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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

.)
ات

كلم
د ال

عد
ة )

يد
جلد

ر ا
ن�س

ط ال
رو

 �س
عاة

مرا
هم 

من
مل 

وناأ
ة, 

جل
 امل

فـي
ب 

َّا ُكت
ت ال

اما
�سه

ر اإ
�سك

ن



يف هذا العدد

ناظم مهنا
رئي�س التحرير

كلمة وزيرة الثقافة ال�سورية
في اإك�سبو 2020

الأريحّية

الدرا�ســات والبحوث
................................. الهوية الوطنية الجامعة:
د. اإن�ساف حمد  14
............................................. اللغة والهوية
د. محّمد �سيف االإ�سالم بوفالقــة  29
...................................... الحركة الجمالية...
د. مي�ساء زهير ناجي  41
....................... اإ�سكالية التفكير الفل�سفي عند العرب
زاهر هالل  61
................ حدود التجريب الق�س�سي عند اأحمد بوزفور
د. �سعيد بوعيطة  71
....................... الفينيقيون اإ�سكالية اال�سم والمنطقة

تاأليف: ماريا يوجينيا اأوبيت    
ترجمة: د. علي محمد اإ�سبر  82

الديـــوان

ال�سعر
.......................................... نــارنجـة االأ�سماء
اإبراهيم عبا�س يا�سين  98
.................................................... خمـار!
غ�سان كامل ونو�س  100
............................................ وطــــن النـــ�سـر
د. فايز عز الدين  102
اأنا قابيل..................................................
رامز حاج ح�سين  105

ال�سرد
................................................ قمر دم�سق
د. هزوان الوز  107
............................................ �سـحوة المــوت
د. طالب عمران  110
................................................ لم اأنُج بعد
�سامية اإ�سبر  123
في انتظار اليا�سمين........................................
انت�سار بعلة  127
َحَمٌل للذبح................................................

ق�سة: رولـد دال  
ترجمة: د. با�سل الم�سالمة  131

اآفاق المعرفة
معلوال في ع�سور ما قبل التاريخ.............................
د. محمود حمود  138
عن االأبطال والطغاة في الذاكرة ال�سعبّية...................
د. ثائر زين الدين   144
....................... اقت�ساد المعرفة �سانع ثقافة االإبداع
عبد الحميد غانم  154
.......................... رحلة فران�سي�س مّرا�س اإلى باري�س
خلود علي فار�س  158
........................ عبد المعين الملوحي االأدب والحياة
محمد الدنيا  162
................................ الدولة الحمدانية في حلب
د. �سامي مرعي  174
............................................... منازل القوم
اأحمد عبد المنعم ال�سّيادّي  186
د الجنيدي... �ساعرًا.................................. ُمَحمَّ
عبد اللطيف االأرناوؤوط  195
و�سايا �سبينوزا االأخالقية..................................

تاأليف: دانيال ليويت�س  
ترجمة: اإيفلين محمود  204

متــابعات
................... ريا�س ال�سالح الح�سين... فرا�سة في لهب
بيان ال�سفدي  210
................ قراءة في ثوابت الطبيعة من األفا اإلى اأوميغا
لبيبة �سالح  222
ال�ّسرد في ق�سة »َهْدَبا في اآخر الدنيا«.......................
د. عدنان محمد اأحمد  234

نافذة على الثقافة
.......................................... �سدارات جديدة 
اإعداد: ح�سني هالل  243
�سدى المعرفة.............................................
247

اآخر الكالم:
......................... النقد االأ�سطوري واالأنماط االأولية
253

كتاب المعرفة ال�سهري:
............................................... غابة الفرح
ترجمـة: د. نعيم عطية  .....
اختيار وتقديم: ناظم مهنا   257



الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 4

لوحة للفنان املغربي وحيد البلقا�سي



5 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

احل�ضور الأكارم
ال�ضيدات وال�ضادة 

قد ل ت�ضعفنا الكلم��ات مهما بلغنا من ف�ضاحة الل�ضان وحالوة القول، كي 
نعبرّ عن �ضعادتن��ا مب�ضاركتنا يف معر�ض اإك�ضب��و 2020، هذا املعر�ض الدويل 
ال��ذي اأثبت منذ بدايات القرن املا�ضي اأنه ملتق��ى الإبداع، وبو�ضلة البتكار، 

م الفكريرّ الذي ينعك�ض ازدهاراً معمارياً وتقانياً وجمالياً. ومراآة التقدرّ
عندم��ا اأتين��ا اإىل اأر�ض الإبداع لن�ض��ارك يف ملتقى الإب��داع، اأتينا من اأر�ض 
الأ�ضال��ة والوفاء واجلمال نحمل نفحات من عطر ال�ض��ام، ننرث عبق يا�ضمينها 

فوق ذرى نخيل الإمارات الأ�ضم، لتتلقف بوَحه وتتمايَل على �ضذى اأنغامه.

الوزارة كلمة 

كلمة وزيرة الثقافة ال�سورية
في اإك�سبو 2020

�ألقيت في دبي في معر�ض �إك�شبو -�شباط 2022. *
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اأتين��ا اإىل اإك�ضب��و 2020، ملتقى العق��ول والأفكار لبن��اء م�ضتقبل اأف�ضل، 
ونح��ن نحمل عبئاً ثقياًل، لكنه يف اآن معاً ترك��ة عزيزة على قلوبنا. فنحن اأبناء 
اأر�ض هي منبت خري ومبعث نور. بل هي فخر الكون وزهوته. اأتينا للم�ضاركة 
يف معر���ض الأفكار هذا ونحن نحمل على عاتقنا ويف قلوبن��ا اإرثاً تراثياً ثقافياً 
فري��داً بتنوعه وغناه، تفترّح��ت يف اأفيائه هويتنا الثقافي��ة الوطنية اجلامعة، وهي 
نتاج ح�ضارة متجذرة يف عمق التاريخ، ح�ضارٍة عمرها ل يِقلرّ عن ع�رشة اآلف 
ع��ام، تعاقبت لتنت��ج مزيجاً ثقافياً غني��اً مبكوناته، متع��دداً بروافده، جمياًل يف 
ان�ضجام��ه وتنا�ضق األوانه. واإذا كانت ثقافتنا نتاج ع�رشة اآلف عام من العطاء، 
دة اأب��داً، ل يت�ضلرّل  فاإنه��ا ثقاف��ٌة ل ت�ضي��ُخ ول تبيُد... عنقاُء �ضاخم��ة اأزًل متجدرّ
الوهن اإىل مفا�ضلها... كانت ول تزال منتجة لالإبداع فكراً وفناً وخرياً وعطاًء 
ب، ومتتطي خيول الإبداع  م جدران التقوق��ع والنعزال والتع�ضرّ للب�رشية، حتطرّ

و�ضوًل اإىل مالم�ضة حلم الإن�ضانية بعامل اأجمل. 
من��ذ ع�رشة اآلف عام اأهدين��ا العامل اأقدم منحوتة ت�ضكيلي��ة مكت�ضفة. ونقل 
به��ا اأجدادنا و�ضيلة التعب��ري الت�ضكيلي الراقي اإىل مرحل��ة انطلق منها اإبداع ل 
ه خيال ول تقي��ده حدود، اإبداع باق ما بقيت  ة ول يحدرّ ين�ض��ب، ل تعوقه مادرّ
احلي��اة على هذه الأر���ض. ظل الت�ضكيلي��ون ال�ضوريون املحدث��ون اأمناَء على 
ر�ضال��ة اأجدادهم. كانوا من اأوائل من طالتهم تبعاُت ع�رش �ضنوات عجاف من 
احلرب عل��ى �ضورية، وممن دفع ثمن��اً غالياً نتيجة الإره��اب الظالمي الراف�ض 
لكل و�ضيلة تعبري ح�ضاريرّة، بل لكل وجود ح�ضاري... ا�ضتمر الفنان ال�ضوري 
عل��ى الرغم من كل الظروف، واأثبت اأنرّه ق��ادٌر على اأن يكون لإبداعه ح�ضور 

لفت على ال�ضاحة الفنية داخلياً وخارجياً. 
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ويف �ضورية ولدت الأبجدية الأوىل، جابت اأحرفها اأ�ضقاع الكون، األهمت 
الإن�ض��ان فكراً وقلماً وح�ضن تعبري، فاأنبتت فل�ضفة وقوانيناً ود�ضاتري حياة. ول 
د والإبداع يتوالد فكراً نقياً واأدباً راقياً وُخلقاً وِعلماً يُعتدرّ به. يزال الفكر يتجدرّ

ط اأنغاَمه منذ  اإن�ضانُنا كان رائداً للب�رشية يف توثيَق تراثه و�ضماَن ا�ضتدامته؛ فنورّ
نحو ثالث��ة اآلف عام لتجويِد �ضدو اأنا�ضيده، وتلح��ِن ق�ضائد ع�ضقه و�ضجوه، 
و�ضم��اِن نقِله��ا اإىل الأجيال من بعده. واليوم تزخر �ضوري��ة وتفخر مبو�ضيقييها 
الأكادميين املبدع��ن يف �ضتى فنون املو�ضيقا العربي��ة والكال�ضيكية واملعا�رشة، 
اأثبت��وا ج��دارة ومهني��ة عالية عربي��اً وعاملي��اً... وبف�ضلهم ي�ضتم��ر الإبداع يف 
املو�ضيق��ا كما يف خمتلف فن��ون الأداء. اليوم �ضيكونون يف �ضم��اء دبيرّ املعطاءة 
جُل��َن البدر و�ضي��اَءه، ويف عروة هويتن��ا الثقافية و�ضام��اً. واإذا كانت املو�ضيقا 
غذاَء الروح، فهي اليوم وثيقًة حيرّة، تنطق بلغة ل حتتاج اإىل ترجمان، تق�ضرّ على 
م�ضامعك��م ملحمة الإبداع املو�ضيقي ال�ضوري، ت��روي لكم حكاية وطن لي�ض 

ككل الأوطان: وطٌن لو متعرّن الزمان يف �ِضفر تاريخه ملا جتراأت عليه الأقدار. 
اإنرّ حر�ضنا على توثيق عنا�رش تراثنا املادي والالمادي نابٌع اأوًل من اعتزازنا 
بهويتن��ا الثقافي��ة ومت�ضكنا ب��كلرّ مكوناتها، وم��ن �رشورة العم��ل على تطوير 
ه��ذا الرتاث، �ضماناً ل�ضتدامت��ه وتكري�ضه عن�رشاً اأ�ضا�ضياً م��ن عنا�رش التنمية 
املجتمعي��ة، لي�ضب��ح اأحد حوامل القت�ضاد الوطني. وكلن��ا ثقة اأنرّ هذا الرتاث 
الوطن��ي ال��ذي ترك ب�ضم��ة ل متحى عل��ى جبن احل�ض��ارة الإن�ضاني��ة اإمنا تقع 

م�ضوؤولية احلفاظ عليه على الإن�ضانية جمعاء.   
م��ن دم�ضق الت��ي ترفل بثوب يا�ضم��ن نا�ضع ل يبلى، دم�ض��ُق التي ل تزال 
غيم��ات عطرها جت��وب الآفاق ومُتِطر ِع�ضق��اً وخرياً و�ضالم��اً اأينما حلرّت.... 
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دم�ض��ق ال�ُمِحبرّة احلانية، دم�ض��ق امل�ضتاقة اإليكم كما �ضوُقكم اإليه��ا، اأتينا اأيتها 
د؛  : الأ�ضالَة والتجدرّ حن بثقافة جمعت احل�ضنَيَننْ ال�ضيدات اأيها ال�ض��ادة، مو�ضرّ
نحم��ل اإليك��م ما عِه��َد العاملُ ِمنرّ��ا: فناً وتراث��اً وثقافة غنية عريق��ة يف اأ�ضالتها، 
دة يف اإبداعاته��ا. هي ر�ضالة ع�ض��ق من ال�ضام، من �ضوري��ة فخِر الكون  متج��درّ
، ب��ل اإىل الإن�ضانية جمعاء، لأننا ن�ضتح��ق اأن نحيا بحب  ِت��ه، اإىل كلرّ حمبرّ وعزرّ

ة ِكرام. ووئام، اأعزرّ
كلرّ ال�ضك��ر لدولة الإمارات العربية املتحدة لرعايته��ا للثقافة والفنون بناًء 
لالإن�ضان املبدع املعطاء. كلرّ ال�ضكر لإمارة دبيرّ احلا�ضنة للمبدعن. كلرّ ال�ضكر 
والإعج��اب للقائمن على معر�ض اإك�ضب��و 2020 على روعة الأداء وح�ضن 
التنظي��م. وال�ضكر من القل��ب للقائمن على اجلناح ال�ض��وري واملنظمن لكل 
فعاليات��ه الثقافية، ول �ضيم��ا بعثتنا الدبلوما�ضية يف الإم��ارات العربية املتحدة، 
والأمانة ال�ضورية للتنمية والأخوة والأ�ضدقاء الداعمن لهذه الأن�ضطة.مباركة 
ع العقول وتوليف  جهودك��م جميعاً، فق��د اأثمرت جناحاً منقطع النظ��ري يف جمنْ

الثقافات خدمًة لالإن�ضان وبناًء مل�ضتقبل هو به اأجدر.
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الن�ضيط  الخلق  الوا�ضع  الرجل  العرب«، مادة )روح(  الأريحي، في »ل�ضان 
يرتاح  الذي  قلبه �ضروراً. والأريحي  لما طلبت، ويراح  يرتاح  المعروف،  اإلى 
اأريحي: وا�ضع الخلق، ويقال للرجل  للندى، ويقال لكل �ضيء وا�ضع، ورجل 
والأريحيَّة:  الخير.  للمعروف وعمل  ي�ضعى  ومن  �ضخياً...  كان  اإذا  »اأريحي« 

�ضفة نبيلة تجعل الإن�ضان يرتاح اإلى الأفعال الحميدة وبذل العطاء.
الأريحيَّة التي نراودها هنا، هي مفردة من مفردات التنوير الغربي، البريطاني 
فردية  ف�ضيلة  بو�ضفها  التنوير  ع�ضر  كتابات  في  ترددت  وقد  خا�ض،  ب�ضكل 
التنويريين الإنكليز مع كلمة  واجتماعية وفل�ضفية. تتالزم كلمة الأريحيَّة لدى 

»الحا�ضة الخلقية«.
الطبيعي  وال�ضعور  الوجدانية،  والم�ضاركة  وال�ضفقة  والتعاطف  الأريحيَّة  اإن 
تجاه الآخرين، كلها مجتمعة يمكن اأن ت�ضكل الحا�ضة الخلقية، اأو العاطفة، كما 
األهمت  التي  الأخالق الجتماعية  اأ�ضا�ض  ي�ضميها، وهي  اأن  �ضميث  اآدم  يف�ضل 
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الخطاب الفل�ضفي الذي تميز التنويريون الإنكليز به عن غيرهم في القرن الثامن 
الطبيعية وال�ضرورية  اأن الحا�ضة الخلقية �ضفة الإن�ضان  اتفقوا على  ع�ضر، وقد 
والكلية، وهي ت�ضمل الغني والفقير على حد �ضواء، المتعلم والجاهل، الم�ضتنير 
وغير الم�ضتنير... كما اأنهم اتفقوا في اأنها تالزم العقل والم�ضلحة لكنها ت�ضبقهما 
وتكون م�ضتقلة عنهما. وكان الأ�ضقف �ضموئيل بتلر يرى اأنه ل يوجد تناق�ض بين 
اأو الوجدانات العامة والخا�ضة«  اأريحيَّة الإن�ضان وحب الذات »بين الم�ضاعر 
لأن كليهما يكمل طبيعته وهما �ضروريان واأ�ضا�ضيان ل�ضعادته، ويرى بتلر اأن ثمة 
مبداأ طبيعياً لالأريحيَّة في الإن�ضان، الذي هو بدرجة ما مبداأ للمجتمع كما يكون 
حب الذات مبداأ للفرد. ويرى توما�ض ريد اأن »الح�ض الم�ضترك« ل العقل هو 
ال�ضفة الفريدة لالإن�ضان العادي. وهيوم اأي�ضاً له وجهة نظر في الطبيعة الب�ضرية، 
فقد اآمن بحا�ضة خلقية وعاطفة وذوق اأخالقي ي�ضترك فيه النا�ض قاطبة، ويرى 
هيوم اأن الألم واللذة ترتبطان بهذه الحا�ضة الخلقية، من حيث اأن الرذيلة توؤدي 
اإلى الألم، والف�ضيلة توؤدي اإلى اللذة، وهو يرى اأي�ضاً اأن من مغالطات الفل�ضفة 
المبداأ  اأو  الرئي�ضي  الدافع  اأنه  على  العقل  اإلى  نظرت  اأنها  والحديثة  القديمة 
الرئي�ضي لل�ضلوك الب�ضري، لأن العقل وحده ل ي�ضتطيع اأن يهيمن على الإرادة 
الطبيعة  في  »ر�ضالة  هيوم  كتاب  وفي  للف�ضيلة.  الدافع  يقدم  اأو  والعواطف، 
الب�ضرية« يفتتح الكتاب بق�ضم عنوانه »التمييزات الأخالقية لي�ضت م�ضتمدة من 
العقل«، ويتبع هذا الق�ضم ق�ضم اآخر عنوانه »التمييزات الأخالقية م�ضتمدة من 
الحا�ضة الخلقية«، وانتقد هات�ضي�ضون هيوم لرف�ضه فكرة الأريحيَّة من حيث اأنها 
الملكة الأولية والفطرية. لكن هيوم َقِبَل فكرة التعاطف بو�ضفها م�ضدر الخير 
العام، وخير الب�ضرية بوجه خا�ض، يقول هيوم: »اإن عقول كل النا�ض تت�ضابه في 
م�ضاعرها وعملياتها فال يمكن لأي دافع يحث اأي �ضخ�ض ويحركه األ يوؤثر في 
الآخرين بدرجة ما، فكما في الأوتار الم�ضدودة بالقدر نف�ضه تنتقل الحركة من 
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اآخر،  اإلى  ب�ضهولة من �ضخ�ض  الم�ضاعر  تنتقل  الأوتار، كذلك  بقية  اإلى  اأحدها 
وتولد حركات متناظرة في كل مخلوق ب�ضري«. وفيما بعد اهتم هيوم بفكرة 

الأريحيَّة في كتابه »البحث في مبادئ الأخالق«.
تكمن  الإن�ضان  �ضعادة  كانت  »ولما  الأريحي:  الإله  عن  هات�ضي�ضون  قال 
اإن�ضافاً  اأريحي على النحو الأكثر  اأن اهلل  اأريحيَّة فعالة كلية، فينجم عن هذا  في 

وكلية«.
وال�ضيوع  الوفرة،  الإنكليز  الجتماعيين  للتنويريين  تعني  الأريحيَّة  اإن 
المجتمع  اأف��راد  وبين  والمجتمع  الفرد  بين  التعاطف  وفي  الخير،  عمل  في 
كر�ض  لقد  اأي�ضاً.  ورعاياها  الدولة  وبين  بينها،  فيما  الجتماعية  والطبقات 
الفال�ضفة التنويريون ع�ضراً من الأريحيَّة، انت�ضر فيها التكافل والأعمال الخيرية 
لقد  الب�ضر،  بين  وا�ضع  نطاق  على  الفائدة  فيه  تعم  التي  الإن�ضانية  والمبادرات 

اأطلقوا على هذا الع�ضر الأريحي �ضفة »نزعة العمل لخير الإن�ضانية الجديدة«.
تحدث �ضميث عن اأريحيَّة ال�ضوق بما ي�ضبه اليد الخفية التي تقود النا�ض اإلى 
واأ�ضحاب  التجار  يمار�ضها  التي  الطبيعية  الحرية  من  نوع  اأنها  الخير على  فعل 
المهن ورجال الحكم والإدارة تكون فيه الم�ضلحة العامة هي البو�ضلة للجميع 
دون اأن توؤدي اإلى النتقا�ض من حب الذات وال�ضعي اإلى زيادة الربح. اإن هذه 
اأن  يمكن  عنها  التنويريون  والقت�ضاديون  التنويريون  يتحدث  التي  الأريحيَّة 
تخفف من حدة الغتراب ومن حدة البوؤ�ض الجتماعي اإذا ما انت�ضرت في المدن 
والأرياف وفي كل مكان كف�ضيلة اجتماعية عامة. لقد كر�ض التنويريون الإنكليز 
وهم يتحدثون عن الإ�ضالح الجتماعي ع�ضراً اأطلقوا عليه �ضفة الأريحيَّة، اأو 
اأدب روائي و�ضعري يحث  فيه  انت�ضر  الجديدة«  الإن�ضانية  لخير  العمل  »نزعة 
»توم جونز«  رواياته  في  فيلدنغ  لدى هنري  الأمر  الف�ضيلة، كما هو  على هذه 
و»جوزف اأندروز« و»ماأ�ضاة الماآ�ضي«، وكذلك لدى ريت�ضارد�ضون في رواية 

»باميال«، ولدى �ضتيرن ودانييل ديفو وغيرهم.



الأريحية

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 12

في اعتقادي اأنَّ هذه الف�ضيلة التي يمكن اأن تتحول من ميل اأو نزوع فردي 
اإلى ممار�ضة عاطفية عامة، تكون �ضرورة وواجب في زمن ال�ضدات والق�ضوة 
ظروف  الجتماعية.وفي  وال�ضطرابات  والحروب  الكوارث  عن  تنتج  التي 
التي  الأريحيَّة  المبادرات  اإطالق  اإلى  الحاجة  باأم�ض  اليوم نكون  نعي�ضها  كالتي 
تحدرّ من الج�ضع والأنانية والفو�ضى، ولي�ضت هذه الأريحيَّة بعيدة عن تقاليدنا 
والر�ضمي  ال�ضعبي  والأدبي  الحكائي  تراثنا  وفي  والحديثة.  القديمة  وثقافتنا 
ازدراء للبخل وال�ضح وتمجيد للعطاء وفعل الخير، وقد عبر عن ذلك �ضاعرنا 
المتنبي عندما زار رجاًل كاتباً كريماً في جبل لبنان، يدعى هارون بن عبد العزيز 

الأوراجي، قال فيه، مادحاً اأريحيته:
ببلدة اأق��ام  اإذا  الكريم  الماءوك��ذا  وق���ام  بها  الن�ضار  ���ض��ال 

عن  بها  وتميزوا  الإنكليز  الأخالقيون  الفال�ضفة  تلقفها  التي  هذه  الأريحيَّة 
اأن تكون �ضمة  اأن يقوم بها الموؤمن وغير الموؤمن، يمكن  غيرهم ف�ضيلة يمكن 
الأثرياء  والمحكومين،  والحكام  التجار  والدنيويون،  الدينيون  بها  يت�ضف 
والفقراء، كل بطريقته وح�ضب مقدرته، ويمكن اأن تكون مادية اأو غير مادية، 

األم يقل المتنبي اأي�ضاً:
مال ول  تهديها  عندك  خيل  فلي�ضعد النطق اإن لم ت�ضعد الحالل 

اأن يرتاح  اأي�ضاً،  العطاء وال�ضماحة  فالأريحيَّة في العالقات الجتماعية وفي 
الجميع للجميع.
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د. �إن�صاف حمد

الدرا�سات والبحوث

الهوية الوطنية اجلامعة:
تحديات اإدارة التنوع

كثيـــراً مـــا تحيـــل االأ�سئلـــة الكبـــرى ب�ســـدد االنتمـــاء والـــوالء للهويـــة الوطنيـــة اإلـــى م�ساألـــة الثقافـــة، 
فالم�سطلحان ل�سيقان ومتوا�سجان، ومع ذلك فاإن المطابقة بين الهوية والثقافة م�ساألة لي�ست ممكنة 
دائمـــاً، فلي�ـــس االختالف الهوياتي نتيجـــة مبا�سرة للتنوع الثقافي، اإذ يمكن لثقافـــة ما اأن تكون دون وعي 
هوياتـــي وطنـــي، فالثقافـــة ال تبني بال�ســـرورة هوية مـــن دون �سيا�سات محددة، كما يمكـــن الإ�ستراتيجيات 
هوياتيـــة اأن تعالـــج، بـــل اأن تعـــدل ثقافـــة ما، ولعـــلَّ ال�سمة الفارقـــة بينهما تنجم مـــن اأن الثقافـــة غالباً ما 
تخ�سع اإلى �سيرورات ال واعية؛ بينما تحيل الهوية اإلى معيار انتماء واٍع بال�سرورة، واإذا ما اأردنا امتالك 
مـــدارك مو�سوعيـــة حـــول كل منهما، فـــاإن ذلك يتطلب ت�ســـورات ديناميكية ال ترى فـــي اأي منهما معطى 
م�ستقـــاًل عن ال�سيـــاق العالئقي والمنظوماتي، وتكون بمناأى عن اأي ت�سور للهوية بو�سفه �سابقاً للوجود 
ومحـــدداً لـــه يختزلهـــا في بعـــد واحد نقي )متلقى( يجمدهـــا ويثبتها خارج �سيرورتهـــا، اأو في بعد تغيرها 
بالتركيـــز علـــى الجانـــب العابـــر منهـــا)1(. وبهذا المعنى فـــاإن الحديث عن وجـــوب المحافظة علـــى الهوية 
الثقافيـــة يفتر�ـــس نقـــاًء هوياتيـــاً هو وهم بحد ذاتـــه، فدوائر ت�سكل، واإعـــادة ت�سكل، الثقافـــات والجماعات 
تت�ســـع وتتقاطـــع با�ستمـــرار بحيث ي�سبح مفهوم الهوية المغلقة و�سيلة للح�ســـر واالإفقار، اإنه ال يعبر عن 
التطابق اإال بمقدار ما يعبر عن االنفالت والتجاوز بحيث يكف االآخر عن اأال يكون عدواً ثقافياً وح�سارياً 
ب�ســـورة مطلقـــة. بحكم التوا�سل نحّوله اإلى جزء من �سيرورة ذاتنا فـــي التاريخ، فالهوية توجد بو�ساطة 
ال�سعور بالوحدة واال�ستمرارية والم�ساركة، واأي�ساً بو�ساطة التنوع واالختالف والتفاعل والثقة)2(، وهذه 

االأبعاد قاّرة في �سيرورة ت�سكل الهوية.
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لتعري���ف هوي���ة جماعة يج���ب اأن ندرك »نواته���ا ال�سلبة«، بالمعن���ى الن�سبي، اأي ينب���وع التما�سك 
الداخلي الذي ي�سمها، وُيَعّبر عنه في وعي حاملها، والجماعة هنا في اأحد اأبعادها وحدة حقيقية تقوم 
عل���ى اأ�سا�س موقف جمعي مثم���ر ون�سط، وي�سعى اإلى تحقيق هدف م�ست���رك، وهي وحدة ت�سكل اإطارًا 
اجتماعيًا بنيويًا يتمتع بتما�سك ن�سبي ونظام ثقافي مكّون من الخبرات المكت�سبة التي ت�سكل مرجعية 
م�ستم���رة من المدارك والمرجعية لل�سل���وك التي ت�سكل اأيديولوجيا م�ستركة تق���دم تف�سيرًا للأحداث 
ف���ي اإطار نظامها المعرفي والثقافي الخا�س)3(، وهي مركب من المعايير يتجلى في مجموعة م�ساعر 
مختلف���ة كال�سعور بالوحدة والتكامل واالنتم���اء والقيمة واال�ستقلل والثق���ة واإرادة العي�س الم�سترك، 

بهذا المعنى تكون الهوية »ملكًا ُم�ساعًا للجماعة«)4( حيث ال وجود للهوية خارج المجتمع والتاريخ. 
تتجلى م���دارك الهوية على م�ستوى الوعي الجمعي في �سيغة م���ن الت�سامن االجتماعي المتج�سد 
ف���ي �سيغ���ه »نح���ن« اأو النا الدالة عل���ى الجماعة، ه���ذا الت�سامن هو مك���ون اأ�سا�س م���ن مكونات روح 
الجماع���ة وهويته���ا، وياأتي هذا ال�سعور كنتاج لعمليات التفاعل والتكام���ل االجتماعيين، واأي�سًا لعملية 
تمث���ل العنا�س���ر الم�ستركة ف���ي اإطار الجماعة عبر تخلي���ق ف�ساء ثقافي متجان�س يت���م عبره التوا�سل 
والتفاع���ل، وي�س���كل اأ�سا�سًا ل�سلوك م�ست���رك ي�سهم في تعزي���ز ال�سعور بالتوحد م���ع الجماعة ويرتبط 
باالإح�سا����س بالقيم���ة والثقة بحيث يكون ال�سعور باالنتماء منطويًا عل���ى التلحم والتما�سك واالعتزاز 
والم�سارك���ة الوجداني���ة في الم�سرات والملم���ات واالحتفاالت والطقو�س)5(، اإّنه خي���ار اإرادي واع وحر 

مرتبط بممار�سة المواطنة بكل ما تت�سمنه من حقوق وواجبات.
يقت�س���ي م���ا تقّدم اأن ندرك اأَنّ ثمة فرق���ًا بين الهوية الواحدة والموح���دة، فالثانية هي �سكل اأَولي 
للهوي���ة بمعنى التطاب���ق التام، وهو مفهوم يغدو متج���اوزًا حتى على الم�ستوى المنطق���ي اإذا تم اأخذه 
بو�سف���ه خارج الزمان والمكان؛ وتكمن خطورتها ف���ي ت�سويقها لوهم التطابق. وهي ت�سقط االختلف 
والتنوع وتفتح المجال للت�سلط. ولعلَّ اأخطر ما فيها حديثها عن اإحياء نموذج �سالف؛ فالهوية ال ينبغي، 
كما تّمت االإ�سارة اآنفًا اأن تكون و�سيلة للح�سر اأو االإفقار، وهنا يكمن التحدي االأبرز ل�سياغة �سيا�سات 
ثقافية تبني معادلة هوية واحدة غنية ومتنوعة ومتجددة با�ستمرار وال تتحول اأ�سيرة لملحقة هويات 
»متخيل���ة« ق���د ال تكون �سوى ا�ستيهامات لهويات قديمة يراد لها اأن تكون مقد�سة)6(، وت�سمر كثيرًا من 
اليوتوبي���ا وبع�سًا م���ن الميثولوجيا)7(، وكل االأمري���ن ي�سكل تهديدًا للهوية الوطني���ة وللمواطنة في اآن 
مع���ًا، بو�سفه���ا تمتلك م�سروعيتها من الحا�سر، ولي�س من الما�س���ي »المقد�س« اأو الخيال الهارب من 

الت�سدي لم�سكلت الحا�سر.
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الدولة الوطنّية واإدارة التنّوع، االنتماء والوالء

الهوي���ة الوطني���ة هي ال���ذات كما تن�ساأ ف���ي اإطار ح�س���ارّي جغرافي معّين. وه���ي ال�سعور الجمعي 
الم�ست���رك للمواطني���ن في دولة ما يوّلد فيه���م اإح�سا�سًا باالنتماء للأر�س الت���ي يعي�سون عليها، ويعزز 
الحج���ة الم�سترك���ة للتعاي�س معًا، ويربطه���م بم�سير م�ست���رك مهما كانت عوامل التن���وع واالختلف 
بينه���م )عرقي���ة، دينية، قبلية(، من ثم ه���ي رابطة تن�ساأ من االأر�س والنا����س لتتحول اإلى وطن واأمة، 
وم���ن ثم هوية واح���دة تقوى مع موؤ�س�سات التن�سئ���ة االجتماعية واإ�سباع الحاج���ات، وتبداأ االأدوار عبر 
نم���ط م�ستقر من العلقات ي�سمح باال�ستمراري���ة)8(، هذا ال�سعور باالرتباط باالأر�س ومن يعي�س عليها 
بو�سفه���م جماع���ة واحدة ي�ستوجب �سيا�س���ات ثقافية ت�ستغل عل���ى تخليق �سورة ممج���دة ال�ستمرارية 
تاريخي���ة، ت�سميلية وت�سمينية، تتج�سد ف���ي الحا�سر في �سورة دولة قوية تملك اإرادة �سيا�سية لتحقيق 
طموحات مواطنيها، ترتفع هذه ال�سورة للدولة/ االأمة اإلى مرتبة القدا�سة)9(، تعمل موؤ�س�سات الدولة 
كله���ا، والمعنية بالثقافة خا�سة، على اإعادة ت�سكيل المكان وال�سكان واالإقليم وتعيين حدود وت�ساري�س 
الجماع���ة ف���ي الزمان والمكان، ولهذا الدور اأهمية بالغة خا�سة ف���ي الحاالت التي ت�سكلت الدول فيها 
َعت فيها حدود لي�ست متطابقة دائمًا مع حدود الجماعة اللغوية اأو الثقافية،  باتفاقيات »ا�ستعمارية« ُو�سِ
اأو حتى الجغرافية، لتقوم الحدود بقطع التوا�سل؛ اإال اأنه ما لبث، عبر دور ال�سيا�سات الثقافية للدولة 
الوطني���ة، اأن اأ�سب���ح باالإمكان اإخ���راج البلد من �سياقه كخارطة منف�سلة وتثبيت���ه على الجدار، اأو في 
الكت���اب، كلوغو ورمز ثم ُيكتب ل���ه تاريخ »متخيل« الأنه، بهذا ال�سكل المقتطع وبهذه الحدود، لم ي�سهد 

تاريخًا خا�سًا به يجمعه �سوية ويف�سله عن غيره)10( وهذه حالة جميع الدول الحديثة تقريبًا.
وقد ال تكون اللغة بال�سرورة اأ�سا�سًا للجماعة الوطنية المتخيلة، فحتى اللغة هي كالهوية، مت�سكلة، 
وهن���اك اأمم لغوي���ة )فرن�سا( واأمم ال ت�ستند اإلى لغ���ة اأ�سلية )اإندوني�سيا، �سوي�س���را( ولم ي�سكل ذلك 
تهدي���دًا لوحدته���ا، وامتح���ان اللغة هو قدرتها عل���ى ت�سكيل الجماع���ة وبناء الت�سام���ن، والقيام بدور 
الو�سي���ط ال���ذي يجري عب���ره تخيل الجماعة، اإال اأن تمث���ل الجماعة المتخيلة يمكن���ه اأن يكون بو�سائل 
اأخ���رى غير اللغ���ة الواحدة، ويمكن لنظام اإداري وتعليمي محكم، مرتك���ز اإلى اإ�ستراتيجية ثقافية، اأن 
يولد، رغم التعددية اللغوية، وحدة �سمن التعدد، ويخفف من مخاطر تهمي�س لغة جماعة على ح�ساب 
اأخ���رى والذي ينجم عنه اأزمة ف���ي الوعي تن�سئ جماعة متخيلة اأخرى، اأقل ات�ساعًا اأو اأكثر، لكنها اأقل 
ق���درة على تر�سيخ المواطنة جوهر الدولة الحديث���ة)11(، بل على العك�س، قد تكون اأحد عوامل تفتيتها 

وتذريرها.
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تظهر �سعوبة ت�سكل هوية وطنية واحدة في حالة الدول التي ت�سم جماعات متعددة ومتنوعة لغويًا 
اأو عرقي���ًا، اإذ في مثل ه���ذا الكيان المركب والمعق���د تتداخل عنا�سر االنتم���اءات والوالءات المحلية 
باالنتم���اءات وال���والءات الوطني���ة وال تتطابق فيه ح���دود الجغرافية مع حدود ال���والءات، تنتج تعددية 
االنتم���اءات وتناق�ساتها حالة من االن�سطار في الهوية، توؤثر ف���ي ح�سور هوية وطنية جامعة، و�سعف 

م�ساعر االنتماء لها)12( ويتخلخل مفهوم المواطنة.
تتحق���ق الهوية الوطنية وتتج�سد المواطنة عندما توجد ثقافة قابلة الأن تكون قاعدة الإجماع، هذا 
يتطل���ب �سيا�س���ة ثقافية تملك و�سائل تحقيقها المادي والمعنوي؛ ب���ل تعمل على �سمان الم�ساركة على 
جمي���ع ال�سعد في اتخ���اذ القرارات التي تخ�سُّ م�سي���ر الجماعة وتوفر كل ال�سب���ل لذلك، وال تكتمل 
اإال اإذا كان���ت مرجعيتها وح���دة الوطن واالأمة والدولة المتج�سدة في كي���ان م�سخ�س تتطابق فيه هذه 
العنا�س���ر، الوطن: الكي���ان بو�سفه الجغرافيا والتاريخ ف���ي اآن، الجغرافيا كمعط���ى تاريخي والتاريخ 
كمعطى جغرافي، االأمة: بو�سفها الن�سب الروحي الذي تن�سجه ثقافة وذاكرة م�ستركة وطموحات اإرادة 
جماعي���ة لحماية الوطن والوالء له، الدولة: بو�سفه���ا التج�سد القانوني لوحدة الوطن واالأمة وموؤ�س�سة 
الموؤ�س�س���ة التي تعمل عل���ى حماية كّل منها و�سلمته���ا وم�سالحها)13( وال���والء والواجب وااللتزام هو 
محت���وى الوطني���ة، والممار�سات التي ترم���ز اإلى هذه الوطنّي���ة اإلزامية، والعن�س���ر الحا�سم هنا كان 
اخت���راع اإ�سارات داّلة على الم�سمون تك���ون محملة ب�سحنة رمزية وعاطفّية )العلم والن�سيد وال�سعار( 
وه���ي الرم���وز الثلثة الت���ي يعلن بلد م�ستقل هويت���ه و�سيادته من خللها، ومن حي���ث هي كذلك تملي 
احترامًا ووالًء فوريي���ن، وتعك�س مجمل خلفية االأمة وتفكيرها وثقافتها، وتعتمد على تمارين الهند�سة 
االجتماعي���ة والثقافية، التي غالبًا ما تك���ون ق�سدية »ت�ستعمل« التاريخ و�سيلة لن�سج الترابط، فلمجرد 
اأن كل ما يجعل من االأمة الحديثة موؤلفة من هذه البنى ومرتبطة بالرموز المنا�سبة التي تكون حديثة 
العه���د اأو باأط���ر مف�سل���ة على نحو منا�سب، فاإن���ه ال يمكن ا�ستبي���ان هذه الظاه���رة دون اإيلء م�ساألة 
»اخت���راع« التقالي���د انتباهًا واهتمامًا)14( وه���ي اآلية جرى اال�ستغال عليها بحرفي���ة عالية في كثير من 

الدول، الإنتاج »ن�سيج �سام« يجمع مواطني الدولة برابط واحد.
ي�سكل االنتماء عن�سرًا اأ�سا�سًا من عنا�سر الهوية بو�سفها كيانًا يجمع بين انتماءات متكاملة يمنح 
اأفراده االأمن واال�ستقرار والطماأنينة وال�سعور بالم�ساواة في اإطار المواطنة، وتعمل ال�سيا�سات الثقافية 
هن���ا عل���ى دمج هذه االنتماءات المتنوعة واإزالة التعار�س منه���ا ل�سالح هوية م�ستركة تعمل لم�سلحة 
الجماعة، هذه العملية ال تعني اإزالة االنتماءات الفرعية اأو محوها، بل �سمان عدم تعار�سها، فالواقع 
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المو�سوع���ي يفر����س مجموعة من االنتم���اءات، اإال اأن ه���ذه االنتماءات تختلف ف���ي ترتيبها على �سّلم 
االأولوي���ات �سمن ن�سق يعبر عن الو�سعية التي ياأخذها كل ف���رد اإزاء هذه االنتماءات )وطنية، قومية، 
دينية، اإلخ...(، وتكون الهوية الوطنية في اأزمة عندما تتقدم االنتماءات االأخرى على االنتماء الوطني 
والعك����س �سحي���ح، ومن هن���ا فاإن االنتماء مح���ور مف�سلي يملك طاق���ة علمية كا�سفة ع���ن االآلية التي 
تتحك���م ف���ي علقات المجتمع باأف���راده، والدولة بمواطنيها، من حيث اإِّنه يوؤك���د ح�سوره في مجموعة 
متكامل���ة من المدارك ت�سكل جذر الهوية، وم���ن حيث اإّنه اإجابة عن �سوؤال الهوية في �سيغة من نحن؟ 
والت���ي تت�سمن �سورة الو�سعية المتخذة اإزاء الجماع���ة والروابط التي تربط الفرد بها، والمعّبر عنها 
ب�سبك���ة م�ساع���ر وم�سالك منبثقة عنها نتبادلها مع مو�سوع انتمائن���ا، واإذا كان االنتماء يت�سمن جانبًا 
مو�سوعيًا يتمثل في االنتماء الفعلي لجماعة ما، فاإن فيه جانبًا ذاتيًا ين�سط في الوالء لهذه الجماعة، 
وال���والء هن���ا هو الحالة الق�س���وى للنتماء، اإِّنه اندماج ال���ذات الفردية في ذات اأو�س���ع منها واأ�سمل، 
فق���د ننتم���ي بالوالدة اإلى جماعة دينية اأو عرقية، اإال اأن ذلك ال يت�سمن بال�سرورة ال�سعور بالوالء لها، 
فال���والء هن���ا هو اأن تكون ع�سوًا في جماعة باختيارك الواعي الح���ر، معّبرًا عن ال�سعور باالرتباط بها 
وتمّثل اأهدافها والفخر باالنتماء لها، واال�ستعداد للدفاع عنها وحمايتها)15( وهو بو�سفه الدرجة العليا 
للنتم���اء، يت�سمن م�ساعر واأفعااًل ويتعين ف���ي االندفاع في اأداء الواجبات بحدودها الق�سوى التي قد 

ت�سل اإلى درجة الت�سحية بالنف�س في �سبيل حماية الوطن.
يتاأ�س����س مفه���وم الهوية الوطنية على نواة �سلبة هي مفه���وم الجماعة االأمة، وهي جماعة �سيا�سية 
»متخيلة«،وي�سم���ل التخيل اأنها محددة و�سي���دة)16(، والجماعة هنا بالمعنى الوا�سع االأقرب اإلى مجتمع 
ولي����س بالمعنى االأوالنّي والو�سائجي القرابّي. واالنتماء اإلى الجماعة الوطنية نوع من االنتماءات التي 
تت�سم���ن تعريف���ًا للذات والهوي���ة ووالًء �سخ�سيًا ومحب���ة وا�ستعدادًا للت�سحية والمحب���ة التي تعبر عن 
االنتم���اء ولي�س���ت اأمرًا رومان�سيًا وال اأدبي���ًا؛ بل هي و�سف لطبيعة العلق���ة، والرابط الوطني �سرورٌي 
للتح�سيد للم�سروعات الوطنية الكبرى، لل�سلم والحرب اأي�سًا، والت�سحية ال تكون من اأجل تعاقد من 
دون تواف���ر علقة االنتماء. الوطنية هنا توفر علقة اأفقية، وهي نوع من الم�ساواة في االأمة )م�ساواة 
مفتر�س���ة بين الب�سر في اإطار غير مت�ساٍو، وهي تتح���ول عبر المواطنة اإلى اأداة ديمقراطية تدفع نحو 
الطموح للم�س���اواة)17(، وعندما يكون مفهوم الهوية الوطنية م�ساغًا في ن�س د�ستوري وا�سح و�سريح 
يعبر عن ح�سيلة الروابط و�سيغ االنتماءات كلما وفر ذلك مرجعية ومرتكزًا لل�سيا�سات الثقافية ذات 

ال�سلة.
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الذاكرة اجلمعية والن�سيان

ي�ستن���د ال�سع���ور باال�ستمراري���ة الزمني���ة على الذاك���رة الجمعي���ة، ويحافظ ال�سع���ور بالهوية على 
ا�ستمراريت���ه وات�ساله بالقدر الذي يتم فيه اإ�سفاء �سف���ة الديمومة على التغير والتبدل حتى ال تظهر 
التباينات على �سكل انقطاعات حادة تحدث »اأزمات« في الهوية، ولتفادي ذلك يمكن اأن تعمل ال�سيا�سات 
الثقافي���ة والتعليمي���ة على اإدراج جميع عنا�سر التاريخ الم�سترك ل���كّل اأفراد الجماعة، بو�سفه تاريخًا 
للكل وعامًل من عوامل بناء الهوية الجمعية ونموها، بو�سفه ذاكرة جمعية يتم تر�سيخها عبر االإعلم 
ومناه���ج التربية والنتاج الثقاف���ي وعبر الن�ساط���ات والفعاليات التي تحولها اإل���ى ن�سيج م�سترك)18(، 
والأن الهوي���ة تت�سكل وتاأخذ هيئتها باال�ستناد اإلى الما�سي »تاريخ الجماعة« فاإَنّ الوعي بها ي�ستمل على 
وع���ي ه���ذا الما�سي عبر عملية تمثل م�ستم���رة لتاريخها ت�ستح�سر ما�سيه���ا الجمعي وتجارب النجاح 
والف�سل و�سلوك اأبطالها النموذجي، وهيكلها عوامل ت�سهم في بناء الهوية الثقافية للجماعة)19( اإذ اإَِنّ 
كل مجتم���ع وكل جماعة يمتلكان �سجًل خا�سًا لنم���اذج الهوية ومخططات مرجعية، ما ي�سمح بمعرفة 
االآخري���ن وتحديد هويتهم، كما اأن لكل مرحلة تاريخية �سخ�سياتها ورموزها التي ت�ساعد على اإدراك 
االآخرين، وهن���ا يمكن لل�سيا�سات الثقافية اأن ت�ساعد على التوا�سل والمعرفة وتخفيف مخاطر الجهل 
باالآخ���ر وعدم الثقة به، وهذه المخاطر تت�سم���ن ردود اأفعال تتعلق بالخوف وتنتج هجومًا دفاعيًا)20(، 
يمك���ن تخفي�س درجة القل���ق بالمعرفة ورفع �سوية الثقة والتخل�س من االأح���كام االأولية الم�سبقة عبر 
اإف�ساح المجال لبناء ت�سورات اأقرب واأكثر �سمولية، بناًء على المعايير االأكثر تكامًل وت�ساركية، تجعل 
من الممكن تمازج نماذج الجماعات المرجعية المختلفة والمتنوعة، التي يتماهى اأفرادها عبر عملية 
»تقم�س« ثقافي ت�سمن بها وحدتها الرمزية وعبر الم�ساركة في فعالياتها وطقو�سها، في عملية تنا�سد 
»النحن« وُتن�ِسُئ توّحدًا يعزز االإح�سا�س بالقوة ويبعد القلق وال�سك، وينمي التلحم والتما�سك بتاأكيد 

العنا�سر االأ�سا�سية للهوية، وي�سفي اإح�سا�سًا باال�ستمرارية الزمنية)21(.
تقوم هنا الذاكرة الجمعية التي تقدم من االأ�سطورة والرواية الر�سمية والتاريخ المدر�سي وتكر�س 
ف���ي االأعمال االأدبية والفنية بعمل م���زدوج، اإِْنها ت�سهم لي�س في التذكر فح�سب؛ بل في الن�سيان اأي�سًا، 
في تحديد ما يجب اأن ين�سى، اإَِنّها توؤ�س�س لعملية التذكر من اأجل الن�سيان: ن�سيان العداوات والخلفات 
بين ما اأ�سبح االآن جماعة/اأمة واحدة ولم يكن كذلك من قبل، وهي اآلية لها فعل عظيم في بناء الوعي 
الوطن���ي)22(، وتر�سي���خ المواطنة لما يمكن اأن ت�سطلع به من اإ�ساحة النظ���ر عن ما�س »األيم« والتطلع 

نحو م�ستقبل من�سود.
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ف���ي عالم ما بعد الحداثة اأو الحداثة ال�سائلة وفقًا لتعبي���ر باومان)23( اأ�سحى ت�سكل الهوية منتجًا 
لمدخلت وطرائق مختلفة. وال ُيَعُد كما كان رهنًا للقواعد التقليدية فقط )االأ�سرة-المدر�سة-واأماكن 
ي في الهوي���ة(، في مثل هذا العالم  العب���ادة والموؤ�س�سات الثقافية الت���ي لطالما احتكرت القول الثقاِفّ
غ���دا متواترًا الحديث ع���ن تجاوز للمرجعيات وتجاه���ل لها، ومحاوالت لهدم هوي���ات قديمة وت�سكيل 
اأخرى جديدة اأو تخليق اأ�سكال متجددة من هويات قديمة بعد اإظهار ه�سا�سة مفهوم العنا�سر االأ�سيلة 
ف���ي مكوناتها، مثل ه���ذا التاأثير ال�سبكي المعولم الفاعل في مدارك الُهوية وعمليات ت�سكلها وت�سكيلها 
يتطل���ب العمل عل���ى اإ�ستراتيجية هوياتية ثقافية في المق���ام االأول، كاأداة للفعل ال�سيا�سي الهادف اإلى 
تعزي���ز �سعور االنتماء اإلى »جماعة واحدة« والوالء له���ا، وهكذا اإ�ستراتيجيات لي�ست م�ساألة عائمة؛ بل 
ه���ي م�سروع وا�سح المعالم يق���وده فاعلون معروفون، اإنها بعبارة اأخ���رى عملية ت�سييد هوياتي تتطلب 
ربطًا بين �سيرورتين تاريخيتين: ت�سييد الهوية من فوق عبر موؤ�س�سة الموؤ�س�سات )الدولة(. ومن تحت 
عب���ر ملق���اة تطلعات النا�س وتعين���ات وجودهم اإذ لطالم���ا كانت االأمة بالمعن���ى الحداثي وجهًا اآخر 
للدولة و�سلحها الرئي�س في طلبها ال�سيادة على االأر�س و�سكانها، فقد ا�ستمدت فكرة الجماعة االأمة 
بعلقته���ا الوطيدة بالدولة الكثير من �سدقيته���ا وجاذبيتها، بح�سبانها �سامن االأمن والبقاء. وكذلك 
من علقتها الوطيدة عبر الدولة باالأفعال التي كانت ت�ستهدف و�سع طماأنينة المواطنين واأمنهم على 

اأ�سا�س قوي ومتين)24(.

اخلوف والهوية الدفاعية ولغم االأكرثّية

تتغذى الهويات االأولية واالنتماءات ما دون الوطنية اأو ما فوقها على الخوف، وتغدو �سلعة ت�ستثمر 
فيه���ا فواعل ال�سيا�س���ة اإذ ينكفئ الخائف بغي���اب الحامي: الدولة وعدالتها، ويع���ود اإلى هويته االأدنى 
لتحمي���ه)25( وعند حدوث ا�سطراب���ات في المجتمع، �سواء اأكانت العوام���ل �سيا�سّية، اأم اجتماعية، اأم 
اقت�سادية، وال تفلح ال�سلطات في اإدارتها بال�سكل المنا�سب، فالنتيجة المتوقعة هي حدوث انكفاءات 
هوياتية، تزداد عندما يكون التركيز على ت�سييد هويات ما فوق وطنية، حيث تتحول العوامل االإثنية اأو 
الديني���ة اإل���ى اأدوات لت�سكل الهوية في مراحل التقلبات والنزاعات، والأن الذاكرة تقوم بدور محفز في 
ت�سكي���ل الهوية، فاإَنّ ذلك يمكن اأن يوؤدي دورًا مزدوجًا، اإَِما تكامًل واإّما �سراعًا، بح�سب ظهور عوامل 
الهوية في �ساحة الذاكرة، وقد تنجم عن ذلك اإ�ستراتيجيات هوياتية دفاعية من الجماعات الفرعية، 
فف���ي �سمي���م كل جماعة يوجد توتر بين الرغب���ة باالنتماء للكلي واال�ستقللية، وه���ذا التوتر يمكن اأن 
يعا����س عل���ى نحو �سلب���ي، واإذا لم يتم تحقي���ق التوازن فيه بي���ن عوامل االنتم���اء المختلفة واالنخراط 
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والقب���ول الواعي المخت���ار، اأو الرف�س)26(، وقد تتحول اإلى هوية مجروحة اأو قاتلة ب�سبب اختزالها اإلى 
بع���د واحد ي�سمر روؤية موارب���ة وم�سوهة للعالم)27(، وهو ما ينبغي لل�سيا�سات الثقافية اأن تقاربه بحذر 

وحيطة وذكاء. 
لع����ل اأحد التهدي����دات التي تكتنف بناء مفهوم الهوية الوطنية هو تلغيمه بمفهوم االأكثرية، وهي 
هن����ا عدديًا )لغوي����ًا، عرقّيًا، ثقافّي����ًا، دينّيًا(، ومحاول����ة ت�سييد ثقافتها لتكت�س����ح الثقافات االأخرى 

وتلغيها.
وينط���وي ذلك على مغالطة �سحب مفهوم االأقلية واالأكثرية م���ن الحقل الديموغرافي �سبه الثابت 
اإل���ى الحقل ال�سيا�س���ي المتغير، فالحديث عن اأكثرية �سيا�سية يجب اأن تك���ون دائمًا معبرة عن اأكثرية 
�سكاني���ة يعن���ي و�سع حدود ثابتة دائمة ال تتغي���ر، ويعني م�سادرة مفهوم الت���داول بالمعنى ال�سيا�سي، 
بو�سفه���ا اأي االأكثري���ة امتيازًا ال يتغير. بحيث تغدو معتقدات االأكثري���ة ونمطها منوااًل يعاد اإنتاجه في 
ال�سيا�س���ة، م���ا ي�سمر اإق�ساء لمن ال ينتمون لهذه )االأغلبية العددي���ة( وتهمي�سًا- و�سعورًا كامنًا قابًل 
للنفج���ار لديها وامت���لء بالهيمنة وال�سلطة تقم���ع اأي محاولة للتغيير، وتقيم ح���دودًا فا�سلة بين اأنا 
)اأغلب���ي( واآخ���ر )ال اأغلبي اأقلوي( غير قابلة للتج�سيد، اإنه حال���ة تثبت الحا�سر وفق الما�سي، وتعيد 
اإنتاج���ه با�ستمرار ليغدو الم�ستقب���ل نكو�سًا وارتدادًا ال خطًا اإلى االأمام بحجة اال�ستمرارية التاريخية، 

وهذا تحد كبير يواجه ال�سيا�سات الثقافية ويتطلب منها العمل على تلفيه. 

هل من نقطة ارتكاز ممكنة؟

باالأخ���ذ بالح�سب���ان االعتبارات ال�سابقة، واإذا م���ا اأخذت ال�سيا�سات الثقافي���ة الهادفة اإلى تعزيز 
االنتماء والوالء للهوية الوطنية نقطة انطلق لها اأّن:

ال�سوري هو كل مواطن من مواطني الدولة ال�سورية، ي�سعر باالنتماء ل�سورية ويدين بالوالء لها.
فهناك مجموعة اأفكار يمكن لها اأن تكون نقاطاً  مرجعية في ر�سم ال�سيا�سات: 

والح�سور: والتداخل  • الت�سمن 
ال تتعار����س هذه الهوية /التعريف م���ع الهويات االأخرى/ االأنواع االأخرى ال بالتناق�س وال بالت�ساد 
وهي ال تلغيها؛ بل تنّحيها اإلى مرتبة اأقل وتقيم معها علقة تداخل، ووفقًا لقواعد التداخل فاإذا كانت 
الق�سي���ة الجزئية )بع�س ال�سوريين عرب( �سادقة ف���اإن الق�سية الكلية )كل ال�سوريين عرب( كاذبة، 
الأن بع����س ال�سوريين لي�سوا عرب���ًا، بالمعنى العرقي االإثني، والأن التعريف هن���ا هو للنوع، اأي لحّد كلي 
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يت�سمن مجموعة ال�سمات والخ�سائ�س االأ�سا�سية للذين ين�سوون تحته، ويدل ما �سدقه عليهم جميعًا 
ال اأكث���ر وال اأق���ل، بو�سف���ه جامعًا مانع���ًا، يجب اأال يخرج من���ه اأي �سوري وال يدخل في���ه اأي غير �سوري 

)والجن�س والنوع لفظان مت�سايفان(.
ه���ذا، والأن���ه تعريف بالحّد التام، فه���و ال يت�سمن �سوى ال�سف���ات االأ�سا�سي���ة الم�ستركة المجردة 
وي�سك���ت ع���ن الجزئي والمتعين والفردي، والأنه حد كلي، فهو �سدي���د العمومية وفي الوقت نف�سه فقير 
م�سمونيًا القت�ساره على الم�سترك، وهو ي�سكت عن ال�سفات االأخرى، الخوا�س اأو االأعرا�س، لكنه ال 
يلغيها، اإنه ال ي�سرح بها، الأنها ت�سو�س المفهوم الكلي وال تفيد في اإي�ساحه وتحديده لذا تبقى م�سمرة 
مهما بلغت عموميتها فهي لي�ست مقومًا »للماهية« بالمعنى المجازي هنا، والبد من التنبيه هنا اإلى اأَنّ 
عمومّي���ة ال�سف���ة ال تدل على جوهريتها فاللون االأبي�س في الثلج اأو االأحمر في الدم لي�سا �سفة مقومة 

وغياب اأي منهما اأو ح�سوره ال يغير في جوهر الثلج والدم)28(.
اإن���ه تعري���ف ي�سوغ مفهومًا يقوم على الواق���ع ويبنى عليه وي�ستمد منه، يح�س���ر فيه كل ال�سوريين 
ويحق���ق م�سالحهم جميعًا ما ي�سمح باإنتاج تجان�س ع�سوي في وحدة االنتماء والوالء ل�سورية، تجان�س 
لي����س ان�سه���ارًا اأو تطابقًا بقدر م���ا هو توا�سل وتوا�س���ج، ويزيل بو�سوح االلتبا�س���ات والغمو�س ويمنع 
االنزياح���ات الأح���د جوانبه���ا، اأو مكوناتها الأن���ه يحترم االختلف���ات وي�ستوعب التن���وع، وي�سمح بعي�س 
م�ست���رك ولي����س تعاي�س���ًا »ا�سطراري���ًا« �سرعان م���ا يتل�سى ويتبدد عن���د اأول تهدي���د، و�سوحه ي�سمح 
لل�سوريي���ن بامتلكه عبر الوعي والممار�س���ة وعن قناعة مق�سيًا مفه���وم الت�سامح الذي ي�سمر نظرة 

فوقية من طرف الآخر.
والتاريخ: الجغرافيا  وهنا:  • االآن 

التعريف هو لل�سوريين االآن وهنا، اإنه للجماعة ال�سورّية الفعلّية، »المتخّيلة«)29(، وهو يتو�سل لذلك 
الجغرافي���ة ال�سيا�سي���ة ال التاريخ. بو�س���ف االأولى عامًل موج���ودًا وراهنًا ي�ستوج���ب التركيز عليه في 
التعري���ف والعمل على الحفاظ عليه كمقوم للماهية، ومن ثم ي�ستوجب مقاومة تفتته الأنه غياب للأنا، 
وهو ال ي�ستبعد اأو ينفي اإمكان تو�سعه اأو ان�سمامه اإلى اآفاق اأرحب تحقق م�سلحته وقوته، وفي المنطق 
تج���وز الزي���ادة وال يجوز النق�سان؛ بمعنى: اأنه يقبل االإ�سافة وال يقبل النق�سان، اإنه ال يتو�سل التاريخ 
الأن���ه بو�سع���ه الحالي عامل مفرق وغي���ر متفق عليه ال يتو�سل التاريخ منع���ًا الإمكانية اأن يقوم جزء من 
الجماعة ال�سورية با�ستلهام مرحلة منه والتركيز عليها واختزاله فيها وتغييب للمراحل االأخرى، ولذا 
يج���ري مماهاته���ا مع الهوية واختزالها به���ا )عربية، اإ�سلمية، فينيقية، كلداني���ة،... اإلخ( كما جرى 

�سابقًا ويجري حاليًا.
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ال يعن���ي هذا اإهم���ال التاريخ؛ بل ا�ستح�ساره وتوظيفه بكليته و�سمولي���ة حقبه، بو�سفه تاريخًا لكل 
الجماعة ال�سورية ولي�س لفئة منها فح�سب، بحيث يجد كل �سوري نف�سه فيه وال يخرج نف�سه منه،بهذا 
يمك���ن اأن ي�سب���ح التاريخ عامًل موحدًا ال مفرقًا ويعزز وح���دة الهوية وا�ستقرارها، وهذه لي�ست دعوة 
للقط���ع مع التاريخ؛ بل للت�سالح معه كله واإعادة كتابت���ه مو�سوعيًا، فالتحقيب التاريخي، في المناهج 
الدرا�سي���ة مثًل: يجب اأن يكون قديمًا و�سيطًا حديثًا معا�س���رًا، ولي�س قديمًا اإ�سلميًا حديثًا، فاالأخير 
تحقيب خاطئ معرفيًا، ف�سًل عن اأنه ي�سّوه الهوية ويختزلها، كما يجب اأن يكون حجم المادة العلمية 

مت�سقًا مع امتدادها الزمني.
يرك���ز هذا التعريف عل���ى الجغرافيا، بمعنى ح���دود الدولة ال�سورّية، اأي ال����)185182( كيلو متر 
مرب���ع، انطلقًا من اأن الهوية الوطنية هي األفة بالم���كان تمنح رابطة قوية وتعطي اإح�سا�سًا بالكفاءة، 
االإقليم االأر�س والمكان، يمنح ال�سعور بالتميز والخ�سو�سية والتملك ويرتبط بالم�ساعر لل�سيطرة على 
الم���كان وحمايته، فالح���دود واالإقليم لي�ست مفهومًا مجردًا ولي�س���ت جغرافيا فح�سب، هناك مكونات 
وجداني���ة واجتماعي���ة وثقافية ت�سهم في تحديد العلقة بين االأف���راد والبعد المكاني، اإنها �سيء يعمل 
ف���ي مجال التفاعل االجتماعي بين االأ�سخا�س وي�سمر التوحد النفع���ي مع المكان، وين�ساأ حب الوطن 
والوطني���ة بناء عل���ى هذه الرابطة بين االأر�س واالأفراد المقيمين عليه���ا، وتغدو جزءًا من الهوية ولها 
دور مرك���زي، ف���ي ت�سكل الف�ساء العمومي)30( ورغم اأن التعاي����س اأو التوا�سل طويل االأمد ال ينجم عنه 
بال�س���رورة مح���و االختلفات تدريجيًا بقدر ما يوؤدي اإلى تنظي���م العلقات بطريقة تحفظ االختلف 
الثقافي واأحيانًا اإلى اإبراز اأكبر للختلفات عبر اللجوء اإلى الدفاع الرمزي عن الحدود الهوياتية، اإال 
اأن هذه الحدود لي�ست ثابتة، بل هي قابلة للتبدل في المبادالت وللتغييرات في الو�سعيات االقت�سادية 

واالجتماعية وال�سيا�سية)31(.
الواقي: والحزام  ال�سلبة  • النواة 

مفهوم الهوية ال�سورية هنا واإن كان ينطلق بالداللة على ما يكون به ال�سيء هو هو، في بعده الراهن 
»ال�سكون����ي« -االآن وهنا-لكنه ال يهم����ل �سياق الت�سكل والتغير ال�سابقي����ن واللحقين. فحركية المفهوم 
غي����ر مهمل����ة واإن كانت غير ملحوظة ل�سرورات التعري����ف بنف�سها، اإدراكًا م����ن اأن اأي مفهوم اإذا اأهمل 
بع����ده االأول ال�سكون����ي، فاإنه يفقد وظيفته التداولية، واإذا اأهمل بع����ده االآخر الديناميكية والتغيير، فاإنه 
يتخ�س����ب ويفقد وظيفته الداللية والمعرفية)32( في حالت����ه االأولى ي�ستح�سر ما هو م�سترك على ح�ساب 
موا�س����ع االختلف لتح�سر ال�سمولي����ة والعمومية والت�سمن، وفي حالته الثاني����ة ي�ستح�سر االختلفات 
ليح�س����ر معه����ا الغنى والنوع والتنوع، والتغير الذي يطراأ اإنما يق����ع على »الحزام الواقي« فقط م�ستبقيًا 
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»الن����واة ال�سلب����ة«)33( بمناأى ع����ن التل�سي والذوبان، وف����ي خ�سم كل ذلك يحتف����ظ بالتفاعل بينما هو 
م�ست����رك وم����ا هو مختلف م����ن دون اأن ينزلق اإلى حديث عن ماهية وجوه����ر واأ�سل ثابت منجز ومكتمل 
يغ����دو فيه الحا�سر ومن ثم الم�ستقبل لي�س �س����وى تك�سف لهذا االكتمال في الما�سي وتوكيد له، وتنزلق 
مع����ه محاولة التعريف اإل����ى الحّد من »ال�سيولة« والتدف����ق التي ت�سم الظواهر، انطلق����ًا من اأّن تعريف 
الهوية بو�سفها )منجزة مكتملة( اآلية للتعوي�س عن الفوات الح�ساري بالعي�س في وهم الزمان الذهبي 
الما�سي مغلقة اإمكانات الم�ستقبل بح�سره في الما�سي. وتجعله دائريًا موقوفًا على »العود« واالنبعاث 

في دورات الزمن بو�سفها تعبيرًا عن اال�ستمرارية وتجديد الح�سور.
اإن���ه يعم���ل على تقدي���م الُهوّية ال�سوري���ة مفتوحة على التن���وع مت�سمنة للتع���دد ذات بنية علئقية 
تتفاع���ل فيها علقات بنيتها الداخلية مع المنظوم���ات الخارجية ما ي�سمح با�ستقرارها الن�سبي، ومن 
ث���م اإمكانية تعريفها، وفي الوقت نف�سه يبقي الف�ساء مفتوحًا لتطورها وتغييرها في �سياقها التاريخي 
وه���و اأنه ال يتوخى االإحاطة والح�سر؛ بل هو محاول���ة للوقوف على الخ�سائ�س االأ�سا�سية، خ�سائ�س 
تت�سم���ن ف���ي الوقت نف�سه �سلبة تمنع التذرر والتل�سي و�سيول���ة/ مرونة تند عن الميوعة اأو الرخاوة 
الت���ي تنعدم بها اإمكانية اليقين والقب�س على المعن���ى، هذا المفهوم للهوية ال ينزلق اإلى الخ�سو�سية 
الثقافي���ة الم�سمت���ة الجامدة والميتافيزيقية المتكون���ة مرة واحدة واإلى االأب���د، والمعزولة عن �سياق 
ت�سكله���ا وتفاعله���ا الغيري،والمنت���زع منها اآف���اق تطورها وحاالت���ه، الأن هذا يت�سم���ٌن مغالطة تثبيت 
لم���ا هو غي���ر ثابت، ونفيًا لحركة التاري���خ، اإنها هوية ذات خ�سائ�س، لكنه���ا خ�سائ�س مفتوحة على 
التجدد والتجاوز دون اأن تتل�سى وتزول، وهي تتعين في ف�ساء جغرافي وفي �سياق تحوالت اجتماعية 
واقت�سادي���ة و�سيا�سي���ة، وب���ذا تغدو ملمو�س���ة ومعا�سة، وهي �سي���رورة تجمع الثب���ات والتغير والوحدة 

والتعدد والتماثل واالختلف والت�سابه والتنوع...
التنوع: مع  العي�س  وفُن  الُهوَية  • �سردّية 

يمك���ن لل�سيا�س���ات الثقافي���ة المرتكزة على ه���ذا المفه���وم اأن تج�سد الوحدة الوطني���ة في اأب�سط 
�سوره���ا واأكثرها ت�سمينًا. وحدة تتحق���ق وتتجدد عبر النقا�س والتفاو����س والت�سوية والتفاهم، ب�ساأن 
القيم واالأف�سليات وطرق الحياة المختارة، فالوحدة التي تكون نتاجًا م�ستركًا الأع�سائها هي ال�سيغة 
الوحي���دة للوجود الم�سترك التي تتيحها ظروف الحداثة ال�سائلة وتجعلها واقعية وممكنة وملئمة بعد 
اأن خ�سعت المعتقدات والقيم واأ�ساليب الحياة للخ�سخ�سة، بعدما انُتزعت من �سياقها وانف�سلت عن 
الجماعة والمجتم���ع. وبعدما �سارت البدائل المتاحة الإعادة الدمج في الجماعة والمجتمع اأقرب اإلى 
االإقام���ة في الفنادق منها اإلى العي�س في بيت دائم وثابت، في مثل هذه ال�سياقات، �سارت االنتماءات 
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وال���والءات ه�سة وموؤقتة ومج���ردة من كل الدفاعات عدا مهارات الفاعلي���ن واإ�سرارهم على التم�سك 
ال�سدي���د بها وحمايتها من التاآكل)34( ومن هنا فاإن ه���ذه ال�سيا�سات المن�سودة تقت�سي حتمًا تعليم فّن 
العي����س مع االختلف رغم �سعوبته، عبر �سعي الفاعلي���ن االجتماعيين و�سيا�سات الدولة على تج�سير 
الفج���وة بين و�سع الفرد ال�سوري بحك���م القانون، وفر�سة الو�سول اإلى مكانة الفرد الحقيقية، بحكم 
الواقع، وهنا يكون ا�ستخدام ال�سمير )نحن( بو�سفه تعبيرًا عن الجماعة ال�سورّية كلها، ال عن بع�سها 
فق���ط، والل���وذ به هو من اإ�ستراتيجي���ات البقاء، الأنه يعمل كحائط �سد لل�سط���راب واالختلل، )اإنه 
الرغب���ة في المجتمع(. حيث يوؤمل اأن تتحول النحن اإلى تعبير عن اأ�سطورة لت�سامن المجتمع وطق�سًا 
تطهيري���ًا وه���ذه الم�سارك���ة »الموؤ�سطرة« تقوم عل���ى �سعور النا����س باالنتماء اإلى النح���ن وبالم�ساركة 
وبالتماثل، وهو اآلية لتجنب تحييد النظر في االختلف واالبتعاد عن القلق النابع منا لليقين وفقدان 

االأمن واالأمان)35( وهي اآلية تحتمل المخاطرة، لكنها تحمل الوعد باأقل قدر ممكن من كل ذلك.
يتطلب جعل الهوية الوطنية ذات معنى و�سالحة األوانًا من �سيا�سات تمثيل المعنى وبنائه، فالدول 
الحديث���ة ابتدع���ت من خلل فكرة الجماع���ة »المتخيلة« التي كانت االأداة الق���ادرة على توحيد اأعداد 
كبي���رة م���ن االأفراد المبعثري���ن بهويات اأخرى بو�سعهم ف���ي بوتقة االنتماء اإلى جماع���ة واحدة تمثلها 
الدول���ة الوطني���ة، والعن�سر االأ�سا����س الذي ي�سفي �سف���ة ال�سلحية على هوية الجماع���ة »المتخيلة« 
والفك���رة الت���ي تكون عنها هي المعاني التي ن�سبغها عليها و�سع���ور التاآلف مع االآخرين الذي ينبني من 
خلل���ه ال�سعور الوطني بو�سفه محور الوالء للأمة/الدول���ة، هنا تبرز القدرة على �سرد حكاية االأمة/
الجماعة، بو�سفها �سردية كبرى تت�سمن منعطفات م�سيرتها و�سماتها المميزة واإنجازاتها الح�سارية 
وتقليدها وطقو�سها الم�ستمرة، ومع اأن الوقائع التاريخية تميط اللثام عن تفا�سيل اأخرى في ال�سردية 
)ح���روب اأهلي���ة، دمج ق�سري، ا�سطه���اد، هجرات وح���روب(، وه���ذه الوقائع من �ساأنه���ا اأن تدح�س 
اأ�سط���ورة الجماع���ات القوية الموحدة، لكنها يمكن اأن تدر�س وتحلل اأ�سبابه���ا، بو�سفها اأحداثًا عابرة 
ل���م توؤث���ر في اال�ستمرارية الموحدة، ومن هنا فهي ال يجب اأن تهمل اأو تخفى الأن اال�سطدام بها �سوف 

يعر�س فكرة الهوية للخطر)36( ويطيح ب�سدقّية كل ما ُرِوَي �سابقًا.

***
اأخي���رًا. اأن نعي����س هويتن���ا ال�سورية ونمار�سه���ا، الأنها اأو�سح ف���ي مداركنا، يعن���ي اأن ن�سبح اأقوى 
ف���ي �سراعن���ا الوجودي مع العدو ال�سهيوني، وف���ي تحالفاتنا العربية واالإقليمي���ة وفي �سراعنا مع اأي 
تهدي���د لهذه الهوية عب���ر جماعات تتو�سل هويات تتقاطع مع بع�س تنوعات هويتنا، وهذا يكون مق�سيًا 
ومتحقق���ًا على م�ستوى المنظومة الد�ستوري���ة الحقوقية )عمومية الحقوق ومدنية الدولة والم�ساواة(، 
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وم�ست���وى مناه���ج التربية والتعليم. وم�ست���وى و�سائل االت�س���ال واالإعلم. وم�ست���وى موؤ�س�سات الدولة 
برمتها )الجي�س والق�ساء والموؤ�س�سات الخدمي���ة ومنظمات المجتمع المدني واالأحزاب والنقابات(، 
وب���ذا فقط ي�سعر ال�س���وري اأن هويته لي�ست �سعارًا، اأو فكرة مجردة بق���در ما هي واقع متحقق ومتيّقن 
ومعا����س. �ستك���ون هذه الحرب ق���د حققت اأهدافها اإذا بقين���ا نتعامل مع �سعاراتن���ا وقناعاتنا بيقينية 
مطلق���ة، ولم نعمد اإل���ى فح�سها نقديًا وا�ست�س���راف ال�سروط الجديدة الإنتاج معناه���ا بمعزل عن اأي 
انتقائي���ة اأو تلفيقي���ة، اأو دوغمائية، يبرز هنا باإلح���اح �سوؤال التنوع، اأو التعددي���ة الثقافية. حيث تغدو 
الحاج���ة ما�س���ة ربما اإلى نمط تعلي���م مبتكر يجعل التوا�س���ل البين-ثقافي ممكنًا ومتاح���ًا، وربما اإلى 
اإعلم وحتى �سبكات نقل، كما تغدو الحاجة اإلى �سيا�سات واإ�ستراتيجيات ال تماأ�س�س التعددية الثقافية 
لكنه���ا ال تلغيها، ال تمحو الف���وارق اأو تنحيها، لكنها ال تثيرها، بل تجعلها منظورة دون اأن تحتل واجهة 
الم�سهد، وهذه اأي�سًا معادلة وحقيقة ت�ستوجب تفكيرًا اأ�سيًل ومبدعًا ل�سونها حتى يغدو التنوع في ظّل 

عقد اجتماعي للمواطنة والم�ساواة عامل تن�سيط وحيوية في الهوية.
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د. محّمد �سيف الإ�سالم بوفالقــة*

الدرا�سات والبحوث

* باحث جز�ئري.

اللغة والهوية

ُت�سّبـــُه اللُّغـــة بالرئـــة التـــي يتنف�ـــس بهـــا االإن�ســـان والفـــرد المعرفـــة والعلـــم، وهي مـــاّدة الفكـــر واأداته، 
وباجتماعهمـــا تت�ســـّكل الّثقافـــة، وهـــي م�ستـــودع الّتـــراث، ووعـــاء الفكـــر، ومـــن المعلـــوم اأّن اللُّغـــة ظاهـــرة 
اجتماعّيـــة تعك�ـــس مـــا ُينجـــزه المجتمع، ومن دونهـــا ال ُيمكن اأن تكـــون هناك ثقافة بيـــن الب�سر، وفي علم 
نات الّثقافـــة، وتعّد اللُّغة حدثـــاً توا�سليـــاً يوؤ�ّس�س الّن�ساط  ناً مـــن مكوِّ )االأنثروبولوجيـــا( تغـــدو اللُّغـــة مكوِّ
االإن�سانـــي االجتماعـــي، ويتو�ّسطـــه؛ واإذا مـــا �سّكك بع�سهم بحيوّيـــة اللُّغة العربّية؛ فيرجع هـــذا االأمر اإلى 
طرائق تعاملنا معها نحن اأبناء الّل�سان العربّي، اإذ ال ريب في اأّن ما يجعل اللُّغة حّية هو حيوّية الّناطقين 
عيد الح�سارّي، ولي�س فقط على ُم�ستوى الّثقافة المحّلّية ال�سّيقة؛ ولعل البرهان االأ�سطع،  بها على ال�سّ
والّدليـــل االأبـــرز على هذا االأمر هو اأّن اللُّغـــة العربّية قد تخّطت الُحدود الجغرافّية للّناطقين بها عندما 
�سعر العالم باأّنه بحاجة اإليها ب�سفتها م�سدر علم وفكر وفنون، والحّق اأن االحتفاء بالّلغة العربّية يجب 
اأاّل يقت�سر على اأّيام ُمحّددة فح�سب؛ بل يجب اأن يمتّد اإلى االعتزاز بها في �سائر االأيام؛ فاالعتزاز بالّلغة 
العربّية له اأبعاده، وخلفّياته، ودالالته العميقة، ومعانيه المتعّددة، وال ريب في اأّنه يوؤّكد المكانة العالمّية 
التـــي تحظـــى بهـــا اللُّغة العربّية، وبناًء عليه فكّل موؤ�ّس�سة ثقافّيـــة، اأو هيئة علمّية معنّية باالحتفاء بها في 
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�سائ���ر المنا�سبات؛ وهذا االحتفاء الذي يدعو اإلى االعتزاز باللُّغة العربّية، وُينّبه اإلى �سرورة الّتم�سك 
بها، وا�ستعمالها، ون�سرها على اأو�سع نطاق؛ يدفعنا اإلى الّتفكير في الّتحديات، والماآزق، والمع�سلت 
التي تحيط بلغتنا العربّية، ويجعلنا نكّثف الجهود للمحافظة على �سمو مكانة اللُّغة العربّية في مواجهة 
الهجم���ات الّرامي���ة للّنيل منها، والتي يجب مواجهتها بالعمل عل���ى تطويرها، والحفاظ عليها الحتواء 
عل���وم الع�سر، والّتقنيات الحديث���ة؛ ف�سوؤال الّلغة العربّية لي�س اأمرًا مر�س���ودًا في اأ�سا�س الّتاريخ، وما 
يفر�س���ه من مقت�سيات، بل ينب���ري اليوم لي�سّكل ق�سّية مركزّية ت�ستح���ق الّدرا�سة، والبحث، والّتاأمل؛ 
لذل���ك تح���ّث العديد من الموؤ�ّس�س���ات العربّية في كثير من تو�سّياتها على االهتم���ام باللُّغة العربّية في 
المدار����س، والجامعات، وو�سائل االإعلم، وفي ال�ّسارع، والبيت، وتو�سي بّتاأكيد الخ�سو�سّية الّثقافية، 
وتعمي���ق االعتزاز بالُهوّية العربّية، وفي طليعتها اللُّغة العربّي���ة الفريدة من نوعها؛ نظرًا لقدرتها على 
ا�ستيعاب العلوم الحديثة، وتلبية اأغرا�س االّت�سال في الحياة دون جعلها حكرًا على اأغرا�س محّددة، 

ف�سًل عن دعم الجهود المبذولة، والهادفة ال�ستخدام الّتقنيات الحديثة.

ة االعـتزاز اللُّغـوي ودوره يف الّنُهو�ش الّثقايف وتر�سيخ الُهوّية الوطنّية يَّ اأَهمِّ

اأ- اأهمّيـــة االعـتـــزاز اللُّغــــوي و�سرورة الحفاظ علـــى الُهوّية في ّظل العولمـــة: ين�سرف االعتزاز في 
داللت���ه اللُّغوّي���ة اإلى الّت�س���رف بال�ّسيء، وعّده عزي���زًا، وتعظيمه، والّتباهي به؛ فق���د اأجمع المعجمّيون 
العرب على اأّن تركيب »ع زز« يعني في اأ�سل ااِل�ستقاق عّز فلن عزًا وعّزة: قوي وبرئ من الّذل، واأعّزه: 
ق���ّواه ون�سره وجعله عزيزًا، وبمعن���ى اأحّبه واأكرمه)1(، واإذا اأنعمنا الّنظر ف���ي مفهوم االعتزاز اللُّغوي 
األفين���ا اأن���ه ينطلق من محّبة اللُّغة العربّي���ة، وتعظيمها وال�ّسعي اإلى النُّهو�س به���ا، وتطويرها في �سّتى 
المج���االت، ومّم���ا ال�سّك في���ه اأن انت�سار الّنظام الجديد ال���ذي ُي�سّمى بالعولمة يجع���ل كّل عربّي يقف 
اد و�سط معمعة العولمة؟ واأّي م�سير ينتظرها؟ وهل تملك ال�ُمقّومات  مت�سائًل: اأين اأ�سبحت لغة ال�سّ
الّلزم���ة لبقائه���ا حّية ف���ي ُمواجهة ذل���ك الّنمط الّثقاف���ي ال�ُمّوحد؟ كم���ا يت�ساءل الم���رء عن فحوى 
االخت���لف بي���ن الّثقافات؛ ومن ثم عن م�سير ُهوّية كل �سعب من ال�ّسع���وب؛ فاللُّغة تعك�س االأّمة ذاتها 
نف�سي���ًا واجتماعيًا؛ كما ُتعّبر عن اأعماق ُهوّيتها الفردّية والجماعّية، واإّن من اأهم االأمور التي تلّح على 
ة به في �ساحات  االإن�س���ان العرب���ي في هذه االأيام واأّولها تعزي���ز ح�سوره الفّعال وتثبيت هوّيت���ه الخا�سّ
المعترك الحقيقي الذي يعي�سه العالم؛ ولقد اأ�سحى االعتزاز باللُّغة العربّية �سرورة ُملّحة هذه االأيام، 
وه���و ينبثق من حبِّ اللُّغة وع�سقها والغيرة عليه���ا، ويقت�سي وجود رغبة تطوُّعية لخدمة اللُّغة العربّية، 
ومّما ال ي�سوبه اأدنى �سك اأّن التطوُّع الّلغوّي، واالعتزاز باللُّغة العربّية من �ساأنه اأن ُيقّدم خدمات جليلة 
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للغتن���ا العربّية، وه���و ينه�س على »ُمبادرات وجه���ود فردّية وجماعّية ُمتقنة؛ ُت�سه���م في تقديم خدمة 
ملئم���ة لّلغة العربّية، وُمعالج���ة تحّدياتها وا�ستغلل ُفر�سها؛ دون توّقع منفعة ماّدية«، ويذهب ثّلة من 
الُعلماء اإلى اأّنه يتاأ�ّس�س على وجود اإرادة اإ�سلحّية لدى االإن�سان ُتجاه لغته القومّية والّدينية والح�سارّية؛ 
االأم���ر الذي يجعل���ه يوؤمن، وب�س���كل طّوعي ب�س���رورة الّت�سحية، والب���ذل والعطاء؛ من اأج���ل الّنهو�س 
بمعالج���ة الم�سكلت، وُمّواجهة الّتحديات الّلغوية، والعمل على ا�ستغ���لل �سّتى الُفر�س ال�ُمتاحة؛ كما 
ع بتقدي���م اأعمال وجهود ُمفيدة،  اأن���ه يتجّلى من خلل مهارات وخب���رات ُمتراكمة؛ مّما ي�سمح للُمتطوِّ
وبّن���اءة ُت�سهم في خدم���ة اللُّغة العربّية، فاالعت���زاز اللُّغوي والتطوُّع لخدمة اللُّغ���ة العربّية يقوم ب�سكل 
رئي�س على اأ�سا�سي الفكر )ال�ُمبادرات(، والعمل )الجهود(، كما يقوم على المبادرة؛ مّما يعني تجاوز 
منط���ق ردود االأفعال، وه���ذا يتطّلب اإعلء الّتفكي���ر الخّلق، والحر�س على االبت���كار من خلل طرح 
الّروؤى الجديدة، واالأفكار والم�سروعات التي ال ت�ستجيب فقط اإلى حاجة، اأو م�سكلة، اأو تحٍدّ معّين؛ بل 
اإنه���ا ت�ستغّل فر�س���ة وموردًا ومهارة عل���ى الم�ستوى الف���ردي والجماعي، والمحّل���ي والوطني والقومي 
والّدول���ي، والت���ي ُيقّدمها الّتطوع الّلغوي يج���ب اأن تكون ملئمة، وهذا يعني مراع���اة االأطر المرجعّية 
الحاكمة في الّلغة العربّية ذاتها، وفي العمل الّتطوعي؛ الذي ُيمكن اأن يكون فرديًا، كما ُيمكن اأن يكون 
جماعيًا اأي�سًا، وذلك من حيث الّتخطيط واال�ست�سراف والّتنظيم والّتوجيه والّتنفيذ والّتطبيق والّرقابة 
والّتقيي���م، ومن اأج���ل تر�سيخ االعتزاز اللُّغوي اقت���رح ثّلة من الباحثين مفه���وم )العوربة(، الذي جاء 
ُم�سادًا للعولمة، وهدفه االعتزاز باللُّغة العربّية، وتعزيز االأمن الّلغوي في زمن العولمة، اإذ يذهب اأحد 
الباحثي���ن اإلى اأّنه كثيرًا ما يّتكئ الغربي���ون في تحديد العولمة على اأنها تنه�س على ثلث دعائم هي: 
الّتعددي���ة، والديمقراطّية، وحقوق االإن�سان، ونحن )العرب(، ُيمكنن���ا اأن نحّدد اأي�سًا دعائم للعوربة، 
من بينها الّتم�سك باالأ�سالة، وتحقيق المقدار االأدنى من الديمقراطّية،والحق في الكرامة، كالحق في 
الحياة، فاالأ�سالة تعني الّتم�سك بالقّيم الّدينية، والّتعلق بالُهوّية الوطنّية، والّت�سبث بالّثقافة القومّية، 
فالمت�سّل���ح بهذه القيم الح�سارّية الكبرى، ال يخ�س���ى الذوبان في االآخر، فاالأ�سالة معنى جامع يتجّلى 
ف���ي �سبكة من القّيم الدينّية، والوطنّية، والح�سارّية، التي تجعل المرء يتمّيز ب�سلوك معّين ُيحافظ له 
على كيانه االأ�سلي، وانطلقًا من االعتزاز باللُّغة العربّية اأنجزت درا�سات كثيرة من اأجل ت�سحيح لغة 
االإع���لم، وتطويره���ا، وت�سحيح االأخطاء المرتكبة، اإذ يقول اأحد الباحثي���ن، وهو ي�سف لغة االإعلم 
العرب���ي: »اأخطاء نحوّي���ة و�سرفّية، اأداء واإلقاء �سعيف���ان، وطغيان للحديث بالّلهج���ات المحّلية؛ تلك 
بع����س من خ�سائ�س االإعلم حاليًا ف���ي القنوات الناطقة بالعربّية، خ�سو�سًا في الّدول العربّية، دول 
لغتها الّر�سمية هي العربّية، بيد اأّن االإعلم �سار مهتمًا بطرائق اأخرى لجذب االهتمام والّتوا�سل على 
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ح�س���اب ف�ساحة اللُّغة، اأمام انت�سار القنوات االإعلمّي���ة الّتجارية اأو الباحثة عن االأرباح، على ح�ساب 
الّر�سالة االإعلمّية والخدمة العمومّية«، وال ريب في اأّن االعتزاز اللُّغوي ُيحّتم الّت�سدي لظاهرة تدهور 
اللُّغ���ة في و�سائ���ل االإعلم؛ فالت�سحّية با�ستخدام اللُّغة العربّية ف���ي و�سائل االإعلم يعني ن�سف دعامة 
لة للوحدة الّثقافية، ومن باب الحر�س على الّلغة العربّية، والغيرة عليها  م���ن اإحدى الّدعام���ات ال�ُم�سكِّ
ق���ام جمل���ة من الباحثين بدرا�سات متمّي���زة تّت�سل بر�سد وت�سويب االأخط���اء النحوّية والتركيبّية في 
و�سائ���ل االإعلم؛ وعلى هذا الّنحو ما نه�س ب���ه الباحث )جعفر نايف عبابنة(، الذي يقول في م�ستهّل 
درا�ست���ه: »المق�سود باالأخط���اء النحوّية والتركيبّية تلك االأخط���اء المتعّلقة بحركات االأواخر وحاالت 
يغ  االإع���راب و�سروط االأب���واب، واالأخط���اء ال�ُمّت�سلة بتنظي���م العنا�سر داخل الجمل���ة، وتوظيف ال�سّ
رفي���ة في الّتراكيب واالأو�ساع النحوّي���ة المختلفة، وقولنا االأخطاء الّنحوية يعمها كلها، والبّد عند  ال�سّ
الحدي���ث عن االأخط���اء الّنحوية من االإجابة عن ت�س���اوؤل يترّدد في اأو�ساط الم�سّككي���ن بجدوى الّنحو 
ودوره في حياتنا اللُّغوّية؛ فهم يقولون: ِلَم هذا االهتمام الكبير باالإعراب وقواعد الّنحو؟ األ�سنا نتحّدث 
العربّي���ة اأو �سكًل من اأ�سكاله���ا، وُيفهم المعنى المق�سود على الرغم مّم���ا ُي�سمى باالأخطاء الّنحوية؟ 
والج���واب ع���ن ذلك: اإنَّ االإع���راب والحاالت االإعرابّي���ة و�سروط االأبواب و�سواب���ط الّتركيب هي جزء 
اأ�سيل في نظام لغتنا؛ ونظام اللُّغة يجب اأن يتبع حتى لو كان �سكليًا اأو تطريزّيًا؛ فل ُيمكن اأن نتحّدث 
اأو نكت���ب بلغة عاّمية، ونق���ول: اإننا نتحدث اأو نكتب بالّلغة الف�سيحة. فاإّما لغة ف�سيحة يراعى نظامها 
وابط«، كما ركز الباحث )اإ�سماعي���ل اأحمد عمايرة( على  بمجمل���ه، واإما لغة متفّلتة من القي���ود وال�سّ
�س���رورة تر�سيخ االعتزاز اللُّغوي لدى الطلبة في �سّتى الّتخ�س�سات؛ �سواء في مجال العلوم االإن�سانّية 
واالجتماعّي���ة، اأم العل���وم الّتطبيقية والعلمّي���ة، اإذ يقول في درا�سته المو�سومة ب����: »المثّقفون والّثقافة 
الّلغوّية-مه���ارات االت�س���ال اللغ���وّي«: »اإن���ه لو�س���ع كئيب، بح���ق، اأن تجد ه���ذه االأع���داد الكبيرة من 
الموّظفي���ن، والمدّر�سين، والباحثين، واالإعلمّيين ُيعان���ون معاناة بالغة في الّتعبير عّما ُيريدون، وقد 
يكون تعبيرهم- المكتوب منه بخا�سة- ال يوؤّدي اإلى ما يريدون، اإنه نوع من االإعاقة الخطيرة التي قد 
يترّتب عليها اأن تنحرف القدرة الّتعبيرّية لدى مدّر�س، اأو باحث، اأو طالب، اأو �ساهد في محكمة، عّما 
يريد، فتكون اأقواله مخالفة لنواياه، اأو غير مطابقة لها...؛ ذلك اأّن بع�س حملة ال�ّسهادات العالّية كان 
ُيعّب���ر ع���ن �سّدة ال�ّسجاعة با�ستخدامه تعبي���رًا يدّل في العادة على �سّدة الّده���اء المنطوي على خبث، 
فيق���ول: فلن يقتل القتيل ويم�سي في جنازته،  وال يقت�سر االأمر على اأمثال هذه الّتعبيرات الجاهزة، 
واإّنم���ا يتجاوزها اإلى �سواها ف���ي ا�ستخدام االأفعال، واالأ�سماء واأوزانها، وح���روف المعاني، والّتراكيب 
النحوّي���ة، واالإملء، اإذ جعل عدم مراعاتها قراءة الخطوط؛ معاناة بالغة قد يترّتب عليها �سياع حّق، 
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اأو �س���رف دواء ب���دل اآخر، اإل���ى غير ذلك من اأمور مرّدها خلل في الّثقاف���ة اللُّغوّية، خلل ي�ست�سري في 
م�ستويات كثيرة من الّنا�س، وهو ُي�سّكل ظاهرة تحتاج اإلى ت�سخي�س وعلج...«. ومن بين االأفكار التي 
قّدمها الباحث )عبد الملك مرتا�س( فيما يّت�سل باالعتزاز اللُّغوّي؛ اأن ُتمّول منّظمة الّتربية والّثقافة 
م في اأكثر القنوات العربّية م�ساه���دة يتّم فيها الّتنبيه على عدم جواز  والعل���وم ح�س�س���ًا ق�سيرة، ُتقدَّ
همز الخما�سّي وال�ّسدا�سّي مثًل، باالإ�سافة اإلى الّتنبيه فيما يخ�ّس كثير من االأخطاء ال�ّسائعة في الّلغة 
االإعلمّي���ة خ�سو�سًا...، كم���ا يقترح اأن ُي�سَلح نظ���ام الّتعليم في موؤ�ّس�ساته عب���ر مراحله الّثلث في 
العالم العربّي، ومن ذلك تح�سير معّلم كفوؤ لغوّيًا، ويرى اأّن على كبار المعّلمين في المدار�س االبتدائّية 
والثانوّي���ة العربّي���ة، م�سرقًا ومغربًا، اأن ُيفّك���روا في اإ�سلح برنامج الّنحو؛ بحي���ث يقع االقت�سار على 
القواع���د المركزّية، مع االإلح���اح على الّتطبيق، بتقدي���م الّن�سو�س االأدبّية الّرفيع���ة وعالّية الم�ستوى 
للحف���ظ المبّكر، واال�ستغناء عن بع�س القواعد التي ال ت�ستعمل ف���ي الكتابة واال�ستعمال اإاّل نادرًا، كما 
ي���رى �س���رورة اإ�س���لح المعاجم العربّية؛ الت���ي البّد من اإع���ادة الّنظر في طرائق تاأليفه���ا، وتقديمها 
للمتعّلمي���ن، وذلك كي تغتدي اأداة نافع���ة لم�ساعدة المتعّلمين في ا�ستعمال العربّية، وال�سّيما الّتلميذ 
لب. ولتر�سيخ االعتزاز اللُّغوّي اأّكد الباحث )جابر ع�سفور( اأهّمية ت�سجيع الّطلب على التمّيز  والطُّ
ف���ي معرف���ة لغتهم، وامت���لك نا�سّيتها التعبيرّية بم�سابق���ات جاّدة لها احترامها، وف���ي الوقت نف�سه؛ 
ت�سجي���ع الباحثي���ن على ُمواجهة م�سكلت تعلي���م اللُّغة وتدري�سها في المراح���ل المختلفة، اإ�سافة اإلى 
�س���رورة العناي���ة باالإعلم ال���ذي ما يزال عامًل من عوام���ل تهديد الّلغة الف�سح���ى، وذلك بت�سجيعه 
العاّمي���ات المحّلية وا�ستخدامها الجاذب في الم�سل�سلت واالأغاني، وغيرها، والتي تتحّول اإلى نماذج 
للّتقليد، وخ�سو�سًا بين النا�سئة، ويّت�سل بذلك عدم الّتقديم الّناجح لبرامج تعمل على جذب االأطفال 
اإل���ى لغته���م الجميل���ة، وتب�سير الكبار بكن���وز هذه الّلغة واإتاحته���ا لهم على اأي�سر وج���ه واأجذبه، ومن 
اأ�سكال االعتزاز اللُّغوي تحبيب االأطفال في ا�ستخدامها؛ فقد اأثبتت درا�سات كثيرة اأجريت في ميدان 
ة االأدبّي���ة المّوجهة للأطفال اأثرًا كبيرًا في تعلم الّتعبير  تعليمّي���ة الّلغات، وعلم اللُّغة التعّلمي اأن للق�سّ
والكتاب���ة، وه���ي توؤّثر ب�سورة جّيدة في اإث���راء المح�سول الّلفظي، وتنبع اأهّميتها م���ن اأّن لها �سلة في 
اإحكام الّن�سج الّلغوي لدى المتعّلمين، ومن اأبرز الفوائد التي ُيمكن جنيها من قراءة االأطفال للق�س�س 
تعّل���م الّت�سل�سل في الّتفكير، من ج���راء ترتيب اأحداثها وت�سل�سلها، وتتاب���ع مجريات اأمورها ووقائعها، 
غار يتابعون الق�س�س باهتمام و�سغف كبيرين، وهم يريدون اأن يقفوا على االأحداث  ولذل���ك نجد ال�سّ
الّلحقة، بعد اأن �سّد انتباههم توالي االأحداث الما�سّية، ولما كان ال�ساأن على ذلك من تعّلق االأطفال 
ل هذا الميل منذ الطفول���ة، وُي�سَتثمر ذلك الّتعلق؛ لتعليمهم  ���روري اأن ُي�ستغَّ بالق�س����س، فاإّنه من ال�سّ
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ة ؛ الأّن ذلك في الّنهاية ُي�ساعدهم على اإحداث الّت�سل�سل في تعبيراتهم ب�سكل  الّتعبير عن طريق الق�سّ
ة وحدة  الئ���ق ومقبول،كما ُيعّلمهم الوحدة في الّتفكير والّتعبير وتناول االأ�سياء؛ وذلك ب�سبب اأّن الق�سّ
واح���دة، ون�سيج واح���د، ومداومة الّنظر في الق�س�س، واالإدمان على قراءتها، و�سماعها، من �ساأنه اأن 
ي���وؤّدي اإل���ى تعّلم الوحدة الع�سوّي���ة، مّما ُي�سهم في تاأث���ر الّطفل القارئ وتنفيذ ه���ذا االأمر في الّتعبير 
�سفوي���ًا كان اأم تحريري���ًا، كم���ا اأن���ه ُيعّلمه الّتكامل ف���ي الّنظر اإل���ى االأ�سياء؛ وذلك ب�سب���ب اأّنها وحدة 
ة من اأجل تعليم الّلغة العربّية  متكامل���ة، يرفد بع�س اأجزائها بع�سًا، وهناك اإمكانّية ال�ستغ���لل الق�سّ
ة بمختلف اأنواعها ممّثلة  ب�سّتى فروعها، وهذا هو المنحى الّتكاملي في درا�سة الّلغة، ولم�ّا كانت الق�سّ
لجوان���ب الحياة، ولم�ّ���ا كانت الّلغة اأداة للّتعبير عن ه���ذه الحياة، فقد كان تعّل���م الّتعبير بالّن�سبة اإلى 
ة اأقرب اإل���ى الم�سلك الّطبيعي، واأبع���د عن الّتكلف، واأي�س���ر تعّلمًا، واأر�سخ  االأطف���ال ع���ن طريق الق�سّ
ة ترّكز على االإثارة والّت�سوي���ق والمفاجاآت، فقد كان تعّلم الّتعبير  نتيج���ة وم�سمون���ًا، ولم�ّا كانت الق�سّ
ع���ن طريقها حاف���زًا للمتعّلمين على ا�ستعم���ال ه���ذه االأدوات التعبيرّية؛ فطفق���وا ي�ستخدمون االإثارة 
ة تهتّم بر�س���م ال�ّسخ�سيات  والّت�سوي���ق ف���ي كتاباته���م المّوجهة اإلى االأطف���ال، ومن المعل���وم اأّن الق�سّ
وو�سعه���ا مو�س���ع الّتحليل، ب�سكل غير مبا�س���ر؛ وذلك من خلل الك�سف عن طبيع���ة �سلوكها، واأنماط 
ة من �ساأنه  تفكيرها، وطرائق تعاملها مع االآخرين، والأجل كّل ذلك، فاإّن تعّلم الّتعبير عن طريق الق�سّ
اأن يع���ّود المتعلمين ا�ستخدام الّتعبير غير المبا�سر ع���ن االأ�سياء، وهو م�سلك تعبيري ُيجدي االأخذ به 
ف���ي كثي���ر من اأن���واع الّتعبير، والحقيق���ة اأّن االأ�سي���ل ال�ُمحافظ، هو ذل���ك الذي يعتّز بلغت���ه ويحميها 
نه���ا؛ ففي زمننا المعا�سر تتبّدى، وتلوح في االأفق رغبة �سر�سة في غزو، واجتياح مواقع الّلغات  وُيح�سّ
الوطنّي���ة، وه���ذا ما يجعلنا نتوّج�س خيفة م���ن هذا االجتياح الجارف على اأمن وج���ود لغاتنا الوطنّية، 
ن كيانها تحت ُم�سّمى: )االعتزاز اللُّغوي(، والذي ال ُيمكن اأن يتج�ّسد  لذلك انبرت عّدة منّظمات ُتح�سّ
بالوع���ي اللُّغوّي فح�سب، بل البّد من جهود جّبارة تت�سّدى لهذه الحملت ال�ّسعواء، فاالعتزاز باللُّغات 
الوطنّية، وحمايتها، اأ�سحى �سرورة ح�سارّية ل�سّد االختراقات، وحاجة مدنّية، وم�سيرّية، تندرج في 
اإط���ار حف���ظ الكرامة، و�سون ال�ّسي���ادة، والهوّية، والمعتق���د. اإن االعتزاز اللُّغوي يج���ب اأن ينطلق من 
اإدراكن���ا اأّن اللُّغ���ة هي اأهّم، واأبرز عن�سر، وه���ي العن�سر االأكثر ارتباطًا بالف���رد، والمجتمع، واالأّمة، 
وبالّتاريخ، والم�سير، فاإذا كانت قناعة االأفراد كبيرة في اأّن مظاهر اال�ستقرار في المجتمعات تتجّلى 
ف���ي االأمن بمختلف اأنواع���ه، االجتماعي، وال�ّسيا�س���ي، واالقت�سادي، والع�سكري، ف���ل يكون االجتهاد 

كبيرًا باإ�سافة االأمن اللُّغوي واالعتزاز باللُّغة لهذه االأنواع.
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يانة  ب- اأ�ســـواء علـــى بع�ـــس مظاهـــر االعتـــزاز اللُّغوي فـــي مجال اإنجـــاز المعاجـــم والقوامي�ـــس وال�سّ
اللُّغوّيـــة: هن���اك مجموع���ة كبيرة م���ن الجه���ود التطوُّعية الفردّي���ة المتمّيزة التي تن�س���وي تحت راية 
االعت���زاز الّلغوّي، والت���ي قّدمها ثّلة من علماء اللُّغة العربّية االأفذاذ ف���ي �سعيهم اإلى خدمة ال�ُمعجمّية 
العربّي���ة، اإذ تنّوعت المعاجم والقوامي�س العربّية تن���وُّع الّثقافة العربّية، كما تعّددت الكتب التي �سعت 
حيحة، واإبراز االأخطاء ال�ّسائعة، ومعاني االأحرف العربّية، وبّث الوعي  اإلى تحقيق �سروط الكتابة ال�سّ

اللُّغوي، وتر�سيخ االعتزاز بلغتنا الجميلة، ومن بين الجهود الفردّية في هذه المجاالت:
ّلب: وقد طبع هذا المنجد الثمين عدة طبعات، وهو من اإنجاز االأب )لوي�س معلوف  1-ُمنِج�ُد الطُّ
الي�ُسوعي(، وقد نظر فيه ووقف على �سبطه العّلمة )فوؤاد اأفرام الُب�ستاني(؛ رئي�س الجامعة اللبنانية، 
ّلب« عن من�س����ورات المطبعة الكاثوليكية العريقة في  وق����د �سدر ف����ي طبعته الثامنة با�سم: »ُمنجُد الطُّ
بيروت �سهر )اأيلول1966م(، وقد ظهرت طبعته االأولى عام )1941م(، وقد قدم هذا ال�ُمنجد خدمات 
جليلة للطلب في �سائر اأقطار الوطن العربي على مدى ع�سرات ال�سنوات، ومن بين ما جاء في توطئة 
ال�ُمنج����د: »اأ�سُل هذا ال�ُمعجم المدر�سي ال�سغير كت����اب ال�ُمنجد المعروف لح�سرة االأب لوي�س معلوف 
الي�سوع����ي؛ الذي ن�سره في طبعته االأولى �سنة )1908م(، ولم ياأل����ه اإ�سلحًا وزيادة وتح�سينًا حتى برز 
ف����ي طبعت����ه الخام�سة، �سن����ة )1927م(، على اأتّم ما ُيرج����ى لمعجم و�سيط بين ال�ُمط����والت ال�سخمة، 
وال�ُمخت�س����رات الوجي����زة؛ فهذا ال�ُمعجم الع�س����ري الذي ال ي�ستغني عنه االأدي����ب ال�ُمتّبحر؛ ف�سًل عن 
ة من الذين  ال�ُمت����اأّدب النا�سئ، على هذا االأ�سل المتين ن�ساأ فرعنا ال�سغير، ُمتَّجهًا جهة الُطّلب خا�سّ
ال ي����كاد يقع في مطالعاتهم ن�سف المفردات التي جمعها )ال�ُمنج����د(، وال يكاد يتناول ا�ستعمالهم ربع 
هذا الن�سف. فكان البد من النظر اإلى هوؤالء الطّلب، والعمل لهم بو�سع ُمعجم �سغير الحجم، وا�سح 

الترتيب، �سهل االأ�سلوب، يخلو من الكلمات المهجورة وال ُيهمل المفردات ال�ُم�ستحدثة«.
َبْت ُمْفرَداُته َوْفق���ًا لُحرُوفها االأُولى-: �سدر  ّلب ُرتِّ ���ريُّ للطُّ ّلب –ُمْعَجٌم ُلَغِويُّ َع�سْ 2- رائ���د الطُّ
ه���ذا ال�ُمعجم القّيم ال���ذي اأنجزه االأ�ستاذ الباحث )ُجبران م�ْسُعود( ف���ي طبعته االأولى عن من�سورات 
دار العل���م للمليي���ن ببيروت عام )1967م(، و�سدرت طبعته الثانية خ���لل �سهر اآذار )مار�س( �سنة 
)1977م(، وق���د ك�سف الموؤلف في مقّدمة الطبعة االأولى من الرائد االأ�سباب التي دعتُه اإلى النهو�س 
ر �ُسُبل  باإنج���از ه���ذا العمل العلمي الثمي���ن، اإذ نلفيه يقول: »كان جّل هّمنا من و�س���ع )الرائد( اأن ُني�سِّ
العربّية على اأبنائها، وعلى دار�سيها من اأبناء االأل�سن االأخرى؛ فرّتبنا مفرداته وفقًا لُحُروفها االأُولى، 
ا لم تت�سّمنه كتب اللغة، وتب�ّسطنا في  و�سّمّن���اُه اآالف ال�ُم�سطلحات الجديدة، م���ن حديثة وقديمة، ممَّ
ال�س���روح ا�ستنادًا اإلى التحدي���دات والتعريفات العلمّية المنطقّية الوا�سح���ة، وزّيّنا المعاني بال�سواهد 
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���ة ال�ُم�ستق���اة من النت���اج االأدبّي، اأو م���ن طرائف الِحكم واالأمث���ال. فبات )الرائ���د( بذلك ُغنية  الحيَّ
فين والدار�سين. ثّم بدا لنا اأن نُخ����سّ النا�سئة باأخ للرائد �سغير؛ يكون  الراغبي���ن من االأدب���اء وال�ُمثقَّ
األ�س���ق بحياته���ا واأدعى اإل���ى تلبية حاجاتها، فو�سعن���ا )رائد الطّلب( بعد درا�س���ة دقيقة �سبرنا بها 
���ة عند الطالب، وخل�سنا منها اإلى ت�سفية الممات من المفردات، اأو النادر  ة والثقافيَّ الطاق���ات اللغويَّ
ا�ستعمال���ه، واإل���ى تب�سي���ط المعاني حتى ُتلئ���م ال�سّن واالإدراك، واإل���ى االإبقاء على كّل م���ا قد يمّر به 
قنا اإلى  ة اإلى حّد. وناأم���ل اأن نكون قد ُوفِّ الطال���ب ف���ي المرحلتين االبتدائيَّة والتكميلّي���ة، وحتى الثانويَّ
الغر����س، واأن يلق���ى )رائد الطّلب( من اال�ستجابة في �سفوف النا�سئة ما لقيه )الرائد( في �سفوف 

فين«. االأدباء والمثقَّ
ة ال�ُمعا�سرة: �سدر هذا ال�ُمعجم النفي�س عن من�سورات مكتبة لبنان في  3- ُمْعجُم االأغلط الّلَغويَّ
طبعت���ه االأولى ع���ام )1984م(، وهو من تاأليف العّلمة )ُمحمد العدنان���ي(، وقد نّبه في مقدمته اإلى 
الدواف���ع التي حّفزته الإنجاز هذا ال�ُمعجم، فيقول: »اإنَّ انت�سار)ُمعجم االأخطاء ال�ّساِئعة(، اّلذي �سدر 
عام )1973م(، في ُجّل بلد العالم، واالإقبال ال�ّسديد على اقتنائه، وت�سجيع اأع�ساء المجامع العربّية 
حف  ���اد والنُّقاد، ونظرهم اإليه بعين الّر�سا في جمي���ع ما كتبوُه في ال�سُّ الّلغوي���ة ل���ي، وكبار اأُدباء ال�سّ
كر،  والمج���ّلت، وما قالوه في االإذاعات العربّية واالأجنبّية؛ غمر نف�س���ي بالِغبطة، واأنطق ل�ساني بال�سُّ
وحفزن���ي اإلى العمل �ساعات طويلة متوا�سلة في الّنهار وبع�ِس الّليل، لتاأليف: )ُمعجم االأغلط الّلغوية 
ّمت���ي الخالدة، ولغتي  ال�ُمعا�س���رة( هذا، ُمعتم���دًا على )136( م�سدرًا ُلغوّي���ًا، راجيًا اأْن يفوز بر�سا اأُ
باط،  ائم لتن�سيق التعريب ف���ي الوطن العربّي الرِّ المحبوب���ة، ومجامعنا الّلغوّية االأربع���ة، والمكتب الدَّ
واأُدب���اء العال���م وُنّقاده من الع���رب والم�ستعربي���ن...«. وبالن�سبة اإلى منهجه في اإنج���از هذا ال�ُمعجم، 
ُي�سي���ر العّلمة )ُمحمد العدناني( اإل���ى اأنه قد اعتمد في ت�سويب الكلمة، اأو العبارة، على ُوُجودها في 
هات ال�ُمْعجمات ُكلِّها اأو بع�سها، اأو واحد منها، على اأن  القراآن الكريم، وفي الحديث ال�سريف، وفي اأُمَّ
عر الجاهلي )على اأْن ال يُكون منحواًل(،  ال يكون �سبب االنفراد خطاأً مطبعيًا، وفي بيت الأحد اأُمراء ال�سِّ
رف  اأو اأح���د ُفحول �سع���راء �سدر االإ�سلم والع�سر االأم���وي؛ مع اإهمال جِميع ما �َسذَّ َع���ْن قواعد ال�سَّ
عرّية؛ التي ُي�سمُح بها لل�ساعر دون الناثر، كما اعتمد العّلمة  راِئر ال�سِّ ح���و، واالبتعاد عن ُجلِّ ال�سَّ والنَّ
ان،  تها َمجاِمُع الّلغة العربيَّة في القاهرة ودم�سق وبغداد وَعمَّ )ُمحمد العدناني( على الكلمات اّلتي اأَقرَّ
هات ُكُتب النَّحو؛ ُمعتِمدًا على راأي مدر�سة الب�سريين اأو الُكوِفّيين، عندما  والكلمات التي وردت في اأُمَّ

ُيلفي اأن راأَي اإْحداُهما اأَْقرب اإلى العقل. 

***
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اإّن م���ن �س���اأن االعتزاز اللُّغ���وّي اأن ُيع���ّزز مكانة اللُّغة العربّي���ة في االإعلم؛ وه���ذا الجانب يتطّلب 
جه���ودًا كبيرة للّرق���ي بها اأمام االإكراهات التي تعتر�سها، وينبغي الّرجوع اإلى مكّونات الّذات، والعودة 
اإل���ى االأ�سالة، والّتراث، والّتاريخ، واإعادة الّتاأمل ف���ي مختلف الّروؤى بمنظور عميق، يّت�سم بالعقلنّية، 
فاأ�س�س االعتزاز اللُّغوي تفر�س ا�ستخدام الّل�سان الوطنّي، وُمواجهة اللُّغة االإ�سهارّية الّرديئة، والبّد من 
تعزي���ز قّيم الُهوّية الّثقافية، وتر�سيخ الّثقافة الوطنّية، وتركي���ز االهتمام على ق�سايا الحكامة اللُّغوّية 
الجّي���دة، وو�سع مخّطط���ات لغوّية وطنّية تتعامل بدّق���ة، وبمنهجّية �سليمة مع االأو�س���اع، وُتقاربها من 
منظ���ور م�ستقبلي ُيواكب الع�سر، وين�سجم مع ال�ُم�ستج���ّدات؛ فاالعتزاز اللُّغوّي له عّدة اأدوار جوهرّية 
تّت�سل بتح�سين الُهوّية الوطنّية، وتتعّلق بتج�سيد قّيم االنتماء الوطنّي، وتعزيز الّتما�سك االجتماعي، 

وبعد هذه الجولة مع االأطروحات والّتحاليل التي تّت�سل باالعتزاز اللُّغوّي، يو�سي الباحث بما ياأتي: 
- اإقام���ة �سراكات بين مجامع اللُّغة العربّي���ة وموؤ�ّس�سات االإعلم للّدفع بها نحو تطوير ممار�ستها، 
وم���ن ذلك �س���رورة توظيف مدّققين وُم�سّححين لغويين في مختل���ف الموؤ�ّس�سات االإعلمّية؛ ذلك اأّن 

عددًا غير قليل من الموؤ�ّس�سات االإعلمّية تفتقد لمدّققين لغويين. 
حفيين في اللُّغة وقواعده���ا، واإ�سدار ُكتّيبات  - يقت�س���ي االعتزاز اللُّغوي تنظي���م دورات تكوينّية لل�سّ
ُتبّي���ن االأخطاء ال�ّسائعة، كم���ا ُيمكن اإدراج ماّدة اللُّغة في مقّررات مراكز ومعاهد تكوين االإعلميين، ومن 
االأف�س���ل تنظي���م م�سابقات الأجمل واأف�سل الّتقارير عل���ى الم�ستوى اللُّغوي، اإ�ساف���ة اإلى تخ�سي�س جوائز 
ة وال�ّسعر والمقالة، والّتعريف بها في �سّتى المنابر االإعلمّية. ت�سجيعّية: والئّية، ثّم وطنّية، في كتابة الق�سّ

- ع���دم اإهمال الجان���ب الوظيفي في اال�ستخ���دام الّنحوي؛ فهو الذي يعمل عل���ى تنمّية المهارات 
الّلغوي���ة المطلوب���ة في الحياة العملّية، وعدم وجوده ُي�سّبب غياب الّت���ذوق لماآثر اللغة العربّية ال�ّسعرية 
والّنثري���ة، مع �سرورة اإقامة ج�سور توا�سل بين الجانب الّنح���وي، والّن�سو�س المعتمدة في الّتدري�س، 
والّتمثيل من خللها، وا�ستخراج القواعد الّنحوية، حّتى ال يح�ّس الّطالب بالعزلة عن الماّدة الّنحوية، 
كم���ا اأّن انتق���اء ن�سو����س ذات جمالّيات اأ�سلوبّية، وبلغّي���ة بديعة، ُي�سهم في معرف���ة الّطالب للمعاني 
المق�س���ودة، وا�ستيعاب االأفكار؛ وذلك الأّن المعنى هو الهدف االأّول من و�سيلة الّنحو، فالذي ال يعرف 

المعنى ال يمكن له اأن يعرب اإعرابًا �سليمًا. 
- الحر����س عل���ى اأّن الّنحو هو و�سيل���ة الإدراك معاني الّن�سو�س، ولن يتمّك���ن المتعّلم من ذلك اإاّل 
حيحة، ولي�س حفظ القواعد  م���ن خلل الفهم الجّيد للأ�ساليب الّلغوية، وتكوين الملك���ة الّل�سانية ال�سّ
المج���ّردة، فلطالما اأّك���د كثير من الّدار�سين على اأّن الّنحو هو بمنزل���ة عامل م�ساعد على االكت�ساب، 

وهو يمّهد االأر�سّية للّتعلم، ولي�س ركيزة اأ�سا�سية.
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- الّتفري���ق بي���ن مختلف الم�ستويات الّنحوي���ة، فهناك فوارق جّمة بين م�ست���وى الّنحو الذي يتعّلق 
بالعال���م والباحث المتعّمق، والم�ستوى الذي يخ�ّس المتعل���م المبتدئ واالإعلمي الذي يحتاج اإلى ُلغة 

وظيفّية.
- العم���ل على اأن تكون مناهج تعليم وتعّلم الّلغ���ة العربّية قائمة على تجارب دقيقة، ونتائج معّمقة 
م�ستخرج���ة وم�ستنتج���ة من البح���ث والّتجريب، وذل���ك بهدف ترقّي���ة وتحديث المق���ّررات والبرامج 
الّدرا�سي���ة لّلغة العربّي���ة، اإ�سافة اإلى االرتقاء بالّطرائق المعمول بها وتطويرها من مرحلة اإلى اأخرى، 

وفقًا لمتطلبات ومقت�سيات الع�سر وحاجات المتعلمين.
- ال�ّسع���ي اإل���ى خلق تكامل بين مختلف العل���وم والمعارف لتطوير تعليم الّلغ���ة العربّية، بحيث يّتّم 
تقوي���م ا�ستعمال الّلغة العربّية ف���ي الموؤ�ّس�سات الّتعليمية الّتربوية في ظّل الحقائق المكت�سفة، والّنتائج 
�سين  الم�ستخل�سة، لي�س في علم واحد بل من خلل ت�سافر الجهود بين جملة من الباحثين المتخ�سّ
ف���ي عل���وم متنّوعة مثل: علم تدري�س الّلغات، وعلم الّل�سان الّتطبيق���ي، اإ�سافة اإلى االعتماد على اأ�س�س 
ومفاهي���م الّنظرية الوظيفّية التي اأّكدت عّدة درا�سات نجاحها، الأنها ُت�سهم في تي�سير الّنحو واالبتعاد 

به عن الّتعقيدات والقيود المختلفة.
- ُين�س���ح بالّتركيز على ن�سو�س حديثة تكون من�سجمة مع الحياة الع�سرّية، واليومّية التي يراها 
الّطالب، وال ينبغي اإيراد اأمثلة عتيقة ال وجود لها في الحياة اليومية للطالب، كما ال يجب االإغراق في 

�سين.  االأمثلة الّنحوية العلمّية العوي�سة التي هي محّل خلف، وجدال بين المتخ�سّ
- االنتقاء من القواعد الّنحوية العربّية ما له اأهمّية وظيفّية، وفائدة عملّية في الكلم مع الحر�س 
عل���ى تجّنب كث���رة الّتف�سيلت، واالإغراق في �س���رد االآراء المختلفة، مّما ي���وؤّدي اإلى تذبذب الّطالب، 

ونفوره من الماّدة. 
- ا�ستثمار الّل�سانيات في تعليم الّلغة العربّية، وال�سّيما الّل�سانيات الّتطبيقية التي لها وظيفة مهمة 
ف���ي تحلي���ل العملّية الّتعليمي���ة وترقيتها، فهي التي تجيب ع���ن الّت�ساوؤالت العلمّي���ة والبيداغوجّية التي 
لت اإليه الّنظري���ات الّل�سانية في ميدان و�سف  تواج���ه معّل���م الّلغة، وعليه اأن يكون ُمّطلع���ًا على ما تو�سّ

الّلغة وتحليلها. 
- الّتركي���ز ب�سكل كبير على الجان���ب ال�ّسفوي، الأنه الجانب المهم، م���ع الّتج�سيد الح�ّسي والفعلي 
للعملّي���ة الّتوا�سلية، والحر�س على ف�ساحة الّلغة وخلّوها من االأخط���اء في تلقين الّلغة العربّية، وهذا 

من �ساأنه اأن ُيثري الح�سيلة الّلغوية للمتعّلم.
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- ا�ستثمار الو�سائل الّتقنية والّتكنولوجية الحديثة في تعليم الّلغة العربّية، وال ينبغي اإهمال دورها 
فهناك حاجة �سرورّية ال�ستغللها في زمننا الّراهن، اإذ ُيمكن اأن توؤدي دورًا مهمًا في الّنهو�س بتعليم 
الّلغة العربّية، والبّد من ال�ّسعي الإنتاج برامج تنه�س بهذه المهّمة، ومن اأبرز ما يتوّجب االعتماد عليه: 
ال�ّسابك���ة )االإنترنت(، واالأف���لم الّتعليمية، اإ�سافة اإل���ى متابعة تطّورات عل���م الحا�سوب للإفادة منه 

وتوظيفه في العملّية الّتعليمية بطرائق متنّوعة.
- اإقام���ة علق���ات وطيدة بين اأق�س���ام الّلغة العربّي���ة، واأق�سام االإع���لم واالّت�سال وعل���م الّتربية 
ل اإليها، فل بّد  والّتعلي���م، وذلك بغر�س الّتن�سيق بين مختلف الّدار�سين، مع ا�ستثمار المناهج المتو�سّ
�سات اأخرى، وميادي���ن علمّية جديدة، وال�ّسعي اإلى خلق  م���ن انفت���اح مدّر�سي الّلغة العربّية على تخ�سّ

علقة و�سيجة بين تعليم الّلغة العربّية، والعلوم االأخرى مثل: تكنولوجّيات االّت�سال واالإعلم. 
- الحر����س عل���ى �سياغة برامج تعليمّية تكون له���ا �سلة عميقة بالبيئة التي يعي����س فيها ال�ُمتعلِّم، 
ور واالأ�س���كال البيانّية،  م���ع اال�ستعان���ة بو�سائل االإي�ساح والفهم مث���ل: الّر�سوم���ات الّتخطيطّية، وال�سّ

والمخّططات، وهذا ما ُي�سهم في اإي�ساح المعاني وتقريب دالالتها اإلى اأذهان المتعّلمين.
- الحر����س على االنتق���اء العلمي ال�ّسليم للماّدة الّنحوية، مع تطبيق طريق���ة االأنماط الّلغوية التي 
ُت�سه���م في تي�سير عملّية الو�سف، وت�ساعد على اكت�س���اف اأنواع مختلف الّتراكيب و�سماتها، كما ينبغي 

الّتركيز على المنهج الّل�ساني الو�سفي في تعليم الّنحو العربي.
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د. مي�ساء زهير ناجي

الدرا�سات والبحوث

احلركة اجلمالية...
بين الأدب والفن واأ�سلوب الحياة

الحركة الجمالية، المعروفة اأي�ساً بحركة »الفن من اأجل الفن«، هي حركة للفنون االأوروبية ظهرت 
اأول مـــرة فـــي بريطانيـــا فـــي اأواخر القرن التا�ســـع ع�سر، وتبنت المذهـــب القائل اإنَّ الفـــن موجود لجماله 
ولي�ـــس لخدمـــة اأي غر�س اآخر، وال�سيما االأغرا�س ال�سيا�سية والتعليمية. ووفقاً لرواد الحركة الجمالية، 
ال ينبغـــي تف�سيـــر الفـــن ب�سفته دلياًل تاريخياً مرتبطاً بغيره من االأحـــداث اأو المواقع اأو ال�سخ�سيات، بل 
يجـــب تقديـــره لتاريخه الحافل بذاته، وتطوره الالفـــت والم�ستقل عن بقية مناحي الحياة. ومع ذلك، ال 
يـــزال النقـــاد، حتى يومنا هذا، يختلفون حول تاريخ الحركة الجماليـــة، ومن وماذا ينبغي اأن يندرج تحت 
ت�سنيف هذه الحركة الفريدة. ويرى بع�سهم اأن الحركة الجمالية هي جزء من الحركة الرمزية االأو�سع 
فـــي الفـــن واالأدب Symbolism Literary & Artistic Movement التـــي ظهرت في فرن�سا وبلجيكا 
ورو�سيـــا فـــي اأواخر القرن التا�سع ع�سر، وكانت تهدف اإلى التعبيـــر عن التجارب الفردية ب�سكل رمزي من 
خـــالل لغـــة و�سور وا�ستعارات مجازية. ويربـــط بع�سهم االآخر الحركة الجمالية برواد ما قبل الرفائيلية 
Pre-Raphaelite Brotherhood، وهـــم مجموعـــة مـــن الفنانيـــن ونقاد الفن االإنكليـــز بزعامة ويليام 

 John )1896 -1829( وجون اإيفريت ميليه ،William Holman Hunt )1910 -1827( هولمان هانت
Dante Gabriel Rossetti، وويليـــام  Everett Millais، ودانتـــي غابرييـــل رو�سيتـــي )1828- 1882( 

مايـــكل رو�سيتـــي )1919 -1829( William Michael Rossetti، وجيم�ـــس كولين�ســـون )1825- 1881( 
 ،Frederic George Stephens  )1907  -1828( �ستيفنـــز  جـــورج  وفريدريـــك   ،James Collinson

وتوما�ـــس وولنـــر )Thomas Woolner )1892 -1825، ممـــن ن�سطـــوا في منت�سف القـــرن التا�سع ع�سر، 
وكان تركيزهم االأ�سا�سي من�سباً على الجمال الح�سي.
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ويمك���ن اإرجاع بدايات الحركة الجمالية اإلى اأواخر �ستيني���ات واأوائل �سبعينيات القرن التا�سع ع�سر، 
لكنه���ا ل���م تكت�سب �سعبي���ة ملحوظة حتى ثمانيني���ات القرن التا�سع ع�س���ر. وب�سكل ع���ام، ترتبط الحركة 
الجمالية بالم�سطلح الفرن�سي »Fin de siècle« اأو »نهاية القرن«، وهو الم�سطلح الذي ي�سير اإلى اإغلق 
مرحل���ة قائمة وبداية عهد جديد في االأدب والفن واأ�سلوب الحياة. وقد ا�سُتخِدَم هذا الم�سطلح تحديدًا 
لو�س���ف بريطانيا ف���ي اأواخر القرن التا�سع ع�س���ر، وهو الوقت الذي انهار فيه اأ�سل���وب الحياة الفيكتوري 
الرا�سخ حي���ن واجهت ال�سيادة البريطانية ال�سيا�سية واالقت�سادية كثيرًا من التحديات نتيجة ظهور قوى 
عالمي���ة نا�سئة، وال�سيما الواليات المتحدة االأمريكية، مما و�س���ع االأ�سا�س الأ�سلوب فكري جديد مناه�س 
تمام���ًا للأ�سلوب الفيكتوري التقليدي. وم���ن جهة ثانية، يرى بع�سهم اأن الحركة الجمالية بداأت كرد فعل 
على الفل�سفات االجتماعية النفعية، التي �سادت في تلك المرحلة من الزمن نتيجة التاأثير ال�سلبي للثورة 
ال�سناعي���ة، حيث انعك�ست عنا�سرها المادية على جميع مناح���ي الحياة وفي مختلف البلدان االأوروبية. 
وعلي���ه فق���د �سجبت الحرك���ة الجمالية قيم الطبق���ة الو�سطى، والتم�س���ك المفرط باالأخ���لق الر�سينة، 

واحت�سنت الجمال باعتباره الهدف الرئي�سي لكل من االأدب والفن واأ�سلوب الحياة.

وفي حقيقة االأمر، فاإن الحركة الجمالية لم تظهر فجاأة اأوب�سكل م�ستقل عن التاأثيرات الخارجية 
ولك���ن، �ساأنها بذلك �ساأن جميع الحركات الفنية التي �سبقتها وعا�سرتها، انبثقت من اأفكار اأ�سلفها، 
َع���ت االأ�س�س الفل�سفية للحرك���ة الجمالية في  وط���ورت مع م���رور الوقت خ�سائ�سه���ا المميزة لها. ُو�سِ
 Immanuel )1804-1724( الق���رن الثام���ن ع�سر على ي���د الفيل�سوف االألمان���ي اإيمانوي���ل كان���ط

 Dante رو�شيتي  جابرييل  لد�نتي  �ل�شهيرة  �لزيتية  �للوحة  تختلف 

 )1873(  La Ghirlandata الغيرالند�  با�شم  �لمعروفة   Gabriel Rossetti

عن لوحاته ما قبل �لرفائيلية باأ�شلوب ُعرف بالمرحلة �لح�شية للفنان 

رو�شيتي �لذي كان فيه كثير من �لقو��شم �لم�شتركة مع �أعمال ر�شامي 

و�لدفء  بالحيوية  �للوحة  �ألو�ن  تمتاز  �لمعروفين.  �لجمالية  �لحركة 

و�الن�شجام في تعبير �شارخ عن �لحب و�لجمال دون �أية ر�شالة و��شحة 

�أو محددة.
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Kant ال���ذي اقترح ا�ستقللية المعايير الجمالية في االأدب والفن عن غيرها من المعايير، مما يعني 
ز في  ف�سلهم���ا عن االعتب���ارات االأخلقية وعن النفعية ب�ست���ى اأ�سكالها. وقد ُن�ِسَر ه���ذا المفهوم وُعزِّ
 Johann Wolfgang von )1832-1749( األماني���ا على يد االأدي���ب وال�سيا�سي يوهان فون غوت���ه
 Johann Ludwig )1853-1773( وال�ساع���ر والناق���د االأدب���ي يوه���ان لودفي���ج تي���ك ،Goethe
Tieck. اأم���ا في بريطانيا فقد ن�سر هذا المفه���وم على يد الفيل�سوف والكاتب والناقد االأدبي �سمويل 
تايل���ور كوليري���دج )Samuel Taylor Coleridge )1834-1772، والم���وؤرخ البريطان���ي والمعلم 
وكاتب المقاالت توما�س كارالي���ل )Thomas Carlyle )1881-1795. وفي فرن�سا، ن�سرته الكاتبة 
و�ساحب���ة النظريات ال�سيا�سية ال�سي���دة دي �ستايل )Madame de Staël )1817-1766، وال�ساعر 
 Théophile )1872-1811( والكات���ب الم�سرحي وال�سحفي والناقد الفني واالأدب���ي تيوفيل غوتييه
Gautier، والفيل�س���وف فيكت���ور كو�س���ان )Victor Cousin )1867-1792 ال���ذي ابتدع م�سطلح 

»الفن من اأجل الفن«.

لت  ف���ي ع�سر اآَمَن فيه جميع البريطانيي���ن اأن الفن ينبغي اأن يقدم �سيئًا لجمهوره الفيكتوري، �سكَّ
الحرك���ة الجمالي���ة تحديًا كبيرًا عندما اأعل���ن روادها اأن غاية الفن هو التعبير ع���ن الحالة المزاجية 
للفن���ان وح���ده، وت�سوير ما يراه جميًل وفق���ًا لمعاييره الخا�سة دون غيره م���ن النا�س. ومع ذلك فقد 

 James Abbott McNeill Whistler وي�شلر  ماكنيل  �أبوت  جيم�ض  �أخفى  �لو�قع  بت�شوير  مباٍل  غير  عارٍم  رومان�شي  بتاأثير 

�شخب �لحياة �لح�شرية في �لعا�شمة �لبريطانية لندن، عندما ر�شم منظرً� ليليًا لج�شر باتر�شي �لخ�شبي على نهر �لتايمز. 

با�شتخد�م �أ�شلوب �شديد �لتاأثر باالأ�شلوب �لجمالي �لياباني، �أم�شية ليلية )Nocturne( عنو�ن لوحته �ل�شهيرة )1870( �لتي 

ي�شير فيها �إلى مقطوعة مو�شيقية م�شتوحاة من �لليل، �أكد وي�شلر �الرتباط �لوثيق و�لت�شابه �لكبير بين �لر�شم و�لمو�شيقا 

من حيث �لتركيز على �لطبيعة �لح�شية بداًل من �لمحتوى �ل�شردي.
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ع���ززت الحرك���ة الجمالية حركة الفن���ون والح���رف ال�سناعية، وكان���ت االإنطلقة االأول���ى نحو الفن 
الحدي���ث. ويمك���ن القول اإنَّ النج���اح ال�سعبي للحركة الجمالي���ة اأ�سبح م�سمونًا عندم���ا �سار الر�سام 
الجمال���ي فريدري���ك اليت���ون )Frederic Leighton )1869-1830 رئي�س���ًا للأكاديمي���ة الملكي���ة 
البريطانية في عام )1878(. حيث �سعى جاهدًا كي تحظى االأعمال الفنية التي ر�سمها فنانون لي�سوا 
من االأكاديمية بقدٍر مت�ساٍو من االهتمام واالحترام بالمقارنة مع فناني االأكاديمية، واأن تعر�س ب�سكل 
الئق في المعر�س الذي تقيمه االأكاديمية �سنويًا. باالإ�سافة اإلى ذلك، فقد ر�سح اليتون كثيرًا من فناني 
الحرك���ة الجمالية لع�سوي���ة االأكاديمية، من اأمثال األبرت م���ور Albert Moore واإدوارد بورن جونز 
Edward Burne-Jones، مم���ا ع���زز مكانة الحركة وقوة تاأثيرها. ولعل اأه���م من اأثَّر في الحركة 
 Walter Horatio )1894 -1839( الجمالي���ة الناق���د االإنكليزي المع���روف والتر هورا�سي���و بات���ر
 Charles Baudelaire )1867 -1821( وال�ساع���ر الفرن�س���ي المعروف ت�سارل���ز بودلي���ر ،Pater
الل���ذان ت�سدرا الحرك���ة الرمزية في فرن�سا، وه���ي الحركة التي امتلكت كثيرًا م���ن اأوجه الت�سابه مع 

الحركة الجمالية البريطانية.
اأعط���ى رواد الحركة الجمالية، مث���ل اأ�سلفهم من رواد الحركة ما قب���ل الرفائيلية، اأهمية كبيرة 
للتكوي���ن الب�س���ري ف���ي اأعماله���م الفنية. لك���ن وبعك�س االأعم���ال الفنية الت���ي تميز بها فنان���و ما قبل 
الرفائيلي���ة، والتي ت�سمنت درجات متفاوتة من المحتوى ال�سردي، فقد تجنب فنانو الحركة الجمالية 
اإدراج اأي���ة ر�سائ���ل وا�سحة في اأعمالهم الفني���ة. وبداًل من ذلك، فقد �سع���ى الجماليون الإبراز حاالت 
مزاجي���ة خا�سة به���م، اأو ا�ستك�ساف تناغ���م لوني مميز اأث���ار اهتمامهم، اأو اإظه���ار تفا�سيل غاية في 
التعقي���د للتباه���ي بقدراتهم الفني���ة. وبهذا بدت اأعمالهم، ف���ي اأغلب االأحيان، عل���ى درجة عالية من 
الحرفي���ة معتمدين في ذلك على م�سادر فنية متنوعة، وال�سّيما الفن اليوناني القديم والفن الياباني 
م���ن الع�سور الو�سطى. وعليه اأ�سبح مطلوبًا من الجمهور تقيي���م االأعمال الفنية على اأ�سا�س المعايير 
الجمالي���ة، التي ُتركز على ال�سغف بالجمال وتبجيل التفوق وحب الفن لذاته، بداًل من تقييمها بح�سب 
اأهمي���ة المو�سوع الذي يطرحه العمل، ومدى ت�سوي���ره ال�سادق لق�سية ما من الق�سايا ذات االأولوية. 
و�سريع���ًا ما اأ�سبح���ت الحركة الجمالية اأكثر من مجرد حركة فنية جميل���ة، حيث تغلغلت مبادوؤها في 
مج���االت الحياة المختلفة، بما في ذل���ك المو�سيقا واالأدب وت�سميم االأبني���ة واالأثاث واالأزياء والحلي 
وغيرها. وفي حقيقة االأمر، فقد �سعت هذه الحركة في جوهرها اإلى التعبير عن الذات وحرية االإبداع 
الفني دون قيد اأو �سرط، واإعلء الذوق العام والتركيز على الجمال دون االأخذ بالح�سبان اأية توقعات 

اأخلقية للجماهير متجاوزة بذلك التقاليد الفيكتورية ال�سارمة. 
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وم���ن الممكن ف���ي هذا ال�سياق تلخي�س اأه���م المبادئ التي قامت عليها الحرك���ة الجمالية �سمن 
النقاط االآتية:

- التم���رد على المادية الفيكتوري���ة وال�سناعية الحديثة، وال�سّيما ما ع���ّده رواد الحركة الجمالية 
ت�ساميم فقيرة ومتكررة وا�ستهلكية ابتكرتها اآالت »بل روح« بتكلفة زهيدة.

- اعتم���اد الجودة والحرفي���ة العالية ب�سفتها معي���ارًا اأ�سا�سيًا في تقييم االأعم���ال الفنية، واإحياء 
ا�ستخدام التقنيات القديمة في اإنجاز االأعمال الفنية، اأو ما اأطلقوا عليه ا�سم تقنيات ما قبل ال�سناعة. 
- ف�س���ل الف���ن عن واجب���ه التقليدي في اإي�س���ال الر�سائل االأخلقي���ة واالجتماعي���ة وال�سيا�سية، 
والتركي���ز عل���ى تطوير العنا�سر الفني���ة المبتكرة فيه، من ل���ون و�سكل وتكوين، ف���ي �سعي حثيث وراء 

الجمال الح�سي المطلق.
- اعتم���اد العنا�س���ر الفنية الممي���زة لمرحلة ما قب���ل الرفائيلية، ب�سفتها م�س���در اإلهام اأ�سا�سي 
للأعمال الجمالية، وا�ستخدام الت�سامي���م الهند�سية للع�سور الو�سطى، واالأ�سكال الخطية الب�سيطة، 
واالأل���وان الخافت���ة، والزخ���ارف اليابانية بداًل من الزخ���ارف الدقيقة واالأ�سكال المعق���دة والتفا�سيل 

الوفيرة التي تميزت بها االأعمال الفيكتورية.
- عدم اقت�سار الفن على الر�سم والنحت والعمارة وغيرها من الفنون »الراقية« بل اأن يكون مكونًا 
اأ�سا�سي���ًا في جمي���ع مناحي الحياة اليومية، وبذل���ك احت�سنت الحركة الجمالي���ة اأعمال ال�سيراميك، 

و�سناعة االأثاث، وت�سميم االأزياء، و�سياغة الحلي وغيرها.
وف���ي هذا ال�سياق البد م���ن االإ�سارة اإلى المعر�س الكبير The Great Exhibition، الذي اأقيم 
عام )1851( داخل ق�سر الكري�ستال ال�سهير Crystal Palace في نايت�سبريدج- لندن، الذي ج�سد 

روؤي���ة االأمي���ر األب���رت - زوج الملك���ة فيكتوري���ا- في عر�س 
عجائ���ب ال�سناعة م���ن جميع اأنح���اء العالم. لق���د �سهدت 
بريطاني���ا ف���ي تلك المرحلة طف���رة �سناعي���ة عظيمة، مما 
جع���ل الوقت منا�سب���ًا للتباه���ي اأمام مختلف بل���دان العالم 
باإنجازاته���ا العظيمة. لك���ن هذا المعر����س كان في حقيقة 
االأمر نقطة تحول تاريخية للفن���ون الب�سرية، في بريطانيا 
عل���ى وج���ه الخ�سو����س والق���ارة االأوروبية قاطب���ة، لتعزيز 

انطلق���ة الحرك���ة الجمالي���ة. وعل���ى الرغم من اأن ه���ذا الحدث الب���ارز عر�س كثير م���ن االبتكارات 

�لملكة فيكتوريا تفتتح �لمعر�ض �لكبير 
عام 1851
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المهمة للثورة ال�سناعية، اإال اأن معظم االأعمال المعرو�سة كانت تتوافق مع اأ�سلوب الت�سميم ال�سحل 
للع�س���ر الفيكت���وري، ومكنن���ة العملية االإبداعية �سمن اأط���ر مكررة تخلو من اأي تجدي���د، واالأ�سواأ من 
ذلك تجريدها من اللم�سة االإن�سانية. ووفقًا للمعايير الفيكتورية ال�سارمة للفن، والتي اأعطت االأهمية 
خ هذا المعر�س �سعورًا  االأكبر للر�سائل االأخلقية المنقولة، بالمقارنة مع جودة العمل الفني، فقد ر�سَّ
خانق���ًا لدى كثير من فناني الع�سر الذين رغب���وا في الهرب من تلك البيئة الفنية التقليدية التي تحد 

من تطلعاتهم الجمالية المبتكرة واإبداعاتهم المتميزة.
وعندم���ا ب���داأت الياب���ان تبادلها التج���اري العلني مع ال���دول االأوروبية في ع���ام )1854(، غمرت 
منتجاته���ا الفريدة االأ�سواق االأوروبية عام���ة والبريطانية على وجه الخ�سو�س. عندها اأُْغِرم الفنانون 
وعام���ة ال�سعب بالزخارف الدقيقة، والت�ساميم الفريدة، واالأنماط الهند�سية المبتكرة التي ا�ستهرت 
به���ا االأعمال الفني���ة الياباني���ة، والتي تختلف كثي���رًا عن الت�سامي���م الفيكتورية المكتظ���ة بالعنا�سر 
التقليدي���ة. وبداأ الم�ستهلك���ون االأوروبيون باإقتناء المنتج���ات اليابانية، بداًل م���ن المنتجات المحلية، 
بم���ا في ذل���ك اللوحات الجداري���ة، واالأثاث الخ�سبي، والم���راوح المزرك�سة. كما ب���داأ الر�سامون، من 
اأمث���ال الر�س���ام اأمريك���ي االأ�سل المقيم ف���ي بريطانيا جيم�س اأب���وت ماكنيل وي�سل���ر )1903-1834( 
James Abbott McNeill Whistler، ب���اإدراج العنا�سر الفني���ة اليابانية المبتكرة ب�سكل مكثَّف 
ف���ي اأعمالهم. كذلك االأمر بالن�سبة اإلى غيره من الفناني���ن المبدعين من اأمثال الم�سمم البريطاني 
اإدوارد ويلي���ام جودوي���ن )Edward William Godwin )1886-1833، والم�سم���م البريطاني 
كري�ستوف���ر دري�سر )Christopher Dresser )1904-1834، وغيرهم���ا ممن كانوا م�سدر اإلهام 
كبير لكثير من الفنانين المعا�سرين. وبذلك بداأ اأ�سلوب فني جديد بالظهور داخل الحركة الجمالية، 

.Anglo-Japanese style عرف باالأ�سلوب االأنجلو ياباني
وف���ي عام )1877( افُتتح معر�س جروفن���ر Grosvenor Gallery في �سارع بوند في العا�سمة 
البريطاني���ة لن���دن. لقد اأتاح هذا الم�سروع الرائد م�ساحة كبي���رة للفنانين، وال�سيما من رواد الحركة 
الجمالي���ة، لعر����س اأعمالهم الت���ي كانت في معظمها تتعار����س مع التوقعات الكل�سيكي���ة للأكاديمية 
الملكي���ة البريطانية للفنون. وقد كان هذا المعر�س واح���دًا من اأكثر المعار�س الفنية التجارية �سهرة 
ف���ي لن���دن خلل الق���رن التا�سع ع�سر، مم���ا جعله اأي�سًا م���ن اأكثر المعار����س الفنية درا�س���ة وتحليًل 
م���ن الباحثي���ن المعا�سرين، نظ���رًا للدور الكبير ال���ذي اأّداه في اإبراز االأعمال الفني���ة لفناني الحركة 
الجمالي���ة �سمن ت�سميم معماري يلتزم ب���كل القواعد الجمالية التي ت�سمح لجمهور المعر�س بالتمعن 
باالأعم���ال الفني���ة المعرو�سة ف���ي بيئة مريحة وفخم���ة في الوقت نف�س���ه. ت�سمنت العرو����س ال�سنوية 
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لمعر����س جروفنر اأعمااًل مميزة لكثير من الفناني���ن الجماليين من اأمثال جيم�س اأبوت ماكنيل وي�سلر 
 Albert )1893-1841( واألب���رت مور ،James Abbott McNeill Whistler )1903 -1834(
Joseph Moore، وجورج فريدريك وات�س )George Frederic Watts )1904-1817، واإدوارد 

بورن جونز )Edward Burne-Jones )1898-1833. و�سرعان ما اكت�سب المعر�س �سمعة كبيرة 
بو�سف���ه بدي���ًل ع�سريًا اأكثر تطورًا من االأكاديمي���ة الملكية البريطانية، حي���ث انت�سرت هذه التجربة 

الفريدة في بلدان اأوروبية عديدة مروجة الأعمال اأعظم رواد الحركة الجمالية في العالم.

من المعروف اأن لم�سات الحركة الجمالية ظهرت اأول مرة في اللوحات الفنية، حيث ظلَّ الر�سامون 
ه���م االأقدر على تحقيق هدف الحركة المتمثل في اإب���داع الفن من اأجل الفن. وفي حقيقة االأمر، فقد 
كان باالإم���كان ف�س���ل اللوحات الفني���ة ب�سهولة كبيرة، على عك�س الفن���ون الزخرفية، عن وظيفة الفن 
االجتماعية والنفعية. وعليه ا�ستطاع ر�سامون متميزون من اأمثال األبرت مور وجيم�س وي�سلر وفريدريك 
اليتون )Frederic Leighton )1869-1830 التركيز كليًا على ابتكار تراكيب اآ�سرة تر�سي حوا�س 
النا����س على اختلفاتهم م�ستخدمي���ن طيفًا وا�سعًا من االألوان المتناغمة، م���ع اإدماج عنا�سر جمالية 

Edward Burne-Jones هذه  ر�شم �لفنان �لبريطاني �إدو�رد بورن جونز 

 Grosvenor للوحة �ل�شهيرة عام )1880( )9 × 4 �أقد�م( ل�شالح معر�ض جروفنر�

�أن  �لرغم من  �لجمالية. وعلى  بالمبادئ  �لتز�م كبير منه  Gallery في 

�أن هذه  �إال  �أخالقية،  �شردي ور�شائل  م�شمون  كانت ذ�ت  �أعماله  معظم 

�أثو�بًا  فيها  �لن�شوة  ترتدي  �لجماليات.  على  بالكامل  �عتمدت  �للوحة 

كال�شيكية �أنيقة، مع تفا�شيل زخرفية تجذب �النتباه دون مبالغة، وتحمل 

مقولته  تاأكيد  �لفنان  من  محاولة  في  مختلفة  مو�شيقية  �آلة  منهنَّ  كل 

�أما عنو�ن �للوحة فهو  �ل�شهيرة باأن »كل �لفنون تتطلع �إلى �لمو�شيقا«، 

�شد  �أ�شهمو� في  �لذين  �لفنانين  �ل�شاللم«. كان جونز من  »مو�شيقا على 

�بتكر  عندما  �لجمالية  و�لحركة  �لرفائيلية  قبل  ما  �لحركة  بين  �لفجوة 

�أعمااًل عديدة تندرج تحت قو�عد �لحركتين.
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اأخ���رى مميزة، وزخارف يابانية فري���دة �سمن اأعمالهم الفنية. اأما اعتماد مب���ادئ الحركة الجمالية 
ف���ي عال���م المو�سيقا فلم يكن بال�سهولة عينه���ا، كما هي الحال في اللوحات الفني���ة، ولهذا ال�سبب لم 
يك���ن هناك مو�سيقي���ون جماليون معروفون. وم���ع ذلك فقد ح���اول بع�س المو�سيقيي���ن الفيكتوريين، 
واأبرزه���م النم�س���اوي اإدوارد هان�سلي���ك )Eduard Hanslick )1904-1825، تاأكي���د اأهمية عدم 
التزام المو�سيقا بالتعبير عن اأ�سياء اأخرى غير المو�سيقا. كما اأكد النقاد الموؤيدون للحركة الجمالية 
مث���ل االإنكليزي والتر بات���ر )Walter Horatio Pater )1894-1839 اأن المو�سيقا ينبغي اأن تكون 
د على وجود علق���ة وثيقة بين المو�سيقا  م�س���در اإلهام اأ�سا�سي لجميع فن���ون الحركة الجمالية، و�سدَّ

والفن ودور الفنان ب�سفته اإن�سانًا مبدعًا.

اأم���ا في مج���ال االأدب، فقد اأّلف االأدب���اء الجماليون، واأبرزه���م الكاتب االأيرلن���دي اأو�سكار وايلد 
 Théophile )1872-1811( والروائي الفرن�سي تيوفيل غوتييه ،Oscar Wilde )1900-1854(

James Mallord William Turner في معظم ر�شومه  كان �لفنان �الإنكليزي جيم�ض مالورد وليام تيرنر )1775- 1851( 

ظو�هر  من  فيه  بما  �لعالم  لفهم  كبير  بف�شول  �أي�شًا  مدفوعًا  كان  لكنه  مهنته،  �إتقان  �إلى  عارمة  برغبة  مدفوعًا 

�شعر  تيرنر  �أن  �لو��شح  من  ع�شره.  في  �لر�شم  لعمالقة  محاكاته  في  �شارمة  بمعايير  يلتزم  جعله  ما  وهذ�  عظيمة، 

بتقدير كبير لعظمة �لطبيعة، مما �نعك�ض في �أ�شلوبه �لفذ في �لتعامل مع �الألو�ن، وقدرته �لنادرة على عر�ض �ل�شوء 

حينما ر�شم �لبحر بحاالته �لمتباينة. ُو�شفت لوحته عا�شفة �لثلج باأنها غير تقليدية، حيث �أ�شيب جمهور �الأكاديمية 

�لملكية بالحيرة و�لغ�شب تجاه �الأ�شلوب �لحديث �لذي �تبعه تيرنر في ر�شمها عندما عر�شت عام )1842(. هي �شورة 

وبا�شتخد�م  للم�شهد،  �لمكاني  �لعمق  قيا�ض  فيه  ي�شعب  �شبابي  باأ�شلوب  �ل�شماء  مع  �لبحر  فيها  يندمج  �للون  �أحادية 

�لقو�م �ل�شميك لالألو�ن، مع �شربات عنيفة بال�شكين تتو�فق مع مو�شوعها �لم�شطرب.
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 Algernon Charles )1909 -1837( وال�ساعر االإنكليزي األجيرنون ت�سارلز �سوينبورن ،Gautier
Swinburne، والمح���رر البريطاني اآرثر �سيمون���ز )Arthur Symons )1945 -1865، والكاتبة 
البريطاني���ة فيرن���ون ل���ي )Vernon Lee )1935 -1856، نثرًا و�سع���رًا ح�سّيًا ممل���وءًا باالإيحاءات 
الغام�س���ة، التي حيَّرت القراء، بداًل من الت�سريحات الوا�سح���ة بغر�س التعبير عما لديهم من دوافع 
ورغب���ات خفية. وكما اأ�سار الكاتب والناقد والتر باتر Walter Pater، فقد كان على االأدب الجمالي 
اأن ي�س���ور م���ا ي�سعر به االأديب �سمن تجاربه ال�سخ�سية، ومن خ���لل انخراطه الح�سي العميق مع كل 
م���ا هو جميل م���ن حوله، في دعوة �سريحة من باتر للتخل�س من ع���بء االأخلق الفيكتورية والتعاليم 

الم�سيحية التي كانت - براأيه - تكبح جماح االأدباء في تلك المرحلة من الزمن.
وف���ي حقيقة االأمر، فقد ُو�سفت كتابات رواد االأدب الجمالي باأنها نثر اأرجواني مفرط بالتفا�سيل 
وم�سب���ع بالزخ���ارف حتى بدت اأقرب اإل���ى الكتابات الخيالية ف���ي اأ�سلوبها االأدبي. اأم���ا كتابات وايلد، 
االأ�سه���ر بين اأدباء الحركة الجمالية، فكانت ا�ستفزازية للغاية في ا�ستخدام لغة الحوا�س، وتحدي كل 
ما هو �سائد ومقبول اجتماعيًا، وفوق ذلك فقد خلت معظم كتاباته - بح�سب راأي النقاد والمحللين- 
م���ن الجدل الج���اد، واأ�سبعت بالمرح الل محدود والمفارقات العجيبة. اأما في مجال ال�سعر فقد اأبدع 
ال�سع���راء الجمالي���ون بالجمع بي���ن اللغة الغنائية ال�ساح���رة واالأوزان ال�سعرية المعق���دة في عر�س اأي 
مو�س���وع مهم���ا كان �سعبًا باأ�سلوب مثير للإعج���اب ال�سديد. ومع ذلك لم تخ���ُل ق�سائد بع�س �سعراء 
الحرك���ة الجمالية م���ن االإباحية والعنف والقب���ح والغمو�س اأحيان���ًا، مثل ق�سائد ال�ساع���ر األجيرنون 
ت�سارلز �سوينبورن Charles Algernon Swinburne الذي تاأثر بقوة بال�ساعر الفرن�سي ت�سارلز 
بودلي���ر )1867 - 1821( Charles Baudelaire، وبال�ساع���ر الفرن�س���ي تيوفي���ل غوتييه )1811 - 
Théophile Gautier )1872، واتف���ق معهم���ا عل���ى اأن ال�سع���ر ال علقة له بالتربي���ة وال بالتعليم. 
وعليه فقد تفوق االأدب الجمالي في ال�سكل على ح�ساب الم�سمون، وبدا تركيز اأدبائه في نقل الر�سائل 

االأخلقية واالجتماعية �سعيفًا جدًا بالمقارنة مع اأقرانهم الفيكتوريين.
وم���ن جه���ة ثانية، ظهرت مبادئ الجمالية في ت�سميم االأبنية ال���ذي انحرف بعيدًا جدًا عن االأ�سلوب 
التقلي���دي في الت�سميم المعماري خلل تلك المرحلة من الزم���ن. ولعل اأهم ما ميَّز هذه االأعمال اإدراج 
مراج���ع �سرقي���ة و�سرق اأو�سطية واإيطالية من ع�س���ر النه�سة في ت�سميم العم���ارة االإنكليزية، فبداًل من 
البه���و التقلي���دي للمن���ازل العريقة وغ���رف ال�ساي ال�سهي���رة اأُدِخل ما ُع���رف ب��»القاع���ة العربية« كمكان 
اأ�سا�س���ي ال�ستقب���ال ال�سي���وف بقباب م�ستدي���رة وزخارف �سرقية غاي���ة في الدقة. بتعامله���م الدقيق مع 
الخطوط الهند�سية، ومهاراتهم الم�سهود لها با�ستخدام الر�سوم الزخرفية، و�سعورهم المرهف باالألوان 
المتناغم���ة والتكوين���ات المن�سجم���ة. ابتكر م�سمم���و الحركة الجمالي���ة المن�سوج���ات، وورق الجدران، 
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وقط���ع ال�سيراميك الراقي���ة ذات الجودة العالية التي ان�سجمت تمامًا م���ع احتياجات واإمكانات الطبقات 
المتو�سطة في المجتمع. وقد اأدى هذا التوجه الجديد في ت�سميم المنازل واأثاثها اإلى تطوير تعاون كبير 
بين المهند�سين المعمارين والم�سممين الحرفيين من اأمثال الم�سمم اإدوارد جودوين )1886-1833( 
Edward Godwin، والم�سم���م ويلي���ام موري����س )William Morris )1896-1834، والم�سم���م 

.Charles Francis Annesley Voysey )1941-1857( ت�سارلز فوي�سي

وعل���ى �سبي���ل المثال، فقد كلَّ���ف الر�سام الجمال���ي فريدري���ك اليت���ون Frederic Leighton عام 
)1864( المهند����س المعم���اري جورج اأيت�سي�س���ون )George Aitchison )1910- 1825 ببناء منزل 
ل���ه في منطق���ة ت�سيل�سي بلندن. كان المبنى االأ�سل���ي �سغير الحجم ن�سبيًا، لكن���ه كان بواجهة كل�سيكية 
َع المنزل واأُجري كثير من التعديلت عليه، مما اأدى اإلى اإن�ساء مبنى  اأنيقة. وعلى مدار ثلثين عامًا، ُو�سِّ
فري���د من نوعه يمثل ذروة العمارة الجمالي���ة. وفي حقيقة االأمر، فقد �سغف اليتون بفن العمارة العربية، 
االإ�سلمي���ة منها على وج���ه الخ�سو�س، من خلل زياراته اإلى تركي���ا )1867( وم�سر )1868( و�سورية 
)1873(، وترج���م �سغفه هذا حي���ن طلب من اأيت�سي�سون ت�سميم القاعة العربي���ة ال�سهيرة و�سط منزله، 
والتي ا�ستمر بناوؤها مدة ع�سرين عامًا )1877- 1895(. وبالمقابل، ومن خلل تعامله الطويل مع اليتون، 
توا�س���ل اأيت�سي�سون م���ع كثير من العملء االأثري���اء ذوي الميول الفنية الوا�سحة، وعم���ل معهم في اإعادة 
ت�سمي���م منازلهم، وتنفيذ الديكورات الداخلية له���ا. وفي ال�سنوات التالية، اأ�سبحت بيوت فناني الحركة 
الجمالية، واأنماط حياتهم الخا�سة، مو�سع اهتمام الجمهور. ورغم اأن عدد االأ�سخا�س الذين ا�ستطاعوا 
روؤي���ة ه���ذه االأعم���ال العظيمة على اأر�س الواقع لم يكن كبي���رًا، اإال اأن تاأثير »ق�س���ور الفن الجمالي« التي 
Alma- )1912 -1836( اأن�ساأه���ا رو�سيتي وموري�س واليتون وبورن جونز والر�سام الهولندي األما تاديما

�الإنكليزي اليتون،  �لر�شام  �لطابق �الأول من منزل  ��شتقبال �شغيرة مزدوجة �الرتفاع، تقع في  �لعرب هي قاعة  قاعة 

وتتميز بقبة ذهبية مرتفعة، و�إفريز من �لف�شيف�شاء، مع �لعديد من �لمقرن�شات و�لمنافذ �لقببية، باالإ�شافة �إلى بركة ماء 

مزخرفة تتو�شط �لغرفة )على غر�ر ق�شر �لحمر�ء �ل�شهير(.
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Tadema كان قوي���ًا جدًا حيث ا�ستطاع كثير م���ن النا�س االطلع على هذه التحف الفنية المعمارية من 
خلل الكتب والمقاالت الم�سورة والكتيبات االإر�سادية، وبهذا اكت�سبت مهنة الت�سميم الجمالي )بجميع 

اأنواعه( ال�سرعية الكاملة كاأعمال فنية ت�ستحق الثناء وي�ستحق مبدعيها التكريم. 
وف���ي مثال اآخر عن روعة الت�سمي���م المعماري الذي طوره فنانو الحرك���ة الجمالية البد من االإ�سارة 
اإل���ى غرف���ة الطاوو�س ال�سهيرة. ففي �سبعينيات القرن التا�سع ع�س���ر دعا قطب تجارة ال�سحن البريطاني 
فريدري���ك ليلن���د )Frederick Richards Leyland )1892-1831 م�سم���م الديك���ور الخبير في 
االأ�سلوب االأنجلو ياباني توما�س جيكل )1881-1827( Thomas Jekyll لت�سميم غرفة طعامه ) التي 
عرفت الحقًا بغرفة الطاوو�س( باأ�سلوب ين�سجم مع اللوحة ال�سهيرة بعنوان االأميرة من اأر�س البور�سلين، 
 James وه���ي اللوحة التي ت�سدرت هذه الغرفة و التي ر�سمها ل���ه الفنان الجمالي جيم�س ماكنيل وي�سلر
McNeill Whistler ف���ي ع���ام )1864(. اأما اله���دف االأ�سا�سي من ت�سميم الغرف���ة اآنذاك فقد كان 
لعر����س مجموعة ليلند النادرة م���ن الخزف ال�سيني، باالأزرق واالأبي�س، مم���ا دفع الم�سمم جيكل اإلى 
ابت���كار اإط���ار �سبكي معقد م���ن اأرفف محفورة م���ن خ�سب الج���وز. و�سرعان ما اأ�سيب جي���كل بالمر�س، 

يعد �لمنزل �الأحمر، ل�شاحبه �لم�شمم �الإنكليزي ويليام موري�ض William Morris، نموذجًا مهمًا للت�شميم �لجمالي. يقع في 

مه في عام 1859 �لمهند�ض �لمعماري �الإنكليزي فيليب ويب )1831- 1915(  مدينة Bexleyheath جنوب �شرق لندن، وقد �َشمَّ

َد  Philip Webb. تاأثر موري�ض بعمق بفن �لعمارة من �لع�شور �لو�شطى، وقد بد� هذ� و��شحًا في جميع �أنحاء منزله �لذي �ُشيِّ

باالعتماد على مفاهيم ومهار�ت موري�ض �لحرفية �لتي قدمت مثااًل و��شحًا لما يعرف بحركة �لفنون و�لحرف �ليدوية. 

�أ�شهم في تزيين �لمنزل �لعديد من �أ�شدقائه، و�أبرزهم �إدو�رد بورن جونز ود�نتي غابرييل رو�شيتي، والتز�ل بع�ض 

وعلى  �لجميلة.  لندن  متاحف  من  و�حدً�  �شار  �لذي  �لمنزل  مقتنيات  �شمن  موجودة  �أبدعاها  �لتي  �لر�ئعة  �لجد�ريات 

�أ�شلوب  �أن موري�ض كان ينوي �لعي�ض فيه لبقية حياته لكن تكاليف �لعي�ض فيه كانت باهظة للغاية وال تنا�شب  �لرغم من 

حياته �لعادي فباع �لعقار بعد خم�ض �شنو�ت من بنائه.
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مم���ا ا�سط���ره للتخلي ع���ن م�سروعه الرائد ه���ذا، ليتابع العمل في���ه الفنان وي�سلر ال���ذي �سعى من خلل 
التعدي���لت الجذرية التي اأجراها على الت�سميم االأ�سا�سي )1876 -1877( الأن تكون لوحته االأميرة من 
اأر����س البور�سلين هي النقطة المحورية ف���ي الغرفة. و�سرعان ما اأدخل وي�سلر - دون علم ليلند - كثيرًا 
من العنا�سر الجمالية �سمن ت�سميمه المبتكر هذا – وهوالت�سميم الذي جادل باأن التاريخ �سيذكره اإلى 
االأب���د- م�ستوحيًا ذلك من الزخارف الدقيقة للغرفة، واالألوان الزاهية للخزف ال�سيني المعرو�س فيها. 
عندها غّطى جدران الغرفة بلوحات اآ�سرة باللونين االأزرق والذهبي، ور�سم ال�سقف باللون الذهبي وزينه 
فه لعدم  بت�سميم فريد لري�س الطاوو�س االأزرق. ومع ذلك، لم يتاأثر ليلند بت�سميم وي�سلر المميز بل عنَّ
ا�ست�سارت���ه ف���ي االأمر، وجادله ب�ساأن المكافاأة المالية التي ي�ستحقه���ا، مما دعا االآخير اإلى العودة للغرفة 
لير�س���م على اأح���د جدرانها طاوو�سين من الذكور ال�سر�سة يتقاتلن ب�س���رواة، واأطلق على الغرفة حينها 
ا�س���م غرفة الفن والمال. وعلى الرغم من اأن ت�سميم وي�سلر ال�سهير بقي حتى يومنا هذا واحدًا من اأهم 
االأمثل���ة الرائدة على اإنجازات الحركة الجمالية، اإال اأن���ه كان واحدًا من اأهم اأ�سباب اإفل�س وي�سلر الذي 
ر�س���م بعده كاريكاتيره المعروف مظه���رًا ليلند كطاوو�س �سيطاني يعزف على البيانو في منزل وي�سلر - 

م�ستخدمًا االألوان عينها التي ا�ستخدمها في اإنجاز غرفة الطاوو�س.
نتيج���ة للتعاون الكبي���ر بين رواد الحركة الجمالي���ة من مختلف االخت�سا�س���ات، وبينهم وبين العديد 
م���ن المتاج���ر المعروفة والم�سنعي���ن الم�سهورين، ازدهرت المتاج���ر الجمالية بحل���ول ت�سعينيات القرن 
التا�س���ع ع�سر، حيث عر�ست منتج���ات الفنانين الجماليين المميزة باالإ�سافة اإل���ى �سلع اأخرى فريدة من 
ال�س���رق االأو�سط والياب���ان وال�سين. ولعل فكرة اأو�س���كار وايلد ال�سهيرة حول مفه���وم »المنزل الجميل« - 

في عام )1904(، باعت �أرملة فريدريك ليالند غرفة �لطاوو�ض �إلى �ل�شناعي وجامع �لقطع �لفنية �الأمريكي ت�شارلز النج 

َكت �لغرفة وُعبِّئت في  فرير )Charles Lang Freer )1919 - 1854 لي�شعها في منزله �لجديد في ديترويت - مي�شيغان. وعليه ُفكِّ

�شبعة وع�شرين �شندوقًا خ�شبيًا، و�ُشِحَنت عبر �لمحيط �الأطل�شي، ليعر�ض فيها فرير بع�شًا من مجموعته �لخا�شة من �لخزف 

�الآ�شيوي )نحو 254 قطعة ثمينة( �لتي ح�شل عليها من دول مختلفة مثل �شورية و�إير�ن و�ليابان و�ل�شين وكوريا معترفًا 

باأنه ��شترى �لغرفة بد�فع من » �لو�جب �للطيف « تجاه �شديقه �لعزيز وي�شلر. وبعد وفاة فرير عام )1919(، تم �لتبرع بالغرفة 

مع جزء كبير من مجموعته �لفنية �لنفي�شة �إلى �لمتحف �لوطني للفن �الآ�شيوي في و��شنطن - �لعا�شمة �الأمريكية. 
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الت���ي اأكد من خللها اأن ت�سميم المن���زل الداخلي ومحتوياته يجب اأن تكون جميلة بقدر كاٍف لتوفير بيئة 
ملهم���ة ل�سكان���ه - �ساعدت اأي�سًا في ازده���ار هذه المتاجر. وعل���ى عك�س اأنماط قطع اأث���اث لوي�س الرابع 
ع�س���ر �سخمة الحجم، والمزخرفة بكثافة، والمحفورة ب�سكل مبالغ فيه، والتي كانت تحظى ب�سعبية كبيرة 
بي���ن الم�ستهلكين الفيكتوريين، ابتك���ر الجماليون ت�ساميم اأنيقة وب�سيطة للغاي���ة، تعتمد ب�سكل كبير على 
النماذج االآ�سيوية واليونانية والم�سرية واالإنكليزية من القرن الثامن ع�سر. وفي هذه المرحلة اأي�سًا تخلت 
الن�س���اء عن الكور�سيهات ال�سيقة، واالأقم�سة الثقيلة، والزخارف المعقدة، التي اأثقلت اأج�سادهن، و�سعين 
للح�س���ول عل���ى مزيد من الف�ساتي���ن »البوهيمية« الف�سفا�س���ة، الم�ستوحاة من الق���رون الو�سطى وع�سر 
النه�س���ة، والمزينة بتطريزات خفيف���ة للغاية. كان تطريز اأثواب الن�ساء الجمالي���ة في الغالب يدويًا، وقد 
�سمل في اأكثر االأحيان اأزهارًا رقيقة، كاأزهار الزنبق وعباد ال�سم�س والنرج�س البري، اأما االأقم�سة فكانت 
من ال�سوف اأو الحرير اأو المخمل باألوان طبيعية باهتة، من درجات البني اأو الخمري اأو النيلي اأو االأخ�سر، 
عة التي بالغ الفيكتوريون با�ستخدمها. كما  وبا�ستخ���دام االأ�سبغة النباتية بعيدًا عن اأ�سباغ االأنيلين الم�سنَّ
عمدت الن�سوة اإلى ارتداء بع�س الحلي الب�سيطة الم�ستوحاة غالبًا من ت�ساميم �سرقية، كما هي الحال في 

ت�سميم الملب�س كالف�ستان اليوناني الكل�سيكي »اأثينا« والكيمونو الياباني والبيجاما الهندية.
وفي حقيقة االأمر، فقد �سعى رواد الحركة الجمالية من م�سممي االأزياء اإلى جعل المو�سة عقلنية 
و�سحي���ة وجميل���ة باآن واح���د معًا حين رف�س���وا الملب�س التقليدي���ة ال�سيقة، التي كان���ت تعطي ج�سد 

 James Abbott McNeill أحدثت لوحة �لفنان �الأمريكي جيم�ض �أبوت ماكنيل وي�شلر�

�أمريكا، بعنو�ن �شيمفونية باللون  �أ�شهر فناني �لحركة �لجمالية في   ،Whistler

�الأبي�ض )Symphony in White )1862 �شجة كبيرة حين رف�ض عر�شها في �لمعر�ض 

�ل�شنوي في باري�ض وفي �لمعر�ض �ل�شنوي في �الأكاديمية �لملكية في لندن. كان 

�لر�شم �لب�شيط للغاية المر�أة ترتدي ثوبًا �أبي�ض وتقف �أمام �شتارة بي�شاء يبدو غريبًا 

جدً� بالن�شبة �إلى جمهور �لع�شر �لفيكتوري �لذي حاول جاهدً� ربط �للوحة ببع�ض 

�أبدً�. تعر�ض �لفنان �الأمريكي  �لم�شادر �لفنية �لمعروفة لكنه لم يفلح في ذلك 

لهجمة �شر�شة، ي�شوبها �كثير من �ل�شخرية، وال�شيما مقولة �لناقد �لفني �لمعروف 

قد  �للوحة  تلك  وي�شلر من خالل  باأن   John Ruskin  )1878( جون رو�شكين عام 

رمى قدرً� من �لطالء �الأبي�ض في وجه جمهوره �لفيكتوري �لعريق. لكن ق�شية 

��شتفتاء  بمنزلة  كانت  رو�شكين  �لناقد  على  وي�شلر  �لفنان  رفعها  �لتي  �لت�شهير 

�شعبي حول قيمة �لفن �لجمالي ومكانته، حيث �أيدت هيئة �لمحلفين �لمبادئ 

�الأ�شا�شية للحركة �لجمالية رغم �أنها منحت وي�شلر تعوي�شًا ب�شيطًا �أدى الإفال�شه. 

)�لمعر�ض �لوطني للفنون، و��شنطن �لعا�شمة(.
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الم���راأة �سكل ال�ساعة الرملية، وا�ستبدلوها بملب�س اأع���ادت للج�سم �سكله الطبيعي. اأتاح هذا التغيير 
الج���ذري في ت�سميم االأزياء حري���ة الحركة، كما منح الن�ساء كثيرًا من الراحة والعفوية. ومن منظور 
تاري���خ المو�سة، لم يرَتِد االأزياء الجمالية في البداي���ة �سوى قلة من اأفراد المجتمع، لكنها �سرعان ما 
انت�س���رت بين مثقفي الطبقة الو�سطى واالأدب���اء والفنانين. وحين بداأ الفنانون الجماليون بر�سم ن�ساء 
جمي���لت يرتدين الملب�س الكل�سيكية، الم�ستوحاة م���ن الع�سور الو�سطى وع�سر النه�سة، كما فعل 
ج���ون اإيفريت ماالي )1829-1896( ودانت���ي غابرييل رو�سيتي )1828-1882(، فقد اأ�سهم ذلك في 
زي���ادة �سعبي���ة هذه المو�سة، و�سرع���ان ما انت�سرت على نط���اق وا�سع تجاوز بريطاني���ا واأوروبا لي�سل 
اإل���ى الواليات المتحدة االأمريكي���ة. وقد كانت م�سممة االأزياء االأمريكية اآن���ي جيني�س ميلر )1859 - 
Annie Jenness Miller )1935 واح���دة م���ن اأهم المدافعين عن »حرك���ة اإ�سلح اللبا�س«، حيث 
�س���ددت على تكييف مبادئ الفن مع الحي���اة واللبا�س، من خلل مئات المحا�سرات التي األقتها، ومن 
 Jenness Miller في مجلتها ال�سهرية Artistic Dress خلل تعريفها لما و�سفته بالزي الجمالي
Monthly، حي���ث اأكدت اأن الجمال الحقيقي يكمن في اإعادة الج�سد اإلى و�سعه الطبيعي، ولي�س في 

تكبيله بقيود المو�سة التي لم ولن تراعي يومًا متطلبات ال�سحة والراحة.
وق���د يكون من المثير للهتمام الحديث هنا عن واحد من اأه���م المتاجر البريطانية التي عززت 
 .Liberty عالمي���ًا انت�سار مفاهيم الحركة الجمالية ومنتجاتها الفريدة، وه���و متجر ليبرتي ال�سهير
 Sir )1917-1843( ساحبه ال�سيد اآرثر ال�سينبي ليبرتي� )افتت���ح هذا المتجر في لندن ع���ام )1875
Arthur Lasenby Liberty، وقد تخ�س�س المتجر في بداياته ببيع الحلي واالأقم�سة، لكنه �سرعان 
م���ا تو�سع باأعماله ليعر�س االأثاث الع�سري، باالإ�سافة اإلى القط���ع التزينية كاأواني الزهور وال�ساعات 
وورق الج���دران واالأعمال الفنية المعدنية وغيرها من االأ�سي���اء المميزة، وال�سيما تلك الم�ستوردة من 
الياب���ان وال�سرق االأق�س���ى. وبذلك اأدى هذا المخزن العريق دورًا مهمًا في التعريف بالفنون والحرف 

في  �لو�قع  �ل�شهير   Liberty Store ليبريتي  مخزن  يعد 

في   Great Marlborough �لعظيم  مارلبورو  �شارع 

�لمتاجر  من  و�حدً�  لندن  �لعا�شمة  من  �لغربي  �لطرف 

تاريخيًا  ��شتهر  �الأق�شام.  ومتعددة  و�لعريقة  �لفاخرة 

وتبنيه  وباكت�شافه  و�لثقافة،  بالفن  �لوثيق  بارتباطه 

لكثير من �لم�شممين �ل�شباب، حيث �نطلقت من خالله، 

�لمعروفة  �لتجارية  �لعالمات  من  �لعديد  مرة،  والأول 

عالميًا.
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الياباني���ة، ون�سره���ا في الغ���رب على نطاق وا�سع، كم���ا كان له تاأثير كبير عل���ى الفنانين والم�سممين 
البريطانيي���ن. ُيعتبر المتجر من اأوائ���ل المتاجر البريطانية متعددة االأق�سام التي لبَّت، اإلى حد كبير، 

ذوق محبي الحركة الجمالية، ال�سيما في مجال ت�سميم الملب�س والحلي.
بن���ى ال�سيد ليبرتي، في ت�سعينيات القرن التا�سع ع�سر، علق���ات قوية مع العديد من الم�سممين 
البريطانيي���ن المعروفي���ن، وال�سيما من رواد ح���ركات الفنون والحرف الحديثة. وق���د نجح في اإقناع 
الم�سنعين باإعادة اإحياء بع�س تقنيات ال�سباغة القديمة، وا�ستخدام الت�ساميم ال�سرقية، باالإ�سافة 
اإل���ى تبن���ي ت�ساميم جمالية فري���دة. وعلى الرغم من اأن المتج���ر اعتمد في بدايات���ه مزيجًا انتقائيًا 

ممي���زًا من اأ�ساليب الت�سميم االأكثر ال�سعبية، اإال اأن���ه ا�ستمر في تطوير معرو�ساته حتى بدت مختلفة 
جذري���ًا عن معرو�سات المتاجر االأخ���رى، واأ�سبح مرتبطًا ارتباطًا وثيق���ًا بالحركة الجمالية. تميزت 
االأقم�س���ة المطبوع���ة والم�سبوغة الخا�سة بالمتجر، وال�سيما تلك الم�سنوع���ة من الحرير وال�ساتان، 
باألوانه���ا الرقيقة، وكانت تحظى بتقدي���ر كبير كمواد اأولية الإنتاج الملب�س الجمالية خلل العقود من 
)1890( اإلى )1920(. وقد كان معظم زبائن المتجر من االأ�سخا�س ذوي الذوق المميز، كما كان من 
بينه���م اأع�س���اء م�سهورون في حركة ما قبل الرفائيلية. ورغ���م اأن ليبرتي كان من اأ�سد المدافعين عن 
���ز من ناحية االأ�سلوب على ما هو عريق وتقليدي. وكان الهدف من وراء هذه  مكنن���ة االإنتاج، اإال اأنه ركَّ
ال�سيا�س���ة الذكية الجمع بين المنفعة والذوق الرفيع والتكلف���ة المتوا�سعة لب�سائع اأخذت تباع باأ�سعار 
معقول���ة ج���دًا. وقد دفعته تلك الروؤيا الممي���زة والروح الرائدة اإلى ال�سفر ح���ول العالم بحثًا عن قطع 

مورغان  دي  ويليام  �أعمال  من  �ل�شهيرة،  �لخزفية  �لقطعة  هذه  تحتوي 

William de Morgan، على طاوو�ض متقن �لر�شم �شمن ت�شميم نباتي ب�شيط 

�أعمال  �شمن  �لمهمة  �لعنا�شر  من  و�حدً�  �لطاوو�ض  كان   .)1888( ومتناغم 

من  �لتعبيرية.  �لجمال  رموز  من  كرمز  �لجمالية،  �لحركة  فناني  معظم 

�لخزف من  �شناعة  تقنيات  �إحياء  �أعاد مورغان  �ال�شتثنائية،  �أعماله  خالل 

�لمختلفة،  �لتزجيج  طرق  و��شع  نطاق  على  ��شتخدم  كما  �لو�شطى،  �لع�شور 

و�شط  خالل  من  �لجمالية  مبادئ  لترجمة  �لالزمة  �لحرفية  �لتقنيات  وطور 

�ل�شير�ميك �الأنيق. وبذلك، �شاعد مورغان في �الرتقاء بالفنون �لزخرفية 

�لفن  �بتعاد  ب�شدة  �أنه رف�ض  �لفنون �لجميلة. وعلى �لرغم من  �إلى عالم 

�لجمال  �إلى  بال�شعي  �أعماله  جميع  في  �لتزم  �أنه  �إال  �الأخالقي،  دوره  عن 

�لالفت. )متحف برمنغهام، �لمملكة �لمتحدة(.
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فردية كم�سدر اإلهام وجذب لعملئه المميزين وم�سمميه المبدعين.
عل���ى الرغ���م من اأن الحركة الجمالية انت�سرت �سريعًا ف���ي دول اأوروبية عديدة، وكان لها كثير من 
المعجبين والموؤيدين، اإال اأنها في الوقت نف�سه القت كثير من االنتقادات التي و�سلت اإلى حد ال�سخرية 
المخجل���ة. ولعل االأوبرا الكوميدية ال�سهيرة التي اأعدها في عام )1881( الكاتب الم�سرحي وال�ساعر 
االإنكليزي وليام �سوينك جيلب���رت )Sir William Schwenck Gilbert )1911-1836 بالتعاون 
 Sir Arthur Seymour Sullivan )1900-1842( م���ع الملحن االإنكليزي اآرثر �سيمور �سوليف���ان
تح���ت عنوان ال�سب���ر Patience هي اأكبر مثال على االنتقادات اللذع���ة الموجهة، على نحو �ساخر 
للغاي���ة، اإل���ى مفاهيم الحركة الجمالي���ة وروادها. وكذلك الح���ال بالن�سبة اإلى الر�س���م الكاريكاتيري 
 George )1896-1834( جورج دو مورييه )ال�سهير )1880( للر�سام البريطاني )الفرن�سي المولد

du Maurier الذي ُن�ِسَر في المجلة البريطانية 

الهجائي���ة االأ�سبوعي���ة Punch magazine، حيث ي�سور الر�سم زوجين قلقي���ن للغاية يقفان و�سط 
بيئ���ة ملأى بعنا�سر روجت له���ا الحركة الجمالية، بما في ذلك ري����س الطاوو�س والبور�سلن ال�سرقي 
والملب����س االأنيق���ة واالأثاث المبتكر. اأما م�سدر القلق المفرط الذي انت���اب الزوجين فقد كان ب�ساأن 
اإمكاني���ة اإرتقائهم���ا اإلى �سوية اإبريق ال�س���اي ال�سيني الجميل الذي تحمله ال�سي���دة. كان جمع القطع 

 )1896-1834( مورييه  دو  جورج  �لبريطاني  �لفنان  ��شتطاع 

�لكاريكاتيرية  ر�شومه  خالل  من   George du Maurier

�لبريطانية  �لمجلة  في  معظمها  ن�شر  �لتي  �ل�شاخرة، 

�لم�شاهد  من  �لكثير  �نتقاد   ،Punch بان�ض  �الأ�شبوعية 

�لفيكتورية غير �لمقبولة جماهيريًا. ولعل من �أهم ر�شومه 

�لحركة  رو�د  هو�ض  من  فيه  �شخر  �لذي  �ل�شهير  �لر�شم 

�ل�شيني  كالخزف  �لثانوية،  �لجماليات  ببع�ض  �لجمالية 

من  �لعديد  باإدر�ج   .Chinamania بالـ  حينها  عرف  ما  �شمن 

�نتقد   )1889( �لر�شم  هذ�  في  �لذكية  �ل�شمنية  �الإ�شار�ت 

د�نتي  و�لر�شام  و�يلد  �أو�شكار  �لكاتب  و�أعمال  �أقو�ل  ب�شدة 

�شوينبورن  ت�شارلز  �ألجيرنون  و�ل�شاعر  رو�شيتي  جابرييل 

)1837-1909( و�لر�شام �ألبرت مور و�لناقد �الأدبي و�لتر باتر.
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ال�سيني���ة والياباني���ة القديمة باللوني���ن االأزرق واالأبي�س �سائعًا للغاية بين الجماليي���ن )وي�سار اإلى اأن 
الزوج في هذا الر�سم كان يمثل الكاتب االأيرلندي ال�سهير اأو�سكار وايلد(.

اأ�س���ف اإل���ى ذل���ك، فاإن اختلف وجه���ات نظ���ر الفنانين الجماليي���ن حول العديد م���ن المفاهيم 
الخا�س���ة بالحركة، وع���دم وجود فل�سفة واحدة م�ستركة ومتما�سكة تربطهم جميعًا قد اأ�سعف من قوة 
تاأثيرها، وجعلها عر�سة للعديد من االنتقادات اللذعة. وعلى �سبيل المثال، فقد كان الجمالي ويليام 
موري����س ي���رى اأن الحركة تخدم االأغنياء ولي�س عامة ال�سعب، وه���ذا ماجعله يحاول جاهدًا ا�ستقطاب 
اهتم���ام العامة في معظم اأعماله الفني���ة، كما جعله في الوقت نف�سه واحدًا من اأبرز الموؤيدين لحركة 
الفن���ون والحرف اليدوية. وفي الوقت نف�س���ه فقد اأدى توجه بع�س اأعمدة الحركة - من اأمثال موري�س 
- ف���ي التركي���ز على مهارات الفنانين اليدوية اإلى اإغفال دور االآالت الحديثة التي كانت نتاجًا ال يمكن 
تجاهله للثورة ال�سناعية. وقد يكون هذا االهتمام واحدًا من اأهم االأ�سباب التي جعلت حركة باوهاو�س 

االألماني���ة )Bauhaus Movement )1933- 1919 تحاول الحق���ًا الجمع بين المفاهيم الجمالية 
للح���رف اليدوية، و�سرورة ا�ستخدام التكنولوجي���ا الحديثة الإنتاج ت�ساميم عالية الجودة من االأدوات 
المنزلية، وال�سّيما االأثاث. وبعبارة اأخرى، فقد حاولت حركة باوهاو�س تجاوز المخاوف ب�ساأن انعدام 

يعد �إبريق �ل�شاي �لذي �شممه �لفنان �الإنكليزي جيم�ض هادلي )1903 -1838( James Hadley في عام )1882( و�حدً� من �أكثر 

م هذ� �الإبريق �لخزفي �لفريد محاكاة �شاخرة حول �لمفاهيم �لجمالية، على �أثر �لنجاح  �أباريق �ل�شاي �شهرة في �لعالم. قدَّ

�لذي القته �الأوبر� �لكوميدية �ل�شهيرة �ل�شبر في عام )1881(، حيث ُنق�ض على قاعدته عبارة »�لعو�قب �لوخيمة لقو�نين 

�النتقاء �لطبيعي، وتطور �لعي�ض ل�شوية �إبريق �ل�شاي«. يتكون �إبريق �ل�شاي من ر�أ�ض وجذع ذكر و�أنثى متعاك�شين يرتديان 

مالب�ض جمالية، بقبعات من �ل�شنوبر، و�شعر �أحمر ع�شري، في �إ�شارة �إلى �أنه ال ي�شلح للغر�ض �لذي �شمم الأجله كاأبريق 

�شاي، ولكن لتلبية متطلبات مو�شة جديدة وعابرة تن�شجم فح�شب مع �أ�شلوب حياة جمالي بحت.
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ال���روح ف���ي عمليات الت�سني���ع الحديثة، وكذلك االأمر بالن�سب���ة اإلى المخاوف المتعلق���ة بفقدان الفن 
اأهميت���ه االجتماعية. ولهذا ال�سبب نف�سه فقد اأ�سبحت الح���ركات الفنية الحديثة، التي ظهرت الحقًا 
خلل القرن الع�سرين، اأكثر تاأثيرًا في مختلف اأنحاء اأوروبا وفي الواليات المتحدة نظرًا لنجاحها في 

تعزيز العلقة بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع.
والبد من االإ�سارة هنا اأي�سًا اإلى اأن تمادي بع�س اأعمدة الحركة الجمالية في تف�سير وتطبيق مفاهيم 
الحركة، في تحٍد وا�سح للقيم واالأعراف ال�سائدة، كما هي الحال لدى الكاتب وال�ساعر االأيرلندي اأو�سكار 
 Aubrey )1898-1872( والر�سام االإنكليزي اأوبري بيرد�سلي ،Oscar Wilde )1900-1854( وايلد
 ،Lord Frederic Leighton )1896- 1830( والر�س���ام البريطاني فريدريك اليت���ون ،Beardsley
ق���د اأ�سه���م اإلى حد كبير ف���ي تل�سي �سعبيتها بربطه���ا بالفجور واالإنحلل االأخلق���ي نتيجة ال�سعي وراء 
الجمال والمتعة كهدف وحيد في الحياة. وبهذا الخ�سو�س، فقد اختار العديد من رواد الحركة الجمالية 
اّتب���اع فل�سفات االإغري���ق الوثنيين، ودح�سوا االأخلق ال�سارمة للع�س���ر الفيكتوري القائمة على المبادئ 
الم�سيحية، فانهارت كثير من القيم االأخلقية بين الجماليين، مما اأدى اإلى نفور عامة ال�سعب، ورف�سهم 
للحرك���ة ككل ولرواده���ا جميعًا، وال�سيما بعد اأن تجاوزت حدود الف���ن من اأجل الفن لت�سبح طريقة حياة 
يومي���ة يفاخر بها بع�س الجماليين على نح���و م�ستهجن. وكما حدث حين ا�سُتخِدم م�سطلح »االنحطاط« 
 ،Gautier وغوتييه Baudelaire لو�سف كتَّاب منت�سف القرن التا�سع ع�سر في فرن�سا، وال�سّيما بودلير
فق���د ا�ستخدم ف���ي ت�سعينيات القرن التا�س���ع ع�سر م�سطل���ح » ال�سقوط« اأو » االنح���دار« لو�سف الحركة 
 William الجمالي���ة وروادها. ولعل من اأهم نقاد الحركة الجمالي���ة الم�سمم البريطاني وليام موري�س
 Leo والكاتب الرو�سي ليو تول�ستوي ،John Ruskin والناقد االأدبي االإنكليزي جون رو�سكين ،Morris

Tolstoy الذي �سكك في قيمة الفن حين ينف�سل عن القيم واالأخلق.

م���ع ذل���ك، ال يمكنن���ا اأن ننكر باأن الحرك���ة الجمالية عززت فك���رة اأن للفن قيمت���ه الذاتية، واأنها 
اأعطت���ه مكانته الرا�سخة، ومنحته هويته الم�ستقلة في اأواخ���ر القرن التا�سع ع�سر. لقد اآَمَن رواد هذه 
الحرك���ة ب���اأن الفنان ينبغي اأن يتمت���ع بحرية مطلقة في التعبير عن مكنونات���ه، �سواء من حيث اختيار 
باعه. وف���ي حقيقة االأمر،  المو�س���وع ال���ذي يرغب في تقديم���ه، اأو االأ�سلوب الفني ال���ذي يرغب في اتِّ
فق���د اأ�سهم تحرير الفنان م���ن اأية التزامات في التعمق باكت�ساف ذات���ه، وا�ستح�سار مجاالت االإبداع 
الكامنة لديه في �ستى اأنواع الفنون من حيث االألوان واالأ�سكال والتكوينات. تلك العمليات اال�ستك�سافية 
المبدع���ة بلغ���ت ذروتها في منت�سف الق���رن الع�سرين �سمن ما يعرف بالحرك���ة التعبيرية التجريدية 
Abstract Expressionist Movement التي ظهرت الأول مرة عام )1946( في مدينة نيويورك 

اأبان الحرب العالمية الثانية كاأ�سلوب فني متما�سك ومميز ومحبوب.
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م���ازال االأ�سل���وب الفني الحدي���ث للحركة التعبيري���ة التجريدية معتمدًا من العدي���د من الفنانين 
المعا�سرين، الذين تبنوا ب�سدة مفهوم الفن من اأجل الفن، واهتموا با�ستخدام التجريد لنقل محتوى 
عاطفي قوي ال يمكن اإغفاله في تاأكيٍد منهم �سرورة التعبير الحر والعفوي والذاتي للفنان، با�ستخدام 

طيف وا�سع من االأ�ساليب الفنية المبتكرة دون قيد اأو �سرط.

بالغو�  �لذين  �لجمالية،  �لحركة  بع�ض رو�د  �إلى  �لبهرجة طريقها  لطالما وجدت 

في �الهتمام بمظهرهم �لخارجي فكانت مالب�شهم �أنيقة �إلى حد كبير مع �شيء من 

�لغر�بة و�لتكلف. وقد تر�فق هذ�، في معظم �الأحيان، مع تبني �أ�شلوب حياة خا�ض 

خارج �إطار �لماألوف و�لمقبول �جتماعيًا. �لُتقطت هذه �ل�شورة الأو�شكار و�يلد عام 

�لنه�شة  �لمحا�شر�ت حول  �شل�شلة من  �لمتحدة الإلقاء  �لواليات  )1882( حين ز�ر 

نابليون  �ل�شهير  �الأمريكي  �لفوتوغر�في  �لم�شور  قبل  من  وذلك  �الإنكليزية، 

�شاروني )Napoleon Sarony )1896 -1821. ظهر و�يلد في ��شتديو �شاروني مرتديًا 

�أثارت �شخرية كثير من �لنقاد لعقود عديدة: �شترة من �لمخمل  �لمالب�ض �لتي 

�لمزينة  �لنعال  من  وزوج  للركبتين،  حريرية  وجو�رب  طويلة،  موؤخرة  ذ�ت 

بعقد كبيرة من �ل�شاتان �للماع، وهو �لزي �لذي �عتاد �أن يرتديه و�يلد كع�شو 

جميع  في  يفعل  كان  كما   ،Apollo Lodge �أك�شفورد  في  �لما�شونيين  جمعية  في 

محا�شر�ته و�جتماعاته �لر�شمية.

نجل   -  Louis Comfort Tiffany  )1933  -1848( تيفاني  كومفورت  لوي�ض  كان 

�أتقن  موؤ�ش�ض متجر �ل�شلع �لفاخرة Tiffany & Co - �أحد �لفنانين �لبارزين، �لذي 

�أعماله  الإنجاز  �لو�شائط  من  كثير  ��شتخد�م  و�لناجحة  �لطويلة  م�شيرته  خالل 

�أ�شلوب �الآرت  �إلى  �أعماله، باالإ�شافة  �لجمالية في  �أ�ش�ض  �لر�ئدة معتمدً�  �لفنية 

نوفو �ل�شهير. كانت �أكثر �أعماله �بتكارً� هي تلك �لتي نفذها با�شتخد�م �لزجاج، 

لغروب  �لخريفي  �لم�شهد  �أهمها  �لر�شا�ض، ولعل  �لحاوي على  �لزجاج  وال�شيما 

�ل�شم�ض )1923( �لذي يعد تحفة فنية �أظهر من خاللها مهار�ته �لفريدة و�لتقنيات 

و�الإح�شا�ض  �لالفتة،  �ل�شوئية  بالتاأثير�ت  تميزت  �أعمااًل  ليقدم  طورها  �لتي 

و�لمجوهر�ت،  �الأثاث،  بت�شميم  �أي�شًا  تيفاني  ��شتهر  �لم�شهد.  بمنظور  �لعميق 

و�لمن�شوجات، و�لف�شيف�شاء، وتنفيذ �لديكور�ت �لد�خلية لمختلف �أنو�ع �الأبنية.
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زاهر هالل

الدرا�سات والبحوث

اإ�سكالية التفكير الفل�سفي عند العرب
)اأ�سئلة ومخاِرج(

عندمـــا نقـــراأ عناويـــن البحـــوث والدرا�ســـات التـــي يقـــع فيهـــا الديـــن والفل�سفـــة فـــي اإطـــار البحث عن 
الحقيقـــة، يتبـــادر اإلـــى اأذهاننا اأول ما يتبـــادر اأننا �سوف نخل�س مع هذه البحـــوث والدرا�سات الم�ستفي�سة 
اإلى نتائج تخدم اأيديولوجيا القارئ، ذلك اأنه وفقاً الأيديولوجيته ال ي�ستطيع اإال اأن ينحاز اإما اإلى الراأي 
الذي يقوله الدين، واإلى االأدوات والمناهج التي ي�ستخدمها، واإما اأن ينحاز اإلى ما تقوله الفل�سفة، فيوؤيد 
الطرق والمناهج التي ت�ستخدمها، وهذا اأمر طبيعي في العقل الب�سري، الأن المنظار الذي ينظر القارئ 
من خالله اإلى مباحث من هذا النوع هو منظار محدود، ومقيَّد بقيود اأيديولوجية واجتماعية في كثير 
مـــن االأحيـــان. فالمنظار الديني لن تتجلـــى الحقيقة اأمامه اإال بو�سفها ملكاً للديـــن، والمنظار الفل�سفي 
لـــن تتجلـــى اأمامه الحقيقـــة اإال بو�سفها ملكاً للفل�سفة. فاالإن�سان بحكـــم طبيعة عقله ال ي�ستطيع اأن يرى 
مـــا هـــو خارج اإطاره الفكري، بتعبيـــر الدكتور »علي الوردي«. »فاالإن�سان قد اعتـــاد اأن ينظر اإلى الكون من 

خالل اإطار فكري يحدد مجال نظره، واأنه ي�ستغرب اأو ينِكر اأي �سيء ال يراه من خالل ذلك االإطار«)1(.
به���ذا المعنى ال ن�ستطيع اأن نل���وم اأي اإن�سان فيما ق�سى عليه اإط���اره الفكري من حدود ال ي�ستطيع 
���ن يرى الحقيقة في البحث العقلني  ين وحده، وغير المتديِّ تجاوزه���ا. المتديِّن يرى الحقيقة في الدِّ
المج���ّرد. ولكن الف���رق اأن االأول يرى حقيقت���ه م�سبوبة في قوالب جاهزة، والثان���ي يراها في البحث 
الج���اد الم�سح���وب بال�سك. االأول بق���ي �سمن حدود اإطاره الفك���ري، والثاني حاول الخ���روج فاإما اأن 
يبق���ى محلِّقًا، واإّما يعود اأدراج���ه اإلى بيته االأول، حيث الطماأنينة واال�ستقرار. ولي�س يعني ذلك اأن من 
ينج���ح في هذا الخروج، بماأمن من االنغما�س ف���ي اإطار فكري جديد، ال ي�ستطيع الخروج منه، فيتخذ 
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منظ���ارًا جدي���دًا ياأبى اأن ينظر اإلى العالم اإال من خلله. وحت���ى يتم تفادي كل ذلك علينا اأن نفهم اأن 
الحقيقة الدينية �سيء، والحقيقة الفل�سفية �سيء، واأن كل محاوالت الفل�سفة والمفكرين للتوفيق بين 
ه���ذه وتلك، اإنما ه���ي م�سيعٌة للوقت، واإهداٌر لجهوٍد تذهب �سحيًة لهيمن���ة االإطار الفكري على العقل 
الب�س���ري. وكل اأمل���ي في ه���ذا البحث اأن ال ي�سيب الجه���د المبذول فيه، ما اأ�س���اب جهود التوفيقيين 
الذي���ن اأهملوا حقيقة االإطار الفكري الذي ُيغلِّف العقل الب�سري بغلٍف �سميك، ال ي�ستطيع تمزيقه اإال 
ده. كما اأنني اآمل اأن اأكون اأحد هوؤالء القلَّة الذين ا�ستطاعوا تمزيقه، وال اأخفي  كل من طال عمره وتمرُّ
ف���ي الوق���ت نف�سه خ�سيتي من خ�سوع���ي للإطار الفك���ري الل�سعوري المو�سوع عل���ى عقلي، وهذا ما 

ال اأتمناُه حقًا، لكن ال�سفن لي�ست دائمًا بماأمن من غدر الريح.
كنُت ذات يوٍم اأقراأ في كتاب ُمترجٍم اإلى العربية، باغتني �سخ�س من محيطي بو�سع يده على الكتاب 
غا�سبًا، م�ستنِفرًا متجهمًا، م�ستغربًا من اأنني اأقراأ لكاتب غير عربي، ومن ا�سمه تبيَّن له اأنه ال ينتمي اإلى 
نف����س م���ا ننتمي اإليه من ف���رق دينية ومذهبية )والمفارقة اأن الكاتب الذي كن���ُت اأقراأ له ال ينتمي اإلى اأي 

دين!(. وبَّخني ون�سحني باأن اأقراأ في المرة القادمة لكاتٍب عربي، فهذا العلم اأجدى واأنفع.
ُدِه�س���ُت واأ�سابن���ي الذهول، ولم اأفه���م موقف ذلك الرج���ل اإال بعد اأن قراأت ع���ن االإطار الفكري 
���م بعقله، فجعله يحكم عل���ى الكتاب من ا�سم كاتب���ه، بل ياأنف من  الل�سع���وري المح���دود، الذي تحكَّ
عي اأن لي�س لدي اإطار فك���ري يحكمني، لكنني واأمثالي، ومن غير �سوء ظن  لم�س���ه اأو النظ���ر اإليه. ال اأدَّ
باالآخري���ن قد يكون اإطارنا الفكري اأكثر رحابة، واأكثر مرونة، يخدمنا في البحث خارجه، دون خ�سية 
الوقوع في الفتنة التي اخترعها اأمثال هذا الرجل، للبقاء داخل القوقعة، بماأمن من العوامل المحيطة 

ال�ُم�سطِربة، وليتهم كانوا قد قتلونا، فالفتنة اأ�سدُّ من القتل.
ولطالم���ا عِلمنا اأن كل عقل ب�سري محكوم باإطار فكري ي�سيق اأو يت�سع، فاإن اأح�سن ا�ستثمار للعقل 
ه���و االإ�سغ���اء لتلك الرحابة التي ُمنَيت به���ا بع�س العقول، هذا االإ�سغاء اإنما يك���ون عبر الف�سل التام 
بي���ن مجموعة االنتماءات التي يحظى به���ا كل اإن�سان، وعملية بحثه عن الحقيقة، على االأقل ياأتي هذا 
الف�س���ل ا�ستجابًة للرغبة الدوؤوبة ف���ي البحث عن الحقيقة، واإر�ساًء لل�سمير ال���ذي ياأبى النوم اإال اأن 

تحين ال�ساعة االأخيرة في الحياة.

القلق والحقيقة

م���ن المعل���وم اأن القلق هو �سعور ي�ساح���ب النف�س االإن�سانية فيقعدها ع���ن ممار�سة اأفعالها ب�سكل 
طبيع���ي. وبراأيي فاإن القلق ال يخرج م�سدره عن اإحدى حالتين: فهو اإما اأن يكون نتيجة اقتحام ما هو 
جدي���د لحياة االإن�سان، فيقلق من تداعياته، واإما اأن يك���ون نتيجة النتظار ما هو مجهول. القلق االأول 
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هو قلق فّعال خّلق حركي، يكون �سببه غالبًا عدم القبول المبدئي ِلكل ما هو جديد. والقلق من النوع 
الثانـــي ه���و قلق خاِمل، وغالبًا م���ا يكون �سببه الخوف اأو ال�سعور الدائم بالذن���ب. ن�ستطيع اأن نقول اإنَّ 
القلق المتعلِّق بالحقيقة الفل�سفية هو من النوع االأول، واإنَّ القلق المتعلِّق بالحقيقة الدينية هو من النوع 
ت، يختفي حينما تزول االأ�سباب الداعية اإليه.  الثاني. القلق من اأجل بلوغ الحقيقة الدينية هو قلق موؤقَّ
والقل���ق الم�ساح���ب لعملية البحث من اأجل بلوغ الحقيقة �سمن النطاق الفل�سفي هو قلق م�ستمر ت�ستد 

وتيرته اأو تهداأ بح�سب الظروف الداعية اإليه.
عيها في ه���ذا البحث تجد  اإن عملي���ة الف�س���ل بي���ن الحقيق���ة الديني���ة والحقيق���ة الفل�سفية الت���ي ندَّ
م�سوغاته���ا في اختلف كلت���ا الحقيقتين حول الغاية والو�سيلة والزمن. فغاي���ة الموؤمن هي الخل�س عن 
طري���ق االإيمان، ويكون ُجّل �سعيه وقف���ًا على بلوغ الحقيقة في العالم االآخ���ر. بينما تكون غاية الفيل�سوف 
اأي�سًا خل�سًا لكن عن طريق البحث العقلي الم�ستمر، �ساعيًا لبلوغ الحقيقة في الحياة الدنيا قبل االآخرة.
واإذا كان هذا االختلف بين الحقيقتين على هذه الدرجة من ال�سدة، فاإن جلَّ المحاوالت ال�ساعية 
للتوفيق بينهما - اإن لم تكن كّلها - هي من باب الترقيع ال اأكثر وال اأقل. واإذا اأردنا اأن نكون اأكثر واقعية 
لقلن���ا اإنَّ المح���اوالت من هذا النوع قد تكّر�س���ت في العالم العربي واالإ�سلم���ي بو�سفها فل�سفة، وهي 
د، و�سوؤال مفتوح  لي�س���ت بفل�سفة، الأن الفل�سفة في تحديدها االأكثر ب�ساطة اإنما هي بحث عقلنٌي مجرَّ
ال يعتر�س���ه �سيء. والواقع اأن ان�سغ���االت العقول في العالم العربي واالإ�سلمي ان�سطرت اإلى ان�سغاالت 
خا�س���ة بالترويج للمذاهب والتيارات الدينية انطلقًا من منح���ى دوغمائي، وان�سغاالت لعقول اأخرى 
مهمتها تفنيد تلك المذاهب والتيارات، انطلقًا من منحى حداثي. وبين تلك االن�سغاالت وال�ُمهاترات 

الناجمة عنها، يتوه االإبداع باحثًا عن ذاته في بنية تلك العقول، فل يجدها.
ى فيل�سوف���ًا فقيه ورجل دين كان بحّق حجة في االإ�س���لم، لكن الُحجة وقعت  ل���وا مع���ي اأن ُي�سمَّ تخيَّ
علي���ه كحجر ثقيل حينما تفل�سف، ومن غيره »اأبو حامد الغزالي« الذي كتب »تهافت الفل�سفة« والذي 
اأُذي���ع على اأنه الكتاب االأكثر نيًل من هيبة الفل�سف���ة، واأن الفل�سفة في العالم االإ�سلمي بعده لم تعد 
تقوم لها قائمة؟. ولكن بالتدقيق في ما جاء به الغزالي في هذا الكتاب، وبالتمحي�س في حججه التي 

�سًا وُمزلِزاًل للفل�سفة واأهلها. اأوردها، يتبين لنا اأن هذا الكتاب اأ�سعف من اأن يكون ُمقوِّ
���ل اإلى هذا ال���راأي، و�ساحب الكتاب يفتتح قائمة حجج���ه بمنطق الفقيه، ال بمنطق  كي���ف ال اأتو�سَّ
الباح���ث الناقد فيق���ول محتّجًا على الفل�سفة: »ال َتثبُّت وال اإتق���ان لمذهبهم عندهم، واأنهم يحكمون 
ل  بظٍن وتخمين، من غير تحقيق ويقين«)2(. تكفي نظرة واحدة من باحث يافع اإلى هذه الجملة ليتو�سّ
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ل���ُت اإليه، الأن هذا الباحث اليافع يتعّلم اأول ما يتعّلم حين يدر�س الفل�سفة اأنها ال  اإل���ى الراأي الذي تو�سّ
تعترف بالحقيقة المطلقة، واأنها لو تو�سلت اإلى تلك الحقيقة فقدت جوهرها اأال وهو البحث الم�ستمر. 
عندم���ا يتفل�سف الفقيه، فاإن كثيرًا من القيود القابعة على عقله �سوف تمنعه من ا�ستخدامه على خير 
الوج���وه وبما ُخِلق الأجله. وخير بره���ان على ذلك قوله في الكتاب نف�سه ُمنهيًا حججه حول م�ساألة من 
الم�سائ���ل: »فلنتقّبل مبادئ هذه االأمور...، اإذ العقل لي�س يحيلها، وليترك البحث عن الكيفية والكمية 

والماهية، فلي�س ذلك مما تت�سع له القوى الب�سرية«)3(.
ه، اأو اأن ُنقلِّل من جهوده، فل ريب ف���ي اأن لكل مجتهٍد ن�سيب،  اإنن���ا ال نري���د اأن نبخ����س الرجل حقَّ

ه بو�سفه عالم دين، ال فيل�سوف. ولكن ن�سيب الغزالي ا�ستحقَّ
ولو �ساألنا اأنف�سنا هذا ال�سوؤال الب�سيط: لماذا داأبت العقول المفكرة في العالم العربي واالإ�سلمي 
عل���ى الخوف من الفل�سف���ة، وتكري�س ملكات هذه العقول لنقدها اأو تكفير اأ�سحابها؟ وال يعني ذلك اأن 
كل ما جاء به الفل�سفة �سحيحًا وبمناأى عن النقد. لكن النقد الحقيقي ينبغي اأن يكون نقدًا ُمجردًا، 
اد الفل�سفة في عالمنا، وعِملوا على �سدِّ كل  ن بها ُنقَّ مع���زواًل عن الجدران االأربعة المظلمة الت���ي تح�سَّ

ثقب قد ينفذ منه ال�سوء.
وال�س���وؤال االأكث���ر اإلحاحًا: لم���اذا ا�ستغلت العقول ف���ي عالمنا العربي واالإ�سلم���ي على الدمج بين 

الحقيقتين في بوتقة واحدة؟ اأهو الخوف من فقدان االإيمان؟ اأهو الخوف من التجديد؟ 
ولو اأردنا جوابًا عن هذه االأ�سئلة، ينبغي اأن نبحث اأواًل عن جواب ل�سوؤال: لماذا كانت عملية التفكير 

في العالم العربي واالإ�سلمي بحدِّ ذاتها اإ�سكالية؟ 
كّلها اأ�سئلة بحاجة اإلى اإجابات! 

طبيعة التفكير في العالم العربي واالإ�سالمي

ح ال�سبب الذي يجعل من التفكير الفل�سفي لدى العرب اإ�سكالية،  ينبغي علينا بادئ ذي بدء اأن نو�سِّ
اأو باالأحرى ال�سبب الذي يجعل من الفل�سفة م�سكلة في حدِّ ذاتها لدى ذلك الو�سط؟. 

م تعريفًا للفل�سفة يفي بغر�س هذا البحث المن�س���ود، وبناًء على ذلك التعريف،  اأواًل نري���د اأن نق���دِّ
فنا الفل�سفة  ينبغي اأن تظهر لدينا االأ�سباب التي تجعل التفكير الفل�سفي اإ�سكالي عند العرب. فاإذا عرَّ

تعريفًا دقيقًا، تجّلت اأمامنا العنا�سر التي يفتقدها العرب حتى يغدو لديهم فل�سفة بالمعنى الدقيق.
فها دومًا: �سوؤاٌل يثيره العقل االإن�ساني، ليحاول االإجابة عنه. وبالنظر  فناه���ا ونعرِّ الفل�سفة كما عرَّ
اإل���ى ه���ذا التعريف ال تخفى علينا حقيقة اأن لكل اإن�سان من ه���ذه الناحية فل�سفته الخا�سة، الأن العقل 
االإن�سان���ي بطبيعت���ه مفطوٌر على الت�س���اوؤل، بحكم ده�ست���ه البدائية من كل ما يحيط ب���ه. ولذلك فاإن 
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ه���ذا التعريف ال يف���ي بالنتيجة التي اأردنا لهذا البحث اأن يخرج به���ا. ولكن في الوقت نف�سه فاإن هذا 
التعريف يك�سف لنا �سل�سلة من الم�سكلت التي تك�سو مجتمعاتنا، وهي �سل�سلة متكاملة ومترابطة، تبداأ 
من���ذ عهد الطفولة، ذل���ك اأن الطفولة في مهدها االأول هي التي تفتتح ه���ذه ال�سل�سلة من الم�سكلت، 
بو�سفه���ا الحا�س���ن االأول للعقول الجامدة التي تخ�سى اأن تكون ِملحاح���ة في ال�سوؤال، الأن هناك دائمًا 
م عنفوانها الم�ستغِرق في البحث عن العلل االأولى، وعن اإجابات �سافية ووافية لكل  ها، وُيحطِّ من ي�سدَّ

ما يجول في خاطرها من ت�ساوؤالت.
وتبا�ِسر هذه ال�سل�سلة في خلق مزيد من العقد النف�سية الناجمة عن الكبت الم�ستمر للندفاعات 
اال�ستفهامي���ة، والتحطي���م الدائ���م لمتع���ة البحث عن المجه���ول. هذه العق���د ت�ستمر معن���ا، حتى اإذا 
ما انف�سلن���ا عن مجتمعنا االأ�س���ري االأول، واجهنا مجتمعًا اأ�سد انف�سام���ًا، واأكثر جمودًا، واأ�سلب في 
لع، اأو حتى ال�سعي اإل���ى المعرفة بعيدًا عن ذلك الجو  �س���دِّ االندفاع المبني على ح���ب المعرفة واالطِّ

الم�سحون بالخوف.
فناها في بح���ث من�سِرم، باأنها »عملي���ة اقتحام للثوابت  ول���و اأنن���ا اأعدنا تعري���ف الفل�سفة كما عرَّ
دت لدينا الم�سكل���ة اأكثر فاأكثر، وَلِزدنا الطين ِبلَّة. الأن ه���ذا التعريف عينه يندرج في  الفكري���ة«، لتعقَّ
ِع���داد التحديدات االأكثر خطرًا للفل�سفة على المجتمع���ات الجامدة. الأن الفل�سفة بهذا المعنى تحاول 
اءه على جانب واحد، فتوِقظه من غفلته، وتخِلق فيه من جديد  ح جّراء ات���كَّ ���ب الفكر، كيل يتقرِّ اأن ُتقلِّ

روح الت�ساوؤل، بعد اأن اأنهكتها االأو�ساط الدوغمائية.
وهن���ا ت�سب���ح محاولة التغيي���ر هذه خطرًا لي����س بعده خطر عل���ى تلك االأو�س���اط الم�ستفيدة من 
الثب���ات، ولذا تجده���ا تقوم بمحاربة كل محاولة للتغيير، وذلك بمحاربة من يملكون زمامه، واأدواته، 

وخطوطه االأولى.
اإذن: وم���ن خلل ما�سب���ق، يمكننا اأن نقول اإن ال�سبب االأول لغي���اب التفل�سف - اأو لنُقل توا�سعه - 
ر مناخ منا�س���ب للتفكير الفل�سفي، بعيدًا عن النمطية والفكرة ال�سائدة. وفي  ل���دى العرب هو عدم توفُّ
ه���ذه النقط���ة نختلف مع اأطروح���ة »ها�سم �سالح« في كتاب���ه »االنتفا�سات العربية عل���ى �سوء فل�سفة 
رًا من طينِة ديكارت اأو كانط اأو هيجل  التاريخ«، والذي يت�ساءل فيه: لماذا ال يظهر في اأمة العرب مفكِّ

اأو غيرهم من الفل�سفة الِعظام؟ 
اأقول: اإن المناخ ال�سائد في المنطقة العربية لم يكن ِلينذر بظهور مفكرين من هذا الطراز، ذلك 
اأن المن���اخ الديني كان ومازال هو ال�سائد، ومازال الخ���وف من فقدان االإيمان ب�سبب عملية التفل�سف 
ه���و الحائل بيننا وبين التغيير، وقد كان هذا الخوف هو العامل الرئي�سي ل�سيادة المناخ الجامد الذي 
لم ولن يفِرز نجومًا تنير �سماء تلك المنطقة، بو�سفها نجومًا تخلق نورها بذاتها. اإن كل خطوة باتجاه 
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التغيير، وكل محاولة لممار�سة الفكر الحر كانت تعّد افتراًء - في اإطار ذلك المناخ - بمنزلة َنيل من 
ين ووقاره.! هيبة الدِّ

والغريب اأن من هم مح�سوبون اأعظم فل�سفة االإ�سلم كانت جّل محاوالتهم الفل�سفية تنحو منحى 
ين والفل�سفة. وفي راأيي فاإنن���ا اليوم قد اأ�سعنا االثني���ن، ال الفل�سفة نعمت بالرخاء،  التوفي���ق بي���ن الدِّ

وال الدين بقي على فطرته.
ح���اول ابن ر�سد اأن يلفت النظر اإلى اأن الدي���ن والفل�سفة منهجهما واحد، وغايتهما واحدة. ورغم 
اأن ه���ذا التوفي���ق جلب عليه الويلت من جان���ب المت�سددين دينيًا، اإال اأن عملي���ة التوفيق هذه لم توؤِت 
ثمارها حتى يومنا هذا، الأنه ال يمكن ب�سكل من االأ�سكال لهذين الينبوعين اأن ي�سّبا في مجرى واحد، 
الأنهم���ا كما قلنا مختلفان م���ن حيث البنية والغاية والهدف. وبخلف المنهج الهيغلي الجدلي، فاإنه ال 
ين خ�سو�سيته الروحانية،  يمك���ن اأن ناأتي بجديد ُيذَكر من اجتم���اع هذين الطرفين المتناق�سين. للدِّ

وللفل�سفة خ�سو�سيتها البحثية.
ونري���د اأن نن���وه اأن هذا التداخل بين الدي���ن والفل�سفة لم يقت�سر على العال���م العربي واالإ�سلمي 
وح���ده، ب���ل ثمة فل�سفات غربية ال تخلو من نزعة روحانية دينية مت�سددة، والفارق اأن هوؤالء ا�ستطاعوا 

عقلنة تراثهم، اأما نحن فقد اأخ�سعنا العقل ل�سلطة التراث، فجنينا ما جنينا، والغرق بات و�سيكًا.

الفل�سفة وتاريخ الفل�سفة

كثي���رًا ما ُترَفع بح���ق الفل�سفة دعاوى مجِحفة منها اأنها تبقى اأ�سي���رة التنظير الذي ال جدوى منه 
ف���ي حياة االإن�سان. وا�ستن���ادًا اإلى هذا االّدعاء فاإن كثيرًا من النا�س يحاول���ون قدر االإمكان اأن يبعدوا 
اأنف�سهم وذراريهم عن �سلوك هذا الم�سمار البائ�س. وحجتهم في ذلك اأن الفل�سفة ال يمكنها اأن تملأ 
جيوبه���م بالنفي�س من المال. فمعظم النا�س يخاف���ون اأن ي�سيبهم الفقر والعوز المادي لو اأنهم تركوا 
اأبناءه���م يدر�س���ون الفل�سفة اأو اأي علم م���ن العلوم االإن�سانية، الأن هذه العلوم بم���ا فيها الفل�سفة - من 
وجهة نظرهم - تبقى اأ�سيرة نزعة التنظير الذي ال جدوى ُترجى منه في الحياة العملية. اأو كما يقال: 

»هذه العلوم ال ُتطِعُم خبزًا«. 
وكنتيج���ة له���ذه النظرة ال�ُمجِحف���ة بقيت الفل�سف���ة حبي�سة تاريخه���ا، فنحن حين نق���راأ الأر�سطو 
اأو اأفلط���ون اأو دي���كارت اأو غيره���م، فاإننا اإنم���ا نقراأ تاريخ الفل�سف���ة. و�ستان ما بي���ن تاريخ الفل�سفة 
والفل�سفة. ال ريب في اأن تاريخ الفل�سفة مملوء بالنماذج التي يمكن اال�ستفادة منها في الحياة العملية. 
لك���ن علين���ا اأن ن�ستفيد منها ا�ستنادًا اإل���ى نظرة نقدية، تعينن���ا على العي�س وف���ق مقت�سيات الع�سر، 
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وحي���ن نقوم بذلك ونتخذ الفل�سفة كتدريب عملي فاإننا نغ���دو والفل�سفة الذين ت�سطر تاريخ الفل�سفة 
باأ�سمائه���م الرنانة ف���ي بوتقٍة واحدة، وعدا ذل���ك فاإننا �سوف نبقى قّراًء للفل�سف���ة، ال فل�سفة. وهذا 
ي�س���ب في المعن���ى نف�سه الذي تحدث عنه الفيل�س���وف الفرن�سي »جيل دولوز« ال���ذي راأى اأنه »ال غنى 
ع���ن تاري���خ الفل�سفة �سرط اأن ُنح�ِس���ن قراءة الفل�سفة، وذل���ك باالهتمام بما ه���و فل�سفي مح�س في 
موؤلَّفاته���م واإهمال ما يعود اإلى اآرائهم ومعتقداتهم واأو�ساعهم النف�سية والمجتمعية وال�سيا�سية وحتى 
العلمية«)4(. الفل�سفة الحقيقية هي اأن تعرف كيف تعي�س اأواًل، وهنا يتجلى المعنى الجوهري والحقيقي 

ل )فيلو�سوفيا( بو�سفها ممار�سة الحكمة، واأن تعرف كيف ُتبِدع ثانيًا. 
ي���رى »بيير هادو« في كتابه »الفل�سفة طريقة حي���اة« اأن الفل�سفة الحقيقية انتهت بانتهاء المرحلة 
القديم���ة اليونانية والرومانية التي كان التفل�س���ف فيها و�سيلة تعين على العي�س وهو الجوهر االأ�سا�سي 
للفل�سفة. اأما مع بزوغ �سم�س المرحلة الو�سيطة والحديثة بداأت الفل�سفة تتحول عن هذا الجوهر نتيجة 
اختلطه���ا بالدين وال�سيا�س���ة، فاأ�سبحت الفل�سفة مج���رد خطاب نظري يخدم هاتي���ن الموؤ�س�ستين. 
يق���ول: »كانت الفل�سفة القديم���ة تقترح على الجن�س الب�سري فنًا للعي����س، وعلى العك�س من ذلك تبدو 

الفل�سفة الحديثة فوق كل �سيء كت�سييد لرطانة تكنيكية مقت�سرة على المتخ�س�سين«)5(.
قد نتفق مع هادو في جانب من كلمه، لكن لو اأردنا اأن نحقق ا�ستفادة عملية من النماذج القديمة 
الت���ي ذكرها كالرواقي���ة واالأبيقورية ف�سًل عن �سق���راط واأفلطون، فل ب���د اأن ناأخذها بعين النقد، 

ال بعين ال�ُمِحب الذي يذهل عن عيوب محبوبه.
�س بو�سفها خطابًا نظريًا عب���ر الجامعة. الفل�سفة  وبالمجم���ل ف���اإن ما تعانيه الفل�سفة هو اأن���ه ُتَكرَّ
الجامعية تقتل الفل�سفة في مهدها، وتحيلها تلقينًا، وماهي اإال ممار�سة. وهذا ما اأ�سرت اإليه في بحث 
من�سرم، ووجدت اأنه يتقاطع مع ما اأريد قوله حول م�ستقبل الفل�سفة، بل حول م�ستقبل الب�سرية، فاأنا 
عل���ى يقين من اأن العودة اإلى الفل�سفة بمفهومها المج���رد االأ�سيل بو�سفها طريقة حياة �سوف ي�سمن 

نجاة الب�سرية في ع�سٍر ق�سى فيه العلُم والمال والتقنية على اأقد�س اأقدا�سها: اإن�سانيتها وحريتها.
اإن معاناة الفل�سفة هذه ال تجد في عالمنا العربي وحده تاأجيجًا لها، بل اإن هذه المعاناة ال تجد ترياقًا 
لها في اأي بقعة من االأر�س، نتيجة الخلط بين الفل�سفة وتاريخها. ولكن الذي نخت�س به نحن في عالمنا 
العرب���ي دون �سوان���ا هو داأبنا عل���ى التوفيق بين الفل�سفة والدي���ن ا�ستنادًا اإلى نماذج م���ن تاريخ الفل�سفة 
ال�سيم���ا اأفلط���ون واأر�سطو، دون محاولة الكت�ساف الجانب العملي في ه���ذه النماذج ونقدها واال�ستفادة 

منها في الحياة العملية. اإن عمليات التوفيق هذه قتلت التفل�سف، وحولته اإلى �سرٍب من التلقين.
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م�سكلة العالقة بين التراث والحداثة

حي���ن تعتر����س بع�س المفكرين العرب لفظ���ة »الحداثة« فاإن اأول ما يتبادر اإل���ى اأذهانهم: الغرب 
م على اأحد غيره اأن  ومنجزاته الفكرية، وكاأن ذلك المفهوم دخل في عداد الملكية الخا�سة التي ُيحرَّ
يقت���رب منها، وقد اأ�سبح هذا اللف���ظ ال ُيفَهم خارج اإطار المقارنة بالت���راث والذي جرى ربطه اأي�سًا 
بالدي���ن، فاتخذ �سف���ة القدا�سة نف�سها التي يتخذها الدين. وفي ذلك يق���ول المفكر الم�سري »ن�سر 
دت اإ�سكالية النه�سة ف���ي بعديها: التراث - عنوان الهوي���ة ورمز االأ�سالة - من  حام���د اأب���و زيد«: »تعقَّ
جان���ب، والح�س���ارة الحديثة - رمز التق���دم وعنوانه - من جانب اآخر. وال يمكن ف���ك هذه االإ�سكالية 
المعق���دة اإال ب���اإدراك العمق التاريخ���ي للتراث من جهة، ه���ذا العمق الذي يغو�س بعي���دًا قبل االأديان 

الثلثة المعروفة، وباإدراك تعددية هذا التراث من حيث الروؤى والتوجهات من جهة اأخرى«)6(.
وانطلقًا من ذلك اعتادت العقول العربية على التفكير �سمن اإطار هذه الثنائية: التراث والحداثة 
اأو الع���رب والغ���رب، وكاأن لي�س للغرب تراثًا، ولي�س للعرب حداث���ة!. وتطالعنا في الفكر العربي نماذج 
كثي���رة الإ�سهام���ات مفكرين كب���ار، انك�سفت عبر مواقفهم م���ن هذه الثنائية. منهم م���ن يرى �سرورة 
القطيع���ة الكاملة م���ع التراث، يدفعهم اإلى ذل���ك انبهارهم بالنموذج الغربي بو�سف���ه نموذجًا اأوحدًا 
للحداث���ة، ومنهم من يرى �سرورة القطيعة مع الغرب كنموذج ُمف�ِسد للتراث، ومنهم من يرى �سرورة 
المواءمة بين التراث والحداثة، وهوؤالء هم الذين اأ�س�سوا للغرب ملكيته الخا�سة للحداثة ومقوماتها!. 
اإن م���ا نحتاج���ه ه���و اأن ُندرك اأن الحداث���ة لي�ست حكرًا على الغ���رب واأن اأي اأم���ة يمكنها اأن تكون 
�سريكة في الم�سروع الحداثي، الأن نقاط االرتكاز التي تتِكئ عليها الحداثة تدخل �سمن نطاق )ما هو 
مت���اح للب�سري���ة جمعاء( - على حد قول عب���د اهلل العروي-. فهو واإن كان يدعو اإل���ى قطيعة كاملة مع 
التراث، وتبني النموذج الحداثي الغربي، اإال اأنه يرى باأن »الحداثة م�سار كوني، وهي واإن ا�ستنبتت في 
اأوروب���ا، فقد دّل التاريخ على اإمكانية زرعها لدى �سعوب اأخرى غير ال�سعوب التي نبتت عندها، وذلك 

الأن �ساأنها اأنها تدخل �سمن االأفكار المتاحة للب�سرية جمعاء«)7(.
قراأت في كتاب »مقاربات في الحداثة ومابعد الحداثة - حوارات منتقاة من الفكر االألماني المعا�سر 
ب في تاريخ فكرنا العربي  - ف�سًل يعر�س المرتكزات التي ت�ستند اإليها الحداثة الفل�سفية، وحاولت اأن اأُنقِّ
واالإ�سلم���ي ع���ن تج�سيداٍت وا�سحة له���ذه المرتكزات، توؤهلن���ا الأن نكون �سركاء في الم�س���روع الحداثي. 

�ساأكتفي بالعر�س ال�ُموَجز لهذه المرتكزات، واأترُك لكم الحكم، ولي البحث في منا�سبات اأخرى.
اأواًل: الذاتي���ة: بمعن���ى اأن االإن�سان اأ�سبح يدرك نف�سه كذات م�ستقل���ة)8(. كما اأنه اأ�سبح يعي وجوده في 
ع  هذا العالم واأنه جزء منه كما قال هايدغر، واأ�سبح ي�ستمد يقينياته من ذاته بو�سفه فردًا حرًا غير خا�سِ

لنظام موؤ�س�ساتي. وال يدل على هذه الخا�سية غير قولة ديكارت ال�سهيرة »اأنا اأفكر اإذن اأنا موجود«)9(.
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ثانيًا: العقلنية: ومعها تحول االإن�سان من كائن فاغر الفم، من ُمنده�س بعظمة العاَلم، اإلى باحث 
ٍب عن اأ�سراره، وبداأ ي�ستعين بالتفكير المنطقي، بداًل من التفكير الميتافيزيقي. وُمنقِّ

ثالثًا: العدمية: وتعني انهيار قيمة القيم، لكن العدمية التي تعنينا هي العدمية الكاملة التي اأر�سى 
قواعده���ا »فريدريك نيت�سه« والتي تعن���ي اأال يكتفي االإن�سان بتحطيم االأ�سنام الميتافيزيقية القديمة، 

رًا فوق اأنقا�سها، بل يوؤ�س�س قيمًا جديدًا تعينه على النجاة من بوؤ�س القطيع. جًا ُمتح�سِّ فيقبع متفرِّ
وال�سوؤال الذي �سوف اأترك االإجابة عنه لكم: هل ا�ستطعنا اأن نحقق �سرطًا واحدًا من ال�سروط الثلثة 

ق قريبة؟ ال�سابقة يوؤهلنا للدخول في م�سمار الحداثة؟! وهل الحا�سر والم�ستقبل ُينِذران بعملية تحقُّ

َمخـاِرج

 واالآن بع���د ه���ذا العر�س ن�ستطيع اأن ُنوِجز االأ�سباب التي تجعل م���ن التفكير الفل�سفي لدى العرب 
اإ�سكالي���ة، ويحق لنا اأن نحل هذه االإ�سكالية بتحطيم االأ�سباب الداعية لظهورها، ولي�س االأمر بُمعِجز، 

اإذ يكفي تاأمل االأ�سباب لظهور الحلول، ولطالما عرفنا ال�سبب، فل بد للعجب اأن يبطل.
ثم���ة اأ�سباب لها علق���ة بالطبيعة الب�سرية )االإطار الفكري(: وه���ذه الم�سكلة يمكن التغلب عليها 
لة للآخ���ر ال�ُمختلف، وهذا التمرين يغدو  بالتمري���ن عل���ى المدِّ والجزر، بحيث تكون عقولنا َمرنة متقبِّ
م���ن ال�سهول���ة بمكان اإذا ما وجدنا المخارج العقلنية من الم�س���كلت االأخرى التي لها علقة بالبيئة 

المجتمعية، وتغدو هذه المخارج اأكثر رحابًة اإذا ما ا�ستطعنا تحقيق االأمور االآتية: 
د غير الخا�سع ل�سلطة موؤ�س�ساتية. 1 - التفكير العقلني ال�ُمجرَّ

2 - الوع���ي ب�س���رورة الدخ���ول في م�سم���ار الحداثة ك�س���ركاء واال�ستفادة مما هو مت���اح للب�سرية 
جمعاء. فالعقل ال جن�سية له.

�سًا للخروج من االإيمان الديني. 3 - الكّف عن عّد التفكير الفل�سفي موؤ�سِّ
4 - النظ���ر اإل���ى االآخر المختلف نظرة تكف���ل لنا وله عي�س���ًا م�ستركًا، وم�سروعًا فكري���ًا م�ستركًا. 

والخروج من عباءة الحقيقة الواحدة التي ال حقيقة بعدها. 
5 - تدريب العقل على الممار�سة النقدية، وعدم قبول �سيء على ما هو عليه دون تمحي�س. 

األي�س كل ذلك كفيل بتحطيم االإطار الفكري وتحدي الطبيعة الب�سرية؟ 
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د. �سعيد بوعيطة*

الدرا�سات والبحوث

* كاتب مغربي.

حدود التجريب الق�ص�صي
عند �لقا�ص �أحمد بوزفور

اإن الحديــــث عــــن المبــــدع اأحمــــد بوزفور، هــــو الحديث عــــن الكتابة االإبداعيــــة نف�سها، بمختلــــف اأ�ساليبها 
ومالب�ساتهــــا. اإن الن�ــــس البوزفوري ن�س م�ساك�س. ال يمنح نف�سه ب�سهولة. بل يتطلب العدة والعتاد، القتحام 
ف�سائــــه الرحــــب. اأمــــا لغــــة بوزفــــور الق�س�سية، فتكاد تفــــارق اللغات االأخــــرى. لغة غير ماألوفــــة/ عادية. على 
الرغم من اأنها من قبيل ال�سهل الممتنع. اإن هذا ما يجعله كاتباً غير نمطي. ال ي�سهل القب�س على ن�سو�سه 
ب�سهولــــة. بــــل كاتبــــاً تركيبيــــاً. نحــــو منحــــى التجريــــد والتجريــــب. اإن الن�سو�ــــس الق�س�سية الأحمــــد بوزفور، 

م�سكونة بهاج�س البحث الم�ستمر والمتجدد. ذلك الأنه منذ مجموعته االأولى -النظر في الوجه العزيز-
م���رورًا بمجموعتيه الغابر الظاهر و�سياد النعام و�سواًل اإلى مجموعته ققن�س يعي�س بوزفور تجربة 
كتابي���ة م���لأى بالنمو والتحول. بين هذه المجموعات الق�س�سية، )حي���ث ال ت�سبه الواحدة االأخرى(. 
يمار�س تجربة كتابية من خلل الكتابة الق�س�سية نف�سها. هذه االأخيرة تذهب في التجريب الكتابي، 
حت���ى ت�سبح الكتاب���ة نف�سها محورًا وب���وؤرة. اإذ تكون الق�س���ة ذريعة لتجريب لغ���وي وجمالي. اإن هذا 
التح���ول على م�ست���وى البناء الن�سي والروؤي���ا االإبداعية )اللغة، التيمات، االأ�س����س الفنية، اإلخ...( هو 
ما �سنح���اول تبيانه من خ���لل المجموعات الق�س�سية: النظ���ر في الوجه العزي���ز، والغابر الظاهر، 

و�سياد النعام، وققن�س.
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جمموعة النظر يف الوجه العزيز وجتليات الواقع

ف���ي هذه المجموعة الت���ي �سدرت عام )1983(، يذهب القا�س اأحمد بوزفور اإلى الواقع مبا�سرة. 
ير�س���م كل �س���يء في واقعية. هذا الواق���ع المم�سوخ والمتقلب ح�سب بوزفور نف�س���ه. تعبر ق�س�س هذه 
المجموع���ة )ي�ساألون���ك ع���ن القتل، الغراب، ح���دث ذات يوم في الجب���ل االأقرع، والرج���ل الذي وجد 
البرتقال���ة، واالأل���وان تلعب ال���ورق، وال�سع���ال، والبدائية، وروؤي���ا حمدا�س، االأعرج يت���زوج، الموؤامرة، 
وذلك ال�سيء، النظر في وجهكم العزيز، النقطة ال�سوداء، اللوح المحفوظ(، عن تجليات هذا الواقع 
وتمظهرات���ه المختلف���ة، على الرغم من اختلف���ه: القمع، القهر والت�سلط، اإل���خ... هذا القهر المادي 
ب�سكل جلي )كنت جائعًا، ولم اأجد ما اآكله في �سوارع المدينة. في الحقيقة كانت �سوارع المدينة حافلة 

بالخبز والفاكهة، لكنها كانت تباع بالنقود. واأرهقني الجوع واالإعياء(، �س:19.
اإن ه���ذا القه���ر المادي غالبًا ما يتحول اإلى قهر معنوي )فوقف اأمامي �سرطي طويل و�سد الطريق 
ف���ي وجهي. رفع���ت اإليه ب�سري محتجبًا، فقال بقرف اأنت ال تحافظ عل���ى نظافة مدينتك كان عاب�سًا 
متجهم���ًا...(، �س:19. كان المجتم���ع المغربي يعي�س �سراعًا حادًا خ���لل مرحلة ال�سبعينيات )حيث 
كت���ب القا�س بوزفور هذه الن�سو�س(. لكن على الرغ���م من اأن ق�س�س بوزفور، ترتبط بالواقع ب�سكل 
مبا�س���ر، فاإنها ت�ستوجب خرق بنيتها اللغوية/ال�سطحية، ق�سد الو�سول اإلى العمق وك�سف الروؤيا التي 
تحملها. الأن القا�س بوزفور ح�سب ما ورد في كتابه »الزرافة الم�ستعلة« بدل اأن يوظف الكتابة من اأجل 
تغيي���ر الواقع، حاول عل���ى العك�س اأن يوظف الواقع من اأجل تغيير الكتاب���ة. وهو ما اأدى اإلى ا�ستخدام 
تقنية العجائبية اأو اللعب بعنا�سر الواقع الخارجية لخلق كيان اآخر مفارق، غريب، خا�س وم�ستقل)1(. 
اإن ه���ذا م���ا جعل بع�س ق�س�س هذه المجموع���ة، ذات �سبغة رمزية. في ق�س���ة »ي�ساألونك عن القتل« 
ي���دور الحوار بي���ن �سخ�سيات: منى ال�سع���داوي، �سعيد )ع�سيقه���ا( واالأم. وتت�سم���ن الق�سة نف�سها، 

مجموعة من االأوراق / الر�سائل. ر�سائل من �سل�سلة القتل: تت�سمن ثلث ر�سائل:
- االأولى: ر�سالة من يوليو�س.

- الثانية: ر�سالة من توبة بن الحمير.
- الثالثة: ر�سالة من عزرائيل اإلى �سيدة يخبرها بمر�س حبيبها في العالم ال�سفلي.

ت���دل مجموع���ة م���ن القرائن عل���ى اأن ه���ذه الق�سة تتمي���ز ببعدها الرم���زي. خا�سة فيم���ا يتعلق 
بال�سخ�سي���ات. فعلق���ة �سخ�سية �سعيد و�سخ�سية من���ى ال�سعداوي، ترتبط بعلق���ة االإن�سان العربي 
بق�ساياه المختلفة: الهوية، الحرية، اإلخ... لقد كتب القا�س بوزفور هذه الق�س�س �سنة )1970(. لذا 
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ف���اإن كل ا�ستجلء لهذا البع���د الرمزي، يتطلب ربط هذه الن�سو�س باإطارها العام. ف�سخ�سية �سعيد، 
ترمز اإلى االإن�سان العربي. فيما ترمز �سخ�سية منى اإلى هذه الق�سايا. اإن االإن�سان العربي يدمن هذه 
الق�ساي���ا، كما يدمن القه���وة وال�سجائر، اإلخ... )لم يكن يحبني، كان يدمنن���ي... كالقهوة والجريدة 
وال�سجائ���ر، كن���ت في علبته ال�سجارة الواح���دة والع�سرين...(، �س:7. اأما تل���ك الر�سائل التي وظفها 
القا����س، فتحمل بدورها بعدًا رمزيًا. فاالإن�سان العربي، على الرغم من ارتباطه بق�ساياه، فاإنه غالبًا 

ما ينكرها. يقول ال�سارد، �س10:
)- هل هذا هو بيت منى ال�سعداوي؟

- ماذا تريد؟
- اأنا �ساعي البريد، عندي ثلث ر�سائل اإلى هذا العنوان با�سم منى ال�سعداوي. هل هذا بيتها؟

- ال... ال لي�س هذا بيت منى ال... منى من؟
- منى �سعداوي...

- كل... لي�س هذا بيت منى �سعداوي.. هذا بيتي اأنا... علل الب�سلي(.
تعم���ل هذه الق�س�س عل���ى اإدانة الواقع العرب���ي وانف�سام �سخ�سية االإن�س���ان العربي الذي يتعذر 
علي���ه االختيار. اإذا كانت ق�س���ة »ي�ساألونك عن القتل« ترتبط بماأ�ساة وخيبة اأمل االإن�سان العربي، فاإن 
ق�س����س اأخرى تعتمد على الذاكرة بتر�سباتها وطبقاتها. في بعدها االأ�سطوري والتاريخي. تجلى هذا 
ف���ي ق�سة الغ���راب اإن هذا االأخي���ر، يحمل في التراث العرب���ي دالالت عدة: ال�س���وؤم، والخبر ال�سلبي، 
اإلخ... في هذه الق�سة )الغراب(، يعمل المبدع على ا�ستح�سار مرحلة الطفولة والم�سيد. حيث الطفل 
ي�ستظهر ثمن تبارك الذي بيده الملك. يقول ال�سارد، �س:10 )واأنا اأتكوم فيه »تبارك الذي بيده الملك 
وهو...« ثمن طويل مكتوب على جهتي اللوح معًا(. ي�سمع الطفل �سوت الغراب في�ساأل اأمه )اأمي... هل 
�سحي���ح اأن الغراب كان رج���ًل وم�سخ؟(، �س:13. وبما اأن جواب االأم لم يك���ن كافيًا، فقد لجاأ الطفل 
اإلى اأبيه )قاطعت اأبي: اأبا... �سحيح اأن الغراب كان رجًل وم�سخ؟(، �س:14. وكان جواب االأب كاالآتي 
)اأجابن���ي اأبي: يك���ون اأوليدي يكون...هذا الزمان يم�سخ اللي ما يتم�سخ...(، �س:14. في هذا الن�س، 
يع���ود اأحمد بوزفور اإلى تلك الذاكرة الفردية والجماعية. ويعمل على الحفر في تر�سباتها. واإذا كانت 
ق�سة »ي�ساألونك عن القتل« تحمل داللة رمزية، فاإن الداللة نف�سها تتعمق اأكثر في ق�سة »االألوان تلعب 
الورق اأو م�سطفى وخديجة« وق�سة »النقطة ال�سوداء«. تعتمد ق�سة »االألوان تلعب الورق« على الحوار 

الب�سيط يقول ال�سارد، �س:25 )االألوان في جل�سة رقم1:
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االأبي�س: ع�سر �سنوات كاملة عقاب عادل.
االأ�سود: كاملة رغم اأنه قتل.

االأزرق: قتل اأجنبيًا... خم�س �سنوات مثًل...(.
يق���دم هذا الن����س الق�س�سي نقدًا لواق���ع ال يعرف �سوى الخ���داع والموؤام���رة. ويك�سف عن زيفه 
و�سخريت���ه. تلتقي هذه الق�س���ة »االألوان تلعب الورق« مع ق�سة »النقطة ال�س���وداء...« في التركيز على 
البع���د الرم���زي. تعك�س اأزمة المثقف العرب���ي. اإذ يتعذر عليه االختيار بي���ن قناعاته وما يفر�سه عليه 
الواق���ع. يق���ول ال�سارد في ق�سة »النقطة ال�سوداء« �س:83 )ه���و ذا م�سطفى يخرج من الجامع فرحًا 
بالحرية وال�سم�س...(. تمثل �سخ�سية م�سطفى، ذلك المثقف الواعي بمواقفه واختياراته. لكن واقع 
حاله يقول عك�س ذلك. اإذ يجعله هذا الواقع يتيه وال يعرف ماذا يختار. ويقول كذلك: )االأبواب اأمامه 
و�س���وت الهاتف فوق���ه...(، �س:87. لتعي�س �سخ�سي���ة م�سطفى، تجربة اختي���ار �سعبة. وحين اختار 

)يدفع م�سطفى اأول باب اأمامه...(، �س:88. يختار لعنة هذا الواقع المم�سوخ.
في مجموعته الق�س�سية »النظر في الوجه العزيز«، عمل القا�س اأحمد بوزفور على ا�ستنطاق الواقع 
المادي والمعنوي. وا�ستجلى تقلباته وتلويناته. فعلى الرغم من هذا االرتباط بالواقع، فاإن ق�س�س هذه 
المجموع����ة، هيمن عليها البعد الرمزي. ال�سيما الق�س�����س االآتية: »ي�ساألونك عن القتل، واالألوان تلعب 
ال����ورق اأو م�سطفى وخديجة، والنقطة ال�س����وداء«. اإذ حملت اأبعادًا ثقافية، �سيا�سية واجتماعية، اإلخ... 
اأما في المجموعة الثانية »الغابر الظاهر« فقد حاول المبدع، البحث عن اأ�سول وجذور هذا الواقع من 
خلل م�سادر عدة: الثقافة ال�سعبية، واالأ�سطورة، والذاكرة الجماعية، اإلخ... مما يجعل القا�س اأحمد 

بوزفور، يعي�س نوعًا من التحول الق�س�سي. �سواء على م�ستوى البناء الن�سي اأم الروؤيا االإبداعية.

جمموعة الغابر الظاهر ومرجعية الن�ش الق�س�سي

اإذا كانت مجموعة النظر في الوجه العزيز تج�سد الواقع المعي�سي وتجلياته، فاإن مجموعته الثانية 
»الغاب���ر الظاهر« التي �سدرت عام )1987(، حاولت ا�ستج���لء جذور هذا الواقع الغريب في الثقافة 
ال�سعبي���ة)2(. اإذ اعتم���د القا�س بوزفور على التراث ال�سعبي. يق���ول ال�سارد: )كان حتى كان، في قديم 
الزمان، كانت العرجا تنقز الحيطان، والعورا تخيط الكتان، والطر�سا ت�سمع الخبر فين ما كان...(، 

�س:59. يرى القا�س اأحمد بوزفور نف�سه، اأنَّ االعتماد على هذا التراث ال�سعبي يت�سل بم�ساألتين:
1- هو����س البحث عن هوية وثانيها االإح�سا�س باال�ستيلب اأمام مجموعة من الموؤ�س�سات)3(. وكان 
ال�س���وؤال االأ�سا�سي كاالآتي: كيف ن�ستطي���ع التعبير عن هذا االإح�سا�س بالدوني���ة والقزمية؟ تجلى ذلك 
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ب�س���كل وا�سح في ق�سة »الغابر الظاهر« )التي جاءت عنوان���ًا للمجموعة الق�س�سية(. يقول ال�سارد، 
����س:59 )االأطفال ال�سجعان، دخلوا الغابة االأطف���ال ال�سغار الجميلون ال�سجعان �سلموا على الح�سى 
وبا�س���وا الفرا�س���ات و�سافح���وا االأغ�سان(. وف���ي �س:61 )قالت الطفل���ة: يا نار، اإن كن���ت نار اإخوتي 
فاقتربي اقتربي، اإن كنت نار الجن فابتعدي ابتعدي، وكانت النار تبتعد كلما اقتربت كوثر...(. وظف 
القا����س هذه الحكاية ال�سعبية الغنية بتلك الكائنات الغيبية )الجن والغيلن والحيوانات الخرافية(. 
يق���ول ال�سارد: )في البداية ن���اأكل خبز ال�سعير دون اأن ن�سمي... ال نع���رف اال�سم بعد، فتاأكل معنا كل 
ال�سياطين...(، �س:9. اإن االعتماد على هذه المرجعية التراثية )التراث ال�سعبي(، جعل تجربة اأحمد 

بوزفور ت�ستثمر تقنيات عدة اأهمها)4(.
اأ- توظيف علقات ال�سرد ال�سعبي في بناء وتطوير هذا الجن�س االأدبي/ الق�سة الق�سيرة. تجلى 
ذل���ك ف���ي ق�سة »مدخل عن العط�س«. يقول ال�س���ارد، �س:10 )فجاأة كما لو بفلت���ة ل�سان ننطق اال�سم 
االأعظ���م، فتف���ر ال�سياطين المذع���ورة كالخفافي�س، ويلمع �سكي���ن العقيقة: ها نح���ن االآن ذوو اأ�سماء 
واأرق���ام واأحكام...(. وال�س���يء نف�سه نلم�سه في ق�سة الغابر الظاهر. يقول ال�سارد: )�سكان االأ�سرحة 
ذوات القب���ب الخ�س���راء اجتمعوا في قمة جبل �سام���خ وتداركوا اأمر االأر�س والزم���ن الفا�سد والجيل 

الما�سخ. لم تقبل في الجمع �سفاعة. اتفقوا واأعطوا الت�سليم. و�سلوا الفجر جماعة(، �س:62.
ب- البح���ث عن خ�سو�سيات هذا الجن�س/ الق�سة. يعطي هذا التراث ال�سعبي للق�سة الق�سيرة 
المغربي���ة خا�سياته���ا المحلي���ة. فاإذا كانت ه���ذه الحكاي���ات ال�سعبية، تحتفظ عن���د مختلف ال�سعوب 

بهيكلها العام، فاإنها تتخذ خ�سائ�س مرتبطة بال�سياق ال�سو�سيو ثقافي للراوي/الرواية وللمتلقي)5(.
ف���ي هذا االإطار، فالن�س الق�س�سي عن���د اأحمد بوزفور، تجاوز )ب�سكل ن�سبي( البحث في الحياة 
االجتماعي���ة الهام�سية اأو الحياة االجتماعية للمهم�سين، ليكت���ب بحثًا عن الجديد والمتجدد. اإنه كما 
يق���ول هن���ري ميلر لم يعج الكتاب���ة هروبًا من الحياة بل انغمارًا في حو�س م���اء مالح اآ�سن. اإنه انغمار 
اإل���ى الم�سدر حي���ث الحياة تتجدد ب�سفة دائمة وحيث الحركة �سرمدي���ة وهائلة)6(. اإن االعتماد على 
ه���ذا الت���راث، ي�سعى اإل���ى ربط الن�س بالطبيع���ة الح�سية. الأن الت���راث الر�سمي والعالم���ي اأقرب اإلى 
الثقاف���ة والتجري���د، والطبيعة ف���ي التراث ال�سعبي حي���ة وطازجة حيث لكل �سيء وج���ود بكر وحي)7(. 
تجل���ى ذل���ك خا�سة في ق�س���ة »مدخل عن العط�س« ����س:9، ق�سة »الغابر الظاه���ر« �س:59. في حين 
تلتقي ق�س�س اأخرى مع ق�س�س مجموعة »�سياد النعام«. يقول ال�سارد في ق�سة »مدخل عن العط�س« 
�س:10)ف���ي البداية يعجبنا ما نكتب الأنه ن�سخة بديعة التقليد، ثم يعجبنا ما نكتب بديعة ال�سنع وفي 
االأخي���ر ي�سئمن���ا ذلك كله. تملأنا الخيبة والمرارة وال�سك...(. اإذ ح���اول فيها القا�س ممار�سة النقد 
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كم���ا يمار�س الكتاب���ة االإبداعية(. اإن الخا�سيات االأ�سا�سية في مجموعة الغابر الظاهر تتجلى في بناء 
الن����س الق�س�سي ا�ستنادًا اإلى التراث ال�سعبي. الأن ذل���ك ح�سب بوزفور خليق باأن يفتح للق�سة اآفاقًا 
بك���رًا من االإمكانيات البنائية)8(. تهيمن الحكاية ال�سعبية في المجموعة الق�س�سية »الغابر الظاهر«، 
بو�سفه���ا متنًا حكائيًا. خا�سة ق�س�س: »مدخل ع���ن العط�س« )�س: 9(، »الغابر الظاهر« )�س: 57(، 
»حفري���ات« )�س:87(. في حين نجد بع����س ن�سو�س المجموعة، تعتمد المفارقة التي تولد ال�سخرية. 
خا�س���ة ق�س���ة »ماذا ي�سرب االأطفال« )����س: 15(. اإذ تتحقق هذه ال�سخرية م���ن خلل �سياق الق�سة 
)�سخري���ة مقامية(. يلتقي هذا الن�س في البع���د ال�سخري، مع ن�س »الرجل الذي وجد البرتقالة« في 
مجموعة »النظر في الوجه العزيز«. اإذا كانت المجموعة االأولى للمبدع اأحمد بوزفور، تعبر عن الواقع 
ب���كل تجلياته. فيما حاولت الثانية البحث في جذور هذا الواقع ومنابعه. فاإن المجموعة الثالثة، تنحو 

منحى اآخر. يمكن القول )تجاوزًا( اإنها تك�سف لنا عن اأحمد بوزفور الناقد.

جمموعة �سياد النعام، وامل�سمر النقدي

تك�سف المجموعة الق�س�سية »�سياد النعام« التي �سدرت عام )1993( عن نوع اآخر من الكتابة. 
اإنه���ا الكتابة التي تتحدث عن نف�سها، عن واقعها واآفاقها. تع���رف ق�س�سها نوعًا من الت�سظي الذاتي 
والحكائ���ي. مما يجعل كل �س���كل ق�س�سي بوزفوري، ال ي�ستقر على حال. �س���كل متعدد االأ�سكال: كاأ�س 
مكعبة )الغابر الظاهر، �س:29( حبة �سعير، �سومعة مقلوبة )مت�سمنة في ق�سة »مدخل عن العط�س« 
�سمن مجموعة »الغابر الظاهر« �س:11(، اأو لفة �سوف قابلة لكل ت�سكيل. ترتبط ق�سة »نانا« )الق�سة 
االأولى في مجموعة �سياد النعام( بعدة وحدات حكائية. ت�سعنا اأمام الفعل االإبداعي من جهة والفعل 
النق���دي من جه���ة اأخرى. اأو بين خطابين مت�سلين اإلى حد التداخل الن�سي. لذا، جاءت هذه الق�سة 

على راأ�س المجموعة )مت�سمنة في �س:7(. 
اإن الن�س���ق البوزف���وري، ال يدوم له حال على الرغم من اأنه يوه���م بالثبات اأو باالأ�سكال الهند�سية. 
تحمل ق�سة »نانا« بعدًا تجريديًا. تنقل الفعل الحكائي من الت�سخي�س اإلى التجريد. ومن حالة التيمة 
اإل���ى حال���ة الماهية. ذلك اأن �سخ�سية نان���ا، تبقى من منظور اأنطولوجي عبارة ع���ن تلك المراأة التي 
تملك فعل الحكي: الجدة، االأم، زوجة االأب، الخ... يقول ال�سارد: )ننادي زوجة االأب )نانا(، والجدة 
ل���لأب اأو للأم )نانا(، وزوجة العم )نان���ا(، وكل امراأة كبيرة في ال�سن )نانا(، واأنا كنت اأنادي زوجة 
اأب���ي االأول���ى )نانا( )�سياد النعام، ����س:7(. لهذا ت�سكل تيمة ي�سعب تجاوزه���ا. لكن حين يتم ذلك، 
يبرز االأدبي، من خلل االنتقال من الحكي ال�سفوي اإلى الحكي المكتوب. اإال اأنَّ هذا التجاوز، يعمل في 
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الوق���ت نف�سه على الحفاظ على الماهية. ذلك اأن �سخ�سي���ة »نانا« تمثل �سوتًا حكائيًا )بوؤرة( �سفويًا. 
د �سخ�سية نانا من بعدها المادي والحفاظ  ي�سرد بعنف وقوة. لكن في حالة اإعادة توزيع االأدوار، ُتجرَّ
فق���ط على وظيفتها االأ�سلي���ة، باعتبارها �ساردًا. يق���ول ال�سارد، �س:10 )ال�سي���دة التي تحدثت عنها 
فيم���ا �سب���ق، ماتت منذ زمن بعيد واأنا �سغير. ولم اأع���د اأتذكر االآن عنها �سيئًا على االإطلق. لقد كنت 
اأتح���دث ربما عن علقتي بالكتاب���ة. ولذلك، اأرجوا اأن يعيد القارئ على �س���وء هذه الملحظة قراءة 
الن����س ال�سابق من جديد...( )�سياد النعام، �س:10(. في ه���ذا االإطار، يقت�سي منطق الحكي نوعًا 
من اال�ستقللية اأثن���اء تلقي المحكي واإنتاجه. ا�ستقلل يتطلب نوعًا من االنف�سال. انف�سال المتلقي 
االأول )الطف���ل( ع���ن ال�سارد، والهروب م���ن الحقيقة االأولى. يقول ال�سارد: )ب���دل اأن اأعود هاربًا اإلى 
الداخ���ل، قفزت اإلى االأمام... اإلى خارج الدار. الأن ال�س���وت المنادي كان �سوت نانا)...( من يومها 
تبدل���ت العلقة بيني وبين نان���ا( )�سياد النعام، �س:9(. تحولت هنا العلق���ة بين الطفل )ال�سارد( 
وم�س���در الحكي )نانا(. لت�سبح علق���ة خوف )اأ�سبحت اأخافها اأكثر مم���ا اأحبها(، �س:10. ي�سعنا 
ه���ذا التح���ول اأمام موؤ�س���رات �سكلية. تقودنا اإلى عمق ق�س���ة »نانا« واإلى اأهم دلي���ل على منطق تحول 
ال�س���رد فيه���ا )تبدلت العلقة بيني وبين نانا، اأ�سبحت اأخافها اأكث���ر مما اأحبها. تحولت هذه العلقة 
اإلى علقة خوف ونفور. من الحب المتبادل اإلى الخوف المتبادل. »اأ�سبحت اأخافها اأكثر مما اأحبها. 

ولم تعد هي االأخرى، تهتم بي. اأ�سبحت العلقة بيننا �سكلية مح�سة«، )�سياد النعام، �س:10(.
تق���ود ه���ذه الموؤ�سرات ال�سكلية الت���ي يحتوي عليها الن����س الق�س�سي البوزف���وري، اإلى موؤ�سرات 
معنوي���ة. تقودنا بدورها اإلى الخطاب النق���دي الموازي للق�سة االأولى »نانا« يعّدها تختزل في �سياقها 
الحكائ���ي، �سياق���ًا نظريًا. يرتبط باإ�سكالية الكتابة عامة وعلق���ة الكاتب بعملية الكتابة. اإن كل قراءة 
له���ذا الن����س، بمنزلة دعوة وانتقال م���ن حالة الت�سخي�س اإل���ى حالة التجريد والبح���ث الم�ستمر عن 
ماهي���ة الكتابة.له���ذا، فاإن وجهة النظ���ر القائلة اإنَّ هناك انتقال من االإبداع اإل���ى النقد �سائبة. حيث 
يتجل���ى خ�سي�سًا في مجموعة »�سياد النع���ام« الق�س�سية برمتها. خا�سة ق�سة »الفنان«. حيث يمنح 
مو�س���وع الكتاب���ة، دينامية لل�سكل الق�س�سي البوزفوري. لي�سبح ه���ذا ال�سكل قادرًا على اإنتاج حقيقة 

بعّده معرفة. اإن االنتقال من الم�سخ�س اإلى المجرد، هو لحظة جدالية وجدلية في الوقت نف�سه. 
اإذا كان���ت عوامل االفترا�س في ق�سة »نانا« كثيرة، فاإنها ف���ي ق�سة »الفنان« اأكثر تنوعًا وت�سكيًل 
في منحاها المعرفي. ذلك اأن البحث عن الجمال، يبداأ بر�سم الوجوه باعتبارها نقطة البداية. بداية 
الت�س���كل عل���ى م�ستوى المحكي والنقدي في الوق���ت نف�سه. ت�سير ق�سة »الفنان« اإل���ى و�سعيات قرائية 
كثي���رة. تتب���دل وتتغير بفعل هاج�س البحث ع���ن تنويع المتن الحكائي، بق�ساي���ا ترتبط ب�سميم بنيته 
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واإ�سكاالته. لكن لي�س االأ�سا�سي هنا، االنتقال من ال�سارد )القا�س اأحمد بوزفور ال�سمني( اإلى الناقد 
)اأحم���د بوزف���ور الناقد(؛ بل ال�سيرورات الت���ي تخلقها عملية تغيير المنظور �سم���ن الم�ساألة الواحدة 
داخ���ل و�سعية التلزم المحتمل بين قا����س )بوزفور( وناقد )بوزفور(. ينت���ج االإبداع في هذا االإطار 
خطاب���ه داخل حقل مفتوح. حيث تت�سمن ق�سة »الفن���ان«، كل دوال الخطاب النقدي. اإن العلقة بين 
الحديثين، لي�ست علقة اعتباطية �سواء على م�ستوى االأ�سكال اأم على م�ستوى التيمات. الأن ال�سيغتين 
معًا ت�سمحان باإمكانية التعرف على الكيفية التي ي�سهد فيها ال�سكل ميلده. ففي الق�سة االأولى/ق�سة 
»نان���ا«، يب���داأ ميلد ال�سكل ال�سير الذاتي من خلل م�سترك جمعي. يق���ول ال�سارد، �س:7 )وكل امراأة 
كبيرة في ال�سن )نانا(. واأنا كنت اأنادي زوجة اأبي االأولى نانا(. قد يلعب هذا الم�سترك الجمعي، دور 
المولد الحكائي. ينتمي اإلى ذلك اال�ستعمال الم�سترك. الأن الدال نانا يوجد في كل �سخ�س. فل وجود 
ل�سكل فارغ في داللة �سخ�سية نانا. اإنه �سكل ممتلئ، �سبيه بامتلء الجرة بالع�سل واالمتلء هنا مادي 
ومعن���وي، روحي وجمالي. اإن العلقة المتبادل���ة بين الطفل / �سخ�سية اأحمد بعّده �ساردًا، و�سخ�سية 
نان���ا بعّدها م�سدر الحك���ي، قائمة على نوع من التبادل. ف�سخ�سية نانا تحك���ي الحكاية والطفل يقراأ 
له���ا �سبح. يقدم الكائن الروحي نف�سه ف���ي هذه العلقة على �سكل مادة حلوة )الع�سل( قبل اأن يتحول 
اإل���ى �س���وت، واإيقاع رتيب. يقول ال�سارد: )العلقة بيننا �سكلية مح�سة. اأ�سبحت عرو�سية، نلتقي ومع 
اآخري���ن غالبًا فتقول لي: فعولن مفاعلي���ن اأحمد. واأجيبها فعولن مفاعلين اأنان���ا. وينتهي الحوار...( 
ق�سة »نانا«، �س:10. يعد تكافوؤ الدوال على م�ستوى االإيقاع، من الموؤ�سرات الدالة على منطق التحول 
في العلقة الحميمية التي بداأت تاأخذ منعطفًا جديدًا. هل ن�سب ع�سل الجرة؟ اأو ن�سب الحكي؟ لقد 
اأدى ال���دال نانا وظيفته االأ�سا�سية )زرع بذرة الحكي في ال�سارد(. لتنتقل �سلطة ال�سرد اإلى الموؤلف /
القا�س. فما عاد المولد »نانا« قادرًا على اإنتاج الحكي. يمكن عّد ذلك موؤ�سرًا على التحول ال�سروري 
للكتاب���ة االإبداعية. اأما ق�سة »�سدر حديثًا«، فت�سكل نقط���ة التقاء الحكايتين ال�سابقتين. فعلى الرغم 
من اأن رحلة ع�سق الكتابة لم تتغير، فاإن الخيوط في الحكايات الثلث؛ تمر من عين اإبرة واحدة. اإنها 

عين الماأ�ساة المتجلية فيما ياأتي:
اأ. ال�س���رع والحمى ف���ي االأولى )ربما اأ�سبت ب�س���رع، ولكني ظللت محمومًا ع���دة اأيام من يومها 

تبدلت العلقة بيني وبين نانا( ق�سة »نانا«، �س:9.
ب. الموت في الثانية )وتهاوى من كر�سيه على االأر�س... اأ�سرع ال�ساب اإليه... ج�س نب�سه... مات 

الفنان... وقف ال�ساب( ق�سة »الفنان«، �س:20.
ج. االنتحار في الثالثة )وحين يف�سل في ارتكاب الجريمة التي خطط لها، ينتحر... هل انتحر؟( 

ق�سة »�سدر حديثًا«، �س:25.
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ن�ست�س���ف من خلل ه���ذه الحالة، التقاء اآخر. يتجلى في التقاء االإب���داع والنقد. حيث ي�سبح هذا 
االأخي���ر، بمنزل���ة الظ���ل الذي يرافق ع���وده اأينما حل وارتحل. م���ن خلل هذا التداخ���ل تتولد اأ�سكال 
حكائي���ة متعددة. لكن على الرغم من و�سوح نزعة التبنين م���ن خلل التوزيع، فاإنها في الوقت نف�سه 
عب���ارة عن خدعة االأ�ساليب ممكن���ة القراءة. فهل يمدنا القا�س اأحمد بوزف���ور، باأدوات القراءة؟ من 
ي�ستطي���ع الحدي���ث عن الكتابة؟ في ه���ذا االإطار، نج���د اأنف�سنا اأمام ال���راأي القائ���ل اإنَّ المبدع وحده 

ي�ستوعب مكونات العملية االإبداعية، واأ�س�سها الفنية.

جمموعة »ققن�ش« وال�سرد احللمي

ب���رز تط���ور الكتابة لدى القا�س اأحم���د بوزفور في مجموعته »ققن�س« من خ���لل تجاوزه )ن�سبيًا( 
لتل���ك االأبعاد التي تجلت في المجموع���ات ال�سابقة )النظر في الوجه العزي���ز، الغابر الظاهر، �سياد 
النعام(. اإن قراءة اأولية لهذه المجموعة التي �سدرت عام )2002(، تجعلنا نكت�سف اأن الخيط الرفيع 
ال���ذي يرب���ط ه���ذه الق�س�س هو الحلم. لك���ن لي�س بالمعنى الفروي���دي، اأو من ب���اب تحقيق ما يتعذر 
تحقيقه في الواقع. تجلى ذلك في ق�س�س: تعبير الروؤيا، وققن�س، وغيابات القلب، رزوق، الموعد،... 
اإل���خ. اإن الحل���م في هذه الق�س�س بناء لعالم جديد ينقل لن���ا ال�سارد من خلله جانبًا غام�سًا ومثيرًا 
م���ن حياة ال�سخ�سية/ ال�سارد. تجل���ى ذلك ب�سكل وا�سح في ق�سة »تعبير الروؤيا«. يقول ال�سارد �س:7 
)راأيتني اأعمى، تحت المطر. كنت �سخ�سين اثنين: الرائي والمرئي. الرائي قابع خلف الم�سهد يرى، 
والمرئ���ي �سائ���ر اأمامه يتخبط تحت المطر، اأعمى ال يرى �سيئًا(. كاأننا هنا اأمام �سارد / الرائي ينقل 
وقائ���ع ال�س���رد/ الحلم. واقفًا خل���ف �سخ�سية الحلم/ المرئ���ي. يعرف هذا ال�س���رد الحلمي نوعًا من 
التح���ول )ث���م اأراني فجاأة طفًل �سغي���رًا يجري ليختبئ من المطر، اأدخ���ل دار بور�سين جار جدي في 
العروبية(، �س:8. ي�سكل الحلم في هذه الق�سة، عالم اللوعي الغام�س والمرعب والمغوي في الوقت 
نف�س���ه. رغبات ال�س���ارد الطفولية )كنت اأجل�س بجانب ال�سقراء. واأنا اأق���ول في نف�سي: »ذهبي ال�سعر« 
واأختها ال�سمراء تنادي عليها لتكلم اأمها(، �س:8. تلتقي ق�سة »تعبير الروؤيا«، مع ق�سة »رزوق«. يقول 
ال�س���ارد في ال�سفح���ة 49: )جاءني في المنام، وق���ال لي: اأمك ت�سلم عليك وتق���ول لك: اأين هديتي؟ 
ل���م اأتبين���ه جيدا، ولكنه كان يلب����س االأبي�س...(. ال يكتفي اأحمد بوزفور ف���ي هذه الق�س�س، بتوظيف 
الحلم بو�سفه بناًء حكائيًا، بل يعمل على تقديم تف�سير لهذا الحلم من خلل مجموعة من الهوام�س. 
اإذ ي�سي���ر اإلى مرجعيات مختلفة: ابن �سيرين، فرويد. يق���ول ال�سارد: )-ابن �سيرين: الماء في الحلم 
خ�س���ب وغنى. الطفل والنتان �سباب. العمى غي و�سلل. اإن ال�سب���اب والفراغ والجدة مف�سدة للمرء 

اأي مف�سدة.(، �س:14.
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تحت�سد كوابي�س الطفولة ورغباتها في هذه الن�سو�س الق�س�سية. وكذا االأحلم المحبطة والرغبات 
الموءودة التي تحا�سر في الوقت نف�سه ال�سارد /الطفل في ق�سة »تعبير الروؤيا« وكذا في ق�سة »غيابات 

القلب« وق�سة »رزوق«. يتميز ال�سرد الحلمي في هذه الق�س�س، بخ�سائ�س عدة، اأهمها:
1. التكثي���ف الداللي والرم���زي وذلك البعد الغرائبي للحكاية،...اإلخ. فف���ي ق�سة »تعبير الروؤيا«، 
نجد عبارات عدة ذات بعد رمزي )راأيتني اأعمى، يتخبط تحت المطر، ثلثة �سبان ي�سدون الطريق(. 
كما تتميز ق�سة »ققن�س« نجد لهذا التكثيف الرمزي ب�سكل جلي. ولتفكيك هذه الداللة والبعد الرمزي، 
ف���اإن القا�س )كم���ا اأ�سرنا( يعطي في نهاية كل ن����س ق�س�سي تاأويلت لهذا الحل���م )الحكاية(. في 
ق�س���ة تعبي���ر الروؤيا جاءت على �سكل هوام����س )1. مخ�سوب البنان،3. التعبي���ر/ 1. ابن �سيرين، 2. 
فروي���د، المجهول( )ال�سفحات: 13،14،15(. وال�سيء نف�سه نجده ف���ي ق�سة »ققن�س« )3.التف�سير: 

المف�سر ال�ساب... – المف�سر ال�سيخ...(، )ال�سفحات: 22،23(. 
ت�س���كل المجموعة الق�س�سي���ة »ققن�س« منعطفًا جدي���دًا في التجربة الق�س�سي���ة الأحمد بوزفور. 
حي���ث وظف تقنيات �سردية جديدة ومتن حكائي مختلف. لكن على الرغم من ذلك، فاإن جّل االأعمال 
الق�س�سي���ة الأحمد بوزفور، تجمعه���ا تلك اللغة ال�سافية والخ�سبة. على الرغم من التحول التجريبي 
الم�ستم���ر على م�ستوى البن���اء وكذا المتن الحكائ���ي. ففي مجموعة »النظر في الوج���ه العزيز« تجلى 
البع���د الرمزي والواقع���ي. وفي مجموعة »الغابر الظاه���ر«، �سعى القا�س اإلى البح���ث عن جذور هذا 
الواقع الملتب�س. اأما اإ�سكالية الكتابة وملب�سها، فتجلت في مجموعة »�سياد النعام«. اأما في مجموعة 
»قفن����س« ف�س���كل الحلم، العمود الفقري للمتن الحكائي. لعل هذا م���ا يجعل الق�سة لدى المبدع اأحمد 
بوزف���ور، ال تنتهي عند نهايتها المقررة من طرف الكات���ب اأو نهايتها المفتوحة)8(. الأنها ما اإن تكتب 

حتى تبداأ من جديد. وهنا، ال نهائية الكتابة الق�س�سية )التجريب( عند المبدع اأحمد بوزفور.
اإن م���ا يمي���ز تجربة اأحمد بوزف���ور الق�س�سية، كونها تعّب���ر عن مراحل تط���ور الن�س الق�س�سي 
بالمغ���رب. تج�سد التجل���ي التاريخي واالجتماع���ي والنف�سي واالأيديولوجي. خا�س���ة المجموعة االأولى 
التي ارتبطت بالواقع المتعدد )ال�سيا�سي، واالقت�سادي، واالجتماعي، والثقافي،...اإلخ(. تتجلى فيها 
مظاهر الظلم من خلل ثيمات العنف واالنحراف والقمع واال�ستبداد. لهذا، جاءت ملمح الخطاب، 
تزخر بال�سم���ات الدرامية العاك�سة لماأ�ساوية ال�سخو�س ومفارق���ات المجتمع المغربي، والكا�سفة عن 
ك���ون العن���ف مظهرًا من مظاهر و�سع اجتماعي ماأزوم. لكن الق�س���ة لدى اأحمد بوزفور، �ستن�سلخ من 
ه���ذا الملم���ح الواقعي، مع الثمانينيات ف���ي المجموعة الثانية )الغابر الظاه���ر(، حيث غدا االنكباب 
ع���ن ق�سايا بعيدة عن ان�سغاالته االأولى )ال�سيا�سية واالأيديولوجي���ة، واالجتماعية...اإلخ(، اإلى ق�سايا 
اأ�سد ارتباطًا بكل ما له علقة بالكتابة واالإبداع، مع ملحظة ا�ستمرارية اآثار بع�س التجليات ال�سابقة 
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للمرحلة الواقعية. يمكن و�سفها بالكتابة المتاأثرة ب�سدى الخارج الن�سي وحرارة المرحلة التاريخية 
وال�سيا�سية، التي دمغت علقة ال�سلطة بالمثقف، وهي علقة التوتر وال�سراع. لكن المجموعة الثالثة 
)�سي���اد النع���ام(، �ستحمل تغيرات على م�ست���وى المو�سوعات. اإذ نلمح كل مظاه���ر االحتفاء بتجربة 
الكتاب���ة االإبداعية وروؤية اأحمد بوزفور الفكرية العميقة، اتجاه الحياة والمجتمع. اإنها روؤية معبرة عن 
عوالم االإحباط وال�سعور بالخيبات. مما جعل �سخ�سيات اأحمد بوزفور الق�س�سية، �سخ�سيات تختار 
العزل���ة م���لذًا، وال�سمت عن ال���كلم موقفًا، وتن�سد الوح���دة باحثة عن معنى وجوده���ا، وعن معنى 
الحكاية با�ستثمار جمل �سردية نقية من كل ما ي�سوبها من عوالق دون الت�سحية بالحكاية. حيث كانت 
هذه االأخيرة هاج�سه وان�سغاله في جل متونه الق�س�سية )خا�سة مجموعة الغابر الظاهر(. تعد هذه 
ال�سمات في الكتابة الق�س�سية لدى بوزفور، ا�ستجابة منطقية للإبداالت العميقة التي اأحدثت خلخلة 
ف���ي الت�سورات المهيمن���ة في كتابة الق�سة الق�سيرة المغربية من جه���ة، وتغيير المواقف من وظيفة 
االإبداع ب�سفة عامة من جهة اأخرى. لي�سبح رهان الكتابة في هذه المحكيات الق�س�سية، هو البحث 

عن م�سدر الفي�س ال�سردي، ال�سوت المنتج للمعنى. 
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ترجمة: د. علي محمد �إ�سبر

الدرا�سات والبحوث

الفينيقيون:
اإ�سكالية اال�سم واملنطقة

اإنَّ درا�ســـَة الم�سطلحـــات الم�ستخدمة لتعريِف المجتمع اأو ال�سكان هـــي م�ساألٌة تتجاوز مجرد تمرين 
ب�سيـــط فـــي �َسعة االطالع التاريخيـــة كما في حالة الفينيقيين، وال ُتظهر االآثـــار الجغرافية وال الثقافية، 
وال اللغوّيـــة، وال االإثنيـــة علـــى االإطـــالق و�سوحـــاً كافيـــاً. تقـــدم مو�سوعـــة الت�سمية التي كانـــت دارجة في 
الع�ســـور القديمـــة وُعـــِرف بو�ساطتهـــا الفينيقيون نقطة انطـــالق ال يمكن اإنكارها لتحديـــد ال�سمات التي 

ُتبّين هوية هذا ال�سعب ال�سرقّي.

اإنَّ اال�ســـم الـــذي ُعـــرف بو�ساطته الفينيقيـــون في التاريخ هو لفظ من اأ�ســـل يونانّي، وقد ظهر للمرة 
االأولـــى فـــي مرحلة هوميرو�س وهزيود -من القرن التا�سع قبـــل الميالد اإلى القرن ال�سابع قبل الميالد-

ولي�س له مثيل معروف في اللغات ال�سرقية)1(.

اإنَّ اال�سم االأ�سلي فوينيك�س phoinix وم�ستقاته، الموؤنث فويني�سا phoinissa والجمع فينيك�س 
phoinikes، ق���د ابتكره���ا اليوناني���ون وال اأحد �سواه���م ا�ستخدم هذا الم�سطل���ح للإ�سارة اإلى هذا 
ال�سع���ب ال�سرقي وبع�س �سماته الثقافية المرتبطة بهم. ُت�ستخدم ه���ذه اللفظة لتعيين بلد الفينيقيين 
فونيك phoinike )...(، وي�سير اإلى المنطقة ال�ساحلية الممتدة بين اأرادو�س Aradus )=اأرواد( 

وجبل الكرمل بحدود مطابقة تقريبًا لتلك الموجودة في لبنان الحديث.
اإنَّ ج���ذر فوينيك�س phoinix لي����س فينيقّيًا وال �سامّيًا)2(. وفي الوق���ت الحا�سر لم ُتحل الم�سكلة 
اللغوي���ة الأ�سل ه���ذه اللفظة اليوناني. ويبدو اأنَّ ما ت���مَّ التحقق منه ه���و اأنَّ الفينيقيين لم يطلقوا على 
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اأنف�سه���م ا�س���م الفينيقيين. ولق���د حاول اليونانيون بالفعل ف���ي الع�سور القديمة اإيج���اد تف�سير الأ�سل 
اال�سم يربط معناه العرقّي مع المعاِدالت الداللية االأخرى للفظ نف�سه. هذا ومن بين المعاني االأخرى 
ل���� فوينيك����س phoinix �س���وف نختار الل���ون »االأحمر«، ال���ذي ربم���ا كان اإ�سارة اإلى �سناع���ة الن�سيج 

االأرجواني الذي كانت المدن الفينيقية م�سهورة به في ع�سر هوميرو�س. 
وعلي���ه، وفقًا اإل���ى هذا الم�سطلح »فينيقي Phoenician« يمك���ن اأن يكون قد ا�سُتق من فوينو�س 
Phoinos اليوناني���ة وه���ي لفظة من جذر هندو – اأوروبي تدل على »االأحمر«، اأو »الدم«، اأو »التلطيخ 

بال���دم«، اأو »الم���وت«، اأو »الجريم���ة«. وق���د رب���ط موؤلفو المعاج���م اليوناني���ون اأ�سل الكلم���ة ب�سناعة 
المن�سوج���ات االأرجواني���ة واأي�س���ًا م���ع الب�سرة الداكن���ة لل�سعوب االآ�سيوي���ة، ويحافظ اأغل���ب الموؤلفين 
المعا�سري���ن على ه���ذا التف�سير. ووفقًا لهم، حينم���ا تجددت االت�ساالت البحري���ة بين اليونان وبلد 
ال�س���ام Levant في زمن هوميرو����س، كان اليونانيون قد بدوؤوا في االت�س���ال ب�سكان البلد الذي كان 
ُيظن باأنه المركز االأكثر ثراء لت�سنيع القما�س االأرجواني في البحر االأبي�س المتو�سط باأكمله، وهوؤالء 
ه���م الفينيك�س phoinikes. وعليه، يمكن اأن تعن���ي فوني�سيا Phoenicia »بلد القما�س االأرجواني 

.»the country of purple cloth

توج���د نظري���ة اأخرى تتعلق باأ�س���ل لفظة »فينيقّي« تفتر����س وجود علقة بين ه���ذه اللفظة وا�سم 
البط���ل الم�سمى فوينيك����س phoinix الذي تن�سب اإلي���ه االأ�سطورة اختراع ال�سب���اغ االأرجواني الذي 
كان ُي�ستخ���دم لدبغ ال�سوف والن�سيج. هذه االأ�سط���ورة التقطها الموؤرخ الروماني بليني Pliny )مات 
ع���ام 79م(، اإذ يحك���ي عن اكت�س���اف تم بالم�سادفة قرب �س���ور، من راٍع، قام كلب���ه عن طريق ع�ّس 
الرخوي���ات -وال �سك في اأنها المّريق murex )=نوع من ال�سدف ي�ستخرج منه االأرجوان(-بتلطيخ 
ر الكلب بين يدي ملك �سور فوينيك�س phoinix الذي ُيظن اأنه اتخذ  نف�س���ه باللون االأحمر؛ ث���م اأُح�سِ
الل���ون االأرجواني داللًة على المل���وك و�سعارًا للَملكّية. بعد ذلك اأ�سبح المل���وك وحدهم يرتدون لبا�سًا 
بلون اأرجواني. اإنَّ هذه االأ�سطورة فينيقية في اأ�سلها، وهذا يت�سح من حقيقة اأنَّ بع�س القطع النقدية 

من �سور تحمل �سورة هذا الحيوان ال�سهير.
ف���ي اأ�ساطير اأخ���رى يظهر فوينيك����س phoinix ب�سفت���ه اأَب الفينيقيين وي�سم���ى االإقليم فونيك 
phoinike. وكثي���رًا م���ا ُيَعدُّ فوينيك�س اأحد اإخوة اأوروبا؛ وفي اأثن���اء �سفره بحثًا عن اأخته المفجوعة، 

 Cadmos ،ُيعتق���د اأنه ا�ستقر في بلد اأُطلق عليه ا�سم���ه، كما فعل اإخوتها االآخرون: قدمو�س في طيبة
 .Cilix in Cilicia وكيليك�س في كيليكيا ،Syros in Syria و�سيرو�س في �سورية ،in Thebes
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كم���ا يمك���ن اال�ستدالل من كل هذه الخراف���ات واالأ�ساطير اأنَّ الم�سّم���ى فوينيك�س phoinix بطل 
ه���ذه البلد لي�س اإال ملك �س���ور الذي يجمع في �سخ�سه كّل ال�سفات المميزة التي تعطي هوية اأ�سيلة 
لل�سع���ب الفينيق���ّي: ال�سباغ االأرجواني، االأبجدي���ة )قواعد اللغة الفينيقية مبتك���رة من هذا البطل(، 

 .phoinix ونخيل التمر، و�سعار اآخر لعملة �سور ُي�سّمى باليونانية فوينيك�س
ه���ذا، وفي موؤلف���ات هوميرو�س وهزيود وهي���رودت ُتعّين اللفظ���ُة فوينيك����س phoinix اأي�سًا اآلًة 
مو�سيقي���ًة ت�سبه القيثارة )اأي�سًا ابتكره���ا فوينيك�س(، وا�سم مكان يوجد ب�سكل متكرر في �سرق البحر 
االأبي�س المتو�سط، واأخيرًا طائر رائع ذو اأجنحة حمراء وهو طائر الفوينيك�س من اأ�سل غير معروف. 
وُيق���ال اإنَّ جميع معاني فوينيك�س phoinix م�ستقة من بلد المن�ساأ فويني�سيا Phoenicia الذي اأخذ 
ه���ذا اال�سم من اللفظة اليونانية الم�ستخدمة للداللة على الل���ون االأحمر الداكن. اإلى جانب ذلك ُيَعدُّ 
م�ستغرب���ًا اأنَّ اال�سم المعطى ل�سناعة �سباغ���ة القما�س اأو لونها يجب اأن يكون في اأ�سل ا�سم المنطقة 
و�سكانه���ا. لم���اذا ال يكون العك�س �سحيح���ًا، )اأي اأنَّ ا�سم المنطقة هو الذي اأعط���ى ل�سناعة القما�س 

ا�سمها اأو ا�سم لونها(.
اإنَّ اأ�س���ل الم�سطلح م�سو����س ويمكن روؤيته في تلك الن�سو�س الهوميري���ة اأنف�سها حيث ُيطلق على 
 .Sidonians وهوؤالء هم ال�سيدونيان�س sidonioi اأو �سيدونيوي sidones الفينيقيين �سيدوني�س
وال يمك���ن تف�سي���ر ا�ستخ���دام م�سطل���ح »�سيدونيي���ن Sidonian« كم���رادف لم�سطل���ح »الفينيك�س 
Phoinikes«، الأنه لم تكن المدينة الفينيقية االأكثر نفوذًا في اأيام هذا ال�ساعر هي �سيدا؛ بل �سور. 

وبالجمل���ة، كل هذا ي�سير اإلى ال�سعوبات الت���ي وجدها العالم اليوناني في ر�سم تعريف اإثنو-بوليتيكي 
للفينيقيين، �سعب من دون دولة، من دون اأر�س، من دون وحدة �سيا�سية.

 phoinos = توج���د نظريات اأخرى تنفي وجود اأي �سلة بين الفينيقيين واللون االأحمر )فوينو�س
 ،po-ni-ki-jo ( وتزع���م اأن ا�ستقاق الكلمة اليونانية كان من المي�سينّية)3(: بو-ني-كي-جو=red

.po-ni-ki اأو: بو-ني -كي
ه���ذه اللفظ���ة موثقة في النظام الخطّي ب)4( Linear B م���ن كنو�سو�س)5( Knossos وبيلو�س)6( 
Pylos وت�سي���ر اإل���ى ع�سب عطري اأو بهار من اأ�س���ل �سرقّي-ربما عند بليني هيرب���ا فونيكا )=ع�سب 

فينيقي���ا( herba phoenica-وت�سي���ر كذلك اإلى العنا�س���ر الم�ستخدمة في الزخرف���ة، ويرجح اأن 
يَغت ت�سميته في نهاية االألفية الثانية قبل  يك���ون ل���ون هذا الع�سب اأحمر، ومن المفتر�س اأن تكون قد �سِ
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المي���لد، وه���ي المرحلة التي كانت فيها االت�ساالت بين بحر اإيجة وبلد ال�سام Levant اأكثر كثافة، 
وحينما كانت اأ�سطورة قدمو�س من المرّجح اأن يكون فوينيك�س واأوروبا قد ظهرا. هذا، ومهما يكن من 
�سيء، يجب اأن ن�سير اإلى اأنه ال يبدو اأنَّ اأّي ن�ّس من الن�سو�س المي�سينية المذكورة ي�سير بو�سوح اإلى 

هذه البلد، وال اإلى �سكانها، وال اإلى اللون االأرجواني.
ت���م البح���ث عن اأ�س���ل اللفظة اليوناني���ة فوينيك�س phoinix م���ع عدم نجاح مماث���ل في االألفاظ 
 »substance الخل�سة – dye وتعني »ال�سباغ pwt اأو بوت puwwa االأوغاريتية اأو العبرية مثل بيوا
 Phoenicia التي توجد فيها اأوجه ت�سابه مع اللفظة اليونانية fnhw وحتى في اللفظة الم�سرية فناو
لك���ن على نحٍو �سوتيٍّ بحت. اإنَّ اللفظة فنخ���و fenkhu الموثقة من االإمبراطورية الم�سرية القديمة 
ال يوج���د له���ا اأي ارتباط مهم���ا كان مع ما يدعوه الم�سري���ون في الحقيقة ريتين���و Retenu )=بلد 

.Ha-rw كنعان اأو �سورية( اأو ها-رو
م���ن كل م���ا قيل ن�ستنت���ج اأنَّ الدلي���ل الوا�س���ح الوحيد ال���ذي لدينا هو اال�س���م اليونان���ي فينيك�س 
phoinikes ال���ذي توا�سع علي���ه االإغريق منذ زمن هوميرو����س لُي�سّموا به اأهل ال�س���ام، تحديدًا من 

التجار ال�سرقيين الذين بدوؤوا يترددون على مياه بحر اإيجه. وما يزال اأ�سل هذا الم�سطلح االإغريقي 
غير وا�سح اإلى يوم النا�س هذا.

)Canaanites( و�سّموا  can' ani وا اأنف�سهم كنعانيين: ك���ن اأَني نح���ن نعرف اأنَّ الفينيقيين �سمُّ
اأر�سه���م كنعان Canaan. هذا الم�سطلح من اأ�سل �ساميٍّ �سرقيٍّ وربما يرجع اإلى ال�سكان االأ�سليين 
لتلك البلد. اإنَّ اأ�سل هذه اللفظة يبداأ ب�»كن اإن kn' n«، على اأي حال، هذا اال�سم مجرد ا�سم غام�س 

ومثير للجدل مثل اال�سم اليوناني فوينيك�س phoinix اإن لم يكن اأكثر من ذلك.
في �ِسفر التكوين )9: 18، 10: 15( كنعان هو ابن حام واأب �سيدون Sidon الفينيقّي، مثل البطل 

الم�سّمى فوينيك�س. 
 kananaioi اأو كاناناي����ويkena anim ت�ستخ����دم الن�سو�س التوراتي����ة)7( اال�سم كينا اأني����م
لتحدي����د �سكان ال�سه����ل ال�ساحلّي الكبير و�س����واًل اإلى �سمال فل�سطين ما يعني م����ن دون �سك وجودًا 
جغرافي����ًا موح����دًا ن�سبي����ًا، وواقعًا لغوي����ًا وثقافيًا. ه����ذا، وفي بع�����س االأحيان، على اأي ح����ال، ي�سير 
م�سطل����ح كنع����ان اإل����ى منطقة اأكثر تقيي����دًا تقت�سر على المنطق����ة المحيطة ب�س����ور. ) اإ�سعيا 23: 
 Sidonians وال�سيدونيين Tyrians وريين 11(. كان الفينيقيون ُي�سّمون اأي�سًا با�ستمرار ب� ال�سُّ
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والجبيليي����ن Giblites اأو بب�ساطة في الوثائق التوراتية واالآ�سورية ي�سمون �سيدونيم si'donim اأو 
�سيدون����وي sidonioi، كما هي الحال لدى هوميرو�س. ُي�سّمى ملك �سور اأي�سًا ملك ال�سيدونيين، 
وهي حقيقة مهمة جدًا تعك�س من دون �سك و�سعًا جيو-بوليتيكيًا محددًا، وال�سّيما طوال المدة من 

القرن العا�سر اإلى القرن الثامن قبل الميلد.
في العبرية)8( كانا اأني cana' ani اأو كينا نو kina' nu تعني التاجر، وهكذا كنعان لفظة مرادفة 

ل�»اأر�س التجار«.
توج���د مزاعم لغوي���ة مفادها اأنَّ اللفظ���ة اليونانية فوينيك����س phoinix لي�س���ت اأكثر من ترجمة 
ب�سيطة للفظة االآكادّية كيناعاو kinahhu وهي لفظة ظهرت في الن�سو�س من القرن الخام�س ع�سر 
اإلى القرن الرابع ع�سر قبل الميلد في مدينة نوزي)Nuzi )9. في هذه الوثيقة ي�سير الم�سطلح ب�سكل 
ع�سوائ���ي اإلى بلد كنعان واإلى اكت�سافها االأكثر اأهمي���ة وهو ال�سوف المدبوغ باللون االأحمر اأو كيناعو 
kinahhu. ه���ذا، ووفقًا للن�سو����س الحورية في نوزي يبدو اأنها ال ُتظهر فق���ط توازيًا دالليًا موجودًا 

بين »كنعانّي Canaanite« و»اأرجواني purple«، لكن ارتباطًا مبا�سرًا اأي�سًا بين ا�سم البلد واللون 
االأحم���ر االأرجوان���ي، في كلت���ا اللغتين االأكادية واليوناني���ة. لكن هذا ال يحل م�سكل���ة من يعطي اال�سم 
للآخر، �سواء اأكانت البلد تعطي اللون ا�سمه، اأم العك�س. وت�سير الدالالت كلها اإلى االإمكانية االأولى.

وفعًل منذ منت�سف القرن الخام�س ع�سر قبل الميلد في ن�سو�س ونقو�س اأخرى �سامية وم�سرية 
نجد ا�سم بلد كنعان من دون اأن يرتبط باأي �سكل من االأ�سكال باللون االأحمر. هكذا ُذكرت با�سم كنا 
ن���ي kn' ny في ن�سو�س من اأوغاري���ت، ووردت على النحو االآتي: كي-اإن-اآ-نيم ki-in-a-nim في 
ن�سو�س اكُت�سفت في مدينة اأالالخ)Alalakh )10، وظهرت هكذا: kn' nw في نقو�س اأمنحتب الثاني. 
وكذل���ك االأم���ر في ن�سو�س من ماري، ُذكر الكنعانيون بمعن���ى عرقي ال يدع مجااًل لل�سك، وفي ر�سائل 
َي �سكان اأر�س  العمارنة ال�سهيرة)11(، ترجع اإلى الن�سف االأول من القرن الرابع ع�سر قبل الميلد �ُسمِّ
كنع���ان كينا هاي kinahhi اأو كينانا kinahana. واأخي���رًا يوجد اإثبات من االكت�سافات االأخيرة في 
ca- و كا-نا-نا ca-na-na-num اإيبل)12( في �سورية، فا�سم كنعان داّل على مكان كا-نا-نا-نوم

na-na -ربما بزغ في منت�سف االألفية الثالثة قبل الميلد.

ترجعن���ا هذه المناق�س���ات اال�سطلحية كلها اإلى نقط���ة البداية، فقد برهن���ت ن�سو�س نوزي اأنه 
عل���ى االأقل منذ منت�س���ف االألفية الثانية قبل الميلد، كان ال�سم كنع���ان معنى مزدوج: المعنى االإثني 
والجغرافي هذا من ناحية، ومعنى دال على اللون االأحمر اأو االأرجواني من ناحية اأخرى. لذلك اأُن�ِسئ 
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ت�سابه وا�سح مع اأ�سل الكلمة اليونانية phoinix. في كلتا الحالتين تاأخذ �سناعة القما�س االأرجواني 
وال�سباغ���ة ا�س���م بلد المن�س���اأ. اإنَّ اليونانيين في المرحل���ة المي�سينية اأو في بداي���ة االألفية االأولى قبل 
الميلد يمكن اأن يكونوا قد �سادفوا ا�سم مكان يدل على اللون االأحمر اأو ما يعادله في لغة الفينيقيين 

الخا�سة بهم وكل ما فعلوه هو اأن قاموا بترجمة هذا اال�سم.
 Hecateus of )14(هيكْيتو����س الملط���ي Philo of Byblos )13(و�س���ل كّل م���ن فيل���ون الجبيل���ي
Miletus ف���ي اأيامهم���ا اإل���ى النتائج نف�سها. ذكر هيكيتو����س اأنه في القرن ال�ساد����س قبل الميلد اأنَّ 

الفينيقيي���ن كان���وا ُي�سّمون ف���ي ال�سابق كنا Chna واأنه ت���م الن�سخ اإلى اليونانية م���ن ال�سامية »كنعان 
Chanaan«. ولق���د ن�سج فيلون الجبيلي على المنوال نف�س���ه: اإذ ذكر �سخ�سية تاريخية ت�سمى كنا�س 

ي اأبا  Chnas اأو كن���َان Chanaan اأُعي���دت ت�سمية هذه ال�سخ�سية الحق���ًا فوينيك�س phoinix و�ُسمِّ

الفينيقيي���ن. وعلي���ه، ف���اإنَّ البطل الم�سّمى فيني���ق �سيكون ن�سخًا اإل���ى اليونانية للبط���ل ال�سامي االآخر 
الم�سم���ى كنعان، اب���ن حام Ham. وعليه، ُيعّد وا�سح���ًا اأنَّ اال�سم ال�سحي���ح واالأ�سلي للفينيقيين هو 
الكنعاني���ون. وهذا اال�سم �سّموهم به جيرانهم م���ن االآ�سيويين والم�سريين، وهم �سّموا اأنف�سهم اأي�سًا 
بهذا اال�سم. في المرحلة الرومانية والرومانية المتاأخرة ا�ستمروا معروفين با�سم الكنعانيين. و�سّمى 
���ر ماثي���و The evangelist Matthew ) 15: 21-22( الم���راأة الفينيقي���ة التي �سفى ي�سوع  المب�سِّ
ابنته���ا من م����سّ ال�سياطين ب�»الكنعانّية«؛ القدي�س اأوغ�سطي���ن ) Ep. ad Rom. 13( ذكر في اأيامه 
)الق���رن الخام�س المي���لدي( اأنَّ مواطني �سمال اإفريقيا )القرطاجني���ون( ا�ستمروا ي�سمون اأنف�سهم 

ب�»الكنعانيين«.
�س  عل���ى اأي حال، نح���ن نعرف الفينيقيين بو�ساط���ة اال�سم الذي اأعطاه لهم اليوناني���ون. ولقد ُكرِّ
الم�سطل���ح الهليني بالتاأكيد بو�ساطة اال�ستخدام الذي يلزمن���ا لو�سع ملحظات محددة ذات طبيعة 

مفاهيمية وترتيب زمنّي.
ُيَع���دُّ دارج���ًا في الم�سطل���ح الحديث ا�ستخدام ا�سم كنعان���ّي لت�سمية اأولئك النا����س الذين تكلموا 
لغ���ة �سامية �سم���ال غربية وعا�سوا ف���ي اإقليم �سورية- فل�سطين عل���ى االأقل منذ بداي���ة االألفية الثانية 
قب���ل الميلد. اإنَّ ه���وؤالء ال�سكان اأنف�سهم الذي���ن لديهم على نحو م�سترك قاع���دة تاريخية وجغرافية 
وح�ساري���ة ولغوي���ة ُيعرفون با�سم الفينيقيين منذ عام )1200( قبل المي���لد ف�ساعدًا. وهكذا ُيو�سع 
حاجز م�سطنع بين الع�سر البرونزي والع�سر الحديدي، وُت�سفى تداعيات كرونولوجية مختلفة على 

كل الم�سطلحين.
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وعلي���ه، خلف الفينيقون اأ�سلفه���م الكنعانيين من عام )1200( قبل المي���لد و�سواًل اإلى اجتياح 
االإ�سكن���در االأكبر)15( لهذه المنطقة عام )333( قبل الميلد. ولقد ركز الموؤرخون على عام )1200( 
قب���ل الميلد ب�سفته الحّد الفا�س���ل بين كنعانيي الع�سر البرونزي وفينيقي���ي الع�سر الحديدي على 
اأ�سا�س تغيرات جيو-بوليتيكية وقعت في المنطقة في اأعقاب اال�سطرابات ال�سيا�سية التي هزت �سرق 

البحر االأبي�س المتو�سط في نهاية الع�سر البرونزّي )...(
كم���ا اأنَّ الم�سطلح���ات الم�ستخدمة لتعري���ف الفينيقيين في الغرب هي اأي�س���ًا مو�سع �سك. تن�ساأ 
التناق�س���ات من اال�س���م الم�ستخدم من الموؤرخين الكل�سيكيين الذي���ن ي�ستخدمون األفاظًا من قبيل: 
فينيق���ّي Phoenician، بون���ي Punic، قرطاجن���ي Carthaginian، عل���ى نح���و ع�سوائ���ّي ليدلوا 
عل���ى فينيقيي الغ���رب الذين حاربوا روما. ه���ذا، واإذا كانت لفظة قرطاجنّي ال تثي���ر �سعوبات رئي�سة 
وري  الأنَّ م�سّماه���ا ه���و �سكان قرط���اج، وكذلك بالن�سبة اإلى لفظت���ي قاد�س���ي)Gaditanian )16 اأو �سُ

Tyrian، لكن لفظة بونّي Punic تتطلب بع�سًا من االإي�ساح. 

ا�ستخدم الموؤلفون الرومان م�سطلحي بوينو�س poenus وفوينيك�س phoinix اللذين هما 
مجرد ن�سخ اإلى اللتينية من اليونانية للفظة اليونانية phoinix ُمغيرين الحرف ال�ساكن االأول، 
دوا الفينيقيي���ن عامة والقرطاجنيين خا�سة، من دون اإج���راء اأّي تمييز اأو�سح. اإنَّ اال�سم  ليح���دِّ
 poenicus وبوينيكو�س punicus وال�سفت���ان الم�ستقتان من���ه بونيكو����س poenus بوينو����س
للإ�س���ارة اإل���ى فينيقي���ي �سم���ال اإفريقيا، الأن م�سطل���ح بون���ي وقرطاجني يمك���ن ا�ستخدامهما 

بالتبادل.
وقد �سّخم الموؤرخون المحدثون الم�سافة بين لفظة »بونّي« ولفظة »فينيقّي« مع تاأثيرات من طبيعة 
جغرافي���ة وكرونولوجية م�سابهة جدًا لتلك الموجود بين لفظ���ة »فينيقّي« ولفظة »كنعانّي« في ال�سرق. 
في الكتابات المعا�سرة ُي�سّمى الفينيقيون في ال�سرق الفينيقيين، وي�سّمى الفينيقيون في الغرب الذين 
عا�سوا في المجال الخا�سع لحكم قرطاج البونيين. وهذا يوؤول بنا اإلى م�سكلة ا�سطلحية ومفاهيمية 
جدي���دة تتعل���ق بما ن�سمي���ه فينيقيي الغرب قب���ل االأمد الذي فر�س���ت فيه قرطاج هيمنته���ا ال�سيا�سية 

والع�سكرّية هناك.
تاأخ���ذ هذه الواقع���ة مكانها في القرن ال�ساد�س قبل الميلد، اأي في تل���ك المرحلة القديمة )...( 
الت���ي ت�سم عدة اأجيال من الم�ستعمرين الفينيقيين القادمين من ال�سرق وا�ستقروا وازدهروا في مدة 

ق�سيرة في الغرب. 
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ف���ي مواجه���ة المعنى المتاأخر ن�سبي���ًا المن�سوب لم�سطل���ح البونّي الذي يغط���ي اأ�سا�سًا من القرن 
ال�ساد�س اإلى القرن الثاني، كانت الكلمة الفينيقية اأو الفينيقية الغربية موجودة في وقت �سابق من اأجل 
تحدي���د تلك المجموعات والم�ستوطنات التي اأُقيمت في الغ���رب قبل االإمبراطورية القرطاجّية. هذا، 
وعل���ى نحو ا�ستثنائي يميل عدد من الموؤرخين اإلى تف�سي���ل ت�سمية الجيل االأول فقط من الم�ستعمرين 
القادمي���ن اإلى الغرب الفينيقيي���ن؛ اأما البقية منهم كافة ف�سّموهم البونيي���ن، اأو ا�ستخدموا م�سطلح 

»paleo-punic« لتحديد اأُفق هذا الم�ستعمر القديم)17(. )...(
ي فينيقيي االألفية الثانية قبل الميلد الكنعانيين Canaanites، و�سن�سّمي فينيقيي  وعليه، �سُن�سمِّ
االألفي���ة االأولى قب���ل الميلد في ال�سرق وفينيقيي الق���رن الثامن اإلى ال�ساد�س ف���ي الغرب الفينيقيين 
Phoenicians، وال ي�سعن���ا اإال اأن ن�سّم���ي فينيقي���ي الغ���رب منذ منت�سف الق���رن ال�ساد�س ف�ساعدًا 

.Punic البونيين

املـنطقـة

تمت���د المنطقة التي يطل���ق عليها اليونانيون ا�سم فينيقيا على طول الحافة ال�ساحلية ل�سرق البحر 
االأبي����س المتو�س���ط، وتتطابق حدودها الجغرافية تقريبًا مع حدود لبن���ان الحديثة. هذا االإقليم الذي 
ن�سمي���ه فينيقيا يقع بين جبال لبنان والبحر االأبي����س المتو�سط وهو كّل ما ُحِفَظ عليه من بلد كنعان 
القديمة حيث تم التغلب على االأزمة االجتماعية وال�سيا�سية التي هزت �سرق البحر االأبي�س المتو�سط 

بين عامي )1200 و1100( قبل الميلد.
كان���ت اأر�س كنعان في الع�سر البرونزّي)18( قد �سملت جميع االأرا�س ال�ساحلية ل�سورية-فل�سطين 
الواقع���ة بين جبل االأق���رع)Mons Cassius )19 في ال�سمال -قرب م�سّب نه���ر العا�سي في �سورية-

والح���دود الم�سرية ف���ي الجنوب. هذا ونحو عام )1200 ق.م( التاريخ ال���ذي ا�سُتخدم ب�سفته نقطة 
مرجعي���ة للإ�س���ارة اإل���ى االنتقال اإلى الع�س���ر الحديدي)20( ف���ي �سورية وفل�سطين كان���ت هناك ثلثة 
اأح���داث تاريخية حا�سمة ت�سبب���ت في اإعادة هيكلة عام���ة للأرا�سي الكنعانية: الغ���زو االإ�سرائيلي)21( 
للمنطقة الجبلّية و�سواًل اإلى جنوب كنعان )فل�سطين الحالية(، واالحتلل الع�سكري ل�ساحل فل�سطين 
م���ن جانب بع�س االأق���وام، وتاأ�سي�س االآراميين)22( ف���ي اإقليم كنعان ال�سمال���ي وال�سمالي ال�سرقي -ما 
ي�سّم���ى االآن �سوري���ة الحديث���ة. كان من �ساأن هذه االجتياح���ات الع�سكرية اأن تقلل عل���ى نحو كبير من 
م�ساح���ة ب���لد كنعان التي في وق���ت ق�سير جدًا فق���دت نحو ثلثة اأرب���اع اأرا�سيه���ا، اأي كّل مناطقها 

النائية، واأكثر من ن�سف �سواحلها.
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تقل�ست فينيقيا في بداية الع�سر الحديدي من م�سافة )500 كم( اإلى اأكثر بقليل من )200كم( 
م���ن ال�سم���ال اإلى الجن���وب. ولقد كان لتقلي����س اأرا�سيها اإلى حاف���ة �ساحلية �سيقة �سّكل���ت النتوءات 
النهائي���ة لجب���ال لبن���ان حدودها ال�سرقي���ة دور رئي�س ف���ي اتخاذ قرار م���ن �سكانه���ا باالنطلق نحو 
مغامراته���م البحرّية)23(. وال �سك في اأنَّ اإعادة تنظيم المنطقة الكنعانية ا�ستجلبت تداعيات �سيا�سية 

واقت�سادية وديموغرافية حتمية )...(.

بقي����ت الح����دود ال�سمالية للبلد ثابت����ة من �سمال جزي����رة اأرادو�س القديمة، ق����رب م�سب نهر 
الكبي����ر. وبقيت التخوم الجنوبية عن����د م�ستوى عكا Akko و�ِسناخ جبل الكرمل، رغم اأنه في بع�س 
االأحي����ان حينما و�ّسعت مملكة �س����ور حدودها انزاحت هذه التخوم الجنوبي����ة م�سافة كبيرة باتجاه 

الجنوب.

ت�سكلت الحدود ال�سرقية لفينيقيا من الجبال اللبنانية التي تمتد موازية لل�ساحل وي�سل ارتفاعها 
في بع�س الموا�سع اإلى اأكثر من ثلثة اآالف متر. هذا، وجبال لبنان بقممها وغاباتها الكثيفة من االأرز 
�ستحم���ي فينيقيا من التوغلت من ال�سرق، بينما ت�س���كل في الوقت نف�سه منطقة �سيقة تتخللها اأنهار 
�سغي���رة و�سيول تتدف���ق عبر وديان عر�سية �سغي���رة متو�سط طولها من ال�سرق اإل���ى الغرب ال يتجاوز 
)30( كيل���و مت���رًا. كانت المدن الفينيقي���ة الرئي�سة تقع على نتوءات �سغيرة م���ن البر الرئي�س تهيمن 
عل���ى خلي���ج اأو على مداخل طبيعي���ة �سغيرة توفر الحماي���ة لل�سفن من الري���اح والعوا�سف، كما كانت 
بمنزل���ة موانئ. هذه هي الحال���ة، تمثيًل ال ح�سرًا، في جبيل Byblos، بيروت Berytos، ال�سرفند 
Sarepta، �سيدا Sidon، عكا Akko والزيب)Akhziv )24. هناك مدينتان على اأي حال هما: �سور 

واأرواد، تقع���ان على جزيرتي���ن قريبتين من ال�ساحل، ما حّولها اإلى ح�سون منيعة حقًا طالما حافظت 
على �سيطرتها على البحر. ت�سكل �سور االآن �سبه جزيرة تن�سم اإلى البّر الرئي�س ب�سبب الروا�سب التي 
تراكمت حول الر�سيف الذي بناه االإ�سكندر الكبير حينما حا�سر هذه المدينة. لم تعتمد فينيقيا على 
االأرا�سي ال�ساحلية المثالية لنقل الب�سائع فح�سب، بل تمتعت اأي�سًا بُمناخ معتدل ال يختلف عن ال�ُمناخ 
الحالي، وريف غنّي باأحوا�س المياه في الوديان، وتربة زراعية ِخ�سبة جدًا. ومع ذلك، لم تكن االأر�س 
ال�سالح���ة للزراعة تكاد تكفي حاجات كثاف���ة �سكانّية عالية. هذا، واإ�سافة اإل���ى اإمكاناتها الزراعية، 
كان ل���دى فينيقيا موارد اأخرى تحت ت�سرفها، واأهمها الثروة الحراجية الهائلة في الداخل. اإذ كانت 
المناظ���ر الطبيعية في الوق���ت الحا�سر قد تدهورت ب�س���كل كبير ب�سبب اال�ستغ���لل المكثف لمناطق 
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�سا�سعة خلف ال�ساحل مبا�سرًة في فينيقيا، فقد كان الداخل مغطى باأ�سجار ال�سنوبر واأ�سجار ال�سرو 
الت���ي ا�سُتثِم���رت واأ�سهمت في �سهرة وازدهار المدن مثل جبي���ل، اإذ مّدت م�سر وبلد ما بين النهرين 

باأخ�ساب االأرز للبناء.
ع���لوة على ذل���ك، يمكن لمدن فينيقيا اأن تعتم���د على كثير من الطرائد ف���ي الجبال المجاورة-

 lignite )الدببة)25( والفهود والذئ���اب، تمثيًل ال ح�سرًا-وكذلك مناجم الحديد والليغنيت )الفحم
المهمة التي اأ�سهمت من دون �سك في تطوير اأحوا�س بناء ال�سفن ال�سهيرة الخا�سة بهم.

ح�س���ل الفينيقي���ون م���ن البحر عل���ى م���واّد وفيرة تحدي���دًا اأ�س���داف المّري���ق والرخوي���ات التي 
ا�ستخدموه���ا لتطوي���ر �سناعات مربحة لل�سباغ���ة واالأقم�س���ة االأرجوانية. وكان تملي���ح االأ�سماك من 

ال�سناعات االأخرى التي ا�ستفادت منها مدن الموانئ.
ت اأر�سهم اإلى منطقة  وبالجملة، يمكننا اأن نقول: اإنَّ الفينيقيين لم يكن لديهم بديل، بعد اأن ُقلِّ�سَ
�ساحلية �سيقة، اإال اأن يعملوا �سمن حدود جبل غنّي بالخ�سب والحديد منا�سب لتطوير م�سروعات بناء 
ال�سف���ن، وهذه المنطقة ال�ساحلي���ة توجد فيها اإمكانات هائلة الإن�ساء �سناعات �سيد االأ�سماك، وتوجد 
فيه���ا اأماكن �سالحة للزراعة. لكن هذه االأر�س كانت في بع�س المناطق غير قادرة على تلبية مطالب 

المدن التي كانت ُتوؤوي في اأوقات معينة تجمعات ب�سرية هائلة.
من ناحية اأخرى، ر�سمت جغرافية ال�سهل ال�ساحلّي المكّون من مناطق مجزاأة متفرقة عن بع�سها 
بع�سًا ب�سبب وديان االأنهار والجبال نوعًا من الترقيع الداخلّي الذي �ساعد على تطوير وحدات �سيا�سية 
م�ستقل���ة منظم���ة في دول الم���دن. كل هذا اإ�سافة اإل���ى المناف�س���ة المتزايدة بين الموان���ئ الفينيقية 
الرئي�سة كان عقبة كاأداء اأمام عملية التوحيد ال�سيا�سّي وبناء دولة فينيقية لم يطمح اإليها الفينيقيون 
رغم حقيقة اأنَّ �سور فر�ست هيمنتها مدة طويلة على جزء كبير من ال�ساحل الجنوبي لفينيقيا. ورغم 
ذل���ك، لم تتمك���ن المدن الفينيقية م���ن ت�سكيل اأنف�سها ف���ي دولة موحدة وال حتى ف���ي ظروف الخطر 

الج�سيم والتهديد من االإمبراطورية االآ�سورية)26(.
وعلي����ه، تقل�ست اأر�س فينيقيا بين الجب����ال والبحر مع كثافة كبيرة في عدد ال�سكان من القرن 
العا�س����ر قب����ل المي����لد ف�ساعدًا وكان البح����ر االأبي�س المتو�س����ط الطريق الوحي����د الممكن للتو�سع 
الطبيع����ّي. هذا، اإلى اأنَّ الميول البحرّي����ة الملحوظة لمدن فينيقيا وما يترتب على ذلك من �سيطرة 
عل����ى البحر اأعط����ت الفينيقيين ال�سيادة البحرّية، وفي الوقت نف�س����ه �سمن هذا الو�سع اال�ستقلل 
ال�سيا�س����ي للموان����ئ البحرّية الرئي�سة عن بع�سها بع�سًا. باخت�س����ار، كان موقع فينيقيا البحرّي هو 
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المفت����اح لل�سيا�سة الدولّية في تلك المرحلة وجاء لم�سلحة جيرانها في الداخل. والدليل على ذلك 
اأنَّ ال�سيطرة على الفينيقيين وعلى تجارتهم المنقولة بحرًا كانت م�سدر معظم �سراعات ال�سلطة 
اأواًل مع م�سر ثم مع اآ�سور الحقًا. اإنَّ ال�سيطرة على المدن الفينيقية وتجارتها تعطي م�سر ال�سيادة 

على اآ�سيا، وتعطي الآ�سور الهيمنة على ال�سرق االأدنى عامة.
مالحظة: هذه ترجمة لمقاطع من كتاب: 

 Maria Eugenia Aubet، The Phoenicians And The West: Politics، colonies
 and trade. Translated From The Spanish By Mary Turton، Cambridge

.16-University Press، 1993، pp 4

)اإ�سارة مهمة: جميع الحوا�سي من و�سع المترجم(.

الهوام�ش

)1(- هناك من يظّن اأنَّ ا�سم الفينيقيين موجود في اأ�سل اللغة الكنعانية، وامتد اإلى العربية اإذ نجده في الفعل فنق. 
عم���ة في العي�س. اأي اأنَّ الفينيقيين هم قوم يعي�س���ون في عي�س رغيد؛ لكن هذا  والَفَن���ُق والُفن���اق والتَّفنُّق، كله: النِّ

التاأويل لمعنى ا�سم الفينيقيين يبدو بعيدًا.
)2(- لقد قّو�َس علم االأن�ساب الجيني اأو جينالوجيا الحم�س النووّي مزاعم ت�سنيف الب�سر اإلى اأعراق.

)3(- المق�س���ود اأن ا�ستق���اق لفظة فينيقي كان من اللغة الم�سينية وهي لغة الح�س���ارة المي�سينية اإحدى الح�سارات 
االأولى في بلد اليونان القديمة، وامتدت من عام 1600 ق.م اإلى عام 1100 ق.م.

)4(- المق�سود النظام الخطّي ب هو نظام كتابة مقطعّية في اليونان الموكيانية )ن�سبة اإلى موقع اأثري هو موكناي( كانت 
ُت�ستخدم فيها الحروف اليونانية، وي�سرب هذا النظام الخطي ب في القدم اإلى القرن الخام�س ع�سر قبل الميلد.

)5(- كنو�سو�س مدينة ملكّية قديمة في كريت.
)6(- بيلو�س مدينة يونانية قديمة تقع في مي�سينيا جنوب غرب من �سبه جزيرة بيلوبونيز

)7(- ال يمك���ن اعتم���اد الن�سو�س التوراتية اأ�سا�سًا للبحث التاريخّي الأنها قد خ�سعت للتحوير والتبديل والتلفيق وفقًا 
لماآرب معروفة.

)8(- ال يمك���ن الوثوق باللغ���ة العبرية اأو ن�سو�سها، الأنَّ هذه اللغة نف�سها قائمة جوهرّيًا على انتحال كبير ماأخوذ من 
فت بطريق���ة اأو اأخرى الإثبات وجود  اللغ���ة الكنعانّي���ة، ولي�ست اللغ���ة العبرية في اأ�سلها �سوى لهج���ات كنعانية وظِّ

تاريخّي مزعوم للإ�سرائيليين في اأر�س فل�سطين المحتلة.
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)9(- ن���وزي مدين���ة قديمة في بلد الرافدين تقع جنوب �سرق مدينة كركوك، ُعثر فيها على األواح ُتعّد وثائق قانونية 
وتجارية ترجع اإلى الع�سر الحوري في االألفية الثانية قبل الميلد.

)10(- اآالالخ عا�سمة مملكة موكي�س )تل العط�سانة( ترجع اإلى الع�سرين البرونزي والحديدي، وتقع عند مجرى نهر 
العا�سي، وعثر في مواقع اأثرية هناك على اأربعمئة ن�س مكتوبة على رقم طينية بالم�سمارية واالأكادية -الغربية.

)11(- ر�سائل اكُت�ِسَفت في تل العمارنة )�سعيد م�سر( هي مجموعة كبيرة من الرقم الطينية مكتوبة باللغة االأكادية 
-الكنعانية الم�سمارية ُعثر عليها في ق�سر اأخناتون.

)12(- ُتعّد مملكة اإيبل الواقعة في �سمال غرب �سورية اإحدى اأهم الممالك في العالم القديم وت�سرب جذورها اإلى 
اأعم���اق التاريخ، وُعث���ر فيها على مكتبة موؤلفة من األ���واح مكتوبة بالخط الم�سمارّي االإيب���لوّي ترجع اإلى االألفية 
الخام�س���ة قبل الميلد، وهذا ما يجعل ه���ذه المكتبة اأقدم مكتبة في العالم كما يعتقد المتخ�س�سون. وهذا يدل 
داللة قاطعة على العمق الح�ساري منقطع النظير للجمهورية العربية ال�سورية، حتى اأنَّ فهم تاريخ تكّون الثقافة 

الب�سرّية مت�سل باختراع االأبجدية وهو اختراع �سوري غير ُمدافع.
)13(- فيل���ون الجبيلي )64-141 م( موؤلف فينيقي كتب باللغ���ة اليونانية، وو�سع ترجمة من الفينيقية اإلى اليونانية 
لكت���اب تاري���خ فينيقيا وهو من تاأليف موؤرخ فينيقي ا�سمه �سانخونياتون يرجع زمانه اإلى ما قبل حرب طروادة اأي 
اإلى نحو القرن الثاني ع�سر قبل الميلد. ويحتوي كتاب فيلون على ترجمات عن الفينيقية لمعلومات ذات اأهمية 
فائقة اأوردها �سانخونياتون تت�سل باالآراء الفل�سفّية المحجوبة للفينيقيين في ما يتعّلق بتكوين الوجود، و�سيكت�سف 
ق���ارئ كت���اب فيلون مدى تاأثر الفل�سفة اليونانية بالفل�سفة الفينيقية المن�سّية اأو المهملة من الباحثين. ويمكن في 
ه���ذا االتج���اه اأن نورد م���ا اأّكده الموؤرخ الرومان���ي بليني pliny اإذ ذه���ب اإلى اأنَّ النظرية الذري���ة لديموقريط�س 
الفيل�س���وف اليوناني ال�سهير ماأخ���وذة في معظمها من داردانو�س الفينيق���ّي Dardanus of Phoenicia الذي 
ُنِب�َس قبره في �سبيل البحث عن كتبه. هذا، اإلى اأنَّ الفيل�سوف ال�سوري الرواقي بوزيدونيو�س ذهب اإلى اأنَّ نظرّية 
ال���ذرات ل���دى ديموقريط����س ماأخوذة اأي�سًا م���ن فيل�سوف فينيقي اآخر م���ن اأ�سحاب االتجاه ال���ذرّي هو موخو�س 

.Mochos of Sidon ال�سيدونّي
)14(- هيكيتو�س الملطي موؤرخ يوناني ازدهر في القرن ال�ساد�س قبل الميلد، و�سلت �سذرات متفرقة من موؤلفاته.
)15(- الحقيق���ة اأنَّ غ���زو االإ�سكن���در المقدونّي لفينيقيا )ال�ساح���ل ال�سورّي( يحتاج اإلى درا�س���ات معّمقة جدًا، فقد 
ق�س���ى االإ�سكن���در على مملكة �سور واأب���اد اأهلها، وذبح منهم االآالف م���ن االأبرياء، واأحرق ما اأح���رق، واأغرق ما 
اأغرق، علوة على اإمكانية وجود �سرقة فكرية كبيرة قام بها اليونانيون في ذلك الزمن، وال ن�ساأم من التاأكيد اأنَّ 
�سعبًا اخترع االأبجدية للعالم، يجب اأن يكون قد ترك مخطوطات على درجة عالية من االأهمية، والبحث عن هذا 

المو�سوع يمكن اأن يغّير النظرة اإلى ما ُي�سّمى المعجزة اليونانية.
)16(- ن�سبة اإلى مدينة بناها الفينيقيون في اإ�سبانيا في القرن الثاني ع�سر قبل الميلد.

)17(- ل���م ي���رو الموؤرخون في ما نعلم عن مذاب���ح ارتكبها الفينيقيون بحق ال�سعوب االأخرى، ب���ل كانوا �سعبًا تجارّيًا 
م�سالم���ًا، ويمكن اأن تكون الم���دن التي اأ�س�سوها في اأماكن عديدة محطات لتجارته���م عبر البحار، والحقيقة اأنَّ 
العداء للكنعانيين اأو الفينيقيين ياأخذ ثلثة م�ستويات: الم�ستوى االأول نكت�سفه في الن�سو�س التوراتية المنحولة 



الفينيقيون: اإ�سكالية اال�سم والمنطقة

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 94

الت���ي تح���اول ت�سوي���ر الكنعانيين ب�سورة م�سّوه���ة على اأنهم عبدة اأوث���ان ويقدمون قرابين ب�سري���ة من االأطفال 
الآلهته���م ويج���ب اأن يطردوا من رحمة اهلل، وهذه المزاعم لدى االإ�سرائيليين ال تهدف اإال لخلق �سرب من الوهم 
لدى النا�س باأنَّ العبرانيين كانوا في حالة حرب مع الكنعانيين، والق�سد من وراء ذلك اإثبات وجودهم في اأر�س 
فل�سطين المحتلة منذ اآالف ال�سنين، وكل هذا ُيَعّد تخّر�سات واهية ال معنى لها، فالوجود االإ�سرائيلي الموهوم في 
اأر�س فل�سطين هو وجود ِكتابّي ولي�س وجودًا توؤيده الحفريات االآثارّية؛ اأما الم�ستوى الثاني فينك�سف في المعاملة 
الوح�سية التي عامل بها االإ�سكندر المقدونّي �سكان �سور الذين كاد اأن يفنيهم، اإ�سافًة اإلى ما ن�ساهده من نكران 
اأو تجاه���ل من الموؤلفين اليونانيين القدماء الإ�سهامات الفينيقيين على الم�ستويات كلها؛ ويظهر الم�ستوى الثالث 
ف���ي الحقد الرهيب من الروم���ان على قرطاجة، اإذ بعد اأن غزاهم القائد الفينيقي ذائع ال�سيت حنبعل في عقر 
داره���م، وانت�سر عليهم في عدة مع���ارك، قرروا الق�ساء على قرطاجة نهائّيًا، فخا�س���وا �سدها الحرب البونية 
الثانية، وانت�سروا على جي�س حنبعل المنهك في معركة زاما، ثم اتجهوا نحو مدينة قرطاجة واأحرقوها، واأو�سى 

بع�س قادة الرومان اأن ُير�س الملح على قرطاجة حتى ال تعود اإلى الوجود من جديد.
ي بالبرون���زي ب�سبب ا�ستخدام اأدوات  )18(- يمت���د الع�سر البرونزي م���ن نحو 3300 ق.م اإلى نحو 1200 ق.م، و�سمِّ
م�سنوعة من البرونز، والحقيقة اأنَّ الع�سر البرونزي ظهر في ال�سرق االأدنى قبل اأوروبا الغربية بنحو األف �سنة، 
وه���ذا يدل على ال�سب���ق الح�ساري الهائل تحديدًا للح�س���ارة ال�سورية، والتركيز على ه���ذا ال�سبق يجب اأن يكون 

مو�سوعًا لدرا�سات معّمقة. 
)19(- يق����ع الجب����ل االأقرع في اأق�سى جنوب غرب لواء اإ�سكندرون ال�سليب اإلى ج����وار مدينة ك�سب، ويرتفع عن �سطح 
البح����ر نحو 1763 مترًا، وهذا الجبل خال م����ن االأ�سجار ب�سبب �سخوره الكل�سية و�سط غابات كثيفة، ويحتل مكانة 
عظيم����ة في الميثولوجي����ا الكنعانية -ال�سورية القديم����ة، اإذ اإنَّ له طابعًا اأ�سطورّي����ًا ودالالت تت�سل بالعبادات التي 
كان����ت منت�س����رة ف����ي �سورية من����ذ اآالف ال�سنين. هذا، وك�سف����ت ن�سو�س األ����واح اأوغاريت اأنَّ جب����ل االأقرع )=جبل 
�ساب����ان( ال����ذي يبعد عن اأوغاريت باتج����اه ال�سمال نحو 50 ك����م كان مقرًا لق�سر االإله بعل اإل����ه الخ�سب والمطر 
والثل����وج والعوا�سف، وكان �سلحه في مواجهة اأعدائه البروق والرعود، وكان معبودًا في �سورية منذ االألف الثالث 
قبل الميلد، والحقيقة اأنَّ هذه المعلومات التي ك�سفتها ن�سو�س اأوغاريت تفتح اأمامنا اآفاقًا نادرة للبحث في تاأثير 
الميثولوجي����ا ال�سورية القديمة في الميثولوجيا اليونانية، فبمقدورنا اأنَّ نقارن االإله زيو�س لدى اليونانيين القدماء 
 Pantheon كان زعيم االآلهة في البانثيون Zeus باالإل����ه بعل لدى ال�سوريين القدماء، ذلك على اأ�سا�س اأنَّ زيو�س
واإله ال�سماء والطق�س. وكان زيو�س ُيَعدُّ مر�سل الرعد، والبرق، والمطر، والرياح، وكان �سلحه التقليدي ال�ساعقة. 
����ي االأب )الحاكم والحامي( للآلهة والب�سر عل����ى ال�سواء. ووفقًا لما يقوله ال�ساعر اليوناني هوميرو�س، كانت  و�ُسمِّ
ال�سم����اء تقع على قمة جبل اأوليمبو�س Olympus اأعلى جبل في بلد اليونان والمقّر المنطقي الإله الطق�س. اأقام 
االآله����ة االآخرون هناك ف����ي البانثيون مع زيو�س وكان����وا خا�سعين الإرادته. في موقعه المتعال����ي في اأعلى قمة جبل 
اأوليمبو�����س كان ُيعتق����د اأن زيو�س يراق����ب بعلم تام �سوؤون النا�����س، ويرى كل �سيء، ويحكم كل �س����يء، ويكافئ على 
ال�سلوك الجيد، وُيعاقب على ال�سلوك ال�سرير. والحقيقة اأنَّ عبادة البعل لدى ال�سوريين القدماء ترجع اإلى االألفية 
الثالثة قبل الميلد. واإذا ت�ساءلنا عن الم�سادر التاريخية الأ�سطورة زيو�س نجد عاّمة اأن اأقدم الن�سو�س اليونانية 
التي تخبرنا عن زيو�س هي موؤلفات هوميرو�س الذي عا�س على االأرجح في القرن التا�سع قبل الميلد، وهذا ال يدع 
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مجااًل لل�سك اأنَّ زيو�س هو اإعادة ن�سخ للبعل، وجبل اأوليمبو�س هو اإعادة ن�سخ اأي�سًا لجبل �سابان )=االأقرع(، لذلك 
ال بّد من اإعادة درا�سة الميثولوجيا اليونانية كّلها في اأفق تاأثير الح�سارة ال�سورّية القديمة.

)20(- يمك���ن اأن ترج���ع بداية الع�سر الحديدي في �سورية اإلى القرن الخام����س ع�سر قبل الميلد، ولي�س اإلى القرن 
الثاني ع�سر قبل الميلد، ولقد كان الحديد هو المعدن الم�ستخدم في �سناعة االأدوات.

)21(- ال توج���د اأي دالئ���ل اأركيولوجية توؤكد وجود غزو اإ�سرائيلي لبلد كنعان، وهذا الكلم على هذا النوع من الغزو 
عبارة عن تلفيقات الهدف منها اإثبات وجود مزعوم للإ�سرائيليين في فل�سطين المحتلة منذ اآالف ال�سنين، وهذه 

عملية كذب على التاريخ ك�سفها كثير من الموؤرخين المو�سوعيين.
)22(- االآرامي���ون �سع���ب �سوري قديم ا�ستقر في و�سط و�سمال �سورية وف���ي �سمال غرب بلد الرافدين، ولغتهم ذات 
ج���ذور كنعانّي���ة، وخا�س االآرامي���ون �سراعات م���ع االآ�سوريين وب�سطوا نفوذه���م على بابل وامتزج���ت الح�سارة 

االآرامية بالح�سارة البابلية. وكان لمملكة اآرام دم�سق اأهمية كبرى في عهد ملكها حزائيل )841-805 ق.م(.
)23(- الحقيق���ة اأنَّ الفينيقيي���ن اأثاروا ده�سة الموؤرخين من قدرتهم الفائق���ة اللفتة للنظر على توظيف اأ�ساطيلهم 
البحري���ة المتط���ورة في ذل���ك الزمن لتو�سيع نفوذه���م التجاري وامتداده���م الجغرافّي، فقد اأ�س�س���وا في القرن 
الثان���ي ع�سر قبل الميلد مدينة ليك�سو�س على �ساح���ل المحيط االأطل�سي الإفريقيا وقاد�س على ال�ساحل الجنوبي 
الإ�سبانيا، واأ�س�سوا اأوتيكا على �ساحل اإفريقيا ال�سمالي، اإ�سافة اإلى كثير من المدن والبلدات على امتداد �سواحل 
طرقه���م البحري���ة والتجارية، فوجودهم في قبر�س يرجع اإلى االأل���ف الثانية قبل الميلد واأ�س�سوا فيها عدة مدن 

من اأهمها كتيون، وهي المدينة التي ينتمي اإليها الفيل�سوف ال�سوري زينون الرواقي موؤ�س�س المدر�سة الرواقّية.
)24(- تعّد الذيب موقعًا كنعانّيًا اآثارّيًا مهمًا على �ساحل البحر االأبي�س المتو�سط �سمال فل�سطين المحتلة، وقد ُك�ِسَف 

فيها عن مدينة كنعانية ترجع اإلى االألف الثانية قبل الميلد.
)25(- ن�س���رت و�سائل اإعلم لبنانية متع���ددة اكت�ساف اأحد االأ�سخا�س للدب البني ال�سوري-وهذا هو ا�سمه العلمّي-
ف���ي ج���رود عر�س���ال بين �سورية ولبن���ان، ف�سوره، واأثب���ت وجوده، ما يعن���ي اأن هذا النوع من الدبب���ة لم يتعر�س 
للنقرا����س، وهن���ا ال بّد من الحفاظ على هذه االأنواع النادرة من الحيوان���ات التي يرجع وجودها في �سورية اإلى 

اآالف ال�سنين.
)26(- تع���ّد ه���ذه المعلوم���ة ذات اأهمية فائق���ة، فكل مدينة فينيقي���ة كانت تمث���ل -ماأخوذًة بذاتها- دول���ة م�ستقلة، 
نح���ن اإذن ب���اإزاء فك���رة المدينة-الدولة، هذه الفكرة الت���ي دافَع عنها اأر�سط���و ب�سّدة، فاأر�سط���و كان �سد فكرة 
وج���ود اإمبراطوري���ة يوناني���ة مترامية االأطراف، اأي بمعنى اآخ���ر لم يكن متوافقًا مع االإ�سكن���در الكبير في تكوين 
اإمبراطوري���ة يونانية عظمى، واأراد اأن يحافظ على ا�ستقلل الم���دن اليونانية عن بع�سها بع�سًا، واإن ُعقدت بين 
ه���ذه الم���دن اتفاقيات اأو ن�سبت ح���روب، فل م�سكلة، الأنَّ االأ�سل هو اأن تحاف���ظ كل مدينة-دولة على ا�ستقلها، 
ولق���د داف���ع اأر�سطو عن وجهة نظره في هذا االتجاه على اأ�سا�س اأنَّ الرجل يت���زوج امراأة من اأجل تكوين االأ�سرة، 
واالأ�س���رة ف���ي راأي اأر�سطو موج���ود بالطبع، اأي االأ�سرة حال���ة طبيعية غير م�سطنعة، وكذل���ك حينما تجتمع عّدة 
اأ�س���ر ب�سب���ب تق�سيم العم���ل تتكون القرية، والقري���ة موجود بالطبع، وع���لوة على ذلك حينم���ا تجتمع عّدة قرى 
تتك���ون المدينة، وُتعّد المدين���ة اأي�سًا موجودًا بالطبع، الأنه���ا تتاألف من اأ�سخا�س ذوي م�سال���ح متجان�سة وحياة 
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م�سترك���ة وم�سي���ر �سيا�سي واحد؛ لكن حينما تجتمع ع���ّدة مدن لتكوين دولة اأو اإمبراطوري���ة مترامية االأطراف، 
فهنا يغيب التجان�س واال�ستراك والوحدة بين النا�س، لذلك لم ينظر اأر�سطو اإلى الدولة اأو االإمبراطورية ب�سفتها 
موجودًا بالطبع. والحقيقة اأنَّ فكرة المدينة-الدولة كانت موجودة لدى الكنعانيين اأو الفينيقيين قبل اليونانيين، 
فتمثي���ًل ال ح�س���رًا، اإذا نظرنا على امتداد ال�سريط ال�ساحلّي لبلد ال�سام م���ن ال�سمال اإلى الجنوب نجد مملكة 
اأوغاري���ت ومملك���ة �سيدا ومملكة �سور، وكلها ممالك م�ستقلة عن بع�سه���ا بع�سًا، وهذا يدل داللة �ساطعة على اأنَّ 
اليونانيي���ن ا�ستف���ادوا م���ن الكنعانيين في ما يتعلق بنظرياته���م ال�سيا�سية، لكن يحتاج اإثب���ات ذلك اإلى كثير من 

البحث واال�ستق�ساء واال�ستناد اإلى نتائج الك�سوف االآثارّية.
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-  نــارنجـة االأ�سماء
-  خمار!
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اإبراهيم عبا�س يا�سين

ال�سـعـر...

نــارجنـة الأ�سماء

- �لعمل �لفني: لوحة للفنان ناجي عبيد.

نارنجُة الأ�سماِء... 
زنبقُة ال�سحى الـُمْبتّل بالأ�سواِء... 

ُقّبرُة ال�سدى...
قمٌر على ليٍل يطوُل ول يطوُل.

... ورفيُف اأغنيٍة على قلبي تهبُّّ
فتع�سُب ال�سحراُء ثانية...

وتت�سُح الم�سالُك وال�سبيُل
تتحّدُر الأقماُر... يّت�سُع المدى.

هَي طفلُة الروِح التي اأعطت قمي�ص الفجر 
زرقتُه...

واأهدت للنهار الغ�ّص ف�سته...
ولل�سوت ال�سدى

وفرا�سُة الفجر المتّوج بالق�سائد واللآلئ والندى
اأيقونٌة لل�سحِر...

اأنثى من �سروِق الحلم يكفي اأن اأ�سّبح با�سمها
ح ِ الظلِم... كي تنجلي الأحلُم  في َو�سَ

ويولَد الفجر الجميُل
عيناِن معجزتاِن...

ل الفجُر الم�سافُر فيهما. ل البحُر.
ل القمر المهاجُر. ل الكواكُب. ل النخيُل.

ويداِن اأغنيتاِن من األٍق على حبٍق...
ومن �سوٍء ي�سيُل.

- اأتحبني؟
- كم مرٍة �ساأ�سيُح في هذا المدى المذبوِح با�سمِك؟
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كم �ساأ�سرُخ عانقيني 
واهبطي كالروِح في ج�سدي؟ اأقوُل.

واأنا اأحبِك اأو... اأحبِك...
كلما هّبت على قلبي يداِك...

واأ�سرق الوجُه الطفولّي النبيُل
واأحّب حّبِك هادئًا اأو عا�سفًا

وتحبِك االأنفا�ُس والروُح التي اأغفت 
على كّفْيِك والقلُب العليُل.

- لكنني امراأٌة تفّت�س عن طفولتها 
وتذهُب خلف �سورتها الغريبُة دونما جدوى

فال اأحالَمها تلقى
وتنكرها الحياُة. الحّب. والفرُح القليُل 

الم�ستحيُل
واأغاُر من �َسَهر النجوِم...

وما يبوح به الن�سيُم لوردٍة عذراَء...
من كْيِد الن�ساِء الماكراِت...

اأغاُر مما تحمُل الكلماُت من معنًى خفّي القوِل,
مما تحمُل االأياُم والزمُن البخيُل 

واأخاُف من قلبي على قلبي اإذا مالت به ريٌح يميُل.
- ال حوَل لي اأبدًا وال كلمات تكفي 

كي اأحبِك بعُد اأكثَر...
كم يعذبني ال�سوؤاُل واأنِت حا�سرٌة وغائبٌة...

وُحبِك في دمي جمرًا  يجوُل...
فال ال يحول وال يزوُل 

�سيجيئنا الوقُت المبّلُل بالغياب ال�سعب يا امراأتي
تعالي كي اأحبِك...

ربما يتّبدُد الليل الطويُل...
وت�سرُق االأقماُر ثانيًة

ويرتحُل الرحيُل.

⸎⸎⸎⸎
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غ�سان كامل ونو�س

ال�سـعـر...

خمـار!

- �لعمل �لفني: لوحة للفنانة وفاء �لزبد�ني.

هذا خماُرِك برزٌخ
ال �ستَر في مدِّ الغوايِة

    �الر�ؤى جذلى
�في�ٌض من غمو�ِض 

    ال�سحِر
اأ�

ُل دفٍق مترٌف     �سلاّ
�اأنا الظميء اإلى اأ�اٍر

    في ثنايا الفقِد
        �التلويِح للجمِر اهتدى

�اأنا الـْ اأُداري لهفتي

    بخمارِك الوح�سياّ
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تكفيني مفاتيُح االإياْب
ال لوَم للناجيَن اإن عادوا

    اإلى �سغِف التفاني
        في �سدى الوم�ِس اليباْب

ال نوَم في عّز الندامِة
    اأن توؤوَل اللحظُة الف�سلى

        اإلى غ�سٍق 
            وذيٍل من �سراْب

هاتي خماَرِك
    اإن ترومي هجعًة

    ما بعَد و�سِم االأفِق
        والدنيا مزاْر

لي في بقاياِك االأليفِة 
    حظوٌة وم�سافٌة

 اأن�سدُّ للو�سِل المغّيِب
     في حكايا اأدمٍع �َسفحْت

         وخطٍو  �سلَّ
اأو في ظّل قافلِة ال�سحاْب

لـّمي اإزارِك 
    من مدى �َسْجوي

وما في ال�ساِح من رجٍع 
    يوا�سي

        فتنَة ال�ساهيَن
            من اإثٍم

            وعن يتٍم
وغوري في ال�سباْب

هذي تعاويُذ الفتى المرتدِّ
           عن قيٍد 

               وت�سليٍم
                  وحمٍد   

    في �سبيِل الحظوِة الكبرى
        واآخرٍة َتحاْر    

لن ترجَع الكرُة ال�سعيرُة
لن يهلَّ ال�سوُء

    اأو يتاأّخُر التّبانُة الحمقى
    عن الدرِب االأليفِة

  مو�سٌم ال ينتهي!!
ال ي�ستوي ال�ساهوَن 

    في رمٍد
    وفي كمٍد 

وروؤيا في مدى الترويِح
    والوقِد الحميِم

ون�سوُة الدفلى تداْر
هذي اأفانيُن الفتى الدهريِّ

    مر�سودًا 
        على بّوابِة الكهِف

            العنيدِة
        اأو على الوْهداِت

        اأو في غمرِة الريِح
            الف�سيحِة

          ال قراْر!
⸎⸎⸎⸎
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د. فايز عز الدين

ال�سـعـر...

وطــــن النـــ�صـر*

- �لعمل �لفني: لوحة للفنان �شادي �لعي�شمي.

)1(

ّمْد جراَحَك في اأتوِن الليِل �ضَ
وانتظِر ال�ضباْح

حتى ولو هّبْت عليَك رياُحُهم
فالقادموَن على مراكِب ُظْلَمٍة ُغَرباُء من اأر�ض 

الجنوْن.
غرباُء ينداحوَن من كل الجهات بال حوا�ٍض اأو  

�ضجون. 
غرباُء يغتالون زهو الحلم في بلدي وفي  اأَلِق  

الُعيون. 
غرباُء في ثوٍب من التكفير، والحقد المدّمى، 

والمنون.

)2(

افتْح عينيَك وانطلق.
َك... ما تزال يداَك تحثو ترابها فالأر�ُض اأر�ضُ

وباأ�ضغريَك َر�َضْفَت منها �ضوؤالها، وجوابها. 
فا�ضرْج ركاَبك تحت ظّل الحق، وامت�ضق 

الَب�ضيرة والح�ضوْر
َمُدوا على   حتى يفوَح العطُر من اأنفا�ض من  �ضَ

باِب  الحياِة 
وقاوموا

فالنهر يحفر في الرمال طريقه
وي�ضمُّ اأرواح الذين تقاطروا

ُر�ُضاًل بملحمِة الأُباِة.
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)3(
افتْح دروَبك في حيا�ِس االأر�ِس واقِطْف

من عيون الغادرين كما ت�ساْء
ال تنتظر... فالموت اأْولى اأن يكون لرهطهم

والأنَت اأولى اأن تكوَن.. واأن تكوْن.
ْقٍع يركبون الليَل, والعقُل الّرهيُن من اأّي �سَ

 بال م�ساعر؟
من اأي �سْقٍع يرتمون على ال�سفاف

ويدخلون فراغنا, والظرف جائر؟
َحّدْق تَر وطنًا ت�سّرجِت العوا�سُف من ِدماْه

وَر وال�سيُل من اأق�سى االأباطِح ي�ستبيح النُّ
في َدْمِع االأ�سيِل على �َسَماه.

ت�ستاُق روحي عبر هذا ال�ّسيِل اأن تفَي الحقوَل
 بما اأفا�سْت من ندًى

لكن َوْجَه االأر�س يحنو حين ترتجف النجوم
على �سظايا قنبلة 

ومن الكهوف يجول في االأنفاق اأغياُر التدّين
يّدعوَن... ويّدعون, وتلَك تلَك المهزلة.

)4(
يا اأيها البطُل المدّجُج بالوطن!!

هذي فظاعُة غدرهم... ال تبتئ�ْس... ال تبتئ�ْس
فالّن�سُر اآٍت كي ُنعيَد الحلَم للزمن الجميْل

هم يحلمون باأن يكونوا من ال�سمال ُغزاَتنا
ولنا جنوب االأر�ِس نحياُه, ونحيا فيه...

يحر�سه النخيل.
ال ت�ستديُر حروُف هذا الع�سِر كيما

ن�سنَع اللغَة النبيلَة, والنبيْل
ال�سم�ُس فيه قد ناأْت وتناثَر ال�سفق المو�ّسى

في عيون الفجر ظماآنًا لمجراُه االأ�سيل.

)5(
من قال اإن الموت يغدو عقيدًة من دون اأمِر اهلِل

حتى 
نكتوي غ�َسَق التوح�ِس, والّرحيل؟

اُب الزماِن ب�سرعِهم الموُت َحطَّ
اأو نهُر اأحزاٍن يفي�ُس على �سواِد الم�ستحيْل.

هيا اقتحم... ما زال جوُف االأر�ِس مفتوحًا اأمامَك
وال�سبيل

َق ظلَُّهم ال تنتهي �سطواتهم حتى ُتَمِزّ
ليل. في عزِم باأ�سَك, وال�سّ
)6(

ال لن يمّروا... لو �َسَروا
في جوف هذي االأر�س كالجرذان

يْدَفُعها الغليل.
اأفرغُت باأ�سَي فيُهُم

وتك�ّسر الهم�ُس المفّجُع, والعويْل
مّدْت خيوُط ال�سم�ِس للفيحاِء اأ�سرعَة العبوِر

 ومّزَقْت
 قمَم الظالِم عن المدائن كلِّها حتى ن�سافر

 لل�سياْء.



وطــــن النـــ�صـر

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 104

لـّما اأزل اأ�ستاق رائحة الذين تعانقوا
فوق المروج واأق�سموا اأن الربيع بغيرنا

ُح في َمدارِجِه الَبالء. َقَدٌر ُيَفتِّ
)7(

يا اأيها الوطن الجريح!!
ني وَجٌع اإليْك  َي�ُسدُّ

فر�سمُت وجهَك في دمي...
ومن الطلول تراق�سْت لغتي الحزينُة

تحت �سم�ِسَك والوفاْء
يهتزُّ قلبي

ْبع الـُمباْح  خلف عزِف الموِت بين �سقائق الرَّ
فتهبُّ ثورته لتغ�سَب, اأو لتعجَب

كيف تبكي االأر�ُس بركانًا
باح؟  ويحترُق ال�سّ

لم نفترق... فاأنا امتدادَك يا وطْن
لم نفترق... فاأنا الِمداُد الحرُّ فيَك, اأنا الّثمْن

اأُحيي بظّلَك لهفَة الحّب المولَِّع, وال�سجن
واأراَك َوْجَه الكوِن ِمر�ساتي, وِم�سكاتي

على طول الزمن.
وجهي ت�سّظى غارقًا بين ا�ستالبك, والمحن
والريُح تنفُث حقَدها حتى نموت بال كفْن.

)8(
َمْن لي بوم�ِس ق�سيدٍة

 تختاُل حول الناِر مترعَة الهواج�س

والهموْم.
قد خّباأت عنواَنها دهرًا وعادْت

غيمًة خ�سراَء تمطُر في مغاني ال�سام ِعْتقًا
كلما حّل التمّني اأو لنولَد من جديد.

ج�ُس المحّنُط,  حّتاَم ُيغرينا �سقيُع الوقِت, والرِّ
والظالم؟

حتاَم ُيلهينا ربيُع القحط
باِب كي نم�سي بقافلِة ال�سّ

فال ُهداَة وال وئاْم.
واأنا الــ َزَرْعُت االأر�َس ِع�سقًا

واهتديُت اإلى ُخطاي
ال لن يموت ال�سوُء في �سدري 

وتهُجُرني روؤاي.
)9(

من �سرفة الياأ�س القتيل
�سيرحلوْن

مهما تطاوَل مكُرهم 
فالوقُت يجري راِعفًا

وُهُم على َجْمِر المدى... َوْهــٌم
وم�سٌّ من ُجنوْن.

َعّتْق �سنابلَك الخ�سيبَة في بطون االأر�س
قد حان القطاْف

والِق ال�سراَع على �سفاِف الّن�سِر في �َسَمٍم
فاْف. ُنَك ال�سّ �ستح�سُ

الهوام�ش

* م�ستوحاة من معارك  االأنفاق لجي�سنا البطل �سد االإرهاب الدولي على �سورية.

⸎⸎⸎⸎
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رامز حاج ح�سين

ال�سـعـر...

�أنا قابيل

- �لعمل �لفني: لوحة للفنان غ�شان �ل�شباعي.

حين �أخلد للنوم في كل ليلة
�أ�سمع مخدتي تبكي قهر �لرجال للرجال

ين ين و�لدِّ وغلبة �لدَّ
و�سطوة �لطين على �لأقد�م �لحافية

في عتمات �لأزمة �لنائية...
ل متكئ �آمن �أكثر من حجر �أمي

وب�سمة ثغر �أمي
وتر�تيل �لكتب �لمقد�سة لل�سرق �لعتيق

من رطيب �أنفا�س �أمي
فكيف �أ�سلمتني للغربة... يا موطن �لمر�فئ؟
وكيف �أنعتق من حبائل �ل�سياع بعيدً� عنك يا 

�أمي؟
وبيننا �سبع تالل وعرة

وفر�ت طويل ي�سيل بغير هدًى
ين�سد �لم�سب في �لو�دي �لمقد�س طوى

و�سل�سلة من جبال �لحنين �لمدببة �سخوره 
فكيف �لو�سول؟

�سلكت يومًا طريقًا عبر حلمي
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متتبعًا ال�سيب المتموج عبر جديلتي اأمي 
الخ�سراوتين كدجلة والفرات

وقد قلمتها زنود كالفوالذ
مو�سومة بنجمة داوود

وغر�ست مكان كل برعم مقطوع 
نابًا من اأفاعي كوبرا �سحراء نيفادا

.....
تلم�ست زيتونة اأبي ال�سرقية

فوجدتها قد اأم�ست غريبة عني...
من زيتها المقد�س يقطر دم الرفاق

رفاق الكتَّاب, وعود الخيزران يجلدنا �سباح 
م�ساء

رفاق الحب, وبالهة لثم ال�سفاه البتول
رفاق �سرقة اأعواد الحم�س االأخ�سر

رفاق الخ�سومات البريئة, والعناد البكر في 
الحلم 

بات طعم الزيتون علقمًا يا اأمي
راأيت في بخور احتراقه �سبع �سنبالت يب�سات 

تنبعث من رمو�سهّن �سبع �سنبالت ممتلئات
بالحنطة, وبرحمات رب العباد

وبخوف الجليلة على جروها

وب�سطوة الزير على اآل ج�سا�س
وبطي�س اأحالم همام و�سبية �سباع

فلما ح�سدتهن
خرجت من ن�سغ �سيقانهن مواويل مبحوحة, 

و�سطوة رجال القرية على ن�سائهم
وكم�سة اأقاويل مبعثرة

عن المختار حين باع الم�سافة
وك�سر دلَّة القهوة

ونثر الهيل على الرابية ال�سرقية
وكيف اأنبت �ست اأ�سابع لبوذا

وقنديل زيت �سحيح ال�سوء
مطعم ب�سدف �سواطئ الالذقية البتول

راأيت من �سوئه ال�سحيح انعكا�س ظلي على ظلي
ويهوذا االإ�سخريوطي ي�سلمني لقيافا اليهودي

و�سيفه ذو نجاد طويل طويل
�سحبه من غمده وهم بقتلي و�ساح:

دمه علّي وعلى اأبنائي من بعدي
 فا�ستيقظت جفاًل 

الأجدني
اأدق بتلك ال�سخرة المدببة

عنق اأخي هابيل.

⸎⸎⸎⸎
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اأ�س���وات القذائف والر�سا����ص المتفجر تعوي في �سماء 
���اع، تفتر�ص ه���داأة المالئك���ة في عليائه���ا، وتنه�ص  الق�سّ
طماأنينة النا�ص على الأر�ص، وكّل �سيء هو كّل �سيء طاعن 
في الرتابة، ومعّذٌب بالعطالة والملل، ولأنك من لحم ودم 
وم�ساعر واأحا�سي�ص ل تظّل خارج معادلة القهر التي ترين 
ب�سواده���ا القاتم على الحياة في دم�سق منذ بداأت الحرب 
فحيحه���ا الرجي���م ف���ي اأكثر من م���كان من الب���الد كلها، 

البالد التي كانت م�سرب المثل في الأمن والأمان ورفاهية الحياة.
تتاب���ع الأ�سوات �سخبه���ا، ت�ستّد اأكثر، فيرتعد دمي خوفًا هذه المرة ولي����ص ع�سقًا. عبثًا اأقنع نف�سي 
اأن اأ�س���وات ال�سي���ارات التي تمزق الف�ساء اأ�سوات ال�سيارات التي كن���ت اأ�سمع في الأعرا�ص معلنة عن 
ولدة حياة جديدة لعا�سقين بّرح ال�سغف بهما في انتظار ليلة الزفاف، لكن الأ�سوات لم تكن اأ�سوات 
هذه ال�سيارات بل �سيارات اأخرى تنذر بما يعني �سد الحياة، حادث �سيارة اأو �سمت قلب عن الخفقان 

د. هزوان الوز

. . . د ل�ســــــر ا

قمر دم�شق

- �لعمل �لفني: لوحة للفنان فوؤ�د نعيم.
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اأو م���وت قي���د خطوتين اأو اأدنى من الظلمات، واأنا مثل الآخرين اأه���رع اإلى ما يحميني من الموت، من 
القذائ���ف الت���ي ما ت���زال تنهمر، لعلي، مث���ل الآخرين اأي�سًا، اأ�سب���ق على كر�سّي ال�ستحم���ام اأو الآخر 
الذي يحتمل نهمنا للطعام وال�سراب والملذات، بينما األعن الحرب، والموت، واأ�سوات ال�سيارات التي 
تت�ساب���ق اإلى المكان لتلملم ما ت�سظى من النا�س الذي���ن كانوا قبل قليل من الوقت ينعمون بالحياة، اأو 

اأولئك الذين ما يزالون على قيدها مثخنين بالجراح.
***

لم يكن ثمة من مالذ لمعرفة الخبر اليقين غير �سفحات مواقع التوا�سل الجتماعي في حال كانت 
الكهرب���اء �س���اأن الذين نجوا من القذائ���ف والر�سا�س المتفجر ما تزال ابن���ة الحياة، وفي حال وجود 
�سبكة اإنترنت. قلُت اإنترنت ولي�س �سبكة عنكبوتية كما يحلو لغيري التفا�سح لأنني م�ساب بلوثة ا�سمها 

فوبيا العناكب.
الكهرب���اء موجودة، ال�سبكة موجودة، اأّي م�سرات هذه الت���ي اأنا بين جنائنها والتي لم يكن ينال من 
بهائها �سوى ما كان التلفزيون الوطني يعر�سه عن طريقة تربية النحل لكاأّن ما حدث يعني كوكبًا اآخر 
ل هذا الكوكب الدرّي الذي ا�سمه دم�سق. م�سيت اإلى الإنترنت، فقراأت: »ر�سقات كثيفة من الر�سا�س 
المتفج���ر تت�ساق���ط على عدة مناطق من دم�سق، اأبرزها الق�ساع و�ساح���ة العبا�سيين، والأنباء الأولية 
ت�سي���ر اإل���ى اإ�سابة طفل في ال�ساد�سة من عم���ره في حديقة ال�سوفانية، نن�س���ح الجميع بالبتعاد عن 

ال�سرفات، ول�سيما العالية منها«.
ل���م األق باًل للن�سيحة، كنوع من العتياد. اأطلق���ت لعيني رغبتهما في روؤية ال�سارع من خالل نافذة 
غرفت���ي، راأيته وقد فرغ تّوًا من النا�س، وازدح���م بال�سيارات التي تت�سابق فيما بينها نحو نهر الجنون، 
وظ���ّل �سوت �سيارة الإ�سعاف ي�سغل حجرات راأ�س���ي جميعًا، بينما ي�سكن اأعماق الال وعي فيه اإح�سا�س 
ف���ادح بالت�ساوؤم والياأ����س وعلى نحو يكاد ي�سبه ظلم���ة غرفة في ليل باهظ ال�س���واد، وكنت اأت�ساءل في 
�سري عما اإذا كان من اأطلق �سوت الإنذار اأحد اأولئك الذين داأبوا على ا�ستغالل الأحداث ليفرغ المارة 
وتف���رغ ال�سيارات الأخ���رى لهم الطريق، وليتخل�سوا من الزحام والحواج���ز، و�سمعت �سوتًا يهتف في 
داخل���ي: �سحقًا لهذا الزمن، زمن اأرعن، عاطل، يتنا�س���ل الرعناء والفا�سدون فيه على نحو يكاد ي�سّد 

عين الحياة.
***

حاول���ت تغيي���ر الم�سه���د، فرفعت عيني نح���و ال�سماء، فاأده�سن���ي الرعب الذي يعبرها كم���ا لو اأنها 
مزدحم���ة بغي���م داكن و�سا�سع، ل طيور ول ع�سافير ول �سم�س تمنحه���ا معنى يليق بها، وترديني معها 
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في قاع اإح�سا�س قا�س بالخبر الذي قراأته عن الطفل الذي اغتال الر�سا�س طفولته وهو ال يعرف �سيئًا 
عن ال�سيا�سة، وال �سلة له بها، بل �سغفه بالكرة التي كان يعابثها فت�سحك له فتمتلئ روحه بالفرح.

***
ر�سق���ات من ر�سا�س متفجر من اليمين تثقب �سماء دم�سق، فتفّر طيورها جهة الي�سار، ثم ر�سقات 
اأخ���رى م���ن جهة الي�سار، فتجد الطيور نف�سها مرغمة على العودة نح���و اليمين، وهي كالطفل نف�سه ال 

�ساأن لها بال�سيا�سة.
***

م�س���رة عل���ى اأن اأكتئب، وم�سرة ب���اآن على تجاهل الرعب الذي دهمني وم���ا يح�سل حولي واأمامي 
اأي�س���ًا. م�سي���ت بعيني اإلى م�ستوى اأعلى ف���ي ال�سماء، م�ستوى يتجاوز ما تبلغ���ه اأي عينين، هو اأبعد ما 
يك���ون من ال�سماء، اأو يكاد يكون فوق �سقفها المرئي للنا�س، لعلي اأتطهر من الم�ساهد التي كنت اأرى، 
اأتحرر من وطاأة وح�سيتها في روحي، اأ�ستعيد دم�سق التي اأعرف، دم�سق التي اأع�سق، ترابها و�سماءها 

وكل ناأمة حياة فيها.
لم تكن ال�سماء �سافية، ولكنني جاهدت، ممتلئة باالأمل، الأرى قمر دم�سق، القمر الذي تع�سق النظر 
اإليه كلما دهمك �سيق. تذكرت كيف كنَت تنظر اإلى ال�سماء بينما نحن في حديقة الجامعة، تمعُن في 
البح���ث ع���ن القمر، وكانت ال�سماء تزهو ب�سفائها ال�سديد، ولذلك لم يلزمك اأي وقت لتم�سك به وهو 
يتخاي���ل بنف�سه في كب���د ال�سماء، و�سمعتك تقول: ي�سبه عينيك، وحاول���ت اأن اأكون ندًا لك في عبارات 
الغ���زل، فقل���ت لك: للنا�س جميع���ًا، لكل منهم قمر واحد، اأم���ا اأنا فلي ثلثة، االأول ال���ذي يراه النا�س 

جميعًا، واالآخران ال يمكن الأحد االإح�سا�س بفتنتهما �سواي، عيناك اللتان اأع�سق.
ذل���ك اليوم الذي م���ا يزال ي�سكن القل���ب والروح تلعثم���ت بالخجل، فاأح�س�سَت بخي���ط العرق الذي 
اأخ���ذ يف���وح بنف�سه على طول ظهري، فاأ�سرعت اإلى يدّي تحيطهما بحنو باهر بيد، وباالأخرى �سددتني 
اإل���ى �سدرك، احتويت ج�سدي كله لديك، واأخ���ذت تتنف�س رائحتي التي تحب، وبعينيك اأوماأت اإلي كي 
اأ�س���اركك التحديق في القمر وهو يترّبع على عر�س ال�سم���اء، و�سمعتك تقول كما يتهجد نبّي: لو اأدرك 
الب�س���ر هذا الجمال، جمال القمر، واأتقن���وا رخ�س ما تحت اأرجلهم، لما كانت حروب، دماء، اأحزان. 

لكانت الحياة تنعم بالحياة.  

⸎⸎⸎⸎



�صـحوة المــوت

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 110

رغ���م اأن هذا الع�سر قد نقل الإن�س�ن اإلى دائرة الم�دة والله�ث وراء اللقمة المغمو�سة ب�لعرق، ف�إن 
كثيرين يبحثون عن مك��سبهم الخ��سة عن طريق الحتي�ل والأن�نية والري�ء والنف�ق. 

وظ�هرة ارت���ك�ب الأخط�ء وربم� الجرائم، ب�سرعة مغلفة ب�لتظ�ه���ر ب�ل�سدق، والهتم�م ب�لن��س، 
اأ�سبحت ظ�هرة ع�مة لدى كثير من الن��س. 

فكثي���رًا م� تجد اأن الإن�س�ن يكلمك بجمل منمقة، وفي داخله يقطر ال�سم. اإنه يرائي والمراءات هي 
لغة الع�سر. بداأت من المج�ملة التي تطورت لتتحول اإلى النف�ق، نف�ق خبيث ينزل ب�لإن�س�ن اإلى اأحط 

اأو�س�عه. 
وحي���ن يهتز الإن�س�ن لدى حدوث م�سيبة كبيرة في حي�ته، ف�إنه يعود لوعيه قلياًل، ولكن هذا الوعي 

يزول ب�بتع�د اآث�ر الم�سيبة عنه مع الزمن، فيعود اإلى اأن�نيته ونرج�سيته. 
ولك���ن الم�س�ئب الكبيرة. قد تعيد الإن�س�ن اإلى وعي���ه واإن�س�نيته ب�سكل ك�مل، خ��سة اإذا ك�نت هذه 

الم�سيبة تجربة موت، مب��سرة يتوقف فيه� القلب. 

د. طالب عمران

. . . د ل�ســــــر ا

�صـحوة املــوت

- �لعمل �لفني: لوحة للفنانة علياء �لنحوي.
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وخ���ال هذه المدة التي ل تتجاوز الدقائق يرى الإن�س���ان �سريط حياته الم�سجل بدقة، بكل اأفراحه 
واأتراح���ه، بخي���ره و�سره، وحين يعود اإلى الحياة، قد يغير كثي���رًا من منهجه في الحياة، وي�سبح كائنًا 

خّيرًا اآخر. 

)1(

حي���ن تهياأت لل�سيخ )اأكرم البليوني( وهو يجود بنف�سه �س���ورة امراأته التي ماتت اأمامه قبل �سنتين 
اأح����ش بالرجف���ة ت�سري في عروق���ه وتخيل هذا الموت �سبح���ًا مرعبًا له اأظافر طويل���ة و�سعر منتف�ش، 

ولحية مخيفة ووجه متعفن. وتخيل اأن في فمه نابين طويلين يلمعان. 
ل���م ي�ستط���ع كتم خوفه من تلك ال�سورة فاأخذ يقراأ في قلبه بع�ش ال�سور الكريمة، وهو يدعو اهلل اأن 

ير�سى عنه فقد ارتكب اآثامًا كثيرة في حياته. 
كان ال�سي���خ اأكرم يعي����ش في قرية كبيرة ترب�ش عل���ى �سفح جبل، وكان معروف���ًا بقوته ومركزه بين 
�سكان القري���ة و�سكان القرى المجاورة. وكان الفاحون يخافون منه ويلجوؤون ل�ست�سارته وعونه حين 

يحا�سرون بالم�سكات المعقدة. 
وكان كثي���رًا ما يتقا�سى على ذلك مبالغ باهظ���ة ترهق كاهل الفاح، بحجة اأنها لأولي الأمر الذين 

يتو�سطهم لحل الم�سكلة. 
ل  وال���ذي راآه ال�سيخ )اأك���رم( الذي يقارب عمره الخام�س���ة وال�ستين، كان �سيئًا خارق���ًا مده�سًا حوَّ

حياته بعد ذلك في اتجاه اآخر. 
***

ب���داأت ق�ست���ه اإذن، وه���و ي�سعر بالموت يدب ف���ي اأو�ساله، وقد تخيل ملك الم���وت يقترب منه. وهو 
ي�سمع �سوت تابعه عبد المولى يحكي للنا�ش عن معجزات �سيده. 

- اإنه رجل عظيم، قّدم كثيرًا للنا�ش، �سوف نبني له )مقامًا( �سخمًا يحج اإليه النا�ش، واأنا واثق اأن 
زواره �سيكونون اأكثر من اأن ت�ستوعبهم قريتنا. 

- ))هذا المنافق الخبيث، �سيظل ينف�ش علي ركودي وا�ستغفاري لذنوبي. يا اإلهي((.
- اآه ماذا اأقول لكم؟ معجزاته كثيرة، وقد راأيت كثيرًا منها. 

- حدثنا يا �سيدي عن �سجرة التين التي اأثمرت في غير اأوانها؟
- اأق�سم لكم اأيها الم�ستمعون الأعزاء، اإنني �سهدت في ذلك اليوم ما جعل �سعر راأ�سي يقف منت�سبًا 

وما جعل عيني هاتين اللتين �سياأكلهما الدود بعد موتي، تجحظان في ذعر. 
- حدثنا عن ذلك. حدثنا. 
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اأخ���ذ ال�سيخ يت���اأوه: ))اآه ي���ا عبد المولى، لم���اذا تتابع 
تعذيبي باأكاذيبك لماذا؟ اأرحني من ذلك((

- اإن �سيخنا يتاأوه. 
- اإن���ه را�س عنك يا عبد المول���ى، ا�سمعنا ما جرى مع 

�سجرة التين. 
- عاف���اك اهلل ي���ا �سيدي اأكرم. ه���ه. �ساأحكي لكم اأيها 
النا�س ما ج���رى بالتف�سيل. كانت معج���زة كبيرة. تجّمع 
ع���دد من ال�سبية حول جذع ال�سجرة الكبيرة في �ساحية 
القري���ة تعرفون �سج���رة التين تل���ك. وب���داأت �سكاكينهم 
ت�س���ق ق�سرته���ا، فتدف���ق ال�سائل الحليب���ي االأبي����س كاأنه 
دم���وع ال�سجرة التع�سة ت�ستغيث من هوؤالء االأنذال. اقترب 

�سيخنا منهم ملهوفًا. 
- ابتعدوا يا اأوالد ماذا تفعلون مع هذه ال�سجرة المباركة؟ حرام يا اأبنائي. 

- وما دخلك اأنت اتركنا نلعب، هل اأنت تملك هذه ال�سجرة؟
- ال. ل�ست اأملكها يا بني ولكن حرام. اأنتم تقتلونها. 

- نحن نكتب اأ�سماءنا على �ساقها ال�سخم. هذا لن يوؤثر عليها. 
- ابتعدوا قلت لكم. اأنتم تق�سرون �ساقها. 

- لن نبتعد. 
- بل �ستبتعدون واإال ا�ستخدمت هذه الع�سا. 

- �سي�ستخدم عكازته. 
- و�ساأ�سربكم بها اإذا لم تبتعدوا عن ال�سجرة. 

لحقهم فعًل وهو يلوح بعكازته، رك�ست خلفهم واأنا اأنّفذ طلب �سّيدي:
- ابتعدوا اأيها الملعين. وا�سمعوا ما يقوله لكم. 

- ها. الحقنا اإذا ا�ستطعت. 
- �ساأ�سربك اأيها الخبيث. 

- لنبتعد عنه، اإنه يملك ع�سا طويلة. هيا. 
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تقدم ال�سيخ من ال�سجرة، بعدما اأبعدنا االأوالد، وبداأ يتكلم اإليها بعبارات حانية:
- ال تتاألمي يا مباركة، اأق�سمت عليك بحق خالقك اأن تعودي اإلى �سفائك ون�سارتك كما كنت. 

***
- اآه. ماذا اأقول لكم اأيها االإخوان. 

- ماذا حدث يا �سيدي؟
- اهت���زت ال�سج���رة عندها وبداأت تتمايل في خ�س���وع، مدت غ�سنًا من اأغ�سانه���ا حّتى الم�س قدم 

ال�سيخ فقبله بفمه ال�سريف وراأيت عندها المعجزة التي كادت تطيح ببرود اأع�سابي. 
- ماذا حدث يا �سيدي؟

- امتد طرف الغ�سن الذي ك�سره االأوالد والتاأم ثم اأزهر وكبرت الثمرة. 
- ما �ساء اهلل. 

- وما هي اإال لحظات حتى امتدت ثمار �سهية نا�سجة يقطر منها الع�سل. تلقف ال�سيخ التقّي اإحداها 
وو�سعها في فمه واأخذ ياأكل وناداني. 

- ))تع���ال ي���ا عب���د المول���ى وذق هذه الثم���ار ال�سهية الت���ي اأنعم اهلل به���ا علينا من ه���ذه ال�سجرة 
المباركة((.

كان الوقت في اأوائل الربيع ولم يكن اأي من النا�س يحلم بتذوق ثمار التين على االإطلق. 

)2(

ه���ذا ال�سافل النج����س عبد المولى مازال ينافق، الدم يحتقن في عروق���ي اآه. اأ�سعر كاأن اآالمًا هائلة 
تمزق رئتي، اآه لو تاأتيني نوبة �سعال تريحني من هذه االأو�ساخ التي تعيق تنف�سي. اأ�سعر كاأن ثقًل كبيرًا 
ف���وق �س���دري. اآه. ما هذا؟ اإنه �سبح طويل ل���ه قامة فارهة، خطواته الثقيلة تط���رق �سمعي اآه اإنه ذلك 
ال�سي���خ ذو االأظافر الطويلة وال�سعر المنتف�س واللحية المخيفة والوجه المتعفن. اآه اإنه يفتح فمه. اأرى 

نابين طويلين اإنه يمد يديه نحوي نحو رقبتي. 
***

�سع���ر ال�سي���خ اأك���رم بح�سرج���ة حبي�سة تختلج ف���ي �سدره، وبعد م���دة عذاب �سرت ف���ي بدنه رع�سة 
وت�سلبت �سرايينه دفعة واحدة، وكاأنه ا�ستل من الج�سد المقرور اللعين. 

تنّه���د به���دوء �ساحبًا كمية من الهواء المل���وث، ثم قذف به في الغرفة ال�سف���راء التي يحت�سد فيها 
النا�س. واإذا به يتحرر من قيوده وينفلت في الفراغ. 
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كان ال�سيخ كاأنه يراقبه وهو واقف ب�سدر الباب ي�سد بقامته كل الثقوب من حوله. يرى ال�سيخ اأكرم 
الدم���وع ف���ي اأعين من حوله فته���ّف روحه وتحلق في الغرف���ة ترمق الج�سد ال�ساك���ن والوجه ال�ساحب 

والعينين الخاويتين المنطفئتين. 
ينت�سر في كل الزوايا كاأنه يتمطى كال�سباب المتل�سي، واإذا بال�سبح ذي القامة الفارهة قد اختفى، 
واإذا ب�سدر الباب رجل ج�سار ينتف�س وهو يقب�س عليه بيد معروقة غّطاها ال�سعر االأ�سيب، كان اأكرم 

ي�سعر اأن له ج�سدًا ولكنه ج�سد من طبيعة خا�سة. 
ف�ساء �سا�سع مظلم يمتد، تختفي الملمح واالأ�سياء وال يبقى �سوى الفراغ. طريق ما كحبال ال�سوء 
يمت���د وهو ي�س���ق الحجب. يرتع�س اأك���رم بج�سده الجديد وال �س���وت، ينادي وي�ستغي���ث دون اأن ي�سدر 
عن���ه �س���يء. ومن بعيد الح �سوء متوهج للعيان، ميزان �سخم غط���ى االأفق ومن ورائه وقف �سيخ جليل 

الملمح. عن ي�ساره �ساب يافع طلق المحيا. 
وع���ن يمينه رجل عبو�س ظه���رت التعا�سة على محياه وحفر الدمع في وجه���ه االأخاديد اإنها محكمة 

ال�سماء، يختفي الرجل الجبار ويبقى اأكرم وحيدًا في المحكمة. 
يرى ال�ساب البا�سم يفتح كتابًا يبدو �سغيرًا. 

- هذا هو كتاب ح�سناتك اإنه �سغير، لم تكن ح�سناتك كثيرة يا اأكرم. 
))يا اإلهي تنت�سر ال�سور المتحركة في الف�ساء المظلم من حولي ويعود الزمن اإلى طفولتي و�سباي 
وكهولت���ي. اآه. كن���ت اأعم���ل اأجيرًا عند اأح���د ال�سّناع. ثم انتقل���ت الأعمل في االأر�س فلح���ًا اأنب�س من 

خيراتها.((.
-  كنت ت�سعر باآالم النا�س واأتراحهم. وتاأكل خبزك من عرق جبينك. 

- كنت اإن�سانًا اأ�سعر باالآخرين واأعينهم. 
- اأال ترى لقد انتهت �سفحات كتابك؟ �سنفتح هذا المجلد االآن. 

- ال. ال. اإنه �سريط حياتي الحافلة باالأخطاء والكذب واالعتداء على الغير. 
يقول له الرجل العاب�س : - ادخل في هذه الحياة المّرة االآن.. 

)3(

- ))م���ا ال���ذي يح�سل لي؟ اإنن���ي اأتذكر جرائمي الت���ي ال يعرفها اأحد. اآه، �س���ور �سبابية تاأخذ في 
الت�س���كل اآه. هاأن���ذا اأنظر اإلى اأعلى ال�سّلم االجتماعي، حيث المتعة والمال، لما ال اأ�سبح مثل هوؤالء، ما 

الطريقة التي �سترفعني الأر�سف من متع الحياة؟((.
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اندفع���ت ال�سور تتج�سم اأمامه، ا�ستغل في بداية انقلب حيات���ه ك�ساهد زور يقب�س الثمن، ويق�سم 
االأيمان عن روؤيته الأعمال كانت تدمر بيوتًا وتقّو�س حياة �سعيدة لفقراء. 

من �ساهد زور اأ�سبح يعمل بالتهريب، ثم ا�ستغل تاجرًا محتكرًا، يغ�س في ال�سلعة وي�سكت االأفواه من 
حوله حتى ال يدينه اأحد. 

وانتقل اإلى مكان اآخر ينهب اأموال الفلحين وي�ساومهم على محا�سيلهم، ثم اأ�سبح رجًل متظاهرًا 
بالورع وال يتورع عن الكذب وتدني�س االأعرا�س والتحالف مع الدرك اأيام االإقطاع لنهب اأموال الفقراء 
و�سرقة تعبهم. وتنت�سر ال�سور المتلحقة. �سور مخيفة مرعبة، لم يت�سور نف�سه اأن يكون بهذه الخ�ّسة 

والو�ساعة، و�سفحات الكتاب ال�سخم تتقلب وهو يتعذب م�ستعيدًا �سريط حياته الحافلة باالآثام. 
- ))لماذا تلح علّي �سورة ذلك ال�سبي؟ اآه.((. 

كان في الغابة، حيث اأ�سوات الطيور وحفيف اأوراق ال�سجر، وكانت اإلى جانبه:
- اأنا بحاجة اإلى فك ال�سحر، زوجي رجل م�سحور ال يحبني. 

- تعالي اإلّي، �ساآخذك اإلى �سومعتي، وهناك �ساأتعرف اإلى ال�سّر. 
- اأثق بك كثيرًا يا �سيدي. 

اأدخلها اإلى �سومعته، المنعزلة حيث ال رقيب:
- اجل�سي هنا، �ساأح�سر لك �سرابًا يثير فيك الذكرى، لتحكي لي عن كل �سيء يجري بينك وبينه. 

ت�ساءلت ملهوفة:
- �سيعود لي، �سيعود لي، اآه. لماذا اأ�سبح يكرهني لماذا؟

- خذي هذا الكاأ�س وا�سربي ب�سرعة. 
- اإنه حلو المذاق. 

- نعم. احكي لي االآن، متى بداأ زوجك بالتغّير؟ اأق�سد متى بداأ يغّير معاملته لك؟
- كان ذلك في العام الما�سي. اآه اأ�سعر بثقل في راأ�سي. 

- اأنت تنتقلين اإلى عالم الذكريات االآن، �ساأدخل االآن اإلى م�ستودع ذكرياتك ال تقلقي. 
- نعم. اإنه �سعور لذيذ بالخدر. 

- تمددي وارتاحي، اأتباعي الذين ال ُيرون �سي�سلون اإلى ال�سّر ال تقلقي. 
يتنهد بحبور: 

- لقد نامت. هه �ساأزيل هذا الثوب االآن. 
�سمع �سوتًا يقطع عليه خلوته:
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- ما هذا؟ كيف لم اأغلق الباب جيدًا؟ �ساأ�سع هذه العباءة واأرى من فتح الباب. 
يرى ال�سبي اأمامه. 

- جئت اإليك اأطلب منك اأن تذهب اإلى جدتي. اإنها تموت. 
))�ساأ�سرفه �سريعًا حتى ال يف�سحني((. 

- �ساآتي حااًل. اذهب �ساألحق بك. 
- نعم. �ساأذهب. 

فكر قلقًا: ))الخبيث اإنه ينظر اإلى الملب�س المنت�سرة هنا بف�سول. قد يف�سحني؟ �ساأوقظ المراأة 
لتذهب((.

***
كانت جدة ال�سبي تعاني من االآالم الهائلة. 

- يا بني �ساأموت، و�ساأتركك وحيدًا. األن ياأتي ال�سيخ اأكرم؟
- نعم يا جدتي �سياأتي هكذا قال لي. 

- اأ�سعر باأن نف�سي ي�سيق. 
- ال يا جدتي ال تقولي هذا، كيف �ساأعي�س من بعدك؟

- نع���م يج���ب اأن اأقاوم الموت. حت���ى ال اأتركك وحيدًا، اق���راأ لي بع�س ال�سور من الق���راآن الكريم. 
كلمات اهلل تقويني. 

- �ساأفعل يا جدتي. 
ويدخل ال�سيخ اأكرم: - ماذا بك يا عجوز؟

- جئت اأخيرًا، يبدو اأنني اأ�ستعيد قواي. 
- خذي هذا الحجاب و�سعيه في رقبتك. �سيحميك من المر�س. 

- اآ�سفة. ال اأملك �سوى هذه )ال�ستة من بي�س الدجاج( التي جمعتها وكنت اأود �سراء بع�س الحبوب 
بها. 

- ال باأ�س �ساآخذها. 
ثم قال للعجوز هام�سًا: 

- نّبهي هذا ال�سبي االأرعن اأن ال يتدخل في �سوؤون النا�س. 
�ساألته بقلق:

- هل فعل لك �سيئًا؟ 



�صـحوة المــوت

117 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

- ا�ستكى لي بع�سهم منه. هه اأين )البي�س(؟
- اأعطه البيو�س التي جمعتها يا بني؟

- ولكّنا ال نملك �سيئًا غيرها، �سنموت من الجوع يا جدتي؟
- اأعطها لل�سيخ يا ولد. وال تخالفني. 

هم�س لها ال�سيخ : - اأترين عناده؟
- نعم. نعم. 

وا�ستمع ال�سبي لطلب جدته ونفذه:
- تف�سل يا �سيدي. 

- �ستتح�سنين �سريعًا. 
وحين خرج �ساألها ال�سبي:

- اأتثقين بهذا الرجل يا جدتي؟
- اإنه رجل مبارك، يحكون كثيرًا عن كراماته. 

- اأتعلمين؟ اإنه ال يحبني. 
- ا�سمع. ماذا فعلت للنا�س هنا؟ لماذا تتدخل في �سوؤونهم؟ لماذا يا بني؟

- اأن���ا؟ اأنا اأتدخل في �سوؤون النا�س؟ اأق�سم لك ي���ا جدتي اإنني ال اأوؤذي ذبابة. واأ�سمع كلم الجميع. 
رغم ال�سخرية والتعذيب واالحتقار. 

- ولكن لماذا يكرهك ال�سيخ اأكرم، اأنت قلت ذلك؟
- اأتعلمين؟ راأيت ثياب امراأة في كوخه الذي يعتزل به النا�س. 

- ماذا تقول؟
- ورحمة اأبي يا جدتي. وقد انزعج مني ويبدو اأن المراأة كانت معه في الداخل. 

- اأعوذ باهلل ماذا تقول يا ولد؟ حرام. 
- اأق�سم لك يا جدتي. 

- ح�سن���ًا يا بني. يبدو اأنني اأ�سترد قوتي. واأ�ستعيده���ا اأنا خائفة عليك منه. تجنبه دائمًا وال تقترب 
من���ه. اأراك �سادقًا. يحكون عنه في ال�سّر حكايات غريبة، معقول؟ ولكن عبد المولى تابعه يق�سم بكل 

عظيم اإنه يرى كراماته ومعجزاته كل يوم.
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وف���ي اأحد االأيام كان ال�سبي يق���ف قرب التنور يراقب امراأة تخبز الخبز، واأتى ال�سيخ اأكرم قال له 
بغلظة:

- لماذا تقف هنا يا ولد؟
- وعدتني الخالة برغيفين من الخبز. 

- نعم واأنا وعدته يا �سيخ. هل ي�سايقك وجوده قرب التنور؟
- اإنه قذر المظهر. يم�سي حافيًا رائحته كريهة؟

- اإن���ه فقي���ر يا �سيخ اأكرم. لي�س له في هذه الدنيا �س���وى تلك العجوز التي اأ�سفق اهلل عليها وعافاها 
من مر�سها، واإاّل لراأى الويل وحيدًا. 

اأتى اإليه ال�سبي هام�سًا:
- لم���اذا تكرهني؟ الأني دخل���ت الكوخ دون اأن اأطرق الباب؟ كنت قلق���ًا على جدتي. لن اأحكي الأحد 

ما راأيت 
�سربه بالعكازة على راأ�سه فانفلت ي�سرخ:

- اآه. يا راأ�سي. 
قالت المراأة: 

- حرام عليك. الدم ينزف من راأ�سه. 
ا�ستعاد ال�سيخ رباطة جاأ�سه. 

- اآ�سف يا بني. كنت غا�سبًا لم اأدر ما فعلت. خذ هذه ليرة بكاملها، خذ اأنا اآ�سف. ال تحكي الأحد. 
قالت المراأة:

- هه. اأعطاك ال�سيخ ليرة. و�ساأعطيك رغيفين من الخبز. تعال �ساأ�سمد جرحك. 
تدفقت الذكريات في �سور متتابعة:

))اآه. كي���ف اأن�سى ذلك ال�سبي، لق���د راآني مرة اأخرى تحت �سجرة مع امراأة من القرية المجاورة، 
كن���ا بعيدين عن القرية، ولم يكن يخطر في بال���ي اأن يرانا اأحد. �سبطنا الخبيث. ولكني عرفت كيف 

اأداويه واقتربت منه. فهرب مني((.
اندفع �سوت تغلغل في اأعماقه:

- ولكنه���م عث���روا على ال�سبي ميتًا بين ال�سخور المرتفعة اإل���ى ال�سمال من القرية. لم يخطر على 
ب���ال اأح���د اأنك من قتله، اعتقدوا اأن قدمه زّلت وهو يلعب ف�سق���ط وتحّطمت جمجمته. ولكن لماذا لم 

تم�س في جنازته؟ ماذا اأقول؟ انظر اإلى ذاكرتك المخزونة بال�سّر. 
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))رف�س���ت اأن اأم�س���ي ف���ي جنازت���ه، قلت للجمي���ع اإّنه ول���د فا�سق ا�ستك���ت ن�سوة القري���ة منه، فهو 
يلحقهن((.

- ول���م تاأت بدليل، كان اأهالي القرية الم�ساكين ي�سدقونك. قتلت ال�سبي، وماتت جدته من القهر 
بعد يومين، كان يتيمًا كفلته جّدته حتى ق�سيت عليهما. هه. تعال نقّلب �سفحات اأخرى ملأى بالخزي. 

- اآه. ال. ال. 
- �سترى اأفعالك الذميمة. 

اأخذ الملك العاب�س يقّلب �سفحات اأخرى من الكتاب ال�سخم:
))وتلحق���ت ال�سور واالأحداث، التج���ارة الخ�سي�سة، التعامل مع الحكوم���ات الظالمة، نهب اأموال 
م���ن يتعب���ون في جمعها. �سور مخيفة عن الزي���ف والنفاق والكذب ال���ذي كان يمار�سها في القرية مع 

الفلحين الم�ساكين. 
وكان التابع عبد المولى يقوم باأعمال مخيفة لخدمته، اإنه يعرف اأنه مزّيف لي�س له علقة بالخير، 
كان يجم���ع االأخب���ار ويحكيه���ا له، حين يعط���ي موعدًا لقراءة البخ���ت، وكان يتدخ���ل بطريقة غريبة، 

لتحقيق رغبات ال�سيخ((.
كان عب���د المول���ى يكمله تمامًا، وكان كل �سيء في حياته مرهون بالقدرات الكبيرة التي يبذلها عبد 

المولى لي�سوره كرجل ذي كرامات م�ستمّرة. 
وال�سي���خ اأكرم �سعيد بهذا التابع الذي يخدمه ب�سيطانية مده�س���ة، باأفكاره واأعماله وحيله الغريبة. 

قال ال�سيخ الوقور خلف الميزان، لملكي الميمنة والمي�سرة : 
- �سعا كتابيكما في الميزان.

ق���ال م���لك الميمنة: اإنه رجل جاحد، اأبطرت���ه النعمة والجري وراء المتعة، لي����س للخير في حياته 
�سوى هذا الكتيب ال�سغير. 

وقال ملك المي�سرة: وهذا المجّلد الذي تنوء الجبال بحمله. �ساأ�سعه في الكفة. اإنه يكاد يك�سرها. 
�سمع اأكرم �سوت دوي هائل و�سوت كق�سف الرعد يكاد ي�سّم اأذنيه:

- �سيت�سلمك من �سيو�سلك اإلى المكان الذي ينا�سب عقابك. 
- اآه. ثمة �سيء يدفعني. ما الذي اأ�سمعه؟

))اإل���ى اأي���ن يدفعوني؟ اآه. ما هذا الح���ر اللفح الذي ي�سلني اآه. كاأنن���ي اأ�سقط في هاوية لي�س لها 
قرار. اآه. كاأن رافعة كبيرة تتلقفني اأ�سعر باأنني اأفقد الوعي بعد ا�سطدامي بمعدنها المجهول((.

ي�ستيق���ظ فيج���د نف�سه في مركبة ب�سحب���ة حرا�س يتطاير منه���م ال�سرر هدير بعي���د يترامى اإليه، 
في�سعر بالرعب ينهكه، ويظل ال�سوت يت�سخم، يملأ االآذان بالعويل وال�سياح والزفرات. 
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يب�س���ر بابًا مو�س���دًا كبيرًا ينفتح اأمامه، هل ه���ي جهنم تفغر فاهًا البتلع���ه ي�ستقبله اأنا�س بوجوه 
عاب�سة مقّطبة، يدفعه اأحدهم لي�سقط في الجحيم. 

))اآه ال�س���ور تتابع ف���ي دفق مرعب، حب المال، الخيانة، التاآمر، الدج���ل النفاق، الح�سد، الك�سل، 
البطر، اآه. اإنني اأميز وجوه الب�سر اأ�سمع �سدى اأفكارهم. اإنهم من مختلف الفئات التي كانت في الدنيا 
في نعيم مقيم: خونة، قطاع طرق، م�سوؤولون غير مبالين بالنا�س، تجار متعة، �ساقطات، تجار، حروب 

ودماء. �ساأحاول اأن اأتحادث معهم((.
- ماذا تريد اأيها التائه في زحمة الذكريات المّرة. 

- اأريد اأن اأتحادث مع النا�س هنا.
قال �سارخًا: ابتعد عني ال اأرغب في الحديث معك. اأيها الحار�س. 

- نعم، ماذا تريد؟
- ال اأريده هنا. 

- كنت اأرغب في تبادل الحديث معه. ولكنه يرف�س. 
- اأنا اأمقت كل من في هذا الجحيم. اغرب عن وجهي. اأال تراني اأبتلع النار؟ ليتني لم اأفعل ما فعلت 

ليتني لم اأفعل ما فعلت. 
- اآه. لماذا هذه الكراهية؟

- �ستعت���اد على جو الكراهي���ة هنا، كلكم م�ساب���ون بالعدوى منذ حياتكم الدني���ا. تكرهون الجميع 
وتحّبون اأنف�سكم، ذوقوا العذاب االآن، وكّفروا عن اآثامكم. 

- اآه. ما الذي يجري لي. اآه. اآه. 

)5(

كان النا�س يتجمعون حول ج�سد ال�سيخ اأكرم البليوني، وكان الحزن والبكاء ال�سمة الظاهرة عليهم. 
وعبد المولى يطنب في الحديث عن �سيده وكراماته. 

- وفي مّرة من تجلي معجزات �سيخنا المبارك، وكان ذلك في ال�ستاء الما�سي، كنت معه وهو غائب 
عني ي�سبح في ملكوت اهلل وي�سلي لرزق العباد. كان يدعو للنا�س كثيرًا، يدعو لهم بالرحمة والخير. 

- وماذا حدث يا �سيدي؟
- كان���ت ال�سح���ب تتجمع في ال�سم���اء وكّنا بعيدين عن القري���ة، وبعد هنيهات ب���داأ المطر يت�ساقط 
وازداد انهم���اره حتى اأ�سبح كال�س���لل المن�سكب من عل واأق�سم لكم اأيها النا�س اإنني �سهدت ما اأوقف 

�سعر راأ�سي. 
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- ماذا حدث؟ قل لنا؟ هل تبّدت كرامة جديدة من كراماته؟
- نع���م اأيه���ا االأخوة. لم ت�سق���ط قطرة ماء عليه، بل كانت تميل عنه وال تقت���رب منه، كما كان الماء 
يج���ف ف���ور اأن ي�سع قدم���ه على االأر�س ثم يعود البل���ل ليغمر التراب من جديد. ل���م يح�ّس �سيخنا بما 
حوله كان غارقًا في عيادته. لحظت المعجزة. وبداأت اأبكي بخ�سوع واأنا األثم طرف رداء ال�سيخ التقي. 

وارتفعت االأ�سوات:
- يا له من مبارك. يا له من مبارك. 

وازداد تجمع النا�س. كان النا�س يتجمعون من كل �سوب. منتظرين اأن تبداأ الجنازة؟ وكان بع�سهم 
يتجمعون حول عبد المولى:

- اأنت خليفة ال�سيخ المبارك يا �سيخ عبد المولى، اأنت رجل �ستكون لك قد�سيته. 
- اأ�ستغفر اهلل، ليتني اأ�سل اإلى نبع كراماته. 

- اأن���ت رج���ل تقي، �ست�سل بالتاأكيد. فقدنا رجًل عظيمًا، و�ستك���ون اأنت خليفته المبارك يا �سيدي. 
اأنت تابعه وتلميذه وكاتم اأ�سراره. 

واقترب رجل من اأحد من يحملون تابوت ال�سيخ:
- اترك التابوت يا �سيدي �ساأقوم بحمل هذه الجهة عنك. 

فق���ال ذل���ك ال�سخ�س: اتركن���ي اأتبرك بج�سده الطاهر قب���ل اأن يطمره الت���راب. كان رجًل عظيمًا 
مباركًا. 

وفجاأة انبعثت االآهات من داخل التابوت. 
- اأت�سمعون؟ كاأنها اآهات �سادرة عن التابوت. 

- اإنه ي�سمعنا. ي�سمعنا. 
- اإنه يتحرك. ينه�س في الكفن. 

كان اأكرم ينتف�س: اآه. اآه. هاهي الحياة تعود اإلي. 
- اهلل اأكبر. عادت الحياة للرجل المبارك. 

- اإنها اإحدى كراماته الجديدة. 
�سرخ بتابعه: لماذا تتع�سني كل هذه التعا�سة يا عبد المولى. لماذا؟

- اأنا يا �سيدي؟
- نع���م. اأنت كنت قبل هنيهات في الجحيم اأ�سهد م���ا ال حول لكم باحتماله، اأمواج من الب�سر تطفو 

في عالم م�سحور. واأنت هنا تتحدث عن المعجزات والكرامات. 
- انزلوا التابوت. 



�صـحوة المــوت

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 122

)6(

- جمعتك���م اليوم الأقول لكم اإنني اأحد الخطاة الذين اأ�س���اوؤوا ا�ستخدام االأمانة، كنت رجًل زنديقًا 
كاذبًا منافقًا. 

رجاه عبد المولى: ماذا تقول يا �سيدي؟ �ستق�سي علينا. 
- اأراأيت���م كيف توقف قلب���ي عن الخفقان. لقد مت فعًل، وانتقلت اإلى مكان اآخر غريب، حيث راأيت 

حياتي المثقلة بالخطايا اأمامي اآه. كم كنت وغدًا حقيرًا معكم. 
وع���اد عبد المول���ى يتو�سل اإليه: اأرجوك يا �سيدي اأتو�سل اإليك، ال ت���رِم كل ما ك�سبناه خلل كل تلك 

ال�سنوات، وال تهدم البنيان الذي تعبنا في ت�سييده. 
- ليت���ك راأي���ت ما راأى �سيدك. اآه. كنت في جهنم، كنت اأعاق���ب راأيت ماذا يفعل الكذب واغت�ساب 
حق���وق النا����س واالحتيال عليهم، وراأي���ت ما فعلته في حيات���ي، اأعطيت الحياة م���رة اأخرى الأكفر عن 

ذنوبي. �ساعدني يا عبد المولى. �ساعدني. يجب اأن نتوب معًا. 
اقت���رب من���ه �سخ�س يطل���ق �سحكة �ساخ���رة: اآه. لقد اأعادت���ك ال�سدمة اإلى وعيك ي���ا اأكرم. كنت 

نموذجًا رديئًا لمن يتاجرون باأفكار النا�س وعواطفهم. 
- معك حق يا اأخي. 

- اإنها فر�سة لتعيد للنا�س الذين احتلت عليهم بكراماتك المزيفة، حقوقهم وم�سروقاتهم. 
- نعم. نعم �ساأبداأ حياة اأخرى نظيفة خالية من االآثام. 

- �سبحان اهلل. ما اأعجب رحى القدر، اإنها تطحن ناعمًا ناعمًا. 
وظ���ل ال�سيخ اأك���رم يحكي عن عذاباته في الجحيم ويكّفر عن اأخطائه عدة �سنوات وتحّول اإلى رجل 

اآخر، كريم النف�س يتعامل مع النا�س ب�سدق. وهو يرجو من اهلل اأن يقبل توبته. 
اإن���ه يعي����س االآن في بيت���ه ال�سغير في مدين���ة متو�سطة في بلدن���ا. ومازالت حكايت���ه القديمة عن 

الجحيم يرويها من قبل النا�س. وقد و�سل عمره اإلى الت�سعين عامًا. 

⸎⸎⸎⸎



لم �أنُج بعد

123 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

كان يوم���ًا عاديًا، لب�شُت الف�شتان الأبي�ض، خرج���ُت اأنب�ُض بالحب، ال�شموع 
تملأ الطاولت، قالوا لي فيما بعد، كان منظرًا رائعًا.

ركبنا الحافلة، هناك في مدينة اأخرى ل اأعرفها، عندما نظرت في المراآة، 
راأيت نف�شي قد كبرت ع�شرة اأعوام، قال لي اأحدهم تبدين اأكبر من عمرك!. 

البيت، ال�شارع، النا�ض، اأنا غريبة في كل هذا.
- َمْن هذه المراأة التي �شتبقى عند ابني؟ من اأين جئَت بها؟

اآه، ما اأكبر حزني! كيف �شاأتركه معها.
اليوم، ا�شتيقظت، المراأة الغريبة هنا في بيتي، نظراتها تحتلُّ المكان كّله.

ال�شرفة ملأى بالتراب، اإنه ابن الجيران، ل يحبنا فنحن غرباء بالن�شبة اإليه.
ال�شارع مغّطى بال�شواد، الحب هرب اإلى مدن اأخرى ل يغيب فيها النهار.

انك�ش���ر قلبي، زادت تجاعيده و�شّيعُت مفتاح حيات���ي الذهبي وحملت مفتاحًا �شدئًا ك�شرني قبل اأن 
اأك�شره.

�سامية �إ�سبر

. . . د ل�ســــــر ا

مل �أجُن بعد

- �لعمل �لفني: لوحة للفنان فوؤ�د نعيم.
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ف���ي �لمدينة �لغريبة، لم �أكن �أذكر �صيئًا عن طفولتي و�صبابي، تحّطم ظلي على ر�صيفها وتهت فيها 
منك�صرة �لقلب و�لروح.

 تزورني زميلتي في �لمدر�صة، تريد �أن ترى �بني �لثاني، �أنجبته باألم، كانت تعرف، لكنها لم تتكلم 
�أبدً�.

ذ�ت �صب���اح، لب�صن���ا ثيابنا، خائفين غي���ر م�صدقين، �إنها �لحرب، هل ج���اءت لتنقذني من غربتي 
�أم لتقتلن���ي، نحن ف���ي �ل�صارع �لعري�ض �لموؤدي �إلى �لمطار، �ل�صيارة ت�صق �لطريق تحت ظالم �لبارود 

و�أ�صو�ت �لمد�فع.
�أ�ص���ّد عل���ى �أ�صابع �بني، مازلنا بخي���ر، كل �صيء في مكانه، و�صلنا من ه���ذه �لنزهة �لمظلمة، �أريد 
حائط���ًا �أ�صتند عليه، �أريد �صج���رة �أ�صتظّل بها �أو كتفًا �أ�صع ر�أ�صي علي���ه. تخيلت �أني �أ�صمع جارتي من 

بعيد ت�صيح:
-تعالي ن�صرب �لقهوة!

- �أنا �الآن في طريق �لموت ال �أ�صتطيع.
طال مكوثنا في �لمطار، حتى �أُنهكنا، هل نحن هاربون من �لغربة �أو من �لموت. في �صالة �لمطار، 

�ختفى �بني �ل�صغير، �صرخت، بكيت، قالو� لي: �إنه هناك، كم هو لطيف.
�لطائرة مخيفة، �صعرت �أني �أركب با�ض )هوب هوب( كبير.

�لطيار ينا�صد: من ي�صتطيع �أن ي�صاعد، هناك من يحتاج �إلى مكاٍن في �لطائرة، �صاعدو�، ال تتاأخرو�، 
�لو�صع مخيف!!

بعد يومين من و�صولنا، قالو� لي لقد ��صت�صهد �لطيار. ذلك �ل�صاب �لجميل، كان يحاول �أن ي�صاعد 
�لجميع.

كم �أنا �صعيدة بلقاء �أخي و�أوالده في �لمطار.
هنا في هذه �لمدينة �ل�صغيرة �أهلي و�أ�صدقائي، هل �صاأعود كما كنت؟

�لبيت قديم يحتاج �إلى عمل كبير، وها هي تقف �أمامي جارتي بوجهها �لب�صو�ض، بد�ية جميلة لحياة 
جديدة.

�صديقت���ي �لقديمة ظه���رت و�صرقت مني �بت�صامة، �أم���ي و�أبي هنا، �إخوتي، ب���د�أت �لتجاعيد تهرب 
م���ن وجهي، ن�صي���ت تفا�صيل كثيرة ال �أريدها، بد�أت �أتعافى �صيئًا ف�صيئ���ًا، كم نحتاج �أحيانًا �إلى ذ�كرة 

مثقوبة.
و�أخذت قر�رً� باأاّل �أ�صمع �الأخبار �أبدً�.
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طريق المدر�سة جميل، لكن الحياة ال ت�ستطيع اال�ستغناء عن اللون االأ�سود، هناك في زاوية ال�سارع 
رجل يجل�س على الر�سيف، كل يوم اأنظر اإليه فاأرى وجهه يزداد �سوادًا وبوؤ�سًا، كم اأرغب في اأن اأتكلم 

معه، لكنني خفت.
وهناك على الطرف االآخر من الر�سيف، طفل ينام، ترى من رمى له هذا الغطاء القديم؟

اأ�سد على يد ابني لنجتاز ال�سارع، اأبحث عن ر�سيف ننجو به، ال اأجد، لقد �ُسِرق الر�سيف من تحت 
اأقدامنا.

قال لي ابني: لقد �سنعِت مّني جبانًا بخوفك هذا.
 اإنه���ا الحرب، الفق���ر، الخوف وال�س���واد، يجتمعون كلهم ف���ي �سارع �سيق ور�سي���ف م�سروق وحياة 

تتلخ�س بربطة خبز و�سحن حم�س.
اأريد اأن اأقراأ �سيئًا لزميلتي، لكن تحول الحديث عن لبا�سنا وم�سترياتنا. 

ال�سارع الموؤدي اإلى البيت طويل، طويل وجميل، اأ�سجاره عالية لكن الغيوم ال تجعلني اأرى نهايته.
-ه���ل �ست�س���ل اليوم؟ اإنه يحت���اج اإلى �سديق، مّل مني اأنا اأمه! اأ�سع ي���دي على كتفك لناأخذ �سورة، 

ال�سورة غير وا�سحة، كاأفكارنا، كقلوبنا المنك�سرة من �سواد الحياة. 
-دائمًا تتكلم عن ال�سفر، اذهب وا�ستِر لنا خبزًا.

ولماذا تحمل في عينيك هذا الحزن؟
 اأج���اب وه���و يتناول الهاتف المحمول الخا�س به: �ساأحذف ا�س���م �سديقي، لقد ا�ست�سهد في تفجير 

مرعب و�سديقي االآخر، لم ي�ستطيعوا اإح�ساره، دفنوه في اأر�س المعركة.
غطى عينيه وعندما رفع راأ�سه، وجد المنف�سة ملأى باأعقاب ال�سجائر، هل تدخنين؟

قل���ت له: ه���ل �سمعت بالقذيفة التي اأب���ادت عائلة كاملة، قذيفة على الجامع���ة وقذيفة على مدر�سة 
للأطفال، هذه الحرب الملعونة.

ق���ال لي: تخيلي، اأحد زملئن���ا جاءت زوجته لزيارت���ه، جل�سا اأمام المنزل لي�سرب���ا المتة، �سقطت 
قذيفة، قتلت الزوجة ونجا الرجل. لم ن�سدق، رك�سنا، اأغم�سنا عيوننا، كان المنظر قا�سيًا.
ما اأجمل اأن تملك ذاكرة مثقوبة في مدينة �سغيرة جميلة ت�سارع الحرب، الوباء والفقر.

فنجان القهوة اأمام منف�سة ال�سجائر، ما اأجمله، ماهٌر من �سنعه، الباب، اأ�سمع �سوتًا، دائمًا اأتوهم 
اأن���ك قادم، عندما اأنظ���ر اإلى �سورك تمتلئ عيناي بالدموع ويحترق قلب���ي األمًا. اأيها الغائب الجميل، 
اأين اأنت، �سنين طويلة من الغربة، تعال يا اأخي، انظر في عيني، في تجاعيدي و�ستعرف كم اأنا تع�سة.
اأن���ا اأم���ام المراآة، اإن���ه خلفي، ابني ال�سغي���ر، ي�سع وجهه اإل���ى جانب وجهي، ه���ذا الوجه الدائري 
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الجميل، الذي يملوؤني حزنًا هل يريد اأن ي�ساألني ما معنى متلزمة داون!!
عندما �ساألني الدكتور عنه، قلت له: ال يقبل الدواء اإال �سرابًا، كانت عيناي مبللتان و�سفتاي ترتجفان 

فعرفت اأني لم اأنُج بعد.
اأنظر من النافذة، هذا الرجل على ال�سرفة، لماذا يبكي؟

ذلك الطفل، �سوته بعيد وموؤلم، هل هناك من يوؤذيه؟؟
وهن���اك �س���اب جميل، يحمل جرة غاز على كتف���ه، يجتاز ال�سارع ذهابًا واإياب���ًا دون توقف، قالوا لي 

فيما بعد، لقد ُجّن.
اأذك���ر ذلك اليوم الماط���ر، حين م�سيت خلفك، جل�سنا دون كلم، اأنت عل���ى كر�سي اأ�سود واأنا على 

كر�سي اأبي�س، فافترقنا، كنَت تحب )الن�سكافيه( واأنا كنُت اأف�سل القهوة.
عليك اأن ت�ستيقظ باكرًا، نحتاج اإلى الخبز، �سحن حم�س، وال تن�َس رمي القمامة، اإنها خفيفة.

ال�س���ارع �سي���ق مملوء بالنا�س، اإن���ه مطعم الفلفل. اأطف���ال الحارة يلعبون بالك���رة، الظلم يحيط 
بالجميع، لكنهم يلعبون بفرح كبير. 

انك�سرت �سنوات عمري على بلط البيت، قال لي: لن اأقول �سكرًا اأبدًا.
قال ابني: لم تقدموا لي �سيئًا.

قال اأخي: لماذا ال نراك؟
قال اأبي: و�سعك جّيد، هو لم يرني، كان الظلم �سميكًا.
انك�سر عمري على طاولة الطعام، لم يقولوا �سكرًا اأبدًا.

م�سيت، اأبحث عن جدار اأ�سند راأ�سي اإليه، �ساحت جارتي، انتبهي الجدار مت�سدع قد ي�سقط عليِك.
جل�ست على الر�سيف، اأراقب االأوالد، قالوا لي: احذري الكرة قد ت�سيب وجهك.

مازل���ت طفلة �سغيرة، تريد اأن تلع���ب، اأن ترق�س، هناك من يخنقني، من يمنع عني الهواء، اأ�سبح 
عمري خم�سين عامًا ولم اأنُج بعد. 

⸎⸎⸎⸎
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عندم���ا �شكنُت ذل���ك البيَت ال�شغي���َر و�شط مدينة دم�ش���ق القديمة، كانت فرحتي كبي���رة، لأنَّ فيه 
�شجيرة يا�شمين، تزهو وريقاتها البي�ُض بن�شارة نا�شعة.

نة،  عة، واأزرعها في اأ�ش����ض بال�شتيكيَّة ملوَّ ر ف�شائ���ل متنوِّ ن���ي اأع�شق اأن���واع الورود اأخذت اأُح�شِ ولأنَّ
د اأنَّ النباتات لها اأرواح مثل الب�شر، وهي ت�شاركنا  وق���د اأثار ده�شتي مقال، قراأته في مجلَّة علميَّة، يوؤكِّ
اني،  الأفراح والأتراح، فرحت اأبادل يا�شمينتي التحيَّة �شباحًا، كما كان يفعل �شاعرنا الجميل نزار قبَّ

ر... اإذ يقول لمحبوبته: �شباحك �ُشكَّ
ة، تردُّ يا�شمينتي: �شباحك يا�شمين اأبي�ض، يا نور. وكاأنَّها ت�شافحني في مودَّ

ادَة عطر في طريقي اإل���ى مدر�شتي، حتَّى اإنَّ طالباتي اأخذن  فاأب���داأ األمل���م ب�شع بتالت من تحتها زوَّ
: جاءت معلِّمة اليا�شمين! يتهام�شن في الأيام الأخيرة، واأنا اأدخل اإلى ال�شفِّ

»نعم، اأنا ابنُة مدينِة اليا�شمين، دم�شَق الجميلِة، اأو ال�شام ح�شب التعبير الدارج بين �شكانها. ودم�شُق 
نهاراتها �شعيدة، يق�شيها المواطنون في ِجدٍّ وكدٍّ بينما ال�شم�ض ت�شعى �َشعيهم الدوؤوَب، والأر�ض تدور 

انت�صار بعلة

. . . د ل�ســــــر ا

يف انتظار اليا�سمني

- �لعمل �لفني: لوحة للفنانة ربا تميم.
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� لي���ل دم�شَق ف�أليف لطيف، هواء  دورته���� مبتهجة بهم. اأمَّ
منع�س في �شك���ون موؤن�س، اإذ ي�ش�ه���ر اأ�شح�ب المط�عم، 

والمق�هي، ومح�لِّ البق�لة النجوَم حتَّى مطلع الفجر«.
وع�دة اأحنُّ لي��شمينتي خالل �ش�ع�ت غي�بي عنه�، ف�إذا 
�شه�  م� رجع���ت اإلى بيتي تح�دثن���� ك�شديقتين، واأن���� اأتلمَّ
بحن�ن، كي اأخبره� عن مجري�ت يومي الدرا�شّي، فتفي�س 
خ�شرًة وبهج���ة، اإذ اأ�ش�رره�: قد يفق���د الجميع اأملهم اإلَّ 

ته� ال�شجيرة الرائعة، �شتظلِّين تطرحين اأزه�رك الن��شعَة في اأمل ب�لغد الم�شرق الجميل. اأنِت اأيَّ
ي�س زاهد حينم� �ش�أل �شجرة اللَّوز:  واأخبرته� بم� ق�له قدِّ

»م� اهلل ي� اأخُت؟
ف�أثمرْت �شجرُة اللَّوز«)1(.

اح، وتن�ثر بريق �شحكته� بتالٍت بي�شً� مثل الثلج  ابت�شمت �شجيرتي ب�ألق، ليعبق المك�ن ب�ل�شذى الفوَّ
الن��شع.

اإل���ى اأن حلَّت بوطنن���� الغ�لي هذه الفتنة الق�تل���ة: مظ�هر حرب ملعونة، قذائ���ف مجنونة، وعبوات 
، ف�أخذت  ن��شف���ة، قتل، تخريب، وتهجير موؤل���م، وغالء معي�شة ف�ح�س، ُيميت بب���طء المواطن الع�ديَّ

ح.  ع في األم مبرِّ اأوراق �شجيرتي ت�شفرُّ وتيب�ُس، مثل �شخ�س معلول، يتوجَّ
ثني  ر فنج�ن قهوتي كي اأخبره� ب�أموري الحي�تيَّة، ب�لمق�بل هي تحدِّ ورحت في اأوق�ت فراغي اأُح�شِ

عن عالق�ته� مع نب�ت�ت الجيران، متى تعّرفت اإليه�، وكيف تجري الأحوال معه� الآن.
تق���ول لي: اأ�شبحن� نختلف كثيرًا، وقد نت�ش�رع على حفنة م�ء، ي�شبُّه� اأحد م� على التربة، فيحُدُث 

ي! �شج�ٌر عنيف، وكلُّ نبتة ت�شيح: اإنَّه� من حقِّ
ي اأن�. - بل من حقِّ

ة،  يه� في البلدة، وهي ت�أخذ اأوراق ال�شجر الم�شفرَّ دة الحكمة، كم� ن�شمِّ تي ف�طمة، �شيِّ ���ر جدَّ ف�أتذكَّ
د  وتطحنه���� بيديه����، لت�شب���ح ن�عمة مثل الملح، ث���مَّ ُتعيده� اإلى الترب���ة، ف�أفعل مثله�، ث���مَّ اأروح اأم�شِّ

ي له� كلَّ م�ش�ء: ح �شعر ابنتي الجميَل، واأن� اأغنِّ اأوراقه�، وك�أنَّني اأُ�شرِّ
»ي� اهلل تن�م ي��شمينتي
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يا اهلل تجيها االأحلم ال�سعيدة...«.
وتكم���ل �سجيرت���ي حديثها عن جاراتها: بع����س النباتات تغار من ن�ساعة اأوراق���ي الَّتي تنع�س القلب 
د بيقين واثق: »عل���ى الرغم من كلِّ خلفاتنا،  ني اأوؤكِّ برائحته���ا، وت�س���رُّ الناظرين اإليها كلَّ حي���ن، لكنَّ
���رة الَّتي نمت�سُّ جميُعنا غذاءنا  انظ���روا كي���ف نجتمع من خلل تلقي جذورنا تحت هذه االأر�س الخيِّ

ال�سروريَّ للعي�س منها، فكاأنَّنا مواطنون في بلد واحد معطاء كريم«.
تي الحكيمة اأنَّ الغذاء ي�سل اإل���ى كلِّ جزء من ج�سد ال�سجرة، دون اأن تهمل فرعًا من  اأخبرتن���ي جدَّ

فروعها مهما يكن بعيدًا عنها. 
***

ة: اأ�ساهدك ترفعين راأ�سك اإلى ال�سماء، وكاأنَّك في م�سافحة يوميَّة معها! اأقول ليا�سمينتي الدم�سقيَّ
: كلَّما �سموت نحو االأعلى تر�سخت جذوري في التربة اأكثر. تردُّ عليَّ

ا�سة جّدًا، وهي تعرف  وت�سي���ف في ثقة عالية بالنف�س: اأتعرفين، يا �سديقتي ن���ور، اأنَّ النباتاِت ح�سَّ
االأوالد ال�سريري���ن من رائحتهم، فَتَريَنني اأتقوَقع على نف�س���ي عندما اأ�ساهدهم قادمين نحوي، كي ال 
دهم بالعقاب ال�سديد اإن فعلوا ذلك، لكن بلغة �سجريَّة، ال يفهمونها.  يك�سروا غ�سنًا من غ�سوني، واأتوعَّ
ون �سذاي،  بون، تفوح رائحة طيبتهم عن بعد، يتعاملون بلطف معي، اإذ ي�سمُّ وبالمقاب���ل يوجد اأوالد طيِّ
ثمَّ يلملمون زهوري عن االأر�س، وكاأنَّها قطعة خبز، فاأفرد لهم �سلوعي الخ�سَر، ليفيئوا بظلِّي الوارف، 

واأ�سيع رائحتي العبقَة في المكان كلِّه الأجلهم. 
ة، وترجعينها اإلى االأر�س بعد  ين وريقاتي الم�سفرَّ وتكم���ل حديثها: كم اأ�سعر بالطماأنينة عندما تلمِّ

يك، وكاأنَّك بذلك تعيدين اإحيائي، فالكائنات كلُّها من االأر�س، واإليها تعود. طحنها في كفَّ
ة  ة االأخيرة �سارت يا�سمينتي تعرف حالت���ي دون اأن اأنب�س ببنت �سفة، اإذ اإنَّ لديها حا�سَّ خ���لل المدَّ
���ة ف���ي معرفة تقلُّب���ات مزاجي، فحين ت���رى دموعي تنزف من عين���ي تاأخذ �سكًل بائ�س���ًا، وتتهّدل  قويَّ
ه���ا تبكي معي، فمتى ترجع �سديقتي الغالية فرحًة م�س���رورًة مثل العادة، كما كانت  اأوراقه���ا، كما لو اأنَّ

اأياَم �سكنُت هذا البيَت ال�سغيَر، كي ت�سرئب اأوراقها نحو ال�سماء في اخ�سرار جميل؟ 
�سحوت �سباحًا تغمرني ال�سعادة العارمة، واأنا اأ�ساهد يا�سمينتي، الَّتي اأ�سبحت �سجرة كبيرة االآن، 

تملوؤها االأزهار اليانعة، وهي تتمايل ن�سوانة مع �سوت فيروز، ي�سدح �ساحرًا:
»�ساآم اأهلوِك اأحبابي وموعُدنا 

ُر...« اأواخُر ال�سيِف اآَن الكرُم ُيعت�سَ
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ي ب�سرور، وهي تتاألَّق مثل عرو�س في طرحة زفاف  هاأنذا اأجمع البتلِت من تحتها، اأحت�سنها في كفِّ
ها االأر�س، فتعبق بال�سذى ال�سفيف. بي�ساء، اأعيد ما ا�سفرَّ من بتلتها اإلى اأمِّ

���ة غي���وم �سود تنق�سع ح���ااًل، وتهرب الغربان الناعق���ة بعيدًا اإلى الجحيم: »لق���د اأنجز الليل عمله  ثمَّ
ال�سري���ر، فعاود المطر الروؤوم هطوله بان�سجام حالم، ت�ساحكت اأقمار �سجرتي المثقلة بدموع الفرح 

في عينيها، ليبدو وجهها يتاألَّق باالأمل الواعد«.
���اأ للعم���ل الجادِّ كعادت���ي بانتظار يوم قادم، يحم���ل ال�سلم للنا�س جميعهم ف���ي وطني العزيز  واأتهيَّ

�سورية.

الهوام�ش

)1(- للكاتب اليونانيِّ الكبير نيكو�س كازانتزاكي.

***
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كانت الغرفُة دافئة وال�ستائر مغلقة، وكان م�سباحا المن�سدة م�ساءين. وعلى الخزانة خلف ال�سّيدة 
كان هناك كاأ�سان وبع�ض الم�سروبات. كانت ماري مالوني تنتظُر عودَة زوجها من العمل. 

وبي����ن الحين والآخر كانت تنظُر اإلى ال�ساعة المعّلق����ة على الجدار، ولكنها لم تكن قلقة، فقد اأرادت 
فق����ط اأن ُتر�س����ي نف�سها باأنَّ كلَّ دقيقة تم����ّر تقّربها من موعد و�سول زوجها اإل����ى المنزل. وبينما كانت 
منهمك����ة ف����ي الحياكة، بدت م�سالم����ًة على نحو مثير للف�سول. كان هذا ال�سهر ه����و ال�سهر ال�ساد�ض من 
حملها. بدا فمها وعيناها بمظهرهما الهادئ الجديد اأكبر حجمًا، وكان لونهما داكنًا اأكثر من ذي قبل. 
ول�ّم����ا دق����ت ال�ساعة الخام�سة اإل ع�س����ر دقائق، بداأت ُترهف ال�سمع؛ وبعد لحظ����ات قليلة، في الموعد 
المحدد كما هي الحال دائمًا، �سمعت اإطارات ال�سّيارة على الحجارة اأمام المنزل، وباب ال�سّيارة ُيغَلق، 

ووقع ُخطا قرب النافذة، والمفتاح يدور في قفل الباب. نه�ست وذهبت اإلى الباب لتقبيله ل�ّما دخل. 
قالت: »مرحبًا، يا عزيزي«.

اأجاب: »مرحبًا«. 
اأخذت معَطَفُه وعّلقته، ثم �سّبت له م�سروبًا قويًا واآخَر خفيفًا لها. و�سرعان ما عادت مرة اأخرى اإلى 

ق�صة: رولـد دال
ترجمة: د. با�صل الم�صالمة

. . . د ل�ســــــر ا

َحَمٌل للذبح

- �لعمل �لفني: لوحة للفنان فوؤ�د نعيم.
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كر�سيه���� وحي�كته�. ك�ن يجل�س على الكر�س���ي الآخر، مم�سكً� ب�لك�أ�س 
الطويل���ة، يحّركه� برف���ق لي�ستمع اإلى مو�سيق� قط���ع الثلج وهي تطرق 

جوانب الك�أ�س. 
ب�لن�سب���ة اإليه�، ك�ن هذا دائمً� وق���ٌت رائع من اليوم. ك�نت تعلم اأنه 
ل يريد التحّدث كثيرًا حتى ينتهي من �سرب ك�أ�سه اأوًل، و�سعرت ب�أنه� 
را�سية عن الجلو�س به���دوء وال�ستمت�ع برفقته بعد اأن ق�ست �س�ع�ٍت 
طويل���ة وحده� في المنزل. لقد اأحّبت ال���دفء الذي ُي�سِعره� به حين 
ك�ن� وحدهم� معً�، واأحّبت �سكَل فمه، وك�نت معجبة بوجه خ��س بعدم 

تذّمره حول التعب الذي ك�ن ي�سعر به. 
- »هل اأنت متعٌب، ي� عزيزي؟«. 

ق�ل متنهدًا: »اأجل«، »اإنني منهٌك تم�مً�«. وبينم� ك�ن يتحّدث، ك�ن يفعل �سيئً� غير ع�دي. رفع ك�أ�َسُه 
و�سربه���� كّله���� دفعة واحدة، على الرغم من اأّن ن�سفه� ك�ن ملآن���ً�. نه�س وذهب ببطء لي�سبَّ لنف�سه 

م�سروبً� اآخر. 
ق�لت وهي تهرع لجلبه: »�س�أح�سُر الم�سروب لك!«. 

- »اجل�سي«.
ل�ّم� ع�د، لحظت اأّن الم�سروب الجديد ك�ن قويً� جدًا. راقبته بينم� بداأ ي�سرب. 

ق�لت له: »اأعتقُد اأّن من الع�ر عليهم اأن يتركوا �سرطيً� مثلك خدم كل هذه ال�سنين اأن يجري دوري�ته 
ط���وال اليوم كّله«. لم ي���رد. »عزيزي اإذا كنَت متعبً� اإلى درجة اأنك ل ت�ستطيع اأن تتن�ول الطع�م خ�رج 
المن���زل هذه الليلة، كم� خططن����، فيمكنني اأن اأطهو لك الطع�م. لدين� كثي���ٌر من اللحم والطع�م في 

الثلجة«، انتظرت عين�ه� اإج�بًة منه اأو ابت�س�مة اأو اإيم�ءة، لكنه لم ُيبِد اأّيً� منه�. 
ت�بعت كلمه�: »على اأّي ح�ل، �س�أح�سُر لك بع�س الخبز والجبن«. 

- »ل اأريد«. 
تحّرك���ت ب�سعوب���ة في كر�سيه����. »لكن يجب عليك اأن تتن����ول الع�س�ء. يمكنني ب�سهول���ة اأن اأُعد لك 

�سيئً�. اأودُّ فعل ذلك. يمكنن� اأن نتن�ول لحم ال�س�أن. اأّي �سيء تريده. كل �سيء في الثلجة«. 
- »ان�سي الأمر«. 

- »لك���ن، ي���� عزيزي، يجب اأن ت�أكل! �س�أفعل ذلك على اأّي ح�ل، وبعد ذلك يمكنك اأن تتن�ول الطع�م 
اأو ل تتن�وله، كم� تريد«. 

وقف���ت وو�سع���ت حي�كته���� على المن�س���دة بج�نب الم�سب����ح. ق�ل له���� »اجل�سي، لدقيق���ة فح�سب، 
اجل�سي«. لم تكن ت�سعر ب�لخوف حتى ذلك الحين. 
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»هيا، اجل�سي«، فجل�ست على الكر�سي تراقبه طوال الوقت بعينين كبيرتين حائرتين. اأنهى م�سروبه 
الثاني وكان يحّدق في الكاأ�س. 

»ا�سمعي لدّي كلم الأقوله لِك«. 
»ما االأمر، يا عزيزي؟ ما االأمر؟«. 

اأ�سبح بل حراك تمامًا، واأبقى راأ�سه منخف�سًا. 
- »اأخ�سى اأن ي�سبب كلمي �سدمًة كبيرة لِك، لكنني فكرُت في االأمر مّدًة طويلة، وقّررت اأّن ال�سيء 
ال���ذي يجب فعله هو اإخب���ارك باالأمر على الفور«، ث�م اأخبرها. لم ي�ستغرق االأم���ر وقتًا طويًل، اأربع اأو 

خم�س دقائق على االأكثر. كانت تجل�س في اأثناء ذلك تراقبه برعٍب محّير. 
»ه���ذا هو االأمر، اإذن«، اأ�ساف، »واأعلُم اأنه وقت �سع���ب الأخبرك بهذا االأمر، ولكن بب�ساطة لم يكن 
هن���اك اأّي طريق���ة اأخرى. �ساأعطيِك المال، بطبيعة الح���ال، و�ساأتاأكد من ح�سولك على الرعاية التي 
تحتاجين اإليها، وفي الحقيقة ال ينبغي اأن تكون هناك اأّي م�سكلة. اآمُل اأال تحدث م�سكلة على اأّي حال. 

لن يكون ذلك جيدًا من اأجل عملي«. 
كانت غريزتها االأولى هي عدم ت�سديق ما قاله. اعتقدت اأنها ربما تخّيلت االأمر برّمته. ولو ت�سّرفت 

باأنها لم ت�سمعه، الكت�سفت اأّن �سيئًا من هذا القبيل لم يحدث قط. 
هم�س���ت: »�سوف اأُعد بع�س الع�ساء«. ل�ّما م�ست في الغرف���ة، لم ت�ستطع اأن ت�سعر بقدميها تلم�سان 
االأر����س. لم ت�ستط���ع اأن ت�سعر باأّي �سيء �س���وى بمر�س خفيف. فعلت كل �س���يء دون تفكير. نزلت اإلى 
الثلج���ة ف���ي الطابق ال�سفل���ي واأم�سكت اأول �س���يء وجدته. رفعت���ه، ونظرت اإلي���ه. كان مغلفًا بالورق، 

فنزعت عنه الورق ونظرت اإليه مرة اأخرى - اإنه فخذ لحم ال�ساأن. 
ح�سن���ًا، اإذن، �سيتن���اوالن لحم ال�ساأن على الع�س���اء. حملت قطعة اللحم اإلى الطاب���ق العلوي، واأم�سكت 
بالطرف الرفيع بكلتا يديها. ذهبت اإلى غرفة المعي�سة، فراأته واقفًا بجانب النافذة وظهره لها، ثم توقفت. 

قال لها: »�َسَبَق واأخبرتِك. ال تعّدي الع�ساء لي. �ساأخرج من المنزل«. 
حينئٍذ �سارت ماري مالوني بب�ساطة خلفه، ودون توقف، رفعت قطعة اللحم الكبيرة المتجّمدة عاليًا 
واأ�سقطتها باأق�سى قوة ممكنة على موؤّخرة راأ�سه. بدا االأمر كما لو اأنها �سربته ربما بق�سيب فوالذي. 
تراجعت اإلى الوراء وانتظرت، واالأمر الغريب اأنه ظلَّ واقفًا مكانه مّدة اأربع اأو خم�س ثواٍن على االأقل 

قبل اأن يهوي على ال�سّجادة. 
�ساع���د عن���ُف ال�سقوط وال�سجي���ج وانقلب الطاولة ال�سغي���رة على اإخراجها م���ن حالة ال�سدمة. 
خرجت من هذه الحالة ببطء وهي ت�سعر بالبرد، وكانت متفاجئة. وقفت ب�سع دقائق تنظر اإلى الجثة، 

وال تزال تم�سك قطعة اللحم باإحكام بكلتا يديها.
قالت لنف�سها: »ح�سنًا. لقد قتلته، اإذن«. 
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ب���دا االأم���ر االآن غير عادي. كم اأ�سبح عقلها وا�سحًا فجاأًة، وبداأت تفكر ب�سرعة كبيرة. ل�ّما كانت زوجة 
محق���ق، عرف���ت ما �ستكون العقوبة. لم ُي�ْحِدث ذلك فرقًا بالن�سب���ة اإليها، بل �سيكون ذلك، في واقع االأمر، 
م�س���در ارتياح له���ا. ومن ناحية اأخ���رى، �ساألت نف�سها: ماذا ع���ن الطفل؟ ما القواني���ن المتعّلقة بالن�ساء 
القاتلت اللواتي لديهن اأطفال لم يولدوا بعد؟ هل يعدموهن مع اأطفالهن؟ هل يعدمون االأم مع طفلها؟ هل 
ينتظرون حتى ت�سع المراأُة مولودها؟ ماذا فعلوا؟ لم تكن ماري مالوني تعلم، ولم تكن م�ستعدة للمجازفة. 
اأخذت قطعة اللحم اإلى المطبخ، وو�سعتها في مقلة، ثم اأ�سعلت الفرن، وو�سعت المقلة فيه. غ�سلت 

يديها واأ�سرعت اإلى الطابق العلوي، ثم جل�ست اأمام المراآة، واأ�سلحت مكياجها، وحاولت اأن تبت�سم. 
كانت االبت�سامة غريبة نوعًا ما. حاولت اأن تبت�سم مرة اأخرى. قالت ب�سوت عاٍل: »مرحبًا، يا �سام«. 
ب���دا ال�سوُت غريبًا اأي�س���ًا. »اأريُد بع�س البطاط�س يا �س���ام. اأجل، وعلبة من الفا�سولي���اء اأي�سًا.«كان 
ذل���ك اأف�س���ل. بدت االبت�سامُة وال�سوت اأف�سل االآن. مار�ست قولها مّرات عّدة، ثم رك�ست اإلى الطابق 

ال�سفلي واأخذت معطفها وخرجت من الباب الخلفي اإلى الحديقة ثم ال�سارع. 
لم تكن ال�ساعة ال�ساد�سة بعد، وكانت االأ�سواء ال تزال م�ساءة في بقالة الحي. قالت على نحو مرح 

وهي تبت�سم للرجل في المحل: »مرحبًا، يا �سام«. 
- »م�ساء الخير، �سيدة مالوني، كيف حالك؟«. 

- »اأريد بع�س البطاط�س، من ف�سلك، يا �سام. اأجل، وعلبة فا�سولياء اأي�سًا. اإّن باتريك متعٌب، وقّرر 
اأن���ه ال يريد تناول الطعام خارج المنزل هذه الليلة، نحن ع���ادًة نخرج اأيام الخمي�س، كما تعلم، واالآن 

لي�س لدّي اأّي خ�سراوات في المنزل«. 
�ساأل البقال: »اإذن، ما راأيِك ببع�س اللحم، �سّيدة مالوني؟«. 

- »ال، لدّي لحم، �سكرًا؛ لقد اأخرجُت من الثلجة فخذ لحم �ساأن رائع«. 
- »هل تريدين هذه البطاط�س، يا �سّيدة مالوني؟« 

- »اأوه، اأجل، اإنها جيدة. اأريد رطلين من ف�سلك«. 
اأدار البقال راأ�سه اإلى اأحد الجانبين ناظرًا اإليها: »هل تريدين اأيَّ �سيء اآخر؟«. »ما راأيك بالحلوى؟ 

ما الحلوى التي �ستقّدمينها له؟ ما راأيِك بقطعة من الكعك اللذيذ؟ اأعلُم اأنه يحبُّ الكعك«. 
قالت: »ح�سنًا! اإنه يحّبه«. 

ابت�سم���ت ابت�سامًة م�سرقة ل�ّم���ا ا�سترت ودفعت ثمن كل �سيء، ثم قالت: »�سكرًا لك، يا �سام. ت�سبح 
على خير«. 

واالآن، اأخبرت نف�سها وهي ت�سرع في العودة اإلى المنزل اأنها عائدة اإلى زوجها، واأنه ينتظُر الع�ساء. 
كان عليها طهوه جيدًا ليكون لذيذًا قدر االإمكان، الأّن الم�سكين متعٌب؛ واإذا وجدت اأّي �سيء غير عادي 
اأو فظيع حين ت�سل اإلى المنزل، ف�سيكون �سدمًة لها، ويجب عليها اأن ُتبدي رّدة فعل كالحزن والرعب. 
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ل���م تك���ن تتوقع بطبيعة الحال اأن تجد اأّي �سيء غير عادي في المنزل. كانت عائدة اإلى المنزل تّوًا مع 
الخ�سراوات م�ساء الخمي�س لطهي الع�ساء لزوجها. 

هذا ما حدث، قالت لنف�سها. افعلي كل �سيء ب�سورة طبيعية. حافظي على االأ�سياء طبيعية تمامًا، ولن 
تكون ثمة حاجة اإلى التمثيل على االإطلق. ل�ّما دخلت المطبخ من الباب الخلفي، كانت تغّني بهدوء. 

نادت: »باتريك! كيف حالك، يا عزيزي؟«. 
و�سعت االأغرا�س على الطاولة، ثم ذهبت اإلى غرفة المعي�سة، ول�ّما راأته ممددًا على االأر�س، كانت 
�سدم���ًة حق���ًا. عاد اإليها كل الحب القديم، فرك�ست اإليه، وجث���ت بجانبه، ثم بداأت تبكي بحرقة. كان 

ذلك �سهًل عليها. لم يكن التمثيل �سروريًا. 
بع���د ب�سع دقائق، نه�ست وذهبت اإلى الهاتف. كانت تعرف رقم مركز ال�سرطة، ول�ّما اأجاب الرجل 

في المركز، �ساحت: »ب�سرعة! تعالوا ب�سرعة! لقد مات باتريك«.  
- »َمن يتكّلم؟«.  

- »اأنا ال�سّيدة مالوني. ال�سّيدة باتريك مالوني«. 
- »هل تق�سدين اأّن باتريك قد مات؟«. 

�سرخت: »اأعتقد ذلك. اإنه ملقى على االأر�س واأعتقد اأنه ميت«. 
قال الرجل: »�سناأتي على الفور«. 

ج���اءت ال�سي���ارة ب�سرعة كبيرة، ول�ّم���ا فتحت باب المن���زل، دخل �سرطيان. كان���ت تعرفهما. كانت 
تعرف تقريبًا كل رجال ال�سرطة في المركز. كادت اأن ت�سقط، فاأخذها جاك نونان بين ذراعيه. كانت 

تبكي دون اأن ت�سيطر على نف�سها، فاأجل�سها برفق على الكر�سي. 
�ساحت: »هل مات؟«. 

- »اأعتقد اأنه قد مات. ماذا حدث؟«. 
بكلم���ات قليل���ة اأخبرتهما ق�سة ذهابها اإلى محل البقالة وعودته���ا لتجده ممددًا على االأر�س. بينما 
كانت تبكي وتتحّدث، وجد نونان بع�س الدم الجاف على راأ�س الرجل الميت، ف�سارع اإلى الهاتف. بداأ 
بع����س الرجال االآخرين ي�سل���ون: طبيٌب، ومحققان، وم�سّور ال�سرطة، وخبي���ر في ب�سمات االأ�سابع. 
ظ���لَّ المحققان يطرح���ان عليها اأ�سئلة كثي���رة. كانا دائم���ًا يعاملنها بلطف. اأخب���رت رجال ال�سرطة 
جميعه���م اأنه���ا و�سعت قطعة اللحم في الف���رن، وال تزال فيه االآن«، واأنها ذهب���ت اإلى البقالة من اأجل 

�سراء الخ�سراوات، واأنها عادت فوجدته ملقى على االأر�س. 
كان المحقق���ان لطيفين معها على نحو ا�ستثنائي. فت�س رج���ال ال�سرطة المنزل. تحّدث اإليها جاك 
نون���ان بلطف في بع����س االأحيان. اأخبرها اأّن زوجها ُقِتَل من جّراء �سربة على موؤخرة راأ�سه، ثم بحثوا 
عن �سلح الجريمة. ربما اأخذه القاتل معه، لكنه ربما قد األقى به في مكان ما اأو اأخفاه. »اإنها الق�سة 

القديمة«، قال: »اإذا وجدَت �سلَح الجريمة، فاإنك �ستجُد القاتل«. 



َحَمٌل للذبح

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 136

⸎⸎⸎⸎

بعدئ���ٍذ، جل����س اأح���ُد المحققي���ن بجانبه���ا. �ساألها اإن كان���ت تعلم ع���ن اأّي �سيء ف���ي المنزل يمكن 
ا�ستخدامه �سلحًا للقتل، وطلب اإليها اأن تتفقد المنزل لترى ما اإذا كان ثمة �سيء مفقود. 

ا�ستم���رَّ البحث، وبداأ الوقت يتاأّخر. اقتربت ال�ساعة م���ن التا�سعة. بداأ الرجاُل الذين فت�سوا الغرف 
يتعبون. قالت له: »جاك، هل ترغب في م�سروب؟ ال ُبدَّ اأنك متعب جدًا«. 

اأجاب: »ح�سنًا، ال ُي�سَمح بذلك ح�سب قواعد ال�سرطة، لكن ال باأ�س بما اأنِك �سديقة«. 
هم اإلى جانب بع�س وهم يم�سكون كوؤو�س الم�سروب. لم يكن المحققان مرتاحين معها،  وقف���وا بع�سُ
وح���اوال ق���ول اأ�سياء ُمبهجة له���ا. دخل جاك نون���ان اإلى المطبخ، ثم خ���رج م�سرعًا، وق���ال: »يا �سّيدة 

مالوني، هل تعلمين اأّن الفرن ما يزال يعمل، وما يزال اللحم فيه؟«.
قال���ت: »اأوه، لق���د ن�سيته! من االأف�سل اأن اأطفئه«. عادت وعيناه���ا تذرفان الدموع. »هّل �سنعتم لي 
معروفًا؟ اأنتم هنا جميعًا، كلكم اأ�سدقاء باتريك، وت�ساعدون في اإلقاء القب�س على الرجل الذي قتله. 
ال ُب���دَّ اأنكم ت�سعرون بالجوع ال�سديد االآن، فقد م�سى وقٌت طويل على موعد الع�ساء، واأعلُم اأّن باتريك 
ل���ن يغف���ر لي اأبدًا اإذا �سمحُت لك���م بالبقاء في منزله دون اأن اأقّدم لكم �سيئ���ًا لتاأكلوه. لماذا ال تاأكلون 

فخذ ال�ساأن الذي في الفرن؟«.
قال نونان: »لن اأحلم بذلك«. 

تو�ّسلت له »اأرجوك، اأنا �سخ�سيًا لن اأ�ستطيع اأن اأتناول اأّي �سيء، ولكنك �ستقّدم لي معروفًا اإذا اأكلت 
�سيئًا منه، ومن َث�مَّ يمكنكم متابعة عملكم«. 

ت���ردد المحققان، لكنهما كانا جائعين، ث�م ذهبوا كّله���م اإلى المطبخ وتناولوا الع�ساء. بقيت المراأُة 
ف���ي مكانها ت�ستمع اإليهم عبر الباب المفتوح. كانت ت�سمعهم يتحّدث���ون، وكانت اأ�سواتهم غليظة، الأّن 

اأفواههم كانت ملأى باللحم. 
- »خذ المزيد، يا ت�سارلي«. 

- »ال، من االأف�سل اأال ننهي قطعة اللحم كّلها«. 
- »اإنها تريدنا اأن ننهيها. قالت علينا اأن ناأكل قطعة اللحم كّلها«. 

- »ال ُبدَّ اأنه ق�سيٌب معدني كبير الذي ا�ستخدمه القاتل ل�سرب الم�سكين باتريك. يقول الطبيب اإّن 
موؤخرة راأ�سه قد تحّطمت اإلى اأ�سلء«. 

- »لهذا ال�سبب يجب اأن يكون من ال�سهل العثور على اأداة الجريمة«. 
- »هذا ما اأعتقده بال�سبط اأي�سًا«. 

- »اأيًا كان من فعل ذلك، ال يمكنه اأن يحمل �سلحًا بهذا الحجم معه«. 
- »اأنا �سخ�سيًا اأعتقُد اأّن ال�سلح موجود في مكان ما بالقرب من المنزل«. 

- »ومن المحتمل اأن يكون هذا ال�سلح اأمام اأعيننا ولم نره. ما راأيك، يا جاك؟« 
في الغرفة االأخرى، بداأت ماري مالوني ت�سحك.
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د. محمود حمود

المعرفــة اآفــاق 

معلوال في ع�صور ما قبل التاريخ

معلـــوال هـــذه البلـــدة الجميلـــة القابعة في اأح�ســـان جبال القلمـــون التي تبعد عن دم�ســـق نحو )56( كم 
�سمـــااًل، ويعرفهـــا العالم من خـــالل اأديرتها وكنائ�سها ولغتهـــا االآرامية التي ورثها اأهلهـــا عن اأجدادهم منذ 
االألـــف االأول قبـــل الميـــالد. دخلـــت هـــذه البلـــدة موؤخـــراً معاجـــم البحـــث العلمـــي العالمية لع�ســـور ما قبل 
التاريـــخ وذلـــك بعـــد االكت�سافـــات المهمة التـــي حققتها بعثة جامعـــة توبنغـــن االألمانية بـــاإدارة البروفي�سور 
نيكوال�س كونارد وزميله اأندرو كاندل، وما زالت االأبحاث م�ستمرة حول نتائج التنقيبات وتحليل معطياتها 
ومقارنتهـــا، والتـــي ُتن�َســـر في المجالت والدوريـــات العالمية، رغم توقـــف اأعمال البحث االأثـــري منذ بداية 

االأحداث في �سورية.
ب����داأت البعثة تحرياته����ا االأثرية ع����ام )1999( بم�ساركة فريق �سوري من مديري����ة االآثار وا�ستمرت 
حتى عام )2010(. فاأجرت بداية م�سحًا اأثريًا لمنطقة معلوال ومحيطها، اأ�سفرت في مو�سمها االأول عن 
ك�سف مئات الكهوف والملجئ والمواقع المفتوحة التي �سكنها االإن�سان خلل الع�سور الحجرية، والتي 
يمتد تاريخها من الع�سر الحجري القديم االأو�سط )الباليوليت Middle Paleolithicقبل نحو 150 
األ����ف �سنة خلت(، وحتى نهاية الع�سر الحجري الحديث )النيوليت Neolithic ( نحو االألف الخام�س 

قبل الميلد. 
وق���د اختارت البعث���ة كهفين من بين ه���ذه المواقع للتنقيب فيه���ا، قبل اأن تنتقل اإل���ى اأحد الملجئ 
ال�سخري���ة ف���ي وادي الم�سكونة في يبرود لموا�سل���ة التنقيب. يدعى الكهف االأولى ب���از جبعدين والثاني 
قو����س قزح وال يبعد الكهفان عن بع�سهما اأكثر من )4 كم( �سمن منطقة تتلقى االآن معداًل مطريًا �سنويًا 
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مقداره نحو )200مم(. فيما يتاألف الغطاء النباتي في هذه المنحدرات الجبلية من بع�س اأنواع االأع�ساب 
وال�سجيرات ال�سوكية. اأما االأ�سجار التي تنمو ب�سكل بعلي بعيدًا عن م�سادر المياه المحلية فهي نادرة.

كهف باز جبعدين:

يقع الكهف قرب بلدة جبعدين وقد اأطلقت البعثة عليه هذا اال�سم تيمنًا بطائر باز �سودف وجوده في 
�سماء الموقع في اأثناء االكت�ساف. وقد عملت البعثة في هذا الموقع بين عامي )2000 و2004(. والكهف 

ي�س����رف عل����ى ال����وادي الم����وؤدي اإل����ى البل����دة والمرتفعات 
الجبلي����ة التي تليها. ورغم قرب الكه����ف من البلدة اإال اأن 
حالت����ه كانت جيدة من حيث الحف����ظ مقارنة مع الكهوف 
االأخ����رى الت����ي ُعِث����َر عليه����ا، والت����ي كان تاأثي����ر ا�ستخدام 
القرويين لها كبيرًا مما اأدى اإلى تخريب الطبقات االأثرية 

ب�سكل كبير واأحيانًا اإزالتها بالكامل. 
بلغ����ت م�ساح����ة الحفرية في الكه����ف )27م2(، و�سل 
عمقه����ا حتى )2م(، ت����م فيها التعرف عل����ى �سبع طبقات 
اأثري����ة �سهدت على وج����ود ا�ستيطان متعاق����ب ا�ستمر من 

نهاي����ة الع�سر الحجري القديم االأعل����ى Upper Paleolithic)قبل نح����و 34000�سنة خلت(، مرورًا 
بالع�س����ر الحج����ري الو�سي����ط Mesolithic ) نح����و 12000 – 10000 ق.م ( وتع����رف مرحلته اأي�سًا ب� 
 pottery  وانته����اء بالع�س����ر الحج����ري الحدي����ث الفخ����اري ،)Epipaleolithic االإيب����ي باليولي����ت(

neolithic)10000-5000ق.م(. 
وق����د اأعطت عينتان من الطبقة ال�سابع����ة )VII( بطريقة الكربون الم�سع تاريخًا يعود ل�)34- 32( 
األ����ف �سنة خلت. كما اأعط����ت عينات اأخرى من الطبقتين الثانية )II( والثالث����ة )III( تاريخًا يعود اإلى 
الع�س����ر النطوف����ي )ن�سبة اإل����ى وادي النطوف ف����ي �سمال غربي القد�����س، يعود تاريخه م����ن )11000- 
9000ق.م تقريب����ًا(. اأما الطبقة االأولى )I( فقد اأظهرت عين����ة منها اأن تاريخها يعود اإلى نهاية االألفية 
الخام�س����ة قبل المي����لد، في حين اأظه����رت درا�سة اأن بع�س اأدواته����ا ال�سوانية تعود اإل����ى بداية الع�سر 
الحج����ري الحديث ما قبل الفخار )اأ( PPNA )بي����ن 8500- 7600ق.م(. ولم تحتو هذه الطبقة على 
م����واد اأو اأدوات ت�سي����ر اإلى اأن�سطة اإعداد الطعام من النبات����ات كالمدقات واالأجران، في حين كانت اأكثر 
االأدوات ال�سوانية الم�سنعة لها علقة بال�سيد وتح�سير اللحوم والطعام. الطبقة االأخرى كانت فقيرة 

بموادها االأثرية.

التنقيبات داحل كهف الباز
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ُتع����دُّ الطبق����ة الثالث����ة )IIIb( اأهم طبقات الكهف، فق����د ُك�ِسَف فيها عن بقايا من����زل م�ساحته نحو 
)7م2(، له جدار �سبه دائري، من المعتقد اأنه كان مغّطى بالق�سب وخ�سب الحور اأو ال�سف�ساف. وعلى 
اأر�سي����ة المنزل موقد وجرن ومدق لهر�س الحبوب علوة على خرز زينة م�سنوعة من ال�سدف واأدوات 
هللية ون�سال ومكا�سط، وهناك اأدوات م�سنوعة من العظام من بينها مخارز واإبر عظمية، علوة على 

طا�سات �سنعت من اأ�سداف ال�سلحف ا�ستخدمت من اأجل التدفئة والطبخ.
ويع����د ه����ذا المنزل من اأه����م البقايا المعماري����ة التي تعود اإل����ى الع�سر النطوفي الت����ي اكت�سفت في 
�سوري����ة. وتدل ه����ذه االأدوات والمواد المكت�سفة على وجود اأن�سطة متعددة مث����ل ال�سيد واإعداد الطعام، 

من النباتات واللحوم، و�سناعة االأدوات ال�سوانية، وت�سنيع الخ�سب، وهي من ملمح هذا الع�سر. 

وربم����ا ي�سير نق�س اأدوات �سناعة الطعام من النبات����ات، اإلى اأن �سكن الكهف خلل هذه المّدة كان 
موؤقت����ًا ولم يك����ن ب�سكل م�ستمر ودائ����م، اأو اأن معالجة النب����ات وتح�سيره للطعام، لم تك����ن من االأن�سطة 

الرئي�سة في الكهف.

كهف قو�ش قزح:

يق����ع الكهف ف����ي الجرف ال�سخري المجاور تمامًا لبلدة معلوال من جه����ة ال�سمال. وقد اأطلقت عليه 
البعث����ة ه����ذا اال�سم لت�س����ادف ظه����ور قو�س ق����زح فوقه عند 
االكت�س����اف. للكهف بابان متجاوران، يبلغ طوله نحو )25م(، 
�سقف����ه منخف�����س. يمتل����ئ داخ����ل الكه����ف بروا�س����ب التراب 
وح�سي����ات الحج����ر الكل�س����ي المت�ساقطة م����ن ال�سقف، وكان 
وا�سحًا ا�ستخدامه من الرعاة ماأوًى لموا�سيهم مما األحق فيه 
وبطبقاته االأثرية بع�س ال�سرر. وبعد اإزالة جدار حجري بناه 
كهف قو�س قزحالرع����اة، عثر الباحثون على عدد من الِمدّقات الحجرية التي 

حلي من ال�صدفجرن وموقدجدار المنزل داخل كهف الباز
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يعتق����د اأنها تعود اإلى الع�س����ر الحجري الو�سيط عندما كانت تجمع وتح�س����د الحبوب البرية ثم تطحن 
والتي وثقت الكثير من حاالتها في منطقة الم�سرق العربي. 

بع����د ذلك فتحت البعثة عدة اأ�سبار اختبارية، اأهمها �سبٌر اأمام المدخل ال�سرقي للكهف احتوى اأربع 
طبقات اأثرية يمتد تاريخها من اأواخر الع�سر الحجري القديم االأعلى وحتى الع�سر الحجري الحديث. 

فقد ت�سمن����ت الطبقات الث����لث االأعل����ى )I، II، III( اآثارًا 
واأدوات تع����ود اإل����ى الع�س����ر النطوفي )االألف الح����ادي ع�سر 
واالأل����ف العا�سر قب����ل الميلد(، والع�س����ر الحجري الحديث 
ما قبل الفخار )اأ( PPNA )بين 8500- 7600ق.م(. وقد 
كانت هذه الطبقات غنية بموادها االأثرية مع ملحظة وجود 
اخت����لط في مكوناتها وه����ذا ما ظهر من خ����لل العثور على 
ك�س����ر فخارية وزجاجي����ة ومعدنية فيها تعود اإل����ى الع�سرين 
االآرامي والروماني. وقد عثر فيها على اأدوات �سوانية هللية 

�سغيرة ون�سال ومكا�سط تعود الأواخر الع�سر الحجري القديم االأعلى، ونوى واأدوات خيامية )ن�سبة اإلى 
موقع الخيام على �سفة البحر الميت تاريخه 10000-8000ق.م( وهناك جرن منحوت وحجارة لطحن 

الحب����وب وخرز من ال�سدف النهري����ة والبحرية. اأما الطبقة 
الرابعة )IV( فقد احتوت اأدوات من الع�سر الحجر القديم 
 Levallois االأو�س����ط. وهي تنتم����ي اإلى الثقاف����ة اللفلوازي����ة
)ن�سب����ة اإل����ى موق����ع Levallois بالق����رب من باري�����س( التي 
ترتب����ط باإن�س����ان النياندرتال وم����ع االإن�سان العاق����ل في وقته 

المبكر )نحو 150- 40 األف �سنة خلت(. 
وقد تمي����زت الطبقة الرابعة اأي�سًا بوجود حفرة اكت�سفت 
فيها بقايا عظ����ام اإن�سان لطفلين يبلغ عمر االأول بين )3و4( 

�سن����وات، والثان����ي بين )1و2(�سن����ة. وافتر�س الباحثون اأن حف����رة الدفن تعود لطبق����ة اأحدث )الثالثة( 
َخت بالع�س����ر النطوفي، وهذا ما توؤك����ده المدّقات الحجرية واالأج����ران المحفورة في ال�سخر  والت����ي اأُرِّ
ومجموع����ة الحل����ي ال�سخ�سية الموؤلفة من �سبعة اأ�س����كال من ال�سدفيات البحري����ة المثقوبة علوة على 
القط����ع الم�سنعة م����ن ال�سدف النهري، وكلها ملمح وعنا�سر تنتمي للثقاف����ة النطوفية. وي�سار اإلى اأن 

كهف قو�س قزح هو من اأغنى المواقع التي عملت فيها البعثة في منطقتي معلوال ويبرود. 

اأدوات �صوانية هاللية ال�صكل

اأ�صداف من قو�س قزح
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بيئة المنطقة:

تظهر الدرا�سات البيئية اأن منطقة الم�سرق العربي بما فيها دم�سق ومحيطها كانت قد �سهدت خلل 
المرحلة االنتقالية بين الع�سر الجيولوجي الم�سمى بلي�ستو�سين وبداية الع�سر الم�سمى الهولو�سين )نحو 
12- 8 اآالف �سنة قبل الميلد(، وجود تغيرات في المناخ انعك�ست على الغطاء النباتي والحيوانات التي 
تعي�����س فيه. فقد ازدادت درجة الحرارة في جميع اأنح����اء العالم وذابت ال�سفائح الجليدية وت�سببت في 
ارتف����اع م�ستويات �سطح البح����ار و�سادت مرحلة من الجفاف، قبل اأن تعقبها مرحلة رطبة، وهذا ما اأدى 
اإل����ى ت�س����وه في الغطاء النباتي وانقرا�س كثير من االأجنا�س الحيواني����ة والنباتية وظهور اأخرى. وقد راأى 
بع�س الباحثين اأن هذا التحدي كان ال�سبب الذي دفع االإن�سان للبحث عن م�سادر جديدة لتاأمين غذائه 
اليومي فاهتدى اإلى تدجين الحيوانات وابتكار الزراعة م�ستفيدًا من البذار البرية في محيطه فا�سطر 
اإل����ى اال�ستقرار، بعد حياة طويلة من التنقل، ون�ساأت بذلك القرى الزراعية االأولى التي عرفتها الب�سرية 

والتي ت�سمى بالثورة النيوليتية، الأنها حدثت في الع�سر الحجري الحديث. 
وق����د اأظهرت نتائج تحليل كثير من العينات النباتية الم�ستخرجة من كهفي باز جبعدين وقو�س قزح 
اأن النبات����ات ف����ي كل الموقعين كانت متماثل����ة تقريبًا. فقد لوحظ �سيطرة اأ�سج����ار الحور وال�سف�ساف 
والطرف����ة واللوزي����ات والرمان والكرمة والتي����ن والبلوط وال�سندي����ان وبع�س اأنواع ال�س����رو كالعرعر هذا 
اإ�ساف����ة لبع�����س الحبوب والبقوليات. وتميز قو�����س قزح باحتوائه على ن�سبة كبيرة م����ن الف�ستق الحلبي. 
وم����ن الوا�س����ح اأن معظ����م هذه النباتات تحتاج اإلى وج����ود م�سادر مياه دائمة وهذا م����ا كان متوافرًا في 

الم�سهد الطبيعي في منطقة معلوال وجبعدين وقتذاك. 
اأم����ا بالن�سب����ة اإلى الحيوانات فقد ت����م التعرف على م�ستحاثات �سلحف واأران����ب واأ�سماك، وال�سيما 
ال�سلمون المرقط والكارب، وغزال الجبل والغزال االأحمر واالأيل واالأغنام البرية والحمار البري وبع�س 
اأن����واع الثديي����ات وال �سيما منها الغزال االأحمر واالأيل الل����ذان يعي�سان في مناخ وبيئة رطبة مما يدل على 

تغير جديد في المناخ. 
تاأتي اأهمية النتائج التي تو�سلت اإليها البعثة االأثارية االألمانية في منطقة معلوال، من اكت�ساف مئات 
المواق����ع الت����ي تعود اإلى ع�سور ما قبل التاريخ �سمن حيز �سغير، رغ����م اأن معظمها كان مخيمات اإقامة 
مو�سمي����ة وموؤقت����ة. اإال اأن االأه����م من ذلك ت�سليط ال�س����وء على العديد من المواقع، م����ن بينها كهفي باز 
جبعدي����ن وقو�س قزح، التي �سهدت مرحلة التحوالت االقت�سادية واالجتماعية والح�سارية التي ح�سلت 
ف����ي منطقة دم�سق وجنوب �سورية خلل الع�سر النطوفي وبداية الع�سر الحجري الحديث، عندما ودع 
فيه����ا الب�س����ر حياة التنقل وااللتقاط وجم����ع الثمار وال�سيد، وملحقة الطرائد م����ن اأجل الح�سول على 
الق����وت، وا�سطرارهم للعي�س �سمن مجموعات �سغيرة في اأمكنة موؤقتة ولموا�سم محددة، ليوؤ�س�سوا بعد 
ذل����ك قراهم الزراعي����ة الم�ستقرة االأولى في العالم، والتي اأ�سبح فيها االإن�س����ان قادرًا على اإنتاج غذائه 
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وتخزين����ه ومبادلت����ه، وما رافق ذلك م����ن تطور مادي وثقافي وروحي كبير. ومن ه����ذه القرى التي ن�ساأت 
في محيط دم�سق قرية تل اأ�سود في غوطة دم�سق ال�سرقية )جديدة الخا�س حاليًا( وتل الرماد )�سرقي 
قطن����ا(، هذا اإ�سافة للعديد من المواقع ال�سورية المعروفة مثل المريبط واأبو هريرة على الفرات وعين 

الكرخ في �سهل الروج �سمالي �سهل الغاب. 
ه����ذه �سفحة جديدة لم تكن معروفة من تاريخ معل����وال الموغل في القدم والتي تدل على اأهمية هذا 

المكان العابر للزمن.
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عن الأبطال والطغاة
في الذاكرة ال�شعبّية

عجلـــُة الزمـــن تـــدوُر غيَر مباليـــٍة باأي �سيء، والعالـــُم في حركٍة وتغّيـــٍر م�ستمّريِن، وخـــالل ذلك يحاوُل 
ـــَد ما يتعلُق بنا كب�سٍر من �ســـروب تلك الحركة، ويحاوُل اأن ي�سّجَل ذلَك التغيير �ساعياً قدَر  التاريـــُخ اأن ير�سُ
مـــا ي�ستطيـــع – وبمقـــدار مـــا تمكُنُه اأدواُتـــُه – اإلى المو�سوعّية، لكّنـــُه يبقى – بهذِه الن�سبـــِة اأو تلك – اأ�سيَر 
وجهـــِة نظـــِر الجهـــة التـــي دونته، وفي االآن نف�ســـه ت�سعى الذاكرة ال�سعبّيـــة؛ بعيداً عن كل ما هـــو ر�سمي، اإلى 
حفـــِظ مـــا ت�ساء مـــن �سفحاِت االأيام... على طريقتها الخا�سة، ُمخل�سًة لـــروح ال�سعِب وجوهرِه... وبقدِر ما 
هي ذاكرة عامة – ولي�ست �سفحًة كتبها هذا الموؤّرُخ اأو ذاك – تمّثُل �سميَر االأّمة، وال�سيء الثابت فيها، ومن 
ثـــم نراهـــا اأكثر اإن�سافاً وعداًل في تنـــاوِل كثيٍر من ال�سخ�سّيات واالأحداث، كيف ال وهي ب�سورٍة اأو باأخرى ردُّ 

الفعل ال�سعبي على وقائع التاريخ، ومن ثم فهي �سورة انطباِع الحدِث في �سمير النا�س. 
واإذا كانـــت الذاكـــرة ال�سعبّية ت�سطح وتبالغ في كثيٍر مـــن االأحيان، وتعمُد اإلى اأ�سطرِة هذِه ال�سخ�سّية اأو 

تلك، وهذا الحدث اأو ذاك... لكنها حّتى بفعلها هذا اإنما ترمي اإلى االإن�ساف والعدل. 
1- عن االأبطال في الذاكرة ال�سعبّية: 

قد يكوُن مفهوُم البطولة واحدًا من اأكثر المفاهيم تنوعًا وتعددًا ون�سبّيًة، لكّنُه في كِل االأحوال يرتبُط 
اأواًل بال�سجاع����ِة والب�سال����ِة والجراأة، وينطوي ثانيًا على ق�سٍط متفاوٍت م����ن الت�سحّية، اأق�ساها الت�سحّية 
بالنف�س الأجِل هدٍف �ساٍم اأو غايٍة نبيلة، ولقد فاخرت ال�سعوُب واالأمُم باأبطالها دائمًا، ون�سجت االأ�ساطيَر 
والحكاي����اِت المختلف����َة حولهم، وال اأظن اأني اأجان����ُب المو�سوعّيَة لو قلت اإن بع�����سَ ال�سعوِب اختلقت من 
االأبط����اِل والبطوالِت ما دعت ال�س����رورُة الختلِقِه في مرحلٍة معّينة. وعليِه لن����رى كيَف تعاملت الذاكرة 

ال�سعبّيُة العربّية مع بع�س نماذِج البطولِة في تاريخنا وموروثنا. 
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اأ- �سخ�سّية عنترة العب�سي: 
عنت����رة بن �س����داد العب�سي �سخ�سّي����ة حقيقّية، عا�س����ت في الق����رن ال�ساد�س الميلدي قب����َل الدعوة 
االإ�سلمّي����ة، في �سبه الجزيرة العربّي����ة، وعنترٌة فار�ٌس و�ساعٌر �سهير، من اأ�سحاب ال�ُمعّلقات، وي�ستطيُع 
واحدن����ا اأن يرج����َع اإلى تاريخ االأدَب ليعرَف بع�سًا من �سيرِة هذِه ال�سخ�سّية، التي ن�ستطيع اأن ُنجِمَل اأهَم 

ميزاِتها بالنقاط االآتية: 
- فرو�سّية نادرة قامت على ال�سجاعة والب�سالة والمروءة. 

احبها واحدًا من فحول ال�سعر العربي. بت �سَ - �ساعرّية عالية ن�سّ
- ع�سامّية فريدة نقلْت �ساحبها من مرتبِة اأحِد عبيد عب�س، اإلى واحٍد من اأهم �سادتها، عبر انتزاع 

االعتراِف باالأبّوة. 
فكيف تعاملت الذاكرة ال�سعبّية مع نموذج البطولِة هذا؟! 

فها،  لقد جعلت الذاكرة ال�سعبّية من هذِه ال�سخ�سّية الواقعّية اأ�سطورًة، وكاأنها بذلك اأرادت اأْن ُتن�سِ
واأن تنتق����م لها من اأعداِئها، وم����ن الو�سع الطبقي ال�سائد يومذاك ف�سنعت منه����ا نموذجًا للبطل الذي 
يحمي البلد، ويردُّ االأعداء ون�سجت حولها ملحمًة طّورها ال�سعُب خلَل مئات ال�سنين لت�سَل اإلى اأيدينا 
عل����ى �سكِل �سيرة �سعبّية يحفظه����ا الكثيروَن ويرددوَنها في ال�سهرات واالحتف����االت واالأعياد، و�سيلحُظ 
�سام����ُع ال�سيرة اأو قارئها مقدار التحّوالت الكبير الذي طراأ على ال�سخ�سّية التاريخّية؛ فقد لعَب ال�سعُب 
بذكاء على العنا�سر االأ�سا�سّية في حياتها لينه�َس بها خياُلُه، من ذلك على �سبيل المثال: اأن زهيرًا ملك 
عب�����س دعا �سّدادًا والَد عنت����رة ومحاربي القبيلة للإغارة، على اإحدى القبائ����ل المجاورة، وتركوا عنترَة 
ونفرًا من العبيد لرعاية الن�ساء؛ اللواتي �سرعَن باللهِو والرق�سِ والغناِء على الغدير، بعَد وليمٍة عظيمة 
�سنعته����ا له����نَّ �ُسمّية زوج �سداد، حتى طلعت عليهن الخيَل من بين الجبال، واإذا بمئة فار�س من قحطان 
يغي����روَن عل����ى القبيلة، وي�سوقون الن�سوة وبينهَن عبلة، فيندفُع عنت����رة خلفهم ويدرك الفار�َس الذي اأ�سَر 
عبلة، في�سرعه وي�سلُب جواَده و�سلحه، ثمَّ يدخَل في معركة حامّية مع الغزاة وي�ستطيُع بيدِه الطليقة – 
فقد كان يم�سُك عبلة باالأخرى- اأن ي�سرَع كل من يقف في طريقه، فيجبر الفر�سان على الهرِب تاركيَن 
غنائمهم خلفهم، وحين يعوُد الملُك زهير وي�سمع بما حدث في معركة عنترة االأولى، ُيثني على �سجاعِتِه 

ويخلع عليه رداء ال�سرف. 
بع����د ذلك بمّدة ق�سيرة يخو�����سُ عنترة معركتِه الثانية، فيجبر قبيلًة ُمعادي����ًة اأحاطت باأبناء الملك 
ُخ عنت����رُة فار�سًا من فر�سان القبيل����ة المعدودين، وُيعفى من  زهي����ر وخدِمِهم عل����ى الهرب؛ عندها يتر�سَّ
ُه الغزوات والموؤامرات وانت�ساره  الرعي وحرا�سة االإبل. ُثمَّ تتتالى انت�سارات الفار�س على خ�سوِمِه، وردُّ

على مئات الفر�سان، واإنقاذِه للقبائل كمازن وعب�س. 
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بع����د ذل����ك تروي ال�سيرُة رحل����َة عنترة الإح�سار الن����وق الع�سافير من الحي����رة، ومعركتِه مع فر�سان 
المن����ذر ملك الحيرة، واأ�سَرُه من قبلهم، ُثمَّ تروي لنا كي����َف ا�ستطاَع قتَل اأ�سٍد يدُخُل خيمَة المنذر بيديِه 
فق����ط، بينما قدم����اُه في االأغلل، مما جعَل المنذر يفك اأ�سره ويقّدُرُه ويحترم����ه، ُثمَّ يقّدُمُه اإلى ك�سرى، 
الذي يدفع بِه للقاِء فار�ٍس رومٍي ما ا�ستطاع اأحد من جند فار�س مواجهته، لكن عنترة ي�سرُعُه، وينت�سُر 
جي�����سُ ك�سرى على الروم، فيقّدُم ل����ُه الهدايا النفي�سة والجواري الجميلت... لك����ن ال�سيرَة توؤكد رف�َس 
عنت����رَة اإغراءات الن�ساء واإ�سرارِه على العودة اإلى وطن����ِه وحبيبتِه، وهذا ما يكون، فُتكّلُل العودُة بالزواِج 
م����ن عبلة لت�سّتمر بعد ذلك بطوالُت الفار�س ال�ساع����ر، التي تنتهي باإ�سابتِه ب�سهٍم م�سموم يودي بحياِتِه، 
ولكن����ُه يحم����ي عبلة من فر�ساٍن يحاولوَن �سلبُه اإياها حتى وهو مّيت وذل����ك بامتطاِئِه جواَدُه واتكاِئِه على 
رمحِه اأمام الفر�سان الذين ال يجروؤون على االقتراب منه، بينما ت�سيُر الراحلُة بعبلة حتى ت�سَل م�سارَب 

عب�س، ويكت�سُف الفر�ساُن متاأخريَن موَت الفار�س الذي يقُف اأماَمُهم.
َف عنترة را�سمًة منُه  وخل�سة القول اإن الذاكرة ال�سعبّية ومن خلل هذِه ال�سيرة ا�ستطاعت اأن تن�سِ

»نموذجًا لب�سالِة الفرو�سّية، ونموذجًا لتحققها العملي«. 
ب- �سخ�سّية الحالج: 

تمّث����ُل �سخ�سّي����ُة الح�سيِن ب����ن من�سوِر المعروِف بالح����لج نموذجًا من نماذِج البطول����ِة ال علقَة لُه 
بالنموذج ال�سابق ال من قريٍب وال من بعيد. 

ن�س����اأ هذا الزاهد المت�سّوف في وا�سط والعراق، و�سِحَب اأبا القا�سم الُجنّيد وغيَرُه، واختلَف النا�ُس 
ف����ي ع�سرِه ب�ساأن����ه من ُمباِلٍغ في تعظيِمِه، اإلى مبالٍغ في تكفيرِه، وكاَن ابت����داُء حاِلِه – على ما ذكَرُه عز 

الدين بن االأثير في تاريخه – اأنُه كاَن يظهر الزهد والت�سّوف والكرامات. 
ويق����اُل اإن����ه اأ�سبَح داعّيًا ُقرمطّي����ًا في ُخرا�سان واالأه����واز وفار�س والهند والُترك�ست����ان، و�سرعان ما 
اجتم����َع حوَلُه تلميذُه الَحلجّي����ة عنَد عودِتِه من مكة اإلى بغداد عام )296ه� -908م( واتَهَمُه المعتزلة 
بال�سعوذة، واأُخِرَج من الطريقِة بمقت�سى »توقيع« االإمامّية، وفتوى الظاهرّية، وقب�َس عليِه رجال ال�سرطة 
العبا�سي����ون َمرتي����ن، واأح�سَر اأماَم الوزير ابن عي�سى، وُعذَب ع����ام )913م(، واأم�سى ثماني �سنوات في 
�سج����ن بغداد ولعّل اهتم����اَم �َسَغب )اأم المقتدر( ورعايتها الحلج، ومي����ل الحاجب ن�سر اإليه وم�ساندته 
عن����د المقتدر ق����د اأ�سهما في تاأجيج عداوة الوزير حامد له، فاأَمَر بقتِلِه بعَد ُمحاكمة دامت �سبعة اأ�سهر، 
بمقت�س����ى فت����وى اأقرها القا�س����ي المالكي اأبو ُعمر، وف����ي الثلثاء )26 اآذار �سن����ة 922م( ُجلَد الحلج، 
وقطعت اأو�ساَلُه و�سّوَه و�سلَب، ُثمَّ ُحّز راأ�سُه واأحرَق، وذلك في �ساحة ال�سجن الجديد ببغداد على ال�سفة 
الُيمن����ى لنهر دجل����ة اأماَم باب الطاق. هل كاَن هذا االنتقام الوح�سُي م����ن الحلج ل�سبب يتعلُق بالعقيدِة 
الديني����ة اأو براأي����ِه ومذهبِه في التق����رب اإلى اهلل؟ اأم اأن هناك اأ�سبابًا �سيا�سّي����ة اأبعد من ذلك؟ ومنها اأن 
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َع االإ�سلح، وراَح يعمُل بج����ٍد ون�ساط الإيجاد جماعة قوّي����ة، متما�سكة تربط بينهم  الَح����لَج »�س����ّرَع ِمب�سَ
االأخ����ّوة الروحّي����ة والفناء الكلي في �سبيل اهلل، وتجعل من اأهدافه����ا الحقيقّية اإنقاذ المجتمع االإ�سلمي 
مم����ا يعانيه م����ن اأمرا�س«)1(، »ودعا اإل����ى وحدٍة اإ�سلمّية �سامل����ة ذات جذور عميقة منبثق����ة من التعّبد 

والزهد والتقوى«)2(. 
اإن تل����ك الطريقة الوح�سّية في قتل الح�سين بن من�سور، واأهمّيِة الرجل اأدتا اإلى ن�سوء مجموعة من 
الحكاي����ات واالأ�ساطير، وقد انت�سرت الذاكرُة ال�سعبية ل�سخ�سّية الحلج من خلل تلك االأ�ساطير التي 
ا�سُتهرت بعَد �سلِبِه، اأو من خلل �سيرِتِه ال�سعبّية التي ظهرت مكتوبًة بعَد ذلك بمدة غير ق�سيرة، وهي 
تثب����ُت اأن ه����ذِه ال�سخ�سّية »حية فاعلة في الوع����ي« ال�سعبي...، وقد راأى اأحد الباحثي����ن اأن هذِه ال�سيرة 
»مادة اأكثر اأهمّية من غرائبّيات الكتب الر�سمّية، وذلك الأّنها ُتمّثل خل�سة نهائّية لما َمكَث في الوجدان 

ال�سعبي بعَد غربلة طويلة«)3(. 
لتقراأ المقطع االأخيرة من هذِه ال�سيرة: 

»فّلم����ا حرقوه اأخ����ذت اأخته رماَدُه، واطلعت اإل����ى البرج كما اأو�ساها، وكان����ت الليلة الجمعة، فوقفت 
ُت�سّل����ي، فاإذا بالماء ق����د َطَلع حّتى �ساوى )�سرا�سيف( الق�سور، فقالت: اأّيه����ا الماء ارجع باإذن اهلل َعزَّ 
وجل، فاإن اأخي )ح�سين( الَحلج قد حاَلَل كل من �سربه اأو �سلَبُه اأو رجمُه، اأو اأحرَقُه، وهو ي�سّلم عليك 
ويق����ول ل����ك: ال ُتغرق اأهل بغداد، ف����اإن �سيَخُه الجنيد فيها، ُثمَّ رمت بالرماد ف����ي الماء، فهبط الماُء اإلى 
مكان����ه ب����اإذن اهلل َعّز وجل، ُثمَّ و�سعت راأ�سها ونامت، فراأت في النوم )اأخاها( الَحلج وهو كالقمر ليلة 
ع بدٍر وجوهر فق����اَل: )اإلى كم تبكي( لقد �ساق ب�سبب����ك �سدري. فقالت  الب����در، وعل����ى راأ�سه ت����اج ُمر�سّ
ي����ا اأخي وكي����ف ال اأبكي، وقد جرى علي����ك ما جرى، فقال: ي����ا اأختي لما قّطعون����ي كان قلبي )م�سغوف( 
بالمحّب����ة، فلم اأجد األمًا، فلما خنقوني، نزلت ملئكة ح�سان الوجوه، )فطالعوني(، اإلى تحت العر�س، و 

)قالوا( هذا ح�سين المحب، فنادى )ُمنادي(: 
يا ُح�سين رحم اهلل من عرف َقْدَره، وكتم �ِسّره. فقلُت: يا موالي اأردُت التعّجل اإلى م�ساهدتك، فقاَل: 
انظر اإلى َجمالي اأي وقت �سئت، ال اأحتجُب عنَك اأبدًا، ُثّم ك�سَف )عن( الحجاب فّلما راأيُت عر�س الملك 
امتلأ قلبي فرحًا و�سرورًا، ُثّم قال: »يا اأختي، اأراأيِت لو كان طائر في قف�س، فاإن اأطلَق الطائر يرعى في 
ب�ساتين واأنهار، هل ي�سير الطائر ك�سر القف�س، قلُت ال. قال: فذلَك اأنا، ُثمَّ تركني وان�سرف«)4( نلحظ 
م����ن المقبو�س ال�سابق اأن الخي����ال ال�سعبي َعمَد في نهاية ال�سيرة – الت����ي انتهت ب�سلب الحلج وحرِقِه 
– اإلى ن�سج نهاية اأخرى، نهاية ت�ستند اإلى عالم االآخرة... والو�سيلة هي الروؤيا اأو الحلم، فعالم الواقع 
عجز عن تحقيق ما رغبته العامة فيه، ومن هنا كان اللجوء اإلى الحلم... وفي الحلم تتحقق العدالة التي 
نرجوها، ومن هنا نفهم م�سّوغات وجود العالم االآخر، اأو البعث في الثقافة االإ�سلمّية... اإنها الرغبة في 
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تحقي����ق العدالة، لقد راأت االأخُت اأخاها الح�سين �سعيدًا بروؤية وجه الحق، لقد راأته معافًى، وفهمت منُه 
اأنه لم ي�سعر باالألم عندما َعذبوه. وقبَل ذلك كانت قد طبقت و�سّية الحلج في اأال ُيغرق الفراُت بغداد، 

وذلَك باأن َرمت رماَد اأخيها في الماء فهداأ وعاَد اإلى م�ستواه االأّول. 
»كما �سنلم�س في ال�سيرة تحّرقًا اإلى حرّية القول، من خلل الُتهمة الكبرى، التي وّجهت اإلى الحلج، 
وه����ي تكذيب الم����وؤذن، و�سنلم�س تحّرقًا ال يقل عن ال�سابق في احتقار الكذب والتزييف، وتفريغ االألفاظ 
م����ن المعن����ى، وكل االأمرين واحد، الأن القمع ال�سيا�سي اإذ ُيمار�س على ُحرّية القول فاإّنُه يعمل على اإنتاج 

قول ُمّزيف فارغ المحتوى«)5(. 
ج- �سخ�سّية اأبي فرا�س الحمداني: 

اأب����و فرا�س الحمداني �ساعٌر واأمي����ٌر وفار�ٌس معروف، وهو ابن عم �سي����ف الدولة اأمير حلب وقد كاَن 
ل����ُه دور كبي����ر في تثبيت دعائم الدولة الحمدانّي����ة، فكم وّجَهُه �سيف الدولة لتاأدي����ب القبائل التي تخُرُج 
عل����ى الدولة، وكم اأوكل اإليه حماي����ة الثغور ال�سمالية من الروم، وقد قاَد اأبو فرا�س الجي�س َمرات عديدة 
لمحارب����ة ال����روم... وي�ستطيُع القارُئ المتابع اأن يجَد في �سيرة اأبي فرا�����س- »�سواء الر�سمّية التي كتبها 
موؤّرخ����و االأدب، اأو فيم����ا ُيحك����ى عن ه����ذا البطل، في الكثير م����ن الموا�سع، اأو في بع�����س الق�س�س التي 
�ساغه����ا كتاٌب معا�س����رون«)6( – اأمورًا تلف����ت االنتباه، وتوؤّكد بطولة ه����ذا الفار�س وب�سالَت����ُه، واإح�سا�َسُه 
العميق بالعروبة، فكافاأَُه الخياُل ال�سعبي العربي بابتداع مجموعة من الحوادِث تجَعُل منُه اأ�سطورًة، من 
ذل����ك مثًل حكاية َهرِبِه الطريفة م����ن ح�سن خر�سنة على الفرات؛ وتروي هذِه الحكاية اأن �سيف الدولة 
تاأخ����ر كثي����رًا في افتداء ابن َعّمِه ل�سبب اأو الآخر فما كاَن من اأبي فرا�����س اإال اأن ركَب فر�َسُه وانطلَق يعدو 
قاف����زًا م����ن اأعلى الح�سِن في الفرات، فماَت الفر�س، وغرق بينما �سبَح الفار�ُس اإلى ال�ساطئ، ُثمَّ انطلَق 
اإل����ى َحل����ب، وما هذِه الحكاية وغيرها، اإال و�سيلة حاولت الذاك����رة ال�سعبّية من خللها تكريم اأبي فرا�س 
ِه الم�سلوب اإليِه؛ وال�سّيما اأن نهايَتُه كانت ماأ�ساوّية على يِد ُغلم �سيف الدولة قرعويه  واإن�ساف����ِه ورّد حقِّ
ذي االأ�سل غير العربي، الذي اأجهَز على اأبي فرا�س ب�سربِه بحديدٍة على راأ�ِسِه بعد اأن �سقَط جريحًا عن 
جواده، وكاأن العامة بتمجيدها اأبا فرا�س ون�سج بع�س الحكايات الخارقة حوله اإنما تردُّ بذلك على تدخل 

رات البلد واأهلها. العنا�سر غير العربّية في الدولة العربّية المنهارة، وت�سّلِط هذِه العنا�سر على ُمقدَّ
ول���و �سمحنا الأنف�سنا بالقفز األف عام وبالتحديد اإلى اأوا�سط القرن الع�سرين واأواخِرِه لنتابع كيف 
كاف���اأت ال�سع���ب بع�س اأبطال الث���ورة ال�سورّية عل���ى الم�ستعمر الفرن�سي لوجدن���ا الكثير والطريف من 
االأ�ساطي���ر الت���ي تحكى عن ه���ذا الثائر اأو ذاك؛ منا على �سبيل المث���ال ال الح�سر ما يتعلق بالمجاهد 
ال�سي���خ �سالح العل���ي؛ الذي كان اأّول م���ن ت�سدى للم�ستعمري���ن الفرن�سيين حين نزل���وا على ال�ساحل 
ُد بطولة ه���ذا الثائر و�سمودِه، بع�سها واقعي ومنطقي،  )1918/ 1919( فك���م من روايات جميلة تمجِّ
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وبع�سه���ا االآخر خلقُه الخي���ال ال�سعبي ال�سوري الإن�ساف هذا البطل، ومن ذلك ما رواُه لي اأحد اأقاربه 
ع���ن معرك���ة وقعت بين ال�سيخ – وهو في ثلثٍة من اأ�سحاب���ِه – وكتيبة فرن�سية غازية... وقد ا�ستطاع 
ال�سي���خ �سال���ح و�ساحب���اه اأن يقتل خم�س���ًة وثلثين فرن�سي���ًا. ويروي بع����س كبار ال�سِن ف���ي ال�ساحل 
اأن ال�سي���خ كان اإن ا�ستنف���َد كام���َل ذخيرتِه من الر�سا�س لج���اأ اإلى ثمار البلوط الياب�س���ة فا�ستخدَمها 

كمقذوفات عو�سًا عن الر�سا�س.
ول����و تناولنا بع�س ما ترويه العامة عن المجاهد �سلط����ان با�سا االأطر�س القائد العام للثورة ال�سورّية 
ب  الكب����رى لوجدن����ا َما ي�سبُه ذلك؛ روت لي جّدتي ذات يوم اأن �سلطان االأطر�س عندما كان يغ�سب ويقطِّ
حاجبي����ه، ترت�سُم كلمة ) اهلل( عل����ى جبينُه، ويروي النا�س اأي�سًا اأن �سلطان با�سا �سعد اإلى �سطح منزِلِه 
عندم����ا كانت الطائرات الفرن�سية تق�سف القرّيا،و�ساهدوُه ي�سيُر ف����وق �سطح دارِه بلبا�ٍس اأبي�س نا�سع، 

واأنتم تعلمون داللة هذا اللون في المعتقدات الدينّية االإ�سلمية.
وهن����اك ق�س�����س كثيرة تن�سُب اإلى ه����ذا الثائر الكبير ُق����درًة على التنبوؤ بما قد يح�س����ل في هذِه اأو 
تل����ك م����ن لحظات المعركة، من ذلك مثًل اأن القائد �سحا من النوم، واأمَر الثوار اأن ي�ستيقظوا ويغادروا 
المغ����ارة الت����ي التجوؤوا اإليها... في طريق ُمغادرتهم الوطن اإلى االأردن بع����د انتهاء الثورة الم�سلَّحة، فما 
ابتع����دوا قليًل عن المغ����ارة حتى ق�سفتها الطائ����رات الفرن�سية، وقد حدثت الواقعة فع����ًل، لكن النا�س 
اختلفت في تف�سير �سبب ت�سّرف القائد... اإلى غير ذلك من الق�س�س والحكاياِت التي ال اأقول اأن لي�س 
لها اأ�سل في الواقع، اأو اأن بع�سها لم يحدث، لكنني اأقول اإن الخيال ال�سعبي ربطها بالغيبيات فاإذا البطُل 
ال����ذي يذوُد عن اأمِتِه و�سعبِه )ك�سال����ح العلي و�سلطان االأطر�س واإبراهيم هنان����و وغيرهم...( مع�سوٌم 
ٌر باالإرادِة االإلهّية لغايات �سامّية، وقد يوحى اإليِه عن طريق الُحلِم اأو غيره ويردُّ عنُه اهلل  ومحجوٌب وُم�َسيَّ

الموَت الموؤكد.. ليكِمَل ر�سالَتُه! 
وهنا قد يخطر ببالنا ال�سوؤال االآتي: هل كان من �ساأُن الذاكرة ال�سعبّية فيما يخ�ُس االأبطال مختلفًا 
عنُه عند االأمم االأخرى، ن�ستطيُع اأن نقول بكل ثقة: ال. واالأمثلُة هائلة على ذلك، ولنذكر باخت�ساٍر �سديد 

بع�سًا منها بادئين بالتراث ال�سعبي الفرن�سي: 
�سخ�سّية جان دارك: اأو القدي�سة اأو عذراء اأورليان )1412- 1431م(

وجان دارك فّلحة فرن�سّية، �سديدة االإيمان، روت الحكاياُت الفرن�سّيُة عنها اأّنها �سمعت �سوتًا ُربما 
كان �س����وت الع����ذراء مريم يناديها، فهّبت لتحِمَل فكرة تحرير فرن�سا م����ن المحتلين االإنكليز، وجاهدت 
كثي����رًا، ووقف����ت العنايُة االإلهيُة اإل����ى جانبها، حتى ا�ستطاع����ت اإقناع الملك الفرن�س����ي المتخاذل اآنذاك 
با�ست����لم �سلطت����ه، وقد تمكن����ت من ذلك بف�سل معجزٍة م����ن المعجزات، ثم اأجبرت بع����د ذلك االإنكليز 
عل����ى رفع الح�سار عن اأورلي����ان بف�سِل ب�سالتها في قيادة مجموعة �سغيرة من المقاتلين، وتّوجت �سارل 
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ال�ساب����ع ملكًا على فرن�سا. وتروي حكايتها ال�سعبية اأن جان دولوك�سمبور باعها اإلى االإنكليز بعد كل ذلك 
فاأعلنوه����ا �ساح����رًة، واأُحرقْت حيًة في )30 اأيار 1431( في روان. لك����ن ال�سعب والكني�سة اأعادا االعتبار 

اإليها في عام )1450(، واأ�سبحت طوباوّية عام )1909(، ثم قّدي�سة عام )1920(.
اإن المطل����ع على حكاي����ة جان دارك ال�سائقة، والت����ي �سنعت ال�سينما منها ع����ّدة اأفلم يلم�س تدّخل 
الخي����ال ال�سعب����ي الفرن�سي في ر�سِم ملمحه����ا وتقديم بطوالتها، وقدراتها الخارق����ة، انطلقًا من هذا 

ال�سع����ب ل�سخ�سّية اأّدت الدور االأكب����ر في تحريرِه من االإنكليز والطريف 
كم����ا ترون اأن ج����ان دارك َفلحة، اأي من ُعمق ال�سع����ب... وكاأن الخيال 
ال�سعبي قد اأراَد اأن يوؤّكد اأن الطبقات الفقيرة ال�سعبية هي القادرة على 
التحري����ر ورد الغزاة ولي�َس الملوك. ومن التاري����خ الفرن�سي اأي�سًا يمكن 
نقف عند �سخ�سّية روالنROLAND ، وهو اأ�سهر االأبطال االأ�سطوريين 
ف����ي دائرة �سارلمان االأ�سطورّية وغيره وغي����ره. ومن اإيطاليا في الع�سر 
الحدي����ث تلفُت االنتب����اه الحكاي����ات ال�سعبّية عن موّح����د اإيطاليا ج�سبي 
غاريبالدي )1807 – 1882(، وهو بطل ع�سكري حارَب لتوحيد اإيطاليا 
وجعله����ا مملك����ة واح����دة، ومن تل����ك الحكاي����ات اأن بع�����س ال�سّيدات كن 
يق�سم����ن اأن الر�سا�س كان يثقب معطف غاريبالدي في كل معركة، فاإذا 

ما خَلَعُه ت�ساقطت ِمنُه المقذوفات بكمياٍت كبيرة، تلك المقذوفات التي لم ت�ستطع اختراق ج�سدِه! وكم 
م����ن اأ�سياء م�سابهه �ساغها �س����كان اأمريكا اللتينّية عن ُمحرِرها �سيم����ون بوليفار، وبعد ذلك عن ت�سي 

غيفارا وغيرهما. 
2-  عن الطغاة في الذاكرة ال�سعبّية:

»الطغ����اُة« اأو »الم�ستبّدون« ووفق الم�سطلح الحديث – هم حكاٌم ظالموَن اأو حكاٌم جائروَن ُق�ساة)7( 
وه����م من وجه����ِة نظٍر اأخرى: »وحو�س ب�سرّي����ة ظهرت في التاريخ، وحكمت �سعوبه����ا بالحديد والنار)8(«، 
وت����رى وجه����ُة نظٍر ثالثة »اأنهم اأمرا�س اأو )انحرافات( اأو اأوبئة)9( وقد َعّرَف من َقبُل جون لوك الطغيان 
تعريفًا التقى فيه مع اأر�سطو حيُث يقول: »اإذا كان االغت�ساُب هو ممار�سة اإن�سان ل�سلطة لي�ست من حّقه، 

فاإَن الطغيان هو ممار�سة �ُسلطة ال ت�ستنُد اإلى اأي حق، وي�ستحيل اأن تكوَن حّقًا الإن�سان ما!«)10(.
وكاَن اأر�سط����و قد راأى الطغيان �سورة من �سور الحكم الف����ردي عندما يتحّول اإلى حكٍم �سيِّئ ينفرُد 
احُب����ُه بال�سلطة دون ح�سي����ب اأو رقيب، فل يكون هناك قانون يحكم ب����ل اإرادة الفرد«)11( ومن ثم  في����ه �سَ
فالطاغي����ة ف����وق كل م�ساَءلة، بينما يخ�س����ع االآخروَن لها وف����ق اإرادته، وعلى ُكِلّ ح����ال فللطغيان اأ�سكالُه 
المختلفة، واأنواُعُه التي تزداُد �سوءًا اأو تنق�ُس وفَق طريقتنا في تناولها، كما اأن للطغاِة اأ�سنافًا واأنواعًا، 

جان د�رك
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وهم يتمايزوَن فيما بينهم، وفي علو قاماتِهم اأو ق�سرها وللطغياِن من النتائِج المخيفِة والب�سعِة – على 
الف����رِد والمجتم����ع – ماال يدرُكُه اإال ال�سيطان نف�سه، ومن ذلك على �سبي����ل المثال- وهذا ما يعنينا اأكثر 
م����ن غي����رِه في حديثنا هذا – اختفاء الُحرّية ومن ثم اختفاء »العقل معها، اإذ ما قيمة العقل اإذا لم يكن 
ف����ي ا�ستطاعت����ي اأن ا�ستر�سَد به؟ اإذا كان البّد لي من ال�سي����ر في طريق واحد، هو الذي تر�سمه ال�سلطة، 
فماذا يمكن للعقل اأن يفعل؟)12( وال يبقى اأماَم معظم الب�سر في اأنظمِة الطغيان اإال اال�ست�سلم والطاعة 
احُبُه مجهول، ولهذا يتواروَن  واالأل����م، وقد يلجاأ بع�����سُ ال�سجعان – ن�سبيًا – منهم »اإلى �سلٍح وحي����د �سَ
خلفُه، وهو �سلح النكتة وال�سخرّية«)13( ومن هنا »فالنكتة ال�سيا�سّية – في ع�سرنا – تعبيٌر عن ق�سور 

البناء الديمقراطي... وهي و�سيلة لتو�سيل �سوت ال�سعب اإلى الحاكم«)14(.
ولكن هل من �سلٍح اآخر اأو و�سيلة اأخرى يلجاأ اإليها ال�سعب؟ بلى! فاإذا كانت النكتة ال�سيا�سية و�سيلة 
ُمبا�س����رة، ورد فع����ل لحظي على هذا الحدث اأو ذاك، فاإن الذاكرة ال�سعبّية بمكوناِتها المختلفة َتْلجاأُ اإلى 
م����ا هو اأكث����ر ثباتًا وخلودًا في ال�سمير الجمعي للأمة... اإنها تبني ق�س�س����ًا وحكاياٍت و�سيرًا ُتعطي فيها 
ُفُه تمامًا وتقت�ُس للنا�س منه، �سحيح اآن االأوان يكون قد فات، ولكنها  ه����ذا الطاغية اأو ذاك َحّقه.. ُتن�سِ
َتْعَم����ُل بفعِل قانوٍن اأ�سَم����ل واأبعد اأثرًا؛ اإّنها تثّبُت جملًة من القيم والمفاهيم التي تريُد لها الخلود واأهمها 
اأنَّ االإن�س����ان مهما ُموِر�����سَ عليه يظلُّ ينزُع اإلى الحرّية والم�ساواة والع����دل والمحبة؛ وبلغٍة ُمعا�سرة ينزُع 

اإلى الديمقراطّية. 
ولنق����راأ من وجهِة النظِر ه����ذِه بع�ُس الحكايات اأو الق�س�س التي و�سلتنا ع����ن هذا الطاغية اأو ذاك 

ومن بطوِن كتِب التاريخ واالأدب: 
الحجاج بن يو�سف الثقفي

هناك الكثير من الحكايات عن الحجاج بن يو�سف الثقفي ومنها ما جاء في كتاب »ال�ُم�ْسَتطَرف في 
كِل فٍن م�ستظرف« ل�سهاب الدين محمد بن اأحمد االأب�سيهي المتوفى �سنة )850ه�( مايلي: 

»حك���ي اأن هندًا ابنة النعمان كان���ت اأح�سن اأهل زمانها فو�سَف للحجاج ح�سنها فاأنفذ  اإليها يخطبها 
وب���ذَل له���ا مااًل جزيًل وت���زوج بها، و�سرط له���ا عليِه بعد ال�سداق مئت���ي األف درهم، ودخ���ل بها ثم اإنها 
انحدرت معُه اإلى بلدِة اأبيها المعرة، وكانت هنٌد ف�سيحًة اأديبًة فاأقام بها الحجاُج بالمعرة مدًة طويلًة ثم 
رحل بها اإلى العراق فاأقامت معُه ما�ساء اهلل، ثم دخل عليها في بع�س االأيام وهي تنظر في المراآة وتقول: 

عربي��ًة مه��رًة  اإل  هن��ُد  بغ��ُل وم��ا  حتلله��ا  اأفرا���ضٍ  �ضليل��َة 
فلل��ه دره��ا واإن ول��دت بغ��اًل فجاء ب��ِه البغُل ف��اإن ول��دت فح��اًل 

فان�س����رف الحج����اج راجع����ًا، ولم تكن علمت ب����ِه. فاأراد الحج����اُج طلقها فاأنفَذ اإليه����ا عبد اهلل بن 
طاه����ر، واأنف����َذ لها معُه مئتي األف درهم، وهي التي كانت لها عليه. وقال: يابَن طاهر َطّلقها بكلمتين وال 



عن الأبطال والطغاة في الذاكرة ال�شعبّية

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 152

ت����زد عليهما. فدَخَل عب����د اهلل عليها، فقاَل لها: يقوُل لِك اأبو محّمد الحج����اج: ُكنِت فبنِت، وهذِه المائتا 
األف درهم التي كانت لك قبله: فقالت: اعلم يابن طاهر، اإّنا واهلل ُكّنا فما حمدنا، وبّنا فما َنِدمنا، وهذِه 
المائتا األف درهم التي جئت بها، ب�سارة لك بخل�سي من كلِب بني ثقيف. ُثّم بعد ذلك بلغ الخليفة عبد 
المل����ك ب����ن مروان خبرها، فاأر�سل اإليها يخطبها، فاأر�سلت اإلي����ِه كتابًا تقول فيه بعد الثناء عليه: اعلم يا 
اأمير الموؤمنين اأن االإناء ولغ فيه كلب. فلما قراأ عبد الملك الكتاب �سحك من قولها وكتب اإليه يقول: اإذا 
ولغ الكلب في اإناِء اأحدكم فليغ�سلُه �سبعًا، اإحداهن بالتراب، فاغ�سلي االإناء يحُل اال�ستعمال. فلما قراأت 
الكت����اب لم يمكنها المخالفة، فكتبت اإليِه: يا اأمي����ر الموؤمنين واهلل ال اأحُل العقد اإال ب�سرط، فاإن قلت ما 
ه����و قلُت اأن يق����وَد الحجاج محملي من المعرة اإلى بلدَك التي اأنت فيها، ويكون ما�سيًا حافيًا بحليتِه التي 
كان فيه����ا اأواًل، فلم����ا قراأ عب����ُد الملك الكتاب �سحك �سح����كًا �سديدًا، واأنفذ اإلى الحج����اج واأمرُه بذلك، 
فامتث����ل واأنف����َذ اإلى هند ياأمرها بالتجهز، فتجهزت و�سار الحجاج ف����ي موكبِه حتى و�سَل اإلى المعرة بلد 
هن����د، فركبت في محمل الزفاف، وركب حولها جواريها وخدمها، واأخذ الحجاج بزمام البعير، فجعلت 
هنُد تتواغد عليه وت�سحك مع الهيفاء دايِتها )...( ولم تزل كذلك ت�سحك وتلعب اإلى اأن قربت من بلد 
الخليفة. فرمت بدينار على االأر�س ونادت يا جمال اأنه قد �سقط منا درهم فارفعُه اإلينا، فنظر الحجاج 
اإلى االأر�س فلم يجد اإال دينارًا، فقال :اإنما هو دينار، فقالت: بل هو درهم، قاَل بْل دينار فقالت: الحمد 
هلل �سقط ِمّنا درهم، فعو�سنا اهلل دينارًا، فخجل الحّجاج و�سكت، ولم يرد جوابًا، ثم دخَل بها اإلى عبد 

الملك بن مروان فتزّوج بها«)15(.
اإن معظ����م تفا�سي����ل هذِه الحكاية – م����ن وجهة نظري – مختلق وال �سّيما م����ا يتعّلق بقولها عنُه بغل 
و» كل����ب بني ثقي����ف«؛ فالرجل الذي ال يعرُف �سبرًا على �سفك الدماء، كان ق����ادرًا على قتلها بطريقٍة اأو 
باأخ����رى عندم����ا ي�سُلُه كلمها، وهو الذي َقَتَل ُعت����اَة الرجال وكبار الفر�سان، ُث����مَّ تاأتي ق�سة اإذالِل عبد 

الملك بن مروان له والأجل امراأة ال يعرفها الخليفة بل �َسِمَع عن جمالها... 
اإن م����ن يعرف دهاَء عب����ِد الملِك، ومكانة الحجاِج عنده، ومن يعرف َق����ْدر اأمير العراقين الذي ثّبَت 
ة، لقد كان عب����د الملك من الذكاء  حك����م بن����ي اأمية وفتَح له����م البلد، ال يمكن اأن يقبل مث����ل هذِه الق�سّ

بحيث يحقُق غايتُه في الو�سول اإلى هند دون اأن يهين اأهم اأمراء دولتِه بالطريقة التي راأيناها.
وي�ستطي����ع القارئ اأن يج����د مئات الحكايات التي ت�سب في مو�سوعنا ه����ذا ومنها على �سبيل المثال 
ال الح�س����ر« حكاي����ات الحج����اج وزياد بن المهل����ب وغيرها الكثي����ر، وكما �سي�ستم����ُع اأي�سًا اإل����ى ع�سرات 

الحكايات والطرائف )النكات( عن طغاٍة معا�سرين عربًا واأجانب. 



عن الأبطال والطغاة في الذاكرة ال�شعبّية

153 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

الهوام�ش

)1(- د. م�سطفى غالب الحلج، موؤ�س�سة عز الدين للطباعة والن�سر، بيروت، لبنان 1982، �س 24.
)2(- المرجع ال�سابق نف�سه. 

)3(- ر�سوان ال�سح، ال�سيرة ال�سعبّية للحلج، مجهولة الموؤّلف، دار �سادر، بيروت 1998. 
)4(- المرجع ال�سابق نف�سه. 

)5(- المرجع ال�سابق نف�سه، �س 93. 
)6(- انظر: علي الجارم، فار�س بني حمدان، القاهرة، مغفل تاريخ الن�سر. 

)Encyclopedia Britannica vol-lop -)7.222 / نق���ًل ع���ن د. اإمام عبد الفتاح اإمام، الطاغية، مكتبة مدبولي 
م�سر، ط3، 1997، �س 115. 

)8(- M.latey:thyranny. P16 / نقًل عن د. اإمام عبد الفتاح اإمام. )مرجع �سابق(. 
)9(- موري�س دوفرجيه، »في الدكتاتورية« ترجمة: د. ه�سام متولي، عويدات، بيروت، 1989، �س36. 

)10(- جون لوك، في الحكم المدني، ت: د. ماجد فخري، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت عام 1959، فقرة 29. 
)11(- د. اإمام عبد الفتاح اإمام، الطاغية، مرجع �سابق، �س 172. 

)12(- المرجع ال�سابق نف�سه، �س 378. 
)13(- المرجع ال�سابق نف�سه، �س 379. 

)14(- د. �سع���د الدين اإبراهي���م، مجلة الوادي، عدد كانون الثاني 1982، �س 34 / نقًل عن د. اإمام عبد الفتاح اإمام، 
)مرجع �سابق(. 

)15(- �سه���اب الدين محمد بن اأحم���د االأب�سيهي، الم�ستطرف في كل فٍن ُم�ستظرف، دار مكتبة الحياة، بيروت 1986، 
�س 84- 85. 

⸎⸎⸎⸎



اقت�صاد المعرفة �صانع ثقافة الإبداع

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 154

عبد الحميد غانم

المعرفــة اآفــاق 

اقت�صاد المعرفة �صانع ثقافة الإبداع

 �ســـكل الدخـــول فـــي االألفية الجديدة القرن الحـــادي والع�سرين مرحلة جديدة مـــن الح�سارة ارتبطت 
بالمعرفة كقوة دافعة القت�ساد المعرفة وتاأ�سي�س مجتمع المعرفة.

فقـــد تنامـــت في واقعنـــا الحالي ن�سبـــة التح�سر وانت�سار المعرفـــة التي تخطت عتبـــة )50٪( من �سكان 
العالم، ويتوقع اأن ت�سل هذه الن�سبة اإلى )75٪( بحلول العام )2025(.

يقـــول )فران�سي�سكـــو خافيير كاريلو( في كتابه مـــدن المعرفة: »اإن القرن الحالي ي�سهد ظاهرة الخبرة 
الب�سرية الح�سرية ويمكن عّد االألفية قرناً للمعرفة اأو قرناً للتعلم«.

حتـــى المنظمـــات الدوليـــة، ال�سيمـــا االأمـــم المتحـــدة اأكدت اقت�ســـاد المعرفـــة كحقيقة واقعـــة، واأن هذه 
الحقيقـــة التـــي خلفهـــا القـــرن الع�سريـــن الفائـــت بـــراأي كل مـــن )تاتي�س�ـــس �ساكاريـــا( و)بيتر وروكـــر( و�سع 

االأر�سية لتاأ�سي�س مجتمع المعرفة.

اإدارة المعرفة

لق����د اأ�سح����ت المعرف����ة اليوم اأحد اأه����م المرتكزات الأي م�س����روع اقت�سادي اأو ثقاف����ي اأو �سيا�سي اأو 
اجتماع����ي يج����ب اإدارتها بفاعلية وكف����اءة للح�سول على النتائ����ج المن�سودة وراء ه����ذا الم�سروع، وبهذا 
تحول����ت اإدارة المعرفة اإل����ى اأ�سلوب اإدارة اإ�ستراتيج����ي يربط بين اإدارة المعرف����ة والتنمية القائمة على 

المعرفة. 
وف����ي ه����ذا ال�سياق ت����م التركيز على ظه����ور مفه����وم »مدينة المعرف����ة - مجتمع المعرف����ة«، كخطوة 
لتحقي����ق النجاح ف����ي اإدارة المعرفة وبناء م����دن معرفية ناجحة. يعرف )اأرغازاك�س����ي( مدينة المعرفة 
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باأنه����ا المدين����ة التي ت�سته����دف التنمية القائمة على المعرف����ة، عبر ت�سجيع االإب����داع والت�سارك والتقييم 
والتجدي����د والتحديث الم�ستمر للمعرفة. وهو ما ي�سمح بتحقي����ق التفاعل الم�ستمر بين مواطني المدينة 
اأنف�سهم وبينهم ومواطني المدن االأخرى، حيث توؤدي ثقافة ت�سارك المعرفة والت�سميم الملئم للمدينة 
و�سب����كات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لها اإلى دعم هذه التفاعلت. مدن المعرفة هي مناطق 
اقت�سادي����ة يت����م فيها ت�سدير ال�سلع ذات القيمة الم�سافة العالي����ة، والتي يتم توليدها من خلل البحث 

والتقنية، والقوة اأو المقدرة العقلية.
وتتميز هذه المدن المعرفية بقدرتها على تحقيق النمو ال�سريع داخل المجتمع وتزيد من ثرائه، كما 
وتحقق التنمية الم�ستدامة. واالإبداع واالبتكار هي العنا�سر الرئي�سة في التنمية، وكذلك �سرعة و�سهولة 

الو�سول اإلى تكنولوجيا االت�ساالت من جميع المواطنين.

دور مدن المعرفة

بداأ ظهور مدن المعرفة والمدن التقنية في العالم اأخيرًا يزداد نموًا وانت�سارًا وب�سكل كبير وملحوظ، 
ف����ي ظ����ل ظهور االقت�س����اد المعرفي ال����ذي يعتمد في جوه����ره على المعرف����ة واالبت����كار الم�ستمر والذي 
ي�سيط����ر في����ه اإنتاج ال�سلع المعرفية وت�سديره����ا والخدمات المعلوماتية على فر�����س خلق الثروة وفر�س 
العم����ل على حد �سواء، ت�سبح الم����دن واالأقاليم ب�سكل متزايد عوامل اأ�سا�سية ف����ي التنمية االقت�سادية، 
وي����وؤدي االقت�ساد المعلومات����ي والمعرفي اإلى مناف�سة متزايدة بين الم����دن، حيث يكون مجال المناف�سة 
ه����و التحكم في المعلوم����ات، ولي�س ا�ستخدامها ولهذا ال�سبب فاإن الم����دن الغنية بالمعرفة ت�سبح نقاطًا 

لل�سيطرة على النظام االقت�سادي العالمي الجديد.
ب����داأ ظه����ور مدن المعرفة وم����دن التقنية في العالم يتنام����ى ب�سكل ملحوظ، ذل����ك الأهميتها في دفع 
عجل����ة التنمية واالقت�س����اد الأي دولة ودورها في زي����ادة الناتج المحلي وزيادة فر�����س التوظيف، وتعتمد 
ال�سناع����ات المعرفي����ة عل����ى كفاءة العن�س����ر الب�س����ري وا�ستخدام العق����ل للختراع والتطوي����ر في هذه 
ال�سناع����ة اأكثر من االعتم����اد على المواد الخام، وتدخل هذه ال�سناعة في قطاعات كثيرة، بل اإن بع�س 
ال����دول جعل����ت ال�سناعات المعرفي����ة المورد االقت�س����ادي الرئي�سي لها، اإن مدن المعرف����ة تمثل مفهومًا 
جديدًا لكيانات عمرانية بديلة عن المدن ال�سناعية، وهذه المدن ترمز اإلى حقيقة اأن المدن واالأقاليم 
يت����م هيكلتها وتهيئة محركات نموها في الق����رن الواحد والع�سرين من خلل التفاعل بين ثلث عمليات 

اأ�سا�سية مترابطة هي انعكا�س لثورات اقت�سادية معا�سرة. 
اإن عم����اد مدن المعرفة هو التقدم التقني، واإنتاج المعرف����ة، وت�سدير ال�سلع المعرفية والقدرة على 
المناف�سة في مجاالت المعرفة المختلفة، مع اإمكانية توظيف المعرفة كاأهم م�سدر اقت�سادي لها. ولقد 
تاأث����ر م�ستقبل المدن والمجتمع����ات على مر االأجيال تاأثرًا جوهريًا بالتق����دم التقني، ولكن معدل انت�سار 

التقنية في مدن المعرفة وخا�سة ال�سبكة العنكبوتية فاق كل التقنيات ال�سابقة.
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اإن اأب�س����ط تعري����ف يمك����ن اأن تو�س����ف به م����دن المعرفة هو اأنه����ا تلك الم����دن التي يعتم����د نجاحها 
االقت�سادي على المعرفة، وتتميز بتوفير م�ستوى عاٍل من الكفاءة الحياتية الأفرادها.

وتع���رف مدن المعرفة بالمدن التي يعتمد اقت�سادها على ناتج مرتفع القيمة، م�سدره البحث العلمي 
والتقنية والكفاءات والكوادر الب�سرية الأفراد تلك المدينة، اإنها مدن تثمن عاليًا فيها، من القطاع الحكومي 

والخا�س، القيمة المعرفية، وينفق عليها ب�سخاء من اإمكانيات وموارد لدعم ون�سر واكت�ساف المعرفة.

ا�ستثمار �سناعة المعرفة في االإبداع االإن�ساني

����ر وُت�سَتثَم����ر تلك المعرفة لخلق فر�س التطور وعائد ي�سيف قيم����ة اإلى مجتمع المدينة، وينّمي  ُت�سخَّ
�ست لمفهوم  اقت�س����اده وثروته. ويوجد حاليًا على م�ستوى العالم نحو )70( برنامجًا اإنمائيًا ح�سريًا ُكرِّ

مدن المعرفة. ويقع مجال مدن المعرفة في محيط علمي جديد يطلق 
علي����ه بالتنمي����ة المعرفي����ة اأو المعلوماتية والذي ي�ستم����ل على التنمية 

العمرانية، والدرا�سات الح�سرية، وتخطيط اإدارة المعرفة.
وياأت����ي ه����ذا كنتيجة طبيعي����ة الأهمية ه����ذه الم����دن وقدرتها على 
تحري����ك الدفة والدفع بعجل����ة التنمية واالقت�س����اد الأي دولة، وكذلك 

لدورها في زيادة الناتج المحلي وزيادة فر�س العمل.
ه����ذه المدن المعرفي����ة تعتمد في �سناعاتها عل����ى كفاءة العن�سر 
الب�س����ري، وا�ستخدام العق����ل للختراع والتطوير، اأكث����ر من االعتماد 
على المواد الخام، وتدخ����ل هذه ال�سناعة في قطاعات كثيرة، بل اإن 
بع�����س الدول جعلت ال�سناعات المعرفي����ة وت�سدير ال�سلعة المعرفية 

الم����ورد االقت�س����ادي الرئي�س����ي لها. ولعل اأهم ما ت�ستم����ل عليه المدن المعرفية م����ن �سفات وميزات هو 
توفيره����ا لفر�����س عمل جادة لها مردود مج����ٍز للأفراد، عدا ذلك وجود مع����دل تنموي مطرد في الدخل 

والناتج القومي، وتوعية ر�سيدة لبناء ثقافة المخاطرة وح�سن ا�ستغلل الفر�س المتاحة.
باالإ�سافة اإلى تبني فكر االبتكار واالإبداع كاأحد الدعائم االأ�سا�سية للتنمية، وتحقيق االت�سال الدائم 
بي����ن الجامعات ومراكز البح����ث العلمي وقطاعات ال�سناع����ة، وتحقيق الريادة اأي�سًا ف����ي ثقافة االإنتاج 
وال�سناع����ة، وكذل����ك وجود اآلية لت�سهي����ل ح�سول االأفراد عل����ى م�سادر المعرفة، وتي�سي����ر �سبل اإي�سال 
اأح����دث التقنيات الأفراد المجتمع، وربط �سبكات المدار�س والجامعات ومراكز االأبحاث، وتبني مفاهيم 

وتقنيات الثورة الرقمية وع�سر المعلومات.
واأي�سًا تح�سين الت�سميم المعماري والح�سري ليمكن توظيف التقنيات الحديثة لع�سر المعلومات، 
واال�ستف����ادة الق�سوى م����ن المقومات التراثي����ة والمعمارية وتوظيفها كعن�سر ج����ذب، وتح�سين الكفاءة 

والمقدرة على تطوير البيئة وتوعية االأفراد لتطويرها والمحافظة عليها.



اقت�صاد المعرفة �صانع ثقافة الإبداع

157 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

وي����رى ميت�س����ل في كتابه )مدن الم�ستقب����ل( اأن المدن �ست�ستقل عن محيطه����ا المكاني اأو الجغرافي 
اعتم����ادًا عل����ى اأن ال�سبكة العنكبوتية اأوجدت ما يمكن ت�سميته باالأج����ور االإلكترونية، والتي اختلفت معها 

فكرة تجمع المجتمعات في الحياة العمرانية.

بناء مجتمع المعرفة

وقد اأعادت ال�سبكة العنكبوتية �سياغة المحيط المكاني للمباني والمدن ب�سورة جوهرية، واأ�سبحت 
م وُت����دار بقواعد جديدة عما كانت علي����ه �سلفًا، ومن ثم تغي����ر دور المباني في مدن  حي����اة المدين����ة ُتنَظّ
المعرف����ة عم����ا كانت عليه م����ن ذي قبل، و�س����ار للمباني الذكي����ة دور جديد في دعم مفه����وم وبناء مدن 

المعرفة. وللحديث بقية.
لق����د اأ�سح����ى ف����ي مجتمع المعرف����ة راأ�س الم����ال الفكري المعرف����ي هو اأ�سا�����س اأداء االأعم����ال واأهم 
المح����ركات الت����ي اأدت اإلى ظه����ور اإدارة المعرفة. اإنَّ التركيز على مدن المعرف����ة اليوم بات اأكثر من اأي 
وق����ت م�سى في ن�سر الثقافة و�سنع المعرفة وثراء البيئ����ات الح�سرية والتنمية االقت�سادية التي �سارت 

اأ�سا�س وجود مجتمع المعرفة.
وبات المطل����وب من االأمم النامية وال�سيما الدول العربية وخا�سة بعد �سنوات من الحرب واالأزمات 
الت����ي األمت ب�سعوبها ال�سعي نحو امتلك نا�سية المعرفة ال�ستعادة دورها الح�ساري االإن�ساني. ومحاولة 
التغل����ب على التحدي����ات الماثلة عب����ر اإدارة الهوية بعّدها راأ�سم����ال المرجعيات، ونقط����ة االنطلق نحو 
النهو�����س مجددًا بعوامل التح�سر الحدي����ث، واالرتقاء بم�ستوى التنمية والتفاع����ل والت�سارك التي توفر 

عوامل ثقافة االإبداع وبناء مجتمع المعرفة.

⸎⸎⸎⸎
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خلود علي فار�س

المعرفــة اآفــاق 

رحلة فر�ن�سي�س مّر��س �إلى باري�س

حفــــل التــــراث العربي االإ�سالمي بــــاأدب الرحــــالت، وات�سم بع�سهــــا بالواقعية 
وال�سعــــي اإلــــى اكت�ســــاف العالم، وامتــــزج بع�سها بالخيــــال واالأ�ساطير، وقــــد اأ�سهم 
الجغرافيــــون فـــــي تغذيــــة اأدب الرحــــالت الــــذي انقطــــع اأدب الرحلــــة فـــــي ع�ســــور 
الــــدول المتتابعــــة، وعاد فتجدد فـي الع�سر الحديــــث منذ منت�سف القرن التا�سع 
ع�ســــر بجهــــود اأدبــــاء كتبــــوا عــــن م�ساهداتهــــم فـــــي رحالتهم اإلــــى العالــــم الغربي، 
وقــــد بهرتهــــم المدنية الحديثــــة، ومظاهر التقدم والعمران، وهــــم: اأحمد فار�س 
ال�سديــــاق، وفران�سي�ــــس مّرا�س، واأميــــن الريحاني، ورفاعة الطهطــــاوي، وات�سمت 
اآثار هوؤالء االأدباء بالرغبة فـي نقل واقع العرب والم�سلمين ونقده، والدعوة اإلى 

مجاراة حركة التقدم المدنية والعلمية فـي الغرب.
وم����ّرت عقود خمدت فيها حرك����ة التاأليف ف�ي اأدب الرحلت حتى الق����رن الع�سرين، فاأغنى الكّتاب 
ه����ذه الحرك����ة بمحاوالت جادة منهم: توفيق الحكيم ف�ي كتاب����ه )ع�سفور من ال�سرق(، وطه ح�سين ف�ي 

كتابه )االأيام(، وات�سع اأفق االرتحال لي�سمل مناطق اأخرى من العالم.
و»فران�سي�����س مّرا�����س« اأديب حلبي من اأدباء الق����رن التا�سع ع�سر يتحدث عن �سيرت����ه ف�ي رحلة اإلى 
باري�����س، ويذكر دواعي هذه الرحلة، يقول: »انخرطت ف�ي �سل����ك طلبة العلم واأنا ف�ي �سن الرابعة ع�سرة 
حتى بلغت الع�سرين، اأقراأ علوم االأدب واللغة وكتب التراث«، وي�سيف: »و�سرعت اأمتحن نف�سي الأرى ماذا 
جني����ت من التراث، فلم اأعثر ف�ي خزانت����ي اإالَّ على كتب ومطوالت ومخت�سرات ف�ي النحو وال�سرف وما 

يلحقهما، واإذا تاأملت الفائدة لم اأجدها �سوى نظم ال�سعر«.

فر�ن�شي�ض مّر��ض
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تح����ّول »مّرا�س« اإلى طلب العلوم العالية واللغات االأجنبية باإخل�س ومتابعة، فدر�س الطب، ومار�سه 
دون �سه����ادة معترف بها، ثم قرر اأن يرتحل اإلى »باري�����س« لين�سم اإلى المدر�سة الطبية ال�سهيرة، فغادر 
مدين����ة »حلب« وهو ف�ي الثلثين من عمره اإلى ميناء االإ�سكندرونة ممتطيًا ح�سان اأخيه، والقى االأمرين 
م����ن عناء ال�سفر، وتح����ّول اإلى مرفاأ »اللذقية« ليبحر ف�����ي �سفينة تقّله اإلى مين����اء االإ�سكندرية بم�سر، 

ويزور القاهرة، ثم يبحر اإلى »روما«، فمر�سيليا، فمدينة »ليون«، ثم باري�س...
ل����م ت�ستغرق الرحلة �سوى �سهر ونيف، ولم ي�سمح مكثه المحدود ف�ي المدن التي مّر بها �سوى تقديم 
�س����ورة �سريع����ة عن واقع كل مدين����ة وتاريخها، واأبرز معالمها، وما اأوحته له م����ن م�ساعر وخواطر �سجل 

بع�سها �سعرًا اأو نثرًا...
ر�س����م »مّرا�س« ف�ي ذاكرته من����ذ بداية الرحلة تقديم مقارنة بين واقع ال�سرق العربي المتخلف، وما 
يقابله من مدنية وتقدم في الغرب، ال بهدف النقد والتجريح لكن بدافع الرغبة ف�ي اإثارة م�ساعر اأبناء 

اأمته للثورة على الواقع وتغييره...
يقول الناقد محمد كامل الخطيب تعليقًا على الرحلة: 

»اإن فران�سي����س مّرا����س ال يعق���د مقارن���ة مابي���ن مدينتي���ن اأو طبيعتي���ن اأو دولتي���ن، ب���ل يق���ارن بين 
حالتي���ن ح�ساريتين مختلفتي���ن وو�سعين اجتماعيين... فالمّرا�س يقارن �سمن���ًا بين اأو�ساع االإن�سان ف�ي 
االإمبراطوري���ة العثمانية واأو�ساعه ف�ي الغرب عام���ة، اأما هدفه فوا�سح من قوله عن ا�ستفادة الغرب من 
عقول اأبنائه، الأن العقل الم�ستنبط ف�ي هذه الديار قد ا�ستخدم نوامي�س ال�سناعة، فقهر �سرائع الطبيعة«.

تاأخذ الرحلة ف�ي مطلعها طابعًا تاأمليًا، ي�ستهّلها مّرا�س قائًل: »ال �سيء ف�ي الكائنات يتناول اعتباره 
م����ن ذات����ه، فكل كائن ي�ستمد اعتباره من موق����ع فائدته لغيره ون�سبته اإلى �س����واه«، العالم لديه يقوم على 
مجموع����ة علقات بين الكائنات. لكن الب�سر تختلف ف�ي نظرتهم اإلى العالم باختلف روؤيتهم، بع�سهم 
ي����راه �سعي����ًا وراء الثروة وبع�سهم يرون����ه م�سخرًا لذواتهم، واأنهم محور العال����م وقطبه، فتتملكهم �سهوة 
الت�سلط وال�سيطرة، وبع�سهم يجرون �سعيًا اإلى المتع والملذات، اأما »مّرا�س« فيرى العالم بمنظار ت�ساوؤمي 
اأ�سود »راأيت القوي يدو�س ال�سعيف، وراأيت الغني ياأكل قوت الفقير، وخيرات االأر�س مملوكة من نزر من 
المغت�سبي����ن، راأي����ت االأب يرف�س ابنه، واالأخ يغتال اأخاه، والرجل يلع����ن زوجته، و�سرت اأرى اأن الغابات 
المتوجة روؤو�س الجبال هي اأف�سل من هيئة االإن�سان«، ويحث على تعا�سد المظلومين وال�سعفاء... يقول: 

»الع�سافير عندما اعت�سدت باجتماعها حفظت نظام هيئتها اإزاء العوا�سف و�سرب االأنواء«...
ه����ذه النظ����رة الت�ساوؤمية تعك�����س االأحوال االجتماعية والخلقي����ة المتردية ف�ي ال�س����رق، وهي اأو�ساع 
ي�سفه����ا ويج�سدها ف�����ي كل حا�سرة يمّر بها، فم����ن �سور التخلف ف�ي وطنه ت����رّدي الموا�سلت واإهمال 
الطرقات وا�سطراب االأمن، في�سف الطريق من حلب اإلى اال�سكندرونة، فيقول: »اأوعار ملقاة ف�ي و�سط 
الطري����ق كاأنه����ا اأمواج البحر الجام����د مّدة لتمزيق �سفن الب����ر، قفار محروقة ال ينب����ت فيها �سوى �سوك 
القت����اد... �سخور منفردة ف�ي العرا�س الخالية، كاأن االأيام نجرتها والرياح �سقلتها منفردة كالل�سو�س 
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ف�����ي درب اأبن����اء ال�سبيل... لي�ست ماأهولة �س����وى باأوكار االأفاعي واأوكار الح�س����رات... اأنهار راك�سة على 
فرا�س االأو�سال تعار�س �سير القوافل، وتهدد الحمول الثمينة بالغرق والتلف...«.

وتوحي له م�ساهد البادية المقفرة بق�سيدة موؤكدًا اأن ال�سعر ثمرة بيئته.
ويهول����ه ح����ال »مدينة االإ�سكندرون« ف�ي الل����واء، مثلما يهوله حال مدينة حل����ب »فقد �سارت م�سرحًا 
لملع����ب الخ����راب وم�سهدًا لحركات الدث����ار و�سوء الحال... ف����ل يوجد فيها �سوى بع�����س بيوت لوكلء 

التجار... واأقذار واأوخام متبطنة ف�ي كل اأ�سواقها، وال ت�سمل �سوى على قهاوي الك�سل«. 
ويب����دو »مّرا�س« اأكثر اإعجاب����ًا بمدينة »االإ�سكندرية« فيقول: »هي قائمة عل����ى �ساحة التجدد، واآخذة 
ف�ي طريق االت�ساع وقد اأو�سكت اأن تن�سم ف�ي �سف مدن اأوروبا، فاأبنيتها جميلة لطيفة وفيها وقود النور 

)االإيدروجيني( خا�سة ف�ي ال�ساحة المدعوة عندهم بالمن�سية...«. 
اأما �سورة مدينة »القاهرة« لديه فهي اأكثر قتامة... يقول: 

»ل����م اأعث����ر على ما ي�ستحق الذك����ر، اأو يروق الخاطر �سوى خزانة التح����ف الم�سرية، وجامع القلعة، 
ف����ذاك وهذه ي�ستحقان كل التفات لم����ا ي�ستملن عليه من ظرافة البناء وح�س����ن الهند�سة، اأما اأ�سواقها 

فلي�س اأقبح من �سدة �سيقها واأوخامها«.
وبع���د ذكر بع�س مقامات االأولياء واالآثار القديمة ف�ي القاه���رة، ويخ�س االأزهر بالثناء وي�سيد باأثره 
ف�ي التعليم، وبعث نه�سة م�سر الثقافية، ويبدي ر�ساه عن �سارع المو�سكي مقر التجار الحلبيين اآنذاك...

ومنذ اأن وطئت قدماه ميناء »مر�سيليا« بدا »مّرا�س« منبهرًا بالمدنية الغربية ومعالمها ومنجزاتها، 
�س����واء ف�ي »اإيطالي����ا« اأو »فرن�سا«، وعّبر عن انبهاره مما دفعه اإلى اال�ستط����راد اأحيانًا، والمقارنة بين ما 
ي����رى وي�سمع وما خبره من واقع المجتمع ال�سرقي، وينظر اإل����ى اأوروبا ف�ي تماثل عمرانها و�سور تقدمها 

على اأنها كتلة واحدة ال تكاد تتميز بلدانها الأن المدنية طبعتها بطابع واحد.. يقول:
»اإن جميع تلك الم�سافات التي اأمرُّ عليها فلواتًا وجبااًل وه�سابًا كانت ب�ستانًا واحدًا ومدنية واحدة«. 
وربم����ا اأوحت له هذه الوحدة م�سهد المعالم االأوروبي����ة من الطائرة، اأو بتنقله ف�ي القطارات، ويعبر عن 

انبهاره بق�سيدة ي�سّبه فيها اأوروبا بجنة الفردو�س مطلعها: 
�ضائ��ر اأن��ا  ه��ل  الفردو���ض  جن��ة  اإىل 

م�ضاف��ر اأخ��رى  دني��ا  اإىل  اأم  تُ��رى 
ث����م ي�ستعر�س تاريخ »مر�سيليا« وما فيها من �ساحات واأبني����ة ومدار�س، ويتحول اإلى و�سف »باري�س« 
وقد اأ �سبحت عرو�سًا لجميع المدن الم�سكونة و�سم�سًا يدور حولها فلك العالم الب�سري، وي�سف باإعجاب 
�سوارعه����ا العري�س����ة الم�ستقيم����ة، ورطوب����ة جوها ونظافته����ا وحدائقه����ا وبركها وما حولها م����ن تماثيل 
مرمري����ة، يتدف����ق من اأفواهها الم����اء، وق�سورها االأثري����ة واأ�سواقها المزدانة بالزج����اج النقي، المبلطة 
بالرخ����ام ومخازنها المفتوحة ليل نهار، ومافيها م����ن ب�سائع عجيبة ت�سهد ببراعة �سانعيها، وم�سارحها 
ومنتزهاته����ا وكنائ�سها ومعابده����ا وحدائقها الغناء وعرباتها التي تقودها الخي����ول المطهمة، ومعاملها 
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ال�سافرة باأبواقها »لتدعو فر�سان العقول اإلى موا�سلة النزال ف�ي حومة االإبداع واالختراع«.
ويذهل����ه تعا�سد ال�سعب ف�����ي المجتمع الفرن�سي، يعي�س ف�ي بحور م����ن االأمن وال�سلم بل خوف من 
واثب اأجنبي، اأو حاكم م�ستبد، اأو فتنة تع�سف بالطوائف تحت �ستار الدين، وي�ستطرد ف�ي الحديث عن 
مدار�س باري�س وجامعاتها ومكتباتها، واإقبال النا�سئة واالأهلين والعامة على التعلم والثقافة وما فيها من 

معار�س ومتاحف... وبعد هذه الجولة يعّلق على م�ساهداته فيقول: 
»فيا لحّظنا نحن بني الم�سرق، ويال�سدة نح�سنا الأنه اإذا وجدت ال�سدف عندنا من له هو�س ما ف�ي 
العل����م عا�س مقطوع الخرج، وربما يحتقر ويهان، فل ينال م����ن علمات ال�سرق �سوى ال�سخرية والجهل 

به، وال يح�سل على �سيء من جوائز النا�س �سوى قول النا�س عنه: 
هذا نحوي بارد اأو �ساعر م�سعر اأو فلف�سو�س«.

نلح����ظ اأن االأدي����ب »فران�سي�س مّرا�س« لم ي�سجل ف�ي رحلت����ه اإال انطباعات عامة، ولم يخالط بعمق 
حياة الغربيين، ولم ي�سف اإالَّ المعالم العامة التي مرَّ بها، واأهمل اأبرزها مثل: برج اإيفل، ودفعه االنبهار 

بح�سارة الغرب اإلى تجاهل كثير من القيم االإن�سانية التي يقوم عليها المجتمع ال�سرقي...
ويب����دو اأن »مّرا�����س« لم يهدف اإلى كتابة اأدب رحلة بالمعنى الحقيق����ي، اإ�سافة اإلى ذلك ربطه تقدم 
الغرب بالعلم، وفاته اأن الح�سارة الغربية لم تقم على العلم وحده، ولم ينه�س العلم فيها اإالَّ با�ستنزاف 
خي����رات �سعوب االأر�س بعد حركة اال�ستك�ساف منذ منت�س����ف القرن ال�ساد�س ع�سر. وبنت نه�ستها على 
ا�سترقاق عبيد اإفريقيا ومناجم ذهب اأمريكا، ونهب ثروات ح�سارة االأمم، بينما لم يتهياأ لل�سرق اأحوال 

مماثلة وال قيم مادية، ليبني نه�سة على اأنقا�س دمار االإن�سانية.
اإن »فران�سي�س مّرا�س« ف�ي نظراته الت�ساوؤمية من ع�سره، وا�سطراب القيم فيه؛ اإنما ي�ستمد ت�ساوؤمه 
مم����ا عان����اه وخبره من �سياع القيم االإن�سانية وترّديها ف�ي العالمين ال�سرقي والغربي معًا. لكنه لم يربط 

نه�سة ال�سرق بالرجوع اإلى قيمه ال�سالفة واإنما اقت�سر على الدعوة )العلم والتقدم �سبيًل للنه�سة(..
لق���د كتب مجري���ات رحلته باأ�سلوب م�سجوع، ولم ي�ستطع اأن يتحرر من ه���ذه القيود ويطبق دعوته اإلى 
التعبي���ر عن نف�س���ه، بينما بدا اأقرانه من كّتاب الرحلت الذين عا�سروه اأكثر تحررًا وانطلقًا ف�ي الكتابة 
كم���ا لدى ال�سدياق والطهطاوي، لك���ن ن�ساعة اأ�سلوب الكاتب وبراعته ف�ي ا�ستخدام المجاز وو�سوح لغته، 
ُتعد رجوعًا اإلى �سفاء الكتابة بعدما انحطت االأ�ساليب ف�ي ع�سر الدول المتتابعة اإلى م�ستوى من االبتذال. 

⸎⸎⸎⸎
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محمد الدنيا

المعرفــة اآفــاق 

عبد المعين الملوحي
الأدب والحياة

االأديــــب وال�ساعــــر والمترجــــم والناقــــد والمحقــــق والمدر�ــــس والم�ست�سار والمديــــر والموؤ�س�ــــس والموؤلف 
والقا�ــــس، كل هــــوؤالء كان عبــــد المعيــــن الملوحــــي الذي تجلــــت اإبداعاته في مئــــات من االأعمال بيــــن موؤلفات 

وترجمــــات ومقــــاالت ودواويــــن ولقــــاءات. واأ�ستاذيــــة ال�ســــرف مــــن جامعة 
بكيــــن وو�ســــام الثقافة من بولونيا، وو�سام ال�سداقة من فيتنام واإجازة في 
االآداب من جماعة فوؤاد االأول )جامعة القاهرة اليوم(، ولم يعقه عن نيل 
الدكتوراه التي تهياأ لها في الن�سف الثاني من اأربعينيات القرن الما�سي 
�سوى حدث و�سفه باأنه كان خاطئاً، اإذ اأقر�س �سديقاً له ما كان قد جمعه 
مــــن مــــال الكــــد للدرا�سة فــــي فرن�سا. اأقر�سه كــــي يعين هــــذا ال�سديق في 
عمله، لكن ال�سديق لم ُيعد ما اقتر�س في الوقت المنا�سب وال في غيره 
ف�ساعــــت فر�ســــة االأديــــب. يقــــول في ذلــــك: هذا الخطــــاأ جعلنــــي اأفكر في 
الــــزواج، واأنــــه خطاأ لم يكن االأول واالأخير فــــي حياتي. لقد كانت تجربتي 

هذه كافية لتحذيري من الوقوع في اأمثالها، ولكني وقعت في هذه التجربة مرات ومرات، كنت اأثق بالنا�س، 
بكالمهــــم، بوعودهــــم ولكــــن الــــكالم لــــم يكــــن اإال ريحاً، ولــــم تكن الوعــــود اإال هــــواء، ومع ذلك فقــــد ظللت اأثق 
بالــــكالم واأعتمــــد على الوعود. �سعــــٌب عليك اأي�ساً اأن تتخّلى عن اإن�سانيتك لتكــــون وح�ساً و�سعب عليك اأي�ساً 
اأن تكتم اأنفا�س الوح�س فيك لتكون اإن�ساناً، وقد ف�سلت في عالقاتي بالنا�س اأن اأكون اإن�ساناً ال وح�ساً، فلقيت 
منهــــم مــــا لقيــــت، وبقيــــت اإن�ساناً. ولــــد في حم�س عــــام )1917م( وتعلم فــــي مدار�سها وفيها در�ــــس وعلم، وكان 

لل�سين قب�س من نور علمه، وفي دم�سق علم وتعلم وفيها توفي عام )2006م( واإلى حم�س عاد جثمانه. 
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حم�ش والعا�سي والذكريات

كان اأينما حلق يعود به الحنين ليحط في حم�س. 
يق����ول: ول����دت في بيت في ب����اب هود في حم�����س، اأ�سبح بعد ذل����ك مدر�سة، وعندما �س����رت مفت�سًا 
دخل����ت المدر�س����ة وزرت المكان الذي ولدت فيه... كنت في طفولت����ي �سعيف الج�سم مري�سًا، وذات يوم 
انقطع����ت اأنفا�س����ي فظن اأهلي اأني م����ت، فجاوؤوا بالطاول����ة واألقوني عليها و�سخنوا الم����اء، فلما اأ�سابني 
الماء، ارتع�ست، وع�ست، واأظن اأني ما اأزال حتى االآن اأعي�س. وكان لبن اأمي قليًل جدًا، فكانت تقف في 
الب����اب وتنادي كل امراأة مر�سع لتر�سعن����ي، وكانت تمر اأنواع �ستى من الن�ساء، وهكذا اختلطت في دمي 
كل الدماء، وما اأزال اأ�سعر باآثار هذه الدماء المختلطة في دمي و�سلوكي، ولذلك فل عجب اأن اأنتقل من 
اأدب اإل����ى اأدب كم����ا تنقلت في الر�ساعة من امراأة اإلى امراأة... كان اأبي المرحوم ال�سيخ �سعيد الملوحي 
�سي����َخ حم�س واإمام الم�سجد الن����وري الكبير، وكان يوقظنا عند ال�سباح ل�س����لة الفجر، فكان اإخواني 
يتململون وال ي�ستيقظون، اأما اأنا فكنت اأ�ستيقظ، وما اأزال اأحتفظ حتى اليوم بيقظتي قبل طلوع ال�سم�س 
�سيف����ًا و�ست����اء، ثم تعب ال�سيخ من اإيقاظنا عند ال�سباح فتركن����ا ننام... كنت مدلًل عند اأبي واأمي الأني 
كن����ت مجته����دًا، ولم اأت����رك المدر�سة يومًا من االأيام. كان����ت العلقة بين اأبي واأم����ي علقة حميمة ودية 
واأتمن����ى اأن تك����ون حياة النا�س على �سكلها فهو لم يتزوج غيره����ا، ولم يفكر يومًا في طلقها. وذات مرة 
كانت في دم�سق، فغابت طويًل، وعندما عادت اإلى حم�س طردها من البيت، وخفنا اأن يكون قد طلقها، 

وعندما راجعناه �سحك وقال، اذهبوا اإليها وعودوا بها، وقولوا لها: 
وهل ي�ضلح العطار ما اأف�ضد الدهروراحت اإىل العط��ار ت�ضلح �ضاأنها

ومن ذكرياته اأي�سًا اإذ يقول: علمت قبل اأن اأزور حم�س اأن الكهرباء تقطع عنها على ُمَدٍد كما تقطع 
في دم�سق. لكني ما ظننت اأنها تقطع خلل �ساعات طويلة، تكاد ت�ستغرق اليوم كله. ولما زرتها في اأحد 
االأي����ام، ا�ستم����ر قطع الكهرباء م����ن الواحدة ظهرًا حت����ى الحادية ع�سرة ليًل، فاأ�سعل����ت �سموعي واحدة 
فواح����دة، وكتبت على �سوئها ال�ساح����ب هذه االأبيات، وقد الحظت ولعل القارئ يلحظ، اأن هذه االأبيات 

متقطعة كما كان النور يتقطع في �سمعتي الراق�سة. يقول:

ال�ضم��وععلى �ضوء ال�ضموع نظمت �ضعري مناج��اة  وتعجبن��ي 
ون��ار ح��ر  م��ن  دموعه��ا  و�ضال��ت من هوى وجوى دموعيت�ضي��ل 
�رشيع��اً الواه��ي  عمره��ا  بال�رشي��عوينف��د  عم��ري  نف��اد  ولي���ض 
ثن��اء ترج��و  ل  ث��م  الربي��عوتعط��ي  عط��ر  عطاءه��ا  كاأن 
جوع��يول اأعط��ي، واأرج��و امل��دح زوراً اأ�ض��د  باملدي��ح  كاأين 
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وك��د قي��د  يف  العم��ر  مري��عق�ضي��ت  مر���ض  ويف  فق��ر  ويف 
ربي��ع الآت��ي  الغ��د  يف  ربيع��ي�ضي���رشق  ع��ود  دومن��ا  ويغ��رب 

وعن ذكرياته وحنينه اإلى زوجته يذكر: اأقمت في بيت اأهلي في حم�س، اأخذت غرفة واحدة فر�ستها 
ببقاي����ا اأث����اث غرفة النوم الزوجية. كان����ت كل قطعة منها عزيزة علي، تذكرني عه����دي بالحبيبة الميتة 
الغالي����ة. كنت في كل يوم عن����د ال�سباح اأذهب اإلى المقبرة الأ�س����ع وردة اأو زهرة على قبر بهيرة، وكنت 
في كثير من االأحيان اأذهب عند الم�ساء اأو ع�سرًا الأ�سع على القبر زهرة اأو وردة، وظللت كذلك اأ�سهرًا 
عدي����دة، حت����ى في اأيام الجمع����ة كنت اأذهب اإلى القب����ر خا�سع القلب دامع العي����ن اأخاطب من في القبر 
مخاطب����ة الح����ي، اأدعوها اإلى العودة اإلى بيتها وزوجها وابنتها فم����ا كنت األقى جوابًا. وعن علقته باأبيه 
واأم����ه يتذكر: كنت اأح����ب اأبي واأحترمه اأكثر مما اأح����ب اأمي، فقد كانت اأمي قا�سي����ة بع�س الق�سوة علي، 
اأم����ا اأب����ي فكان يفهمني فهمًا مطلقًا، وال اأن�سى عبارته ذات يوم حين قال لي بالحرف الواحد: يا بني كل 
م����ا ال يتف����ق مع العلم فلي�س من الدين، فل تاأخ����ذ باأقوال كثير من المف�سري����ن والفقهاء... ويتابع: كنت 
اأق����راأ كل ما يقع بين يدي من كتب، الكت����َب الدينية واالأدبية ودواوين ال�سعر والمجلت. كنت اأقراأ ب�سكل 
وح�سي حتى ينبلج الفجر، اأجل�س على الح�سيرة حتى ت�سبح �ساقي ح�سيرة اأخرى فاإذا انتهيت ووقفت 
اأ�سب����ت بال����دوار فوقع����ت على االأر�س. وكانت ل����ي عادة رائعة ه����ي اأن األخ�س الكت����اب واأن اأ�سجل بع�س 
اأف����كاره ومو�سوعاته. وم����ن ذكريات العودة اإلى حم�س يقول: عدت اإلى حم�����س التي اأحبها اإلى اأحبابي 
واأ�سدقائي اإلى بيتي المتوا�سع الذي �سهد طفولتي و�سبابي اإلى حارتي ومن فيها من حلقين وخ�سريين 
وباعة ي�سلمون علي واأ�سلم عليهم. اأهًل ابن ال�سيخ ما يزالون يعّرفونني باأبي واأنا بذلك را�س وفخور... 
عدت اإلى الميما�س اإلى حدائقه الزاهرة واأ�سجاره البا�سقة، اإلى الوعر باأحجاره ال�سود و�سخوره ال�سّم 
و�ساقيت����ه. ما اأجمل بلدي وما اأح����له، اأعرف حجارته واحدة فواحدة، اأعرف اأ�سواقه جميعًا وعددًا غير 
قلي����ل من التجار فيها، من ه����و بائٌع قانع ومن هو غ�سا�س طامع، عدت اإل����ى الرو�سة اأعرف ع�سافيرها 

وزقزقاتها �سباح م�ساء. ويعبر عن ا�ستيائه مما حلَّ بالعا�سي فيقول:

�ضعي��داً بل��دي  ي��ا  األق��اك  اجلدي��بمت��ى  بالرب��ع  لي���ض  وربع��ك 
فا�ضتحال��ت بنه��رك  عبث��وا  رهي��بلق��د  قف��ر  اإىل  مرابع��ه 
فاأبك��ي العا�ض��ي  م�ضتنق��ع  حبيب��ياأرى  ب��ه  فق��دت  ق��د  كاأين 
�ضب��اه للعا�ض��ي  اأيع��ود  ق�ضي��بت��رى  ث��وب  يف  بع��ُد  فريف��ل 
�ضف��واً بي��ديرّ  م��اءه  ال���رشوبواأ���رشب  بامل��اء  يفي���ض  وكان 
فت���رشي اآلم��ي  في��ه  اللهي��بواألق��ي  خام��دَة  الأم��واج  م��ع 



عبد المعين الملوحي الأدب والحياة

165 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

االأدب وال�سعر وهموم الكتابة

االإله����ام ه����و العن�س����ر االأ�سا�سي في االإبداع، يقول، لك����ن االإلهام يحتاج اإلى عم����ل وجهد واإال اختفى 
كالبئ����ر اإذا ل����م ي�سّخ منه الم����اء يبقى راكدًا. اأذك����ر كلمة ل�»غوتيه« يق����ول فيها »العبقري����ة اأن تعمل من 
ال�سب����اح اإلى الم�س����اء...« والذات الواعية عندما تتدفق، يخيل اإلى االأديب اأّنها حالة من العفوية التامة، 
واإنما هي في الحقيقة والدٌة بعد مخا�س طويل وع�سير. وحول اللغة الف�سحى ي�سيف: اأ�س�سنا في حم�س 
خلل ثلثينيات القرن الع�سرين جمعية العربية للتحدث باللغة العربية الف�سحى، واأقمنا لها فروعًا في 
بع�����س المدن ال�سورية ولقيْت تاأييدًا كبيرًا، لكن ال�سلط����ات الفرن�سية اآنذاك انزعجت من الجمعية. واإذ 

وجدتنا اأطفااًل يافعين تركتنا واأوقفت الجمعية. 
كان عا�سق����ًا للغ����ة العربية معتزًا به����ا ومدافعًا �سر�سًا عنها. وي�ستاأنف ح����ول االأدب وال�سعر العربيين 
قائًل: »لكل �سعب اأبطاله وفل�سفته و�سعراوؤه، يت�ساوى في ذلك ال�سعب الكبير وال�سعب ال�سغير. واالأدب 
ال����ذي تبدعه ه����ذه ال�سعوب ال يتعلق ما فيه من اإب����داع وجمال بوفرة عددها و�سع����ة اأرا�سيها، فكم راأينا 
من �سعب كثير العدد اأنتج اأدبًا متوا�سعًا، وكم راأينا من �سعب قليل العدد اأنتج اأدبًا راقيًا. واأدبنا العربي 
كباق����ي اآداب ال�سعوب، كان تعبيرًا ع����ن حياتنا واآالمنا اإلى حد بعيد، وهو يحتل مكانه المتميز بين اآداب 
ال�سعوب. ل�ست اأريد التبجح والمغاالة، فاأدبنا القديم اأدب رفيع الم�ستوى و�سعرنا العربي ال يكاد يعادله 
�سع����ر، اأما اأدبنا الحديث في�سق طريقه قدمًا ليحتل مكانته بي����ن اآداب االأمم، و�سعرنا الحديث، رغم ما 
تنتاب����ه من �سراعات، ي����كاد يبلغ الم�ستوى اللئق ف����ي ال�سعر العالمي...«. وعن وقت����ه في العمل يتذكر: 
»ق�سي����ت فت����رة غير ق�سي����رة من حياتي اأدخ����ل مكتبتي في ال�ساع����ة الخام�سة �سباح����ًا واأخرج منها في 
ال�ساع����ة الحادية ع�سرة لي����ًل، مع راحة �ساعة اأو �ساعة ون�سف للغ����داء والقيلولة، وكان هذا من اأ�سباب 
مر�س����ي الخطير. نَظم����ت كثيرًا، وما اأزال اأنظم، لكني ل�ست را�سيًا عن كثي����ر مما نظمت. اإّن لي واحدًا 
وع�سري����ن ديوان����ًا تمتد خلل �ستين عام����ًا، وقد ن�سرت منها ثلثة دواوين، وما ي����زال �سائرها مخطوطًا 
يقب����ع اإل����ى جانب مخطوطاتي التي تنتظر النور. لم اأهجر ال�سعر ولم اأعتق����د في يوم من االأيام اأّنه لي�س 
ل����ه جدوى، فهو اأداة ن�سال اجتماع����ي وفردي، وهو الذي يحبب اإلينا الحي����اة ويدفعنا اإلى الدفاع عنها، 
واإْن كنت في حياتي لم اأنظم اإاّل ق�سيدة اأو ق�سيدتين من م�ستوى اأر�سى عنه، فاإن ال�سعر ال يقا�س بعدد 
االأبي����ات والدواوي����ن، واإنما يقا�س بجودت����ه وم�ستوى عواطفه والمقدرة على التعبي����ر. واأذكر عبارة قلُتها 
الأحد االأ�سدقاء منذ �سنين طويلة وقد ن�سرها في مجلة ن�سيت ا�سمها االآن: ل�ست كاتبًا ول�ست �ساعرًا اأنا 
اإن�سان اأ�ساع نف�سه، رمى ب�سهمه فاأخطاأ الهدف، وما زال يرمي ويخطئ. قلدت، لكني لم اأقلد اأحدًا اأمدًا 
طويًل، وال اأريد اأن اأقلد االآن اأحدًا. ربما تاأثرت بهذا الكاتب اأو بذاك ما دمت له قارئًا، فاإذا تركته �سرت 
في طريقي اأبحث عن نف�سي وعن اأ�سلوبي وعن اأفكاري، ولكن حين اأكتب ثم اأعاود قراءة ما كتبت، اأ�سعر 
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اأّن ه����ذا الذي كتبته كان جزءًا من حياتي، كان اأنفا�س����ي التي �ساعت في هذا الجو، واإذا اأنا اأ�ستعيدها، 
واإذا اأن����ا اأتنف�����س مرتين، مرة اأنفا�سي واأنا اأقراأ، ومرة اأخرى اأنفا�س����ي عندما كنت اأكتب، واإذا اأنا يخفق 
قلب����ي مرتين، خفقاَنه حي����ن اأقراأ وخفقانه حين اأكتب، واأوؤكد اأني لم اأح����اول مرة �سرقة بيت اأو ق�سة اأو 
�س����ورة اأو م�سه����د، لم اأحاول ذلك اأبدًا ال الأني ال يعجبني ذلك كّله، وال الأّني ال اأرى �سيئًا ي�ستحق اأن يكون 
لي، ولكن ذلك الأني اأ�سعر بنق�سه وباأّنه غير تام وباأّنه لي�س اأنا، ولي�س اإنتاجي وال منظري وال �سعري وال 
كتابي وال اأ�سلوبي، بل لعلي قد تعبت لكثرة ما قراأت، اأو لعلي م�ساب في االأ�سل بن�سيان ما اأقراأ، بعد قليل 
من قراءته، فاأنا ال اأتذكر مثًل »اآالم فرتر« تذكرًا جيدًا حتى في بع�س النقاط االأ�سا�سية من الق�سة رغم 
اأن����ي قراأته����ا اأكثر من اأربع مرات. وهذا الن�سيان هو الذي يبعدني عن التقليد ويدفعني اإلى طريق خا�س 
ب����ي، ال�س����ٍق بنف�سي معتِمٍد على ما اأحمل من اأفكار وعوا�سف واتجاهات. لم يوؤثر في نف�سي واحد بعينه، 
كلُّ الكت����اب كانوا عندي �سوا�سية، مهما كانوا متناق�سي����ن، اأقروؤهم في اإعجاب ثم اأتاأملهم في هدوء ثم 
اأن�ساه����م الأعا�س����ر غيرهم. اإن ما يج����ب اأن يتوفر في االإنتاج االأدبي في نظري اأم����ران: الفن في الدرجة 
االأول����ى، والفكرة في الدرجة الثانية. وكن����ت اأرى الفكرة اإذا تجردت من الفن هيكًل عظميًا، وكنت اأرى 
الف����ن اإذا تج����رد من الفكرة كومًة مائعة من اللحم ممزقة. وع����ن هموم الن�سر يقول: ثم اأنني جربت ويا 
للأ�سف دور الن�سر الخا�سة فلم اأكن اأح�سل منها على قر�س واحد. وي�سيف: هذه المخطوطات �ستبقى 
في اأدراجها اإلى ما �ساء اهلل. مهنة االأدب مهنُة الذين ال يجدون مهنة غير الهم والحزن وال�سقاء واأحيانًا 
كثيرة اال�سطهاد. القدر هو الذي قادني اإلى هذا المو�سع واأنا را�س به لكْن هناك �سيء اأريد اأن اأقوله، 
اأوالدي الخم�س����ة لم اأعّلم منهم واحدًا اللغ����ة العربية الأني خفت اأن ي�سير اأحدهم على طريقي في االأدب 
ويت����ورط، فكلهم وّجهتهم توجهات علمي����ة... لكل اإن�سان، مهما كانت مرتبت����ه االجتماعية، حياة واقعية 
حافل����ة، ولق����د كانت حياتي كذلك، بل كانت اأكثر مما اأطيق، والذي اأح����ب اأن اأقوله اأّن الخيال مهما كان 

جامحًا يبقى اأقل خ�سبًا من حقائق الحياة«. 
كان الملوح����ي �ساعرًا عالميًا رفي����ع الم�ستوى ثري المو�سيقا وال�سور غن����ي العاطفة والوجدان. عن 
الق�سي����دة يق����ول: »كتب����ت الق�سي����دة العمودية والق�سي����دة الحديثة م����ع المحافظة على ال����وزن وتبديل 
القافي����ة. الق�سي����دة الحديثة نوع اأدبي مقبول مادامت له مو�سيقا، وما دام عربيًا، لكن مما يوؤ�سف له اأن 
نج����د كثي����رًا من ال�سعر القديم قد �سار نظمًا، ال روح فيه، وكثيرًا م����ن ال�سعر الحديث وقد اأ�سبح نقاطًا 
واألفاظ����ًا ال �سع����ر فيه. وحول الحب يبوح: »كانت حياتي �سل�سلة م����ن الحب المفجوع بالموت اأو بالخيانة، 
واأنا اأدين لهذا الحب باأح�سن ما كتبت«. وعن هم الكتابة: »�ساركت في تحرير مجلة »الثقافة« الدم�سقية 
وما اأزال اأ�سارك دون مكافاأة مادية وذلك الأ�سباب ثلثة هي اأني اأجد في بيتي ثمن خبزي وخبز اأطفالي 

فل اأريد مكافاأة. االأدب ال يطعم اأديبًا وال �ساعرًا في بلدنا«.
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وح����ول م����ن تاأثر بهم م����ن ال�سعراء واالأدب����اء يقول: »كنت اإذا ق����راأت اأر�سلت نف�سي في ج����و من اأقراأ 
حت����ى ولو كان لي عدوًا، اأقراأ الأفهم، وال اأق����راأ الأنتقد، فاإذا انتهيت من قراءتي �سعرت اأّن كّل هوؤالء قالوا 
�سيئ����ًا قيم����ًا، وقالوا اأ�سياء كثيرة ولكنهم لم يقولوا كل �سيء، لم ي�ستطيع����وا اأن ُي�سعروا قلبي اأّنه قد وجد 
فيه����م م����ا يجد في الحب من عواط����ف، ولم ي�ستطيعوا اأن ُي�سع����روا عقلي اأّنه قد وج����د فيهم ما يجد في 
الحياة من اأفكار، وال�سحيح كانوا ُي�سعرونهما دائمًا باأّنه ما تزال في القلوب عواطف كثيرة لم تر النور 
اأب����دًا، وعواط����ف كثيرة اأخرى لم تر النور اإاّل قلي����ًل، واأّن في الحياة اأفكارًا كثيرة ل����م تنُفذ اإليها العقول 
اأب����دًا، واأفكارًا كثي����رة اأخرى لم تر العقول منها اإاّل جوانب قليلة مح����دودة. وتاأثرت في قراءاتي تاأثيرات 
مختلف����ة متناق�سة… بالدين والمتديني����ن من الزمخ�سري والطبري اإلى ابن قي����م الجوزيه... وتاأثرت 
بالفل�سف����ة والمتفل�سفي����ن... من اأفلط����ون اإلى كانط اإلى مارك�����س اإلى لينين. وتاأث����رت باالأدباء من ابن 
المقف����ع والجاحظ والحريري اإل����ى طه ح�سين والعقاد والمنفلوطي من العرب، ومن دانتي ومايكل اأنجلو 
وفولتي����ر ورو�سو ومونت�سكيو وفيكتور هيجو اإلى غوته وفلوبي����ر ودو�ستويف�سكي وتوما�س هاردي وتول�ستوي 
وغورك����ي من الغرب. ومن ال�سعراء الفرزدق وُكّثير َعزة واأب����و العلء من العرب اإلى الخيام والفردو�سي 
م����ن الفر�����س وهوميرو�س واألفرد دوفينيي واآراغون من الغرب. كل ه����وؤالء قراأتهم وكل هوؤالء تاأثرت بهم 
وكل ه����وؤالء ملك����وا علّي عقلي و�سغلوا كل نف�سي في اإحدى مراحل حياتي، وفي وقت من اأوقات هذا العمر 
ال����ذي ه����و مهم����ا ق�سر طويل اإذا عرفنا كي����ف نملوؤه. هذا ما كن����ت اأ�سعر به حين اأق����راأ، ولقد كنت اأقلد 
كثيرًا منهم، قلدت في كتاباتي عددًا من هوؤالء، حاولت اأن اأحلل النفو�س كما حللها بع�سهم وحاولت اأن 
اأ�سن����ع االأ�سل����وب الذي �سنعه بع�سهم، ولكن لم ي�ستطع واحد منه����م اأن ي�ستمر في تاأثيره في نف�سي اأكثر 
م����ن الزم����ن الذي ق�سيته في قراءته اأو ن�سف هذا الزم����ن اإذا اأردت اأاّل اأكون مغاليًا. كنت اأح�س بما مّر 
ب����ه عقلي من تناق�سات فكرية عنيفة، ترددْت بين االإيم����ان العميق واالإلحاد العميق، بين روحية هيجل، 
وعقلي����ة كانط، ومادية مارك�س. وكنت اأح�����س اأي�سًا بما مرَّ به قلبي من تناق�سات عاطفية عنيفة ترددْت 
بي����ن االأنانية والَغْيرية، بين اأنانية اأبي فرا�����س وغيرية اأبي العلء، كنت اأح�س بما مررت به اأنا نف�سي في 

هذه الحياة من خيانات �سود ومن ت�سحيات ومن رجوالت...«.
حق����ق اأديبن����ا اأي�س����ًا في الت����راث وراأى اأن اإحياء الجوان����ب الم�سرفة في الت����راث ال يمنعنا من ف�سح 
الق�ساي����ا المظلمة فيه. وقد عرف بتمكن����ه العميق من اللغة العربية وحبه ال�سدي����د لها ودفاعه ال�سر�س 
عنه����ا. وكان يكتب لخي����ر االإن�سان والحق والعدل االإن�ساني. وفي موؤلفه »نج����وى حجر« نقراأ: ال اأنظر اإلى 
دين المرء الأن دينه له ولي�س لي، وال لوطنه، وال اأنظر اإلى حزب المرء الأن حزبه من خ�سو�سياته ال من 
مقومات عمله، واإنما اأنظر قبل كل �سيء واآخر كل �سيء اإلى اإنتاجه، اإلى اندفاعه في اأداء واجبه، واأعتقد 
اأن هذه المقايي�س وحدها هي التي يجب اأن نطلبها من النا�س اإذا اأردنا اأن ن�سير اإلى االأمام... وقد راأى 
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اأن الحي����اة فرحة ويجب اأن نزيدها فرح����ًا، بالق�ساء على �سلبياتها اأق�سى ما اأمكن. وفي الحقيقة كانت 
كتابات����ه عموم����ًا تفي�س بالتفاوؤل وف����رح الحياة »اإال عندما ت�سل الم�سيبة ح����دًا اأفقد فيه ال�سيطرة على 
نف�س����ي وقلم����ي واأ�ساب بالذه����ول وت�سيع نف�سي مني« ح�س����ب عبارته. وحول الكتاب����ة والكتب يقول: نحن 
�سع����داء بكتبن����ا وكتاباتنا. عندما اأجد كتبي ال�سخ�سية وهي مجل����دة م�سفوفة في مكتبتي اأ�سعر اأني في 

عر�س، وعندما اأرى مخطوطاتي مكد�سة اأ�سعر اأني في ماأتم. والكتاب ن�سوة لواله لما كنا ب�سرًا. 

الرثاء

اأما رثاء ال�سعراء الأنف�سهم فقلة قليلة هم من رثوا اأنف�سهم �سعرًا وهم اأحياء، وهو اأحدهم. وعن رثاء 
نف�سه يقول: »بداأت برثاء نف�سي حين مر�ست في ال�سين عام )1978م( ونحن في عام )1988م(، وما 
اأزال اأعي�����س واأعمل، ول����م اأمت موتًا زمنيًا وال موتًا وجوديًا. لقد كان رثائي لنف�سي واقعًا ملمو�سًا. عندما 

بداأت به، واأ�سبح االآن ذكرى«. وها هي بع�س اأبياتها:
��د ِرثاِئي��������ااإذا كان �ِضعري، كل �ِضعري مراثي���اً فما يل بنف�ض��ي ل اأُعِّ
ت�ضيل قوافيها ن�ضاوى َدواِمي��������اونف�ضي اأوىل اأن تكون ق�ضي������دًة
حياتي، وما زالت مت��وُر دمائي������اواأق�ضى املاآ�ضي اأنني ب��ت راثي������اً
ه زاهي�����اً واأقبل �َضيبي كالح الوجِه كابي�������اتوىل �ضبابي ُم�رشَق الَوجنْ

رثى اأي�سًا زوجته وابنته واأ�سدقاءه ومفكرين ووطنيين و�سعراء. وعن ق�سيدته في رثاء زوجته بهيرة 
ي�س����ف: »لق����د هزني ه����ذا الموت من اأعماقي ه����زة عنيفة تحولت اإل����ى ق�سيدة. اأتري����د اأن تعرف كيف 
نظمت هذه الق�سيدة؟: يقول العرب القدماء اأّن لكل �ساعر جنيًا يملي عليه �سعره، وربما كان هذا القول 
�سحيح����ًا اإذا و�ّسعن����ا معناه واأطلقنا على هذا الجن����ي ا�سم الوحي في الع�سر الحدي����ث. كنت في يبرود 
هاربًا من تقاليد التعزية، نمت على فرا�س في االأر�س وو�سعت دفترًا وقلمًا اإلى جانب الفرا�س، وعندما 
ا�ستيقظ����ت �سباحًا بداأت بنظم الق�سيدة، ولم تاأت ال�ساعة الثانية ع�سرة �سباحًا حتى اأنهيت الق�سيدة 
ف����ي اأكث����ر من )250( بيت����ًا، ال اأدري كيف حدث ذلك حت����ى االآن. هذه الق�سيدة الت����ي كانت نتيجة هزة 
عاطفية عنيفة تحتاج اأمثالها اإلى مثل هذه الهزات العنيفة، فال�سعر معاناة، وقد حدثت هذه الهزة مرة 
اأخ����رى عندم����ا فقدت ابنتي ال�سبية ورود وهي في الثالثة ع�سرة من عمرها، فنظمت ق�سيدة اأخرى في 
رثائه����ا ال تقل عن الق�سي����دة االأولى في فنها وعاطفتها كما اأعتقد، واإن كان����ت تخالفها بل تناق�سها في 

الفكر وفي الموقف من الموت«. في رثاء زوجته يقول:

الخلـــــــــودا المـــوُت  يعـــرُف  هـــل  خالـــٌد،  فاإّنـــي  موتـــي: 
�ساأُميـــُت فـــي قلبي الهـــوى واأعي�ُس – في ال�سلـــوى – وحيـدا
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جنونـــــــــي عـــن  قلبـــِك  فعفـــَو  الجنـــوُن  هـــذا  بهيرتـــي!  اأ 
فاعذرينــــــــــي... بهيـــرُة!!  يـــا  لموِتـــِك  فهمـــاً  اأ�ستطـــْع  لـــم 
ونف�ســـــــــا ج�ســـداً  الهـــوى  تفي�سيـــَن  نف�ســـي  فـــي  زلـــِت  مـــا 
فـــاإذا ِالَتَفـــتُّ – ولـــم اأجـــدِك – ق�سمـــُت كاأ�ـــَس الخمـــِر ياأ�ســـا

وعن الترجمة... 

يق����ول: »ترجم����ت ال�سعر البولوني من اأول ع�سوره وحتى االآن في كت����اب يقع في حوالي األف �سفحة، 
ثم ال�سعَر الهنغاري من اأول ع�سوره حتى االآن في ثمانمئة �سفحة، ولم تن�سر دور الن�سر هذين الكتابين 
الأنهم����ا كبيران والطباعة مكلفة، وعن����دي م�ساريع اأدبية كثيرة اأرجو اأن اأنجزها...«، وي�سيف: »الترجمة 
نافذة نطل منها على اآداب العالم وحياته واأفكاره، وبهذا المعنى فالترجمة عمل ح�ساري راق ال ت�ستغني 
عن����ه اأم����ة �سواًء اأكانت كبيرة اأم �سغيرة. لقد ن�سرت حت����ى االآن )30( كتابًا مترجمًا من اأ�سهرها »تاريخ 
االأدب الفيتنامي« من اأول ع�سوره حتى االآن، و»تاريخ االأدب ال�سويدي من اأول ع�سوره حتى االآن« وديوان 
محم����د اإقب����ال المعنون »جناح جبريل«، واأتوقع اأن تظهر لي عن قري����ب ترجمات اأخرى... لي�س للترجمة 
اآث����ار �سلبية اإال اإذا كانت تثير غرائز الجن�س اأو العن����ف في االإن�سان، وتبقى لها اآثارها االإيجابية في غير 
هذا المجال: المنهج الذي اأتبعه في الترجمة يمر بمرحلتين: المرحلة االأولى: الترجمة الحرفية والتقيد 
الكام����ل بالن�س. المرحلة الثانية: �سياغة الترجم����ة �سياغة عربية �سليمة، عندما يقراأ القارئ ترجمتي 
ي�سع����ر اأّنها لي�ست ترجمة واإنما هي مكتوبة باللغة العربية. -الترجمة التي يت�سرف بها المترجم فيزيد 
وينق�����س ويح����ذف م����ا يريد وي�سيف ما يري����د لي�ست ترجمة عل����ى االإطلق، واإنما هي كت����اب من تاأليف 
المترجم ا�ستمد عنا�سره من غيره«. ومن ترجماته لل�سعر ال�سيني والتعليق عليه ق�سيدة ل�ساعر �سيني 
مجه����ول بعن����وان الطاوو�س يطير نحو الجن����وب � ال�سرقي مجموع اأبياتها ثلثمئة وثلث����ة وخم�سون بيتًا. 
مهد لها االأديب ال�سيني »زي بيان« بالقول: »منذ األف و�سبعمئة �سنة عا�س في »لو جيانغ« زوجان �سابان 
ث����م انتح����را حبًا«. ظلت الق�سيدة تنتقل �سفويًا من فم اإلى ف����م طوال ثلثمئة عام ثم �سجلت كتابيًا منذ 
األ����ف واأربعمئة �سن����ة. وكان ال�ساعر نف�سه قد ا�ستوحاها من اأ�سطورة قديم����ة. ت�ستنكر الق�سيدة فظاعة 
االأع����راف والتقالي����د وقواعد ال�سلوك في المجتم����ع االإقطاعي. وخل�ستها اأن »لي����و النزي« �سبية مثقفة 
مج����دة، جميلة وذكي����ة، تزوجت »جي����د زون جينغ« وهي ف����ي ال�سابعة ع�سر من عمره����ا. واأحب كلهما 
�ساحب����ه حبًا رقيقًا. وكان م����ن المفتر�س اأن يعي�س الزوجان �سعيدين، لكن الزوجة ويا للأ�سف لم تحظ 
بر�سا حماتها فعاملتها معاملة قا�سية ثم اأجبرت ابنها على طلقها. وا�سطرت الفتاة كي تبقى مخل�سة 
لزوجها االأول اأن تنتحر فكانت �سحية من �سحايا النظام الموروث وتقاليد االإقطاعية القا�سية. وي�سرع 
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زوجه����ا بعد انتحارها اإل����ى اللحاق بها في عالم الموتى. اأما نهاية الق�سي����دة فقد بلغت م�ستوى �ساعريًا 
رفيعًا. وهذه ترجمة اأديبنا لبع�س اأبياتها: 

في الثالثة ع�سرة من عمري تعلمت الحياكة
في الرابعة ع�سرة من عمري اأجدت الخياطة

في الخام�سة ع�سرة من عمري عزفت على القيثارة
في ال�سابعة ع�سرة �سرت زوجتك

ما اأكثر ما عانيت من الحزن والمرارة
لكن حماتي تعتقد اأني امراأة ك�سول

لي�س ذلك الأني اأبطئ فعاًل في ن�سيجي
بل الأن من الع�سير اأن تكون امراأة كنة عند اأ�سرتكم

اأرجوك اأن تم�سي اإلى اأمك
وقدم لها رجاءك في ت�سريحي – اإذا اأطاعها قلبها

يذهب »زون جينغ« اإلى اأمه �ساكيًا مدافعًا عن زوجته لكنها تنهره وت�سر على الطلق. وعاد الرجل 
اإل����ى زوجت����ه مك�سورًا، وحكى لها ما دار، وعبر لها عن تم�سكه بها، لكنه ال ي�ستطيع الأمر اأمه ردًا. وهكذا، 

عندما همت الزوجة بالعودة اإلى بيت اأبيها قالت لحبيبها: 
اأجهدت نف�سي ون�سيت تعبي

ما اأظن اأني ارتكبت خطاأ في اأداء واجباتي نحو اأمك الطيبة
ورغم ذلك تم طردي. لكن لماذا تتحدث عن عودة؟

لي ثوب مطرز تطريزاً دقيقاً يفي�س األقاً وروعة
وكلة محفوفة ب�سماء من حرير لماع

و�ستون حقيبة واأ�سياء اأخرى مربوطة بحبال وخيوط زرق وخ�سر
كل هذه االأ�سياء ال قيمة لها مادامت �ساحبتها مو�سع احتقار

وما دمنا لن نلتقي اأبداً
فلعلها ُتدخل اإلى قلبك �سيئاً من العزاء حين تراها

ولعلها تحيي ذكراي في نف�سك فال تن�ساني
ا�ستقبلها والداها حزينين، لكن هنا انهالت عليها طلبات الزواج من حكام المقاطعة الأبنائهم، وقبلت 
ب�سغط من اأخيها الكبير الزواج من اأمير هياأ لها قافلة مترعة باأجمل الهدايا واأثمنها. لكن الحبيب عاد 
على ح�سانه موؤكدًا حبه لها. وهكذا �ساعت بين قهر �سقيقها وع�سق زوجها َفَنَوْت اأن ت�سع حدًا لحياتها، 

واتخذ »جيد زون جينغ« القرار نف�سه. وعندما هبط الم�ساء و�سكنت ال�سجة و�ساد ال�سمت قالت: 
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اليوم تنتهي حياتي
عما قليل �ستم�سي روحي وتبقى جثتي

خلعت حذاءها الحريري وف�ست عنها ثيابها
واألقت نف�سها في البركة ال�سافية

�سمع »جيد زون جينغ« الخبر
واأدرك اأنه لن يرى حبيبته الغالية اأبداً

تم�ّسى تحت �سجرة الباحة
و�سنق نف�سه على غ�سن يجنح نحو الجنوب ال�سرقي

طلبت االأ�سرتان اأن يدفن العا�سقان معاً
في قبر واحد عند �سفح جبل »هو�س – هان«.

في �سرقي القبر وغربيه، نبتت اأ�سجار االأرز وال�سنوبر،
على يمين القبر و�سماله، امتدت ظالل الدفلى

وتعانقت اأغ�سان االأ�سجار
وامتزجت اأوراقها

و�سكن بين االأغ�سان زوجان من الطيور
�سماهما النا�س »طيور الحب«

كانا يتراءيان ويغردان مرفوعي الراأ�س،
في كل ليلة حتى الهزيع الخام�س. 

وظل المارة يتوقفون ل�سماع غنائهما. 
يقول اأديبنا الملوحي معلقًا: »هزتني هذه الق�سة ال�سينية الرائعة. اأرى اأن اأحوال العا�سقين تت�سابه 
ل����دى كل ال�سعوب: يهجرون يقا�سون يموتون اأو ينتحرون. واالأه����ل اأحيانًا يتدخلون ويفرقون. وهنالك ما 

يماثل هذه الحكاية في تراثنا العربي«. 

التدري�ش والدرو�ش

»خ����لل ذل����ك ب����داأت اأعطي درو�س����ًا خ�سو�سية لط����لب البكالوري����ا وطالباته����ا، واأحيان����ًا لل�سهادة 
االإعدادي����ة، يتاب����ع الملوح����ي متذكرًا. كنت اأعط����ي درو�سي في بيت����ي، وال اأذهب اإلى بي����ت اأحد. وتراكم 
الط����لب والطالب����ات في غرفتي فل تكاد تنتهي �ساعة در�س حتى تب����داأ �ساعة اأخرى، فل اأكاد اأ�ستريح. 
وكان اأكثر الطلب من المعلمين والمعلمات الذين دخلوا �سلك التعليم وهم يحملون ال�سهادة االإعدادية، 



عبد المعين الملوحي الأدب والحياة

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 172

واأرادوا اأن ينالوا ال�سهادة الثانوية لينت�سبوا اإلى الجامعة، وكان االإقبال على التعليم في ذلك العهد يكاد 
يك����ون مو�سم����ًا من موا�سم الح�س����اد. وي�ستاأنف متذك����رًا مرحلة اأخرى من العمر: هك����ذا بعد ت�سرد دام 
�سني����ن اأعود اإلى بلدي الأخدم اأبناءه، اأعلمهم لغتهم العربية، األقنهم ال�سعر العربي الجميل، اأقراأ عليهم 
نث����ر االأدب����اء الكبار واأدفعهم باأمثولة اإلى حب اأدبهم ولغته����م ووطنهم. بمثل هذه الروح ا�ستقبلُت عودتي 
اإل����ى حم�س وبا�سرت عملي في مدار�سه����ا الر�سمية، ولم تكد تم�سي اأيام حتى با�سرت عمًل اإ�سافيًا في 
مدار�سه����ا الخا�سة وفي المدر�ستين االأرثوذك�سيتين للبنين والبنات. كنت اأح�س اأن طلبي يحبونني واأن 
م����ن اأع����ز الدرو�س عليهم درو�سي، وكان اأكثر ما ير�سيني اأنهم جاوؤوا وخا�سة في المدار�س الخا�سة من 
كل ق����رى محافظت����ي حم�س واللذقية وم����ن �سافيتا وطرطو�س وم�ستى الحلو وعي����ون الوادي ومرمريتا 
والم�ستاي����ة وتلكلخ. كانوا لي اأ�سدقاء قب����ل اأن يكونوا طلبًا، اأ�ساطرهم م�سكلتهم وم�ساعبهم. اأحببت 
حم�س واأحببت من اأجلها وطني �سورية واأحببت من اأجل �سورية كل العالم. في كل مكان اأحببت االأر�س 
واأحببت النا�س الأني بداأت بحب اأر�سي واأهل بلدي. ما اأ�سعب اأن ُتنتَزع ال�سجرة من جذورها المغرو�سة 

في باطن االأر�س في اأعماق التراب«.
وهكذا، فاإن الأدب عبد المعين الملوحي وكتاباته وذكرياته �سفاٍت و�سمات ملونًة بالجمال واالإيحاء 
واالإب���داع والتعبير الوجداني، وحب الحياة وال�سفافية والحزن اأحيانًا، ويكاد معينها ال ين�سب لوفرتها 

وغزارتها. 
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د. �سامي مرعي

المعرفــة اآفــاق 

الدولة الحمدانية في حلب
)333- 406هـ/ 944- 1016م(

من المعروف اأن الخالفة العبا�سية دخلت بعد الع�سر العبا�سي االأول في حالة من ال�سعف واالنحدار، 
اإذ �سيطـــر الجنـــد علـــى مقاليد االأمـــور فيها، وبداأت بع�ـــس المقاطعات تنف�سل لتقيـــم دواًل م�ستقلة اأو �سبه 
م�ستقلـــة، وكان مـــن هـــذه الـــدول: الدولـــة الحمدانية فـــي حلب. وتبـــرز اأهمية تلـــك الدولة فـــي اأنها كانت 
مركـــزاً مهمـــاً مـــن مراكز االإ�سعاع الثقافي والجـــذب الفكري في تلك المرحلة الزاهـــرة ح�سارياً من تاريخ 
الدولـــة العربيـــة االإ�سالمية، والأنها كانت اإحدى الدويـــالت العربية القالئل بين تلك الدويالت الم�ستقلة 
التـــي قامـــت على ح�ســـاب الخالفة العبا�سية، والأنها وقفـــت �سداً منيعاً في وجه الغـــزو البيزنطي الذي كان 

ي�ستهدف االأرا�سي العربية االإ�سالمية، وا�ستعادة ال�سيطرة على بالد ال�سام.
ينت�س����ب الحمدانيون اإلى جدهم اأبي العبا�س حم����دان بن حمدون، وكانوا بطنًا من بطون بني تغلب 
بن وائل من العرب العدنانية التي هاجرت اإلى اأر�س الجزيرة الفراتية منذ ما قبل االإ�سلم، واعتنقت 
الن�سراني����ة بتاأثير ات�سالها بال����روم، وقد حافظت على مكانتها في الع�س����ر االأموي والع�سر العبا�سي 
االأول، ولكنه����ا اأخذت تتخل����ى عن ن�سرانيتها بالتدري����ج، وتذوب في المجتمع العرب����ي االإ�سلمي، وفي 
الع�س����ر العبا�سي الثاني برزت بين �سفوفها اأ�س����رة زعامة هي االأ�سرة الحمدانية. وقد قامت ال�سلت 
بين هذه االأ�سرة والخلفة العبا�سية منذ عهد الخليفة المعت�سد )279- 289ه�/ 892- 902م(، حيث 
عم����ل بع�س اأفرادها مع الخلفة العبا�سية، وغ����دوا اإحدى القوى الع�سكرية لها، فا�ستخدمتهم في اأكثر 

من منا�سبة وبقعة.
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اأق����ام الحمداني����ون دولته����م اأول االأمر ف����ي المو�سل منذ �سن����ة )293ه�/ 906م(، حي����ن ولى عليها 
الخليفة المكتفي اأبا الهيجاء عبد اهلل بن حمدان بن حمدون الذي انجرف مع ال�سراعات حول ال�سلطة 
ف����ي بغداد، فق�سى اأكثر وقته فيه����ا حتى توفي �سنة )317ه�/ 929م(، وولى نائبًا عنه في المو�سل ابنه 
نا�س����ر الدول����ة الح�سن بن عبد اهلل، وقد اأخذ نا�سر الدولة الحمداني يب�سط نفوذه في اإقليم الجزيرة، 
غير اأنه لم يوفق في توفير عنا�سر اال�ستقرار لدولته، فكانت حياته �سل�سلة من ال�سراع مع معز الدولة 
البويه����ي، وحين توفي الخ�سم����ان، ا�ستمر ال�سراع بين خليفتيهما اأبي تغل����ب الحمداني وع�سد الدولة 
البويهي، فكانت نتيجته فقدان الحمدانيين ل�سيادتهم على الجزيرة و�سياع �سلطانهم في المو�سل �سنة 

)369ه�/ 979م(.
اأواًل- تاأ�سي�س الدولة الحمدانية في حلب:

اإن �سقوط الحمدانيين في المو�سل ال يعني اختفاءهم من م�سرح التاريخ، فقد ظلت دولتهم قائمة 
ف����ي حل����ب حتى مطلع القرن الخام�س الهج����ري/ )الحادي ع�سر المي����لدي(، وموؤ�س�س هذه الدولة هو 

�سي����ف الدول����ة الحمدان����ي اأب����و الح�سن علي بن عب����د اهلل بن 
حم����دان، وكان هدف����ه خل����ق دول����ة عربية جدي����دة بعيدة عن 
ت�سلط االأعاج����م المتغلبين في الدول����ة العبا�سية، وعلى كثير 
م����ن والياتها، فاخت����ار مدين����ة ال�سهباء ليقيم فيه����ا مملكته، 
ويع����ود اختي����اره لها الأهمي����ة موق����ع حل����ب، ولمتاخمتها بلد 
ال����روم، وليقف حائًل منيعًا دون هجمات جيو�س البيزنطيين 
الذين كانوا يتطلعون ال�ستع����ادة �سيطرتهم على بلد ال�سام. 
وت�سي����ر الم�سادر اإلى اأن �سيف الدول����ة طلب من اأخيه نا�سر 

الدولة �ساحب المو�سل والية كبيرة ليحكمها، فاأجابه: »ال�سام اأمامك، وما فيه اأحد يمنعك منه«. وقد 
تواف����رت مجموع����ة من الظروف �ساعدت �سي����ف الدولة الحمداني على تكوين دول����ة له في �سمالي بلد 
ال�سام، فقد كانت بلد ال�سام تتبع للدولة االإخ�سيدية التي مركزها في م�سر، وكانت هذه الدولة تعاني 
م����ن م�سكلت جمة اأبرزه����ا: تهديد الفاطميين لها من المغرب، وكان محمد بن طغج االإخ�سيد قد وّلى 
على حلب واليًا من بني كلب هو اأبو الفتح عثمان بن �سعيد الكلبي، مما اأثار ح�سد اإخوته الكلبيين، 
فرا�سلوا �سيف الدولة لي�سلموا حلب اإليه، فا�ستجاب �سيف الدولة لدعوتهم، و�سار قا�سدًا حلب، فدخلها 
ف����ي )8 ربي����ع االأول �سنة 333ه�/ 26 ت�سري����ن االأول 944م(، ثم �سيطر على قّن�سري����ن والثغور ال�سامية 

واأنطاكية، واأقام الدعوة في هذه المناطق للخليفة العبا�سي الم�ستكفي واأخيه نا�سر الدولة ولنف�سه.
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ث����م اتج����ه �سيف الدول����ة بعد ذلك جنوب����ًا، فهزم جيو�����س االإخ�سيديين قرب حم�����س، و�سيطر على 
دم�س����ق لبع�س الوقت، وانته����ت حروبه مع االإخ�سيديين باقت�سام بلد ال�س����ام بينه وبينهم، بحيث يكون 
الق�سم ال�سمالي منها بدءًا من جو�سية قرب حم�س ل�سيف الدولة، ويكون للإخ�سيد من دم�سق وباتجاه 
الجنوب. ولم يلبث �سيف الدولة فيما بعد اأن حاول مجددًا اأن يو�سع رقعة دولته، فا�ستغل الظروف التي 
م����رت بها الدولة االإخ�سيدية اإثر وفاة االإخ�سيد �سنة )334ه�����/ 945م(، ف�سيطر على دم�سق مرة ثانية 
ف����ي �سنة )335ه�/ 946م(، ما اأدى اإلى تجدد الحروب بين����ه وبين االإخ�سيديين، وانتهت هذه الحروب 
بال�سلم، وتجديد اقت�سام بلد ال�سام بينهما ح�سب االتفاق �سالف الذكر، وتفرغ �سيف الدولة بعد ذلك 
للجه����اد �س����د البيزنطيين. ولعل ال�سوؤال المهم الذي يطرح نف�سه هنا هو: لماذا كان �سيف الدولة ملحًا 

على �سم دم�سق وكامل بلد ال�سام لدولته؟
الواقع اإن قراءة متاأنية في الم�سادر تبين اأن �سيف الدولة كان يهدف من تو�سعاته اإلى تاأمين القوة 
الب�سرية واالقت�سادية اللزمة للوقوف في وجه العدو البيزنطي، والدفاع عن الثغور العربية االإ�سلمية. 

حروب �سيف الدولة مع البيزنطيين
توجه �سيف الدولة بعدما فرغ من حرب االإخ�سيديين، وت�سالح معهم، نحو توطيد �سلطانه، وتعزيز 
�سيادته في مناطق بلد ال�سام ال�سمالية، فعزز الدفاع عن حلب، واأ�ساف ال�سواحل اإلى دولته، ثم اأوقف 

جّل جهوده لمحاربة البيزنطيين والت�سدي لحملتهم على الثغور العربية االإ�سلمية.
كان مي����دان المواجه����ات الع�سكري����ة يتمث����ل ف����ي الح����دود القائمة بين الدول����ة العربي����ة االإ�سلمية 
واالإمبراطورية البيزنطية، وهي عبارة عن خط طويل ومتعرج من القلع المعروفة با�سم الثغور، ويمتد 
من ملطية على الفرات االأعلى اإلى طر�سو�س القريبة من �ساحل البحر المتو�سط، وتق�سم هذه الثغور اإلى 
مجموعتي����ن: اإحداهما تحمي اإقليم الجزيرة الفراتية، وت�سمى ثغور الجزيرة، وهي ال�سمالية ال�سرقية، 
وت�سمل: مرع�س و�سمي�ساط والحدث وح�سن من�سور وملطية وزبطرة؛ واالأخرى هي الجنوبية الغربية، 
وتع����رف بالثغور ال�سامية الأنها تلي ال�سام، ويرابط فيه اأهلها، وت�سمل االإ�سكندرونة وبيا�س والم�سي�سة 
وعين زرب����ة واأ�سنة وطر�سو�س واأوال�س والكني�سة ال�سوداء والهارونية، وكانت هذه الثغور مناطق حربية 
مح�سن����ة، ويليها اإل����ى الجنوب �سل�سلة من الح�س����ون الداخلية الجنوبية التي عرف����ت با�سم العوا�سم، 
و�سكلت خط الدفاع الثاني عن الدولة العربية االإ�سلمية، وكانت تمتد بين حلب واأنطاكية، وت�سم منبج 

ودلوك ورعبان وتيزين وقور�س واأنطاكية.
ويواجه الثغور االإ�سلمية الثغ����ور البيزنطية، وكان لدى االإمبراطورية البيزنطية وقتئذ �سبعة ع�سر 
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ثغرًا في اآ�سيا ال�سغرى، اأهمها: االأب�سيق وعا�سمته نيقية، االأفتيماني وعا�سمته نيقوميديا، والتراق�سيون 
في الجنوب الغربي من ه�سبة االأنا�سول، والبقلر، وبافلغونيا بالقرب من البحر االأ�سود، واالأرمنياق، 
وخالديا، وخر�سنة، وليكاندو�س، والجزيرة، و�سيوا�س، وكلونيا، والناطليق، وكبادوكيا الجنوبية. ويتولى 
اإدارة كل ثغ����ر حاكم يدعى �ستراتيجو�س، واتخذ لقب بطري����ق، يعينه االإمبراطور، وانق�سم جي�س الثغر 
اإل����ى ق�سمين اأو ثلثة اأق�سام، يطلق عل����ى كل ق�سم لفظة كتيبة –تيرما- يتواله موظف يدعى الطرماخ، 
وانق�س����م كل ق�س����م بدوره اإل����ى ثلثة اأق�سام اتخ����ذ كل ق�سم منها ا�سم �سرية –موي����را- وي�سمى قائدها 

با�سم درنجار، وت�سمن كل ق�سم منها ع�سر ف�سائل، يتولى كل منها قائد ي�سمى قوم�س.

التنظيمات الع�سكرية
تنظيمات الجي�س الحمداني:

جه����د �سي����ف الدولة منذ اأن كان �سابًا يعمل في خدمة اأخي����ه نا�سر الدولة، على محاربة البيزنطيين 
والدف����اع عن الحدود االإ�سلمية، وازدادت رغبته في القتال عندما اأ�سحى اأميرًا على حلب، لذلك اهتم 
بتوفير المال والرجال اللزم لحروبه، فجّند مقاتلين من القبائل العربية ال�ساربة في منطقة الجزيرة 
الفراتية وبلد ال�سام من بني عقيل ونمير وكلب، وقد �سّكلوا العمود الفقري لقواته الم�سلحة، كما جّند 
المتطوعة الذين رغبوا في الجهاد �سد البيزنطيين، هذا اإلى جانب بع�س االأعاجم من الترك والديلم.

تاأل����ف الجي�س الحمداني من فرق ع�سكرية من الفر�سان والم�ساة من حملة االأقوا�س وال�سهام، وقد 
�سّكل����ت طليع����ة الجيو�س، وا�ستعم����ل اأفراد الجي�س الحمدان����ي من االأ�سلحة: الرم����اح الطويلة وال�سيوف 
واالأقوا�����س ال�سخم����ة والفوؤو�س والجوا�سن )ال����دروع(، والّل����ت الم�سّر�س والم�ستوف����ي )عمود طويل(، 
والمناط����ق والتجافي����ف )م����ا يجلل به الفر�����س(، وا�ستعم����ل اآالت ذات اأ�س����وات حادة يقرعونه����ا اأثناء 
الح����رب، فتقوم بعمل مزدوج، اإث����ارة الحما�سة في نفو�س الجند الم�سلمي����ن، والرعب في نفو�س الجند 
البيزنطيي����ن، وابتكر �سي����ف الدولة حركة القفز، وخ�س�س لها كتيب����ة كان اأفرادها من ال�سجاعة حتى 
اإنه����م كانوا يقومون بالقفز من قمة اإلى قمة حتى ينق�سون عل����ى العدو كال�ساعقة، وينالون منه. وكان 
الجي�����س الحمداني يدخل المعركة وفق خطة محكمة ومدرو�سة، ويخ�سع اأفراده لنظام �سارم، واأخذوا 

بنظام الك�سافة والطلئع، وكانوا ي�ستميتون في المعارك واالحتفاظ بالن�سر.
تنظيمات الجي�س البيزنطي: 

كان����ت األوية الثغور م�سوؤولة عن حرا�سة مناطق الحدود والدف����اع عنها �سد الغارات االأجنبية، واإذا 
ق����ام الجي�س البيزنط����ي بهجوم م�ساد خرجت ف����رق الحر�س االإمبراطوري االأربع م����ن الق�سطنطينية، 
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لت�س����ارك في ذلك الهجوم وه����ي: فرقة المدار�س، والدبادب����ة، ووحدة الجند الم�سّم����اة اأريتمو�س وهي 
فرق����ة مراقب����ة، والهيكانات����ي، بقيادة االإمبراط����ور اأو دم�ست����ق المدار�س. ووجد اإلى جان����ب تلك الفرق 
فرقة الحدود، مهمتها �سيانة القلع والح�سون والنقاط الع�سكرية المهمة والممرات الجبلية والطرق 
المه����ّددة م����ن جانب االأع����داء، وكان للبيزنطيي����ن �سبكة من محط����ات المراقبة على ط����ول الجبهة مع 

الم�سلمين.
وينق�سم الجي�س البيزنطي اإلى الفر�سان والم�ساة، وينق�سم كل منهما اإلى فرق ثقيلة ال�سلح وفرق 
خفيف����ة ال�سلح، ول����كل منهما لبا�س خا�����س، ودور محدد في القت����ال، ويت�سلح الفار�����س ب�سيف عري�س 
وخنج����ر ورمح وقو�س وجعب����ة لل�سهام، ويت�سلح الجن����دي الم�ساة بال�سيف والرم����ح والفاأ�س ذي الن�سل 
القاط����ع م����ن ناحية وال�س����ن المدببة من ناحي����ة اأخرى، وا�ستخ����دم الجي�س البيزنطي الن����ار االإغريقية 
واالإ�س����ارات النارية الت����ي توقد على قمم الجبال والتلل لر�سد تح����ركات الجيو�س االإ�سلمية، واعتمد 
عل����ى الفرق الك�ساف����ة اال�ستطلعية والجوا�سي�س، وا�ستعمل االأ�سلحة المعروف����ة بالدبابات واالأ�ساطيل، 
ورافق الجي�س البيزنطي فرقة من المهند�سين لتذليل العقبات الطبيعية واإن�ساء الج�سور لعبور االأنهار. 

مراحل المواجهات الع�سكرية بين �سيف الدولة والبيزنطيين: 
اأخذ العالم االإ�سلمي في القرن الثالث الهجري/ التا�سع الميلدي باالنق�سام والتفكك اإلى اإمارات 
ودوي����لت م�ستقلة في ظل الخلف����ة العبا�سية، بينما كانت بيزنطة ت�سهد حركة اإ�سلحية جددت قوتها 
ون�ساطه����ا، وذلك بقيادة االأ�سرة المقدونية التي حكم����ت )253- 449ه�/ 867- 1057م(، فمالت كفة 
القت����ال ل�سالحها في �سراعها مع الم�سلمين، واأخذت ت�ستاأنف هجومها �سد العالم االإ�سلمي المفكك 
االأو�س����ال في القرن الرابع الهجري/العا�سر المي����لدي، فتلقى �سيف الدولة الحمداني �سرباتها وحده 
تقريب����ًا، فكانت له معهم نحو اأربعون وقعة، حقق في بع�سها انت�سارات باهرة، بينما انهزم في بع�سها 
االآخر، وفي خلل تلك الحروب اأظهر �سجاعة و�سهامة نادرتين جعلتاه ي�ستحق لقب �سيف الدولة، فقد 
اعت����رف البيزنطيون اأنف�سهم بقوته وح�سبوا له األف ح�ساب، وعدوه اأ�سلب عدو ظهر على حدودهم في 
الع�سور الو�سطى، لذلك ال يكاد كتاب اأوروبي في التاريخ الو�سيط يخلو من ذكره واالإ�سادة ب�سخ�سيته 

الفذة.
وكان اإقلي����م الجزي����رة الفراتية وب����لد ال�سام م�سرحًا لتل����ك الحروب، وقد اأخذ �سي����ف الدولة على 
عاتق����ة مواجه����ة البيزنطيي����ن والدف����اع عن ح����دود الدولة العربي����ة االإ�سلمي����ة من����ذ اأن كان اأميرًا في 
خدم����ة اأخي����ه نا�سر الدولة في المو�سل، فانطلق مدفوعًا لحربهم ومنعه����م من ال�سيطرة على اأرمينيا، 
وا�ستع����ادة االأرا�س����ي الت����ي ا�ستولوا عليها في اإقلي����م الجزيرة الفراتية، فغزاهم ف����ي �سنوات )324ه�/ 
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938م، و326ه�����/ 340م، و328ه�����/ 342م(، وحقق عليه����م انت�سارات باهرة. ول�ّم����ا انتقل اإلى حلب، 
واأ�س�����س اإمارته في ربوعها، وّجه ُجلَّ اهتمامه اإلى ح����رب البيزنطيين، ومنعهم من التو�سع على ح�ساب 
الم�سلمي����ن، فانت�سر عليهم، واأوقع الهزائم بهم في العديد من المعارك، ففي �سنة )341ه�/ 952م(، 
بن����ى مدينة مرع�����س، واأوقع بالجي�س البيزنطي ال����ذي جاء ليمنعه، وتعد الحملة الت����ي قام بها في �سنة 
)342ه�/ 953م( �سد البيزنطيين من اأهم الحملت التي تدل على ما ا�ستهر به من االإقدام والب�سالة 
و�سرعة البت باالأمور و�سدة الذكاء، اإذ جعل هدفه مدينة ملطية التي ت�سكل م�سدر خطر على االأملك 
االإ�سلمي����ة في اإقليم الجزيرة الفراتية، وفي طريقه اإليها كم����ن له الجي�س البيزنطي بقيادة الدم�ستق 
بردا�����س فوكا�����س، فا�ستدرجه �سيف الدولة اإلى مكان ملئم واأوق����ع الهزيمة به، ثم دخل �سمي�ساط، ثم 
الح����ق الجي�����س البيزنطي الذي هاجم اأطراف ب����لد ال�سام، وهزمه بناحية مرع�����س عند نهر �سيحان، 

ووقع ق�سطنطين بن بردا�س فوكا�س في االأ�سر.
وبنى في �سنة )343ه�/ 954م( ح�سن الحدث، وهزم الجي�س البيزنطي الذي داهمه وقتئذ. وكان 
ع����دده يقدر بخم�سين األ����ف مقاتل من االأرمن والترك والرو�س والبلغ����ار وال�سقالبة والخزر، وقد تغنى 

ال�سعراء بهذه الواقعة، ومنهم المتنبي الذي ح�سرها، فقال فيها:
وتاأت��ي على ق��دِر الك��راِم املكارُمعل��ى قدِر اأهِل الع��زِم تاأتي العزائُم
غ��رِي �ضغاُرها وت�ضُغ��ُر يف ع��ِن العظي��ِم العظائُموتعُظُم يف ع��ِن ال�ضرّ
ال�غ�م�ائ����ُمَهِل احل��دُث احلم��راُء تَع��ِرُف لونَها؟ اأيُّ ال�ض��اق�ي��ي���ِن  وتعلُم 
فلم��ا َدن��ا مننْه��ا �َضقته��ا اجَلماجُم�ضقته��ا الَغم��اُم الُغ��رُّ قب��َل نزول��ِه
متالِط��ُمبنَاه��ا فاأعل��ى والقن��ا تق��رُع القنا حوله��ا  املناي��ا  وم��وُج 

ثم و�سف قدوم الجي�س البيزنطي، وانت�سار �سيف الدولة عليه، فقال:
��ا كاأمنرّ احلدي��َد  وَن  يج��ررّ قوائ��ُماأت��وَك  ماله��نَّ  بجي��اٍد  ا  ���رَشَونْ
��ٍة واأُمَّ ل�ض��ٍن  كلرّ  في��ه  ��َع  اَث اإل الرتاج��ُمجتمَّ فم��ا تُفه��ُم احُل��دَّ
كاأنرّ��َك يف جفِن ال��ردى وهو نائُموقفَت وم��ا يف املوِت �ضكٌّ لواقٍف
��اٌح وثغ��رُك با�ضُممت��رُّ ب��َك الأبط��اُل كلنَْم��ى هزمي��ًة ووجُه��َك و�ضرّ

ترت����ب على الهزائم الت����ي تعر�س له����ا البيزنطيون اأن م����ال االإمبراطور البيزنط����ي ق�سطنطين اإلى 
التفاه����م مع �سيف الدول����ة، فاأر�سل اإليه �سفارة تلتم�����س ال�سلح، غير اأن �سيف الدول����ة رف�س اال�ستجابة 
لطلبه، الأن البيزنطيين كانوا قد قتلوا االأ�سرى الذين وقعوا في اأيديهم من االأ�سرة الحمدانية، ولما كانت 
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�سن����ة )346ه�����/ 957م( حاول البيزنطيون التخل�س من �سيف الدولة عن طريق التاآمر، اإذ كاتبوا بع�س 
غلمان����ه للقب�س علي����ه، وت�سليمه اإلى الدم�ستق عن����د قدومه لمحاربته، غير اأن تل����ك الموؤامرة اكت�سفت، 
واألق����ى �سي����ف الدولة القب�س على المتاآمري����ن، وعاقبهم باأن قتل منهم مئة وثماني����ن، وقب�س على زهاء 

مئتي غلم، وكان معظمهم من االأرمن واالأتراك الذين كان ا�ستراهم، واأدخلهم في عداد جي�سه.
ول����م ي�ستط����ع �سيف الدولة الحمداني ف����ي اأواخر عهده، اأن يحافظ عل����ى االنت�سارات التي حققها، 
ب�سب����ب االأو�ساع الداخلية المتدهورة في دولت����ه، لكثرة الحركات البدوية، وتمردات بع�س القادة عليه، 
مما اأ�ساب الجبهة االإ�سلمية بال�سعف، وزاد في �سعفها، عدم اهتمام الخلفة العبا�سية اآنذاك باأمر 
الجه����اد ب�سبب اأو�ساعها ال�سيئة، في الوقت الذي كانت فيه االإمبراطورية البيزنطية تعي�س ن�سوة قوتها 
ف����ي ظل االأ�س����رة المقدونية)1(، ف�سددت هجماتها عل����ى جبهتها ال�سرقية، واأخ����ذت ت�سيطر على الثغور 
االإ�سلمي����ة التي �سقطت باأيديها، ث����م هاجم الجي�س البيزنطي حلب، فدافع عنها �سيف الدولة، وتمكن 

من طرد ذلك العدو منها.
وهكذا يلحظ اأن �سيف الدولة اأوقف جل جهوده لمحاربة البيزنطيين وغزو بلدهم، فوجدوا فيه 
خ�سم����ًا عالي الهمة، وبلغ من �سدة بغ�سهم له اأن و�سف����وه بالكافر الحمداني، فكان في اأذهانهم بطًل 
م����ن اأبط����ال االأ�ساطير. ومما هو جدير بالذك����ر اأنه ت�سلم مهمة الدفاع عن الثغ����ور في اأ�سعب الظروف 
بالن�سب����ة اإل����ى الم�سلمين، واأف�سلها بالن�سبة اإلى البيزنطيين، فوق����ف بعمله �سدًا وحاجزًا دون انبعاثهم 
اإلى هذه البلد، فخدم بذلك العرب واالإ�سلم، وقد عك�س ال�ساعر المتنبي واقع الدولة الحمدانية هذا 

عندما خاطب �سيف الدولة قائًل:
و�ض�����راي��اك دون�ه��ا وال�خ�ي�وُلكيف ل ت�اأم�����ن الع���راق وم�ض�ٌر
رب��ط ال�ضدو خي�ل�ه���م وال�ن�خي�ُلل��و حترف��ت ع��ن طري��ق الأعادي
ه الدف���ع ع�ن��ه ف�ي�ه��م��ا، اأن ال�ح�ق��ي�ر الذلي�ُل...ودرى م��ن اأع����زرّ
فمت��ى الوع��د اأن يك��ون القفوُل؟اأن���ت ط�ول احلي��اة لل���روم غ���اٍز
ت��م��ي��ُل؟و�ض��وى الروم خل��ف ظهرك روٌم اأيرّ ج�ان�ب�ي���ك  ف�ع�ل�ى 
���ك وقام�ت به��ا القن��ا والن�ضوُلقع��د النا�ض كلرّه��م ع���ن م�ضاع�ي��
كال����ذي ع��ن��ده ت���دار ال�ضم�وُلم����ا ال��ذي ع�ن���ده ت���دار امل�ن�ايا

وق����د اأدت الحياة ال�ساقة الت����ي عا�سها �سيف الدولة الحمداني وغزواته ف����ي بلد الروم اإلى تدهور 
�سحت����ه، وهو في ال�سابعة واالأربعي����ن من عمره، حيث اأ�سيب بالفالج في �سنة )350ه�/ 961م( ما اأدى 
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اإل����ى �سلل يده ورجله، ومع ذلك ظل يوال����ي حروبه على الروم حتى �سنة )352ه�/ 963م( عندما اأقعده 
المر�����س، وتوف����ي في العا�سر من �سف����ر �سنة )356ه�/ 15 كانون الثان����ي 967م(، وله من العمر اثنتان 
وخم�س����ون �سنة و�سه����ران وثمانية اأيام، وت�سير الم�سادر اإلى اأنه لم يكن بين الملوك من هو اأغزى منه، 
كذل����ك ت����روي اأنه جمع م����ن غزواته الغبار ال����ذي يقع عليه، فعمل من����ه لبنة بحجم الك����ف، واأو�سى اأن 
يو�س����ع خده عليه حي����ن يلحد، وحمل تابوته اإل����ى ميافارقين، فدفن في مقبرة �سيده����ا هناك. وبوفاته 
تخل�س الروم من اأخطر عدو على حدودهم، وا�ستطاعوا في ال�سنين التالية اأن يتوغلوا في بلد ال�سام، 

ويوجهوا تيار الحوادث فيها.
ثانياً - الدولة الحمدانية في عهد خلفاء �سيف الدولة الحمداني:

خل����ف �سيف الدول����ة ابنه �سعد الدولة اأب����و المعالي �سريف ب����ن علي الذي كان �سعيف����ًا، فا�ستبد به 
الغلم����ان والحجاب، ولم تم�����سِ �سوى ب�سعة اأ�سهر على وفاة �سيف الدول����ة حتى حدث خلف بين �سعد 
الدول����ة وخاله ال�ساعر اأبي فرا�س الحمداني الذي كانت نهايته قتًل في قرية �سدد قرب حم�س باأيدي 
جي�����س �سع����د الدولة في الثاني من جم����ادى االأولى �سنة )357ه�/ 968م(. وا�ستم����ر �سعد الدولة يحكم 

الدولة الحمدانية حتى توفي �سنة )381ه�/ 991م(.
خل���ف �سع���د الدولة الحمداني ابنه اأبو الف�سائل �سعيد الدولة بن���اًء على و�سيته، فتولى الو�ساية عليه 
لوؤل���وؤ ال�سيف���ي الكبير مولى الحمدانيي���ن، وفي عهده ازداد و�س���ع الدولة الحمدانية �سعف���ًا، حيث وقعت 
تح���ت وط���اأة الفاطميين من جهة، و�سغ���ط البيزنطيين من جهة ثانية، وتمرد الغلم���ان وا�ستبدادهم من 
جه���ة ثالثة، وا�ستمر �سعيد الدول���ة الحمداني يتولى اإدارة الحكم حتى توف���ي م�سمومًا في �سنة )392ه�/ 
1002م( بتدبي���ر م���ن لوؤلوؤ نف�سه، فخلف���ه ولداه اأبو الح�سن علي واأبو المعال���ي �سريف ابني �سعيد الدولة، 
فن�سبهم���ا لوؤل���وؤ، وقب�س على زمام االأمور دون اأن يكون لهما اأدنى �سلطة، ول���م يلبث لوؤلوؤ اأن �سّيرهما في 
�سنة )394ه�/ 1003م( اإلى م�سر مع حرم �سعد الدولة، وا�ستبد هو وابنه من�سور بن لوؤلوؤ باالأمر، فحكما 
با�سم االأ�سرة الحمدانية حتى �سنة )406ه�/ 1016م( عندما دخلت حلب في حوزة الخلفة الفاطمية.

ثالثاً- الح�سارة في الع�سر الحمداني:
تاأل����ف الن�سي����ج الب�سري ف����ي المجتمع الحمدان����ي من خليط م����ن القبائل العربية الت����ي جاءت اإلى 
�سم����ال بلد ال�سام منذ ما قبل االإ�س����لم كتغلب وبكر والجماعات االآرامية )ال�سريانية(، باالإ�سافة اإلى 
العنا�سر العربية التي دخلت ال�سام والجزيرة مع الفتوح العربية االإ�سلمية وبعدها اأمثال: تنوخ و�سليح 
وكلب وهلل وعب�س. وكانت معظم القبائل النازلة في �سمالي ال�سام والجزيرة من اأ�سل قي�سي، وكان 
م����ن اأ�سهرها كلب، وحدث في القرن الرابع الهجري/ العا�سر الميلدي اأن تدفقت مجموعات قي�سية 
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جدي����دة على �سمالي ب����لد ال�سام والجزيرة، وكانت هذه المجموعات م����ن ق�سير وعقيل ونمير وكلب، 
واأدى و�سول هذه الموجة الجديدة من القبائل العربية البدوية اإلى ا�سطراب االأمن، وانت�سار الفو�سى، 

وانح�سار المناطق الزراعية، وتحول كثير منها اإلى مراع.
كان معظ����م �س����كان المجتمع الحمداني من الم�سلمين، واإلى جانبهم وج����د بع�س اأهل الكتاب، وقد 
عا�س����وا حي����اة هادئة بعيدًا ع����ن التع�سب المذهبي، فلم تح����دث بينهم اأية م�ساحن����ات اأو فتن طائفية، 
ويعود هذا الأن الحمدانيين كانوا بعيدين عن التع�سب المذهبي الذي تميز به غيرهم من معا�سريهم. 
اأم����ا اأهل الكتاب من الم�سيحيين واليهود، فقد عا�سوا حياة اآمنة مطمئنة، ولم يكن ن�ساطهم مح�سورًا 
ف����ي المجتمع ال�سعبي وحده، بل كانوا يلقون الت�سام����ح في ق�سر االأمراء الحمدانيين الذين لم يترددوا 
ف����ي تقري����ب كثير منهم، فقد كان كبير اأطباء �سيف الدولة عي�سى الرق����ي ن�سرانيًا، وكانت بلد ال�سام 
والجزي����رة حافلة باالأديرة الكثيرة التي كانت محطًا للقواف����ل والم�سافرين، ومق�سدًا لل�سعراء وطّلب 
المت����ع، ف����كان من هذه االأديرة: دير زك����ى بالرقة، ودير الر�سافة، ودير �سمع����ان بظاهر اأنطاكية، ودير 
م����ارت ُمروثا بظاهر حلب على �سفح جبل جو�سن، وهو دير �سغير عرف بدير البيعتين لوجود م�سكنين 
به اأحدهما للن�ساء، واالآخر للرجال، وكان هذا الدير واأهله محط اهتمام �سيف الدولة الحمداني، وقلَّ 

ما مّر به اإال ونزل به، واأح�سن اإلى اأهله، وكان يقول: »كانت والدتي مح�سنة اإلى اأهله، وتو�سيني به«. 
عن����ي الحمداني����ون بالزراع����ة، فاأ�س����ادوا النواعير وطواحي����ن الهواء، وزرع����وا اأنواع����ًا عديدة من 
الحا�س����لت، كالحب����وب والبقول واالأ�سج����ار المثمرة وغير المثم����رة والنخيل والم����وز والقطن والعنب 
والكت����ان والنيل����ة وق�سب ال�سك����ر وال�سماق وغيرها. وا�سته����رت مناطقهم في ال�س����ام ب�سناعة الزجاج 

والثياب واالأقم�سة القطنية والحريرية و�سناعة ال�سابون والورق واالأقلم والمحابر وغيرها.
وتمي����زت مناطق �سمالي بلد ال�سام بتجارته����ا الن�سيطة في الع�سر الحمداني، بحكم موقعها على 
الط����رق التجاري����ة الوا�سلة اإلى بلد ال����روم وديار بكر والع����راق وم�سر، وهذا اأدى اإل����ى تعدد المراكز 
التجاري����ة فيه����ا، وكان من اأبرزها: مدين����ة حلب التي امت����ازت باأ�سواقها الح�سن����ة، وت�سدير ال�سابون 
والقطن، وا�ستهرت بال�س باأ�سواقها التي يق�سدها التجار من كل ناحية، وكان من المدن التي ا�ستهرت 

باأ�سواقها التجارية اأي�سًا: منبج والرقة والم�سي�سة واأنطاكية و�سم�ساط وملطية وغيرها.
و�س����رب الحمداني����ون نقودًا باأ�سمائه����م في حلب وطر�سو�س وغيرهما من الم����دن، وقد حملت هذه 

النقود تارة داللة على االعتراف بالخلفة العبا�سية، وتارة اأخرى االعتراف بالخلفة الفاطمية.
�سي����د الحمداني����ون العديد م����ن العمائر المهمة، فكان منه����ا ق�سر الحلبة الذي بن����اه �سيف الدولة 
الحمدان����ي ف����ي �سواح����ي حل����ب الغربي����ة في �سفح جب����ل جو�س����ن، وعلى �سفة نه����ر قوي����ق، وغر�س فيه 
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الك����روم، وجع����ل حوله ميدانين ل�سباق الخيل، ويعد هذا الق�س����ر اأنموذجًا رائعًا لفن العمارة في ع�سر 
الحمدانيي����ن، وق����د اأطنب الموؤرخ����ون وال�سعراء في ذك����ره. وهناك ق�سران اآخران يع����ودان اإلى ع�سر 
الحمدانيي����ن: اأحدهم����ا: الق�سر الذي بناه �سيف الدولة بميافارقين، واأج����رى اإليه قناة ماء، وثانيهما: 

الق�سر الذي بناه مرت�سى الدولة من�سور بن لوؤلوؤ مولى بني حمدان داخل باب الجنان في حلب.
وعن����ي الحمدانيون ببن����اء الم�ساجد والجوامع، فق����د رّمم �سيف الدولة الم�سج����د الجامع في حلب 
بعدم����ا اأحرق����ه الجي�س البيزنطي الذي دخ����ل حلب في �سنة )351ه�/ 962م(، وبن����ى ابنه �سعد الدولة 
قب����ة الف����وارة في و�سط هذا الم�سجد الجامع. وكان من اأبنية الحمدانيين م�سهد الدكة الذي بناه �سيف 

الدولة في غرب حلب على ا�سم اأهل البيت.
تمي����ز االأمراء الحمدانيون باهتماماتهم الثقافية الكبيرة، اإذ كان معظمهم �سعراء واأدباء يتذوقون 
باحة، واأل�سنتهم  ال�سع����ر وينظمونه، قال الثعالب����ي عنهم: »كان بنو حمدان ملوكًا واأمراء اأوجهه����م لل�سّ
للف�ساح����ة، واأيديه����م لل�سماح����ة، وعقوله����م للرجاح����ة، و�سي����ف الدولة م�سه����ور ب�سيادته����م، ووا�سطة 

قلدتهم... وح�سرته مق�سد الوفود، ومطلع الجود، وقبلة االآمال، ومو�سم االأدباء وحلبة ال�سعراء«.
ويع����د �سي����ف الدولة الحمدان����ي اأبرز من رعى العلم����اء واالأدباء من بني حم����دان، حيث و�سف باأنه 
كان م����ن البلغاء، وتمي����ز بثقافته الوا�سعة، ورجاحة فك����ره، واهتمامه بكل ما له علق����ة بالثقافة، بدءًا 
من الخط حتى الفل�سفة، ومرورًا بالمو�سيقا واالآداب وعلم الهيئة، ولذلك فتح اأبوابه لكّل عالم واأديب، 
فكان بلطه مق�سد الوفود، وقبلة للأدباء وال�سعراء والعلماء، ومركزًا فكريًا يوؤمه طلب العلم الإكمال 
معارفهم االأدبية والعلمية، حتى اإنه قيل: »لم يجتمع قط بباب اأحد من الملوك � بعد الخلفاء �، ما اجتمع 
بباب����ه م����ن �سيوخ ال�سعر، ونجوم الده����ر، واإنما ال�سلطان �سوق ُيجلب اإليها، ما ينف����ق لديها، وكان اأديبًا 

�ساعرًا محبًا لجيد ال�سعر، �سديد االهتزاز لما ُيمدح به...«.
حي����ث حوى بلطه جمه����رة من اأعظم اأهل الفكر ف����ي ميدان العلوم المختلفة، ف����كان يغدق عليهم 
الهبات والعطايا كل ح�سب ف�سله ونبوغه، فقد �سرب دنانير لل�سلت في كل دينار منها ع�سرة مثاقيل، 
وعليه ا�سمه و�سورته، كان يمنحها لرجال العلم واالأدب في مجل�سه، فقد منح ال�ساعر اأبو الفرج الببغاء 
ع�س����رة دنانير منها، وو�سل المتنبي بخم�سين دينار منها؛ وكان مجموع ما اأعطاه للمتنبي في مدة اأربع 
�سني����ن ه����و خم�سة وثلثين األف دين����ار، وروي اأنه كان يمنح االأرزاق للأطباء ف����ي مجل�سه ح�سب العلوم 
الت����ي يتعاطونه����ا، فكان منهم من ياأخذ رزقي����ن لتعاطيه علمين، ومنهم من اأخ����ذ ثلثة اأرزاق لتعاطيه 
ثلثة علوم، وح�سل بع�سهم على اأربعة اأرزاق الإلمامه باأربعة علوم، وكان ل�سيف الدولة �سرف احت�سان 
الفيل�س����وف الفاراب����ي، واإجراء ال�سلت عليه، وقد اكتفى هذا الفيل�س����وف باأخذ اأربعة دراهم ف�سة في 
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الي����وم من بيت مال �سي����ف الدولة. وكافاأ �سيف الدولة اأبا الف����رج االأ�سفهاني )ت، 356ه�/ 967م( لما 
اأه����داه كت����اب االأغاني، فو�سله باألف دينار، واعتذر اإليه عن قلة المبلغ، وكان من اإنجازات �سيف الدولة 

الفكرية اأي�سًا، اإن�ساوؤه خزانة للكتب بحلب.
كان مجل�����س �سي����ف الدول����ة الحمداني في حل����ب عامرًا بالعلم����اء واالأدباء باخت�سا�س����ات مختلفة، 
فكان����وا يتناق�س����ون ويتناظرون في ح�سرته، واإذا اأتى اأحد العلماء ب�سيء جديد، كان االآخرون ي�سارعون 
اإل����ى قراطي�سه����م واأقلمهم لتدوينه، وكان ال�سع����راء واالأدباء اأبرز من ح�سر في ه����ذا المجل�س، فكان 
منهم: ال�سنوب����ري، وك�ساجم، والمتنبي، واأبو فرا�س الحمداني، وال�س����ري الرفاء، والواأواء الدم�سقي، 
واأب����و العبا�����س النامي، وال�ساعران الخالديان. وبرز في الب����لط الحمداني الخطيب ابن نباتة الفارقي 
�ساحب الخطب الم�سهورة، ووجد عدد من الكّتاب البارعين من اأمثال: اأبو الفرج الببغاء، وعبد اهلل بن 
عم����رو الفيا�س، والح�سين بن علي جد الوزير المغرب����ي، واأبو اإ�سحق بن �سهرام الكاتب. وحفل البلط 
الحمدان����ي بعدد كبير م����ن اللغويين والنحويين الم�سهورين، ومنهم: اأب����و الطيب اللغوي، وابن خالويه، 

واأبو علي الفار�سي، وابن جني، واأبو العبا�س التميمي ال�سم�ساطي، واأحمد بن ن�سر البازيار.
وكان م���ن االأطب���اء والعلماء: الطبي���ب اأبو الح�سين ب���ن ك�سكرايا، والطبيب عي�س���ى الرقي المعروف 
بالتفلي�سي، والفيل�سوف الفارابي، كما �سم البلد الحمداني بع�س علماء الفلك الذين عملوا ل�سيف الدولة 
م�س���ورات ع���ن هيئة اأ�سكال االأر�س في طولها وعر�سها، فكان من ه���وؤالء العلماء: عبد العزيز القبي�سي 
الها�سمي، واأبو القا�سم الرقي، واأبو عبد اهلل البغدادي المنجم، وكان من �سناع االأدوات الفلكية مع �سيف 
الدولة: العجلي االأ�سطرالبي غلم بطول�س، والعجلية بنت العجلي االإ�سطرالبي تلميذة بطول�س التي كانت 
ب���ارزة في عل���م الفلك، و�سناعة االأدوات الفلكي���ة. ورفع الجغرافي ابن حوقل الم�س���ودة االأولى من كتابه 

الجغرافي الذي حمل عنوانًا »كتاب الم�سالك والممالك« اأو »�سورة االأر�س« اإلى �سيف الدولة.
وف����ي الختام من االأهمية االإ�سارة اإلى اأن النه�سة الفكرية الكبرى التي زخر بها بلط �سيف الدولة 
الحمداني، لم تنتِه بموته بف�سل تلميذ العلماء واالأدباء الذين ح�سروا في مجال�سه الفكرية واالأدبية، 
فاأكمل����وا ر�سالة اأ�ساتذتهم، ونهجوا منهجهم، ف����رووا االأ�سعار، وحفظوا المناظرات، وقد ا�ستمرت هذه 
النه�سة حتى القرن الخام�س الهجري/الحادي ع�سر الميلدي، فتخرج منها كثير من العلماء واالأدباء، 

وكان اأبرزهم اأبو العلء المعري الذي يعد من تلميذها.��
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اأحمد عبد المنعم ال�صّيادّي

المعرفــة اآفــاق 

منازل القوم

كّل زائ����ٍر ح����ذق اإلى �سورية ي�سع ن�سب عيَني����ه اأماكن مهمة ال يجب اأن تفوت����ه زيارتها مثل الجامع 
االأم����وي بدم�سق، قلعة حلب، نواعير حم����اة، اأوابد تدمر...، لكن الغريب هناك عدة ق�سور اأو منازل اأو 
خانات في �سورية تحمل اال�سم نف�سه وباأكثر من محافظة وت�ستحق الزيارة، اأال وهي تلك الق�سور التي 

تتبع با�سم اآل العظم. 
اآل العظ����م: عائل����ة �سورية، اأ�سلها من قونية ف����ي تركيا، اأّول من دخل بلد ال�س����ام من هذه االأ�سرة 
جده����م اإ�سماعيل با�سا العظم، وق����د انتقل اأبوه اإلى بغداد، وجاء هو اإل����ى دم�سق ف�سكنها واأعقب ثلثة 

من االأوالد هم: 
1- �سعد الدين با�سا )في حماة( ومنه اآل العظم هناك. 

2- اأ�سع����د با�سا العظم )في دم�س����ق( ومنه اآل العظم فيها، وهو �ساحب الخ����ان والق�سر االأثريين 
البديعين، وكان اأ�سهر من تولى والية دم�سق للعثمانيين. 

3- اإبراهيم با�سا )في معرة النعمان( ومنه اآل العظم هناك. 
ومن دم�سق انتقل اآل العظم في القرن التا�سع ع�سر اإلى مدينة معان جنوب االأردن، واأ�س�سوا هناك 

عائلة منهم الوزير يو�سف العظم والذي يلقب ب�ساعر االأق�سى. 
لعائلة العظم دور بارز في بلد ال�سام حيث تمكنوا من تولي من�سب والي في عدد كبير من المدن 

ال�سورية اأهمها: دم�سق وحماة. 
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كم����ا اأن اأ�س����ل العائلة من قنية دفع بع�����س الموؤرخين مثل الزركل����ي لعّدهم اأت����راكًا اإاّل اأن موؤرخين 
اآخري����ن يوؤكدون اأن اأ�سولهم عربية حتى لو قدموا من اأرا�س تركية، من هوؤالء ال�سيد راغب الطباخ في 
كتاب����ه )اأعلم النب����لء(، واالأ�ستاذ محمد كرد علي في كتابه )خطط ال�س����ام(، واالأ�ستاذ محمد عزت 
دروزة ف����ي كتابه )العرب والعروبة(، وميخائيل بريك في كتاب����ه )تاريخ ال�سام( والدكتور عبد الكريم 
راف����ق في كتابه )الم�سرق العربي في العه����د العثماني(، والموؤرخة ليندا �سيل�سر في كتابها )دم�سق في 

القرنين الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر(. 
اأما القائلون اإنَّ االأ�سرة هي اأ�سرة تركية االأ�سل، فهم الموؤرخون االأتراك وغيرهم، حيث يّدعون باأن 
قبيل����ة بني العظم هي اإحدى ع�سائر )قوني����ه(، واأّن الجّد االأّول المعروف لل�سللة هو )كيمك ح�سين(، 
وقد ا�ستقّر اإبراهيم وهو من اأحفاد ح�سين في االأرا�سي ال�سورية بعد الحملة الع�سكرية على بغداد �سنة 
)1638م(، وه����و جد العائل����ة المنت�سرة اليوم في جهات مختلفة من �سوري����ة وقد منحه ال�سلطان مراد 
الرابع رتبة وزير �سرف لقاء خدماته، ولكن ال�سلطة ما لبثت اأن انقلبت عليه ب�سبب خ�سيتها من ات�ساع 

نفوذه فاأبعده اإلى بغداد. 
واأي����ًا كان����ت الجذور، فما يهمنا في هذا البحث هو االإن�ساءات الت����ي قامت على االأر�س ال�سورية من 

قبل اأو تحت اإ�سراف اأو على نفقة اآل العظم. 
واال�ستهلل بالتاأكيد في الدّرة القابعة في و�سط مدينة دم�سق وهي: 

ق�سر العظم في دم�سق

م����ن اأجم����ل الق�سور واأكثرها رونقًا واإتقانًا في الفترة العثمانية التي �سيدت في بداية القرن الثامن 
ع�س����ر مي����لدي، ويعّد مثال فريد للعم����ارة االإ�سلمية، حيث اأمر ببنائه والي دم�س����ق اأ�سعد با�سا العظم 
ف����ي العام )1163ه�- 1749م(، ليك����ون دارًا ل�سكنه بعد توّليه والية ال�س����ام، ويقع الق�سر و�سط مدينة 
دم�س����ق القديمة مابين الجامع االأموي �سمااًل و�سوق مدح����ت با�سا )ال�سارع الم�ستقيم( جنوبًا، بالقرب 
م����ن البزوري����ة، ويمتد على م�ساحة )5500م2(، ويعدُّ هذا البناء م����ن اأهم المباني التاريخية ال�سخمة 
الموج����ودة في مدينة دم�س����ق القديمة، وواحدًا من اأف�سل نماذج البن����اء ال�سامي- الدم�سقي القديم - 

بحجارته الملونة واأق�سامه وقاعاته وحدائقه الداخلية ونوافير الماء االأنيقة. 
اخت����ار اأ�سع����د با�س����ا العظم موقع ه����ذا الق�س����ر بعناية فائق����ة ليج�ّسد المكان����ة والق����وة ال�سيا�سية 

واالجتماعية التي تمتاز بها عائلة العظم في �سورية العظمى خلل الع�سر العثماني. 
كم����ا يعتقد اأن ق�سر العظم يقع على بقايا الق�سر الذهب����ي ل�»تنكز« الحاكم المملوكي لدم�سق من 
ع����ام )1312م( ولغاية )1339م(، ومن المحتم����ل اأّن هذا البناء المملوكي قد هّدمه االجتياح المغولي 
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لمدين����ة دم�س����ق على يد تيمورلنك ع����ام )1401م(، ويعتقد بالموروث ال�سعبي ب����اأن الق�سر الذهبي ل�: 
تنك����ز، ق����د بني فوق الق�سر االأخ�سر - ق�سر معاوية بن اأبي �سفي����ان الحاكم االأموي االأول لخلفة بني 
اأمي����ة عام )680م(-، ويق����وم الق�سر االأخ�سر بدوره على االآثار الكل�سيكية لمدينة دم�سق من الع�سر 

البيزنطي-الروماني، والهيلين�ستي، والتي ترقد فوق الم�ستويات الفار�سية واالآرامية المبكرة. 
اخت����ار اأ�سع����د با�س����ا العظم الموق����ع الجغرافي له����ذا الق�س����ر لي�ستفيد م����ن المزاي����ا االقت�سادية 
وال�سيا�سي����ة ل�سوقين من االأ�سواق الرئي�سية في المدينة القديمة، اإذ يتمركز في نقطة تقاطع مهمة بين 
طرق القوافل المارة بمدينة دم�سق القديمة، بين الجامع االأموي وال�سارع الم�ستقيم، وبالقرب من هذا 
الق�س����ر بنى اأ�سعد با�سا العظم خانًا للقواف����ل التجارية اأو مركزًا ال�ستقبال هذه القوافل وقد حمل هذا 

الخان ا�سم خان اأ�سعد با�سا. 
ويذكر التاريخ اأّن ثمانمئة من اأمهر ال�سّناع والعمال في دم�سق، عملوا خلل ثلث �سنوات من اأجل 
اإتم����ام ه����ذا الق�سر، اإذ اجتهد وكلء العم����ل بحثًا عن اأعمال فنية في دم�س����ق و�سورية الكبرى وجنوب 
ب�س����رى م����ن اأج����ل تزيين مكان اإقام����ة البا�سا ومث����ال ذلك االأعم����دة الرومانية الماأخ����وذة من ب�سرى 

والموجودة في فناء الحرملك. 
وتوقف����ت كل اأعمال البن����اء المنزلية في مدينة دم�سق في الفترة العثمانية ب�سبب الخدمة االإلزامية 
التي فر�سها البا�سا على النجارين والبنائين من اأجل بناء الق�سر، كما قطعت تمديدات المياه العامة 

حتى انتهاء اأعمال التمديدات ال�سحية لق�سر العظم. 
زار الق�س����ر اإمبراطور األماني����ا »غليوم الثاني« عام )1898(، واتخ����ذه المفو�س ال�سامي الفرن�سي 
مق����ًرا الإقامته ف����ي بداية االحتلل الفرن�سي ل�سورية )1920(، ثم ا�سترته الحكومة الفرن�سية من ورثته 

�شورة �حتر�فية لباحة ق�شر �لعظم في دم�شق
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وحولته اإلى معهد للدرا�سات العلمية. واإبان الثورة ال�سورية عام )1925( تعر�س الق�سر الأ�سرار كبيرة 
خلل الق�سف الفرن�سي لدم�سق. 

يتاأل����ف الق�سر من طابقين، وجميع واجهات المبنى من الحجر، تتاألف من ر�سم بي�ساء مع ر�سم 
زهراء �سهباء و�سوداء اللون، ويوجد باب فخم يمكن الو�سول اإليه من �سّلمين متناظرين وتتزين جبهة 
قو�س الباب بحجارة بي�ساء و�سهباء متعا�سقة، تكتنفها من االأعلى خيوط وزخارف هند�سية مت�سابكة، 
ع����ة بالرخ����ام وال�سدف اللم����ع، وتظهر فوق تاج الب����اب لوحة زينة كبي����رة ذات اإطار من اأحجار  مر�سّ
األوانه����ا بي�س����اء و�سهباء، ُتح����د بخيط رخامي اأ�سود الل����ون، وفي الو�سط اإطار داخل����ي مزين بزخارف 
ب����ارزة، اأما نوافذ الق�سر اأغلبها م�ستطيلة باأقوا�����س منخف�سة، وبها زخرفة ف�سيف�سائية، ولي�ست جميع 
اللوح����ات متماثلة، اأّما النوافذ العليا وهي بمنزلة من����اور للقاعة ذات ال�سقف المرتفع، فتوجد نافذتان 
متل�سقتان عاليتان تقعان با�ستقامة الباب، ثم تتناوب اإلى الجانبين نوافذ م�ستطيلة مع كوات دائرية 
من�سجم����ة، وتتزين جبهات االأقوا�س وحنياتها وجدران االأواوين بزخارف هند�سية دقيقة ذات ف�سو�س 

ملونة، فيها تنويع جميل متميز، كما تتزين تيجان االأعمدة بمقرن�سات عربية متنوعة. 
قام����ت المديري����ة العامة للآث����ار والمتاحف با�ستملك الق�س����ر واأجرت علي����ه الترميمات اللزمة 
َزت  ال�ستخدامه وفي العام )1953م(، افُتِتح ب�سفته متحفًا للتقاليد ال�سعبية وال�سناعات اليدوية وجهِّ

عدة قاعات تعر�س كثيرًا من العادات والتقاليد وتمثل الفلكلور ال�سوري. 

اأق�سام الق�سر

ق�ّسم الق�سر اإلى جناحين رئي�سيين الحرملك وهو الجناح المخ�س�س للن�ساء وال�سلملك وهو جناح 
لل�سيوف من الرجال وهناك جناح ثالث للخدم هو الخدملك. 

ومن اأهم قاعاته: 
• قاعة الكتابة والتدري�س: وتعر�س م�سهد المدر�سة التقليدية القديمة )الُكّتاب( التي كانت تدر�س 

التلميذ القراآن الكريم واللغة العربية والعمليات الح�سابية الب�سيطة. 
• قاعة اال�ستقبال: تعر�س اأثاث دم�سقي قديم م�سنوع من خ�سب الجوز المطعم بال�سدف البحري 

والمغطى بقما�س االأغباني الم�سنوع من خيوط الحرير المو�ّسى بالذهب والف�سة. 
• قاعـــة االآالت المو�سيقيـــة ال�سرقية: تعر�س نماذج ل����لآالت المو�سيقية ال�سرقية النفخية والوترية 
واالإيقاعية مع مجموعة من الغرامافونات واالأ�سطوانات ال�سمعية الخا�سة وفيها �سور الأعلم المو�سيقا 

العربية. 
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• قاعة ال�سدف: ن�ساهد فيها مجموعة من االأدوات واالأثاث المنزلي الم�سنوع من الخ�سب المطعم 
بال�سدف. 

العرو�س: تعر�����س م�سهد العر�س التقليدي القديم واالأزياء التي كانت ترتديها العرو�س في  • قاعـــة 
هذه المنا�سبة والهدايا التي كانت تقدم لها مع مجموعة من االأواني الزجاجية. 

الحماية: تعر�س م�سهد من الحياة اليومية للعائلة الدم�سقية الجدة والكنائن.  • قاعة 
• قاعـــة الملـــك في�ســـل: وي�ساهد فيها اأثاث خ�سبي م�سنوع من خ�سب الجوز المطعم بعظم الجمل 

وقدم هدية للملك في�سل عام )1918(.
الحج: تعر�س م�سهد لمحمل الحج ال�سامي القديم مع اأمير الحج، وال�سنجق، كذلك لبا�س  • قاعة 
الحجي����ج والهداي����ا التي يح�سرونها من مكة واالحتف����االت الدينية التي تتم في اأثن����اء ا�ستقبال القافلة 
وتوديعه����ا، عر�س ف����ي و�سط القاعة م�ساحف مكتوبة بالذهب والف�س����ة والتقويم الهجري واأ�سماء اهلل 
الح�سن����ى وحب����ة قمح كتب عليها �ستة اأبيات �سعر في م����دح االأمير زيد - �سقيق الملك في�سل -، وبي�سة 

كتب عليها �سورة الواقعة. 
ال�سعبـــي: تعر�س ما كان يت����م في المقهى ال�سعبي من ت�سال����ي واألعاب كالحكواتي  المقهـــى  • قاعـــة 

و�سندوق العجائب وم�سرح خيال الظل. 
ال�ســـالح: تعر�����س مجموع����ة من االأ�سلح����ة القديمة الت����ي ا�ستعملت في الدف����اع عن �سورية  • قاعـــة 

كال�سيوف والخناجر ولبا�س الحروب والبنادق. 
الحمام: وهو نموذج م�سغر عن حمامات ال�سوق العامة موؤلف من ثلثة اأق�سام براني وهو  • قاعة 
الم�سل���ح، والجواني وهو مكان اال�ستحمام، والو�سطاني منطقة متو�سطة الحرارة وكذلك بع�س اأدوات 

اال�ستحمام. 
الكبـــرى: وهي قاعة ا�ستقبال البا�سا وتعر�س م�سه���د البا�سا مع اأحد الفلحين ووكيله،  • القاعـــة 
واأث���اث م�سنوع م���ن خ�سب الج���وز المطعم بال�س���دف والمزخ���رف باالأربي�سك والخي���ط العربي مع 

مجموعة من الف�سيات. 
• قاعـــة الجلديـــات: وتعر�س نماذج للأدوات واالأغرا�س الم�سنوعة من الجلد كاالأحذية واالأحزمة 

والحقائب و�سانع الجلد مع االأدوات الم�ستخدمة في ال�سناعة. 
• قاعة الن�سيج: تعر�س نماذج واأنواع الن�سيج الدم�سقي كالدام�سكو والبروكار واالأغباني وال�سايات 

واالأحزمة والنول. 
• قاعة النحا�س: تعر�س نماذج ل�سناعة النحا�س واالأدوات الم�ستخدمة في هذه ال�سناعة من حفر 
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ونق�س وتخفيت باالإ�سافة لمجموعة نحا�سية مزينة بماء الذهب وبماء الف�سة وعلى الجدران الخارجية 
مجموع����ة م����ن االأطباق الكبيرة الت����ي ت�ستخدم لتناول الطع����ام ومجموعة من ال�سنادي����ق الخ�سبية في 

مدخل الق�سر. 
وتجول بنا القافلة اإلى مدينة يتلّحفها التاريخ من جوانبها االأربعة، والبناء االأثرّي لمنازل القوم هو: 

ق�سر العظم في حماة

ق�س����ر اأثري في و�س����ط مدينة حماة ال�سورية في ح����ّي اأثري يدعى: »حي الطواف����رة«، قرب نواعير 
مدين����ة حم����اة ال�سهيرة، يعّد اأي�سًا م����ن روائع العمارة العثمانية، يقع في اأجم����ل موقع واأروع مكان اأثري 
اأو طبيع����ي، وق����د عدَّ بع�س الباحثين اأنه اأجمل ما في الق�سر موقعه فهو ي�سرف على نهر العا�سي حيث 
يج����ري النهر تح����ت اأقدامه وما على ذل����ك النهر من دواليب مائي����ة ت�سدر االأ�س����وات العذبة وتجاوره 

القلعة، وكذلك الجامع النوري االأثري. 
ب����داأ اأ�سعد با�سا العظم بن����اء الق�سر في عام )1153ه� - 1740م(، وق����د رّمم ن�سوح با�سا العظم 
القاعة الكبرى �سنة )1780م( وانقلب هذا الق�سر من ق�سر لحكم المت�سلم اإلى مكان خا�س بالحريم 
ويدع����ى باللغة التركي����ة )الحرملك(، وابتنى ن�سوح با�سا ق�سمًا ثانيًا يقع �سمال الحرملك لي�ستقبل فيه 

ال�سيفان و�سوؤون الحكم، و�سمي بق�سم ال�سلملك باللغة التركية وهذا يعني ق�سم الرجال. 

واأت����ى موؤيد با�سا العظم ليكمل عمل اأ�سع����د با�سا في ق�سم الحرملك فبنى في الطبقة االأر�سية قبوًا 
ملحق����ًا باالإ�سطب����ل يقع في جنوبه و�سيد فوقه جناح����ًا مناظرًا للقاعة الكبرى م����ن الجنوب في الطابق 
العل����وي يتاأل����ف من غرف مزخرفة ومنقو�س����ة وكان ذلك في عام )1824م(، وف����ي عام )1830م( اأتّم 
اأحم����د موؤيد با�سا تزيين الطابق االأر�سي، فاأن�ساأ اإيوان����ًا بديعًا وف�سقية كبرى مثمنة ال�سكل وعدة غرف 
َي با�سم حمام الموؤيدي����ة ن�سبة اإلى بانيها، ويدّل على  تحي����ط بها، ف�سًل ع����ن حمام خا�س بالق�سر �ُسمِّ

ذلك اأبيات ال�سعر المنقو�سة على جدران االإيوان االأر�سي الجنوبي في اآخر بيت فيها: 

مبائي برك��ة ح�ضنت مزاجاًاأخي ا�رشب هنيئ��ا ثم اأررّخ
و�سك����ن هذا الق�سر بعد اأحمد موؤي����د با�سا العظم اأوالده واأحفاده حتى عام )1920م(، حيث تحّول 
اإل����ى مدر�سة لجمعية دار العل����م االأهلية في حماة، وبعد ذلك تحول اإل����ى متحف في عام )1956م( في 

عهد رئي�س الجمهورية �سكري القوتلي.
ه����ذه لمحة تاريخي����ة موجزة عن ق�سر العظم اأو ما بات يعرف حالي����ًا متحف التقاليد ال�سعبية في 

مدينة حماة. 
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اأّم����ا من عي����ٍن هند�سية واأخرى اآثارية فعن����د دخولنا للق�سر يتبادر لنا االإي����وان المت�سع وفي و�سطه 
منق����ل ودلة قهوة تت�سدره لوحة الفري�س����ك، ومن ثم في الطابق العلوي توجد غرفتان عر�س في االأولى 

ت�سور اأعمال ريف حماة من طحن للحبوب اأو غزل لل�سوف تقوم به فتاتان ترتديان الزي الريفي. 
اأم����ا الغرفة الثانية فت�سمى )بجلوة العرو�س( ح�سب اللهجة المحلية، والتي تعني اأن الما�سطة التي 
تقوم بتزيين وتلبي�س العرو�س وتقدم العرو�س اإلى العري�س واإلى جوارها اأم العرو�س والكل يرتدي الزي 
الحم����وي )الكمين����و( للما�سطة. وهو م�سغول بزخارف نباتية عملت بال�سرمة هذا ف�سًل عن ثوب القز 
الت����ي ت�ستهر به العرو�س الحموية، وهو من حري����ر اأ�سلي اأ�سود تعمل زخارفه بطريقة ربط عقد �سغيرة 
م����ن القما�����س، وت�سبغ باألوان طبيعية م����ن االأحمر واالأ�سفر، وتو�سع ف����وق كل نقطة برقة وخرزة ويتوج 
هذا الثوب ياقة من المخمل االأ�سود م�سغولة بال�سرمة على اأ�سكال نباتية وحيوانية محورة عن الواقع. 
وم����ن ثم ننتق����ل اإلى الق�س����م ال�سمالي م����ن الق�سر عبر حم����ام الموؤيدي����ة باأق�سام����ه الثلثة –كما 
ق�س����ر دم�سق- )جواني وو�سطان����ي وبراني( ف�سًل عن المق�سورة الخا�سة، اإل����ى اأن ينتهي في اأماكن 
اال�ستراح����ة، حيث يتميز �سقف الحم����ام بالقمريات الزجاجية التي ت�سمح بمرور النور من خللها، اأما 

ال�سلمل����ك وفي الطابق االأر�سي تب����دو ف�سحة �سماوية في و�سطها بركة 
�سغيرة ويحيط بها زخارف متنوعة من الرخام الملون زخارف اأ�سفت 
عل����ى جمال المكان جمااًل وزادت����ه رونقًا وبهاء، ندخ����ل منها اإلى غرفة 
المطب����خ كما كانت ت�ستعمل �سابقًا حي����ث عر�ست فيها خزائن زجاجية 
تت�سمن نم����اذج جميلة متعددة ومتنوعة من الزجاج ال�سفاف والمغ�سى 

واالأوبالين وهي اإما م�سابيح واإّما قماقم واإّما اأباريق واإّما كوؤو�س. 
اأم����ا في الطابق االأر�سي من ق�سم الحرملك فتوجد غرف ثلث مع 
القبوي����ن تمثل غرفة لل�سي����وف، وت�سمل فر�س قط����ع م�سغولة بال�سرمة 
بالطاب����ق االأر�سي من ق�سم الحرمل����ك وكذلك غرفة تو�سح عملية طبع 
القما�س باأنواعه واأ�سكاله وال����ذي تخت�س به مدينة حماة، وغرفة ثالثة 
ف����ي الق�سم نف�سه تحكي ق�سة الخيط ومراحل ت�سنيعه من غزل ون�سج 
للقما�����س، باالإ�سافة اإلى غرفة تمثل لعبة ال�سي����ف والتر�س حيث يتوافر 

تمثاالن بزي الفرو�سية. 
ه����ذا اإذن، من����زل الق����وم الآل العظم بحماة من رحلتن����ا في منازل القوم، وينبغ����ي التنبيه اأن هناك 
م�سروع����ًا لترميم البناء بكامله واإع����ادة تاأهيل اأجزاء من الق�سر الرائع، فمثًل في القاعة الذهبية بداأ 

باإعادة ترميمها واإعادة زخارف العجمي اإلى جدرانها و�سقوفها...

�شورة الإحدى �لقاعات

بق�شر �لعظم في مدينة حماة
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خان اأ�سعد با�سا العظم في معرة النعمان.

العديد من المباني االأثرية التي وقفت �سامدة في وجه عاديات الزمن وظلت �سامخة تتحدى ثوران 
الطبيع����ة تجدها في المعرة، ومن اأهمها: خان مراد با�سا )متح����ف المعرة(، قلعة المعرة، خان اأ�سعد 

با�سا العظم، المدر�سة النورية وم�ساجد مهمة كالجامع الكبير بمنارته ال�سامقة. 
بطاقة تعريفية بالمبنى: 

ا�سم ال�سهرة: خان اأ�سعد با�سا. 
ت�سنيف المبنى: خان. 

ملكيته: مديرية االأوقاف. 
قرار الت�سجيل وتاريخه: 220اآ / 1945م.

الرقم العقاري: 873- 207. 
المنطقة العقارية: معرة غربية. 

العنوان: جنوب �ساحة اأبو العلء. 
المرحلة التاريخية: المرحلة العثمانية. 

تاريخ االإن�ساء: 1166ه- 1753م. 
الباني: اأ�سعد با�سا العظم. 

يق����ع خ����ان اأ�سعد با�س����ا العظم في �سط����ر المدينة ال�سرقي بو�س����ط �سارع اأبي الع����لء، ويجاوره من 
ال�سم����ال خان م����راد با�سا )وهو متح����ف الف�سيف�ساء االأ�سه����ر بال�سرق االأو�سط(، حي����ث يف�سل بينهما 

حديقة ب�سيطة يتقدمها تمثال ن�سفي الأبي العلء. 
ا�ستخ���دم البن���اء ف���ي البداية كخان ومحط���ة ا�ستراح���ة للم�سافرين والتّجار، وبق���ي كذلك حتى 
ل اإلى �سوق  ا�ستخدمته الحكومة العثمانية كثكنة ع�سكرية، وبعد عام )1357ه�( اأُفِرغ من الجنود وُحوِّ
لبي���ع ال���دواب، وفي اأثناء االنتداب الفرن�س���ي على �سورية تحول اإلى ثكن���ة ع�سكرية، وبعد اال�ستقلل 
َل اإلى مكاتب للموظفين في دائرة اآثار معرة النعمان، اأما االأروقة  َل اأثريًا واأُجِرَي ترميمات له وُحوِّ �ُسجِّ

فما زالت م�ستاأجرة من التجار ويعود ريعه اإلى مديرية االأوقاف في المعرة. 

ي�سّم البناء اأربع اأجنحة وطابق علوي الإقامة كبار التجار، وفي و�سط الباحة م�سّلى �سيفي، ويتقدم 
االأجنح����ة اأروق����ة ذات ع�سادات وقناطر مدببة تتحل����ق حول الباحة ال�سماوية، ط����ول واجهته الرئي�سية 

�شورة من ز�وية عامة

لخان �أ�شعد با�شا �لعظم في معرة �لنعمان
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)65م(، وف����ي داخل الخان حو�س ماء وق����د تهدم بع�سه في عهد 
الحكوم����ة التركية، وق����د بني هذا الخ����ان من الحج����ارة الكل�سية 
المنحوت����ة ويعلو مدخل الخان من الجه����ة ال�سمالية لوحة حجرية 

نق�س عليها اأبيات من ال�سعر تثني على باني الخان اأ�سعد با�سا. 

وت�ستق����ّر الرحلة في منازل القوم هن����ا في اأر�س المعرة حيث 
البيئ����ة ال�سالحة لل�سعر، ُتذّكرنا بق����ول القا�سي المعري اأبو يعلى 
المعروف بابن الفّراء )1059-1131م( منبهًا الأهمية االآثار التي 

تملكها البلد واأهمية �سيانتها. 

��ٍم يف �َضي��اَث فراَعِني  ب��ِه زَجُل الأحجاِر حت��ت ال�َمعاوِل مررُت بر�ضنْ
ُم�ضاِئ��ِل اأتُتنِْلُفَه��ا �ُضلرّتنْ مَيِينُ��َك خلِّ����������ها  اأونْ  زائ��ٍر  اأونْ  ملعتِب���������ٍر 
ثتن��ا ح�������ديثَهم  َل��ى م��ن حدي��ِث املنازِلمن��ازُل ق��وٍم حدرّ وملنْ اأَر اأحنْ

 

المراجع

)1(- االأعلم، خير الدين الزركلي، ط5، )مايو 2002م( دار العلم للمليين، بيروت. 
)2(- مجتمع دم�سق 1256-1186ه/ 1772-1840م، د. يو�سف جميل نعي�سة. 

)3(- من�سورات المديرية العامة للآثار والمتاحف باللغة االإنجليزية، دم�سق، �سورية، 1954م. 
)4(- Mannheim ، Ivan )2001( ، Syria & Lebanon Handbook: The Travel 

Guide، Footprint Travel Guides. 

)5(- www.esyria.sy
)6(- المديرية العامة للآثار والمتاحف في �سورية – مديرية المباني التاريخية. 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=252&id=697 

م�شقط �أفقي لخان �أ�شعد با�شا �لعظم

في مدينة معرة �لنعمان

⸎⸎⸎⸎



د الجنيدي... �شاعراً ُمَحمَّ

195 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

عبد اللطيف الأرناوؤوط

المعرفــة اآفــاق 

د الجنيدي... �شاعراً ُمَحمَّ

ر  د الجنيدي اأن ي�سق طريقه بي�سر، َوَقْد ُقدِّ ولـــد محمـــد الجنيدي ِفْي عام )1930(، َوَما َكْاَن ل�سعر ُمَحمَّ
َلـــُه اأن يعا�ســـر �سعراء بارزين َعلَى ال�ساحـــة ال�سعرية كال�سياب والقباني والعي�سى و�سواهم من اأعالم ال�سعر. 
وتق�سمـــت حياتـــه اّلتي ا�ستمرت اأربعين عامـــاً اأرباعاً، ُكّل ربع ي�سم عقداً من الزمن، اأولها طفولته ِفْي رعاية 

اأب �ساعر واأم حنون و�سفها بقوله: 

يع�ضب يِفنْ جبهتك الكبىمنديلك الأبي�ض يِفنْ خاطري
ب�ضمت��ه للمحن��ة الك��بىوثغ��رك البا�ض��ُم مَلنْ تنف��رط

ا اأبوه فكان ِفْي نظره رمزًا للريف: اأَمَّ

اإنن��ي اأب��ي  َعَلينْ��َك  اأرى في��ك ريفي الَِّذينْ اأع�ضق�ض��الم 
وا�ضتن�ضقاأرى في��ك روح الوج��ود احلبيب يرف عبرياً 

د الجني����دي، وف�ي �سميم ريفنا ن�س����اأ َعَلى حب الطبيعة،  ِف����ْي كن����ف َهِذِه االأ�سرة ترب����ى ال�ساعر ُمَحمَّ
وال�سدق، والقيم العربية االأ�سيلة، فظلَّ وفيًا لقريته واأهله، ريفيًا ِفْي �سلوكه:

فا�ضاأيلاأَنَا يا �ضم��راء ريفي... فاإن ال�ضام حيناً  اأنكرتنا 
ُن واإن �ضئت حدثنا العلى َعِن زحلُزَحٌل يع��رف َمننْ نَحنْ



د الجنيدي... �شاعراً ُمَحمَّ

الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 196

مَلنْ ن��دع اأقدا�ضن��ا يِفنْ ال�ضبلمَلنْ نرد يوم��اً رخي�ض املنهل
فقرنا خ�ضب الإباء الأعزلفقرن��ا اأغلى م��ن التب ففي 
لقطي��ع املاع��ز امل�ضرت�ض��لي��ا ندمي��يَّ اذك��راين للربى

َيُقْوُل مخاطبًا طيف اأمه الغائب:

واحل��ب والنعم��ة والي�رشاَهلنْ تذكرين الدفء يِفنْ حيِّنا
وال��باوالطب��ق الق���ض نالق��ي ِبِه واخل��ري  �ضيفانن��ا 
نارنا اإِىَل  اللي��ل  يلب���ض فيم��ا يلب���ض النرثاوالط��ارق 
من جمرنا َما ن�ضطلي جمراَحتَّى احتبى َما بيننا وا�ضطلى
فق��راعاد خل��ي البال َل ي�ضتكي َوَل  ب��رداً  َوَل  لي��اًل 
وال�ضع��راوراح يجني احلب من غر�ضنا الأخب��ار  وي���رشد 
والظف��رالكننا يا اأَمنْ َق��دنْ اأن�ضبت فينا الن��اب  اللي��ايل 
�ضع��راَفَم��ا يرى الط��ارق يِفنْ حينا َوَل  ن��اراً  َوَل  ��اً  اأمرّ

األي�س����ت َهِذِه قيم الري����ف األي�ست ِهَي قيمنا الموروثة اّلتي حطمتها القي����م الفردية المدنية، فخلقت 
اإن�سانًا ماديًا تخلَّى َعن جذوره

د الجنيدي حزينًا للتفاوت َبْيَن الريف والمدينة، واإنما َكاَن يحزنه �سياع القيم، وتبدل  َلْم َيُكْن ُمَحمَّ
االإن�سان حقًا، ِتْلَك القيم الرفيعة الموروثة اّلتي َكاَن يعتز ِبَها، ويرى اأن كوكب زحل يتحدث عنها.

***

د الجنيدي ات�سعت دائرة وعي����ه، فخرج من حدود �سيعته  ِف����ْي العق����د الثاني من حياة ال�ساع����ر ُمَحمَّ
ال�سيق����ة اإل����ى عالم الم����دن االأرحب، وفيه يتنام����ى اطلعه االأدب����ي والثقافي، ويحتك بق����ادة منا�سلين 
كاالأر�سوزي، وينب�س قلبه بالحب وتتفتح بواكير �ساعريته ِفْي مرحلة برز ِفْيَها قبله �سعراء كبار ك�سليمان 
د اأن يزحم ب�سعره هوؤالء ال�سعراء الكبار،  العي�س����ى ون����زار قباني وعمر اأبو ري�سة... وما َكاَن لل�ساعر ُمَحمَّ
َوَلْو َكاَنْت حياته ِفْي غير َهِذِه المّدة من الزمن لكان ل�سعره انت�سار اأو�سع، وف�ي الخم�سينيات بداأ ال�ساعر 
����د محاوالته ال�سعرية الجادة، ومن عجب اأنه بداأ من َحْيُث ينتهي ال�سعراء، َفاإِنَّ اأغلب �سعراء قرننا  ُمَحمَّ
انطلق����وا م����ن الق�سيدة التقليدية ُث����مَّ تحولوا اإَِلى ال�سع����ر الحديث، واإلى التجديد االأدب����ي ِفْي ال�سياغة 



د الجنيدي... �شاعراً ُمَحمَّ

197 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

����د الجنيدي َفَقْد ابتداأ ب�سع����ر ناعم هام�س، وانطلق م����ن االأوزان الخفيفة  ����ا ُمَحمَّ ال�سعري����ة واالأوزان، اأَمَّ
المج����زوءة، ُثمَّ وجد مدر�سته ِفْي العودة اإَِلى الق�سيدة التقليدية وال�سياغة ال�سعرية الجزلة اّلتي ت�سعر 
بمح����اكاة ال�سعر العربي القديم وزن����ًا وقافية و�سورًا ونف�سًا �سعريًا... ِف����ْي الخم�سينيات نقراأ َلُه قول ِفْي 

زارع الزيزفون:

َتَرى َهْل نعود
نلم الحنين

ونقطف يا زارع الزيزفون
ثمار الخريف

َمَع الهاجرة...

***
�سقينا الورود

ندى حبنا
ورفَّ الخلود

َعلَى هدبنا

***
وكنت وكان الن�سيم

وتمنحه القبلة الطاهرة
ون�سحب ظلين َبْيَن الكروم

يتيمين كالب�سمة العابرة

***

َه����َذا �سع����ر رومان�سي، يعتم����د التفعيلة، وينطل����ق من ح�ّس رهي����ف... كلماته رقيق����ة، ووقعه هام�س، 
ومو�سيقاه عذبة هادئة، وف�ي ال�ستينيات تلحظ ِفْي �سعره تراجعًا اإَِلى القديم:

َفَم��ا عن��ا  خ��لِّ  داء  ي��ا  جرح��ي ينب��ع َوَم��ا ف��وؤادي بقاعوي��ك 
ال���رشاب َعَل��ى  عم��ري  َفَلمنْ اأظماأ ونديت بال�رشاب بقاعيع�ض��ت 
َفَم��ا عن��ي  خ��لِّ  داء  ي��ا  م�ضتط��اعوي��ك  َوَل  ب�ضه��ل...  ك���رشي 
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َلى الجذور، اإَِلى عمود ال�سعر العرب����ي، ونهج الق�سيدة التقليدية َهْل خاب  َت����َرى َم����ا �سر ِتْلَك العودة اإِ
اأمل ال�ساعر ِفْي تجديد �سعري �سبقه اإَِلْيِه المبرزون، اأو َكاَن رجوعه تعبيرًا َعِن خيبة اأمل ِفْي ُكّل َما تفرزه 

المدينة من ثقافات وفنون تف�سله َعِن ال�سعب؟

الواق����ع اأن ال�ساع����ر ِفْي محاوالته تجدي����د �سعره َلْم يذهب بعي����دًا، َفَلْم يعمد اإَِل����ى الرمز والغمو�س، 
َواَل اأقحم نف�سه ِفْي دوامة الثورة العارمة َعَلى القديم، َبْل اقت�سر تجديده َعَلى اختيار االأوزان والتفعيلت 
الخفيف����ة، وجهد ِفْي انتقاء مفرداته وتعابيره ال�ساعرية الوا�سح����ة الحاملة اإح�سا�سه َفُهَو �ساعر اللفظة 
الرقيقة ِفْي َهِذِه المرحلة من عطائه ال�سعري، اأي َما بين الخم�سينيات وال�ستينيات من القرن الع�سرين، 
وه����و رومان�سي م�سبع بح�س الطبيعة، يحاكي �سعراء الطبيعة ِف����ْي دنيا العرب كمحمود ح�سن اإ�سماعيل، 

وعلي محمود طه، لنقراأ اأبياته االآتية ِفْي و�سف الربيع: 

روحي فداه...!!
تهز قلب االأر�س يمناه الخ�سيلة

فاالأفق اأنغام منفرة... واأوتار جفولة
- روحي فداه...!!

ت�سج ِفْي االأعماق رع�سته االأ�سيلة
فتميد �سنبلة وتجنح ن�سمة وَتمهل فولة
هتف الربيع فكل قلب جدول وبه خميلة

***

وهو كثيرًا َما ي�ستهل �سعره القومي بو�سف الطبيعة، وكاأنها اأطلله اّلِتْي يطيب َلُه اأن يبكيها وي�سفها 
ِذْي ا�ستهل ِبِه ق�سيدته بعنوان: /نداء الجئ فل�سطيني/: كال�َمْطَلع الَّ

الراع��ي جف��ون  َعَل��ى  حل��م  و�ضياع��ياأي  تلفت��ي  يرع��ه  مَلنْ 
َ الرب��ى وتل��ك املراع��ياأخي��ال مم��ا روى الوه��م َذاَك الن��� �ب��ع بَ��ننْ
الط��� ركبه��ا  يِفنْ  مي��وج  اإيق��اعواملع��اين  َعَل��ى  ِبَه��ا  �ي��ب ومي�ض��ي 

َوَلْم َيُكْن حلمه َذاَك اإالَّ �سورة الطبيعة ِفْي يافا وحيفا وفل�سطين عامة، َوَقْد تمثلها َعَلى �سورة �سيعته 
فَحنَّ اإليها، و�سور برتقالها، ُثمَّ نفذ من َهَذا المطلع اإَِلى اإبراز �سعوره القومي: 

�ضج��اعَم��ا لقوم��ي َل ينف�ض الع��ار قومي وقل��ب  طاه��ر  ب��دم 
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ال�ضحاي��ا بغ��ري  ظن��وا  تراه��م  ال�ضاع��ياأَمنْ  ي�ضع��ى  الع��الء  لبل��وغ 
املُلت��اعي��ا فل�ضط��ن َه��لنْ �ضمع��ت ندائي لوح��ة  فل�ضط��ن...  ي��ا 
يراع��يبا�ضمك احللو ي���رشح اهلل �ضدري الق��وايف  غ��رَّ  ويف��ادي 
ب��وا ال��رتاب  ان�ض��ق  لَ��ونْ  ال��وداعاآه  قبي��ل  م��رة  َولَ��ونْ  دي��ك 
رفات��ي في��ك  ت�ضرتي��ح  لَ��ونْ  ذراع.اآه،  باأغل��ى  وت�ضمينن��ي 

ظلَّ ال�ساعر ِفْي تجديده �ساعر الفطرة واالإح�سا�س والمو�سوع، َفَلْم يذهب بعيدًا في المعا�سرة، ومع 
اأن����ه ُنِدَب لتدري�س مادة »علم الجمال« ِفْي الجامع����ة، غير اأنه اآثر ِفْي �سعره اأن يعبر َعِن الجمال بفطرته 
واإح�سا�سه، َفَلْم يظهر اأثر النظريات الجمالية المت�سعبة َواَل فل�سفاتها ِفْي كتاباته، َبْل َكاَن ي�ستلهم روحه، 
ِذْيَن �سبقوه، ويحتذي بهم، َوَق����ْد يخونه التعبير اأحيانًا اأو تخذله الفكرة،  اأو ينه����ل من تجارب ال�سعراء الَّ
لك����ن اإح�سا�س����ه ال�سادق َل����ْم َيُكْن يخونه اأبدًا، فال�سعر عن����ده َلْي�َس �سنعة وتزويقًا، اإنم����ا ُهَو تعبير عفوي 
�س����ادق عما يجول ِفْي النف�س، با�ستثن����اء ق�سائد قليلة ِفْي الرثاء َكَما فعل /المتنبي/ من َقْبَل، َفَلْم يفلح 

الأنه خالف طبعه، َيُقْوُل ِفْي رثاء اأحد اأ�سدقائه: 

ب الإن�ض��ان حل��م وكم فهم��هك��م ع��ذَّ َع��ِن  غ��اب  ب���رش  اأ�ضق��اه 
حول��ه م��ن  املجه��ول  مَيِّ��هيقتل��ه  يِفنْ  اأُفنْ��ِرَد  ك��زورق 
تُثن��ه مَلنْ  الآف��اق  يِفنْ  عزم��هي���رشب  َع��ن  الآف��اق  عوا�ض��ف 
نحب��ه�ضاق��ت ِب��ِه الأر���ض َعَل��ى رحبها اإِىَل  الأف��ق  فعال��ج 
من��زًل ِب��ِه  يبن��ي  حلم��هلعلَّ��ه  يِفنْ  اأم���ض  ت��راءى  َكاَن 

اإلى اأن َيُقْوُل: 

�ضعي��ه يِفنْ  ج��دَّ  عقي��م  اأم��هربرّ  َعَل��ى  معق��ود  والزه��ر 
حول��ه م��ن  الأ�ضي��اء  عقم��هكاأمن��ا  َع��ن  تلهي��ه  اأجنب��ت  اأن 
جهل��ه م��ن  يه��رب  َق��دنْ  علم��هوامل��رء  �ضن��ا  املَ��ون  فيغم��ر 

وحكمت����ه َهِذِه تذكرنا بال�سع����ر الفل�سفي ِعْنَد ال�ساعر المتنبي واأ�سراب����ه، لكنها اَل تروقنا، َواَل تطيب 
َلَن����ا ِفْي موقف الرث����اء، الأن برودة الحكمة ِفْيَه����ا تطفئ م�ساعر االأ�سى ِفْي موق����ف يتطلب اإظهار االأ�سى، 

وال�ساعر ِفْي االأبيات خرج َعِن طبعه وعن نهجه َفَما اأ�ساب.

يلع��بَل تلوموه��ا، األي�ضت طفلة والطف��ل 
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الرم��ل عم��رت  فخ��رَّبُكلَّم��ا  امل��وج  اأت��ى 
طي��ف ُكلرّ  ته��ربتتمن��ى  الأطي��اف  وم��ن 
َكَم��ا يله��و  يله��و َم��َع املوج��ة كوكبجفنه��ا 

َواَل نع����دم اأن نج����د ِفْي ديوانه اأحيانًا اأ�سعارًا غزلية يخرج ِبَها اإَِل����ى رمزية الكلمات َعَلى غرار َما َكاَن 
ين�سر ِفْي مجلة /�سعر/ لكنها نادرة اَل ت�سكل ظاهرة ِفْي غزله:

هكذا تجفلين
والدنى ال�ساحرة
والروؤى ال�ساخرة

هكذا تجفلين
من غبار ال�سنين

من فيافي الذهول
حام يا قتول...

م�سرع بالحنين...
***

ِف����ْي العق����د الثالث من نتاجه ال�سع����ري اأي مابين ال�ستيني����ات وال�سبعينيات ي�س����اب ال�ساعر بمر�س 
ع�س����ال، َوَكاأَنَّ الطبيعة �ساءت اأن تمزج حنينه الرومان�س����ي بتمجيد االألم، وهو �سمة من �سمات ال�سعراء 
االإبداعيين، فيحمل معه اإَِلى االتحاد ال�سوفييتي َحْيُث �سافر للتداوي غربة الروح والج�سد، وتفي�س نف�سه 
ر �سعرنا الحديث من �سعر ي�سف االألم والغربة، اَل يباريه ِفْي َذِلَك اإال ال�ساعر ال�سياب، َوَقْد  باأروع َما �سطَّ

جمعت َبْيَن اإلهامهما وحدة الم�سير وظروف المر�س القتَّال:

م��رَمننْ للغري��ب... يعود الليُل وال�ضهُر وال�ضرّ ��ار  ال�ضمَّ لَ��ُه  يع��وُد  َوَل 
َل ال�ضم���ض تقط��ع داجي��ة َوَل القمربعدت يا دار... َهلنْ يجدي الغيب نوى

***

ِذْي َكاَن يطيب َلُه اأن يتمثل ِفْي �سعره  وال�ساعر اَل يغلف االألم، وهو اأكثر تما�سكًا اأمامه من ال�سياب الَّ
م�سي����ره المحت����وم، وهو الموت، ويخرج اأم����ام جبروته، فيو�سي زوجته ب����اأوالده، ويتخيل النا�س يحملون 
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ا )الجني����دي( فل يخيفه اإال اأن يموت بعي����دًا َعِن االأهل واالأحب����ة، اَل تعرفه مدارج  نع�س����ه اإَِل����ى مثواه، اأَمَّ
ال�سفوح اّلتي لعب فوقها طفًل، َواَل يفتح َلُه الوطن ذراعيه: 

غري��باأخ��اف اأن اأم��وت يِفنْ بل��د بعي��د ن��اٍء  ث��رًى  يِفنْ  واأدف��ن 
رفات��ي عل��ي  ي��رقرّ  حج��ر  حبيب��يف��ال  ي��ا  ين��ادي  ق��ب  َوَل 
راآين اإَِذا  يه���ض  وط��ن  ِب��يويل  ويحتف��ي  �ضاعدي��ه  ويفت��ح 
�ضف��وح ِب��ِه  الأمه��ات  احللي��ب�ض��دور  َم��َع  حليبه��ن  ر�ضع��ت 

***

هك����ذا طويت حياة �ساعر الزيزفون، فكانت ب�سيطة �سافية ب�ساطة الطبيعة اّلتي اأحبها، وتغنى ِبَها، 
غير اأن اإبداعيته َلْم تمنعه اأن يكون �ساحب ر�سالة قومية جليلة، وهو ِفْي �سعره القومي اَل يكتفي بت�سوير 
اأثر الوقائع واالأحداث ِفْي نف�سه، َبْل يتلم�س بعمق اأدواء االأمة فيراها ِفْي الفرقة والتناحر، و�سهوة الحكم:

للقان��ا ��ة  �ضفَّ البغ��ي  ن��زاعوح��د  فرق��ة  يِفنْ  وبقين��ا 
لَ��ونْ ب��الدي  يِفنْ  احلك��م  من��ا الق��الع تل��و القالع�ضه��وة  له��ا هدَّ
لق��وم واخل��داع  املك��ر  حرق��وا النف�ض يِفنْ لظ��ى الأطماعف��دع 
�����ض��ان بال��روح يِفنْ �ضبي��ل املتاعوا�ضتهان��وا بخ��ري َما مل��ك الإن���

وف�����ي ق�سي����دة اأخرى يطيب َلُه اأن ي�سور ِف����ْي معر�س حديثه َعن اأمجاد حل����ب ال�سهباء �سغر نفو�س 
ِذْي����َن اأغراهم بريق المال، فقعدوا َعِن الن�سال، ِفْي ِحْي����َن نه�س اأجدادهم ك�سيف الدولة اإَِلى  الح����كام الَّ

العلياء، ونافحوا َعِن الحمى:

َع��ِن ثناه��ا  اأنف���ض  ونعي��م�ضغ��رت  ف�ض��ة  م��ن  بري��ق  املج��د 
م��ال يفع��ل  الإغ��راء  الألي��مون��داء  والع��ذاب  اله��ول  يفع��ل 
ويح��ومربَّ ن���رش ين��ال م��ن عا�ضفات الر ِب��ِه  يعل��و  ري�ض��اً  ي��ح 
الأ �ضه��وة  ِب��ِه  ا�ضتيقظ��ت  ر���ض هوى ل��الأدمي َفُه��َو اأدمي..!!َف��اإَِذا 

وي����رى ِف����ْي وحدة االأمة العربية خل�سه����ا، فيتخيل الوطن العربي موحدًا تخف����ق فوقه راية العروبة، 
وتبنى ِفْيِه الحياة حرة كريمة اَل قيود ِفْيَها َواَل حدود... َيُقْوُل ِفْي ذكرى الجلء:

اإني الألمح من وراء الغيب دنيا اَل تحدُّ
الراية الكبرى ينّحها َعلَى االأفالك نبُد

وتدكُّ اأ�سوار وتنبت نجمة ويزول حدُّ
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با�سم العروبة نبني ِفْيَها الحياة َكَما نودُّ
اَل قيد، اَل ا�ستعمار اَل اقطاع اَل �سكوى تردُّ
نبني الحياة، هنا ت�ساد مدينة وهناك �سدُّ

والمجد... اإن المجد ِفْي �سرع العلى عرق وجهُد
***

َوَل����ْم ي�س����دق اأذنه ِحْيَن �سم����ع بنك�سة حزيران، فيتوج����ه اإَِلى ال�سام، كنان����ة اهلل، بالخطاب وي�ستثير 
نخوته����ا لتغ�س����ل العار، وكاأنه َكاَن يتنباأ بيوم ت�سرين، اأو ير�سم خيوط����ه َقْبَل عقد ونيف من الزمن، ولكن 

ال�ساعر ارتحل عنا، َوَلْم تكتحل عيناه باأمجاد ت�سرين:
اإِىَل القت��ال واأن ال�ضاح َم��ا امتُحنااإين لأعل��م اأن ال�ض��ام َم��ا نه��دت 
كنانته��ا تن��رث  مَلنْ  ��َد  بَعنْ َعَل��ى ع��دو عت��ا يِفنْ اأر�ضها وجنىواأنه��ا 
اإِىَل َمتَى ال�ضب؟! ذلُّ ال�ضب ي�ضحقناكنان��ة اهلل َق��دنْ َطاَل ال�ضك��وت بنا

***

ويطي����ب لل�ساعر اأن يودع، ِفْي ق�سيدة َل����ُه عنوانها »ر�سالة« ُكّل �سيء اأحبه ِفْي الحياة، ويطوي اأمانيه 
الف�سيحة بغ�سة اأََلْم، وكاأنه يرثي اأحلمه واأيامه وذكرياته، ويبداأ بوداع الطبيعة اّلتي اأحّبها:

ي���رشق اإِذنْ  الفج��ر  َعَل��ى  يعب��ق�ض��الم  اإِذنْ  الزه��ر  َعَل��ى  �ض��الم 
ي�ضرتي��ح اإِذنْ  الغي��م  َعَل��ى  املون��ق�ض��الم  ركب��ه  احلم��ى  ب��وادي 
ال�ضندي��ان اأذرع  َعَل��ى  يخف��ق�ض��الم  قلبه��ا  و�رشبين��ة 
َن الغروب ت���رشق�ضالم َعَلى ال�ضم�ض ُدونْ ِب��ِه  ت��كاد  ودم��ع 

ِذْيَن تتجدد بهم الحياة: ُثمَّ يودع الطفولة واأطفال بلده الَّ

قوا�ضالم َعَل��ى �ضبية ميرحون َوَقدنْ اأتربوا الثوب اأو مزرّ
م�رشعاً لَُه��منْ  فخ��ررّ  هالل رخي��م اخلطا م�ضفقراآه��م 

ويلقي نظرة اأخيرة َعَلى ريفنا الحبيب َحْيُث الف�ساء الرحيب، والرغبات البريئة والحياة المجددة:

ت�ضه��ق�ض��الم َعَلى الريف َل نظرة رغب��ة  َوَل  حت��درّ 
َكَما �ضار يِفنْ اللجة الزورقت�ض��ري احلي��اة َعَل��ى هونها
هن��ا ت�ضتحيل، هن��ا تخلقهن��ا تتهادى، هن��ا ت�ضتوي
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وي����ودع اأب����اه ويتمنى َلْو يقا�سمه َما بقي م����ن العمر َلْو َكاَنْت االأحلم ت�سدق، ُث����مَّ ي�سلم روحه لبارئها 
َبْعَد اأيام...

***
د، وعلى روحك  اأال يح����ق َلَنا َبْعَد َهِذِه الجولة ِفْي �سعر زارع الزيزفون، اأن نقول: �سلم َعَلْيَك يا ُمَحمَّ
الطيب����ة، يا وفيًا لوطنه واأهله، َفَقْد غيبت ب�سعرك اأحلمنا، واأف�سحت عما ِفْي نفو�سنا، َوَلْم نكرمك ِفْي 

ا اأن ت�سفح َعن عقوقنا بالحديث عنك َبْعَد رحيلك. حياتك، فهل قبلت ِمنَّ

⸎⸎⸎⸎
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تاأليف: دانيال ليويت�ش
ترجمة: اإيفلين محمود

المعرفــة اآفــاق 

و�سايا �سبينوزا الأخالقية

يظـــن �سبينوزا اأننا نت�سرف بكامل وعينا �ســـد م�سالحنا الـُمثلى الأّن 
رنا، وفقاً ل�سبينـــوزا، على ا�ستيعاب  عواطفنـــا ت�سيطر علينـــا. ينطوي تحرُّ
الواقع بطريقة ت�سمح لك باأن ت�سبح اأف�سل �سخ�س ترغب في اأن تكونه.
كان بـــاروخ �سبينـــوزا )1632-1677( فيل�سوفـــاً مـــن الع�ســـر الذهبـــي 
الهولنـــدي فـــي الوقت الذي َكُثـــرت فيه التطورات وازدهـــرت في مجاالت 
الريا�سيات والعلوم. كان ظهوره محاطاً بحالة من التخّبط واال�سطراب 
بعـــد معركـــة طويلـــة اإذ ُحـــرم علـــى اإثرهـــا كن�سيـــاً بق�ســـوة. وجـــاء حرمـــان 
 Tractatus(سبينـــوزا رداً علـــى كتابـــه الر�سالة في الالهـــوت وال�سيا�سة�

Theological-Politicus(، وهـــو اأحـــد االأمثلـــة المهمـــة واالأولـــى عـــن 

نقـــد الكتـــاب المقّد�ـــس والتي ُكتبت وُن�سرت على نطـــاق وا�سع في الغرب. على الّرغم مـــن اأّن ذلك قد األحق 
ب�سبينـــوزا �سمعـــة الهرطقـــة،  اإاّل اأّنـــه ظـــّن اأّنه بعيد عـــن كليهما. على النقي�ـــس من ذلك، كان راأيـــه اأّن نظام 
الفل�سفة والالهوت الذي ابتكره - فقط من خالل ملكاته ومداركه المنطقية - يمكن اأن يجعل االإن�سانية 

اأكثر عقالنية واأخالقية و�سعادة اإذا اُتبع.
ب����داأت رحل����ة �سبين����وزا الفكرية على نحو كبي����ر بالطريقة الت����ي يمكث فيها معظمنا م����دة طويلة - 
وبالن�سبة اإلى بع�سهم، فاإنها ت�ستمر حتى الموت، وهي فكرة مرعبة من الناحية الوجودية. في اأّول عمل 

�شبينوز�
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له، ر�سال����ة حول تح�سين الفه����م )Tractatus de IntellectusEmendatione(، على �سكل 
�سي����رة ذاتية بمعظمه، ينقل لن����ا �سبينوزا االإدراك الوجودي باأن كثيرًا مم����ا تعنيه حياة اليقظة العادية 
ال طائل منه على االإطلق، واأّن االأ�سياء التي يرغب فيها معظمنا ال جدوى من ال�سعي وراءها. مع ذلك، 
ف����ي نهاية المطاف، ما الهدف حق����ًا من البحث عن ال�ُمتع اللحظية واالأو�سم����ة والثروات، �سوى اإر�ساء 
غ����رور ال�سخ�س؟ في ال�سميم، هذه االأ�سياء ال تهم حقًا بهذا المقدار، وعندما تختفي ال محالة، تزول 

�سعادتنا اأي�سًا.

�سبينوزا يحذرنا من عي�ش حياة دون الم�ستوى

االأه����م م����ن ذلك كّل����ه اأّن هناك اإدراكًا اآخر عّبر عن����ه �سبينوزا بقوله: اإّن الب�س����ر ال يملكون �سيطرة 
كامل����ة على قدرتهم على اتخاذ الق����رار. غالبًا ما نت�سرف بوعي �سد م�سالحن����ا ال�ُمثلى، اأو كما يقول 
�سبينوزا، غالبًا ما نرى الخير، ولكننا نختار ما يوؤذينا على اأّي حال. هذا الأن عواطفنا تتحكم بنا اأكثر 
بكثي����ر مم����ا نتحكم بها، وهذه ع����ادة لي�ست نوع الم�ساعر التي نرغب ف����ي اأن تر�سدنا في حاالت اأخرى. 
فّك����ر، عل����ى �سبيل المثال، كيف ت�سير االأمور عندما تت�سرف وفق����ًا لما تمليه عليك م�ساعر الكراهية اأو 
القل����ق اأو اأنظم����ة الدوبامين الع�سوائية. غالبًا م����ا نكون - ربما، بالدرجة االأول����ى - في قب�سة عواطفنا 
ونت�سرف، لي�س الأننا فكرنا مليًا باالأ�سياء، لكن الأّننا »�سعرنا برغبة تجاهها«. نتيجة لذلك، تكون نتائج 
قراراتنا دون الم�ستوى - حتى بمعاييرنا الخا�سة! - والتي غالبًا ما تتراكم لت�سّكل حياة دون الم�ستوى. 
يمل����ك كّل �سخ�����سٍ مّنا طريقة مثالية متفردة للكينونة والت�سرف، وه����ذه القرارات الرديئة تمنعنا من 

الت�سرف وفقًا الأف�سل ما في ذواتنا.
م����ن الجلي اأّن كّل اإن�سان قادر على ت�سّور الحي����اة التي يتمنى اأن يعي�سها - حياة محترمة ومر�سية 
ونافع����ة للآخري����ن اأي�سًا-. اإّنه����ا لي�ست رغبات مادي����ة اأو فعلية بل ُتعّد رغبات روحي����ة. مع ذلك، يعجز 
معظمن����ا، ف����ي اأغلب االأحيان، عن بلوغ هذا النموذج المثالي. فم����ن الناحية الوجودية والتجريبية، تعّد 
ه����ذه االدع����اءات حول ماهية اأن تكون اإن�سانًا وما يعنيه ذلك �سحيح����ة. اإذا كان االأمر على هذا النحو، 
فم����اذا �سنفع����ل حيال ذلك؟ هل هناك حقًا اأّي �سوؤال اآخر ي�ستح����ق الطرح؟ بالطبع ال! يمكننا ا�ست�سارة 
�سبين����وزا على الرغم من ذلك ب�س����اأن رائعته االأخلق )Ethics(، التي تحاول في جزء كبير منها حل 

هذه ال�ُمع�سلة الوجودية.
بالتاأكيد، لقد راأينا جميعًا نقي�س االإن�سان العادي لدى �سبينوزا. هناك اأ�سخا�س عقلنيون بل �سك 
يت�سرف����ون وفقًا لم�سالحه����م وم�سالح االآخرين. بذلك، فهم يعي�سون حي����اة �سعيدة و�سحية. ما الذي 
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يمّي����ز مثل ه����وؤالء االأ�سخا�س عن البقية؟ هل هم هكذا بالفطرة؟ اأو اأّنه����م �سقلوا بع�س المهارات التي 
بب�ساطة لم ي�سمع بها معظمنا؟

يظ����ّن �سبينوزا اأّن االأ�سخا�س الحكماء الذين يت�سمون بروح الم�سوؤولية والبهجة، والذين يت�سرفون 
وفق����ًا ل����لإدراك الذاتي )العفوي(، موجودون بالفعل، لكّنه يظّن اأي�س����ًا اأن مجموع هذه الفئة من هوؤالء 
الحكم����اء �سئيل جّدًا. اأّم����ا بالن�سبة اإلى البقية مّنا، فاإّن هنالك �سيئ����ًا ينبغي علينا تنميته، لكن ما هذا 

ال�سيء، وكيف يمكن �سقله؟
قال هنري ديفيد ثورو )Henry David Thoreau(: »اأن تكون فيل�سوفًا لي�س مجرد امتلك 
اأفكار �سامية، اأو حتى اأن توؤ�س�س مدر�سة، بل اأن تحب الحكمة واأن تعي�س وفقًا الإملءاتها«. لكن ما معنى 
اأن نح����ب الحكم����ة واأن نحيا وفق اإملءاته����ا؟ وكيف يمكن للمرء اأن يتبع طريقة ث����ورو الفل�سفية؟ لماذا 
نح����ن، كجن�س ب�سري، لدينا نزعة قوية تجاه اأفعال ومعتقدات وم�ساعر مثل الغيرة، واال�ستياء، ونكران 

الجميل، وال�سوفينية، والحقد، والكراهية؟ ولماذا ي�سعب علينا التحّرر من هذه النزعات الب�سرية؟

ما يقوله �سبينوزا هو جذر م�سكلتنا

يظ����ّن �سبين����وزا اأن الم�سكلة االأ�سا�سية ه����ي االفتقار اإلى الفهم. تن�ساأ »عبودي����ة« لدينا، كما ي�سميها 
�سبين����وزا، ب�س����كل اأ�سا�سي ب�سب����ب الجهل الكبي����ر بطبيعة الواق����ع. وب�سبب هذا الجه����ل، ن�سبح عر�سة 
للعوام����ل الخارجي����ة التي توؤثر �سلبًا في حالتن����ا النف�سية. ماذا عن الواقع ال����ذي نجهله ويعيق تقدمنا؟ 

هنالك اأموٌر عدة.
على �سبيل المثال، يظّن �سبينوزا اأّن الواقع حتمي - وهي فكرة قد تدعمها الفيزياء الحديثة – ومن 
ثم، فاإّن االإرادة الحرة وهم. نعتقد بالفعل اأن هناك نظامًا للوجود مخطط له م�سبقًا - �سواء اأكان ذلك 
خطة اإلهية اأم ديالكتيك مارك�سي، فنحن مقتنعون عمومًا باأن هنالك اأ�سبابًا مح�سوبة ومدرو�سة لجميع 
الظواه����ر. لك����ن ير�سدنا �سبين����وزا اإلى فهم اأّننا، وكل �س����يء اآخر، نتاج �سل�سلة ال نهائي����ة من االأ�سباب. 
ن�سمع روايات معا�سرة من هذا على نحٍو علمي، على �سبيل المثال: بعد االنفجار الكوني الكبير، ن�ساأت 
النج����وم، واأدى ذلك في النهاية اإلى ظهور الكواكب والحياة البيولوجية. كل هذا لم يحدث الأّن �سخ�سًا 
اأو �سيئ����ًا م����ا ق�سد اأو رغب في ذلك، بل حدث بحكم ال�سرورة في قواني����ن الطبيعة في حد ذاتها. اإذن 
نحن في قب�سة عواطفنا لي�س الأننا اأ�سرار، بل بب�ساطة نتيجة لم�سادفة طبيعية. لكن في اأغلب االأحيان، 
نف�س����ل في اإدراك ذلك ونعي�س حياتنا ونحن نظّن اأّننا اأ�سخا�ٌس �سيئون، وهذا خطاأ.ا�ستبدال بزيف من 

هذا النوع حقائقه النقي�سة هو الحل الأزمتنا الوجودية المبدئية.
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نح����ن بحاج����ة اإلى قبول حقيق����ة اأّن هنال����ك اأ�سبابًا خارجية - مث����ل البيولوجيا والثقاف����ة والعوامل 
االجتماعي����ة واالقت�سادي����ة - اأقوى مّن����ا بكثير تحّد من قدرتنا على الت�س����رف والتفكير بالطرائق التي 
نرغ����ب فيه����ا في اأحوال اأخرى. تعم����ل هذه االأ�سباب جنبًا اإلى جنب مع ع����دم قدرتنا العامة على �سبط 
م�ساعرن����ا، مم����ا يجعلنا نعي�س حياة من الدرجة الثانية. وي�س����ّكل اإدراك هذا على نحٍو جوهري الخطوة 

االأولى الإزالة العبودية لدينا.

التحّرر من خالل تقّبل حقيقة الواقع

وفق����ًا ل�سبين����وزا، عندما تح����ل فكرة �سحيحة م����كان فكرة خاطئة، ي����زداد انخراطنا ف����ي التفكير 
والعم����ل. ومن ث����م، يوّلد لديك اإدراك حقيقة الواقع - اأّن عواطفنا والعوامل الخارجية تتحكم فينا على 

نحو اأ�سا�سي –ب�سكٍل ما رغبًة واإ�سرارًا قويًا على اتخاذ مزيد من الخطوات نحو التحّرر.
الخط����وة الت����ي تليها هي حب الذات. وتعريف �سبينوزا لحب الذات ب�سيط للغاية: اإّنه يجلب م�ساعر 
الفرح في النف�س من خلل اإدراك اأّن الذات - ال الم�ساعر وال العوامل الخارجية –هي مبعث )�سبب( 
فع����ل اأو فك����رة معينة. كيف نعرف اأننا كّنا ذلك ال�سبب؟ لقد ت�سرفنا وفكرنا، لكننا فعلنا ذلك بطريقة 
جعلتنا اأقرب اإلى طريقتنا المتفّردة المثالية للوجود. الفكرة هنا هي اأّنه كّلما ت�سرفت بتلك الطريقة، 

ت�سبح اأكثر قدرة على حب الذات.
ي�ستلزم حب الذات الحفاظ على الذات على نحٍو كبير - رعاية احتياجاتك الخا�سة قبل االهتمام 
ب����اأي �سخ�س اآخر. وه����ذه »االحتياجات« لي�ست هي »رغباتك« نف�سها. بل هي اأن تعتني بنف�سك حقًا عن 
طري����ق ا�ستيعابها وفهم ما تهت����م به، واأن تجعل تنمية �سحتك الج�سدية والعقلية والحفاظ عليهما اأمرًا 
الزم����ًا و�سروريًا. اإّن �سعيك لتعزيز اأق����وى �سماتك الذاتية واأهّمها هو ما ي�سميه �سبينوزا »الف�سيلة«. اإن 
الت�س����رف وفقًا لم�سلحت����ك الذاتية العقلنية - لت�سبح اأف�سل �سخ�س يمكن����ك اأن تكونه، بداًل من اأن 
تكون ليبرالي عقائدي )متزمت(- هي ف�سيلة �سبينوزية )Spinozistic virtue(. اإذن »ال�سعادة« 

هي اإر�ساء العقل، وهذا ينبع من الف�سيلة.
لك����ن ال�سعادة لي�ست نهاي����ة الق�سة. ماذا �سنفعل تجاه االآخري����ن؟ اأن نعي�س في عزلٍة عن االآخرين 
ه����ذا لي�س خيارًا. نحن ملزمين بع�سنا لبع�س في ال�سّراء وال�سّراء. ال ي�سعنا اإاّل اأن نريد ال�سيء نف�سه 
للآخري����ن بمج����رد اأن نحقق الف�سيلة. لكن هذا ال يعني اأن تقول: »انظر اإلّي. اأنا كاتب، و�سحتي جّيدة، 
لذا يجب عليك اأن تفعل ال�سيء عينه مثلي«. لن يكون من المنطقي اأن تتوحد الغايات المادية للجميع، 

لن يكون هذا غير عملي فح�سب، بل �سيتطلب اإكراهًا، وهو ما يتناق�س مع الف�سيلة بحد ذاتها.
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عل����ى العك�����س من ذلك، يجب علين����ا اأن نتمنى للآخرين الخير الذي حققن����اه من خلل فهمنا: اأي 
الق����درة على الت�سرف والتفكير بطريقة ت�سهل خل����ق نموذجنا الممّيز. النقطة المهمة هنا هي اأّن هذا 
يختل����ف من �سخ�س اإلى اآخر. اإذا ت�سنى للجميع اأن يبلغوا الف�سيلة بهذه الطريقة، ف�سنكون اأكثر فائدة 
لبع�سن����ا. فمث����ًل اإذا تمكن الجميع من العمل ف����ي المهنة التي تنا�سب قدراته����م الفردية واحتياجاتهم 
واهتماماتهم، �سيكون لدينا قوة عاملة اأكثر تعاونًا وكفاءًة. ناهيك عن اأّن كثيرًا منا �سيختبر »ال�سعادة«، 

مما ي�سمح بمزيد من التعاي�س ال�سلمي والمبهج بين االأفراد.
يدافع علم االأع�ساب وعلم النف�س الحديثين عن معتقدات �سبينوزا ب�ساأن االأخلق والمعرفة وعلم 
النف�����س الب�سري. فنحن في المق����ام االأول ذوي مرجعية ذاتية ون�ستغرق ف����ي الم�ساعر غير المن�سبطة 
واللواعي����ة. ل����ذا من خلل ال�سعي وراء المعنى، وتطوير ال�سخ�سي����ة، وتقرير الم�سير، والحفاظ على 

الذات، يمكننا التغلب على ميولنا الطبيعية، مما يف�سي اإلى حياة اأكثر حكمة وتحقيقًا للذات.
يختتم �سبينوزا كتابه )االأخالق( معترفاً ب�سعوبة بلوغ الف�سيلة

»اإذا ب����دت لك����م االآن الطريقة الت����ي اأريتكم اإياها لتحقيق هذه االأ�سياء �سعب����ة للغاية، فل يزال من 
الممك����ن العثور عليه����ا. بالتاأكيد الب����ّد اأن تكون االأ�سياء الن����ادرة �سعبة. فل����و كان الخل�س في متناول 
الجمي����ع، ويمكن اإيجاده دون جهد كبير، فكيف يمكن الأغل����ب الب�سر اإهماله؟ لكن كّل االأ�سياء الممتازة 

�سعبة بقدر ما هي نادرة«.
م����ن غي����ر المحتمل اأن ي�سل معظمنا - ناهيك عن قّلة قليلة - اإل����ى النموذج االأمثل ل�سبينوزا. لكن 
م����ن ال�سعب المجادل����ة �سد جاذبيته. ربما يتعين علينا ال�سعي وراءه عل����ى الرغم من اأّن تحقيقه بعيد 

المنال.
ومّما ال يختلف فيه اثنان اأّن رائز ال�سعر الجّيد �سدوُرُه عن دفقٍة �سعورّيٍة متوّهجٍة، وتاأثيره العميق 

في م�ساعر المتلّقي ووجدانه.

⸎⸎⸎⸎
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بيان ال�صفدي

قـراءات

ريا�ض ال�شالح الح�شين... فرا�شة في لهب
قراءة يف الأعمال الكاملة

ولد ال�ساعر ريا�س ال�سال���ح الح�سين في العا�سر من اآذار 
ع���ام )1954( الأ�سرة ب�سيطة كثيرة الع���دد، والأب ع�سكري من 
»مارع« في �سمال حلب ال�سوري���ة، وتوقف ال�ساعر عن الدرا�سة 
ب�سبب مر�سه وهو في الثانية ع�سرة من عمره، فعانى من الف�سل 
الكل���وي، واأ�سابه �سمم حرمه م���ن التعليم، فاجتهد في تثقيف 
ذاتي، وعمل باك���رًا في مهن مختلفة في حياته، اأجيرًا وخيَّاطًا 
وعام���ًل في �سرك���ة ن�سيج، وفي موؤ�س�سة االأمال���ي الجامعية في 
حل���ب، واأخي���رًا ا�ستغ���ل في مكت���ب الدرا�س���ات الفل�سطيني في 

دم�سق.
كان ريا����س ال�سال���ح الح�سي���ن ي�ساب���ق الزم���ن الق�سير، 
فكت���ب بغزارة، اإذ تتنوع كتاباته بين ال�سعر والنثر والنقد واأدب 

االأطف���ال، لكنه ظل �ساع���رًا في المقام االأول، فاأ�س���در ثلث مجموعات �سعرّي���ة، مجموعتين �سدرتا 
ع���ن وزارة الثقاف���ة ال�سورية هما: )خراب ال���دورة الدموية( ع���ام )1979(، و)اأ�ساطير يومية( عام 
�س( عن دار الجرمق في  دم�سق عام )1982(، والتي  )1980(، و)ب�سي���ط كالم���اء وا�سح كطلقة م�سدَّ
�س���درت قبل وفاته باأ�سهر، اأما مجموعته )وعل في الغابة( ف�سدرت عام )1983( عن وزارة الثقافة 

ال�سورية بعد وفاة ال�ساعر.
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ظ���لَّ ريا����س يحنُّ اإلى الق�سي���دة الموزونة، لكنها كان���ت تخونه في اأكثر من مو�س���ع، وتظهر لديه 
�سعف���ًا دائم���ًا في �سب���ط الوزن، كما نرى ف���ي ق�سائد »غرف���ة ال�ساعر«، و»غرفة المح���ارب« و»غرفة 

ال�سائح« و»غرفة مهدي محمد علي« في مجموعته االأخيرة، كقوله في ق�سيدة »غرفة ال�سائح«: 
ويجمع �سوراً لجوامَع

ومتاحَف
وتماثيَل مرعبٍة

يم�سي في اأر�سفة الدنيا
فيرى �سفاحاً في�سّوره
وبائَع ليموٍن في�سّورُه

وراق�سًة ي�ساألها:
ماذا تعني
»Merci«

بالعربيِة
ولماذا ال يزرع هذا ال�سعب »االأنانا�س«؟

ال�سائُح يفهُم اأو ال يفهُم
يعلُم اأو ال يعلُم

�سيظل ي�سير وينظر وي�سّور
فالعالم غرفة هذا ال�سائح

والنافذة كاميرا
)االأعمال الكاملة. �س197(    

بينما تجلَّت مهارته في اأجمل �سورها في ق�سيدة النثر، ف�سار واحدًا من مبدعيها البارزين.

ق�سيدة يومية
الق�سيدة عند ال�ساعر لم تعد ا�ستعرا�َس مهاراٍت في جزالة اللغة والو�سف الخارجي، بل انحازت 
لته���ا، كالمفردِة المفهومة والمك�سوفة، وتكوي���ِن الجملة الب�سيط،  للتلقائي���ة والتعبيرية باأب�سط مو�سِّ
ي  والحادث���ِة المنتَزع���ة مما ي�سغ���ل الفرد العادي من معان���اة عادية: الحب والم���وت واالعتقال والتخفِّ

والجوع والفقد والتعذيب والقتل والبيروقراطية:
كانا اثنين

اأهدته قلماً للكتابة
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واأهداها حذاء خفيفاً للنزهات
بالقلم كتب لها: »وداعاً«

وبالحذاء الخفيف جاءت لتودعه
)االأعمال الكاملة. �س261(     

واللف���ت اأن ق�سيدته لم ت�ستخدم االأ�سط���ورة، فقد �سار النا�س العاديون اأ�سطورته الجديدة التي 
عمل على اإبرازها، وكان عنوان مجموعته )اأ�ساطير يومية( تج�سيدًا لها.

 ، ه���ذه التجرب���ة نتاج تيار �سعري ن�سط ف���ي ال�سبعينيات على االأخ�س، حيث �س���اع ميل اإلى اليوميِّ
ب���ل اإل���ى الغرق فيه، واالنحياز اإلي���ه واإعلئه، اإلى حدٍّ تحويل العادي اإلى خ���ارق اأو مده�س اأو نموذجي 
ة والطاوالت وال�ساي والقهوة  نات ق�سي���دة ريا�س ال�سالح الح�سين موؤثثة باالأ�س���رَّ اأو اأ�سط���وري، فمكوِّ
والنواف���ذ واالألب�س���ة والحقائ���ب واالأر�سفة وال�س���وارع ال�سيق���ة واالأحذية والر�سائل وعب���ارات التعامل 

اليومي، فهي متق�سفة وحالمة وقريبة من الحوا�س.
حل���ُم ال�ساع���ر ي�سفُّ حتى يبدو اأ�سبه بلعبة اأطفال، هو �سج���ر وع�سافير واأقمار وبناء مدن ب�سيطة 
لي����س فيها حكوم���ات وال اأ�سلحة وال تكنولوجيا، ب���ل ع�سب ومقاعد وُقَبل وحلي���ب �ساخن، فاعتمد على 
ال�سورة الم�ستلَّة من دفء الب�سيط والعابر، وحاول اأن يبني »االأ�ساطيَر اليومية« من نماذج العاديين، 

وذَهَب ال�سعِر من تراب الحياة:
اأريد اأن اأذهب اإلى القرية

الأقطف القطن واأ�سّم الهواء
اأريد اأن اأعود اإلى المدينة

في �ساحنة مليئة بالفالحين والخراف
)االأعمال الكاملة. �س208(    

ع الجميل الذي يدير ظهره لل�سائد في �سللم المجتمع  وعلى �سعيد الفكرة ال�سعرية نلتقي بالمت�سكِّ
الطبقية، ونلم�س نزوعًا محمومًا نحو الفو�سى الجميلة.

ريا����س ال�سال���ح الح�سين م���ن ال�سعراء الذي���ن انتموا في هذا المن���اخ اإلى الب�س���ر العاديين، اإلى 
الة دموع«  الفق���راء الباحثي���ن عن اللقم���ة ال�سريفة، عن الح���ب والحرية، فلم تكن حياته �س���وى »ح�سَّ
كم���ا قال، وكان احتجاجه ال�سامل يتكئ على تفاوؤل تاريخي كان �سائعًا في تلك المرحلة، ينعك�س اأمًل 

بالم�ستقبل وانتماء اإلى الحياة:
في ح�سار الما�سي
في ح�سار الحا�سر
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في ح�سار الم�ستقبل
ال منفذ للحياة

�سوى الحياة
)االأعمال الكاملة. �س214(    

ون���راه ي�سفي على الحياة م�سحة من الف���رح، واإن كان فرحًا نابعًا من الكتب اأكثر مما هو نابع من 
حقيقة الحياة التي يعي�سها ال�ساعر و�سعبه ووطنه.

لك���ن ال�ساع���ر وهو ف���ي معركة االحتجاج والتح���دي، وعلى الرغم م���ن كل االأ�س���وات العالية التي 
يرفعه���ا ال ين�سى اأن يك�سف عن اأحلمه الطيبة، االأح���لم التي تبدو رقيقة مجنحة، ي�سوغها ال�ساعر 

ج: بخيال متوهِّ
اأريد اأن اأفتح نافذة

في كل جدار
اأريد اأن اأ�سع جداراً

في وجه من يغلقون النوافذ
)االأعمال الكاملة. �س201(     

َل الموُت لدي���ه ف�سحَة حب وتاأمل وعمق، في تجارب من اأعم���ق م�سغوالته ال�سعرية، كالميت  وتح���وَّ
المتجول في قبره، والرجل المطعون بخنجر، في ق�سيدة »الخنجر«: 

الرجل مات
الخنجر في القلب

واالبت�سامة في ال�سفتين
الرجل مات

الرجل يتنزه في قبره
ينظر اإلى االأعلى

ينظر اإلى االأ�سفل
ينظر حوله

ال �سيء �سوى التراب
ال �سيء �سوى القب�سة الالمعة

للخنجر في �سدره
يبت�سم الرجل الميت
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ويربِّت على قب�سة الخنجر
الخنجر �سديقه الوحيد

الخنجر
ذكرى عزيزة من الذين في االأعلى

)االأعمال الكاملة. �س237(     
ه���ذا الوط���ن الحل���م �سير�سمه ريا�س ف���ي واحدة م���ن اأ�سهر ق�سائ���ده يجمع فيها بي���ن �سورتين 

مت�سادتين لوطنه �سورية، وينهيها بقفلة تحدٍّ واأمل:
يا �سورية الجميلة ال�سعيدة

يا �سورية القا�سية
اح كم�سرط في يد جَرّ
نحن اأبناوؤك الطِيّبون

الذين اأكلنا خبزك وزيتونك و�سياطك
اأبداً �سنقودك اإلى الينابيع

ف دمك باأ�سابعنا الخ�سراء اأبداً �سنجِفّ
ودموعك ب�سفاهنا الياب�سة
اأبداً �سن�سّق اأمامك الدروب

ولن نتركك ت�سيعين يا �سورية
كاأغنية في �سحراء

)االأعمال الكاملة. �س140(     

الحب
ًل، لكن هذا العالم كان يفرُّ من بين  كان ريا����س يندفع بجنون نحو الم���راأة، ي�سوغها عالمًا متخيَّ
مًا على �سخرة الحياة في م�سارها الطبيعي القا�سي، اأما الحب فهو البوؤرة التي ينبع  يديه دومًا، متحطِّ
منه �سعر ريا�س كله، حتى تبدو الهموم العامة والكونية لديه طلبًا للحب، واحتجاجًا على كل ما يعوقه:

عندما تكونين حزينة
يحزن معك النهر والزورق

اأ�سجار ال�سف�ساف والدوري الرمادي
الجبل وم�سباح الغرفة
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ال�ستائر و�سوء ال�سم�س
القلب في ال�سدر

وال�سمك في االأنهار
وحتى ذئاب البراري المتوح�سة

حتى الذئاب
تدفن روؤو�سها في الرمال وتبكي

)االأعمال الكاملة. �س246(     
د في �سعره -على كثرة ما اندفع ريا�س في اأوهام الحب الجميلة- ا�سم »�س« ب�سكل خا�س،  لقد تردَّ
وه���ي التي كانت واح���دة من لوحات الحب التي حلم به���ا، الحبيبة المتم���ردة والفو�سوية والمغامرة، 
الحبيبة �سريكة االألم والحلم والب�ساطة، وانتهت حياة �ساعرنا بمحاولة الحب االأخيرة العاثرة، فكتب 

اأعمق اعتراف واأكثره دفئًا:
من اأكاذيب الكالم

من اأكاذيب الروائح
من اأكاذيب االأ�سوات

من اأكاذيب العالم
الكذبة الوحيدة التي ت�ستحق الت�سديق

هي الحب
)االأعمال الكاملة. �س214(     

تقنيات جديدة
ق�سي���دة ريا����س ال�سال���ح الح�سين خل�س���ة م�ستحَدثات فنية، ف���ي مقدمتها ال�سينم���ا، تن�سجها 
م�ساه���د درامية، تقدم عالمًا من  ال�سورة والحوار والحكاية، فاأ�ساف اإلى كلماته المزيد من الحياة، 

واأك�سبها قوة تاأثير، لم تكن لتفعل في النفو�س لوال الحيوية التي ت�سيفها العين ال�سينمائية الذكية:
حذاوؤك في الزاوية
ثوبك فوق الكر�سي

وفوق المن�سدة دبابي�س �َسعرك
خاتمك الذهبي

وحقيبتك ال�سوداء
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واأنت معي
عارية وخائفة

)االأعمال الكاملة. �س259(    
ويعم���د ال�ساعر اإلى اآلية التكرار ب�ستى االأ�ساليب: تكرار لحرف اأو ا�سم اأو جملة، فيعزز بذلك اآلية 

ال�سرد والتاأكيد واالإيقاع الداخلي في ق�سائده:
�سيت�ساقط الليل بغزارة

والزجاج بغزارة
والفقراء بغزارة

والر�سا�س بغزارة
والمدن بغزارة

)االأعمال الكاملة. �س25(   
وقد يكون االأ�سلوب قائمًا على اآلية الحذف والتل�سي كما في:   

هناك رائحة ما
رائحة ما...

رائحة...

رائحة...
)االأعمال الكاملة. �س129(   

ا ي�سفي حيوية كثيفة في التاأثير  وتكث���ر لدى ال�ساعر خ�سي�سة المطابقة /الت�ساد/ المفارقة، ممَّ
واالإيحاء:

تعالي لنلغم
�سقيع العالم

بديناميت القبالت
)االأعمال الكاملة. �س256(    

اأو:
وحيداً في الليل

اأو وحيداً في النهار
ا�ستطاع اأن ي�سع البحر وال�سحراء

الذئب وال�ساة
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القاتل والقتيل
في اإطار م�ساحته

 )االأعمال الكاملة. �س 120(
حارٌّ كجمرة

ب�سيط كالماء
�س وا�سح كطلقة م�سدَّ

واأريد اأن اأحيا
)االأعمال الكاملة. �س182(    

اف وممل���وء بالحيوية وال�سحر، مازجًا  وكثي���رًا م���ا ي�ستخدم ال�ساعر اآلية الحلم، لكن على نحو �سفَّ
غرائبي���ة الحلم بط���راوة الواقع وملمو�سات���ه، وكل االأداتين -الحل���م والواقع- يتمازج���ان، ويك�سبان 

بع�سهما كثيرًا من الدفء والجمال، وفي ق�سيدة »فنان« نموذج بارز على ذلك:
لم ياأ�سف على �سيء

حينما اأخذوه اإلى المقبرة
لم ياأ�سف �سوى على المطرقة واالأزميل

على االألوان والفر�س
على اللوحات والتماثيل

وها هو االآن في القبر
هيكاًل عظمياً

ها هو يقوم جامعاً عظامه
�سي�سنع من �سالميات االأ�سابع

خواتم واأقراطاً
من الجمجمة دورقاً للنبيذ

من العود الفقري �سحوناً واأكواباً
وربما ي�سلح عظم الكتف

ل�سنع طائر
)االأعمال الكاملة. �س238(    

ه���ذا المنح���ى �سيتاألق اأي�سًا في ق�سي���دة »الدراجة« التي ت�سي بتاأثير من ج���اك بريفير، لكنها لم 
تعجز عن بحثها الخا�س اأي�سًا:
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الولد فوق الدراجة
�سعيداً، �ساحكاً، منت�سياً

يدور في فناء قبره

)حينما كان حّياً
�سقط عن الدراجة ومات(

...
الولد في فناء قبره

يدور بدراجة من عظام
�سعيداً، �ساحكاً، منت�سياً

)االأعمال الكاملة. �س240(    
وفي كل ما كتبه ريا�س كان جهده بارزًا في خلق مو�سيقا وا�سحة في ق�سيدته النثرية، فلم يترك 
ال�س���ور والتراكيب المجازية واالأفكار ت�سوغ ق�سيدته، ب���ل كان جهده كبيرًا في بناء ال�سكل االإيقاعي 
لمفرداته وجمله، من خلل الَجْر�س والتوازي والتطابق والتجان�س واالأن�ساق والتوزيع لمفرداته وجمله، 

مع ميل وا�سح ل�سردية تعتمد على روح الحوار والحكاية:
الطفل الذي يعدُّ النجوم

عدَّ ثالث نجمات
واحدة له
واحدة لي

واحدة لحبيبتي.
...

الرجل الذي يريُد ُكلَّ �سيء
ا�سترى ثالثة خناجر
ل في �سدري زرع االأوَّ

والثاني في �سدري
والثالث في �سدر حبيبتي.

)االأعمال الكاملة. �س149(    



ريا�ض ال�شالح الح�شين... فرا�شة في لهب

219 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

منابع وتاأثيرات
من ال�سهل اأن نرى ملمح تاأثيرات في �سعر ريا�س، اأو�سحها من محمد الماغوط، و�سعدي يو�سف 
)كت���ب �سعدي مقدمة لمجموعة »ب�سي���ط كالماء وا�سح كطلقة م�سد�س«( اإ�ساف���ة اإلى تاأثيرات ال�سعر 

المترجم، بل الم�سادر االإبداعية المتنوعة، حتى من الفن الت�سكيلي. 
ج ال�ساعر  �سنلم�س مثًل اأثَر جاك بريفير ولوركا ور�سول حمزاتوف وكازنتزاكي وغيرهم )حيث يتوِّ

ق�سائده ومجموعاته بمقاطع من اأعمالهم( فنلحظ ظلَّ لوركا مثًل في قوله:
الليلة مديدة كالع�سور

المراأة في ال�سرفة
واأنا في ال�سجن

)االأعمال الكاملة. �س153(   
ون�ستطي���ع تتب���ع االأثر ال���ذي �سنعته ق�سي���دة بريفير على تكوي���ن الق�سيدة عند ريا����س ال�سالح 

الح�سين:  
الكلمة الجميلة... الكلمة اليائ�سة
الكلمة الحزينة... الكلمة المرحة

الكلمة العا�سقة... الكلمة الب�سيطة
الكلمة الحية

كلها تنتف�س في قاع �سمتي
)االأعمال الكاملة. �س214(    

وكم���ا لدى بريفير فقد كثرت االإح���االت اإلى اأقوال و�سخ�سيات واأحداث، مم���ا له علقة باأحداث 
قديم���ة اأو معا�سرة مث���ل: �سبارتاكو�س ونيرون و�سالومي واأوفيد وهوالك���و وتيمورلنك وروزا لوك�سمبرغ 
واأين�ستاي���ن وهتلر وبوكا�سا وكلينتون واأميرة موناكو وهيرو�سيما ونيكاراغوا وفاتح المدر�س و�سعد يكن 

ومهدي محمد علي ودريد لحام وفاطمة برناوي وغيرها.
ال�ساع���ر يق���دم اإلينا فكرته عن انتظ���ار الثورة بمجموع���ة م�ساهد قريبة ال�سلة بم���ا كتبه محمد 

الماغوط عن االنتظار الطويل الحزين للثورة، بالروح نف�سها:
لقد اعتدُت

اأن اأعّد القهوة كل �سباح الثنين
اأن اأ�سع وردة حمراء في كاأ�س ماء

اأن اأفتح النوافذ للريح والمطر وال�سم�س
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لقد اعتدت
اأن اأنتظرك اأيتها الثورة

)االأعمال الكاملة. �س262(    
�سنعث���ر على كثي���ر من الح�سو في ثنايا �سع���ر ريا�س، وعلى كثير من ال�سائ���د ال�سيا�سي الم�ساك�س 
مم���ا يف�سد نقاء ق�سيدته وتدفقها الوجداني، فقد ا�ستج���اب ال�ساعر لمزاج مرحلة محددة، واأراد اأن 

يتحدث بلغة الم�سلح، والم�سلح العالمي اأحيانًا، لهذا لي�س غريبًا اأن نقراأ في �سعره:
غ في الرمِل »كان وجه األيف لعا�سقة يتمرَّ

واالألم الطبقي«
)االأعمال الكاملة. �س82(    

اأو:
اأمّد يدي اإلى قلبي

واأغنِّي لروزا لوك�سمبورغ.
)االأعمال الكاملة. �س 114(    

اأو:
)اإنَّهم يموتون باالآالف في �سجون �سانتياغو(

)االأعمال الكاملة. �س182(    
اأو:

اأ�سع فرانكو بجانب �ساالزار
مو�سوليني تحت هتلر
ال�سادات اأمام �سوموزا

�سميث بين �ساقي �سالومي
)االأعمال الكاملة. �س 127(    

وق���د تلخ����س ذلك ق�سيدته: نيكاراغ���وا. نيكاراغوا )����س91( ونعثر على هذا الوع���ظ ال�سيا�سي 
العاري فنيًا:

لدينا كل �سيء
�سوى اأن اأغلبنا ال يملكون النقود والر�سا�س

لذلك من االأف�سل اأالَّ نتفاءل كثيراً.
)االأعمال الكاملة. �س143(    
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ف���ي ختام الم�سهد ال�سع���ري الثري الذي قدمه الراحل ريا�س ال�سالح الح�سين، نحن اأمام تجربة 
ل العابر والب�سيط اإلى نموذجي، مع  نوعي���ة في �سعرنا ال�سوري الحديث، انحازت اإلى ال�سعر الذي يحوِّ
قدرة وجدانية وتخييلية عالية، لكن الزمن لم يمهله طويًل، فرحل في عمر الفرا�سة التي كان قدرها 

اأن رمت نف�سها في اللهب �سريعًا. 

المراجع

* االأعمال الكاملة، ريا�س ال�سالح الح�سين، ط1، من�سورات المتو�سط، ميلنو، اإيطاليا 2016.

⸎⸎⸎⸎
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لبيبة �صالح

قـراءات

قراءة في ثوابت الطبيعة
من األفا اإلى اأوميغا

تاب����ع العلم����اء الفيزيائي����ون والكوني����ون التغيي����ر الحا�س����ل 
والم�ستم����ر والمت�سارع في التاري����خ الب�سري، والذي تحركه قوى 
مختلف����ة، »التقدم ال�سناعي الحا�سل بفع����ل ثورة االت�ساالت«، 
تغييرات ف����ي االأنظمة ال�سيا�سي����ة، يتمثل باإع����ادة اال�سطفاف، 
تغييرات في ال�سيفرات الوراثية، تغييرات مت�سارعة وكاأنها غير 
م�سبوطة توؤدي اإلى نتائج غير مح�سوبة، وقد تكون كارثية، فقد 
حدث����ت تغييرات في مجموعتن����ا ال�سم�سية، ر�س����دت في القرن 
الما�سي، وكان����ت المخاوف من اأن تتحول ه����ذه المجرات على 
ثق����ب اأ�س����ود في مرك����ز ال�سم�س التي ق����د تتل�سى تبع����ًا لت�سارع 
التغيي����رات. لكن، تبين وجود جوان����ب غام�سة في ن�سيج الكون، 
غام�س����ة في ثوابتها، هذا الثب����ات هو ما يجعل كوننا على ما هو 

عليه، ثوابت كخيط ذهبي ين�سج ا�ستمرارية عبر الطبيعة هي ما �سميت ثوابت الطبيعة. وقد ناق�س هذه 
الثواب����ت كتاب �سدر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب  عام )2021م( للموؤلف: جون د. بارو وترجمة: 

عدنان ح�سن.
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ه����ل هذه الثوابت ثابتة فعًل؟! وهل هي نف�سها في كل مكان، وهل ت�ستمر الحياة اإن اختلفت؟ تكمن 
هذه الثوابت في التماثل في الكون، وترمز اإلى اأعمق اأ�سرار الكون، الأن الطبيعة تزخر بانتظامات غير 

مرئية، اإذن توجد المتغيرات وترتبط بالثوابت، وهذا ما ي�سمن ا�ستمرارية الكون.

رحلة نحو الحقيقة المطلقة
بع���د كارثة احتراق المركبة الف�سائية MCO 1999 ف���ي رحلتها لدرا�سة الغلف الجوي والمناخ 
للمري���خ، حدثت هذه الكارثة ب�سبب عدم ملئمة الوحدات القيا�سية التي زودت بها مما جعل المركبة 

تخترق الغلف الجوي للمريخ وتختفي!
يحدد الكاتب »جون د. بارو« في كتابه »ثوابت الطبيعة« نمطين من المقايي�س: المقايي�س الب�سرية، 
وه���ي: ذراع، الب���اع، الم�سافات تقا�س بم�سير يوم كام���ل، االأوزان، ما يمكن اأن تحمل���ه اليد، القامة..
ه���ذه المقايي����س الت�سريحية تلئم ظروفًا معين���ة، وتختلف بين الرجل والمراأة، وم���ن رجل اإلى اآخر، 
وبن���اء عليه ُبِدئ بو�سع النظام المتري الحديث )�سم، كم، كغ، لتر...( واإبان الثورة الفرن�سية طورت 
ه���ذه المقايي����س، ث���م عدلت في الث���ورة ال�سناعي���ة وو�سعت معايي���ر عالمية في الن�س���ف الثاني من 
الق���رن التا�سع ع�سر. هذه المعايير غير مطلقة، فهن���اك عوامل اأخرى كالزمن والحرارة ثم الكهرباء 
والمغناطي�سية وتغيرها في كوكبنا وتباينها مع ال�سم�س، فكي ت�سبح المعايير مطلقة، البد من درا�سة 
الج���زيء وطول الموجة واالهتزاز وبالتحدي���د الكتلة المطلقة للجزيء )ال���ذرات( والتي هي اللبنات 
االأ�سا�سي���ة للأج�س���ام المادية، وفي بداية الق���رن الع�سرين ا�ستعمل ال�سوء االأحم���ر كمقيا�س معياري 
بواح���دة، هي »االإنغ�ستروم« وهو ثابت م���ن ثوابت الطبيعة. اأدخل ثابت الجاذبي���ة واكت�سف االإلكترون 
���َع ثالوث من الثوابت  وع���ّد واحدة قيا����س كهربائي وثابت فيزيائي، كذل���ك �سرعة ال�سوء اأي�سًا، فُو�سِ
الطبيعية، هي: G )الجاذبية( و C �سرعة ال�سوء و e االإلكترون. اعتمد هذا الثالوث كاأ�سا�س الإحداث 
�سل�سل���ة من الواحدات الطبيعية الفيزيائية، التي �سيبنى عليها واحدات قيا�سية فوق ب�سرية، وهذا هو 

النمط الثاني من القيا�س.
اأح���دث اكت�ساف بلنك للطبيعة الكمومية للطاقة ث���ورة كمومية، اأطلق عليه )طيف بلنك( ثابت 
جدي���د نال عليه جائزة نوبل، هذه الثوابت مجتمعة اعتمد عليها في و�سع الفر�سيات الذرية والثوابت 

الكونية.
المقايي����س ف���وق ب�سرية: عمل اأين�ستاين عل���ى تج�سيد �سورة المادة ال�سغي���رة الذرية و الكوانتية، 
وبي���ن اأهمية �سرع���ة ال�سوء والزمن والكتلة لعم���ل را�سد الف�ساء، وتو�سل اإل���ى اأن �سرعة ال�سوء هي 
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ال�سرع���ة االأعظمي���ة التي ُتنقل المعلوم���ة بو�ساطتها في الكون، واأكد اأين�ستاي���ن اأهمية الثوابت الثلثة 
ال�سابق���ة، واأنه يوج���د في الطبيعة ثوابت حرة يج���ب قيا�سها، و�سنف الثوابت بي���ن ظاهرية وحقيقية 

)االأعداد الحقيقية( وهذه من النوع االأ�سا�سي براأي اأين�ستاين.
الثواب���ت الحقيقي���ة ال يمكن اأن تكون اإال اأعداد حقيقية خال�سة لي�س لها كميات »اأبعاد« الأنها قابلة 
للتغيي���ر. ويوجد راأي اآخر للفيزيائي الرو�سي »ج���ورج غاموف« المهاجر اإلى اأمريكا وهو اأحد موؤ�س�سي 
عل���م الكون الجديد والذي كان له اإ�سهامات في الفهم المبكر لجزيء dna وال�سيفرة الوراثية، يقول: 
اإن هن���اك اأربع ق���وى طبيعية متمي���زة )الجاذبي���ة، الكهرومغناطي�سي���ة، القوتان ال�سعيف���ة والقوية( 
واإن �س���دة كل واح���دة تخلق اأحد اأع���داد اأين�ستاين الخال�س���ة التي تعرف العالم. المه���م بالن�سبة اإلى 
اأين�ستاي���ن هو القدرة على ح�ساب قيمنا، وهن���ا تجدر االإ�سارة اإلى اأن اإحدى م�سكلت الفيزياء هي اأن 
له���ا نظريتين: نظرية الميكانيك الكوانتي، والثاني���ة الن�سبية العامة. نظرية الميكانيك الكوانتي تعمل 
في العالم الميكروي للذرات والجي�سمات االأولية، فهي تظهر مج�سمة كنقطة لها مظهر موجي »موجة 
معلوم���ات- موجة اإلكترونات«، وكلما �سغر ط���ول الموجة الكوانتية لج�سيم كبر هذا الج�سيم. الن�سبية 
العام���ة تتعام���ل مع االأو�ساع عند انتقال اأي �سيء ب�سرعة ت�ساوي �سرعة ال�سوء اأو حيث تكون الجاذبية 
قوي���ة جدًا. والحدود بين هاتي���ن النظريتين تحددها واحدات بلنك الت���ي هي: )طول بلنك، وعمر 
بلنك، ودرجة حرارة بلنك(. وح�سب نظرية جديدة لو�سف الطبيعة الكوانتية للجاذبية فقد ظهرت 
دالالت جدي���دة للوح���دات الطبيعية لبلنك واإن المفهوم الذي ندع���وه »معلومة« يمتلك دالالت عميقة 
ف���ي في الكون والمعلوم���ات يمكن تو�سيبها هي اأ�س���كال اأكثر اإلكترونية، يمكن اإر�ساله���ا ب�سكل اأ�سرع، 
ويمك���ن ا�ستقبالها ب�سكل اأ�سهل، وعليها طور »مور« وو�س���ع م�ساحة الترانز�ستور باإ�سافة عدد اأكبر من 
دارات الحا�س���وب. وم���ا يدفع للتفكير في عالم غير عالمنا »العالم اآخ���ري« هو الثوابت عديمة االأبعاد 

)طبيعية( والتي تتحكم وتحكم الكون وتتميز بقيم مختلفة.
ه���ذه التحوالت العددية �سوف تبدل مجمل ن�سيج العال���م المتخيلة. والتوازنات بين قواها مختلفة 
عن التوازنات في عالمنا والذرات ذات خ�سائ�س مختلفة، وللجاذبية دور في العالم ال�سغير المقا�س. 
يكون a هو العدد الخال�س )ثابت للبنية الدقيقة، وهو تجمع �سحنة E و�سرعة ال�سوء C وثابت بلنك 
b. وهنا البد من االإ�سارة اإلى الفلكي البولندي العظيم كوبرنيكو�س الذي و�سع �سورًا لحركات الكواكب 
ح���ول ال�سم�س تبين خلفًا لما كان �سائدًا باأن االأر�س لي�ست مركز المجموعة ال�سم�سية. وبناء على ما 
�سب���ق فقد ظه���ر مبداأ ما فوق كوبرنيكو�س الذي يدعو اإلى التخلي عن فك���رة اأن االأر�س مركز االأ�سياء 

واأن االأر�س مركز المجموعة ال�سم�سية.
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البحث عن نطرية لكل �سيء: )اأبعد، اأعمق، اأقل(
ينتج عن انتظامات الطبيعة قوانين طبيعية تختلف عن القوانين الب�سرية ومنها تو�سل الفيزيائيون 
اإلى قانون »م�سونية المادة«، وهذه القوى هي اأربعة: )الجاذبية، والكهرباء، والمغناطي�سية، والن�ساط 
االإ�سعاع���ي والتفاعلت النووية( وهي نمط م�سون. وعليه اأبدع »غاموف« حيلة: تخيل عالم تكون فيه 
التاأثي���رات مكبرة ب�س���كل هائل، بتغيير قيم ثواب���ت الطبيعة، وتو�سل اإلى اإمكاني���ة ر�سم �سورة ثلثية 

االأبعاد، بر�سم مكعب، وكل ذلك لتف�سير المظاهر الجديدة لفيزياء الكم والن�سبية.

الثوابت الجديدة تنطوي على مخا�س جديد
تنطوي التقدمات الحقيقية في فهم عالمنا الفيزيائي على محكمات خم�س، هي: الك�سف، واإعلء، 
واخت�س���ار، واإي�ساح، وتحّول. وبجملة واحدة: اكت�ساف الثابت وتعزي���ز مكانته، وقيمته تحدد بالقيمة 
العددي���ة للثوابت االأخرى. واإن ظاهرة مر�س���ودة تتحكم بها توافقية جديدة من الثوابت، والثوابت قد 
تكون غير ثابتة. هذه المحكمات الخم�س للتقدم تدور كلها حول ثوابت الطبيعة، وهناك محكم �ساد�س 
وهو التعداد، اأي الح�ساب العددي الأحد هذه الثوابت وذلك بطريقة القيا�س، وهذا لم يحدد حتى االآن.

يوجد ثابت البنية الدقيقة، ولم يعرف اإن كان عددًا منطقيًا اأو غير منطقي.
علم االأعداد: )الِعدادة( اأي تاريخ االأعداد واأنواعها، ويذهبون اإلى وجود اأعداد محظوظة واأخرى 
غي���ر محظوظة. اهت���م فيثاغورث بعلم االأع���داد وا�ستخدم المتتاليات العددي���ة وراأى اأن الرقم يحمل 
ر  معنى مزدوجًا هو �سورة وعدد، واأعداد مثلثية ومربعية، وبا�ستخدامه الن�سب للأعداد الب�سيطة، ف�سَّ
دوزنت االآالت المو�سيقية، واأكد المعنى للأعداد، مثًل )الت�سبيع( ودالالتها، وق�سم االأعداد اإلى كاملة 
وحبّي���ة، اأي مجم���وع قوا�سم الع���دد االأول ي�ساوي الع���دد الثاني، واالأعداد االأكث���ر قد�سية، هي االأعداد 
االأربع���ة االأول���ى: 1و2 و3 و4 وفي ع�س���ور متقدمة حول علم االأعداد االهتمام اإل���ى الثوابت الفيزيائية 
الطبيعي���ة ف���ي �سل�سلة من الجذر التربيع���ي واالأعداد الم�سترك���ة. ومن اأهم الفيزيائيي���ن، كان فيرنر 
هيزنب���رغ والفيزيائي اأرثر اأدينغتون وغيرهما، لهم محاوالت كثيرة ل�سرح ثوابت الطبيعة ا�ستنادًا اإلى 

علم االأعداد الخال�س.

�سمفونية اأدينغتون غير المنتهية ولغز االأعداد ال�سبحية
�سغ���ل اأدينغت���ون من�سب كبير علماء الفلك ف���ي جامعة كمبردج وعا�سر »ب���ول ديراك« من اأعظم 
علماء الفيزياء في القرن الع�سرين الذي تنباأ بوجود المادة ال�سد. طور اأدينغتون »نظريته االأ�سا�سية« 
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الت���ي بموجبها يمك���ن تف�سير القيم العددي���ة لثوابت الطبيعة، واإّن���ه بالفكر الخال����س يمكن ا�ستنتاج 
قواني���ن الطبيع���ة وثوابتها، عّده كثير من معا�سريه م���ن العلماء اأنه غام�س، وه���ذا ما جعله محبطًا، 

ليقول اإنه حتى اأين�ستاين كان يو�سف بالغمو�س!
االأع���داد ال�سبحية، كعدد اأدينغتون E ال���ذي يمثل العدد االإجمالي للبروتونات الواقعة �سمن نطاق 

الكون القابل للر�سد.

البيولوجيا والنجوم
هن���ا نت�ساءل عن عمر الكون وهل هو عجوز؟ مقايي�س عمر الكون كال�سنة والف�ساء اأو الكيلومتر اأو 
ال�سن���ة ال�سوئية مرتبطة بالج�سم الب�سري، اأم���ا المقايي�س التي اأدخلها العالمان: �ستوني وبلنك فهي 
مقايي�س طبيعية، وهي اأعداد �سخمة، فمثًل العمر الحالي للكون المرئي يقارب ع�سرة قوة �ستين زمن 
بلنك والك�سور �سغيرة جدًا، فالعمر الكوني مبني على مقايي�س فوق ب�سرية، وعليه فالكون بالمقايي�س 
الخا�سة كون »عجوز« وت�ستغرق النجوم زمنًا طويًل لتت�سكل ولتنتج عنا�سر اأكثر ثقًل يتطلبها التعقيد 
البيولوج���ي، تلف���ظ النجوم الغاز والغبار اإلى الف�س���اء، وهو غير قادر على التب���ّرد وااللتئام في نجوم 
جديدة، فالنجوم الجديدة اأقل جذبًا واأقل ن�ساطًا جيولوجيًا النعدام الحركات االأر�سية مثل البراكين 
واالنزي���اح القاري ونهو�س الجبال كم���ا على االأر�س، وب�سبب نق�س احتمال وجود الحقل المغناطي�سي 
مما يعيق تطور الحياة وتعقيدها. ن�ساأت الحياة في مجموعتنا ال�سم�سية ب�سكل مفاجئ ا�ستغرقت زمنًا 
بيولوجي���ًا تنا�سب مع الزمن النجم���ي، عملت النجوم لت�ستقر الحياة م�س���درًا ثابتًا للحرارة وال�سوء، 
وعليه ا�ستطاعت البكتريا اأن تقوم بعملها، ويقدر عمرها على االأر�س ب�سعة مليين من ال�سنين، فقد 
ن�ساأ الغلف الج���وي الكوكبي الداعم الحياة باإطلقه االأوك�سجين بالتفكيك ال�سوئي من بخار الماء، 
وهذا العمل ا�ستغرق بليونين واأربعمئة مليون �سنة وراكم االأوك�سجين على االأر�س مما يوؤكد ال�سلة بين 
الزم���ن البيولوج���ي والعمر النجمي، وهي عام���ل �سغير في �سل�سلة الظ���روف الت�سادفية لين�ساأ كوكب 

�سالح للحياة وال�سكنى على مدى ُمَدٍد طويلة من الزمن.

اأنماط اأخرى من الحياة
لنو�س����ع مخيلتن����ا ونفكر؛ كيف تقوم الحياة في الف�ساء بداًل من الكوك����ب؟ ابتكر العالم الفلكي فريد 
هوي����ل فر�سي����ة لخ�سها في ق�ست����ه ال�سهيرة »ال�سحابة ال�س����وداء« من ق�س�س الخي����ال العلمي، وحققت 
انت�س����ارًا كبيرًا في ع����ام )1957( بعد اكت�س����اف قيم الثواب����ت الطبيعية ووجود الكرب����ون والهيدروجين 
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واإمكاني����ة الحياة في الكون، ثم عاد هويل بعد ثلثين عامًا بعمله العلمي والخيال العلمي اإلى ق�سته بعد 
����اب جدد في الخيال العلم����ي الذين افتر�سوا اأن ال�سيلكون يمك����ن اأن يحل محل الكربون، اإال  اأن ظه����ر كتَّ
اأنه����م غفلوا اأن ال�سيلكون بمركباته: الكوارتز والرمل والتي هي ذات طبيعة قا�سية غير جذابة في البيئة 
البيولوجية، اإال اأن اأهمية فكرة هويل تن�ساأ من اأنها فكرة جديدة و�سعت طيف اإمكانية الحياة في الف�ساء 
متفوق����ًا بذلك على الفلكيين، وهن����ا يجدر االإ�سارة اإلى اأهمية الرا�سد وع����دم تحيزه من بداية الدرا�سة 
الت����ي ق����د تقود اإلى نتيجة م�سللة. اإن تحيز الرا�سد وتحيز القائم على التجربة يوؤدي اإلى حرف النتيجة 
ع����ن ال�س����واب، فالت�سكيك الج����دي بثبات الثوابت التقليدي����ة للطبيعة، خ�سو�سًا ثاب����ت نيوتن، اأدى اإلى 
�سياغة نظري����ات جديدة للجاذبية.. و�سعت نظرية اأين�ستاين لت�سم اإمكانية اأن تكون الثوابت الطبيعية، 
ه����ي الهيكل العظم����ي الذي يكت�س����ي قوانين الطبيع����ة، وظهر منظور وا�س����ع اإلى التفكي����ر الكوزمولوجي 
باختب����ار بع�س النظريات الكوزمولوجية باالأدلة الجيوفيزيائي����ة، وباأدلة علم الم�ستحاثات وهذا ما حدا 
بعلماء الفلك اإلى تطوير متابعتهم للنجوم وتوليد النجوم للطاقة م�ستفيدين من التفكير الكوزمولوجي.

كان م���ن علماء البيولوجي���ا الدار�سين الإمكانية الحي���اة في الك���ون االإدواردي »واال�س« الذي اآمن 
بفك���رة اأن المتع�سي���ات الحية عن طريق �سيرورة اال�سطفاء الطبيع���ي ومن بعده ت�سارلز دارون الذي 

�سابر في متابعة هذه النظرية عبر جمع اأدلة لمدة طويلة من الزمن.

المبداأ االأنثروبي والحجج االأنثروبية
اأن توجد خوا�س للكون �سرورية للحياة، هي فكرة المبداأ االأنثروبي، اكت�سفت طرائق كثيرة ت�ساعد 
به���ا القيم الفعلية لثوابت الطبيعة في جعل الحياة ممكنة في الكون وهذا ما اأثار الجدل بين الفلكيين 
والفل�سف���ة ف���ي مجال وا�سع حول جدوى هذا المبداأ واأهميته الق�سوى، فماذا لو تغير اأحد هذه القيم 

من الثوابت الطبيعية كالجاذبية مثًل اأو خف�ست القوى النووية، اأو اأن ثابت البتية الدقيقة. 
ق���دم »ديك« حجته االأنثروبي���ة: اإن �سرطًا كوج���ود النجوم اأو عنا�سر كيميائي���ة محددة هو �سرط 
�س���روري لوج���ود اأي �سكل من التعقيد الكيميائ���ي، كذلك »ديراك« لم يتحقق م���ن اأن م�سادفة العدد 
ال�سخ���م ه���ي نتيجة �سرورية لحقيقة اأن الرا�سد الذي ينظر اإل���ى الكون في زمن م�ساو للزمن اللزم 

للنجوم ل�سنع العنا�سر الكيميائية من اأجل ن�سوء تلقائي للحياة المعقدة.

توازن دقيق: ما ج�سيمات األفا؟
اإنها اجتماع ثلث نوى من الهليوم تندمج متحولة اإلى نواة كربون، وهذا التفاعل المكون للكربون 
ي�سمى )�سيرورة ثلثية األفا( واإن كل الكربون �سوف ي�ستهلك بتفاعل مع ج�سيم األفا لخلق االأوك�سجين، 
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وه���ذا التوازن الدقيق ي�ستمر ف���ي �سيرورة اندماج؛ هليوم+ هليوم لينتج بيريليوم. ثم يتحد البيريليوم 
م���ع الهلي���وم لخلق الكربون، وهذه لي�ست نهاية الق�سة، فالتفاع���ل التالي لحرق الكربون هو: كربون + 
هليوم ينتج اأوك�سجين، والأنَّ نواة االأوك�سجين تملك م�ستوى طاقة اأقل، ف�سوف يكون التفاعل غير رنان 

و�سينجو الكربون من االحتراق، وهذا ما جعل »هول« ي�سير اإلى اأن اإمكانية الحياة قائمة.
اإن تموقع م�ستويات الطاقة النووية في الكربون واالأوك�سجين هو نتيجة لتفاعل معقد جدًا بين القوتين 
النووية والكهراطي�سية، واإن موقعهما هو نتيجة مترتبة على اأخذ ثابت البنية الدقيقة وثابت القوة النووية 
قوي���ة القي���م والتي ياأخذانها بدق���ة عالية، وعن���د اأي تغيير في ثواب���ت الطبيعة، فاإن م�ستوي���ات الكربون 
واالأوك�سجين تتغير ب�سكل منهجي، وهذا من �ساأنه اأن يحطم كل الكربون واالأوك�سجين تقريبًا في كل نجم.

مبادئ براندون كارتر
اأدرك كارت���ر اأهمية مقاربة العالم الفيزيائي الفلك���ي »ديك« لفهم االأعداد ال�سخمة للكزمولوجيا 
وع���رف بم�سادفات االأع���داد ال�سخمة لقراءة كتاب الن�سو�س ف���ي الكوزمولوجيا من تاأليف »بوندي« 
لكن���ه لم يقع ف���ي �سحر الحالة الثابتة عند بون���دي، ونتيجة لتاأملته في تف�سي���ر ديك من اأجل حتمية 
ر�سدن���ا لبع�س الم�سادفات للأعداد الخم�سة، فق���د راأى كارتر اأنه من المهم اأن نوؤكد على تحديدات 
الفر�سي���ات الفل�سفية الكبيرة حول انتظام الك���ون. رف�س كارتر اال�ستعمال الكلي لنظرية كوبرنيكو�س 
ب���ل اأي���د حجة ديك في اأن الحي���اة تاأتي بعد ب�سعة مليين من ال�سنين من ب���دء االنفجار الكبير. وبعد 
�سل�سل���ة مراجعات اأي���د كارتر مبداأ »اال�سطفاء الذات���ي«، والحظ اأهمية درا�سة حتمي���ة ر�سدنا للكون 

قريبًا من عمق احتراق الهيدروجين االأنموذجي لنجم اأنموذجي.

تبديل الثوابت واإعادة كتابة التاريخ
العوالم ال�سلبة مقابل العوالم المرنة:

عندم���ا يتعلق االأمر بالقيم والق���وى والثوابت االأ�سا�سية للطبيعة، فاإنه ال مج���ال الأن تكون االأ�سياء 
اأكث���ر مم���ا هي عليه، هذا في العال���م ال�سلب في المقابل تق���دم روؤية العالم الم���رن المجال من اأجل 
التح���ول. اإذا ل���م تكن بع�س الثوابت محددة بالنظرية النهائية واإذا كان كوننا يك�سف عن بنى مختلفة 
عندئ���ذ يكون المبداأ االأنثروب���ي قوي، ويرى كارتر اأنه يمكن اأن ي�سبح مب���داأ �سعيفًا اإذا اأخذت ثوابت 
الطبيع���ة مج���ااًل عري�سًا من القي���م المختلف���ة، اأي اأنه وجود توافق���ات لقيم الثواب���ت، اأي متحوالت. 
وه���ذا ي�سي���ر اإلى اأن فكرة وج���ود اأكوان اأخرى لي�س���ت جديدة، فقد اآمن اللهوتي���ون بوجود عوالم ما 
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بع���د الحياة، كذلك الفيزيائيون وعلم���اء الريا�سيات فقد اعتمدوا على درا�سة الفعل ورد الفعل بو�سع 
»مب���ادئ الفعل« وكانت محاوالت ل�سرح الم�ستحاثات بو�سفها بقاي���ا من هذه العوالم المحيطة. تبنت 
الفيزي���اء الحديثة »الكوانتية« ا�ستق���اق قوانين الطبيعة من مبادئ الفعل، فقد تنباأ »ماك�س بورن« اأحد 
رواد الميكانيك الكوانتي باأن البحث عن نظرية لكل �سيء هو تفتي�س في م�سار الفعل واأنه من ال�سعب 
تكثيف بنية معقدة للقانون اإلى عبارة �سغيرة. ومن خلل متابعة الفيزيائيين هذا الم�سار انتقلوا اإلى 

الروؤية العالمية المرنة، م�ستخدمين حججًا كثيرة.
االأكوان الت�سخمية:

للك���ون الفلك���ي خوا�س مذهل���ة تنبئ بن�سوء الحي���اة في الكون بعي���دًا عن ثواب���ت الطبيعة »البنية 
الدقيقة، كتلة االإلكترون« اإنما هي كميات تحدد مدى تكتل الكون و�سرعة تمدده وكمية المادة واالإ�سعاع 
في���ه. هذه الثوابت الفلكية توف���ر دورًا مهمًا في ن�سوء التعقيد البيوكيميائ���ي. تمدد الكون ب�سكل دقيق 
جدًا، وانتظامه في تمدده، وم�ستوى التكتل اأي�سًا يتميز بانتظامه؛ هذه الثوابت الفلكية قدمتها النظرية 
الكوزمولوجي���ة في عام )1980( معتمدة عليها في تف�سي���ر اأن الكون يبدو �سبه مفلطح واالأ�سباب اأنها 

�سل�سلة اأحداث جرت في اأي من االأكوان وهذا ما �سمي بنظرية الت�سخم.
 التاريخ االفترا�سي- ا�ستطراد ب�سيط:

ثم���ة جانبان لدرا�سة التاري���خ: االأول، هو الحاجة اإلى اكت�ساف الحقيقة، م���اذا حدث، ومتى؟ اأما 
الجان���ب الثان���ي، فهو: لماذا حدثت هذه االأح���داث؟ اأحد الردود على ذلك هو خل���ق تاريخ معاك�س اأو 
افترا�سي. عن التواري���خ االفترا�سية جعلت اأ�سا�سًا للفنتازيات )اأفلم، روايات، �سيناريوهات الخيال 
العلم���ي للرتحال في الزم���ن واالأكوان التي تتغذى عل���ى الفكرة الممكنة علمي���ًا(. اإن تغيير الما�سي 
يح���رك البط���ل الجوال فقط في ق�سة »حديق���ة الم�سارات المت�سعبة« لبورخي����س، اإن اإقحام العلم هو 
ب�س���كل مفتر����س اإقحام للحتمية ال�سارمة. وهن���اك اأعمال اأدبية كثيرة في التاري���خ االفترا�سي، على 
حي���ن ظه���رت اآراء الحتمويين الثابتين عل���ى المبداأ الذين يرون اأن التاري���خ م�سيرة عنيدة نحو هدف 
حتمي لليوتوبيا المارك�سية اأو الراأ�سمالية. وهناك جدل بين الموؤرخين االفترا�سيين ومنتقدي التاريخ 
االفترا�س���ي فيقول الموؤرخ »ني���ال فيرغو�سون«: »وحدها تلك البدائل التي يمكنن���ا اإثباتها على اأ�سا�س 

االأدلة المعا�سرة، هي التي در�سها المعا�سرون«. 
التاري���خ االفترا�سي هو جزء اأ�سا�س من علم الكون الحديث، اإنها رحلة في فل�سفة التاريخ، هدفها 
اإثبات ال�سجال الم�ستمر �سمن الكون، حول جدوى فر�سية االأكوان، كانت فيها ثوابت الطبيعة مختلفة 

عن الثوابت التي نجدها االآن.
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اأبعاد جديدة )العي�س بمئة بعد(:
تمك���ن الخي���ال العلمي تخي���ل من العي�س في م���كان معين بناء عل���ى الزمن وثلثة اأبع���اد للف�ساء 
واالنتقال اإلى داخل وخارج العالم المرئي. فمن بعدين على م�ستٍو اإلى ثلثة اأبعاد؛ الثالث في الف�ساء 
وي�ستف���اد من���ه في تحديد البعد الرابع. اإذ هناك �سلة بين عدد اأبعاد الف�ساء واأ�سكال قوانين الطبيعة 

وثوابتها.
اأعجب الفيل�سوف االألماني »كان���ط« بنيوتن وتوليفته في الحركة والجاذبية، وت�ساءل لماذا يمتلك 
الف�ساء ثلثة اأبعاد، والحظ علقة بين مقلوب مربع الجاذبية وحقيقة اأن للف�ساء ثلثة اأبعاد، وبهذا 

ا�ستنتج اأن ثابت الطبيعة هو ثابت تنا�سبية، وله قيم تحددها جزئيًا اأعداد اأبعاد الطبيعة.
كان تاأم���ل كان���ط �سحيحًا، ففي الق���رن التا�سع ع�سر اكت�سف الريا�سي���ون هند�سات اأخرى ت�سف 
الخطوط واالأ�سكال على �سطوح منحنية، وهذا ما جعل اأين�ستاين يطور نظريته الجديدة في الجاذبية، 

واعتمدها في النظرية العامة الن�سبية.
ال�سير مع البالني�سورات:

يقول لينين: »يمكن للريا�سيات اأن ت�ستك�سف البعد الرابع وعالم ما هو ممكن، لكن القي�سر يمكن 
.n اإطاحته فقط في البعد الثالث« ولينين هنا ينتقد درا�سة ماخ للهند�سات ذات االأبعاد

في االأبعاد الثلثة يقل احتمال التوهان فيما لو اأ�سبحت االأبعاد اأكثر من ثلثة، ف�ست�سبح االأ�سياء 
اأكثر تقييدًا.

عال���م الريا�سيات االإنكليزي »ت�سارلز هنتون« كان اأكثر اهتمامًا بالم�سلعات ون�سر مقالته بعنوان: 
»م���ا ه���و البعد الراب���ع؟« وكان له �سل�سلة من ال�س���ور الب�سيطة لدرا�س���ة االأبعاد العلي���ا الإثبات اأنه من 
الممك���ن اأن نت�سور انطباعًا وهميًا عن كيف �ستبدو االأج�س���ام رباعية االأبعاد، اأي كيف �ستبدو ال�سور 
ثنائية االأبعاد وثلثية االأبعاد لج�سم رباعي االأبعاد، فهذه ال�سورة قد تكون ظله اأو م�سقطه. ا�ستخدم 
التكعيبيون البعد الرابع في لوحاتهم مثل لوحة مار�سيل دو �سامب »ماريا تهبط الدرج« ولوحة بيكا�سو 
»بورتري���ة دورامار« والفكرة هنا هي االإفلت من القيد ثلث���ي االأبعاد للمنظور باإظهار كل الزوايا في 

وقت واحد عند النظر اإلى وجه �سخ�س ما.
لماذا الحياة بهذه ال�سهولة بالن�سبة اإلى الفيزيائيين؟

يق���ول اأمبرت���و اإيكو: »كان ذلك عندما راأيت البندول، الك���رة التي تتلى من �سلك طويل مثبت في 
�سق���ف الكور�س يتاأرجح جيئ���ة وذهابًا بمهابة مت�ساوية الزمن، كنت اأع���رف، لكن، كان من الممكن 
اأن يك���ون قد اأح����سَّ بذلك، في �سحر ذاك التنف����س ال�سافي، كان الدور محكوم���ًا بالجذر التربيعي 
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لط���ول ال�سل���ك، ذاك الع���دد الذي كان ال عقلنيًا للعق���ول تحت القمرية، عب���ر عقلنية اأعلى يربط 
محي���ط وقطر كل الدوائر الممكنة. اإن الزمن الذي ا�ستغرقت���ه الكرة للتاأرجح من طرف اإلى طرف 
ق���د حددت���ه موؤامرة �سرية بين اأكث���ر القيا�سات انعدامًا للزم���ن: فردية نقطة التدل���ي، ثنائية اأبعاد 
ال�سط���ح، والبداية الثلثي���ة للعدد )ب( والطبيعة الرباعية للج���ذر التربيعي واالكتمال غير محدود 

العدد للدائرة نف�سها«.
وهن���ا ال ين�سى الموؤل���ف العودة اإل���ى الفيزيائيين واإل���ى اأين�ستاين في نظريته الن�سبي���ة والجاذبية 
وفيزي���اء ال���ذرة، كذلك بول اأهرنفي�ست النم�س���اوي عمل مع اإين�ستاين، وهايزنب���رغ، و�سرودنكر الذي 
م���ات منتحرًا متاأثرًا بمر�س ابن���ه الم�ساب بمتلزمة داون، وكثيرون م���ن الفيزيائيين مثل جيرارلد 

ويترو عالم الكون االإنكليزي وتيودور كالوت�سا عالم الريا�سيات واأو�سكار كلين ال�سويدي وغيرهم.
الثوابت المتحولة:

تق���ول اإدي����س وارتون: »توجد طريقت���ان لن�سر النور: اأن تك���ون �سمعة، اأو تكون الم���راآة التي تعك�س 
ال�سمعة«.

يدع���ى الكون ال���ذي ن�سكنه »العال���م الغ�سائي« الأن���ه ي�سبه غ�ساء متع���دد االأبعاد، لتغيي���ر الثوابت 
المر�س���ودة للطبيع���ة تن�ساأ اأبع���اد اإ�سافية للف�س���اء، فاإذا كان للف�س���اء اأربعة اأبع���اد ف�ستكون الثوابت 
الحقيقي���ة للطبيعة باأربعة اأبعاد، ف���اإذا ر�سدنا ثلثة اأبعاد فقط، ف�سنرى ظلاًل ثلثية االأبعاد للثوابت 
رباعي���ة االأبع���اد الحقيقية، وهذه الظلل غير ثابتة وهي تحكم ن�سوء الغ�ساء ثلثي االأبعاد الذي يوؤلف 

كل ما نعرفه عن الكون الحقيقي.
التحوالت على ثيمة ثابتة:

يق���ول ج���ورج اأ. ك���وان: »كان الفيزيائي البريكامبري �سيج���د اأّنه من ال�سهل :تقريب���ًا بناء مفاعل 
نووي«.

مفاعل نووي قبل تاريخي:
ب���داأ الحفر في منجم لليورانيوم في الغابون غرب اإفريقي���ا )م�ستعمرة فرن�سية( كانت ال�سحنات 
المر�سل���ة اإلى فرن�س���ا م�ستنفذة ا�ستنفاذًا طفيفًا لليورانيوم )235( تبي���ن الحقًا بعد درا�سات قام بها 
الدكت���ور بوزيغ����س في من�ساأة بييرالك الإع���ادة معالجة الوقود. في ع���ام )1972( وبمقارنة ال�سحنات 
الواردة، كان الفلز الطبيعي الذي على �سكل نظير يورانيوم )235( مقارنة مع نظير يورانيوم )238( 
كم���ا اأ�سلفن���ا كان م�ستنف���ذًا فتبي���ن اأن الفاقد ق���د ح�سل في ع���روق المنجم، واإن تفاع���لت كيمائية 
وتح���لالت نووي���ة ح�سلت في الع���روق نف�سها ب�سكل طبيع���ي. قد تاآمرت الطبيعة الإنت���اج مفاعل نووي 
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طبيع���ي اأنتج تفاع���لت نووية تلقائية تح���ت �سطح االأر�س من���ذ مليوني �سنة. كانت ه���ذه الحادثة في 
التاري���خ الجيولوجي للغابون، هي التي اأدت اإلى تراكم نواتج االن�سطار في موقع المنجم. جرى اإيقاف 
المنجم مّدة من الزمن في عام )1972(، ثم ظهر نتيجة الم�سح الجيوكيميائي اأنه عثر على 15 موقعًا 

لمفاعلت قديمة ت�سكلت بطريقة اأحفورية، 14منها في »اأوكلو«. 
كان قد تنباأ ب�سيء �سبيه بذلك العالم الفيزيائي الياباني بول كورودا عام )1956( لكنه لم ي�ستطع 
التفكي���ر في الموقع الذي يمكن وج���وده على االأر�س وهذا يعود على خ�سو�سية جيولوجيا اأوكلو نف�سها 
وه���ذا م���ا فات كورودا. في )2كان���ون اأول 1942( اأجريت التفاعلت النووي���ة اال�سطناعية االأولى في 
منهات���ن الت���ي توجت ب�سنع القنبلة الذرية االأولى، وذلك بتك�سير الن���وى الثقيلة اإلى نوى اأخف مطلقة 
الطاقة والنيوترونات وتتكرر هذه العملية بتكرير التك�سير واالن�سطار اإلى �سل�سلة تفاعلت ان�سطارية.
قد يت�ساءل المرء عن م�سدر اليورانيوم؛ اإنه من النجوم التي قذفته في الف�ساء ثم تكتلت متحولة 
اإل����ى كواك����ب �سلب����ة، وعند بدء الن�س����اط الجيولوجي بع����د ت�سكل االأر�����س تر�سب اليوراني����وم في ق�سرة 
االأر�����س، اأ�سبحت التفاعلت النووية الطبيعية في اأوكلو ممكنة عن طريق تر�سب اليورانيوم على �سكل 

عرق �سخري في ال�سخور الرملية المتو�سعة على ال�سخور الغرانيتية في الق�سرة االأر�سية.
الو�سول اإلى ال�سماء، )وفرة الزمن(:

»اإن الفكرة التي ال تكون خطيرة، هي غير جديرة الأن تدعى فكرة على االإطلق« 
اأو�سكار وايلد

وف����رة الزم����ن، عندما نر�سد نجم����ًا بعيدًا فاإننا نجم����ع المعلومات وكذلك نمت����د رجوعًا في الزمن 
اأي�سًا، اإذ اإن �سرعة ال�سوء محددة ب�سرعة، فكلما كان النجم بعيدًا ا�ستغرق ال�سوء زمنًا اأطول للو�سول 

اإلينا، هذا ال�سوء الذي يجب اأن يجلب لنا معلومات مهمة عن ال�سيرورات الفيزيائية لهذه النجوم.
»ج����ورج غاموف« عالم فلك����ي ا�ستخدم االأر�ساد الفلكية ال�ستق�ساء فيم����ا اإذا كانت ثوابت الطبيعة 
تتح����ول، وافتر�س اأن ثابت البنية الدقيقة يتغير، واأن موجات ال�س����وء ت�ستقبله التل�سكوبات بتردد اأدنى 
م����ن تردده عن����د �سدوره عن النجم، وهذا يعن����ي اأن األوان الطيف تتزح����زح وتتزحزح زحزحة حمراء، 
وهذه الزحزحة الحمراء يمكن ا�ستخدامها في الرجوع بالزمن لروؤية كيف كانت ثوابت الطبيعة عندما 

بداأ ال�سوء رحلته بين المجرات اإلى تل�سكوبنا.
الحقًا تبين اأن فكرة غاموف ال تنتج اأي تاأثير قابل للقيا�س حتى لو تحول ثابت البنية الدقيقة.

بعد وقت لي�س بقليل اأجرى ثلثة فلكيين، هم: جون بهكول، مارتن �سميدت، واال�س ا�ستارجنت مقاربة 
اأخ���رى جعله���ا االكت�ساف الجديد للم�س���ادر الراديوية �سب���ه النجمية »كوازارات« ممكن���ة. وذلك بر�سد 
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خط���وط انبع���اث االأوك�سجين وتو�سل���وا اإلى نتيجة غير من�سجمة م���ع اأي تغيير في ثاب���ت البنية الدقيقة، 
كذل���ك اأجري���ت مقارنة اأخرى بين الزحزح���ات الحمراء لل�س���وء المنبعث من جزيئات اأح���ادي اأوك�سيد 

الكربون مقارنة مع جزيئات ذرات االأوك�سجين في ال�سحابة نف�سها با�ستخدام علم الفلك الراديوي.
واللف����ت في هذه الدرا�س����ات المحدودة لمدة زمنية عقدية اأنه ال يمك����ن اأن تقارن بالزمن اللزم 
للر�س����د »مليي����ن ال�سنين م����ن التاريخ« ومع تق����دم التقنيات �سوف يك����ون ر�سد الح����دود لثابت البنية 

الدقيقة ممكنًا، لكن الزمن والم�ستقبل دائمًا يحملن مفاجئات كبيرة.
مكاننا في التاريخ:

م����ا الذي يمكن اأن يحدث اإذا كانت القيم الثابت����ة للطبيعة تتحول فعًل؟ على فر�س اأن قيمة البنية 
الدقيق����ة وثاب����ت نيوتن )الجاذبية( فقط متغيران. عندها نمتلك نظري����ة كاملة ت�سمل تاأثير التغيرات: 

»نظرية الن�سبية« التي و�سعها اأين�ستاين )1915(. 
واإذا كان ثاب����ت نيوتن وثاب����ت البنية الدقيقة ال تتحوالن فاإن التاريخ يم����ر بحقب االإ�سعاع ثم ت�سكل 
الذرات والجزئيات ثم تت�سكل المجرات والكواكب ثم الب�سر في مرحلة هي مرحلة المادة، وخلل هذه 
المراح����ل يحدث انفلت ب�سب����ب تمدد المادة، وي�سبح الك����ون مغلقًا ثم مفتوحًا ث����م مفلطحًا فلو تغير 
ثاب����ت البني����ة الدقيقة فق����ط عندها تبداأ مرحلة االنحن����اء الناجمة عن طاقة الخلء وه����ذه من �ساأنها 
اأن توق����ف االزدي����اد الم�سطرب لثابت البنية الدقيقة مما يجعل اإمكاني����ة الحياة م�ستمرة ويجعل الكون 
قابًل لل�سكنى. اإن طاقة الخلء واالنحناء هما بمنزلة مكبحين للكون وهما توقفان التحوالت في ثوابت 

الطبيعة.
العوالم االأخرى واالأ�سئلة الكبيرة:

»يا عالم العوالم الكثيرة يا حياة الحيوات، اأي مركز لك، اأين اأنا؟«
ولفرد اأوين

اإن علم����اء الك����ون يتاأملون ف����ي طبيعة العوال����م االأخرى ونظري����ة االأكوان المتع����ددة وبطرق عديدة 
ومقارب����ات منه����ا المحافظة التي تعتمد فك����رة اإحداث تغييرات طفيفة في ثواب����ت عالمنا الإنتاج عوالم 
بديلة، ومقاربات ريا�سية معتمدة فكرة نموذج الحا�سوب، اأو محاكاة �سيرورة ت�سكل النجوم والكواكب، 
فيق����ول عالم الريا�سيات »غود فري ه����اردي«: اإن االأكوان التخيلية هي االأجمل من هذا الكون الواقعي. 

اأ�سئلة كبيرة نتجت عن اأ�سئلة �سغيرة، ربما تو�سع لها اأجوبة ذات يوم وتحلُّ �سيفرة واأ�سرار الكون.

⸎⸎⸎⸎
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د. عدنان محمد �أحمد

قـراءات

ال�ّصرد في ق�صة »َهْدَبا في اآخر الدنيا«
للكاتب ح�سن م. يو�سف

يدفعن����ا تع����ّدد مفهومات ال�ّس����رد، مع �سي����ق هذا المق����ام الذي ال 
يّت�س����ع للتف�سيل في ذلك التع����دد، اإلى االإ�سراع في الق����ول اإّن ما نعنيه 
بال�ّس����رد ه����و الفعل ال����ذي يتمظهر في الخط����اب المنجز ال����ذي ي�سّم 
الحكاي����ة والطريقة المختارة ف����ي بنائها وعر�سه����ا. اأي الطريقة التي 
اختاره����ا الكاتب ليقدم حكايته، التي تمّثل مادته االأولية، ب�سورة فنّية 
����ًا ينتمي اإلى نوع �سردي له  تتمّت����ع بالخ�سائ�س التي توؤهلها لتكون ن�سّ
ة التي  خ�سائ�س����ه النوعية الت����ي تعّرفه بو�سفه نوعًا له هويت����ه الخا�سّ
تمي����زه عن غيره من فنون ال�ّسرد. وهكذا �سيكون حديثنا عن »الكيفية« 
ة المكتوبة ب�سورتها  ه الذي يمثل الق�سّ التي اختارها الكاتب لبناء ن�سّ

النهائية بعنوان »هدبا في اآخر الدنيا«.
وق�س����ة »هدبا في اآخ����ر الدنيا« ه����ي الق�سة الثالث����ة من مجموعة 

ق�س�سي����ة للكات����ب ح�سن م. يو�سف، ت�سّم �سّت ق�س�س، �سدرت عن اتحاد الكتاب العرب بدم�سق �سنة 
)2016(. ويمك����ن اأن نقراأ في هذا العنوان، من حي����ث اأنه علمة لغوية، جملة من الدالالت في مبتدئه 
وخب����ره؛ فف�س����ًل عما يحمله ا�س����م »هدبا« من ظلل زمانية، بالنظر اإليه عل����ى اأنه ا�سم قديم لم يحظ 
بمي����زات تم����ّده بمقومات اال�ستم����رار واالنت�سار، يمكن اأن نق����راأ في وجود »هدبا في اآخ����ر الدنيا« داللة 
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مكاني����ة، بو�سف عبارة »اآخر الدني����ا« اأ�سلوبًا كلميًا معبرًا عن موقع ناء ع����ن مراكز الح�سارة، وداللة 
نف�سي����ة بو�سفه اإدراكًا مزيفًا تحّكم بحياة هدبا، تمكنت م����ن بلوغ حالة الوعي بزيفه في اآخر الحكاية،  
فعّب����رت بالق����ول: »والذي رفع ال�سماوات عن االأر�س؛ لو كنت اأع����رف اأن الدنيا وا�سعة لهذه الدرجة، ما 

ع�ست مع عبا�س ال�سبع يومًا واحدًا«، واأغرى قولها الكاتب فاختاره خاتمة لل�سرد. 
ي�سته����ل ال����راوي الغائب - اإذ ال ي�سير اإلى نف�سه وال يك�سف هويت����ه- �سرده بوقفة و�سفّية يعر�س من 
خلله����ا المناخ الطبيعي والنف�سي الذي كان ي�سود المكان ال����ذي يجري فيه الحدث، فيقول: )اختباأت 
كل الكائن����ات ف����ي الظل، هربًا من �سياط �سم�����س اآب اللهبة. اأما الهواء فقد �سك����ن كما لو اأنه ي�سترق 
ال�سمع، اأو ي�سارك اأهالي »بط�سيت« �سعورهم بالخزي، بعد هزيمة الخام�س من حزيران التي وقعت قبل 

�سهرين، وال تزال ككابو�س غير قابل للت�سديق(. 
ة، يعين عل����ى قراءتها في  وذك����ر هزيم����ة الخام�س م����ن حزيران يعّد تحدي����دًا زمنيًا لح����دث الق�سّ
�س����وء اإطارها الزمني، وي�ساعد عل����ى تنظيم التناثر الزمني بين الما�سي والحا�سر، هذا التناثر الذي 
اقت�ست����ه الغاية الفنية للكاتب. وبتحديد هذا الزم����ان، وبت�سمية المكان الذي تدور عليه االأحداث، وهو 
»بط�سيت«، تتحدد نقطة انطلق الق�سة في الزمان وفي المكان. ومن نافلة القول اإن »بط�سيت« لي�ست 
�س����وى مكان لفظي تقع مهمة بنائه على خيال القارئ، فل الق�سة تحدده، وال ال�سرد، تحديدًا جغرافيًا 
يزي����ل عنه اللب�����س. ولكّن نمو الحدث يك�سف عن اأنه قرية نائي����ة ذات طبيعة جبلية وعرة، يف�سل بينها 
وبي����ن م�سارف �سهل الغاب م�سافة نهار، اأو اأقل من نه����ار، �سيرًا على االأقدام، في�سهم بذلك في ت�سكيل 
البناء المكاني للق�سة الذي يبدو من�سجمًا مع اأمزجة �سخ�سياتها وطبائعها. ونلمح بع�س هذا الت�سكيل 
ف����ي وقفة و�سفي����ة تالية، تعد ا�ستمرارًا للوقفة االأولى، يعر�س فيها ال����راوي للبيت الذي ت�سكنه »هدبا«، 
لتعمي����ق االإيه����ام بالواقعية لدى القارئ، ولتزويده بما من �ساأنه اأن يعين����ه على ت�سّور طبيعة الحياة في 

هذا المكان:
»اأم����ام البيت الحجري القدي����م، ثّمة �سّدة ترابية خفي�سة، يهبط اإليها باأربع درجات حجرية، حيث 
حظي����رة البق����رة، وقّن للدجاجات، وي�سع����د اإلى �سطحها بثمان����ي درجات حجرية اأخ����رى. من زاويتي 
ال�س����ّدة الجنوبيتي����ن ينت�سب جذع����ان مت�سعبان من الت����وت، تتقاطع فوقهما ث����لث اأخ�ساب ثخينة من 
الح����ور؛ اثنت����ان منهما مثبتتان بجدار البيت، من ال�سمال اإلى الجن����وب، اأما الرابعة فت�سل بين جذعي 
التوت الواقفين من ال�سرق اإلى الغرب، وقد وّزعت فوق تلك االأخ�ساب اأغ�سان اأقل ثخانة، �سفت فوقها 
اأغ�سان كبيرة من الغار، يب�ست اأوراقها، لتكون بمثابة مظّلة للجال�سين على ظهر ال�سّدة، تحجب عنهم 
ال�سم�����س الل�سع����ة نهارًا، والندى المزعج لي����ًل، وت�سّمخ الهواء بعطر الغار الممي����ز. تحت مظّلة الغار 
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الت����ي لم يعد ي�سمع حفيف اأوراقها، ب�سبب �سكون اله����واء، جل�ست االأرملة هدبا فوق طراحة �سميكة من 
الخرق، وراحت تمخ�س اللبن موؤرجحة جّرة الفخار بين فخذيها...«.

وه����ذا و�س����ف ب�سري يق����وم على اال�ستق�س����اء وي�سعى اإلى االإيه����ام بالواقع من خ����لل التدقيق في 
تفا�سي����ل المكان واالأجزاء المكون����ة له واأو�سافها وغير ذلك، كما اأنه يجم����ع مظاهر المح�سو�سات من 
ة، ف�سًل عن  روائ����ح وظلل وغيرها. وهو و�سف يعّلق ال�سرد قليًل ولكن����ه ي�سّوغ ح�سوره باإ�ساءة الق�سّ

اأنه يزيد من �سعرية ال�سرد.
اإن و�س����ف بيت هدبا بمكوناته كلها من ال�سّدة ودرجاته����ا، اإلى المظلة وطريقة بنائها، اإلى حظيرة 
البق����رة وقّن الدجاج����ات... اإلى غير ذلك، ينفتح عل����ى دالالت اجتماعية �ستدم����ج بالمنطق الحكائي، 
وتعي����ن على فهم الحكاية. كما اأّن ه����ذا الو�سف يمّدنا بموا�سفات مهمة الأحد مكونات الف�ساء المكاني 
للق�س����ة، فبيوت »بط�سيت« كلها �ستكون على هذا النح����و، والأّن البيت يعبر عن طبيعة حياة من ي�سكنه، 
وعم����ا يمك����ن اأن يحويه من اأثاث، فهو ي����دّل على الم�ستوى المعي�سي ل�سكانه اأي�س����ًا، وهذا كله ي�سهم في 
ت�س����ّور الف�ساء المكاني للق�سة. ولذلك يمكن القول اإّن ه����ذا الو�سف ينه�س بوظيفة تو�سيحية، وهذه 

الوظيفة هي اإحدى وظائف الو�سف الروائي والق�س�سي)1(.
ف����ي هذه الق�سة يب����دو ال�سارد، وهو ال�سخ�����س الذي ي�سرد الحكاي����ة)2(- وي�سم����ى اأحيانًا بالكاتب 
ال�سمن����ي؛ نظ����رًا لتمتعه بالق����درة على معرفة ما يعتمل ف����ي نفو�س ال�سخ�سي����ات واأذهانها، ف�سًل عن 
تاريخه����ا واأبعادها الخارجي����ة- محايدًا حتى االآن، يكتفي بالر�سد والو�س����ف، ولكنه ال يلبث اأن يتدخل 
عل����ى نح����و مبا�سر، اأو غير مبا�س����ر، مقتربًا من �سوت الموؤل����ف اإلى حّد بعيد، موؤدي����ًا دور الو�سيط بينه 
وبي����ن القارئ، وبين ال�سخ�سي����ات والقارئ اأي�سًا، مقيمًا بذلك علقت����ه الحميمة مع القارئ من خارج 
الن�����س، من غي����ر م�ساركة اأي راٍو اآخر، ولكنه يظل قريبًا من الموؤلف اإلى حّد يكاد يتماهى فيه معه؛ اإذ 
ال ن����كاد ن�سم����ع �سوتًا �سوى �سوته، وال نكاد نرى االأحداث اإاّل من خلله اأي�سًا. وهذا بالتاأكيد ال يعني اأنه 
من����ع ال�سخ�سي����ات من الحوار، اأو التعبير، منعًا تامًا، بل يعن����ي اأنه حتى في مثل ذلك كان يظل حا�سرًا 

وفاعًل. وعلى هذا فقد اتخذ موقعًا للروؤية من الخلف بح�سب ت�سور تودوروف للروؤية ال�سردية)3(. 
يتاب����ع ال����راوي و�سف عمل »هدبا« في مخ�����س اللبن. وقبل اأن تنجز هذا العم����ل يزودنا بطائفة من 
المعلوم����ات ع����ن »هدبا« بغية تمكي����ن القارئ من معرفته����ا بو�سفها ال�سخ�سي����ة المحورية في الق�سة، 
وه����ي �سخ�سي����ة نمطية جاهزة ير�س����م ال�ّسرد اأبعاده����ا المختلفة بو�س����وح . وتاأتي معلوم����ة واحدة من 
تل����ك المعلوم����ات من هدبا نف�سها من خ����لل الحديث الداخلي: »�سرت تيتا ياهدب����ا! تيتا في ال�ساد�سة 
والثلثي����ن«، في حين تاأت����ي المعلومات االأخرى من خ����لل ا�سترجاع هدبا لبع�س م����ا م�سى؛ اإذ تتذكر 
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حفيده����ا ال����ذي اأنجبته ابنتها الكبرى قبل �سهرين. وهذا التذّكر يذّكرها باأنها �سارت جدة، فتدرك اأّن 
العمر يت�سّرب ب�سرعة اأكثر مما توقعت، و»ت�سعر بح�سرة غام�سة حارقة« لي�س ل�سعورها باأّن العمر ينفد 

ب�سرعة، بل الإح�سا�سها باأّن حياتها لم تكن ت�ستحق اأن تعا�س.
لفظ����ة »تيت����ا« في حديث هدب����ا الداخلي يلفتن����ا اإلى رغبة الكات����ب في محاولة تطوي����ع لغته لخدمة 
غر�س����ه الفني. فاللغة من مكونات الخطاب، كما اأنه����ا الوا�سطة بين القارئ والمبدع، ولذلك كان على 
ه����ذا المبدع االهتمام بها لتحقيق الفنّية لخطابه، ولتمكينها م����ن اإقامة حوارية مع القارئ. ويمكن اأن 
نلح����ظ اأن الكاتب لم ي�ستع����ن بالعامّية الدارجة اإاّل نادرًا وفي الحوار بي����ن ال�سخ�سيات، وهو قليل على 
اأّي ح����ال، ب����ل ا�ستعان بما يمكن اأن ن�سمي����ه »العامية الف�سيحة« اأي الف�سيح����ة الماألوفة الم�ستعلمة في 
الخط����اب اليومي العادي، فبدت اللغة متاآلفة مع البيئة التي تدور اأحداث الق�سة فيها. ولكن هذه اللغة 
كان����ت ت�سمو طبقات في الم�ساه����د الو�سفية، فتتعّمق �سعريتها وت�سير اأكث����ر تاأثيرًا في م�ساعر القارئ 

واأحا�سي�سه، واأقدر على تحريك خياله.
وق����د ي�ستعجل هذا الحدي����ث الداخلي ل�»هدبا«، وه����ذا اال�سترجاع، االإ�سارة اإل����ى ال�سيغة ال�سردية 
التي اعتمدها ال�سارد، والتي تعني من حيث م�سطلح، »�سبط المعلومة ال�سردية؛ اأي التحكم باأ�سكالها 
ودرجاته����ا«)4(، اأي تعن����ي الكيفية التي اختي����رت لتقديم المتن الحكائي، ويمك����ن اأن نلحظ بو�سوح اأّن 
ال�سارد ا�ستعان ب�سيغ مختلفة)5( طغت عليها �سيغة الخطاب الم�سرود، في حين جاء خطاب الم�سرود 

الذاتي قليًل، ويكاد يوازيه في القلة الخطاب المعرو�س.
ويزي����د ال�س����ارد �سخ�سية هدبا و�سوحًا: »رغم كّل ما عانته هدبا م����ن �سقاء، وما اأنجبته من اأوالد، 
كان����ت ال ت����زال تحتفظ بن�سيب من جماله����ا القديم الذي ذاع �سيته، قبل ع�سري����ن عامًا، فهي ال تزال 
متنا�سق����ة البنية، قويمة الق����د، كما اأن �سعرها االأ�سود يبرز ح�سن وجهها ال����ذي وّردته ال�سم�س، ونقاوة 
عنقه����ا االأبي�����س الطويل، الجميل. اأما عندما تبت�س����م، ونادرًا ما كانت تفعل، فيفت����ر ثغرها عن �سفين 
م����ن االأ�سنان ال�سليمة، �سديدة البيا�س. غير اأن مركز �سحرها يكمن في عينيها الع�سليتين الوا�سعتين، 

وحاجبيها المقرونين، كجناحي نور�س في اأفق من بيا�س«.
وه����ذا التتب����ع الدقيق لمواطن الجمال في »هدب����ا« يجعل الكاتب يبدو كما لو اأن����ه يقوم بعملية جرد 
لتل����ك المواط����ن، وتقديمها باأ�سلوب تكاد تطغى عليه ال�سعرية، بل اإّن ال�سورة االأخير هي �سورة �سعرية 
بامتي����از. ولكن »كمّي����ة« االأو�ساف المقدمة كانت �سرورية الإبراز تجرب����ة ال�سخ�سية، وتعميق المفارقة 
بي����ن جمالها ومعاناتها. فقد كان هذا الجمال �سببًا م����ن اأ�سباب معاناتها في ما�سيها وحا�سرها. واإذا 
كانت و�سف جمال »هدبا« اهتّم بما هو مرئي منها، فاإّن ما هو غير مرئي منها تك�سف من خلل هيمنة 
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ال����راوي العليم على مج����ال ال�سرد؛ اإذ يعر�س لهمومه����ا، وم�ساعرها، وما يدور ف����ي خلدها، من خلل 
انتق����اء لحظات من حياته����ا يقدمها اال�سترجاع في المقام االأول. وهي لحظ����ات تبدو ممكنة الحدوث، 
وذات اأهمي����ة بالغ����ة في ا�ستكمال �سورة »هدبا« الداخلية والخارجي����ة، وتقديمها في جوهر واحد يتمّتع 
باالن�سج����ام )وهك����ذا ي����وؤدي الراوي دور الو�ساط����ة بين الق����ارئ وال�سخ�سية، ب�سكل يترت����ب عنه توفير 

الو�سوح وتحقيق المقروئية ال�سروريين لبناء ال�سخ�سية()6(.
والأّن ال�س����ورة الحا�س����رة له����ذه ال�سخ�سية ال تت�س����ح اإاّل من خلل الما�سي ال����ذي �ساغها، والذي 
ال يت�س����ع له مق����ام الق�سة الق�سيرة التي تتمي����ز باالإيجاز والتكثيف يلجاأ القا�ّس اإل����ى اال�سترجاع، وهو 
)اإي����راد ح����دث �سابق للنقط����ة الزمنية التي بلغها ال�س����رد()7( ، بو�سفه تقنية تمّكن م����ن التحكم بزمن 
ة القائم على الت�سل�سل والتتابع، اإذ تتيح له مخالفة �سير ال�سرد، واالإحالة على اأحداث تخرج عن  الق�سّ
حا�سر الن�ّس وترجع اإلى ما قبل بداية ال�سرد، على النحو الذي تقت�سيه �سرورات الكتابة الق�س�سية، 
والمنطق الخا�س بالق�سة في التعامل مع الزمن. وهي اإذ تحرر القا�ّس من خطّية الزمن الطبيعي الذي 
ة على نح����و منطقي بال�سرورة، تمّكنه من اإع����ادة ترتيب االأحداث على وفق  يحك����م �سي����ر اأحداث الق�سّ
تداعيه����ا في وعيه، ف����ي �سوء فهمه لخ�سو�سياتها، وروؤيته الأهميتها في بن����اء الهوية للم�سرود المنجز، 

كما تعين القارئ على الفهم. 
وم����ن المعروف اأنَّ النظام الزمني لل�س����رد الق�س�سي، محكوم بالما�س����ي والم�ستقبل، ولذلك فاإّن 
اال�سترج����اع واال�ستباق يعّدان اإمكانيتين من اإمكانيات تحّكم الكاتب بالزمن بغية تحقيق غايته الفنّية. 
ويب����دو دور اال�سترجاع، وا�سحًا في ت�سكيل البنية ال�سردية لهذه الق�سة ذات ال�سكل ال�سردي التتابعي، 
وذل����ك ا�ستن����ادًا اإل����ى الراوي في المق����ام االأول، فما�سي »هدب����ا« يحظى بح�سور الف����ت، ولكنه لم يكن 
ة يمتّد نهارًا واحدًا، بل اأقّل من  اإاّل �سروب����ًا من المعاناة التي ر�سمت الحا�سر التع�����س. والأّن زمن الق�سّ
نه����ار؛ اإذ يبداأ �سحى، اأو ظهرًا، كما توحي �سم�����س اآب اللهبة، وينتهي قبيل الغروب، وهو زمن ق�سير 
ة فنيتها، يعتمد الكاتب »اال�سترجاع«. جدًا ال يّت�سع ل�سرد اأحداث ت�سيء ما يجب اأن ي�ساء لتحقق الق�سّ

يب����داأ الحدث بقطع البقرة خناقها وانطلقها بالعدو. فق����د نّطت فجاأة »وراحت ترف�س الهواء بكل 
م����ا فيها م����ن قّوة، كما لو اأن وح�سًا ينه�سها من قفاها، وعندما ل����م تخفف الّرف�سات من األمها، طّوحت 
براأ�سها جانبًا، فقطعت الخناق الذي يربطها اإلى حلقة حديدية �سدئة، مثبتة اإلى جدار البيت الترابي، 

وانطلقت تعدو، نازلة في الّزاروب، بكل ما فيها من قوة«. 
وهكذا قطع فعُل البقرة الهدوَء الذي �ساد اللوحتين ال�سابقتين من ال�سرد، وقطع على »هدبا« عملها 
الرتيب وما قاد اإليه من تداٍع  لتاأملتها وذكرياتها، فحّلت »عقدة ثوبها، ولب�ست م�سايتها، ثم انطلقت 
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تهرول في اإثر البقرة، فهي ال�سيء الوحيد الذي تملكه في هذه الدنيا«. وفي اأثناء �سعيها للحاق ببقرتها 
����ح �سورتها على نح����و مّطرد، لي�س بفعل �سلوكها بتاأثير الحدث، بل من خلل اال�سترجاع؛ فعندما  تتو�سّ

و�سلت اإلى الطريق العام راأت ممدوحًا فطلبت منه الم�ساعدة في اإيقاف البقرة المنطلقة.
وي�س����ّكل ظه����ور �سخ�سية »ممدوح« –وهي �سخ�سية م�ساعدة- فر�س����ة ال�ستكمال ما غاب من حياة 
»هدب����ا«. وهو ا�ستكمال يت����ّم با�سترجاع ي�سّكل حكاية ثانوية �سمن الحكاي����ة االأم؛ فقد كان ممدوح هذا 
يخب����ئ ف����ي داخله حبًا عظيم����ًا ل�»هدبا«، لكن����ه لم يبح به اإاّل بع����د موت زوجته التي مات����ت في ال�سيف 
الما�سي، وهكذا �سار بل زوجة، ف�سجعه و�سعه الجديد على االإف�ساح عّما في داخله ل�»هدبا«، االأرملة 
الت����ي كان يخب����ئ حبها، بينم����ا كان ي�ساعدها في فلح����ة االأر�س. ولكّن »هدب����ا«، اأ�ساحت عنه بوجهها 

وتجاهلت ما قاله ولم تعّلق عليه بكلمة. 
اإف�س����اح مم����دوح جعل هدبا تعامله بتحف����ظ وتتجّنب فتح اأّي حديث �سخ�سّي مع����ه. غير اأّن الرجل 
ل����م يقطع اأمله، وظ����ل ينتظر فر�سة اأخرى للحدي����ث معها ب�ساأن رغبته في ال����زواج منها، وعندما وجد 
الفر�س����ة ل����م يجد الجواب ال����ذي كان يتمناه، فقد اعتذرت منه بطريقة الئق����ة قائلة: »اأنت رجل �سهم، 
ومئ����ة غي����ري يتمّنين االقتران بك. اأما اأنا فقد اأغناني عبا�س ال�سبع ع����ن كّل رجال الدنيا، وي�سهد اهلل 

اأنني ال اأ�ستري كل جن�س الرجال بق�سرة ب�سلة«. ثم تركته وحده في البيت وان�سرفت.
ف����ي اأثن����اء هذا اال�سترجاع الذي عّلق الحدث قليًل، كانت البقرة قد و�سلت اإلى الوادي عبر الدرب 
ال�سي����ق المف�س����ي اإليه، وكانت »هدب����ا«،  تعدو خلفها وتن����دب، وكان ممدوح يعدو باأق�س����ى ما ي�ستطيع 
م����ن قّوة مح����اواًل تقلي�س الم�سافة بينه وبين »هدب����ا«. لم تهداأ البقرة في الوادي ب����ل تابعت تعدو حول 
�سف����ح الجب����ل المقاب����ل بينما كان يدور في ذه����ن ممدوح �سوؤال ع����ن �سّر كراهية »هدب����ا« للرجال. وهو 
�سوؤال هياأ ال�سترجاع ق�سة زواج »هدبا« من زوجها المتوفى عبا�س ال�سبع الذي ربحها بلعبة قمار، واإن 
كان تزوجه����ا على �سنة اهلل ور�سوله. وهكذا تكّون����ت ق�سة اأخرى داخل الق�سة االأم، فتك�ّسفت معطيات 

جديدة عن »هدبا« من خلل معرفة العائلة التي اأثمرها هذا الزواج.
بانته����اء ه����ذا اال�سترجاع كان ممدوح قد لحق ب�»هدبا« اإثر فقدانه����ا توازنها ب�سبب ارتطام كاحلها 
بحج����ر »وكادت اأن تق����ع على ظهرها لو لم يهرع ممدوح اإليها، ويتلّقها بي����ن ذراعيه«. هذا الحدث اأتاح 
لمم����دوح اأن يقترب من »هدبا« اأكثر مما كان يتمّن����ى، وهياأ له فر�سة الإظهار �سهامته؛ اإذ طلب منها اأن 
ترت����اح على اأن يلح����ق هو بالبقرة. ولكن هذا الح����دث نف�سه اأتاح ل�»هدبا« اأن ت�س����ّم رائحة ممدوح التي 

بع، كما كانت تتوقع.  اأثارت ده�ستها؛ اإذ لم تكن منّفرة كرائحة زوجها عبا�س ال�سّ
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انطلق ممدوح خلف البقرة، بينما بقيت »هدبا« جال�سة تنظر بذهول اإلى الطبيعة من حولها، واإلى 
قريته����ا »الم�سلوح����ة« و»المح�سورة« بين اأربعة جب����ال. بدت بع�س بيوت القرية لعين����ي »هدبا«، وكانت 
االأخي����رة منه����ا لمقامر �سّكير، فا�ستدعى ذكر هذا ال�سّكير تتمة حكاي����ة زواج »هدبا« قبل عامها الرابع 
ع�س����ر م����ن مقامر يكبرها بواحد وع�سرين عام����ًا، كان يلقب ب�»اأبو الدبري����ن«، »ب�سبب الروائح الكريهة 
التي تنبعث من فمه«. وهي حكاية تك�سف عن ملب�سات هذا الزواج غير المتكافئ، وغير الموفق، الذي 
جعل »هدبا« تتمّنى المر�س والموت كي ترتاح من واجب ال�سرير. كما تك�سف عّما كان يدور في خلدها 
للتخل�����س م����ن زوجها، وكيف عّدت ي����وَم موته عر�سها الحقيق����ي، حتى اإّن اأمها وّبخته����ا الأنها لم تندب 

زوجها كما يجدر بزوجة �سريفة اأن تفعل. فقالت لها بهدوء �سديد:
بًا عن الكّل! تعلمين اأّن البراري وا�سعة، واأّن كّل رجال »بط�سيت« يبو�سون  - »اأن����ا زوج����ة �سريفة َغ�سْ
قدم����ي، اإذا مامددته����ا، لكنني ل����م اأمّد قدمي وال ي����دي، حر�سًا على كرامتي. اأنا ل����م يلم�سني رجل في 

حياتي، اإاّل عبا�س ال�سبع، والأنني �سريفة فمن �سابع الم�ستحيلت اأن اأبكي على �سبع مثله«.
ذّكرته����ا اأمه����ا ب�سوت خاف����ت اأّن عبا�سًا زوُجه����ا ووالُد اأبنائه����ا، فهم�ست في اأذنه����ا قائلة بب�ساطة 

وو�سوح:
- »عبا�س لم يكن زوجي في يوم من االأيام. عبا�س عا�س حياته بكاملها ك�سبع في هيئة بني اآدم«.

غمغمت اأمها بغ�سب:
- »الميت ال تجوز عليه غير الرحمة«.

قالت هدبا الأمها بب�ساطة ويقين:
- »عبا�س ال تجوز عليه اإاّل اللعنة! اهلل ال يرحم فيه وال عظمة«.

وف����ي هذا الم�سهد ال����ذي اأتاح فيه الراوي لبع�����س ال�سخ�سيات اأن تعّبر ع����ن نف�سها بحرية، تتجلي 
تقنية من تقنيات ال�سرد الق�س�سي؛ وهي الحذف. وهي تقنية تحّقق نقلة زمنية على م�ستوى الن�س، اإذ 
ي�سقط الراوي مددًا زمنية معينة من زمن االأحداث على م�ستوى الن�س وال يذكر ما تخللها من اأحداث 
ووقائ����ع، وهذا يخلف ثغرات على م�ستوى الحكي، ولكنه، على م�ستوى االأثر الزمني، يدفع حركة ال�سرد 
اإل����ى �سرعته����ا الق�سوى. كما اأنه يحّق����ق جملة من الوظائف منها: ك�سر الت�سل�س����ل الزمني، منح الزمن 
ال�س����ردي اإمكاني����ة ا�ستيعاب الزمن الحكائي، تجنيب ال�سرد تبديد طاقاته بذكر اأحداث ثانوية قد تخّل 

بجماليات الن�ّس)8(.
وم����ن الطبيع����ي اأّن موق����ف »هدبا« لم يكن وليد لحظت����ه، بل وليد ركام �سنوات م����ن القهر عا�ستها. 
فاإ�سارته����ا اإلى رغب����ة رجال بط�سيت في التقرب منه����ا تحيل على محاوالتهم ف����ي تحقيق تلك الرغبة، 
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اأي ت�سي����ر اإل����ى اأحداث جرت وكان لها زم����ان ومكان، ويمكن اأن ت�سّكل ق�سة كامل����ة. بل يمكن القول اإّن 
م����ا ت�سّمنه هذا اال�سترجاع الذي قاد اإلي����ه تاأّمل »هدبا« في قريتها، من اأحداث ترتبط بق�سة زواجها، 
����ة كاملة بالفعل، ق�سة تعر�س لجمال هدبا الذي لفت االأنظ����ار اإليها، ولتورط والدها بالقمار،  ه����و ق�سّ
ولزواجه����ا واإنجابه����ا، ومعاناتها، و�سعوره����ا باالرتياح لموت زوجه����ا، ولكن الكاتب اكتف����ى باالإ�سارات 

ة.  العابرة اإلى ذلك كّله بغية االخت�سار، والحر�س على فنّية الق�سّ
ة، وهو ي�ستعين بالحذف  وا�ستعانة الكاتب بهذه التقنية تبدو وا�سحة في موا�سع مختلفة من الق�سّ
ال�سري����ح والح����ذف ال�سمن����ي، فهو يذكر مثًل اأّن »هدب����ا«  تتذكر »�سلمان الذي اأنجبت����ه ابنتها الكبرى 
خ����دوج قب����ل �سهرين«، ويذكر قولها ف����ي �سرها اإنها �سارت »تيت����ا في ال�ساد�سة والثلثي����ن«، واأّن �سيت 
جمالها ذاع »قبل ع�سرين عامًا«، واأنها تزوجت »قبل اأن تكمل عامها الرابع ع�سر«، واأّن زوجها قد توفي 
»قبل اأربعة اأعوام«، واأنها اأنجبت »اأربعة ذكور وثلث اإناث«...اإلخ. فالكاتب ي�سقط ما انطوت عليه تلك 

االأزمنة من اأحداث بغية الحفاظ على الحدث االأبرز، وعدم الت�سوي�س على مركزيته.
ف����ي اأثن����اء تاأمل »هدبا« وم����ا نتج منه من تداعي����ات، كانت علمات االإنهاك قد ب����دت على البقرة، 
و�ساقت الم�سافة بينها وبين ممدوح، لكنها �سادفت دربًا منحدرًا باتجاه �سهل الغاب فا�ستعادت بع�س 
ن�ساطها وتابعت جريها. ويتابع الكاتب بل�سان الراوي العليم هذه المطاردة التي اأنهكت الرجل والبقرة 

معًا، حتى انتهت باإم�ساكه بطرف خناقها، ليكت�سف اأّن ذبابة نغف الجلد كانت �سبب جنونها.
وما اإن انتزع الذبابة وهر�سها، حتى هداأت البقرة وتهالكت على االأر�س، فتمّدد بالقرب منها ونام 
لف����رط التع����ب، لي�ستيقظ على وقع اأقدام »هدبا«، ولياأخذه الذهول اإذ راأى على وجهها علمات الذهول 
بداًل من علمات الفرح التي كان ينتظر روؤيتها، فظّن اأنها )تبكي الأمر يتعلق بالبقرة، فقال لها بلهجة 

مطمئنة:
- »البق����رة م����ا فيها �سي، لكنها هلكانة من التعب. يا �ستي لقي����ت تحت دنبها قاقوبة بحجم الجوزة 

والعياذ باهلل«(.
وعندم����ا راأى اأّن م����ا قاله لم يهدئ من روع الم����راأة التي انهارت بالبكاء، اأوق����ف البقرة، ليوؤكد لها 

�سلمتها، وقال:
- »�سفتي، البقرة ما فيها �سي«.

لكن ا�ستمرار بكائها جعله ي�ست�سلم لل�سمت بتاأثير حيرته، في حين ظّلت »هدبا« تن�سج وهي تتاأمل، 
اإل����ى اأن اأطلقت تنهيدة طويلة، وقالت ب�س����وت متح�سرج من القهر: »والذي رفع ال�سماوات عن االأر�س؛ 

لو كنت اأعرف اأّن الدنيا وا�سعة لهذه الدرجة، ما ع�ست مع عبا�س ال�سبع يومًا واحدًا«.
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تب����دو عب����ارة »هدبا«، على ب�ساطتها، مثقل����ة بالداللة؛ لي�س الأنها تعّبر عن ن����دم »هدبا« العميق على 
جهله����ا بوج����ود مخرج من البوؤ�س الذي عا�سته فح�سب، بل الأنها تعّب����ر عن اكت�ساف حياة االنغلق التي 
كان����ت تعي�سه����ا المراأة. ف�»هدبا« في متوالية الفن تمثل المراأة في ذل����ك المجتمع، وحالة االنغلق التي 
كان����ت تعي�سه����ا المراأة، والتي هي اإح����دى اإفرازات الجهل الم�سيطر على ن�سي����ج البنية العليا التي كانت 
تحكم المجتمع وتر�سم علقات اأبنائه. وهذا ي�سّوغ لنا محاولة تح�س�س علقة بين قول »هدبا« والوقفة 
ة التي ت�سّمنت ذكر هزيمة الخام�س م����ن حزيران، مع اأّن ال�ّسرد ال يت�سّمن  الو�سفي����ة االأول����ى في الق�سّ
م����ن قريب اأو بعيد اأّي اإ�سارة من �ساأنها اأن تك����ون رابطًا بينها وبين الق�سة، وي�سّوغ لنا الزعم باأّن حالة 
االنغ����لق الت����ي كانت تعي�سها االأمة، ه����ي التي اأدت اإلى الهزيمة التي كان يمك����ن تجّنُبها لو تمّكنت هذه 

االأمة من قراءة الواقع والذات على نحو �سحيح.  
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ح�سني هالل

نافذة على الثقافة

اإ�صدارات جديدة

روؤى واآراء

من اإ�سدارات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب، هذا العام )2022م(، كتاب جديد للدكتور علي عقلة 
عر�سان، تحت عنوان: »روؤى واآراء: في الحوار الح�ساري والعلقات الثقافية العربية- االأجنبية«.

الكتاب عبارة عن درا�سات ثقافية، وثقافية- �سيا�سية، قّدمت 
معظمها ف���ي موؤتمرات وندوات ولقاءات حوارية، عقدت في بلدان 

عربية واأجنبية. ومن عناوينه الداخلية:
- اأزمة التوا�سل الثقافي بين م�سرق الوطن العربي ومغربه.

- التبادل الثقافي بين الكّتاب العرب والكّتاب الّرو�س واإمكانية 
تطويره.

- اآفاق التعاون والتبادل الثقافي بين ال�سين والبلدان العربية.
- من ق�سايا الثقافتين ال�سينية والعربية.

جاء في الكلمة التي حملها الغلف االأخير للكتاب:
»في هذا الكتاب مقاالت �سديدة االأهمية لمفكر عربي ات�سمت 

كتاباته بالمو�سوعية، والغنى، واالإحاطة، تدور حول التوا�سل الثقافي، واأهمية الحوار الثقافي، ومكانة 
الثقافة واأدوارها في العالم«.

***
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من الم�سرح ال�سعري

»من الم�سرح ال�سعري« -ترنيمة حب- اأغنية الم�سافر الوحيد: كتاب جديد لموؤلفه الكاتب عبد الفتاح 
روا�س قلعه جي، �سدر حديثًا عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.

يتاألف الكت���اب، من مقدم���ة وم�سرحيتين �سعريتي���ن »ترنيمة 
ح���ب« و»اأغنية الم�سافر الوحيد«. تحت���وي الم�سرحية االأولى، على 
ل الم�سرحية الثانية في اأحد ع�سر عنوانًا فرعيًا:  ف�سلي���ن، وتتف�سّ
)اأرغف���ة الم���اء، وجزي���رة الدم���وع، وجزي���رة ال�سم���ت والكلم، 
والنا�سك والقبر، والغار وال�س���راج، وفي ح�سرة الفرات، وجزيرة 
الحكاي���ات، وبيداء الب���واده، واأقوا����س، وعلى الج���ودي، وو�سارت 

القافلة الم�سهد االأخير(.
تعال���ج الم�سرحيتان اإحدى اأكبر القي���م االإن�سانية، وهي ثنائية 
الح���ب بين االإن�س���ان واالإن�سان، وبي���ن اهلل واالإن�س���ان، وفي الحب 
يكم���ن �سر ا�ستمرار الوج���ود الب�سري، وا�ستم���رار العلقة االأبدية 

بين اهلل واالإن�سان.
***

الثلج والر�سوم على الجدار

�س���درت حديثًا بالعنوان اأعله مجموعة ق�س�سية مختارة من 
االأدب االأفغان���ي، لموؤّلَفْيها: »اأعظم رهن���ورد زرياب«، و»�سبوجمي 
زرياب«. جمع الق�س�س كلٌّ من »اإ�سحق �سجاعي«، و»ح�سن بلخي«. 

اأّما ترجمة ق�س�س المجموعة فتعود للدكتورة »ندى ح�ّسون«.
وتحم���ل المجموعة الرقم )21( من �سل�سلة »الق�سة العالمية« 
الت���ي ت�سدرها الهيئة العامة ال�سورية للكتاب. وين�سوي في اإهابها 

ت�سع ق�س�س ق�سيرات، هي:
)ال�سّي���اح، والثوب الموّرد، و�سبع م���ّرات، والثلج والر�سوم على 
خن، والهوّية، والقباء اأ�سود  الجدار، والمذياع، والدالء واأكيا�س الدُّ

اللون، والر�ساتمة وال�سهاربة(.
ت�س���ور الق�س�س، حياة طبقات المجتم���ع المختلفة من ال�سعب االأفغان���ّي والظروف االقت�سادية 

وال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية، خلل الن�سف الثاني من القرن الع�سرين.
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ن�سٌر على قمم الغياب

مجموعة �سعرية، �سدرت حديثًا عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب هذا العام )2022م(، لل�ساعرة 
»مرام دريد الن�سر«.

ل في ثلثة اأبواب: وتتف�سّ
الباب االأول: ما اخترُت حّبك.
الباب الثاني: ق�سائد منّوعة.

الباب الثالث: المغفرة.
»ن�س���ٌر على قمم الغي���اب«: مجموعة �سعرية حديث���ة، تت�سارك 
م���ع دواوين االأّولين، بال���وزن والعامود، فيما تنح���از بما عدا ذلك 

للحداثة لغة واهتمامًا وطموحًا.
تعّلقني الرياح على المرايا

لتف�سح ما �سترُت عن البرايا
تغو�س لعمق اأ�سالعي فاأف�سي

بجميع ما اقترفْت يدايا
اأخاف اإذا عر�سُت عليك حزني

ودمعاً كان يكتنف الزوايا
باأن اأم�سي الحياَة بال �سديٍق

وال �سوٍت يخّفف من اأ�سايا
***

الجدي���د النوعي والمهم ف���ي تناول ال�سير الذاتي���ة لبع�ٍس من 
الم���دن العربية؛ كان م�سمون الكتاب الذي �سدر حديثًا عن الهيئة 
العام���ة ال�سوري���ة للكتاب بعن���وان: »مدن خّلدها التاري���خ« للدكتور 

ه�سام �سعيد الحلق.
وكم���ا اأ�سار الكاتب في مقدمته لهذا العمل: »اإن الكتاب يجيب 
عن اأ�سئلة محوري���ة مهمة عبر تقديمه حقائ���ق واأ�سرارًا وق�س�سًا 
�سائق���ة بل ن���ادرة اأحيانًا ع���ن دم�سق والقد�س وقرط���اج... المدن 
الت���ي خّلده���ا التاريخ على مرِّ ع�س���وره واأحداث���ه، والتي ت�ساركت 

مدن خّلدها التاريخ
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فيما بينها بخ�ساٍل متفردة ال نجد لها مثيًل بين المدن االأخرى في العالم: من حيث المكانة والتاريخ 
واللغة والثقافة والعادات والتقاليد، وبما كان لكٍل منها من دوٍر بارٍز في التاريخ االإن�ساني«.

ح�سب الكتاب اأن يلبي بم�سمونه القّيم واأ�سلوبه ال�سائق احتياجًا معرفيًا مهمًا للقّراء المفتر�سين 
من اأبناء مجتمعنا وغيرهم حا�سرًا وم�ستقبًل.

***

روؤى بر�سم االإجابة

كت���اب جديد، لموؤلفه »محمد باقي محمد«، �سدر هذا العام )2022م( عن الهيئة العامة ال�سورية 
للكتاب في دم�سق.

ل في، مقدمة، وعنوانات داخلية، منها: )اآلية الم�سافة  ويتف�سّ
بين الواقعي والتخييل، ووداع���ًا اآيتماتوف... وداعًا يا غول�ساري!، 
وقيام���ة األعازار بين التقليد والحداثة!، وتحوالت �سجرة الزيزفون 
ال�سائعة بين الت�سكيل والرواية، مدينة اهلل... بين �سطوة المكان، 
وت���رادف االأيديولوجيا!، مال���ك �سقور بين االأطروح���ّي والت�سكيل 

الفنّي(!.
ُكتب���ت ن�سو�س الكتاب في فت���رات متقاربة، بع�سها يدخل في 

باب التنظير، وبع�سها في باب التطبيق.
يق���ول »محمد باقي محمد« في ال�سفحة )96( من كتابه مثار 

�سطورنا هنا »روؤى بر�سم االإجابة«: الأن اجتراح التعريفات الناجزة في ميادين االآداب والفنون والعلوم 
االإن�سانية يتعّذر، �سنتبنى فر�سّية لجهة اأّن االإن�سان نتاج تراكمّي، على هذا يكت�سب خبراته عبر االأ�سرة 
بداية، فالتعليم، والمجتمع باأبعاده االقت�سادية والثقافية وال�سيا�سّية، بل الجغرافية والتاريخية اأي�سًا!
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�صدى المعرفة

فيتوريو الفييري
�ساعر اإيطاليا المغامر العا�سق

ول���د ال�ساعر االإيطال���ي ال�سهير فيتوريو الفييري ع���ام )1749( الأبوي���ن اأر�ستقراطيين، وعن نبل 
اأ�سل���ه يق���ول: اإنَّ هذا مكن���ه اأن يزدري النبل، وهو يرب���اأ بنف�سه اأن تكون ال�سفة الوحي���دة للمرء، واإنه 

اكت�سف �سخافات طبق���ة النبلء ورذائلها، دون اأن يتهم وهو ينتقدها 
باأنه يتحدث من موقع الح�سد، يقول اأي�سًا: »اإنني ا�ستطعت عن طريق 
الث���راء، اأن اأظلَّ حرًا، لم اأو�سم بخدمة اأي اإن�سان، اأو اأي غر�س �سوى 

الحقيقة، واإن كرم اأهلي قد وقاني من اأن اأخجل يومًا من اأ�سلي«.
ا�سم���ه االأ�سلي الكونت فيتوري���و الفييري. اأراد له اأهله عندما كان 
�سغي���رًا اأن يتلقى درو�سًا في الرق�س توؤهله للظهور في المجتمع، لكنه 
نف���ر من تل���ك الدرو�س ب�سب���ب اأ�ستاذه المخنث المغ���رور، ومن خلل 
ه���ذا االأ�ستاذ الفرن�سي ت�سللت اإليه كراهية الفرن�سيين عامة، كراهية 
الزمت���ه طوال عمره دون اأن تخف حدته���ا. ا�ستطاع الفييري اأن يظفر 

لنف�س���ه في دولة ال�سعر االإيطالية بالمكانة نف�سها الت���ي ظفر بها بايرون في ال�سعر االإنكليزي، وو�سفه 
اأحد النقاد باأنه بايرون االإيطالي.

فيتوريو األفييري
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الخب���رة الممزوجة باالأحا�سي�س المرهفة والذكاء الم�سبوب لم تقف به عند حد ال�سعر، بل حملته 
اإلى دنيا الق�س�س والم�سرح، فاألف ق�س�سًا وم�سرحيات زادت من ر�سوخ ا�سمه في التاريخ.

ق�س���ى ال�ساعر ردح���ًا من الزمان في اللعب والخمول والحياة الطلق���ة التي ال هدف لها وال غاية �سوى 
اللهو والمغامرة، ثم تاقت نف�س ال�ساعر اإلى االأ�سفار، فبداأ �سنة )1766( رحلة ليتخل�س من رتابة الحياة 
وم���ن الف���راغ الذي كان ي�سجره ويثقل عليه. رحل من نابولي اإلى روما، ومن روما اإلى بولوني ثم البندقية، 
ومنها اإلى الريفيرا فمر�سيليا، ثم انتهى به المطاف في باري�س، فاإذا به ي�سدم بما وجده من تقّلب جّوها 
وقذارة بيوتها وجهامة مجتمعها وانعدام االأمانة وال�سرف لدى من احتك بهم من اأهلها، واإ�سفاف ن�سائها 
ف���ي تلطي���خ وجوههن باالأ�سباغ والم�ساحيق. وكان اأكثر ما �ساءه في فرن�سا هو ملكها لوي�س الخام�س ع�سر. 
في هولندا وقع بغرام فا�سل ت�سدع له قلبه. دفعه الحب الفا�سل وتجاربه واأ�سفاره اإلى كتابة ق�سائد رائعة.
اختار له والديه زوجة فر�ست عليه، فلم يجد بدًا من العودة اإلى االأ�سفار يلوذ بها من هذا الزواج، 
وزار ف���ي ه���ذه المرة األمانيا والدنمارك ورو�سيا، وحّطت ب���ه الرحال في لندن، وطاب له المقام فيها، 
وعاد اإلى االندماج في الحياة االجتماعية، وال �سيما اأن لقبه االأر�ستقراطي وجمال طلعته ونبل مظهره 
. في لندن وقع في غرام ملك���ة جمال المجتمع االإنكليزي وهي الليدي  جعلت���ه مو�س���ع ترحيب اأينما حلَّ
»بينل���وب« زوج���ة اللورد ليجونيير، ذهل ال�ساعر بجمال بينلوب الفاتن واأغرمت هي به، واأخذا يلتقيان 
يوميًا في دار االأوبرا والمنتزهات، ثم ما لبث اأن انقلب هذا الحب اإلى لعبة خطرة، حين غامر ال�ساعر 
االإيطال���ي في زيارة ق�س���ر ليجونيير، وا�ستهوت هذه المخاطر ال�سابة الهوجاء، وبلغت المغامرة مبلغًا 
جعل���ت ليجونيي���ر يتميز غيظًا من هذا االإيطال���ي العا�سق الذي ي�سبه ابن موطن���ه »كازانوفا« ال�سهير، 
وانته���ت االأمور اأن طلَّق اللورد زوجته دون ف�سيحة اأو �سجة. لكن كان لبينلوب ع�سيق �سابق هو �سائ�س 
خي���ل في حديقة الل���ورد ليجونيير بلغت الغيرة عن���ده حد طلب المبارزة مع ال�ساع���ر، وكانت النتيجة 

خيبة جديدة لل�ساعر ومزيد من القلق واال�سطراب.

يوهان فاو�ست الرمز االأ�سطوري الأوروبا الحديثة

�سخ�سي���ة األماني���ة من القرن ال�ساد����س ع�سر المي���لدي، ذروة ع�سر النه�س���ة االأوروبية، حيكت 
حوله���ا حكاي���ات وخرافات واأ�ساطي���ر جعلتها مو�س���ع اهتمام االأو�س���اط الثقافية والعلمي���ة والكن�سية 
وال�سعبي���ة ف���ي األمانيا وفي اأنحاء العالم. يق���ال اإن لهذه ال�سخ�سية اأ�سًل واقعي���ًا، ويقال اإنه ولد عام 
)1480( ف���ي كنيتلينغ���ن ف���ي مقاطعة فورتمبرغ ف���ي األمانيا، وتوفي بي���ن )1536-1539( وقد عرف 
ع���ام )1506( بو�سف���ه �ساحرًا ومنجم���ًا. عمل مدير مدر�سة وكان يمار����س ال�سحر ما جعله يطرد من 
عمله. ونتيجة الربط بين االأخبار وال�سائعات حول فاو�ست وممار�ساته وادعاءاته الهرطوقية، والخلط 
بين���ه وبي���ن �سخ�سيات وق�س�س قديمة ع���ن اأ�سخا�س عق���دوا �سفقات مع ال�سيط���ان، ظهرت حكاية 
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الدكتور فاو�س���ت عام )1587( المن�سوبة اإل���ى �ساحب المطبعة 
اإي �سبي�س والت���ي عرفت وانت�سرت بعن���وان »الكتاب ال�سعبي عن 
الدكت���ور فاو�ست« وكان ه���دف الكتاب التحذير م���ن اال�ستغراق 
اللمجدي في التفكير والتاأمل في م�سلمات الدين والخلق، الأنها 
ت���وؤدي اإلى التجديف والت�سكيك. ترجم الكتاب اإلى معظم اللغات 
االأوروبي���ة، والقى اأ�سداء وا�سعة ومحر�سة على تناول المادة من 
وجه���ات نظر مختلف���ة. وفي عام )1599( ظه���رت طبعة مزيدة 
ومنقح���ة بقلم فيدم���ن. اأما اأول من عالج الن����س اأدبيًا كان . ن. 
بفيت�سر عام )1674( الذي اأ�ساف اإلى المادة الق�س�سية ق�سة 
ح���ب فاو�ست ل�سبية من عامة ال�سعب، كون���ت االأ�سا�س لمعالجة 

غوت���ه اللحقة للدكتور فاو�ست. وفي عام )1725( قدم ماينندن ملخ�سًا عن الكتاب ال�سعبي، راجت 
طبعت���ه في االأ�سواق االألمانية والمجاورة، و�ساعد على انت�سار االأ�سطورة. وفي اإنكلترا اطلع كري�ستوفر 
مال���رو على ترجم���ة �سبي�س وقام بم�سرحتها عام )1589( منطلقًا م���ن اأفكار ع�سرالنه�سة ومن نهم 
الفرد اإلى المعرفة والت�سكيك بالم�سلمات، وقد نقلت الفرق الم�سرحية االإنكليزية الجوالة هذا العر�س 
الم�سرحي اإلى اأوروبا. وفيما بعد بداأت تظهر معالجات لمو�سوع فاو�ست ذات اتجاهات فكرية متنوعة 
وف���ي مختل���ف االأجنا�س االأدبية والفنية. ففي معالجة االألماني لي�سن���غ عام )1759( ينقذ فاو�ست من 
براث���ن ال�سيطان )مفي�ستو( ب�سبب طموحه اإلى المعرف���ة. وفي مرحلة حركة »العا�سفة واالندفاع« في 
األماني���ا انجذب االأدباء اإلى �سيطاني���ة المو�سوع اللعقلني، فكتب مالر مولل���ر »1778« رواية »حياة 
فاو�س���ت واأعماله ورحلته اإلى الجحيم«. ويمك���ن القول اإن اأول م�سروع ل� غوته حول فاو�ست، ينتمي اإلى 
ه���ذه الحركة، وهي م�سرحي���ة فاو�ست االأولى، في حين اأن ماأ�ساة فاو�ست بجزاأيها تنتمي اإلى المرحلة 
الكل�سيكي���ة. ونتيجة تحليل غوته ل�سخ�سية فاو�ست في ماأ�ساته اأُطلق على القرن التا�سع ع�سر ت�سمية 
»الع�س���ر الفاو�ست���ي، بمعن���ى االندفاع غي���ر المحدود نح���و المعرفة العلمي���ة بغية تحقي���ق التقدمين 
االجتماع���ي واالقت�سادي بمفهوم البرجوازية الراأ�سمالية ال�ساعدة، ونتيجة لعمق تاأثير معالجة غوته 
ف���ي الثقاف���ة االأوروبية، حاول كثير من بعده تناول المو�سوع واإثارته م���ن زوايا مختلفة، مثل �سامي�سو، 
وعراب���ه، وهاينه، وفاليري، وتوما�س م���ان. وقد رافق هذه الموجة االأدبي���ة الفاو�ستية اأن�سطة واأعمال 
عل���ى �سعيد فن الر�سم والمو�سيقا والباليه وال�سينما، اأغنت المو�سوع من منظور فني، وعمقت تاأثيره 
وانت�س���اره عالمي���ًا، وعلى ال�سعي���د العربي ا�ستلهم الم�سرح���ي المغربي عبد الكري���م بر�سيد اأ�سطورة 
فاو�ست، وكذلك الم�سرحي ال�سوري �سعد اهلل ونو�س في م�سرحية »ملحمة ال�سراب«، والروائي ال�سوري 

هاني الراهب في روايته »بلد واحد هو العالم«.

لوحة ت�صور اللقاء االول

بين ال�صيطان وفاو�صت
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جمهورية فايمار دولة ما بعد الهزيمة

قراء االأدب والفل�سفة، كثيرًا ما يمرُّ معهم حين يقروؤون عن االأدب االألماني هذا التعبير، وهي ت�سمية 
لمرحل����ة مهم����ة في تاريخ األماني����ا الحديث امتدت من )كان����ون الثاني/ يناي����ر 1919( حتى )30 كانون 
الثان����ي/ يناير 1933( قام����ت هذه الجمهورية التي تحمل تراث غوته و�سيل����ر ونيت�سه وهاينه في اأعقاب 
خ�سارة األمانيا الحرب العالمية االأولى وثورة )1918( التي قام بها اال�ستراكيون، وانُتِخَب برلمان جديد 
وو�س����ع د�ستور جدي����د الألمانيا �سمي د�ستور »فايمار«، و�سميت ه����ذه الجمهورية با�سم مدينة فايمار التي 
انعق����د فيه����ا اأول اجتماع للبرلمان بعد انتهاء الح����رب العالمية االأولى. عا�ست ه����ذه الجمهورية مراحل 
مهم����ة: المرحلـــة االأولى امتدت من بعد الحرب العالمية االأولى حتى عام )1923( وكانت الحكومة التي 
ت�سكل����ت بزعام����ة االإ�ستراكي »ف. اإب����رت« م�سوؤولة عن مواجهة نتائج الهزيمة ونتائ����ج موؤتمر ال�سلح في 
فر�ساي »1919« ومعالجة االأزمة االقت�سادية، واالأزمات ال�سيا�سية التي كان يثيرها ال�سيوعيون والرجعية 
الملكي����ة في اآن واحد. فمن المعروف اأن معاه����دة فر�ساي اأمليت على االألمان من دون اأي مناق�سة وعلى 
حكومة اإبرت، فوجدت هذه الحكومة نف�سها في مو�سع اتهام، وترتب على ذلك ظهور �سل�سلة من االأعباء 
والتبعات المعقدة، منها تمزيق االألمان بين اأكثر من دولة مجاورة، وتطلع االألمان اإلى ا�ستعادة وحدتهم، 
والمطالب����ة الفرن�سي����ة بالح�سول على مبالغ �سخم����ة من التعوي�سات، اإ�سافة اإل����ى تعر�س حكومة اإبرت 
البرجوازي����ة لهجم����ات اليمين والي�سار على حد �سواء. وكان النت�س����ار ال�سيوعية في رو�سيا عام »1917« 
دورًا ف����ي تحري�س الت�سكيلت ال�سيوعية في اأوروبا على التحرك للو�سول اإلى الحكم. لكن حكومة اإبرت 
ق�ست على الحركة ال�سيوعية لتواجه بعد ذلك تطلع الرجعية اليمينية اإلى العودة اإلى الحكم. وانت�سرت 
حكومة فايمار على الرجعية، واأدى ا�ستخدام الجي�س ل�سرب الحركات المناه�سة اإلى احتفاظ ال�سباط 

بمراكزهم التي كانوا فيها في اأثناء الحرب االأمر الذي جعل الجمهورية عر�سة للنقد.
اأم���ا المرحلـــة الثانيـــة، فقد كان���ت اأ�سعب ما واجهت���ه حكومة فايم���ار، وتتمثل بمطالب���ة الرئي�س 
الفرن�سي بونكاريه بالتعوي�سات وت�سدده فيها، ورغم محاوالت الو�ساطة بين الطرفين اإال اأنها اأخفقت، 

واحتلَّت فرن�سا الراين ومنطقة الرور عام »1923«..
المرحلة الثالثة، جاءت في ظروف دولية بالغة الدقة ب�سبب االأزمة االقت�سادية العالمية عام »1929« 
الت���ي اأثرت �سلبيًا في ال���دول الكبرى، وجعلتها ت�سعى للح�سول على اأي مبل���غ ينقذها من االأزمة، وعادت 
فرن�سا لمطالبة األمانيا بالتعوي�سات، كما طالبت الواليات المتحدة االأمريكية األمانيا باأن تعيد اإليها روؤو�س 
اأموالها التي اأعطتها الألمانيا قر�سًا. وكان من الم�ستحيل على األمانيا اأن تواجه كل هذا، وتحت �سغط من 
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جان���ب بريطانيا واأمريكا اتفق على ت�سفي���ة م�سكلة الديون، ومع ذلك ظلت 
األماني���ا معر�س���ة الأزمات كبرى داخلي���ة مهدت لظهور اأدول���ف هتلر وحزبه 
الن���ازي الذي نجح في االنتخابات في )اأيلول/ �سبتمبر 1933( وح�سل على 
)107( مقع���دًا في البرلمان االألماني م�ستفيدًا من تلك االأزمات التي األمت 
باألماني���ا بعد الح���رب العالمية االأولى ومن اهتزاز حكوم���ة فايمار �سنة بعد 
اأخ���رى. ومع نجاح هتل���ر وحزبه باالنتخابات وتعيين���ه م�ست�سارًا الألمانيا في 
)30 كان���ون الثاني/ يناي���ر 1933( انتهت جمهورية فايم���ار التي كانت لها 

مكانتها في التاريخ االألماني.
اأناتول فران�ش الطفل المرتبك ينال جائزة نوبل

ول���د الكاتب الفرن�س���ي اأناتول فران�س عام )1844( في باري�س وتوفى فيه���ا عام )1923( ا�ستفاد من 
المكتب���ة الت���ي كان يملكه���ا والده ليق���راأ ب�سغف كل ما يقع تحت يدي���ه من كتب عن الث���ورة الفرن�سية وعن 

الت���راث االإغريق���ي، وقد تاأثر بالفل�سف���ة ال�سكية وبفولتير ال���ذي اأخذ عنه ميله 
اإل���ى ال�سخري���ة اللذعة، واأ�سلوب���ه المتدفق المملوء بالحيوي���ة. لم تكن طفولة 
فران����س �سعيدة تمام���ًا، الأنه كان ي�سع���ر بالحرج من و�سعه المال���ي بين رفاقه 
االأغني���اء ف���ي المدر�سة، كما اأن ق�س����س الحب التع�سة الت���ي عرفها في مطلع 
�سباب���ه تركت اأثرًا عميقًا في نف�سه، ولكنه وظفها في اأدبه باأح�سن توظيف فنّي 
مثل كت���اب »�سديقي« وكتاب »بيي���ر نوزيير«، واآخر موؤلفي���ن كتبهما في حياته: 
»بيي���ر ال�سغي���ر« و»الحي���اة المزه���رة« ب���داأ فران�س ف���ي مطلع �سباب���ه يخالط 
االأو�س���اط االأدبية وتعرف اإلى ال�ساع���ر »لوكونت دي ليل« الذي �سمه على حلقة 
�سع���راء البرنا�س. ن�سر اأناتول فران�س ع���ام )1871( كتابًا حول ال�ساعر الفرد 
دي فينيين ثم �سارك مجموعة البرنا�س المعا�سر في بع�س االأ�سعار التي كتبها 

)1871( �س���در ل���ه بعد ذلك ديوان »الق�سائد المذهبة« الذي اأه���داه اإلى دي ليل. وكتب فران�س للم�سرح، 
وقدمت م�سرحيته »االأعرا�س الكورنثية« )1876( على خ�سية االأوديون عام )1902( ثم على خ�سبة االأوبرا 
ع���ام )1922(، وبع����س روايات���ه اأعدت للم�س���رح كما هي، مثل »تايي����س« )1890( التي قدم���ت على �سكل 
اأوب���را عام )1890( و»الزنبقة الحمراء« وتناول فيها مو�سوع الحب والغيرة. بعد تعيينه في مكتبة مجل�س 
ال�سي���وخ تخلى عن كتاب���ة ال�سعر، ون�سر ق�ستين ق�سيرتين، هما: »جوكا�ست���ا والقطة النحيلة« ثم »جريمة 
�سلف�ستربون���ار« )1881( وهذا الكتاب �سهره بين القراء. تتالت بعد ذلك اأعماله الق�س�سية: رغبات جان 

�سيرفيان، بالتازار، ومجموعة حكايات علبة من ال�سدف، وحديقة اأبيقور، وبتر�سانت كلير...
انتخ���ب فران�س ع�سوًا في االأكاديمية الفرن�سية عام )1896(، وبداأ يعزف عن الكتابة الق�س�سية 

اأدولف هتلر

اأناتول فران�س
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والروائي���ة ليتفرغ لل�سيا�سة والنقد االجتماعي، وبدا في تلك المرحلة يميل اإلى اال�ستراكية وال�سيوعية 
من دون اأن ينتمي اإلى حزب لرف�سه العقائدية الجامدة. عرف فران�س بمواقفه من محاكمة دريفو�س 
الت���ي ق�سمت الراأي الع���ام الفرن�سي، وكان فران�س يداف���ع دائمًا ع���ن االآراء والممار�سة الحرة للفكر، 
و�س���رورة الف�س���ل بين الديني والدنيوي ويعط���ي االأولوية للعلم وللتفكير العلم���ي. وله موؤلفات فكرية، 

ونال جائزة نوبل للآداب عام )1921(، وقيل اإنه تبرع بقيمتها المادية للثورة البل�سفية في رو�سيا.

فريد الدين العطار طائر ال�سمرمر ال�سوفي
محمد بن اإبراهيم بن م�سطفى بن �سعبان اأبو حامد، واأبو طالب المعروف ب�: خواجه عطار من القرن 
ال�ساد����س الهج���ري هو �ساعر واأديب مت�سوف وطبيب �سيدالني زاهد. ول���د في ني�سابور من بلد فار�س، 
وكان اأبوه عطارًا من كبار المت�سوفة. قام فريد برحلت اإلى مختلف االأقطار والبلدان ليرد مناهل العلم 

والحكمة، واأقام في بداي���ة حياته �سبعة ع�سر عامًا في مدينة م�سهد، وو�سل 
غرب���ًا اإلى الري والكوفة وم�سر ودم�سق ومك���ة و�سرقًا اإلى الهند وترك�ستان، 
وهو يقراأ ويلتقي العلماء وياأخذ عنهم وكان ل�سهرته في الطب وال�سيدلة اأثر 
ف���ي غن���اه، فجمع مااًل وفيرًا واأن�ساأ م�سفى درَّ علي���ه اأرباحًا، ويروى اأنه جرت 
ل���ه حادثة في الم�سفى جعلته ي���وزع كل ما فيه مع اأموال���ه على النا�س ويميل 
اإل���ى الزهد، وقد تعر�س ل�سوء الفهم م���ن المتع�سبين واأحرق كتابه »مظهر 
العجائب« اأمام النا�س. و�سادر الحاكم ممتلكاته فهرب وو�سل اإلى مكة حيث 
اأق���ام فيه���ا، و�سنف في مكة كتابه »ل�سان الغي���ب« ف�سل فيه جملة من تاريخ 

ن�ساله وحوادث كفاحه، وبداأت حياته ت�سيق بالمجتمعات فاعتزل النا�س. اختلف الرواة في تحديد �سنة 
والدته فقيل )517 و540 هجري( وفي �سنة وفاته فقيل �سنة )589 اأو 597 اأو 619 اأو 627 هجري(، وقيل 
اإن���ه اأ�سر فيمن اأ�سره جنود جنكيز خان في ني�ساب���ور ثم قتله اأحد الجنود. له اأ�سعار كثيرة بلغت اأزيد من 
مئت���ي األف بيت، ت�سمنت غزاًل عرفانيًا، وابتعد فيه���ا عن مدح الملوك واالأمراء وغيرهم من اأولي االأمر، 
وجع���ل مدائحه كلها في اآل بيت الر�سول. له ت�سانيف كثيرة، قيل اإنها تجاوزت المئة، ونال بع�سها �سهرة 
كبي���رة بي���ن النا�س، منها: منطق الطير، وجواهر الذات، و�سرح القل���ب ومظهر العجائب، ول�سان الغيب، 
وتذك���رة االأولياء، وديوان الق�سائ���د... وُيعدُّ كتاب »منطق الطير« من اأ�سه���ر كتبه التي ت�سمنت م�سادر 
الت�س���وف في االأدب الفار�سي، بني الكتاب عل���ى الرمز، وتقوم فكرته على طيور العالم التي اجتمعت في 
م���كان لتخت���ار ملكًا لها، فجاء الهده���د يخبر الطيور ببلغة عظيمة عن ملك ف���ي مكان بعيد، له �سفات 
جليلة، لكن الطريق اإليه محفوف بالمخاطر، فت�سوقت الطيور للذهاب اإليه، ولكن اأهوال الطريق للو�سول 
اإلي���ه جعلته���ا تتردد في ذلك، وبداأت الطي���ور تلتم�س االأعذار التي تمنعها من ال�سف���ر وتتقدم بها، ويقوم 

الهدهد بالرد عليها واإقناعها، فقررت الطيور الذهاب اإلى ذلك الملك، واختير الهدهد قائدًا للرحلة.

فريد الدين العطار 
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النقد،  ت�ضريح  كتاب  �ضاحب  الأ�ضطوري،  النقد  �ضيخ  فراي،  نورثروب 
وكتب اأخرى، يرى فراي اأن البنية الأ�ضا�ضية في الأدب هي »الميثة« والميثة هي 
معتقد  اأي�ضاً  اأن تكتمل. والميثة  قبل  اأي  )الطفلية(  الأولية  بنيتها  الأ�ضطورة في 
وهي  دللياً،  معنى  لها  اإن  عبثية،  لي�ضت  بدورها  والطقو�ض  طقو�ضاً،  ي�ضتدعي 
ذات وظيفة اجتماعية. وعندما تت�ضع وظيفة الطقو�ض وتتوطد، تظهر الأ�ضطورة 
بعد اأن يكون علق بها �ضيء من اإ�ضافات. وتقود نظرية فراي اإلى اأن كل وظيفة 
اجتماعية ناجمة عن طق�ض، وكل طق�ض تعبير عن معتقد �ضعبي يعتمد على ميثة.

طق�ضية  مرجعية  الطبيعة  بعدرّ  والأ�ضطورة،  الطبيعة  بين  العالقة  فراي  ك�ضف 
اأمام  فنحن  ال�ضم�ضي،  العام  بدورة كاملة خالل  تقوم  الطبيعة  اأن  فبما  اأ�ضا�ضية. 
اأربعة ف�ضول، لكل ف�ضل ميثة )وظيفة طقو�ضية( تجعلنا نح�ضل خالل العام على:

1- ميثة الربيع= الكوميديا.
2- ميثة ال�ضيف= الرومان�ض.

 

اآخـر الـكالم

النقد الأ�سطوري
والأنماط الأولية
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3- ميثة الخريف= التراجيديا.
4- ميثة ال�ضتاء= ال�ضخرية والهجاء.

هذه الميثات الأربع الأ�ضا�ضية التي انحدر منها الأدب ح�ضب فراي هي التي 
تمثل الدورة الطبيعية وفق ت�ضور ميثيولوجي، وكل ميثة من هذه تتخذ وجوهاً 
�ضوفكلي�ض،  اأيام  ومنذ  ومو�ضوعه...  واأبطاله  �ضخ�ضياته  وجه  لكل  متعددة، 

وقبله بزمن بعيد، واإلى اأيامنا هذه لم تتغير الميثات براأي فراي!
يبدو لي اأن هذا ت�ضور لهوتي تقليدي ت�ضعفه جماليته، وكاأن )الميثات( قدر ل 
مفرَّ منه اأمام ال�ضعراء! األ يقود هذا اإلى اأن ما من جديد، بل تكرار في الذهن الب�ضري، 

واأن التجديد وحرية الذهن، والواقعية النعكا�ضية كلها مجرد اأوهام وخرافات!
لنذهب مع فراي بع�ض ال�ضيء، اإلى اأن نرى اأن �ضورة العالم )الأ�ضطوري( لديه 
تتاألف من ثالثة عوالم ومن عالم حيادي، والعوالم الثالثة هي: عالم المالئكة، عالم 
الب�ضر، عالم ال�ضياطين. اأما العالم الحيادي فهو عالم بارز المعالم اإنه: »المطهر« 
الذي يكون من ناحية المرتبة تحت عالم المالئكة، واإن اأي انتقال بحركة هابطة 
يعني »كوميديا« مثل النتقال من عالم المالئكة اإلى عالم الب�ضر، والعك�ض يعني 
اأن  يريد  ب�ضري  فكل  المالئكة،  عالم  اإلى  الب�ضر  عالم  من  ال�ضعود  اأي  »ماأ�ضاة« 
يدخل عالم المالئكة اأو عالم »الآلهة الكبار« �ضيتحطم. اأما حين نقي�ض ال�ضغير 

بالكبير؛ فهذا يكون �ضخرية، وحين نقي�ض الكبير بال�ضغير؛ فهذا هجاء.
التحرك  �ضبل  للب�ضر  تهيِّئ  وظيفة  الأ�ضطورة  النظرية،  ه��ذه  ح�ضب 
الب�ضري،  الذهن  في  كثيراً  تتكرر  ميثة  مثاًل  ع��دن«  ف�»جنة  وال�ضتمرار. 
مارك�ض،  كارل  و�ضيوعية  مور،  توما�ض  و»يوتوبيا«  اأفالطون«  ك�»جمهورية 
الذهبي...  الع�ضر  ا�ضتعادة  على  القائمة  البدائية  الميثة  لهذه  تكرار  كلها 
المفقود«  الوظيفة بو�ضوح في ملحمة جون ملتون »الفردو�ض  وتتجلى هذه 
و»الفردو�ض الم�ضتعاد« وكذلك اأ�ضطورة ال�ضقوط هي اأي�ضاً تعبير عن النتقال 
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اإلى  الرحلة  اأما  اآدم وحواء«.  الدنيوي: »�ضقوط  العالم  اإلى  الأعلى  العالم  من 
العالم الآخر فهي رحلة ا�ضتعارية للموت يعقبها النبعاث الجديد، مثل ق�ضة 
البحري،  ال�ضندباد  ورحلة  البئر،  في  ويو�ضف  الحوت،  جوف  في  »يونان« 
بها  قام  كالتي  الموتى،  بيت  اإلى  الرحلة  هي  واحدة  لثيمة  مختلفة  تعابير  اإنها 

جلجام�ض واأولي�ض في الأوذي�ضا.
اأن الأدب  اأي نظرية، ول�ضيما حين يوؤكد  لعلَّ ثمة مغالة لدى فراي، كما في 
م�ضيمتها!  حبل  اأو  اأوا�ضرها  في  وينمو  وين�ضاأ  الأ�ضطورة  رحم  في  ح�ضراً  ن  يتكورّ
ولي�ض بين الأدب والأ�ضطورة اأي فرق ل في النوعية ول في ال�ضكل اإل قلياًل، ومهما 

برع الأدباء فاإنهم يظلون �ضمن الدائرة المغلقة التي اأحكمت اإغالقها الأ�ضطورة!
اأقرَّ به فراي؟  لكن، ما هو هذا الفرق القليل بين الأ�ضطورة والأدب، الذي 
وهل الأدب هو الأ�ضطورة عينها، واأن لكل ن�ض �ضعري اأو روائي ن�ضخة اأو ميثة 

�ضابقة له؟!
اأ�ضطورة  هو  اإذن  فالأدب  »النزياح«،  ي�ضميه  واحداً  فارقاً  يوؤكد  فراي  اإن 
في  �ضورة  وكل  البنية،  وهي  الأ�ضا�ض  هي  التي  الأولية  الأ�ضطورة  عن  منزاحة 
الأدب مهما تراءت لنا اأنها جديدة ل تعدو اأن تكون تكراراً ل�ضورة مركزية مع 

بع�ض النزياح اأحياناً، واأحياناً تكون مطابقة تماماً لالأ�ضطورة.
ال�ضورة  عن  ومقداره  النزياح  هذا  ك�ضف  هو  فراي  لدى  النقد  ووظيفة 

المركزية.
ويميز بين ثالث منظومات من الأ�ضاطير والرموز الأولية في الأدب:

1- الأ�ضطورة غير المنزاحة، وهي التي تهتم بالآلهة وال�ضياطين، وتاأخذ �ضكل 
التي  الأديان  لدى  الجحيم  وعالم  ال�ضماء  عالم  هما:  مت�ضادين،  متقابلين  عالمين 
تعا�ضر الأدب، ومنها ا�ضتق المنظور الروؤيوي، والمنظور ال�ضيطاني في عالم الأدب.
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2- التجاه الرومان�ضي، وهو اتجاه ي�ضتمل على نماذج اأ�ضطورية في عالم 
التجربة الب�ضرية، وهو اأقرب الأ�ضكال الأدبية اإلى حلم الرغبة المتحققة، ومن 
الع�ضور الو�ضطى، ورومان�ض الأر�ضتقراطية، والرومان�ض  الفرو�ضية في  اأمثلته: 

الثوري في رو�ضيا المعا�ضرة )الثورة البل�ضفية(.
3- التجاه الواقعي: وهو اتجاه يهتم بالم�ضمون وبالت�ضخي�ض اأكثر من ال�ضكل. 
والأدب ال�ضاخر اأول ما يبداأ بالواقعية ويتجه نحو الأ�ضطورة، ونماذجه الأ�ضطورية 
هوثورن،  ذلك:  اإلى  ت�ضير  التي  والنماذج  الروؤيوية،  من  اأكثر  ال�ضيطانية  من  قريبة 

اإدغار اآلن بو، توما�ض هاردي، جوزيف كونراد، وفرجينيا وولف.
وبعد، فاإنَّ النظرية الأ�ضطورية في النقد والتي تمتد جذورها المعا�ضرة اإلى كارل 
بها  ا�ضتهر  التي  المدر�ضة  هذه  من  ا�ضتقاق  هو  الجمعي  الال�ضعور  ومرجعية  يونغ، 
في النقد الحديث الناقد الكندي الكبير نورثروب فراي ول�ضيما في كتابه ال�ضخم 

»ت�ضريح النقد« و»الن�ضق المخيف« بالإ�ضافة اإلى موؤلفات كثيرة في النقد الأدبي.
وهذه الوقفة مع هذا النوع من النقد لعلها تعطي لمحة ب�ضيطة عن نظريته الأ�ضطورية 
التي اأثراها بالنماذج والتطبيقات، ول تغني وقفتنا هذه عن قراءة هذا الناقد. وقيمة 
من  لالأ�ضاطير  ومنبٌع  الأولية  لالأ�ضطورة  اأننا موطن  من  تتاأتى  عندنا  فراي  به  ما جاء 
ناحية، ومن ناحية اأخرى، فاإن النقد الأ�ضطوري ي�ضكل اإ�ضافة جديدة لمدار�ض النقد 
الأدبية  الن�ضو�ض  مع  والتعامل  القراءة  وطرائق  النظر  وجهات  في  واإغناء  الوافدة 

وت�ضاعد في التفاعل معها، مع الأخذ في الح�ضبان المغالة والحما�ضة لدى الناقد.
ال�ضوري حنا عبود في �ضرح نظرية  للناقد  الكبير  بالدور  التنويه  بد من  ول 

فراي وتقديمها للقراء.
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غابة الفرح

كتاب املعرفة ال�شهري
/70/

اإيفاجنيلو�س اأفريوف

لوحة من الفن اليوناين
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غابة الفرح

اإيفاجنيلو�س اأفريوف

ترجمــة: د. نعيـم عـطيـة
اختيار و تقديم: ناظم مهنا
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املــديـر امل�شـــوؤول
د. نايف اليا�سني

رئيــ�س التحـرير
ناظم مهنا

اأمينة التحـرير
د. �سهلة ال�سيد عي�سى

الإ�شراف الطباعي
اأن�س احل�سن

الت�شميم والإخراج
ردينة اأظن

التدقيق اللغوي
اأماين الذبيان

التن�شيد
ابت�سام عي�سى
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نقدم لقر�ء جملة �ملعرفة هــذه �لرو�ية للكاتب �ليوناين �يفاجنليو�ض 

�أفريوف وهو رو�ئي و�شاعر كبري و�شخ�شية وطنية يف بالده .

   و�شف �لكاتب �لفرن�شي مار�شيل �إمييه باأن ق�ش�شه حكايات لالأوالد 

من �شن �خلام�شة �إىل �شن �خلام�شة و�ل�شبعني.. وهذ� ما �شيالحظه قر�ء 

بنكهة  ممتزجًا  �ل�شل�ض  �حلكائي  �ل�شرد  حيث  �لفرح"  "غابة  �لعمل  هذ� 

فل�شفية �شاعرية وبروح �لطفولة �جلميل �ملتفاعل مع �لطبيعة.

لهذ� �لكاتب �أعمال ق�ش�شية ورو�ئية و�شعرية وفكرية ترجمت �إىل 

لغات �لعامل.

"�لهيئة  عن  �لعاملية  �لرو�ية  �شل�شلة  عن  �ل�شادر  �لعمل  وهذ� 

عطية  نعيم  �لدكتور  �لعربية  �إىل  ترجمها  للكتاب"  �لعامة  �مل�شرية 

و�شدرت يف �لقاهرة عام1988.

اإيفاجنيلو�س اأفريوف
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الم�شهد
كان��ت توجد في �سالف الع�سر غابة جميلة، تنتهي الغيط��ان فيبداأ �سفح الجبل. يمتد 

القمح و�سائر الزروع في الحقول، ثم الخ�سخا�ش والزهور البرية حتى تبداأ الغابة.
ولك��ن هذه الغابة لم تكن مظلمة كثيفة ال�سجر، مثل الغابات التي ال ت�سل اإليها اأ�سعة 
ال�سم�ش، وتنمو في المهاوي والم�سايق بين �سفوح الجبال. كما لم تكن هذه الغابة تبدو 

ملأى بالغوام�ش اأو مثيرة للرعب.
كانت الغابة ف�سيحة، منب�سطة على منحدر من منحدرات الجبل، ولم يكن هذا المنحدر 
خ�سن��ًا وعراً، وكان��ت الغابة �ساحكة زاهي��ة الخ�سرة، اأ�سجارها منوع��ة، وال تنبت فيها 
مق��ام االأوراق اأ�سواكًا مدببة داكنة الخ�سرة، مثلما في اأ�سجار البلوط وال�سرو وال�سنوبر، 
كان الأ�سج��ار الغابة اأوراق رقيقة خفيفة منتع�سة، المع��ة الخ�سرة، وبع�ش هذه االأوراق 

في موا�سع متفرقة ت�سبه الف�سة –ف�سة داكنة �سماء.
وف��ي االأماكن التي تخلو من ال�سجر –الأن في الغاب��ة مثل هذه االأماكن اأي�سًا- تنمو 
زهور برية مختلفة. بع�سها مما نعرفه كلنا- الأننا نراها ما اإْن تخرج من المدن قليًل، اأو 
الأنها توجد في حدائقنا، كال�سوا�ش و�سقائق النعمان، وذلك على �سبيل المثال- وبع�سها 
ال يعرفه��ا اإال اأولئك الذي��ن يذهبون اإلى المراعي والغابات. وهذه االأخيرة زهور لي�ش لها 

تاريخ، وربما اأي�سًا لي�ش لها اأ�سماء، ولكنها ذات األوان زاخرة، وعطور رهيفة.

-2-

اللقاء من القدر
ج��رى ال�سبي ذو ال�سعر الك�ستنائي في الحق��ل، وتوقف الهثًا اأمام الغابة �ساح: هذه 

اإذن غابة الفرح! دون اأن اأدري، كنت اأجري كل هذا الوقت باحثًا عنها!
�سمع اإلى جواره �سوتًا يقول: اآه ياللغرابة! واأنا بدوري دون اأن اأدري، كنت اأجري كل 

هذا الوقت باحثًا عنها!
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راأى ال�سبي ذو ال�سعر الك�ستنائي �سبية �سغيرة �سقراء تقف على مبعدة قريبة. كانت 
اأ�سغر منه، زرقاء العينين، تقف م�سحورة، منده�سة.

اقت��رب منه��ا، وق��ال: دون اأن نعرف كي��ف حدث هذا، مع��ًا، عثرنا نح��ن االثنان في 
اللحظة نف�سها، على غابة الفرح!

وقالت له ال�سبية: ودون �سابق اتفاق بيننا. ولكن كيف حدث هذا؟!
فك��ر ال�سب��ي مليًا، الأنه بعّده الذكر. واالأكبر �سنًا، اأراد اأن يدلي باإجابة �سحيحة. لكنه 

لم يجد ما يجيب به عليها، وقال لها فح�سب: االأمر غريب، غريب جداً...
تب��ادل الولدان النظ��رات �سامتين. ولكن �سرعان ما رفع��ا وجهيهما عاليًا، الأن زهراً 
اأ�سف��ر نابتًا عل��ى اأغ�سان �سجرة جميلة كلمهما قائًل: كل. لي���ش في االأمر غرابة. كانت 

هذه ت�ساريف القدر.
�ساألت ال�سبية: وماذا يعني القدر؟ لم ي�سرح لي اأبي وال اأمي ما ع�ساه يكون هذا القدر.
قال الزهر من عليائه: لو اأنهما �سرحا لك، لكان معنى ذلك اأنهما اعتقدا اأنهما قد فهما 

ما هذا القدر. وعندئذ �سوف يكونان قد ارتكبا خطاأً كبيراً. 
قال ال�سبي م�ستاًء: اأبي واأمي كبيران، وال يخطئان...

قال��ت الزه��ور ال�سفراء وهي م�ستغرق��ة في التفكير: يرتكب الكب��ار اأكبر االأخطاء. كل 
النا�ش ترتكب االأخطاء. اأما القدر فهو وحده الذي ال يرتكب االأخطاء.

اعتر�ست ب�سوت عميق �سجرة دردار �سخمة.
- ال ت�سدق��ان عرو���ش الغابة هذه. اإن القدر بعّده اأكب��ر الجميع يرتكب اأكبر االأخطاء. 

في كثير من االأحيان يكون الويل ثم الويل لمن يتبع �سننه.
انثنت اأغ�سان �سج��رة ال�سف�ساف الرقيقة، ومالت اإلى اأ�سفل، وانحنت اأمام االأغ�سان 
الغليظ��ة ل�سج��رة الدردار. وقالت بابت�سام��ة جد خفيفة: اأنت على حق ي��ا �سيدة االأ�سجار. 

البع�ش ي�سيبهم اأبلغ االأذى ولكن هل باإمكان اأحد اأال يتبع ما ياأمر به القدر؟
هب��ت ري��ح، فاأ�س��درت اأغ�سان �سجرة ال��دردار هذه االأ�س��وات: كررر! ك��ررر!... خرتز! 

خرتز!.. كررر! كررر!... 
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�ساأله��ا ال�سب��ي: لماذا تئنين هكذا، �سج��رة الدردار؟ هل كدرتك ال�سج��رة االأخرى ذات 
االأزهار؟

اأجابت��ه غا�سبة: وه��ل ت�ستطيع هذه ال�سجرة الحالمة اأن تكدرني اأنا؟ ت�سدر اأغ�ساني 
هذه االأ�سوات كلما �سفعتها الرياح.

لك��ن ال�سبي ظل عل��ى ف�سوله، و�ساأل من جديد: ولماذا ال تفعل مثلك اأغ�سان ال�سجرة 
االأخرى؟

- الأنه��ا اأغ�سان لينة. تنثني. تنثن��ي تقريبًا مثل اأغ�سان �سجرة الحور، ولهذا فهي ال 
تئز اإذ تنثني، وال ت�سدر مثل هذه االأ�سوات.

ع��اد ال�سبي ي�ساأل: ولكن ما الذي يجعل اأغ�سان��ك اأنت متخ�سبة، بينما اأغ�سانها هي 
لينة؟

- اأوه! �سئمت اأ�سئلتك. ال يوجد �سبب لذلك. اإنما م�سيئة القدر.
تفوه��ت �سجرة الدردار بهذه االأقوال، ولكن �سرعان ما بدا عليها كما لو اأنها قد ندمت 
على ما قالت. فانكم�ست اأوراقها الكبيرة، وتجعدت متح�سرة على اأن ال�سجرة ال�سخمة قد 

تكلمت.
�ساألت ال�سبية ال�سغيرة بحما�سة: ولكن ما القدر في النهاية؟

اأجابته��ا �سج��رة ال�سف�ساف العاطرة: اإنه ال��ذي من غير �سابق اتف��اق، قادكما اأنتما 
االثنان في الوقت نف�سه اإلى المكان نف�سه، وهو مكان فرح وحبور.

وب�س��وت اأكث��ر جهامة، كما ل��و كان ق��د اأثقلها فرط التفكي��ر، م�ست ال�سج��رة تقول: 
الوحي��دون ال��ذي يعرف��ون �سيئًا ع��ن القدر ه��م اأولئك الذي��ن ان�ساعوا لم�سيئت��ه. تعاليا! 
كفاكم��ا اأ�سئل��ة! ادخ��ل غابة الف��رح. �سي�سحبكما مرافق. وق��د اخترنا لكم��ا اأذكى واأكفاأ 

المرافقين بل واأف�سلهم و�سامة اأي�سًا.
ب��دا عل��ى الزهور ال�سفراء كم��ا لو كانت قد انط��وت على نف�سها قلي��ًل، وكاأنها �سفاه 

تنطبق.
كفَّ ال�سبيان عن النظر اإلى فوق، وتلقت اأنظارهما.
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�ساأل ال�سبي ذو ال�سعر الك�ستنائي: ولكن هل تتكلم االأ�سجار؟
اأجابت ال�سبية ال�سقراء: مادمنا قد �سمعناها، فلبد اأنها تتكلم...

- لكن اأبي واأمي لم يخبراني ب�سيء كهذا.
- وال اأنا.

- اإذن؟
فك��رت البن��ت لحظة، ثم وم�ست عيناها بدهاء. و�سع��ت اإ�سبعها على �سفتيه، كما لو 

كانت تومئ اإليه باأال ينب�ش ببنت �سفة.
هم�ش ي�ساألها: ماذا تعنين؟

- األ��م تفه��م اأن الكبار ال يقولون لنا نحن ال�سغ��ار كل �سيء؟ ومما لم يخبرونا به اأن 
االأ�سجار، عندما تريد، تتكلم مع الب�سر. 

- ولماذا لم يقولوا لنا ذلك؟
- لماذا؟ الأن القدر االآن، اأو اإن �سئت فقل ال�سجر، دعانا اإلى الغابة. وال يريد لنا الكبار 

اأن نذهب اإلى اأي مكان وحدنا.
قال الفتى: معك حق. ال بد اأن هذا هو ال�سبب! اأعطني يدك، ولنجر اإلى االأ�سجار.

تراجعت ال�سبية وقالت: كل!
- ماذا! جئت اإلى هنا ولن تدخلي الغابة؟

- كل يا اأخي!... لكن فلأتروى قليًل... �سوف يقلل ذلك من تاأنيب ال�سمير فيما بعد.
ارتبك الفتى بع�ش ال�سيء. لم يكن قد فكر في ذلك. وبدا له ما تقوله �سوابًا... ولكن كم 
من الوقت تحتاجه كي تتروى وتتدبر اأمرها... حقًا، ما ا�سم هذه الفتاة؟ لم يكن يعرف... 

�ساألها. فاأجابت: ا�سمي اأماريليذا!
قال الفتى: اأظن اأن هذا ا�سم زهرة. ياله من ا�سم جميل! اإنه ا�سم على م�سمى!

احمرت وجنتا اأماريليذا، وخف�ست عينيها. وفي ارتباكها �ساألته: واأنت، ما ا�سمك؟
- ا�سمي فيفو.
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- اأعتقد اأ،َّ هذا ا�سم بطل اأو اإله قديم، ال اأذكر. يا له من ا�سم جميل! اإنه ا�سم على...
�سكتت اأماريليذا فجاأة، واحمرت وجنتاها من جديد خف�ش الولدان االآن عيونهما.

على اأن العيون ال تبقى خفي�سة وقتًا طويًل. اإال اإذا كنت قد نك�ست عينيك الأن ثمة ما 
جعلك تح�ش بالعار.

وهك��ذا، بع��د قليل، بل بعد قلي��ل جداً، رفع فيف��و واأماريليذا عيونهم��ا، فراأيا �سيئًا لم 
يكون��ا يتوقعانه: على جذع �سجرة ك�ستن��اء ف�سي اللون. راأيا �سنجابًا رائع الجمال ينزل 

وقد ا�سراأب براأ�سه اإلى االأمام.
كان ين��زل عموديًا، بخطوات وئيدة، كما ل��و كان ي�سير على طريق اأفقي مريح. وكان 
يجرر ذيله الطويل المنقو�ش المب�سوط على لحاء ال�سجرة، كما لو كان يريد اأن يكن�ش اآثار 

اأقدامه من ورائه.
نزل ال�سنجاب. حط على جذع غليظ، نه�ش على �ساقيه الخلفيتين. انت�سب االآن واقفًا 
وذيل��ه قائ��م محاذ لظهره، بينما انثن��ى طرفه وحده ناحية الخل��ف متلعبًا مثل �سنارة 

كبيرة.
كم كان ذيله جميًل! منقو�سًا، اأبي�ش اللون في اأ�سفله رماديًا داكنًا باأعله.

�ساقاه االأماميت��ان م�سمومتان اإلى �سدره، وعيناه ال�سغيرتان العفريتيتان تنظران 
اإلى الولدين باإ�سرار.

�ساح فيفو: �سنجاب. يقف �ساكنًا! فلنذهب ولنم�سك به وناأخذه اإلى البيت.
لكن��ه راأى االعترا���ش باديًا عل��ى اأماريلي��ذا، و�ساألها وجًل: ماذا بك؟ ه��ل قلت �سيئًا 

�سيئًا؟
اأجابته قائلة: يخيل اإليَّ اأنك قلت �سيئًا في غاية ال�سوء. نم�سك بال�سنجاب ونحرمه من 

حريته؟ األم يقل لنا اإن هذا من اأفعال الطغاة الم�ستبدين؟
ا�ستب��د الح��زن بفيفو: اأق�سم لك اإنن��ي لم اأتبين اأنني �سوف اأ�سح��ي بذلك طغيانًا. هيه! 
اأتعرفي��ن لم��اذا قل��ت هذا؟ الأننا نلع��ب األعابًا مثل هذه م��ع االأوالد االآخري��ن عندما نقلد 

الكبار.
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لك��ن ال�سبية ما ع��ادت ت�سغي اإليه. �سفقت بيديها فرح��ة و�ساحت: انظر. انظر ماذا 
يفعل ال�سنجاب! اإنه يومئ اإلينا كي نتبعه.

تقافزت ال�سبية جذلة وقالت: اأتعرف يا فيفو. لعل ال�سنجاب هو مرافقنا الذي تحدثت 
عنه �سجرة ال�سف�ساف العاطرة، مرافقنا الذي اأر�سله اإلينا القدر. 

و�ساأل فيفو بدوره: ولكن َمْن هو القدر؟
عل��ى اأن اإيماءات ال�سنج��اب �سارت االآن اأكث��ر و�سوحًا. ابت�سم لهم��ا ابت�سامة جذابة 

للغاية، وتحرك متجهًا نحو الغابة.
فقال��ت اأماريلي��ذا: فيف��و! ال اأعرف َمْن ه��و القدر. ولك��ن اليوم في هذا الم��كان، القدر 
بالن�سبة اإلينا هو تلك الدعوة البا�سمة التي يوجهها اإلينا ال�سنجاب. تعال! فلنذهب! اأم�سك 

يدي، ولنم�ش وراءه.
ودخل فيفو واأماريليذا غابة الفرح في اأثر ال�سنجاب مت�سابكي اليدين.

-3-

اأماريليذا تكت�شف الروح
بع��د قليل، بداأ ال�سنجاب يجري. نظ��ر الولدان كل منهما اإلى االآخر، و�سحكا، ثم �سرعا 

في الجري بدورهما.
جريا، وقد راحا يطوحان يديهما المت�سابكتين اإلى الوراء اإلى االأمام.

ما الذي جعلهما يجريان، وي�سحكان ويطوحان يديهما؟ بل �سبب! لم يكونا يعرفان 
لم��اذا يفعلن كل هذا! ربما لم يكن ثم��ة �سبب. كانا �سعيدين فح�سب! كان هذا هو ال�سبب 

حقًا! وهل هناك �سبب اأكبر، واأقوى، واأجمل من ذلك؟
ولك��ن بع��د هنيهة، اكت�ست ق�سم��ات وجهيهما تعبي��راً اآخر بدا كما ل��و كان ثمة �سيء 

�سحرهما. توقفا، وجاال بب�سرهما فيما حولهما.
في غمار خطواتهما الفرحة االأولى لم يتنبها اإلى اأن ثمة اأ�سوات كثيرة، رقيقة، تغمر 

الغابة.
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حفي��ف اأوراق، حفي��ف غري��ب، و�سري��ر اأغ�س��ان، غريب اأي�س��ًا ذلك ال�سري��ر، وكذلك 
اأغاريد، بل باالأخ�ش اأغاريد.

اأغاري��د طي��ر كثي��ر، جد متن��وع وكثير، لم يك��ن ال�سبي��ان يعرفان بالطب��ع اأنواعها، 
ولكنهما كانا يعرفان اأنها طيور من اأجنا�ش مختلفة، واأ�سواتها من طبقات عديدة.

بين الفينة والفينة، يخيل اإليك اأن الطير يتفرق اإلى فريقين. يغني فريق ويعلو غناوؤه 
ث��م يخف��ت ويتوق��ف. في�سرع على الت��و الفريق االآخر ف��ي الغناء من م��كان هناك قريب، 

ويم�سي فيه موا�سًل ما انقطع.
ا�سراأبت اأماريليذا بعنقها، واأمالت راأ�سها، ووقفت اإلى ال�سدو ت�ستمع ثم تمتمت هام�سة: 
االأنغ��ام تت�ساب��ه، ولكنها تحتفظ بتمايزها دومًا. اأحيانًا يب��دو الغناء كما لو كانت تنفخ 
في��ه الريح �ساع��دة اإلى ال�سموات، واأحيان��ًا اأخرى يبدو كما لو اأن ن�سم��ة خفيفة تريد اأن 
تد�س��ه بي��ن اأوراق ال�سجر الكثيفة، ولكن االأف�سل اأال اأتكلم، فاأنا اأف�سد بذلك االأنغام، واأتلف 

ن�سيد الطيور.      
ف��ي تلك اللحظة، برز فجاأة من مكان م��ا طائر المع ال�سواد، ذو منقار اأ�سفر. مرق من 
اأوراق ال�سج��ر الكثي��ف، بخفتات متتابعة م��ن جناحيه، را�سمًا في اله��واء بطيرانه ن�سف 
دوائر �سريعة م�ساك�سة ثم عل �سوته ب�سفير اأ�سد عمقًا، واأكثر قوة من اأ�سوات �سائر الطيور.

�ساألت اأماريليذا: ما ا�سم هذا الطائر؟
اأجابها �سوت، لم يتبين الولدان من اأين جاءهما: اإنه ذكر �سحرور الحجر.

�ساأل فيفو: وكيف تعرف اأنه ذكر؟
االأنث��ى لي�س��ت �سوداء، بل يميل لونها اإلى الرمادي، كم��ا اأن منقارها لي�ش اأ�سفر، وال 

�ساقاها �سفراوين.
وعقب��ت ال�سبي��ة قائل��ة: يق��ول �سحرور الحج��ر ما ال يقول��ه �سائر الطي��ر. وهو يقوله 

ب�سوت مختلف.
وه��ذا حقيق��ي. فبينما كانت ت�س��ود اأغاريد الطير زقزقة الع�سافي��ر تردد هذا ال�سوت 
»تزي��و- تزيو- ت��زي!« فاإن غناء ال�سحرور كان كاالآتي »كي��و- كيو- كيو- كيو!« وبعد 
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برهة �سمت كان يعاود الغناء بهذا ال�سوت »كيو- كيو- كيو- كيو- كيو«، وعندما خفق 
جناحاه اأخيراً في طيران �سريع، واختفى في ثنايا الحائط الموؤلف من اأوراق ال�سجر، ردد 

نغماته ب�سوت مزدوج هذه المرة »كيو- كيو! كيو- كيو!«.
ع��اد ال�س��وت يقول: حط ال�سح��رور االآن على غ�سن من االأغ�سان. ثن��ى �ساقيه، وراح 

يعلن م�سروراً اأنه بلغ مكانًا ويريد اأن يرتاح.
وق��ف ال�سبيان كما لو كانا م�سحورين. ولكن فيفو ما لبث اأن راأى ال�سنجاب، ينه�ش 
وي�سير اإليها باأن يتبعاه. فقال للفتاة ال�سقراء: هيا! هيا! ال�سنجاب ينادينا وال بد اأن لدينا 

كثيراً مما نراه.
عل��ى اأن اأماريلي��ذا ل��م تتبعه. فق��د �سرعت ترق�ش مفتوح��ة الذراعي��ن، ماأخوذة، وقد 

ازدادت اأمارات االنبهار ارت�سامًا على وجهها.
راح��ت ترق���ش بخف��ة الن�سي��م. تمايل ج�سده��ا الميا�ش عل��ى نغمات الغاب��ة. تماوج 
ذراعاها، وتطاير �سعرها. كما لو كان ج�سدها ال�سغير غير كاف الحتواء اآالف االأ�سوات 
المنبعث��ة م��ن الغابة، وتج�سيمها في حركات. بدت كما لو كان��ت ن�سمة نا�سعة البيا�ش 

ترق�ش، يتوج هامتها ذهب وورود.
وم�س��ت اأماريلي��ذا ترق�ش، وترق���ش، وترق�ش. عل��ى الع�سب بين الزه��ور والخمائل 
وال�سجر. وعندما مر �سحرور الحجر من جديد و�سمع مرة اأخرى �سفيره المتقطع العميق: 

كيو- كيو- كيو- كيو- كيو
كيو- كيو- كيو- كيو- كيو

قفزت الفتاة ال�سغيرة ال�سقراء قفزات جانبية، �سريعة غزالنية.
�سعد ال�سنجاب على جذر غليظ مثل ظهر اأحدب. وقف هناك وقد �سم ذراعيه -عفواً، 
اأق�سد �ساقيه االأماميتين- اإلى �سدره، متابعًا الفتاة ال�سغيرة بعينين المعتين، هازاً بين 

الفينة والفينة ج�سمه ال�سغير مقلداً حركاتها الراق�سة.
ولئن كان فيفو قد انبهر بدوره اأول االأمر، اإال اأنه اأخذ االآن يبدي امتعا�سة. هذا الرق�ش 
جميل، ولكن ال يجب اأن ي�سيع منهما كل هذا الوقت، فقد كان يريد اأن يرى اأ�سياء كثيرة 

في الغابة اأ�سياء كثيرة للغاية. كان يريد اأن يكت�سف من مجاهلها اأكبر قدر م�ستطاع.
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وعندم��ا راأى اأماريلي��ذا متقطعة االأنفا�ش، جرى اإليها، وق��ال لها بلهجة جافة بع�ش 
ال�سيء: تعالي! كفى! فلنم�ِش!

وكما لو كانت في كلماته قوة مرعبة ك�سرت �سيئًا بداخلها، دارت اأماريليذا في ر�ساقة 
دورة اأخيرة، ثم رقدت كن�سمة هواء اأي�سًا على االأر�ش م�ستلقية على ظهرها.

ركع فيفو اإلى جوارها، وقال لها: هل غ�سبت؟
هم�ست له قائلة: هل باإمكانك اأن تغ�سب واأنت في حالة من االنبهار والن�سوة؟

- اإذن، لماذا... لماذا كففت عن الرق�ش فجاأة؟ لماذا رقدت على ظهرك هكذا؟
اأجابت��ه قائل��ة: الأنني كن��ت اأحلم ولم اأ�سعر بالتع��ب. اأيقظتني، ففهم��ت. ماذا فهمت؟ 
لل�سع��ادة اأي�س��ًا وطاأته��ا... ل��م يك��ن بمق��دوري اأن اأطي��ق اأكثر مم��ا اأنا في��ه... لهثت من 

ال�سعادة... من...
وا�سلت اأنفا�سها اللهثة، وكفت عن الحديث... نظرت عاليًا، بدت كما لو كانت تبحث 

عن �سيء في اأوراق ال�سجر الكثيفة.   
�ساأل فيفو: تبحثين عن �سيء؟ عمَّ تبحثين؟

تمتم��ت قائل��ة: ال اأعرف. ال اأعرف. اأري��د اأن اأجد �سيئًا. اأو اأن اأفه��م ما الذي حدث. ثمة 
�سيء كبير حدث.

نظر اإليها فيفو بده�سة بالغة. اإن هذه الفتيات ال�سغيرات مهما كن مقبوالت، اإال اأنهن 
اأي�سًا �سخيفات وحالمات.

ق��ال له��ا بع�سبية: لم يحدث اأي �سيء كبير. �سك��رت بغناء الطير، ورق�ست. هذا كل ما 
حدث.

تقلب��ت اأماريليذا على االأر�ش. على جنبها، واتكاأت عل��ى مرفقها ورفعت ج�سمها. ثم 
قال��ت: فيفو، هل �سمعت الكبار يتحدث��ون عن المو�سيقا؟ اإنهم كثيراً ما يتحدثون �ساعات 

طوال عن المو�سيقا.
- اأجل، �سمعتهم. وماذا في هذا؟

- عرفنا نحن اليوم المو�سيقا الأول مرة في حياتنا.
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رد عليه��ا بجف��اء وب�سبر نافذ: كلم ف��ارغ! عرفناها منذ اأن كن��ا نغني االأنا�سيد في 
المدر�سة.

- كل. ي��ا فيفو. كل! كنا ن�سمع في المدر�سة �سيئ��ًا... �سيئًا... ال اأعرف كيف اأ�سفه لك. 
اأم��ا اليوم فنحن ل��م ن�سمع فح�سب ذلك ال��ذي ي�سميه الكبار بالمو�سيقا، ب��ل اأح�س�سنا بها 

اأي�سًا. ولهذا فقد اأ�سكرتنا! نفذت اإلى اأعماقنا!
قفزت اأماريليذا واقفة، ات�سعت حدقتاها، واأم�سكت بيده.

- فيفو!... اإنها الروح... الروح!...
- اأجننت؟ ماذا تريدين اأن تقولي؟

- فيفو! اإني عرفت ما الروح!
- اأق��ول ل��ك اإنك جننت...! �سمعت اأهلي يتناق�سون مع اآخرين كبار مثلهم، ويقولون اأن 

ما من اأحد منهم فهم اأو �سيفهم اأبداً ما الروح.
هتف��ت ب��ه اأماريليذا بحيوي��ة: ومع ذلك فق��د فهمت اأن��ا! اإنها المو�سيق��ا! وهي لي�ست 
مو�سيقا المدر�سة بل هي هذه المو�سيقا التي تنبعث ههنا! هذه دخلت اإلى اأعماقنا! وكيف 

كانت لتدخل اأعماقنا اإن لم تكن هي وروحنا �سنوين؟
ل��م يج��ب فيفو. وقف وق��د رزح على كتفيه عبء ثقيل، اأطرق براأ�س��ه اإلى االأر�ش، وقد 

ازداد وجهه عبو�سًا.
�ساألته: واالآن اأتعرف ما لون الروح؟

�ساح فيها وقد فا�ش كيله بحق منها: لون الروح؟
قال��ت اأماريلي��ذا. وهي ت�سف��ق بيديها ال�سغيرتين ج��ذاًل: اأجل! اأقرر ل��ك اأنها خ�سراء 

اللون.
وكاأنه��ا ندم��ت عل��ى اأي ح��ال لتحدثه��ا به��ذا النح��و م��ن الحما���ش، فكف��ت ب�سرعة 
ع��ن الت�سفي��ق، ووقفت تفكر، ثم اأ�ساف��ت تقول: لعلها اأي�س��ًا تغير لونها اإل��ى االأبي�ش... 

واالأزرق... والذهبي.
تنهد االآن ال�سنجاب، الذي كان يقف اإلى تلك اللحظة جذالنًا هّز راأ�سه ال�سغير، وتكلم 

الأول مرة. قال ب�سوت ثقيل: اآه، اإنها ت�سحى في بع�ش االأحيان �سوداء اأي�سًا.
�ساح��ت فيه الفت��اة ال�سغيرة، وهي ت��دق االأر�ش بقدميه��ا: كل، ال يمكن اأن ت�سحى 

�سوداء اأبداً.
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ثقل الهم النا�سج على ق�سمات فيفو. ثقل اإلى الحد الذي انفجر وما عاد تحده القيود. 
ق��ل: ال تعجبن��ي الفتيات ال�سغي��رات الحالمات. ولم اأح�س��ر اإلى هنا ك��ي اأ�ستمع اإلى ما 
تروينه من اأحلم. بل ح�سرت كي اأرى الغابة. كي اأرى اأ�سياء كثيرة. ولهذا فاإني من�سرف.

وكم��ا لو كانت اأماريليذا في حلم حقًا، ب��دت كما لو كانت ت�سحو منه. قفزت ووقفت 
اإلى جواره. لم تكن تريد اأن يغ�سب منها فيفو. وال اأن يتركها وحيدة. ومهما كانت الغابة 

جميلة، فهي وا�سعة مجهولة، وفيفو اأقوى بكثير منها.
قال��ت له ب�س��وت كله دفء ورجاء: ال تغ�سب مني، يا فيف��و. اأنت على حق! اأجل، اأنت 

على حق الغابة قبل كل �سيء!... لن اأدع نف�سي اأتردى في االأحلم مرة اأخرى!
بدا فيفو را�سيًا بذلك الخ�سوع الذي اعترفت له به الفتاة، كما بدا عليه اأي�سًا قليل من 
االرتب��اك للجراأة الت��ي لم�سها في كلمها، وبغير تفكير طويل قال بتلقائية كي ير�سيها: 

االآن، تحدثت مثل الكبار.
عار�سه ال�سنجاب فيما قال: اإن الكبار، الكثرة الغالبة منهم، ال يحلمون. على اأنهم لهذا 
اأي�سًا ال يبدون �سعداء. واأنتما... ال تقوال »الغابة قبل كل �سيء«! فماذا يعني هذا؟ اإن الق�سد 
م��ن الغاب��ة اأن تروا بين الحي��ن والحين اأحلمًا، ولي���ش الق�سد اأن تروا عل��ى الدوام غابة 

بعينها! ولكن فلنترك هذا االآن. كفانا كلمًا، هيا، نجري اإلى الخلء ونند�ش بين ال�سجر.
م��ا اإْن اأكم��ل ال�سنج��اب كلم��ه، حت��ى انطلق اإل��ى قلب الغاب��ة. ج��رى وراءه الولدان 
ال�سغي��ران �سائحي��ن �ساحكين. كفت االأح��لم والرق�س��ات والت�ساوؤالت، فق��د اأطفاأتها 

الحركة المقتحمة، اأطفاأتها الحياة بحيويتها.

-4-

اللقاء مع التيجان
ج��رى ال�سنجاب، ومن ورائه ج��رى الولدان. كان الثلثة يجرون، ولكن اإن �سئنا الدقة 
لقلن��ا كانوا »يتقاف��زون« مت�سابكي االأيدي، يطوحونه��ا يمينًا وي�س��اراً، واإلى فوق واإلى 

تحت. ويطلقون �سحكات فرحة بريئة مجلجلة.
ومن وقت الآخر، كانوا يتبادلون بع�ش الكلمات.

- انظر كم هي �سامتة نحيلة �سجرة الحور هذه؟ اأت�ساءل كيف تنت�سب واقفة؟!



الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 274

- انظر اأغ�سان هذه البلوطة. كل غ�سن منها �سجرة كاملة!
�س��ار الول��دان ف��ي طريقهما يتقاف��زان، ويت�ساح��كان، منبهرين ب��كل جديد وعجيب 

يلتقيان به.
في لحظة، خفَّت كثافة االأ�سجار.

تق��دم ال�سنج��اب بثقة وح��ذر. تلفت يمين��ًا وتلفت ي�ساراً، وه��و يراقب �سيئ��ًا. ثم اأوماأ 
ل�سديقيه اأن يقتربا منه. 

وعندما ح�سرا اإليه، هم�ش لهما قائًل: فلنذهب لنختبئ وراء هذه ال�سنديانة، ولنخف�ش 
ال�سوت وفي ظل هناك، نحو ال�سمال، طائر لم ترياه قط.

اأثار هذا ف�سول الولدين، كما اأح�ش فيفو اأن يدراأ عن نف�سه مهانة عدم المعرفة، فقال: 
نح��ن ف��ي المدن لدينا كل �سيء. لدين��ا حتى ما ال يوجد في الغاب��ات واأما عن الطير، ما 

ال يوجد في حدائقنا، يوجد في االأقفا�ش.
- �سترى، يا فيفو، �سترى، من الطير ما ال يعي�ش حتى في اأكبر االأقفا�ش. ولكن فلنكف 
االآن ع��ن ال��كلم. �سيفلت منا الطائر لو �سمع �سوت ب�س��ر. اإنَّ الطيور والحيوانات الوديعة 

تخ�سى الب�سر الأنها تعرف اأنهم اأ�سرار.
كف فيفو واأماريليذا عن الكلم، وعلى اأطراف القدمين �سارا اإلى ال�سنديانة ال�سخمة.

اختباأا وراء جذع ال�سجرة، واأطل براأ�سيهما رويداً رويداً من خلفها، فراأيا الطائر.
يا له من طائر غريب! ولكن يالجماله اأي�سًا! اإنه رائع الجمال حقًا!

كان ف��ي حجم طائر ال�سح��رور، ولكنه اأكثر نحافة، وقوامه اأكث��ر امت�ساقًا من قوامه. 
ول��م يكن ري�سه اأ�سود. كان اأ�سف��ر الجناحين، �سفاراً اأميل اإلى اللون البرتقالي. وتناثرت 
هن��ا وهن��اك لم�سات من اللون االأ�سود بكميات متفاوت��ة. اأما الزغب على �سدره فقد مال 

وحده اإلى البيا�ش. كان ري�سه خليطًا من االألوان، جميًل وغريبًا في الوقت عينه.
عل��ى اأن م��ا كان اأ�سد غرابة م��ن كل �سيء فيه هو راأ�سه. كان �سغي��راً جداً، وبه منقار 
رفيع طويل. وما كان يفعله بدا غريبًا اأي�سًا: كان يقفز على االأر�ش الطرية، وما اإن يحط 
ب�ساقي��ه عليه��ا، كان ي��دق التربة بمنقاره، ث��م يغر�سه كله فيها. ثم يع��اود فعل ذلك من 

جديد. مرة بعد اأخرى.
هم�ست اأماريليذا تقول: غريبة هذه اللعبة التي يلعبها.
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وق��ال فيف��و ب�سوت خفي�ش للغاية: ال اأعتقد اأنها لعب��ة. هذا الذي يفعله ممل ومتعب. 
ما من اأحد يلعب هكذا.

تاأمله قليًل. ثم �ساأل الولدان ال�سنجاب: ما هذا الذي يفعله؟
- اإنه يبحث عن طعامه. عندما تكون محتاجًا ال تعمل للتعب اأو للملل ح�سابًا.

ت�ساءل الولدان في ده�سة: وهل في التراب �سيجد طعامه؟
- اإن��ه ياأكل ديدانًا، ديدانًا وح�سرات. وهو ال يعثر عليها اإال عندما تكون التربة رخوة 
وندي��ة. وله��ذا قلت لكم��ا اإّنه ال يعي�ش في الم��دن. هناك غطى النا���ش االأر�ش بالحجارة 

واالإ�سفلت.
فه��م فيفو اأن ال�سنجاب بكلماته االأخيرة هذه اإنما يلفت نظره بلباقة واأدب ويرد على 

ما �سبق اأن قاله من اأن الطيور كلها توجد في المدن.
وك��ي ال يب��دو عليه اأنه فهم مراده واأن كبرياءه قد جرح بادر اإلى ال�سوؤال ب�سرعة: وما 

ا�سم هذا الطائر؟
بدا االرتباك على ال�سنجاب، فلم يعط اإجابة.

�ساأل الولد من جديد: األي�ش له ا�سم؟
ح��ك ال�سنج��اب راأ�سه ال�سغير: كي��ف ال يكون له ا�سم؟ بالطبع له ا�س��م. ولكن... اإذا كنا 
ق��د اأ�سبحنا اأ�سدقاء، فيج��ب اأال تن�سيا اأنني اأقوم بوظيفة المراف��ق لكما، وال اأ�ستطيع اأن 

اأتجاوز في الكلم حدود وظيفتي.
قاطعه ال�سبيان قائلين: ال نفهمك، اأيها ال�سنجاب.

- ربما الأنكما �سغيران، ال تعرفان اأنه كي ي�سلك الموظف، بل المواطن اأي�سًا، ال�سلوك 
القويم يجب اأن يلزم في حديثه... اأن يلزم...

 ابتل��ع ال�سنجاب ريقه، ثم اأردف يقول متعثراً: اللغة الر�سمية... اأعني... اأريد اأن اأقول... 
اللغ��ة الف�سح��ى، ومن ثم �ستج��دون القوامي�ش تطلق على هذا الطائر ا�س��م اإيبويو�ش. هذا 

ا�سمه الر�سمي.
ده�ش فيفو وقال: ح�سنًا، ومالي اأراك هكذا؟ �سن�سميه بدورنا، اإيبويو�ش.
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اأما اأماريليذا فقالت لل�سنجاب: ال ي�سمعنا هنا اأحد، يا مرافقنا العزيز، قل لنا اإذن ماذا 
ت�سمون هذا الطائر فيما بينكم بلغة الغابة.

غمز لهما ال�سنجاب بعينه اليمنى، ونظر اإليهما نظرة ماكرة، واأجاب: ال ت�سيا بي اإذن! 
عندما نكون وحدنا هنا ن�سميه الديك البري.

غمز ال�سنجاب بعينه في مكر من جديد، وقال للولدين كما لو كان يف�سي اإليهما ب�سر 
خا�ش: اأتعرفان ما هو اأغرب من هذا كله؟ اإن الطائر نف�سه يظن اأن ا�سمه هو الديك البري! 
اأم��ا ا�س��م اإيبويو�ش فهو ال يعرفه عل��ى االإطلق! اإّنه لم يذهب اإل��ى المدر�سة ليعرف ا�سمه 

الر�سمي.
وبينم��ا يتح��دث اأم�سك ال�سنجاب ذقن��ه، وقهقه �ساحكًا: ها! ها! ه��ا! ت�سور اأن يكون 
علي��ه ا�ستخ��راج بطاق��ة �سخ�سية! كم من متاعب كان �سيلقى! ها! ه��ا! ها! دون اأن يدري 
كان �س��وف يدلي با�سم غير �سريح! وربما عوقب عل��ى ذلك بعقوبة التزوير! وربما زجوا 

به اإلى ال�سجن! يا لهول ما كان �سيحدث! يالهول ما كان �سيحدث!
طوال هذه االأثناء، كان الديك البري قد ا�ستغل كثيراً، و�سبع وعندما نظر اإليه االأ�سدقاء 
الثلثة من جديد، كان قد طار عاليًا في الجو. دار في الف�ساء دورتين �سريعتين، �سريعتين 
جداً، ثم م�سى وحّط على اأعلى حافة من حجر كبير. ومن هناك، جال بب�سره فيما حوله 

مزهواً.
وعندئذ... عندئذ راأى الولدان �سيئًا لم يكونا ينتظرانه: على راأ�ش الديك البري ال�سغيرة 
انت�س��ب ري�ش ق�سير جميل. نح��و ع�سر ري�سات، كلها ذوات لون بني مائل اإلى البرتقالي، 

وعند حوافها دوائر �سوداء!
يا لجماله��ا وهي منت�سب��ة! ت�سبه تيجان الملوك التي �ساهداه��ا في كتب الحكايات. 
ولكنها لم تكن مثلها تمامًا. لم يكن الري�ش ي�سكل دائرة بل كانت الري�سات، الواحدة خلف 
االأخرى، تبدو في تمامها والراأ�ش في و�سع جانبي. ثم اإن حلية الراأ�ش هذه لم يكن فيها 
مث��ل تيج��ان الملوك حديد كبير و�سغير ينتهي ب�سلب��ان اأو كرات �سغيرة. بل كان التاج  

من ري�ش اأثيري رقيق، مفعم باالألوان البهيجة. كم كان فيها من جمال حقًا!
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خف��ق قلب��ا الولدين، الأن الديك الب��ري اندفع اإلى الف�ساء من جدي��د. وخ�سيا اأال يرياه 
مرة اأخرى. اأما هو فقد دار في الهواء عدة دورات، وذهب بعد ذلك وجل�ش على حجر كبير 
ناظ��راً اإل��ى ما حوله: ا�ستبدت الده�سة بفيفو واأماريليذا م��ن جديد، وزادت ده�ستهما عما 
قبل. طوال اأْن كان الطائر الكبير يحلق في الف�ساء، اختفت الري�سات من على هامته، كما 
ل��و كانت قد طوي��ت، وربما مثلما حدث في اأثناء اأْن كان يلته��م من االأر�ش طعامه... ما 
كنت تدري ماذا حدث لها. اأما االآن وقد حط على الحجر، فقد بزغ الري�ش على الراأ�ش، وبدا 

هذه المرة في وقفته اأكثر زهواً.
انحنيا اإلى ال�سنجاب، و�ساأال: اأيها ال�سنجاب. ماذا حدث؟ ماذا حدث للري�ش الذي على 

هامته؟ كيف اختفى، واإذا به يظهر االآن مرة اأخرى؟
ابت�س��م ال�سنج��اب. جذب الولدين خلف اإح��دى االأ�سجار الجانبية وق��ال: عندما ينكب 
الدي��ك الب��ري على العمل، اأعني عندما ياأكل اأو يطير، ال يزهو بنف�سه خيلء، ومن ثم ال بد 
يريد تيجانًا. ال ي�سمح بحركة، كما اأنه لي�ش باإمكانه اأن ي�ستمتع بوجوده، عندما ي�ستمتع 
باأن��ه اأدى عمل��ه باإتق��ان، يتغير االأمر. عندئذ يرت��دي تاجه. اإنه ال ي�سر اأح��داً بذلك، وهو 
ي�ستحق��ه. لم��اذا اإذن، عندما ي�ستحم ويرت��اح ال يبدو اأكثر جمااًل، واأ�س��د كبرياء، دون اأن 
يتباهى بذلك بكلمات رخي�سة، لماذا ال يبدو اأمام الطيور االأخرى بمظهر القوي المكتمل؟ 
اإن الري���ش اإذن عل��ى هامت��ه ال يختفى، بل هو فح�سب يطوي تاج��ه وقت العمل، ويرتديه 

وقت اأن يفرغ لنف�سه.
قال��ت اأماريلي��ذا: فهم��ت االآن، م��ا التيجان الت��ي راأيتها ف��ي ال�سور ومج��لت اأزياء 

البذالت الر�سمية.
علق ال�سنجاب على ذلك قائًل: مع فارق اأن كثيرين منكم مع�سر الب�سر، رجال ون�ساء، 
ي�سّرون على ارتداء التيجان في اأثناء العمل، وعندئذ تتبدد قيمة العمل. البع�ش يرتدونه 
عندما يكونون وحدهم، يرون اأنف�سهم في المراآة، وال يرى اأحد، كما لو اأنهم يعرفون اأنهم 
ال ي�ستاأهلونه��ا، اأو اإنه��م يخجلون اأن يراه��م االآخرون وقد ارتدوا التيج��ان. واأخيراً، فاإن 
بع�سه��م يرتدون التيجان حتى في مماتهم، ب��ل ين�سبونها على قبورهم! ماذا يمكن في 
ذل��ك اأن تقول!... اأما نحن، الطير والحي��وان، فلئن كنا ال نتعلم من القراءة والكتابة كثيراً 

اإال اأننا نعرف متى يجب اأن يوؤدي التاج دوره.
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اأح�ّش فيفو بو�سفه فتًى قويًا اأن من واجبه اأن يدافع في هذا المقام عن الب�سرية كلها. 
فلم يرد اأن يترك هذه المقارنة الخاطئة بل رد.

- لك��ن لي�ش ل��كل الطيور تيجان. اأعرف اأن��ه با�ستثناء الهدهد... فلي���ش لغير ع�سفور 
القمح والجارديرينا تيجان، بل لي�ش لهذه الطيور اأي�سًا �سوى تيجان �سغيرة.

رد ال�سنج��اب قائ��ًل: هناك طيور اأخ��رى، وعلى اأي حال، فهناك طي��ور وحيوانات ال 
ترت��دي تيجانه��ا على راأ�سها. بل ت�سعها في موا�سع اأخرى، اأو ت�سعها على نحو مختلف 
تمام��ًا. الأن الأغلبن��ا تيج��ان، ووي��ل ثم وي��ل الأولئك الذين لي���ش لهم م��ن التيجان �سيء 
والف��ارق كل��ه اأن لكل منا تاجًا ينا�سب ما خلق من اأجله. وعلى �سبيل المثال، فاإن تاجي 

اأنا، من اأ�سد التيجان غرابة.
تقافز ال�سبي وال�سبية، و�سفقا بابتهاج.

اأوماأ اإليهما ال�سنجاب في �سرعة اأن يلزما ال�سمت.
تمتمت اأماريليذا تقول: �سدقت، �سوف ي�سمعنا الهدهد و�سيرحل. ولكنك قلت اإنَّ تاجك 

من اأ�سد التيجان غرابة. ما تاجك اإذن، واأين هو؟
وبداًل من اأن تلقى اإجابة، انت�سب ذيل ال�سنجاب وراء ظهره، انت�سب منفو�سًا اأبيًا لينًا 

و�سيمًا. و�سار الخطاف ال�سغير في طرفه العلوي اأكثر انغلقًا وا�ستدارة ور�ساقة.
�ساأل ال�سبي وال�سبية ده�سين: ماذا؟ تعّد ذيلك هو تاجك؟

- ول��م ال؟ عندم��ا اأت�سلل �ساع��داً اأو نازاًل ال�سج��ر حيث اأجد طعام��ي، واألوذ هربًا من 
مط��اردة الثعال��ب والذئ��اب، واأ�سي��ر عل��ى االأغ�سان ال�سيق��ة، ي�ساعدني ذيل��ي في حفظ 
توازن��ي. وم��ن ثم يج��ب اأن اأزهو به فخراً، وله��ذا فاإني اأقيمه بالهيئة الت��ي ترونها عليه 

االآن، واأجعل منه لي تاجًا.
انتف��خ �سدره االأبي�ش قليًل. اهت��ز يمينًا و�سمااًل... وتحرك في ظ��رف ذيله المنقو�ش 

المنت�سب وراء ظهره.
�ساح ال�سبي وال�سبية: كم هو جميل ذيلك االآن! اإنه ينا�سبك كثيراً!
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ق��ال ال�سنجاب: وماذا كنتما تتوقع��ان غير ذلك؟ اإن اأ�سع على راأ�سي اإكليًل �سغيراً اأو 
قبع��ة م��ن ورق مثلما يفعل بع�ش الب�سر؟ التيجان ه��ي فح�سب ما تزينك. وهي ال ت�سفي 

عليك الزهو والو�سامة اإال عندما تعرف كيف تتحلى بها، وتتحلى في الوقت المنا�سب.
�سرحت خواطر االأ�سدقاء الثلثة بهذا الكلم بعيداً، وعندما عادوا ينظرون اإلى البقعة 

الم�سيئة كان الديك البري قد اختفى.
ح��زن فيفو واأماريلي��ذا كثيراً، فقد راق لهم��ا الطائر الغريب وقال لهم��ا مرافقهما: ال 
تحزن��ا، ال زال هن��اك الكثير من االأ�سي��اء الجميلة والمثيرة للهتمام �س��وف نراها. ففي 

غابتنا اآالف المخلوقات. ولكل منها حياته التي تختلف عن حياة المخلوقات االأخرى.
قال فيفو: �سوف نتثقف اإذن.

وقالت اأماريليذا: �سوف ال ن�سبع مما نرى ون�سمع.
واأ�س��اف ال�سنجاب قائًل: وفي بع�ش االأحي��ان، ال مفر من االأحزان اأي�سًا، على الرغم 

من اأن هذه غابة الفرح. 

-5-

عند مرقد الأوراق الميتة
بعد كل هذه الثرثرة، وا�سلت الجماعة ال�سغيرة �سيرها دون اأن تنب�ش بكلمة. ال�سنجاب 
ف��ي المقدمة ومن ورائ��ه اأماريليذا وفيفو. وقد راحا يتطلعان اإلى كل ما هنا وهناك. وبين 
الفين��ة والفين��ة يومئ لهما مرافقهم��ا م�سترعيًا التفاتهم��ا اإلى �سيء غري��ب اأو �سيء رائع 

الجمال.
لك��ن ال�سبييي��ن لزما ال�سمت. كما لو كان��ا يريدان اأن ي�سمعا ويتاأم��ل فح�سب. اأو اأن 

يولِّيا ما يريانه مزيداً من االلتفات.
ف��ي لحظة، دلفوا بين �سفين ظليلي��ن من ال�سجر ذات جذوع م�ستقيمة غليظة و�سديدة 
االرتف��اع. مثل اأعمدة �سامقة، وتكثر عند قممها االأغ�سان محملة باأوراق خ�سراء المعة. 

مت�سابكة في لمائم كثيفة عالية بالف�ساء، حاجبة ال�سماء عن االأنظار.
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�س��ارت خط��وات ال�سحبة ال�سغيرة االآن مختلفة عن ذي قب��ل. فقد كانت االأقدام تطاأ 
من قبل اأر�سًا لينة، الأنها كانت ترابية مع�سو�سبة. اأما هنا بين �سفي االأ�سجار، فقد راحت 
االأق��دام تغو�ش بع���ش ال�سيء في طبقة اأكثر طراوة مما كان علي��ه التراب. وفي كل مرة 

كانوا يمعنون في الدو�ش ُي�سَمع �سوت مكتوم: كراتز، كراتز.
اإن��ه الأمر غريب. ماذا عله يكون ه��ذا؟ �ساأل ال�سبيان مرافقهما، فاأجابهما قائًل: هذه 

اأ�سجار ال�سنديان. وي�سمونها في بلد اأخرى »ملكة الغابة«.
قال الولدان: ال �سك لدينا في ذلك، وهي بهذا االرتفاع ال�ساهق.

اأو�سح ال�سنجاب قائًل: لي�ش لهذا ال�سبب ي�سمونها ملكة الغابة. بل الأنها في ربيع كل 
عام تنبت لها اأوراق كثيرة. اأكثر من اأي �سجرة اأخرى. وفي الخريف تت�ساقط هذه االأوراق، 

وت�سبح رويداً رويداً تربة خ�سيبة.
�ساأل ال�سبيان ب�سوت واحد: وماذا يعني ذلك؟

- �ساأق��ول لكم��ا. �ساألتماني من��ذ هنيهة، لم��اذا تغو�ش هنا اأقدامكم��ا ولماذا تحدث 
خطواتكما ذلك ال�سوت المكتوم، كراتز، كراتز، يرجع االأمر اإلى اأن اأوراق ال�سنوات االأخيرة 
ل��م تتحل��ل، ولم ت�سح ترابًا بعد. بل ال زالت تتراكم طبقة فوق طبقة، وت�سكل هذه المرتبة 

الطرية التي ندو�ش عليها، وتغو�ش غو�سًا خفيفًا تحت اأقدامنا.
بدا الخوف على ال�سبية.

- تعني اأيها ال�سيد ال�سنجاب، اأن تلك االأوراق اللمعة التي نراها عاليًا هناك تحادث 
ال�سماء، وتتلقى قبلت ال�سم�ش، لن تلبث اأن ت�سير ترابًا بعد قليل، يدب فيها الجفاف، ثم 

يلحقها العفن؟ 
- كلها! بل ا�ستثناء! تلك التي ال اأ�سماء لها، وتلك التي لها اأ�سماء.

�ساأل فيفو: وهل هناك من االأوراق ما لها اأ�سماء؟
- وكي��ف ال؟ تعال. اقترب قليًل. اقترب اأكثر. خرجنا االآن تقريبًا من �سفي االأ�سجار. 
انظ��ر اإلى تل��ك ال�سنديانة هناك! اإنها قريبة م��ن منطقة ال�سوء. وينوبه��ا ق�سطًا اأكبر من 
�سع��اع ال�سم�ش، ومن ث��م فهي اأطول من االأخريات جميعًا. اأت��رى اأعلى ورقة على قمتها، 

تلك التي تهتز االآن في مهب الريح؟
- اأراها.
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- ها اأنت بما قلت تكاد تنطق با�سمها. اإنها اأكبر االأوراق، واأكثرها بريقًا واأعظمها زهواً 
وخي��لء. اإنها قمة اأوراق الغابة، وفي اأي وق��ت ت�ستطيع اأن تميزها وتومئ اإليها. وهناك 
اأوراق اأخ��رى ذات اأ�سم��اء كثيرة اأما بقية االأوراق الكثيرة الت��ي تعد باالآالف، والمليين، 
فاأن��ى الأح��د اأن يميزه��ا. اإنَّ اأ�سماءها ال تعرفه��ا اإال هي فيما بينها. اأ�سم��اء �سغيرة. في 
الغاب��ة الرحيب��ة هذه، ولكن االأوراق جميعًا، جميعها ب��ل ا�ستثناء، التي لها اأ�سماء والتي 
لي���ش لها. �س��وف ت�سقط. و�ستنخرط في الركب االأبدي ال�سام��ت، الركب اللم�سمى. �سوف 

تذبل وتجف. �سوف يلحقها التحلل، وبعد �سنوات �ست�سحى ترابًا.
�ساحت اأماريليذا ب�سوت حزين: ولكن هذا اأمر مخيف. ويبدو مخيفًا اأكثر عندما ترى 
تل��ك الهامة العالي��ة هناك. تندفع بكل حيوي��ة اإلى ال�سماء، وتزه��و االآن بلونها االأخ�سر 

البراق.
وق��ال ال�سنج��اب: مهما كان ه��ذا باعثًا على ال�سجن، يا بنيت��ي، فهكذا الحال وما من 

اأحد وال من �سيء بقادر اأن يغير منه. على اأن االأمر ال يخلو في النهاية من عزاء.
�ساأل الولدان: اأي عزاء؟

- الأن اأ�سجار ال�سنديان تنمو بهذه ال�سخامة، فاإنها تورق اأوراقًا بهذا الجمال. االأوراق 
الميتة تقيم اأود االأوراق الحية، وجثث االأوراق هذه التي تدو�سها هي غذاء تلك االأغ�سان 
المورق��ة. ول��و لم يكن لهذه االأوراق التي تطوؤها وجود لكانت هذه التربة فقيرة. والأنبتت 
اأ�سج��اراً �سعيفة، اأو ربما لجرفت االأمط��ار التربة، وما عادت بقادرة اأن تنبت �سوى قليل 

من الع�سب الهزيل.
ا�ستغرق ال�سبيان في التفكير مليًا. ثم �ساأل فيفو: ولكن اأال تنجو ورقة واحدة اأبداً؟ وال 

حتى ورقة ذابلة واحدة تنجو؟
- هي��ه! بي��ن وق��ت واآخر تنج��و ورقة، عندم��ا يت�س��ادف اأن تكون بها �سف��ة فريدة. 
وعندئذ يحتفظ بها ويجري ت�سويرها ودرا�ستها وي�سار اإليها في المراجع العلمية. ولنقل 

اأن تنجو ورقة من هذا القبيل كل مئة عام.
وبعد اأن لزم ال�سنجاب ال�سمت برهة، اأ�ساف وهو م�ستغرق في التفكير: اأعتقد اأنه على 

هذا النحو اأي�سًا تندثر وتن�سى في النهاية المخلوقات كلها.
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هم فيفو بالكلم، لكنه تردد. ثم حزم اأمره و�ساأل: والب�سر؟
اأجابه ال�سنجاب قائًل: قلت المخلوقات كلها.

تب��ادل ال�سب��ي وال�سبي��ة نظ��رات حزينة. ث��م خف�سا عيونهم��ا ال�سغي��رة، ثم عادت 
نظراتهما تتلقى دون كلم...

بدا لهما �سيء غير قابل للت�سديق اأن ترقد عند اأقدامهما كل هذه االأوراق الجافة التي 
ال تح�س��ى، والت��ي كانت ذات يوم مثل العديد من تل��ك االأوراق التي ترفرف فرحة تتدفق 
فيها الحياة فوق راأ�سيهما. بدا لهما �سيء غير قابل للت�سديق اأنه ذات يوم قول مر�سدهم، 
الب�س��ر جميع��ًا... جميع��ًا... كبيرهم و�سغيره��م، كل معارفهم، كل الذي��ن التقوا بهم وكل 

الذين لم يلتقوا بهم اأي�سًا، ولن يلتقوا بهم اأبداً، جميعًا، جميعًا.
ظل ال�سبي وال�سبية �سامتين مليًا.

�ساح بهما ال�سنجاب �ساحكًا: هيه! ال اأحد، وال حتى من الكبار، وجد اإجابة لهذا لنوع 
من االأحزان. ولذلك على االأخ�ش توجد غابات الفرح! تعاليا!

تعاليا! قادكما القدر اإلى غابة فرح، وفي انتظاركما اأ�سياء كثيرة حلوة.
وكم��ا لو كان ال�سبي وال�سبية يتلم�سان اأي علة ك��ي ين�سيا اأحزانهما �سريعًا، �ساحا 

مت�سائلين في مرح: اأين هي، يا �سيدنا ال�سنجاب؟ 
- ف��ي كل م��كان، توجد اأ�سياء حلوة. يكفي فح�س��ب اأن يريد المرء روؤيتها. هيا! اجريا 

لنرى ما اإذا كان باإمكانكما االإم�ساك بي!
اندف��ع فيف��و واأماريليذا �ساحكين، ولك��ن اأنى لهما االإم�ساك بال�سنج��اب ال�ساطر! اإنه 
ل��م يك��ن يجري فح�سب! بل كان بين الفينة والفينة يت�سلق االأ�سجار، ويقفز من غ�سن اإلى 
غ�س��ن، ويتنق��ل من �سجرة اإلى اأخرى. ث��م يعود فينزل اإلى االأر�ش، ويج��ري ويدير راأ�سه 

ال�سغير نحوهما من وقت الآخر، كي يرى ما اإذا كان �سديقاه يتبعانه.
وبالطب��ع، كان��ا يتبعانه. كان��ا يتبعان��ه دون اأن ي�ستطيع��ا اللحاق به، ولك��ن اأي�سًا 
دون اأن يغي��ب عن اأنظارهما »كانا يتبعان��ه �ساحكين متقافزين منبهرين بقفزاته على 

االأغ�سان«.
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الريح تبدر الحب
ف��ي لحظ��ة من اللحظ��ات الت��ي كان يم�سي فيها ال�سنج��اب اأمامهم��ا توقف، فجريا 

للحاق به. 
وعندم��ا اقترب��ا من��ه راأيا �سيئًا غي��ر متوقع: طريق��ًا عري�سًا وطوي��ًل للغاية. لم يكن 
بالطب��ع طريقًا ذا اإفريزي��ن، وممهداً بالقار واالإ�سفلت االأ�س��ود. فمثل هذه الطريق لم يكن 
لها وجود في غابة الفرح. كان طريقًا رحبًا مخ�سراً. �سريطًا مديداً من الع�سب، بدا وكاأنه 

ي�سيق كلما اأوغل في االبتعاد. وثمة �سفان من االأ�سجار على الجانبين.
والغري��ب هن��ا اأن االأ�سجار لم تكن مت�سابهة كلها. كان��ت من اأ�سناف متنوعة عديدة، 

بل في كثير من االأحيان كان االختلف بينهما �سارخًا.
تاأم��ل ال�سب��ي وال�سبية المنظر الجميل مليًا، و�ساأل��ت اأماريليذا: اأكانت �ستمر من هنا 

ملكة عظيمة و�سيد هذا الطريق من اأجلها؟ اأم ترى كان يمر اإمبراطور اأو ملك كبير؟
ابت�س��م ال�سنجاب وقال: هذا الطريق الرائع �سيده الفك��ر. والفكر ال ي�سيد طريقًا عظيمة 
م��ن اأج��ل االأباطرة. ووفق��ًا لما تقوله كل كائن��ات الغابة، اأبًا عن ج��د �ساأقول لكما كيف 
اأر�س��ى هذا الطريق منذ �سن��وات عديدة، في االأ�سياف، حيث تجف��ف ال�سم�ش الحارقة في 
بلدن��ا ه��ذه كل ع�سب ونبت، كانت تحترق عن اآخرها غابات كثيرة، الأنه كان يت�سادف 
اأن ي�سع��ل اأح��د هنا اأو هناك عر�سًا وال حذر ناراً �سغيرة. كانت تكبر، وت�سري في الع�سب، 
ف��اإذا هبت ن�سمات، امت��دت األ�سنة اللهب �سريعًا اإلى القمم العالية واإلى الوديان الخفي�سة 
على حد �سواء. دون اأن يمكن الأي �سيء اأن يوقفها. وكانت االأ�سجار تحترق مثل الم�ساعل. 
واأ�سح��ت كل غابات الب��لد عر�سة للندثار. ولهذا فكر المتولون ل�سوؤون الغابات عندنا، 
وه��م اأنا�ش طيب��ون عقًل، كي يحافظ��وا على غابة الف��رح الجميلة ه��ذه، اأن ي�سقوا فيها 

ع�سرة طرق ممهدة، واجتثوا من اأر�سها االأ�سجار. وهكذا �ُسّيد هذا الطريق.
�س��األ فيف��و: تق�س��د بذلك اأن هذه الط��رق �سيدت ك��ي ي�ستخدمها رج��ال المطافئ في 

المجيء ب�سياراتهم الإطفاء الحرائق؟
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- اإن اأجه��زة المطاف��ئ ي��ا عزيزي فيفو مهما كان��ت كثيرة و�سخم��ة تطفئ الحرائق 
الت��ي ت�ستعل في العمارات. اأما الحرائق التي ت�ستع��ل في الخلء، في اأرجاء الطبيعة، فل 
تطفئه��ا االآلة! بل يطفئها اهلل وح��ده، ب�سيل من اأمطاره الغزيرة. ولكن لما كانت ال تعرف 
م��ا اإذا كان��ت ال�سماء �ستمطر في الوقت المنا�سب الإطفاء الحريق الكبير، فاإنك تفعل �سيئًا 
يجعل من الطبيعة ذاتها م�ساركًا لك. انظر. اإنك ت�سق هذه الدروب العري�سة وتجردها من 
اأ�سجارها، ومن ثم تعوق بذلك النار من اأن تنتقل من جانب من جوانب الغابة اإلى جانب 
اآخ��ر. وبه��ذه الطريقة، اإذا ا�ستعل حري��ق في الغابة، فعلى االأقل ل��ن تحترق كلها بل جزء 

منها فح�سب.
قال��ت اأماريلي��ذا مداعبة: اأنت تع��رف كل �سيء، يا �سيدي ال�سنج��اب. هل تف�سلت باأن 
ت�س��رح ل��ي �سيئًا اآخر؟ كيف حدث اأن نبتت على جانبي الطريق كل هذه االأنواع المتباينة 

من االأ�سجار؟
- اآه، ه��ذا ي��ا اأماريليذا العزيزة �سيء ال يعرف��ه اإال اهلل. الأن الغابات الكبيرة ال ين�سئها 
االإن�سان، بل ين�سئها اهلل، وعلى ما يبدو، كان ثمة اأنواع �ستى من البذور مخبوءة في هذه 
الترب��ة هنا، وعندما ك�ست رحابة المكان م��ن حولها انبثقت باندفاع يزيد عن اندفاعها 

العادي.
على اأن فيفو لم ير�ش بهذا الكلم وا�ستف�سر قائًل: هل اأنت جاد فيما تقول يا �سيدي؟ 

اأم الأننا �سغيران تقول لنا اأي تف�سير يخطر ببالك.
�ساأله ال�سنجاب، وقد بدت عليه م�سحة من الحزن: ما الذي يجعلك تقول هذا، يا فيفو؟
اأج��اب ال�سبي: الأنك تقول اإّنه على هذا الم�سطح الحالي هنا كانت توجد غابة كثيفة، 
بينم��ا علمون��ا ف��ي المدر�سة اأن البذور الب��د اأن تكون قد �سقطت عل��ى االأر�ش من اأ�سجار 

الغابة.
وق��ف ال�سنجاب ال�سغير على �ساقيه الخلفيتين، رفع ذيله وراء ظهره، وتمايل ج�سمه 
الر�سي��ق. ث��م وم�ست عيناه، وق��ال: عزيزي فيفو، عزي��زي فيفو! ال ت�ستطي��ع المدر�سة اأن 
تعلم��ك كل �سيء. وكم م��ن حقائق لم ت�سمع بها في مدر�ست��ك ال�سغيرة �ستتعلمها عندما 
تخ��رج اإل��ى المدر�سة الكبي��رة، مدر�سة الحي��اة. لقد علموك ف��ي المدر�س��ة اأن الغابة تنثر 
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الح��ب على االأر�ش من حوله��ا. واعلم مني اأن اهلل اأي�سًا ينثر الحب في الغابات والحقول 
وعل��ى �سواطئ البح��ار. واأداة اهلل في نثر البذور هي الريح. فالري��ح تجمع بذوراً، من كل 
االأ�سن��اف، وتبذره��ا في كل االأنحاء، بل تقتير. اإنَّ كل �سج��رة كما تعرف تعطي األفًا من 
الب��ذور. تاأخذها الريح، وتنثرها بيد مب�سوط��ة. فيثبت البع�ش في التربة وينبت. وال يهم 
اأن ت�سي��ع الغالبي��ة العظمى! �سيقدر لبع�ش الب��ذور على اأي حال حظًا �سعي��داً �ستتلقاها 
ترب��ة رخ�سة ال حجر �سلب. �ستطبع ال�سم�ش عليها قبلتها، ولن تخنقها زحامة االأماكن 
الغارقة في الظل دومًا. ت�سقيها اأمطار طيبة بداًل من اأن ي�سوبها الجفاف. وبينما �ستموت 
اأغل��ب الحبوب التي بذرتها الريح، ت�سير بع�ش الحب��وب اأ�سجاراً منوعة، ت�ساعد االإن�سان 

والطير والحيوان. وت�سبح بحمد الرحمن.
�ساح��ت اأماريلي��ذا: يا �سنجاب، كم هو جميل �سرح��ك كيف يبذر اهلل البذور. وكم كان 

موفقًا هنا هذا البّذار كم كان موفقًا، حقًا!
وقب��ل اأن تتم اأماريليذا كلماته��ا، �سرعت ترق�ش على الع�سب االأخ�سر. تدور في دوائر 

�سغيرة. تفتح ذراعيها، اأو تلفهما حول ج�سدها الر�سيق. وترق�ش.
غي��ر اأن��ه لم يكن ثمة طير ف��ي هذه المرة يغ��رد، لتتحرك على نغم��ات غنائه. فكانت 

ترتجل الكلمات، وت�سدو باالأغنيات التي تخطر في بالها، فتاأتي عفوية وموفقة معًا: 
- اأحبك، اأحبك،

يا �سجرة الحور ال�سامقة الر�سيقة.
يا ذات االأوراق المرتع�سة الرقيقة.

واأنت يا �سجرة الق�سطل، يا غ�سن البان،
كم يعجبني منظرك!

وكم اأتوق اإلى اأن اآكل ثمرك، واألتهم، واألتهم- اأبو فروة- ال�سهي �ساخنًا!
واأنت، يا عزيزتي، يا �سجرة الدردار،

اأوراقك الكثيفة تخيفني
ولحاوؤك الخ�سن، يخد�ش اأ�سابعي، ويدميها...
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ولكن جل جللك.
كم اأنت مهيبة.

اإني اأنحني تكبيراً هلل ولبديع �سنائعه تبجيل!
وف��ي رق�سه��ا، راح��ت اأماريليذا تترنم به��ذه الكلم��ات، ويتمايل ج�سده��ا اللدن مثل 
�سج��رة الحور، وتمثل اأنها ت�سوي ق�سطًل على ن��ار وهمية، وتقبل �سجرة الدردار المهيبة. 
تابعه��ا ال�سنج��اب م�سحوراً. اأما فيفو، فراح ي�سحك اأول االأم��ر. ثم ت�سلل ال�سجر اإلى قلبه 
رويداً رويداً. فم�سى اإلى اأماريليذا وا�ستوقفها قائًل لها وقد قطب جبينه: عدت اإلى �سابق 

عهدك. قلنا اإن اأمامنا الكثير علينا اأن نراه ون�ستو�سحه.
ات��كاأت ال�سبية ال�سقراء على ذراعه، الهثة ت��دور الدنيا من حولها. وقالت له مبهورة 
االأنفا���ش: اأج��ل، يا فيف��و، اأنت على ح��ق. اأخذتني االأح��لم اإليها من جدي��د اأ�سكرك الأنك 

اأيقظتني. نفحت الريح البذارة النعا�ش اإلى جفني ونثرت في نومي االأحلم.

-7-

حوار عن الكبار على الع�شب
عل��ى اأن اأماريلي��ذا كان��ت قد انتابه��ا التعب. جل�س��ت على االأر�ش. وجذب��ت فيفو اإلى 
جوارها. وقالت: فلنجل�ش قليًل. �ساأ�ستجمع اأنا اأنفا�سي، وت�ساأل اأنت ال�سنجاب عما تريد.

ا�ست��كان ثلثتهم على الع�سب في الخلء. رق��دت اأماريليذا على ظهرها. وجل�ش فيفو. 
اأما ال�سنجاب فتارة كان يتكور على االأر�ش، وتارة يقف على �ساقيه...

قطف��ت اأماريلي��ذا �ساقًا م��ن الع�سب اختلط لونه بي��ن االأخ�سر واالأ�سف��ر و�سعته بين 
�سفتيها، وراحت تحركه بل�سانها يمينًا وي�ساراً. ولما كانت راقدة على ظهرها فقد تابعت 
عيناها طرف �ساق الع�سب الذي كان قد بداأ يزهر، وراحت اأنظارها تجوب ال�سماء، تداعب 

�سحابة �سغيرة، ثم تهبط وتحط على قمم االأ�سجار.
اأخرج��ت �س��اق الع�سب من بين �سفتيه��ا وقالت: كيف اأيها ال�سنج��اب لم تحدثنا حتى 

االآن �سجرة من االأ�سجار؟ اأال تتحدث هذه االأ�سجار التي من حولنا؟
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اأج��اب ال�سنج��اب قائًل: كل االأ�سجار تتح��دث. ولكن االأ�سجار لي�ست مث��ل الب�سر. اإنها 
ال تتحدث اإال عندما يكون الحديث واجبًا.

ق��ال فيف��و: بين الب�س��ر، ال يتحدث ط��وال الوقت �سوى االأطف��ال، وهم يقول��ون اأ�سياء 
ال ي�ستح��ب اأن تق��ال. اأم��ا الكبار، فهم على ال��دوام ال يتحدثون اإال اإذا ل��زم االأمر، وعندما 

يتحدثون يقولون ال�سواب. 
عل��ق ال�سنج��اب عل��ى ذلك قائ��ًل: ال يهم اأن يتح��دث االأطفال هكذا، الأنه��م في الواقع 
ال يتحدث��ون، ب��ل هم يغ��ردون. يقولون كلمًا حل��واً خفيفًا. اأما الكب��ار، فعندما ال يكون 

بح�سرتهم اأطفال.
و�سح��ك ال�سنج��اب، ث��م اأردف قائ��ًل: اآه ل��و �سجل بما يقول��ون �سريط، وت��دوول بين 
اأ�سدقائهم لي�سمعوه! اإنه ل�سوف تحل طاقة كبرى اآنذاك! ا�سمعوا ما اأقوله، الكبار يتحدثون 

على الدوام، ويقولون ما ُيعَنى لهم.
حزن فيفو الأنه لم يكن قادراً اأن يح�سن الدفاع عن الكبار. وكان يعّد ذلك واجبًا عليه، 

الأن من الكبار من هم اأهله وذويه، الذين يحبهم كثيراً.
ولك��ن فجاأة، تاألقت عيناه، ودبت الحيوية ف��ي تعبيراته، وبدا قلقًا، فقد كان قد تذكر 
والديه. حقًا! ياه! اإنه لم يفكر في ذلك! التفت اإلى اأماريليذا. و�ساألها: خبريني. هل �سنقول 

لوالدينا ما راأيناه و�سمعناه؟
هبت الفتاة جال�سة، ثم اتكاأت على مرفقيها، و�ساحت فيه قائلة: اإنك جننت.

- لم��اذا؟ األ��م تقل لك اأمك، واأي�سًا اأبوك، اإننا مهم��ا فعلنا ولو حتى لو ارتكبنا �سقاوة 
كبي��رة، يجب اأن نخبرهما بها؟ واإننا لن نك��ون اأوالداً طيبين اإال اإذا التزمنا بذلك. واإنهما 

لن يوبخانا مهما كان ما فعلناه؟
- اأج��ل، ي��ا فيفو، ق��ال والدي لي ذل��ك. ولكننا في حالتن��ا هذه �سوف نق��ول لهم اإن 
االأ�سج��ار تكلمت اإلينا، ولن ي�سدقون��ا، �سوف يقولون اإننا نكذب، و�سوف يتاألمون لكذبنا 
كثي��راً وحت��ى ال يعتق��دون اأننا نك��ذب عليهم يج��ب اأن نكذب... فنق��ول اإننا لم ن��اأت اإلى 

الغابة... اأو اإن ال�سجر لم يتحدث اإلينا.
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�سفق��ت بيديها، و�سحكت من�سرحة. وم�ست تق��ول: اأوه، يا له من قول جميل هذا. اأنا 
يحلو لي اأن اأكذب. اأتعرف ذلك؟ ولكنني اأريد اأي�سًا اأن اأكون على �سواب. واأي �سواب اأكثر 

من هذه؟ يجب اأن تكذب حتى ال يعتقد االآخرون اأنك تكذب! هذا رائع حقًا!
ولك��ن ه��ذه الفكرة لم تكن تروق لفيف��و كثيراً. وعلى العك�ش بدا علي��ه الحزن... وقال: 
اأن��ت على حق. اأنا بالطب��ع ال يعجبني الكذب، وال االأكاذيب ولكنني على الرغم من ذلك... 

اأعرف اأنهم ال ي�سدقوننا.
ابت�سم ال�سنجاب. وهز راأ�سه ال�سغير. وبدا عليه بع�ش ال�سك فيما يقال. فابتدره الفتى 
ذو ال�سعر الك�ستنائي والفتاة ال�سقراء قائلين في �سوت واحد: كل اأيها ال�سنجاب. اإنهم لن 

ي�سدقونا.
- اأيه، ومن اأين لكما اأن تعرفا؟
- كيف! نحن نعرف ذلك جيداً.

- ال تكونا واثقين اإلى هذا الحد!
- نقول لك اإننا نعرفهم! اأنت ال تعرف والدينا. فلماذا ت�سر هكذا؟

اأجابهم��ا ال�سنج��اب، مائًل براأ�س��ه اإلى اليمين قائ��ًل: �سوف اأقول لكم��ا يا �سديقاي 
ال�سغي��ران اأواًل، اإنَّ الكب��ار عندما كانوا �سغ��اراً، على االأقل الكث��رة الغالبة منهم، كانوا 

يعرفون اأن االأ�سجار والزهر تتحدث. كما تتحدث الطيور، و�سائر الكائنات االأخرى.
�ساح الولدان قائلين: كانوا يعرفون؟ كيف؟

- كان��وا يعرفون الأن ال�سجر والزهر والطير وكائن��ات الغابة كلها، مخلوقات بريئة، 
تع��رف فح�سب كلمات حلوة طيبة، تحي��ا بل خبث تفرح بال�سماء الزرقاء والماء الجاري 
م��ن الينب��وع... لهذا فاإنها ال تتحدث اإال اإلى االأوالد ال�سغار االأطهار... واأحيانًا اإلى بع�ش 

الكبار الذين تعرف االأ�سجار واالأزهار اأنهم �سيفهمون حديثها.
�س��األ كل م��ن فيفو واأماريلي��ذا: لكن، ما دامت الكثرة الغالبة م��ن الكبار عندما كانوا 

�سغاراً تحدثوا مع ال�سجر واالأطيار. فكيف ال يعرفون االآن؟



289 الـعــدد 702- 703 اآذار - ني�سان 2022 

تنه��د ال�سنج��اب، كما لو كان متعبًا. ق��ال: تجرفهم م�ساغل الحي��اة. طيبة كانت هذه 
الم�ساغ��ل اأو �سيئ��ة، ال يغير ذلك من االأم��ر �سيئًا. فين�سون. ين�س��ون اأحلى �سنوات عمرهم، 
�سن��وات الطفول��ة. وعلى اأكثر تقدي��ر، يتذكرون جزئي��ة �سغيرة من حياة ه��ذه ال�سنوات. 
وعندئ��ذ يقول��ون في �سرائره��م »ت�سوروا اأتذك��ر؟ كانت �سجرة الرم��ان محملة بالرمان. 
وكان بع�ش الرمان قد اكتمل ن�سجه، انتفخ بالرحيق الحلو، وا�ستدار في ال�سم�ش متاألقًا. 
اعتق��دت اأن الرم��ان من اأجلي ن�س��ج. وقالت لي �سج��رة الرمان اإنها من اأجل��ي اأثمرت... 
فقطف��ت رمانة واأكلته��ا، الأنني �سدقت اأن �سجرة الرمان كلمتني! كنت �سبيًا غريراً! كنت 
مجنونًا حقًا!...« بكلم مثل هذا يتحدث الكبار عندما يتذكرون �سنوات طفولتهم القديمة، 

ولكن دون اأن يدركوا بالطبع اأنهم اأ�سحوا اليوم مجانين، ومن قبل كانوا عقلء.
�ساأل الفتى والفتاة معًا: تعني اأننا االآن اأرجح عقًل من الكبار؟

اأوم��اأ ال�سنج��اب بيده اإيماءة ذات مغزى. وق��ال: اأووووه! بالتاأكي��د اأنتما اأرجح عقًل. 
ولك��ن لي�ش هذا بال�سيء المه��م، الأن االأوالد الذين في �سنكما جميعًا راجحو العقل، واإنما 

المهم اأن تظل راجحي العقل عندما تكبران اأي�سًا.
التفت ال�سبيان نحو مر�سدهما، و�ساأال كيف يت�سنى لهما ذلك؟

لم يبادر ال�سنجاب باالإجابة. و�سرح بب�سره اأمامه متاأمًل ثم قال مفكراً: هذا ال يتوقف 
عليكما قليًل، وعلى ربكما اأكثر. يتوقف االأمر عليكما، اإذا اجتهدتما اأال يتوقف الحوار مع 
الطبيع��ة، ويتوقف على الرب لو كان قد خلقكما هكذا بحيث تكونان حتى عندما تكبران 

قادرين على الحديث مع الطيور وال�سجر.
انحن��ى فيف��و على ال�سنج��اب، كما لو يخ�س��ى اأن ي�سمعه اأحد. وهم�ش ل��ه قائًل: ولكن 
عندم��ا �سنكبر ونتحدث اإلى االأ�سجار والطيور، ف��اإن الكبار االآخرين، اأعني اأغلبيتهم التي 

�سوف تكون قد ن�سيت األن يقولوا عنا اإننا مجنونان؟
بدا الحزن على ال�سنجاب.

و�ساحت اأماريليذا بحما�ش: هذا لن يعنينا. فليقولوا عنا ما �ساوؤوا!
لمعت عينا ال�سنجاب. وقال: �سينعتانكما بالجنون، يا فيفو. ولكنكما �ستعرفان اأنكما 
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ل�ستما كذلك، بل اإنكما من القلة المحظوظة من الب�سر على هذه االأر�ش. والأنني اأحببتكما 
اأيها ال�سديقان العزيزان، فاإنني ال اأمنحكما �سوى هذا الدعاء: لتتحدثا مع االأ�سجار ومع 

الطيور، حتى عندما تكبران.
خيم عليهم �سمت، وا�ستغرقوا جميعًا في التاأمل.

راح��ت عين��ا ال�سنج��اب ال�سقيت��ان ال�سغيرت��ان تتطلعان ت��ارة اإلى فيفو وت��ارة اإلى 
اأماريليذا. وكانتا تتاأنيان عندما تنظران اإلى الولد، وتلمعان عندما تنظران اإلى البنت.

وق��ف فيف��و كما ل��و كان يتابع �سيئًا يج��ري اأمامه، كم��ا لو كان يفك��ر، كما لو كان 
يحاول اأن يفهم. كل هذا الكلم الذي �سمعه.

عادت اأماريليذا تلعب من جديد ب�ساق الع�سب. و�سعته في فمها من جديد. وبدت كما 
ل��و كان��ت ال�سماء قد نزلت اإليه��ا على طرف �ساق الع�سب المزه��ر. و�سرحت بعيداً. لم تكن 

تفكر. كان جليًا في تلك اللحظة اأنها ما كانت تفكر في �سيء على االإطلق.  
بعد قليل، تحدث ال�سنجاب. وقال: �ست�سبح يا فيفو، رجًل جاداً ونافعًا.

�سّر ال�سبي لهذا الكلم، وبدا را�سيًا عن نف�سه.
وا�ستط��رد ال�سنجاب يقول: اأما اأنت يا اأماريليذا، فاإني متاأكد اأنك متى كبرت، بل متى 

�سرت عجوزاً اأي�سًا، �ستتحدثين اإلى ال�سجر والزهر، واإلى الطير والحيوان.
نه�ست اأماريليذا من رقادها، وجل�ست ثم اأخذت ال�سنجاب في ح�سنها وقالت: اآه، كم 
تجعلن��ي �سعي��دة بكلمك، يا �سنجوبي العزيز! كم تجعلني �سعي��دة! يا له من نباأ �سار هذا 

الذي تخبرني به!
على اأن ال�سنجاب اأفلت منها بقفزة مفاجئة. وهناك. اأمامهما، على الع�سب، اأخذ ياأتي 

ب�سقلبات مجنونة، يرق�ش، ثم ياأتي بال�سقلبات المجنونة من جديد.
وت�ساءل ال�سبيان قائلين: ما الذي حدث له؟

�سم��ع ال�سنج��اب ت�ساوؤلهما، فتوقف. وج��اء يقف اأمامهما. وقال: �س��ررت جداً. هذا ما 
حدث لي. فهمت اأننا اأ�سبحنا اأ�سدقاء حقيقيين. واإنكما تحبانني...

فابتدره ال�سبيان قائلين: لكننا اأحببناك على الدوام، منذ اأول لحظة راأيناك فيها. 
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- اآه، كل! االآن فح�س��ب، رفعتم��ا الكلفة بينكما وبين��ي. والأول مرة تناديني اأماريليذا 
ب�سنجوبي العزيز!

وت�ساءل ال�سبيان: وماذا في هذا؟
- عندما تكبران، اأيها ال�سبيان الغاليان، �ستفهمان اأن الحب ال يجب اأن يظل بداخلكما 
ب��ل يج��ب اأن تعبرا عنه اأي�سًا، وذلك باأفعال كثيرة ومنها عل��ى االأخ�ش الكلم. يكفي اأن 
يك��ون ال��كلم �سادقًا، واأال يكون اأجوفًا وها هو طيب عل��ى ذلك. اإنه قولكما »�سنجوبي«! 

»�سنجوبي العزيز«!
وعاد ال�سنجاب ياأتي ال�سقلبات، ويرق�ش بجنون من جديد.

-8-

حيث ظهر طاغية الغابة
عل��ى اأن��ه بينم��ا راح ال�سنجاب يرق���ش، والول��دان يتابعانه �ساحكي��ن، ي�سفقان له 

ويتقافزان، �سمعت من بعيد �سرخة غريبة �سارية، اأ�سبه بنباح ثقيل، اأو بعواء مخيف.
انتف���ش ال�سنجاب واقف��ًا، وقد تجهمت ق�سم��ات وجهه، ونمت ع��ن االن�سغال والقلق. 

التفت اإلى الم�سدر الذي وفدت منه ال�سرخة. 
ارتب��ك فيفو واأماريليذا. ولم يكونا ي��دركان ال�سبب، لكنهما اأح�سا بالبرودة ت�سري في 
بدنيهم��ا. وكذل��ك بدت الغابة كلها خائفة. ما عدت ت��رى اأو ت�سمع حيوانًا اأو طائراً. حتى 

اأوراق ال�سجر، الحت كما لو كانت قد كفت عن االهتزاز وت�سمرت.
األق��ى ال�سنج��اب نظ��رة فاح�س��ة على االأ�سج��ار من حول��ه. وانتقى منه��ا �سجرة ذات 
اأغ�سان غليظ��ة منخف�سة، وم�سى نحوها. وقال لل�سبيين في لهجة اآمرة: اأ�سرعا! اأ�سرعًا 

اجريا، وا�سعدا ال�سجرة!
ج��رى ال�سبيان في اأثره. واإن تحفظ فيفو قائ��ًل: كانت اأمي قد حظرت علي اأن اأت�سلق 

االأ�سجار. تقول اإن ت�سلق االأ�سجار خطر.
كانت اأماريليذا قد اأو�سكت على ال�سعود. ودفع ال�سنجاب فيفو م�ستحثًا اإياه على اأن يفعل 

مثلها. وقال له بلهجة قاطعة: عندما تحدق بالمرء االأخطار، يختار اأهونها. اأ�سرع! اأ�سرع!
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�سرع فيفو يت�سلق ال�سجرة بدوره...
�ساألت اأماريليذا من موقع اأعلى من االآخرين: واأنت يا �سنجوبي. ماذا تنتظر؟

عندئذ فح�سب، ابت�سم الحيوان ال�سغير ابت�سامة ي�سيرة وقال: واأنا؟ اأنا؟ هاأنذا!
وبخطوات �سريعة بارعة ت�سلق جذع ال�سجرة وفي لمح الب�سر وجداه اإلى جوارهما.

بعي��داً هناك. عند الحافة االأخرى للأر�ش ال�سيق��ة المنب�سطة ظهر حيوان اأ�سبه بكلب 
�سخ��م، فراوؤه الكث رمادي داكن اللون، مم�سوق متي��ن البنيان، راأ�سه مثل وتد؛ وتوم�ش 

في حديقته نظرات متوح�سة، وتلمع اأنياب بي�ساء حادة بين فكيه ما اإْن يفتحهما.
ج��رى الحيوان اإلى جهة اليمين. ح��دق اإلى الغابة ممدود الرقبة، وعوى. ثم جرى اإلى 
جه��ة الي�س��ار. وظ��ل هناك مدة اأط��ول، وقد �سمر نظرات��ه على بقعة بعيدة، ث��م على بقعة 

اأخرى بعيدة، ثم على بقعة اأبعد قليًل من هذه وتلك.
�ساأل الولدان: ماذا هناك؟

اأجابهما ال�سنجاب ب�سوت هام�ش: ذئب. ذئب متوح�ش كبير. كل االأحياء ترهبه.
قال فيفو: ماذا يعني اأنه �سيد الغابة المطاع.

وب�س��وت مكبوح، واإن كان اأعلى من ذي قبل، وبنب��رة قوية ت�سدى لهذا القول قائًل: 
كل! �سيدنا المطاع هو من نختاره ونحبه، اأما من نرهبه فهو بالن�سبة اإلينا طاغية.

في هذه االأثناء، كانت اأماريليذا تتابع ما يفعله الذئب الرمادي ال�سخم المتوح�ش.
كان ياأت��ي الح��ركات عينها، ويطل��ق ال�سرخات عينها، وقد بدا علي��ه اأنه اعتزم اأمراً، 

و�سار يتعجله.
�ساألت الفتاة: وددت اأن اأعرف ماذا يفعل؟

اأجابه��ا ال�سنجاب هام�سًا م��ن جديد: يبدو اأنه جائع. لعله لم يج��د �سيئًا ياأكله اليوم. 
ال حمًل وال جيفة، وال ثعلبًا، بل حتى غزااًل �سغيراً، اأو �سنجابًا.  

قاطع��ت اأماريلي��ذا، وحوطته بذراعيه��ا. وقالت: اأهو ياأكل مخلوق��ات عزيزة مثلك يا 
�سنجوبي؟
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- عندم��ا تجوعين، تاأكلين ما ال يخط��ر على بالك. وعلى االأخ�ش، اإذا كنت متوح�سة، 
ودموية. واأعتقد اأنه االآن قد ا�ستم رائحتكما...

قاطعه الولدان ب�سوت واحد قائلين: ماذا يعني ذلك؟
- اإن الذئ��ب مث��ل �سائر الحيوان��ات المفتر�سة، ي�سم رائحة الفري�س��ة من بعيد. فاإذا ما 
حملتها ريح خفيفة، فاإنه ي�سمها على م�سافة بعيدة جداً. والذئب هو اأذكى الوحو�ش التي 

مرت من هنا. ال بد اأنه �سم رائحتكما. فعرف اأن في الغابة اليوم طعامًا �سهيًا ووفيراً.
�س��األ الول��دان جزعين: اأي طعام، يا �سنج��اب. هل من الممك��ن اأن تعّدنا نحن طعامًا 

�سهيًا؟
- ابت�س��م الحي��وان ال�سغي��ر ابت�سامة مفعمة بالم��رارة وقال: ل�ست اأنا ال��ذي يعّد كما 

كذلك! بل هو وحده الذي يعّدكما طعامًا �سهيًا.
و�ساأل الولدان مرتعبين: وهل �سياأكلنا الذئب، هل �سياأكلنا حقًا؟

واأجاب ال�سنجاب قائًل: قد ي�سرب االإن�سان في بع�ش االأحيان �سربته دون اأن يعني 
بذل��ك �سوى اأن يخ��دع اأو اأن ي�سبع ث��روة مبتذلة، ولكن القدر عندم��ا ي�سرب �سربته فهو 
يعني اأن ي�سرب من اأنزل به �سربته. ولو وقعتما بين براثن القدر، فما من �سك اأن الذئب 

ياأكلكما.
�سرخ فيفو واأماريليذا وقد واجها الأول مرة خلل اأوراق الغابة الخ�سراء لغز الموت.

- �سوف يمزقنا اإربًا اإربًا. �سوف يقتلنا.
اأوم��اأ اإليهم��ا ال�سنج��اب كي يخف�سا �سوتيهما. ث��م هم�ش لهما قائ��ًل: ال تخ�سيا اأبداً. 
اأنتم��ا هن��ا ف��ي اأمان. ولكن فلنكف ع��ن الكلم. الأنه لو ل��م يكن قد ا�ست��م رائحتكما. فقد 

تقوده اإليكما اأ�سواتنا فيقبل اآتيًا اإلى هنا.
و�ساألته اأماريليلذا وجلة:  مادمنا في ماأمن من الخطر، فلماذا على االأقل ال نراه؟

اأجابه��ا الحي��وان ال�سغي��ر هام�س��ًا: الأن الخير لي�ش ف��ي اأن تنجو م��ن الخطر الج�سيم 
فح�س��ب، ب��ل في اأن تبعد قدر اإمكانك عن��ه يا عزيزتي. اإني اأعرف م��ا اأقوله لكما. ا�سمتا 

اإذن. ال اأريد منكما كلمة منذ االآن.
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وخي��م ال�سمت عليهم، وت�سمروا في اأماكنهم، وبدت عيونهم كما لو كانت في ماآقيها 
قد تحجرت. ركز الجميع اأنظارهم على الذئب.

اأما هو فكان في هذه االأثناء يبحث عن طعام. ويبدو اأنه لم يكن قد عثر على �سالته، 
الأن��ه ل��م يتوغل في الغابة. اإال اأنه في مرة واحدة دلف اإلى حافة الغابة منق�سًا من�سرحًا، 

ولكنه �سرعان ما عاد اإلى ال�سهل المنب�سط، منك�ش الراأ�ش، خفي�ش الذيل.
ا�ستطاع ال�سنجاب اأن يلمح �سيئًا، فهم منه ال�سبب الذي خاب من اأجله م�سعى الذئب.

كان الذئ��ب قد �سم رائحة لح��م الخنزير فهرع �سوب تلك الرائحة. ولكنه عندما و�سل 
اإلى حيث قادته حا�سة ال�سم لم يجد �سوى قنفذ ملتحف باأ�سواكه ال�سلبة!... واأولئك الذين 

اأكلوا لحم القنفذ يعرفون كم ي�سبه في طعمه لحم الخنزير البري، بل هو اأف�سل منه...
ولكن ما يعّد اأ�سد غرابة هو ما فعله الذئب بعد هذه الهجمة الفا�سلة فبعد ب�سع خطوات 
م�ساها محبطًا، جرى اإلى االأر�ش المنب�سطة، و�سرع يقفز ويطلق �سيحات قوية �ساخبة، 

كما لو كانت �سيحات انت�سار. 
وفي كل مرة كان يقفز فيها في الهواء كان ظهره المم�سوق ينثني مثل قو�ش، وت�سرئب 
راأ�س��ه الممطوطة مثل �سيخ اإل��ى اأعلى، ومن حنكه الوا�سع المفت��وح ذي االأنياب القاطعة 
والل�سان االأحمر الطويل، يطلق باأق�سى عزمه ال�سيحات تلو ال�سيحات. كما لو كان يريد 

اأن يهدد ال�سماء و�سم�سها، وقمم االأ�سجار ال�سامخة، وجذوعها البا�سقة، بل الغابة كلها.
�ساأل ال�سبيان هام�سين: لماذا يفعل هذا؟

باأدنى ما ي�ستطيعه ال�سنجاب من �سوت خفي�ش �سرح لهما ما حدث للذئب مع القنفذ. 
ث��م ا�ستطرد يقول: اإنه ي�ستعر�ش ع�سلت��ه االآن. هكذا يفعل االأقوياء عندما يخفقون، كي 

يداروا خيبتهم، كي يرهبوا االآخرين، كي يتلم�سوا الأنف�سهم العزاء.
ك��ف االآن الذئ��ب ع��ن ا�ستعرا�ش قوت��ه. راح يج��ري االآن على الع�سب، وقد م��د رقبته اإلى 
اأ�سف��ل، وكان يل�س��ق خي�سوم��ه باالأر�ش. راح يج��ري مثل الجرو ال�سغير عندم��ا يقتفي اآثار 
االأقدام، باحثًا عن اأرنب اأو ثعلب. وبين الفينة والفينة، كان يتوقف، ويجيل النظر فيما حوله.

ثم يعود يتق�سى االأثر.
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كان الذئب جائعًا، وكان وا�سحًا اأنه بعد كل هذا الوقت الذي �ساع �سدى بداأ يقلق من 
اأنه لن يجد طعامًا.

لبره��ة ظ��ل �ساكنًا بل حراك. انت�سب��ت �سيقانه، و�سمخ راأ�سه عالي��ًا. اأرهف خي�سومه 
و�سح��ذ حا�سة ال�س��م. تردد قليًل. ثم رفع اأنظ��اره نحو ال�سجرة التي لج��اأ اإليها االأ�سدقاء 

ال�سغار الثلثة. ثم اأطلق �سيحة �سر�سة ومرق كوم�سة برق اإلى هناك.
كان مندفع��ًا، و�سيم��ًا، فرحًا. ولكن عندما و�سل اإلى اأ�سف��ل ال�سجرة، وراأى اأن طعامه 

ال�سهي الوفير الذي ا�ستم رائحته كان عاليًا ال يطوله، غ�سب، وانتابه �سعار.
هجم على ال�سجرة، كما لو كان يريد اأن يلقى بها اأر�سًا. 

�سب واقفًا، واأ�سند �ساقيه االأماميين على جذعها ال�سميك. وبداأ يخم�سه بمخالبه. وظل 
وقتًا طويًل يخم�سه ب�سدة، حتى تردد �سدى خم�ساته مع عوائه في اأرجاء الغابة.

امتلأت اأماريليذا رعبًا. خافت كثيراً، و�سار ج�سمها يرتع�ش، فاتكاأت على فيفو. كانا 
يجل�س��ان عل��ى غ�سن رحب غليظ، فاأحاطها فيفو بذراعيه، و�سمها اإليه، وقال لها بحزم: 
ال تخافي. مهما حدث. فاأنا قوي. و�ساأحميك. وعند ال�سرورة، �سيفتر�سني اأنا، و�ستطلقين 

اأنت العنان ل�ساقيك وتنجين.
ازدادت اأماريليذا انزواء بين ذراعي فيفو، و�سعرت باأن خوفها يقل، وهدوءها يتزايد. 
كل! ب��ل �سع��رت ب�سيء اأكثر م��ن ذلك �سيء غريب- لم تكن قادرة عل��ى تف�سيره لنف�سها... 

�سيء مثل نور ي�سيء بداخلها، فيتبدد الذئب ويتل�سى رعبها.
�سمع��ت ال�سنج��اب يتكلم ب�سوت مرتفع االآن. قال: اأح�سنت، يا فيفو. اأح�سنت! اإني اأكرر 
ل��ك قولي. �ست�سبح رجًل جاداً نافع��ًا. اأما االآن، فل تخف. لي�ش هناك خطر. بل اإني اأقول 

لكما دعونا اأي�سًا نلهو قليًل.
وقبل اأن يت�سنى لل�سبيين اأن ي�ساأاله عما يق�سد بذلك. قطف من ال�سجرة بع�ش االأجزاء 
الخ�سراء المكورة، و�سع ثلثة اأو اأربعة منها في فمه، واحتفظ باثنتين منها في كل من 
كفي��ه. ث��م ثبت نظراته في عيني الذئب، مطلقًا من فم��ه �سيحات ق�سيرة حادة، تعمد اأن 
يجعلها اأكثر غرابة، كما لو كان ي�سخر بها من الذئب. واألقى اإلى الذئب حبتين خ�سراوين 

مما يحمل.
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ت�سممها الذئب. ثم عاود العواء. وارتمى على جذع ال�سجرة ب�سرا�سة اأ�سد.
�ساحت اأماريليذا محذرة: دعك من هذا، يا �سنجوبي! دعك!

ولك��ن الحي��وان ال�سغير لم يعرها التفاتًا. وم�سى االآن، وقد ازدادت يداه تحرراً يرمي 
الذئب بقذائفه ال�سغيرة �ساحكًا مهلًل. في�ست�سيط الوح�ش غ�سبًا.

و�ساألت اأماريليذا بانفعال: ولماذا يا �سنجوبي العزيز تفعل به هذا؟
هذه ثمار �سجرة البلوط. وهي من اأ�سهى ماأكوالتي اأما الذئب، فل ي�ستطيع اأن ياأكلها. 
ولذلك فاإني األقى بها اإليه كي اأ�سخر منه. ويجب اأن تعرفا اأن ما من �سيء ي�سايق الكبير 

القوي قدر �سخرية ال�سغير ال�سعيف منه.
عل��ى اأنه في ه��ذه اللحظة اأي�سًا، ف�سًل ع��ن ال�سخرية التي انهال��ت على الذئب، حقق 

ال�سنجاب ن�سراً كبيراً فقد اأ�سابت ثمرة من ثمار البلوط في عينه!
�سم��ع عويل مريع، وارتفعت �سرخة األم وياأ�ش. بكى الذئب. طاأطاأ راأ�سه. وم�سى ب�سع 

خطوات في الغابة يخفي خجله.
زه��ا ال�سنجاب ن�سراً. وقف على الغ�سن الغلي��ظ، وقد انت�سب ذيله خلف ظهره عاليًا. 

وقف ال�سنجاب �سامخًا يدعك بطنه الرقيقة معجبًا بنف�سه.
كان الول��دان �سعيدي��ن به، لكنهما ظل يقف��ان وجلين. وبعد هنيهة، ق��ال فيفو: كنت 
رائعًا، يا �سنجوب. اأغظت الذئب وهزمته. لكنك بما تفعل، توغر �سدره �سدك اأكثر فاأكثر.

وقالت اأماريليذا بحما�ش، وال زالت بين ذراعي فيفو: وماذا عن هذا؟
- كي��ف تقولي��ن هذا! ماذا لو اأنه فا�ش به الكيل، واأراد اأن يعاقبنا على ما �سببناه له 
م��ن خج��ل؟ كان يلزم مكانه اإلى اأن ن�سط��ر اإلى النزول عن ال�سج��رة، فلي�ش باإمكاننا اأن 

نظل هنا فوق ال�سجرة اإلى االأبد...
غيرت اأماريليذا لهجتها االآن، وت�سبثت به، قائلة: اأنت على حق، يا فيفو. ماذا �سنفعل؟ 
ول��و نجون��ا، ماذا �سنقول لذوينا متى تاأخرنا في الع��ودة اإليهم اإلى غد اأو بعد غد... ياه- 

ياه!... ماذا �سنقول لذوينا؟
قال ال�سنجاب في هدوء: لن تتاأخرا.
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�ساأل الولدان بلهفة وقلق، في �سوت واحد: وكيف تكون بهذا اليقين؟
- ال اأع��رف، ولك��ن ثمة ما �سيح��دث. ال يحتم��ل الطاغية الجبار طوي��ًل، مهما كانت 

قوته، ومهما كان �سعف االآخرين جميعًا.
ف��ي هذه االأثناء، كان الذئب قد اأفاق لنف�س��ه. ويبدو اأن االألم زال عنه. واإن كان الحقد 

لم يزايله، وال الجوع انق�سع عن اأح�سائه...
وم��ن ث��م، خ��رج اإلى االأر���ش الخ�س��راء المنب�سطة، وفي و�س��اءة الم��كان وقف اأمام 
ال�سجرة التي كان قد اآوى اإليها االأ�سدقاء الثلثة، ولكن على مبعدة كافية حتى ال تطوله 

قذائف عدوه ال�سغير.
وقف هناك، ي�سرب الهواء بذيله، الذي ي�سبه ال�سوط، رفع راأ�سه نحو ال�سحبة ال�سغيرة. 

وزم خطمه، رافعًا �سفته العليا كي تبدو اأنيابه القاطعة. و�سرع يعوي ب�سوت مدوي: 
- غ غ غ ى! غ غ غ ى!

وق��ف وقتًا طوي��ًل، على هذه الحال، ينظر اإلى ال�سجرة. راقب��ه االأ�سدقاء الثلثة. وقد 
دب القلق والخوف في قلَبْي فيو واأماريليذا. بينما ظل ال�سنجاب هادئًا.   

وفج��اأة، �سم��ع من �سج��رة �سف�ساف قريب��ة بلبل يغرد. وق��د كان �سوته عذب��ًا قويًا 
مملوءاً باأعمق االأ�سواق.

�ساح ال�سنجاب بلهجة انت�سار: تكلم �سيد الغابة. لقد اأعطى االإ�سارة.
ما الذي حدث في تلك اللحظة! اأي �سيء كان هذا!

طي��ور الغاب��ة كلها ب��داأت تغني. جن��ادب لم ت�سمع حت��ى تلك ال�ساع��ة �سرعت جميعًا 
مم��ا ت�سدر �سري��راً قويًا. �سناجب كثيرة، قطعان، اأطلق��ت �سيحاتها ال�سغيرة المتقطعة. 
اأ�س��راب من النحل والزنابي��ر، بعثت اأزيزها الحاد يملأ اله��واء. فرا�سات، �سغيرة وكبيرة 
غطت ال�سماء. حتى اأوراق ال�سجر التي بدت اأول االأمر كما لو �سمرها الخوف، اأخذت تهتز. 

والن�سمات عينها التي حركت االأوراق جعلت االأغ�سان العجوز كلها تئز.
هدير اجتاح العالم كله. �سجيج لم يعرف له مثيل من قبل، اإع�سار مخيف لف الوجود.

حت��ى فيف��و واأماريلي��ذا دون اأن يعرفا ماذا ج��رى، انجرفا مع ه��ذا الطوفان المزلزل 
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م��ن االأ�سوات، فراحا بدورهما ي�سيحان وي�سرخ��ان قدر االإمكان باأعلى ما في و�سعها. 
وم�س��ى الطني��ن ي�ستد، وي�ستد، وينب�سط، ويتردد �سداه من �سج��رة اإلى اأخرى، وا�سًل اإلى 

طرف الغابة الق�سي، بل يحق القول اإلى اأق�سى اأقا�سي العالم اأي�سًا.
اأ�سق��ط في يد الذئب. راح يقفز يمين��ًا وي�ساراً، ويعوي عواء يتزايد تبعًا الزدياد حالته 
�س��وءاً. ث��م توقف وتلفت حوله. وقد فقد اكتراثه بال�سحب��ة ال�سغيرة، واألقى نظرة �سريعة 

على ما حوله وجًل. ثم... ثم د�ش ذيله بين غجيزتيه و�سرع يجري، يجري، يجري...
انتهى العواء. انتهت النظرات ال�سر�سة، انتهت القفزات في الهواء. انتهى اإ�سناد ال�ساقين 
على جذع ال�سجرة. لم يعد هناك �سوى الجري، والجري فح�سب. لم يعد هناك �سوى الهرب. 

والذيل مطوي ومخفي بين العجيزتين.
وهناك عند نهاية المم�سى المغطى باالأع�ساب اختفى في الغابة، وما عاد له وجود.

وانق�سع الهدير. وهداأت الغابة. و�سارت من جديد غابة الفرح. و�سمعت اأغاريد. اأغاريد 
كثيرة...

�ساأل ال�سبيان: اأيها ال�سنجاب! اأيها ال�سنجاب! ماذا كان هذا؟
غ�سبة ال�سعب!

عادا ي�ساأالن: وما غ�سبة ال�سعب؟
قال لهما: �ستعرفان ما هي عندما تكبران. هذه ت�سقط الذئاب الطغاة. واالآن هيا بنا!

قال اأماريليذا: هيا بنا، هيا بنا، اأ�سعنا وقتًا كبيراً.
عل��ق ال�سنجاب عل��ى ذلك بلهجة حكيمة: اإنكما لم ت�سيعا وقت��ًا على االإطلق، خفتما 

قليًل، لكنكما تعلمتما الكثير.
لم يكن يبدو على فيفو اأنه على عجلة من اأمره، وقف م�ستغرقًا في التفكير.

�ساأله دليلهما عما اإذا كان قد حدث �سيء.
قال الفتى: اأنت حكيم، يا �سيدي ال�سنجاب، لكنني اأعتقد االآن اأنك لم تو�سح لنا االأمور 

على اأكمل وجه.
- لماذا؟
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- الأن هذا الذئب القوي كان واحداً. كان بمفرده. ماذا كان �سيحدث لو جاء بدل الذئب 
خم�سون معًا.

توقف ال�سنجاب. تغيرت ق�سمات اأماريليذا، ونظرت اإلى فيفو ب�سيء من االإعجاب.
ح��كَّ ال�سنج��اب راأ�س��ه، حتى تواتي��ه االأفكار. وق��ال بقليل م��ن التردد: اأظ��ن اأنه كان 

�سيحدث االأمر عينه.
تم�سك فيفو براأيه قائًل: اأما اأنا فاأقول اإنه لم يكن �سيحدث االأمر عينه.

- لماذا؟
- ال اأعرف لماذا. ولكن هذا ما يخيل اإلي.

وقالت اأماريليذا ب�سبر نافذ: ما دمت ال تعرف، فل ت�سيع وقتنا!
اأح���ش فيف��و ب�سع��وره يج��رح للنحو ال��ذي ردت علي��ه الفت��اة فانتابه الح��زن. اأدرك 
ال�سنج��اب م��ا هو فيه من �سيق، وبادر بالتدخل بينهما. ق��ال: فيفو على حق. ول�ست اأنا، 
ب�س��رف النظ��ر عما اإذا لم يكن يجد االأ�سباب. على اأنني اأتبين االأمر االآن، دعاني اأقول اأنا 
لكما االأ�سباب. ال�سبب االأول هو اأنه لو كانت الذئاب خم�سين، فربما ما ا�ستطاعت اأ�سواتنا 
المتح��دة اأن تغط��ي عواءها. وال�سبب الثاني، اأن كًل من الذئاب كان �سي�سد من اأزر االآخر، 

ويبث فيه ال�سجاعة. 
جزعت اأماريليذا. �سمت يديها على �سدرها، وتطلعت باإعجاب اإلى فيفو. كما لو كانت 

تريد اأن تعتذر له. ثم قالت: ياه... يا اإلهي! ماذا كان �سيحدث حينذاك؟
اأج��اب ال�سنج��اب بغير حما�ش كبير: ال اأحد يدري. ربما كان �سيدب التعب في اأو�سال 

الذئاب. وتن�سرف.
وق��ال فيف��و: ولكن ربما دب في اأو�سالنا نح��ن اأواًل. اأنا عن نف�سي كان �سوتي قد بداأ 

يبح. ما كنت �ساأ�سمد وقتًا طويًل.
و�ساحت اأماريليذا: وال اأنا اأي�سًا! يا �سنجوبي العزيز! ماذا كان �سوف يحدث؟

ك�س��ت وجه ال�سنجاب م�سحة من االن�سغ��ال والهم: كانت غابتنا �ستنق�سم اإلى فريقين. 
فري��ق الحيوان��ات التي كانت لن ت�ستطي��ع ال�سعود اإلى االأ�سجار، وه��ذه �سترحل بعيداً اأو 
�ستظ��ل تحيا تحت، مرعوبة، مطاردة، والمحظ��وظ منها وحده كان �سينجو... وفريق ثان 
م��ن الحيوان��ات اأمثالنا. وهذه كانت �ستحيا على ال�سجر، وم��ا كنت �ستنزل اإلى الغابة اإال 
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خل�سة لت�سرب جرعة ماء، اأو تت�سمم التراب قليًل، تراب اأر�سنا...
خيم �سمت، ما لبث اأن قطعه فيفو بعد هنيهة؛ قائًل ب�سوت وجل بطيء: �سوف اأتحدث 

من جديد حديثًا اأحمقًا.
عاجلته اأماريليذا تقول: اأنت ال تتحدث حديثًا اأحمقًا اأبداً، يا فيفو.

�س��ّر فيف��و كثيراً، واأف�سح لها عن ذلك بنظرة حلوة. وا�ستطرد قائًل: األم يكن باالإمكان 
اأن تتفاهموا مع الذئاب، حتى ال تفتر�سكم؟ 

اأجاب��ه ال�سنج��اب وق��د ا�ستغرق��ه التفكي��ر: بم��ا اأجيبك عن ه��ذا، يا فيف��و؟ وهل كان 
باالإم��كان اأن يح��دث �س��يء مثل هذا؟ ربما، م��ن يدري؟ لعله كان يج��ب اأن يحدث. ولكن 
كي��ف يح��دث، ال اأدري. كيف يمكن التفاهم، وكيف تتاأتى الثق��ة؟ اإن الذئب بح�سب اأ�سله 
وطبيعت��ه، غ��دار خ��وؤان، فكيف يمكن اأن نفعل م��ا تقول؟ اإنه لن ي�ستطي��ع اأن يت�سرف اإال 

كذئب لقد جبل على اأن يفتر�ش الحيوانات االأخرى.
خيم ال�سمن من جديد على ال�سجرة التي جل�ش عليها االأ�سدقاء الثلثة ال�سغار.

عل��ى اأن اأماريليذا قطعت ال�سمت هذه المرة قائلة في مرح: مهًل، مهًل. اإننا نت�سرف 
كما لو كان ينتظرنا تحت خم�سون ذئبًا! بينما ما من ذئب واحد في االنتظار. واأنا قد بداأ 

الحذر يدب في اأطرافي. اأريد اأن ننزل. انه�سا! هيا بنا!
وكما لو كانوا ينتظرون اإ�سارة للبدء في التحرك، انفجر ثلثتهم في ال�سحك. وهرولوا 

نازلين من ال�سجرة م�سرعين. 

-9-

في مطعم الرحمن
م��ا اإن وطئ��وا المم�سى الغامر بال�سياء، حت��ى اندفعوا دون اأن ينب���ش اأحدهم بكلمة، 
ودون �ساب��ق اتفاق بينه��م، يجرون �ساحكين �سائحين. كان اأحدهم ي�سبق االآخرين بين 

الفينة والفينة، فكان يعلو �سياحهما، ويجتهدان للحاق به.
ف��ي لحظة، توقفت اأماريليذا. ثنت ركبتيها، ومالت اإلى االأمام، واأ�سندت راحتيها على 
ركبتيه��ا. والتفت��ت اإلى االآخرين قائل��ة: اأيها ال�سنجاب العزيز! يا دليلن��ا في نزعتنا! اإني 

جائعة! 
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ل��م يج��ب ال�سنجاب تواً. وعاد يح��ك راأ�سه المدبب، بينما اأطرقت عين��اه الذكيتان اإلى 
االأر�ش.

�ساحت اأماريليذا من جديد: اإني خائفة. يا مر�سدنا الحكيم، األم ت�سمعني؟ اإني جائعة! 
وكما لو كانت قد تذكرت �سيئًا غير �سار، اأردفت تقول قلقة: حقًا! لي�ش ثمة بيوت هنا ترى 

اأال يوجد مطعم ناأكل فيه بع�ش الطعام؟
رف��ع مر�سده��ا راأ�سه بخي��لء، واأتى بيديه حرك��ة رحيبة مهيبة وق��ال: ال توجد هنا، 

�سيداتي �سادتي، مطاعم. فمن اأجل مخلوقاته البريئة يجعل اهلل الطبيعة كلها مطعمًا.
وب��دت منه �سيح��ة ازدراء �سغيرة، ثم اأردف يق��ول: فلنتناول »�سيئ��ًا«. اإننا ال نطبخ 
هن��ا. ال ي�سي��ط منا الطعام. ال نخلطه بالدهون وال بال�سطة، وال باأي �سيء من هذا القبيل. 
الطع��ام تعده لنا االأ�سج��ار، والخمائل، واالأع�ساب، اإنها تطب��خ بع�سائرها العطرة، اإذا ما 
ر�سف��ت جذوره��ا نداوة االأر���ش. وزهرها اأ�سعة ال�سم���ش، واأوراقها اأنفا���ش الريح العبقة. 

والطعام الذي نعده ناأكله طازجًا، نقطفه �ساعة تناوله.
ق��ال ال�سنجاب كل هذا فخوراً مرحًا، حتى اأن اأماريليذا ن�سيت لبرهة جوعها، وتعلقت 
به اأنظارها م�سحورة. تابع فيفو بدوره حديث ال�سنجاب، اإال اأنه اأبدى بع�ش االعترا�سات.
قال: هذا يا �سديقي العزيز، اأيها ال�سنجاب، طيب بالن�سبة اإليكم يا اأكلة الثمار البرية، 

اأما بالن�سبة اإلينا، فاإن مطعم الغابة الكبير لي�ش به طعام لنا.
�ساح��ت اأماريلي��ذا التي راح الجوع يقطع اأمعاءها، فما ع��ادت تن�ست اإلى ال�سنجاب 

قالت: هذا �سحيح!
ق��ال ال�سنجاب فخ��وراً بما يقول: اآه، اأنتم��ا تقوالن ذلك! ح�سنًا. قب��ل اأن اأتكلم حككت 
راأ�س��ي ك��ي اأرى اأي االأماكن اأف�سل الأب�سط لكم��ا فيه اأغنى الموائد. ووجدت��ه تعاليا اإذن، 
مع��ي اتبعان��ي. قد يكون فيف��و راجح العق��ل وم�سيبًا فيم��ا يقول اأغل��ب االأحيان، ولكن 

اتبعاني و�ستريان.
�سر فيفو. و�سعر بالر�ساء عن نف�سه، ولكن في حدود ما يجب، اأي بل مبالغة اأو تماد. 

و�سعدت الدماء اإلى وجنتيه قليًل.
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اختل�س��ت اإليه اأماريليذا اأي�سًا نظرات االإعجاب. ربما لم تكن تروق لفيفو كثيراً االأحلم 
والرق�سات، ولكن اأراأيتم كم من مرة بدا اأرجح عقًل منها واأ�سوب راأيًا. هل من ال�سحيح اأن 
الرق���ش واالأحلم ال يتفق مع العق��ل الرزين؟ كان يجب اأن ت�ساأل ال�سنجاب في ذلك، اإال اأن 

هذا الحيوان المبارك كثيراً ما كان يجيب في مثل هذه االأمور باأن اهلل وحده هو العليم...
وفج��اأة: كفت اأماريلي��ذا عن االإعجاب بفيفو، كفت عن التعجب م��ن هذا اأو ذاك. ت�سمر 
عقله��ا في �سيء واحد، �سيء واح��د فح�سب اأو ربما كان االأدق، اأنه لم يت�سمر عقلها وحده 
ف��ي ذل��ك ال�سيء، فقد اأح�ست باأن كل جزيئة من ج�سدها تت�سم��ر في ذلك ال�سيء. اإح�سا�ش 
غري��ب!... اأ�سب��ه بنفخة نارية األهبت ج�سدها كله، م��ن داخله ومن خارجه. ترى، على هذا 

ما ي�سميه الكبار بالغريزة؟
واأيًا كان هذا ال�سيء... فقد �سرخت اأماريليذا فجاأة: اإني جائعة!... اإني جائعة!

تظاه��ر ال�سنج��اب باأنه يعنفها، وق��ال: اأعرف اأنك جائعة، ولكن عل��ى الرغم من اأنني 
دعوتكما للغداء، فاإنكما تجل�سان وت�سيعان الوقت في التفكير! اأ�سرعا. فلنذهب اإلى غرفة 

الطعام التي اخترتها لكما.
�ساح الولدان بحما�ش: هيا، هيا!

م�سي��ا يتقاف��زان في اأعق��اب ال�سنجاب ال��ذي جرى عل��ى المم�سى المغط��ى بالع�سب 
اأمامها.

ف��ي الطرف االآخ��ر، من االأر���ش المنب�سطة، على م�ساف��ة لي�ست بالبعي��دة، كانت ثمة 
اأ�سج��ار �سغي��رة، اأو باالأ�س��ح مجموع��ة من ال�سجي��رات، امتدت منها هن��ا وهناك بع�ش 
الج��ذوع ب�سم��ك الذراع ولكن على االأخ�ش كيف ت�ساهد اأعواداً طرية منت�سبة، ذات اأوراق 
خ�س��راء الل��ون هوجاء، تتخللها ك��رات ذات طيات مجعدة خ�س��راء� وتت�سابك في اأ�سكال 

غريبة.
�ساألت اأماريليذا: ما هذه؟ لم اأر من قبل مثل... ماذا اأ�سميها... مثل هذه الخ�سر.

و�ساح فيفو: انظري! انظري! اإلى جوارها �سجرتا تفاح. االأولى تفاحها اأحمر، والثانية 
تفاحها ذهبي.
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واأجابته اأماريليذا: اأراأيت كم اأح�سن �سنجابنا العزيز قيادتنا! من اأجل �سجرتي التفاح 
جلبنا اإلى هنا. فلنقطف اإذن ثمارها كي ناأكل.

ق��ال ال�سنج��اب كما ل��و كان ي�سدر اإل��ى الولدين اأم��راً: مه��ًل، مه��ًل! االأوالد ال�سطار 
يجل�س��ون اأواًل اإلى المائدة، ثم يتناولون غذاءهم. ثم اإن طعامكما لن يقت�سر على التفاح. 

ياللعنة! ماذا تظنان؟ �سناأكل التفاح في النهاية كفاكهة.
ل��م ينب���ش الول��دان بكلم��ة. تبعا مر�سدهم��ا اإل��ى انفراجة �سقته��ا ال�سجي��رات التي ال 

يعرفانها. وفجاأة، وجدا نف�سيهما اأمام �سنبور مياه.
كان ال�سنوب��ر متينًا في حائط اأجرد خفي�ش، بعر�ش رجل مفتوح الذراعين. وترتفع 
قام��ة �سبي �سغير، يب��رز منه اإلى االأمام وع��اءان حجريان عميق��ان. ومنهما �سال ماء 
غزير رقراق. وعلى االأر�ش �سق مجرى ي�ساعد على �سرف الماء بعيداً. وعن يمين ال�سنبور 
وعن ي�ساره �سيدت م�سطبتان مغطتان ببلط �سميك تنتظران كل عابر �سبيل وحطاب كي 

يجل�ش من عناء الطريق، ويب�سط ك�سرة خبزه وغمو�سه. ويطفاأ جوعه.
وق��د علت الحائط الحج��ري الخفي�ش طحالب. وك�سيت �سقوق��ه باأغ�سان كثيفة حمل 
كل منها اآالف الوريقات الخ�سراء. وعند اأ�سفل كل �ساق ينمو نبات ال�سرخ�ش الوديع الذي 

ي�سرع في ر�ساقة �سيوفه الخ�سراء متعددة االأ�سكال.
وف��وق ال�سنوبر كانت تتمايل اأغ�سان ال�سجر، وتلع��ب اأوراقها مع الن�سيمات، والطير 
والفرا�سات. كانت تلعب معًا. ولكن اأكثر االألعاب لفتًا للأنظار كان لعب االأوراق الخ�سراء 
م��ع اأ�سع��ة ال�سم�ش تنت�س��ر االأ�سعة القوية الذهبية عل��ى االأوراق، تخترقه��ا، لت�ستقر على 

�سفحات المياه الف�سية، فتك�سوها ببريق الذهب.
كان��ت تك�سوه��ا ببري��ق الذه��ب تارة هن��ا، وت��ارة هن��اك، الأن المياه كان��ت تجري، 
من�سرف��ة، وهي تغني اأغنيته��ا، خفيفة فرحة. الأنها تروي الغاب��ة، وتطفئ عط�ش الطير، 

وتنع�ش الب�سر. اأو ربما كان فرحها لمجرد اأنها نقية جميلة...
كان ال�سنوبر وما حوله جنة �سغيرة حقًا.

ل��م يهل��ل ال�سبيان، ولم ي�سفقا طربًا، بل وقفا �ساكني��ن، يجيلن النظر فيما حولهما 
م�سحورين.
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وقال ال�سنجاب: هنا �سنتناول طعامنا. وقال فيفو: ما اأجمل المكان هنا؟
ولم تنطق اأماريليذا بكلمة، واكتفت بالنظر. وبين الفينة والفينة كانت تفتح ذراعيها، 
كم��ا ل��و لم تكن تنظر بعينيها فح�س��ب، وبعد قليل تمتمت: اأيها ال�سنج��اب. ما عدت اأ�سعر 
بالج��وع. اإن��ي كما لو كنت قد �سبعت. ربما الأن ج�سم��ي... قد فا�ش بهذا الجمال، واأنى له 

اأن يت�سع لطعام!
�سف��ق ال�سنج��اب. �سفق برهة بف��رح وحيوية، ثم قف��ز واقفًا عل��ى ال�سنبور، ورق�ش 

هناك رق�سات مجنونة. ثم �سرع في الغناء: ترالل... ترالل.
�سوف ت�سعران بالجوع بعد هنية،

و�سوف تاأكلن ب�سهية.
اإال اأنني يجب اأن اأن�سرف االآن.

ترالل. ترالل،
كي ياأتي بعد قليل.

مالذ وطاب من الطعام.
وبقفزة رحيبة اختفى عن العيان.

اإال اأن��ه ل��م يتاأخر ف��ي العودة. كان يم�س��ك ورقتي �سجر خ�سراوي��ن كبيرتين، لفَّ كل 
منهما على �سكل قرطا�ش. اأ�سندهما اإلى اإحدى الم�سطبتين. ثم ب�سطهما على هيئة مفر�سين 
�سغيري��ن. فاندلق��ت عليهما وعلى البلط الرمادي كرات �سغي��رة خ�سراء غريبة ال�سكل، 
وقد تجمع كل اثنين اأو ثلثة من هذه الكرات معًا، كما لو كانت ملت�سقة في مجموعات. 
و�س��اح: بندق اأخ�سر هذه ال�سجيرات الكثيفة �سجيرات بندق. عليكما االآن بتق�سيره انزعا 
الق�سرة الخارجية ثم اك�سرا بحجر الغلف الخ�سبي، وكل ما بداخلها. كم هو لذيذ! البندق 
الطازج االأخ�سر! واحتفظا ببع�ش هذا البندق ل�سديقكما ال�سنجاب ال�سغير الذي �سيذهب 

ليح�سر لكما اأطعمة اأخرى.
لم يكن �سديقاه يريدانه اأن ين�سرف، اإال اأن الوقت لم يت�سع كي يقوال له ذلك. فقد كان 

قد اختفى عن االأنظار من جديد.
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ع��اد، يحم��ل قرطا�سين مثل ال�سابقي��ن، يفوح منهما عب��ق الفريز الب��ري، التي تنبت 
ف��ي اأنحاء الجبال. ثم اختفى مرة ثالثة واأخيرة، وع��اد يحمل تفاحتين، اأحدهما حمراء، 

واالأخرى �سفراء. 
وعندئذ، جل�ش ال�سنجاب بدوره اإلى مائدة الطعام.

وتناول الجميع اأ�سهى غداء.  

-10-

نقا�ش حول اأمور كثيرة ومتنوعة
بع��د اأن اأكل الجميع و�سبعوا، قال��ت اأماريليذا: هل ت�سمح لي اأن اأ�ساألك �سوؤااًل وقحًا، يا 

�سنجوبي؟
- ا�ساأليني اإني اأحب االأ�سئلة الوقحة.

- اآه، ال تعتق��د اأن��ه �سوؤال فظي��ع، فل�ست قليل��ة االأدب. ا�سمع. عن كل ه��ذا العمل الذي 
توؤديه، والذي توؤديه بكل اإتقان، كم تتقا�سى؟

ده���ش ال�سنج��اب. ده���ش كثي��راً. قال لهما اإّن��ه ال يتقا�س��ى اأي اأجر! وج��اء االآن دور 
الولدي��ن كي يده�سا. وقاال ل��ه اإن اأباهما واآباء اأ�سدقائهما يتقا�س��ون جميعًا اأجور عما 

يوؤدونه من اأعمال.
ابت�س��م ال�سنج��اب بتوا�س��ع، واأجابهم��ا: هناك ف��ارق بيننا وبينك��م. اأنت��م... للأ�سف 

مخلوقات معقدة. اأنتم ب�سر، تحتاجون اإلى النقود.
- واأنت، اأال تحتاج اإليها؟

وماذا اأفعل بهما؟ ا�ستري بها ما يلزم لطعامي من البندق وجوز البلوط؟ اأو اأدفع بها 
اإيجار م�سكني، اأو اأدفع اأجرة حياكة حلة جديدة لي؟

�ساأل��ه فيفو: اإذن، ما ال��ذي يدفعك اإلى العمل؟ لماذا در�ست كي ت�سبح دليًل للأجانب. 
ث��م لم��اذا يكلفون��ك باأن ت�سحب الي��وم واحداً ثم ت�سح��ب في الغد اآخر، ف��ي طوافه بهذه 

الغابة الف�سيحة؟
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عاد ال�سنجاب يبت�سم من جديد. وقف برهة كما لو كان يفكر في االأمر معجبًا بنف�سه. 
ثم قال: اأفعل ذلك، كي تقول ال�سف�سافة العطرة مثلما قالت لكما اليوم، اإنني اأف�سل دليل 

يقود الزوار في الغابة. وهل هناك اأجر اأف�سل من هذا؟
تب��ادل الول��دان النظرات. ثم �ساأل فيفو: ولماذا ال تك��ون المرتبات هكذا بالن�سبة اإلينا 

اأي�سًا؟
اأجاب ال�سنجاب: هذا ال يمكن.

- ولماذا ال يمكن هذا؟
- الأنكم يجب اأن تك�سبوا مااًل. هذه لعنتكم.

- ولماذا يجب علينا اأن نك�سب مااًل؟
�سب��ق اأن اأو�سح��ت لكما ذلك. اإنك��م للأ�سف ب�سر. ول�ستم من حيوان��ات البرية، وال من 

طيور ال�سماء. هذا قدركم.
�ساأل فيفو من جديد: وما القدر؟ 

فكر ال�سنجاب قليًل، لكنه عاد يتهرب من االإجابة. وقال: فلنغير الحديث.
�سفق��ت اأماريليذا بيديها، و�ساح��ت قائلة: اأجل! اأجل! فلنغير الحدي��ث! اأريد اأن اأ�ساأل 
ع��ن �س��يء اآخر، يا �سنجابي العزي��ز، واأنت على هذا الم�ستوى م��ن الحكمة �ستو�سحه لي. 
لم��اذا ال تعطي بع�ش االأ�سجار ثم��اراً، بينما تعطي بع�ش االأ�سجار ثماراً حريفة، وبع�ش 
االأ�سج��ار يعط��ي ثماراً حلوة؟ لماذا ت�سم��ق بع�ش االأ�سجار عاليًا، وتظ��ل بع�ش االأ�سجار 

االأخرى خفي�سة؟
حك ال�سنجاب راأ�سه ال�سغير.

اأج��اب فيفو ع��ن ذلك اإجابة الواثق: الأن البذور التي تنبت منها كل �سجرة تختلف عن 
البذور التي تنبت منها االأ�سجار االأخرى.

اأ�سرت اأماريليذا قائلة: ال يمكن اأن يكون هذا هو ال�سبب وحده.
ولك��ن فيف��و اأ�سر ب��دوره قائًل: كي��ف ال يمكن ذلك؟ اإنه��ا تتغذى من الترب��ة نف�سها، 
وت�سرب من الماء نف�سه، وت�ستن�سق الهواء نف�سه. اإذن، من اختلف البذرة عن �سائر البذور 

يمكن اأن يتحقق االختلف بين ال�سجر.
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ل��م تع��رف اأماريليذا بما تعقب عل��ى هذا القول ال��ذي لم يكن يقنعه��ا، فدقت االأر�ش 
بقدمه��ا، كما ل��و كانت غا�سبة. ثم و�سعت يديها في و�سطها. ومالت اإلى االأمام. واأدرات 
راأ�سها االأ�سقر ناحية فيفو، وقالت له متحدية: هيه، اأيها الحكيم الثاني في �سوؤون ال�سجر، 
م��ا دام الحكي��م االأول ال زال يح��ك راأ�س��ه. �سوف اأ�ساأل��ك �سوؤااًل اآخر: ولم��اذا هي على هذا 
االختلف، هذه البذور؟ كيف توجد كل هذه البذور وتتنوع، كيف تنبت من اأ�سغر البذور 

هذه االأ�سجار ال�سارية المتنوعة؟
واأ�سارت اإلى االأ�سجار ال�سخمة.

وجد فيفو نف�سه هذه المرة في حيرة من اأمره، ال يعرف االإجابة عن �سوؤال ال�سبية. اأما 
ال�سنج��اب فقد كف عن حك راأ�سه ال�سغير. عق��د ذراعيه واتخذ هيئة غريبة من الخ�سوع. 

وقال متمتمًا كما لو كان متعبًا: ال�سواب هو ما تحدث به فيفو االآن.
احتجت اأماريليذا على ذلك قائلة: لكنه لم يجب عن �سوؤالي االأخير.

قال ال�سنجاب، وقد دبت الحيوية قليًل في �سوته.
- الأن��ه ال توج��د اإجاب��ة. من��ذ ثلث��ة اآالف م��ن ال�سني��ن، يبحث اأكث��ر النا���ش، واأكثر 
ال�سناجي��ب، حكم��ة في العالم ع��ن اإجابات الأ�سئلة من هذا القبي��ل. لكنهم لم يتقدموا في 

طريقهم خطوة.
وب�سوت واحد انطلق ال�سبيان يقوالن محتجين: اآه، كل! ربما يرجع اجتهاد الب�سرية 
ف��ي هذا ال�سبي��ل اإلى ثلثة اآالف �سنة، ولكن اأهالينا يقولون لن��ا كل يوم اإنَّ العلم منذ ما 

يقرب من قرن، وعلى االأخ�ش في االآونة االأخيرة، ي�سنع... ماذا يقولون...
تبادل ال�سبيان النظرات. ثم ب�سوت واحد قاال: ي�سنع المعجزات...

ق��ال ال�سنج��اب: اأج��ل، اأجل، اأعرف ذل��ك. بل اأخبرت ب��اأن العلم عندكم عل��ى و�سك اأن 
ينت�س��ر حت��ى عل��ى الزكام. ولك��ن بلغا اأهاليكم��ا تحياتي. ف��اإن العلم عندم��ا ي�سل اإلى 

مواجهة »كيف« و»لماذا« يظل اأبكمًا.
�ساأل الولدان: ماذا تعني بذلك؟

- ق��وال الأهاليكم��ا اأن �سديقكم��ا ال�سنجاب يق��ول اإن العلم ي�سن��ع بالطبع معجزات 
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كبي��رة، ولكن عندما ت�ساأل لم��اذا خلقت كل بذرة مختلفة عن االأخرى، عندما ت�ساأل لماذا 
يف��وح العط��ر من وردة وال يفوح من اأخرى. ولماذا يم��وت كل ما هو مخلوق، واأن هذا ما 

يحدث منذ بدء الخليقة، عندئذ، فاإن العلم ي�ساب بالخر�ش.
و�ساأل فيفو: وما من اأحد، �سوى اهلل!

بدرت من اأماريليذا بع�ش الحركات الع�سبية، وبدت كما لو كانت تريد اأن تكتم �سيئًا، 
اإال اأنها انفجرت ت�ساأل قائلة: َمْن هو اهلل، واأين هو؟

بادر فيفو يقول بلهجة قاطعة: اهلل هو... اهلل!
وقال ال�سنجاب بلهجة تاأملية.

- هو وحده الذي يعرف من هو. اأما اأين يقطن جل جلله. فهو موجود في كل مكان.
فت��ح ذراعيه، ونظ��ر اإلى ال�سم��اء، وجال بب�سره فيم��ا حوله، واأ�س��اف يقول ب�سوت 

ر�سين: هو الموجود في كل مكان، والفعول على الدوام...
ولك��ن اأماريليذا بدا عليها االمتعا�ش، و�ساحت: اأوف، اإني �سئمتكما! بدرت مني، من 
ب��اب الف�س��ول كلمة، فجعلتما منه��ا مطرقة ت�سدع��ان بها راأ�سي، جعلتم��ا منها -ل�ست 

اأدري لماذا- لغزاً م�ستع�سي الحل.
�س��اح ال�سنج��اب ممتدحًا ما قالته: اأح�سنت! اأح�سن��ت. كلم �سعب مثل هذا، ح�سن اأن 

تطرقاه اأحيانًا، اأما اأن تتركاه ياأخذ بمجامح قلبيكما، وي�سغلكما كثيراً، فهذا ال ي�سح.
وعل��ى الرغ��م من اأن الولدي��ن كانا قد �سئما النقا���ش، اإال اأن ف�سولهما تركز من جديد 

ف�ساأال: لماذا؟
- الأن��ه م��ا دامت ال توجد اإجابة لهذه االأمور، ف��اإن اإ�سرارك على العثور على االإجابة 
�سيوؤدي بك اإما اإلى الجنون، واإّما اإلى عدم ا�ستمتاعك قط بما في الحياة من اأ�سياء جميلة.

�سرعت اأماريليذا تتقافز وتغني: 
لي�ش بلزم اأن اأتلقى ثمة اأجابة

ل�ست مجنونة
هنا غابات، ومراع، وب�ساتين،

واأنا طائر.
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رق�س��ت قلي��ًل وهي تغني بما يتفت��ق عنه ذهنها في حينه، ولكنه��ا الحظت اأن فيفو 
اأخ��ذ يمتع�ش. توقفت ع��ن الرق�ش والغناء فج��اأة وقالت: اأقترح عليكم��ا اأن نجري االآن. 

ونت�سابق مرة اأخرى. 
وقال فيفو من�سرحًا: هيا! هيا! فلنجر.

واأ�سافت اأماريليذا: ال يمكن اأن يتفوق علينا ال�سيد ال�سنجاب في الجري كل مرة! هيا، 
فلتبداأ ال�سباق!

و�س��رع الثلث��ة في الج��ري. عل��ى اأن ال�سنجاب ه��ذه الم��رة راح يجري ب�سرع��ة اأ�سد، 
وخّلفهما وراءه على بعد كبير.

و�سرعان ما اأ�ساب الولدان اللهاث، فكفا عن الجري و�ساحا يناديانه:
- هيه! انتظر ماذا حدث لك؟ لقد اأمتنا!

ا�ستدار ال�سنجاب، وعاد اإليهما. وقال: اأردت اأن األقن اأماريليذا در�سًا. الأنها –معذرة- 
اأطلقت قواًل �سخيفًا.

- ماذا اأطلقت من قول �سخيف؟
- قالت اإنني ال يمكن اأن اأتفوق عليكما كل مرة كيف ذلك، وقد خلقت كي اأجري اأ�سرع 
منكما؟ كيف؟ اإنه الأمر خطر، وهو اأي�سًا –معذرة على قولي هذا- �سخف اأن ترتدي �سيئًا 
ال يوؤهل��ك له تكوين��ك. ولي�ش ذلك في الجري فح�سب بل في كل �سيء. ويجب اأن تعرفا اأن 
كثيري��ن ي�سق��ون الأنهم ال يقدرون ذلك! واآه لو تعرفا ك��م من النا�ش يريدون اأن يتجاوزوا 

مئات المرات ما هم عليه! كم من النا�ش يجهلون قدر اأنف�سهم!
ت�ساءل فيفو قائًل: كيف يمكن هذا؟ اإن النا�ش لها عقول تفكر.

ابت�س��م دلي��ل الغابة الحكيم. ثم تنهد. وق��ال بعد تفكير: كيف يمكنن��ي اأن اأ�سرح لكما 
االأمر، اأيها ال�سديقان ال�سغيران، ما دام هذا الذي �ساأقوله لكما ي�سعب حتى على الكبار 
اأن يدرك��وه. ا�سمع��ا ما يحدث. اإنه �س��يء غريب اأن العقل هو اأدق واأكم��ل اآلة �سنعت على 
االإط��لق. وق��د منح االإن�س��ان العقل كي يزن ب��ه اآالف االأ�سياء المنوعة، وي��زن به النا�ش 
االآخري��ن اأي�س��ًا، ولكن عندما تاأتي اللحظة التي يكون عل��ى االإن�سان اأن يحكم فيها على 
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نف�س��ه وعل��ى ذويه، يحدث اأمر غام���ش وال تعود هذه االآلة تعمل على م��ا يرام. هذا قول 
يبدو غريبًا، ولكن اأرجوكما �سدقاه فهذا هو الحا�سل. 

عل��ق فيفو على ذل��ك قائًل: هذا الذي قلته لنا يا �سي��دي ال�سنجاب قول على غاية من 
الج�سامة.

و�ساأل��ت اأماريليذا: األي�ش م��ن اإ�سلح لهذا العيب؟ األم يوجد م��ن ي�سلح ذلك؟ ا�ستغرق 
ال�سنج��اب ف��ي التفكير. عقد حاجبي��ه ال�سغيرين.  ثم تكلم، كما ل��و كان قد وجد االإجابة 
ال�سحيح��ة: كل! ل��م يوجد بعد. لقد حاول الكثيرون ذلك، ولكنه��م لم يتمكنوا من اإ�سلح 

هذا العيب. ولكن ثمة علج لهذا، نوع من الدواء.
�ساأل ال�سبيان: ما هو؟

رد عليهما ال�سنجاب قائًل: اإنه ي�سمى الخبرة بالحياة.
وبادر فيفو واأماريليذا ي�ساأالن: واأين يباع هذا الدواء؟

ه��ذا بيت الداء. اإنه ال يباع، وال يوه��ب، وال يعار. كل امرئ يجده وحده، كلما طال به 
ال�سير في درب الحياة. وفي مرات عديدة، عندما يجده، يكون قد فات االآوان. فاإن ال�سرر 

يكون قد وقع، وق�سى االأمر.
ظل فيفو يفكر في هذا الكلم. اأما اأماريليذا فلم تلبث اأن انفجرت قائلة: اأنا ال اأفهم كل 

هذه االأ�سياء المعقدة التي قلتها لنا عن الخبرة بالحياة.
ابت�س��م له��ا ال�سنجاب وقال: اآه، ال يمكنك اأن تفهمي كل �سيء. هذا مطلب ع�سير. عندما 

�ستكبرين �ستفهمين بع�ش االأ�سياء.

-11-

الأوراق ال�شفراء
عل��ى اأن اأماريليذا ما عادت تنتبه اإلى ما يقول. راحت تحملق ناحية الدرب المنب�سط. 

وفجاأة، هبت واقفة وقالت فرحة: اآه! انظرا! انظرا كيف ترق�ش بر�ساقة!
و�س��ط االأر���ش الخ�سراء، مدفوع��ة من هبات ريح لولبي��ة التاأثير غي��ر مرئية، راحت 
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بع���ش االأوراق ال�سفراء تتحرك. كانت تتقدم في دوائر �سغيرة الواحدة تلو االأخرى على 
هيئ��ة دوامات تارة ت�سرع في خطاها وتارة تبط��ئ. وبين الفينة والفينة، كانت ورقة اأو 

ورقتان -دون اأن تخرج عن ال�سف- تقفز قفزة خفيفة ر�سيقة.
�ساحت الفتاة مبهورة بما ترى: اإنها ترق�ش حقًا! ترق�ش!

اأوراق اأخ��رى مجعدة، اأ�سد ا�سفراراً، اأكثر بكثير من االأخرى. كانت مكد�سة، بل حركة، 
على امتداد اأطراف االأر�ش الخ�سراء المنب�سطة.

م�س��ت االأوراق القليل��ة في رق�ساته��ا، خفيفة، ر�سيقة ن�سيطة وراح��ت تتقدم، تتقدم. 
وبع�سها كان يخرج عن طريقه وي�سيع في الغابة.

قال��ت اأماريليذا: يا �سنجوب��ي العزيز. لماذا ترق�ش ه��ذه االأوراق؟ اأو باالأحرى، لماذا 
يرق�ش بع�سها، والبع�ش االآخر يقف هناك اأكدا�سًا؟

ق��ال ال�سنج��اب بلهجة حادة: الأنها تم��وت. بالن�سبة اإلى تلك التي ج��اءت اأواًل حانت 
اأيامها االأخيرة.

و�ساأل الولدان في ده�سة: وهل ترق�ش الأنها تموت؟
ق��ال ال�سنج��اب مو�سحًا: ال ترق���ش االأوراق جميعًا. الكثير منه��ا يقبع هناك �سامتًا 
حزينًا. اإنها تبكي الأنه �سيدب فيها التحلل بعد قليل. اأما االأوراق االأخرى القليلة، فل تريد 

اأن تبكي، وتف�سل اأن تموت راق�سة.
ظل الولدان يتاأملن هذا الكلم �سامتين. ثم قال فيفو: اأنا ال اأريد اأن اأموت اأبداً.

وقالت اأماريليذا: اأما اأنا فاأريد اأن اأموت راق�سة.
�سار االأ�سدقاء الثلثة مليًا في قلب االأر�ش الخ�سراء المنب�سطة.

م�س��ت بع���ش االأوراق ال�سف��راء تتراق�ش. اأما الكث��رة الغالبة منها، فق��د انهدت على 
االأكوام الممتدة من االأوراق الذابلة على حافتي الغابة.

�سار ثلثتهم بخطوات بطيئة، �سامتين، غارقين في تاأملتهم.
م��ن ي��دري فيما كانوا يفكرون. ربما كانوا يفكرون ف��ي الموت. وربما كانوا يفكرون 
في��ه خوفًا منه فح�سب، ولكن كان ثمة �سب��ب اآخر: اإن عقل االإن�سان ال يفهم الموت، بينما 
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االأوالد ال�سغ��ار يعتق��دون اأنه��م وحدهم الذي��ن ال يفهمونه الأنهم �سغ��ار. ربما اإذن كان 
االأ�سدقاء الثلثة يجاهدون كي يفهموا هذا االأمر.

ربما كانوا اأي�سًا ال يفكرون في الموت، واإنما انتابهم ال�سجن لمراأى االأوراق ال�سفراء... 
ربما لم يكن يدور بخلدهم اأي اأفكار قط...

ولك��ن فجاأة �ساحت اأماريليذا بنوع من ال�سيق قائلة: اأوف! �سجرت، وال اأحتمل هذه 
المناق�سات!

خط��ت ب�سع خط��وات اإلى االأم��ام وحدها، م�سرعة ف��ي �سيرها. ثم ا�ست��دارت ونظرت 
اإليهما: خبراني. هل نم�سي اإلى جناز؟

�سحك االثنان االآخران.
- كل، قوال لي، كي اأعرف! واالآن، يا �سنجابي الحكيم، هل هناك �سيء اآخر نراه؟

ق��ال ال�سنجاب وهو يلوح بي��ده اليمنى في حركة دائرية: لي�ش ثمة نهاية لم يمكنكما 
اأن ترياه في الغابة.

تقافز الولدان وقاال فرحين: �سحيح؟ اإذن، قل لنا! واالآن ما الذي ي�ستاأهل اأن نراه؟

-12-

مع حورية الغابة
فكر ال�سنجاب برهة. ثم قال كما لو كانت قد اأ�ساءت في ذهنه خاطرة: االآن، �سنذهب 

لن�ساهد الحورية!
ندت من اأماريليذا �سيحة كبيرة، وقالت: اأجل! اأجل! اأح�سنت! فلنذهب اإلى الحورية!

و�ساأل فيفو منده�سًا: ولكن هل توجد حوريات حقًا؟
نهرته الفتاة قائلة: ما هذا الذي تقوله! كيف ال توجد حوريات.

وتح��رك االأ�سدق��اء الثلثة ذاهبين اإلى الحورية. وال�سنج��اب في المقدمة، ومن خلفه 
الولدان.

�س��اروا بع�سًا م��ن الوقت، اإلى اأن توق��ف ال�سنجاب عند غدير، وق��ال: حمداً هلل! ظننت 
اأنني ربما كنت قد �سللت الطريق. و�ساأله الولدان قلقين: وهل وجدته االآن؟
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- ه��ا هو. فلنقت��ف اأثر الغدير. نحن قريب��ون منها هذا الماء ياأتي م��ن الينبوع الذي 
ت�ستعمله الحورية، من الينبوع القريب من كهفها.

تبادل ال�سبيان النظرات. وفجاأة كما لو كانا متفاهمين على ذلك من قبل، ركعا اأمام 
الغدير، و�سربا براحتيهما من الماء الذي ت�سرب منه الحورية.

كان فيف��و يرت�س��ف الماء على عجل، يغترف الماء براحته، ث��م يعود فيغترفه براحته 
االأخرى.

ثم قال: اآه! انطفاأ ظماأي!
اأما اأماريليذا ت�سرب الماء على مهل، ر�سفة اأثر ر�سفة. كانت تحتفظ بالماء هنيهة في 

فمها، كما لو لم يكن ماء، بل قطعًا من البلور، ت�سعه بين �سفتيها وتم�سه.
هم�ست تقول كما لو كانت تحلم: رائحته زكية. البد اأن اأنفا�سها قد عطرته.

رمقها فيفو، بنظرات من عينين و�ساءتين، وكذلك ال�سنجاب الذي قال لهما: فلنم�ِش 
قدم��ًا. بعد ب�سع خطوات �سن�سل اإلى م��لذ الحورية، تقترب ال�ساعة التي تخرج فيها من 

مغارتها.
�س��اروا خط��وات اإلى االأمام ثم توقفوا مبهورين. بل كان انبهارهم اأ�سد مما كان عليه 

عندما وجدوا اأمامهم ال�سنبور ذي الحو�سين الحجريين.
كان المكان اأ�سطوريًا.

م��ن حولهم اأ�سجار بهيجة فح�سب، جميل��ة ومهذبة: جذوعها بي�ساء، واأوراقها ف�سية 
دائب��ة االرتعا�ش، اأ�سجار ح��ور �سامقة نحيلة، اأ�سجار �سف�ساف نواح��ة، اأ�سجار زيزفون 
اأبي��ة ب��ل اأدنى التواء، واأطراف اأغ�سانها محنية. وكانت ثم��ة اأ�سجار اأخرى كلها ر�سيقة، 

و�سيمة، �ساحكة.
وفي المواجهة... ما هذا الذي كان في المواجهة!

في مواجهتهم، كان المكان ينخف�ش انخفا�سًا حاداً بع�ش ال�سيء. وفي اأ�سفله مغارة 
كبي��رة. �سخرته��ا مائلة اإلى االحم��رار.  تتجلى كحلية من عالم اآخ��ر غريب و�سط اللوحة 
الخ�سراء. وبدت المغارة كما لو كانت تخفي �سراً. فقد كان مدخلها مغطى بغللة خ�سراء. 

جدائل طويلة مدالة هناك، مثل �سبح غزيرة الحبات من اأوراق �سجرة م�ستديرة �سغيرة.
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وقب��ل المدخ��ل بقليل عل��ى �سطح ال�سخرة الحم��راء حو�ش خ�سب��ي، ي�سيل من حافته 
قليل من الماء ب�سمك اإ�سبعين اأو ثلثة.

تمتمت ال�سبية قائلة من جديد: بركة ف�سية رطبة، لم تجعل كي تروي الغابة. بل هي 
بالكاد تروي عط�ش الحورية وت�سقي زهورها.

وقد ن�سينا اأن ن�سير اإلى اأن الجو االأ�سطوري لهذا المكان الم�سيء كله تبدى في الزهور 
على االأخ�ش.

الخ�سرة ممتدة في كل االأنحاء. والزهور- لي�ش مثلما في المدن تتراق�ش في خطوط 
مر�سوم��ة- بل تتناثر �ست��ى اأنواعها ب�سقاوة، كما لو كانت تلعب اال�ستغماية اأو الم�ساكة. 
هن��اك ال�سيكلمين الخج��ول، و�سقائق النعمان االأثيرة، وال�سوا���ش الحالمة، والخ�سخا�ش 
المرتع���ش، وذات الكوؤو���ش الخفي�س��ة، وغي��ر ذلك من الزه��ور البرية، بي�س��اء، و�سفراء، 
وبنف�سجية. ولم يخلُّ المكان على اأي حال من زنبقة نا�سجة تختال بكاأ�سها االأحمر ذي 

الخطوط البي�ساء الم�ستقيمة، وال�سنة �سفراء في الو�سط.
ا�ستندت ال�سبية ال�سقراء اإلى جذع �سجرة. وتمتمت �سائلة: يا �سنجوبي العزيز، ال اأعرف 

كيف اأعبر لك. اأريد اأن اأ�ساألك. كيف يحدث اأن يكون في العالم اأنا�ش اأ�سرار؟
ده�ش فيفو و�ساألها: لماذا؟ ما علقة ذلك بما نراه؟

هم�س��ت اأماريلي��ذا بعن��اء: كيف يكون ف��ي العالم اأنا���ش اأ�سرار، بينما هن��اك كل هذا 
الجمال؟

اأجاب ال�سنجاب: هذا الجمال يوجد في الغابات والزهور. وال وجود له في المدن.
وهنا �ساألت اأماريليذا بحما�ش: �سحيح، لماذا ال يوجد في المدن كل هذا الجمال؟

- الأن المدن ي�سنعها الب�سر، بينما اهلل ي�سنع الغابات والزهور.
كان فيفو قلقًا، وقال: ولكن الحورية األن نراها؟ اإني اأريد اأن اأراها.

- �سون تريانها. اأزف الوقت. �سرعان ما �ستبزغ، ولهذا اجل�سا هناك على هذه الجذور 
الغليظة واغم�سا عيونكما كي ترياها.

جل�ش الولدان حيثما اأ�سار لهما ال�سنجاب، ولكن فيفو احتج على ما طلبه منهما، كيف 
يغم�سان عيونهما كي يرياها؟ ما معنى هذا؟
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اأجاب ال�سنجاب بلهجة اأ�سبه بلهجة الر�سميين.
بعي��ون مفتوح��ة، ال ي��رى الحوري��ات �س��وى االأطي��ار، واالأزه��ار الوديع��ة ج��داً م��ن 
المخلوق��ات ال�سغي��رة. اأما الب�سر، ف��ل يرونها اإال بعيون مغم�سة. ول��و اأراد اأحد الب�سر اأن 
يرى حورية بعينين مفتوحتين فاإنها على التو ت�سبح بخاراً، وتتل�سى. ولكن ال تنزعجا 
قل��ت لكم��ا اإنكم��ا �ستريانها، واالأمر بعد ذلك �سي��ان. هيا! اغم�سا عيونكم��ا. ودعكما من 
المخادع��ات، الأنكما لو فتحتما عيونكما فاإننا �سنفقدها فوراً. اأما اإذا اغم�ستما عيونكما 

ف�ستريانها وقتًا اأطول.
اأغم�ش الولدان عيونهما ب�سدة.

وبع��د قليل �سمعا ال�سنجاب يتكلم، لكنه كان يتكلم على نحو مختلف كان �سوته اأ�سد 
عمقًا، واأ�سد عذوبة، كان... اأجل، حقًا... كان كما لو كان يعزف على اأوتار كمان.

انزاح��ت الجدائ��ل الطويلة التي كانت تحجب مدخل المغ��ارة. ت�سقها عند الو�سط يدان 
ب�ست��ان ورديتان، باأنامل طويل��ة ر�سيقة... وبدت ح�سناء غابتنا، �سامقة. نحيلة الخ�سر، 
ووجنتاه��ا مث��ل ورود الربيع، وفي عينيها زرقة ال�سم��اوات، و�سعرها مثل اأ�سعة ال�سم�ش 

الذهبية،
توقف ال�سنجاب، ثم ا�ستر�سل بعد قليل يقول ب�سوت اأكثر عمقًا: تحية، يا ملكة غابتنا 

وتاجها! اأحييك واأقبل اأعتابك، يا زينتنا و�سيدتنا!
توق��ف من جدي��د، ثم م�سى يقول: ياللم�سي��ة الر�سيقة! تبدو كما ل��و كانت قدماها ال 
تلم�س��ان االأر�ش، بل تخطران على و�سادة اأثيرية. ترب��ت بيديها الحريرتين على الزهور، 
فتهت��ز وتمتل��ئ �سحراً! ها هي الزنبق��ة ذات الخيلء قد امتلأت االآن �سح��راً، الأن الحورية 
ربتت عليها ملطفة. اإنها تميل قليًل عنوانًا على الخ�سوع، وتغلق كاأ�سها دليًل على اأنها 

تريد اأن تحتفظ داخلها بعبق ملطفتها اأطول وقت ممكن.
واالآن، ياللروع��ة!... ياللروع��ة! الحوري��ة ترق���ش! يمتل��ئ ثوبه��ا باله��واء، وتتطاير 
خ�س��لت �سعره��ا االأ�سقر م��ع الن�سم��ات. ويتم��اوج ذراعاها... تتم��اوج يداه��ا... وتبدو 
اأ�سابعه��ا عل��ى االأمواج مث��ل الزبد االأبي���ش بين اآالف الزه��ور ُترق���ش، دون اأن تدو�ش 
زهرة منها! وال زهرة!... تخطر يمينًا وي�ساراً، وبيد تربت على زهرات �سيكلمين خفي�سة 
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و�سقائ��ق نعمان، وبيدها االأخرى ترطب وتنف��ث العطر في اأعطاف الزيزفون الذي يحني 
في طريقها اأغ�سانه المحملة باالأوراق. ها هي االآن تقفز خفيفة... وتجري... تجري على 
اأط��راف اأ�سابعه��ا. ربم��ا تطارد ه��ذه ال�سحابة البي�س��اء ال�سغيرة التي راأته��ا عاليًا في 

ال�سماء الزرقاء. ربما تريد اأن ت�سرح اإليها ب�سيء.
ويوا�سل ال�سنجاب و�سف��ه، معليًا ومخف�سًا �سوته العميق، ومتلعبًا باإيقاعاته. اأما 
الول��دان فظ��ل يتابعان الم�سهد ب�سغف، دون اأن يفتحا عيونهما، وقد ا�سراأب عنقهما. وقد 
زاد عنقهما ا�سراآبًا عندما �سمعا ال�سنجاب يقول باأ�سد النبرات عذوبة وعمقًا: اأقبل اأعتابك، 
واأق��دم �سك��ري، من جديد، يا ملكتنا الجميل��ة! ولكني اأعجز عن اأن اأعب��ر عن �سكري لهذه 
المنح��ة! بعث��ت اإلينا الحورية بقبلته��ا! من النبع بعثت بها! اإنه��ا تنحني االآن وترت�سف 
الماء... ت�سربه وهو يت�ساقط في الهواء المعًا و�ساء... واآه! اآه! ياللخ�سارة!... اأزاحت غللة 
الجدائ��ل الطويلة ودخلت اإلى مغارتها من جديد!... اختف��ت الحورية، حورية غابة الفرح 

رائعة الجمال.
و�س��األ فيفو واأماريليذا: هل نفت��ح االآن عيوننا: على اأن ال�سنجاب م�سى يقول كما لو 
كان ف��ي غمرة اأحلمه ل��م ي�سمع �سوتيهما:  تبخرت... ولكن ماذا باإمكاننا اأن نفعل؟ كل 
االأ�سياء رائعة الجمال في الحياة ال تبقى طويًل... ولكن عندما تعرف اإنها �ستعود... ماذا 

يبقى لك اأن تريد؟
على اأن الولدين كانا قد بداأا ي�سجران، و�ساحا: األم يحن الوقت لنفتح عيوننا؟

ق��ال ال�سنج��اب: بالطبع! بالطبع! ن�سيت نف�سي. افتحا عيونكم��ا! واالآن؟ واالآن؟ قفزت 
اأماريليذا وقبلته: رائعة الجمال، اأيها ال�سنجاب ال�سغير، حوريتك! رائعة الجمال حقًا! كم 

هي جميلة! اإنها اأ�سبه بملك!
- هل راأيتها جيداً. يا عزيزتي؟

- راأيته��ا جي��داً. ه��ي وكل هذا المكان االأ�سط��وري الذي الزلت اأراه. ب��ل اإنني لم اأرها 
فح�سب، يخيل اإلي اأنني اأح�س�ست بها اأي�سًا!

و�ساألها فيفو: ماذا تعنين بذلك؟
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- عندم��ا كان��ت ترق���ش، وتقترب منا، اأح�س�س��ت بن�سيمها، وعطره��ا. كانت رائحتها 
رائحة ماء الورد... كل... بل كانت تفوح منها عطور االأزاهير كلها معًا!

وقال ال�سنجاب فرحًا: اأراأيت، كيف ي�ستطيع المرء اأن يرى وبعينين مغم�ستين؟
ثم التفت اإلى فيفو و�سارع بالقول: اأما اأنت يا فيفو فلم تقل لنا �سيئًا. لعلك لم ترها؟ 
تكل��م فيف��و بحما�ش اأق��ل، ولكنه اأكد بدوره اأن��ه راآها: راأيتها ب��دوري. وكانت جميلة! 

وهي تبدو فاتنة وهذا الو�سط ال�ساحر من حولها.
- اأراأي��ت اإذن، ي��ا عزي��زي فيف��و، اإنني كن��ت محقًا عندم��ا قلت لك اأنت ت��رى بعينين 

مغم�ستين؟
�س��دق الفتى على كلمه ب�سوت رزين قائ��ًل: اأجل، راأيت. ولكن لي�ش بالو�سوح الذي 

اأرى به االأ�سياء وعيناي مفتوحتان.
راحت اأماريليذا تنظر اإلى فيفو ب�سبر نافذ وهو يتكلم. ثم ا�ستدارت اإلى ال�سنجاب من 

جديد، وقالت له بلهجة ماكرة: هل اأبوح لك ب�سر؟
- اأجل. اإني اأ�سمعك.

- اإذن... اإن��ي اأعترف... لقد غ�س�ستك. عندم��ا كانت الحورية تتجه نحونا، مقتربة منا، 
رفعت جفني قليًل، وراأيتها بعينين مفتوحتين! راأيتها بكل و�سوح.

اأ�سق��ط ف��ي ي��د ال�سنجاب قليًل، ب��دا عليه اأن��ه غ�سب، وق��ال له��ا: اإن االأوالد الطيبين 
ال يغ�سون، واإنها بذلك تكون فتاة �سقية.

غ�س��ب منها فيفو اأي�سًا، لكن غ�سبه كان ل�سب��ب اآخر. واأنبها قائًل: لماذا لم تلكزيني 
كي اأفتح عيني بدوري؟

- اأنت ولد واأكبر مني. ولي�ش من الم�سموح لك اأن ترتكب في ت�سرفاتك غ�سًا اأبداً.
ول��م يتكلم اأح��د بعد ذل��ك. جل�سوا هن��اك يتاأملون باإعج��اب ب�ست��ان الحورية متعدد 

االألوان، ذلك الب�ستان الذي يتعهده اهلل برعايته.
بع��د قليل، نه���ش فيفو، وقال اإنه يج��ب اأن ين�سرف تواً. لم يعق��ب االآخران على ذلك 
بكلم��ة، الأنهم��ا راأي��اه يجري. ويختبئ وراء ج��ذع �سجرة غليظة. كان فيف��و قد �سرب من 

ال�سنبورين ماء كثيراً.
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وما اإن ابتعد الفتى ك�ستنائي ال�سعر، مالت الفتاة ال�سقراء على ال�سنجاب وقالت هام�سة 
في اأذنه: �ساأعترف لك ب�سر اآخر، يا �سنجوبي العزيز. عندما حنثت بوعدي، وفتحت عيني 

قليًل، راأيت الحورية، لكنني لم اأرها بو�سوح تام.
- اإذن، لماذا قلت منذ قليل اإنك راأيتها بو�سوح؟

اأقب��ل الفت��ى عائ��داً �سارح الفك��ر يم�سي الهوين��ا. مال��ت اأماريليذا، وهم�س��ت في اإذن 
ال�سنج��اب ب�سرع��ة: م��ن اأجل فيفو، قلت ذل��ك. خيل لي اأن��ه لم يَر الحورية ق��ط، وال حتى 

بعينيه المغم�ستين.

-13-

ال�شر والق�شم
ما اإن اقترب فيفو، نه�ست اأماريليذا، وتظاهرت باأنها تنحني اأمام ال�سنجاب، وقالت: 

واالآن، بما تفكر يا �سيدي ال�سنجاب؟
قال ال�سنجاب: هنا، ما من اأحد ياأمر �سوى هو عز وجل.

اأ�س��ار اإلى ال�سماء. ثم اأردف يق��ول: ولهذا على االأخ�ش، كانت هذه الغابة غابة الفرح. 
ال اأحد هنا ياأمر. الكل هنا يتخذ قراراته اإّما جماعة واإّما كل بمفرده.

- ح�سنًا، ال تاأمر اإذن. قل لنا. ماذا تقترح علينا اأن نفعل؟
اأجاب المخلوق ال�سغير: اأقول فح�سب »هيا« فلنم�ش، هكذا، بل تخطيط م�سبق اأن في 

الغابة اأ�سياء عديدة ال تح�سى مما يمكن اأن يلفت اأنظارنا وي�سلينا.
وتحرك��ت ال�سلة ال�سغيرة. �ساروا بمحاذاة الغدير، لعبوا بالمياه، وباأغ�سان الخمائل، 
والزه��ر. ف��ي الطريق احت�س��ن فيفو واأماريلي��ذا جذوع اأ�سج��ار �سميكة �سخم��ة، تحتاج 
اإل��ى عدد م��ن االأوالد مفتوحي االأذرع ك��ي يحكموا االإحاطة بها. قف��زوا خنادق وجذوراً 
محدودية الظهر تنبثق من االأر�ش، وفي النهاية، خرجوا اإلى ال�ساحة المنب�سطة الكبيرة.

وما اإْن خرجوا اإلى هناك حتى �سمعوا اأ�سوات طيور غريبة. 
- كي�سية!... كي�سية!... كي�سية!
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هذه ما كان ي�سمع من �سوت هذه الطيور بين الفينة والفينة.
�ساألت اأماريليذا: ما هذا الطائر الذي ي�سرخ هكذا؟

اأج��اب ال�سنج��اب: اإنه طائر قا�ش ودم��وي. اإنه العقعق. وال بد اأن��ه على �سجرة البلوط 
تل��ك. وي�سع��د بوجوده هناك، فهو الطائر الوحيد الذي ي��اأكل ثمرة البلوط. اإنه طائر �سرير 

ودميم.
وقد �سدق مر�سدهم فيما قال. فمن �سجرة البلوط التي اأ�سار لهما اإليها طار بجناحين 
ثقيلي��ن بليدي الحركة طائ��ر �سخم قبيح. جاء وحط على غ�س��ن بالقرب منهم، فتمكنوا 

من روؤيته جيداً.
رم��ادي اللون، يك�سو ج�سمه قليل من الري�ش االأ�سود وقليل من الري�ش االأبي�ش، بدين، 
مخت��ل ال�س��كل، له راأ�ش كروي م�ستدير، اأكبر ع�سرة م��رات من راأ�ش الديك البري، ومنقاره 

ق�سير مبطوط.
كان طائ��راً دميمًا حق��ًا، لكن جناحي��ه يك�سوهما ري�ش ق�سير رقي��ق. تتخلله خطوط 

زرقاء وبي�ساء. لم يَر الولدان ري�سًا بهذا الجمال من قبل قط.
و�س��األ فيفو ده�سًا: اأيها ال�سنجاب، كيف يمكن اأن يكون لهذا الطائر، وهو يلي الغراب 

في دمامته، مثل هذا الري�ش البديع؟
- اإن ه��ذا م��ن �س��وؤون القدر، يا عزي��زي فيفو. ولي�ش له��ذه االأمور م��ن تف�سير... وهذا 
ه��و الح��ال دائمًا، يت�سادف اأن تجد في الدمامة المفرطة جم��ااًل مفرطًا اأي�سًا. واإنه للغز 
عجيب! وال يخلو على اأي حال من الخير، ما دام ي�سفي على الدمامة لم�سات من الجمال.

وق��ال فيفو: ها نحن اأيها ال�سنجاب، كن��ا نم�سي بل تخطيط م�سبق، ومع ذلك ن�ساهد 
ونفعل الكثير.

تقاف��زت اأماريليذا وقالت وهي تغن��ي: �سنجابنا حكيم، وفيفو ذو عقل ر�سين، ونحن 
االأوالد نم�سي في نزهتنا فرحين. توقفت كما لو كانت قد تذكرت �سيئًا: واأنت يا �سنجوبي 

العزيز، كم من االأوالد لديك؟
م�سى ال�سنجاب في طريقه، كما لو كان لم ي�سمع. اأحنى ظهره انحناءة حقيقية، نك�ش 

راأ�سه، كما لو كان يريد اأن يخفي ابت�سامة اأو تنهيدة حزن.
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هم�ست اأماريليذا لفيفو: وددت لو كان يم�سي منت�سب القامة مثل الب�سر...
)الأننا ن�سينا حتى االآن اأن نقول اإن ال�سنجاب كان يقف على �ساقيه الخلفيتين ولكنه 

عندما ي�سير، ي�ستخدم �سيقانه االأربعة، مثل كل الدواب التي تم�سي على اأربع(.
- ل��و كان يم�س��ي منت�سب القامة، لكان اأ�سب��ه في م�سيته باأح��د اأعمامي. يعقد يديه 
وراء ظهره، وينحني قليًل منك�ش الرا�ش وكاأنه يفكر، ثم يم�سي في خطواته بهذه الهيئة. 
�سحك فيفو وقال: اأنت على حق. اإنه على هذا النحو ي�سير في هذه اللحظة. تعالي نجري 

لنراه عن قرب.
وعندم��ا اقتربا منه، عادت اأماريليذا ت�ساأله: يا �سنجابي العزيز، األم ت�سمعني؟ �ساألتك 

من قبل: كم من االأوالد لديك؟
اأجابها قائًل: كثيرون.

- كم عددهم؟
- هذا �سر.

- ولماذا هو �سر؟
- على هذا اتفقنا.

رفع راأ�سه. واأردف يقول ب�سرعة: اأق�سد، اإنني اتفقت على ذلك مع بناتي واأبنائي، ومع 
زوجتي.

عادت اأماريليذا ت�ساأل باإ�سرار: لكنني ال اأفهم، لماذا يكون مثل هذا االأمر �سراً؟
نه�ش ال�سنجاب االآن واقفًا، فجل�ش ال�سبيان من حوله ده�سين.

- منذ اللحظة التي �ساأبداأ اأ�سرح لكما لماذا هو �سر، يتوقف االأمر عن اأن يكون �سراً.
ق��ال فيفو موؤكداً: هذا �سحيح. ال اأ�ستطي��ع اأن اأ�سرح جيداً لماذا هو �سحيح لكن يخيل 
اإل��ي اأن��ه يجب اأن يكون ذلك. عل��ى اأن ثمة �سيئًا اآخر ال اأفهمه. لماذا ال يجب اأن نقول ال�سر 
الآخر، حتى ولو لم يكن هنا غريبًا. كيف اأو�سح لكما. اأعني لمن تربطه بنا �سداقة وثيقة. 

مثًل، لماذا ال نتداول ال�سر بيننا.
ح��ك ال�سنج��اب راأ�س��ه ال�سغير، م�ستغرق��ًا في التفكير. ث��م اأم�سك ذقن��ه بقدمه اليمنى 
االأمامي��ة. وق��ال: لي�ش ذل��ك الأنني ال اأع��رف ال�سبب، اإنم��ا ال اأعرف كي��ف اأ�سرحه الأوالد 
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�سغ��ار. ولكن! فلأ�سرح لكم��ا االأمر هكذا: عندما يكون لديك �س��ر، فهو لي�ش ملكك وحدك، 
ب��ل ه��و اأي�سًا ملك ذلك الذي اتفق معك على ع��دم االإف�ساح عنه. كيف اإذن ينفرد اأحدكما 

باإف�سائه؟ لقد اتفقتما. اأعطى كل منكما كلمة �سرف!
قال فيفو: فهمت.

وقال��ت اأماريلي��ذا! كما لو كانت تكم��ل قول ال�سنجاب: وكلمة ال�س��رف، على ح�سب ما 
قاله لي والداي، تكاد تعادل الق�سم، الذي اإذا ما حنثت به عاقبك اهلل.

ابت�سم ال�سنجاب. ف�ساألته: لماذا تبت�سم؟ اإن والدي يعرفان ما يقوالنه.
اأجابهم��ا ال�سنج��اب: بعدهما كب��اراً، فهما يعرفان م��ا يقوالنه. لكن ثم��ة اأموراً يجد 
الكبار اأنه ال يليق اأن يقولوها اأبداً لل�سغار، وثمة اأمور ال يف�سحون لهم عنها اإال بمقدار.

�ساأل��ه فيف��و واأماريليذا بده�سة بالغ��ة: ماذا تق�سد بذل��ك اأاّل يعاقبك اهلل عندما تحنث 
بق�سمك؟

�سعل ال�سنجاب وقال: يتوقف هذا على اأ�سياء كثيرة. وعلى اهلل اأن يرعى في هذه الدنيا 
مليين االأمور، �ساح فيفو واأماريليذا ب�سوت واحد: اإن اهلل على كل �سيء قدير.

ولكنه اأي�سًا بالغ الحكمة ح�سيف. ولهذا فقد ا�ستنَّ ما هو اأف�سل من تدخله بالعقاب.
�ساأله ال�سبيان: وما هو؟

- �ساأق��ول لكم��ا. لقد ا�ستن اهلل �سبحانه وتعال��ى اأول كل �سيء تاأنيب ال�سمير، فيح�ش 
م��ن يحن��ث بق�سمه ب�سميره يحا�سبه ويوؤنبه. ولما لم تك��ن كل المخلوقات تح�ش بتاأنيب 
ال�سمي��ر، اأق�سد، معذرة، اأريد اأن اأق��ول، لما لم يكن كلنا يح�ش بتاأنيب ال�سمير، فقد ا�ستن 
اأن يحتقرك االآخرون اإذا ما حنثت بق�سمك، اأو بوعدك، واأخيراً، ا�ستنَّ �سبحانه وتعالى اأن... 

ولكن كيف اأ�ستطيع اأن اأقول لكما ذلك واأنتما الزلتما �سغيرين؟
- قله لنا، ولو لم نفهمه االآن.

- ح�سن��ًا، �سوف اأ�سرح لكما باأب�سط الكلمات. عندم��ا تحيا المخلوقات معًا. اأنتم مثًل 
ف��ي مدينتكم، ونحن في غابتن��ا، تحدث اأ�سياء كثيرة، بل كثيرة ج��داً، وال يمكن لحار�ش 
الغاب��ة اأو ل�ساحبه��ا اأن يتابعه��ا كي يكفل اأن يكون كل �سيء عل��ى �سواب. ومن ثم فاإن 
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االأم��ور ال ت�سي��ر على م��ا ي��رام اإال اإذا التزم مواطنو المدين��ة اأو حيوانات الغاب��ة االأليفة، 
بالحفاظ على كلمة ال�سرف، اأو بعبارة اأخرى لو تعهدوا باأن يكونوا �سرفاء.

رفع ال�سنجاب �ساقه اليمنى عاليًا، و�سرع مخلبًا كما يب�سط المرء �سبابته، وم�سى يقول 
بلهج��ة ج��ادة: ولهذا، ففي المدين��ة اأو الغابة، حيث يعي�ش الحيوان... مع��ذرة... حيث يعي�ش 
الب�سر و�سائر الحيوانات االأخرى، اإذا لم يحترم كل منهم كلمة ال�سرف، ف�سد كل �سيء وتخرب.

قالت اأماريليذا: اإنك تبالغ فيما تقول، يا قائدنا. كيف يمكن اأن تتخرب مدينة باأكملها 
لمجرد االإخلل بكلمة، لمجرد الحنث بق�سم! 

- بل هو ممكن، الأن هذه الكلمة هي التي تحكم كل ت�سرف من ت�سرفات االإن�سان.
وعل��ق فيف��و على ذلك قائًل: ولكن هذا الذي تقوله لنا االآن، عقاب اأ�سد ق�سوة األف مرة 

من تاأنيب ال�سمير واحتقار االآخرين.
اأجاب��ه ال�سنج��اب قائ��ًل: اأ�سبت. ي��ا فيفو هذا هو االأم��ر حقًا، الأن العق��اب م�سلط في 

النهاية على الجميع.
قالت اأماريليذا: يا لها من حكمة عظيمة، حكمة اهلل عز وجل. اإنه يراقبنا جميعًا معًا، 
ويراق��ب كًل من��ا على انفراد. اإننا نعاق��ب اإذن اأنف�سنا يا لها من حكم��ة عميقة! اأنت اإذن 

تخ�سى العقاب، يا �سنجابي العزيز! ولهذا ال تقول لنا كم من االأوالد لديك.
- طبعًا. اأق�سمنا الإناثنا اأال نبوح بعدد اأوالدنا.

ك��ف ال�سبي��ان اإزاء ذل��ك عن االإلح��اح لمعرفة ذري��ة ال�سنجاب، وقد كف��ا عن ذلك، ال 
الأنهم��ا ل��م يفهما جيداً معنى ال�سر، والق�سم، وكلمة ال�سرف فح�سب، بل كفا عن ذلك ل�سبب 

اآخر اأي�سًا.
ب��دا ال�سنجاب لبع���ش الوقت غريب االأط��وار. كان يتحدث كما يج��ب، بحذر، وبجدية 
وتحف��ظ. ولكن الأول مرة بدا كما لو كان ذهنه من�سرفًا اإلى مكان اآخر. وما كان باإمكان 

ال�سبيين اأن يعرفا ما اإذا كان ذلك راجعًا اإلى قلق انتابه اأو فرح غمره.
بل اإنه اأي�سًا مرة اأو مرتين، بينما كان يتحدث اإليها �سهر ذيله بخيلء، واألقى نظرات 
ركني��ة في اتج��اه اآخر مرتين اأو ثلثة. ولم يتبينا على وجه التحديد هذا االتجاه، الأنهما 

كانا يتابعان كلمه باهتمام �سديد.
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ولك��ن الحدي��ث االآن توقف، فتاب��ع ال�سبيان اتجاه نظراته، ث��م �ساحا ب�سوت واحد: 
�سنجاب! �سنجاب اآخر!

وحق��ًا، كان عل��ى مبعدة قليل��ة �سنجاب اآخر، اأ�سف��ر قليًل، ذيله اأق�س��ر بكثير وفراوؤه 
داكن��ة. كان يذه��ب ويجيء بخطوات غريبة، كما لو كان يتعمد التراخي وت�سييع الوقت، 

ويهز ذيله بتثاقل، وينظر نحو �سنجابنا.
قال ال�سنجاب مو�سحًا: اإنها ال�سيدة حرمنا.

اندفع ال�سبيان نحوها. قفزت في رعب مبتعدة قليًل. 
قال ال�سبيان: نريد اأن نتعارف. نريد اأن نتعارف.

اأجاب ال�سنجاب في حزم: اآه، كل. اإنها لم تذهب اإلى مدر�سة الغابة للترجمة.
وال تتحدث اليونانية، وال اأي لغة اأجنبية. اإنها تتحدث لغتنا، لغة ال�سناجيب، فح�سب. 
ث��م اإنه��ا، كما راأيتما، خجولة اأي�سًا. ولك��ن عليَّ اأن اأقول لها �سيئ��ًا اإذ اإنني ابتعدت عنها 

طوال الوقت اليوم. ا�سمحا لي بدقيقتين، و�ساأعود اإليكما حااًل.
ج��رى اإليه��ا ال�سنجاب، وقال له��ا �سيئًا. ربت على فرائها ملطف��ًا، وتعانقا. ثم جريا 

معًا اإلى اأطراف الغابة، وما عاد ال�سبيان يميزان بينهما.

تفاهم ووداع
م��ا اإْن بق��ي ال�سبيان وحدهما، قال فيف��و: اأتعرفين، يا اأماريلي��ذا، اإنه ل�سيء مخجل. 
ال�سنجاب طيب جداً معنا، ولكننا تجاوزنا حدود ال�سيافة، و�سغلنا وقته كثيراً. اآن االأوان 

اأن نرحل.
�سدق��ت اأماريلي��ذا على كلمه قائل��ة: حقًا، حقًا. لقد بالغ الم�سكي��ن في الحفاوة بنا، 

ف�سًل عن ذلك يجب اأال نتاأخر فنتعر�ش لتاأنيب اأهالينا!
ا�ستغرق فيفو في التفكير وقتًا طويًل، ولكن اأماريليذا لم تتنبه اإلى ذلك، الأنها انهمكت 
–ك�سابق عهدها- تتابع الفرا�سات، وت�سم الزهور، وتربت على االأع�ساب البا�سقة، وتتاأمل 
كل �س��يء جمي��ل ف��ي الغاب��ة، ولكنها تنبه��ت في لحظة اإل��ى اأنه مر وقت طوي��ل دون اأن 
يتبادال كلمة، فتطلعت اإليه. راأته م�ستغرقًا في التفكير، فقالت له:  هيه! ال تت�سرف هكذا! 

لو رحلنا بعد قليل لن نكون قد تاأخرنا!
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ق��ال ال�سب��ي بكلمات وئيدة: كل، لم اأك��ن اأفكر في هذا. كنت اأفكر ف��ي... اإننا اأم�سينا 
يومًا جميًل معًا.

�ساحت اأماريليذا: اآه، اأجل، كان رائع الجمال حقًا!
- ولك��ن كي��ف �ساألتقي بك من جديد. كيف �سنخرج للنزهة م��رة اأخرى. اإننا ال نذهب 

اإلى مدر�سة واحدة.
- واأنا اأريد اأن اأخرج معك للنزهة. من جديد، يا فيفو: يجب هذا.

قال��ت اأماريلي��ذا وهي تهز راأ�سها االأ�سقر ال�سغير: يعني اأنه ما دام القدر قد اأر�سلنا اأنا 
واأن��ت اإلى مكان رائع الجمال مثل هذا، في ال�ساع��ة عينها، فاإنه يجب اأن يكون خروجنا 

على الدوام معًا.
وق��ال فيف��و: ح�سنًا، ربما كان ذلك واجبًا ومتعين��ًا، ولكن قبل هذا فنحن اأي�سًا نريده 

اأن يحدث.
�سحك��ت اأماريليذا وقالت: ال اأع��رف اأيهما ياأتي اأواًل، الوجوب اأم االإرادة، ولكن هذا ال 

يعني �سيئًا.
- اأج��ل، بالطبع. هذا ال يعني �سيئًا، ولك��ن ماذا �سنفعل؟ اإننا ل�سنا في مدر�سة واحدة، 

وال يعرف كل اأهالينا اأهل االآخر.
�سحكت في وجهه وقالت: وكيف لنا اأن نعرف؟

- لو كانا يعرف كل منهما االآخر، لكنا التقينا من قبل. 
اأجابت الفتاة ال�سقراء قائلة وهي تفكر: �سحيح ما تقول.

عل��ى اأنه��ا لمحت ال�سنجاب مقب��ًل على مهل، كما لو كان متعب��ًا. وراأت فيفو مكتئبًا، 
فهم�س��ت له ب�سرعة قائلة: عندما نخرج م��ن الغابة، اكتب لي رقم هاتفك. وال تكترث بعد 
ذل��ك ب�س��يء. �سوف اأدبر حيلة كي يلتقي اأهلي باأهل��ك وي�سبحوا اأ�سدقاء، اأو ربما وجدت 

و�سيلة كي ناأتي اإلى غابة الفرح بين الحين والحين.
وقبل اأن ياأتي اإليهما ال�سنجاب، هم�ست في اأذنه من جديد فقفز فيفو فرحًا بما �سمعه 

و�ساح قائًل: اأجل، اأجل، اإنها فكرة طيبة!
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جرى ال�سبيان نحو مر�سدهما. وقالت له اأماريليذا ملطفة: يا �سنجوبي العزيز. نريد 
اأن نطلب منك مكرمة كبيرة.

ب��دت على ال�سنج��اب الده�سة، فاأزف��ت اأماريليذا تقول: ها هي المكرم��ة التي نريدها 
منك. نريد اأن ندعوك كي تاأتي اإلى المدينة ليتعرف اأهلنا اإليك.

اأجاب ال�سنجاب بلهجة قاطعة: هذا غير ممكن.
اأ�سر ال�سبيان على دعوتهما له، ولكن �سديقهما اأ�سّر بدوره على موقفه.

وقال��ت ل��ه اأماريليذا في النهاية: اأتعرف اأنه ما دام اأهل��ي ال يعرفون اأهل فيفو، فاإنك 
ت�ستطيع اأن تكون وا�سطة التعارف بينهما.

انتظر فيفو اإجابة ال�سنجاب بلهفة، لكنه لم يتراجع عن الرف�ش.
ابت��در اأماريليذا قائًل: اآه، اأيتها الماكرة ال�سغيرة! اأيتها الماكرة ال�سغيرة! تريدين اأن 
ت�سطادي ع�سفورين بحجر واحد. اأعرف لماذا توجهين اإليَّ الدعوة. ولكن لي�ش باالإمكان 

قبولها.
- كل، ي��ا �سنجوب��ي العزيز، لي�ش م��ن اأجل هذا اأدع��وك... لكن... اأهلين��ا قوم طيبون. 

يحبوننا حبًا جمًا، ويريدون اأن يتعرفوا اإلى اأ�سدقائنا، ويحبوهم. هذا كل ما في االأمر.
و�سع ال�سنجاب نهاية للحديث في هذا المو�سوع بكلمات حازمة: �سواء اأكان هذا هو 

االأمر اأم لم يكن، فلي�ش باالإمكان قبول الدعوة.
لم يعد ال�سبيان يعرفان ماذا يقوالن، توقفا �سامتين. لي�ش هناك مانع من اأن يفقدا 
ه��ذه الفر�س��ة لتلقي ذويهما، ولك��ن الذي كانا يخ�سيانه اأن يكون��ا قد جرحا �سديقهما 

بكلمة غير مق�سودة، اأو لعلهما يكونان قد اأغ�سباه في �سيء!
�ساح��ت اأماريليذا، وق��د تخففت من همها: اآه، فهمت ماذا يجري! �سوف تت�ساجر معك 

زوجتك. 
ت�ساءل ال�سنجاب ده�سًا مما تقول: ولماذا �ستت�ساجر معي؟

- الأنك طوال اليوم لم تذهب اإلى البيت كي تراها.
- اأج��ل... بالطب��ع... ولكنني... واجهت �سكاويها وداعبتها قلي��ًل. وقلت لها اإنَّ الغابة 
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عينتن��ي مر�س��داً ل�سبيي��ن لطيفي��ن واإنن��ي �ساأعود مبك��راً الليلة ك��ي اأحدثها ع��ن الذئب 
والحوري��ة، والديك الوح�سي، وتناولنا للطعام، وعن اأ�سياء اأخرى كثيرة. وبذلك ان�سرفت 

من�سرحة.
خي��ل لل�سبيي��ن اأنه اأطلق تنهيدة خفيف��ة، ثم اأ�ساف: بل هي في غاي��ة من االن�سراح، 
عل��ى ما اأعتقد. عانقته اأماريلي��ذا قائلة: كيف يكون لها زوج و�سيم، لطيف، حكيم، مثلك، 
وال تك��ون من�سرح��ة؟ تاأكد من ذل��ك اأيها ال�سنجاب العزيز. للأ�سف يج��ب علينا اأن نرحل. 

تاأخرنا!
ولئ��ن كان ق��د بدا التع��ب على ال�سنجاب، اإال اأن��ه اأراد اأن ي�ستبق��ي ال�سبيين، ولكنهما 

اأ�سرا على الرحيل.
كان فيف��و اأكث��ر االثني��ن تم�سكًا بالرحيل. ل��م يف�سح عن ال�سبب، ولك��ن ذلك كان كي 

يعطي رقم هاتف منزله الأماريليذا.
لم��اذا كان يتعجل الرحي��ل، ما داما كانا �سيرحلن معًا ع��ن الغابة. اإنه كان يتعجل 

ذلك. وكفى. كان يتعجل اأن ي�سبح رقم هاتفه في جيب ال�سبية.
رافقهما مر�سدهما حتى اأطراف الغابة.

ق��ال لهما اإنهما عندما �سياأتيان مرة اأخرى –وق��د كان متاأكداً من اأنهما �سيعودان- 
عليهما اأن يذهبا اإلى ال�سف�سافة العطرة يبحثان عنه هناك، فهذا مكان وجوده بالنهار.

و�ساأله فيفو لمزيد من االطمئنان.
- واإذا لم نجدك هناك؟

- ال ت�سغ��ل بالك! يمر من هناك �سناجيب �سغيرة كثيرة من اأوالدي... و�سجرة البلوط 
تعرف اأي�سًا مئات من و�سائل االت�سال، التي تجدني بها، و�ستخبرني. اإني في انتظاركما 

وال زال لدي الكثير الذي �سوف اأريه لكما، ومن خلله اأعلمكما.
ط��وق ال�سبي��ان ال�سنجاب بذراعيهما. الطفاه، وقبله، و�سك��راه. ثم توجها مت�سابكي 

اليدين اإلى المنحدر الخفيف.
عن��د اأخم�ش الجبل بداأت الحق��ول الممتدة، وو�سلت الغابة اإل��ى نهايتها. ظهر القمح 
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ومزروعات اأخرى، تتخللها الزنابق وغيرها من الزهور البرية.
بعد ذلك بقليل تبداأ المدينة.

يف��د االآن اإل��ى االآذان �سجيجه��ا، وم��ن فوقه��ا، الح��ت –منب�سط��ة خفيف��ة. رمادية، 
مت�سخمة، مثلما في كل المدن- �سحب الدخان والتراب المتقطعة التي تغطيها.

كان ال�سبيان يم�سيان اإلى هناك.
لكنهما كانا يم�سيان مبتهجين. يتقافزان، ويغنيان، وي�سحكان.

اأكانا مبتهجين، الأن ما راأياه في غابة الفرح ال زال ينب�ش داخلهما؟
اأكان��ا مبتهجي��ن، الأن القدر جمع بينهم��ا، وجعل منهما �سديقي��ن، واأ�سبحا يعرفان 

اأنهما من جديد �سوف يلتقيان؟
اأكانا مبتهجين الأنهما...

من يدري!
ولكن ماذا يهم ذلك؟
المهم، اأنهما فرحان.
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١ 
 

  سلسلة كتاب املعرفة الشهري

  
  املؤلف  اسم الكتاب  

  املرتجم
رقم 
  العدد

  �ريخ العدد

   ٢٠١٦ شباط/  ٦٢٩  أويديك إسحاقيان  عروج أيب العالء  ١
    ٢٠١٦ آذار/  ٦٣٠  استيفان زفايغ  العب الشطرنج  ٢
  ٢٠١٦ نيسان/  ٦٣١    كمال خري بك الشاهد والشهيد  ٣
   ٢٠١٦ أاير/  ٦٣٢  إلياس أبو شبكة  عي الفردوسأفا  ٤
  ٢٠١٦ حزيران/  ٦٣٣  تيسري سبول  رواية "أنت منذ اليوم"  ٥
  ٢٠١٦ متوز/  ٦٣٤  انظم مهنا  أنطولوجيا فلسفية  ٦
  ٢٠١٦ آب/  ٦٣٥  انظم مهنا  الكاتب السوري الساخر لوقيان  ٧
  ٢٠١٦ أيلول/  ٦٣٦  انمق كاملت:   ال"تجو أغاين الغجر "أدويسة ال  ٨
إخوان الصفا رسالة تداعي احليوان على   ٩

  )١جاإلنسان(
  ٢٠١٦ تشرين األول/  ٦٣٧  

إخوان الصفا رسالة تداعي احليوان على   ١٠
  )٢جاإلنسان(

  ٢٠١٦ تشرين الثاين/  ٦٣٨  

  ٢٠١٦ كانون األول/  ٦٣٩  بيان الصفدي  قلب الشعر  ١١
  بوريس ابسرتانك  تدخلني كاملستقبل  ١٢

  ت: د. اثئر زين الدين
  ٢٠١٧ كانون الثاين/  ٦٤٠

  جورج أمادو  موت كنكس  ١٣
  خنلة وردت: 

  ٢٠١٧ شباط/  ٦٤١

  سلمى الجرلوف  حوذي املوت  ١٤
  حممد زهري مهرانت: 

  ٢٠١٧ آذار/  ٦٤٢

  ٢٠١٧ نيسان/  ٦٤٣  يونس صاحل  ابن الفارض خمتارات  ١٥
  ٢٠١٧ أاير/  ٦٤٤  د.اثئر زين الدينت:   »قصتان«دوستويفسكي   ١٦
ب السوري القدمي (مينيب قصتان من األد  ١٧

  أو استفتاء ميت) (احللم أو الديك)
  لوقيان
إلياس سعد غايل ت: 

  سعد صائب

  ٢٠١٧ حزيران/  ٦٤٥

  ٢٠١٧ متوز/  ٦٤٦  غابرييل غارسيا ماركيز  الوقائع الغريبة واحلزينة ألرانديرا الطيبة  ١٨
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٢ 
 

  د. حممود موعدت: 
  جون شتاينبيك  اللؤلؤة  ١٩

  سهيل أيوبت: 
  ٢٠١٧ آب/  ٦٤٧

  فالدميري انبوكوف  مأدبة الذائب  ٢٠
  حممد توفيق مصطفىت: 

  ٢٠١٧ أيلول/  ٦٤٨

  ميخائيل بولغاكوف  نشيد الشيطان  ٢١
 -د.اثئر زين الدينت: 

  د.فريد حامت الشحف

  ٢٠١٧ تشرين األول/  ٦٤٩

  فرانز كافكا  مستوطنة العقاب  ٢٢
  سعيد أمحد احلكيمت: 

  ٢٠١٧ تشرين الثاين/  ٦٥٠

  ميكا والتاري  ناسهذا حيدث لل  ٢٣
  لويس جريست: 

  ٢٠١٧ كانون األول/  ٦٥١

أبو عبد هللا حممد بن   مضاهاة أمثال كليلة ودمنة  ٢٤
  حسني اليمين

  ٢٠١٨ كانون الثاين/  ٦٥٢

  سريغي يسينني  وحيداً وسط السهب العاري  ٢٥
  د.اثئر زين الدينت: 

  ٢٠١٨ شباط/  ٦٥٣

  ٢٠١٨ /آذار  ٦٥٤  هريمان ميلفل  (الناسخ ابرتليب)   ٢٦
عالء الدين علي بن   من الرسالة الكاملية يف السرية النبوية  ٢٧

  أيب حزم الُقَرِشي

  ٢٠١٨ نيسان/  ٦٥٥

  أوسكار وايلد  شبح كانرتفيل  ٢٨
  لويس عوضت: 

  ٢٠١٨ أاير/  ٦٥٦

  جنكيز أيتماتوف  املسلوب   ٢٩
  عاطف أبو مجرةت: 

  ٢٠١٨ حزيران/  ٦٥٧

  ينمارك تو   الرجل الذي أفسد هايدلربغ  ٣٠
 األمري عبد سليمت: 

  محدان

  ٢٠١٨ متوز/  ٦٥٨

  توماس وولف  ال تستطيع الرجوع إىل البيت  ٣١
  مسرية عزامت: 

  ٢٠١٨ آب/  ٦٥٩

  نيقوالي ليسكوف  األعسر والربغوث الفوالذي  ٣٢
  خريي الضامنت: 

  ٢٠١٨ أيلول/  ٦٦٠

  ٢٠١٨ تشرين األول/  ٦٦١  لوشيون  قصة آه كيو احلقيقية  ٣٣
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٣ 
 

  ن شوإروي  حب وحرب  ٣٤
  أنيس منصورت: 

  ٢٠١٨ تشرين الثاين/  ٦٦٢

  نيكوس كازنتزاكيس  الثعبان والزنبقة  ٣٥
  سهيل جنمت: 

  ٢٠١٨ كانون األول/  ٦٦٣

  يوماس هاردت  الذراع الذاوية  ٣٦
  خالد حدادت: 

  ٢٠١٩ كانون الثاين/  ٦٦٤

  حزقيال مغاليلي  السيدة ابالم  ٣٧
  عاصم إمساعيلت: 

  ٢٠١٩ شباط/  ٦٦٥

  رتراند راسلب  زهاتوبولك  ٣٨
  شاكر إبراهيمت: 

  ٢٠١٩ آذار/  ٦٦٦

  ستيفان زفايج  يف ضوء القمر  ٣٩
  فؤاد أيوبت: 

  ٢٠١٩ نيسان/  ٦٦٧

ثيودور -هيو وولبول  فيبة الضائعة -قصتان: الربكة الشريرة  ٤٠
  درايسر

يوسف إبراهيم ت: 
  جربا

  ٢٠١٩ أاير/  ٦٦٨

  ٢٠١٩ حزيران/  ٦٦٩  ه. ج. ويلز  يف بالد العميان  ٤١
  هنري جيمس  احليوان يف الغابة  ٤٢

  جالل الرّيست: 
  ٢٠١٩ متوز/  ٦٧٠

 -مارسيل بروست  قصتان  ٤٣
  توماس وولف

  - خنلة وردت: 
  مسرية عزام 

  ٢٠١٩ آب/  ٦٧١

  دينوبوتزايت  الكلب الذي رأى  ٤٤
حسني رفعت ت: 
  فرغل

  ٢٠١٩ أيلول/  ٦٧٢

  دون ماو  زمن احلرب  ٤٥
حممد منر عبد ت: 
  الكرمي

  ٢٠١٩ شرين األول/ت  ٦٧٣

  ٢٠١٩ تشرين الثاين/  ٦٧٤  بريل ابك  اجلبار العتيق  ٤٦
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٤ 
 

  عباس حافظت: 
  صنبني عثمان  الفتاة السوداء  ٤٧

  عاصم إمساعيلت: 
  ٢٠١٩ كانون األول/  ٦٧٥

  إديث وارتون  احلمى الرومانية  ٤٨
  فرح جربانت: 

  ٢٠٢٠ كانون الثاين/  ٦٧٦

  فالنري أوكونور  منظر الغابة  ٤٩
  هلساغالب ت: 

  ٢٠٢٠ شباط/  ٦٧٧

  شيتشريو فوكازاوا  انراايما أو جبل السنداين  ٥٠
  أنور كوزاكت: 

  ٢٠٢٠ آذار/  ٦٧٨

  صمد هبرجني  ساعة من احللم واليقظة٢٤  ٥١
  عمر عدست: 

  ٢٠٢٠ نيسان/  ٦٧٩

  ستيفن فنسنت بينيت  الشيطان ودانييل وبسرت!  ٥٢
  عمر القباينت: 

  ٢٠٢٠ أاير/  ٦٨٠

  هاما سينغ  ميجو  ٥٣
نظار.ب. : ت

  نظاراين

  ٢٠٢٠ حزيران/  ٦٨١

  جوزيف كونراد  حمطة أمامية من أجل التقدم  ٥٤
  مؤنس الرزازت: 

  ٢٠٢٠ متوز/  ٦٨٢

  ماشادو دي أسيس  مستشفى اجملاذيب  ٥٥
  سامل علي ساملت: 

  ٢٠٢٠ آب/  ٦٨٣

  ذكية بلكرامي  اعرتاف  ٥٦
  مسري عبد احلميدت: 

  ٢٠٢٠ أيلول/  ٦٨٤

  أندريه جيد  تيزيه  ٥٧
  خليل اخلوريت: 

  ٢٠٢٠ تشرين األول/  ٦٨٥

  ستيفان زفايج  الرعب  ٥٨
د. حممد عبدو ت: 

  النجاري

  ٢٠٢٠ تشرين الثاين/  ٦٨٦

  شاركادي إمري  امرأة يف الثالثني  ٥٩
  عالء الديبت: 

  ٢٠٢٠ كانون األول/  ٦٨٧

  ٢٠٢١ كانون الثاين/  ٦٨٨  ستيفن كرين  الفندق األزرق  ٦٠
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٥ 
 

  عبد احلميد سليمت: 
  واشنطن إيرفنج  سلييب هولو أسطورة  ٦١

أمحد يعقوب ت: 
  وبةداجمل

  ٢٠٢١ شباط/  ٦٨٩

  هينج أندري  وحتطم األتوبيس يف احللم  ٦٢
د.مجال الدين ت: 

  سيد حممد

  ٢٠٢١ آذار/  ٦٩٠

  جيزاره ابفيزه  رحلة زواج  ٦٣
سعيد أمحد ت: 

  احلكيم

  ٢٠٢١ نيسان/  ٦٩١

  أنيتا ديساي  الطالب والغجرية  ٦٤
  أجمد حسنيت: 

  ٢٠٢١ أاير/  ٦٩٢

  غوستاف فلوبري  قلب طاهر  ٦٥
  حسني كيلوت: 

  ٢٠٢١ حزيران/  ٦٩٣

  جان بول سارتر  طفولة قائد  ٦٦
  هنري زغيبت: 

٦٩٤ -
٦٩٥  

  ٢٠٢١ آب/-متوز

  ميغيل دي أوانمونو  ال أقل من رجل بكل معىن الكلمة  ٦٧
  صاحل علماينت: 

٦٩٦ -
٦٩٧  

 تشرين األول/ -أيلول
٢٠٢١  

  تشيخوفأنطون   الراهب األسود  ٦٨
فؤاد أيوب ت: 

  وسهيل أيوب

٦٩٨ -
٦٩٩  

كانون -تشرين الثاين
  ٢٠٢١ األول/

  ليوانرد فرانك  امرأة ورجالن  ٦٩
  منري البعلبكيت: 

٧٠٠ -
٧٠١  

 شباط/ -كانون الثاين
٢٠٢٢  

  
اإعداد: ابت�سام عي�سى  


