا ح�س���ين تتابع درا�س���اتها العليا،  ذكر مدينة الاذقّية في ق�سّ

لتعود اإلى الباد مع ن�سوب الحرب ال�سورّية. 
تتتال���ى الحكايات بعفوّية ور�س���اقة �س���ردّية عذبة، وبحف���اظ مكين على وحدة االنطب���اع والتاأثير. 
ترمز، ت�س���ّرح وتوارب، تخاتل وت�ساك�ض بما تبطنه من دالالت. تقّدم اأحيانًا اأخبار النا�ض في �سطر اأو 
اأكثر قليًا، و�سرعان ما ت�سّعد االأخبار باقتدار اإلى �سوّية فنّية م�سن�سلة بال�سدق وبانفعاالت لطيفة اأو 

وجيعة موؤّثرة. ق�س�ض رقيقة كالورد، وواخزة كاأ�سواكه!
وا�سع حّيز المراأة هنا. نلقى ن�ساء كثيرات بمختلف اأعمارهن، اأو�ساعهن االجتماعية، م�ستوياتهّن 
ة »عجوز الطابق الثالث« خبرت الحياة، وفقدت كثيرًا  المعرفّية، وخبراتهّن الحياتّية. فالمراأة في ق�سّ
من االأحّبة بين موت وهجرة، لن يزعجها فقدانها لحبل البامياء موؤونة ال�ستاء، اأتعبها اإنجازه، عّلقته 
على ال�س���رفة ليجّف، فاأذهبته عا�س���فة طارئة! اإّنها: »االآن، بتجاعيدها الرا�سية تجل�ض على ال�سرفة، 
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ة الظريفة »�س����وؤون اأمينة المكتبة« تاأّزم العنو�سة  تحت�س����ي قهوتها ب�س����ام، وتلّوح للعابرين«. وفي الق�سّ
اأمينة المكتبة وتتع�س����ها، وترفع جدارًا بينها وبين العالم والحياة. تذهب اإلى المدر�س����ة على بعد اأربعة 
اأمت����ار م����ن بيتها، تاأت����ي اإلى الدوام وتخ����رج قبل االزدحام الأّنه يخنقها. ت�س����غل غرف����ة المكتبة، ال اأحد 
����ة اإلى واقع حال مكتبات مدار�س����نا الموؤ�س����ف عاّمة:  يزوره����ا، فالمكتب����ة خالية من الكتب! تلّمح القا�سّ
»حّت����ى ظّنت الطالبات اأّن في كّل مدر�س����ة غرفة مكتبة خالية من الكتب، ت�س����غلها ام����راأة غير متزّوجة 
وقليلة الكام!« ورغم مراعاة الطالبات لحالة اأمينة المكتبة، فقد حدث مّرة اأن اأرتها اإحداهّن �س����ورًا 
لعر�ض ما، فتحل الكارثة بالعان�ض، اإّنها تعرف اأّنهن ينلن منها لعنو�ستها، لتتم�ّسك اأكثر ب�ساأنها الوحيد 
في حياتها: »هو اأن تتجّنب هذا الخوف الرهيب. اأن تحمي نف�س����ها من هوؤالء الذين ال يمكنهم التحّرك 
ة »مزهرّية في غرفة الجلو�ض«، نلقى مايا العازبة  اإاّل على هيئة �سرب اأو قطيع، اأو جي�ض جّرار«. وفي ق�سّ
لحظة ت�سع ثاثين زهرة بي�ساء، بعدد �سنين حياتها، في مزهرّية العائلة، حيث: »يحلو لوالديها كثيرًا 
اأن يحت�سيا القهوة ال�سباحّية وهما يمّتعان مراآهما بالزهور...« ال ت�سغلهما اأحا�سي�ض مايا اأو: »ج�سدها 

ة رقيقة تنثر رائحة زنبق وع�سق يتمّناه القارئ لمايا. الب�ّض كاأزهار زنبق يتفّتح«. ق�سّ
بين الق�س����ض نلحظ م�س���اَر المراأة الجديدة منذ اإرها�س���اتها االأولى حتى انطاقتها و�سواًل اإلى 
ة »ن�ساء العائلة«،  اليوم، تاأّثرًا بالحركات الن�سوّية العالمّية! يبداأ الم�سار مع فتون خالة ال�ساردة، في ق�سّ
���ة اإلى الطفولة. فال�ساردة وقد باتت �ساّبة االآن، ما اإن  اإحدى الق�س����ض الجميلة التي تعود فيها القا�سّ
راأت اأ�س���جارًا خ�س���راء عالية باأزهارها البنف�س���جّية الرقيقة، وقد ظهرت موؤخرًا في المدينة، اأ�سلها 
من اأمريكا الجنوبّية: »تبّث بخفوت اأغاني ن�ساء تلك القاّرة، اأر�سلتها لن�سائنا اللواتي م�ّسهّن الجنون!« 
حتى اأدركت ال�ساردة اأّن ما فعلته خالتها منذ ع�سرين عامًا بارتدائها تّنورة بنف�سجّية و�سترة خ�سراء 
من ت�سميمها هي، والذي اأثار ا�ستهجان ن�ساء العائلة و�سخريتهّن من ذوقها الغريب الم�سحك بح�سب 
قانونه���م، لم يكن فعًا خارقًا للقوانين، بل كانت الخالة �س���ابقة لاأزمنة والجغرافيا. كانت عا�س���قة! 
والع�س���ق محّرم اأي�س���ًا في د�س���تور العائلة! كانت قّوة ت�س���ّج داخل الخالة: »هي القّوة ذاتها التي تجعل 
الفرا�س���ة تطير، وال�سمكة ت�سبح، وال�س���و�ض ينقر ق�سرة البي�سة ويخرج للوجود«. رغم اأنف الد�ساتير 
ة المده�س���ة، وعنوانها الم�ساك�ض  البطريركّية التي تخ�س���ع لها ن�س���اء كثيرات وتكّر�س���نها! وفي الق�سّ
»كي يبقى كل �سيء على ما يرام«، م�سهد وحيد يبداأ بنهايتها. ناحظ اأّن هذا التاعب بالزمن يتكّرر 
���ة بلحظة التاأّزم و�سدمة  في بع�ض الق�س����ض به تنك�س���ر رتابة ال�س���رد، ويتاأّجج الت�سويق. تبداأ الق�سّ
���ة لتبيين ال�س���بب. كان���ت االأّم تطارد ابنتها  االبن���ة اأم���ام اأّمها المتكّوم���ة على االأر�ض. ثّم تعود الق�سّ
تلك في ال�س���ارع. فاالبنة م�س���ّممة على الرحيل عن الباد كّلها، هربًا من هذه االأّم القا�سية والحنون 
الت���ي ه���درت حياتها في تربية اأوالدها وحمايتهم، والخانعة لزوجها وقد �س���محت له اأن يكون اأبًا لهذه 
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المتمّردة! تتقاذفان باالأحذية، فت�سيب البنت اأّمها. لكّن االأّم تتابع الرك�ض خلفها وا�ستجدائها لتعود 
اإلى البيت، تهّددها، وترّغبها في قولها: »كّل �س���يء في هذا البلد تقريبًا على ما يرام«. كّل ذلك الأّنها 
تحّبها، كما �س���رخت الإ�س���ماع المتفّرجين على ال�س���رفات وال�سطوح. في رك�س���ها تتعّثر االأم وت�سقط. 
ُت�س���دم االبن���ة وتعود اإليها تثقلها فكرة واحدة، هي اأّنها في الع�س���رينات م���ن عمرها، وما يزال لديها 
مت�س���ع من الزمن لتن�س���ى �س���عورها بالخزي، لكّن اأّي عمر بقي الأّمها ال�س���تينّية كي تمحو هذا العار، 
والذي حدث على الماأ! واإن ف�سلت هذه االبنة وان�ساعت لتبقى اأّمها على ما يرام، فاإّن ابنة اأخرى في 
���ة »قاتل الزهور المت�سل�س���ل«، �س���تنجح في تمّردها رغم كّل تحذيرات العائلة وتخويفها لها.تغادر  ق�سّ
منطقتها ال�س���ّيقة اإلى العا�سمة لتاأدية دور ثانوّي في اأحد االأفام، وهناك تنجح وتطّور ذاتها وتحّقق 
ال�س���هرة، وبقي كل �س���يء على ما ي���رام! نلحظ هنا ما يط���راأ من تحّوالت في العائلة ال�س���ورّية، خال 

العقود االأخيرة، وقد بات بع�سها مت�سامحًا مع البنات اإلى حّد ما.
وللمراأة الجديدة ح�س����ورها االإيجابي الموؤّثر في ال�س����عيد االجتماعّي، الثقافّي، وال�سيا�سّي. فمثًا 
في »مظاهرة �ساخبة الأربع ن�ساء« ثّمة امراأة �سغوفة بالمو�سيقا، تح�سر الحفات المو�س�سيقية كّلها التي 
ة وفي دار االأوبرا، ما دفعها يومًا للوقوف اأمام اأبوابها لترفع الفتة كتبت عليها  تقام في ال�ساالت الخا�سّ
»اأوقفوا الكمنجات« حّتى ظّن النا�ض اأّن م�ّس����ًا اأ�س����ابها. حين ماتت وحيدة في غرفتها، كانت تت�س����اعد 
ة، قّررت  من كمبيوترها القديم مو�س����يقا لفيفالدي. وال�ستمرار االحتجاج �سّد الرداءة كما ت�سي الق�سّ
اأرب����ع ن�س����اء التظاهر اأمام اأبواب الم�س����ارح ودار االأوبرا بافتات كتب عليه����ا »اأوقفوا الكمنجات.« وفي 
ة »عطر« اأنيّتا، امراأة مت�سل�سلة الع�سق، قوّية ال يتع�سها انتهاء اأّي من عاقاتها العاطفّية، واإن ظّلت  ق�سّ
ت�س����تخدم عطر حبيبها االأ�س����بق بعد عاقة معه دامت ثماني �س����نوات، وعلى مدى عاقاتها المتتالية، 
فذلك بحكم العادة ال اأكثر! لم تعّرفنا الكاتبة هوّية هذه االأنيّتا، فلعّلها ت�سير في ذلك اإلى اأّن مثيلة تلك 

المراأة قد تكون في بقعتنا العربّية، وقد باتت بع�ض اأ�سماء العلم تعّم بقاع االأر�ض. 
���ة »�س���تربتيز« تخرج �س���بايا عازب���ات اإلى ال�س���ارع، الفتعال  لاأموم���ة ح�س���ورها اأي�س���ًا. في ق�سّ
»م�س���احنات �سامتة« بماب�ض تظهر اأجزاء من اأج�سادهّن: »فهناك ذات الموؤّخرة المغرية التي تعتقد 
اأّن باإمكانها زلزلة العالم كّله بهّزة واحدة منها، وهناك...، وهناك...« وحدها نبال التي في عمرهّن، 
ال تحت���اج الأّي من تلك االإغراءات، وتعرف اأّنها تهزمهّن جميعًا، فلديها ما تظهره؛ طفلتها الر�س���يعة: 
»ال تخرج اإاّل معها، ك�س���اح به تهّدد العالم كّله«. فاالأمومة قّوة ت�س���تطيع بها: »اأن ت�س���رب اإحدى هذه 
ة »حمزة«  البنايات بيد من حديد وتهدمها«. لكّن االأمومة حينًا اآخر متعبة وقاهرة، كحال االأّم في ق�سّ
���ة ُتع�س���ي  البديعة، ب�س���ردها الموجز بالغ الطرافة وال�س���خرية واالألم، ت�س���حك القارئ وتبكيه، ق�سّ

اخت�ساَرها. 
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تهج�ض بع�ض الق�س����ض بالغربة والوحدة، يكابدهما الن�س���اء والرجال معًا، �س���واء في �س���ورّية اأم 
في األمانيا. في كتابة ليندا عن اأنا�ض بلَدْين مختلفين اإظهاٌر للهواج�ض الم�س���تركة بين الب�س���ر جميعًا. 
���ة »مو�س���يقا« قد نجد في األمانيا عربّيًا توؤلمه الغربة والوح�س���ة، ال يتقن االألمانّية مثل  فمثًا، في ق�سّ
خو�س���يه العازف، هذا الذي يخفي مامحه الكولومبّية بقّبعته التي �س���ارت اأ�سهر من قّبعة غيفارا في 
محط���ة د�س���لدورف للقطارات، فلنقراأ: »حين يحزن خو�س���يه ينفخ في الهارموني���كا، وحين يعزف في 
الهارمونيكا يح�سل على قليل من المال، وحين يح�سل على قليل من المال يخف�ض راأ�سه قليًا وينظر 
ف���ي عينيك، في مدينة ال اأحد فيها غير خو�س���يه ينظر ف���ي عينيك«. واإن يعي�ض العربي في بلد اأجنبّي، 
ويتقن لغته جّيدًا في كّل المجاالت، غير اأّنها �سُتع�س���ي عليه التعبير بها في المجال العاطفي ّوالحّب. 
���ة »العربّية« كتبت عا�س���قة عربّية بلغتها ر�س���الة لحبيبها االأجنبّي، تق���ول فيها: »الأّن الخوف  ففي ق�سّ
الذي ي�سوب حّبي ال ت�ستوعبه غير هذه اللغة وهو، �سّدقني، ع�سّي على الترجمة... كان حبيبها يجيد 

التحّدث بلغات كثيرة، لم تكن العربّية واحدة منها«.
ة الدافئة »ترميم« فمترعة بالتعاطف االإن�سانّي. اأبو جهاد ال�سمكري، رجل �سبعينّي انكفاأ  اأّما الق�سّ
عنه زبائنه لكبره، وقد اأحالوه اإلى التقاعد! لكّن ال�س���اردة ظّلت ت�ستدعيه، بحّجة ت�سليح عطب ما في 
بيته���ا، ومق�س���دها ترميم روحه التي �س���ّدعتها الوحدة، وترميم روحها اأي�س���ًا، فهي االأخرى وحيدة! 
تقول: »ي�سّرب لي مثل خّزان على و�سك االنفجار قطرات من الحكمة، اأ�سّرب له مثل فاكهة في اأواخر 
ة و�سع نقطة النهاية، اإاّل  �سيفها ابت�سامات مخّمرة بالمحّبة«. ومع هذه الفقرة كان يتوّجب على القا�سّ
تها، اإحدى  اأّنها على خاف حر�س���ها المتقن في �سنعتها الق�س�سّية عاّمة، اأ�سافت اإليها، لتختم ق�سّ

الحكم التي عّلمها اإياها اأبو جهاد، ما اأّثر قليًا على وحدة االنطباع لدى القارئ!
���ة بالتلمي���ح اإليها، هنا اأو هن���اك، لتحديد زمن  وللحرب ال�س���ورّية ح�س���ورها، اإّنما اكتفت القا�سّ
الحدث، اأو كم�سّبب في موت اأحدهم. ومّرة، تناولتها بطرافة جاذبة، وذلك حين جعلتها م�سدر اأمان 
���ة »�س���كرًا، اأّيتها الحرب«. هذه المراأة هي االآن في طريقها للقاء ع�س���يقها، يهّزها الرعب  المراأة ق�سّ
م���ن اأن يعرفه���ا اأّي مّمن حوله���ا! فهي تنتظر زوجها ال���ذي ذهب مع ذكور اآخرين لممار�س���ة هوايتهم 
لة: الحرب، هذه التي يع�سقها الذكور على عك�ض االإناث. فلن يكون من الائق، حين عودته، اأاّل  المف�سّ
يجد زوجته في انتظاره! في �س���يرها، ت�سقط القذائف فت�س���غل عنها االأعين وتوؤّمن لها الطريق: »اإّنها 
اأاأمن م�سافة �ستجتازها في حياتها!« وهنا، تلّمح الكاتبة اإلى واقع بع�ض الن�ساء اللواتي ُتركن وحيدات 
���ة الموؤ�سية »االإوّزات المتوّح�س���ات«، حيث للحرب تاأثيرها  في الحرب! لكّن االأمر �س���يختلف في الق�سّ
الرهيب في �س���حفّي هارب مطلوب لخدمة العلم، يختبئ في قرية نائية حيث ال اأحداث حربّية تدور، 
ال �س���يء غير قدوم جثامين ال�س���ّبان ملفوفة بالعلم الوطنّي، وفي �س���مائها، �س���رب اإوّزات يتجه �سوب 
الجن���وب يزع���ق كزعيق الطائرات الحربّية تلك التي يراها على �سا�س���ة هاتفه، اأو هو زعيق الب�س���رّية 
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كّله اأو بكاوؤها! واإذن، ال مو�س���وعات �س���اخنة اأمامه ليكتبها وير�س���لها اإلى �سحف ظهرت خارج الباد 
بع���د اندالع الح���رب، تلبية لدعوة بع�ض االأ�س���دقاء اإنقاذًا له من البطالة والعوز! في ح�س���اره، يكابد 
ال�س���حفي الخوف والياأ�ض، واالإح�سا�ض بالذنب اإزاء موت ال�سباب من دونه، واأي�سًا اإزاء تذّمر العجوز 

االأرمل، خال اأّمه، من اإقامته التي طالت في بيته، و�سط �سيق ماّدّي مريع!
يعتمد ال�س���رد اأحيانًا كثيرة على تداخل مختلف الفنون، اأحد معايير الحداثة. لتبدو ق�س�ض عّدة 
���ة لرّقتها و�س���ّدة االنفعال واالأ�سى، تكاد  كلوحات ت�س���كيلّية، مثل، »نا�س���يونال جيوغرافيك« هذه الق�سّ
���ة »عاطل على العمل« كما لو اأّنها حوارّية م�سرحّية، تبّطن �سخرية من  تكون ق�س���يدة اأي�سًا. وترد ق�سّ
مّاك ال�سحافة الج�سعين! اإ�سافة اإلى الت�سوير البارع للم�ساهد الق�س�سّية، فال�سينما مو�سوع طرح 
في ق�س����ض عديدة، وقد ا�س���تفادت منها الكاتبة في ت�س���ويرها البارع لم�ساهد ق�س�سها، اإلى درجة 
ة »االآباء يرك�سون«،  اأّننا نكاد نرى تحّركات اال�سخ�س���ّيات، ون�سمع اأ�س���واتها المختلفة. فمثًا في ق�سّ
ن�س���اهد اأبًا عند الفجر، و�س���ط ال�س���ارع، يحمل طفلته وهو يرك�ض وي�س���رخ مفجوعًا: »تثقله خم�س���ة 
وع�س���رون كيلو غرامًا من الذكريات التي ت�س���ّد فرحه نحو االأ�س���فل، وت�س���ّد اأمله نح���و الخلف، وترفع 
اإح�سا�س���ه بالذنب مثل منطاد يطير فوق المدينة، ال يمكن الأحد اأن يلحظ �س���يئًا �س���واه. اأّي �سيء مهما 
حدث«. وفعًا �س���رعان ما يلفت نظر �سبّية من على �س���رفتها: »راأت بالونًا يطير في ال�سماء، ب�سعوبة 

وثقل. كان حزينًا بطريقة غريبة، حزينًا كما ال يمكن الأّي بالون في العالم اأن يكون«.
ة من م�سوغات لنتائج الحدث هنا اأو هناك، ال لعّلة  لن ين�سغل القارئ مبا�سرة بما لم تذكره القا�سّ
في ال�س���رد اأبدًا، بل في ذلك ا�س���تفزاز لمخّيلة القارئ واإثارتها، كاأن يت�س���اءل مثًا، كيف ماتت البنت 
ة  المحمولة بين ذراعي اأبيها، هذا المثقل بال�سعور بالذنب؟ اأو ما هي عاقة المراأة/ ال�ساردة في ق�سّ
»ع�سل« التي تحكي لنا عن فوؤاد الذي اأبرز �سورة في اإطار �سغير لزوجته الراحلة »الع�سل«، ويظّل يرّدد 
على الماأ اأّنه لم يعد الأّي �سيء طعم حلو؟ وقد يت�ساءل عن هوّية اأو حقيقة تلك ال�ساردة الواقفة خلف 
النافذة، تراقب يومّيات جارها الرتيبة ل�سنوات؛ ذهابه اإلى العمل وعودته منه، في ال�سرفي�ض من دون 
ة »الف�سول تمّر من هنا«. اأن يطراأ اأّي تغيير عليه، اإلى اأن ابي�ّض �َسعُره و�َسعُرها اأي�سًا! وذلك في ق�سّ

اإجمااًل، تتجّلى في الق�س�����ض �س����نعٌة فّنّيٌة حاذقة، تاأ�س����ر القارئ فيما يقراأ ويكت�سف، فا يلبث اأن 
ة ليندا ح�سين اأي�سًا  يهناأ باال�ستمتاع حّتى تواجهه االأ�سئلة والتخمينات المقلقة والموجعة. تدرك القا�سّ

كيف َتدُع حّيزًا لدور القارئ، ما يذّكر بمقولة فولتير »اأف�سل الكتب تلك التي يكتب قارئها ن�سفها«.

⸎⸎⸎⸎
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فرحان الخطيب

قـراءات

كتاب:)تجلي��ات ال�شيا�ش��ة ف��ي �شعر نزار 
قباني(

ن�سرت مقااًل �سابقًا بعنوان )قنديل... في نهار نزار( تناولت 
فيه بع�ض ق�س����ائده ال�سيا�سية، وحاولت اأن اأدلل اأن ما يوحي لنا 
به نزار، في �سا�س����ة االألفاظ وجاء اللغة، يحتاج في كثير من 
االأحيان قنديًا ولو كنا نظن اأننا ن�س����ير في نهار الق�سيدة لدى 
نزار، الأنه يذهب بنا بعيدًا وفي دالالت عميقة وموؤثرة حد الوجع، 
من خال روؤيته للواقع العربي الماأزوم بكل اأ�سكاله، حيث ترجم 
لنا هذا الواقع ق�سيدة �سميناها الق�سيدة ال�سيا�سية، هدفه في 
ذلك ك�س����ُر جليد التخلف والتردي االجتماعي وال�سيا�س����ي عبر 
ال�س����عر الأنه وباعتق����ادِه المحّر�ُض االأقوى ف����ي نفو�ض الجماهير 
العربية، م����ا جعل النقاد والكتاب يذهب����ون في اتجاهات كثيرة 
في �س����بر اأعماق دالالت نزار ال�س����عرية التي ولدها اإبداعه الثر 

على م�ساحة عطائه ال�سعري الذي مافتئ دفاقًا حتى وفاته عام )1998(. 
ومن جملة الكتب التي راأيناها قد وفقت باإحاطتها بالق�سيدة ال�سيا�سية لنزار قباني كتاب الباحث اإياد 
مر�سد )تجليات ال�سيا�سة في �سعر نزار قباني( ال�سادر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب عام )2017(.
وهو يقع في /464/ �سفحة من القطع الكبير، ويحتاج اإلى اأكثر من قراءة لنر�سد الجهد الوا�سح 

الذي بذله موؤلفه في االإحاطة بكل ما قيل من اآراء حول ما كتب نزار في هذا ال�سعر. 
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وقد راأى الباحث اإياد مر�س���د اأن نزار قباني بعد اأن �س���غل النا�ض، منذ بداية حياته االأدبية ب�س���عر 
الغزل والمراأة، قد تحول بعد نك�سة حزيران اإلى ال�سعر ال�سيا�سي )الذي اأثار جداًل وا�سعًا، ومردُّ ذلك 
اإلى اأنه لم ي�س���تند اإلى اأيديولوجية ثورية توؤهله لتناول مو�س���وعات ال�سعر ال�سيا�سي، كما اأنه لم ُيعرف 

عنه الم�ساركة باأي �سكل من اأ�سكال الن�سال ال�سيا�سي المعروفة(، �ض7.
وقد ق�س���م الباحث كتابه اإلى بابين، حيث احتوى الباب االأول على �ستة ف�سول، وكان اأولها تحديَد 
مفهوِم ال�س���عر ال�سيا�س���ي، حيث وجد تحديَد مفهومِه اأمرًا �سعبًا لكثرة اآراء الباحثين به، ففي التراث 

قال ابن ثعلب: 
جمي��ع ل��كّل  ق��ادة  القت��اِل �ص��ادٌة  ي��وَم  للرج��ال  �صا�ص��ٌة 

و�ُض: الّريا�سة، يقال  هذا ما ا�ست�س���هد به ابن منظور في ل�س���ان العرب معّرفًا ال�سيا�سة باأنها )وال�سَّ
�سا�س���وهم �سو�سًا، اإذا راأ�سوه، قيل، �سّو�سوُه واأ�سا�سوُه، و�س���ا�ض االأمر �سيا�سة، قام به، ورجٌل �سا�ٌض من 

قوٍم، �سا�سٌة و�سّوا�ض(.
وتحدث عن اأنواع ال�سيا�سة، المدنية والنبوية والملوكية والعامية والخا�سة والذاتية، كما جاء لدى 
اإخوان ال�س���فا، اأما لدى ابن خلدون فال�سيا�س���ة تجمع بين اأمور الدين واأمور الدنيا، وفي الم�س���طلح 

الغربي فهي فنُّ الحكم، واأ�سلوُب اإدارة المجتمع. 
اأما االأدب ال�سيا�س���ي فاأورد الباحث على ل�س���ان د. اأحمد الحوفي اأن االأدب ال�سيا�سي )قد ا�ستكمل 
مقّوماته في ع�س���ر بني اأمية( �ض17، كما ي�س���يد الباحث في راأي للدكتور غالي �س���كري في اأن ال�سعر 
هو من المقاومة بقوله )يمكن اأن ناحظ اأّن ال�س���عر هو اأ�س���رع تاأثيرًا من �سائر اأنواع النتاج االإبداعي 
باالأحداث ال�سيا�س���ية، فهو ب�سكل عام فن المقاومة، والنوع االأدبي االأكثر قدرة على ا�ستيعاب الكوارث 

ومقاومتها(، �ض19.
اأما ال�س���عر ال�سيا�س���ي لدى نزار، فق���د راآه الباحث لي����ض انطاقًا من عقيدة يحملها، اأو �سيا�س���ة 
ي�س���ير عليه���ا، بل جاء ه���ذا المفهوم من خال ما تراكم في نف�س���ه حول هذا المو�س���وع(، )قد تكون 
االأحداث ال�سيا�سية المريرة، والتي مر بها الوطن العربي لها اأثرها الوا�سح على توجه نزار اإلى ال�سعر 
ال�سيا�س���ي(، �ض31. م�ست�س���هدًا على ذلك بقول نزار )ال�سعر بعد نك�سة حزيران يكون قطعة �ساح اأو 
ال يك���ون، يك���ون بندقية اأو ال يكون خندقًا، لغم���ًا اأو ال يكون، وكل كلمة ال تاأخذ في هذه المرحلة �س���كل 

البندقية، ت�سقط في �سلة المهمات، وت�سير علفًا للحيوانات(، �ض31. 
وفي الف�س���ل الثاني يعدد الباحث الق�س���ايا ال�سيا�س���ية التي اأثرت في تطور �سخ�سية نزار قباني، 

وقبل ذلك بّين والدَته في )1923/3/21( في دم�سق وتخرَجه في كلية الحقوق )1945(. 
�س����در ديوانه )قالت لي ال�س����مراء( )1944(. وبعد تخرجه عمل في ال�سلك الدبلوما�سي في وزارة 
الخارجية، و�سغل العديد من المنا�سب الدبلوما�سية في القاهرة واأنقره ولندن وبكين ومدريد وبيروت. 
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تزوج زهرة اآقبيق واأنجب منها ولدين، توفيق توفي في عمر 17 �سنة، وهدباء متزوجة في الخليج، وبعد 
وفاة زهرة تزوج بلقي�ض واأنجب ولدين عمر وزينب، ولم يتزوج بعد بلقي�ض التي توفيت عام )1981(. 

ترك العمل الدبلوما�س���ي عام )1966(. وفي ذاكرته اأحداث لم ي�س���تطع ن�سيانها كاإعدام �سهداء 
6 اأيار والثورة العربية، ودخول فرن�س���ا اإلى �س���ورية، وا�ست�س���هاد العظمة، وثورة ال�س���يخ �س���الح العلي، 
واإبراهيم هنانو، ورم�س���ان �س���ا�ض، والثورة ال�سورية الكبرى بقيادة �س���لطان االأطر�ض، يقول نزار اإن 
اأباه من الكادحين ويك�س���ب قوته بالعمل بين ال�س���حاحير وهباب الفحم واأكيا�ض ال�س���كر، وكان وطنيًا 
ومقاوم���ًا ولي����ض برجوازيًا، لي�س���ل اإلى الق���ول، )عرفت اأن اأب���ي كان يمتهن عمًا اآخر غير �س���ناعة 
الحلويات، كان يمتهن �سناعة الحرية( في �سياق حديثه عن والده عندما اعتقلته القوات الفرن�سية. 

ولكن بع�ض االأدباء �سككوا بحجم هذه الثورية عند والد نزار، )ولو كان كذلك لكان نزار قد �سارك 
على االأقل في مظاهرة، خا�سة اأنه كان في هذه الفترة طالبًا جامعيًا، وكل همه �سراء الثياب االأنيقة، 

وكتابة ال�سعر للفتيات الدم�سقيات(، �ض 54، ولكن نزار كتب فيما بعد: 
ا�صكتي يا �صهرزاْد...
ا�صكتي يا �صهرزاْد...

اأنت في واٍد واأحزاني بواْد...
... فالذي يبحث عن ق�صِة حبٍّ

غيُر من يبحُث عن موطنِه تحَت الّرماْد 
اأنِت ما �صيّعِت يا �صيدتي �صيئاً كثيراً...

واأنا �صيعُت تاريخاً، واأهًل، وبلْد... �ض 64.
ف���ي الف�س���ل الثالث يقول الباح���ث: )لم يكن نزار �سيا�س���يًا، يقود االأحداث اأو ي�ست�س���رفها، كانت 
االأح���داث ال�سيا�س���ية ف���ي اأحيان كثيرة تحا�س���ره، بحكم �س���يطرتها عل���ى الجو الع���ام وطغيانها على 
اهتمامات جمهور �س���عره، وبالتالي فهو م�س���طر لم�سايرة انفعاالتها(، �ض 67، وبّين الباحث اأنَّ بع�ض 
النقاد راأوا اأنَّ �س���عر نزار ال يرقى اإلى ال�س���عر ال�سيا�سي، الأنه �سعر �سكوى واأنين، خاف ماهو مطلوب 

من �سعر المقاومة، الذي يجب اأن يكون �سعر غ�سب ومقاومة. 
فهو كما كان نرج�سيًا في الحب، نراه �ساديًا في �سعر ال�سيا�سة كقوله:

اإذا خ�صرنا الحرَب ل غرابْه...
لأننا ندخلها بكل ما يملكُه ال�صرقيُّ من مواهِب الخطابْه...

بالعنترياِت التي ما قتلْت ذبابْه...
لأننا ندخلها بمنطِق الطبلة والربابْه... �ض74.
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ويفن���د ال�س���اعر اآراء النق���اد، فمنه���م من راأى اأن هذا ال�س���عر ال يعي����ض كثيرًا الأ�س���لوبه االإخباري 
المبا�سر، وكاأنه كتابٌة نثريٌة �سحافيٌة، فا اأ�سطورة وال رمز، مما اأفقد �سعَره العمَق والغوَر في التجربة 
ال�سيا�س���ية االإن�س���انية، ومنهم من راأى اأن �س���عر نزار )جعل النا�َض تتهافت عليه، واأولهم ال�سيا�س���يون 
العرب الذين كاَل لهم االأو�س���اف كيًا، ح�س���بوه ن���ارًا يتقونها، فكانت زفرة تمت�ّض الغ�س���ب فترتخي 
بامت�سا�س���ها اأع�ساب النا�ض، فينقلب الغ�سب على ال�سيا�س���ة فرحًا واحتفاًء بقائله(، �ض 77. ويورُد 
راأي���ًا مهمًا لعبد الرحمن منيف )كان نزار في اأحيان كثيرٍة �س���ميرًا، وكان ج�س���ورًا في قول الحقيقة، 
وكان ال يتردد اأن يرمَي الجمَر في اأح�ساِن الكبار، دون اأن يحفل في اأ�سباب الربح والخ�سارة(، �ض79. 
ويرى فريق اأنه لم يلتزم باأيديولوجيا، ولم يكن بانيًا �سعره ال�سيا�سي على اأ�س�ٍض وعقائَد معينة، وفريق 
اآخر يرى اأن الفنَّ هو ك�سٌر للماألوف وثورٌة على الواقع ، وال�ساعر اأبعد من اإطار اأيديولوجي، يقول نزار: 

َمْن عّلمني اأن اأنق�ّس على الأ�صياء...
واأرفَع راياِت الع�صيان...

من علمني كيف اأ�صافُر �صدَّ الموِج...
و�صدَّ الريِح...

واأ�صعُل في البحِر النيراْن...
َمْن علمني كيف تكوُن الكلمُة �صيفاً في وجه ال�صلطاْن... �ض90.

وفي مكان اآخر يعلن نزار اأن الوطن والمراأة واحٌد، فيقول: 
كلما غنّيُت با�صم امراأٍة...

اأ�صقطوا قوميتي عني وقالوا:
كيَف ل تكتُب �صعراً للوطن؟

فهل المراأة �صيٌء اآخٌر غيُر الوطن...؟
اآه لو يدرُك من يقروؤني...

اإّن ما اأكتبُه في الحّب مكتوٌب لتحريِر الوطْن... �ض96.
والأن ال�س���اعر يبق���ى طفًا يلعب ف���ي حدائق الوطن، فهو يطير بالونات الفرح في انت�س���اراته كما 

فعل في ت�سرين:
فيك��وُنمّزق��ي ي��ا دم�ص��ُق خارط��َة ال��ّذل ك��ْن  للده��ِر  وق��ويل 
دم�ص��َق تك��وين  اأن  اهللُ  التكوي��ُنكت��َب  وينته��ي  يب��داأُ  ب��ِك 



237

كتاب: )تجليات ال�شيا�شة في �شعر نزار قباني(

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

ي�س���اأُل الباح���ُث، في الف�س���ل الرابع لم���اذا تاأخر ظه���ور النزعة ال�سيا�س���يِة لدى ن���زار، ووجد اأن 
هناك عدَة عوامل لذلك، منها الذاتية والنف�س���ية الأنه �س���اعر نرج�سيٌّ عا�سٌق لذاته، وو�سل اإلى ال�سعر 
ال�سيا�س���ي ليزي���د حج���م اإمبراطوريته ال�س���عرية، وم�س���ايرًة للواقع العرب���ي، رغم اأنه ل���م ينقطع عن 
ع�س���يقاته الجميات، ولعل هناك عوامَل اأخرى كالرغبة في التكفير عن �س���عره الاهي، والرغبة في 

ف�سح النفاق االجتماعي واالأخاقي، اأو بياِن حجم االأ�سى الكبير الذي خلفتُه حرب حزيران. 
ويبّي���ن الباحث ال�س���عر الذي الم�ض ال�سيا�س���ة لدى ن���زار قبل حزيران، فيقول: )اإنه بداأ مام�س���ة 
الق�س���ايا ال�سيا�س���ية عب���ر ق�س���يدة اأطلقها ع���ام )1949( في مدح ح�س���ني الزعيم( ����ض151، واأما 
الق�س���يدة االأهم فهي )خبز وح�س���ي�ٌض وقمر( عام )1954( وقد حافها النقاد بتحلياتهم المختلفة، 

واأخذت �سهرة وا�سعة، فقد راأى مجدي كامل اأنها اأجراأ ق�سيدة كتبت في ال�سعر العربي الحديث.

ومثل كل ق�س���يدة يختلف النقاد حول �س���عر نزار، فراآها بع�س���هم اأنها ترفل بالمبا�س���رة والغثاثة 
الفج���ة، با�س���تثناء ه���ذا المقطع، راآه���ا االآخرون اأنها تعب���ر عن روح االأم���ة المكبوت���ة والتواقة للثورة 

واالنعتاق.
وفي عام )1955( كتب ق�س���يدة )ق�سة را�سيل �س���وار زنبرغ( يتحدث فيها عن هجرة اليهود اإلى 

فل�سطين: 

من اآخر الأر�س من ال�صعير... 
جاوؤوا اإلى موطننا ال�صغير... 

موطننا الم�صالم ال�صغير... 
فلّطخوا ترابنا... واأعدموا ن�صاءنا... 

ويتموا اأطفالنا... 
ول تزال الأمم المتحدة... 
ولم يزْل ميثاقها الخطيْر... 

يبحث في حّرية ال�صعوْب... وحّق تقرير الم�صير... �ض158.
وفي عام )1956( كتب ق�س���يدة مدوية اإثر العدوان الثاثي على م�س���ر، جاءت باأربع ر�سائل على 
ل�س���ان جندي يخو����ض المعركة، وفي عام )1957( اأطّل علينا نزار بق�س���يدة تحاك���ي ثورة الجزائر، 
ويطرح الباحث كثيرًا من الت�س���اوؤالت حول اندغام �سعر الوطن بالمراأة لدى نزار قبل نك�سة حزيران، 
هل هي ناتجة عن روؤيا �سيا�س���ية وا�س���حة، اأو هي مجرُد انفعال وحالة ُ رف�ض لل�س���ائد كما في ق�سيدة 
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الحب والبترول عام )1958(.
ْغ يا اأميَر النفط...  تمرَّ
فوق وحوِل لّذاتْك... 

كمم�صحٍة... تمّرْغ في �صللِتْك... 
لَك البتروُل فاْع�صْرْه... 
على َقدمي خليلِتْك... 

وفي الف�س���ل ال�س���اد�ض يدلل الباحث اإياد مر�سد على الق�س���ائد ال�سيا�سية التي ظهرت بعد نك�سة 
حزي���ران )1967(، حيُث )هاَلُه الواقع المزري الذي تعي�س���ه اأمته، فانتف�ض ف���ي رّدة فعل عنيفة ينكاأُ 
الج���راح، ويقود حملة عنيفًة على االأم���ة العربية برموزها ومعتقداتها االأيديولوجية وفكرها ورجاالتها 

واأنظمتها ال�سيا�سية(، �ض176.
لو اأملك كرباجاً بيدي... 

جّردُت قيا�صرة ال�صحراِء من الأثواِب الح�صريّْه... 
ونزعُت جميَع خواتمهم... 

و�صحقُت الأحذيَة اللماعَة وال�صاعاِت الّذهبيْه... 
واأعدُت حليَب النّوِق لهْم... 

واأعدُت �صروَج الخيِل لهْم... 
واأعدُت لهم حتى الأ�صماَء العربيْه.

وهنا نلمح لدى نزار اإدانة االأخر ومهاجمَتُه، حتى اأ�سبح هذا االأمُر ديدَنُه الوحيد في هذه المرحلة، 
ولكنه عندما يلمح حلمًا عربيًا يقترب من الواقع كاقتراب دم�س���ق من بغداد عام )1979( ين�س���د في 

)مواويل دم�سقية اإلى قمر بغداد(: 
دم�ص��َق ي��زوُر  عا�ص��ٌق  كرام��ادجل��ُة  ي��زوُر  اأت��ى  وك��رميٌ 
مدام��ااإّن ك��ّف املاأم��ون يف ك��ّف مروان �ص��ار  الف��راِت  وم��اء 

عل��يٍّ وق��رُب  �ص��ّواأْت...  ت��رَك الأر���سَ وا�صتح��ال غمام��اباب��ٌل 
علي��ِه اأخ��اُف  مده���ٌس  اأحلم��احل��ٌم  لن��ا  وا  ك���رشّ فلك��ْم 

وعندما ينتقل الباحث اإلى الباب الثاني نراه يتناول الق�س���ايا ال�سيا�س���ية في �س���عر نزار، ويبدوؤها 
بالق�سية الفل�سطينية حيث هي المف�سل بعد نك�سة حزيران في االنتقال اإلى ال�سعر ال�سيا�سي، وتناولها 

من عدة محاور، اأهمها ت�سويُر الهجرة اليهودية اإلى فل�سطين:
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فليذكر ال�صغاْر... 
العرُب ال�صغاُر حيُث يوجدون... 
َمن ُوِلدوا منهم ومن �صيولدون... 

ق�صَة اإرهابيٍة مجنّدْه... 
يدعونها را�صيْل... 

حّلْت محلَّ اأّمَي الممددْه... 
في اأر�ِس بيارتنا الخ�صراِء في الجليْل... �ض 206.

و�سور نزار تجاهل الحكام العرب لفل�سطين، وعدم القيام بواجبهم نحوها منذ البداية: 
وفل�صطيُن على الأر�س حمامْه... 
�صقطْت تحَت نعاِل المخبرين ْ... 

كنُت وحدي... 
لم يزرني اأحٌد في ال�صجن اإّل... 

جبُل الكرمِل، والبحُر، و�صم�ُس النا�صره... 
كنُت وحدي... 

وملوُك ال�صرق كانوا جثثاً... 
فوق مياِه الذاكره... �ض 210

وقد رف�ض نزار هزيمة حزيران... 
اأنعي لكم يا اأ�صدقائي اللغة القديمه... 

والكتَب القديمْه... 
اأنعي لكْم... 

كلَمنا المثقوَب كالأحذية القديمْه... 
ومفرداِت العهِر والهجاِء وال�صتيمْه... 

اأنعي لكم نهايَة الفكِر الذي... 
قاَد اإلى الهزيمْه... �ض 212.

وتق�سى نزار اأ�سباب الهزيمة، ودعا اإلى الرهان على ال�سغار، الأنه الجيل الوحيد القادُر على قهر 
الهزيمة: 
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يا اأيها الأطفاْل... 
يا مطَر الربيِع يا �صنابَل الآماْل... 

اأنتْم بذوُر الخ�صب في حياتنا العقيمْه
اأنتُم الجيُل الذي �صيهزُم الهزيمْه... �ض216.

وفي الف�س���ل الثاني اتخذ من ق�س���ية الحرية محورًا لق�سائده ال�سيا�سية، حيث خا�ست االإن�سانية 
�سراعاٍت مريرًة من اأجل ق�سية الحرية التي هي اختيار العقل عن روؤية والقدرة على الفعل مع القدرة 
على اختيار �س���ده، ح�س���ب اأحد التعريفات، وقد تجلت دعوة نزار للحرية من خال رف�سه لا�ستبداد 
ال�سيا�سي، وبدا هذا وا�سحًا بعد خروجه من بيروت وانتقاله اإلى منفاه االختياري متنقًا بين عوا�سم 
الغرب، واأهم عوامل تركيزه على هذا المو�س���وع ل�س���عوره - كما يرى الباحث– بعدم اإمكانية �س���اح 
االأنظم���ة ال�سيا�س���ية القائمة، وعدم والئه الأي نظام �سيا�س���ي اأو عقيدة �سيا�س���ية، وه���ذا ما حرره من 
فكرة االلتزام ال�س���يق، واإن اإقامَته في الغرب اأتاحت له الفر�سة للمجاهرة بم�ساعره، واأ�سا�سه برغبة 

الجماهير العربية بهذا ال�سعر الراف�ض لا�ستبداد ال�سيا�سي: 
حيَن ت�صيُر اأّمٌة باأ�صرها... 

ما�صيًة تُعلُف في زريبِة ال�صلطاْن... 
يختنق الأطفال في اأرحامهم... 

وتُجه�ُس الن�صاء... 
وت�صقُط ال�صم�ُس على �صاحاتنا 

م�صتقًة �صوداْء... �ض 235.
وي�س���ير الباحث اإلى اأّن نزارًا راأى اأنَّ الحاكم العربي يخت�س���ُر الدولة في �سخ�سه، وت�سبح كلماته 
هي القانون، وفي ق�س���يدته )من يوميات �س���قة مفرو�سة( ي�ستجلب نزار �سخ�سية تاريخية هي عنترة 

للداللة على ا�ستئثار الحاكم بالقوة التي تجعله يتعامل مع باده على اأنها مزرعة �سخ�سية له: 
هذي البلد كلها... 

مزرعٌة �صخ�صيٌة لعنترْة... 
�صماوؤها... هواوؤها... ن�صاوؤها... 
حقولها المخ�صو�صرْة... �ض 237.

وتجلت قيم الحرية لدى نزار اأي�سًا برف�سه للفكر النخبوي بقوله:

الكيمي��اُءنرف���س ال�صع��ر كيمي��اء و�صح��راً الق�صي��دة  قتلتن��ا 



241

كتاب: )تجليات ال�شيا�شة في �شعر نزار قباني(

الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

ورم��وزا عتم��ة  ال�صع��ر  كي��ف ت�صطي��ُع ان ت��رى الظلم��اُءنرف���سُ 
واأي�سًا رف�ض الفكر الرجعي... 

مللن��ا املعلق��اِت  ال��ّرواُءياع�ص��وَر  مي��لُّ  ق��د  اجل�ص��م  وم��ن 
ورف�ض الفكر الو�سولي: 

زرق��اُءاأن��ا ل اأع��رف ازدواجي��ة الفك��ر بح��ريٌة  فنف�ص��ي 
فهو مقتنع بالفكر المتجدد دائمًا: 

واأنا مقتنع مذ بداأُت... 
باأن الأحرَف اأ�صماٌك... 

واأّن الماء هو الجمهور... �ض 278.
ويقول: 

في��ه لي���س  معا���رش  �صع��ٍر  عرج��اُءكلُّ  منل��ٌة  الع���رش،  غ�ص��ُب 
بالع��زِف البن��ادق  تب��داأُ  الع�صم��اُءعندم��ا  الق�صائ��د  مت��وُت 

كما اأنه عبر في �س���عره عن رف�س���ه لاتكالية واالنهزامية وللتجزئة والتخلف والتع�سب الع�سائري 
والطائفي: 

مازلُت برغم الأخّوة... 
اخترُع الأحلَم... واأقوُل باأّن اهللَ... 

�صيجمُع يوماً بين الأرحاْم... 
ج�صدي ي�صتاُق اإلى بغداد... 

وقلبي عند ن�صاء ال�صام... �ض 303.
وفي الف�سل الثالث يتحدث الباحث عن نزار وق�سية المراأة في �سعره )التي تعّد من اأهم العوامل 
المحّر�سة على االإبداع والمحركة للم�ساعر واالأحا�سي�ض، فجمالها ورقتها واإغواوؤها، وق�سوتها وهجرها 
ها، كلها مو�س���وعاٍت ا�ستغرق ال�سعراء في التوقف عندها (،  وقربها، و�س���دُقها وكذُبها واإقبالها و�سدُّ
�ض309. ولدى نزار مرت ق�سية المراأة باأربع مراحل وا�سحة وجلية، ففي المرحلة االأولى انهمك نزار 

في ت�سوير ج�سد المراأة، كقوله في ر�سم ال�ّسفة: 
مزقزق��ْه كالورق��ْهُمنظّم��ٌة  مبلول��ٌة 
َم��ْن �صّقها كما تُ�ص��قُّ الُف�صتقْه�صبحانٌه 
�صادح��ٌة حمّلق��ْهناف��ورٌة  وفك��رة 
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مزّوق��ْهوع��اُء وْرد ٍ اأحم��ٍر غرف��ٍة  يف 
ك��رٍز م��ن  معّلق���ْهوباق��ٌة  باأّم�ه��ا 

والمرحلة الثانية هي الدخول في عوالم المراأة، كما في ق�سيدة الحب 
والبترول والتي تمثل �س���رخة في وجه االأقطاع، ويظهُر في �س���ورة اأمير النفط، والمراأة هنا تخرج من 

زمن التبعية، يقول: 
متى تفهْم!؟

حراِء لم يُْلجْم...  اأيا جمًل من ال�صّ
ويا َمْن ياأكُل الجدريُّ منَك الوجَه والمع�صْم... 

باأنّي لن اأكوَن هنا رماداً في �صيجاراتْك... 
وراأ�صاً بيَن اآلِف الّروؤو�ِس على مخّداِتْك... 

ماِتْك...  ونهداً فوق مْرمِرِه ت�صّجُل �صكَل ب�صْ
متى تفهْم!؟

والمرحلة الرابعة ت�س���بح المراأة فيها لدى نزار ق�سيًة وياأخذ على عاتقِه الدفاَع عنها، ويدعو اإلى 
تحررها وم�س���اواتها بالرجل، حيث جاءت هذه الدعوة عبر اإرها�سات وتحّوالٍت كثيرة، اأّدى الفن فيها 

الدور االأ�سا�سي في و�سولها اإلى مبتغاها الحقيقي، يقول نزار عن ل�سان المراأة: 
فيا ربّي... 

األي�َس هناَك من عاٍر �صوى عاري... 
ويا ربّي... 

األي�َس هناَك من �صغٍل لهذا ال�ّصرق... 
غيُر حدوِد زنّاري... �ض 352

وفي المرحلة الرابعة واالأخيرة يرى الباحث ومن خال �سعر نزار اأن المراأة هي الوطن، يقول: 
ها نحُن نبحُث بيَن اأكواِم ال�صحايا... 

عن نجمٍة �صقطْت... 
وعن ج�صٍد تناثَر كالمرايا... 

ها نحُن ن�صاأُل يا�صبيّْه... 
اإْن كاَن هذا القبُر قبَرِك... 

اأنِت... اأْم قبُر العروبْه...!!؟؟ �ض 370.

�ض 315.
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وكقوله: 
ب��اهلِل بالأر���سِ بالتاري��ِخ بالوط��ِناإيّن اأحبّ��ِك ك��ي اأبق��ى عل��ى �صلٍة
باخلبِز بالبح��ِر بالأ�صداف بال�ّصفِنباملاِء بالّزرِع بالأطفاِل اإْن �صحكوا
َم��ْن ل يُحبُّ��ِك يبق��ى دومن��ا وطِناأن��ِت الب��لُد الت��ي تعط��ي هويّتها

وفي الف�س���ل االأخير من هذا الباب، بل من الكتاب، ي�س���ير الباحث اإياد مر�سد اإلى عّدة ق�سايا 
عربية �س���غلت بال ال�س���اعر، وكتب عنها اأولها وفاُة الزعيم جمال عبد النا�س���ر، فهو لم ي�س���دق اأن 
اله���رَم الرابع مات، فهو موجود في اأرغفة الخبز وفي اأزه���ار اأوانينا، ويعلن اأننا نحن من قتلنا عبد 

النا�سر: 

قتلناَك يا جبَل الكبرياْء... 
واآخَر قنديل زيت ي�صيُء لنا في ليالي ال�ّصتاْء... �ض 397.

والق�سية اللبنانية ثانية هذه الق�سايا، يقول: 
ماذا نتكلُم يا بيروت؟

وفي عينيِك خل�صة ُ حزِن الب�صريّْة... 
وعلى نهديِك المحترَقْيْن... 

رماُد الحرِب الأهليْه... �ض 402.
وقد اأُعجب نزار بمقاومة الجنوب: 

�صّميتَُك الجنوْب... 
يا َمْن ي�صّلي الفجَر في حقٍل من الألغام... 

ل تنتظْر من عرِب اليوم �صوى الكلْم... �ض 413.
وتحدث ثالثًا عن ق�س���ية ح���رب الخليج الثانية، اآلمه اأن يغر�َض العربيُّ ف���ي خنجَره في ظهر اأخيه 

العربي، يقول: 
م�صحكٌة مبكيٌة معركُة الخليْج... 

فل النّ�صاُل انك�صرْت فيها على النّ�صاْل... 
ول الرجاُل نازلوا الّرجاْل... 
ول راأينا مّرة اآ�صور بانيباْل... 
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فكّل ما تبّقى لمتحف التاريِخ اأهراٌم من النعال... �ض 420.

والق�س���ية الرابعة واالأخيرة التي �س���غلت فكره هي ق�س���ية الحرب وال�س���ام، فالحرب اإذا انت�سر 
العرب فيها، تجعل نزارًا مزهوًا ومفتخرًا: 

األحظِت كيَف تحررُت من عقدِة الّذنِب... 
كيَف اأعادْت لَي الحرُب كلَّ ملمِح وجهي القديمْة... 

اأحبِك في زمن الن�صِر... 
اإّن الهوى ل يعي�ُس بظّل الهزيمْة... �ض 433.

اأما ال�ساُم فيراُه لعبًة وم�سرحيًة ال جدوى منها: 

يا اأيُّها الثّّوار... 
في القد�ِس... في بي�صان... في الأغواْر... 
في بيَت لحم... حيُث كنتم اأيها الثوار... 

تقّدموا... تقدموا... 
ة ال�صلِم م�صرحيّْه...  فق�صّ

والعدُل م�صرحيّْه... 
اإلى فل�صطيَن طريٌق واحٌد... 

يمرُّ من فوهِة بندقيّْه... �ض 440.

وبه���ذا نرى اأن نزارًا يحت���اج لي�ض قنديًا، بل اإلى قناديل للغو�ض في اأعماق �س���عره، لذلك اختلف 
النقاد والدار�س���ون والقراء في وجهات النظر، حول �س���عر نزار، وكان الباحث بارعًا في ر�سد وتبويب 
�سعر نزار ال�سيا�سي اإذ اأنفق كثيرًا من الجهد في اأن ي�سل الكتاب اإلى القراء م�ستوفيًا للتفا�سيل التي 
يجب اأن تكون من�س���وية تحت عنوان الكتاب )تجلّيات ال�سيا�سة في �سعر نزار قباني(، ويختم الباحث 
اإياد مر�سد كتابه: )ويبقى نزار �ساعرًا اإ�سكاليًا، كتب عنه الكثير، و�سيكتب عنه الكثير الحقًا، ذلك اإن 
�سعره ونثرُه ومواقفُه �ستبقى مادة خ�سبة تغري الباحثين بالدرا�سة والغو�ض في مكنوناتها(، �ض450. 

⸎⸎⸎⸎
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د. و�ضحى يون�س

قـراءات

طقو�س الحزن واحتفاء اللغة
قراءة في مجموعة جديدة لل�شاعر مازن الخطيب

)الأحتف���ي بالحزن... رق�س���ت( عتبة ن�س���ية مفتوحة على 
م�س���راعيها، فيه���ا كثير م���ن المفاجاأة، واالدها����ض الفني في 
انطواء اللغة على الجمع بين االأ�س���داد؛ فقد عبر ال�س���اعر عن 
الحزن بالرق�ض فغّير ميراث���ه االجتماعي من بكاء وعزلة اإلى 
رق����ض وغناء فقط ف���ي المناط���ق الوجودية العارم���ة بالحياة 
يجتمع ه���ذان ال�س���دان فح�س���ب. ويتاآلفان ويغ���دوان وحدة ال 
انف�سام فيها. كما ينطوي العنوان على جدل اآخر مع الموروث 
حيث جاء ال�س���اعر الحزين كي يفرح فلم يجد )مطرح( ورغم 
ذلك فقد رق�ض احتفاء باأحزانه؛ ربما كي ي�س���خر منها؛ويقوى 
عليها، اأو ي�ست�س���لم لها فيغدو هو )الطير الذي يرق�ض مذبوحًا 

من االألم(.
وهناك موروث اآخر يريد ال�ساعر ن�سفه هو حكايا الجّدات الم�سحونة بالخوارق وهزائم ال�سر:

)ذلـــك المـــوروث/ المعجـــون بحكايـــا الخـــوارق/ وهزائم ال�شـــر/ لي�ض اإرثـــاً بريئاً/ اأظنـــه كان البداية 
المخملية/ لم�شهد القتل اليومي/ الذي نعي�شه الآن(.

وحين يتجاوز ال�س���اعر العتبة الن�س���ّية االأولى ليدخل محراب ال�س���عر يتوقف عند العتبة الن�س���ية 
الثانية )االإهداء( حيث يهدي المجموعة اإلى �س���ديقيه »ريما« و» يا�س���ر« وي�سّبههما بنبات يحتوي على 
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النعناع؛ وهذا يعني اأنهما اأكثر من النعناع خ�سرًة وعطرًا؛ وربما الأجل ذلك تغار منهما قطرات الندى 
عة على خ�سرة اأوراق النعناع الن�سرة. المتو�سّ

جّدنا النبّي داوود حمل مزمارًا، ولم تردع اأنا�س���يده الب�س���ر عبر التاريخ عن ارتكاب ال�س���رور، ما 
دفع ال�س���اعر الحفيد اإلى اأن يحمل طبًا لعّل ذلك ينفع فُينّبه اإلى �س���رورة اليقظة التي ي�سبق ال�ساعُر 

االأر�ض اإليها، وقد حدث هذا حين تقّم�ض ال�ساعر روح الندى منذ الق�سيدة االأولى:
)يقول الندى: اأهُطُل لّينا...طرّياً/ على روح الورد/ على ُنعا�ض الأر�ض/ ا�شتيقظت قبلها(.

وقبل اأن نترك العتبتان الن�سيتان )العنوان( و)االإهداء( ن�ستنتج بناء عليهما اأّنه لو لم يكن عنوان 
المجموعة )الأحتفي بالحزن رق�ست( لكان العنوان )ما يقوله الندى(، واإذا اأجزنا ت�سمية الكل با�سم 

الجزء الأ�سبح ا�سم المجموعة )اأحمل طبًا( وهو عنوان الجزء االأول فيها. 
 اأّما باقي االأجزاء فهي �س���ت ق�س���ائد بعتبات ن�س���ّية ال تقّل ات�س���اعًا وجمااًل عن العتبات ال�سابقة 
وهي )اأيتها العّرافة اأنا خارج الفنجان(، و)اللون �سهيل المعنى(، و)قال لي الماك(، و)طائر البوم 
وكر�س���ي الملك(، و)ال �س���فر في عمر الوجود( وهي ق�س���ائد تقابل لغوّيًا بين معاني الخير وال�س���ر؛ 

فالخير دائمًا هو الحب، وال�سر دائمًا هو االأذى.

طقو�ض
لي����ض الرق�ض هو الطق�ض الوحيد ف���ي المجموعة لاحتفاء بالحزن فهن���اك طقو�ض اأخرى كثيرة 
لكننا نلحظ طق�س���ًا عامًا ي�سودها جميعًا هو طق�ض الج�سد والماء؛ حيث يقوم ال�ساعر بتحميل الج�سد 
والع�سق المقد�ض اأعباء الخا�ض، والحرية ال�ُم�سار اإليها باإلغاء االإرث المعرفي القديم، وانتظار وعود 

الكلمة البكر بكثير من طقو�ض التجديد والتحديث. 
ها/ اأقمُت بعيداً/  )لأحتفـــي بالحـــزن/ تلّم�شُت ج�شَد ال�شتهاء/ لأحتفي بالحزن/ اغت�شلـــُت بماِء في�شِ
عمـــُت بج�شـــدي/ غربّي �شجرة الليلـــك/ جناحين من الزرقة/ األغيـــُت اإرثاً/ بـــلداً/ واأ�شعلُت للكلم مجًد 

الأغنية/(.
م���ن طقو�ض االحتفاء بالحزن اأي�س���ًا الرق�ض الم�س���ترك بين المذّكر والموؤن���ث، حيث يمتد نهر 
اللغة بين �س���فتين �س���ّفة الذكورة المتج�ّس���دة بالهواء، والنهر، والعقل، والجنون، والوجه، والقمر، 
والهط���ول، والوقت، وغيره كثير و�س���فة االأنوثة المتج�ّس���دة بالّريح، والخمرة، والفطرة، وال�س���م�ض، 
والت�س���اري�ض، وغيره���ا كثي���ر اأي�س���ًا. وتتبادل الن�س���اء الدور مع الم���دن ويتبادل الرج���ال الدور مع 
االأوطان؛ ويمّد التاريخ براأ�سه من مخدعه بعد اأن نام نومًا عميقًا اإذ ي�سحو على وقع كلمات ال�ساعر 
ُمرفقًة بمزامير، وطبول وهذا هو دور ال�س���اعر الروؤيوي بو�س���فه حامل ر�سالة وبو�سف ال�سعر ُمكّونًا 
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ح�س���ارّيًا فاإّنه يقود النه�س���ة، وال ُيبقي المعنى في قلب ال�س���اعر بل ُيخرجه بكّل هدوء ليتلّقاه وعي 
القارئ بالم�س���وؤولية عينها التي كتب ال�س���اعر بها حتى لو خرجت الق�س���يدة بعد ت���ذّوق القارئ لها 
ق�س���يدًة ثانية، فهذا مكمن براعة ال�س���اعر حيث ي�س���لم معانيه لاإيحاء قريبًا كان اأو بعيدًا فلل�ّسعر 

كياُنه الم�ستقل، وح�سانته االإبداعية.
)مـــا زلـــُت اأتح�ّش�ض/ جذع �شجـــرة الزيتون/ من زمن المراهقة البتول/ تلـــك التي/ خد�شُت حياَءها/ 

بحرفين(.
يتكّر�ض منذ البداية انتماء ال�س���اعر للوطن، ومن جديد ي�س���ع حّدًا لجنونه الوجودّي فا ي�سمح له 
باالعتداء على عقل ال�سعر، فحرمة العقل مقد�سة ومن ال ي�سون حرمته ال ينال الخلود لذلك وفي هذه 
المرحل���ة المتقدم���ة من عمره الفّني يقف ال�س���اعر ُمتاأمّاً ُمترّويًا؛ فها هي م�س���وؤوليته الوطنية تطغى 
وتقت�س���ي منه ا�ستنفار �سنعته الفنية منطوية على طبعه العفوي الإبراز مو�سوع �سورية التي تت�سّلل اإلى 

الق�سائد بقّوة الحب ثم تظهر علنًا ُمتِوّجة ع�سًقه لباده:
)اأرق�ض لبلدي/ رق�شة �شورية/ من قمح وليمون(؛ فباُده �سورية هي يوتوبيا يخلقها بقلبه وعقله 

مام�سًا بال�ّسعر ال�ّسافي جراَح المدن واالأرياف.

المجاز
وعل���ى ال�س���عيد االإبداعي ُتعّد ق�س���ائد المجموعة قفزًة في االمتاء المعرف���ي الفني الجمالي اإذ 
ارتقى ال�ساعر على �سلم ال�سعر درجات، بل و�سل اإلى ذروٍة جمالية عماُدها التكثيف والرمز واالإيحاء 

والمجاز ُمتّوجًا تجربته ال�سعرية بمفاجاأٍة لغوية مرتكزة دون اأدنى �سك على المعنى:
)اأتفّقـــد ُقّبـــرة الراعي/ اأُكّحل نهَر البقاء/ موجوٌد على جبهة التعـــب/ وعلى ُخطا ال�شباح/ يتلم�شني 

الع�ّشاق/ كقطرة زيت ال�شلة/ ملت�شقين/ حّد الوله(.
المجموعة غارقة في المجاز؛ وبينها وبين اللغة العادية طاق بائن يتجّلى في تركيب ال�سورة الفنية:
)هـــل ج�شـــد ُالـــوردة/ اإّل بدايـــة اأغنيـــة/ اأرهقهـــا الت�شفيـــق/ اأغنيـــة عّذبهـــا اكتماُلهـــا/ عّذبهـــا نهو�ُض 

نهدين/ على غفلٍة من ال�شباح/(.
وتبدو الق�س���ائُد هدايا مقدمًة من ال�س���اعر اإجااًل للخيال وحده؛ فال�ّسعر نوٌع من الت�سوير الذي 
يكّرر لغوّيًا لحظاٍت وجودية ثمينٍة فُيخّلدها، وهي ت�ستمد م�سمونها من بنك الذاكرة والحلم؛ وبو�سف 

ًا حّرًا منفلتًا من القيد فالمو�سيقا داخلية وهي مو�سيقا المفردات والتراكيب.  الق�سيدة ن�سّ
ها ِلُتّكون منهما  باالنحراف اللغوي يهرب ال�س���اعر من حقائق الوجود، وتخلق لغته �سواَدها وبيا�سَ
انتظامها الخا�ض؛ ثم ياأخذ الغمو�ُض لغة َال�س���اعِر نحو ال�س���مت، فال�س���عر هنا هو دخول في عالم من 
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التهويمات، واالإيماءات حيث االإيحاء هو �س���يد الموقف، وال يخ�س���ى ال�س���اعر من وحدته داخل المعنى 
�س���يئًا فهل يظن اأنه يكتب لنف�س���ه، و يريد وحده اال�س���تمتاع بلذة الن�ض اإلى درجة جعلته ي�س���ّرح باأنه 

ال يكتب ل�سواه، بل يكتب كي ال يقراأه اأحد:
)اأكتب كي ل يقراأني اأحٌد / اأنا المهوو�ُض بحريتي / اأُقّلُب اأوراقي / اأكتُب جنوني( 

الرم���ز ه���و االأداة المجازية ال�ُمثلى التي ي�س���تخدمها ال�س���اعر لتكوين لغته ال�س���عرية، فبو�س���اطة 
الرمز يقوم ال�ساعر بتحرير الموجودات من هوياتها االأ�سلية ليمنحها هويات جديدة فتتو�سى الف�سة 

، وللندى وجه. بالذهب، وال�سو�سن، ويغدو لاأرق خدٌّ
يكثر ال�ساعر من المجاز وكاأنه يتمثل في ال وعيه قول واال�ض �ستيفن�ض: )المجاز رغبة في التوحد(؛ 
فالمجاز طريقة ال�س���اعر في فهم العالم، ومعرفته وعند ذلك ي�س���بح ما نعرفه جزءًا مّنا، كما نم�سي 
نح���ن جزءا مّما نعرفه، ونتجّدد معًاعلى النحو الذي تتجدد فيه �س���ور ال�س���اعر، وتعابيره الفنية فهي 

�سور عميقة، وبعيدة تحتمل اأكثر من قراءة وتاأويل:
)يطـــّق الجمـــال من الغيرة( و)ُتزهـــر غابة النهود(، )بـــلدي ملعٌب من الورد( )المارقـــون الياب�شون 
علـــى جـــذع اأحلمنا(، )لي جيناُت الغّلـــو في نهدّي زنوبيا(، )اأعّبئ حزنها بقنانـــي الغيم(، )�شلماً لفطنة 
من ع�شل الرغبة( و)�شلماً لمراأة غر�شت حلمها بالمرايا / لتكون �شاهدة(. فالمجاز في عرف ال�ساعر 
ما زال الطريقة التقليدية في التعبير والتي تر�س���ي العاطفة، وتلّبي ال�س���عر، ف�س���ًا عن اأّنها ت�س���من 

هروب ال�ساعر من مرارة الواقع اإلى حاوة الحلم:
)هجـــرة باتجـــاه الّريـــح/ اأُ�شِعـــل قم�شاَنها/ اأرحـــُل/ تتحول النجوم الحمـــراء/ اإلى زرقـــاء/ واله�شاب 

النّدية/ اإلى كرات زئبقية/ اأدحرجها حتى الأمل(.
يعقد ال�ساعر بمفردات ق�سائده وتراكيبها عاقاٍت خا�سة مع اللغة وهي الوجه االآخر للحبيبة:

)�شلتـــي عميقـــة بـــكل نقطة عنبر( )اأ�شمع �شوتها من كل قطعـــة مرمر( ويتم ذلك عن طريق تحويل 
اللغة من كام اإلى خيال في تجربة جديدة تنتقل من النف�ض اإلى االأدب.

اأم���ا الوج���ه االآخر لعاقات ال�س���اعر مع اللغة فهو اندماج���ه مع الطبيعة التي ه���ي ُمّكون اآخر من 
مكون���ات المجموعة ال�س���عرية فها هو عبي���ق »العبيتران«، و»الحب���ق«، و»ال�سف�س���اف«، و»الّريحان«، 

و»النعناع«، وكل النباتات العطرية تحتفي مع ال�سعر والخ�سرة:
)ريحانة ي�شتظل الفيء باآ�شها / بيل�شانة / تعاتب الجرح(

وتتجاوز المفردات والتراكيب الأنها حروف لتومئ اإلى اأ�سخا�ض وحيوات كاملة:
ُر مواطن ال�شكر / بكيا�شته المعهودة/( )اإله الفطنة / ُيح�شّ
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اإذا بحثنا عن خ�س���ائ�ض اأ�س���لوب ال�س���اعر ف�س���نجد كثي���رًا من الدالئ���ل على �س���عريته المتميزة 
ودفاعًا عنها نح�سي المجازات، وناحق االختزال، ونوؤكد دقة االألفاظ، واختيارها االأنيق بالترادف، 
والت�س���ابه، والتنغيم بين اأجرا�ض الكلمات )باآ�سها، وميّا�س���ة، وبيل�سانة( واختيار الحروف المن�سجمة 

�سمن الن�ض الواحد، والمت�سامنة مع المعاني:
)عا�شقان ُيّلوحان للفرح / بمنديل الكرز/ يقطُف وردتين / من خّد الأرق/ ويكّحل / وجه الندى(.

ي�ستخدم طاقات اللغة العربية الامحدودة في معظم الق�سائد لكّنه ُيرّكز على ا�ستخدام الحروف 
الهام�سة، والّلينة، والمو�سيقية التي ُتعّبر عن حاالٍت نف�سّية، وروحّية خا�سة جّدًا، ومتفردة، في كلمات 
منتقاة هي االأخرى بعناية فائقة الأّن ال�س���اعر بقرار داخلي حا�س���م يريد اأن ين�س���ى اأحزانه الغادرة ، 

وينحاز للفرح، والرق�ض؛ حتى لو كان خيااًل: 
)ر�شمـــُت / كّل تفا�شيـــل اللقـــاء / زهـــَو الأ�شابع / األَق العينين / غبطَة النبـــع / تنا�شت اأحمر ال�شفاه/ 

وبرفيِف فرا�شٍة / محت / كّل ما يعّكر/ �شفو الج�شد(.
وعندما يتعب ال�س���اعر من اأحزانه الوجودية يلقي بها على كتف ال�سعر فيقع في تناق�ض ال�سعراء، 
ولذلك فمواطن الجمال في ق�سائده لم ُتلِغ وجوَد بع�ض الهنات على �سعيدي ال�سكل والم�سمون؛ فعلى 

�سعيد ال�سكل ي�ست�سلم ال�ساعر للتعبير المبا�سر:
)لي م�شتهى ب�شيط / اأن اأعي�َض بهدوء / لأ�شرَب �شيجارتي / اأيتها الطفولة / ل تغادري روحي /(

وعلى �س���عيد الم�س���مون تقا�سمته حالتان متناق�س���تان هما االنتماء، والهروب من االنتماء في اآن 
معًا:

)تعالى يا ورد نهرب من هذه البلد( في اإ�س���ارٍة اإلى الحرب الكونية التي مور�س���ت �س���ّد ال�سوريين 
واأذاقتهم من وياتها اأقبح اأ�سكال العدوان:

)اأنت تزرع الورد يا ورد / وهم يزرعون الأ�شواك/ اأنت تعزف على قيثارتك / نب�ض الحياة / وهم على 
جرحك يعزفون(

ومن ذلك اأي�سًا اأنه ي�سيق ذرعًا ب�سجونه على طريقة اأبي العاء المعّري فينتقد الن�سل: 
)لم /يكن/ اآدم/ موّفقاً /اأبداً / مجّرد/ اأب / ِلُذّرّيٍة( 

���م تاأرجحه بين قوته و�س���عفه االإن�س���انيين ال ين�س���ى اأن يتزين بخياء ال�س���عر،  لكنه وهو في خ�سّ
والع�سق معًا ليمَدح نف�َسه:

)اأنـــا ربُّ ذاتـــي / اأُ�شعـــل لهـــا المواقد / والخمر/ اأقب�ـــض على فرحي/ اأقب�ض علـــى زمني بيدين / من 
بهاء/(
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وهك���ذا تتاأل���ق اللغة لفظًا ومعن���ى ويتاأّلق الحب، ويتاألق االبن ورد، واالبنة ناي، ويح�س���ران �س���ّرًا 
وعلنًا. ويزدهي ال�س���عر بح�سور االأنثى الخالقة، ولم يتحقق ذلك لوال ال�سدق الفّكري والفنّي، والوالء 
لل�سعر الذي ي�ست�سف الم�ستقبل ويقدم نبوءاته التي نوؤمن اأنها وليدة االألم من توح�ض االإن�سان المعا�سر 

االأنيق بمظهره، القبيح بنواياه ويحّذر من انقرا�ض اللغة: 
)يجيدون العوم / فوق �شطح الأفكار / يتحاربون دوماً / ويقتل بع�شهم بع�شاً /( 

)الوطن / يبحث في جيب التيه /عن ف�شتقه(
)وحدهم الع�ّشاق /يلوذون ببقايا الخراب( 

)يا ريَح العدم/ كّل نبيذ العالم/ ل يطفئ قلقي(
ولكن: 

)يا وطني / من ريحانك /عطر الأبد( 

⸎⸎⸎⸎
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ح�سني هالل

نافذة على الثقافة

اإ�صدارات جديدة

مزامير الوجع

مجموعة اأ�سعار، بعنوان »مزامير الوجع«، �سدرت حديثًا عن وزارة الثقافة- الهيئة العامة ال�سورية 
للكتاب، لموؤلفتها »ي�سرى رجب م�سطفى«.

�سمم غاف المجموعة الدكتور »محمود هدي�ض«، من عناوين 
االأ�سعار:

)لثائر الحماد... قنا�ض ال�س���هاينة، وقمر الرفاق ومق�س���لة، 
واإل���ى �س���ميح اليمني، واأح���ام الحفاة، وقي���ظ الجحيم، وعقارب 
ال�س���حراء، واعت���ذار، وكالح���زن، ودم�س���ق، واغ�س���ب، وجعفر، 

وغريب، ومحكمة!(.
من ق�سيدة »اآخر النب�ض«:
حزين نب�س هذا القلب

مثل الماء يع�صق يا�صمين ال�صفة الأخرى،
ولكن ال�صخور تحول،

دون هواه والمجرى.
حزين نب�س هذا القلب مثل الحب
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يكبر في �صغاف الروح لكن الجهات تدور،
تخنق حامل الب�صرى.

***

االألعاب ال�سعبية
في الجزيرة ال�سورية

كتاب �س���در حديث���ًا، بالعنوان اأع���اه، كاتبه »اأحمد الح�س���ين«، �س���من من�س���ورات الهيئة العامة 
ال�سورية للكتاب.

ويتحدث كما هو وا�س���ح من عنوانه، عن االألعاب ال�س���عبية في 
منطقة الجزيرة ال�سورية.

يترتب الكتاب، في مقدمة واأربعة ف�سول:
الف�سل االأول: زمرة األعاب ال�سبيان والفتيان.

الف�سل الثاني: األعاب م�ستركة بين ال�سبيان والبنات.
الف�سل الثالث: األعاب الن�ساء والفتيات.

الف�سل الرابع: - األعاب الرجال.
- خاتمة وا�ستنتاجات.   

- من اأ�سماء الرواة.   
الم�سادر والمراجع.   

يق���ول الكات���ب عن دافع اختياره هذا المو�س���وع للبحث عّما يواجه الثقافة ال�س���عبية من تحّديات، 
وما تتعّر�ض له فنونها ال�سوتية والحركية، وطقو�سها الرمزية وم�ساهدها االحتفالية والكرنفالية، من 
مخاطر ال�س���ياع واالندثار ب�سبب المتغيِّرات االجتماعية، والتطورات االقت�سادية، ف�سًا عما تواجهه 
من ا�س���تهداف خارجي ناجم عن التطورات التقنية، واألعابها وت�س���لياتها االإلكترونية التي غزت عقول 

الكبار وال�سغار على ال�سواء.
***

با�ستت
»با�ستت«، هو العنوان الذي اختاره الدكتور »جرج�ض حوراني«، لروايته التي ا�ستمر يفكر بها ثاث 
�س���نوات منذ عام )2011م(، ثم با�سر بكتابتها عام )2014م(. و�س���درت عن الهيئة العامة ال�سورية 

للكتاب، عامنا الجاري )2022م(.
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تترتب في عنوانات داخلية، منها: )با�س���تت، و�سمارة، و�س���خن... بارد، واأ�سياء يمكن اأن تحدث، 
وطيب ال�سمعة، وك�... حلم، وال�سيدة �ساحبة الكدمة، وفرا�سة الروح، ونهاية خدمة، و�سعيد، ولجيون، 

وندى(.
»با�س���تت« رواي���ة عن الحرب الع�س���رية على �س���ورية، بيد اأنها 
تتكلم عن الحب... تنتقم من الموت المجاني، الذي انتظم الكبار 

وال�سغار، لكن عن طريق انت�سارها للحياة وانحيازها للفرح.
مما جاء تحت عنوان »اأ�س���ياء يمكن اأن تحدث«: )با�س���تت، اأو 
اأهل الهوى كما يروق لبع�س���هم اأن ي�سّميه اأحيانًا، اإ�سافة اإلى كونه 
الم���كان االأجمل من حيث ت�س���ميمه المعم���اري، واألوانه الزاهية، 
وجّوه المفعم بالحب والت�سلية والفرح، فهو يتمتع ب�سفة هي االأكثر 
اإثارة: لقد ا�ستع�س���ى على نيران الحرب التي �س���ّبت وا�س���تطالت، 
فلم ت�س���لم منها المدار�ض، والمراكز الطبية، والبيوت، واالأ�سجار، 

والنا�ض وال�سوارع، واالأر�سفة، والذكريات... وحده، با�ستت كان مح�سنًا �سدها(.
جدي���ر بالتنويه، اأن »با�س���تت« ف���ازت بالمرتب���ة الثانية، في جائ���زة حّنا مينه للرواي���ة- 2020م، 

ال�سادرة عن وزارة الثقافة في �سورية.
***

كماء العنب في اآب العناقيد
ن�س���رت الهيئة العامة ال�سورية للكتاب، مجموعة �سعرية لاأديب  »علي الراعي« تحت عنوان »كماء 

العنب في اآب العناقيد«.
ت�س���درت غاف المجموعة، لوح���ة للفنان  »غازي اأنعيم« وقد 

ل ال�ساعر ق�سائده في عنوانين داخليين: ف�سّ
اإحدى ع�س���رة حكاية، وقريبًا من الهايكو، ف�سلت بينهما باقي 

ق�سائد المجموعة، نذكر منها:
)وث���ب على الزان���ة، ورق�ض عل���ى الجليد، وقليًا م���ن الملح، 
وحار����ض مرم���ى، وجهة الريح، و�س���مير العا�س���ق، وعندها فقط، 

ونهر، وعيون، و�سرقة، وماء، واأ�سابع(.
وقد اخترنا من ق�سائد هذه المجموعة الق�سيدة االآتية: »عن 

وطن«:
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يمكنك
- اإن �صئت-

اأن تجمع ذكرياتك، واأحباءك
في �صندوق �صغير

اأينما ت�صعه؛
يكون الوطن

�صريطة
اأن يكون لك فيه قطعة اأر�س،

ت�صع يدك عليها، وتقول هذه ملكي،
وقطعة �صماء ترى منها وجه اهلل،

وامراأة يهفو قلبك اإليها.
***

الم�ست�سرق
�س���در حديثًا عن الهيئة العامة ال�س���ورية للكتاب، كتاب بالعنوان اأعاه  »الم�ست�س���رق«، من تاأليف 

»األك�ساندر بروفانوف«، وترجمة الدكتور »نزار عي�سى«.
ي�س���لط ه���ذا الكت���اب ال�س���وء على �س���عي عم���اء المخابرات 
الغربية جيئة وذهابًا في جميع البلدان اإلى تاأمين قوافل االأ�س���لحة 
الت���ي قّطعت اأو�س���ال االأوطان، وه�س���مت عظام الم���دن، وحّطمت 

ال�سعوب المعّذبة...
على الرغم من  �سعوبة الكتابة عن الحرب، في زمن اأحداثها. 
فقد �س���درت اأعمال غي���ر قليلة عن  »االأزمة ال�س���ورية«،  والتكالب 
الدولي الهمجي على �س���عب �س���ورية ومواطنيها، مكتوبة في اأوقات 

الحرب وباأقام محلّية.
ما يميز كتاب  »الم�ست�س���رق«، اأنه ماأخوذ عن ل�س���ان  »�س���ابط مخابرات رو�سي«، عا�سر مجريات 

االأحداث وا�سترك في بع�ض منها.
***
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خريف الدفلى
العن���وان اأعاه، هو عنوان رواية االأديب  »ر�س���يق عز الدين �س���ليمان«، الت���ي نالت المرتبة االأولى، 
ف���ي جائزة حّنا مينه للرواية عام )2020م(. وقد �س���درت الرواية عن وزارة الثقافة في �س���ورية عام 

)2022م(.
تجري اأحداث الرواية، في اأثناء الحرب الغا�س���مة على وطننا 

ال�سوري، ويتوزع متنها على )192( �سفحة.
جاء على الغاف االأخير للرواية:

»في الطريق اإلى هناك. كل �سيء ي�سي بالموت. الموت في هذه 
الب���اد. اأقّل تكلفة، يحتاج فقط اأن ت�س���تيقظ وتخرج اإلى عملك اأو 
اأن تقرر زيارة �سديق لك، اأو اأن تخرج للتنّزه مع عائلتك... وقد ال 
يتطّلب منك االأمر كل ذلك، ربما لن ينتظرك الموت لتغ�سل وجهك 
وال لت�سّرح �سعرك وال لت�سّبح ربك... قد ياأتيك حتى �سريرك واأنت 
تاقي محبوبتك في الحلم، وقبل اأن تقبلها على �س���فتيها، يق�س���م 

الموت �سفاهك المتعّرقة«.

⸎⸎⸎⸎
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نافذة على الثقافة

�صدى المعرفة

�سارتر �سد الرومانتيكية الثورية

ف���ي عام )1948( حاول �س���ارتر وبع�ض المثقفين الي�س���اريين الفرن�س���يين ت�س���كيل تجّمع با�س���م 
»التجم���ع الديمقراط���ي الثوري« هدفه �سيا�س���ي، واإن لم يك���ن حزبًا، والهدف من ذلك الوقوف �س���د 

انحراف الحزب اال�ستراكي نحو اليمين...
اأح����د مح����اوري �س����ارتر ف����ي ه����ذا التجّم����ع هو 
»رو�س����يه« ا�س����تنادًا اإلى قراءة لينين والكا�سيكيين 
المارك�سيين، يقول: »اإننا ال نعتقد اأن الذين يتمتعون 
اليوم باالمتيازات �س����يتخّلون عنها الأننا �س����نقنعهم 
اأن م�س����لحة التاريخ في تخّليهم عنه����ا. اإننا جميعًا 
مّتفق����ون على االعتقاد ب����اأّن التح����ول االجتماعي ال 
يتم باالإقناع العقائدي الأ�س����حاب االمتيازات، وهذا 
ال يعني اأنه ال يمكن  اأفرادًا منهم، فما�س����ي الحركة 
العمالي����ة يثبت العك�ض، لكن ليني����ن كان دائمًا يوؤكد 

حي����ن يتكلم عن دبكتاتوري����ة البروليتاريا على اأنها تعني ديكتاتورية الغالبي����ة العظمى من المجتمع على 
االأقلية، واإن هذه الديكتاتورية ينبغي اأن تترافق بديمقراطية وا�س����عة، واأكثر واقعية، واأكثر تما�س����كًا من 

الديمقراطية البرجوازية«.

جان بول �سارتر
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ويقول رو�س���يه: اإن التاريخ، وهذا هو ال�سيء المهم الذي كان يجهله النظريون في الما�سي، تاريخ 
ثورة ت�س���رين االأول ورو�سيا المعا�س���رة، يظهر لنا اأن تحول عاقات االإنتاج ال يكفي لخلق اال�ستراكية، 
واإن هذا التحول اإذا لم يتم ولم يطبق في اإطار ديمقراطية وا�س���عة للجماهير العمالية فاإننا �سن�س���هد 
عندئٍذ ظاهرة ا�ستغال جديدة. اإن تحول عاقات االإنتاج يحطم الملكية الخا�سة، ويجعل من الدولة 
المال���ك الجماعي لاقت�س���اد. وكي يكّون هذا االقت�س���اد الجديد الملكية الجماعي���ة للطبقة العاملة 
والجماهي���ر، اأي كي يتخذ طابعًا ا�س���تراكيًا حقيقيًا ينبغي اأن تكون ه���ذه الطبقة العاملة مالكة للدولة 
المالكة لاقت�ساد. اإن الديمقراطية العمالية يمكن اأن تتخذ اأ�سكااًل متنوعة اأعظم التنوع، لكن وجودها 
�س���روري كي ت�سبح الدولة الملكية البروليتارية. اأما اإذا لم يتحقق ذلك، واإذا لم يكن لاإ�سراف على 
جهاز الدولة من وجود فاإن الدولة تنهي تطورها، ال با�س���محالها، كما تتوقع النظرية المارك�سية، بل 
باكت�سابها ا�ستقااًل كامًا اإزاء المجتمع. وبتحررها من المجتمع وبانقابها اإلى جهاز ا�ستغال جديد 

لهذا المجتمع من موظفي الدولة، وهو ا�ستغال اأعنف غالبًا من اال�ستغال الراأ�سمالي.
كان هذا الجدل يعك�ض �سدى ذاك الزمن الحافل باالحتماالت وبالن�سغ الي�ساري التقدمي.

وعن تعبير »الرومانتيكية الثورية« يقول �سارتر: »ينبغي اأن ن�سّفي نهائيًا تعبير الرومانتيكية الثورية 
ال���ذي ي�س���تعمله اآرون، والذي هو التعبير النموذجي الذي ي�س���تخدم لتنفير النا�ض من مذهب �س���اذج 
عاطف���ي، حالم اأكثر مم���ا ينبغي. اإن الرومانتيكية تعن���ي في نظر اآرون، والكام هنا ل�س���ارتر، اأولوية 
العاطفة على العقل، والمثل االأعلى على ح�ض الواقع، والحلم على العمل الحقيقي. ومجمل القول اإنها 

تعني اعتبار الثورة اأ�سطورة كبرى ت�ستخدم لتحري�ض الجماهير، لكنها �ستنهار عند التحليل«.
ويتحدث �س���ارتر في هذا الكتاب »محاورات في ال�سيا�س���ة« ترجمة جورج طرابي�سي، عن خافاته 

مع ال�سيوعيين الفرن�سيين وعن هجومهم العنيف عليه.

فرويد تحت اأنظار اإدوارد �سعيد

في محا�س���رة ل�»اإدوارد �س���عيد«، ن�س���رت في مقال بعنوان »فرويد وغير االأوروبيين« يرى �سعيد اأن 
فروي���د كان مثله مثل اأكثر معا�س���ريه، يعلم بوج���ود ثقافات اأخرى 
جدي���رة باالهتمام واالعتراف، فقد األمح ، مث���ًا، اإلى ثقافة الهند 
وال�س���ين، ولكن فقط ب�س���ورة عابرة، حين وجد اإمكانية اأن تدعم 
موقف���ه في تف�س���ير االأحام. اأما م���ا يتكرر لدى فروي���د فهو قيامه 
باإيراد التلميحات واالإ�سارات اإلى الثقافات »البدائية« غير االأوروبية 
من خال جيم�ض فريزر في »الغ�سن الذهبي« التي داأب فرويد على 
االإفادة منه لم�س���لحة مناق�سته للممار�سات الدينية المبكرة، فهذه 

اإدوارد �سعيد
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االإ�سارات توفر الجزء االأكبر من مادة كتابه »الطوطم والتابو« يخل�ض 
�سعيد اإلى اأن نظرة فرويد الثقافية كانت مطبوعة بالمركزية االأوروبية. 
ويقول �سعيد: لقد عا�ض فرويد  قبيل ع�سر التحوالت ال�سكانية الكبرى 
الت���ي كانت �س���تجلب الهن���ود واالأفارق���ة واأهال���ي جزر الهن���د الغربية 
)حو����ض البح���ر الكاريبي( واالأت���راك واالأك���راد، لتقحمه���م في قلب 
اأوروب���ا كعمال �س���يوف ومهاجرين غي���ر مرغوبين ف���ي الغالب. توفي 
فرويد قبيل تعر�ض العالم النم�ساوي )الاتيني( الذي كان معا�سرون 
عظم���اء مثل: توما�ض مان وروم���ان روالن قد قدموا عنه �س���ورًا يتعذر 

ن�س���يانها. تعر�ض هذا العالم للدمار الكامل، العالم الذي ق���ام العالم واللغوي »اإريك اأورباخ« بتخليده 
عبر كتاب »المحاكاة التنكرية«، ذلك الكتاب الخريفي الخا�ض بالمنفى، المكتوب خال �سني الحرب 

في اإ�س���طنبول. اأم���ا المعنى الثاني الم�س���حون بقدر كبي���ر من الزخم 
ال�سيا�س���ي لعبارة »غي���ر االأوروبيين« الذي اأراد اإدوارد �س���عيد اأن يلفت 
االأنظار اإليه، هو المتمث���ل بالثقافة التي انبثقت تاريخيًا في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، بعد �س���قوط االإمبراطوريات الكا�سيكية 
وظهور العديد من ال�سعوب والدول المتحررة حديثًا في كل من اإفريقيا 
واآ�س���يا واالأمريكيتين الو�سطى والجنوبية. ويرى �سعيد اأن فرانز فانون 

هو الوريث االأكثر م�ساك�س���ة لفرويد، ويتحدث عن كتاب فانون »معذبو االأر�ض« ال�سادر عام )1961( 
ن�سر بعد وفاة فانون، ويقتب�ض �سعيد من ماحق الكتاب العنوان: »الحروب اال�ستعمارية واال�سطرابات 
العقلية«، ياحظ فانون اأن العالم غير االأوروبي، ال ي�س���م االأوروبي اإال ال�س���كان االأ�س���ليين، والن�س���اء 
المحجبات، اأ�س���جار النخيل، والِجمال توؤلف الم�س���هد الخلفية الطبيعية لوجود الفرن�سيين االإن�ساني. 
وبعد الحديث عن قيام الطبيب النف�س���ي ال�س���ريري االأوروبي بت�س���خي�ض حالة المواطن االأ�سلي، على 
اأنها حالة قاتل متوّح�ض يقتل دونما �س���بب، يورد فانون كام اأ�س���تاذ جامعي يدعى »اآ. بورو« كان راأيه 
العلمي المتبر متمثًا بالقول: اإن حياة المواطن االأ�س���لي خا�س���عة ل�سيطرة حوافز الدماغ المتو�سط، 

التي تكون ح�سيلتها ال�سافية نزعة بدائية غير متطورة...
يطالب فانون بتعاون جميع الب�س���ر في خلق االإن�س���ان الجديد الذي اأخفقت اأوروبا في نيل �س���رف 

اإنجابه.

�سيغموند فرويد

فرانز فانون
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َمْن هم الميتانيون؟

جاء في المو�س���وعة العربية، ميتاني: ا�س���م لمملكة حورية، قامت في منطقة الخابور، �سمال �سرق 
�سورية، في منت�سف القرن الثاني قبل المياد، والحوريون من االأقوام االآ�سيوية القديمة، ومن مدنهم 
: اأوركي����ض )ت���ل موزان حاليًا( كانت مركزًا الإمارة حورية قامت في منطقة الخابور في اأواخر ع�س���ر 
الدولة االآكدية. ونحو )1800 ق.م(  كّون االأكاديون االأكثرية من �سكان الالخ )تل عط�سانة( في �سمال 
غرب �س���ورية. تحالف الميتانيون مع الفراعنة �س���د الحثيين الذين ظهرت قوتهم في القرن الخام�ض 
ع�س���ر قبل المياد، وت�س���هد الر�س���ائل التي بعث بها تحوتم�ض الرابع اإلى ملك ميتاني »اأرتاتاما االأول« 
على التقارب بين الدولتين، وتبع ذلك زواج الملك الم�س���ري من اإحدى بنات ملك ميتاني، وا�ستمرت 
ال�سيا�س���ة الم�سرية في هذا االتجاه في عهد اأمنحوتب الثالث )1402-1363 ق.م( وتذكر الن�سو�ض 
القديمة اأن تو�س���راتا ملك ميتاني اأر�س���ل تمثال االآلهة ع�س���تار مرتين اإلى م�س���ر تعبيرًا عن رغبته في 
�س���فاء الملك الم�س���ري من المر�ض. يعتقد الباحثون اأن غمو�س���ًا يكتنف تاريخ الميتانيين، ويرون اأن 
�س���بب هذا الغمو�ض يعود اإلى عدم اكت�ساف �سجات محفوظة رئي�سية حتى الوقت الحا�سر، واإن هذه 
ال�س���جات ال بد اأن تكون موجودة ولكن لم ت�سل اإليها التنقيبات االآثارية بعد. بداأت عامات ال�سعف 
بالظهور على ميتاني في اأواخر عهد الملك ت�س���راتا، اإذ ازدادت الدولة الحثية المناف�س���ة قوة في عهد 
ملكها �س���وبيليليوما االأول الذي تمكن من اال�س���تياء على كركمي�ض نحو عام )1340 ق.م( وفي الوقت 
نف�س���ه اأخذ االآ�سوريون ي�س���تعيدون قوتهم في عهد الملك اإيريبا اأدد االأول )1392- 1366 ق.م( وابنه 
اآ�س���ور-اأوباليط االأول. في ذلك الحين دبت الخافات بين اأع�س���اء االأ�س���رة الحاكمة واغتيل ت�س���راتا 
على يد اأحد اأبنائه.. ثم اأ�س���بحت ميتاني تابعة للدولة االآ�س���ورية، ولم ت�س���تطع م�سر م�ساعدة ميتاني 
ب�س���بب ال�سعف الذي اأ�ساب م�س���ر اإثر حركة اأخناتون الدينية وما ترتب عليها من م�سكات داخلية، 
مهد ذلك للملك االآ�س���وري �سلمن�س���ر االأول )1274-1244 ق.م( كي يوجه ال�سربة االأخيرة لميتاني، 

ويلحقها بالدولة االآ�سورية، ويهّجر )14400( ن�سمة من �سكانها.
يمك���ن تمييز خ�س���ائ�ض الثقاف���ة الميتانية من خال الفخ���ار واالأختام و�س���ناعة الزجاج بتقنية 
عالية في القرنين الخام�ض ع�س���ر والرابع ع�س���ر قبل المياد. ومن اإ�س���هامات الميتانيين المهمة في 
المجال الحربي ا�س���تعمال الخيول ا�س���تعمااًل متقنًا! في الركوب وجر العربات. ومن الناحية الدينية، 
انت�س���رت عبادة اإله العا�سفة الحوري »تي�س���وب« وعبد الميتانيون االإلهة »خيفا« زوجة تي�سوب، وعبدوا 

اآلهة هندية اأي�سًا.
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االإله ميثرا

اإله اإيراني قديم، تاأثرت عبادة ميثرا بعلم النجوم الكلداني الذي ترعرع عند مجو�ض اآ�سيا ال�سغرى 
وما حولها، وهي العبادة التي تعد ميثرا اإله ال�س���م�ض، فكانت ال�س���م�ض دائمًا رمزًا للنور ومنها النهار 

وال�س���م�ض. ويعتق���د اأن ميثرا عرف بعد انف�س���ال ف���رع غزاة الهند 
االآريين عن جذعهم االإيراني. وت�س���للت عبادة ميثرا )اإله ال�س���م�ض 
والعدل والعقود والحرب( اإلى روما، وهناك عرف با�سم ميثرا.كان 
ال�س���ومريون واالآكادي���ون والكلدانيون اأول من عبدوا ال�س���م�ض تحت 
قواعد دينية منظمة، فاأ�س�س���وا المعابد لعبادة اإله ال�س���م�ض »اأوتو«، 
وجعل البابليون لل�سم�ض ب�ستانًا تغيب فيه، وفي الدور االآكادي يظهر 
االإله �س���م�ض وي�سمى »�سما�ض« جال�سًا على العر�ض وبيده مفتاح يفتح 

اأبواب ال�سماء لتبزغ منه �سم�ض ال�سباح.
كان االآري���ون يعب���دون ال�س���م�ض اأكثر م���ن اأي معب���ود اآخر الأنها 
تع���د مركز النور والحياة للحيوان واالإن�س���ان، وكان على كل اإن�س���ان 

اأن ينحن���ي ويرك���ع اأمام هذا النج���م الجبار، وكانوا يعتقدون اأن حرارة ال�س���م�ض تطهر االأج�س���ام من 
دن����ض الخطيئة، وكان المجو�ض حتى عهد زراد�س���ت ال يدفنون موتاهم، ب���ل يتركون الميت فوق اأبراج 
ت�س���مى »اأبراج ال�س���مت« ووجهه اإلى ال�س���م�ض، وو�سح زراد�س���ت اأن اهلل كلف ال�س���م�ض اإزالة ال�سرور، 
وكانت ال�س���م�ض رمزًا الإله النور والخير »اأهورا مزدا« ويمثلها على االأر�ض النار المقد�س���ة، وكان االإله 
الم�س���ترك للكا�سيين و الميتانيين والحثيين يعرف با�سم »ميرا فارونا اإيندرا«، والذي يك�سف اأ�سولهم 

الم�ستركة. ويعتقد اأتباع ميثرا اأنه م�سلح عظيم بين اهلل واالإن�سان.

⸎⸎⸎⸎

الإله ميثرا
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قبل اأن يرحل عن العالم عام )1985( قّدم الروائي الإيطالي اإيتالو كالفينو 
روائي  من  الروائي  الإبداع  في  محا�صرات  وهي  الحالية،  للألفية  و�صايا  �صت 
�صاحب خبرة وتجربة واجتهاد في ال�صرد، واأهم ميزة لهذا الكاتب، في نظري، 
اأنه كان �صد الكاآبة في الكتابة، وكتاباته الروائية والق�ص�صية فيها مرح وخفة دم 
وذكاء يثير الإعجاب. في هذه الو�صايا اأو المحا�صرات وهي خم�س، ال�صاد�صة 
بعد  المحا�صرات  التي جمعت هذه  عليها زوجته  تعثر  لم  »التّ�صاق«  بعنوان: 

وفاته...
اأتوقف هنا عند واحدة من هذه الو�صايا بعنوان: التعددية، لي�س لأنها اأف�صل 
من غيرها، بل لأننا بتنا ن�صتخدم هذه الكلمة مرات عديدة في مجال واحد اأو 
اثنين ل اأكثر، وعلى الأغلب في المعاني التي ل تتطرق اإليها هذه المحا�صرة، 
لقد خدعنا كالفينو دون اأن يق�صد كعادة الأدباء المراوغين الذين يتمتعون بخّفة 
الدم والطرافة، فلم يتحدث عّما يجول في خاطرنا حين ن�صتح�صر كلمة التعددية! 

 

اآخـر الـكالم

التعدديــة
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فالرجل غير معني هنا بتعدد الأحزاب ول بالديمقراطية و�صناديق القتراع! اأراد 
منهَج  بو�صفها  اأو  بو�صفها مو�صوعة  المعا�صرة  الرواية  في  يبحث  اأن  بالتعددية 
والنا�س  الأح��داث  بين  ال�صلت  من  »ك�صبكة  الرواية  اآخر:  وبتعبير  معرفة، 
واأ�صياء العالم«. كالفينو رغم اأنه من دعاة الدقة والت�صاق لكنه يقول في فل�صفته 
حول التعددية: »اأن تعرف هو اأن تُحّرف الواقع« اأي اأن تجري انزياحات عديدة 
النظم  العالم بو�صفه »نظام نظم« كل نظام ي�صترط  اأن ترى  في معاني الأ�صياء، 
الأخرى، وهذه ت�صترطه بالمقابل. كيف يتحقق ذلك في الرواية المعا�صرة؟ اإن 
روايات كالفينو في معظمها تحقق هذا المنظور التعددي، ال�صبكي، المو�صوري، 
الروؤيوي. عنده ل �صير في األ تكتمل الرواية، وفي األ يكون لها نهاية محتومة، 
ينجح  األ  كالفينو  ويُف�صل  هواه،  بو�صع خاتمتها كل على  اآخرون  يقوم  اأن  بل 
فلت�صرب  اإذن،  وللتهكم.  للت�صظي  قابلة  غير  محكمة  خاتمة  و�صع  في  اأحد 
بد  ول  الموقد،  خارج  ويتبعثر  الحطب  وليتناثر  الياب�س،  الجذع  في  الفوؤو�س 
اأن كالفينو  اأو الجمر! ول نن�صى  اأن اأ�صابَع �صتحترق، وفي النهاية �صنرى النار 
يتحدث هنا عن التعددية في الرواية، وهو لي�س ناقداً اأدبياً ول �صيميائياً كمواطنه 
اأمبرتو اإيكو، لكنه مثله في الرواية حفار معاٍن، ونحات كلماٍت، وجّواب اآفاق 
تكون  اأن  الروايات،  في  كالفينو  يرومها  التي  التعددية  هذه  في  الأ�صاليب.  في 
الرواية �صبكة �صا�صعة، وهو يقدر �صوت المعتر�صين الذين يرون عك�س ما يرى، 
ويقولون اإنه كلما مال العمل نحو تعددية الحتمالت، انف�صل عن المركزية اأو 
النواة الواحدة التي هي ذات الكاتب وتعبير عن نزاهته الداخلية. يجيب كالفينو 
قراأناها  وكتب  ومعلومات  تجارب  من  مرّكب  نحن  المعتر�صين:  هوؤلء  عن 
مخزن  مكتبة،  »مو�صوعة،  هي:  كالفينو،  نظر  في  حياة،  كل  متخيلة.  واأ�صياء 
با�صتمرار، ويعاد  يُ�صتبدل كل �صيء  اأن  الأ�صاليب، ويمكن  �صل�صلة من  اأ�صياء، 
تنظيمه بكل طريقة يمكن ت�صورها. وهنا واإن كانت نواة الفكرة التي ينطلق منها 
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اأن تكون  كالفينو م�صتمدة من بورخي�س الذي يوؤمن باأن الحياة مكتبة، وي�صّره 
مو�صوعة اأي�صاً اإل اأن بورخي�س ل ت�صتهويه هذه التعددية، ول يف�صل اأن ي�صمع 
اأن الحياة مخزن اأ�صياء، فالواقع لدى بورخي�س خدعة، ول �صيء خارج الذات، 
ن  وهو الم�صحور ببركلي، ولن تكون التعددية في نظره اإل ميوعة عليه اأن يتح�صّ
بين الثنين، لحترُت مع من  اأختار  اأن  لو كان لي  �صدها دائماً!. ومن جهتي، 
ال�صيف،  كحد  محافظ  رجعي  اأحدهما  الموقفين،  بين  التوفيق  وي�صعب  اأقف، 
اأقدره. الأ�صيل هنا هو بورخي�س،  والآخر مارك�صي وله موقعه الإبداعي الذي 
وهو �صاحب فكرة اأن الكون كتاب، وفي اأماكن عديدة من هذه الو�صايا يذكره 
لي�صت  كالفينو  لدى  الليبرالية  اللوثة  تكون هذه  �صديد. وقد  باإعجاب  كالفينو 
اأ�صيلة في تاريخ الفكر والإبداع، بل هي وليدة ترهل الي�صار العالمي ومهادنته، 
باتجاه  العاطفة  تاأخذنا  المعا�صر. وقد  العام  الممالأة للمزاج  وهي ل تخلو من 
ال�صاعرية والإن�صانية الم�صرقة وروح الحتواء التي يطرحها كالفينو، وتده�صنا 
العالم لديه يتمركز في قلب  اإذ  عوالم بورخي�س الخيالية والمجردة والرمزية، 

المتاهة والحدائق المت�صعبة.
هذه هي التعددية، التي التقطها كالفينو بعبقرية، هي التي ت�صغلنا بو�صفنا قّراًء 
اأيامنا  اأكثر امتلء من اأي تعددية يتحدث عنها الإعلم في  وكتاب �صرد، وهي 

هذه...
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ليونارد فرانك
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امراأة ورجالن

ليونارد فرانك

ترجمة: منير البعلبكي
اختيار وتقديم: ناظم مهنا
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املــديـر امل�شـــوؤول
د. نايف اليا�سني

رئيــ�س التحـرير
ناظم مهنا

الإ�شراف الطباعي
اأن�س احل�سن

الت�شميم والإخراج
ردينة اأظن

التدقيق اللغوي
اأماين الذبيان

التن�شيد
ابت�سام عي�سى



269 الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

كاتب اأملاين، عانى من الفقر واحلرب واملطاردة ال�شيا�شية، واأعماله 

التي  الواقعية  املعاناة  هذه  تعك�س  وامل�شرحية  والروائية  الق�ش�شية 

عا�شتها اأوروبا احلديثة.

هذه الق�شة، من ق�ش�س احلرب، ت�شور �شيئات احلرب واأهوالها، لي�س 

يف �شاحات الوغى فح�شب بل اآثارها على احلياة االجتماعية. 

كتب طه ح�شني يف كتابه »االأدب التمثيلي« درا�شة طويلة عن هذه 

املالعب  من  ملعبًا  �شبعني  يف  عر�شت  الق�شة  »هذه  وقال:  الرواية، 

اإىل  ال�شينما، وترجمت  االأملانية يف وقت واحد، وعر�شت قبل ذلك يف 

النظارة،  باإعجاب  وحظيت  اأجنبية،  م�شارح  يف  ومثلت  خمتلفة،  لغات 

الق�شة:    النقاد..« ويقول طه ح�شني عن كاتب هذه  وا�شتاأثرت بثناء 

ليونارد فرانك
1961-1882



هذا  كّتاب  يف  اأثرهما  َبُعَد  بكاتبني  الق�شة  هذه  يف  متاأثر  »والكاتب 

االإيطايل بريانديلو والكاتب  الكاتب  اأحدهما  فيه،  نعي�س  الذي  الع�شر 

االآخر النم�شاوي فرويد..«

النف�شي  ال�شراع  تعك�س  دراميًا،  ال�شيقة  الرواية  هذه  اإن  بالفعل 

داخل �شخ�شيات الرواية، وتنقل التوتر ال�شديد بني املثل والواقع.

اإنها رواية كال�شيكية ق�شرية تتاألف من �شت فقرات مرقمة.

 1914 الل�شو�س  ع�شابة  الق�ش�شية:  فرانك  اأعمال  اأهم  نذكرمن   

ال�شبب 1915، كارل واآنا 1927 رباعي اأك�شنفورت للرجال 1927 ثالثة 

من ثالثة ماليني 1932 حواريو امل�شيح 1949 ي�شارًا حيث القلب )�شرية 

ذاتية( 1952 

الق�شة ترجمة منري بعلبكي �شدرت طبعتها االأوىل  عن دار  هذه 

العلم للماليني بريوت عام 1955
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فوق منعطف �لأر�ض �لق�ص��ّي، حيث �أفق �ل�صهب، على �لتخوم �لفا�صلة ما بين �أوروبا 
و�آ�ص��يا، برزت نقطة �أ�ص��غر م��ن طائر غرد. وعلى �لرغم من �أنه��ا �قتربت من �لرجلين في 
�ص��رعة تكاد تبلغ مئة ميل في �ل�ص��اعة فقد بدت وكاأنها تتدلى في غير حر�ك في �لرقعة 

نف�صها من �لمدى �لأزرق. كانت �لأر�ض و�ل�صماء متر�ميتي �لأطر�ف �إلى حّد غامر.
وعل��ى �لرغ��م من �ص��رعتها لم ي��درك �لرجالن �أنها طائ��رة من �لطائ��ر�ت �إل بعد ربع 
�ص��اعة. ومع �أنها �نطلقت محتفظة بالرتفاع نف�ص��ه، فقد بدت وكاأنها ت�صعد نحو �ل�صماء 

في قو�ض �صخم جد�ً.
و�إْذ تدلى �لرُّبان في �لهو�ء �لمتالألئ فوق �لرجلين، ر�أى على �ل�ص��هب �لمنب�ص��ط تحته 
�ص��ليبًا �أ�صود هائاًل يبلغ عدة �أميال طوًل وعر�صًا: خندقًا طوياًل وجانبيًا حفره �لرجالن 

�للذ�ن ل يمتان ب�صلة �إلى تربة �ل�صهب �لد�كنة.
ولم ي�ص��تطع �لربان �أن يحزر لأي �ص��بب هذ� �لخندق �ص��ليبي �ل�ص��كل في هذ� �ل�ص��هب 

�لموح�ض غير �لآهل بال�صكان. 
وو��ص��ل طير�نه في �تجاه �لغرب، ملتزمًا �لرتفاع نف�ص��ه د�ئمًا، و�إن يكن قد بد� �لآن 
وكاأنه ينزلق في قو�ض هائل نحو �لأر�ض. وما هي �إل ربع �صاعة �أخرى حتى غار، ولي�ض 

يعدو حجمه طائر�ً �صئياًل �أي�صًا، خلف �أفق �ل�صهب.
وهكذ� �أم�صى �لرجالن وحدهما، كرًة �أخرى، في ذلك �لخالء �لو��صع.

ولم يعرفا، هما نف�ص��اهما، �لغر�ض من ذلك �لخندق �ص��ليبي �ل�صكل. لقد خّمنا، مجرد 
تخمين، �أن ت�ص��ميمًا قد ُو�ص��ع، منذ عدة �ص��نو�ت، لإن�ص��اء �ص��ّد يجعل من �لممكن �إغر�ق 

�ل�صهب، عند �لحاجة، بالمياه، دفعًا لهجوم �لقو�ت �لمعادية.
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لق��د �أُر�ص��ال �إلى هناك، ُبعيد �أ�ص��رهما عند ن�ص��وب �لحرب، مبا�ص��رة، وُخ�ص�ص��ت لهما 
�أرز�ق كانت تجّدد �صهريًا، وكوخ متنقل م�صنوع من حديد متغ�صن. وحفر� �لأر�ض طو�ل 
�أ�ص��ياف)1( �أربعة، من غير ما حر�ض �أو مر�قبة. وكان��ا كثير�ً ما ينعمان بر�حة متطاولة. 
وكانا في بع�ض �لأحيان ينامان ن�ص��ف �ص��اعات �لنهار فوق �أع�ص��اب �ل�ص��هب. ولكنهما 

كانا يعاود�ن �لعمل د�ئمًا، �آخر �لأمر. ذلك باأن �لمرء ينبغي �أن يعمل �صيئًا.
وطّوفت �لطيور ر�ئحًة غادية، على نحو مو�صول، ملتم�صة طعامًا. وفي غناء �لجنادب 
�لمتمّوج �لم�ص��تركة فيه �آلف �لأ�ص��و�ت كان يكمن �ص��مٌت عميق، وكاأن �لأر�ض قد بلغت 

ُظهر �لحياة، فهي تنتظر وت�صغي.
وبت��ر �لمع��ول دودة. و�أخ��رج �لرجل ن�ص��ف �ل��دودة من �لأر���ض و�ألقاها ف��ي �لهو�ء. 

فتلّقفها طائر فيما هو يطّوف في �لجّو.
- »كنت �أ�ص��طجع د�ئمًا على �لجزء �لد�خلي من �ل�صرير، في محاذ�ة �لجد�ر، وكانت هي 
ت�ص��طجع على �لجزء �لخارجي، وحين كانت تنه�ض من فر��ص��ها في �ل�صباح، لم �أكن �أ�صمع 

لها ح�ّصًا على �لإطالق. كانت �صاكنة جد�ً، �أفهمت؟ -�صاكنة �إلى �أبعد حدود �ل�صكينة«.
- »لق��د �أنباأتني بذلك من قبل. �إنك ما كنت تنه�ض من رقادك �إل عندما يبد�أ م�ص��تعل 

�لغاز في �ل�صفير«.
- »هذ� �ص��حيح، د�ئمًا في �للهجة نف�صها. ولقد فّكرُت غير مرٍة في �إ�صالحه. ثم تعين 

علّي �أن �ألتحق بالجي�ض«.
وتابع �لرجل �لمتزوج �إعمال �لم�ص��حاة في �لتربة. كان قد �أطلق للحيته عنان �لنماء، 

وبد� �أ�صعث منفو�ض �ل�صعر.
و��صتلقى رفيقه �إلى جانبه، وم�صغ ن�صاًل من ن�صال �لع�صب و�أتبعه باآخر وقال: »ل�صت 
�أفهم كيف جاز �أن يكون �صدرها �أبي�ض �إلى هذ� �لحد، و�أن يكون وركاها وج�صدها د�كنة 

جد�ً«. 
و�إذ ل��م ُيج��ب �لرجل �لمتزوج ب�ص��يء �أردف رفيقه قائاًل: »مثل �لبرون��ز، �ألي�ض هذ� ما 

قلته؟«.
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- »�إنك حين ت�صمها �إليك يتعطل عقلك بالكلية«.
وبعد ن�ص��ف �ص��اعة –وكان �ص��رب �لطيور �لحا�ص��د قد حّلق، مر�ت عدة، ولغير �ص��بب 
و��ص��ح، �إلى مكان ناء من �ل�ص��هب حيث هبط ليعود عما قليل من حيث �نطلق- �أ�ص��اف: 
»ولك��ن ذلك كان منذ �أربع �ص��نو�ت تقريبًا. �أنا ل �أ�ص��تطيع �أن �أتذك��ر، في بع�ض �لأحيان، 
�ص��كلها. ل �أ�ص��تطيع �أن �أرى وجهها، ل �أ�صتطيع �أن �أ�ص��ترجعه في مخيلتي. �أنت تعرف، يا 
كارل، �أن كل �ص��يء ي�ص��بح �صبابيًا غائمًا. ولكني حين �أحلم بها تكون من �لحياة بحيث 

�أ�صتطيع �أن �ألم�صها بيدّي«.
- »�أنا �أعرف �ص��كلها على وجه �ل�ص��بط... و�أعرف حركاتها و�ص��كناتها. �أنا �أعرف كل 

�صيء عنها«.
- »ولكنك لم ترها قط... ولقد كنت خليقًا باأن �أر�ها و�ص��يكًا لو كنت في تلك �لطائرة، 

مهما يكن مكانها ق�صّيًا... يا �إلهي، من ي�صتطيع �أن يحتمل هذ�! �أربع �صنو�ت!«.
- »على �أي حال، فهناك في هذ� �لعالم �صخ�ٌض يفكر فيك«.

- �أجل، هذ� �صحيح. هذ� �صحيح تمامًا«.
- »�ص��خ�ض هناك، ينتظر عودتك. �أما �أنا، فحين �أبد�أ في �لتفكير بالأ�ص��ياء ل �أجد �أّي 

�صيء هناك على �لإطالق«.
- »�أجل، �إنها تنتظر. �إذ� كانت ل تز�ل على قيد �لحياة«.
ف�صاح �لآخر في �صرعة: »�إنها ل تز�ل على قيد �لحياة«.

وغار في �لأر�ض من جديد، ونظر عبر �ل�ص��هب. لقد ر�أى �لمر�أة �لتي لم ي�ص��اهدها قط 
من قبل، ر�آها تنف�ض �لغبار عن �لخز�نة ذ�ت �لأدر�ج في �لغرفة �ل�صغيرة �لتي لم تطاأها 
قط قدماه، ر�آها تم�صي �إلى �لأريكة �لعتيقة كي ت�صّوي غطاءها وتمّل�صه. و�نحنت فوقها. 
لقد عرف �أن �لأريكة ناتئة، على نحو منحرف، �صوب �لغرفة. وعرف لون �لغطاء و�لر�صوم 

�لتي تزّينه.
- »ريت�ص��ارد! �أقول -يا ريت�ص��ارد- لو �أنها كانت هنا، لو �أن زوجتك كانت هنا، فهل 

تدعني –يا ريت�صارد- �أفوز بها مرة و�حدة؟«.
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و�أر�ح �لرجل �لمتزوج كلتا يديه على مقب�ض �لم�صحاة، و�أر�ح ذقنه على يديه.
- »لو كانت هنا �لآن...« ولم ي�صتطع �أن يفهم �لفكرة.

- »قل لي«.
وخف�ض ب�صره مّدة طويلة نحو �لرجل �لم�صتلقي قربه وقال: »قد �أفعل... لأنك تقا�صي 
�لبالء �للعين نف�صه �لذي �أعانيه... مرًة و�حدة... ربما... ولكن �إذ� حاولت مرًة ثانية ف�صوف 

�أ�صحق ر�أ�صك بالمعول«.
- »�إني لأت�صاءل ما �إذ� كان م�صتعل �لغاز ل يز�ل ي�صفر«.

وهبط طّل �ص��حابة. وتقهقرت �أغنية �لجنادب �إلى �ل�ص��هب، وتال�صت. ومن مكان قريب 
جد�ً، �نطلقت زقزقة مغردة ق�ص��يرة. و�عت�صم �آخر جندب بال�صمت. وفي �ل�صكون �لمطلق، 
وع��ى �لرج��الن، فجاأة، خفقان قلبيهما. وفي لمدى �لبعيد توقدت ُرقٌع من �ل�ص��هب، حيث 

�ل�صم�ض ما تز�ل م�صرقة، مثل �لذهب �لالمع.
و�ص��ُحَب ظلُّ �صحابة، ولفظت �آخر �أنفا�صها تحت �أ�ص��عة �ل�صم�ض �ل�ُمعمية. و�نطلق غناء 
�ل�صيف �لم�صتركة فيه �آلف �لأ�صو�ت، كرٌة �أخرى، متاأرجحًا من �أفق �إلى �أفق. ولم يتحرك 

ن�صٌل و�حٌد من ن�صال �لأع�صاب.
- »ولكن �آّنا لن تفعل ذلك �أبد�ً. �إنها لي�ص��ت للرجال �لآخرين... لقد �أخبرتك بالمتاعب 
�لتي و�جهتها في ليلتنا �لأولى. كانت قد تجاوزت �لثالثة و�لع�صرين �آنذ�ك، ولكني �نباأتك 

بذلك كله من قبل. وهكذ� ففي ��صتطاعتك �أن تحكم بنف�صك، يا كارل«.
ذلك �أنه خالل �لأ�صياف �لطويلة �لأربعة �لتي ق�صاها وحيد�ً مع �أ�صو�قه، حّدث رفيقه 
عن كل �ص��يء. ومع ذلك، فقد كان، في �لحال �ل�ص��وية، رجاًل �ص��امتًا. و�لو�قع �أن �لمحن 
و�لم�ص��ائب نف�ص��ها، بدت �لآن، وقد ��صتعر�ص��ها في ذ�كرت��ه، جميلة محببة �إل��ى �لفوؤ�د: 
�لكف��اح �ليومي من �أجل �لخبز، ومن �أجل �ص��قف ُيظ��ّل ر�أ�ض �لمرء. �إذ لم يعرف من �لمحن 

�ليوم غير �لوحدة و�لحا�صر.
وعلم كارل، رفيق وحدته، �أن ح�ص��ّية �لفر����ض تتاألف من ثالثة �أجز�ء، و�أن خط ورَكْي 
�آّنا بارٌز ومترجرج، و�أن �أحا�صي�صها كانت تتفجر د�ئمًا، �أول ما تتفجر، من خالل حيائها، 
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و�أنها كانت �آنذ�ك �مر�أة م�صبوبة �لعاطفة، ولكنها فيما عد� ذلك هادئة جد�ً، بارعة، �أنيقة، 
وعلم �أن مجرفة �لرماد ذ�ت مقب�ض نحا�ص��ّي �أ�ص��فر، و�أن �ص��امات �آّنا �ل�صغير�ت �لثالث 
�ص��مر�ء كالأطل���ض. وع��رف �أين يقوم �لموق��د ومجرفة �لرماد، وعرف مو�ص��ع �ل�ص��امات 
�لثالث. و�إذ لم يكن له �أحٌد ما، �أو �ص��يء ما في هذ� �لعالم كله، فقد �نطبعت �ص��ورة �آّنا في 

مخيلته. 
- »ولك��ن لنفر���ض �أنه��ا خانت عه��د �لوفاء خالل بع��ادك، وتزوجت رج��اًل �آخر. �إن 
�أرب��ع �ص��نو�ت لهي مّدة طويلة، يا ريت�ص��ارد، بالن�ص��بة �إلى �مر�أة تحف��ل عروقها بالدم... 
ولعلك كنَت خليقًا باأن ل تتقاع�ض �إلى هذ� �لحد �أي�صًا لو كان في �لع�صب �لذي هنا ن�صاء 

ل جنادب«.
- »��ص��مع �لآن، فل�ص��وف �أقول لك �صيئًا قد ل تعرفه، حين ق�صدت �أنا و�آّنا �إلى �لمدينة 
لنعي�ض فيها حاولنا �أن نقع على غرفة �صغيرة ح�صنة، و�أن نوثثها في �لحال على طريقة 

�ل�صر�ء بالتق�صيط. وبعد �أ�صبوع و�حد ُدعيُت �إلى �لخدمة«.
- »�أنا �أعرف كل �صيء عن ذلك. �أق�صاط �صهرية قيمة كل ق�صط �صتة ماركات«.

- »ولك��ن قب��ل �أن علمن��ا �أن عل��ّي �أن �أذه��ب قلنا لنف�ص��ينا: يجب �أن نل��زم �لآن بيتنا 
و�ص��نكون في خير حال، و�أنا و�ثق من �أن �آّنا لم تن�ض ذلك. فلي�ض لديها مت�ص��ع من �لوقت 
لتلك �لأفكار �لأخرى. ول�ص��وف يكون من �لع�ص��ير عليها �إذ� ن�ص��يت حديثنا ذ�ك، �أن ُتبقي 

على كيان �لبيت«.
- لعل هذ� هو �ل�صبب �لذي من �أجله...«.

- »وما عالقتك �أنت بذلك؟ في ��ص��تطاعتك �أن تحتفظ بل�ص��ان نظيف في ر�أ�ص��ك، على 
كل حال. �أما فيما يت�صل باآّنا فاإني... ولكني �أعرف. �إنها لن تفعل �صيئًا مثل ذلك!« ورفع 

معوله ثم �أهوى به، وهو يئز �أزيز�ً، على �لأر�ض.
وكان �لتوق و�لوهن كثير�ً ما يدفعانه �إلى �لنهو�ض بعبء مهمته �لتي ل تعدو تو�صيع 
ذلك �ل�ص��ليب �لذي ل ي�ص��تهدف غر�ص��ًا ما. ولقد ُوفق �لآن �إلى �أن ي�صحق �صكوكه بالعمل 

�ل�صاق.
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وكان كارل قد عمل، وهو طفل في �لثانية، عربة �صغيرة من قبعة �أمه �لتي ُت�صد حول 
�لعنق. كانت لها ع�ص��ابتان طويلتان، وكان قد لّز نف�ص��ه، وكاأنه جو�د، بين �لع�صابتين، 
و�أن�ص��اأ يج��ر �لقبعة �لجدي��دة ور�ءه عبر �لفناء، وو�ص��ط ب��رك �لوحل �لمجتمع��ة من مياه 
�لأمطار! ومنذ ذلك �لحين وموهبة �لخيال تعود عليه بالألم �أكثر مما تعود عليه بالمتعة. 
و��ص��تلقى حيث هو، من غير حر�ك، وقد لّوعه �لت�ص��ور، حتى جنحت �ل�صم�ض �إلى �لمغيب، 

و�ألقى معوُل رفيقه �لمرفوع ظاًل هائاًل على �لأر�ض.
وعلى �لأفق �لغربي كانت نير�ن �لغروب تلتهب. لم يكن قر�ض �ل�صم�ض �لذهبي �لمحمر 
قد م�ّض �لهام�ض بعد. وكان �ل�ص��وء يذهب �لآن روؤو�ض ن�ص��ال �لع�صب �لمجاورة للرجلين، 
لي�ض غير. �أما بعيد�ً، فكان �ل�ص��هب يت�ص��ح بلون �أخ�ص��ر �ص��ارب �إلى �ل�ص��و�د. وعلى �لأفق 
�ل�ص��رقي �لن�ص��ائي كان �للي��ل قد �ص��رع يهب��ط. وهذت �لجن��ادب. وغدت �لحر�رة م�ص��بعة 

بالرطوبة.
ومث��ل �لحد�د �لذي ينظف من�ص��دته، حين ينتهي عمل �لنهار، ��ص��تعد�د�ً للغد �لقريب، 
رفع ريت�ص��ارد بم�ص��حاته ما تناثر من �لتر�ب، و�ص��ط �لخندق، قبل �أن ي�ص��ع �ص��ترته على 

ج�صده.
حت��ى �إذ� �ص��ار� ربع �ص��اعة من �لزم��ن، �نتهى حذ�ء�هما طوياًل �ل�ص��اق �إلى �أن ي�ص��ّر� 
بالرطوبة. كانت �ل�ص��ماء قد �ص��حبت، وكان �لكوخ �لمن�ص��اأ من حديد متغ�صن يقف وحيد�ً 

م�صتوح�صًا في �لالنهاية �لرمادية.
وفي �صباح �ليوم �لتالي �صار� �إلى مع�صكر �لعتقال للفوز بن�صيبهما من �لأرز�ق. لقد 
قاما بهذه �لرحلة مرة كل �ص��هر، طو�ل �أربعة �أ�ص��ياف، وهي رحلة ت�صتغرق يومًا ذهابًا، 
ويومًا �إيابًا، كانا ي�صير�نها و�حد�ً خلف �لآخر. وكان �لع�صب ُيطلع روؤو�صه من جديد كلما 

�جتازته �أقد�مهما. ولم يبق غير مجاز ل يكاد ُيلحظ.       
وكان كارل وريت�ص��ارد، وكالهم��ا خبي��ر بتركيب �لماكينات، من ط��ول و�حد، وكانا 

ذوي ب�صرة د�كنة كب�صر�ت �صانعي �لأدو�ت �لمعدنية.
وفي �لمع�ص��كر، وقف جمٌع من �لأ�ص��رى على �أهبة �ل�ص��ير وقال �لحر�ض: »�صوف ناأخذ 

و�حد�ً من هذين لإكمال �لعدد«.
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ثم نادى ريت�ص��ارد: وبعد خم�ض دقائق –ولم يجد مت�ص��عًا م��ن �لوقت لتوديع كارل- 
وجد نف�ص��ه �ص��ائر�ً مع �لآخرين �إلى محطة �ل�صكة �لحديدية، حيث �أر�صلت �لكتيبة بكاملها 

في رحلة ت�صتغرق ب�صعة �أيام، في �تجاه �ل�صرق.

-2-

وفي �ليوم �لذي تال ذهاب ريت�ص��ارد، فّر كارل من �لمع�ص��كر. لقد حد�ُه �ص��وقه �إلى �آّنا 
في رحلته �لطويلة تلك.

لق��د وّط��ن �لنف�ض على �أن يم�ص��ي �إليها في غرفتها، و�أن يلقاه��ا وكاأنها زوجته. و�أن 
يدعي �أنه زوجها، �إنه ريت�ص��ارد، و�إنما �عتزم �نتهاج هذه �ل�ص��بيل لخ�ص��يته، �إذ� لم �نتهَج 
�أي �ص��بيل �آخ��ر، �أن ل يوف��ق �إلى �كت�ص��ابها في يوم م��ن �لأيام. ولم تك��ن تهاويل �لغر�م 
و�لعالق��ات غير �ل�ص��رعية لتجذب��ه. فتحت وطاأة حاجته �لغرزية، كان ج�ص��ده كله يتطلع 

�إلى �صخ�ٍض يكون هو له حياة، ويكون ذلك �ل�صخ�ض حياة له.
لق��د ع��دَّ �أن��ه يماثل ريت�ص��ارد ف��ي �لحرفة، وف��ي �لبنية �لج�ص��دية، و�أن له لون �ل�ص��عر 
و�لعينين نف�صه، و�لب�صرة �لد�كنة �لماألوفة عند جميع �صانعي �لأدو�ت �لمعدنية، بل �إن له، 
مثل ريت�صارد، حاجبين غليظين �صديدي �لتقّو�ض –لقد عدَّ ذلك كله، ولكن على نحو عابر.
لق��د عرف حياة �آّنا �لما�ص��ية مع ريت�ص��ارد بجميع دقائقها معرف��ة جميلة وكاأنه قد 
�ص��ارك فيها. وكان ُم�ص��بعًا �إ�ص��باعًا كاماًل بكينونة �آّنا. لقد �أ�ص��بحت بالن�ص��بة �إليه، في 

�لخيال، �لمالذ �لذي يلتم�صه جميع �لنا�ض في �لأِلف و�لرفيق لقد �أحّبها.
وبعد ثالثة �أ�صهر من فر�ره من �لمع�صكر بلغ كارل �لمدينة �لتي تقطنها �آّنا.

لقد �جتاز �لم�صافة �ل�صا�صعة وهو في خوف مو�صول من �أن يلقى عليه �لقب�ض، �صائر�ً 
عل��ى قدميه في غمرة �لظالم و�ص��ط �لغاب��ات، متنقاًل من مخباأ �إلى مخب��اأ، عابر�ً تخومًا 
متعددة، في محاذ�ة �لأنهار، تحت �أ�صعة �ل�صم�ض �لملتهبة. ولم ينم خالل هذه �لمدة كلها 

تحت �صقف ما، �إّل نادر�ً.
وب��رزت �أول��ى بيوت �ل�ص��احية �لمتكتلة كت��اًل متباعدة، ب��روز�ً معتمًا، و�ص��ط حقول 
�له�صيم �لخريفية. �إنه ما كان يعرف �لبلدة، ولكنه عرف �صكل �لمنزل �لخارجي على وجه 

�ل�صبط، وعرف رقمه. لقد عرف �لطريق. �إنه لم يكن بعيد�ً.
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وكانت عا�ص��فة م�ص��ائية قد نف�ص��ت �لغبار عن وج��ه �لرجل �لعائد �إل��ى �لوطن وعن 
حذ�ئه.

وم�صى �إلى دكان حالق، وو�صع رزمته �ل�صغيرة �لملفوفة ب�صحيفة مبللة و�لم�صدودة 
ب�صَيْر، على �أحد �لمقاعد، وو�صع قبعته فوقها.

وعّلق �لحالق �لقبعة على م�صجب، و�أ�صار بر�حة يده �لمب�صوطة �إلى �أحد �لكر��صي.
حتى في عهد �لأ�صر كان من د�أب كارل �أن يحلق لحيته كل �صبت، وكان كثير�ً ما يقول 
لريت�ص��ارد: »�إذ� كن��ت حليق��ًا د�ئمًا ثم عدت �إل��ى �لوطن، بعد هذه �ل�ص��نو�ت، كلها، بلحية 

طويلة، فلن تعرفك �آّنا �أول �لأمر على �لإطالق«.
و�جت��از كارل �ل�ص��ارع �لموؤدي �إلى �لبناي��ة �لتي تقطن �آّنا في �ص��قة منها، وقد �متالأ  
فوؤ�ده بالبهجة و�للهفة �للتين ت�ص��تبد�ن بالرجل �لذي يعود، بعد فر�ق طويل، �إلى زوجته 

�لحبيبة. وكانت في �لدور �لأر�صي دكان �أحذية �صغيرة.
وف��ي �لو�جه��ة كانت ثالثة �أحذية عتيقة، وزهرية مك�ص��ورة مقلوبة ر�أ�ص��ًا على عقب، 
وه��رة نائم��ة. لقد ب��دت �لدكان مختلفة جد�ً عن �ل�ص��ورة �لتي تخّيله��ا كارل، فمنذ �أربع 
�ص��نو�ت، كانت �لو�جهة، وفقًا لو�صف ريت�صارد، م�ص��حونة بمئتي حذ�ء جديد على �لأقل، 
فوق كل منها بطاقة زرقاء �ص��غيرة ُدّون �لثمن عليها باأرقام �صفر�ء كبيرة. وفي �ل�صدر 
مبا�ص��رة، على لوحة زجاجية في �لو�ص��ط، �نت�صب حذ�ء طويل �ل�صاق �صخٌم جد�ً م�صنوع 
من جلد لماع، ذو �ص��اقّيات )طماقات( �ص��فر�ء، ولفتة كرتونية تحمل هاتين �لكلمتين: 

»متين جد�ً«.
بين ذلك �لعهد و�لآن �متدت �لحرب، كذلك قال كارل في ذ�ت نف�ص��ه. و��صت�ص��عر �صغط 

�لح�صر �لنف�صي على معدته من غير �أن يدري لذلك �صببًا. لقد ز�يلته بهجته ولهفته.
- »�لرو�ق �لثاني. �لباب �لذي �إلى �لي�صار. �لدور �لثاني، و�لباب �لثاني �إلى �لي�صار«.

وفيم��ا هو يرتقي �ل�ص��ّلم �لخدو���ض �لتي تعلو �لجدر�ن �لمرو�ص��مة)2(. وكان ريت�ص��ارد 
قد ر�ص��م له �ص��ورة تلك �لنقو�ض. ولم يز�يله �ص��غط �لح�صر �لنف�ص��ي عل معدته. لقد رغب 
ف��ي �لنكف��اء، ليعود فيما بعد. وفي بطء، �رتقى �لدرجتين �لأخيرتين، و�أجال طرفه فيما 

حوله، وخطا �لخطو�ت �لقليلة �لباقية، و�نت�صب �أمام �لباب. وقر�أ �ل�صم. 



279 الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 

وبعي��ن عقل��ه ر�أى �آّنا و�قفة ت�ص��تغل �أمام جهاز �لطب��خ �لغ��ازي. ر�أى موؤخر جيدها، 
ور�أ�ص��ها �لمنحني �نحناء طفيفًا. لقد ر�آها تم�ص��ي �إلى �لمائدة ثم تنقلب �إلى جاز �لطبخ 
�لغازي. كانت حركاتها تنبثق من �كتمال وجودها وعمقه، وكانت تلك �لحركات بارعة 

وتامة. كانت ماألوفة لديه �إلى حد بعيد جد�ً.
وكان كارل يعلم �ص��كل �آّنا علمًا دقيقًا بحيث لو قدر له �أن ينظر �إليها في �ص��ارع من 

�ل�صو�رع �لحا�صدة نظرة عابرة ومن بعيد، لعرفها في �لحال.
و�إذ رزح تحت وطاأة ح�صر نف�صي ثقيل، فقد �أمّر كارل يده �ل�صخمة، �لثابتة، يد �لعامل 

�لميكانيكي، بين ياقة قمي�صه وعنقه. وفجاأة ر�أى نف�صه يهبط �ل�صلم من جديد. 
ولكنه كان قد قرع �لباب، قبل ذلك، وفتحه.

- »... �آّنا!«.
و�أقبلت من �لنافذة �إلى و�صط �لغرفة، ورفعت �صحنًا عن �لمائدة.

و�أدرك �أن �أ�ص��د �ص��ور �لخيال �تقاد�ً تفوقها حقيقة �لكائن �لب�ص��ري �لمتنف�صة، �للدنة، 
�لذي تت�ص��ل مالمحه �لمتغيرة، من طريق �لدم، بالحياة، فهي �لحياة عينها، و�لذي يبرز 

�صكله من خلفيته)3(، وتنبت حركاته في �لحيز �لمحيط بها.
وتم�صت في �أو�صال كارل رعدة. وتفجرت بهجته من عينيه.

- »�آّنا! �آّنا! هل تعرفيني؟«، ولم يكن ذلك كذبًا.
ول��م تك��د ترى �إلى �بتهاجه حتى فارقها خوفها... وتنف�ص��ت �ل�ص��عد�ء وت�ص��اءلت في 

�صر�حة وفي ف�صول: »من �أنت؟«.
كان��ت �آّن��ا ترت��دي ثوبًا �أزرق نا�ص��اًل من كتان خ�ص��ن �أحالته �ل�ص��م�ض �إلى لون �أ�ص��ّد 
ن�ص��وًل ف��وق وركيه��ا ونهديها �لعاليي��ن. وكان في مق��دور وجهها �لب�ص��يط �لمفرغ في 
قالب �لر�ص��انة �أن يخدم �لطبيعة كنموذج للن�صاء �لمتمتعات بالقوة، و�لحر�رة، و�لعقول 

�لناجية من �لف�صاد.
وكما فعل عند �لحالق، و�ص��ع �صرته على �لكر�صي �لعتيق و�ألقى قبعته فوقها. وقال: 
»يجب علّي �أن �أنظف هذه �لكر��ص��ي، و�أن �أ�ص��بغها من جديد. لقد قلُت لك حين ��صتريناها 

�أّن �ل�صباغ لن يعمر طوياًل«.



الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 280

وفي �لحال ذكرت �آّنا �أن زوجها �ص��بق له �أن �أبدى هذه �لمالحظة. و��صتبّد بها �لده�ض 
و�لذهول.

- »�أنت لم تعرفيني  �إذن؟«.
- »من �أنت؟«.

و�صحب وجهه، بل �صحبت �صفتاه، فهي بي�صاء. وقال: »ريت�صارد«.
و�رتدت �إلى �لور�ء، م�ص��تندة باإحدى يديها �إلى �لمائدة، وقالت: »زوجي؟... �أنت ل�ص��ت 

زوجي«.
- »�آّنا!«.

وفجاأة �أوهن �لنفعال ركبتيه، وخطا خطوتين، ثم جل�ض.
- »�آّنا!«.

و�أّثر َجْر�ُصُه في نف�صها.
وكم��ا تو��ص��ل �مر�أة �لقيام بمهامها �ليومية �ل�ص��غيرة حتى حين يوّج��ه �لقدر �إليها 
�أعنف �ص��رباته، كذلك م�ص��ت �آّنا �إلى جهاز �لطبخ �لغازي، و�أز�حت علبة �لملح، وجمعت 

�أعو�د �لثقاب �لثالثة �لم�صتهلكة، ووقفت ب�صع ثو�ٍن من غير حر�ك، مطاأطئة ر�أ�صها.
كان م�صلكها متفقًا تمام �لتفاق و�ل�صورة �لتي �صبق لكارل �أن ر�آها، قبل ذلك بقليل، 

بعين عقله.
و��ص��تد�رت، وكاأنها كانت قد ق�ص��دت �إلى غرفة �أخرى ثم �نقلبت في تلك �للحظة �إلى 

�لمطبخ. وكانت بقع �صغيرة حمر�ء قد برزت على �صدغيها �للبنيَّي �لبيا�ض.
وكان��ت طبيعتها من �ل�ص��تقامة و�ص��المة �لطوية بحيث عجزت ع��ن �أن تكّذب، برغم 
معرفتها �لف�ص��لى، من كان يخاطبها بمثل لهجته تلك. لقد نظرت �إليه كامر�أة �أ�ص��ِقط في 

يدها على نحو موجع فهي ل ت�صتطيع �أن تد�فع عن نف�صها.
وقال: »ح�صنًا؟ ح�صنًا، يا �آّنا، �أل ت�صدقيني؟ لي�ض لي في �لعالم �أحد �صو�ك«.

وفا�ض دفء �لحياة في �بت�ص��امته، و�جتمع بوؤ�ض �لحياة كلها و�ص��عادة �لحياة كلها 
هناك. و�نقلبت �لكذبة، عنده، �إلى �صدق فيما كان يقول: »�أنِت زوجتي«.
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و�أدركت �آّنا �أنه ما كان يقول �لحقيقة، وفي �لوقت نف�صه ��صت�صعرت في كلماته �صدق 
�إح�صا�ص��ه. ووقف��ت م�ص��البًة يديها تحت �ص��درها، وق��د �أذهلها �أن يك��ون �لرجل �لغريب 

�لر�ب�ض على كر�صيه غير غريب بالكلية عن �صعورها.
وم�صت �إلى �لمن�صدة وقالت: »يا �إلهي! لماذ� تقول ذلك؟«.

ونّقبت في �أحد �لأدر�ج تنقيبًا دقيقًا، ثم قّدمت �إلى كارل بطاقة بريدية نا�صلة �للون 
وهي ت�صيح: »منذ �أربع �صنو�ت! منذ �أربع �صنو�ت!«.

و�صالبت يديها، كرًة ثانية، تحت �صدرها. 
وقر�أ كارل �لبطاقة �لبريدية �لمر�صلة من �ل�صلطات �لع�صكرية.

كان��ت تن���ض عل��ى �أن ريت�ص��ارد قتل ف��ي �لميد�ن ف��ي �ليوم �لر�ب��ع من �أيلول �ص��نة 
)1914م(. وقل��ب �لبطاق��ة ر�أ�ص��ًا على عقب، ث��م �أعادها �إلى و�ص��عها �لأول، وقر�أها مرة 

�أخرى و�بت�صم: »ذلك خطاأ مح�ض، يا �آّنا. ذلك خطاأ مح�ض«.
وب�صط يده نحوها قائاًل: »�أّي هر�ء هذ� �لذي يكتبونه... �أق�صم لِك �إني �أقول �لحقيقة«.

وخامرته �ل�صعادة �إلى حّد جعلها ل ت�صحب يدها، طو�ل ثانية و�حدة. كان ثمة خوف 
في وجهها، وذلك �لأمل �لمجنون �لذي ير�ود �لمر�أة �لتي ل ت�صتطيع �أن ت�صدق، بعد وفاة 
زوجها مبا�ص��رة، �أن �لباب �ص��وف يفتح، و�أن �لوجه �لحبيب �ص��وف يطل عليها، �صاأنه في 

�لأيام �لخالية.
وحاولت �لتهرب من مو�جهة �لق�صية، فقالت له: »لعلك جائع؟«.

وفي �لثانية �لتالية فكرت: �ص��وف �أطرده من هنا. �ص��وف �أ�صيح م�صتنجدة بالجير�ن. 
وفي �لوقت نف�صه قّطعت �لخبز، وو�صعت �صوكة و�صكينًا على �لمائدة، وقطعة من �لنقانق 

في �صحنه. هل تق�صر �لتفاحة له �أو ل؟
- »من �لموؤكد �أنِك لم تن�صي...«.

وفي مثل �ص��رعة �لخاطرة �ص��عد �لدم �إلى جبينها. وق�صرت �لتفاحة، وجز�أتها �أرباعًا، 
و�أخرجت بزورها في بر�عة، وعلى نحو ميكانيكي.

كانت تلك �أول مرة في حياته �أعدت له �لمائدة فيها �مر�أة يحبها.



الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 282

وحين رفعت ب�ص��رها ر�أت �لتاأثر �لذي ��ص��تبد به، و�فترت �صفتاها عن �بت�صامة عابرة 
ما تكاد ُتلحظ، فخففت �ص��يئًا من ثقل �ل�ص��ر�مة �لتي ر�نت على وجهها. ودفعت �ل�ص��حن 

لي�صبح �أقرب �إليه بع�ض �ل�صيء.
- »ماذ� حّل بال�صوكة �لقديمة �لتي كانت كل من �أ�صنانها �لثالث �أ�صغر من �لأخرى؟«.
فم�ص��ت �إل��ى �ل��درج وكاأنها في حل��م، وحملت �إليه �ل�ص��وكة وقال ف��ي �رتياح: »هذه 

هي...«.
ورفع ب�صره �إلى �آّنا �لتي قعدت على �أحد �لكر��صي. وهي ما تز�ل مت�صربلة بحملها.

وجل�ص��ا تحت �لم�ص��باح، وقد حجبتهما ع��ن �لعالم �لخارجي �أربع��ة جدر�ن. وهمهم 
جهاز �لطبخ �لغازي. كان �ل�ص��رير �إلى يمينه. و�إلى ي�ص��اره كانت �لمن�صدة. و�أمامه كانت 
�لأريك��ة �لعتيقة ناتئة ف��ي �تجاه �لغرفة. كانت �لنافذة �ص��غيرة مربعة. وكان ثمة عبير 
فاكهة محفوظة، ور�ئحة طحين باردة. لقد �نت�ص��بت جر�ر �لفاكهة �ل�ص��ت مثل حلية من 

�لحلى فوق �لرف �لمعلق على �لجد�ر.
وحين يحيا �صخ�ص��ان معًا �ص��نو�ت و�ص��نو�ت يقتب�ض كل منهما بع�ض �أ�ص��اليب �لآخر 
�ل�ص��غيرة، بع�ض حركاته وكلمات��ه. ففي �لطعام قطع هذ� �لرجل رغيفه �ص��طائر طويلة، 

مثل ريت�صارد. ور�قبته �آنا في هلع.
لقد غز� كارل وحدتها �لتي ��صتمرت �صنو�ت. موقظًا بمطالبه، بعو�طفه، بجّوه، توقها 
�إل��ى مزي��د من �لحياة. لقد �أطلق �أحا�ص��ي�ض كان��ت على عد�ء حاد م��ع عقلها، وخالل تلك 

�للحظات �لتي كّفت فيها عن �لتفكير، �طماأنت �إلى ما زعمه كارل و�صدقت.
- »�صوف �أذهب و�أبحث عن وظيفة، يوم �لأثنين، فما قولك؟«.

عندئذ لن �أ�صطر �إلى مو��صلة �لعمل في �لم�صنع، كذلك قالت لنف�صها. عندئذ يعود كل 
�صيء �صيرته �لأولى، ولعله �أن يعود �أف�صل مما كان.
- »... لماذ� تزعم �أنك زوجي؟ لماذ� تزعم ذلك؟«.

- »ولكن، �آّنا، �آّنا!«.
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- »لق��د كن��ت مولعة به جد�ً. كان بّر�ً بي، بر�ً د�ئمًا. �أنا ل �أ�ص��تطيع �أن �أن�ص��ى ذلك. �أنا 
ل �أ�صتطيع �أن �أن�صى ذلك �إلى �لأبد«.

و�ص��لبته موجة من �لح�ص��د ثقته. وللمرة �لأولى �ص��رع يكذب في وعي، خائفًا �أن يفقد 
�لمر�أة �لتي �عتقد �أنه وفق �إلى �كت�صابها.

ودفع �ل�صحن �إلى �لور�ء، و�أجال طرفه فيما حوله.
- »�إن �ص��تائر �لنو�ف��ذ جدي��دة؟ لقد كانت تلك �لتي ��ص��تريناها معًا �ص��فر�ء. لقد قال 

�لبائع �أنها �صفقة ر�بحة. هل تذكرين؟«.
- »�أذكر ذلك. يا �إلهي!«.

- »و�أق�صاط ثمن �لأثاث، ماذ� تخبريني عنها، يا �آّنا؟«.
- »لقد وجدت مت�صعًا من �لوقت لدفعها خالل هذه �ل�صنو�ت �لأربع«.

ومّل�ض حاجبه، كما يمّل�ض �أي رجل �آخر �صاربيه. كانت تلك عادة �لتقطها من رت�صارد. 
ور�قبته �آّنا وقد عر�ها �إح�صا�ض ب�صدقه. 

- »و�إذن فف��ي ��ص��تطاعتنا �أن نبد�أ بد�ي��ة جديدة من غير ما عناء كثير، �أو م�ص��وؤولية 
ثقيلة... �ص��وف ت�ص��ير �لأمور، �لآن على ما ير�م، يا �آّنا... �نظري �إل��ّي... �نظري �إلّي، يا �آّنا، 

�أرجوك«.
وخف�صت ر�أ�صها ور�حت تنظر �إلى ذر�عيها �لمطويتين.

- »يجب �أن تاألفي ذلك من جديد«.
وتحت يده �لتي ما فتئت تد�عب �ص��عرها في حنان، عاود �ل�ص��كون، �ص��يئًا بعد �ص��يء، 

ج�صدها �لمرتعد.
ونه�صت. كانت �أ�صارير وجهها قد غدت رقيقة، وفي �لوقت نف�صه، �أكثر هدوء�ً. ورفعت 

�ل�صحون عن �لمائدة.
ووقف كارل، في �صكينة، عند ز�وية �لغرفة، وطاأطاأ ر�أ�صه.

�إن �أيم��ا كلم��ة مغلوطة، �أيما مالحظة مغلوط��ة، كانت خليقة باأن تف�ص��لهما في تلك 
�للحظة بمثل �صربة �ل�صكين.



الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 284

ومن ت�ص��رفها كله –�لطريقة �لتي نّظفت بها �لمائ��دة، ورنت �إليه بين �لفينة و�لفينة 
في غير ��ص��تطالع �أو ��ص��تغر�ب، و�أغلقت �لنافذة، و�ص��حبت �ل�صتائر- �أدرك �أنها قد وطدت 

�لعزم على �أن تحّدد موقفها من هذ� �لحدث �لجديد، �أن ترى ما �لذي �صوف ينتج عنه.
و�أجابت عن �أ�صئلته بطيب خاطر. فاأخبرته �أنها تعمل في م�صنع لعلب �لورق �لمقّوى، 
ومق��د�ر م��ا تجنيه من ذلك �لعمل. وفيما كانت تتحدث، �أن�ص��اأ ين��زع �لزهر�ت �لذ�بلة من 

نبتتي »�إبرة �لر�عي« �لثنتين.
وعندئذ لم يبق ثمة ما ينبغي �أن ُيعمل. وكانت على �أهبة �لإيو�ء �إلى �ل�صرير. و�أ�صندت 

ظهرها �إلى قاعدة �لنافذة. 
ون�ص��اأ بينهما �ص��رب من �لتوتر، �أ�صبه بذلك �لذي ين�ص��اأ بين محبين لم تتوثق بينهما 

�أو��صر �لألفة وقد وجد� نف�صيهما منفردين في غرفة و�حدة.
وقال وقد تفجرت �لبهجة، فجاءًة، من فوؤ�ده: »عندي ثالثة وخم�صون بفننع)4( تمامًا«.    

و�أ�صارت باإ�صبعها �إلى �لأريكة وقالت: »في ��صتطاعتك �أن تنام هناك«.
و�رتدت يدها، في �لحال، �إلى قاعدة �لنافذة.

وحي��ن رف��ع عيني��ه ع��ن �لأريكة وع��اود �لنظر �إل��ى �آّن��ا، �ألفاه��ا و�قفة �أم��ام خز�نة 
�لمن�ص��وجات �لكتانية. لقد �ختارت �أح�صن �أغطية �لُفُر�ض، وو�صعت غطاء على و�صادة من 

�صريرها نف�صه. وقالت: »من �لأف�صل �أن ندفعها حتى �لحائط«.
ودفعا �لأريكة معًا حتى �نتهيا بها �إلى �لجد�ر.

و�نحن��ت �آّنا كي تن�ص��ر غط��اء �لفر��ض، تمامًا كما قد ر�آها تفعل حين كان م�ص��طجعًا 
على مبعدة �آلف �لأميال في �ل�صهب وقالت: »�صوف �أطفئ �لنور«.

وكان �لظالن قد هيمن، قبل ذلك، على �لكون. 
ولم يكد ي�ص��رع في خلع مالب�ص��ه حتى كّف عن ذلك فجاأًة، وقعد �ص��اكنًا، لي�صيح �إلى 
�لأ�ص��و�ت �لطفيفة �لتي �ص��درت عنها. وفي �لحال، كّفت هي عن �لحركة �أي�ص��ًا، وكانت 
�إح��دى رجليها معتر�ص��ة �لأخرى، وكان��ت كلتا يديها على �لجورب �لذي نزعته، ن�ص��ف 

نزعة، من رجلها.
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وكان هو م�صتلقيًا على ظهره، فاتحًا عينيه، و��صعًا يديه تحت ر�أ�صه، م�صغيًا. وطو�ل 
فترة ما، لم يكن في مي�صوره �أن ي�صمع �صيئًا. و�صاألها: »هل �أويِت �إلى �لفر��ض؟«.

وكرر �ص��وؤ�له. وعرف من �للهجة �لتي قالت بها »نعم« �إنها هي �أي�ص��ًا كانت م�صتلقية 
على ظهرها، يقظى، مفتوحة �لعينين.

وكان هدي��ر �لمدين��ة �لمحج��ب، بما يتخلل��ه من مو�ص��يقا مز�مير �ل�ص��يار�ت �لقريبة 
و�لبعيدة، قد طّوق �صكون �لغرفة �لعميق.

و�إذ خ�ص��يت �آّن��ا حميمية �ل�ص��وت، فقد �أخذت نف�ص��ها باأن ل تتحرك في �ل�ص��رير على 
�لإطالق. ولم تعدل، في �حتر��ض، ذلك �لو�صع غير �لمريح �لذي ��صطنعته حين ��صطجعت، 

�إّل بعد �أن �صمعت تنف�ّصه �لطبيعي.
كان��ت قد �نق�ص��ت �أ�ص��ابيع لم ينم كارل طو�له��ا على غطاء فر����ض نظيف. و�ختلجت 
ع�ص��الت رجلي��ه من �لإعي��اء. و�رتع�ص��ت في عقله �ص��فاف �لأنه��ار، و�ص��فحات �لمياه 
�لعري�ص��ة �لمتالألئة، و�لجروف �ل�ص��خرية، و�لغابات �لمظلمة، و�لطرق �لبي�ص��اء �لتي ل 
نهاية لها، و�لم�صاهد �لق�صية، و�لتفا�صيل �لقريبة �لحية –�رتع�صت مثل فيلم من �لأفالم 

ع �ألف قطعة ثم ُجمع كيفما �تفق. �لتي تمثل �لطبيعة ُقطِّ
ثم �إن مر�تع �ص��باه �نب�صطت �أمام ناظريه، وكانت ماأنو�صًة جد�ً لدى عقله �لحالم. و�إذ 
قد عاد طفاًل من جديد، طفاًل في �لعا�صرة، فقد ر�ح يم�صي مع �أبيه خارج �لبلدة، قا�صدين 
عبر �لحقول �إلى قرية م�صتلقية بين �لكثبان �لملتفة برفق، تحت ن�صارة �ل�صباح في يوم 

من �أيام �لأحد.
ودخال فندق �لقرية وجل�ص��ا في ظل �ص��جرة هرمة. وعلى مقربة منهما قامت �لحديقة 
م�ص��رقة بالأز�هير. وم�ص��ى �لف��الح �لعجوز ل�ص��بيله هابطًا طريق �لقرية �له��ادئ. و�أوماأ 

�إليهم بر�أ�صه.
كان و�لد كارل يمازح �بنة �صاحب �لفندق. لقد �أم�صك بها من ذر�عها.

وقال كارل: »ينبغي �أن ل تم�صها. هذه �آّنا«.
وفي �لحال �صحب �أبوه يده.
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ثم �إن �بنة �صاحب �لفندق و�صعت ذر�عها حول كتف كارل، وفي نظرة تفي�ض بحنان 
�لأمومة دفعت �إليه كاأ�صًا كبيرة من �للبن.

وفي �صعور لطيف من �ل�صعادة و�لأمن �أفاق من حلمه.
كانت �آّنا نائمة.

و�إذ ه��ّزه، فجاءة، �ص��عور بالم�ص��وؤولية بالغة �ل�ص��خامة. ر�ح ي�ص��غي �إل��ى لغز �لمر�أة 
�لنائمة، �لمتنف�صة. و�صرت في �أو�صاله موجة من �ل�صكر وعرفان �لجميل.

-3-

كان ريت�ص��ارد قاعد�ً على �صرير �لمع�ص��كر في �لكوخ �لمن�صاأ من حديد متغ�صن. وقال: 
»ح�صنًا، ��صمع!«.

وثنى �صفتيه، وحاكى �صفير �لطابخ �لغازي في �لوطن.
و�ندفع �لقطار، قاتمًا، �إلى �ل�ص��هل، ودّب، �أ�ص��به �ص��يء بخط دقيق، عبر خ�صرة �لأفق. 
و�أ�ص��اخ كارل �إلى �صوت في �لمدى �لبعيد، �أ�صاخ �إلى �صفير �لمحرك �لنائي، �لمتطاول، 
�لذي ما يكاد ُي�صمع، و�لذي �نبثق من �صفتي ريت�صارد �لمثنيتين في عناية. وفتح عينيه.
و�متالأت �لغرفة باأ�صعة �صم�ض �ل�صباح. وكانت قدر �ألمينيوم ينبعث منها بخار �لماء 
قائم��ًة عل��ى جهاز �لطبخ �لغازي �لذي كان م�ص��تعله �لمخنوق ُيطلق �ص��فير�ً رتيبًا. كان 

�صرير �آّنا خاليًا، وكان غطاء �لفر��ض قد �أعيد �إلى و�صعه �ل�صوّي.
- »�أربعة؟ ولكنك لم تاأخذي في يوم من �لأيام �أكثر من �ثنين«. 

وبحث �لخّباز و�ص��ط جبل من �لأرغفة عن �ثنين �إ�ص��افيين �ص��مر�وين من �لنوع �لذي 
توؤثره �آّنا. ثم �أردف: »و�ليوم تريدين �أربعة؟«.

و�أطلق ح�ّض مفاجئ بال�ص��عادة �بت�ص��امة ف��ي ذ�ت نف�ض �آّنا، ث��م طبعتها على وجهها 
�لذي �صاع فيه �لدم. كان �صّفا �أ�صنانها عري�صين، من�صدين، بي�صاوين، �إلى �أبعد �لحدود.
وكانت لآّنا تلك �لب�صرة �للبنية �لتي لذو�ت �ل�صعر �لأحمر، و�إن تكن م�صحة �لحمرة ل تكاد 

تبدو على �صعرها �لأثيث. وكان على جانبي �أنفها، قرب �لعينين، �صيء من �لكلف ي�صير.
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وكان��ت �لح��ركات �ليومي��ة �لتي تعد بمئ��ات �لآلف و�لت��ي �أدتها يد�ها �لر�ص��يقتان 
�ص��نو�ت كاملة في م�ص��نع �لعلب �لكرتونية قد جعلتهما هزيلتين ع�ص��بيتين، مثل �أيدي 

�لن�صاء �لمترفات �للو�تي هّن ثمر�ت �لتهذيب و�لزو�ج من �لأقربين.
كانت تلب�ض في قدميها �ل�صغيرتين، بالن�صبة �إلى بنيتها، �أح�صن حذ�ء عندها. وترتدي 
ثوبًا �صيفيًا رقيقًا. وكانت تقاطيع ج�صدها، �لظاهرة من خالل �لقما�ض �لم�صدود، تحتفظ 
ببر�ءة �لعري �لطبيعية. حتى �إذ� فتحت �لباب، حاملًة بيدها �إبريقًا فخاريًا كبير�ً مملوء�ً 

ذ� لون لبني، كان كارل منحنيًا فوق جهاز �لطبخ �لغازّي.
لقد �أردت �أن �أ�ص��لح هذ� �لجهاز قبل �لحرب، هكذ� قال في ذ�ت نف�ص��ه. ذلك �أن وجود 
�آّنا كان �أثره عظيمًا �إلى درجة جعلته لينطق بتلك �لكلمات ب�ص��وت عاٍل، على �لرغم من 
�أنها ما كانت لُتعّد في تلك �للحظة، وقد غمره ما غمره من �إح�صا�ض، كذبًا على �لإطالق.

وبدت �آّنا منمقة مزد�نة، وكاأنما كانت ترتدي ثوبًا من �لأزهار.
وحّدق �إلى �لمر�أة �لو�قفة نا�صرًة كاللبن في �لمدخل. وعلى نحو غير �إر�دي �صّم طرفي 
قمي�ص��ه �لمفتوح فوق �صدره �لبرونزي �لع�صلي، �أ�ص��ود �ل�صعر. ولم يكن يرتدي �صترة ما. 
لقد �رتدى بنطلونًا وحز�مًا لي�ض غير. وكان قمي�ص��ه �لأبي�ض متغ�ص��نًا. فقد �غت�ص��ل منذ 
ب�ص��عة �أيام، وغ�ص��ل قمي�ص��ه، في �أحد �لأنهار، وترك لأ�ص��عة �ل�ص��م�ض �أن تجفف كاًل من 

ج�صده وقمي�صه.
وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن كارل كان ق��د حل��ق لحيته و�غت�ص��ل، فقد ظلت ر�ئح��ة �لنهر 
و�لغابة و�لرحلة �لطويلة، عابقة حوله. وهكذ� بلغ �لح�صارة، حيث كان �صرير، و�أربعة 

جدر�ن، و�آّنا.
وقالت: »�صباح �لخير!«.

وكان �صوتها من�صجمًا كل �لن�صجام مع مظهرها، وم�صيتها –مع ج�صدها، وفمها.
وك�ص��فت �لحركة �لتي و�ص��عت بها �إبري��ق �للبن، منحنية �إلى �أمام ب�ص��بب من حملها 

كي�ض �لورق �لمملوء بالأرغفة تحت تلك �لذر�ع نف�صها، ك�صفت عن ج�صدها كله.
و�أع��دت �لمائ��دة ف��ي عناي��ة بالغة، وكاأنم��ا تفعل ذل��ك لمنا�ص��بة عيد م��ن �أعيادها 
�لخا�ص��ة، و�ختبرت �أثرها ف��ي �لنف�ض. و�أخير�ً طوت منديلين ورقيين في �هتمام �ص��ديد. 

وطو�ل �لوقت كان رجل و�قفًا قرب �لنافذة، يتاأمل.
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لقد تال�ص��ى �ل�ص��يق �لذي ��ص��تبّد بها ليلة �لبارحة. لقد تبدلت �آّنا تبدًل كبير�ً وكاأنها 
�كت�صبت على نحو غير متوقع، خالل رقادها �لليلي، �لإيمان باأنها م�صتعدة للحياة.

وتبعتها عينا كارل حيثما ذهبت. وحين حاولت �أن تمر في محاذ�ته لتجلب مرطبانًا 
من �لفاكهة، لم يجد ل �لوقت ول �لكلمات �لتي تمنكه من �لتعبير عن هيامه بها.
و�رتع�ض ج�صد �آّنا بين ذر�عيه كما ترتع�ض �أ�صجار �لغابة قبل هبوب �لعا�صفة.

وكانت ذر�عه ل تز�ل تطّوق جيدها حين �رتمت على �أحد �لكر��صي وقالت: »ُكْل �أوًل!«.
و�صمع �لوعد في كلماتها.

و�أع��ّدت ل��ه خب��زه، وقّدمته �إليه وه��ي ترمقه بعينيه��ا، �إنها لم ت�ص��تطع �أن تاأكل. لقد 
�كتفت بالتاأمل، ويد�ها في ح�صنها.

- »�أي يدين هزيلتين �صغيرتين لك! مثل يدي �صيدة مترفة!«.
ونه�صت، وقد غلب عليها �لرتباك، وم�صت �إلى �لنافذة.

وتقدم نحوها في بطء، م�ص��وقًا بما ن�ص��حت به �بت�صامتها من ر�ص��ًا ،�إثارة. وطّوقها 
بذر�عه في بطء. ووقفا من غير ما حر�ك، وقد �أم�صك كل منهما بالآخر.

وحت��ى حين رفع عينيه، ور�أى �ص��فتيها مرتع�ص��تين منفرجتين، و�أع��اد تقبيلهما مرًة 
ومرًة، لم تنبثق من �صفاههما كلمة ما.

وكان �لثوب �لرقيق يلّف �صدرها وكتفيها لفًا محكمًا. وفك كارل �لأزر�ر.
و�بت�ص��مت في وهن، و�أرخت هي نف�ص��ها رباط كتفها و�ص��قطت نحوه فيما كان �لثوب 

ينزلق عن ج�صدها. و��صتلقت �ل�صم�ض عارمة كاملة �لنماء، فوق كتان �ل�صرير �لأبي�ض.
ورف��ع كارل حز�م��ه ف��ي ق��وة، و�رتّد �إلى �ل��ور�ء، و�عي��ًا �أعمق �لوعي نعم��ة �لأبو�ب، 

�لأبو�ب �لتي تزد�ن بقفل، وبمفتاح يمكن �أن ُيد�ر.
ثم وقف �أمامها من جديد، حيث ��صطجعت في �ل�صم�ض، وكان على مثل �ليقين من �أنه 

لي�ض في �لعالم بهجة تعدل �لثقة بمحبوبته و�لإيمان با�صت�صالمها.
وظ��ل و�قفًا هناك في يقينه �لهانئ حتى �ندفعت هي، وقد غرقت في خ�ص��م نظر�ته، 

مثل �ل�صمكة، وجذبته �إليها.
***
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كانت �لمحلة �لتي تقطن فيها �آّنا موؤلفة من �صتة �أبنية مت�صدعة ت�صّكل وحدة معمارية 
كالحة وتنطوي على ثالث �أفنية. ههنا كانت تعي�ض مئة �أ�ص��رة من �أ�ص��ر �لعمال وزيادة، 
خ�صعت لمقادير �لحرب �لتي حكمت عليها بالعذ�ب نف�صه. و�لفاقة نف�صها؛ بالخبز نف�صه، 

و�لأمر��ض نف�صها.
وتعالى �ص��ر�خ �لأطفال ههنا وهناك مثل نقيق �ل�صفادع في بركة �صبخة. وكثير�ً ما 
كانت تلك �لأ�ص��و�ت تتالحم في جوقة طو�ل ب�ص��ع دقائق. و�لو�قع �أن �أولئك �لأطفال لم 
يعرفو� منذ عهد بعيد �ل�صمَت �لكامل. وفي �صباح ذلك �لأحد ر�حو� ي�صيحون بم�صاحبة 

بع�ض �لأنغام �لبهيجة �لتي عزفتها �لهارمونيكا.
ووثبت من �ل�صرير فتاٌة ن�صف نامية، و�صغطت على جر�ض در�جة جهوري معّلق على 

قاعدة �لنافذة �لمفتوحة، وو�صعت يدها على �أذنها.
وبع��د لحظ��ة ب��رزت �أم��ام �لناف��ذة �لمو�جه��ة �لمفتوحة فتاة ن�ص��ف نامي��ة مرتدية 
منامتها، و�صغطت على جر�صها �لمماثل و��صطنعت يدها �أي�صًا على �صكل �صماعة تلفون: 

»�ألفي تتكلم!«.
- »�صباح �لخير يا �ألفي. �آلما تتكلم. هل ق�صيِت ليلة طيبة؟«.
- »�أوه، هذ� �أنِت يا �آلما! �إنه للطٌف عظيم منِك �أن تتلفني لي!«.

وعا�ص��ت �ل�صديقتان في طابق و�حد، ونظرت كل منهما �إلى وجه �لأخرى فيما كانتا 
تتلفنان. ولم يزد طول �لرو�ق �لذي يف�صل بينهما على ثمانية ع�صر قدمًا.

- »�أّي ثوب �صتلب�صين �ليوم، يا �آلما؟ �أنا �صوف �ألب�ض ثوبي �لأزرق«.
- »لقد خطر لي �أنِك �صتلب�صينه. �أما �أنا ف�صاأرتدي ثوبي �لأ�صفر«.

وكان عند كل منهما ثوب و�حد، لي�ض غير، خا�ض بيوم �لأحد. ولكنهما كانتا تو�صعان 
في بع�ض �لأحيان خز�نتي مالب�صهما من خالل تبادل �لف�صاتين.

- »�أظن �أن في �إمكاننا �أن ن�ص��هد �ل�ص��ور �لمتحركة هذ� �لم�ص��اء... �أي �ص��جة فظيعة 
ت�صدر من هناك!«.
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فف��ي طاب��ق ر�بع حيث تقط��ن �إحدى �ص��ديقات �آّنا )وكان��ت قد نادت �آّن��ا من نافذة 
غرفتها، على غير طائل( كانت �أ�ص��طو�نة �ص��ود�ء من �لمطاط �ل�ص��لب تحمل �ص��ورة كلب 

جال�ٍض �أمام بوق، تعزف ن�صيد�ً ع�صكريًا �نطلق �لماليين، على �أنغامه، �إلى �لحرب.
- »ه��ذه �ل�ص��جة ل ُتحتمل. �ص��وف �أغل��ق �لتلفون �لآن. و�صاأت�ص��ل بك فيم��ا بعد. �إلى 

�للقاء!«.
و�ص��غطت �آلما على جر�ض �لدر�جة، فعال �صوته على �لن�صيد �لع�صكري. وغابت كل من 

�لفتاتين عن �لعيان.
وهناك في �لأعماق، فوق �ص��احة من �لإ�ص��منت، كان يقف طفٌل �أ�ص��قر في �لر�بعة من 

عمره. وكان ي�صيح: »لقد و�صعت ماريت�صين مولود�ً، �إنها ل تعرف �أباه!«.
وُق��رع �لب��اب. و�نت�ص��بت �آّنا في �ص��ريرها، وو�ص��عت يدها عل��ى قلبها. لقد �أ�ص��ِقطت 

�ل�صحيفة �ليومية في �صندوق �لر�صائل.
- »لم تكوني هكذ� يا �آّنا. كنت �أكثر حياًء«.

كان م�صتلقيًا على ظهره، ناظر�ً �إلى �أعلى، يفكر، م�صتغرقًا، كم قد كان م�صلك �آّنا نحوه 
حييًا من قبل.

- »�أل تذكري��ن �لع��ذر �لذي كنِت ُتبدينه، كل مرة، قبل �أن... قبل �أن ينتهي كل �ص��يء؟ 
وكنِت د�ئمًا ت�صطجعين في و�صع مختلف«.

و�بتع��دت عن��ه، على نحو غير �إر�دي، وحّدق��ت �إليه، وقد �أذهله��ا �أن يعرف حتى هذ�، 
�أن يعرف �أ�ص��ّد عاد�ته��ا خفاًء و�أمعنها في �لخ�صو�ص��ية. كان وجهها عري�ص��ًا بالده�ض 

و�لذهول، وفجاأًة خال من �لتفكير خلّو�ً تامًا. لكاأن ملكة �لتفكير قد �ُصلخت عنه ب�صكين.
- »مختلٍف جّد�ً!«.  

وفي حركة رقيقة �ص��اغطة عّدل و�ص��ع رجلها �ليمنى �لمقاومة وجذب كتفها �لأيمن 
نحوه. وقال: »هكذ�!«.

وغار ر�أ�ص��ها من غير �أن يم�ص��ه كارل. وفي هذ� �لو�ص��ع �لماألوف برزت �أمام عينيها، 
فجاأة، حياتها �لما�ص��ية مع ريت�ص��ارد،  بكاملها. وفي ��صت�ص��المها، هم�ص��ت با�صمه وقد 
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�قتنع��ت �آخ��ر �لأمر �أن �لرجل �لذي بين ذر�عيها هو ريت�ص��ارد حق��ًا. وخّيل �إليها، في تلك 
�للحظة، �أن �لما�صي و�لحا�صر قد �متزجا، و�أ�صبحا �صيئًا و�حد�ً.

وخالل �ل�صاعات �لتي تلت، كان على �آّنا �أن تبذل جهد�ً باطنيًا لالإبقاء على �عتقادها 
باأن كارل زوجها. ولقد �كت�صفت �أنه على �لرغم من عجز �لمرء �أحيانًا عن توليد �إيمان ما 

بالقوة، ففي ��صتطاعته على �لأقل �أن ي�صّد بع�ض �لأفكار �لمتطفلة.
وفي �صدرها، فوق معدتها، كانت �لع�صلة �لنف�صية �لتي تعّين عليها �أن تعملها �إعماًل 
مو�صوًل كلما رغبت في �أن تكبح �لفكرة �لنقدية �لملحة �لقائلة �إنَّ كارل لي�ض ريت�صارد.

وكان كارل، وق��د تّيمه حبه لها، في نجوة من هذه �ل�ص��كوك جميعًا. كان يالطفها 
ف��ي �ص��كون، ويتلق��ى مالطفاتها منت�ص��يًا بال�ص��عادة، ولكن عقل��ه كان قد �ُص��غل قبل 
ذل��ك بالبح��ث عن �لو�ص��يلة �لتي تمكنه، بالعزيمة و�لعمل �ل�ص��اق، من �إقامة �لأ�ص��ا�ض 

�ل�صروري لحياته مع �آّنا.
وكان ريت�صارد قد عمل �أ�صبوعًا و�حد�ً –منذ و�صوله �إلى �لمدينة حتى �ندلع �لحرب- 

في م�صانع »كيب« و»غر�ف« للماكينات، وكان غير مرتاح لالأجر �لذي ك�صبه من ذلك.
وقال كارل لآّنا، فيما كانت ترتدي مالب�صها، �إنه لن يبحث عن عمل في م�صانع كيب 
وغر�ف. فقد كانت تلك �لم�صانع موؤ�ص�صة فقيرة، كذلك قال لها، ل تدفع غير �أجور طفيفة.
و�رتع��دت وق��د م�ص��ّتها، ُفجاءًة، ذكرى ناب�ص��ة بالحي��اة. وغا�ض �إح�صا�ص��ها، في 
�لح��ال. وكان ل ي��ز�ل يغل��ب عليها �ص��عور باأنها تطف��و فوق �لأر�ض. حال��ة �نفعالية 
مانعة، حالة �صل�ص��ة و�ص��ائغة �إلى حد جع��ل من �لمتعذر على �لفكرة �لنقدية �أن ت�ص��ق 

طريقهما عبرها.
وفيما هبطت �ل�ص��ّلم في �ص��بيلها �إلى �ص��ر�ء مو�د �إ�ص��افية لطعام �لغد�ء، بدت �ل�ص��ّلم 
وكاأنها قد تغيرت. �إن �لألفة لم تز�يلها ولكنها على �لرغم من �ألفتها تحولت تحوًل غريبًا. 

لقد تغيرت �لمر�أة �لهابطة �ل�صّلم.
ثم �أقبل �ل�ص��ارع �لم�ص��م�ض، �لهو�ء �لمختلف، هو�ء �ل�ص��باح �لطلق. و�أقبلت �لأر�ص��فة 
�لحا�ص��دة. وعرجت �مر�أة عجوز �صئيلة �لج�صم وفي ذر�عها �صلة. ونادى �لأطفال بع�صهم 
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بع�ص��ًا له��و�ً ولعبًا. ومرت عربة جز�ر ر�ص��يقة �ص��ريعة. وتحدث عام��الن مرتديان �أرد�ن 
قم�ص��ان خا�ص��ة بيوم �لأح��د وقد وق��ف كل منهما عند ب��اب منزله. لق��د كان عليها �أن 
تم�ص��ي �إلى �لدكان وتنبئ �لجز�ر بما تحتاج �إليه من لحم. كان عليها �أن تح�ص��ب وتقّدر، 
و�أن تتاأكد من �أن قطعة �للحم �لتي �ص��وف ت�ص��تريها تكفي �صخ�صين. كان عليها �أن تفكر. 
لق��د تقهقر �لح�ّض. وهيمن �لفكر. وغا�ض ثقل ج�ص��دها كله ف��ي كتفيها �إلى �أدنى. و�رتفع 

ر�أ�صها، �صافيًا حر�ً.
وقالت للجز�ر: »ل، هذ� ل يكفي. �أعطني ربع رطل �آخر«.

فقد كان في غرفتها، هناك، رجل. وكان هو �أي�ص��ًا في حاجة �إلى طعام. كان عندها 
�صيف، �صيف.

�أجل، ولكن برزخًا �صخمًا كان يف�صلها عن �صيفها. ما �صاأن ذلك �لرجل �لنازل هناك، 
في غرفتها، بها؟ لقد وفد عليها �أم�ض. لقد عا�صت �أربع �صنو�ت كانت خاللها تحيا من يوم 

�إلى يوم. و�أخير�ً، و�أم�ض فقط، طريق بابها رجل غريب.
وذلك �ل�صباح؟ ما �لذي حدث –حدث لها- ذلك �ل�صباح؟

- »�أريد عظمًا �أي�صًا لأ�صنع بع�ض �لمرق«.
كيف جاز ذلك. رجل غريب. كان ذلك... �صيئًا فظيعًا. ونظرت حولها في هلع.

وفيما هي عائدة �إلى �لبيت �لتقت �ص��احبًة من �ص��احبتها ر�حت تت�صكى لها �رتفاعًا 
جديد�ً في �أ�صعار �لدقيق ود�صم �للحم �لم�صوي.

ونظرت �آّنا �إليها في هلع.
- »نعم. �أي عبء �صوف يلقيه هذ� �لرتفاع �لجديد على فاتورة �لخرج �لأ�صبوعي؟«.

وحاولت �صاحبتها �أن تح�صب.
وخ�ص��يت �آّن��ا �أن ترج��ع �إلى �لمنزل. كان ه��و هناك. وودُت لو �أنه��ا تعود فال تجد في 
�لبيت �أحد�ً. لقد رغبت في �أن تفكر في �لأ�ص��ياء منفردًة. �أّي م�ص��لك ينبغي �أن تتخذه �لآن؟ 

ما �لذي �صوف ينتج عن ذلك كله؟
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ولم تكن تجربة �آّنا مختلفة عن تجارب كثير من �لن�صاء �للو�تي ما �إن يغادرن م�صرح 
مغامرتهن وي�ص��لن �إلى �ل�ص��ارع، �إلى �لهو�ء �لمغاير، و�لأر�صفة �لحا�صدة حتى يعاودهّن 

�ل�صحو، فال يفهمن �صيئًا مما فعلن.
و�رتقت �ل�ص��ّلم وقد �أنق�ص��ت ظهرها �صتى �لأحا�ص��ي�ض �لتي ُتلم بالمر�أة �لخائنة حين 

ترجع �إلى بيت زوجها من مغامرة ما.
ووق��ف عن��د منب�ص��ط �ل��دور �لأول. رجل ينبثق م��ن �لعالم ويف��د علّي، عل��ى غرفتي، 
ويع��رف كل دقيقة من دقائق حياتي �لما�ص��ية. �أح�ص��ن مم��ا �أعرفها �أنا. وقب��ل �أن �أفهم 
)كيف �أ�ص��تطيع �أن �أفعل ذلك!( دلني على مو�ص��ع �ل�ص��امات �لثالث من ج�ص��دي. لقد هبط 
علّي فجاأة وذكرني باأ�صياء ن�صيتها �أنا نف�صي ن�صيانًا تامًا. وطو�ل �لوقت، كانت �آّنا تحدق 

�إلى �لنق�ض �لمرو�صم على جد�ر �ل�صلم.
كان خليق��ًا به��ا �أن توؤث��ر �رتق��اء دورين �آخري��ن م��ن �أدو�ر �لبناية �إل��ى حيث تقطن 
�ص��ديقتها. كان كل �ص��يء �آمن��ًا وماألوف��ًا، هن��اك، �ص��اأنه ط��و�ل �أربع �ص��نو�ت. وكان في 
مي�ص��ورها �أن تنبئها بكل �ص��يء. لعلها �أن ت�صدي �إليها ن�ص��يحًة ما. ولكّن قمي�صًا رجاليًا 
�أبي���ض كان يتدل��ى فوق �أحد �لكر��ص��ي في غرفتها هي. فو�ص��ى... �أي عمل �ص��وف تجده 
من�ص��رفًا �إليه عند دخولها؟ في �أي مكان �ص��وف تلقاه و�قفًا؟ ق��رب �لنافذة؟ كان كالمه 
�صحيحًا مئة بالمئة: �إن �ل�صتائر جديدة. وعندما ��صترت �ل�صتائر �لأخرى، �ل�صتائر �لعتيقة، 
هي وريت�ص��ارد –ريت�ص��ارد �لذي مات، ريت�صارد �لذي �نق�صت على موته �أربع �صنو�ت )يا 
�إله��ي، لقد مات من غير �ص��ك!( قال �لبائع: »�إنها �ص��فقة ر�بح��ة«. �أجل، لقد قال بالحرف 
�لو�حد: »�إنها �ص��فقة ر�بحة«. وكان لذلك �لبائع �ص��ارب �أ�صود �ص��غير ُحفي حفيًا �صديد�ً، 

وبثرتان على جبينه. وكان ريت�صارد قد لفت نظرها �إليهما.
�أنا لم �أعرفه �إل �أم�ض. ومن �لمتعذر عليه �أن يناديني �آّنا –كذلك قالت في ذ�ت نف�صها 
قبل �أن تدير مقب�ض �لباب. �إنه خادٌع محتال. خادٌع محتال!... ولقد فعلُت ذلك معه! وغال 

�لغ�صب و�لخجل و�ل�صمئز�ز في �صدرها.
كان ق��د نزع غط��اء �لفر��ض عن �لأريك��ة ودفعها حتى حاذت �لج��د�ر. وكانت مائدة 
�لفطور قد ُنظفت. وحتى �ص��رير �آّنا كان قد �ص��وي، على نحو �أخ��رق تعوزه �لبر�عة. وبدت 
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�لغرفة كلها نظيفة مرتبة. ولم تكد تدخل حتى �ألفت كارل يكن�ض، للمرة �لثانية، بالمكن�صة 
ذ�ت �ليد �لطويلة، �آخر ذرة من ذر�ت �لغبار.

لقد كان ريت�ص��ارد يقوم بمثل هذه �لأعمال �لمنزلية في بع�ض �لأحيان –كذلك قالت 
في ذ�ت نف�صها. ولكنه لم يبُد في يوم من �لأيام �صعيد�ً بذلك �إلى هذ� �لحّد.

وتال�ص��ى غ�ص��بها و��ص��مئز�زها وخوفها من �أن تكون قد �أ�صلمت نف�ص��ها �إلى مخادٍع 
دجال، عندما ر�أت كارل و�قفًا هناك، متكئًا على ذر�ع �لمكن�صة مثل منظف �صو�رع �أمين 

كّف عن �لعمل لحظة ليتجاذب �أطر�ف حديث هادئ مع عابر �صبيل.
وفكرت في مالطفات �ل�صباح. وكان ريت�صارد، ل �أحد غير ريت�صارد، هو �لذي �أ�صلمت 
نف�ص��ها �إليه. ولكن �لرجل �لقائم هناك، �لمتكئ على �لمكن�ص��ة لم يكن ريت�ص��ارد. فقد كان 

�لختالف بين زوجها وكارل، بين �لما�صي و�لحا�صر، و��صحًا ل �صبيل �إلى محوه.
لقد �نق�ص��ت �ص��نو�ت لم تَر ريت�ص��ارد خاللها بمثل �لو�ص��وح �لذي ر�أته �لآن به. كان 
مختلف��ًا ج��د�ً عن كارل –كان �أبط��اأ و�أدنى �إلى �لبالدة، ولم ينط��ق ذ�ت يوم باأمثال هذه 
�لأ�ص��ياء �لت��ي قاله��ا كارل �أم�ض. لقد ق��ال �إن كل �م��رئ كائنًا من كان ل ي�ص��تطيع، في 
�أغلب �لظن، �أن ي�ص��طجع في حقل من غير �أن يم�ص��غ ن�ص��اًل من ن�ص��ال �لع�صب، و�لو�قع 
�أن ريت�ص��ارد كان رجاًل هادئًا، مطمئنًا )وكان خد�ه يحفالن د�ئمًا بال�ص��عر �لأ�ص��ود( لم 
يخ�ص��نه �لعم��ل �إل قلياًل. �إن��ه لم يكن عنيفًا جد�ً مث��ل هذ� �لرجل. �إن هذ� �لرجل �أ�ص��به ما 
يكون ب�... بناب�ض)5( متوتر. �إن في مي�صوره �أن يكون حاد�ً قا�صيًا. لقد لحظت ذلك خالل 

هذه �لفترة �لق�صيرة.
وكانت حادثة �ل�ص��باح قد ��صتح�ص��رت، بمثل �ل�ص��حر، ما�ص��يها مع ريت�صارد كما لم 

ي�صتح�صره �صيء من قبل، ووقفت بين �لثنين فا�صلًة �أحدهما عن �لآخر.
كيف جاز �أن تكون من �لبله، حتى �صاعة كانا في �ل�صرير، بحيث تعتقد لحظة و�حدة 
�أن ه��ذ� �لرجل هو ريت�ص��ارد؟ ريت�ص��ارد زوجها...! ومع ذل��ك، فقد �أوت مع��ه �إلى �لفر��ض. 
كان��ت ذر�ع��اه، ذر�عاه هو، وكان فمه. ولم يكن غريبًا على نف�ص��ها، ل، ولم يكن بغي�ص��ًا 
�أي�ص��ًا. حت��ى في هذه �للحظة. �ص��يء عجيب حق��ًا. وحتى �لتفكير فيما �ص��نعت لن يكون 

كريهًا جد�ً، كريهًا �إلى حد فظيع، �صرط �أن ل ي�صر على �أنه ريت�صارد.
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- »ماذ� تعمل هناك؟ هذ� لي�ض من عملك!«.
- »لماذ� تتحدثين هكذ�؟«.

و�أعر�صت عنه فجاأة، وقد �أخذ فمها يرتع�ض.
- »حذ�ر �أن تقول بعد �ليوم �إنك زوجي! هل ت�صمعني؟ حذ�ر �أن تقول ذلك بعد �ليوم!«.

ووقفت دموع �لغ�صب في عينيها.
- »ولكن��ِك قل��ت ذل��ك �أن��ِت ف��ي �ل�ص��باح. لقد فعل��ت �أنت �إنن��ي زوجك. لق��د دعوتني 

ريت�صارد... �إن كاًل منا ملٌك لالآخر، �أنا و�أنِت!«.
- »ل، لي���ض �أّي من��ا ملكًا لالآخر على �لإطالق، �أنا لم �أرك في حياتي من قبل. �أنَت ما 
جئ��ت �إل �أم���ض... لعل زوجي ما ي��ز�ل حيًا يرزق. لعله ما يز�ل على قي��د �لحياة. لقد قلت 

�أنت هذ� �لكالم. �إنه قد يعود«.
- »ح�صنًا، ثم ماذ�؟ ولنفر�ض �أنه رجع... فما �لذي يحدث، فيما تظنين، عندئذ؟«.

ووثبت �إلى عينيه نظرٌة من �ل�صر�وة �لمفاجئة، فغدتا عميقتين د�كنتين جد�ً. وتحّدث 
ب�صفتين متوترتين، ولكن من غير �أن يرفع �صوته: »ل�صُت �أبالي. �صو�ء �أجاء �أحد �أم لم يجئ 

�أحد. �أنِت لي و�أنا لِك«.
و��صترخت ع�صالته. ورّقت �أ�صارير وجهه. وقال: »�إنه �لقدر يا �آّنا. �إنه �لقدر«.

ومن جديد تخلل �بت�صامته و�صوته هدوء �لثقة �لعميق. وكان لكارل �أنٌف مفرغ �إفر�غًا 
ر�ئعًا، وذر�عان قويتان، وعينان ذكيتان.

وكانت �آنا على و�ص��ك �أن ت�صحك: لقد بد� في عينيها هزليًا �إلى �أبعد �لحدود. ذلك باأن 
�هتياج��ه ح��ذ� به على �أن يقف على روؤو�ض  �أ�ص��ابعه، وعلى �أن يت�ص��بث بذر�ع �لمكن�ص��ة 
ليقي نف�ص��ه من �ل�ص��قوط. ومرٌة �أخرى طردت قوة م�ص��اعره وحاليّتها جميع �صكوكها في 

�إخال�صه. لقد فتحت �صر�وته –�لمكبوحة باإر�دة قوية- عينيها فتحًا و��صعًا.
ولم يكن فكرة، ولكن �صربًا من �لغريزة موؤلفًا من غ�صب وتحد وميل، ذلك �لذي �أوحى 
�إليها باأنه قد يقهر �لما�صي �لذي ��صتح�صره هو نف�صه بمثل �ل�صحر، �صريطة �أن يتخلى عن 

دعو�ه �أنه زوجها، دعو�ه �أنه هو نف�صه ذلك �لما�صي.
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ل. �إن هذ� كثير. �إنه يحاول �أن يخدعني. »هر�ء!« ومن غير وعي عّبرت عما يجول في 
ر في ح�صنها، و�أ�صابعها  خاطرها ب�صوت عاٍل. كانت جال�صة قرب �لنافذة، وطبق �لُخ�صَ
تقّطع وتك�صط في ر�صاقة. وعّدلت جل�صتها، ودفعت �لطبق في نزق، و�صّبت جام �صجرها 

على �لجزر.
وغلبت عليها، فيما هي تعمل، �نطباعة عر�صية ل مبالية. ومع ذلك فاإن �لطريقة �لتي 
وقفت بها، ونف�صت ق�صور �لجزر عن مئزرها، وحملت �لطبق �إلى جهاز �لطبخ �لغازي، بل 
�لطريق��ة �لتي حركت به��ا وركيها كانت مختلفة عن �لحركات �لت��ي كان يمكن �أن تقوم 

بها لو كانت منفردة، �أو لو كانت غير �آبهة بالرجل �لذي جل�ض خلفها على �لأريكة.
لقد جم هناك، و��ص��عًا ر�أ�ص��ه بين يديه، ز�خر�ً بالت�ص��اميم �لتي ما كان لها �أن ُتنفذ 
بالطاقة �لع�ص��لية �أو قوة �لإر�دة. وكان على و�ص��ك �أن يثب وقد ع�صف به غ�صب مفاجئ 

وي�صدر �أمره: »... و�إذ� لم تقبلي، ف�صوف �أعود �إلى حياة �لطريق مرة �أخرى!«.
ولكنه عرف ما تعنيه حياة �لطريق. كانت ما تز�ل في عظامه. وكان يعرف �لوح�ص��ة 

�ل�صاّلة �لتي طبعت حياته �ل�صالفة.
لقد قال لريت�ص��ارد ذ�ت يوم: »�إن �لمرء ليو��ص��ل �صوؤ�ل نف�صه كيف ي�صتطيع �حتمالها: 
يو��ص��ل �ص��وؤ�ل نف�ص��ه، ول يقع على �أي ج��و�ب، ل يقع على �أّي جو�ب عل��ى �لإطالق. مثل 
دودة يتعّين عليها �أن تدب مئة �ألف ميل عبر �لرمل �لحار، تلك هي –دودٌة من غير �أر�ض! 

تلك هي حياتي!«.
وعلى �لرغم من �صخ�صيته �لقوية وطاقته �لناب�صة �للتين كان خليقًا بهما �أن تخدما 

طو�ل ع�صر حيو�ت، فقد �حتاج كارل �إلى �صخ�ض يت�صبث به.
وبق��ي جاثمًا على �لأريكة. فقد �أدرك �أن��ه �إذ� ما ذهب فلن يعّتم حتى يرجع في �ليوم 
�لتال��ي. وكان �إ�ص��ر�ره وقوة �إر�دت��ه، �للذ�ن مّكناه م��ن تحقيق �أغر��ص��ه، كافيين لخنق 

�لغ�صب �لعارم �لذي ع�صف مرًة �إثر مرة بحنجرته ورقبته.
وفجاأة قالت من غير �أن تدير ر�أ�صها: »�أح�صب �أنك تعرف تمامًا ما قلته ل�صديقتي حين 
جاءني نعي زوجي؟ �أح�ص��ب �أنك تعرف كل �ص��يء فعلته قبل �أن �أتزوج، �ص��و�ء حين كنت 

فتاة �أم حين كنت طفلة �صغيرة؟«.
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وفي غمرة من غ�صبها �أر�دت �أن ت�صيف: �أو قبل �أن �أولد؟
فاأجابها في بطء وتثاقل: »ل، ل�ص��ت �أعرف. ولكني �أعلم �أي نوع من �لطفلة كنِت. �إنك 
م��ا كنت ح�صا�ص��ة ج��د�ً، ولكنك ما كنت نكدة �ص��يئة �لخلق مثل �ص��ائر �لأطفال �أي�ص��ًا. �إن 
�صبرك ما كان ينفد حين تن�صرف �أمِك �إلى ت�صريح �صعرك. لقد عرفت كيف تنتظرين، ولقد 
كن��ِت بهيجة �لفوؤ�د من غير �أن تعرفي ذلك. و�أعتقد �أنِك ن�ص��جِت مثل تفاحة تنمو وتكبر، 

على غير �نقطاع، يومًا بعد يوم«.
وعندئذ فقط رفع ر�أ�ص��ه من بين يديه، ثم �أردف: »لقد كنُت �أتوق، د�ئمًا، �إلى �أي �ص��يء. 
ولعل��ِك ل��م تعرفي في يوم من �لأيام معنى �لت��وق. ولعلك ل تعرفين معناه حتى في هذه 

�للحظة«.
وهكذ� �تفق �أن تمكنت �آّنا –من طريق خيال �صخ�ض �آخر منحُه �لحب ب�صيرة ثاقبة- 

�أن ترى طفولتها و�صباها، �أول مرة في حياتها، و�أن تذوقهما في �نفعال م�صبوب.
و�صكنت يد�ها، قبل �أن ُيتّم كالمه، و�صاألته وقد غلب عليها �لتاأثر: »ماذ� تقول؟«.

وقال في ذ�ت نف�ص��ه: ما د�مت م�ص��اعري ما هي عليه فاإما �أن تحبني و�إما �أن ينتهي 
كل �ص��يء. ثم �أ�ص��اف موجهًا �لخطاب �إليه��ا: »�أما ما قلتِه ل�ص��ديقتك حين جاءك �لنعي 
-�لنعي �لكاذب- فال ريب عندي في �أن �لنباأ قد �ص��َق عليِك، كما ي�ص��ّق على �أّي �مر�أة. لقد 
�أوجع فوؤ�دك... ولكني �أعرفك. فما كان في مي�صورك �أن ت�صدقي �أن ذلك وقع لِك، �أو يمكن 
�أن يقع بحاٍل. �أنت مثل ورقة �لزيزفون –و�إنك لت�صبهين �إحدى تلك �لأور�ق! ومن �لر�جح 
�أنِك لم ت�ص��دقي �لنباأ حقًا –حتى ولو �عتقدت ب�ص��دقه. ثم جاءك زمن، �أي�صًا، تعّين عليِك 
فيه �أن تعي�صي من يوم �إلى يوم، �أن تعي�صي من �أجل ل �صيء، ل �صيء على �لإطالق. وهكذ� 
قّطعت �لأيام تائقًة، تائقة �إلى �صخ�ض ما! لقد مررُت بهذه �لتجربة... فهل مررِت �أنِت بها؟ 

هل مررت؟«.
�إن �آّنا لم تعاِن �ص��يئًا من عدم �لرتياح مع ريت�ص��ارد. �إنها لم ت�صعر في يوم من �لأيام 
�أن فهمه��ا قد �أ�ص��يء. ل، ول��م يخطر لها �أنه يعرفه��ا. فهما لم يتحدثا ق��ط �إّل عن �لهموم 
�ليومي��ة. وحت��ى �لآن، لم تحاول �آّن��ا �أن تعقد مقارنة ما بين �لرجلي��ن لقد وقفت هناك، 

خدرًة بالحياء، لأنها فكرت �أنه مخادع محتال.
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وعدة مر�ت تحدى كارل –بكلمة �أو نظرة �أو جر�ض �صوت- �صيئًا في �آّنا كان من قبل 
مهماًل. لقد د�خلها �إح�صا�ض، منذ ليلة �لبارحة، �إن في ذ�ت نف�صها �آفاقًا و��صعة لما ُتكت�صف 
بعد. وطو�ل ب�صع دقائق عرفت �صعور�ً ر�ئعًا جديد�ً بالكلية. ولكنها كانت بفطرتها بطيئة 
�لحركة. كانت عاجزة عن �لتقدم في وثبات مفاجئة. كانت مخل�ص��ة �صادقة مع نف�صها، 
كما عا�ص��ت. وتنف�ص��ت، وت�صرفت. وفجاأة �نف�ص��ل وجودها في �لحا�صر عن ما�صيها مع 

ريت�صارد، ما�صيها �لذي تجاوزته، ما�صيها �لذي ذوى وغار خلفها.
ومع تعاقب �لأيام، كان على كارل �أن يتعلم �أن �لإخال�ض لي�ض �صيئًا �أكثر من �نتظار.

و�إذ جرحته��ا، فج��اأًة، ه��ذه �لحي��اة �لما�ص��ية �لتي ُردت �إليه��ا وكاأنها �ص��يء �أجنبي 
خارج��ي، فق��د ��ص��طرت �إلى �أن ترف�ض ت��ودد كارل �إليه��ا على �لرغم م��ن �أن �لرغبة في 
�ل�صت�صالم �إليه كانت تنمو. خلف ذلك �ل�صطر�ر، قويًة �صارخًة. لقد �ُصّلت، مثل نائم يرى 

كابو�صًا جعل من �لمتعذر عليه �أن يتحرك.
وكان كارل قد خلع على �لما�صي، حين �دعى �أنه ريت�صارد، تلك �لقوة �لحيوية �لتي 
تتميز بها ذكريات �لطفولة. ولكّن �لإح�ص��ا�ض �لذي عمر فوؤ�ده جعل كل �ص��يء �آخر �صربًا 
من �لكذب عنده. فالمر�أة �لتي عا�صت ذ�ت يوم مع رجل �آخر لم تكن هي �آّنا هذه، »�أّناه« 
هو. فهو وحده، ولي�ض �أحٌد غيره، قد �رتبط بها منذ �لبدء. كان �لكذب عنده حقيقة وكانت 

�لحقيقة وهمًا.
وكل م�صاء، لدى عودته من �لبحث عن عمل، كان يقف عاجز�ً �أمام �لعقبة �لتي �أقامها 
هو بنف�ص��ه، و�لتي ما كان في ��صتطاعته �أن يزيحها من غير �أن ي�صيء �إلى م�صاعره. كانا 
ق��د �نتهي��ا �إل��ى مرحلة جّف فيها ينب��وع �لحياة، مرحل��ة تجعل كل تبادل �ص��عوري، كل 

�حتكاك مثمر، كل �تحاد ج�صدي، �أمر�ً متعذر�ً.
وخالل هذه �لأ�صابيع �أكرهته على �أن يدخل �لبيت ويغادره على نحٍو محتر�ٍض و�صرّي. 

فلم ُتجز لأحد �أن يكت�صف �أن كارل ينام في غرفتها.

-4-

كان��ت ماري، �ص��ديقة �آّن��ا، تعي�ض م��ع �أختها، وكانت ت�ص��غل غرفة في �ل��دور �لر�بع 
تط��ل على �لفناء �لثاني من �لأفنية �لثالثة. وكان طول �لغرفة ل يزيد على طول �ل�ص��رير 
�لحديدي �ل�صّيق �لذي يحتل كل �إن�ض من �لم�صافة �لو�قعة بين �لجد�ر �لد�خلي و�لنافذة.
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وقرب �لنافذة �ت�ص��عت �لغرفة بع�ض �ل�ص��يء. وكان يقف ثمة هيكٌل حديدي ذو �أرجل 
ثالث ملتوية، ومغ�صلة. ولم يكن هناك مت�صع لكر�صي �أو طاولة. وكان يتعين على ماري، 

حين تغ�صل وجهها في �ل�صباح، �أن تركع على �ل�صرير ثم تغط�ض ر�أ�صها في �لماء.
وفي �أ�صيل يوم من �أيام �لأحد قعدت �آّنا على �لجزء �لخلفي من �ل�صرير، ووقفت ماري 

فوقه، عاريًة، ور�حت ترتدي مالب�صها للقيام بنزهة.
وفي �لغرفة �لمحاذية –وكان �أكبر من غرفة ماري- ��صطجع �لرجل �لذي يعي�ض 
م��ع �أخت ماري –وكانت زوجه��ا في ميد�ن �لقتال- ونام على �لمقعد �لعري�ض �لذي 
عاله �ل�ص��د�أ. ووقف ولد� �لأخ��ت، �لبالغ �أحدهما �لثامنة من �لعمر، و�لآخر �لتا�ص��عة، 
يفك��ر�ن تفكي��ر�ً عميقًا �أمام عربة عتيقة كان �أخوهما �لبالغ من �لعمر �ص��تة �أ�ص��هر –

وه��و �ب��ن �لرجل �لنائم- م�ص��طجعًا فيها، وقد �ص��غطت قب�ص��تاه �ل�ص��غيرتان على 
وجنتي��ه. كان��ا يفكر�ن بالطريق��ة �لتي تمكنهما م��ن �أن يمتعا نف�ص��يهما بعربة نقل، 

ذلك �لأ�صيل.
وقال �أكبر �لولدين، وكان يحمل مفك لو�لب في يده: »يكفي �أن ننزع �لقاعدة، وعندئذ 

ن�صتطيع �أن ن�صتعمل �لهيكل«.
- »ولكن ينبغي �أن نفعل ذلك في �صكون و�إل �أخذ في �ل�صر�خ«.

وف��كا �للو�لب �لثمانية، ورفعا �لجزء �لأعلى من �لعربة و�لطفل �لم�ص��تيقظ في د�خله، 
ثم و�ص��عاه على �لأر�ض و�ن�ص��ال م��ن �لغرفة بالهي��كل و�لعجالت، قائلين: »�ص��وف نعيد 

�لقاعدة �إلى مكانها هذه �لليلة... هاي! لقد بد�أ يعوي!«.
و��صتيقظ �لرجل �أي�صًا –وكان عاماًل ميكانيكيًا- وفي �لحال �أجال ب�صره في �لغرفة 
بحثًا عن �لعربة. كان مكانها خاليًا. ومع ذلك فقد كان ثمة، من غير �صك، طفل يبكي في 
�لغرفة. وفرك عينيه، وخف�ض ب�ص��ره وحدق، ذ�هاًل ن�ص��ف يقظان، �إلى �بنه. وبعد ب�ص��ع 
ث��و�ن كان يحمل��ه بين ذر�عيه، ويذرع �لغرف��ة به جيئة وذهوبًا، وقد �فترت �ص��فتاه عن 

�بت�صامة.
لقد ن�ص��اأ ذلك ن�ص��وء�ً ذ�تيًا –نتيجة للظروف و�لمالب�ص��ات. فقد ��ص��تاأجر مكانًا ينام 
في��ه، ول��م يكن ذلك �لمكان غير �ص��رير �لزوج �لغائب في ميد�ن �لقت��ال. وفي بادئ �لأمر 
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كانت �لطاولة تنت�ص��ب بين �ل�صريرين �إ�ص��ارة �إلى �لحدود �لتي تف�صل ما بينهما. وخالل 
�لأ�ص��بوع �لأول كان �ل�ص��وء ُيطفاأ عندما ياأويان �إلى �لفر��ض. وبالمال �لذي كان م�صطر�ً 
�إل��ى �إنفاق��ه على �لماآكل �لفقيرة في �أحد �لمطاعم �لرخي�ص��ة تمكنت �لم��ر�أة من �أن تعيل 
�لأ�صرة كلها، تلك �لأ�صرة �لتي تركت للتقادير بعد �أن �لتحق رّبها بالقو�ت �لمقاتلة. وعاد 

�ل�صرير�ن فنه�صا جنبًا �إلى جنب مّرًة �أخرى.
وبرزت �لمر�أة في �لمجاز، وقد تندى مئزرها من �أثر �لغ�صل، وحملت بيدها فر�صاة من 

فر��صي �لفرك، وقالت: »هل كان يبكي؟«.
كان �صعرها �أ�صيب، وكانت ب�صرتها مترهلة. ولكن �صفتيها �ل�صمر�وين �ل�صاربتين �إلى 
�لحمرة كانتا مل�ص��اوين، مكتنزتين، حافلتين بالدم. و�إذ كانتا منفرجتين، فقد �ص��ارعتا 

عينيها �لو��صعتين �لمت�صائلتين. كانت �أكبر �صنًا من �لعامل �لميكانيكي.
و�صاح وقد �أ�صرق وجهه من جديد و�أوماأ بيده: »�نظري �إلى هذ�!«.

- »ذلك ما كان �لوغد�ن يتحدثان عنه في فر��صهما ليلة �لبارحة«.
وناول��ت �لطف��ل ثديها �لذي كان رخ�ص��ًا �أبي�ض �ص��غير�ً على نحو يدع��و �إلى �لعجب. 

وكانت تنت�صر في �أطر�فه عروق زرقاء بلون �ل�صماء.
ونظر �لميكانيكي، ويد�ه في جيبي بنطلونه، �إلى ولده و�أن�صاأ يتاأمل �صفتيه �لر��صعتين 

في نهم.
وكان متوقعًا �أن يرجع �لزوج �إلى بيته بعد �أيام قليلة في �إجازة ُمنحها.

و�ص��ّجت �لغرف��ة �ل�ص��غيرة �لمجاورة ب�ص��حكات ماري. كان��ت ما ت��ز�ل و�قفة على 
�ص��ريرها. تقي�ض بمعونة �آّنا ونقدها، قمي�ص��ًا ق�ص��ير�ً خاطته هي بنف�صها خالل �صاعات 

�ل�صباح.
وفيم��ا ه��ي في موقفها ذ�ك، لب�ص��ت جوربها. كانت رجلها، من �لقدم �ل�ص��غيرة حتى 
�لركب��ة، مهزول��ة، جميل��ة كاأقد�م �لبن��ات. وفوق عالمة �لربطة �لخا�ص��ة بال�ص��اق بد�أت 
�لم��ر�أة: فقد نما �لج�ص��د في تقاطيع ر�ص��يقة ملتفة. وكانت �لب�ص��رة د�كن��ة، حائلة �للون، 

وخ�صنة في بع�ض �لمو��صع.
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وكان رباط بنطلونها �لم�ص��دود عند �لركبتين، �لمزد�نة حو��ص��يه بالو�ص��ي �ل�صناعي 
�لمخّرم ذي �لنقو�ض �لجافية –كان هذ� �لرباط غارقًا في خ�ص��رها. وفوق ذلك مبا�ص��رًة 

�رتفع ظهٌر نحيٌل، بالغ �لدقة، �صاذج كظهور �لأطفال.
وناولتها �آّنا ثوبًا قطنيًا مرق�ص��ًا بالنقط �لزرقاء. وحتى حين �حتجب ر�أ�ص��ها ويد�ها 

تحت �لثوب، و��صلت تحديث �آّنا بكل ما وقع في �لمحلة منذ �جتماعهما �لأخير.
وكان �أول ما بد� منها �أ�صابعها �لق�صيرة �لمب�صوطة، ذ�ت �لأظافر �لق�صيرة �لعري�صة، 
ثم �لر�أ�ض �لثابت �ل�صديد �ل�صيق، و�لوجه ذو �للون �لد�فئ �لموحد �ل�صبيه بلون �صرب نادر 
من �لخ�ص��ب، و�أخير�ً بدت �لعينان �لفاتنتان. وكان حاجباها و�أجفانها �لملتفة �أدكن من 
�ص��عرها �لأ�ص��قر �لعطر. وكانت لها غمازتان تبرز�ن وتحتجبان في نعومة ر��ص��خة فوق 

خديها، وكانتا تظهر�ن د�ئمة في فتنة حية بدعوة من فمها �ل�صغير.
وتركت ج�ص��دها يرتمي بطوله، ظهر�ً لبطن، وفي ت�ص��لب، على �ل�صرير وفي في�ض من 
�لمرح �نقلبت على جنبها فيما كانت �لح�صية تثب مرتدة من �رتمائها �لمفاجئ، وو�صعت 

ر�أ�صها في ح�صن �آّنا. و�صبكت �آّنا يديها حول وجنتّي �لفتاة �لمتوهجتين.
و�نطل��ق من �لدور �لأر�ص��ي عويل �ص��ارخ تم��ده رئت��ان قويتان باأق�ص��ى طاقتهما. 
وتحطم �ل�ص��وت على �لجدر�ن، و�ندفع �صد�ه �ص��اعد�ً �لفناء �ل�صيق، مجتاز�ً نو�فذ �لدور 
�لر�ب��ع، �إلى عنان �ل�ص��ماء. و�ُص��ِمع �نفج��ار �آخر بلغ طوله ط��ول �لنف�ض. ثم �ص��وت �مر�أة 

جهوري �صاعد.
ووثبت ماري من م�صجعها قائلة: »��صمعي، �إنه ي�صربها من جديد. �إنهما يتخا�صمان 

كل يوم، ومع ذلك فهما ل ينف�صالن«.
وكانت �لمر�أة �لتي �ألهبت �ل�صياط ج�صدها قد خادنت رجاًل �آخر خالل غيبة زوجها في 
�صاحة �لحرب. لقد فعلت كثير�ت من �لن�صوة مثل ذلك، ولم يكن في مي�صوري �أي منهن �أن 
تبقي �لأمر مكتومًا. وكان في مي�ص��ور ماري �أن تتحدث طو�ل �ص��اعات عما تنطوي عليه 

�لمحلة من كر�هية و�صقاء، من مر�ض و�إجر�م، من عذ�ب ظالم، وعناية ُمحبة روؤوف.
وقالت �آنا في ذ�ت نف�صها: قد يقع �ل�صيء نف�صه لي. �إنك تاأخذين رجاًل �آخر لأن زوجك 

لي�ض هنا، �أو لأنه فارقِك. هذ� �صيء يحدث كل يوم.
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وفي �لدور �لثاني كان كارل و�قفًا خلف �لنافذة �لمو�ص��دة، جامد�ً مثل �صجين يتعّلم 
كيف ينتظر. 

وف��ي �لغرفة �لمجاورة قال �لعامل �لمكيانيكي: »ولنفر�ض �أن زوجِك رجع �إلى �لبيت 
ور�أى ما فعلناه فر�ح يحطم كل ما يجده �أمامه؟...«.

وكان جم��ٌع حا�ص��د قد �زدح��م في �إح��دى زو�يا �لفناء: �أطفال ن�ص��ف عر�ة، �ص��احبو 
�لوجوه، يقرع �ل�ص��ّل �أبو�بهم، ون�ص��اء في �أ�ص��مال بالية، ورجال يلب�ص��ون �أرد�ن قم�صان. 

وجوه كالحة. لقد حملو� �إلى �لهو�ء �لطلق رجاًل عجوز�ً �أوهن �لجوع قو�ه، فاأغمي عليه.
وكان عامل قوي �ص��اب يقف و�ص��ط �لفناء في مثل و�ص��ع �لر�مي، وقد ُرّد ج�ص��ده �إلى 
ور�ء، عل��ى ز�وية قائمة تقريبًا. و�أخرج قو�ص��ه –وهو قطعة من �لفولذ �لرقيق �لم�ص��طح 
يبلغ طولها خم�ص��ة �أقد�م، وتكاد تكون م�صتقيمة- بكامل قوته وطو�ها على �صكل ن�صف 
د�ئ��رة. و�أّز �ل�ص��هم �لطويل �لم�ص��نوع من �أنبوب ف��ولذي منّكل، �لرقيق كالق�ص��بة، �أزيز�ً 
عموديًا في �أجو�ز �ل�ص��ماء �ل�ص��يفية، ثم ��صتد�ر ��صتد�رة بطيئة �صاطعة و�نقلب �إلى �لفناء 
�ل�ص��يق �لمعت��م. قذيفة خطرة في يدين قويتي��ن هائجتين، قد تنق�ّض عل��ى ر�أ�ض �لر�مي 

نف�صه فت�صّجُه.
ورم��ى م��رًة ومرُة. ونظرو� جميعًا �إل��ى �أعلى، وقد �زدحمو� في �لز�وية ح�ص��د�ً رماديًا 

غائمًا. وحتى �لرجل �لعجوز �لذي �أ�صّر به �لجوع رفع ب�صره.
ودعا جر�ض �لدر�جة »�ألفي« �إلى �لنافذة: »�ل�صيدة �آّنا عندها �صيف. �إنه و�قف هناك... 

هل كان غد�وؤِك طيبًا؟«.
- »�أجل، َجَزر«.
- »�أوه، جزر؟«.

وم��ا هي �إل فترة حتى كانتا قد �نطلقتا في ثيابهما �لمزرك�ص��ة �لملونة، وقد �ص��بكتا 
ذر�ع��ًا ب��ذر�ع، عبَر �لطريق �لتي �جتازها كارل متثاقاًل قبل �أ�ص��ابيع. وكانت لكل منهما 
��و�ن. وكانتا ت�صّد�ن �صعرهما  �ص��اقان طويلتان، ل ربالت)6( لهما، مهزولتان كاأنهما َع�صَ

بع�صابتين خ�صر�وين ز�هيتين: طائر�ن مائبان من طيور �أم عجالن.              
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و�أطلت ماري �أي�صًا من نافذتها. كان كارل ل يز�ل و�قفًا من غير حر�ك، قرب �لنافذة. 
ث��م �إنه��ا �لتفتت �إلى �آّن��ا وقالت: »ولكن، من هو �ص��يفك؟... قولي لي، م��ن هو؟« وتطاول 

�صمت �آّنا حتى غد� �عتر�فًا. كانت م�صطربة محزونة �لفوؤ�د. وهكذ� غادرت �لغرفة.
�ص��وف يكون ثمة �ص��خ�ض م��ا حين تهب��ط �إلى �لغرفة. ول��ن يكون مجرد �ص��ديق من 
�أ�ص��دقائها �لعر�ص��يين. ومثل هذه �ل�ص��اعة تقّرب بع���ض �لنا�ض، في عهده��م �لأول، �إلى 
بع�ض. تقّربهم تقريبًا وثيقًا. �إنها تربط ما بينهم. �أجل، �إن �صخ�ص��ًا ما �صوف يكون هناك 
ب به. ولن تكون �لغرفة نظامية �إلى �أبعد  حين تدخل �لغرفة. وهذ� و�ص��ع خليق باأن ُيرحَّ
�لحدود، فارغة �إلى �أبعد �لحدود كعهدها من قبل... �أل يز�ل زوجها حيًا؟ لقد �دعى هو �أنه 
زوجها، وقد �قت�صاها ذلك، بطريقة ما، �أن ت�صدق. ينبغي �أن تحمله على �لإقالع عن تلك 
�لعادة. تلك �لعادة �لحمقاء. يجب �أن تحمله على �لكف عن ذلك. يجب �أن تكون �أدهى منه.

�أج��ل، ولكن لنفر���ض �أن زوجها ما يز�ل حيًا. ماذ� يحدث؟ م��اذ� يحدث �إذ� ما كان ل 
يز�ل على قيد �لحياة؟... عندئذ ت�صبح �لم�صاألة كلها متعذرة. فلي�ض في ��صتطاعة �لمر�أة �أن 
تترك زوجها من غير �صجة وتنتقل �إلى رجل �آخر. �إن �لم�صاألة لي�صت �صهلة �إلى هذ� �لحد... 
كان َح�ْص��ُبها �أن تفكر في عينيه، في �لطريقة �لتي كان من د�أبه �أن ينظر بها �إليها، وفي 
يده �ل�صخمة �لمخل�صة. �أجل، وفي �لثقة �لكاملة �لتي كانت لها فيه. ففي ظله كانت �آمنة 

مطمئنة. هذ� �صحيح. �آمنًة �أمنًا مطلقًا!
- »في ��صتطاعتنا �أن نتم�صى قلياًل، �إذ� رغبت في ذلك«.

فقال كارل في بطء: »نعم«.
ونظر �إلى ثيابه.

- »باإمكانك �أن ت�صع �إحدى ياقات زوجي �لبي�صاء �إذ� �أحببت«.
- »�أنا ل �أريد �صيئًا على �لإطالق. ل �أريد �صيئًا �لبتة!«.

غيري �أنا. �إنه لن ياأخذ �صيئًا منه غيري �أنا.
- »تقول �إنه ل يز�ل حيًا، ومع ذلك تريد مني �أن �أكون زوجتك!«.

فقال في نظرة �صود�ء: »هذ� ل يقدم عندي ول يوؤخر«.
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وفجاأة، ومن غير ما تمهيد، وفي لهجة جعلتها تدرك �أنه فكر في ذلك في �أثناء غيابها 
ووّطن �لنف�ض على �لنطق به، قال: »كان للبائع �لذي �أو�ص��انا بتلك �ل�ص��تائر �صارب �أ�صود 
�ص��غير جد�ً –لي�ض �أكب��ر من هذ�!- وكانت له بثرتان على جبين��ه، �إذ� �أحببت �أن تعرفي. 

لقد دللتِك عليهما في ذلك �لحين«.
��ب. وقالت: »ل�صُت �أدري من �أين وقعت على هذ�  و�ص��رى في �أو�صالها نفاد �صبر ُمغ�صَ

كله. �أنا ناقمة عليك! �إن ما تقوم به عمٌل بغي�ض، بغي�ض!«.
��ه �إليه �أفدح  وت�ص��لب وجه��ه في وهن يائ���ض كالذي ل ي�صت�ص��عره �لمرء �إل حين يوجَّ

�لظلم.
وم�ّص��ت �لحي��اة، ب�ص��ع ثو�ن لي�ض غي��ر، وجوه كثيٍر م��ن عابري �ل�ص��بيل �لذين ر�حو� 
يتم�ص��ون �أ�ص��يل ذلك �لأحد في �ص��جر وكالل، لحظَة وقعت �أعينهم عل هذين �لثنين: �آّنا 
ن�صيطًة �إلى �أبعد �لحدود، �أني�صًة قويًة �إلى �أبعد �لحدود، تو�صع �لخطا في خفة بالغة برجليها 
�لطويلتين، و�إلى جانبها ذلك �لرجل �لد�كن، �لأ�ص��عث، �لعاطل من �لياقة، �لمتوهج توهج 

جمرة تحت طبقة رقيقة من �لرماد.
كانا يتم�ص��يان نح��و �لبلدة. وكانت هي �لم��رة �لأولى �لتي خرجا فيه��ا معًا. �أّي فوٍز 
ل��ه، هو �لذي وطئ بقدميه �لأر�ض، طو�ل ثالثة �أ�ص��هر، عبر �لتخوم، وخالل �لغابات، كي 

ينتهي �إليها! �إنه �لآن، يم�صي جنبًا �إلى جنب.
وتخّل��ف ب�ص��ع خطو�ت كي يرى كيف ت�ص��ير، فعاودته تلك �لروؤي��ا �لتي تمت له عنها 
يوم كان بعيد�ً، هناك، في �ل�ص��هب. لقد تبدت له في ثوب �ص��يق م�صنوع من قما�ض ناعم 
�ص��ارب �إلى �ل�ص��مرة، مثل �مر�أة ميتة تعود �إلى حبيبها، تائهة من غير ج�ص��م، عبر مجاز 

ماألوف تحت �لأ�صجار. و�صحب وجهه �أمام هجوم م�صاعره �لمباغت.
�ص��وف �أنتظر �صنو�ت �إذ� �قت�ص��ى �لأمر، كذلك قال في ذ�ت نف�صه، وكان غير ر�غب في 

�أن ينتظر دقيقة و�حدة. 
وفيما ��صتد�رت. وعلى وجهها حكمة بريئة، وفي نظرتها �عتد�ل حكيم وغنًى باطني، 
غلب عليها فجاأة ذلك �لح�ض �لالزوردي باأنها �لتفتت �إليه ذ�ت مرة في مثل هذ� �لموقف 

�لوجد�ني.
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- »�أمن �لجائز �لممكن...«.
وحزر ما �لذي تق�صد �أن تقول. فقد كانت �إر�دته و�نفعالته تطّوف، على غير �نقطاع، 

حول �لنقطة نف�صها: »�إنه لكذلك«.
- »... �إني كنت معك في هذ� �لمكان، من قبل؟«.

و�نعطفا �إلى �صارع مظلل بالأ�صجار ي�صل ما بين �ل�صاحية و�لبلدة، �صارع روؤياه في 
�ل�ص��هب. وقال لها: »لقد كنا هنا مرًة من قبل، تحت �لأ�ص��جار. كان �لليل قد هبط، وكنت 

تنتظرين مجيئي«.
�إن ريت�ص��ارد لم يقل له ذلك قط. ولكنه كان و�ثقًا من �ص��حته. لقد �ص��بق له �أن ر�أى �آّنا 

تم�صي وتنتظر. كانت �لحقيقُة في ذ�ت نف�صه، وها هو ذ� قد نطق بها.
ومن �أعلى جانبها �لأي�صر �إلى �أدناه، ذلك �لجانب �لذي كان محاذيًا له، ��صت�صعرت �آّنا 
دفئًا موؤثر�ً. وتال�ص��ت �لحقيقة بعقباتها وعر�قيلها. وتفجرت �لم�صاعر �لباطنية �لق�صوى 

بالحياة. وفا�ض قلباهما معًا.
ولم تفكر �آّنا. لقد �عتقدت بالذي �ص��عرت به. وكي تذوق �لحالوة �لنهائية تعّين عليها 
�أن تخلع على �صعورها �ألفاظًا –تعّين عليها �أن تنطق بال�صم. ولقد نطقت به: »ريت�صارد«.

و�أغلق �لد�ئرة �ل�صحرية، فقال في ب�صاطة: »�أحبك«.
وهكذ� �نطلقا.

- »و�لطفل؟ هل ترغبين �لآن فيه؟ هل ترغبين �لآن في �أن يكون لِك طفل؟«.
وفيما �نفرجت �صفتاها، �نخف�صت �أجفانها و�أطبقت على عينيها. ومع ذلك فقد كانت 

�مر�أة بطيئة عن �لحركة.
و�أعاد �ص��وؤ�له وقد �لت�ص��قت �ص��فتاه ب�ص��فتيها. وفي غمرة من �ل�ص��عادة بجو�بها غير 

�لملفوظ، دخل �لفندق مع زوجته فارعة �لطول.
�ألم يزر ذلك �لمكان من قبل، وهو بعُد �ص��بي؟ وكانت �بنة �ص��احب �لفندق، �أجل، �آّنا، 

وذر�عها حول عنقه، قد دفعت زجاجة �للبن نحوه.
وقع��د� تحت �ص��جرة ف��ي ز�وية م��ن �لحديقة تكاد تك��ون مهجورة، قعد� فت��رة طويلة 
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متال�ص��قين وكاأن �لحياة لم تجمع قط ما بين �آّنا وريت�ص��ارد، وكاأن �لم�صادفة بماليين 
�إمكاناته��ا �لت��ي تفتح �لباب لأخطاء ين�ص��حب �أثرها على �لعمر كله و�لتي تقرر م�ص��اير 
برمته��ا، ق��د قهرتها قوة قلبي��ن �ثنين و�إر�دتهما، قلبين ي�ص��يح كل منهما، ن�ص��ر�ً قويًا، 

ل�صربات �لآخر، وكاأن �لحال كانت كذلك منذ �لبدء.
ووف��دت �أ�ص��رة �أحد �لعمال عل��ى �لطاولة �لمجاورة. وقبل �أن يجل�ض �أفرد�ها �ص��ارعت 
�لم��ر�أة �إلى �إخر�ج ما �أعدته لأولدها من �صاندوي�ص��ات، و�ص��رع �ألأولد �لأربعة، و�أنوفهم 
تكاد تال�ص��ق حافة �لطاولة، ي�ص��جون كما ت�ص��ج �لفر�خ �لنهمة حين ترى �إلى �أمها وقد 

��صتقرت فوق حافة �لع�ض. وهكذ� برز �لعالم �لخارجي من جديد.
و�أخ��ذت �آّن��ا تفكر مّرة �أخرى. ولكن �لقرعة �لتي ت�ص��يب و�حد�ً م��ن بين �ألف كانت قد 
�أ�ص��ابتها: لقد �أحبت. وقعت تحت �ص��لطان تلك �ل�صرورة �لمطلقة �لتي ل يدرك م�صدرها. 
و�لم�صتقلة عن �لظروف، و�لمظهر، و�ل�صخ�صية، و�صفات �لمحبوب �لخا�صة؛ تلك �ل�صرورة 
�لمطلقة �لتي تكون �أو ل تكون؛ �لثقيلة كالر�ص��ا�ض و�لخفيفة �لتي ل جرم لها كالعبير؛ 
�لممعن��ة في �ل�ص��غر فهي دون �لذرة حجم��ًا، �لموغلة في �ل�ص��خامة فهي في مثل حجم 
�لأر�ض؛ �لتي ترفع �لإن�ص��ان �إلى �صماو�ت �لنعيم �أو تهبط به �إلى درك من �لتعا�صة يحمله 

على �أن يح�صد قطة. لقد تفتح �للغز �لغام�ض في ذ�ت نف�صها وك�صف عن نف�صه.
وبد�أت مو�صيقا �لآلت �لنحا�صية عزفها في �لثامنة. كانت �لحديقة قد غ�صت بالنا�ض. 
و�أقبل �أولئك �لذين ُو�صعت �لحفلة تحت رعايتهم في �لوقت �لمعين. ولحظ كارل نظر�ت 
�لقوم �لجال�ص��ين من حوله. ولكن �ل�ص��لة بينه وبين �آّنا كانت قد بلغت مرحلة �لم�ص��اركة 
�لوجد�ني��ة �لعميق��ة �لمتبادل��ة. لقد �جت��از كارل جمي��ع �لمر�حل �لأولي��ة، حتى مرحلة 
�لعت��ز�ز بالظه��ور في حفل عام مع �مر�أة جميل��ة. �إن �لعالم �لخارجي، بجميع مظاهره، 
ما عاد قادر�ً على �أن يثيرهما.و�إذ� �أحاط بهما �ص��جيج �لحياة، فقد ��ص��تغرقا في �ص��ر�ع 
خا�صه �أحدهما �صّد �لآخر وفي �صبيل �لآخر، �صر�ع كانت �لجر�حات تنفغر فيه ثم تلتئم 

بنظرة و�حدة.
وكان رجل عجوز �ص��ئيل �لج�ص��م، طوت ظهره �ل�ص��نون، ينتقل من مائ��دة �إلى مائدة، 
تحت �صحابة من بالوناته �لحمر�ء و�لزرقاء و�لخ�صر�ء، مثل �صندوق مناطيد �صغير �أ�صود.
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وعاد �أدر�جهما عبر �ل�ص��ارع، حيث كانت خبرتهم��ا �لأخيرة ل تز�ل كامنة. وفكر كل 
منهما فيها. وم�صيا في بطء وفي �صمت: �صخ�صان كل منهما ملٌك لالآخر.

وقاومت �آّنا. لقد �ألّم بها ذلك باأ�صرع مما ينبغي. ولم ينجِل �صيء حتى �لآن. وكان 
هذ� �لغمو�ض بغي�ص��ًا �إلى فوؤ�دها. ولكنها هوجمت هجومًا مفاجئًا، وفي قوة و�خزة 
ل ُتدفع، با�صتعد�د موقت، ولكنه متقد، لمحو كل ما قد م�صى وت�صديق كارل في كل 

�صيء.
وفيما �جتاز� �لباب �لرئي�صي، جمع طائر� �أم عجالن ر�أ�صيهما وتهام�صا. كانت �ل�صم�ض 
ق��د �أحرقت وجهيهما وذر�عيهم��ا. وكانت »�ألفي« ترتدي �لآن �لثوب �لأ�ص��فر، على حين 

كانت �آلما ترتدي �لثوب �لأزرق. لقد تبادلتا �لثياب قرب �لبحيرة.
- »�أنِت محظوظة �أيتها �ل�صيدة �آّنا. ينبغي �أن �أهنئِك«.

قال رجل ذلك على �ل�صلم ثم و��صل نزوله قائاًل: »قد يتفق بين �لفينة  و�لفينة �أن يعود 
�لرجل �إلى �لبيت بعد �أن تنعاه �لتقارير. ولكن ذلك نادر جد�ً«.

و�صاحت �ألفي: »لقد �صمعنا بهذ� في ليلة �لبارحة«.
و�صاح �لرجل �لذي �نتهى، �لآن، �إلى �لطابق �لأدنى: »ممن؟«.

و�صمعت �آّنا �لجو�ب: »من �ل�صيدة بو�ض«.
كان��ت �م��ر�أة عج��وز�ً تع��رف كل ما يقع ف��ي �لمحلة وتلغ��و به مع كل م��ن يرغب في 

�ل�صماع.
وقالت �آّنا في ذ�ت نف�صها: و�لآن ماذ�؟ وفجاأة كانت بين ذر�عي �صديقتها، و��صت�صعرت 

�لدموع على وجنتي ماري. 
- »لم��اذ� ل��م تخبريني بذلك؟ لق��د عرفت �لبناية كله��ا ما عد�ي؟ �أنِت تح�ص��نين كتم 

�لأ�صر�ر! �أريد �أن �أر�ه... �أيها �لهر ريت�صارد، �أريد �أن �أر�ك في �لحال«.
كان �لظالم يهيمن على �صّلم �لبناية.

- »ح�صنًا، و�لآن ماذ�؟«.
- »ما �أعظم فرحي!«.
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وكانت �آّنا فرحة �أي�ص��ًا. وقالت في ذ�ت نف�ص��ها: �أّي حمل من �ل�ص��عادة هذ�! �أّي حمل! 
وتقدمت �إلى �لباب، و�لبهجة تغمر فوؤ�دها، ففتحته، و�أ�صاءت �لم�صباح.

كان في ��ص��تطاعتها �أن تقول �إنَّ كارل لي���ض زوجها، �إن ثمة رجاًل متيمًا بحبها. فلم 
يكن في ذلك ما يدعو �إلى كتمانه. فقد كان ماألوفًا لدى �صكان �لمحلة �أن يرو� �إلى �لن�صوة 

�للو�تي ق�صد �أزو�جهن �إلى �لحرب ين�صئن، في و�صح �لنهار، �صالت مع رجال �آخرين.
وكان في ��ص��تطاعتها �أن تقول، من غير �أن تخ�ص��ى تكذيبًا من �أحد، �أن كارل زوجها. 
ذلك باأن ريت�صارد لم يتعرف –خالل تلك �لأيام �لثمانية، منذ و�صولهما �إلى �لبلدة حتى 
�ن��دلع ن��ار �لحرب- �إلى �أحد من �لنا�ض، بل لم يتحدث حتى �إلى �لجير�ن. ولقد �نق�ص��ت 

على ذلك �أربع �صنو�ت.
ولكن لم تكن تلك �لعتبار�ت. على �لرغم من �إيما�ص��ها في ذهنها ب�ص��رعة �لخاطرة، 

ل خبر�تها مع كارل. هي �لتي قررت موقفها ذ�ك، ولكن رغبتها �لخا�صة ومح�صِّ
وكانت م�ص��األة ما �إذ� كان هو ريت�ص��ارد قد �نتهت �إلى �أن ت�ص��بح غير ذ�ت �ص��اأن. لقد 
�أدرك��ت �أن��ه لم يكن يك��ذب. ولم تك��ن عاطفتها وخبر�تها كذبًا. كانتا �ص��عادة –�ص��عادًة 
حقيقي��ة ل ري��ب فيها. دعه��م جميعًا يظن��ون �أنه زوجه��ا، �إذ� كان هو وحظهما �ل�ص��عيد 

يريد�ن ذلك. وهي نف�صها، �ألم تكن تريد ذلك؟
لقد وقف هناك ومّد يده �إلى ماري، غير م�صطرب ول مهتاج. وقف هناك غير م�صطرب 

ولمهتاج. وقد �أ�صرقت �أ�صارير وجهه.
�أوه، لقد �أر�دت ذلك �أي�صًا! لقد �أر�دت ذلك! لقد �أر�دت ذلك!... هذ� �لفتى �ل�صاري �لقادر 
على �أن يكون �ص��اكنًا �ص��كون نبت��ة »�إب��رة �لر�عي«�لقائمة هناك فوق قاع��دة �لنافذة. ل 
ل�ص��يء �إّل لأن��ه هو �أي�ص��ًا �ص��عيد، ولأنه لم يعد وحي��د�ً... لم يعد وحيد�ً! م��ا �أجمل ذلك! ما 
�أجمله! ما �أجمله!... ووجه ماري �لم�ص��رق. كانت ت�ص��حك وتبكي من �صدة �لفرح، في وقت 
مع��ًا. فالحي��اة جميلة، على �أي حال. كل ما في �لأم��ر �أن �لأيام جازتها في طريقها مّدة 

طويلة.
وب��دًل م��ن نز�ع �لأ�ص��يل متعدد �لأ�ص��و�ت ت�ص��اعد �إليهما، م��ن �لفناء، �ص��مٌت �آمن. 
و�نطلقت �ألحان غريبة . مهزولة، و�هنة. فقد كان مو�ص��يقيان من �ص��كان �لبناية ي�ص��ّد�ن 
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�أوتار �آلتيهما �لمو�صيقيتين �لمعدتين �إعد�د�ً منزليًا: بيانو هو عبارة عن �صندوق معكرونة 
من خ�صب �ل�صنوبر. يبلغ طوله قدمًا وثمانية �إن�صات. وله مفاتيح ُدهنت باللونين �لأبي�ض 

و�لأ�صود. وكماٌن م�صنوع من �صندوق �صيجار عتيق.
ورف��ع �أحدهم��ا �لبيان��و �ل�ص��غير �لو�هن �إلى مقعد حم��اله معهما، وعّدل و�ص��عه في 
عناية، بحيث ينه�ض نهو�صًا وطيد�ً ول يقع على �لأر�ض فيتحطم. و�أد�ر �لآخر كمانه في 
ب��طء –وكان له عنق كالفيولن�ص��يل- و�أر�ح ذلك �لعنق، في حذر، على �لمقعد. و�ص��جت 

�لمو�صيقا في حذر متكافئ.
ول��م تجد ي��د� �لبياني �لعماليتان �ل�ص��خمتان و�أ�ص��ابعه �لغليظة مت�ص��عًا على لوحة 
�لمفاتيح، �إل ب�صق �لنف�ض. وكان على كل من �لمو�صيقيين �أن يكبح ن�صاطه �لطبيعي خ�صية 
�أن تتحطم �لآلتان �ل�ص��غيرتان �ل�ص��ريعتا �لنك�ص��ار وهما ي�ص��ربان عليهما وهكذ� تعّين 
عليهما �أن يجيد� �لعزف. وغّنيا �لألحان. و�أ�ص��غى مئة من �ص��كان �لبناية لألحانهما. فال 
�ص��وت ول ناأمة. حتى �لأطفال �عت�ص��مو� بال�صمت. و�أ�ص��اخ �لأ�صدقاء �لثالثة في غرفة 

�آّنا �أي�صًا. فقد كانت �لأنغام عذبة �صائغة.
حتى �إذ� �نتهيا �ص��اح �ل�ص��بي �لأ�ص��قر �لبالغ من �لعمر �لر�بعة باأغنيته: »لقد و�صعت 

ماريت�صين مولود�ً...«.
فلم يكن بقادر على �أن ي�ص��بط نف�صه لقد ��ص��تحوذت �لمو�صيقا عليه. فرفع عقرته �إلى 
�ل�ص��ماء �ص��ائحًا باأق�ص��ى ما في رئتيه من قوة. لقد كان ولد�ً طائ�ص��ًا. فه��و يلوح بيديه 

وبرجليه تلويحًا حما�صيًا، مترنمًا باأغنيته تلك: »�إنها ل تعرف �أباه«.

-5-

و�صاعد �لجير�ن على تحديد �لموقف. فقد كان كارل، عندهم، زوج �آّنا. وكان �لأطفال 
ينادونه »هر ريت�ص��ارد«. وهناأ �لبقال، و�لخّباز، و�لجز�ر، �آّنا بعودة �لزوج �لذي ح�ص��بوه 
كله��م ميت��ًا. وحّياه م�ص��تاأجرو �لغ��رف �لمجاورة بو�ص��فه »هر يت�ص��ارد«. وكانت ماري 
»تع�ص��قه بع�ض �ل�صيء«. ولكن »لي�ض �أكثر مما ينبغي«. لقد �أجيز لها �أن تناديه ريت�صارد. 
و�لو�قع �أن كل �مرئ كان يناديه »هر ريت�صارد«. و�آّنا نف�صها دعنه ريت�صارد. ولم ت�صطنع 

�ل�صم فح�صب، بل لقد غد� مع �لأيام �أمر�ً مفروغًا منه –غد� جزء�ً من �صعورها نحوه.
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ولم تعد في حاجة �إلى �أن تذهب �إلى �لم�صنع. لقد وجد زوجها عماًل. وكّل �صبت، كان 
يقدم �إليها �أجره �لأ�ص��بوعي حتى �لفل�ض �لأخير. ثم يرفع حز�مه، ويب�ص��ط يده، على نحو 

�صبياني، فتعطيه نفقات جيبه.
وكان �ص��رير �آّنا يت�ص��ع ل�صخ�ص��ين. وكانت هي تنام في محاذ�ة �لجد�ر. وكل �صباح، 

كانت تنه�ض في هدوء وتعّد �لفطور. �صاأنها في �لأيام �لخالية، تمامًا.
ووفت بوعدها غير �لملفوظ: لقد كانت في �صهرها �لثالث.

ولم يكن يجيز لها �أن ترفع �ص��يئًا �أو تحمل �ص��يئًا. فما �إن يفرغ من عمله حتى يرتقي 
�ل�ص��ّلم ويهبطها ملتم�ص��ًا �لحطب و�لفح��م �لحجري و�لبطاطا، لين�ص��رف بعد �إلى تنظيف 

�لغرفة وفرك �أر�صها.
�إّن ثمة �أنا�ص��ًا ي�صبحون �ص��الحين ويبقون �صالحين ما د�مت �لأمور جارية وفق ما 
ي�ص��تهون. و�إن ثمة ن�ص��اء ي�ص��بحن جميالت، على نحو يمتنع على �لتف�ص��ير، حين ينعمن 
ب�ص��عادة �لح��ب، فه��ن يحملن �أبد�ً ف��ي عيونهن ووجوهه��ن لألء عميقًا م�ص��عًا ل يخطئ 

روؤيته �أو �لإح�صا�ض به �أحٌد ممن يمر بهن في �لطريق.
وكان �لحبور يفعم قلب �آّنا مئة مرة في �ليوم �لو�حد –حين ترى َرجلها، وحين تفكر 
فيه، وحين تذكر �صيئًا قاله لها، وكيف نظر �إليها، وحين يخطر في بالها �أنها حملت منه 

لقد غّنت حياتها طربًا.
وكان حّب��ه لها متقد�ً، ولكنه كان في �لوقت نف�ص��ه رقيق��ًا روؤومًا، مثل حب �لأم. ففي 
�لبيت، وفي �ل�ص��ارع، وفي �لم�ص��نع، وعلى �لطريق ذهابًا و�إيابًا، لم يكن يرى وي�صت�ص��عر 
غي��ر �آّنا. كانت حياته هي �آّنا. لقد �حتفظ دمه ب�ص��ورة �آّن��ا. وكان مطمئنًا بذلك كله: لقد 

�أحّبته. 
وف��ي �لأم�ص��يات كان يعمل عل��ى �إتمام �ختر�ع �ص��غير –تح�ص��ين في �ص��ير مخرطة 
دّو�رة- ج��رت تجربت��ه من قبل وعاد عليه بب�ص��ع مئات من �لم��اركات. من �أجل �لطفل 

�لذي كان هو و�آّنا ينتظر�نه.
وف��ي طري��ق عودت��ه �إلى �لبي��ت عند �لم�ص��اء كان �لتفكير في �أنه �ص��وف يج��د �آّنا في 
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�لمنزل �أ�ص��به �ص��يء ببحيرة �ص��افية زرقاء، في باطنه. كان وعي ذلك يعمر نف�ص��ه. حتى 
�إذ� لم يجدها في �لغرفة كانت برغم ذلك هناك. كانت هناك بالطريقة �لتي �نت�صبت بها 
زجاج��ٌة قرب جه��از �لطبخ �لغازي، بالطريق��ة �لتي تدلت بها مقالة م��ا، بالطريقة �لتي 

نه�صت بها �صلة خياطتها على قاعدة �لنافذة.
فاإذ� ما دخلت �لغرفة قعد �ص��اكنًا و�أن�ص��اأ ُيتبعها نظر�ته، و�إذ� ما حركت �أنفا�ُض �لهو�ء 
�صعرها �لطلق فوق جبينها، غمره في�ض من �ل�صعادة. و��صت�صعرت ذلك كله. فكانت تد�عب 

�صعره وكتفيه حين تمر من �أمامه في �أثناء �إعد�دها طعام �لع�صاء.
- »�أين كنِت يا �آّنا؟«.

وبد� جو�بها –بذلك �ل�ص��وت �لذي كان �ص��ديد �لمالءمة لها– وكاأنه �لبهجة نف�ص��ها: 
»كنت عند �ل�ص��كاف. �أح�ص��ب �أنه �صوف يك�صب مبلغًا ح�ص��نًا من حذ�ئك �لطويل �ل�صاق، يا 

ريت�صارد«.
ورن ذلك في م�صمعيه وكاأنما قالت له: »�أحبك �أكثر من حياتي!«.

لق��د �أحّبه��ا هو �أل��ف مرة �أكثر م��ن حّبه لحياته. فق��د كانت حياته، حت��ى عودته من 
�لأ�صر، ل تعدو �أن تكون قلقًا ووجع قلب، قلق �لوحدة ووجع قلبها.

وكان �ل��ذي مّيز هذين �لثنين عن زمالئهما ورفعهما فوقهم مقامًا �أنهما �نتهيا �إلى 
وعي �ص��عادتهما، وك�صبا بذلك، �للحظة �لحا�صرة، وعمقًا، ورّقة باطنية تنبئ عن نف�صها، 

بلمحة، في �أي لحظة.
وذ�ق��ا مالطف��ات �لليل �لج�ص��دية في �تحاد مع ن��ور حبهما �لباطني. ول��م يكن ثمة، 

بالن�صبة �إليهما، �نف�صال ما. لقد بلغا في مالطفاتهما معنى �لحياة وذروتها.
و�نطوت �ل�ص��غائر �لجزئية على �لكل. فكانت ثنية ثوبها �لقطني �ل�ص��يقة، �لمنحدرة 
من خ�ص��رها، محّددة خط وركيها حيث حاَل لون �لقما�ض بع�ض �ل�ص��يء من �أثر �ل�صم�ض، 

كانت تلك �لثنية تمثل له رحابة حبه غير �لمحدودة.
ول��م يقول �ص��يئًا كثير�ً. �إنهما لم يكون��ا متحدثين بارعين. كان لهم��ا �نفعال �لحياة 

�لكامل �لجدي، و�لخطوة �لمرّوى فيها، و�لوجه �لم�صرق. كانا غنيين.
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وكان ف��ي ��ص��تطاعة �آّنا، وه��ي �لتي تمتاز من بينهما بالأناق��ة. �أن تطرح ما تخيطه 
م��ن قما���ض، �إلى �لز�وية. وكان هو ينه�ض �إلى جانبها في وقت معًا ويقول: »�آه، فلنم�ِض 

�إلى �لخارج!«.
كانا يملكان �لبلدة ب�ص��كانها، و�لحقول �لمجاورة، و�لهو�ء، و�لغابات، لأن كاًل منهما 

ملٌك لالآخر.
وعقب نزهة قاما بها في محاذ�ة �لخط �لحديدي �لرئي�ص��ي –ذلك �أن �أعمدة �لتلغر�ف 
�لعارية، �لممتدة في �لمدى �لبعيد بدت جميلة في �أعينهما- دخلت ماري غرفتهما وهي 

تتنّهد.
كان زوج �ص��قيقتها ق��د ع��اد م��ن �لجبه��ة في �إج��ازة، و�ألق��ى نظرة طويل��ة على �بن 
�لميكانيكي �ل�صغير، و�صمع �إلى �صرح زوجته، ثم غادر �لغرفة، من غير �أن يقول كلمة ما، 

وركب متن �لقطار �لتالي عائد�ً �إلى �لجبهة.
وجل�ض �لثالثة �إلى �لمائدة، تحت �لم�صباح. كانت ماري تذرف �لدمع. وب�صطت يدها، 

فناولتها �آّنا مندياًل.
- »لم نكن نفكر قط �أنه �صيقف من �لم�صاألة هذ� �لموقف«.

ونظرت �آّنا �إلى كارل ثم �إلى ماري. وت�صاءلت: »ما �لذي كان يتعّين عليه �أن يفعله؟«.
و�أح�ّصت �أن قلبها قد بلغ حنجرتها. ولم تدر لماذ�. ثم �أ�صافت: »لقد كانت زوجته«.

فقال��ت م��اري وهي ل تز�ل تبكي: »عندما رجع زوج �ل�ص��يدة موزر من �لجبهة، غادر 
�لرجُل �لذي كانت تعي�ض معه –�أعني فريتز- �لبيت. وهو �ص��يء عادل �ص��ائب. �أو �نظري 
�إلى �لهر هاو�ص��لر. لقد عاد منذ ثالثة �أ�ص��ابيع، ولكن مدير مكتب �لبريد �لم�ص��اعد ل يز�ل 
يعي���ض معهما ريثما يهتدي �إلى غرفة خالية ي�ص��تاأجرها. �إنه��م ثالثتهم يحيون معًا في 

تلك �لغرفة �لوحيدة«.
- »ولكن �لهر لينيرت ي�ص��رب زوجته حتى �لموت تقريبًا. وها قد �نف�ص��ال �لآن. �أنِت 

تنظرين �إلى �لم�صاألة وكاأنها �صيء تافه، يا ماري، �صيء تافه جد�ً«.
- �إن جزء�ً من �لم�ص��وؤولية يقع على طريقة حياتنا، �أجل على طريقة حياتنا... ولكنه 

�صيعود. طبعًا، �صيعود. ول�صوف �أرتمي على عنقه، يا �آّنا. �أجل، �صوف �أفعل!«.
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- تقولين �إن �لثالثة كلهم يعي�صون معًا –�لثالثة كلهم في غرفة و�حدة؟«.
قالت �آّنا ذلك، ونظرت �إليه. ولم يكن قد نطق بكلمة ما. ولم تكن عيناه في �لغرفة. وما 

درت لم كان قلبها يخفق بمثل هذه �ل�صرعة.
- »�صوف �أرتمي على عنقه. وعندئذ يغدو لطيفًا مرًة �أخرى«.

كان وجهها �لفاتن قد �أ�ص��رق بالبت�ص��ام، وكانت غمازتاه قد عادت��ا �إلى �لظهور. ثم 
�أردفت: »ريت�صارد، �صوف �أعّد �صيئًا من �لقهوة. هل �أ�صتطيع ذلك، يا �آّنا؟«.

كان كثي��ر�ً ما يتفق �أن ت�ص��رع ماري في �ل�ص��حك حين يكون �لأ�ص��ى ما ي��ز�ل غالبًا 
عل��ى �لآخرين، �أو ت�ص��فح �لدمع حين يكون �لآخرون ما يز�ل��ون يمزحون. كانت �لأحد�ث 
تعل��و م��ن جديد، مثل فّلينة تغو�ض مع موجة، ولكنها ل تغرق �أبد�ً، ولو هّبت عليها �أعتى 

�لعو��صف.
وكانت عيناه ل تز�لن في �ل�صهب بين �أوروبا و�آ�صيا. وو�صعت �آّنا يدها على حنجرتها، 

حيث كان قلبها يخفق خفقانًا �صريعًا.
وكان ملزٌم �ص��غير قد �ُص��ّد �إلى قاعدة �لناف��ذة. ذلك باأنه كان يقوم بالعمل �ل�ص��خم، 
�لذي يحتاج فيه �إلى مخرطة، بمعونة �لآلت في �لم�ص��نع، �أما عمليات �لبرد و�لتن�ص��يق 
ف��كان يق��وم بها في �أثناء �لأم�ص��يات. في �لبيت. كان ُين�ص��ئ �لنم��وذج �لأخير ذ� �لحجم 

�لكامل. وكان �أ�صغر من ُجمع كّف �صبي �صغير.
ومن �لطريقة �لتي ��صطنعها، �آخر �لأمر، لحظة نه�ض ون�صر �أجز�ء نموذجه على قاعدة 
�لنافذة، و�ختار مبارده، و��ص��تهّل �لعمل –من طريقته تلك �أدركت �آّنا �أنه لن ي�صت�ص��لم �إّل 

للموت.
و�رتعد� كالهما، وقد ��صت�ص��عر� �أن روؤو�ض �أجنحة �لقدر تم�ص��هما. وهكذ� ��ص��تلقيا تلك 
�لليل��ة، وق��د �تحد� قلبًا لقلب في عناية علوية قد تحم��ل �إليهما �لحياة، وقد تحمل �إليهما 

�لموت، ولكنها لن تحمل �إليهما �لنف�صال. �إن فكرة �لإثم لم ُتلم لحظة بخاطريهما.
وبعد ثمانية �أيام تلقت �ص��قيقة ماري نباأ من �ل�ص��لطات �لع�صكرية يقول �إّن�ض زوجها 

قتل في �لميد�ن منذ �صتة �أيام.
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و�صرع كثيٌر من �لم�صتاأجرين في �لمحلة، ممن لم ي�صبق لهم �أن �أبدو� �أّي تعليق معاٍد، 
ينح��ون عليها بالالئمة. ووجهت �لإهانات �ص��ارخًة، من خلفه��ا. لقد حثت خطا زوجها 
�إلى �لموت. وتلقت ر�ص��ائل بذيئة. و�صار �لعامل �لميكانيكي، �لو�عي غلطته، ينظر �أمامه 
ف��ي ت�ص��لب كلما �جتاز �لأفنية �ص��باحًا وم�ص��اًء. وحتى في غرفتهما ل��م يتكلما �إل عند 
�ل�ص��رورة. و�أدت �لم��ر�أة عملها. وكان �ص��روريًا �أن تنق�ص��ي على ه��ذه �لحادثة �لفاجعة 

ب�صعة �أ�صابيع قبل �أن توّفق عاد�ُت �لحياة �ل�صوية �إلى توكيد نف�صها.
وم��ا هي �إّل مّدة حت��ى �أخذ �لجير�ن يتبادلون �لتحيات م��ع �لعامل �لمكانيكي، حين 
يلقونه على �ل�ص��لم. ولم ت�ص��مع �صقيقة ماري �إل في منا�ص��بات خا�صة �أي نوع من �لمر�أة 
كانت، كاأن توؤكد حقها، مثاًل في �لمغ�ص��ل، �لذي كان ��ص��تعماله م�صدر �حتكاك د�ئم بين 

مختلف �لأفرقة.
ود�م��ت �لمعرك��ة بي��ن �لو�لدي��ن و�ص��ائر �أولد �لمحلة مّدة �أط��ول و�لح��ق �أنهما كانا 
يخو�صان عدة مو�قع كل يوم دفاعًا عن �أمهما بعد �أْن توّجه �إليهما مثل هذه �لإهانة من 

كّل باب وكل ز�وية: »�إن �أمكما عاهرة!«.
***

ووقفت �آّنا قرب �لدرج �لمفتوح. كانت قبل ذلك م�صتلقية على �لأريكة ثم نه�صت فجاأة 
وم�صت �إلى �لدرج، ووقفت هناك تبحث فيه، من غير �أن تدري لماذ�.

ولكنهما ما �إن �أم�ص��كت بيدها �لبريدية حائلة �للون، و�لتي كانت �ل�صلطات �لع�صكرية 
ق��د �أنباأتها بها، منذ �أربع �ص��نو�ت، �أن ريت�ص��ارد �ص��قط قتياًل في �لميد�ن حتى �أ�ص��ابتها 

طعنة حامية �صرت في ج�صدها كله. وقر�أت قر�ءًة ميكانيكية.
وقالت في ذ�ت نف�ص��ها: ولكنه قد يرجع �لآن في كل لحظة. وجادها �لأمن مثل دو�ض 
مبرِّد. �أح�ص��ب �أنك تعرف كل ما فعلته قبل �أن �أتزوج، �ص��و�ء حين كنت فتاًة �أم حين كنت 

طفلة �صغيرة؟
وعرف��ت طبع��ًا، متى تلفظت، متى تلفظت بهذ� �لكالم... �أجل لقد عرف كل �ص��يء. �أكثر 
من �أي �صخ�ض �آخر في �لعالم، �أكثر مما عرفت هي عن نف�صها. وكل ذلك لأنه كان يحبها 
ه��ذ� �لح��ب �لعظيم. ولم ُت��ِرد هي غيره. لم ترد ط��و�ل حياتها غيره. وكل �ص��يء �آخر كان 

م�صتحياًل، بل كان من �لمتعذر �لتفكير فيه.
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لقد حدث �صيء منذ �صنو�ت بعيدة، بعيدة جد�ً، في �لما�صي �لق�صي. »ُقتل في �لميد�ن، 
ف��ي �لر�ب��ع م��ن �أيل��ول �ص��نة 1914«، وكانت ه��ذه كل ما بقي م��ن ذلك –ه��ذه �لبطاقة 

�لبريدية. �أهذ� �صحيح؟ ولكنه قال �إن �ل�صلطات �لع�صكرية قد �أخطاأت...
في �أي �صيء �أخطاأت؟ في قولها �إنَّ زوجها هو �لذي ق�صى نحبه؟ �أم ماذ�؟

و�أح�ّص��ت فجاأة بتعب �ص��ديد في ر�أ�ص��ها و�أو�ص��الها حتى لقد ��ص��طرت �أن تتكئ على 
حو�في �لأثاث كي تبلغ �لأريكة. و�رتمت عليها، و��صت�صلمت للرقاد، في �لحال.

و�أعلنت �ل�ص��اعة �ل�صاد�صة ثم �ل�صابعة. وكانت غارقة في نوم عميق خلٍو من �لأحالم، 
وكانت ع�صالتها و�أو�صالها قد ��صترخت، عندما م�ّض �صاعي �لبريد قارعة �لباب �لنحا�صية 

م�صًا رفيقًا، و�أقحم ر�صالة من خالل �ل�صّق �لعري�ض.
وف��ي ذل��ك �لجزء من مئ��ة من �لثانية بد�أ �لحلم، ور�ح يغزو ��ص��ترخاءها مثل ق�ص��ف 
�لرع��د �لأول ف��ي غمرة �ل�ص��كون. ووثبت، مذع��ورًة، و�نطلقت �إلى �لباب. ف��اإذ� على �أر�ض 
�لغرفة ر�صالة من ريت�صارد. ولم ت�صتطع �أن ترفع �لر�صالة عن �لأر�ض لأنها كانت مطّوقة 

بم�صامير عري�صة �لروؤو�ض حادة �لأطر�ف.
و�لآن، من �لمتعذر علّي �أن �أقر�أها. هذ� �ص��يء ح�ص��ن. ل �أ�صتطيع �أن �قر�أها... ينبغي �أن 
ينزع �لم�صامير بنف�صه. �صوف يكون هنا في كل لحظة... ولكن �إذ� قر�أها ف�صوف ي�صيع كل 

�صيء. يا للفظاعة! �صوف ي�صيع كل �صيء!
وجاءت بالكالبة، وركعت على �لأر�ض، ونزعت ثالثة م�صامير ثم ثالثة م�صامير �أخرى 
طويلة. ولكن �لر�ص��الة كانت ما تز�ل مطّوقة باأربعة م�ص��امير. هذ� �صيء ح�صن! �إن �أحد�ً ل 
ي�صتطيع �أن يف�ّض تلك �لر�صالة. ود�خلها �لرتياح، و��صتلقت كي تو��صل �لنوم، ثم �أفاقت.
�أجل، لم يكن تطويق �لم�صامير للر�صالة غير حلم. �إنها ملقاة هناك على �أر�ض �لغرفة. 
لقد كنت �أحلم –ولي�ض علّي �إل �أن �أخطو ب�صع خطو�ت عبر �لغرفة و�أرفعها عن �لأر�ض. 
وم�صت �إلى �لباب وخف�صت ب�صرها نحو �لر�صالة. وفي �لوقت نف�صه ر�أت ريت�صارد يقف 
فج��اأة �أم��ام جد�ر من �لنور �ص��ماوي �لرتفاع غير منظور وقال��ت: »لي�ض هذ� غير جد�ر 

من عدم«.
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ولم يكن لريت�صارد ر�أ�ض. لقد نظر �إليها بعينين لم تكونا هناك، وتكلم بفم غير منظور 
فقال: »�أعطني �ل�صوكة«.

وقدمت �إليه �ل�ص��وكة ذ�ت �لأ�صنان غير �لمت�صاوية طوًل. وجل�ض ريت�صارد �إلى �لمائدة، 
من غير ر�أ�ض، وقطع خبزه �صر�ئح طويلة.

وهذ� �أي�صًا لي�ض �إل حلمًا. �أنا ل �أ�صتطيع �أن �أحتمل ذلك.
يجب �أن �أفيق من نومي. �أفيق من نومي! يجب! وبقوة م�ص��لولة. تلّوت محررة نف�ص��ها 
من قيود �لمطاط �لغليظة �لدبقة. و�نطلقت في خطوتين و��ص��عتين نحو �لر�ص��الة، ومزقت 

�لظرف، ولم ت�صتطع �أن تقر�أ ب�صبب من �لهتياج وكرب �لفوؤ�د.
كان��ت ل تز�ل م�ص��تلقية على �لأريكة، غارقة في نوم عميق، وقد و�ص��عت كلتا يديها 
تحت ذقنها. وكان ريت�ص��ارد جال�ص��ًا �إلى �لمائدة. من غير ر�أ�ض. وم�صغ �لطعام، مبت�صمًا 
ف��ي وّد. ونظ��ر �إليها وقال: »ل باأ�ض. �أنا �أفهم ذلك كله. كان ل بد �أن يقع �ص��يء مثل ذلك. 

نامي. مّدة ق�صيرة �أخرى«.
ولفته��ا �أم��ٌن ر�ئع. وحلم��ت �أنها ت�ص��تلم للرقاد مّرة �أخرى و��صت�ص��عرت، ف��ي نومها، 

بارتياح �لنوم �لعميق.
و�نتهى ُحلمها حين بلغت �لر�صالة �أر�ض �لغرفة. وكان قد بد�أ حين م�ّض �صاعي �لبريد 

قارعة �لباب قبل ع�صر ثانية، ولكنه ��صتمر، في وعيها �لهاجع، �صاعات و�صاعات.
وم��ع �ل�ص��وت، �أجفل��ت ناف�ص��ة عنها �لن��وم و�لحلم، و�ص��معت حذ�ء �ص��اعي �لبريد ذ� 
�لم�صامير يقرقع على �ل�صّلم �لخ�صبية وهو يهبطها. وذكرت في �لحال �أنها ر�أت فيما ير�ه 

�لنائم، �إنها تلقت ر�صالة من ريت�صارد.
وكف قلبها عن �لخفقان. وظنت �أنها ل تز�ل تحلم، ورفعت كلتا يديها، في قلق عميق، 

�إلى حنجرتها. كانت ر�صالة ملقاًة على �أر�ض �لغرفة.
وكان �لظ��رف يحم��ل طو�بع هولندية �ص��ّوهتها �إ�ص��ار�ت بالقلم �لر�صا�ص��ي �لأحمر، 
و�أخت��ام �لمر�قبين �لمطاطية على �ختالفها، وكانت تفوح منه ر�ئحة حام�ض كاربوليك 

ت �لر�صالة. قوية. لقد ُف�صّ
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وكان��ت �آّنا قد حلمت مرة، قبل زو�جها، �أنها تلقت ر�ص��الًة من �أمها �لتي كانت تعي�ض 
ف��ي ماأوى للفقر�ء ولم تكن قد كتبت �إليها منذ �ص��نو�ت، وحي��ن �أفاقت من رقادها كانت 

�لر�صالة ملقاة في �ل�صندوق.
ودفعه��ا حافزه��ا �لباطني �لأول �إل��ى �أن تحرق �لر�ص��الة من غي��ر �أن تتلوها. وهكذ� 

م�صت �إلى جهاز �لطبخ �لغازي، وقد خدر �لذعر �أو�صالها.
عزيزتي �آّنا.

ل�ص��ت �أدري حت��ى �لآن ما �إذ� كان �لذين �أ�ص��روني هم �لإنكلي��ز �أم �ليابانيين. �أنا �لآن 
على متن �إحدى �ل�صفن. �إنهم ي�صدونك �إلى �صندوق من �صناديق �لفحم �لحجري، فيت�صبب 
�لعرق من ج�صدك مدر�ر�ً. لقد ��صطدمت �ل�صفينة �لأخرى بلغم، �أم�ض، ودوى �نفجار�ن لي�ض 
غير، وغارت �ل�صفينة كلها فلي�ض يبدو منها �صيء. ولكنها تبعث رو�ئح نتنة طو�ل �صاعات 
بع��د ذل��ك. ولو كن��ت عليها لما ُقّدر لنا �أن نجتم��ع من جديد �إلى �لأبد. وق��د �أبحرنا �ليوم 
مّرة �أخرى. د�ئمًا و�ص��ط �ص��بكة من �لألغام. ولي�ض �أحد منا يعرف �إلى �أين نحن �صائرون. 
ول�ص��وف �أ�صلم هذه �لر�ص��الة �إلى �أحد �لهولنديين لأنهم يعتزمون �أن ي�صمحو� له بالذهاب 
�إل��ى �لوط��ن. فاإذ� ما قدر ل��ك �أن تتلقيها يومًا، يا �آّنا �لعزيزة، فاذك��ري �أني ل �أز�ل �أحبك 
ق��در م��ا تعرفين، و�أن��ي �أوّد �أن �آوي معك، �آخر �لأمر، �إلى غرفتنا �ل�ص��غيرة. ولكن �لطعام 

جيد، وعندنا منه مقد�ر وفير.
***

كانت �لر�ص��الة قد كتبت قبل ثالثة �أ�ص��هر. ور�ن عليها هدوء مثلوج، مثل رجل يهيمن 
عليه �لهدوء، فجاأة، و�صط �صدمته، حين يوم�ض �لبرق �أمام عينيه.

وكان��ت تف��وح م��ن �لر�ص��الة ر�ئحة قوي��ة، �أقوى م��ن تلك �لت��ي �نبعثت م��ن �لظرف. 
و��صت�ص��عرت �أنها مري�ص��ة، وك�اأنما كانت معدتها مالأى بالماء �لآ�صن. وو�صعت �لر�صالة 
عل��ى �ل��رف، �إل��ى جانب ج��ر�ر �لفاكه��ة- ونتاأت بع���ض �ل�ص��يء خلف �لحاف��ة. وردتها 

ب�صبابتها �إلى �لور�ء، في عناية، حتى ��صتوت �لحافتان.
وتحرك �لجنين في رحمها. كان عليها �أن تهرع �إلى �لدكاكين، فقد يعود ريت�ص��ارد 
�إلى �لبيت، في �أيما لحظة، و�لدكاكين هل �صتظل مفتوحة �لأبو�ب؟ كان ريت�صارد يرجع 
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�إلى �لمنزل د�ئمًا، وقد ع�ص��ه جوع �ص��ديد. ولكن تلك �لر�صالة قد جاءت. لعله ل يز�ل في 
�إمكانها �أن تاأتي بب�ص��ع بي�ص��ات... �أجل، ما كان في مي�ص��ورنا �أن نجتمع �أبد �لدهر لو 
�تف��ق �إن كان عل��ى متن �لباخ��رة �لأخرى... �إن �لمجبن��ة ل تغلق �أبو�بها �إّل في �ص��اعة 

متاأخرة.
وكان��ت ق��د �نتهت �إلى �ل��دور �لأول من �لبناي��ة عندما �نقلبت عل��ى عقبيها، و�رتقت 
�ل�ص��ّلم من جديد، باأ�صرع مما تعودت �أن تفعل، و�ص��ارعت �إلى فتح �لباب، وقر�أت �لر�صالة 
م��ّرًة �أخ��رى. ل ب��ّد �أن يكون ذل��ك خطاأ كل��ه. ل بّد �أن تكون مجرد ق�صا�ص��ة م��ن �لورق، 
مج��رد كلم��ات، كلمات كتبت بقلم ر�صا�ص��ي. �إنها تت�ص��ل بحياة ما�ص��ية. مثل �لبطاقة 
�لبريدية �لتي وردت من �ل�ص��لطات �لع�ص��كرية. منذ �ص��نو�ت عديدة، عديدة. كيف ت�صتطيع 
هذه �لكلمات �أن تدمر حياتها حين تكون جّد طبيعية، وجّد ز�خرة، وجميلة و�ص��عيدة كل 
ي��وم؟ »...�إن��ي ل �أز�ل �أحبك قدَر ما تعرفين، و�إني �أوّد �أن �آوي معِك، �آخر �لأمر، �إلى غرفتنا 

�ل�صغيرة. ولكن �لطعام جيد، وعندنا منه مقد�ر وفير«.
ما �لذي جاء بها �إلى هنا؟ هل هبطت �ل�صلم، وهبطت �ل�صارع، و�صخ�صت �إلى �لدكان؟

كيف وقع ذلك؟ كانت، من �لناحية �لذهنية، ما تز�ل جال�صًة على �لكر�صي في غرفتها، 
تقر�أ �لر�صالة. ورفعت ر�أ�صها في �ختالط.

وقالت �صاحبة �لمجبنة: »وجهِك �صاحٌب �ليوم، �أيتها �ل�صيدة �آّنا. ولكن �مر�أة في مثل 
حالت��ِك تو�جه كثير�ً من �ص��روف �لدهر. لقد كان زوجِك هنا، من��ذ دقيقة. �أنا �أدري كيف 
ت�ص��عرين، فقد مررت بمثل ذلك من قبل. ول�ص��ِت في حاجة �إلى �أن تقلقي �أنِت �مر�أة �صليمة 

ح�صنة �لبنية«.
و�أد�ر مقب�ض �لباب. »لي�صت في �لبيت«. و�أغلق �لباب. وفي د�خل �لغرفة، �أجال ب�صره 
فيما حوله م�صتطلعًا. و��صتطاع �أن ي�صّم ر�ئحة �لر�صالة. »حام�ض �لكربوليك«. و��صتبّد به 

�لذعر: وت�صاءل. هل حدث �صيء؟
- »وماذ� كان يريد زوجي؟«.

- »�أوه، لقد عاد �إلى �إقالقي باأمر �للبن �لخا�ض بك. ولكن ما د�م �لأمر هكذ� ف�ص��وف 
�أعطيك كل ما �أ�صتطيع«.     
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وكان في معرفة �آّنا �أنه �ص��وف يكون هناك حين تبلغ �لبيت، وكان في �لت�ص��عيد في 
�ل�ص��ارع، وفي �رتقاء �ل�ص��ّلم، ما �أ�ص��بغ عليها �لهدوء و�لعزم �ل�صروريين لمو�جهة �لحدث 

�لذي تمثل، في ذهنها، فجاأة، بخطورته �لحقيقية �لفظيعة.
كان ل يز�ل و�قفًا لدى �لباب. وقد طّوقه �لخوف من �أن يكون �ص��يء ما قد حدث لآّنا. 
�لخوف من �أن يكون �لموت قد �ختطفها قبل �أن ت�ص��ع جنينها. وفجاأة ر�أى نف�ص��ه و�قفًا 
على �ل�ص��كة �لحديدية، بين �لخطين، وقد �ص��ّد ب�ص��دره وذر�عه �لقطار �لذي يندفع نحوه 

�أن ُيدفع باأي ثمن. –�لقدر، �لذي ينبغي 
ثم �ص��مع وقع قدم، وعرف في �لحال �أنها قدمها. و�أ�ص��غى �إن �أحد�ً في �لعالم ما كان 

يرتقي �ل�صّلم مثلها. و�نفتل م�صتدير�ً، مفعم �لقلب بالحبور.
- »ها �أنت ذي! ماذ� حدث؟«.

ووقفا في �لمجاز. وجهًا لوجه.
- »لقد تلقيت ر�صالة من زوجي«.

ولك��ن لنفر���ض �أنها خانت عهد �لوف��اء خالل بعادك وتزوجت رج��اًل �آخر؟ وفيما هو 
م�صتلق على �لع�صب �ل�صهب، �صمع جو�ب ريت�صارد: »وما عالقتك �أنَت بذلك؟ في ��صتطاعتك 
�أن تحتفظ بل�ص��ان نظيف في ر�أ�ص��ك، على كل حال. �أما فيما يت�ص��ل باآّنا، فاإني...« ور�أى 

كيف رفع ريت�صارد معوله ثم �أهوى به، وهو يئز �أزيز�ً، على ر�أ�ض �آّنا.
وق��ال في ذ�ت نف�ص��ه: ولكنها لم تخدعه على �لإطالق. ذلك �ص��يء مختلف جد�ً. وفتح 
�لباب لآّنا. وو�ص��عت كي�ض �لورق على �لمائدة. ونظرت �إليه فيما هي تريح ج�ص��دها على 

�أحد �لكر��صي.
وقال: »و�لآن، �أخبريني بكل �صيء«.

و�لتفت��ت �إلي��ه، وكاأنما تجيبه في �إذعان و��صت�ص��الم للق�ص��اء: »مهم��ا يقع فلي�ض في 
��صتطاعتي �أن �أ�صنع �صيئًا �آخر: �إذ� ما قتلني عند عودته فلن �أفر بنف�صي من ذلك �لم�صير«.
ولم يكن هو ممن تعودو� �لفر�ر �أي�ص��ًا. ولكنه كان رجاًل، وما كان ليرت�ص��ي قدره �إل 
بعد �أن يقاتل، بالعقل و�لإر�دة، بالمدية و�ل�صر�ض، حتى �لنهاية. �لموت؟ �أجل! ولكن لي�ض 

�لن�صحاب، كذلك قال في ذ�ت نف�صه، و�أنباأها بكل �صيء.
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وجل�ص��ا �إلى �أن هبطت �لعتمة. ومّرت �أمام عينيها �لأ�ص��ياف �لأربعة �لتي ق�ص��اها 
في �ل�صهب، حيث �ليوم ي�صبه �ليوم في �ل�صتيحا�ض �لمطلق، و�أ�صهر �ل�صتاء �لتي �صلخها 
في ثكنات مع�ص��كر �لعتقال �لو��ص��عة. ولم ُيخِف عنها �ص��يئًا. فقد �أبهج فوؤ�ده �أن يقف 
�أمامه��ا عاري��ًا، بالمعنى �لروحي، و�أن يريها كيف ن�ص��اأ �ص��عوره، وكي��ف نما متخطيًا 

جميع �لحدود. 
وكثي��ر�ً ما كانت تقاطع ق�ص��ته باأ�ص��ئلتها، فيجيب عنها كما يجيب نف�ص��ه: »قال لي 
ريت�ص��ارد ذ�ت يوم: »�أنا مولع باآّنا، كما يولع �لرجل بزوجته. وهذ� هو �صاأنها معي. لأني 
�أنا زوجها. �إنها �مر�أة �ص��ديدة �لح�صا�ص��ية«. وفجاأة ر�أيتك، يا �آّنا. في �أحد �ل�ص��و�رع-في 
�ل�ص��ارع. كنت تنتظرين هناك. وكان �لليل على و�ص��ك �أن يهبط. ل �أحد غيرك. �أنت وحدِك. 
و��ص��تبد ذلك بم�صاعري. كنت تنتظرين هناك. هذه هي �لكلمة �لتي �أ�صتطيع �أن �أ�صتعملها. 
كنت وكاأنك ل تطئين هذه �لأر�ض. وعندئذ �نهارت �أع�صابي. وعندئذ �صرت معي و�صرت 

�أر�ك لياًل ونهار�ً. ومن ذلك �لحين عرفت كل �صيء عنك«.
و�أغم�صت عينيها، ومالت عليه، وجل�صا وقد لم�ض خّده خدها. ووقفت �لحياة و�لزمان 
جامدي��ن في �تحاد �ل�ص��عادة �لأعم��ق ذ�ك، �لذي ل ُيمنح للجن�ض �لب�ص��ري لأن �ألم �لحياة 

يقف على مقربة منا، فما نكاد ناأخذ ع�صرة �أنفا�ض حتى ي�صتاأنف �صيره �لكبير �لأعمى.
- »�إذ� لم يدعني �أذهب فلن �أ�صتطيع مو��صلة �لحياة معًا«.

فقال وهو ينظر �إليها نظرة قاتمة: »�إذ� كانت هذه هي �لطريقة �لوحيدة«.
ومرًة �أخرى، ك�صبا، با�صتعد�دهما لمو�جهة �لموت، �لثو�ني �لبي�صاء من �لحياة.

وفيما �أعدت هي طعام �لع�ص��اء و�ن�ص��رف هو �إلى عمله، ��صت�ص��عر� �أن �لطبخ، و�لأكل، 
و�لعمل، و�لدورة �ليومية باأفكارها و�أحا�صي�صها قد فقدت كل وزنها، كل معناها وقيمتها 
�لحا�ص��رين. و�ص��غل �لنتظار، منذ تل��ك �للحظة، مدى حياتهما كل��ه. �إن حياتهما لم تعد 

�صيئًا �أكثر من �لنتظار، �لذي يلتهم �لحياة.
وترك عمله، وقر�أ ر�صالة ريت�صارد مّرة �أخرى، وقد جل�ض �إلى �لمائدة، ُم�صند�ً ر�أ�صه �إلى 

قب�صتيه وكاأنه منهمك في �أد�ء مهمة ع�صيرة.
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- »... لقد �أبحرنا �ليوم مّرًة �أخرى. د�ئمًا و�صط �صبكة من �لألغام«.كذلك تال في �صوت 
مرتفع. و�نطلقت �أمنية، بمثل لمح �لب�صر، من دمه �إلى عقله. وقال: »ربما...«.

ولم يقل �أيما كلمة �أخرى.
وفي �لحال ��صت�صعرت و�أدركت �ل�صيء �لذي لم ينطق به، وكان عليها �أن تغ�ّض طرفها.

لقد م�ّصا �لوجود عند نقطة ينبع �لإجر�م منها، مثل فو�رة د�كنة.
ولكن فيما رفعا ب�صريهما، و�رتد� �إلى ور�ء و��صت�صعر� –و�لعين في �لعين- لغز حبهما 
�لذي ل ُيدرك كنهه و�لمتعار�ض وحق ريت�ص��ارد، عاودهما �صو�بهما، وتحرر� من �لرغبة 

في موت ريت�صارد، و��صتعد�، �إذ� لم يكن بٌد من دفع �لثمن، لأن يدفعا.
ه��ذ� �لتحاد �لأخير بين �صخ�ص��ين، �لذي يوم�ض تحته �لمعن��ى �لدفين للحياة كلها، 
يهب �لقوة على تذليل كثير من �لمخاطر، �لتي قد توؤدي عند �لآخرين �إلى كو�رث وعقبات 

كثيرة و�أمر��ض بل �إلى �لموت �أي�صًا.
و�أهلَّ ت�صرين �لثاني. و �نفجرت �لطبقة �لجليدية �لكثيفة �لحمر�ء، �لجاثمة على �صدر 
�أوروبا و�لموؤلفة من �لدم �لمنجمد ومن مئة مليون من �لأقد�ر. وز�لت ب�ص��ع �أ�ص��ر مالكة. 

ت �لمدن �لخاوية بالجنود.         وغ�صّ
وكان تبادل �لأ�ص��رى قد بد�أ. وعاد �إلى �لحي نفٌر قليل ممن وقعو� في �لأ�ص��ر. و�نتظر 
كارل و�آّنا. �إّن ريت�صارد قد يفتح �لباب في �أي لحظة، وقد يرجع بعد �صهر، �أو �صنة، وقد ل 

يرجع �أبد �لدهر.
وكان��ت �إر�دة كارل و�نفعالت��ه ف��ي حاٍل من �لخ��در. و�إنه لخليق بالف��ر�ق �أن يحطم 
حيات��ه كالزج��اج. �أم��ا �آّنا فكثير�ً ما تاق��ت �إلى �لأزم��ة، �إلى �لكارثة، لأنه��ا جديرة باأن 

تنجيها من و�صعها �لحا�صر �لمتذبذب بين �لأمل و�ل�صتعد�د �ليائ�ض للموت.
وحدثه��ا �لجي��ر�ن حدي��ث �لمنازع��ات �لعائلية �لتي ن�ص��بت حين ع��ودة �لرجال �إلى 
بيتوه��م، و�أ�ص��هبو� ف��ي �ل��كالم بوجه خا�ض على م�ص��ادة بعينه��ا قد تنته��ي �إلى نهاية 
فاجع��ة. لق��د هّدد �لرجل زوجته، وه��و �لذي تعّود �إطالق �لنار، بم�صد�ص��ه �لحربي قبل �أن 

عرف ما هو �أ�صو�أ.
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وكان كارل يخ�صى �أن يفقد عمله لأنه رف�ض �أن ينه�ض باإقامة بع�ض �لآلت �لجديدة 
في م�ص��نع بمدينة �أخرى. وكان ي�ص��تبّد به كل يوم، بعد دقيقة و�حدة من مغادرته �لحّي 
و�متطائه �لتر�م، �صيق وح�صٌر نف�صي خ�صية �أن يرجع ريت�صارد �إلى بيته في تلك �لأثناء. 
وكانت هذه �لم�صاعر تمزقه طو�ل �لنهار، وهو قاعد �إلى من�صدته، غير مانحة �إياه ر�ئحًة 

ما، حتى ينقلب �إلى غرفتها �ل�صغيرة.
وذ�ت �صباح –وكان قد �جتاز م�صافة ما- وثب من �لتر�م، موقنًا �أنه قد لمح ريت�صارد 
في حافلة �أخرى مرت به �للحظة، ور�ح يرك�ض عائد�ً، فر�أى من بعيد جنديًا يدخل �لبيت 
وعلى ج�ص��ده �ص��ترة طويلة. وحين �نتهى �إلى �لباب �لقائم عند �ل�ص��ارع ��صت�ص��عر وكاأنه 
تلقى �ص��ربة ثقيلة �صادعة على �ص��دره. ها قد وقع، �لآن، �لحدث �لرهيب. و�رتقى �ل�صّلم 

في بطء �صديد. و�أح�ّض لدى �لباب وكاأن دو�ر�ً يع�صف بر�أ�صه. ولم يدر كيف فتح �لباب.
ولم تجد �أثر�ً لجندي ما. كانت �آّنا جال�ص��ة �إل��ى �لنافذة، هامدًة ل تبدي حر�كًا. كانت 

تنتظر. ولم تعجب قط لروؤيته بوجهه �ل�صاحب كوجوه �لموتى.
وتقّدم نحوها غير ناب�ٍض بكلمة، و�صغط ر�أ�صها على �صدره، وغادر �لمكان في �صمت 

مّرًة �أخرى.

-6-

كان قطار حديدي ي�صّق طريقه في تمهل، وكاأنه �صيارة ت�صعى في �صارع، خالل ركام 
�لثل��وج. وكان ذلك �لقطار طوياًل جد�ً، حتى لقد كان من �لممكن �أن ترى حافلته �لخلفية 

من محطة �إحدى �لقرى بعد �أن �أو�صكت �لقاطرة على �أن تدخل �لقرية �لتالية.
وحت��ى فوق �لمو�ق��ف �لمفتوحة عند �أو�خر �لحافالت كان �لجن��ود يقفون ويقعدون. 
�إنه��م �أ�ص��رى �أطلق �ص��ر�حهم. مو�طنون م��ن كل نوع عائ��دون �إلى بالدهم، ب�ص��ناديقهم 
و�أكيا�صهم وحزمهم. كانت �لحزم، و�لروؤو�ض، و�لظهور تبرز من كل نافذة. حتى في عجلة 
�لدو�ب، �لمخ�ص�ص��ة �أ�ص��اًل »لثمانية من �لأفر��ض« و�لتي ُنزع رتاجها �لمنزلق �لعري�ض، 
�نطرح��ت مجموعة م��ن �لرجال مغبرة �ص��ائبة. وفي �لقطار �لمنطوي على مقاعد تت�ص��ع 

لثالثة �آلف م�صافر ُح�صر ع�صرة �آلف. كان قطار بوؤ�ض يزحف خالل بلد بائ�ض.
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وتحرك �لقطار في �صرعة تبلغ ُع�صر �صرعته �لعادية. ولم يبق ثمة لو�ئح زمنية. فكثير�ً 
م��ا كان �ل�ص��ائق يوق��ف �لقاطرة في �لطري��ق وينتظر حتى يوفق �إل��ى �إهاجة �لبخار من 

جديد. كانت �لقاطرة باليًة، وكان �لوقود ن�صفه رمل وحجارة.
وو�ص��ط ثل��ج �لطريق حاول �أحد ر�كبي �لدر�ج��ات �لهو�ئية �أن يدركهم، فنجح في ذلك 
من غير ما م�ص��قة، بل لقد ��ص��تطاع �أن يتحدث في �ص��هولة وي�ص��ر �إلى �أحد �لجند �لمطلين 
من �لنافذة. »نعم، نعم، ثورة! �ص��وف يتغير �لو�ص��ع �لآن، �صوف يتغير كل �صيء«. حتى �إذ� 
وقف �لقطار مّرًة ثانية، �متطى ر�كب �لدر�جة متنه. لم يعد ثمة بطاقات �صفر. لم يعد ثمة 

�صيء على �لإطالق.
وفي مق�ص��ورة)7( من مقا�ص��ر �لقطار، كئيبة مظلمة مثل حجرة �ص��جن تحت �لأر�ض، 
نتنة بدخان �لتبغ و�لرطوبة �لفا�ص��دة وعرق �لأج�ص��اد �لحام�ض، �ص��حَب جندي قادم من 
بلد ل يز�ل فيه �ص��وكول –�ص��حب من جيب معطفه عمود�ً �ص��غير�ً من هذ� �لغذ�ء �ل�ص��هي 

ملفوقًا بورق ف�صي.
- »هالو! من �أين جئت بهذ�؟ على كل حال، هذ� �ص��يء ممتع جد�ً. هذ� �ص��يء ممتع جد�ً 
من غير �ص��ك«. قال جندي بافاري ذلك في �بت�ص��امة �ص��احبة. ثم �أردف: »دعني �أ�ص��مها 
مج��رد �ص��م. �أهي من �لنوع �لحقيقي؟« و�أجيز له �أن ي�ص��مها. و�ص��مرت �لعي��ون كلها على 

�ل�صوكول، على �لورق �لف�صي، �لذي تالألأ مثل كوكب في �لجحيم.  
وفي �ص��مت مهيب، �نفجرت في و�ص��طه فجاأة نكتٌة لذعة ر�ح �ص��احب �ل�ص��وكول 
يقطع بمديته �ل�ص��غيرة قطعًا �صئيلة منها وي�ص��عها في �أيدي رفاقه �لمب�صوطة. حتى 
�إذ� ت��ّم ل��ه ذلك �أعاد بقية �ل�ص��وكول �إلى جي��ب معطفه قائاًل: »لالأطف��ال، كما تعلمون. 

لأطفالي �أنا!«.
ث��م �أخ��رج �ص��ور �أولده وزوجت��ه �لفوتوغر�فية. و�ص��يئًا بعد �ص��يء عم��دو� كلهم �إلى 
محافظه��م و�أخرجو� منها �ص��ور �أفر�د �أ�ص��رهم. و�نتقلت �ل�ص��ور من يد �إلى يد. و�ص��جت 
�لمق�صورة بهمهمة م�صو�صة من �لق�ص�ض و�لأو�صاف و�لتنهد�ت. �أ�صو�ت تقطعها �للو�عج 
و�لعبر�ت �لمكبوحة، فلم يكن عند �أولئك �لعائدين �إلى �لوطن �ص��يء. لم يكن عندهم �ص��يء 

غير �أ�صو�قهم. 
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و�أعاد ريت�ص��ارد �ل�ص��ورة �إلى �صاحب �ل�ص��وكول قائاًل: »لي�ض عندي �صورة لزوجتي. 
ولقد كنت �آ�ص��ف د�ئمًا طو�ل هذه �ل�ص��نين كلها، لعدم تمكني من �أن �أثير ذ�كرتي و�أرى ما 

�صكلها. ولكن ذلك لم يعد، �لآن، بعيد�ً«.
فقال �لبافاري: »عندئذ �صتر�ها في حالة طبيعية«.

كانت على �صفتيه د�ئمًا، تلك �لبت�صامة �ل�صاحبة. وكان رجاًل ذ� لحية م�صتدقة، يرتدي 
بزة مدنية د�كنة، وقبعة رقيقة. وكان و�قفًا مت�صبثًا، طو�ل �لرحلة، برف �لأمتعة. وكانت 

لديه كلمة يقولها لكل �إن�صان.
و�ص��رت في ج�ص��م �لقطار �صل�صلة من �لرتجاجات. و�نقطع عن �لم�صير مّرة �أخرى. ولم 
ياأخذه��م �لعجب، فقد �ألفو� هذ� وتو��ص��ل �لحديث. وتقّدم ريت�ص��ارد عبر �لحزم و�لأرجل، 
ومن فوق �أج�ص��اد �لزمالء �لمنطرحين على �أر�ض �لحافلة. كان �لباب مو�ص��د�ً بركام من 

�لأمتعة، فا�صطر �إلى �أن يت�صلق من خالل �لنافذة ويغادر �لمق�صورة.
ومن كل حافلة من �لحافالت تقريبًا �نبثق �صخ�ض ما. لقد �أخذو� يتثاءبون ويتمطون 
ويفكون �أزر�ر �ص��تر�تهم �لدنيا. وحتى مو�طن �لغ�ص��ل �تخذ منها �لجند �أر�ص��ًا يع�ص��كرون 

فيها، �إل �إذ� كانت �أبو�بها قد �ُصدت بالأمتعة.
وخطا ريت�ص��ارد ب�صع خطو�ت حذرة عرجاء. كان يختبر قدرته على �لم�صي. ذلك باأن 
دولب عربة كان قد جرى فوق رجله قبيل ركوبه �لقطار. وقد �صلخ في �لطريق �أ�صبوعين 
كاملي��ن ل��م يغادر فيهما �لقطار لياًل ونهار�ً. حتى �إذ� �أيقن �أن �لقطار �ص��وف يبقى هناك 
مّدة، تقّدم م�ص��افة ما، عبر �لثلج، وقعد ر�فعًا �صاق بنطلونه. كانت ق�صبة �صاقه بكاملها، 

من �لعقب �إلى �لركبة، خ�صر�ء د�كنة مثل خوخ غير نا�صج. 
وكان �لآخ��رون ق��د �نقلب��و� كله��م �إل��ى �لقط��ار، ووقف هو وح��ده فوق رقع��ة �لثلج 
�لمتر�مي��ة �لت��ي تبهر �لب�ص��ر، وقف �أ�ص��به م��ا يكون بظل �أ�ص��ود حاد �لخط��وط: عري�ض 
�لمنكبين، لي�ض على قبعته �صعار ما، وقد �نتهى معطفه �لع�صكري �إلى عقبيه. ومن �أجمة 
حاجبي��ه ولحيت��ه، �لت��ي كادت تغطي وجهه كله ما خ��ال �أنفه، �أطلت عين��اه مثل عيني 

حيو�ن متوحد يلتم�ض �لرفيق.
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وفيما كانت �ص��ورته �لد�كنة تقترب من و�ص��يلة �لنقل �لنموذجية في �لقرن �لع�صرين 
بد� �أ�ص��ود، قذر�ً، َقِماًل، �أ�ص��عث، ب�ص��قته �لحرب في �زدر�ء، فكاأنه بقية �لإن�صان �لأول وقد 

خرج �للحظة من كهفه �لأر�صي.
وقال في ذ�ت نف�ص��ه: بعد �صاعتين �ص��وف �أكون هناك في غرفتنا، مع �آّنا، �لتي كانت 
�لقابلة تقول لها في تلك �لدقيقة نف�صها: »كل �صيء ي�صير �صير�ً ح�صنًا«. فعلى �لرغم من �أن 
�آّنا ما كانت تح�ض باأيما �ص��رب من �لنزعاج، فقد نزلت عند رغبة كارل و�ص��األت �لقابلة 

�أن تفح�صها.
وقال��ت �لمر�أة �لعجوز، با�ص��مة: »�أنت ر�ئعة حقًا. و�أن��ا �أرى كثير�ً من �لنا�ض. يا �إلهي، 

لو �أنهم عرفو�! ولكنك �مر�أة جميلة �صليمة �ل�صحة. �أنِت منظر ُتد�وى به �لأعين �لرُّمد«.
كان��ت �آّن��ا على �لأريكة عارية بي�ص��اء. وكان عبي��ر �لتفاح �لمخبوز يم��الأ �لهو�ء في 

غرفتها ح�صنة �لتدفئة.
و�أطّل �صعر ريت�صارد �لأ�صعث �لأ�صود لدى �لنافذة. ومّد ذر�عيه �لطويلتين �إلى �لحافلة. 

وجذبه رفاقه �إلى د�خلها.
ونحو �لم�ص��اء تقّدم �لقطار مجتاز�ً بيوت �ل�صاحية، وبناء �لم�صنع �لطويل �لخفي�ض، 

حيث كان كارل ل يز�ل و�قفًا �أمام من�صدته.
وكان �لجنود �لذين تقلهم �لحافلة قد �أن�ض بع�صهم �إلى بع�ض، في �أثناء �لرحلة، وكانو� 
قد �صاركو� في �لحديث في �نتباه بالغ، حتى حين تطّرق �إلى م�صائل تافهة جد�ً. وو��صلو� 
مطارحة �لحديث. ولكنهم �نتهو� �إلى �أن ل يتبادلو� غير �أن�صاف نظر�ت و�أن�صاف �أجوبة. 

كان كل منهم ذ�هاًل، وكان كل منهم يحيا –باأفكاره- مع �أ�صرته.
وكان ريت�ص��ارد رج��اًل يتمتع بر�ص��وخ ج�ص��دي وذهني عجي��ب، فلي�ض في م�ص��تطاع 
�لأح��د�ث �ص��و�ء �أكان��ت مبهجة �أم محزنة �أن تزعزع من ر�ص��انته ورز�نت��ه ما د�مت تلك 

�لأحد�ث �صمن تخوم محدودة ولكنها و��صعة جد�ً.
حتى عذ�بات مع�ص��كر �لعتقال �ليومية، �لالنهائية، �لقا�ص��ية ف��ي كثير من �لأحو�ل، 
�لمهنية د�ئمًا، حتى هذه �لعذ�بات �لتي �صحقت كثير�ً من رفاقه �صحقًا تدريجيًا و�صلبتهم 
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�آخر �أثر من �آثار �حتر�م �لذ�ت عجزت عن �أن تنال منه مناًل. فما د�م حد �لحتمال عنده 
لم��ا ُيتج��اوز، وما د�م في �لإمكان بعُد �أن ت�ص��اف ق�ص��ة �أخرى �إلى �لحم��ل �لثقيل، كان 

ريت�صارد ي�صعر ويعمل وكاأن �صيئًا لم يحدث على �لإطالق.
مرة و�حدة لي�ض غير �نفجر ذلك �ل�صد �ل�صلب �لذي في د�خله �نفجار�ً مفاجئًا. كان قد 
رجع �إلى �لمع�ص��كر، جائعًا، بعد يوم �ص��لخه في �لعمل �ل�صاق. ووفد �لحار�ض على �لثكنة. 
ولغير ما �ص��بب، ومن غير �أن ينطق بكلمة، �نتزع �لط�ص��ت من يد ريت�صارد، وطرح �لطعام 
على �أر�ض �لثكنة �ل�ص��ود�ء، و�أ�ص��ار هادر�ً: »كله!... كله، �أيها �لخنزير!... �ركع على �لأر�ض 

وُكْلُه!« و�صفع ريت�صارد على وجهه.
وحتى في تلك �للحظة لم تثر ثائرته. ولكنه ما لبث �أن غد�، فجاءة، مثل ماكينة فقدت 
تناغمها وفعاليتها بلم�صة طفيفة �أ�صابت ُمخاًل ما، فهي تو��صل دور�نها �صاأنها من قبل، 

ولكنها �لآن غير مت�صقة ول متما�صكة.
وهكذ� خرج م�ص��طنعًا �ص��رعته �لماألوفة في �لم�صي، غير متعجل ول متباطئ، و�جتاز 
�لأر�ض �لف�ص��اء �إلى م�ص��تودع �لأدو�ت، و�أخذ معوله. كان و��ص��حًا لديه كل �لو�صوح �أنه 
�صوف ُيعدم رميًا بالر�صا�ض بعد ن�صف �صاعة من قتله �لحار�ض. ولكن ذلك  لم يعد يقّدم، 
في نظره، �أو يوؤخر. تلك كانت م�ص��األة خا�ص��ة بالحار�ض: �إنه ما كان ينبغي له �أن يذهب 
ف��ي توع��ده و�لتهوي��ل عليه �إلى هذ� �لحد كله. ولم يبق ثمة �ص��يء يفكر في��ه �لآن. لم يبق 
ثمة �ص��يء ينبغي �أن ُيعمل. كان و��ص��حًا، على نحو ل يحتمل �للب�ض، �أن عليه �أن ي�ص��رع 
�لحار���ض، بقدر ما كان و��ص��حًا على نحو ل يحتمل �للب���ض، �إن عليه �أن يحتمل �لعذ�بات 

�لأخرى، غير متاأثر ول جزع، بو�صفها مجرد وقائع.
حت��ى �إذ� �نقلبت عائد�ً، كان �لحار�ض قد غادر كوخه. �إن �لم�ص��ادفة �لتي جعلت ذلك 
�لرج��ل ُينق��ل تل��ك �لليلة نف�ص��ها �إلى م��كان �آخر هي وحده��ا �لتي �أنق��ذت حياته وحياة 

ريت�صارد من �لموت.
وحي��ن تق��دم �لقطار �آخر �لأمر �إلى �لمحطة ثم كّف عن �لم�ص��ير ودع ريت�ص��ارد رفاقه 
برباطة �لجاأ�ض تلك �لتي كانت جزء�ً منه ل يتجز�أ، بقدر ما كان ر�أ�صه جزء�ً منه ل يتجز�أ.

وه��رول –�ص��اعة كان��ت �آّنا تعد �لمائ��دة لها ول��كارل �لذي كان يغادر �لآن م�ص��نعه 
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�لق�ص��ي- وحي��د�ً ظالع��ًا)8( عبر �ص��احة �لمحطة، و�ص��رته �لرمادية تح��ت ذر�عه. حتى 
�بتهاجه وتلهفه ما كانا قادرين على �أن يدفعاه �إلى خطوة �أ�صرع. لقد تاق �إلى �آّنا طو�ل 

�صنو�ت �أربع، ولقد تعّلم خالل ذلك �أن ينتظر.               
وه��ا ه��و ذ� �لآن وكاأنه �إل��ى جانبها. لقد بلغ هدفه. ولي�ض في و�ص��ع �للقاء �لفعلي �أن 

يزيد �صيئًا كثير�ً على ما يح�ّض به في تلك �للحظة بالذ�ت.
كان��ت بهج��ٌة بالغٌة، مترددٌة، ل ُتلح��ظ، خفيفٌة كالّزغب ترفرف حول يقينه �ل�ص��خم، 

مثل فر��صة حول فيل.
وكان��ت �ل�ص��قة بعيدة. فلم تكن حاف��الت �لتر�م جارية في تلك �لأي��ام. وكانت طريق 
كارل م��ن �لم�ص��نع تبل��غ ثلثها ط��وًل، على وجه �لتقري��ب. ولكنه �أو�ص��ع �لخطا في عزم، 

وكانت له رجالن �صليمتان.
وكانت �آّنا قد �أتمت �إعد�د �لمائدة، وهبطت لتاأتي ب�صيء من �لخبز. وكان من د�أبها �أن 
تاأخذ باأ�ص��باب �لهدوء و�لطماأنينة، حين يو�صك �لليل �أن يهبط، وتدرك �أن عودة كارل �إلى 

�لبيت �أم�صت و�صيكة.
ولحقت بريت�ص��ارد عربة نقل فارغة، مك�ص��وفة �لظهر، ي�صوقها جو�د�ن قويان. ووقف 
�ل�ص��ائق و�ص��األه �لعائد �لظالع ما �إذ� كان يحب �أن يمتطي متن �لعربة. و��صتوى ريت�صارد 

في �لق�صم �لخلفي من �لعربة، و�أن�صاأ �لجو�د�ن يخبان على مهل.
وكان علي��ه �أْن يم�ص��ي �لجزء �لأخير م��ن �لطريق على قدميه. ول��دى �لباب �لمنفتح 
على �ل�صارع كان �لعامل �لميكانيكي و�قفًا مع ماري. و�أجال ريت�صارد طرفه في �لبناء، 
يدر�ص��ه ف��ي دقة. لق��د كان منذ �أربع �ص��نو�ت بناًء جدي��د�ً، �أما �لآن فقد �أم�ص��ت و�جهته 

مهملة زرية.
- »هل تبحث عن �ص��خ�ض ما في �لمنزل؟« كذلك ت�ص��اءل �لعامل �لميكانيكي. و�ألقى 
�ص��ديق �آّنا �ل�صريع �لغ�ص��ب نظرة ع�صبية على �لجندي �لأ�صعث �لذي بد� قا�صيًا كالحديد، 

ز�خر�ً بالقوة، ومع ذلك فهو يحمل �آثار عبء �صنو�ت �لحرب �لثقيل �ل�صخم.
وحمله �بتهاجه �لبالغ على �أن يقول: »نعم، نعم، عن زوجتي«.
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ثم �إنه ذكر ��صمها و�أردف: »�إنها ل تز�ل تقطن هنا، �ألي�ض كذلك؟«.
- »نعم، ولكن...« قالت ماري ذلك، في �رتباك، ولم تدِر كيف تّم كالمها.

- »... ولكن �ل�ص��يدة �آّنا ت�ص��تطيع �أن تكون متزوجة من رجل و�حد ل من رجلين �ثنين 
ف��ي �آن معًا«. كذلك قال عامل �ص��اب مكماًل جملتها في �بت�ص��امة مرحة. كان و�قفًا لدى 

�لمدخل، وكان ريت�صارد قد تخطاه.
وفيم��ا هو يتابع �ص��يره ظالعًا، في معطف��ه �لطويل �لذي كن�ض �ل�ص��لم، متعبًا مكدود�ً 
محدودب��ًا بع���ض �ل�ص��يء، وقد عل��ت جلده طبقة من �لو�ص��خ، ب��د� وكاأنه تائٌه �ص��لخ �أربع 
�صنو�ت ينتقل وحيد�ً، على قدميه، من مكان �إلى مكان، و�صط �لوح�صة و�لرعب، وفي غمرة 

من �لبوؤ�ض وعذ�ب �لفوؤ�د، ثم بلغ �للحظة ذلك �لمكان.
و�ص��معت �آّن��ا وط��اأ قدميه �لثقي��ل �لظالع �لذي تردد �ص��د�ه وكاأن رجلي��ن �ثنين كانا 
ي�صعد�ن درجات �ل�صلم وعلى �أكتافهما حمل ثقيل. لقد بدت مليحة �لوجه بالغة �لإ�صر�ق 

كما تبدو �لن�صاء �أحيانًا قبيل �لو�صع.
وفتح �لباب من غير �أن يقرعه. فاإذ� باآّنا تجد رجاًل �أ�صود غريبًا و�قفًا في �لمدخل.
ولم ينطق �أّي منهما بكلمة. وحّدقت �إليه �آّنا في �صمت، تحديق �لمت�صائل �لمرتاب.

وبعد �أن �ألقى نظرة على ما حوله دخل �لعرفة وقال: »ح�صنًا، يا �آّنا، �أل تعرفيني؟«.
ول��م تعرف��ه. �إنها ما كانت خليقة باأن تتبينه في �ل�ص��ارع. لق��د عرفت �أنه هو –يجب 
�أن يكون هو! لقد ��صت�ص��عرت �لدم يرتفع من يديها ورجليها �إلى �أعلى. لقد ��صت�صعرت �لدم 

يرتفع من يديها ورجليها �إلى �أعلى. لقد ��صت�صعرت �صوكة حارة تنخزها تحت جلدها.
وتقّدم نحوها وب�صط �إليها يده. و�صافحته باأ�صابعها �لمثلجة، وعندئذ عدَّ �ل�صلة �لتي 
تجم��ع م��ا بينهما �أمر�ً مفروغًا منه. وحاذت وجهها غابٌة من �ل�ص��عر �ختباأ �ص��منها فم. 

و��صاحت بوجهها عنه على نحو غير �إر�دي.
وقال: »قذر �أكثر مما ينبغي؟ �أجل، تلك وعثاء �لرحلة!«.

وعندئذ فقط �طرح �ص��رته و��صعًا �إياها على �لكر�صي نف�صها حيث و�صع كارل �صرته 
قبل �صهر، نازعًا معطفه. حتى �إذ� �أدرك في �لحال مدى �لمغايرة بين تلك �لطبقة �لكثيفة 
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من �لو�ص��خ و�لغرف��ة بالغة �لنظافة، �أم�ص��ك بمعطفه من جانب �لقبة، غي��ر عالم ما �لذي 
ينبغي �أن يفعله به.

ومرًة �أخرى طاف ب�صره بالغرفة، وقد �صّع ببريق �ل�صعادة لمجرد �لتفكير باأنه �صوف 
يحيا منذ �ليوم في ذلك �لم�ص��كن �لد�فئ، �لمريح، �لجميل، بالغ �لنظافة. و��صتقرت عيناه 
على �آّنا فا�صتد به �لبتهاج وقال: »ح�صنًا، يا �آّنا! لقد �نتظرتني دهر�ً طوياًل، وها �أنِت ذي 

ده�صة لنتهاء ذلك كله«.
وكذبت باأن �عت�ص��مت بال�ص��مت، وهي �لتي عزمت �ألف مرة على �أن تخبره كل �ص��يء 
في �لحال، في �لدقيقة �لأولى. �إنها ما كانت ت�صتطيع �أن تقترف جريمة قتل. وعلى �لرغم 
من تفكيرها ليل نهار. طو�ل �أ�ص��هر بكاملها، في �أم��ر عودته فاإن �لمعنى �لكامل �لرهيب 

لما قد حدث لم يثقب فوؤ�دها �إل عندما جابهت �لو�قعة وجهًا لوجه.
وفق��دت �لق��درة على �لكالم. ولم تكن ثمة كلمة مفردة ت�ص��تطيع �أن تنطق بها. لم يبق 
ثم��ة م��ا يقاتل من �أجله. وفي ده�ض، ر�قبها وهي تم�ص��ي �إلى �لباب، مت�ص��لبًة مثل جثة 

قامت من جدثها و�أن�صاأت تم�صي، وتغادر �لمكان.
تغادر �لمكان هابطة �ل�ص��لم، مجتازة �لفناء على جناح �ل�ص��رعة قا�ص��دة �إلى �ل�صارع 

�لرئي�صي... �إلى كارل.
كارل �لذي كان قد �صلك �صبياًل مخت�صرة عبر بع�ض �لطرق �لفرعية، �إذ كانت حافالت 

�لتر�م متعطلة عن �لعمل، و��صتد�ر نحو �ل�صارع �لرئي�صي ُبعيد �أن غابت �آّنا عن �لعيان.
وكان �لعامل �ل�ص��اب �لذي �ص��بق �أن قال �إن �ل�صيدة �آّنا نف�صها ل ت�صتطيع �أن تكون 
متزوج��ة م��ن �أكثر م��ن رجل و�حد في وقت و�ح��د –كان هذ� �لعامل �ل�ص��اب ل يز�ل 
و�قفًا يدخن في مدخل �لبناء، فاتبع كارل نظر�ته، وعلى �ص��فتيه �بت�ص��امة ف�صولية. 
ث��م �ص��األ رفيقيه �للذين �ص��بق ل��ه �أن روى عليهم��ا �لحكاية: »ما �لذي �ص��وف يحدث 
�لآن؟«. كان عدد من �لقاطنين في ذلك �لبناء قد عرفو� �أن جنديًا قد عاد، و�أنه يزعم 

�أن �آّنا هي زوجته.
وفيما كان كارل يجتاز �لفناء م�صرعًا �أطّل �لجير�ن من نو�فذهم وطفقو� ير�قبونه.
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و�لو�قع �أنه منذ �أن �أ�ص��لت �لتفكير بعودة ريت�ص��ارد فوق ر�أ�ص��ي �لعا�ص��قين وكاأنه �ص��يف 
�لقدر، وكارل و�آّنا يعي�صان في عالم وهمي ل ي�صتطيع �أيما �إن�صان �أو �أيما �صيء �أن ينفذ �إليه، 
عالٍم ي�صّد �أحدهما �إلى �لآخر �صد�ً محكمًا تبدو معه كل خدمة، مهما �صغرت، دلياًل على �لحب.
وم��ن غير �أن يفكر في �ل�ص��بب ق��ط، كان من د�أب كارل �أن يبطئ ف��ي �لخطو كلما بلغ 
�ل��دور �لأول. و�ليوم �أي�ص��ًا �أوقع هذ� في ذ�ت نف�ص��ه ح�ص��ًا مفاجئًا باأن �آّن��ا تنتظره على 

تلهف.
وفت��ح �لب��اب، وهو ما يز�ل يعتقد �أنها قد �ص��معت وقع خطاه، و�أن تباريح �ل�ص��وق قد 

ع�صفت بها كما ع�صفت به فهي تبع بهو�ها كي يلقاه.
وكان �لتغير �لذي طر�أ على ح�صه، ل ي�صبه من حيث �لعنف و�لفجاءة، �إل بذلك �ل�صعور 
�لذي ي�ص��تحوذ على رجل غادر غرفته لحظًة ثم رجع �إليها وفيما هو يجتاز �لعتبة �ص��قط 

في فر�غ لأن �أر�ض �لغرفة لم تكن هناك.
وقال ريت�صارد في ده�ض، ولكن من غير �أن يفقد رباطة جاأ�صه: »هذ� �أنت؟«.

وترك قمي�ص��ًا قذر�ً يقع فوق �ل�ص��رة �لمفتوحة و�أردف: »ي�ص��رني �أن �أر�ك مّرًة �أخرى، 
وفي مثل هذه �ل�ص��رعة! لقد و�ص��لت �إلى هنا منذ ثالث دقائق لي�ض غير، �أقول لك... ولكن 

�جل�ض«. و�أ�صار �إلى �لكر�صي، »�أو هناك، على �لأريكة«.
وحال �صيء ما بين كارل وبين �أن ي�صاأل �أين �آّنا. وجل�ض على �لأريكة.

ولم يفارق وجه ريت�ص��ارد ذلك �لبتهاج �لم�صرق �لذي ما يكاد يلحظ، و�لذي ل يعرف 
مثله غير رجل حديدي �ص��خم �لج�ص��م بلغ �آخر �لأمر هدفه، �ص��المًا لم يم�صه �صوء، بعد �أن 

بذل جهد�ً تنوء به �لرجال.
- »�أن��ت تقط��ن هنا �إذن؟... هل عن��دك ما تاأكله؟ متى رجعت �إلى �لوطن؟ �إنها �ص��وف 

تكون هنا بعد قليل. وعندئذ تقدم �إلينا �لطعام. �إن كل �صيء جاهز«.
ونظ��ر في حبور مكظ��وم، مثل طفل يحمل هد�ياه في حفلة م��ن حفالت عيد �لميالد، 
�إلى �لمائدة �لمعدة على نحو �صديد �لإغر�ء. ثم تطّلع، من فوق كتفه، �إلى كارل وكاأنه يريد 
�أن يقول: �أترى، على هذه �ل�صاكلة �أعي�ض �لآن. هذه �آّنا. �إن في ذلك لعو�صًا عن كل �صيء.
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وتعاظ��م �ل�ص��غط على ف��وؤ�د كارل تعاظم��ًا مطرد�ً فيم��ا كان ير�قب ريت�ص��ارد يفرغ 
�ص��رته، وي�ص��ع �لأ�ص��ياء �لتي ما تز�ل نظيفة في �أدر�ج �لخز�نة، و�لأ�ص��ياء �لو�صخة على 

�لكر�صي �لقائم في �لحال. يجب �أن ُتغلى غليًا جيد�ً بال�صود�«.
ومن غير �أن يفكر ولو لحظة، �إذ كان ياألف �لغرفة ومحتوياتها �إلفًا ح�صنًا، �صحب درج 
�لخز�نة �لأعلى وو�صع �أور�قه في �لز�وية �ليمنى حيث كانت تو�صع د�ئمًا. و�أ�صاف: »خذ 

ر�حتك و��صعر وكاأنك في بيتك. �نزع معطفك... ي�صرني �أن �أر�ك هنا«.
�إني ل �أ�ص��تطيع �أن �أ�ص��األه عن �آّنا لأنه يتخذ �صفة �لم�صيف... يجب �أن �أخبره كل �صيء 

�لآن. يجب �أن �أخبره �لآن.
وفي �لحال ذهب �لعزم ب�ص��لله �لد�خلي. وتال�ص��ى �ل�ص��عور كله. �إنها م�ص��األة حياة �أو 
موت، كذلك قال في ذ�ت نف�ص��ه، وقد توتر فجاأة كل ع�ص��ب من �أع�ص��ابه، و��صتبّد به برد 
ثلجي، مثل رجل يتخذ موقعه في مبارزة، موّطنًا �لنف�ض على �أن ي�ص��رع خ�ص��مه، �أو يخّر 

هو �صريعًا.
وقال، ناه�صًا من مكانه. »ها قد �أقبلت �آّنا«.

ولم ي�صت�صعر ريت�صارد �لهوة �لتي �نفغرت في جر�ض هذه �لكلمات �لثالث.
وتقدم��ت �آّن��ا متعثرة �إل��ى �لغرفة، وقد تف�ص��د �لعرق م��ن وجهها، وحملق��ت عيناها 

وَع�ِصيتا، وتدلى �صعرها على جبينها.
- »�أه��و هنا؟« وحّدقت �أول �لأمر في �لتجاه �لخاطئ، ثم طرحت نف�ص��ها بين ذر�عي 

كارل.
وفيم��ا هو ي�ص��ّدها �إلي��ه �أح�ّض تحت �لق�ص��عريرة �لثلجية ب�ص��عادة متوهج��ة. و�قترب 

ريت�صارد منهما، مذعور�ً، ولكنه لما ي�صك بعد في �صيء.
- »ما �لم�صاألة؟ �أ�أنِت مري�صة؟«.

ووج��دت �لق��وة �لكافي��ة لتحرير نف�ص��ها. و��ص��تندت �إلى �لج��د�ر محدقة �إل��ى �لأمام، 
م�صطربًة ذ�هلًة.

و��صت�صعر كارل وكاأنه ُيطلق ر�صا�صة حين قال: »يجب �أن تدع �آّنا تذهب«.
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ولم ي�ص��تطع ريت�ص��ارد �أن يفهم لذلك معنًى. لقد �أقبل ذلك �لكالم من مكان بعيد، وما 
كان ليبلغ��ه �إل بعد وقت طويل. وفيما كان ذلك �لكالم يتخذ �ص��بيله �إليه، وقبل �أن يبلغه 
�آخر �لأمر، قال في ذ�ت نف�صه: �إذ� كان قد �أغو�ها ف�صوف �أ�صرعهما –�أ�صرعهما كليهما- 
ول��ن تق��وم لهم��ا قائمة في وق��ت قريب. وفي غم��رة من خوف��ه �أن يفقده��ا نهائيًا كان 

م�صتعد�ً، مع خفقة قلبه �لتالية، �أن يغفر لها.
و�صاألها: »ما �لم�صاألة؟«.

ثم فكر وقد عاوده �لهدوء من جديد: �إنه يهذي. �إنه يتخيل �أ�صياء بينه وبين نف�صه.
ثم �أردف: »تعالي! تحدثي، يا �آّنا. ما �لم�صاألة؟... �آّنا!«.

ول��م تحر جو�بًا. وتقدم نحوها. ووثب كارل معتر�ص��ًا ما بين��ه وبينها: »�آّنا زوجتي. 
�صوف �أ�صرح لك كل �صيء«.

وفجاأة ر�أى �أن �آّنا حامل. وقال: »�أوه، �أهذ� هو؟... �أّي �ص��يء تريد �أن ت�ص��رحه لي �لآن، 
�أيها �لخنزير!« ولكن في رباطة �لجاأ�ض نف�ص��ها �لتي غلبت عليه في مع�صكر �لأ�صرى حين 

غادر �لثكنة لياأتي بمعوله.
لقد �متلكها مرة، لقد فعلت ذلك مرة، وها هي �لآن حامل. وهو يريد �أن ي�صرح ذلك لي! 
يا له من خنزير! �أما في ما يت�ص��ل باآّنا وحملها فيتعّين علّي �أن �أرت�ص��ي ذلك. ينبغي �أن 
نذلل هذه �لعقبة. �أما فيما يت�صل به ففي هذ� �لقدر كفاية، و�أكثر من �لكفاية! كان يعرف 

مو�صع �لفاأ�ض، ولقد م�صى �إلى تلك �لز�وية.
وجاءت��ه �ل�ص��ربة، �لتي ُقدر لها �أن تجندله، على غي��ر توقع منه، ومن ناحية مختلفة 
تمامًا. فقد هرعت �آّنا نحوه قائلة: »�أنا ل �أ�صتطيع �أن �أعي�ض مع �أحد �صو�ه. �قتلني! لقد ُقدر 

علّي ذلك، يا ريت�صارد، لقد ُقدر علّي ذلك!«.
- »ل ت�ص��تطيعين �أن تعي�ص��ي مع �أحد �ص��و�ه؟ �أنِت ل ت�ص��تطيعين �أن تعي�صي �إل معه؟... 

�أنِت ل تريديني؟ ل تريديني؟«.
- »لي�ض لي في ذلك حيلة«.

كان هذ� �أكثر مما ي�صتطيع �أن يرت�صي، �أكثر مما ي�صتطيع �أن يحتمل. �إنه ما عاد قادر�ً 
على �أن ي�صرب �لآن �صربته. لقد �نهار. د�خليًا، مثل �صجرة ُطرحت �أر�صًا.
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وجل���ض �إلى �لمائدة، غير قادر على �أن ي�ص��دق ذلك: »�أنت ل ت�ص��تطيعين؟... ولم ل، يا 
�آّنا، ولم ل؟.... �أنت ل ت�صتطيعين، يا �آّنا؟ �أنت تحبينه وحده فقط؟«.

و�أر�د �أن يم�ص��ي ف��ي �لن�ص��ال من �أجل ن��ور حياته، ولكّن نور حيات��ه كان قد �نطفاأ. 
وقال، �صارد �للّب: »تعال، ما �لم�صاألة؟ ��صرحها لي، ��صرحها لي!«.

و��صتعد للنهو�ض قائاًل: »ح�صنًا، يجب علّي... يجب علّي...«.
ول��م يدِر م��ا �لذي كان يجب عليه �أن يعمله. و�رتد غارقًا في كر�ص��يه. ولم ينطق، بعد 

ذلك، بكلمة و�حدة.
ونظر� �إليه، جاثمًا هناك، �أ�ص��عث مت�ص��لبًا بالو�ص��خ، وقد �أ�ص��اع كل �صناد في �لحياة 
–رجاًل كان قد ن�صي في طفولته كيف يبكي، يجل�ض �لآن، متقو�ض �لظهر، محدقًا بعينين 

جافتين �إلى �لفر�غ، ف�صطرهما �لإ�صفاق �صطرين. ومن ذلك �لحين ز�يلهما �لخوف.
و�صمعت �صوت كارل يقول: »يجب �أن نذهب �لآن«.

وبد�أت ت�صع بع�ض �لأ�صياء في حقيبة يدوية.
و�قت�ص��اها ذلك �لعمل �أن تمر بريت�ص��ارد كثير�ً. وكثير�ً ما كان ب�ص��رها ي�صتقر عليه، 
وم��ع ذلك فلم يخامرها �أيما تفكير في �ل�صت�ص��الم ل�ص��فقتها و�لبق��اء معه. لأنه لي�ض في 
�لعالم �صيء... لي�ض في �لعالم �صيء �أق�صى و�أفظع من �لحب، �إذ ينتهي به �لتقدي�ض �لرفيع، 

بل و�ل�صت�صالم �لذ�تي �لكامل، �إلى �أن ي�صبح �صنو�ً لأب�صع �لأنانية و�أ�صّدها فتكًا.
وقرع��ت م��اري �لباب. قرعته على ��ص��تحياء، ودخلت على ��ص��تحياء. ول��م ينطق �أحد 

بكلمة. و�صاعدت �آّنا، وكانت �صاهدة على �لإعد�م �لبارد.
وطافت��ا بالبي��ت، فاتحتين �لأدر�ج، معبئتين �لحاجات. ولم يَر ريت�ص��ارد �ص��يئًا، ولم 
ي�ص��مع �صيئًا. ومرت بخياله �ص��ور �لما�صي �لذي ق�صاه مع �آّنا. كان كل �صيء ح�صنًا جد�ً. 
وقام بحركة. لقد رفع ر�أ�ص��ه وكتفيه، وكاأنما وّد لو ي�ص��األ �أي�ص��ًا. لو يحاول �أي�صًا. وغار 

ر�أ�صه في �صمت.
كانت �آّنا قد �نتهت. وو�صعت �لحقيبة على �لأر�ض.

- »ريت�صارد«.



الـعــدد700- 701 كانون الثاين -�شباط2022 334

ورفعتها مرة ثانية.
وقال: »�ذهبي لي�ض غير«.

ولأول مرة كان وجهه منظور�ً، ُم�صرعًا على مد�ه، تحت �أدغال لحيته.
ولم تجروؤ على �أن تب�صط له يدها، ونظرت في عجز �إلى كارل وماري. و��صتد�رت نحو 

�لباب.
كان موقف كارل �أ�ص��به بموقف محام تولى �لدفاع عن رجل ُحكم عليه بالموت، وقد 
ذهب ذ�ت �ص��باح، وقبل �ص��اعة من �لإعد�م، ليزوره �لزيارة �لأخي��رة، فهو ل يدري حين 
فر�ق��ه �أيق��ول له »ود�عًا« �أم »طاب يومك«. وغادر �لمكان من غير �أن ينب�ض بكلمة. وعلى 
خ��دي ماري �لأزغبين، �لمخ�ص��بين على مت�ص��ق، �ل�ص��بيهين بالدر�ق، �لمبللي��ن بالبكاء، 

كانت �لعبر�ت تتحدر في وثبات �صريعة.
كان رجل وب�ص��ع ن�ص��اء و�قفين على منب�ص��ط �لدور �لثاني. �إنهم لم يقولو� �صيئًا حين 
مّر بهم �لعا�ص��قان. و�رتد �لجير�ن �لمحت�ص��دون عند مدخل �لفناء �لثاني، �لمتحدثون في 

�هتياج عما وقع، �إلى �لور�ء ليف�صحو� لهما في مجال �لمرور، وم�صو� على �أثرهما.
و�لتحق بالموكب ح�صد �لأطفال وطائر� �أم عجالن، وقد ت�صابكت منهم �لأذرع، و�زرقت 
وجوههم من �لبرد. وخلف �لنو�فذ بدت وجوه �ص��اخطة. وكان في �ل�ص��يحات �لمهتاجة، 

و�أولى كلمات �لتعبير ما �أطلق �لهانات �لتي تلت، من عقالها.
و�آلم �أبناء �لمحلة �لذين لم ي�ص��بق لهم �أْن �عتر�ص��و� على عالقات �لن�ص��وة �لمتزوجات 
�لمك�ص��وفة، ب��ل �لذين نادر�ً ما لحظوها- �آلمهم مكُر �آّن��ا وخد�عها �للذ�ن مّكناها، طو�ل 

�صتة �أ�صهر، من �أن ت�صيء �لإفادة من ثقة �لجير�ن كلهم و�صرعة ت�صديقهم.
و��ص��تبد �لنفع��ال بم��اري، و�أثارتها �ل�ص��يحات و�لإهانات، ف�ص��رخت –و�لدمع في 
عينيها- موجهًة �لخطاب �إلى �لح�صد �لمتحلق حول �لحبيبين �لر�حلين: »لقد كانت تعتقد 

�أنه زوجها!«.
و�نفج��رت �ص��خريات �لقوم و�ص��حكاتهم على ج��در�ن �لمدخل. وهكذ� غ��ادر� �لبناء. 

وحمل كارل �لحقيبة �ليدوية.
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وتقدما عبر �لثلج. و�نق�ص��ت مّدة قبل �أن تكّل طليعة �لمتعقبين وتنقلب على �أعقابها. 
ولكن �ل�ص��بية و��ص��لو� �ل�صير خلفهما و�ص��ّكل �أحدهم كرة ثلجية وقذف بها �لعا�صقين. ثم 

�إنه �نقلب هو �أي�صًا على عقبيه، و��صعًا يديه في جيبي بنطلونه، محّدبًا كتفيه.
وتو�صلت �آّنا: »�رجعي �إليه، يا ماري! �رجعي �إليه!«.

وكانت ماري قد وطنت �لنف�ض على �أن ل تدع ريت�ص��ارد و�ص��اأنه. وخطت ع�صر خطو�ت 
�أخرى، ثم توقفت، وقد عاودتها بهجتها �لطبيعية، و�صاحت في �صوت و��صح كالجر�ض، 

�صعيدًة باأن تكون على قيد �لحياة: »�آّنا! �إلى �للقاء، يا �آّنا!«.
و�نتهيا �إلى �لمدى �لعري�ض �لأجرد �لمنب�صط ما بين �لبلدة و�ل�صاحية. و��صتقبل �لثلج 

�لعميق، �لجديد، غير �لمدو�ض، خطاهما �ل�صامتة.
و�نعطفا نحو �ل�ص��ارع �لم�صجر حيث �ص��بق لكارل �أن وجد –وهو م�صتلق في �ل�صهب- 
�آّنا تنتظره. وخّفف �لقمر و�لثلج من ظلمة �لليل. و�ألقت �لأغ�صان �لمتجمدة ظالًل ملتوية 

على �صطحه �لأبي�ض. وتالألأت �لنجوم في برود.
ولم يتحدثا. ولم يفكر�. لقد �ص��ار� في لغز ل ي�ص��بر غوره، وما كان في و�صع �أيما �صيء 

�أن يف�صلهما حتى �لموت.          

الهوام�ش

)1(- جمع �سيف. 
  .Stencil �2(- المرو�سمة: المنقو�سة بالرو�سم اأو ال(

.Background -)3(
)4(- البفننع  قطعة نقد برونزية ت�ساوي 1% من المارك االألماني. )المعرب(.

)5(- الناب�ض: الزنبرك.
)6(- ربلة ال�ساق: ما يطلق عليه العامة لفظ »البطة«.

)7(-  ا�س���تعملنا كلم���ة مق�س���ورة هنا لتقابل كلم���ة Compartment. وفي المعاجم: مق�س���ورة الدار حجرة من 
حجرها.

)8(- الظلع: العرج.




