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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 )2500( 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 - عنوان الِكتاب - دار الن�سر والتاريخ - رقم ال�سفحة مع ذكر 
ا�سم املحقق اإْن كان الِكتاب حمققًا, وا�سم املرتجم اإْن كان الكتاب مرتجمًا.

- تاأمل املجلة من كّتابها اأن يقرنوا اإ�سهاماتهم بتعريف ُموجز لهم.
- تاأمــل املجلة اأن تردهــا االإ�سهامات من�سدة على احلا�ســوب حمققة من كاتبها 

واأال تكون من�سورة اإلكرتونيًا اأو ورقيًا.
         تلتــزم املجلــة باإعــالم الكّتاب عن قبول اإ�سهاماتهم خالل �سهر من تاريخ 

ت�سّلمها, والتعاد الأ�سحابها.

يرجى توجيه املرا�سالت اإىل املجلة
اجلمهورية العربية ال�سورية - دم�سق - الرو�سة

رئي�س حترير جملة املعرفة
تلفاك�س: 3336963

www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com
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كلم�ة الوزارة

حداثة ت�شكيلية
بني الرف�ض والتجريد

فللي اأثناء زيارة ر�سللمية قمللت بها موؤخراً اإلللى الجمهورية الإ�سللامية 
الإيرانيللة، كان مللن دواعي �سللروري البالللغ اأن ُدعيت في اليللوم الأخير 
اإلللى متحف الفنللون الحديثة في العا�سمللة طهران، حيث اأُفللِرد بالكامل 
بنللاء ع�سرّي غريب التكويللن لعر�ض اأعمال مهمة ول تقللدر بثمن تنتمي 
اإلللى المدر�سة المفاهيميللة الب�سيطة، تّم اقتناوؤها لكبللار الفنانين من اأنحاء 
مختلفة من العالم. �ُسلليِّد البناء ال�سللخم على نمط معماري بروؤية حديثة، 
له من الداخل �سللكل فراغيٌّ حلزوني ت�سللنده اأعمدة �ساهقة �سخمة تعيد 
الزائللر بذاكرته اإلى ح�سللارة ممالك فار�ض التي �سللادت ثم بادت، لكنها 
ح�سللارة ل يزال اأثرها ماثًا بف�سل جهود بعثات التنقيب واأعمال الترميم 

الم�ستمرة، والتي تعيد اإليها األقها كّلما تجّراأت عليها يد الزمن.
في هذا ال�سللرح الجميل المبهر الذي اجتمعت فيه الحداثة والأ�سللالة 
بابتكار متميز، ُعِر�ست باأ�سلللوب حديث وذوق رفيع لوحات تنتمي اإلى 
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التجريللد الهند�سللي اأو اإلللى الللل»الأوب اآرت«، وكذلك اأعمللال تركيبية 
لأ�سهر الفنانين العالميين.

مللن الملفت اأن تلللك الأعمال توحللي جميعها برف�ض كامل لاأ�سلل�ض 
والمعاييللر الجمالية التي قامت عليها مدار�ض الفن الت�سللكيلي ال�سللابقة، 
بللل هي توحللي بال�سللمت المطبللق والن�سللحاب التللام مللن كل مظاهر 
الحيللاة بحلوها ومّرها؛ بل تكاد  تكون رف�سللاً للحياة نف�سللها، ولعّل اأحد 
المنحوتللات الت�سللكيلية الحجرية لتابوت حجري اأبي�ض م�سللّجى وحيداً 

و�سط قاعة عر�ض كبيرة اأُفِردت له اأكبر تج�سيد لعزلة الموت هذه.
وبالتاأّمللل في تلك المعرو�سللات تتّ�سللح الفل�سللفة الكامنللة وراء فكر 
مبدعيهللا؛ ال�سللمت اأبلغ مللن الكام... والب�سللاطة هي جوهللر الكمال. 
يتحقللق ذاك بجملة عنا�سللر اأهمها الفللراغ، والبنى الب�سلليطة، والتكرار. 
ويحتل الت�سكيل الهند�سللي التجريدي البحت الذي ياأخذ �سكل مربع اأو 
م�سللتطيل اأو مثلث، اإلخ... يحتل الموقع الأهم في هذه المدر�سللة وذلك 
انطاقللاً من مبللداأ اأطلقه المعمللاري الألماني لودفيغ مي�للض فان دير روه، 
الذي عا�ض بين عامي 1886 و1969 والقائل باأن »الوفرة في القّلة«. 
لوحللات واأعمللال هللي كنايللة عللن م�سللاحات بي�سللاء اأو �سللوداء... 
وت�سكيات ل تقدر بثمن لرواد هذه المدر�سة الحداثية  من اأمثال: طوني 
�سللميث، وروبيرت موري�ض، و�سول لويت، قد ل ي�ست�سيغها الكثيرون، 
لكن التاأمل فيها اأ�سللبه بجل�سللة يوغا تتللرك للفكر مت�سللعاً لاإبحار خارج 

حدود الماألوف، والتفكير في قدرات العقل، والوجود والعدم.





َمن ال�ّسد والَزّ
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»الحياة ق�سة ترَوى« ل اأعرف من القائل ربَّما هو اأحد حكماء الإغريق، ثم 
جاء �سك�سبير بروحه التهكمية ليقول »الرواية يرويها اأبله«، واأكد وليم فوكنر 

مقولة �سك�سبير كنوع من التكرار ال�سردي.
في »ل�سان العرب« مادة )�سرد( تعني في اأحد جوانبها، تقدمة �سيء اإلى �سيء 

ناأتي به مت�سقاً بع�سه في اأثر بع�ض.
في الكتابة ال�سردية، »ت�سير« الق�سة حياة، والت�سديد على كلمة )ت�سير( مني 
اإ�سارة اإلى ال�سيرورة. ل بدَّ اأن �سيئاً يولد و�سيئاً يموت في حقل ال�سرد الممتد في 
الزمان والمكان، باإرادة ال�سارد الخفي اأو المعلن، اأو خارج اإرادته، والقارئ ل 
يكون معنياً بالميت، بل بما هو حي فح�سب، واإل �سيقع في طامة النيكروفيليا.

كل �سيء يندرج في عالم ال�سرد ال�سامل، وي�سير بول ريكور اإلى التماثل بين 
ال�سرد والحياة. لي�ض ال�سرد هنا مو�سوع انبهار بالنظريات الجديدة، بل عودة 
اإلى الحكاية الأولية واإنني اأعتقد اأن الحكاية هي الباقية والأكثر اأ�سالة في الوعي 
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ومن  وخيال،  ذاكرة  من  وتلقائية،  ب�سيطة  كانت  مهما  مرّكبة،  اإنها  الب�سري، 
مكونات اإ�سافية متعددة. اأ�ستخدم ال�سرد هنا بتو�سع، دون التقيّد بالم�سطلحات 
هي  بل  البتة،  اأكاديمياً  ت�سّوراً  لي�ض  اأقدمه  الذي  والت�سّور  والأل�سنية،  النقدية 
ال�سرد  ف�ساء  في  كتابة  اإنها  والحياة.  والكتابة  القراءة  في  وتجربة  تاأمل  كتابة 
�سمات  من  الحارة  فالكتابة  حار،  اإن�ساء  اأجل  من  والمجازفة  التفل�سف  بنكهة 
برودة  لمواجهة  والقراءة عملية مطلوبة  والن�ض  ال�سارد  بين  والتفاعل  ال�سرد، 

الأكاديميين اأحياناً، دون التقليل من قيمة الّدقة الأكاديمية وال�سبط المنهجي.
مو�سوعات  بو�سفها  والزمن  والحياة  والوجود  الأدب  في  قراءة  اإنها  اإذن، 
الخارجي،  وللعالم  ال�سخ�سي  للعالم  قراءة  اأي�ساً.  �سردية ومو�سوعات وجودية 
ال�سرد  عالم  في  كلها  تندرج  وللواقع،  للخيال  مو�سوعي،  وما هو  ذاتي  هو  لما 
مت�سلة  كتابة  منجز.  وموؤلَّف  خارجي،  كج�سد  الذات  عن  منف�سلة  كن�سو�ض 
بالذات، في عملية القراءة، نحن نُعيد ت�سكيل الن�ض من خال القراءة والتاأليف اأو 
الكتابة الثانية اأو الثالثة اأو الرابعة اإلى الانهاية من القراءات المفتوحة والحتمالية.
ال�سرد،  في  كلها  تنتظم  التي  الحديثة،  والروايات  القديمة،  الحكايات 
ت�ساعدنا على فهم الحياة والزمن والوجود، دون ق�سد، تتم عملية التفاعل بين 
ال�سارد والم�سرود والقارئ تلقائياً، فقارئ الن�ض، اأو اللوحة، اأو م�ساهد الدراما 
اأو الم�ساهد لل�سورة ال�سينمائية  اإلى الحكواتي يحكي حكاية ما،  اأو الم�ستمع 
اأو التلفزيونية، اأو اللوحة الفنية، من يقوم بهذا الن�ساط يجد نف�سه في تماثل مع 
الحياة، ويكت�سف في عملية القراءة اأنه يحاكي الواقع عبر الت�سورات، وينخرط 

في عملية فهمه وت�سويب النزياحات اأو النحرافات التي طراأت على الن�ض.
ال�سرد هنا لي�ض الرواية اأو اأنماط الرواية ال�سردية المت�سعبة، كما هو �سائع، 
فالرواية جزء من ال�سرد، ولي�ست ال�سرد كله. ال�سرد المق�سود هو حكاية كلِّ 
جذر  الحكاية  والأنطولوجي،  التخيلي  ال�سردي  الجذر  هي  والحكاية  �سيء، 
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كلِّ �سيء، من اكت�ساف النار، اإلى �سناعة الإبرة، اإلى اكت�ساف البارود، مروراً 
الإمبراطوريات،  و�سقوط  وانت�سار  العبيد،  وثورات  والديانات،  بالأ�ساطير 
األف  ال�سعوب وحتى  والأحداث والبطولت والهزائم والخيبات، وحكايات 
هذه  وخيالية..  تاريخية  �سرديات  كلها  العلم.  انت�سار  ع�سر  اإلى  وليلة،  ليلة 
ال�سرديات المنجزة قابلة للت�سكيك والقراءة واإعادة الت�سكيل في ت�سور حكائي 
منف�سل عن الذات والأهواء ال�سخ�سية اأو الم�ساعر الحما�سية. لأننا حين نقراأ 
�سردية جزئية حدثت في الما�سي اأو في اأي زمن. لنفتر�ض اأننا نقراأ رواية معا�سرة 
نكون على م�سافة من ال�سخ�سيات، قد نتفاعل مع الق�سة كلها ل مع جزئياتها 
وعنا�سرها المكّونة ونقيمها بو�سفها حكاية معرو�سة ومبنية جيداً، حبكتها اأو 

نمو الحدث فيها مقنع اأو غير مقنع.
على  وال�سرديات  فردية،  �سرديات  توجد  م�ستركة،  �سرديات  توجد  وكما 
اأهميتها متفاوتة القيمة والتاأثير والفاعلية، كما توجد �سرديات تهكمية وهجائية 
وملحمية، ومهازل وملهاة و�سرديات اأبطالها تافهون اأو حمقى يجلبون الخراب 
ل�سعوبهم، ما ن�سوقه هنا من كام من اأجل اأن نام�ض حقيقة اأن ال�سرد حياة، ت�سبه 

الحياة التاريخية للب�سر.
العقائد،  طياته  فللي  يحتوي  اأن  يمكن  احللتللواء،  هللو  ال�سامل  وال�سرد 
والع�سكرية، وكل  الفكرية  والدنيوية،  الدينية  وال�سغرى،  الكبرى  والمذاهب 
الأيديولوجيات، ونحن ب�سفتنا قراء نعيد ت�سكيل المقطع ال�سردي دون قدا�سة، 
يحوي  �سامًا،  اأمومياً  بو�سفه  وال�سرد،  ال�سردية.  مع  بالتماهي  ملزمين  غير 
الأ�سياء والمرويات والحكايات، يكون على ت�ساد مع الثبات والمقد�ض، ففي 
ال�سرد ال�سامل كل �سيء جزئي، وهذا ال�سامل غير مكترث ل�سموليته، قوي ل 
اأو  اأن ي�ستثمرها، بل ي�ستثمرها قراء ال�سرد، يتمتعون بها  تعنيه قوته ول يمكن 

ينفرون منها، تعجبهم اأو ل تعجبهم.
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الميتافيزيقيا، وتاريخ الفل�سفة و�سيرة الفا�سفة، الماآ�سي والمهازل )الملهاة( 
الجديدة  الروايات  تلك  ذلك  في  بما  ال�سامل  ال�سرد  مو�سوعات  من  كلها 

والمعا�سرة.
ال�سرد، خيال جماعات واأفراد، ل يمكن اأن يكون عقيدة اأو دين جديد، اإنه 

فاعلية لغوية حكائية، زمانية ومكانية تاريخية.
في عملية ال�سرد يمكن ا�ستح�سار كل �سيء، وو�سعه في �سياق حكائي تتابعي، 
اأو في بنية حكائية بدائية ت�سبه حكايات الأطفال اأو ال�سيوخ، يختلط فيها ال�سحر 
مع الواقع، والخيال مع المنطق، اأو اأن تكون رواية اإخبارية خالية من التزيين. اإن 
الحكاية تفر�ض نف�سها من خال طريقة العر�ض وقوة الإقناع والجذب اأو الت�سويق.
الج�سد ال�سردي ت�ساركي في بنيته الأولية، والحكاية الأولية متاحة للجميع 
كتابة و�سفاهة، م�سموعة اأو مقروءة. اإل اأن تاأويل الحكاية واإعادة ت�سكيلها اأمر 
ذاتي مح�ض. في تاريخ الرواية يوجد �سخ�سيات واأبطال، كما في الماحم، وفي 
ال�سرد كما في الروايات الم�سادة، ال�سخ�سيات دون بطولة، واأهميتها ح�سب 
الفاعلية، منها ما هو فاعل ومنها ما هو هام�سي، لكن كلها �سخ�سيات �سردية، 
الأ�سا�ض، ويوجد  الحكاية هي  ال�سخ�سيات،  البطولة عن  ينفي  ال�سامل  ال�سرد 
قارئ مغامر وجريء و�ساحب راأي م�ستقل حر وطليق، والقارئ البليد ل اأهمية 
اجتراحي،  بال�سرد، هو �ساحب خيال  يليق  الذي  القارئ  ال�سرد،  اإنتاج  في  له 
اأفق الحكايات الم�سرودة، وو�سع  قادر على ال�ستخا�ض والتاأويل ومراودة 
الت�سورات والحتمالت المتناغمة مع البنية ال�سردية المتنامية والحركية، وهو 
مغامر اأو مقامر كبير في طرح الأفكار دون وجل، هذا النمط من القراء هم قراء 

ال�سرد ال�سامل بامتياز.
يتقدم ال�سارد على القارئ في ترتيب العملية ال�سردية، ويتكامان. ال�سارد 
اأو  م�سدر  له  قالب حكائي  التاريخ �سمن  اأحداث  من  ي�سع كل حدث  من  هو 
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جذر تاريخي اأو مختلق، وقادر على ا�ستح�سار كل �سظايا الأحداث المتنا�سقة 
الحدث  نقل  اأي  وحيوي،  مقنع  حكائي  قالب  في  تنتظم  وجعلها  المتناثرة  اأو 

ا�ستعارياً من الموات اإلى الحياة وو�سعه في الراهن: )الآن وهنا(.
لكن، ل قيمة لأي حكاية اإذا لم تقراأ، وتو�سع في �سياق �سردي متجدد، حار، 
لاإن�سان  وحتى  معاً،  وال�سردي  ال�سعري  للخيال  المبدع،  للخيال  ومحر�ض 

العادي الذي يقراأ الحكايات اأو تُ�سرد عليه.
ن، واأوا�سر العاقة  وال�سرد اأفق تبادلي، بين ال�سرد ال�سفهي وال�سرد المدوَّ
بين الحدين قوية جداً، كما هي العاقة التبادلية بين ال�سرد الجمعي والفردي، 
الو�سيط بينهما هو الراوي والقارئ معاً، يتماهيان في جعل ال�سرد حياة مماثلة 

لحياة النا�ض في كل الع�سور والأدوار.
اآفاق مفتوحة على  اأو مجموعة  اأفق مفتوح  اإن المو�سوع ال�سردي يدخل في 
ال�سرد  با�سترناك.  من  التعبير  هذا  اأ�ستعير  الهوائية«  »الطرق  في  تتاقى  بع�سها، 
الأكبر هو بمرتبة الثقب الأ�سود في الكون، يبتلع ال�سرديات كلها، دون اأن ينتفخ 
ل اإلى  اأو ينفجر انفجاراً عنفياً، اإنه ناعم اأثيري، وما هو �سلب فيه ين�سهر ويتحوَّ
م�سوهة،  اأو  محرفة  والعبارة  ويتبدد،  الريح  وتذروه  يطفو  خفيف  هو  وما  اأثير، 
اإن ال�سرد ال�سامل ي�سبه ابت�سامة ذات معنى لما�سي العالم وم�ستقبله. في ال�سرد 
ال�سامل تلغى الوظيفة الأيديولوجية، ل يبقى �سوى الثمرة التي هي الحكاية، هذه 
ال�سرد  اللذيذة تتجلى في طريقة العر�ض، واأ�سلوب الحكاية، لي�ض لأن  الفاكهة 
�سكاني، بل لأن ال�سرد غاية الغايات وهو حافل بالمعاني والم�سامين وحيوات 
يجعلنا  وعقلية،  معرفية  غاية  اإنه  اليومية،  والحياة  والتاريخ  الطبيعة  في  الب�سر 
ندرك اأن النفعية قد ا�ستنفذت م�سوغاتها في اآنيتها، ول طائل بال�ستثمار فيها عبر 
التاريخ، ول طائل من الحما�ض  واإطاق اأهوائنا ال�سخ�سية اأو هوياتنا، بل النحياز 

للحكاية والتاأمل  والتمتع فيها وفي اأبعادها �سواء اأكانت فكاهية اأم ماأ�ساوية.
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الجزئية  تفا�سيلها  بكل  بال�سردية  معنيون  قللراء  نكون  ال�سرد  قللراءة  في 
به  توحي  لما  الداخلية والخارجية،  بال�سكل والمحتوى والمكونات  والكلية، 
تاريخ  ومعرفية.  جمالية  لذة  من  فينا  تتركه  الذي  والأثر  قراءتها  بعد  ال�سردية 
ال�سردية وجغرافيتها تكتمان في لحظة قراءة ال�سردية، حيث تنف�سل ال�سردية 
عن التاريخ الخارجي، ويغدو تاريخها داخلي، يكمن فيها، وفي العاقات التي 

تر�سدها اأو تعر�سها اأو ت�سير اإليها، كما يقولون في الفل�سفة؛ ال�سيء في ذاته.
وفي ال�سرد الجديد يوجد انزياح، ي�سيق اأو يت�سع عن الكا�سيكي اأو القديم، 
حيث ل يوجد �سرق وغرب، �سمال اأو جنوب، بل حكاية مغلقة اأو منفل�سة، اأو 

�سردية ل مكانية.
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الدرا�سات والبحوث

جذور التحرمي يف حياة الإن�سان

»يعي�ش اإن�شان ما قبل التاريخ داخل ل�شعورنا دون اأي تغيير«)1(.
»اإن �شطــــح عالمنا يبــــدو وكاأنه نّظف من جميع العنا�شر الخرافية وغير المعقولة. لكن، ما 
اإذا كان عالــــم الإن�شــــان الداخلــــي الحقيقي قد تحّرر هو الآخر من بدائيتــــه م�شاألة اأخرى تماماً، 
تــــرى األي�ــــش رقــــم )13( هو الرقم الــــذي ل يزال م�شوؤوماً ومحّرماً لدى كثيــــر من النا�ش؟ األي�ش 
هنــــاك حتــــى اليوم كثير من النا�ش الذيــــن ت�شتحوذ عليهم اأهواء واإ�شقاطــــات ل عقالنية واأوهام 
طفوليــــة؟ اإن ال�شــــورة الحقيقية لعقل الإن�شان تك�شف كثيراً من ال�شمات والبقايا البدائية التي 
هــــي مــــن هــــذا النــــوع، والتي ل تزال تــــوؤدي دورها تمامــــاً كما لو اأنــــه لم يحدث �شيء فــــي القرون 

الخم�شة الما�شية«)2(.
�أردت �أن �أبد�أ در��ضتي هذه بقولين لأهم عاِلمين ��ضتغال في مجال �لتحليل �لنف�ضي، و�أم�ضيا 
حياتهما وهما ينّقبان فيما �أ�ض���بح ُيعرف، بعد فرويد، بالال�ض���عور. لم يع���د خافيًا على �أحد �أن 
هذ� �لجانب من �لحياة �لنف�ضية لالإن�ضان يقوم بدور كبير في توجيه �ضلوكه ورّد�ت �أفعاله تجاه 
�أمور �لحياة �لمختلفة دون �أن يكون و�عيًا بال�ضرورة للمحّرك �لحقيقي لهذ� كله. ويبدو، بح�ضب 
ق���ول فروي���د ويونغ، �أن �لطفل ياأتي �إلى �لحياة وهو يحمل ف���ي ذ�كرته جزءً� موروثًا من �لذ�كرة 
�لجمعية �لتي تنتقل من جيل �إلى جيل. وحينما يفتح عينيه على �لحياة تندفع �لرغبات �لأ�ضا�ضية 
للتعبير عن نف�ضها لكنها ت�ضطدم بمجموعة من �لقو�نين �ل�ضارمة، �لدينية و�لجتماعية، �لتي 
تحاول تدجينه، وتقف حائاًل �أمام �إ�ض���باع رغباته. ويبدو �أن هذه �لرغبات على عالقة بال�ض���كل 
�لأول من �لرغبات �لتي �أ�ض���بعها �لإن�ضان �لبد�ئي حينما لم تكن �لرقابة �لخارجية قد تر�ّضخت 
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بعد على �ض���كل محظور�ت ل يجوز �أبدً� خرقها. ترى �أل يعي�ش �لإن�ض���ان �لر��ضد هذه �لحالة في 
بع����ش �لظ���روف؟ بمعنى �آخر، �أل يعي�ش �لحالة �لطفولية في بع�ش حالته �لنف�ض���ية و�لنفعالية 

�أحيانًا؟ �لجو�ب بح�ضب ر�أي علماء �لنف�ش هو نعم. 
يعي�ش �لطفل في هذه �لحالة �ض���ر�عًا بين رغبة طبيعية تعّبر عن نف�ض���ها ب�ضكلها �لأولي، �أي 
دون تحويل، و�ضّد خارجي ورقابة تريد �أن تدّجن هذ� �لقادم �لجديد �إلى �لحياة كي ي�ضتطيع �أن 
يكون �ضخ�ض���ية �جتماعية مقبولة من �لجماعة �لتي يعي�ش بينها. ومع �لتطور �لعقلي و�لنف�ض���ي 
للطف���ل ترت�ض���م حدود و��ض���حة بي���ن ما هو م�ض���موح وما هو ممن���وع، وبذلك ي�ض���تبطن �لرقابة 
�لخارجية لت�ض���بح جزءً� من ن�ضيجه �لنف�ضي، ولي�ضير لها ذ�ت �لح�ضور في حالة غيابها. يبد�أ 
تدجين �لطفل �إذن منذ لحظة �لولدة، حيث ياأخذ ��ضمًا وكنية، وي�ضبح منتميًا �إلى جماعة ودين 
وطائفة من دون �أن يكون له يد في ذلك كله، في�ضبح حالة رمزية كما يقول �لفيل�ضوف �لفرن�ضي 
جاك لكان Jaques Lacan، لأنه �إذ� غاب ��ض���مه ي�ض���بح مجهوًل ل يعرفه �أحد. وكي ي�ض���بح 
�ضخ�ض���ًا منتميًا �إلى جماعة عليه �أن يمتثل لقو�نينها و�أعر�فها �لتي تفر�ض���ها عليه من �لخارج 
بحيث تتطابق منظومتا �لقيم �لد�خلية و�لخارجية. ونتوهم �أحيانًا �أننا �أ�ض���ياد �أنف�ض���نا، ونن�ضى 
ما حملته ذ�كرتنا من �لأجيال �ل�ض���ابقة، وما فر�ضه علينا �لمجتمع �لذي نعاي�ضه، ول �ضيما بعد 
تط���ور و�ض���ائل �لدعاية �إلى حد كبير. ع���ّرف دو�ز Doise )1982( �لتاأثير �لجتماعي بو�ض���فه 
»مجموعة من �لعمليات �لتي تغّير م�ض���اعر فرد ما و�أحكامه ومو�قفه �أو ت�ض���رفاته، �نطالقًا من 

معرفته بم�ضاعر �لآخرين و�أحكامهم ومو�قفهم«)3(.
وعل���ى �لرغ���م من �أن عملية �لمتثال لقانون �لمجتمع هي عملية مرّكبة ومعقدة �إّل �أن علماء 
�لجتماع يتوقفون عند بع�ش �أ�ض���كالها: مثل �ل�ضتبطان و�لتماهي و�لتبعية... �إلخ. ونحن نعرف 
جميع���ًا �أن عملية �لتاأثير تطال �أدق �لتف�ض���يالت في حياة �لفرد م���ع �لتمييز فيما �إذ� كان ذكرً� 
�أم �أنث���ى. �لمحظ���ور�ت هن���ا تختلف وقد تكون �أق�ض���ى بكثير على �لأنثى ب�ض���بب �لمكانة �لدونية 
�لت���ي ورثته���ا عن �لتحّول من حقبة �لإلهة �لأم �إلى حقب���ة �لإله �لأب. »هكذ� يغو�ش �لطفل، منذ 
ولدت���ه، في عاَلم �جتماعي توجد فيه م�ض���بقًا معايير وتمثيالت لما ه���و فتى �أو فتاة، و�لطريقة 
�لمو�ف���ق عليه���ا �جتماعيًا للتعبير عن مثل هذه �لت�ض���رفات. �ض���يطور �لآب���اء، بدورهم، نماذج 
مو�ق���ف �نطالق���ًا من �لطريق���ة �لتي يرون فيها عالقاته���م مع �أطفالهم، و�ض���ُيترجم هذ� �لنوع 
من �لمو�قف ب�ض���ورة مادية عبر معالجة مختلفة وفقًا لما هم عليه هوؤلء �لأطفال من فتيان �أو 
فتي���ات. �إذ� لوِح���ظ مثاًل �أن نوع �لألعاب �لتي يرغب �لآباء ف���ي تقديمها �إلى �أطفالهم يقوم على 
�أ�ض���ا�ش هذ� �لمعيار، فاإنه يمكن ب�ضهولة مالحظة �أن �لفتيات يتلقين، بطريقة تف�ضيلية، �لدمى 
وُي�ض���جعن على تبني ت�ض���رفات �أمومية تجاهها، بما يتطابق مع �لدور �لأنثوي. ُي�ضاف �إلى ذلك 
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�أن �لآباء و�لمحيط يخبرون �لأطفال عن �لت�ضرفات �لمنتظرة منهم عبر مكافاأتهم مثاًل حينما 
يت�ض���ّرفون بطريقة تتنا�ض���ب مع جن�ض���هم، �أو ��ضتنكار ت�ض���رفهم في �لحالة �لمعاك�ضة«. )علم 

�لنف�ش �لجتماعي، �ش 95-94(. 
نحن نخ�ض���ع �إذن لقو�نين لي�ش لنا يد في و�ض���عها، ول نعرف م�ض���درها، ول لماذ� ن�ض���اأت، 
�أو �أين بد�أت، وكيف �نت�ض���رت وفر�ض���ت نف�ض���ها؟ هكذ� ينق�ض���م �لعاَلم في وعين���ا �إلى عاَلمين: 
����ش. يكون �لمنع �أو �لتحريم في  عاَل���م �لم�ض���موح وعاَلم �لممنوع، �أو عاَلم �لمقّد�ش وعاَلم �لمدنَّ
�لمكان �لذي تكون فيه رغبة قوية، وكلما كانت �لرغبة قوية كان �لتحريم قا�ض���يًا، وكانت عقوبة 
خرقه تتنا�ض���ب مع مدى خطورة هذ� �لخرق. ومع ذلك، فاإن �لإن�ضان ينتهك هذ� �لتحريم كلما 
كان���ت �لرغبة قوية وكانت �لرقابة عليه �ض���عيفة، �أو كانت رقاب���ة �لأنا �لأعلى على �لأنا في �أدنى 
م�ض���توياتها. »�إن �ل�ض���يء �لذي ل ي�ضتهي �لمرء فعله ل يحتاج �إلى �أن يحظره؛ وفي �لأحو�ل كلها، 

فاإن ما يجري حظره ب�ضورة مت�ضددة يكون حتمًا مو�ضوع ��ضتهاء«)4(.
يتف���ق �لباحثون على �أن �لمحظور�ت دخلت حياتنا عن طريقين: �لدين و�لعاد�ت و�لتقاليد. 
وكانت �لغاية من فر�ش هذه �لمحظور�ت حفظ �لنظام و�ضالمة �لإن�ضان، ومنع عودة �لعاَلم �إلى 
حالة �لفو�ضى و�لخو�ء، بالإ�ضافة �إلى �رتباط هذ� �لأمر بالجانب �لديني لدى �ل�ضعوب �لقديمة. 
وعل���ى �لرغم من �لتطور �لكبير �لذي �ض���هدته �لب�ض���رية، فاإننا ل نز�ل نخ�ض���ع له���ذه �لقو�نين 
�لتحريمية وكاأننا نحن مْن و�ضعها بعد در��ضة معّمقة للتكوين �لنف�ضي لالإن�ضان وحاجاته. ولهذ� 
فاإنه ل يخطر على بالنا �لت�ض���اوؤل عن �أ�ض���ل هذه �لمحظور�ت، وكيف و�ضلت �إلينا بال�ضكل �لذي 
و�ض���لت به؟ وما هي تاأثير�تها في حياتنا �لمعا�ض���رة؟ وهل تتنا�ضب مع منظومة �لقيم �لتي ُيعاد 
ت�ض���كيلها وفق معايي���ر مختلفة عن �لمعايير �ل�ض���ابقة؟ قد يعود ذلك �إلى �أن �لق�ض���م �لأكبر من 
هذه �لمحظور�ت �رتبط بالمقّد�ش، ودخل �ض���من �لكتلة �ل�ض���لبة من هذ� �لمقّد�ش. ُي�ضاف �إلى 
ذلك �أن ق�ض���مًا �آخر دخل في عاد�ت وتقاليد �ل�ض���عوب �لمختلفة، ونح���ن نعرف �أن قوة �لعاد�ت 
و�لتقاليد تكون �أكبر من قوة �لمقّد�ش �أحيانًا، وتحتفظ بها �لذ�كرة �ل�ضعبية من جيل �إلى جيل، 
وتزد�د قوتها مع مرور �لزمن. كما �أنه توجد م�ضلحة لبع�ش �لطبقات في ��ضتمر�ر هذه �لتر�ث 
�لقبلي �لغيبي �لذي �ضّماه كافكا بالوهم، �أو حر��ضة �لوهم. »كما ُيالحظ �أن معظم هذ� �لتر�ث 

ل يز�ل يو��ضل نموه و�ضريانه في تر�ثنا �لمعا�ضر، �أو في مجمل حياتنا �ليومية«)5(. 
يتف���ق �لباحث���ون على �أن ه���ذه �لمحظور�ت مغرق���ة في �لِق���دم، و�أدت دورً� مهم���ًا في حياة 
�ل�ضعوب �لقديمة، مثلها مثل �لدين، �إذ �ضاعدت في تنظيم حياتها و��ضتقر�رها، وكانت �ضرورة 
في مرحلتها، ثم تحولت �إلى موؤ�ض�ض���ة ت�ض���رف عليها طبقة كان لها م�ض���لحة في ��ض���تمر�رها. 
ت من �لخارج على جيل من �لنا�ش �لبد�ئيين. هذ� يعني  »�لتابو�ت هي محظور�ت قديمة، ُفِر�ضَ
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بالطبع �أنه جرى �لت�ض���ديد عليها بالعنف من قبل �لجيل �ل�ضابق، وقد �أ�ضابت هذه �لمحظور�ت 
ن�ض���اطات كان �لميل �إليها �ض���ديدً�. ثم حافظت على نف�ضها من جيل �إلى جيل، ربما فقط بحكم 
�لتقاليد من خالل �ل�ضلطة �لعائلية و�لجتماعية... يتبّين من �لتم�ّضك بالتابو �أن �للذة �لأ�ضلية 
�لمتمّثل���ة بالقيام بما هو محظور ما ز�لت م�ض���تمرة لدى �ل�ض���عوب �لبد�ئي���ة. لديهم �إذن موقف 
�زدو�جي تجاه محظور�تهم �لتابوية. ففي ل�ضعورهم، لي�ش هناك ما هو �أحب �إليهم من �نتهاك 
ه���ذه �لمحظ���ور�ت، �إّل �أنه���م يتخوفون من ذلك. وه���م ل يتخوفون منه �إّل لأنه���م يرغبون فيه، 

و�لخوف �أقوى من �للذة«. )�لطوطم و�لتابو، �ش50(.
يبدو �أن �لد�فع �إلى �لخوف لدى �ل�ضعوب �لبد�ئية هو �عتقادها بوجود �أرو�ح خفّية ت�ضكن في 
�ل�ض���يء �لمحّرم، وهي جاهزة لالنق�ض���ا�ش على كل من ت�ض���ّول له نف�ضه �لم�ضا�ش به، وقد يكون 
�نتقامه���ا قاتاًل. ويبدو �أن هذ� �لأمر مرتبط بما ي�ض���ميها �لباحثون )�لمرحلة �لأرو�حية(، �لتي 
ُتعّد �لطور �لأول من تاريخ �لب�ضرية، و�لتي �ضبقت )�لمرحلة �لميتافيزيقية �أو �لدينية، و�لمرحلة 
�لو�ض���عية �أو �لعلمية(.تتمّيز )�لمرحلة �لأرو�حية �أو �لأحيائي���ة( بالإيمان باأن كل ما هو موجود 
في �لطبيعة من مخلوقات يمتلك روحًا مثل �لإن�ض���ان، �ض���و�ء �أكانت حيو�نًا �أم جمادً�. ويبدو �أن 
هناك مياًل لدى �لإن�ض���ان لالعتقاد، منذ �لقدم، باأن قوى جنّية غير مرئية ت�ض���كن في �ل�ض���يء 
�لمحّرم لن ت�ض���مح لرغباته كلها بالإ�ض���باع، لأنها تتر�ض���د به ويعتقد باأن عقابها ياأتي مبا�ض���رة 
دون تاأجي���ل. يمك���ن �لقول �إذن �إن �لمحّرم ن�ض���اأ من �لخوف، لكن ه���ذ� �لتحريم تحّرر من هذ� 
�لج���ذر، م���ع �لزمن، وفر�ش نف�ض���ه كقوة قائمة بذ�ته���ا، مبتعدً� بذلك عن �لأ�ض���ل. ولهذ� لي�ش 
من �ل�ض���هل �لو�ض���ول �إلى جذر �لتحريمات �لمختلفة �لتي ت�ض���يطر على حياتنا. ومن �لمعروف 
�أن �لمحظور�ت قابلة لإز�حات كبيرة حينما تتّر�ض���خ في �لنفو�ش �لب�ض���رية وتنتقل من جيل �إلى 
جيل، وقد تنتقل �إلى مو�ضوعات ل عالقة لها في �لظاهر بالحظر �لأول. �أي �أن ما و�ضل �إلينا قد 
م  ل يكون على عالقة مبا�ض���رة بالجذر �لأ�ض���لي للحظر. لهذ� فاإننا ن�ضلِّم بالتف�ضير�ت �لتي تقدَّ
�إلينا على �لرغم من �أنها، غالبًا، ل عالقة لها بالتف�ضير �لحقيقي، ول بالم�ضدر �لحقيقي لهذه 
�لمحظور�ت. لقد تدّخل �لعامل �لديني، و�لعامل �لجتماعي،و�لعامل �لنف�ضي في حجب �لروؤية، 
وتعقي���د �لبحث عن م�ض���در هذه �لمحظور�ت على �لرغم من �لجه���ود �لكبيرة �لتي بذلها كبار 
�لمفكرين من �أجل �لو�ض���ول �إلى هذ� �لم�ضدر. وما كان للحد�ثة �لغربية �أن ترى �لنور لول هذه 
�لبح���وث �لتي �أ�ض���همت في تحرير �لعقل �لغربي م���ن �إرث ثقيل يعرقل �أي م�ض���عى للتطور. هذ� 
ل يعن���ي �أن �لعقل �لغربي تحّرر تمامًا من ه���ذ� �لإرث �لذي نر�ه في كثير من �لعاد�ت و�لتقاليد 
ول �ض���يما ف���ي �لأرياف. وعل���ى �أي حال نحن �أكثر حاج���ة لمثل هذه �لبحوث لأنها ت�ض���اعدنا في 
تحري���ر عقولنا م���ن �أوهام ع�ضع�ض���ت فيها لق���رون، و�أعاقت حرك���ة �لتقّدم �إل���ى �لأمام. »ومن 



جذور التحريم في حياة الإن�سان

الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 18

�ل�ض���عب جدً� ت�ض���ّور حجم �لكم من موروثات �لعاَلم �لقديم �أو عاَلم ما قبل �لعلم، ومعاي�ضتها 
لنا عبر �أدق دقائق حياتنا �ليومية، و�أن �لقطاع �لغالب من هذ� �لموروث �لعالق �أو �لمعاي�ش لنا 
يرجع �إلى �آلف موؤّلفة من �ل�ضنين، كما ل يمكن ت�ضّور مدى �ل�ضالب �أو �لعادم �لذي ي�ضببه هذ� 
�ل�ض���تمر�ر، ومدى عرقلته لطاقاتنا �لعقلية و�لإبد�عية و�لإنتاجية«. )مدخل لدر��ض���ة �لفولكلور 

و�لأ�ضاطير �لعربية، �ش 201(.
كانت لالإن�ض���ان �لبد�ئي �أ�ض���بابه �لتي جعلته يوؤمن باأن �لعاَلم م�ض���كون بعدد ل ُيح�ض���ى من 
�لأرو�ح �لت���ي ت�ض���مر �لخير �أو �ل�ض���ر له. ولهذ� فق���د قّد�ش مظاهر �لطبيع���ة �لمختلفة من جبل 
وحجر ومجرى ماء �أو حتى حيو�نات ونباتات... �إلخ. كان هذ� �لإن�ض���ان يعتقد باأن �لأرو�ح �لتي 
ت�ض���كن هذه �لأ�ض���ياء تتحكم بحياته، خيرها و�ض���رها. ولهذ� كان بحاجة �إلى قو�عد خا�ض���ة به 
للتعامل مع هذه �لكائنات حتى ياأمن �ض���رها. ومن هنا ن�ض���اأت قاع���دة �فعل هذ� ول تفعل ذلك، 
وبد�أت ترت�ض���م مالمح قانون عام ي�ض���مل �لجماع���ة كلها، يحّدد �لم�ض���موح و�لمحظور من �أجل 
�لتحكم بالعاَلم �لمحيط، و�ض���مان ح�ض���ن �ض���ير حياة �لجماعة. ويبدو �أن �لمحظور كان يحمل، 
من���ذ �لبد�ية، معنى مزدوجًا: �لمقّد�ش و�لنج�ش، بمعنى �أن �لتحريم يطال �لمقّد�ش لقد�ض���يته، 
ويطال �لنج�ش لنجا�ض���ته، و�إن كان هناك �عتقاد باأن �لنج�ش كان، في �لأ�ض���ل، مقّد�ض���ًا. وهذ� 
�لأمر ل يز�ل في معتقد�تنا كما �ض���نرى بعد قليل. »في هذ� �لمجال نذكر �لمعلومة �لم�ضّو�ض���ة، 
ب�ض���بب غمو�ض���ها �لتي قدمها لنا فونت حول �لمعنى �لمزدوج لكلمة تابو: مقّد�ش ونج�ش. بر�أيه 
لم تكن كلمة تابو تعني في �لأ�ض���ل مقّد�ض���ًا ونج�ض���ًا، بل ت�ض���ير �إلى ما هو جني، ول يجوز لم�ضه؛ 
بذلك كانت �لعبارة تبرز �ض���مة مهمة ي�ضترك فيها �لمفهومان �لمتطرفان )مقّد�ش ونج�ش(؛ �إّل 
�أن هذه �لم�ضاركة �لمتبقية – في عدم �للم�ش – تثبت �أنه ُوِجد في �لأ�ضل تطابق بين �لمجالين 

�لقد�ضي و�لنِج�ش، و�أنه فيما بعد حدث �لفتر�ق«. )�لطوطم و�لتابو، �ش 89(.
وق���د يكون مث���ال �لخنزير معّبرً� في هذ� �لمج���ال، فهو كان طوطم بالد �ل�ض���ام في �لعهود 
�لقديم���ة، وكان ُيطّبق عليه �لقانون �لطوطمي، �لذي �ض���نتحدث عنه لحقًا، �أي كان ُيمنع ذبحه 
و�أكل���ه لقد��ض���ته، �إّل في �حتفالت دينية جماعية تحدث مرة في �ل�ض���نة، ث���م حدث �لتحّول في 
مرحلة تاريخية معينة، فاأ�ضبح محّرمًا �أكله لنجا�ضته، �أي �أن مبد�أ تحريم �لذبح و�لأكل هو و�حد 
في �لحالتين، لكن �لذي تغّير هو �لد�فع. وقد يكون لأ�ضطورة قتل خنزير بري لالإله �أدوني�ش في 

جبال لبنان عالقة بهذ� �لتحول من �لقد��ضة �إلى �لنجا�ضة)6(.
�لمهم �أن �لجماعة فر�ض���ت قيودً� �ض���ارمة على �لت�ض���رفات �لفردية كي تدفع عن نف�ض���ها 
خطرً� يهّدد وجودها، وقد ت�ضل عقوبة من يخرقها �لموت. كان �لعتقاد لدى �ل�ضعوب �لبد�ئية 
ب���اأن �لإثم �لذي يرتكبه فرد من �لجماعة ي�ض���يب �لجماعة كلها، وقد ي�ض���بب �ل�ض���طر�ب في 
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مجرى حياتها، �إلى درجة �أن �لحياة كلها يمكن �أن تتوقف ب�ضبب هذ� �لفعل �لآثم مثلما نرى في 
�لأ�ض���اطير. ولهذ� كان ل بّد من �لتطهر �لذي ياأخذ �أ�ضكاًل مختلفة بما يتنا�ضب مع طبيعة �لإثم 
�لمرتكب، مثل قتل �لمذنب �أو طرده من �ض���فوف �لجماعة، �أو تقديم �لقر�بين و�إقامة �لطقو�ش 
وتالوة �ل�ض���لو�ت �لمنا�ض���بة... �إلخ. �لجماعة كلها م�ض���وؤولة عن �إز�لة �آثار �لعدو�ن عليها، لأنها 

تعتقد �أن مرتكب �لإثم ي�ضبح �إثمًا ينقل �لعدوى �إلى �لمحيطين به.
تتوّزع مو�ض���وعات �لتحريم على �لأ�ض���خا�ش، و�لأمكن���ة، و�لأزمنة، و�لحيو�نات، و�لأ�ض���ياء 
�لمختلفة، �أي �أن �لتحريم لم يقت�ض���ر على مو�ض���وع و�حد، و�إنما �متّد لي�ض���مل مجالت مختلفة 
ق���د ل يب���دو، في �لظاهر، �أن بينها عالقة، �أو تكون غير مفهومة في ع�ض���رنا، ومع ذلك ل تز�ل 

موجودة في كثير من �لمناطق. 
ل يمكنن���ا، مث���اًل، فهم و�قع �لمر�أة �لحالي ف���ي مناطق مختلفة من �لعاَل���م دون �لعودة �إلى 
�لجذور �لأولى ل�ض���طهاد �لمر�أة، و�لنظرة �لدونية تجاهها و�لتي ل تز�ل م�ض���يطرة حتى �ليوم 

بعد �لنقالب �لتاريخي �لذي حدث من �لإلهة �لأم �إلى �لإله �لأب �أو �لذكر. 
كان محّرم���ًا عل���ى �لرجل �لبد�ئي �لقتر�ب من �مر�أة وقت �لحي����ش �أو �لنفا�ش، �أو �أن ياأكل 
من �أكلها، بل كان عليها �أن تعزل نف�ض���ها في مكان خارج ف�ض���اء �ل�ض���كن ل ترى �أحدً� ول ير�ها 
�أحد، وذلك حتى تنتهي من هذ� �لحي�ش �أو �لنفا�ش. ويبدو �أن هذ� �لأمر ل يز�ل �ضائعًا في بع�ش 
مناطق �إفريقيا، وُينَظر �إلى �لمر�أة باأنها تكون نج�ض���ة ويمكن �أن تت�ضبب بال�ضرر، وحتى بالموت 
ل���كل م���ن ير�ها �أو يلم�ض���ها، �أو ياأكل م���ن �أكلها. »ومن هن���ا كان يتم نفي �لفتي���ات عند بلوغهن 
و�لن�ض���اء خالل فترة حي�ض���هن �إلى كوخ بعيد عن �لقرية �أُقيم خ�ضي�ض���ًا لهذه �لغاية، ومنعهن 
من مغادرته ما ُدمن على هذه �لحالة، وما لم يخ�ضعن لرتبة تطهير طق�ضية تذهب بكل �أثر لما 

كان«)7(.
وو�ضع �لمر�أة �لأرملة �أدهى و�أمر، ول تز�ل مالمح هذه �لنظرة �لدونية تجاهها حتى �ليوم، 
و�إن كانت �لتف�ض���ير�ت قد �نز�حت عن �أ�ض���ل �لم�ض���كلة. كان على �لأرملة �أن تعزل نف�ض���ها عن 
�لعالم مدة محّددة لالعتقاد باأن روح �لميت ل تز�ل موجودة في �لمكان، وتبقى تحوم فيه مدة 
م���ن �لزمن، وقد ي�ض���ل �لأمر بها �إلى حد �عتز�ل �لحياة ب�ض���كل نهائي بانتظ���ار لحظة �لموت، 
كما هو موجود �لآن في بع�ش �لمناطق �لهندية و�لإفريقية. ل ت�ضتطيع �لمر�أة في هذه �لمناطق 
�أن ت�ض���تعيد حياته���ا، بعك����ش �لرجل، وله���ذ� فاإن �لحكومة �لهندية �أن�ض���اأت موؤ�ض�ض���ات خا�ض���ة 
لرعاية هوؤلء �لن�ض���وة حتى تاأتي لحظة �لموت، على �لرغم من وجود فتيات �ض���غير�ت في هذه 
�لأماكن. يع�ض���ن هوؤلء �لن�ض���وة بعزلة كاملة عن �لحياة، ونادرً� ما يتلقين زيارة حتى من �أقرب 
�لمقربين �إليهّن، وهذه �لنظرة �لدونية مغرقة في �لقدم ولي�ضت وليدة �لوقت �لحالي. ونظرتنا 
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تج���اه �لأرملة ل تبتعد كثيرً� عن �لنظرة �لقديمة، ول �ض���يما في �لمناط���ق �لريفية، على �لرغم 
م���ن �لتطور�ت �لكبيرة �لت���ي حدثت بهذ� �لمجال. �لمر�أة �لأرملة تعان���ي �أكثر من �لرجل، وهي 
ملزمة �أي�ضًا بفر�ش عزلة على نف�ضها مدة من �لزمن، لكن �ل�ضبب هنا �بتعد عن �أ�ضله، و�أ�ضبح 

�لقانون �لديني هو �لد�فع.
»لدى �ل�ضا�ض���و�ب في كولومبي���ا �لبريطانية يتوجب على �لأر�مل �أن يعي�ض���و� منعزلين طو�ل 
فت���رة �لح���د�د، ل يحق لهم �أن يلم�ض���و� �أج�ض���امهم �أو روؤو�ض���هم باأياديهم، وُيمن���ع �لآخرون من 
��ض���تعمال �لأو�ن���ي �لتي ي�ض���تخدمونها. كذلك يحجم �أي �ض���ّياد من �لقتر�ب م���ن �لكوخ �لذي 
ي�ضكنه �أمثال هوؤلء �لحادين، لأن ذلك يجلب له �لنح�ش... وينام �لحاّدون على دغالت �ضوكية، 
���د من ه���ذ� �لإجر�ء �إبعاد روح �لميت. ويّت�ض���ح  ويحيطون فر��ض���هم بمثل هذه �لدغالت. ُيق�ضَ
هذ� �أكثر في �لعادة �لمن�ض���وبة �إلى قبائل �أمريكية �ض���مالية �أخرى، حيث تلب�ش �لأرملة، مدة من 
�لزمن بعد وفاة زوجها، قطعة لبا�ش مثل �ل�ض���رو�ل م�ضنوعة من �لع�ضب �لجاف، كي تجعل من 
نف�ض���ها كتيمة �أمام روح �لمتوفى... لدى �لأغوتانيين �لذين يقطنون بالو�ن، وهي �إحدى �لجزر 
�لفلبينية، ل يجوز لالأرملة �أن تغادر كوخها قبل �ضبعة �أو ثمانية �أيام من حادثة �لوفاة، با�ضتثناء 
�أوقات �لليل، عندما ل تتوقع �أن ت�ض���ادف �أحدً� في �لخارج، و�إذ� �ض���اهدها �أحد تعّر�ش لخطر 

�لموت �لفوري«. )�لطوطم و�لتابو، �ش 76 – 77(.
َمْن يقر�أ تاريخ �ل�ض���عوب �لمختلفة، ول �ض���يما �لجزء �لخا�ش بالعب���اد�ت و�لتجربة �لدينية، 
�ضيجد �أن هذه �لنظرة عامة تطال مناطق �لعاَلم �لمختلفة، و�لختالف هو في �لدرجة فح�ضب. 
�لمر�أة �لمقّد�ض���ة هي �لأم )�لإلهة �لأم(، �أما غير ذلك فهي مو�ضوعة في مكانة دونية، هذ� �إذ� 
لم تكن م�ضدرً� للعار �لذي كان يت�ضبب في و�أد �لبنات في �لجاهلية. »فنحن ما نز�ل ننظر �إلى 
�لمر�أة تبعًا لتو�تر �لنظرة �لحجرية �أو �لطوطمية، �أو �لأ�ضطورة �ل�ضالفة، على �عتبار �أنها منبت 
�لخطيئة �لأم، كذ� �ض���ملها �لتحريم �أو �لحر�م �أو �لحريم �أو �لحرمة، فاعتِبَرت من �لمحّرمات، 
وربط �لتابو بين �لنظر �إليها و�لخطيئة على �عتبار �أن �لعين تزني«. )مدخل لدر��ض���ة �لفولكلور 

و�لأ�ضاطير �لعربية، �ش 158(. 
ن�ض���تخدم ف���ي لغتنا �لد�رج���ة بع�ش �لألف���اظ �لتي تحم���ل دللت عميقة، وغالب���ًا ل نعرف 
م�ض���درها، ول من �أين ج���اءت. �أّل يعتقد كثير مّنا بالمقولة �لأ�ض���طورية �أن �لم���ر�أة ُخِلقت من 
�ضلع رجل ناق�ش، ولهذ� يتكرر تعبير )�لمر�أة ناق�ضة �لعقل و�لدين(، و�إن كان ُي�ضتخدم �أحيانًا 
عل���ى �ض���بيل �لدعابة، لكن ذلك يوؤّكد �أن هذ� �لأمر م�ض���تقر في �لالوع���ي �لجمعي، ويهدف �إلى 
�إبق���اء �لنظرة �لدونية تجاه �لم���ر�أة. وفي هذ� �لمجال يمكن �أن نذك���ر �لتعبير �لمر�فق للتعبير 
�ل�ض���ابق وهو �أن )�ل�ض���يطان �مر�أة(، وقد عِر�ش فيلم م�ضري عام )1972( من بطولة محمود 
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يا�ضين ونجالء فتحي بعنو�ن )�ل�ضيطان �مر�أة(. ل يعرف �لإن�ضان �لعادي، �لذي ربما ي�ضتخدم 
هو �أي�ض���ًا هذ� �لتعبير، �أن هذ� �لتعبير مرتبط باأ�ض���طورة �لخلق �ل�ضامية �لتي توّحد بين �لمر�أة 
و�لحّية و�ل�ضيطان. تقول �لأ�ضطورة �إن �ل�ضيطان طلب من �لحيو�نات �أن ت�ضاعده في �لدخول �إلى 
�لجنة ب�ض���كل مخفي، لكن �أكثر �لحيو�نات رف�ضت طلب �ل�ضيطان، با�ضتثناء �لحّية �لتي و�فقت، 
وو�ضعت �ل�ضيطان في �ضن من �أ�ضنانها ودخلت به �إلى �لجنة حيث و�ضو�ش لحو�ء، عبر فم �لحّية، 
ل���الأكل من �ل�ض���جرة �لممنوعة �أو �لمحّرمة، و�عدً� �إياها بالخل���ود مع �آدم. وكانت تلك �لخطيئة 
�لأولى �لتي غّيرت حياة �لب�ضرية بح�ضب �لأ�ضطورة. ومن هنا ترتبط �لمر�أة بال�ضيطان و�لحّية، 
وهذ� هو �ل�ضبب �لذي يجعل بع�ش �لتعبير�ت مثل )�لمر�أة �ضيطان، و�لمر�أة حّية، وناق�ضة عقل 

ودين، وم�ضدر �لغو�ية( تتكّرر على �أل�ضنة �لنا�ش دون معرفة م�ضدرها. 
�لمر�أة هي �لتي تغوي، وكل �ضيء في تاريخنا وثقافتنا و�أدبنا يوؤّكد هذ� �لعتقاد. هل نتحدث 
عادة عن رجل �أغوى �مر�أة �أو �لن�ض���اء؟ �لجو�ب معروف. في �لمقابل هناك ع�ض���ر�ت �ل�ض���و�هد 
في تاريخنا وثقافتنا �لتي توؤّكد هذ� �لأمر. وقد تكون ق�ض���ة زليخة و�لنبي يو�ض���ف �أو�ض���ح مثال 
عن هذ� �لأمر. و�لأمر ل يقت�ضر علينا فح�ضب و�إنما هو موجود في ثقافات �ل�ضعوب �لمختلفة.

ولأن �لمر�أة هي �لتي تغوي فاإن خطيئتها تكون م�ضاعفة وت�ضتوجب �أ�ضد �لعقوبات، ول �ضيما 
ف���ي مو�ض���وع محافظته���ا على عذريتها حت���ى موعد �لزو�ج. وله���ذ� فاإن على �لعرو����ش �أن توؤّكد 
عذريتها ليلة �لدخلة عبر �إ�ض���هار �لدم على قطعة قما�ش بي�ض���اء، و�إذ� لم تكن عذر�ء فاإن على 
رجال �لع�ضيرة رجمها حتى �لموت لأنها تجلب �لعار و�لنجا�ضة لهم وعليهم �أن يتطهرو� من هذ� 
كله، ول تز�ل هذه �لعادة �ض���ائعة في كثير من مناطقنا. �إنه تر�ث طوطمي قبائلي ل يز�ل فاعاًل 
في حياتنا �لمعا�ض���رة ب�ض���كل �أو باآخر، و�أعتقد �أنه ت�ض���لل �إلى ثقافتنا من �لتر�ث �ليهودي �لذي 
وِرث مو�ضوع رجم �لز�ني و�لز�نية ونقله �إلى �لتر�ث �لديني �لإ�ضالمي. وفي هذ� �لمجال يمكن 
�أن نذكر �لكاهنات �لعذر�و�ت �للو�تي كّن يقمن على خدمة �إلهة �لنار في�ضتا. كان على �لكاهنات 
�للو�تي يخدمن �لإلهة في�ضتا �أن يبقين عذر�و�ت �أثناء عملهن، و�إذ� تجر�أت �إحد�هن على خرق 
هذ� �لقانون وفقدت عذريتها فاإنها كانت ُتدفن حّية. �أل يف�ّضر لنا هذ� كله �أهمية مو�ضوع عذرية 

�لفتاة بالن�ضبة �إلى �لعقلية �ل�ضرقية؟
ولم يكن �لرجال بعيدين عن هذه �لمحظور�ت، ول �ضيما في �لعالقات �لجن�ضية، �أو �لتعامل 
م���ع �لمقّد�ش �أثن���اء �لطقو�ش �لدينية، وتقدي���م �لقر�بين، �إذ كان عليهم �أن يغت�ض���لو� ويتطهرو� 
قب���ل �لقتر�ب من �لمكان �لمقّد�ش، �أو �لم�ض���اركة في �حتفال ديني. وت���زد�د هذه �لمحظور�ت 
ق�ضوة على �لكهنة و�لم�ضرفين على �لمعابد و�إقامة �لطقو�ش. وكلما �رتفعت درجة �لكاهن دينيًا 
�رتفع���ت درجة �ن�ض���حابه من �لمجال �لدني���وي، و�زد�دت �لتحريمات �لتي علي���ه �أن يتقّيد بها، 
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ول �ض���يما �لت�ض���ال �لجن�ض���ي. »في �ض���ارك بونيت، لدى كاب بادرون في غينيا �ل�ضفلى )�ضرق 
�إفريقي���ا(، يعي�ش ملك كاهن لوحده في �لغاب���ة. ل يجوز له �أن يم�ش �مر�أة، ول �أن يغادر منزله، 
ول حتى �أن يقوم عن كر�ضيه �لتي عليه �أن ينام عليها جال�ضًا، �إذ لو ��ضطجع فاإن �لريح �ضتتوقف، 

وتعيق �إبحار �ل�ضفن«. )�لطوطم و�لتابو، �ش 68(.
ه���ذ� يذّكرنا بكبير كهنة جوبيتر ف���ي روما �لقديمة، و�لذي كان عليه �أن يتحّمل عبء �لعي�ش 
�ض���من نظام �ضارم من �لمحّرمات �لتي ل يجوز خرقها باأي حال من �لأحو�ل، و�إّل فاإنه �ضيفقد 
�لمتياز�ت كلها �لتي يتمتع بها، هذ� �إذ� لم يو�جه عقوبة �أ�ضد. كان ممنوعًا عليه مغادرة مدينته 
�أكثر من يوم و�حد، ول يجوز له مغادرة �ض���ريره لأكثر من ثالث ليال متتالية، ول يجوز له لم�ش 
�لعجين و�للحم غير �لمطبوخ، �أي �لغذ�ء غير �لجاهز بعد لال�ض���تهالك �لب�ضري، وكان ممنوعًا 
عليه �أكل �لفول ب�ض���بب دللت���ه �لموؤذية )على طريقة فيثاغورث(، و�أن يرى جثة �أو يلم�ض���ها، �أو 
�أن يدخل �إلى محرقة �لجثث. ولم يكن م�ض���موحًا له �أن يق�ش �ض���عره �ض���وى رجل حر وب�ض���كين 
برونزية، ويجب �أن ُيدفن �لمق�ض���و�ش من �ض���عره و�أظافره تحت �ض���جرة مباركة، وكان عليه �أن 

يرتدي لبا�ضًا لي�ش فيه �أي عقدة... �إلخ)8(.
ل يحت���اج �لقارئ �إلى جهد كبير حتى يكت�ض���ف �أن بع�ش ه���ذه �لمحظور�ت ل تز�ل موجودة، 
و�إن �ختلف���ت �لدللة، مثل طمر �لأظافر �لمق�ضو�ض���ة في �لت���ر�ب، �أو �رتد�ء لبا�ش لي�ش فيه �أي 
عقدة في بع�ش �لمنا�ض���بات �لدينية، �أو حتى تحريم �لت�ضال �لجن�ضي على بع�ش رجال �لدين. 
وقد ي�ض���ل �لأمر، في هذ� �لمو�ض���وع، �إلى حد �لعم���ل على تمويت �لرغبة �لجن�ض���ية لدى بع�ش 

�لطو�ئف �لهندية لأن �لجن�ش ي�ضّو�ش �لعقل ويعيق �لت�ضامي في �لإيمان.
ولم ت�ض���لم زوج���ة كاهن جوبيتر من هذه �لمحظور�ت، �إذ كان عليها عدم ت�ض���ريح �ض���عرها 
ف���ي بع�ش �لمنا�ض���بات، وكان عليها �للت���ز�م بلبا�ش معّين، ول يجوز لها �لنف�ض���ال عن زوجها 

�لكاهن. 
يرى بع�ش �لباحثين �أن �لملك �لكاهن كان يجمع �ل�ض���لطتين �لدينية و�لدنيوية في �لبد�ية، 
وب�ض���بب �لقيود �لدينية �ل�ض���ارمة تخلى عن �ل�ض���لطة �لدينية ل�ض���خ�ش �آخر �أقل �أهمية. وهذه 
�لعالقة �لملتب�ضة بين �ل�ضلطتين �لدينية و�لدنيوية ل تز�ل موجودة في وقتنا �لحا�ضر، ول �ضيما 
في �لمجتمعات �لإ�ض���المية حتى �قت�ض���ر دور رجل �لدين على �لدعاء لول���ي �لأمر بطول �لعمر 

و�لن�ضر على �لأعد�ء. 
ول يفلت �لإن�ض���ان �لميت من مو�ض���وع �لتحريم، لأن جثة �لإن�ض���ان بعد �لموت ت�ض���بح دِن�ضة 
ل يجوز لم�ض���ها �أو �لنظر �إليها، ولهذ� فاإن على �لجماعة �لتخل�ش منها باأق�ض���ى �ضرعة ممكنة. 
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و�أعتقد �أن �لكلمة �لتي ن�ضمعها في �لجناز�ت )�إكر�م �لميت دفنه( قد جاءت منز�حة عن �لأ�ضل 
)�إك���ر�م �لحي دفن �لميت ب�ض���رعة(. لقد �ض���اهدت جناز�ت حينما كن���ت �أدّر�ش في �لجامعات 
�ل�ض���عودية تجري ب�ض���رعة كبيرة �إلى حد �أن �لمرء يت�ض���اءل ِلَم هذه �ل�ضرعة كلها؟ لكنني �أعتقد 
�أن ه���ذ� �لأمر مرتبط بالبد�يات �لأولى للحياة �لب�ض���رية، حيث كان عل���ى �لجماعة �أن تتخل�ش 
ب�ض���رعة من �لجثة لأنها تدّن�ش �لمكان و�لجماعة وتعيق حركتها. ومن �أجل �لقدرة على �لحركة 
م���ن جدي���د و�لتطهر من �لدن�ش كان ل بدَّ من دفن �لجث���ة �أو حرقها، ثم تقديم �لقر�بين لتقاء 

�ضر روح �لميت، ب�ضبب �لعتقاد باأن روح �لميت ت�ضبح عد�ئية، وت�ضمر �ل�ضر للمقربين منه. 
ي�ضير فلورن�ش دوبون، في بحثه �لمعنون )�لج�ضد �لآخر لالإمبر�طور �لإله( )ج�ضد �لآلهة(، 
�إلى �أن �ض���عائر تكري�ش �لإمبر�طور �إلهًا، في �لإمبر�طورية �لرومانية، لم تكن تقام �إّل بعد دفن 
�لجثة �أو حرقها، وكان ُي�ض���َنع تمثال من �ل�ض���مع ينوب عن �لجثة �لحقيقية في �لجنازة �لثانية. 
توؤدي �لجنازة �لأولى �إلى �إن�ض���اء مدفن لدفن �لجثة في���ه، ويكون غالبًا خارج �لمدينة بعيدً� عن 
�لف�ض���اء �لمقّد�ش، وتوؤدي �لجنازة �لثانية �إلى ت�ضييد �لمعبد، ومن ثّم تكري�ش �لإمبر�طور �إلهًا. 
ول تكتمل طهارة �لمجتمع من �لجثة �إّل بعد تقديم �لقر�بين. »�إن �لحتفالت �لتطهيرية وتقديم 
�لقر�بين �لتي تعلن �نتهاء �لحد�د ل تحّرر �أهل �لميت من رجا�ضتهم وح�ضب، بل تحّدد �للحظة 
�لتي يتحول فيها �لميت �أي�ضًا من قوة موؤذية ومخيفة تحمل كل �ضمات �لمقّد�ش �إلى روح حار�ضة 
ُترَف���ع �إليها �لت�ض���رعات باحتر�م و�إجالل، في م���و�ز�ة تحول بقية �لجثة �لأر�ض���ية �إلى ذخائر: 

وهكذ� ينقلب �لرعب �إلى ثقة«. ) �لإن�ضان و�لمقّد�ش، �ش 69(.
يوؤّك���د فرويد في كتابه )�لطوط���م و�لتابو( �أن بع�ش �لقبائل ف���ي مناطق مختلفة من �لعالم 
ل ت���ز�ل تحم���ل هذه �لنظرة تجاه جث���ة �لميت، وتعد �أن كل من يلم�ش جثة �أو ي�ض���ارك في دفنها 
ي�ض���بح نج�ضًا، ول يجوز له �لختالط بمحيطه، �أو �لدخول �إلى �لبيوت، لأن �لمكان �لذي يدخله 
ي�ض���بح نج�ض���ًا �أي�ض���ًا. ولهذ� كان عليه �أن يعزل نف�ض���ه في مكان بعيد ويمار�ش بع�ش �لطقو�ش 
�لتكفيرية، وحينما تنتهي فترة �لعزل كان عليه �أن يتخل�ش من ثيابه، و�لأو�ني �لتي ��ض���تخدمها 

ليعود �إن�ضانًا طبيعيًا تقبله �لجماعة. 
لم يقت�ض���ر مو�ض���وع �لتحريم على �لإن�ض���ان، حّيًا �أو ميتًا، بل تعّد�ه لي�ضمل �لمكان و�لزمان 

وبع�ش �لأ�ضياء �لأخرى �أي�ضًا.
حينما ندخل �أحد �لبيوت فاإننا ن�ض���تخدم بع�ش �لتعبير�ت �أو �لألفاظ مثل )يا �ضاتر، يا �أهل 
�لد�ر... �إلخ(، و�لتي كانت في �لأ�ض���ل تعويذ�ت فر�ض���تها بع�ش �لمعتقد�ت �لقديمة �لتي تحّرم 
دخ���ول �لبي���وت دون تالوة بع�ش �لتعويذ�ت حتى ياأمن �لد�خل �ل�ض���ر �لكامن في عتبة �لبيت، �أو 
�أن عتبة مقّد�ض���ة ل يجوز �لمرور فيها دون تالوة هذه �لتعويذ�ت. وقد يكون لذلك عالقة بكلمة 
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بيت �لتي كانت تعني �لمعبد قديمًا. قلنا �ضابقًا �إن �لعاَلم �نق�ضم، بالن�ضبة �إلى �لإن�ضان �لبد�ئي، 
�إل���ى عاَلمين: �لمقّد����ش و�لدنيوي. وك���ي يمار�ش طقو�ش �لعبادة، �قتطع هذ� �لإن�ض���ان لنف�ض���ه 
مكانًا �أ�ض���فى عليه هالة من �لقد��ض���ة، ثم بد�أ ببناء �لمعابد �لتي حّرم �لدخول �إليها �إّل �ض���من 
�ض���روط محّددة. ول تز�ل �آث���ار هذه �لمعتقد�ت موجودة في �أماكن �لعبادة للديانات �ل�ض���ماوية 
�لثالث �أو �لديانات �لأر�ض���ية. و�حتّلت �لعتبة �لتي تف�ض���ل بين �لمقّد�ش و�لدنيوي �أهمية خا�ضة 
لأن تجاوزه���ا يعن���ي �لنتقال من عاَلم �إلى �آخر مختل���ف. ول �أعتقد �أن هذ� �لتر�ث قد غاب عن 
ممار�ضاتنا �لحالية �أثناء �لدخول �إلى �لبيوت �أو �لدخول �إلى �أماكن �لعبادة. »و�لو�ضيد )�لعتبة( 
�لذي يف�ضل بين �لمكانين �إنما ي�ضير، في �لوقت نف�ضه، �إلى �لم�ضافة بين �لنمطين من �لوجود: 
�لديني و�لدنيوي. و�لو�ضيد هو، في �آن و�حد، �لحد �لذي يت�ضل فيه هذ�ن �لعالمان، حيث يمكن 

فيه �لعبور من �لعاَلم �لدنيوي �إلى �لعاَلم �لقد�ضي.
مث���ل هذه �لوظيفة �لطق�ض���ية �نتقلت �إلى و�ض���يد �لم�ض���اكن �لتي يقطنها �لنا����ش، وهذ� هو 
�ل�ض���بب �لذي يجعل �لو�ض���يد يتمّتع بمثل هذ� �لعتبار. وير�فق �جتياز �لو�ضيد �لأهلي كثير من 
�لطقو�ش، كاأن ُتبذل له مظاهر �لحتر�م �أو ُي�ضجد له �أو يلم�ش باليد في خ�ضوع، �إلخ... فالو�ضيد 
و�لباب كالهما �إنما ُيظهر�ن على نحو ح�ضي �لنقطاع في ��ضتمر�رية �لمكان. ومن هنا �أهميتهما 

�لدينية �لكبرى، لأنهما كليهما يرمز�ن �إلى �لعبور، وهما في �لوقت نف�ضه �لو�ضيلتان �إليه«)9(.
كان �لعتقاد قديمًا �أن �لمعبد هو �لمكان �لوحيد �لذي يمكن فيه �لتو��ض���ل مع �لآلهة ب�ض���هولة، 
ولهذ� يتخذ هذه �لأهمية و�لقد��ض���ة، وترتبط به مجموعة م���ن �لمحّرمات �لتي لم يكن �أحد يجروؤ 
على خرقها خوفًا من �لعقاب �لذي يمكن �أن ي�ض���يبه مبا�ض���رة. �أل يمكن �لقول �إن هذ� �لقد��ض���ة 
لأماكن �لعبادة في �لديانات كلها ل تز�ل موجودة؟ �ألي�ش هذ� هو �ل�ضبب �لذي يجعلنا ن�ضميها بيوت 
�هلل؟ )»عندما ر�أى يعقوب في �لمنام، وهو في حار�ن، �ل�ضّلم �لذي يوؤدي �إلى �ل�ضماء، ي�ضعد عليه 
�لمالئكة وينزلون، و�ض���مع �لرب في �لقمة يقول: »�أنا �لرب �إله �إبر�هيم!«، ��ضتيقظ وقد �متالأ قلبه 
رعبًا، ف�ض���اح: »وما �أرهب هذ� �لمكان! ما هذ� �إّل بيت �هلل، وهذ� باب �ل�ض���ماء! »وبّكر يعقوب في 
�ل�ض���باح و�أخذ �لحجر �لذي و�ضعه تحت ر�أ�ض���ه ودعا ��ضم ذلك �لمكان بيت �إيل«(. )�لتكوين 28: 

12 – 19، نقاًل عن �لمقّد�ش و�لدنيوي – رمزية �لطق�ش و�لأ�ضطورة، �ش 28(.
ولأن �لمعب���د هو بي���ت �هلل، ومن ثّم هو مركز �لعاَلم �لذي ي�ض���ل �لأر�ش بال�ض���ماء، فاإن �لمدن 
�لقديمة كانت تبنى ب�ض���كل د�ئري حول �لمعبد لتكون قريبة من هذ� �لمركز وتتقّد�ش بقد��ضته. َمْن 
ينظر �إلى بناء مدينة دم�ضق �لقديمة، �ضيالحظ �أنها مبنية ب�ضكل د�ئري حول �لجامع �لأموي �لذي 
كان في �لأ�ض���ل معبدً� �آر�ميًا. ل يختلف �لأمر عن هذ� كثيرً� في مكان بعيد عن مدن �ل�ض���رق، وهو 
�لهند �لفيدية. كان مجرد �إقامة مذبح للنار لالإله �آغني في �أي مكان كافيًا لي�ض���بح �لمكان مكّر�ضًا 
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لعبادة �إله �لنار هذ�. كان �لمذبح �أو �لموقد يتاأّلف من خم�ش طبقات من �لآجر تمّثل �لجهات �لأربع 
بالإ�ضافة �إلى �ضمت �لر�أ�ش )نقطة وهمية من �لفلك تقع فوق �لر�أ�ش مبا�ضرة(، وهي تمّثل �لف�ضول 
�لخم�ض���ة لل�ض���نة �لهندية. وبعد بناء مذبح �لنار، ُت�ضاد �لم�ضاكن حوله، وي�ضبح �لمكان مقّد�ضًا)10(. 
»�إن �إقامة مذبح للنار، �لذي هو وحده يمنح فعل �ل�ضتيالء على �إقليم �ضفة �لم�ضروعية، ت�ضاوي فعل 

ولدة �لكون«. )�لمقّد�ش و�لدنيوي – رمزية �لطق�ش و�لأ�ضطورة، �ش 32(. 
وحينما يوجد �لمذبح، مهما كان �لمكان �لذي يوجد فيه، فاإنه ي�ضبح مركز �لعاَلم �لذي يدور 
كل �ض���يء في فلكه، تما�ض���يًا مع �لعتقاد �لقديم حول ن�ضاأة �لكون باأنه بد�أ من �لمركز ثم �نتقل 
من �لمكان �لأقرب �إلى �لأبعد. �إن فعل بناء معبد تحيط به �لم�ض���اكن و�لموؤ�ض�ضات �لمختلفة هو 
تكر�ر لفعل ن�ضاأة �لكون. وربما يكون هذ� هو �لد�فع ور�ء �دعاء �لديانات و�لمعتقد�ت �لمختلفة 
ف موؤ�ض�ض���ات علمية لتاأكيد هذه �لنظرية. ينتج  باأن معبدها �لأ�ضا�ض���ي يمثل مركز �لكون، وتوظَّ
عن ذلك �أن �لنا�ش ي�ضعون د�ئمًا ليكونو� �أقرب ما يكون من هذ� �لمركز �أو ما يمّثله، لأنهم بذلك 
يكونون �أقدر على �لتو��ض���ل مع �لإله. »يولد �لعاَلم من مركزه، يمتد من نقطة مركزية هي منه 
���ّرة(. �إنه هكذ� على ما تقول �ل�)ريك فيد� – 10، 149()11(، يولد �لعالم وينمو �نطالقًا  )كال�ضُّ
م���ن نو�ة، من نقطة مركزية. �إّل �أن �لماأثور �ليهودي �أ�ض���رح، �إذ يق���ول �إن �لقدو�ش خلق �لعاَلم 
���ّرة، كذلك بد�أ �هلل خلق �لعاَلم �بتد�ء من  كما يخلق �لجنين. وكما ينمو �لجنين �بتد�ء من �ل�ضُّ
�ل�ضرة، ومنها كان �نت�ضاره في �لتجاهات كلها. ومركز �لعاَلم هو �لأر�ش �لمقّد�ضة«. )�لمقّد�ش 

و�لدنيوي، رمزية �لطق�ش و�لأ�ضطورة، �ش 44(.
على هذ� �لأ�ض���ا�ش، ي�ض���بح خلق �لكون، بح�ض���ب �لعتقاد �لقديم �لذي ل ي���ز�ل فاعاًل، هو 
�لنموذج �لأ�ض���لي �أو �لبدئي لكل فعل ب�ض���ري ي�ض���عى �إلى تنظيم حياة �لجماعة، من �لأب�ضط �إلى 
�لأعق���د. وربما يعود �لمحظور و�لم�ض���موح في �لتعام���ل مع �لمعبد �إلى هذ� �لأم���ر، �أي �إلى كون 
�لمعب���د مرك���ز �لعاَلم، وعبره يمكن �لتو��ض���ل م���ع �لآلهة. ومن هنا يمك���ن �أن نفهم لماذ� كانت 
�لغ���زو�ت قديمًا تعمد �إلى تخريب �لمعابد مبا�ض���رة بعد دخولها �إل���ى �أي مكان يقع عليه �لغزو. 
�لمكان بال معبد هو مكان بال مركز، ومن ثّم ي�ض���بح �لمكان منف�ض���اًل عن عاَلم �لآلهة. وربما 
نة ل ي�ضتطيع  يكون هذ� �ل�ضبب هو �لد�فع ور�ء بناء �لمعابد على قمم �لجبال �أو في �أماكن مح�ضّ
�لأعد�ء �لو�ضول �إليها ب�ضهولة. ي�ضير �لدكتور محمود حمود في كتابه )�لديانة �ل�ضورية �لقديمة 
خالل ع�ضري �لبرونز �لحديث و�لحديد()12( �إلى �أهمية �لجبل �لأقرع، �ضمال مدينة �لالذقية، 
و�إلى �لأهمية �لدينية لهذ� �لجبل منذ �لعهود �لقديمة، وقد ُبني ق�ض���ر لالإله بعل فوق قمته بعد 
مو�فقة �لإله �إيل، كبير �لآلهة على طلب �لإلهة عناة، �ضقيقة بعل. ومن �لمعروف �أن �لو�ضول �إلى 

قمة هذ� �لجبل �ضعب، ويمكن �لدفاع ب�ضهولة عن �لمعابد فوق قمته. 
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�لمعب���د ه���و روح �لجماع���ة، ولهذ� فه���و مقّد�ش ومحّرم �لم�ض���ا�ش به، لأنه حام���ي �لجماعة 
وو�هبه���ا مقوم���ات �لحياة كلها، و�أي م�ض���ا�ش به يعّد م�ضا�ض���ًا بحياة �لجماعة كله���ا، ولهذ� فاإن 
�لأعد�ء يعمدون �إلى تحطيم �لمعابد و�لتماثيل �لموجودة فيه، مما ي�ضبب �ضياعًا كاماًل للجماعة 
�لمهزومة. في هذ� �لمجال، يطرح �ضوؤ�ل نف�ضه: �أل ُيعّد �لم�ضا�ش �لآن باأي مكان للعبادة م�ضا�ضًا 
بالجماع���ة كله���ا، وقد توّل���د رد�ت فعل عنيفة؟ يح�ض���رني، في هذ� �لمجال، مث���اًل من �حتالل 
�لجي����ش �لأمريكي للعر�ق حينما �قتربت �لقو�ت �لأمريكية من مكان دفن �أحد �لرموز �لدينية، 
وخرج �لآلف �حتجاجًا على ذلك، و�ض���رح �أحدهم على �ضا�ضة �لتلفاز باأنهم �ضكتو� عن �حتالل 
�لعر�ق لكنهم لن ي�ض���كتو� عن تدني�ش �لرموز �لدينية. ل �أعتقد �أن هذ� �لموقف يبعد كثيرً� عن 
مو�قف �لبد�ئيين تجاه معابدهم وحيو�تهم. »�إن كان �لمعبد �ض���ورة للعاَلم، فالأنه عاَلم مقّد�ش 

بما هو من عاَلم �لآلهة... فالعاَلم، مهما تنّج�ش، ما ينفك يتطّهر بف�ضل قد�ضية �لمحارم. 
�نطالقًا من هذ� �لفرق �لأنطولوجي بين �لكون و�ضورته �لمقّد�ضة، وهي �لمعبد، تظهر فكرة 
�أخرى: �إن قد�ض���ية �لمعبد قائمة في كنف كل ف�ض���اد �أر�ضي، وما ذلك �إّل لأن ت�ضميمه �لهند�ضي 
هو من عمل �لآلهة، وبالتالي لأن موقعه قريب من �لآلهة في �ل�ض���ماء. �لمعابد، بما هي متعالية، 
تتمتع بوجود روحي، �ض���ماوي، ل يتطّرق �إليه ف�ض���اد. و�إنما بف�ضل �لآلهة ي�ضل �لإن�ضان �إلى روؤية 
هذه �لنماذج ب�ضورة خاطفة، ي�ضعى بعدها �إلى محاكاتها على �لأر�ش«. )�لدنيوي و�لمقّد�ش – 

رمزية �لطق�ش و�لأ�ضطورة، �ش 58(.
�إن �لنتائ���ج �لناجمة عن �لغ���زو�ت �لمعادية، ومن ثّم تخريب �لمعبد، هي �لدمار و�ل�ض���ياع 

وت�ضتت �لجماعة و�لموت. 
ولأن �لم���كان ل ينف�ض���ل ع���ن �لزمان فاإن ه���ذ� �لأخير ينق�ض���م بدوره �إلى ق�ض���مين: �لزمن 
�لمقّد����ش و�لزمن �لدنيوي. كان �لإن�ض���ان �لقديم يعي�ش على �ل�ض���يد و�لغزو�ت، ومع ذلك فقد 
حّرم على نف�ض���ه �لخروج �إلى �ل�ض���يد �أو �لغزو في �أوقات محّددة من �ل�ض���نة لالعتقاد بخطورة 
�نتهاك هذ� �لتحريم على نف�ضه، وعلى �لجماعة. ونحن نعرف �أن �لغزو كان محّرمًا في �لأ�ضهر 
�لحرم في �لجزيرة �لعربية حيث كان ي�ض���ود �ل�ضالم، وترتاح �لقبائل من �لحروب �لد�مية �لتي 
كانت تت�ض���بب �أحيانًا بالق�ض���اء على �إحدى �لقبائل ب�ضورة �ض���املة، كما هو معروف في �لتاريخ 
�لقديم. مما ل �ضك فيه �أن هذ� �لتحريم كان مرتبطًا بحدث قد�ضي معين على عالقة بالعباد�ت 
�لقديمة مثل �كتمال �لقمر، �أو �إعادة �إحياء ذكرى �لأمو�ت �أو ماأ�ض���اة �أ�ضطورية، �أو �ل�ضهر �لأول 
من �ل�ض���نة، �أو ما يرتبط بمو��ض���م �لزر�عة و�لح�ضاد، مما جعل �لجماعة تتوقف عن فعل �لقتل 
لتقي���م بع����ش �لطقو�ش �لتي تتر�فق باحتفالت معينة تحّولت فيما بع���د �إلى �أعياد دورية د�ئمة. 
�لتحريم هنا مرتبط �إذن بزمن مقّد�ش �تخذ دللت مختلفة في مر�حل لحقة بفعل �لتطور�ت 
�لتي �أ�ضابت �لخبرة �لدينية لدى �لإن�ضان.�أ�ضبح �لزمن �لمرتبط بالمقّد�ش مقّد�ضًا مثله، مثلما 
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ه���ي �لح���ال مع �لمكان و�للغة وغير ذلك مم���ا له عالقة بهذ� �لمقّد����ش. و�لزمن �لمقّد�ش قابل 
لال�ض���ترجاع عب���ر �لطقو�ش و�لأعياد و�ل�ض���لو�ت، وحتى �لدخ���ول �إلى مكان للعبادة. ي�ض���تطيع 
�لموؤم���ن هنا ب�ض���هولة �لنتقال من �لزم���ن �لدنيوي �إلى �لزمن �لمقّد�ش �ل���ذي يرى فيه خروجًا 
على زمن دنيوي مدّن�ش. »�لزمن �لمقّد�ش، من حيث طبيعته بالذ�ت، قابل لال�ض���ترجاع، بمعنى 
�أنه زمن �أ�ضطوري بدئي قابل لل�ضيرورة في �لحا�ضر... و�لم�ضاركة �لدينية في عيد من �لأعياد 
تنطوي على خروج من �لزمن �لدنيوي )�لعادي( بغية ��ضترجاع �لزمن �لأ�ضطوري �لذي يحّينه 
�لعي���د بال���ذ�ت... يترتب على ذل���ك �أن �لزمن �لمقّد�ش قابل لال�ض���تعادة و�لتكر�ر بال حدود... 
يك���ون في �لعيد ��ض���ترجاع لأول ظهور من �لزم���ان �لمقّد�ش كما حدث في �لأ�ض���ل«. )�لمقّد�ش 

و�لدنيوي – رمزية �لطق�ش و�لأ�ضطورة، �ش 67 – 68(.
هكذ� يكون �لزمن �لدنيوي، بالن�ض���بة �إلى غير �لموؤمن، زمنًا م�ضتمرً� ل �نقطاع فيه، في حين 
�أنه، لدى �لموؤمن، زمن يقطعه �لزمن �لمقّد�ش �لذي هو �أهم من �لزمن �لأول. قد ي�ضاعد هذ� على 
فهم ت�ض���رفات بع�ش �لأ�ضخا�ش �لذين يحاولون بكل قوتهم �لتم�ضك بالزمن �لمقّد�ش عبر جملة 
من �لممار�ض���ات �لتي توؤدي �إلى �لبتعاد بالتدريج عن �لزمن �لدنيوي، بما في ذلك �للبا�ش �لذي 
يرتديه بع�ش �لأ�ض���خا�ش في �إ�ض���ارة �إلى لبا�ش �لأو�ئل في زمنهم �لمقّد�ش. �إنه ت�ض���بث بالما�ضي 
ب���كل م���ا فيه لأن زمنه هو �لزمن �لمقّد�ش �لذي ل يجب، في �أي حال من �لأحول، �لقتر�ب منه �أو 
�لم�ض���ا�ش به. وهذ� �لأمر يف�ّضره علم �لنف�ش على �أنه نكو�ش طفولي ل يريد �لر��ضد فيه �لتخل�ش 
من طفولته �لتي ت�ض���يطر. �أل يعلن بع�ش رجال �لدين �أن �لزمن �لحا�ض���ر هو زمن فا�ضد ل ينبغي 
�لنخر�ط فيه، ويتهمون كل من يعي�ش في �لحا�ض���ر �لتاريخي بالكفر. �إذ� نظرنا �إلى ممار�ض���ات 
�لمتدينين، في �لديانات كلها، �ل�ض���ماوية و�لأر�ضية، فاإننا �ضنرى �أن حيو�تهم ترتبط بهذ� �لزمن 
�لمقد�ش �لذي يرف�ض���ون مغادرته، �أو على �أقل تقدير، يغادرونه مدة ق�ضيرة ثم يعودون �إليه عبر 
����ش �أوقات ر�حته لرفاهيته  �لطقو�ش �لمختلفة �أو عبر �للبا�ش. و�إذ� كان �لإن�ض���ان �لدنيوي يخ�ضّ
�لخا�ض���ة، ول �ض���يما في �أوقات �لإجاز�ت، لأنه يعتقد �أن �لأمر يتعلق بخبرة ب�ض���رية ل يمكنها �أن 
تنطوي على ح�ضور �إلهي، فاإن �لإن�ضان �لديني يحاول، في كل وقت، تحيين �لزمن �لمقّد�ش �لذي 
قد�ض���ته �لآلهة، وه���و بذلك يريد �أن يكون قريب���ًا د�ئمًا من هذ� �لزمن. وكم���ا �أن �لمعابد، على 
�خت���الف �أنو�عها، ت�ض���ّكل �نقطاعًا في م�ض���توى �لمكان �لدنيوي، ف���اإن �لطقو�ش �لتي تجري في 

نطاقها ت�ضّكل عالمة على �نقطاع في �لديمومة �لزمانية �لدنيوية)13(. 
يح�ض���رني في �لمجال حادث���ة جرت معي حينما كنت �أدّر�ش في �لجامعات �ل�ض���عودية حيث 
قال لي �أحد �لطلبة �إنه �ختار در��ض���ة �لعلوم �ل�ض���رعية، �أو كما �ض���ّماها علوم �لآخرة، علمًا باأن 
معّدله يوؤهله للدخول �إلى �أي �خت�ضا�ش �آخر يختاره في �لجامعة، لأنه يوؤمن �أن �لعلوم �لدنيوية 

غير مفيدة، بل �إن در��ضتها كفر وتجلب �لمف�ضدة. 
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ه����ذ� �لزم����ن �لأولي �ل����ذي �نبثقت من����ه �لحقيقة �لدينية ه����و �لنموذج �لمثال����ي لالأزمنة 
�لأخ����رى كلها، ومن ثّم يكون �لإن�ض����ان كام����اًل ونقّيًا بمقد�ر ما يقترب م����ن هذ� �لزمن. ولأن 
�لحدث ل يتكرر، فاإن �لموؤمن يعمل على ��ضتح�ضاره وتحيينه عبر �لطقو�ش. وقد يكون �لحج، 
لدى �لديانات �لمختلفة، ذروة هذ� �ل�ضتح�ضار، لأن �لحاج يعي�ش �لطقو�ش في �لمكان �لذي 
�ض����هد �ل����ولدة �لأولى، وهو بالتالي يعي�����ش �لزمن �لمقّد�ش باأبهى تجليات����ه. وكما �أن �لنكو�ش 
�لطفول����ي لدى �لر��ض����د يعني �لع����ودة �إلى ب����ر�ءة �لطفولة �لخالي����ة من �لآثام، ف����اإن �لحاج، 
ف����ي �لحج، يتخّل�����ش من �آثامه �لتي �رتكبها ف����ي حياته. لكن هذ� �لأمر م�ض����روط بجملة من 
�لمحّرمات �لتي ُتفَر�ش عليه، وهي معروفة في �لديانات كلها. �أي �أن �لمحظور�ت تزد�د كلما 
�قترب �لإن�ضان �أكثر من �لزمن �لمقّد�ش �لبدئي �لذي بد�أ به �لخلق. في �لبدء كان �لخلق، ثم 
جاء �لزمن، �أي �أنه ل وجود لزمن دون وجود �ل�ضيء. جاءت �لنبوءة وبها بد�أ �لزمن �لمقّد�ش 
�لذي ي�ض����بح �أ�ض����ا�ش حياة �لإن�ضان ومحورها. �أي �أن �لكمال موجود في هذ� �لزمن �لذي بد�أ 
به كل �ض����يء، وكل ممار�ضة طق�ضية هي ��ض����ترجاع لهذه �للحظة من �لتاريخ �لتي تقّد�ش فيها 
كل م����ا يرتب����ط بالحياة. ولهذ� لي�ش غريب����ًا �أن يكون محّرمًا عل����ى �أّي كان توجيه �أي نقد لكل 
م����ا له عالقة بهذه �للحظة �لتاريخية �لتي ت�ض����بح متعالية على �لنقد. وي�ض����ود �لعتقاد لدى 
�ض����ريحة كبيرة باأن �لزمن خارج هذه �للحظة �لتاريخية هو زمن فا�ض����د لوثته �ضغائر �لحياة 
ول ب����د من تجديد �لزمن �لمقّد�ش لمحو �لخطايا �لتي يفر�ض����ها �لعي�ش في �لزمن �لدنيوي. 
�لحتفالت �لدينية و�لحج و�لطقو�ش باأنو�عها �لمختلفة هي و�ضائل ل�ضتعادة �لبعد �لمقّد�ش 
من �لحياة. ويوجد َمْن يغرق ب�ضكل كامل في هذ� �لبعد، ويخرج بالتدريج من �لحياة �لدنيوية 
�لفا�ض����دة. »�لإن�ض����ان، �إذ ي�ضترك طق�ض����يًا في نهاية �لعالم وفي تجّدد خلقه، ي�ضبح معا�ضرً� 
لذل����ك �لزمان، وبالتالي يولد ولدة جديدة، ويعود �إل����ى بد�ية وجوده مع ذلك �لحتياطي من 
�لقوى �لحيوية دون �أن يم�ّض����ها �ض����يء، مثلما كانت في لحظة ولدته«. )�لمقّد�ش و�لدنيوي – 

رمزية �لطق�ش و�لأ�ضطورة، �ش 78(.
�أل يمك����ن �لق����ول �إن �لحنين �إلى �لأ�ض����ول ي�ض����به �لحني����ن �إلى رحم �لأم؟ رح����م �لأم رمز 
�لبر�ءة و�لنقاء و�لطهارة، وهو في هذ� ي�ضبه �للحظة �لتاريخية �لأولى �لتي بد�أ بها كل �ضيء. 
ول نريد �أن نقول �إن هذ� �لحنين هو حالة مر�ضية، لكنه، في �لحالت كلها، حالة طوباوية �أو 

غير طبيعية.
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�إياد فايز مر�شد

الدرا�سات والبحوث

العالقة بني القت�صاد والأدب

الأدب نتـــاج اجتماعـــي ي�شنعـــه الإن�شان كي يعّبر من خالله عن مواقفـــه تجاه الطبيعة والكون 
وعالقته مع الآخر �شواء اأكان اإن�شاناً فرداً اأم كياناً اجتماعياً ما، اأو يتخذ منه و�شيلة لالإف�شاح عن 
م�شاعره الداخلية حباً اأو كراهيًة، اإعجاباً اأو تذمراً، كما اأن الأدب لم يكن في يوم من الأيام منعزًل 
عـــن محيطـــه الجتماعـــي الـــذي ن�شاأ فيـــه، فالعالقـــات الإن�شانية بـــكل �شورها لقت فـــي الأجنا�ش 
الأدبيـــة المختلفـــة ا�شتجابـــة كبيرة. ويعـــرف الأدب باأنـــه )اإنتاج اجتماعـــي يتاأثر بالبيئـــة التي ن�شاأ 
فيهـــا، وبالنظـــم الجتماعيـــة وال�شيا�شيـــة. فالدين والقوانيـــن يطبعان ال�شعب الـــذي يخ�شع لهما 

بطابعهما، وبعبارة اأوجز الأدب �شورة للمجتمع.()1(.
اإذن الأدب يعبر عن الهوية الجتماعية، فال�شعر العربي في الجاهلية يختلف عنه في الإ�شالم 
لجهـــة المعانـــي والم�شاميـــن، كمـــا اأن ال�شعر فـــي الأندل�ش كان له ما يميزه عـــن ال�شعر الذي يقال 
فـــي بـــوادي المنطقة العربية، واإن التقيا في كثير من الظواهر ال�شكلية العامة، كذلك الأدب الذي 
يحاكـــي الريـــف لـــه نكهته التي تميزه عما يكتب في المـــدن، واأدب الق�شور يختلف عن اأدب العامة. 
واأدب الكبـــار لـــه ما يميـــزه عن اأدب ال�شباب. وبالتالـــي فالأدب يفتح بابه لكل هـــذه التناق�شات التي 
ي�شهرها ويخرجها للنا�ش بعد اأن يخ�شعها ل�شوابطه الفنية ومقت�شياته الخا�شة بكل جن�ش من 

اأجنا�شه المتعددة.
واإيماناً مّنا باأن القت�شاد يمثل الأ�شا�ش الحقيقي لتطور المجتمع �شيا�شياً وثقافياً، نورد بع�ش 

التعريفات المهمة لعلم القت�شاد:
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- يدر����ش كيفي���ة تحدي���د ثم���ن �لعمالة، ور�أ����ش �لمال، و�لأر����ش في �لقت�ض���اد، وكيف يتم 
��ضتخد�م هذه �لأ�ضعار في توزيع �لمو�رد.

- يدر����ش توزي���ع �لدخل، ويقترح طرق م�ض���اعدة �لمحتاجي���ن من دون �إلح���اق �لأذى باأد�ء 
�لقت�ضاد.

- يدر����ش �لرتف���اع و�لهبوط ف���ي �لبطالة و�لإنتاج �للذين تت�ض���كل منهما �ل���دورة �لتجارية، 
ويطور �ل�ضيا�ضات �لحكومية لتح�ضين �لنمو �لقت�ضادي.

- يبحث في �أنماط �لتجارة بين �لأمم، ويحلل تاأثير �لحو�جز �لتجارية.
ه���ذه قائم���ة جيدة، ومع ذلك يمكنك تو�ض���يعها عدة �أ�ض���عاف. لكن �إذ� �خت�ض���رنا كل هذه 

�لتعاريف، فاإننا �ضنجد �أنها ت�ضترك في مغزى و�حد: 
علم �لقت�ض���اد )economic( هو در��ض���ة كيف يمك���ن للمجتمعات �أن ت�ض���تخدم مو�ردها 

�لنادرة لإنتاج �ضلع قّيمة وتوزيعها بين مختلف �لنا�ش)2(.
�إذن �ل�ضيا�ض���ة ب���كل فذلكاتها، و�لأدب بكل �أجنا�ض���ه ما هو �إّل ح�ض���يلة للو�قع �لقت�ض���ادي 
�لذي يحكم رجال �ل�ضيا�ض���ة و�لأدب ومو�ضوعاتهم �لتي ي�ضتغلون عليها، ويعّبر كل فنان �أو مبدع 
�نطالقًا من ظروف �قت�ضادية تحّكمه �أو يعي�ش تحت وزرها، �أو من �ضعوره بالنتماء �إلى ت�ضكيل 
�جتماعي �أو �قت�ض���ادي فيعّد نف�ض���ه �أمينًا على �لنطق با�ض���مه و�لتعبير عن ظروفه وحرمانه �أو 
طموحاته. و�ل�ض���يء �لمهم �ل���ذي علينا تاأكيده د�ئمًا؛ �أن �لأدب لي�ش �ض���ورة فوتوغر�فية للو�قع 
ب���ل هو معالجة فنية وذهنية ر�قية لالأحد�ث بحيث ت�ض���تلهم م���ن �لأحد�ث مادتها دون �أن تكون 

�أ�ضيرة لها �أو خا�ضعة حكميًا للم�ضار�ت �لمر�ضومة لها. 
و�إذ� كانت �لأحد�ث �ل�ضيا�ضية لقت �ضدى �أو�ضع في �لأدب على �ختالف ع�ضوره، ذلك �أنها 
�أكثر �ضخبًا، و�أعمق �رتباطًا بمو�عيد محددة قامت و�نتهت فيها، فزمنها محدد �لمالمح حتى 
و�إن ��ض���تمرت ل�ض���نو�ت، ونظر� لأن كليهما �لأدب و�ل�ضيا�ض���ة ينطلقان في كثير من �لأحيان من 
�أفعال �أو ردود فعل تت�ض���م بال�ضخب و�لعنف و�لغ�ض���ب، فالت�ضقا طوياًل، وكان من �ل�ضعب فك 
�لرتباط بينهما، ولكن هل هذ� �للت�ضاق خدم �لأدب �أو غيَّر في توجهات �لعمل �ل�ضيا�ضي. وهل 

بقي �لأدب ظاًل للحدث �ل�ضيا�ضي �أو كان له محركًا وموجهًا.
�لم�ض���كلة �أنه في �لدر��ضات �لأدبية و�لجتماعية لي�ضت هناك حدود مطلقة للحقيقة، ولي�ش 
هناك من �ضو�بط تر�ضخ قو�عد و��ضحة، فكل مثال يمكن �أن نطلقه قد نجد له نقي�ضًا، ذلك �أن 

�لفعل �لإن�ضاني يختلف عن �لعلوم �لطبيعية �لتي لها قو�عد ت�ضير وفقها. 
و�ل�ضيء �لجدير بالذكر هنا، �ألي�ش كل فعل �ضيا�ضي ينطلق من ت�ضارب �لم�ضالح �لقت�ضادية 

�أو �لرغبة في �ل�ضتحو�ذ على منافع وثرو�ت على ح�ضاب �لآخرين؟ 
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فال�ضيا�ضة هي �لوجه �لظاهر لل�ضر�ع �لقت�ضادي، وماهي �إل تتويجًا لنتهاء و�قع �قت�ضادي 
ما، �أو محاولة طرف ما )فرد ����� قبيلة ����� كيان �ضيا�ضي ����� دولة ...�إلخ(؛ �ل�ضيطرة على مقدر�ت 
�أو ثرو�ت �أو م�ض���الح ومنافع �قت�ض���ادية يمتلكها طرف �آخر م�ضتعينًا بعو�مل �ضاعدته لأن يكون 

�أكثر باأ�ضًا وقوة �أو تنظيمًا �أو �إر�دة في �ل�ضتحو�ذ وتحقيق مطامعه. 
و�إذ� كان���ت �ل�ضيا�ض���ة ما ه���ي �إل نتيج���ة مخا�ش �قت�ض���ادي غير محدد بزم���ن دقيق، فهل 
يمكن �أن نربط �لأدب بال�ضيا�ض���ة، ونمنع ذلك عن �لقت�ض���اد، وهو �لذي يرتبط بحياة �لفرد �أو 
�لجماعة مهما كبرت �أو �ض���غرت �رتباطًا وثيقًا، فلكل �أ�ض���رة �قت�ضادها، ولكل ت�ضكيل �جتماعي 
و�قعه �لخا�ش به؛ من ناحية ظروفه �لمعي�ضية و�لقدرة على تاأمين م�ضتلزمات حياته �ضو�ء �أكان 

ذلك �بتد�ء من مرحلة �لرعي �إلى �لر�أ�ضمالية في �أعلى مر�حلها �أل وهي �لإمبريالية. 
ود�أب معظ���م �لباحثي���ن و�لمهتمي���ن ب���الأدب نظرية �أو در��ض���ة �أو نقدً� عل���ى �لربط ما بينه 
وبين �ل�ضيا�ض���ة، وذلك لما للحدث �ل�ضيا�ضي من �ضطوة معنوية ولما يخلفه من �هتز�ز�ت تتميز 
بالديناميكي���ة �لعالية، وقدرته على �إثارة �لعو��ض���ف في مجمل �لم�ض���هد �لإن�ض���اني �لجتماعي 

و�لقت�ضادي و�لفكري.
لكنه في زحمة �ل�ض���جيج �ل�ضيا�ض���ي و�لنفعال �لأدبي تنا�ضى كثيرون دور �لقت�ضاد بو�ضفها 
مح���ركًا خفي���ًا ل���كل �لأحد�ث، فهو �لم�ض���بب ل���كل �لمتغير�ت �ل�ضيا�ض���ية من ث���ور�ت �جتماعية 
و�نقالبات في �أنظمة �لحكم، و�ضر�عات محلية و�إقليمية ودولية. كما �أنه يوؤدي دورً� حا�ضمًا في 

ت�ضكيل �لخطاب �لثقافي عامة و�لأدبي خا�ضة. 
�إن كل حدث �ضيا�ض���ي يقف بقوة خلفه �لعامل �لقت�ض���ادي، وكل �لنظريات �ل�ضيا�ضية ترتكز 
على �أ�ض����ش ومفاهيم �قت�ض���ادية. فالإقطاع مثال ًما هو �إل نظام �ضيا�ض���ي �قت�ض���ادي �ض���اد في 
مرحل���ة تاريخية محددة من تطور �لب�ض���رية، تعبيرً� عن ملكي���ة �لإقطاعيين لالأر�ش �لتي كانت 
في تلك �لفتر�ت هي م�ض���در �لملكية وو�ضيلة ��ض���تعباد تعب �لنا�ش وجهودهم. ثم جاء �لنتقال 
م���ن �لإقطاع �إلى �لبرجو�زية تعبيرً� عن �نتقال جديد للقوى �لقت�ض���ادية �لتي �متلكت و�ض���ائل 
�إنت���اج جديدة: �لم�ض���انع و�لمو�د �لأولية، ومن ثم �لأ�ض���و�ق �لمرتبطة بها توزيعًا وت�ض���ويقًا. ثم 
ج���اءت �ل�ض���تر�كية كنظرية ذ�ت بعد �قت�ض���ادي �جتماعي حي���ث طالبت بالملكي���ة �لجماعية 
لو�ض���ائل �لإنتاج، حتى �أنه من �أهم �لكتب �لتي نّظرت لال�ضتر�كية كان كتاب كارل مارك�ش ر�أ�ش 
�لم���ال)3(. �إن ظه���ور �لإمبريالية ما كان �إّل تعبي���رً� عن خروج �ل�ض���ركات �لعمالقة من �إطارها 
�لقوم���ي نح���و �لعالمية؛ فغدت �ل�ض���ركات متعددة �لجن�ض���يات)4( ه���ي �لأكثر تاأثي���رً� في �لقر�ر 
�ل�ضيا�ض���ي و�لقت�ضادي على �ل�ض���عيد �لعالمي. حتى �أن بع�ش �ل�ضركات تكاد تتجاوز ميز�نيتها 

ميز�نية عدد كبير من دول �لعالم �لثالث.
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لقد �أ�ضبح من �لم�ضلم به �أن �لقت�ضاد له �لأولوية في �لتاأثير و�إحد�ث �لتغيير على كل �ل�ضعد، 
وبالتالي �ضّكل �لقت�ضاد �لبنية �لتحتية و�لأر�ضية �لمو�ضوعية لكل �لأيديولوجيات �ل�ضيا�ضية �لتي 
ن�ض����اأت وقامت عبر �لتاريخ، و�أ�ض����هم بفعالية في تطور �أ�ض����كال �لفنون، وتر�ض����يخ �لقيم �لثقافية، 

ون�ضوء �لحركات �لفكرية و�لنقدية، �لتي ت�ضكل بمجملها ما �أطلق عليه �لبنية �لفوقية. 
ولكن هل كان �لأدب قادرً� على �لتعبير عن ذلك؟

�لأدب لم ين�ض���اأ كرد فعل �ضيا�ض���ي �أو �قت�ض���ادي، بقدر ما كان مر�فقًا لالإن�ضان منذ ت�ضكيل 
�أول���ى �لبيئ���ات �لجتماعية على �لأر����ش، فالأدب بما له من مز�يا تطهيري���ة ووجد�نية وطاقات 
تعبيرية كان متنف�ض���ًا لالإن�ضان للتعبير عن فرحه وحزنه، ومر�فقًا �أمينًا له في �ضعادته و�ضقائه، 

في ياأ�ضه و�إحباطه، وفي �أمله �لمتجدد بتجدد �لحياة نف�ضها �أي�ضًا.
ف���الأدب يغ���رف من نب���ع ل قر�ر له ذلك �أنه ل�ض���يق بمكنون���ات �لنف�ش �لب�ض���رية �لمتجذرة 
بالعط���اء و�ل�ض���عي نحو �لخلود و�لكمال. وبالتال���ي كان د�ئمًا ر�فعة للح�ض���ارة ودعامة للنهو�ش 
عند كل كبوة قادتها �لمطامع �لإن�ض���انية �أو فر�ض���تها عو�مل �ل�ض���ر�ع مع �لطبيعة بكل جبروتها 

وغمو�ضها.
لك���ن عالقة �لأدب مع �لو�قع �لقت�ض���ادي تاأخذ منحى �لديموم���ة، لأن ظروف حياة �لمبدع 
تنعك����ش عفويًا في نتاجه، ولأن ظروفنا تحدد �أقدر�نا؛ كانت �لعالقة ما بين �لأدب و�لقت�ض���اد 
عالق���ة جدلي���ة يعبر عنها حينًا كموقف �ضيا�ض���ي، �أو ينظر لها �آخرون عل���ى �أنها بعد �جتماعي؛ 
وبالحقيقة فكالهما لم يكونا �ض���وى و�قعًا �قت�ضاديًا يكابده �لمبدع؛ فيعمل على تجاوزه حلمًا �أو 

عماًل �أو �إبد�عًا من �ضميم �لحياة.
�إن �لأدب بقي مخل�ض���ًا لالإن�ض���ان في كل �آلم���ه و�آماله، ومعّبرً� عن و�قع���ه �لحياتي في ظل 
�لظ���روف �لطبيعية و�لجتماعي���ة �لمختلفة �لتي يعي�ش في كنفها، ف���الأدب �لجاهلي مثاًل؛ كان 
�أمينًا في نقل ظروف �لحياة �لقائمة على �لرعي و�ل�ض���ر�ع �لع�ضائري بحثًا عن م�ضادر �لحياة 
�آنذ�ك من ماء وكالأ للنا�ش ومر�ع للما�ضية م�ضدر �لرزق و�لنتفاع. لذلك �ضور �ضعر�ء �لجاهلية 
بدقة كل ما يطوف حولهم وما يكابدونه، )كما �أكثرو� من ذكر �لخ�ض���ب ورطوبة �لنبات ولدونة 
�لأغ�ض���ان وكثرة �لماء �أكثرو� من و�ضف �لجدب. وطالما و�ض���فو� وعوثة �ل�ضحر�ء ومخاوفهم 
في لياليها من �لجن و�ل�ضياطين. وكادو� ل يتركون �ضيئًا يت�ضل بهم �إل و�ضفوه، فو�ضفو� �لرعي 
و�لمر�عي، وو�ض���فو� �لأ�ض���لحة و�لحروب، وو�ضفو� �لخمر و�أو�نيها و�ض���قاتها ومجل�ضها و�أثرها، 
وكان���و� ُيقحمونها. في حما�ض���تهم، ويفتخرون باأنهم ي�ض���قونها �ل�ض���حاب و�لرفاق على �ض���وت 

�لقيان ومع َنحر �لجزور()5(.
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و�ض���عر �ل�ضعاليك)6( خير نموذج لالأدب �لمعّبر عن �ل�ضر�ع �لطبقي و�لجتماعي �لمنق�ضم 
وفقًا لعو�مل �قت�ض���ادية �أوًل و�أخيرً� بحيث �أنه تجاوز �ل�ض���ر�ع �لقبلي �لذي كان �ض���ائدً� �آنذ�ك 
ليكون �ض���ر�عًا �قت�ض���اديًا بين من يملكون ويتحّكمون ومن ل يملكون. فجاء خروجًا مبكرً� عن 
�لنظام �لقبلي �ل�ضائد �آنذ�ك ليكّر�ش �ضعرً� له خ�ضو�ضيته رغم �ختالف قائليه قبليًا ومقا�ضدً�. 
ومن �أ�ض���هر �ضعر�ء �ل�ض���عاليك عروة بن �لورد وهو من كان )يعبر عن نف�ش كبيرة، فهو ل يغزو 
ك و�لفقر�ء و�لمر�ضى  ���نفرى وتاأبط �ض���رً�، و�إنما يغزو ليعين �لُهالَّ للغزو و�لنهب و�ل�ض���لب كال�ضَّ
و�لم�ضت�ض���عفين م���ن قبيلته، و�لطريف �أنه لم ُيغير على كريم يب���ذل ماله للنا�ش، بل كان يتخير 
لغارت���ه م���ن ُعرفو� بال�ض���ح و�لبخل ومن ل يمّدون ي���د �لعون للمحتاج في قبائله���م، فال ير�عون 
�ض���عفًا ول قر�ب���ة ول حّق���ًا من حقوق �أقو�مهم. وبذلك كله ت�ض���بح �ل�ض���علكة عنده �ض���ربًا من 
نوً� للفرو�ضية، بل لعّلها تتقّدمها في هذه �لناحية من  �ض���روب �لنبل �لخلقي، وكاأنها �أ�ضبحت �ضِ
�لت�ض���امن �لجتماعي بين �ل�ض���علوك و�لمعوزين في قبيلته. وبلغ عروة من ذلك �أنه كان ل يوؤثر 
نف�ض���ه ب�ض���يء على من يرعاهم من �ض���عاليكه، فلهم مثل حظه غزو� معه �أو قعد بهم �لمر�ش �أو 

�ل�ضعف. وهو ي�ضرب بذلك مثاًل رفيعًا في �لرحمة و�ل�ضفقة و�لبذل و�لإيثار()7(.
وفي �أوروبا جاءت �لرو�ية لتعبر عن تطور �لحياة �لقت�ضادية و�لجتماعية فمع �لنمو �لكبير 
للمدن وتطور �ل�ض���ناعة ون�ضوء مجتمعات جديدة فر�ض���تها ظروف تطور و�ضائل �لإنتاج و�ت�ضاع 
قاعدة �لقوى �لمنتجة من عمال وموظفين �إلخ، ن�ض���اأت �لرو�ية بو�ضفها جن�ضًا �أدبيًا يحاكي هذه 
�لظ���روف وينهل من وقائعه���ا �أحد�ثه وحكاياته. )ول يقت�ض���ر تاأثير �لقت�ض���اد في �لأدب على 
�ل�ضكل �لأدبي فح�ضب، بل يمتد تاأثيره �إلى م�ضمون �لن�ضو�ش �لأدبية ذ�تها، فالو�ضع �لقت�ضادي 
للمجتم���ع، ينعك����ش على �لرو�ية �لو�قعية، فتذهب بعيدً� في و�ض���ف �لأمكنة �لتي يقطنها �أبطال 
�لرو�ية، مما يك�ضف و�ضعهم �لطبقي. �لذي يظهر من خالل ر�ضد طر�ئق حياة هوؤلء �لأبطال، 
ومظهرهم �ل�ضخ�ض���ي()8(. فرو�ية »�لأم« لمك�ضيم غوركي �ل�ضادرة عام )1907( كانت تعبيرً� 
عن �لو�قعية �ل�ض���تر�كية لأنها عبرت عن ن�ض���ال �لبروليتاريا في وجه �لبرجو�زية، كذلك رو�ية 
�لكاتب �لفرن�ض���ي فيكتور هوجو »�لبوؤ�ض���اء« �لتي ن�ض���رت عام )1862(، ت�ض���منت �نتقادً� للظلم 
�لجتماع���ي، كما �أن رو�ية مارغريت ميت�ض���ل »ذهب مع �لريح« تحدثت عن �ض���عود �لبرجو�زية 
�لأمريكي���ة �لقائم���ة على �ل�ض���ناعة �إثر �نهيار �لنظ���ام �لقطاعي ومتخذة م���ن �لحرب �لأهلية 
�لأمريكية خلفية لالأحد�ث. وهناك �لآلف من �لرو�يات �لتي تذكر وفي كل �أقطاب �لعالم �لتي 

�تخذت من �لمتغير�ت �لقت�ضادية وما �أعقبها من تحولت �جتماعية مو�ضوعات لها.  
حتى �إن ن�ضوء ما ي�ضمى بالأدب �لن�ضوي على �ل�ضعيد �لعالمي؛ ما جاء �إّل تعبيرً� عن �نتقال 
�لمر�أة من �لحياة �لتقليدية و�نخر�طها في قوة �لعمل ودخولها ميادين �لحياة �لقت�ضادية بكل 

تنوعها، فجاء هذ� �لأدب ت�ضويرً� لهذ� �لنتقال �لقت�ضادي و�لجتماعي في حياة �لمر�أة.
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و�لنتقال من �ل�ض���ر�ع على �أ�ض���ا�ش �لدولة �لقومية �إلى �ل�ض���ر�ع على �أ�ض���ا�ش �أيديولوجي، 
غّي���ر كثيرً� م���ن م�ض���امين �لأدب وتوجهات���ه ومذ�هبه �لنقدية، حت���ى �أن �لو�قعية �ل�ض���تر�كية 
بو�ض���فها م�ض���طلحًا نقديًا �أدبيًا �رتكز على �أ�ضا�ش �جتماعي و�قت�ض���ادي يتمثل؛ باأهمية �لبعد 
�لفكري و�لنتماء �لطبقي لالأدب و�نحيازه لم�ض���لحة �لجماهير �لعاملة في �ضعيها لبناء �لنظام 

�ل�ضتر�كي �لقائم على �لعد�لة و�لتوزيع �لعادل للثرو�ت �لقت�ضادية. 
و�إذ� ما كان �لأديب ر��ض���خًا في �نتمائه، وو�عيًا لل�ض���ر�ع �لجتماعي �لذي يدور حوله، فال 
�ض���ك �أن �ض���وته �ضيكون �ض���دًى للو�قع �لقت�ض���ادي و�لظروف �لقت�ض���ادية ولبيئته �لجتماعية 
وطبقته �لتي يمثلها. ومن هنا نجد �أن �لقت�ض���اد �ل�ضيا�ضي نحى في معالجته للو�قع �لجتماعي 
و�لقت�ض���ادي و�لفني بناء على �لجانب �لمادي، محاوًل �أن يكر�ش مفهوم �لربح كقيمة عليا له، 
وم���ن ثم بناء �لثروة و�ل�ض���تحو�ذ على �لمو�د �لأولية ول�ض���يما �لنادرة منها، ولحقًا �ل�ض���يطرة 
على �لأ�ض���و�ق و�لتحكم بالإنتاج وت�ض���ويقه وفقًا لقاع���دة �لبقاء لالأقوى، بينما نحى �لقت�ض���اد 
�لأدب���ي باتجاه �آخر )يرمي �لقت�ض���اد �لأدبي �إلى �ل�ض���يطرة على �لمادة ل �ل�ض���يطرة بالمادة، 
فه���و يخاطب �لروح �لإن�ض���انية لتترّفع عن �ل�ض���ر�ع �لمادي، بغية �لخال�ش م���ن �لجر�ئم �لتي 
جرها �لقت�ضاد �ل�ضيا�ضي. �إنه يدعو �إلى ملكية �لقناعة مقابل ملكية �لج�ضاعة �لتي يدعو �إليها 
�لقت�ض���اد �ل�ضيا�ض���ي. �إنه يدرك �أن �ل�ض���طر�ب في �لمجتمع مرده �إلى �لناحية �لمادية، ويرى 

�أن هذ� �ل�ضطر�ب �ل�ضنيع ل ينتهي �إل �إذ� قامت �لأخالق �لأدبية مقام �لأخالق �لمادية()9(.
كم���ا �أن بع����ش �لفال�ض���فة و�نطالقًا م���ن هذه �لعالق���ة �لجدلي���ة �لمتجذرة ما بي���ن �لأدب 
و�لقت�ض���اد، لم يتورعو� عن �لربط م���ا بين �للغة و�لعملة، حيث �أنهما �أ�ض���ا�ش �لثروة �لمعرفية 
بالن�ض���بة �إلى �لأولى و�لمادية بالن�ض���بة �إلى �لثانية، و�لأولى هي �أ�ضا�ش �لأدب و�لثانية هي معيار 
ه�ام�ان  جورج  يوهان   )10()J.G.Hamann( لم���ان�ي  �لأ �ل�ف�ي�ل��ض�وف  ويتحدث    ( �لقت�ض���اد 
�لمع���ا�ضر ل�ضمي�ث)11( ع�ن ه�ذ� �لرت�ب�اط ف�ي �إحدى مقالته في ع���ام )1761( بقوله: �لنقود 
و�للغة مو�ضوعان يت�ضم �لبحث فيهما بدرجة من �لعمق و�لتجريد تو�زي عمومية ��ضتعمالهما. 
خ�ر ب��ض�ك�ل �أق�وى مم���ا هو مت�ضور، ونظرية �أحدهما تف�ضر نظرية  وهما مرتبطان �أحدهما ب�الآ
ن�ضانية كلها تقوم على تبادل  خر، ويبدو �أنهما يقومان على �أ�ض�ش م�ضتركة. فثروة �لمع���رفة �لإ �لآ
�لكلمات، ومن ناحية �أخرى و�أن كل كنوز �حلياة �لم���دنية و�لجتماعية ترتبط بال�ن�ق�ود بو�ضفها 

.)1967:97 ،Hamann( .معيارها �لعام
ولم يف�ضل هامان هذه �لفكرة، ومن دون �أن يحاول �أن يبين بدقة ك�ي�ف » �أن نظرية �إحد�هما 
خرى«، يكتفي بم���الحظة » �أن �لف�ضاحة في �لع�ضور �لقديم���ة كانت  يمك���ن �أن تف�ضر نظرية �لأ
.)97: 1967/1761 ،Hamann( .»مور �لمالية، في ع�ضره مور �لدولة مثلما كانت �لأ مهمة لأ
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�ضو�ت عل���ى  )و�لكلمات ل ت�ضتمد معانيها من طبيعتها �لم���ادية - بو�ضفه���ا �ض�ل��ض�ل�ة م�ن �لأ
غر��ش �لتي توؤديها في نقل �لم�ضمون غير �لمادي، وقيمة  �ضبي���ل �لمثال ولكنها ت�ضتمدها من �لأ
�لنقود كذلك ل تقوم على جت�ضدها �لم���ادي، ولكنها تقوم على �لوظيفة �لتي توؤديها باعتبارها 

و�ضيلة عامة لتبادل �ل�ضلع()12(.
مما تقّدم يمكن اأن نجمل التاأثيرات الإيجابية لالقت�شاد على الأدب:

- �أ�ضه���م تط���ور �لقت�ضاد وم���ا ر�فقه من تط���ور تكنولوجي وتقني في تو�ضي���ع د�ئرة �نت�ضار 
�لأدب حي���ث مّك���ن تطور �لطباعة من طباعة �لكتب على �ختالفها باآلف �لن�ضخ و�نت�ضارها عبر 

�لعالم. وبذلك �أخذ �لأدب �ل�ضبغة �لعالمية متجاوزً� �لحدود �لإقليمية و�لجغر�فية �ل�ضيقة.
- �أ�ضه���م �لرخ���اء �لقت�ضادي في كثير م���ن �لدول �إلى �نتقال �لكت���اب و�لمبدعين من حياة 
�لفق���ر و�لع���وز �إلى حالة م���ن �لبحبوح���ة �لقت�ضادية. وحتى جع���ل �لكثيرين من كب���ار �لُكّتاب 

و�لمبدعين يتفّرغون لحياتهم �لإبد�عية. 
- �أدى �لتط���ور �لقت�ضادي �إلى زي���ادة تفاعل و�هتمام �ضر�ئح وفئات �جتماعية �أكبر بالأدب 

و�لفنون على �ختالفها.
- مّك���ن �لتطور �لقت�ضادي و�لعلمي و�لتكنولوجي من تطوي���ر عملية �إنجاز �لكتب و�إبد�عها 
�إل���ى �ضناع���ة متكاملة له���ا �ضوقها وم�ضتلزماتها، كم���ا �أ�ضهم في �نتقال �أعم���ال �أدبية كثيرة من 
َلت  حالته���ا �لتقليدي���ة َكِكت���اب لتكون منج���زً� فنيًا كاأعم���ال �ضينمائي���ة �أو در�مية، بل حت���ى ُحوِّ
م�ضرحي���ات ل�ضك�ضبير لأعمال �ضينمائية)13( ، وتحويل �أ�ضاطير يونانية لأعمال �ضينمائية �ضخمة 
ت�ضه���م في �لحياة �لقت�ضادي���ة )�ضناعة �ل�ضينما �لتي يعمل به���ا �لآلف من �لفنيين و�لممثلين 

و�لمنتجين ... �إلخ(.
)�أم����ا �ل����دور �لمبا�ضر لالأدب ف����ي �لقت�ضاد، فقد تجل����ى بو�ضوح بالإ�ضه����ام في تطوير 
ن�ض����اط �ضناع����ة �لطباعة و�لن�ضر، وما يرتبط بهذه �ل�ضناعة م����ن �أن�ضطة مكملة، ك�ضناعة 
�لأحبار و�لورق، وماكينات �لطبع، و�لت�ضوير، و�لق�ش، و�لتغليف، و�لنقل، و�لطاقة �لالزمة 
للت�ضغيل، وغيرها. وعلى �لجانب �لآخر يمثل تحويل �لمنتجات �لأدبية �إلى در�ما تلفزيونية، 
وم�ضرحية، وغنائية، �إلى تعظيم �لدور �لقت�ضادي لالأدب، عبر زيادة �لطلب على �لمنتجات 
�لتكنولوجي����ة �لم�ضتخدمة في �ضناعتي �لف����ن و�لإعالم، بما يوؤدي �إلى زيادة حجم �لت�ضغيل 

�لقت�ضادي)14(.
��� دخل �لمنتج �لإبد�عي و�ل�ضناعات �لثقافية و�لإبد�عية في �لدورة �لقت�ضادية للدول حيث 

�أ�ضبح م�ضهمًا فعاًل في زيادة �لدخل �لقومي وتاأمين فر�ش عمل جديدة.
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- �أ�ضب���ح �لأدب ناقاًل للفكر �لقت�ضادي و�ل�ضيا�ضي و�أ�ضب���ح و�ضيلة لن�ضر مفاهيمها، فمثاًل 
ر�ح���ت �لآد�ب �لأوروبية و�لأمريكية؛ ترّك���ز على �لحرية �لفردية و��ضتقاللي���ة �لإن�ضان، ومز�يا 
�لمجتم���ع �لر�أ�ضمالي �لقائم على �لملكية �لخا�ضة �لمطلق���ة و�لحرية �ل�ضخ�ضية و�لخروج على 
ك���ل �أ�ضكال �لرقابة. بينم���ا ر�ح �لأدب �ل�ضوفييت���ي و�ل�ضيني وكثير م���ن �آد�ب �أمريكا �لالتينية 
ي�ض���ور �لو�قع ويدع���و لال�ضتر�كية بو�ضفها �لح���ل �لأمثل للتخّل�ش من �لفق���ر وقوى �ل�ضتغالل 
و�لطبق���ات �لحاكمة �لمرتبط���ة بالقوى �لإمبريالي���ة �لعالمية. )�ضاعد �إدخ���ال عالقات ووقائع 
�لحي���اة �لقت�ضادية في �لت�ضوي���ر �لفني للو�قع، �لذي ن�ضادف مثاًل ل���ه في موؤلفات �ضيدرين، 
�أو�ضبين�ضكي و�لكتاب �ل�ضعبيين عمومًا، على تعميق �لتحليل �لجتماعي �لمميز للو�قعية و�أغناها 
باأل���و�ن جديدة. قال �أو�ضبين�ضك���ي)15( �إنه �أر�د في موؤلفاته عن �لفالحي���ن �أن ُيبّين كيف ُيحدث 
تغي���ر �ل�ض���روط �لقت�ضادي���ة و�لجتماعي���ة لالإن�ضان تغي���رً� مو�زيًا ف���ي عالم���ه �لد�خلي. وكان 
�ل�ضتيع���اب �لفني للتر�بط �لقائم بين �ضروط �لعمل و�لإنت���اج و�لعالم �لد�خلي لالإن�ضان خطوة 
جديدة للو�قعية �إلى �أمام. وجد هذ� �لت�ضوير، �لمادي في جوهره، لتبعية وعي �لإن�ضان ل�ضروط 

و�قعه �لقت�ضادي، تطويرً� لحقًا في �لمنهج �لإبد�عي لمك�ضيم غوركي()16(.
- فتح���ت �لعالق���ات �لجتماعية �لنا�ضئة بحك���م �لتطور �لقت�ض���ادي و�لتكنولوجي �لمجال 
و��ضع���ًا �أمام مخيلة �لأدباء و�لمبدعي���ن لي�ضورو� و�قعًا �جتماعيًا متنوع���ًا وطارئًا فيه كثير من 

�لأ�ضياء �لجديدة و�لم�ضتحدثة.
- �لتط���ور �لقت�ض���ادي للدول منحه���ا �لإمكانيات لبن���اء �لحو��ضن �لثقافية م���ن موؤ�ض�ضات 

ومر�كز ثقافية ودور �ضينما و�ضالت عر�ش للفنون وم�ضارح ... �إلخ      

التاأثريات ال�صلبية لالقت�صاد على الأدب

- قد يمنع �لفقر و�لعوز و�ضوء �لأحو�ل �لقت�ضادية مو�هب كثيرة من �إبر�ز ح�ضورها وموهبتها، 
وبالتالي نخ�ضر ب�ضبب ذلك طاقات �إبد�عية وفكرية ول نحقق لها �لفر�ضة لإثبات وجودها. 

- ف���ي �لمجتمعات �لفقيرة ي�ضبح �لهتمام بالآد�ب و�لفنون �ضكاًل من �أ�ضكال �لترف، ذلك 
�أن���ه ب�ضب���ب ظروف �لطبقات �لم�ضحوقة مادي���ًا ي�ضبح تاأمين �لرغيف �أهم م���ن �لكتاب، وتلبية 
�أولويات �لحياة من ماأكل وملب�ش وتاأمين �ل�ضكن �أكثر جدوى من �لنطالق خلف �لفنون و�لآد�ب 
و�ضو�ها من �أ�ضكال �لثقافة، ومن جهة �أخرى يمكن �أن ت�ضكل حالة �لفقر و�لفاقة حافزً� لكثيرين 
لالرتقاء في �ضلم �لمجتمع �إيمانًا منهم بقدرتهم على تجاوز كل �لمعوقات لتحقيق �لذ�ت و�إبر�ز 
�لموهبة. ولطالما �رتبط �لإبد�ع و�لعبقرية بالمعاناة �أكثر من �رتباطه بالرخاء لأنه �ضكل د�ئمًا 

�لمعادل �لمو�ضوعي للنهو�ش و�لرتقاء.
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- �أدى تطور �لقت�ضاد ول�ضيما �ل�ضتهالكي منه �إلى ن�ضوء ثقافة ه�ضة �لمالمح همها �لربح 
�لمادي على ح�ضاب عو�مل �لجودة �لفنية.

- �لنغما����ش في �لحي���اة �لقت�ضادية لدى �ضر�ئح �لمجتمع كلها جعله���ا �أكثر قربًا من حياة 
�لفوت���رة منها �إلى عالم �لكتاب و�لإبد�ع، مما �أدى �إلى ن�ضوء �أجيال جديدة دون �أهد�ف و�نتماء 
ثقاف���ي محدد �لمالم���ح وو��ضح �ل�ضم���ات. تعتمد في ثقافته���ا عما تقدمه و�ضائ���ل �لإعالم من 
م���و�د ثقافي���ة مب�ضترة �أو من خالل ما ين�ضر على مو�قع �لتو��ض���ل �لجتماعي مما �أفقد �لأجيال 

�لجديدة كثيرً� من هويتها وخ�ضائ�ضها �لوطنية و�لقومية. 
وهكذ� نجد �أنه من �ل�ضعوبة ف�ضل �لقت�ضاد لي�ش عن �لأدب فح�ضب، بل عن مجمل �لعلوم 
�لجتماعي���ة، لأن �لحي���اة �لإن�ضانية فيها م���ن �لرتباط و�لتعا�ضد �لع�ض���وي و�لوظيفي ما ي�ضبه 
�ل�ضر�يي���ن و�لأوردة ف���ي ج�ضم �لإن�ضان، حي���ث �إنها تنت�ضر في كل �لأع�ض���اء وتتقا�ضم �لوظائف 

لتمنح �لحياة في �لج�ضد. 
و�ضتبقى �لعالقة بينهما قائمة على �لتاأثر و�لتاأثير �لمتبادل، فالحياة �لقت�ضادية و�نعكا�ضها 
�لمبا�ض���ر على �لحي���اة �لجتماعية لالإن�ضان �ضتظل �لم�ضدر �لأكث���ر �إيحاء لالأدباء و�لمبدعين، 
فك���ل تط���ور �قت�ضادي لب���د له م���ن منعك�ضات عل���ى مجمل �لظ���روف �ل�ضيا�ضي���ة و�لجتماعية 
و�لثقافي���ة للمجتمع، كما �أن �لم�ضك���الت �لقت�ضادية من )تدني �لأجور، و�رتفاع ن�ضبة �لبطالة، 
ون���درة �لمو�رد، و�ضوء توزيع �لدخل �لقومي، و�نت�ضار �لفقر، و�ضيادة ثقافة �ل�ضتهالك، و�ضعف 
�لإنتاجي���ة، و�لت�ضخ���م �لقت�ض���ادي ... �إلخ( له���ا تاأثيرها �لمبا�ض���ر على �أف���ر�د �لمجتمع ككل 
ات  وعل���ى مجمل �لن�ضاطات �لقت�ضادي���ة و�ل�ضيا�ضية و�لثقافية. وبمن ث���م ت�ضبح هذه �لم�ُنغ�ضّ
وتاأثير�تها �ل�ضلبية مادة لالنتق���اد �لجتماعي و�ل�ضيا�ضي �أوًل، ومجاًل رحبًا للمبدعين لمعالجة 
تاأثير�ته���ا �لنف�ضية و�لقت�ضادية و�لحياتي���ة �ليومية ثانيًا، لأن �لفنون و�لآد�ب هي �لأقرب لروح 
�لجمه���ور، وه���ي بما تمتلكه من موؤث���ر�ت قادرة على توجي���ه بو�ضلة �لر�أي �لع���ام ودفعه باتجاه 

�تخاذ �لموقف �لذي يتنا�ضب مع م�ضالحه �لمبا�ضرة و�لم�ضلحة �لعليا للوطن.
�إن �لتطور �لتقني و�ت�ضاع �لعتماد على �لتكنولوجيا، و�ضيوع و�ضائل �لت�ضال ومو�قع �لتو��ضل 
�لجتماع���ي على �لإنترنت وما خلفه ذلك من �ضهولة ت���د�ول �لمعلومات و�لأفكار، و�ضرعة نقلها 
�ضيزي���د من �لتو��ضل ما بي���ن �لعلوم �لجتماعية على �ختالفها، ومنه���ا �لقت�ضاد و�لأدب، وقد 
ي�ضب���ح �لف�ضل بين �ضويات �لتاأثير بينهما �أكث���ر تعقيدً�. لكن يبقى �لف�ضل لالقت�ضاد �أنه �ضو�ء 
ك���ان بمعطياته �لإيجابية فهو يمنح ر�حة وثقة وظروف���ًا منا�ضبة لالإبد�ع، ومن خالل �نتكا�ضاته 
يعط���ي مناخ���ًا محفزً� للمبدعين؛ لحثه���م على ��ضتلهام �أعم���ال كبيرة ف���ي �لأدب بكل �أجنا�ضه 
قادرة على �لتحليق بالإن�ضان وجعله �أكثر قدرة على �جتر�ح �لحلول وو�ضف �لو�قع لبناء ح�ضارة 

�إن�ضانية �أكثر غنى وعمقًا.    
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وتبقى �لقيمة �لكبرى لالأدب لأنه قادر على لجم �لجنوح �لعنيف للحياة �لمادية بما فيها من 
ق�ض���وة وعنف و�ضر�ع لال�ضتحو�ذ على �لثرو�ت.  كما �أنه يب�ضر بتعميم مفاهيم �لعد�لة وتر�ضيخ 
�لقي���م �لإن�ضاني���ة �لتي ل يمكن لأي مجتمع �أن ي�ضتمر م���ن دونها.  وكذلك يبقى �لأدب بما يملكه 
من قدر�ت على تحقيق �لتو��ضل �لخالق بين �لب�ضر و�لتحليق بهم نحو �آفاق جديدة من �لخيال 
و�لبتك���ار، د�فع���ًا �أ�ضا�ضيًا تعقد عليه �لآمال وت�ضبو �إليه �لأفئ���دة �لظامئة للحب بو�ضفه �ضمانًا 

لبقاء �لإن�ضان في مناأى عن حلبات �ل�ضر�عات �لتي ل تنتهي.
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د. م�شطفى �شاهين �أبو �شاهين

الدرا�سات والبحوث

العلم الّزائف: جاللة العلم امُلهَدرة

على الّرغم من تجّدده وتعّدد مظاهر تطّوره، اإل اأّن العلم science لم يكن يوماً �شيئاً جديداً اأو 
لة في الّنف�ش الب�شرّية اّلتي ُفطرت على حّب ال�شتطالع  طارئاً في الحياة الب�شرّية؛ فجذوره متاأ�شّ
وال�شتك�شـــاف ومحاولة �شبـــر مجاهل الأمور، وهذا رّبما ما عناه كارل �شاغان )C. Sagan( بجملته 
ال�ّشهيرة: »كّل طفل يولد عاِلماً بالفطرة«؛ فالإن�شان لم ينفّك يوماً، منذ بداية وجوده على �شطح 
الأر�ـــش، عـــن البحـــث عن الإجابات لالأ�شئلة اّلتـــي راودته في كّل مرحلة مـــن تاريخه. وكان مع كّل 
مرحلـــة ينقلـــب على الإجابـــات والّتف�شيرات التي اأوجدها في المرحلـــة ال�ّشابقة؛ لعيب وجده فيها 
مـــن نق�ـــش اأو تناق�ـــش، فيعيـــد على اإثر ذلك البحـــث والّتمحي�ش و�شـــوًل اإلى الّطريقـــة والو�شيلة 
المنا�شبتيـــِن لالإجابـــة عن ال�ّشوؤال، ومن ثمَّ اإيجـــاد الإجابات الأكثر دّقة وثباتاً، والأكثر �شموداً في 
ـــة النبّي اإبراهيم عليه ال�ّشـــالم، كما وردت في الآيـــات 76-78 من �شورة  وجـــه �شكوكه.ولعـــّل فـــي ق�شّ
الأنعام، مثال عن محاولت الإن�شان الّدائمة في الإجابة عن الأ�شئلة التي تواجهه، اإذ جاء في قوله 
ا اأََفَل َقاَل ل اأُِحبُّ الآِفِليَن})الأنعام:76(،  ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل َراأَى َكْوَكباً َقاَل َهـَذا َربِّي َفلَمَّ تعالى: {َفلَمَّ
الِّيَن}  ْم َيْهِدِني َربِّي لأُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم ال�شَّ ا اأََفَل َقاَل َلِئن لَّ ا َراأَى اْلَقَمَر َباِزغاً َقاَل َهـَذا َربِّي َفلَمَّ {َفلَمَّ
ا  مَّ ا اأََفلَْت َقاَل َيا َقْوِم اإِنِّي َبِريٌء مِّ ْم�َش َباِزَغًة َقاَل َهـَذا َربِّي َهـَذا اأَْكَبُر َفلَمَّ ا َراأَى ال�شَّ )الأنعام:77( {َفلَمَّ

ُت�ْشِرُكوَن} )الأنعام:78(«)1(.

لقد تعّلق �لإن�ضان بالعلم كو�ضيلة لقر�ءة �لعالم من حوله وتنظيم حياته، ولم يقف عند حدود 
تاأّم���ل �لّطبيعة و�لكون، �أو ما يعرف بالفل�ض���فة �لّطبيعّي���ة )Natural Philosophy(، �ّلتي كانت 



العلم الّزائف: جاللة العلم الُمهَدرة

الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 42

�ض���ائدة قبل �لعلم �لحديث و�ّلتي �أ�ّض�ض���ت لظهوره)2(، بل عمل كذلك على تر�ض���يخ قو�عد ومناهج 
و��ض���حة للعلم، ُتعينه على �لو�ض���ول �لمنّظم �إلى حقائق هذ� �لكون، وذلك عبر م�ضيرة م�ضتمّرة، 
منذ جهود �لفال�ض���فة �ليونان كاأر�ض���طوAristotle، و�ض���وًل �إلى علماء �لقرون �لو�ض���طى كالعالم 
�لعرب���ّي �لح�ض���ن بن �لهيث���م، ولي�ش �نتهاًء ب���رّو�د �لّث���ورة �لعلمّي���ة �لحديثة �أمثال �إ�ض���حق نيوتن 
)I.Newton(. وقد تعّزز تعّلق �لإن�ض���ان بالعلم بعد �أن نجحت �لكت�ض���افات �لعلمّية في �إر�ض���اء 
كثير من حاجات �لإن�ض���ان وتح�ض���ين نمط حياته في كثير من �لمحّطات �لّتاريخّية، كما هو �لأمر 
في �كت�ضافات �لّطاقات �لبديلة وعالجات بع�ش �لأمر��ش �لم�ضتع�ضية و�لخطيرة، و�ّلذي �ضهدناه 
���ل للقاحات خالل مّدة ق�ضيرة ن�ضبّيًا، تجاوزت  في جائحة كوفيد-19في تمّكن �لعلماء من �لّتو�ضّ

في فعالّيتها �أكثر �لّتوّقعات تفاوؤًل، منقذة بذلك حيو�ت كثير من �لّنا�ش حول �لعالم.
�إّن ه���ذ� �لّتعّلق بالعلم حّول���ه �ليوم �إلى مرجع رفيع في حياة �لإن�ض���ان، يحتكم له في معظم 
�ض���وؤونه، وينب���ذ معظم ما يتعار�ش مع���ه، �إل �أّن هذ� �لّتعّلق بد�أ ياأخذ ف���ي بع�ش �لّنو�حي منحى 
مغايرً�، وذلك عندما بد�أ �لإن�ضان بالمبالغة بهذ� �لعلم و��ضتغالل �حتكام �لّنا�ش له، وذلك عبر 
خلق هالة علمّية حول ما هو غير علمّي، ومن ثّم توظيف �لعلم )�ض���بيه �لعلم بالأحرى( �ض���من 
�أغر��ش لم يو�ض���ع من �أجلها، و�لّتحّول �إلى �ض���يء �آخر ي�ض���به �لعلم، لكّنه لي�ش بعلم؛ �إّنه �لعلم 

�لّز�ئف )Pseudoscience(، �ّلذي لّخ�ضه عنو�ن كتاب »�لموؤ�مرة �ضّد �لعلم«)3(.

ما املق�صود بالعلم الّزائف؟

ُيطلق م�ض���طلح �لعلم �لّز�ئف على مجموعة �لأفكار و�لممار�ض���ات �ّلت���ي ُتقّدم على �أّنها من 
�ض���ها على �لمنهج �لعلمّي، �إل �أّنها لي�ض���ت كذلك)4(، �أو �لمعتقد�ت �ّلتي  �لعلم، و�ّلتي ُيعتقد بتاأ�ضُّ
ُيعتقد بان�ض���و�ئها �ض���من مجالت �لعل���م، لكّنها تفتقر لالإثبات���ات �لعلمّية �لموؤّي���دة لها. وكلمة 
)Pseudoscience( في �لإنكليزّية م�ضتّقة من �لجذر �ليونانّي )pseudo( �ّلذي يعني �لّز�ئف 
�أو �لمغل���وط، و�لكلم���ة �لإنكليزّي���ة science �ّلت���ي تعني عل���م، وهي كلمة ظه���رت لأّول مّرة عام 

.)J. Pettit( في كتابات �لموؤّرخ جيم�ش بيتيت )1796()5(
�إنَّ لم�ض���األة �لّتميي���ز بين �لعلم �لحقيق���ّي و�لّز�ئف جذورً� تعود �إلى �لع�ض���ور �لقديمة؛ فهي 
م�ض���األة ل ترتبط بتحديد دللة �لعلم �لّز�ئف وح�ض���ب، بل هي ترتبط �أي�ض���ًا بتحديد �لمق�ضود 
بالعل���م نف�ض���ه. فالعلم كما ي���رد في معجم ميريم ويب�ض���تر ه���و: »�لمعرفة بالعال���م �لّطبيعّي �أو 
در��ضته بالعتماد على �لحقائق �لمكت�ضبة بالّتجارب و�لمالحظة”«)6( »و�ّلتي يمكنك �إثباتها«)7( 
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، وه���ذ� يقارب �لّتعريف في مو�ض���وعة بريتاني���كا )Britannica(: »�لعلم ه���و �أّي نظام معرفة 
مرتبط بالعالم �لفيزيائّي وظو�هره، و�لمت�ض���ّمن مالحظات غير متحّيزة وتجارب منّظمة«)8(. 
وتذه���ب بع����ش �لتعاريف للّتف�ض���يل ف���ي طبيعة �لعم���ل �لعلمّي، عل���ى نحو ما نجد ف���ي تعريف 
�لأكاديمّية �لوطنّية للعلوم بقولها �إّن �لعلم هو: »��ض���تخد�م �لدليل للو�ض���ول �إلى تف�ضير�ت قابلة 
لالختب���ار وتنبوؤ�ت للّظو�ه���ر �لّطبيعّية، كما �أّنه �لمعرفة �لّناتجة عن ه���ذه �لعملّية«)9(. ومن ثم 
نجد �أّن �لعلم ينح�ض���ر في در��ض���ة �لّظو�هر �لّطبيعّية در��ضة مو�ض���وعّية بالعتماد على �لأدّلة 
���لة من خالل �لّتجارب و�لمالحظات �لم�ض���بوطة �لبعيدة عن �أّي تحّيز، وذلك لو�ض���ف  �لمح�ضّ
تلك �لّظو�هر و�كت�ضاف �لمبادئ �ّلتي تحكمها، بما ي�ضاعد كذلك على �لّتحّكم و�لّتنّبوؤ بها. وقد 
حاول هوهينبيرغ )P. Hohenberg()10( تحديد �لخ�ضائ�ش �ّلتي تمّيز �لعلم، فوجد �أّن �لعلم 
يتمّيز بخ�ض���ائ�ش عّدة هي:�لعلم جمع���ّي ومتاح للجميع ولي�ش حكرً� على �ض���خ�ش �أو مجموعة 
بعينها، فقانون �أرخميد�ش لم يعد ملكّية �أرخميد�ش، فهو �أ�ضبح متاحًا للجميع؛ ويّت�ضل بذلك �أّن 
�لعلم عالمّي �أي�ض���ًا بمعنى �أّن �لحقائق �لعلمّية ت�ضّح وتطّبق في �أّي مكان؛ وهذ� يرتبط بحقيقة 
�أن �لعلم يتوّلد من �لعلم، بمعنى �أّن �لعلماء يبنون على معارف ونتائج �ض���ابقة لعلماء �ض���ابقين. 
كما وجد هوهينبيرغ �أّن �لعلم مغّلف بالجهل و�أّنه جزئّي وخا�ض���ع للّتغيير، وذلك لأّن كّل معرفة 
���لها بالعلم تترك خلفها �لعديد من �لأ�ض���ئلة �لتي نجهل �إجاباتها، �لأمر �ّلذي ي�ض���اعد في  نح�ضّ

تطّور �لعلم نف�ضه؛ ولذ� يقول ديفيد غرو�ش )D. Gross(: »�لجهل هو �أهّم منتج للعلم«.
�إّن هذ� �لّتحديد للعلم ي�ض���اعد في تو�ضيح ماهّيته ومبادئه، كما ي�ضاعدنا على معرفة �لفرق 
بي���ن �لعلم �لحقيقّي و�لعل���م �لّز�ئف �ّلذي نتناوله هنا؛ فالفرق �لأ�ضا�ض���ّي بي���ن �لعلم �لحقيقّي 
و�لعل���م �لّز�ئف يكمن بتناق�ش �لأخي���ر مع مبادئ �لعلم ومناهجه �أو �بتع���اده عنها. وهنا يمكن 
�لحديث عن مبادئ �لعلم �لأربعة �ّلتي و�ض���عها روب���رت ميرتون )R.Merton( عام )1942(، 
و�ّلت���ي وجده���ا عاماًل م�ض���تركًا بين �لأعم���ال �لعلمّية و�لم�ض���تغلين في حقول �لعل���م، وما يز�ل 
�لعتر�ف بها قائمًا في �لمجتمع �لعلمّي �إلى �ليوم، وهي: �ل�ّض���مولّية، و�ّلتي تعني �أّن على �لعاِلم 
�أن يقّيم �لفكرة وفقًا لمحتو�ها، ولي�ش بالّنظر لل�ّضخ�ش �ّلذي طرحها، ومن ثم ل فرق في �لعلم 
بين �لّطرح �ّلذي يقّدمه �أ�ض���تاذ جامعّي، وطالب في �ل�ّض���نة �لجامعّية �لأولى. �أّما �لمبد�أ �لّثاني 
في �لعلم لدى ميرتون، فهو �ل�ضتر�كّية )بعيدً� عن �لمعنى �لمارك�ضّي(، و�ّلتي ت�ضير �إلى �ضرورة 
�أن ي�ض���ارك �لعاِلم نتائج �أبحاثه مع باقي �لمجتم���ع �لعلمّي، و�أن تكون متاحة للجميع، بما يخدم 
�أهد�ف �لعلم ذ�ته وي�ضاعد في تقّدمه. وفي �لمبد�أ �لّثالث، يتحّدث ميرتون عن �ضرورة �أن تكون 
غاي���ة �لعاِل���م من جهوده زيادة �لمعرفة و�لفهم، �أي خدمة �لعلم ذ�ته، دون توّقع وق�ض���د عو�ئد 
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�ضخ�ضّي���ة كال�ّضهرة وربح �لأمو�ل. و�آخ���ر مبادئ ميرتون هو �ل�ّضّك و�لّنق���د �لمنّظمين، فجميع 
�لأفك���ار �ّلت���ي تدخل نطاق �لعلم يج���ب �أن تخ�ضع لالختب���ار و�لّتمحي�ش، و�أن تو�ج���ه بالأ�ضئلة 
�ل�ّضاب���رة �ّلتي تك�ضف نق���اط �ضعفها، ومن ثمَّ فاإّن �لعلم ل يحوي �أفك���ارً� لم تو�ضع تحت عد�ضة 

�لّنقد، �أو ل يمكن و�ضعها حّتى.
ه���ذ� �لمب���د�أ �لأخير هو ما ي�ضّمى بمب���د�أ �لقابلّية للّدح����ش )falsifiability( �ّلذي ورد في 
كتابات �لفيل�ضوف كارل بوبر )K. Popper(، و�ّلذي يقول �إنَّ �لّطرح �لعلمّي �أو �لّنظرّية �لعلمّية 
هو �ّلذي يتمّتع بالقابلّية للّدح�ش �أو �إثبات �لعك�ش. وبهذ� فاإّن �لفكرة �ّلتي ل تتيح هذ� �لأمر هي 
غير علمّية؛ لأّننا غير قادرين على �ختبارها �أو �لّتحّقق منها. وكمثال على ذلك، �لفر�ضّية �ّلتي 
تقول: »يمكن للماء �أن يغلي بدرجة حر�رة 15 درجة مئوّية« هي فر�ضّية تتمّتع بالقابلّية للّدح�ش 
�أو �لقابلّي���ة لالختبار؛ لأّنه باإمكاننا �إجر�ء تجرب���ة وت�ضخين �لماء �إلى درجة )15 درجة(، ومن 
ث���ّم روؤية م���ا �إذ� كان �ضيغلي �لماء �أم ل، و�إثبات �أّنها مغلوطة ورف�ضها. بالمقابل، �لفر�ضّية �لتي 
تق���ول: »توج���د كائنات غير مرئّية عل���ى �لمّريخ« هي فر�ضّية غير علمّي���ة؛ لأّننا ل نملك �لأدو�ت 

و�لو�ضائل �لتي تمّكننا من �ختبارها و�لّتحّقق منها.
�إل���ى جانب مب���ادئ ميرت���ون �ل�ّضابقة، توجد مب���ادئ �أخرى، يج���ب �لحتكام �إليه���ا لتمييز 
 ،)reproducibility( من قبيل مبد�أ �لقابلّي���ة للّتكر�ر ،)لعل���م من غير �لعلم )�لعلم �لّز�ئف�
�ّل���ذي يقول ب�ضرورة �أن تك���ون �لأعمال �لعلمّية قابل���ة للّتكر�ر و�لّتجريب م���ن �أ�ضخا�ش �آخرين 
ف���ي �لمجتم���ع �لعلمّي، مع �لح�ضول على ثبات جّي���د للّنتائج عبر م���ّر�ت �لّتكر�ر.وعليه نجد �أن 
ظو�ه���ر �لعلم �لّز�ئف قد يكتنفها �لغمو�ش، ف���ال ت�ضمح باإعادة تجريبها و�إثباتها، �أو �أّن �لّتكر�ر 
يك�ضف عن ه�ضا�ضة �لّنتائج وعدم ثباتها، ومن ثم تبقى �لفكرة في مرحلة �لّنظرّية و�لفتر��ش. 
وه���ذ� ما ح�ضل مع �ضتانلي بون���ز )S. Pons( ومارتن فلي�ضم���ان )M. Fleischmann( عام 
)1989(، وتجربتهما حول �لندماج �لبارد، �ّلتي ت�ضّدر خبرها جر�ئد ومجاّلت تلك �لمرحلة، 
لك���ن �أح���دً� لم يتمّكن من �إع���ادة تطبيقها من بعدهما. وفي حال ��ضتط���اع �أحد م�ضتقباًل �إثبات 

�ضّحة فكرتهما عبر �إعادة تجريبها، فعندها فح�ضب يمكن �عتمادها علمّيًا.
�إذن، �لعل���م �لّز�ئف قد يوّظف بع�ش �أدو�ت �لعل���م �لحقيقّي، �إّل �أّنه ل يعّد لقو�نينه. هذ� ما 
يمك���ن مالحظته �أي�ضًا على �لّطرح �ّلذي يقول �إنَّ �أحد �أ�ضاليب �كت�ضاف وجود �لأرو�ح حولنا هو 
تغّي���ر بع�ش مناطق حر�رة �لهو�ء، ومن ثّم فاإّن ��ضتخد�م �أدو�ت لقيا�ش �لحر�رة -وفقًا لموؤّيدي 
ه���ذ� �لّطرح- �ضي�ضاعد في تحديد وج���ود �أرو�ح من عدمه في �لمحيط. لكّن هذ� �لّطرح، وعلى 
�لّرغ���م من توظيف���ه لأدو�ت قيا�ش �لحر�رة ومر�قبته لدرجات ح���ر�رة ذّر�ت �لهو�ء وبما يمكن 
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�أن يب���دو عم���اًل علمّيًا بحتًا، يبقى �ضمن �إطار �لعلم �لّز�ئف، �إذ ل يوجد دليل حّتى �لآن يثبت �أّن 
�لأرو�ح تغّير من حر�رة �لمحيط.

�إل���ى جان���ب توظيفه لأدو�ت �لعل���م، ي�ضتخدم �لعلم �لّز�ئ���ف �لّلغة �لعلمّي���ة لالإيحاء بتقديم 
م���اّدة علمّي���ة ر�ضينة، فيكث���ر مثاًل من ��ضتخد�م �لأرق���ام و�لّن�ضب و�لألفاظ م���ن قبيل »تجربة« 
و»در��ض���ة« و»تحليل« و»بحث«. وه���ذ� مانر�ه في بع�ش �لإعالنات �لّتجارّي���ة �ّلتي تحاول �إقناعنا 
بالمنت���ج م�ضتخدمة لغًة تت�ضّمن عب���ار�ت »�أثبتت �لّدر��ضات« �أو»�أجمع علي���ه �لخبر�ء« �أو »فّعال 
بن�ضب���ة 90%« وغير ذلك من �لعبار�ت �ّلتي توحي باأّن هناك �أدّلة علمّية حقيقّية كاملة ور�ء هذ� 
�لمنت���ج. وكمث���ال على ذلك، ُيقال لكثير من �لّتالميذ في �لمد�ر����ش �لبريطانّية �إنَّ هّز روؤو�ضهم 
لالأعل���ى و�لأ�ضفل يزيد من تدّف���ق �لّدماء في �لف�ضو�ش �لأمامّية م���ن �أدمغتهم، وهو ما يح�ّضن 
�لّتركي���ز لديهم)11(. وعلى �لّرغم من �ضذ�جة ه���ذه �لفكرة، فاإّنها توّظف م�ضطلحات علمّية قد 

توحي لل�ّضخ�ش غير �لخبير ب�ضّحتها و�ضرورة �ّتباعها.
وفق���ًا لم���ا �ضبق، فاإّن �لعل���م �لّز�ئف يحاول �أن يقّلد �إج���ر�ء�ت �لعلم �لحقيق���ّي �إّل �أّنه يبقى 
قا�ضرً� عن بلوغ معاييره، فالعلم �لّز�ئف ل يقّدر مناق�ضة �لأفكار ول �لّنقد �ّلذي يوّجه لها، ومن 
ث���مَّ ل يحّقق �أّي تقّدم ملح���وظ على نحو ما يفعله �لعلم �لحقيقّي، بل يبق���ى في �إطار �ل�ّضكلّيات 
و�لمح���اولت غير �لم�ضبوط���ة، و�ّلتي قد ت�ضل �إلى حّد �لّت�ضارب م���ع قو�نين �لعلم. وقد َخُل�ش 
غودوي���ن )Goodwin()12( �إل���ى مجموعة م���ن �ل�ّضمات �ّلت���ي تمّيز �لعلم �لّز�ئ���ف، هي: عدم 
�رتباط���ه بالعل���م �لحقيقّي، و�ل�ضتخ���د�م غير �ل�ّضليم لالأدّل���ة �لعلمّية من خ���الل �عتماده على 
تقديم �لأدّلة �لمحكّي���ة بعيدً� عن �لبيانات �لّدقيقة، وتجّنبه �لخو�ش في �لّتفا�ضيل �ّلتي ت�ضاعد 

على �لّتحّقق من �لأفكار �أو تجريبها، وتب�ضيطه �لمفرط للعملّيات و�لأفكار �لمرّكبة.

هل كّل املحاولت اّلتي ل تتبع قواعد العلم هي علم زائف؟

يرى باير�ضتاي���ن )B. Beyerstein()13( �أّن هناك منطقة رمادّية بين �لعلم �لّز�ئف و�لعلم 
�لحقيق���ّي، تت�ضّمن �لأفكار �ّلتي ل تتبع �لعلم �لز�ئف بكلّيتها، كالممار�ضات و�لّنظرّيات �ّلتي قد 
ل ت�ضنيفها  تب���دو غير منطقّي���ة �أو بعيدة عّما هو معترف عليه في �لمجتمع �لعلم���ّي، و�ّلتي يف�ضّ
تح���ت خانة »غير مثبت���ة حّتى �لآن«، و�إعطاء �أ�ضحابه���ا �لفر�ضة لإثبات قيم���ة �أفكارهم، �إّل �أّن 
ه���ذ� ل ي�ض���ري بالمقابل على �لأفكار �ّلتي �أُثبت عدم جدو�ها لمّر�ت عّدة �أو تلك �ّلتي تقوم على 
�أ�ضا����ش مناق�ش للحقائق �لعلمّية؛ فحّتى �لأفك���ار �لعظيمة، �ّلتي بدت غير منطقّية في بد�يتها، 
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ق���د و�جهت �ل�ّضكوك ودخل���ت مجال �لعلم عبر تقديم �لأدّلة �لمنا�ضب���ة على �ضّحتها ولي�ش عبر 
�للتف���اف على تل���ك �ل�ّضكوك وتقدي���م �لآر�ء �لم�ضتندة �إلى معلومات ناق�ض���ة كما هو �لأمر في 

�لعلم �لّز�ئف.
م���ن هنا ن���رى معظم �لعلم���اء �لمزّيفين مولعين بالأفك���ار غير �لمنطقّي���ة ر�ف�ضين كّل نقد 
وتدقيق فيها، وحّجتهم في ذلك وجود �أمثلة على �أفكار رف�ضها �لمجتمع �لعلمي �ضابقًا، وظهرت 
لحق���ًا �أهمّيتها في �لحقل، �إّل �أنَّ هذ� ل يلغي في بع�ش �لأحيان �ضذ�جة بع�ش �لأفكار، وهذ� ما 
َخُل�َش �إليه �لعالم �لأ�ضتر�لّي وليام هونيج )W. M. Honig( �ّلذي قّرر في �أحد �لأّيام �أن ياأخذ 
 Speculations in Science and( أمر هذه �لأفكار على محمل �لجّد من خالل تاأ�ضي�ضه مجّلة�
Technology(؛ لتعنى بن�ضر هذه �لأفكار �لغريبة �ّلتي لم تجد مكانًا لها في �لمجاّلت �لعلمّية 
�لمحّكم���ة، �إّل �أّنه �ضرعان م���ا �أغلق مجّلته بعد خم�ش �ضنو�ت، م�ضتنتج���ًا وجود �أ�ضباب حقيقّية 

ور�ء رف�ش مثل هذه �لأفكار، وهو ما �أو�ضحه في مقالت لحقة له.
هذ� ينقلنا -بالمقابل- للّتذكير باأّن �لعلم �لّز�ئف لي�ش مح�ضورً� بالعلماء �لّز�ئفين؛ �إذ يمكن 
لعالم ر�ضين �أن يمار�ش بق�ضد �أو من دون ق�ضد �لعلم �لّز�ئف، و�لّتاريخ حافل بالعديد من �لأمثلة 
على ذلك، ومن �أبرزها ما ح�ضل مع �لعالم �لفرن�ضّي رينيه بلوندلوت )R. Blondlot(- �ضاحب 
ة ت�ضجيله لأّول قيا�ش ل�ضرعة موج���ات �لّر�ديو- �ّلذي �أعلن  �ل�ّضج���ّل �لحافل بالإنج���از�ت، خا�ضّ
 )14()N-ray( و�أ�ضماه���ا )X-ray( ع���ام 1930 �كت�ضافه لن���وع جديد من �لأ�ضّعة ي�ضب���ه �أ�ضّعة
)ن�ضب���ة لجامعة نان�ض���ي �ّلتي ينتمي �إليها(، وهو م���ا �أحدث �ضّجة في �لأو�ض���اط �لعلمّية، �إّل �أّن 
�لفح����ش �لّدقيق من علم���اء �آخرين على هذ� �لكت�ضاف �أظهر �أّن م���ا ر�آه �لعالم �لفرن�ضّي لي�ش 
�ضوى ت�ضّوهات تحدث على نحو طبيعّي نتيجة للق�ضور في �لّروؤية و�لإدر�ك �لب�ضرّي، ول �أ�ضا�ش 
حقيق���ّي لم���ا �ّدع���اه؛ وهذ� ما عّززه ع���دم قدرة علماء �آخري���ن على تكر�ر ما قام ب���ه بلوندلوت 

ل �إليه )مبد�أ �لقابلّية للّتكر�ر(. ل �إلى ما تو�ضّ و�لّتو�ضّ

ملاذا ين�صاق كثريون وراء العلم الّزائف؟

لق���د ب���ات �لعلم �لز�ئف منت�ضرً� بكثرة في نو�حي حياتنا �ليومّي���ة، موقعًا �لخ�ضائر �لفادحة 
على م�ضت���وى �لأفر�د و�لموؤ�ّض�ضات؛ �لأمر �ّلذي يجعل من �لّتوعية حوله �أمرً� مهّمًا، لكن �ل�ّضوؤ�ل 

هو: لماذ� ي�ضّدق بع�ضهم معلومات �ضاذجة ونتائج غير �ضحيحة؟
تق���ف كثي���ٌر من �لأ�ضب���اب ور�ء ت�ضديقنا للعلم �لّز�ئ���ف؛ وذلك لأن �لّت�ضدي���ق نف�ضه يعتمد 
عل���ى عو�مل مرّكب���ة، فنحن ل ن�ضّدق �لأمور لمج���ّرد �أّنها �ضحيحة �أو ل ن�ضّدقه���ا لمجّرد �أّنها 
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خاطئ���ة، �إذ ت���وؤّدي كثير م���ن �لعو�مل دورً� في ت�ضديقن���ا للعلم �لّز�ئف، ياأتي عل���ى ر�أ�ضها عدم 
معرفتن���ا بماهّية �لعل���م �لحقيقّي، فاحتمالت �لقب���ول بما يقّدمه �لعلم �لّز�ئ���ف هي �أكبر لدى 
�ل�ّضخ����ش �لجاه���ل بمبادئ �لعلم و�أ�ضوله، وهذ� ما يجعل بع�ضه���م ين�ضاق ب�ضهولة ور�ء �لأرقام 
و�لّن�ض���ب �لمئوّية و�لألف���اظ �لعلمّية �لم�ضّمنة في �إع���الن تجارّي يوّظف �لعل���م �لّز�ئف؛كما �أّن 
حيحة- يمكن �أن  حيحة وغير �ل�ضّ طبيع���ة �لعلم �لّز�ئف -�ّلتي تت�ضّمن �لخلط بين �لأم���ور �ل�ضّ
ح���ه جولديكر )Goldacre( ف���ي كتابه �لعلم  ت�ضه���م في جعلنا ن�ضّدق م���ا ُيقّدم؛ وهذ� ما و�ضّ
�لّز�ئ���ف بتقديمه مثاًل عن عملّية �لديتوك�ش )Detoxification( )�إز�لة �ل�ّضموم من �لج�ضم( 
�ّلت���ي ترّوج لها بع����ش �ل�ّضركات بو�ضفها عملّية ذ�ت �أ�ض�ش علمّية، �إذ �إّنها عملّية تجمع »�لمنطق 
�ل�ّضليم �لمفيد« مثل تناول �لخ�ضر�و�ت و�أخذ ق�ضط من �لّر�حة مع »�لخيال �لطبي �لجامح« مثل 

تناول �أقر��ش م�ضاّد�ت �لأك�ضدة �ّلتي تفتقد لالأ�ضا�ش �لّطبّي �لعلمّي.
م���ن �لمفيد هنا كذل���ك �لحديث عن �لعو�م���ل �ّلتي ناق�ضه���ا عالم �لّنف����ش �لمعرفّي د�نيال 
ولينجهام )D. Willingham( في كتابه »متى يمكن �لوثوق بالخبر�ء؟«)15(، مبّينًا كيف يمكن 
�أن نّتبع �أمورً� كّنا نعرف بعدم �ضالمتها و�ضدقها.�إذ ياأتي �لالوعي )unconsciousness( على 
ر�أ�ش هذه �لعو�مل؛ وذلك لوقوع جزء مهّم من تفكيرنا في نطاق �لالوعي، �أو ما يعرف بالّتفكير 
�لأتوماتيكّي.فف���ي در��ضة لنج���ر وزميليها)16( ، ُمنح )60%( م���ن �لمفحو�ضين دورهم على �آلة 
�لّت�ضوير ل�ضخ�ش قّدم لهم �ضببًا �ضعيفًا منطقّيًا )�أخبرهم �أّنه يريد �لح�ضول على ن�ضخ مع �أّنه 
من �لبدهّي �أن تح�ضل على ن�ضخ من �آلة ت�ضوير(؛ فالمفحو�ضون �أدركو� �أّن هناك �ضببًا، لكّنهم 
ل���م يفّك���رو� في جودة هذ� �ل�ّضبب، وما �إن كان ي�ضتح���ّق �أن ُي�ضتجاب له. وهذ� ُيظهر �لّدور �ّلذي 

يمكن للالوعي لعبه في �ضلوكاتنا �ليومّية، ومن ثّم �إمكانّية �أن يقودنا لت�ضديق �أمور �ضاذجة.
ي�ض���اف �إل���ى �لالوعي، دور �لألف���ة )familiarity( ف���ي �لّت�ضديق؛ �إذ �إّن �لأم���ور �لماألوفة 
بالّن�ضب���ة �إلينا تجعلنا �أكثر مي���اًل لت�ضديقها حّتى لو �أدركنا �ضع���ف م�ضد�قّيتها حين �ضمعناها 
�أّول م���ّرة، وه���ذ� يعود �إل���ى �أّن محتوى �لخب���ر �أو �لمعلومة ه���و �ّلذي ير�ضخ �أكث���ر من معلومات 
�لم�ض���در �ّلذي جاءت منه )م���ن قالها ومتى و�أين(. وبذلك يمك���ن �أن ن�ضمع خبرً� من �ضخ�ش 
نع���رف �أّنه غير موثوق فال ن�ضّدقه في حينه���ا، �إّل �أّن �إمكانّية �أن ن�ضّدقه لحقًا ما تز�ل قائمة؛ 

لأّننا �ضنن�ضى من قالها.
يلع���ب كذل���ك �لّدليل �لجتماع���ّي دورً� في ت�ضديقن���ا و�إقبالنا على �ّتباع �أم���ور بعينها، وهو 
م�ضطل���ح ي�ضير �إلى مقبولّية �لفكرة لدى �لآخري���ن ومو�فقتهم عليها؛ فالفكرة �ّلتي يكون عليها 
�ض���يء من �لإجماع م���ن عدد من �لأ�ضخا�ش �ضُنقب���ل على ت�ضديقها قبل غيره���ا. وهذ� ما نر�ه 
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عندم���ا نقع في حي���رٍة في �لختيار بي���ن عّدة منتجات ف���ي �ل�ّضوق، فننتهي �إل���ى �ختيار �لمنتج 
�لمع���روف بالّن�ضب���ة �إل���ى كثيرين، حّتى لو كان �ضع���ره �أكبر، و�لإحجام ع���ن �لمنتجات �لأخرى، 

و�ّلتي رّبما يكون لها �لفعالّية نف�ضها لكّنها غير معروفة لدى كثيرين.

كيف نواجه العلم الزائف؟

حيحة، وتربية  يتحّدد �ل�ّضبيل �لأ�ضا�ش لمو�جهة �لعلم �لّز�ئف في تكوين �لعقلّية �لعلمّية �ل�ضّ
حيح.وتكوين هذه �لعقلّية -في �لو�قع-  �لّن����شء عليها، ليكبر �لو�حد منهم مت�ضّلح���ًا بالعلم �ل�ضّ
هو هدف من �أهد�ف �لّتربية �لحديثة، �ّلتي نبذت منذ ن�ضوئها عاد�ت �لّتربية �لّتقليدّية �لمتمّثلة 
بتكدي����ش �لمعلومات ف���ي ذهن �لمتعّل���م، موؤّكدة بالمقابل عل���ى �ضرورة �لّتركي���ز على مهار�ت 
�لّتفكي���ر، �لت���ي تدع���م �لمحاكمات �لعقلّي���ة �ل�ّضليمة ل���دى �لمتعّلم. من هنا كان���ت �لممار�ضات 
فّي���ة �ّلتي ت�ضاعد �لّتلميذ عل���ى تفعيل مهار�ته �لّذهنّية مهّمة؛ لأّنها تخلق منه �إن�ضانًا ناقدً�،  �ل�ضّ
يتفّح����ش �لأمور بدّقة قب���ل �لحكم عليها، مقّلبًا وجوهها، ومح���ّددً� محا�ضنها ومثالبها، وهو ما 
ينعك�ش بالّتال���ي على حياته �ليومّية مبا�ضرة، فت�ضيق بذلك فر�ش وقوعه �ضحّية للعلم �لّز�ئف، 

وفر�ش تد�وله ونقله للعلم �لّز�ئف.
بالمقاب���ل، يج���ب �لّتوّق���ف عن ت�ضريع وتبّن���ي �أفكار �لعل���م �لّز�ئف و�لّترويج له���ا، ل�ضّيما من 
�لجامع���ات و�لموؤ�ّض�ضات �لعلمّية �ّلتي تحظى بمتابعة من كثي���ر من �لّنا�ش و�ّلتي ُيفتر�ش �أن تّتخذ 
موقف���ًا حازم���ًا �ضّد ه���ذ� �لّنوع من �لمعرف���ة، �إذ تبّنت كثير م���ن �لجامعات و�لمر�ك���ز �لمرموقة 
عالج���ات مزّيف���ة لفيرو�ش كوفيد-19 خ���الل �لجائحة �ّلت���ي �ضهدها �لعالم، كما ه���ي �لحال مع 
)reiki( في �أوهاي���و �ّلذي تبّنى �لّريكي )Cleveland Clinic( مرك���ز كليفالند كلينيك �لّطّبّي
)17( عالج���ًا لكوفيد-19. كما ينبغ���ي للباحثين �أن يت�ضّدو� باأبحاثه���م وم�ضروعاتهم لمحاولت 

ن�ضر �لعلم �لّز�ئف، وهذ� ما تتجه له كثير من �لجهات �لممّولة لالأبحاث �لعلمّية، فنحن بحاجة 
�إل���ى �لمزيد م���ن �لباحثين �ّلذين يجب �أن يتحّل���و� بالم�ضوؤولّية �لمهنّية، فيقّدم���و� للعالم �لأدّلة 
حيح���ة ح���ول �لظو�هر �لم�ضتج���ّدة، و�أن ين�ضرو� ه���ذه �لأدّلة بطر�ئق مب�ّضط���ة �أمام �لّنا�ش  �ل�ضّ
غير �لخت�ضا�ضّيين، ول�ضّيما و�أّننا نعي�ش ع�ضرً� يّت�ضم بالنفجار �لمعرفّي و �لوباء �لمعلوماتّي 
)infodemic(، كم���ا يتجّل���ى ذل���ك على مو�قع �ل�ّضبك���ة، حيث يمكن للمعلوم���ات �لمغلوطة �أن 
تنت�ض���ر ب�ضرعة كبيرة. من هنا ي���رى �لخبر�ء �أّن �أف�ضل طريقة للّتغّلب على هذ� �لّنوع من �لوباء 
ه���و ن�ضر �لمعلومات �لّدقيقة بكثافة مقابل �لمعلومات �لمغلوطة، وعلى نحو ت�ضهل م�ضاركتها مع 

�لآخرين، بما ي�ضاعد على تعميمها باأ�ضرع وقت.
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كذل���ك يمكن لتثقيف �لّنا�ش عبر �لحمالت �لإعالنّي���ة و�لمن�ضور�ت و�لّندو�ت �أن توؤدي دورً� 
مهّم���ًا في خلق وعي لديهم حول طبيعة �لعلم �لحقيق���ّي، وموؤ�ضر�ت �لعلم �لّز�ئف، ول �ضيما في 
�لحق���ول �ّلت���ي ينت�ضر بها �لعلم �لز�ئ���ف ب�ضكل كبير، كالحقول �لطبي���ة، حيث يمكن لممار�ضات 
�لعل���م �لز�ئ���ف �أن ت�ضّك���ل خطرً� عل���ى �لحياة؛ �لأمر �ّل���ذي يجعل من تثقي���ف �لمر�ضى -وحّتى 
�لّطو�ق���م �لّطبّية- بموؤ�ّضر�ت �لعلم �لّز�ئف �ضبياًل لوقايتهم من مخاطر �لّناجمة عن هذ� �لّنوع 
من �لعلم غير �لحقيقّي. فالّنا�ش يتابعون �لكت�ضافات و�لّتطّور�ت في �لحقول �لعلمّية، لكّنهم قد 

ل يتمّتعون بالخبرة �ّلتي تمّكنهم من �لإحاطة بجو�نب �لمو�ضوع ونقده.
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موؤيد جّواد الطالل

الدرا�سات والبحوث

)الكورونا( ح�ساد الراأ�سمالية املّر

كتبنا في مجلة المعرفة عن »م�شاعر الغتراب وجذورها القت�شادية«. واليوم لم تعد الق�شية 
مجـــرد ق�شيـــة م�شاعر بعد ظهور جائحة الكورونا والتي حولـــت م�شاعر الغتراب اإلى واقع معا�ش 
ـــم علينـــا »التباعد الجتماعي« ب�شفتها اإحدى الو�شائل لتجنـــب الإ�شابة بفيرو�ش الكوفيد، اأو  ُيحتِّ
التقليـــل من عـــدوى انت�شاره؛ ول�شّيمـــا اأنَّ الأطبـــاء والمتخ�ش�شين بعلوم الجراثيـــم والمختبرات 
والتحليـــالت المر�شيـــة والأوبئـــة ين�شحون بهذا الأمر، ويكادون اأْن يعجـــزوا عن معرفة �شرِّ ظهور 
هذا الفيرو�ش، و�شرعة انت�شاره، وتحوره، وقدرته الفائقة على عبور الحدود والقارات ليتحول اإلى 

جائحة عالمية لم يعرف التاريخ مثياًل لها.
وبغ�ش النظر فيما اإذا كان هذا الفيرو�ش ذا من�شاأ طبيعي حدث عند بع�ش الحيوانات كالخفا�ش 
ال�شينـــي، اأو كان ُم�شنَّعـــاً وانتقل عن طريق مختبـــرات الت�شنيع الجرثومية- ب�شكل غير مق�شود اأو 
متعّمـــد –اأم اإنهـــا بدايـــة اأو �شورة مب�شطة للحـــرب الجرثومية التي تعّد لها تجـــارة الأ�شلحة فائقة 
الأرباح عدتها الالزمة بو�شف هذه الأ�شلحة قليلة التكلفة واأكثر فعالّية لقتل اأكبر كمية من الب�شر!
وفي �لحالتين، �أو �لفتر��ض���ين، �ض���نتابع دور �لر�أ�ض���مالية �لمتوح�ض���ة ونم���ط �إنتاجها غير 
�لعقالني �لذي ل يهتم بالبيئة و�لب�ضر ول يعنيه غير �لمزيد من �لأرباح وفائ�ش �لقيمة، وتكدي�ش 
�لأم���و�ل بيد حفنة محدودة من )�لمخلوقات( �لتي ل ي�ض���ح منحها ��ض���م �أو �ض���فة »�لنا�ش« �أو 

⁕

⁕ باحث عراقي.
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»�لب�ض���ر«؛ لأنهم مجردون من كل �ل�ضفات �لإن�ضانية و�لب�ضرية ناهيك عن �لأخالقية �أو �لدينية 
�أو ما �ضابه من �أمور نا�ضل �لب�ضر و�لنا�ش خالل �آلف �ل�ضنين من �أجل �لخروج من عالم �لغاب 
و�لعي�ش في م�ض���توطنات، ثم قرى، ثم مدن  تتجه نحو �لتح�ض���ر وتحقيق �لأحالم �لب�ض���رية في 
عالم �لتاآخي و�لم�ضاو�ة و�لعدل و�لقانون و�لعلم و�لوعي و�لثقافة و�لفنون �لإبد�عية على �أنو�عها 
وتعدد و�ض���ائلها و�ضور �إنتاجها وعر�ضها... �إلخ، على �لرغم من �أنَّ هذه �لم�ضيرة �لطويلة كانت 
وما تز�ل تعاني من م�ض���ائب �لحروب و�لنتكا�ضات و�لنز�عات �لعرقية و�لعقائدية و�لجغر�فية 
و�لقت�ض���ادية و�ض���وى ذلك من عثر�ت وم�ض���ائب تحيق بم�ض���تقبل �لب�ض���رية في ع�ضر �لتقدم 
�لتكنولوج���ي و�لإلكتروني و�ل�ض���ناعات متعددة �لجو�نب: �لمفيدة لخير �لإن�ض���انية و�لقاتلة لها 
ول�ضّيما �ضبل تطوير �لأ�ضلحة بكل �أ�ضكالها، ومنها مو�ضوع �ضطورنا هذه عن ما �أ�ضيعت ت�ضميته 
بمر�ش �لع�ض���ر �أو جائحة )�لكورونا( �لتي �أزهقت �أرو�ح ماليين �لب�ض���ر، ويتز�يد خطرها يومًا 
بعد �آخر ناهيك عن زعزعة �لنظام �لقت�ضادي �لعالمي و�لعالقات �لدولية و�لجتماعية - وحتى 
�لأ�ضرية منها- ولي�ش ثمة �أفاق تب�ضر بالخير حتى بعد �إنتاج �ل�ضركات �لر�أ�ضمالية �لكبرى لأنو�ع 
مختلفة من �للقاحات، �ض���يكون مو�ضوع وطريقة ��ضتثمارها جزءً� من �أجز�ء �ضطور بحثنا هذ�؛ 
وج���زءً� ل يتجز�أ من حقيقة �أنَّ نمط �لإنتاج �لر�أ�ض���مالي ور�ء تحول هذه �للقاحات �إلى و�ض���ائل 

�ضر�ع و�ضغط تجاري و�ضيا�ضي في �لآن معًا.
وقبل �لخو�ش في مثل هذه �لتف�ضيالت عن ظاهرة )�لكورونا( نعيد هنا �ل�ضوؤ�ل عينه �لذي 

كنا قد طرحناه في مجلة �لمعرفة:
ما هي �لعالقة بين تحّول )قوة �لعمل( �إلى )�ض���لعة معرو�ض���ة( و�نخفا�ش قيمتها، و�ض���عور 
�لعام���ل ب���اأن ما ينتجه ي�ض���ير قوة غريب���ة عنه، ُم�ض���يِطرة علي���ه ومعادية له، وت�ض���بب له حالة 
»�لغتر�ب«، وبين �نحطاط �لعمل �لإن�ض���اني- بما فيه �لأدبي و�لفني- وتحوله �إلى قيمة تبادلية 
ْب، ُمن�ض���ِلخ، غير مت�ض���الح مع �لحياة  منفعية وو�ض���يلة لالرتز�ق. قيمة ثانوية ت�ض���عره باأنه ُمغرَّ

و�لمجتمع... �إلخ؟
مثل هذه �لأ�ض���ئلة توؤرق �لمفكر وتجعل ق�ض���ية » �لغتر�ب » م�ضاألة جوهرية لي�ش في فكره �أو 

روحه و�أعماق �ضميره فح�ضب، بل في �لو�قع �لجتماعي �لذي يعي�ش بين ظهر�نيه.
وم���ع �أّن �أ�ض���ل مفهوم »�لغتر�ب« يع���ود �إلى �أفكار )هيغ���ل 1770 - 1831( في جذر عالقة 
�لإن�ض���ان باهلل و�لدين.. �إلخ، غير �أنَّ مارك�ش - حتى و�إْن حافظ على �لديناميكية في فكر هيغل 
�ل���ذي �حتوى ن���و�ة �لديالكتي���ك- ر�ح يبحث في مو�ض���وعة »�لغتر�ب« ليجد له تف�ض���يرً� ماديًا 
وو�قعّيًا في �لحياة �لمعي�ض���ة: في تناق�ش كيان �لكائن �لب�ض���ري بقدر زيادة �لمال لديه كما هي 
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حالة �أي برجو�زي، وفي م�ضاعر �لطبقات �لم�ُنِتَجة )ومنها �لبروليتاريا(؛ باأنها تحّول �ل�ضلع �إلى 
�أ�ضنام �أو �إلى �ضناديق مالية )فائ�ش قيمة( ي�ضّب في �لنهاية بجيوب �لر�أ�ضماليين، و�أنها تبيع 
عمله���ا بثمن بخ�ش، كما هي �لحال لدى �لمثقفين و�لفنانين. �أي �إّنها تبني ر�أ�ض���ماًل لالآخرين، 

وبذلك ياأخذ عملها �ضكل قوة مغتربة ت�ضطهدها، على حّد تعبير )جاك�ضون(.
بالطبع �إنَّ مارك�ش و�ض���ع �لحل �لمادي �لقت�ض���ادي لهذه �لمع�ضلة، كمحاولة لإلغاء �ل�ضعور 
بالغتر�ب، من خالل �ل�ض���يطرة على و�ض���ائل قوى �لإنتاج و�لو�ض���ول �إلى حلم �لتخل�ش من كل 
�ض���رور �لر�أ�ض���مالية �لتي تجلب �لفقر للن�ض���بة �لعظمى من �لمجتمعات، وتحتكر �لمال وو�ضائل 
تنميت���ه، وتخلق �لحروب لبيع �ل�ض���الح.. �أي �إنه �أعاد �ض���ياغة �لحلم �لتاريخ���ي �لقديم في روح 
�لب�ض���ر- وفي طليعته���م �لمثقفون و�لفنانون و�لأدباء- بالمدينة �لفا�ض���لة، ولكن بو�ض���ائل �أكثر 

و�قعية وعمالنية.
غير �أن �لمتغير�ت �لقت�ض���ادية و�لعالمية، ومنها قدرة �لر�أ�ضمالية على حل م�ضكالتها بقوة 
�لمال و�ل�ض���الح و�لميديا �لم�ضللة وكل ما تنتجه �لب�ض���رية بما في ذلك )�لمثقفون، و�لفنانون، 
و�لأدب���اء، و�لمنظ���رون، و�لمرتزق���ة... �إل���خ(؛ ونجاح هذه �لر�أ�ض���مالية في قت���ل معظم �لبذور 
�لجيدة و�لثور�ت و�لنتفا�ضات �لطبقية ذ�ت �لطابع �ل�ضتر�كي �لتي ن�ضاأت في �لقرن �لع�ضرين، 
جعلت بع�ض���هم ي�ض���ك في �لحلول و�لنبوء�ت �لمارك�ض���ية؛ حتى �أنَّ بع�ضهم ي�ض���ك بثورة �لعمال 

و�لم�ضطهدين في �لأر�ش و�إمكانية تحقق نجاح هذه �لثورة.
وعلى �فتر��ش �أنَّ �لحل �لمادي �لو�قعي �لذي طرحه مارك�ش غير قابل للتحقق في �لمرحلة 
�لر�هن���ة �أو �لع�ض���ر �لحالي- مع بقاء جوهره �ض���حيحًا و�حتمالية تحققه في ع�ض���ر لحق من 
ع�ض���ور ن�ض���ال �لب�ض���رية نحو تحقي���ق �أحالمه���ا - فاإننا من خالل در��ض���ة ظاه���رة �لغتر�ب 
وما ير�فقها من �تجاه �ل�ض���باب، ل�ض���يما �لعاطلين منهم عن �لعمل، �إلى �لمخدر�ت... ودر��ضة 
م�ض���األة »�لتباعد �لجتماعي« �لذي �ض���ار و�قعًا معا�ض���ًا من خالل �جتياح فيرو����ش )�لكورونا( 
لجهات �لعالم �لأربع معًا؛ لعلنا �ضن�ضل �إلى �ضوء ما في نهاية �لنفق �لمظلم �لذي �أو�ضلتنا �إليه 

�لر�أ�ضمالية �لمتوح�ضة �لج�ضعة.
ولك���ن علينا هنا �أْن نتابع �لبد�يات �لتي ك�ض���فت عنها و�ض���ائل �لإعالم �لغربية نف�ض���ها منذ 
ظه���ور ه���ذ� �لفيرو�ش �أو �نتقاله من مدينة )يوهان ( �ل�ض���ينية �إلى �أوروب���ا و�لوليات �لمتحدة 
�لأمريكية؛ لأنَّ هذه �لبد�يات ذ�ت دللت كثيرة متعلقة بطبيعة هذ� �لإعالم بقدر ماهي متعلقة 
عة مثل �ل�ضيد )تر�مب( على  بطبيعة �لنظام �لر�أ�ض���مالي نف�ض���ه، ومنه �لوجوه �ل�ضيا�ض���ية �لملمَّ

وجه �لتحديد و�لخ�ضو�ش.
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كما �إنَّ هذه �لبد�يات تك�ضف عن �لو�قع �ل�ضحي و�أبنيته �لتحتية وعالقته بال�ضيا�ضة و�لإد�رة 
و�لم���ال، و�ضيلم����ش �لق���ّر�ء �لأعّز�ءحالة �لتخب���ط و�لإرباك �لت���ي عا�ضها �لعال���م �لغربي عامة 
وقي���اد�ت �لوليات �لمتحدة خا�ضة ف���ي طريقة معالجتهم لهذه �لجائحة، وكيف �أنَّ �هتماماتهم 
�لنتخابي���ة و�لمالي���ة ه���ي �لمحرك �لأق���وى و�لأهم بالن�ضب���ة �إليهم �أكثر م���ن �لرعاية �ل�ضحية 
�لمطلوب���ة ل�ضعوبهم نف�ضها، ول نتحدث عن بقية �ضعوب �لك���رة �لأر�ضية لأن مثل هذ� �لمو�ضوع 
)رعاي���ة �ل�ضعوب �لأخرى( خارج مجال تفكير هوؤلء �ل�ضا�ض���ة �لذين هم �أدو�ت طيعة بيد نفوذ 

وتحكم ر�أ�ش �لمال �أ�ضاًل. 
و�أول ه���ذه �لبد�ي���ات �لخطيرة ن�ضاأت في �لرب���ع �لأول من )ع���ام 2020م(، �إذ وقف �لعالم 
عل���ى قدمي���ه مرتعبًا: �لدول تغلق حدودها مع جير�نها- بما ف���ي ذلك �لتحاد �لأوروبي- وُتقفل 
�لمط���ار�ت. �لطائرة لم تعد تحت���اج �إلى وقود، وكذلك �لم�ضانع تتوقف عن �لعمل وُي�ضتغنى عن 
خدمات �لماليين من �لعاملين و�لموظفين و�لم�ضتخدمين من غير تعوي�ضات؛ وبذلك ينخف�ش 
�ضع���ر �لنفط يوم���ذ�ك �إلى �أدن���ى م�ضتوياته، ويو�ج���ه �لعاَلْم كارث���ة �قت�ضادي���ة وبيئية و�ضحية 
و�جتماعي���ة في �أو�خر نهاية �لعقد �لثاني من �لق���رن �لحادي و�لع�ضرين لم ي�ضهد لها مثياًل من 
قب���ل؛ ل ف���ي �أزمة )�لقطاع �لعقاري- 2008م( ول في غيرها م���ن �لأزمات �لر�أ�ضمالية �لدورية 
�لمتك���ررة؛ ناهيك ع���ن منع �لتجول و�لحجر �ل�ضحي على �لمو�طني���ن لفتر�ت طويلة حتى بات 
�لعال���م منق�ضم���ًا بين �ضرورة هذه �لإج���ر�ء�ت �ل�ضحية وحاجته للعمل ولقم���ة �لعي�ش و�لتنف�ش 

و�لحركة بحرية ولو ن�ضبية!
ك���ل هذ� ب�ضبب جائحة كورونا �أو ما ي�ضمى علمّي���ًا )covid كوفيد 19- �لم�ضتجد( كمخت�ضر 
لت�ضمي���ة علمي���ة له���ذ� �لفيرو�ش �لذي ي�ضي���ب �لماليين وينتق���ل في �لهو�ء وع���ن طريق �لعطا�ش 
و�لمالم�ض���ة، ويعي�ش مّدة على �لم�ُ�ضّطح���ات؛ ول �أحد ي�ضتطيع �أن يحمي نف�ضه منه. �لمر�ش �لذي 
�أربك وحّير �لعلماء و�لمختبر�ت �لطبية و�لبحثية وغّير من تقاليد �ل�ضعوب بما في ذلك طرق دفن 
ْت ِفَرْق من تنظيم �ضيا�ضي �ضاحب نفوذ ع�ضكري  �ضَ موتاهــــم؛ ففي �لعر�ق على �ضبيل �لمثال ُخ�ضِّ
لدفن موتى )�لكورونا( بطرق خا�ضة و�أماكن خا�ضة )�أماكن بعيدة عن مد�فن �لم�ضلمين �لمعروفة 
في �لمدن �لمقد�ضة، وكاأنَّ هوؤلء �لموتى غير م�ضلمين!(، مقابل �أجر مالي تدفعه �لدولة مقابل كل 
مدفون ب�ضبب هذ� �لوباء، ومثل هذ� �لمال ُيدفع لالأطباء �لم�ضوؤولين عن رعاية �لم�ضاب وت�ضجيل 
��ضم���ه بعد �لوفاة بو�ضفه �ضهي���د )�لكورونا(، مما دفع بع�ش �لأطباء م���ن ذوي �لنفو�ش �ل�ضعيفة 
للحن���ث بق�ضم )�أبقر�ط(. وعلى �لرغم م���ن �أنَّ مثل هذ� �لم�ضهد يبدو �ضرياليًا وغر�ئبيًا ب�ضكل ل 
ْق، لكن تجارة �لموت بالكورونا �ضارت جزءً� من ف�ضاد �لنظام �ل�ضيا�ضي و�لإد�ري و�لتجاري  ُي�ضدَّ
�لممي���ز ف���ي بلد كالعر�ق غابت عنه �ضيطرة �لدولة �لمركزية بالمفه���وم �لقانوني �لعام، بدءً� من 
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ربي���ع عام 2003م.. و�أخيرً� ربم���ا �ضتحتاج �لب�ضرية �إلى �أكثر من �ضنة زمنية– تزيد �أو تقل ح�ضب 
�لظ���روف و�لمناخ و�لأمو�ل- لحين ما ت�ضل مر�ك���ز �لأبحاث و�لمختبر�ت �لطبية وعلماء �ضالمة 

�لج�ضد �لب�ضري لكت�ضاف م�ضل �أو لقاح لتقاء �ضره �أو دو�ء للخال�ش منه!

اأ�صباب الهلع الجتماعي العام

بع�ش من �لعلماء و�لمفكرين و�لمحللين �لجتماعيين و�ل�ضيا�ضيين ل يجدون غر�بة في هذه 
�لجائحة بالقيا�ش �إلى غيرها من �لجائحات �لتي عرفها تاريخ �لب�ضرية عامة، و�لقريب منه على 
وج���ه �لتحديد و�لخ�ضو�ش، ويعزون هذ� �لهلع �إل���ى �نت�ضار و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي و�ضهولة 
�لح�ض���ول على �لمعلوم���ة؛ وبالتالي تحّول �لعاَلْم �إلى ما ي�ضبه �لقري���ة �لكونية �ل�ضغيرة مت�ضلة 
�لأط���ر�ف. و�لأبح���اث في هذ� �لمج���ال كثيرة ومتع���ددة �لزو�يا، مع �لختالف ف���ي �لتاأويالت 
و�لتف�ضي���ر�ت.. لكنن���ا �ضناأخذ من مقال �لأ�ضتاذ )معاذ قنبر( �لمعن���ون ب� »�لثقافة و�لبيولوجيا 

في ع�ضر �لكورونا« �لمقطع �لآتي:
)ل يوج���د �أدنى �ضك في �أن نظ���رة عابرة �إلى �لتاريخ �لطبيعي لالإن�ضان يجعلنا نرى بو�ضوح 
�أن مو�ض���وع �لأوبئة و�لجائح���ات لم يكن بالأمر �لغريب �أو �لم�ضتجد عل���ى �لإن�ضان، بل هو حالة 
مالزمة لجميع مر�حل �لتط���ور �لنوعي لالإن�ضان، وي�ضكل مرحلة متكررة من مر�حل �ل�ضطفاء 
�لطبيع���ي، ولعل وب���اء �أو جائحة �لكورونا )كوفي���د 19( ل تختلف عن مثيالته���ا من �لجائحات 
�لت���ي م���رت على �لب�ضري���ة خالل تاريخه���ا �لطويل.... لك���ن �لمتغير �لوحيد في ه���ذه �لجائحة 
ه���و متغير ثقافي بالدرج���ة �لأولى، و�لق�ضد هنا هو �لتو�ضع �لهائل ف���ي و�ضائل �لت�ضالت �لتي 
ل���ت �لمعلومة لنمط )ميمي( ��ضتهالكي تحكم���ه �ل�ضلعة و�لإثارة، �إذ �ألغيت �لخ�ضو�ضية بين  حوَّ
�لمجتمع���ات. �إذن، �إنَّ �لمتغير �لوحيد تجلى في توقي���ت �نت�ضار �لفيرو�ش مع �لثورة �لرقمية في 
عال���م �لإنترنت �لتي حملت معها م�ضاوئها من حي���ث ��ضت�ضهال �لتحليل وتعليب �أّي معلومة، وهو 

�لنمط �لذي نكاد نطالعه يوميًا في مجالت �لِعلْم �لز�ئف(.
مع �لعتر�ف بوجود )�لثورة �لرقمية( ودور )�لميديا( �لتجارية �لر�أ�ضمالية في هذ� �لمجال 
وغي���ره من مجالت �لحياة �لأخ���رى، لكننا ل نعد هذ� �لأمر هو »�لمتغي���ر �لوحيد«؛ ونعتقد باأنَّ 
ه���ذه �لجائحة تختل���ف عن �ضابقاتها من حيث �لخطورة و�لتاأثي���ر �ل�ضلبي )غير �لطبيعي( على 

�لحياة �لب�ضرية لي�ش لأنها تجيء بوقت متز�من مع تطور �لإنترنت بل مع:
1 -�رتف���اع درج���ات ح���ر�رة �لكرة �لأر�ضي���ة بمعدلت قيا�ضي���ة لم تح�ضل منذ ب���دء �لعمل 

بمقيا�ش )درجات �لحر�رة( و�ضبط معدلتها �ل�ضنوية.
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2- �نبعاث �لغاز�ت �لدفيئة �لحر�رية ول�ضّيما غاز ثاني �أوك�ضيد �لكاربون و�لملوثات �لغازية 
�لت���ي تح���ول دون ت�ضريب كثير من �أ�ضع���ة �ل�ضم�ش �ل�ضاقطة على �لأر�ش؛ وم���ا �ضينجم عن هذه 

�لظاهرة من �ضرطانات جلدية و�أمر��ش تنف�ضية و�أمور ل تحمد عقباها.
3- ت�ضحر �لأر�ش وقلة �لمياه �لعذبة �إلى �لدرجة �لتي يتنباأ بها �لمحللون في �أن تكون حروب 
ه���ذ� �لق���رن هي حروب �لمي���اه، مقابل ذوبان جب���ال �لجليد مما يعني �لفي�ضان���ات و�لأعا�ضير 

و�لعو��ضف وغرق �لمدن و�لقرى �ل�ضاحلية.
4- �ل�ضتخ���د�م �لمف���رط للوقود �لأحف���وري وللنفط وم�ضتقاته و�لفح���م و�لمبيد�ت و�لمو�د 
�لبال�ضتيكية غير �ل�ضحي���ة و�لكيمياويات غير �ل�ضرورية )ول�ضّيما في �لزر�عة، �إ�ضافة لتغيير 
�لجين���ات �لور�ثية من �أجل �أرباح �أكث���ر، مع تغيير نوعية �لأعالف و�لغ���ذ�ء �لحيو�ني لالأ�ضباب 
�لتجاري���ة نف�ضها(؛ ناهي���ك عن �ل�ضتخد�م �لمفرط لو�ضائل �لنق���ل �لخا�ضة بدل �لعامة؛ �لأمر 

�لذي يزيد من �نبعاثات »�لكربون« ول�ضيما في �لمدن �لمكتظة بال�ضكان.
5- تلوي���ث �لمي���اه �لجاري���ة و�لينابيع ورم���ي �لنفايات فيه���ا و�ختالطها بمج���اري �ل�ضرف 
�ل�ضحي، مع تجفيف �لأهو�ر وقتل �لمزيد من �لحيو�نات �لمائية، وحتى �لحيو�نات )�لبرمائية(، 
�إ�ضاف���ة �إلى ما ي�ضمى بال�ضيدِّ �لجائر وعدم �للتفات لل�ضوؤون �لعامة ول�ضيما �لرعاية �ل�ضحية 

�لمجتمعية على وجه �لتحديد و�لخ�ضو�ش.
6- ح���رق �لغاب���ات ب�ضكلي���ن: غير مق�ضود كما ه���و حا�ضل حتى ف���ي دول �أوروبية متح�ضرة 
مثل �ليونان و�إيطاليا جر�ء �لرتفاع غير �لطبيعي لدرجات �لحر�رة لما يناهز �لخم�ضين درجة 
مئوي���ة.. �أم���ا �ل�ضكل �لثاني �لمتعمد و�لتج���اري فله �ضور متعددة �لأوج���ه نخت�ش هنا بال�ضورة 
�لعر�قي���ة؛ �إذ يعَم���ُد مالك �لأر��ضي �لقريبة من �لمدن �لماأهول���ة �إلى )تعطي�ش( هذه �لأر��ضي 
وجعله���ا جرد�ء )بور( قابلة لالحتر�ق من �أجل �لتحايل على قو�نين حماية �لأر��ضي �لزر�عية، 
م�ضتخدمي���ن نفوذه���م �ل�ضيا�ض���ي و�لع�ضائري و�لمالي- بع���د �أْن �أ�ضبحت �لر�ض���وة عماًل مباحًا 
ول يحت���اج لأم���ر �لت�ضتر عليه ج���ر�ء �لف�ض���اد �لحكومي- ويا ليته���م بعد �أْن يحول���و� هذه �لرئة 
�لخ�ض���ر�ء �إلى نقود يبنون �لم�ضانع ويط���ورون �لزر�عة كما فعلت �لبرجو�زيات �لغربية في �أول 
ن�ضوئها، لكنهم ي�ضارعون في ��ضتخد�م �لمال في �أنو�ع �لم�ضاربات �لمالية و�لريعية �لتي تحطم 
عمل���ة �لبل���د وتدمر بنيته �لتحتي���ة و�لقت�ضادية من �أج���ل �أرباح �أ�ضرع... وف���ي �أح�ضن �لأحو�ل 
ي�ضتخدمون هذ� �لمال  في م�ضروعات ثانوية كتجارة �ل�ضيار�ت، وفتح �ضالت �لأفر�ح و�لعر�ئ�ش 

و�لمالهي و�لبار�ت، وغير ذلك من م�ضروعات يعدونها م�ضمونة و�ضريعة �لأرباح! 
7- ��ضتم���ر�ر تخري���ب �لتو�زن �لكوني من خالل �إلقاء �لمزيد م���ن �أنو�ع �لأ�ضلحة على »�أمنا 
�لأر����ش« في �ليمن و�ضورية وليبيا؛ وما �نفجار مرفاأ بي���روت �لذي هز �أر�ش و�ضو�حل لبنان عنا 
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ببعي���د- ناهيك عن �لخ�ضائر في �لأرو�ح و�لم�ضاكن و�لبنية �لتحتية- �إذ يجيء في ذروة جائحة 
�لكورون���ا و�نهيار �لقت�ضاد �للبناني، وكاأن ما �ألقي من قنابل فتت �أجز�ء من جبال )تور� بور�( 
في �أفغان�ضتان، وما �ألقي من �ليور�نيوم �لمن�ضد في �لعر�ق و)ليبيا �لقذ�في( غير كاٍف لتجريب 
�لأ�ضلح���ة �لأمريكية �لحديثة �ل�ضنع، م���ن غير �أْن نذهب بعيدً� �إلى كل حروب �أمريكا مع �لعالم 
ب���دءً� من قنابلها �لنووية على �لياب���ان مرورً� بحرب �لكوريتين وفيتن���ام ولو�ش وكمبوديا وغير 

مكان من �أمنا �لأر�ش �لموجوعة!
ه���ذه هي �لأ�ضب���اب �لتي جعلت )�لكورونا( مختلفة عن غيرها م���ن �لجائحات �لتي �أ�ضابت 
�لب�ضرية خالل �لقرون �لما�ضية؛ ولذ� فاإنَّ تب�ضيط �لم�ضاألة و�لتخفيف من تاأثير�تها �ل�ضلبية، �أو 
مجرد �لتهاون و�لتقليل من حجمها، �ضيوؤثر لحقًا في م�ضتقبل �لب�ضرية جمعاء ول�ضيما �أنَّ هذ� 
�لفيرو����ش مختلف عن �ضابقاته من حي���ث قدرته على �لتحور وفعاليته وط���رق �نت�ضاره �لرهيبة 
�لمرعب���ة حق���ًا... وكل هذه �لأمور لتح���دث ول تجيء عبثًا �أو من ل �ضيء، وم���ا قيل �ضابقًا: )ل 
نار من غير بارود( يمكن �أن ي�ضح على م�ضيبة نار )�لكورونا( �لحارقة �لالهبة؛ ولذلك علينا 
�لبحث عن �لأ�ضباب و�لم�ضببات كما هي �لحال في جميع �لعلوم �ل�ضحيحة �لتي تدر�ش �لأ�ضياء 
)�لظو�ه���ر(: تحلله���ا وتعط���ي �لو�ضائل �لكفيل���ة بحلها �أو عالجه���ا، من غير �أْن ندف���ن روؤو�ضنا 
كالنع���ام في �لرمال �أو نلجاأ �إل���ى �لتف�ضير�ت �لخر�فية حتى و�إْن �ض���درت عن معتقد�ت �إيمانية 

ل تريد �ضوءً� للب�ضرية! 
بالطبع �إنَّ �ل�ضبب �لحقيقي ور�ء هذه �لجائحة �لوبائية هي �أ�ضاليب �لإنتاج �لعمياء �ل�ضر�ضة 
ل كلٌّ و�حٌد- من �أجل  �لتي تعاملت بها �لر�أ�ضمالية �لمتوح�ضة مع بيئة �لكرة �لأر�ضية– �لتي ُت�ضكِّ
زي���ادة �أرباحها و�إحد�ث ثغر�ت ل عّد لها في �لتو�زن �لبيئي و�لتغّير �لحر�ري، �إ�ضافة �إلى طرق 
��ضتخ���ر�ج �أنو�ع �لوقود و�أ�ضاليب ��ضتخد�مها، �إ�ضافة �إل���ى نوعيات �لأطعمة �لتي تدفع �ل�ضعوب 

�لفقيرة لتناولها من حيو�نات يعي�ش بع�ضها على �لنفايات وبقايا �لحيو�نات �لمتحللة... �إلخ.
حت���ى �أّن بع����ش �ل�ضعوب �لتي �عت���ادت على �أطعمة غي���ر �ضحّية ظلت تمار����ش طقو�ش تلك 

�لأطعمة �لتقليدية، كما هي �لحال بالن�ضبة �إلى �لخفا�ش �ل�ضيني.
و�لحدي���ث ف���ي ه���ذ� �لأمر يط���ول ولي�ش م���ن �لأه���د�ف �لأ�ضا�ضي���ة لدر��ضتنا �لت���ي ل نريد 
له���ا �لخ���روج ع���ن �لم�ضار �لفك���ري و�لثقافي و�لفن���ي �لذي �لتزمنا ب���ه، تاركين �لأم���ر للعلماء 
و�لمتخ�ض�ضي���ن ف���ي �ضوؤون �لبيئة و�لمن���اخ و�لفيزي���اء و�لكيمياء و�ضبل �لإنت���اج �ل�ضناعي وما 
�إل���ى ذلك من �ضوؤون علمية بحتة... غي���ر �أننا نريد �لوقوف عند هذه �لظاهرة �لكونية �لجديدة 
ونرى كيف �أنَّ �أعظم �لخ�ضائر �لب�ضرية في �أوروبا و�لوليات �لمتحدة �لأمريكية- �لتي هي �أكثر 
�ل���دول �لر�أ�ضمالية تطورً� و�إنتاجًا ول�ضّيما في ما يتعلق باإنتاج مختلف �لأ�ضلحة، ومنها �لأ�ضلحة 
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�لجرثومية )�لبكتريولوجية( و�أ�ضلحة �لدمار �ل�ضامل - حدثت في �لمناطق �لفقيرة �لتي يعي�ش 
فيها �ل�ضود وبقية �لأجنا�ش �لملونة �لمنحدرة من �أ�ضول و�أعر�ق م�ضت�ضعفة!

حت���ى �إّن �لعلماء و�لخب���ر�ء و�لأطباء غير �ل�ضيا�ضيين )ولنقل �لذي���ن يتحدثون بلغة �لأرقام 
�لعلمي���ة( و�ضعو� فو�رق بين �إ�ضاب���ات �ضرق لندن، �لتي يعي�ش فيها �لفق���ر�ء و�لمغتربون، وبين 
غربه���ا �لذي تتمركز فيه �لنخبة �لقت�ضادي���ة... وما ينطبق على لندن ينطبق على )نيويورك( 

وحّي �لزنوج و�لملونين و�لبوؤ�ضاء في �أعظم مدينة من مدن �لعالم.
وكما �ضمعت �ليوم )�لر�بع ع�ضر من ني�ضان 2020م( من �إذ�عة )مونتي كارلو(، �إّن �لرئي�ش 
�لفرن�ض���ي )ماكرون( نف�ضه �ضّرح باأنَّ �لعم���ال �لفقر�ء و�لمهم�ضي���ن، و�ل�ضر�ئح �لم�ُ�ضت�ضعفة- 
وح���دد منهم ط���الب �لمد�ر�ش ف���ي �لأرياف- هم �أكث���ر �ل�ضر�ئح ت�ضررً� من ه���ذ� �لوباء �لذي 
�أ�ض���اب بالده و�لبل���د�ن �لأوروبية �لمجاورة، وما يز�ل يقتل كثيرً� م���ن �لإيطاليين و�لإ�ضبان.... 
ف���ي حين ر�ح )تر�مب �لأهوج(، عندما كان رئي�ضًا للوليات �لمتحدة �لأمريكية،في �ليوم �لذي 
���ق ويوقف �لم�ضاعد�ت �لمالي���ة �لممنوحة لمنظمة �ل�ضح���ة �لعالمية من  ت���ال �لتاريخ �أعاله ُيعلِّ
�أج���ل ت�ضيي�ش �لق�ضية و�إلق���اء �للوم على هذه �لمنظمة �لمهنية �لدولي���ة �لتابعة لالأمم �لمتحدة 
ل�ضببين متد�خلين: لأنها لم تخ�ضع لإر�دته في تزييف �لحقائق و�لأرقام من جهة؛ ولأنه ل يريد 
�لعتر�ف ب�ضعف ��ضتعد�د�ت �أقوى دولة في �لعالم لمو�جهة هذه �لم�ضيبة �لكارثية �لتي جعلت 

�أرقام �لوفيات لديهم هي �لأعلى في �لعالم. 
وباإلق���اء �لل���وم على منظم���ة �ل�ضحة �لعالمي���ة يريد )�لأه���وج( �لتن�ضل عن م�ضوؤولي���ة �إد�رته، 
�لمتخبط���ة �لفا�ضلة، �أمام �لناخبين �لذين يظن ويحل���م �أنهم �ضيعاودون �نتخابه لرئا�ضة �لبالد في 
�ل���دورة �لثانية �لقادمة؛ مع �ضرورة �لتنبيه �إلى �أن هذه �ل�ضطور مكتوبة قبل �لدورة �لنتخابية وقبل 
�لم�ضي���ر �لمخزي �لأ�ضود �ل���ذي �آل �إليه تر�مب �ل���ذي يظن �أنه �لرئي�ش �لفعل���ي للوليات �لمتحدة 
�لأمريكي���ة، لكن���ه في و�قع �لحال مجرد ممثل ثانوي في م�ضرحي���ة �لديمقر�طية �لأمريكية.. مجرد 
و�جهة )فاترينة زجاجية ه�ضة( لمعر�ش ديكور يخفي ور�ءه ما ��ضطلح عليه بعلم �ل�ضيا�ضة »�لدولة 
�لعميق���ة« �لت���ي هي بدوره���ا �لو�جهة �أو �ل�ضت���ارة �لتي تخفي حقيق���ة �لعو�ئل �لمالي���ة �لربوية �لتي 
تتحك���م بالو�ض���ع �لقت�ضادي �لأمريكي خا�ض���ة وي�ضمل نفوذها �لقت�ضاد �لعالم���ي برمته على نحو 
م���ن �لأنحاء، ولي�ش بعيدً� عنا دور عائل���ة )روت�ضيلد( في مقتل جون كندي عام )1963م( لإ�ضد�ره 
�ل���دولر �لموؤمن/�لمغطى بالف�ضة مما يناق�ش م�ضالح )�لذهبيون( مذ كانو� يتحكمون بالعملة في 
كل �لإمبر�طوريات �لقديمة و�لحديثة �ضو�ء ب�ضو�ء، بما في ذلك �لأيام �لأخيرة لالتحاد �ل�ضوفييتي.  
و��ضتمر كذب وتبجح تر�مب مت�ضاعدً�، حتى في �ليوم �ل�ضاد�ش ع�ضر من ني�ضان حين و�ضلت 
�لوفي���ات في ب���الده �إلى رقم )2600 �ضخ�ش( خ���الل �لأربع و�لع�ضرين �ضاع���ة- وهو �أعلى رقم 
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ُم�ضجل منذ بدء �لإ�ضابات �لأولى في �ل�ضين وحتى �ضاعة كتابة هذه �ل�ضطور في �ل�ضاد�ش ع�ضر 
م���ن ني�ضان ع���ام 2020م– يتبجح ويقول �إنَّ بلده تجاوز ذروة �لجائحة وكاأنه متنبئ وعاِلم غيب 
و)فّتاح ف���ال(... ُمعلنًا باأنَّ ثمة قر�ر�ت �ضت�ضدر لتدوير عجلة �لإنتاج وتن�ضيط عمل �ل�ضركات؛ 
وك���اأّن �لأخيرة هي همه �لأ�ضا����ش بو�ضفه �ضاحب �ضركات بذيئة )غي���ر �أخالقية( بدل �أن يعلْن 
ح���د�د �لبالد على تلك �لأرو�ح �لمزهقة �ل�ضائعة ب�ضبب �ضعف �لرعاية �ل�ضحية وتحكم �أمثاله 

من �لر�أ�ضماليين �لج�ضعين بمفا�ضل هذ� �لجانب �لحيوي من �لحياة!
ول���م تم�ِش �أربع وع�ض���رون �ضاعة �أخرى حتى ف�ضلت نبوء�ت )تر�م���ب(، و�أعلنت �إذ�عة مونتي 
كارلو في ن�ضرة �ضباح �لجمعة )17- 4- 2020م( عن رقم وفيات جديد �ضادر عن وز�رة �ل�ضحة 
�لأمريكي���ة ع���دده )4505(، و�لحبل على �لج���ر�ر كما يقال في �لأمثال �لد�رج���ة... و��ضتمر حبل 
�لكارثة �لكونية حيث تقف �لوليات �لمتحدة �لأمريكية في �أعلى نقاط هذه �لكارثة من حيث عدد 
�لإ�ضاب���ات و�لوفيات يت�ضاعد في �لوليات �لمتح���دة �لأمريكية - ح�ضرً�- لي�ضل عدد �لإ�ضابات 
يوم )22 حزير�ن( �إلى �أربعين �ألف �إ�ضابة، ويقفز �إلى 47 �ألف في �ليوم �لأول من تموز )�أي خالل 
�لأرب���ع و�لع�ضرين �ضاعة منه فقط(، ويتج���اوز �لخم�ضين �ألف �إ�ضابة في �لثاني من تموز)2020( 
�ل���ذي �ضنقف عن���ده ول نتابع ن�ضر�ت �أخبار �إذ�عتّي )مونتي كارل���و( ولندن �ل )BBC( �لعريقة؛ 
لأنن���ا ل نريد �أْن ي�ضي���ر كتابنا هذ� �إح�ضائّيًا �أو وثائقّيًا ول �ضيا�ضّي���ًا- حتى و�إْن كانت �ل�ضيا�ضة ل 
تنف�ضل عن �ل�ضوؤون �لفكرية و�لثقافية و�لأدبية- و�إنما نريد �أْن ن�ضرب �لأمثلة على نبوء�ت تر�مب 
�لكاذبة وطبيعة �لنظام �ل�ضحي في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية �لتي ل ت�ضتطيع و�ضائل �إعالمها 

بة �أي�ضًاً �أْن تحجب �ل�ضم�ش بغربال �ضهيوني عن�ضري �ضنتحدث عنه لحقًا.  �لكاذِّ
نحن ل ن�ضمت بال�ضعب �لأمريكي �لمغلوب على �أمره بنظام م�ضرحي )يعطونه �أ�ضماء ما �أنزل 
�هلل به���ا من �ضلطان: �لديمقر�طية- �لليبر�لية- �لتجارة �لحرة - �لعولمة... �إلخ( ل ي�ضل �إلى 
�ضدة �لحكم فيه �إّل �ل�ضيا�ضيين �لفا�ضدين �لذين تدعمهم �ضركات �لتجارة و�لمال �لتي ذكرناها 
�ضابقًا، لكننا نريد لهذ� �ل�ضعب �لمخّدر بو�ضائل �لإعالم �لكاذبة و�أنو�ع �لأفيون - ولبقية �ضعوب 
�لعال���م �أجم���ع- تو�ضيح كي���ف �إنَّ �لر�أ�ضمالية ل تخ���رب �لبيئة وت�ضبب تغّي���ر �لمناخ فح�ضب، بل 
تجع���ل �لنظام �ل�ضح���ي وحماية �لإن�ضان �ضلعة وتجارة يتحكم به���ا �لأغنياء وتقف عاجزة �أمام 
كارث���ة كهذه �لتي �حتوتها كثير من �لبلد�ن �لأقل �ضاأنًا م���ن �لوليات �لمتحدة �لأمريكية، �إْن لم 
نق���ل �إنَّ جارته���ا �ل�ضتر�كية )كوبا( كان���ت وماز�لت تعطي �لأولوية للرعاي���ة �ل�ضحية و�لتعليم 

و�ل�ضكن و�لغذ�ء بدل ناطحات �ل�ضحاب!  
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وكم���ا �أنن���ا ل نري���د �أن ن�ضم���ت بال�ضعب �لأمريك���ي فاإننا ل نري���د �أن نت�ضاوق م���ع كومبار�ش 
�لمن�ضدي���ن �لذي���ن ي�ضتمون »�أمريكا« �ضب���اح م�ضاء لأ�ضباب متد�خل���ة- بع�ضها لغر�ش في نف�ش 
يعق���وب كما يقال في �لأمث���ال �لقديمة- ويت�ضدق���ون بال�ضعار�ت �لبالية �لتي �أك���ل عليها �لدهر 
و�ض���رب، ون�ضم���ع منهم جعجعة عن عد�ل���ة �أر�ضية �أو �ضماوية ول نرى طحي���ن، فتعي�ش �ضعوبهم 
خا�ضعة خانعة بقوة �ل�ضالح وهي محرومة من �أب�ضط متطلبات �لحياة �لمعي�ضية �ضبه �لمحترمة؛ 

ناهيك عن م�ضاألة )حقوق �لإن�ضان( �لغائبة كليًا في بلد�ن كهذه.

ما الذي يعنيه هذا الأمر، اإذن؟!

يعني �إنَّ �لفروق في �لتغذية و�لرعاية �ل�ضحية، و�لتي �عتادت �لأدبيات �لمارك�ضية ت�ضميتها 
بالفو�رق �لطبقية، ور�ء هذه �لأرقام �لعلمية �لمح�ضة �لتي هي وقائع ل تقبل �لجدل.

بالطب���ع نح���ن ل نريد �لحديث عن و�قع ماأ�ضاوي موجود ف���ي �لمجتمعات �لطبقية منذ تغّير 
�أنم���اط �لإنت���اج، وت�ضّكل ُبن���ى و�أنماط �قت�ضادي���ة ذ�ت طاب���ع ��ضتغاللي بد�أ بع���د تفكك وحدة 
�لمجتم���ع/ �لقبيل���ة و»�لم�ضاعية �لبد�ئية » و�نتهى �إلى نظام �لعولم���ة �لر�أ�ضمالية �لربوية �لذي 
تقوده �لوليات �لمتحدة �لأمريكية، �أو ُثّلة من تجار �ل�ضالح و�لحروب ونظام �ل�ضيرفة و�لإنتاج 

�لنهم من خير�ت �لكوكب على ح�ضاب �لمناخ و�لتو�زن �لبيئي و�ضالح عامة �لنا�ش و�ل�ضعوب.
م���ا نريد �لو�ضول �إليه في هذه �ل�ضطور هو �لبرهنة على �أنَّ �لمال و�لمنافع �لقت�ضادية، وتغّول 
�لر�أ�ضمالي���ة �ل�ضره���ة �ل�ضر�ضة �لج�ضعة، ور�ء كل �ض���يء. ور�ء هذه �ل�ضدم���ة �لجائحة �لتي هزت 
�أرك���ان �لك���رة �لأر�ضية وجعلت »�لتباع���د �لجتماعي«، و�لخوف من �لآخر، �ضع���ارً� لها.. مما عّمق 
م�ضاع���ر �لغت���ر�ب �لتي تحدثنا عنها مطوًل كم���ا لو �أّن �ل�ضورة �لتي ر�ضمه���ا �لقر�آن �لكريم ليوم 
�لمح�ضر ت�ضير و�قعًا ُمعا�ضًا: هنا في هذه �لحياة �لدنيا ولي�ش في �لآخرة، �أو ما �ضمّي بيوم �لقيامة!

هذ� هو، �إذن، �لح�ضاد �ُلمّر للر�أ�ضمالية كطريقة �إنتاج.. و�لآتي �أعظم.
لماذا هزت هذه الجائحة اأركان الكرة الأر�شية، ووقفت منظومات ال�شحة في الدول المتقدمة 
الغربيـــة نف�شهـــا عاجـــزة اأمام هذه الظاهرة الكونية؟ هذ� �ل�ض���وؤ�ل هو �لأخطر و�لأهم في كل هذه 
�لق�ضي���ة �لتي �أ�ضبحت عالمية ول تخ�ش دول �لمن�ضاأ �أو �لدول �لأكثر ت�ضررً�؛ بل تعني �لب�ضرية 
قاطب���ة وم�ضتقبل �لحي���اة على هذ� �لكوكب �لذي كن���ا نحلم �أو��ضط �لق���رن �لع�ضرين بم�ضتقبل 

اء ل�ضكانه ف�ضرنا �ليوم قلقين من �إمكانية ��ضتمر�ر �لحياة عليه. و�ضّ
���ر �لقر�ء �إل���ى �إ�ضارتنا ف���ي �لبد�ية  بوجود  ولالإجاب���ة ع���ن �ضوؤ�ل مه���م وخطير كهذ� ُنَذكِّ
نظرتي���ن متناق�ضتي���ن للعال���م و�لمجتمع و�لقت�ضاد وكل م���ا يتعلق بالبني���ة �لفوقية من علوم 



)الكورونا( ح�ساد الراأ�سمالية المّر

61 الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 

و�آد�ب وفن���ون وحق���وق وقو�نين.. �إلخ، و�ضمن هذ� �لإطار يوجد �أي�ض���ًا ثمة تناق�ش في �لروؤية 
لم�ضاأل���ة �ل�ضحة �لعامة ول�ضّيما م�ضاألة )�لرعاي���ة �ل�ضحية �لعامة( �لتي ل تهتم بها �لأنظمة 
�لر�أ�ضمالي���ة؛ بو�ض���ف ه���ذه �لأنظمة ل تريد �لتدخل ف���ي مو�ضوعات �لبح���ث �لعلمي و�لنتائج 
�لطبي���ة وم���ا �ضتوؤول �إليها من مكت�ضفات بحثية ودو�ئية و�ضوى ذلك من هذه �لأمور من منطلق 

�ضعار: »دعه يعمل، دعه يمّر«.
بالطب���ع ل �أح���د ينكر درج���ة �لتقدم �لعلمي �لطب���ي و�لدو�ئي �لموجود في ه���ذه �لدول �لتي 
ي�ض���ح و�ضفه���ا بالعمالقة �لتي يتعالج بها �أثرياء وملوك �لع���رب و�لم�ضلمين )وحتى روؤ�ضاء دول 
�لعال���م �لنام���ي(، وهنا مكمن �لم�ضكلة كم���ا يقال: فلم�ضلحة َمْن يمك���ن ��ضتثمار درجة �لتقدم 

�لعلمي �لطبي �لدو�ئي؟
لق���د �أثبتت كل تجارب �لحياة �إّن �لطبقات �لمي�ض���ورة �لقادرة على دفع �لفو�تير �لعالية هي 
�لوحي���دة �لم�ضتفيدة من ه���ذ� �لتقدم �لذي ل يمكن نكر�نه. وقبل م�ضيبة �لكورونا كان �لجد�ل 
محتدم���ًا بين تر�مب �لذي يريد �لغ���اء مكت�ضب )�أوباما( في بع�ش جو�ن���ب مو�ضوعة »�لرعاية 
�ل�ضحي���ة« لم�ضلح���ة �ل�ضرك���ات �ل�ضتثمارية �ل�ضتغاللي���ة �لتي يمثلها تر�م���ب ويعمل لخدمتها 
وبي���ن �لفريق �لآخر �لذي كما ل���و كان يتوقع �إنَّ هذ� �لفيرو�ش �لمتح���ور قادم ل محالة، و�ضيهز 
�أرك���ان �لنظام �لعالمي ويك�ضف عورته وعجز بنيت���ه �ل�ضحية في مو�جهته ل ل�ضبب �ضوى تحكم 
�لر�أ�ضم���ال �لعالمي �لج�ضع �لب�ضع �لأعمى بكل مفا�ضل �لحياة بما في ذلك �لإيغال بتجارة �لدم 
�لإن�ضان���ي وبي���ع و�ضر�ء �لأع�ض���اء �لب�ضرية و�ض���رورة �أْن يتنازل �لفقير عن كليت���ه �أو عن )فلذة 

كبده( للغني �لمعطوب.
وف���ي در��ض���ة توثيقية مهم���ة للدكتور )مع���ن �لنقري( بعن���و�ن: »نحن و�لعولم���ة �ل�ضحية- 

�لوبائية تاأ�ضي�ضًا« كتب فيها �ل�ضطور �لآتية:
)تمتاز م�ضكلة حماية �ل�ضحة ب�ضدة �لتباين في خ�ضائ�ش ظهورها في �لأنظمة �لجتماعية 
ن �لخدمات �لطبية و�ل�ضحية �لمجانية وبلغت  �لمختلفة. �إذ �إنَّ �لمجتمعات �ل�ضتر�كية كانت توؤمِّ
ين فيه درجة عالية وكذلك  ن�ضبة �لنفقات �لحكومية على هذ� �لقطاع وعدد �لعاملين و�لمخت�ضِّ
مخ�ض�ض���ات �لتعليم و�لبح���وث �لعلمية في هذ� �لمج���ال، �أما في �لبل���د�ن �لر�أ�ضمالية �لغربية 
ف���اإن �لتطور كبير في �لمج���ال �لعلمي و�لتقني لحماي���ة �ل�ضحة غي���ر �أنَّ �لعالقات �لجتماعية 
�لقائم���ة تع���وق ��ضتخد�م ه���ذه �لإمكانات على نط���اق و��ضع في خدمة �لجماهي���ر كلها. وهناك 

حاجة متز�يدة مع مرور �لزمن �إلى تعميق ديمقر�طية �لخدمات �لطبية(.
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وق���د �أح�ضن �لدكت���ور )معن �لنقري( �ختياره ف���ي �ل�ضتعارة من كت���اب )�لم�ضكالت �لكوكبية 
للع�ضر( لتاأكيد �أنَّ ق�ضية »�لرعاية �ل�ضحية« تقت�ضي �لتعاون �لدولي بو�ضفها ق�ضية �إن�ضانية ذ�ت 
طاب���ع عالم���ي بعد تز�يد �نت�ضار )�أمر�����ش �لح�ضارة(؛ ولهذ� �ل�ضبب فاإنن���ا �ضنقتطع �لن�ش �لآتي 
من �قتبا�ش �لدكتور )�لنق���ري( لتاأكيد مفهومنا حول وجود نظرتين متناق�ضتين للعالم و�لمجتمع 
و�لقت�ض���اد وكل م���ا يتعلق بالبنية �لفوقية من عل���وم و�آد�ب وفنون وحقوق وقو�ني���ن... �إلخ، - كما 
�أ�ضرن���ا م���ن قبل - و�ضمن هذ� �لإطار يوج���د �أي�ضًا ثمة تناق�ش في �لروؤي���ة لم�ضاألة �ل�ضحة �لعامة 
ول�ضّيما مو�ضوعة )�لرعاية �ل�ضحية �لعامة(، �إذ جاءت هذه �ل�ضتعارة �لدقيقة على �ل�ضكل �لآتي:
»... �إنَّ �إق�ض���اء �لخط���ر ل يقت�ضر على تطوير �لعلم �لطبي وتطبي���ق �لرعاية �ل�ضحية، بل 
ب و��ضع من �لإجر�ء�ت �لجتماعية، وفي �لبلد�ن �لنامية، حيث تعي�ش غالبية  يلزم���ه �أي�ضًاً ُمركَّ
�لب�ضري���ة، ل ُتتاح معايير �لحي���اة �ل�ضحية وُتالحظ �أوبئة �لكولي���ر� �أو �لحّمى و�أمر��ش خطيرة 
�أخ���رى لي����ش في مق���دور �لدول �لنامي���ة ذ�تيًا بمفرده���ا �إبعاده���ا بو�ضفها ظو�ه���ر خطرة، �إذ 
يعوقه���ا عن ذلك: �لتخّل���ف �لموروث و�لمولَّد من �ل�ضتغالل �ل�ضتعم���اري و�أي�ضًا من �ل�ضتعمار 
�لجديد)�لنيوكولونيالي���ة( �ل���ذي يحف���ظ وي�ض���ون �لعو�ئ���ق و�لعاه���ات �لجتماعي���ة �لقديم���ة 
�لبائ���دة... ثم ي���ورد �لموؤلفان �إح�ضائي���ات َثرة ومهمة، وبعدئ���ذ يتابعان: �لطاب���ع �لكوكبي هو 
م���ن عالئ���م ومزّيات �لن�ضال و�لكفاح �ض���د �لأمر��ش �لمنت�ضرة �لوبائي���ة و�لم�ُعِدية و�لطفيلية، 
و�ضرورة �لتحذير منه���ا، و�لعمل على عالج �لأمر��ش �ل�ضرطانية و�لقلبية )�لوعائية(، وكذلك 
�لإ�ضاب���ات و�لعاهات �لجينيتيكي���ة )�لولدية = �لن�ضوئية(، و�أمر��ش �لمن�ض���اأ �لور�ثي... �إلخ«، 

)�لم�ضدر نف�ضه، �ش 241 من مجلة �لمعرفة(.
ق���د يعتر�ش بع����ش �لقر�ء ويقول���ون �إنَّ هذ� �لك���الم/ �ل�ضت�ضه���اد يعود �إلى �ضن���و�ت بد�ية 
�لثمانيني���ات من �لقرن �لما�ض���ي )�لع�ضرون(، و�أنَّ ثمة متغير�ت كثيرة ح�ضلت في �لعالم منها 
�نهي���ار �لتجربة �ل�ضوفييتية نف�ضها، لكننا نرد باأنَّ �أطباء هذ� �لعام وما �ضبقه من �أعو�م ماز�لو� 
حي���ن يتخرجون من كليات �لطب �لحديثة يوؤدون )َق�َضْم �أبق���ر�ط( عاِلم �لطب �لإغريقي �لذي 
�ضب���ع موتًا، وُتحَترْم كذلك موؤلفات بقية علماء �لطب لدى �ضعوب �لكرة �لأر�ضية ول�ضيما �لطب 
�ل�ضين���ي و�لعربي �لقديم؛ �إذ ما هو �ضحيح »يمك���ث في �لأر�ش«، و�إَنّ ف�ضل �لتجربة �ل�ضوفييتية 
ل يعن���ي نهاية �لك���ون وحلم �لب�ضرية بمجتمعات عادلة، و�إنَّ �ل�ضلوكي���ات �لغريزية �لحيو�نية في 
بع�ش �لنفو�ش �لب�ضرية �ضتظل موجودة لمّدة طويلة من ن�ضال �لب�ضرية لتحقيق حلمها �لذي بد�أ 
قب���ل ثورة )�ضبارتكو�ش( وقبل دعو�ت بل���ز�ك �لإن�ضانية وطروحات مارك�ش �لعلمية �لتي ل ذنب 
لها في خيانة مجموعة )�لبري�ضترويكا(، ثم �لتقاء )يلت�ضين( قرب مدينة )مين�ضك ( في نهاية 
ع���ام )1991( مع رئي�ضّي جمهوريتّي )بيالرو�ضيا( و)�أوكر�ني���ا( للتوقيع �لم�ضترك على �إعالن 

وفاة �لدولة �ل�ضوفييتية ب�ضورة ر�ضمية.
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وكما يعلم �لجميع �إننا نح�ضد �ليوم نتائج هذ� �لتوقيع �لم�ُِذل، و�ضيادة �ل�ضر�عات �لقومية، 
كم���ا تظهر ب�ضكله���ا �لماأ�ضاوي بي���ن رو�ضيا )بوتي���ن( وجارتها)�أوكر�نيا ( �لت���ي تريد �للتحاق 
بحلف �لنيتو )�ضمال �لأطل�ضي(؛ مما يوؤكد قناعتنا باأّن �لمارك�ضية هي �لحل �لناجع للتناق�ضات 
و�ل�ضر�عات �لقومية و�لطائفية ول�ضّيما �ل�ضيفونية �لتي ل تقوم على �أ�ضا�ش منطقي �أو عقالني!

مثل هذه �لأمور ح�ضلت قبل �آلف �ل�ضنين؛ �إذ لم يكن �ل�ضيد �لم�ضيح عليه �ل�ضالم يتوقع �أنَّ 
تعاليم���ه �لر�قية �ضُت�ضَتَغل، ول دين محمد )����ش( �ل�ّضِمح �ضينتج �لدول �ل�ضيئة �لمتعاقبة وي�ضل 
�إل���ى �ل�ضب���ي وجه���اد �لنكاح على يدِّ زعم���اء �لطو�ئف مثل د�ع����ش و�أخو�تها، وك���ذ� �لحال حتى 

بالن�ضبة �إلى �لأديان �لأر�ضية في �آ�ضيا!  
نحن ل ن�ضّي�ش �لأمور �أو نوؤدلجها. �لو�قع �لحياتي و�لقت�ضادي وحقائق �لأرقام و�لإح�ضاء�ت 
تفر����ش نف�ضه���ا علين���ا، وتوؤكد ما كنا قد كتبن���ا عنه و�أكدناه ف���ي �أكثر من بحث عل���ى �إّن جذور 
م�ضاع���ر �لغتر�ب– ونتائجها �ل�ضلوكية �لمدم���رة كتعاطي �لمخدر�ت على �ضبيل �لمثال - تجد 
تربتها �ل�ضالحة في �لمجتمع���ات �لطبقية، وكذ� �لحال بالن�ضبة �إلى �لمتاجرة بدماء �لنا�ش... 
وم���ا نق�ضده باأنو�ع �لغتر�ب �لب�ضري، �لذي له �آلف �ل�ض���ّور لدى �لفنانين و�لأدباء، هو نف�ضه 

في حياة �لنا�ش �ل�ضخ�ضية و�لنف�ضية ومعظم �لنز�عات �لب�ضرية بما فيها �لأ�ضرية.

موقف بلزاك من العالقات الجتماعية يف ظل �صيادة الطبقة الربجوازية

قب���ل مارك����ش ب�ضنو�ت طويل���ة كان بل���ز�ك، �لأديب �لفرن�ض���ي �لعظيم، يتح���دث عن ق�ضية 
�لغت���ر�ب- �لتي هي �ليوم م�ضيبة �لتباعد �لجتماع���ي و�لخوف من �لآخر– وهو ُيعلن: فت�ضو� 
ع���ن �لم���ال �ضتجدونه ور�ء كل �لم�ضائب. وعلى �لرغم م���ن �أنَّ )بلز�ك( كان ينحدر من �أ�ضول 
برجو�زي���ة، لكنه تحدث بلغة �لأدب )ولي�ش بلغة مارك����ش �لقت�ضادية �لعلمية �لإح�ضائية( عن 
دور �لبرجو�زية بو�ضفها طبقة خالقة للنظام �لر�أ�ضمالي �لج�ضع و�ل�ضر�ش في �لآن، و�إ�ضهام هذ� 
�لنظ���ام في تدمير �لعالقات �لجتماعي���ة وخلق م�ضاعر �لغتر�ب و�ل�ضط���ر�ب وعدم �لتو�زن 
ف���ي تلك �لعالقات، �إل���ى �لدرجة �لتي عّده فيها مارك�ش ورفيقه �إنجل���ز بو�ضفه �أف�ضل )موؤرخّي 

واقت�شاديّي واإح�شائيّي ع�شره المحترفين اأجمعين(.
لقد جعلت �لر�أ�ضمالية، كنمط �إنتاج، من �لمال �إلهًا م�ضيطرً� كما �ضورها بلز�ك في �إبد�عاته 
�لرو�ئي����ة ول�ضّيم����ا في رو�ي����ة )�لأب غوريو( �لخال����دة.. وب�ضبب نقاء �ضمير بل����ز�ك فقد ��ضطر 
لل�ضير في طريق يخالف �لطريق �لذي �ضارت فيه �لطبقة �لتي كان تعاطفه كله معها، ومعتقد�ته 
�ل�ضيا�ضي����ة كلها توؤ�زرها، كم����ا �أ�ضار فريفل: »ولأنه ر�أى �ض����رورة �أْن ي�ضقط �لنبالء �لبرجو�زيون 
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من خالل �لطريقة �لتي و�ضفهم بها وكانت من�ضجمة مع �لم�ضير �لذي �آلو� �إليه؛ �إذ طرح جانبًا 
نم����وذج �لبط����ل �لأر�ضتقر�طي �لنبيل �لذي كان يق�ض����ي يومه بم�ضاغل �لقل����ب وحده، وغا�ش في 
معت����رك �لحي����اة وك�ضف عن �لعالم �لحقيقي و�ضيولة �لحياة �ليومي����ة بما فيها من طبقات وفئات 
متنوع����ة ومت�ضارعة: �أ�ضح����اب �أعمال كبار، باعة متجولون، �ضرط����ة ومحتالون، �ضيد�ت �لطبقة 
�لبرجو�زي����ة و�لغانيات �لبائ�ضات.. �إلخ، وما �لكوميدي����ا �لإن�ضانية �لتي كتبها )بلز�ك( �إل عبارة 
ع����ن ف�ضح ر�ئ����ع وخطير لمجتمع المـــال البرجـــوازي �لذي يجعل من كر�م����ة �لإن�ضان قيمة قابلة 
للعر�ش و�لطلب و�لتحويل، ومن �لحرية �ضعارً� خادعًا لتغطية و�قع حرية �لتجارة وتجارة �لحرية 
ب����دًل من حرية �ل�ضعوب �لم�ضطهدة و�لطبقات �لفقيرة.. وبذلك ��ضتطاع �لمال- من خالل هذه 
�لكوميدي����ا �لر�ئعة- �أن ي�ضتري �لن�ض����اء، �لغانيات و�لأبناء و�لبنات، �لجم����ال و�لفن و�لف�ضيلة«. 
ل �لمجتمع �لبرجو�زي �إل����ى مجتمع �أناني حقود قا�ٍش يرفع �ضعار: »كل  ونتيج����ة لكل هذ� فقد تحوَّ
�إن�ضان لنف�ضه و�لويل للمغلوب!« كما لحظ )فريفل( �لذي يلخ�ش هنا ما ورد في �لبيان �ل�ضيوعي 

لمارك�ش و�إنجلز عن �لو�قع �لبرجو�زي.
وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن )بير�ضي لوبوك( في كتاب���ه �لر�ئ���ع )The Craft Of Fiction( لم 
يك���ن يعنيه من بلز�ك غير �ضنعته �لفنية �لتي هي مرك���ز �لثقل في مو�ضوعة كتابه �لمهم هذ�، 
ين ببلز�ك؛  لكنن���ا ن�ضتطيع �أن نقتن�ش بع�ش �لجمل/ �لأفكار �لتي وردت في �لف�ضلين �لمخت�ضّ
ون�ضتثمره���ا لأنه���ا توؤك���د وتت�ضاوق مع �ل���ر�أي �لذي قدم���ه رّو�د �ل�ضتر�كية �لعلمي���ة عن بلز�ك 
�لعظيم �لذي كان يهتم بالحياة �لجتماعية للنا�ش �لو�قعيين، وبم�ضكالتهم �لمالية، بحيث كان 

قلبه يثب �إلى �لأعلى حينما يجد فر�ضة للحديث عن �لمال و�لتجارة على حّد تعبير )لوبوك(.
�أما بالن�ضبة �إلىتف�ضيالت بلز�ك �لدقيقة عن تلك �لحياة �لجتماعية و�إيقاع �لحياة �لخا�ش 
و�إثار�ته���ا- �لحياة �لتي ما ور�ء �لق�ض���ة- فاإّن �لناقد )لوبوك( يرى طريقة بلز�ك في �إيجادها 
و�لتعبير عنها هي طريقة ممتعة دومًا: �إذ يبدو �أّن بلز�ك يبحث عن هذه �لحياة با�ضتعد�د كبير، 
لي�ش في طبيعة �لرجال و�لن�ضاء �لذين ي�ضنع �لق�ضة فعُلهم، �أو �أّن �لبد�ية لي�ضت هناك، بل في 

�ضو�رعهم وبيوتهم وغرفهم )�ش199- �لم�ضدر نف�ضه(.
�لي���وم، وبعد ت�ضويريات بل���ز�ك وتحذير�ت مارك�ش.. بعد �لح���رب �لعالمية �لثانية وو�ضول 
�ل�ض���ر�ع بين مع�ضكرين �إلى �ضد�مات دموي���ة في مناطق كثيرة من �لعالم.. بعد تفكك �لتحاد 
�ل�ضوفييت���ي و�نفر�د �لوليات �لمتحدة �لأمريكية بالتحك���م بالعالم، فاإلى �أين و�ضلنا بعد �لتغّير 
�لمناخ���ي و�لت�ضح���ر و�لك���و�رث �لطبيعية وتح���ول لبنان )�لذي ك���ان ي�ضمى بلبن���ان �لأخ�ضر( 
- عل���ى �ضبيل �لمثال ل �لح�ضر- باتجاه قلة مياهه و�نهيار عملته ورزوحه تحت عبء �لمديونية 
بمليار�ت �لدولر�ت، وت�ضتت �أبنائه، وركوب �لفقر�ء منهم لزو�رق �لموت... �إلخ. اأقول اليوم اأين 

و�شلنا بعد كل هذه ال�شعوبات والم�شائب؟
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ه���ذ� �لت�ض���اوؤل طرحته قب���ل �نفجار �لأزم���ة �ل�ضيا�ضي���ة و�لقت�ضادية في لبن���ان و�نحطاط 
�للي���رة �للبنانية �إلى �أدنى �لم�ضتويات ف���ي �لربع �لأول من عام 2021، وما تاله، كنتيجة طبيعية 
لل�ضيا�ض���ة �لريعّي���ة �لربوية �لتي ب���د�أت من �أيام )رفي���ق �لحريري( لخدم���ة �لر�أ�ضمال �لعالمي 
عامة، و�لفرن�ضي خا�ضة، على ح�ضاب �لأنظمة �لقت�ضادية �لتي كانت ت�ضجع �ل�ضناعة �لوطنية 
و�لزر�عة و�لموؤ�ض�ضات �لإنتاجية �لعائدة للدولة، وحتى �لبرجو�زيين �ل�ضغار كالحرفيين ومربي 
�لحيو�نات وما ينتج عن هذه �لحرف �لتقليدية من قاعدة �أ�ضا�ضية لالقت�ضاد �لذي يغذي لبنان 

من جهة ويجلب �لعملة �لأجنبية له من خالل ت�ضدير �لفائ�ش من جهة ثانية.
لق���د تالعبت �لم�ض���ارف �للبنانية �لر�أ�ضمالي���ة �لج�ضعة حتى بمدخ���ر�ت �لموظفين �لذين 
يدفع���ون من رو�تبهم من �أجل �ضندوق �ل�ضم���ان حين يتقاعدون، ور�حت ت�ضتخدم هذه �لأمو�ل 
لإقر�����ش �لدولة �لمزيد من �لمليار�ت حتى �أ�ضبحت �لدولة عاجزة حتى عن ت�ضديد فو�ئد هذه 
�لقرو����ش فت�ضاءلت �لدول���ة �ل�ضوي�ضرية عن �ل�ضّر ور�ء تحويل ملي���ار�ت �لدولر�ت با�ضم حاكم 

م�ضرف لبنان و�ضقيقه ومعاونته في �لمن�ضب �لوظيفي �لذي ي�ضغله؟
ب���ل وج���دت بع�ش �لنفو�ش �ل�ضعيف���ة من �لعاملين ف���ي �لم�ضارف �للبناني���ة )ومنهم بع�ش 
�أ�ضحاب �لم�ضارف ذ�تها( �إنَّ من م�ضلحتها �ل�ضخ�ضية نقل دولر�تها �إلى )دبي( بعد �أْن �ضار 

�لخليج مركزً� ماليًا عالميًا و�نتفت �لحاجة لأن يلعب لبنان هذ� �لدور �لعتيق.

م�صاعر الغرتاب واإحدى نتائجها ال�صلبية

�أرجو �أْن ل يظن �لقر�ء باأننا نتحدث عن م�ضاعر �لغتر�ب بو�ضفها مجرد �أحا�ضي�ش فردية، 
ب���ل بو�ضفها ظاه���رة �جتماعية ت���وؤدي �إل���ى ممار�ضات ونتائ���ج عمالنية على �ل�ضعي���د �لفردي 
و�لجتماع���ي �ضو�ء ب�ضو�ء. وهنا تكمن خطورتها �لفعلية: ف���اإذ� تحولت )قوة �لعمل( �إلى مجرد 
�ضلع���ة معرو�ضة تنخف�ش قيمتها فت�ضير عدوة لمنتجها وت�ضبب له �لإحباط وم�ضاعر �لغتر�ب؛ 
ف���اإنَّ ماليين �لط���الب �لد�ر�ضي���ن و�لخريجين �لذين �أفن���و� زهرة �ضبابهم بالبح���ث و�لدر��ضة 
و�لت���دّرب و�لممار�ضة و�كت�ضاب �لمه���ار�ت �ل�ضخ�ضية و�لجمعية غالبًا م���ا يجدون جهودهم قد 
ب���اءت بالف�ضل و�ضارو� في عد�د »طو�بير �لبطالة« بع���د �أن ت�ضتعي�ش عنهم �لر�أ�ضمالية �لج�ضعة 
بعمال���ة �لأطفال وبع�ش �لن�ض���اء �لمهم�ضات ور�كبي زو�رق �لموت و�لمقتلعين من ديارهم ب�ضبب 
�لح���روب و�لمجاعات و�ضوء ممار�ضة �ل�ضلط���ة و�لإد�رة في دولهم �لفا�ضل���ة �لمتخلفة.. طو�بير 
�لبطال���ة �لتي تت�ضول �لم�ضاع���د�ت من �لدول �لغنية �أو من �أ�ضره���م متو�ضطة �لدخل، وغالبًا ما 
يتج���ه كثير من �ل�ضب���اب و�ل�ضابات نحو تعاط���ي �لمخدر�ت ب�ضفتها و�ضيل���ة للهروب من �ضغط 

�لو�قع �ل�ضّيئ �لذي يعي�ضون �ضمن �ضروطه �لال �إن�ضانية �لقا�ضية.
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�إن���ه �لموت في �لحي���اة �أو �لنتحار �لبطيء، ناهي���ك عن �لنتحار�ت �لفعلي���ة �ل�ضريعة عند 
مو�جهة �أول م�ضكالت �لعمل في �لحياة. وهنا يجب طرح �ضوؤ�لين �أ�ضا�ضيين: �أولهما من �لم�ضوؤول 
ع���ن ظاهرة »طو�بير �لبطال���ة«، و�لبطالة �لمقنع���ة، و�لتحايل على قو�نين �لعم���ل �لدولية �لتي 
تنظ���م �لعالق���ة ما بين �ضاحب ر�أ�ش �لمال وبائع قوة عمله )ويهمنا هن���ا �أي�ضًاً ُمنَتجه �لإبد�عي 

ب�ضرف �لنظر عن �أ�ضاليب �لتعبير عن ذلك �لم�ُنَتْج(... �إلخ؟
بالطب���ع �إنه �لر�أ�ضمال �لأعمى �ل���ذي ي�ضرب عر�ش �لحائط هذه �لعتب���ار�ت و�لقو�نين ماد�م 
قادر� على �ضر�ء �لذمم و�لتهرب حتى من دفع �ل�ضر�ئب، و��ضتخد�م �أ�ضاليب جهنمية مبتكرة لغ�ضيل 
�لأمو�ل غير �ل�ضرعية، وت�ضكيل مافيات مالية وحتى �ضبه ع�ضكرية ت�ضع كل �ضيء وفق ت�ضرف �ل�ضيد 

�لمالك ، �ل�ضيد �لعالمي، �ل�ضيد �لأقوى، وما �إليها من ت�ضميات ما �أنزل �هلل بها من �ضلطان.  
�أما �ل�ضوؤ�ل �لثاني فهو: َمْن هو �لم�ضتثمر لنتائج خلق ظاهرة �لغتر�ب ودفع �ل�ضباب لتعاطي 

�لمخدر�ت.. َمْن هو �لم�ضتثمر في خلق هذه �لتجارة �لقذرة ومن هو �لم�ضتفيد منها؟
بالطب���ع هي روؤو����ش �لأمو�ل �لعمياء �لتي ل ه���دف لها غير �لربح �ل�ضري���ع في حين يت�ضرر 
�لفق���ر�ء م���ن هذه �لتجارة �لقذرة، ناهي���ك عن �لخ�ضائر ف���ي �لأرو�ح �لب�ضرية وتعطل جزء من 
جي���ل �ل�ضباب عن �لعم���ل و�لإنتاج و�لإبد�ع و�لزدهار �ل�ضحي وتكوي���ن �أ�ضر �ضليمة تفيد �لعالم 

وتخدم �لب�ضرية.

امل�صكوت عنه يف الدائرة الإعالمية لق�صية )الكورونا( 

ولك���ن �لأخطر في م�ضاألة تعاطي �لمخدر�ت يكمن في �لنتائج �ل�ضحية �ل�ضلبية �لتي �ضتن�ضاأ 
عنه���ا من خالل درجة �لعالقة ما بين �لتعاطي و)وباء �لكوفيد(، مو�ضوع در��ضتنا، �إذ تمَّ غ�ش 
�لنظر لأ�ضباب نف�ضية و�أخالقية متعلقة بالتقاليد �لجتماعية عن هذه �لم�ضاألة؛ في حين �ُضلِّطْت 
�لأ�ضو�ء على كبار �ل�ضن و�لم�ضابين بالأمر��ش �لمزمنة بو�ضفهم �لأكثر عر�ضة لالإ�ضابة بهذ� 
�لفيرو����ش... ولكن، وكما يعل���م �لجميع، فاإنَّ �لمخدر�ت تجعل �لج�ض���د �لب�ضري �ضعيفًا وناحاًل 
وفاق���دً� للمناعة �لطبيعي���ة �لمكت�ضبة من �لن�ضاط و�لعمل - بغ�ش �لنظ���ر عن �ل�ضن- وممار�ضة 
�لريا�ض���ة، وم���ا �إلى غير ذلك من �لأمور �ل�ضحية �لتي ربما يمار�ضها �ضيوخ وعو�جيز في �لوقت 
�لذي يغرق »�لمدمن« �لمتعاطي للمخدر�ت �إلى عمق بحر �لموت �ضباح م�ضاء؛ ول يهمه بعد من 

هذه �لحياة غير �لح�ضول على �لمخدر / �لد�ء �لذي �ضار بالن�ضبة �إليه هو �لدو�ء �لمن�ضود!
ولعل هذه �لتر�جيديا �لب�ضرية �لمزلزلة تم �لتغا�ضي عنها كجزء من �لم�ضكوت عنه، وبتو�طوؤ 
�ضمن���ي- �عتقد �أنَّه مق�ضود وم�ضته���دف- تتحكم به �لر�أ�ضمالية �لعالمي���ة ومافياتها �لمتعددة 
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كج���زء من عملية تغيي���ب �لأ�ض�ش �لأخالقية �لتي تنه�ش عليها �لمجتمع���ات لتكون فري�ضة �ضهلة 
لهذه �لر�أ�ضمالية �لج�ضعة �لمتوح�ضة.

اللقاحات الآمنة ملن؟..وهل هي اآمنة حقًا؟

�أر�ضل لي �ل�ضديق �لعر�قي �لأكاديمي �لمغترب )محمد ريا�ش حمزة( خطاب �ل�ضيد مدير 
ع���ام منظمة �ل�ضحة �لعالمي���ة )details( يقول فيه: »لقد �أبرمت �آلي���ة كوفاك�ش عقودً� تق�ضي 
بتوفير مليارْي جرعة من لقاحات كوفيد- 19 �لماأمونة و�لفّعالة، و�لتي نحن �لآن على ��ضتعد�د 

لن�ضرها بمجرد توزيعها«. ولكن، هنا يكمن �لتحدي �لذي نو�جهه حاليًا، و�لمتمثل في ما يلي:
• ب���د�أ )42( بل���دً� ف���ي ��ضتخ���د�م �للقاحات، )36( منه���ا مرتفعة �لدخ���ل و�ضتة بلد�ن 
متو�ضط���ة �لدخ���ل... ولهذ� ف���اإن �ل�ضيد �لمدي���ر ي�ضيف ب�ضر�ح���ة �إن�ضانية و��ضح���ة وخال�ضة: 
»فهنالك م�ضكلة و��ضحة تكمن في �أن �لبلد�ن منخف�ضة �لدخل ومعظم �لبلد�ن متو�ضطة �لدخل 

لم تح�ضل على �للقاحات بعد«.
وي�ضي���ف �ل�ضي���د �لمدي���ر قائاًل: »فف���ي �لبد�ية، ��ضت���رت �لبل���د�ن �لغنية معظ���م �إمد�د�ت 
�للقاح���ات �لمتع���ددة... وقد ي���وؤدي ذلك �إلى �رتف���اع �لأ�ضعار بالن�ضبة �إل���ى �لجميع ويحول دون 
ح�ضول �لأ�ضخا�ش �لمعر�ضين ب�ضدة للخطر في �أكثر �لبلد�ن فقرً� وتهمي�ضًا على �للقاحات. �إنَّ 

�إ�ضفاء �لنزعة �لقومية على �للقاحات �أمر م�ضرٍّ لنا جميعًا، وي�ضفر عن نتائج عك�ضية«.
وب�ضفافي���ة عالي���ة، يختم �ل�ضي���د �لمدير خطاب���ه بتحذير مبا�ض���ر: »تذّك���رو� �أَن �إنهاء هذه 
�لجائح���ة هو �أح���د �أعظم كفاحات �لب�ضرية. و�ضو�ء �ضئنا �أم �أبينا، فاإننا �ضنك�ضب هذ� �لكفاح �أو 

نخ�ضره معًا«.
بالطب���ع ل ي�ضعن���ي غير �أْن �أحت���رم جوهر وم�ضمون وهدف هذ� �لخط���اب ول�ضيما �أنه ي�ضدر 
من �ضخ�ضية مرموقة حاول )تر�مب( �لنيل من �ضمعتها عبثًا فذهب �إلى مز�بل �لتاريخ �ل�ضيا�ضي 
مجلج���اًل بف�ضائ���ح عديدة بع�ضه���ا �أخالقية، في �لوق���ت �لذي بقي �ل�ضيد مدي���ر منظمة �ل�ضحة 
�لعالمي���ة ي�ضع���ى حثيثًا للعمل ما و�ضع���ه لإنقاذ �لب�ضرية م���ن نتائج �لر�أ�ضمالية ف���ي نمط �إنتاجها 
و�ضلوكه���ا �لج�ضع وعقلية ونف�ضية �أ�ضحابها وممثليهم �لحمقى من �أ�ضر�ب تر�مب وبد�ئله... غير 

�أنَّ هذ� �لأمر �لإيجابي في خطاب �ل�ضيد �لمدير ل يحول دون طرح �لمالحظات �لآتية:
1- لق���د �أ�ضار �ل�ضيد �لمدير باأن )36( بلدً� م���ن م�ضتخدمي هذه �للقاحات هي من �لبلد�ن 
�لت���ي و�ضفه���ا )مرتفعة �لدخ���ل(، و�ضتة بل���د�ن )متو�ضطة �لدخ���ل( من �أ�ضل �ل����)42( بلد... 
وترجم���ة هذه �لأرقام تعني �أنَّ ح�ضة �لبلد�ن �لفقيرة �لت���ي ُت�ضمى مجازً� نامية هو )�ل�ضفر(؛ 

فما جدوى �آلية �لكوفاك�ش �لتي �أ�ضاد بها �ل�ضيد �لمدير؟!
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2- حذر �ل�ضيد �لمدير من �إ�ضفاء �لنزعة �لقومية على �للقاحات لأنه �أمر م�ضر للجميع وي�ضفر 
ع���ن نتائج عك�ضي���ة، على حدِّ تعبيره... و�لو�قع يقول �إنها لي�ضت )نزعة قومية( بقدر ما هي طبقية؛ 
لأن �لمو�ضوع يتعلق بالمال و�لمال ل ينح�ضر في �أمكنة وبلد�ن وقوميات محّددة. فلو �أخذنا �لوليات 
�لمتحدة �لأمريكية نف�ضها، بو�ضفها �أقوى و�أ�ضخم دولة ر�أ�ضمالية، ف�ضنجد �لمال موزع على طبقات 
ولي����ش على مدن ومحافظات �أو قوميات �أو �أ�ضحاب عقائد دينية �أو �جتماعية..�لخ، كما �أننا �ضنجد 
�أغنياء وفقر�ء مثلما �ضنجد محتاجين للقاح من �لأ�ضخا�ش المعر�شين ب�شدة للخطر - و�أنا �أ�ضتعير 
هنا �ضفة وردت �ضمن خطاب �ل�ضيد �لمدير- ولكنهم ل يملكون ثمن �للقاح د�خل �لوليات �لمتحدة 

�لأمريكية نف�ضها... وكذ� �لحال بالن�ضبة �إلى بقية �لبلد�ن �لر�أ�ضمالية عمومًا.
3- وبم���ا �أنَّ ه���ذ� �لفيرو�ش ينت�ضر في �له���و�ء، ويتحور، ويعبر �لقار�ت، فل���م يعد �لمو�ضوع 
)�لم�ضكل���ة( متعلق بدول ذ�ت م�ضتويات دخول بقدر م���ا يتعلق بم�ضير �لب�ضرية جمعاء. �ضحيح 
�أنَّ �لأرو�ح �لمزهقة �ليوم تكثر في �لهند و�أمريكا �لالتينية و�إفريقيا و�لدول �لعربية �لإ�ضالمية، 
لك���ن �لدور �ضيجيء يوم���ًا على فلذ�ت �أكب���اد �لر�أ�ضمالين �أي�ضًا، مالم ُتو�ض���ع �لخطط �ل�ضليمة 
و�لعام���ة/ �ل�ضامل���ة لإنق���اذ �لب�ضري���ة و�لبيئ���ة و�لغ���ذ�ء و�ل�ضحة و�لتح���ول من �أ�ضلح���ة �لإبادة 

�لجماعية )ومنها �لجرثومية( �إلى �ل�ضتثمار �لإن�ضاني لخير�ت �لطبيعة.

ت�صيي�ش جتارة اللقاحات

ل���م تم�ش غير ب�ضعة �أ�ضهر على خطاب �ل�ضيد مدي���ر منظمة �ل�ضحة �لدولية حتى تك�ضفت 
حقائ���ق جدي���دة، وفاحت ر�ئحة �ل���دول �لر�أ�ضمالية �لغني���ة؛ فاأعدمت ت�ض���ع دول �إفريقية �آلف 
�للقاحات �لمر�ضلة لها ب�ضبب �قتر�ب مدة �نتهاء �ضالحية هذه �للقاحات، وعجز �لبنية �لتحتية 
�ل�ضحية لهذه �لدول في ��ضتخد�م �للقاحات بال�ضرعة �لتي تنا�ضب �لمدة �لمحدودة �لقريبة من 

�نتهاء �ضالحية تلك �للقاحات!
و�إذ� ما وقفنا عند هذه �لحادثة �لتي جرت منت�ضف تموز من عام )2021( يمكننا ��ضتنتاج 

�لآتي:
�إنَّ �ل���دول �لر�أ�ضمالية �لغنية �أعط���ت �لدول �لفقيرة ذ�ت �لأنظم���ة �ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية 
�لم�ضوه���ة– ب�ضبب �لحروب وطبيعة �لحكوم���ات �لع�ضكرية �أو �ل�ضتبد�دي���ة �لمت�ضلطة، وب�ضبب 
��ضتثمار �لر�أ�ضمال �لعالمي فيها ل�ضحب خير�تها مقابل ل �ضيء ُيذكر- �أعطتها ما ل ينفعها ذرً� 
للرم���اد ف���ي �لعيون كما ُيقال، مع وجود خيط �أمل و�ٍه ف���ي درء مخاطر هذ� �لوباء �لعالمي عابر 

�لقار�ت و�لحدود عن تلك �لدول �لر�أ�ضمالية �لغنية نف�ضها.
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لب���د �أنَّ ت�ضريحات ومنا�ضد�ت )منظمة �ل�ضحة �لعالمية( في هذ� �لمجال خير دليل على 
ه���ذه �لوقائع �لمري���رة، ناهيك عن درجة فعالية هذه �للقاحات- �لتي ُعّدْت �آمنة في تلك �لدول 
�لر�أ�ضمالية �لغنية- في �لنجاح �لتام د�خل حدود تلك �لدول �لمانحة لهذه �للقاحات.. �إذ ُتثبْت 
�لوقائ���ع و�لأرق���ام و�لتحقيق���ات و�لن�ضر�ت �لدورية �أنَّ ف���ي هذه �للقاحات كثي���رً� من �لعو�ر�ش 
�لجانبي���ة و�لمظاهر �ل�ضلبي���ة �لخطيرة �لناجمة عن �أخذها؛ ب���ل �أنَّ بع�ش �لأ�ضخا�ش �لأ�ضحاء 
كثيرً� ما ُي�ضابون بهذ� )�لكوفيد �لمتحور( بعد �أخذهم هذه �لجرعات من �للقاحات �لتي تبدو 
كم���ا لو �أنها �ل���د�ء �أكثر منها �لدو�ء... وهذ� ما ح�ضل لوزير �ل�ضحة �لبريطاني �لذي �أعلن في 
�ل�ضاب���ع ع�ضر من تموز )2021( �إ�ضابته وعزل نف�ض���ه، وممار�ضته للعمل )عن بعد(، في �لوقت 
�ل���ذي ت�ضتعد بريطانيا فيه لك�ضر كثير من �لقيود و�لمحرمات �لتي فر�ضها �لكوفيد بعد �لتبجح 

بنجاحها تلقيح ثلثي �ل�ضعب �لبريطاني، ومنهم رئي�ش �لوزر�ء �لبريطاني نف�ضه!
ولعل كل هذه �لحقائق و�لأرقام �لعالمية �لمعلنة و�لمفزعة خالل هذ� �لتموز �ل�ضاخن �لأحمر 
هي �لتي جعلت �لرئي�ش �لأمريكي �لجديد )بايدن( ي�ضتم من�ضات �لتو��ضل �لجتماعي- ويحدد 
�لفي�ضبوك منها- بو�ضفها ت�ضاعد بالعمل على )قتل �لنا�ش(، في حين يرد بع�ش �لم�ضوؤولين في 

�لفي�ش بوك �لتهمة نف�ضها - قتل �لنا�ش- �إلى �لحكومة �لأمريكية.
ه���ذ� ما ج���رى علنًا في تم���وز )2021( �إ�ضافة �إل���ى �لف�ضائح �لعالمية �لت���ي حدثت قبل هذ� 
�لتاري���خ في ت�ضيي�ش مو�ض���وع �للقاحات وتم�ضك �ضرك���ات �لدول �لر�أ�ضمالي���ة �لحتكارية ب�ضهادة 
�أو ب���ر�ءة �لخت���ر�ع �لتي تمن���ع ت�ضنيع هذه �للقاحات ف���ي دول �أقل م�ضادر مالية م���ن �إنتاج تلك 
�للقاحات؛ لتك�ضف �لر�أ�ضمالية عن جوهرها �لب�ضع وعدم �كتر�ثها لموت �لماليين حتى في �لدول 
�لر�أ�ضمالية نف�ضها ناهيك عن �ل�ضعوب �لفقيرة كالهند و�إفريقيا وبع�ش �لدول في �أمريكا �لالتينية 
ودول عربي���ة و�إ�ضالمية و�آ�ضيوية فقيرة لتعد »�لر�أ�ضمالية �لمتوح�ضة« ماليين موتى هذه �ل�ضعوب 
بو�ضفه���م ب�ضرً�، �إْن لم �أقل �أنَّ ثمة مي���اًل ورغبات �ضادية مجرمة لدى بع�ش عنا�ضر �أ�ضحاب هذ� 
�لر�أ�ضم���ال �لمتوح�ش في تنظيف �لكرة �لأر�ضية من هوؤلء �لب�ضر/�لنا�ش على حدِّ زعمهم؛ وحول 
مو�ضوع���ة تقلي����ش عدد �لب�ضر توج���د وثائق كثيرة عن ت�ضريحات �ضخ�ضي���ات عالمية كبيرة من 

�أمثال )كي�ضنجر( و)فورد( و)بيل غيت�ش( قبل عّدة �ضنو�ت من ظهور جائحة �لكورونا.
ولأنن���ا غي���ر متخ�ض�ضي���ن في مثل ه���ذه �لأمور ف���اإن �لوقائع �لطبي���ة و�لتاريخي���ة و�لوثائق 
�لم�ُ�ضّرب���ة �ل�ضرية �ضتثبت لحق���ًا وجود مثل هذه �لرغبات و�لميول �ل�ضريرة عند �أو د�خل نفو�ش 

�أ�ضحاب �لر�أ�ضمال، ول�ضّيما �لعن�ضريين منهم على وجه �لتحديد و�لخ�ضو�ش.
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ولأنن���ا غير متخ�ض�ضي���ن في �ل�ضوؤون �لطبي���ة و�لقانوني���ة، �أي�ضًا، فاإنن���ا ن�ضتعين بخال�ضة 
نتائ���ج تحقي���ق »لجنة برلي���ن �لقانونية »- �لت���ي �ضمت علماء و�أطب���اء وقانونيي���ن بع�ضهم نال 
جائ���زة نوبل و�آخرين يحتل���ون منا�ضب ومر�تب علمية عالية في �لغ���رب- �لتي بد�أت عملها في 

)10تموز2020م(للتحقيق في مو�ضوع �لكورونا ولتجيب عن �أ�ضئلة مثل:
- ما مدى خطورة �لفيرو�ش؟

- ما مدى م�ضد�قية �ختبار �ل�� )بي �ضي �آر(؟
- ما مدى �ل�ضرر �لناتج عن �لتد�بير �لحكومية �لم�ضادة للكورونا؟

ومن خال�ضة هذه �لنتائج، �ل�ضتثم���ار �لر�أ�ضمالي �لمتوح�ش لل�ضركات �لعالمية �لتي تم�ضك 
بالخيوط م���ن ور�ء �لكو�لي�ش، و�لتي و�ضفتها �ل�ضيدة )كاثرين �أو�ضتن- ع�ضوة �للجنة( بال�ضيد 
�لعالمي، من �أجل �إنتاج لقاحات �لكورونا وبيعها وتوزيعها لي�ش من �أجل �لمزيد من �لأرباح لل�ضيد 
�لعالم���ي فح�ضب، بل لتدمي���ر �لقت�ضاديات �لإقليمي���ة )�لوطنية غير �لخا�ضع���ة لال�ضتثمار�ت 
�لر�أ�ضمالي���ة �لكبرى(؛ ناهي���ك عن �لرغبات �ل�ضادية �لتي �أ�ضرنا �إليه���ا �ضابقًا لأجل تقليل عدد 
�ضك���ان �لعالم و�إعادة مفاهيم )�لنخبوية( و�لإن�ض���ان �لأعلى )�ل�ضوبر مان( و�لحكومة �لعالمية 
و�لبنك �لدولي �لو�حد و)�لِعرق �لنظيف( وما �إلى ذلك من خزعبالت  فكرية، ولكن لها �أ�ض�ش 

و�أهد�ف �قت�ضادية.
ه���ذه �لحقائ���ق، ونتائج لجان �لتحقيق �لدولي���ة �لنزيهة، يمكن �إ�ضافتها �إل���ى �ل�ضوؤ�ل �لأ�ضلي: 
َمْن هو �لم�ضبب و�لم�ضتفيد من هذه �لجائحة، وفيما �إذ� كانت معظم لقاحات )كوفيد 19( �آمنة؟

و�لآن �أود �أن يطلع �لقر�ء على بع�ش �ضور ج�ضع �ل�ضركات �لر�أ�ضمالية لال�ضتثمار في م�ضائب 
�لنا�ش:

حماولة الراأ�صمالية تكري�ش »اجل�صع الفردي« وحتويله اإىل �صلوك عام

كت���ب �لباح���ث �لأكاديم���ي �لعر�قي )محم���د ريا�ش حم���زة( مقالة بعنو�ن »�أرب���اح �ضركات 
�ضناع���ة �لأدوي���ة... من �أجل مليار �آخر من �ل���دولر�ت«، وقد ��ضتهل �لباح���ث )حمزة( مقالته 
بال�ضت�ضه���اد بجوهر فكرة )ريت�ضارد فالغنر( �لتي تتلخ����ش في حقيقة �أنَّ �لج�ضع �ضمة يجدها 
�لف���رد »فر�ض���ة ثمينة » يحر�ش على �لمحافظة عليها في نف�ض���ه... ومع ذلك؛ ونظرً� لأنَّ �لب�ضر 
مخلوق���ات �جتماعية، في حين يق���ود �لج�ضع �لفرد لأْن ياأخذ �أكثر م���ن ن�ضيبه �لعادل فاإنَّ هذ� 
�لج�ض���ع �ضيولد �ضر�عًا �جتماعيًا في ُمعظ���م �لنظم، ويثير �ل�ضتياء- وربما �لعنف- لدى �أولئك 
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�لذي���ن يخ�ضرون من �أولئك �لذين يك�ضبون �أكثر )�لم�ض���در: Thinking Advantage در��ضة 
بعنو�ن: �لأ�ضا�ش �لجتماعي للج�ضع(.

وبه���ذ� يتوغ���ل �لأ�ضت���اذ )محم���د ريا�ش حم���زة( ليق���دم فكرته ع���ن �ل���دول ذ�ت �لأنظمة 
�لر�أ�ضمالي���ة وعل���ى ر�أ�ضه���ا �لوليات �لمتحدة �لأمريكي���ة و�لذي يرى باأنَّ �لج�ض���ع هو عبارة عن 

�ضلوك تكر�ضه تلك �لنُّظم في �لنف�ش �لب�ضرية، م�ضيفًا �ل�ضطور �لآتية:
»�ضم���ن م�ضلمات �لقت�ضاد �لر�أ�ضمالي م�ضروعي���ة �لمناف�ضة باأنو�عها. وتلك �لمناف�ضة لم 
تع���د �ضمة �لر�أ�ضمال���ي �لفرد وحده، بل تحول���ت �إلى �ل�ضركات- �ضغيره���ا وكبيرها وبمختلف 
�أن�ضطته���ا- �لت���ي ت�ضع���ى محموم���ة لتحقي���ق �أعلى �لأرب���اح في �لوق���ت �لذي ترك���ن )تنحي( 
�ل���و�زع �لأخالقي جانب���ًا بذريعة )خدمتها �لت���ي تقدمها للمجتمع(، ولك���ن �لو�قع غير ذلك. 
فالر�أ�ضمال���ي و�لمدي���ر �لتنفيذي لل�ضركة يق���ول: مليون دولر �أف�ضل من �أل���ف دولر، و�لمليار 
�أف�ض���ل من �لملي���ون، و�لتريليون �أف�ضل من �لمليار... وهكذ� ُيترَج���م �لج�ضع �إلى غنًى فاح�ش 
لحفن���ة م���ن �لر�أ�ضماليي���ن و�ل�ضركات، مقابل لهاث بقي���ة طبقات �لمجتم���ع �لأخرى من �أجل 

تاأمين لقمة �لعي�ش و�لدو�ء!«.
وم���ن هذه �لخال�ضة يتابع )حمزة( بطريقة توثيقية �ضور ج�ضع �ضركات �لأدوية في تعاملها 

مع جائحة فيرو�ش كوفيد )19( وتحوير�ته لتحقيق �أعلى �لأرباح:
• �ل�ض���ورة �لأول���ى- في 28 حزير�ن 2021م ن�ضرت �ضحيفة )ذ� نيوز تايمز( �لأمريكية 
�لعريق���ة خبرً� مف���اده �أنَّ در��ض���ة �أولية ع���ن �للقاحات بفاي���زر و)مدورن���ا( و�أ�ضتر�زنيكا توؤكد 
�أنَّ ه���ذه �للقاحات توفر حماية مناعية، لمن �أخذها بجرعتين �أو حتى بو�حدة، ل�ضنو�ت �أو حتى 

مدى �لعمر.
�لآن- وبع���د �أن قطف���ت ه���ذه �ل�ضرك���ات �أرباحها- �أقر�أ نق���اًل عن م�ضادر �ضرك���ة )بفايزر 
Pfizer( نف�ضها: في �لحادي ع�ضر من تموز 2021م بثت �ضبكة )CNN( �لغربية �لخبر �لآتي: 
»بعد �أْن �أعلنت �ضركة بفايزر �أنها �ضت�ضهد �نخفا�ضًا في �لمناعة من لقاح فيرو�ش كورونا �لخا�ش 
بها؛ لذلك �ضت�ضعى للح�ضول على ترخي�ش ل�ضتخد�م طارئ لجرعة )معززة( من �إد�رة �لغذ�ء 
و�ل���دو�ء في �ضهر �آب... غي���ر �أنَّ �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء ومركز �ل�ضيط���رة على �لأمر��ش �أ�ضدر� 

بيانًا م�ضتركًا يقولن به �إنَّ )معزز( �للقاحات لي�ضت له �ضرورة بعد«.
 BIONTEC أي �إنَّ �ضرك����ة بفاي����زر �لتي قيل �إنَّ لقاحها �لم�ضترك م����ع �ل�ضركة �لألمانية�
يوف����ر حماية مناعي����ة- لمن �أخذهما بجرعتين �أو حتى بو�حدة- تاأت����ي لتقول �لآن �إنها ت�ضهد 
�نخفا�ضًا في قدرة دو�ئها على �لمناعة، و�إنَّ لديها )جرعة معززة( جوبهت برف�ش �ل�ضلطات 

�ل�ضحية لطلبها.
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وترجمة هذه �ل�ضطور تعني في نهاية �لمطاف �أنَّ �لأمر ل يعدو �أكثر من �ضحك على �لذقون، 
م���ع ��ضتخد�م و�ضائل خبيثة ومتاجرة باأرو�ح �لنا�ش م���ن �أجل �لأرباح؛ و�لمزيد من �لأرباح، بال 
كل���ل �أو خج���ٍل �أو م�ضاعر �إن�ضانية... وكما قيل �ضابقًا �إنَّ للر�أ�ضمالي���ة طرقها وو�ضائلها �لمختلفة 
لتجدي���د نف�ضها �أو ح���لِّ مع�ضالتها، ولكن �ل�ضوؤ�ل �لذي يطرح نف�ضه �لي���وم وحتى ل�ضنو�ت مهما 

تطول: �إلى متى �ضت�ضتطيع �لر�أ�ضمالية �ل�ضتثمار بدماء �لب�ضر؟
ْت )حم���زة( ما مفاده �أنَّ جريدة �ل�ضرق ن�ضرت مقاًل  • �ض���ورة ثاني���ة: في 20 ني�ضان ُيثبِّ
كتب���ه )�ضوقي �لري�ش(، من جني���ف، بعنو�ن »�أو�ضاط علمية تندد بج�ض���ع �ضركات �لأدوية«، كما 
�ته���م كاتب �لمقال )�لحكومات( بالتقاع�ش في �ل�ضتعد�د للجائحة.. �إذ �أثار �لمقال �لفتتاحي 
ع �لعالمي  �ل�ضادر في �لعدد �لأخير من مجلة )Nature( �لمرموقة، و�لذي يحمل توقيع �لمرجِّ
�لأول ف���ي �لعلوم �لفيرو�ضي���ة و�لوبائية )روبرت ويب�ضتير( �هتمامًا و��ضع���ًا في �لأو�ضاط �لعلمية 
و�ل�ضحية �لمعنية مبا�ضرة بمكافحة جائحة كوفيد لما يت�ضمنه من �نتقاد�ت مبا�ضرة لل�ضركات 
�لكبرى ل�ضناعة �لأدوية ب�ضبب ج�ضعها، و�نتقاد�ت �أخرى للحكومات ب�ضبب تقاع�ضها في تطوير 
�لم�ض���اد�ت �لحيوية... كما يعر�ش )حمزة( �ضورً� �أخ���رى لو�ضائل �لج�ضع �لتي يركز عليها في 
بحث���ه )�لم�ضدر نف�ض���ه، محمد ريا�ش حمزة: »�أرباح �ضركات �ضناع���ة �لأدوية.. من �أجل مليار 

�آخر من �لدولر�ت«(.
نح���ن �إذن ل نتح���دث عن )نظري���ة موؤ�مرة(، �أو ننطل���ق منها، كما ي�ضعى �أع���د�ء �لإن�ضانية 
لتلفيق هذه �لتهمة لمن ُيعلي �ضوت �لحقيقة �أو يكتب �ضطرً� يعار�ش به وح�ضية �لنمط �لر�أ�ضمالي 
ف���ي �لإنت���اج وما ينج���م عنه من كو�رث متع���ددة على �ضعي���د �لبيئة و�لمن���اخ و�لطبيعة و�لحياة 
�لجتماعية و�لقت�ضاد و�ل�ضحة.. �إلخ؛ �إذ تركنا علماء وو�ضائل �إعالم �لدول �لر�أ�ضمالية نف�ضها 
تتح���دث بالأرق���ام و�لوقائع عّما يدور ف���ي �لكو�لي�ش وفي �لظاهر �لمك�ض���وف من هذه �لم�ضيبة 

�لكارثية �لتي تحيق بالعالم �أجمع.
ولع���ل �لجمي���ع عرف من خالل �لإع���الم �لغربي نف�ضه بعمليات �لقر�ضن���ة �لتي تمت ل�ضرقة 
حم���ولت �لتجهيز�ت �لطبية )�أجهزة تنف�ش، وكمام���ات، و�أم�ضال، ةمطهر�ت... �إلخ(، ناهيك 
ع���ن �لإغر�ء�ت �لكبي���رة للعاملين في مجالت �ل�ضح���ة: )�أطباء، وم�ضاع���دي �أطباء، وفنيين، 
وممر�ضي���ن وممر�ض���ات( لمغادرة بلد�نه���م �لفقيرة و�للتح���اق بالدول �لغربي���ة ل�ضد �لنق�ش 
�لحا�ض���ل في �لك���ادر �لطبي... كل هذه �لأمور ت�ض���ب في حقيقة �أنَّ )�لكورون���ا( هي �ضكل من 

�أ�ضكال �لح�ضاد �لمّر لنمط �لإنتاج �لر�أ�ضمالي. 
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محمد علي حب�ش

الدرا�سات والبحوث

العنا�صر الطبيعية الأربعة
في فل�سفة جابر بن حّيان

كان الفيل�شـــوف اليونانـــي الإغريقي »اإمبيدوكلي�ش« اأول من ذكر وكتب عن العنا�شر الطبيعية 
الأربعـــة، وتبّناهـــا فيما بعـــد كٌل من »اأفالطون« و»اأر�شطو«، وقد ت�شـــّور »اإمبيدوكلي�ش« اأنَّ كّل �شيء 
فـــي الكـــون مرّكـــب مـــن اأربعـــة عنا�شـــر اأ�شا�شيـــة لوحدهـــا اأو م�شتركة بكميـــة قليلة اأو كثيـــرة وهي: 
التـــراب، والمـــاء، والهـــواء، والنـــار. وفـــي راأيه ل �شـــيء جديد ياأتي للطبيعـــة، واأي تغيير يطـــراأ اإنما 
هـــو التغييـــر في تمـــازج اأو تنا�شب عن�شر مع اآخر، وقد اأ�شبحت هذه النظرية عقيدة علمية را�شخة 

خالل الألفي عام التاليين.
»اأر�شطـــو«، تابـــع فيمـــا بعـــد هذه النظريـــة )نظريـــة العنا�شـــر الأربعـــة( باإ�شافة اأربعـــة خوا�ش 
اأ�شا�شيـــة لها: اثنـــان فاعالن: البرودة والحرارة، واثنان منفعالن: ال�شالبة وال�شيولة. لذلك مزج 
خا�شيـــة فاعلـــة مع خا�شيـــة منفعلة على ماّدة موّحدة يوؤّدي اإلى ظهور واحد من العنا�شر الأربعة. 

لذا فاإن التراب اأو الأر�ش باردة �شلبة، الماء بارد �شائل، الهواء حار �شائل، النار حار �شلب.
العلمـــاء العـــرب ورثـــوا عـــن اليونان تلك النظرية التـــي تفيد اأن كّل �شيء فـــي الكون مرّكب من 
العنا�شر الطبيعية الأربعة، بما فيها الإن�شان، فهو بحاجة اإليها في بقائه على قيد الحياة، و�شالمة 
عي�شه، وتاأّثر بع�شهم بها، واأجروا درا�شات علمية وعملية دقيقة لها؛ اأّدت اإلى و�شع وتطبيق المنهج 
العلمـــي التجريبـــي في حقل العلـــوم التجريبية، وعالم الكيمياء العربي جابـــر بن حيان)1( كان من 
العلمـــاء الذيـــن تاأّثـــروا بنظريـــة العنا�شر الأربعة التي ورثهـــا العلماء العرب مـــن اليونان، اإذ و�شع 
الأ�شا�ـــش لعلـــم الكيميـــاء من خالل ا�شتخـــدام اأ�شلوب التجربـــة والمالحظة. في هـــذا البحث نلقي 

ال�شوء على فل�شفة جابر بن حيان فيما يتعّلق بنظرية العنا�شر الطبيعية الأربعة.
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جابر بن حّيان، فيل�ض���وف �لتجارب �لعلمية، و�ض���احب منهج تجريبي يعتمد على �ل�ضتنباط 
و�ل�ضتقر�ء، �أخذ فل�ضفته �لخا�ضة بن�ضاأة �لكون و�لكائنات عن �لفل�ضفة �ليونانية، �لتي تقول �إنَّ 
هناك عنا�ض���ر �أولية ن�ض���اأ عنها كلُّ �لكون: وهي �لحر�رة، و�لبرودة، و�ليبو�ض���ة، و�لرطوبة. من 
هذه �لأ�ض���ول ن�ض���اأت �لمرّكبات ومنها ن�ضاأ �لكون، �إذ ي�ضير �بن حيان في فل�ضفته �لكيميائية �إلى 
�أن: »�لكيميائ���ي يح���ذو حذو �لطبيعة في تكوينها لالأ�ض���ياء، وكل �لفرق هو �أن �لطبيعة تعمل من 
تلقاء نف�ض���ها، �أما �لكيميائي فيعمل عمله بتجربة مدّبرة، لكن كل ما توؤّديه �لطبيعة من عمليات 
تحويل �لأ�ضياء بع�ضها �إلى بع�ش، هو في م�ضتطاع �لكيميائي �أن يوؤّديه؛ غير �أن �لأمر يحتاج من 
���ر وحذر، فقد ل يكون �لتحويل ممكنًا ب�ض���ربة و�ح���دة، بل يتطّلب خطو�ت  �لكيميائ���ي �إلى تب�ضّ

متدّرجة تنتهي �آخر �لأمر �إلى �لنتيجة �لمطلوبة«)2.
في كتابه »مختار ر�ضائل جابر بن حّيان«)3( �أورد پ.كر�و�ش)4( نقاًل عن كتاب »�إخر�ج ما في 
�لقوة �إلى �لفعل« لجابر بن حيان ي�ض���ف فيه كيف يمكن للنار �أن ت�ض���ير ه���و�ًء �أو تر�بًا بالقوة، 
فيق���ول: »كما �أنَّ للنار �أن ت�ض���ير هو�ء بالقوة، وللهو�ء �أن ي�ض���ير ماء بالقوة، وللماء �أن ي�ض���ير 
�أر�ضًا بالقوة، فللنار �أن ت�ضير �أر�ضًا بالقوة.. لأن )�أ( �إن كانت في بع�ش )ب(، و)ب( في بع�ش 
)ج(، و)ج( في بع�ش )د(، ف� )د( في بع�ش )�أ( �ض���رورة، و)�أ( في بع�ش )د(، هذ� ما ل �ضك 
فيه. وكذلك ما ي�ض���توعب �لكليات، �إذ� ُعك�ش هذ� �لقول ل عك�ض���ًا منطقيًا، لكن عك�ش �لتناق�ش 
و�لتقاب���ل، فاإن���ه يكون )�أ( في كّل )ب(، و)ب( في كّل )ج(، و)ج( في كّل )د(، ف� )�أ( �ض���رورة 
���لَت ذلك فاإنه قد �أوجب هذ� �لكالم« )�ش3(، »فالقوة �إذً� ماّدة �لفعل..  في كّل )د(. و�إذ� ح�ضّ

فالقوة طبيعة �لفعل ل غير، و�لفعل منفعل �لطبيعة �لتي هي �لقوة«، )�ش4(.
�لأ�ض���ياء تنق�ض���م �إلى ق�ضمين: �إّما ب�ض���يطة، و�إّما مرّكبة، فما كان منها في �ل�ضكون فهو وفق 
ب مطلق )�لطبيعة(، �أو مركب ثاٍن )�لحر�رة و�لبرودة و�لرطوبة و�ليبو�ضة، �لنار  �بن حيان مركَّ
و�له���و�ء و�لأر�ش و�لماء(، �أو مرّكب �لمرّكب )�لأجنا�ش �لثالثة: �لحيو�ن و�لحجر و�لنبات(... 
فيق���ول: »�لمرّكب �لأول خارج بالجزء من �لقوة �إلى �لفعل ل بالذ�ت، وفيه كلّية ذ�ته كال�ض���م�ش 
و�لنار وما �أ�ض���به ذلك، فاإّن �لمدّبر بها �ض���يئًا يمكنه �أخذ �لخير منها ِلما يحتاج �إليه في �ل�ض���يء 
وُقباَلته، �أعني �ل�ض���الح و�لف�ض���اد. و�أّما �لمرّكب �لثاني فجميع ما فيه بالقوة خارج �إلى �لفعل، 

و�لمرّكب �لثالث من �لقوة �إلى �لفعل، فاعلم ذلك«، )�ش4(.
ويف�ّض���ر ذل���ك بالقول: »�إّن �لأ�ض���ياء �لت���ي يمتنع ويع�ض���ر خروجها من �لقوة �إل���ى �لفعل على 
�ض���ربين: �إّما �أن ُير�م من �لأ�ضياء ما لي�ش فيها بالقّوة، و�إما �أن ُير�م من �لأ�ضياء ما فيها بالقوة 
ولك���ن ع�ض���ر خروجه �إلى �لفعل، كالذي يروم خروج �لماء م���ن �لنار من �أول وهلة، فاإن هذ� و�إن 

كان لها بالقوة ممتنع«، )�ش5(. 
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فاأ�ضا�ش فل�ضفته يقوم على فكرة �أن: »�لعالم �إذ� ما �أتقن در��ضة مو�ضوعه وما يحتاج �إليه من 
خط���و�ت ف���ي عملية تحويله، لأمكنه ل �أن ُيحاكي �لطبيعة ف���ي فعلها فقط، بل �أن يعمل ما تعمله 
�لطبيع���ة في وقت �أق�ضر، �إذ ق���د يتطّلب تكوين �لذهب في ح�ضن �لطبيع���ة �آلف �ل�ضنين، لكن 

�لكيميائي في م�ضتطاع �أن يعمل �لعملية نف�ضها في فترة وجيزة)5(.
وينقل كر�و�ش عن �بن حّيان �لقول: »�إذ� بان ذلك فاإن في �لأ�ضياء كّلها وجودً� لالأ�ضياء كّلها، 
ولك���ن عل���ى وجوه من �ل�ضتخر�ج. فاإن �لن���ار في �لحجر كامنة، ول تظهر وه���ي له بالقوة، فقد 
و�ضح من هذ� �لقول �أن �لتدبير على �لق�ضد �لم�ضتقيم هو �لذي ُيخِرج ما في قوى �لأ�ضياء مّما 
هو لها بالقوة �إلى �لفعل، فيما َيْخرج هو بطبعه وفيما ل يخرج حتى ُيخَرج. لأن في قوى �لأ�ضياء 
ما يخرج بغير تدبير مدّبر، لكن �لطبيعة علَّة خروج �لطلع وخروج �لرياحين �لبّرية �لتي ل ُتعاَلج 
بال�ضق���ي و�للقاح و�أمثال ذلك، فتخرج من �لقوة �إلى �لفعل باأنف�ضها وفي زمانها، و�أّما غير ذلك 
مما عّلُته �إخر�ج �لتدبير لالأ�ضياء )....( و�حتل به، وفيه ظهرت �لأ�ضياء بالتدبير من �لقوة �إلى 

�لفعل«، )�ش7-6(.
وح���ول جوهر �لطبيعة وتكوينها لالأجنا�ش يقول �بن حيان: »�إن �لطبيعة كائنة من ت�ضاعيف 
�لكيفّي���ات بالحركة و�ل�ضك���ون، و�بتد�ء ت�ضاعيفها �مت���ز�ج �لكمّية معها. فالطبيع���ة �إذن �أربعة 
�أ�ضي���اء �بتد�ًء: حرك���ة و�ضكون كيفّية وكمّية، ه���ذ� هو جوهر �لطبيعة«، ف���اإذ� هي �ضارت كذلك 
هات ب�ضائط. ثم  �نفط���رت منه���ا �أربعة �أ�ضياء ل غير: »حر�رة وبرودة ويبو�ضة ورطوب���ة، �أو�ئل �أمَّ
�أحاط���ت �لحركة و�ل�ضك���ون و�لكيفية بتلك �لأّمه���ات و�لكّمية بعد �جتماعها، فك���ان �أي�ضًا عنها 
جمي���ع �لأ�ضي���اء �لموجود�ت من لدن �لفلك �لمنير �إلى جمي���ع �لأجنا�ش �لثالثة، �أعني: �لحيو�ن 
و�لنب���ات و�لحج���ر، فكان عن كّل �ض���يء منها طريفًا بديع���ًا. وذلك �أن �لأف���الك و�لبروج تعطي 

�لعنا�ضر طبائعها ومو�ّدها وتتّممها فيكون عنها �لزيادة و�لنق�ضان«، )�ش 16-15(.
لك���ن ماذ� عن ثور�ن �لنير�ن، وقرين �لحر�رة، وكي���ف يحدث �لقيظ؟ وما �حتر�ق �لألو�ن؟ 
وماذ� عن �ضمرة �ل�ضغار في �لأرحام، ونق�ضان �لمياه؟ وهبوب �لرياح �لوبيئة؟ وجمود �لأر�ش؟ 
يق���ول �بن حي���ان: »�إّن �لكو�كب �لحاّرة �إذ� حلَّت في �لبروج �لحاّرة كان قرين �لحر�رة �ليبو�ضة، 
وكان عنها ثور�ن �لنير�ن و�لزيادة و�لنق�ضان في مادتها وحماء �لزمان -وهو �لم�ضّمى �لقيظ- 
وجف���اف �ل�ضجر و�لنبات ويب����ش �لأ�ضياء وحماءها وثور�ن �ل�ضفر�ء ف���ي �لأج�ضام وكثرة ثور�ن 
�لنير�ن بالإحر�ق وما �أ�ضبه ذلك، و�حتر�ق �لألو�ن و�ُضمرة �ل�ضغار �لذين في �لأرحام و�ضو�دهم 
ونق�ض���ان �لمي���اه وجمود �لأر�ضين و�لمي���اه وهبوب �لري���اح �لوبيئة �لمحرق���ة و�لمتلّونة كالريح 
ب �لبحر و�نعق���اد �لحجارة �ل�ضريفة كالكبري���ت و�لياقوت وما �أ�ضبه  �لحم���ر�ء و�ل�ضفر�ء، وتلهُّ

ذلك«، )�ش 17-15(.
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�لطبائ���ع �لأربع )�لحر�رة و�لبرودة و�لرطوبة و�ليبو�ض���ة( �ضغلت حّيزً� كبيرً� في فل�ضفة �بن 
حي���ان، فهو يتحّدث عنها حين ي�ضرح ظو�هر حدوث �لب���رق و�لرعد و�لرياح و�لزلزل و�لأمطار 
فيق���ول: »كّلها تابع للطبائ���ع �لأربع �لثو�ني: �أّما �لغيم فاإنه من ت���ر�دف �لبخار، و�لبخار ينق�ضم 
ق�ضمي���ن: بخار رطب وبخار ياب�ش، فالبخ���ار �لحار �لرطب �إذ� ترّقى �إلى �لعلو �نعقد. فاإن كانت 
رطوبت���ه كثي���رة رجع منعك�ضًا فكان عن���ه �لمطر، ولم ينحّل ذلك �لغيم كّل���ه، و�إن كانت �لرطوبة 
�أق���ل و�لج���و بارد �نعقد �لم���اء، وعلى قدر كثرته وقّلته م���ا يكون كبيره و�ضغي���ره �أعني على قدر 
�ض���ّدة ��ضتحالته في �لجو و�لبرد �لذي في �لجو. و�إن �عتدلت �لحر�رة و�لرطوبة و�لجو... �نعقد 
غيم���ًا بغير مطر، فهذ� �لغيم و�لَبَرد.. فاأّم���ا �لَبَرد و��ضتطالته في بع�ش �لأوقات فاإن �لرياح �إذ� 
كث���رت ��ضتط���ال �لَبَرد وتغّير عن �ضكل���ه لتغّير �لريح �لمريحة فيها، وه���ذ� قليل ما يحدث. و�أما 
��ضتد�رت���ه فلقّل���ة �لرياح �لمختلفة عليه. و�أما �لعّلة في �لب���رق فال�ضطكاك قطع �لغيم �لعظيمة 

بع�ضها ببع�ش، فينقدح بع�ضها ببع�ش كانقد�ح �لنار بين �لحجرين«، )�ش �ش 22-21(.
ورد م�ضطلح »�نق�ضا�ش �لكو�كب« في كتب قدماء �لفال�ضفة، وقالو�: »�إن �لأر�ش �إذ� �ضخنت 
بال�ضم����ش �رتفع منها بخار ياب����ش، فاإذ� بلغ �لنار �لتي دون �لفلك �حت���رق بها فتلك �ل�ضعلة هي 
�ل�ضه���اب«... و�ب���ن حّيان يذكر �نق�ضا����ش �لكو�كب، وعالقته ببع�ش �لعنا�ض���ر �لأربعة )�لهو�ء 
و�لنار( و�لطبائع �لأربع )�لحر�رة و�لرطوبة( فيقول: »�إن �لبخار �لحار �إذ� �ضعد ورقى �إلى �أكبر 
مو�ضع في �إمكان تلك �لحر�رة �أن ترتقي �إليه و�أق�ضاه وغلظت رطوبته وحاد عن �إخر�ج حر�رته 
لتل���ك �لرطوبة ُعك�ضت �لرطوب���ة ر�جعًة فانقدح بالهو�ء ��ضتعاًل بين �لح���ر�رة و�لهو�ء نارً� �آكلة 

ى �نق�ضا�ش �لكو�كب«، )�ش �ش 23-22(.  لتلك �لرطوبة �لتي فيه، فكان عنه ما ي�ضمَّ

الكواكب ال�صبعة وعالقتها بالعنا�صر الطبيعية الأربعة

يتح���ّدث �ب���ن حّيان عن طبائ���ع �لكو�ك���ب �ل�ضبع���ة وعالقتها بالعنا�ض���ر �لطبيعي���ة �لأربعة 
و�لطبائ���ع �لأربع فيقول: »�أّما �لكو�ك���ب �لمتحّيرة فاإنها �ضبعة �أفالك محي���ط بع�ضها ببع�ش... 
فد�ئرة �ل�ضم�ش تحيط بالجميع لأنها في و�ضط �لفلك، فُبعدها من زحل ثم بعدها من �لقمر... 
وه���ي ُمِم���ّدة �لكو�كب كّلها بالحر�رة و�لن���ور. لذلك ما �ضار طبع �لأف���الك كّلها بطبع �لحر�رة، 
ولذل���ك ُجعلت �ل�ضم�ش و�ضطًا لت�ضل �إلى �لأول و�لأخير وُجعل���ت �لحر�رة كّلها فيها. فهي �ضر�ج 
�لفل���ك ونوره، ولولها لبطل �لفلك بالبرد ولم يكن. وجع���ل �لمّريخ يليها في �لحماء لأنه بطبعه 
ح���اّر وه���و قريب منها، فاأعطته من �لحماء جزَءها �لأكبر، فاعلم ذلك. ثم يلي ذلك �لم�ضتري، 
فه���و ف���ي �لحم���اء دون �لمّريخ لبعده عنه���ا وكان في �لح���ر�رة �أقوى من زحل لقرب���ه منها، فهو 
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كالو��ضط���ة ل في حم���اء �لمّريخ ول في برد زحل، وُجعل زحل �أقّلها ح���ر�رًة لبعده عنها و�أكثرها 
ب���رودًة لأن���ه نهاية �ل�ضكون �لذي كان عنه ك���ون �لطبيعة، وُجعل متحّركًا لأن���ه �آخر �لحركة �لتي 
مازج���ت �ل�ضكون و�لت���ي كان عنها كون �لطبيع���ة... وُجعلت �لزهرة في �لحم���اء ُتقارب �لمّريخ 
ولي�ض���ت كمثله، لأنها تل���ي �ل�ضم�ش من �لوجه �لأدن���ى، وكان في هذ� �لوج���ه �إ�ضكال وهو �لأذى. 

وكانت �لزهرة في �لحماء مثل �لمّريخ وهما جميعًا ل�ضقان بال�ضم�ش«، )�ش28(.
ويوؤّك���د �بن حيان طلب �لنار للعلو حين يقول: »�إن �لح���ر�رة و�لنار �أبدً� تطلب �لعلّو ِلخّفتها، 
و�لمّريخ �أعلى من �لزهرة. فجوهرّية �لنارية فيه �أقوى لأن قوة �ل�ضم�ش �إلى فوق �أقوى منها �إلى 
�أ�ضفل لأجل �لحّد �لذي ذكرناه في �لنار وطلبها للعلو، وكانت �لزهرة �أ�ضعف لهذه �لعّلة. وكذلك 
يعم���ل �أ�ضح���اب �لِحيل ذلك من �لم�ضي عل���ى �لنار وحمل �لقدور �لمحمية عل���ى �أيديهم لعّلة �أن 

جرم �لنار حاّر في �لعلّو و�أ�ضفلها بارد«، )�ش29(.

العلوم ال�صبعة والعنا�صر الطبيعية الأربعة

تبرز فل�ضفة �بن حّيان في �لعلوم حين يتحّدث عن �ل�ضباعية �لتي ق�ضد بها �لعلوم، و�ضرحها 
ف���ي كتاب���ه �لمو�زين، وهذه �ل�ضبعة ه���ي: علم �لطب وحقيقة ما فيه، وعل���م �ل�ضنعة و�إخر�ج ما 
فيه���ا، وعلم �لخو��ش وم���ا فيها، وعلم �لطل�ضم���ات، وعلم ��ضتخد�م �لكو�ك���ب �لعلوية وما فيه، 
وعلم �لطبيعة كّله وهو علم �لميز�ن، وعلم �ل�ضور وهو علم �لتكوين و�إخر�ج ما فيه، وُجعل ذلك 

على �ضبيل �إخر�ج ما في �لقوة �إلى �لفعل. 
في علم الطب

ففي علم �لطب يقول: »�لطّب ينق�ضم ق�ضمين: �إلى نظر و�إلى عمل. و�لنظر ينق�ضم ق�ضمين: 
�أول في �لعقل وثاٍن في �لج�ضم. فاأّما �لأول فهو �لأول لكّل �ضناعة من �لعلوم �لأو�ئل )�لمد�خل(. 
و�لثان���ي �لعلم �لم�ضتفاد مّم���ا �ضنذكره. و�لعمل ينق�ضم ق�ضمين �أي�ض���ًا: في �لنف�ش وفي �لج�ضم، 
وفي �لنف�ش ينق�ضم ق�ضمين: �إّما طبيعي �ضروري، و�إما و�ضعّي ��ضطالحي. �أما �لذي في �لج�ضم 
فينق�ضم ق�ضمين: �إّما من د�خل، و�إما من خارج. هذ� جميع ما ُيحتاج �إليه في علم �لطّب وعمله«.
ويق���ّدم �ضرحًا لهذه �لتق�ضيمات �لمتعّلقة بعلم �لطب، فيقول: »�أما �لأو�ئل في هذه �ل�ضناعة 
ف���اأن تعل���م �أّن �لأ�ضُتُق�ضات)6( �أربعة وهي: �لحر�رة و�لب���رودة و�ليبو�ضة و�لرطوبة، و�أن تعلم بعد 
ذلك �أن �لعنا�ضر �أربعة وهي: �لنار و�لهو�ء و�لماء و�لأر�ش. و�أنها مرّكبات ثو�ٍن، و�أن �لنار حاّرة 
ياب�ض���ة، و�له���و�ء حاّر رطب، و�لماء بارد رط���ب، و�لأر�ش باردة ياب�ض���ة. و�أن تعلم �أن �لنار �أعلى 

�لأ�ضياء، و�لهو�ء دونها، و�لماء دون �لهو�ء، و�لأر�ش �أ�ضفل كل �ضيء« )�ش49(. 
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�أم���ا �لأزمنة فيقول عنها �إنها �أربعة وه���ي: »قيظ وخريف و�ضتاء وربيع«، و�لربيع �أولها، وهو: 
»بمنزلة �لهو�ء في �لطبع، وهو ثالثة �أ�ضهر من �ل�ضنة، و�أول ذلك من �ضبعة ع�ضر يومًا تخلو من 
�آذ�ر �إل���ى �ضبع���ة ع�ضر يومًا تخلو من حزير�ن. ثم �ل�ضيف وهو �لقيظ، وهو من �ضبعة ع�ضر يومًا 
تخل���و من حزير�ن �إلى �ضبع���ة ع�ضر يومًا تخلو من �أيلول. ثم �لخريف وه���و من �ضبعة ع�ضر يومًا 
تخل���و م���ن �أيلول �إلى �ضبعة ع�ضر يومًا تخلو من كان���ون، ثم �ل�ضتاء وهو من �ضبعة ع�ضر يومًا تخلو 

من كانون �إلى �ضبعة ع�ضر يومًا تخلو من �آذ�ر«، )�ش 50-49(.
ث���م يتح���ّدث عن �لثو�ني م���ن �لعلوم، وعالقته���ا بالماء و�لت���ر�ب و�لهو�ء و�لن���ار و�أزمانها، 
فيق���ول: »�إّن �لأخ���الط في ب���دن �لإن�ضان �أربع���ة ت�ضّمى �لرطوب���ات، وهي: �ل�ضف���ر�ء و�ل�ضود�ء 
و�لبلغم و�لدم؛ فال�ضفر�ء مثل �لنار، ولها من �لزمان �لقيظ. و�لدم مثل �لهو�ء، وله من �لزمان 
�لربي���ع. و�ل�ضود�ء مث���ل �لأر�ش، ولها من �لزم���ان �لخريف، ثم �لبلغم وهو مث���ل �لماء، وله من 

�لزمان �ل�ضتاء...«، )�ش50(. 
وي�ضي���ر �إل���ى �لأع�ض���اء �لرئي�ضة في ج�ض���م �لإن�ضان وعالقته���ا بالعنا�ضر �لطبيعي���ة �لأربعة 
و�لطبائع �لأربع و�لأزمان وهي: �لدماغ و�لقلب و�لكبد و�لأنثيان)7(... فيقول: »�لدماغ مثل �لبلغم 
م���ن �لرطوبات، ومثل �لماء من �لعنا�ضر، ومثل �ل�ضتاء من �لأزمنة. و�لقلب مثل �ل�ضفر�ء ومثل 
�لنار و�لقيظ. و�لكبد مثل �لدم و�لهو�ء و�لربيع. و�لأنثيان مثل �ل�ضود�ء و�لأر�ش و�لخريف. فقد 
ب���ان بذلك بنية �لعالم و�لطبيعة و�لإن�ضان، فكان �لعالم �ض���رورًة �إن�ضانًا و�لإن�ضان جزءً� �ضغيرً� 

بالإ�ضافة �إلى �لعالم«، )�ش50(.
و�إذ� ربطن���ا ما ذك���ره �بن حيان في علم �لطب ب���اأن �ل�ضفر�ء في بدن �لإن�ض���ان مثل �لنار، 
و�لقل���ب مث���ل �ل�ضفر�ء ومثل �لن���ار و�لقيظ، وبين ما ذك���ره في علم �لمج�ّض���ة )علم �لج�ضم(، 
فالمج�ّض���ة م���ن �لأ�ضياء �لمرّكبة، م���ن كيفية وكّمية، وكل �ض���يء مرّكب من �ضيئي���ن ينق�ضم �إلى 
�أربع���ة �أوجه: »�إما �أن تكون �لمج�ّض���ة �ضريعة، و�إما �أن تكون بطيئة، و�إما �أن تكون دقيقة، و�إما �أن 
تك���ون غليظة«، وي�ضيف: »قولنا بطيئة و�ضريعة كيفية، وقولن���ا دقيقة وغليظة كّمية«، )�ش51(. 
ف�ال�ضريعة �لغليظة تدلُّ على �لدم، فال�ضرعة للحر�رة و�لغلظة للرطوبة، وكذلك �لدم حار رطب، 
فاأم���ا �ل�ضريع���ة �لدقيقة فتدّل على �ل�ضف���ر�ء، و�ل�ضفر�ء كما قال في مو�ض���ع �ضابق مثل �لنار، 

و»�ل�ضرعة للحر�رة، و�لدّقة لليبو�ضة. وكذلك �ل�ضفر�ء حاّرة ياب�ضة«، )�ش52(. 
وحي���ن ياأت���ي �إلى �لت�ضريح وعالم���ات �لعلل و�لعالج يقول �بن حّي���ان: »�لإن�ضان مرّكب من 
�أربع���ة وثماني���ن �ألف قطعة كبار و�ضغار، وجميعها ُيقال لها �إم���ا عظم و�إما ع�ضل و�إما ع�ضب 
و�إم���ا �ضريان و�إما وتر و�إما ليف و�إما غ�ضروف و�إما عظام �ُضْم�ُضمانّية)8( )�أي �ل�ُضالَمى( و�إما 
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ظف���ر و�إما جلد«، )�ش55(... ويق���ّدم �ضرحًا لها وتعد�دها وت�ضمياتها، ويذكر ما لق بالأ�ضياء 
�للطيف���ة �لم�ضّكلة وخ���روج ما في �لقوة �إلى �لفعل، فياأتي على ذك���ر �لرحم �لمكّون من خم�ش 
قط���ع ولك���لِّ قطعة حّد و�ض���ورة ودليل على ما يتكّون في���ه، وخا�ضة ما يتعلق بالن���ار، و�لطبائع 
�لأربع، وفي �أي طبقة توجد في �لرحم، و�أثر ذلك على �لمولود �ضو�ء من حيث جن�ضه �أو طبعه! 

�إذ يقول: 
»�إّن �لرح���م خم����ش طبق���ات، لي�ش بمعن���ى طبقات �لعي���ن طبقة على طبقة، ولك���ن ت�ضّوره 
بي���ت منها �إلى جنب بيت منها: �ثنان من �لجان���ب �لأيمن، و�ثنان حيالهما من �لجانب �لأي�ضر 
م�ضاوي���ًة لالأيم���ن �ضو�ًء، وبي���ت خام�ش في �ل�ضدر من �لرح���م. فاأّما �لبي���ت �لأول �لأ�ضفل من 
�لرحم �لأيمن فاإّن جميع ما يتكّون فيه �أنثى، و�لبيت �لأعلى منه �أعني �لأيمن فاإّن �لمتكّون فيه 
ذكر، و�لبيت �لأول �لأ�ضفل من �لرحم �لأي�ضر فاإن جميع ما يتكّون فيه ذكر، و�لبيت �لأعلى منه 
�أعن���ي �لأي�ض���ر فاإن �لمتكّون فيه �أنث���ى، و�لبيت �لذي في �ضدر �لرحم فاإن���ه يتكّون فيه �لخنثى. 
فاأّما طبيعة �لأول �لأ�ضفل �لأيمن فبارد رطب، وطبيعة �لبيت �لثاني �لأعلى �لأيمن فحاّر رطب. 
ولذلك من يولد منه من �لذكر�ن يكون رخوً� ورطبًا ناعمًا تاّم �لخلقة مليح �ل�ضكل، لأّن مجرى 
�لح���ر�رة في �لرطوبة �أنف���ذ من مجرى �لحر�رة ف���ي �ليبو�ضة، لأّن �لحر�رة غ���ذ�ء �لنار. و�أما 
طبيع���ة �لأول �لأ�ضف���ل �لأي�ضر فبارد ياب�ش، وطبيع���ة �لبيت �لأعلى �لثان���ي �لأي�ضر فحاّر ياب�ش، 
�ضدي���د �لح���ر�رة و�ليبو�ضة. ولذلك َمن يولد فيه من �لن�ضاء تك���ون قبيحًة �ضريرًة خبيثًة، وربما 
كانت جميلة جافية �لأع�ضاء. و�أما طبيعة �لبيت �لخام�ش �لذي في �ضدر �لرحم فكاد �أن يكون 
عادم���ًا للحر�رة، ولكن فيه م���ن �لحر�رة ي�ضير �لن�ضوء فقط كمثل �لح���ر�رة �لتي في �ل�ضمك«، 

)�ش �ش 60-58(.
في علم ال�شنعة

يتناول �بن حيان هنا �لأرو�ح �ل�ضتة �لتي تدخل في كّل �ضيء في �لعالم و�أق�ضامها وتدبيرها، 
وه���ي: »�لزيب���ق و�لزرني���خ و�لكبريت و�لنو�ضادر و�لكاف���ور و�لدهن من كّل �ض���يء، فيقول: »هذه 
تطي���ر ع���ن �لنار، ولها فروق في ذو�تها، وذلك �أّن هذه �لأرو�ح �ل�ضتة �نق�ضمت ثالثة �أق�ضام: �إّما 
طائر غير محترق ممازج، و�إّما طائر غير محترق ول ممازج، و�إّما طائر محترق �لممازج. فاأما 
�لطائر غير �لمحترق و�لممازج فالزيبق وحده، و�أما �لطائر غير �لمحترق ول ممازج فالنو�ضادر 
و�لكاف���ور، و�أما �لطائر �لممازج �لمحترق فالكبريت و�لزرنيخ و�لدهن، وهذه وحدها نفو�ش لأن 

جميعها دهن«، )�ش61(.
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بع���د حديثه ع���ن )�لماهّية(، ياأخ���ذ �بن حّيان بالكيفي���ة �لتي هي �لعم���ل و�لتدبير، فيقول: 
»�لكيفّية هو تدبير �ل�ضنعة �لذي لوله لم تكن وهي �لتدبير. وذلك ينق�ضم �أق�ضامًا: �إّما لالأرو�ح، 

و�إّما لالأج�ضاد، و�إّما لالمتز�ج، و�إما للطرح. وهذه �لأربعة هي �ل�ضنعة في �لحقيقة«.
�أما تدبير �لأرو�ح فاإن �لعلماء �نق�ضمو� فيه ثالثة �أق�ضام: »طائفة منهم �أّولة ذكرو� �أّن �لأرو�ح 
يج���ب �أن ت�ضاَعد و�أّن �لنار وُلطف �لت�ضعي���د يغ�ضل �أو�ضاخها وَدَرنها وُي�ضلحها للمز�ج، وذكرو� 
�آل���ة �لت�ضعي���د بالأثال)9( و�لقناني وم���ا �أ�ضبه ذلك«، �أما �لطائفة �لثاني���ة فقالت: »بل بالغ�ضل ل 
بالت�ضعي���د، ف���اإن تبيُّ�ش هذه �لأرو�ح عر�ضي���ًا ل جوهريًا بدليل �أنها مت���ى ُرّدت �إلى �لنار عادت 
ف���رً� وما �أ�ضبه ذلك، و�إن �لغ�ضل ُيخرج َدَرنها و�إن ك���ان �أبعد زمانًا فتخرج طاهرًة من  �ُض���ودً� و�ضُ
غي���ر دن����ش. لأّن �لت�ضعيد يبّي�ضها بالتمديد كم���ا يبّي�ش �لناطف ول �ضّيم���ا �لممدود في �لهو�ء 

بالتبّي�ش، و�لغ�ضل ُيخرج دن�ضها عن �آخره ول ترجع �ُضود� عند �لنار«، )�ش66(.
وطائف���ة ثالث���ة قالت: »�إّن �لعلم فيهم���ا جمًا، وذلك �أنه يجب �أن ُيغ�ض���ل ليخرج �حتر�قه، ثم 
ي�ضاَع���د ليتبّي�ش، فاإنه يكون نقيًا مبَيّ�ضًا. فيكون �لغ�ض���ل و�لت�ضعيد قد َجَمعا فيه فائدة �لغ�ضل 
وتنقيته وفائدة �لت�ضعيد وبيا�ضه، و�ل�ضيء �لذي من وجهين كما قّدمنا في علوم �لمنطق و�لعقل 

�أف�ضل من �ل�ضيء �لذي من وجهة و�حدة«.
ودعا �بن حيان �إلى �ضرورة �أن يعلم �لقارئ »�أّن غير �لمحترقة تحتاج من �لنار �إلى ما ��ضتّد 

منها، وما �حترق منها يحتاج من �لنار �إلى ما لن ولطف �أعني في �لتدبير«، )�ش67(.
وعن كتاب �لأحجار على ر�أي »بلينا�ش«)10( ينقل »كر�و�ش« ما كتبه جابر بن حيان في �لجزء 
�لر�بع منه �ضمن باب ترتيب تعليم �لمتعّلم، فيقول: »ينبغي �أن تعلم �أن �لعنا�ضر �لأُول و�لثو�ني 
و�لثو�ل���ث و�لرو�ب���ع و�لأعر�����ش وكيفّياتها، كالن���ار و�أخو�تها وه���ي �لثانية، و�لثالث���ة كالأزمنة، 
فك فيه، وكيف  و�لر�بع���ة كالمرّكبات �ل�ض���ود و�ل�ضرفة. وتنظر كيف قبول طبعك، وكي���ف ت�ضرُّ
نتائج قريحتك له«، منّوهًا �إلى علم �لطبائع، فيقول: »�إن �أردَت علم �لطبائع فلتدر�ش من طبائع 
�لأحجار و�لخو��ش قلياًل، ثم تنتقل جملة و�حدة �إلى �لمو�زين، فتعرف من جميع نقب �لمو�زين 

قطعة مثل ميز�ن �لنار وميز�ن �لمو�ضيقا ومو�زين �لأج�ضاد«، )�ش 197-196(. 
وح���ول طبائع �لأ�ضياء و�أركان �لخليقة وكيف ترّكبت و�متزج���ت بع�ضها مع بع�ش، ينقل �بن 
حي���ان عن غيره �لقول: »�إن �ضيئًا في �لعالم ُخل���ق قبل �ضيء، فاإن جماعة من �ل�ضابئين و�أّمتهم 
يذهب���ون �إل���ى �أن بناء �لعالم بع�ضه �أ�ضب���ق في �لوجود من بع�ش، ل على �أن���ه �أ�ضبق في �لترتيب 
و�لنظ���م، لك���ن على �أن بع�ضه �أ�ضبق م���ن بع�ش في �ل�ُمدد و�لأحو�ل. وذل���ك �أّنى ر�أيت منهم من 
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يزع���م �أن �أول �ض���يء ُخلق في �لهيولى �لأقد�ر �لثالثة: �لطول و�لعر����ش و�لعمق، ف�ضار �لهيولى 
ج�ضم���ًا �ضاذج���ًا ل���ه ثالثة �أقد�ر. ث���م ُخلقت في���ه �لكيفّيات �لأرب���ع �لتي هي �لح���ر�رة و�لبرودة 
و�لرطوب���ة و�ليبو�ضة، فكانت منه طبائع �لأ�ضياء و�أركان �لخليقة. ثم ترّكبت هذه �لطبائع �لأربع 
و�مت���زج بع�ضها ببع�ش، فكانت منها جميع هذه �لأ�ضخا�ش و�لأ�ضباح �لموجودة في هذ� �لعالم، 

)�ش 199- 200(. 
ويرد �بن حيان على من قالو�: »�إنا نجد �لماء ي�ضتحيل في�ضير نارً�، فيكون �لجوهر �لحامل 
لكيفّياته وحالته هو �لحامل لكيفّيات �لنار وحالتها، فما جاز على �لأّول جاز على �لثاني، و�إنما 
تبّدلت �أعر��ضه، فكذلك �لهيولى �لقديم و�حد وهو حامل لكيفيات �لماء وحالته �إن حدثت فيه، 
وحامل لكيفّيات �لنار وحالتها �إن هي حدثت فيه«، )�ش202(؛ فيقول: »�إن �لماء لي�ش ي�ضتحيل 
�ضرب���ًة في�ضير نارً�، لكنه ي�ضتحيل �أوًل بخارً� ث���م ي�ضير هو�ء ثم ي�ضتحيل �لهو�ء في�ضير نارً�«، 

)�ش202(. 
كم���ا يردُّ على من زعمو� �أن: »�لهيولى �لقديم قب���ل �أن يكت�ضي بال�ضور ويحدث فيه �لطبائع 
ك���ان �ضيئًا �إنم���ا قوته �أن يقبل بها في �لبتد�ء حالت �لنار وكيفّياته���ا، ومنها �ضيء �إنما قوته �أن 
يقبل بها حالت �لماء وكيفّياته، وكذلك في �لأر�ش و�لهو�ء«، فيقول: »بهذ� �لقول �أثبتو� للخليقة 
�أربع���ة عنا�ضر لم تزل قديم���ًة وهي مختلفات �لقوى وبطل قوله���م �إّن �لعن�ضر �لأول و�حد لي�ش 

بمختلف«، )�ش203(.
وطال���ب �بن حّيان �لفال�ضف���ة �لذين زعمو� �أن هذه �لطبائع �لأربع �لت���ي هي �أركان �لخليقة 
وعنا�ض���ر �لأ�ضياء �أي �لنار و�لهو�ء و�لماء و�لأر�ش بع�ضها في بع�ش بالقوة، بتقديم برهان على 
�ضح���ة قولهم، فيقول: »�إن �ّدعى مّدع �أن هذه �لطبائ���ع �لأربع �إنما توجد بالقوة في غير �أنف�ضها 
وف���ي م���ا هو مرّكب منها فلياأت على دعو�ه ببرهان، و�إنه لم يق���در على ذلك �أبدً�. �إذً� ما خالف 
هذ� �لقول وخرج عن هذ� �لنظم و�لترتيب فهو كالم على غير �لمعقول« )�ش204(... ليوؤّكد �أن 

�لطبائع هي �لأ�ضل، و�إنها منفعلة للبارئ جّل ثناوؤه. 
في علم الخوا�ش

ف���ي كتاب���ه �لخو��ش �لكبير، ي�ضير �ب���ن حيان �إلى �أن �ل�ضيء �لخا�ش ه���و �لذي يفعل �ل�ضيء 
بعينه ما يفعلُه بكالم �أهل �لجدل... ولوجوده ما يوجد فعله معه، بكالم �أهل �لمنطق و�أمثال هذ� 
���ّي ل يجوز �أن يحّول عن حاله تلك على م���رور �ل�ضنين، و�ل�ضيء �لي�ضير  �لب���اب، و�ل�ضيء �لخا�ضّ
منه هو �لفاعل على مثل �ل�ضيء �لكثير منه، ولكن �لقول في �لكمّية على مقد�ر ذلك كوزن �لحّبة 
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من �لمغناطي�ش تجذب �لي�ضير من �لحديد، وكالرطل يجذب على قدره، و�لأكثر فيه �لقوة �لتي 
يج���ذب به���ا ما جذب �لأ�ضغر لقّلة كمّيته ودخولها في كمّيته، ولي����ش ذلك في �لأ�ضغر لقّلته و�إن 
لي����ش كمّية �لأكثر د�خلًة في كمّية �لأقّل، فاعلم ذ�ك وتبّينه و�بِن �أمرك بح�ضبه في �أو�ضاط هذه 

�لأ�ضياء، )�ش229-228(.
وي���ردُّ �بن حيان على م���ا �أجمع عليه كلٌّ من »�ضقر�ط« و»�ضنباليقو����ش« و»ثالي�ش« و»بلينا�ش« 
على �أن �لأ�ضياء كّلها تجري مجرًى و�حدً�، بالقول: »�إّن بع�ضها قد وجدنا فيه �لخا�ضّية وبع�ضها 
عدمن���ا ذلك منه«... وي�ضيف: »�إّنا ر�أينا �لحجر ير�ض���ب و�لنار ت�ضعد و�لماء ين�ضطح على وجه 
ى بذل���ك مّنا فاعلم  �لأر����ش. فعل���ى هذ� تتمّث���ل �لفال�ضفة ل على م���ا قلنا نحن، لكن���ه لن ُير�ضَ
�لقو�عد... و�لخو��ش عافاك �هلل من �لفل�ضفة وعلم �لميز�ن، و�إنما ُيحتاج �إليها و�إلى علمها في 

هذين �لمو�ضوعين فقط«، )�ش230(.

ال�صتن�صاخ وعالقته بالطبائع الأربع

لم���ا كانت مح���اولت ��ضتن�ضاخ �لب�ضر ترتبط بعل���م �لكيمياء ب�ضكل وثيق، فه���ي وليدة �أفكار 
�لكيمي���اء �لتحويلي���ة، �لتي ترى �أن جميع �لأ�ضياء ترتد لطبائع �أربع �أولية، و�بن حيان كان �ضّباقًا 
ف���ي مح���اولت �ل�ضتن�ضاخ، وعمل في �لكيمي���اء �لتحويلية وبحث في تحوي���ل �لكائنات من و�حٍد 
لالآخ���ر، وفل�ضفته تعتمد على �أن كّل �لكائنات م�ضتركة ف���ي جوهر تكوينها ومختلفة في �ضفاتها 
�لخارجية، وبالتالي ي�ضهل تحويل مادة لأخرى من جن�ضها كمعدن �إلى معدن، �أو من غير جن�ضها 
كنب���ات �إل���ى حي���و�ن بتغّير تلك �ل�ضف���ات، وهنا يوؤّكد �بن حي���ان –كما ذكرنا �ضابق���ًا- �أن على 
�لكيميائ���ي �أن يح���ذو حذو �لطبيعة في تكوينه���ا لالأ�ضياء، فكل �لفرق ه���و �أن �لطبيعة تعمل من 

تلقاء نف�ضها �أما �لكيميائي فيعمل تجربة مدرو�ضة.
فف���ي كتابه )�لتجميع( كان جابر بن حّيان �أول م���ن تحّدث عن عملية �ل�ضتن�ضاخ، نقاًل عن 
»فرفيريو�ش« حيث قال: »ينبغي -عافاك �هلل- �أن تعرف هذه �لمو��ضع ول يت�ضّور لك �لمحال، 
فاإّن �لنحا�ش قد يمكن �أن يخرج لك منه ر�ضا�ش ويعود �إلى �لنحا�ضية. وهذه �لأ�ضياء �لتي جرت 
ه���ذ� �لمجرى قد يجوز عليه���ا خلع �أنو�عها ورجوعها، ولي�ش ذلك ف���ي �لنبات و�لحيو�ن لأنها ل 
تنعك����ش. لأّن �لحجر �إذ� �نفعل منه حجر �أو حي���و�ن �أو نبات �أمكن في ذلك �لحجر �لمنفعل من 
�لحج���ر و�لنبات �لمنفعل من �لحجر و�لحيو�ن �لمنفعل من �لحجر �أن يعود �إلى �لحجرّية. فاإذ� 
�نفع���ل م���ن �لحيو�ن حجر لم يمكن �أن يع���ود ذلك �لحجر �إلى �لحي���و�ن، و�إذ� �نفعل من �لنبات 
حج���ر ل���م يمكن �أن يعود ذل���ك �إلى �لنبات. ولي�ش ذل���ك في �لنبات و�لحيو�ن م���ن ِقَبل �ضعفها، 
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وذل���ك �أّن �لحي���و�ن �إذ� جاء نباتًا لم يمكن �أن يعود �إل���ى �لحيو�نّية في هذه �لرتبة �إلى �أن ي�ضير 
حج���رً� ثم ُي���رّد �إلى �لحيو�ن فاعرفه، و�إّي���اك �أن تروم منه ما لي�ش ف���ي �لإمكان فتروم حجرً�«، 

)�ش341(.
وي�ضيف: »�أن ُينظر �إلى �لإن�ضان �لذي ُير�د تكوين مثله �أو �أي �ضيء �أريد من �لحيو�ن فلتوؤخذ 
ق���وة فهم���ه �أوًل، �إذ ل عالم �أعلى من عالم �لعقل، ثم ُينظر بعد ذلك �إلى نف�ضه وكيف �أبو �لبخل 
يو�ض���ف باأب���ي �لكرم و�أبو �ل�ضّر باأب���ي �لخير و�أبو �لعلم باأبي �لجه���ل، �إذ كانت هذه �لأخرى دون 
عال���م �لعق���ل. ثم بعد ذلك �ل���ذي ينبغي �أن يق���ّوم هو �لج�ضم �ل���ذي عليه �لعنا�ض���ر، ف�ضّح �أّن 
�لجوه���ر �أع�ضر كما قلنا وبّينا ذلك في كت���اب �لت�ضريف، فاإنه غير محكم وكذلك في �لميز�ن، 
و�ض���ّح �أن �لطبائع قد خرجت بالميز�ن �لتي قد فرغنا منها فيما تقّدم من مثل �لكبد و�لطحال 
و�لدم���اغ و�لعظام و�لغ�ضاري���ف وجميع �لمفا�ضل. ول تقّدر �أي�ضًا �أّن ذلك ُيعمل و�حدً� و�حدً� ول 

تقّدر �أنه يعمل جملة و�حدًة«، )�ش343(. 
وي�ضي���ر �إلى �لنار و�لتر�ب و�لماء و�له���و�ء، و�لبرودة و�لحر�رة و�ليبو�ض���ة و�لرطوبة فيقول: 
»�إن �لأر����ش �أبط���اأ و�أبلد ب�ضبب �لب���رودة وكذلك مقابلة هذ� �لكالم. �ألي�ش ق���د قلنا �إن �لحيو�ن 
�لمتوّل���د في �لأر����ش يكون �أبطاأ و�أبلد لأج���ل �لبرودة؟ فلن�ضع حي���ال �لأر�ش )……( ويكون 
�أربع���ة. فلننظر ما طب���ع �لأر�ش �أوًل فاإّنا نجده بالإطالق وحتى كاأن���ه ل يحتاج �إلى برهان باردً� 
ع ُقبالة �لأر����ش، لأن بين �لنار و�لأر����ش �ضركة باليبو�ضة،  ياب�ض���ًا. فالن���ار لي�ضت تقاب���ل ول تو�ضَ
فلهم���ا و��ضطة تجمعهما و�ضطًا فلم يقع ِ�لتبا�ش. وث���م �إّنا قابلناها بالماء فلم يكن ينافيها �أي�ضًا 
م���ن جميع �لجهات لكن وقع���ت �لمنافاة من ِقَب���ل �لمنفعلين فكان لهما و��ضط���ة من �لفاعلين، 
ها �إذ �لأ�ضياء �لطبيعّية  فبط���ل �أن يكون �لماء قبالة �لأر����ش. و�لأر�ش ل تكون ُقبالة نف�ضها و�ضدَّ
ل تعم���ل �أعم���اًل مت�ضادة ولأن �لج�ضم ممتنع �أن يكون متحّرك���ًا �ضاكنًا في حالة و�حدة، هذ� من 

�لعلوم �لأو�ئل ل �ضّك فيه..«، )�ش356(.
وي�ضي���ف: »ث���م �إذ� و�ضعنا قبال���ة �لأر�ش �لهو�ء فلم يق���ع فيما بينهما و��ضط���ة بل كل و�حد 
منهم���ا طرف وَبُعد� كالمرك���ز و�لمحيط من �لد�ئرة وهو �أبعد �لأبع���اد، لأن �لخطوط �لخارجة 
من �لمركز �إلى �لمحيط في �لمدّور و�حدة، ونظرنا �إلى �لم�ضاّدة فيهما و�لمقابلة فاإذ� هي في 
�لبع���د �لأبعد لأن �لأر�ش ب���اردة ياب�ضة و�لهو�ء حار رطب، فحيال �لب���ارد من �لأر�ش �لحار من 
�له���و�ء، وحيال �لرطب من �له���و�ء �لياب�ش من �لأر�ش، ف�ضحَّ ووجب �أن���ه في �لبعد �لأبعد منها 
ل م���ن ِقَب���ل �أنه �ض���يء و�أنه ج�ضم ولكن من ِقَب���ل �لتر�كيب، �إذ لي�ش في �لعال���م �ضّد�ن �إل �لعدم 
و�لوج���ود، وق���د جمعهما في معنى و�ح���د قولنا لفظ ومعنى �لكالم وحقيقت���ه و�أمثال ذلك، لكن 

�لم�ضاّدة تقع في �لتر�كيب«، )�ش357(. 
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ت�صريف احل�صاب.. دائرة ل نهاية لها
وف���ي كتاب �لت�ضريف يتح���ّدث �بن حيان عن ت�ضريف �لح�ض���اب، �إذ يت�ضّور د�ئرًة ل نهاية 
لآخرها مت�ضلة بالأول مّما تحويه، فيقول: »�إن �لفال�ضفة ت�ضّمي تلك �لد�ئرة �لعّلة �لأولى ومثالها 
د�ئ���رة ل نهاي���ة لها فاعلة – فاإذن �لعّلة �لفاعلية عالمة-، ولنت�ضّور �أنها قادرة على �لعقل و�أنها 
عاقلة و�أنها ل تعقل �إل �ل�ضو�ب و�لخير خا�ضة و�لعدل، وما فيه للنف�ش فرح ور�حة و�أمثال ذلك 

�إلى ما ل �آخر له مما تو�ضف به هذه �لد�ئرة«... 
ويدع���و �إلى ت�ضّور د�ئ���رة دون تلك �لد�ئرة عاقلة غير فاعلة ول ق���ادرة بل مت�ضّورة لالأمور 
ها، فيقول: »لتعلم �أن معنى قولنا: د�ئرة  كّله���ا باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها، عاّمها وخا�ضّ

دون د�ئرة �أي جوفها �أ�ضغر منها... �إلخ«، مثال )�ش 406-405(.

ويدع���و �إلى ت�ضّور د�ئرة ر�بع���ة هي د�ئرة عالم �لجوهر، -�لهب���اء �لمنثور- �لذي منه بنية 
هذ� �لعالم وهو �لذي ي�ضّميه قوم �لهيولى، )�ش407(.

ثم يدعو �إلى ت�ضّور د�ئرة �أخرى د�خل د�ئرة �لجوهر ل ُيعلم مقد�رها، وهي د�ئرة �لعنا�ضر 
�لب�ضائط �أي �لحر�رة و�لبرودة و�ليبو�ضة و�لرطوبة، وُيقال عليها د�ئرة �لعنا�ضر كّلها �أي »د�ئرة 

تجمع �لأ�ضد�د كّلها، وُيقال لها عو�لم«، )�ش408(

�صورة دائرة النف�س

�صورة عالم الجوهر
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ثم ُتجعل في جوف �لد�ئرة �لعظمى د�ئرة ي�ضّميها عالم �لحر�رة، وفي جوف د�ئرة �لحر�رة 
د�ئرة �أ�ضغر منها ت�ضّمى د�ئرة فعل �لحر�رة وفعل �لمنير و�أمثال ذلك ن�ضّمها بد�ئرة �ليبو�ضة.. 
ولُتجعل في جوف �لد�ئرة �لثالثة �لتي هي �ليبو�ضة د�ئرة ر�بعة ُيقال لها عالم �لبرودة.. ودونها 

د�ئرة تو�ضم بد�ئرة فعل �لبرودة ود�ئرة �ل�ضكون وعالم �لرطوبة، )�ش410(.

ثم يدعو �لمتعّلم بعد ذلك لت�ضّور د�ئرة عظيمة تحت هذه �لدو�ئر في د�خل د�ئرة �لرطوبة.. 
قالت طائفة هي خالء، وقالت �أخرى لي�ش فيها خالء لكن ليت�ضّور فيما هي �أنه خالء وهو �أ�ضح 

�لوجهين... )�ش411 -412(.
�أما �لنف�ش �لأّولة �لتي ذكرها �بن حّيان دون عالم �لعقل وهي �لد�ئرة �لثالثة من �لدو�ئر �لأُول 
فاإنه���ا وف���ق قوله: »قد ت�ضّبثت بالد�ئرة �لتي دونها وهي د�ئ���رة �لجوهر، و�إنهما �ضار� �ضيئًا و�حدً� 
مرئيًا وهو �أول ما �نفعل، فيه بدء �إلى �لعالم �لذي دونها في �لكون، ومن �لكون �ل�ضهوة كما مّثلناه 
لك في غير مو�ضع. وعن ذلك �ل�ضيء �لمتكّون �نق�ضم �أق�ضامًا �أو كان �ضيئًا و�حدً�..«، )�ش412(.
ويدعو جابر بن حيان �إلى ت�ضّور �أوًل: »�أن �لجوهر و�لنف�ش لما �ختلطا نزل �إلى عالم �لحر�رة 
و�ليبو�ض���ة فاأخذ� منهما ج���زءً� قويًا ف�ضار جرم تلك �لد�ئرة �لتي ُو�ضم���ت بالأثير وبالفلك نارً� 

ذ�ت نف�ش ل كمثل �لنار �لتي فيها قوة �لنف�ش فقط«، )�ش413(.

حمل العنا�صر الطبيعية الأربعة

ق���ّدم �بن حيان ف���ي �لجزء �لأول م���ن كتابه )�لمي���ز�ن �ل�ضغير( ذكر �لعنا�ض���ر �لطبيعية 
�لأربع���ة: �لنار و�له���و�ء و�لماء و�لأر�ش، ومو�ضوعاتها في �لعال���م، وتحّدث عن محل كّل عن�ضر 
منه���ا، وقال: »�إن �لن���ار محّلها �لعلو، و�لماء محّل���ه �لو�ضط وهو �ل�ضفل، �إذ �ضْك���ُل �لعالم مدّور، 
و�له���و�ء و�لأر����ش فيما بين هذين �لعن�ضرين«، كما �أو�ضح �أنه���ا عنا�ضر مرّكبة ولي�ضت مفردة، 
مثل �لحر�رة �أو �لبرودة �أو �لرطوبة �أو �ليبو�ضة، فيقول: »�إن �لنار و�لهو�ء و�لماء و�لأر�ش مرّكبة 

�صورة دائرة فعل البرودة



العنا�صر الطبيعية الأربعة

87 الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 

لي�ض���ت مفردة، و�أن �لمفرد�ت هي �لحر�رة و�لبرودة و�لرطوبة و�ليبو�ضة �لتي منها ترّكبت �لنار 
و�لماء و�لهو�ء و�لأر�ش«، )�ش425(.

كما �أعلمنا �بن حيان عن محل �لحر�رة و�لبرودة و�لرطوبة و�ليبو�ضة بالن�ضبة �إلى �لعنا�ضر 
�لطبيعي���ة �لأربعة، فق���ال: »وجب �أن تعلم �أن �لح���ر�رة و�لبرودة و�لرطوب���ة و�ليبو�ضة بالإطالق 
�أعل���ى من �لنار و�لهو�ء و�لماء و�لأر�ش بمثل �لبعد �لذي بين �لنار و�لهو�ء و�لماء و�لأر�ش وبين 

�لفلك �لمحيط بها، فاإنها تحت �لفلك �لمحيط بها«، )�ش426(.
ويورد �بن حي���ان مقولت ع�ضر لأر�ضطاطالي�ش ت�ضمل �لموج���ود�ت فح�ضب، وهي: �لجوهر، 
و�لك���م، و�لكي���ف، و�لزمان، و�لمك���ان، و�لإ�ضافة، و�لقني���ة، و�لو�ضع، ويفعل وينفع���ل. ليوؤّكد �أن 
»�لجوه���ر هو �ل�ض���يء �لمملوء به �لخلل وهو �لم�ضّكل بكل �ضورة، وفي���ه كّل �ضيء، ومنه كل �ضيء 
يترّكب، و�إليه ينحل كلُّ �ضيء. و�إن كنت ل تعلم ما هو من هذ� �لقول فهو �لهباء ولونه �إلى �لبيا�ش 
م���ا ه���و، فاإذ� وقفت عليه �ل�ضم����ش �نقدح وظهر. فينبغي �أن تعلم �أن ذل���ك هو نف�ش جرم �لفلك 
�لمني���ر �لأعظم وهو �لج�ض���م �لذي في �ضائر �لموج���ود�ت �لثالثة �لتي ه���ي )�لحيو�ن و�لنبات 
و�لحج���ر(. ولي����ش يمكن �أحدً� لم�ضه ول �إذ� م�ّضه وجد له لم�ضًا ول يقدر �أن ياأخذ منه �ضيئًا بيده 

�إّل �أن بارئه جل جالله يدّبره كما ي�ضاء«، )�ش429(.
ثم يقّدم �بن حيان �ضروحات فل�ضفية عن �لحر�رة ولونها �لأحمر، و�لبيا�ش �لذي يعلو �لنار، 
وع���ن �لبرودة ولونها، و�ض���و�د �لَبَرد، �لذي يكون �أبي�ش فيما بعد، وع���ن �لرطوبة ذ�ت �لخ�ضرة 

�لعار�ضة في �لنار، و�أ�ضلها �لأبي�ش، ثم عن �ليبو�ضة ولونها نارها �لزرقاء فيقول تباعًا: 
- »�لحر�رة لونها �إنما يتبّين لك كلون �لجوهر، و�علم �أن �لذي ذكرناه من لون �لجوهر لي�ش 
هو لونًا له و�إنما هو �لمتوّلد بينه وبين �ل�ضم�ش، ولي�ش في �إمكان �أحد �لمخلوقين �إظهار �لجوهر 
بغير ما �أوريتك �إياه... فاأما لون �لحر�رة فهي �لحمرة �ل�ضافية وهي �لتي تظهر في �أعالي �لنار 

كاأحمر �لألو�ن، فتلك حر�رة بال رطوبة ول يبو�ضة بل �لجوهر فقط«، )�ش430-429(.
- »�لب���رودة هو �ل�ضو�د �ل�ضافي، �لعظيم �ل�ضفاء، وه���و �لمتوّلد من كّل �ضيء ينحّل بالنار. 
و�أّم���ا ف���ي �لنار فهو �لبيا�ش �ل���ذي يعلو �لنار في بع�ش �أوقاتها حت���ى ي�ضملها ثم يزول �إذ� د�مت 
�لنار، و�إنما يتوّلد في �لنار لأنه ينحلُّ بالنار من �لج�ضم �لآكلة له �لنار، فال بّد له مّما يعلو معها 
ث���م يفارقه���ا. وهو �أي�ضًا �ل�ضفاء �ل���ذي يحدث قبل �لَبَرد �لذي يقع من �لج���و ب�ضاعة وهو �أ�ضود 

ويكون بعد ذلك �أبي�ش، وكذلك في �لنار«، )�ش430(.
- »�لرطوبة هي �لخ�ضرة �لعار�ضة في �لنار و�أ�ضلها �أبي�ش لأن �لبيا�ش كّله من �لرطوبة وهو 
من توّلد كل �ضو�د يعود بيا�ضًا �أو �أي لون كان يحّد بحدٍّ ما، ثم ينقلب ويخرج منه ل يخلو �أبي�ش 

�ضديد �لبيا�ش عظيمه«.
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- »�ليبو�ض���ة فه���ي �أتعب ما في �لأم���ور و�أعظمه، وهي �لأ�ضياء �لتي تلحق ك���ّل �ضيء ف�ضف �أو 
ق �أو ناق�ش، ولونها �لزرقة ما هي وفيها نبذة من بيا�ش. وتر�ها في �لنار �إذ� كان �لمحترق  م�ضقَّ
بالن���ار كثير �ليبو�ضة خرجت فيه ذوؤ�بة زرقاء قبل �لخ�ضر�ء، ورّبما ظهرت في �ل�ضيء �لمحترق 
�إحد�هم���ا ول���م تظهر �لأخرى. وكذل���ك ُين�ضب �ل�ضيء �إل���ى �أنه بارد على �لإط���الق وفيه حر�رة 
ويبو�ض���ة ورطوب���ة ول ُين�ضب �إلى و�حد منها، و�إنما هو لأن �لب���رودة تفعل في ذلك �ل�ضيء ويظهر 
فعلها فيه ول يظهر للحر�رة ول لليبو�ضة ول للرطوبة فيه فعل. وكذلك تحترق �لرطوبة و�ليبو�ضة 

في ذلك �لمحترق وتظهر �لأخرى ولي�ش يجوز �أن يذهبا جميعًا منه«، )�ش 430 – 431(.

الفاعل واملنفعل يف الطبائع الأربع 
ف����ي كتابه )�ل�ضبعين(، و�ضمن �لمقالة �لثامنة ع�ضر يذكر �بن حيان خلق �لعنا�ضر �لطبيعية 
�لأربع����ة، وكيف لحق كلُّ عن�ضر منها مركزه، ثم يتحّدث عن �لأ�ضول �لأربعة: �لحر�رة و�لبرودة 
و�لرطوب����ة و�ليبو�ضة وم����ا هو فاعل وما هو منفعل منها، فيق����ول: »�إن �هلل تبارك وتعالى ل�ّما خلق 
�لفلك وخلق فيه هذه �لأربعة �لعنا�ضر �لتي هي �لنار و�لماء و�لهو�ء و�لأر�ش وكان �أ�ضلها �أوًل �أن 
�لعنا�ضر �لأَُول ل�ّما �ختلطت ولحق كّل و�حد مركزه –وذلك بعد ��ضتعماله �لجوهر- لحقت �لنار 
�لعل����و فكان مركزها، ولحق �لهو�ء بالنار لما فيه من �لحر�رة فاأعجزه عن �لبلوغ و�لختالط بها 
�لرطوبة ف�ضار دونها و�ضار و�ضطًا، ثم لحق �لماء بعد ذلك �ل�ضفل وكان في �لبعد من �لنار على 
�لنهاية بقطٍر م�ضاٍو لبعده على قيا�ش �لأ�ضد�د، ولحقت �لأر�ش بالماء فاأقامتها بيبو�ضتها. ثم �إن 
�لفلك د�ر وكانت �لطبائع �ضعيفة فعملت �لحجارة في �لمعادن، ثم �إنه قوي وز�د دور�نه فانعملت 

�لأ�ضجار و�لنبات، ثم �إنه قوي ود�ر دور�نًا تاّمًا فانفعلت بذلك �لحيو�نات«، )�ش461-460(.
وي�ض����رح �لأ�ضول �لفاعلة و�لمنفعلة، وكيف �أن تعّلق �لحر�رة باليبو�ضة ينتج �لنار، فيقول: »�إن 
�لأ�ضول �لأَُول هي �لأربع وهي: �لحر�رة و�لبرودة و�لرطوبة و�ليبو�ضة، فاثنان منها فاعالن و�ثنان 
منفع����الن للفاعلين. فالحر�رة فاعلة ومنفعلها من �لأربع �ليبو�ضة، و�لبرودة فاعلة ومنفعلها من 
�لأرب����ع �لرطوبة، و�لبرودة و�لحر�رة ل ي�ضتحقان في مو�ضع بّتة، و�إذ� حاّل في ج�ضم حّل �أحدهما 
فيه بعد �لآخر فكان مقابله، وكذلك نقول في �لرطوبة و�ليبو�ضة كما قلنا على �لحر�رة و�لبرودة. 
ف����اإن علقت �لحر�رة باليبو�ضة كانت �لنار، وعلى قدر ما يح����لُّ في �لج�ضم من �لحر�رة و�ليبو�ضة 

يكون ذلك �ل�ضيء �أي هو في طبع �لنار �أو دون ذلك �إّل �أنه من جن�ضها«، )�ش462(.
كم���ا ي�ضرح كي���ف ينتج من �لتقاء �لحر�رة بالرطوبة �لهو�ء، فيق���ول: »�إن ��ضتعملت �لحر�رة 
�لرطوبة �ضار �لهو�ء �أوًل، فاإن كان في غيره فهو في طبع �لهو�ء، �أعني من هذه �لموجود�ت وعلى 
ق���در م���ا يحلُّ في كّل ج�ضم من هذه �لعنا�ضر يكون ق���رب ذلك �لج�ضم �إلى ذلك �لعن�ضر ويكون 
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ذلك �لعن�ضر له �أ�ضل، مثل �لهو�ء و�لهو�ء له �أ�ضل، فاعرف ذلك. و�لحر�رة ل ت�ضتعمل �لبرودة 
�أبدً� وكذلك �لبرودة ل ت�ضتعمل �لحر�رة �أبدً�، فتلك �أعمال �لحر�رة فاعرفها، )�ش462(. 

وم���ا ينتج عن �لب���رودة و�لرطوبة فه���و �لماء، بينما يترّك���ب �لتر�ب من �لتق���اء �لبرودة مع 
�ليبو�ض���ة، �إذ يقول: »�أّما ��ضتعمال �لبرودة فاعلم �أنها ت�ضتعمل �أوًل �لرطوبة فيكون �لماء وجميع 
�لأ�ضي���اء �لت���ي ه���ي في طبع �لم���اء. و�إن لم تكن في طب���ع �لماء –وذلك على ق���در ما ��ضتعملت 
�لج�ض���م وعلق �لج�ضم بها- يكون مقد�رها من �لب���رودة و�لرطوبة، فاعلم ذلك.. ولها ��ضتعمال 
�لبرودة لليبو�ضة فاإنما �أّول ما ترّكب منها �لأر�ش وجميع ما كان على طبع �لأر�ش �إل �أن �أقوى ما 

ترّكب منها �لأر�ش فاعرف ذلك«، )�ش463(.

حني ُت�صتخرج برودة املاء! 

وف���ي مقالت���ه �لثانية و�لأربعين تناول �ب���ن حيان عن�ضر �لماء، وتح���ّدث عن طهارته، فوفق 
ر�أي���ه ل يجب �أن يكون �لماء �إل طاهرً�... ف�»�لماء وج���ب �أن يطهر ليكون كاأحد �لعنا�ضر ويكون 
�لتاألي���ف معتدًل ب���ه«، )�ش472(، وعر����ش �آر�ء فال�ضفة قال���و� �إنه ينبغ���ي �أن ُت�ضتخرج برودته 
ورطوبت���ه، وحر�رت���ه ورطوبته، وحر�رت���ه ويبو�ضته، وبرودت���ه ويبو�ضته... ث���م ُت�ضتخرج �لبرودة 
و�لرطوب���ة و�لحر�رة و�ليبو�ضة. وقال: »ينبغ���ي �أن ُت�ضتخرج �لبرودة من �لماء و�لأر�ش حتى ُيبلغ 
�إل���ى منته���اه«، )�ش473(... وي�ضيف: »�لم���اء �إذ� ��ضتخرجت برودته �حترق���ت رطوبته فبقيت 
�لرطوب���ة حينئذ في �لدهن«، »و�لم���اء ُت�ضتخرج منه �لبرودة، و�لده���ن ُت�ضتخرج منه �لرطوبة، 

و�لنار ُت�ضتخرج منها �لحر�رة، و�لأر�ش ُت�ضتخرج منها �ليبو�ضة«، )�ش474-473(.

الأ�صول الأربعة والأجنا�ش الثالثة والإك�صري

ف���ي مقالته �ل�ضابع���ة و�لأربعين يتح���ّدث �بن حيان ع���ن �لعنا�ضر �لطبيعي���ة �لأربعة )�لنار 
و�لم���اء و�لهو�ء و�لتر�ب( و�لأجنا�ش �لثالثة )�لإن�ضان و�لحي���و�ن و�لنبات( ليثبت �أن: »�لأ�ضول 
�لأربع���ة ه���ي �لعاملة ف���ي �لأج�ضام من �لأجنا�ش �لثالث���ة وهي �لموؤّثرة و�لمفي���دة لل�ضبغ: �لنار 
و�لم���اء و�له���و�ء و�لأر�ش، و�إنا ل نرى فعاًل لو�حد من هذه �لثالث���ة �لأجنا�ش �إّل بتلك �لعنا�ضر، 
ولذلك معّولنا في هذه �ل�ضناعة على تدبير هذه �لعنا�ضر نقّوي �ضعيفها ون�ضعف قوّيها ون�ضلح 
فا�ضده���ا. فمن و�ضل �إل���ى عمل هذه �لعنا�ضر في هذه �لثالثة �لأجنا����ش فقد و�ضل �إلى كّل علم 

و�أدرك علم �لخليقة و�ضنعة �لطبيعة«، )�ش481(. 
وف���ي كتابه �لخو��ش �لكبير تحّدث �بن حيان عن �أن �لتحويل ل يقت�ضر على �لمعادن فقط؛ 
بل �إنه يمتدُّ للكائنات جميعًا، فلو ��ضتطاع تحويل �لنحا�ش ذهبًا، فيمكنه رّد �لمري�ش �إلى �ضخ�شٍ 
�ضحي���ح، وهذ� ما ي�ضّمى بالكيمياء �لعالجية، و�ضّم���اه بالإك�ضير... وفي كتابه )�ل�ضبعين( ي�ضير 
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في �لمقالة �ل�ضابعة و�لأربعين �إلى عمل �لإك�ضير، فيقول: »�إن طبَع كّل �إك�ضير �إنما هو منها وبها، 
و�إنم���ا جعلنا في �لإك�ضير طبع���ًا غالبًا للطبع �لمف�ضد �لحال في �لج�ض���م فكان ك�ضيء فيه ف�ضل 
مائية فاأدخلنا عليه �لنار ود�ومنا ذلك على مقد�ر �لحاجة لئال تحرقه �أي�ضًا فيكون ف�ضاده �أكثر 

من �لأول ف�ضار �ل�ضيء �لمدّبر بالنار معتدًل، وتبلغه �إلى حدٍّ �ضئنا«، )�ش482(.

اجلوهر... اأ�صل خام�ش

يتح���ّدث �بن حيان عن �أ�ض���ل خام�ش هو �لجوهر �لب�ضيط �لذي ي�ضّم���ى )�لهيولى(، فيقول: 
»�أ�ضل �لأ�ضياء �أربع طبائع، ولها �أ�ضل خام�ش وهو �لجوهر �لب�ضيط �لم�ضّمى هيولى، وهو �لهباء 
�لممل���وء به �لخلل، وهو بّين ل���ك �إذ� طلعت عليه �ل�ضم�ش، وقيل �إنه �لنف�ش فاعلمه، و�إليه تجتمع 
�لأ�ضك���ال و�ل�ضور وكّل منح���ّل �إليه، وهو �أ�ضل لكّل مرّكب، و�لمرّكب �أ�ضل له وهو �أ�ضل �لكّل وهو 

باق �إلى �لوقت �لمعلوم«، )�ش482(. 
�أّم���ا �لعنا�ضر �لأربعة �لموؤّثرة في هذ� �لجوه���ر و�ل�ضابغة له فهي ب�ضائط بال �ضك: »حر�رٌة 
ن���اٌر بال ُيب�ش، ويب�ٌش �أر�ٌش بال ب���رودة، وبرودٌة ماٌء بال رطوبة، ورطوبٌة هو�ٌء بال حّر. فما ترّكب 
من هذه �لعنا�ضر في هذ� �لجوهر و�نحمل عليه �أوًل �أربعة �أركان وهي عنا�ضر ثو�ٍن لالأولى وهي 
طاه���رة بال دن�ش، وهي �لنار و�له���و�ء و�لماء و�لأر�ش. فالنار من ذل���ك حر�رة ويبو�ضة وجوهر 
ل غي���ر، و�له���و�ء حر�رة ورطوبة وجوهر ل غير، و�لأر�ش ب���رودة ويبو�ضة وجوهر ل غير، و�لماء 

برودة ورطوبة وجوهر ل غير. فاعرف ذلك و�عمل عليه �لإك�ضير �إن �أردت«، )�ش482(. 

الهوام�ش 

)1(- جاب���ر بن حَيّان بن عبد�هلل �لكوفي �ل�ُمكّنى باأبي مو�ض���ى )721-815م(، معروف �أي�ضًا بال�ضم �لالتيني جيبير، 
ك���ان عالم���ًا مو�ضوعي���ًا عربيًا، در����ش فل�ضفة �لطبيع���ة و�لخيمياء. ُول���د في �لكوفة بالع���ر�ق، ذكر �ب���ن �لنديم في 
»�لفهر�ض���ت« �أن جاب���ر بن حيان �أّلف 300 كتاب ف���ي �لفل�ضفة، و300 في �لحيل، و300 ر�ضال���ة في �ضنائع مجموعة 
و�آلت �لح���رب، و500 ف���ي �لطب . و�ضع جابر بن حي���ان �لأ�ض�ش و�ل�ضو�بط �لكيميائية وتت���وزع �إنجاز�ته فيما بين: 
�لكيمياء �لعامة، و�لكيمياء �لتطبيقية، و�لكيمياء �ل�ضناعية، فهو �أول من و�ضف �أعمال �لتقطير و�لبلورة و�لتذويب 
ر حم����ش �لكبريتيك و�ضّماه »زي���ت �لز�ج«،  و�لتحوي���ل و�لتبخي���ر و�لخت���ز�ل و�لت�ضعي���د و�لتكلي�ش، و�أول م���ن ح�ضّ
وم���اء �لعقد )حم�ش �لنيتري���ك(، وحجر جهنم )نتر�ت �لف�ض���ة(، وحجر �لكحل )من �أم���الح �لزرنيخ(. وهو �أول 
م���ن �كت�ضف �ل�ض���ود� �لكاوية، و�أول من ��ضتخل�ش م���اء �لذهب، وين�ضب �إليه تح�ضير كربون���ات كل من �ل�ضوديوم 
و�لبوتا�ضيوم و�لر�ضا�ش... وقّطر �بن حيان �ل�ضو�ئل كالماء و�لخل و�لزيت وع�ضير �لفاكهة. و�بتكر بع�ش �لأجهزة 
�لكيميائي���ة، وو�ضفه���ا في كتبه، و و�ضف طرقًا مهّم���ة ل�ضتخال�ش )تنقية( �لمعادن وتح�ضي���ر �ل�ضلب )�لفولذ(، 
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و�ضناعة �لحبر، ودباغة �لجلود، و�ضناعة �لورني�ش، وت�ضميع �لأن�ضجة، و�ضبغ �ل�ضعر، و�أنو�ع من �لطالء . ومن �أ�ضهر 
موم  بعين؛ �لذي جمع فيه �ضبعين مقاًل عن �أحدث ما و�ضلت �إليه �لكيمياء في ع�ضره، وكتاب �ل�ُضّ موؤَلّفاته كتابه �ل�َضّ
���ة ونباتَيّة، وذكر �لأدوية  موم �إلى حيو�نَيّة وحجرَيّ م في���ه �ل�ُضّ مه �إلى خم�ضة ف�ضول، وق�َضّ ودف���ع م�ضارها، �ل���ذي ق�َضّ
، وكتاب �أ�ضول �لكيمياء، وكتاب �لمو�زين، وكتاب  ِبّ ة لها، ويعُدّ هذ� �لكتاب همزة �لو�ضل بين �لكيمياء و�لِطّ �لم�ضاَدّ
م�ش �لأكبر، وكتاب �لقمر �لأكبر، وغيرها �لكثير من �لكتب.  �لزئبق، وكتاب �لخو��ش، وكتاب �لحدود، وكتاب �ل�َضّ

)2(- د. زك���ي نجيب محمود، جابر ب���ن حيان، �ضل�ضلة �أعالم �لعرب رقم )3(، �لجمهوري���ة �لعربية �لمتحدة، وز�رة 
�لثقافة و�لإر�ضاد �لقومي، �لإد�رة �لعامة للثقافة، �لنا�ضر: مكتبة م�ضر- �لقاهرة 1961، �ش193.

)3(- پ.كر�و�ش، مختار ر�ضائل جابر بن حّيان، مكتبة �لخانجي ومطبعتها، �لقاهرة، 1935.
)4(- »�إيلي���زر ب���ول كر�و�ش« )1900-1944(، ومنهم من يذكر �أنه ولد ع���ام 1904م، هو من �لم�ضت�ضرقين �أ�ضحاب 
�لمكان���ة �لعلمية �لرفيعة، �لذي قّدم �ضهادته في ف�ضل �لح�ضارة �لعربية على �لح�ضارة �لأوروبية، �هتم بالتر�ث 
�لعرب���ي �لإ�ضالم���ي، وجذبه ثالثة من كبار �لعلماء �لم�ضلمين وهم: جابر بن حي���ان، و�أبو بكر �لر�زي و�لفار�بي، 
ودّر�ش �للغات �ل�ضامية في �لجامعة �لم�ضرية بين عامي )1936 و1944(. ز�ر م�ضر ولبنان وتركيا، وتعّلم �للغات 
�لفرن�ضي���ة و�لإنكليزية و�ليونانية و�لفار�ضية و�لأكادية و�لالتيني���ة وغيرها من �للغات، كتب عن �لعالم �لكيميائي 
�لعرب���ي جاب���ر بن حّيان �أهم عمل بعن���و�ن »جابر بن حّيان �إ�ضهام في تاريخ �لأفك���ار �لعلمية في �لإ�ضالم«، �ضدر 
باللغ���ة �لفرن�ضية في مجلدين و�أث���ار �لعديد من �لنقا�ضات و�لحو�ر�ت �لعلمية، وو�ض���ع مجلدً� �ضخمًا عنه �أ�ضماه 
»مخت���ار ر�ضائل جابر بن حيان« ف���ي �لقاهرة، مبينًا باأن �أ�ضول كتبه بالعربية فق���دت وبقيت ترجماتها �لالتينية 
�لت���ي �عتم���د عليها في در��ضته. وتبّين ل���ه عند مقارنة �أعمال جابر بي���ن حّيان بما و�ضل �إلي���ه قدماء �ليونانيين 
ف���ي علم �لكيمياء، �أنه تمّي���ز بالميل �إلى �لنو�حي �لعملية و�لتجريبية، معتمدً� عل���ى �لتفكير �لمنطقي، بعيدً� عن 
�ل�ضعوذة و�لخو�رق، و��ضتطاع �لح�ضول على مرّكبات كيميائية لم يعرفها غيره من قبل. �أما �لإك�ضير فهو �لمادة 
�لأ�ضا�ضي���ة �لتي يجب �أن ُت�ض���اف لأحد �لمعادن لتحويله �إلى ف�ضة �أو ذهب. وه���و �أول باحث طّور �ل�ضنعة و�أدخل 

مو�د ع�ضوية، من �أ�ضل حيو�ني �أو نباتي، وكانت في حينها ثورة علمية. 
)5(- د. زكي نجيب محمود، مرجع �ضابق، �ش193.

)6(- �لأُ�ْضُطُق�ّضات، �لعنا�ضر �لأَربعة عند �لقدماء، وهي �لماء و�لهو�ء و�لنار و�لتر�ب.
)7(- �لخ�ضيتان، �أو �لأُذنان.

)8(- �لعظ���ام �ل�ضم�ضمانية )بالإنكليزية: Sesamoid bone( هي عظ���ام م�ضتديرة و�ضغيرة، تكون على �ضكل حّبة 
�ل�ضم�ض���م. تت�ضّكل ف���ي �لأوتار )�أغم���اد �لأن�ضجة �لتي تربط �لعظ���ام �إلى �لع�ضالت(، �إذ يك���ون هناك قدر كبير 
م���ن �ل�ضغط على �لمفا�ض���ل. �لعظام �ل�ضم�ضمانية تحمي �لأوتار من خالل م�ضاع���دة �لوتر على �لتغّلب على قوى 
�لن�ضغ���اط. تختلف �لعظ���ام �ل�ضم�ضمية في عددها وموقعها من �ضخ�ش لآخ���ر، ولكن عادة ما تكون موجودة في 
�لأوتار �لمرتبطة بالقدمين و�ليدين و�لركبتين. �لنوع �لوحيد من �لعظام �ل�ضم�ضمية �لم�ضتركة بين جميع �لب�ضر 

هي �لر�ضفة )بالإنجليزية: Patella( و�لتي هي �أي�ضًا �أكبر �لعظام �ل�ضم�ضمانية.
)9(- �لأَثال: �لمال، �أو �ل�ضرف و�لمجد.

)10(- بلينا����ش �لحكيم )ولد في 15م وتوفي 100م تقريبًا(، وهو فيل�ضوف من �لمدر�ضة �لفيثاغور�ضية �لجديدة من 
مدين���ة طو�نة �لقديمة )Tyana( باآ�ضيا �ل�ضغرى. ل ُيعرف عن���ه �إل �لقليل وقد كان �لكيميائيون �لعرب يجّلونه 

كثيرً� وعّدوه �أول من تكّلم في �لطل�ضمات.
⸎⸎⸎⸎
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د. عي�شى ال�شّما�س

الدرا�سات والبحوث

التن�شئة االجتماعّية والنوع االجتماعي

يولـــد الكائـــن الب�شري طفاًل عاجزاً عن التكّيف النف�شـــي والجتماعي مع البيئة المحيطة به، 
ولكّنه يولد مزّوداً با�شتعدادات متنّوعة وقدرات مختلفة، فيكت�شب في اأثناء عملية تربيته وتفاعله 
مـــع البيئـــة المحيطـــة، الخبـــرات المتعـــّددة وال�شلـــوكات المرغوبة التـــي تحّوله مـــن كائن ع�شوي 
خال�ـــش اإلـــى كائـــن اجتماعي اإن�شاني، وتكـــون �شخ�شّيته �شورة عـــن مجتمعه التي تمّيـــزه من اأبناء 

المجتمعات الأخرى. 
اإّن عمليـــة التن�شئـــة الجتماعيـــة التـــي تحدث خاللها تغّيـــرات على الكائن الب�شـــري منذ ولدته 
وحتـــى اكتمـــال ن�شجـــه، ورّبمـــا اإلـــى بعـــد ذلـــك، واإك�شابـــه ال�شفـــة الجتماعيـــة/ الإن�شانيـــة، ت�شمـــى 
)التطبيـــع، اأو الدمـــج، الجتماعي، اأو الت�شكيل الجتماعي(. وتت�شّمن هذه العملية اإك�شاب الطفل/ 
الفـــرد القيـــم والعادات والمهارات والخبرات وال�شلوكات، التي توؤّهله للحياة الجتماعية، من خالل 
تفاعلـــه مـــع التاأثيـــرات التربويـــة/ الجتماعية، مـــن الموؤ�ّش�شـــات المجتمعية )الأ�شـــرة، والمدر�شة، 
والرفـــاق، وو�شائـــل الإعالم... وغيرها(. وي�شبـــح الأطفال نتيجة لتاأثيرات تلـــك الموؤ�ّش�شات، اأفراداً 
را�شدين ي�شهمون في ن�شاط المجتمع الذي ينتمون اإليه ويتمّثلون مطالبه، ويعملون على تطويره. 

مفهوم التن�صئة الجتماعية وطبيعتها

تعّرف �لتن�ض���ئة �لجتماعية في �إطارها �لعام، باأّنها: عملية تفاعل �لكائن �لب�ضري بما لديه 
من ��ضتعد�د�ت ور�ثية، مع �لبيئة �لتي يولد فيها ويعي�ش... حيث يتّم من خاللها نمّوه �لتدريجي 

وتكّون �ضخ�ضّيته �لمتفّردة من جهة، و�ندماجه في �لجماعة من جهة �أخرى. 
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و��ضتنادً� �إلى ذلك، فثّمة تعريفات للتن�ضئة �لجتماعية. 
تعّرف �لتن�ض���ئة �لجتماعية من حيث طبيعتها، باأّنها: ��ضتدخال للمعايير �لجتماعية كجزء 
من �ل�ضخ�ض���ّية وتعبير عن �لهوية... فالفرد خالل تن�ض���ئته، يبني )يك���ّون( تفكيره �لجتماعي 
كتمّث���الت ح���ول �لذ�ت، في عالقته���ا بالآخر و�لمحي���ط �لجتماعي. وعملية �لبن���اء هذه يمكن 
فهمه���ا على �أّنها �لمجال �لد�خلي و�لإجر�ئي للفرد؛ �أي ح�ض���يلة لل�ض���ور و�لمفاهيم و�لأحكام 
�لمتعّلقة بالذ�ت و�لمحيط �لجتماعي )حدية، 1991، 68(. ولذلك فاإّن كّل مولود ب�ضري ينتظر 
بيئة �جتماعّية مالأى بالأفكار و�لم�ض���اعر و�لمعتقد�ت و�لعاد�ت و�لتقاليد، تنتقل �إليه من خالل 

تكّيفه مع هذه �لبيئة. 
وتع���ّرف �لتن�ض���ئة �لجتماعّية م���ن حيث �أهد�فها باأّنه���ا: نتاج �لتربي���ة �لجتماعّية �لتي تتّم 
م���ن خ���الل عملية �لتفاعل �لجتماع���ي بين �لفرد و�لآخري���ن �لمحيطين به. تل���ك �لعملّية �لتي 
يكت�ض���ب فيها �لفرد �ضخ�ض���ّيته �لجتماعّية، حيث يت�ضّرب ثقافة مجتمعه وي�ضبح في �لم�ضتقبل 
منتج���ًا لها، وقادرً� عل���ى تطويرها وتغييرها من خالل تفاعله معها و�إغنائه���ا. فتوؤّثر فيه ويوؤّثر 
فيها، وتوّفر له �لتدريبات �لأ�ضا�ض���ّية ل�ض���بط �ل�ضلوك و�أ�ضاليب �إ�ضباع �لحاجات وفقًا للتحديات 
�لجتماعّية، �إ�ض���افة �إلى �كت�ض���اب �لمعايير �لجتماعّية �لتي تحكم �ل�ضلوك وتوّجهه )�ضرحان، 
1997، 114(. حيث تغدو هذه �لمعايير بمعانيها وقيمها، �لتجاهات �لتي ي�ض���وغ بو�ضاطتها ما 
ينتظر من �ضلوكه �لجتماعي، كما ت�ضبح �لإطار �لمرجعي �لمعياري لمو�قفه �ل�ضخ�ضّية، مع ما 

يتطّلبه �لتو�فق �لجتماعي. 
وبذل���ك يتطاب���ق مفه���وم عملية �لتن�ض���ئة �لجتماعّي���ة، �إلى حّد م���ا، مع م�ض���طلح �لتطبيع 
�لجتماعي. فالتطبيع �لجتماعي عملّية بنائّية تتمّثل في تكوين �ل�ضخ�ضّية �لجتماعّية باأبعادها 

)�لمعرفّية و�لوجد�نّية و�ل�ضلوكّية(. 
لذلك تّت�ضف عملّية �لتطبيع �لجتماعي بالخ�ضائ�ش �لآتية )�لر�ضد�ن، 1999، 76(: 

1- �إّنه���ا عملّية تعّل���م �جتماعي، يتعّلم فيها �لطفل /�لفرد ع���ن طريق �لتفاعل �لجتماعي، 
�أدو�ره �لجتماعّية و�لمعايير �لجتماعّية �لتي تحّدد هذه �لأدو�ر. ويكت�ض���ب �لتجاهات �لنف�ضّية 

و�لأنماط �ل�ضلوكّية �لتي تو�فق عليها �لجماعة وير�ضاها �لمجتمع. 
2- �إّنها عملّية نمّو، يتحّول، من خاللها، �لطفل / �لفرد من طفل يعتمد على غيره، متمركز 
ح���ول ذ�ت���ه، �إلى فرد نا�ض���ج يدرك معن���ى �لم�ض���وؤولّية �لجتماعّي���ة وتحّملها، ومعن���ى �لفردية 

و�ل�ضتقالل. فرد قادر على �ضبط �نفعالته و�لتحّكم في �إ�ضباع رغباته. 
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3- �إّنه���ا عملّية فردية �إ�ضافة �إلى �أنه���ا عملية �جتماعّية، وهي م�ضتمّرة خالل مر�حل �لعمر 
كل���ه. وهي عملّية معّقدة ومت�ضّعبة، ت�ضتهدف مهّمات كبيرة، وت�ضتخدم �أ�ضاليب وو�ضائل متعّددة 

لتحقيق ما تهدف �إليه. 
4- �إّنه���ا عملّي���ة ديناميكّي���ة تت�ضّم���ن �لتفاع���ل و�لتغيير، كم���ا تت�ضّمن �لأخ���ذ و�لعطاء بين 
�لطفل / �لف���رد و�أفر�د �لمجموع���ة، فيما يخت�ّش بالمعايي���ر و�لأدو�ر �لجتماعّية، و�لتجاهات 

�لنف�ضّية. 
يتبّي���ن من ه���ذه �لخ�ضائ�ش، �أّن �لتن�ضئ���ة �لجتماعّية و�لتطبيع �لجتماع���ي، هما عمليتان 
متد�خلت���ان ومتكاملت���ان، ي�ضعب �لف�ضل في م�ضمونهما و�لهدف �ل���ذي يتوّجهان �إلى تحقيقه. 
وم���ن هذ� �لمنطلق، تتجّلى �ضمولية �لتن�ضئة �لجتماعية و �ضرورة �لهتمام بها لتنمية �ضخ�ضّية 

�لفرد منذ �لطفولة �لمبكرة. 
و��ضتن���ادً� �إلى ما تقّدم، تتجّلى طبيعة عملي���ة �لتن�ضئة �لجتماعية في �أنها عملية نمّو وتربية 
وتعليم، م�ضتم���ّرة من �لولدة مرورً� بمر�حل �لطفولة و�لمر�هق���ة و�ل�ضباب، وحتى �ل�ضيخوخة. 
يتحّدد من خاللها �لأد�ء �ل�ضلوكي للفرد، وفقًا لما يكت�ضبه من خبر�ت �ضارة �أو موؤلمة، يتعّر�ش 
له���ا ف���ي �لبيئة �لتي ين�ض���اأ فيها. بما في هذه �لبيئة م���ن �لظو�هر �لثقافي���ة و�ل�ضعبية، ول �ضّيما 
�لأو�م���ر و�لنو�هي و�لأعر�ف �لجتماعية... كما ت�ضتمل على عمليات �لت�ضجيع و�لتعزيز، و�لكف 

و�لمنع، بما يتالءم مع قيم �لمجتمع وثو�بته. 

وظائف التن�صئة الجتماعية واأهدافها

تكم���ن �لوظيفة �لأ�ضا�ضية للتن�ضئ���ة �لجتماعية، في تنمية �لجان���ب �لجتماعي لدى �لفرد، 
ودمجه في بيئته �لجتماعية من خالل عملية تعّلم عنا�ضر ثقافة �لمجتمع، و��ضتيعابها في �إطار 
�لحي���اة �لجتماعية. وتبد�أ هذه �لعملية منذ مر�حل �لطفول���ة �لأولى، حيث م�ضاعدة �لطفل في 
�ضبط عمليات �لتبّول و�لتبّرز، ومن ثّم �إ�ضباع حاجاته و�نفعالته بما يّتفق و�لمعايير �لجتماعية. 
فيتعّل���م �لطاعة و�لنظام و�لت�ضحي���ة و�لإيثار وحب �لآخرين و�لتناف�ش، وغير ذلك من متطلبات 

�لتطبيع �لجتماعي. 
ويمك���ن �لنظر �إل���ى وظيفة �لتن�ضئة �لجتماعي���ة من جو�نبها �ل�ضخ�ضي���ة و�لجتماعية، من 

خالل ثالثة محاور �أ�ضا�ضية، هي: 
- اكت�شاب الثقافة: 

تنتظ���م كّل جماعة �أو مجتمع وفق منظومة ثقافي���ة خا�ضة، ت�ضمل �لقيم و�لمعارف و�لعقائد 
و�لع���اد�ت و�لتقاليد... وتكمن مهّم���ة �لتن�ضئة �لجتماعية في �إك�ضاب �لأف���ر�د هذه �لمنظومة، 
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وطبعه���م بال�ضم���ات �لثقافي���ة �لقائمة. حيث تق���وم �لثقافة من خالل ذل���ك، بوظيفة �جتماعية 
تتجل���ى في تحقيق وحدة �لمجتمع �لثقافية وتجان�ض���ه �لفكري وهويته �لجتماعية، ويكون �لفرد 

كائنًا �جتماعيًا يحمل ثقافة مجتمعه ويت�ضرف وفق �لم�ضمونات �لمعيارية لهذه �لثقافة. 
- تحقيق التفاعل بين الثقافة والفرد: 

ت�ضع���ى �لتن�ضئة �لجتماعية �إلى تحقيق �لتو��ض���ل �لتفاعلي بين �لجانب �ل�ضخ�ضي و�لجانب 
�لجتماع���ي، عن طريق غر����ش �لقيم �لثقافية �لقائم���ة، في �لبنية �ل�ضخ�ضّي���ة للفرد، وتحقيق 
�لتكام���ل بين �لإن�ضان كع�ضو ف���ي �لمجتمع و�لقيم �لثقافية �ل�ضائدة ف���ي هذ� �لمجتمع. وبف�ضل 
ذلك �لتكامل بين �لجانبين، يتوّقف �إح�ضا�ش �لفرد بال�ضبط �لجتماعي، ويبد�أ لديه �لإح�ضا�ش 

بالتو�فق �لطبيعي مع عنا�ضر �لحياة �لثقافية / �لجتماعية. 
- تحقيق �لنتماء �لجتماعي: 

يتمّيز �لو�ضط �لجتماعي – �إلى حّد ما – بالخ�ضو�ضية، حيث ينتمي �لفرد، بحكم �ل�ضرورة، 
�إلى و�ضط �جتماعي كالأ�ضرة و�لجماعة. وهو بذلك ي�ضّكل عن�ضرً� في �لو�ضط �لجتماعي �لذي 

يعي�ش فيه، ول بّد �أن ي�ضعر بالنتماء �إلى هذ� �لو�ضط. 
ويترّت���ب على �لفرد من �أجل هذ� �لنتماء، �أن يتمّث���ل خ�ضائ�ش �لمجتمع �لذي ينتمي �إليه، 
و�أن ي�ض���ارك �أف���ر�د جماعته �أحا�ضي�ضه���ا وم�ضاعرها وحاجاتها وتطّلعاتها. وه���ذ� كّله من �ضاأنه 
�أن يك���ّون �لوح���دة �لجتماعي���ة �أو �لهوي���ة �لجتماعي���ة، �لتي هي ف���ي �لنهاية ح�ضيل���ة �لتو�فق 
�لجتماعي / �لفك���ري و�ل�ضلوك���ي، ومظه���رً� �أ�ضا�ضّي���ًا من مظاه���ر �لتكّيف �لجتماع���ي باأبعاه 

�لتو�فقّية و�لتفاعلية. 
وبناء على وظائف �لتن�ضئة �لجتماعية، يمكن تحديد �أهد�فها منذ مر�حل �لطفولة بالأمور 

�لآتية:
1- م�ضاع���دة �لطف���ل في �لتكّيف �ل�ضليم مع بيئته، من خالل تعّرف محتويات �لبيئة �لمادية 
و�لجتماعي���ة، و�لتعاي�ش مع �لأطفال وم�ضاركتهم في �للع���ب و�لعمل، في �إطار �آد�ب �لتعامل مع 

�لآخرين، ومر�عاة �لقيم �لجتماعية �ل�ضائدة. 
2- تنمي���ة �أ�ض�ش �لتعام���ل �لجتماعي �ل�ضليم لدى �لأطفال، من خالل وجود �لقدوة �لح�ضنة 
ف���ي �لأ�ضرة و�لمدر�ضة، �لت���ي يقتدي �لأطفال ب�ضلوكه���ا وتعاملها، وتعزي���ز �ل�ضلوك �لجتماعي 

�لمرغوب، وجعل لغة �لحو�ر و�لمناق�ضة �لو�ضيلة �لأف�ضل و�لأنجع في تحقيق �لتو��ضل �لبّناء. 
3- تدري���ب �لطفل على ممار�ض���ة دوره �لجتماعي �لبّناء في �إطار �لجماعة، من خالل تنظيم 
�لأعم���ال �لجماعية، وتوزي���ع �لأدو�ر فيها بما يتنا�ضب مع رغبات �لأطف���ال و�هتماماتهم. و�لقيام 
برحالت جماعية، ي�ضارك �لجميع في �لإعد�د لها وتوّزع م�ضوؤوليات متطّلباتها )كيار�ند�، 1992(.
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4- �حتر�م فردية �لطفل وت�ضجيعه على توكيد ذ�ته، من خالل �إ�ضر�كه في ن�ضاطات جماعّية، 
تنّم���ي ثقته بنف�ضه وتمنحه �لقدرة على �لتفاعل مع �لآخرين. وت�ضجيع �لمناق�ضة و�لحو�ر و�إبد�ء 
�لر�أي، وتقوية لغة �لطفل، ومر�عاة ظروفه �ل�ضحّية و�لنف�ضّية )Echols،1996(. وبذلك يتزّود 
�لأطفال بخبر�ت جديدة ت�ضاف �إلى خبر�تهم �لتي يكت�ضبونها في �لأ�ضرة و�لمدر�ضة، بما ي�ضهم 

في تنمية �ضفاتهم �لنف�ضية و�لجتماعية و�لعقلية. 
تعّد �لتن�ضئة �لجتماعّية من �أهّم �لعو�مل �لأ�ضا�ضّية في تكوين �ل�ضخ�ضّية، ولكّنها ل تقت�ضر 
عل���ى تعّل���م �أنم���اط �ل�ضلوك �ل�ضائدة ف���ي �لمجتمع، بل ت�ضم���ل �أي�ضًا �لندم���اج �لجمعي »�لدمج 
�لجتماع���ي« من خالل تعّلم �لفرد معايير مجتمعه وقيم���ه و�ل�ضلوكات �لمرغوبة فيه. ومن �أهّم 
�أ�ض����ش �لتن�ضئة �لجتماعي���ة �ل�ضوية، ما ي�ضّم���ى ب��»�لتعّلم �لجتماعي« حيث ينم���و �إدر�ك �لفرد 

لعالمه �لخارجي، وينّظم �أ�ضاليب حياته وفق متطلبات �لعي�ش في هذ� �لعالم. 
�أّك���دت نظريات علم �لنف����ش �لمتعّددة �أهمية �لمرحلة �لطفولي���ة، ول �ضّيما �ل�ضنو�ت �ل�ضت 
�لأولى في حياة �لفرد، وذلك بالنظر لآثارها �لبارزة في نمو �ل�ضخ�ضية و�ضالمتها في �لم�ضتقبل، 
�أي �أّن �لمالمح �لأ�ضا�ضية ل�ضخ�ضية �لفرد �لم�ضتقبلية، تو�ضع في هذه �لمرحلة. وقد �أطلق بع�ش 
علم���اء �لنف�ش و�لجتماع و�لتربي���ة، على هذه �لمرحلة )مرحلة ما قبل �لجماعة( لأّن �لطفل لم 
يكت�ض���ب بعد �أ�ضاليب �لتعامل )�لتفاع���ل( �لجتماعي �ل�ضليم، وتعّد �أي�ضًا �لمرحلة �لتكوينية في 
حي���اة �لإن�ضان، حيث تو�ضع �لبذور �لأولى لمكّون���ات �ضخ�ضّيته �لم�ضتقبلية ومالمحها، وهذ� ما 
ة في �لتن�ضئة �لجتماعّية. فالطفل ل يحتاج �إلى �لطعام و�ل�ضر�ب و�لك�ضاء  يعطيه���ا �أهمّية خا�ضّ
فح�ضب، بل يحتاج �أي�ضًا �إلى بيئة مالئمة تن�ّضط قدر�ته وتفّتح مو�هبه، وتنّمي ذكاءه �إلى �أق�ضى 

قدر ممكن، وتوّجهه بما ي�ضاعده في �لتكّيف �لجتماعي �ل�ضليم. 

دور التن�صئة الجتماعية يف حتديد النوع الجتماعي

ثّمة مفرد�ت وم�ضطلحات متعددة ت�ضتخدم للدللة على �لتمييز بين �لذكر و�لأنثى، ومنها: 
�لجن�ش، �أو �لجندر، ويتبعه �لتنميط �لجن�ضي، �لنوع �لجتماعي ويتبعه �لدور �لجتماعي. ولكّننا 
نالحظ موؤّخرً� �أّن م�ضطلح »�لنوع �لجتماعي« هو �لأكثر ��ضتخد�مًا من �لم�ضطلحات �لأخرى، 
بالنظ���ر لعدم تمييزه �لدقي���ق بين �لذكر و�لأنثى، في �إطار �لدعو�ت �إل���ى �لم�ضاو�ة �لجتماعية 

بينهما. 
وق���د بد�أ تد�ول م�ضطلح جندر )�لن���وع �لجتماعي( في �لوليات �لمتح���دة، في ثمانينيات 
�لق���رن �لع�ضرين، ومن ثّم �نتقل �إلى �أوروب���ا. وجاءت �تفاقية �لق�ضاء على جميع �أ�ضكال �لتمييز 
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�ضد �لم���ر�أة، �لمعروفة با�ضم »�ضيد�و«، و�ل�ضادرة في �أيلول م���ن �لعام )1979(، لتتناول �لنوع 
�لجتماع���ي، وت�ضي���ر في مقّدمتها �إلى �أّن تحقيق �لم�ضاو�ة �لكامل���ة بين �لرجل و�لمر�أة، يتطّلب 

�إحد�ث تغيير في �لدور �لتقليدي للرجل و�لمر�أة في �لأ�ضرة و�لمجتمع معًا.
لك���ن م�ضطلح »�لن���وع �لجتماعي« �أ�ضبح مت���د�وًل بقوة منذ �لع���ام )1994(، خالل موؤتمر 
�ل�ضك���ان �لذي �نعق���د في �لقاهرة، وتك���ّرر ذكره نح���و )233( مّرة، في وثيقة بكي���ن �ل�ضادرة 
ف���ي ع���ام )1995(، كنتاج لأعم���ال موؤتمر بكين، و�ضّكل���ت هذه �لوثيقة منه���اج عمل للحكومات 
�لموقع���ة علي���ه فيما يخ����ش و�ضعية �لمر�أة ف���ي �لعالم. وك���ان �إعالن »بكي���ن« )1995(، نقطة 
�لتحّول �لتاريخية في مجال تمكين �لمر�أة، وتو�ضيح مفهوم �لنوع �لجتماعي. و�نت�ضر ��ضتخد�م 

م�ضطلح »�لجندر« �أو »�لنوع �لجتماعي« على نطاق و��ضع خالل �لعقدين �لما�ضيين. 
- التنميط الجن�شي: 

يع���ّرف �لتنمي���ط �لجن�ضي باأّن���ه: مجموع �لممار�ض���ات �ل�ضلوكية و�لفكرية �لت���ي يتّم من خاللها 
  )Michel، 1985، 11( لتعامل مع �أحد �لجن�ضين، على �أّنه �أقّل �ضاأنًا من �لآخر في �لو�قع و�لكفاءة�
وق���د ُيعطى �لذك���ر في ذلك �لمرتب���ة �لأول���ى، و�لأنثى �لمرتب���ة �لثانية. ويعني بذل���ك �كت�ضاب 
�ل�ضل���وك �لمرتب���ط بالأدو�ر �لجن�ضي���ة �لذكري���ة �أو �لأدو�ر �لجن�ضية �لأنثوية، ف���ي �أثناء مر�حل 
�لنمّو �لمختلفة )مو�ضى، 1990، 14(. �أي �أّن �لتنميط �لجن�ضي هو: ��ضطناع �لتجاهات و�أوجه 
�لن�ض���اط �لت���ي تنا�ضب جن�ش �لكائ���ن/ �لفرد، ذكرً� كان �أم �أنثى، وذل���ك من خالل ما تحكم به 
�لثقاف���ة �لت���ي ين�ضاأ فيها �لطفل، �إذ ثّمة �عتقاد �ضائع باأّن �ل�ضبيان ل بّد �أن يختلفو� في �ل�ضلوك 
ع���ن �لبنات )�ضم���ارة، 1993، 193(. فالتنمي���ط �لجن�ضي يدّل على مجموعة م���ن �لأفعال �لتي 
غالبًا ما تمّيز جن�ش �لرجال على جن�ش �لن�ضاء، و�إن خّفت حّدة هذ� �لعتقاد في �لآونة �لأخيرة، 
ب�ضب���ب م�ضتوى �لتعلي���م لدى �لجن�ضين، و�لدعو�ت �لمتكّررة للم�ض���او�ة بينهما في �ضوؤون �لحياة 

�ليومّية، مع عدم تجاهل �ختالف �لعامل �لفيزيوجي بينهما. 
توؤّدي �لتن�ضئة �لجتماعية �لأ�ضرية دروً� مهّمًا في تعليم وتعّلم �لأدو�ر �لمتوّقعة من كّل جن�ش 
عل���ى حدة، فمن خالل عملية �لتعّلم �لمبا�ضرة �أو بالمحاك���اة، يتعّلم �لأطفال ممار�ضة �لأن�ضطة 
�لخا�ض���ة بجن�ضه���م �لبيولوجي، هذه �لآليات �لت���ي تعمل على تطّور �لفروق بي���ن �لجن�ضين منذ 
نعوم���ة �أظفارهم، من خالل �لتمييز في �ضك���ل �للبا�ش و�لأعمال و�لألعاب... �لتي تعّزز �لنمطّية 

�لجن�ضية لدى كّل منهما، و�إتقان �لأدو�ر �لمتوّقعة لكّل منهما. 
وق���د ت�ضل �لنمطّية �لجن�ضّية في تحديد �ل���دور �لجتماعي �أحيانًا، �إلى حّد �لمثالية؛ بمعنى 
�أّن �ل�ضفات �لتي تحّدد دور كّل من �لجن�ضين في �لمجتمع، ل تحظى بتقدير �لثقافة فح�ضب، بل 
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�أحيان���ًا ل يع���ّد �لرجل رجاًل، �أو �لمر�أة �مر�أة، ما لم يرتفع كّل منهما �إلى �لم�ضتوى �لمثالي لتلك 
�ل�ضف���ات �لتي تحّد كاّل منهما؛ ف�ضمة �لذكورة �أو �ضم���ة �لأنوثة، قد تزول كلّية �إذ� ما غابت عن 

�أي منهما �ضفة من هذه �ل�ضفات )�إ�ضماعيل، 1996، 327(. 
فمن م�ضاوئ �لتنميط �لجن�ضي �أّنه يفتر�ش �أّن �لرجل هو في �لغالب �ضانع �لقر�ر في حياته 
�لأ�ضري���ة، م���ع �أّن �لو�ق���ع ي�ضير �إلى وج���ود عالقة زو�جي���ة/ �أ�ضرية ت�ضاركّية بي���ن �لزوجين في 
�تخاذ �لقر�ر�ت، ول �ضّيما �لمتعّلقة بمعاملة �لأبناء وم�ضتقبلهم، و�إن �ختلف ذلك بح�ضب �لبيئة 

�لجتماعية �لتي تحّدد م�ضتوى هذه �لم�ضاركة. 
وتب���د�أ عملي���ة �لتنمي���ط �لجن�ضي لدى �لأبن���اء في �لأ�ض���رة، منذ مرحلة �لمه���د و�لح�ضانة، 
متر�فق���ة مع �لتن�ضئة �لجتماعّية، �ضو�ء عن ق�ضد �لو�لدي���ن �أم عن غير ق�ضد، وهما ي�ضّجعان 
�أبناءهم���ا على �ل�ضل���وك �لجن�ضي �لمنا�ضب وتعزيزه؛ ويكون �لتمييز بي���ن �لذكر و�لأنثى م�ضتترً� 
ف���ي �أغل���ب �لأحيان، فال يعّبر عنه �لأهل بطريقة و��ضحة �إّل ف���ي حالت نادرة، ولكّنه يظهر في 
�لمو�ق���ف �لجتماعّية و�ل�ضلوك���ات �لتي تختلف ��ضتن���ادً� �إلى موقف �لكبار م���ن �ل�ضغار، حيث 

تمتدح �لطفلة على جمالها، ويمتدح �لطفل على قّوته و�ضجاعته. 
وه���ذ� ينطبق عل���ى و�ضع �لأطفال ف���ي �لمدر�ضة، حيث ي�ضه���م �لمعّلم���ون / �لمعّلمات بدور 
كبي���ر في عملّية �لتنميط �لجن�ضي، فهم يتكّلمون �أكثر مع �ل�ضبيان وي�ضّجعونهم على �ل�ضتقالل 
و�لدف���اع ع���ن �لنف�ش، �أي �أن يكونو� �ضجعانًا ورجاًل �ضغارً�، بينم���ا يتلّقى �لبنات �لثناء و�لمديح 
عل���ى مظهره���ّن و�أناقته���ّن، وحتى في �لحف���الت �لعائلي���ة / �لجتماعية، يطلب م���ن �ل�ضبيان 
�لم�ضاركة في ترتيب �لكر��ضي و�لطاولت، بينما يطلب من �لبنات �لم�ضاركة في �إعد�د �لأطعمة 
وتقديمه���ا )مو�ض���ى، 1985، 15(. كما يظهر �لتنميط �لجن�ضي في لع���ب �لأطفال �لأدو�ري، �أي 
�لألع���اب �لت���ي تعتمد على تمثيل �لأدو�ر ح�ضب �لجن�ش، فمن خ���الل هذه �لألعاب يتعّلم �لأطفال 
م���ن �لجن�ضين، كيفّية �لت�ضّرف م���ع �لجن�ش �لآخر في �لمو�قف �لحياتي���ة �لمختلفة، ومن هذه 
�لألع���اب يدخل �ل�ضبي���ان و�لبنات مجالت �لحي���اة �لجتماعّية �لتي تحّدد �ل���دور �لمنوط بكّل 

منهم في �لم�ضتقبل. 
و�لخال�ض���ة، �إّن دور �لموؤ�ّض�ضات �لجتماعية / �لتربوية ف���ي عملية �لتنميط �لجن�ضي، يزيد 
�لوعي بين �لأفر�د من �لجن�ضين، بالنتماء �لجن�ضي، وعندها يمكن لالأدو�ر �لجن�ضّية �أن تتحّول 
�إلى نوع من �لمحّرك �لد�خلي لل�ضلوك لدى �لفرد، ذكرً� كان �أم �أنثى، وذلك في �ضوء �لمعطيات 
�لتربوي���ة و�لثقافي���ة و�لجتماعّية �لتي يكون �لف���رد قد �كت�ضبها خالل �لتن�ضئ���ة �لجتماعية في 

مر�حل نمّوه، ول �ضّيما في مر�حل �لطفولة و�لمر�هقة. 
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- الجندر والنوع الجتماعي:
كلم���ة جندر ه���ي كلمة �إنجليزية )Gender( من �أ�ضل لتين���ي لغوّيًا، بمعنى )Genus( �أي 
�لجن����ش، بق�ضد �لذك���ورة و�لأنوثة، في �إ�ض���ارة للتق�ضيم �لجتماعي ولي����ش �لحالة �لبيولوجية، 
ولك���ن بح�ضب تعريف �ضندوق �لأمم �لمتحدة �لإنمائي؛ فاإّن �لجندر ي�ضير �إلى �لأدو�ر �لمحّددة 

�جتماعّيًا لكّل من �لذكر و�لأنثى، �لتي تتغّير بمرور �لزمن، وتختلف من ثقافة �إلى �أخرى.
وكان���ت منظم���ة �ل�ضحة �لعالمية، ق���د عّرفته باأّنه ي�ضف �لخ�ضائ�ش �لت���ي يحملها كّل من 
�لرج���ل و�لمر�أة ك�ضفات مركّبة �جتماعّي���ًا، ل عالقة لها بالختالفات �لع�ضوية و�لج�ضدية؛ �أّما 
�لمو�ضوعة �لبريطاني���ة فتوؤّكد �أّن �لهوية �لجندرية )�لنوع �لجتماعي( لي�ضت ثابتة بالولدة، بل 

تتاأّثر بالعو�مل �لنف�ضية و�لجتماعية �لتي يعي�ضها �لإن�ضان منذ طفولته �لأولى.
�إّن مفهوم �لنوع �لجتماعي يحيل مفهوم �لجن�ش sex �إلى �لخ�ضائ�ش �لبيولوجية �لتي تحّدد 
ن���وع �أو جن����ش كل من �لذكر و�لأنثى بينم���ا يعني �لنوع �لجتماعي )�لجن���در( �لبناء �ل�ضو�ضيو- 
ثقاف���ي، لهوية كل م���ن �لرجل و�لمر�أة. وبناء على هذه �لخ�ضائ����ش �لجتماعية �لتي ُتمَنح لكّل 
د و�ضعهما �لجتماعي و�لعالقات �لجتماعية  ع �لأدو�ر وُت�ضَند �لمهام لكليهما، وُيحدَّ منهما، ُتوزَّ
بينهم���ا. فنج���د �أّن �لأدو�ر �لجتماعي���ة �لمحّددة لكّل ن���وع مبنية �جتماعّيًا عل���ى �ضكل هرمي، 
وتّت�ض���ف �أي�ض���ًا باأّنها ت�ضع �لرجل في قمة هذ� �له���رم، �أي �أّن للرجال تف�ضيالت �جتماعية من 
حي���ث �لأدو�ر �لمح���ّددة له���م. )Cherlin، 2010، 93( فالنوع �لجتماع���ي �أو �لجندر، هو بنية 
�جتماعية من �لأفكار و�لعالقات و�لأدو�ر �لجتماعية، يحّددها �لمجتمع لكّل من �لذكر و�لأنثى، 

وت�ضهم ب�ضكل كبير في �لعالقات بين �لجن�ضين. 
وهك���ذ� تهدف عملية �لتن�ضئة �لجتماعي���ة �إلى تحويل �لكائن �لبيولوجي �إلى كائن �جتماعي 
وثقاف���ي، من خ���الل �إك�ضابه �لعنا�ض���ر �لثقافية �لممّي���زة لجماعته، وت�ضبح ج���زءً� من تكوينه 
�ل�ضخ�ض���ي، باكت�ضابه �لقيم و�لرموز و�لمبادئ و�لمعايير �لت���ي تمّيز ثقافة �لجماعة و�لمجتمع 
�ل���ذي ينتم���ي �إليهم���ا. وهنا ي�ضه���م �لدور �لجن�ض���ي / �لجتماعي ف���ي �لهوية �لذ�تّي���ة �أكثر من 
�أي دور �آخ���ر، لأّن���ه يت�ضّمن كثيرً� من �لأحك���ام �لقيمّية، �لجتماعية و�لأخالقّي���ة، كما يت�ضّمن 
تحديد �لمهنة و�لدور �لأ�ضري، وكثيرً� من �ل�ضمات �ل�ضخ�ضّية، وخ�ضائ�ش �ل�ضلوك �لجتماعي 
)�إ�ضماعي���ل، 1996، 326(. فهذه �لعملية تتّم من خالل م���ا ي�ضمى بالتن�ضئة �لجتماعية �لأولية 
ف���ي �لأ�ضرة، ثّم بالتن�ضئة �لعامة �لتي تقوم به���ا �لموؤ�ض�ضات �لمجتمعية /�لتربوية �لأخرى، �لتي 

يحتك فيها �لفرد بالآخرين، وت�ضهم في بناء �ضخ�ضيته �لجتماعّية. 
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- النوع الجتماعي والدور الخا�ش به: 
تع���ّرف �أدو�ر �لن���وع �لجتماع���ي �أو �لأدو�ر �لجندرية، باأّنه���ا �لت�ضّرف���ات و�ل�ضلوكيات �لتي 
تت�ضّمنها �لأدو�ر �لجتماعية لكل �ضخ�ش بناء على جن�ضه؛ ويمكن عّد هذه �لت�ضّرفات �ضحيحة 
ومقبول���ة في �لمجتمع، بناء على هذ� �لت�ضّور �لجن�ضي �ل���ذي ي�ضع �لمجتمع فيه هذ� �ل�ضخ�ش 
 .)Encyclopedia of Education،  2011( ونوعه، �ضو�ء كان هذ� �لت�ضّور �ضحيحًا �أم خاطئًا
وتتمرك���ز ه���ذه �لأدو�ر عادة، حول تعريف �ل�ضخ�ش �لذي يتلقاه م���ن �لمجتمع باأنه ذكر �أو �أنثى 
وكذلك ي�ضف �لمجتمع �لأفعال باأنها ذكورية �أو �أنثوية)Sandra، 2009(. لذلك ت�ضّمى �لأدو�ر 
�لجتماعية �لمحّددة لكل نوع بناًء على �لجن�ش �لبيولوجي، وذلك من خالل عملية تعّلم معايير 
ه���ذ� �ل���دور �لمتعّلقة و�كت�ض���اب �ل�ضلوك �لخا�ش به. وبعب���ارة �أخرى ترى �ل�ضي���دة / بوتلر/ �أّن 
�لجندري���ة )�لنوع �لجتماع���ي( ل توجد كما هي عليه في �لأ�ضخا�ش �لنا�ضجين بعفوية، ولكّنها 
تتع���ّزز بالأفعال �لتي يعتادون عليها طو�ل حياتهم كنوع مح���ّدد، بفعل �لتن�ضئة �لجتماعية �لتي 

.)Butler، 1990( يتلقونها
وبن���اء على ذلك يمكن �لق���ول: �إّن �لأدو�ر �لجتماعية لنوع معّين ُتفَهم عن طريق �لت�ضنيف 
�ل���ذي ي�ضير عليه �لمجتمع، وطبقًا لمو�ءمة �لفرد لتوّقعات هذه �لمجتمع تجاه �لقيام باأدو�ر نوع 
بعين���ه، ولكن هذه �لنظرة تختلف عن نظرة »�لهوية �لجن�ضية«، �لتي ترجع �إلى �ضعور د�خلي من 
�لف���رد بانتمائه لنوع دون �لآخر، �ضو�ء تو�فق هذ� مع �لقو�لب �لذي ي�ضع فيها �لمجتمع �أفر�ده، 
�أم ل���م يتو�ف���ق. و�لنقطة �لمهّمة جدً� هنا �أّنه عندما تتحّول ه���ذه �لم�ضاعر �لد�خلية بنوع معين 
وهوي���ة جن�ضية معينة �إل���ى ت�ضّرفات خارجية، يمكن توّقعها وفهمها طبق���ًا ل�ضّم هذ� �ل�ضخ�ش 
 .)Acker، 1992( لن���وع بعين���ه، تكون هنا �أ�ضا�ش تكوي���ن �لأدو�ر �لجتماعية �لتي تحّدد �لن���وع
فيكت�ض���ب �ل�ضبي �ضف���ات �لذكورة وتكت�ضب �لبن���ت �ضفات �لأنوثة، بحيث تك���ون هذه �ل�ضفات 

متو�فقة تمامًا مع �لقو�عد و�لأ�ض�ش �لثقافية/ �لح�ضارية �لمتوّقعة من �لمجتمع.
و�لأفع���ال �ل�ضلوكي���ة �لت���ي تن�ضجم مع معايير �ل���دور �لجن�ضي / �لجتماعي، ق���د ت�ضتمّر في 
�ض���ّن �لر�ضد، و�إذ� ما ظهر �ل�ضل���وك �لمنحرف عن هذه �لمعايير فيتّم منعه، حتى من �ل�ضخ�ش 
ذ�ت���ه، نتيج���ة لرغبته في تجّنب �لنبذ �لجتماعي، وفقد�ن �لتكّيف م���ع �لدور �لذي �أقّرته ثقافة 

�لمجتمع. 
- التن�شئة وتحديد النوع الجتماعي: 

ثّم���ة كثير م���ن �لمجتمعات �لت���ي تعتقد �أّن ق���ّوة �لرجال �أم���ر طبيعي، و�أّن قيادت���ه لالأ�ضرة 
و�لمجتمع �أمر حتمي، فيما ُينَظر �إلى �لمر�أة على �أّنها �ضعيفة وتابعة للرجل في هذه �لمنظومة، 
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وه���ذ� يدور في فلك �لنوع �لجتماع���ي و�لأدو�ر �لجتماعية �لتي تحّدده���ا �لمجتمعات بالن�ضبة 
�إل���ى �أفر�دها، بناًء على �لثقافة �لمجتمعي���ة �لقابلة للتغيير، ولي�ضت م�ضاألة متعّلقة بالختالفات 
�لبيولوجي���ة. ولذل���ك ل يوجد مفهوم »�لن���وع �لجتماعي« ب�ضورة م�ضتقل���ة �أو ب�ضكل منعزل عن 
طبيع���ة �لمجتمع وظروف���ه، و�إنما ي�ضاغ مفهوم �لن���وع، في �إطار �أيديولوج���ي بو�ضفه جزءً� من 

�ل�ضياق �لجتماعي �لعام �لذي تعمل �لتن�ضئة �لجتماعية على تعزيزه. 
 Gender-تق���ول �لفيل�ضوفة �لأمريكية »جودث بوتلر« في كتابه���ا »مع�ضلة �لنوع �لجتماعي
Trouble«، �ل�ضادر في عام )1990(: �إّن �لجندر )�لنوع �لجتماعي(، هو �أد�ء يقوم به �لفرد 
ب�ضك���ل متو��ض���ل، وذلك ل يعني �أّن���ه �ختيار و�ٍع يقوم ب���ه �لإن�ضان، فلكّل ف���رد طريقته �لخا�ضة 
ف���ي �لتفاعل مع محيطه، ولك���ن �لرف�ش �أو �لخ�ضوع يعود �إلى �لق���وة �لجتماعية و�لثقافية �لتي 
ت�ضّكل���ه)Butler، 1990( . وه���ذ� يع���ود بطبيع���ة �لحال �إل���ى �لتن�ضئة �لجتماعي���ة، �لتي تحمل 
ف���ي م�ضموناتها وو�ضائله���ا �لعنا�ضر �لثقافية �ل�ضائ���دة في �لمجتمع وكيفّي���ة �إك�ضابها لالأطفال 
و�لنا�ضئ���ة، وفق قي���م و�تجاهات ه���ذ� �لمجتمع، حيث يكت�ض���ب �لطفل / �لطفلة هوي���ة �لنوعّية 

�لجتماعّية. 
و�لهوي���ة هي م���ا ي�ضعر به كل من �لرجل و�لم���ر�أة )َمْن �أنا وَمْن هو �لآخ���ر( �أي �لفكرة �لتي 
يكونها كل و�حد منهما عن ذ�ته، هذه �لفكرة �لتي يغر�ضها �لمجتمع، في �لفرد منذ �ضّن مبكرة 
ج���ّدً�، فه���ي لي�ضت م���ن تاأثير �لبيولوجي���ا فح�ضب، بل هي نت���اج ثقافة �لمجتم���ع كذلك بعاد�ته 
وتقاليده، هذه �لأخيرة هي �لتي ت�ضنع �لهوية �لجندرية �لتي ي�ضعر بها كل من �لرجل و�لمر�أة. 
فاأّول ما يتعّلمه �لأطفال في مجال تحديد �لهوية �لجن�ضّية، هو �ل�ضتخد�م �ل�ضحيح لل�ضمائر 
و�لأ�ضم���اء �لمنا�ضبة للتعبير عن جن�ش كّل منهم. وحتى قبل �أن ي�ضتطيع �لطفل/ �لطفلة �لتمييز 
بي���ن �لذك���ور و�لإناث ب�ضكل عام، يتعّل���م كّل منهما تقليد �أح���د �لو�لدين بو�ضفه �ضبّي���ًا �أو بنتًا، 
وذل���ك با�ضتخ���د�م �ل�ضيغ �للغوية، �أو �لعبار�ت، مثل: �لبنت �لحل���وة، �أو �لولد �ل�ضاطر )هرمز، 
1988، 447(. فالهوية �لبيولوجية )�لذكورة �لأنوثة( هي معطى طبيعي - فطري – �أّما �لهوية 
�لجندرية/ �لنوعّية، فهي معطى �ضو�ضيوثقافي، �أي �أّنها هوية �كت�ضبها �لرجل و�كت�ضبتها �لمر�أة، 
في ظل ثقافة مجتمع معّين �أّثر في �ضنع هذ� �ل�ضعور. وهي تختلف من مجتمع �إلى �آخر، ولكّنها 

تبقى �أهم مجالت �ل�ضلوك �لجتماعي �لذي يكون فيه للتن�ضئة �لجتماعية دور كبير.
وم���ع �أّن �لأطف���ال �ل�ضغار من �لجن�ضين، يلعب���ون معًا ب�ضكل مريح، وي�ضنع���ون فروقًا قليلة 
ن�ضبّي���ًا بين �أنف�ضهم، فمن �ضّن �ل�ضاد�ضة �أو �ل�ضابعة، يبد�أ كل جن�ش من �ل�ضبيان و�لبنات، يميل 
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�إل���ى تكوين فري���ق منف�ضل للعب، وي�ضعون مي���ز�ت عديدة حول كيفّية ت�ض���ّرف كّل منهم تجاه 
ة بهذ� �لجن�ش �أو ذ�ك. فالوعي بهوية  �لآخ���ر، ويبدوؤون فيما بعد بتكوين هوية �ضيكولوجّية خا�ضّ
خ لدى كّل جن�ش في �ضّن مبكرة، وهو  ن وُيَر�ضَّ �لنوع �لجتماعي و�لدور �لجتماعي �لمنوط به، ُيَلقَّ
ة و�لعاّمة، �لتي تجع���ل كاّلً منهما يت�ضّرف  �لوع���ي �لذي ُيملي فيما بعد قو�ع���د �ل�ضلوك �لخا�ضّ
ب�ضفت���ه رجاًل �أو �مر�أة، وذلك ترجمة لأ�ضاليب �لتن�ضئة �لجتماعية �لتي خ�ضع لها و�لقيم �لتي 

ت�ضّبع بها و�أ�ضبحت موّجهًا لتكّيف وتفاعله مع �لآخر. 
يكت�ض���ب �لأف���ر�د، �لذكور و�لإن���اث، بفعل �لتن�ضئ���ة �لجتماعّية، هويته���م �لجن�ضّية ودورهم 
�لجتماعي، بالتز�من مع مر�حل تطّورهم �لنمائي، حيث تتطّور �لم�ضاعر �لد�خلّية �لتي تر�فق 
�ضل���وك �لدور �لجتماعي، وق���د ي�ضتمّر هذ� �لتمايز حتى نهاية عمر �لف���رد، ذكرً� كان �أم �أنثى، 
وذلك تبعًا لقّوة تاأثير �لثقافة �لمهيمنة في �لمجتمع، �لتي تتحّكم في �ضلوكات �لرجال و�لن�ضاء، 

وفق �لحدود و�لأعر�ف �ل�ضائعة.
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الدرا�سات والبحوث

�لليرب�لية حتتاج �إىل �أمة

الليبرالية في خطر. اإن اأ�شا�شيات المجتمعات الليبرالية في الت�شامح مع الختالف، واحترام 
الحقـــوق الفرديـــة، و�شيـــادة القانـــون كلهـــا مهـــددة؛ لأن العالـــم يعانـــي ممـــا يمكـــن ت�شميتـــه ركـــوداً 
ديمقراطيـــاً اأو حتـــى ك�شاداً. وفقاً لموؤ�ش�شـــة فريدوم هاو�ش، تتراجع الحقـــوق ال�شيا�شية والحريات 
المدنية في جميع اأنحاء العالم على مدار الأعوام ال�شتة ع�شر الما�شية. اإن تراجع الليبرالية وا�شح 
فـــي القـــوة المتزايدة لالأنظمة ال�شتبدادية مثل ال�شين ورو�شيا، وتاآكل الموؤ�ش�شات الليبرالية - اأو 
الليبراليـــة ا�شميـــاً - في دول مثل المجر وتركيا، وتراجع الديمقراطيات الليبرالية في بلدان مثل 

الهند والوليات المتحدة.
ر القـــادة غير  فـــي كل حالـــة مـــن هـــذه الحـــالت، قـــادت القومية بـــروز هزيمـــة الليبراليـــة. �شخَّ
الليبراليين واأحزابهم وحلفاوؤهم الخطاب القومي في ال�شعي اإلى �شيطرة اأكبر على مجتمعاتهم. 
اإنهم يدينون خ�شومهم بو�شفهم نخباً بعيدة عن الواقع، وكوزموبوليتينيين، واأن�شار عولمة. اإنهم 
يّدعـــون اأنهم الممثلـــون الحقيقيون لبلدانهـــم وحرا�شها الحقيقيون. غالباً مـــا ي�شور ال�شيا�شيون 
غيـــر الليبرالييـــن نظرائهـــم الليبرالييـــن بطريقة �شاخرة اأنهـــم غير فعالين وبعيديـــن عن النا�ش 
الذيـــن يفتر�شـــون اأنهم يمثلونهم. وغالباً، فـــي كل حال، ل ي�شفون مناف�شيهـــم الليبراليين باأنهم 

خ�شوم �شيا�شيون بل ب�شيء اأكثر �شراً: اأعداء ال�شعب.
�إن طبيعة �لليبر�لية ذ�تها تجعلها عر�ض���ة لهذ� �لخط �لهجومي. �إن �لمبد�أ �لأ�ضا�ض���ي �لذي 
تكر�ضه �لليبر�لية هو مبد�أ �لت�ضامح: فالدولة ل تفر�ش معتقد�ت �أو هويات �أو �أفكار من �أي نوع. 
فة في دين  لقد قللت �لليبر�لية، عن عمد، �أن ت�ض���تهدف �ل�ضيا�ض���ة »�لحياة �لجيدة« كما هي ُمعرَّ
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معين �أو عقيدة �أخالقية �أو تقليد ثقافي، منذ ظهورها �لمبدئي في �لقرن �ل�ض���ابع ع�ض���ر كمبد�أ 
منظم لل�ضيا�ض���ة، وذهبت �إلى ��ض���تهد�ف �لحفاظ على �لحياة نف�ضها في ظل ظروف ل ي�ضتطيع 
فيها �ل�ضكان �لتفاق على ماهية �لحياة �لجيدة. �إن هذه �لطبيعة �لال�أدرية تخلق فر�غًا روحيًا، 
يدفع �لأفر�د �إلى �ض���لوك طرقهم �لخا�ض���ة، وي�ض���عف �إح�ضا�ض���هم بالجماعة. تحت���اج �لأنظمة 
�ل�ضيا�ض���ية �لليبر�لية �إلى قيم م�ض���تركة، مثل �لت�ض���امح و�لت�ض���وية و�لت�ض���اور، لكن هذه �لقيم ل 
تعزز �لرو�بط �لعاطفية �لقوية �لموجودة لدى �لجماعات �لدينية و�لعرقية �لمتما�ضكة بقوة. في 
�لو�قع، غالبًا ما �ضجعت �لمجتمعات �لليبر�لية �ل�ضعي غير �لهادف �إلى �لإ�ضباع �لمادي للذ�ت.

تظ���ل �لنقطة �لأهم في تروي���ج �لليبر�لية هي �لفكرة �لبر�غماتية �لت���ي كانت موجودة منذ 
ق���رون: قدرته���ا على �إد�رة �لتنوع في �لمجتمعات �لتعددية. لك���ن توجد حدود لأنو�ع �لتنوع �لتي 
يمك���ن للمجتمع���ات �لليبر�لي���ة �أن تعالجها. �إذ� ُوِجد ع���دد كاٍف من �لنا�ش يرف�ض���ون �لمبادئ 
�لليبر�لي���ة وي�ض���عون �إل���ى تقييد حقوق �لآخري���ن �لأ�ضا�ض���ية، �أو �إذ� لجاأ �لمو�طن���ون �إلى �لعنف 
ليح�ض���لو� على ما يريدون، فلن ت�ض���تطيع �لليبر�لية وحدها �أن تحافظ على �لنظام �ل�ضيا�ض���ي. 
و�إذ� �بتع���دت �لمجتمعات �لمتنوعة عن �لمبادئ �لليبر�لية وحاول���ت بناء هوياتها �لوطنية على 
�لع���رق �أو �لإثني���ة �أو �لدي���ن �أو �أي روؤية جوهرية �أخ���رى مختلفة للحياة �لجيدة، فاإنها ت�ض���تدرج 
�لعودة �إلى �ضر�ع دموي محتمل. �إن عالمًا مملوءً� بمثل هذه �لبلد�ن �ضيكون د�ئمًا �أكثر �نق�ضامًا 

و�أكثر ��ضطر�بًا و�أكثر عنفًا.
ه���ذ� هو �ل�ض���بب في �أنه مهم جدً� بالن�ض���بة �إل���ى �لليبر�ليين عدم �لتخلي ع���ن فكرة �لأمة. 
يجب �أن يدركو� �أنه في �لحقيقة، ل �ض���يء يجعل عالمية �لليبر�لية غير متو�فقة مع عالم �لدول 
�لقومي���ة. �لهوي���ة �لوطنية قابل���ة للطرق، ويمكن ت�ض���كيلها لتعك�ش �لتطلع���ات �لليبر�لية وغر�ش 

�لإح�ضا�ش بالمجتمع و�لهدف بين جمهور عري�ش.

الفراغ الروحي يف الليربالية

تكاف���ح �لمجتمع���ات �لليبر�لية لتقدي���م روؤي���ة �إيجابية للهوي���ة �لوطنية لمو�طنيه���ا. تو�جه 
�لنظري���ة �لكامنة ور�ء �لليبر�لية �ض���عوبات كبيرة في ر�ض���م حدود و��ض���حة ح���ول �لمجتمعات 
و�ض���رح ما هو م�ض���تحق للنا�ش د�خل تلك �لحدود وخارجها. هذ� لأن �لنظرية مبنية على �أ�ضا�ش 
�دع���اء �ل�ض���مولية. كما �أكد �لإعالن �لعالمي لحقوق �لإن�ض���ان، »يولد �لنا�ش �أحر�رً� ومت�ض���اوين 
ف���ي �لكر�م���ة و�لحق���وق«؛ عالوة على ذل���ك، »يحق لكل ف���رد �لتمتع بجميع �لحق���وق و�لحريات 
�لمن�ضو�ش عليها في هذ� �لإعالن، من دون تمييز من �أي نوع، مثل �لعرق �أو �للون �أو �لجن�ش �أو 
�للغة �أو �لدين �أو �لر�أي �ل�ضيا�ضي �أو غير �ل�ضيا�ضي �أو �لأ�ضل �لقومي �أو �لجتماعي �أو �لملكية �أو 
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�لمول���د �أو �أي حالة �أخرى«. »يهتم �لليبر�ليون نظريًا بانتهاكات حقوق �لإن�ضان بغ�ش �لنظر عن 
مك���ان حدوثها في �لعالم. يكره ليبر�ليون كثر �رتباط���ات �لقوميين �لخا�ضة ويتخيلون �أنف�ضهم 

�أنهم »مو�طنو �لعالم«.
يمك���ن �أن يك���ون �لتوفيق بين �دعاء �لعالمية وتق�ضيم �لعالم �إل���ى دول قومية �ضعبًا. ل توجد 
نظري���ة ليبر�لية و��ضحة، على �ضبيل �لمثال، حول كيفية ر�ضم �لحدود �لوطنية، وهذ� عجز �أدى 
�إل���ى �ضر�عات د�خلي���ة ليبر�لية حول �لنزع���ات �لنف�ضالية في مناطق مث���ل كاتالونيا وكيبيك 
ه �ل�ضعبويون،  و�إ�ضكتلن���د� و�لخالفات حول �لمعاملة �لمنا�ضبة للمهاجري���ن و�لالجئين. وقد وجَّ
مث���ل �لرئي�ش �لأمريك���ي �ل�ضابق دونالد تر�مب، ه���ذ� �لتوتر بين �لتطلع���ات �لليبر�لية �لعالمية 

و�لدعاء�ت �ل�ضيقة للقومية �إلى تاأثير قوي.
ي�ضك���و �لقوميون �أن �لليبر�لية قد حلت رو�بط �لمجتمع �لوطني و��ضتبدلت بها كوزموبوليتية 
�ش �لقوميون في �لقرن  عالمي���ة تهت���م بالنا�ش في �لبلد�ن �لبعيدة بقدر ما تهتم بمو�طنيه���ا. �أ�ضَّ
�لتا�ض���ع ع�ض���ر �لهوية �لوطنية على علم �لأحياء، و�عتق���دو� �أن �لمجتمعات �لوطنية متجذرة في 
�أ�ض���ل م�ضت���رك. ل يز�ل هذ� مو�ضوع���ًا لدى بع�ش �لقوميي���ن �لمعا�ضرين، مث���ل رئي�ش �لوزر�ء 
�لمجري، فيكتور �أوربان، �لذي عّرف �لهوية �لوطنية �لمجرية باأنها قائمة على �ل�ضاللة �لمجرية 
)ethnicity(. �ضعى قوميون �آخرون، �إلى مر�جعة �لقومية �لعرقية في �لقرن �لع�ضرين بمحاولة 
�إثب���ات �أن �لأمم ت�ضكل وحد�ت ثقافي���ة متما�ضكة ت�ضمح لأع�ضائها �أن تت�ض���ارك تقاليد قوية في 
�لطع���ام و�لعط���الت و�للغة وم���ا �ضابه ذلك. �أك���د �لمفكر �لأمريك���ي �لمحاف���ظ باتريك دينين 
)Patrick Deneen( �أن �لليبر�لية ت�ضكل �ضكاًل من �أ�ضكال �لثقافة �لم�ضادة �لتي �أذ�بت جميع 
�أ�ضك���ال �لثقافة ما قبل �لليبر�لية، با�ضتخد�م ق���وة �لدولة لإقحام نف�ضها و�لتحكم في كل جانب 

من جو�نب �لحياة �لخا�ضة.
يمكن اأن يكون التوفيق �شعباً بين الدعاء الليبرالي بالعالمية وعالم مق�شم اإلى دول قومية. 
وم���ا ُيالَحظ �أن دينيي���ن ومحافظين �آخرين �نف�ضلو� ع���ن �لليبر�ليين �لجدد �لقت�ضاديين 
وكان���و� �ضريحي���ن في لوم ر�أ�ضمالي���ة �ل�ضوق على تاآكل قي���م �لأ�ضرة و�لمجتم���ع و�لتقاليد. ومن 
، ف���اإن ت�ضنيفات �لق���رن �لع�ضرين �لتي حددت �لي�ض���ار و�ليمين �ل�ضيا�ضيي���ن بالأيديولوجية  ثمَّ
�لقت�ضادي���ة ل تتنا�ضب مع �لو�قع �لحالي بدقة، فالجماعات �ليمينية م�ضتعدة لتاأييد ��ضتخد�م 

�ضلطة �لدولة لتنظيم �لحياة �لجتماعية و�لقت�ضاد.
ثم���ة تد�خل كبير بين �لقوميين و�لمحافظي���ن �لدينيين. فالتقاليد �لدينية من بين �لتقاليد 
�لتي يريد �لقوميون �لمعا�ضرون �لحفاظ عليها. تربط حزب �لقانون و�لعد�لة في بولند� عالقة 
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وثيق���ة بالكني�ض���ة �لكاثوليكي���ة �لبولندية، ويوؤي���د �ل�ضك���اوى �لثقافية للكني�ضة ح���ول دعم �أوروبا 
�لليبر�لي���ة لالإجها�ش و�ل���زو�ج �لمثلي. وبالمث���ل، غالبًا ما يعّد �لمحافظ���ون �لدينيون �أنف�ضهم 
وطنيين. وه���ذ� �ضحيح بالتاأكيد بالن�ضبة �إلى �لإنجيليين �لأمريكيين �لذين �ضكلو� جوهر حركة 

تر�مب: »لنجعل �أمريكا عظيمة مرة �أخرى«.
�إن �لنق���د �لمحاف���ظ �لأ�ضا�ضي لليبر�لية، �أن �لمجتمعات �لليبر�لي���ة ل توفر �أ�ضا�ضًا �أخالقيًا 
م�ضترك���ًا قويًا يمك���ن بناء �لمجتمع عليه، �ضحيح بما فيه �لكفاية. ه���ذه بالفعل �ضمة من �ضمات 
�لليبر�لي���ة، ولي�ض���ت خطاأ. �ل�ض���وؤ�ل �لذي يطرحه �لمحافظ���ون هو ما �إذ� كان���ت هناك طريقة 
و�قعي���ة لإع���ادة عق���ارب �ل�ضاعة �إلى �ل���ور�ء و�إعادة فر�ش نظ���ام �أخالقي �أكث���ر تما�ضكًا. ياأمل 
بع�ش �لمحافظين �لأمريكيين بالعودة �إلى زمن متخيل كان فيه كل �ضخ�ش تقريبًا في �لوليات 
�لمتح���دة م�ضيحي���ًا. لكن �لمجتمعات �لحديث���ة �ليوم �أكثر تنوعًا دينيًا مم���ا كانت عليه في زمن 
�لح���روب �لدينية ف���ي �أوروبا في �لقرن �ل�ضاد����ش ع�ضر. فكرة ��ضتعادة تقلي���د �أخالقي م�ضترك 
يح���دده �لمعتقد �لديني هي فكرة فا�ضلة. يدعو �لق���ادة �لذين ياأملون في �إحد�ث هذ� �لنوع من 
�ل�ضتع���ادة، مث���ل ناريندر� م���ودي، رئي�ش �لوزر�ء �لقوم���ي �لهندو�ضي، �إل���ى �ل�ضطهاد و�لعنف 
�لطائفي. يعرف مودي ذلك جيدً�: لقد كان رئي�ضًا لوزر�ء ولية غوجار�ت �لغربية عندما �ندلعت 
�أعمال �ضغب طائفية عام 2002 خلفت �آلف �لقتلى، معظمهم من �لم�ضلمين. ولما �أ�ضبح مودي 
رئي�ضًا للوزر�ء عام 2014،  �ضعى هو وحلفاوؤه �إلى ربط �لهوية �لوطنية �لهندية باأبر�ج �لهندو�ضية 

و�للغة �لهندية، وهو تغيير جذري يتنافى مع �لتعددية �لعلمانية لموؤ�ض�ضي �لهند �لليبر�ليين.

الدولة التي ل بد منها

�ضت�ضتمر �لقوى غير �لليبر�لية في جميع �أنحاء �لعالم با�ضتخد�م �ل�ضعار�ت �لقومية ك�ضالح 
�نتخاب���ي ق���وي. وربما يمي���ل �لليبر�ليون �إلى رف�ش ه���ذ� �لخطاب بو�ضفه �ضوفيني���ًا وفظًا، لكن 

ينبغي �أل يتنازلو� عن �لأمة لخ�ضومهم.
يمكن �أن تقف �لليبر�لية، بمز�عمها �لعالمية، بطريقة غير مريحة جنبًا �إلى جنب مع �لنزعة 
�لقومي���ة �ضيق���ة �لأفق على م���ا يبدو، لكن يمكن �لتوفي���ق بينهما. فالأه���د�ف �لليبر�لية تتو�فق 
تمام���ًا مع عالم مق�ض���م �إلى دول قومية. تحتاج جميع �لمجتمعات �إل���ى ��ضتخد�م �لقوة للحفاظ 
عل���ى �لنظام �لد�خلي وحماية نف�ضها م���ن �لأعد�ء �لخارجيين. يفع���ل �لمجتمع �لليبر�لي ذلك 
باإن�ض���اء دولة قوية ويقيد �ضلطة �لدولة ب�ضيادة �لقانون. ت�ضتند �ضلطة �لدولة �إلى عقد �جتماعي 
بي���ن �لأف���ر�د �لم�ضتقلين �لذي���ن يو�فقون على �لتنازل عن بع�ش حقوقهم ف���ي فعل ما يحلو لهم 
مقاب���ل حماية �لدولة. يجري �إ�ضفاء �ل�ضرعي���ة عليها عبر �لقبول �لم�ضترك للقانون، و�إذ� كانت 

ديمقر�طية ليبر�لية، بانتخابات �ضعبية.
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ل معن���ى للحق���وق �لليبر�لية �إذ� لم تكن �لدول���ة قادرة على فر�ضها، و�لدول���ة وفقًا لتعريف 
عال���م �لجتماع �لألمان���ي ماك�ش فيبر، هي �حتك���ار �ضرعي للقوة على منطق���ة محددة. يتو�فق 
�لخت�ضا�ش �لإقليمي للدولة بال�ضرورة مع �لمنطقة �لتي ت�ضغلها مجموعة �لأفر�د �لذين و�فقو� 
عل���ى �لعق���د �لجتماعي. يج���ب �أن ُتحترم حق���وق �لأ�ضخا�ش �لذين يعي�ضون خ���ارج تلك �لولية 

�لق�ضائية، لكن لي�ش �ضروريًا �أن ُتنفذها تلك �لدولة.
لذلك تظل �ل���دول ذ�ت �لولية �لق�ضائية �لإقليمية �لمحددة جهات فاعلة �ضيا�ضية حا�ضمة، 
لأنه���ا �لوحي���دة �لقادرة عل���ى ممار�ضة �ل�ضتخ���د�م �لم�ضروع للق���وة. في عالم �لي���وم �لمعولم، 
ت�ضتخدم �لقوة مجموعة متنوعة من �لهيئات، من �ل�ضركات متعددة �لجن�ضيات، �إلى �لجماعات 
غير �لربحية، �إلى �لمنظمات �لإرهابية، �إلى �لهيئات فوق �لوطنية مثل �لتحاد �لأوروبي و�لأمم 
�لمتح���دة. لم تك���ن �لحاجة �إلى �لتع���اون �لدولي في معالج���ة ق�ضايا مث���ل �لحتبا�ش �لحر�ري 
و�لأوبئة �أكثر و�ضوحًا في �أي وقت م�ضى مثلها �لآن. لكن تبقى �لحال �أن �ضكاًل معينًا من �أ�ضكال 
�لق���وة، �أي �لقدرة عل���ى فر�ش �لقو�عد عبر �لتهدي���د، �أو �ل�ضتخد�م �لفعل���ي للقوة، يظل تحت 
�ضيط���رة �لدول �لقومية. ل ين�ض���ر �لتحاد �لأوروبي، ول �تحاد �لنقل �لج���وي �لدولي �ضرطته �أو 
جي�ض���ه لفر����ش �لقو�عد �لتي ي�ضعها. ل تز�ل مثل هذه �لموؤ�ض�ض���ات تعتمد على �لقدرة �لق�ضرية 
نتها. من �لموؤكد �أنه يوجد �ليوم جزء كبير من �لقانون �لدولي يحل محل �لقانون  للبلد�ن �لتي مكَّ
�لوطن���ي في كثير م���ن �لمجالت؛ لنفك���ر، على �ضبيل �لمث���ال، في مكت�ضبات �لتح���اد �لأوروبي 
�لمجتمعي���ة، �لتي تعمل بو�ضفها نوعًا من �لقانون �لعام لتنظيم �لتجارة وت�ضوية �لنز�عات. لكن 
ف���ي �لنهاية، ل يز�ل �لقانون �لدولي يعتمد على �لموؤ�ض�ضات �لوطنية في �لتنفيذ. عندما تختلف 
�لدول �لأع�ضاء في �لتحاد �لأوروبي ب�ضاأن م�ضائل مهمة تتعلق بال�ضيا�ضة، كما حدث خالل �أزمة 
�لي���ورو عام 2010 و�أزم���ة �لمهاجرين في عام 2015، و�لنتيجة لم يحددها �لقانون �لأوروبي بل 
�لق���وة �لن�ضبية في �لدول �لأع�ضاء. بعب���ارة �أخرى، ل تز�ل �لقوة �لمطلقة من �خت�ضا�ش �لدول 

�لقومية، �لأمر �لذي يعني �أن �ل�ضيطرة على �ل�ضلطة على هذ� �لم�ضتوى تظل حا�ضمة.
وم���ن ثم ل يوجد بال�ضرورة تناق�ش بي���ن �لعالمية �لليبر�لية و�لحاج���ة �إلى �لدول �لقومية. 
على �لرغم من �أن �لقيمة �لمعيارية لحقوق �لإن�ضان قد تكون عالمية، لكن �ضلطة �لإنفاذ لي�ضت 
ق بال�ضرورة بطريقة مح���ددة �إقليميًا. تمتلك �لدول���ة �لليبر�لية ما  كذل���ك؛ �إنه مورد ن���ادر ُيطبَّ
ي�ض���ّوغ تمام���ًا فعلها في منح م�ضتوي���ات مختلفة من �لحقوق للمو�طنين وغي���ر �لمو�طنين، لأنها 
ل تمل���ك �لم���و�رد �أو �لتفوي����ش لحماية �لحقوق عالمي���ًا. يتمتع جميع �لأ�ضخا����ش د�خل �أر��ضي 
�لدول���ة بحماية مت�ضاوية بموجب �لقانون، لكن �لمو�طنين فق���ط هم �لذين ي�ضاركون في �لعقد 

�لجتماعي، ولهم حقوق وو�جبات خا�ضة، ل �ضيما �لحق في �لت�ضويت.
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�إن حقيق���ة �أن �لدول ل تز�ل موقع �لقوة �لق�ضرية يج���ب �أن تكون م�ضدر �إلهام للحذر ب�ضاأن 
مقترح���ات �إن�ضاء هيئات فوق وطنية جدي���دة وتفوي�ش مثل هذه �ل�ضلطة لها. تمتلك �لمجتمعات 
�لليبر�لي���ة مئ���ات �ل�ضنين من �لخبرة في تعلم كيفية تقييد �ل�ضلط���ة على �لم�ضتوى �لوطني عبر 
�ضيادة �لقانون و�لموؤ�ض�ضات �لت�ضريعية وكيفية مو�زنة �ل�ضلطة حيث يعك�ش ��ضتخد�مها �لم�ضالح 
�لعامة. لي�ش لديها �أي فكرة عن كيفية �إن�ضاء مثل هذه �لموؤ�ض�ضات على �لم�ضتوى �لعالمي، حيث، 
عل���ى �ضبيل �لمثال، يمكن لمحكم���ة �أو هيئة ت�ضريعية عالمية تقييد �لق���ر�ر�ت �لتع�ضفية ل�ضلطة 
تنفيذي���ة عالمية. �لتحاد �لأوروبي هو نتاج �لجه���د �لأكثر جدية لفعل ذلك على م�ضتوى �إقليمي 
م���ا؛ و�لنتيج���ة نظام مح���رج يت�ضم بال�ضع���ف �لمفرط في بع����ش �لمجالت )�ل�ضيا�ض���ة �لمالية 
و�ل�ضوؤون �لخارجية( و�ل�ضلطة �لمفرطة في مجالت �أخرى )�لتنظيم �لقت�ضادي(. لدى �أوروبا 
عل���ى �لأقل تاري���خ م�ضترك وهوي���ة ثقافية معينة غير موج���ودة على �لم�ضت���وى �لعالمي. ت�ضتمر 
�لموؤ�ض�ض���ات �لدولية مثل محكم���ة �لعدل �لدولية و�لمحكمة �لجنائي���ة �لدولية في �لعتماد على 

�لدول لفر�ش تفوي�ضها.
تخّي���ل �لفيل�ض���وف �لألماني عمانوئي���ل كانط حالة م���ن »�ل�ضالم �لد�ئم« حي���ث ينظم عالم 
ت�ضكنه �لدول �لليبر�لية �لعالقات �لدولية بالقانون بدًل من �للجوء �إلى �لعنف. �أظهرت �لحرب 
بي���ن رو�ضيا و�أوكر�نيا، ل�ضوء �لحظ، �أن �لعال���م لم ي�ضل بعد �إلى لحظة ما بعد �لتاريخ هذه و�أن 
�لق���وة �لع�ضكرية �لغا�ضمة تظل �ل�ضامن �لنهائي لل�ضالم ف���ي �لبلد�ن �لليبر�لية. لذلك من غير 

�لمرجح �أن تختفي �لدولة �لقومية ب�ضفتها �لفاعل �لأ�ضا�ضي في �ل�ضيا�ضة �لعالمية.

احلياة اجليدة

يحت���وي �لنقد �لمحافظ لليبر�لية، في جوه���ره، على �ضك معقول في �لتركيز �لليبر�لي على 
��ضتقاللي���ة �لفرد. تفتر�ش �لمجتمعات �لليبر�لي���ة �لم�ضاو�ة في �لكر�مة �لإن�ضانية، وهي كر�مة 
متجذرة في قدرة �لفرد على �تخاذ �لخيار�ت. لهذ� �ل�ضبب، هي مكر�ضة لحماية هذ� �ل�ضتقالل 
�لذ�ت���ي بو�ضفه م�ضاألة حقوق �أ�ضا�ضية. لكن على �لرغم م���ن �أن هذه �ل�ضتقاللية قيمة ليبر�لية 
�أ�ضا�ضي���ة، �إل �أنها لي�ضت �ل�ضال���ح �لإن�ضاني �لوحيد �لذي يتفوق تلقائيًا على �لروؤى �لأخرى كلها 

في �لحياة �لجيدة.
لق���د تو�ض���ع مجال ما يجري قبوله على �أن���ه ��ضتقاللية باطر�د مع م���رور �لوقت، حيث �متد 
م���ن خيار �لن�ضياع للقو�عد د�خل �إط���ار �أخالقي قائم �إلى و�ضع تلك �لقو�عد لنف�ضه. لكن كان 
�لهدف من �حتر�م �ل�ضتقاللية �إد�رة وتخفيف �لتناف�ش بين �لمعتقد�ت �لر��ضخة، ولي�ش �إز�حة 
تل���ك �لمعتقد�ت كلها. ل يعتقد كل فرد �أن تعظي���م ��ضتقالليته �ل�ضخ�ضية هو �لهدف �لأهم في 
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�لحي���اة، �أو �أن تعطي���ل �أ�ضكال �ل�ضلطة �لحالية كلها �أمر جيد بال�ض���رورة. ي�ضعر �أنا�ش كثر �أنهم 
�ضعد�ء بالحد من حريتهم في �لختيار بقبول �لأطر �لدينية و�لأخالقية �لتي تربطهم باأ�ضخا�ش 
�آخري���ن �أو �لعي�ش في �إط���ار �لتقاليد �لثقافية �لموروثة. كان �لهدف م���ن �لتعديل �لأول لد�ضتور 

�لوليات �لمتحدة حماية حرية ممار�ضة �لدين، ولي�ش حماية �لمو�طنين من �لدين.
تمتل���ك �لمجتمعات �لليبر�لية �لناجح���ة ثقافتها �لخا�ضة وفهمها �لخا����ش للحياة �لجيدة، 
حت���ى لو كانت تلك �لروؤي���ة �أ�ضعف من تلك �لتي تقدمها �لمجتمعات �لملتزمة بعقيدة و�حدة. ل 
يمك���ن �أن تكون محايدة فيما يتعلق بالقيم �ل�ضرورية للحفاظ على نف�ضها كمجتمعات ليبر�لية. 
�إنها بحاجة �إلى �إعطاء �لأولوية للروح �لعامة، و�لت�ضامح، و�لنفتاح �لذهني، و�لم�ضاركة �لن�ضطة 
في �ل�ضوؤون �لعامة �إذ� �أر�دت �أن تبقى متما�ضكة. �إنها بحاجة �إلى تكريم �لبتكار وريادة �لأعمال 
و�لمجازف���ة �إذ� �أر�دت �أن تزده���ر �قت�ضاديًا. �إن �لمجتمع �ل���ذي يتاألف من �أفر�د منغلقين على 

ذو�تهم ول يهتمون �إل بزيادة ��ضتهالكهم �ل�ضخ�ضي لن يكون مجتمعًا �أبدً�.
�إن �لدول مهمة لي�ش لأنها مركز �لقوة �ل�ضرعية و�أد�ة �ل�ضيطرة على �لعنف وح�ضب، بل لأنها 
�لم�ضدر �لوحيد للجماعة �أي�ضًا. فالعالمية �لليبر�لية على �أحد �لم�ضتويات تحلق في وجه طبيعة 
�لموؤ�ن�ض���ة �لب�ضرية. ي�ضعر �لنا�ش برو�بط �لمودة �لأقوى تج���اه �لمقربين منهم، مثل �لأ�ضدقاء 
و�لعائل���ة؛ ومع �ت�ضاع د�ئ���رة �لتعارف، يت�ضاءل �إح�ضا�ضهم باللت���ز�م حتمًا. مع نمو �لمجتمعات 
�لب�ضري���ة ب�ضكل �أكب���ر و�أكثر تعقيدً� على مر �لق���رون، تو�ضعت حدود �لت�ضام���ن ب�ضكل كبير من 
�لعائالت و�لقرى و�لقبائل �إلى بلد�ن باأكملها. لكن قلة من �لنا�ش تحب �لإن�ضانية ككل. بالن�ضبة 
�إل���ى معظم �لنا�ش، في جميع �أنحاء �لعالم، تظ���ل �لدولة �لوحدة �لأكبر للت�ضامن �لتي ي�ضعرون 
بالولء �لغريزي لها. في �لو�قع، يغدو هذ� �لولء ركيزة �أ�ضا�ضية ل�ضرعية �لدولة ومن ثم قدرتها 
على �لحك���م. في مجتمعات معينة، يمكن �أن يكون للهوية �لوطنية �ل�ضعيفة عو�قب وخيمة، كما 
هو و��ضح في بع�ش �لبلد�ن �لنامية �لمتعثرة، مثل ميانمار ونيجيريا، وفي بع�ش �لدول �لفا�ضلة، 

مثل �أفغان�ضتان وليبيا.

حجة للقومية الليربالية

�إذ� كانت �لهوية �لوطنية مبنية على خ�ضائ�ش ثابتة مثل �لعرق �أو �ل�ضاللة �أو �لتر�ث �لديني، 
فاإنها تغدو فئة �إق�ضائية محتملة تنتهك �لمبد�أ �لليبر�لي �لم�ضاو�ة في �لكر�مة. على �لرغم من 
عدم وجود تناق�ش بال�ضرورة بين �لحاجة �إلى �لهوية �لوطنية و�لعالمية �لليبر�لية، �إل �أنه توجد 
نقط���ة توت���ر قوية محتملة بين �لمبدئي���ن. عندما ت�ضتند �لهوية �لوطنية عل���ى خ�ضائ�ش ثابتة، 
يمك���ن �أن تتحول �إلى قومي���ة عدو�نية وح�ضرية، كما حدث في �أوروب���ا خالل �لن�ضف �لأول من 

�لقرن �لع�ضرين.
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اإن جمتمعًا من اأفراد ل يهتمون اإل مب�صاحلهم
لن يكون جمتمعًا على الإطالق

له���ذ� �ل�ضبب، يجب على �لمجتمعات �لليبر�لية �أل تعت���رف ر�ضميًا بالجماعات �لقائمة على 
هوي���ات ثابتة مثل �لعرق �أو �ل�ضاللة �أو �لتر�ث �لديني. ثمة �أوقات، طبعًا، يغدو فيها هذ� �أمرً� ل 
مفر منه، وتف�ضل �لمبادئ �لليبر�لية في �لتطبيق. في �أجز�ء كثيرة من �لعالم، �حتلت �لجماعات 
�لعرقي���ة �أو �لديني���ة �لمنطق���ة نف�ضها لأجيال ولديه���ا تقاليد ثقافية ولغوية خا�ض���ة. تعّد �لهوية 
�لعرقي���ة �أو �لدينية في �لبلق���ان و�ل�ضرق �لأو�ضط وجنوب �آ�ضيا وجنوب �ض���رق �آ�ضيا، في �لو�قع، 
خا�ضي���ة �أ�ضا�ضية لمعظم �لنا�ش، و��ضتيعابهم في ثقاف���ة وطنية �أو�ضع �أمر غير و�قعي �لبتة. من 
�لممك���ن تنظي���م �ضكل من �أ�ضكال �ل�ضيا�ض���ة �لليبر�لية حول عدة وح���د�ت ثقافية؛ فالهند، على 
�ضبي���ل �لمث���ال، تعترف بعدة لغات وطنية وق���د �ضمحت في �لما�ضي لولياته���ا بو�ضع �ضيا�ضاتها 
�لخا�ضة فيما يتعلق بالتعليم و�لأنظمة �لقانونية. غالبًا ما تكون �لفيدر�لية وما ي�ضاحبها من نقل 
لل�ضلط���ات �إلى �لوحد�ت �لمحلية �أمرً� �ضروريًا في مثل هذه �لبلد�ن �لمتنوعة. يمكن تخ�ضي�ش 
�ل�ضلطة ر�ضمي���ًا لمجموعات مختلفة تحددها هويتها �لثقافية في بني���ة ي�ضميها علماء �ل�ضيا�ضة 
»�لتو�فقي���ة«. عل���ى �لرغم من �أن ه���ذ� قد نجح ب�ضكل معقول في هولن���د�، �إل �أن هذه �لممار�ضة 
كانت كارثية في �أماكن مثل �لبو�ضنة و�لعر�ق ولبنان، حيث ترى مجموعات �لهوية نف�ضها عالقة 
ف���ي �ضر�ع مح�ضلته �ضفر. في �لمجتمعات �لتي لم تن�ضج فيها �لمجموعات �لثقافية بعد لتغدو 
ل �لتعامل م���ع �لمو�طنين ب�ضفتهم �أف���ر�د ل ب�ضفتهم �أع�ضاًء في  وح���د�ت تحت���رم ذ�تها، ُيف�ضَّ

مجموعات هوية و�حدة.
م���ن ناحية �أخ���رى، توجد جو�ن���ب مختلفة للهوي���ة �لوطنية يمك���ن تبنيها طو�عي���ة ومن ثم 
م�ضاركتها على نطاق �أو�ضع، مثل �لتقاليد �لأدبية و�لرو�يات �لتاريخية و�للغة و�لطعام و�لريا�ضة. 
كاتالونيا وكيبيك و�إ�ضكتلند� كلها مناطق لها تقاليد تاريخية وثقافية مميزة، وت�ضمل كلها �أن�ضار 
قومي���ون ي�ضعون �إلى �لنف�ضال �لتام عن �لدولة �لتي يرتبطون بها. لي�ش هناك �ضك في �أن هذه 
�لمناط���ق �ضت�ضتمر في �أنها مجتمعات ليبر�لية تحترم �لحقوق �لفردية �إذ� �نف�ضلت، تمامًا كما 

فعلت جمهورية �لت�ضيك و�ضلوفاكيا بعد �أن غدتا دولتين منف�ضلتين في عام 1993.
تمثل �لهوية �لوطنية �أخطارً� و��ضحة لكنها فر�ضة �أي�ضًا. �إنها بناء �جتماعي، يمكن ت�ضكيله 
لدعم �لقيم �لليبر�لية بدًل من تقوي�ضها. لقد جرى ت�ضكيل بلد�ن كثيرة تاريخيًا من مجموعات 
�ضكاني���ة متنوع���ة ت�ضع���ر باإح�ضا�ش قوي بالمجتم���ع بناًء على �لمب���ادئ �أو �لمث���ل �ل�ضيا�ضية بدًل 
م���ن فئات مجموعة مح���ددة. فاأ�ضتر�ليا وكند� وفرن�ضا و�لهند و�لولي���ات �لمتحدة بلد�ن �ضعت 
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ف���ي �لعقود �لأخي���رة �إلى بناء هويات وطنية عل���ى �أ�ضا�ش �لمبادئ �ل�ضيا�ضية ب���دًل من �لعرق �أو 
�ل�ضاللة �أو �لدين. لقد مرت �لوليات �لمتحدة بعملية طويلة وموؤلمة لإعادة تعريف ما يعنيه �أن 
تك���ون �أمريكيًا، و�إز�لة �لحو�جز �لتي تح���ول دون �لمو�طنة على �أ�ضا�ش �لطبقة و�لعرق و�لجن�ش 
تدريجي���ًا - عل���ى �لرغم من �أن ه���ذه �لعملية ل تز�ل غي���ر مكتملة و�ضهدت نك�ض���ات كثيرة. في 
فرن�ض���ا، ب���د�أ بناء �لهوية �لوطني���ة باإعالن �لث���ورة �لفرن�ضية لحقوق �لإن�ض���ان و�لمو�طن، �لذي 
و�ض���ع نموذجًا للمو�طنة على �أ�ضا�ش لغة وثقافة م�ضتركة. ف���ي منت�ضف �لقرن �لع�ضرين، كانت 
�أ�ضتر�لي���ا وكند� دولتي���ن ذ�ت �أغلبية �ضكانية م�ضيطرة من �لبي����ش وقو�نين تقييدية فيما يتعلق 
بالهج���رة و�لمو�طنة، مث���ل �ضيا�ضة »�أ�ضتر�ليا �لبي�ضاء« �ضيئة �ل�ضمع���ة، �لتي �أبعدت �لمهاجرين 
م���ن �آ�ضي���ا. وقد �أعادت كلتاهم���ا، مع ذلك، بناء هويتهم���ا �لوطنية على �أ�ض����ش غير عرقية بعد 
�ل�ضتينيات وفتحتا نف�ضيهما �أمام �لهجرة �لجماعية. �ليوم، يوجد في �لبلدين كليهما عدد �أكبر 
م���ن �ل�ضكان �لمولودين ف���ي �لخارج مقارنة بالوليات �لمتحدة، م���ع �لقليل من �ل�ضتقطاب في 

�لوليات �لمتحدة ورد فعل عك�ضي �أبي�ش.
وم���ع ذلك، ينبغي عدم �ل�ضتهانة ب�ضعوب���ة تكوين هوية م�ضتركة في �لديمقر�طيات �ضديدة 
ل  �لنق�ض���ام. جرى بن���اء معظم �لمجتمعات �لليبر�لي���ة �لمعا�ضرة على ر�أ�ش �أم���م تاريخية ت�ضكَّ
فهمه���ا للهوية �لوطني���ة باأ�ضاليب غير ليبر�لية. كانت فرن�ضا و�ألماني���ا و�ليابان وكوريا �لجنوبية 
كله���ا دوًل قومية قب���ل �أن تغدو ديمقر�طي���ات ليبر�لية. �لوليات �لمتح���دة، كما لحظ كثيرون، 
كان���ت دول���ة قبل �أن تغدو �أمة. لقد كان���ت عملية تعريف �لأمة �لأمريكي���ة بم�ضطلحات �ضيا�ضية 
ليبر�لي���ة طويل���ة و�ضاقة وعنيفة من حين �إل���ى �آخر، وحتى �ليوم هذه �لعملي���ة تو�جه تحديًا من 

�لنا�ش من �لي�ضار و�ليمين برو�يات تتناف�ش ب�ضدة حول �أ�ضول ن�ضوء �لبلد.
�ضتك���ون �لليبر�لي���ة في م���اأزق �إذ� ر�أى �لنا�ش �أنه���ا لي�ضت �أكثر من �آلي���ة لإد�رة �لتنوع ب�ضكل 
�ضلم���ي، م���ن دون �إح�ضا�ش �أو�ضع بهدف وطن���ي. يتطلع �لنا�ش �لذين عانو� م���ن �لعنف و�لحرب 
و�لديكتاتوري���ة ب�ضك���ل عام �إلى �لعي�ش في مجتمع ليبر�لي، كم���ا فعل �لأوروبيون في فترة ما بعد 
ع���ام 1945. لك���ن عندما يعتاد �لنا�ش عل���ى �لحياة �ل�ضلمية في ظل نظ���ام ليبر�لي، يميلون �إلى 
روؤي���ة هذ� �ل�ضالم و�لنظام �أنه بدهي، ويبدوؤون بالت���وق �إلى �ضيا�ضة توجههم �إلى غايات �أ�ضمى. 
ف���ي عام 1914، كانت �أوروبا خالية �إلى ح���د كبير من �ل�ضر�عات �لمدمرة لما يقرب من قرن، 
وك���ان �لنا�ش �ضعيدين بالذهاب �إلى �لحرب عل���ى �لرغم من �لتقدم �لمادي �لهائل �لذي تحقق 

في تلك �لمرحلة.
ربم���ا و�ضل �لعالم �إلى نقطة مماثلة في تاري���خ �لب�ضرية: فقد كان خاليًا من �لحروب و��ضعة 
�لنط���اق بين �لدول لم���دة ثالثة �أرباع قرن، و�ضهد، في غ�ضون ذلك، زي���ادة هائلة في �لزدهار 
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�لعالمي �لذي �أنتج بالقدر نف�ضه تغييرً� �جتماعيًا �ضخمًا. تكّون �لتحاد �لأوروبي بو�ضفه ترياقًا 
للقومي���ة �لت���ي �أدت �إلى �لحربي���ن �لعالميتين، وفي هذ� �ل�ضدد نجح بم���ا يفوق كل �لآمال. لكن 

�لغزو �لرو�ضي لأوكر�نيا ينذر بمزيد من �لفو�ضى و�لعنف في �لم�ضتقبل.

تعليق المترجم:
ي�ضعنا هذ� �لمقال ل�ِ فر�ن�ضي�ش فوكوياما �لمعروف ب�ضرعة قفزه �إلى ��ضتنتاجات تت�ضف بالخفة. نتذكر 
كتابه نهاية التاريخ بعد �نهيار �لنظام �ل�ضتر�كي في �لتحاد �ل�ضوفييتي ودول �أوروبا �ل�ضرقية. لم يم�ِش وقت 

طويل حتى �عترف بخطاأ ��ضتنتاجه.

و�لآن ف���ي ه���ذ� �لوقت �ل���ذي ي�ضهد فيه �لغرب �لأمريك���ي م�ضكالت بنيوية تدفع به �إل���ى تنازل ن�ضبي عن 
عر����ش �لعال���م وجلو�ضه عل���ى كر��ش مع دول ك���ان، �إلى عهد قريب، ي���رى �أنها دونه قوة وث���روة ومدنية، يطل 
فوكويام���ا ثاني���ة با�ضتنتاج ل يق���ل خفة عن ��ضتنتاجه نهايـــة التاريخ. وبدل �أن يحفر ف���ي �أ�ضباب �لأزمة �لتي 
يو�جهه���ا �لغرب �لأمريكي، ي�ضت�ضهل �لذهاب �إلى �تهام ما ي�ضمى »�لمبادئ �لليبر�لية« كاأ�ضا�ش لبناء �لدولة، 
لأن م�ضالح �لقوى �لحاكمة في تلك �لدول �أخذت تتعار�ش مع �لمبادئ �لليبر�لية: فحقوق �لإن�ضان و�لحريات 
و�لم�ض���او�ة و�لت�ضام���ح تك�ضف في �لأزمنة �ل�ضعبة مدى �ضدق �للتز�م به���ذه �لمبادئ �لتي جرت خيانتها في 
عت فيها على �لورق. فالذين و�ضعو� �لد�ضتور �لأمريكي »�لليبر�لي« بامتياز، كانو� في  �للحظة �لأولى �لتي ُو�ضِ
معظمهم من مالكي �لعبيد، جورج و��ضنطن وجفر�ضون ومادي�ضون وغيرهم؛ بل �إن ِجفر�ضون رف�ش �أن يعترف 

باأطفاله �لخال�ضيين من خادمته �ل�ضود�ء.

تاأت���ي دعوة فوكوياما �إل���ى �لتخلي عن �لمبادئ �لليبر�لي���ة كنتيجة »للتدخل �لرو�ضي ف���ي �ضوؤون �أوكر�نيا 
وغزوه���ا«. ل���و �نتقد فوكوياما تدمير �لأطل�ض���ي ليوغ�ضالفيا، و�لغزو �لأمريكي للع���ر�ق، وتدمير ليبيا و�ضورية 
بو�ضائ���ل �إرهابي���ة، و�لحرب على �ليمن و�أفغان�ضتان، لك���ان لنا كالم �آخر. �أما و�أنه ل���م يفعل ذلك، فاإنه يكيل 
بمكيالي���ن، وه���ذه خيانة للمبادئ �لتي يرف���ع ر�يتها حينًا، ويتجاهله���ا حينًا �آخر. هذ� �لكي���ل بمكيالين يدفع 
�لنا����ش �إل���ى عدم ت�ضدي���ق �لحكومات �لغربية، وهذ� ل يعن���ي �لتخلي عن �لمبادئ �لتي يج���ري و�ضفها باأنها 
ليبر�لي���ة، وهي في �لحقيقة مبادئ �إن�ضانية عامة. �إن عزو هذه �لمبادئ �إلى �لمجتمعات �لغربية ت�ضادر هذ� 
�لإرث �لإن�ضان���ي �لعظيم م���ن دون وجه حق. وفر�ن�ضي�ش فوكوياما �إذ يتحدث ع���ن حاجة �لمجتمعات �لغربية 
�إلى �لع�ضبيات من نوع قومي وديني، فاإنه يقدم �لو�ضفة �لخطاأ. �ألي�ضت �لمجتمعات �لغربية من وجد في هذه 

�لمبادئ م�ضوغاتها �لأخالقية ل�ضتعمار ونهب ثرو�ت �لعالم في �آ�ضيا و�أفريقيا و�أمريكا �لالتينية؟
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ي���رى فوكوياما في عمل رو�ضي���ا ت�ضجيعًا للنزعات �لقومية، و�أنه عمل خ���ارج �لقانون؛ على �لرغم من كل 
م�ضوغ���ات �لفعل �لبوتيني )�إذ� �ضّح �لق���ول(، �لذي ُيَعّد �ضكاًل من �أ�ضكال �لدفاع عن �لنف�ش �ضد زحف �لناتو 

�لذي و�ضل �إلى �لحدود �لرو�ضية معلنًا �أن عدو �لحلف هو رو�ضيا.
ف���ي �لحقيق���ة، �إن ما يبع���ث �لنزعات �لوطني���ة و�لقومية �إلى �لنهو����ش هو هيمنة �لغ���رب �لأمريكي على 
�ل�ضيا�ض���ة �لدولية �لم�ضتندة �إلى �لتهديد با�ضتخد�م �لق���وة �ضد �لدول �لتي ل ت�ضتجيب ل�ضيا�ضات �لنهب �لتي 
ينتهجه���ا كم���ا فعل في �لعر�ق وليبي���ا و�ضورية ويوغ�ضالفيا قبل ذل���ك. �إن �لتدخل في �ض���وؤون �لدول هو �لذي 
�أ�ضع���ف دوًل وجعله���ا غير قادرة على �لقي���ام باأعمال �لدولة جميعًا. و�ضورية مثال �ض���ارخ على �لجر�ئم �لتي 
�رتكبته���ا �لإد�رة �لأمريكي���ة بقيادة تحالف دول���ي، ل ي�ضتند �إلى �أي �أ�ضا�ش قانون���ي، لتدمير دولة كانت مثاًل 
للدول �لنامية في توفير �لأمن و�ل�ضالم لمو�طنيها، رغم �لحتالل لأجز�ء من �أر�ضيها بدعم �أمريكي فا�ضح. 

⸎⸎⸎⸎
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فاطمة علي الجمعة

ال�صـعـر...

⁕اأبناء ال�شم�س

     الق�صيدة الفائزة بالجائزة الأولى في م�صابقة الق�صائد الوطنية الغنائية لعام 2022.

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان ب�صير ب�صير.

على كتِف الندى حَمَل اليقينا
وعّطَر بالمواويِل الحنينا

ر فوق اأ�ضرحِة الليالي و�ضطَّ
حكايُة موطٍن اأم�ضى حزينا
يرنِّم اأغنياِت المجِد فجرًا

وفي جفِن الّدجى ُيخفي اأنينا
ويم�ضي وابت�ضامتُه عطاٌء

اإذا اأ�ضحى الزماُن بها �ضِنينا
بٍح لُه الأفالُك ت�ضجُد كلَّ �ضُ

اإذا ما لل�ضما رفع الجبينا

⁕
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هو ال�سوريُّ �سلُب الروح حرٌّ
وحا�سى للنوائِب اأن يلينا

اأبيٌّ هاَبُه عْتُم الرزايا
لُه ُذلَّْت جموُع الطامعينا

وفى بالعهِد اإذ حاَن افتراٌق
ورّوى بالدماِء اليا�سمينا
اأال يا �ساُم ُعذرًا ما ل�ِسعٍر

بو�سِفِك اأن يقوَل واأن ُيبينا؟
مُّ واالأنفا�ُس حّرى غزاِك ال�سُّ
لمن ن�سكو؟ وَمن ن�سكوُه فينا؟

رحى الموت ا�ستبّدت بالثكالى
غدا خيُر ال�سباِب لها طحينا
ُبِلينا بالنوى والروُح عط�سى

وح�ْسُب المرِء ِعّزُتُه َمِعينا
ويمكُر بال�ساِم دعاُة ُعهٍر

وربُّ الكوِن خيُر الماكرينا
اأق�سَّ اهلل م�سجَع من تمادوا
على �سرِح العروبة حاقدينا

ي الدمَع اإّنا دم�سُق اأال فُكفِّ
من االأّناِت ِبتنا ُم�سِفقينا

لِم حتى نِبيُت على رجاِء ال�سِّ
تعوَد ال�ساُم للُعْرِب العرينا

ق�سى ربُّ العباِد باأن ن�سّحي
باأرواٍح ليغدو الفخُر ِدينا

اأَيح�سبنا الطغاة نعي�ُس ذاّل؟
ن�سوا اأّن الفخاَر يعي�ُس فينا

�سنبقى ما تنّف�َس عطُر �سبٍح
ونم�سي �سم�َس ن�سٍر ما َحِيينا

كَب �سّبانًا و�ِسيبًا نقوُد الرَّ
ورْكُب المجِد يم�سي اإن م�سينا

⁕ ⁕ ⁕
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طلعت م�سطفى �سفر

ال�صـعـر...

دم�شق املنارة

كانت دم�شُق... وال تزال منارًة
تعطي ال�شياَء على مدى االآباد

ما اأذعنْت رغم النوائب... اأو م�شت
اإال بدرب عقيدٍة وجهاد

ُكرمى لها... اأم�شي على حّد الردى
متو�ّشحًا... حبي لها وودادي
ُزّنارها تلك الزنود... واأر�شها

لم ُتْرَو اإاّل بالدم الوقاد
خطواتهم فوق الثرى مك�شّوٌة

بالعزم... تر�شم نخوَة االأجداد
وجباههم �شفحاُت عٍزّ �شاطع

ُكتبْت بحبر الِعزِّ واالأمجاد
اأعلْيُت رايَة مجدها خفاقة

»وكتبُت فوق ال�شم�س ا�شم بالدي«

⁕

     الق�صيدة الفائزة بالجائزة الثانية في م�صابقة الق�صائد الوطنية الغنائية لعام 2022.

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان ب�صير ب�صير.
⁕
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محمد غ�سان محمد دهان

ال�صـعـر...

ِدي واملَراُم اأَْنِت َق�صْ

في ظالِم اللَّيِل َنْجَمة
في ُبُزوِغ الَفجِر َرحَمة
في َحناَيا الَقلِب َوْجٌد
في زواِل الِحْقِد ِنْعَمة

ي الَحقِّ ِجْئنا ِمْن اأرا�ضِ
في ُحُقول الَقْمِح �ِضرنا

ي َنزَرُع الَخيَر وَنْم�ضِ
بالَعطاَيا ما َبِخْلنا
ماِء الّزاِكياِت بالدِّ

فو�ِس الّطاِهراِت بالنُّ
اأ�َس وَنْزُهو َنْرَفُع الرَّ

⁕

     الق�صيدة الفائزة بالجائزة الثالثة في م�صابقة الق�صائد الوطنية الغنائية لعام 2022.

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان ب�صير ب�صير.
⁕
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كالنُّجوم الّزاِهراِت
في �سباحي اأْو َم�ساِئي

في َذهاِبي اأو اإياِبي
�َسوَف اأْبَقى ما َحِيْيُت

وَت َحقٍّ واإباِء �سَ
في َرِحيِلي اأْو َبقاِئي

في َقْنوطي اأْو َرجاِئي
َلْم اأُ�ساِوْم في ُتراٍب

�َسوَف َتْرِويه ِدَماِئي

ي يا ِبالِدي, ِفيِك ِعزِّ

ِدي َوالمـَراُم اأَْنِت َق�سْ

يا ِبالدي, ِفيِك ِع�ْسقي

ِفيِك َوْجِدي والُهياُم

ِفيك اأَ�سقى, ِفيِك اأهوى

اأنِت َمْجِدي يا �ساآُم...

⁕ ⁕ ⁕
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ح�سين عبد الكريم

ال�صـعـر

ال�شعراء ماذا عنهم
ها الق�شيدُة؟ اأيتُّ

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان �صفوان داحول.

كا�سٌد زمُن البال يا �سّيدي الحبر!
اأ�ساأل الق�سيدة كلَّ �سباح:

اأال ت�ستريحين، من �سرودك
اأو ال تودين؟!

ل كالقوافي الغوافي على و�سائد  الترهُّ
ال�سيرِة التالفة!

عُر ديواُن الجنون الب�سير ال�سِّ
بيُته، في الّريح، كالكروم العاليات،

واالأنوثات البليغات
الن�ساء الق�سائُد ال ي�سترحن

وال�سعر ال ي�ستريح
االأنثى، كاالأعالي، ديوانها العا�سفة
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ها ال�سعُر, واأنَت ال�سديُق العريق والمراهق اأيُّ
منذ اأّول النهدات

اأ�سابع المفردات, ت�ساأُل خ�سَر ال�سواقي �سرَح 
ال�سفاف

والم�سارع الم�ستاق
الق�سائد وال�سعراء لهيٌب ي�ساغُب, في كتاب 

الحرائق 
الينابيع مهما تقراأُ

العقائد وال�سرائع, ُتولُد في �سخاء المجون,
امراأٌة مجهدُة االأ�سواِق

مزاُجها ال�سجرة العا�سقة
ال تجيُد ال�سباح ك�سواًل

كا�سَد االإ�سراق.
فقيرٌة دفاتُر الدموع

من دون لغاٍت جديدة
في محابر االأحداق

�سديقات الكالم, اأ�سكر اأنهنَّ
يقتلعن التقاليَد من كرومهن

�سوؤاُل: 
هل يحقُّ ل�ساعر, مهما ت�ساَءل

حزُن مو�سيقاُه,
اأن ي�ستديَن من ُكحِل
تفعيلٍة غمزَة لحٍن,

بدعوى اأنَّه ُمْوَلٌع
بالرنيِن العريق والتفاعيِل

العريقة؟

ال�سعراء حطابون في ليالي الكتابة,
يبحثون عن محابر ال�سباح

لي�َس للتاأمِل اأقداٌر, ُتقا�ُس
بالنحو واالإمالء

درو�س تعبير ال�سجر, رغَم اأنَّه
من اأكبر ال�سعراء, ال يجيُد تعريَفها المطر

الق�سيدة كاالأنوثة, تعريُفها حاُلها
العوا�سف في دفاتِر الج�سد

اأعنُد من جراِح التعابير.
ِة الماجنة اأرى في �سباِح االأزقَّ

ن�ساًء, ملجات, ُيولد
في �سيفهنَّ

ال�ستاء
يكن�سن بالبروق

كالَم المخاوِف, عن �سفاه ال�سروق
, على هواهنَّ اأزماُنهنَّ

يكتبن وعَي البقاء
لي�َس بال�سداأ, بل 

بالبروق
ئن, في الدموع خريفًا ك�سيحًا ال ُيخبِّ

كال�سقاء
الخريف, ف�سٌل حنوٌن جنوٌن وعقٌل

متى يطيُب 
المجوُن للق�سائد والن�ساء

�ساعرٌة حكٌي ُي�سافر, في كناياِت
هر ُيعيُد مّراٍت عديدة الزَّ

ترتيب ال�ّسفر 
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ج�سٌد ديواُن عا�سفة
الكاحالن خواتيُم �سروده,

في البدايات
ُتوؤّلُف في �سلوِع الم�سارع

�سهقَة المجيء اإلى
الزهو

ينبُت الحرُف في َجْر�ِس
الغناِء العديد اللهجات

اليا�سميُن ي�ستعيُر بيوتًا للريِح

ي�سكُنها العطر 

حداثُة االأ�سواق

لفٌة �سغيرٌة

في كروِم الق�سائد 

يتلعثُم الُغ�سُن

في داللة االأوراق!

⁕ ⁕ ⁕
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كان يدعوني بحما�ش���ة وحر�رة لمر�فقته �إلى �لقبو، هناك �ش���اأجد �أ�ش���ياء جميلة، وربما �أجد 
د كلَّ عبار�ِت وُجَمِل �لترحيِب و�الحتفاِء و�ال�شتقبال، بل مدَّ يَده و�أم�شَك  طلبي، كان ملحاحًا، ردَّ
دُت قلي���ًا، حاولُت �لتملُّ�َص و�لتخلُّ����صَ من �إلحاِحه، تلفتُّ  بزندي لي�ش���طحبني �إلى �لقبو، تردَّ
حولي، نظرُت �إلى �لنا�ص ت�ش���يُر في �ل�ش���ارع �لمزدحم، كلُّ و�حٍد منهم ُم�شتغرٌق بما ي�شغل باله، 
ل���ون و�جهاِت �لمحات وما ُيعر�ص فيه���ا، ال �أحَد يهتمُّ بماأزقي مع هذ� �لِملحاح، بحثُت عن  يتاأمَّ
ُع باالهتماِم به، و�أن�ش���رُف معه بحجٍة ما، و�أتخلَّ�ص من  ُف �إليه، �أتذرَّ وج���ٍه ربما �أعرف���ه... �أتعرَّ
هذ� �ل�ش���ابِّ �لثقيل �لملحاح �لذي يدعوني لمر�فقته �إلى محلِّه هناَك في �لقبو... ولكْن عبثًا... 
دني بقيوٍد فوالذية ال ير�ها �أحٌد �شو�َي وهو ُيعيد: �لمحلُّ هناك قريٌب جدً� في  ال �أحد، �شوُته يقيِّ

�لقبو، �شتجُد فيِه �أ�شياَء جميلًة، وبالتاأكيد – كما قال كثيرً� - �شتجُد طلَبَك. 
ً�، فقد �أحرجني �إلحاحه ولم  ني جرَّ ر�فقته لم�ش���افة مئة متر، هو �أمامي و�أنا خلفه، كاأنه يجرُّ
�أتمك���ن من �لتخلُّ�ص من دعوته �لمتحم�ش���ة، رغ���م �أنني �تخذت قر�رً� بد�خلي ب���اأن �أتظاهر �أنَّ 

�شيئًا لم يعجبني، ومن ثم لم �أجد طلبي. 

عماد الدين اإبراهيم

. . . د ل�س������ر ا

القبو

- العمل الفني: لوحة للفنانة: يارا عزام.
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و�ض���لنا ب���اب البناية في زقاق خلف ال�ض���ارع الرئي�ض���ي، اأم���ام المدخل دعاني قائاًل: تف�ض���ل 
اأ�ضتاذ... تف�ضل... لقد و�ضلنا ها هو المحل في القبو �ضتجد فيه كل ما تريد. 

اأُت قلياًل، خطوُت خطوًة حِذرًة، راأيُت اأمامي درجًا نازاًل اإ�ض���اءته خافتة، ال�ضاب خلفي ما  تلكَّ
يزال يردد وُيعيد عباراِت الترحيب بحما�ض���ٍة تزداد مع كلِّ خطوٍة اأخطوها وَدَرجٍة اأنزلها باتجاه 

القبو. 
نزلُت الدرجة االأولى... الثانية... الثالثة، توقفُت، كان ال�ضاب خلفي وقد ارت�ضمت على وجهه 
ابت�ضامٌة عري�ضة، التقْت عيوُننا... ازدادْت ابت�ضامُته ودْعَوُته لي لمتابعِة النزول، حينها... فجاأًة 
لمعْت في راأ�ض���ي ذكرى... ذكرى تعوُد الأكثَر من اأربعين عامًا م�ض���ْت، كنُت ظننُت اأنني ن�ضيُتها، 
ها االآن برزْت بكلِّ اأبعاِدها وتفا�ض���يِلها وانفعاالِتها، لتجتاَح  ح���ْت من ذاكرتي، تال�ض���ْت... لكنَّ امَّ

راأ�ضي وعقلي وب�ضري. 
⁕⁕⁕

نا الفقير  كنُت في العا�ض���رة من عمري، كان اأبي ي�ض���افر اإلى لبنان مع مجموعٍة من رجاِل حيِّ
اَل مياومٍة في المعامل والم�ض���انع... في كل �ض���يء،  اَل ِبناٍء، حرا�َس مباٍن، عمَّ للعمِل هناك، ُعمَّ
لوا من ماٍل قليٍل لُينفقوه،  ُيم�ض���ون �ضهرًا من العمِل المتوا�ضل ثم يعودون اإلى اأُ�َض���ِرهم بما ح�ضَّ

فاد يعاودون ال�ضفَر مرًة اأخرى.  وحين يقارُب على النَّ
كان���ْت االأي���اُم القليلُة التي ُيم�ض���يها اأبي بيننا م���ن اأجمِل االأيام، يظلُّ في البي���ت طواَل النهار 
تعوي�ضًا عن غيابه الطويل، يبدو عليه ال�ضروُر واالن�ضراُح، يزداُد ُمزاُحه، وَتقبُُّلُه لكلِّ االإزعاجات 
���مِر وال�ضهِر، ويبدوؤون ب�ضرِد  ُع الرجاُل في منزِل اأحِدهم لل�ضَّ بها له، في الم�ض���اء يتجمَّ التي ن�ض���بِّ
حكاياته���م وذكرياته���م عن مدينة بيروت، وم���ا جرى لهم فيها، وكيف كانوا ُيم�ض���ون نهاراِتهم 
واأم�ض���ياِتهم ولياليهم، كانْت بيروُت تتراءى لي اأنا الطفل ال�ضغير، ومن خالِل اأحاديثهم عنها، 
���عادة، المدينة التي اأجُد فيها كلَّ ما اأريد، ث���م بداأت اأحاديثهم عنها  مدين���َة الحلِم واالأمِل وال�ضَّ
فون من ال�ض���فر اإليها، لكنَّ الفق���َر والحاجَة  تتغي���ر، بع���د اأن بداأْت فيها الح���رُب و�ض���اروا يتخوَّ
الن بكلِّ حريٍة في  ُيجبرانه���م على ذلك، �ض���اروا يتحدثون عن الر�ض���ا�س والموت اللَذين يتج���وَّ
اأحيائه���ا و�ض���وارعها، وكيف انق�ض���م اأهُل تلك المدين���ة الوادعة اإلى طوائَف متقاتل���ٍة متحاربٍة، 
لْت في ذهني من مدينٍة للحلِم واالأمِل، اإلى مدينٍة للخوف والرعب  هم بع�ضًا، فتحوَّ ي�ضطاُد بع�ضُ
ق بالعث���وِر على عمٍل فورًا، لذلك  والموت، قال اأبي في اإحدى االأم�ض���يات: في اآخر �ض���فرٍة لم اأوفَّ
َل في �ضوارِع المدينة بحثًا عن عمٍل ما، التقيُت رجاًل في االأربعينيات من  قررُت ذاَت يوٍم اأن اأتجوَّ
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ني، �ضاألني  �ضُ عمره، �ضاألُته �إن كان يعرُف �أحدً� يحتاُج �إلى عامٍل لديه، نظر �إليَّ مليًا وكاأنه يتفحَّ
ع���دة �أ�ضئل���ٍة، ِمن �أين جئُت؟ وِمن �أيِّ بل���دٍة؟ وكيف و�ضلُت �إلى هنا؟ ثم ق���ال: نعْم �أعرُف محاًل 

ْت  يري���د عماًل، ويدفُع �أجرً� ُمجزيًا، دعاني ل�ضطحابه، مرَّ
ع�ض���ُر دقائق وهو يحدثن���ي عن �لعمل �لجدي���د، و�أنه مريٌح 
ٌد وُينا�ضبني كم���ا قال. دخلنا في زقاٍق  وفي���ه دخٌل ماديٌّ جيِّ
ف  هاِر، توقَّ ِح �لنَّ ا في و�ضَ فرعيٍّ بد� ُمعتمًا قلياًل رغم �أننا كنَّ
�أم���اَم بناٍء من �أربعِة طو�بق، وق���َف بجانِب �لمدخِل ودعاني 
للدخ���وِل قبَله، �أ�ضار بي���ِده �إلى درٍج ينزُل �إل���ى �أ�ضفِل �لبناء 
بانح���د�ٍر �ضدي���د، بالكاد َيرى �لم���رُء �أماَم���ه لم�ضافة متر، 
ٌد، بد�أُت  �لرجُل يدعوني بحما�ضٍة لمتابعة �لنزول، و�أنا متردِّ
ُب �إلينا – نحن  �أ�ضعُر بالخوف، قال �أبي، فبد�أ �لخوُف يت�ضرَّ

�ل�ضامعين – تابع قائاًل: �ضمعُت كثيرً� عن رجال �ختفو� في �لآونة �لأخيرة بعد �أن بد�أت �لحرُب 
نا م���ن �لوقوِع باأيدي رجال  ر بع�ضَ ف���ي �لمدينة، ول���م يعرف �أحٌد �ضيئًا ع���ن م�ضيرهم، كنا نحذِّ
رُت للحظٍة، ُترى هل وقعُت بين ي���َدي رجل ع�ضابٍة من �أولئك �لقتلِة �لذين  تل���ك �لع�ضابات، فكَّ
ي�ضتدرج���ون �لرج���اَل �إلى �أوكارهم لقتلهم؟ ثم لماذ� �ضاألني م���ن �أين جئُت ومن �أيِّ بلٍد؟ �لرجُل 
خلف���ي يدعوني للنزول، �لأفك���اُر و�لهو�ج�ُش تغلي في ر�أ�ضي، توقفُت قلي���اًل، خطرْت ببالي فكرٌة 
يُت جانب���ًا، �لت�ضقُت بالجد�ر،  جهنمي���ٌة هي خال�ض���ي �لوحيد قبَل �أن �أتمادى ف���ي �لنزول، تنحَّ
رج���وُت �لرجَل �أن ينزَل قبل���ي لأنني ل �أرى جيدً� وهو يعرُف �لمك���ان، رمقني بعينيه، �ضعرُت �أن 
د قلياًل، �أظه���رُت له كلَّ �لطمئناِن و�لبالهِة  �ضعاع���ًا نارّي���ًا يخرُج منهما ويخترُق جمجمتي، تردَّ
�أي�ضًا حتى ل ي�ضكَّ بي، �ضار بجانبي تمامًا... تجاوزني... نزل درجًة... تِبعُته... درجًة �أخرى... 
تبعُت���ه... درجًة ثالثة.... كانت �أنفا�ُضنا ونحن نتحلَُّق حوَله وعيوُننا م�ضدودٌة �إليه، �إلى مالمِحه، 
�أع�ضاُبن���ا مربوطٌة بكلِّ كلمٍة يقولها، بكلِّ حرٍف يخرُج من فِمه، قلوُبنا تنب�ُش ب�ضرعٍة، و�أنفا�ُضنا 
تله���ُث في �ضدوِرنا، هنا ز�دْت نبرُة حديِث �أبي �رتفاعًا، وتابَع قائاًل: بكلِّ �ضرعٍة وب�ضكٍل مفاجٍئ 
وه���و ي�ضبقني بدرجتي���ن دفعُته ليتدح���رج على �لدرِج �ل�ضدي���ِد �لنحد�ر، قف���زُت عائدً� باتجاه 
مخرِج �لبناء، و�أخذُت �أرك�ُش في �ل�ضو�رِع من حالوِة �لروِح كما ُيقال، رك�ضُت ورك�ضُت ورك�ضُت 
حت���ى �بتعدُت عن �لمكان و�ختفيُت بين �لأزقِة و�ل�ض���و�رِع، فال يلحُق بي ذ�ك �لرجُل ذو �لنظرِة 

�لناريِة.
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وؤوني بال�ضالمِة وقالو�: �نكت���َب لَك عمٌر جديٌد...  حي���ن ق�ض�ضُت على رفاقي ما ج���رى لي هنَّ
قي َبِقي« لو �أنَك نزلَت معه �إلى �لقبو لكنَت في ِعد�ِد �لأمو�ِت �لآن، وتلك �لمنطقُة من  »عمُر �ل�ضَّ

�لمدينة باتْت خطَّ تما�ٍش بين �لمنطقتين: �لغربية و�ل�ضرقية، فاحمْد ربَّك �أنَك ما زلت حّيًا.
د �لجال�ضون قائلين: �لحمُد هلل على �ضالمتك، �أنا �ل�ضغيُر كنُت �أ�ضتمع  َعد�َء، وردَّ �ضنا �ل�ضُّ تنفَّ
لُت لو �أنني فقدُت  لما يقول و�أ�ضعُر بالرعِب من كلِّ كلمٍة يقولها، �ضعرُت �أنَّ ذلك جرى معي وتخيَّ
ٍد �ضيلحُق بنا؟ لكْن �لحمُد هلل  �أبي ماذ� �ضيح�ضُل لنا؟ نحن �لأ�ضرَة �لفقيرَة؟ �أيُّ فقٍر وُيتٍم وت�ضرُّ
ه���و بيَننا �لآن، حيٌّ ُي���رزُق، �قتربُت من �أبي، �لت�ضقُت به، �ضعرُت بح���ر�رِة ج�ضِده، و�ضعُت يدي 
على يِده وكاأنني �أقول له: ل تتُركنا بعَد �لآن، ل ت�ضافْر مرًة �أخرى، نحن ل ن�ضتطيُع �لعي�َش دوَنك، 
فق���د نجوَت هذه �لم���رة وربما ل تنجو في �لمرِة �لقادمة، �أرجوَك ل ت�ضافْر. كلُّ هذ� �لكالم كان 
لِة دوَن �أن �ألفَظه، حركاُت ج�ضدي و�لت�ضاقي باأبي كانا  ُد في خاطري وفي نظر�تي �لمتو�ضِّ يت���ردَّ

يقولن ذلك و�أكثر. 
⁕⁕⁕

�لآن و�أن���ا على ر�أ�ش �لدرج �لمنحدر �إلى �لقبو، �ل�ضاُب خلفي ي�ضتحثُّني على �لنزوِل بحما�ضٍة، 
فهناك �ضاأجُد �أ�ضياَء جميلًة وربما �أجد طلبي، �لذكرى تح�ضُر في ر�أ�ضي بقوٍة، كلماُت �أبي تنحفُر 
ف���ي عقلي، دق���اُت قلبي تزد�د... نَف�ِضي ي�ضطرُب... ماذ� �أفع���ل؟ �أ�أدعوُه للنزوِل قبلي؟ كما فعَل 
�أب���ي �أم... �أم ماذ�؟ لم �أعْد �أعرُف م���ا �أفعُل؟ وماذ� �أريُد؟ ولماذ� جئُت؟ و�أيُّ م�ضيٍر ينتظرني؟ 
ولأج���ِل �أيِّ غر�ٍش جئُت �إلى هذ� �ل�ضوق؟ و�إلى ه���ذ� �لمكان؟ �إلى هذ� �لقبو، وكيف �لتقيُت بهذ� 
�ِش و�لمندفِع وهو يدعوني للنزول �إلى �لقبو �إلى حيث �ضاأجُد �أ�ضياَء جميلًة، وربما  �ل�ضابِّ �لمتحمِّ

�أجُد طلبي؟ �أو ربما يِجُد هو وَمن معه طلَبهم. 
⁕⁕⁕

»تحذر وز�رة �لد�خلية �لأخوة �لمو�طنين من �لنخد�ع ببع�ش �ل�ضبان �لذين يتظاهرون باأنهم 
باعة ويقومون با�ضتدر�ج �ل�ضبان �إلى محالت م�ضبوهة لخطفهم بغية �لح�ضول على فدية مالية، 
�أو لقتله���م ف���ي حال ف�ضل���و� في �لح�ضول على �لفدي���ة، وقد �أُلقي �لقب�ش عل���ى بع�ضهم وما ز�ل 

�لبحث عن �لآخرين جاريًا«. 

⁕ ⁕ ⁕
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-1-

بعد اأن َدفَن »�ش���ليمان ال�ش���الح« زوجته »ماريا« في الثالث والع�شرين من اآذار عام )1970(، 
اهت���ّزت بو�ش���لته، وتاهت خط���اه، قادته اإلى المرفاأ. اخ�ش���ّر حلُمه القديم م���ع مواكب الزوارق 

والنوار�س.
تجترح النوار�س بلهفٍة �ش���فحة البحر، ثم ترمح ب�ش���وٍق نحو المراكب والزوارق، كاأّنها عازمة 
عل���ى قطع بطاقة ال�ش���فر! فتالم�س باأجنحتها البّراقة �ش���غاف قلبه، وتدعوه اإلى ال�ش���فر معها، 

فيزداد الحلم األقًا واتقادًا.
»بع���د عام من هجرتك علقْت ب���َك ماريا. دّوخَتها من النظرة االأولى. كيف ال، واأنت الو�ش���يم 
الجمي���ل، الذي تتمّن���اه اأّي اأرجنتينية! كثيراٍت راودنك قبلها، و�ش���قْطَت في اأح�ش���ان بع�ش���هن 
كطريدة م�ش���تهاة- حين ي�ش���تذكر تلك الوقائع يهّزه الزهو من دون اإرادته � وحدها ماريا دخلت 
فوؤادك ودخلَت اأنت اإلى فنائها مختارًا بهيجًا... رحمة اهلل عليك يا ماريا! اأنقذتني من ت�شردي 

�أحمد نا�صر

. . . د ل�س������ر ا

يف حمراب البتول

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان غ�صان ال�صباعي
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وجّنْبِتني �ض���نو�ت من �ل�ض���قاء و�لعذ�ب �لم�ض���ني، وكنِت خير زوجٍة و�أٍم الأوالدي �لطّيبين، �أمٌر 
وحيد خالفتني فيه - �أق�ض���يتني عن حلمي �لحميم، حلم زيارتي �إلى م�ضقط ر�أ�ضي، لكن �لحلم 

تمّرد عليك وعلّي، كمن في �لمهجة و�لعروق... �أق�ضيتني ر��ضيًا، الأنني بحق كنُت �أعذرك!«. 
»�أنا ل�ض���ُت مجنونة يا �ض���ليمان كي �أدخل معركة خا�ضرة معك ومع �ضورية �لتي �أحبها ماد�مت 
وطنك؟!- رفعتها يافطة في وجهي- للوطن خيوٌط خفية. �إن �ض���افرَت لن تعود! �ض���دقني، �أحّب 
وطن���ك، �أقّله���ا الأنه �أنجب���ك!«، »�أقنعن���ي كالُمها، وذ�ك �لبري���ق �لدبق في عينيه���ا �لكحيلتين، 

فر�ضخُت«. 

-2-

بعد عاٍم من �لرحيل - رحيل ماريا ز�دت لهفته، و�ضيطر �لحلم عليه باإحكام. ذ�ت م�ضاء �أفرد 
�ضليمان �ضر�عه:

- كان �لحلم يدغدغني، ثم بات يلّح علّي، �أريد زيارة �ضورية! يكاد ال يمّر يوم من دون �أن �أ�ضافر 
فيه �إلى ربوع بالدي، �أجال�س �أخوتي و�أخو�تي وو�لدّي حول �لموقد. تزوغ عيناي مع �لدخان وهو 
يرتف���ع عب���ر �لروزنة، �أتجّول بين �لمتبن و�ض���رير �لنوم �لكبير �لذي ي�ض���غل �لجهة �لجنوبية من 

�لبيت، �أطوف على َطَوِق �لجد�ر �ل�ضرقي وخاليا �لمئونة �لطينية في جهته �ل�ضمالية... 
- تروي لنا هذ�، كاأنه موجود! يا �أبانا �لعزيز، هذه �ل�ضور تبقى �ضورً� في ذهنك فقط، �أتظن 
عجلة �الأيام قد توقفت عندها؟! ثم َمن تبّقى من �أهلك؟ ما تعرفه �أ�ضبح في �ضرد�ب �لزمن... 

نحن نعرف عن �ضورية �أ�ضعاف ما تعرف. 
- تعرف���ون كثيرً� وينق�ض���كم به���ار�ت �للهفة! �أنا نبتة عا�ض���ت بال جذور، �ألي����س من حّقها �أن 

تتلّم�س جذورها؟
- نبتة عا�ضت خم�ضة وخم�ضين عامًا، وفجاأة تبحث عما �ندثر! 

- �لمو�ضوع قد �ختلف �ليوم، كانت رحلتي حلمًا ع�ضّيًا، لكنها �الآن �أ�ضبحت مي�ضورة بعد وفاة 
�لعزيزة، كان خوفها م�ضروعًا.

- �أبانا قد بلغَت �ل�ضابعة و�ل�ضبعين، و�ل�ضن له �ضطوته.
- �أبنائي �الأحبة، �أنتم ال تدركون معنى �لحنين �إلى رحم �الأر�س- �الأم! �أ�ض���عر بالذنب، �إذ لم 

�أعلمكم �للغة �لعربية.
- ط���و�ل حياتك و�أن���ت ُتبدي ندمك... مع �أننا، جميعنا، نعت���ز بجذورنا �لعربية ونعرف منك 

كثيرً� من �لمفرد�ت.
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- م���اذ� يعن���ي ه���ذ� �لعتز�ز، �إذ� كان���ت جذوركم منبتة؟ ل���ن تفّكرو� في زي���ارة �ضورية حتى 
ك�ضّياح، �أنا متاأكد من ذلك، وهذ� ما يزيدني �أ�ضفًا وندمًا.

- بابا، �أنت �أدرى بم�ضاغلنا.
- كف���ى! �ضاأ�ضاف���ر ل�ضببي���ن: �أ�ضف���ي لهفت���ي 
و�أمه���د لك���م �لطري���ق لتتعّرف���و� م�ضتقباًل على 
�أبن���اء عمومتك���م وتحقق���و� �ضلة �لرح���م �لتي 

�فتقدتها طو�ل حياتي.
- كيف �ضنطمئن و�أنت.

- �ضحي���ح �أنني في بد�ي���ة �ضيخوختي، لكن، 
و�لحم���د هلل، ما زلت متين �لبني���ة، ولم �أعرف 

بعد عيادة �أي طبيب!

-3-

منذ �أقلعت �لطائرة هام في برزخه �لجميل. �ضيم�ضي �ضهرً� يختتم به م�ضار حياته و�ضي�ضتظّل 
بظّل���ه حتى دنّو �ضاع���ة �لأجل. حّلق في �أجو�ٍء �أ�ضطورّية مزرك�ض���ة �لألو�ن بين ذكريات �لما�ضي 
وهو�ج�ش ما ينتظره في وطنه �لحبيب من مفاجاآت وم�ضّر�ت. �أخرجت مخّيلته عرو�ضًا مختلفة 

لما ينتظره.. لكن �ت�ضح �أن خياله كان قا�ضرً� �إلى �أبعد �لحدود!

-4-

حي���ن توّقف���ت �ل�ضيارة في كر�ج �لم�ضبك���ة لم ي�ضّدق حو��ضه، تهّياأ �إليه �أن���ه يرى منامًا. »يوم 
غ���ادرت طرطو�ش كانت كلها تتجّمع حول �ضو�رع ثالث���ة، �أما �لآن فتر�مت طوًل وعر�ضًا!«. طلب 

من �ل�ضائق �أن يو�ضله �إلى قريته.
�تجهت �ل�ضيارة في طريق معّبدة و�لأبنية تو�كب �لطريق.

- يا �إلهي! �أتكون قد �أخطاأت �لطريق يا بنّي؟ 
- �أل تق�ضد يا عم بلدة »�لو�دعة«؟ �إنها هي ب�ضحمها ولحمها! قد و�ضلت.

- �أجل! ب�ضحمها ولحمها، لقد �أجدت �لو�ضف يا بنّي. تركتها جلدً� وعظمًا، دروبًا وبيادَر، وها قد 
�كت�ض���ى �لعظم و�كتنز �لبدن. �أجل لم تعد ) �لو�دعة( و�دع���ًة، طارت بيوتها �لطينية وحو�كيرها، 
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فق���دْت �لجهاُت �تجاهاتها. مكان بيتهم �لطيني وحاكورتهم �لتي كانت تزهو بع�ضر�ت من �أ�ضناف 
�لأ�ضجار �لمثمرة، قامت �ضتة من �لأبنية، بل لم يتعّرف على �لحارة �إّل بعد �ضوؤ�ٍل و�ضوؤ�ل، ثم تلّقى 

خيبته �لأولى: �أخوته و�أخو�ته جميعًا �ضبقوه �إلى �لد�ر �لآخرة.
- �أري���د �أن �أزور »و�دي �ضليم���ان«! � ل���م ي�ضتغرب �أبن���اء �أخوته طلبه �ضبيح���ة �ليوم �لتالي من 

و�ضوله، لكن ما �أثار عجبهم بحثه عن �ضجرة بعينها � �ضجرة �ضليمان.
- �أّي �ضجرة تعني يا عّماه؟ لم ن�ضمع بت�ضميٍة كهذه.

- �ل�ضجرة �لتي ُولْدُت تحتها و�أطلقو� عليها ��ضمي »�ضجرة �ضليمان«!
- لم ن�ضمع بهذ� �أبدً�.

كان���و� �ضادقين في قوله���م. كانت �لأر�ش قد تغّيرت في ت�ضاري�ضه���ا. د�ر على �لأ�ضجار كّلها، 
لك���ن �لبلوطة �ل�ضامقة عّرفته بها، �إذ كانت تجاورها من جهة �ل�ضمال. هرع �إليها مهروًل جزءً� 

من جذعها �لثخين.
»جاءنا �لعم خرفًا!« - فّكر �ل�ضباب. و�إّل ما معنى هذ� �لعناق ل�ضجرة زيتون عتيقة؟ مثل هذ� 

لم يح�ضل ل في �ل�ضرق ول في �لغرب! 
تهم من �لأر�ش، فهي »مطّوبة«  لم يبِد �أحٌد �ضخريته. �ضفقًة عليه بالدرجة �لأولى، وطمعًا بح�ضّ

با�ضمه. جدهم �ضّجلها با�ضمه وهو في غربته.
- �إنه���ا �ضجرتي تحته���ا ُولدُت، وتحتها �أتمّن���ى �أن �أموت، لكن قدري �أن �أع���ود �إلى �أبنائي بعد 

�ضهر، و�ضاأ�ضلم �لروح بعيدً� عنها. هي �لوحيدة �لتي عرفتني! 
عادو� �إلى �لبلدة ور�حو� ي�ضخرون فيما بينهم: قال - عرفته - قال! و�ضاعت �لعبارة في �أرجاء 

�لبلدة كاأف�ضل نكتة. 
�أم�ضى �ضليمان �لأ�ضبوعين �لأولين متنّقاًل بين بيوت �أبناء و�أحفاد �أخوته، �إلى �أن �أ�ضر »ماهر« 
على �ل�ضتئثار به. وفي نهاية �لأ�ضبوع �لثالث ذهب �ضليمان �إلى »و�دي �ضليمان«، وبعدئٍذ لم يعد 

�إلى �لقرية قط.

-5-

�رتمى �ضليمان على �أقد�مها باكيًا. �ضفح دموعًا حب�ضها منذ �لأم�ش، �ضهق على جيدها �ضهقاٍت 
متتالي���ة، �ند�ح���ت موجات �ض���وٍق عارمة، كما �ل�ضيل وج���د له منفذً�: لم يب���ق �إّلِك، يا �ضجرتي 
�لمقد�ض���ة! �ضاأغادر �لدني���ا هذه، و�ضتبقين �أنت و�رفة �لظالل، تعطي���ن بال حدود، و�ضتحفظين 
ذكريات���ي مع���ك، كما حفظِت ذكري���ات �أهلي، �ضتح���ّدث �أور�ُقِك �لن�ضمات عن���ا، لكن ل تبوحي 
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بحكايت���ي مع �لذئ���ب »ماهر«، مثلها يلّوث �لج���و، ويقلُق �أرو�ح �لأج���د�د �لطاهرين. ماذ� وكيف 
�ضاأخبرك؟!

عانق �ضليمان جذع �ضجرة �لزيتون، وعادت دموُعه ت�ضقي �للحاء من جديد: »لم يبق لي غيرك 
ي���ا حبيبتي! �ضرختي �لأول���ى �أطلقتها تحت ظاللك، حبلي �ل�ضري ُقط���ع في محر�بك. جذورك 
من���ذ �ضب���اك قد �رتوت م���ن عرقي وعرق �أهلي، �لذين ه���م �أهلك �أي�ضًا. لم �أتع���ّرف جيدً� على 
�أح���ٍد من �أحفاد �أبي �ضوى على �لذئب »ماه���ر«، ذ�ك �للعين �لذي �ضمني �إليه بما ي�ضبه �لق�ضر، 
وخالل �أياٍم �أنفق علّي ب�ضخاء و�ضكب في �أح�ضائي »�ألفّية« من �لعرق، �أفقدني �إثرها �ضو�بي، ثم 
��ضطحبني �إلى �لمحكمة و�ضّجل �أر�ش »و�دي �ضليمان« با�ضمه وحده؛ ُمّدعيًا �أن حاكورته م�ضجلة 
با�ضمي وهو ينقلها على ��ضمه. لم �أفهم حيلته تلك لول �حتجاج بقّية �لأبناء. و�أخيرً� كّفن فعلته 
ب�ضرق���ة �لأربع���ة �آلف دولر �لت���ي كانت في جيب �ضترت���ي، و�لتي كنت �أنوي توزيعه���ا على �أبناء 

�أخوتي �لذي نالهم ظلم ماهر. 
رحمة �هلل عليك يا �أبي! �ضّجلَت و�دي �ضليمان با�ضمي حفاظًا على �ضلة رحمي بك وبال�ضجرة 
�لغالي���ة. لك���ن �أّنى لَك �أن تعلم بقدوم ذئٍب من ن�ضلك �ضيح���ّول نبل �لفرحة �إلى �ضهٍم قاتٍل مرتدٍّ 

ينغرز في �ضدر �بنك �ضليمان!
�فتقدُت �لمنزَل �لأبوي �لقديم، �فتقدت �لتّنوَر ورغيف خبز �ل�ضعير �لمخلوط بالقمح، �لزريبة 
و�لطين، �لنّو��ضَة و�لمجمرة، �لجّرة و»�لُدورة« و�ل�ضف�ضق - فوجدتها جميعًا بين �أح�ضانك، فيِك 
تج�ّض����د ما�ضّي كلُّه. زرتك م����ر�رً� في �لأيام �لقليلة �لما�ضية. قّبلُتك و�ضع����اَع �ل�ضم�ش. نفذِت �إلى 
دمي، و�ضمعُت دبيب دمي في ن�ضغك، ناجيتك �ضاعات و�ضاعات. قيل عني: مجنون �لزيتونة. هي 
فع����اًل رحلة مجنونة ل����م ُيعقلنها �ضوى ن�ضيمك �ل�ضحري، ورهاف����ة ومهابة محر�بك! يكفيني �أنني 
حججُت �إليك حجة �لود�ع، وهاأنذ� �أقطف ورقًة منك، و�ضتكون و�ضيتي �أن تودع بين طّيات كفني! 

 

⁕ ⁕ ⁕
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لن اأنتحَر اليوم »... تغمغُم في قلبها ككلِّ يوٍم«.
ت�ض���تغرُق »زاد الخير« في تجميِع اأنفا�ض���ها، ُتَكلُِّم عن عمٍد نف�ضها، ثمَّ ت�ضمُّ راحتيها لبع�ضهما 
ُه عط�ضان، تهرُع اإليِه بالماِء، وبك�ضك�ضِة كّمها  دًا، يئنُّ زوجها اأنينًا غليظًا فتفهُم اأنَّ وت�ضتغفُر مجدَّ
الِت التَّعب، »فار�س« لْم يكْن عاجزًا عن الكالم اأبدًا، لكنَّ العالقَة  يها ترهُّ ِد تم�ضُح عن خدَّ المورَّ
ائدة، وحلَّْت اإ�ضاراُت  بينهما اتَّخذْت مع الوقِت منحًى جديدًا، �ضارْت الهمهماُت لغَة التَّوا�ضِل ال�ضَّ
اليديِن واإيماءات الوجِه محلَّ كثير من الكلماِت المنطوقة، ُتعينُه ليرفَع راأ�َض���ُه، تغدو اأ�ض���ابعها 
ُد عيناُه خبايا ب�ضمتها  َكاأ لذراعِه، يغبُّ من �ضربِة الماِء فيما تف�ضِّ م�ضاندًا خلَف عنقِه وذراعها متَّ
 ، كيك، تنهاُل خ�ضلٌة من �ضعرها على ت�ض���بيلِة الجفنين، تواري كلَّ الغمِّ ���ة وا�ض���تقوائها الرَّ اله�ضَّ
وِن من �ض���وربِة  وتواري���ِه جملتها الطّيبة: »�ض���حتين يا روحي«، تنه�ُس بتثاقٍل، فتفوُح رائحُة الكمُّ
العد�ِس المغلّية، وتلوُح عالئُم الجوِع في اأحداِق التَّوءَمين، ال ُيمهلها اأحدهما لت�ض���ُكَب �ض���يئًا في 
ُط باأ�ضابعها �َضْعَرُه،  ���حوِن، ُيناديها لتحكَّ ظهره، فتنُبُت كالجّنّيِة فوَق راأ�ض���ِه، ُتَم�ضِّ اأ�ض���داِق ال�ضُّ

وجد�ن �أبو محمود

. . . د ل�س������ر ا

عن الأزرق

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان نبيل ال�صمان.
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َد�أ  ُك َبَدَنُه بر�حَتيِن �ص���اخنتْيِن، كاأنَّما لتجلو �ل�صَّ تطبطُب على عظمِة كتفِه، تبذرها بالُقَبِل، ُتَدلِّ
ها �صرعاَن ما تدوخ،  ُر غْيَرَة �لآخِر بنظرٍة عجلى، لكنَّ بِّ عْن خالياه، وتن�صو عنُه عجَزُه �لمّر، ُت�صَ
قطة  ُح كطريدٍة منهو�صٍة، ُتقاوُم، تتهاوى، وعلى ُبْعِد رم�صٍة من �ل�صَّ ، تترنَّ يح�ص���دها �لتَّعب، َتْنَهدُّ

تنتف�ض، تجرُّ �لكر�صيَّ �لمدولَب نحوها، وتلبُد فيِه، يفطُن �أحُد �لولدْيِن �أْن ي�ْصاأل:
- تعثَّرتي!!

- ل يا قلبي... �أرتاُح فقط.
- طّي���ْب متى يحين دوري على �لكر�ص���ي، كنُت �أتن���اوُب عليِه مع �أخي ثمَّ جاَءن���ا �أبي... و�لآْن 

لهم نحُن. لهم نحُن يا �هلل... �أوَّ �أنِت!، �م�صْح �لفقر�ء يا �هلل عن وجِه �لب�صيطة، �أوَّ
يقذفُه �ص���قيقُه بالمن�ص���فة �لّرطبُة �لمدّلُة على كتفه، ي�ص���تمُه، ي�صحُّ �ص���وُء عينيها، ت�صمعُه �إْذ 
يوؤّنبُه هام�صًا: »حر�م عليك يا �أخي... �صتقتُل �أّمَك، حّكي لي ظهري وقومي عن �لكر�صي!!، �إّنها 

مقتولٌة بنا �أ�صاًل«.
تتَلّم����ضُ خفيًة ثوبه���ا �لجديد، تتمّلى ثنيات �ل�ّص���يفون ولمعاْت �لق�ص���ب وتغو����ضُ في �لّدرجِة 
�لفاتنة ما بين �لبنف�صجّي �لفاتِح و�لورديِّ �لغامق، »لماذ� �بتعتِه؟!« ت�صاأُل نف�ُصها �لمحتّجُة دومًا، 
»بثمنِه كنِت �صتجلبيَن �صو�ل طحين«، »��صتقِت لالألو�ن؟!« ت�صاألها نف�صها ثانيًة فال تجيب، تغيُب 
ز�د �لخير عن �لوعي، ت�صتخدُم هذه �لحيلَة كّلما �نهارت، تتو�رى في زمٍن مو�ٍز �آخر، فال ت�صمُع 

ول ترى ول ت�صمُّ �إّل �لجلبَة �لمخنوقَة في �أعماقها...
تم�ص���ُك �لم�ص���هَد من �أّولِه، تلَك �للَّحظة �لتي �كت�َصَفْت فيها �أنَّ و�لدها ي�صرُّ على تزويجها ولم 
ت �أّمها على �أ�صنانها،  تبلُغ �لع�صريَن بعد ليتخلَّ�َض من �لمحنِة �لكبيرة »لقمِة عي�صها«، يومها كزَّ
َرْت مندياًل بيَن �أ�صابعها �لمكرم�صة، ثمَّ نَفَثْت بحرقٍة  ْت �إليها، َه�صَ َرْت قريبها معروف، فهبَّ تذكَّ
رجاء�تها: »يا �بنتي تزّوجيِه �إْن كانْت مر�ص���اتي تعنيِك، لمحِك قبَل �ص���فرِه، ��صتدلَّ عليِك، ومن 
ُه �ص���يعوُد من �أجلِك«، لك���نَّ ر�أ�َض �لبنِة �لياب�ض لْم يكْن لير�ص���َخ �أو  يومه���ا ير�ص���ُل لنا بال كلٍل باأنَّ
ي�ص���اوم على م�ص���ّلماِت قلبها، ذلَك �لمتّيْم بجارهم �لو�ص���يم »فار�ض«، يبد�أ �لم�ص���هُد �لثَّاني يوَم 
���ر �إّل �أنَّهم جميعًا كانو�  ِة �لف���رِح �لذي زلزَل منزلهم ل تتذكَّ َم فار�ض لخطبتها بغتًة، ول�ص���دَّ تق���دَّ
، وطاَر �صو�ُب �لبنِت �لتي  يحّلقوَن ويزقزقون، طاَر �صو�ُب �لأهِل �لمبهوريَن بالعري�ِض �ل�ُمَخلِّ�ضِ

وجدْت فار�صها على بابهم وكاأّنُه �لحلم، قبَل حّتى �أْن ُيلمَح لها من بعيٍد ولو بكلمٍة.
ُع �لأحالُم كلُّها، بعَد �لّزيجِة �لخاطفة ينقل����ُب �لعري�ُض على ظهرِه   في �لم�ص����هِد �لثَّالِث تت�ص����دَّ
خمة، تذوُب خجاًل وكاأّنها تنتبُه للمّرِة �لأولى �أنَّ ثيابها  مقهقهًا بعد �أْن يفتَح حقيبَة »جهازها« �ل�صَّ
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كّلها زرقاء �أو مخّطّطة �أو مو�ّض����اة بالأزرق، عندما يتمالُك نف�ض����ُه يلتقُط َنَف�َض����ًا بيَن �ض����حكتين، 
ويهم�ُش في �أُذنها جملتُه �لأُولى: »لكاأّنني تزّوجُت �ض����بيًا!«، ل تقوُل �لعرو�ش �أنَّها م�ضحورٌة بالبحِر 
رِّ ر�قبْت  و�ل�ّض����ماِء وعينّي �أُّمها، ت�ض����كُت، وتهبُّ بعَد �أّياٍم لتحرَق ثيابها، في �ل�ّضرِّ فعلتها، وفي �ل�ضِّ

�لّن����ار وهي ت����اأكُل �لبحَر و�ل�ّض����ماء ونظ����رَة �أُّمها، ومع 
�لوقت ت�ض����تنتُج �أنَّ �ضريكها ل ي�ضبُه خيالتها �إطالقًا، 
ل ينظ����ُر ف����ي عينيه����ا، ل يجال�ض����ها، ل يحادثه����ا، ول 
ينب�����شُ بغزٍل حلٍو، يبدو لها فج����اأًة كائنًا من نزٍق ومن 
����ُر م�ض����اعرها على غب�ِش عينيِه  بالدٍة وغ�ض����ٍب، تتك�ضَّ
����ُر عل����ى �أحالمها و�ض����باها، يتاآكُل  �لباردتي����ن، تتح�ضَّ
يُق بها �أْن ت�ضتهي  �آخُر �لّدفء في �ض����درها، ويبلُغ �ل�ضِّ
�لموَت ��ضتهاَء �ل�ضبايا للف�ضاتيِن و�لحلّي و�لق�ضائد، 
تفّك����ُر بالنتح����اِر كي����ال تع����وَد لأهله����ا بخيب����ٍة، لكّنها 
كالمحارباِت تقاوم، وبعَد حمٍل �ض����ريٍع تغرُق في وحِل 
�ّلالع����ودة، تكتُم في حلقها ما لْن يفهمُه �أحد، وينتفُخ 

�لأمُل في بطنها ليمنحها �ضببًا جديدً� للحياة.
في �لم�ضهد �لّتالي تفيُق على �لفاجعة، وليد�ِن م�ضلولِن �ضوَف ي�ضاّلِن بال ريٍب ع�ضَب �لّروِح، 
ُم لوهلٍة ورد�ت جلدهما فتمتلُئ بالأوك�ضجين  يخطُر لها �أن تق�شَّ �ض���ر�ييَن �لحياِة، لكّنها تت�ض���مَّ

عروُق خيالتها �لّنا�ضفة، تخجُل من هالو�ضها، وت�ضتغفُر �ضميرها من �ضعٍف �ألمَّ بها.
���وريالّي �لأخير وهي ر�جعٌة من �لم�ض���فى مع زوجِها  »ل���ن �أنتحَر �ليوم« تقول في �لم�ض���هِد �ل�ضُّ
�لذي ترَك �ضاقاُه هناك بعد حادٍث مرّوٍع، ترجئ �نهيار�تها للغّد، ترّحُل من يوٍم �إلى يوٍم رفاهّيَة 

�لّتفكيِر في �لموت. 
يح�ض���دها منج���ُل �لنكبات، بي���َد �أنَّ �لأّم �لمرهقة ل ت���ذوي، ل تيئ�ش وهي تخو����شُ بهّمٍة في 
نف���ِق حياتها �لمظلم، تعمُل في �لقطاِف و�لح�ض���اِد وتنظيِف �لبيوت، تعمُل على تعطيِل رغباتها 
وتجميد عو�طفها وتاأجيِل �نك�ض���ار�تها، فتجّمُع �أنفا�ض���ها كّلما تعبْت وت�ضرُخ في وجِه �نهيار�تها 

يومّيًا... »لن �أنتحَر �ليوم«. 
افحُة رّقًة رجاًل... رجاًل حقيقّيًا بكّفيِن خ�ض���نتين و�ض���عٍر  وبم���رور �لوقت ت�ض���يُر �لم���ر�أُة �لطَّ
ق�ضيٍر ومالمِح �ضائعٍة لّوحتها �ل�ّضم�ش، ثمَّ ل تلبُث �أن تنبت في قلبها مديٌة �ضغيرٌة تخزها كّلما 

فّكَرْت حّتى بالبكاء. 
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ت�ضتيق���ُظ ز�د �لخي���ر من �ضباتها �لخاطف، تبدو لنف�ضها على درج���ٍة من �له�ضا�ضِة لم تلم�ضها 
حون  ���ع �لعائلة حوَل �لمائ���دِة مثل بتالِت �ل���وردة كعادتها، تكتف���ي بتوزيِع �ل�ضُّ م���ن قبل، ل ُتجمِّ
عل���ى �لجميع ف���ي مطارحهم، ت�ضحُّ طاقتها، تنطفئ، فال تزخرُف �لوجب���َة باأحاديثها �لحلوة، ل 
���ُن �للُّقيمات بدفِء نظرتها، ل تحكي بنبرٍة من �أم���ٍل، ل ُتعين ول ت�ضاعد ول تعر�ُش �لخبَز  ُت�ضخِّ
����ش عل���ى �أحٍد، ي�ضعُر �لّثالثُة بكلِّ �ضيٍء، �إّل �أنَّ �أح���دً� ل ينب�ش، ياأكلون في �ضمٍت تاركيَن  �لمحمَّ

�لكالَم �لم�ضتفي�َش لطقطقِة �لمالعق. 
»ي���ا خالة ز�د �لخي���ر«، تنقُر �لّن���د�ء�ُت نحا�ش جمجمته���ا، تتر�جُع �لملعقُة ع���ن فمها، وترنُّ 
حِن، من �لخ���ارِج تخبرها �لّطفلُة �لّر�ض���ول �أنَّ قريبتها �لعجوز �لّثرية  م�ضتن���دًة عل���ى حاّفة �ل�ضّ

تطلبها حاًل:
قالت حاًل: بعد �لغد�ء يا �ضغيرتي.

- ومن هي حّت�.... ولماذ� ت�... طّيب �ضاألحُق بِك، �أخبريها �أّني �آتية.
يخب���ُط زوجها قب�ضتُه بالجد�ِر، يزجرها كيال تذهَب باإيم���اء�ٍت تفهمها جّيدً�، بيَد �أنها ترفع 
ُد غيظُه بب�ضِع تمتم���اٍت: »ل ت�ضتعبدني كم���ا تعتقُد �أنت...  ج�ضمه���ا عل���ى قدميِن من وهٍم، ُتب���رِّ
�أخدمه���ا باأج���ٍر... وم���اذ� يعني �أّنها مي�ض���ورة؟!... ل �ض���يء، وماذ� يعن���ي �أّنها تح�ض���ُب نف�ضها 
��ضترتني؟! ل �ضيء �أي�ضًا... �لمهم ما �أعتقده �أنا، �إّنها م�ضكينة �أُق�ضُم لك �أولدها �ل�ّضتُة موّزعوَن 

في بالِد �هلل �لو��ضعة، ما ير�ضلونه لها تعوي�ُش وحدتها فح�ضب، ُكل يا عزيزي وهّون عليك«. 
تتلفلُف برد�ئها �لأ�ضود وب�ضمتها، تهروُل بخطًا متباعدٍة ل ر�دَّ لها، لكاأّنها تدو�ُش على م�ضاميِر 
ريق، من بي���ِت �لعجوِز تخرُج �أ�ض���و�ٌت و�ضحكاٌت  عي�ضته���ا، لك���اأنَّ حتفها يتبعها كما ع�ض���ب �لطَّ
و�أ�ض���د�ُء �أحادي���ٍث كثي���رٍة، ت�ضتنتُج منها �أنَّ �أح���د �لمغتربين من �أبنائها قد جاءه���ا ز�ئرً�، كلُب 
�لعج���وز يمّيزها عن �ضو�ها ب�ضال�ضٍة ل ينبح حين تمرُّ من �أمامِه، يهزهُز ذيلُه كالعادة، وير�قُب 
م�ضيته���ا �لماألوفة، �ضتخ���دُم �لجميع... هذ� ما فّكرْت بِه وهي تح���اوُل �لّت�ضّلل للمطبِخ باندفاعٍة 
�ضريع���ٍة، »�إل���ى �أين يا بنتي؟! تعالي تعال���ي... جل�ضتنا تنق�ضِك، مع���روف وعائلتُه هنا و�لأقارُب 
ُر لها بغتًة، تدنو من  كّلهم« ت�ضّدها �لعجوُز بجملتها �لمرتع�ضة، ل تعرُف بماذ� ترّد، لكاأنَّ �للُّغَة تتنكَّ
�لجم���ِع بتحّيٍة باردٍة، ُتخف�ُش عينيها، وتن�ضى �أْن ُتهّنئ ب�ضالمِة �لو��ضلين، تقعُد بينهم كالغريبة 
للحظات، لكْن �ضوؤ�ُل معروف �ضرعان ما ي�ضفيها من تلّبكها: »كيَف حالُك يا ز�د �لخير؟«، ُتجيُب 
بكلم���ٍة و�حدٍة وكاأّنها تتهّجاها: »بخير«، هي �لمّرُة �لأولى �لتي ُت�ضاأُل فيها عن حالها بالّذ�ت، لم 

تختبر من قبل �ضوى عبار�ِت من قبيِل:
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»كيَف حاُل ولديِك؟«.

»كيَف حاُل زوجِك؟«.
»كيَف حاُل �لعمل؟«.

ت�ضتع���ُل �لأحاديُث �لجانبّيُة ثانيًة في حنايا �لم�ضافِة، فيما يو��ضُل �لّرجُل �طمئناناتُه �لّد�فئَة 
عنه���ا، ل �أحد يلم���ُح تحليقتها �إز�َء �هتماٍم ول���و ُمجاِمٍل، ل �أحد يلمح نف�ض���ات �لَحَرِج و�لّتلّبك، 
َة �لتي  ت�ضعُر على حيِن غّرٍة �أّنها ت�ضتردُّ كر�متها من فّكّي �لعالم �لوح�ش، ثمَّ ل تلبُث تتذّكُر �لغ�ضَّ
�ضكبته���ا لأ�ضرتها في �أطب���اِق �لح�ضاء، فتعتذُر وتهمُّ بالن�ض���ر�ف، �إّل �أنَّ �ضوَت �لعجوِز يوقفها: 
فِة بالأ�ضماء تخت���اُر و�حدً� يحمُل ��ضمه���ا، »جلَب ولدي  »�نتظ���ري«، م���ن كومِة �لأكيا����شِ �لم�ضنَّ
م���وُع تتفلَُّت منهما،  لي«، ت�ضكرها، تع�ض���ُر عينيها كما لو �أنَّ �لدُّ هد�ي���ا ب�ضيطة للجمي���ع... تف�ضّ
وبامتن���اٍن تح�ضُن �لكي����شَ �لمتخم، في ركٍن خبيٍء خلَف �لباب تتفّق���ُد محتوياته. ف�ضتاٌن �أزرق، 

و�ضاٌح �أزرق، زجاجُة عطٍر بعبوٍة زرقاء.
ف���ي طريق �لع���ودة تبدو غيرها، تتبعها �ضحابٌة من نباٍح متو��ض���ٍل، حّتى �لكلب لم يعرفها، لم 
ت�ضل���ك طريَق �لبيت، تحَت �ضم����شِ �لّظهيرة تدوُر ز�د �لخير في دروِب �لبل���دِة �لمنعرجة، تتعّثُر 
م���ر�رً�، ترتطُم بجد�ٍر، تهوي ف���ي حفرٍة، تدوُر على نف�ضها مثَل نحلٍة فق���دْت ر�ضدها، مثَل نحلٍة 

زرقاء... فقدْت ر�ضدها.
، وي�ضتعَل �ضدرها بوخز�ٍت لذيذ�ٍت  �أ وجهها بالوهِج �لخفيِّ ي�ض���عُّ �لنُّور من �لّلوِن �لعتيق، يت�ضوَّ
ل���م تختبرها قّط، يمرُّ �لوقُت قطارً� بخاريًا يغلي باأحا�ضي�ِش جديدٍة، تعقُد �لو�ضاَح حول عنقها، 
في�ضي���ُل �لأزرُق على ج�ضدها �لباه���ت، وتتوّهُج ب�ضرتها وثيابها �لقاتم���ُة �ل�ُمطفاأة، و�إلى منزلها 

تعوُد بقلٍب جديٍد...
�لجمي���ُع ني���ام، يحدُث ذلَك ع���ادًة حينما يجثُم �لحزُن ف���وَق �أعينهم، تل���مُّ �لأطباق �لممتلئة، 
���ُر �لّزوَج �لغافي فوَق �لكنبِة �لوطيئة، وفي ��ضتهجاٍن تتاأّمُل ولديها �لمتخا�ضميِن على �لّدو�م  تدثِّ
و�لّنائمي���ِن بق���رب بع�ضهما �لبع�ش، ل تت�ضاءُل كيَف زحَف �أحدهما �إل���ى جو�ِر �لآخر، ل ت�ضحُب 
�لغط���اَء قلي���اًل عن ر�أ�ضيهما كم���ا تفعُل عادًة، تكتفي فق���ط بتم�ضيِد �ضعرهما، بي���ن ولديها تجُد 
لنف�ضه���ا مّت�ضع���ًا، ت�ضدُّ �لغط���اء مثلهما فوَق وجهها، �لغط���اُء �لذي يهتزُّ ويجه����شُ فوقها، يتهّدُج 
بنهنه���ٍة مكتوم���ٍة و�أ�ضو�ٍت مختلطٍة لبكاٍء و�ضحٍك... �ضحٍك وبك���اٍء، �لغطاُء �لّثقيُل �لذي ُيم�ضي 

فجاأًة ناعمًا ود�فئًا كما لم يكن مّرًة من قبل.

⁕ ⁕ ⁕
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هذا الرجل يعي�ش حياتين في وقت واحد!
يعي�ش في خياله حياة �ص���عيدة، وكل �ص���يء يريده يح�ص���ل عليه، ويعطي مبالغ كبيرة لكل من 

يحت���اج، ولهذا فاإن الجميع �ص���اروا يحبونه، ويتحدثون با�ص���تمرار 
عن كرمه واأخالقه الإن�ص���انية الرائعة. فكثيرون من �ص���كان الحي 
ال���ذي يعي�ش فيه يحبونه وي�ص���كرون ف�ص���له وف�ص���ائله على كل من 
يحت���اج منهم اإلى م�ص���اعدة! فه���ذا طفل مري�ش واأبوه لم ي�ص���تطع 
اإدخال���ه الم�صت�ص���فى كما ن�ص���حه طبي���ب الأطفال، وذلك ب�ص���بب 
المبل���غ الكبير الذي يتعين عليه اأن يدفعه اإلى الم�صت�ص���فى، وحين 
�ص���مع هذا الرجل بحكاية ه���ذا الطفل، قام وعل���ى الفور اإلى بيت 
الطفل واأخبر والده اأنه �ص���يدفع ل���ه كل المال الذي يحتاج اإليه في 
الم�صت�ص���فى وعرف اأهل الحي بذلك، و�ص���اروا ي�صكرونه، ويقفون 

�أكرم �شريم

. . . د ل�س������ر ا

حني تكون ال�سعادة يف اخليال!

- العمل الفني: لوحة للفنان نعيم ا�صماعيل.
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حين يكون م��سيً� كي يتفرجوا عليه، وي�سلموا عليه بكل محبة واحترام، ويظلون واقفين يت�أملونه 
حتى يتج�وزهم وي�سير بعيدًا عنهم!

وق���د ك�ن ذلك يجع���ل اهتم�مه بحي�ته الواقعية الث�نية والتي يعي�س���ه� في هذا الحي ي�س���عف 
وت���زداد م�س���كالته، و�س���عف اليد وح�لته الم�دية الب�ئ�س���ة، كم� ي�س���عف اهتم�م���ه بعمله كب�ئع 
خ�س����ر على الر�سيف ودون دك�ن، وقد تج�وز الثالثين من عمره ولم ي�ستطع الزواج حتى الآن، 
ولكنه �س���عيد في هذا المو�س���وع لأنه ي�ستطيع اأن ين�م مع اأية امراأة يريد من ن�س�ء حّيه اأو من اأي 

حي اآخر يمر فيه وي�س�هد امراأة حلوة!
اإنه يفعل معه� كل م� يرغب وي�س���تهي وهي �س���عيدة بذلك وتحبه وت�سحك له اأو تبت�سم ودائمً� 

وكم� يريد! 
ومن �س���ف�ته الأب���رز والمعروفة لدى كل من يعرف���ه من اأهل حّيه اأو م���ن غيرهم، اأنه منعزل 
دائمً� ول يحب اأن يتحدث مع اأحد اأو يزور اأو ُيزار في غرفته ال�س���غيرة التي ي�س���كن فيه� وفيه� 
كل م� يحت�ج، فر�سة على الأر�ض ولح�فً� وتواليت وط�ولة �سغيرة وق�سيرة ي�أكل عليه�، ومع ذلك 
كله فهو يعي�ض حي�ة �سعيدة، ويتزوج اأية امراأة يريد ويحبه� وتحبه وتقدم له نف�سه� وكم� يرغب 

ويطلب وهي �سعيدة بحبه له� وحبه� له، وفي كل وقت يريده�!
فكر مرة بهذه العالق�ت الزوجية الع�طفية الرائعة التي يعي�سه�، فوجد اأنه� اأف�سل بكثير من 
اأي زواج اأو زوج���ة، ول يكون لديه اإل امراأة واحدة وله� اأهله� وترتفع تك�ليف حي�ته وهو ل يملك 

�سوى هذه )ال�سح�حير( الأربعة التي ي�سعه� على الر�سيف ويبيع فيه�!
اإن الم�سكلة الوحيدة التي ك�ن يع�ني منه� هذا الرجل في حي�ته هي اأن تقوى حي�ته في خي�له 
وت�س���تمر اإل���ى م� ل يعرف من الزم���ن، ودون اأن يعرف اأحد مَمْن يعرفون���ه ويعرفهم اأنه بح�جة 
م��سة اإلى مع�لجة نف�سية، هو وكل من يعي�ض في خي�له حي�ة اأف�سل من حي�ته، حتى ولو ل�س�ع�ت 

في كل يوم اأو ل�س�عة اأو اأقل!
ولكن من يعرف كيف يعي�ض هذا الإن�س����ن ومن ي�س���تطيع اأن ي�س����عده، حتى ولو اأن ي�أخذه اإلى 
الطبيب النف�سي مرة واحدة، اأو يجعله يتحدث ب�سراحة عم� يعي�سه، ولكن من يفعل ذلك، وهل 

يوجد من يفعل ذلك؟!
وهكذا... �س�رت تزداد م�سكالت هذا الإن�س�ن وت�سوء ح�لته ال�سحية والنف�سية، كم� ا�ستمرت 

ت�سوء ح�لته الم�دية، وحي�ته، وب��ستمرار، ب�سبب م� ك�ن يع�ني من بوؤ�ض في حي�ته الواقعية!

⁕ ⁕ ⁕
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اأنه���ى )اإي�س���وب(، ر�س���ول المل���ك )كري�س���ي�س( مهمت���ه مع 
)الدلفينين( وعاد اإلى الخان حيث كان ينزل ليعود الحقًا اإلى 
البار، وهناك وجد مجموعة من ال�سكان ي�سربون الخمر، ولما 
عرفوه تجمعوا حوله وبادروه بال�س���وؤال: )هل )كري�سي�س( ثريًا 

كما يقول النا�س؟(.
بما اأن التح���دث بالخرافات عادة متجذرة لدى )اإي�س���وب( 
فقد قال: )�س���اأجيب عن �سوؤالكم بخرافة وهي كاالآتي: تجمعت 
الحيوانات االأكثر غنًا الختيار واحد منها وتتويجه ملكًا. بداأ كل 

منهما، واحدًا اإثر االآخر، يعلن عما يملكه، و�س���رعان ما ات�س���ح باأن االأ�س���د يمتلك وفرة �سخمة 
من عمليات ال�س���يد، واأن النحلة تحتفظ باأكبر كمية من الع�س���ل، واأن موؤونة ال�سنجاب من جوز 
البلوط هي االأكبر وهكذا... لكن عندما بداأ الت�سويت كان التو�سل اإلى قرار وا�سح اأمرًا �سعبًا، 

مار���ش ولي��ام  ق�ص��ة: 
ترجمة: فريد �إ�صمندر

. . . د ل�س������ر ا

خرافة )اإي�سوب( الأخرية

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان محمد العلبي.
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فم� يملكه ال�سنج�ب لي�س بذي اأهمية ب�لن�سبة اإلى النحلة، ووجد الأ�سد ب�أن العلف الذي بحوزة 
حم����ر الوح�س والج�مو�س ل قيمة ل���ه، اأم� الفهد والنمر فلم يعطي� اأي اهتم����م لم� يثّمنه ع�ليً� 

الكركي والتم�س�ح(.
بعد ذلك طلب )اإي�س���وب( ك�أ�س���ً� من الخمر وهو ينظر اإلى وجوه )الدلفينّين( ب��س���تمت�ع ثم 
ق����ل: )المغزى م���ن هذه الخرافة ه���و اأن الثروة اأمر غي���ر ملمو�س ومعن�ه� يختل���ف بين واحد 

واآخر(.
نظر الم�س���تمعون اإلى بع�س���هم بع�س���ً�، وعندم� ط�ل ال�س���مت قلياًل ق�ل اأحدهم: )كيف ك�ن 

الطق�س في )ليدي�( عندم� تركت موطنك؟(.
ق�ل )اإي�س���وب(: )اأ�س���تطيع الإج�بة عن ذلك ال�س���وؤال بخرافة اأخرى وه���ي ك�لآتي: في اأثن�ء 
ع��س���فة مطرية، عندم� امت���الأت الخن�دق ب�لمي�ه وف��س���ت البرك فوق �س���ف�فه�، التقت قطة 
وبط���ة في الطري���ق واأرادت� تب�دل الحديث وق���د تكلمت� في وقت واحد. ق�ل���ت البطة المبتهجة: 

)ي� له من يوم جميل(. وق�لت القطة ب��سمئزاز: )كم هو طق�س رهيب(.
ومرة اأخرى تب�دل )الدلفينّيون( النظرات و�س�د ال�سمت. ق�ل )اإي�سوب(: )المغزى من تلك 
الحك�ية هو: م� ي�سّر البطة يزعج القطة(. �سّب الخمر في ك�أ�سه وا�ستند اإلى الجدار ب�إح�س��س 
ب�لر�س���� عن تل���ك البداية التي ق�م به���� في تعلي���م )الدلفينّين( الهمجيين الذي���ن تململوا في 

مق�عدهم بقلق. وبعد مّدة �سمت طويلة ق�ل اأحدهم: )م� المدة التي �ستم�سيه� هن�؟(.
ق�ل )اإي�س���وب(: )يمكنني اإعط�ء اأف�س���ل اإج�بة بحك�ية خرافة ال�س���لحف�ة والبجعة والذئب. 
اأنتم تعرفون اأن البجعة ذهبت لزي�رة �س���ديقته� ال�سلحف�ة ووعدته� ب�لبق�ء عنده� وم�س�عدته� 
في بن�ء منزله� الجديد. وذات يوم بينم� ك�نت� تعمالن معً� حيث تقوم ال�س���لحف�ة بحفر الُجحر 

والبجعة تنقل التراب المحفور بعيدًا، ج�ء اإليهم� الذئب فج�أة و....(.
لكن )اإي�سوب( لم يكمل كالمه واإْذ اأح�ط به )الدلفينّيون( وحملوه خ�رجً� نحو ح�فة الجرف 
الذي بنيت الح�فة فوقه. ومن هن�ك رموه اإلى الأ�س���فل نحو ال�س���خور حيث لقي حتفه. ولحقً� 

ف�سروا الأمر بقولهم: )من الوا�سح جدًا اأن مغزى م� قمن� به ل يحت�ج اإلى تف�سيل(.

⁕ ⁕ ⁕
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�أجمل يوم في حياتهن

انتفخت ال�شائعة في البالد.
ف���ي الحان���ة، ال يتح���ّدث الرجال اإاّل عن ذل���ك، وذلك ال يروقه���م البّتة، ق���ال اأحدهم: وماذا 

�شيطلبن بعدها؟ ثّم ماذا؟ �شاأقول كلمتين لحماتي كي تعيدها اإلى جادة ال�شواب... 
اأجاب اآخر: اأّما اأنا، ف�شاأ�شربها بالع�شا، و�شتفهم األمها... 

والن�ش���اء اأي�شًا ال يفّكرن اإاّل في ذلك، وهن خائفات، خائفات من اأن يع�شين ال�شلطة االأبوّية، 
خائفات من اأاّل يعرفن كيف يت�ش���ّرفن، خائفات من النميمة. وماذا اإن كان يجب الدفع مقابل 
ذلك؟ ثّمة اأخريات يكدن ال يعرفن القراءة، هل �ش���ُيِجدَن فعل ذلك؟ ال�ش���ابات اأكثر جراأة. في 
المغ�شل، يحّفزن الم�شّنات، ُيخرجن مع كل �شربة ع�شا غ�شيل ُحّجًة– بعدها �شيمكننا اأن نقول 

راأينا، �شتكون لنا حقوق كما للرجال، ورّبما مال لنا فقط، وتحديد الن�شل... 

تاألي��ف: �سانتال �سورير
عي��د �س��ام  ترجم��ة: 

. . . د ل�س������ر ا

ق�صتان

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان محمد الوهيبي.



ق�صتان

143 الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 

�صاألت اإحداهن، وهي اأّم ل�صتة اأطفال �صغار: وما هذا؟ 
���ر الكاهن باالإدالء بدلوه. ظ���ّل بردائه الذي يرفرف في  حي���ن الخروج من القّدا�س، لم يق�صّ
الهواء، وتحّدث مع العمدة الملتّف بو�صاحه ذي االألوان الثالثة)1(، كما في تدريب ما قبل عر�س 
م�ص���رحي: يا له من اختراع م�ص���حك، لقد خلق اهلل الن�ص���اء من اأجل االإنجاب، ال ُيطلب منهن 

التفكير.
وراأى العمدة، ال�ُم�ص���تاء جدًا هو اأي�ص���ًا من االأخبار: اأّما اأنا فاأقول اإّن على الحكومة اأن تحكم، 

ونحن من نقّرر عن ن�صائنا.
�ص���تدخل عرب���ة القطار المحّطة، اإّن���ه قطار ال�ص���باح االأّوُل، راأين اأّن ذلك اأف�ص���ل الإنجاز ما 
عليه���ن فعله. يكاد النهار ال يبزغ بعد، على ر�ص���يف المحّطة، ال ُت���رى روح حّية. ظهر ظّل مارتا 
عن���د الك���ّوة، ترتدي ثوبها االأ�ص���ود، ثوب الجنازات، ل���م تعرف ما تلب�س للذه���اب اإلى المدينة. 
تم�صي ذهابًا واإيابًا، ت�صّد حقيبتها اإلى خا�صرتيها – وماذا لو لم تاأِت االأخريات؟ ماذا لو خّفت 

حما�صتهن؟
يمكنها اأن تطمئن، ف�ص���رعان ما ان�ص���ّمت اإليها جولي التي �صار لونها ورديًا من نفاد �صبرها، 
هي االأ�ص���غر �ص���ّنًا في المجموعة: اأوف، تمّكنت من المغادرة من غير اأن يراني اأبي واأنا اأجري 
ب�ص���رعة، �ص���األقى ن�صيبًا وافرًا من ال�صرب في الم�صاء، لكن ثّمة ما ي�صتحّق العناء. لم تقل اأمي 
�صيئًا، لكّنني اأعرف اأّنها توافقني الراأي، كم وددُت لو اأّنها تاأتي، لم تجروؤ، المرة القادمة رّبما...

اأخرج���ت مارتا حياكتها: على االأقّل لن يقول اإّنني ك�ص���ولة، حلبُت ال�ص���وداء قبل اأن اأخرج من 
الباب الخلفي، و�صاأنهي حياكة �صترته، لي�س لديه ما ي�صكو منه، انظري يا جولي، ها هما التوءم.

تبقى االأختان اللتان تف�ص���لهما �ص���نة، ملت�ص���قتين دوم���ًا. تلب�س اإحداهما ثوب���ًا بزهور وردّية 
وتلب����س االأخرى ثوبًا م�ص���ابهًا لكّن زهوره زرق: لقد ترّددنا ب�ص���اأن المج���يء، لكّن ديدي جّرتني 

بالقّوة.
- ال، اأنِت يا ميمي التي األححِت، اإّنك تبالغين دومًا...

- ح�صنًا، يا فتاتان، لن تت�صاجرا في يوم مثل يومنا هذا، وال تن�صيا، فقد نا�صلت كثيرات قبلنا 
كي نكون هنا هذا ال�صباح. 
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كان���ت �لعج���وز فاني من نطقت تلك �لكلمات. وهي �أرملة منذ زم���ن بعيد، وتعرف عّما تحكي 
حي���ن يدور �لكالم على ق�ض���وة �لوجود. توّفي زوجها في �لقتال تاركًا له���ا ثالثة �أطفال لترّبيهم 
بمفردها، من غير م�ضاعدة، وترى �أّن �لوقت قد حان لالإعالن عن ذلك. كل تلك �لن�ضوة �للو�تي 
�ضّغل���ن فرن�ضا خالل �لح���رب �لعالمية و�للو�تي بد�أن من جديد في �لح���رب �لتي تلتها، �ضيتعّين 

على �لرجال �أن يعترفو� بذلك.
- �نظرن من �لقادمة...

م���ن بعيد، لحت جينيت �لتي و�ضلت ر�ك�ضة. ب�ضعوبة كانت تلتقط �أنفا�ضها: لم يكن يريدني 
�أن �آتي، فجاوبته: »بلى، �ضوف �أذهب، �ضئَت �أم �أبيَت«، �إّنها �أّول مّرة �أجابهه فيها.

كانت تخفي وجهها تحت و�ضاح رمادي، لكن ل �أحد مغّفاًل. لقد تّعر�ضت لل�ضرب مرة �أخرى. 
�أحط���ن بها جميعهن، و�ضّجعنها: �ض���وف نر�فقِك �إلى �لمنزل هذ� �لم�ض���اء، و�إن تجّر�أ ورفع يده 

عليِك مّرة �أخرى، �ضيرى ما نحن قادر�ت عليه. 
�أّكدت فرناند �لتي و�ضلت في تلك �لأثناء: �أجل، �هتممن بمجوهر�ته �لعائلّية.

فانفجرت جميعهن �ضاحكات.
و�ضل���ت �لقاط���رة �لمخّطط���ة بالأخ�ض���ر و�لعاجي �إل���ى �لر�ضيف. �ض���ارت �لن�ض���وة �ضامتات 
وجّديات، �ضعدن �إلى �لمقطورة �لأولى �لفارغة، وكاأّنما في طو�ِف �ضالٍة، حين ن�ضّلي بالم�ضاعل 
كي ن�ضيء �لعالم. هي معمودّية لمعظمهن. �ضبق �أن ذهبت �ثنتان �إلى �لمعر�ش بالقطار، وثالثة 

كي تتعّرف على رفات زوجها �لر�حل، ولم تغادر �لأخريات �لقرية قط، فلم تكن تلك �لعادة.
�أّكدت فرناند حالمة: �إّنه لأمر جّيد �أن نكون فيما بيننا من غير رجل.

قال���ت جولي �لم�ضدودة في �ضترتها �ل�ضوفّية �ل�ضيقة، لك���ن بعينيها �لممتلئتين مكرً�: ن�ضف 
�ضاع���ة رحلة �لذه���اب �إلى �لمدينة لي�ضت طويل���ة، علينا �أن نقوم بها �أكثر. لق���د �أح�ضرت خبزً� 

وجامبون)2( لطعام �لغد�ء... 
لت �أن تبقى حّرة، فهي تحلم بالعمل في مدينة كبيرة،  طلبها �ضاعي �لبريد للزو�ج، لكّنها ف�ضّ
باري�ش رّبما، كان �أد�وؤها في �لمدر�ضة جيدً�. ينبت طرفا جناحين على كتفيها، وتتلّون �بت�ضامتها 

بالذهب و�ل�ضوء.
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��ضتاأنف���ت مارت���ا وقد �ضالب���ت ذر�عيها على �ضدره���ا �لو��ضع، و�أّمنت عل���ى �ضنارّتي �لحياكة 
وكر�ت �ل�ضوف في كي�ش �لت�ضّوق: و�أنا �ضحبت زجاجة من كحول �لتّفاح كي نحتفل بالمنا�ضبة!

�قت�ضبت جينيت �بت�ضامة، �لجّو حار، فّكت عقدة و�ضاحها. وب�ضجاعة ُمفَتَعلة، ك�ضفت �لكدمَة 
�لت���ي على خّدها، وقد ب���دت مثل بقعة نبيذ رديء. تلّقى عظم �لحاج���ب �ضربة هو �أي�ضًا، بد�أت 

�لخثرة تت�ضّكل: �أترين، يا بنات، �أق�ضم لكّن �أّن هذ� لن يحدث بعد �لآن، لن يحدث �أبدً�.
�أبطاأ �لقطار و�ضط �ضرير محاور �لعربات �لبهيج، تجّمعن عند �لمخرج. 

�أعلنت مارتا: كما تعلمن، �أنا خائفة، لكّنه �أجمل يوم في حياتي.
�أ�ضافت ديدي وهي مت�ضّبثة بذر�ع ميمي: ها قد و�ضلنا، يجب �أن نحر�ش على �أّل نفترق...

�أجابت جولي �لتي كانت ترك�ش على �لر�ضيف: �إّل في غرفة �لقتر�ع! 
ج���رت �أح���د�ث �لم�ضهد في )29 ني�ض���ان 1945(، �أوّل ي���وم تنتخب فيه ن�ض���اء فرن�ضا �للو�تي 

ح�ضلن على حق �لت�ضويت في �لعام �لذي �ضبقه.
⁕⁕⁕

تحّرر
�أ�ض���ار �ضع���اع �ضوء ت�ضّلل عبر درفة �لناف���ذة �لخارجّية ل�ضيمون ب���اأّن �ل�ضاعة تو�ضك �أن ت�ضير 

�ل�ضاد�ضة. نه�ضت بحذر كي ل توقظ زوجها.
في �لزبادي �لمو�ضوعة على �لطاولة، �أعّدت �ل�ضوكول لحبيبّيها كلير وروبين، و�ضّخنت �لقهوة 

لجورج وقّطعت �ل�ضطائر.
�أ�ضعلت �لر�ديو وقد ُكتم �ضوته. لحظة �لهدوء هذه لها، ت�ضتمع فيها �إلى �لأخبار، حرب �لجز�ئر 
�لم�ضتع���رة، �عتق���ال روز� بارك�ش في �لوليات �لمتح���دة. ي�ضحك جورج �ضاخ���رً� حين تدلي بر�أي 
�ضيا�ض���ي، فم���ا هي �ضوى �م���ر�أة. �إّل �أّن للن�ضاء �لحق في �لت�ضويت منذ عق���د، وتنوي �ضيمون �إنفاذ 

ذلك في �لنتخابات �لمقبلة. لم ُتعِلم زوجها بعد، و�ضوف تذهب خفية �إذ� لزم �لأمر.
ترت���دي مالب�ضها قبل �أن ين���زل �ضّكان �لمنزل �ل���درج م�ضرعين، �ضيهاجمونه���ا بالأ�ضئلة – �أين 
و�ضع���ت �لمالعق، و�لأحذية، وحقيبة روبين. م���اذ� �ضناأكل على �لغد�ء، ينبغي تغيير وعاء ف�ضالت 

�لقّطة، و�ضر�ء �لبيرة... وتر�ضخ �ضيمون لكّل �ضيء.
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غ���ادر جورج حاماًل جفنة طعامه وقد عّلق حّمالتها على كتفه مدلّيًا �إياها على وركه �لمقابل، 
لق���د طبخت نقانق بالعد�ش، تذّمر: لحم خنزير مرة �أخرى. ل يعلم �أّن �لحياة غالية، وُتحيجك 
�أن تتدّب���ر �أم���رك وتو�ئم بين �لقطع �لرخي�ضة و�أذو�ق �لجمي���ع. �ضتر�فق �لولدين �إلى �لمدر�ضة 

وت�ضت���ري �لحاجّيات في طريق �لع���ودة. �ضيكونان 
جائعين عند �لظهيرة. مع لحم �لخنزير، �ضتقّدم 

�لبطاطا �لمهرو�ضة، فهما يكرهان �لعد�ش.
بعد ظهر �ليوم، �ضتح�ضر �جتماعًا للن�ضاء. منذ 
زمن تحّدثها جارته���ا جينيت عنه. �إّنه في �لثانية 
بع���د �لظهر، في مكان غير بعيد ع���ن �لمنزل، �إن 
�أ�ضرعت تمّكنت من �أخ���ذ �لولدين من �لمدر�ضة، 
و�إطعامهم���ا وجب���ة خفيف���ة، ومتابع���ة و�جباتهما 
�لمنزلي���ة. �لتعليم مهّم، حت���ى لكلير، على �لرغم 
م���ن ر�أي ج���ورج ف���ي ذل���ك. ذ�ت ي���وم، �أث���ارت 
�لمو�ضوع معه، فاكتفى باأن رفع كتفيه، وقال: كّفي 
عن ه���ذر �لن�ض���اء، فلتتعّلم كيف تدي���ر منزًل كي 

تجد زوجًا جيدً�...
ت���رّددْت ب�ضاأن مالب�ضها، ولأّن ثوب �أيام �لآحاد متاأّنق �أكثر من �لالزم فقد وقع �ختيارها على 
تن���ّورة �ضوفّي���ة زرقاء د�كنة وعل���ى قمي�ضها �لأبي�ش. يج���ده جورج �ضّفافًا، لكّن���ه ُيبرز �ضدرها 
�لعالي �لذي ماز�ل م�ضدودً� رغم حملين. رّتبت �ضعرها ود�عبت �ضفتيها بالأحمر، ل ُيحّب جورج 

�لمكياج �لظاهر جّدً� �لذي يوحي بال�ضوقّية.
عل���ى �لطري���ق، �أده�ضتها �لم���ر�أة �ل�ضاّبة �لتي لمحتها عل���ى و�جهة �أحد �لمتاج���ر، و�بت�ضمت 
لنعكا�ضه���ا. متاأّبط���ة ذر�ع جينيت، وقد �رتاح���ت فجاأة من �أعباء حياتها �ليومّي���ة، �أح�ّضت �أّنها 
خفيف���ة مثل ه���و�ء �لربيع �لذي ت�ضتن�ضق���ه باأنفا�ش طويلة. �أهملت علب���ة خياطتها و�عدة نف�ضها 
باإنه���اء �لت�ضليحات في �لم�ضاء بع���د �أن ينام �لجميع. �ضوف ي�ضتكي جورج من فو�تير �لكهرباء، 

لكّنه، في �لنهاية، �ضيغفو �ضاخرً�.
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ف���ي �أثن���اء �لجتماع، �ضع���رت �ضيمون ب�ضيء من �ل���دو�ر لكثرة �لُجمل �لت���ي جهدت كي تدرك 
معناها، ف�ّضرت لها جينيت– تحرير �لجماهير �ل�ضعبية، ي�ضقط �ل�ضتعباد، �لحق في �لإجها�ش، 
متع���ة �لن�ض���اء. �حمّرت �ضيمون م���ن مد�خالت �لمنا�ض���الت �للو�تي تجّر�أن عل���ى �لحديث عن 
عالقاته���ن �لحميمّي���ة، فل���م ي�ضبق له���ا �أن تطرقت لهذ� �لمو�ض���وع مع زوجها. �نتث���رت قّلة من 
�لرجال بين �لح�ضور، يبدو �أّنهم يوؤّيدون ما ُيقال، ما �أ�ضّد �ختالفهم عن جورج. لو كان حا�ضرً� 

هنا، ل�ضارع يجّرها �إلى �لمنزل �ضاتمًا �إّياها بال�ضتائم كّلها.
ة، هم�ضت جينيت في �أذن �ضيمون: »�إّنه من �لمو�ظبين«. بعد  �ضعد �أحد هوؤلء �لرجال �لمن�ضّ
خطبة موجزة، �نتهى �إلى طلب �ضهادة – هل من رّبة منزل في �لقاعة؟ لم يتقّدم �أحد. �أم�ضكت 
جينيت ذر�ع �ضيمون ورفعته عاليًا جّدً�، وجدت �لمر�أة �ل�ضابة نف�ضها وقد ُدفعت �أمام �لجمهور، 
ف�ضع���دت �لدرج���ات �لأربع مرتجفة، ل تعرف ما يمكنها �أن ترويه ع���ن حياتها �لتي بال �أهّمية، 

حيث تتو�لى �لأّيام، ي�ضبه يومها �لبارحة دومًا.
�أمامها، كان �لثقب �لأ�ضود في �ضمت مطبق، جعلها دو�ر خفيف تترّنح، لكّن نظرة دعم جاءتها 
م���ن �ل�ض���ّف �لأّول �ضّجعته���ا، هي نظرة �لطبيب �لذي ذك���ر تّوً� �أ�ضاليب من���ع �لحمل �لمختلفة. 
ر�ح���ت تحك���ي بكلماتها عن �أّيامها �لمزدحم���ة و�لفارغة في �آن و�حد، وع���ن قّلة �لعرفان، وعن 
�لطفلي���ن �للذين يحّبانها لكّنهما ل يقّدر�نها، وعن زوجه���ا �لال مبالي بحياتها، وعّما تفّكر فيه 
���ل �أن تتابع در��ضتها، و�أن تعمل رّبما، كان حلمها �أن  وم���ا ت�ضعر به. تزّوجت �ضغيرة، كانت لتف�ضّ
يك���ون لها متجر، محّل خ���ردو�ت �أو محل بيع ورود، لكّنها في نظر عائلته���ا �ضّفافة، وفي �أح�ضن 

�لأحو�ل خادمة تعمل كل �ضيء.
وع���ّددت، �لتنظيف و�لت�ض���ّوق و�لطبخ و�لح�ضاب���ات و�لخياطة، و�لتمري�ش ف���ي �ل�ضاعات �لتي ل 
تن�ضغل فيها بالغ�ضيل و�لكوي. و�لكو�بي�ش �لتي ينبغي �أن تخّفف �أثرها، و�لجروح �لتي تجب معالجتها، 
و�لنهو�ش حين يناديك �ضغير. و�لتنّبه لرعاية �لزوج، لياًل نهارً�. �نت�ضبت، وقوي �ضوتها، تحّدثت 
وتحّدث���ت، فق���د �نك�ضر حاجز �ضنو�ت �ل�ضمت �لكثيرة – �أجل، تع���رف �مر�أة �ختارت �أن ُتجه�ش، 
عم���َل �ضانعة مالئكة)3(، �ضّنار�ت �لحياكة عل���ى طاولة مطبخ ُنّظفت بالكاد، ل، لم يكن �لزوج على 
عل���م بالأمر، ل كت���ف تتعّلق به في ذروة �لأل���م، دم �لعار، و�أي�ضًا تمّزق �لج�ض���د و�لروح، و�نفجرت 

باكية – �ضّفقو� لها وهي عائدة �إلى مكانها. في عينّي جينيت قر�أت �لده�ضة و�لإعجاب. 
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�نتهى �لجتماع ودنا �لطبيب من �ضيمون: هل تقبلين بتوقيع �لعري�ضة؟ �إد�رة �أن�ضطة مجموعة 
ن�ض���اء؟ لدي���ك موهبة خطابّية حقيقّية، وق���ّوة �إقناع غير عادّية، �إّنهم ف���ي حاجة �إلى مو�رد من 

عيارك...
- �أجل، رّبما، �ضاأفّكر... قالتها وقد �رتدت معطفها وم�ضت م�ضرعة نحو �لمدر�ضة.

الهوام�ش

)1(- �لمق�ضود بالألو�ن �لثالثة �ألو�ن �لعلم �لفرن�ضي، �لأزرق و�لأبي�ش و�لأحمر )�لمترجمة(.
)2(- جامبون: لحم �لخنزير �لمقّدد. 

)3(- م�ضطل���ح ك���ان ُيطلق على من ت�ضاعد �لن�ضاء على �لإجها�ش �ضّرً� قبل �إقر�ر �لقو�نين �لتي ت�ضمح به في فرن�ضا، 
وكانت �أد�تها �ضنارة �لحياكة غالبًا )�لمترجمة(.

⁕ ⁕ ⁕

⁕ ⁕ ⁕
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د. عيد مرعي

المعرف��ة اآف��اق 

الآثار والجا�سو�سية

عملت بريطانيا وفرن�شا ودول اأوروبية اأخرى منذ القرن الثامن ع�شر الميالدي على ب�شط نفوذها 
على مناطق الوطن العربي المختلفة في اآ�شيا واإفريقيا، وعلى مناطق اأخرى غير عربية كاإيران واآ�شيا 
ال�شغـــرى بغيـــة ال�شيطـــرة عليها وا�شتثمـــار خيراتها ومواردهـــا. وكان اإر�شال الرحالـــة والم�شتك�شفين 
الباحثيـــن عـــن الآثـــار اإحـــدى الو�شائـــل التـــي ا�شتخدمتها تلك الـــدول لتحقيـــق اأهدافهـــا، ول�شيما اأن 
البحث عن الآثار ل ُيثير مخاوف ال�شكان، اإ�شافًة اإلى اأن البحث عن اآثار المدن والح�شارات القديمة 

لم يكن قد و�شل بعد اإلى مرحلة العلم الـُمعتبر الذي تحكمه مبادئ وقواعد وا�شحة. 
كانـــت الخطـــوة الأولى في هذا التجاه اإر�شال فريدريـــك الخام�ش ملك الدانمارك بعثة موؤلفة 
مـــن عـــدد مـــن المخت�شين عام )1761( اإلى اليمن. لكن لم ينج مـــن اأع�شائها اإل المهند�ش كار�شتن 

نيبور الذي كتب عنها في موؤلفه »و�شف جزيرة العرب«. 
تلتهـــا الخطـــوة الأكثر تنظيماً حملـــة نابليون بونابرت على م�شر في عـــام )1798(، التي رافقها 
فريـــق علمـــي �شجل اآثار م�شـــر المعروفة اآنذاك ون�شرها في عمٍل من عـــدة مجلدات بعنوان »و�شف 
  J.F. Champollio 1808-1825. اأعقبها جان فران�شوا �شامبليون ،Description de L،Egypt »م�شر

فك رموز الكتابة الهيروغليفية في عام )1822(. 
ل ذلك �لإنجاز �لأول في �ضل�ضلة �لك�ض����ف عن �لآثار �لقديمة ونهبها على �أيدي كثيٍر من  و�ض����كَّ
�لمغامرين �لأوروبيين. �ض����ارك في عملية �ل�ضرقة و�لنهب، �ضو�ء في م�ضر �أم غيرها من �لبلد�ن 
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�لعربية، �ل�ض����فر�ء و�لقنا�ضل و�لتجار و�لمغامرون ورجال �ل�ض����تخبار�ت و�لباحثون عن �لثروة، 
و�لتور�تيون، �لذين كانت لهم �أهد�ف �أخرى تتلخ�ش في محاولة طم�ش وت�ضويه �لآثار �لمكت�ضفة 
وتف�ض����يرها بح�ضب م�ضالحهم و�أهو�ئهم �ل�ضهيونية. وتم ذلك في زمن كانت فيه �لدول �لعربية 
تخ�ض����ع لل�ضلطنة �لعثمانية وللدول �ل�ض����تعمارية �لأوروبية )بريطانيا وفرن�ضا( �لتي �ضجعت على 
عمليات �لنهب، ومالأت متاحفها بالآثار �لم�ضروقة �لتي ما تز�ل حتى �لآن ُتعدُّ من كنوز �لمتاحف 

�لأوروبية �لم�ضهورة كمتحف �للوڤر في باري�ش و�لمتحف �لبريطاني في لندن. 
ق����دم �إل����ى �لمنطقة �لعربية و�إلى �ل�ض����رق عمومًا كثير م����ن �لفرن�ض����يين و�لإنكليز، وقليل من 
عين �لرغبة في �لك�ض����ف عن �آثار �لح�ض����ار�ت �لقديمة في �ل�ضرق،  جن�ض����يات �أوروبية �أخرى، ُمدَّ
ومعرفة جذور �لح�ضارة �لأوروبية، وتظاهر عدٌد منهم باعتناقه لالإ�ضالم كي يلقى قبوًل وم�ضاعدة 
من �ل�ض����كان �لمحليين، �إذ كانت »�لفكرة �لإ�ض����المية« هي �لم�ضيطرة على �أذهان �لنا�ش �آنذ�ك. 
ونذك����ر من هوؤلء ج����ون فيلبي، ويوهان لودڤيغ بوركه����ارت، وبول �إميل بوتا، وهنري ر�ولن�ض����ون، 
و�إرن�ض����ت رينان و�أو�ض����تن هنري ليارد، وجيوفاني باتي�ض����تا بيلزوني وغيرهم. �إل �أن �أ�ضهر هوؤلء 
عل����ى �لإطالق �لبريطان����ي توما�ش �إدو�رد لورن�ش T.E. Lawrence �ل����ذي ُيلقب بلورن�ش �لعرب 
Lawrence of Arabia ل����دوره �لكبي����ر ف����ي �لتخطي����ط للث����ورة �لعربية �لكبرى �لت����ي بد�أت في 
�ض����نة )1916( عل����ى �ل�ض����لطنة �لعثمانية، و�لتي كان �له����دف منها خدمة �لم�ض����الح �لبريطانية 
و�لفرن�ض����ية ف����ي �ل�ض����رق خالل �لح����رب �لعالمية �لأول����ى )1914 – 1918(. ولم يقت�ض����ر �لأمر 
على �لرجال فح�ض����ب، بل كان للن�ضاء دوٌر مهم في خدمة �ل�ضتعمارين �لبريطاني و�لفرن�ضي في 
مناطق �لوطن �لعربي �لمختلفة. و�أ�ضهر هوؤلء �لن�ضوة �لبريطانية غيرترود مارغريت لوثيان بيل

Gertrude Margaret Lowthian Bell 1868 – 1926 �لكاتبة و�لرحالة و�ل�ضيا�ضية و�لآثارية 
و�لجا�ضو�ضة �لتي عملت في خدمة �ضيا�ضة بريطانيا �ل�ضتعمارية في �ل�ضرق، ول �ضيما في �لعر�ق 
في بد�ية �لقرن �لع�ضرين. وُتَعدُّ �أ�ضهر جا�ضو�ضة في �لقرن �لع�ضرين، فقد قامت برحالٍت كثيرة 
�إلى �ض����ورية وفل�ض����طين و�لعر�ق و�آ�ض����يا �ل�ضغرى و�ض����به �لجزيرة �لعربية. و�ضاعدت، مع توما�ش 
�إدو�رد لورن�ش، على تاأ�ض����ي�ش �ل�ضاللت �لها�ض����مية �لتي حكمت في �ضرقي �لأردن و�لعر�ق. و�أّدت 
دورً� �أ�ضا�ض����يًا في تاأ�ض����ي�ش دولة �لعر�ق �لحديثة م�ضتخدمة مكانتها وعالقاتها مع زعماء �لقبائل 
�لعربية �لتي عقدتها خالل رحالتها �لكثيرة في �لم�ضرق �لعربي. ولدت غيرترود بيل في مقاطعة 
نتها من  نت لها حي����اة مريحة وتعليمًا جي����دً�، ومكَّ دوره����ام Durham لعائل����ة �إنكليزي����ة غنية �أمَّ
�لقيام باأ�ض����فاٍر كثي����رة، وتحقيق �إنجاز�ت كبيرة في حياتها. فجدها )م����ن جهة �أبيها( كان �أحد 
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�ل�ضناعيي����ن �لكبار في بريطانيا، وعالمًا معتبرً�، وع�ضوً� في �لجمعية �لملكية �لبريطانية. وكان 
ي�ضتقب����ل في »�ضالون����ه« كبار �ل�ضخ�ضيات �لمهمة في �لمجتم����ع �لبريطاني في زمنه، ومن بينهم 
�ضارل����ز د�رون �ضاحب نظري����ة �لن�ضوء و�لرتقاء، و�لفنان وليم موري�����ش. �أما �أبوها، توما�ش بيل، 
فقد در�ش �لكيمياء في �ل�ضوربون في باري�ش، و�لريا�ضيات و�لكيمياء �لع�ضوية في �ألمانيا، وت�ضلَّم 
بع����د عودته �إلى بريطانيا �إد�رة �إحدى �ل�ضركات �ل�ضناعية �لمهمة. وكان �إلى جانب ذلك ع�ضوً� 

في مجل�ش �لعموم �لبريطاني عن حزب �لعمال. 
�ت�ضف����ت غيرترود بيل بالحيوي����ة و�لذكاء و�لرغبة في �لمغامرة. توفي����ت و�لدتها وهي طفلة 
َر في �ضخ�ضيتها، ولم تتزوج �أو تنجب �أطفاًل، لكنها ت�ضادقت مع وزير �لم�ضتعمر�ت  �لأمر �لذي �أثَّ

�لبريطاني �ل�ضي����د فر�نك �ضوتينهام في �أثن����اء زيارتها ل�ضنغافورة 
برفق����ة �أخيها هوغو ف����ي �ضنة )1903(، وبقي����ت تر��ضله حتى �ضنة 
)1909(. تلقت تعليمها �لمبكر ف����ي »كلية �لملكة« �لخا�ضة للبنات 
ف����ي لندن، ثم في جامع����ة �أك�ضفورد في �ض����ن �ل�ضابعة ع�ضرة )عام 
1886(. وكان����ت م����ن �لن�ض����اء �لأو�ئ����ل �للو�تي �ُضِمح له����ن بدر��ضة 
�لتاري����خ �لمعا�ضر في ذلك �لوقت. وكانت �أول �مر�أة تنهي در��ضتها 
في جامع����ة �أك�ضفورد بدرجة �متياز لك����ن دون منحها درجة علمية 
)1888(. وه����ذ� ما كان يحدث في جامعة �أك�ضفورد، و��ضتمر حتى 
ع����ام )1920(. ق�ضت �ضت����اء ع����ام )1888/ 1889( في ُبخار�ضت 

فت هن����اك على �ضخ�ضيات  حي����ث كان �ضهر مربيته����ا يعمل �ضفيرً� لبريطانيا ف����ي رومانيا. وتعرَّ
مهمة بينها كارل �لأول ملك رومانيا وزوجته. 

ك����ان عمها �ل�ضي����د فر�نك ل�ضيلز Frank Lascelles �ضفيرً� ف����ي طهر�ن في �ضنة )1892(، 
ف�ضافرت لزيارته، و�أقامت هناك �ضتة �أ�ضهر ق�ضتها في تعميق معرفتها باللغة �لفار�ضية، و�لتعرف 
 Persian عل����ى مظاهر �لح�ض����ارة �لفار�ضية �لت����ي �أده�ضتها. وو�ضفت ه����ذه �لزيارة ف����ي كتابها
Pictures )�ض����ور فار�ضية( �لذي �ضدر في لندن عام )1894(، وع�ضقت �ضعر حافظ �ل�ضير�زي 
�لذي ترجمت بع�ضًا منه �إلى �لإنكليزية. وعندما �نتقل فر�نك ل�ضيلز �إلى برلين ذهبت �إلى هناك 
و�لتق����ت �لقي�ضر �لألماني ڤيلهلم �لثاني �لذي كان يخط����ط لل�ضيطرة على بع�ش مناطق �ل�ضرق. 
ق�ض����ت غيرت����رود بيل معظ����م �لعقد �لتالي من �لزمن ف����ي �ل�ضفر حول �لعالم، وف����ي تعلم �للغات 
�لأجنبي����ة و�كت�ضاب خب����رة في علم �لآثار، وكاأنه����ا كانت تعد نف�ضها لمهمته����ا �لكبيرة في خدمة 

غيرترود بيل
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�لت����اج �لبريطاني مت�ضترة بحبها لالآثار و�لح�ض����ار�ت �لقديمة . قابلت في �أثناء زيارتها لإيطاليا 
عاِل�َم����ي �لآثار ديڤيد جورج هوغارث D.G.Hogarth وڤيلهلم دوربفيلد، �للذين كان لهما �لأثر 
�لكبي����ر في توجهها لدر��ضة �لآث����ار. �أتقنت �لعربية و�لفار�ضية و�لعثمانية، وكانت تتكلم �لفرن�ضية 
فت خ����الل �إقامتها في طهر�ن ع����ام )1892( على قن�ضل  و�لألماني����ة و�لإيطالي����ة. كان����ت قد تعرَّ
�ألمانيا في طهر�ن �لم�ضت�ضرق فريدري�ش روزن F. Rozen، وعلى زوجته نينا، �للذين �نتقال عام 
)1899( �إلى �لقد�ش. �غتنمت غيرترود بيل �لفر�ضة وز�رتهما في �لعام نف�ضه لمدة �أربعة �أ�ضهر 
��ضتغلته����ا في تعمي����ق معرفتها باللغة �لعربي����ة، و�لتعرف على �أح����و�ل �لمنطقة من خالل جولت 
كان����ت تقوم بها بمر�فقة دليل وع�ضكري عثماني لحمايتها من �عتد�ء�ت محتملة. وز�رت مناطق 
لم يزرها �إل عدد قليل جدً� من �لأوروبيين قبلها، ولكن ول �مر�أة، قامت في عام )1900( برحلٍة 
م����ن �لقد�����ش �إلى دم�ضق عرج����ت خاللها على جبل �لع����رب، على �لرغم م����ن معار�ضة �ل�ضلطات 
�لعثماني����ة �لم�ضيطرة على �لمنطقة �لعربي����ة �آنذ�ك، حيث تعرفت على �آثاره وعلى عاد�ت �ضكانه 
وتقاليدهم. وتحدثت في �إحدى ر�ضائلها �لموؤرخة بالحادي ع�ضر من �أيار عام )1900( عن تلك 
�لزي����ارة، ومقابلته����ا زعيم جبل �لعرب �آنذ�ك، �لذي كانت �ل�ضلط����ات �لعثمانية قد �عتقلته لمدة 
م لها هذ� �لحماية ف����ي جولتها �ضمن مناطق جبل �لعرب  خم�ض����ة �أي����ام ثم �أخلت �ضبيله. وقد قدَّ
�لمختلف����ة، وف����ي رحلتها من �لجب����ل �إلى دم�ضق، وو�ضفه����ا بالملكة. و�أطلق عليه����ا بدو بنو �ضخر 
�لذين عبرت منطقتهم لقب »بنت �ل�ضحر�ء«. لم تكن غيرترود بحاجة �إلى مترجم عندما كانت 
تتح����دث �إل����ى �ل�ضكان �لمحليين لإجادته����ا �لحديث باللغة �لعربية ولق����وة �ضخ�ضيتها. قامت بعد 

و�ضولها �إلى دم�ضق بزيارة ق�ضيرة �إلى تدمر وتعرفت على �أهم �آثارها . 
ع����ادت غيرت����رود بيل �إلى لن����دن في �ضيف ع����ام )1900( وبقيت هناك حت����ى عام )1905( 
)با�ضتثناء مّدة ق�ضيرة لمدة �ضهرين ق�ضتها في حيفا و�لقد�ش عام 1902(، �أم�ضتها في �لعناية 
باإخوته����ا وتقوي����ة معرفتها عن مختلف مناطق �ل�ض����رق لغًة وتاريخًا وح�ض����ارة، وممار�ضة ريا�ضة 
ت�ضل����ق �لجبال و�جتي����از �لممر�ت �لجبلي����ة في �ضوي�ض����رة �إذ كانت تمار�ش ريا�ض����ة ت�ضلق �لجبال 
ب�ضغ����ف، و�ضميت �إحدى قمم جبال �لألب با�ضمه����ا بعد �جتيازها لها لأول مرة في عام )1901(. 
و�ضاف����رت ف����ي ع����ام )1902( برفقة �أخيه����ا �إلى �لهند لالط����الع على بع�ش �لمعتق����د�ت �لدينية 

�لهندية ومعرفة �ضيء عن تاريخ �لهند وح�ضارتها. 
ك����ان لقاء غيرترود مع عالمي �لآثار هوغ����ارث ودوربفيلد نقطة تحول في حياتها، �إذ توجهت 
بع����د عودته����ا من �لهند لدر��ضة �آث����ار �ل�ضرق �لقدي����م وتاريخه. و�ضجعها على ذل����ك ر�أي �لموؤرخ 
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�لفرن�ضي �ليهودي �ضالومون ر�يناخ S. Reinach �لقائل �إن �لح�ضارة بد�أت وتطورت في �ل�ضرق. 
 Revue Archeologique :ك����ان ر�ين����اخ نا�ضر مجل����ة متخ�ض�ضة في �لآث����ار في باري�����ش ه����ي

)�لمجلة �لأثرية(. 
عندم����ا �نطلق����ت غيرترود في �لر�بع م����ن كانون �لثاني عام )1905( م����ن جديد �إلى �ل�ضرق 
�أر�دت �أن تدر�����ش هن����اك �لآثار �لرومانية و�لبيزنطي����ة، وكانت نيتها �أن تكت����ب موؤلفًا عن �ضعوب 
وح�ض����ار�ت �ل�ض����رق �لقديم، وخططت �أن يكون ذلك �لموؤلف غني����ًا بال�ضور. وبعد �أن و�ضلت �إلى 
بي����روت �لتي كانت تحت �ل�ضيط����رة �لعثمانية �آنذ�ك �ضاأنها �ضاأن مناط����ق �ل�ضرق �لأخرى �تجهت 
نح����و جب����ل �لعرب �لذي كان في ث����ورة �ضد �لعثمانيين، وذلك لكت�ض����اب معارف جديدة عن تلك 
�لمنطق����ة. وبع����د عودتها من هناك �إلى دم�ض����ق �نطلقت �إلى �آ�ضيا �ل�ضغ����رى بهدف در��ضة بقايا 
�لكنائ�����ش �لبيزنطي����ة �لمبكرة. ثم عادت �أدر�جه����ا عبر �إ�ضطنبول �إلى بريطاني����ا. ون�ضرت نتائج 
در��ضاتها في �ضل�ضلة مقالت في »�لمجلة �لأثرية«. كما ن�ضرت مجموع م�ضاهد�تها عن �ل�ضرق في 
 The Desert and »كتابه����ا عن �ضورية في لندن عام )1907( �لمعنون ب�»�ل�ضح����ر�ء و�لح�ضر
رت رحلتها �إلى �لمدن �ل�ضورية �لكبرى  the Sown. و�ضف����ت ف����ي هذ� �لكتاب ب�ضكل مف�ضل و�ضوَّ
�ء،  مث����ل دم�ضق و�لقد�ش وبيروت و�أنطاكية و�لإ�ضكندرون. لقى �لكتاب ��ضتح�ضانًا كبيرً� من �لُقرَّ
وو�ضف����ه ديڤيد هوغارث باأنه �أحد �أف�ضل ُكُتب �لرح����الت �لثنتي ع�ضرة �لمعروفة عن �ل�ضرق في 

ذلك �لوقت. وعلَّقت �ضحيفة نيويورك تايمز عليه بقولها »�لن�ضاء �لإنكليزيات مده�ضات«. 
ب����د�أت ف����ي �آذ�ر ع����ام )1907( �لعمل في حق����ل �لآثار مع عال����م �لآثار �ل�ضيد ولي����ام ر�م�ضي 
W. Ramsay بم�ضاركت����ه ف����ي حفريات����ه �لأثري����ة ف����ي موق����ع بينبير كيلي�ض����ي �لغن����ي بالكنائ�ش 
�لبيزنطي����ة، �لو�ق����ع على �ضفح جبل َكر� د�غ )�لآن كار�مان في و�ض����ط �لأنا�ضول(، �لذي تحدثت 
عن����ه في كتابها »�ألف كني�ضة وكني�ضة« The Thousand and one Churches، �لذي يتحدث 
ع����ن �لعمارة �لبيزنطية �لمبكرة في �لأنا�ضول. و�كت�ضفا ف����ي �لعام نف�ضه �آثار مدينة منباقة على 
�ل�ضف����ة �لي�ضرى لمج����رى �لفر�ت �لأعل����ى، ور�ضما مخطط����ًا للموقع، وو�ضف����ا تح�ضيناته و�ضوره 
�لم����زدوج. وعملت في �ضتاء عام )1908( على تح�ضين مقدرتها ف����ي �أعمال �لبعثات �لأثرية، �إذ 
تدربت في �لجمعية �لجغر�فية �لملكية �لبريطانية في لندن على ر�ضم �لخر�ئط وقيا�ش �لم�ضافات 
ومر�قب����ة �لنجوم، وكاأنها كانت ت�ضتعد لرحلٍة جديدة في مناطق �ضحر�وية غير مدرو�ضة �ضابقًا. 
�نطلق����ت هذه �لمرة ع����ام )1909( من حلب باتجاه �ل�ضمال �ل�ضرق����ي �إلى موقع مدينة كركمي�ش 
�لقديم����ة )�لآن جر�بل�����ش على �لح����دود �ل�ضورية �لتركية( �لذي بقيت في����ه فترة ق�ضيرة، �ضارت 
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بعدها بمحاذ�ة �لفر�ت جنوبًا �إلى بغد�د وبابل و�لنجف، ثم �ضعودً� بمحاذ�ة دجلة حتى �لو�ضول 
�إل����ى �لأنا�ضول. �كت�ضفت جنوب مدينة هيت �لتي كانت معروفة في �لع�ضور �لقديمة ق�ضر وقلعة 

�لأخي�ضر �لتي يرقى تاريخ بنائها �إلى �لقرن �ل�ضاد�ش �لميالدي. 
ع����ادت غيرت����رود بيل في �أيار عام )1911( من جديد �إلى موقع مدينة كركمي�ش لت�ضارك في 
�لحفري����ات مع �لآثاري كامبل تومب�ض����ون C. Thompson و�لآثاري �لم�ضه����ور ديڤيد هوغارث، 
وم�ضاعده توما�ش �إدو�رد لورن�ش �لذي �لتقته لأول مرة وكان عمره ثالثة وع�ضرين عامًا، مخت�ضًا 
مغم����ورً� في فخار �لع�ضور �لو�ضطى. وُين�ضب �إليها �لقول ف����ي و�ضف لورن�ش �أنه قادٌر على �إ�ضعال 

�لنار حتى في �لحجر�ت �لباردة. 
ز�رت بي����ل خالل �إقامتها في كركمي�ش بع�ش �لمو�ق����ع و�لتالل �لأثرية �لقريبة مثل تل �لبنات 
وتل �لمريبط وتل �ل�ضيخ ح�ضن وقلعة نجم وغيرها، وهي مو�قع �أثرية معروفة في منطقة �لفر�ت 

�لأو�ضط �ل�ضورية. 
وبينما كانت غيرترود بيل ُتِعدُّ كتابها عن ق�ضر وقلعة �لأخي�ضر خالل �لمّدة )1911- 1912( 
ب����د�أت حرب �لبلقان �لأولى �لتي ُهزمت فيها �ل�ضلطن����ة �لعثمانية، وخ�ضرت بنتيجتها نفوذها في 
�ليون����ان و�ضربيا وبلغاريا و�لجبل �لأ�ضود. تنباأت بعدها غيرت����رود بانهيار �ل�ضلطنة �لعثمانية في 

�ل�ضنو�ت �لتالية، ون�ضوء دول عربية على �أنقا�ضها، وهذ� ما حدث فعاًل. 
قام����ت بيل في �ضن����ة )1913( برحلة متعبة ج����دً� �إلى �ضبه �لجزيرة �لعربي����ة �إذ قطعت �أكثر 
م����ن �ألفي����ن وخم�ضمئة كيلومتر من دم�ضق �إلى حائل ومن هناك �إل����ى بغد�د، ثم �لعودة من بغد�د 
�إل����ى دم�ضق، وذلك به����دف جمع معلومات عن �أحو�ل قبائل تلك �لمناط����ق قبيل �لحرب �لعالمية 
�لأول����ى تمهي����دً� ل�ضيطرة بريطانيا عليه����ا. كانت غيرترود �لم����ر�أة �لثانية بعد �للي����دي �أني بلنت 
Lady Anne Blunt �لت����ي ز�رت مدين����ة حائ����ل �لو�قعة �ضم����ال �ضرقي �ضبه �لجزي����رة �لعربية، 
و�أقامت فيها �أحد ع�ضر يومًا. كانت حائل في ذلك �لوقت مقر �آل ر�ضيد �لذين كانو� في حرب مع 

�بن �ضعود �لذي كانت بريطانيا توؤيده وتقدم له �لدعم و�لم�ضاعدة. 
كانت �لرحلة من دم�ضق �إلى حائل تحتاج ثالثة �أ�ضهر، �إ�ضافًة �إلى مخاطر ل�ضو�ش �ل�ضحر�ء 
����اع �لطرق. وعل����ى �لرغم من معار�ضة �ل�ضلط����ة �لعثمانية لتلك �لرحل����ة �إل �أن غيرترود بيل  وُقطَّ
�أ�ضرت على �لقيام بها، و�ضافرت على م�ضوؤوليتها. وعبرت مناطق قبيلة �لحويطات، و��ضتطاعت 
ن له����ا �لحماية، ور�فقها م�ضاف����ة ل باأ�ش بها على  �أن تعق����د �ضد�ق����ة مع �أخ �ضي����خ �لقبيلة �لذي �أمَّ

طريقها �لطويل �إلى حائل. 
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و�ضلت غيرترود �إلى حائل في �لر�بع و�لع�ضرين من �ضباط عام )1914(. 
ك����ان �أمير �آل ر�ضيد �آن����ذ�ك، �لبالغ من �لعمر �ضتة ع�ضر عامًا، ف����ي غزوة خارج حائل، لذلك 
ك����ان عليها �لنتظار بع�ش �لوقت عند �أبو�ب �لمدين����ة حتى ُي�ضمح لها بالدخول. قادها عبيٌد �إلى 
قاع����ة �ل�ضتقبال في �لق�ضر )�لرو�ضان( حيث ��ضتقبلته����ا مديرة �لق�ضر و�إحدى زوجات �لأمير 
�لمتوف����ى محمد بن ر�ضيد، وتبادل����ت �لحديث معها. �آثار قدومها عدم �رتي����اح �لقياد�ت �لدينية 
ف����ي حائل. وبقيت حبي�ضة �لرو�ض����ان �أيامًا متعددة منتظرة عودة �لأمير. و�أخيرً� �ُضمح لها بزيارة 
�لمدين����ة و�لق�ضر نه����ارً� و�لتقاط بع�ش �ل�ض����ور. وتنباأت فيما بعد في مذكر�ته����ا �ليومية بزو�ل 
�ضلط����ة �آل ر�ضيد، �إذ �إن �لأمير �لبالغ كان قد توفي، وجل�ش مكانه �ضاب �ضغير عمره �ضتة ع�ضر �أو 
�ضبعة ع�ضر عامًا، �أما باقي �لذكور فكانو� �أطفاًل، وبناًء عليه فاإن �لم�ضتقبل �ضيكون لبن �ضعود. 
كان����ت غيرترود تن����وي �ل�ضفر جنوبًا ومقابلة �ب����ن �ضعود، �إل �أن �لطريق ل����م تكن �آمنة ب�ضبب 
ن�ضوب معارك بين �لقبائل �لمقيمة هناك و�ل�ضلطة �لعثمانية. عو�ضًا عن ذلك �نطلقت �إلى بغد�د 
عبر كربالء، و�أقامت في بغد�د حتى نهاية ني�ضان )1914(، ثم �ضافرت �إلى دم�ضق. وعقدت في 
مت  طريقها عالقات �ضد�قة مع زعماء قبيلة �لعنزة. �نطلقت من دم�ضق �إلى �إ�ضطنبول حيث قدَّ
تقريرً� عن رحلتها �إلى لوي�ش ماليت L. Mallet �لمبعوث �لبريطاني هناك، �لذي كان قد رف�ش 
تقدي����م �لحماية لها �أثناء رحلتها �إلى حائل. ت�ضمن تقريرها معلومات مف�ضلة عن رحلتها، وعن 
�لوجود �لعثماني في �لمنطقة، و�ضعف �آل ر�ضيد، و��ضتعد�د قبيلة �لعنزة للثورة على �لعثمانيين. 
ه مهمًا، �إلى وزير �لخارجية �لبريطاني �أنذ�ك �ل�ضيد �إدو�رد  �أر�ضل لوي�ش ماليت �لتقرير �لذي عدَّ

 .E. Grey غري
ب����د�أت �لح����رب �لعالمية �لأول����ى ع����ام )1914(، وتحالفت �ل�ضلطن����ة �لعثمانية م����ع �ألمانيا، 
و�أ�ضبحت من ثمَّ خ�ضمًا لبريطانيا وفرن�ضا. ر�أى �لبريطانيون �أن طريقهم �إلى �لهند، ودخولهم 
�إلى حقول نفط �لخليج �لعربي، �أ�ضبح مهددً�. لذلك �أ�ضبحت تقارير غيرترود بيل م�ضدرً� مهمًا 
للمعلوم����ات عن �ضمال����ي �ضبه �لجزيرة �لعربية، وعن �لقبائل �لبدوي����ة �لتي تعي�ش هناك، لتخاذ 

�لموقف �لبريطاني �لمنا�ضب. 
تطوعت غيرت����رود بيل في بد�ية �لحرب في �ل�ضليب �لأحمر �لبريطاني، وتر�أ�ضت مكتبه في 
لندن. �نتقلت في �ضهر ت�ضرين �لثاني عام )1915( �إلى �لقاهرة لالن�ضمام �إلى قيادة �لمخابر�ت 
�لبريطانية )�لمكتب �لعربي( �لمع�ضكرة في فندق �ضافوي Savoy في �لقاهرة، وذلك بناًء على 
ن�ضيح����ة �أ�ضتاذها في �لآثار ديڤيد هوغ����ارث �لذي كان قد �ن�ضم �إلى �لمخابر�ت �لع�ضكرية منذ 
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بد�ية �لحرب، لمروؤو�ضيه ب�ضرورة �ل�ضتفادة من خبرة غيرترود في �لتعامل مع �لقبائل �لبدوية، 
ومعرفتها بجغر�فية مناطق �ل�ضرق �لمختلفة. قوبلت غيرترود ببرود في �لقاهرة من زمالئها في 

�لمخابر�ت �لع�ضكرية، على �لرغم من �أن معظمهم كان يعرفها جيدً� كديڤيد هوغارث وتوما�ش 
ّم �مر�أة �إل����ى �ضفوف �لمخاب����ر�ت �لع�ضكرية �لبريطاني����ة �آنذ�ك لم يكن  لورن�����ش. وذل����ك لأن �ضَ
ماألوف����ًا. لكنها �أثبتت �أنها �لأف�ضل بينهم في معرف����ة قبائل �لعر�ق و�لخليج �لعربي و�ضمالي �ضبه 
�لجزي����رة �لعربية. وكانت �آخر �أوروبي يزور تل����ك �لمناطق، ويعرف طريقة تفكير �ضكانها. كانت 
فكرة قيام �لعرب بثورة على �ل�ضلطنة �لعثمانية قد نوق�ضت �ضابقًا، ور�أت غيرترود �ضرورة ك�ضب 

�بن �ضعود لهذه �لثورة. 
طلبت �ل�ضلطات �لبريطانية منها بعد ن�ضوب �لحرب �لعالمية �لأولى �أن تقدم �لن�ضح للجنود 
�لبريطانيي����ن �لذين �ضيعب����رون �ل�ضحر�ء. وكانت خ����الل �لحرب �لعالمية �لأول����ى وحتى وفاتها 
�لمر�أة �لوحيدة �لتي كان لها تاأثير كبير في ر�ضم �ل�ضيا�ضة �لبريطانية في منطقة �ل�ضرق �لعربي. 
وق����د �ضخرت لذلك ك����ل عالقاتها �لتي عقدتها مع زعم����اء �لقبائل �لعربية خ����الل رحالتها عبر 

�لمناطق �ل�ضحر�وية �لتي �جتازتها. 
نزلت �لقو�ت �لبريطانية في ت�ضرين �لأول )1914( بالقرب من �لب�ضرة، و�أ�ضبحت �لمدينة 
ومنطقته����ا بالكامل بيد �لقو�ت �لبريطانية في ت�ضري����ن �لثاني. و�ُضيِطر في �ل�ضنو�ت �لتالية على 

لورن�س  توما�س  مع  بيل  غيرترود 
المعروف بلورن�س العرب

لورن�س العرب
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جميع مناطق �لعر�ق حتى �لمو�ضل في �ل�ضمال. وبرزت منذ عام )1914( فكرة �لدور �لبريطاني 
ف����ي �ضنع �لم�ضتقبل �ل�ضيا�ضي للعر�ق، هل ُيحكم ب�ضك����ل مبا�ضر كما �لهند، �أو ب�ضكل غير مبا�ضر 
كما و�دي �لنيل. كان ر�أي �لإد�رة �لبريطانية للهند تطبيق �لحكم �لمبا�ضر. بينما ر�أى فريق �آخر 
�أن م�ضالح بريطانيا يمكن �أن ُت�ضان ب�ضيطرة غير مبا�ضرة. وكان »�لمكتب �لعربي« في �لقاهرة 
قد خطط لإقامة مملكة عربية م�ضتقلة ت�ضمل �ضبه �لجزيرة �لعربية و�لعر�ق و�ل�ضام. وتكون هذه 

�لمملكة مجاًل للنفوذ �لبريطاني غير �لمبا�ضر. 
�أدى �ختالف وجهتي �لنظر هاتين �إلى توتر �لعالقة بين �لإد�رة �لبريطانية للهند في نيودلهي 
و»�لمكت����ب �لعربي« في �لقاهرة. ووقف �ضارلز هاردين����غ Ch. Hardinge، نائب ملك بريطانيا 
ف����ي �لهن����د، �ضد م�ضروع �إقامة مملكة عربي����ة، لأنه، من وجهة نظره، لم تق����م �ضابقًا �أية تكتالت 
بين �لقبائل �لعربية، ومن ثم ل توجد مقومات بناء مملكة عربية م�ضتقلة. كما �أن نجاح �أي ثورة 
عربية، كما يخطط »�لمكتب �لعربي« في �لقاهرة يعتمد ب�ضكٍل �أ�ضا�ضي على دعم هاردينغ بالفرق 

�لع�ضكرية و�لأ�ضلحة. 
لح����ل هذ� �لخ����الف �ضافرت غيرترود، بن����اًء على رغبة �لجنر�ل كاليتون�����ش، على متن ناقلة 
جن����ود �إل����ى �لهند، ل�ض����رح وجهة نظر »�لمكت����ب �لعربي« لهاردين����غ. لم تكن غيرت����رود تمثل بعثة 
ر�ضمي����ة، لكن كاليتون�ش كان متاأك����دً� �أن هاردينغ �ضي�ضتقبلها وي�ضتمع �إليها، لما لها ولعائلتها من 
�ضمع����ة طيب����ة ونفوذ �جتماع����ي كبير في �لمجتم����ع �لبريطاني . وقد قيَّمت غيرت����رود زيارتها في 

�إحدى ر�ضائلها باأنها ناجحة، وحققت �لغر�ش �لمن�ضود منها. 
ل����م يكتف هاردينغ با�ضتقبالها �ضخ�ضيًا بل �ضمح لها بتبادل �لمعلومات مع �أفر�د �لمخابر�ت 
�لبريطاني����ة �لعامل����ة في �لهن����د. غادرت غيرت����رود �لهند ف����ي نهاية �ضهر �ضباط ع����ام )1916( 
متوجه����ة �إلى �لب�ضرة ف����ي جنوبي �لعر�ق لت�ضغل هناك ب�ضكل غير ر�ضمي من�ضب �ضابط �رتباط 

بين جهازي �لمخابر�ت �لبريطانية في �لقاهرة ونيودلهي. 
تطلَّ����ب عبور �لمنطقة من �لب�ضرة �إلى بغد�د وجود خر�ئ����ط للطرق ومعرفة باأحو�ل �لقبائل 
�لمقيم����ة هناك، و�إمكانية تقديمها �لم����وؤن و�لمو�د �لغذ�ئية و�لأدلء للجي�����ش �لبريطاني �لعابر، 
�إ�ضاف����ة �إلى عدم مقاوم����ة هذه �لقبائل للبريطانيي����ن �لذين كانو� في نظ����ر بع�ضهم كفارً� يجب 
محاربته����م، ول�ضيما �أن �ل�ضلطنة �لعثمانية �أعلن����ت �لجهاد �ضد بريطانيا. كان على غيرترود �أن 
تح����ل ك����ل هذه �لم�ضكالت بناًء عل����ى عالقاتها �لتي كانت قد �أقامتها م����ع �أكثر من خم�ضين قبيلة 

تقيم بين �لب�ضرة وبغد�د. 
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و�ضل����ت غيرترود �إلى �لب�ضرة في �آذ�ر )1916( لتقديم �لم�ضاعدة لقائد �لقو�ت �لبريطانية 
بير�ضي كوك�ش P.Cox هناك �لذي �ضيطر على �لب�ضرة. فتح لها كوك�ش مكتبًا في مقره �لرئي�ش 
حي����ث ر�ضمت خر�ئ����ط لم�ضاعدة �لجي�ش �لبريطاني في �جتياز �لم�ضاف����ة من �لب�ضرة �إلى بغد�د 
ب�ض����الم. وبعد �أن ��ضتولت �لقو�ت �لبريطانية على بغد�د ف����ي )10 �آذ�ر 1917( ر�فقت غيرترود 
بي����ل بير�ضي كوك�ش �إلى بغد�د و�أطلق عليها لقب »�ضكرتيرة �ل�ضرق« Oriental Secretary، وهو 
�أعل����ى من�ضب ت�ضغل����ه �مر�أة في �لمخابر�ت �لبريطانية. وكتبت تقري����رً� عما يجب �أن يكون عليه 
�لو�ض����ع في �لعر�ق بعد �ضقوط �ل�ضلطنة �لعثمانية، و�أّدت دور �لو�ضيط بين �لمجموعات �ل�ضكانية 
�لعر�قي����ة �لتي ك�ضبت ثقتهم )�ل�ضن����ة و�ل�ضيعة و�لأكر�د( ب�ضكل يخ����دم �ل�ضيا�ضة �لبريطانية في 
 Commander« لمنطق����ة. وتقدي����رً� لخدماتها هذه ُمنح����ت في ت�ضري����ن �لأول )1917( و�ضام�
of British Empire«. ك����ان عمله����ا في بغد�د روتينيًا يتلخ�ش في جم����ع �لمعلومات عن �لو�ضع 
ف����ي �لعر�ق، و�لتاأكد من �ضحتها وتحليلها، ومن ثمَّ �إر�ضاله����ا �إلى »�لمكتب �لعربي« في �لقاهرة. 
و��ضتطاعت بذكائها وحنكتها �أن تك�ضب ثقة �ل�ضخ�ضيات �لعر�قية �لكبيرة وزعماء �لقبائل. لكن 
نق����ل بير�ضي كوك�����ش �إلى طهر�ن وتعيين ولي�ضون A.T. Wilson، �ل����ذي كان من موؤيدي �لحكم 
����م ن�ضاطها. لكنها، بناًء على تنامي  �لبريطان����ي �لمبا�ضر للعر�ق، حاكمًا مدنيًا على �لعر�ق، حجَّ
�ل�ضع����ور �لقومي بين �لعر�قيي����ن ، بقيت تمثل وجهة �لنظر �لقائلة �إنَّ �لحل �ل�ضيا�ضي طويل �لأمد 
للع����ر�ق يكمن في تعيي����ن �أمير عربي حاكمًا علي����ه، ومن ثمَّ يتوجب على بريطاني����ا تهيئة �لعر�ق 

لحكم ذ�تي. 
�إن �ختالف وجهات �لنظر هذه �أدى �إلى خالف �ضديد بينهما. 

�أظهرت �ل�ضنو�ت �لتالية �ضحة وجهة نظر غيرترود بيل، �إذ بد�أت مقاومة �لحتالل �لع�ضكري 
�لبريطاني بالت�ضكل. و�زد�دت هذه �لمقاومة بعد �نعقاد موؤتمر �ضان ريمو باإيطاليا في ني�ضان عام 
)1920(، �لذي وعد بريطانيا باإعطائها �لنتد�ب على �لعر�ق، وبد� وكاأن �لعر�ق �ضي�ضبح جزءً� 
م����ن �لإمبر�طوري����ة �لبريطانية. حدثت ف����ي �لمدة من حزير�ن �إلى ت�ضري����ن �لأول عام )1920( 
مقاوم����ة م�ضلحة للبريطانيي����ن �أ�ضفرت عن مقتل �ضتة �آلف عر�ق����ي وخم�ضمئة جندي بريطاني. 
و�ضارك����ت �لقبائل في هذه �لمقاومة لدو�فع مختلفة، ديني����ة، قومية، محلية، وبات على بريطانيا 

وجوب تغيير �ضيا�ضتها تجاه �لعر�ق. 
�نته����ت مدة وجود ويل�ضون في �لعر�ق في �أيلول عام )1920(، وعاد بير�ضي كوك�ش �إلى بغد�د 
مندوب����ًا �ضاميًا على �لعر�ق، فا�ضتع����ادت غيرترود كل �ضالحياتها �ل�ضابق����ة. بد�أ كوك�ش مبا�ضرة 
بع����د عودت����ه بت�ضكيل حكومة عر�قية موؤقت����ة، ون�ضحته غيرترود باختي����ار �أع�ضائها من �لمناطق 
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�لعر�قية )�لجنوب و�لو�ضط و�ل�ضمال( ب�ضكٍل مت�ضاٍو. لكن على �لرغم من ذلك ت�ضكلت �لحكومة 
ة، مع �أن غالبية �ضكان �لعر�ق كانو� من �ل�ضيعة في ذلك �لوقت.  نَّ �لنتقالي����ة في غالبيتها من �ل�ُضّ
وُعدَّ ذلك �ضببًا في ن�ضوء م�ضاكالت و��ضطر�بات لحقًا. وبرزت م�ضاكالت جديدة �أل وهي ر�ضم 
�لحدود بين �لعر�ق ومنطقة نفوذ �بن �ضعود في �ضمال �ضرقي �ضبه �لجزيرة �لعربية، �إ�ضافة �إلى 
ر�ض����م حدود منطق����ة كرد�ضتان في �ضمال �ضرقي �لعر�ق ذ�ت �لأغلبي����ة �لكردية. وكان ل� غرترود 
دوٌر بارز في ذلك. في كانون �لثاني عام )1921( ُن�ضر تقرير غرترود »مقالة عن �لإد�رة �لمدنية 
م ك�»كتاب �أبي�ش« �إلى مجل�ش  للعر�ق«، �لذي و�ضعته بناًء على تكليف مكتب �لهند �لبريطاني، وُقدِّ
�ضت فيه تط����ور �لأو�ضاع في �لعر�ق في �ل�ضن����و�ت �لأخيرة. ردت  �لعم����وم �لبريطان����ي، و�لذي لخَّ

�ل�ضحافة �لبريطانية ب�ضكٍل �إيجابي على عملها هذ�، ول �ضيما �أنه كتبته �مر�أة. 
 وكان لها دور مهم في موؤتمر �لقاهرة �لذي �نعقد في �آذ�ر �ضنة )1921(، �إلى جانب لورن�ش 
وكوك�����ش، في ر�ضم ح����دود �لم�ضتعمر�ت �لبريطانية في �ل�ضرق �لعرب����ي، و�قترحت �إقامة مجل�ش 
تاأ�ضي�ض����ي ف����ي �لعر�ق بهدف تن�ضيب �لأمير في�ضل بن �لح�ضين، �ل����ذي و�ضل �إلى بغد�د في �ضنة 
َج فعاًل في )23 �آب 1921(.  )1921(، بعد �أن طرده �لفرن�ضيون من �ضورية، ملكًا على �لعر�ق. وُتوِّ

وقدمت له �لن�ضائح عن كيفية �لتعامل مع �ضكان �لعر�ق، 
و�أدت دورً� مهمًا في تعيين����ات �لمنا�ضب �لعليا، فك�ضبت 
ثقت����ه، و�أ�ضبحت �ضمن د�ئرة �أ�ضدقائ����ه �لمقربين جدً� 
منه. و�أطلق عليها �لعر�قيون لقب »خاتون« )لقب فخري 
للن�ض����اء �لنبي����الت و��ضم زوجة �ضالح �لدي����ن �لأيوبي ( 
ولقب »�أم �لموؤمنين« لعتقادهم �أنها تعمل لم�ضلحتهم. 
وترجمت حبها لالآثار في �إ�ضهامها بتاأ�ضي�ش �إد�رة لالآثار 

�لعر�قي����ة �لقديمة ف����ي ع����ام )1922(، و�لمتحف �لعر�قي 
ببغ����د�د �لذي �فُتتح ر�ضميًا عام )1926( قبل وفاتها بوقٍت ق�ضير، و�ُضمي �أحد �أجنحته با�ضمها. 
وكان����ت ق����د �أ�ضهمت في �ضن����ة )1919( في تاأ�ضي�����ش مكتبة عامة في بغد�د با�ض����م مكتبة �ل�ضالم 
�لت����ي �أ�ضبح����ت رئي�ضتها ما بي����ن )1921 – (1924. دع����ت في �ضنة )1924( عال����م �لآ�ضوريات 
 Nuzi للقيام بحفريات �أثرية في موقع مدينة نوزي E. Chiera �لأمريك����ي �لكبير �إدو�رد كيي����ر�
�لقديمة �لو�قعة بالقرب من كركوك في �ضمالي �لعر�ق، حيث �كُت�ِضَفت �آلف من �لألو�ح �لطينية 

�لم�ضمارية �لتي ُتعرف حاليًا باألو�ح نوزي. 

غيرترود مع الملك في�صل
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بد�أ نجمها يخبو ونفوذها يتر�جع مع ��ضتتاب �لأو�ضاع �ل�ضيا�ضية في �لعر�ق، ول�ضيما بعد �أن 
ُنقل بير�ضي كوك�ش من �لعر�ق في عام )1923(. ولم يهتم خليفته باآر�ئها ولم ياأخذ بن�ضائحها. 

كما لم يعد لها تاأثير في قر�ر�ت �لملك في�ضل. 
وعندما عادت غيرت����رود بيل �إلى لندن عام )1925( و�جهتها م�ضكالت عائلتها �لقت�ضادية 
�لت����ي ن�ضاأت بعد �لحرب �لعالمية �لأولى وبد�ية ن�ض����وء �لأزمة �لقت�ضادية في �أوروبا، فعادت �إلى 
بغ����د�د لتقي����م فيها، �إل �أن �ضحتها كانت ف����ي تدهور م�ضتمر نتيجة �إ�ضابته����ا بمر�ش ذ�ت �لرئة، 
�إ�ضاف����ة �إلى �ضعورها بالإحباط نتيجة �إهمالها م����ن �لإد�رة �لبريطانية للعر�ق. وفي �لثاني ع�ضر 
من تموز �ضنة )1926(، وقبل عيد ميالدها �لثامن و�لخم�ضين بيومين، ُعثر على جثتها ميتة في 
�ضقته����ا ب�ضبب تناولها جرعة ز�ئدة من �لحبوب �لمنومة، عن ق�ضد �أو عن طريق �لخطاأ، وُدفنت 
ف����ي �لمقبرة �لبريطانية في باب �لمعظم و�ضط بغد�د، و�ضط م�ضاركة كبيرة في جنازتها بما في 

ذلك �لملك في�ضل. تركت غيرترود بيل مجموعة من �لموؤلفات نذكر منها: 
1.The Desert and The Sown: Travels in Palestine and Syria، London 1907، 1919. 

�ل�ضحر�ء و�لح�ضر: رحالت في فل�ضطين و�ضورية، لندن )1907(. 
2.Mountains of the Servants of God، London 1910. 

جبال َخدِم �هلل، لندن )1910(. 
 3.Amurath to Amurath، NewYork، 1911، 1924. 

�أمور�ث �إلى �أمور�ث، نيويورك )1910، 1924(. تحدثت فيه عن رحلتها من حلب �إلى �لفر�ت 
ثم بمحاذ�ته جنوبًا و�ضوًل �إلى بغد�د وكربالء. 

4.The Palace and The Mosque of Ukhaidir: A Study in early Mohammadan 
Architecture، Oxford 1914.

ق�ضر وم�ضجد �لأُخي�ضر: در��ضة في �لعمارة �لإ�ضالمية �لمبكرة، �أوك�ضفورد )1914(. 
5. A Woman in Arabia: The Writings of the Queen of The Desert، 

London. 1915. 

�مر�أة في �ضبه �لجزيرة �لعربية: كتابات ملكة �ل�ضحر�ء، لندن 1915. 
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قام����ت �أخته����ا غير �ل�ضقيق����ة �لليدي ري�ضمون����د باإهد�ء كتبه����ا و�أور�قها �لخا�ض����ة �إلى مكتبة 
جامع����ة نيوكا�ض����ل. وت�ضم تلك �لأور�ق مر��ضالتها و�آر�ئها �ل�ضيا�ضي����ة وبحوثًا عن �للغات �لعربية 
و�لفار�ضية وتاريخ �ضبه �لجزيرة �لعربية و�لم�ضرق �لعربي عمومًا، ونحو �ضبع �آلف �ضورة لمو�قع 

�أثرية ز�رتها، تعدُّ حاليًا م�ضدرً� مهمًا عن تاريخ تلك �لمو�قع. 
�أُنتج فيلم عام )2015( يتحدث عن حياتها. 
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د. ميا�سة يون�س ديب

المعرف��ة اآف��اق 

المكتبة والأر�صيف في الع�صور القديمة

اختلف مفهوم المكتبة والأر�شيف، وتطور مدلولهما عبر الع�شور، ذلك اأن المكتبات والأرا�شيف 
القديمــــة لــــم تكن كالتــــي نعرفها هذه الأيام من حيــــث وظيفتها وتعداد اأنواعهــــا، ومقتنياتها، وطرق 
تنظيمهــــا وخدماتهــــا، لكنهــــا رغم الختالف ُتعد فــــي جميع المراحل اإحدى �شمــــات التح�شر والبناء 
الثقافــــي لأنهــــا ُت�شهــــم فــــي حفــــظ المــــوروث الح�شــــاري للب�شرية، ف�شــــاًل عن اأنهــــا المنهــــل الأ�شا�ش 
للعلــــم والمعرفة.وب�شكل عــــام يمكن تعريف المكتبة والأر�شيف في الع�شــــور القديمة، باأنهما المكان 
المخ�ش�ــــش لحفــــظ الألواح الطينيــــة )الأدبيــــة، والدينية، والعلميــــة، والإدارية... اإلــــخ( في الق�شور 
والمعابــــد لال�شتفــــادة منهــــا مــــن الملــــوك والكهنــــة والتالميــــذ. وبهدف تحديــــد الفرق بينهمــــا ل بّد 
مــــن البحــــث في التراث القديــــم لمعرفة الدور المهّم الــــذي اأدته المكتبــــات والأرا�شيف في المراحل 

التاريخية المختلفة، ومن ثمَّ التعرف اإلى:

تحديد اأ�صل كلمة المكتبة والأر�صيف

ُقم  �أطلق �ض���كان بالد �لر�فدين وبالد �ل�ض���ام على �لمكتبات ��ضم »بيت �لألو�ح« لأنها مالأى بالُرّ
�لطيني���ة، وكانت مطابقة للم�ض���طلح �ل�ض���ومري له���ا »IM.GÚ.LÁ، IM.LÁ« )�إِم. غ���و. ل، �إِم. 
ل( �أو »IM.GU.LA.GIŠ.TUK« )�إِم. ج���و. ل.جي�ش.ُت���ك( وتعن���ي هنا )خز�نة خ�ض���بية لحفظ 
�لأل���و�ح)1((، ث���ّم �أُطلق عليها لحقًا ��ض���م »GIR.GIN.NA )جير.جين.ن���ا(« وتعني �لمكتبة، في 
 SB- « وفي �للغة �لبابلية ،») حين كان ��ضمها في �للغة �لأكادية و�لحثية »gerginakku )جيرِجَنكُّ
Sum.lw )�ض���ب- �ض���وم. لو(« بمعنى �لمكتبة، ول بّد من �لإ�ضارة هنا �إلى �أنه ��ضتقت منها �لأ�ضماء 
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 [im.g]=)إِم. جو. ل�( )im(.gú.lá =)لي- جين- نو( li-gìn-nu=)إِم. جو�( Im.gú :لآتية�
 ú.lá.giš.tuk)�إِم. جو. ل. جي�ش. توك(=gir-gi-nak-ku )جير- جي- َنك- كو()2(.

في حين �أن �لفر�عنة �ضكان م�ضر �أطلقو� عليها ��ضم »pr-md3t« و�لتي تعني »قاعة �لكتابات 
 »bibliotheca« وم���كان �إنعا�ش �ل���روح �أو د�ر �لكتاب���ة«)3(، و�إذ� �نتقلنا �إلى �ليونان لوجدن���ا كلمة
للدلل���ة على �لمكتبة، وهي تعني )�لمكان �لذي تو�ض���ع فيه �لكتب(، ول تز�ل هذه �لكلمة �ض���ائعة 
في فرن�ض���ا، و�لدول �لتي تتكلم �لالتينية، �أّما �لرومان فقد ��ض���تعملو� كلمة »libri« وتعني �لكتاب 
نف�ضه ومنها جاءت كلمة »library« و�لتي تعني )مكتبة �لبحث و�لمطالعة(، في حين �أُطلق عليها 
في �لع�ضر �لعبا�ضي ��ضم »بيت �لحكمة ومن ثّم د�ر �لحكمة �أو د�ر �لعلم«، �أّما في �لوقت �لحا�ضر 
�أ�ضبح �ل�ضم �ل�ضائع لها هو �لمكتبة، و�لتي يمكن تعريفها باأنها �لمكان �لذي ي�ضم مجموعٌة منظمٌة 

من م�ضادر �لمعرفة تكون متاحًة لجميع �أفر�د �لمجتمع من �أجل �لبحث و�لطالع و�ل�ضتعارة.
�أّم���ا �لأر�ض���يف ل���م يتّم حت���ى �لآن معرف���ة �لكلمة �لم�ض���مارية �لت���ي ُتعبر عنه في �لن�ض���و�ش 
�لم�ض���مارية، وكان �أول ذك���ر ف���ي �ليوناني���ة »Archion«، وتعني مكان �إقامة �لقا�ض���ي �أو �لمكتب 
�لعام �أو �لورقة، وقد �ض���اع ��ضتعمالها في لغات �أخرى ففي �لفرن�ضية و�لإنجليزية »archive« وفي 
�لألماني���ة »archion«، وفي �لإيطالية »archive« وفي �لهولندية »archif«، ثّم تو�ض���ع ��ض���تعمال 
�لكلمة في باقي �للغات �لأوروبية �لأخرى، ومن ثّم �أ�ض���بحت م�ض���طلحًا موحدً� للدول �لعربية بعد 
�جتماع �لفرع �لإقليمي �لعربي بالجز�ئر في بد�ية �لت�ضعينيات، و�تُِّفق على ��ضتعمال كلمة �أر�ضيف 
بدًل من كلمة �لمحفوظات و�لوثائق، و�أ�ضبحت كلمة �أر�ضيف ُتعرف على �أنها �لمكان �لذي تحفظ 
فيه �لوثائق �لعامة، و�لم�ضتند�ت �لتاريخية �لتي تحتوي على بيانات، ومعلومات ناجمة عن ن�ضاط 

موؤ�ض�ضة عامة �أو خا�ضة ب�ضورة د�ئمة بغر�ش �لرجوع �إليها عند �لحاجة)4(.

ن�صاأة المكتبة والأر�صيف )لمحة تاريخية(
�عتقد بع�ش �لباحثين �أن فكرة �لمكتبة و�لأر�ضيف كانت وليدة �لقرن �لتا�ضع ع�ضر �لميالدي، 
�ض���اأنها بذلك �ض���اأن معظم �لأفكار �لح�ض���ارية �لتي عرفها �لعالم بعد �نطالق �لثورة �لفرن�ض���ية، 
لك���ن ذلك �لعتقاد كان خاطئًا، لأنهما �رتبطا بمناطق �لم�ض���رق �لقدي���م )بالد �لر�فدين وبالد 
�ل�ض���ام وم�ض���ر(، فق���د كان لظه���ور �لكتاب���ة مع �لن�ض���ف �لثاني من �لأل���ف �لر�بع قب���ل �لميالد 
)نح���و 3200ق.م(، دور كبي���ر ف���ي تطور �لمجتمع���ات �لقديمة، �إذ �ض���اعدها ذلك ف���ي �لهتمام 
ب�ضجالتها �لإد�رية، و�لمدر�ضية وتدوينها في ن�ضو�ش �أر�ضيفية �ضكلت فيما بعد محتويات �لمكتبات 
�لتي �ض���مت �إ�ض���افة �إلى ذلك مئات �لآلف من �لرُقم �لطينية �لموثقة لأعمال، و�أفكار �ل�ض���عوب، 
وتعاليمها �لدينية، فكان �لغر�ش من �إن�ضائها هو حفظ، و�أر�ضفة �لوثائق �لمتعلقة بتي�ضير عمليات 
�لتجارة �أو �إد�رة �لدولة �أو حفظ �لمعتقد�ت و�لأ�ض���اطير وتو�ضيلها �إلى �لأجيال �لمتعاقبة)5(. وقد 

دّل على ذلك �لمكت�ضفات �لأثرية للمكتبات و�لأر��ضيف وكان من �أهمها:
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1- �أر��ض���يف مدين���ة �إبال/ تل مرديخ في �إدل���ب، حيث ُعثر د�خل �لق�ض���ر �لملكي )G( على 
خم�ض���ة �أر��ضيف في مكانها �لأ�ضلي، �أُرخت �إلى ع�ض���ر �لبرونز �لقديم �لمّدة �لممتدة من 2400 
وحتى 2250 ق.م، و�ض���مت من 16 �ألف ُرَقيم كامل وك�ض���ر �ض���غيرة، وغطت نحو 40 �ض���نة، يمكن 
تق�ضمها �إلى �ل�: 4 �أو 5 �ضنو�ت من حكم �لملك �أركب- د�مو �لوحيد �لذي حكم عندما كان �أّريكوم 
وزيرً�، و35 �ضنة من عهد �لملك �إي�ضار- د�مو �لمتز�من مع �ضنو�ت �لوزير �إبريوم �ل� 18، و�ضنو�ت 

�لوزير �أيّبيزيكير �ل� 17)6(.
وتاألفت من:

1- �لأر�ضيف A �لذي ُعثر عليه في �لغرفة ل� 2586 �لو�قعة �إلى �ل�ضمال من قاعة �لحتفالت، 
و�ض���م نحو 32 ُرَقيم �إد�رية وتمارين مدر�ض���ية مت�ض���منة قائمة باأ�ض���ماء 73 �ضخ�ش بينهم �أ�ضماء 

ملوك �لمدينة.
2- �لأر�ض���يف B �لذي ُعثر عليه في �لغرفة ل�2712 في �لز�وية �ل�ض���مالية �ل�ض���رقية من قاعة 
�لحتفالت على بعد 15م من من�ضة قاعة �لعر�ش �لملكية، وكان موؤلف من 211 ُرَقيم وك�ضرة كان 
�أهمها �لوثيقتان �للتان تغطيان مدة طويلة من تاريخ �لمدينة، تتعلق �لأولى بالنفقات �لم�ض���روفة 
لمدة �ضنتين وخم�ش �أ�ضهر، �أّما �لأخرى تتحدث عن ت�ضليم كميات من �لطحين �إلى �لق�ضر، وعن 

�لعمال و�لر�ضل �لذين قامو� بذلك لمدة بلغت �ضبع �ضنو�ت.
3-�لأر�ض���يف D في �لدهليز ل�2764 �أمام �لقاعة �لمغطاة، و�لمبني تحت �لرو�ق �ل�ض���رقي ذو 

�لأعمدة لقاعة �لحتفالت، و�لذي يف�ضي بدوره �إلى �لغرفة �لتي �كت�ضف فيها. 
4- �لأر�ض���يف C، بل���غ عدد �لرقم �لتي عث���ر عليها فيهما 276 ُرَقيم كامل وك�ض���ر، كانت توثق 

ن�ضاطات �لقطاعات �لإد�رية، و�لر�ضائل �لمر�ضلة و�لم�ضتلمة.
5- �لأر�ض���يف �ل�ض���غير  E ُعث���ر عليه في �لغرفة ل����2764 �أمام �لقاعة �لمغط���اة من �لجناح 
�لإد�ري حي���ث كان �لمل���ك يجل�ش عادًة ويقوم باأد�ء و�جباته �لإد�ري���ة �لمتعلقة بالإنتاج �لزر�عي، 

وتدوين �لمعادن �لثمينة، و�لحيو�نات، و�لجرد و�لنقل، بلغ عدد �لُرُقم 215 ك�ضر )�ل�ضكل1()7(.

ال�صكل رقم 1: يمثل اأر�صيف مكتبة اإبال/ تل مرديخ،
واآلية ت�صنيف الرقم داخلها
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2- مكتب���ات مدين���ة �أوجاري���ت/ ر�أ�ش �ضمر� في �لالذقي���ة، حيث �كُت�ِضف فيه���ا عن: �أ-مكتبة 
�لمن���زل �لعائد لأحد �ل�ضخ�ضيات �لمهّمة في �لقط���اع �لجنوبي منها، بلغت م�ضاحته نحو 400م2، 
�ض���م مجموع���ة من �لأل���و�ح ذ�ت �لطابع �لأدبي لذل���ك �أطلق عليه بيت �لأل���و�ح. ب- مكتبة منزل 
�أح���د �ل�ضخ�ضيات �لمهّمة فيها �لذي بلغت م�ضاحته نحو 600م2، و�ضم مجموعة كبيرة من �لرقم 
�لتي تتحدث ع���ن �لعالقات �لدبلوما�ضية و�لتجارية مع �لمدن �لأخرى، �إ�ضافة �إلى مكتبة �لق�ضر 

�لملكي متنوعة �لمحتوى و�لتي �كت�ضفت فيها �لأبجدية.
ك���ان م���ا �كُت�ِضَف عنه في �ضوري���ة م�ضابهة لتلك �لت���ي ظهرت في بالد �لر�فدي���ن كمكتبة بيت 
�لأل���و�ح �لكبير �لتي وجدت ف���ي مدينة �أور/ �لمقير، وتلك �لتي �أن�ضاأه���ا �لملك �لآ�ضوري �ضرجون 
�لثان���ي، وطورها حفيده �آ�ضور- بانيبال �آخر و�أ�ضهر مل���وك �لإمبر�طورية �لآ�ضورية �لحديثة �لذي 
لق���ب نف�ضه ب�الحاكم �لآ�ض���وري �لمثقف ملك �لعالم و�لآ�ضوريين، وقد �ُضميت �لمكتبة با�ضمه وُعثر 
عل���ى بقاياها في مدينة نينوى/ ت���ل قوينجاق �ضمال بالد �لر�فدين. �ضم���ت �آلف �لألو�ح �لطينة 
�لمدون���ة باللغ���ة �لأكدية و�لآ�ضورية، وقد �ختلف �لعلماء حول مق���د�ر مقتنياتها حيث قال بع�ضهم 
�إنه���ا ت�ض���م 6000 ُرقيم، ويذهب بع�ضهم �إلى �أنها �أكثر م���ن ذلك، لكن �لثابت �أن �لملك قد حفظ 
فيه���ا ك���ّل ما وجده في �لق�ضور �لملكية �لعائدة لأجد�ده، و�أ�ض���اف �إليها كّل ما ��ضتطاع جمعه من 
تر�ث ح�ضار�ت بالد �لر�فدين )من �لت�ضريعات، و�لمر��ضالت �لخارجية، و�لتعاقد�ت، و�لم�ضائل 
�لمالية، وتر�تيل �لآلهة، �إ�ضافة �إلى �لطب، و�لفلك، و�لأدب، و�لريا�ضيات، و�لمالحم و�لأ�ضاطير 
كملحم���ة جلجام�ش، وق�ضة �لخلق �لبابلية )�إنوما �إلي�ش(، و�أُ�ضط���ورة �أَدبا �أو �آد�با، وق�ض�ش مثل 
رت في  ق�ض���ه �لرج���ل �لفقير من نيب���و(، وكانت �لمكتب���ة مفهر�ضة ومنظم���ة ب�ضورة كبي���رة، ُدمِّ

612ق.م من �لبابليين و�لميديين)8(.
�أّم���ا في م�ضر فقد �أن�ضاأ �لفرعون خوفو مكتبة با�ض���م بيت �لكتابات �ضنة 2500 ق. م، وكذلك 
بن���ى �لملك رم�ضي�ش �لثاني نح���و 1279– 1213 ق.م، مكتبة في ق�ض���ره �ضمت �أكثر من ع�ضرين 
�أل���ف من ملف���ات �لبردي، وتّعد مكتبة �لإ�ضكندري���ة �لتي �أن�ضاأها بطليمو����ش �لأول نحو 330ق. م، 
�أ�ضه���ر و�أعظم و�أكبر مكتبات �لع�ضر �لقديم، لكنها �أحرقت، ثّم ُرممت في عهد بطليمو�ش الثاني 
عها و�أ�ضاف ملحق���ات لها.تعر�ضت �لمكتبة للعديد من �لحر�ئ���ق منها �لذي حدث عام  �ل���ذي و�ضَّ
48 ق.م م���ن �لإمبر�ط���ور يوليو�ــــش قي�شــــر، ثّم لحق به���ا �أ�ضر�ر فادحة ع���ام 391م، لُيعاد بنائها 
ف���ي عام 2002 تحت ��ضم مكتبــــة الإ�شكندرية الجديدة، �حتوت �لمكتبة على عدد هائل من �لكتب 
و�لمخطوطات بلغ نحو 700،000 مجّلد، لت�ضم �أكبر مجموعة من �لكتب في �لعالم �لقديم بما في 

ذلك �أعمال هوميرو�ش و�أر�ضطو)9(.
ل���م يقت�ضر �لهتمام بالمكتبات على منطق���ة بالد �ل�ضام و�لر�فدين وم�ضر، و�إنّما �متد ذلك 
�إل���ى ب���الد �ليونان و�لرومان، �إذ �أن�ض���اأ �ليونانيون مكتبة عامة في �أثينا �ضن���ة 560 ق. م، كما �أن�ضاأ 
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�لفيل�ض���وف �أر�ضط���و مكتبة �أكاديمية ُتعد من �أقدم �لمكتبات �لأكاديمية في �لعالم، في حين �أ�ض�ش 
�لقائ���د �أوغ�ضط����ش مكتبتي���ن عامتين في روما �ضنت���ي 36 و28 ق. م، لكن ك���ان �أعظمها تلك �لتي 
�أن�ضاأها �لإمبر�طور تر�جان �ضنة 114م، و�لتي �أ�ضماها �لمكتبة �لأولمبية، وكذلك �ضيد �لإمبر�طور 

ق�ضطنطين �لكبير مكتبة كبيرة ما بين عامي 330– 335 م)10(.
لكن �لمكتبة بمفهومها كموؤ�ض�ضة ثقافية ُتن�ضئها وُتمولها وُتديرها �لدولة �أو �ل�ضلطات �لمحلية، 
وتزوده���ا بجميع �أنو�ع �لكتب، و�لوثائق، و�ل�ضور و�لمخطوط���ات �لتي ت�ضاعد على ك�ضب �لمعرفة 
و�لثقاف���ة، ل���م تظهر �إل مع بد�ية �لع�ض���ور �لإ�ضالمية؛ فقد �ضهد �لق���رن �لتا�ضع �لميالدي حركة 
مكتبي���ة مزدهرة؛ فقد كان���ت معظم �لمد�ر�ش ت�ضم مكتبات مخ�ض�ض���ة للبحث و�لدر��ضة، وكان 
يهت���م به���ا �لنخبة، وهذ� ما �أك�ضبها مكانة مرموقة. وُتعد �أه���م �لمكتبات �لتي ظهرت في �لع�ضور 

�لإ�ضالمية:
1- بيت �لحكمة �لتي �أن�ضاأها �أبو جعفر �لمن�ضور في مدينة بغد�د، وتو�ضعت في ع�ضر �لر�ضيد، 
و�زده���رت في ع�ضر �لماأمون، فكانت بذلك �أول د�ر علمية، و�أ�ضهر و�أعظم �لمكتبات �لإ�ضالمية، 
وقد حر�ش �لخلفاء �لعبا�ضيون على جمع نفائ�ش �لكتب ونو�درها من �لموؤلفات �لعربية و�لمترجمة 
ع���ن �للغات �لمختلفة، وقد عمل به���ا مترجمون ون�ضاخون وخطاطون ومجل���دون، وكان من �أب��رز 
�لعاملي���ن به���ا �ضهل بن هارون، وحنين ب���ن �إ�ضحاق، و�لخو�رزمي، ولم تك���ن مجرد مخزن للكتب 
ب���ل كانت مرك���زً� للبحث و�لدر��ضة وظلت قائمة حتى �ضقوط �لدولة �لعبا�ضية على يّد �لمغول �ضنة 

656ه�. 
2- مكتب���ة �ضي���ف �لدول���ة �لحمد�ني بناها �ضي���ف �لدول���ة �لحمد�ني في حل���ب، و�أطلق عليها 
��ض���م خز�نة �لكتب، وقد و�ضعت في بن���اء م�ضتقل، وقد �أُتخذ من �لمكتبة مكانًا لعقد �لجتماعات 

�لمختلفة، وُيذكر �أنها كانت ت�ضم نحو 10000مجلد عندما �حترقت)11(.
3- د�ر �لحكمة �أ�ض�ضها �لخليفة الفاطمي الحاكم باأمر اهلل عام 1004م  في القاهرة، و�لتي كانت 
مرك���زً� ثقافيًا ومن���ارة لن�ضر �لعلم، و��ضتمرت بذلك �إلى �أن غ���ز� �لعثمانيون م�ضر �ضنة 1517م، 
ونقل���و� �لكت���ب �لتي كانت فيها �إلى تركيا، وق���د تعر�ضت بعد ذلك �إلى �لتخري���ب و�لنهب و�ل�ضلب 
بع���د �أن �ضب فيه���ا حريق هائل �أتى على كثير من �لكتب ولم يبق فيها �ضوى مئة �ألف كتاب، وتذكر 
�لم�ض���ادر �أنها حوت 1،600،000 مجلد �ضّم���ت )6500( مخطوطة في الريا�شيات، و)18،000( 
مخطوط���ة في الفل�شفة ُحِفَظت د�خ���ل �أربعين خز�نة تت�ضع �لو�حدة منه���ا لنحو ثمانية ع�ضر �ألف 
كت���اب، وكانت �لرف���وف مفتوحة و�لكتب في متن���اول �لجميع، وي�ضتطيع �لر�غ���ب �أن يح�ضل على 
�لكت���اب �لذي يريده بنف�ضه، فاإذ� �ضّل �لطريق ��ضتعان باأحد �لموظفين فيها.وقد ��ضتمرت �أهمية 
�لمكتب���ات حت���ى �لقرن �لحالي فكانت مكتب���ة �لإ�ضكندرية ومكتبة �لأ�ض���د ومكتبة �لعر�ق من �أهم 

�لمكتبات في �لعالم �لعربي)12(.
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الفرق بين المكتبة والأر�صيف في الع�صور القديمة

ظهرت �لكتابة قبل عام 3200ق.م، في �لم�ضرق �لقديم، بيد �أن �نت�ضارها بد�أ في هذ� �لتاريخ، 
وتر�فق ذلك مع �إن�ضاء �لأر��ضيف و�لمكتبات، كان ظهور �لن�ضو�ش �لأولى قد تبلور في �لبدء �إلى 
مجموعتي����ن، �لأولى: عبارة عن �ضجالت �إد�رية، كان ينق�ضه����ا مخت�ضون من �لكتبة �لمهرة، �أّما 
�لثاني����ة فح�ضب كانت ن�ضو�ضًا للت����درب على �لكتابة �أو �لخ����ط، �أّي ن�ضو�ش مدر�ضية مخ�ض�ضة 
للط����الب �لذين ي�ضعى �لق�ض����ر �لملكي لتدريبهم حتى ي�ضبحو� كتبة ماهرين. وقد �ضكلت هاتين 
�لمجموعتي����ن محتوي����ات �لمكتبة و�لأر�ضي����ف معًا في �لبد�ي����ة، ثّم لحقًا تمك����ن �لمخت�ضين في 
�للغ����ات �لقديم����ة من �لتمييز بينهم����ا عن طريق �لمحتوي����ات: فالمكتبة هي �لمك����ان �لذي ي�ضم 
�لن�ضو�����ش �لأدبية، و�لدينية، و�لعلمي����ة، في حين �أن �لأر�ضيف هو �لذي ي�ضم �لن�ضو�ش �لإد�رية 
و�لقت�ضادي����ة و�لقانونية، وفي ح����ال �ختالط �لن�ضو�ش �لمكتبية بالن�ضو�����ش �لأر�ضيفية فيطلق 

عليها )مكتبة و�أر�ضيف(.
بالإ�ضاف���ة �إل���ى ذل���ك لقد �رتبط مك���ان وجود �لمكتب���ة و�لأر�ضيف ف���ي �لع�ض���ور �لقديمة �أوًل 
بالمعابد، �إذ �ضاد �عتقاد في تلك �لمدد �أن �لإله هو �لمالك �لمطلق للمكتبات �لموجودة فيها، لكن 
�لكاه���ن �لأكبر هو من ي�ضرف عليها نيابًة عنه وب�ضك���ل مبا�ضر، وي�ضترك معه في �لإ�ضر�ف متعلمو 
�لمهن���ة م���ن �لكتبة وغيرهم، �أّما �لأر��ضيف فقد كانت تابعًة لطبق���ة �لكهنة �لتي قامت بتاأ�ضي�ضها، 
وربم���ا كانت ُتمثل �أمانات و�ضعها بع�ش �أفر�د �لق�ضر �لملكي في �لمعبد باإ�ضر�ف �لبالط �لملكي. 
ثانيًا: بالق�ضور �لملكية، فقد كانت �لمكتبات �لموجودة فيها تابعة للملك �لذي كان �لمالك �لمطلق 
�ضاخ �أو �لكتبة، �أو �لكهنة لالإ�ضر�ف عليها. و�لم�ضوؤول �لمبا�ضر عنها، لكن كان يعين لها �أمينًا من �لُنّ

دّل عل���ى ذل���ك �لن�ضو�ش �لتي ُعث���ر عليها في بالد �لر�فدي���ن و�لتي ت�ضير�إل���ى �أن �لملك �لآ�ضوري 
�لعظيم �آ�ضور- بانيبال كان �لم�ضوؤول �لمبا�ضر و�لمطلق عن مكتبته. �أّما �لأر��ضيف فقد كان ي�ضرف 
عليها �لموظفون �لر�ضميون في �لق�ضر )من �لإد�ريون، و�لقادة �لع�ضكريون، و�لحكام، و�لموظفات 

�لإد�ريات لأمير�ت �لق�ضر، و�أفر�د �لأ�ضرة �لحاكمة(، و�لكهنة و�لنا�ضخون)13(. 
وه���ذ� يعن���ي �أن �لمكتب���ات و�لأر��ضيف لم تكن ف���ي �لبد�ية في متناول جمي���ع فئات �لمجتمع، 
م  و�إنّم���ا كان يعتني بها مجموعة من �لموظفين �لإد�ريي���ن باإ�ضر�ف �لمعابد �أو �لملك، وكانت ُتَقدَّ
�لأ�ضاحي لها، وقد �أكد ذلك �أي�ضًا �أوًل: �لمكت�ضفات �لأثرية من مناطق مختلفة من �لعالم �لقديم، 
و�أهمه���ا �لمقبرتان �لتي ُعِثَر عليهما في م�ضر، و�لعائدت���ان لأمينين من �أمناء �لمكتبات ��ضم كّل 
منهم���ا )مي �أم���ون(. ثانيًا: �لن�ضو����ش �لم�ضمارية �لت���ي تحدثت عن قيام �أ�ضخا����ش يعينون من 
�لمل���ك لحفظ مو�د �لمكتب���ة، وفهر�ضتها، و�لحفاظ على نظافتها، وكان يطلق عليهم ��ضم )رجال 
�لمحفوظات( ولعل �أول من حمل هذ� �ل�ضم هو )�إميل �أنو »amil anu«( في بالد �لر�فدين.كان 

�أهم هذه �لن�ضو�ش �لتي تحدثت عن �لمكتبة: 
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الن�ش الأول:
LÚ ummānu ša MU NU.GI.GI u IM.LÁ.A BA.GAR dIštar hadīš 

lippalissu
ترجمته حرفيًا: ربم���ا �لآلهة ع�ضتار تنظر بف�ضل و�إح�ضان للعلماء و�لباحثين �لذين ل يغيرون 

�لخط و�لإيد�ع )وهنا تعني �إيد�ع �لرقم �لم�ضمارية( في �لمكتبة.
الن�ش الثاني:

1 a- na É.IM.GÚ.LÁ. liginnu
وترجمته حرفيًا: خروف و�حد تقدمة لأجل �لمكتبة

ول ب���ّد م���ن �لإ�ضارة هن���ا �إلى �أن كلم���ة liginnu في ه���ذ� �لن�ش وردت للدلل���ة على نوع من 
�أن���و�ع �لرقم �لت���ي ��ضتعملت لالأغر��ش �لتعليمي���ة. �أّما كلم���ة É( IM.GÚ.LÁ(، فمن �لمحتمل 
�أنه���ا ��ضُتعملت للدللة على �لمكتبة �لمرتبطة بالمعبد )كمعبد �لإله نابو، ومعبد �لآلهة ع�ضتار في 

مدينة �أوروك/ �لوركاء في بالد �لر�فدين()14(.
الن�ش الثالث:

ţuppī la taţappil girgin [akku] la tuparraru [NÍG. GI] dEa šar apsî
وترجمته حرفيًا: ل تجعل �ألو�حي عر�ضًة لالإت�ضاخ، ول تبعثرها، لأنه ذنب �ضد �لإله �أيا، ملك 

�أب�ضو)15(.
الن�ش الرابع:

DUB 8.KAM AN.TA.GÁL// šá-qu-ú…Aššur-bān-apli…išţur isniq 
ibrēma ina IM.GÚ.LÁbīt dNabû bēli šuša qereb Ninua ukîn

وترجمت���ه حرفيًا: ثمانية رق���م من �أجل مجموع���ة An-tagal= šaqû، )�لتي( كتبها �لملك 
�آ�ضور-بانيبال، دققها وجمعها وو�ضعها في مكتبة معبد �لإله نبو، �ضيده، و�لتي هي في نينوى.

الن�ش الخام�ش:
nēmeq dEa kalûta ni'  ً şirti apkalli… ina tuppāti ašţur asniq abrēma 

ina IM.GÚ.LÁEzida bīt  dNabû ša qereb Ninua bēlija ukîn……dNabû… 
IM.GÚ.LÁ šuātu hadīš naplis
وترجمت���ه حرفي���ًا: كتبت على رقم حكمة �أيا، حرفة مغنيي �لمعبد، �ضر �ل�ضيد، دققت وجمعت 
ورتب���ت و�أودع���ت في مكتب���ة �إيزيد�، م�ضلى نب���و، �ضيدي، و�لتي ه���ي في نينوى، نب���و �لذي ينظر 

باإح�ضان وف�ضل من خالل هذه �لمكتبة.
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ي���دّل ك���ّل ما تق���دم على �أهمي���ة �لمكتبات و�ض���رورة رعايتها م���ن �لملوك، وفر����ش �لعقوبات 
�ل�ضارمة على كّل من يخل بقو�نينها �أو يعمل على تخريبها، و�أن من يقدم �لأ�ضاحي لها ويرعاها 

يح�ضل على �لكرم و�لإح�ضان.

عملية حفظ الرقم داخل المكتبات والأرا�صيف وت�صنيفها

من���ذ �أن بد�أت عملية �لكتابة و�لتدوين، بد�أ حف���ظ �لن�ضو�ش �لم�ضمارية لأهميتها، لذلك كان 
م���ن �لمهّم جدً� بالن�ضبة �إلى �لقائم على �أمور �لمكتب���ات و�لأر��ضيف تحديد: 1- �لمكان و�لغرفة 
�لت���ي يج���ب �أن تو�ضع بها. 2- عدم و�ضعها عل���ى �أر�ش �لغرفة ب�ضكل مبا�ض���ر، و�إنّما كانت تحفظ 

نظرً� لأهميتها باإحدى �لطرق �لآتية:
�أ- جر�ر تو�ضع حول جدر�ن غرفة �لمكتبة �أو �لأر�ضيف في �لق�ضر �لملكي كما في �لقاعة رقم 

5 في �لق�ضر �لملكي في مدينة ماري/تل �لحريري في دير �لزور في �ضورية.
ب����- �أو�ن���ي فّخارية نظرً� لأنها �ضهلة �لت�ضنيع، و�أقل كلفة، وتع���د من �أهم طرق حماية �لرقم، 
وق���د ُعث���ر على عدد منها في �لقاعة رق���م 2 من ق�ضر �ضم�ضارة في حو�ش دوك���ان �لتابع لمنطقة 

�ل�ضليمانية في بالد �لر�فدين)16(.
ج����- �ضنادي���ق حملت �ل�ضم �لأك���ادي )pibannum( وق���د �ضنعت من �لخ�ض���ب �أو �لطين، 
وغالبًا ما كانت ت�ضتخدم لو�ضع �لأمانات كما في �لقاعة رقم 6 من ق�ضر مدينة كلخو/ تل نمرود 

في بالد �لر�فدين.
د- �ل�ضالل �لتي حملت �ل�ضم �لأكادي )quppum( �لم�ضنوعة من �لق�ضب �أو �للبن كما في 

�لقاعة رقم 5 في �لق�ضر �لملكي في مدينة �آللخ/ تل عط�ضانة في �ضورية.
ُذِك���َرت �ل�ضالل و�ل�ضناديق في بع�ش �لرقم، لكن لم ُيعَثر عليها في �لتنقيبات �لأثرية، وذلك 
ف عليها م���ن خالل �لبطاقات �لطينية  لأنه���ا كانت ت�ضنع من م���و�د قابلة للزو�ل، بيد �أنه قد ُتعرِّ
�لتي كانت ت�ضتخدم من �أجل منع فتحها دون مر�قبة �لم�ضوؤول عنها، كما حدث في �أر�ضيف مدينة 
م���اري. لقد تميزت هذه �لحالت �لثالثة بتغلي���ف �ل�ضالل و�ل�ضناديق و�لجر�ر و�لأوعية �لفّخارية 

بغطاء مختوم ومدون عليه من �لخارج عناوين ومحتويات �لموجود�ت فيها وعددها)17(.
ه�- حقيبة �أو خرج من �لجلد )tukkanum( لم ُي�ضَتعَمل مدة طويلة نظرً� لأنها مادة �ضريعة 
�لتل���ف. ولكن لقد كان �لهدف �لأ�ضا�ضي من ��ضتخد�مها ه���و نقل �لرقم �لم�ضمارية من مكان �إلى 
�آخ���ر )من مدينة لأخرى �أو من بناء �إلى �آخ���ر( و�لدليل على ذلك هو ذكرها في بع�ش �لن�ضو�ش 

�لم�ضمارية.
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و- كو�ت �أو دكاتوم�ضكات على �لجدر�ن ت�ضنع من �لآجر و�للبن كما في مكتبة �آ�ضور- بانيبال 
في مدينة نينوى/ تل قوينجاق )�ل�ضكل2(.

ذ- رف���وف خ�ضبي���ة �أو طيني���ة كما ف���ي �أر�ضيف �لق�ضر �لملك���ي G في مدينة �إب���ال في �ضورية 
)�ل�ضكل3(. 

من �لجدير ذكره هنا �أنه لم ي�ضتطع �لباحثون في �لتاريخ و�لآثار �لتعرف �إلى حجم �لأر��ضيف، 
و�لمكتب���ات، وع���دد �لن�ضو�ش �لت���ي �ضمتها بدقة، وذلك ب�ضب���ب قلة �لمعطيات �لأثري���ة و�لكتابية، 
وكذل���ك ب�ضبب �لعثور عل���ى �لرقم ب�ضكل ك�ضر �ضغيرة �أو رقم كامل���ة �أو فقد�نها في بع�ش �لحالت، 
لكن رغم ذلك يمكن �لقول �إن حجمها قد تنوع من مكان �إلى �آخر، ففي �لمدن �ل�ضغيرة ومتو�ضطة 
�لحجم نادرً� ما كان يعثر عليها من �لحجم �لكبير، على عك�ش �لمدن �لكبيرة �لتي تميزت بمكتباتها 

ال�صكل رقم2: يمثل مكتبة الملك الآ�صوري اآ�صور- بانيبال في مدينة نينوى- تل قوينجاق

ال�صكل رقم 3: اإعادة ت�صور لآر�صيف مدينة اإبال الملكي وكيفية بناء غرفة الأر�صيف وو�صع الرقم بها
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و�أر��ضيفه���ا �ل�ضخم���ة، وب�ضكل عام ت���ر�وح عدد �لن�ضو�ش �لتي �ضمتها ما بي���ن ع�ضر�ت �لآلف من 
�لرقم وحتى �لعدد �لقليل منها، وكان �أ�ضخم �أر�ضيف �أو مكتبة ي�ضم نحو 30 �ألف ُرَقيم)18(. 

�أّم���ا بالن�ضب���ة �إلى عملية ت�ضني���ف �لرقم في �لمكتب���ات و�لأر��ضيف فهي لم تك���ن تتّم بطريق 
ع�ضو�ئية، و�إنّما رّتبها �ل�ضكان �لقدماء بطريقة منظمة وب�ضكل متنا�ضق تمكنهم من قر�ءة �لرقم، 
وت�ضنيفه���ا، ومعرفة مو�ضوعاته���ا بطريقة ُت�ضه���ل ��ضتعمالها و�إخر�جها عن���د �لحاجة وب�ضرعة. 

وقدتّم ذلك وفق �إحدى �لطرق �لآتية:
ع هنا على �ضكل �أرتال )كما في  1- ح�ض���ب مو�ضوع �لُرَقيم وم�ضمونه و�أهميته، �إذ كان���ت ُتو�ضَ
���ع بطاقة طينية �ضغيرة على كّل  �أر�ضي���ف مدين���ة �ُضباط �أنليل/ تل ليالن في �ضورية(، وكانت ُتو�ضَ
ل���وح يكتب عليها عنو�ن �لن�ش )ديني، قائمة جرد، �أو مر��ضلة ملكية �ألخ(، ورقم �ل�ضل�ضلة، و��ضم 

�لنا�ضخ، و�أحيانًا ��ضم �أمين �لمكتبة �أو �لأر�ضيف.
2- ح�ض���ب �أ�ضماء �أ�ضحابها )حيث كانت ُت�ضنَّف مث���اًل ح�ضب �أ�ضماء �أفر�د �لعائلة من �لأكبر 

�إلى �لأ�ضغر(.
3- ح�ضب حجمها �إذ كانت تو�ضع �لرقم ذ�ت �لحجم �لكبير في �لأ�ضفل، ومن ثّم تو�ضع فوقها 

�لرقم �لأ�ضغر حجمًا(، في حين و�ضعت �لرقم �ضغيرة �لحجم ب�ضكل �أ�ضا�ضي في جر�ر كبيرة.
4- �عتمد ت�ضنيف �لرقم في بع�ش �لأحيان على تخ�ضي�ش غرفة لكّل مو�ضوع، وهكذ� فقد 
يحتوي �لمنزل �لو�حد على �أكثر من �أر�ضيف �أو مكتبة كما هي �لحال بالن�ضبة �إلى �أر�ضيف مدينة 

�إبال.
ق �لرقم في �لخز�ئن �أو �لجر�ر �لموجودة د�خلها، وُت�ضَبط  ومن �لجدير بالذكر �أنه كانت ُتَن�ضَّ

محتوياتها، وُيفَرز �لقديم منها، وُترتَّب بالعتماد على:
َعت �لأ�ضماء فيها، لكن ُيعتقد �أنها �عتمدت  1- فهار����ش لم يعرف حتى �لآن �لطريقة �لتي ُو�ضِ

ب�ضكل �أ�ضا�ضي على طريقة و�ضعها في �لرف �أو ح�ضب حجمها.
2- تكر�ر �ل�ضطر �لأخير من �لن�ش في حال كان قد ُكتب على �أكثر من ُرَقيم في �أعلى �لرَقيم 

�لتالي، وُيكتب في نهاية كّل ن�ش ذياًل ُيبين فيه م�ضدره، وتاريخه، و��ضم �لكاتب)19(.
َدت هذه �لرقم باللعنات �لإلهية على كّل  وف���ي �لنهاية لبّد من �لإ�ضارة �إل���ى �أنه قد �أُلحَقت وُزوِّ

�ضخ�ش ُيتلف �لرقم �أو ل يعيدها بعد ��ضتعارتها.

اأنواع الن�صو�ش داخل المكتبات والأرا�صيف

حت���ى نتمكن من �لتع���رف على �لفرق بين �لمكتب���ة و�لأر�ضيف ب�ضهولة، ك���ان ل بّد من در��ضة 
محتوى �لن�ضو�ش في كّل و�حدة منها، وقد لوحظ �أن �أنو�ع �لن�ضو�ش �لموجودة في �لمكتبات في 

جميع �لمر�حل �لتاريخية هي:
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1- �لأدب �لرو�ئي: ي�ضم���ل �لأ�ضاطير، و�لمالحم، و�ل�ضير �لأ�ضطورية �لملحمية، �لتي تتحدث 
عن �ضير �لملوك، و�لق�ض�ش و�لن�ضو�ش �لتي تمجد �لآلهة.

2- �لتر�تي���ل: يمكن تق�ضيمها �إلى �أربع مجموعات ه���ي: تر�تيل تمجيد �لآلهة، وتر�تيل تمجيد 
�لمل���وك، وتر�تي���ل تمجي���د �لمدن ومر�ك���ز �لعب���ادة، و�لأدعية و�لبته���الت )�لموجه���ة �إلى �لإله 
�لغا�ض���ب به���دف �إر�ضائه( �لت���ي غالبًا ما كانت تبد�أ ب���� )�إنم- �إنم- ما- دنج���ر- �ضا3- دب- با 

ومعناها �لتطهير لإر�ضاء �لإله �لغا�ضب()20(.

3- �لمر�ث���ي: تق�ضم �إل���ى ثالث مجموعات تتمثل ب�: �لمر�ثي �لتاريخي���ة، و�لمر�ثي �ل�ضعائرية 
ومنه���ا مر�ث���ي �لإل���ه �لمختفي )مرثية �لإل���ه تموز �لذي بقي ف���ي �لمعتقد�ت �ل�ضعبي���ة يمثل �لإله 
�لمختف���ي �أو �لقتيل، �لتي ُعثر عليها في مدين���ة �أوروك(، و�لمر�ثي �ل�ضخ�ضية )�لموجهة للزوجة 

�لمتوفاة، �أو حو�ر �لرجال مع �لآلهة(.

4- �لر�ضائ���ل �لأدبي���ة: ت�ضم مجموعتين �أ�ضا�ضيتين هما: �لر�ضائ���ل �لملكية �لموجهة من و�إلى 
�لآلهة )�لت�ضرع مثاًل(، وتكون هنا م�ضاغة باأ�ضلوب �أدبي، �أو باأ�ضلوب يجمع بين �أ�ضلوب �لر�ضائل 
ون�ضو����ش �لتطهير، و�لر�ضائل �لمدونة للمحاكمة �أو لأغر�����ش تعليم �لكتابة )كر�ضائل جلجام�ش 

�لذي ي�ضف نف�ضه فيها باأنه ملك مدينة �أور(.

5- �لمناظر�ت و�لحو�ر�ت: كالحو�ر�ت �لمدر�ضية.

6- �أدب �لحكمة: ي�ضمل �لن�ضو�ش �لرو�ئية، و�لتعليمية �لتي تنقل �لمعرفة �لتاريخية )كقائمة 
�لملوك �ل�ضومريين مثاًل(، ومجموعة �لحكم، و�لأمثال، و�لإر�ضاد�ت، وق�ض�ش، �لحيو�نات.

7- �أدب �ل�ضحر: ي�ضم �ل�ضحر �لمقترن باأد�ء �ليمين وي�ضمل �لن�ضو�ش �لتي تخل�ش �لأ�ضخا�ش 
�لمبتلي���ن بال�ضياطين، و�إبعادهم عنه���م، وحمايتهم، و�لن�ضو�ش �لق�ضائي���ة ل�ضمان قيام �لكهنة 
بو�جباته���م، و�لن�ضو�ش �لتكري�ضية ل�ضمان تطهير �لمو�د �لمقترنة بالعبادة، و�لتعاويذ، و�لأدعية 

�ل�ضحرية ثنائية �للغة، و�لطقو�ش �ل�ضحرية، ون�ضو�ش �لطب وو�ضفات �لعالج.

8- �لأدب �ل�ضاخر و�لهجاء و�لدعاية.

9- �ضعر �لغزل.

10- �لتنبوؤ�ت.



المكتبة والأر�صيف في الع�صور القديمة

الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 174

11- �لقو�ئم �لمعجمية.
12- قو�ئم باأ�ضماء �لآلهة.

13- قو�ئم علمية )ريا�ضية- فلكية(.
14- �لن�ضو�ش �لمدر�ضية �لتدريبية.

في حين كانت �أنو�ع �لن�ضو�ش �لموجودة في �لأر��ضيف عبارة عن:
1- �لوثائ���ق �ل�ضخ�ضي���ة �لمتعلقة بالمعبد �أو �أف���ر�د �لأ�ضرة �لملكية، و�لم���و�د و�لعنا�ضر �لتي 

ت�ضرف عليها �لموؤ�ض�ضات �لر�ضمية.
2- �لوثائق �لمتعلقة بالمنتجات �لزر�عية، وتوزيع �لموؤونة، و��ضتالم �لمو�د �لغذ�ئية.

3- قو�ئم جرد ومقاي�ضة، وثائق �إي�ضال �أو دفع نفقات و�ضر�ء.
4- وثائق ت�ضجي���ل �لب�ضائع �لم�ضتلمة، وتوزيعها، و�ضناعتها من �لأقم�ضة، و�لمالب�ش من �أجل 

بع�ش �لمنا�ضبات �لخا�ضة، و�لفّخار، و�لقطع �لم�ضنوعة من �لذهب و�لف�ضة.
5- �لعق���ود، ووثائ���ق متعلقة بال�ضتد�نة، و�ل���و�رد�ت، وعقود �لإيج���ار، و�لر�ضائل �لم�ضتلمة �أو 

ن�ضخ عن �لر�ضائل �لمر�ضلة، و�لت�ضاوؤلت، و�لتفاقيات و�لمعاهد�ت، و�لهبات �لملكية و�لهد�يا.
6- �لوثائ���ق �لقانوني���ة �لمتمثلة ب�:�لدع���اء، و�لخ�ضوم���ة �لقانونية، و�لتبني، وبي���ع �لمتبنى، 

وقو�ئم ور�ضائل متعلقة بالعمل �أو �لمعلومات �لقانونية.
7- وثائق �ل�ضتثمار، و�ضر�ء �لمنازل، و�لأر��ضي، و�لخدم، ورو�تب �لكهنة، و�لعمال، و�لوثائق 

�لمهّمة لأ�ضحاب �لمنازل و�لمهن.
8- �لقو�ئم �لمعجمية �لمن�ضوخة �لم�ضابهة لالأ�ضلية.

9- وثائ���ق توزيع �لأغنام في �لقطاعات �لتابع���ة للق�ضر من �أجل لحمها �أو جلدها وهي عبارة 
ع���ن ح�ضاب���ات �ضهري���ة مق�ضمة �إل���ى ثالثة �أق�ض���ام تمثلت ب�: �لأ�ضاح���ي �لمقدمة لآله���ة �لمدينة، 
و�لمخ�ض�ض���ة لال�ضتهالك���ات �لملكية في �لق�ضر، و�لمخ�ض�ضة للموظفي���ن �لذين كانو� ير�ضلون 

في بع�ش �لرحالت �أو من �أجل �لأ�ضاحي خارج �لمدينة.
10- ن�ضو����ش �أدبي���ة وو�ضفات �ضحري���ة ون�ضو�ش دون���ت �لطقو�ش �لخا�ضة ب���زو�ج �لملوك، 

و�لرحالت �لتجارية للملوك.
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لغة الن�صو�ش داخل المكتبات والآرا�صيف

ن �ضك���ان �لع�ضور �لقديم���ة ما يريدون �إّما على �لألو�ح �لم�ضنوع���ة من �لخ�ضب، و�إّما على  دوَّ
�لأور�ق و�لجل���د )ظهرت بالدرجة �لأولى في فل�ضطين وم�ضر(، لم يبق �أثر لمثل هذ� �لنوع وذلك 
ب�ضب���ب �ضرعة تلفه���ا لكن ورد ذكرها في كثير م���ن �لرقم �لم�ضمارية، �أو عل���ى �لأحجار �لتي كان 
��ضتخد�مه���ا ن���ادرً� وذل���ك نظرً� ل�ضعوب���ة جلبها من �لمناط���ق �لبعيدة لع���دم تو�فرها في جميع 
مناط���ق �لم�ضرق �لقديم، �أو عل���ى �لرُقم �لطينية �لأكثر �ضيوعًا ب�ضب���ب وفرتها وطبيعتها �لخالدة 
�لمقاوم���ة للعو�مل �لطبيعية، ولأنها مادة رخي�ضة يمكن قولبته���ا باأحجام و�أ�ضكال مختلفة.كانت 

�للغة �لتي دونت بها �لرقم �لم�ضمارية خالل �لمر�حل �لتاريخية مق�ضمة �إلى:
�أ- �لألف �لثالث قبل �لميالد هي �ل�ضومرية و�لإبالئية و�لأكادية.

ب- �لن�ض���ف �لأول م���ن �لأل���ف �لثاني قبل �لمي���الد هي �لأكادي���ة �لتي تفرعت �إل���ى �لبابلية 
)ظه���رت في �لع�ضر �لبابلي �لقديم و�لو�ضيط(، و�لآ�ضورية )ظهرت في �لع�ضر �لآ�ضوري �لقديم 

و�لو�ضيط( بالإ�ضافة �إلى ظهور �لن�ضو�ش �لمدونة باللغة �لحورية.
ج����- �لن�ضف �لثاني من �لألف �لثان���ي قبل �لميالد هي �لبابلية �لحديث���ة و�لآ�ضورية �لحديثة 

بالإ�ضافة �إلى �لن�ضو�ش �لحثية و�لأوجاريتية.
د- �لألف �لأول قبل �لميالد �لخط �لقيا�ضي �لآ�ضوري و�لبابلي و�لكنعانية و�لآر�مية.

كان���ت �لكتابة على �لرقم �لم�ضمارية تتّم من �لأعل���ى �إلى �لأ�ضفل ومن �لي�ضار �إلى �ليمين، ثّم 
تط���ورت بعد ذلك و�أ�ضبحت تكتب وفق خط �أفقي من �ليمين �إل���ى �لي�ضار، با�ضتخد�م �أد�ة رقيقة 
ذ�ت ر�أ�ش م�ضنن تنتج عنها كتابة رفيعة و�أنيقة )كما في ماري وناباد�/ تل بيدر في �ضورية(، �أّما 
َنت �لأرقام  ف���ي مدينة �إب���ال فقد ��ضتخدمت �أد�ة رفيعة لكنها �أعر�ش بدرجة طفيف���ة، في حين ُدوِّ

بو�ضاطة �أد�ة د�ئرية �لر�أ�ش.
نو� محتوى �لمكتب���ات و�لأر��ضيف،  وف���ي �لنهاي���ة كان ل بّد م���ن �لتحدث عن �لكتبة �لذي���ن دوَّ
وهن���ا قبل كّل �ضيء يجب �لتمييز بي���ن �لموؤلف و�لنا�ضخ و�لكاتب: فالموؤل���ف و�لكاتب لم يرد ذكر 
�أ�ضمائه���م في �لن�ضو�ش �لتي كتبوها �أو �ألفوها، ول يوج���د تمييز بين �لموؤلف و�لكاتب �لذي حمل 
��ض���م DUB. SAR )في �للغة �ل�ضومرية( �أو tupšarru )في �للغة �لأكادية( وكالهما يكون من 
�لعائلة �لملكية مثل �لملك �آ�ضور- بانيبال و�بنة �لملك �لأكادي �ضرجون �أينخيدو- �أّنا، �أّما �لنا�ضخ 
)ṭupšarru- sukkuku(وه���و �ل�ضخ����ش �لذي َين�َضخ �لن�ضو�ش �لقديم���ة وينقلها ب�ضكل متفرق 
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كالمطاب���ع �لموج���ودة في هذه �لأيام م���ن �أ�ضهرهم �ضين- ليق���ي- �أُّنيِن نا�ض���خ ملحمة جلجام�ش 
ب�ضكله���ا �لقيا�ض���ي في �لع�ضر �لبابل���ي �لو�ضيط)21(. كان �لهدف �لأ�ضا�ضي م���ن تعلم مهنة �لكتابة 
ه���و توجي���ه �أولد وهم �ضغار �ل�ضن �لأ�ض���ر �لملكية لينالو� ق�ضمًا من �لتعلي���م و�لثقافة ومن ثّم كي 
ي�ضغل���و� منا�ض���ب ووظائف �إد�رية مهّمة ف���ي �لمدينة، لكن رغم ذلك لم تك���ن عملية تعلم �لكتابة 
مقت�ض���رة عليهم فح�ضب �إنّما كانت متاح���ة �أي�ضًا لبقية فئات �لمجتمع، وم���ن �لجدير بالذكر �أن 
عملية تعلم �لكتابة لم تكن حكرً� على �لرجال فح�ضب �إنّما ظهرت �لكاتبة �أي�ضًا لكن ن�ضبة �لتعلم 
لدى �لن�ضاء كانت قليلة جدً� ولكن معظم �لن�ضاء �لمتعلمات كن �أمير�ت وبنات ذوي �لمر�تب �لعليا 

في �لمجتمع )�ل�ضكل4()22(.

وهك���ذ� مع تطور �لع�ضر وو�ضائله ومخترعات���ه تطورت حياة �لنا�ش في �لممالك �لقديمة �لتي 
�ضع���ى ملوكها من���ذ �لقدم �إلى �لبحث عن �لعلم و�لمجهول، و�لعم���ل على تدوينه من خالل �إر�ضال 
�لكتب���ة �إل���ى �أماكن بعيدة لجمع تاري���خ �أجد�دهم، و�أدبهم، ودفع �لعلماء �إل���ى �لبحث في تفا�ضيل 
عل���م �لفك و�لعلوم �لريا�ضية، و�لعم���ل على حفظها �ضمن مكتبات و�أر��ضي���ف خ�ض�ضو� لها �أهم 
�لغ���رف في ق�ضورهم ومنازلهم، و�هتمو� بمحتوياتها وعملو� عل���ى ت�ضنيفها فكانت بذلك منارة 

لهم ومكانًا للعلماء و�لملوك و�لباحثين من �لنخبة. 
عل���ى �لرغ���م من �أن �لمكتب���ات و�لأر��ضيف قد �حتل���ت �أهمية كبيرة في �لع�ض���ور �لقديمة في 
تنمية �لوعي �لمعرفي و�لثقافي لالأفر�د، ومن ثم للمجتمع باأكمله، لكنه حتى �لآن لم يتمكن علماء 
�لآث���ار من معرفة عدد �لمكتبات و�لأر��ضيف �لموجودة في كّل مدينة، وذلك ب�ضبب قلة �لمعطيات 
�لأثري���ة، لكن ُيعتقد �أن ن�ضبة �لأر��ضيف كانت �أكبر من مكتبات، وذلك ب�ضبب حاجتها �إلى مجهود 
كبي���ر م���ن �لنا�ضخين و�أ�ضع���ار كبيرة لتمكن من �لح�ض���ول على �لمطلوب لذلك م���ن �لمحتمل �أن 

ال�صكل رقم 4: يمثل الكتبة وكيفية الكتابة على الرقم الم�صمارية
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�لمكتب���ات كانت تحتوي في طياتها على جزء من �لأر�ضيف ف���ي حين �أن �لأر�ضيف كان مخ�ض�ضًا 
فح�ض���ب لأعم���ال وهو�يات �ضاحبه. لعل �لدر��ضات �لحديثة و�لأبح���اث �لم�ضتمرة تقدم لنا �ضورة 

�أو�ضح عن ذلك.
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د نديم �صاري يا�صر محمَّ

المعرف��ة اآف��اق 

ِة  الت الأدبيَّ اإطاللٌة على ال�صِّ
ِة والفار�صّيِة بيَن العربيَّ

ــــالُت الأدبّيُة بين العربّيــــة والفار�شّية ُمحكمٌة را�شخٌة؛ تتجّلى في الم�شطلحات العلمّية ذات  ال�شّ
الأ�شــــل العربــــّي، وفــــي مناهــــِج البحث وال�شتق�شــــاِء، اإلى جانب الــــوزِن العرو�شّي الــــذي يعتمُد اأ�شاًل 

. العرو�َش العربيَّ
وء على جانٍب من ذلك من  والمقالــــة التــــي بيَن اأيدينا ت�شّلط ال�شّ
خــــالِل مقّدمــــة تحقيــــق كتــــاب )المعجــــم في معاييــــر اأ�شعــــار العجم(؛ 
لالأديــــِب الّناقِد )�شم�ش الّديِن الــــّرازّي(، اإْذ ُيعّد هذا الكتاُب من اأ�شهر 

كتِب البالغِة والعرو�ِش ونقِد ال�ّشعر في الأدِب الفار�شّي.
تق�شــــُم هــــذه المقالُة اإلى ق�شميــــِن: الق�شــــم الأّول ترجمة لمقّدمة 
المحّقق )عبد الوّهاب القزوينّي( لكتاب )المعجم( في طبعته الأولى 
�شنــــة )1909م(، والق�شــــم الّثانــــي: تعليــــق وا�شتــــدراك علــــى المقّدمــــة 
المذكــــورة اعتمــــاداً علــــى مقّدمــــة الأ�شتــــاذ )مدّر�ــــش ر�شــــوّي( لكتــــاب 

)المعجم(.

مقّدمة المحّقق )عبد الوّهاب القزوينّي(

يعّد كتاب )�لمعجم في معايير �أ�ض���عار �لعجم( تاأليف �لفا�ضل �لمحّقق )�ضم�ش �لّديِن محّمد 
ب���ن قي����ش �لّر�زّي( من ن���و�دِر �لكتِب �لأدبّية ونفائ�ض���ها �لموؤّلفة بالفار�ض���ّية بد�ية �لقرن �ل�ّض���ابع 
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�لهجرّي، ومن ح�ض���ن �لّتفاق �أّنه و�ض���ل �إلينا �ض���المًا، ونجا من نار )�لمغول( �لتي �أحرقت �لعالم 
و�جتاحِت �لّدنيا.

ُطِبَع �لكتاُب بم�ض���اعي و�هتمام عمدة �لم�ضت�ضرقين �لأ�ضتاذ �ل�ّضهير )�إدو�رد بر�ون(؛ مدّر�ش 
�لّلغاِت �ل�ّض���رقّية ف���ي جامعة )كيمبرج( باإنكلتر�، وت�ض���حح هذ� �ل�ض���عيف )محّمد عبد �لوّهاب 

ة و�لعاّمِة. �لقزوينّي(، ونفقة �أوقاف )كيب()1(، فكان لطباعته �لأثر �لح�ضن لدى �لخا�ضّ
ي�ضّم هذ� �لكتاُب �لّنفي�ُش ثالثَة فنوٍن �أدبّيٍة: علم �لعرو�ش، وعلم �لقافيِة، وعلم نقد �ل�ّضعِر، 
ويمكن �لقول دون تحّفٍظ: �إّنه كتاٌب ل �ضبيَه له في ماّدتِه؛ ِلما فيه من �لكمال و�لّتحقيق و�لّتنقيح 
و�لجمع و�ل�ضتق�ض���اِء في هذِه �لفنوِن �لّثالثِة مّما و�ضل �إلينا بالّلغة �لفار�ضّية منذ تدوين �لعلوِم 
به���ذه �لّلغة بعد �لإ�ض���الِم زمن )�ل�ض���امانّي�ي�ن( و�إل���ى �ليوم، تلك �لم���ّدة �لتي �أَْرَب���ْت على �ألٍف 

وثالثمئة �ضنٍة.
ول �ض���ّك �أّن ف�ض���الء )�إير�ن( �أّلفو� كتبًا كثيرًة في نقد �ل�ض���عر و�لعرو����ش و�لقو�في قبل هذ� 

�لكتاِب، تبرز �أ�ضماوؤهم في �لم�ضّنفات �لأدبّية بين �لحيِن و�لآخر:
- منهم )�أبو �لح�ض���ن علّي بن جلوغ �ل�ّض���جزّي �لفرخّي( �ل�ُمتوّفى �ض���نة )429(ه�، �ل�ّض���اعر 
�لمعروف �لمعا�ضر لل�ّضلطان )محمود �لغزنوّي( وولده )م�ضعود(، وهَو – وفق ما �أورده )دولت�ضاه 
�ل�ّض���مرقندّي( في )تذكرة �ل�ّض���عر�ء(؛ و)حاجي خليفة( في )ك�ض���ف �لّظنون(– �ض���احب كتاب 
���ناعة �لبديعّية، وقد نقل )دولت�ضاه( منه فقرًة)2(. وهو  )ترجمان �لبالغة( في علم �ل�ّض���عر و�ل�ضّ
– بالّتاأكيد – �لكتاب �لذي ذكرُه )ر�ضيد �لّدين �لوطو�ط( في مقّدمة كتابه )حد�ئق �ل�ّضحر( 

دون �أن يذكر ��ضم �لم�ضّنف.
- ومنهم )�أبو محّمد عبد �هلل بن محّمد �لّر�ضيدّي �ل�ّضمرقندّي(، �ل�ّضاعر �لمعروف �لمعا�ضر 
لل�ّض���لطان )ملك�ضاه �ل�ّض���لجوقّي(، موؤّلف كتاب )زينت نامه( في �ل�ّض���عر، �لذي ن�ضبه �إليه كلٌّ من 

)نور �لّدين محّمد �لعوفّي( في تذكرته )لباب �لألباب( و)حاجي خليفة()3(.
- ومنهم )�أحمد بن محّمد �لمن�ض���ورّي �ل�ّض���مرقندّي( من �ضعر�ء )محمود �لغزنوّي()4(، فقد 
نعة �لّلفظّية عند �ل�ّضعر�ء، ثّم �ضرحه بكتاٍب �ضّماه )كنز �لغر�ئب(، وكان  كتب مخت�ض���رً� في �ل�ضّ
)ر�ضيد �لوطو�ط( يملك ن�ضخًة من هذ� �لكتاب عندما �أّلف كتابه )حد�ئق �ل�ّضحر( كما ذكر)5(.

- ومنهم �لإمام �لعاّلمة )ر�ضيد �لّدين �أبو بكر محّمد بن محّمد بن عبد �لجليل �لكاتب �لعمرّي 
�لبلخّي(، �لمعروف ب� )�لوطو�ط(، �ل�ُمتوّفى �ض���نة )578(ه�، �ض���احب كتاب )حد�ئق �ل�ّضحر في 

دقائق �ل�ّضعر(، هذ� �لكتاب �لذي خّلد ��ضم موؤّلفه �إْذ ُيعّد من �أّمهات �لكتب �لأدبّية �لفار�ضّية.
- ومنهم �لأميُر )�أبو من�ض���ور ق�ضيم بن �إبر�هيم �لقاينّي( �لمعروف بلقِب )بزرجمْهر(، من 
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�ضع���ر�ء �ل�ّضلطان)محم���ود �لغزنوّي( وولده )م�ضعود()6(، وقد تح���ّدث عنه �لم�ضّنف )�ضم�ش بن 
قي����ش( عل���ى �أّنه و�حٌد من �لعرو�ضيين �لإير�نيين، وترجم ل���ه )�لثعالبّي( في )تتمة �ليتيمة()7(، 

و)�لعوفّي( في )لباب �للباب()8(. 
اآليف  - ومنهم )�أبو �لح�ضن علّي �لبهر�مّي �ل�ّضرخ�ضّي(، من �ضعر�ء )�لغزنوييين(، �ضاحب �لتَّ
�لمتع���ّددة ف���ي �لعرو�ش و�لقو�ف���ي، مثل كتاب )غاي���ة �لعرو�ضيين( �أو )غاي���ة �لعرو�ضين(، وهو 
كت���اٌب ك���ان بين يدي )�ضم�ش بن قي�ش( عندما �أّلف كتاب���ه )�لمعجم(، حيث نقَل منه فقرًة وردت 
ف���ي �لف�ضل �لم�ضّمى )بح���وٌر ُم�ضتحدثٌة عجٌم(، وقد �أ�ضاَر )�لّنظام���ّي �لعرو�ضّي( على كّل �ضاعٍر 
بوجوب قر�ءة هذ� �لكتاب )9(. ومن كتبه �لتي �أدرجها )�لّنظامّي �لعرو�ضّي( �ضمن موؤّلفاته كتاب 
)كن���ز �لقافية( في معرفة �لقو�في. ومن موؤّلفاته �أي�ضًا كت���اب )خج�ضته نامه( في علم �لعرو�ش 

�لذي ن�ضبه �إليه )�لعوفّي( في )لباب �للباب()10(.
- ومنهم )�أبو عبد �هلل �لفر�ضّي �أو �لقر�ضّي(، و��ضُع �لّد�ئرة �لمنعك�ضة، وهي و�حدٌة من ثالث 

دو�ئر �خترعها �لفر�ش)11( وفق قول )�لبهر�مّي �ل�ّضرخ�ضّي(.
- ومنه���م �لإم���ام )�لح�ض���ن �لقّط���ان( من فح���ول �أئّم���ة )خر��ض���ان(، �لمعا�ضر ل���� )ر�ضيد 
�لوط���و�ط)12(، فقد و�ضَع �ضجرتي )�لأخ���رم( و)�لأخرب( لت�ضهيل ��ضتخ���ر�ج �لأربعة و�لع�ضرين 
وزنًا من �أوز�ن �لّرباعّي، وقد نقل م�ضّنف هذ� �لكتاب )�لمعجم( هاتين �ل�ّضجرتين وذكرهما في 

ق�ضم �لعرو�ش من كتابه)13(.
ول �ض���ّك �أّن غي���ر هوؤلء من �لأئّم���ة �لأفا�ضل قد كتبو� في �لمو�ضوع نف�ض���ه، لكّن موؤلفاتهم قد 
ُفِق���َدْت، �إْذ ك���ّل �لكتب �لت���ي ورد ذكرها ُفِقدْت – م���ع �لأ�ضف – �أي�ضًا، وذل���ك خالل �لنقالبات 

�لمتو�لية و�لغار�ت �لتي تعّر�ضْت لها �إير�ن؛ عد� )حد�ئق �ل�ّضحر( لر�ضيد �لوطو�ط.
وعندم���ا نق���ارن كتاب )حد�ئ���ق �ل�ّضحر( بهذ� �لكت���اب )�لمعجم( ن���درك �أنَّ )�ضم�ش قي�ش( 
�عتم���د علي���ه في تاأليف �لق�ضم �لّثاني، و�أخ���ذ كثيرً� من �أفكاره و�ضو�ه���ده دون �أن ي�ضّرح بالّنقل، 
. لكّن )�لمعجم( جمع �لفنون  وعلى هذ� فف�ضل )حد�ئق �ل�ّضحر( على )�لمعجم( ثابٌت دوَن �ضكٍّ
�ل�ّضعرّي���ة ف���ي �لعرو�ش و�لقافية ونقد �ل�ّضعر، بينما �قت�ضر )حد�ئ���ق �ل�ّضحر( على �لفّن �لأخير. 
و)حد�ئق �ل�ّضحر( كتاٌب مخت�ضٌر، �أّما )�لمعجم( فيمتاُز بالإ�ضهاب و�ل�ضتق�ضاء. وثّمة �أمٌر �آخر 
وه���و �أّن )�لوطو�ط( ي�ضت�ضهُد بالبي���ت �أو �لبيتين حيث يكمُن �ل�ّضاهُد، �أّم���ا )�ضم�ش قي�ش( فُيورُد 
- غالب���ًا - �لق�ضائد و�لمقّطعات و�لغزلّيات كاملًة.. وه���ذ� �أمٌر مهمٌّ لأّن غالَب �أ�ضعار �لمتقّدميَن 

و�أ�ضمائهم ُفقدْت فال نعثُر عليها في �لم�ضادر �لأخرى.
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�أّم���ا �لموؤّلف���ات �لأدبّية في فنون �ل�ّضعر بعد هذ� �لكت���اب فهي مخت�ضر�ٌت ل تثمُر ول تغني من 
ج���وٍع، ولي�ض���ْت محلَّ �هتماٍم �أح���ٍد، غير كتاٍب و�حٍد حظ���َي باهتماِم �لباحثي���َن، ويح�ضُن مقارنتُه 
بكتابن���ا ه���ذ�، �إّنُه كتاُب )معيار �لأ�ضع���ار( في علمي �لعرو�ش و�لقافي���ة، �لموؤّلف �ضنة )649ه�(، 
لكّنن���ا نجهل ��ضم موؤّلف���ه)14(. وكان �لمفتي )محّمد �ضعد �لّدين �لم���ر�د �آبادّي()15( قد �ضرح هذ� 
�لكت���اب �ضرحًا نفي�ضًا، و�أعط���اُه ما ي�ضتحقُّ من �لهتمام، و�ضّماه )مي���ز�ن �لأفكار في �ضرِح معيار 
�لأ�ضع���ار(، ُطبَع �ضنة )1282ه�( في مدينة )لكنهو – �لهن���د(، وفيه ن�ضَب �ل�ّضارح تاأليَف �لكتاب 
�إل���ى )خو�جه ن�ضير �لّدين �لّطو�ضّي( �لمعروف �لمتوّفى �ضنة )672ه�(، ولكن ل نعرف �لم�ضدر 

�لذي �عتمد عليه في ذلك)16(. 
�إّن كت���ب �لّتاري���ِخ و�لّتذ�كر �لتي بين �أيدين���ا ل تتحّدث عن �لموؤّلف )�ضم����ش �لّديِن محّمد بن 
قي����ش �ل���ّر�زّي(، ولكن يمكن �أن نلتقط بع�ش �لمعلومات عن حيات���ه من كتابه، ول�ضّيما �لمقّدمة، 

فنخل�ش �إلى ما ياأتي:
�أوًل: �لموؤّل���ف من مدينة )�ل���ّرّي(، قال في مقّدمة كتابه)17(: »اإّن �شال�شَل حّب الوطن تجذبني 

والّدعوة اإلى المقام في مدينة الّرّي �شّراً وعالنيًة تناديني حيُث هناك م�شقط راأ�شي ومولدي«.
ثاني���ًا: �أق���ام مّدًة طويلًة في �أقالي���م )خر��ضان( وما ور�ء �لّنهر و)خ���و�رزم(، وهكذ� نر�ُه في 
مدين���ة )ُبخارى()18( لمّدة خم�ش �ضنو�ت؛ بدءً� من �ضنة )601ه�(، ثّم في مدينة )مرو()19( �ضنة 
)614ه����(. وفي تلك �ل�ّضن���و�ت توّجه �ل�ّضلطاُن )ع���الء �لّدين ُمحّمد بن تك����ش خو�رزم�ضاه( من 
)خو�رزم( �إلى )�لعر�ق( بق�ضد �ل�ضتيالء على )بغد�د( و�ل�ّضيطرة على �لخليفة )�لّنا�ضر لدين 
�هلل(، عنده���ا تناقلِت �لأفو�ُه خبَر تقّدم جحافل )�لمغول( نحو �لغرب، فترك �لم�ضّنف مع كثيٍر 
من �أغنياء )خ���و�رزم( و)خر��ضان( تلك �لبالد مهاجرً�، وجاء مع �ل�ّضلطان �إلى )�لعر�ق(، وفي 
ه���ذ� يقول)20(: »عندما تحّركِت رايــــات ال�ّشلطان ال�ّشعيد محّمد بن تك�ش نحــــو العراق �شيطرْت علّي 
فكــــرة خدمتــــه ول�شّيما وقِد انت�شرِت الأراجيــــف اأّن الإقامة في خرا�شان في اأثناء غيبة ال�ّشلطان غير 

محمودٍة، فلم اأَر وجهاً للتخلُِّف عنُه«.
بع���د ذلك غرقت )�إير�ن( في بحٍر من �لفو�ضى نتيجة �لجتي���اح �لمغولّي، فتنّقل �لموؤّلف في 
ب���الد )�لعر�ق( قر�بة ثمانية �أع���و�ٍم، فاّرً� من مدينٍة �إلى �أخرى خوفًا على نف�ضه، وقد ر�أى بعينيه 
�لآث���ار �لمدّمرة لجتياح �لغز�ة لهذه �لبالد، و�ضاهد في )�لّرّي( �أ�ضرى ُيقتلون على يد )�لمغول( 

�أو يذوقون �لّذلَّ و�لهو�َن.
وعندم���ا ف���ّر �ل�ّضلطان )خو�رزم�ضاه( �ضنة )617ه�( من مدينٍة �إل���ى �أخرى هربًا بنف�ضه �أمام 
فرقٍة مغولّيٍة بقيادة )�ضبتاي نوين( �أو )يمه نوين(، تتعّقبه للقب�ش عليه؛ كان �لم�ضّنف و�حدً� من 
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�لذي���ن لزموه حّتى �أدركه �لمغول �أ�ضفل قلعة )فّرزين()21(، وحاقِت �لهزيمة بال�ّضلطان وحا�ضيته، 
ول���م ُينِج �ل�ّضلطان من �لموت �إّل عدم تعّرف �لمغول عليه، وفقد �لم�ضّنف في هذه �لموقعة كتاب 

)�لمعجم( مع جميع كتبه.
بع���د ذلك هاج���ر �لموؤّلف �إل���ى )فار�ش( حو�ل���ي �ضنة )623ه����()22(. وتن�ض���رَف �إلى خدمة 
)�لأتاب���ك �ضعد بن زنك���ي بن مودود(، وهو من حّكام )�أتابكة �ضلغ���رى( �لذي حكم )فار�ش( وما 

ُي�ضاف �إليها من �ضنة )599ه�( �إلى �ضنة )628ه�(.
ة حّجابه وندمائه، يقول  عامل���ه )�لأتابك �ضعد( معاملة �لحتر�م و�لإكر�م، وجعلُه م���ن خا�ضّ
ف���ي بي���ان ذلك)23(: »لقــــد اأحّلني – اأنا العبــــُد – محّل حمايتــــه، واأمر باإكرامي واإعــــزاز حّظي، وكتب 
مر�شومــــاً بت�شريفــــي، ورفعنــــي اإلــــى محــــلٍّ مرمــــوٍق، ومــــكاٍن مغبــــوٍط، حّتــــى اأ�شبحــــت في مــــّدٍة قريبٍة 
مــــن المقّربيــــن اإليــــِه، فو�شْلــــُت اإلى رتبِة خوا�ــــشّ حّجابِه، وبذل لــــي �شرف مجال�شتِه، واأمــــر لي بكاأ�ش 

حبِة، وجام الّتقديِر، مع نق�شاِن قدري وتق�شيري في الخدمِة«. ال�شُّ
عا�َش �لموؤّلُف في حماية وكنِف )�لأتابك بن �ضعد زنكّي( خم�ش �ضنو�ٍت من �أّيامه �لأخيرة)24( 
���ى �إذ� و�ف���اُه �لأجُل، و�آل �لحكُم �إلى �بنه )�لأتابك �أبي بكٍر بن �ضعد بن زنكّي()25( بقي �لموؤّلُف  حتَّ

على �ضلٍة به، ود�وم على مالزمته مرفوع �لحال، وفارَغ �لباِل.
وكاَن �آخر ما ذكر من �أحد�ٍث تتعّلُق ب�ضلطنة )�أبي بكٍر بن �ضعٍد( في مقّدمة كتابِه؛ حديثُه عن 
فتحه للبحري���ن و)ُعمان( و)كي�ش( و)قلهات( و�ضائر ج�زر ومو�ن���ئ �لخليج و�ضاحل )�لب�ضرة( 
حّت���ى �ضو�حل )�ل�هنِد(، تلك �لأح���د�ث �لتي توؤّرخ وفق قول �لقا�ضي )�أحم���د �لغفارّي( في كتابه 
)جه���ان �آر�( ب�ضن���ة )628ه�(، في �ل�ّضنة نف�ضها �لتي و�ضل فيها )�أب���و بكٍر( �إلى �ضّدة �لحكم)26(. 
ولم تذكِر �لكتُب �لأخرى مثل )تاريخ َكزيده( و)نظام �لّتو�ريخ( للقا�ضي )�لبي�ضاوّي(؛ و)�ضير�ز 
نامه( لأحمد بن �أبي �لخير �ل�ّضير�زّي هذه �لأحد�ث. �أّما �لقر�ئن فت�ضيُر �إلى وقوعها بعد �ضنو�ٍت 
م���ن جلو�ش )�أبي بكٍر( عل���ى كر�ضي �ل�ّضلطنة، بعد ذلك ل نعرُف �ضيئًا م���ن حياة �لموؤّلف ول مّدة 

حياته.
ول ب���ّد م���ن �لإ�ضارِة �إلى خطاأٍ م�ضه���وٍر يتعّلُق بتخّل�ش �ل�ّضيخ )�ضعدي �ل�ّضي���ر�زّي(، فاإّن كثيرً� 
من كّتاب �لّتذ�كر – و�أّولهم )دولت�ضاه �ل�ّضمرقندّي( – يقولون: �إّن )�ضعدي( من مّد�ح )�لأتابك 

�ضعد بن زنكّي(، و�إّنه �نت�ضب �إليه في تخّل�ضه. وهذ� خطاأٌ ول �ضّك، ودليُل ذلك:
�أوًل: ل ُيوجد في كّليات )�ضعدي( مدٌح يذكُر فيه )�ضعد بن زنكّي(.

ثاني���ًا: �إّن م�ضّن���ف هذ� �لكتاِب – كما قلنا – ورد )�ضير�ز( ف���ي خم�ش �ل�ّضنو�ت �لأخيرة من 
حياة )�ضعد بن زنكّي( و�أو�ئل �ضلطنة )�أبي بكر بن �ضعٍد(، ولزم كال �ل�ّضلطانين، ونقل في كتابه 
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�أ�ضعارً� لكثيٍر من �ل�ّضعر�ء �لمتقّدمين و�لمتاأّخرين و�لمعا�ضرين له، مثل: )كمال �لّدين �إ�ضماعيل( 
�لمتوّف���ى �ضنة )635ه�( و��ضت�ضهد ب�ها، وم���ع ذلك ل نعثر على �إ�ضارٍة �أو ذكٍر ل�ضعدّي؟! �إّن �ضكوت 
�لم�ضّن���ف عن �ضاعٍر مثل )�ضعدّي( عا�ض���ره وعا�ضا معًا في مدينٍة و�حدٍة، وخدما �ضلطانًا و�حدً� 
و�ب �إذن ما قالُه �ضاحب كتاب )تاريخ َكزيده(: �إّن �ل�ّضيخ  �أمٌر ل تعليل له ول يمكن تف�ضيره! فال�ضّ
)�ضع���دّي( لزم )�ضع���د بن �أبي بكٍر بن �ضعد بن زنكّي(، �لذي توّفي �ضنة )658ه�( بعد وفاة و�لده 
باثني ع�ضر يومًا، و�إّن تخّل�ضه بكلمة )�ضعدّي( �إّنما �أُخذت من ��ضم ولّي �لعهد، وبا�ضمه �أّلف كتاب 

)َكل�ضتان(، لذلك يقول)27(: 
»وعلى الخ�شو�ش فطلعتُه المباركة با�شم �شعد اأبي بكر �شعد بن زنكّي«.

و�لّظاه���ر �أّن �ل�ّضيخ )�ضعدّي( عاد م���ن �أ�ضفاره �لبعيدة وتغّربه �لّطويل عن وطنه، و��ضتقّر في 
)�ضي���ر�ز( �أو�خر �ضلطن���ة )�أبي بكر بن زنكّي(، وعندها كتب كتاب���ه )بو�ضتان( با�ضم هذ� �لملك 

�ضنة )655ه�(، لذلك يقول)28(: 
»لقْد تّم �شنَة خم�ٍش وخم�شين و�شتمئة للهجرة، فاأ�شبح هذا ال�شُم كنزاً يحوي كثيراً من الّدرِر«. 

و�أّلف كتابه )َكل�ضتان( بعد �ضنٍة، �أي في �ضنة )656ه�(، يقول في هذ�)29(:
»اإّن ذلك الّزمَن الح�شَن الذي كّنا فيه يطابق �شنَة �شتٍّ وخم�شين و�شتمئة للهجرة«.

ف���اإذ� كان���ت مّدة �ضلطن���ة )�أبي بكر ب���ن زنكّي( ثالثي���ن �ضنًة؛ م���ن �ضنة )628ه����( �إلى �ضنة 
)658ه�( – ول نعرف �أحدً� قال غير هذ� – و�إذ� كان )�ضم�ش قي�ش( لم يجتمع بال�ّضيخ )�ضعدّي( 
ف���ي بالط ه���ذ� �ل�ّضلطان مع �لمعا�ض���رة فلعّل ذلك لأّن )�ضم����ش قي�ش( �إن�َّما �تَّ�ض���ل به في �أو�ئل 

و�ب. حكمه، و�ل�ّضيخ )�ضعدّي( في �أو�خر �أّيامه، و�هلل �لهادي �إلى �ل�ضّ
ولنع���ْد �إلى مو�ضوعنا �لأ�ضلّي؛ و�إل���ى تاريخ تدوين �لكتاب: فقد ب���د�أ �لم�ضّنف بتدوينه -وفق 
قول���ه في �لمقّدمة – في مدينة )مرَو( �ضنة )614ه�(، ك���ي ي�ضَعُه بين �أيدي �لف�ضالء، ثّم توّقف 
ع���ن �لّتاأليف بعد هجرته م���ن )خر��ضان( ب�ضبب فتنة )�لمغول( و�خت���الل �لأو�ضاع هناك، حّتى 
�إذ� كان���ت �ضن���ة )617ه�( فقد م�ضوّد�ت كتابه مع �ضائر كتب���ه �أ�ضفل قلعة )قزوين(، ثّم تمّكن من 
�لح�ض���ول عل���ى �أجز�ء منه بعد مّدٍة، وذل���ك بو�ضاطة بع�ش �لدّهاقين، ثّم ل�ّم���ا رحل �لموؤّلف �إلى 
)�لع���ر�ق(، و�أ�ضب���ح تحت رعاي���ة )�لأتابك �ضعد بن زنك���ّي( و�بنه )�أبي بك���ٍر( طلب منه ف�ضالء 

)فار�ش( �إتمام �لكتاب، فانتهى منه في حدود �ضنة )630ه�(.
ول�ّما كان �لكتاب بالعربّية م�ضهبًا طوياًل، ح�ضد فيه �لموؤّلف �ل�ّضو�هد �لعربّية و�لفار�ضّية جنبًا 
�إل���ى جنٍب لال�ضت�ضهاد على ق�ضايا �لقافيِة و�لعرو�ِش؛ فقد ُوّجهت لكاتبه �ضهام �لعتر��ِش لجمعه 
عرو�ش وقافي���ة �للُّغتين في موؤلٍَّف و�حٍد، ول�ضت�ضهاده بالأ�ضع���ار �لفار�ضّية على �لعرو�ش �لعربّي، 
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فق���د بد� �لكتاب غريبًا ب�هذ� �ل�ّضكِل، ّثم �إّن �لع���رَب لن ي�ضتفيدو� من هذه �ل�ّضو�هد. وح�ضمًا لهذه 
�لعتر��ضات ق�ّضم �لموؤّلف �لكتاب �إلى ق�ضمين: 

- ق�شــــم فار�شــــّي: جمع في���ه �ل�ّضو�هد �لمنظومة ب�ه���ذه �لّلغة، فكان هذ� �لكت���اب )�لمعجم في 
معايير �أ�ضعار �لعجم(.

- ق�شم عربّي: يدّل عليه ��ضمه )المعرب في معايير اأ�شعار العرب()30(.
�إ�ضافًة �إلى هذين �لكتابين �أّلف �لم�ضّنف كتبًا �أخرى منها:

- كت���اب )�لكافي في �لعرو�ضيي���ن و�لقو�في()31(. وكلمة )�لعرو�ضيي���ن( �لتي جاءت ب�ضيغة 
�لّتثني���ِة �إّنما ت���وؤّدي بنا �فتر�����ش �أّن �لكتاب طويٌل جمع عرو����ش وقو�في كلٍّ م���ن �لّلغتين �لعربّية 

و�لفار�ضّية، على غر�ر ما كان عليه �أ�ضل كتابي )�لمعجم( و)�لمعرب(.
- كت���اب با�ضم )حد�ئق �لعجم(، نقل عن���ه �لمفتي )محّمد �ضعد �هلل �لمر�د �آبادّي( ن�ضو�ضًا 
تها في كتابه )ميز�ن �لأفكار في �ضرح معيار �لأ�ضعار(، وجعله )غياث �لّدين بن جمال �لّدين(  ث��بَّ
م���ن مر�جع���ه في ف�ض���ل �لعرو�ش من مو�ضوعت���ه )فرهنَك� نفي����ش( �لتي ُت�ضّمى )غي���اث �لّلغات( 
�لمطبوعة في مدينة )بومبي()32(. وث�ّمة �حتماٌل قويٌّ �أن يكون )حد�ئق �لجنان( �خت�ضارً� لكتاب 

)�لمعجم في معايير �أ�ضعار �لعجم( كما قال �لفا�ضل )ريو()33(. 
�أّم���ا �ضبط كلمة )�لمعج���م( فقد قر�أها كلٌّ م���ن �لأ�ضتاذ )�إدو�رد ب���ر�ون( و�لفا�ضل )ريو(: 
)�ل�معّج���م( بالّت�ضديد على �ضيغة ��ضم �لمفعول من �لم�ضدر )تفعيل(، وقال: »اإّن الموؤّلف عندما 
ترجــــم الأ�شــــل العربــــّي اإلــــى الفار�شّيــــة عّبر بكلمة معّجــــم للّدللة علــــى نقله اإلى لغــــة العجم«، ولكن 

هناك �عتر��ضاٌت على هذ� �ل�ضتنتاج:
- �أّوًل: �إّن كلم���ة تعجي���م عل���ى وزن )تفعي���ل( ل ُت�ضتعم���ل في �للُّغ���ة لتوؤّدي معن����ًى يقابل كلمة 

)تعريب(.
- ثاني���ًا: وف���ق ما �ضبق فاإّن �لق�ضم �لّثاني من �لكتاب كان يجب �أن ي�ضّمى )�لمعّرب في معايير 
�لع���رب(، ولي�ش �لأم���ر كذلك، فاإّن �ل�ضم في �لو�قع )�لمع���رب...(، بالّتخفيف ليتّم �لّتو�فق بين 
�لكلمتي���ن، وعلى هذ� يجب �أن يكون ��ضم �لق�ض���م �لفار�ضّي )�لمعجم...(، بالّتخفيف �أي�ضًا، ذلك 

ما يقت�ضيه ن�ضق �لكالم و�لّلفظ.
و�ل���ذي �أوق���ع �لفا�ضل )ري���و( في هذ� �لإ�ضك���ال �عتق���اده �أنَّ كلمة )معج���م( ت�ضتعمل بمعن�ى 
)�لمرّتب( وفق حروف �لهجاء، وهذ� �ل�ضتعمال غير و�رٍد، �إن�َّما ُت�ضتعمُل عبارة )حروف �لمعجم( 
لبيان �لعتماد على ترتيب هذه �لحروف في تن�ضيق وتنظيم �لمعاجم وكتب �لّلغة، ومادة )�أعجَم؛ 
يعجُم( على وزِن )�أفعَل؛ يفعُل( ل تفيد معن�ى )رتََّب(. وثّمة كتاٌب تاريخيٌّ ��ضمه )�لمعحم في �آثار 
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حيح لهاتين  بط �ل�ضّ مل���وك �لعجم( لف�ضل �هلل �لح�ضين���ي �لقزوينّي، وباعتقاد �لكاتب ف���اإّن �ل�ضّ
�لكلمتين )�لمعجم و�لمعرب( بالّتخفيف ��ضتقاقًا من م�ضدرين على وزن )�إفعال(، وهما كلمتان 
متقاربت���ان في �لمعنى، وك���لُّ كلمٍة توؤّدي معنى �لكلمة �لأخرى، فكلم���ة )معجم( تدّل على �لكالم 
�ل���ذي �أُزيَل �إب�هامُه، قال في ل�ضان �لعرب: »اأعجْمُت الكتاَب اأزْلــــُت ا�شتعجاَمُه، وقال اُبن �شّيدة: وهو 
على ال�ّشلب لأّن اأفعْلت واإن كان اأ�شلها الإثبات فقد تجيُء لل�ّشلِب، كقوِلهم: اأ�شكْيُت زيداً؛ اأي زلت له 
عّما ي�شكوُه، وا�شتعجَم عليِه الكالُم: ا�شتبهَم، وُيقاُل: قراأَ فالٌن فا�شتعجَم عليِه ما يقروؤُه؛ اإذا التب�َش 
عليــــِه فلــــم يتهّيــــاأ اأن يم�شَي فيِه«. انتهى باخت�شــــاٍر، وكلمة )معرب( تدّل على الــــكالم البّين الوا�شح، 
: الإعــــراُب والتَّعريُب معناهما واحٌد وهــــَو الإبانُة، يقاُل: اأعرَب  قــــال فــــي ل�شان العرب: »قال الأزهريُّ
عنــــُه ل�شاُنــــُه وعــــّرَب اأي اأباَن واأف�شَح، وُيقاُل: عّرْبُت لُه الكالَم تعريباً، واأعرْبُت لُه اإعراباً اإذا بّيْنُتُه حّتى 

ل يكوَن فيه ح�شرمٌة« �نتهى باخت�ضاٍر.

ن�صُخ الكتاِب

ظ���ّل هذ� �لكتاب مجهوًل قر�بة �ضبعمئة �ضنٍة، منُذ عهِد �لموؤّلِف و�إلى �لآَن، ولم ينقل �أحٌد عنه 
�أو يذك���رُه، حّتى )حاجي خليف���ة( في كتابه )ك�ضف �لّظنون( �لذي ح���وى كثيرً� من �أ�ضماء �لكتب 
دون �أن ير�ه���ا عيان���ًا �أهمل ذكرُه، وعلى هذ� فن�ضُخ �لكتاب ن���ادرُة �لوجوِد. و�لآن يمكن �لقول: �إّنه 
ل ُيوج���د �أكث���ر من ثالث ن�ضٍخ معروف���ٍة من خالل فهار�ش �لكتب �لمطبوع���ة، ومن �لمحتمل وجود 
ن�ض���خ �أخرى في بالد �ل�ّضرق مثل �لبالد �لّتابع���ة للّدولة �لعثمانّية و�إير�ن وترك�ضتان و�لهند، �إّل �أّن 

فهار�ش تلك �لمكتبات ل�ّما ُتطبْع بعُد، ومن ث�َمَّ لم نعثْر �إّل على ثالث ن�ضٍخ وهي:
- �لأولــــى: ن�ضخ���ٌة محفوظٌة في �لمتحف �لبريطانّي في )لن���دن()34(، وهي ن�ضخٌة قديمٌة دون 
بط، ولك���ن ُفِقَد من �أّولها خم�ش �أور�ٍق �أو �ضّت، وهي �لّن�ضخة �لتي  ّحة و�ل�ضّ تاري���ٍخ، وفي غاية �ل�ضّ

�عُتمدْت في طباعة هذ� �لكتاب. 
- الّثانيــــُة: ن�ضخ���ٌة ف���ي مكتب���ة )�لمولوّي خد� بخ�ش خ���ان �ضاحب( �أحد �لف�ض���الء و�أ�ضحاب 
�لهم���م �لعالية م���ن م�ضلمي �لهند، ورئي�ش �لمجل����ش �لعدلّي في )حيدر �آب���اد – �لّدكن(. وتحوي 
ه���ذه �لمكتبة في مدينة )باركب���ور()35( نو�در ونفائ�ش �لمخطوطات، وقد ُكتبت هذه �لّن�ضخة �ضنة 

 .)36( )1182ه�(، وهي �ضحيحٌة وم�ضبوطٌة ب�ضكٍل ن�ضبيٍّ
- الّثالثــــُة: ن�ضخٌة في مكتبة )�آيا �ضوفي���ا( في )�إ�ضطنبول(، ُن�ضخت �ضنة )881ه�( في مدينة 

)�أدرنة()37(، ول يمكنني �لحكُم على �ضّحة هذه �لّن�ضخة لعدم روؤيتها.
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قبل �أربع �ضنو�ٍت من طبع �لكتاب علمنا بوجود ن�ضخة )�إ�ضطنبول(، ولم نكن على علٍم بالّن�ضخة 
�لّثالث���ة �لموجودة في مكتبة )مولوي خد� بخ�ش(، وحيث تعّذر �لح�ضول على ن�ضخة )�آيا �ضوفيا( 
قمنا بطباعة �لق�ضم �لأّول �عتمادً� على ن�ضخة )لندن( فقط، مع ما فيها من نق�شٍ في �لمقّدمة. 
وف���ي �أحد �لأّيام كنت – �أنا �لعبد – ب�ضحبة �لأ�ضت���اذ )�إدو�رد بر�ون( في )كامبريدج( منهمكًا 
ف���ي تفتي�ش مكتبة )مولوي خد� بخ�ش( �إْذ وقعْت عيني عل���ى ��ضم هذ� �لكتاب، ف�ضرْرُت به كثيرً�، 
وكت���ب �لأ�ضتاذ )ب���ر�ون( على �لأثر ر�ضالًة �إلى �ل�ضّيد )�ض���الح �لّدين خد� بخ�ش( - �بن )مولوي 
خد� بخ�ش خان( �لمذكور؛ وهو �أحد �لمتخّرجين من جامعة )�أك�ضفورد(، و�ضاحب تاآليف متعّددة 
- يطل���ب منه ر�جيًا �أن ين�ضخ مقّدمة �لكت���اب، �أو ي�ضّورها لير�ضلها لي، وكان �ل�ضّيد )مولوي خد� 
ٍر �أو تر�ٍخ �لّن�ضخة �لكاملة �لموجودة عنده  بخ����ش( في غاية �لكرم و�لمروءة، فقد �أر�ض���ل دون تاأخُّ
من كتاب )�لمعجم( �إلى �لأ�ضتاذ )بر�ون(، و�إّن قلمي لعاجٌز عن �ضكر هذه �لهّمة �لعالية، وقا�ضٌر 

عن �لّثناء على �ل�ضّيد )مولوي خد� بخ�ش(، كّثر �هلل في �لف�ضالء �أمثاله.
ولكن بعد مقارنة ن�ضخة )خد� بخ�ش( بن�ضخة )لندن( لحظنا ما ياأتي )38(: 
- اأّوًل: �إّن ن�ضخَة )خد� بخ�ش( فقدْت ورقتين �أو ثالث من مقّدمتها �أي�ضًا. 

- ثانيــــاً: �إّن ن�ضخ���َة )خد� بخ�ش( لي�ض���ْت م�ضاب�هًة لن�ضخة )لندن(، فبينهم���ا تفاوٌت كبيٌر في 
�لّزي���ادة �أو �لّنق�ضان، وغالب �ل�ّضو�هِد �ل�ّضعرّية م���ن �لق�ضائد و�لمقّطعات �لّطويلة غير موجودة 
ف���ي ن�ضخة )خد� بخ����ش(، فاعتقْدنا �أّن هذه �لّن�ضخ���ة �إّنما هي �خت�ضاٌر لن�ضخ���ة )لندن(. ولكن 
بم�ضاع���دة هذه �لّن�ضخة ت���ّم ت�ضحيح �لق�ضم �لّثاني من �لكتاب، ولم يكن هذ� �لأمُر ممكنًا دون�ها، 
لأّن ن�ضخة )لندن( �ضقطْت منها ورقٌة �أو ورقتان في �أكثر من مو�ضٍع، وث�ّمَة كلماٌت و�ضطوٌر ُمحيت 

منها، �أو تعّذرْت قر�ءت�ُها ب�ضبب �لِقدم.
بع���د ه���ذه �لجهود كّلها بقي���ِت �لمقّدمة ناق�ضًة، فكان ه���ذ� يحزُّ في نف�ض���ي، وي�ضّو�ُش فكري، 
حّت����ى �إذ� �ض���ارف �لكتاُب على �لّطبع ف���ي )ني�ضان( �ضنة )1908م( �ضاف���ر �لأ�ضتاذ )بر�ون( �إلى 
)�إ�ضطنب���ول(، وف���ي �أثناء �إقامت���ه هناك ن�ضخ مقّدمة ه���ذ� �لكتاب من مخطوط���ة )�أيا �ضوفيا(، 
وهك���ذ� ح�ضْل���ُت على تم���ام �لمقّدم���ة، و�أ�ضحى هذ� �لكت���اُب �لذي �أّلف���ُه من قبُل �أح���ُد �ضناديِد 
؛ و�ضعاية �لأ�ضت���اذ )�إدو�رد بر�ون( مدّر�ش �لّلغات �ل�ّضرقّية ف���ي جامعة )كامبريدج( في  �لفر����شِ
�لمملكة �لمّتحدة؛ كاماًل ومنّقحًا وُم�ضّححًا. وُطِبَع في مطبعة )�لآباء �لكاثوليك �لي�ضوعيين( في 
)بي���روت(، �لت���ي هي من �أح�ضن و�أظ���رف �لمطابع في �ل�ّضرِق، ومّرًة ثاني���ًة ن�ضُع هذ� �لكتاَب بين 

يدّي ف�ضالء )�إير�ن( و�أدباء �لّلغة �لفار�ضّية)39(. 
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تحقيق وا�صتدراك

كت���ب �لمحّقق )عبد �لوّهاب �لقزوينّي( مقّدمة كت���اب )�لمعجم( �ضنة )1909م( في طبعته 
�لأول���ى، حّت���ى �إذ� كانت �ضن���ة )1960م( ق���ام �لأ�ضتاذ )مدّر����ش ر�ضوّي( بتحقي���ق �لكتاب ثانيًة 

�عتمادً� على �ضّت ن�ضٍخ مخطوطٍة �إ�ضافًة �إلى �لّن�ّش �لمطبوع، و�لّن�ضخ �لمخطوطة هي:
اأ- ن�شخــــة مكتبــــة الم�شهد الّر�شوي، وهَي ن�ضخٌة قّيمٌة نفي�ضٌة قديمٌة، ُفِقَد منها �لأور�ُق �لأخيرة 
مّم���ا جعلها خاليًة من �لّتاريِخ، و�ضاعت بع�ش �لأور�ق من مقّدمتها، لكّن �لقر�ئن؛ ك�ضكِل �ل�خّط، 
ون���وع �ل���ورِق ت�ضير�ِن �إلى قدمها، وم���ن �لموؤّكد �أّنها ُن�ضخت في �لّن�ض���ِف �لّثاني من �لقرن �ل�ّضابع 
�لهجرّي. وهي تتاأّلف من مئٍة وثالث و�أربعين ورقًة، في كّل �ضفحٍة خم�ضة ع�ضَر �ضطرً�، وكان ُيعتقد 
�أّنها ن�ضخٌة من كتاب )حد�ئق �ل�ّضحر( حّتى تعّرف عليها �لمحّقق �لأ�ضتاذ )مدّر�ش ر�ضوّي(، و�أّما 

خ�ضائ�ضها �لإمالئّية فتّتفق مع ن�ضخة �لمتحف �لبريطانّي.
غير، �ضمن مجلٍَّد ي�ضمُّ  ب- ن�شخــــة مكتبــــة )ذكاء الملــــك فروغي(، وهَي ن�ضخٌة من �لقط���ع �ل�ضّ
�أ�ضع���ارً� ل� )عبيد ز�كاني(، وق�ضيدًة ل� )�ضلمان �ضاوج���ي(، كتبها )عماد �لّدين عبد �لّرحمن بن 
عب���د �هلل �لفقيه( �لملّقب ب� )عبد �هلل �لّت�ضترّي(، وذل���ك يوم �لجمعة �لخام�ش من رم�ضان �ضنة 

�إحدى وثمانين و�ضبعمئة، في مدينة �ل�ّضالم )بغد�د(. 
ج- ن�شخــــة مكتبــــة )الميــــرزا عبــــد الّرحمــــن(، مدّر����ش �لم�ضه���د �لّر�ضوّي، ُكتبت بخ���ّط �لّتعليق 

�لحديث �ل�ُم�ضتعمل �لآن، وتاريُخ �لّن�ضِخ مجهوٌل.
د- ن�شخــــة الحــــاّج )ف�شل علّي المجتهد الّتبريزّي(، وهَي ن�ضخٌة كاملٌة بخّط �لّتعليق �ل�ُمتد�خل، 
ُن�ضخ���ْت �ضنة )891ه����(، وتحوي مئتي���ن و�أربعًا و�ضبعين �ضفح���ًة، وعلى حا�ضيته���ا ر�ضائل وُكتب؛ 
منه���ا: )ر�ضالة �لقافية( لجامي، وترجمة )�بن يمي���ن(، وديو�ن )ن�ضائح �بن يمين(، و)ن�ضائح 
�لملوك( ل�ضعدّي، و)مثنوّي كاتبّي(، و)ديو�ن طالبي(، وق�ضائد من �ضعر )خو�جو و�أبي �لمفاخر 
�لّر�زّي( و)نا�ضر �لبخارّي(. و�أهّم ما حوتُه �لحا�ضيُة )ر�ضالة �لقافية( ل�)نور �لّدين بن �أحمد بن 
عب���د �لجليل( �لتي كتبها ليقّدمها هدّيًة �إلى �لوزي���ر )علي �ضير نو�ئي(، ُن�ضخت بعد �لأ�ضل ب�ضنٍة 

و�حدٍة �أي في �ضنة �ثنتين وت�ضعين وثمانمئة.
هـــــ- ن�شخــــة ال�ّشّيد )ح�شن اأديب الهروّي(، وهَي مخت�ضٌر لكت���اب )�لمعجم(، �ضنعُه )�ل�ّضريف 

عبد �لقّهار بن �إ�ضحاق( با�ضم عاهل �لهنِد )ظهير �لّدين محّمد بابر(.
و- ن�شخــــة مكتبــــة )اأيــــا �شوفيــــا(، �لمحفوظ���ة تح���ت رق���م /4282/، وتتاأّلُف م���ن مئتين و�ضتٍّ 
وخم�ضي���ن ورق���ًة، وفي كّل �ضفح���ٍة منها خم�ضة ع�ضر �ضط���رً�، ُكتبت بخّط �لّتعلي���ق �لمتو�ّضط �ضنة 
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)881ه����(. وقد وقَع �لّنا�ضُخ في �أخطاء كثيرٍة، لك���ّن ميزت�ها �أّنها تحوي ف�ضاًل ممتعًا ل ُيوجد في 
�ضِخ عنو�نُه )تحقيق �لبتد�ء ب�ضاكٍن و�لوقف على �ل�متحّرك(، و�لّظاهر �أّن �لموؤّلف  غيرها من �لنِّ

�أعاد �لنَّظر في �لكتاب بعد تاأليفه و�أ�ضاَف هذ� �لف�ضَل.
وفي مقّدم���ة �لّتحقيق �لّثاني للكتاب ��ضتدرك �لأ�ضتاذ )مدّر����ش ر�ضوّي( على �لمحّقق )عبد 

�لوّهاب �لقزوينّي( �أمورً�، ومنها:
�أوًل- ن�ض���َب �لمحّق���ق كتاب )ترجم���ان �لبالغة( �إلى )�أب���ي �لح�ضن علّي ب���ن جولوغ �لفرخّي 
�ل�ضي�ضتانّي(، وذلك �عتمادً� على )دولت�ضاه �ل�ّضمرقندّي( في كتابه )تذكرة �ل�ّضعر�ء(؛ و)حاجي 
خليف���ة( ف���ي كتابه )ك�ضف �لّظن���ون(، ولم يكن �لكت���اُب معروفًا يومئٍذ. حّتى عث���ر �ل�ّضّيد )�أحمد 
�آت�ش( على ن�ضخٍة نفي�ضٍة قديمٍة موؤّرخٍة بتاريخ �ضنة )507ه�(، فطبعه ون�ضره، فاإذ� هو من تاأليف 

)ُمحّمد بن عمر �لّر�دويان�ّي(. 
ثانيًا- �إّن �لكتاب �لو�رد في مقّدمة )�لقزوينّي( با�ضم )زينت نامه( �إّنما هو ت�ضحيٌف لعبارة 
)زينب نامه(، كما وردْت في كتاِب )جهار مقالة( للنّظامّي �لعرو�ضّي، وقد عّلق �لّدكتور )محّمد 
ورة ُ  معي���ن( على عب���ارة )زينب نامه( في تحقيق���ه لكتاِب )جهار مقال���ة( قائاًل: »هذه هــــي ال�شّ
ّحــــِة، لأّن اأبا محّمد عبد اهلل بن محّمد الّر�شيدّي ال�ّشمرقندّي كان يخ�شُّ بمدحه زينب  الأقــــرب لل�شّ

زوجة خ�شر خان؛ اأحد ملوك الخاقانيين، وعلى هذا �شّمى الكتاب "زينب نامه" ن�شبًة اإليها«. 
د، ول  ثالث���ًا- �أورَد �لمحّق���ُق )�لقزوينّي( ��ضم )�أبي عبد �هلل �لفو�ض���ّي �أو �لُقر�ضّي( على �لّتردُّ
وجَه لهذ� �لّترّدِد، قال �لّدكتور )محّمد معين( في تعليقِه على كتاِب )جهار مقالة(: »ُيعّد اأبو عبد 
اهلل القر�شــــّي مــــن ال�ّشعــــراء الذيــــن عا�شروا طغان�شــــاه ال�ّشلجوقّي، وعلــــى هذا يجــــب اأن ُت�شّحَح كلمة 

)الفو�شّي( الواردة في مقّدمة العاّلمة القزوينّي بكلمة )ُقر�شّي(«. 
ر�بعًا- عند �لحديِث عن كتاب )معيار �لأ�ضعار( ذكر �لمحّقُق )�لقزوينّي( �أّنُه لموؤّلٍف مجهوٍل، 
و�أّن �لمفت���ّي )محّم���د بن �ضعد �هلل �لمر�د �آبادّي( �ضارح �لكت���اب ن�ضبُه �إلى )خو�جة ن�ضير �لّدين 
�لّطو�ضّي(، ُثّم قال: »ولكن ل نعرُف الم�شدَر الذي اعتمَد عليِه في ذلك«. ولقد ترّدد في ن�ضبة هذ� 
�لكت���اِب �إلى )�لّطو�ض���ّي( �أي�ضًا �ل�ّضّيد )بلو�ض���ه( في كتابه )فهر�ش �لكت���ِب �لفار�ضّية في �لمكتبِة 

�لوطنّية في باري�ش(، ولكّن ن�ضبة �لكتاب �إلى )�لّطو�ضّي( وردْت في �أكثر من مو�ضٍع: 
�أ- م���ا قالُه )�أبو �لح�ضن �لفر�هانّي( في �ضرحه على ديو�ن )�لأنورّي(: »اأّما اأ�شتاذ المحّققين 
خواجــــة ن�شيــــر الّديــــن محّمــــد الّطو�شــــّي فقــــد كتــــب في ر�شالــــة العرو�ــــش والقافيــــة الم�شّمــــاة معيار 

الأ�شعار«.
ب- في كتاب )رو�ضات �لجنان( للخون�ضارّي ذكٌر للكتاب �ضمن موؤّلفات )�لّطو�ضّي(.
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ج- �ض���رَح �لكتاُب �ضرحًا �آخر زم���ن )�ل�ّضاه عّبا�ش �لكبير( موؤّلٌف مجهوٌل، ون�ضبُه �ضر�حًة �إلى 
)خو�جه ن�ضير �لّدين �لّطو�ضّي(، وُيوجُد هذ� �ل�ّضرُح في مكتبة ملك �لوطنّية. 

فدّي( ف���ي )�لو�في بالوفّيات(، و�بن  د- وه���َو �لكت���اُب �لذي ذكرُه كلٌّ من )�ضالح �لّدين �ل�ضّ
�ضاكر في )فو�ت �لوفّيات( تحت ��ضم )كتاب في �لعرو�ش �لفار�ضّي(.

تلك �أهمُّ ما جاء من تعليقاٍت على مقّدمة �لمحّقق )�لقزوينّي( لكتاب )�لمعجم(، مّما �أوردُه 
�لأ�ضتاذ )مدّر�ش ر�ضوّي( في تحقيقه.

 

الهوام�ش

)1(- the E . J . W Gibb Memorial trust. )حا�ضية �لأ�ضل(.
)2(- تذك����رة �ل�ّضعر�ء، دولت�ضاه �ل�ّضمرقندّي، طبعة �إدو�رد برو�ن، �����ش 75/9. و: ك�ضف �لّظنون، باب �لّتاء. )حا�ضية 

�لأ�ضل(.
)3(- لباب �للباب، طبعة برو�ن، ج2، �ش176. و: ك�ضف �لّظنون، باب �لّز�ي. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)4(- لباب �للباب، ج2، �ش 44. و: جهار مقالة للنظامي �لعرو�ضي، طبعة �لقاهرة، �ش28. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)5(-حد�ئق �ل�ّضحر، طبع طهر�ن، )در �ضنعت تلّون(. )حا�ضية �لأ�ضل(.

)6(- �لمعجم، �ش 181. )حا�ضية �لأ�ضل(.
)7(- )تتمة �ليتيمة(: ذيل و�ضعه �لّثعالبّي على كتابه )يتيمة �لّدهر(، في �لمكتبة �لوطنّية بباري�ش، ن�ضخة ممتازة منه 

تحت رقم )Arab. 3308(، وترجمة بزرجمهر �لقاينّي في �لورقة )563(. )حا�ضية �لأ�ضل(.
)8(- لب����اب �للب����اب، ج1، �����ش 233. ويمكن �لرجوع �إلى: جه����ار مقاله، طبعة �لقاهرة، �ل�ضفح����ات: 38، 133، 134. 

)حا�ضية �لأ�ضل(. 
)9(- جهار مقاله، طبعة �لقاهرة، �ش 3، 4. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)10(- لباب �للباب، طبعة بر�ون، ج2، �ش 56. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)11(- �لمعجم، �ش 189. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)12(- ثّم����ة مجموع����ة ر�ضائل بين )ر�ضيد �لّدين �لوط����و�ط( و�لإمام )ح�ضن �لقّطان(، ومنها نعل����م �أّن )ر�ضيد �لّدين 
�لوطو�ط( كان مالزمًا لل�ضلطان )�آت�ضز خو�زم�ضاه(، عندما ��ضتولت ع�ضاكره على مدينة )مرو( �ضنة )536ه�(، 
وفيه����ا �ته����ام ل� )ر�ضيد �لّدين �لوطو�ط( بتحري�ضه على هذه �لغارة. وه����ذه �لر�ضائل بتمامها في �لمكتبة �لوطنية 
بباري�����ش تحت رق����م )Arab. 4434(، ومنها ر�ضالٌة في مخطوطة )تاريخ جه����ا نك�ضاي( في �لمكتبة نف�ضها تحت 

رقم )Suppl . Persan 205 . f. 64(، )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)13(- �لمعجم، �ش 115. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
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)14(- ُطب���ع كت���اب )معيار �لأ�ضعار( طباعًة حجرّي���ًة في )طهر�ن( منذ عّدة �ضنو�ت، ولك���ن ل �أتذّكر �ل�ّضنة �لتي ُطبع 
فيها. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)15(- ه���ذه ترجم���ة �لجو�ب �لذي �أر�ضله �ل�ضيد )�ألي�ش A . G . Ellis( نائ���ب رئي�ش �ضعبة �ل�ّضرق في مكتبة �لمتحف 
�لبريطانّي متحّدثًا عن �ل�ّضارح: �لمفتي محّمد �ضعد �هلل �لمر�د �آبادّي من جملة علماء �لهند، ُولد �ضنة )1219ه�( 
ف���ي )م���ر�د �آباد( ف���ي )�لهند(، وفي �ضنة )1273ه����( توّلى ق�ضاء )ر�مب���ور(، وتوّفي �ضن���ة )1294ه�(، ترجم له 

)رحمن علي �ضاحب( في كتابه )علماء �لهند( �لمطبوع في )لكنهو( �ضنة )1312ه�(. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)16(- يمكن �لرجوع �إلى فهر�ش �لمخطوطات �لفار�ضّية في �لمتحف �لبريطانّي تاأليف )ريو(. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)17(- �لمعجم، �ش 5. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)18(- �لمعجم، �ش 456. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)19(- �لمعجم، �ش 2 - 3. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)20(- �لمعجم، �ش 4. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)21(- فّرزي���ن: بت�ضديد �لّر�ء �لمهملة، قلعة ح�ضينٌة كانت بين )�أ�ضفهان( و)همذ�ن(. )ياقوت، و�ضيرة جالل �لّدين 
منكبرني للّن�ضوّي، �ش 15(. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)22(- طريق���ة ��ضتنباط ه���ذ� �لّتاريخ كما يلي: يقول �لم�ضّنف: )بعد �لنتقال �إلى فار�ش مكثُت مّدة خم�ش �ضنو�ت من 
�أو�خ���ر حي���اة �ضعد بن زنكّي �أخدمه(، ووفاة )�ضعد بن زنكّي( ح�ضلْت �ضنة )628ه�(، وعلى هذ� ف�ضفره �إلى فار�ش 

تّم �ضنة )623ه�(. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)23(- �لمعجم، �ش 10. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)24(- �لمعجم، �ش 10. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)25(- هذ� ما ُذكر في كتاب )تاريخ َكزيده( لحمد �هلل �لم�ضتوفي، و)تاريخ جهان �آر�( للقا�ضي )�أحمد �لغفارّي(، وهَو 
حي���ح. �أّم���ا في كتاب )�ضير�ز نامه( لأحمد بن �أبي �لخير �ل�ّضير�زّي ف���اإنَّ وفاة )�ضعد بن زنكّي( وجلو�ش )�أبي  �ل�ضّ
بكر( ح�ضال �ضنة )623ه�(، وهذ� �ضهٌو لأّن �لموؤّلف ذكر في �لكتاب )�ش8( �أّنه في )�لعر�ق( �ضنة )620ه�(، وبعد 
�نتقاله �إلى )�ضير�ز( مكث خم�ش �ضنو�ت يالزم )�ضعد بن زنكّي( حّتى وفاته، ُثّم �نتقل �إلى خدمة �بنه. وهكذ� فاإّن 

وفاة )�ضعد بن زنكّي( – على �أقّل تقديٍر – تّمْت �ضنة )625ه�(. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)26(- تاريخ جهان �آر�، ن�ضخة �لمتحف �لبريطانّي Or . 141 . F 104 b، )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)27(- �أ�ضل �لبيت: )على �لخ�ضو�ش كه ديباجه همايون�ش * بنام �ضعد �أبو بكر �ضعد بن زنكي�ضت(.
)28(- �أ�ضل �لبيت: )ز �ض�ض�ضد فرزون بود بنجاه وبنج * كه بر دو �ضد �ين نام برد�ر َكنج(.

)29(- �أ�ضل �لبيت: )در �آن مّدت كه مر� وقت خو�ش بود * زهجرت �ض�ض�ضد وبنجاه و�ض�ش بود(.
)30(- ر�جع كتاب )�لمعجم( �ش )217 – 272(، حيث ذكر �لم�ضّنف �لكتاب مّرتين. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)31(- �لمعجم، �ش 175. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
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)32(- ُطب���ع ف�ض���ل �لعرو�ش من كتاب )غياث �لّلغات( على �نفر�د في )طهر�ن( �ضنة )1305ه�(، ويمكن �لّرجوع �إلى 
�لمخطوطات �لفار�ضّية في �لمتحف �لبريطانّي تاأليف )ريو(، �ش 134. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)33(- �نظ���ر ذي���ل فهر�ش �لمخطوطات �لفار�ضّية ف���ي �لمتحف �لبريطانّي تاأليف )ريو(، ����ش )124(. وقد وقع )�إيته 
Ethe( في �ضهٍو غريٍب في �لمخطوطات �لفار�ضّية في مكتبة )بدلين( رقم )1371( عند حديثه عن كتاب )بد�ئع 

نعة �لبديعّية لمولنا )فخري بن محّمد �أميري �لهروّي(، �ل�ُموؤّلف �أو�خر �لقرن �لعا�ضر �لهجرّي،  �لح�ضن( في �ل�ضّ
حي���ُث عّدد م�ض���ادر مقّدمة �لكت���اب �لمذكور: )خو�ج���ه ن�ضير �لّدين �لّطو�ض���ّي(، و)ر�ضيد �لوط���و�ط(، و)وحيد 
�لّتبري���زّي(، و)�ضم�ش قي����ش(، و�ضاحب �لمفتاح، و�لأخف����ش �لّنحوّي، و)مير عطاء �لم�ضه���دّي(... �إل�خ، فقد ظّن 
)�إيت���ه( �أّن )�ضم�ش قي����ش( �ضّنف كتاب )�لمفتاح( و�لأخف�ش �لّنحوّي، �أي �أّن �لمفت���اح و�لأخف�ش كتابان من تاأليف 
)�ضم����ش قي����ش( .وقد نغفر ل���ه �إذ� �عتقد �أّن �لمفتاح كتاٌب من تاأليف )�ضم�ش قي����ش(، ولكن كيف نغفر له �إذ� جعل 
�لأخف�ش �لّنحوّي كتابًا؟! ومن �لو��ضح �أّن �لمق�ضود ب�ضاحب �لمفتاح )�ضر�ج �لّدين بن يعقوب �ل�ضّكاكّي( �لمتوّفى 
�ضن���ة )626ه����( موؤّلف كت���اب )مفتاح �لعل���وم( �لمع���روف، و�لأخف�ش �لّنحوّي ه���و )�أبو �لح�ضن �ضعي���د بن م�ضعدة 
�لمجا�ضع���ّي( �لمتوّف���ى �ضنة )215ه����(، وهو من �أ�ضه���ر �لّنحاة ول حاج���َة للّتعريف به. و�هلل يع�ضمن���ا من �لّزلل. 

)حا�ضية �لأ�ضل(. 
)34(- وهي محفوظة تحت رقم )Or 2814(، �نظر ذيل فهر�ش �لمخطوطات �لفار�ضّية في �لمتحف �لبريطانّي تاأليف 

)ريو(، �ش )123 - 125(. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
)35(- ُتكتب بالإنكليزّية: Bankipore )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)36(- �نظ���ر فهر����ش مكتب���ة مولوي خد� بخ����ش �لم�ضّمى )محبوب �لألباب ف���ي تعريف �لكتاب(، طب���ع )حيدر �آباد(، 
�لّدكن، �ضمة )1314ه�(، �ش )619(. )حا�ضية �لأ�ضل(. 

)37(- رقم هذه في مكتبة )�آيا �ضوفيا( 4272. )حا�ضية �لأ�ضل(. 
فحة �لّثامنة، �ل�ّضطر �لخام�ش. )حا�ضية �لأ�ضل(.  فحة �لّر�بعة، �ل�ّضطر �لّتا�ضع، وحّتى �ل�ضّ )38(- من �ل�ضّ

)39(- ثّم���ة فق���رٌة �أخيرٌة ي�ضيُد فيه���ا �لمحّقُق بالم�ضهمين في �إخر�ج ه���ذ� �لكتاب، ُكتبت باأ�ضلوٍب جمي���ٍل، لكّنه م�ضبٌع 
بالّتقالي���د �لكتابّي���ة �لتي كانت �ضائدًة بد�ية �لق���رن �لع�ضرين، وقد كتب �لمحّقق )محّمد عب���د �لوّهاب �لقزوينّي( 

مقدمته هذه في )28( محّرم، �ضنة )1327ه� / 19 �ضباط 1909م(. 

⁕ ⁕ ⁕
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د. علي ح�سن مو�سى

المعرف��ة اآف��اق 

�أ�سماء و�ألقاب

غلـــب اللقـــب على ال�شـــم الحقيقي في مناحـــي الحياة كلها، �شـــواء على �شعيد العلمـــاء والأدباء 
والفال�شفـــة عبـــر التاريـــخ، اأم علـــى �شعيـــد الحيـــاة اليوميـــة، م�شتمـــدًة الألقاب مـــن المن�شـــاأ )مكان 

الولدة( والعمل )المهنة( والمظهر، وال�شفة، وال�شلوك، والحركة والتنقل.

واإذا كانت بع�ش الألقاب ت�شّكل و�شمة عار وُذل لأ�شحابها، لقترانها ب�شلوكيات خاطئة، كما في 
معظم الألقاب ال�شعبية المنبثقة من ال�شلوكيات والمظهر في الحياة اليومية، فاإن من الألقاب ما 
ت�شـــكل تمجيـــداً لل�شخ�ـــش الـُمّلقب بها، وتعظيمـــاً لم�شدر اللقب. وهذا ما يت�شـــح من عر�شنا الآتي 

لبع�ش الألقاب.

األقاب العلماء والفال�شفة في التاريخ

بو� باألقاب ��ضتهرو� بها،  �إّن �لغالبية �لعظمى من �لعلماء و�لفال�ض����فة �لعرب و�لم�ض����لمين، ُلِقّ
معظمها من مو�طنهم و�أماكن ولدتهم، وبع�ضها خا�ضة ب�ضفاتهم. ومن �أولئك نذكر:

1- ابن الأجدابي:
�أب����و �إ�ض����حق، �إبر�هيم بن �إ�ض����ماعيل �أحم����د بن عب����د �هلل. وُيّلقب بابن �لأجد�بي، ن�ض����بة �إلى 
بل����دة �إجد�بية، وهي بلدة قريبة من طر�بل�ش �لغرب بليبيا �إلى �ل�ض����رق منها. وكانت وفاته �ض����نة 

)65ه�(، من موؤلفاته �ل�ضهيرة كتاب )�لأزمنة و�لأنو�ء(.
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2- ابن بطوطة:
محمد بن عبد �هلل �للو�تي. و�بن بطوطة �ل�ضهرة )�للقب( �لتي ��ضتهر بها هو وعائلته، حيث 
كان ��ضم �أمه )فطومة( و�أخذ لقبه منها بعد تحريفه �إلى )بطوطة(، عا�ش خالل �لمدة )703- 
770ه�(، وهو من مو�ليد مدينة طنجة ب�ضمال �لمغرب. قام برحلته �ل�ضهيرة �لتي ز�ر خاللها كل 

دول �لعالم �لإ�ضالمي بم�ضرقه ومغربه، م�ضتغرقة معه نحو )25( �ضنة.
3- ابن البناء المراك�شي:

�أبو �لعبا�ش، �أحمد بن محمد بن عثمان �لأزدي. ُعِرَف بابن �لبّناء لأن �أباه كان بناًء. و��ضتهر 
بالمر�ك�ض����ي لإقامته مدة طويلة في مر�ك�ش، وهو من مو�ليد غرناطة �ض����نة )656ه�/1258م(، 
وكانت وفاته �ض����نة )740ه�/1339م(. كان من علماء �لفلك و�لريا�ض����يات �لم�ض����هورين. وله في 
ذلك كثير من �لكتب، منها: كتاب �أحكام �لنجوم، كتاب �لي�ض����ار في تقويم �لكتب �ل�ضيارة، كتاب 

تحديد �لقبلة، كتاب مدخل �لنجوم وطبائع �لحروف... وغيرها.
4- ابن ر�شد:

�أب����و �لولي����د، محمد ب����ن �أحمد بن محمد بن ر�ض����د �لقرطبي، ولد في قرطبة بالأندل�ش �ض����نة 
)1126م( وتوفي �ض����نة )1198م(.. �لطبيب �لماهر و�لفلكي �لمبدع وعالم �لنف�ش �ل�ضهير. يرى 
بع�ض����هم �أّنه ُلّقب بابن ر�ضد لأنه �أحد �أحفاد بن ر�ض����د �لكبير، ومن كتبه �لمهمة: كتاب )�ل�ضماع 
�لطبيعي(، وكتاب )�ل�ضماء و�لعالم(، وكتاب )�لكون و�لف�ضاد(، وكتاب )�لآثار �لعلوية(، وكتاب 

)�لنف�ش(، وكتاب )ما بعد �لطبيعة(.
5- ابن خلدون:

عب���د �لرحم���ن بن محمد، �بن خل���دون �أبو زيد، ولي �لدين �لح�ض���رمي �لإ�ض���بيلي. من ولد 
و�ئل بن حجر، �لفيل�ض���وف �لموؤرخ، وعالم �لجتماع �ل�ضهير، �أ�ضله من �إ�ضبيلية، ومولده ومن�ضاأه 
بتون�ش، �رتحل �إلى فا�ش وغرناطة وتلم�ضان، و�لأندل�ش وم�ضر، وتوفي في �لقاهرة. عا�ش خالل 
�لم���دة )1332- 1406م(. ��ض���تهر بكتاب���ه: »�لِعبر ودي���و�ن �لمبتد�أ و�لخبر ف���ي تاريخ �لعرب، 

و�لعجم و�لبربر«.
6- ابن ال�شمينة:

يحي����ى ب����ن يحيى �لمع����روف بابن �ل�ض����مينة لأن و�لدت����ه كانت بدين����ة، وهو من �أه����ل قرطبة 
بالأندل�ش. كان عالمًا بالح�ضاب و�لنجوم و�للغة.. وغير ذلك. كانت وفاته �ضنة )927م(.

7- ابن �شينا:
�أبو علي �لح�ض����ين بن عبد �هلل بن �لح�ض����ن بن علي بن �ض����ينا. و�ل�ُمّلقب بال�ضيخ �لرئي�ش. ولد 
في قرية �أف�ضتة �لقريبة من قرية خرميثن من �ضو�حي بخارى �ضنة )980م(، وتوفي في همد�ن 
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�ضنة )1037م(، وُدفن فيها. ولقد �أّلف �بن �ضيناء ما يقارب من )250( موؤلفًا بين كتاب ور�ضالة 
ومقال����ة في كل من �لريا�ضيات و�لمنطق و�لأخالق، و�لطبيعيات، و�لفلك و�لطب و�لفل�ضفة. ومن 

كتبه )�لقانون في �لطب...(.
8- ابن ال�شاطر:

�أب����و �لح�ض����ن، علي بن �إبر�هي����م بن محمد بن �لهمام ب����ن محمد بن �إبر�هي����م بن ح�ضان بن 
عبد �لرحمن ثابت �لأن�ضاري، �ل�ضهير بابن �ل�ضاطر �لدم�ضقي. ولد في دم�ضق �ضنة )1304م(، 

وتوفي فيها �ضنة )1376م(. له نحو )37( موؤلفًا في علم �لفلك.
9- ابن منظور:

�أب����و �لف�ض����ل، جمال �لدي����ن محمد بن مك����رم �لأن�ضاري. ُلّق����ب با�ضم �بن منظ����ور �لإفريقي 
�لم�ض����ري. عا�����ش خالل �لم����دة )1234- 1311م(. �أنجز عم����اًل معجميًا مو�ضوعي����ًا في �لتاريخ 

�لعربي، هو )ل�ضان �لعرب(.
10- ابن النفي�ش:

ع����الء �لدي����ن بن �أبي �لح����زم �لقر�ض����ي �لدم�ضقي �لم�ض����ري �ل�ضافعي. ولد ف����ي دم�ضق �ضنة 
)607ه�����(، وعا�ش فيها �ل�ضط����ر �لأول من حياته، ودر�ش فيها �لط����ب. و�رتحل بعدها �إلى م�ضر 

و��ضتقر في �لقاهرة وتوفي فيها �ضنة )687ه�(.
�ضاح����ب �لت�ضاني����ف �لفائقة ف����ي علم �لطب، وم����ن كتبه: كت����اب )�ضرح ف�ض����ول �أبقر�ط(. 

و�أبقر�ط طبيب يوناني �ضهير.
11- ابن الهيثم:

�أب����و علي، محمد ب����ن �لح�ضن بن هيثم. مهند�ش من �أهل �لب�ض����رة. كتبه تزيد عن �ل�ضبعين. 
�رتحل �إلى م�ضر وعا�ش فيها مدة طويلة. ��ضتهر بالب�ضريات. ومن �أهم كتبه: »�لمناظر«. عا�ش 

خالل �لمّدة )965- 1038م(.
12- اأبو مع�شر البلخي:

�أبو مع�ضر جعفر بن محمد بن عمر �لبلخي. ولد في بلخ بخر��ضان، و�إليها تمَّ ن�ضبه. كانت وفاته 
�ضنة )885م(، عن عمر جاوز �لمئة. كان من �أ�ضهر �لمنجمين، وله في ذلك ع�ضر�ت �لكتب.

13- اأبو زيد البلخي:
�أحم����د بن �ضهل �لبلخ����ي. من تالمذته �لكندي. ويعود ن�ضبه �إلى �أن����ه من بلدة بلخ بخر��ضان. 

كانت وفاته �ضنة )322ه�/933م(. من كتبه: كتاب )ما ي�ضح من �أحكام �لنجوم(.
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14- اأبو الوفا البوزجاني:
محمد بن يحيى بن �إ�ضماعيل بن �لعبا�ش �لبوزجاني �لحا�ضب. ُلقب بالبوزجاني ن�ضبة �إلى بلدة 
)بوزجان( �لتي ُوِلَد فيها، وهي بلدة تقع بين هر�ة وني�ضابور. عا�ش خالل �لمّدة )328ه�/940م- 
388ه�/988م(. من علماء �لفلك و�لريا�ضيات �لم�ضهورين. من موؤلفاته: كتاب )�لزيج �لو��ضح 

»�ل�ضامل«(، وكتاب )�لمج�ضطي(... وغيرهما من �لكتب �لعديدة.
15- اأبو هالل الع�شكري:

ُلّق����َب بالع�ضكري لأنه من مو�ليد ع�شكرمكـــرم في كورة �لأهو�ز في بالد فار�ش �ضرقي �لعر�ق. 
توفي �ضنة )395ه�(، ومن كتبه: كتاب )�لتلخي�ش في معرفة �أ�ضماء �لأ�ضياء(، وهو كتاب �ضامل 

في �لفلك و�لمناخ.
16- الإدري�شي:

محم����د بن عبد �هلل ب����ن �إدري�ش بن يحيى بن علي بن حمود بن ميم����ون بن �أحمد بن علي بن 
عبد �هلل بن عمر بن �إدري�ش بن عبد �هلل بن �لح�ضن بن علي )بن �أبي طالب(. �ل�ُمّلقب بال�ضريف 
�لإدري�ضي. ُوِلَد في مدينة �ضبتة بالمغرب )493ه�/1100م(، وتوفي فيها �ضنة )560ه�/1164م(. 
م����ن كتبه: كتاب )نزهة �لم�ضتاق في �ختر�ق �لآف����اق(... حيث طاف �لعديد من �لبالد في �آ�ضيا 

و�أوروبا و�إفريقيا.
17- ال�شطخري:

�أب����و �لقا�ضم، �إبر�هيم بن محم����د �لفار�ضي. �لم�ضهور بال�شطخـــري ن�ضبة �إلى بلدة ��ضطخر 
في فار�ش. كانت وفاته �ضنة )340ه�/951م(. له كتاب �ضهير هو: كتاب )�لم�ضالك و�لممالك(.

18- الأ�شفهاني:
�أب����و علي �لمرزوق����ي �لأ�ضفهاني، ن�ضبة �إلى �أن����ه من �أ�ضفهان في �إي����ر�ن )فار�ش(. عا�ش في 

�لقرن �لخام�ش �لهجري، وكتابه )�لأزمنة و�لأمكنة( من �لكتب �ل�ضهيرة.
19- البتاني:

محمد �لبتاني، �أبو عبد �هلل محمد بن جابر بن �ضنان �لخر�ني، �لمعروف بالبتاني، لأنه من 
مو�لي����د بتان )نو�حي حر�ن ف����ي �لجزيرة �لفر�تية(. عا�ش خالل �لم����ّدة )852- 929م(. عالم 
فلك����ي �ضوري، قام بمعظم �أر�ضاده �لفلكية في مدين����ة �لرقة �لتي ق�ضى فيها معظم حياته، وكان 

مر�ضد �لبتاني في �لرقة على نهر �لفر�ت، ومن �أهم موؤلفاته: كتاب )�لزيج �ل�ضابئ(.
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20- البديع ال�شطرلبي:
�أبو �لقا�ضم، هبة �هلل بن �لح�ضين بن يو�ضف بن �أحمد �لبغد�دي. ُعِرَف بالبديع ال�شطرلبي، 
لأنه كان �أعظم معا�ضريه في �ضنع �ل�ضطرلبات. ق�ضى معظم حياته في بغد�د وتوفي فيها �ضنة 

)534ه�/1139م(، كان طبيبًا وعالمًا بالفلك وفيل�ضوفًا.
21- �لبهاء �لعاملي:

به����اء �لدي����ن محمد بن ح�ضن بن عبد �ل�ضم����د �لآملي �أو العاملي. ع����رف بالآملي- كما يرى 
طوقان- ن�ضبة �إلى م�ضقط ر�أ�ضه بلدة �آمل �لخر��ضانية �لو�قعة على �ل�ضفة �لي�ضرى لنهر جيحون. 
بينما يرى )العزاوي( اأنه من جبل عامل في �شورية المعروف بالبهاء، ولذ� عرف بالبهاء �لعاملي.
عا�����ش خالل �لمدة )953ه�����/ 1547م- 1031ه�����/1622م(. ترّك����زت �هتماماته في �لفلك 
و�لريا�ضي����ات، وله فيها عدة موؤلفات، منها: �لر�ضالة �لهاللي����ة، و�لر�ضالة �ل�ضطرلبية، ور�ضالة 

في �أن �ضائر �لكو�كب م�ضتفادة من �ل�ضم�ش... �إلخ.
22- البيروني:

�أب����و �لريحان محمد بن �أحمد �لبيروني. من مو�ليد قرية تدعى )بيرون( في �ضو�حي مدينة 
ك����اث �لو�قع����ة جنوب بح����ر �آر�ل، و�إليه ت����مَّ ن�ضبه، وُعرف به����ا. غير �أن )ياق����وت �لحموي( يقول 
ف����ي ن�ض����ب �أبي �لريحان: »وهذه الن�شبـــة البيروني معناها البراني، لأن بي����رون بالفار�ضية معناها 
)ب����ر�(. و�ضاأل����ت بع�ش �لف�ضالء عن ذلك فزع����م �أن مقامه بخو�رزم كان قلي����اًل، و�أهل خو�رزم 
ي�ضّمون �لغريب بهذ� �ل�ضم، كاأنه لما طالت غربته �ضار غريبًا، وما �أظنه ير�د به �إل �أنه من �أهل 

�لر�ضتاق«.
عا�����ش �لبيرون����ي خالل �لم����دة )362ه�����/973م- 440ه�����/1048م(. وكان �لبيرون����ي عالمًا 
مو�ضوعي����ًا، محيطًا بعلوم ع�ضره كلها. بلغ عدد موؤلفاته نح����و )190( موؤلفًا من كتاب �إلى مقالة 
ور�ضالة، منها نحو )50( كتابًا ومقالة ور�ضالة في �لفلك، ومن �أهمها نذكر: كتاب )�لآثار �لباقية 
عن �لقرون �لخالية(، وكتاب )�لقانون �لم�ضعودي(، وهو بمنزلة مو�ضوعة في �لفلك و�لجغر�فيا 
و�لريا�ضي����ات، وكتاب )�لتفهيم لأو�ئل �ضناعة �لتنجيم(، وكت����اب )مقاليد علم �لهيئة(، وكتاب 

)�إفر�د �لمقال في �أمر �لظالل(.
23- تقي الدين الرا�شد:

تقي �لدين بن �ل�ضيخ محمد بن زين �لدين معروف �لر��ضد. ولد في �لقاهرة �ضنة )1521م(، 
وُلق����ب بالرا�شـــد ل�ضدة عنايته بالر�ض����د، ومن �لمهرة ف����ي �لفلك و�لريا�ضي����ات و�لتنجيم. ترك 
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�لعدي����د من �لموؤلفات، منها في �لفلك: كتاب )�ض����درة منتهى �لأفكار في ملكوت �لفلك �لدو�ر(، 
وكتاب )�لدر �لنظيم في ت�ضهيل �لتقويم(، وكانت وفاته �ضنة )1585م(.

24- الثعالبي:
عب����د �لملك بن محمد بن �إ�ضماعي����ل. �أبو من�ضور �لثعالبي �لني�ضاب����وري. ُلقب بالثعالبي لأنه 

كان فّر�ء يخيط جلود �لثعالب ويعملها.
عا�����ش في ني�ضابور، وكانت حيات����ه خالل �لمدة )350- 430ه�(. ترك م����ا يزيد على ثمانين 

موؤلفًا، منها: كتاب )فقه �للغة و�ضر �لعربية(.
25- الجغميني:

محم����ود بن محمد بن عم����ر �لمعروف بالجغمين����ي �لخو�رزمي، ن�ضبة �إل����ى قرية جغمين في 
خو�رزم �لذي هو منها. له كتاب فلكي م�ضهور ��ضمه: كتاب )�لملخ�ش في �لهيئة(.

26- الحميري:
محم���د بن عبد �هلل بن عب���د �لمنعم �ل�ضنهاجي �لِحْمَيري. ُيكنى باأب���ي عبد �هلل، ويعرف بابن 
عبد �لمنعم، من �أهل �ضبتة بالمغرب، توفي عام )727ه�/1327م(، يرجح �أن لقبه �لحميري ن�ضبة 
�إلى قبيلة حمير. �ألف �لحميري معجمًا جغر�فيًا كبيرً� �أ�ضماه: )�لرو�ش �لمعطار في خبر �لأقطار(.

27- الخوارزمي:
محمد ب����ن مو�ضى �لخو�رزمي، �ل�ُمكّنى بالخو�رزمي ن�ضبة �إل����ى موطنه وميالده في خو�رزم. 
ولينتق����ل �إلى بغد�د للعي�ش فيه����ا وليق�ضي عمره. كانت وفاته �ضنة )232ه�����/848م(. ذ�ع �ضيته 
ف����ي �لفلك و�لريا�ضيات و�لجغر�فيا، ومن موؤلفاته: كتاب )�لزيج( بجز�أيه �لأول و�لثاني، وكتاب 

)�ضورة �لأر�ش(، وكتاب )تقويم �لبلد�ن(... وغيرها �لعديد.
وهن���اك �لعديد م���ن �لعلماء �لقد�مى �لآخ���رون �لذين عرفو� با�ض���م )�لخو�رزمي(، منهم: 
�أب���و عبد �هلل محمد ب���ن �أحمد بن يو�ضف الكاتب الخوارزمي. �ضاح���ب كتاب )مفاتيح �لعلوم(، 
و�أب���و بك���ر �لخو�رزمي �ضاحب كتاب )مفيد �لعلوم( �لذي يتطرق ف���ي �ضفحات منه �إلى جو�نب 

�لتنجيم �لمختلفة.
28- الخرقي:

�أب����و بك����ر محمد بن �أحمد ب����ن �أبي ب�ضر، بهاء �لدي����ن �لخرقي. ولد في قري����ة خرقة من بالد 
خر��ضان، و�إليها ُن�ِضَب. توفي في مرو �ضنة )1138م(. كان فلكيًا وجغر�فيًا وعالمًا بالريا�ضيات. 
وله في علم �لفلك: كتاب )منتهى �لإدر�ك في تق�ضيم �لأفالك(، وكتاب )�لتب�ضرة في �لتهيئة(.
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29- الرازي:
�أب����و بكر محمد بن زكريا �لر�زي. من مو�ليد مدينة �ل����ري �لفار�ضية و�إليها ُن�ِضَب وبها تكّنى. 
ولدت����ه �ضنة )854م(، وتوفي في بغد�د �ضنة )932م(. و�ل����ر�زي من �أطباء �لعرب �لم�ضهورين، 

كما كان متبحرً� في علم �لكيمياء، و�لهند�ضة، و�لفلك، وله في ذلك عدة موؤلفات.
30- ال�شرق�شطي:

عب����د �هلل بن �أحم����د �ل�ضرق�ضطي. ن�ضبة �إلى بلدة �ضرق�ضط����ة بالأندل�ش. كان عالمًا بالح�ضاب 
و�لهند�ضة و�لنجوم. توفي �ضنة )448ه�/1056م(.

31 – ال�شنجري:
�أب����و �ضعيد، �أحمد بن محمد بن عبد �لجليل �ل�ضنجري. ُع����ِرَف بهذ� �ل�ضم ن�ضبة �إلى �ضنجار 
�ضم����ال غرب �لعر�ق. توفي �ضن����ة )477ه�/1084م(. له ع�ضر�ت �لكتب ف����ي �لفلك، منها: كتاب 

)�لمدخل في علم �أحكام �لنجوم(، وكتاب )تركيب �لأفالك(... �إلخ.
32- �شرف الدين الطو�شي:

�ض����رف �لدين �لمظفر بن محمد �لمظفر �لطو�ض����ي، ن�ضبة �إلى بلدة طو�ش في �إقليم خر��ضان 
�ضمال �ضرقي �إير�ن �لتي ولد فيها. توفي �ضنة )611ه�/1213م(. كان ريا�ضيًا وفلكيًا.

33- �شيخ الربوة:
�ضم�����ش �لدين �أبو عب����د �هلل محمد بن �أبي طالب �لأن�ضاري �ل�ضوف����ي �لدم�ضقي، ُلّقَب ب�ضيخ 
�لرب����وة لتولي����ه �لم�ضيخة و�لإمام����ة في �لربوة �لقريبة م����ن دم�ضق، عا�ش خ����الل �لمدة 654ه� / 

1256م- 727ه� / 1327م(. من موؤلفاته: كتاب )نخبة �لدهر في عجائب �لبر و�لبحر(.
34- ال�شيرازي:

قط����ب �لدين محمود بن م�ضعود بن م�ضلح �أبو �لثناء �ل�ضي����ر�زي. لقب بال�ضير�زي ن�ضبة �إلى 
بل����دة �ضير�ز �لتي ولد فيها �ضن����ة )633ه�/1236م(، وتوفي في تبري����ز �ضنة )711ه�/1311م(. 
وه����و من تالمذة ن�ضير �لدين �لطو�ضي. من موؤلفاته في علم �لفلك نذكر: كتاب )نهاية �لإدر�ك 

في در�ية �لأفالك(، وكتاب )�لزيج �ل�ضلطاني(.
35- �شاحب القبلة:

�أبو عبيد م�ضلم بن �أحمد بن �أبي عبيدة �لبلن�ضي، �لمعروف ب�ضاحب �لقبلة لكثرة �ضالته. �أو 
ق في �ضالته. كان عالمًا بحركات �لكو�كب و�أحكامها. عا�ش  كما يقول )�لمقري(؛ لأنه كان ي�ضرِّ

خالل �لمّدة )873- 908م(.
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ْيمري: 36- ال�شَّ
�أبو �لعنب�ش محمد بن �إ�ضحاق �ل�ضيمري. ُلّقَب بال�ضيمري لأنه كان قا�ضيًا لل�ضيمرة، �إحدى 
ق����رى �لب�ضرة. عا�ش خ����الل �لمّدة )828- 888م(. ك����ان �ضاعرً� و�أديبًا وعالم����ًا بالنجوم، ومن 
موؤلفات����ه نذك����ر: كتاب )�أ�ضل �لأ�ضول ف����ي خو��ش �لنجوم و�أحكامها و�أحك����ام �لمو�ليد(، وكتاب 

)�أحكام �لنجوم(...
37- ال�شوفي:

�أب����و �لح�ضين عبد �لرحمن بن عمر �لر�زي �لمع����روف بال�ضوفي، عا�ش خالل �لمدة )903- 
986م(، �أح����د م�ضاهير عل����م �لفلك في �لق����رون �لو�ضطى، وله �أربعة كتب مهم����ة في �لفلك، من 

�أ�ضهرها: كتاب )�ضور �لكو�كب �لثمانية و�لأربعين(..
38- العر�شي:

موؤي����د �لدين برمك ب����ن مبارك �لعر�ضي. ن�ضبة �إلى قرية عر�ش م����ن بالد �ل�ضام. توفي �ضنة 
)644ه�����/1266م(. ل����ه في �لفلك �لموؤلف����ات: كتاب )�لهيئ����ة(، كت����اب )�آلت �لر�ضد(، وكتاب 

)�لزيج �لعالئي(.
39- الفارابي:

�أب����و ن�ضر محمد بن محم����د بن طرخان بن �أوزل����غ �لفار�بي. ُلّقَب بالفار�ب����ي ن�ضبة �إلى بلدة 
ف����ار�ب �لت����ي ولد فيها م����ن �إقليم خر��ضان. وهو فيل�ض����وف �ضهير وعالم كبير، ل����ه عدد كبير من 
�لموؤلف����ات، نذك����ر منها: كتاب )�لجمع بي����ن ر�أي �لحكيمين �أفالط����ون و�أر�ضطوطالي�ش(، وكتاب 
)�آر�ء �أهل �لمدينة �لفا�ضلة(، وكتاب )�ضرح �ل�ضماء و�لعالم(، وكتاب )في ما ي�ضح وما ل ي�ضح 

من �أحكام �لنجوم(. عا�ش خالل �لمّدة )259ه�/870م- 339ه�/950م(.
40- الفرغاني:

�أب����و �لعبا�ش، �أحمد بن محم����د بن كثير �لفرغاني. ن�ضبة �إلى مول����ده في )بلدة فرغان(. من 
�لفلكيي����ن �لذين عا�ض����رو� �لخليفة �لعبا�ضي �لماأمون. كانت وفات����ه �ضنة )347ه�/958م(. ترك 

عدة موؤلفات فلكية من �أ�ضهرها: كتاب )علل �لأفالك(.
41- القبي�شي:

�أب����و �ل�ضقر، عبد �هلل بن عثم����ان �لقبي�ضي �لها�ضمي. وُين�ضب �إلى بل����دة قبي�ضة. من علماء 
�لفلك في �لقرن �لر�بع �لهجري، توفي �ضنة )381ه�/990م(.
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42- القزويني:
زكري����ا بن محمد بن محمود �لقزويني. ولد ف����ي قزوين في �إير�ن بين ر�ضت وطهر�ن، وُن�ِضَب 
�إليها. كان عالمًا ف����ي �لتاريخ و�لجغر�فيا، عا�ش خالل �لمّدة )600- 682ه�/1223- 1283م(. 
م����ن موؤلفاته، نذك����ر: كتاب )عجائ����ب �لمخلوقات وغر�ئ����ب �لموجود�ت(، وكت����اب )�آثار �لبالد 

و�أخبار �لعباد(.
43- القلق�شندي:

�أب����ي �لعبا�����ش، �أحمد بن عل����ي بن عب����د �هلل �لقلق�ضندي. ولد ببل����دة ُيقال له����ا قلق�ضندة من 
محافظ����ة �لقيلوبية بم�ض����ر، و�إليها ُن�ِض����ب. عا�ش خ����الل �لم����ّدة )1355- 1418م(. له موؤلفات 

كثيرة، من �أ�ضهرها كتابه )�ضبح �لأع�ضى في �ضناعة �لإن�ضا(.
44- القيرواني )ابن اأبي الرجال(:

�أب����و �لح�ضن، علي بن �أبي �لرج����ال، �ل�ضيباني �لمغربي، �لقيرو�ني ن�ضبة �إلى مولده في مدينة 
�لقي����رو�ن �لتون�ضية، كان����ت وفاته �ضنة )1040م(. ك����ان من كبار �لمنجمي����ن �لعالمين بالنجوم 
و�أحكامه����ا، وله ف����ي ذلك عدة كتب، منها: كت����اب )�لأرجوزة في �لأحك����ام(، وكتاب )�لبارع في 

�أحكام �لنجوم(، وكتاب )�لرموز(.... وغيرها.
45- الكا�شي )الكا�شاني(:

غي����اث �لدي����ن جم�ضيد ب����ن م�ضعود بن محم����ود �لكا�ض����ي- �أو �لكا�ضان����ي- ن�ضبة �إل����ى مدينة 
كا�ض����ان �لت����ي ولد فيها في �لن�ضف �لثان����ي من �لقرن �لر�بع ع�ضر �لمي����الدي، وكانت وفاته �ضنة 
)828ه�����/1424م(. ��ضتهر في علم �لفلك ور�ضد �لك�ضوفات �ل�ضم�ضية �لتي ح�ضلت �ضنة )809، 
810، 811ه�����(. م����ن موؤلفات����ه: كتاب )�لزي����ج �لخاقاني في تكمي����ل �لإيلخان����ي(، وكتاب )نزهة 

�لحد�ئق(...
46- الكوهي:

�أب����و �ضهل، ويجن ب����ن �ضهل بن ر�ضتم. من �لكوة بجب����ال طبر�ضتان، و�إليه����ا ُن�ِضَب. من علماء 
�لق����رن �لر�بع �لهجري. كان عالم����ًا بالفلك و�ضنعة �آلت �لر�ضد. له موؤلفات عديدة في �لهند�ضة 

و�لفلك.
47- الكندي:

�أبو يو�ضف، يعقوب بن �إ�ضحاق بن �ل�ضباح بن عمر�ن بن �إ�ضماعيل بن محمد بن �لأ�ضعث بن 
قي�����ش �لكندي. ينتم����ي �إلى قبيلة كندة �ليمنية �لتي تكّنى بها، و�أخ����ذ لقبه منها. كانت ولدته في 
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�لب�ض����رة- �أو �لكوف����ة- )�ضنة 801م(، ووفاته �ضنة )873م(. كان عالم����ًا مو�ضوعيًا، فاإلى جانب 
�لفل�ضف����ة كان عالم����ًا بالمنطق و�لح�ضاب و�لهند�ضة و�لفلك و�ل�ضيا�ض����ة، بالإ�ضافة �إلى �أّنه طبيب 

م�ضهور، وو�ضع �لكندي نحو )240( كتابًا ور�ضالة في مختلف �أنو�ع �لعلوم.
48- المجريطي:

�أب����و �لقا�ضم، م�ضلمة بن �أحمد �لمرحي����ط، �لمعروف بالمرحيطي �أو المجريطـــي �لأندل�ضي، 
م����ن مو�ليد مجريط )مدريد( بالأندل�ش، وُن�ِضَب �إليها. عا�ش خالل �لمّدة )950- 1007م(. من 
علماء �لفلك و�لريا�ضيات، وله فيها عدة موؤلفات، منها: كتاب )�خت�ضار تعديل �لكو�كب من زيج 

�لبتاني(، ور�ضالة في �ل�ضطرلب... وغير ذلك.
49- المروزي:

�أحم����د ب����ن عبد �هلل حب�ش. وُلّقَب �لمروزي ن�ضبة �إلى م����رو �لذي ينت�ضب �إليها. عا�ش في زمن 
�لماأم����ون ومن بع����ده �لمعت�ضم. وُلّقب �أي�ض����ًا بحب�ش، وُيعدُّ من علماء �لفل����ك �لإ�ضالميين �لأول، 
عا�����ش في �لن�ضف �لثاني من �لقرن �لثالث �لهجري، و�لن�ضف �لأول من �لقرن �لر�بع �لهجري، 

وله عدة كتب، وثالثة �أزياج.
50- المقد�شي:

محم����د ب����ن �أحمد ب����ن �أبي بكر �لبن����اء المقد�شـــي. ولد في �لقد�����ش و�إليها ُن�ِض����َب. وهو رحالة 
جغر�في، طاف في �لعديد من �لبلد�ن، وله كتاب �ضهير، هو: كتاب )�أح�ضن �لتقا�ضيم في معرفة 

�لأقاليم(، عا�ش نحو )45( �ضنة )947- 990م(.
51- ن�شير الدين الطو�شي:

�أب����و جعفر، محم����د بن محمد بن �لح�ضن، ن�ضي����ر �لدين �لطو�ضي، �لملق����ب بالمحقق، وكان 
يدع����ى اأ�شتـــاذ الب�شر. ولد ف����ي بلدة طو�ش �ضن����ة )1201م(، و�إليها تمَّ ن�ضبه، وتوف����ي ببغد�د �ضنة 
)1274م(. بن����ى مر�ضد مر�غة �لفلكي في �أذربيجان، �لذي �أجرى منه �لأر�ضاد �لفلكية وله نحو 
)50( موؤلف����ًا. من موؤلفاته �لمهم����ة، نذكر: كتاب )�لزيج �ل�ضاهي(، كت����اب )�لزيج �لإيلخاني(، 
كت����اب )ظاه����ر�ت �لفلك(، كتاب )زب����دة �لإدر�ك في هيئة �لأفالك(، كت����اب )�لتذكرة في علم 

�لهيئة(، كتاب )�لت�ضهيل في �لنجوم(... وغيرها.
52- النويري:

�أحم����د بن عب����د �لوهاب بن محمد ب����ن عبد �لد�ئ����م �لقر�ضي �لتيمي �لبك����ري، �ضهاب �لدين 
�لنوي����ري. ن�ضب����ة �إلى قري����ة نويرة م����ن قرى بني �ضوي����ف بم�ضر. عا�����ش خالل �لم����ّدة )1278- 

1330م(. من كتبه �لمعروف فيها: كتاب )نهاية �لأرب في فنون �لأدب(.
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53- الهمداني:
�أب����ي محم����د، �لح�ض����ن بن �أحمد بن يعق����وب بن يو�ضف ب����ن د�ود �لهمد�ني. م����ن بني همد�ن 
�إح����دى قبائل �ليمن- �لتي ُن�ِضَب �إليها-. عا�ش في �ليمن خالل �لمّدة )893- 945م(. وهو عالم 

مو�ضوعي )�لأن�ضاب، �لكيمياء، �لفلك، فقه �للغة(، ومن كتبه: كتاب )�ضفة جزيرة �لعرب(.
54- النيريزي:

�أب����و �لعبا�ش، �لف�ضل بن حات����م �لنيريزي. يعود ن�ضبه �إلى بلدة نيري����ز من بالد فار�ش. توفي 
ف����ي نحو �ضن����ة )923م(. عالمًا من علماء �لفلك �لم�ضهورين، وله في ذلك عدة موؤفات م�ضهورة، 
منها: كتاب )�لزيج �لكبير(، وكتاب )�لزيج �ل�ضغير(، وكتاب )�ضمت �لقبلة(، وكتاب )�أحد�ث 

�لجو(... وغيرها.
األقاب العامة والخا�صة قديمًا وحديثًا

1- األقاب مكانية، ح�شب الم�شدر والمولد:
كثير من �لألقاب و�لكنى �لمكناة بها �لعائالت، م�ضتمدة من �أ�ضولهم، فيما يتعلق بم�ضدرهم، 

ومناطق ولدتهم. وهذ� منه كثير في �ضورية، كما في كنايات �لعائالت �لآتية:
�لحم����وي- ن�ضب����ة �إلى مدينة حم����اة-، �لتيزين����ي، �ل�ضلمون����ي، �لحم�ضي- ن�ضب����ة �إلى مدينة 

حم�ش-. وهكذ� في عائالت:
�لحلب����ي، و�لحور�ن����ي، و�لإدلب����ي، و�لدي����ري، و�لنبكي، و�ل�ضلمون����ي، و�لمعلول����ي، و�لتدمري، 
و�لقيرو�ني، )قيرو�ن تون�ش(، و�لمعر�وي )معرة �لنعمان(، و�لع�ضقالني )ع�ضقالن بفل�ضطين(، 
و�ل����درزي )جبل �لعرب �لمع����روف بجبل �ل����دروز(، و�ل�ضامي، و�لمو�ضل����ي )�لمو�ضل بالعر�ق(، 
و�لكوف����ي، و�لبغد�دي، و�لب�ضري، و�لطر�بل�ض����ي )طر�بل�ش لبنان(، و�لعك����اري )عكار بلبنان(، 
و�ل�ضيد�وي )�ضيد� بلبنان(، و�لبقاعي )�لبقاع بلبنان(، و�ليمني )�ليمن(، و�لتون�ضي )تون�ش(، 
و�لإ�ضطنبولي، و�لم�ضري، و�لمغربي، و�لعر�ق����ي، و�لربد�وي، و�ل�ضور�ني، و�لّرقي، و�ل�ضفتلي، 

و�لقدمو�ضي، و�لك�ضو�ني، و�لديرعطاني، و�لد�غ�ضتاني، وغيرها كثير.
2- األقاب المهنة والعمل:

كثي����ر من �لعائالت �تخ����ذت �ألقابًا تكّنت بها من �لمهنة �لتي كان����و� يمار�ضوها، و�لعمل �لذي 
كانو� يقومون به، ومن ذلك نذكر:

�لحاي����ك، و�لط����رزي، و�لخي����اط، و�لنج����ار، و�لباّلط، و�لح����اّلق، و�لفّح����ام، و�لطّب����اخ، �لنّعال، 
و�لب����ّو�ب، و�لمفت����اح، و�لطّب����ال، و�لمبّي�ش، و�لمعّم����ار، و�ل�ضاطور، و�لبارودي، و�لر�ع����ي، و�ل�ضايغ، 
و�لف����ّو�ل، و�لخّد�م، و�لبيط����ار، و�لحلونجي، و�لحلو�ن����ي، و�لجّبان، و�لحّد�د، و�لدب�ض����اوي، و�ل�ضّقا، 
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و�لحانوتي، و�لبّي����اع، و�لخّو�م، و�للّبان، و�للّباد، و�ل�ضّو�ف، و�لق����ز�ز، و�لحّبال، و�لفر�، و�لقهوجي، 
و�لمدر�ش، و�لمعلم، و�لمفتي، و�ل�ضيخ، و�للبابيدي، و�لخّباز )�لخبازي(، و�لدهان، و�ل�ضكاكيني.

3- األقاب نباتات وحيوانات:
يع����ود بع�ش هذه �لألقاب �إلى �لإكثار من �أكل نوع من �لنب����ات و�لحيو�ن، �أو تربيتها، و�إما �إلى 

�ل�ضبه بها �ضفة و�ضلوكًا... وغير ذلك، كما في �لألقاب �لآتية:
زع����رور، ودب�ش، وباذنجان، وكو�ضا، وف����ول، وعرنو�ش، وتفاح، وكرزة، وب�ضل، وبرغل، و�لرز، 
و�لقمحاوي، و�لعد�����ش، و�لجلبان، وزيت����ون، و�ل�ضف�ضافي، و�لليمون����ي، و�لبقدون�ضي، و�لنعناع، 

و�لكزبري، و�لقّطان، و�لتتان، و�ل�ضكري، و�لقطني، وزهرة، وورد، ووردة، وزعفر�ن.
�لبا�ضق، و�ل����زرزوري، و�لع�ضفور، و�لحمام����ي، و�لوز، و�لقطا، و�لجاج����ة، و�لبوم، و�لأرنب، 
و�لجمل، و�لثعبان، و�لحب�ش، و�لحن�ش، و�لنمل، و�لو�وي، و�لديب، و�ل�ضبع، و�لجر�دي، و�لجر�د، 

و�لفارة، و�لجمالن، و�لأ�ضد، و�لنمر، و�لغول، و�ل�ضو�ش.
4- األقاب �شفات )مظاهر، اأفعال، �شلوك...(:

منها �ضفات تتعلق بالمظهر �لعام؛ من طول، وق�ضر، ولبا�ش، ور�ضاقة... وغير ذلك. وبع�ضها 
يتعلق باأفعال و�ضلوكيات، كما في �لآتي:

�لق�ضير، و�لطويل، و�ل�ضغي����ر، و�ل�ضمين، و�لنحيف، و�لزلمي، و�لبطل، و�لجبان، و�ل�ضجاع، 
و�لأزعر.

كم����ا �أن هناك كثير من �لألقاب �لتي ُلّقب بها كثيرون نتيجة ل�ضفات خا�ضة بهم، و�ضلوكيات 
معينة �ضلكوها، وبع�ضها �ضلبية، فيها م�ضا�ش ب�ضخ�ش �لملقب بها، وبعائلته، كما يرون.  

المراجع

)1(- علي ح�ضن مو�ضى، �أعالم �لفلك في �لتاريخ �لعربي، وز�رة �لثقافة، دم�ضق، 2002م.
)2(- علي ح�ضن مو�ضى، �لمناخ في �لتر�ث �لعربي، د�ر �لفكر، دم�ضق، 2001م.

)3(- علي ح�ضن مو�ضى، علم �لفلك في �لتر�ث �لعربي، د�ر �لفكر، دم�ضق، 2001م.
)4(- ع�ضر�ت �لم�ضادر و�لمر�جع �لمعتمدة في �لكتب �ل�ضابقة.

⁕ ⁕ ⁕
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اأحمد محمد جواد الحكيم ⁕

المعرف��ة اآف��اق 

 باحث واأكاديمي عراقي.

الجذور التاريخية واالجتماعية
لظاهرة تقدي�س العدد �سبعة

بـــداأ تقدي�ـــش العـــدد �شبعـــة لـــدى المجتمعـــات القديمـــة، ول �شّيمـــا �شـــكان وادي الرافديـــن، من 
ال�شومرييـــن والبابليين، بطريقة لم تكـــن نابعة من ت�شورات خيالية، وهمية، اإنما ح�شل التقدي�ش 
نتيجـــة م�شاهـــدات ور�شد واكت�شاف ظواهر وتغيرات حـــوادث مح�شو�شة، واقعية ومرئية،  ذات تاأثير 
كبيـــر فـــي الكـــون والحيـــاة الطبيعيـــة، عددها في الوجـــود �شبعة ح�شـــب مالحظاتهـــم. لذلك اعتقد 
علمـــاء تلـــك المجتمعـــات ومفكريهم، اأن وجود هـــذه الظواهر والتغيرات وح�شرهـــا بهذا العدد، هي 
اإرادة قـــوى خفيـــة، اإلهيـــة عليا، غير خا�شعة لقرار الب�شر، وبذلك ينبغـــي الإيمان بقدرة هذه القوى 
وتقدي�ش خلقها وعبادته ومباركته والدعاء له، ومن ثم القتداء بهذا العدد في اأي تق�شيم اأو ت�شييد 

بناء ونحو ذلك، يقوم به الإن�شان.
وعلـــى هـــذا الأ�شا�ش اأ�شبـــح العدد �شبعة رمزاً لح�شد  كبير من الق�شايـــا التي تتاألف من عنا�شر 
يمكن عّدها، كال�شعائر الدينية وق�شية خلق العالم، والممار�شات الجتماعية والأعمال الجغرافية، 
وعدد اأبواب اأ�شوار المدن القديمة، وفي عدد طبقات اأبنية المعابد والمرا�شد، حتى في حلم الملك 

الفرعوني، راأى اأ�شياء عددها �شبعة. 

⁕
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ومما ز�د من �أهمية �لعدد �ض���بعة، هي وجود ظو�هر طبيعية �أخرى تتاألف من �ض���بع عنا�ض���ر، 
ول دخل لالإن�ضان في تركيبها. لكن غايتنا في هذه �لمقالة لي�ش �ضرد جميع �لق�ضايا �لتي تت�ضمن 
�لعدد �ضبعة لأنها عديدة، �إنما �لبحث عن جذور و�أ�ضباب تقدي�ش هذ� �لعدد، لدى تلك �لمجتمعات 

�لقديمة، ثم نذكر بع�ش �ل�ضو�هد �لعملية و�لآثار �لباقية في وقتنا �لر�هن لهذ� �لتقدي�ش.
تقدي�ش العدد �صبعة، بداأ من  عبادة الظواهر الطبيعية

�إن تقدي�ش �لعدد �ض���بعة، يعني �أن هناك ظو�هر في �لكون، عددها �ض���بعة )�ض���نعود لتحديد 
مها �ضكان و�دي �لر�فدين وغيرهم من �لقدماء،  هذه �لظو�هر( متميزة عن غيرها، باركها وعظَّ

وقّدم���و� له���ا مختل���ف �ل�ض���عائر �لديني���ة، كال�ض���الة و�لدع���اء 
و�لقر�بين و�لنذر، و�أ�ض���بحت، على هذ� �لأ�ض���ا�ش، ب�ض���رى خير 
ورمزً� للفاأل �لح�ض���ن. غير �أن تقدي�ش هوؤلء �ل�ضكان وعباد�تهم 
و�إيمانه���م، في �لبد�ي���ة، لم يكن مقت�ض���رً� على ظو�هر �ض���بعة 
فح�ضب، و�إنما كانت هذه من �ضمن مجموعة �أكبر من �لظو�هر 
في �لكون، من �أهمها �ل�ضماء و�لأر�ش و�لمياه و�لرياح و�ل�ضم�ش 
و�لقمر و�لأجر�م �ل�ض���ماوية. �إن جذور ق�ض���ية تقدي�ش �لكائنات 
ف���ي �لطبيعة، تع���ود �إلى عاملي���ن رئي�ض���يين: �لأول، هو محاولة 

�لإن�ضان تعليل �لحو�دث �لطبيعية، وتف�ضير �لوقائع، و�لبحث في ق�ضية خلق هذه �لكائنات، كيف 
وجدت وما هي حقيقتها؟ و�لعامل �لثاني، هو �أن هذ� �لإن�ض���ان، كان ي�ض���عر، د�ئمًا �أن وجوده هو 
رهنًا لقوى �لطبيعة �لمحيطة به، وخا�ض���عًا لها، و�عتماده على �ل�ضماء وظو�هرها، نتيجة �لأدلة 
و�لتغير�ت �لكونية �لعديدة، كالخلق و�لإفناء، وك�ضوف �ل�ضم�ش وخ�ضوف �لقمر، و�لرعد و�لبرق، 
وتكّون �لغيوم، ونزول �لمطر، و�لفي�ض���انات، و�لهز�ت �لأر�ض���ية، وتعاقب �لليل و�لنهار، و�ضروق 
�ل�ض���م�ش وغروبها، وتكون �لأهّله، ودورة �لف�ض���ول، وما تت�ض���منه من حر�رة وبرودة. ولالإجابة 
عن هذه �لت�ض���اوؤلت، �فتر�ش �ض���كان و�دي �لر�فدي���ن، مثل كثير غيره���م، مجموعة من �لآلهة 
موجودة في عالم روحي غير مرئي، و�أن �ل�ض���ماء مقر كائنات خارقة ت�ض���ّير �لأجر�م �ل�ضماوية، 
�أو ��ضتخل�ض���و� �أن �ل�ض���م�ش و�لقمر و�لنجوم جميعها �آلهة، �أو �أنها كائنات حية. لذلك نجد لدى 
�لبابليين، �إله لل�ض���ماء، و�إله لالأر�ش و�إله �لمياه و�إله للرياح. بمعنى �أنهم  لم يكونو� يت�ض���ورون 
�لك���ون دون قوى خارقة ودون تدخل �إلهي. ومن ثم عبدو� �ل�ض���م�ش و�لقمر و�لأجر�م �لمتحركة، 
و�لآلهة �لأخرى �لتي �فتر�ض���وها، وقّد�ض���وها، مهابة و�إجالًل. ومن هنا فاإن �لظو�هر �ل�ض���بعة، 
لبد �أن تكون نابعة من هذه �لمقد�ض���ات، لكن لها ثالث خ�ض���ال: �لأولى، �أن تكون هذه �لظو�هر 
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ناجم���ة عن حقيق���ة و�قعية مرئية مو�ضع م�ضاهدة �لجميع. �لثاني���ة، خ�ضائ�ضها خارقة تختلف 
ع���ن �لكائنات �لأخرى. �لثالثة، لها تاأثير�ت مبا�ضرة �أو غير مبا�ضرة على �لكائنات �لحية، حين 

تتدخل في م�ضائر حياتهم.
الأ�ص�ش التي قامت عليها قد�صية العدد �صبعة

لب����د �أن �لعدد �ضبعة، �لذي �نفرد، وفاق غيره م����ن �لأعد�د في �أهميته وقد��ضته وتد�وله، قد 
قام����ت �ضهرته على �أ�ض�ش معينة، جعلت �آث����اره و��ضحة في معظم �لح�ضار�ت �لقديمة، كح�ضارة 
و�دي �لر�فدي����ن وو�دي �لني����ل، و�لإغري����ق و�لهن����ود و�ل�ضينيي����ن و�لفر�����ش و�لع����رب و�لم�ضلمين 
و�لأوروبيي����ن. وقد �تف����ق �لموؤرخون �أن من �أو�ئ����ل �لح�ضار�ت �لتي بد�أت بتقدي�����ش �لعدد �ضبعة، 
ه����ي ح�ضارة ما بي����ن �لنهرين، ول�ضيما �لبابليين، لكنهم لم يتفقو� عن �لأ�ض�ش �لتي قامت عليها 
هذه �لقد�ضية، فانق�ضمو� �إلى فريقين. فريق يرى �أن هناك �أجر�مًا �ضماوية مهمة عددها �ضبعة، 
ينبغ����ي تقدي�ضه����ا، لأنها تختلف عن �لأجر�م �لأخرى. وفريق �آخر، يعتق����د �أن �أهمية �ل�ضبعة تعود 
�إل����ى ر�ضد دورة �لقمر �لتي يدوم كل طور من �أطو�رها �ضبع����ة �أيام تقريبًا.لكن �ل�ضيء �لم�ضترك 
بي����ن �لفريقين هو �لعتقاد �أن من�ضاأ قد�ضية �لع����دد �ضبعة قد جاء عن حقيقة و�قعة مرئية، تمثل 
�ضبع����ة �أ�ضياء �أو �أح����د�ث متميزة، كانت مو�ض����ع م�ضاهدة �لجميع، لذلك �ضنبي����ن هذين �لر�أيين 

ب�ضيء من �لتف�ضيل.
)اأ(- وجود اأجرام �شماوية مميزة، عددها �شبعة: 

يعتق����د ق�ضم م����ن �لباحثين �أن �ضبب تقدي�ش �لع����دد �ضبعة لدى �لبابليين يع����ود �إلى تمييزهم 
مجموعة �ضغيرة من �لأجر�م �ل�ضماوية ذ�ت �أهمية متفردة، عددها �ضبعة، لها خ�ضائ�ش معينة 
تختل����ف جذريًا عن غيرها من ذلك �لح�ضد �لكبير �لمكون من �لنقط �لم�ضيئة في �ل�ضماء. ومن 
�أهم هذه �لخ�ضائ�ش �لبارزة لهذه �لأجر�م، هي حركتها �لبطيئة في �ل�ضماء و�إ�ضاءتها �ل�ضاطعة 
وحجمه����ا �لظاهري. وتنطبق ه����ذه �لخ�ضائ�ش على �أجر�م �ضبعة ه����ي �ل�ضم�ش و�لقمر وعطارد 
و�لزه����رة و�لمريخ و�لم�ضتري وزح����ل، �لتي ميزوها عن تلك �لأجر�م �لتي بدت ثابتة في �ل�ضماء.
ولب����د من �لإ�ضارة، هن����ا، �أن تف�ضير �لطبيعة �لمتحركة لهذه �لأجر�م، ل����دى �لبابليين وغيرهم، 
ل����م يكن ق�ضي����ة ي�ضيرة في �لزمن �لقديم، كم����ا هو �لحا�ضل في وقتنا �لر�ه����ن. ف�ضاًل عن ذلك 
�أن ه����ذه �لحركة تت�ضف ب�ضفتين �أ�ضا�ضيتين، �لأولى �أنها لم تكن ع�ضو�ئية، و�إنما ب�ضكل منتظم، 
تتب����ع م�ض����ارً� محددً� في قبة �ل�ضم����اء، في �لم�ضتوى نف�ضه تقريبًا ف����ي �لف�ضاء بالقرب من �لخط 
�لوهم����ي �لذي ت�ضي����ر فيه �ل�ضم�ش. و�ل�ضف����ة �لثانية، �أن هذه �لحركة هي حرك����ة د�ئمة م�ضتمرة 
ل تنقط����ع. لذلك نعتقد �أن �لطبيعة �لمتحركة لهذه �لأجر�م، هي �لتي �أدت بالإن�ضان �لقديم �إلى 
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ل  ط����رح ت�ضاوؤلت مهمة عن �لجه����ة �لتي تحركها، �أو كيف تتحرك.وعلى ه����ذ� �لأ�ضا�ش فقد تو�ضّ
�لبابليون، وغيرهم، �إلى �أن هذه �لأجر�م، هي كائنات حية لها قوة ذ�تية، ل تموت لأنها م�ضتمرة 
ف����ي �لحركة، و��ضتنتجو� �أنها �آله����ة �أو �أن هناك مجموعة من �لآلهة تتحكم بها. ومن �لطبيعي �أن 
يتو�ضل����و� �إلى هذه �لتف�ضير�ت، لأن هذه �لأج����ر�م بعيدة جدً� عن �لب�ضر ول ي�ضتطيعو� فهمها عن 
ق����رب، ول يمكنهم �لتدخل في حركتها. له����ذه �لأ�ضباب، وربما غيرها، مما توؤثر به هذه �لأجر�م 
ف����ي  �لب�ضر، فقد قّد�����ش �لبابليون هذه �لأجر�م وعبدوها، ووفقو� م����ع خير�تها بال�ضالة وتقديم 
�لقر�بين وغيرها.وبناًء على ذلك �أ�ضبح �لعدد �ضبعة رمزً� مقد�ضًا نتيجة لهذه �لأجر�م �لمقد�ضة. 

)ب(- اأوجه اأربعة ل�شطح القمر، يف�شل بين كل منها �شبعة اأيام:
�لتف�ضير �لآخر، ل�ضبب تقدي�ش �لعدد �ضبعة لدى �لبابليين، كما يرى ق�ضم من �لباحثين، نابع 
م����ن در��ض����ة طبيعة �لتغي����ر�ت �لمنتظمة في �أوجه �لقم����ر �لتي تح�ضل كل �ضبع����ة �أيام، كما يقول 
لودفيغ بانيت في كتابه »رمزية �لأعد�د في �لأحالم«: »�إن �لأهمية �لكبرى �لتي خلعها �ل�ضاميون 
عل����ى �ل�ضبعة، ول�ضيما في �لتور�ة، تعود على �لأرج����ح ل �إلى وجود كو�كب �ضبعة، و�إنما �إلى ر�ضد 

دورة �لقمر �لتي يدوم كل طور من �أطو�رها �ضبعة �أيام تقريبًا«. 
فق����د ثبت بالفع����ل �أن �ل�ضبعة كانت �كت�ضبت، في بع�ش �لمناط����ق، دللة رمزية قبل �أن ُيعرف 
وج����ود �لكو�كب �ل�ضبعة «. و�ل�ضمة �لمهمة للقمر، ه����ي تغّير �ضكله �لمنتظم �لظاهري كل ليلة من 
نق�ض����ان وزيادة، ف����ي دور�ت ثابتة، �لتي �أوحت للقدماء، ول�ضّيما �ضك����ان ما بين �لنهرين لإيجاد 
�أهم وحدتين لقيا�ش �لزمن، هما �ل�ضهر و�لأ�ضبوع. �إن كل دورة ثابتة، تدعى �أي�ضًا »دورة �لأطو�ر 
�لقمرية«، تبد�أ حين يكون �لقمر، هالًل دقيقًا ثم ي�ضبح بدرً� تامًا قبل �أن يعود هالًل من جديد. 
ه����ذه �لم�ضاف����ة �لزمنية بي����ن �إهاللين جديدي����ن متتاليين، ه����ي �لتي �أوج����دت �لمقيا�ش �لزمني 
�ل����ذي يدع����ى »�ل�ضهر« وهو يتر�وح بين ت�ضعة وع�ضرين �إلى ثالثين يومًا. مع �أن �لقمر يتغير �ضكله 
�لظاهري كل ليلة، لكن �لمتتبع �لدقيق لذلك يجد �أن هناك �أوجهًا مميزة فارقة من �ضكله تقع في 
�أي����ام محددة من �ل�ضهر، تف�ضل بينهم����ا �ضبعة �أيام كل مرة. فالقمر في �أيامه �لأولى يكون �ضكله 
�لظاهري عبارة عن قو�ش �أو خط منحني �ضعيف، ي�ضّكل هالًل نحياًل يمكن عّده تقاطع قو�ضين، 
خارجيًا ثابتًا، ود�خليًا مقعرً� متحركًا، ثم تاأخذ م�ض����احة �لهالل بالت�ضاع ولكن بطريقة منحنية 
م����ن جان����ب �لقو�ش �لد�خلي، وبع����د �نق�ضاء نحو �ضبعة �أي����ام، ي�ضبح �لقو�����ش �لد�خلي م�ضتقيمًا 
م�ضكاًل ن�ضف م�ضاحة �لقمر، وذلك في �ليوم �ل�ضابع، �إذ ي�ضمى وجه �لقمر، �لتربيع �لأول. وبعد 
�لي����وم �ل�ضابع، يت�ضع �لخط �لم�ضتقيم لي�ضبح خطًا محدودً�، عندها تزد�د م�ضاحة �لقمر �إلى �أن 
ت�ضبح بعد مرور �ضبعة �أيام �أي�ضًا قر�ضًا كاماًل، �أي د�ئرة كاملة، هذ� يحدث في ليلة �لر�بع ع�ضر 

من �ل�ضهر، ي�ضبح عندها �لقمر بدرً� بتمام قر�ضه �لو�ضاء.



الجذور التاريخية واالجتماعية لظاهرة تقدي�س العدد �سبعة

الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 210

بعد �ليوم �لر�بع ع�ضر تبد�أ م�ضاحة �لقمر �لظاهرية بالتناق�ش، بعك�ش �لطريقة �ل�ضابقة، �إلى 
�أن ي�ضب����ح ن�ضف قر�ش بعد �نق�ضاء �ضبعة �أيام �أي�ض����ًا، �أي في ليلة �لو�حد و�لع�ضرين، �إذ ي�ضمى 
وج����ه �لقمر، �لتربيع �لأخير. وبعد �لي����وم �لو�حد و�لع�ضرين ت�ضغر م�ضاحة ن�ضف �لقمر، �إلى �أن 
ت�ضب����ح بعد �ضبعة �أيام، �أي�ضًا، ه����الًل نحياًل، �أي في �ليوم �لثامن و�لع�ضرين، ثم يختفي �لهالل، 
لتبد�أ دورة جديدة، �أي �ضهرً� تاليًا. لذلك، نعتقد، �أن �لبابليين قد لحظو� تكر�ر �لفا�ضلة �لزمنية 
بين �لأ�ضكال �لمميزة للقمر �لتي ذكرناها، �لتي تدوم �ضبعة �أيام بكل مرة، وفي �أيام محددة من 
�ل�ضه����ر، لأنه في �لأي����ام �لأخرى ل يمكن تحديد م�ضاحة �لقمر بدقة، لأنه مقعٌر �أو محدٌب. وعلى 
ه����ذ� �لأ�ضا�ش ق�ّضم �لبابليون، �ل�ضهر �إلى �أربعة �أق�ضام، كل ق�ضم �ضبعة وفقًا للح�ضابات �ل�ضابقة، 
وم����ن ث����م جاء تقدي�ش �لعدد �ضبعة، لأنهم يعتقدون �أن تك����ر�ر �لفا�ضلة �لزمنية، �لتي تدوم �ضبعة 
�أي����ام، ل����م يقومو� هم بتحديد عدد �أيامها، و�إنما هو تحديد �إلهي، لذلك قد�ضوه. ف�ضاًل عن ذلك 
�أن هذه �لأيام �لمميزة: �ل�ضبعة، و�لأربعة ع�ضر، و�لو�حد و�لع�ضرين و�لثمانية و�لع�ضرين، جميعها 

من م�ضاعفات �لعدد �ضبعة.
)ج(- الدمج بين التف�شيرين هو �شبب تقدي�ش العدد �شبعة:

بع����د �أن ذكرن����ا �لتف�ضيري����ن �لأ�ضا�ضيين ل�ضبب تقدي�����ش �لعدد �ضبعة ل����دى �لبابليين، نرى �أن 
حج����ج �لتف�ضي����ر �لأول، وهو وج����ود �أجر�م �ضماوية  عدده����ا �ضبعة تحركها مجموع����ة من �لآلهة، 
ه����و �أقوى م����ن حجج �لتف�ضير �لثان����ي �لمت�ضل باأوجه �لقم����ر �لمميزة �لتي يف�ض����ل بين كل منها 
�ضبع����ة �أيام، لكنه غير ك����اف. �أما حجج �لتف�ضير �لثاني فهي �أ�ضع����ف، لأن م�ضاهدة �أطو�ر �لقمر 
وح�ض����اب عدد �أيامها، �أ�ضعب م����ن م�ضاهدة �لأجر�م �لمتحركة، هذ� من جانب، ومن جانب �آخر 
فاإن خ�ضائ�ش �لقمر مذكورة �أي�ضًا في �لتف�ضير �لأول، ف�ضاًل عن ذلك �أن هذه �لفكرة كما يقول 
�أي�ضًا لودفيغ بانيت في كتابه »رمزية �لأعد�د في �لأحالم«، ل تبدو مقنعة لمن يدرك �لدقة �لتي 
تميزت بها �لأر�ضاد و�لح�ضابات �لفلكية �لأولى. فكل طور من �لأطو�ر �لقمرية ل يدوم �ضبعة �أيام 
�إل ب�ض����ورة تقريبي����ة جدً�، ومهما يكن فاإننا نعتقد بوجوب وج����ود �أكثر من حجة �أو حدث، تعتمد 
عل����ى �لعدد �ضبعة. بمعنى تكر�ر هذ� �لعدد في �أح����د�ث مختلفة، حتى يمكن تقدي�ضه. لذلك فاإن 
�لم����زج بين �لتف�ضيري����ن و�لحجتين هو �لذي ح����د� بالبابليين �أن يقد�ضو� �لع����دد �ضبعة. فبعد �أن 
�كت�ضفو� �أجر�مًا �ضماوية متحركة عددها �ضبعة فح�ضب من بين ذلك �لعدد �ل�ضخم من �لأجر�م 
�ل�ضماوي����ة، لحظو� �أط����و�ر �لقمر و�أوجهه �لأربع����ة �لمميزة، �لذي يدوم كل منه����ا �ضبعة �أيام في 
دورة مقد�ره����ا �ضهرً� و�حدً�.وعلى هذ� �لأ�ضا�����ش ق�ّضمو� �ل�ضهر �إلى �أربعة �أق�ضام، كل منها �ضبعة 
�أيام، وهو �لأ�ضبوع، و�عتقد �لبابليون �أن كاًل من هذه �لأجر�م �ل�ضماوية �ل�ضبعة يهيمن على �أحد 
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�أي����ام هذ� �لأ�ضب����وع �أو يحكمه، ف�ضمي با�ضم����ه. �إذن يمكننا �لقول �إنَّ �لجمع بي����ن �لإيمان �لديني 
نح����و �لأجر�م �ل�ضماوية �لمتحركة، وبين �لح�ضابات �لعلمية، هو �لذي ترتب عليه تاأ�ضي�ش قاعدة 

عامة، تتمثل بتقدي�ش �لعدد �ضبعة.
�صواهد من بالد الرافدين عن تقدي�ش العدد �صبعة

بع����د �أن �أ�ضحى �لعدد �ضبعة مقد�ضًا، مباركًا لدى �ضكان و�دي �لر�فدين، نتيجة �لعو�مل �لتي 
ذكرناها، �أ�ضبح من و�جب علمائهم وفلكييهم محاكاته و�لقتد�ء به في �أي ق�ضية عملية، مادية 

�أو �عتقادية، �فتر��ضية، تحتاج �إلى تق�ضيم عددي �أو �أي ت�ضنيف �آخر، �ضنذكر ق�ضم منها: 
)اأ(- ق�شايا عملية:

يمكن مالحظة �آثار �لعدد �ضبعة بو�ضوح في كثير من �ل�ضو�هد �لعملية �لباقية باأر�ش �لعر�ق 
�لقدي����م، منها ��ضتعمال �لعدد �ضبعة في ت�ضميم �لأبنية من ناحية عدد طو�بقها وعدد حجر�تها 

وكذلك في عدد �لأبو�ب �لتي ُتقام على �أ�ضو�ر �لمدن.
وم����ن �لأمثلة �لمعروفة على ذلك هي ت�ضميم �لأبنية �لفخمة �لتي �ضيدت في بابل، كما يقول 
�لدكت����ور طه باقر في كتابه »مقدم����ة في تاريخ �لح�ضار�ت �لقديمة«، منه����ا: �لأبنية �لتي �أقامها 
�لمل����ك �ل�ضهير نبوخذ ن�ضر �لثان����ي، وق�ضره �لفخم... حيث وجد في �لز�وية �ل�ضمالية �ل�ضرقية 
م����ن �لق�ضر �لجنوبي بناء �ضخ����م قو�مه �أربع ع�ضرة حجرة معقودة، ك����ل �ضبعة منها على جانب 
م����ن رو�ق بين �ل�ضفين م����ن هذه �لحجر�ت... ويرجح �أن يكون هذ� �لبن����اء هو مو�ضع »�لجنائن 

�لمعلقة« �لتي عّدها �لإغريق من عجائب �لدنيا.
�إ�ضاف����ة �إلى �لجنائن �لمعلقة، كانت هناك �أبنية مخ�ض�ضة للعبادة ولالأر�ضاد �لفلكية يدعى 
ك����ل منه����ا »زقورة« وهي برج مدرج يتكون عادة من �ضبعة طو�ب����ق، كما ذكر �أندريه بارو في كتابه 
»ب����رج باب����ل« في �أحد تف�ضير�ته لمعنى �لزق����ورة، فيقول: �إن �لزقورة، معماري����ًا لها معنى »كوني« 
و»رم����زي«. فب����رج بور�ضيبا له ��ض����م �ضديد �لإيحاء ب�����»د�ر �لأدلة �ل�ضبعة لل�ضم����اء و�لأر�ش«، �لتي 
ت�ضب����ح فيه����ا �لكو�ك����ب �ل�ضبعة وقد ن�ضب �إل����ى زقورة بور�ضيب����ا... �أنها كان����ت ذ�ت �ضبعة طو�بق، 
كل منه����ا مكر�ش لكوكب، وم�ضبوغ بلون����ه �لرمزي. فكانت �ألو�نها: �لأ�ض����ود و�لبرتقالي و�لأحمر 

و�لأبي�ش و�لأزرق و�لأ�ضفر و�لذهبي و�لف�ضي.
كما ذكر بارو �إلى �أن غوديا ملك لك�ش �ل�ضومرية )في �لقرن �لثاني و�لع�ضرين قبل �لميالد( 
ي�ضي����ر �ضم����ن مبان مقد�ضة �أخرى �إل����ى »�أي – با، �لهيكل ذي �لطو�بق �ل�ضبع����ة« �لذي �أقامه لإله 

�لمدينة ننغور�ضو.
كما كان �لعدد �ضبعة حا�ضرً� في عدد �أبو�ب مدينة بابل، كما تقول مارغريت روتن في كتابها 

»تاريخ بابل«: فاإن �لتنقيبات قد عرفت �ضبعة
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منه����ا. وكذل����ك عدد �لأعمدة �لمبنية من �لآجر �لم�ض����وي و�لإ�ضفلت فهي على �ضكل مكوك له 
ز�وية بارزة من �لأمام و�لور�ء تقطع �لمجرى... وقد عثر �لمنقبون على �ضبعة من تلك �لدعائم.

)ب(- ق�شايا اعتقادية:
هن����اك �عتقاد�ت دينية لدى بالد �لر�فدين نذكر منها: �إن �لطوفان ��ضتمر �ضبعة �أيام و�ضبع 
لي����ال. و�أن �لبطل جلجام�ش في بحثه عن �لخلود كان عليه �أن يجتاز 7 جبال وتحييد 7 �ضياطين، 
وقطع �ضبع �ضجر�ت. وكان �ل�ضومريون يجتازون بعد موتهم �ضبعة �أبو�ب للجحيم ويو�جهون �ضبعة 
�آله����ة جهنمية. وتقول �ضعيرة �أكادية- �ضومرية: »�إذ� ُوِل����َد َوَلٌد م�ضّوه، تقدم �ضبعة �أرغفة من �أجل 
�ض����رف هذ� �لفاأل �ل�ضيِّئ. ويحمل خاتم �إ�ضطو�ن����ي من �لمفرو�ش �ضبعة �ألو�ن، ولي�ش ثمانية كما 

ورد في �لن�ش، قد يكون هناك �لتبا�ش في �لترجمة.
ت����ل �أ�ضمر )�لعر�ق( يرجع في تاريخه �إلى ع�ضر »�أجادي Agudé« )نهاية �لألف �لثالثة قبل 
 L'hy drede لمي����الد( �ض����ورة �إلهين ي�ضرعان غوًل ذي �ضبعة روؤو�ش، وهو �ضل����ف هيدرة ليرفي�
lerve )�له����درة – �إفعو�ن خر�في ذو �ضبعة روؤو�ش( ومن �لعتقاد�ت �لأخرى: �أن خ�ضوف �لقمر 
يح����دث بهجوم �ضبع����ة �ضياطين �أو �أرو�ح �ضريرة على �لقمر كما ربط����ت �ل�ضبعة في بابل �لقديمة 
بالعت����ر�ف بالخطايا و�ل�ضتعد�د للند�مة وللخال�����ش. وقد ت�ضور �لبابليون موطن �لأرو�ح �لذي 
تذه����ب �إليه بعد �لموت �أنه يقع �ضمن هذه �لأر�ش، تح����ت �ضطحها �لظاهر، وهو �لعالم �لأ�ضفل. 

وقد و�ضفوه باأنه عالم مخيف بهيئة مدينة م�ضورة ب�ضبعة �أ�ضو�ر يحر�ضها مردة �ل�ضياطين.
)ج(- تكوين �لأ�ضبوع:

ذكرن����ا �ضابقًا، �أن �لبابليين، ق�ضمو� �ل�ضهر �إلى �أربعة �أق�ضام، بناًء على �أطو�ر �لقمر �ل�ضبعة، 
لذلك فاإن �آثار �ل�ضبعة، باقية في �لأ�ضبوع من ناحيتين، �لأولى من ناحية عدد �أيامه، و�لثانية من 
ناحية �أ�ضماء هذه �لأيام. فالأ�ضبوع، �لذي ي�ضير ��ضمه �إلى �ضبعة �أيام، هو باٍق لدى جميع �لأمم، 
لكن �أ�ضماء هذه �لأيام يختلف �إذ �إن ق�ضمًا منها م�ضتوحى من �أ�ضماء �لأجر�م �ل�ضماوية �ل�ضبعة.
فق����د جعل �لبابليون كل يوم من �أي����ام �لأ�ضبوع مكر�ضًا لعبادة �أحد �لأج����ر�م �ل�ضماوية، فكان 
يوم �لأح����د مكر�ضًا لعبادة �ل�ضم�ش، و�لإثنين للقمر و�لثالثاء للمريخ و�لأربعاء لعطارد و�لخمي�ش 
للم�ضت����ري و�لجمع����ة للزهرة و�ل�ضبت لزح����ل. �إن طريقة ت�ضمي����ة �أيام �لأ�ضب����وع باأ�ضماء �لأجر�م 
Sun، و�لقمر له  'sday ل�ضماوي����ة ق����د �عتمدها �لروم����ان �أي�ضًا.فكانت �ل�ضم�����ش ولها يوم �لأح����د�
 ،Mars's-day وحار�ش �إله �لح����رب وهو �لمريخ له يوم �لثالث����اء ،Moon 's-day ي����وم �لإثني����ن
ومرك����وري �لإله �لمر��ضل، ه����و عطارد وله يوم �لأربع����اء Mercury's-day، وجوبتر كبير �لآلهة 
Venu's- و�أفروديت وهي �لزهرة وله����ا �لجمعة ،Jupiter's-day وه����و �لم�ضتري وله �لخمي�����ش

.Saturn's-day و�أخيرً� �لإله �ضاتورن وهو زحل وله يوم �ل�ضبت ،day
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يمكنن����ا �أن نرى �آثار م�ضميات �لأجر�م �ل�ضماوية �ل�ضبع����ة: �ل�ضم�ش و�لقمر وعطارد و�لزهرة 
و�لمري����خ و�لم�ضتري وزحل، ف����ي �أ�ضماء �أيام �لأ�ضبوع، في كثير من �للغ����ات �لأوروبية، ولكن لي�ش 
ف����ي لغتن����ا �لعربية. �إذ �عتقدو� �أن كاًل من هذه �لأجر�م يهيمن على �أحد �أيام �لأ�ضبوع. ولعل هذ� 

�لتاأثر يكون �أ�ضد و�ضوحًا في �لفرن�ضية و�ل�ضبانية، �لم�ضتمدة عن �للغة �لالتينية. 
تف�صيرات واكت�صافات تدعم تقدي�ش العدد �صبعة

كثيرً� ما يتو�فق مقد�ر تركيب ق�ضم من �لظو�هر �لطبيعية مع �أحد �لأعد�د �لح�ضابية، وكاأن 
هن����اك تن�ضيقًا ما، بين ه����ذه �لظو�هر، �لتي ل �ضاأن لالإن�ضان بحدوثه����ا، وبين بع�ش �لأعد�د. �إن 
ذل����ك ل يثي����ر �لنتباه، وهو �أمر طبيعي، لكن عندما تتركز ه����ذه �لحو�دث وتتكرر مع عدد معين، 
كال�ضبع����ة مث����اًل، فاإن ذلك يتطلب �لتاأمل و�لتفكر، مما يوحي، ك����اأن للعدد �ضبعة قد�ضية �أو منزلة 
خا�ض����ة، وم����ن ثم يطغى �لجانب �لعتق����ادي على �لجانب �لمنطقي �لعلم����ي. ومن هذه  �لق�ضايا 

نذكر:
)اأ(- تف�شير من الريا�شيات يدعم تقدي�ش العدد �شبعة:

لق����د حاول عدد من �لمفكرين ف����ي مر�حل تاريخيه مختلفة، �أن يعث����رو� على خا�ضة متفردة 
للع����دد �ضبع����ة، تميزه عن �لأعد�د �لأخرى، ك����ي يجدو� م�ضوغًا لتقدي�ض����ه �أو �إعطائه �ضفة مميزة 
كالكم����ال و�لتمام. لذلك بحثو� في مكّوناته �لعددي����ة، و�أي�ضًا وجوده في تركيب �لأعد�د �لأخرى. 
فالع����رب كان����و� ي�ضّمون �لع����دد �ضبعة، بالع����دد �لكامل �أو �لت����ام ب�ضبب �لتركيب �لع����ددي له، كما 

ي�ضرحها بطر�ش �لب�ضتاني في د�ئرة معارفه فيقول:
وك����ان �لع����رب �أي�ضًا يذهبون مثل ه����ذه �لمذ�هب )يق�ضد في تقدي�ش �لع����دد �ضبعة( في هذ� 
�لعدد وله عندهم مزية خا�ضة من بين �لأعد�د وي�ضمونه بالعدد �لكامل. قال بع�ضهم لل�ضبعة من 
�لجالل����ة مال يخفى على �أرباب �لب�ضائر �لعالمين بخو��ش هذ� �لعدد �لذي جعل �هلل �ل�ضماو�ت 
و�لأر�����ش على طبقه و�لأيام على وفقه. وهو �أول عدد كامل لجمعه �لعدد كله، �إذ �لعدد �إما �أزو�ج 
و�إّم����ا �إفر�د فالأزو�ج �لثنان و�لأربعة، و�لإفر�د �لثالث����ة و�لخم�ضة، و�أما �لو�حد فلي�ش بعدد على 
�لم�ضه����ور. فاإذ� جمعت �لزوج �لأول م����ع �لفرد �لثاني �أو �لزوج �لثاني مع �لفرد �لأول كان مجموع 
كل منهما �ضبعة وهذه �لخا�ضة ل توجد في عدد قبله فلذ� كان عددً� كاماًل. �أي �إذ� جمعنا �ثنين 
م����ع خم�ضة، وكذلك �أربعة مع ثالثة كان �لمجموع ف����ي �لحالتين �ضبعة.كما يبين �لزبيدي في تاج 
ُبع«، �ضمي كذلك ت�ضبهًا بالعدد �ضبعة لأنه من  �لعرو�ش، �أن �أحد �لحيو�نات �لذي يطلق عليه »�ل�ضَّ
ي بذلك لتمام قوته،  ُبع من �لبهائم �لعادية: ما كان ذ� ِمخلب... �ضمِّ �لأع����د�د �لتامة، فيقول: �ل�ضَّ

ْبع من �لأعد�د �لتامة. وذلك �أن �ل�ضَّ
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كما �أن �ضفة �لتمام و�لكمال كانت ترمز للعدد �ضبعة في �لكتاب �لمقد�ش، من كثرة �لق�ضايا 
و�لأح����د�ث �لتي يتطل����ب تكوينها �لعدد �ضبعة.كما �أن �لبابليين كان����و� يعّدونه عدد �لكمال... كما 

كانو� ي�ضتخدمون �لعدد »�ضبعة« تعبيرً� عن �أكبر قوة و�أعظم قدرة.
وهن����اك تف�ضير �آخر من �لريا�ضيات لطبيعة �لعدد �ضبعة، كما يذكر فيليب �ضيرنج في كتابه: 
»�لرم����وز«، فيقول: فبت�ضكيله و�ضيطًا ن�ضبيًا بين �لو�حد و�لع�ضرة، كان �لوحيد �لذي لم يتوّلد باأي 
و�حد من تلك �لتي تت�ضمنها �لع�ضرة ول يولد �أي و�حد، �إنه �لعدد �لعذري عدد �أثينا. يوؤكد ذلك 
�أي�ض����ًا لودفيغ بانيث في كتاب����ه »رمزية �لأعد�د في �لأحالم« بقوله: ك����ان �لأقدمون ي�ضمونه )�أي 
�لع����دد �ضبعة( »�لعذر�ء« ويقارنونه ببال�ش �أثينا، �لتي �نبثقت بكامل زينتها في ر�أ�ش زف�ش. ذلك 
�أن �ل�ضبع����ة »لي�ض����ت بمخلوقة« )�ضورة موجبة ع����ن مفهوم �لعدد �لأول����ي( و»ل خالقه« )ل تدخل 
ف����ي تركيب �أي عدد م����ن �لمجموعة �لع�ضارية(.زف�ش �أو زيو�ش )Zeus( �ضيد �لآلهة لدى �ليونان 
ومعن����اه �ل�ضم����اء، م�ضدر �لب����روق و�ل�ضو�عق، �لتي خرج����ت من ر�أ�ضه �بنته بال�����ش �أثينا، هكذ� 

�لأ�ضطورة تقول.
)ب(- األوان قو�ش قزح الطبيعية �شبعة:

قو�����ش قزح، هو تاأثير لون����ي ي�ضاهد عندما ينعك�ش �ضوء �ل�ضم�ش من قطر�ت �لمطر. فيتك�ضر 
�ل�ضوء عند مروره خالل قطر�ت �لمطر وخارجها وتت�ضتت �ألو�نه. وقو�ش قزح، هو قو�ش ين�ضاأ في 
�ل�ضم����اء، ويكون من ناحية �لأفق �لمقابل����ة لل�ضم�ش، وُترى فيه �ألو�ن �لطيف �لمتتابعة )�ل�ضبعة(: 
�لبنف�ضج����ي، �لنيل����ي، �لأزرق، �لأخ�ض����ر، �لأ�ضفر، �لبرتقال����ي، �لأحمر. وين�ضاأ م����ن حادث تحلل 
�ل�ض����وء �لأبي�ش �إلى �أل����و�ن �لطيف عندما يمر خ����الل ذر�ت �لماء �ل�ضغي����رة �لمعلقة في �لهو�ء 
و�لت����ي تق����وم بدور �لمو�ضور. وهي ظاه����رة طبيعية منذ �لأزل ير�ها �لجمي����ع، عندما يكون مطرً� 

و�أ�ضعة �ل�ضم�ش طالعة. 
)ج(- كفاءة الذاكرة ق�شيرة المدى �شبع ِقطع و�شطياً:

تبي����ن �لبح����وث في علم �لنف�ش، �أن����ه يوجد لدى �لإن�ضان نوعان م����ن �لذ�كرة. ذ�كرة ق�ضيرة 
�لم����دى، وذ�ك����رة طويلة �لمدى. �لذي نركز علي����ه هنا هو �لذ�كرة ذ�ت �لم����دى �لق�ضير، ب�ضبب 
عالق����ة كفاءتها بالعدد �ضبعة. �لذ�كرة ذ�ت �لمدى �لق�ضير لها كفاءة محدودة للبيانات وتنتهي 
ف����ي مّدة ق�ضي����رة من �لزمن. ويمكن �أن ي�ضتبقي معظم �لنا�ش �ضب����ع �أو ثماني قطع منف�ضلة من 
�لبيانات في ذ�كرتهم... مدة تمتد �إلى ثالثين ثانية. و�لحقيقة، �أن �أ�ضل، �لعدد �ضبعة، بزيادة �أو 
نق�ضان �ثنين، هو �لذي �كت�ضفه عالم �لنف�ش ميللر )G. Miller( في بحث ن�ضره عام 1956م، 
لذ� ُيطلق عليه �أحيانًا �لعدد �ل�ضحري لميللر، وهو يت�ضل بحجم �لذ�كرة للمادة �لجديدة. فحجم 
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�لذ�ك����رة للمادة �لجدي����دة كليًا، وللمادة �لتي ل تملك معنى )�لمقاط����ع، و�لأعد�د، وكلمات �للغة 
�لأجنبية، و�لم�ضطلحات �لجديدة( ي�ضاوي �لعدد �ل�ضحري ل ميللر وهو )�ضبعة، ز�ئد �أو ناق�ش 
�ثنتي����ن(. وي�ضير ع����دد ميللر �إلى كمية �لوح����د�ت من �لمعلومات �لتي يحفظه����ا �لنا�ش عادة في 
�لذ�كرة. فقد �كت�ضف ميللر �أن هناك �ضبع و�ضالت في �لذ�كرة )بزيادة �أو نق�ضان �ثنتين(، و�أن 

�لإدر�ك �لجيد عبارة عن تجميع ودمج و�إعادة تدوين لهذه �لو�ضالت.
⁕⁕⁕

�إن مقدم����ات تقدي�����ش �لع����دد �ضبع����ة و�نطالقها، كان����ت �ضائعة ل����دى �ضك����ان و�دي �لر�فدين 
�لقدم����اء، وم����ن �أكثره����م �ضهرة ف����ي ذلك �لمو�ض����وع، �لبابليين. غي����ر �أن ه����ذه �لنطالقة كانت 
م�ضحون����ة بالمعتقد�ت �لدينية �لقوي����ة لديهم، حين تالقى �لإيمان �لإله����ي بالرمزية من جانب، 
و�لمعرف����ة بالح�ضاب����ات �لفلكي����ة �لدقيقة مع �لمعرف����ة �لروحية من جانب �آخ����ر، فاندمجت هذه 
�لمكونات في تفاعل متبادل مثير ور�ئع، �أ�ضهم م�ضاهة كبيرة في تقدم علم �لح�ضابات و�لأر�ضاد 
�لفلكية. ومن خ�ضائ�ش هذ� �لتقدي�ش �أنه جاء من وجهة نظرنا نتيجة ر�ضد مخلوقات �إلهية هي 
وجود �أجر�م �ضماوية �ضبعة مميزة �ضيارة، ومن �أوجه �لقمر �لتي يدوم كل منها �ضبعة �أيام. وخير 
دلي����ل على هذه �لمخلوقات �لإلهية هي �أن كثي����رً� من �ل�ضعائر �لدينية، وبذلك فاإن تقدي�ش �لعدد 

�ضبعة وم�ضاعفاته لز�ل قائمًا لحد �لآن  ولم يتغير.
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يا�سين �سليماني⁕

المعرف��ة اآف��اق 

 باحث جزائري.

م�سرح الطفل وتيمة الإعاقة:
تحديات الإدماج ورهانات الإبداع

لـــم يعد مـــن الم�شتحّب منهجّياً ول فكرياً الحديث عن اأهميـــة اأدب الطفل والتنويه بقيمته في 
ظـــّل التفـــاق العـــام حول هـــذه الفكرة التـــي اأ�شبحت مـــن اأبجديات الثقافـــة الإن�شانيـــة، ولكن يبقى 
الت�شـــاوؤل الراهنـــّي عـــن كيفية تو�شيع ح�شور هـــذا الأدب في كّل تجلياته في حيـــاة الطفل �شواء كان 
ق�شـــة اأم اأن�شـــودة اأم م�شرحيـــة اأم غيرهـــا، ولقـــد تو�ّشع وجود م�شـــرح الطفل عالمياً وعربيـــاً حتى اأنه 
»يمكن لأي �شخ�ش تقريباً العثور على برنامج م�شرح اأطفال )قريبا في مدينته( وقد ل يكون هناك 

ن�شاط اآخر في الفنون يت�شمن المزيد من الأطفال على اأ�شا�ش م�شتمر«)1(.
كمـــا نجـــد في م�شـــرح الأطفال »لي�ش فقط خالل العام الدرا�شي ولكـــن اأي�شاً في ال�شيف عندما 
تكـــون المدر�شـــة خـــارج العمـــل، فـــي المدن ال�شغيـــرة والنائيـــة، تكون الم�شـــارح بما في ذلـــك م�شارح 
الأطفـــال، هـــي الن�شـــاط الفنـــي العـــام الوحيد في بع�ـــش الأحيان«)2(، وهـــذا الوجود الوا�شـــع لم�شرح 

الطفل يعني بال�شرورة وجود اهتمام حقيقي وفاعل بالن�ش.
يمار�����ش ه����ذ� �لم�ض����رح وظيفة تربوية ل تقل عن وظيفة �لأ�ض����رة و�لمدر�ض����ة �إذ ي�ض����ّجع على 
تطوير �لم�ض����تويات �لعقلية و�لفكرية للطفل ودعم �ندماجهم في مجتمعهم و�لنفتاح على �لعالم 
و�كت�ض����اف م����ا فيه من تن����وع، لذلك ُيفتر�ش ف����ي كّتاب �لم�ض����رح �لتنويع في �لتيم����ات و�لهتمام 

⁕
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بمعالجة �لظو�هر و�لم�ض����كالت �لمختلفة، �إّل �أّن �لإعاقة تبدو من �لتيمات �لتي يقّل ظهورها في 
م�ض����رح �لطفل ويندر ح�ض����ورها في �لنقا�ش �لخا�ش به، ولم َيحظ �لم�ضرُح بوجود تر�كم تاأليفّي 
يجع����ل من �لق����ر�ء�ت �لنقدية قادرة على �لتف�ض����يل بين �لن�ض����و�ش وتفعيل �لمقارنة و�لإ�ض����ادة 
ببع�ض����ها دون غيرها، ب����ل �إّن كثيرً� من �لأحيان نج����د �لثقافة �لمجتمعية كانت تت�ض����ف باإهمال 
�لأطفال، �أو بالالمبالة �إز�ءهم، �أو حتى با�ضتغاللهم«)3(. ناهيك عن �أن تهتّم بفئة خا�ضة منهم، 
فاإذ� كان ذوو �لحتياجات �لخا�ض����ة جزءً� �أ�ضا�ض����يًا من ن�ضيج �لمجتمع، لهم كل حقوق �لأ�ضحاء 
ويجب �أن يحظو�  بالهتمام نف�ض����ه �لذي تحظى به كل �لفئات بحكم �أنهم يمثلون )في �لمنطقة 
�لعربية( ما يقارب )15-20 %( من تعد�د �ل�ض����كان)4(، وهي ن�ض����بة لي�ض����ت قليلة، ومن ثمَّ يجب 
�للتفات �إليهم ومعرفة �حتياجاتهم وم�ض����اعدتهم على �إخر�ج طاقاتهم في �ض����تى �لمجالت كي 

يكونو� نماذج فعالة د�خل �لمجتمع وكي ن�ضتطيع 
»تاأهيل �لأ�ضخا�ش �لمعّوقين على مفاهيم �لعجز 
حيث يقوم هذ� �لتاأهيل على منهجية ت�ض����تهدف 
مو�جه����ة ه����ذ� �لعجز م����ن خالل �لف����رد �لمعّوق 
باعتب����اره هدف����ًا للعون و�لم�ض����اعدة ومو�ض����وعًا 
و�أنماطه����ا  بم�ض����توياتها  �لتاأهي����ل  لإج����ر�ء�ت 
�لمختلف����ة«)5(، وقد حقق كثيٌر منهم تميزً� علميًا 

وريا�ضيًا وفنيًا لفت �إليهم �أنظار �لم�ضوؤولين فمنحو� بع�ضهم �لدعم و�لت�ضجيع، ولكن ماز�ل كثير 
منهم ينتظر، ول�ض����ّيما في مجال �لفنون، �إّن هذه تيمة ل تز�ل بكرً� في ثقافة �لكاتب �لم�ض����رحي 
�لعرب����ي و�لمغارب����ي، وه����ذ� ما يحّم�ش على �لت�ض����اوؤلت �لآتي����ة: مكانة تيمة �لإعاقة في �لم�ض����رح 
�لموج����ه للطفل في �ل�ض����ياقين �لعربي و�لمغارب����ي، و�لنماذج �لمتو�ّفرة في هذ�، ومدى ح�ض����ور 

�لقيمة �لتربوية و�لعلمية و�لفنية في �لن�ضو�ش �لمتاحة حولها. 
الإعاقة في م�صرح الطفل بين الم�صرحين الغربي والعربي

لي�ضت �لإعاقة و�أ�ضحابها في �لثقافة �لعامة للمجتمع في �لعادة جزءً� من �لف�ضاء �لجتماعي، 
ويمكن عّد �لم�ض����كلة �لغالبة �لتي تو�جه �لمعاقين منزليًة كانت �أو مدر�ض����ية، مجتمعية �أم مهنية، 
�ضيا�ض����ية �أم تجارية، هي �لعزلة. �إّن �ل�ض����خ�ش �لمعاق مق�ضّي من �لمدينة على �عتبار �أّن معظم 
�لف�ض����اء�ت �لمدينية �أُنجزت دون �نتباه لالعتبار�ت �ل�ض����حية لهم ف�»�ض����احة ركن �ل�ض����يار�ت ل 
تعطي �لهتمام للمعاقين، �لمد�خل �لعامة للمن�ضاآت، �لم�ضارح نف�ضها ل تدعو �لمعاق، بالغًا كان 
�أو طفاًل �أن يكون حتى في دور �لمتفّرج«)6(. �إّن �لطفل �لمعاق لم ينل من �لهتمام �لأدبي و�لفني 
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ما يمكن �أن يحوز على ر�ضا �لمتلقي في �ل�ضاحة �لعربية و�لمغاربية على عك�ش ما يجده �لباحث 
في دول ولغات �أخرى، ففي فرن�ضا مثاًل يمكن �إيجاد �لع�ضر�ت من �لن�ضو�ش �لم�ضرحية �لموجهة 
للطفل و�لتي تناق�ش مو�ضوع �لإعاقة مع �لإ�ضارة �إلى �أنه يمكن �أن تكون هناك ن�ضو�ش على قّلتها 

لكنها في �لغالب توّجه مبا�ضرة للعر�ش ول ُتن�ضر، فال ُتتاح لها �لأر�ضفة)7(.
تج����اوز �لم�ض����رح �لغربي هذ� �لنق�َش عندم����ا �هتّم بالأطفال �لمعاقين و�أتاح لهم �لح�ض����ول 
على �لفرجة �لم�ض����رحية، ف�ضاًل عن �لهتمام بالكتابة عنهم نف�ضيًا وج�ضديًا و�جتماعيًا، عن كّل 
�لم�ضكالت �لتي تو�جههم، ولذلك ظهرت ع�ضر�ت �لكتابات من هذ� �لنوع مثل »في قفزة و�حدة« 
لكل����ود توم����ي Claude Tomi و»غياب �لمعنى« لجويل كونتيفال Joël Contival و»كل �ض����خ�ش 
في مكانه« لجان مي�ض����يل بودوين jean-michel Baudoin )8( �إذ »ل تغيب عن بالنا حقيقة �أن 
�لمعاق هو �ض����خ�ش قبل �أن تتم �إعاقته«)9(. كما يعّبر �لكاتب و�لممثل �لفرن�ض����ي مي�ض����يل بابيلوت 
Michel Babillot وه����و بحاجة �إلى �لم�ض����رح كما يحتاج �إليه كل �ض����خ�ش، �إذ وّلى �لزمن �لذي 
يعتقد فيه بع�ش �لنا�ش �أّن �لم�ضرح ترف فكري ُي�ضَتهَلك في �أوقات �لفر�غ دون �أهمية ول جدوى، 
وه����ذه �لأهمي����ة و�لجدوى هي �لتي جعلت �لإن�ض����ان �لغربي �إذ� كان و�لدً� لطف����ل �أو مر�هق يعاني 
من �إعاقة ذهنية مثل �لتوحد يعي �أّن �لم�ض����رح م�ضاحة منا�ضبة لطفله و�لأطفال ذوو �لحتياجات 
�لخا�ض����ة يمكنهم تعلم مهار�ت جديدة وينمو لديهم تقدير �لفنون من خالل �لم�ضاركة في فرقة 

م�ضرحية.
يب����د�أ �لموؤل����ف بكتابة ن�ش م�ض����رحي يرتكز عل����ى علوم �لإعاق����ة وغالبًا ما يت����م �لرجوع �إلى 
متخ�ض�ض����ين بمنزل����ة �ل�ضت�ض����اريين للن�ش، كما يبني �لم�ض����رحيون في مرحلة م����ا بعد �لكتابة 
عالق����ة �لطفل بالم�ض����رح من خالل طريقتي����ن، يعتمد �ختي����ار �لولّي على عمر �لطفل وم�ض����توى 
�أد�ئه، �إذ� كانت مدر�ض����ة �لطفل بها م�ض����رح �ختياري وكان �لطفل موؤهاًل للح�ض����ور، فهذه �أ�ضهل 
طريقة لتجربة �لم�ض����رح. في �لف�ض����ل �لدر��ضي ين�ضب �لتركيز عادًة على �إنتاج عر�ش. بالن�ضبة 
�إلى �لأطفال �لأ�ض����غر �ضنًا و�لأطفال �لأكثر ت�ض����ررً� قد يكون برنامج �لعالج بالدر�ما هو �ل�ضبب 
للذه����اب و�ل�ض����تر�ك في �لعرو�����ش. يتم �إقر�ن كل م�ض����ارك بمعالج �أو طالب م�ض����رح )عادة من 

جامعة محلية( وتكون �لتمارين �أكثر �إر�ضادً� لأولئك �لذين يعانون من تحديات خا�ضة)10(.
للكتابة �لم�ضرحية �لموجهة لمو�ضوع �لإعاقة قيمة كبيرة في هذه �لحالة �إذ ي�ضتفيد �لطفل 
فو�ئ���د متعددة �بتد�ء بتعلم �إ�ض���تر�تيجيات �لت�ض���ال، �إذ يمار�ش في �لم�ض���رح حو�رً� محترمًا 
م���ع �أقر�ن���ه ويتعلم كيفي���ة �لتحدث في مجموعات كبي���رة، نظرً� لأن �لح���و�ر ماأخوذ من ن�ش، 
يمكن للم�ض���ارك ممار�ض���ة �لتن���اوب في �لتح���دث دون �لحاجة �إلى �لتفكير فيما �ض���يقوله، كما 
يتعلم �لعمل في مجموعات فاإنتاج م�ض���رحية �أو �أد�ء يتطلب من �لطفل تطوير مهار�ت جماعية 
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ل �لم���ّدرب �لبالغ تعلم هذه  و�لت���ي �ضتكون مفيدة في �لف�ضول ومج���الت �لحياة �لأخرى وُي�ضهِّ
�لمه���ار�ت، كما يتعلم كيفية �إد�رة �لقل���ق، �إذ يعاني كثير من �لأطفال �لمعاقين من �لم�ضابين 
بالتوحد مثاًل من �لقلق بانتظام، ويمكن للتمارين �لم�ضرحية تعليم مهار�ت �لتاأقلم، خا�ضة في 
�لأماكن غي���ر �لماألوفة. �إ�ضافة �إلى زيادة �لقدرة على �لتعرف �إلى تعابير �لوجه ب�ضكل �ضحيح 
فعن���د �لعمل من خالل م�ضهد مكت���وب يتعلم �لم�ضاركون تعبير�ت �لوج���ه �ل�ضحيحة للموقف، 
كما ي�ضتطيع عبر هذه �لم�ضاركة زيادة �لقدرة على تحديد �لم�ضاعر خارجيًا بطريقة منا�ضبة. 
ه���ذ� زيادة على تعلم مه���ار�ت حل �لم�ضكالت فعندم���ا يتولى �أحد �لم�ضاركي���ن »دور« �ضخ�ش 
�آخ���ر، يمكنه تعلم طرق جدي���دة للعمل من خالل مو�قف �لحياة �لحقيقي���ة. يوؤدي لعب دور ما 
�إل���ى �إعطاء منظور جديد لكيفية تفكير �لآخرين وت�ضرفه���م، »فالمعرفة تاأتي من �لتفكير في 
�لأ�ضي���اء �لملمو�ضة، وفه���م �لعالم ياأتي من تفح�ش معالمه و�لأطفال يتعلمون،كما قال لوك في 
»بع����ش �لأفك���ار« ل بالحفظ �لأعمى، بل بالتفكير، �إن عادة �لتفكي���ر �لم�ضتمر تحفظ �أذهانهم 
من �ل�ضياع«)11(،هذ� زيادة على �ل�ضعادة و�لر�ضا عن �لحياة، فقد �أفاد �لم�ضاركون في �لم�ضرح 
باأنهم �ضعد�ء باإنجاز�تهم في ختام برنامج �أو ف�ضل در��ضي وغالبًا ما يالحظ �لآباء �نخفا�ضًا 
ف���ي عدو�ني���ة �أطفاله���م)12(، وه���ذ� �لنجاح في �إدم���اج �لطفل ل يك���ون �إل عن طري���ق ن�ش له 
�لمكون���ات �لفنية �لالزمة و�لذي يخ�ضع لل�ضروط �لعلمية �لتي ت�ضجع هذ� �لطفل على �كت�ضاب 

تلك �لمهار�ت �لجديدة.
َم����ت مجموعة من �لن�ضو�����ش �لم�ضرحية �لت����ي تناق�ش تيمة �لإعاقة غي����ر �أّنها في  عربي����ًا ُقدِّ
�لغال����ب ل تحظ����ى باهتمام حقيقي م����ن م�ضوؤولي �لثقافة وقطاع �لم�ض����رح، »وهي )في معظمها( 
عرو�ش مجانية وميز�نيتها �ضعيفة وفي بلد مثل م�ضر تم تقديم عدد من �لم�ضرحيات من �أهمها 
»�أنا م�ش �ضامعك« �لتي لم تتخط ميز�نيته 70 �ألف جنيه، وقد لقى ��ضتح�ضانا نقديًا وقبوًل كبيرً� 
خا�ض����ة عند م�ضاركته في �لمهرجان �لقومي في م�ضر، كم����ا قدمت �لعديد من �لعرو�ش حققت 

ن�ضب م�ضاهدة كبيرة«)13(.
ويوؤم����ن كثير من �لتربويين و�لنق����اد �لم�ضرحيين بفعالية عرو�ش �لدم����ج لذوي �لحتياجات 
�لخا�ضة ويعتقدون �أنها تكمن في جودة �لدر�ما وتوظيفها لعر�ش �لم�ضكلة �لأ�ضا�ضية �لتي نرغب 
ف����ي مناق�ضته����ا، كما ينّبهون �إلى �أّن �لن�ضو�ش �لتي تقّدم له����ذه �لفئة »يجب �أن تكون نتاج ور�ضة، 
فعلى �ضبيل �لمثال فاإّن �لمعاق ذهنيًا ل ي�ضتطيع �أن يقول ما يقوله �ل�ضخ�ش �ل�ضليم ولكنه ي�ضتطيع 
�أن يعّبر عما بد�خله، ولذلك يتطلب �لأمر �إقامة ور�ضة يعبر ذوو �لحتياجات �لخا�ضة خاللها عن 

م�ضكالتهم بطريقتهم �لخا�ضة«)14(.
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�إّن م�ضرحيات ذوي �لحتياجات �لخا�ضة كما يعتقد بع�ش �لموؤلفين �لم�ضرحيين و�لمخرجين 
»تحت����اج �إلى كتابة خا�ضة و�أن يكون �لكات����ب على وعي وفهم لطبيعتهم �لمختلفة، ورغبتنا �لأولى 
هي �لكتابة لهم وبهم عن كل ما يخ�ش م�ضكالتهم ومو�ضوعاتهم، حتى و�إن قدمنا تجارب عالمية 
فالب����د �أن تمثله����م فعلى �ضبيل �لمثال فاإّن »�أحدب نوترد�م« ك����ان من ذوي �لحتياجات �لخا�ضة، 
كذل����ك �لمري�ش �لنف�ضي يع����ّد من ذوي �لحتياج����ات �أي�ضًا، ولدينا ف����ي �لأدب �لعالمي كثير من 
�لنم����اذج و�لح����الت و�لتركيبات �لنف�ضية �لتي ت�ضلح لأن تقدم له����م)15( باقتبا�ضها وتحويلها �إلى 

ن�ش م�ضرحي موجه للطفل �لمعاق �أوًل و�لأطفال عامة.
يمك����ن �لحديث عن بع�����ش �لن�ضو�ش �لم�ضرحية �لتي ت�ضّكلت بالتك����اء على هذه �لتيمة منها 
»�لحكاية روح« �لتي َدَمَج �لموؤلف فيها بين �لأ�ضحاء وذوي �لحتياجات �لخا�ضة، لمعالجة ما هم 
في����ه من عزل����ة عن �لمجتم����ع، ��ضتنادً� �إل����ى �لفهم لحاجته����م لكتابات من نوع خا�����ش، فتحّدث 
�لن�����شُّ عن طه ح�ضين و�لملّحنين عمار �ل�ضريعي و�ضي����د مكاوي )وكلهم غير مب�ضرين( فر�ضد 
�لموؤل����ف ق�ض����ة حياتهم وتحدث عنهم وعن كفاحهم ونجاحهم، وط����رح فكرة مهمة وهي �أنه من 
�لممكن �أن ينجح �لأ�ضخا�ش حتى و�إن كانو� يعانون من �إعاقة، فالثالثة �متلكو� روح �لتحدي �لتي 
تجعلهم ينجحون، فتج�ضيد هذه �ل�ضخ�ضيات �لبارزة تعطي ذوي �لحتياجات �لخا�ضة �لأمل في 

�لم�ضتقبل)16(.
يعتقد �لكاتب �لم�ضري م�ضطفى عبا�ش �أّن دمج �أطفال ذوي �لحتياجات �لخا�ضة كان يلزمه 
��ضتع����د�د�ت خا�ضة �أهمها �لكتابة �لم�ضرحية �لموجهة، وهن����اك فارق بين �لكتابة �لموجهة لهم 
ب�ضكله����ا �لدر�مي �لكامل و�لكتابة بغر�ضها �لتعليمي �لمبا�ضر، �إذ ل يخفى ما يتوجب على �لن�ش 
من �لعتماد على »�أ�ضلوب غير مح�ضو بال�ضتطر�د�ت، و�لتركيز على �لمفرد�ت �ل�ضهلة، و�لجمل 
�لو��ضح����ة، و�ختي����ار مو�ضوعه �لرئي�ش �ل����ذي يدخل في �هتمامات �لأطف����ال« )17(. ولبد �أوًل من 
ج����ذب ذوي �لهمم )كما تتم ت�ضميتهم لدى بع�ضهم( لفن �لم�ضرح بتعليمهم ب�ضكل نظري وعملي 
ل�ضتقب����ال ف����ن �لم�ضرح بما يليق به، وم�ضاأل����ة دمجهم مع �لأ�ضحاء ه����ي بالتاأكيد مهمة ومطلوبة 
لكنها م�ضروطة بفر�ضية ملحة وهي �أن تكون �لدر�ما هي �لأ�ضا�ش، تحتوي �لجميع بال تفرقة، كي 
ل يب����دو دور �لأ�ضحاء �إر�ضادي وتوجيهي فتفقد �لتجربة �أهميتها، لأن ذوي �لهمم يحملون عقوًل 
و�عي����ة وقلوبًا مرهفة، لذ� فكاتب �لن�ش لبد �أن يكون و�عيًا بالبعد �لنف�ضي و�لجتماعي للمعاق، 
يعرف �حتياجاته �لخا�ضة و�لعامة، يعي �أن له دورً� يجب تنفيذه، و�أن �لعمل �لم�ضرحي ما هو �إل 

خطوة نحو تحقيق هذ� �لدور)18(.
ول يبتع����د �لموؤلف �لم�ضري �أيمن �لنمر عن هذ� �لر�أي في تعليقه على �لن�ضو�ش �لتي كتبها 
عن ذوي �لحتياجات �لخا�ضة �إذ يرى �أّن »من �ل�ضروري �أن يكون هناك �أ�ضلوب معين وكتابة من 
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ن����وع خا�ش بح�ضب نوع �لإعاق����ة، فعلى �ضبيل �لمثال �لإعاقة �لذهني����ة تحتاج �إلى مفرد�ت وجمل 
ب�ضيط����ة ق����د تكون تلغر�فية، خا�ضة �أن ذوي �لإعاقة �لذهنية من �ل�ضعب عليهم قر�ءة عدد كبير 
من �لجمل)19(، ولهذ� يقول »�ضخ�ضيًا �أحر�ش على م�ضاعدة ذوي �لحتياجات �لخا�ضة في �لتعبير 
عن م�ضاعرهم كما �أحر�ش على �أل يبتعدو� عن �لم�ضمون �لذي �أود طرحه، �إذن فتكنيك �لكتابة 
يعتم����د عل����ى نوع �لإعاقة، وهو ما يتطلب تع����اون �لمخرج و�لموؤلف مع بع�ضه����م �لبع�ش«)20(. وهو 
ي����رى �أّن »عرو�ش �لدمج ل ت�ضهم باأي �ضكل م����ن �لأ�ضكال في دمج ذوي �لحتياجات �لخا�ضة في 
�لمجتم����ع، وهذ� يرجع في �لمقام �لأول لعدم تقبل �لعديد من �أفر�د �لمجتمع لذلك، ومن �لمهم 
�أن يك����ون ل����دى �لآخر ثقافة �لتقب����ل وفهم ذوي �لحتياجات حتى ننج����ح ب�ضكل كبير في دمجهم، 
وقّلة من �لمجتمع تعي هذه �لثقافة، كما من �ل�ضروري �أن تعبر �لكتابات �لموجهة عن م�ضكالتهم 

وهمومهم وت�ضع حلوًل لهذه �لم�ضكالت و�لتحديات«)21(.
يط���رح �لكات���ب �لم�ضرح���ي »�أحم���د زح���ام« ر�أي���ه �لإ�ضكال���ي في م�ض���رح �لطفل م���ن ذوي 
�لحتياج���ات �لخا�ضة، وه���و يعيد �لنظر في �لمفاهي���م �لأ�ضا�ضية لهذ� �لم�ض���رح، �إذ ي�ضاأل »ما 
هو م�ضرح �لمعاقين؟ �لمفهوم و��ضع. هل ما نقدمه كم�ضرح يمثل فيه �لمعاقون؟ �أم نحن �لذين 
نق���دم لهم م�ضرح���ًا يتناول م�ضكالتهم؟ وه���ل هناك م�ضرح موّجه للمعاقي���ن؟ هل هناك حركة 
م�ضرحي���ة من �لممكن �أن ن�ضتند �إليها ونخرج منها بنتائج فعلية؟ �لإجابة ل، فالأمور كلها ت�ضير 
ب�ضكل �جتهادي وع�ضو�ئي، �ضو�ء من �لموؤ�ض�ضات �لحكومية �لقائمة على �لم�ضرح �أم �لموؤ�ض�ضات 
�لأهلية، فال ن�ضتطيع �أن نقول �إننا نناق�ش ق�ضايا �لمعاقين، كما ل ن�ضتطيع �أن نقول �إنهم يمثلون 

�أنف�ضهم بالكامل)22(.
�إّن �لن�ضو�����ش �لتي قدمت–كما يعتق����د �لكاتب- ل ت�ضتوعب م�ضرحًا يقدمه ذوو �لحتياجات 
�لخا�ض����ة، �إذ يج����ب �لعتر�ف باأّن جزءً� م����ن �زدهار �أي مجال �إبد�عي ومن����ه �لم�ضرح يعود �إلى 
�لط����رق �لت����ي ُنقلت بها هذه �لأفكار«)23(، وهذ� ما يغيب ع����ن �ل�ضاحة �لعربية »لعدم وجود حركة 
نه�ضوي����ة في مجال م�ضرح �لمعاقين �ضو�ء في �لكتاب����ة �أم �لإخر�ج، �إلى جانب �أننا ل ن�ضتطيع �أن 
نق����ّوم ه����ذه �لكتابات لأن����ه ل يوجد �لبديل ول توج����د در��ضات عن هذ� �لمج����ال، �إنه م�ضرح مهم 
ولب����د �أن يو�ض����ع على طاولة �لنقا�����ش و�لحو�ر من �أجل �لو�ضول لمفه����وم محدد وكيانات محددة 
ت�ضتطي����ع �أن تنه�ش بهذ� �لنوع من �لم�ضرح«)24(، وفي �لو�قع كما يقول �لكاتب »لدينا فرق تكّونت 
وعمل����ت و�ختف����ت ب�ضبب عدم �لتو��ضل معه����ا ول توجد جهة حا�ضنة لتج����ارب ذوي �لحتياجات 
�لخا�ض����ة، لُيتَعامل معها بو�ضفها �ضريح����ة م�ضرحية، �إنها تجارب مو�ضمي����ة، وتاأتي بالم�ضادفة، 
وهذ� يرجع لعدم وجود خطة ومنهج من �لقائمين على تلك �لموؤ�ض�ضات �لتي تنتج هذ� �لنوع من 
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�لم�ض����رح، ومنها �لموؤ�ض�ض����ات �لأهلية �لتي تعمل وفقًا للدعم �لذي تح�ض����ل عليه وبانتهاء �لدعم 
تتوقف �لتجارب، �إلى جانب وجود نوع من �لتجارة في هذ� �لمجال من بع�ش �لموؤ�ض�ضات«)25(.

م�صرحية »كمان زغلول«: الفكرة النبيلة والبنية القا�صرة

َكَت����َب م�ضرحية »كمان زغل����ول« �لكاتب �لم�ضري �أحمد زحام ور�ض����وم �لفنانة �لت�ضكيلية ر�ضا 
منير ون�ضرته �لهيئة �لم�ضرية �لعامة للكتاب)26(. ويمكن �لقول على غر�ر ن�ضو�ش �أخرى مغمورة 
�إنَّ »هذ� �لن�ش محظوظ  وذلك لأنه نفذ للعر�ش قبل طباعته كما قدم �لعر�ش باللغة �لعامية وقد 
َكَتَب �لكاتب �أحمد زحام �لن�ش باللغة �لعربية �لف�ضحى مو�ضحًا �أنه عندما قر�أ �لن�ش لم ي�ضعر 
�أن �لف�ضح����ى ثقيلة على �لأطف����ال في�ضتطيع �لطفل قر�ءتها بمفرده كم����ا �أن �لن�ش من �لأعمال 

�لقليلة �لتي كتب عليها �لفئة �لعمرية �لموجه �إليها فهو موجه للفئة من )9- 15عامًا(«)27(.
ويعتقد �لكاتب �أّن �لغاية من كتابة هذ� �لن�ش متعددة �لأوجه منها ت�ضويب �لنظرة �لخا�ضة 
ب����ذوي �لحتياج����ات �لخا�ض����ة و�إدماجهم في �لمجتم����ع ومحاولة تعزيز مجموعة م����ن �لقيم مثل 
�لحت����ر�م و�لحري����ة، ولهذ� عّبر �لعديد من �لنقاد عن قيمة �ض����دور م�ضرحية للطفل بهذه �لتيمة 
�لت����ي تمثل حدث����ًا مهمًا وذلك لعدم وج����ود د�ر للن�ضر تت�ضدى لن�ضر كتاب����ات �لطفل �ضوى �أعد�د 
قليل����ة للغاية، وخا�ضة ف����ي مثل هذه �لتيمات)28(. ويعتقد �أّن »�ل�ض����يء �لمهم �أن هذ� �لن�ش لذوي 
�لحتياج����ات �لخا�ض����ة وهو يمثل �ضع����ادة �أخرى فهو يعد موجه����ًا للمخرجين �لذي����ن يعانون من 
قل����ة ع����دد �لن�ضو�ش �لمقدمة لذوي �لحتياجات �لخا�ضة وهن����ا نوجههم لوجود ن�ش يقترب من 

�لكتمال فهو �أحد �لن�ضو�ش �لمهمة للغاية«)29(.
�إّن ه����ذه �لفكرة �لتي قدمه����ا �لكاتب �أحمد زحام د�خل �لن�ش باإن����ار�ت مختلفة ل�ضخ�ضيات 
كبي����رة موج����ودة لدينا، كم����ا �أن �ضخ�ضي����ة زغلول لديه����ا معادل مو�ضوع����ي يتمثل ف����ي �أكثر من 
�ضخ�ضي����ة فلي�����ش �ضرطًا �أن يكون �لمعادل �لمو�ضوعي �ضيئًا �أو جم����ادً� ولكن من �لممكن �أن يكون 

�إن�ضانًا، فالمعادل �لمو�ضوعي خلف �ضخ�ضية »زغلول« كان �لمو�ضيقار عمار �ل�ضريعي)30(.
يظه����ر ن�ضق فكري مت�ضل بين �ل�ضخ�ضيتين عندما بد�أت عالقة و��ضحة تن�ضاأ بين �ضخ�ضية 
زغلول و�لر�ديو، فالأخير يعدُّ �لمو�ضل �لجيد للفعل �لدر�مي بين �ضخ�ضية زغلول وعمار �ل�ضريعي، 
�ل����ذي ك����ان يقدم برنامج����ًا في �لر�دي����و و��ضتمع �إليه �لطفل �ل����ذي بد�أ يتحدث �إل����ى �لمو�ضيقار، 
وي�ضتق����ي فكرة �لتح����دي و�لإ�ضر�ر من خالل �ضخ�ضيت����ه �لتي ��ضتطاع����ت �أن تحقق وجودها في 
�لمو�ضيق����ا �لعربية و�لم�ضرية وهو م����ا بث في �ضخ�ضية �لطفل روح �لإ�ض����ر�ر و�لتحدي. وهناك 
�ضخ�ضي����ات ل����م يكن لها م�ضاحات مثل �ضخ�ضية طه ح�ضين فقد كانت �إ�ضارة �ضريعة ولكنها ذ�ت 
�أهمي����ة كبي����رة في �ضياق �آخر تدع����م وتقّوي �لطفل ليبد�أ في بذل ق�ض����ارى جهده لي�ضل �إلى هذه 

�لحالة)31(.
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يب����د�أ �لن�ش بك�ضر �لإيهام �أو �لحائط �لر�بع فيب����د�أ �لمتفرجون بالدخول د�خل �لن�ش وكاأنه 
ي�ضي����ر للمتفرجين باأنهم لي�ضو� بمفردهم و�أن �لم�ضوؤولية تق����ع على عاتقهم لهذ� �ل�ضخ�ش �لذي 
�ضيتحدى �لعديد من �لأ�ضياء فالأب و�لأم و�لم�ضرف و�لقريب لي�ضو� م�ضوؤولين فح�ضب عن �لمعاق 

فكل �لنا�ش بال ��ضتثناء يتحملون و�جبًا تجاهه)32(. 
كم����ا ي�ضي����ر �لن�ش في بد�يت����ه �إلى �ل�ضخ�ضية �لأق����رب �إلى »زغلول« فاأعطى �إ�ض����ارة باأن �لأم 
تندرج في �لمنزلة �لأولى لتحمل �لم�ضوؤولية تجاه �لطفل، بينما يظهر �لأب في م�ضهدين �لم�ضهد 
�لأول عندم����ا ��ضترى �لكم����ان لبنه، و�لم�ضهد �لثاني تلقي �لأب ر�ضالة من �لم�ضوؤولين باأن �لطفل 
�ضيذه����ب �إل����ى مدر�ض����ة �لمكفوفين وهى �إ�ضارة مهمة ق����د تكون من�ضفة لل�ضخ�ضي����ة �لتي تتحمل 

�لجزء �لأكبر لالإعاقة)33(.
وهذه �إ�ضارة مهمة �إلى �لدور �لكبير �لذي يقع على �لأم بو�ضفها �لأكثر تحماًل للم�ضوؤولية في 
رعاية �لمعاق، وذلك على م�ضتوى جميع �لبيوت �لعربية و�لمغاربية وياأتي بعدها �لأب �أو �لم�ضرف 
�أو �لأخ، كما يجدر �لتنبيه �إلى �أننا في �ضياق در��ضتنا للبطل �لمحوري في �لن�ش �ضنجد �أن زغلول 
�ضخ�ضي����ة ُتقّدم ف����ي �لن�ش كاإن�ضان من »لح����م ودم« ن�ضتطيع �لتعامل مع����ه وروؤيته، ولي�ش مجرد 
�ضخ�ضية كرتونية تف�ضل بين �لمتلقي وبينها م�ضافات �ضعورية كما �أن هذه �ل�ضخ�ضية �لمحورية 

��ضتطاعت �أن تجمع حولها بقية �ل�ضخ�ضيات �لأخرى.
وهناك بع�ش �لمالحظات �لتي يمكن �لإ�ضارة �إليها حول هذ� �لن�ش، من �أهمها �أن �لم�ضرحية 
ل����م تعك�����ش �لطفرة �لتكنولوجية �لحادثة في زمننا هذ�، و�لت����ي ��ضتفاد منها �أطفال و�ضباب هذه 
�لأي����ام بمن فيهم �أ�ضحاب �لإعاقات �ضو�ء �ل�ضمعية �أم �لب�ضري����ة �أم �لحركية، بينما �عُتِمَد على 
بع�����ش �لآلت و�لط����رق �لتي لم تع����د ُت�ضتعمل بال�ضك����ل �لكبير في هذ� �لزمن مث����ل �ضاعي �لبريد 

و�لر�ديو مع �أّن وجودهما في �لن�ش ل يمكن و�ضفه بغير �ل�ضروري.
لك����ن مع هذه �لقيم �لإيجابية �لت����ي تظهر في بناء �لن�ش وم�ضمونه �إل �أنه يمكن �لتنبيه على 
َرت فيه في �ضكل �ضلبي، حي����ث �أنها تكذب �أو  ����وِّ نق����اط �أخرى ت�ضع����ف �لن�شَّ من بينها �أّن �لأم �ضُ

تخادع �لطفل:
زغلـــول: �أري����د �أن �أخرج �إلى �ل�ضارع يا �أمي، �أري����د �أن �أرى �ل�ضماء، يقولون �إنها عالية، هناك، 

�أريد �أن �أجل�ش على �لقمر. 
الأم: �ضترى �ل�ضماء و�ضتجل�ش على �لقمر، �ضتنزل �إلى �ل�ضارع وتلعب مع �لأولد)34(.

�إّن دور �لأم هنا يجب �أن يكون م�ضاعدً� لتنمية عقل �لطفل، وتو�ضيع مد�ركه، و�لطفل �لمعاق 
ب�ضري����ًا ي�ضتجيب للمعرفة �إذ� �أح�ضنت �لعائل����ة توظيف �لطرق �لمنا�ضبة لتعليمه، غير �أّن �لطفل 
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ف����ي �لم�ضرحي����ة نجده يتمكن م����ن �لتعرف �إلى �لمو�ضيق����ا و�لعزف على �لكم����ان لكنه غير متاأكد 
�أّن �ل�ضم����اء عالي����ة، كما �أّن �لإ�ضابة بالعمى ل تعني حجب �لطف����ل عن �لعالم ومنعه من �لتو��ضل 
م����ع غيره وبناء �ضخ�ضيت����ه �لم�ضتقلة و�لن�ش هنا ي�ضّور �لإعاقة �لب�ضري����ة لكّنه �أي�ضا يجعل من 

�لأ�ضرة معيقًا قا�ضيًا للطفل. 
كم����ا يمكن �لنتب����اه �إلى بع�ش �لنقائ�����ش �لو��ضحة في �لن�ش من جه����ة �لمعلومات �لمقدمة 
للطف����ل، فالو�قع يثب����ت �أّن �لطفولة قابلة �أكثر من �أي مرحلة �أخرى م����ن �لحياة لالختر�ق ب�ضكل 
غي����ر عادي و�لتاأثير�ت من جميع �لأنو�ع و�لتي تحدث بالنظ����ر �إلى �لتغيير �لج�ضدي و�لبيولوجي 
وكذل����ك �لفكري و�لعاطفي للطفل، لذل����ك يمكن �فتر��ش �أن ثقافة �لطفول����ة تتميز بعّدها عماًل 
لإنتاج يعمل على �لتكوين �لذي ُيفتر�ش فيه �لم�ضد�قية �إذ يحاول �لفنان )�لكاتب هنا في نموذج 
كم����ان زغلول( �أن يقّدم �لمر�آة �لمثالية للكتابة)35( بحيث ُيطَرح »�لت�ضاوؤل �لد�ئم عن �لقيم �لتي 
يت����ّم �ضنعها«)36( وهذ� ما ل يحققه ن�ش »كمان زغلول« عندما ي�ضتخدم معلومة خاطئة ويوجهها 

للطفل في �لم�ضهد �ل�ضاد�ش: 
»حجرة �ل�ضتقبال..�لأب وزغلول يجل�ضان وي�ضتمعان �إلى �ضوت �لمو�ضيقا 

الأب: هل تعرف من �أّلف هذه �لمو�ضيقا؟ 
زغلول: ل �أعرف �إّل عمار �ل�ضريعي؟

الأب: بيتهوف����ن مو�ضيق����ي من �ألمانيا..وله موؤلف����ات مو�ضيقية كتيرة،  ك����ان مثلك ومثل عمار 
�ل�ضريعي كفيفًا«)37(.

وغن����ّي ع����ن �لتو�ضي����ح �أّن بيتهوفن ل����م يكن كفيفًا ولكنه ك����ان يعاني من م�ضك����الت كبيرة في 
�ل�ضم����ع، وم����ن ثم ل ي�ضّح كنموذج يخت����اره �لموؤلف لي�ضّوق للطفل �لكفيف ق����درة �أ�ضحاب �لهمم 
من �لمعاقين ب�ضريًا على تجاوز �إعاقتهم و�إبد�ع مو�ضيقا كبيرة ومهمة، �إّل �إذ� حّول �ل�ضاهد �إلى 
ز�وية �لإعاقة �ل�ضمعية بحيث يكون �لم�ضترك بين �لطفل وعمار �ل�ضريعي من جهة وبيتهوفن من 
جه����ة �أخرى هو �لإعاق����ة وتحديها بمعزل عن نوعية �لإعاقة نف�ضها، وهذ� هو �لهدف �لأ�ضلي من 

كتابة هذه �لم�ضرحية. 
⁕⁕⁕

يمكنن����ا �أن نخل�����ش مم����ا �ضب����ق �إل����ى تاأكي����د �أّن �أدب وبالتحديد »م�ض����رح �لأطفال ه����و �لأد�ة 
�لم�ضاع����دة �لأكثر قيمة �لتي يمكن �أن تمتلكها �أي موؤ�ض�ض����ة تعليمية لل�ضغار، ول تكتمل �لمدر�ضة 
�لجي����دة بدونها«)38(. كما ل يمتلك �لمجتمع �أ�ضاليب �أقدر م����ن �لأدب و�لفن في تطوير �ضخ�ضية 
�لطف����ل، و�لم�ضرح �لموجه ل����ه �أدب وفن يحتاج �إلى �لمزيد من �لهتم����ام باأ�ضاليب ح�ضوره لدى 

�لطفل وت�ضجعيه �لكّتاب على �لتاأليف فيه ودعم تقديمه عرو�ضه. 



م�سرح الطفل وتيمة الإعاقة: تحديات الإدماج ورهانات الإبداع

الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 226

كم����ا يحتاج �لمعاقون �إلى �لنتباه �إلى م�ضكالته����م �لج�ضدية و�لنف�ضية و�لجتماعية وت�ضمين 
�لفن����ون عام����ة وم�ضرح �لطف����ل من بينها مثل ه����ذه �لق�ضية �لمهمة، و�لتي تفي����د في جعل �لطفل 

ي�ضتوعب هذه �لفئة ويتقّبل وجودها ويتعاي�ش معها ويكّون عالقة �إيجابية مع �أ�ضحابها.
لكن في كل �لأحو�ل فاإّن �لكتابة في مثل هذه �لق�ضايًا يجب �أل تكون عاطفية ومت�ضّرعة بقدر 
ي دون ��ضت�ضهال، خا�ضة ما يتعّلق بالمعلومات �لطبية �أو  ما تكون نتاج معرفة علمية وبحث وتق�ضّ

�لتاريخية �أو �لنف�ضية �لتي توؤثر في م�ضد�قية �لن�ش وقيمة تلّقيه لدى �لطفل. 
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عبد الوهاب محمود الم�صري

المعرف��ة اآف��اق 

�لأفكـار �لم�ضبقـة... عائـق �أم �ضرورة؟

يقول المفكر الأكاديمي الدكتور جالل اأحمد اأمين: »لعله من ح�شن الطالع اأن الإن�شان ل ينظر 
اإلى الأ�شياء نظرة محايدة اأو مجردة من الهوى، ول اأظنه ي�شتطيع ذلك مهما ح�شنت نيته و�شدق 
عزمـــه«. اإن مـــن الم�شكـــوك فيه اأن الطفل ياأتي اإلى العالم، كمـــا ظّن بع�ش الفال�شفة ول يزال يظن 
كثيرون، وذهنه كاللوح النظيف، فيكت�شب من تجاربه اأفكاراً وم�شاعر لم تكن لديه من قبل، وتوؤثر 
فيمـــا بعـــد فـــي روؤيتـــه ومواقفه مـــن التجارب الآتيـــة: الراجـــح الآن اأن الطفل ياأتي اإلـــى العالم وفي 
ذهنـــه مخـــزون موروث مـــن النوازع والم�شاعر البدائية التي يواجه بهـــا العالم، ومن ثم تاأتي روؤيته 
للعالم ملونة )اأو معكرة اأو مختلطة( بهذه النوازع والم�شاعر الم�شبقة. واإذا كان هذا �شحيحاً فيما 
يتعلـــق بالطفـــل الذي ولـــد تـّواً، فما بالك بعالم اأو دار�ش القت�شاد الـــذي مـّر بالفعل بتجارب �شابقة 
تركت اأثرها في عقله وعواطفه، فحلمها معه وهو يقبل على تاأمل الظواهر الجتماعية محاوًل اأن 
يفهمها وي�شتخل�ش منها المعاني والقوانين؟ الأرجح اأن ما ي�شل اإليه من فهم لهذه الظواهر وما 

ي�شتخل�شه من معاٍن وتعميمات اأو قوانين، �شيكون بدوره متاأثراً باأفكار وم�شاعر م�شبقة.
»وهذه �لأفكار و�لم�ض����اعر �لم�ض����بقة �أطلق عليها �أكثر من ��ض����م، وهذه �لأ�ض����ماء لي�ضت متطابقة 
تمامًا فهي، و�إن ��ضتركت في جزء مهم من مدلولها، تتفاوت بدرجة �أو �أخرى في معانيها و�إيحاء�تها. 
فكما �أنها تو�ضف بالأفكار �لم�ضبقة، )preconceived ideas( تو�ضف �أحيانًا بالتحيُّ�ز�ت �أو �لأهو�ء 
)bias، prejudice( و�أحيانًا باأ�ضلوب �أو نمط في �لتفكير )paradigm(. و�إذ� ت�ضمنت هذه �لأفكار 
 )value judgments(. أو �لم�ض����اعر �لم�ضبقة حكمًا �أخالقيًا �أو جماليًا قد ت�ضمى بالأحكام �لقيمية�
و�إذ� �جتمع للمرء عدد من �لأفكار �لم�ض����بقة �لتي ت�ض����كل فيما بينها ن�ضقًا فكريًا وموقفًا متكاماًل من 
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�لحياة و�لمجتمع، فقد يطلق عليها و�ض����ف �لأيديولوجيا )ideology( �أو ي�ض����ار �إليها باأنها ت�ضكل ما 
يعتنق����ه �لمرء من فل�ض����فة )philosophy( �أو ميتافيزيق����ا )metaphysics(. من �لممكن �إذن �أن 
نعّرف هذه �لأفكار �لم�ض����بقة �أو �لتحيز�ت و�لأهو�ء �أو �لأحكام �لقيمية �أو �لأيديولوجيا �أو �لفل�ضفة �أو 
�لميتافيزيقيا )�إذ� ��ض����تخدمت هذه �لألفاظ كلها بالمعنى �لذي ذكرته حاًل( باأنها �أفكار �أو م�ضاعر 
ياأتي بها �ل�ضخ�ش �لمقبل على بحث ظاهرة من �لظو�هر، من خارج هذه �لظاهرة �لتي يريد بحثها، 

ويقحمها عليها، فتاأتي نتائج بحثه متاأثرة بهذه �لأفكار �أو �لم�ضاعر �لم�ضبقة)1(.
و�ضندير �لبحث هنا حول �لأفكار �لم�ضبقة تحت �لعناوين �لأربعة �لتالية: 

1– اأمثلة عـن الأفكـار الم�شبقـة:
لبد �أن نتوقف هنا ل�ض����رب بع�ش �لأمثلة للتو�ض����يح ؛ فمن قبيل هذه �لمو�قف �لم�ض����بقة، )�أو 
�لأهو�ء �أو �لتحيز�ت...�إلخ( �لعتقاد باأن �أي �ض����يء طبيعي �أف�ض����ل من �ل�ض����يء غير �لطبيعي، �أو 
بالعك�ش، �لميل �إلى تف�ض����يل �ل�ض����يء �لذي من �ضنع �لإن�ضان على �ل�ض����يء �لذي ماز�ل في حالته 
�لطبيعية. قد ي�ضتند �لموقف �لأول )�أي تف�ضيل �ل�ضيء �لطبيعي( �إلى �ضعور ديني قوي يف�ضل ما 
كان من �ضنع �هلل على ما يمكن �أن ي�ضنعه �لب�ضر، وقد ي�ضتند �لموقف �لثاني )�أي تف�ضيل �ل�ضيء 
�لم�ضنوع( على �ضعور قوي بالإعجاب بقدرة �لإن�ضان على �لبتكار و�لختر�ع، وعلى �إنتاج �ل�ضيء 

�لمنا�ضب لظروف تختلف باختالف �لمكان و�لزمان. 
م����ن قبيل هذه �لمو�قف �لم�ض����بقة �أي�ض����ًا �لميل �إلى �لعتق����اد باأن هناك نظامًا يحكم �ض����ير 
�لعال����م، و�أن من �لممكن �كت�ض����اف ه����ذ� �لنظام، �أو بالعك�����ش، �لعتقاد باأنه لي�����ش ثمة نظام بل 

فو�ضى؛ فال يمكن �لتنبوؤ بما يمكن �أن يحدث.
ومن �لمو�قف �لم�ضبقة �أي�ضًا �لعتقاد باأن �لتدخل �لحكومي هو د�ئمًا �ضيِّئ �لعاقبة، ومن ثم 
كلما قل تدخل �لحكومة كان هذ� �أف�ض����ل لرفاهي����ة �لمجتمع، �أو على �لعك�ش، �لعتقاد باأن تدخل 

�لحكومة مفيد بل �ضروري لت�ضحيح م�ضار �لمجتمع وتحقيق تقدمه. 
وق���د يكون من �أفكاري �لم�ض���بقة �أن �لنا�ش بطبعهم �أنانيون ل يحركهم �إل د�فع �لم�ض���لحة 
�لخا�ض���ة، ولكن قد يمي���ل غيري �إلى �لعتقاد بعك�ش ذلك ويتوقع ت�ض���رفات �أكثر نباًل. قد يرى 
بع�ض���هم �أن ت�ض���رفات �لنا�ش ل تختلف كثيرً� عن ت�ض���رفات �لحيو�ن، بينم���ا يميل �آخرون �إلى 
موقف �أكثر تبجياًل و�حتر�مًا لالإن�ض���ان. قد يميل بع�ض���هم �إلى معاملة �لنا�ش كمت�ضاوين، بينما 
قد ير�هم �آخرون غير مت�ض���اوين �أو ل ي�ض���تحقون معاملة مت�ضاوية. وقد يرى بع�ضهم في �لتاريخ 
�لإن�ض���اني ق�ضة تقدم م�ض���تمر من �لأ�ضو�أ �إلى �لأف�ض���ل، بينما قد يرى فيه �آخرون ق�ضة تدهور 
م�ض���تمر من �لأف�ض���ل �إلى �لأ�ض���و�أ، وقد يرى فريق ثالث �أن �لتاريخ ل يكف عن تكر�ر نف�ضه، و�أن 
ما يظهر لنا من تغير�ت )�إلى �لأف�ضل �أو �إلى �لأ�ضو�أ( لي�ضت على درجة كبيرة من �لأهمية، و�أن 

�لثابت �لذي ل يتغير �أكبر �أهمية بكثير من �لمتغير)2(. 
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ب����ل �إن �لعل����م كله يقوم على �أفكار �أو نظرية م�ضبقة ميتافيزيقية �أو غيبية، وهي »ثبات قو�نين 
�لطبيع����ة«، لأنن����ا، �إذ� لم نكن على يقين م����ن طاعة �لطبيعة، �أو من تظاهره����ا بالطاعة لقو�نين 
ثابتة، فال فائدة بطبيعة �لحال من م�ضاهدة �لظو�هر. فاإذ� �بتد�أ مثاًل غليان �لماء تحت �ل�ضغط 
نف�ض����ه في يوم عن����د درجة 50 �ضنتيغر�د، وفي يوم غيره عند درج����ة 75 �ضنتيغر�د، وفي يوم �آخر 
عن����د درجة 100 �ضنتيغر�د، دون �أن نتبين طريقًا بب�ضرنا بهذه �لختالفات، كانت در��ضة �لعلوم 
�لطبيعية عديمة �لجدوى. ومن ح�ضن �لحظ �أن مثل هذه �لأ�ضياء ل تحدث �إطالقًا، لأن �لظو�هر 

�لطبيعية ثابتة ثباتًا تامًا. 
وت�ضترك هذه �لأمثلة عن �لأفكار �لم�ضبقة بثالثة �أ�ضياء؛ �أولها �أننا عادة ما نتبنى هذه �لأفكار 
)�أو �لم�ضاع���ر( كم�ضلم���ات ل تقب���ل �لمناق�ض���ة، ول ن�ضك فيه���ا، ول نتوقف للتحق���ق من �ضحتها. 
وثانيه���ا �أن ه���ذه �لمو�قف ل تنت�ضب �إل���ى ما ن�ضطلح عليه بالعلم �أو بالموق���ف �لعلمي. وثالثها �أن 
هذ� �لإقحام لم�ضاعر و�أفكار وتحيز�ت م�ضبقة على �لظو�هر �لتي نقوم ببحثها يبدو لنا وكاأنه �أمر 
حتمي ل فكاك منه، وعلى �لأخ�ش في �لبحوث �لتي تنتمي �إلى ما ي�ضمى »�لعلوم �لجتماعية«)3(.

2 – م�شادر الأفكار الم�شبقـة:
في بحثه عن م�ضادر �لأفكار �لم�ضبقة �أو �لمعلومات �ل�ضابقة، يقول �لمفكر �لأكاديمي �لدكتور 
محم���د �أبو حمد�ن: »�إذ� كان لبد لالإن�ضان من معلومات �ضابقة كي يفكر وي�ضدر �أحكامًا �ضحيحة 
عل���ى �لوجود، فمن �أين ي�ضتمد معلومات���ه هذه؟ �إن �لإن�ضان يتعلم �أو ياأخذ معلوماته من ذويه، ومن 
مدر�ضت���ه، وم���ن مجتمعه، فيتكون لديه �لمخزون �لذي ي�ضتعمله عندم���ا يريد فهم �أمر من �لأمور، 
�أو ح���ل م�ضاأل���ة م���ن �لم�ضائل. فنحن �أبدً� ف���ي عملية تعلم د�ئ���م من �لحياة، ناأخ���ذ منها، ونجرب 
عل���ى �لو�قع، ون�ضتنتج، ونحكم، ون�ضحح �أحكامنا، ونزيد معلوماتنا. وبقدر ما ن�ضتوعب منها، فاإن 
طاقتنا �لعقلية تقوى وتكبر. وما متابعتنا �لدر��ضة في �لمد�ر�ش حتى نح�ضل على �أعلى �ل�ضهاد�ت 
�إل في �ضبيل �لح�ضول على مخزون �أكبر من �لمعرفة ي�ضاعدنا على تف�ضير �لو�قع وفهمه. و�لإن�ضان 
�لمثق���ف هو �ل���ذي ح�ضل على قدر كبي���ر من �لمعارف، �أي م���ن �لمعلومات �ل�ضابق���ة. وهنا، نجد 
�لتف���اوت ظاه���رً� بي���ن �لنا�ش، من حي���ث ح�ضولهم عل���ى هذ� �لعن�ض���ر ذي �لفعالي���ة �لمهمة في 
حياتن���ا �لعقلية، ونتيجة له، تتفاوت �أحكامهم. ولما ك���ان معين �لمعرفة و��ضعًا، كان لبد من تعدد 
�لخت�ضا�ض���ات بي���ن �لنا�ش �لمتعلمين؛ فهذ� يحل �أعقد م�ضائ���ل �لهند�ضة لتخ�ض�ضه بها، بينما ل 
ي�ضتطيع �إن�ضان �آخر تخ�ض�ش في �لطب �أن يحل �ضيئًا منها، رغم �أنه برع في مجال �خت�ضا�ضه«)4(. 

3 – �شرورة الأفكار الم�شبقة:
يق����ول �لدكتور محم����د �أبو حمد�ن: »تتاأل����ف �لعملية �لعقلية من عنا�ضر �أربع����ة: �أولها �لو�قع، 
وثانيه����ا �لإح�ضا�ش بهذ� �لو�ق����ع، وثالثها �لمعلوم����ات �ل�ضابقة عن �لو�قع، ور�بعه����ا �لدماغ �لذي 
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يرب����ط بين �لو�قع و�لمعلومات �ل�ضابقة عنه«. ث����م ي�ضرب لذلك مثاًل، فيقول: »لو جئنا برجل لم 
ي�ضبق له �أن ��ضتغل بالميكانيك ول قاد �ضيارة قط، وقلنا له: �أ�ضلح هذه �ل�ضيارة �لمعطلة، وزودناه 
بكامل �لعدة �لالزمة للت�ضليح، فهل �ضيتمكن من ذلك؟ طبعًا ل، لأنه لي�ضت لديه معلومات �ضابقة 
عن �ل�ضيارة، فلن يتمكن من �إعطاء حكم �ضحيح على و�قع �لعطل �لذي فيها، �إذ لي�ضت له معرفة 
�ضابق����ة ع����ن كيفية ت�ضغيل �أجهزته����ا، �أي يبقى �لعن�ض����ر �لر�بع غائبًا، فلم تت����م �لعملية �لعقلية، 

وبالتالي لم ينتج عن تفكيره �أي حكم �ضحيح«)5(. 
ويرى �لدكتور �أبو حمد�ن �أن �لعملية �لتي تقوم على �لو�قع و�لإح�ضا�ش و�لدماغ فح�ضب، �إنما 
تبق����ى �ضمن عملي����ة �لإدر�ك �ل�ضعوري �أو �لغريزي، ول تتعد�ه �إل����ى �لإدر�ك �لعقلي؛ فالحيو�نات 
م�ضتركة مع �لإن�ضان في �أن لها حو��ش ودماغًا، ولكنها تبقى تتعامل مع �لو�قع من خالل غر�ئزها 
وحاجاته����ا �لع�ضوية، ول ترتق����ي �إلى �أكثر من ذلك... فعملية �لحكم عل����ى �لو�قع، كي ترقى �إلى 
م�ضت����وى �لإدر�ك �لعقلي، لبد لها من معلومات �ضابقة ترتبط بينها وبين �لو�قع، لينتج عن ذلك 
�إدر�ك �لو�قع، لذ�، فاإن ما ح�ضله �إن�ضان لما ك�ضبه عن طريق �لتجربة �لح�ضية لم يو�ضله قط �إلى 
�أحكام عقلية تطور مد�ركه وترتقي به، و�إنما لبد له من �أن يبقى �ضمن مرحلة �لإدر�ك �لغريزي 
مهما ��ضتمرت تجاربه مع �لو�قع، �إذ �إنه ل يعرف منه �إل ما ي�ضبع غر�ئزه ويحرك م�ضاعره، فهذ� 

�لثمر لذيذ وذ�ك مر �لمذ�ق، وهذ� �لحيو�ن موؤذ وذلك �أليف.
�إذن، فالإن�ض����ان �لأول قد ح�ضل –كما يقر �لدكتور �أبو حمد�ن- على معلوماته �ل�ضابقة ممن 
�أعط����اه �لدم����اغ و�لح�ش ووهبه �لوجود، من �هلل �لذي علمه ما يكف����ي وعيه، وما ي�ضّغل عقله، وما 
يمكنه من �أن يرتقي في �لحياة، وي�ضيطر على �لطبيعة، ويفهم و�قعه ويعمل على تطويره و�لتحكم 
ب����ه، وطبع����ًا، لم يعلمه كل �ض����يء، بل �أعطاه �لقب�����ش �لأول �لذي �أ�ضعل فتيل عقل����ه، وتركه يجرب 
ويكت�ض����ف ويتعل����م. وكان في حق����ب �لتاريخ �لمختلفة يم����ده بالتعاليم �ل�ضماوية عل����ى يد �لأنبياء 
و�لر�ض����ل، فتك����ون تلك �لتعاليم ت�ضحيحًا لم�ض����اره، وعونًا له في فهم �لعال����م، و�لتيقن من وجود 
خالقه. فالتجربة �لإن�ضانية �لتي ��ضتندت �إلى معارف �أولية قد �أغنت �لفكر �لب�ضري عبر �لتاريخ، 
وكانت �لر�فد �لد�ئم له في تح�ضيل علومه، و�كت�ضاف �أ�ضر�ر �لوجود، و�ختر�ع �لآلت �لتي تمكنه 
م����ن �ل�ضيطرة عل����ى �لطبيعة، وت�ضخيرها لم�ضلحته. كما ط����ورت مفاهيمه وكانت �لر�فد �لد�ئم 

لمعارفه �لمتنامية �أبدً� في رحاب هذ� �لكون �ضبه �لمتناهي)6(. 
ويرد بذلك عل����ى �لمارك�ضيين �لذين �نطلقو� في نظريتهم من �إن�ضان �لأم�ش، �إن�ضان �لع�ضر 
�لحج����ري، �لذي نجهله كليًا، و�ل����ذي ل يمكنهم تدعيم ر�أيهم عنه ب����اأي برهان تجريبي، فجعلو� 
ذلك �لإن�ضان �لغابر مقيا�ضًا لإن�ضان �لحا�ضر، �إذ �عتمدو� نظرية تخيلية في تف�ضير قوى �لإن�ضان 
�لعقلي����ة، ر�ّدي�����ن ذلك �إلى خ�ضوعه لجبرية مادية، باعتبارهم �أن تط����ور و�ضائل �لإنتاج هو �لذي 

يحكم عقل �لإن�ضان، ويعطيه قو�لب �أفكاره«)7(.
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ونختم هذه �لجزئية عن �ضرورة �لأفكار �لم�ضبقة، ب�ضرورة وجود »خريطة م�ضبقة« كما يقرر 
عال����م �لنف�����ش �لدكتور �إريك ف����روم، وهو يقول في ذل����ك: »�إن �لكائن �لب�ضري يمك����ن �أن ي�ضاب 
بالرتب����اك و�لعجز عن �لفعل �لهادف �لمت�ضق �إذ� �فتق����د »خريطة« للعالم �لطبيعي و�لجتماعي 
�ل����ذي يعي�ش في����ه.. �إذ� �فتقد �ض����ورة للكون ولمكان �ل�ضخ�����ش فيه.. �ض����ورة ذ�ت تكوين، وذ�ت 
نظ����ام وتما�ض����ك د�خلي، لأنه �إذ� �فتقدها، بات ل يرى طريقًا لتوجيه ذ�ته.. ل يرى نقطة �رتكاز 
تمكنه من تن�ضيق �أفكاره و�لنطباعات كلها �لتي تم�ضه. �إن �لكون �لذي نعي�ش فيه، ل معنى له في 
�أذهاننا، ول ثقة لنا في �أفكارنا عنه، �إل من خالل �لتفاق �لعام بين �لنا�ش �لذين نعي�ش بينهم. 
وحت����ى لو كانت »�لخريطة« خاطئة، فاإنها توؤدي وظيفتها �ل�ضيكولوجية. ولكن »�لخريطة« لم تكن 
�أب����دً� خاطئة تمام����ًا، كما لم تكن �أبدً� �ضحيح����ة تمامًا، و�إنما كانت د�ئمًا تف�ضي����رً� تقريبيًا يكفي 
لتف�ضي����ر �لظو�هر، ولخدمة هدف �لحياة. وتت�ضق »�لخريط����ة« مع �لحقيقة، بالقدر �لذي ت�ضاعد 
في����ه على جعل �لممار�ضة �لحياتي����ة متحررة من �لتناق�ش و�لالمعقولي����ة. و�لحقيقة �لمثيرة هي 
�أن����ه لم توجد ح�ض����ارة خلت من �إطار للتوجه من هذ� �لنوع. كم����ا ل يوجد كائن ب�ضري فرد لي�ش 
لدي����ه �إط����ار كهذ�. وغالبًا ما ينكر �لأف����ر�د �أن لديهم مثل هذه �ل�ضورة �لكلي����ة، ويعتقدون باأنهم 
يت�ضرف����ون وي�ضتجيبون لمختلف ظو�هر �لحياة و�أحد�ثها، حالة بحالة، وفق ما تهديهم عقولهم. 
ولك����ن لي�ش من �ل�ضع����ب �إثبات �أن لهم فل�ضفتهم �لت����ي يعتنقونها كاأمر م�ضلم ب����ه، وهي بالن�ضبة 
�إليهم لي�ضت �إل مر�دفًا للفطرة �ل�ضليمة. وهم على غير وعي باأن كل مفهوماتهم و�آر�ئهم ت�ضتند 
�إل����ى �إطار مرجعي مقبول من قبل �لكافة. و�إذ� حدث و�ضادف مثل هوؤلء �لأ�ضخا�ش ر�أيًا مختلفًا 
�ختالف����ًا �أ�ضا�ضيًا عن �آر�ئهم، فاإنهم ي�ضفونه »بالجنون« �أو »�لالمعقولية« �أو »�ل�ضبيانية«، بينما 

يعّدون �أنف�ضهم مجرد �أنا�ش »منطقيين«)8(، �أو �أنهم لم يفكرو� �إل بالمنطق«.
4 –حتميـة التحيـز لالأفكـار الم�شبقة:

يقرر �لعلم����اء و�لمفكرون �أن �لتحيز لالأفكار �لم�ضبقة �أم����ر تقت�ضيه �لطبيعة �لب�ضرية، يقول 
ف����ي ذلك �لمفك����ر �لأكاديمي �لدكتور عبد �لوه����اب �لم�ضيري: »�لتحيز حتم����ي. فالتحيز مرتبط 
ببني����ة عقل �لإن�ضان ذ�تها، فهو يدرك �لو�قع من خالل نموذج، في�ضتبعد بع�ش �لتفا�ضيل، ويبقي 
بع�ضه����ا �لآخر، وُي�ضّخ�م بع�ش ما تبّق�ى ويمنحه مركزيًة، ويهم�ش �لباقي. و�لتحيز ل�ضيق باللغة 
�لإن�ضاني����ة نف�ضها. فال توجد لغة �إن�ضانية و�حدة تحتوي على ك����ل �لمفرد�ت �لممكنة للتعبير عن 
�لو�ق����ع بكل مكونات����ه، �أي �أنه لبد من �لختيار. كما ثبت �أن كل لغة مرتبطة �إلى حد كبير ببيئتها 
�لح�ضاري����ة و�أكثر كف����اءة في �لتعبير عنه����ا )...( فاللغة �لإن�ضانية لي�ض����ت �أد�ة محايدة مثل لغة 
�لجب����ر و�لهند�ض����ة«، و»كل ه����ذ� يعني، في و�قع �لأم����ر، �أن �لتحيز من �ضمي����م �لمعطى �لإن�ضاني 
ومرتب����ط باإن�ضانية �لإن�ضان، �أي بوجوده ككائن غير طبيعي ل ُي�رّد �إلى قو�نين �لطبيعة �لعامة ول 
ين�ض����اع لها، فكل م����ا هو �إن�ضاني يحتوي على قدر من �لتفرد و�لذ�تي����ة، ومن ثم �لتحيز. و�إذ� ما 
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حددن����ا �لح�ضارة باأنها كل ما �ضنعته يد �لإن�ضان )في مقابل ما يوجد جاهزً� في �لطبيعة(، فاإن 
�لثقاف����ي بال�ضرورة متحي����ز. بل �إن ما يوجد في �لطبيعة يج�ّضد تحي����زً�، �إذ �إّن �لإن�ضان هو �لذي 
يج����د �ل�ض����يء �لطبيعي حتى لو عث����ر عليه بالم�ضادفة. وه����ذه لي�ضت عملية ع�ضو�ئي����ة، و�إنما هي 
نتيج����ة �إدر�ك �إن�ضاني فعال. وحينما يجد �لإن�ضان �ل�ضيء �لطبيعي فاإنه ي�ضميه، �أي يدخله �ضبكة 

�لإدر�ك �لإن�ضاني، وينقله من عالم �لطبيعة و�لأ�ضياء �إلى عالم �لإن�ضان«)9(.
وللتحي����ز، عدة �أن����و�ع. »فهناك �لتحيز لما ي����ر�ه �لإن�ضان على �أنه �لحق، وه����ذ� هو �للتز�م. 
وهن����اك �لتحي����ز للباطل، وهذ� ياأخ����ذ �أ�ضكاًل مختلف����ة )فهناك �لتحيز لل����ذ�ت مرجعية وحيدة، 
و�لتحي����ز للقوة، و�لتحيز لل�ضلطان(. وهناك تحيز و�ٍع و��ضح، و�آخر غير و�ٍع كامن.. �أّم�ا �لتحيز 
�ل����و�ٍع فه����و تحيز من يختار عقي����دة )�أيديولوجيا( بعينه����ا، ثم ينظر للعالم م����ن خاللها، ويقوم 
بعملي����ات دعاي����ة وتعبئة في �إطارها. و�أما �لتحيز غير �لو�عي فه����و �أن ي�ضتبطن �لإن�ضان منظومة 

معرفية بكل �أولوياتها و�أطروحاتها، وينظر للعالم من خاللها، دون �أن يكون و�عيًا بذلك«)10(.
وللتحيـــز اأربعـــة م�شـــادر اأ�شا�شيـــة على �لأق����ل، وهي: طبيع����ة �لباحثين، وم�ضال����ح �لممولين، 

وت�ضرفات �لمانعين، وقيم �لم�ضيطرين.
فم����ن طبائع �لأ�ضياء �أن يعمل �لباحثون وفق����ًا للعقيدة �لتي بها يوؤمنون، و�لمنظومة �لمعرفية 

�لتي يملكون.
»وق����د يرغب �لباحثون في �ل�ضعي �إلى �لمعرفة ف����ي �ضبيل �لمعرفة، لكن �أولئك �لذين يمولون 
بر�م����ح �لبح����ث يريدون في �لعادة �ضيئًا يمكن �أن يتفق وم�ضالحه����م. تريد �لحكومات في �لعادة 
�لبحث �لذي يت�ضل بكل ما يقررون �أنه �لم�ضكالت �لجتماعية و�ل�ضيا�ضية �لأكثر �إلحاحًا. وتف�ضل 
�ل�ضركات تموي����ل �لبحث �لذي �ضتكون له نتيجة تتعلق بمنفعتهم. فمثاًل، يحظى تحليل �لمحادثة 
تموي����اًل �ضخيًا من �ضركات �لهاتف و�لحا�ضوب فيما يت�ض����ل بتنمية تمييز �ل�ضوت وتوليد �لآلت. 
وبحث �ل�ضوق هو �أكبر تطبي����ق لتقنية �لدر��ضة �لم�ضحية، و�أكبر م�ضتخدم للجماعات �لم�ضغرة. 
ويدخ����ل كثي����ر من �لبحث �لنف�ضاني في ت�ضمي����م حمالت �لمنتوجات و�لت�ضوي����ق. وبهذه �ل�ضورة 
يتق����رر نمط �لخيار�ت �لمتاحة للباحث جزئيًا بقيم و�هتمام����ات نماذج �لوكالت و�لنا�ش �لذين 

ي�ضيطرون على مكت�ضفات �لبحث.
»وق����د تكون �لخيار�ت محدودة �أي�ض����ًا بنماذج �لذين يمكن �أن ينك����رو� على �لباحث �لدخول 
�إلى موقع مخ�ضو�����ش للبحث، فهناك، مثاًل، در��ضات �ضو�ضيولوجية )يقوم بها علماء �لجتماع( 
من�ضورة قليلة جدً� عن �جتماع غرف مجال�ش �إد�رة �ل�ضركات، ولي�ش هناك �أي در��ضة عن د�خل 

دو�ئر �لأمن«)11(.
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ت�ض����ود في �لغ����رب دعو�ت متكررة �إلى وج����وب تخلي �لباحثين عن �لأفك����ار و�لقيم �لم�ضبقة، 
يق����ول في ذلك، مث����اًل، عالم �لجتم����اع �ل�ضيد ي�ضين �أنه »ثب����ت بالممار�ضة �لعملي����ة �أن �لباحث، 
ومهما �دعى �لمو�ضوعية، ل ي�ضتطيع �أن يف�ضل نف�ضه عن �لظاهرة«)12(. وقد �أثبتنا في �لفقر�ت 
�ل�ضابق����ة م����ن هذ� �لبحث �أن �لأفكار �لم�ضبقة �ضرورة لإ�ض����د�ر �لأحكام على �لأ�ضياء. و�أكثر من 
ذل����ك، �أن �لدعوة �إلى �إخالء �لذهن من �لأفكار و�لقيم �لم�ضبقة دعوة م�ضبوهة خا�ضة في مجال 

�لعلوم �لجتماعية و�لإن�ضانية.
وهك����ذ�، فق����د تبين �أن �لأفك����ار )و�لقي����م( �لم�ضبقة لي�ضت عائق����ًا، ولكنها �ض����رورة لإ�ضد�ر 

�لأحكام �ل�ضائبة على �لأ�ضياء.
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)12(- �ل�ضي����د ي�ضي����ن، في كلمة له في »ندوة �لحد�ثة وما بعد �لحد�ثة«، طر�بل�ش، جمعية �لدعوة �لإ�ضالمية �لعالمية، 

1998م، �ش 16.

⁕ ⁕ ⁕
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د. ممدوح اأبو الوي

المعرف��ة اآف��اق 

مقارنة بين روايتي
»ق�سة مدينتين والب�ؤ�ساء«

ت�شبـــه روايـــة »البوؤ�شاء« )1862( لفيكتور هوغـــو )1802-1885( رواية »ق�شة مدينتين« )1859( 
لت�شارلـــز ديكنـــز )1812-1870( مـــن حيث الت�شل�شـــل الزمني. تبداأ الروايتان مـــن خروج البطل من 
ال�شجـــن، بعـــد اأن اأم�شى جـــان فالجان، بطل رواية »البوؤ�شاء« في الأعمـــال ال�شاقة ت�شعة ع�شر عاماً 
ظلماً، وهرب من ال�شجن، اإذ �شجن عام )1796( وهرب من ال�شجن عام )1815(، اأّي في العام الذي 
ا الدكتور األك�شندر مانيت بطل »ق�شة مدينتين« فقد  خ�شر فيه نابليون بونابرت معركة واترلو، اأمَّ
اأم�شـــى فـــي زنزانة منفردة، ذات الرقـــم )105( في البرج ال�شمالّي من �شجن البا�شتيل ثمانية ع�شر 
عاماً ظلماً، �شجن عام )1757(، واأفرج عنه عام )1775( ولكنه لم يهرب، واإنما اأخلي �شبيله، بعد اأن 

فقد عقله،  وتعلم مهنة ت�شليح الأحذية في ال�شجن، ون�شي اأنه كان طبيباً.
ويعود بنا كلٌّ من الروائيين اإلى الوراء اإلى تاريخ توقيفهما. كلٌّ من البطلين طيب القلب، ول 
يقوم بحياته اإل بالأعمال الطيبة. فهو �شخ�شية طيبة، ول يعرف ال�شر اإلى قلبه �شبياًل، ا�شتغرقت 
اأحداث رواية »البوؤ�شاء« 37 عاماً، بداأت عام )1796( وانتهت عام )1833(، وا�شتغرقت اأحداث »ق�شة 
مدينتين« 36 عاما ً، بداأت عام )1757( وانتهت عام )1793(، اأّي في العام الذي نفذ فيه حكم الإعدام 
بالملـــك لوي�ـــش ال�شاد�ش ع�شـــر والملكة اأنطوانيت، ومن ثم فاإّن الروايتيـــن ت�شتغرقان زمناً واحداً، 
وكاأنَّ اأحـــداث روايـــة »البوؤ�شـــاء« هي ا�شتمرار لرواية »ق�شة مدينتيـــن«، اإذ تجري الأحداث بدءاً من 

عام )1796(. 
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كلٌّ م���ن �لرو�يتين تتح���دث عن مرحلة تاريخية م���ن حياة �لثورة �لفرن�ض���ية، �لتي قامت عام 
)1789(، كلتاهم���ا رو�يتان تاريخيتان و�جتماعيتان، تدور �لأحد�ث عن فقر مدقع في حي �ض���ان 
�أنط���و�ن في باري�ش وع���ن ظلم �جتماعّي. تتحدث رو�ية »البوؤ�شاء« عن �ضخ�ض���ية نابليون بونابرت 
)1769-1821(، وتوج���د ف���ي �لرو�ية �ضخ�ض���يات توؤيده، و�أخرى تدينه، وهي بذلك ت�ض���به رو�ية 

»الجريمــــة والعقاب« )1866(، لدو�ضتويف�ض���كي )1821-1881( �إذ ي�ض���ّبه بطلها ر��ض���كولنيكوف 
ه �أكثر وجد�نًا من نابليون بونابرت.  نف�ض���ه بنابليون بونابرت، ويرى �أَنّ �لفرق �لأ�ضا�ض���ي بينهما �أنَّ
ويرمي ر��ض���كولنيكوف بنقوده �لم�ضروقة من عند �لعجوز �لمر�بية، ومجوهر�ته تحت �ضخرة في 

حديقة مهجورة، ويرمي جان فالجان نقوده في �ضندوق وي�ضع �ل�ضندوق في حديقة مهجورة. 
و�ج���ه جان فالجان خالل �ض���بعة وثالثي���ن عامًا، وهي �لم���دة �لتي ت�ض���تغرقها �لأحد�ث، 
قوتي���ن، قوة �لقانون و�لدولة �لمتج�ض���دة في �ضخ�ض���ية �لمفت�ش جافير، وق���وة �لخارجين عن 
�لقانون و�ل�ض���لطة، ولكنه���م بالوقت عينه خارجون عن �لقانون �لأخالقّي، وج�ض���د هذه �لقوة 
تيناردييه وزوجته. و�نت�ض���ر جان فالجان على �لقوتين ب�ض���بره وقوة �إر�دته و�إيمانه ب�ض���وت 
ا جافير �لذي طبق �لقانون بحرفيته، فلم يجد �أمامه �إل طريقًا و�حدًة وهي  �ل�ضمير و�لحق. �أمَّ
�لنتحار، ورمى نف�ض���ه في نهر �ل�ض���ين. لم ت�ضتطع قوته �ل�ض���مود �أمام قوة �ل�ضمير و�لأخالق 
�لحقيقي���ة.  وكان جافير يح���ارب قوة خارجة عن �لأخالق وعن �ل�ض���مير وعن قانون �لدولة، 
وج�ضدها تيناردييه، �لذي �أم�ضى حياته في �لن�ضب و�لحتيال و�ل�ضرقة و�لنهب. عذب كوزيت 
ف���ي طفولتها و�بتز �أمه���ا فانتين، وحاول �بتز�ز جان فالجان ونه���ب �لجنود في معركة و�ترلو 
ع���ام )1815(، و�نتهت حياته باله���روب �إلى �أمريكا، �أّي كاأنَّه خرج م���ن �لحياة، كاأنَّه �نتحر. 
وقت���ل �بنه غافرو�ش و�بنته �إيبونين عام )1832(، �لت���ي كانت ترتدي مالب�ش �لرجال، �أي �إَنّ 

�بنه و�بنته كانا يختلفان عنه.  
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كان �ض���بب �عتقال جان فالجان �أنَّه �ض���رق ب�ض���عة �أرغفة من �أحد �لمحالت ليطعم �أبناء �أخته 
ا �لدكتور �ألك�ض���ندر مانيت ف�ض���جن لأَنّه قاوم  �لجياع، �أّي �إَنّه �أر�د �لقيام بعمل �لخير، ف�ض���جن. �أَمّ
�ل�ض���ر، �إذ ف�ض���ح جريمة �لأخوين �لمجرمين، فكتب عن جريمتهما، ف�ضجن وَفَقَد ذ�كرته. ف�ضبب 

�عتقال �لبطلين في �لرو�يتين مت�ضابه.  
وجود �صخ�صية �صبيه ب�صخ�صية البطل في الروايتين

ي�ض���به ت�ض���ارلز �إيفريموند في رو�ية »ق�ض���ة مدينتين« �ضخ�ض���ًا �آخر ��ضمه �ض���دني كارتون، �إلى 
درجة ل ي�ض���تطيع �لمرء �أن يفرق بينهما، ولذلك عندما حكم على ت�ضارلز �إيفريموند بالإعد�م عام 
)1793( لأَنّه من �أ�ض���رة �إيفريموند، وكانت زوجة �أرن�ض���ت دوجارج قد �دعت عليه، لأَنّ و�لده وعمه 
كانا قد �عتديا على �أختها عام )1757(، جاء �ض���خ�ش �ض���بيه به وهو �ضدني كارتون و�أُعدم عنه، �أّي 
�ض���حى بحياته من �أجله، و�أنقذ حياة ت�ض���ارلز �إيفريموند لأنَّه كان يحبه ويحب زوجة ت�ض���ارلز وهي 

لو�ضي مانيت.  
ا في رو�ية »البوؤ�شاء«، فهناك �ضخ�ض���ية ت�ض���به بطل �لرو�ية وهو جان فالجان و�أر�ضل مفت�ش  �أمَّ
�ل�ضرطة جافير �إلى قيادته ي�ضتف�ضر عن �لأب مادلين، �إذ كان يظن �أَنّه نف�ضه جان فالجان لوجود 
�ض���به بينهما وهو في �لحقيق���ة جان فالجان، ولكن جافير علم �أَنّ ج���ان فالجان وقع بيد �لعد�لة، 
وهو من �لمحكوم عليهم بالأعمال �ل�ض���اقة �لموؤبدة في �ض���جن طولون. ومن ثم فاإَنّ �لأب مادلين 
لي�ش جان فالجان. و�أخبر مفت�ش �ل�ض���رطة �لأب مادلين بحقيقة ماحدث، �لأمر �لذي �أربك �لأب 
مادلين، لأَنّ �ضخ�ض���ًا �آخر بريئًا حكم عليه بدًل عنه، ولذلك قرر �لذهاب �إلى �لمحكمة، ليعترف 
بالحقيق���ة، وذهب و�عترف و�أعطى �لمحكمة عنو�ن���ه، وكان ينوي في �ليوم عينه تخلي�ش كوزيت 
من بر�ثن �أ�ض���رة تيناردييه، وبذلك خل�ش رجاًل بريئًا �ض���بيهًا به من ظلمات �ل�ضجون، وقّدم �لأب 
مادلين �لدليل على �أَنّه هو جان فالجان، لأَنّ �لمحكمة لم ت�ضدقه في �لبد�ية، و�ألقي �لقب�ش على 
�لأب مادلي���ن- جان فالجان، �لذي طلب م���ن جافير �أن يعطيه مهلة ثالثة �أيام لياأتي بكوزيت �إلى 
�أمها فانتين �إل �أنَّ �لمفت�ش جافير رف�ش، وتوفيت فانتين وهرب جان فالجان من �ل�ض���جن، وترك 
مبلغًا من �لمال للكاهن كي يقوم بمر��ضم دفن فانتين ويغطي نفقات محاكمته ويوزع �لباقي على 
�لفقر�ء، وهرب من �لبلدة و�أنقذ في مدينة طولون وهي مرفاأ فرن�ضّي �ضخ�ضًا كاد �أْن يموت غرقًا.  
كانت نهاية حياة جان فالجان غريبة، فقد �متنع عن �لطعام، وكاد يموت وحيدً�، وكاأنَّه �نتحر، 
ولك���ن في �ليوم �لأخير م���ن حياته عاده ماريو�ش وكوزيت ومات ع���ام )1833(.كان جان فالجان 
يعي����ش خادم���ًا لبنة فقيرٍة تبناه���ا وهي كوزيت، ويعي����ش �لدكتور مانيت من �أج���ل �بنته �لوحيدة 

لو�ضي، �لتي لم يتذكرها، لأنه فقد عقله، ولم ي�ضتعد �لذ�كرة �إل بعد مّدة من �إخالء �ضبيله.
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يكت���ب �أحمد �أمين )1886-1954( ع���ن رو�ية »البوؤ�شاء«: »فالبطل ط���رد من �لمجتمع، لكنه 
يحم���ل بي���ن جنبيه نف�ضًا �أبّية، وك���لُّ �ضفحة من �لكت���اب ت�ضتوقف منك �لنظ���ر و�ل�ضمع و�لحو��ش 

جميعًا، فالكاتب يوؤرخ لك مرًة، ويق�ش عليك مرًة، وي�ضف ثالثة،«)1(.

 

الهوام�ش

)1(- �أحمد �أمين، ق�ضة �لأدب في �لعالم، �لجزء �لثالث، �لقاهرة، �ش 130.

⁕ ⁕ ⁕
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بابكي��ن �أندري��ه  تاألي���ف: 
ترجمة: كاتبة وجيه كاتبة

المعرف��ة اآف��اق 

الّتاريُخ المخت�صُر ِلُمعجِم كومان

مـــا يـــزاُل القامو�ـــُش واحداً من اأهـــمِّ اأدواِت المترجميَن، لذلَك فاإّن تاريَخ علـــِم المعاجِم هو جزٌء 
مـــن تاريـــِخ التَّرجمـــِة، وكالهما ما يـــزاُل في مراحِلِه الأولـــى على الرغم من الهتمـــاِم الكبيِر الذي 

يوليه الموؤّرُخ واللُّغويُّ على حدٍّ �شواء.
مـــَن الوا�شـــِح اأنَّ فكـــرَة القامو�ـــِش، اإّمـــا لو�شـــِف الحالِة الحالّيـــِة للغٍة مـــا، واإّما لو�شـــِع المعاييِر 
اغَل هو قامو�ـــُش اللُّغِة  الم�شمـــوِح بهـــا لال�شتخـــداِم الجّيـــِد، واأّوُل القوامي�ـــِش التـــي تناوَلـــْت هـــذا ال�شَّ
بعـــُة الأولى من قامو�ِش  الإنجليزّيـــِة لـ)روبـــرت كاودري( الـــذي يعوُد تاريخـــُه اإلى عام ِ)1604(، والطَّ

الأكاديمّيِة الفرن�شّيِة الذي يعوُد تاريخُه اإلى عام ِ)1694(.
واغَل( الإن�شانّيَة في القرِن  هـــذان القامو�شاِن قد �شبقُهما اثنان اآخراِن تنـــاول الهتماماِت )ال�شَّ
الخام�ـــَش ع�شَر هما قامو�ُش مرادفاِت اللُّغـــِة الالتينّيِة لـ)روبرت اإيتيان(، وقامو�ُش المرادفاِت اللغة 

اليونانّيِة لـ)هنري اإيتيان(. ومن هنا كانت بدايُة علِم المعاجِم الحديِث. 
���ابِق، كاَنْت كلُّ �أنو�ِع �لمحاولِت لتجميِع �لكلماِت و�ض���رِحها، بد�ئي���ًة �إلى حدٍّ ما، وتجدُر  في �ل�ضَّ
�لإ�ض���ارُة �إلى �أّنُه في �إنجلتر� ��ضُتخِدَم م�ض���طلُح »dictionarius« ُيلفظ بالالتيني »ديك�ضوناريو�ش« 
تينية  �أي »قامو�ش« لأوِل مرة في عام )1226( من )جون جارلند(، لت�ضنيِف قائمٍة من �لكلماِت �لالَّ
 . الِب تعلمها، وقد ُجِمَعْت هذه �لكلماُت تبعًا للمو�ض���وِع ولي�َش بالتَّرتيِب �لأبجديِّ �لت���ي كان عل���ى �لطُّ

وقد ظهَر عدٌد قليٌل من قائمِة هذه �لكلماِت في �للُّغِة �لإنجليزّيِة �لقديمِة بيَن �لكلماِت �لالتينّيِة. 
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�أق����دُم قامو�����شٍ ثنائيِّ �للُّغِة في �إنجلتر� موجوٌد في مخطوطٍة م����ن �لقرِن �لثَّامِن، وهو قامو�ُش 
م�ض����طلحاٍت نجُد فيِه- وفي م�ض����رِد )�إرفورت( من �لمدة نف�ض����ها -كلماٍت لتينيًة مترجمًة �إلى 
�لالتينيِة �لأ�ض����هِل، �أو �إلى �لإنجليزيِة �لقديمِة.�أما في فرن�ض����ا، فاإن �أقدَم قامو�ٍش معروٍف ثنائّي 

�للُّغِة هو. »قامو�ش ري�ضنو Reichenau، �لذي يهدُف �إلى ت�ضهيِل قر�ءِة �لكتاِب �لمقّد�ِش.
لذل����َك، فاإنَّ �لعتبار�ِت �لعملّيَة هي �لتي �أّدت �إلى ��ض����تخد�ِم �لقو�مي�ِش ثنائية �للغة و�ض����من 

هذ� �لإطاِر ظهَر ما ي�ضّمى le Codexcumanicus »�لمخطوطَة �لكومانيكّيَة«)1(.
 Cumanicus»�لكومانيكّيُة« م�ضطلٌح لتينيٌّ لالإ�ضارِة �إلى �لأ�ضخا�ِش �لذيَن ي�ضّميهم كلٌّ من 
�بعِة بالكومان، و�لذين  )روبرت دو كالري( و)فيلهاردوين()2( في رو�يتهما للحملِة �ل�ضليبّيِة �لرَّ
ما يز�ل باإمكاننا ت�ضميَتُهم )بولوفت�ضيان()3( ، مع �أّن �لأمر في �لو�قِع يتعّلُق باللُّغِة �لتركيِة و�ضعِب 

�لكيب�ضاك.
�لمخطوط����ُة �لكومانيكّيُة هي �أهمُّ معَلٍم �أثريٍّ لّلغِة �لكومانّي����ِة، َخّطَها �لعاِلُم �للُّغويُّ �لمجريُّ 
�لكون����ت )جيز� ك����ون(. يمكُن �لعثوُر عل����ى �لمخطوطِة �ليوَم ف����ي مكتبِة �لقدي�����شِ )ُمرُق�ش( في 
�لبندقّيِة. �جتذَب هذ� �لعمُل �نتباَه علماَء لغوييَن عظماَء مثل )بيليو( و)بانغ( و)فا�ضيلير�دلوف(، 

لكّنهم بالكاِد تطّرقو� �إلى م�ضائِل �لكتاباِت �لقديمِة و�لتاريخّيِة �لثقافّيِة.
نج����ُد عددً� قلياًل جدً� من �لإ�ض����ار�ِت �إلى ه����ذ� �لقامو�ِش بين �لموؤرخيَن، وم����ن �لمفارقِة �أنَّ 
مث����ل هذ� �لقامو�َش �لذي تاأّلَف جزئيًا على ما يبدو من ُتّجاٍر، لْم يِثْر �هتماَم �لموؤلفين ك�)هايد( 
امِ في �لع�ضوِر �لو�ضطى«  خِم »تاريُخ تجارِة بالِد �ل�ضَّ و)بر�تيانو(. يخبُرنا )هايد( في كتاِبِه �ل�ضَّ
����ِة«. و)بر�تيانو( في  ع����ن �لمخطوطِة: »في �لو�قِع، نرى �أ�ض����ماَء مجموعٍة م����ن �لمقالِت �لتِّجاريِّ
كتاب����ِه )�أبحاٌث ح����وَل تجارِة �لجنوييَن في �لبحِر �لأ�ض����وِد في �لقرِن �لثالَث ع�ض����َر( �لذي يتناوُل 

بالتَّحديِد تجارَة �لإيطاليّيَن في �ضماِل �لبحِر �لأ�ضوِد، يمنُح لهذ� �لقامو�ِش ب�ضعَة جمٍل فح�ضب.
تتك����ّوُن �لمخطوط����ُة من دفتريِن �أخيط����ا معًا بعَد تاأليفهم����ا بوقٍت طويٍل. �لج����زُء �لأوُل �لذي 
 )4(MCCCIII باليِد نف�ِض����ها، يب����د�أ بتاريِخ )َخ عام )1303 يحت����وي على )164( ورقًة، ُكِتَب و�أرِّ

�لحادَي ع�ضَر من تموز وبت�ضّرٍع �إلى �لربِّ و�لعذر�ِء و�لقدي�ضيَن.
لكنَّ عاَم )1303( هو �لتَّاريُخ �لذي ُن�ض����خت فيه �لمخطوطُة فح�ضب، وثمَة �أ�ضياٌء عدٌة ت�ضمح 

لنا �أن نعتقَد ذلَك:
فحتين )80 و81( من �لمخطوطِة نجُد ترجمًة لالأ�ضُهِر �ليوليانّية)5( و�لإ�ضالمّية،  �أوًل، في �ل�ضَّ
�ض����بِة �إلى عام )1303(، فاإنَّ �لأ�ض����ُهَر �ل�ُم�ض����اَر �إليها ل تو�فُق بع�ضها بع�ضًا. �إنها تو�ِفُق  لكن، بالنِّ

فقط عامي )1295 و1325(. لذلك لم ُتوؤلَّف �لمخطوطُة بعد عامِ )1295(.
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�أخيرً�، مّما ل �ضّك فيِه �أنَّ مخطوطَة عام )1303( كانْت مجّرَد ن�ضخٍة ل�ضبٍب �آخَر.
في �لو�قع، هناك فجوٌة بين �لكلماِت �لمتو�زيِة لالأعمدِة �لثَّالثة، على �لأقلِّ في ثالثِة مو��ضع.

عت تدريجيًا. لذلك، على �ض����بيِل  م����ن ناحيٍة �أخ����رى، يمكننا �أن ن����رى �أنَّ �لمخطوطَة ق����د ُجمِّ
�لمث����ال، تكّونْت مجموعُة �لكلماِت �لتي تحمُل عنو�َن )�ل�ّض����لعة �لّتي تخ�����شُّ �لتاجر( �أوًل بترتيٍب 
: بد�أْت هذه �لمجموعة بكلمة »canauú«، و�نتهْت بكلمِة »vellutus«، ثمَّ �أ�ضيفت كلماٌت  �أبجديٍّ

�أخرى دون ترتيٍب بعد »vellutus«، ونالحُظ �لعملّيِة نف�ضها في مجموعاِت كلماٍت �أخرى.
ولك����ْن، حتى لو �أّلَفْت ف����ي عام )1295(، هل كانِت �لمخطوطُة �لكومانيكّي����ُة �أثرً� كومانّيًا في 
�لأ�ض����ا�ِش، وهل �أ�ضبحْت كلمُة كومانيكيٍّ م�ض����طلحًا جغر�فّيًا فح�ضب؟ و�إذ� ُكتبِت �لمخطوطُة في 
، فمَن �لم�ض����كوِك فيه ج����دً� �أنها كانت  ع����ام )1295(، �أي بع����د خم�ض����ين عامًا من �لغزِو �لمغوليِّ
تعك�ُش �لثقافَة �لمنغوليَة بالفعِل، فخم�ضوَن �ضنًة ل تكفي لمحِو لغٍة، مهما كانت �ضغيرًة. من ناحيٍة 
�أخرى، فاإنَّ �لفر�ضّيَة �لمنغولّيَة غيُر محتملٍة، لأنَّ �لمخطوطَة �لكومانيكّيَة من �لمحتمِل �أن تكوَن 
مجموعًة من عّدِة معاجَم موؤلفًة م�ض����بقًا.في �لو�قِع، حافَظ �لبيزنطيوَن منُذ �لقرِن �لعا�ض����ِر على 
فار�ِت.من �لو��ضِح �أنَّ  ّحِل في �ض����هوِب )بونتيك()6(، وتبادلو� �لر�ضائَل و�ل�ضَّ عالقاٍت مع �لبدو �لرُّ
ه����ذه �لعالقاَت تدلُّ على تكويِن �لعدي����ِد من �لمعاجِم �لتي تمكّنْت بعَد ظهوِر �لجنوييَن في �لبحِر 
دِد. يجُب �أن تكوَن معاج����ُم �لبجناِق �أو �لبجانقِة)7(  �لأ�ض����وِد من �لنتق����اِل �إلى �أيدي �لو�فديَن �لجُّ
م�ضابهًة لتلَك �لخا�ضة بالكوماِن، ل �ضيما �إذ� نظرنا �إلى �ضهادِة )�آنا كومنينا()8( ، �لتي تقوُل �إنَّ 
�لبجن����اَق فهمو� �للغَة �لكومانّيَة جيدً�.كانت لغُة �لتُّرِك قريبًة م����ن لغِة �لكوماِن، ومن �لموؤكِد �أّنُه 

كانت هناَك قو�مي�ُش للتُّرِك)9( �أي�ضًا.
وبناًء عليِه، فاإنَّ �لمخطوطَة هي مجموعٌة من �لمعاجِم �لقديمِة �لم�ض����افِة �إلى �لمعاجِم �لتي 
، و�ض����نعوُد �إلى تكويِن  �أّلفه����ا �لجنويون �أنف�ُض����ُهم منُذ ع����اِم )1169(، فال مج����اَل للّتاأثيِر �لمغوليِّ

�لمخطوطِة بعد قليٍل...
عاِء، يبد�أ �لقامو�ُش �لفعليُّ �لذي يحتوي على ثالثِة �أعمدٍة؛ �لأوُل  بعَد ذكِر �ضنِة )1303( و�لدُّ
، و�لأعمدُة �لثالثُة مكتوبٌة باللُّغِة �لالتينيِة. ي�ضتمُل هذ�  ، و�لثالُث كومانيٌّ ، و�لثاني فار�ض����يٌّ لتينيٌّ
مائِر مع  فاِت و�ل�ضّ �لجزء من �لمخطوطِة على �أفعال مع �أمثلٍة على �لتَّ�ض����اريِف و�لأ�ض����ماِء و�ل�ضّ
. يبلُغ طوُل هذ� �لجزِء قر�بَة )1560(  �قتر�ِنها، ف�ضاًل على �لّظروِف بالّترتيِب �لأبجديِّ �لالتينيِّ
كلمًة. ياأتي بعد ذلَك في �لمخطوطِة قامو�ٌش بهذِه �لّلغاِت �لثالث نف�ِضها من نحو )1120( كلمًة، 
ولك����ن، مجّمع����ًة هذِه �لم����رة وفقًا للغر�ِش منه����ا، ولكلِّ مجموع����ٍة عنو�ٌن. يحمُل ه����ذ� �لجزُء من 

زِء �لإيطالّي. �لمخطوطِة �لذي عددناه تّوً� ��ضَم �لجُّ
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؛ يتك����ّوُن من مجموعٍة من �لكلماِت و�لجمِل  �لج����زُء �لثَّاني من �لمخطوطِة هو �لجزُء �لألمانيُّ
�ضُة باللُّغِة  و�لمعان����ي �لمتنّوعِة مع عنا�ضِر �لقو�عِد. لكنَّ �لجزَء �لأكثَر تميزً� هو �لنُّ�ضو�ُش �ل�ُمقدَّ
�لكومانّي����ِة، بما في ذلك �أجز�ٌء من �لإنجيِل، و�ضيرُة �لقّدي�����شِ )�ضتيفن( و�لعديُد من �لنُّ�ضو�ِش 
�ض����ِة �لكومانّي����ِة �لأخرى، وتظهُر ترجم����ٌة لتينّيٌة فوَق كلِّ �ضطٍر. ف�ض����اًل على ذلك، يت�ضّمُن  �لمقدَّ
�لج����زُء �لألمانيُّ �ضل�ضلًة من �لألغ����اِز �لكومانّيِة، ول يحتوي هذ� �لجزُء من �لمخطوطِة - حّتى في 
�لج����زِء �لالتينيِّ من����ُه - على �أيِّ تعابيَر �إيطالية. م����ن وجهِة نظٍر باليوغر�فّي����ة: ل يمتلُك �لجزُء 
؛ يمكُن �كت�ضاُف كتاباٍت مختلفٍة هناَك، وحّتى دفتُر �لمالحظاِت  �لألمان����يُّ وحدَة �لجزِء �لإيطاليِّ
لي�����شَ في �لحقيقِة دفتَر مالحظاٍت، ولكّنُه فقط �أور�ٌق مخّيطٌة معًا. لذ� فاإّن �لجز�أين )�لإيطاليَّ 

( عمالِن مختلفاِن تمامًا، ُجِمَعا معًا لحقًا. و�لألمانيَّ
تين����يُّ من دوِن  ريَن �لألم����ان، ومن هن����ا جاَء �لج����زُء �لالَّ ����َف �لج����زُء �لألمان����يُّ م����ن �لمب�ضِّ �أُِلّ
الة،  �لإيطالّي����ِة. ك����ان هوؤلِء �لمر�ضلون فرن�ضي�ضك����ان لتكر�ِرهم ذكَر �لقّدي�����شِ فرن�ضي�ِش في �ل�ضَّ
ونعل����ُم �أنَّ ن�ضاَط �لمر�َضلين �لفرن�ضي�ضكان كاَن مكّثفًا جّدً� في �ضهوِل )بونتيك( في �لقرِن �لر�بَع 
. في �لو�قع، نحن  ع�ضَر. من ناحيٍة �أخرى، �أّلَف تّجاٌر جنوييون من �لبحِر �لأ�ضوِد �لجزَء �لإيطاليَّ
و� في جميع مو�نئ �ضبه جزيرة �لقرم تقريبًا- كقاعدة )�ضالد�جا( �أو  نعل����ُم �أنَّ �لجنوييَن ��ضتقرُّ
)�ض����ود�ك()10( - بع����َد معاهدٍة �أبِرَمْت مع بيزنطة عاَم )1169(. �أم����ا �لفيني�ضّيوَن من جانِبهم ، 
احِل �ل�ّضرقيِّ ل�ضبِه جزيرِة �لق����رِم كمركِز )كافا(. لكّن �لجنوييَن تمّكنو�  فق����د ��ضتقّرو� على �ل�ضَّ
م����ن �لإطاحِة بهم. وُيمّثُل �لجزُء �لّثاني من �لقرِن �لّر�بَع ع�ضَر مرحلة �زدهاٍر كبيٍر للجنوييَن في 
�لبح����ِر �لأ�ض����وِد. لذ�، لبّد �أن �لإيطالييَن �لذين �أّلفو� �لج����زَء �لأول من �لمخطوطِة هم من جنوة 

ولي�َش من �لبندقيِة، مع �أنَّ وجوَد �لمخطوطِة في �لبندقيِة ولي�َش في جنوة ما يز�ُل غيَر مف�ّضٍر.
�أّما �لجزء �لّثاني، �أدِمَج في �لجزِء �لأوِل، فقد �أّلفُه �أحُد �لفرن�ضي�ضكاِن. ف�ضاًل عن ذلك، فاإّن 
�لفرن�ضي�ضكان كانو� قد �أدخلو� بع�َش �لإ�ضافاِت وبع�َش �لّت�ضحيحاِت �إلى �لجزِء �لأوِل، فاأحدهم 
ك����اَن ُملّمًا باللُّغة �لفار�ضّية، قد �أ�ضاَف �لعم����وَد �لفار�ضيَّ لترجمِة �لكلماِت �لمجّردِة �لتي ل توجُد 

في �لكيب�ضاِك.
ِة، وهو �أمٌر  م����ن �لمثيِر لالهتماِم مالحظُة �إجر�ء �إ�ضافتين من موؤلفي����َن �ألمان باللُّغة �لرو�ضيَّ

لحَظُه )كالبروث()11( بالفعِل.
لق����د ر�أينا �إمكانية تاأليِف �لمب�ضرين �لفرن�ضي�ضكان للجزء �لألمانيِّ من �أجِل تب�ضيِر �لكومان. 
؟ لم يكْن موؤّلفًا لغر�ِش �لتَّب�ضيِر، بل من  ولك����ْن، لأّي غر�ٍش كان يتاألُف ما ي�ضمى بالجزِء �لإيطاليِّ
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، بح�ض����ب )بارتولد()12( »�أثرً�  �لو��ض����ِح لت�ضهي����ِل �لتجارِة. وُيَعدُّ هذ� �لج����زُء �لمعروُف بالإيطاليِّ
تاريخيًا غريبًا لهذ� �ل�ضت�ضر�ِق �لعمليِّ في �لقرنين �لثالَث ع�ضَر و�لّر�بَع ع�ضَر«.

كم����ا ُقلنا �أع����الُه، ف����اإّن �لمخطوطَة �لتي لدين����ا لي�َضت �ضوى ن�ضخ����ٍة يرجُع تاريُخه����ا �إلى عاِم 
)1303( من ن�ضخٍة �أ�ضلّيٍة �أقدَم،كانت نف�ضها قد ُجّمَعْت �ضيئًا ف�ضيئًا.

، �لذين  و�ضيك����وُن من �لأ�ض����حِّ �لحديُث عن موؤّلفي �لج����زِء �لألمانّي وموؤّلفي �لج����زِء �لإيطاليِّ
هم ب�ضكٍل خا�ش به����دٍف عمليٍّ للغايِة.هذ� ما ُيف�ّضُر �لتق�ضيماِت  جم����َع كلٌّ منهم �لكلماِت �لتي تهمُّ
�ضِف �لثَّاني من �لجزِء �لإيطالّي. فقد جّمَع موؤلُف كّل ق�ضٍم �لكلماِت �لتي يحتاجها فح�ضب  في �لنِّ

ولي�َش �لمعلوماِت كّلها �لمتعّلقِة بالمالب�ِش و�لحرِب وما �إلى ذلَك. 
ف����ي هذ� �لأنموذِج نف�ضِه م����ن معجِم �لكيب�ضاك، نالح����ُظ بع�َش �لأعماِل �لأخ����رى، كقامو�ٍش 
- رّبما يعوُد �إلى �لقرِن �لخام�َش ع�ضَر – يحتوي قر�بَة 2500 كلمة،  عربيٍّ تركيٍّ من �أ�ضٍل م�ضريٍّ
Kuun  ومفاهيَم مختلفٍة  ن�ض����َرُه )هوت�ضما()13( مع ترجمٍة �إل����ى �لألمانّيِة ومقارناٍت مع قامو�����شِ

لل�ضرِف.
�أّلف����ْت قو�مي�ٌش عربّي����ٌة تركّيٌة �أخرى �ضغرى في م�ضَر، حيُث و�ض����َل كومان باأعد�ٍد كبيرة من 

الطين. و�ضّيِة بعد �لغزِو �لمغولّي. �ضّكلو� �لحر�َش �لمملوكيَّ في م�ضَر في بالِط �ل�ضَّ هوِب �لرُّ �ل�ضُّ
هذ� هو �لّتاريُخ �لمخت�ضُر ِلُمعجِم كومان.

الهوام�ش

)Codex Cumanicus  -)1ه����و دلي����ل لغ����وي من �لع�ضور �لو�ضط����ى، م�ضمم لم�ضاعدة �لمب�ضري����ن �لكاثوليك على 
�لتو��ضل مع �لكومان ، وهم �ضعب تركي رحل. 

)2(- جيف����ري فيلهاردوي����ن: فار�ش وموؤرخ �ضارك في �لحروب �ل�ضليبي����ة �لر�بعة و�أّرخها. ُيعد �أحد �أهم �لموؤرخين في 
تلك �لمرحلة �لزمنية، و��ضتهر بكتابته لرو�ية �ضهود �لعيان.

)3(- بولوفت�ضيان: ت�ضمية )�لكومان( وهم �ضعب تركي رحل باللغة �لرو�ضية.
)Roman Numerals: MCCCIII -)4 = 1303 �أرقام رومانية.

)5(- �لتقوي����م �لروم����ي �أو �ليوليان����ي (بالإنكليزي����ة( : Julian Calendar   ه����و تقوي����م فر�ض����ه يوليو�����ش قي�ضر في 
�ضنة 46 ق. م يحاول �لتقويم �ليولياني محاكاة �ل�ضنة �ل�ضم�ضية ويتكون من 365،25 يومًا مق�ضمة على 12 �ضهرً�.

)6(- ه����ي مناط����ق �إحيائية تمتد من �ل�ضو�طئ �ل�ضمالية للبحر �لأ�ضود و�ضرقًا حتى بحر قزوين من دبروجة في �لركن 
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�ل�ضمالي �ل�ضرقي من بلغاريا وجنوب �ضرق رومانيا، عبر مولدوفا و�ضرق �أوكر�نيا و�ضمال �لقوقاز �لرو�ضي، ومناطق 
�لفولغا �لجنوبية و�ل�ضفلى �إلى غرب كاز�خ�ضتان �لمتاخمة ل�ضهوب كاز�خ�ضتان �إلى �ل�ضرق.

)7(- �لبجناك �أو �لبجانكة   �أو �لبجناق، �أو �لبت�ضناق. كانو� �ضعبًا تركيًا �ضبه بدوي من �ضهوب �آ�ضيا �لو�ضطى يتحدثون 
�للغة �لبجناكية / �لبجناقية / �لبت�ضناقية �لتي �نتمت ل�ضجرة �للغة �لتركية.

)8(- �أمي����رة وموؤرخ����ة بيزنطي����ة. �بن����ة �لإمبر�طور �لبيزنط����ي �أليك�ضيو�����ش �لأول كومنينو�ش. كتبت كتابه����ا �لتاريخي 
»�أليك�ضي����اد�« �ل����ذي يعّد �أ�ضه����ر و�أهم �لم�ضادر ع����ن �أحد�ث مرحلة حك����م �لإمبر�طور �أليك�ضيو�����ش �لأول و�لحملة 

�ل�ضليبية �لأولى.
)9(- ت�ضمي����ة �لت����رك تاريخيًا تطلق عل����ى جميع �ل�ضعوب و�لقبائ����ل �لبدوية �ضمال وو�ضط �آ�ضيا من ب����الد �لقبجاق �إلى 
 �ضيبيريا وحدود منغوليا و�لتي تنطق باللغات �لتركية بما في ذلك قبيلة �لبلغار، با�ضتثناء �لمغول و�لتتار �لقد�مى 

و�لأكر�د )بدو فار�ش( و�لطاجيك )بدو �ضمال �أفغان�ضتان(.
وَد�ق هي مدينة لها �أهمية �إقليمية في �ضبه جزيرة �لقرم في �أوكر�نيا. تمثل  )10(- �ضالد�جا �أو �ضود�ك �أو �ُضوَد�ق �أو �ضُ

�ضود�ق �لمركز �لإد�ري لبلدية �ضود�ق، وهي �إحدى �لمناطق �لتي تنق�ضم �إليها �ضبه جزيرة �لقرم.
)11(- �إينري�����ش جوليو�����ش كالب����روث )11 ت�ضري����ن �لأول 1783 - 28 �آب 1835( لغ����وي وم����وؤرخ و�إثنوغر�ف����ي وموؤلف 

وم�ضت�ضرق وم�ضتك�ضف �ألماني.
)12(- فا�ضيل����ي فالديميروفت�����ش بارتولد يعرف كذلك بفيلهلم بارتولد هو م�ضت�ضرق وم����وؤرخ رو�ضي �ضوفييتي بارز من 
�أ�ضول �ألمانية، تخ�ض�ش في �لدر��ضة �ل�ضرقية ول�ضيما في مجالت تاريخ �لح�ضارة �لإ�ضالمية و�ل�ضعوب �لتركية.

)13(- م�ضت�ضرق وخبير في تاريخ �ل�ضالجقة..

⁕ ⁕ ⁕
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عبا�س حيروقة

 ال�راأي...   

حول رواية )ظلُّ الأفعى(

ثمة كثير من �لأ�ض���ئلة تنب�ض���ط �أمامك و�أنت تقر�أ �لعمل 
�لرو�ئي �لأول للباحث و�لمفكر و�لرو�ئي �لم�ض���ري يو�ضف 
زيد�ن، و�لذي جاء بعنو�ن )ظّل �لأفعى( �ل�ض���ادر عن د�ر 
�ل�ض���روق في �لقاه���رة في طبعتها �لأولى ع���ام 2006، ومن 
�لاّلف���ت �أّن كّل �أحد�ث �لعمل تدور في مكان و�حد فح�ض���ب 
�أل وهو بيت )عبده( و�أي�ض���ًا في ليلة و�حدة فح�ض���ب - كما 
وّثقه���ا في - �إلم���اح – في �فتتاحية �لعمل وه���ي �لّليلة �لتي 
ي�ض���فر �ض���باحها عن يوم �لثالثاء �لمو�فق للتا�ض���ع من ذي 
�لقع���دة �ض���نة 1441 هجري���ة و�لمو�فق �أي�ض���ًا للثالثين من 
حزير�ن �ضنة 2020ميالدية... ولكن ما �لذي كان يدور في 
ذه���ن �لرو�ئي حي���ن �أر�د �أن يوؤّرخ لعمل���ه بتاريخ كهذ� وهو 

�ل�ضادر ب� 2006؟
عم���ل رو�ئ���ي حاول �أن ير�ض���م �ل�ض���ورة �لحقيقية لالأنثى وف���ق معطى لغ���وي معرفي ثقافي 

مو�ضوعي...
يمك���ن �أن نق���ول �إن محور �لعمل هو �لم���ر�أة. �لأنثى بين ما كانت عليه من قد��ض���ة وتقدي�ش 
مجتمعي وما �آلت �إليه �ليوم. بين �لما�ضي �لموغل في �لقدم و�لمكّد�ش بالح�ضار�ت وبمفرد�تها 



حول رواية )ظلُّ الأفعى(

247 الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 

�لباذخة، و�لتي �ضّكلت �لأنثى بقد�ضيتها �لتي منحتها مفاتيح �ل�ضيادة و�ل�ضيا�ضة �أبهى �أبجدياتها 
و�أن�ض���عها، و�لحا�ض���ر بكّل عبوديته و��ضترقاقه وتقزيمه وت�ض���ويهه لالأنثى. كّل هذ� �أر�د �لكاتب 

�لإ�ضارة �إليه بالإهد�ء �لذي خطه في م�ضتهل عمله �إلى:
تي. َمّي... �بنتي، وجدَّ

�لم���ر�أة وتحول حالها �لمجتمعي من نحت �لتماثيل ون�ض���بها ف���ي مد�خل �لممالك و�لمعابد 
و�لتفنن في تج�ض���يد جمالها وعظمتها عبر �أيقونات نفي�ضة ماز�ل �لموؤرخون يحاولون فك رموز 
�ألقها وقر�ءة �أبجدياتها �لعظيمة �إلى ما هي عليه �ليوم. �إذ نرى كيف تنا�ضل في �ضبيل ��ضتعادة 
بع�ش حقوقها �لمغت�ض���بة �لم�ض���تلبة عبر ثقافة ذكورية بد�أت �إرها�ض���اتها منذ ثالثة �آلف عام 
وح�ضب ومن ثم ما ت�ضكل هذه �لآلف �لثالثة قبالة �ضتين �ألف عام من ثقافة �ضالم ومحبة ووئام 

�أ�ض�ضت لها وعملت على تنميتها ون�ضاأتها �لمر�أة �لإلهة �لربة؟
عمل ب�ضخ�ضياته �لقليلة و�لتي يمكن لنا �أن نعّددها:

عبده – �لزوج، هذ� �لرجل �لفقير �لب�ض���يط �لذي توفى �هلل و�لده �لذي ترك له قر�ض���ًا لم 
ي�ضّدد ن�ضفه و�أمًا مري�ضة لحقت به بعد �ضهور، و�ضقيقتين من رّبات �لبيوت �لفقيرة.

عبده �لذي ورث منزله عن جده... �لمنزل �لم�ض���ّيد منت�ض���ف �لقرن �لع�ضرين وكان )يبدو 
�آنذ�ك ك�ضرٍح �أنيٍق ناٍء متوّحٍد بطر�زه �لمعماري �لذي ل �ضخ�ضية له(، و�ليوم ��ضتطالت حوله 

�لعمار�ت حتى بد� �ضطحه مثل قاع عميق لبئر لم يحفرها �أحد.
عبده �ل�ضخ�ضية �لم�ضطربة �لممحوة و�لمقموعة من �لجد و�لد و�لد زوجته وهذ� ما �نعك�ش 

على نظرة زوجته له.
عب���ده �ل���زوج �لذي طردته زوجته من نعيم جنتها ل�ض���بع و�أربعين ليل���ة متتالية بعد �أن عا�ش 
حياة هادئة هانئة طو�ل �ض���نو�ت زو�جه �ل�ض���بع �إلى �أن بد�أت ت�ض���ل لزوجته ر�ضائل من و�لدتها 
�لت���ي هجرتها مجب���رة وهي في عامها �لخام����ش، و�لتي تعهدت وتحت �ل�ض���غط و�لتعنيف �أمام 

�لجد بعدم �لتو��ضل مع �بنتها حتى تبلغ �لثالثين من �لعمر.
)نو�ع���م(– �لزوج���ة �لتي تعمل في مجال �لترجمة توفي و�لدها وهي في �ض���ن �ل�ضاد�ض���ة، 
ومن ثم هجرتها �أو تركتها �أمها ق�ض���رً� في رعاية جّدها، و�ض���افرت تاركة قلبها بين يدّي �لجد 

�لمتجّبر �لمتكبر.
)نو�ع���م( هو لقب �أطلقه عبده �ل���زوج عليها لما هي عليه من �ألق وطالوة وبهاء )�ض���األته 
لم���اذ� ناد�ها بهذ� �ل�ض���م فق���ال ما معناه: لأن كل م���ا فيك ناعم و�أنت مجم���ع �لنعومة وهذ� 
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��ضم���ك عندي لالأب���د(. )نو�عم( �لتي �ضّكل���ت ر�ضائل �أّمها )�لتي �أ�ضرق���ت في كهف روحها( 
نافذة مهمة �أطّلت من خاللها على معرفة مفهوم �لقد��ضة فوعت ذ�تها و�أدركت ما كانت عليه 

من قد��ضة وما هي �ليوم به.
)نو�ع���م( �لتي �أ�ضّر �لكاتب على عدم ذكر ��ضم لها لأنه ل يريد تحديدها. تاركًا لنا كقر�ء �أن 
نر�ه���ا ف���ي كل �أنثى وعت ذ�تها، وعملت على تحريرها من عبودي���ة مجتمع ذكوري. وكاأنه يريد �أن 
يقول لنا: كل �أنثى هي )نو�عم( �لمتمردة �لعارفة �لتي قر�أت حقيقة و�قعية ذ�تها وتاريخية ذ�تها.

�لج���د – �ل�ضابط �لعاتي �لعتيد و�لقا�ضي �لمتغطر�ش �لم�ضتبد و�لذي يخجل من �لحنو لأنه 
�ضليل �أ�ضرة عريقة في. �لخدمة �لع�ضكرية وهو كفل نو�عم وعمل على تربيتها وتدري�ضها، ويعتقد 

�أن كل ما هو �أنثوي بما في ذلك �لأمومة خطر على �لروح �لع�ضكرية.
�لأم – وهي �ل�ضخ�ضية �لأهم و�لأكثر ح�ضورً� �إن لم نقل �لمحورية لأنها �ضكلت عماد �لعمل، 
وم���ن خالله���ا كّر�ش وعّزز �لرو�ئ���ي روؤيته للحياة ولالأنث���ى وللتاريخ. حّم���ل �لأم - وهي �أ�ضتاذة 
ف���ي عل���م �لأنثرولوجيا، - كّل م���ا يمكن للباحث و�لمفّك���ر و�لناقد �أن يحمله م���ن روؤى وتطّلعات 
وطاق���ات، فطرحها بكل حيوية ومتانة وقال من خاللها كلمت���ه �لأهم، بل خل�ش في نهاية عمله 
ه���ذ� �إل���ى �أن �لرجل لم ين�ضج بعد لي�ضتح���ق �ل�ضيادة، و�أّن �لآلف �لثالثة ه���ذه ت�ضكلت خاللها 
�لبني���ة �لحتقاري���ة. �لخانقة و�ل�ضائدة ف���ي �لمجتمعات �لقديمة، و�أّن ه���ذ� �لقانون �لمطبق هو 
ذك���وري �ل���روح وذكوري �لتطبيق. وذك���وري هنا تعني )ن�ض���ف �إن�ضاني( و�إن �ضئ���ت �لدقة قلت 

ناق�ش �لإن�ضانية!
وكما �أ�ضّر �لرو�ئي على عدم ت�ضمية نو�عم با�ضم ما كذلك �لأمر نر�ه في �ضخ�ضية �لأم �لتي 
�ضغل���ت حي���زً� مهمًا بل �لأهم في بنية �لعمل �لرو�ئي �إذ لم يحدها با�ضم ما وكاأنه يقول لنا �أي�ضًا 

هي ذي �لأنثى �أم �لعالم. 
وثمة �ضخ�ضيات بح�ضور هام�ضي خجول مثل نائل �ضديق عبده و�أي�ضًا دلل �ضديقته.

ه ه���ذ� و�لذي �ضخ فيه كّم���ًا هائاًل من عل���وم �للغة و�لّدين  �ت�ضح���ت ثقاف���ة �لكاتب في ن�ضّ
و�لتاريخ و�لنف�ش و�لفل�ضفة و�لّت�ضوف. 

ن����شٌّ حاول �لكاتب من خالل���ه م�ضك �لمتلقي من يده و�لم�ضّي به تجاه �لح�ضار�ت �لقديمة 
)�لبابلية، �ل�ضومرية، �لفرعونية، �لكنعانية... �إلخ.( و�ضوًل �إلى �لإ�ضالم.

بّين مكانة �لأنثى �لتاريخية و�آليات �نتقالها من �لمقّد�ش �إلى �لمدّن�ش في �لع�ضور و�لديانات 
�لقديم���ة، وكي���ف �أ�ضهم���ت )�لزر�عة –�لح���روب( في �لتمهي���د لبناء مجتمع ذك���وري �ضلطوي 

��ضتبد�دي، فانُتِقل من �لألوهية �إلى �لعبودية ومن �لولدة �إلى �لإبادة.
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كل هذ� �أر�د �أن يقوله من خالل ��ضتغاله على �لتاريخي و�لأ�ضطوري حينًا عبر مرويات روتها 
�لأم لبنتها بعد �أن بلغت �لثالثين من �لعمر، وهي بعيدة عنها في ح�ضانة جّدها من خالل ر�ضائل 
ي�ضًا له����ا وو�ضلتها عبر �لبريد... ر�ضائ����ل �ضرحت من خالله����ا �لحقائق �لتاريخية  كتبته����ا خ�ضّ

�لمكّر�ضة في غير ع�ضر وزمان وديانات هذه �لر�ضائل، �لتي �ضغلت �أكثر من ثلث �لرو�ية.
لغة الكاتب

بع���د قر�ءة �لعم���ل و�لوقوف على غير ف�ضل ومحور منه نرى كيف تظهر وب�ضكل جلي بو�طن 
ومكامن �لألق و�لإبد�ع، وتجّلت �أكثر ما تجلت في �للغة و�لتي تعد �لحامل �لمو�ضوعي لمقومات 

�لتمايز.
�لرو�ئ���ي بارع ح���ّد �لده�ضة في لغته حين يمنحه���ا طاقاته �لإبد�عية من ق���درة على �ل�ضرد 
�لجميل �لمو�ّضى بال�ضعر حينًا وبالفكر و�لمعرفة �أحيانًا �أخرى. ي�ضتغل على �لتفا�ضيل ويمعن في 
تناوله���ا حّد �ل�ضهيق �لحنون... قدرته �لبارعة عل���ى ر�ضم مالمح لوحة من �ضوٍء ونور لج�ضدين  

من طين وماء.
لغة �لكاتب عك�ضت حيوية روحه وطاقاته وملكاته وع�ضقه للعربية لغة ومفردة، معنى ومبنى، 
ولك���ن مما لفتنا �أي�ض���ًا ��ضتخد�مه للهجة �لم�ضرية في غير مو�ض���ع ورغم �أنها مقبولة ولم تكن 

نافرة �أو مزعجة، ولكن �ل�ضوؤ�ل �لذي يطرح نف�ضه هنا:
هل م���ن م�ضوغ لذلك؟ وهل �للغة �لعربية بف�ضاحتها وطاقاته���ا وحيويتها حالت دون و�ضول 
�لرو�ئي �إلى مبتغاه؟ رغم �إعجابه �لمطلق باللغة �لف�ضحى وتغنيه بكّل ما �متازت به عن غيرها 
م���ن �للغ���ات فاأمعن في حيثي���ات فنياتها، و��ضتنه�ش ك���ّل ما فيها من حيوي���ة وطاقات ومعاجم 
وقو�مي����ش وجّي����شَ �أبجدياتها ليعّزز فكرة م���ا ونتيجة ما كالتي خل�ش �إليه���ا وكان قد عّبر عنها 

�ضابقًا محي �لدين بن عربي في قوله )�لمكان �لذي ل يوؤنث ل يعّول عليه(.
تربط �لرو�ئي عالقة خا�ضة مع �للغة �لعربية عالقة حب وع�ضق و�ضغف ووله، دفعته للخو�ش 
ًا رو�ئيًا بلغة مكثفة �ضعرية مده�ضة، وتجّلى ذلك  ف���ي تالفيف �أبجدياتها ومو�ضيقاها، فاأنتج ن�ضّ
ف���ي غير مو�ضع م���ن �لعمل. )�للغة �لعربي���ة �لعجيبة �لمتفردة �لتي ق�ضيت م���ن عمري �ضنو�ٍت 

طو�ًل �أتاأمل بنيتها وتركيبها وعجائبها �لتي ل تنتهي(.
وم���ا زلت �أنده�ش م���ن قدرتها �لإ�ضارية �لفائق���ة ومن مقدر�تها على �لجم���ع بين �لأ�ضد�د! 
�ضحي���ح �للغ���ات كلها تحف���ل �ألفاظها بف���و�رق بين �لدلل���ة �لمعجمية و�لدلل���ة �لمجازية ولكن 
�لعربي���ة تنف���رد باأنها ت�ضتخدم لفظًة و�ح���دة للدللة على �ل�ضيء ونقي�ضه مث���ل لفظة )�لَجون( 

�لتي تعني �لأبي�ش وتعني �لأ�ضود.
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وتو�ّض����ع كثيرً� ف����ي �ضرح بع�ش �لدللت، وتو�ّضع ف����ي �أ�ضا�ش بع�ش �لمف����رد�ت و�أ�ضلها �إلى �أن 
�ش �إلى مو�ضعها �لمدّن�ش من خالل  ها �لمقدَّ يتهم �لعربية باأنها �أ�ضهمت في �إز�حة �لمر�أة من علوِّ
��ضتحد�ثه����ا �ألفاظًا د�لة على معان غريبة ��ضُتعي����َرت من ركام �لح�ضار�ت �لمندثرة، فا�ضتعارت 
مثاًل كلمة بعل ��ضم �لإله �لذكر �لقديم �لذي �أز�ح ع�ضتار عن عر�ش �لألوهية للدللة على �لزوج، 
ول����م ي�ضف����و� �لزوجة يومًا باأّنه����ا: بعلة. وجعلو� للزوجة لفظة َحَرْم �أي ه����ي حرم �لرجل بينما لم 

يجعلو� �أو ي�ضفو� �لزوج باأنه حرم لزوجه ... �إلخ.
ولك���ن كّل هذ� �لحدي���ث و�لتو�ّضع في فقه �للغ���ة وفل�ضفتها وعن �للغ���ة وماهيتها، و�إعجازها 
و�لعودة �إلى قو�مي�ضها، و�إير�د ما �أتى على ذكره �بن منظور و�لفيروز �أبادي وغيرهما هل يا ترى 

يمكن �أن نجد له م�ضوغًا في ن�ش رو�ئي؟ هل حقق نقلة نوعية في متن �لعمل.
�أن يف���رد �لكات���ب �ضفحات عّدة ولي�ض���ت بالقليلة للبحث في معان���ي ودللت بع�ش �لكلمات 
معتم���دً� على معاجم وقو�مي����ش �لعربّية وتو�ضعه �لكبير في ذلك ما ه���و م�ضّوغه في عمل رو�ئي 
مثاًل �إلى درجة تخال -وفي كثير من �لمو��ضع- �أنك على مدّرج جامعة ما في ق�ضم كلية �لآد�ب، 
�أو تخال �أنك �أمام �ضل�ضلة من �لمحا�ضر�ت �لمعدة جيدً� وبلغة خطابية من مقام �أ�ضتاذ جامعي 
موجهة لطالبه... �ضل�ضلة محا�ضر�ت نافرة عن �لجو �لعام للحدث �أو للغة �لرو�ئية �لماتعة �لتي 
نجدها في كثير من �لمو��ضع، ول�ضيما حين يخلع �لرو�ئي لبا�ش �أ�ضتاذ �لجامعة ويرميه جانبًا.
ومم���ا ج���اء على ذكره وبحيوي���ة: )من عجائب �لعربي���ة �أن م�ضادرها �لم�ضّم���اة بال�ضناعية، 
م�ضادرها �لّد�لة على �لأمور �لكلية �لإجمالية جميعها موؤنثة! �نظري كيف تلحق تاء �لتاأنيث �لبهّية 
بكّل �لم�ضادر �ل�ضناعّية: �لألوهية، �لربوبية، �لإن�ضانية، �لعالمية، �لوطنية، �لو�قعية، �لرمزية... 
ب���ل �أكثر م���ن ذلك ما تفعله �للغة �لف�ضيحة �لأ�ضلّية، �لأ�ضيلة م���ن �إلحاق �لتاأنيث بالرجل �إذ� بلغ 
مرتبة عالية فيما يو�ضف به! تقول �لعربية عن �لرجل ذي �لعلم �لكثير عاّلمة وذي �لفهم �لعميق 
امة وذي �لنبوغ �لفائق نابغة. بل �أكثر من ذلك فاأكثر، ما نر�ه في �للغة �لف�ضيحة �إذ� �أردت �أن  فهَّ
تجمع لفظ �لرجل قالت )رجال( فاإن كانو� رجاًل ذوي مكانة فهم رجالت... ول ُيقال في ف�ضيح 

�للغة رجالت �لموؤنثة، �إل للرجال ذوي �لمكانة �لعالية في �لجماعة! )�ش102(.
�إ�ضاف���ة �إلى مو��ضع �أخرى في متن �لرو�ية تدفع���ك لأن تعي�ش هذ� �ل�ضعور �أي �أن تخال �أنك 

�أمام محا�ضر ما في مركز ثقافي ما �إذ �ضرح وبكثير من �لإ�ضهاب لمفاهيم ونظريات:
- )دلي���ل �لتحلي���ل( هذه �لنظرية �لمن�ضوبة لالأم و�لتي �ضرحتها في ر�ضالة ما لبنتها �ضرحًا 
�أكاديمي���ًا وه���ذ� ما �أكده �لرو�ئي على ل�ضان �لأم )م�ضاء �أم����ش �أبلغوني �أن ع�ضرين جامعة دولية 
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م���ن �تح���اد �لجامعات �ل�ضبعين ق���ررت تدري�ش نظريت���ي دليل �لتحليل كدر����ش �إلز�مي لطالب 
�لدر��ض���ات �لعلي���ا بدءً� من �لمو�ض���م �لدر��ضي �لق���ادم. �إن لي كما تعرفين كتاب���ًا بهذ� �لعنو�ن 
ون�ضرت في هذ� �لمو�ضوع عدة بحوث( )�ش107(. تو�ضع �لرو�ئي في �ضرح ماهية هذه �لنظرية 
اًل في حيثي���ات �لن�ش ملحمة )�لإلياذة(  م�ضتعين���ًا بن�ضو�ش �لأ�ضاطي���ر �ضارحًا ومحلاًل ومف�ضّ

مثاًل، ولكاأن �لمتلقي �أو �لقارئ �أمامه مثله مثل طالب على مدرج جامعة.
�إل���ى �أن تخل����ش �إلى ما ي���دلُّ )�لتحليل( على �لم�ض���ار �لذي �تخذته �لن�ضو����ش �لأ�ضطورية 
و�لمقّد�ض���ة: �لبدء بالأنثى، ثم تمجيد �لرجل، ثم خل���ع �لتقدي�ش عليه، ثم �ضلب �لقد��ضة عنها، 

ثم ت�ضيغ غير �لممكن لت�ضويغ ت�ضمية �لرجل زورً� وبهتانًا �لو�لد، ثم �إقر�ر وليته على �لمر�أة.
�إذن نلحظ كيف �أثقل عمله بال�ضرديات �لتاريخية و�لم�ضطلحات و�لتر�كيب و�ل�ضروحات .

عموم���ا ًكل ما تحّدثنا عنه وبه �آنفًا ل يقلل من �لحيوية �لإبد�عية و�لفكرية للكاتب، ول يقلل 
م���ن روؤى و�أفك���ار جديدة حاول �إقناعنا بها وبجدو�ها كمتلقين. وكم���ا نرى �أي�ضًا �أن لغة �لكاتب 
باذخ���ة ث���رة تعك�ش ثقافة مو�ضوعي���ة وتر�كمًا معرفيًا في غير �تج���اه )فل�ضفي – فكري – ديني 
– لغوي- �ضعري( هذ� �لتنوع و�لثر�ء �لنف�ضي و�لروحي لدى �لكاتب و�لذي ج�ّضده  – �ضوفي 
وع���ززه ف���ي مو��ضع عديدة جعل �لعمل مكتماًل متكاماًل دفع به �إلى مر�تب �لتمّيز و�لتمايز رغم 
م���ا �عتر�ه من �ضطط �ضردي �إلى درجة �لمبا�ضرة بلغ���ة �أكاديمية �ضبه ر�ضمية بعثت بع�ش �لملل 

في نفو�ضنا وهذ� ما �ضناأتي على ذكره لحقًا.
الجراأة والحيوية في الطرح

ق���ارب بل ناق�ش وبكثير من �لج���ر�أة ق�ضايا �إ�ضكالية �أُّلف فيها �لمجل���د�ت وُكتب عنها، وبها 
مئ���ات �لمقالت و�لّدر��ضات، وتعد لدى كثيرين جدً� من �لم�ّضلمات و�لكتابة عنها �أو تناولها من 

�لمحظور�ت فالنقا�ش فيها وبها وعنها وحولها غير جائز �لبّتة.
مفهوم �لع�ضر �لجاهل���ي، و�أد �لبنات، و�لتحليل و�لتحريم، و�لطهارة، وحروب �لّردة، وفعل 
�لإنج���اب بين �لرج���ل و�لمر�أة، ومفهوم �لأبوة و�لأمومة، �لو�ل���د و�لو�لدة، و�لمهلهل و�إمعانه في 
�لقت���ل تحت �دعاء�ت جوفاء، و�لتع�ضب �لفكري �ل���ذي يقود �إلى �لتكفير، وممار�ضة �ل�ضتبد�د، 
ومفه���وم �لخل���ق، �لو�ضول �إلى �لخالف���ة �أو �لعرو�ش ع���ن طريق �لجيو�ش �لت���ي �أ�ضبحت حامية 

للعرو�ش وي�ضبح �لحكم لمن غلب.
نعم حاول في مو��ضع عّدة �إثارة �أ�ضئلة �لخلق، و�لخلود، و�لموت... وفق تقنية �ضردية خا�ضة، 

و�أمعن في تفا�ضيل �لتفا�ضيل �لمكانية لمنح �لعمل �لكثير من �لمغايرة.
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كم���ا تط���ّرق �لرو�ئي في عمله هذ� �إلى �ل�ضر�عات �لكثيرة �لد�ئ���رة في تر�ثنا �ل�ضرقي بين 
�لعلم و�لجهل، بين �لمحّبة و�لكر�هية، �لنور و�لظلمة، �لحّرية و�ل�ضتبد�د.

كم���ا وج���ه �لدعوة �إلى طرح �لمزي���د من �لأ�ضئلة �لكب���رى... �لأ�ضئلة �لأه���م لأن �ل�ضوؤ�ل هو 
�لإن�ضان، ول�ضّيما �أننا في زمن �لت�ضاوؤل.

ومن المالحظات اأي�شاً:
ثمة �ضفحات حفلت بها �لرو�ية ول�ضيما ما ورد في متن �لر�ضائل تلك لم تكن بالم�ضتوى �لفني �أو 
بم�ضت���وى... �لخطاب �لرو�ئي �لعام �لذي �ت�ضمت به �لرو�ية في ق�ضمها �لأول �لذي جاء بلغة رو�ئية 
لة في �لإبد�ع وو�عية لماهيته ومنظومات���ه �لأبهى، و�أما بع�ش �ل�ضفحات  بديع���ة تعك�ش روح���ًا متاأ�ضّ
فن���رى وبو�ض���وح كيف خّف به���اء وومي�ش وجمال روح �لرو�ية مقارنة كما قلن���ا مع ما �متازت به في 
�لثماني���ن �ضفح���ة �لأولى. نرى كيف ن���اأت بنف�ضها �أو ناأى �لرو�ئي بها عن �أل���ق �لعمل. �لر�ضائل �لتي 
ج���اءت في �لخم�ضين �ضفحة �لأخيرة هي ر�ضائل و�ضلت لنو�عم من �أمها، و�لتي كما قلنا جاءت في 
بع�ضه���ا بلغ���ة �أقرب �إلى لغة �أ�ضتاذ جامعة �أمام طالبه �أو محا�ض���رة تقدم من على منبر ما �إذ عمد 
�لرو�ئ���ي عل���ى �ضخ كمية كبيرة من �لمعلوم���ات �لتاريخية من دين وفكر وفل�ضف���ة و�أ�ضاطير وعقائد 
ومثيولوجي���ات، و�إن كّن���ا ح�ضن���ّي �لنية ولم نع���ّد �أن ما جاء به في���ه كثير م���ن ��ضتعر��ش �لع�ضالت 
�لثقافي���ة ق���د نقول ربما ك���ان �لهدف وغاية �لكاتب هو رف���ع م�ضتوى �لعمل، وربما ليق���ول ر�أيًا ما �أو 
ي�ض���ّدر فك���رة �أو فك���رً� ما، ولكن �أرى �أنه ل���م يوّفق فجاءت في بع�ضها على �ضك���ل وثائق تاريخية لم 

ت�ضّب في خدمة فنية �لعمل و�ضّويته �لإبد�عية )�لأنثى و�لتحولت �لمجتمعية(.
كم���ا نلحظ على �ضبيل �لمثال تل���ك �لتر�نيم و�لأنا�ضيد و�لتي ن�ضره���ا في عدد من �ضفحات 

غير قليلة، وهي عبارة عن مكت�ضافات ن�ضّية منقو�ضة على رقم طينية ومن ح�ضار�ت عدة.
ومم���ا لفتنا �أي�ضًا في هذ� �لعمل �لجميل �لماتع �ضي���اع بع�ش �لخيوط من بين �أنامل �لكاتب 
مما �أحدث نفورً� موؤقتًا عن �ل�ضياق �ل�ضردي �لمده�ش �لذي كان �ضائدً� على مد�ر حّيز كبير من 
�لعم���ل، ونذك���ر هنا على �ضبيل �لمث���ال ل �لح�ضر في )�ش78( وبعد �ض���رد و�ضفّي جمالّي ماتع 
للطق�ش �لمالئكي �لذي �أبدع في خلقه )عبدة(، و�أف�ضت �إلى تاأمالت باذخة قبل �لحدث �لأهم 
)�ل�ضر�ع( �لذي تطور �إلى �لتد�فع و�ل�ضرب وحالة �إغماء لحقت بعبده نتيجة �ضربه على ر�أ�ضه 
بمحفظ���ة )نو�عم( �لثقيلة �لمكّد�ضة بالكتب، ولم ي�ضحو �إل على �ضوت �ضخير �ضيارتها مغادرة 
�إل���ى غير رجعة. م���ا �أوّد قوله هنا �إن �لمونولوج �لد�خلي لعبدة في ه���ذه �لحالة كان نافرً� وغير 
ه �إذ لي�ش من �لمعقول وهو في هذه �لحالة �أن يفّكر بال�ضيارة  من�ضجم مع حيوية �لرو�ئي في ن�ضّ

وبوقودها �لذي دفع �ضعره من جيبه. فنقر�أ:
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»مّر بذهنه �لمرهق �ضوؤ�ٌل مترنٌح:كيف تاأخذ �ل�ضيارة �لتي �أذهب بها للعمل كل يوم؟ كيف... 
ث���م طاف���ت بر�أ�ضه �إجابات مترنحة: �ضحيح �أنها ��ضترت �ل�ضي���ارة قبل عامين، ولكنني �أنا �لذي 
كن���ت �أقودها معظم �لأوقات. هي دفعت ثمنها ولكنني كن���ت �أدفع ثمن وقودها معظم �لأوقات. 

نحن �ضركاء فيها فكيف تاأخذها بهذه �لب�ضاطة؟... �إلخ، )�ش78(«.

من �شعرية الرواية وفل�شفتها
تاأخ���ذك �لرو�ي���ة �إلى عو�لم طافح���ة باألق وده�ضة تل���ك �لح�ضار�ت وحيوي���ة مفرد�ت ذ�ك 
�لزم���ان، كما يلحظ �لق���ارئ ثمة حاماًل مو�ضوعيًا، ب���ل ر�فعًا نه�ش بالعم���ل وز�ده �ألقًا وحيوية 
بة  وقب���وًل لدى �لمتلق���ي، ول�ضيما �لنوعي �أل وهو �ل�ضعر �أو �لجمل���ة �ل�ضعرية �لم�ضوبة �أو �لمق�ضّ

بذهب فل�ضفي �إ�ضر�قي عرفانّي �أّخاذ.
جم���ل �ضّكلت خيطًا نور�نيًا بهيًا �أ�ضاء للمتلقي درب �لم�ضي تجاه �لّده�ضة و�لجمال. �لجملة 
�ل�ضعري���ة بتركيبه���ا �للغوي فائ���ق �لإتقان �ضكل �أي�ضًا لحن���ًا مو�ضيقيًا ماتعًا ر�ف���ق �لعمل ومنحه 

ق�ضمات لوحة.
�ضنورد بع�ش ما قد ندّلل على ما ذكرناه �آنفًا:

����ش عاريًا عبر �ل�ضالة و�لممر وقد زّر كتفيه ف�ضار ك�ضبع نحيل يجو�ش طرقات  »ر�ح يتل�ضّ
قرية بائ�ضٍة �أهلها نيام«، )�ش74(.

- »�لح�ضي�ضة لتغّيبنا، هي تنّبهنا لغيابنا �لد�ئم«، )�ش68(.
- »... تمايل���ت برّقة عل���ى نغمات �لناي �لرقر�قة �أمام �لهن���دي �لنحيل �لذي يعزف بروحه 
مو�ضيق���اه. ه���ي ل ت�ضمع مو�ضيقاه ولكنها تقروؤها في جل�ضته... �إل���خ �أ�ضعة... فهل ي�ضتطيع كائن 

�آخر غير �لأفعى �أن يقر�أ �لمو�ضيقى في هيئة �لأج�ضام؟«، )�ش 83(.
- »�جعلن���ي وح���دي كخات���م على قلب���ك، لأن �لمحب���ة قوية كالم���وت« )ترنيم���ة ع�ضتارية 

مندثرة(، )�ش96(.
وف���ي �لخت���ام نوؤكد �أن ظل �لأفعى عم���ل رو�ئي متما�ضك في بنائيته ��ضتغ���ل بحرفية ومهنية 
ومهارة عالية و��ضتغاله على �لتفا�ضيل منح �لعمل ميزة مهمة �أده�ضت و�أمتعت �لقارئ، ول�ضيما 
�لناف���ذة �ل�ضغي���رة �لت���ي فتحها له في �لج���د�ر �لمقابل ل�ضري���ر �لرغبة و�لت�ضمين���ات �لن�ضية 
�ل�ضعري���ة لبع����ش ن�ضو�ش و�أنا�ضي���د �لديانات �ل�ضرقي���ة �لقديمة كما تجّلت فيه ق���درة �لرو�ئي 
عل���ى �لغو����ش في بئر روح �ل�ضخ�ضيات مّما مّكنه من فه���م حقيقة م�ضاعرهم، بل �أكثر �إذ نجده 
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ذ�ك �ل�ض���وت �لد�خلي �ل�ضفي���ف لأناهم �لقلقة �لمعذبة، فاأطلق �أ�ض���ر�ب ده�ضتهم وفجر ينابع 
�أفر�حهم ورّتل مع �ضاّللت روؤ�هم تر�نيم �أمانيهم.

عم���ل حاول �لموؤلف من خالله �لتاأ�ضي�ش لن�ّش رو�ئي حكائي �ضردي مطّعم بثقافات وحكايا 
وح�ض���ار�ت �ل�ضع���وب بمفرد�ت معا�ضرة. وق���د �متلك �أدو�ت �لقول و�لجهر ب���ه من باب �لأمانة 
و�لتوثي���ق لحقائق كان���ت غائبة بالكامل و�إن بانت لدى بع�ضهم تحّف���ظ عليها حقنًا لماء وجه �أو 

دم... �أو خوفًا من �ضّياف هنا و�ضّجان هناك.
ونختم بما ختم به هذ� �لباحث و�لموؤرخ يو�ضف زيد�ن عمله �لرو�ئي �لمهم جدً� من تاأمالت 

له في �لبنية �ل�ضائدة.
 

⁕ ⁕ ⁕
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وفاء حمود

ق�راءات

قراءة في »موت �صغير«

عند �لبحت �لمتعمق في �لح�ض���ارة �لعربية �لإ�ض���المية، 
نجد �أن تر�ثنا �لذي ي�ض���كل �لبنية �لأ�ضا�ضية للذ�ت �لعربية، 
في���ه �لغث و�ل�ض���مين، فم���ع �نت�ض���ار �لظلم و�لقه���ر في حياة 
�ل�ض���عوب، تظهر لديها �ضخ�ضيات تج�ّضد �أ�ضو�ء ت�ضع معرفًة 
وعط���اء �إن�ض���انيًا، لهذ� نجد ه���ذه �ل�ضخ�ض���يات تحولت �إلى 
رموز كونية �ض���مدت، و��ض���تطاعت �أن تعبر �لزمان و�لمكان، 
وباتت مثاًل �أعلى يقتدي بها �لمتلقي في �لما�ض���ي و�لحا�ضر 
و�لم�ض���تقبل، ونظ���رً� لأن ع�ض���رنا �لر�ه���ن، رف���ع �ض���عار �أنا 
�أ�ض���تهلك �إذن �أن���ا موجود، كم���ا يقول �إريك ف���روم في كتابه 
»�لإن�ض���ان بي���ن �لجوه���ر و�لمظهر« و�أ�ض���بح �إ�ض���باع �لغر�ئز 
����ش �لجانب �لروحي، فلي�ش  �لمادية هو �لأ�ض���ا�ش، وبذلك ُهمِّ

من �لم�ض���تغرب �أن ينت�ضر في هذ� �لع�ضر �ضياع معنى وجودنا على �ضطح هذ� �لكوكب، مما �أف�ضح 
�لمجال لت�ض���كل �إن�ض���ان ذي ر�أ�ش مربع، مما يعني �أنه �ض���مح ببرمجته على ن�ض���ق �آلّي، فافتقد بعده 
�لروحي، من هذ� �لمنطلق، لهذ� كله نالحظ تمتع �ضخ�ض���يات �ض���وفية باحتفاء عربي وعالمي في 
ع�ض���رنا �لر�هن مثل )بوذ�، �أو�ض���و، ...�إلخ( �أما ف���ي تر�ثنا �لعربي �لإ�ض���المي فهناك )�لحالج، 
ور�بعة �لعدوية، و�بن عربي...�لخ(، و�ُضلَِّط �ل�ضوء عليها عبر �أجنا�ش �أدبية! )�ضعر، رو�ية، م�ضرح( 
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�ض����نتوقف في مجال �لرو�ية لدى محمد ح�ض����ن علو�ن، �لذي قّدم �ضخ�ض����ية �لمت�ض����وف �بن 
عربي ب�ض����فته بطاًل لعمله �لرو�ئي في رو�يته »موت �ض����غير«)1( �إذ يالحظ �أنه �ض����لط �ل�ضوء على 

حياة هذ� �لمت�ضوف وفكره.

َمْن ابن عربي؟
ال�شخ�شية التاريخية:

هو محمد بن عربي �لطائي، لقب بال�ض����يخ �لأكبر، ولد في مر�ض����ية بالأندل�ش عام )1165م( 
وتوفي في دم�ضق )1240م( تمتاز حياته بعدم ��ضتقر�ره في مكان و�حد، فقد كان د�ئم �لترحال 
بين عدة ممالك وجدت في ع�ض����ره، حيث �نتقل �إلى �إ�ض����بيلية ثم مر�ك�ش ومكة وبغد�د وم�ض����ر 

وحلب وملطية وترك دم�ضق ثم عاد �إليها لي�ضتقر فيها �أو�خر حياته، ومن ثّم يدفن في تر�بها.
تميز �ل�ض����ياق �لتاريخي، �لذي عا�ش فيه �بن عربي، بال�ض����طر�ب �ل�ضيا�ضي، و�ل�ضر�ع على 
�ل�ض����لطة، وت�ض����لط �لغزو �لخارجي، ي�ضاف �إلى ذلك �ض����يق �لأفق �لثقافي لدى �لحكام، كل ذلك 
كان د�فعًا رئي�ضًا لتنقالته �لعديدة تلك، �إذ �أح�ش بعجزه عن مو�جهة هذ� �لو�قع �لبائ�ش وتحديه 
)�لترحال، و�لتعليم، و�ل�ضعر �ل�ضوفي...(. وقد منح هذ� �لترحال �ضخ�ضيته غنى و�نفتاحًا على 
ثقافات متنوعة �أّثرت في معارفه، ولعل من �أهم �لكتب �لتي �طلع عليها في بد�ية �ض����بابه، و�أّثرت 
ف����ي فكره من����ذ �لبد�ية، كان كتاب طوق �لحمامة ل�)�بن حزم �لأندل�ض����ي( لأن����ه يركز على مبد�أ 

�لحب، وما يثيره من �أمن و�ضعادة.
ال�شخ�شية الروائية:

يظهر �لرو�ئي )محمد ح�ض����ن علو�ن( �بن عربي، من خالل ف�ضائه �ل�ضردي، ب�ضفته �إن�ضانًا 
من لحم ودم، له نزو�ته، و�ض����عفه �لب�ض����ري، لكن تميز منذ ولدته بقدر�ت حد�ض����ية، �إذ ��ضتطاع 
�أن يع����رف، كل ما يدور حوله، وهو ماز�ل طفاًل، و�ض����رح ��ض����تقبال �أهل����ه �لمبتهج لقدومه، وكيف 
�أن����ه �ض����مع �أباه يوؤذن فوق �أذنه، وكذلك تمي����ز بقدر�ت تنبوؤية ��ضت�ض����ر�فية، �إذ تحدث عن وفاته، 
و�أن �بنه �ض����وف يدفنه، لكن �لرو�ئي، هنا، قّدم حالة بديهية و�ضعور �إن�ضاني، )حالة �لحزن �لتي 

يعي�ضها �بنه(.
��ض����تطاع �لرو�ئي �أن يقّدم بيئته �لثقافية )و�لده كان فقيهًا عالمًا...( ف�ض����ّكل �لقر�آن �لكريم 
وعيه �لديني منذ طفولته �لمبكرة، وقد كان ل�ض����ورة يا�ض����ين �أثر عميق في نف�ضه، حتى تماهى مع 
هذه �ل�ض����ورة )�ش79( لهذ� ي�ض����معنا �لموؤلف �ض����وت بطله وهو يو�ض����ح هذه �لمكانة »بقيت طول 
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عمري �أقف على �أ�ضر�ر �ضورة يا�ضين«، )�ش80( �إذ ر�أى في هذه �ل�ضورة مدلولت ورموزً� عميقة 
�أ�ض����همت في ت�ضوره وتاأمالته �لفل�ضفية للحياة و�لموت، لذلك ظهرت في عدة تنا�ضات في ثنايا 
�ل�ض����ياق �ل�ض����ردي، وقد حّفزه تاأمل هذه �ل�ض����ورة عل����ى �لجتهاد وتقديم تف�ض����ير مختلف للقر�آن 

�لكريم، ويالحظ  �أن هذ� �لتف�ضير لم يعجب �لفقهاء، فبد�أت �لد�ضائ�ش تحاك �ضده!
وبذلك حاول �لرو�ئي �أن يجعل �ضخ�ضية �بن عربي محورية في ف�ضائه �ل�ضردي، �إذ عمد �إلى 
�أن يكون �ض���وته هو �لطاغي، لذلك ي�ض���رد �ضيرته ب�ض���وت �لمتكلم قائاًل: »منذ ولدت في مر�ضية 
حتى توفيت في دم�ضق، و�أنا في �ضفر لينقطع. ر�أيت �أنا�ضًا، ور�أيت بلد�نًا، و�ضحبت �أولياء، وع�ضت 

تحت حكم �لموحدين و�لأيوبيين و�لعبا�ضيين و�ل�ضالجقة، في طريق قدره �هلل لّي«، )�ش25(.
هن����ا تماهى �ض����وت �لموؤلف مع �ض����وت �ضخ�ض����يته؛ لهذ� جعل����ه يختار �لترحال ب�ض����بب نزعة 

�لحرية، �لتي تنب�ش في �أعماقه، وهي نزعة غر�ضها �هلل في قلبه، ل �إر�دة له فيها.
َمت �ضخ�ضية �بن عربي وفق زمان  �أما فيما يتعلق بالف�ضاء �لزمني، فيالحظ �لمتلقي �أنه ُقدِّ
خط����ي ير�عي �ل�ض����ياق �لتاريخي �ل����ذي عا�ش فيه، فف����ي �لأندل�ش يروي �لكات����ب بع�ش �لأحد�ث 
�لمهمة �لتي مّرت منذ طفولة �بن عربي بل�ضانه ل�ضيما ح�ضار مر�ضية من �لق�ضتاليين، مو�ضحًا 
�أحو�ل �لمدينة بقوله: »عندما يف�ض����د ر�أ�ش �لرعية ي�ض����بح �لف�ض����اد ديدنًا عامًا في �لبلد ول يعود 
هناك فر�ض����ة للهو�ء �لنظيف...وعندما ت�ض����يق �لأرز�ق وينعدم �لأمل يبرر �لنا�ش لأنف�ض����هم كل 
عمل �ض����يئ بدعوى �ل�ضطر�ر و�ل�ضرورة«، )�ش 21(. لذلك كان �أهل مر�ضية يت�ضوقون لتخلي�ش 
مدينته����م من ح�ض����ار �لأعد�ء و��ض����تنجدو� بالموحدي����ن �لموجودين في �لمغ����رب ليقومو� بهذه 
�لمهم����ة فكان لهم ذلك؛ وبذلك ��ض����تطاع �لرو�ئي �أن ينقل لنا م�ض����اهد م�ض����طربة لتاريخ عاناه 
�بن عربي! كما ��ض����تطاع �أن يج�ضد لنا �لجو �لثقافي �لمزدهر، �لذي ترعرع فيه بطله، رغم �ضوء 
�لأو�ض����اع �ل�ضيا�ض����ية و�لقت�ض����ادية، فقد تميز بالنفتاح و�لغنى �لمعرفي، حيث يالحظ �لمتلقي 
كث����رة مجال�����ش �لعلم )في �إ�ض����بيلية(، ول�ض����يما في بيت �ض����ديقه )فريدريك( هذه �ل�ضخ�ض����ية 
�لمتخيل����ة، فح�ض����ب �لرو�ية �جتمع في مجل�����ش فريدريك �لع����رب و�لمولدون و�لفرنج����ة فُقِرَئت 
�لكت����ب باللغة �لعربية، �أو بلغتها �لأ�ض����لية، وكانت تلك �لكتب متنوعة �لمو�ض����وعات و�لأفكار من 
مختل����ف �لثقافات، وق����د ُترِجَمت للعربي����ة، يقول �لرو�ئي على ل�ض����ان �بن عرب����ي: »عرفت علوم 
�أمبادوقلي�ش وفيثاغورث و�أفالطون«، )�ش112( بمعنى �أنه �طلع على �لثقافة �ليونانية، وقر�أ في 
هذه �لمجال�ش جميع �لكتب بما فيها ما كتبه �لهنود و�ل�ض����ينيون، وكانت هذه �لمجال�ش مختلطة 

)يح�ضرها �مر�أتان و�لكثير من �لرجال(.
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الرواية بين الواقع التاريخي والخيال الروائي
�أعتق����د �أن �لرو�ئي عل����و�ن، �أدرك عطب �لتاري����خ �لر�ضمي، لذ� لجاأ �إلى كت����ب �لتر�ث �لأدبي 
و�ل�ضوف����ي؛ لي�ضتخرج منه �ضخ�ضي����ة، تميزت بالثقافة و�لنقاء فبحثت عن خال�ضها �لذ�تي، بعد 
�أن �أدركت عدم قدرتها على تغيير �لأو�ضاع �ل�ضيئة، ول�ضيما بعد �أن �أح�ش �بن عربي بالعجز عن 
من����ع �لمحن����ة، �لتي مر بها �بن ر�ضد �لمعا�ضر له في بد�ية �ضبابه، رغم ح�ضوره لمجل�ش �لخليفة 
�لمن�ض����ور �لموح����دي، فح����اول هذ� �لبطل ثني����ه عن نفي �بن ر�ض����د، منطلقًا من فهم����ه وت�ضربه 
لمفاهيم �لدين بكل �أبعاده �لمثالية، فقد كان يرى فيه كل ما ينقي �لنف�ش �لب�ضرية، ويرتقي بها، 
ويجعله����ا تاأب����ى �لظلم و�لقهر؛ لذلك د�فع عن حرية �لر�أي، فهو يق����ول �لحر َمْن ملك �لأمور ولم 

تملكه، وبذلك بد� في �لرو�ية ممن يحاولون قدر �لإمكان ربط �لفكر بالعمل.
��ضتط���اع على ما �أعتق���د �لرو�ئي �ضياغة هذه �ل�ضخ�ضية ور�ضمه���ا بطريقة مبدعة ب�ضورة 
ت�ضعد �لروح ولكن ل تقيها �ل�ضرور، بينما لو تاأملنا هذه �ل�ضخ�ضية بعيدً� عن ف�ضائها �ل�ضردي 
وه���ي تتحرك في �ضياقها �لتاريخي و�إذ� قارنا بين �لم���وؤرخ و�لأديب، �ضنالحظ �ن�ضغال �لموؤرخ 
بالكتاب���ة لإر�ضاء �ل�ضيا�ضي وم�ضالح���ه وروؤ�ه، و�هتمامه بالمجد �ل�ضخ�ضي وبر�ضم �نت�ضار�ته 
وهز�ئ���م �أعد�ئ���ه، بينم���ا �ن�ضغل �لرو�ئ���ي )ح�ضن عل���و�ن( بعالم �لقي���م و�لمث���ل �لعليا، فكان 
يجته���د في �لتوحيد بين �لخيال �لرو�ئي و�لم���وؤرخ، لينت�ضر في �لنهاية، في ظني، �لأديب على 
�لم���وؤرخ، وذلك لأن هاج�ضه كان �لمعي����ش و�لماأمول، و�لتطلع للم�ضتقبل بتبني كل ماهو �إيجابي 
ف���ي ت�ض���وف �بن عربي، فيعاي�ض���ه �لمتلقي، في ف�ض���اء �لرو�ية، �ضخ�ضية فاعل���ة، تحاول قدر 
�لم�ضتط���اع مو�جهة �لظلم و�لقهر، بالدفاع �ل�ضلمي، �أي با�ضتخد�م �لحجة و�لإقناع، فقد حاور 
�لمن�ض���ور �لموحدي ما يقارب �ضت وع�ضرون م���رة لمنعه من نفي و�إحر�ق كتب �بن ر�ضد، لكن 
دون ج���دوى، وعندم���ا يئ�ش من تغيير ر�أي �لمن�ضور، قرر ت���رك �لتعاون مع �لظالم )�لمن�ضور 
�لموح���دي(، و�لرتح���ال عنه، دون �أن ييئ����ش؛ لذلك ��ضتمر برفع مظال���م �لنا�ش للحاكم حيث 
ن�ضم���ع �ضوته يقول »جئتكم من حلب ولي كلمة م�ضموعة عند ملكها �لظاهر غازي، و�أ�ضهد �هلل 
�أن���ي رفعت �إلي���ه في مجل�ش و�حد مئة وثمانية ع�ضرة حاجة م���ن حاجات �لنا�ش فق�ضاها كلها« 
مم���ا يدل عل���ى فاعلية هذ� �لمت�ضوف، �ضحيح �أنه كان يجال�ش �لحك���ام، لكنه لم يقف ب�ضلبية 
�أم���ام و�قع �لنا�ش �ل�ضيئ، بل حث �ل�ضلطان على رد �لمظالم، و�إن�ضاف �لرعية كما يمليه عليه 
�ضمي���ره �لديني و�لإن�ضان���ي، هنا ن�ضل �إلى �لنتيج���ة �لتي و�ضل �إليها �أح���د �لنقاد �لذي يقول: 
»يتعي���ن �لجن����ش �لرو�ئي، نظريًا، �لتناق����ش �لقاتم، بين مثال �أخالقي قو�م���ه �لثبات، وتاريخ 

متغير يهم�ش �لثبات ويحيله حلمًا«.
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نلم����ح في هذه �لرو�ية �لتاريخية �لنقلة �لمهمة �لتي �أبعدتها عن بع�ش رو�يات جرجي زيد�ن 
ع����ن مرحلتها �لب�ضيط����ة �أو �ل�ضرد �لعقالن����ي �لبارد فانتقل����ت بها �إلى مرحل����ة ��ضتخد�م �لخيال 
�لأدب����ي، له����ذ� بدت رو�ية م����وت �ضغير مبنية على معطي����ات �لتاريخ، حيث رج����ع �لرو�ئي ل�ضيرة 
�لتقطه����ا من �لم�ضادر �لت����ي �عتمدها �لموؤلف عن �بن عربي، نج����ده ��ضتمد مالمح �لبطل، من 
موؤلفات����ه �لنثرية و�ل�ضعرية، مثل )ترجمان �لأ�ضو�ق، و�لفتوحات �لمكية، ومال يعول عليه...�إلخ( 
وكذلك ��ضتمد تلك �لمالمح من كتب �ألفت عنه، مثل كتاب �ل�ضيوطي )تنبيه �لغبي في تبرئة �بن 
عرب����ي( لكنه �عتمد �لتخيي����ل بن�ضبة كبيرة في بناء هذه �لرو�ية، كم����ا �أن �لرو�ئي لم ي�ضقط في 
ح�ضن �لما�ضي، بل �أ�ضقط هذ� �لما�ضي على �لحياة �لمعا�ضرة، هذ� ما نلحظه عندما ��ضتخدم 
�لتحلي����ل �لعلمي �لمعا�ضر لكثير من �لأحد�ث، كما تبين لنا ع����ن ح�ضار مر�ضية من �لق�ضتاليين 

في �ضبه �لجزيرة �لإيبيرية، )�ش21(. 
 ل����و تاأملنا �لبناء �لرو�ئي لأمكنن����ا �لقول �إنه ي�ضير في خطين �لأول: خط زمني، �لذي بحثناه 
�ضابقًا، وخط ثان متخيل تمثل في رحلة مخطوط لبن عربي بين عدة �أزمنة )1212م – 2012(، 
و�أمكن����ة )�أذربيجان حلب، بغد�د، حماة، دم�ضق(، وف����ي خاتمة �لمطاف لي�ضل ذلك �لمخطوط 
وُينَق����ذ عل����ى يد نازح �ضوري، �تخذ �لرو�ئي من �إنقاذ �لمخط����وط، رمزً� ي�ضير من خالله �أن هذ� 
�ل�ض����وري بتر�ث����ه �لح�ضاري �لمتنوع، هو �بن ح�ضارة عريقة، توؤمن بالنفتاح، يكفي �إذ� عدنا �إلى 
تاريخ تدمر �لقديم، نجد �أنه ُكتب على �أحد �لمعابد �لقديمة عبارة تقول: )لت�ضتم �إلهًا لتعبده( 
لذل����ك فهو ق����ادر على حماية مير�ث �بن عرب����ي �ل�ضوفي وتمثله، باعتب����اره عا�ش في عدة بلد�ن 
ث����م �ختار دم�ضق لتكون محطت����ه �لأخيرة، ونجد تلك �لروح �ل�ضوفي����ة حا�ضرة في تر�ثه �لنثري 

و�ل�ضعري، ويوؤكد ذلك �لأبيات �ل�ضعرية �لآتية لبن عربي في كتابه �لو�ضايا:
واإميلانلللياأدين بدين احلللب اأنا توجهت ركائبه دينلللي  فاحللللب 

وفي مجال �آخر ين�ضد:
تكللن بللن النا�للض اإن�سللاناًاإن تكللن روحللاً وريحانللاً
�سللورته اأعطللاك  النا�للض رحماناًاإمنللا  بللن  لتكن 

فالح����ب و�لرحم����ة في تناق�ش د�ئم م����ع �لعنف و�لظل����م، ول�ضيما �أن �لك����ون تاأ�ض�ش كله على 
�لم�ضاعر �لإن�ضانية من منظور �لمت�ضوفة، لكن هذه �لأفكار هل ّمرت ب�ضالم دون محنة؟ 

و�أر�د �أن يرم����ز من خ����الل �لمخطوط �أي�ضًا، على مقولة �أن كت����ب �لمت�ضوفة تحارب عبر كل 
�لأزمن����ة م����ن �لمت�ضددين، مما يوحي �أن فكره لم يكن يتنا�ض����ب وم�ضلحة �ل�ضيا�ضي و�لفقيه عبر 

معظم �لأزمنة.
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العنوان والعتبات الن�شية
يدف����ع عن����و�ن �لرو�ية » موت �ضغير« �لمتلقي كي يت�ضاءل: هل فكرة �لحب ت�ضهم بالتغلب على 
�لموت؟ ومن ثم هل للموت قدرة على معرفة �لمجهول بطريقة ما وجعله مفهومًا؟ �أو ت�ضهم فكرة 
�لم����وت بتذويب �ضخ�ضية �لمت�ضوف في �ل�ضفات �لإلهي����ة؟ وهل عمد �لرو�ئي ل�ضتخد�م عنو�ن 
»م����وت �ضغير« لياأخذنا منذ �لبد�ية لعالم �لت�ضوف، وحت����ى يجذب �لمتلقي؛ ليبحث عن دللته؟ 
�أعتق����د �أن����ه تعمد كل ذلك حتى ي�ضح����ذ �لمخيلة، فتب����د�أ �لأ�ضئلة تتقاطر �ضيئ����ًا ف�ضيئًا في ذهنه، 
فق����د يوحي له ه����ذ� �لعنو�ن �أن �لمق�ضود بالموت �ل�ضغير �لحياة �لدنيا، و�لمعاناة فيها، وتذكير 
�لمتلق����ي بالم����وت تلك �لمفردة �لتي تثير �لإحب����اط و�لألم و�لت�ضاوؤلت، فالرو�ئ����ي �أر�د بر�أيّي �أن 
ياأخ����ذ هذ� �لعنو�ن �إلى ف�ضاء�ت ذ�ت دللة �إيجابية ف����ي تاأويل �لعنو�ن مما يعني �أنه يفتح �لباب 

لتعدد �لتاأويالت، كل ح�ضب ت�ضوره.
كم����ا �أن����ه يفتتح كل ف�ضل )�ل����ذي �ضماه �ضفرً�( بمقبو�����ش من منثور �بن عرب����ي �أو منظومه، 
و�ختي����رت ه����ذه �لمقبو�ضات بعناية تمهي����دً� للتفاعل مع �لف�ض����اء �ل�ضردي، وخل����ق �أجو�ء رو�ئية 
منا�ضب����ة، ي�ض����رح بنا م����ن خاللها في عالم �ضوف����ي تت�ضح من خاللها تاأم����الت �لبطل �بن عربي 
وفل�ضفت����ه �لإن�ضاني����ة، ذ�ت �لعم����ق �لروحي و�لت����ي لتنف�ضل عن حي����اة �لب�ضر �ليومي����ة، وكذلك 
تجم����ع بين �لذ�ئق����ة �ل�ضوفية، �لتي ق����د ل ي�ضل �إليها �لجمي����ع، وحاجة �لب�ضر �إل����ى �لحكمة في 
معالج����ة تحديات �لحياة وق�ضوتها، مما ي�ضهم بعي�ش �أف�ضل و�أكثر �إن�ضانية، ففي باب �لتاأمل مثاًل 
يفتت����ح �لكات����ب �أحد �لف�ضول بقول �بن عربي: »كانت �لأرحام موطن����ًا، فانف�ضلنا عنها بالولدة« 
يوؤك����د بذلك �لر�بطة �لإن�ضانية �لتي توحد �لب�ضر، و�ل����ذي يفرقهم هو �نتماوؤهم لبيئات وثقافات 
مختلف����ة، لذلك يقول عن قدر�ت �لمت�ضوف �إنها تك����ون ب�»�لك�ضف على قدر �لعارف« بمعنى كلما 

�متلك �ل�ضوفي معرفة �أكثر بالنف�ش �لب�ضرية، �قترب من ربه وتخلق باأخالق �لمحبة.
وتظه����ر نظرته لمفهوم �لحقيقة، في �أحد �لمقبو�ضات قائ����اًل عنها »�لحقيقة تاأبى �لح�ضِر«، 
)�����ش 135( ه����ذ� يعني �إيمانه بن�ضبي����ة �لحقيقة، وتنوعها فلي�ضت هي حك����ر على عالم �أو متعلم، 
�إن����ه يوؤكد �نفتاحه على كل �لأديان و�لمذ�هب، وكم تبدو حاجتنا لها ملحة في �أو�ضاعنا �لحالية، 

ونجد ذلك مبثوث في �ضعر �بن عربي، حيث يقول:
خللاف الللذي قلناه واهلل �سللادقومن �سللاء فليوؤمن ومن �ساء فليقل

وحين يتاأمل �بن عربي من خالل �لرو�ية في فكرة �لحقيقة، يقدمها بلغة �لبطل �لحيوية قائاًل: 
»تتل���ون �لحقيقة كما يتلون �لزجاج بالماء« في�ضعب بذلك �أن تك���ون �لحقيقة مطلقة، نظرً� لتنوع 
ثقاف���ة ومعارف قائلها. �أما بالن�ضبة �إلى نظرته �إلى �لإن�ض���ان ومنزلته فيقول: »�أنت �أيها �لإن�ضان، 
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�لم�ضب���اح و�لفتيلة و�لم�ضكاة و�لزجاجة«، )����ش343( يو�ضح هنا �بن عربي مركزية �لإن�ضان من 
خ���الل روؤيت���ه �لفل�ضفية، ويوؤكد قدر�ت���ه �لمتميزة ومكانته �لتي ميزه �هلل به���ا، كل ذلك قبل وجود 
�لحرك���ة �لإن�ضانية في �أوروبا بمئات �ل�ضنين، و�لتي ركزت عل���ى �لإن�ضان �لفاعل و�لمبدع، فاأعلت 
م���ن �ضاأنه كما فعل �بن عرب���ي، لكن هذه �لأفكار، ُطم�ضت، ولم ُينَتَف���ع منها، وذلك ل�ضيق مفهوم 
�ل�ضيا�ض���ة و�لدي���ن �آنذ�ك، بينما في �أوروبا �أ�ضهمت �لحركة �لإن�ضاني���ة بخروج �أوروبا من �لع�ضور 

�لو�ضطى، و�أدت للنه�ضة �لأوروبية �لتي �أبدعت في �لعلم و�لفن ومختلف مجالت �لثقافة.
بذلك منحت �أفكار �بن عربي �لإن�ضان تمايزً� عن بقية �لمخلوقات �إذ �إن �ل�ضر �لإلهي ينب�ش 
ف����ي �أعم����اق كل �لب�ضر، و�ل����ذي ل يتجلى �إل في �لحب �إذ يقول في �أح����د مقبو�ضات �لفتتاحية في 
�لرو�ي����ة »�لحب �ضر �إلهي«، )�ش 310( بذلك نجد �أن �لحب كوني ي�ضمل كل �لمخلوقات، �أما عن 
�لمحب����ة فيو�ض����ح �أمرها بقوله: » �لمحبة �إذ� لم تكن جامعة ل يعول عليها« �ش )305(. فالمحبة 
ية ب�ضري����ة ل يمكن �أن ت�ضرق �إذ قامت على �لأناني����ة وكره �لآخر، لأنها بذلك  ب����دت للمتلقي خا�ضّ
ت�ضهم في تفرقة �لب�ضر، ومن ثم �ضتكون كالمًا ل معنى له، وتفقد وظيفتها �لأ�ضا�ضية �لتي تجمع 
�لب�ض����ر، بينما �إذ� �نتفى �لتمركز حول �لذ�ت، و�آمن �لإن�ض����ان بالأخوة �لإن�ضانية، �ضتاأخذ �لحياة 
عم����ق �لمعنى، وت�ضبح �لحياة �أكث����ر قابلية للعي�ش، وتليق بالب�ضر، �لذي����ن ينب�ش فيهم روح �هلل، 
عنده����ا ي�ضت�ضعر �لنا�ش �آلم بع�ضهم، ويتحررون من ظلم وقهر بع�ضهم �لبع�ش، وت�ضبح �لحرية 

كلمة قابلة للتطبيق حقًا �لتي عبر عنها �بن عربي ب�ضعره، من خالل هذه �لأبيات:
اأجمعهللا الأكللوان  ملللك  جللاهاحلللر  ول  مللال  ميلكلله  ولي�للض 

ون����رى �أن لغ����ة �لرو�ية، مرتبط����ة بالت����ر�ث و�لعالم �ل�ضوف����ي، مثل معظ����م �لقتبا�ضات �لتي 
��ضتخرجه����ا �لرو�ئي م����ن موؤلفات �بن عربي على �ضبيل �لمثال »�إنم����ا �لك�ضف على قدر �لعارف، 

ولبد �أن يكون ذ� ذوق«، )�ش 115(. 

جماليات الرواية
�إن �ختيار �لرو�ئي �أن تكون �لرو�ية ب�ضوت �بن عربي وب�ضيغة �أنا �لمتكلم جعلتها تبدو كاأنها 
�ضي����رة ذ�تية مما منحها حيوية، وحميمية �أ�ضه����م ذلك في �لتفاعل �لممتع بين �لر�وي و�لمتلقي، 
وم����زج بين �لمتخيل من �ل�ضخ�ضيات )فريدريك، �لحب�ضي، بدر...�إلخ(، و�ل�ضخ�ضيات �لو�قعية 

)فخر �لن�ضاء، ونظام، و�بن ر�ضد... �إلخ( بطريقة �ضائقة وممتعة.
كم����ا نلم�ش، في ه����ذه �لرو�ية، تعددً� لغويًا، فت����ارًة نجدها لغًة �ضعري����ة مرهفة تنطق ب�ضوت 
�لأدي����ب �لمت�ض����وف، في �أثن����اء خلو�ته، لي�ضل لم����ا �أ�ضماه » �لحقيق����ة �لقلبية« �لت����ي تت�ضع لكلية 
�لوجود، وتظهر �ل�ضاعرية في �لرو�ية ب�ضوت �بن عربي حيث يقول: »�إن لر�ضا �هلل عليك �ضعورً� 
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ل يمك����ن �أن يو�ض����ف، دثار د�فئ يحيط بقلبك في ليلة باردة، �أو ومي�ش �ضوء ي�ضافر في عروقك، 
�أو مالك من مالئكته يت�ضلل لروحك، ... ويح�ضنها مثل �ضديق قديم... فجاأة �أ�ضعر كاأني عبرت 

�ضالًل من نور، �أ�ضعر كاأني �أرى �أماني نف�ضي لمعة نظيفة، كاأني خلقت للتو«، )�ش 347(. 
�إن ه����ذ� �لك����الم ليمكن �أن ي�ضدر �إل عم����ن مار�ش �ل�ضعر، وفعاًل ح�ضن عل����و�ن كان �ضاعرً�، 
فا�ضتطاع بهذه �للغة �ضبر �أعماق �لمت�ضوفة، ونقل �إلى �لقر�ء تجاربهم في لم�ش �ل�ضماء و�لرتفاع 

عن ماديات �لأر�ش �لتي ت�ضيئ �لب�ضر وتنحط باإن�ضانيتهم.
ونجد تارًة �أخرى لغة �لحياة �ليومية، ول�ضّيما في مرحلة حياته �لأخيرة، �إذ ��ضطر لال�ضتقر�ر 
بعد طول ترحال، فو�جه و�قع �لأطفال وم�ضكالت �لمر�هقين، ونلمح غ�ضة وخيبة �بن عربي من 
�بنه عماد �لدين �لذي لم ي�ضتجب للعلم فكان �لأب يبذل جهدً� معه في �لتعليم دون جدوى، وبعد 
منع �لوقف عنه، عانى �لفقر ونزل ل�ضوق �لعمل، وعا�ش مع �ضفه بع�ش �لعامة، فكلفه ذلك حياته.

�شوت المراأة في الرواية
�إن �لباح����ث في �لفكر �ل�ضوفي عمومًا، يجد �أن للمر�أة مكانة مرموقة لدى معظم �لمت�ضوفة 
حت����ى �إنه����ا م�ضاوية للرجل، وقد تتفوق على �لرجل �لعادي،  ويظهر ذلك جليًا في �ضعر �بن عربي 

حيث يقول:
زينللب هويللت  قلللت  فاحكمللوااإذا  نظامللاً  اأو 
ح�سللن بديللع  رمللز  ثللوب بديع ح�سللناإنلله  حتللت 

وتوؤك����د رو�ية ح�ضن علو�ن �أي�ضًا مكانة �لم����ر�أة في حياة �بن عربي فالولدة �لروحية له كانت 
عل����ى يد �مر�أة، هي فاطم����ة بنت �لمثنى �لقرطبي كان �بن عربي، يخدمه����ا بنف�ضه، بينما �لأبوة 
�لروحي����ة ل����م يعثر عليها، وم����ا يوؤكد �أهمية �لأنث����ى و�لمكانة �لتي تحتلها ف����ي وجد�نه، من خالل 

مقولة م�ضهورة له: كل مكان ل يوؤنث ل يعول عليه، و�أي�ضًا تظهر �أهميتها في �ضعره حيث يقول:
الذكللور اإىل  الإنللاث  وقيللداًجمللع  الثنللاء  اأو�سللاف  باأخ�للض 
متحقللق عار�للض  الأنوثللة  مللردداً اإن  لتكللن  الذكللورة  مثللل 

وتذك���ر رو�ية علو�ن �أن لمعلمته )فخر �لن�ض���اء( دورً� كبيرً� في ت�ضكل فكره �ل�ضوفي، وي�ضفها 
باأف�ضل �ل�ضفات قائاًل في �أحد كتبه عنها: مالقيت في �لرجال مثلها في �لحمل على نف�ضها، كبيرة 

�ل�ضاأن في �لمعامالت و�لمكا�ضفات، قوية �لقلب لها همة �ضريفة، مجتهدة، معظمة لجالل �هلل«.
فالمر�أة لدى �بن عربي هي �أ�ضل �لحياة، ورمز كل جميل وملهم فيها.
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ماآخذ على الرواية
لم تخُل �لرو�ية من بع�ش �لهنات، فقد ��ضتخد�م �لرو�ئي مقولت �ضوفية مغرقة في �لإيهام 
بالن�ضبة �إلى �لقارئ �لعادي ب�ضيط �لمعرفة، قد تعرقل تو��ضله وتفاعله مع �لرو�ية، مثل »�لك�ضف 
عل����ى ق����در �لعارف ولبد �أن يكون ذ� ذوق« ففي هذ� �لمقبو�����ش وغيره م�ضطلحات �ضوفية تحتاج 
�إل����ى تو�ضيح دللتها مث����ل » �لك�ضف« �أو » �لوتد« �لتي كان باإمكان����ه تف�ضيرها في �لهام�ش للقارئ 

�لعادي، �إذ� لم ي�ضمح له �لمتن بتو�ضيحها.
كما �أ�ضقط �لكاتب روؤ�ه �لمعا�ضرة على �ل�ضياق �لتاريخي �لذي ينتمي �إلى �لقرن �لثاني ع�ضر 
�لمي����الدي، �لذي عا�ش في����ه �بن عربي، مما يجعل �لقارئ في حالة �لخلط بين �ل�ضياق �لتاريخي 
�ل����ذي عا�ش فيه �لبطل �بن عربي و�ضوته و�ل�ضياق �لتاريخي ل�ضوت �لموؤلف فيعتقد �لمتلقي �أنها 

�أفكار �بن عربي! مثل: جّل �لمذ�هب هنا لأجل �ل�ضيا�ضة )�ش565(.
نالح����ظ �أن �لرو�ي����ة تط����رح �إ�ضكالي����ة، �ضخ�ضي����ة �ب����ن عربي هل ه����ذه هي فع����اًل �ضخ�ضيته 
َر موؤمنًا بالخر�فة من خالل �لرو�ية،  وِّ �لحقيقي����ة، �أو ر�ضمها �لموؤلف ك�ضخ�ضية خيالية؟ فق����د �ضُ
حي����ث �تب����ع بغلًة لتدله عل����ى وتده، وكذلك طرح �أفك����ارً� تنتمي �إلى عالم يناف����ي �لفكر �ل�ضوفي، 
كالقبول بالظلم و�لقهر لالإن�ضان من دون �عتر��ش من �بن عربي، بقوله �إن ذلك مكتوب ومقدر 
وكذلك ت�ضويغ �إذلل �لب�ضر و��ضتعبادهم، في حال �أ�ضبح �ل�ضخ�ش »مريدً�« عندها ي�ضبح خادمًا 

لل�ضيخ �ل�ضوفي.
�إ�ضاف���ة �إل���ى ذلك فقد �أخل بتقنية تعدد �لأ�ضو�ت، �إذ طغت وجهة نظره، على �ضوت �لبطل، 
ول�ضّيم���ا عندما تحدث عن �لفاطميي���ن، كاأنهم �ضّد �لمت�ضوفة، بينم���ا �لو�قع �لتاريخي عك�ش 
َع �لخبز في د�ر �لمغاربة، قال �بن عربي �إنه ل ياأكل �ضدقة، و��ضتف�ضر عن  ذلك. فمثاًل عندما ُوزِّ
ه���ذ� �لخب���ز، فجاءه �لجو�ب كان �أبو �لغنائم يقول �إن �ض���الح �لدين ياأن�ش بالمغاربة في م�ضر، 
لأنه���م �ضنة ومت�ضوفة، يمحو بهم �أثر �لفاطميين، هن���ا ن�ضتغرب جو�ب �بن عربي وعدم تعليقه 
�إذ ق���ال: �إذن فخبزنا هذ� قرى لل�ضيف ولي�ش �ضدقة، لعابر �ضبيل )�ش271(، فمن �لو��ضح �أن 
هذ� �لكالم يناق�ش فكر �بن عربي �لذي ل يعترف بالذ�هب، وعلى روؤيته �لتي تعتمد على �لنظر 

�إلى �لب�ضر نظرة حب و�أخوة!
رغ����م هذه �ل�ضقطات تبق����ى رو�ية » موت �ضغير« عماًل �أدبيًا �إبد�عي����ًا تنويريًا بكل جد�رة، �إذ 
قف����ز �لرو�ئي بخياله بين �لما�ضي �لذي �ضاع فيه ت�ضلط بع�ش �لحكام و��ضتبد�دهم �إلى �لحا�ضر 
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�لم����اأزوم بالكر�هية و�لتع�ضب. فهو عمل �أدبي وجهد يلقي �ل�ضوء، على �ضخ�ضية فيها من �لعمق 
�لمعرف����ي �لمنفتح على �لإن�ضان �أيا كان؛ مما يف�ضج �لمج����ال لر�ضم �ضخ�ضية تخييلية، قد ت�ضهم 

في �إنارة �لعقول و�لقلوب، مما يدفع عجلة تطورنا �إلى �لأمام.

الهوام�ش

)1(- رو�ية » موت �ضغير« محمد ح�ضن علو�ن، د�ر �ل�ضاقي، ط1، 2016، ح�ضلت على جائزة �لبوكر 2017.

⁕ ⁕ ⁕
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�أو�س �أحمد �أ�سعد

ق�راءات

قر�ءة في رو�ية »�أكثر بكثير«

كثيرً� ما يقع �لمرء في محّبة �لأ�ضماء، �لرموز)�ضيا�ضّية، 
تاريخّي���ة، فنّي���ة، دينّية، �أدبي���ة(... �إلخ. ولك���ن كما يقال، 
من �لحّب ما قتل. لالأ�ض���ماء �ض���لطة معنوّي���ة مهيمنة ُتفِقد 
�لمرء مو�ض���وعّية حكمه على �لأ�ضياء. حيث ُتلقي �لعو�طف 
���باب  بظاللها �لكثيفة على �لروؤية، فاإذ� بالمر�آة تموج بال�ضّ
ح���ّد �نع���د�م �لب�ض���ي�ش �أحيانًا. ورم���ُز قر�ءتن���ا هنا، هو 
�ضخ�ض���ّية ذ�ت ح�ض���وٍر عاٍل وكاريزما محّببة، ��ضتطاعت 
تاأ�ض���يل مقول���ة مهّمة في ذ�ك���رة �لدر�ما �ل�ض���ورّية، تقول: 
�إّن �لح�ض���ور �لحقيقّي للممّثل ف���ي وجد�ن �لنا�ش، ليحّدده 
حج���م �ل���دور �لمناط ب���ه، �ض���غيرً� كان �أم كبي���رً�، ول كّم 
�لأدو�ر �لتي يتقّم�ضها، و�إن كان ذلك مهّمًا. كما لتتلّخ�ش 

�أهمّيت���ه بج���ودة محاكاته لل�ضخ�ض���ّية �لمفتر�ض���ة وح�ض���ب، بل بمقد�ر �إ�ض���افته له���ا، و�إغنائه 
لم�ضتوياتها �لمختلفة وبالتحديد، �لم�ضتويين �لوجودي و�ل�ضايكولوجي. وذلك عبر �إعادة خلقها 
من جديد. وهذ� ل يتقنه �ض���وى من �متلك موهبة وح�ضا�ض���ّية عالي���ة تغو�ش في عمق �لظو�هر، 
بحثًا وتنقيبًا عن بعدها �لثالث. �ض���احب هذه �ل�ضخ�ض���ّية، هو �لفّنان ب�ّض���ام كو�ضا �لذي يقتحم 
ورة. لكن مهاًل، �ألي�ش  �لآن مجال �ل�ّضرد، باأدو�ت �لمغامرة، لي�ضّطر بالقلم ما�ضبق وج�ّضده بال�ضّ
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�لتمثيل �ض���كاًل من �أ�ضكال قول �لّن�ّش وكتابته بلغة �أخرى..؟ خ�ضو�ضًا، و�أّن �لع�ضر �لذي نحياه 
ي�ض���هد بكثافة، ح�ضوَر مثل هذه �لظاهرة، �أق�ضد، ظاهرة تد�خل �لفنون �لمختلفة، وتقاطعاتها 
���اتها �لمده�ض���ة. �لأمر من حي���ث �لمبد�أ، لي�ش غريبًا على مب���دٍع مثقف، كانت �نطالقته  وتنا�ضّ
�لأولى في مجال �لق�ّش. ماحدث �لآن، فح�ض���ب، هو �أّن ب�ض���اعته قد رّدْت �إليه. وهدفنا هنا، هو 
محاورة خطابه �ل�ض���ردّي، عبر قر�ءة تفاعلّية، �بتد�ًء من �لعنو�ن. �ألي�ش كلُّ قوٍل خطابًا موّجهًا 

لآخر مفتر�ش، ودعوة للحو�ر معه؟ 

في اإ�شارّية العنوان والّتنا�ش
�ضدرْت رو�ية »�أكثر بكثير« حديثًا عن د�ر نينوى دم�ضق 2022م بحجٍم ورقيٍّ ل يتعّدى )139( 

�ضفحة، وقد وّقعها من قبل �لكاتب في غاليري )جورج كامل( �أوتو�ضتر�د �لمّزة.
ه���و لي����ش مجّرد عن���و�ن لرو�ية يعتلي �ض���رفة �لمتن باقت���د�ر، بل هو نافذة م�ض���رعة على ريح 
�لحتم���الت، ن�ّش كثيف و��ض���ع ب���اآن، يمتل���ئ بالفر�غات �لم�ض���يئة �لمعتمة �لتي تف�ض���ح �لمجال 
لكتمالت مفتر�ضة، قد تحّققها �لقر�ءة �لتفاعلّية �لماأمولة، علمًا �أّن كّل قر�ءة لي�ضْت �ضوى �إ�ضاءة 

قر�ءة كما يقول �لم�ضتغلون بالنقد.
للعنو�ن وظيفة �ض���يموطيقّية تو��ض���لّية مهمة، لُي�ض���َهر �لعمل �لفّني ول يحتاز هوّيته و��ضمه �إّل 
م���ن خاللها. وعلى �عتباره عتبة ن�ض���ّية �أول���ى، فاإّنه يهب �لمتلّقي جو�ز عب���ور �إلى ردهات �لن�ّش 
وم�ض���اربه �لمختلف���ة. وعنو�ننا هذ� رغ���م نحوّيته �لمتق�ّض���فة، وبنيته �لّلغوّية �لموجزة. هو �أ�ض���به 
ب�ض���يفرة م�ض���ّغرة لجغر�فّية وم�ض���مر�ت �لن�ش. وقد �أبالغ فاأقول �إّنه: »جرٍم �ض���غير فيه �نطوى 
�لعالم �لأكبر؟!«. وثّمة من و�ض���فه بالرحم �لكّلي، ك�ض���اأن �لناقد جميل حميد�وي: )�لعنو�ن، بنية 
رحمّي���ة، توّل���د معظم دللت �لن�ش، فاإذ� كان �لن�ش هو �لمولود، ف���اإّن �لعنو�ن هو �لموّلد �لفعلي 
لت�ضابكات �لن�ّش، و�أبعاده �لفكرّية و�لأيديولوجّية(. هذ� �لعنو�ن �ل�ّضردي بامتياز، وغير �لمكتمل 
يحّر�ض���نا بب�ضاطته �لمقلقة على �لك�ضف و�لتوّغل في ثنايا �لم�ضرود، �لذي �ضّطره �لكاتب باأدو�ت 
وروح �لتجرب���ة �لرو�ئي���ة �لأولى، متو�طئًا مع نو�يا �لقارئ، باأّن: ثّمة �لكثير �لذي ِقيل، و�لكثير مّما 

لم يقل، و�لذي يجب قوله، فيما لو كان �ضقف �لرقابة �أعلى. 
تلك �لب�ض���اطة �لمر�وغة وقد ن�ض���بْت فخاَخها على مفارق �لّذ�كرة، ��ضتطاعْت تحويل مجرى 
�لجد�ول، لت�ضبَّ في بئر �لعنو�ن، و�عية للمقولة �لنقدّية �لقائلة، باأّن: »�لّليث هو مجموعة �لخر�ف 
�لمه�ض���ومة«. وهذه جردة لبع�ش �لعناوين �لتي نر�ها ترعى باطمئنان في حديقته �لخلفّية: �ألف 
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ليل���ة وليلة �ل�ض���ردّية �لتاريخّي���ة �لكبرى �لمعروف���ة، و»�ألف ليل���ة وليلتان« للرو�ئي �ل�ض���وري هاني 
�لر�هب، و»مئة عام من �لعزلة« للرو�ئي �لاّلتيني »ماركيز« و»ويطول �ليوم �أكثر من قرن« لجنكيز 
�آيتمات���وف، و»�إيزي�ش كوبيا / ليالي �لع�ض���فورية« للكاتب �لمغربي و��ض���يني �لأع���رج، و»�إلى �لأبد 
ويوم«، لل�ضاعر و�لرو�ئي �ل�ضوري عادل محمود، و»�لعودة من �لأبدّية«، للرو�ئي و�لمترجم �ل�ضوري 

ح�ضام خ�ضور... �إلخ.
�إّن تنا�ضّية �لعنو�ن وت�ضّربه للعناوين �ل�ضابقة ولغيرها، ل يخفيها �لكاتب بل ي�ضهرها بو�ضوح 
من خالل هجومه �لدفاعي �ّللطيف – يا للتعبير �لمتناق�ش!- على »ماركيز« مّتهمًا �إّياه ب�ضرقة 
حكايا �لجّدة، و�لموروث �ل�ّضفاهي �لخا�ش ببيئته �لمحلّية. وهذ� ما يعترف به »ماركيز« نف�ضه 
في �أحد حو�ر�ته �ل�ض���حافّية، �إذ يو�ض���ح �لكاتب �لعالمي تاأّثره بجّدته ذ�ت �لمخّيلة �لثّرة �لتي 
ل تن�ض���ب، و�لتي عّلمته، قبل كافكا فّن �لتخييل و�ل�ّض���رد، بما كّد�ضته في ذ�كرته �لطفولّية من 
حكايا �ض���فوّية عجيبة. وب�ّض���ام كو�ض���ا ل يفعل �ضيئًا �ض���وى تقّم�ضه ل�ضخ�ض���ّية »بروميثيو�ضّية«، 
ت�ض���رق بدورها قب�َش �ضعلتها - في و�ض���ح �لّنهار- من �أعالي جبل �لأولمب �لماركيزي، لت�ضيء 
عتمة قر�ءتنا وح�ضب. م�ض���ّرعًا فعلته هذه، بالقاعدة �لجتهادّية �لقائلة: »�ل�ضارق من �ل�ضارق 
كال���و�رث عن �أبيه«، يقول: )هذه حادثة �ض���طو معل���ن، �أقولها عالنّية، لكّنه���ا ل تتجاوز عنو�ن 
�إحدى �أ�ض���هر �لرو�يات في �لعالم، هكذ� يقولون... و�أق�ض���د تمامًا تحفة ماركيز »مئة عام من 
�لعزلة« ثّم يتابع �أي�ضًا: فح�ش ب�ضيط ل�ضريط حياتي، �أكت�ضف من خالله �أّنني �أعي�ش مئة عزلة 
في �لعام( وفي قفلة �ل�ض���رد �لنهائية تكتمل تنا�ض���ّية �لعنو�ن �لّلطيفة، بالقول: )مئة عزلة في 

�لعام و�أكثر بكثير(.
لْم يكتِف �لعنو�ن باعتالء �ض���رفة �لن�ّش كنجم م�ضيء، بل �ألقي بكامل �أ�ضّعته في عتمته، تلك 
�لأ�ض���ّعة �لتي ما فتئت تمار�ش وظيفتها �لمتد�دّية �لرتد�دّية باقتد�ر في جنباته، موّلدة ما ي�ض���به 
�لمتو�ليًة �لحكائّيًة، �لتي �أكملْت بنولها �لخفّي ن�ضَج رد�ئه �لكّلي. لتجد نف�ضك كمتلقٍّ �أّولي له، �إز�ء 
حالتين �حتمالّيتين، تتقّلبا على �ضّفتّي )�ل�ضلب و�لإيجاب( كاأن تقول: �لو�قع �لمعي�ش �ضيِّئ »�أكثر 
بكثير« مما ُيروى عنه. �أو �أّن �لّر�ضد �لمو�ضوعي للو�قع �كتفى بظاهره وح�ضب، فلم يتعّمق كفاية، 
ليرى ن�ضف �لكاأ�ش �لمالآن، وهذه �لروؤية بالتحديد، هي من �خت�ضا�ش )�لعين �لثالثة( تلك �لتي 
ت�ض���تطيع هتَك حجاِب و�ض���ود�وّية �لم�ضهد �لكثيفة، م�ض���هد �لحرب �لد�ئرة باأ�ضكاٍل مختلفة، منذ 
�أكثر من عقٍد من �لّزمن على �لأر�ش �ل�ّضورّية. لكن مع توّغلنا �أكثر في ثنايا �ل�ضرد بتنا نميل �إلى 

�أرجحّية �لحتمال �ل�ضلبّي �أكثر. 
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ال�شخرية المحّببة، الّنقد لالأعراف الجتماعّية والدينّية، ال�ّشخ�شّيات
�لق���اع �لجتماعي ه���و �لبيئة �لتي ينتمي �إليه���ا )مبروك( �لبطل �لمحوري ف���ي �لرو�ية، هذ� 
�لق���اع �ل���ذي تحّول بفعل �لح���رب �إلى �أو�ضع مكان ي�ض���ّم �أغلب فئات �لمجتم���ع �ل�ضوري و�ضر�ئحه 
�لمتنّوع���ة. ولدة �لبط���ل �لم�ضبوه���ة، �ضّكل���ْت �ضفعة لقيم وذهنّي���ة �لمجتمع �لتقليدّي���ة، وللثقافة 
�لذكورّية �لمهيمنة تحديدً�. تلك �لثقافة �لتي تعد �أّن �لعقم �لجن�ضي، ل ي�ضيب �لّذكر، بل ي�ضيب 
�لم���ر�أة فح�ضب. لك���ّن �لزوجة باإنجابه���ا �لذي تكّرر �أكثر م���ن مّرة، ��ضتطاعت نف���ي هذه �لّتهمة 
عنه���ا، وفي �لوقت نف�ض���ه �أعطْت �لّزوج �لمعطوب، مالمح فحولٍة �ضكلّي���ة يتباهى بها  �أمام �ضّكان 
�لحّي، باإنجابها خم�ضة �أبناء، من �أجير �لفّر�ن، نجا منهم )مبروك( �لذي ي�ضي ��ضمه بال�ضخرية 
و�لمفارق���ة �لم���ّرة، وكاأّنه لي�ش ��ضمًا، ب���ل �ضتيمة. لكن، �ضّت���ان بين مفهومّي �لّذك���ورة و�لّرجولة، 
ف���الأّول ل ي���رى �إّل �لتنا�ضل و�لجانب �لجن�ضي في �لم�ضاألة، �لذي يفتر�ش �لتفّوق للذكر دومًا، بكّل 
عيوب���ه، �أّما �لّثاني فهو ثقاف���ة وروؤية معرفّية توؤمن بالتكافوؤ و�لندّية مع �لطرف �لآخر. �أّي �لمر�أة. 
ولق���د عّج���ل بوفاة �لزوج �كت�ضافه لحقيق���ة عجزه �لجن�ضي. بعد �أن �أجرى فح�ض���ًا، ل�ضبٍب ما، ثّم  
لي�ضتدع���ي بعده���ا )مبروكًا(، وي�ضارحه قائاًل: »ي���ا من ل�ضت �بني، لقد �أحببت���ك �أكثر من باقي 
�إخوتك... لقد �أجريُت تحلياًل طبّيًا وعلمت �أّن ما �أمتلكه من ماء �لحياة في د�خلي ل حياة فيه.... 
لق���د �أر�دت �أّم���ك �أن ت�ضعرني بفخر رجولتي ففعلْت ما فعلْت، لذلك �ضامحتها، على �لرغم من �أّن 

ما فعلته هو ما قتلني!!«.
يم���ّرر �لكاتب �ضخريته من �لأع���ر�ف، بلفتاٍت مبّطنة ذكّية، فه���وؤلء �لّدعاة، هم �أنف�ضهم من 
ُي�ضع���ل �لفت���ن �ل�ضرّي���ة، وي�ضاركون  في �إطف���اء حريقها، على مب���د�أ )يقتلون �لقتي���ل ويم�ضون في 
جنازت���ه( وه���ذ� ما يف�ضحه وق���وع حدث ب�ضيط، لكّن���ه ذو دللت رمزّية كثيفة. ك���اد ي�ضعل حرب 
مو�جه���ة بين طرفين ينتميان لجه���ات دينية مختلفة. حي���ث �أقبلْت �إح���دى �ل�ّضخ�ضّيات �لثانوّية 
وتدع���ى )ملح(، لحظو� دللة �ل�ضم �لمبا�ضرة للمعدن �ضري���ع �لّذوبان، �لذي يختفي بر�ّضة ماء، 
وكاأّنه لم يكن يومًا. �إّنه يمّثل حالة �لوعي �ل�ّضعبي �لمهي�ش �لجانح، و�ليقظة �لفطرّية �لتي ل يعّول 
عليه���ا كثيرً�، ب�ضبب عدم ن�ضج �لوعي �لجتماعي �لحا�ضن له���ا، تمامًا كنهاية )ملح( �لدر�مّية، 
�لت���ي كّلفت���ه حيات���ه. وهو �لذي ب���ادر لو�ضع بع����ش �لأناجيل ف���ي �لجامع وبع�ش ن�ض���خ �لقر�آن في 
�لكني�ض���ة. ليختفي في �لّلحظة �لتي تلتقي فيها رموز فريق���ّي �لمتخا�ضمين. ثّم لُيكت�َضف باأّنه ُقِتَل 
و�ُضِل���َح عل���ى مزبلة. ولم تقف �أدو�ت »كو�ض���ا« �لّتفكيكّية عند هذ� �لحّد، ب���ل وّجه مب�ضعه لت�ضريح 
�لزي���ف و�لوعي �لجتماعي �لقائم على �ضع���وذ�ت رجال يتاجرون بالقي���م �لدينّية. ليردعهم �أّي 
ر�دٍع �أو �ضلطة. فالفتاة �لب�ضيطة  »�ضماح« تموت مع جنينها، نتيجة ممار�ضات �ضحرّية غبّية �أُجِبَرْت 
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عل���ى �لقيام بها، �إذ �ضّلمها زوجها �لجاه���ل �إلى �أحد رموز �لّدجل، �لذي ��ضتغّلهما باأ�ضلوب �لنهب 
�لمنظ���م لمو�ردهما �لب�ضيطة. وكانت طريقته �لغريبة في �لعالج تقوم على �لدجل و�ضرب منقوع 
بع�ش �لماأثور�ت �لتي كتبها بالحبر بطريقة هند�ضّية. وبهذه �لطريقة �ضرى �ضّم �لحبر و�لورق في 

�أوردتها و�أوردة جنينها، فظهرْت بقع غريبة على ج�ضمها �أّدت �إلى موتهما معًا. 
وبر�ضق���ة حبر خفيفة، ل تنف�ضل عّما قلن���اه �ضابقًا، يت�ضاءل �لكاتب حول �لم�ضادفات �لبريئة 
���ع �لأماك���ن �لمقّد�ض���ة، مقابل بع�ضه���ا �لبع�ش! فحيث توج���د كني�ضة، �ضن���رى جامعًا قربها  لتو�ضّ

رورة، لعّله نوٌع من حو�ر �لأديان، يقول قارئ؟!. بال�ضّ
َل من تجربت���ه �لذ�تّية ون�ضاأته  لثقاف���ة �لبط���ل �ل�ّضارد، منبعان، عمل���ّي ونظرّي: �لعمل���ّي ُح�ضِّ
�لملتب�ض���ة �لقائم���ة على �ل�ضوؤ�ل و�لنزياح �لد�ئ���م عن �لماألوف و�ل�ّضائ���د، ومن خالل عالقته مع 
�ضخ�ضّي���ات �ضقلتها تج���ارب �لحياة، فاكت�ضب منها �لخبرة �لمعرفّي���ة �لعملّية �لجّيدة، ك� �لن�ضاج 
�لحكي���م �لب�ضيط �لذي كان ي�ضغي �إليه دومًا، ويمت�ّش تعبه بطريقة �أبوّية، و»�إيليا« �ليهودّي �لذي 
هاجر �إلى �أمريكا، وعّلمه فّن �حتر�م �لمعدن وَطْرَق �لنحا�ش بطريقة رقيقة، جعلته يفّكر باأ�ضلوب 

مختلف.
�أّم���ا �لمنبع �لنظرّي فقد رفده بخبرة ثقافّية معرفّية غّذْت حيرته وت�ضاوؤلته �لد�ئمة بالأجوبة 
له من خالل تعامل���ه مع �لدكتور ع���ادل �ضعيد �لذي و�ض���ع مكتبته �لغنّية  �لأو�ض���ع. وه���ذ� م���ا ح�ضّ
بالمع���ارف و�لعلوم تحت ت�ضّرفه. وهو �لأكاديمّي �لمعروف و�ضاحب نظرّية )�لفر�غ( �لتي تقول: 
»كالم فارغ يرّدده �أنا�ش يملوؤهم �لفر�غ، يحتّلون م�ضاحات �ل�ضلطة، تكون مهّمتهم تفريغ �لأّمة من 
طاقاته���ا، وتفريغ �لزمن من ح�ضورن���ا وح�ضارتنا، �إّنهم يقاتلون وُيقتلون م���ن �أجل هذ�، فللفر�غ 
مهّمات عظيمة وخطرة، بحيث يمكننا �لقول جازمين �إّنه لي�ش في �لفر�غ فر�غ، و�لفر�غ يكون تبعًا 

للقّوة و�لجبروت، كّلما ت�ضّخمت �لقّوة �زد�د �لبط�ش و�أ�ضبح �لفر�غ �أعظم«.
مجم���ل �ضخ�ضّي���ات �ل�ضرد بما فيها تلك �لتي �ضّكلت �لمناب���ع �لمعرفّية ل�ضخ�ضّية )مبروك(، 
كان���ت �أق���رب �إلى �ل�ضلبّي���ة و�لنهز�م، تدور ف���ي فلكه وتغ���ّذي ح�ضوره �ل�ضتك�ضاف���ي �لمبني على 
�لده�ض���ة وهذ� م���ا �أّكده له دكت���ور �لجامعة نف�ضه، �لذي �عت���رف له قبل هجرته، باأّن���ه يتمّنى �أن 
يكون مثله تنتابه �أعر��ش �لحيرة �لتي هي �أ�ضا�ش تطّور روح �لكائن ونموه �ل�ضّحّي ثقافّيًا ونف�ضّيًا 
و�إبد�عّي���ًا. كذلك �لن�ّضاج �لحكيم بدوره، �لذي هجر مهنته �لقديمة �أي�ضًا و�أعطاه طاولته لي�ضبح 
�لناط���ق �لر�ضمي باأحالمه  و�أحالم �لنا�ش �لم�ضتقبلّي���ة، و�أي�ضًا »�إيليا« �لذي فّر �إلى �أمريكا ليتابع 
هناك مهنة �أجد�ده باأمان، بعد �أن زّوده بن�ضائح رقيقة حول ممار�ضة طريقة �لتعامل مع �لمعدن.  
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ول���م تكن �ضخ�ضّيتا �لأب و�لأم �أق���ّل �ضلبّية، �لأب، �لذي �متدحه و�أحّبه رغ���م �أّنه لي�ش من �ضلبه، 
و�لأّم، �لتي وهبته ن�ضبًا م�ضبوهًا، و�أخيرً�، �ل�ضمائر �لن�ضوّية �لهام�ضّية �لأخرى �لتي كاأّنها �نوجدت 

فقط، لتهبه فر�ضة �لتعاطف وح�ضب.
وحت���ى �ضخ�ضّية )مبروك( �لبطل �لمحوري، تخّللها كثير م���ن �ل�ضلبّية، وهي �لتي ما كان لها 
�أن توج���د بيولوجّي���ًا، لول عب���ارة �لأب �لتحري�ضّية �لت���ي مافتئ يقذفها في وج���ه زوجته، �ضباحًا 
وم�ض���اًء، مّتهمًا �إّياه���ا بالعقم. فهو �ضليُل �لم�ضادفة و�لخطيئة و�لح���ر�م �إذن، ما جعله كائن قلق 
يل���وب ويتحّرك با�ضتمر�ر بال غاي���ة و��ضحة، محاوًل ب�ضتى �لطرق، �إيج���اد معنى حقيقي لوجوده 
�لملتب����ش. وهو �لوحيد �لذي نجا م���ن �أخوة خم�ضة �أتو� بالطريقة نف�ضها �لاّل�ضرعّية، لكّنهم ماتو� 
�ضريع���ًا، وقد حّمله �لكاتب كثيرً� من �آر�ئه في �لحياة و�لأحد�ث �لجارية، كما �أعتقد، ليبدو كائنًا 
مت�ضائاًل ل يطمئّن لجو�ب، م�ضغوًل بالّده�ضة �لد�ئمة،  يرّدد ب�ضكٍل د�ئم عبارة ملغزة محّببة �إلى 
قلبه، �إز�ء كل جديد يعتر�ضه، تقول: »ل�ضت �أدري« تلك �لعبارة �لتي تفتح �ضقف �لمعرفة ول تغلقه 
�أبدً�. وت�ضعى لتدوين م�ضاهد�تها لما ترى بوعي فل�ضفي فطري يتقّلب على حو�ف �لحيرة، �نطالقًا 

من مقولة خالدة باأّن �لإن�ضان هو كائن �لأ�ضئلة و�لقلق بامتياز.
ل���م ي�ضل �ل�ض���رد �إلى خاتمته �لنهائية تل���ك �لمفتوحة �أي�ضًا على ��ضتمر�رّي���ة �لحدث وتبعاته 
�لمدّمرة �إّل بعد �جتياز  �ضخ�ضّيته �لمحورّية و�ضخ�ضياته �لأ�ضا�ضية و�لثانوية حقول �ألغام كثيرة،  
�نته���ت �إّم���ا موتًا فيزيائّي���ًا و�إّما هجرة ق�ضرية و�إّم���ا �ضياعًا و�إّما موتًا نف�ضّي���ًا بطيئاً، في و�قع د�ٍم 
��ضتل���ب منها ك���ّل �ضيء وترك للمتغّولي���ن حرّية �لتالع���ب بم�ضائر �لنا�ش وقوته���م �ليومّي- عبر 
عد. و�آخ���ر �أ�ضكال دمارها  �أح���د�ث عبثّي���ة، تلّخ�ضها ماآلت �لح���رب �لمدّمرة على مختل���ف �ل�ضّ
�لمتو��ضل،  ذ�ك �لح�ضار �لقت�ضادي، �لذي �أرهق �لبنية �لجتماعّية �ل�ّضورّية وقّو�ش �أ�ضا�ضاتها، 
لت���زد�د حياة �لنا����ش بوؤ�ضًا على بوؤ�ش. و�نعك����شَ قيمًا م�ضّوهة �ضرعان م���ا ��ضت�ضرت تفا�ضيلها في 
كام���ل �لج�ضد �لجتماع���ي، و�أورثته حّم���ى ونزيف متو��ضلي���ن، لتطفو �لطفيلّي���ات و�لعلقات على 
ها حت���ى �آخر نف�ش.  وي�ضتن�ض���ر بغاث �لطير،  �ل�ضط���ح، ث���ّم لتعتا�ش عل���ى �لأرو�ح �لمنهكة وتمت�ضّ
ويزدهر �لنفاق، وتنبثق �لأحقاد �لتاريخّية من تحت �لّرماد. وتنت�ضر �ل�ّضعار�ت �ل�ضتهالكّية �لتي 
توؤّكد �لّلحمة �لجتماعّية و�لدينّية و�لت�ضامح، بينما وجهها �لآخر يخفي مطمور�تها �لملّوثة. وهذ� 
يمك���ن �كت�ضافه ولم�ضه في �ضلوكّيات �لنا�ش �ليومّية �لب�ضيطة، �لتي تبدو بظاهرها بريئة وعفوّية، 
بينم���ا هي من حيث �لعم���ق تعك�ش �لأعر�ف �لمبطن���ة �لر��ضخة في �أذه���ان �أ�ضحابها، و�لتي هي 
�نعكا����ش لثقاف���ة بيئته���م �أي�ضًا، حيث نرى مو�ط���ن ل على �لّتعيين، ي�ضتري فق���ط من دكان رموز 
طائفت���ه وح�ضب، تحت م�ضوغات �ضكلّية مختلفة، ويلقى �ضالمًا ملغومًا على من ي�ضادفه من �أبناء 
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�لطو�ئ���ف �لأخرى. كما ُيزهر �لف�ض���اد في �لموؤ�ّض�ضات �لّر�ضمّية، وي�ض���رح تّجار �لحرب ويمرحون 
متحّكمين برقاب �لعباد كما يحلو لهم، وت�ضيطر �لالكفاء�ت و�لأمّيون على �أغلب مفا�ضل �لحياة. 
فاأجي���ر �لفّر�ن يمل���ك عقار�ت كثيرة و�أمو�ًل تو�ضله �إلى مجل�ش �ل�ضع���ب لي�ضّرع �لقو�نين �لناظمة 
لف�ض���اد �لمجتم���ع. وتهاجر �لقامات �لوطني���ة و�لفكرية و�لعلمّية �إلى بقاع �لعال���م �لمختلفة ياأ�ضًا، 
بحث���ًا ع���ن كر�متها �لمهدورة وعّمن يحت���رم كفاء�تها. ويهجر �أ�ضحاب �لمه���ن �لب�ضيطة مهنتهم 
�لتي لم تعد تجدي نفعًا �أمام فورة �لتقانات، و�ضعف �لقدرة �ل�ضر�ئّية و�كت�ضاح ع�ضر �ل�ضتهالك 

و�لفرجة لكّل �ضيء.

تحّولت ال�ّشارد الكافكاوّية
حّول���ْت �لح���رب باأحد�ثها �لدر�مّية وعبثّيتها �لو��ضحة، �لبطل، �إل���ى مجّرد )م�ضٍخ كافكاوّي( 
قّدمه �لكاتب بمالمح ج�ضدّية و�جتماعّية كاريكاتورّية منذ ولدته ك� )�بن حر�م(، مرورً� بمرحلة 
�إدمان���ه عل���ى �لق���ر�ءة وتحّوله �لمج���ازي �إل���ى )دودة كتب( و�نته���اء باندماجه بالكتل���ة �لب�ضرّية 
امتة �لتي حّولتها �ضيا�ضات �ل�ضتبد�د �لمجتمعي �إلى مجّرد قطيع، يقول: )�نتبهُت �إلى نف�ضي  �ل�ضّ
فاأردُت �أن �أتحّدث، لكن لم يعد يخرج من فمي كالم، لقد كانت �أ�ضو�تًا بهيمّية تلك �لتي تخرج من 
حلق���ي، كن���ت �أنبُح، نعم كنت �أنبُح، و�نفجرُت باكيًا، وغ���ادرُت(. ويقول �أي�ضًا: )نظرُت �إلى قدمّي 
وق���د تحّولتا �إلى �أظالف قد �ضط���رْت من �لمنت�ضف، و�ضرت �أ�ضير على �أربع. لم �أ�ضّدق ما �ضرت 

�إليه. لقد �ضرت خروفًا!(.
وكم���ا هو معروف ف���اإّن وعي �لكائن تن�ضجه �لظ���روف و�لعو�ئق، �أكثر م���ن غيرها، على مبد�أ 
)�ل�ضرب���ات �لت���ي ل تق�ضم ظهرك تقّوي���ه( ل �لوجاهة �لجتماعية و�لمكان���ة �لعتبارية ل�ضجرة 
�لعائل���ة �لت���ي قد تك���ون عاقر وغي���ر مثمرة. و�ض���و�ء �أكان���ت ولدة �لبطل مخالفة لقي���م �لمجتمع 
�لأخالقّي���ة، �أْم ولدة تخيلّية �فتر�ضته���ا �ّللعبة �ل�ضردّية، فهي ببعدها �لرم���زي �لفل�ضفي �لثقافي  
ثمرة �للتبا�ش �لمعرفّي، و�لمحّرم �لجتماعي، �لتي كثيرً� ما تكون �لأكثر حالوة ومتعة وبهجة... 
ف���اأن تكون �بن �لممنوع و�لم�ضك���وت عنه و�لمهّم�ش و�لثقافة �لمغّيبة، يعن���ي �أن تحوز على �ضرعّية 

�لختالف، فكيف �إذ� كان �لختالف في �لم�ضتويين �لفكري و�لإبد�عي؟!. 
ه���ا هو �ل�ضارد متاأرجح���ًا بين وعي �لذ�ت ووعي �لآخر، يجد نف�ضه م�ض���روخ �ل�ضخ�ضّية، قليل 
�لثقة بنف�ضه، يكاد ينفي �ضفة �لوعي عن ذ�ته، تلك �لتي ير�ها �لآخرون فيه، ول ير�ها هو بنف�ضه 
- حين ي�ضت�ضيره �لن�ّضاج، فيقول كمن يناجي نف�ضه: )�أردُت �أن �أو�ضح له خطاأه في تو�ضيفي. �أردُت 
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�أن �أق���ول له ما �أن���ا عليه حقيقة، �إّنني �آبق �ضّكير، يرتكب �لمعا�ض���ي، و�بن حر�م، لكّني �ضمّت كي 
ل �أدّم���ر في روحه هذه �لطماأنينة �لتي يح�ّضها نحوي(. ثّم يتابع تحليالته و��ضتقر�ء�ته لالأحد�ث 
�لد�ئ���رة، »وهنا توجد �إ�ضارة لإمكانّية تحّول معرف���ي و��ضح في �ضخ�ضّيته، حيث تتّم �إد�نة �لّذ�ت 
و�لآخ���ر معًا« معلنًا عن ر�أي���ه، بطريقة حيادّية ل تميل �إلى �أيٍّ من �لأط���ر�ف �لمت�ضارعة. بعد �أن 
لة  دّمرت �لحرب كّل �ضيء، وقد �أ�ضهم �لجميع بذلك، من حيث يدرون �أو ل يدرون، وهي بالمح�ضّ
ب���ال �أخالق، ولي�ضْت �ض���وى مطحنة رهيبة، ل تفّرق بين قم���ح �أو زوؤ�ن، يقول: )لم يعد يعنيني من 
يمتلك �لحّق، هوؤلء �أم �أولئك، جّل ما يعنيني �لآن هو �أّن كّل �ضيء تقريبًا قد دّمر، حجرً�، وب�ضرً�، 

�أج�ضادً� و�أرو�حًا. لقد نجحنا جميعًا في حرقنا، وقتلنا، وتدميرنا... �إلخ..(

الّزمكانّية
�لزم���ن �لرو�ئي �لذي يبد�أ لحظة كتابة �لمخطوط �ل�ض���ردّي وينتهي بنهايته، هو �أحد �لأزمنة 
�لت���ي تغّلف ج�ضد �ل�ضرد، و�لتي يتفّنن بها �لر�وي، حي���ث يمت�ّش في �إ�ضفنجته �لأزمنة �لفيزيائّية 
�لماألوف���ة )ما�ٍش، حا�ضر، م�ضتقبل( ليعيد فلترتها تخييلّيًا، و�ضّخها من جديد في �أن�ضجة �لن�ّش 
بما يخدم �لّلعبة �لفنّية �لأ�ضلوبّية، �لتي يتغّياها �لعمل �لأدبي عمومًا وهو ما فعله �ل�ضارد )مبروك( 
بط���ل �لرو�ية، مد�ّضنًا بد�ي���ة �لحكاية بقوله عن نف�ضه: »مبروك، هذ� ه���و ��ضمي، �حفظوه جّيدً�. 
قد ينفعكم في يوم ما« هو زمن �ل�ضرد �لتخييلي �إذن، �لذي نعي�ضه كحا�ضر �أثناء �لبدء بالقر�ءة، 
ث���ّم م���ا �إن نتوّغل ف���ي �لتفا�ضيل �لم�ضرودة حتى ي���ذوب �لزمن �لم�ضتقبلي ف���ي �لحا�ضر، لي�ضبح 
ما�ضيًا تّوً�. �إذ يعيدنا �ل�ضارد ب�ضربٍة خاطفة من ري�ضته �إلى طفولته �لأولى �لتي توؤّرخ لحظة ولدته 
�لما�ضوّية �لم�ضبوهة. عبر تقنية )�لفال�ش باك( �ل�ضينمائّية. وقد يم�ضي �لزمن مت�ضل�ضاًل ب�ضكٍل 
�أفق���ي دون فجو�ت تذكر )ما�ش، حا�ضر، م�ضتقبل( ليتدّفق بهدوء �إلى م�ضّبه في مطارح �أخرى. 
ثّم ياأتي �لزمن �ل�ضايكولوجي �لكثيف لل�ضخ�ضية وهي ت�ضتعيد عبر حو�رها �لد�خلي )�لمونولوج( 
بع�ش تفا�ضيل حياتها. لهذ� �لزمن �لو�ضفي خ�ضو�ضّيته �لتي تاأتي من خالل �إبطائه لحركة �لزمن 
�لماألوف���ة وو�ضعها في �ضياق نف�ضي خا�ش تخّيم عليه �لمناخ���ات �لنفعالّية �لمرّكبة، �لتي تك�ضف 
�عتم���الت �لد�خ���ل �لإن�ضاني تج���اه حدث موؤّثر ما، حف���ر ندوبه في مخّيلة �ل�ض���ارد وروحه. ولكن 
�لزمن عمومًا ليتحّرك في �لفر�غ بل يتطّلب مكانًا يوؤطره ويوؤّكد و�قعّيته �لفيزيائّية. هذ� �لمكان 
ه���و م�ضاحة �لوطن  �ل�ضوري عمومًا �لذي تدور على رقعته رح���ى �لحرب باأ�ضكالها �لمختلفة وهي 
ت���روى بل�ضان �ضارد ينطق بل�ض���ان �أو�ضع �ضريحة مجتمعّية، هي  �أبناء �لق���اع، تلك �لكتلة �لهالمّية 
�لتي ُي�ضاغ وعيها �لمجتمعي تبعًا للظرف وم�ضتجّد�ته، وتبعًا للقوى �لم�ضيطرة �لتي تفر�ش عليها 
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ثقاف���ة و�ضيق �أفق م�ضبق���ي �ل�ضنع، يتما�ضيان و�ضيا�ضاتها وم�ضالحه���ا. لكن قد يحدث �أن ينفلت 
وع���ي فردّي من قمقمه ويخرج عن �ل�ضيطرة، تبع���ًا لجتهاد �ل�ضخ�ش �لذ�تي و��ضتغاله على حاله 
بالمعن���ى �لمعرفّي، ك�ض���اأن بطلنا �لذي كان يتقن ف���ّن �لت�ضاوؤل و�متحان �أفك���اره بالتجربة، حيث 
ن���ر�ه يق�ضي �أغلب وقت���ه، مطاردً� بالأ�ضئلة �لاّلهب���ة، متنقاًل بين مهن مختلف���ة، منفلتًا من ربقة 
�لدو�ئ���ر، حري�ض���ًا على تو�ضيع �أجوبت���ه، ل يعرف �لطماأنينة ول ي�ضتميله ج���و�ٌب ذو �ضقف و�طئ، 
وه���و به���ذ� �لمعنى يوؤّك���د م�ضمون خطاب �لكاتب، ب�ض���رورة ت�ضّكل وعي جدي���د، هذ� �لبطل رغم 
تحّولت���ه �لكافكاوّية �لتي عا�ضها تحت وطاأة �لحاجة، و�ضرور�ت تحّولت �لوعي �لوجودي عمومًا، 
ف���اإّن ماحدث له  كان بمنزلة �ل�ضرورة �لاّلبّد منها لي�ضل �إلى مرحلة م�ضك �لقلم و�لكتابة، يقول 
�لكاتب �لذي تدّخل ب�ضكٍل مبا�ضر هنا: )تناوَل قلمًا... و�ضَع ر�أ�ضه على �لورقة و�ضغط بقّوة. وكتب 
عل���ى ر�أ�ش �ل�ضفحة  مئة عزلة في �لعام و�أكثر... بكثير(. هذ� �لتدوين و�لأر�ضفة للوعي �لفردّي، 
ناأم���ل �أن ي�ضب���ح تدوينًا لوع���ي مجتمعي م�ضتقبلي، يف�ض���ح �لمجال لقر�ءة ناق���دة مفتوحة �لأفق، 
طالما �أّن �ل�ضخ�ضّية �لتائهة لم تَر حلولها في ��ضتخد�م �لبندقّية، بل وجدتها في ��ضتخد�م �لقلم، 

عّله ي�ضاعدها في خّط م�ضارها في بحر من �لرمال �لمتحركة.

ف���ي �لخاتمة لم يبَق لدينا �ضوى �لإ�ضارة باأّن ثّمة بع����ش �لمالحظات على �أدبّية ولغوّية �لن�ّش 
�لم�ض���رود. م���ن حيث �لبنية و�لم�ضتوى �لجمالي �إذ لم يلجاأ �لكاتب �إلى �أّية �ألعاب لغوّية �أو �أ�ضلوبّية 
لتطعيم �ضرده ببع�ش �لمز�يا �لجمالّية، فبقي ب�ضيطًا �أقرب �إلى �لفطرّية، بال �أّية تذويقات بالغّية 
تذكر، وربما يكون هذ� �لأ�ضلوب مق�ضودً� في �لكتابة، هدفه �لو�ضول �إلى �أكبر �ضريحة ممكنة من 
�لقّر�ء، لأنه ُكتَب ب�ضمير �لمغّيبين و�لمهّم�ضين �لمرّميين على �أر�ضفة �لغفلة، �أولئك �لذين جرى 
امت���ة، ورّبما يتعّلق �لأمر �أي�ضًا باإرها�ض���ات �لتجربة �لرو�ئّية �لأولى وهذ�  تو�ضيفه���م بالكتلة �ل�ضّ

�أي�ضًا م�ضروع.

⁕ ⁕ ⁕
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د. مولود مرعي الوي�س

ق�راءات

العالمة العنوانية
في ق�ص�ص »�صباح اليا�صمين �صباح الغاردينيا«

تنتم���ي �لمجموع���ة �لق�ض�ض���ية للقا����ش ه���زو�ن �لوز 
�لمو�ضومة ب�»�ضباح �ليا�ض���مين �ضباح �لغاردينيا« �إلى نمط 
�لق�ض���ة �لق�ضيرة �لتي تحقق عالمتها �لعنو�نية من خالل 
�لمتن �ل�ض���ردي، وقد تكّونت من �ض���ت ق�ض����ش حاول فيها 
�لقا�ش جعل �لعنو�ن �لق�ض�ض���ي عالمة �ض���ردية تعّبر عن 
معنى �لق�ضة �لعام، و�إذ� ما بد�أنا بعنو�ن �لق�ضة �لق�ضيرة 
�لأولى وهو »لوحة تبكي« ف�ض���نعرف �أن مو�ضوع هذه �لق�ضة 
له عالقة بالفن �لت�ض���كيلي من خالل عالمة »لوحة«، مع �أن 
�لجملة �لفعلية �لتي تعقبها »تبكي« تعطيها حالة ��ض���تعارية 
بالغي���ة معينة تمنحها �ض���فات �إن�ض���انية لأن �لبكاء يعرفه 

�لإن�ضان من بين �لمخلوقات �لحية.

نجد �أن هذه �لعالمة �لعنو�نية في �لق�ض���ة وقد �رتبطت بمفردة »لوحة« لها ح�ضور كبير في 
متن �لق�ض���ة منذ �لبد�ية، �إذ يروي لنا �لر�وي �لق�ض�ضي �لذي هو فنان ت�ضكيلي كما يظهر من 

�لمقطع �ل�ضردي �لأول في �لق�ضة مغزى هذه �لق�ضة ومحتو�ها �لمو�ضوعي:
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»ا�شتجبـــُت للدعـــوة كمـــا اأفعُل كلَّ معر�ـــش، على الرغم مـــن معرفتي باأّنه، ومـــا ي�شبهه، �شجيٌج 
اإعالمـــّي اأكثـــر من كونـــه تظاهرة فّنية، ومن دلئل ذلك اأّن المدعوين اإليـــه هم من اأهل البيت كما 
ُيقـــال، اأي مـــن الزمـــالء في التربيـــة، معّلمين ومدّر�شيـــن واإداريين ل �شلة ن�شـــب لأّي منهم بالفّن 

عاّمة، وبالفّن الت�شكيلي خا�شة. 

اخترت للمعر�ش لوحة واحدة من تجربتي الأخيرة في التجريد، وما اإْن راأى رئي�ش فرع نقابة 
المعّلمين، الجهة المنظمة للمعر�ش، اللوحة، حتى جحظْت عيناه، واأمطرني بغير �شوؤال: ما هذه 
اللوحـــة اأ�شتـــاذ مروان؟! اأين اللوحة؟! كيـــف �شيكون و�شعها على الجـــدار؟! بالطول.. بالعر�ش؟! 

اأ�شرت نحو توقيعي في اللوحة، وقلت: هذا يكفي لالإجابة عن �شوؤالك الثالث خا�شة...«.

فال���ر�وي يعب���ر عن مو�ض���وع هذه �لق�ض���ة �لتي لها عالقة بالفن �لت�ض���كيلي م���ن خالل مفردة 
)لوحة(، وهذه �للوحة كما ي�ضير �لر�وي هي لوحة تجريدية تثير �لأ�ضئلة لأنها غير مفهومة ب�ضهولة، 
فالر�ض���م �لتجري���دي ل يق���دم مفرد�ت طبيعي���ة ماألوفة ومعروفة بل غام�ض���ة ول تعتم���د �لطريقة 
�لتقليدي���ة �لمعروفة في فن �لر�ض���م، ل���ذ� ياأتي �لعنو�ن �لمتعلق باللوحة عل���ى هذه �لحال )يبكي(؛ 
وكاأن �لبكاء حا�ض���ل ب�ضبب �عتر��ش �لجهة �لمنظمة على �لمدر�ضة �لفنية �لتي تنتمي �إليها �للوحة 
وهي »مدر�ض���ة �لتجريد«، فهي تبكي مجازيًا من عدم وجود من يفهمها بحيث تبقى �أمام �لجمهور 

بال معنى ول دللة، �أي �إنها تطمح �أن تكون لها دللة كي يكون لها وجود حي في �لمعر�ش.
تعمل �لق�ض���ة �لق�ضيرة �لمو�ضومة ب�»من حكايات �لبغال« على �لعالمة �لعنو�نية �أي�ضًا حين 
نع���رف �أن �لمق�ض���ود بحكايات �لبغ���ال هو حكايات �لب�ض���ر �لذين يعملون كالبغ���ال، فمجموعة 
�ل�ضخ�ض���يات �لتي تعمل في �ضحب �أ�ض���ئلة �لمتحانات مدة طويلة تظل م�ضغولة بالعمل �لمجهد 
بغ�ش �لنظر عن تر�جع قدرتهم و�ض���حتهم، ول �ض���يما �أن هذ� �لعمل له �ض���رية عالية خوفًا من 

ت�ضّرب �لأ�ضئلة و�لمتاجرة بها كما ح�ضل في �ضنو�ت �ضابقة بح�ضب �لحدث �لق�ض�ضي:
ْحب: ل تن�شوا زيادة  هاً كالمه اإلى العاملين على اآلت ال�شَّ »قال رئي�ش اللجنة ب�شوت عال موجِّ

قوا في ال�شفحة الأولى قبل و�شع الأوراق في المغلف.  ع�شر اأوراق، ودقِّ

ْل )ما�شتر(.  واأطلق اأبو نبيه �شيحته الدورية: َبدِّ

ب اأبو ح�شن: �شباب َهْي امتحانات... الَخْطاأة ِبَكْفرة. ثم توجه بكالمه نحو جاره اأبي نبيه،  فعقَّ
العاِمـــِل مثلـــه علـــى اآلة ِلحـــام: رزق اهلل تلك الأيـــام، اأتذكر؟... لم تكـــن اآلت اللِّحام هـــذه موجودة، 
ول هـــذه المغلَّفـــات ال�شـــوداء والبي�شـــاء الم�شنوعة مـــن النايلون، كانـــت عبارة عـــن مغلفات ورقية 

ُنْغلقها بورق الل�شق البني .
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قال اأبو نبيه: وكيف ل اأذكر! كنَت اأف�شَل واأ�شرَع َمْن يقوم بهذه العملية، كنا نلقبك بـ )الروبوت(.

- الروبوت اأ�شبح عاجزاً يا اأبا نبيه، العمر له حقه، هي �شنوات ثالث وي�شل القطار اإلى محطة 
التقاعد .

- ما زلت �شاباً اأبا ح�شن .

- اأّي �شباب، وهذا القلب المتعب؟ اأجريُت له عمليًة منذ اأربع �شنوات، ويومياً اأتناول ما ل يقّل 
َدَق َمْن قال اإّن الإن�شان  عـــن ثمانـــي حّبـــات من الدواء، ومع ذلك تنتابني اأزمٌة بين فترة واأخرى. �شَ

عندما يتجاوز عمَره نمرَة حذائه فاإنه يدخل مرحلة البهدلة«.

ف�ضخ�ضي���ات �لق�ضة وهي تتبادل �لحو�ر�ت فيما بينها تمزج بين �أحاديث �لعمل و�لأحاديث 
�ل�ضخ�ضي���ة �لتي تنتهي �إلى �أنه���ا تعمل بجهد كبير بال رحمة، فالم�ضكل���ة �لتي تطرحها �لق�ضة 
ه���ي م�ضكلة مجتمعية كبيرة تتحدث عن عج���ز �لإن�ضان حين يتحول بطريقة �أو �أخرى �إلى �أ�ضبه 
بالبغل، �لذي يعمل طول �لنهار وربما �لليل بال ر�حة وبال �أجٍر مجٍز يتالءم وهذ� �لجهد �لكبير 
�لمب���ذول في �ضاحة �لعمل، وبهذ� يكون عنو�ن �لق�ضة »من حكايات �لبغال« منطويًا على عالمة 
ق�ض�ضية تحيل على �ل�ضخ�ضيات، فعنو�ن �لق�ضة هنا د�ل دللة رمزية قا�ضية بع�ش �ل�ضيء لكن 
فيه���ا كثيرً� م���ن �لمعنى �لعميق �لذي يعبر عن قيمة �لعمل ف���ي بلد�ننا، حيث ل فرقًا كبيرً� بين 

�لإن�ضان و�لحيو�ن في �إهد�ر �لحقوق �لإن�ضانية للب�ضر.
�أم���ا عنو�ن ق�ضة »دو�ئر وعرب���ات« فهو عنو�ن يتكون من ق�ضمين يف�ضل بينهما و�و �لعطف، 
�لق�ض���م �لأول يتمث���ل بمفردة »دو�ئر« �لتي تعبر عن �أمكنة مغلق���ة، و�لق�ضم �لثاني يتمثل بمفردة 
»عربات« �لتي تدل على و�ضيلة نقل تقليدية، و�لمفردتان في حالة جمع يدل على �لكثرة و�لوفرة، 
وم���ا بين �لق�ضم �لأول و�لق�ضم �لثاني تظهر �ضخ�ضية �لبطل �ل�ضجين ينتحر ويحار �لحر��ش كي 

ينقلونه، فكل �لعربات م�ضغولة �أو غير جاهزة �ضوى عربة �لزبالة �لتي ينقل فيها �أخيرً�:
»عويـــٌل حـــاٌد يمّزُق هـــداأة الفجر.. عويـــٌل باهٌظ ينبعُث مـــن الزنزانة رقـــم )4(.. عويٌل ترتجف 
الأرجاء له كما لو اأّنه قادٌم من اأّول الأر�ش، من اآخرها.. عويٌل مدّجٌج بالحزن، والألم، والغ�شب. 

يهـــروُل الحار�ـــش جهة العويـــل، ُيطلُق �شهقة طويلـــة، ت�شطخب عيناه بج�شـــد �شجين الزنزانة 
وهـــو يتلعثـــم في بحيرة من دمه، �شـــاأَن دجاجة مجزوزة الراأ�ش لتّوها، تزداد عيناه ارتباكاً وهو يراه 

يلفظ اأنفا�شه الأخيرة.
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اأخرج جهاز الطوارئ من جعبته، و�شغط زر ال�شتنفار«.

�إن ه���ذ� �ل�ضجي���ن �لمنتحر يترك �ضب���ع �أور�ق تمثل يوميات���ه في �ل�ضجن، وربم���ا تكون هذه 
�لأور�ق هي �لدو�ئر �لتي �أعلن �لعنو�ن عنها مقابل �لعربات �لتي كانت معطلة و�أخفقت في نقل 
�ل�ضجين �لمنتحر، وما بين هذه �لأور�ق �لتي يعلن فيها �ل�ضجين عن دللت حياته �لمختلفة في 
كل ورقة من هذه �لأور�ق، بمعنى �أن �لعالمة �لعنو�نية هي عالمة حاوية وعامة تحاول �أن تجمع 
ك���ل �لأحد�ث د�خل دللتها، وتك�ضف عن حجم �لف�ضاد �لموجود في �لمكان �ل�ضردي في �لق�ضة 

بين هذه �لدو�ئر وهذه �لعربات �لتي يقدمها عنو�ن �لق�ضة.
�أم���ا ق�ضة »ر�ض�����ا و�لع�ضافير« فهي تعتمد ف���ي عالمتها �لعنو�نية عل���ى �ضخ�ضية )ر�ضا( وهي 
�لر�وي �لتي تروي �أحد�ث �لق�ضة، ثم )�لع�ضافير( �لتي تمثل �أمرً� جوهريًا ل�ضخ�ضية )ر�ضا(، ثم 
�ضخ�ضية )ح�ضام( حبيب )ر�ضا( �لتي تنتهي �إلى فر�ق، لتبقى �لعالمة �لعنو�نية فاعلة بين )ر�ضا( 

لأنها معطوف و»�لع�ضافير« لأنها معطوف عليه، وتت�ضح هذه �لعالمة من �لبد�ية �لأولى للق�ضة:
)فـــي كل م�شـــاء اأفتح باب القف�ش، واأقدم الماء والطعـــام لع�شفوري. اآخر ر�شالة كتبتها لح�شام 
كانـــت: »هـــو حنين ت�شاءل عنك، اأ�شحى هنا كوجوه النا�ش البائ�شة ترنو اإلى الأمل، وتنتظر الفرح، 
وتحلـــم بقدومـــه مع �شروق ال�شم�ـــش كل يوم من عينيك... اأما حان ال�شباح يا ح�شام؟ اأتو�شل قلبك 
اأن يحت�شـــن بع�شـــاً من حروفي ويبداأ الكتابـــة... ما اأكثر الكلمات التي تتراجع اأناملنا عن كتابتها، 

مع اأنها تكون اأ�شدق ما ن�شعر به!

عندما اأحبك طوال النهار اأ�شعر باأني اأنا... وباأنك اأنا...

اأح�ـــش كاأنـــي ن�شمة �شيف رهفـــة تلهو، وباأني ابت�شامـــة ربيع بكر ت�شع �شم�شه فـــي عال عليائه... 
وعندمـــا يقتـــرب قـــدوم الليـــل وبـــروده ت�شفـــع البت�شامة بالوحـــدة، واأ�شفـــق على روحـــي التي تعود 
�شبابيـــة التال�شـــي، واأتوحـــد بالذكريـــات... ومـــع اكتمـــال �شباح الفجـــر يكتمل الختنـــاق، وتتزوبع 

الن�شمة، وتختفي الف�شول، واأ�شتاقك، واأ�شتاقنا بلوعة الح�شرة...(.

تمث���ل هذه �لر�ضال���ة �لتي كتبته���ا )ر�ضا( لحبيبها )ح�ض���ام( وتعبر فيها عن ج���ذوة �لع�ضق 
بينهما، وبما �أن عالمة �لعنو�ن ل ت�ضير �إلى ح�ضور �لحبيب فيها فهذ� يعني �أنه �ضيغيب ل محالة 
م���ن فعالية �لأح���د�ث �لق�ض�ضية، وفعاًل نج���د �أن �لمتن �لق�ض�ضي في نهاي���ة �لأمر يحكي عن 
غي���اب �لحب بين �ضخ�ضية ح�ضام و�ضخ�ضية ر�ضا، بحيث ل يبقى لر�ضا �ضوى �لع�ضافير وهو ما 

يجعل �لعالمة �لعنو�نية قادرة على �حتو�ء �لمو�ضوع �لق�ض�ضي وتوكيده.
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تق����وم �لعالمة �لعنو�نية ف����ي ق�ضة »�أمنيتان فقط« على �ضيغة �لمثنى في كلمة )�أمنيتان( 
وم����ن ث����م ح�ضم �لأمر بكلمة )فقط( تعبيرً� عن عدم وجود �أمني����ة ثالثة، وتاأخذ هذه �لعالمة 
جزءً� من دللتها من خالل �لإهد�ء )�إلى �ضمير حبابة... و�ضهد�ء �لقطاع �لتربوي جميعًا(، 
حي����ث يوحي هذ� �لإه����د�ء �أن �لق�ضة لها جذور و�قعية نقلها �لقا�ش من رحم �لو�قع، ويت�ضح 
م����ن بد�ي����ة �لق�ضة �أن �لمو�ض����وع يتعلق ب�ضيطرة �لجماع����ات �لم�ضلحة �لمتطرف����ة دينيًا على 
�لمك����ان و�لنا�ش و�لأ�ضياء، وفر�ش قناعاته����م �لمتطرفة �لدموية على �لنا�ش بالقوة كما تبدو 

�لأ�ضياء من هذ� �لو�ضف:
»ميتــــًة، ومطفــــاأة، كانــــِت الأ�شيــــاء تبــــدو فــــي عينيــــه، فن�شــــُف �شــــّكاِن المنطقــــة هاجــــروا نحو 
المحافظــــات الأخــــرى، ومــــن تبّقــــى كاَن اأ�شبــــَه بجثة تم�شــــي، اأو ج�شد يتحرك وقد غــــادره الحلم 
والنب�ــــش ووهــــج الحيــــاة، اأو كما لو اأنه ا�شتراح لموته وهي يرفــــل باأكفانه، وما ي�شدر عنه مجرد 

ح�شرجة مخنوقة وبائ�شة...

وجوه الذين اعتقلوه كاَنت مثَل اأر�ش خراب، كانوا يريدونه م�شلوب ال�شوت والإرادة والفعل. 

قال: ما تعتقدون به لي�ش من اأ�شول الدين.

ثـــّم لـــم يكـــد يكمـــل، حتى هوت كـــف متوح�شة علـــى وجهه، ثّم تتابعـــت ال�شربات بحـــزام جلدي، 
فبالأحذيـــة، فبكليهمـــا علـــى ج�شـــده المنهـــك كّلـــه. تلـــك بع�ـــش و�شائلهم فـــي تاأديب مـــن يو�شو�ش 

�شيطانه له بمخالفتهم الراأي«.

تعب���ر هذه �ل�ضورة �لق�ض�ضية عن حجم �لقهر و�لظل���م �لذي تمار�ضه هذه �لجماعات على 
�لنا����ش بال م�ض���وغ �ضوى تنفيذ تطرفهم �لمقيت، ومن ثم ي�ضتمر �لر�وي �لق�ض�ضي في رو�ية ما 
ح���دث له من تعذيب �ضنيع على يد هوؤلء �لجماع���ة �لمتطرفة، وحين يفقد �لأمل بالحياة تظهر 

في نهاية �لق�ضة �ضورة �لعالمة �لعنو�نية �لمتعلقة بالأمنيتين:
»ثـــّم فـــي لحظـــة ياأ�ـــش ا�شتولـــت عليـــه، وفرغتـــه مـــن اأي �شعـــور بالأمـــل، وباتـــت النجـــاة حلمـــاً 
ج علـــى هذا البلد  م�شتحيـــاًل... تمتـــم: يـــا رب... يـــا رب... همـــا اأمنيتان فقـــط لي، اأمنيتـــان، اأن تفرِّ
وتجعـــل لـــه مخرجـــاً، ويعـــود اأبنـــاء القريـــة اإلى مدر�شتهـــم فيرتـــاح اأبي في قبـــره. واأن يكـــون ن�شل 

ال�شكين حاداً فاأ�شلم الروح فوراً.... ومن غير جهة كان يترّدُد عواء ذئاب...«.

�إن ه���ذه �ل�ضورة �لق�ض�ضي���ة في نهاية �لق�ضة هي �لتي تحمل عالمة �لعنو�ن حين تتج�ضد 
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�لأمني���ة �لأول���ى �لعامة، وه���ي تتعلق بنجاة �لبل���د عمومًا من ني���ر هوؤلء �لمتطرفي���ن �لجهلة، 
و�لأمنية �لثانية هي �أمنية خا�ضة تجعل �لر�وي يتمنى �أن تكون �ل�ضكين �لتي يذبحونه بها حادة 
ج���دً� لتفعل فعلها مبا�ضرة من دون تلكوؤ، فالعالمة �إذن ت�ضير على خطين متو�زيين هما �لخط 
�لع���ام �لذي يحمل �أمني���ة عامة للبلد عمومًا وهو خط �لحياة، و�لخ���ط �لثاني �لمتعلق بالأمينة 

�ل�ضخ�ضية وهو خط �لموت.
تعتم���د ق�ض���ة »�ضباح �ليا�ضمي���ن و�لغاردينيا« في بن���اء عالمتها �لعنو�نية عل���ى و�ضف �أحد 
�ل�ضباح���ات باأنه �ضب���اح �لجمال و�لبهاء، من خ���الل و�ضفه بنوعين معروفي���ن وم�ضهورين من 
�أن���و�ع �لورود وهما »�ليا�ضمين و�لغادرينيا« في حالة عطف بو�و �لعطف، حيث تبد�أ �لق�ضة بنوع 
م���ن �لحو�ر �لذ�تي على ل�ض���ان �لر�وي �لذ�تي �لذي يبدو �أنه يمث���ل �ضخ�ضية �مر�أة، وهي تروي 

عالقتها �ل�ضائكة مع زميلها في �لعمل �ل�ضينمائي بهذه �ل�ضورة:
»اليوم عيد ميالدي.. هل تذكر؟

اأم اأنك م�شادفة حّددت موعدنا اليوم لننجز فيلمنا الوثائقي الجديد؟

لـــن نختلـــف على عنـــوان الفيلم، المهم اأّل تكون ن�شيت عيد ميـــالدي، واأّل يتكرر �شيناريو العام 
الما�شي... عندما تناولنا الغداء معاً، وبداأت ر�شائل بع�شهن تنهال على هاتفك المحمول...

ل اأدري لمـــاذا ل اأ�شتطيـــع اأن اأنفجـــر فـــي وجهـــك غ�شبـــاً و�شخطـــاً، فبعـــد كل ما ح�شـــل تقترب 
بب�شاطة لتلم�شني... كما لو اأنني وقت م�شتقطٌع بين الأ�شواط.. 

ل اأدري مـــا الـــذي ي�شيبنـــي بالعجـــز هكذا؟! ما هذا الـــذي يكبلني ويمنعني مـــن اأن اأ�شرخ ملء 
فمـــي فـــي وجهـــك واأنا اأنظر بعينيك بكل قوة وكره وتجهـــم.. لأقول لك كم اأنا م�شتاءة، كم اأنا ل�شُت 
بخيـــر، كـــم اأنـــا جاحـــدة بحق نف�شـــي، ل بل كم اأنـــت مجحف بحقهـــا وغير مبال.. كملـــك تخ�شع له 
العبـــاد... هـــل تعتقـــد اأّني كنت اأ�شدق كل مـــا تقوله؟! ل، لم اأ�شدقه بل كنـــُت اأغم�ش عيني واأتمنى 

اأن تكون �شادقاً...«.

�إن عتب���ة �لعن���و�ن تعمل هنا ب�ضورة عالم���ة �ضردية تاأخذ معناها م���ن �لحكاية �لتي ترويها 
�لم���ر�أة ف���ي عالقتها م���ع زميلها، فهن���اك مماحكات و��ضحة ف���ي هذه �لعالق���ة تجعل من هذ� 
�ل�ضب���اح بعيدً� عن زه���ور �ليا�ضمين و�لغارديني���ا، ويبدو بح�ضب �لمقط���ع �ل�ضابق �لماأخوذ من 
بد�ي���ة �لق�ضة �أن هذ� �ل�ضباح �لظاهر ف���ي عالمة �لعنو�ن هو �ضباح موؤّجل، و�أن هذ� �لت�ضكيك 



العالمة العنوانية في »�صباح اليا�صمين �صباح الغاردينيا«

الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 280

�لذي تعبر عنه �لمر�أة هنا ل يلغي تمني �ل�ضدق �لذي يدور في د�ئرة �لحتمال، فبع�ش عالمات 
�لعنون���ة �لق�ض�ضية ل يمك���ن �أن تفعل فعلها على م�ضتوى �لدللة و�لمعن���ى �إل في قر�ءة �لق�ضة 
كامل���ة، حيث تتج�ضد �لروؤية �ل�ضردية في �لق�ض���ة وتت�ضح �لمعالم �لعنو�نية للعالمة �لق�ض�ضية 

في �لدللة و�لمعنى.

⁕ ⁕ ⁕
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غالب المير غالب

ق�راءات

قراءة في كتاب )اال�شت�شراق(
لإدوارد �سعيد

�ل�ضت�ض���ر�ق: هو علم �ل�ض���رق، �أو �لعلم �ل�ض���رقي، وكلمة 
م�ضت�ض���رق بالمعن���ى �لعام تطلق على كل عالم غربي ي�ض���تغل 
بدر��ض���ة �ل�ض���رق كل���ه )لغات���ه، �آد�ب���ه، ح�ض���ارته، و�أديانه، 
و�ضيا�ض���ته(، �أما �لمعنى �لخا�ش لمفهوم �ل�ضت�ض���ر�ق، �لذي 
يعني �لدر��ضات �لغربية �لمتعلقة بال�ضرق �لإ�ضالمي في لغاته 
و�آد�ب���ه وتاريخه وعقائده وت�ض���ريعاته وح�ض���ارته بوجه عام، 
وعلى �لرغم من �أن �ل�ضت�ض���ر�ق يمتد بجذوره لدى بع�ض���هم 
�إلى �أكثر من �ألف عام م�ض���ت، فاإن مفهوم �ل�ضت�ض���ر�ق �أدرج 

في قامو�ش �لأكاديمية �لفرن�ضية عام 1838م. 
�ل�ضت�ض����ر�ق هو نتيج����ة لهتمام �لعالم �لغربي بال�ض����رق 
ومحاول����ة ك�ض����ف م�ض����امينه و�أ�ض����ر�ره، و�ل�ضت�ض����ر�ق تبناه 

�أ�ض����خا�ش عرفو� بميلهم �إلى �لمعرفة كما عرفو� بحبهم لل�ض����فر و�لمغامرة، وقد لقو� �لترحيب 
و�لقب����ول و�لم�ض����اعدة من �أهال����ي �لعالم �لعربي.. رغ����م �أن كثيرً� منهم لم يقاب����ل هذ� �لترحيب 

بالوفاء، بل عمدو� �إلى �لت�ضليل و�لكذب و�لبهتان في نقل �أخبارهم عن عالمنا �لعربي.
جاء �لم�ضت�ض����رقون �إلى �لعالم �لعربي بحثًا عن نقل �لح�ض����ارة �لعربية بما تت�ض����منه من 
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عل����وم معرفية وفل�ض����فية وفنية، �إلى عالمهم �لغربي �لذي كان ين����ام مرتاحًا بعيدً� عن حركة 
�لتاريخ و�لعلم، وقد بلغ �ل�ض����غف و�لهتمام �لز�ئد بتلك �لمعارف �أوجه خالل �لقرن �لتا�ض����ع 

ع�ضر، فز�د عدد �لم�ضافرين �إلى �ل�ضرق وز�د نقلهم لما ر�أوه ولم�ضوه هناك.

الموؤلف

�لمفكر و�لأكاديمي �إدو�رد �ضعيد ولد في مدينة �لقد�ش عام 1935م، ثم �نتقل مع عائلته للعي�ش 
في م�ض���ر عام 1947م، وبعدها غادر م�ض���ر �إلى �أمريكا، وفي جامع���ة هارفرد نال �لدكتور�ه عام 
1974م، عمل محا�ضرً� و�أ�ضتاذً� في عدة جامعات متخ�ض�ضًا في �لأدب �لإنكليزي و�لأدب �لمقارن 
حتى وفاته عام 2003م، من موؤلفاته )�لأدب و�لمجتمع، �لم�ضاألة �لفل�ضطينية، �ل�ضت�ضر�ق، تغطية 
�لإ�ض���الم، �لعال���م و�لن�ش و�لنق���د، خارج �لمكان دون فيه �ض���يرته �لذ�تية، كما �ض���در له بالعربية 
�ض���عرً� بعنو�ن »من مر�ثي �أرميا«(. لم ين�َش �ض���عيد هم وطنه، وق�ض���يته �ل�ض���اغلة، �ضار ع�ضوً� في 
�لمجل�ش �لوطني �لفل�ض���طيني، غير �أنه ترك �لمجل�ش بعد �أو�ض���لو 1991م �إلى غير رجعة، من �أهم 
رفاق دربه �ل�ض���اعر »محمود دروي�ش« يحمل �ض���عيد كل تلك �لخلفيات �لتي �ضقلت �ضخ�ضية خاّلقة 
ن���ادرة �لمثيل، كت���ب عنه �لباحثون كثي���رً� من �لموؤلفات وناق�ض���و� �أفكاره و�آر�ءه ف���ي ميد�ن �لفكر 
�لعالمي �لمعا�ضر، وخا�ضة في مجال �لدر��ضات �ل�ضت�ضر�قية وقد قال عنه �لفيل�ضوف و�لم�ضت�ضرق 
�لفرن�ض���ي »مك�ضيم رودن�ضون« يحوز ثقافة و��ض���عة بالإنكليزية و�لفرن�ضية، وقد �أحرز نجاحًا كبيرً� 

في �لعالم �لأنجلو�ضك�ضوني، و�أثار في و�ضط �لم�ضت�ضرقين �ضيئًا كاأنه �لأثر �لعميق.

كتاب ال�صت�صراق

�أحدث �لكتاب �ض���جة في عالم �لفكر ول �ض���يما �ل�ضت�ض���ر�قي منه، فما تكاد توجد در��ض���ة �أو 
موؤل���ف �أو بحث في مو�ض���وعه �إل وتناول �لكتاب بحثًا �أو �قتبا�ض���ًا �أو �إ�ض���ارة، كم���ا �أثار �لجدل في 
كثير من �لأو�ض���اط �لجامعية لما له من قيمة جعلته منعطفًا كبيرً� في عالم �ل�ضت�ض���ر�ق، وخا�ضة 
على �لمنابر �لثقافية، و�أر�د �ض���عيد تو�ض���يل مجموعة نقاط مهمة �إلى �لد�ر�ضين و�لمهتمين بهذ� 
�لجانب �لمعرفي في �لعالم، وقد لقى �لكتاب �أن�ض���ارً� كما لقى معار�ض���ين، غير �أن �أهمية كتاب 
�ل�ضت�ض���ر�ق تاأتي من �إير�د �ض���عيد لكم كبير من �لأمثلة و�ل�ض���و�هد �لتاريخية، و�لثقافية �لمهمة 
وبيان وجهة �لنظر من خاللها، ولهذ� كانت قيمة �لكتاب رفيعة ومهمة، لأنه قدم للمكتبة �لعالمية 
عم���اًل فري���دً� من نوعه، وكان �أول كتاب بم�ض���مونه، حيث �أ�ض���بح مرجعًا وم�ض���درً� رئي�ض���يًا لكل 
باحث في مو�ض���وع �ل�ضت�ض���ر�ق، ل يكاد ي�ض���تغني عنه �أي د�ر�ش، خا�ض���ة في مجال ف�ضح �لأور�ق 
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�لغربية، وك�ضف �أهد�فها �لحقيقية، وما تريده تلك �لموؤ�ض�ضات و�لجهات �لتي كانت تغذي عمليات 
�ل�ضت�ض���ر�ق بالأمو�ل و�لجاه.. �ضدر �لكتاب عام 1978م بالإنكليزية، وطبع بالعربية عام 1981م 
من ترجمة �لدكتور »كمال �أبو ديب« ، يتكون �لكتاب من ثالثة ف�ض���ول، مجال �ل�ضت�ض���ر�ق، �لبنى 

�ل�ضت�ضر�قية و�إعادة خلق �لبنى، �ل�ضت�ضر�ق �لآن.
في در��ضتنا هذه �عتمدنا على ترجمة »محمد عناني« وهذه �لترجمة فيها زيادة عن �لترجمة 
�ل�ض���ورية، و�لزيادة هي عبارة عن ف�ض���ل كتبه �ض���عيد يجل���ي فيه بع�ش �لأم���ور �لمتعلقة بالطبعة 
�لأولى لكتابه، ويقول �ضعيد في هذ� �لملحق: �إن هناك تف�ضير�ت خاطئة للكتاب ر�أت �أنه يد�فع عن 
�لإ�ض���الم و�لعرب، ويعادي �لغرب ب�ضورة م�ض���تترة، في حين كان �لكتاب يهدف �إلى تخطي �لهوة 
بين �ل�ضرق و�لغرب من خالل �إثارة ق�ضية �لتعددية �لثقافية في كتاب يحفل بظالل �لمعاني، ومن 
ير�ه مجرد رد على �لغرب ي�ضيء �إليه، ير�ضم �ضعيد في بد�ية كتابه �ضورة معبرة عن ذلك �ل�ضلوك 
�ل�ضتعماري �لذي يلب�ش �أقنعة بر�قة كاإنقاذ �ل�ضعوب وم�ضاعدتها وجلب �لديمقر�طية لها، عنو�ن 
�لف�ض���ل �لأول »�لتعرف على �ل�ض���رق« ي�ضتعر�ش �ض���عيد بع�ش �لمقالت و�لأقو�ل، وهنا ياأتي بمثل 
)خطاب بلفور عام 1910م( �لذي يد�فع فيه عن �حتالل بالده لم�ضر، مقدرً� �إن ذلك �لحتالل 
فيه خير كثير لم�ض���ر ولبالده، حيث �إن �إ�ضد�ر�ت بريطانيا �إلى م�ضر تعادل �إ�ضد�ر�تها لإفريقيا 
بكاملها، ثم يتحدث عن �للورد كرومر، ويورد قوله: �لغربي ذو قيمة عالية من �لعقل و�لحكمة، �أما 
�ل�ض���رق فيفتقد ب�ض���كل بارز �إلى �لتناظر ومحاكمته �لعقلية مهلهلة �إلى �أق�ضى درجة، و�ل�ضرقيون 

عريقون في �لكذب وهم ك�ضالى و�ضيئو �لظن.
ق���ال �ض���عيد: �لكيانات �لجغر�في���ة في �ل�ض���رق و�لغرب لها �أي�ض���ًا كيانات تاريخية من �ض���نع 
�لإن�ض���ان، و�ل�ض���رق مثل �لغرب تمامًا فهو فكرة ذ�ت تاريخ وتر�ث من �لفكر و�لمفرد�ت و�ل�ض���ور 
�لتي �أعطته ح�ض���ورً� وحقيقة، لكن �ل�ض���رق كان قاباًل لأن ي�ضرقن ويخ�ضع لمن يطمع فيه، ثم بد�أ 
�ض���عيد ي�ضتعر�ش �لأ�ض���باب �لكامنة ور�ء نظرة �لغرب لل�ض���رق فقال: �إن �لمكون �لرئي�ضي للثقافة 
�لأوروبية هو بال�ض���بط ما جعل تلك �لثقافة مت�ض���لطة د�خل �أوروبا وخارجها على حد �ضو�ء، وقال 
�ض���عيد �أي�ضًا: �إنه در�ش �ل�ضت�ضر�ق بو�ضفه تبادًل حيويًا بين موؤلفين �أفر�د و�لموؤ�ض�ضات �ل�ضيا�ضية 
�لو��ض���عة �لتي �ض���كلتها �لإمبر�طوريات �لعظيمة �لث���الث وهي �لتي �أنتجت �لكتابة �ل�ضت�ض���ر�قية 
)بريطانيا وفرن�ضا و�أمريكا( �ضمن حدودها �لفكرية و�لتخيلية، وي�ضيف قائاًل: �إن ما يعنيني هنا 
كباحث لي�ش �لحقيقة �ل�ضيا�ض���ية �لإجمالية بل �لتفا�ضيل، بال�ضبط كما يعنينا في �ضناعة �لكتاب 

ثالثة �أ�ضياء جعلت �أب�ضط �لت�ضور�ت للعرب و�لإ�ضالم ق�ضية م�ضي�ضة �إلى درجة عالية:
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- تاريخ �لتحيز �ل�ضعبي �ضد �لعرب و�ضد �لإ�ضالم في �لغرب �لذي ينعك�ش مبا�ضرة على تاريخ 
�ل�ضت�ضر�ق.

- �ل�ض���ر�ع بين �لعرب و�ل�ضهاينة وتاأثير هذ� �ل�ضر�ع ف���ي �ليهود �لأمريكيين بالإ�ضافة �إلى 
تاأثيره في �لثقافة �لتحررية و�ل�ضكان عامة.

- �لغياب �ضبه �لكلي لموقع ثقافي يجعل من �لممكن �إما توحد �لهوية مع �لعرب و�لإ�ضالم و�إّما 
مناق�ضتها ودر��ضتها ب�ضكل عقالني خال من �لعو�طف �لذ�تية.. 

ق���ال �ضعيد: ل بد للقوة من معرفة وهي من دونها ل تفعل �ضيئًا، ولهذ� ��ضتقدم �لغرب خبر�ت 
وعق���وًل كانت منب���وذة في بالدها، �إذن �إن���ه �لعلم قبل كل �ضيء، فالح�ض���ارة مهما عظمت وطال 
مكوثها فاإنها تحمل بزور فنائها، و�لمطلوب هو �إطالة عمرها بالعلم ل غير، �إذ ل بد من �لموت في 
�لنهاي���ة كالرج���ل �لعجوز ح�ضب ت�ضبيه �بن خلدون، وهذ� �لعلم قد ي�ضيبه �لخلل �أي�ضًا، ومن �أ�ضد 
�أمر��ض���ه �لغرور، وه���ذ� يف�ضر �ضبب �أخطائهم �لحربية في �حتالل �لدول �لذي يعود �إلى �لتقارير 
�لخاطئة لخبر�ء �ل�ضيا�ضة، و�لقوة �لثقافية �ليوم من �ل�ضعوبة مناق�ضتها، فقد كانت �لآر�ء خالل 
�لقرني���ن �لتا�ضع ع�ضر و�لع�ضرين تقول: �إنَّ �ل�ضرق وكل م���ا فيه بحاجة �إلى در��ضة ت�ضحيحية من 
�لغرب، وفي هذ� �لجانب فاإن �ل�ضت�ضر�ق يعني معرفة بال�ضرق ت�ضع �ل�ضرقي في قاعة �لتدري�ش ، 
لقد �أ�ضبح �ل�ضرق ول�ضيما �لأدنى معروفًا في �لغرب بو�ضفه نقي�ش �لغرب �لمتمم له، كان هناك 
�لكت���اب �لمقد�ش، وب���زوغ �لم�ضيحية و�نت�ضارها، وكان ثمة رحال���ة )ماركو بولو( وحجاج مقاتلون 
كال�ضليبيي���ن، ويتابع �ضعيد موؤكدً� �أن عد�وة �لغ���رب لالإ�ضالم ل تنبع من كر�هية فح�ضب، بل من 
خ���وف قديم مرده لالإ�ضالم �لع�ضكري من���ذ �لبدء، ثم �ل�ضيطرة �لثقافي���ة و�لدينية، ونموه تناميًا 
هائ���اًل حيث تو�ض���ع �لإ�ضالم ب�ضكل كبي���ر، وبمجيء �لق���رن �لثالث ع�ضر و�لر�ب���ع ع�ضر كان حكم 
�لإ�ض���الم قد توغل �ضرقًا حتى �ل�ضين، وف���ي مو�جهة هذ� �لجتياح �لكبير �ضعرت �أوروبا بالخوف 
�ل�ضديد و�لرهبة ول�ضيما �أن عالم �لم�ضلمين كان مجهوًل بالن�ضبة �إلى �لغرب، وبرز �لخوف ب�ضكل 
و��ض���ح في �لقرن �ل�ضابع ع�ضر من �لخطر �لعثماني، ونتيجة ذلك �لخوف ت�ضرب �لجهل و�لت�ضويه 
ف���ي �أعل���ى �ضوره �لعقلية �لغربي���ة، و�لإ�ضالم )ح�ضب �ضعيد( كان بالن�ضبة �إل���ى �أوروبا هزة عنيفة 
ماأ�ضاوية د�ئمة، وقد تمثل �لإ�ضالم بالنبي »محمد« لديهم �إذ نعت �لغرب �لعرب بالمحمدين وهذه 
�لت�ضمي���ة مردها مهني، �أما �لإ�ضالم فاإنه ي�ضق���ط ويدرج تحت مدخل �آخر، ويعود �ضعيد ويوؤكد �أن 
�ل�ض���رق �لعرب���ي و�لإ�ضالمي ب�ضكل عام كانا �لوحيدين �للذي���ن و�جها �أوروبا بتحٍد لم تجد له حاًل 
عل���ى �لأ�ضعدة �ل�ضيا�ضية و�لفكرية �لقت�ضادية �أي�ضًا، وهكذ� ر�أى �ضعيد �أن �ل�ضت�ضر�ق يحمل في 

د�خله موقفًا �إ�ضكاليًا �إز�ء �لإ�ضالم . 
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البنى ال�صت�صراقية 

في �لف�ضل �لثاني للكتاب يتكلم �ضعيد عن �لبنى �ل�ضت�ضر�قية و�إعادة خلق �لبنى، وعن �لحدود 
�لت���ي �أعيد �ضياغته���ا، و�لق�ضايا �لتي �أعيد تحديده���ا، وي�ضت�ضهد بعدد م���ن �لمفكرين �لغربيين 
متمث���اًل ببع����ش �أقو�لهم �لتي �ختاره���ا من �ضمن موؤلفاته���م، فيذكر »غو�ضت���اف فلوبير« ورو�يته 
�لملهاتية �لمو�ضوعية �لتي ي�ضتنبط منها �ضعيد �ل�ضورة �لفوقية �لمزرية للغرب تجاه �ل�ضرق، حين 
ي�ض���ور �لكاتب بطلين للرو�ية يتقاعد�ن فيعمالن في �إقطاعية ريفية، وبعد عمل و�ضفر و�إنجاز�ت 
عدي���دة، يفكر�ن ف���ي �لم�ضتقبل وي���ر�ه �أحدهما عبر زجاج قات���م و�لآخر ير�ه بر�ق���ًا حيث يقول: 
ل�ضوف ت�ضتعيد �أوروبا ن�ضارتها على �أيدي �آ�ضيا، و�لقانون �لتاريخي ين�ّش على �أن �لح�ضارة تنتقل 
م���ن �ل�ضرق �إلى �لغرب. ك���ان ثمة طريقان لال�ضت�ضر�ق �ضلم بهما �ل�ض���رق للغرب في �أو�ئل �لقرن 
�لع�ضرين، كانت �لأولى عن طريق مقدر�ت �لن�ضر �لتي يمتلكها �لتعليم �لحديث وجهازه �لنت�ضاري 
ف���ي �لمهن �لمتخ�ض�ضة و�لجامعات و�لجمعيات �لمحترفة و�لمنظمات �لجغر�فية و�ل�ضتك�ضافية 
و�ضناع���ة �لن�ضر، وق���د بنت كل هذه �لو�ضائل ما �ضماه �ضعيد بال�ضت�ض���ر�ق �لكامل، و��ضتعر�ش في 
ه���ذ� �لجزء �أطماع �ل���دول �ل�ضتعمارية بال�ضرق �لعربي، ول�ضيم���ا دول �لبحر �لأبي�ش �لمتو�ضط، 
وق���دم �أدلت���ه �لعلمية على ذلك من خالل �أقو�ل وم�ضنف���ات �لم�ضت�ضرقين، و�أورد قول �لكونت دي 
كري�ضت���و ع���ام 1913م / �ضوريا هي �ضرق فرن�ض���ا �لخا�ش ومحط �لم�ضال���ح �لفرن�ضية �ل�ضيا�ضية 
و�لأخالقي���ة و�لقت�ضادي���ة، وه���ي م�ضالح ينبغ���ي �لدفاع عنها ف���ي هذ� �لع�ضر م���ن �لإمبريالية 
�لمتال�ضي���ة، وفي هذ� �لق�ضم �لمهم من �لكتاب �ضلط �ل�ضوء على �لو�ضطاء �لإمبرياليين و�ضانعي 
�ل�ضي���ار�ت بدًل م���ن �لباحثين فقد كان ذلك بهدف تعميق �إبر�ز �لنقل���ة �لرئي�ضية في �ل�ضت�ضر�ق 
و�لمعرف���ة بال�ض���رق و�لتفاعل معه من موقف جامعي �إلى موقف �أد�ئ���ي، ويعود �ضعيد للحديث عن 
�ضورة �لعربي في �أمريكا، ول�ضّيما بعد حرب 1973م وحظر �لنفط، �ضورة �لعربي عبارة عن �ضيخ 
يق���ف �أمام محطة بنزي���ن، و�لعرب مقرونة �ضورهم بالجمل و�آبار �لنف���ط و�رتفاع �ضعر �لبنزين، 
مم���ا جع���ل �لنا�ش �لعاديي���ن يقولون: لماذ� يمتلك ب�ض���ر كهوؤلء �لعرب حق �إبق���اء �لعالم �لمتطور 
�لح���ر �لديمقر�ط���ي �لأخالقي مهددً�؟ وثمة عن�ضر �آخر مهد �لطري���ق لبنى �ل�ضت�ضر�ق �لحديث 
وهو �لنزوع �إلى ت�ضنيف �لطبيعة و�لإن�ضان في �أنماط �لعنا�ضر �لأربعة وهي : �لتو�ضع، و�لمجابهة 
�لتاريخي���ة، و�لتعاطف، و�لت�ضنيف، وخالل ذلك ف���اإن �لم�ضت�ضرق �لحديث يرى نف�ضه بطاًل ينقذ 
�ل�ضرق من �أعماق �لغمو�ش و�لنغالق، ويتحدث طوياًل عن �ضلف�ضتر دو�ضاي و�أرن�ضت رينان �للذين 
منح���ا �ل�ضت�ض���ر�ق �أ�ض�ضًا علمي���ة وعقالنية فقد �أن�ضاأ� �ضك���اًل خا�ضًا من �لإ�ض���اءة لل�ضرق و�أ�ض�ضا 
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تكوينهم �لخا�ش ل�ضخ�ضية �لم�ضت�ضرق بعّده �لمرجعية �لمركزية لل�ضرق وما يحتويه ذلك �ل�ضرق 
م���ن تكوينات لم تكت�ض���ف �إل بجهد وتعب �لم�ضت�ض���رق. كما �أن �لقوى �لعظم���ى در�ضت بالتف�ضيل 
�لدقي���ق جميع �لأقليات، وخططو� لها وتاآمرت عليها �لق���وى �لعظمى، وجاء بمثل حو�دث 1860م 
و�لح���رب �لأهلية ف���ي لبنان، وفي �لختام يركز �إدو�رد �ضعيد على فكرة �أن �ل�ضت�ضر�ق هو موؤ�ض�ضة 
م�ضترك���ة للتعامل م���ع �ل�ضرق، وبموجب ذلك تقرر �حتالل �لغرب لل�ض���رق، وفر�ش �ل�ضيادة عليه، 
لذل���ك ي�ضتنتج �أن �ل�ضرق »ب�ضبب �ل�ضت�ضر�ق« عانى كثيرً� من تاأثير �ضبكة �لم�ضالح �لو��ضعة �لتي 
�أثرت في مجريات �ل�ضرق و�إحد�ثه، و�أن �لثقافة �لغربية �كت�ضبت �لمزيد من �لقوة و�لهوية بو�ضع 

نف�ضها مو�ضع �لت�ضاد مع �ل�ضرق بو�ضفه ذ�تًا بدياًل.
⁕⁕⁕

ل �ضك باأن كتاب �ل�ضت�ضر�ق تبو�أ مكانة رفيعة في عالم �لبحث �لعلمي وفي مر�كز �لدر��ضات 
�لإ�ضتر�تيجي���ة، لك���ن هن���اك بع�ش �لمالحظ���ات �لتي ل تقلل م���ن قيمة �لكت���اب �لمعرفية، ولكن 

لالإي�ضاح و�لإن�ضاف نذكر:
- وجه �ضعيد كتابه �إلى فرن�ضا وبريطانيا ومن ثم �أمريكا، دون �لتعمق في �ل�ضت�ضر�ق �لرو�ضي 

و�لألماني و�لإيطالي وغيرهم ممن لم يكن لديهم دو�فع ��ضتعمارية و��ضحة.
- �إن ع���دد �لم�ضت�ضرقي���ن �لذين بحث���و� في �لعالم �لعربي يتجاوز �لمئ���ات �إن لم يكن �لآلف، 

ومعظمهم كان د�فعهم لال�ضت�ضر�ق دعم �لنهج �ل�ضتعماري.
- هناك كثير من �لم�ضت�ضرقين حتى من �لدول �ل�ضتعمارية، �أن�ضفو� �لعرب و�لإ�ضالم، وبينو� 

ف�ضلهم على �لح�ضارة �لغربية �لمعا�ضرة.
ل يمكنن���ا �أن ن�ضل���م باأن �لم�ضت�ضرقين كلهم بهذه �لب�ضاع���ة �لتي �ضورها �ضعيد، ومن �لطبيعي 
�أن ل ي���الم �لدكتور �إدو�رد �ضعيد على ر�أي���ه �إذ� �أخذنا بالح�ضبان خلفيته �لقومية و�أ�ضوله �لعربية 
�لفل�ضطينية، ومدى تعلقه بهذه �لأ�ضول، وتفاعله �لعقلي و�لفكري مع ق�ضايا �ضعبه وتاأثير كل ذلك 
ف���ي حكمه �لقا�ضي على �ل�ضت�ض���ر�ق، غير �أن م�ضيرة �ل�ضت�ضر�ق في �لوط���ن �لعربي عانت كثيرً� 
من �لم�ضاق و�لم�ضاعب، وقد و�جه كثير من �لم�ضت�ضرقين �أخطارً� كبيرة، وقد كان �لم�ضت�ضرقون 
�أ�ضح���اب جل���د على �لعمل ي�ضرب به �لمث���ل، وربما ق�ضى بع�ضهم عمره ف���ي تحقيق مخطوط، �أو 
ت�ضني���ف كت���اب �أو مو�ضوعة، دون كلل ول ملل، ومن �لأمثلة على ذلك فايل �لذي ق�ضى �ضت ع�ضرة 
�ضن���ة في ت�ضنيف كتابه »تاريخ �لخلفاء«، و�آخر هو »ريد كورناي« قد ق�ضى �أي�ضًا ع�ضر �ضنو�ت في 
تحقي���ق وترجم���ة كتاب �لم�ضعودي »مروج �لذه���ب«، ومن �ل�ضروري لفت �لنظ���ر للثقافة �لو��ضعة 
�لت���ي ك���ان يتمتع بها �أغلب �لم�ضت�ضرقي���ن، و�لذين �ضخرو� تلك �لثقافة ف���ي �لو�ضول �إلى غاياتهم 
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و�أهد�فه���م �لعلمية، وق���د �ضاعدهم على عملهم ف���ي در��ضة وتحقيق مخطوط���ات �لتر�ث �لعربي 
�لإ�ضالم���ي، تمكنهم من �للغ���ات �لكلد�نية و�لآ�ضورية، و�لآر�مية، و�ل�ضرياني���ة، و�لعبرية و�لعربية 
و�لحب�ضي���ة و�لأرمنية و�لفار�ضي���ة و�لتركية، ول يعني هذ� �أن كل م�ضت�ض���رق كان متمكنًا من جميع 
ه���ذه �للغات، ولكن �أغلبهم كان يملك نو��ض���ي �أكثر من �أربع لغات ي�ضتخدمها في �أبحاثه ، ومنهم 
م���ن �ضنف ف���ي قو�عد �للغة �لعربية وفقهها ومعاجمها ولهجاته���ا وتاريخها، ومنهم من قارن بين 
عدة ح�ضار�ت ولغاتها، ومنهم من حلل �لكتابات �لهيروغليفية، و�لم�ضمارية و�لفينيقية و�لنبطية، 

وكل هذه �لأعمال �أدت بالمح�ضلة �إلى �كت�ضافات غيرت وجه �لتاريخ.
و�أخي���رً� �ضن�ضتعر����ش بع�ش �لأمثلة ع���ن عدد من �لم�ضت�ضرقي���ن �لذين �أن�ضف���و� بدر��ضاتهم 

�لحقيقة، وعملو� ب�ضمائر حية نقية:
- يق���ول ديور�ن���ت: �إن تطبيق �لطر�ئ���ق �لتجريبية �لعلمي���ة في علم �لكيمي���اء، �لتي �كت�ضفها 

�لعرب، هي من �أهم �أدو�ت �لعقل �لحديث و�أعظم مفاخرة.
- رون���د لندو يق���ول: و�لظاهرة �لمذهلة حقًا في �إ�ضهام �لع���رب �لريا�ضي هي �ل�ضلة �لوثيقة 
م���ا بي���ن مكت�ضفاتهم في هذ� �لعلم ومبادئ �لدي���ن و�أو�مره، �إن تطوي���ر �لريا�ضيات من مرحلتها 
�لإغريقية �لبد�ئية �إلى مرحلتها �لعربية �لعالمية تقدم لنا مثاًل على �لطر�ئق �لدينية �لتي تتكيف 
م���ع �لبحث �لعلمي �لدقيق، و�لفرق بين �لريا�ضيات �لعربية، و�لإغريقية لي�ش فرقًا علميًا فح�ضب 

ولكنه يدل �أي�ضًا على تغاير عميق في طرق �ل�ضت�ضر�ف �لروحي و�لأيديولوجي.
- ق���ال هونك���ه: لم ياأخذ �لعرب �لعل���وم �لتي ورثوها عن طريق �لقتبا�ش، كم���ا �أنهم �أي�ضًا لم 
ياأخ���ذو� �لآلت �لعلمية ومو�د �لعل���م �لقريب دون مناق�ضة �أو تحقيق، فمن���ذ �لبدء �أده�ضو� �لعالم 
بالحرية �لمو�ضوعية، و�ل�ضجاعة �لعلمية �لتي ميزت عملهم، ول�ضّيما في �لنقد و�لبحث و�لتفنيد. 
وق���ال �أي�ض���ًا: �إن علم �لجب���ر ل يز�ل حتى �لي���وم يحتفظ بطابع عرب���ي ويعّد �لع���رب �لموؤ�ض�ضين 
�لحقيقيي���ن لعل���م �لمثلثات، و�لحقيقة �لتي ل ريب فيها ه���و �أن �لعلماء �لعرب وجدو� قبل غيرهم 

من �لعلماء بمئات �ل�ضنين.
- �لم�ضت�ض���رق �ضيدي���و: ن�ضتطيع �أن ندعي باأنن���ا كلما �أمعنا وتعمقنا ف���ي در��ضة �لمخطوطات 
�لعربي���ة �لقديمة، ز�دت لدين���ا �ل�ضو�هد �لد�لة على �لتقدم �لذي �أحرزت���ه �لعلوم �لريا�ضية لدى 
�لع���رب، و�لتاأثي���ر �ل���ذي بث���ه �لعرب في �لغ���رب عبر عن نف�ض���ه، وبدت مظاهره ف���ي جميع فروع 

�لح�ضارة �لحديثة، و�لعرب كانو� �أ�ضاتذة في جميع فروع �لمعرفة.
- دون هنبولد: يجب �أن يعد �لعرب هم �لموؤ�ض�ضون �لحقيقيون للعلوم �لطبيعية.
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- لوب���ون: �إن �أه���م تق���دم للعرب في عالم �لطب ه���و ما كان في �لجر�ح���ة وو�ضف �لأمر��ش، 
و�أن���و�ع �لأدوية و�ل�ضيدل���ة، وعلم �لجر�حة يدين للعرب بكثير من مبتكر�ته، وظلت كتبهم مرجعًا 

للدر��ضة في كليات �لطب �إلى وقت قريب جدً�.
- بريفو: �لعلم �آخر خدمة �أ�ضدتها �لح�ضارة �لعربية �إلى �لعالم �لحديث، وكان �لعلم �لأوروبي 

مدينًا بوجوده للعرب. 
وهك���ذ� نرى �إن �لأحكام �ل�ضاملة �لتي �أطلقها �لدكتور �ضعيد بحق �ل�ضت�ضر�ق و�لم�ضت�ضرقين، 
ق���د يك���ون فيها بع�ش �لإجحاف بحق من قال كلمة حق ، ل يبغي من ور�ئها غاية غير خدمة �لعلم 

و�لمعرفة.

⁕ ⁕ ⁕
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ح�سني هالل

نافذة على الثقافة

اإ�صدارات جديدة

مي�صاطّية المكتبة ال�صّ

كتاب مختلف في مو�ض���وعه وتوجهه، ن�ض���رته �لهيئة �لعامة �ل�ض���ورية للكتاب، �لعام �لجاري 
)2022م(، عنو�نه: »�لمكتبة �ل�ّضمي�ضاطّية- روؤية معا�ضرة«.

�لكت���اب من �إعد�د: ر�نيا �لحد�د، �إ�ض���ر�ف: �إياد مر�ض���د، 
ومر�جعة: هبة �لمالح.

ي�ض���ّلط �لكتاب �ل�ضوء على مكتبة »�لخانقاه �ل�ّضمي�ضاطّية« 
�لت���ي �ختزن���ت �أحد�ث���ًا تاريخي���ة كثي���رة، وقد ح���وت رفوفها 
ف���ي  للد�ر�ض���ين  مخطوط���ات نفي�ض���ة وفري���دة كان���ت عون���ًا 
تح�ض���يلهم �لعلمي �آن���ذ�ك، وهي �لتي �أغ���رت �لعلماء ليوقفو� 
كتبهم ومخطوطاته���م عليها، �إذ كان للمد�ر�ش ودور �لعلم في 
دم�ض���ق خالل �لعهدين �لأّيوبي و�لمملوكي �أث���ٌر بارٌز ومهّم في 

ن�ضر �لعلوم و�لثقافة.
يتاألف �لكتاب من تقديم بقلم �لم�ض���رف عليه، ومقدمة ثم متن يحتوي مو�ضوعاته وخاتمة. 

من �لمو�ضوعات �لأ�ضا�ضية �لتي �ضّمها �لكتاب:
- �لوقف ودوره في بناء �لحالة �لفكرية وتطويرها في �لح�ضارة �لعربية و�لإ�ضالمية.
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- مفهوم �لخانقاه ون�ضاأته ووظائفه.
- �لخانقاه �ل�ّضمي�ضاطّية بدم�ضق.

- �لتجاه���ات �لعددي���ة و�لنوعية لمخطوطات مكتبة �لخانقاه �ل�ضمي�ض���اطية �لمحفوظة في 
مكتبة �لأ�ضد �لوطنية: در��ضة ببليومترية.

⁕ ⁕ ⁕

زهرة ال�صّبار

رو�ية جديدة، �أ�ض���درتها »د�ر �ل�ضعب« هذ� �لعام )2022م( لالأديب »هزو�ن �لوز«، عنو�نها 
»زهرة �ل�ضّبار«.

مما جاء في �لغالف �لأخير، ويعطي فكره عن م�ضمونها، 
نقتطف:

»ه���ذه �لرو�ية ��ض���تعادة �ض���ردية لتاريخ �لم���ّزة منذ كانت 
حت���ى وق���ت متاأخر م���ن نهاية �لق���رن �لع�ض���رين، وحكاية، بل 
حكاي���ات، عن ب�ض���ر ينتم���ون �إليه���ا، وعن �آخرين من دم�ض���ق 
�لتي كانت حازت مكانة و��ض���حة فيما �ضدر من �أعمال رو�ئية 
�ض���ابقة لهزو�ن �لوّز. وهي ف���ي �لحالين، �ل�ض���تعادة و�لحكي 
تترجح بين مغامرتين، �لتاأريخ و�لتخييل. �لأول بو�ضفه حمولة 
معرفية لل�ضرد. و�لثاني بو�ضفه ت�ضكياًل لعالم تتنازعه قيمتان: 

�لهدم و�لبناء«.
»زهرة �ل�ض���ّبار« مدونة �أدبية، ��ضت�ض���افت �إلى مائدتها �ضال�ض���ة �ل�ض���رد، و�ضدى �لأمكنة، 

وثقافة �لتاأريخ، وجمال �لمحبة.
⁕ ⁕ ⁕

مختارات �صعرية

تحت عنو�ن »مختار�ت �ض���عرية- �ضجر يرتدي �لعا�ضفة«، �ضدر عن �لهيئة �لم�ضرية �لعامة 
للكتاب، كتاب جديد لالأديب �لطبيب نز�ر بريك هنيدي.

وقد ��ض���تمل �لكتاب، كما يدل عنو�نه، على ق�ضائد مختارة، من مجموعات �ضعرية من�ضورة 
للموؤل���ف: �إلى �مرئ �لقي�ش، و�إلى �ل�ض���نفرى، و�لرحيل نحو �ل�ض���فر، و�لطوف���ان، وكاأن �لطريق 
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يميل، و�ض���جر يرتدي �لعا�ض���فة، و�ل�ض���يرة �لزرقاء، وقبل �لمطر، و�لجّرة �لمك�ضورة، و�ضجادة 
�لأيام، ول وقت �إّل للحياة.

وتقدمت �لق�ض���ائد �إ�ض���اء�ت باأقالم �أدباء ونّقاد )�ض���وقي بغد�دي، ومحيي �لدين �ضبحي، 
ويو�ض���ف �ض���امي �ليو�ض���ف، ونذير �لعظمة، وعبد �ل���رز�ق عبد �لو�حد، وولي���د معماري، وجميل 

د�ري، و�ضهيل �إبر�هيم، وعبد �لقادر �لح�ضني، ود. غ�ضان غنيم، ود. عادل فريجات(.
يقول نز�ر بريك هنيدي في ق�ضيدة »ل وقت �إّل للحياة«:

يا �أيها �لطفل �لذي
ماز�ل يقبع د�خلي

م�ضتنفرً� روحي �لتي جعلْت كياني مهجعك.
ل تنتظرني

عند منعطف �لطريِق
فاإنني

�أخ�ضى �لترّدَد
�إن وقفُت لأ�ضمعْك!

دعني �أُكابد ما �أُكابده
ب�ضمٍت..

ل تر�قبني
فقد جاهدُت عمري

ئ عنك �أوجاعي كي �أخبِّ
لئال �أُوجعك!

هل كنت تتبعني
مدى عمري �إذْن؟

هل كان �أولى بي �أنا
�أن �أتبعْك؟

⁕ ⁕ ⁕

بالماء �صاأكتب

»بالماء �ضاأكتب«، هو �لعنو�ن �لذي �ختاره �ل�ضاعر ح�ضام فوؤ�د �ل�ضعدي، لمجموعته �ل�ضعرية، 
�لتي �ضدرت �ضمن من�ضور�ت �لهيئة �لعامة �ل�ضورية للكتاب عام )2022م(.
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تن���درج �لمجموعة ف���ي معظمها تح���ت عن���و�ن �لق�ضيدة 
�لق�ضي���رة، �أو م���ا ُع���ِرف بق�ضي���دة »�لوم�ض���ة«. حي���ث تنتقل 
وم�ض���ات �ل�ضاع���ر، بي���ن محّط���ات �ضو�غله���ا، ذ�ت �ل�ضبغ���ة 

�لعاطفية حينًا و�لفكرية حينًا و�لوجودية حينًا ثالثًا.
�أ�ضع���ار معت���ّدة بم���ا �أُثقلت م���ن �إرها�ضات مثمن���ة بفر�دة 

�لإبد�ع ورتابة �ل�ضائد.
من �أجو�ء �لمجموعة �خترنا ق�ضيدة »ن�ضيُت«:

في �آخر �لموعد حين �نب�ضطْت �ضهوْل
و�أرخِت �لودياُن في غيبوبِة �لهوى �لجد�ئْل

ر�حِت �ل�ضم�ُش تميُل عن غروبها
ن�ضيُت �أن �أقر�أ في عينيِك �ضمَت �لنيزِك �لو�م�ِش

عدُت فافتحي نو�فَذ �لّنبِع
لعّلي �أبد�أُ �لإن�ضاَد

من دوِن غناٍء
�أو حروْف

⁕ ⁕ ⁕

�صوء تفاهم

مجموعة ق�ض�ضية لالأديب عفيف حمد�ن، �ضدرت هذ� �لعام )2022م(، عن �لهيئة �لعامة 
�ل�ضورية للكتاب. ت�ضم )12( ق�ضة، منها:

)�لزم���ان و�لمك���ان، و»�ض���وء تفاه���م«، و»�لنم���رة غلط«، 
وفر�ضة عمل، وود�ع، وزيارة، وفر�ضة، و�عتذ�ر(.

تدع���و هذه �لمجموع���ة �إلى فكرة �أل يخ���دع �لإن�ضان نف�ضه 
حي���ن يعتقد �أنه يفهم �لحي���اة. فمعرفة �لإن�ضان لنف�ضه معرفة 

خيالية غير حقيقية فكيف له �أن يعرف �لحياة؟
يفتتح �لقا�ش عفيف حمد�ن ق�ضة »�ضّبار« من مجموعته، 

بالمقطع �أدناه:
»تمّري���ن بجانب���ي... ينادي���ك د�خل���ي باأبياٍت م���ن �ل�ضعر 



اإ�صدارات جديدة

293 الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 

و�لغ���زل �لجميل، ي�ض���رخ �إليك �أن تلتفت���ي، �أن ت�ضتجيبي لعذ�باتي �لمتاأجح���ة، بلون )كنزتك( 
�لحم���ر�ء �لتي تك���ّور فيها �ضدرك �لمتعالي على �لوزن، و�لنافر بكبريائه فوق قافية �لج�ضد وهو 

ي�ضرخ في وجه �ضوقي )�لم�ضكون(: »َمْن تكون؟«...
⁕ ⁕ ⁕

ُحداءات

ه���و عنو�ن �إحدى ق�ضائ���د �لأديب غ�ض���ان كامل وّنو�ش، �ل���ذي �أخذته �لمجموع���ة �ل�ضعرية 
�ل�ضادرة حديثًا، عن �لهيئة �لعامة �ل�ضورية للكتاب.

م���ن عناوي���ن �لمجموع���ة: )ف���ي خو�ب���ي �لكه���ف، و�لحّد 
�لأق�ض���ى!، و... عن���ك وعّن���ي!، ومكمن �لأ�ض���ر�ر!، و�لقربان، 

وزفر�ت، ويقظة!، وحين!، وميالد!(.
»ُح���د�ء�ت«، مجموع���ة �أ�ضع���ار، تنتظمها ق�ضائ���د طويلة، 
ذ�ت مقاطع، بع�ضها موزون، وبع�ضها منثور. م�ضّمخة جميعًا، 

بهموم �لمثقف و�هتماماته.
م���ن �أ�ضع���ار �لمجموعة نقتط���ف هنا مقطعًا م���ن ق�ضيدة 

»مكمن �لأ�ضر�ر!«:
رماُدَك

ْزِع �أْم نَثاُر �لنَّ
�أم ِظلُّ �لجر�د �جتاح

�أْم دمٌع ع�ضا
وعويْل �أيٍك ُم�ضَمٍر
وعكارٌة في �لروِح

�أْم في �لقلِب َجْدُب؟!
⁕ ⁕ ⁕

المت�صّردون

�ض���درت هذه �لرو�ية في �لعام �لجاري )2022م(، عن �لهيئة �لعامة �ل�ضورية للكتاب. وهي 
من تاأليف: �إّين لي وترجمة: �لدكتور با�ضل �لم�ضالمة.
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ل �إل���ى )3( �أق�ضام ت�ضّم  تحم���ل �لرو�ي���ة �لرقم )35( من �ضل�ضل���ة �لرو�ية �لعالمية، وتتف�ضّ
)12( ف�ضاًل.

»�لمت�ضّردون«، رو�ية �ضينية ت�ضّور �أحد�ثًا �ضهدتها �ل�ضين 
ف���ي �أثناء �لثورة �لثقافية �لتي �أحدثت �ض���دى عالميًا و��ض���عًا. 
ربم���ا كانت خير مدخل فني �إلى معرفة تلك �لمرحلة �ض���ديدة 
�لتاأثي���ر في �لم�ض���هد �لثقافي �لعالمي. �إنه���ا تاريخ فني لحياة 

�لنا�ش �لعاديين في �ضياق �لر�ضمي.

⁕ ⁕ ⁕
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نافذة على الثقافة

�صدى المعرفة

وليم فوكنر: اأنا �صاعر فا�صل...

�لرو�ئي �لأمريكي وليم فوكنر )1897-1962( �ضاحب رو�يَتْي �ل�»�ل�ضخب و�لعنف... ونور 
في �آب« ورو�يات �أخرى.

في حو�ر قديم معه، ترجمة �لدكتور نايف �ليا�ضين، و�ضدر في كتاب »متعة �لتخيل« حو�ر�ت 
م���ع كّتاب عالميين، �ض���ادر عن د�ر �لتكوين بدم�ض���ق. يقول 
فوكنر عن معا�ض���ريه: »كلنا ف�ض���لنا في تحقيق �لكمال...«، 
ويق���ول: »�أنا �ض���اعر فا�ض���ل«. ربما كل رو�ئي يري���د �أن يكتب 
�ل�ض���عر �أوًل، يجد �أنه ل ي�ضتطيع، فيجّرب �لق�ضة �لق�ضيرة 
�لتي هي �أكثر �لأ�ض���كال �لأدبية �ض���عوبة بعد �ل�ضعر، عندما 

يف�ضل في ذلك يبد�أ في كتابة �لرو�ية.
وردً� عل����ى �ض����وؤ�ل: هل يمك����ن �أن يكون هناك �ض����يغة معينة 
تمكن �لكاتب من �أن ي�ض����بح رو�ئيًا جي����دً�؟ يرى فوكنر �أن على 
�لكاتب �أل يح�ش بالر�ض����ا عما يفعل، وي�ض����تحيل �أن يكون �لعمل 
بالجودة �لتي يمكن �أن يكون بها... ويقول: »�حلْم د�ئمًا و�ضّوب 

د�ئمًا �أعلى مما تعرف �أن باإمكانك فعله. ل تهتم فقط باأن تكون �أف�ضل من نف�ضك، �لفنان هو مخلوق 
تدفعه �ل�ضياطين، وهو ل يعرف لماذ� يختارونه، ولديه من �لم�ضاغل ما ل ي�ضمح له بالت�ضاوؤل لماذ�«. 

وليم فوكنر
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ويرى فوكنر �أن م�ضوؤولية �لكاتب �لوحيدة هي تجاه فنه و�ضيكون قا�ضيًا جدً� �إذ� كان فنانًا جيدً� لديه 
حلم، وهذ� �لحلم يعذبه، يجب �أن يتخل�ش منه، ولن يجد �ل�ضالم حتى يفعل ذلك.

وعن �لتقنية في �لكتابة، يقول فوكنر: »�إذ� كان �لكاتب مهتمًا بالتقنية فالأف�ض���ل له �أن ي�ض���بح 
جّر�حًا �أو بّناًء. لي�ش هناك طريقة ميكانيكية للكتابة، لي�ش هناك طرق ق�ض���يرة، �ض���يكون �لكاتب 
�ل�ضاب �أحمق �إذ� �تبع نظرية«، ويقول: »�لفنان �لجيد يعتقد �أل �أحد جيد بما يكفي ليعطيه ن�ضائح. 

لديه غرور غير محدود. مهما بلغ من �إعجابه بالكاتب �لكبير فاإنه يريد �أن يتفوق عليه«.
ويرى فوكنر �أن �لكاتب يحتاج �إلى ثالثة �أ�ضياء: �لتجربة، و�لمالحظة، و�لخيال.

و�أحيانًا �ضيئان �أو �ضيء و�حد يعو�ش �لنق�ش في �لأ�ضياء �لأخرى. عن �ضرود �أندر�ضن، يقول 
فوكن���ر: »كان �أَب جيلي من �لكتاب وتر�ث �لكتابة �لأمريكية �لتي �ض���يحملها ورثتنا من �لكّتاب، 
لم يعَط حقه �أبدً�. ودر�يزر �ضاحب رو�ية »�لأخت كاري«، �أخوه �لأكبر ومارك توين �أبوهما...«، 
وع���ن �لكّت���اب �لأوروبيين �لمعا�ض���رين لفوكنر يق���ول: »�لرجالن �لعظيمان �للذ�ن عا�ض���رتهما 
هم���ا توما�ش مان وجيم�ش جوي�ش... عليك �أن تقترب من كتاب جوي�ش »يولي�ض���ي�ش« كما يقترب 

�لو�عظ �لمعمد�ني �لأمي من �لعهد �لقديم: باإيمان«.
وعن فرويد، يقول: »كان �لجميع يتحدثون عن فرويد عندما كنت في نيو �أورلينز، لكني لم �أقر�أه 
�أبدً�، و�ضك�ضبير لم يقر�أه �أي�ضًا، و�أ�ضك في �أن ميلفل قر�أه... و�أنا متاأكد �أنَّ موبي دِك لم يقر�أه...«.

�لمقابلة �أجر�ها جان �ضتادين عام 1956.    
مكتبات الحوا�صر الإ�صالمية

عرفت �لمدن �لإ�ضالمية بيوت �لحكمة ودور �لعلم، وهي كانت �أماكن للقر�ءة و�لترجمة و�لبحث، 
وكان لها دور في �لزدهار �لمعرفي و�لعلمي. كانت بيوت �لحكمة هذه بالدرجة �لأولى خز�ئن للكتب، 
يقول �لأ�ض���تاذ محمد �أ�ضعد طل�ش: »عني �لخلفاء �لم�ض���لمون منذ �لع�ضر �لأموي بالكتاب، وباإن�ضاء 
�لخز�ئ���ن �لتي ت�ض���م �لكتب و�لدفاتر، كما عنو� بالح�ض���ول على كتب �لعل���م �لقديمة... ولعل �أقدم 
�لخز�ئ���ن �لعربي���ة �لتي عرفت �أخبارها ه���ي خز�نة �لأمير �لأموي خالد بن يزيد �لمتوفى �ض���نة 85 
هجري 704 م، وكان من كبار علماء �لم�ض���لمين في ع�ض���ره، ��ضتغل بالعلم و�هتم بالكيمياء و�لطب 
و�لنج���وم، وممن ذكر عن���ه �لعتناء بجمع �لكتب �لوليد بن عبد �لملك. ولما ��ض���تخلف بنو �لعبا�ش 

�هتمو� كذلك بالعلم و�لكتب، وكان �أبو جعفر �لمن�ضور �أول من عني بالعلم و�لترجمة«. 
وي���رى �لدكت���ور نقول زي���ادة �أن �لباحثين وقعو� في حيرة من حيث من�ض���اأ هذ� �لتقليد �لذي 
ب���د�أ بخز�نة �لكتب، و�نته���ى �إلى بيوت �لحكمة. ويرى محمد عبد �لرحي���م غنيمة �أن فكرة بيت 
�لحكم���ة، �أي �لمكتب���ة م���ع مكان �لبح���ث قد نقلت ع���ن �لفر�ش، ولو �أن �أ�ض���لها يونان���ي، ويقول 
غنيم���ة: »كان م���ن �آثار �ختالط �لع���رب بالأمم �لأجنبي���ة �أن �أخذو� يقتب�ض���ون عنها من نظمها 
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�لإد�ري���ة و�لحربية و�أو�ض���اعها �لجتماعي���ة ومو�ريثها �لثقافية، وكانت فك���رة بيت �لحكمة من 
هذه �لمقتب�ض���ات. و�أكبر �لظن عندي �أنها مما �أخذه �لعرب عن �لفر�ش، ول �ض���ك عندي في �أن 
خز�نة �لحكمة كانت معروفة لدى �لخليفة �لمن�ضور، �لذي كان على �إلمام تام بنظم �لح�ضارة 

�لفار�ضية، وقد �قتدى بملوك �لفر�ش، فاتخذ له خز�نة كتب في ق�ضره«.
ويقول نقول زيادة نقاًل عن �بن �لقفطي: �إن هارون �لر�ض���يد ولى يوحنا بن ما�ض���ويه ترجمة 
�لكت���ب �لطبي���ة �لقديمة لما وجدها في �أنقرة وعمورية و�ض���ائر بالد �لروم، وو�ض���عه �أمينًا على 

�لترجمة، ورتب له كتابًا حذ�قًا يكتبون تحت يديه.
�لماأمون هو �لذي �أن�ض���اأ بيت �لحكمة، �أي �أن �لموؤ�ض�ض���ة �نتقلت من مكتبة �إلى د�ر للترجمة، 
وظ���ل يوحن���ا بن ما�ض���ويه يقوم فيها بالعم���ل. ولكن �لرجل �ل���ذي عرف في ذلك �لوقت با�ض���م 
�ضاحب بيت �لحكمة هو �ضلم �لترجمان �أو �لمترجم، وفي بيت �لحكمة عمل �ل�ضابئة و�ل�ضريان 

و�لفر����ش، نقل���و� كت���ب �لفل�ض���فة �ليونانية 
�إلى �لعربي���ة، وكان م���ن �لعاملين في ذلك 
�لحج���اج بن مطر، و�ب���ن �لبطريق، وحنين 
بن ��ض���حق، وكان �لكاتب و�ل�ض���اعر �ض���هل 
ب���ن ه���ارون ُيعنى بخز�ن���ة �لكت���ب في تلك 
�لموؤ�ض�ض���ة. وق���د �أوفد �لماأم���ون حجاج بن 
مط���ر و�بن �لبطريق و�ض���لمًا �ض���احب بيت 
�لحكمة �إلى ملك �لروم ل�ضتخر�ج ما عنده 

من �لكتب �لحرية بالترجمة. وممن ر�أ�ش بيت �لحكمة في زمن �لماأمون �بن مو�ضى �لخو�رزمي. 
ويرى نقول زيادة �أن »�لماأمون �أوجد د�رً� للمترجمين و�لموؤلفين يقومون فيها بو�جبهم �لعلمي، 
ويتبادل���ون وج���وه �لر�أي، وكان هذ� تط���ورً� مهمًا في حي���اة �لمكتبة، تحولت به م���ن خز�نة �إلى 
مجم���ع للبحث �لعلمي، تعمل على ترجمة ثمار �لفكرين �لإغريقي و�لفار�ض���ي«. كما �أن �لماأمون 
�أن�ضاأ مر�ضدً� في �ل�ضما�ضية ببغد�د، وبذلك �كتملت و�ضائل �لبحث �لعلمي بالن�ضبة �إلى ع�ضره.

ه �ض���نة 240 للهج���رة 855م، وعين حنين بن  وف���ي زم���ن �لمتوكل �أع���اد بيت �لحكمة �إلى عزِّ
��ض���حق رئي�ضًا للترجمة، وعلى يد حنين و�بنه ��ض���حق و�بن �أخيه حبي�ش ُنِقَل عدد كبير من كتب 
�أر�ض���طو و�ض���و�ه من مفكري �ليونان.. وفي تون�ش فاإن حكام �لأغالبة في زمن �لعبا�ضيين �لأو�ئل 
قد �أن�ض���وؤو� هم �أي�ض���ًا بيت حكمة في »رقادة« عا�ض���متهم �لثانية. فقد �نتقل �إبر�هيم �لأ�ض���غر 
�لأغلب���ي �إل���ى رقادة و�تخذها مقر �لإمارة �ض���نة 264 هجري 878 مي���الدي وكان مولعًا بالعلوم 
�لريا�ض���ية و�لفل�ض���فة، فاأن�ض���اأ بيت �لحكمة هناك وجل���ب �إليها �لعلماء من �لم�ض���رق. و�إذ� كان 
بي���ت �لحكمة �لبغد�دي قد �هتم بالنقل و�لترجمة من �لهندية و�لفار�ض���ية و�ليونانية، فاإن بيت 

بيت الحكمة
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�لحكم���ة �لتون�ضي قد �هتم بالنقل من �للغ���ة �لالتينية �لمتاأخرة، و�لذين كلفهم �لأمير �إبر�هيم 
بذلك كانو� من رهبان �ضقلية �لذين وقعو� في �لأ�ضر لما �حتل �لعرب جزيرتهم.

ولم���ا ��ضتولت �لدول���ة �لفاطمية على �إفريقيا �لأغلبية �ضن���ة 296 هجري 909 ميالدي ورثو� 
�لمكتب���ة فيما ورثوه، ونقلوها معه���م �إلى م�ضر، فكانت نو�ة لمكتبته���م �ل�ضخمة. وفي �لقاهرة 
�ضن���ة 396 هجري 1005 ميالدي �أ�ض�ش �لخليفة �لمع���زُّ �لفاطمي �أكبر و�أعظم دور �لعلم. ول بد 
م���ن �أن نذك���ر »�لم�ضتن�ضرية« �لتي �أن�ضاأها �لم�ضتن�ضر �لعبا�ضي ف���ي بغد�د، بلغت �لنفقة عليها 
700 �أل���ف دين���ار و�فُتِتحت �ضنة 631 هجري 1233 ميالدي وك���ان ذلك باحتفال �ضخم، عمَّ كل 
مدين���ة بغ���د�د، ويقول ناجي معروف عن ه���ذ� �لفتتاح: »ذبح فيه �ألفا ر�أ����ش من �لغنم، وعملت 

�لحالوة �ضفوفًا، وعمل بها �ضماط �أكل منه �لحا�ضرون، وحمل منه �إلى �ضائر دروب بغد�د«.
العرب والذهب

بد�أ تدفق �لذهب على �لعرب �لم�ضلمين مع �لموجة �لأولى من �لفتوحات، ففي �ل�ضرق حيث 
ك���ان �لتعام���ل بالف�ضة م�ضهورً�، غنمو� بطبيع���ة �لحال كميات كبيرة منه���ا، لكنهم غنمو� ذهبًا 
�أي�ضًا، لأن فار�ش �لمتحكمة بالطريق �لبري لتجارة بيزنطة �لحيوية مع �ل�ضرق كانت تجني �أتاوة 
ذهبًا مقابل �ل�ضماح له���ذه �لتجارة بالمرور. وكان �لذهب يتكد�ش لدى ملوكها وطبقة مجتمعها 
�لعلي���ا على �ضكل تحف وزينة. �أما �لفتوحات من جهة �لغرب حيث كان �لتعامل بالذهب �ضائدً�، 
فم���ن �لطبيع���ي �أن تغنم فيه كميات �أكب���ر، وخا�ضة في �لبلد�ن �لتي تتمت���ع بفائ�ش فيما ن�ضميه 
ف���ي ع�ضرنا �لحا�ضر ميز�ن �لمدفوعات، كما هي �لحال في �ضمال �إفريقيا، حيث تكد�ش ذهب 
كثي���ر نتيج���ة �لربح من ت�ضدير م���ادة �لزيت �إلى �لأجز�ء �لمتو�ضطية �لت���ي تفتقده. وقد عبرت 
ع���ن هذ� �لأمر جملة رو�يات لدى موؤرخينا �لعرب �لقدم���اء، و�إن طبعت كلها بطابع �لأ�ضطورة، 
و�ت�ضم���ت ب�ضيء م���ن �لمبالغة في بع�ش �لأحيان. وتذكر بع�ش �لرو�ي���ات �أنه خالل عملية �لفتح 
�لأول���ى زم���ن �لخليفة عثمان بن عف���ان وبقيادة عبد �هلل بن �ضعد بن �أب���ي �ضرح دخلو� قرطاجة 
ومق���ر �لحاك���م �لبيزنطي غريغور�ش، �أو جرجير ح�ضب ت�ضميتهم ل���ه، وقد بلغ �ضهم �لر�جل من 
�لغنائ���م �أل���ف دينار و�ضه���م �لفار�ش ثالثة �آلف دين���ار، ثم طلب �لبيزنطيون م���ن عبد �هلل بن 
�ضع���د بن �أب���ي �ضرح �أن يقب�ش منهم ثالثمئ���ة قنطار من �لذهب في �ل�ضن���ة جزية على �أن يكف 
عنه���م ويخرج من بالده���م، فقبل ذلك منهم وقب�ش �لمال. وقد عجب �لعرب من كثرة �لأمو�ل 
�لت���ي وجدوه���ا وغنموها، ف�ضاأل �لقائد �لأفارقة: من �أين لكم ه���ذ�؟ فجعل �لرجل منهم يلتم�ش 
�ضيئ���ًا م���ن �لأر�ش حتى جاء بنو�ة زيتون، فقال: من هذ� �أ�ضبنا �لأمو�ل، لأن �أهل �لبحر و�لجزر 
لي����ش لهم زيت، فكانو� يمتارونه من هنا. بعد ذلك ��ضتمر �لعرب في جني �لذهب من �لمنطقة 
�لغربي���ة ع���ن طري���ق �لجزية نق���دً�، و�أ�ضيف �إلى ذلك ف���ي م�ضر في عملية �لبح���ث عن �لكنوز 
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ف���ي �لمقاب���ر �لفرعونية - �لأهر�مات و�لمد�فن �لحلزونية، وقد دعي���ت هذه �لكنوز بالمطالب، 
و�لباحث���ون عنه���ا �أ�ضحاب �لمطال���ب، ون�ضتنتج من �لو�ض���ف �لذي يقدمه �لم�ضع���ودي، �أن هذه 
كان���ت تحتاج �إلى �أي���د عاملة كثيرة، حتى �أن �لعاملين في عملية و�ح���دة لح�ضاب �لأمير �لأموي 
عب���د �لعزي���ز و�لي م�ضر لأخيه عبد �لملك بن مرو�ن بلغ �ألف رج���ل، وهو رقم معقول نظرً� لما 
يع���رف عن �ضخام���ة �لمقابر وتفنن بناتها في �لتمويه ومهارتهم ف���ي �لت�ضليل عن مكان �لدفن 
�لحقيق���ي. �أم���ا �لدول���ة بو�ضفها �ضلطة ل �أف���ر�دً� فكانت بعي���دة عن هذه �لعملي���ة ولها �لخم�ش 
�ضرع���ًا. لك���ن تدخلها مع �لزمن كان يزد�د �إلى �أن بلغ ذروت���ه �أيام �لطولونيين في �لقرن �لثالث 
للهج���رة �لتا�ضع للميالد، حي���ث �أ�ضبحت و�رد�ت خزينة م�ضر تنفق عل���ى م�ضالحها في �لأعم 
�لأغل���ب، ونّظم �أحمد بن طولون �لعملية حتى يمكن �ل�ضيطرة عليها، وتح�ضيل حق �لدولة منها 
عل���ى �لوج���ه �لأكم���ل. فمنع �أوًل �لحفر �إل باإذن م���ن �لدولة، ثم لم يلبث �أن جع���ل �لعملية حكرً� 
على �ل�ضلطة. وكانت تجري في ظل �لعرب �لم�ضلمين عمليات ��ضتخر�ج �لذهب عبر �لبحث في 
رمال �ل�ضحر�ء �أو في مجاري �لأنهار ولي�ش من �لمناجم. ويقع �أهم موقع لال�ضتخر�ج في و�دي 
�لعالقي على بعد 15مرحلة من �أ�ضو�ن، و�لمرحلة تقدر ب�40 كيلومتر. �أما ��ضتخر�ج �لذهب من 
�لأنهار ��ضتهرت به �لأندل�ش، حيث تم ذلك من ثالثة �أنهار، �أولها نهر �ضيغري، ومن نهر �لتاجو، 

ونهر حدرة. ثم تطورت م�ضادر �لذهب وطرق ��ضتخر�جه و�لح�ضول عليه.
�لمعلومات �لو�ردة هنا منقولة من مقال »��ضتخر�ج �لمعادن و�لأحجار �لثمينة« في �لح�ضارة 

�لعربية �لإ�ضالمية للدكتور �أحمد بدر ن�ضر في مجلة �لمعرفة �لعدد 234 عام 1981.
هايزنبرغ يتحدث عن �صورة الطبيعة لدى غوته

ف����ي محا�ض����رة �ألقاها عالم �لفيزياء فيرنر هايزنبرغ و�لحا�ض����ل على جائزة نوبل في �لعلوم 
بهذ� �لعنو�ن، جاء في محا�ضرة هايزنبرغ: »�إن �ضورة �لطبيعة عند 
غوت����ه وعالم �لتقني����ة و�لعل����وم �لطبيعية مو�ضوع قدي����م، مثله كمثل 
م�ضاع����ي غوت����ه وجه����وده �لر�مية �إلى فه����م �لطبيعة، كم����ا �أنه قديم 
ق����دم بحوثه �لعلمية، �إذ �إن غوته عا�ضر بد�يات علم �لتقنية و�لعلوم 
�لطبيعي����ة �ل����ذي نعي�ش في����ه �لآن. وعرف عن غوت����ه جد�له �لعنيف 
�ض����د نيوتن، وي�ضي����ر هايزنبرغ �إل����ى نقد غوت����ه للرومان�ضية وموقفه 
�لر�ف�����ش و�لح����اد م����ن �لف����ن �لرومان�ضي، وه����ذ� ينم عل����ى نوع من 
�ل�ضلة �لروحية بجد�له �ضد علم �لطبيعة �ل�ضائد. ويقول هايزنبرغ 
ف����ي مناق�ضته غوته: لن نميل �إلى �لت�ضاوؤم كما فعل كارل يا�ضبرز في 
هايزنبرغقول����ه �إن غوته لم يعد لديه �ض����يء يقوله لنا، ل ل�ضيء �إل لأنه �أعر�ش 
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ع����ن عال����م �لتقنية �ل�ضاع����د، ولأنه لم يدرك �لمهمة ب����اأن يجد في هذ� �لعال����م �لجديد �لطريق 
�إل����ى �لإن�ضان، على �أننا نري����د �أن ن�ضلم بمطالب غوته ونعدها �ضارية �لمفع����ول، كما �أننا نريد �أن 
نو�ج����ه بها عالمنا �لحديث، �إذ �إننا ل نعتق����د �أن ثمة ما يدعو �إلى �لت�ضاوؤم. ويقول هايزنبرغ: في 

�لمئ����ة و�لخم�ضين �ضنة �لت����ي خلت، ومنذ �أن فك����ر غوته بالظاهرة 
�لأ�ضلية لن�ضوء �لأل����و�ن، وكتب فيها �لق�ضائد، تطور �لعالم تطورً� 
يختل����ف �أيما �خت����الف عما كان غوت����ه يتوقعه. ويق����ول �أي�ضًا: على 
�أن �ل�ضيط����ان �ل����ذي كان فاو�ضت ق����د �أبرم معه �لعق����د �لخطير لم 
يج����رَّ �لعال����م �إلى �لهاوية جرً� نهائيًا. وهذ� م����ا ينبغي �أن نو�جه به 
نق����اد ع�ضرنا �لأ�ضد�ء، على حين ينبغي علينا �أن ننظر مرة �أخرى 
�إل����ى �لجدل �لقدي����م بمنظارنا �لع�ض����ري. ويو�ض����ح هايزنبرغ: �أن 
غوت����ه كان ي����رى �أن كل �لنظ����ر�ت �إلى �لطبيعة، وك����ل فهم و�إدر�ك 
لها يبد�أ بالنطباع �لح�ضي �لمبا�ضر، �أي بالحادثة �لطبيعية �لحرة 
�لمك�ضوف����ة مبا�ضرة �أمام �لحو��ش، ولي�����ش بالظاهرة �لفردية �لتي 

غربلتها و�ضّفتها �أجهزة، و��ضتخل�ضت من �لطبيعة ق�ضرً� بح�ضب �لظروف. على �أن غوته لم يقف 
عند حد �لمالحظة �لمبا�ضرة. ولقد عرف حق �لمعرفة �أن �لنطباع �لمبا�ضر يمكن �أن يتطور �إلى 
معرف����ة �أي�ض����ًا، وذلك عن طريق عالقة تقوم في بادئ �لأمر على �لفتر��ش ثم ل تلبث �أن تتحول 
بالنجاح �إلى يقين. ويقتب�ش هايزنبرغ من غوته حول علم �لألو�ن: »�إن مجرد �لنظر �إلى �ضيء ما 
ل يمكن �أن ي�ضدي �إلينا �أي عون �أو خدمة، فكل روؤية ت�ضير �إلى تاأمل، وكل تاأمل يتحول �إلى تفكير، 
وه����ذ� ب����دوره �إلى ربط؛ وعلى هذ� كان في و�ضعنا �لقول �إنن����ا ن�ضع نظرية لدى كل نظرة فاح�ضة 
في �لكون. ولكي نقوم بذلك، ونعتزم فعله عن وعي ومعرفة للذ�ت وبحرية و�ضخرية، �إذ� ما جاز 
لنا ��ضتخد�م هذه �لكلمة �لجريئة، ل بد �إذن من هذه �لمهارة حين ي�ضبح �لتجريد �لذي نخ�ضاه 

غير ذي �ضرر، وت�ضير نتيجة �لتجربة �لتي نتوخاها حية ونافعة«.
ويقول هايزنبرغ: »كان غوته على يقين باأن �لتحرر من عالم �لمح�ضو�ضات �لو�قعي و�لدخول 
�إلى عالم �لتجريد �لالمتناهي ل بد �أن يقود �إلى �ل�ضر �أكثر منه �إلى �لخير«. ويخل�ش هايزنبرغ 
�إل���ى �أن عل���م �لطبيعة قد �ضلك منذ عه���د نيوتن �ضباًل �أخرى، فعلم �لطبيع���ة لم يخ�َش �لتجريد 
من���ذ �لبد�ية، فالنجاح �لذي �أحرزه علم �لطبيعة �ضو�ء ف���ي �إي�ضاحه نظام �لكو�كب �ل�ضيارة �أم 
بال�ضتعمال �لتطبيقي للميكانيكا �أم بت�ضميم �أجهزة �أم �آلت ب�ضرية، �أم نجاحه في �أمور �أخرى 
عدي���دة، ه���ذ� كله �أثبت �ضح���ة هذ� �لعلم و�ضرعيت���ه؛ و�ضرعان ما �أدى هذ� �لنج���اح كله �إلى �أن 

تحذير�ت غوته لم تلق �آذ�نًا �ضاغية.

غـوتـه

⁕ ⁕ ⁕



البذاءة اللفظية

301 الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 

ا�سم ع�سر  ع�سر  التا�سع  القرن  على  اأطلقوا  قد  والموؤرخون  النقاد  كان  اإذا 
التحليل والبحث، وعلى القرن الع�سرين ع�سر النقد والنظريات الأدبية، فبماذا 
يت�سم هذا القرن في عقوده الأولى؟ اإنه ع�سر البذاءة بامتياز، واأهم �سماته الف�ساد 

والكذب!
هو  معلن،  غير  جديداً  ديناً  لأنف�سهم  وجدوا  قد  وكاأنهم  الب�سر  بات  حتى 
كل  من  تحا�سرهم  اأنها  اإل  بوجودها،  يعترفوا  اأّل  النا�ض  يحب  التي  البذاءة، 
اآخر!  اأو من عالم  جانب، في زمن يبدو فيه الأخاقيون وكاأنهم كائنات نادرة 
واإذا كانت هذه الحالة عامة يعاني منها العالم كله ر�سمياً و�سعبياً، فهي عندنا، 
نحن العرب، م�ساعفة وخطرة للغاية، وتبدو منفلتة با حدود، حتى اإن الأمل 
بالخا�ض منها يت�ساءل يوماً بعد يوم، بل هي تنمو وتتف�سى حتى تلوثنا جميعاً، 
هذا  بي  ويعلق  ملوث،  اأنا  حد  اأي  اإلى  كالمم�سو�ض:  يت�ساءل  واحدنا  وي�سير 
معزل  في  ونكون  مجتمع  في  نعي�ض  اأن  الم�ستحيل  فمن  الم�ست�سري؟!  الدبق 

 

اآخ�ر ال�كالم

البذاءة اللفظية
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تاريخهم،  عبر  الب�سر  عرفها  التي  تلك  عن  تختلف  اليوم  فالبذاءة  تاأثيره.  عن 
اأفعال �سادرة عن عنا�سر ال�سر والعدوان في الجن�ض  اأنها  وتناولها النقاد على 
اأو المقولت والأ�سعار  النابية،  الب�سري، فهي لي�ست مجرد ا�ستخدام لاألفاظ 
الهجائية وال�سباب، بل هي تاأخذ منحى اأبعد من ذلك، وتغدو �سلوكاً يتجلى في 
بين الأفراد  المتبادلة  العاقات  اليومية وفي  الحياة  كل الأن�سطة الإن�سانية، في 
والأدبي  الفني  النتاج  في  وتزدهر  لتزهو  وتتمدد  والموؤ�س�سات،  والجماعات 
يزيد  وما  اأقنعة!  اإلى  يحتاجون  ل  والكاذبون  الفا�سدون  بات  حتى  والثقافي! 
اأننا نعي�ض هذه البذاءة المعا�سرة اإلى جانب العنف ال�سريح، تغذيه  الطين بلة، 
الحياة! وما  لتلوث  كافية وحدها  ذاتها عنف رمزي،  بحد  منه! وهي  وتتغذى 
لنا حيال ذلك اإل ال�سبر على البلوى، على حد قول الجواهري. عرف ال�سعر 
ال�سفاهة  ومن  النابيات  الكلمات  من  �سنوفاً  الهجائي  وغير  الهجائي  العربي 
اأحياناً، وكانت تتعر�ض للنقد والماحقة القانونية في بع�ض الأحيان، كما حدث 
توؤخذ  الأحيان كانت  بع�ض  الخطاب، وفي  بن  الخليفة عمر  للحطيئة في عهد 
على اأنها �سرب من �سروب التفّكه كما لدى اأبي نوا�ض واأبي دلمة وغيرهما، 
الأخاق  مع  وتتنافر  تتوازى  التي  التنويعات  هذه  بمثل  حافلة  الأخبار  وكتب 
الع�سور  مر  على  البذيء  الأدب  هذا  مثل  الغرب  وعرف  للمجتمع.  ال�سارمة 
وبن�سب متفاوتة، ول�سيما في ال�سعر وفي كتب العترافات، ولم يكن م�سموحاً 
بها دائماً، بل كانت تعرِّ�ض �ساحبها للماحقة والزدراء اأحياناً، وق�سة الفرن�سي 
جان جينيه مع الق�ساء الفرن�سي، حيث حكم عليه بال�سجن ل�ستة اأ�سهر، ب�سبب 
م�سهد عر�ض في اإحدى م�سرحياته، ينال فيه من الجنود الفرن�سيين في الجزائر، 
وهربرت  ل�سارتر  وكان  عنه،  اأفرج  حتى  واآخرون  ومالرو  �سارتر  عنه  ودافع 
اأياً  البرجوازية. ولكن  الأخاق  البذاءة �سد  الدفاع عن  في  فل�سفتهما  ماركوز 
كانت الفل�سفات المدافعة، عميقة اأم �سطحية، ل ت�ستطيع اأن ت�سّوغ هذا الطوفان 
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من البذاءة التي لم تعد �سمة برجوازية، بل هي مجتمعية �ساملة نحن اليوم ل نكاد 
نقراأ رواية لروائي عربي اإل ونجد اأنها د�ست فيها كلمات بذيئة وم�ساهد لإثارة 
فني  م�سّوغ  ول  ال�سياق،  عن  خارجاً  ذلك  بدا  ولو  حتى  يهم  ول  النفعالت، 
ال�سرف  وقلة  البذاءة  قمة  النا�سرين، وهذه  رغبات  لتلبية  جاء  اأنه  يبدو  بل  له! 
الفني، و�سعف في الخيال، فالبذاءة ل تنتج اأدباً متاألقاً بل تنتج تفاهات، حتى لو 
تذرَّع الروائي بذرائع الواقعية و�سدة حر�سه عليها، فلغة الأدب لي�ست مطابقة 
للواقع ول ت�ستطيع اأن تكون. واأذكر اأن �ستيفن ديدالو�ض بطل رواية يولي�سيز 
لجيم�ض جوي�ض، يقول: »الم�ساعر التي يثيرها الفن البذيء، م�ساعر حركية )اإما 
الرغبة واإما النفور( والفنون التي تثيرنا هي فنون بذيئة« وذلك بعك�ض النفعال 

الجمالي الذي يرفع العقل فوق الرغبة والنفور، ويوؤدي اإلى ان�سجام الم�ساعر.
با  �سافرة  نراها  التي  اللفظية  البذاءة  م�ستنقع  في  الترّدي  من  الطفح  هذا 
المنفلت  البذيء  ال�سلوك  اإليها  م�سافاً  الكتابات  وفي  ال�سا�سات،  على  حياء 
با اأي �سوابط، توؤكد اأننا في حالة بوؤ�ض، وكبت، وكاأننا اأطفال فقدوا البراءة، 
وبلغة فرويد، اإننا ل نزال في المرحلة الفموية من مراحل النمو! فهل هذا يليق 

بمجتمعات ح�سارية عمرها اآلف ال�سنين؟!

֎ ֎ ֎
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املرْكيزة

كتاب املعرفة ال�شهري
/72/

جورج �شاند
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املرْكيزة

جورج �شاند

�أيّ���وب ترجم�����ة: �س���هيل 
�ختيار 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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ا�صمها احلقيقي اأرماندين لو�صيل اأوروردوبان، كان اأبوها �صابطًا 

�صنة  جواده  منت  عن  �صقطٍة  اإثر  مات  الإمرباطوري،  اجلي�س  يف  لمعًا 

ها فكانت بائعة للقبعات. 1808، اأما اأمَّ

بالريف،  جدتها  جانب  اإىل  عا�صت  التي  ال�صغرية  اليتيمة  تلقت 

بال�صور  املمهور  اأدبها،  يف  تغلغل  الذي  الريف  عن  عميقًا  انطباعًا 

الرائعة عن الفالحني.

املراهقة تخرب�س على الورق، كل ما يخطر على  بداأت يف �صن 

بالها، حتى اأُر�صلت اإىل دير الراهبات الإنكليزيات عام 1817، وق�صت 

�صوفية  اأزمة  بعد  الدير،  من  بعدها  تخرجت  �صنوات،  ثالث  معهن 

باحلياة،  �صنتني مالأتني  لتعي�س  الريف  اإىل  ثم عادت  عنيفة عا�صتها، 

كانت تعدو خالل احلقول، وحتلم يف ح�صن الطبيعة العظيمة، وتكتب 

جورج �شاند
1804-1876م
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بيري  �صان  برناندان دي  العظماء، وب�صورة خا�صة:  الفال�صفة  وتقراأ 

موؤلف »بول وفريجيني« و»�صاتو برييان« و...

منه  واأجنبت  كازميريدودوفان  البارون  من   1928 عام  �صاند  تزوجت 

اإىل  َقِدَمت  الزواج.  من  �صنوات  ثماين  بعد  عنه  انف�صلت  ثم  ولدين، 

»روز  الأول  كتابها  واأ�صدرت  وبال�صحافة  بالت�صوير  وا�صتغلت  باري�س 

وبالن�س« بال�صرتاك مع جان �صاندو عام 1831، ويف ال�صنة نف�صها بداأت 

�صهرتها بكتاب »اأنديانا« الذي ن�صرته حتت ا�صمها امل�صتعار جورج �صاند، وقد 

ارتبطت مع الرومان�صي األفرد دي مو�صيه يف عام 1833، ومنذ ذلك احلني 

عا�صت يف جو حمموم من العالقات مع عدد كبري من الأدباء والفنانني 

وال�صيا�صيني وال�صعراء منهم: �صوبان، ولمونه، ودولكروا... ويف عام 

1839 عادت اإىل نوهان وا�صتقرت فيها حتى وفاتها عام 1876.

 احلب هو العن�صر ال�صائد يف روايات جورج �صاند يف املرحلة الأوىل 

1831 اإىل 1840 حني كانت يف �صراع ل هوادة فيه مع القوانني والأوهام.

لمونه  تاأثري  حتت  املكتوبة  وال�صوفية  الجتماعية  املرحلة  ويف 

وبيري لورو 1840 - 1845 ثم املرحلة الثالثة من تطورها وهي املرحلة 

الو�صفية التي تر�صم فيها لوحات رائعة عن الطبيعة قبل اأن تعود 

من جديد اإىل الرومانتيكية لكن، الرومانتيكية املجردة هذه املرة من 

النظريات العاطفية والأنثوية التي متيز رواياتها الأوىل.

اإن روايات �صاند تطفح مبثالية يذوب فيها، بن�صب خمتلفة ح�صب مراحل 

تطورها، احلب اجلامح والتفاوؤل العاطفي والطبيعة. لها اإنتاج كبري يفوق 

الت�صور، اأكرث من مئة جملد، وكاأنها يف معر�س طافح بال�صور واللوحات 

والر�صوم وهي تقارن بالكاتب الكبري بلزاك �صاحب الكوميديا الإن�صانية 

يقول عنها ال�صاعر هايني: اإنها ت�صيخ ب�صمعها عندما يتكلم الآخرون 

وكاأنها ت�صعى اإىل امت�صا�س اأف�صل كلماتك امت�صا�صًا.
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 لقد كانت �صدى طنانًا يحتاج اأبدًا اإىل الكلمة الأوىل التي تبداأ منها 

من  كثريًا  ت�صحح  كيف  علمها  الذي  لتو�س  هرنيدي  عنها  قال  كما 

ذلك  تعرف  وهي  م�صاعفًا.  ال�صوت  يردد  �صدى  اإنها  قال:  اأخطائها، 

وتعرتف به. تقول عن نف�صها: اأنا ل�صت فكرًا ناقدًا ول اأملك اإل انفعايل 

وعاطفتي عندما اأحتاج اإىل راأي ما، فاإين اأطلبه من  جو�صتاف بالن�س 

اأو من �صانتبوف.

كانت �صاند متتلك موهبة فريدة يف تغذية الأفكار التي تتلقاها من 

الآخرين واإعطائها �صكاًل ان�صيابيًا حتى اإن اأفكار �صائر اأ�صدقائها موجودة 

الرومانتيكيني  فاإن  التي متالأ رواياتها، وهكذا  ال�صخ�صيات  �صور  يف 

رواياتها  تاأثريهم  حتت  فكتبت  العاطفي،  العرتاف  برغبة  غذوها  قد 

الأوىل، الروايات التي يقراأها النا�س اليوم يف مزيج من فراغ ال�صرب 

وامللل والإعجاب، مزيج يقول عنه اإمييل فاغيه اإنه اأحد الإح�صا�صات 

الأدبية الأكرث غرابة التي ميكن اأن يح�صها املرء، وعن هذا الإح�صا�س 

اإنه »مثل روايات تول�صتوي يتنف�س الطيبة  يقول مار�صيل برو�صت: 

والتفوق الأخالقي«.

تاأثرت �صاند بال�صرتاكني والطوباويني »دي بورج، وبيري لو رو، 

ولمونه، وباربو�س، ورينو«...

اإحدى  وقالت  اأفكارها،  من  كل  وراء  يكمن  مفكرًا  اإن  ويقولون 

�صديقاتها عنها »اإن كاًل من كتبها الرائعة يحمل طابع العاطفة التي 

اأهملتها«.

ي�صبهون اإنتاجها الأدبي مبلتقى طرق ت�صطرب فيه م�صاعر غذتها 

ثالثة اأجيال من الب�صر ومن الأدباء والفنانني.

جورج �صاند هذه املراأة العظيمة كما يقول الأديب الفرن�صي ال�صهري 

»اآلن«.
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هذه املراأة التي األهمت »�صوبان، ومو�صيه«، والتي اأقام »دولكروا« 

مر�صمه عندها، والتي اأتاها بلزاك هي »الرفيقة جورج �صاند« ي�صاألها 

مو�صوع اأحد كتبه الرائعة »بياتريك�س«، والتي كان »فلوبري« يدعوها 

»اأ�صتاذتي العزيزة« وبكى عندما علم بوفاتها، ودو�صتويف�صكي يرى 

فيها »كاتبًا يكاد األ يكون له مثيل يف قوة الفكر واملوهبة«.

فاأريد  اأنا  اأما  الب�صرية،  امللهاة  ت�صنع  »اإنك  لبلزاك:  مرة  �صاند  قالت 

عن  تبحثني  »اإنك  بلزاك:  عليها  وردَّ  الب�صرية«،  امللحمة  اأ�صنع  اأن 

يف  املثالية  علياء  اإىل  الرتقاء  اإن  يكون.  اأن  ينبغي  كما  الإن�صان 

اجلمال واحل�صن، ذلك عمل املراأة«.

نرتك  املعرفة،  جملة  لقراء  اخرتناها  التي  الرواية  هذه  »املركيزة« 

كالعادة للقراء اأن يتذوقوها دون تدخل خارجي. لكن من املفيد اأن 

نلفت النتباه اإىل التوازي بني املركيزة و�صاند يف املرحلة الأخرية من 

اآخر حلظة من حياتها،  حياتها، �صاند اجلدة التي ظلت تعي�س احلب حتى 

اأندريه  قال عنها  والتلقائية، ولهذا  الأحا�صي�س  النا�س جمال  م  وتعلِّ

موروا: »علَّمت النا�س فن كينونة جدة«.

الرواية ترجمة الأديب ال�صوري �صهيل اأيوب، وو�صع مقدمتها التي 

�صادرة  الرواية  اأيوب.  فوؤاد  الأ�صتاذ  التقدمي  اعتمدنا عليها يف هذا 

وهي  بدم�صق،  والن�صر  والرتجمة  للتاأليف  العربية  اليقظة  دار  عن 

من الروائع الأدبية التي قدمتها دار اليقظة منذ مطلع اخلم�صينيات.

عمومًا،  للقراء  املختارة  الرواية  هذه  تهدي  املعرفة  وجملة 

ولأديباتنا ال�صابات ب�صكل خا�س.
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لم يك ي�صدر عن المركيزة د ي ر... اأقوال المعة براقة، واإن جرت العادة في الق�ص�ص 
الفرن�صي��ة اأن تتلأالأ �صائ��ر العجائز فطنة وذكاء. وكان جهلها فا�صحًا فيما يتعلق ب�صائر 
االأمور التي لم يعّلمها االحتكاك بالعالم والتعامل مع النا�ص �ص��يئًا عنها، فهي تنق�ص��ها 
كّل من تلك الرّقة في التعبير، وتينك االأناقة وال�ص��رعة في �ص��بر غور االأ�صياء والنفوذ اإلى 
الل��ب منها، وتلك الحنكة اللطيفة في الت�ص��رف، وكّلها �ص��فات تتحّلى بها -كما يقال- 
الن�ص��وة اللواتي ع�ص��ن مختلف اأدوار الحي��اة ومراحل المجتمع... كان��ت باالأحرى بليدة، 
طائ�صة، وفي بع�ص االأحيان عظيمة ال�صرا�صة والوقاحة، بحيث ق�صت –رغم اأنها مركيزة 
عريقة االأ�ص��ل �صاهدت بلط لوي�ص الخام�ص ع�صر –على كل ت�صوراتي عن �صيدات االأيام 
الخالية. اإنما يجب اأاّل نتخذ من �ص��يرتها درا�ص��ة لعادات اأي ع�ص��ر من الع�صور، ما دامت 

في الحقيقة، �صخ�صية �صاذة غريبة االأطوار...
كنت األقى �ص��روراً واغتباطًا عظيمين في معا�ص��رة هذه ال�ص��يدة، واإن لم يكن فيها ما 
ي�ص��ترعي انتباه��ي كثيراً، الله��ّم اإاّل ذاكرتها العظيمة لحوادث �ص��باها، ترويها ب�ص��فاء 
رجولي يثير االإعجاب حقًا. وفيما عدا هذا كانت، مثلها مثل �صائر ال�صيوخ، كثيرة الن�صيان 

للحوادث الحديثة، عديمة المباالة بكل االأمور التي ال تت�صل بها مبا�صرة.
لم يك جمالها من ذلك النوع الجارح الذي يثير الغبطة في النفو�ص، على الرغم من اأن 
الرونق والبهاء واالنتظام ال نق�صه، ولم تك اأي�صًا من تلك الن�صاء اللئي ُلقُن كيف يظهرن 
ذكيات ح�صيفات حتى يتركن في النف�ص �صعوراً ملئمًا، فكاأن ذلك موهبة طبيعّية فيهّن. 
ومما ال ريب فيه اأن المركيزة بليت يومًا بالجمال، فقد راأيت �صورتها التي علقتها، مثل 
كل العجائ��ز المغ��رورات، في اأب��رز مكان في منزلها عر�ص��ة لكل االأنظ��ار. وتمثلها تلك 
ال�صورة في �صخ�صية اإحدى عرائ�ص الماء، ترتدي �صدرية حريرية طويلة ُيقّلد الفنان بها 
جلد النمر، ذات كّمين من دنتلة االأقدمين، وقد تاأبطت قو�صًا من خ�صب ال�صندل، ويزينها 
هلل من اللآلئ ي�ص��يء �ص��عرها الطويل. كان ذلك ر�صمًا بديعًا، يمثل قبل كل �صيء امراأة 
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فائقة الجمال، طويلة القامة، هيفاء القد، �ص��مراء الب�صرة، ذات عينين فاحمتين، وملمح 
نبيلة، لكن في كثير من ال�ص��رامة، و�ص��فتين حمراوين مكتنزتين غا�ص االبت�صام عنهما، 
ى ياأ�ص قات��ل... ولوال الدنتلَّة على  ويدي��ن األقيا باالأمي��رة دي المبيل، كما يقال، في حمَّ
ال�ص��در، والحرير على الج�صد، والم�صحوق على الوجه، لقلت عنها اإنها حقًا اإحدى عرائ�ص 
الماء الجميلت المتكبرات اللواتي تدعي الخرافات ظهورهن للفانين في اأوا�صط الغابات 
الكثيف��ة الملتف��ة، اأو على �ص��فوح الجبال المنعزل��ة المهجورة، بغية دفعه��م اإلى الجنون 

هيامًا واأ�صفًا...
وعل��ى الرغ��م من كل ذلك، كان معارف المركيزة قّلة، اإذ كانت الفكرة ال�ص��ائدة عنها، 
كم��ا اعترفت لي بنف�ص��ها، اأنها بليدة عظيم��ة الغباء والبله. هكذا كان تهتك ذلك الع�ص��ر 
وخلعت��ه اأكث��ر اهتمامًا بمظاه��ر الدالل والغنج منهما ب�ص��حر الجم��ال وروعته، بحيث 
�ص��رقتها ن�ص��اء اأقل اإثارة منها للإعج��اب بما ال يقا�ص من كل المحبين والع�ص��اق، االأمر 
الذي تركها -وهذا مما ي�ص��تدعي الده�ص��ة حق��ًا- غير مكترثة بم�ص��يرها على االإطلق. 
وق��د دفعن��ي القليل الذي روته لي عن حياتها اإلى االعتقاد باأن قلبها لم يعرف ال�ص��باب 
اأبداً، بل اإّن اأنانية باردة قد �ص��لَّت كّل قواه ومزياه. اإاّل اأن عدداً من االأ�ص��دقاء المخل�ص��ين 
ظلوا مع ذلك يزينون �صيخوختها التي كانت تق�صيها في اأعمال االإح�صان وال�صدقة دون 

مباهاة اأو ادعاء.
األفيتها ذات م�صاء، اأكثر ا�صتعداداً للعترافات منها عادة. وكان في �صوتها في�ص من 

الحزن والكاآبة.
قالت: يا بنّي، اإن الفيكونت »دي الريو« قد مات متاأثراً بالنقر�ص، وهذا ما ي�ص��بب لي 

األمًا ال يطاق، الأني ظللت �صديقة وفية له طوال ال�صنوات ال�صتين االأخيرة.
ف�صاألتها: وكم له من العمر؟

- اأربعة وثمانون عامًا، اأما اأنا ففي الثمانين، ولكني ل�صت في مثل حالته من المر�ص 
وال�ص��عف، ب��ل لي االأمل الوطيد ف��ي اأن اأعي�ص اأكثر منه، واإن يكن كل ه��ذا عديم االأهمية 
اإن العديد من االأ�ص��دقاء قد رحلوا هذا العام. ومع اأني اأحّدث النف�ص باأني اأ�ص��غرهم عمراً 
واأفوقهم قوة، فل�ص��ت اأ�ص��تطيع اإال اأن اأخاف عندما اأرى �ص��ائر المعا�صرين لي يت�صاقطون 

من حولي الواحد تلو االآخر وكاأنهم اأوراق �صجرة هرمة.
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فقلت: اأهذا هو االأ�صف الوحيد الذي ت�صعرين به من اأجل »الريو«، هذا الرجل الذي ظل 
يعبدك طوال �صتين عامًا، ولم يكف لحظة عن ال�صكاية من ق�صاوتك دون اأن يتمرد اأبداً، اأو 
يقلع يومًا ما عن اإخل�ص��ه واأمانته! لقد كان عا�صقًا نموذجيًا، ول�صت اأعرف اليوم رجااًل 

من نوعه اأبداً.
فاأجابت: اأي بنّي العزيز، اأرى اأنك تتهمني بالبرودة وانعدام العاطفة. ربما كنت محقًا 
فيما تذهب اإليه ولك اأن تدينني االآن على بينة بعد اأن اأق�ص عليك ق�ص��تي ويكفيني على 

االأقل، مهما يكن راأيك فّي بعد ذلك، اإني لن اأموت دون اأن اأعرف اأحداً على نف�صي.
كنت في ربيعي ال�ص��اد�ص ع�ص��ر بعد عندما تركت �ص��انت �ص��ير، حيث تلقيت ثقافتي، 
كي اأتزوج من المركيز »د ي ر...«.كان قد غازل الخم�ص��ين من العمر، لكني لم اأج�ص��ر على 
االحتجاج اأبداً، اإذ راح كل من يعرفني يهنئني على هذه ال�ص��فقة الرائعة، وراحت �ص��ائر 

زميلتي اللواتي ال بائنة لهّن يح�صدنني على ن�صيبي هذا.
ل��م اأك، في تلك االأي��ام، المعة اأبداً، بل كنت على العك�ص بلهاء ب��كل تاأكيد، الأن ثقافة 
الدي��ر قتل��ت كّل مواهبي تمامًا. ولقد ترك��ت هذا الدير واأنا اأحمل فك��رة رومانطيقية عن 
الحي��اة والعال��م يعدها بع�ص��هم، بكل قلة عقل، مزي��ة في الفتيات، في حين اأنها تن�ص��اأ، 
غالب��ًا، م��ن تعا�ص��تهن الدائمة. وكان م��ن الطبيعي بعد ذلك اأال تحمل ل��ي تجربة حياتي 
الزوجي��ة الق�ص��يرة اأي فائدة اأو نف��ع، ِلما كان عليه تفكيري من �ص��يق وعرج. وهكذا لم 

اأتعلم اأن اأفهم الحياة، بل تعلمت اأن اأرتاب في نف�صي فقط.
واأ�صبحت اأرملة قبل ال�صابعة ع�صرة من �صني. ولم يكد زمن الحداد ينق�صي حتى اأحدق 
بي الراغبون من كل �ص��وب وحدب، واأنا يومذاك في اأروع مراحل جمالي واأبهاها، حتى 
كان المتفق عليه لدى الجميع اأن لي�ص من تطاولني في روعة الوجه وطراوة العود. ولكن 
زوج��ي الذي كان رجًل عج��وزاً، مهترئًا، اأنهكت��ه حياة الدعارة واالإغراق في ال�ص��هوات، 
وال��ذي لم يعاملني يومًا اإال باالحتقار والتهكم، ول��م يتزوجني اإال ليبلغ مركزاً نال وعداً 
اأن يعطاه بزواجي –اإن زوجي هذا قد خلف لي بغ�صًا عظيمًا للزواج، حتى لم اأ�صتطع اأبداً 
اأن اأحمل نف�صي على االرتباط بقيود جديدة... وتخيلت في جهلي للحياة اأن �صائر الرجال 
�صواء، واأني �صاأجد في زواج ثان قلب ال�صيد د ي ر، القا�صي، و�صخريته التي ال ترحم، وذلك 

البرود المهين الذي طالما اأذاني وهدر من كرامتي.
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كان ذل��ك الدخ��ول الرهي��ب في الحياة ق��د بدد كل اأوهام ال�ص��باب عن��دي، فانطوى 
قلبي، ولعله لم يكن بارداً كل البرود، على نف�ص��ه واأ�ص��بح ظنينًا. وقد بلغ بي الحمق اأني 
رويت كل اإح�صا�ص��اتي الحقيقية لبع�ص الن�ص��وة من معارفي فلم يتاأخرن عن اإعلن ما 
عرفنه عني؛ ورحن يذعن، دون اعتبار ل�ص��كوك قلبي وعذاباته، اأني اأحتقر �صائر الرجال 
عل��ى االإط��لق، االأمر الذي ي�ص��تنكره الرجال اأكثر من اأي �ص��يء اآخر. وهكذا تعلم �ص��ائر 
ع�ص��اقي، ب�ص��رعة، اأن يحتقروني، واإن ا�ص��تمروا ي�ص��بغون عليَّ المديح ويتملقونني اأمًل 
في الفوز بفر�ص��ة يجعلون مني فيها اأ�صحوكة للجميع، فاأ�صبحت اأرى ال�صخرية والمكر 
مكتوبين على كل جبين، فازداد ت�ص��اوؤمي حدة، وتفاقم يومًا بعد يوم. وفي ذلك الحين 
جاء باري�ص، قادمًا من الريف، رجل مجرد من كل موهبة، اأو عزيمة، اأو اإغراء، واإن كان 
يتحلى ب�ص��راحة نادرة، وا�ص��تقامة في ال�ص��عور ق��لَّ اأن نجدهما في اأولئ��ك القوم الذين 
اأعي���ص بينهم. ذلك كان الفيكونت دي الريو الذي �ص��رعان ما اأذي��ع عنه اأنه اأحب النا�ص 

اإلّي، واأقربهم عندي.
ولقد اأحبني ذلك الم�صكين حبًا عميقًا مخل�صًا من اأعماق روحه- وهل كانت له روح؟ 
كان واحداً من اأولئك الرجال الق�صاة، العاديين، المجردين عن كل �صيء، حتى عن ر�صاقة 
ال�ص��ر وظرفه، اأو بريق النف��اق وتاألقه. ولقد اأعجب حتى االنذهال، بجمالي فح�ص��ب، ولم 
يبذل اأدنى جهد ليك�ص��ف قلبي ويفوز به، ال اأنفة منه وازدراء، بل عجزاً و�ص��عفًا. ولو اأنه 
وج��د ف��يَّ القوة على الحب، لم��ا عرف اإذن كيف يبادلني اإياه. ول�ص��ت اأعتق��د اأن التاريخ 
يعرف اإن�ص��انًا اأكثر الت�ص��اقًا باالأ�ص��ياء المادية من »الريو« الم�ص��كين. كان ياأكل دومًا 
ف��ي بهجة وغبط��ة، ويغفو في كل مقعد يجل�ص فيه، اأما بقية الوقت فيق�ص��يه في تن�ص��ق 
ال�ص��عوط. كان اأبداً منهمكًا في اإر�ص��اء بع�ص �ص��هواته، واأعتقد اأن عقله لم ين�ص��غل يومًا 
بعمل فكري على االإطلق. ومع ذلك ت�ص��ّور، يا �ص��ديقي العزيز، اأنني لم اأجد في نف�ص��ي 
الق��درة اأب��داً على التخل�ص من��ه، فظل طوال �ص��تين عامًا عذابي وكرب��ي الوحيدين. كان 
ي�ص��تاء با�صتمرار من اإعرا�ص��ي، ومع ذلك يعود اإلّي دون انقطاع، ت�صتهويه العراقيل التي 
اأقيمها في طريق عاطفته. لقد كان ي�صمر لي حقًا اأخل�ص واأبقى واأ�صاأم حب اأ�صمره رجل 

المراأة على االإطلق.



317 الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 

قلت لها: يده�ص��ني حق��ًا اأنك لم تلتق، طوال حياتك، برجل جدي��ر بفهمك، وقادر على 
هدايت��ك اإلى الحب الحقيقي ال�ص��ادق هل يجب علينا اأن ن�ص��تنتج م��ن هنا اأن رجال هذه 

االأيام اأقدر من رجال الع�صر الخالي؟
فاأجاب��ت، وهي تبت�ص��م: ذل��ك يكون، اإذن، غ��روراً عظيمًا من جانبكم. اأن��ا ال اأملك من 
االأ�ص��باب م��ا يدفعني اإلى اإطراء رجال الع�ص��ر الذي ع�ص��ته، ولكني اأرت��اب، مع ذلك، في 
اأنك��م حققت��م عليهم التقدم ال��ذي تدعي. ولكني ال اأريد االآن اأن اأتفل�ص��ف واأعطي درو�ص��ًا 
ف��ي االأخ��لق، اإن �ص��بب بلئي قائم في نف�ص��ي وحدها، الأني كنت مج��ردة عن اأي حنكة 
اأو محاكم��ة، ف��ي حين يتوجب على امراأة عزيزة النف�ص مثلي اأن تكون قادرة، من النظرة 
االأولى، على تمييز كثير من الرجال التافهين، المتاأنقين، الخالين من كل جدارة واأهمية، 
والمحيطين بي من كل جانب. كنت اأجهل واأ�ص��يق فكراً من بلوغ ذلك. وقد اكت�ص��بت فيما 
بع��د، في مجرى حياتي، قدرًة اأكبر على الحكم، واأدركت اأن عدداً كبيراً من االأ�ص��ياء التي 
كانت مو�ص��ع كراهيتي وبغ�صي اإنما ت�صتحق، في الحقيقة، عواطف اأخرى اأبعد ما تكون 

عن الحقد والنقمة.
فاأ�صفت: األم تحاولي، واأنت �صابة بعد، اأن تقومي بتجربة اأخرى؟ األم يتاأثر ذلك النفور 

المتاأ�صل ويتزعزع اأبداً. غريب ذلك حقًا!
واعت�ص��مت المركيزة لحظة بال�ص��مت، ثم قالت، وهي تلقي في عجلة بعلبة �صعوطها 
الذهبية على المن�ص��دة: لقد ابتداأت اعترافاتي، وال بد من ك�ص��ف اللثام عن كل �صيء حتى 
النهاية. ا�ص��تمع اإلّي اإذن. لقد اأحببت مرة واحدة... مرة واحدة لي�ص غير، ولكن حبي كان 
جامح��ًا ال ُيقه��ر، بقدر ما كان خاليًا ومثاليًا. ذلك اأنك��م، اأنتم الرجال، كما ترى يا بنّي، 
تّدع��ون �ص��بر غ��ور المراأة، والحقيق��ة اأنكم ال تعرفون عنها �ص��يئًا البتة. ول��و اأن عدداً من 
الن�صاء البالغات الثمانين من العمر روين لك م�صادفة ق�صة حبهن، اإذن لربما اأدركت اأن 
نف�ص االأنثى تحوي ينابيع من الخير وال�ص��ر لم تخطر لك اأبداً على بال. خمن االآن مرتبة 
ذلك الرجل الذي فقدت �صوابي من اأجله، اأنا المركيزة، اأنا اأكثر الن�صاء كبرياء واأنفة على 

االإطلق.
- لعله ملك فرن�صا! اأو ولي العهد، لوي�ص ال�صاد�ص ع�صر!...
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- ... اأوه، اإذا تابع��ت التخمي��ن عل��ى ه��ذا المن��وال، فل��ن تقع على عا�ص��قي قبل ثلث 
�صاعات اأني اأف�صل باالأحرى اأن اأعلن لك عنه راأ�صًا. لقد كان ممثًل...

- يخيل اإلي اأنه كان، على الرغم من ذلك، ملكًا!
- اإن��ه اأنب��ل الرج��ال الذين اعتلوا خ�ص��بة الم�ص��رح، واأكثرهم ر�ص��اقة عل��ى االإطلق. 

اأيده�صك هذا؟
- لي�ص اإلى حد بعيد، فقد بلغني اأن مثل هذه العواطف المنحرفة لم تكن نادرة، حتى 

في زمن كان فيه التع�صب الطبقي في فرن�صا اأقوى منه اليوم بكثير.
- ولكن��ي اأوؤكد اأن تل��ك العواطف المنحرفة لم تكن مقبولة ل��دى النا�ص. عندما راأيته 
للمرة االأولى عّبرت عن اإعجابي به للكونت�ص دي فريير التي �صادف جلو�صها اإلى جانبي، 
واإذا بها تجيبني: »اإياك اأن تتحدثي بمثل هذه الحرارة اإلى اأي اإن�ص��ان �ص��واي، الأنك �صوف 
ت�صبحين محط مدح وذم وح�صيين اإذا ما ارتاب النا�ص في ن�صيانك اأن ممثًل ال يمكن اأن 

يكون اأبداً اإن�صانًا حقًا في عيني امراأة كريمة المحتد، نبيلة االأ�صل«.
وقد ر�صخت كلمات ال�صيدة فريير في ذهني، دون اأن اأدري �صببًا واأذكر اأن تلك اللهجة 
المتكبرة التي خاطبتني بها بدت يومذاك �ص��خيفة غير معقولة، مثل خوفها من ارتكابي 

ذلك الفح�ص والفجر اللذين تحذرني منهما.
»كان ا�ص��مه لوليو، اإيطالي االأ�ص��ل لكن يتكلم الفرن�صية ب�صورة تثير االإعجاب. ولعله 
كان في الخام�ص��ة والثلثين واإن بدا دومًا، على خ�ص��بة الم�ص��رح، اأقلَّ من الع�صرين �صنًا. 

وكان يمثل كورنيل، وبعد ذلك مثل را�صين، وفي الحالتين كان مثاراً للإعجاب حقًا«.
فقاطع��ت المركي��زة قائ��ًل: يده�ص��ني حقًا اأن��ي لم اأقع يومًا على ا�ص��مه ف��ي فهار�ص 

المواهب الفنية.
فاأجابت: »اإنه لم ي�ص��تهر اأبداً، ولم يحمل اإليه، ال البلط وال المدينة، ما ي�ص��تحقه من 
تقدير واإعجاب ولقد بلغني اأن النا�ص �صفروا له ب�صورة مخزية عندما ظهر على الخ�صبة 
للم��رة االأول��ى، وبعد ذل��ك اأخذوا يقدرونه م��ن اأجل اإح�صا�ص��ه العميق، ولهفت��ه الملتهبة، 
وجهده الدائب لت�ص��حيح لفظه واإتقانه. وتعلموا اأن يحتملوه، بل �ص��فقوا له اأحيانًا، واإن 

ظلوا يعّدونه، على العموم، ممثًل معدوم الذوق.
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ذل��ك اأن الماأ�ص��اة، ف��ي تلك االأيام، كانت تمث��ل »كما يجب«، فكان من ال�ص��روري اأن 
تم��وت بذوق، واأن تق��ع على االأر�ص بلطف، واأن تبدو عليك مظاه��ر التربية الجيدة حتى 

عندما توجه لبع�ص النا�ص �صفعة اأو لكمة. 
وهكذا كان الفن الم�صرحي مكيفًا مع عادات المجتمع الراقي، وكانت األفاظ الممثلين 
وحركاته��م متنا�ص��قة م��ع م�ص��احيق ال�ص��عر واأريا�ص��ه التي كان��ت يومذاك ت�ص��ّوه حتى 
»في��درا«)1( ذاتها. ولكني لم اأعجب اأبداً بعيوب هذه المدر�ص��ة في الفن. واإن كنت اأتحملها 
ب�ص��جاعة مرتين في االأ�ص��بوع، ما دام ا�ص��تلطافها هو القاعدة المتبعة يومذاك، فاأ�صتمع 
اإليه��ا بب��رود واإك��راه حتى كان يقال عني، ب�ص��ورة عام��ة، اإني عديمة االإح�ص��ا�ص تجاه 

جمال ال�صعر الرقيق وعذوبته.
»وذات م�صاء، بعد غياب عن باري�ص يمكن و�صفه باالمتداد، ق�صدت الكوميدي فرن�صيز 
لم�صاهدة »ال�صّيد«)2(. وكان الم�صرح قد تعاقد مع لوليو في اأثناء غيابي في الريف، فكانت 
تلك المرة االأولى التي اأ�ص��اهده فيها. كان يمثل دور رودريغ، فتاأثرت حتى اأعماقي، منذ 
المقطع االأول، بنغمة �صوته الذي كان مرتع�صًا قوي النبرات، نافذاً اأكثر منه جهوريًا. وقد 
انتقد النا�ص �ص��وته كثيراً، اإذ المفرو�ص عندهم اأن �ص��وت »ال�صيد« كان عميقًا، جهوريًا، 
كم��ا كان من المفرو�ص مثًل اأن �ص��ائر االأبط��ال القدماء كانوا طوااًل اأقوي��اء، واأن الملك 
الذي ال يربو طوله على الخم�ص��ة اأقدام و�ص��ت اإن�صات ال ي�صتطيع اأن يحمل التاج، الأن ذلك 
مناق�ص بكل ب�ص��اطة لمرا�ص��يم الذوق وقوانينه... كان لوليو �ص��غيراً، نحيفًا، ال ي�ص��توي 
جماله في الملمح، بل في نبل الوقفة ور�ص��اقتها التي ال تقاوم، و�ص��هولة الحركات غير 
الم�ص��طنعة، وتعابي��ر الوج��ه الفخورة، لكن الحزين��ة في الوقت عين��ه. وال ريب اأن كلمة 
»الفتن��ة« ق��د اخترعت خ�صي�ص��ًا م��ن اأجله، فكن��ت تجدها ف��ي كل كلمات��ه، وفي جميع 
نظرات��ه، وفي �ص��ائر حركاته. وكان فتنًا و�ص��حراً ف��ي الحقيقة ما األق��اه حولي واأوقعني 
فيه اإن هذا الذي يخطو ويتكلم ويتحرك دون رياء اأو ت�ص��نع، الذي يبكي بقلبه كما يبكي 
ب�ص��وته، الذي ين�ص��ى نف�ص��ه لي�ص��بح واحداً مع عاطفته، هذا الرجل الذي يخي��ل اإليك اأن 
روح��ه قد حطمت ج�ص��ده وبّددته، والذي تحوي نظرة واحدة م��ن نظراته كل الحياة التي 
ل��م اأنج��ح في العثور عليها في الحياة الحقيقية، هذا الرجل قد اأثر فّي بقوة مغناطي�ص��ية 
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ال مراء فيها. كنت الوحيدة التي اأ�ص��تطيع اأن اأتابعه واأن اأفهمه، فظل طوال خم�ص �صنوات 
حلم��ي وحيات��ي وهيام��ي. كان بالن�ص��بة اإليَّ اأكثر من مجرد اإن�ص��ان، وكان��ت قوته قوة 
فكرية �ص��قلت روحي ح�ص��ب رغبتها وم�صيئتها. و�ص��رعان ما اأ�صبحت عاجزة عن اإخفاء 
، فتنازلت عن مكاني في الكوميدي فرن�ص��يز حتى ال اأخون نف�ص��ي،  االأث��ر الذي يتركه فيَّ
وادعيت التقوى والرغبة في ح�صور ال�صلة م�صاء في الكني�صة، ولكني بداًل من ذلك كنت 
اأتنكر بزي امراأة �ص��فيلة واأختلط بالعامة حتى اأ�ص��تطيع اال�ص��تماع اإليه بحرّية. وتمكنت 
اأخيراً من ر�ص��وة اأحد الم�صتخدمين في الم�صرح فتركني اأحتل زاوية �صغيرة ال يراني اأحد 
فيها، كنت اأ�ص��لك اإليها ممراً جانبيًا متنكرة، زيادة في الحيطة، بزي طالب �ص��اب. وكان 
قلب��ي يخف��ق بعنف كلما دقت ال�ص��اعة في غرفت��ي موؤذنة بميعاد الم�ص��رح، فاأبذل جهداً 
عظيمًا حتى اأتمالك نف�صي واأنا اأ�صمع �صجيج عجلت العربة عند باب الدار. واإذا حدث اأن 
كان الريو اإلى جانبي في مثل تلك اللحظة، رحت اأق�صو عليه كثيراً واأهدده بطرده نهائيًا. 
وال ريب اأن حنكتي وت�صنعي كانا عظيمين حتى ا�صتطعت طوال خم�ص �صنوات اإخفاء كل 
ذل��ك عن الريو، وهو اأكثر الرج��ال غيرة، وعن كل القوم الخبثاء الذين يحيطون بي، وهم 

جميعًا يتحينون الفر�ص للإيقاع بي.
الأعت��رف ل��ك اأنني ا�صت�ص��لمت لتل��ك العاطف��ة بكثير من ال�ص��وق والغبطة ب��داًل من اأن 
اأقاومه��ا. كانت في غاية الطهر والنقاء، فِل��َم اأخجل منها اإذن؟ اإنها تهبني حياة جديدة، 
وتدربن��ي على �ص��ائر تلك االإح�صا�ص��ات التي طالما تقت اإلى تجربته��ا. كانت تجعل مني 
امراأة حقًا وفعًل، فاأفخر لدى �ص��عوري بروحي ترتع�ص وترتجف وت�ص��طرب. كانت المرة 
االأولى التي اأخذ قلبي الراقد ينب�ص فيها ن�ص��راً باهراً لي، فتعلمت اأن اأتجهم، واأن اأع�صق، 
واأن اأحفظ الود، واأن اأتقلب. وكان من الملحظ اأن جمالي يزداد يومًا بعد يوم، واأن عينّي 
ال�ص��وداوين ترقان، واأن ابت�ص��امتي تزداد تعبيراً، واأن اأقوالي ت�ص��بح اأكثر �ص��حة واأعمق 

معنى مما كان النا�ص ينتظرون مني.
لقد قلت لك اآنفًا اإنني كنت اأرتع�ص فرحًا وجزعًا كلما دقت �صاعة الم�صرح، حتى الأح�ص 
االآن اأي�ص��ًا ذلك ال�ص��يق اللذيذ الذي كان يطغى علّي عندئذ. واإني اأعّد نف�ص��ي �صعيدة، بعد 
تقلب��ات الح��ظ والثروة التي مررت بها، المتلكي هذا البيت ال�ص��غير في �ص��ارع ماريه. 
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ولكني ال اآ�ص��ف على �ص��يء من كل ما�ص��ي، ال على الحي االأر�ص��تقراطي الذي كنت اأقطن 
في��ه، وال عل��ى كل عظمت��ي الغاب��رة، اإاّل لما يمك��ن اأن يذكرني منها بتلك االأي��ام الرائعة 
م��ن االأح��لم والهوى. لقد اأنقذت من الدمار ال�ص��امل العام بع���ص القطع من االأثاث التي 
اأ�ص��هر عليها بحر�ص عظيم وعاطفة �ص��ادقة، وكاأنما �صاعة الم�صرح �صتدق االآن وعربتي 
تنتظرن��ي عن��د الباب. اأواه يا بني، ال تحب اأبداً كما اأحببت اأنا... تلك عا�ص��فة ال يمكن اأن 

ي�صكنها اإاّل الموت وحده.
عندئذ فح�ص��ب تعلمت اأن اأ�صتمتع ب�صبابي، وثرائي، وجمالي، واأغتبط بها جميعًا فاإذا 
م��ا امتطيت عربتي رح��ت، وقدماي غارقتان في الفرو، اأتاأمل �ص��ورتي في المراآة طوال 
الوقت. وكانت األب�صة تلك االأيام، ولطالما اأ�صبحت عر�صة للهزء وال�صخرية منذ ذلك الحين، 
رائعة حقًا، عظيمة التنوع والغنى، ت�ص��في على المراأة الجميلة –اإذا عرفت كيف ترتديها 
ب��ذوق وتقلل م��ن غلّوها- كثيراً من الوقار، لكن في رقة ولطافة يمكن اأن تعطيك �ص��ور 
تل��ك االأي��ام فكرة عنهما. وكانت المراأة التي تحمل كامل �ص��لحها م��ن الزينة، والحرير، 
والورود، والزهور، م�صطرة اإلى التحرك وال�صير ببطء عظيم ولكم راأيت ن�صاًء في اأثوابهن 
البي�صاء ذات الذيول الطويلة الحريرية المتلألئة، وقد اكتملت زينة �صعورهن بما طلينها 
م��ن الم�ص��احيق، وما زرع��ن فيها من ري�ص اأبي���ص جميل، يمكن مقارنته��ن باالأوز دون 
مبالغة... وعلى الرغم من كل اأقوال رو�ّص��و، فقد كانت تلك الثنيات ال�ص��خمة من االأطل�ص، 
وذلك الفي�ص من المو�صلين الذي يغمر ج�صداً نحيًل �صغيراً كما يغمر الفجر حمامة جميلة، 
اأ�ص��ف اإليها تلك االأجنحة الطويلة من الدنتلة ت�صقط عن اأذرعتنا، وتلك االأ�صرطة واأكيا�ص 
الدراهم المنقو�صة باأكثر االألوان لمعانًا ورونقًا، والمر�صعة باأكثر الجواهر روعة وبريقًا، 
كان كل ذلك يجعلنا ن�ص��به الع�ص��افير باالأحرى من الدبابي��ر)3(، وكان يخيل اإلى الناظر 
اإلينا، اإذ يرانا نتاأرجح في اأحذيتنا ال�ص��غيرة عالية الكعب، اإننا نخاف ملم�ص��ة االأر�ص، 
بل نم�صي بتلك الرزانة الملأى باالزدراء التي يطير بها ع�صفور عند حافة جدول �صئيل.

وفي تلك االأيام التي اأتحدث عنها االآن، اأخذ ا�صتعمال ال�صبغة ال�صفراء ينت�صر فتعطي 
ال�ص��عر لونًا براقًا لطيفًا، وتعّدل ظلله الب�ص��عة، وت�ص��في على الوجه رقة، وعلى العينين 
لمعانًا فائقًا. وكان الجبين يظل مك�ص��وفًا تمامًا، تمتزج خطوطه خفية مع ظلل ال�ص��عر 
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ال�ص��احبة، فيبدو بذلك اأكثر علواً وتكبراً، مانحًا كل الن�ص��اء مظهر الجلل والهيبة. وكذلك 
كان الزي يومذاك اأن ُن�صفف ال�صعر واطئًا، ونلقي بخ�صل متموجة �صوداء منه اإلى الخلف 
بحي��ث ت�ص��قط على العنق في روع��ة وجلل، فيلئمن��ي ذلك جداً حتى ا�ص��تهرت بما في 
زينت��ي من ذوق وبهاء. كنت اأرتدي اأحيانًا ثوبًا من المخمل االأحمر مدبجًا بجلد االأفعى، 
واأحيان��ًا ثوب��ًا من االأطل���ص االأبي�ص يحّفه جلد النم��ر، وفي اأحيان اأخرى دمق�ص��ًا ليلكيًا 
مر�ص��عًا بالف�ص��ة، واأزين �ص��عري بري�ص اأبي�ص والآلئ براقة. وفي ه��ذه الزينة كنت اأقوم 
ببع�ص الزيارات حين تحين �صاعة الحفلة الثانية في الم�صرح، الأن لوليو لم يعتد التمثيل 
ف��ي االأول��ى اأبداً. وكنت اأخلق الحما�ص��ة حيثم��ا ظهرت، فاإذا وجدت نف�ص��ي من جديد في 
عربت��ي، رحت اأتاأمل في غبطة ال�ص��ورة المنعك�ص��ة للمراأة التي تحب لولي��و، والتي ربما 
اأمك��ن اأن تح��ب منه وحتى ذلك الحين، كانت غبطت��ي بجمالي تقوم فيما اأثيره من غيرة 
ف��ي قلوب االآخرين. ولكنني اأخذت، منذ اللحظة التي ابتداأت اأع�ص��ق فيها، اأتمتع بجمالي 
وح��ده، وهو كل ما يمكنني اأن اأقدمه اإلى لوليو تعوي�ص��ًا عن االنت�ص��ارات التي رف�ص��ت 
باري���ص اأن تعطي��ه اإياها. وكنت اأح��ب اأن اأفكر في فرحة هذا الممثل الم�ص��كين واعتزازه، 
وه��و مو�ص��ع الظلم وال�ص��خرية واله��زء، فيما لو قيل ل��ه اأن المركي��زة د ي ر... قد وهبته 
قلبها. ولكن هذه االأحلم كانت، على كل حال، ق�ص��يرة بمقدار ما هي جميلة، اإذ �صرعان 
ما كنت اأن�صفها منذ اللحظة التي تتمكن فيها وتتوطد وتاأخذ بالتحول اإلى م�صروع عملي، 
اأجد في نف�ص��ي القوة على ذلك، الأن كبرياء الطبقة �ص��رعان ما كانت ت�ص��تعيد �ص��لطانها 

علي. يبدو اأنك تده�ص لذلك، ولكني �صاأو�صحه لك �صيئًا ف�صيئًا.
كان��ت عربت��ي تقف، نح��و ال�ص��اعة الثامنة، عن��د كني�ص��ة الكارمليت ال�ص��غيرة قرب 
اللوك�ص��مبرج، فاأ�ص��رفها عل��ى اعتبار اأنني اأنوي �ص��ماع ت��لوة بع�ص الف�ص��ول الدينية 
التي يقروؤونها هناك في مثل تلك ال�ص��اعة، ولكني ال اأفعل �صوى عبور الكني�صة والحديقة 
والخروج اإلى ال�صارع االآخر الأتوجه اإلى علية امراأة خياطة تدعى فلورن�ص اأثق باإخل�صها 
كل الثقة، وهناك اأغلق الباب على نف�صي واأنزع عني، باغتباط عظيم، كل زينتي وحلي 
الأت�ص��ربل بمعطف اأ�ص��ود ذي مربعات كبيرة، واأتخ�ص��ر ال�ص��يف، واأ�ص��ع �ص��عراً م�ص��تعاراً 
متنك��رة ب��زي مدر���ص �ص��اب. والحقيقة اأني كن��ت اأبدو عندئذ، لطولي وب�ص��رتي ال�ص��مراء 
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ونظراتي البريئة، بمظهر اإكليركي �ص��غير منافق قد ت�ص��لل مرتبكًا اإلى الم�ص��رح لي�ص��اهد 
التمثيل. وكنت اأ�ص��تاأجر عربة عادية واأ�ص��رع فاأختبئ في زاويتي ال�ص��غيرة في الم�صرح. 
ف��اإذا فعل��ت انقطع مرحي، وذع��ري، وارتعادي، وغمرني هدوء عمي��ق، فاأظل حتى يرفع 

ال�صتار وكاأنني م�صتغرقة في انتظار حدث جليل عظيم االأهمية والقد�صية.
وكما يحيط الن�ص��ر بالحمل في دورانه المغناطي�ص��ي وي�صطره اإلى الوقوف مبهوراً ال 
ح��راك في��ه، هكذا كانت روح لوليو، تلك الروح الكبيرة لل�ص��اعر العظي��م، والممثل القدير، 
تغمر كل قواي، وتغرقني في خدر من االإعجاب ال حد له، فاأ�ص��تمع اإليه ويداي ت�ص��غطان 
على ركبتي، وذقني م�ص��تندة على حافة الحاجز اأمامي، وجبيني �ص��ابح في عرق غزير، 
ال اأتنف���ص اإال ب�ص��عوبة جمة، يعذبني ال�ص��وء ال�ص��احب الذي يقع على عين��ي المتعبتين 
اللهبتين الم�صدودتين اإلى كل من اإ�صاراته، وكل من خطواته. وكانت عواطفه الم�صطنعة، 
وبوؤ�ص��ه الكاذب، يوؤثران وكاأنهما حقيقيان، فل اأ�ص��تطيع، اإال ب�صعوبة جمة، اأن اأميز بين 
الحقيقة والخيال. كان لوليو، بالن�صبة اإلي، هو بالفعل رودريغ وهيبوليت)4(، فكنت اأكره 
اأع��داءه، واأرتجف عندما يحدق الخطر به. وكانت اآالمه تجعلني اأذرف من الدمع �ص��يواًل، 

فاإذا مات ا�صطررت اأن اأخمد عواطفي بمنديلي كيل اأف�صح نف�صي.
وكنت، في اأوقات اال�صتراحة، اأقبع في مقعدي كاالأموات حتى تنبهني اأنغام المو�صيقا 
الكليل��ة اإلى اأن ال�ص��تار على و�ص��ك االرتفاع م��ن جديد، فاأنقز عندئذ وكّل��ي حمّية، وقوة، 
وقدرة على ال�ص��عور والبكاء. كم في مواهب ذلك الرجل من ن�ص��ارة و�صاعرية وعذوبة! ال 

ريب اأن اأهل الع�صر قد �صنعوا من جليد حتى لم يخّروا �صجداً عند قدميه.
وم��ع ذل��ك، وعلى الرغم من اإ�ص��اءته اإلى كل فكرة مرعية، وعل��ى الرغم من عجزه عن 
تكيي��ف ذوق��ه مع ذلك الجمهور االأخ��رق واالأبله، وعلى الرغم من اعتبار الن�ص��اء اإهماله 
االعتناء بهندامه و�ص��يرته ف�صيحة �صائنة، وا�ص��تياء الرجال من حقده وازدرائه اأفعالهم 
ال�صخيفة الخرقاء، فقد كانت تمر لحظات يم�صك فيها بقوة �صحره التي ال تقاوم، وجبروت 
عيني��ه و�ص��وته، كل ذلك الجمهور الع��اق وكاأنه في راحة يده، وي�ص��طره ا�ص��طراراً اإلى 
الت�صفيق واالرتعا�ص ولم يكن ذلك يحدث اإال نادراً، اإذ لي�ص من ال�صهل تبديل روح الع�صر 
كله ب�ص��ورة مفاجئة، فاإذا حدث، كانت عا�صفة الت�صفيق مجنونة حقًا حتى ليخيل اإليك 
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اأن الباري�ص��يين، وقد اأخ�ص��عتهم عبقريته، يريدون اأن يكفروا عن كل ما ارتكبوه من ظلم 
ف��ي حق��ه. اأما اأنا فكنت اأعتقد اأن هذا الرجل يملك فع��ًل قّوة فوق طبيعية يجبر بها حتى 
اأولئك الذين يحتقرونه بمرارة ق�ص��وى على االعتراف له بالن�ص��ر رغم اأنوفهم. والحقيقة 
اأن الكومي��دي فران�ص��يز كانت تلوح، في تل��ك االأحيان، وكاأنها اأ�ص��يبت بالجنون. وكان 
النظارة، وهم يتركون الم�صرح، يعجبون اإذ يتذكرون كيف �صفقوا الوليو، بينا اأكت�صب اأنا 
الفر�ص��ة الأطلق العنان لعاطفتي، فاأ�صيح، واأبكي، واأهتف با�صمه في جنون. لكن �صوتي 

ال�صعيف كان ي�صيع، من ح�صن حظي، في العا�صفة التي تزاأر من حولي.
وفي اأحيان اأخرى، كانوا ي�ص��فرون له في حين يبدو لي اأنه يحلق في اأ�ص��مى عليائه، 
فاأت��رك عندئ��ذ الم�ص��رح والغ�ص��ب يتاأجج في قلب��ي. كانت تل��ك الليالي اأخط��ر االأوقات 
بالن�ص��بة اإلّي، اإذ اأ�ص��تهي –بكل ما فّي من قوة- اأن اأبحث عنه، واأبكي معه، واأ�صب اللعنة 

على الع�صر الذي نعي�ص فيه، واأعزيه باأن اأهبه كلَّ حما�صتي وحبي وحناني.
وذات ي��وم، اإذ كن��ت اأترك الم�ص��رح بطري��ق الرواق الجانب��ي الذي يقود اإل��ى زاويتي، 
مرَّ بجانبي رجل ق�ص��ير القامة، نحيف الج�ص��م، ودلف اإلى ال�ص��ارع. واإذا اأحد م�صتخدمي 
الم�صرح يرفع قبعته ويحييه قائًل: »عم م�صاًء، اأيها ال�صيد لوليو!«. اأ�صرعت خلفه يحدوني 
ال�ص��وق ك��ي اأتطلع عن قرب اإلى هذا الرجل غي��ر العادي، فقطعت الطريق ولحقت به حتى 
المقه��ى ال��ذي ارتاده، غي��ر مبالية بالخطر الذي اأعّر�ص نف�ص��ي له ومن ح�ص��ن حظي اأن 

المقهى كان اأبعد عن اأن اأ�صادف فيه اأحداً من طبقتي.
وخي��ل اإل��ّي، عندما نظرت اإلى لوليو في �ص��وء القنديل الداخن، اأنن��ي اأخطاأت وتبعت 
رجًل اآخر. كان في الخام�ص��ة والثلثين على االأقل، �ص��احب اللون، اأ�ص��فر الب�صرة، ذابًل، 
مهترئًا، رديء الهندام، وي�ص��افح اأكثر النا�ص حقارة، ي�ص��رب البراندي، ويق�ص��م االأيمان 
المغلظة ب�صورة مخوفة. ولم اأقتنع اأنه اإله الم�صرح وممثل كورنيل حتى �صمعتهم يرددون 
ا�صمه عدة مرات، لم اأ�صتطع اأن اأتعرف فيه على اأي من تلك الخ�صال التي �صحرتني، حتى 
وال نظرات��ه اللمع��ة، البّراقة والحزينة مع��ًا. كانت عيناه بليدتي��ن، ميتتين، بل غبيتين 
وب��دا ل��ي، وهو يدعو النادل اأو يتحدث عن القمار والخمارات، اأن �ص��وته ذا النبرة القوية 
عادًة، قد اأ�ص��حى االآن رديئًا �ص��ديد الفتور. وكان ي�صير ب�ص��ورة م�صطربة، وعليه �صيماء 
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العامة من النا�ص وفظاظتهم، بل اإن ال�ص��بغة لم ُتغ�صل تمامًا عن خّديه. لم يعد هيبوليت 
بعد االآن، اإنه لوليو فقط. لقد فرغ الهيكل، وخر�ص المر�ص��ل، واأ�صبح االإله اإن�صانًا. بل لي�ص 

اإن�صانًا واإنما ممثل لي�ص غير.
خرج، وبقيت وحيدة فري�صة حالة من الذهول ال�صديد اأن�صتني تناول الخمرة ال�صاخنة 
الت��ي طلبته��ا. وعندما ا�ص��تعدت الوع��ي اأخي��راً، وانتبهت اإلى الم��كان ال��ذي اأجل�ص فيه، 
والحظت النظرات ال�ص��ائنة التي يرمقني بع�صهم بها، اجتاحني الذعر وطغى على قلبي، 
فه��ي المرة االأول��ى التي اأجدني فيها في مث��ل ذلك الموقف الفريد، ومثل ذلك االت�ص��ال 

المبا�صر يقوم من تلك الطبقة.
، حتى رك�ص النادل  نه�ص��ت، و�ص��عيت هاربة، فن�ص��يت ل�ص��دة فزعي اأن اأدفع ما عليَّ
خلف��ي يذكرني بذل��ك، فاأح�ص�ص��ت بخجل عظيم وا�ص��طررت اإل��ى العودة، واالعت��ذار اإلى 
المحا�ص��ب، وتحم��ل كل النظرات ال�ص��اخرة والمت�ص��ككة التي اأحاطت بي م��ن كل جانب. 
وعندم��ا تركت المقهى اأخيراً �ص��عرت باأنن��ي ُملَحقة، فرحت اأفت���ص –دون جدوى- عن 
عرب��ة للأجرة. كان �ص��ارع الم�ص��رح مقفراً تمامًا. وا�ص��تمرت خطوات ثقيلة تردد �ص��دى 
خطواتي، دون انقطاع، حتى التفُت اأخيراً مرتع�ص��ة الأواجه �صخ�ص��ًا طويًل، زري المنظر، 
�صبق اأن الحظت وجوده في اإحدى زوايا المقهى، تلوح عليه هيئة جا�صو�ص اأو ما هو اأ�صواأ 
من ذلك اأي�صًا. قال لي �صيئًا لم اأفقه له معنى ب�صبب خوفي الطاغي، ولكني احتفظت بما 
يكفي من التفكير الأتخل�ص منه، اإذ �ص��ربته بع�صاي على وجهه بعنف، وانطلقت بر�صاقة 
هاربة كال�ص��هم، تاركة اإياه مبهوتًا حائراً من جراأتي. ولم اأتوقف عن الجري حتى بلغت 
علية فلورن�ص ال�ص��غيرة. وعندما ا�صتيقظت في �ص��باح اليوم التالي في �صريري، ووقعت 
عيناي على �ص��تائره المتع��ددة واالأريا�ص الوردية التي تتّوجه، ح�ص��بت اأنني كنت اأحلم، 
واأح�ص�ص��ت بمرارة �صديدة عندما تذكرت ما منيت به في الع�صية من خيبة اأمل، وخيل اإلّي 
اأنني قد �صفيت تمامًا من حبي، فجربت اأن اأبتهج بذلك. عبثًا! اأن اأ�صفًا قاتًل يغمر نف�صي، 
فيجتاح قلبي –من جديد- النفور من الحياة حتى ليخلو العالم من اأي ت�ص��لية يمكن اأن 

ت�صترعي االهتمام. 
وهبط الم�ص��اء، دون اأن يحمل اإلّي اأي عاطفة جيدة نافعة. وبدا لي المجتمع �ص��خيفًا، 
فق�ص��دت الكني�ص��ة، عازمة على التقوى، اأ�ص��تمع اإلى �ص��لة الم�ص��اء. لكنني اأ�صبت ببرد 
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طفيف، ورجعت اإلى المنزل في حالة يرثى لها، ا�ص��طررت معها اإلى ملزمة ال�صرير عدة 
اأي��ام. وجاءت الكونت���ص دي فريير تعودني، وراحت توؤكد ل��ي اأن الحمى بعيدة عني ُبعد 
ال�ص��ماء عن االأر�ص، واأن المكوث في الفرا�ص دون حركة هو ال�صبب الحقيقي في مر�صي، 
واأّن عل��ّي باالأحرى اأن اأُ�ص��ّلي نف�ص��ي، فاأغادر المنزل واأق�ص��د الم�ص��رح... وظلَّت بي حتى 

اأجبرتني على مرافقها لم�صاهدة »�صينا«)5(.
قالت لي: » لقد انقطعت تمامًا عن ارتياد الم�صرح، وال ريب في اأن تقواك وبلهة هذه 
الحياة التي تعي�ص��ينها هما ال�ص��بب في اعتلل �صحتك. وها اإن زمنًا طويًل انق�صى دون 
اأن ت�ص��اهدي لوليو فيه. لقد تح�ص��ن تمثيله، واأ�ص��حى النا�ص ي�ص��فقون له اأحيانًا. وربما 

اأ�صبح، فيما يخيل اإلي محتمًل في وقت قريب«.
وال اأدري لماذا ارت�صيت االقتناع باأقوالها. كان اأغلب ظني اأن مجابهة فتنته علنًا لن 
يكون بعد اليوم خطراً علّي، ما دمت قد تخل�ص��ت من �ص��حره نهائيًا، وهكذا ارتديت اأبهى 

حّلة الأواجه، من مق�صورتي الخا�صة في الم�صرح، الخطر الذي فقدت اإيماني به.
ولك��ن الخط��ر لم يكن يوم��ًا اأكثر اإحداقًا بي منه ذلك الم�ص��اء. كان لولي��و رائعًا حقًا، 
ولم اأع�ص��قه اأبداً اأكثر مني ذلك اليوم وبدت مغامرتي الجديدة مجرد حلم، فلم اأ�ص��تطع اأن 
اأت�ص��ور اأن لوليو يمكن اأن يكون غير ما هو على الم�ص��رح، وهكذا ا�صت�ص��لمت، مرغمة، اإلى 
االنفعال الهائل الذي كان يلقي بي دومًا في اأح�صانه، وراحت الدموع ت�صيل على وجنتّي، 
حتى ا�ص��طررت اإلى تغطية وجهي بمنديلي متلفة، في ا�ص��طرابي، ما عليه من م�ص��حوق 
وحمرة، فن�ص��حتني الكونت�ص دي فريير اأن اأن�ص��حب اإلى موؤخرة مق�صورتي، الأن انفعالي 
اأثار انتباه الحا�صرين ولفت نظرهم. وكان لي ما يكفي من الحدق، من ح�صن حظي، كي 
اأوحي العتقاد الجميع اأن مثار انفعالي ال�ص��ديد هذا هو تمثيل االآن�ص��ة هيبوليت كليرون. 
والحقيق��ة اأنني كن��ت اأرى هذه الممثلة جامدة، باردة، واإن كانت ت�ص��مو –اأحيانًا- فوق 
مهنتها، ح�صب مفهوم هذه المهنة يومذاك، فاأ�صابتها �صهرة كبرى من جراء اأ�صلوبها في 
اإلقاء بع�ص التعابير في »�صينا«. ويجدر بي اأن اأعترف، على اأي حال، اأنها كانت تتجاوز 
ذاته��ا عندم��ا تمثل مع لولي��و وال ريب اأنها كانت تتاأثر بعبقريته على الرغم من �ص��عيها 

الذائب وراء ن�صيبها من النقمة على طريقته في التمثيل.
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وا�ص��ترعيت انتب��اه لولي��و، في ذلك الم�ص��اء، اإما ب�ص��بب زينتي، واإما ب�ص��بب انفعالي. 
فراأيته، في اأثناء اإحدى فترات اال�صتراحة، ينحني على اأحد النظارة الذين كانوا يجل�صون 
–في تلك االأيام- على خ�صبة الم�صرح عينها، وي�صاأل عن ا�صمي وقد حزرت �صوؤاله هذا من 
طريقتهم��ا في التطلع اإلّي، فراح قلبي يخفق حتى درجة االختناق. ومن ثم الحظت، تلك 
الليلة، اأن عيني لوليو، في اأثناء التمثيل، قد اتجهتا نحوي مرات عديدة. كنت حينئذ على 
ا�صتعداد للت�صحية بكل �صيء مقابل االإلمام بما حدثه عني ال�صوفالييه دي بروتياك الذي 
توج��ه بال�ص��وؤال اإليه، اإذ لم يف�ص��ح وجه لوليو طبيعة المعلومات الت��ي تلقاها، الأنه كان 
مجبراً على االحتفاظ بالتعبير الملئم لدوره. وكنت ال اأعرف بروتياك هذا اإال قليًل، فلم 

اأ�صتطع اأن اأ�صتنتج اإن كان حدثه عني خيراً اأم �صراً.
وف��ي تلك الليلة اأدرك��ت، للمرة االأولى، كنه العاطفة التي تربطني بلوليو. اإنها عاطفة 
فكرية خال�ص��ة، مثالية مح�ص��ة. لم اأكن اأحبه هو، بل اأولئك االأبطال القدامى الذين يجيد 
ت�ص��وير اإخل�ص��هم، واأمانتهم، ورقتهم. كنت اأعدو، معه وبوا�ص��طته، القهقرى اإلى ع�ص��ر 
مفع��م بالف�ص��ائل المن�ص��ية اليوم، يخيل اإلّي اأنن��ي لو حبيت فيه لما كنت مو�ص��ع الحقد 
والظلم، اأو اأجبرت على اأن اأحب اأ�ص��باحًا تتحرك على الم�ص��رح. لم يك لوليو، بالن�صبة اإلّي، 
اإال �ص��بح »ال�ص��يد«، و�صورة تمثل ذلك الحب الفرو�صي القديم الذي ي�صخر منه �صائر النا�ص 
في ع�ص��رنا الحا�ص��ر. كان لوليو الذي اأهيم به كائنًا خياليًا ال وجود له خارج الم�صرح، 
وكانت اأوهام الم�ص��رح، وبريق اأنواره، ت�صكل جزءاً من الكائن الذي اأهواه، فهو من دونها 
العدم بالن�ص��بة اإلّي، ي�ص��حب كخيال في �ص��ياء النهار. وهكذا اأم�ص��يت عازمة عن روؤيته 
خارج الم�ص��رح، واثقة اأن الياأ�ص �ص��يقتلني لو لقيته. ذلك يكون اإذن مثل تاأمل رماد رجل 

عظيم.
وذات م�ص��اء، واأنا ف��ي طريقي اإلى كني�ص��ة الكارميليت وفي نيتي الخ��روج منها اإلى 
الم�ص��رح، اأح�ص�ص��ت اأن بع�ص��هم يتعقبني، فاأدركت ا�صتحالة اال�ص��تمرار في اإخفاء الغاية 
م��ن حملتي الليلية، وعزمت بالتالي على الذهاب علنًا اإلى الم�ص��رح. وهكذا راآني لوليو، 
وراح يراقبني م�صحوراً بجمالي، منجذبًا بدقة اإح�صا�صي، يتيه انتباهه اأحيانًا حتى ليثير 

النقمة في الجمهور. و�صرعان ما اقتنعت تمامًا باأنه يحبني بجنون و�صغف عظيمين.
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واأعجب��ت البرن�ص��ي�ص دي فورم��ون بمق�ص��ورتي، فتنازل��ت له��ا عنه��ا وا�ص��تبدلتها 
بمق�ص��ورة اأ�صغر، واأقل عر�ص��ة للأنظار، واأف�صل مكانًا، اأكاد فيها اأن اأكون على الم�صرح 
تقريبًا، فل تفوتني اأي من نظرات لوليو وحركاته، وكان ي�صتطيع بدوره اأن يرى اإلّي من 
هن��اك دون اأن يلفت انتباه الجمهور اأب��داً. ولكنني لم اأعد في حاجة اإلى نظراته كي اأفهم 
حقيقة م�ص��اعره. كان �ص��دى �ص��وته، وتاأوهاته، والنغمة التي يلفظ به��ا بع�ص االأبيات 
اأو الكلم��ات الخا�ص��ة تروي لي جميعًا اأنه يخاطبني �صخ�ص��يًا. وهكذا كنت اأكثر الن�ص��اء 

�صعادة، واأعظمهن اعتزازاً، الأن البطل، ال الممثل، كان يحبني في تلك االأحيان.
وبلغن��ي بع��د ذلك اأن لوليو كثي��راً ما يتعقبني في نزهاتي، اإن �ص��يراً عل��ى االأقدام اأو 
ركوب��ًا. ول��م اأجرب من جهتي اأن اأ�ص��ترق النظر اإليه اأبداً في مثل ه��ذه الحال، فاأنا راغبة 
تمامًا عن روؤيته خارج الم�صرح. لقد كانت تلك ال�صنوات الخم�ص هي الوحيدة، بين االأعوام 

الثمانين التي ق�صيتها في هذا العالم، التي ع�صت فيها حقًا وفعًل.
وذات يوم، قراأت في »مركور دي فران�ص« ا�صم ممثل جديد تعاهدت الكوميدي فران�صيز 

معه بداًل من لوليو الذي �صي�صطر بالتالي اإلى مغادرة فرن�صا. 
كان ذل��ك النب��اأ �ص��فعة قاتلة بالن�ص��بة اإلّي، فاأنا ال اأت�ص��ور البق��اء محرومة من تلك 
االنفع��االت، من تلك الحياة العا�ص��فة الملأى بالعاطف��ة الجامحة والحب العنيف، االأمر 

الذي اأطلق لهواي ملء الحرية كي يتطور اإلى حد بعيد كاد معه اأن يدمرني.
وانه��ارت مقاومت��ي نهائي��ًا، ول��م اأع��د اأحاول كتم��ان كل تلك الم�ص��اعر المناق�ص��ة 
لمركزي ومقامي اأ�ص��فُت الأنه لي�ص حقًا كما هو على الم�ص��رح، ووددت لو يكون في مثل 
ذلك ال�ص��باب وتلك القوة اللتين يتحلى بهما في كل ليلة على الخ�ص��بة، حتى اأ�ص��تطيع اأن 

اأ�صحي من اأجله بكل كرامتي، وكل عزة نف�صي.
وفيما اأنا على تلك الحال، تلقيت ر�صالة من يد مجهول. وتلك هي ر�صالة الحب الوحيدة 
التي احتفظت بها على الرغم من اأن الريو قد كتب اإلّي عدداً ال يح�صى من االحتجاجات، 
واأني تلقيت األفًا من ت�صريحات الحب المنمقة المعطرة من مئة من الع�صاق االآخرين. لقد 

كانت ر�صالة الحب الوحيدة الحقيقية التي اأر�صلت اإلي اأبداً. 
��ع، وتناولت منه ر�صالة  ونه�ص��ت المركيزة، وفتحت بيد ثابتة �ص��ندوق جواهر مر�صّ

مهترئة لم اأ�صتطع اأن اأقراأها اإال ب�صعوبة جمة.
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»�ص��يدتي. اأنا على يقين تام من اأن هذه الر�ص��الة لن تثير فيك اإال اال�ص��مئزاز، واأنك لن 
تجديها خليقة حتى بغ�ص��بك وحقدك. ولكن، ماذا يهّم االإن�ص��ان الذي يتردى في الهاوية 
اإن زادت حجارة قاعها واحداً؟ �صوف تعتقدين اأنني مجنون، وتكونين على حق في ذلك، 
ولربما اأ�ص��فقت علّي الأنك لن ترتابي اأبداً في اإخل�ص��ي. ومهما يكن في �صفقتك من اإذالل 
لنف�صك االأبية، فل بد اأنك ُمدركة مبلغ ياأ�صي، وعارفة مبلغ ما ت�صتطيع عيناك اأن ت�صنعا 

من الخير ومن ال�صر.
يج��ب اأن تعرف��ي ذل��ك ي��ا �ص��يدتي، اإذ ي�ص��تحيل اأاّل تك��ون االنفع��االت العنيف��ة التي 
�صتها على الم�صرح، و�صيحات غ�صبي، وباأ�صي، وقد رفعت لك اللثام –ع�صرين مرة-  �صخَّ
عن حقيقة هواي، ي�ص��تحيل اأن ت�ص��علي كل تلك النيران دون اأن تدركي ما �ص��نعت يداك. 
ولعلك لعبت بي كما يفعل النمر بفري�صته، ولعّل منظر جنوني وعذاباتي لم يكن اإال ت�صلية 
ل��ك تقتلي��ن الوقت به��ا. لك��ن ال! اإن التفكير بذلك يعن��ي التجاوز في الظن كثي��راً. كل يا 
�ص��يدتي، اأنا ال اأ�ص��تطيع ت�صديق ذلك، فاأنت لم تفكري فّي على االإطلق. لقد كنت تح�صين 
اأ�ص��عار كورني��ل العظيم، وكن��ت توحدين ما بينها وبي��ن اأجواء الماأ�ص��اة النبيلة، هذا هو 
كل �ص��يء. واأنا، في جنوني ال�ص��حيق، قد تجا�ص��رت على الظن باأن مجرد �صوتي قد اأيقظ 
في��ك العط��ف علّي، واأن اأ�ص��داء قلب��ي كانت تجد ترجيعه��ا في قلب��ك، واأن هناك –بيني 
وبينك- �ص��يئًا اأكثر مما بين��ي وبين الجمهور. اأواه! لقد كان جنون��ي قبيحًا للغاية، لكن 
لذيذاً مع ذلك. اتركي لي اأوهامي يا �ص��يدتي، فما هي بالن�صبة اإليك؟ اأتخافين اأن اأتطاول 
اإل��ى المباه��اة بها؟ باأي ح��ق اأفعل ذلك، واأين اأجد من ي�ص��دقني؟ اإني ل��ن اأنجح اإذن، اإال 
في اأن اأجعل نف�ص��ي مو�ص��ع �ص��خرية القوم العاقلين. دعي لي هذه القناعة، فلقد حملت 
اإل��يَّ من ال�ص��عادة اأكثر مما �ص��ببته ق�ص��اوة الجمهور لي من اآالم دعين��ي اأباركك، دعيني 
اأ�ص��كرك �صاجداً من اأجل تلك الح�صا�صية التي اكت�صفتها في نف�صك، والتي لم اأجدها في اأي 
مخلوق اآخر اأبداً، من اأجل تلك الدموع التي راأيتك تريقينها على اأحزاني الخيالية، والتي 
طالما �ص��مت بموهبتي حتى الهذيان، من اأجل تلك اللفتات الخجولة التي �ص��عت –هكذا 
خيل األّي على االأقل- اإلى تعزيتي على برودة الم�ص��تمعين اإلي. اأواه! لماذا ولدِت من اأجل 
العز والعظمة. ولم ل�صت اأنا �صوى ممثل خامل مغمور؟ لَم ال اأملك الثراء ومحبة الجمهور، 
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حتى اأ�ص��تطيع ا�ص��تبدالها با�ص��م ما، باأحد تلك االألقاب التي طالما احتقرتها قبًل، والتي 
ربما �ص��محت لي اليوم باأن اأطمح اإلى الدرجة الت��ي تحتلينها في المجتمع؟ لقد اعتبرت، 
مرة اأن امتيازات الموهبة التي ت�صمو على كل امتيازات اأخرى، وت�صاءلت الأي غاية يكون 
االإن�ص��ان �ص��وفالييه، اأو مركيزاً، وهو اأكثر النا�ص وقاحة وبلهة وغروراً؟ لقد اأبغ�صت ما 
ف��ي �ص��رف المحتد من فخار، ظنًا مني اأني اأنال كفايت��ي من االنتقام من احتقار النبلء 
ل��ي اإذا ما رفعتني عبقريت��ي فوقهم جميعًا. ياللأحلم واالأوهام ال�ص��ائعة! اإن قوتي لم 
ت�صاِو قط طموحي المجنون فبقيت مغموراً، بل فعلت اأرداأ من ذلك اأي�صًا، اإذ لم�صت النجاح 
ثم تركته يفلت مني. لقد ظننت نف�صي عظيمًا، فاإذا بي اأُلقى في الطين؛ وتخيلت اأني بلغت 
مراتب ال�ص��مو تقريبًا، واإذا بي اأ�ص��حوكة النا�ص ومو�صع �صخريتهم. لقد اأخذني القدر، اأنا 
واأحلمي الجريئة، و�ص��حقني كما لو كنت ق�ص��بة حقيرة. اإني رجل عظيم البوؤ�ص، ولكني 
ارتكبت حماقتي العظمى عندما األقيت بنظري اإلى ما وراء عربدة االأنوار التي تقيم، بيني 
وبين بقية المجتمع، خطًا غير منظور يف�ص��ل بيننا، تلك هي دائرة بوبيلو�ص)6( بالن�ص��بة 
اإلي. اأنا، الممل، تجا�ص��رت على رفع عينيَّ وثبتهما في امراأة جميلة، في امراأة ذات مقام 
رفيع هي اأنِت: البهاء بعينه ذلك اأنك كل هذا يا �صيدتي، واأنا اأعرف ذلك. اإن العالم ليتهمك 
بالبرود والتقوى المبالغ فيهما، واأنا وحدي اأفهمك اأن ابت�صامتك االأولى ودمعتك االأولى 

قد دح�صتا كفاية تلك الخرافة التي رواها ال�صوفالييه دي بروتياك عنك.
ولكن اأي م�صير اإذن هو م�صيرك؟ اأي ق�صاء يثقل عليك كما يثقل علي، حتى ال تجدي 
ف��ي و�ص��ط مجتمع فائ��ق اللمعان يدعي لنف�ص��ه الكثير من الثقافة اإال قلب ممثل م�ص��كين 
لين�صفك؟ اإن �صيئًا لن يحرمني قط من هذه الفكرة الحزينة، لكن المعّزية، وهي اأنك ربما 
اأ�ص��بحت لي لو اأننا ولدنا في الطبقة عينها على الرغم من �ص��ائر المناف�ص��ين لي، وعلى 
الرغم من تفاهتي بالن�ص��بة اإليك. عندئذ، كنت ت�ص��طرين اإلى االعتراف اأّن فّي �صيئًا اأعظم 

من ثرائهم، ومن األقابهم، اأال وهو القوة على حبك«. 
لوليو

وعادت المركيزة تقول: »كانت هذه الر�ص��الة ذات طابع غير ماألوف بالن�صبة اإلى تلك 
االأي��ام التي كتبت فيها، بدت لي، على الرغم من بع�ص المقاطع الم�ص��رحية االإطناب في 
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مطلعها، قوية، حقيقية، ملأى بالعاطفة الجريئة وحدها، بحيث ان�ص��اقت نف�صي وراءها، 
فاإذا الكبرياء التي كنت اأناطحها حتى ذلك الحين تخبو وتزول. كنت قمينة بالتنازل عن 

بقية اأيام حياتي لقاء �صاعة واحدة من مثل ذلك الحب«.
وكان جوابي له، فيما اأذكر، الكلمات االآتية: »اإني ال اأتهمك يا لوليو، بل اأتهم الق�صاء، 
ول�ص��ت اأ�ص��فق عليك وحدك، بل اأ�صفق على نف�صي اأي�صًا. ول�صت اأمنع عنك، كبرياء اأو حذراً، 
العزاء باأني قد اأ�ص��مرت لك بع�ص االإيثار. احتفظ به، اإذن، فهو كل ما اأ�ص��تطيع اأن اأمنحك 

اإياه اأني لن اأقبل اأبداً اأن األقاك«.
وتلقيت في اليوم التالي، ورقة �ص��غيرة األقيت بها �صريعًا في النار كي ال يراها الريو 
ال��ذي اقت��رب مني فج��اأة في اأثناء قراءتي له��ا. كان فحواها ما يلي: »�ص��يدتي، يجب اأن 
فت بذلك. لم  اأراك اأو يجب اأن اأموت مرة، ومرة واحدة فقط، لكن طوال �صاعة كاملة اإن تلطَّ
تخافين اللقاء ما دمت تثقين ب�ص��رفي وحذري؟ �ص��يدتي، اإني اأعرف من تكونين، واأدرك 
مبلغ تقواك و�صرامة الحياة التي تعي�صينها، حتى ال يبلغ بي الجنون حداً اأرجو معه اأكثر 
من كلمة عزاء، لكن هذه الكلمة يجب اأن ت�ص��قط من ذات �ص��فتيك. ول�ص��وف يتلقاها قلبي 

ويحملها معه بعيداً، واإاّل تحطم قلبي«.
لوليو

»واآمن��ت �ص��منًا بذل لوليو واإخل�ص��ه. واإل��ى جانب ذلك، فقد كان ل��دّي ما يكفي من 
االأ�ص��باب حتى اأثق بقوتي الخا�ص��ة، ولذلك قررت اأن اأراه. كنت قد ن�صيت تمامًا ملمحه 
الذابل��ة، وت�ص��رفاته الدنيئة، ومظه��ره العامّي، ولم اأتذكر اإاّل �ص��حر عبقريته، ور�ص��ائله، 
وحب��ه، فاأجبت��ه: »�ص��وف اأراك، فابح��ث عن م��كان اأمين، لك��ن ال تاأمل اأكث��ر مما طلبته 

بنف�صك. فاإن جربت اأن تخون ثقتي كنت، اإذن، لئيمًا... ولن اأخافك في مثل هذه الحال«.
فجاء الجواب: »اإن ثقتك �صتنقذك من اأكثر النا�ص لوؤمًا، ول�صوف تجدين، يا �صيدتي، اأن 
لوليو جدير بها. لقد كان الدوق... كريمًا جداً، فعر�ص علّي، اأكثر من مرة، اال�ص��تفادة من 

داره في �صارع دي فالوا، فتف�صلي بالذهاب اإلى هناك بعد الم�صرح«.
ويتلو ذلك بع�ص المعلومات واالإي�صاحات عن موقع الدار وكيفية الو�صول اإليها. وقد 
تلقيت تلك الكلمة نحو ال�صاعة الرابعة، بحيث اأن مجمل المفاو�صات لم ت�صتغرق اأكثر من 
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يوم واحد ق�ص��يته هائمة في اأرجاء ال��دار كالمعتوهة. كنت محمومة حقًا وفعًل. اأن تلك 
االأحداث قد تلحقت ب�صرعة غريبة وكاأنها في حلم.

وعندم��ا اتخ��ذت القرار االأخير واأ�ص��بح من الم�ص��تحيل عل��ّي اأن اأتراجع، �ص��قطت في 
مقعدي مبهورة االأنفا�ص، خائرة القوى، ال اأ�صتطيع اإلى الحراك �صبيًل.

كن��ت مري�ص��ة فعًل، فا�ص��تدعي الطبيب اإلى جانب فرا�ص��ي، ووجد من ال�ص��روري اأن 
يج��ري لي ف�ص��ادة دموية. وبعد ذهابه بلغت الخ��دم اأال يخبروا اأحداً بما األّم بي، اإذ خفت 
تدخ��ل زوار غي��ر مرغوب فيهم بعد اأن عزم��ت نهائيًا اأال يمنعني �ص��يء عن الذهاب، تلك 

الليلة اإلى موعد لوليو.
وارتميت على ال�ص��رير اأنتظر �ص��اعة الميعاد، واأعطيت اأوامري باالعتذار عن ا�ص��تقبال 
�صائر ال�صيوف. كانت الف�صادة قد اأنع�صتني، لكن اأ�صعفت قواي في الوقت نف�صه، فوقعت 
فري�ص��ة ا�ص��طراب نف�ص��ي �ص��ديد للغاية وتبخرت �ص��ائر اأوهامي مع االنفعال الذي رافق 
الحّمى التي اأ�صابتني. وعاد العقل والذاكرة اإلّي، فتذكرت خل�صي من ال�صحر في المقهى، 
وت�ص��ورت مظهر لوليو البائ�ص هناك. و�ص��رعان ما ابتداأت اأخجل من جنوني، واأ�صقط من 
علياء خياالتي الخائبة اإلى واقع عاٍر وموؤلم. ولم اأعد اأفهم كيف قبلت با�صتبدال عاطفتي 
البطولية والرومانطيقية بذلك ال�ص��عور المثير للنفور الذي ينتظرني، واالإح�ص��ا�ص بالعار 
الذي �صي�ص��مم، اإلى االأبد، اأجمل ذكرياتي. اأ�صفت بمرارة على ما ارتكبت، وبكيت اأوهامي، 
وغرامي، وذلك الم�ص��تقبل المملوء باالأفراح ال�صرية النقّية الذي �صاأدن�صه بعد قليل. وفوق 
كل �ص��يء، رئيت للوليو الذي �ص��اأفقده اإلى االأبد عندما اأراه االآن، والذي ق�ص��يت في حبه 
خم�ص �ص��نوات من ال�صعادة، والذي لن اأ�صعر تجاهه –يعد �صاعات قليلة- اإاّل باللمباالة 

وعدم االهتمام.
وف��ي ث��ورة األمي واحتداده حركت ذراعي بعنف و�ص��ّدة، فاإذا الوري��د يفتح من جديد، 
فاأدركتني و�ص��يفتي في فرا�ص��ي غارقة في بحيرة من الدماء، لكن ما اأ�ص��رع ما تملكني 
نوم عميق ثقيل نا�صلت �صده عبثًا. ولم اأتاألم اأو اأحلم. كنت باالأحرى كالميتة طوال عدة 
�ص��اعات. وعندما فتحت عيني كانت غرفت��ي غارقة في ظلمة كثيفة، وداري يرين عليها 
�صكون عميق، وو�صيفتي ترقد في مقعد عند اأ�صفل �صريري بقيت مدة في حالة من الخبل 
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وال�ص��عف ال اأذكر �ص��يئًا. وعلى حين غرة، ا�ص��تعدت ذاكرتي، فت�ص��اءلت اإن كانت �ص��اعة 
الموعد ويومه لم يم�ص��يا، واإن كان رقادي طال �ص��اعة اأم دهراً، واإن كنت لم اأقتل لوليو 
بتخلف��ي ع��ن موعده هل فات الوقت تمامًا؟ جّربت القي��ام، لكن قواي خانتني، فكافحت 
ط��وال لحظ��ات وكاأن��ي اأرزح تحت ثقل كابو�ص رهي��ب. واأخيراً جمع��ت كل قوى اإرادتي، 
وقفزت اإلى اأر�ص الغرفة، واأ�صرعت اإلى النافذة اأزيح �صتائرها، فراأيت القمر ي�صكب �صياءه 
على اأ�ص��جار الحديقة. رك�صت اإلى ال�ص��اعة فوجدت عقاربها ت�صير اإلى العا�صرة، فاأيقظت 
و�صيفتي واأنا اأ�صيح بها »كينيت، كينيت، في اأي يوم من اأيام االأ�صبوع نحن؟«. فهبت من 
مقعده��ا مرتعدة الفرائ�ص، وهي تزعق وتحاول االإفلت مني، واأغلب ظنها اأني م�ص��ابة 
بالهذي��ان اأو بم���ص من الجنون. طماأنته��ا، وعلمت مني اأنني رقدت ثلث �ص��اعات فقط، 
ف�ص��كرت اهلل لذل��ك، ومن ثم طلبت عربة اأجرة، فنظرت اإل��يَّ كينيت مذهولة في البدء، لكن 

اقتنعت اأخيراً باأنني اأتمتع ب�صائر قواي العقلية فنقلت اأمري، و�صرعت تلب�صني ثيابي.
طلبت اأكثر اأثوابي ب�صاطة، ولم اأحمل �صعري اأي زينة على االإطلق، ورف�صت اأن اأطلي 
وجهي بالم�ص��احيق والحمرة. كنت اأريد، قبل كل �ص��يء، اأن اأنتزع احترام لوليو وتقديره 
الأنهم��ا اأثمن، بالن�ص��بة اإلّي، من حبه بما ال يقا���ص. واغتبطت كثيراً مع ذلك عندما راحت 
كيني��ت، متعجب��ة من هذا الهو�ص الطارئ، تتفرَّ�ص فّي من قمة راأ�ص��ي اإلى اأخم�ص قدمي، 
وتقول: »�صدقيني، يا �صيدتي، اإنني ال اأدري كيف تدبرين ذلك، فاأنت ترتدين ثوبًا اأبي�ص 
ب�ص��يطًا دون ذيل اأو زخرف، واأنت مري�ص��ة يداني �ص��حوبك �ص��حوب الم��وت، ولم تدهني 
وجه��ك اأب��داً، ومع ذلك فاإنك الليلة اأجمل منك في اأي وقت م�ص��ى. اإني اأرثي حقًا للرجال 
الذين �ص��يقع نظرهم عليك. ف�ص��األتها: »اأتعتقدين يا �ص��غيرتي كينيت اأنني جميلة جداً؟«. 
فقالت: »اأواه يا �ص��يدتي، اإني اأ�صلي كل يوم اإلى ال�صماء اأن تجعلني �صبيهة بك، لكن حتى 

اليوم«. فقاطعتها: »تعالي، اأيتها الم�صكينة، واأعطني معطفي وقفازي«.
كان الوقت نحو منت�ص��ف الليل عندما بلغت، محجبة بعناية فائقة، منزل �ص��ارع دي 
فالوا حيث ا�صتقبلني خادم كان في انتظاري، قد خل ذلك الم�صكن العجيب من اأي كائن 
اإن�ص��اني �ص��واه، فقادني عبر دروب حديقة �ص��وداء حت��ى جناح مغمور بال�ص��كون والظل 
حيث و�صع قنديله الحريري االأخ�صر على االأر�ص، وفتح باب غرفة وا�صعة مغبرة، واأ�صار 
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بحرك��ة م��ن يده ملأى باالحت��رام، وبوجه جامد خاٍل من كل تعبي��ر، اإلى خيط من النور 
يبدو في الجهة المقابلة، وقال ب�ص��وت خفي�ص حتى خيل اإلّي اأنه يخاف اإيقاظ االأ�صداء 
النائمة: »اإن ع�ص��متك وحيدة، ولم يتف�ص��ل اأحد �ص��واك بالقدوم بعد. واإن ع�صمتك واجدة 
في ال�صالون ال�صغير جر�صًا يمكنك بو�صاطته ا�صتدعائي اإذا ما احتجِت الأمر ما«. واختفى 

كما لو كان م�صحوراً، وقد اأغلق الباب علي.
اجتاحن��ي خ��وف هائل، وفكرت اأني وقعت في مكيدة مدب��رة، فاأخذت اأنادي الخادم 
الجام��د الذي ظهر في اللحظة نف�ص��ها. كان وق��اره االأبله مدعاة الطمئناني. �ص��األته عن 
الوقت، مع اأنني تطلعت اإلى �ص��اعتي في اأثناء الطريق اأكثر من ع�صرين مرة فاأجاب، دون 
اأن يرفع عينيه »اإنه منت�ص��ف الليل«. ودلفت اإلى ال�ص��الون ال�ص��يفي بعزم، فتحققت من 
�ص��خافة مخاوفي عندما وجدت اأن االأبواب المطلة على الحديقة لي�ص��ت �ص��وى �صتائر من 
الحرير المدهون. حقًا، لم يكن في الكون �ص��يء يفوق �ص��حراً وبه��اًء تلك الخلوة المجهزة 
ك�صالة للمو�صيقا... فالجدران م�صنوعة من مرمر اأبي�ص كالثلج، والمرايا محاطة باإطار 
من ف�ص��ة غير م�ص��قولة، واآالت مو�ص��يقية دقيقة ال�ص��نع، ثمينة الم��ادة للغاية، مبعثرة 
عل��ى مقاعد م��ن المخمل االأبي�ص المر�ص��ع بالجواه��ر، والنور يهبط من ع��ٍل، من خلل 
اأوراق من الرخام المعّرق ا�ص��طفت على هيئة قبة �ص��غيرة رائعة، يخلط المرء بين النور 
الرقيق المن�ص��كب منها، و�ص��ياء القمر ال�ص��احب، وتمثال وحيد قديم ال�ص��نع من الرخام 
االأبي�ص ينت�ص��ب في و�ص��ط الغرفة، يمثل »اإيزي�ص« متلثمة، واإ�ص��بعها على �صفتيها. وقد 
بعثت في المرايا التي تعك�صنا، وكلتانا �صاحبتان مجللتان بالبيا�ص، وهمًا عظيمًا حتى 

ا�صطررت اإلى تمييز اإ�صبعي من اإ�صبعها.
وفجاأة، ا�ص��طرب ال�ص��كون المخيم، وفتح الباب وعاد فا�ص��طفق، ورنت على االأر�ص 
اأ�ص��داء خطوات خفيفة. غرقت في اأحد المقاعد اأقرب اإلى الموت مني اإلى الحياة، اإذ كنت 
على و�ص��ك اأن اأرى لوليو مجرداً عن اأوهام الم�ص��رح، واأغم�ص��ت عينّي، وودعت في نف�صي 

تلك الخياالت العظيمة قبل اأن اأفتحهما من جديد.
م��ا اأعظ��م ما كانت ده�ص��تي! كان لوليو جمي��ًل كملك كريم، لم يخلع بعد األب�ص��ة دور 
تلك الليلة، وهي من بين �ص��ائر الثياب التي راأيته يرتديها، اأكثرها ر�ص��اقة على االإطلق 
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كانت �ص��دريته االإ�ص��بانية من االأطل�ص االأبي�ص، واأربطة �ص��اقيه من �صريط كرزي اللون، 
وعلى كتفيه معطف ق�صير ي�صيء باللون عينه. وكان يرتدي قباء ف�صفا�صًا من القيطان 
االإنكلي��زي، وقد غطت ق�ص��مًا من �ص��عره الق�ص��ير الذي ل��م ُيطل بالم�ص��حوق قبعة تزينها 
اأريا�ص بي�صاء وزهرة من الما�ص الخال�ص في هذا الك�صاء، قام لتوه بدور دون جوان في 
م�ص��رحية »ف�ص��تان دي بيير«. اأبداً لم اأره قبًل في مثل هذا الجمال، وال�ص��با، وال�صاعرية، 

نموذجًا ال ريب في اأن فيل �صكين لو راآه لخّر اأمامه �صاجداً يعبده.
جث��ا اأمام��ي دون اأن ينب�ص ببنت �ص��فة، فل��م اأتمالك عن مد يدي اإلي��ه، فقد كان يبدو 
عليه الخ�ص��وع كله، وكل الخوف من االإ�ص��اءة اإلّي. كان ي�صتحيل، في تلك االأيام، اأن تجد 
رجًل يبلغ به الهوى اأن يرتجف اأمام المراأة التي يحبها، وهذا الرجل كان في الخام�ص��ة 

والثلثين، وكان ممثًل.
خي��ل اإل��ّي يومئذ، وما يزال يخيل اإلّي حتى االآن، اأنه كان في ريعان ال�ص��با. كان في 
ردائه االأبي�ص اأ�ص��به باأمير نبيل، تطل من جبينه كل نقاوة الحب االأول وتنب�ص في قلبه 
كل حرارت��ه اأخذ ي��ديَّ وغمرها بالقبلت، ففقدت –فيما يبدو- �ص��وابي، ورحت اأم�ص��ح 
على جبينه الملتهب، و�صعره االأ�صود القا�صي، وعنقه االأ�صمر الذي يغيب في بيا�ص الياقة 

الناعم. كان يبكي كالن�صاء، اأما اأنا فاأخذتني الده�صة وغمرتني.
وذرف��ت دموع��ًا لذيذة، واأجبرته على رفع راأ�ص��ه والتطل��ع اإلّي. م��ا اأروع وما اأرق ما 
كانت عليه عيناه! وما اأعظم ال�ص��حر الذي كانت نف�ص��ه اللهبة، الحية، ت�ص��فيه على ذات 
عي��وب وجهه، وما ترك��ه الزمن والعناء فيه م��ن ندوب! وعندما راأيت الغ�ص��ون المبكرة 
على جبينه الجميل، عندما راأيت ال�ص��حوب في �ص��فتيه، عندما راأيت الفتور في ابت�صامته، 
ذاب قلبي والن له. واأح�ص�صت الحاجة الما�صة ال�صرورية للبكاء الأحزانه، واآماله الخائبة، 
وحيات��ه المجهدة. ووحدت بين ذاتي و�ص��ائر اآالمه، حت��ى اآالم حبه الطويل لي، هذا الذي 
ال رجاء فيه. لم اأعد اأح�ص اإال رغبة واحدة، اأال وهي تعوي�ص��ه عن كل ما قا�ص��اه من �صرور 

واأوجاع في هذا العالم.
، وروى لي  يالعزيزي لوليو. يالرودريغ��ي العظيم، يالدون ُجَواني الجميل! تحدث اإليَّ
كيف جعلت منه رجًل يطفح حياة وحما�صة بعد اأن كان ممثًل مغموراً، وكيف رفعته في 
ذات عينيه، واأعدت اإليه اأوهام �صبابه، وتكلم عن احترامه لي، واإكباره اإياي، وعن بغ�صه 



الـعــدد 704- 705 اأيار - حزيران 2022 336

الأ�ص��اليب الع�صق المنت�ص��رة في ذلك الحين. اأبداً لم يتحدث رجل اإلى قلب المراأة بمثل تلك 
البلغة النافذة. اأبداً لم ي�ص��تطع را�ص��ين اأن يجعل الحب يعّبر عن نف�صه بمثل ذلك االإيمان 
في حقيقته الخا�صة، وبمثل تلك ال�صاعرية والقوة. كان كل ما في العالم من �صمو وعمق، 
كل م��ا في الكون من فتنة واتق��اد يمكن للهوى اأن يمليها اأو يثيرها، يفي�ص في كلماته، 

ويطفح من وجهه، وين�صكب من عينيه. رباه! اأكان يخدع نف�صه؟ اأكان يلعب دوراً؟«.
فهتفت بالمركيزة: يقينًا ال!

وخّيل اإلّي اأنها قد ا�ص��تردت �صبابها في اأثناء حديثها، واألقت عنها بعيداً، مثل الجنية 
»اأورجيل« �صنيها المئة. ل�صت اأدري من الذي قال اإن قلب المراأة ال غ�صون فيه.

وع��ادت المركيزة تقول: »ا�ص��تمع اإلى النهاي��ة. األقيت بذراعي حول عنقه، وارتع�ص��ت 
. عندما لم�صت محمل معطفه، وتنف�صت عبير �صعره. وكان انفعالي عظيمًا جداً فاأغمي عليَّ

. كان يهتف:  وردَّ اإل��ّي الوع��ي بم�ص��اعدته االآتية، فوجدته ما ي��زال جاثيًا عند قدم��يَّ
»اأ�صفقي علّي، اقتليني!«. وكان اأكثر �صحوبًا مني، واأ�صد مر�صًا بما ال يقا�ص.

قلت له: »ا�ص��مع يا لوليو! ههنا �صنفترق اإلى االأبد، فلنحمل معنا من هذا المكان، اإذن، 
م�ص��تقبًل قائم��ًا بذاته من االأفكار ال�ص��عيدة والذكري��ات الرائعة. اإني اأق�ص��م، يا لوليو، اأن 
اأحبك حتى الموت، اأق�ص��م على ذلك دون خوف الأني اأح�ص اأن ثلوج ال�ص��نين لن تقدر على 
تجميد هذه ال�صعلة الملتهبة!«. فجثا لوليو اأمامي، ولم يت�صرع اإلّي ولم يعتب، بل قال اإنه 
ياأمل في كل هذه ال�صعادة التي وهبته، واإنه ال يملك الحق في اأن يطلب المزيد. ومع ذلك 
فقد هالني منه، وهو يودعني، ياأ�ص��ه ال�ص��ديد واالنفعال الراع�ص في ملمحه، ف�صاألته اإن 
كان لن يجد ال�صعادة في التفكير فّي، واإن كانت روعة لقائنا لن تعير فتنتها ل�صائر اأيام 

حياته، واإن كانت اآالم ما�صيه واآالم م�صتقبله لن تلين وترق كلما تذكر ذلك!
فهبَّ على قدميه واقفًا، واأق�ص��م على ذلك، ووعد بتحقيق كل ما �ص��األته اإياه؛ ثم �ص��قط 
من جديد عند قدمّي، وراح يقبل ردائي بجنون. اأ�ص��رت اإليه فتركني، وكانت العربة التي 

اأر�صلت في طلبها قد قدمت.
ق��رع الخادم االآلي الباب ثلث مرات ينذرني، فاألقى لوليو بنف�ص��ه يائ�ص��ًا في طريق 
الباب يريد منعي من الخروج، وقد اأم�ص��ى اأ�ص��به ب�صبح �صئيل. دفعته عني بلطف، فر�صخ 
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دون مقاوم��ة، ث��م ه��مَّ باللحاق بي عندما تجاوزت العتبة، فاأ�ص��رت اإل��ى مقعد قائم في 
و�ص��ط الغرفة تحت تمثال »اإيزي�ص«، فجل�ص فيه وابت�ص��امة حزينة ت�ص��طرب على �صفتيه، 
وعيناه تر�صلن بريقًا اأخيراً من االمتنان والهيام. كان ما يزال جميًل، ما يزال �صابًا، ما 
يزال اأميراً اإ�صبانيًا... وبعد اأن خطوت ب�صع خطوات واأ�صبحت على و�صك فقدانه اإلى االأبد، 
ا�صتدرت ونظرت اإليه مرة اأخيرة. كان الياأ�ص قد �صحقه وجعله عجوزاً منهوكًا يبعث على 
الرعب بدا ج�صده م�صلواًل، وجربت �صفتاه المتيب�صتان اأن تبت�صما، فانفرجتا عن تك�صيرة ال 
معنى لها، بينما كانت عيناه جامدتين مظلمتين. لقد اأم�ص��ى االآن لوليو لي�ص غير، مجرد 

ظّل لعا�صق عظيم، واأمير كبير.
و�صمتت المركيزة لحظة، ثم قالت ومظهرها يتبّدل مثل اأنقا�ص تترنح وتنهار: ومنذ 

ذلك الحين لم يجِر ذكره اأمامي اأبداً.
وعادت المركيزة اإلى ال�صكوت طويًل، ثم اأ�صافت وهي تبت�صم بذلك االإقدام الذي ين�صاأ 
ع��ن طول ال�ص��نوات، وينبثق عن محبة الحياة الت��ي ال تتزعزع، اأو عن الرجاء في النهاية 

القريبة، ح�صنًا، اأفل�صت توؤمن االآن بمثالية القرن الثامن ع�صر؟...         

الهوام�ش

)1(- فيدر، م�ضرحية �ضهيرة لر��ضين.

)2(- �ل�ضيد م�ضرحية �ضهيرة لكورنيل.
)3(- �إ�ضارة �إلى �ضخرية رو�ضو من �أزياء ذلك �لع�ضر.

)4(- �أبطال من موؤلفات كورنيل.
)5(- م�ضرحية لكورنيل.

)6(- قن�ضل روماني �أر�ضله مجل�ش �ل�ضيوخ �إلى �إبتوخو�ش �إيفان ملك �ضورية )عام 173 ق.م( �لذي ��ضتولى على ق�ضم 
م���ن م�ض���ر ليطلب �إليه �لرجوع عن فتوحاته. فلم���ا طلب منه �لملك مهلة للتفكير خط عل���ى �لرمل حوله بحركة 
ر�ئع���ة د�ئرة وخاطبه قائ���اًل: قبل �أن تخرج من حدود هذه �لد�ئرة يجب �أن تعطين���ي �لجو�ب �لذي �ضاأحمله �إلى 

مجل�ش �ل�ضيوخ. فنزل �لملك عند �إر�دته خوفًا من �لعاقبة.
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 2017 أيلول/ 648

 ميخائيل بولغاكوف نشيد الشيطان 21
 -د.اثئر زين الدينت: 

 د.فريد حامت الشحف

 2017 تشرين األول/ 649

 فرانز كافكا مستوطنة العقاب 22
 سعيد أمحد احلكيمت: 

 2017 تشرين الثاين/ 650

 ميكا والتاري هذا حيدث للناس 23
 يسلويس جر ت: 

 2017 كانون األول/ 651

أبو عبد هللا حممد بن  مضاهاة أمثال كليلة ودمنة 24
 حسني اليمين

 2018 كانون الثاين/ 652

 سريغي يسينني وحيداً وسط السهب العاري 25
 د.اثئر زين الدينت: 

 2018 شباط/ 653

 2018 آذار/ 654 هريمان ميلفل )الناسخ ابرتليب(  26
عالء الدين علي بن  لية يف السرية النبويةمن الرسالة الكام 27

 أيب حزم الُقَرِشي
 2018 نيسان/ 655

 أوسكار وايلد شبح كانرتفيل 28
 لويس عوضت: 

 2018 أاير/ 656

 جنكيز أيتماتوف املسلوب  29
 عاطف أبو مجرةت: 

 2018 حزيران/ 657

 مارك توين الرجل الذي أفسد هايدلربغ 30
 األمري عبد سليمت: 

 محدان

 2018 متوز/ 658

 توماس وولف ال تستطيع الرجوع إىل البيت 31
 مسرية عزامت: 

 2018 آب/ 659

 نيقوالي ليسكوف األعسر والربغوث الفوالذي 32
 خريي الضامنت: 

 2018 أيلول/ 660

 2018 تشرين األول/ 661 لوشيون قصة آه كيو احلقيقية 33
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 إروين شو حب وحرب 34
 أنيس منصورت: 

 2018 ن الثاين/تشري 662

 نيكوس كازنتزاكيس الثعبان والزنبقة 35
 سهيل جنمت: 

 2018 كانون األول/ 663

 يوماس هاردت الذراع الذاوية 36
 خالد حدادت: 

 2019 كانون الثاين/ 664

 حزقيال مغاليلي السيدة ابالم 37
 عاصم إمساعيلت: 

 2019 شباط/ 665

 رتراند راسلب زهاتوبولك 38
 شاكر إبراهيمت: 

 2019 آذار/ 666

 ستيفان زفايج يف ضوء القمر 39
 فؤاد أيوبت: 

 2019 نيسان/ 667

ثيودور -هيو وولبول فيبة الضائعة -قصتان: الربكة الشريرة 40
 درايسر

يوسف إبراهيم ت: 
 جربا

 2019 أاير/ 668

 2019 حزيران/ 669 ه. ج. ويلز يف بالد العميان 41
 هنري جيمس ةاحليوان يف الغاب 42

 جالل الرّيست: 
 2019 متوز/ 670

 -مارسيل بروست قصتان 43
 توماس وولف

 -خنلة وردت: 
 مسرية عزام 

 2019 آب/ 671

 دينوبوتزايت الكلب الذي رأى 44
حسني رفعت ت: 
 فرغل

 2019 أيلول/ 672

 دون ماو زمن احلرب 45
حممد منر عبد ت: 
 الكرمي

 2019 تشرين األول/ 673

 2019 تشرين الثاين/ 674 بريل ابك ر العتيقاجلبا 46
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 عباس حافظت: 
 صنبني عثمان الفتاة السوداء 47

 عاصم إمساعيلت: 
 2019 كانون األول/ 675

 إديث وارتون احلمى الرومانية 48
 فرح جربانت: 

 2020 كانون الثاين/ 676

 فالنري أوكونور منظر الغابة 49
 غالب هلسات: 

 2020 شباط/ 677

 شيتشريو فوكازاوا راايما أو جبل السنداينان 50
 أنور كوزاكت: 

 2020 آذار/ 678

 صمد هبرجني ساعة من احللم واليقظة24 51
 عمر عدست: 

 2020 نيسان/ 679

 ستيفن فنسنت بينيت الشيطان ودانييل وبسرت! 52
 عمر القباينت: 

 2020 أاير/ 680

 هاما سينغ ميجو 53
نظار.ب. ت: 

 نظاراين

 2020 ان/حزير  681

 جوزيف كونراد حمطة أمامية من أجل التقدم 54
 مؤنس الرزازت: 

 2020 متوز/ 682

 ماشادو دي أسيس مستشفى اجملاذيب 55
 سامل علي ساملت: 

 2020 آب/ 683

 ذكية بلكرامي اعرتاف 56
 مسري عبد احلميدت: 

 2020 أيلول/ 684

 أندريه جيد تيزيه 57
 خليل اخلوريت: 

 2020 ل/تشرين األو  685

 ستيفان زفايج الرعب 58
د. حممد عبدو ت: 

 النجاري

 2020 تشرين الثاين/ 686

 شاركادي إمري امرأة يف الثالثني 59
 عالء الديبت: 

 2020 كانون األول/ 687

 2021 كانون الثاين/ 688 ستيفن كرين الفندق األزرق 60
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 عبد احلميد سليمت: 
 واشنطن إيرفنج أسطورة سلييب هولو 61

أمحد يعقوب ت: 
 وبةداجمل

 2021 شباط/ 689

 هينج أندري وحتطم األتوبيس يف احللم 62
د.مجال الدين ت: 

 سيد حممد

 2021 آذار/ 690

 جيزاره ابفيزه رحلة زواج 63
سعيد أمحد ت: 

 احلكيم

 2021 نيسان/ 691

 أنيتا ديساي الطالب والغجرية 64
 أجمد حسنيت: 

 2021 أاير/ 692

 ستاف فلوبريغو  قلب طاهر 65
 حسني كيلوت: 

 2021 حزيران/ 693

 جان بول سارتر طفولة قائد 66
 هنري زغيبت: 

694-
695 

 2021 آب/-متوز

 ميغيل دي أوانمونو ال أقل من رجل بكل معىن الكلمة 67
 صاحل علماينت: 

696-
697 

 تشرين األول/ -أيلول
2021 

 أنطون تشيخوف الراهب األسود 68
فؤاد أيوب ت: 

 أيوبوسهيل 

698-
699 

كانون -تشرين الثاين
 2021 األول/

 ليوانرد فرانك امرأة ورجالن 69
 منري البعلبكيت: 

700-
701 

 شباط/ -كانون الثاين
2022 

 فريوفأ يفاجنيلوسإ الفرحغابة  70
 عطيةنعيم  .د :ت

702-
703 

 /نيسان -ذارآ
2022 

 
اإعداد: ابت�شام عي�شى 




