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وترتيبها  املجلة.  راأي  عن  بال�سرورة  تعرب  وال 

يخ�سع العتبارات فنية.
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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
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كلم�ة الوزارة

تدمر يا �سليلة املجد

حظي��ت موؤخ��راً ب�س��رف تمثي��ل �سورية عل��ى راأ�س وفد م��ن الخبراء 
والأكاديميي��ن ف��ي المنت��دى الدول��ي المنعقد ف��ي مدينة ق��ازان عا�سمة 
جمهوري��ة تتار�ستان بمنا�سب��ة الذكرى الخم�سين لتفاقي��ة حماية التراث 
العالمي الثقافي والطبيعي لليون�سكو. وقد اأفرد المنتدى اأحد اأهم محاوره 
لمدين��ة تدم��ر الأثري��ة. ول غرابة في ذل��ك؛ فما حظيت به ه��ذه المدينة 
العظيمة من عناي��ة الباحثين، ودرا�سة الموؤرخين والآثاريين يكاد يفوق ما 

نالته اأي مدينة اأثرية اأخرى في العالم. 
من قلب بادية ال�سام، بزغت منذ مئتي األف عام قبل الميالد نواة متفّردة 
لقي��ام اأول تجّمع ب�سري، حين حّط الإن�سان التدمري رحاله حول نبع ماء 
كبريت��ي هو نبع اأفقا، وبداأ يقتات على ال�سي��د والتقاط الثمار، ثم ما لبث 
اأن ط��ّور اأدوات��ه وو�سائله وا�ستق��ر ليعّمر ال�سحراء، ويُقي��م فيها ح�سارة 
ذاع �سيته��ا في اأرجاء الكون، وباتت الأل�سن تلهج بذكرها بكل اللغات: 

»تدمر« اإعجاز الإن�سان ال�سوري، �سليلة المجد ومثار الفخار.
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لعب��ت تدمر طوال الق��رون الميالدية الثالثة الأول��ى دوراً محورياً في 
التجارة الدولية عل��ى طريقي الحرير والبخور. ازده��رت وبنت الأوابد 

ال�سخمة، وغدت محط اأنظار واأطماع الجميع.
نات هويتنا الثقافية  ل اأحد اأه��م مكوِّ ه��ذا التاريخ الم�سّرف الذي ي�سكِّ

الوطنية هو ما اأراد اأعداء الح�سارة تدميره.
ف  في حديقة متحف تدمر كان اأ�سد الالت يجثم بعظمة و�سموخ،  اكتُ�سِ
التمثال البهي الذي يعود اإلى القرن الأول عام )1977(، ثم نُِقل من معبد 
ال��الت اإلى المتحف ليُحفظ فيه ويك��ون قبلة للناظرين. وهو تمثال لأ�سٍد 
�سخ��م مهيب ي�ستند على قائمتيه الأماميتين �سامخ الراأ�س فاغر الفم،حتى 
يكاد للناظ��ر اأن ي�سمع زئيره الذي ي�سق عنان ال�سماء.نُِق�ست على قائمته 

الي�سرى بالكتابة التدمرية العبارة الآتية:
»اإن الربّة الالت تبارك كلَّ من ل ي�سفك الدم في المعبد«.

اأ�س��د الالت يرمز ل�سم��وخ �سورية بالرغ��م من األم الج��راح، ورف�سه 
ل�سف��ك الدم يرمز ل�سورية اأر�س المحبة والتاآخي وال�سالم. وهذا تحديداً 
م��ا ا�ستهدفه الإرهابيون، اإذ زرعوا في زوايا اأ�سد الالت اأ�سابع الديناميت 

وفّجروه، فاأحالوه قطعاً متناثرة.
ولأن��ه رمز نعتز به، اأعادت اأي��اٍد وطنية خبيرة ترميم التمثال ونقلته اإلى 
حديق��ة متحف دم�س��ق الوطني. وهكذا هي حال قو���س الن�سر في تدمر. 
ه��و رمز ل�سورية في �ستى اأنحاء العالم، واإعادة بنائه وح�سن ترميمه هدف 
ن�سع��ى اإلي��ه ول بد �سيتحق��ق اإن عاج��اًل اأو اآجاًل، باأيد وخب��رات وطنية، 
وبتعاون الأ�سدقاء ودعمهم، وباإ�سراف خبراء مرجعيين معتمدين عالمياً. 

هو اإرث ا�ستثنائي ل بد من اأْن يُعاد له األقه.

֎ ֎ ֎
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بمنا�سبة نهاية عام وبداية عام جديد، خطر لي اأن اأتاأمل حالنا وحال الب�سر في 
هذا الزمن الذي نعي�س فيه. حين بداأت اأفكر بالأمر، تذكرت ال�ساعر والروائي 
والفيل�سوف اليوناني نيكو�س كازنتزاكي�س و»الإطاللة الكريتية«؛ التي اعتاد اأن 
يتحدث عنها واأعتقد اأنها اإطاللته هو ككاتب من كبار كتاب القرن الع�سرين. قال 
كازنتزاكي�س اأ�سياء كثيرة با�سم هذه الإطاللة المن�سوبة لوطنه اليوناني ولجزيرة 
ر منها. في كتابه المده�س »تقرير اإلى غريكو«  يقول: »تقريري  كريت التي يتحدَّ
اإلى غريكو لي�س �سيرة ذاتية، فحياتي ال�سخ�سية لها بع�س القيمة، وب�سكل ن�سبي 
تماماً، وبالن�سبة اإلي ولي�س بالن�سبة اإلى اأي �سخ�س اآخر. والقيمة الوحيدة التي 
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»ق���ف بقدم���ن ثابتت���ن يف �أن���ك
يف �لآن

�لذي هو �لفردو����س �لأوحد لك
ل جتعل من���ه جحيمًا بهموم �لغد«

فيرنر �صبرنغر )�صاعر �ألماني معا�صر(
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اأعرفها فيها كانت في الجهود من اأجل ال�سعود من درجة اإلى اأخرى للو�سول 
اإلى اأعلى نقطة يمكن اأن تو�سلها اإليها قوتها وعنادها، القمة التي �سميتها ت�سمية 

اعتباطية ب��»الإطاللة الكريتية«.
يخيل لي اأن كازنتزاكي�س اأراد اأن يقول لقرائه في تقريره؛ عليَّ اأن اأكون في 
اأعلى القمة لكي اأطل عليكم، مدفوعاً بمكانتي الأدبية اأوًل وباأ�سولي اليونانية 
وم�ساهداتي  واأ�سفاري  الحياتية  وبتجربتي  العربية،  الأ�سول  مع  الممتزجة 

ك�ساهد على الن�سف الأول من القرن الع�سرين.
غريكو  الإ�سباني  الر�سام  اإل��ى  تقريره  يوجه  اأن  زورب��ا  �ساحب  �ساء  لقد 
نف�سها  الكريتية  بالتربة  »معجون  كريتي:  اأ�سل  من  وهو    )1614-1541(

التي عجنت اأنا منها«.
يتحدث كازنتزاكي�س في كتابه، ترجمة ال�ساعر الراحل ممدوح عدوان، عن 

رحالته، وعن فل�سطين واأحداث التي عا�سرها، وراأيه في الوجود...
عن اأ�سوله العربية يقول: »حينما ا�ستعاد الإمبراطور الروماني ثي�سوفورو�سر 
فوكا�س »كريت« من العرب في القرن العا�سر، وزع العرب الذين �َسِلُموا من 
مدَّ  قرية كهذه  وفي  »بارباري«  القرى  هذه  �سميت  وقد  قرى،  عدة  في  الذبح 
اإن هذا  اآخر،  اآثاراً عربية«. ويقول في مكان  اإن فيهم جميعاً،  اآبائي جذورهم. 
من  اليوناني  الدم  من  المزدوج  التيار  »هذا  قط:  يغادره  لم  بعروبته  الإح�سا�س 
اإيجابياً ومثمراً،  اأبي كان يجري في عروقي، كان  اأمي، والعربي من جهة  جهة 

وقد منحني القوة والغبطة والغنى«.
وبما اأن الحديث عن الإطاللة الأدبية على العالم، ف� كازنتزاكي�س هنا يطل على 
وي�سوع  بوذا  على  والتاريخ  الع�سر  على  يطل  ثم  والجغرافيا،  والأ�سول  الذات 
ونيت�سه ولينين وعلى رو�سيا واأماكن عديدة في العالم، اإنه يطلُّ على الكرة الأر�سية 

اإطاللة الن�سر من فوق جبال و�سخور كريت الهوميرية القديمة والمعا�سرة.
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كثيرون من كتاب العالم الم�ساهير لهم مثل هذه الإطاللة، ويمكن اأن نتحّدث 
عن اإطاللة غوته في كتابه » ال�سعر والحقيقة«، واإطاللة هايني على اأوروبا في 
رحالته، واإطاللة اللورد بايرون على اأوروبا اأي�ساً، واإطاللة جيرارد دي نيرفال 
باهيا  خالل  من  البرازيل  على  اأم��ادو  جورج  اإطاللة  نن�سى  ول  ال�سرق.  على 
وزراعة الكاكاو والعالم، اأمادو بلزاك القرن الع�سرين، اأطل هو الآخر على عالم 
الفقراء والمزارعين والل�سو�س من ناهبي ال�سعوب، متقم�ساً �سخ�سية ال�ساعر 

�سيرجيومورا )اأحد �سخ�سيات رواية اأر�س ثمارها من ذهب(.
كتَّاب كبار من القرن الع�سرين اأطّلوا ب�سموخ على عالمهم، واأدلوا بقولهم 
قبل اأن يغادروا الحياة؛ طاغور، ولوركا، ونيرودا، وفرناندو ب�سوا، وريت�سو�س، 
الأحياء  ومن  كمال،  و وي�سار  حكمت،  وناظم  اإلبرتي،  ورفائيل  واأراغ��ون، 

كونديرا واأدوني�س...
�سخ�سيات عظيمة، ا�ستحقت اأن تر�سخ ح�سورها في اأر�سيف الذاكرة الب�سرية، 
ولي�س مهماً اإذا كان هوؤلء قد نالوا جائزة نوبل اأو لم ينالوها، فهذا ل ينتق�س من 
مكانتهم، فلم ينل تول�ستوي جائزة نوبل ول كافكا ول كازنتزاكي�س، ولغراهام 
غرين، ول اأمادو، ول ال�ساعر اأراغون ول ريت�سو�س، ول محمود دروي�س، كل 
هوؤلء كانوا في ذروة ال�سعود الذي يخولهم اأن تكون لهم اإطاللتهم على العالم، 

واأن يقول واحدهم راأيه في كل �سيء، واأن ي�سغي له القراء.
اأتهياأ لكتابة �سيء عن الإطاللة الأدبية، عموماً،  فيما يخ�سنا نحن العرب، واأنا 
راأيت ت�سجياًل م�سوراً لأدوني�س في اأبو ظبي، يتحدث باإطاللة �ساعر عميق من �ساللة 
ال�سعراء الكبار، عن ال�سعر العربي والثقافة واللغة والترجمة والعالم الذي نعي�سه 
اليوم، وحالة اأمة العرب، وكيف فقد العرب اأو فرطوا بروح التغيير التقدمي ل�سالح 
التغير التقني، وكيف ابتلعت التنمية البعد الإن�ساني وال�ساعري في الإن�سان، وهذا 

حال العالم عموماً. عالمنا المري�س الم�سطرب والمجنون في كثير من الأحيان.
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اإطاللة  من  لها  يا  اأدوني�س،  حديث  اإلى  ن�سواناً  اأ�ستمع  واأنا  نف�سي  في  قلت 
ل�ساعر عربي يحمل كل هذا الإرث ال�سعري العظيم، ويدافع عنه بحنكة واقتدار 
وبالغة �ساعر، قال عنه ال�ساعر المك�سيكي اأوكتافيوباث واإنه من اأكبر ال�سعراء 
الأحياء في الربع الأخير من القرن الع�سرين. تحدث اأدوني�س عن مكانة ال�سعر 
العربي في خارطة ال�سعر العالمي، عن المعري وعن ترجمته اإلى الفرن�سية وعن 
له، وعن  اأدوني�س  بير�س وترجمة  بالمعري، وعن �سان جون  اإعجاب �سيوران 

اأبي نوا�س وعن ال�سعر الجديد، واأ�سياء كثيرة تهم القراء والمثقفين.
اإطاللة اأدوني�س على القراء والمثقفين العرب �سمن فاعليات معر�س الكتاب 
في اأبو ظبي من الأهمية بمكان، اأنها اأحيت فينا �سورة و�سوت ال�ساعر والمفكر 
اإليها و�سط هذه الحلكة التي تهيمن على عالمنا البائ�س.  وفاعليته التي نحتاج 
اإنه ح�سور ال�ساعر في زمنه، يقف بقدمين ثابتتين في )الآن وهنا(، ويتحدث اإلينا 

با�سم ال�سعراء والتاريخ والإن�سانية.        
    

֎ ֎ ֎
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د. غ�سان بديع ال�سيد

الدرا�سات والبحوث

�سيغموند فرويد)1(
ونظريته يف التحرمي

ُيعّد فرويد واحداً من اأهم المفكرين الذين تركوا ب�شمتهم في تاريخ الب�شرية على الرغم من 
النتقـــادات الكثيـــرة التي ُوِجهت اإلى نظريته في التحليل النف�شي، وما نتج عنها من عّد الال�شعور 
هـــو المحـــّرك الأ�شا�شي فـــي حياة الفـــرد. ول تقت�شر اأهمية فرويـــد على اكت�شافـــه لال�شعور، واإنما 
تجاوز ذلك ليقّو�ض بع�ض المفهومات ال�شائدة المتعّلقة بالديانات والعبادات القديمة. وهذا يعود 
اإلـــى ثقافـــة هذا المفّكر الوا�شعة وجراأته في طرق اأبواب لم ُتطَرق من قبل. يكفي في هذا المجال 
ذكـــر كتابيـــن لـــه هما )مو�شـــى والتوحيد والطوطم والتابـــو(، حيث قّدم فيهما روؤيـــة جديدة لكثير 
من الق�شايا. وهو ل يّدعي اأنه يقّدم حقائق مطلقة، كعادة المفكرين الكبار، لكنها فر�شيات قابلة 

لالأخذ والرد، وهي بالتاأكيد فتحت اآفاقاً جديدة للبحوث في هذا المجال.
المه���م ف���ي بحثنا هنا ه���و كتاب )الطوطـــم والتابو(، الذي ق���ّدم فيه ر�ؤيت���ه لكيفية تنظيم 
الجماع���ات الب�ضري���ة لحياتها بعد حادث���ة قتل اأب الرهط البدائي، �م���ا نتج عن ذلك من ��ضع 
اأ�ض����س جدي���دة لحياة ه���ذه الجماعات، اأف���رزت فيما بعد اأ�ض����س الح�ض���ارة �الثقافة �الأخالق 
�الدين. يرى فر�يد اأن الب�ضرية كانت تعي�س �ضمن جماعات �ضغيرة �ضّماها )الرهط البدائي(، 
�كان يتزّعم هذا الرهط اأب طاٍغ يحتكر لنف�ضه الن�ضاء جميعهن، �ي�ضّرد الأبناء اليافعين الذين 
م���ا اإن �ع���وا ��ضعهم، �امتلكوا القوة المنا�ضبة، حتى ثار�ا على هذا الأب �قتلوه ثم اأكلوا لحمه. 
لك���ن ه���ذا التحاد بين الأخوة ل���م يعّمر طوياًل، فانه���ار اتحادهم ب�ضبب ال�ض���راع المرير على 
ترك���ة الأب م���ن الن�ضاء. »اإن الحاجة الجن�شية ل توّحد الرجال، بـــل تق�ّشمهم. ولما اتحد الرجال 
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لقهـــر الأب، كان كل واحـــد منهـــم غريم الآخـــر عند الن�شاء«. )الطوطم والتابـــو، �ض 170(. �ضحيح 
اأن ه���وؤلء الأخ���وة كانوا حاقدين على الأب ال���ذي يقمعهم، �يحرمهم من اإ�ضب���اع اأقوى الد�افع 
الب�ضري���ة، �هو الدافع الجن�ضي، لكنه كان، ف���ي الوقت نف�ضه، اأمثولة مح�ضودة �مرهوبة الجانب 
ل���كل �اح���د منهم، بمعنى اأن كل �احد منهم يتمنى الت�ضّبه بهذا الأب، �احتالل مكانه على راأ�س 
الره���ط، �ه���ذا يعن���ي الدخول في �ضراع دم���وي مفتوح، ل نهاي���ة له، مع الأخ���وة الآخرين. بداأ 
الأخوة ي�ضعر�ن بعبء الم�ضوؤ�لية الملقاة على عاتقهم، �باأنه ل يمكن العودة بالأمور اإلى الوراء، 
�ل ب���ّد من تنظيم حيواتهم على اأ�ض�س جدي���دة ت�ضتفيد من تجربة الما�ضي �تخّطط للم�ضتقبل. 
لق���د ُق�ضي على الأب، �ما م���ن اإمكانية، في الواقع، لتدارك ما حدث، �م���ا على الأخوة الآن اإّل 
التكفير عن فعلتهم �ال�ضتفادة منها في تنظيم �ضوؤ�نهم، �عدم تكرار هذا الفعل في الم�ضتقبل. 
»وبعـــد اأن ق�شـــوا عليـــه )الأب( واأر�شـــوا كراهيتهم، وحققوا رغبتهم في التماثـــل معه، كان ل بّد اأن 
تظهـــر عواطـــف المـــودة المقموعـــة، وقد حدث ب�شـــورة الندم. ن�شـــاأ �شعور بالذنـــب يتطابق هنا مع 
النـــدم المح�شو�ـــض بـــه من قبل الجميـــع ب�شورة م�شتركة. هكـــذا اأ�شبح القتيل اأقـــوى مما كان وهو 
حـــي... وما حظـــره الأب �شابقاً بوجوده يحظره الأبناء على اأنف�شهم في الحالة النف�شية المعروفة 
جيـــداً مـــن قبل التحليل النف�شـــي في )الطاعة الم�شتدركة(، وهي اأنهـــم يتراجعون عن فعلتهم باأن 
ل ي�شمحـــوا بقتـــل بديل الأب، وهو الطوطم، واأن يتخلوا عن جني ثمار القتل باأن يحرموا اأنف�شهم 
من الن�شاء اللواتي اأ�شبحن دون بعل. بذلك اأوجدوا من �شعور البن بالذنب التابويين الأ�شا�شيين 
للطوطمية اللذين يتطابقان، بالتالي حتماً، مع الرغبتين المكبوتتين لعقدة اأوديب. ومن ينتهك 
هذين التابويين، فاإنه يتحّمل اإثم الجريمتين اللتين �شغلتا بال المجتمعات البدائية«. )الطوطم 

والتابو، �ض 70(.
اإن تاَب���وْي الطوطمية هما حظ���ر قتل الحيوان الطوطم، الذي هو بدي���ل الأب، �حظر �ضفاح 
القرب���ى. �الطوط���م، الذي هو حي���وان غالبًا، اتخذه الره���ط البدائي بدياًل ع���ن الأب المقتول 
تكفي���رًا ع���ن فعلتهم ال�ضنيعة بح���ق الأب، فقّد�ضوه �منع���وا ذبحه �اأكله اإّل ف���ي منا�ضبات دينية 
معين���ة ت�ضترك فيها الجماع���ة كلها. �كما اأن الأب يق���وم بد�ر الحماية �الرعاي���ة لالأبناء، فاإن 
ه���وؤلء الأبناء كانوا ينتظ���ر�ن من الطوطم، بديل الأب، القيام بالد�ر نف�ضه. كان من الطبيعي، 
م���ع تعاظم الإح�ضا�س بالندم �فداح���ة الجريمة المرتكبة بحق الأب، اأن يزداد تقدي�س الطوطم 
اإل���ى ح���د اختالطه بمفهوم الإله، �ربما يكون هذا هو ال���ذي اأدى اإلى تجا�ز المحنة على الرغم 
م���ن فداحته���ا. الأب البدائي ه���و اأ�ضل ال�ضورة الإلهي���ة، �الحيوان الطوطم ممّث���ل عنه، اأي اأن 
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انف�ض���اًل حدث بين الإله �الإن�ضان، �كان الطوطم هو الو�ضيط بينهما. انتقل الو�ضيط بعد ذلك 
لي�ضب���ح زعي���م القبيلة اأ� المل���ك اأ� الإمبراطور، �اأ�ضب���ح هوؤلء يتمتعون ب�ضف���ات اإلهية، �هم 
الذي���ن فر�ضوا على المجتمع النظام الأبوي. هكذا ظهر ت�ضكيالن من البدائل عن الأب: الكهنة 
�المل���وك �الزعماء. �اإذا كانت اللغة لي�ضت بريئة، كما ُيقال، فاإنه لي�س غريبًا اأن يخاطب هوؤلء 

الزعماء النا�س بكلمة )يا اأبنائي(، لأنهم اأخذ�ا فعاًل د�ر الأب. 
 كان ل بّد اإذن من تحريم القتل، حتى ل يحل بالأبناء ما حّل باأبيهم، �لأن الحيوان الطوطم 
ه���و بدي���ل الأب فاإنه ل يجوز ذبحه �اأكله اإّل م���رة �احدة في ال�ضنة اإحي���اًء لذكرى حادثة القتل 

الأ�لى، �على الجماعة كلها اأن تتحّمل م�ضوؤ�لية ذلك. 
على هذا الأ�ضا�س، يرى فر�يد اأن التنظيمات الجتماعية �القيود الأخالقية �الدينية، �من 
ث���ّم الح�ضارة �الثقافة، هذا كله كان نتيجة ه���ذه الجريمة التي بقيت حّية في الذاكرة الجمعية 

للب�ضرية على الرغم من جميع الجهود لن�ضيانها.
اأ�ضب���ح النظ���ام الطوطمي نظام���ًا دينيًا، كما هو نظ���ام اجتماعي، يقوم ف���ي جانبه الديني 
عل���ى �ضالت الحترام المتب���ادل �الرحمة المتبادلة بي���ن الإن�ضان �طوطم���ه، �يقوم في جانبه 
الجتماع���ي على التزام���ات اأفراد الع�ضيرة تجاه بع�ضهم، �تج���اه القبائل الأخرى. كان على كل 
فرد من اأفراد ع�ضيرة الطوطم اأن ينظر اإلى اأفراد الع�ضيرة الآخرين باأنهم اأخوة �اأخوات، �اإذا 
ُقِتل اأحد اأفراد الع�ضيرة على يد �ضخ�س غريب، فاإن الع�ضيرة كلها تت�ضامن للمطالبة بالتعوي�س 
ع���ن الدم الم�ضفوح، �اإّل فاإنه���ا �ضتنتقم لقتيلها ب�ضبب العتق���اد اأن ر�ح القتيل ل ترتاح اإّل بعد 
الثاأر لها. �قد تكون عادة الثاأر الموجودة حتى الآن لدى القبائل المختلفة مور�ثة من هذا الفهم 
لتراب���ط اأفراد القبيلة ف���ي ال�ضّراء �ال�ضّراء. اإن���ه النظام القبلي الذي ي���رى فر�يد اأنه قام في 
الأ�ض���ل عل���ى ت�ضامن اأفراد الطوطم الواحد في كل ما يتعلق بحياتهم الم�ضتركة. ل يجوز للفرد 
اأن يخ���رج عن اإجماع الجماع���ة في الق�ضايا المتعلقة بالدم، �الت�ض���ال الجن�ضي بامراأة تنتمي 

اإلى الطوطم نف�ضه. 
ه���ذا يعن���ي اأن فر�يد ي���رى اأن التحريم ن�ضاأ من ه���ذه الحادثة التي ل ت���زال تفعل فعلها في 
 )1932 – 1858(Salomon Reinach )2(الال�ضع���ور الجمع���ي. �ينقل عن �ضالوم���ون راين���اخ

تلخي�ضه لما �ضّماه ال�ضريعة الطوطمية اأ� الدين الطوطمي:
1– ل يجـــوز قتـــل اأو اأكل حيوانـــات معينـــة، اإنمـــا يربي النا�ض اأفـــراداً من اأنواع هـــذه الحيوانات 

ويعتنون بها.
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2– اإذا �شدف ومات واحد من هذه الحيوانات، ُيقام عليه الحداد، وُيدفن بالمرا�شم التي ُتقام 
لفرد من القبيلة.

3– قد ي�شري حظر الأكل على جزء معين فقط من ج�شم الحيوان.
4– اإذا تحّتم على البدائي، بحكم ال�شرورة، اأن يقتل الحيوان المحمي، فعليه اأن ي�شتغفر منه 

واأن يحاول التخفيف من جرم انتهاك التابو، من جريمة القتل، بتعاويذ و�شعوذات متنوعة.
حي بالحيوان بمقت�شى ال�شعائر البدائية، فاإنه يجري البكاء عليه ب�شكل احتفالي. 5– اإذا �شُ

6– يرتـــدي النا�ـــض فـــي بع�ـــض المنا�شبـــات الحتفالية، فـــي الطقو�ـــض الدينية، جلـــد حيوانات 
معينة. وحيثما تكون الطوطمية ما تزال قائمة، تكون هذه الجلود لحيوانات طوطمية.

7– ُت�شمـــي القبائـــل والأ�شخا�ـــض اأنف�شهـــم باأ�شمـــاء الحيوانـــات، وبالتحديـــد اأ�شمـــاء حيوانـــات 
الطوطم.

8– ت�شتخـــدم قبائل كثيرة �شـــور الحيوانات رايات لها وتنق�ض بها اأ�شلحتها، كما ير�شم الرجال 
�شور الحيوانات على اأج�شادهم، اأو يو�شمون بها جلودهم.

9- يعتقـــد البدائيـــون اأن الطوطم اإذا كان من الحيوانات المخيفة والخطرة، فاإنه �شوف يرحم 
اأفراد القبيلة الم�شماة با�شمه.

10- يحمي حيوان الطوطم المنتمين اإلى القبيلة وينذرهم من المخاطر.
11– ينبئ الطوطم اأتباعه بالم�شتقبل ويخدمهم كقائد.

12– غالبـــاً مـــا يعتقـــد اأفراد القبيلـــة الطوطمية باأنهم يرتبطون مع حيـــوان الطوطم برابطة 
الأ�شل الم�شترك. )الطوطم والتابو، �ض 124 – 125(.

األ يمك���ن القول اإن اأكثر عنا�ض���ر ال�ضريعة الطوطمية ل تزال اآثارها باقية باأ�ضكال مختلفة؟ 
نح���ن نعرف اأن بع�س مناطق العاَلم ل تزال تقّد����س بع�س الحيوانات، �تحّرم ذبحه �اأكله، �قد 
تح���دث بع�س الأحداث الدموية بي���ن ال�ضكان اإذا تجّراأ اأحدهم على الإ�ض���اءة اإلى هذا الحيوان 
كم���ا يحدث بين حي���ن �اآخر في الهند الهند��ضي���ة التي تقّد�س البقرة. كم���ا اأن بع�س المناطق 
الإفريقي���ة ل تبتعد كثيرًا ع���ن الحالة الهندية، �هذا يتجّلى في ارت���داء جلود الحيوانات �تقليد 
حركاته���ا في الرق�س في طقو�س دينية �منا�ضبات اجتماعي���ة معينة. �الأمر نف�ضه ينطبق على 
الع���ادة المنت�ضرة في بل���دان العاَلم كلها �هي نق�س �ضور الحيوانات عل���ى الأج�ضاد الب�ضرية، اأ� 
��ض���ع ه���ذه الرموز على اأع���الم �رايات بع�س البل���دان، مثل الن�ضر الموجود عل���ى اأعالم بع�س 
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البل���دان العربية �الإ�ضالمية، اأ� حت���ى تعليق قرني ثور على جدران المنازل. »اأثبتت الكت�شافات 
الحديثـــة فـــي هيرابولي�ـــض اأن عبدة الآلهة ال�شوريـــة كانوا يت�شورون اأنه بعد المـــوت كان ثمة ن�شر 
يحمل نفو�شهم نحو ال�شم�ض، وهي الم�شدر الإلهي لكل حياة اأر�شية«. )الإلهة ال�شورية، �ض 62(. 
�ق���د نرى رم���وزًا طوطمية غير حيوانية على اأعالم بع�س الب���دان الإ�ضالمية، مثل الهالل الذي 
نراه بكثرة على اأعالم تركيا �تون�س �غيرهما من البلدان، �الذي تعود قد�ضيته اإلى مرحلة الإله 
القم���ر، اأ� الإل���ه الكب�س اأ� الثور اللذين كانا مقّد�ضين في عبادة الإله اإيل في بالد ال�ضام اأ� الإله 
اآت���ون في م�ضر الفرعونية. �قد عثرت البعثات الآثارية عل���ى راأ�س تمثال )اإيل( �عليه قرنا ثور 
رم���زًا لقوته الالمتناهية �األوهيته، كما اأن اإله ال�ضم����س )اآتون(، في م�ضر القديمة، كان يتمّثل 
عل���ى هيئة عج���ل من ذهب. كما اأن ن���ارام �ضين، الملك الأكادي �حفي���د الملك �ضرغون، ��ضع 
�ض���ارة الربوبي���ة على راأ�ضه، �هي عبارة عن قرن���ي ثور، حينما اأّله نف�ض���ه. ارتبط الكب�س �الثور 
�قر�نهما عند العرب بالقوة، �كانا من اأقدم الطواطم التي قّد�ضتها ال�ضعوب ال�ضامية. »ارتبطت 
عبـــادة الطواطـــم ذات القـــرون كالكب�ـــض والثـــور وغيرهما بعبـــادة الهـــالل للت�شابه الجلـــي بين تلك 
القرون والهالل وارتباطهما في العقل الب�شري وقتها بالخ�شوبة، فقد ُعِبدت اآلهة القمر في م�شر 
وفل�شطيـــن وقبر�ـــض وكريـــت كبقـــرة طويلة القرن، كمـــا اأننا ن�شـــادف الهالل وقر�ـــض ال�شم�ض بين 
قرني كل من الآلهة: خنمو واأبي�ض ونوتوحاتحور وبعل ورع واآمون واأوزيري�ض واإيزي�ض وحوري�ض...

اإلـــخ. وقـــد انتقلـــت هذه العقائد اإلى جنوبي الجزيرة العربية باليمـــن التي قامت ديانتها على عبادة 
الإله القمر )اإل مقة(«. )الم�شكوت عنه – الجذور الوثنية لالأديان التوحيدية، 128 – 129(. 

يوؤّك���د الدكت���ور عيد مرعي ف���ي كتابه )عبادة اآلهـــة الخ�شوبة فـــي ال�شرق القديـــم( اأن عبادة 
القمر كانت من اأقدم العبادات لدى الإن�ضان في منطقة بالد الرافدين، �من ثمَّ يمكن اأن نفهم 
لم���اذا ياأخذ القمر هذه الأهمية في حياتن���ا د�ن اأن ندرك �ضر هذه الأهمية. فكثير من الفتيات 
يحمل���ن ا�ضم القمر، �اإذا اأردنا ��ضف جمال فت���اة فاإننا ن�ضفها بالقمر، �الع�ضاق ي�ضهر�ن على 
�ض���وء القم���ر. اإلخ. �الأهم من هذا �ذاك اأن اللغة العربية، بعك����س كثير من اللغات، تذّكر لفظ 
القم���ر �توؤّن���ث ال�ضم�س. »ويبـــدو اأن القمـــر كان اأول اإلـــه عبده الإن�شـــان كونه الهـــادي والدليل في 
التنقـــل وال�شفـــر من مكان اإلى اآخر، ومبّدد للظلمة في الليل. ثم حّلت ال�شم�ض محله عندما انتقل 
الإن�شـــان مـــن مرحلة الجمع واللتقاط والنتقـــال من مكان اإلى اآخر اإلى مرحلـــة مزاولة الزراعة 
وال�شتقـــرار واإنتـــاج الغـــذاء. اإذ اإنهـــا كانت بدورانها تحـــّدد ف�شول الحرث والبـــذار والح�شاد وجني 

المح�شول، وتمنح الدفء والحرارة للكائنات«)3(.
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�يمك���ن اأن يك���ون الطوط���م �ضجرة، �هذا ما ن���راه حتى الآن ف���ي مناطق كثيرة م���ن العاَلم 
�ل�ضيم���ا ف���ي اإفريقيا. كانت النخلة مقّد�ضة لدى كثير من ال�ضع���وب ال�ضامية، �كان اأهل نجران 
يعب���د�ن نخلة طويلة: »واأهل نجـــران يومئٍذ على دين العرب، يعبدون نخلـــة طويلة بين اأظهرهم، 
لها عيد في كل �شنة، اإذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب ح�شن وجدوه وحلى الن�شاء«. )تاريخ 
الطبري، ج1، �ض 543(. »ولقد وّحد الفينيقيون بين النخلة، التي اعتبرها ال�شاميون بعامة �شجرة 
الحيـــاة فـــي جنة عدن وبين اآلهة الإخ�شاب الجن�شي والتع�شيـــر ع�شتروت اأو ع�شار؛ فال�شجرة كانت 
�شجـــرة الميـــالد اأو �شجـــرة العائلة عند كل �شعوب غـــرب اآ�شيا، في م�شر وبابـــل وفينيقيا والجزيرة 
العربيـــة... كانـــت النخلة هـــي �شجرة ع�شتروت المقّد�شة، فمن ثمرهـــا، اأو تمرها، ت�شّمت ع�شتروت، 
كمـــا اأن مـــن ا�شـــم ثمرهـــا جـــاء ا�شم الإله دامـــور اأو تاميـــر، اأي التمـــر«. )مدخل لدرا�شـــة الفولكلور 
والأ�شاطيـــر العربيـــة، �ـــض 51(. �لتزال �ضج���رة النخيل تحتفظ بمكانة خا�ض���ة لدى �ضكان �ضبه 
الجزي���رة العربي���ة، �لهذا هي تظهر عل���ى الأ�راق النقدية، كما اأنها تزّين العل���م ال�ضعودي اإلى 

جانب ال�ضيفين. 
ُي�ضاف اإلى ذلك ما نعرفه عن اأ�ضماء القبائل العربية المعر�فة �التي ت�ضمي نف�ضها باأ�ضماء 
الحيوان���ات، اأ� الأ�ضخا����س الذين يحمل���ون اأ�ضماء الحيوانات �ل �ضيم���ا الحيوانات القوية، مثل 
اأ�ض���د �فهد �نم���ر... اإلخ. �هناك اعتق���اد قديم باأن َمْن يحم���ل هذه الأ�ضماء فاإن���ه ياأخذ القوة 
م���ن ه���ذه الحيوانات، �لهذا كان ُين�ضح بعدم اأكل لحم الحيوان���ات ال�ضعيفة �الجبانة لأن ذلك 
ينتقل اإلى الإن�ضان. �من الموؤّكد اأن ما نراه في التماثيل الم�ضرية التي يو�ضع فيها راأ�س حيوان 
عل���ى ج�ضد ب�ضري، اأ� راأ�س ب�ضري عل���ى ج�ضد حيوان يوؤّكد ما نقوله حيث يتم اختيار الحيوانات 
القوية لذلك، اأ� يتم اختيار راأ�س طائر يمّثل الحرية �القدرة على الطيران في الف�ضاء الوا�ضع، 
�النتق���ال بين ال�ضم���اء �الأر�س. �لهذا فاإننا نجد اأن تماثيل الأ�ض���ود هي التي كانت تو�ضع على 

مداخل المدافن الفرعونية لحرا�ضتها.
ل يقت�ض���ر ه���ذا الأمر على منطقة محّددة من العاَلم، �اإنم���ا هو موجود في مناطق مختلفة 
�متباع���د بع�ضه���ا عن بع�س. �قد نجد اأن بع�س الطواطم تظهر ف���ي اأماكن مختلفة من العاَلم، 
�يك���ون الموقف منه���ا متناق�ضًا: فمن جهة تكون مقّد�ضة، �تكون، م���ن جهة اأخرى، رمزًا لل�ضر، 
مثلم���ا هي الحال م���ع الحّية، التي تحمل المعنى �نقي�ضه: الخير �ال�ض���ر. يبد� اأن اأكثر ال�ضعوب 
الطوطمية كانت تقّد�س الحية، �تعّدها اإلهة اأنثى مرتبطة بالخ�ضوبة �القوة مثل الطواطم ذات 
الق���ر�ن، �قد يك���ون ذلك هو �راء ظهور بع�س التماثيل للحية �عل���ى راأ�ضها قرنان. �لهذا فاإنها 
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تظهر على ر�ؤ��س الفراعنة �اآلهة الديانات الر�ضمية في م�ضر القديمة �ال�ضين �الهند كحامية 
له���م �حار�ضة لالأماكن المقد�ضة. »وعبـــدت العديد من ال�شعوب الحّية رهبة، فحّية المامبا كانت 
رّباً ُيقّد�ض على طول ال�شريط الطويل الممتد من غانا، وعند الإيبو والألور في زائير حتى ال�شرق 
الإفريقـــي ومـــا زالـــت عبادة ال�شيطـــان المنت�شرة حتـــى الآن في اأمريـــكا واأوروبا ترتبـــط بالحّيات«. 

)الم�شكوت عنه – الجذور الوثنية للديانات التوحيدية، �ض 61(.
مقابل هذه المكانة المقّد�ضة للحية لدى كثير من ال�ضعوب، جاءت ق�ضة اآدم �حواء التوراتية 
لتقّدم �ضورة مناق�ضة لل�ضورة الأ�لى، �تتحّول اإلى رمز لل�ضر �الغواية، بعد اأن اأدخلت ال�ضيطان 
في جوفها اإلى الجنة �قام بغواية حواء لدفع اآدم لالأكل من ال�ضجرة المحّرمة. �ل تزال ر�ا�ضب 
ه���ذه الأ�ضطورة باقي���ة في ثقافتن���ا �ل �ضيما ما يتعلق منه���ا بمو�ضوع الم���راأة. �يخالف القراآن 
الر�اي���ة التوراتي���ة لأن ال�ضيطان هنا هو من اأغوى اآدم بالأكل م���ن ال�ضجرة المحّرمة: »فو�شو�ض 
اإليـــه ال�شيطـــان قـــال يـــا اآدم هـــل اأدلـــك على �شجـــرة الخلد وُمْلـــٍك ل َيْبلى. فـــاأكال منها فبـــدت لهما 

�شواآتهما وَطِفقا يخ�شفان عليهما من ورق الجنة وع�شى اآدم ربه فغوى«. )طه: 120 – 121(.
�نجد التناق�س نف�ضه في مو�ضوع الخنزير الذي ُيقّد�س في اأماكن من العاَلم، �ي�ضبح نج�ضًا 
�مكر�ه���ًا ف���ي اأماك���ن اأخرى. �يب���د� اأن التقدي�س كان عام���ًا قبل اأن يتحول ه���ذا التقدي�س اإلى 
نقي�ضه في مرحلة تاريخية معينة كما اأ�ضرنا �ضابقًا. كان ذبح الخنزير �اأكله محّرمًا في البداية 
لقدا�ضت���ه، ثم اأ�ضبح محّرم���ًا لنجا�ضته �فق العتقاد الذي �ضاد قديم���ًا في م�ضر �بالد ال�ضام. 
تبّن���ت اليهودية هذا العتقاد �اأعطته �ضفة الأ�ام���ر الإلهية، �اأ�ضبح لحم الخنزير من الأطعمة 
المح���ّرم على اليه���ودي اأكلها. انتقل هذا التحريم اإلى الديان���ة الإ�ضالمية، �اأُل�ضقت بالخنزير 
اأ��ض���اف �ضلبية تزيد من نفور النا�س من هذا الحيوان الذي كان، فيما م�ضى، طوطمًا مقّد�ضًا، 
�ل تزال اآثار هذا التقدي�س موجودة في عبادات بع�س المناطق الإفريقية �الأمريكية الالتينية. 
ترب���ى خنازي���ر باأحج���ام اأ�ضغر من الأحج���ام المعر�فة للخنزي���ر في المنازل ف���ي بع�س بلدان 
اأمري���كا الالتيني���ة، �حينما ُتذبح هذه الخنازي���ر في هذه البلدان المعتِنق���ة للديانة الم�ضيحية، 
كان���ت ُتق���ام لها طقو�س خا�ضة �تتل���ى بع�س ال�ضلوات قب���ل الإقدام على ذبحه���ا. �لهذا فاإنني 
اأعتقد اأن مو�ضوع تحريم لحم الخنزير ل عالقة له ب�ضبب �ضحي كما ُي�ضاع اأ� اأنه ياأكل ف�ضالته، 

�اإنما هو مرتبط باآثار عبادات قديمة. 
�ف���ي ه���ذا المجال، م���ن المهم الإ�ض���ارة اإل���ى اأن ذبح الحي���وان الطوطم لأكل���ه كان يجري 
قديم���ًا �ضمن طقو�س دينية محّددة ت�ضترك فيها الجماع���ة كلها كي تتحّمل م�ضوؤ�لية هذا الفعل 
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المحظور في الأ�ضل. »اإنها جريمة وانتهاك لحرمة. ولذلك حين ُتقاد ال�شحية اإلى المذبح، تبداأ 
بع�ض �شعائر ال�شكب وطلب المغفرة. فيتم العتذار عن الفعل الذي �شنقوم به، ونتح�ّشر على موت 

الدابة، ونبكيها مثلما نبكي بع�ض اأهلنا، ونطلب منها المغفرة قبل الإجهاز عليها«)4(.
�يذهب فر�يد في هذا التجاه حينما يقول: »لي�ض هناك اأدنى �شك، كما يقول روبرت�شون �شميث، 
فـــي اأن كل اأ�شحيـــة كانـــت اأ�شحية ع�شائرية، واأن قتل ال�شحّية ُيعّد فـــي الأ�شل من الأعمال المحظورة 
على الأفراد والغير م�شّوغة اإّل اإذا تحّملت م�شوؤوليتها القبيلة باأكملها«. )الطوطم والتابو، �ض 163(.
األ يذّكرن���ا ه���ذا بما نقوم به اأثناء ذبح الحيوان �ضواء اأكان قربان���ًا اأم من اأجل الأكل، حيث 
ُتمار�س بع�س الطقو�س، �ُتتلى اآيات قراآنية ُتختتم بالقول )�ضبحان من حّللك للذبح(. هذا يعني 
اأن الج���زار ل يري���د اأن يتحّم���ل م�ضوؤ�لية الذبح �ح���ده، �يقوم بعملية اإزاح���ة للم�ضوؤ�لية، اأي اأنه 
لي����س هو َمن يريد القيام بذلك �اإنما الإرادة الإلهية.�قد يطال التحريم اأكل بع�س الأجزاء من 
الحيوان، اأ� �ضرب دمه الذي كان م�ضر�ب الآلهة في العبادات القديمة. �يمكن اأن نقدم فر�ضية 
بخ�ضو����س تحريم �ضرب دم ال�ضحي���ة بال�ضتناد اإلى نظرية فر�يد الطوطمية التي تحّرم �ضفك 
الدم���اء �ضمن قبيلة الطوطم. اإذا كانت القبيلة تعد الطوطم فردًا منها فاإن دمه محّرم مثل دم 
اأي ف���رد من اأفرادها. »في الأ�شل كان الم�شروب القرباني هـــو دم الأ�شحية الحيوانية؛ فيما بعد 
ا�شُتبـــِدل الـــدم بالنبيـــذ. وقد كان القدماء يعتبـــرون النبيذ )دم الكرمة(، كما ُيطِلـــق عليه �شعراوؤنا 
حتـــى الآن. اإذن كان اأقـــدم �شـــكل لالأ�شحية، اأقدم من ا�شتعمال النار ومعرفة الزراعة، هو الأ�شحية 

الحيوانية التي يتناول لحمها ودمها الإله بال�شتراك مع عباده«. )الطوطم والتابو، �ض 161(.
كان �ضرب دم الحيوان من العادات الوثنية المنت�ضرة حينذاك، لأنهم كانوا يظنون اأن �ضرب 
دم الحيوان ُيك�ِضب الإن�ضان �ضفات هذا الحيوان مثل القوة �ال�ضرعة �ال�ضجاعة �الإقدام. �لكن 
�ض���اد العتق���اد، فيما بع���د، اأن النف�س موجودة في ال���دم، �كان ذلك �ضبب���ًا لتحريم ا�ضتخدامه 
ف���ي الأكل. �ق���د انتقل هذا العتقاد اإل���ى الديانة اليهودية التي حرمته ب�ض���كل قطعي، ثم انتقل 
ه���ذا التحري���م اإلى معتقدات �ضعوب المنطقة. »ل تاأكلوا ال�شحم ول الدم. هذا فر�ض دايم عليكم 
حيـــث تقيمـــون جيـــاًل بعـــد جيـــل )�شفـــر الالوييـــن 3: 17(. واأي اإ�شرائيلي اأو غريب مـــن المقيمين 
فـــي و�شطكـــم يـــاأكل دمـــاً انقلب عليـــه وا�شتاأ�شله مـــن بينكـــم )�شفـــر الالوييـــن، 17: 10(. واأما الدم 
فال تاأكلوه، بل ا�شكبوه على الأر�ض كما ت�شكبون الماء. لكن اإياكم واأكل الدم، لأن الدم هو النف�ض، 

فال تاأكلوا النف�ض مع اللحم. )�شفر التثنية 12: 16، 23- 25(« )من كتاب القربان، �ض 80(.
َف�س �النْف�س، �لهذا �جدنا اأن الباحثين لم يمّيز�ا  يبد� اأن ال�ضعوب القديمة لم تفّرق بين النَّ
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بي���ن اللفظتين لأنهما يتوقفان في لحظة الموت »كانت الحيـــاة بالن�شبة اإلى الأوغاريتيين وظيفة 
لجوهـــر خا�ـــض، يبقـــى الإن�شـــان حيـــاً مـــا بقي هـــذا الجوهر فيـــه، ويموت لحظـــة مغادرتـــه لج�شده 
ـــف الموت في ملحمة اأقهـــات(، اأحد عنا�شر هذا الجوهر هو الـــروح، اأما العن�شر الآخر  )هكـــذا ُو�شِ
فهـــو النَّْف�ـــض الأوغاريتيـــة، وهو العن�شر الذي يختنق لحظة الموت، وهـــي ت�شبه الزفير«. )الديانة 

ال�شورية القديمة خالل ع�شري البرونز الحديث والحديد، �ض 415(. 
م���ن المهم الإ�ضارة، ف���ي هذا المجال، اإلى اإعط���اء الح�ضارة ال�ضيني���ة القديمة قيمة عليا 
َف�س ال���ذي يوِجد، �ي�ضمي،  َف����س، حت���ى اأنها توحده بمفهوم الإله. �ه���ي تعد اأن الكالم هو النَّ للنَّ
َف����س، من اأجل الكالم،  �يقط���ع، �يمّي���ز، �بكلمة �احدة هو الذي يخل���ق. اإن ا�ضتخدام الب�ضر للنَّ
ه���و الذي ي�ضبح النموذج الأنطولوجي للكون كله. ف���ي الأ�ضل، انت�ضر النَف�س ب�ضكل غير منتظم 
�ع�ضوائ���ي ثّم، �بع���د حلقات طويلة من ال���د�ران، ياأخذ �ضكاًل، اأ� ب�ض���ورة اأدق، ي�ضفو. ت�ضعد 
الأنفا����س الخال�ضة �الخفيفة كي ت�ض���ّكل ال�ضماء، �تنزل الأنفا�س الم�ضطربة �الثقيلة كي ت�ضّكل 
الأر����س. هكذا، ف���اإن ال�ضمة الأ�ضا�ضي���ة للنَف�س هي اأن���ه ينت�ضر، �الكون ج�ض���د اإلهي مرّكب من 

اأنفا�س تنت�ضر، �هي تظهر تارة، �تارة اأخرى تختفي)5(. 
م���ن الموؤّكد اأن الق���ارئ �ضيالحظ اأن التراث اليهودي كان مم���رًا اأ�ضا�ضيًا لنتقال التاأثيرات 
المختلف���ة اإل���ى ثقاف���ة المنطق���ة، بما في ذل���ك بع����س المحّرمات الت���ي دخلت اإل���ى الديانتين 
الم�ضيحي���ة �الإ�ضالمي���ة، �اأخذت �ضف���ة القدا�ضة لأنه���ا اأ�ضبحت جزءًا اأ�ضا�ضي���ًا من المنظومة 
الديني���ة. �اليهودية، �اأنا هنا ل اأتحدث عن الدين اليه���ودي، لم تقم �ضوى باإعادة اإنتاج ما كان 
�ضائ���دًا ف���ي المنطقة �تنظيم���ه �اإعطائه الطابع المقّد����س، �هذا الذي اأعط���اه �ضفة الديمومة 

�ال�ضتمرارية حتى �قتنا الحا�ضر. 
�اإذا عدن���ا اإلى ال�ضريعة الطوطمي���ة فاإن فر�يد ياأخذ على رايناخ اإهمال���ه ركنًا اأ�ضا�ضيًا من 
اأركان الطوطمي���ة �ه���و تحريم الت�ضال الجن�ضي بين اأفراد الع�ضي���رة الطوطمية. �يحار المرء 
اأحيان���ًا من التعقيدات ال�ضديدة الخا�ضة بتحريم الت�ضال الجن�ضي �ضمن اأفراد قبيلة الطوطم 
التي كانت الر�ابط فيها اأقوى من الر�ابط الأ�ضر�ية في مفهومنا المعا�ضر. �كان اأ�ضد العقاب 
ينتظر كل من يتجّراأ على خرق هذا المحظور. �اإذا كانت القبيلة م�ضتعدة لإبداء بع�س المر�نة 
ف���ي مو�ضوع ذبح الحيوان الطوطم �اأكله في ظ���ر�ف معينة، فاإنها لم تكن تقبل اأي م�ضا�مة في 
مو�ضوع الت�ضال الجن�ضي بين اأفراد القبيلة، بل ��ّضعت من مدى هذا التحريم خوفًا من الإغواء 
ال���ذي يمكن اأن يحدث حين يجتم���ع الرجل بامراأة مهما كانت درجة القرابة بينهما. �كما يقول 
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فر�ي���د فاإن الحظر ال�ضديد يكون في المكان الذي تكون فيه الرغبة قوية، �لهذا ي�ضود العتقاد 
ب���اأن العالق���ات الجن�ضية بين الأقارب، �حت���ى �ضمن الأ�ضرة الواحدة، كان���ت مباحة في العهود 
القديمة اإلى اأن حدثت جريمة قتل اأب الرهط البدائي التي نتج عنها تحريم القتل �تحريم زنى 
المح���ارم. �ق���د يكون الت�ضّدد في ه���ذا المو�ضوع ناجمًا عن درجة الإباح���ة الجن�ضية التي كانت 
�ضائع���ة في بع�س المناطق، �التي لم يكن من ال�ضهل ال�ضيطرة عليها اإّل عبر �ضدمة عنيفة تغّير 
الأع���راف ال�ضائ���دة �التي ا�ضتم���رت اآلف ال�ضنين. ���ضل الأمر بفر�يد اإل���ى حد المطابقة بين 

الجن�س �المقّد�س، �توليد ال�ضعور بالمقّد�س من الخوف من الجن�س.
يتح���دث فر�يد ع���ن بع�س الحالت م���ن التحريم ال�ضدي���د التي ل تزال منت�ض���رة في بع�س 
المناط���ق، حي���ث يجب عل���ى الفتى حينما يكبر مغ���ادرة منزل �الديه �ال�ضك���ن في مكان خا�س 
ياأكل �ينام فيه ب�ضكل منتظم. �اإذا اأراد زيارة بيت اأهله فعليه اأن يتاأّكد من عدم �جود اأخته في 
البي���ت، �اأن يجل�س بالقرب من الباب اإذا اأراد طعامًا لتنا�له. �عليه تجّنب الجتماع باأخته باأي 
�ض���كل من الأ�ض���كال، كما اأن الأم ت�ضع الأكل اأمام ابنها، �ل تقّدم���ه له بيدها، �تخاطبه ب�ضيغة 
الجم���ع )اأنتم(. )الطوطم والتابو، �ض 32(. �قد ت�ضمل ه���ذه التقييدات ابن �بنت العم �العّمة 
�الخ���ال �الخالة، اإل���ى جانب الأخ �الأخت انطالقًا من العتقاد ب���اأن انفراد رجل بامراأة �ضوف 

يقود اإلى ات�ضال جن�ضي. 
�يذكر فر�يد في كتابه اأي�ضًا مجموعة من الأمثلة من بع�س مناطق العالم حول تحريم لقاء 
الرج���ل بوالدة ز�جته �المبالغة ف���ي هذا التحريم غير المفهوم اأحيان���ًا، لكن هذه ال�ضعوب لها 

م�ضوغاتها. )الطوطم والتابو، �ض 34 وما بعد(.
ج���اءت الديان���ات التوحيدية ���ضع���ت قوانينها التي تنّظ���م العالقة بين اأف���راد الأ�ضرة من 
دًا �ضمن نطاق اأ�ضيق مما فر�ضته ال�ضريعة الطوطمية،  الرج���ال �الن�ضاء، �اأ�ضبح التحريم محدَّ
�اأ�ضبح���ت قراب���ة الدم الحقيقية هي الحك���م في هذا المو�ضوع. لكن ل بّد م���ن الإ�ضارة اإلى اأن 
القان���ون الطوطم���ي قد ��ضع اأ�ض����س العالقات الجن�ضي���ة داخل المجتمع الواح���د، �قد يكون له 
م�ضوغات���ه المرحلية في الت�ضّدد، �هو، في كل ح���ال، �ضجع على الز�اج الخارجي الذي اأ�ضبحنا 

الآن نعرف فوائده بف�ضل الدرا�ضات العلمية التي تحّذر من الز�اج بين الأقارب. 
يمك���ن اأن يتبادر اإلى الذهن هنا �ضوؤال: اإذا كان هذا الت�ضّدد في مو�ضوع العالقات الجن�ضية 
موج���ودًا فكيف يمكن تف�ضير الحرية الجن�ضية الت���ي كانت �ضائدة في بع�س المجتمعات اإلى حد 
اأن���ه ي�ضبح جزءًا من الواجبات الدينية؟ األ يتحدث كثي���ر من الباحثين عن )الجن�س المقّد�س 
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�بغاي���ا المعبد( ل���دى بع�س المجتمع���ات القديمة؟ كان���ت الفتاة، في بع����س المجتمعات، تهب 
نف�ضه���ا لرجل غريب ياأتي اإلى المعبد قب���ل اأن تتزّ�ج، �يمكن اأن تبقى فيه �تن�ضم اإلى ما يعرف 
ببغاي���ا المعبد. �كان ه���ذا الأمر �ضائعًا في معبد هيرابولي�س، �في غي���ره من الأماكن: »لم تكن 
ممار�شة هذا التعّهر المقّد�ض خا�شاً بهيرابولي�ض فقط. كتب فرايزر )في اأدوني�ض، �ض 25 – 26(: 
كان ثمـــة عـــادات كثيـــرة مماثلـــة منت�شرةفي مواقع عديدة من �شـــرق اآ�شيا. واأيا كانـــت بواعثها، فاإن 
هـــذه الممار�شـــة لم تكن اأبداً منظـــورة كطق�ض عربدة ولذة �شهوانية، اإنمـــا كممار�شة �شعائرية ُتقام 
اإحيـــاء لالآلهـــة الموّلـــدة الكبرى... اإن هيرودوت يحكي اأنه كان على كل امـــراأة بابلية ت�شليم نف�شها 
مرة في حياتها في معبد ميليتا Mylitta لرجل غريب. ومهما بدت لنا مقيتة مثل هذه الأعمال 
المدخلـــة علـــى العبـــادة، فقد كان لها، فـــي الأ�شل على الأقل، نزعة ومعنـــى اأعظم بكثير من مجرد 
م لآلهة الحب باكورة  اإ�شباع الرغبات الح�شية: فقد كانت ت�شحيات حقيقية، حيث كانت المراأة تقدِّ

تفتح ج�شدها، وذلك بت�شليم نف�شها لغريب قبل اأن ترتبط بزوج«)6(.
لكن المراأة التي تفي بالتزامها نحو الآلهة في المعبد ل يمكن اإغوا�ؤها بعد ذلك مهما كانت 
المغريات التي ُتقّدم اإليها. �يمكن اأن يكون هذا الأمر نوعًا من القربان الذي ُيقّدم لالآلهة. �قد 
ل يتعار�س ذلك مع النظام الطوطمي لأن المراأة هنا ت�ضّلم نف�ضها ل�ضخ�س غريب ل ينتمي اإلى 

قبيلة الطوطم.
ي���رى فر�ي���د اأن حادثة قتل اأب الره���ط البدائي من زمرة الأخوة ُتع���ّد اأهم حدث في تاريخ 
الب�ضري���ة، �كانت نقطة البداية لتاريخ جديد تحكمه عالق���ات �ا�ضحة بين الجماعات الب�ضرية 
المختلفة ترتكز اإلى قوانين �ضّكلت اأ�ضا�س الح�ضارات الحديثة �الثقافة لأنها حّددت المحظورات 
الت���ي على كل ف���رد اأن يلتزم بها. �كان ل بّد م���ن اإيجاد كيانات ُت�ضرف عل���ى تنفيذ القوانين اأ� 
الأع���راف المتف���ق عليها �ضم���ن الجماعة فجاء المل���ك الكاهن الذي يجم���ع ال�ضلطتين الدينية 
�الدنيوي���ة، لكن تعقيدات الحياة فر�ضت عل���ى الملك التخلي عن ال�ضلطة الدينية ل�ضخ�س اآخر 
يق���وم عل���ى رعاية ال�ض���وؤ�ن الدينية لالأفراد، �ل �ضيم���ا ما يتعّلق منها بالمحظ���ورات التي يجب 
التذكي���ر بها في كل منا�ضبة دينية لأن انتهاكها �ضي���وؤدي اإلى ا�ضطراب حياة الجماعة. �كما اأن 
العبادات القديمة كانت ترّكز، ب�ضكل اأ�ضا�ضي، على التذكير بالمحّرمات في كل منا�ضبة لالعتقاد 
بخطورة انتهاكها على حياة الجماعة �توازنها، فاإن الديانات ال�ضما�ية ترّكز اأي�ضًا على التذكير 
بالمحّرم���ات حتى ل ين�ضاها الموؤمن، �من ث���مَّ يمكن اأن يوؤّثر ذلك في حياة الجماعة. األ ن�ضمع 
اأ�ض���وات رجال الدين، بعد كل كارثة تحّل بالب�ضرية، �هي ترب���ط بين الكارثة �ابتعاد الموؤمنين 
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ع���ن الأ�ام���ر الإلهية، �ضواء اأكان���ت الكارثة من فعل الب�ضر اأم كانت من فع���ل الطبيعة؟ األ يمّثل 
الكاه���ن في ر�اية الكاتب الفرن�ضي األبير كامو )الوباء( نموذجًا لكثير من الأ�ضوات التي تربط 
بي���ن اأي كارثة �ابتع���اد الموؤمنين عن دينهم، حينما ربط �باء الطاع���ون ب�ضعف اإيمان الب�ضر؟ 
�ق���د يذهب بع�ضهم اإلى حد ربط م�ضير الب�ضرية كله���ا بخرق هذه المحّرمات حينما يتحدثون 
ع���ن اقتراب ي���وم القيامة مع ازدي���اد الف�ضاد ف���ي المجتم���ع، اأي البتعاد عن الأ�ام���ر الإلهية. 
�ل يقت�ض���ر ه���ذا العتقاد عل���ى فئة معينة �اإنما ه���و منت�ضر في مناطق العاَل���م المختلفة �لدى 
الديان���ات المختلفة. �من الجدير بالذكر اإن ربط نهاي���ة العاَلم بانت�ضار الف�ضاد، �الخر�ج على 
التعاليم الديني���ة، �انتهاك المحّرمات، اأمر �ضائع �قديم اآمنت به الديانات الوثنية �ال�ضما�ية. 
�اإذا كانت بع�س ال�ضعوب توؤمن بوجود الفرد��س على الأر�س ل ي�ضتطيع الو�ضول اإليه اإّل من اّتبع 
الو�ضايا الدينية �التزم بعدم فعل المحّرمات، فاإن �ضعوبًا اأخرى توؤمن باأن الفرد��س موجود في 
ال�ضم���اء الأعلى �ل يمكن الو�ضول اإليه اإّل بعد الموت. �ت���كاد ال�ضمات الأ�ضا�ضية لهذا الفرد��س 
تت�ضابه لدى ال�ضعوب المختلفة، �ضواء تعّلق الأمر بفرد��س اأر�ضي اأم بفرد��س �ضما�ي، مع بع�س 
الختالف���ات المرتبطة بطبيع���ة المنطقة �ثقافة �ضكانها. الفرد��س م���كان ل يخ�ضى فيه المرء 
�ضيئ���ًا، �ل يع���رف �ضكانه الج���وع �البوؤ�س �المر����س �ال�ضيخوخة �الموت، لأنه���م يعي�ضون خارج 
الزم���ن �التاريخ. »اإن الت�شّور الأ�شا�شي لديانة الغواراني)7(، وهو ت�شّور يترتب عليه ذلك اليقين 
باإمكانيـــة الو�شـــول مادياً اإلى الجنة، يتلّخ�ض في لفظـــة )اأغوييدجيه(، ومن الممكن ترجمة هذه 
اللفظـــة )بال�شعـــادة الق�شوى في النعيم(، اأو )بالكمال(، اأو )بالفوز المبين(. فالأغوييدجية تمّثل 
عنـــد الغوارانـــي غايـــة الوجود الب�شري وهدفـــه. اإن التو�شل اإلى حالـــة الأغوييدجية يعني التعّرف 
اإلـــى �شيغـــة عيانية ملمو�شة مـــن الغبطة الفردو�شية في عالم غيبي مفـــارق. لكن عاَلم الغيب هذا 
بمتناول المرء قبل مماته، كما اأنه بمتناول اأي فرد من اأبناء الع�شيرة، �شرط اّتباعه لل�شنة الدينية 

والأخالقية التقليدية«. )مر�شيا اإلياد، البحث عن والتاريخ والمعنى في الدين، �ض 219(.
المحّرمات هي الحكم بين من يدخل اإلى الفرد��س �َمْن ل يدخله �ضواء اأكان ذلك على هذه 
الأر�س اأم في ال�ضماء. �مع ازدياد خطايا الب�ضر �انتهاكهم للمحرمات فاإن نهاية العالم تقترب، 
لأن العاَل���م ل ي�ضتطي���ع ال�ضتمرار في العي�س م���ع هذا الكم الهائل من الخطاي���ا. �يعتقد بع�س 
المتنبئي���ن ف���ي الع�ضر الحالي اأن عاَلمن���ا اليوم اأ�ضبح مثقاًل بالخطاي���ا، �ل يمكنه ال�ضتمرار، 
�له���ذا ه���م يحدد�ن بع�س التواريخ، ف���ي كل عام، لنهاية العاَلم الأر�ض���ي. �يح�ضرني، في هذا 
المجال، عمل ر�ائي خيالي بعنوان )كوكب ذلك الذي ينتظر()8(، �الذي يتحّدث عن ع�ضرة اآلف 
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�ضخ�س كرهوا حياتهم على الأر�س، ب�ضبب ال�ضر�ر التي تملوؤها، �اأراد�ا البحث عن مكان خاٍل 
من خطايا الب�ضر، ي�ضبه الفرد��س الذي تتحدث عنه الديانات، فركبوا �ضفينة ف�ضائية �انطلقوا 
ف���ي الف�ضاء يبحث���ون عن كوكب يوؤ�ّض�ضون فيه حياة ت�ضبه الحياة الأ�لى التي قامت على الأر�س، 
بعي���دًا عن عاَلم الب�ضر الموبوء بالخطايا �ال�ضر�ر.لكن هذه المجموعة لم ت�ضتطع التخّل�س من 
�ض���ر�ر العاَلم الأر�ضي �نزاعاته مما اأدى اإلى تدمير ال�ضفينة الف�ضائية �مقتل ركابها جميعهم. 
ه���ذا يعني اأن الو�ض���ول اإلى مكان د�ن �ضر�ر �خطايا يجب اأن ينطلق م���ن حياة م�ضتقيمة �تقّية 
امتث���اًل لالأ�ام���ر �النواهي التي حّددتها العبادات المختلف���ة، اأ� اإنجاب جيل ل يعرف اآثام هذا 
العاَلم الأر�ضي، �في مكان بعيد عنه. �هذا ما حا�لت اأن تفعله اإحدى ال�ضخ�ضيات الن�ضائية في 
هذه الرحلة الف�ضائية حينما جعلت ز�جها ي�ضاجع الن�ضاء في الرحلة لإنجاب اأطفال على كوكب 
كوبوني، �تربيتهم �فق عقيدة تعتقد اأنها �ضتوؤدي اإلى تاأ�ضي�س حياة ت�ضودها المحبة �ال�ضالم بال 
خطايا �اآثام. اإن العتقاد بف�ضاد العاَلم الأر�ضي هو اعتقاد قديم �ل يزال م�ضتمرًا، �نراه حتى 
بي���ن العلماء الذين يعتقد�ن اأن الإن�ض���ان نف�ضه �ضيدّمر الحياة على الأر�س لأنها اأ�ضبحت مثقلة 
بالخطاي���ا، �م���ن ثّم �ضتنته���ي الحياة. �قد ل يك���ون المق�ضود بالخطايا ما ل���ه عالقة بالجانب 
الدين���ي فقط، �اإنما ما ل���ه عالقة بتدمير البيئة �ا�ضتنزاف الث���ر�ات اأي�ضًا. �يعتقد بع�ضهم اأن 
الأر����س ت�ضيخ مثل الإن�ض���ان �تحتاج اإلى التجّدد ب�ضكل د�ري لي�ضي���ر ممكنًا حد�ث خلق جديد 

ل يحمل الخطايا التي اأدت اإلى تدمير الكون. 
اإن ت�ضحي���ة ال�ضي���د الم�ضي���ح بنف�ضه لتخلي����س العاَلم م���ن الخطايا �ال�ض���ر�ر التي يرتكبها 
الإن�ض���ان ف���ي كل لحظة لم تكن كافي���ة لتخلي�س هذا العاَلم من �ض���ر�ره �خطاياه لأنها مالزمة 
للطبيع���ة الب�ضري���ة. �اأن���ا هنا ل اأتحدث ع���ن المحّرم���ات بالمعنى الديني فق���ط �اإنما عن هذه 
الطبيع���ة الب�ضري���ة المنق�ِضمة اإل���ى ذاتين: ذات خّي���رة �ذات �ضريرة. �من المع���ر�ف اأن بع�س 
الفال�ضف���ة �المفّكري���ن، مثل نيت�ضه �فر�ي���د، يغّلبون الجانب ال�ضرير ف���ي الإن�ضان على الجانب 
الخير. �من هنا فاإن فر�يد يوؤمن اأن الحر�ب ل يمكن اأن تتوقف، بل هو يراها �ضر�رية للب�ضرية 
لتنفي����س الحتقان ال���ذي يتراكم �يوؤدي اإلى النفجار في مكان �زم���ان محّددين. »ل فائدة من 
محاولـــة التخّل�ـــض من ميول النا�ض العدوانيـــة. ُيقال لنا اإن هناك – في مناطق �شعيدة معينة من 
الأر�ـــض، حيـــث تقـــّدم الطبيعـــة بوفرة كل مـــا يتطلبه الإن�شـــان – اأجنا�شاً تم�شـــي حياتها في هدوء 
ول تعـــرف اندفاعـــاً ول عدوانيـــة. ول اأكاد اأ�شـــّدق هذا وي�شّرني اأن اأ�شمـــع المزيد عن هذه الكائنات 
المحظوظـــة. اإن ال�شيوعييـــن الرو�ـــض، بدورهـــم، ياأملـــون اأن يتمكنوا من جعـــل العدوانية الب�شرية 
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تختفـــي عـــن طريق �شمـــان اإ�شباع كل الحاجـــات المادية، واإقامة م�شاواة فـــي النواحي الأخرى بين 
اأع�شاء الجماعة. وهذا، في راأيي، وهم«)9(.

األي�ض���ت مدينة اأفالطون الفا�ضلة ه���ي الفرد��س الذي تعتقد به الديان���ات؟ األ يدعو الفكر 
المارك�ضي اإلى تاأ�ضي�س مجتمع ل يحتاج فيه الإن�ضان اإلى اأي �ضيء، مجتمع ت�ضود فيه قيم الحرية 
�العدالة �الت�ضامح �المحبة؟ اإن الختالف بين الفكر الديني �الفكر المارك�ضي ل ينفي حقيقة 
اأن كليهم���ا يبحث���ان عن الفرد��س المفقود لك���ن بطريقتين مختلفتين. لك���ن اإذا كان الفرد��س 
ال���ذي تعد ب���ه الديانات مرهونًا ب�ضلوك حي���اة خا�ضعة بالمطلق لالأ�ام���ر �النواهي الإلهية فاإن 
فرد�����س اأفالطون �المارك�ضية مرتبطان بالعمل على هذه الأر����س بعيدًا عن �ضلطة الآلهة. َمْن 
ي�ضتطي���ع على هذه الأر�س الّدعاء باأنه لم ينتهك محّرم���ًا من المحّرمات في حياته، �اأكثر من 
م���رة، بل مرات؟ الج���واب معر�ف، �هو اأن الطبيع���ة الب�ضرية اأ�ضعف م���ن اأن تكون قادرة على 
اللت���زام بهذه الحد�د التي فر�ضتها الديانات المختلفة. �م���رة اأخرى نعود اإلى فر�يد �اأن�ضار 
التحلي���ل النف�ض���ي الذين ي���ر�ن اأن الد�افع المكّون���ة للحياة النف�ضية لالإن�ض���ان اأقوى من اأي حّد 
يمك���ن اأن يو�ض���ع اأمامها. �ق���د يف�ّضر هذا اإح�ضا����س الإن�ضان الدائم بعقدة الذن���ب التي يعيدها 
فر�ي���د اإل���ى الرغبة في التخل�س م���ن الأب �الز�اج م���ن الأم، اأ� يعيدها اإل���ى جريمة قتل الأب 
الأ�ل���ى التي تتوارث الأجيال نتائجه���ا. �قد �جدت العبادات، منذ القديم، ح���اًل لهذه الم�ضاألة 
عب���ر التطّهر الذي يمكن اأن ياأخذ اأ�ضكاًل مختلفة، مث���ل تقديم القرابين اأ� الحج اإلى مكان ما، 
اأ� الغت�ض���ال في نهر، اأ� اإقام���ة الطقو�س المختلفة، اأ� القيام باأعم���ال الخير، بح�ضب الت�ضمية 
ال�ضائعة. �مع ذلك، ي�ضيطر على النا�س، في كل زمان �مكان، اإح�ضا�س باأن الآثام تمالأ حياتهم، 
�ل يمكنه���م الفكاك منها مهما عمل���وا. األم ي�ضتكي ال�ضعراء �الأدباء م���ن اأزمانهم التي نعتوها 
باأ�ض���واأ ال�ضفات، �عّد�ه���ا اأ�ضواأ الأزمان ب�ضبب ال�ضر الذي يمالأ �ض���د�ر معا�ضريهم؟ �اإذا كان 
التحريم ل يكون اإّل حيث تكون ال�ضهوة في المحّرم قوية فاإنها تنت�ضر في النهاية لأنها مرتبطة 
بعام���ل داخلي ف���ي حين اأن المحّرم مرتبط بعامل خارجي، اأي اأن���ه مفر��س من الخارج. اللذة 
اأق���وى من الألم الناجم ع���ن اإ�ضباع ال�ضهوة. اإنه���ا معادلة �ضعبة الحل، �يعم���ل الإن�ضان جاهدًا 
لحلها د�ن نتيجة ملمو�ضة، لأنني اأعتقد اأن الأمر اأكبر من قدرة الإن�ضان ب�ضبب تركيبته النف�ضية 
�الج�ضدي���ة. �ف���ي الح���الت كلها، كانت ه���ذه المحظ���ورات �ضر�رية لتنظيم حي���اة الجماعات 
الب�ضري���ة المختلفة، قديمًا �حديثًا. لكن من المهم اأن يعرف الإن�ضان اأن جذر هذه المحظورات 
موج���ود هناك، في الع�ض���ور القديمة، ب�ضبب حاجة الإن�ضان الأ�ل اإلى تنظيم عالقته مع نف�ضه، 

�عالقته مع الآخرين. 
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لق���د مّرت الب�ضري���ة، في رحلتها عبر الزم���ن، بتطورات هائلة على ال�ضعي���د التقني لكنني ل 
اأعتق���د اأنها ابتعدت كثيرًا، على م�ضتوى الوعي، ع���ن الإن�ضان البدائي الذي دفعته الحاجة، �لي�س 
المعرف���ة، اإل���ى �ضن قواني���ن لتنظيم حياته. ق���د ل يكون العر����س ال�ضابق لج���ذ�ر التحريم كافيًا 
لتو�ضيح كثير من النقاط الخا�ضة بهذا الأمر، لأن الأمر يحتاج اإلى مزيد من الدرا�ضة �التف�ضيل، 

لكنه كاٍف لنزع القد�ضية عن بع�س الأمور التي تخ�س حياتنا �معي�ضتنا في هذا العاَلم. 
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فاتح كلثوم

الدرا�سات والبحوث

املجالت الثقافية يف �سورية )1947- 1963م(

اإذا اأخذنا بداية الن�شف الثاني من القرن التا�شع ع�شر، بو�شفه موؤ�شراً زمنياً لع�شر ال�شحافة 
ال�شوريـــة بالعـــام والمجالت الثقافية بالخا�ض، فمن نافل القول الإ�شارة اإلى المقدمات التي كانت 
�شبباً مبا�شراً لظهورها، اأّل وهي المطابع، وكانت الريادة لمطبعة »دير قزحيا الماروني« في مدينة 
طرابل�ض ال�شام �شنة )1610م(، تلتها »مطبعة الدوماني« الموؤ�ش�شة من البعثة التب�شيرية الأمريكية 
بدم�شـــق، وكانـــت تطبـــع )كرا�شاً ع�شية كّل اأحد: يمكن عّد هذا الكرا�ـــض الحالة الجنينية للدوريات 
مت اآداباً وترجمات  الثقافيـــة فـــي الم�شتقبل( والجدير بالذكر اأن المطابع الم�شيحية، الالحقة قدَّ
مختلفـــة لكتـــب خارج الإطار الديني، اإّل اأنها لـــم تاأخذ �شوى م�شاحة هام�شية مما كانت تقدمه في 
مجـــال المقد�ـــض، لكن هـــذا الهام�ض ال�شيق �شي�شكل تفوقـــاً وا�شحاً على المثقفيـــن الم�شلمين في 
الم�شتقبل، و�شتتجلى مظاهر هذا التفوق، لي�ض بريادة الأول لعالم ال�شحافة في �شورية، وح�شب، 
بـــل فـــي المباحـــث التي كانـــت تقدمها المجـــالت الثقافيـــة في مراحلهـــا الأولى، ال�شابقـــة لمرحلة 
ال�شتقالل، اأما بخ�شو�ض الطباعة الإ�شالمية فقد انتظرت فتوى �شيخ الإ�شالم »عبداهلل اأفندي« 
لي�شدر ال�شلطان قراراً في الخام�ض من تموز )1827م( يبيح افتتاح المطابع تحت اأنظار مراقبين، 
يعينون منه قبله، لالإ�شراف على اأعمال الطباعة في ال�شلطنة، ويمكن اأن يكون هذا موؤ�شراً لبداية 
ال�شتبداد التي �شتعانيها ال�شحافة في �شورية بمختلف مراحلها، وهذا ما حدا بنا اأن نربط تاريخ 
ال�شحافةول�شّيما المجالت الثقافية بالخا�ض بالمراحل ال�شيا�شية، الالحقة التي عانتها �شورية 
نتيجـــة لتقلـــب اأمزجـــة الحكام ومرجعياتهـــم ال�شريـــة والعلنية التي كانوا ينطلق���ون منها، لتكون 
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ال�ضحافة �ضاه���دًا عليها، �تاريخًا، غير ر�ضمي ل�ضورية، �ضنتعرف على �ضفحاته من خالل هذا 
الرب���ط بي���ن ال�ضحافة �ال�ضلطة ال�ضيا�ضي���ة اأ� الع�ضكرية القائمة في كل مرحل���ة. �بالعودة اإلى 
البداي���ات التي �ضبقتها، �مهما كان ِمْن اأمر ال�ضالطين �موقفهم المريب منها، اأ� من اأمر �ضبق 
زمن���ي ت�ضجله فئة دينية على اأخ���رى، فاإن النتيجة كانت اأَْن اأ�ض�ض���ت المطابع، �ما اأ�ضدرته من 
كت���ب اأدبية �علمية، تراثية �مترجمة، لدخول المجالت الثقافي���ة، اإلى الربوع ال�ضورّية، ��ضوف 
تكون البداية من بير�ت مع حلول عام )1851م(، �بذلك تكون قد �ضبقت ال�ضحف في موؤ�ضرها 
الزمن���ي، باأربع �ضن���وات �ما ينيف عنها في �لي���ة بير�ت ال�ضامية، ��ضتك���ون البداية مع »مجلة 
فوائ���د« ال�ض���ادرة باللغ���ة العربية، �باأق���الم الر�ضل التب�ضيريي���ن الأمريكيين. المجل���ة الثانية، 
�الأه���م ِمْن �ضابقته���ا، لأنها اأ�ض�ضت لدخول اأق���الم بع�س المثقفين ال�ضاميي���ن، اإلى �ضفحاتها، 
اأمث���ال محررها »المعل���م بطر�س الب�ضتاني«، �»ال�ضيخ نا�ضيف اليازج���ي« الكاتب الأهم ِمْن بين 
اأقالمه���ا، مثلها مثل ع�ضوية »الجمعية ال�ضورّية« الجهة التي انبثقت عنها، �كانت مباحث مجلة 
»اأعم���ال الجمعية ال�ضوري���ة« ملتزمة باأهداف الجمعي���ة، القائمة على ن�ضر العل���وم �الفنون بين 
الع���رب ال�ضاميين، �الحث على الحتكاك بالثقافة الغربي���ة، البداية �ضوف تكون ِمْن دم�ضق مع 
مجل���ة »مراآة الأخالق« ن�ضف �ضهرية، ال�ض���ادرة بعددها الأّ�ل، في غرة كانون الثاني من العام 
)1886م(، ل�ضاحبيه���ا »�ضليم عنجوري �حن���ا عنجوري« �بذلك يكون الفارق الزمني بين فجر 
ال�ضحف، �فج���ر المجالت ال�ضورية ما ينيف عن الع�ضرين عامًا، ��ضوف يزداد الفارق الزمني 
ات�ضاع���ًا بي���ن فجر المجالت في لبن���ان، �نظيرتها في �ضورية، لي�ضغل زه���اء الخم�ضة �الثالثين 
عام���ًا، ��ضتنتظر المجل���ة الثانية، ثالثة ع�ضر عام���ًا اإ�ضافية، لت�ضدر تحت ا�ض���م »ال�ضذ�ر« في 
حل���ب، موؤرخة �لدتها ف���ي الأ�ل من كانون الثاني ل�ضنة )1879م( تح���ت رعاية �ضاحبها »عبد 
الم�ضيح الأنطاكي«. ��ضيختتم في العام )1900م( »جورج متى، �جورج �ضمعان« مرحلة الولدة 

الأ�لى باإ�ضدار مجلة »ال�ضم�س« ن�ضف ال�ضهرية، بدم�ضق.
ف���ي المرحل���ة الثانية، مرحلة م���ا بعد النقالب العثمان���ي، �ضيرتفع ع���دد الإ�ضدارات، فقد 
اأ�ضاف���ت لنا بي���ن الأع���وام )1909 – 1913م( )�ضت مجالت في دم�ض���ق- �مجلتان في حلب، 
مجلت���ان في حماه، �خم�س مج���الت في حم�س( �لن ت�ضيف �ضنوات الح���رب الالحقة، ما بين 
عام���ي )1914- 1918م( �ما بعدها اأي مجلة جديدة، اأم���ا مو�ضوعات المجالت، اآنفة الذكر، 
فق���د كانت مباحث، �مقالت اأدبية، �تاريخي���ة، �تربوية، �ق�ض�ضية، اأما من حيث الأهمية فقد 
ت�ض���درت القائم���ة مجلة »المقتب�س« ال�ضهري���ة، ل�ضاحبها »محمد كرد عل���ي«، فقد كانت دائرة 
مع���ارف �ضاملة بحق، ب�ضبب تنوع مو�ضوعاتها �انفتاحها على الثقافة الغربية �العربية باآن معًا، 



المجالت الثقافية في �سورية )1947- 1963م(

29 الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 

�ل���ن نبخ�س- من تلك الإ�ضارة- اأهمية مجل���ة »النا�ضئة« �تميزها عن غيرها من المجالت اآنفة 
الذك���ر، لأّنها الأ�لى الت���ي بحثت في جيل النا�ضئة ��ضوؤ�نهم، �كان يحررها طالب من المدر�ضة 
العلمية الوطنية بدم�ضق، اأما مجلة »العر��س« فاأهميتها تاأتي باإ�ضافة اأبواب جديدة تعنى ب�ضوؤ�ن 
الأ�ضرة، �ب�ضحة الأطفال، �بمو�ضوعات تهذيبية تعتمد على الفكاهة �المناظرات الأدبية، �ضهلة 
الو�ض���ول اإلى قلوب القراء، الأهمي���ة الثانية لمجلة العر��س تتاأل���ق ب�ضاحبتها �محررة موادها 

»ماري العجمي« كاأ�ل �ضحفّية �ضورّية تتبواأ هذه المكانة في التاريخ ال�ضوري.
المرحلة الثالثة تبداأ بدخول الأمير في�ضل البالد، في العام )1918 م(، ��ضت�ضهد ال�ضحافة 
ف���ي عهده )1919-1920م( انفراج���ًا لم تكن لتح�ضل عليه، لول تواف���ق مباحثها مع الم�ضر�ع 
القومي العربي، الذي كان يرت�ضيه الملك في�ضل، �ي�ضعى لتحقيقه، مما �ضمح لمجالت جديدة 
بالظه���ور )ث���الث ع�ضرة مجلة في دم�ضق، �مجلتان في حلب، �مجل���ة �احدة في حماه( اأما من 
حي���ث الأهمي���ة، ف�ضوف تت�ضدر القائمة مجل���ة التربية �التعليم، ال�ضادرة ع���ن اإدارة المعارف 

العامة بدم�ضق، �هي اأ�ل مجلة عربية مخ�ض�ضة لمو�ضوعات التربية �التعليم.
المرحلة الرابعة �ضتبداأ من تاريخ 21 تموز )1920م( بدخول القوات الفرن�ضية مدينة دم�ضق، 
�خر�ج الملك في�ضل منها اإلى الأبد، هذه المرحلة الممتدة اإلى عام )1946م( �ضت�ضهد اختفاء 
معظ���م المجالت ال�ضابق���ة، ��ضتعاني المواليد الجديدة من تذبذب ف���ي الخط البياني، بح�ضب 
العهود الم�ضمى كّل منها با�ضم المند�ب ال�ضامي الفرن�ضي:)ت�ضع مجالت في عهد غور�، �ثماني 
مج���الت في عهد �يغان، �مجلتان في عهد �ضراي، في عهد د�جوفنيل، �ت�ضع �ثالثون مجلة في 
عه���د بون�ضو، �اأرب���ع ع�ضرة مجلة في عه���د د�مارتيل، �مجلة �احدة في بي���و، �مجلة �احدة في 
عهد دانتز، �اأربع ع�ضرة مجلة في عهد كاتر�( �على الرغم من تبني بع�ضًا منها لخت�ضا�ضات 
مح���ددة، �ضتظهر بدللت عنا�ينها، كالمجلة البيطرية ف���ي مدينة حماة، اإّل اأَن الخط الثقافي 
ال���ذي اأ�ض�ضت له المجالت في مراحل �ضابقة، كان يجمعها �ضمن مباحث في الأدب، �الفل�ضفة، 
�التاريخ، �التربية، بر�ؤى �م�ضادر مختلفة، منها ما هو مترجم بالكامل، اأما من حيث الأهمية 
ف���ي مجال المباح���ث �التبويب، فقد كان م���ن ن�ضيب )مجلة المجمع العلم���ي العربي( الحامل 
عدده���ا الأ�ل لتاريخ )1/1/ 1921م(، اأما الالفت للنظر، في عهد بو�ضو )1926-1933م( اأن 
ع���دد المجالت فاق عدد ال�ضح���ف )ت�ضع �ثالثون مجلة مقابل �ض���ت �ع�ضرين �ضحيفة( بينما 
كان���ت الن�ضبة في العهود ال�ضابقة تميل اإلى ع���دد ال�ضحف..الحدث الأهم هو اأن مدنًا جديدة، 
�ضتدخل بمجالته���ا الثقافية المحدثة اإلى خارطة ال�ضحافة ال�ضورية: )مجلة البا�ضتيل الجديد 
ف���ي بلدة القدمو�س، �مجلة م���ارج في مدينة القنيطرة، �هي مجل���ة منّوعة ت�ضدر بثالث لغات 



المجالت الثقافية في �سورية )1947- 1963م(

الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 30

)ال�ضرك�ضية، �العربي���ة، �الفرن�ضية( �هدفها النهو�س بال�ضعب ال�ضرك�ضي المقيم في �ضورية(، 
اأم���ا مدينة حم���اه، فيمك���ن اأن ت�ضجل ب���ادرة جديدة بت�ض���در اأ�ل ام���راأة في المدين���ة لرئا�ضة 
تحري���ر مجلة، �التي �ضدرت تحت عنوان »الم���راأة« ل�ضاحبتها »نديمة المنقاري ال�ضابونجي«، 
المالحظة الثانية �ضتكون من ن�ضيب مجلة »الإن�ضانية« الثقافية، في دم�ضق، لأّنها المجلة الأ�لى 
�الأخي���رة الت���ي تف�ضح عن انتمائها ال�ضريح للما�ضونية، لكن مرحل���ة النفراج تلك �ضوف تبداأ 
بحل���ول ع���ام )1933م( بالتراج���ع، ب�ضبب الأزمة القت�ضادي���ة، �ارتفاع اأ�ضعار ال���ورق، م�ضافًا 
اإليه���ا مرا�ضيم التعطيل، ال�ضادرة عن الحكومة ف���ي المّدة نف�ضها، �في مجمل المدد الالحقة، 
�لأج���ل غير م�ضمى. �ل بد من الإ�ضارة اإل���ى اأن )ال�ضاحل ال�ضوري 1920- 1933م( اأ�ضاف اإلى 
ما �ضبق �ضت مجالت ثقافية، لم تكن خا�ضعة للمرا�ضيم ال�ضابقة، لأّنه امتلك في حينه ا�ضتقالًل 
���ّم ل�ضورية... اأما ال�ضهم  ذاتي���ًا بو�ضفه د�لة لها قوانينه���ا الخا�ضة، اإلى العام )1933م( اإذ �ضُ
الأكب���ر الذي تلقت���ه المجالت في ال�ضمي���م، فقد اأتى م���ن المر�ضوم الت�ضريعي رق���م 10 تاريخ 
)13 اآب 1939م( القا�ض���ي بوقف اإ�ضدار ال�ضحف �المج���الت المرخ�ضة، �مطالبة اأ�ضحابها 
بالتق���دم بطلبات جديدة اإلى الحكوم���ة، في حال رغب مالك المتياز ف���ي اإعادة اإ�ضدارها من 
جدي���د، تاله الق���رار94 تاريخ )30 اآب 1939م( القا�ضي باإخ�ض���اع ال�ضحف �المجالت لرقابة 
م�ضبق���ة، �جاء بعده القرار رقم 111 تاري���خ )17 اأيار 1941م( الذي تجا�ز المراقبة الم�ضبقة، 
�اإغالق المطبوعة، اإلى �ضجن �ضاحبها �تغريمه ماليًا، في حال ن�ضرت اأخبار لم ي�ضرح بن�ضرها 
المند�ب ال�ضامي، ��ضينتهي هذا العهد بدخول الجيو�س الفرن�ضية �الإنكليزية الموالية للجنرال 
ديغول البالد، في منت�ضف �ضهر تموز عام )1941م(، ليعود النفراج اإلى المجالت من جديد، 
��ضوف تت�ضدر من حيث الأهمية، مجلة »ال�ضباح« لحت�ضانها اأدباء نا�ضئة اأمثال )نزار قباني، 
�ف���وؤاد ال�ضاي���ب، �عبد ال�ضالم العجيلي، �اآخ���ر�ن( ��ضينتهي هذا العه���د بالإعالن، �بعد فترة 
�جيزة، عن ا�ضتقالل �ضورية، �ا�ضتحداث �زارة الدعاية �ال�ضباب، �التي كان من �ضمن مهامها 
العناي���ة، �الإ�ضراف على ال�ضحف �المجالت �مراقبتها، �حق اإغالقها اأ� تعطيلها، �قد ��ضلت 
مرا�ضي���م التعطيل اإلى اأق�ضاها حتى تاريخ اإ�ضدار القرار رقم 214 تاريخ )14 �ضباط 1946م( 
ال���ذي األغ���ى الق���رارات �المرا�ضيم ال�ضابق���ة، �اأعطى لل�ضحفيي���ن الت�ضهي���الت الكافية للقيام 

بعملهم، �ضمن ما اأتاح لهم القانون، اآنف الذكر، من حريات �محظورات.

⁕⁕⁕
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املجالت الثقافية يف �سورية منذ فجر اال�ستقالل ولغاية )1963م(

عهد الكتلة الوطنية

م����ع بز�غ فج����ر ال�ضابع ع�ضر من ني�ضان ل�ضنة )1946م(، �ت�ضلم الكتلة الوطنية زمام البالد، 
�ضيب����داأ تاريخ جديد لل�ضحافة، ُي�ضتهل في الثامن من اأيار )1946م( باإ�ضدار ال�ضلطة ال�ضيا�ضية 
ال�ضاع����دة للق����رار رقم )225(، القا�ضي باإلغاء القرار رق����م )111( ال�ضادر عن د�لة النتداب 
بتاري����خ 22 اأي����ار )1940م(، �رف����ع م����ادة �رق ال�ضحف من نظ����ام التوزيع المراق����ب، �ال�ضماح 
لل�ضح����ف اليومي����ة باأن ُت�ضَدر باأربع �ضفح����ات على الأقل، كما �ضمح للمج����الت غير اليومية باأن 
ُت�ض����َدر بع����دد ال�ضفح����ات التي كان����ت لها قبل �ض����د�ر القرار رق����م )111(، ثم ج����اء المر�ضوم 
رق����م )50( ال�ض����ادر بتاريخ )1946/10/17م( ال����ذي اأعطى لوزير الداخلي����ة �ضالحية �ا�ضعة 
لالإ�ض����راف على ال�ضحف �المجالت، �مراقبتها، �ح����ق اإعطاء تراخي�س جديدة محددة، �لأ�ل 
م����رة ف����ي تاريخ ال�ضحافة، بمرجعية عدد �ض����كان المدينة التي �ضوف ت�ض����در منها ال�ضحيفة اأ� 
المجل����ة، اإ�ضافة اإلى حق التعطي����ل لأي منها، في حال تعر�ضت مباحثها لهيب����ة رئي�س الد�لة، اأ� 
موؤ�ض�ضاته����ا المدني����ة، �الع�ضكرية، �الد�ضت����ور، �ل بد هنا من الإ�ضارة، �عن����د مراجعة �ضفحات 
المر�ضوم، اآنف الذكر، اإلى اأن ما جاء به ب�ضاأن ال�ضحافة، قد اأتم المراحل ال�ضابقة منذ الن�ضاأة 
الأ�ل����ى، �لغاية ال�ضتقالل، من حي����ث مراقبة الد�ريات ال�ضادرة، اإّل اأن م����واده الأكثر �ضرامة، 
�المختبئ����ة تح����ت �ضعارات �طنية، ق����د اأ�ض�ضت لمراحل لحق����ة من ال�ضتبداد بح����ق ال�ضحافة، 
بغي����ة ت�ضخيرها لم�ضلحة خط����اب ال�ضلطة القائمة ب�ضكل مطلق، اأم����ا الإيجابيات التي تمخ�ضت 
عن����ه فيمكن الإ�ض����ارة اإليها من خالل التاأ�ضي�س لمجالت ثقافية �ضت�ض����در عن موؤ�ض�ضات الد�لة، 
�ع����ن هيئات مدنية غير ربحية، ��ضيكون خطابها م�ضهمًا في ن�ضر الوعي الثقافي بالعام، �الفكر 
القومي العرب����ي بالخا�س، ��ضت�ضاركها المجالت الأخرى بهذا الم�ضر�ع، مع بع�س التحفظ، لأّن 
الأخيرة لم تكن بالم�ضتوى المطلوب، الذي يوؤهلها لملء الفراغات التي كانت تخلفها الأ�لى نظرًا 
للتزامها بخط �ضير الموؤ�ض�ضة التي �ضدرت عنها، اأما عند المقارنة بينهما ف�ضيكون الفوز لالأ�لى 
م����ن حيث جودة المباح����ث �الإخراج اأي�ضًا، اأما من حيث عدد المج����الت- بالعام- التي ُتدا�لت 
ف����ي �ضوري����ة، اإبان تلك المدة، �ضواًء م����ا �ضبق التعرف عليها قبل ال�ضتق����الل، اأ� ح�ضرت مجددًا 
تح����ت اأ�ضم����اء اأخرى، اأم ما اأ�ضدر حديث����ًا، �ضنقف على نتيجة اإح�ضائي����ة تعطي لدم�ضق الح�ضة 
الأكب����ر، لي�س لأّنها المدينة الأكبر �ح�ضب، بل لأّنها العا�ضمة الحا�ضنة لموؤ�ض�ضات الد�لة، �التي 
كم����ا ذكرت �ضابق����ًا، عملت على اإ�ضدار مجالت بح�ضب اخت�ضا�ضه����ا، كمجلة )الجندي العربي، 
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5اآب 1946( ال�ضادرة عن رئي�س المكتب الثاني لالأركان العامة، �مجلة )المعرفة، كانون الثاني 
1946( ال�ض����ادرة عن هيئة التعليم، �مجلة )المعل����م العربي، كانون الثاني 1948( �هي �ضهرية 
ثقافي����ة، �ضادرة عن �زارة المعارف، �قد حمل الع����دد الأ�ل تعريف باإ�ضتراتيجيتها القائمة على 
اإخراج المعلمين من عزلتهم الفكرية، �التعارف فيما بينهم، �ل�ضيما في تبادل الآراء الثقافية، 
�تطوير المناهج، �لم تن�س البتعاد عن ادعاء الريادة لهذا الم�ضر�ع، فقد حملت الفتتاحية باأن 
هناك محا�لت �ضابقة كانت تحمل ذات الهدف، منها مجلة )المعلمين �المعلمات، التي اأ�ضدرها 
الأ�ضت����اذ محمود مهدي، 1931( �مجلة )ال�ضعلة، لالأ�ضتاذ �حيد ايب�س، 1935( �مجلة )التربية 
�التعليم، 1936(، �قامت على ال�ضراكة بين المجلتين ال�ضابقتين، �تراأ�س تحريرها الدكتور خالد 
�ضاتي����ال( كما اأ�ضارت الفتتاحية اإلى العمر الق�ضي����ر لتلك المجالت ال�ضابقة، �اأرجاأت الأ�ضباب 
اإل����ى عجزها عن القيام بتغطي����ة جميع نفقاتها، لأّنه����ا اعتمدت، بالدرجة الأ�ل����ى، على الجهود 
الفردي����ة المبددة، اأما المج����الت الأخرى التي �ضدرت في دم�ضق، فق����د كانت بجهود �ضخ�ضية، 
كمجل����ة )اليقظة، �الفن �الرادي����و، �الكاتب العربي، �المراأة، �الطواب����ع البريدية، �الرقيب(..

اأم����ا مدينة حل����ب فقد اأ�ضدرت، ثالث مجالت: )الطفل في اأي����ار 1946، �هي مجلة تعنى بثقافة 
الطفل(، مجلة )كت����اب الأ�ضوات في تموز 1946 مباحثها ان�ضوت تحت مو�ضوعات ثقافية تعنى 
بالتعري����ف بالأدب �الفن �النقد �ال�ضينم����ا، �المرا�ضالت(، مجلة )الإح�ضان، 1948، �هي مجلة 
ثقافي����ة تبحث ف����ي العلم �الأدب �الجتماع(، �كانت الغاية - كما ذك����ر التعريف- منها: اإ�ضالح 
النف�����س، �اإن�ض����اء الرغبة ال�ضادقة في الط����الع المفيد، �كانت مباحثها تح����ذ�ا جنبًا اإلى جنب 
م����ع اأهداف الجمعي����ة الإ�ضالمية التي امتلت امتيازها �اأ�ضرفت عل����ى اإ�ضدارها(. ح�ضة حم�س 
انح�ض����رت بمجلة )اليتيم العربي، ن�ضف ال�ضهري����ة، ال�ضادرة، في عددها 15 تموز )1946م(، 
ع����ن اإدارة الميتم الإ�ضالم����ي بحم�س، �تراأ�س تحريرها الأ�ضتاذ مح����ي الدين الدر�ي�س، �كانت 
مباحثه����ا ت�ضمن العلم، �الأدب، �الأخالق الإ�ضالمية، اأما نطاق توزيعها، فكان ي�ضل اإلى البالد 
العربي����ة، �د�ل المهجر، ثم �بع����د عددها ال�ضاد�س ع�ضر اّتفق كمال الياف����ي مع هيئة تحريرها، 
على اإدخال تعديالت فنية، �بحثية عليها، ��ضدر العدد ال�ضابع ع�ضر تحت ا�ضم مجلة الأمل، في 

الأ�ل من حزيران )1947م(، ثم توقفت عن الإ�ضدار، في ت�ضرين الأ�ل من العام )1949م(.
�في دير الز�ر مجلة: )الثقافة الأ�ضبوعية، �ضدرت عن النادي الثقافي في المدينة، تعوي�ضًا 

عن مجلة الفرات ال�ضابقة لمرحلة ال�ضتقالل، �تراأ�س تحريرها جالل ال�ضيد(.
�في الالذقية مجلة )القيثارة، عن جماعة ال�ضعر الجديد في الالذقية، 1946م(.
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عهد النقالبات الع�شكرية

- النقالب الأول:

بتاري���خ 30 اآذار )1949م(، اأطاح ح�ضني الزعي���م، القائد العام للجي�س �القوات الم�ضلحة، 
ف���ي حينه، برجالت الكتلة الوطنية، ليبداأ ع�ضر جديد من ال�ضتبداد بحق ال�ضحافة ال�ضورية، 
فق���د ر�ضم منذ البداية خطة محكمة لغتيالها �ت�ضفيته���ا، �جاءت الخطوة الأ�لى، بعد يومين 
فح�ض���ب من ا�ضتيالئه على �ضدة الحكم، مع المر�ضوم رق���م )2( تاريخ )2-4-1949م(، الذي 
اأعطى ال�ضلطة الع�ضكرية، �ضالحية اإلغاء امتياز كّل مجلة اأ� جريدة، ترى في ا�ضتمرار اإ�ضدارها 
م���ا يوؤدي اإلى الإخالل باأمن البالد الداخلي اأ�الخارجي، ثم تتالت مرا�ضيم الإلغاء لتنال معظم 
ل���ت لجنة برئا�ضة اأمي���ن العدلية العام، �ع�ضوية عب���د الوهاب حومد  المج���الت ال�ضورية، ��ضكِّ
�ضلط���ان الأ�ضتاذ في كلية الحقوق، ��ضليم زركلي مدير المطبوع���ات، لتقدير التعوي�س الواجب 
دفع���ه لأ�ضح���اب ال�ضحف �المجالت الملغاة، �بع���د ما يقارب اأ�ضبوعين اأعي���د ت�ضكيل اللجنة، 
ليحتف���ظ �ضليم الزركل���ي بع�ضويته فيها، �يحل عبد الحميد ماردين���ي النائب العام في دم�ضق، 
رئي�ض���ًا لها ب���دًل عن �ضابقه، اأم���ا الع�ضو الثالث الذي ح���ّل بدًل عن عبد الوه���اب �ضلطان، فهو 
رئي����س دائ���رة الدر��س المالية عو����س بركات، بعدها �ض���در المر�ضوم الت�ضريع���ي رقم )613( 
تاريخ)8 حزيران 1949م(، القا�ضي بتحديد قيمة التعوي�س لكّل د�رية ملغاة، على اأن ل تتجا�ز 
قيم���ة التعوي�ض���ات مجتمعة، مبل���غ مئتين �خم�ضين األ���ف ليرة �ضورية، كما ن����س المر�ضوم على 
�ق���ف منح اأي امتياز جدي���د، �ل يجوز لمن ا�ضتفاد�ا من التعوي�س، مع���ا�دة منحهم اأي امتياز 
ف���ي الم�ضتقبل، لإ�ضدار �ضح���ف اأ� مجالت، اأ� ن�ضرة د�رية، مهما كان نوعها، غير اأن المر�ضوم 
ال�ضاب���ق رقم )25( تاريخ )1949/4/23م(، اأجاز تعيين اأ�ضحاب ال�ضحف �المجالت الملغاة 
�محرريه���ا، ف���ي �ظائ���ف مديري���ة المطبوعات �الإذاع���ة المحدثة، م���ن د�ن التقي���د ب�ضر�ط 
الم�ضابق���ة اأ� ال�ضهادة العلمي���ة، اأما من حيث المجالت التي �ضدرت ف���ي عهده، فكانت )مجلة 
العم���ل �ال�ضوؤ�ن الجتماعي���ة( ال�ضادرة عن �زارة ال�ضحة �ال�ض���وؤ�ن الجتماعية في الأ�ل من 
ني�ضان )1949م(، هي الوحيدة، اأما مباحثها فقد بوبت تحت ق�ضمين، �ضمل الأ�ل منها:)معالجة 
نظرية توجيهية لق�ضايا العمال، �ال�ضوؤ�ن الجتماعية �القت�ضادية(، �تخ�ض�س الق�ضم الثاني 
)بن�ض���ر القوانين، �المرا�ضيم ذات ال�ضفة التنظيمي���ة اأ� الإدارية المتعلقة بهذا ال�ضاأن، اإ�ضافة 

اإلى مباحث اأدبية ��ضحية �قانونية(.
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- النقالب الثاني:

بتاري����خ )14 اآب 1949م( اأطاح الزعيم محمد �ضامي حلم����ي الحنا�ي، القائد العام للجي�س 
�الق����وات الم�ضلحة، ب�ضلف����ه ح�ضني الزعيم، �تول����ى المجل�س الحربي الذي �ضكل����ة الحنا�ي، كل 
ال�ضالحي����ات الت�ضريعية �التنظيمية �التنفيذي����ة، �بموجب هذه ال�ضالحيات، �بتاريخ النقالب 
نف�ضه، �ض����در المر�ضوم الت�ضريعي رقم )2(، �المر�ضوم رقم )3(، موادهما التي تعيد بع�ضًا من 
ال�ضحف ال�ضابقة للظهور ثانية، مع ال�ضماح باإ�ضدار مجالت ��ضحف جديدة، ثم جاءت الخطوة 
التالي����ة، باإلغاء المديرية العامة للدعاي����ة �الن�ضر �الإذاعة، �اإحداث بدًل منها »المديرية العامة 
للدعاي����ة �الأنباء« المكّلف����ة ر�ضميًا بمراقبة المطبوعات، �عند المقارن����ة بين مهام المديريتين، 
�ضنج����د اأن الفوارق تختبئ خلف ال�ضياغ����ة الإن�ضائية اأكثر من اأن تكون نقاط اختالف، مع بع�س 
التحف����ظ، لأن الأخي����رة، حددت �ضراحة العمل عل����ى توجيه الأفكار نحو التج����اه القومي، �هذه 
الم����ادة �ضتكون البو�ضلة الهادية، لإ�ضتراتيجية كثير من مباحث الد�ريات الثقافية ال�ضادرة في 
تل����ك المرحلة، اأما من حي����ث المجالت ال�ضادرة في تلك المرحلة، فكان من ن�ضيب دم�ضق ت�ضع 
مجالت، ي�ضير ا�ضم كّل منها اإلى اأجندة اخت�ضا�ضية تتبناها المجلة، كمجلة )القانون، الحقوقية، 
ال�ض����ادرة ع����ن �زارة الع����دل، مطلع كان����ون الثان����ي 1950م( �)المجلة الع�ضكري����ة( �)ال�ضحة 
�التعلي����م( �)العمال( �)�ضوت الطلبة( اأما مجلة )ر�ضالة الكيمي����اء(، ل�ضاحبها الدكتور اأديب 
مري����دن، ال�ضادرة في )حزيران/ تموز 1950م(، فاإن الإ�ض����ارة اإليها بهذا ال�ضم، يبد� مرتبكًا 
بع�����س ال�ض����يء، �ل يتوافق مع العن����وان العري�س ال����ذي اختارته كمدخل مخت�����س للمباحث التي 
�ض����وف تاأتي بها، �في الوقت نف�ضه اأ�ضارت في التعريف عن نف�ضها على اأنها مجلة طبية، ثقافية، 
اجتماعية، ت�ضعى ل�ضتكمال اأ�ضباب البناء النافع، �زيادة الثر�ة الفكرية �العلمية للقارئ( تليها 
مجل����ة )الحولي����ات الأثرية )1951م(، ال�ض����ادرة عن مديرية الآثار العامة ف����ي �ضورية، بعددين 
كّل �ضن����ة، بو�ضفها مجلة منهجية محكمة، مخت�ضة بالمكت�ضفات الأثرية، �تعميم الثقافة الأثرية 
ف����ي البالد ال�ضورية(، اأما )الد�حة ال�ضادرة عن جمعية د�حة الأدب بدم�ضق- �ضباط1950م(، 
فق����د اأخذت على عاتقها التفرغ لتقديم كّل ما يخدم ال�ضاأن الأدبي العربي �تاأتي مجلة )ال�ضباح 
ل ا�ضمها  ل�ضاحبه����ا ن�ضوح الد�جي، الأعرق زمنيًا، لأّنها �ضدرت �ضابقًا تحت ا�ضم »الراديو« �ُبدِّ

في العام )1950م(، مع الحفاظ على م�ضر�عها الثقافي ال�ضابق(.
ف���ي الالذقية �ض���درت مجلة )المنب���ر(، مطل���ع اأي���ار )1950م(، مجلة ثقافي���ة اأ�ضبوعية، 
ل�ضاحبيه���ا خالد �ضاكر �غازي اأبو عقل.في مدينة حلب �ضدرت مجلة )الر�ضالة( مجلة ثقافية 
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متنوع���ة. ف���ي مدينة حم�س اأُ�ض���ِدَر مجلتان: )القافل���ة، مجلة ثقافية منوع���ة، �ضدرت22 تموز 
1951م(، ل�ضاحبيه���ا »اأحمد حاج يون�س، �ماجد التا�ضي«، المجلة الثانية هي )الينبوع، مجلة 
�ضهري���ة ُتعنى ب�ض���وؤ�ن الأدب(. �في مدينة حماه مجلة )العا�ض���ي ال�ضادرة عام 1951م(. �في 
دير الز�ر مجلة )ال�ضعاع ال�ضادرة عام 1951(. �كان من ن�ضيب بلدة القام�ضلي مجلتان هما: 
)المواك���ب( �)الخاب���ور ن�ض���ف ال�ضهرية، �ضدرت ف���ي �ضب���اط )1951م( ل�ضاحبها المحامي 
�ضعيد اأبي الح�ضن، �تبحث في العل���وم القانونية �القت�ضادية، �الجتماعية �الثقافية(. لتختم 
ه���ذه المرحل���ة ب�ضد�ر �ضب���ع ع�ضرة مجل���ة، معظمه���ا ثقافي، اأما الع���دد الأق���ل، فموزعة على 
اخت�ضا�ضات متنوعة، �يجمعها خيط رفيع مع المجالت الثقافية، كما درجت العادة، اإلى درجة 
اأن���ه اأ�ضب���ح تقليدًا، ما زالت معظم المج���الت �ال�ضحف غير الثقافية، تقت���دي به، لتقدم على 
هام����س مباحثه���ا الرئي�ضية، �ضفحات ُتعَنى ب�ضوؤ�ن الثقاف���ة، �الأدب ب�ضكل خا�س. �اأخيرًا ل بد 
م���ن الإ�ضارة اإلى اأن اأهم خطوة قام بها الحنا�ي، هو ��ض���ع قانون المطبوعات مو�ضع التنفيذ، 
ذل���ك القانون الذي نا�ضلت ال�ضحاف���ة طوياًل من اأجله، �هو ذات القان���ون ال�ضادر بالمر�ضوم 

الت�ضريعي )53( تاريخ )10/8/ 1949م(.
- النقالب الثالث:

بتاريخ )29 ت�ضرين الثاني 1951م( اأعلن البيان رقم )1( ال�ضادر عن رئي�س هيئة الأركان 
العام���ة، العقي���د اأديب ال�ضي�ضكلي، ت�ضل���م الجي�س زمام الأمن في الب���الد، �ت�ضلم بموجب الأمر 
الع�ضك���ري رقم )2(، الزعيم ف���وزي �ضلو، ال�ضلطتين الت�ضريعية �التنفيذي���ة، �ل بد من التنويه 
ب���اأن ال�ضي�ضكلي، لم يظه���ر على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية ب�ضكل ر�ضمي، اإل بع���د اأن �ضمي نائبًا لرئي�س 
ال���وزراء، �في الخطوة الثانية، �ضيطالب ال�ضلو بتاري���خ )16 حزيران 1953م(، بحياة د�ضتورية 
في البالد، �اإجراء انتخاب���ات ت�ضريعية، لينتخب بتاريخ )11 تموز 1953م( رئي�ضًا للجمهورية، 
��ضيظهر حاكمًا مطلقًا للبالد، بعد اأن اأ�ضدر المر�ضوم الت�ضريعي رقم )197( تاريخ )6 ني�ضان 
1952م( القا�ضي بحل الأحزاب �المنظمات ال�ضيا�ضية، هذا المر�ضوم �ضيحمل تداعيات مميتة 
عل���ى المجالت الثقافية لحقًا، �ضنالحظ هذا التما�ت من خالل �ضاآلة عدد المجالت الثقافية 
المخت�ضة بالعام، �المجالت الخا�ضة بالخا�س، �باقت�ضار مباحثها على مو�ضوعات بعيدة عن 
اأنَّ الثقافة، ماهي �ضوى م�ضر�ع نه�ضة، تو�ضح معالمه ال�ضلطة ال�ضيا�ضية، المنتخبة من ال�ضعب، 
�بالع���ودة اإلى المرحل���ة ال�ضابقة لمر�ضوم حل الأحزاب، بما يخ�س عالم ال�ضحافة، فقد �ضارت 
بداية مع »�ضلو« على هدى القرارات �المرا�ضيم ال�ضابقة، اإلى اأن �ضدر المر�ضوم رقم )8( تاريخ 
)1952/9/6م(، ال���ذي اأعطى لرئي�س الد�لة الح���ق في اأن يلغي رخ�ضة كل مطبوعة د�رية في 
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ح���ال خالفت ما جاء به المر�ض���وم، هذا المر�ضوم ل يختلف عن المرا�ضي���م ال�ضابقة، من حيث 
المحظ���ورات، �الخطوط الحم���راء المطالبة مباحث اأي د�رية بتجنبها، تح���ت �ضعار الم�ضا�س 
باأم���ن الب���الد، �الم�ضلحة الوطنية العليا، اإل اأنه اأ�ضّر عل���ى اأن اإلغاء ترخي�س الد�رية، ل يمنع 
من مالحقة �ضاحب الد�رية �الم�ضوؤ�لين عنها، ثم اأ�ضاف اإليه في الن�ضف الثاني من �ضهر اآب 
)1952م( ق���رارًا يق�ض���ي بدمج ال�ضحف مع بع�ضها، �ي�ضتمر ه���ذا الدمج �ضاري المفعول، اإلى 
اأن جاء القانون رقم )134( تاريخ ت�ضرين الأ�ل )1953م(، الذي األغى قانون المطبوعات رقم 
)35( ال�ض���ادر ف���ي عهد النقالب الثان���ي، �اأعطيت المطبوعات الد�ري���ة ال�ضادرة عند نفاذ 
القانون مهلة �ضهر، لت�ضوية اأ��ضاعها �فق اأحكام القانون الجديد، �الجدير بالذكر اأن ما حمله 
القان���ون الجدي���د، ل يختلف في مواده عن القدي���م، با�ضتثناء اأن الأخي���ر كان خاليًا من المواد 
الت���ي كانت ت�ضكل حماية للموؤلف في �ضابقه، �منع اإ�ض���دار الد�ريات في غير اليوم المحدد لها 
م���ن اأيام الأ�ضبوع اأ� ال�ضه���ر، اأ� اإ�ضدار اأكثر من طبعة، اأ� ملحق له���ا، يتخذ �ضكل ن�ضرة د�رية، 
�بالعودة اإلى المجالت التي �ضدرت بعهد النقالب الثالث بدم�ضق، نتعرف على مجلة )ال�ضرطة 
�الأم���ن العام، 1953م(، مجلة �ضهرية، ث���م، �بدء من العدد )20( ال�ضادر في اآب )1954م(، 
َل���ت  ا�ضمه���ا، لت�ضبح »�ضوت �ضورية« اأما م�ضر�عها بح�ضب م���ا عرفته في افتتاحيتها الأ�لى،  ُبدِّ
فكان الرفع من قيمة ال�ضعب �ثقافته، �الدعوة ال�ضحيحة للبالد في العالم الخارجي، �مقا�مة 
الدعاية التي ينظمها اأعداء البالد في الخارج. �مجلة )الإيمان- اآذار 1953م(، �ضهرية ثقافية، 
�ضاحبها �رئي�س تحريرها المطران مالتيو�س �ضويتي(. �مجلة )الإذاعة ال�ضورية ال�ضادرة في 
اأيل���ول، 1953، مجلة ثقافية �ضادرة عن المديرية العام���ة لالإذاعة، غايتها ن�ضر برامج الإذاعة 

ال�ضورية، �ن�ضر الثقافة العلمية �الأدبية، �المو�ضيقية، �رفع الم�ضتوى الفني �الأدبي(.
َل ا�ضمها  �في الالذقية مجلة )الغد(، �هي مجلة المنبر ال�ضادرة في العام )1950م(، �ُبدِّ

اإلى الغد، بتاريخ )24 كانون الثاني 1954م(.
�ف���ي حلب مجلة: )ال�ضنابل ال�ضادرة ع���ام 1954، ل�ضاحبها فكتور كالو�س، �هي اأ�ل مجلة 
َفت، ���ضع �ضاحبها في ال�ضجن(، �مجلة )الجمهور  كاريكاتيرية، اأثير حولها �ضجة كبيرة، ��قِّ
العرب���ي ال�ضادرة ف���ي ني�ضان 1953م(، ل�ضاحبه���ا »محمد طاهر �ضماقي���ة«، �كانت في طليعة 
المج���الت القومي���ة، التي تقدم مباحث ثقافي���ة خا�ضة بال�ضاأن العربي(. �ف���ي دير الز�ر مجلة 
)�ض���وت الفرات(. �في الح�ضكة مجل���ة )الر�ضالة الزراعية ال�ضادرة ع���ام 1952م( عن غرفة 
زراع���ة الجزيرة في مدين���ة الح�ضكة، تبحث في �ضوؤ�ن الزراعة �القت�ض���اد، �تدافع عن حقوق 

المزارعين(.
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العودة اإىل اجلمهورية الربملانية

بتاري���خ )25 �ضباط 1954م(، تمردت بع�ضًا من قطعات القوات الم�ضلحة، على ال�ضي�ضكلي، 
�اأجبرت���ه على تق���دم ا�ضتقالته من من�ضب رئي�س الجمهورية. �في �ضهر ني�ضان من العام نف�ضه، 
انعق���د ف���ي حم�س موؤتمر �ض���م ممثلين عن جميع الأح���زاب ال�ضورية، نتج عن���ه ت�ضكيل حكومة 
ائتالفي���ة، برئا�ض���ة �ضبري الع�ضل���ي )1954م(، ثم حكومة غي���ر حزبية برئا�ض���ة �ضعيد الغزي 
1954، ث���م برئا�ضة فار����س الخوري، اإلى اأن تولى في )5 اأيل���ول 1955م( �ضكري القوتلي مهامه 
الر�ضمي���ة، بعد انتخابه تحت قبة البرلمان، رئي�ضًا للجمهوري���ة العربية ال�ضورية، ليكلف �ضبري 
الع�ضل���ي للم���رة الثاني���ة برئا�ضة مجل����س ال���وزراء، ��ضتعمل ال���وزرات المتعاقبة، من���ذ البداية، 
عل���ى تخفي���ف الأعباء الت���ي �قعت على ال�ضحافة بعه���د النقالب الثالث، فاألغ���ت القانون رقم 
)134(، �اأع���ادت العمل بقانون المطبوعات رقم )53( م���ع تعديالت طفيفة طراأت عليه، كان 
م���ن �ضاأنها تنظيم العم���ل ال�ضحفي في البالد، �اإعطاء العاملين ب���ه هام�ضًا من الديمقراطية، 
ي�ضتطيع���ون م���ن خالله ممار�ضة عمله���م بحرية اأكبر، م���ع اإبقاء الخطوط الحم���راء التي تم�س 
ال�ضلطة ال�ضيا�ضية �الع�ضكرية، �الد�ضتور، �كل ما يم�س هيبة الد�لة، �عالقاتها الخارجية، التي 
حدده���ا القان���ون)53(، قائمة بعده �ضد�ر المر�ضوم )1485( تاري���خ )1954/7/31م(، الذي 
لهم لأ�ل مرة بحمل بطاقة �ضحفية  ق�ضم المحررين اإلى فئات، بح�ضب المهام الموكلة لهم، �خوَّ

تثبت �ضفتهم ال�ضحفية، تمنحها المديرية العامة للدعاية �الأنباء. 
اأم���ا بخ�ضو�س المج���الت التي �ضدرت بمدة ما بع���د �ضقوط ال�ضي�ضكل���ي، فقد توزعت على 
المدن ال�ضورية، بن�ضب متفا�تة، فكان لدم�ضق الح�ضة الأكبر: )الإ�ضالح الجتماعي 1954م(، 
�)اليقظ���ة العربية 1954م(، �)الإن�ضاء: مجلة �ضيا�ضية، ثقافية، اأدبية، اجتماعية، �قد �ضدرت 
ف���ي الع���ام )1954م( بدًل ع���ن �ضحيفة كان تحمل ف���ي ال�ضابق ال�ضم نف�ض���ه، ل�ضاحبها �جيه 
ب���ك الحفار(، �)�ضوت الفت���اة، 1954م(، �)الطالب العربي، مجلة ثقافي���ة، اجتماعية، فنية، 
م�ض���ورة، ل�ضاحبه���ا الدكتور فتح���ي العط���ار(، �)الم�ضلم���ون، 1955م(، �)ال�ضينما �الفنون، 
1955م(، �)طبيب���ك، مطلع �ضه���ر اأيلول 1956، مجل���ة �ضحية، علمية، اجتماعي���ة، ل�ضاحبها 
الدكتور �ضبري القباني(، �)الإر�ضاد الزراعي 1957م(. ��ضدرت في حلب )اليقظة، 1954م(، 
�)الرائ���د، 1954م(. �في مدين���ة حم�س )ال�ضن���ا، 1954م(، �)اله���دى، 1955م(، �)الرائد 
العربي، 1955م(. �في مدينة �ضلمية )الغدير، 25/ 12/ 1955م، ل�ضاحبها الدكتور م�ضطفى 

غالب(.�في دير الز�ر �ضدرت مجلة )ال�ضداقة، 1957م(.
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�اأخيرًا، ل بد من الإ�ضارة اإلى اأن هذه المدة لم تخُل من محا�لت انقالبية عديدة، لكن تلك 
المح���ا�لت الع�ضكرية كانت مرهونة بالف�ضل، �حلت محلها الأح���زاب ال�ضيا�ضية، �هذا �ضيكون 
ل���ه اأث���ر �ضلبي على المجالت الثقافي���ة، �ضينعك�س هذا من خالل المباح���ث التي كانت م�ضر�عًا 
ثقافي���ًا يحمل غاية الرتقاء بالمجتمع، بينما بالحقيق���ة، لم تكن تلك المباحث تتعدى التعريف 
ب�ضخ�ضي���ات اأدبية عربية �عالمية، �مباح���ث ذات خ�ضو�ضية اجتماعي���ة اإخبارية، �بعيدة عن 
النق���د، اأ� اإثارة الحوار ح���ول ق�ضية ما، بمعنى ما انح�ضرت المباحث باإمالء معارفها فح�ضب، 
�كان ه���ذا جزءًا من المحاباة غي���ر المعلنة، لالأحزاب ال�ضيا�ضية التي باتت ت�ضيطر على مجمل 
�ضرائ���ح المجتمع. اأم���ا الحالة التي ��ضل���ت اإليها ال�ضحاف���ة منها المج���الت الثقافية في هذه 
المرحل���ة، فما ه���ي �ضوى نتيجة حتمية لمراحل النقالبات ال�ضابقة، لذلك لبد من الإ�ضارة اإلى 
ما جاء لحقًا بمذكرات »خالد العظم«، بخ�ضو�س عالم ال�ضحافة في هذه المرحلة، �التي تعّد 
مرحلة ذهبية، اإذا ما ِقي�ضت بالمراحل ال�ضابقة، فيقول في الجزء الثالث من مذكراته ال�ضفحة 
69: »م���رت عل���ى ال�ضحاف���ة ال�ضورية في ال�ضنين الخم����س التي �ضبقت الوح���دة، اأ�ضواأ فترة في 
تاريخها، اإذ هبطت �ضويتها اإلى الح�ضي�س، بعد اأن اأ�ضاءت �ضعلتها الوطنية طريق الن�ضال �ضد 
الفرن�ضيين، �بعد اأن اأ�ضهم قدامى اأرباب القلم في المعارك العديدة �ضد الأجنبي، ف�ضجن من 
�ضج���ن، �اأغلقت جريدته مرارًا �تكرارًا، لكن���ه ظل رافع الراأ�س، حاماًل الر�ضالة، ل يغريه مغر، 
�ل يحي���د ب���ه عن الطريق الم�ضتقيم تهديد ��عيد. �بلغ �ض���وء الحال- اأي بالخم�س �ضنوات التي 
�ضبقت الوحدة- اأن اأم�ضى اأ�ضحاب الجرائد يقب�ضون المال من الحكومة المحلية، �من عميل اأ� 
اأكثر من العمالء الأجانب، �من ال�ضركات الكبرى، �من الم�ضارف، �من الأحزاب، �من كل من 
�ضول���ت ل���ه نف�ضه مهاجمة خ�ضم �ضيا�ضي اأ� �ضخ�ضي، فكنت ت���رى الحمالت يتردد �ضداها بين 
جري���دة �جري���دة، �كان بين بع�ضها اتفاق �ان�ضج���ام كالآلت المو�ضيقية في فرقة يديرها قائد 
ماهر...�كان���ت الأخب���ار المختلفة تر�ى ب���د�ن حياء، �المقالت الم�ضموم���ة تنم عن المقا�ضد 

ال�ضيئة، التي يحملها كتابها �الموزعون �ضتار الغيرة على الوطن �م�ضالحة«.
يبد� اأن هذا الراأي، اآنف الذكر، لأحد رجالت الد�لة في مراحل مختلفة، لم يكن نابعًا من 
ر�ؤي���ة خا�ضة لخطاب الختالف ال�ضيا�ضي الذي كان �ضائ���دًا في تلك المرحلة، �اإنما جاء بر�ؤية 
حيادي���ة للتعبي���ر عن تلك المرحلة، �ل�ضّيم���ا اأن هذا الخطاب، �ال�ضح���ف التي كانت ت�ضدره، 
ينتم���ي اإل���ى جهات حزبي���ة بعيدة ف���ي برنامجها ع���ن الم�ض���ر�ع الديمقراطي، ال���ذي ترت�ضيه 
الم�ضلحة الوطنية العليا، اأكثر مما ترت�ضيه م�ضلحة جهة حزبية بعينها، اأما بخ�ضو�س مرجعية 
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ه���ذا الخطاب ال�ضحفي الم�ضي����س، �الذي كان �ضائدًا في تلك المرحلة على نطاق �ا�ضع، فتعود 
لعدة اأ�ضباب، اأهمها المحا�لت الم�ضتمرة لإف�ضال م�ضر�ع ال�ضحافة، ك�ضلطة رابعة م�ضتقلة عن 
ال�ضيا�ض���ة، م���ن الحكومات المتعاقبة، �التي �ضغلت مراكز القرار ف���ي البالد ال�ضورية، بدءًا من 
مراحلها الأ�لى، مر�رًا بمرحلة النتداب الفرن�ضي، �لي�س نهاية بمرحلة النقالبات الع�ضكرية، 
�ه���ي المرحلة الأ�ضد �ض���وادًا بتاريخ ال�ضحاف���ة ال�ضورية، التي اأفق���دت ال�ضحفيين م�ضر�عهم 
ال�ضاب���ق المناه����س لال�ضتعم���ار، �اله���ادف اإل���ى الو�ضول بالب���الد اإلى حي���ز الحي���اة الوطنية 
الديمقراطي���ة، اأ�ضوة بالب���الد الغربية التي اطلعوا على ثقافتها، �تاأثر�ا بجزء منها اأبان مرحلة 
النت���داب، �ها هم اأخي���رًا، �قد ��ضلوا اإلى ال�ضتق���الل، ليكونوا تحت رحم���ة ال�ضلطة القائمة، 
�اأداة طيع���ة لتر�ي���ج خطابها ب�ضكل دائم، ليظهر هذا الف�ض���ل، كنتيجة، ب�ضكل جلي، في مرحلة 
النفتاح التي جاءت به المرحلة البرلمانية على ال�ضحافة ال�ضيا�ضية، �ل�ضّيما اأن الق�ضم الأكبر 
م���ن ال�ضحفيين، في حينه، بات تابع���ًا ب�ضكل كامل لأحزاب �ضيا�ضية متناق�ضة فيما بينها، لي�س 
م���ن حيث الخطاب ال���ذي تقدمه �ح�ضب، بل من خالل تعويم الم�ضلحة الحزبية، �التي ل تخلو 
م���ن ال�ضخ�ضنة، �اته���ام الآخر بالعمالة، �التاآم���ر على البالد في اأكثر الأحي���ان، �ال�ضوؤال الآن 
ه���و، هل كانت المج���الت عامة، �الثقافية ب�ض���كل خا�س بمناأى ع���ن هذا؟...بالتاأكيد، ل يمكن 
الف�ضل بين ال�ضح���ف ال�ضيا�ضية، �المجالت الثقافية، �خطاب ال�ضلطة، �لن تبتعد مو�ضوعات 
ال�ضحف عن مو�ضوعات المجالت الثقافية، اإّل من حيث ال�ضياغة الفنية ال�ضردية الذي تقدمه 
كل منهم، فاإذا كانت الأ�لى، غير جديرة باإخفاء اأهوائها، �اأهدافها على متابعيها، فاإن الثانية 
ت�ضتطيع الختباء خلف مباحث قابلة للتاأ�يل، لكنها دائمًا �ضتكون الأ��ضح من حيث اإبراز الواقع 
الجتماع���ي المعا�س، بطموح���ات اأبنائه، �اإخفاقاته���م، �ل�ضّيما طبقة المثقفي���ن منهم، لأّنها 

المعبر الأهم عن هذا الواقع.

- زمن الوحدة:

ف���ي جل�ضة تاريخية عقدت في ق�ض���ر القبة بالقاهرة، جمعت بي���ن الرئي�س ال�ضوري �ضكري 
القوتل���ي �الرئي�س الم�ضري جم���ال عبد النا�ضر، �بح�ضور �فدين ر�ضميي���ن من البلدين، اتُّفق 
عل���ى م�ضر�ع الوحدة بين م�ضر ��ضورية بتاري���خ )5 �ضباط 1958م(، �طرح لال�ضتفتاء ال�ضعبي 
ف���ي البلدين، �اأ�ضفرت موافقة ال�ضعبين على قيام الجمهوري���ة العربية المتحدة، �على انتخاب 
الرئي����س جم���ال عبد النا�ض���ر رئي�ضًا لها، لت���رزح ال�ضحافة م���ن جديد تحت رقاب���ة ع�ضكرية، 
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فر�ضه���ا الأمر الع�ضك���ري رقم )35( تاري���خ )12 اآب 1958م(، �في )23 ت�ضري���ن الثاني( من 
العام نف�ضه، �ضدر القرار )195( الداعي، لمن اأراد، من اأ�ضحاب ال�ضحف �المجالت، التنازل 
عن امتيازه، مقابل تعوي�س مالي تقدمه الحكومة، اأن يتقدم بطلب خالل )15( يوم اإلى مديرية 
الدعاية �الأنباء، �بناء عليه تم التنازل عن �ضت �ثالثين �ضحيفة �مجلة، ثم تاله القرار )21( 
تاري���خ )1959/1/11م(، فاألغى )22( �ضحيفة �مجلة اأخ���رى، تحت ذريعة توقفها قبل �ضد�ر 
ه���ذا القرار، اأ� عدم �ضد�رها من���ذ ترخي�ضها، تاله القرار )156( تاري���خ )24 اأيار 1960م( 
القا�ضي باإعط���اء التحاد القومي �ضالحية منح امتيازات جديدة، �اإعطاء تراخي�س بالمتابعة 
للد�ريات ال�ضادرة قبل هذا القرار. ي�ضتثنى من هذا القرار المجالت �الن�ضرات التي ت�ضدرها 
َمت  الهيئات العامة �الجمعيات �الهيئات العلمية �النقابات التابعة ل�ضلطة الد�لة، بمعنى اآخر اأُمِّ
ال�ضحافة، �اأ�ضبحت �ضحافة حكومية بالمعنى الر�ضمي، �من بقي منها �ضمن القطاع الخا�س 
�ضيلق���ى مراقب���ة �ضديدة �مالحقة م���ن مباحث عبد الحمي���د ال�ضراج، بعد اأن �ض���ارت مديرية 
الدعاي���ة �الأنباء تابعة لوزارة الداخلي���ة في د�لة الوحدة، �مع كل هذا، غامرت مجالت ثقافية 
�اخت�ضا�ضي���ة بالخر�ج اإلى النور، لكنها في الوق���ت نف�ضه اعتمدت في مباحثها على ما ذكرناه 
�ضم���ن الخاتم���ة اآنف���ة الذكر، لتجنب التعطي���ل اأ� الإغالق، منه���ا في دم�ضق: مجل���ة )الثقافة، 
�العمران، �ر�ضالة العلوم، �ح�ضارة الإ�ض���الم، �النعمة، �المجلة الطبية، �المهند�س العربي(. 
�ف���ي دير الز�ر: )�ضوت الطلبة( �كانت اأهمها، �المعبر الأقوى عن المباحث الثقافية ال�ضائدة 
في تلك المرحلة، هي مجلة )الثقافة ال�ضهرية(، التي بداأت بال�ضد�ر بدءًا من اأيار )1958م(، 
�اهتم���ت ب�ضوؤ�ن الأدب �الفن �الفك���ر، بطموح يبتغي اإ�ضناد الحياة العربية في تطورها الطامح 
اإل���ى الكم���ال، �هذه الأجندة كانت مالئم���ة لطر�حات د�لة الوحدة، طالما ل���م تتجا�ز تقليدية 
هذا الخطاب، �تاأتي مجلة »ح�ضارة الإ�ضالم« بالدرجة الثانية من حيث الأهمية، �الن�ضجام مع 
طر�حات د�لة الوحدة، فقد جاء بافتتاحية العدد الأ�ل ال�ضادر بتموز/ اآب )1960م(، تعريف 
بمهامه���ا الرامية اإل���ى ت�ضييد بناء ثقافي م�ضتلهم من عقيدة الأم���ة التي كانت رحمة للعالمين، 
�ه���ذا بحد ذات���ه اإ�ضارة لتماه���ي الفكر القومي، مع الإ�ض���الم ال�ضيا�ضي في تل���ك المرحلة، اأما 
المج���الت الأخرى فكانت اخت�ضا�ضية، ي�ضاف اإل���ى �ضفحاتها بع�ضًا من المو�ضوعات الثقافية 
غير الخارجة عما ذكرناه، �في تلك الآ�نة، اأما مجلة النعمة ال�ضادرة في اأيلول )1960م( عن 
البطريركي���ة الأنطاكية الأرثوذك�ضية، فكانت هي المجل���ة الوحيدة ال�ضادرة عن هيئة م�ضيحية 
�باأقالمه���م، الت���ي التزمت الحياد، لتجنب الم���د الإ�ضالمي ال�ضيا�ض���ي المختبئ خلف �ضعارات 
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قومي���ة، �هن���ا لزم التنويه باأن التهم في زمن الوحدة كان���ت جاهزة لكل خطاب يخالف خطاب 
ال�ضلطة، �ضواًء كان هذا الخطاب اإ�ضالمي اأم قومي اأم ا�ضتراكي.

- مرحلة النف�شال:

بتاري���خ 28 اأيل���ول، )1961م(، قام���ت مجموعة م���ن ال�ضباط، بحركة تم���رد ناجحة لإنهاء 
الوح���دة بي���ن �ضورية �م�ضر، كاإ�ضارة لح�ض���ن النية، �عودة البالد للحي���اة الد�ضتورية، ُكلَِّف في 
الي���وم التالي ماأم���ون الكزبري بت�ضكيل الوزارة، �بعد اأربعة اأ�ضه���ر انُتِخَب ناظم القد�ضي رئي�ضًا 
للب���الد، �م���ع اأن هذه الحركة مهدت لتدخل الجي�س بالحياة العام���ة، �ب�ضوؤ�ن الد�لة الفتية، اإل 
اأنه���ا �من���ذ بداياتها، افتتحت ع�ضرًا ذهبي���ًا جديدًا لل�ضحافة ال�ضوري���ة، �كانت الخطوة الأ�ل 
م���ع المر�ضوم الت�ضريعي رق���م )16( تاريخ )1962/6/5م(، الذي اأع���اد الحياة للمر�ضوم رقم 
)53 ال�ض���ادر بتاري���خ 1949/10/8م(، م���ع تعديالته، تاله المر�ضوم رق���م )144( تاريخ )13 
اأيل���ول 1962م(، القا�ضي باإع���ادة التراخي�س لأ�ضحاب المتياز ف���ي ال�ضحف �الد�ريات التي 
جرى التن���ازل عنها، �فقًا لأحكام المر�ضوم رقم )195( ال�ض���ادر بتاريخ )1958/11/23م(، 
�هكذا ع���ادت مجلة )الدنيا(، )الرقيب(، )الفجر(، )الجب���ل(، )الغدير( اإلى ال�ضد�ر، كما 
منح���ت تراخي�س جدي���دة لإ�ضدار اأربع ع�ضرة مجل���ة د�رية، متنوعة، خالل الم���دة الواقعة ما 
بي���ن )7/7/ 1962م- 1962/12/5م( منها اثنتا ع�ضرة مجلة في دم�ضق، ��احدة في حم�س، 
�الأخي���رة في مدين���ة القام�ضلي، �كان من ن�ضي���ب ال�ضاأن الثقافي بدم�ض���ق ت�ضع مجالت منها: 
)األ���وان، ل�ضاحبها ماأمون ال�ضربجي(، �)الناقد، ل�ضاحبها نزار �ضبري(، �)الدنيا الجديدة، 
ل�ضاحبه���ا عب���د اللطي���ف �ضب���ري(، �)اأ�ض���واء، ل�ضاحبه���ا محم���د الكح���ال(، �)الأحاديث، 
ل�ضاحبته���ا دعد الخاني(، �)ليلى، ل�ضاحبها د. ه�ض���ام فرعون(، �)�ضوت ال�ضعب، ل�ضاحبها 
نزار عرابي(، �)المختار العرب���ي، ل�ضاحبها محمد �ضبري(، �)الأماني، ل�ضاحبها د. محمد 

الرفاعي(. �في حم�س )نداء حم�س، ل�ضاحبها د. عبد الكريم �ضاهين(.
اأم���ا باقي المجالت فتتوزع على اخت�ضا�ضات اأخ���رى، �الجدير بالذكر، اأن من الإ�ضدارات 
م���ا لم ي�ضل في مباحثة اإل���ى الم�ضتوى المطلوب، �لالأ�ضباب نف�ضها ال���واردة في المدة الزمنية 
الت���ي �ضبقت الوح���دة، �كاأن في الإفراج عن حرية ال�ضحافة، ماأث���رة �ضلبية موازية، تف�ضح من 
خالله���ا الواقع المتردي لمباحث كثير من المج���الت الثقافة الخا�ضة، بقي اأن نذكر اأن حكومة 
النف�ض���ال، اأحدث���ت �زارة الإع���الم، مهمتها ا�ضتخدام جمي���ع ��ضائل الإع���الم لتر�ضيخ الفكر 
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القوم���ي العرب���ي في البالد، هذا التج���اه ال�ضعائري الذي عملت المج���الت الثقافية تحت ظله 
لإر�ض���اء الحكوم���ات المتعاقبة منذ مرحلة ال�ضتقالل اإلى الآن، قد يك���ون �ضببًا مهمًا في تردي 
الخط���اب الثقاف���ي في المجالت الثقافي���ة. �الجدير ذكره هو اأن، �في تل���ك المرحلة، تاأ�ض�ضت 
النواة الأ�ل���ى لنقابة ال�ضحفيين ال�ضوريين، من الأ�ضاتذة )ن�ضوح بابيل، �ديع �ضيدا�ي، �عبد 

القادر قوا�س، �محمد طل�س، �عبد ال�ضالم الكاملي(.
بداي���ة، ل ب���د من الإ�ض���ارة اإلى اأن الق�ض���م الأكبر من المج���الت الثقافي���ة ال�ضابقة لمرحلة 
ال�ضتق���الل، كانت مملوكة م���ع اأقالمها، لمثقفين م�ضيحيين، �كان���ت مباحثها بال�ضاأن القومي، 
ذات نزع���ة ليبرالي���ة نقدية، �م�ضر�ع للتخل�س من �ضيطرة الد�ل���ة العثمانية، �قد اأ�ضهمت تلك 
المجالت بتعريف المجتمع ال�ضوري بالغرب المتفوق ثقافيًا �معرفيًا، من خالل ما كانت تقدمه 
من مباحث، كان المثقف ال�ضوري لولها، �ضيبقى مقت�ضرًا في ثقافته على ما يقدمه له الخطاب 
الإ�ضالم���ي الت�ضريع���ي بالعم���وم، فكانت بامتي���از منهجًا معرفي���ًا، تجا�ز من خالل���ه المثقفين 
ال���ر�اد، كثي���ر مم���ا كان يمليه عليهم الخط���اب الإ�ضالمي، ف���ي المراحل الالحق���ة، �اإلى حين 
الو�ض���ول اإلى مرحلة النقالبات الع�ضكرية، حيث �ضتبداأ المجالت الثقافية بترجيح كفة مالكها 
من الم�ضلمين، �اأي�ضًا مع اأقالمهم، ��ضتبداأ النزعة القومية العربية، بالنحياز اإلى المرجعيات 
الإ�ضالمية، مع بع�س التح�ضينات، التي اكت�ضبتها في ال�ضابق من خالل تعرف الكّتاب على ثقافة 
الغ���رب، �من هنا دخل المثقف ال�ضوري، مع نف�ضه في اأزمة، غير معلنة، �ضتنعك�س نتائجها على 
ال�ضرائ���ح الأخرى من المجتمع ال�ضوري، بر�ؤيته القومية، �التي راهن على انت�ضارها، للتخل�س 
م���ن ال�ضتبداد، �ل�ضّيما  بعد بر�ز الق�ضي���ة الفل�ضطينية، �عدها محورًا رئي�ضًا لخطاب الحرية 
بين المثقفين العرب عامة، �اأ�ضحاب الأقالم خا�ضة، هذا الرهان �ضي�ضتغل لن�ضوء اأحزاب غير 
ديمقراطي���ة، ت�ضعى اإل���ى �ضدة ال�ضلطة، موؤيدة من كثير من المثقفي���ن ذ�ي النزعة الإ�ضالمية، 
المختبئ���ة خلف �ضتار القومية. ق�ضم اآخر من المثقفين �ضيميلون لإ�ضدار مجالت اخت�ضا�ضية، 
تراه���ن مباحثها عل���ى ن�ضر الوعي التخ�ض�ضي، �معظمها �ضيكون تح���ت رعاية ال�ضلطة القائمة 
�موؤ�ض�ضاته���ا، الق�ضم الثالث �ضيميل لإ�ضدار مجالت، تعرف عن حالها على اأنها ثقافية، اأدبية، 
فل�ضفي���ة، اجتماعي���ة، �حتى ل تك���ون في مواجهة مبا�ض���رة مع ال�ضلطة �مثقفيه���ا، تكتفي بن�ضر 
ال�ضائ���د، من العلوم �الآداب العربي���ة �الأجنبية، �التعريف ب�ضخ�ضياتها، اأما ما يخ�س الجانب 
الجتماع���ي فاإنها تكتفي ف���ي اأكثر الأحيان، بن�ضر م���ا يلبي رغبات المجتم���ع المحلي، �يدغدغ 
عواطف���ه المكبوتة، �من خالل ه���ذا ت�ضتطيع مع المجالت الخت�ضا�ضي���ة الأخرى الهر�ب من 
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خط���اب الثقاف���ة الم�ضي�ضة بالمطلق، �ت�ضتطيع في الوقت نف�ض���ه تقديم خدمة ثقافية ل ي�ضتهان 
بها، اإلى جمهور �ا�ضع يتعط�س دائمًا اإلى المعرفة، �مع كل هذا لن تنجو من مرا�ضيم ال�ضتبداد، 
التعطي���ل، �لأ�ضب���اب تراها ال�ضلط���ة، باأن ا�ضتمرارها ي�ض���كل خطرًا على م�ضر�عه���ا ال�ضيا�ضي، 
��ضيبرز هذا جليًا في زمن النقالبات، �يكون نواة للعمل به في زمن الوحدة مع م�ضر. اأما من 
الناحي���ة الفنية، ف�ضوف نتلم�س، في معظ���م المجالت، �في جميع المراحل الفو�ضى في طريقة 
اإبراز المادة، د�ن اإعطاء اأهمية للجانب الجمالي من حيث ال�ضكل، اأ� ترتيب ال�ضور، اأ� مراعاة 
الف���راغ، الذي من المفتر�س اأن يف�ض���ل بين مادة �اأخرى، �يعود هذا بالدرجة الأ�لى اإلى غالء 
ال���ورق، �بع����س المراحل يكون مرده اإلى تحدي���د عدد �ضفحات المجلة في اأثن���اء منح المتياز 
م���ن ال�ضلطة المانحة، �محا�لة �ضاحب المجلة تقدي���م كم من المواد ل يتنا�ضب مع حجم عدد 
�ضفحات المجلة، اإ�ضافة اإلى ذلك غياب كادر الإخراج المخت�س عن معظم المجالت الثقافية 

الخا�ضة، �كانوا اأ�ضحابها هم من يقومون بالعمليات الإخراجية.
اأم���ا م���ن ناحية المباحث المقدم���ة، في المجالت الخا�ض���ة عامة، فاإن ق�ضم���ًا منها منقول 
بحرفي���ة عن كتب التراث الأدب���ي، �الق�ضم الثاني كتب باأقالم تجريبية �ضابة، لم تكن لترتقي - 
ف���ي حينه- اإلى م�ضتوى الأدب الرفيع، اأم���ا ال�ضفحات المخ�ض�ضة للتعريف باأحد ال�ضخ�ضيات 
العلمي���ة اأ� الأدبي���ة، التراثي���ة منه���ا اأ� العالمية، فقد كان تعريف���ًا تقريريًا اإخباري���ًا حياديًا في 
اأكثر الأحي���ان. �بخ�ضو�س المباحث النقدية الأدبية فلم تتج���ا�ز الكتابات الإن�ضائية المفتقدة 
للمرجعيات النقدية، �للقيمة الفكرية التي تطالها الدرا�ضات النقدية في العادة، �مرد هذا يعود 
لأ�ضباب عديدة، منها تجنب الأقالم الرفيعة �الأكاديمية الن�ضر في مثل هذه المجالت الخا�ضة، 
لأن الفر����س الأف�ضل متاحة لهم من خالل مجالت ت�ضدر عن هيئات حكومية، اأ� مجالت اأكثر 
جدي���ة ت�ضدر خارج الأرا�ضي ال�ضورية، ال�ضبب الثاني يعود اإلى اأن اأ�ضحاب المجالت لم ي�ضعوا 
ف���ي ح�ضبانه���م الجانب المادي للم�ضتكت���ب، �هذا ما اأبعد عنهم اأقالم كت���اب ال�ضف الأ�ل من 
الأدب���اء �النق���اد �المفكرين ال�ضوريين منهم �العرب ب�ضكل ع���ام، ال�ضبب الثالث يمكن الإ�ضارة 
اإلي���ه م���ن خالل الكم الهائل من الإ�ضدارات اإذا ما ق���وِرن بعدد القراء في �ضورية، فقد بلغ عدد 
المج���الت ال�ضادرة في المدة بي���ن )1918- 1965م( )337( مجلة، �كان الق�ضم الأكبر منها 
قد �ضدر فيما بعد ال�ضتقالل عن الد�لة العثمانية، هذا الكم كان في كثير من الأحيان يعود اإلى 
خلفي���ة تجارية، اأكثر من اأن يكون دافعًا ثقافيًا بق�ض���د النه�ضة، ال�ضبب الرابع يمكن تلخي�ضه، 
ب���اأن معظم ال�ضح���ف ال�ضيا�ضية كانت تفرد م���ن م�ضاحتها مكانًا لمو�ضوع���ات ثقافية متنوعة، 
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�كان���ت هذه الم���واد المتوا�ضعة ت���وؤدي د�ر البو�ضلة الآمن���ة �الهادية للمباح���ث التي �ضتقدمها 
المج���الت الثقافية، لأن الأ�لى خا�ضعة لرقابة �ضارمة من ال�ضلطة ال�ضيا�ضية �الجتماعية اأكثر 
م���ن الثانية، اأ� هك���ذا كان يعتقد اأ�ضحاب المجالت في حينه، ال�ضب���ب الخام�س، �الأهم، يعود 
بن���ا اإل���ى »ال�ضلطة ال�ضيا�ضي���ة« �ضاحبة الحق المطلق ف���ي تعطيل اأي مجل���ة اأ� �ضحيفة، ترى اأن 
مباحثه���ا ت�ض���كل خطرًا عليها، �ه���ذا ما يجعل اأ�ضح���اب المجالت في خوف م���ن المواد عالية 
الم�ضت���وى، حتى ف���ي حال توفرها، لأنها قد تف�ضرها الرقابة الر�ضمي���ة اأ� الجتماعية تف�ضيرًا ل 
يحمد عقب���اه، خوف اآخر ياأتي من التجديد، فقد كانت التهم -بالعلمانية، المارك�ضية، محاربة 
الت���راث الممثل الأ�ل للنزع���ة القومية ال�ضائدة، في حينه جاه���زة، اإذا ما اقتربت اأي مادة من 
ه���ذا الخ���ط الأحمر، فكي���ف اإذا لم�ضته، �ه���ذا، ��ضابقه مما تقدم �ضيكون حج���رة عثرة بوجه 

جدلية )الواقع �الطموح(:
الواق���ع المطوق باأمزج���ة الحكام �ال�ضلطة القائم���ة، �اأي�ضًا ال�ضلط���ات الدينية �الع�ضائرية 
التقليدية، م�ضافًا اإليها �ضلطة الأحزاب ال�ضيا�ضية النا�ضئة، �القائمة على توجيه خطاب كراهية 
ل���كل من يخالفها الراأي/.�/الطموح الذي دفع بع�س م���ن المثقفين ال�ضباب، من اأبناء الطبقة 
الو�ضط���ى الحديث���ة الن�ضاأة، باإمكانياتها المادي���ة المتوا�ضعة غير الموؤهل���ة لتمويل مجلة بطاقة 
لوج�ضتي���ة �ماديةكامل���ة، ي�ضاف اإليها التطلع���ات الم�ضتقبلية لهذه الطبق���ة الم�ضتتة بين الدين 
�القومي���ة �الليبرالية �المارك�ضية...هذا الطموح الم�ضط���رب بالنتماء، جمع طبقة المتعلمين 
النا�ضئ���ة تح���ت مظلته، لإيمانهم باأن ال�ضتب���داد ل يقا�م اإل ب�ضالح الثقاف���ة، الأخير هذا، كان 
دافعه���م الأ�ل لفتتاح مج���الت ُتعَنى بال�ضاأن الثقافي، د�ن اأن يمتل���ك كل منهم م�ضر�عًا فكريًا 
�ا�ضح���ًا لمجلته، اأ� خبرات �ضحفية �ثقافي���ة �مادية توؤهلهم لإ�ضدار مجلة من ال�ضف الأ�ل اأ� 

الثاني على اأقل تقدير!
ه���ذه الأ�ضب���اب اأدت د�رًا في اإبراز التوا�ض���ع ال�ضلبي لكثير من المج���الت الثقافية في تلك 
المرحل���ة، لكن �في الوقت نف�ض���ه حملت كثيرًا من الإيجابيات، الت���ي �ضيدين لها في الم�ضتقبل 
الواق���ع الثقافي المحلي �العربي بكثير من العط���اء، �ل�ضّيما في مجال تقديمها لمواهب �ضابة، 
�ت�ضجيعها لهم، ليت�ضدر�ا مع بداية الثلث الثاني من الألفية الثانية للميالد قمة الهرم الثقافي، 
�لتكون مباحثهم النقدية �الأدبية �البداعية عالمة فارقة في تاريخ الحركة الثقافية في �ضورية 
�البلدان العربية الأخرى، الإيجابية الثانية، هي من اأ�ضهمت في تعريف المجتمع ال�ضوري بكثير 
م���ن ال�ضخ�ضيات الثقافية التراثية �العالمية، فكانت حافزًا ل���ه للبحث عن عمقها، �التاأثر بها 



المجالت الثقافية في �سورية )1947- 1963م(

45 الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 

اأ� رف�ضه���ا، �هذا بح���د ذاته ماأثرة �ضتكون راف���دًا لنمو الح�س النقدي ف���ي �ضفوف المتعلمين، 
�غيره���م من اأفراد المجتمع ال�ضوري، الإيجابية الثالثة، اأّدتها كل مجلة من خالل خ�ضو�ضيتها 
البيئية �الجغرافية التي انطلقت منها، فاأ�ضهمت بذلك على التعارف بين الأفراد الذين جمعهم 
الهم الثقاف���ي، �اأي�ضًا بين البنيات الجتماعية، غير المتعارفة في ال�ضابق، �التي اأّدت الع�ضور 
ال�ضتبدادي���ة ال�ضابق���ة في حف���ر هوة فيما بينه���م، م�ضتغلة تع���دد الطوائف الديني���ة �الإثنيات 
القومي���ة في ربوع الجغرافية ال�ضورية، الإيجابيات تلك كان���ت حجر الأ�ضا�س في ت�ضكيل مجتمع 

عربي �ضوري جديد.
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بيان ال�صفدي

الدرا�سات والبحوث

يف جتربة �شعدي يو�شف ال�شعرية

تنتمـــي تجربـــة �شعـــدي يو�شـــف المولود �شنـــة )1934م( في الب�شـــرة اإلى ال�شنـــوات القليلة التي 
اد: ال�شياب والمالئكة والبياتي، وقد  اأعقبت نهو�ض �شعر التفعيلة على يد زمالئه العراقيين الروَّ
بداأ بق�شائد رومان�شية ريفية في مجموعته »القر�شان« )1952م(، وفي »اأغنيات لي�شت لالآخرين« 
)1955م( �شتبـــداأ محاولتـــه الأولـــى فـــي �شعر التفعيلـــة، ثم في »النجـــم والرمـــاد« )1960م( الأكثر 
ن�شجاً، ولعل هذا ما جعل ال�شياب ي�شفه بـ»ال�شاعر الريفي« كما قال �شعدي في لقاء معه )جريدة 

الحياة، العدد 13430(.

ل  زها بتحوُّ في مجموعته »ق�شائد مرئية« )1965م( خطا بقوة نحو ق�شيدة تفعيلة مميزة، عزَّ
لفـــت فـــي »بعيداً عن ال�شماء الأولـــى« )1970م(، ثم »نهايات ال�شمال الإفريقـــي« )1972م(، ووا�شل 
ق�شيـــدًة لقـــت ح�شوراً مهمـــاً في ال�شاحة ال�شعرية بتعاقب اأكثـــر مجموعاته توهجاً: »الأخ�شر بن 
يو�شـــف وم�شاغلـــه« و»تحت جداريـــة فائق ح�شن« و»الليالـــي كلها« و»ال�شاعة الأخيـــرة« و»كيف كتب 

الخ�شر بن يو�شف ق�شيدته الجديدة« بين عامي )1970-1977م(.

منـــذ »ق�شائـــد اأقـــل �شمتـــاً« )1979م( اأخـــذت تجربة ال�شاعر تاأخـــذ اتجاهات عديـــدة، مالت اإلى 
تجريـــب �شكلي وا�شح، وطغيـــان للظروف ال�شخ�شية، و�شارت ردود الأفعـــال ال�شيا�شية تاأخذ طابعاً 
مبا�شـــراً، مـــع ما يمكن اأن ن�شفـــه بـ»ق�شيدة التَّرحال« فباتت المدن بحاناتهـــا واأماكنها و�شواطئها، 

وحتى البراري وال�شحاري، مو�شوعاً رئي�شاً في عالمه ال�شعري.
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�ِضع���ر �ضعدي يمتاز بتركيبته الخ�ضبة، فهو منذ البداية اأظه���ر ر�ضوخًا في الثقافة ال�ضعرية 
التراثية، �مع اأنه من مغامري الأ�ضكال لكنه يخفي في عمق تجديداته اإخال�ضًا للما�ضي، يظهر 
في التنا�س حينًا، �في اللغة حينًا اآخر، يقول: »اأنا اأثق ثقة عمياء بال�ضعر الجاهلي، اأثق بعالقته 

مع الطبيعة �المجتمع، اأثق بتعبه �توا�ضعه، مثاًل الحديث عن الأحجار قيمة فنية كبرى«.
�اإن كان يف�ض���ل بين ال�ضت�ضالم لل�ض���كل الكال�ضيكي، �ا�ضتثماره على نحو مجدد، فال يتورع 

عن القول: »الق�ضيدة العمودية هي الآن معادية للتاريخ«.
خ عبر مراحل، �لي�س طفرات ا�ضتعرا�ضية: لكنه يعترف اأي�ضًا باأن تطوره ال�ضعري تر�ضَّ

»اأن���ا اأح�س اأن م�ضيرتي ال�ضعرية الطبيعية بطيئة، �له���ذه المراحل �التبدلت على الأقل في 
العالق���ة بي���ن مرحلة �اأخرى، تجد نوعًا م���ن المتداد، لكن قد تالحظ القف���زة اإذا قارنت بين 

مرحلتين متباعدتين زمنيًا«. )مجلة »الآداب« 1979م(.

هموم عامة

المالحظ اأن ال�ضاعر �في كل تجاربه في الق�ضيدة ظل موؤمنًا بد�ر ال�ضعر في المواجهة، اأي 
اأن يدلي ب�ضهادة حول الأحداث الكبرى في �طنه �اأمته �العالم، من كل ذلك ي�ضل ال�ضاعر اإلى 

ر�ضالته المق�ضودة، فالعراق ل ي�ضت�ضلم:
نحن �شاللُة اأفعى الماِء الأوِل

نحن �شاللُة َمـن عبدوا ثيراناً تحمُل اأجنحًة
و�ُشـاللُة َمـن عبدوا نيراناً في ُقـَنـِن الثلِج،

ولم نرفْع اأيدينا اإّل لالأَحــِد الواحِد
َتـنا … حيَن وهْبــناُه ُنـُبـوَّ

نحن �شاللُة َمـْن رف�شوا عرباِت الروماِن فما انقَر�شوا 
5/64       

يقول ال�ضاعر كل ذلك، حتى لو لمحنا هنا �هناك �ضبح خيبة اأ� اإحباط عابر، كاأن يقول عن 
العراق في لحظة فجيعة:

البالد التي كل �شيء لديها رماْد
4/162      
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م من اأعداء الخارج �الداخل، فينطلق بلغة طقو�ضية حميمة،  �يرى ال�ضاعر اإلى �طنه المحطَّ
ء �الل�ضو�س، فيقول:  ء �الأدلَّ �يخاطب �طنه، �هو يئن من الأذلَّ

امَنـحـني، يا ربَّ النخلِة
قامَة نخلْة

5/59      
�له جولت �ضعرية عربية، �ل�ضّيما في الجزائر التي عرفها مدر�ضًا ل�ضنوات، �المغرب الذي 
يز�ره با�ضتمرار، اإلى درجة اأنه �ضمى اإحدى مجموعاته »ديوان طنجة« اإ�ضافة اإلى تون�س �لبنان 
�اليم���ن �الأردن �م�ض���ر على الأخ�س، �بالطبع فالعراق هو في ال�ض���دارة، �في الغالب للعراق 
عدة م�ضاهد، عراق التراث، �عراق ال�ضتبداد، �عراق الذكريات ال�ضخ�ضية، �العراق المحتل.

املراأة

يتقا�ضم الحب عوالم ال�ضاعر، �ياأخذ حيزًا كبيرًا، لكن المراأة في �ضعر �ضعدي يو�ضف تاأخذ 
عة ��ضخ�ضية، حتى في بداي���ة �ضعره الر�مان�ضية  طابع���ًا خا�ض���ًا، فهو ل يكتب ق�ضيدة ح���ب ملوَّ
تح�ض���ه ي�ضتعي���ر ال�ضائع من المعجم العاطفي الر�مان�ضي، ل���ذا -�ل�ضبب عميق ما- ل نجد لدى 
ال�ضاع���ر ق�ضيدة حب رقيق���ة يمكن اأن ن�ضت�ضهد به���ا، بينما هي حا�ضرة كاإله���ة متعة �خ�ضب، 
د لهذا عوالم اأ�ضطورية عراقية، منذ امراأة الحانة في ملحمة جلجام�س اإلى ن�ضاء الحانات  �تتردَّ
ف���ي مدن العال���م التي زارها، �ل نن�َض���ى اأن الحانة نف�ضه���ا هي �احدة من ب���وؤر ق�ضيدة �ضعدي 
الأ�ضا�ضية، فلعل الحانة هي »دارته الأ�لى �الأخيرة« حتى اإنه يعر�س لنا البلدان كاأنها الحانات 
الت���ي عرفها، �منه���ا يتاأمل الأ�ضياء �الأ�ضخا����س، �يتذكر الما�ضي، �يعي����س الحا�ضر، �يهج�س 

بالم�ضتقبل.
�غالب���ًا م���ا ت�ضيع لغة ح�ضية لديه، لغ���ة �ضريحة �حيَّة ��ضبقية، حت���ى اإن هذه اللغة طغت مع 
م ال�ضاع���ر في ال�ضن، حي���ث اقترنت �ضيخوخة ال�ضاع���ر بلوعة ج�ضدية، كم���ا في مجموعته  تق���دُّ
»اإيروتيـــكا« �لع���ل فكرته���ا �ضدى لم���ا فعله غوته، فال�ضاع���ر تحدث عن اإعجاب���ه بتلك التجربة، 
�لك���ن هناك الكثير من الت�ض���ا�ؤلت التي تترافق مع هذا البوح المك�ضوف ل�ضاعر ينتمي اإلى بيئة 
محافظ���ة، �ينتم���ي اإلى ان�ضغالت عام���ة في معظمها كم���ا ُيفتر�س، �الغرابة هن���ا من اقت�ضار 
اأكث���ر ه���ذه التجربة على نمط ح�ضي مك�ضوف، ربما يفتقد اإلى الف���ن اأ�ضا�ضًا، �اإذا ما تركنا تلك 
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المجموع���ة الناتئة قيا�ض���ًا بغيرها، ف�ضنعثر اأحيان���ًا على ح�ضية �ضفافة، �فيه���ا �ضيء من جمال 
التعبير �المعنى، كما في ق�ضيدة »فعل حب«:

اأنِت
مثلي

تودِّيَن اأّل يطوَل الكالْم. 
تدخليَن ال�شريَر

باأُّبهِة الملكاِت القديماِت
فارعًة،

ثّم ترميَن تاَجِك
كي يغمَر الذهُب، ال�شر�شَف النا�شَع. 

الطيُر يفتُح منقاَرُه. 
................
................
................

قطرٌة من ندى
ويليُن الّرخاْم

5/346       

دراما اليوميات

اأهمي���ة �ضع���ر �ضعدي يو�ض���ف ل تنبع من اأن���ه �ضاعر منفتح عل���ى الحياة، معب���رًا عن ق�ضايا 
ل منظومة من الإنجازات الفنية،  اإن�ضاني���ة ��ضعبية، عل���ى اأهمية هذا الجانب، لكن ما �ضنعه �ضكَّ
فقد �ضاغ ق�ضيدة يوميات ثرية، تهتم بم�ضاغل الحياة العادية �الل�ضيقة باأغلبية النا�س، فتلتقط 
الجزئي���ات، �تختار اأبطالها من التج���ارب الملمو�ضة �الأماكن المحددة، �لها متانتها، �غناها، 
ا اأحاط بها من تجارب، �قد ق���ال ال�ضاعر ذات يوم »عندي قاعدة: اإن  �تنوعه���ا، �اختالفها عمَّ

اأهم ما في ال�ضعر اأخالقية النثر«، )مجلة الآداب. 1979م(.
»اأنا اأ�ؤمن اأن ال�ضعر ميدان الحقيقة، �هو ل يتمثل الأيديولوجيا، بل يتمثل الحياة«.
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»الأ�ضط���ورة ل���م ت�ضتخدم ف���ي ال�ضعر العربي الجدي���د ب�ضورة ع�ضوية، �ظل���ت ت�ضبه ج�ضمًا 
غريب���ًا مزر�عًا في ج�ض���م الق�ضيدة الجدي���دة، �اإذا ح�ضبنا ال�ضياب اأكث���ر ال�ضعراء المحدثين 
ا�ضتخدامًا لالأ�ضطورة فاإن من النادر مع ذلك اأن تجد لديه اأ�ضطورة ذائبة في ن�ضيج الق�ضيدة«.
ل نن�ضى اأن ال�ضاعر كان محاطًا باأ�ضماء �تجارب كبيرة، �ل�ضّيما تجربتي ال�ضياب �اأد�ني�س، 
الأ�ل بح���رارة �ضعره �جزالته �عذ�بت���ه، �الت�ضاقه بق�ضايا المجتم���ع، �الثاني بتمرده الفردي 
��ضوفيت���ه �مغامرات���ه اللغوية �الفكرية، ��ض���كل هذا الثنائي التحدي الأهم ف���ي راأيي لي�ضتطيع 
اأن يكت�ض���ف طريق���ًا خ���ارج هذي���ن الم�ضارين، بل �ضنالح���ظ فيما بع���د اأن المغام���رة ال�ضعرية 
�ضتق���وده بعيدًا، فتاأخذ تجربت���ه ملم�ضها الخا�س، حتى �هي تنحدر �اقع���ًة تحت اإغراء ال�ضهرة 
�الخت���الف، فتزيِّن ل�ضاحبها اأن يكتب لنا يومياته العادية، فيح�ضبها علينا �ضعرًا -اأ� لنقل في 

الأقل- ن�ضو�ضًا اإبداعية. 
ف���ي �ضهادة مهم���ة �مكثفة يقول محمود در�ي����س: »�ضعدي يو�ضف كان اأح���د ال�ضعراء الذين 
بن���ي �ضعرهم على التنقيب ع���ن ال�ضعري فيما ل يبد� اأنه �ضع���ري، �اأغراني بمقا�مة الإغراء  درَّ
الإيقاع���ي ال�ضاخب، �بالقت�ض���اد في البالغة«، )حي���رة العائد. �س140(. �ي���رى اأن ال�ضاعر 
ي�ضع���ى »اإل���ى تاأ�ضي�س بالغ���ة جديدة، ظاهرها الزه���د، �باطنها البحث ع���ن الجوهر«، )حيرة 

العائد، �س139(.
حق���ًا ا�ضتط���اع �ضع���دي يو�ضف اأن يق���دم ق�ضي���دة �ضاّجة بالحي���اة، في مزج بي���ن الب�ضاطة 
�المتان���ة، فال تتعالى على الحياة، بل تغ���رق في »نثر الحياة« �ا�ضتعارت �ضردها الناب�س، فاأخذ 

ماة«: ل تراَب اليوميات اإلى ذهب الفن، لهذا كتب مثاًل في ق�ضيدة »الرُّ ال�ضعر يحوِّ
د« في طريقي. قلت: »فالأدخْل« دخلُت »كانت حانة »القمر المهدَّ

ـــاب الأميِر. �شاألُتهم، وخرجُت. هل اأم�شي اإلى »قيثارة العمياِن«؟ ربَّتما �شمعُت ق�شيدًة  راأيـــُت كتَّ
و�شربُت كاأ�شاً. لم تكْن »قيثارُة العمياِن« قد فتحْت. طرقُت الباَب. قالْت لي فتاٌة:

- غادر ال�شعراُء.
• اأيَن؟

- اإلى الوليمِة
• كلُّهْم؟

- كلُّ الذين َعَرفَتهْم.
2/39       
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ففي مثل هذه التحف ال�ضعرية نجح ال�ضاعر في اأن يكثف حالة عامة، �ماآزق اجتماعية، من 
ر، �المن�ضوج بعناية في كل كلمة فيه، مع ب�ضاطة خادعة، تخفي  خالل هذا البناء الدرامي المتوتِّ
�راءها كثافة كبيرة من الإيحاءات، مع قدرة على جذبنا بهذه اللغة الم�ضحونة �المن�ضابة، �التي 

تقف �راءها دراية حاذقة في �ضياغة الُجمل.
طبعت هذه الم�ضهدية التي ت�ضبه الطبيعة ال�ضامتة، اأ� البناء الدرامي بما فيه من �ضيناريو 

�حوار ��ضرد في ال�ضعر �ضعر �ضعدي كله فيما بعد.
لق����د ظل ه����ذا البن����اء المت�ضاعد �ه����ذه الق�ض�ضية في الق�ضي����دة، �تلك العناي����ة بالوْم�س 
�الإ�ضارات الدالة، تملوؤها بال�ضعرية �الحميمية اأي�ضًا، �ال�ضاعر يتقن غالبًا اختيار الرموز، �ضواء 
م����ن التراث اأم التاري����خ المعا�ضر، فقد اختار مثاًل في ق�ضيدته عن مع����ر�ف الر�ضافي، �ضاعرًا 
ى، �ا�ضت�ضرف كثيرًا، ��قف م����ع فقراء �ضعبه، حتى ا�ضط����ر اأن يبيع ال�ضجائر في  ى �ت�ض����دَّ تح����دَّ
�ضًا منبوذًا ف����ي »الحيدرخانة« اأكثر اأحياء بغ����داد بوؤ�ضًا، لكن �ضعره  اأخري����ات حيات����ه، �يموت مهمَّ
عا�س، �اأقام له العراق تمثاًل م�ضهورًا، �في �ضاحة تحمل ا�ضمه في بغداد، فيقول في مقطع منها:

يا معروُف! 
لنا اأن ن�شتقبلَك اليوَم رفيقاً

َك اأن ت�شتَمــنا اأّمــا اأنَت فمن حقِّ
َك اأن ترفَع عينيَك  من حقِّ

واأن تترّفــَع عّنــا،
اأن تتعالى في ال�شاحة.
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م���ن ��ضائ���ل هذه الدرامي���ة في ق�ضيدة �ضع���دي احت�ضاده���ا بالت�ضا�ؤل، �ل�ضّيم���ا في اأد�ات 
كثي���رة التكرار: اأي���اَن، اأنَّى، كم، ما، َمن، �غيرها، �دائمًا تبق���ى الإجابات مفتوحة، اإ�ضافة اإلى 
ت�ضمين���ات من مختل���ف الم�ضادر المرئية �الم�ضموع���ة �المقر�ءة، بل قد نج���د اأن العديد من 

الق�ضائد لي�ضت اأكثر من ت�ضا�ؤلت، حتى �ضار الت�ضا�ؤل خ�ضي�ضة لزمة في �ضعره.

اجِلنا�ش

م���ن خ�ضائ����س �ضعر �ضعدي يو�ضف اأي�ضًا مو�ضيقاه المبثوثة ف���ي الكلمات، �فيما بينها معًا، 
فهو �ضديد العناية بخلق َجْر�س خا�س، اإذ يوجد غالبًا ما يمكن اأن ن�ضميه بالقافية الداخلية في 
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ق�ضي���دة التفعيلة، �يتاأتَّى ذلك من عدة طرق، �اأكثرها د�ران���ًا اعتماد الجنا�س باأ�ضكاله، حتى 
نًا �من�ضابًا معها: تكاد تح�س اأن مو�ضيقا الكلمات تقوده بجاذبية خا�ضة، فيتبعها ملوِّ

قد تتمتم تمت تمارين هذا ال�شباِح
احت�شيُت

4/382       
�قد يتالعب اأحيانًا بالجنا�س: 

في�شفح لو لم اأ�شافحه
3/191       

لم اأجد �شجري في الحجْر
لم اأجد حجري في ال�شجْر

3/177       
�ق���د تاأت���ي المو�ضيق���ا من تركيب الق�ضي���دة اأ� المقطع، م���ن خالل الت�ضابه ف���ي المفردات 
اه �ض���الح الدين ال�ضفدي  �الجم���ل �التكرار، �ه���و �ضكل اآخر م���ن اأ�ضكال الجنا�س اأي�ض���ًا، �ضمَّ

ح القلب«: »مجنَّ
ت �شمائل قاتلي فلذاك روحي ل تقْر رقَّ

ردَّ الحبيب جوابه فكاأنه في اللفظ ُدّرْ
)جنان الجنا�ض. �ض33(      
�يخلق متوازيات لغوية في كثير من المقاطع فيما يدعى »التطريز«:

وفي ال�شالِة دمدمٌة
في ال�شالِة غمغمٌة 
في ال�شالِة همهمٌة

5/259        

ت�سمينات �سعبية وغنائية

�عل���ى الرغم من جزالة اللغة لدى �ضعدي يو�ض���ف، اإل اأنها جزالة زائرة، ل تطبع الق�ضيدة 
د بي���ن حين �اآخر، �هي اأثر عميق من ثقافة تراثي���ة را�ضخة لديه، مع توظيف  كله���ا، لكنها تتردَّ
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فن���ي له���ا اأحيانًا، فال يتوقف ال�ضاعر ع���ن ت�ضمين ق�ضائده مقاطع اأ� اإ�ض���ارات اأ� ا�ضتخدامات 
ذاهبة بعيدًا في التراث، بل قد نجد لديه ا�ضتخدامات نادرة كما في بع�س المفردات �الحر�ف 

َتما« التي ي�ضر اأن يجيء بها حتى لو ا�ضتخدم اأختها ال�ضائعة:  مثل: »ُربَّ
»لم تكن حانًة.

ربما قبـل قرنـيِن كانت. 
 وُرّبـَتما ُوِجَدْت قبَل اأْن ُتع�َشـَر الخمُر«.

5/289        
َت« �ال�ضتفهام ب�»اأياَن« اأ� تعبير »موهن الليل« اأ� �ضياغات  �كذا ا�ضتخدام حرف العطف »ُثمَّ
ل« لكن ذلك ل يلغي طبيعة الب�ضاطة المق�ضودة  اعد« �»َتنزَّ محددة لفعل ما، مثل »اتَّركي« �»َت�ضَّ
ٍة، فهو بين حين �اآخر ي�ضتخدم مقطعًا  في لغة ال�ضاعر، �مْزَجه الجميل بين م�ضتويات لغوية عدَّ
من اأغنية اأ� اأغنية �ضعبية، �قد يجري عليه تعدياًل، اأ� يتركه على �ضورته الأ�ضلية، �يمزجه على 
نح���و ماهر في ج�ضد الق�ضيدة، �تعود جذ�ر ه���ذه التقنية اإلى عام )1954م( في ق�ضيدة »اأمر 

باإلقاء القب�س«: 
وي�شيء اأغنية حزينْه

ب�شفاه فالحين تطردهم حوانيت المدينْه
»يا ب�شره ل تبجين«

1/558       
�ق�ضيدة »حادثة في الد�ا�ضر« عام )1955(:

لن يذكروا يا طفل عبد اهلل اأغنية �شخيه
كنا نغنيها معاً »للنا�شريه

تعط�ض و�شربك ماي... للنا�شريه«
1/544       

�قد يكون ال�ضتخدام لأغان م�ضهورة:
يا نبعَة الريحاِن! 

ِحــنِّـي...
اإنني الولهاُن
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ِحنِّي! 
الليُل اأق�شى، والحياُة اأ�َشـقُّ اإْن لم ت�شطفيني

اأو َتِحــّني!
يا نبعَة الريحان

7/45       
ع ال�ضاعر عن ال�ضت�ضهاد  �ل تقت�ضر هذه الت�ضمينات على الأغاني العربية �حدها، بل ل يتورَّ
باأغ���اٍن اأجنبية، كما ح�ض���ل مع اأغنية المغن���ي �ال�ضاعر جاك بريل، بل ي�ضتخ���دم بع�س جملها 

بلغتها الأ�ضلية:
»ل تهجريني... «
قاَل جاك ْبَريْل:

Jacques Brel

Ne me quitte pas

وها اأنذا اأقوُل: رفيَقنا كنَت...
الحياُة جميلٌة اإْن لم تُكْن في 

Pere La Chaise

الحياُة جميلٌة اإن كنَت تبحُث في ال�شواحي عن فتاٍة اأخلََفْت بالأم�ِض موعَدها...
6/158         

جتارب عرو�سية

التنوي���ع العر��ضي في �ضعر �ضعدي يدل على تميُّز �ا�ضح، فهو من ال�ضعراء الموؤ�ض�ضين لهذا 
الغن���ى المو�ضيق���ي في �ضعرهم، فقد تجل���ت هذه المغامرة لدى الموؤ�ض����س الأكبر ل�ضعر التفعيلة 
ب���در �ضاكر ال�ضياب، فق�ضيدة التفعيلة هن���ا لم تكتِف بالعتماد على تفعيلة �احدة مع �ضر�بها، 
ق بين التفعيلة �ق�ضيدة  ب���ل كان كثير من الق�ضائد مجاًل لتطوير ه���ذه التجربة، بالمزج الخالَّ
النث���ر، كما في ق�ضائ���د »ر�برتو« 1/35، �»كيف كتب الأخ�ضر ب���ن يو�ضف ق�ضيدته الجديدة؟« 
1/37، �»نجمة �ضبارتاكو�س« 1/146، �»�ض���واد« 2/195، �»اأيام حزيران« 2/259، �»النا�ضك« 

4/67، �»العقبة« 7/311.
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رة، كما في »انته���اءات« 1/78، �»ق�ضيدة اإلى �ائل زعيتر« 1/63،  �نلتق���ي بالق�ضيدة المد�َّ
�»ال�ضياج« 1/51، �قد يكون التد�ير كاماًل في الق�ضيدة كلِّها، كما في »الخنزير« 2/204، �في 
»ن���داء الآر����س« 6/324، �»م�ضطبة البحيرة« 6/330، �هناك تد�ير ف���ي ق�ضائد ق�ضيرة كما 
في »الق�ضيدة التا�ضعة« 4/273، ��ضار التد�ير �ضكاًل رئي�ضيًا في تجربة �ضعدي يو�ضف، فهناك 
تد�ي���ر مقطع���ي، نجد بدايات له في ق�ضي���دة »نحن لم نحتك���م« 1/117، �»تحت جدارية فائق 

ح�ضن« 1/138 مثاًل، �من اأمثلته فيما بعد »الق�ضيدة الثانية« 4/257.
�ف���ي هذه الطريقة تتدف���ق ال�ضطور ال�ضعري���ة، �تتوقف متباعدة، ��ضيك���ون م�ضتقباًل اإطارًا 
مو�ضيقي���ًا لكثير من الق�ضائد، بحيث يتحول اإل���ى تد�ير كامل، اأي اأن ال�ضطر ال�ضعري ل يتوقف 

عند قافية، �ل �ضكون، بل ينطلق في �ضردية متاأثرة قلياًل بالنثر. 
�هن����اك محا�لت الإفادة من البحور ال�ضعري����ة القديمة، لذا نقراأ تنويعات على بحور معينة، 
ر« كما في تطويٍع حديث  �ل�ضيما الب�ضيط �ال�ضريع �الطويل، مما يمكن اأن ن�ضميه »العمود المطوَّ
للبحر ال�ضريع في تجربة مبكرة تعود اإلى عام )1957م( با�ضم »اأغنية ل تدري اإلى مهرب جريح«:

يا فار�شاً في الليل بيتي هنا
بيتي على الأنهار

قْف مرة في الدار 
واترك بقلبي حلماً لينا

1/549       
�عل���ى البحر نف�ض���ه في ق�ضي���دة »تطلُّع« في الع���ام نف�ض���ه 1/493، �»تاأمالت عن���د اأ�ضوار 

عكا« 1/350.
اأ� تجربة اأخرى في تطويع البحر الطويل عام )1960م( في ق�ضيدة »اإلى عامل في الميناء«:

�شديق الأغاني والبحار �شديَقنا
م�شينا معاً حتى عرفت طريقنا

ربيعاً واإيمانا
وحباً ونيرانا

لقد وهب الإن�شان لالأر�ض موعدا
.1/491       
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بعده���ا �ضتتوا�ض���ل ه���ذه التجرب���ة في تطوي���ع البح���ر الخفيف في ق�ضي���دة »من اأي���ن تاأتي 
الق�ضيدة؟« 1/49. 

�ق���د ي�ضتخدم ال�ضاعر البحر على طريقة التد�ير، كم���ا فعل مع البحر الب�ضيط في ق�ضيدة 
»النذير«7/82.

�هن���اك نمط المزج بي���ن التفعيلة �العمود كما في: »عن الم�ضاأل���ة كلها« 1/180، �»الغ�ضن 
�الراي���ة« 1/372، �»عب���ور ال���وادي الكبي���ر« 1/168، �»ا�ضتط���راد« 1/388، �»ثمانية مقاطع« 

 .1/396
ع بين »م�ضتفعلن« في �ضطر �»متفاعلن«  �في ق�ضيدة »غرناطة« تجربة تداخل مق�ضودة تتوزَّ
ر للبحر الب�ضيط  ف���ي �ضطر يتلوه���ا 1/379، �لناأخذ مث���اًل على ذلك به���ذا ال�ضتخدام المط���وَّ

.5/173
�ل يتوان���ى ال�ضاع���ر عن اأن يكتب بع�س الق�ضائد العمودي���ة موزعة ب�ضكل حر على الأ�ضطر، 
�ه���و اأمر �ضائ���ع في �ضعرنا المعا�ضر، فلنق���راأ نموذجًا على ذلك ق�ضي���دة عنوانها با�ضم البحر 

نف�ضه »رباعية على الطويل« 6/232.
�ق���د تكون تجربته في »ديوان البند« من جه���وده الدائمة لكت�ضاف اإمكانيات �زنية جديدة، 
لك���ن اإذا كان البن���د –ك�ض���كل عر��ضي- له دللته ف���ي �قتها، فاإنه الآن لم يع���د يعني كثيرًا في 
مو�ضيق���ا ال�ضعر، ب�ضب���ب اأن ق�ضيدة التفعيلة ذهب���ت بعيدًا في ا�ضتخداماته���ا، �البند هنا يبد� 
�اح���دًا م���ن الأ�ضكال التي ت�ضي���ع بب�ضاطة، �باأ�ضكال متع���ددة، اإنه يقوم عل���ى تفعيلة »مفاعيلن« 
م���د�رًة، مع تفنُّن في نهايات المقاطع المقفاة، ماعدا الت�ضريع الداخلي، �لق�ضائد �ضعدي في 

. هذا الديوان ملم�س خا�سٌّ

التكرار

ف���ن التكرار يكون في الحرف �الكلمة �الجملة �الفق���رة، �هو من ��ضائل التعبير التي توؤدي 
ذ �ال�ضتغاثة مثاًل،  ع���دة اأغرا�س، �في���ه دللة على الزمن �التهك���م �التحذير �التحدي �التل���ذُّ

�منه ما هو �ضكلي بحت، �ما له �ظائف بالغية.
��ضنج���د التك���رار ف���ي كل ق�ضيدة تقريبًا، �الذي يب���داأ بتكرار مح���د�د، اإل اأن هذه الو�ضيلة 

البديعية تاأخذ �ضكاًل مهيمنًا كما في »�ضباح الخير اأيها العرب« 2/101، �»الت�ضلُّل« 211/ 2.
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�ق���د يك���ون بتكرار »في« كما ف���ي ق�ضيدة »ماد�نا« 2/109، اأ� ح���رف »هل« كما في ق�ضيدة 
»ال�ضتباح���ة« 5/7، اأما تك���رار الكلمات �الجمل فهو خ�ضي�ضة بارزة ف���ي �ضعره، كتكرار �ضيغة 

ال�ضتفهام اأ� النداء اأ� الطلب �غير ذلك.
�تلف���ت النظ���ر تقنيتان �ضعريتان م���ن �ضور التك���رار الأكثر مهارة، هم���ا التنامي �التال�ضي 
ف���ي �ضع���ره، �هما تتكامالن ف���ي غر�ضهما الفني، فه���ذه الهند�ضة الإيقاعي���ة �الوظيفية تك�ِضب 

ع كما في قوله:  الق�ضيدَة م�ضاحًة من النمو �التوقُّ
كان ثلج خفيف 

كان ثلج خفيف يدور
كان ثلج خفيف يدور على عذبات ال�شنوبر

146/3        
���ق ال�ضعر، فيعطيه حيوبة خا�ضة  ف ال�ضاعر من تدفُّ تقاب���ل ذل���ك تقنية التال�ضي، �فيها يخفِّ
في الدللة على م�ضهد يتناق�س في الزمان �المكان �التفا�ضيل، �ينجح في مدِّ الق�ضيدة بعامل 

مهم من الحركة الحية، يخلق فجوة تملوؤها الإيحاءات التي تنبعث من الفراغ الق�ضود:
طائٌر يختفي في �شــماٍء �شــماوّيــٍة 

طائٌر يختفي في �شماء 
طائٌر يختفي 

طائٌر
...
...

هل �ِشـْدرُة المنتهى البيُت؟
هل �ِشـْدرُة الـمنتهى؟

�ِشــدرُة الـ …
5/113       

اللغة
ف كثيرًا من  كثي���رًا ما ت�ضتخدم ق�ضي���دة �ضعدي اللغة بملم����س خا�س، فنجدها مث���اًل تتخفَّ
العط���ف، فتركز على مبتداآت جدي���دة، �على عالقة البدلية �الح���ذف �التركيز على �ضياغات 
دة، ك�ضيغ »فعيل« �»فاعل« �»ُمْفَتَعل« �»م�ضتفِعل« )�ضفيف. ماثل. ُمْنتاأى. ُم�ْضتِكّن(  �ضرفية محدَّ
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�من خ�ضائ�س اأ�ضلوب �ضعدي ا�ضتعمال ال�ضم غير الم�ضتق �ضفًة، كقوله:
»ر�شُم �شياٍج خ�شٍب«

5/117        
»كنِت في الكتب الجلِد مخطوطًة« 

 5/213        
»على عرباٍت ري�ٍض«

4/112        
د مثاًل بفعل  �له جراأة في العديد من ال�ضتقاقات الغريبة �ال�ضتعمالت المفاجئة، كاأْن يتفرَّ

»اأَْنَهَر« بمعنى �ضافر في النهر:
»اأنَهَر الغجُر الإنجليُز
ولكنني، ما اأزاُل، هنا«

7/359        
�تكث���ر الق�ضائ���ُد الق�ضيرة، في محا�لة للتكثي���ف اإلى اأق�ضى ما ي�ضتط���اع، اأ� تقديم لقطة 

�ضعرية في م�ضهد منتقى:
جبال كمكة جرداًء

واٍد كمكة ل زرع فيْه
واأنت الهالليُّ

اأفقر من ذرة الرمِل
لت تيهاً بتيْه بدَّ

2/76        

�سوؤال ال�سعر

ن حياة، �ل�ضت �ضاعرًا، كنت اأريد القول اإنني ل اأنتمي اإلى  كتب �ضعدي: »قلت مرة اإنني مد�ِّ
رطانة ال�ضائد �انبتاته«، 6/265.

ربم���ا نت�ضاءل ع���ن تد�ين الحياة فح�ضب، اأي���ة حياة؟ �التد�ين ال�ضع���ري نف�ضه له م�ضر�عه 
��ضر�ط���ه، �بهذا المعنى نالح���ظ اأن ال�ضاعر انزلق مرارًا اإلى اأحكام ف���ي الحياة �ضيقة، �غير 
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مقنعة، �متناق�ضة، �من ناحية اأخرى هبط بالم�ضتوى ال�ضعري، فو�ضل اإلى تد�ين عابر لم�ضائل 
عابرة بال ظالل �ل اإيحاء، �من ال�ضعف �الوهم اأن يظن ال�ضاعر اأن با�ضتطاعته تقديم خاطرة، 

اأ� خلطة من لغة هاذية، لن�ضاركه الوهَم باأنها �ضعر.
�الغري���ب اأن �ضعدي يو�ض���ف �ضاحب المهارات المعر�فة �قع كثيرًا ف���ي ا�ضت�ضهال ال�ضعر اأي�ضًا، 
�يمكن لي اأن اأ�ضرب اأمثلة عديدة على ذلك مثل ق�ضائد »الجواهري« 2/22، �»علي الجندي« 2/87، 

�»حديث ��ضادة« 6/95، �»عن الالئي يكتبن ر�اية م�ضهورة« 4/171، �»مرحبًا منتظر« 7/96.
ك، كما في ق�ضيدة »الماند�لين« 5/151 ففيها عمود �نثر �تراث �ضعبي  �هن���اك مزيج مفكَّ
�اأ�ض���وات �هذيانات مجانية، اإنه���ا �اأمثالها، كما في ق�ضيدة »الهن���د« 6/280 تبد� لعبًا لفظيًا 

مح�ضًا، �تجارب مغلقة، �ل تعني اأحدًا.
�ضحيح اأن كثيرًا من الختالط �قع بين ال�ضعر �النثر بد�افع �تاأثيرات مختلفة، مما دفع اإلى 
الق���ول »اإذا كان الفرق في الع�ضور الكال�ضيكية �ا�ضح���ًا بين ال�ضعر �الال�ضعر فاإنه يجنح اليوم 
اإل���ى التال�ضي«، )اللغة العليا. �س11(، لكن ذلك لن يقنعن���ا بتخريب جوهر ال�ضعر، �تنزيل اأي 
كالم مبا�ض���ر جاف، �اإن�ضائ���ي فاتر ل اأ�ضرار فيه، على اأنه �ضعر، �ه���ذا الذهاب المتطرف اإلى 

ه ال�ضعر، �قلَّل من جالله �ر�عته، بل جعل النا�س يبتعد�ن عن ال�ضعر نف�ضه. النثرية �ضوَّ
اإن �ضعدي �هو يخطو فوق عامه الت�ضعين مازال قادرًا اأن يقول لنا:

َوِليٌّ
ِلَمْن ل وِليَّ لُه 

اأنا 
في غابٍة من برابرٍة

و�شيوٍخ
بيَن  وُمغت�شِ

انتبهُت
فقّرْرُت اأني اأميٌر على كلِّ ما اأهَمَل اهلُل،

اأو كلِّ َمن اأهمَل اهلُل 
اأني وِليٌّ ِلَمْن ل َوِليَّ لُه 

�شوف اأفتُح َد�ْشكرًة للَمظاِلِم 
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َيحر�ُشها الطيُر
والفقراُء 

الذئاُب الفتّيُة، تلك التي ا�شتاأن�َشْتني �شتاأوي اإَليَّ
وتحر�ُشني 

والغزاُل المباَرُك ياأتي
ليحر�َشني،

وال�شناجُب تاأتي لت�شكَن بّوابتي 
فْلتجيئوا اإليَّ 
اأِقيموا، َلَديَّ 

لكي نِرَث الأر�َض 
اإني َوِليٌّ

ِلَمْن ل وِليَّ لُه 
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ح�سن عز الدين بالل

الدرا�سات والبحوث

تطور مفهوم الزمن علمياً

جميـــع الديانـــات ال�شماوية والأر�شيـــة لم تهتم بالزمن بو�شفه ظاهـــرة بحاجة اإلى تف�شير، بل 
بو�شفه معنًى وقيمة.

وبدايـــة الزمـــن)1( عندهـــا هي لحظة خلـــق الكون من العدم مـــن الآلهة في الديانـــات الأر�شية، 
واهلل في الديانات ال�شماوية.

اإذ تـــم خلـــق ال�شم�ـــض والقمر في اليوم الرابع، واأ�شبح الزمن قابـــاًل للقيا�ض، وله قيمة، و�شنف 
اإلـــى زمـــن مقد�ض في البداية، وزمـــن مدن�ض بعده، وهذا يف�شر نزعة الحنيـــن اإلى الزمن الما�شي 

زمن ال�شلف ال�شالح، ومحاولة اإحيائه باأ�شاطيره وحتى بهيئته ولبا�شه.
ونهايـــة الزمـــن فـــي الأديان ال�شابقـــة محتومة مع قـــدوم مخلِّ�ض يخل�ض الب�شـــر من معاناتهم 

واآلمهم، وينقلهم بعد الموت اإلى حياة الخلود في الجنة، ويحقق العدل لهم.
لكـــن قبائـــل المايا التي �شيدت ح�شارة في اأغلب دول اأمريـــكا الو�شطى )�شلفادور، وهندورا�ض، 
وغواتيمـــال... اإلـــخ( تختلـــف فـــي الراأي مـــع الكالم ال�شابـــق، فهي تـــرى اأن نهاية الزمـــن كانت عام 

)2012( متاأثرين بمقولة اأفالطون اإنَّ الزمن دائري ويعيد نف�شه بنف�شه.
وكذلك فعلت الهندو�شية اأكبر الديانات في الهند، وقالت اإّن نهاية الزمن �شيكون ع�شر الظالم 
والدمار، ثم يعود من جديد بدورة اأخرى، اأي اأن الزمن عندهم ل نهائي، لكن هذه الفكرة انهارت 

حينما عّد المبداأ الثاني في الترموديناميك اأن الزمن ل ينعك�ض.
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�تج���در الإ�ضارة اإلى اأن ر�اية الخلق ال�ضابقة قد تاأثرت كثيرًا باأ�ضطورة الخلق ال�ضومرية ثم 
البابلية )نحو 4000 ق.م( التي تتكون من ملحمة �ضعرية تو�ضح لنا كيف اأن الإله )مرد�خ( بعد 
اأن انت�ضر على الآلهة المخالفين له، قد خلق الكون، �كرر الإله رع )اإله ال�ضم�س لدى الفراعنة( 

ما فعله مرد�خ.
باإيجاز الجميع اأكد فكرة الخلود في الحياة الآخرة تحديًا للزمن.

�يبق���ى ال�ضوؤال: ما دام للزمن بداي���ة �نهاية، ماذا يوجد قبله �ماذا يوجد بعده؟ د�ن اإجابة 
علمية حتى الآن.

اإن القدم���اء من �ضومريين �بابليين �م�ضريي���ن ��ضينيين �غيرهم اأدركوا اأن الطبيعة تميل 
اإلى تكرار بع�س الظواهر، من مثل: تعاقب الليل �النهار، �تبدل اأ�جه القمر، �الف�ضول الأربعة، 
ل���ذا ا�ضتخدم ال�ضومرييون النظام ال�ضتيني )4000 ق م( لقيا�س الزمن كقيمة، �غيَّر البابليون 

النظام ال�ضابق اإلى نظام ع�ضرّي )2000 ق.م(.
تين  ���م الم�ضري���ون ال�ضنة اإلى 12 �ضه���رًا �365 يومًا، �كل يوم اإل���ى 24 �ضاعة خالل مدَّ �ق�ضَّ
كل منهم���ا 12 �ضاعة، �اعتمد�ا الظلَّ ��ضيلة لتحديد الزمن عن طريق الم�ضالت الم�ضرية نحو 

)3000 ق.م(، لكنهم األغوها لأنها ل تفيد لياًل، �ل في حالة الطق�س الغائم.
حت���ى جاء التقويم المعتِمد على ال�ضم�س، �ظهرت ال�ضن���ة ال�ضم�ضية �عدد اأيامها 365يومًا، 

تاله التقويم القمري )622م( �ظهرت ال�ضنة القمرية �عدد اأيامها 354 - 355.
باإيجاز، كانت �ظيفة الزمن لدى القدماء ترتيب الأحداث بين �ضابق �لحق، �لقيا�ضه خالل 
اليوم ابتكرت ال�ضاعات المائية �الرملية، �في القرن الرابع ع�ضر ابتكرت ال�ضاعات الميكانيكية، 
�ا�ضتم���ر العمل بها حتى الق���رن ال�ضاد�س ع�ضر، اإذ ظهرت ال�ضاعات الزنبركية، ثم الرقمية، ثم 
الذري���ة التي قا�ضت اأجزاء �ضغيرة جدًا من الثانية بوحدات قيا�س كالفيمتو ثانية، �الأ�تو ثانية، 
�الأخي���رة جزء من مليار مليار م���ن الثانية؛ نظرًا لحتياج العلماء له���ذا الزمن لر�ؤية الر�ابط 

عند تحطمها بين الذرات.

1- الزمن النيوتني:

ُح�ِض���َب الزمن بدق���ة، عندما اأُدخل في المعادلت التي ت�ضف حرك���ة �تحريك الأج�ضام في 
الطبيعة، فاأخذ الزمن طابع الحتمية، �هذا يعني اأن الكون ل م�ضادفة فيه �ل ا�ضتثناء، �تحكمه 
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القوانين الثالثة)2( التي ن�ضرها في كتابه »المبادئ الريا�ضية للفل�ضفة الطبيعية« عام )1687( 
العال���م الفيزيائ���ي البريطان���ي )اإ�ضح���ق نيوتن( الأهم خالل ق���ر�ن ثالثة، �الذي م���ات عازبًا 
)1632-1727(، �ا�ضتط���اع من خالل ه���ذه القوانين تف�ضير العديد م���ن الظواهر الفيزيائية، 
�كذل���ك الأج�ضام المتحرك���ة في الف�ضاء، �اتجاه حركتها ��ضرعته���ا �ما�ضيها �م�ضتقبلها -اإذا 
اأهمل���ت ق���وى الحت���كاك- �مما تقدم يتبي���ن لنا باأن الزمن ل���دى نيوتن ثاب���ت، مطلق، ل يقبل 
التغيي���ر �الختالف، �ل يعتمد عل���ى اأي مرجع لقيا�ضه، فهو �احد للك���ون، �يتدفق بانتظام من 
�ضاعة مركزية في جميع اأنحائه، فال�ضاعة التي تمر على الأر�س، هي نف�ضها على جميع الكواكب 

الأخرى، بمعنى اأنها متزامنة، اأي لها القيا�س نف�ضه مهما اختلف المكان.
�م���ن ث���مَّ ل يتاأثر الزمن بموج���ودات الك���ون، �لي�س لها اأي �ضلط���ة عليه، بل ه���و يتاأثر بها، 
�ل ن�ضتطي���ع نح���ن الب�ض���ر ب�ضفتن���ا اإحدى ه���ذه الموج���ودات جعل الزم���ن يمر بب���طء اإذا كنا 
م�ضر�ري���ن، �ب�ضرعة اإذا كّنا ماأز�مي���ن، �ل حتى اإيقافه مهما امتلكنا من تقنيات، اأ� عك�ضه اإلى 

الوراء نحو الما�ضي اأبدًا.
�هكذا نحن �ضكان الأر�س نفهم الزمن من خالل تجربتنا باأنه اأحادي التجاه، �عندما نكبر 
نتذكر الما�ضي، لكننا ل نعرف ما �ضيكون عليه الم�ضتقبل، فالزمن رتب الأحداث ترتيبًا �ا�ضحًا 
م���ن الما�ضي نحو الم�ضتقبل م���ر�رًا بالحا�ضر، �هذا ما ُيعرف ب�ضهم الزمن النف�ضّي الذي يعبر 
ع���ن اإح�ضا�ضنا به. �ال�ض���وؤال المهم هنا هو: هل يعك�س مفهوم الزمن لدى نيوتن �اقعنا اليومي؟ 
�الج���واب: ل. لأن���ه م�ضتقل ل يرتب���ط باأي �ضيٍء في ه���ذا الكون �ل يمك���ن مالحظته �تجريبه، 
�هذا مخالف للواقع الذي نعي�س فيه، ي�ضاف اإلى ذلك اأن قوانين نيوتن اأغفلت تف�ضير الظواهر 
الالعكو�ضة ذات التجاه الواحد، فال�ضحن المك�ضور ل يعود اإلى ��ضعه ال�ضابق تلقائيًا، �كذلك 

تفعل البي�ضة المك�ضورة �جزيئات ال�ضكر المذابة في الماء.

2- الزمن الترموديناميكي:

اإن محا�لة درا�ضة �تف�ضير هذه الظواهر ال�ضابقة اأدت اإلى ن�ضاأة علم جديد هو الترموديناميك 
)التحري���ك الح���راري( على يد المهند����س الفرن�ضي )نيكول �ضادي كارن���و( )1796- 1832(، 
ال���ذي اأكد عام )1824( اأن الظواه���ر الالعكو�ضة تتطور من الما�ضي نح���و الم�ضتقبل، �زمنها 
الترموديناميكي يتطور على �ضكل �ضهم ينطلق من الما�ضي نحو الم�ضتقبل مر�رًا بالحا�ضر د�ن 
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اأن يع���ود اإلى ال���وراء، �بعد نحو اأربعين عامًا تقريبًا اأدخل العال���م الفيزيائي الألماني )ر�د�لف 
كال�زيو����س( )1822- 1888( مق���دارًا يميز النظم الالعكو�ضة �ه���و الأنتر�بي، �ربطها ب�ضهم 

الزمن.
�الأنتر�ب���ي كلمة يونانية تعني التحول من النظام اإلى الفو�ض���ى، �تقي�س مقدار الفو�ضى اأ� 

ال�ضطراب في نظام كبير كالكون، اأ� جملة مكونة من غاز اأ� �ضائل اأ� �ضلب اأ� خليط منهم.
�اأُدخل���ت ب�ضفتها مفهوم ثانيًا ف���ي الترموديناميك، �الذي ين�س عل���ى اأن الأنتر�بي تزداد 
ف���ي نظام مغلق دائم���ًا �الزمن يم�ضي نحو الم�ضتقبل �فق تزايده���ا، اأ� تبقى ثابتة عندما يكون 

النظام ثابتًا اأ� يمر بحالة انعكا�ضية.
�الأنتر�بي منخف�ضة في الما�ضي عالية في الحا�ضر �الم�ضتقبل، �هذا مايعرف بعدم تناظر 

الزمن الترموديناميكي، اإل اإذا افتر�ضنا كونًا موازيًا لنا.
�يتنب���اأ القان���ون الثان���ي بنهاية الكون حراري���ًا عندما يت���وازن حراري���ًا؛ اأي ي�ضبح له درجة 

الحرارة نف�ضها، �عندها تتوقف �ضم�ضنا عن مّدنا بالطاقة، �تموت مع غيرها من النجوم.
ليبقى ال�ضوؤال المهم ما هذه الأنتر�بي؟

حا�ل الإجابة العالم النم�ضا�ي لودفينغ بولتزمان )1844 - 1906( موؤ�ض�س علم المكيانيك 
الإح�ضائ���ي الإجابة عن هذا ال�ضوؤال معتمدًا على النظرية التي تقول اإن العاَلم يتكون من ذرات 
�جزيئ���ات، �حا�ل اأن يف�ضر م���ن خاللها بقوله: »كلما تعددت حالت الج�ضيمات المكونة لج�ضم 

ما زادت اأنتر�بيته«.
�َح�ض���َب قيمة الأنتر�بية من عالقة ريا�ضية ُكتبت فيما بعد على قبره، كما �ا�ضتخدمت هذه 

العالقة لقيا�س الأنتر�بي )الفو�ضى( في مجالت عدة كالقت�ضاد �الفيزياء �غيرها.
لك���ن �ضوؤاًل مهمًا ُط���رح عليه �هو: »لم���اذا ل ينعك�س الزمن في اأغل���ب العمليات في عالمنا 

الواقعي؟«.
�لالإجاب���ة عن���ه َتابع حركة جزيئات ال�ضك���ر المذابة بالماء، �عددها هائ���ٌل يبلغ نحو مليون 
ملي���ار ملي���ار لكل غرام �احد من ال�ضكر، �م���ع ا�ضتمرار المتابعة �جد ظاه���رة غريبة، �هي اأن 
حركة بع�س جزيئات ال�ضكر عكو�ضة، اأي ت�ضير باتجاهين متعاك�ضين �بهذه النتيجة الغريبة، لم 

نعد ن�ضتطيع اأن نفّرق بين الما�ضي �الم�ضتقبل.
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كّرر التجربة ليتاأكد من ذلك با�ضتخدام علبة مغلقة تحوي جزيئات غاز ما، �نتيجة ا�ضطدام 
الجزيئ���ات بجوانب العلبة ��ضطحيها الأعلى �الأ�ضفل، فاإنها تنعك�س في جميع التجاهات لكنها 
تكون اأقل فو�ضى �اأكثر انتظامًا، �عندما ُفتحت العلبة انت�ضرت جزيئات الغاز بع�ضوائية، �فو�ضى 
خ���ارج العلبة، �من ال�ضعوب���ة عودتها اإلى العلبة ب�ضكل تلقائ���ي اأي ل تنعك�س، �ال�ضوؤال المحرج 

الذي ُطرح عليه هو: »كيف ت�ضير الظواهر النعكا�ضية على م�ضتوى الجزيئات فح�ضب؟«.
ح���ا�ل الإجاب���ة لكنه لم ينجح، �تعر�س لل�ضخرية فلم يتحمل ذلك، �انتحر �عمره ل يتجا�ز 

الثانية �ال�ضتين عامًا.
باإيج���از، كل الأنظمة ف���ي الفيزياء ذات التجاه الواحد، ل عكو�ضة، تبداأ باأنتر�بي منخف�ضة 
�تنظي���م ع���اٍل، �تنته���ي باأنتر�بي عالي���ة �تنظيم اأقل، �عل���ى الرغم من اأن القان���ون الثاني في 
الترمودينامي���ك اإح�ضائ���ي ��حيد التج���اه )ل عكو�س(، فاإن���ه لي�س من الم�ضتحي���ل اأن يحدث 

النعكا�س لكنه احتمال �ضئيٌل جدًا.
فالإع�ضار الذي ي�ضرب منزلك يحّول محتوياته اإلى فو�ضى �احتمال �ضئيل جدًا اأن يعيدها 

اإلى حالتها المنظمة التي كانت عليها �ضابقًا.
�من ثم منطقيًا األ يعود النظام في الكون من الفو�ضى اإلى النظام حتى لو ا�ضتطعنا ترتيب 

جميع جزيئاته بو�ضاطة تقنية النانو، فاإننا �ضنبذل طاقًة اإ�ضافية فتزداد الفو�ضى.
�لك���ن العالم الكندي المعا�ضر )فالفيو مير�ضاتي( ل���ه راأٌي اآخر عن الأنتر�بي بقوله: »اإنها 

كمية فيزيائية فهي بحاجة اإلى مرجع خارج الكون لقيا�ضها بالن�ضبة اإلى هذا المرجع«.
لك���ن لي�س للكون خارٌج حتى تك���ون الأنتر�بي م�ضوؤ�لًة عن تقدم الزم���ن نحو الم�ضتقبل �فق 

تزايدها.
فط���رح فكرة بديلة عنها �هي: اأن التعقيد يهيم���ن على الكون �يزداد د�مًا �ل يتناق�س اأبدًا 

بمر�ر الزمن، اأثبت ذلك بنماذج حا�ضوبية عملها مع زمالئه.
�ت���رك لالأنتر�بي هيمنتها على اأجزاًء من الكون كالمجرات �غيرها رغم محا�لة الجاذبية 
تقلي���ل الفو�ضى ف���ي اأجزاء الكون �م�ضاهمتها اأي�ضًا في خل���ق الظواهر الالعكو�ضة ذات التجاه 
الواح���د. ليبق���ى ال�ضوؤال لم���اذا يختف���ي الزمن عل���ى الم�ضت���وى الجزيئي �هو قري���ن للظواهر 

الالعكو�ضة؟
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3- الزمن لد اآين�شتاين:

حررت النظرية الن�ضبية الخا�ضة للعاِلم الفيزيائي اآين�ضتاين )1879-1955( عام )1905( 
الزمن النيوتني من اأنه مطلق �ثابت �ل يرتبط ب�ضيء اإلى زمن ن�ضبي حركي، يختلف من �ضخ�س 
اإل���ى اآخر، �يتب���ع ال�ضخ�س الذي يقي�ضه �المكان الموجود فيه، فالزمن على الأر�س مختلف عن 

الزمن في بقية كواكب المجموعة ال�ضم�ضية، �الجد�ل يو�ضح ذلك:

ا�شم الكوكب
يوم الكوكب 

بالن�شبة اإلى الأر�ض
�شنة الكوكب 

بالن�شبة اإلى الأر�ض
�شرعة الكوكب 

بالكيلومتر في الثانية
8847.4 يوم58.6 يوم1- عطارد
22535 يوم242.9يوم2- الزهرة
365.2629.8 يوم23 �ضاعة �56د3- الأر�س
65724.1 يوم24 �ضا �37 د4- المريخ

11.913.1 �ضنة9 �ضا �55د5- الم�ضتري
29.59.7 �ضنة10 �ضا �33 د6- زحل

846.8 �ضنة17 �ضا �14 د7- اأ�رانو�س
1655.4 �ضنة15 �ضا �57 د8- نبتون

ن�ضتنتج من الجد�ل:
1- يختلف الزمن من كوكب اإلى اآخر اأي من مكان اإلى اآخر.

2- ي���وم الزه���رة اأطول من �ضنته نظرًا لقربه من ال�ضم����س التي ت�ضرق عليه من الغرب لأنها 
تد�ر عك�س الأر�س.

3- اإنَّ الزم���ن يتبع الحركة المتغيرة لالأجرام ال�ضما�ية، فاإذا زادت �ضرعتها، تباطاأ الزمن 
)تم���دد( �العك�س �ضحيح، فاإذا كن���ت على متن مركبة ف�ضائية �زادت �ضرعتها بفعل حرق �قود 
ال�ض���ار�خ الحامل لها، ف���اإن الزمن الذي ت�ضجل���ه �ضاعتك اأقل من الزمن ال���ذي ت�ضجله �ضاعة 
مراق���ب على �ضطح الأر�س، لأن الزمن تباطاأ نتيجة ال�ضرع���ة، �عند انتهاء رحلتك في المركبة 
�ضيك���ون عمرك اأقل من عم���ره، �يح�ضب مقدار التباط���وؤ الزمني ال�ضابق م���ن معادلة ريا�ضية، 
ف���اإذا كان���ت �ضرعة المركب���ة الف�ضائية نح���و 10٪ من �ضرعة ال�ض���وء، فاإن �ضاعت���ك �اأنت على 
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متنه���ا تتباط���اأ بمقدار 1٪ تقريبًا، �ه���ذا رقم �ضغير ل ن�ضع���ر به، �ل نلحظ تاأثي���ر الحركة في 
الزم���ن، ب�ضبب حركتن���ا البطيئة على الأر�س، لك���ن اإذا ا�ضتطعت مراقب���ة �ضاعة المراقب على 
الأر�س ف�ضتجدها تتحرك ب�ضكل �ضريع، �اإذا تمكن هو من مراقبة �ضاعتك �اأنت داخل المركبة 
الف�ضائي���ة، فاإنه �ضيجدها تتحرك ب�ضكل بطيء، �كلما زادت �ضرع���ة المركبة الف�ضائية، زادت 

د تجريبيًا عام )1975(. ن�ضبة التباطوؤ، هذا ما اأُكِّ
�لكن ل�ضرع���ة المركبة الف�ضائية حد�دًا، فهي ل ت�ضتطيع الو�ضول اإلى �ضرعة ال�ضوء الثابتة 
بالن�ضب���ة اإلى اأي مراقب، �البالغة في الخالء، نح���و 300 األف كيلومتر في الثانية الواحدة، اإنها 
ال�ضرع���ة الق�ضوى في الك���ون، �ل ت�ضتطيع اأي مركبة اأ� ج�ضم اأ� ج�ضي���م الو�ضول اإليها؛ لأن كل 
منه���م يحت���اج اإلى طاقة ل نهائية، �اأن ت�ضب���ح كتلتهم ل نهائية، عنده���ا يتوقف الزمن بح�ضب 

النظرية الن�ضبية الخا�ضة.
��ضميت خا�ضة لأنها تدر�س حالة �احدة من الحركة هي الحركة المنتظمة الثابتة.

تعر�ض���ت الن�ضبية الخا�ضة لختبارات دقيقة منذ اأكثر من مئة عام �تاأكدت �ضحة اأفكارها، 
نذك���ر من ه���ذه الختب���ارات الم�ضرعات عالي���ة الطاقة؛ �التي ت�ض���رع الج�ضيم���ات داخلها اإلى 

�ضرعات قريبة من �ضرعة ال�ضوء.
�عم���م العالم اآين�ضتاي���ن النظرية الن�ضبية الخا�ضة اإلى العامة ع���ام )1915( لت�ضمل جميع 
اأن���واع الح���ركات المنتظم���ة �المتغي���رة به���دف تف�ضير حرك���ة المج���رات �الأج���رام ال�ضما�ية 

�جاذبيتها في الكون.
�اأ�ض���اف اإلى تابعية الزمن للحركة في نظريته الخا�ضة عام���اًل اآخرًا هو تابعيته للجاذبية، 
بحيث كلما ازدادت الجاذبية قّل تدفق الزمن، �تباطاأت ال�ضاعات ��ضربات القلب، �ال�ضيخوخة 

اأي�ضًا، �ي�ضتمر تباطوؤ الزمن حتى ينعدم داخل الثقوب ال�ضوداء)3(.
�بم���ا اأن الجاذبي���ة تختلف من م���كان اإلى اآخر فهي ت���زداد كلما اقتربت م���ن مركز الأر�س 
عل���ى �ضبيل المثال، �تقل كلما ارتفعنا عن �ضطحه���ا، �هذا يف�ضر لنا �ضبب اختالل التزامن بين 
�ضاعتي���ن اإحداهم���ا تو�ضع على �ضطح الأر�س �تك���ون بطيئة، �الأخرى بعي���دة عنها في الف�ضاء 

�تكون �ضريعة.
�في ع���ام )1908( ربط عالم الريا�ضيات الألماني الر��ضي هيرمان مينكوف�ضكي )1864- 
1909( - ال���ذي كان اأ�ضت���اذ اآين�ضتاين- الزم���ن الحركي ذا البعد �التج���اه الواحد مع المكان 
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باأبع���اده الثالثة )طول، �عر�س، �ارتفاع(، �التي يمك���ن العي�س �الحركة فيها بكل التجاهات، 
لت�ضكل معًا )الزمكان( لأن النتقال في المكان ي�ضاحبه انتقال في الزمن.

ا�ضتخ���دم اآين�ضتاين ه���ذا الم�ضطلح، �اأكد تالزم الزمان �الم���كان، لي�ضكال معًا �حدة غير 
قابل���ة لالنف�ض���ال، لكنهما يت�ضوهان )ينحني���ان( تحت تاأثير جاذبية الكت���ل الكبيرة كالكواكب 

�النجوم؛ لذا تتحرك الأج�ضام في الف�ضاء ب�ضكل منحٍن.
�هكذا انهار ت�ضور نيوتن الميكانيكي �المطلق للزمن عندما قدمت لنا الن�ضبيتان الخا�ضة 
�العام���ة فهمًا اأدق للزمن، �ا�ضتبعدت فكرة الأثير بو�ضفه���ا ��ضطًا ينقل موجات ال�ضوء، �ثّبتت 
فكرت���ي الزم���كان ��ضرعة ال�ض���وء، �للمقارنة بين اأفكار نيوت���ن �اآين�ضتاين يمكنن���ا اإيجاز ذلك 
بالق���ول اإن نيوتن اأدرك الم���كان �الزمن من خالل المادة، بينم���ا اآين�ضتاين فعل العك�س عندما 

اأدرك المادة من خالل المكان �الزمن.
حّلت الن�ضبيتان الخا�ضة �العامة م�ضكلة الزمن، لكنهما �لدتا م�ضكلة اأكثر �ضعوبة �هي كيف 

كان اتجاه الزمن لحظة التمدد العظيم في هذه النقطة المتفردة؟ �هل يوجد زمن قبلها؟
�هن���ا ظهر خلل �ا�ضح في النظري���ة الن�ضبية العامة لأنها لم تاأخذ ف���ي الح�ضبان الت�ضرف 

الكمي لهذه النقطة التي �ّلدت التمدد الكبير.
�تج���در الإ�ض���ارة اإل���ى اأن تل�ضكوب )مق���راب( اإيد�ين ب���ا�ل هاب���ل )1898 - 1953( عندما 
اأطلقت���ه نا�ضا بعد تطوي���ره بالتعا�ن مع �كالة الف�ضاء الأ�ر�بية ع���ام )1990(، �بقي في الف�ضاء 
حت���ى )2022/4/9(، اأثبت اأن الكون )يتو�ضع ب�ضكل دائم( �هذا يعني اأنه اإذا رجعنا بالزمن اإلى 
الوراء فاإننا �ضن�ضاهد الكون يتقل�س اإلى اأن ي�ضبح نقطة �ضغيرة ت�ضمى هي نقطة التفرد ال�ضابقة.

4- الزمن في ميكانيك الكم:

بع���د اأن توغل العلم في بني���ة ال�ضوء �المادة حتى ��ضل اإلى ال���ذرة �مكوناتها من ج�ضيمات 
دقيق���ة كالإلكت���ر�ن �البر�تون �النيوتر�ن �غيره���ا، كانت الحاجة ما�ضة اإل���ى تف�ضير الظواهر 
الناتجة عن حركة، �تحريك هذه الج�ضيمات المتناهية في ال�ضغر، �تفاعلها مع بع�ضها بع�ضًا، 
�ه���ي تنطلق ب�ضرعات عالية تقارب �ضرعة ال�ضوء بع���د اأن ف�ضل ميكانيك نيوتون �حتى الن�ضبية 
يَغت نظرية ميكانيك الكم كعلم احتمال���ي ت�ضّدر منطق هذا العالم المتناهي  ف���ي ذلك، لذا �ضِ

في ال�ضغر، �ف�ّضر جّل ظواهره مجموعة من العلماء نذكر منهم الألمانيين:
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1- ماك�س بالنك )1858 - 1947( موؤ�ض�س ميكانيك الكم.
2- فيرنال هايزنبيرغ )1901 - 1976( الذي ��ضع مبداأ عدم اليقين )ال�ضك()4(.

3- �الفرن�ضي لوي ديبر�ي الذي �ضاغ مبداأ الطبيعة المزد�جة للج�ضيمات الذرية)5(. 
4- �الأمريكي اآرثر كومبتون )1892 - 1962( الذي ��ضع مبداأً �ضمي تاأثير كومبتون)6(.

�جميعهم ح�ضلوا على جائزة نوبل في الفيزياء خالل الن�ضف الأ�ل من القرن الع�ضرين.
�الك���م م�ضطل���ح فيزيائ���ي يمث���ل اأ�ضغر كمية غي���ر قابلة للتجزئ���ة يمكن تق�ضي���م المقادير 
الفيزيائي���ة اإليها؛ فالطاقة ل تنتقل بين الذرات ب�ض���كل مت�ضل كما كان ُيظنُّ قبل مئة �خم�ضين 
عام���ًا بل بكميات متقطعة )كمات( �اأ�ضغرها ك���م، �قيمته �م�ضاعفاتها ال�ضحيحة ح�ضبت من 

قانون بالنك.
�كذلك ال�ضحنات الكهربائية فاأ�ضغر كم من ال�ضحنة ل يمكن تق�ضيمها بعد ذلك هي �ضحنة 

الإلكتر�ن �البالغة )1.6 × 10-19( كولوم.
بعد هذه المقدمة عن ميكانيك الكم ينبغي اأن ن�ضاأل: هل الزمن متقطع �مق�ضم اإلى كمات  اأي�ضًا؟ 
�الإجاب���ة نعم؛ لأن العالم ماك�س بالنك َح�ضَب اأ�ضغ���ر مدة زمنية موجودة في الكون فكانت 
)5.39 × 10-44( ثاني���ة، بعده���ا يك���ون الزم���ن متقطع���ًا، �قبلها يك���ون الزمن م�ضتم���رًا، �هذا 
الك���م الزمن���ي ال�ضغير جدًا ليمك���ن الو�ضول اإليه حتى الآن رغم كل التقني���ات المعا�ضرة التي 

ا�ضتطاعت اأن تقي�س زمنًا ل يتعّدى )10-19( ثانية، �ي�ضمى الأتو ثانية.
�ف���ي ع���ام )2019( تع���ا�ن باحثون م���ن جمهوري���ة ر��ضيا التحادي���ة �الولي���ات المتحدة 
الأمريكي���ة ��ضوي�ضرا، �ُن�ضِرت درا�ضتهم في مجلة التقارير العلمي���ة اإذ اأكدت اأنهم اأعاد�ا حالة 
حا�ض���وب كموم���ي يعمل في نط���اق د�ن ذري لمدة بلغت اأجزاء م���ن الثانية اإل���ى الما�ضي، �اإذا 
ا�ضتطاع���وا زيادة هذه المدة كثيرًا -�هذا خي���ال علمي حتى الآن لكن عندما يتحقق م�ضتقباًل- 
ف���اإن �ضهم الزمن �ضينعك�س اأي يتح���رك من الحا�ضر نحو الما�ضي �من ثم ي�ضبح الب�ضر اأ�ضغر 
عم���رًا بدًل من اأن يكبر�ا عمرًا، �هذا يخالف الماأل���وف لدينا، مما دفع العالم اآين�ضتاين ليكون 
ع���د�ًا لميكاني���ك الكم حتى نهاية حياته؛ لأن���ه يخالف اأفكاره عن الك���ون المنظم المتناهي في 
الكب���ر، �ل�ضّيم���ا زمنه الن�ضبي كما اأ�ضلفنا �ضابقًا لأن الزم���ن الكمي كوني مطلق حتى في اأ�ضغر 
ج�ضيماته مهما اختلفت الأمكنة �المراقبون الموجود�ن فيها، �هكذا اأعاد ميكانيك الكم الزمن 

المطلق للعالم نيوتن من جديد.
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5- الزمن لدى �شتيفن هوكينغ:

كت���َب العال���م �ضتيفن هوكين���غ )1942-2018( كتابًا ع���ام )1988( بعن���وان )تاريخ موجز 
للزمن(، حا�ل من خالله دمج الزمن الترموديناميكي مع الزمن الفيزيائي القابل للقيا�س.

لك���ن تطور علم الفيزي���اء الفلكية اأدى اإل���ى اكت�ضاف ما ي�ضمى بالطاق���ة المظلمة)7(، �رغم 
اأنه���ا مازال���ت فر�ضي���ة، اإل اأنه���ا عار�ضت فك���رة الدمج ال�ضابق���ة، �ا�ضُتخدَم���ت لتوجيه الزمن 

الترموديناميكي لَكوننا، �حلت عددًا من الم�ضكالت التي طرحها في كتابه.
كما �حا�ل اأي�ضًا اأن يحل م�ضكلة اتجاه الزمن لحظة التمدد الكبير للكون، اإذ ا�ضتبدل بالزمن 
العادي في معادلت الن�ضبية العامة زمنًا تخيليًا ذهنيًا، �يعد هذا فهمًا جديدًا للزمن، »�لإدراكه 
نحتاج اإلى م�ضاعدة علماء المخ �الأع�ضاب، لأن الزمن يبد� �كاأنه مفهوم ب�ضري، هو نحن«، هذا 

ما قاله العالم الإيطالي كارلو ر�فيلي في �ضحيفة فاينن�ضال تايمز ني�ضان عام )2018(. 
�تابع علماء المخ �الأع�ضاب في كلية الطب في هيو�ضتن القول: »اإن اللوزة الدماغية ت�ضنع 
الذكري���ات، فاإذا تراكم���ت الذكريات فيها بدا الزمن طوياًل، �اإذا كانت هذه اللوزة اأكثر ن�ضاطًا 

بدا الزمن ق�ضيرًا، �اإن تكوين الذاكرة هو اأ�ضا�س اإدراك الزمن لدى الب�ضر«. 
�ف���ي ع���ام )2002( �ضدر للعالم هوكين���غ كتاٌب �ضماه )نظرية كل �ض���يء(، دمج فيه نظرية 
الن�ضبي���ة لآين�ضتاي���ن )التي اخت�ضت بدرا�ض���ة الأ�ضياء الكبي���رة في الكون كالنج���وم �الكواكب 
�المجرات( مع ميكانيك الكم )الذي اخت�س بدرا�ضة الذرات �ج�ضيماتها، اأي العاَلم المتناهي 

في ال�ضغر(.
�اأهم م�ضكلة �اجهت هذه النظرية هي دمج الزمن الن�ضبي )الذي يختلف باختالف المكان 
�المراق���ب �ال�ضرع���ة �الجاذبية كما بّيّن���ا( بالزمن الكمي المطلق ذي ال�ضاع���ة المنتظمة التي 

ل تتاأثر ب�ضيء.
�رغم ذلك لم ي�ضتبعد هوكينغ نظرية ال�ضفر عبر الزمن)8(، مع اعترافه باأن تطبيقها �ضعب 
ج���دًا حتى الآن، �ل�ضّيما عندما ت�ضاءل: »اأين ه���م ال�ضياح القادمون من الم�ضتقبل؟«، �اأ�ضاف: 
»باأن ال�ضفر نحو الما�ضي يدمر ن�ضيج الزمكان للعالم اآين�ضتاين، �ال�ضفر نحو الم�ضتقبل يتم لكن 
ببطء، كما اأ�ضلفنا، �اإذا اأردنا ت�ضريعه، علينا الخر�ج من الأر�س، لننطلق ب�ضرعة كبيرة، �نعود 

بعدها لنرى اأن الزمن على الأر�س قد مر ب�ضكل اأ�ضرع«.
�اأكد موؤخرًا علماء نا�ضا باأن ال�ضفر عبر الزمن يتم من خالل فتحات بين الثقوب ال�ضوداء، 

لكن للجزيئات ال�ضغيرة �لي�س لالأج�ضام الكبيرة كاأج�ضامنا. 
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باإيج���از ال�ضفر عبر الزمن مازال خياًل علمي���ًا، �بناء اآلة الزمن لتحقيق ذلك يتطلب اإيجاد 
م���ادة ذات طاق���ة �ضالبة، �ميكانيك الكم يمكنه تكوين هذه الم���ادة، لكن بكميات �ضغيرة جدًا، 
فاإن كان الأمل موجودًا فهو بم�ضاعدة ميكانيك الكم. �ختامًا مازال مفهوم الزمن الحقيقي لغز 

يحتاج اإلى جهود جبارة لحله.

الهوام�ش

)1(- الزم���ن �الزم���ان: لغًة ا�ضٌم لقليل الوق���ت اأ� طويله �ل يوجد فرق دللي بينهم���ا، �المعاجم العربية تعد المعنى 
�احدًا.

)2(- القان���ون الأ�ل: �ين����س عل���ى اأن الج�ضم ال�ضاكن يبق���ى �ضاكنًا، �المتح���رك يبقى متح���ركًا بال�ضرعة �التجاه 
نف�ضيهما مالك، توؤثر فيه قوة خارجية تغير من حالته، لذا �ضمي قانون الق�ضور الذاتي اأي الأج�ضام في الطبيعة 
قا�ض���رة عل���ى تغيير حالتها من تلق���اء نف�ضها، بل تحت���اج اإلى قوة خارجية توؤث���ر فيها لتغيير حالته���ا ال�ضاكنة اأ� 

المتحركة.
القان���ون الثان���ي: عندما توؤثر قوة في ج�ضم ما، �تغي���ر من �ضرعته اأي ت�ضبب له ت�ضارع���ًا يتنا�ضب طردا مع هذه القوة 

�عك�ضا مع كتلته، اأي اإنَّ هذا القانون يح�ضب كميًا التغيرات التي ت�ضببها القوة على الج�ضم.
القانون الثالث: لكل فعل رد فعل م�ضاٍ� له بالمقدار �معاك�س له بالتجاه.

اأي اإنَّ القوى في الطبيعة ل يمكن اأن تكون فردية، بل مزد�جة.
)3(- الثق���وب ال�ضوداء: حيز �ضغير جدًا م���ن الكون عظيم الكتلة �الكثافة �الجاذبية، ل ي�ضتطيع �ضيء الإفالت منها 
ر داخل مجرة درب  وِّ َد ثقب اأ�ضود ��ضُ مهما كان �ضغيرًا، �هي اأنواع عديدة تد�ر النجوم في المجرات حولها �ُر�ضِ

التبانة في 13 اأيار 2022.
)4(- مب���داأ ع���دم اليقين : من اأهم مب���ادئ ميكانيكا، �ين�س عل���ى اأن ل يمكن قيا�س مقداري���ن فيزيائيين كالمكان 

�ال�ضرعة على �ضبيل المثال بلحظة �احدة د�ن �جود قدر من عدم اليقين لأحدهما اأ� كالهما. 
)5(- مبداأ الطبيعة المزد�جة للج�ضيمات: ين�س على اأن الإلكتر�ن �غيره من الج�ضيمات ذات طبيعة مزد�جة فهي 
ج�ضيمات لكن لها خوا�س موجية فكل ج�ضيم متحرك ت�ضاحبه حركة موجية �هي ل تنف�ضل عنه، ��ضرعتها اأقل 

من �ضرعة ال�ضوء �هذا ما اأكدته التجارب فيما بعد.
)6(- تاأثي���ر كومبت���ون: �ين�س على اأن الإ�ضعاع الكهرطي�ض���ي موجة �ج�ضيم اأي�ضًا اأي ذ� طبيع���ة مزد�جة �كان لهذا 

المبداأ د�ر كبير في اإنتاج الأ�ضلحة النو�ية
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)7(- الطاق���ة المظلم���ة: ه���ي اأحد اأ�ضكال الطاق���ة الفترا�ضية �هي تم���الأ الكون، �تعاك�س الجاذبي���ة، كي ل ينكم�س 
�تف�ضر لنا ا�ضتمرار تمدده.

)8(- ال�ضفر عبر الزمن: مفهوم يعني اإمكانية التحرك نحو الم�ضتقبل، �معرفة ما يحدث لنا �للكون الذي نعي�س في 
ج���زء �ضغير جدًا منه، �التح���رك نحو الما�ضي اأي�ضًا بحيث ي�ضغر عمرنا بدًل م���ن اأن يكبر، كما نتحرك مكانيًا 

في كل التجاهات. 

المراجع

)1(- نيوتن، الأ�ضول الريا�ضية للفل�ضفة، 1687. 
)2(- كارنو، الديناميكا الحرارية، 1824.

)3(- كال�زيو�س، علم التحريك الحراري، 1834. 
)4(- اأين�ضتاين، الن�ضبية الخا�ضة �العامة، 1915-1905.

)5(- اآين�ضتاين، العالم كما اأراه، 1936.
)quantum theory -)6؟ ماك�س بالنك، 1900. 

)7(- ماك�س بالنك، philosophy of physics؟ 1936. 
)8(- هايزنبيرغ، مبداأ ال�ضك، 1927.
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د. محمد قا�سم عبد اهلل

الدرا�سات والبحوث

الذاكرة الكاذبة اأو امل�صطنعة

�شهدت الأو�شاط العلمية وال�شيا�شية والقانونية، منذ عام 1990، جدًل وا�شعاً حول دقة و�شدق 
ذاكـــرة الأطفـــال الذين تعر�شوا اإلى �شوء المعاملة الجن�شيـــة sexual abuse. فمن جهة اأولى، كان 
الجدل بين الباحثين والمتخ�ش�شين في علم النف�ض الذين �شددوا على اأن الأطفال الذين تعر�شوا 
ل�شدمة خالل حياتهم، �شيعانون من فقدان ذاكرة كلي اأو جزئي partly or fully amnesia لهذه 
ال�شدمـــة وذلـــك لمـــدة زمنيـــة، اإذ ت�شتعاد الذاكـــرة فيما بعد من جديـــد اإما ب�شكل تلقائـــي واإّما عن 
طريـــق العـــالج. ومن جهة ثانيـــة، يوجد الباحثـــون والمتخ�ش�شون الذين �شددوا علـــى اأن الذاكرة 
التـــي ا�شُتِعْيـــدت )تلقائيـــاً اأو بالمعالجـــة( هـــي ذاكرة كاذبـــة اأو غير حقيقيـــة، فهي ذاكـــرة خيالية اأو 
م�شطنعـــة fictitious، واأنهـــا نتيجـــة افترا�شات عالجيـــة متعلقة بالحدث ال�شاغـــط اأو بال�شدمة 

التي مر بها الفرد، والتي لم تحدث اإطالقاً، اإل اأن المري�ض تقبلها على اأنها حقيقة واقعية. 

هن���اك عام���الن جوهري���ان في �ضل���ب هذا الج���دل: العام���ل الأ�ل يتعل���ق بالعل���م، �الثاني 
يتعل���ق بال�ضيا�ضة. اإن اأكثر ه���ذا الجدل ذ� طبيعة �ضيا�ضية، �لك���ن كل �جهة نظر من الوجهتين 
ال�ضابقتي���ن، دعمت باإثباتات علمية. �يقول اأرم�ضتر�ن���غ Armstrong )1994(: »من النادر اأن 
يعتب���ر الأدب العلمي اأن الق�ضية �ضيا�ضية«. �قد ياأخ���ذ الجدل العلمي الق�ضية على اأنها �ضيا�ضية 
الطاب���ع، �لك���ن الراأي ال�ضيا�ضي عادة ي�ضهل فهمه، �هو ب�ضيط، ف���ي حين اأن العلم اأكثر تعقيدًا. 
�يعتم���د التجاه ال�ضيا�ض���ي على �جهتين اأيديولوجيتين متعار�ضتي���ن: الأ�لى، تتعلق بالأ�ضخا�س 
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الذي���ن يعتقد�ن اأن الأطفال �ضادقين ب�ضكل عام حين يقرر�ن اأنهم تعر�ضوا اإلى �ضوء المعاملة، 
�اأن الرا�ضدين هم اأي�ضًا �ضادقون حين ي�ضدد�ن على اأنهم عالجوا ذاكرة هوؤلء الأطفال الذين 
تعر�ض���وا اإل���ى �ضوء المعاملة )الجن�ضي���ة اأ� الج�ضمية( حين كانوا �ضغ���ارًا اأ� في مرحلة �ضابقة. 
الثاني���ة، تتعلق بالأ�ضخا�س الذين يعتقد�ن اأن لدى الأطف���ال قابلية عالية لالإيحاء، �بذلك فاإن 
تقاريره���م عن حالتهم مو�ضع �ضك، �اأن الأطفال الذين تعر�ضوا اإلى �ضدمات �ضديدة �خطيرة 
ل يمكنه���م اإيق���اف اأ� كظم ذاكرتهم التي ا�ضُتِعْيدت حديثًا اأ� حي���ن ي�ضبحون را�ضدين. �بذلك 
فاإنها ذاكرة ت�ضمى »معتقدات كاذبة« false beliefs غر�ضها المعالجون النف�ضيون في اأذهانهم. 
تجدر الإ�ضارة اإلى اأن جميع التجاهات اأ� �جهات النظر ال�ضابق ذكرها، اإنما ت�ضترك بخا�ضية 
�احدة تجمعها، �هي اأنها جميعها لم ُت�ِضر اإلى اأن المعالجين النف�ضيين ي�ضتعملون تقنيات الإيحاء 
التي تدفع المري�س كي يتذكر اأ�ضياء ربما لم تحدث اإطالقًا. كما اأنهم غير متاأكدين عما اإذا كان 
الأطفال ال�ضادقون اأ� غير ال�ضادقين يوؤيد�ن اأ� ينكر�ن ذلك. ��ضنركز على التجاهات �النتائج 

العلمية عن طريق طرح اأ�ضئلة اأ�ضا�ضية �تقديم الإجابات العلمية حولها. 
حين يتعلق الجدل بالعلم، فهناك مو�ضوعان رئي�ضيان يواجهاننا: الأ�ل هو الذاكرة، �الثاني 
اأث���ر العالج اأ� التاأثير العالج���ي. �يتعلق المو�ضوع الأ�ل بالإجابة ع���ن الأ�ضئلة الآتية: هل يمكن 
�ضف���اء �اإعادة ذاكرة الأطف���ال الذين تعر�ضوا اإلى �ضوء المعاملة بعد م���دة طويلة من فقدانها؟ 
تع���زى ه���ذه الظاهرة لما ي�ضمى »الإع���ادة اأ� ال�ضف���اء المتاأخر للذاكرة« اأ� م���ا ي�ضمى »الذاكرة 
المكبوتة اأ� المكظومة« اأ� كما ي�ضميها ليند�ضي �ريد )Lindsay and Read ، 1994 ( الذاكرة 
الوهمية illusory memory اأ� الذاكرة التي اأُحَيت، اأ� الذاكرة التفككية كما �ضماها العالمان 

 .)Spiegel and Scheflin ، 1994( ضبيجل ��ضيفلن�
يتعلق الجدل حول الذاكرة الكاذبة false memory بجانبين مترابطين هما: 

 .molested 1- �ثوقية الأطفال ��ضدقهم باأنهم تعر�ضوا لالإ�ضاءة �التحر�س
2- �ثوقي���ة الرا�ضدي���ن ��ضدقه���م �تاأكدهم م���ن اأن ه���وؤلء الأطفال قد تعر�ض���وا لل�ضدمة 
trauma �ل�ضّيم���ا �ضوء المعاملة الجن�ضي���ة. �يتعلق هذان الجانبان ب�ضوؤال اأ�ضا�ضي حول �ثوقية 

الذاكرة ��ضدقها عمومًا، �المدى الذي يمكن اأن توؤثره اجتماعيًا. 
يتعل���ق الهتمام الثاني �الأ�ضا�ضي بتاأثي���ر العالج في الذاكرة. ينظر المعالجون النف�ضيون اإلى 
د�رهم على اأنه ت�ضهيل لعملية ا�ضترجاع �تذكر ال�ضدمة اأ� حادثة �ضوء المعاملة التي يتعذر بلوغها 
�ا�ضترجاعه���ا حتى ه���ذه اللحظة، اإذ يركز المعالجون عبر عمله���م التاريخي الطويل، على �ضفاء 

المري�س اأ� ال�ضخ�س �تخل�ضه من المعاناة النف�ضية اأكثر من اهتمامهم بدقة ما تم تذكره. 
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اإن جوه���ر الج���دل القائم بالد�ر ال���ذي يوؤديه تاأثير الع���الج في الذاك���رة. �يتعلق الهتمام 
ب�ض���كل خا����س، بم���ا اإذا كانت الذاك���رة التي ا�ضُترِجَع���ت �ُعوِلَجت ل���دى هوؤلء الأف���راد متاأثرة 
بحما�س المعالج �ما يغر�ضه في ذهن الفرد. �يعتقد بع�س العلماء اأن ذاكرة هوؤلء الأفراد التي 
ا�ضُترِجَعت بالعالج النف�ضي هي تركيبات تخيلية اأ�لية، �اأنها م�ضطنعة اأ� مبتدعة created من 

الرا�ضدين في المخبر �الجل�ضات العالجية. 
ب���داأ العالج الحدي���ث للمر�ضى الذي���ن تعر�ضوا اإلى �ضدم���ات، �الأ�ضخا����س الأكثر تعر�ضًا 
لل�ضدم���ات، من���ذ ما يزيد عن قرن م���ن قبل الر�اد الأ�ائ���ل الذين در�ض���وا اله�ضتيريا �ل�ضّيما 
�ضارك���و )1887( �جاني���ه )1889( �بر�ي���ر �فر�يد )1893-1985(. لق���د اأدار جانيه مختبرًا 
لدرا�ضة اله�ضتيريا تحت اإ�ضراف �ضاركو في م�ضفى �ضليبترير Salpetriere في فرن�ضا. �قد ��ضع 
 .)L،Automatisme Psychologue،  1889( نظريته في اله�ضتيريا في كتاب متميز عنوانه
�فق���ًا لجانيه، تعّد ال�ضدم���ة اأ� الر�ضة نتيجة اأ� مح�ضلة لعدم القدرة على التعامل بفعالية، 
مع مواقف مهددة �اقعية، اأ� عدم القدرة على مواجهة هذه المواقف بكفاءة. بع�س النفعالت، 
مث���ل ال�ضعور بالعجز الكام���ل، تقوى �تزداد حين ال�ضتجابة لمثل ه���ذه المواقف المهددة. هذه 
»النفع���الت ال�ضدي���دة �الملتهب���ة« تتدخل في الذاك���رة �الوعي الطبيعي �توؤث���ر فيهما. اإن هذه 
النفع���الت هي الت���ي ت�ضبب تفكك اأ� انق�ضام dissociation ال�ضع���ور اأ� الوعي الطبيعي بحيث 
ت�ضب���ح اأجزاء منه خ���ارج نطاق تحكم ال�ضخ����س ��ضبطه. �اإحدى الآث���ار المهمة الناتجة عن 
ذل���ك، هي اأن مجال ال�ضع���ور الكلي �ضوف ي�ضبح محد�دًا ��ضيقًا. �م���ن الآثار الأخرى الناتجة 
عن ذلك، هي اأن محتوى الذاكرة الجزئي الخا�س بال�ضدمة �ضوف يبقى فعاًل �ضمن ما ي�ضمى 
»الأف���كار الثابتة ما قب���ل ال�ضعورية« اأ� »ال�ضتقاللي���ة«. هذه الأفكار اأ� الخب���رة الم�ضتقلة تحمل 

اإمكانية التن�ضيط �العمل في مواقف معينة، اأ� اإمكانية التاأثير العنيف. 
1- في الخبرة ال�ضعورية، كما في حالت ال�ضير في اأثناء النوم، ��ضعوبات النتباه �التركيز، 

�في رد�د الفعل اله�ضتيرية التحويلية. 
2- �في الذاكرة على �ضكل فقدان ذاكرة اأ� حدة الذاكرة. 

اإن ه���دف العالج �فقًا لجانيه، هو م�ضاعدة المري�س عل���ى التعامل مع الذاكرة الم�ضطربة 
المتعر�ضة لل�ضدمة، �اإدخالها لت�ضبح �ضمن مجال �عي ��ضعور �ضاحبها. �تمر عملية المعالجة 
هذه بثالث مراحل: الأ�لى، ت�ضتهدف بناء عالقة مودة �األفة rapport مع المري�س �م�ضاعدته 
عل���ى تحقيق الت���وازن النف�ض���ي �الثبات. اأم���ا المرحل���ة الثاني���ة، فت�ضتعمل فيها ط���رق التنويم 
المغناطي�ض���ي �الكتاب���ة الذاتي���ة �الأحالم حتى يتم اإدخ���ال هذه الذاك���رة الم�ضطربة الخا�ضة 
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بال�ضدمة لتتكامل مع النفعالت الذاتية في �عي ��ضعور �ضاحبها، �قد ت�ضتعمل القابلية لالإيحاء 
التنويمي مبا�ضرة لخف�س الأعرا�س المر�ضية. �في بع�س الأحيان ُتنَقل المعتقدات �النفعالت 
المترافق���ة بال�ضدمة عن طريق الإيح���اء بحيث يحل محلها معتقدات �انفع���الت اإيجابية. اأما 
المرحل���ة الثالثة، حالم���ا يكون اإدخال الذاكرة �تكاملها في مجال الوع���ي قد تم جزئيًا اأ� كليًا، 
يقوم جانيه بم�ضاعدة المري�س بلوغ الهوية الثابتة �المتزنة �تعزيز قدرته على الأداء �ال�ضلوك. 
يعتقد جانيه، اأن الأعرا�س اله�ضتيرية تخدم كوظيفة من �ظائف الدفاع، على ح�ضابها تجعل 
ذاكرة ال�ضخ�س خارج مجال �ضعوره ��عيه. �بذلك يرى جانيه اأن اله�ضتيريا »هي ا�ضطراب في 
عم���ل الذاكرة، اأ� خوف مر�ضي من الذاكرة«. �الهدف الأ�ل���ي من العالج هو ا�ضتعمال التنويم 
لت�ضهي���ل عمل الذاكرة �تكاملها حتى تختفي الأعرا�س، �لو بقيت بع�س الآثار في خلل الذاكرة. 

�بذلك فاإن تكامل الذاكرة هو الذي يقود اإلى خف�س الأعرا�س. 
لقد كان تف�ضير جانيه �فر�يد لله�ضتيريا يحمل الطابعين العقلي �الثقافي نف�ضيهما للع�ضر 
ال���ذي عا�ض���اه م�ضددان عل���ى الفك���رة الأ�ضا�ضية القائل���ة اإن »الذاك���رة �الع�ض���اب لهما الجذر 
الم�ضت���رك نف�ض���ه« �اإن المعالجة �تكامل الذاكرة ه���و اأ�ضا�س خف�س الأعرا����س المر�ضية. كما 
ي�ضتركان في القول اإنَّ الذاكرة الم�ضطربة التي تعر�ضت ل�ضدمة �ضتبقى خارج متنا�ل �ضاحبها 

��عيه ��ضعوره، ب�ضبب الخبرة ال�ضدمية �الر�ضية التي تعر�س لها ال�ضخ�س. 
اأم���ا بر�ي���ر �فر�يد فقد لخ�ضا بحوثهم���ا الإكلينيكية حول اله�ضتيريا ف���ي كتابهما الم�ضهور 
»درا�ض���ات ف���ي اله�ضتيريا« عام 1893. �كم���ا هي الحال لدى جانيه، فق���د اعتقد بر�ير �فر�يد 
اأن الأعرا����س اله�ضتيرية التي عانى منها مر�ضاهم الرا�ضدات adult female patients كانت 
ناتج���ة عن اأحداث �ضاغط���ة ��ضدمات �اقعية م���ررن بها خالل حياتهن الواقعي���ة، عادة تكون 
عل���ى �ضكل م�ضايقات �م�ضكالت جن�ضية في مرحلة الطفولة �ضمن العائلة. �تعرف هذه النظرة 
لال�ضط���راب با�ضم »نظرية الإغ���راء« seduction theory. �كما هي الح���ال لدى جانيه، فاإن 
بر�ي���ر �فر�يد �ضددا عل���ى اأن المعالجة تت�ضمن ك�ض���ف هذه الخبرات الجن�ضي���ة المبكرة لأنها 
الأ�ضا����س في معالج���ة الأعرا�س اله�ضتيرية. من هن���ا فاإن الذاكرة المرتبط���ة بخبرات جن�ضية 
�ضري���ة في الطفولة ت�ضتم���ر �تتظاهر باأعرا�س ه�ضتيرية ل�ضنوات عدي���دة، حتى ُتعاد اإلى مجال 
�ع���ي �ضاحبها ��ضع���وره �ذلك عن طري���ق العالج الذي يعتم���د التنويم المغناطي�ض���ي �الإيحاء 

�تف�ضير الأحالم. 
في �قت لح���ق، عدل فر�يد �جهة نظره حول اأ�ضباب اله�ضتيريا �تخلى عن نظرية الإغواء. 
ف���ي مقالته الثالث عن »الجن�ضية الطفولية« �في كتابات���ه الالحقة، طور فر�يد نظرية اأ�ديب، 
�ل���م ي�ضتمر طوياًل في نظرته ال�ضابقة التي راأى فيها اأن المر�ضى اله�ضتيريين قد عانوا خبرات 
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ر�ضي���ة جن�ضي���ة �ضابقة في طفولتهم، بل ا�ضتبدل هذه النظرة باأخ���رى تقول، اأن اأكثر ما يتذكره 
الذي���ن تعر�ضوا ل�ضوء المعاملة الجن�ضي���ة من المر�ضى الهي�ضتيريين في ذاكرتهم، هي منتجات 

 .oedipal conflict خيالية ناتجة عن �ضراعات اأ�ديبية
رج���ع المحلل النف�ضي ما�ضون اإل���ى كتابات فر�يد غير المن�ضورة، �اأك���د باأن هذا الأخير قد 
رف����س نظرية الإغراء فعاًل، �لكن ال�ضبب لي�س قلة الأدلة العلمية لها. لقد كان فر�يد قلقًا حول 
التطبيقات التخ�ض�ضية �الجتماعية لنظرية الإغراء، لأن التحقق من �ضدقها على الم�ضكالت 
الجن�ضي���ة في الطفولة، يتطلب تقب���اًل �ترخي�ضًا من المجتمع الفيكتوري، �ل�ضّيما في العائالت 
الفيكتوري���ة. �يوؤكد ما�ض���ون باأن فر�يد لم يكن يري���د بب�ضاطة ال�ضتم���رار بالتطبيقات ال�ضلبية 

لنظرية الإغراء �ضمن تلك الظر�ف �البيئة الجتماعية. 
لح���ظ ما�ض���ون اأن نظرية فر�يد عن الإغراء قد لقت تقباًل �ضعيفًا جدًا من رفاقه �زمالئه 
الذك���ور، �اأنه كان غام�ضًا �يعرف باأن اأية فر�ض���ة يملكها في دائرة تخ�ض�ضه تعتمد على ا�ضمه 
��ضمعت���ه الجي���دة في المج���ال الطبي. كيف يمكن���ه اأن يتحدث عن �ضوء المعامل���ة الجن�ضية في 
مرحلة الطفولة، �يبقى محتفظًا بماء �جهه ��ضمعته؟ لقد اأ�جد الحل با�ضتعمال م�ضطلح عقدة 

اأ�ديب ��ضراعاتها �العتماد عليه في التف�ضير. 
اأعي���د الج���دل �اأثير م���ن جديد في كت���اب ما�ضون المن�ض���ور، �لكن في �ضي���اق جديد هذه 
المرة، �ذلك من خالل تقدير �ت�ضخي�س �معالجة ا�ضطراب ال�ضدة النف�ضية ما بعد ال�ضدمة 
 dissociative identity ( ا�ضطراب تفكك الهوية� )Post-traumatic stress disorder(
disorder(. �كما قال بع�س الموؤرخين فاإن التف�ضير المعا�ضر للتاريخ غالبًا ما يقول لنا عن ثقافة 
المف�ضري���ن �الموؤرخي���ن �اأ��ضاعهم اأكثر مما يق���ول لنا عن التاريخ نف�ضه. �بذل���ك فاإننا نتعلم 
كثي���رًا ع���ن رد�د الفعل على كتاب ما�ضون حول �جهات النظ���ر المعا�ضرة عن ا�ضطراب ال�ضدة 
النف�ضي���ة ما بعد ال�ضدمة �ا�ضطراب تفكك الهوي���ة، �القليل عن اأية نظرية من نظريات فر�يد 

هي ال�ضحيحة.
اإن الح���ركات الجتماعي���ة الت���ي ظه���رت م���ع نهاية الق���رن التا�ض���ع ع�ضر، لوقاي���ة الأطفال 
�حمايته���م، قد �جهت النتب���اه نحو المحاكم �الموؤ�ض�ضات الحكومي���ة المهمة ذات ال�ضلة. عن 
مكات���ب رعاية الأطف���ال ��قايتهم قد ن�ض���اأت لحمايتهم من ظر�ف ال�ضتغ���الل ��ضوء المعاملة 
باأ�ضكاله���ا المختلف���ة. �قد اأ�ض���ار بيهلمر Behlmer ع���ام )1982(، اأن الأطف���ال الذي اأ�ضيئت 
معاملته���م معر�فين جي���دًا �كثر في الع�ضر الفيكتوري �ما بعده. �بذل���ك فاإن هذه الحالت لم 
تكن منت�ضرة في ع�ضر فر�يد فح�ضب �كانت بحاجة اإلى تحليل �تف�ضير، �لكنها كما اأ�ضار بيهلمر 

»تردي خطير في الهتمام العام بالطفل الذي اأ�ضيء معاملته بين عامي )1914 �1960(. 
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البحوث املتعلقة باإ�ساءة معاملة الطفل

لماذا انحدر الهتمام العام بمو�ضوع الأطفال الذين اأ�ضيئت معاملتهم بعد الحرب العالمية 
الثاني���ة؟ يقول بيهلمر »اإن الج���ر�ح المادية �النف�ضية التي اأحدثته���ا الحربان العالميتان �طول 
الأزم���ة القت�ضادي���ة �انت�ضاره���ا قد اأدت اإل���ى تحويل الهتم���ام الإن�ضاني اإل���ى طرفي المحيط 
الأطلنط���ي«. مع اأن ن�ضوء المكاتب المخت�ضة بوقاية الأطفال الذين اأ�ضيئت معاملتهم قد دفعت 

اإلى الهتمام بالم�ضكلة التي في طريقها اإلى الحل. 
الم���دة الحديثة لالهتم���ام بالأطفال الذين اأ�ضيئ���ت معاملتهم قد بداأت ف���ي الخم�ضينيات، 
َح الأطباء المخت�ضون بالت�ضوير ال�ضعاعي العالقة بين اأذيات الجمجمة لدى المواليد  حين َ��ضّ
�الأطف���ال �اإمكاني���ة حد�ثها عمدًا من الوالدين الذين اأحدثاها ف���ي الأطفال. �بذلك فاإن هذه 
التقني���ات باإمكانها اأن تحمي هذه الحالت، �لك���ن الطبيب لم ي�ضتعملها لهذا الغر�س حتى عام 
)1962( م���ع �ضد�ر المقال الذي ن�ضره طبيب الأطفال هين���ري كيمب Henry Kempe الذي 
كان يعمل في كلية الطب بجامعة كولوراد� حين تحدث عما �ضماه »متالزمة الطفل الذي تعر�س 
للعنف«، Battered child syndrome �قدم معلومات مف�ضلة �مهمة عن ال�ضدمة اأ� الر�ضة 

التي عانى منها الطفل الذي اأ�ضيئت معاملته. 
ف���ي المّدة التي �ضدر فيها مقال كيمب في تموز عام )1962(، تنباأت مجلة الرابطة الطبية 
الأمريكي���ة اأن »متالزم���ة الطفل الذي تعر����س للعنف �الإ�ضاءة �ضتكون �ضب���َب كثيٍر من الوفيات 
�اأكث���ر مما نعهده عن الأمرا�س التي نعرفها مثل الليوكيميا )ابي�ضا�س الدم(، �التليف المثاني 
cystic fibrosis �الت���ي تمت���د م���ن تلك الناتج���ة عن الع���د�ى �الت�ضمم اإلى تل���ك الناتجة عن 
ا�ضطراب���ات في الجهاز الع�ضبي المركزي«. دفع المقال الذي كتبه كيمب اإلى الهتمام بق�ضية 
اإ�ضاءة معاملة الأطفال. �التجاه الذي اعُتِمَد كان يعّد اإ�ضاءة المعاملة على اأنها ا�ضطراب ت�ضبه 
الأمرا����س الطبية الأخرى. �منذ عام )1960( تطورت الهتمامات بهذه الحالة، �اأ�ضبح ينظر 
اإليها على اأنها م�ضكلة طبية مثلما هي م�ضكلة اجتماعية. �في عام )1974( ن�ضاأت حركة �ضميت 
»الحرك���ة الفيدرالية لوقاية �معالجة الأطف���ال الذين اأ�ضيئت معاملتهم«، �كانت تقدم خدماتها 
م���ن متخ�ض�ضين في مختلف الميادي���ن. اأما التطور الآخر الذي ح�ض���ل فهو تطوير برامج في 
مجالت 1- القيا�س �الت�ضخي�س �التقدير �المعالجة لكل طفل تعر�س اإلى اإ�ضاءة معاملة �ضواء 
كان���ت جن�ضية اأم ق�ضوة �عنف 2- البحث عن المذنبي���ن اأ� المعتدين �مقا�ضاتهم. ثم اأ�ضدرت 
المكات���ب �الموؤ�ض�ضات التي تقدم خدماتها في هذا المج���ال، العديد من القوانين. �بذلك فقد 

اأ�ضبحت الم�ضاألة بالإ�ضافة اإلى اأّنها طبية، اجتماعية �قانونية ��ضيا�ضية. 
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اإن الف�ض���ل ف���ي تطوير ���ضع معايير لدرا�ضة اإ�ضاءة معامل���ة الأطفال جن�ضيًا �معالجتهم قد 
دف���ع اإلى البتعاد عن الهدف ال���ذي اتجهت اإليه الحركات النا�ضئة. لق���د كان التركز الأ�ضا�ضي 
عل���ى تحديد �تطبيق تقني���ات المداخلة الوقائية �العالجية �منع تعري����س الأطفال للخطر، ثم 
توجه الهتمام اإلى التركيز على �ضحة الدعاء باأن الطفل تعر�س لإ�ضاءة المعاملة. كما اأن الذي 

يبحث في مثل هوؤلء الأطفال يواجه بمهمتين متعار�ضتين: 

1- تقويم الأخطار �تقديم المداخالت الإكلينيكية ال�ضر�رية. 

2- ثم التاأكد من اأن الدعاء كان �ضحيحًا. 

م���ن هنا ب���داأ التركيز على بحث مدى �ض���دق ادعاء الطف���ل �موثوقية اأقوال���ه. �قد اأ�ضارت 
الأكاديمي���ة الأمريكي���ة للطب النف�ضي لالأطف���ال �المراهقين باأن عل���ى الأخ�ضائي �المعالج اأن 
»يقرر ما اإذا كانت حالة �ضوء المعاملة الجن�ضية للطفل قد حدثت فعاًل اأم ل«. �من الآثار نتجت 
ع���ن هذا الجدل، الراأي الذي قال اإن المقابلة المكثفة الم�ضتخدمة في البحث كثيرًا ما تت�ضمن 
اأ�ضئلة موجهة اأ� اأ�ضئلة ي�ضاء توجيهها اأ� محرفة بحيث تتحيز لما تقدم من ادعاءات. اإن تكتيك 
المقابل���ة �الأ�ضئلة يمكنها اأن تدعم ما ي�ضمى بالذاكرة الكاذبة اأ� غير ال�ضحيحة مما يلجاأ اإليه 
المحام���ون لتبيان درجة قابلية الطفل لالإيحاء �الت�ضديق �هو ما يوؤكد اأن �ضهادته غير موثوقة 

�اأن الدعاء يكون كاذبًا. 

الطب النف�سي يف القرن الع�سرين

يعد الج���دل المتعلق بالذاكرة الزائفة اأ� الكاذبة ح�ضيل���ة مجالين م�ضتقلين من المجالت 
المهني���ة �التخ�ض�ضي���ة: الأ�ل، يتعل���ق بالبحوث المتعلق���ة بال�ضدمات �الر�ض���ات �معالجتها. 
�يت�ضم���ن ه���ذا المجال المعالج���ة التخ�ض�ضي���ة لال�ضط���راب �ال�ضدمة �الهتم���ام المتزايد 
بال�ضطراب���ات التفككي���ة، �كذلك حركة المعالج���ة الم�ضتندة اإلى الم�ضاع���دة الذاتية، �بحوث 
الأطف���ال الذي���ن اأ�ضيئت معاملتهم. �المج���ال الثاني، �هو الحركة العلمي���ة المتزايدة في بحث 
الذاكرة �العمليات المعرفي���ة اأ� العقلية. هذين التجاهين ي�ضكالن اأ�ضا�س الحركة الجتماعية 
الوا�ضع���ة المتعلقة بحماية الأطفال �رعايتهم ال�ضحي���ة �الجتماعية. �قد اأثرت كل �احدة من 

هذه الحركات �التجاهات في تكوين الجدل الخا�س بالذاكرة الكاذبة. 
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ن�سوء عالج ال�سدمة

اإن رف����س فر�يد لنظرية الإغ���راء قد اأثر في درا�ضة ال�ضدمة ��ض���وء المعاملة حتى الحرب 
العالمي���ة الثانية. �الحدث المهم الذي نتج عن الحرب ه���و الهتمام المتزايد بع�ضاب الحرب 
�معالجت���ه، �المواطني���ن الذين عانوا م���ن الأزمة �تاأثر�ا به���ا، �كذلك الأح���داث �الإ�ضابات. 
�الهتم���ام التخ�ض�ضي �المهني الآخر في اآثار ال�ضدم���ة �معالجتها، اأدى اإلى ظاهر اإكلينيكية 
خا�ض���ة بال�ضدم���ة �التعر����س للر�ضات �ضماها م���اردي هور��يت���ز: متالزمة ا�ضتجاب���ة ال�ضدة 
النف�ضي���ة اأ� ال�ضغط النف�ض���ي Stress Response Syndrome �التي �ضميت حديثًا ا�ضطراب 
ال�ض���دة ما بع���د ال�ضدم���ة النف�ضي���ة posttraumatic stress disorder. �العن�ضر الأ�ضا�ضي 
ف���ي نظرة هور��يتز لتكي���ف ما بعد التعر�س لل�ضدم���ة، هو النتقال بين الخب���رة المقتحمة اأ� 
المتطفلة �التخدير العام في ال�ضتجابة ��ضماه النموذج مزد�ج الوجه biphasic model. هذا 
النم���وذج الذي ��ضع���ه هور��يتز كان الأ�ضا�س في ت�ضخي�س ا�ضط���راب ال�ضدة ما بعد ال�ضدمة 
ال���ذي تبنته الرابط���ة الأمريكية للطب النف�ضي في دليليه���ا الت�ضخي�ضي �الإح�ضائي لالأمرا�س 

 .)DSM، 1980( النف�ضية
�فق���ًا للذاكرة الت���ي ُعوِلَجت ��ُضِفَي���ت لدى الأطفال الم�ض���اء معاملتهم جن�ضي���ًا، فقد كتبت 
الباحث���ات اأن المجتم���ع الغربي الحديث قد م���ر بثالث مراحل: الأ�لى �ت�ضم���ى مرحلة الرف�س 
اأ� النك���ران )�تمتد حتى ع���ام 1970(، �الثانية ع�ضر الإثبات �ال�ض���دق )من عام 1970 حتى 
1990(، �الثالث���ة ت�ضمى ع�ضر الع���ودة ثانية )منذ عام 1990(. ففي اأ�ائ���ل ال�ضبعينيات كانت 
»موؤام���رة ال�ضم���ت« حول انت�ض���ار اإ�ضاءة معاملة الأطف���ال بما فيها الإ�ض���اءة الجن�ضية. �قد زاد 
الحدي���ث عن �ضوء معاملة الأطفال جن�ضيًا من خالل البح���وث �الدرا�ضات المهمة التي اأجريت 
اأ�ًل عل���ى يد العامل كينزي )Kinsey 1953( �بعدها �ضدمة الغت�ضاب rape trauma. �مع 
نهاي���ة ال�ضبعيني���ات �ن�ضوء حركات العنف ��ض���وء معاملة الأطفال، زاد الهتم���ام العام �الوعي 
ال�ضعب���ي مم���ا دفع لمزيد من الهتم���ام بريا�س الأطفال �المدار�س �النتب���اه الحذر الذي �جه 

ب�ضبب اآثار ال�ضدمة ال�ضابقة على الأطفال. 
من���ذ نهاية ال�ضبعينيات بداأ الهتمام يتوجه نحو الن�ض���اء �الأطفال، �كان التركيز على �ضوء 
معامل���ة الأطف���ال جن�ضيًا. �ال���ذي �ضاعد على ذلك البح���وث الإكلينيكية �الطبي���ة التي اأجريت 
عل���ى الأطفال الذين تعر�ضوا لالإ�ضاءة الج�ضمية �العن���ف. �من الكتب المهمة التي ن�ضرت حول 
�ض���وء معامل���ة الأطفال جن�ضي���ًا، كتاب بتلر »موؤام���رة ال�ضمت« )ع���ام 1978(، �كتاب فور �ارد 
�باك�س »خون �ت�ضليل الطهارة« )1978(، �كتاب جي�ضت�س المعنون »المحرم المهدم« اأ� »التابو 
المنه���ار« The Broken Taboo )1979( �غيره���ا كثي���ر. �حالما �ضدرت ه���ذه الكتب بداأت 
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النظري���ات الجتماعي���ة �البحوث الت���ي در�ضت الدينامي���ة العائلية للمح���ارم �اآثارها النف�ضية، 
���ضع���ت النظري���ات الجتماعية التي حا�لت تف�ضي���ر اآلية انت�ضار هذه الظاه���رة بين العائالت 
الأمريكي���ة �الأ�ر�بي���ة. �قد تبين اأن هذه الن�ضبة قد بلغت 19٪ ثم 38٪ على التوالي بين الن�ضاء 
ف���ي اأمري���كا، �اأن 32 ٪ من الن�ضاء في هولن���دا قد �ضرحن باأنهن كن �ضحاي���ا ذلك حين كانت 

اأعمارهن 18 �ضنة. 
��ضف���ت مقال���ة �ضويمي���ت Summit )1983( المعنون���ة »متالزم���ة اإ�ضاءة المعامل���ة الجن�ضية 
لالأطفال« كيف توؤثر هذه الحادثة �ال�ضدمة في ذاكرة الطفل �اإدراكه. �مع نهاية الثمانينيات �خالل 
الت�ضعيني���ات عك�ضت الآداب النف�ضية �الطبية النتب���اه اإلى الفر�ق الفردية في ال�ضتجابة للمحارم، 
مع الفهم المتزايد لالآثار النف�ضية طويلة الأمد للمحارم �الوقاية من اآثارها المر�ضية. �قد ح�ضلت 
في اأثناء ذلك تطورات مهمة في المعالجة النف�ضية التي تدخل في الإطار العام لمعالجة ا�ضطراب 
ال�ض���دة ما بع���د ال�ضدمة النف�ضية، �ذلك حي���ن تعر�س ال�ضخ�س لأي حدث �ضاغ���ط اأ� �ضدمة مثل 

الحرب، اأ� الغت�ضاب اأ� �ضوء المعاملة الجن�ضية اأ� العنف الج�ضدي اأ� الحوادث. 
تاريخي���ًا تعود تقنية عالج هذه الحالت اإل���ى بيير جانيه الذي ��ضف ثالث مراحل لمعالجة 

ا�ضطراب ال�ضدمة النف�ضية: 
1- الثبات 2- معالجة الذاكرة �عملها 3- اإعادة التاأهيل. 

اإن المعالجة الحديثة ل�ضطراب ال�ضدة ما بعد ال�ضدمة قد احتفظت بالخطوط العامة لهذه 
المراحل العالجية �لكن الختالف في تاأكيد على كل مرحلة منها. 

اإن اإحدى اأهم تطبيقات هذه التقنية العالجية هو اأنها تركز على �ضوء المعاملة عامة، اإل اأن 
العالج النف�ضي المعا�ضر يركز على ما ي�ضمى ك�ضف الذاكرة �تكاملها هذه الذاكرة التي تعر�ضت 
لل�ضدمة، �قد ��ضفت الآن �ضمن اإطار عالجي اأ��ضع بحيث اأن ثبات الأعرا�س �تح�ضين القدرة 
على التعامل �التكيف coping �نمو الذات تخدم باعتبارها متطلبات �ضر�رية �مهمة من اأجل 
معالج���ة الذاك���رة �عملها. �الفرق الأ�ضا�ضي للعالج لي�س في ك�ض���ف الذاكرة الم�ضد�مة بل نمو 

الذات �نمو العالقات. 

انبعاث اال�سطرابات التفككية

لق���د �ضهدت المرحل���ة التاريخية نف�ضها اهتمام���ًا بال�ضطرابات التفككي���ة �ل�ضّيما درا�ضة 
ا�ضطراب ال�ضخ�ضية المتعددة multiple personality disorder. �برز نتيجة ذلك ما ي�ضمى 
ا�ضط���راب الهوية الزائفة pseudo-identity disorder �عّد ا�ضطراب ال�ضخ�ضية المتعددة 
عل���ى اأنه ا�ضط���راب الهوية الزائفة. �تف�ضير ذل���ك هو الهتمام الوا�ض���ع بالتنويم المغناطي�ضي 
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�الإيح���اء، �لأن التنويم اإحدى الطرق البارزة في عملية التداعي �الرتباط، مما دفع اإلى مزيد 
م���ن الهتم���ام بالظاهرة التنويمية �بفق���دان الذاكرة، �التفكك، �ل�ضّيما م���ن المحلل النف�ضي 
ال�ضهي���ر اأريك�ضون )1970( �قد قيل »اإن طريقة اأريك�ضون هي المجال الأ�ضرع تطورًا في العالج 

النف�ضي في العالم الغربي«. 
ي�ض���رح المر�ض���ى بال�ضطرابات التفككية بكثي���ر من الق�ض�س �الأح���داث ال�ضادية في �ضوء 
المعامل���ة، �قد اأ�ضار جان كودري���ن عام )1994( اإلى م�ضكلة ال�ضدق ف���ي ق�ض�س �ضوء المعاملة 
الجن�ضي���ة ال�ضادي���ة. �هن���اك العدي���د م���ن المراك���ز المتخ�ض�ض���ة ف���ي معالجة المر�ض���ى بهذه 
ال�ضطراب���ات ن�ضاأت منذ عام )1980(. �قد اأ�ضار بع�ضهم اإلى اأن الذاكرة الزائفة التي تعر�ضت 
لل�ضدمة قد اأ�ضبحت مو�ضوعًا ثقافيًا اجتماعيًا لدى المجتمع الأمريكي الحديث منذ الثمانينيات. 
اإن الج���دال الحال���ي ح���ول الذاك���رة ل يمك���ن النظر اإلي���ه اإل من خ���الل خلفي���ة الحركات 
الجتماعية الوا�ضعة في المجتمع �التي ن�ضاأ منها هذا الجدل. اإن ن�ضوء حركات المراأة �نظريات 
الأنوث���ة في الثقافة، قد اأّدت د�رًا رئي�ضيًا في اإع���الء �ضوت الناجين من �ضوء المعاملة الجن�ضية 
�من الغت�ضاب في المجتمع. �قد ركزت النظريات الجتماعية حول الأنوثة على بنية المجتمع 
بح���د ذاته. �قد ن�ضاأ نتيجة ذلك ت�ضا�ؤًل مهما ًمفاده: ما نوع المجتمع الذي يتيح لأكبر ن�ضبة من 
الفتي���ات �الأطفال الإناث ليكن �ضحاي���ا �ضوء المعاملة الجن�ضية �البدني���ة؟ �هناك العديد من 

التحديات التي �اجهت بنية المجتمع الأمريكي.
لق���د اأكد بع�ضهم اأن الج���دل الخا�س بالذاكرة المزيفة هو مح�ضل���ة �مظهر للتحدي الذي 
تواجه���ه الأ�ضرة الأمريكية متو�ضطة الم�ضتوى الجتماعي القت�ضادي. من جهة ثانية فقد تطور 
عم���ل المتخ�ض�ضي���ن في تقنيات ع���الج الذاكرة لأه���داف اقت�ضادية ��ضناعي���ة، �ل�ضّيما بعد 
اأن رك���ز التجاه القت�ض���ادي على �ضر�رة تطبي���ق التقنيات العالجية لالأف���راد الذين تعر�ضوا 

ل�ضدمات نف�ضية خالل حياتهم �ن�ضوء متالزمة الذاكرة المزيفة اأ� الكاذبة. 
 Victims of Child »كم���ا ن�ضاأت جماعة �ضميت با�ضم »�ضحايا قوانين اإ�ضاءة معاملة الأطفال
 False Memory Syndrome فق���د ن�ضاأت متالزمة الذاكرة الكاذب���ة �المزيفة ،Abuse Laws
�ق���د عالج عدد من العلماء اأطفاًل تعر�ضوا ل�ضوء المعاملة الجن�ضية، �ذلك في الجل�ضة الثانية من 
المعالج���ة، �قد �ُضِفَيت ذاك���رة العديد من الأطفال الذين تعر�ضوا لل�ضدم���ة. �قد تم التو�ضل اإلى 

النتائج الآتية التي �ضدرت عن الموؤ�ض�ضة المتخ�ض�ضة بمتالزمة الذاكرة المزيفة: 
يمكن للنا�س اأن يملكوا ذاكرة مزيفة. 

- تح���ت بع�س الظر�ف الخا�ضة يمك���ن لالأفراد اأن ياأتوا باأ�ضخا����س اآخرين يتيح لهم ذلك 
تذّكر اأ�ضياء لم تحدث اإطالقًا. 
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- ل تعم���ل الذاكرة ك�ضريط ت�ضجي���ل، فالأ�ضخا�س يخزنون اأحداثًا �يعيد�نها ثانية على اأنها 
ن�ضخة حقيقة �طبق الأ�ضل عن الأحداث ال�ضابقة. 

- اإن م���ا ُي�ضَتعاد في الذاكرة يرتبط جزئيًا بالحالة النفعالية للفرد �باهتمامه �ميوله. فما 
يتذكره النا�س يعتمد على الأ�ضياء التي يفكر�ن بها حاليًا �بالنفعالت التي يعي�ضونها. 

- يمكن لل�ضخ�س اأ� للمتخ�ض�س اأن يملك توقعات ثابتة �را�ضخة، �يجاهد من اأجل اإثباتها 
�تاأكيد �ضحتها.

- اإن طريقة طرح ال�ضوؤال يمكن اأن توؤثر فيما يتذكره الفرد �يقول اإنه يتذكره.
- اإن اأي �ضخ����س �حتى المعالج النف�ضي، يمكنه اأن يفتر�س، �يفر�س اأفكارًا على المري�س، 

د�ن علم اأ� معرفة منه.
- التنوي���م المغناطي�ض���ي، �اإميثيل ال�ضوديوم، �تف�ضير الأحالم، �كت���ب الم�ضاعدة الذاتية، 

جميعها ل يمكنها اأن تزيد من دقة ما ُي�ضَترَجع �ُيَتّذكر. 
- الو�ض���وح، �التف�ضيالت �النفع���الت، جميعها ل يمكنها اأن تع���ّد موؤ�ضرًا على �ضدق �دقة 

ما يتذّكره.
- اإن اأكث���ر النا�س ل يتذكر�ن اأي �ضيء ح���دث لهم قبل عمر معين اأ� �ضن محدد قبل �ضنتين 
تقريب���ًا. �اإنَّ اأي تذك���ر لأح���داث تع���ود اإلى ما قب���ل ذلك التاري���خ )لأكثر من �ضنتي���ن( �ضُترّكب 
��ضتعم���ل بال�ضتناد اإلى الأحداث الأخيرة التي م���ر بها الفرد. من هنا يعّد تذكر اأحداث �ضابقة 

�من الطفولة، مو�ضع جدل �نقا�س.
- يع���زى م�ضطل���ح الكبت �الكف اإلى نظري���ة تتعلق بالإيقاف الفع���ال للذاكرة �كفها خالل 
المعالج���ة النف�ضية. �قد �ضدد فر�يد على اأن كثيرًا م���ن الندفاعات �الرغبات ُتكَبت �ُتمَنع من 
الظهور �بالتالي عدم تذكرها. �قد اأكد اأن هذه الحالة تمثل مقا�مة للعمل العالجي. �لكن لي�س 

باإمكاننا القول اإنَّ كل ذاكرة تعر�ضت ل�ضدمة �ضينطبق عليها هذا الكف �المنع. 

اجلدل حول الذاكرة الكاذبة

يتركز الجدل حول الذاكرة في النقاط الآتية: هل الذاكرة مع�ضومة عن الخطاأ؟ �هل يمكن 
للع���الج اأن يح�ضن من ذاكرة الأفراد الذين اأ�ضيئ���ت معاملتهم؟ ثم، هل العالج ي�ضاعد اأ� يوؤذي 

المر�ضى الذين تعر�ضوا ل�ضدمة �ضوء المعاملة؟ 

هل الذاكرة عر�شة للخطاأ؟ 

اإن الج���دل المتعل���ق بدق���ة الذاكرة بحاجة اإلى مزي���د من الفهم في �ضي���اق النظرية العامة 
للذاكرة. اإن المدافعين عن نظرية الأثر trace theory في الذاكرة يعد�ن اأن الذاكرة الب�ضرية 
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تمث���ل ن�ضخة مطابق���ة قلياًل اأ� كثيرًا للحدث. ��فقًا لذلك تعّد الذاك���رة بمنزلة �ضريط فيديو اأ� 
كاميرا �ضينمائية، �اأّنه يمكن العودة اإليه. 

ب���دءًا من العمل الأ�لي �الم�ضهور لبارتيلت حول تذك���ر ال�ضرد الق�ض�ضي المركب )1932( 
�الذي ظهر ثانية في نظرية معالجة المعلومات المعا�ضرة حول الذاكرة، فقد �ضيطرت النظرية 
البنائي���ة من���ذ عام )1970(. �يوؤكد اأ�ضح���اب النظرية البنائية اأنه في كل �ق���ت يوجد �ضيئًا ما 
ُيَتذّك���ر، �ه���ذا ال�ضيء يعاد تركيبه �بن���ا�ؤه. �بينما يمثل التذكر الناجح ك�ضب���ًا في الذاكرة، فاإن 

بع�س التف�ضيالت �ضتكون مختلفة تمامًا في كل منا�ضبة. 
م���ن جه���ة ثانية، فقد اعتم���د عدد من علماء النف����س على نظرية الأث���ر Trace Theory في 
 Unchained Memory »الذاك���رة، كما في كتاب عنوان���ه »الذاكرة المتحررة اأ� غير المقي���دة
ال���ذي يت�ضم���ن الدفاع عن جوهر نظرية الأثر في الذاكرة الم�ضد�م���ة اأ� التي تعر�ضت ل�ضدمة، 
�مع ذلك فاإن هناك اتفاق على اأن تذكر التف�ضيالت المتعلقة بالأحداث يت�ضوه �يتاأثر بعمل اآليات 
الدف���اع النف�ضي���ة، كما اأن �احدًا من كل ثالثة من المعالجي���ن النف�ضيين الذين در�ضهم في قائمة 
م�ضح، يعتقد�ن باأن الذاكرة تخ�ضع للوظائف العقلية التي ت�ضبه الكمبيوتر، �اأنها تخزن الأحداث 
بدق���ة كما تحدث فعاًل في الواق���ع. �قد انتقد )كيلي�ضتر�م( المعالجين النف�ضيين الذين يعالجون 
الأف���راد الذين تعر�ضوا لل�ضدمات النف�ضية �الذين يعتقد�ن باأن الذاكرة الر�ضية )التي تعر�ضت 
لل�ضدمة( ُتثار �ُتبَعث عن طريق مثيرات خارجية، اإذ اإن مفهوم الإثارة يت�ضمن نظرية الأثر. �قد 
 .)Kihlstrom، 1993( ،»قال »اإن الذاكرة ل تحر�س اأ� تثار اإطالقًا، �لكن يعاد بنا�ؤها �تركيبها
يوافق عدد كبير من العلماء على نظرية اإعادة البناء الجزئي للذاكرة، ��فقًا لهذه النظرية 
ف���اإن الخبرات �التج���ارب ال�ضخ�ضية المهمة ُت�ضَترَجع بدقة اأم���ا التف�ضيالت الهام�ضية فلي�ضت 

 .)Bass and Davis، 1994( كذلك، �يتفق عدد كبير من المعالجين على هذه النظرية
اإن الجدل بين اأ�ضحاب نظريتي الأثر، �اإعادة البناء قد اأدى اإلى موقفين متعار�ضين. ثم اإن 
اأي راأي منهما هو الأ�ل �من الثاني، هل »الذاكرة الكاذبة« اأ� »الذاكرة التي عولجت ��ضفيت«؟. 
لقد �ضيطر تقويم دقيق للبحوث العلمية �الدرا�ضات الإكلينيكية المتعلقة بهذا ال�ضوؤال. �قد حدا 
ذل���ك بالعلماء اإلى القول اإن هاتين النظريتين �هذين النوعين من الذاكرة لي�ضتا متعار�ضتين، 

�لكنهما بدًل من ذلك نوعين مختلفين للذاكرة. 
اإن كثيرُا من الأدلة التي تدعم النظرية البنائية في الذاكرة قد اأتت من الدرا�ضات التي اأجريت 
عل���ى معالج���ة الذاكرة ال�ضوية �ل�ضّيم���ا تلك التي اأجريت عل���ى طلبة الجامع���ات. �بذلك فاإن هذه 
النتائج ل يمكن تعميمها على المر�ضى الذين يعانون من ا�ضطرابات ال�ضدة النف�ضية بعد ال�ضدمة. 
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كم���ا اأن جوهر نم���وذج معالجة المعلومات لل�ضدمة الذي ��ضعه العال���م هور�يت�س، هو اأن ال�ضدمة 
بالتعري���ف، ا�ضط���راب �ت�ضوي���ه للمعالج���ة ال�ضوية للمعلوم���ات، �بذلك فاإن الذاك���رة التي تعر�ضت 
لل�ضدمة قد جمدت مع الوقت. �تدعم الدرا�ضات البيولوجية – الع�ضبية �جهة نظر هور�يت�س باأن 

 .)Bremner، 1995( الذاكرة الر�ضية ُتعاَلج ب�ضكل مختلف عن معالجة الذاكرة ال�ضوية
اإن الجدل المتعلق بمدى دقة اأ� عدم دقة الذاكرة، يمكن اإيجازه في ق�ضيتين اأ�ضا�ضيتين: 

 the fallibility of memory 1- خطاأ الذاكرة
 .the suggestibility of memory 2- قابلية الذاكرة لالإيحاء

�بذل���ك يمكن اأن نق���ول اإن الذاكرة الب�ضرية عر�ض���ة لما ي�ضمى اأخط���اء الإهمال �الفقدان 
)�هو خطاأ الذاكرة fallibility ( �اإنها عر�ضة لأخطاء العمل �التفوي�س )القابلية لالإيحاء(. 

هناك عدد من الأدلة التي تدعم قابلية الذاكرة للخطاأ �الإهمال، �ل�ضّيما تلك الأدلة القادمة 
�س ال�ضخ�س لمواقف اإثارة  م���ن درا�ضة العالقة بين عمل الذاكرة �الإثارة النفعالية. �فيها ُيَعرَّ
م ذاكرته. �قد تبين �جود فر�ق مهمة بين ذاكرة  انفعالي���ة �لمواقف عدم اإثارة، ثم ُتقا�س �ُتقوَّ
الذي���ن تعر�ض���وا لمواقف الإثارة �الذين ل���م يتعر�ضوا لهذه المواق���ف. �بال�ضتناد اإلى النظرية 
البنائي���ة فقد اأظهرت النتائج اأن نق�ضان اأ� زيادة عمل الذاكرة �ضمن ظر�ف الإثارة النفعالية 
مرتب���ط بالقدرة عل���ى ال�ضبط اأ� التحكم. �عل���ى الرغم من التفاق عل���ى اأن الإثارة النفعالية 
توؤث���ر في عمل الذاك���رة، �ضواء زيادة اأ� نق�ض���ان في التف�ضيالت الأ�ضلية، فق���د ا�ضُت�ضِهد بهذه 
المعطي���ات عند درا�ضة �ضه���ادة �ضهود العيان ف���ي الق�ضاء، �اأن الذاكرة �ضم���ن ظر�ف الإثارة 
النفعالي���ة اأ� ال�ضدمة النف�ضية عر�ضة للخطاأ،. �بكلمة اأخرى فاإن العلماء المخت�ضين بدرا�ضة 
الذاك���رة يوؤكد�ن عل���ى اأن مواقف الإث���ارة النفعالية �ال�ضدمات النف�ضي���ة تجعل الفرد عر�ضة 
للخط���اأ �الإغف���ال كاأن يتذكر القليل م���ن المعلومات عن الح���ادث. ��ضدد بع�ضه���م الآخر على 
اأن ه���ذه المواق���ف قد تجع���ل ال�ضخ�س يتذكر كثيرًا م���ن التف�ضيالت الخاطئ���ة )خطاأ القابلية 
لالإيحاء(. �يذكر لين�ضي �ريد اأننا نحن الأ�ضوياء في الحالت الطبيعية كثيرًا نرتكب اأخطاء في 
الذاك���رة الذاتية )ال�ضيرة الذاتية( حتى م���ن د�ن تعر�ضنا لمواقف انفعالية. �قد رجع لوفوت�س 
اإلى فقدان الذاكرة الطفولية ليبين اأن الرا�ضدين الذين عولجت ذاكرتهم ب�ضبب اأحداث معينة، 

يعود�ن ثانية اإلى �ضنوات مبكرة لمعرفة الأحداث التي تعر�ضت للن�ضيان. 
اإن جوه���ر ه���ذا الج���دل بين العلم���اء المتخ�ض�ضي���ن بدرا�ضة الذاك���رة ه���و اأن المعلومات 
ع���ن الأحداث الما�ضي���ة مو�ضع ت�ضا�ؤل، �ل�ضّيما م���ا يتعلق بالذاكرة الذاتي���ة اأ� ال�ضيرة الذاتية 



الذاكرة الكاذبة اأو الم�صطنعة

الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 86

المعر�ضة للخطاأ �التحريف. يقع على عاتق هوؤلء المتخ�ض�ضين التاأكد من الحقيقة التاريخية 
لما يتذكر�نه من اأحداث خالل المعالجة. من جهة اأخرى فقد �جد لوفيت�س اأنه ل توجد عالقة 
بي���ن العتقاد بالذاك���رة �دقتها اأ� عدم دقته���ا، فالمفحو�ضين ل يملكون اعتق���ادات قوية حول 
الذاك���رة غي���ر الدقيقة فح�ضب، بل يرف�ض���ون اأي�ضًا، تقبل فكرة اأن الذاك���رة كانت خاطئة حين 

قدمت لهم تغذية راجعة عن عمل ذاكرتهم. 
م���ن جهة اأخرى فاإن المدافعين عن دقة الذاك���رة التي تعر�ضت لل�ضدمة يوؤكد�ن اأن معظم 
ل اإليها كانت م�ضتمدة من درا�ضات اأجريت على طلبة الكليات �الذين �ضاهدا  النتائ���ج التي ُتو�ضّ
اأفالمًا �اأ�ضرطة، �اأن هذه النتائج ل يمكن تعميمها على المر�ضى الم�ضابين با�ضطراب ال�ضدة 
النف�ضية ما بعد ال�ضدمة. بل اإن بع�س هذه الدرا�ضات تو�ضل اإلى نتائج معار�ضة تمامًا حين تبين 
اأن هن���ا زيادة في عمل الذاكرة خالل المواقف النفعالية �ل�ضّيما الحدث ال�ضاغط. �بالمقابل 
ل يمك���ن الفترا�س من خالل المعطيات المتاح���ة اأن الذاكرة عر�ضة للخطاأ، �ربما يكون الأمر 
كذل���ك )Brown، 1995 (. �يوؤكد هوؤلء اأن ذاكرة الأف���راد الذين تعر�ضوا اإلى �ضوء المعاملة، 
تك���ون ثابتة مع الوقت �اأنه ُت�ضتع���اد بدقة حتى لو تعر�ضت بع�س التف�ضيالت للت�ضويه، فالذاكرة 
العادي���ة عر�ضة للخط���اأ. �اأن معظم الدرا�ضات التي اأجريت على الذاك���رة كانت مقيدة باإجراء 

قيا�س عمل الذاكرة بالن�ضبة اإلى التفا�ضيل ال�ضغيرة �لي�س بالن�ضبة اإلى الأحداث المهمة. 
اإن عدم التفاق يتركز على ثالث نقاط: 

1- الجدل الذي لم يحل »unresolved debate « حول المعدل الأ�ضا�ضي للن�ضيان اأ� فقدان 
الذاك���رة الناتج ع���ن �ضدمة نف�ضية. فف���ي بع�س الدرا�ض���ات التي اأجريت عل���ى الأطفال الذين 
تعر�ضوا اإلى �ضوء المعاملة الجن�ضية تبين اأن معدل فقدان الذاكرة الجزئي اأ� الكلي لدى هوؤلء 
الأطفال قد بلغ بحد�ده الدنيا 4،5 ٪ �حد�ده العليا 82 ٪ في الدرا�ضات المختلفة. �بغ�س النظر 
عن �ضعوبة الح�ضول على درجات دقيقة عن فقدان الذاكرة الناتج عن ال�ضدمات النف�ضية في 
الدرا�ضات المختلفة، اإل اأن كل درا�ضة قد اأكدت فقدان ذاكرة لدى المر�ضى الذين تعر�ضوا لها. 
2- النقط���ة الثاني���ة، تتعلق بعدم التفاق على تعريف فقدان الذاك���رة، �ل�ضّيما اأن التقارير 
الت���ي تتعل���ق بهذا المو�ض���وع تمتد عمومًا على طول خ���ط مت�ضل من فقدان الذاك���رة الكلي اإلى 
فقدان الذاكرة الجزئي، �الذي ياأخذ عدة اأ�ضكال: الأ�ل، ا�ضترجاع ذاكرة بع�س الذين تعر�ضوا 
اإل���ى �ضوء المعاملة، ثم ا�ضترجاع ذاكرة الآخرين في �ق���ت لحق، �ال�ضكل الثاني، الذاكرة التي 
تتجزاأ حول اأحداث معينة �نوعية، �ال�ضكل الثالث، اإعادة جمع معطيات ذاكرة من د�ن اأي تاأثير 
انفعالي اأ� د�ن اأية عالقة مع اأعرا�س �ا�ضطرابات نف�ضية، حتى الو�ضول اإلى عدم �جود فقدان 
للذاك���رة. �ي�ضتخدم المدافعون عن الذاك���رة المزيفة �الكاذبة م�ضطلح الكف �الكبت بدًل من 

م�ضطلح فقدان الذاكرة الناتج عن �ضدمة. 
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3- هن���اك ع���د اتفاق ح���ول اآليات فق���دان الذاكرة، �الت���ي تمتد هي اأي�ض���ًا، على طول خط 
مت�ضل، م���ن الكف �الكبت، اإلى التف���كك dissociation، اإلى النك���ران denial، اإلى التجزئة 
�النق�ض���ام splitting ثم الن�ضيان العادي. اإن المدافعين عن الذاكرة الكاذبة، يرجعون الجدل 
اإل���ى ما ي�ضمى الكبت الخطير اأ� الكبت ال�ضدي���د. �يذكر�ننا باأن الف�ضل في تذكر ال�ضدمة اإنما 
يرج���ع اإلى ه���ذا الكبت �الكف �لي�س اإلى عوام���ل بيئية اأ� عوامل خا�ضة بالنم���و، �اأحيانًا اأخرى 
تك���ون بب�ضاطة، مجرد ن�ضيان ع���ادي لالأحداث، اأ� تجنب مدفوع. �تع���رف فر�ضية الكبت، هذا 
الم�ضطل���ح باأن���ه »فقدان ت���ام اإرادي اأ� انتقائي لتذكر خبرات تتعلق ب�ضدم���ة نف�ضية اأ� اأحداث 
�ضاغط���ة مع عدم ال�ضعور اأ� المعرفة باأن الذاكرة المتعلقة بهذه الأحداث مفقودة« اإن معر�ضي 
ه���ذا التجاه ينظر�ن اإلى الكبت ال�ضديد ب�ضكل مختلف تمامًا عن نظرة موؤيدي فقدان الذاكرة 

الناتج عن ال�ضدمة. 
يو�ضح عدد من العلماء اأن اآليات الدفاع الأ�لية، التي يعد الكبت �الكف اأحد اأنواعها، تعمل 
ك�ضبب لفقدان الذاك���رة الخا�س بال�ضدمة. �ي�ضير )تير( اإلى اأن الكبت، �النكران، �الكظم اأ� 
الكف، �التفكك، �الإبدال اأ� الإزاحة، �النق�ضام، �الن�ضيان الب�ضيط، ت�ضهم جميعها في فقدان 
الذاك���رة الخا�س بال�ضدم���ة. �قد �ضرح )�ضيجل( كيف اأن اآلي���ات النق�ضام �التفكك ت�ضهم في 

فقدان الذاكرة المتعلق بال�ضدمة.
بينم���ا يعتقد بع�س الموؤيدين للذاكرة الكاذبة، »اأن الجدل الجوهري يعود اإلى �ضدق مفهوم 
الكب���ت«، ف���اإن المدافعين ع���ن دقة ��ضحة ال�ضدم���ة اأ� الر�ض���ة ي�ضدد�ن على اأن ه���ذا الو�ضع 

الختزالي يب�ضط تنوع العوامل الم�ضهمة في فقدان الذاكرة المتعلقة بال�ضدمة. 

هل الذاكرة قابلة لالإيحاء؟

يتعل���ق الج���دل الآخ���ر الخا����س ب�ضح���ة الذاك���رة �دقتها، ح���ول قابلي���ة الذاك���رة لالإيحاء 
suggestibility of memory. اإن المدافعين عن الذاكرة الكاذبة، يقولون اإن بع�س المر�ضى 
قابلي���ن لالإيح���اء، �اإن الخت�ضا�ضيين الذين يعالج���ون المر�ضى من الذي���ن تعر�ضوا اإلى �ضوء 
المعاملة، بحاجة اإلى اأن يكونوا اأكثر �عيًا �تنبهًا لآثار الإيحاء العاملة في العالقة العالجية. �قد 
يوحي المعالج اأ� الباحث باأحداث �اأ�ضياء لم تحدث اإطالقًا في الحياة الواقعية لل�ضخ�س. �يرى 
الخبي���ران �ضي�ضي �لوفت�س حول قابلية ذاك���رة الأطفال �الرا�ضدين لالإيح���اء، اأن »الذاكرة من 
د�ن اأحداث، لي�س نادرًا« �ل�ضّيما اإذا كانت المعلومات الموحى بها �الكاذبة قد كررت �اأعيدت 
لم���رات. اإن جوه���ر الجدل الذي ي�ضتند اإليه المدافعون ع���ن الذاكرة المزيفة هو اأن المعالجين 
النف�ضيي���ن قد يدخلوا اأ� يغر�ض���وا implant معلومات �ذكريات كاذبة في مر�ضاهم، �اإنَّ هوؤلء 
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الأخيري���ن يعتق���د�ن ب�ضحتها �اإنها حدثت له���م في الما�ضي. �ي�ضدد )لوفت����س �كيت�ضمان( اأن 
ه���ذه الذكريات الكاذبة تاأتي م���ن م�ضدرين: العالقة العالجية، �الم���واد التربوية مثل الكتب، 
�المحا�ضرات، �اأخبار الإعالم، على الرغم من اأنَّ بع�ضهم يقول اإنَّ الد�ر الإيحائي الذي توؤّديه 

كتب الم�ضاعدة الذاتية، يفوق غيرها من الم�ضادر. 
َل عليها م���ن عدد من البحوث المتعلقة بقابلي���ة الذاكرة لالإيحاء،  تق���دم النتائج التي ُح�ضِ
كثي���رًا من الأدل���ة على اأن العمل العالج���ي يغر�س في ذاك���رة الأفراد الذين تعر�ض���وا اإلى �ضوء 

المعاملة اأحداث �مواد تاأتي من ثالثة م�ضادر: 
الم�ض���در الأ�ل هن���اك كمية كبي���رة من الدلئ���ل على قابلي���ة تعر�س المعلوم���ات المتعلقة 
بالأح���داث ال�ضابقة- لالإيحاء. �ي�ضدد لوفت�س على اأن الأطفال �الرا�ضدين قد اأظهر�ا ذلك في 
كثير من الدرا�ضات. �قد حا�ل مع عدد من العلماء الآخرين تعميم هذه النتيجة على المعالجة 
النف�ضي���ة �ل�ضّيما معالجة الذاكرة، م�ضددين على اأن هوؤلء المعالجين الذين ي�ضاألون المر�ضى 
غي���ر متاأكدي���ن اأ� ل يعلمون اأنهم يغر�ضون اأفكارًا في ذهن مر�ضاه���م عن اأمور لم تتحقق اأبدًا. 
�الخط���ر م���ن �راء هذه الإيحائي���ة كبير جدًا �ل�ضّيم���ا بالن�ضبة اإلى المر�ض���ى اأ� الأفراد الذين 

 .)Loftus، 1994( ،تعر�ضوا اإلى �ضوء المعاملة خالل حياتهم ال�ضابقة
الم�ضدر الثاني لقابلية تعر�س الذاكرة لالإيحاء ياأتي من التنويم المغناطي�ضي. فالمفحو�ضين 
الذي���ن يخ�ضعون لطريقة المعالجة بالتنويم المغناطي�ضي يوافقون �يتقبلون الأفكار التي ُتقَترح 
�ُتعَر����س عليهم في اأثناء الجل�ضات التنويمية، �يقتنعون فيم���ا بعد بحد�ث مثل هذه الإيحاءات 
الكاذب���ة اأ� الم�ضطنعة على اأنه���ا حقيقة �اقعة. �ت�ضمى هذه الظاه���رة: اإنتاج الذاكرة الكاذبة 
تنويمي���ًا hypnotic pseudo memory production. �يج���ادل الموؤي���د�ن للذاكرة الكاذبة 
ب���اأن ا�ضتعم���ال التنوي���م المغنطي�ضي مع الأفراد الذي���ن تعر�ضوا اإلى �ض���وء المعاملة، يغر�س في 

اأذهانهم ذكريات �اأفكار كاذبة.
الم�ض���در الثالث لقابلي���ة تعر�س الذاكرة لالإيح���اء ياأتي من الدرا�ضات الت���ي اأجريت حول 
طريق���ة ال�ضتج���واب، �كذلك الإقناع الق�ضري �ال���ذي يعرف باأنه غ�ضيل الم���خ اأ� اإعادة ت�ضكيل 
الفك���ر �العق���ل. �يوؤكد المدافعون ع���ن الذاكرة الكاذبة ب���اأن طرائق ال�ضتج���واب التي يجريها 
البولي����س �غيرهم ت�ضتخ���دم تقنيات �اآليات اإكراهي���ة �ق�ضرية، تمتد من برام���ج اإعادة ت�ضكيل 
الفك���ر اإلى التحكم بالعقل لدى الجماع���ات الدينية �ال�ضيا�ضية �العالجية. �من هذه المعطيات 
يوؤك���د اأ�ضحاب الذاك���رة الكاذبة اأن معالجي الذاكرة ي�ضتعملون ع���ددًا من التقنيات التي تجمع 
بي���ن التنويم المغناطي�ضي �تقني���ات التاأثير الجتماعي لإقناع المر�ض���ى اأ� المفحو�ضين بتقبل 

معتقدات �اأفكار اأ� ذكريات لم تحدث اإطالقًا. 
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بغ����س النظر ع���ن هذه الم�ض���ادر لقابلية تعر����س الذاك���رة لالإيحاء، ف���اإن المدافعين عن 
الذاك���رة الكاذبة يوؤكد�ن اأن المعالجي���ن النف�ضيين يغر�ضون في اأذه���ان مر�ضاهم �ذكرياتهم 
معلوم���ات �اأفكار كاذبة. اإل اأن الموؤيدين ل�ضحة الذاك���رة �دقتها على العك�س من ذلك، فاإنهم 
ي�ض���دد�ن على اأنه قد ُتغَر�س اأفكار �ذكريات معينة �غير �ضحيحة في ذهن المفحو�ضين، �لكن 
ه���ذه الحال���ة لي�ضت عامة �ل يجوز تعميمها على العالج النف�ضي، �ل�ضّيما اأنه حتى الآن ل توجد 

 .)Brown، 1995( درا�ضات حول تاأثير الإيحاء في العالج كما يقول برا�ن
الأم���ر الثاني، بينم���ا يوؤكد المدافعون عن الذاكرة الكاذبة، اإمكاني���ة غر�س اأفكار �ذكريات 
غي���ر حقيقية، )تكوين اأحداث كامل���ة(، كما يقول لوفت�س Loftus، تخي���ل �ضيناريوهات مركبة 
 Ofshe and اأ� ذكريات كاذب���ة بكاملها، كما يق���ول ،Spanos بالكام���ل كم���ا يق���ول �ضبانو����س
Watters، ف���اإن المدافعي���ن ع���ن �ضحة الذاك���رة �دقتها ��ضح���ة تعر�س اأ�ضحابه���ا لل�ضدمة، 
يقولون اإنَّ معظم المعطيات �النتائج، على الأقل المتعلقة بخطاأ المعلومات، تقود اإلى اإيحاءات 
معينة �لكن فح�ضب بالن�ضبة اإلى التف�ضيالت الهام�ضية �لي�س بالن�ضبة اإلى المعلومات اأ� الأفعال 
المركزي���ة اأ� الحقائق المركبة، �فوق ذلك فاإن ت�ضميم البحوث المطبقة حول تعر�س الذاكرة 
لالإيحاء قد �جدت اأن هذه الآثار لي�ضت قابلة للتعميم على جل�ضات العالج �الإيحاء العالجي. 

م���ن جهة اأخرى، فاإن المدافعين عن �ضحة الذاكرة �دق���ة الر�ضة اأ� ال�ضدمة التي تعر�س لها 
الم�ضاب���ون با�ضطراب ال�ض���دة ما بعد ال�ضدمة، يوؤك���د�ن اأن العبارات المتعلق���ة »ابتداع الذاكرة 
memory creation « اأ� »غر����س الذاك���رة في الذهن« تحدث ت�ضويه���ًا اأ� �ضوء تمثيل البحث على 
قابلية المعلومات لالإيحاء. �قد بينت المعطيات اأن النظرة القائلة اإنَّ تمثل الذاكرة الأ�ضلي يتبدل 
جذري���ًا بالإيح���اءات التالية للحدث، هي نف�ضها نادرة الحد�ث ��ضعيف���ة، مع اأن هذه التغيرات قد 
تح���دث اأي�ضًا م���ع الجماعات الفرعي���ة �ال�ضغيرة م���ن المر�ضى تحت ظر�ف معين���ة. اإن النقطة 
الأ�ضا�ضي���ة التي يركز عليها المدافعون عن الذاكرة الكاذبة هي اأن الموقف العالجي يبتدع اأفكارًا 
�ذكري���ات اأحيانًا �ربما لتكون كاذبة بحد ذاتها. اإل اأن هذا القول غير نا�ضج �مبالغ به بال�ضتناد 

للمعطيات المتاحة. �من الأف�ضل اأن تكون الأ�ضئلة م�ضاغة ب�ضكل اآخر اأكثر فائدة، كما ياأتي: 

منوذج الذاكرة الكاذبة اأو املزيفة )امل�سطنعة(

هن���اك اتف���اق عام حول الطريقة التي يمك���ن من خاللها للمعالج النف�ض���ي اأن يوجد �يبتدع 
ذكري���ات كاذبة في الأف���راد الذين اأ�ضيئت معاملتهم. �هناك نم���وذج ثابت في الآداب المتعلقة 
بالذاك���رة، حول الآليات التي يمك���ن من خاللها للمري�س اأن يعتق���د بالذكريات التي لم تحدث 

اأبدًا. �يت�ضمن النموذج حول الذاكرة الكاذبة العنا�ضر الآتية: 
.Suggestion of abuse اإيحاءات عن �ضوء المعاملة -
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.Therapist’s beliefs معتقدات المعالج -
.memory recovery ضفاء الذاكرة� -

.Specific memory recovery techniques تقنيات نوعية في معالجة الذاكرة -
.Suggestive therapy procedures طرائق العالج بالإيحاء -

�ضوف نتحدث عن كل عن�ضر من هذه العنا�ضر باخت�ضار: 

1ً- اإيحاءات عن �شوء المعاملة: 

كم���ا تبين، فاإن عملية الإيحاء تبداأ ف���ي اأثناء جل�ضات التقويم الت�ضخي�ضي �التقدير الأ�لى، 
اإذ يق���وم المعالج بالإيحاء للمفحو�س عن �ضوء المعاملة، �ض���واء ب�ضكل �ضريح من خالل تف�ضير 
بع����س الأعرا�س اأ� العالمات، اأم �ضمنيًا من خالل ت�ضخي�س الحالة على اأنها ا�ضطراب ال�ضدة 
النف�ضي���ة بع���د ال�ضدمة. اإن كثيرين من المدافعين عن الذاك���رة الكاذبة، حذرين في قولهم اإن 
مثل هوؤلء المعالجين يقدمون اإيحاءات عن �ضوء المعاملة من د�ن ق�ضد. �بينما يمكن للمعالج 
اأن »يوح���ي باأف���كار من د�ن ق�ضد منه، �م���ن د�ن اإرادته« �قد يوحي بذل���ك »د�ن اأن يكون على 
دراية ��عي بذلك«، يبقى المري�س في كل الحالت، قد اقتيد بطريق خاطئ. �قد قال )يابكو(: 
»يقدم المعالج اإيحاءات هدفها خير المفحو�س، على �ضكل معتقدات ثابتة باأنه �ضوف ي�ضاعده، 
مم���ا يدفعه ليعتقد باأن �ضوء المعاملة قد ح�ضل���ت �اإن قدم �ضوء المعاملة هو التف�ضير ال�ضحيح 

الذي ي�ضوغ الأعرا�س التي يعاني منها«. 
حي���ن يتوا�ض���ل المعال���ج مع مري�س ل���م يتعر�س م�ضبق���ًا ل�ض���وء المعاملة، �يعامل���ه على اأنه 
 adopt كذل���ك فعاًل، ف���اإن هذا يمثل اأثرًا مبدئي���ًا بحيث اأنه »يوجه انتباه المري����س لتبني ذلك
abuse ب�ضفته اإطارًا مرجعيًا لتف�ضير المعلومات« كما يقول فيكتور )Vector، 1994(. �يوؤكد 
)فران���كل( اأن م�ضاأل���ة الذاكرة الكاذبة هي نتيجة »للبح���ث المق�ضود �الهادف عن قدم �تاريخ 
مث���ل هذه ال�ضدمة«. اإن مثل هذه الفكرة ت�ضبح بمنزلة، الحدث الوا�ضح الذي يف�ضر الأعرا�س 

المر�ضية �الخبرات النفعالية المنظمة لدى المري�س. 

2ً- معتقدات المعالج: 

يع���ّد المر�ض���ى موؤهلون �على ا�ضتعداد لتبن���ي فكرة �ضوء المعاملة، بو�ضفه���ا اإطارًا مرجعيًا 
للمعال���ج الذي يملك محددات �ا�ضحة حول ال�ضطرابات النف�ضية، اأ� مجموعة من المعتقدات 
الخاطئ���ة عن �ضوء المعاملة �ال�ضدمة. �يقول بع�ضهم اإن ا�ضتعمال مثل هذه الإيحاءات �ضائعة، 
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�ل�ضّيم���ا ل���دى المعالجي���ن الذي���ن تعر�ضوا ل�ض���وء المعاملة في حياته���م. �بالن�ضب���ة اإلى هوؤلء 
المعالجين يعّد �ضوء المعاملة �ضبب لكثير من م�ضكالت الرا�ضدين، �اأن دليل حد�ثها يظهر من 

خالل الكبت الكامل لكثير من الذكريات. 
يطب���ق كثير من المدافعين ع���ن الذاكرة الكاذبة »معتقدات المعال���ج« على اأنها تلعب الد�ر 
المرك���زي ف���ي عملية الإيحاء خا�ضة حين يملك المعالج بع�س م���ا ي�ضير اإلى حد�ث ذلك فعاًل. 
�يو�ض���ح العالم )يابك���و(، اأنه حين يملك المعالج معتقدات غي���ر متذبذبة unwavering فاإنه 
بطريق���ة اأ� باأخ���رى �ضينقلها اإلى المري����س. �يوؤكد )اأ��ضي ��ت���رز(، »اأن معتقدات المعالج هي 

التي توجه المعالجة«. 
كي���ف يمكن لمعتق���دات المعالج الثابتة عن �ضوء المعامل���ة اأن ت�ضهم في اإيجاد ذاكرة كاذبة 
�مزيفة؟ يكون ذلك عن طريق اإقناع المري�س بقبول راأي المعالج على اأنه حقيقة �اقعة. �ي�ضدد 
كثير من موؤيدي الذاكرة الكاذبة اأن معتقدات المعالج تالقي القبول من خالل تغيير التجاهات 
�الإقن���اع خا�ض���ة �اأن هذه الأفكار �ض���ادرة عن �ضخ�س ذ� مكانة �موثوق ب���ه، �مركز �ضلطة في 

الوقت نف�ضه. 

3ً- �شفاء الذاكرة: 

عن�ضر »�ضفاء الذاك���رة« الذي يقود اإلى ذكريات كاذبة عن �ضوء المعاملة. �ل�ضفاء الذاكرة 
تعريف���ات عامة �خا�ضة. فالتعري���ف العام يقدمه )�ضي�ضي �لوفيت�س( حي���ن يرجعون اإلى »عمل 
الذاكرة« ب�ضفته الطريق المنطقي لحد�ث الذاكرة الكاذبة. اأما )فرانكل( فيرجع اإلى التقنيات 
العالجي���ة ليبين اأن �ضفاء الذاكرة ه���و »ت�ضجيع ثابت من اأجل ا�ضترجاع الأحداث ال�ضابقة«. اأما 
لوفيت�س فيتحدث عن »ال�ضغط الداخلي �الخارجي من اأجل التذكر« لت�ضجيع �تحري�س مخز�ن 
�احتياط���ي الذاكرة. �ي�ضدد هذا العالم على اأن تقنيات �ضف���اء الذاكرة ت�ضع العالج في مو�ضع 

يركز على اإعادة بناء الذاكرة. 

4ً- التقنيات النوعية في �شفاء الذاكرة وعالجها: 

يمك���ن ��ض���ع كثير من تقنيات الع���الج النوعية للذاكرة �ضمن نم���وذج الذاكرة الكاذبة. 
�ي�ض���دد اأ�ضحاب هذا التجاه �ل�ضيما )اأ��ضي ��ت���رز، 1994( في انتقادهم لهذه التقنيات 
عل���ى اأنها »ت�ضتعمل ب�ضكل مكثف التنويم المغناطي�ض���ي، �عمل الأحالم �تف�ضيرها، �التخيل 
الموج���ه، �التي ت�ضجع الظن �التخمين �التاأمل« كما اأنه���م ي�ضفون العملية التي ي�ضاعد من 
خالله���ا المعالج مر�ض���اه على تخيل منظر �ض���وء المعاملة. �النتيجة الت���ي �ضتكون من �راء 
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ذل���ك هي »ت�ضويه موؤك���د �فعال لقدرة المري����س على التمييز بين ذاك���رة الأحداث �ذاكرة 
التخي���الت« �يوؤك���د�ن اأن ال�ضتعم���ال المكثف لبع����س التقنيات مثل التنوي���م المغناطي�ضي، 
�تف�ضير الأح���الم، �التخيل الموجه، �الذاكرة الج�ضمية body memory تعمل على اإيجاد 

تاأثير اإيحاءي قوي. 

5ً- تقنيات العالج بالإيحاء: 

ي�ض���ف )يابك���و( من خ���الل ممار�ضته للتنوي���م المغناطي�ض���ي كيف اأن افترا�ض���ات المعالج 
الم�ضبق���ة توؤدي �ظيفة الإيحاءات غير المبا�ضرة. �اأحيانًا يك���ون المعالج بع�س الإيحاءات التي 
تتي���ح للمري����س اأن ي�ضد نق�ض���ًا fill in the blanks في مو�ضوع ما. كم���ا يبين بع�ضهم كيف اأن 
اإع���ادة تكوي���ن الأفكار تحدث اإيحاءات �ضريحة عن �ضوء المعامل���ة. �من ثمَّ فاإن عالج الذاكرة 
ي�ضب���ه غ�ضي���ل المخ، من خالل الإقناع القوي بما يت�ضمنه ذل���ك من �ضغط بين �ضخ�ضي تبادلي 
اأ� اإ�ضاع���ة م���ن طراز قديم. �ي�ض���دد )اأ��ضي( على اأن اجتماع التنوي���م المغناطي�ضي مع تقنيات 
اأخ���رى ذات تاأثي���ر اجتماعي، مثل تقني���ات ال�ضتجواب، تقود اإلى اإنتاج ذاك���رة كاذبة، �ل�ضّيما 
اإذا كان���ت الإيحاءات من النوع الذي يعاد تاأكيد قوته. �ي�ضرح المر�ضى باأنهم »قد تمثلوا فكرة 
�ضوء المعاملة، �اإعادة تو�ضيح �فهم حياتهم ال�ضابقة �فق هذه الفكرة« �يعي�ضون الآن على اأنهم 

اأ�ضحاب تجارب �ضابقة في �ضوء المعاملة. 
عل���ى العك�س م���ن ذلك، يوؤكد المدافعون ع���ن �ضحة الذاكرة �دقتها، اأن���ه ل توجد درا�ضات 
علمي���ة ع���ن التاأثي���ر الإيحائي للع���الج النف�ض���ي )Brown، 1995 (، �اأن الحج���ة الكاملة التي 

يعتمد�ن عليها ت�ضتند اإلى اأدلة غير مبا�ضرة، �من ثم فهي تاأملية فح�ضب. 

هل ي�سبب املعاجلون اأذى و�سررًا؟

الحج���ة الأخرى التي يعتمدها المدافعون عن الذاك���رة الكاذبة، هي اأن المعالجين النف�ضيين 
الذي���ن يوحون ب�ضوء المعاملة التي لم تحدث اأبدًا، يمكنهم اأن يت�ضببوا ب�ضرر �اأذى �لكن من د�ن 
�ض���وء نية. �قد �ضدد بع�ضهم على اأن الألم النفعال���ي في عالج الذاكرة هو بحد ذاته موؤذ. �يقول 
 unwarranted 1994( اإن الآثار الناتجة عن التاأكيدات التي ل م�ضوغ لها اأ� المزعومة( Dawes
assertions حول �ضوء المعاملة الجن�ضية في الطفولة، يمكنها اأن ت�ضعف ثقة النا�س با�ضتقالليتهم 
�ذاتيته���م، كما اأنها تع���زز لديهم م�ضاعر عدم الكفاءة. ثم عن نزع���ة التحويل الم�ضاد لالعتقاد 
بذكري���ات �ض���وء المعاملة على اأنه���ا حقيقة ما�ضية، يبع���د النتباه عن العمل م���ن خالل التحول. 
�ي�ضج���ع المعالجون مر�ضاهم على التعبير عن ذكرياتهم الوهمي���ة حول �ضوء المعاملة من اأفراد 
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 Dawes يقول� .)Yabko ، 1994( الأ�ض���رة من اأجل مواجهة مرتكبيها داخل اأ� خارج المحكمة
)1994(: »حيث يكون هناك تعلم للوم، اأ� لكره �ضخ�س ما يكون هناك عالجًا«. 

يعتق���د بع�س المدافعين عن �ضحة الذاكرة �ال�ضدم���ة، اأن المواجهة مع المرتكب المزعوم 
ع المواجه���ة اأ� القطع �الإيقاف  يع���ّد �ضرط���ًا �ضر�ريًا للع���الج. �اأنه في كثير من الح���الت ُت�ضجَّ
المفاج���ئ ال���ذي يحدث اأذى ��ضررًا اأكث���ر مما يحدث اأثرًا اإيجابي���ًا، لأن المر�ضى في مثل هذه 
الحالة يكونون ق���د عا�ضوا ال�ضدمة مرة ثانية. �يعد الك�ضف �الإف�ضاح disclosure غير مفيد 
كمحا�ل���ة م���ن اأجل تو�ضي���ح الذكريات، �كثيرًا م���ا يمثل الك�ض���ف غير النا�ض���ج مقا�مة للعمل 

العالجي. لذلك كثيرًا ما يتحفظ المعالجون النف�ضيون حول المواجهة اأ� الإيقاف المفاجئ. 

التمييز بني التقارير ال�سادقة وغري ال�سادقة

اإن م���ن ال�ضع���ب تقوي���م حالة �ض���وء المعامل���ة بال�ضتناد اإلى ذكري���ات �ض���وء المعاملة التي 
ُعِولَج���ت. �ينتقد موؤي���دي الذاكرة الكاذب���ة، المعالجين النف�ضيين الذين ي�ضتن���د�ن اإلى مجرد 
اأقوال مر�ضاهم عن الحدث، ليعتبر�ا ذلك على اأنه حقيقة �اقعة. �يوؤكد�ن باأن ال�ضك يجب اأن 

ينتابنا حين يبني المعالج النف�ضي معتقداته على المعايير الآتية: 
1- حقيقة اأن الذاكرة قد تح�ضنت من خالل الظر�ف الخارجية �اأنه ل تت�ضمن ا�ضترجاعًا 

مبا�ضرًا ��اعيًا. 
2- النفعالية في تف�ضيالت الذاكرة، �الثقة فيها، ���ضوحها. 

3- حقيقة اأن الذاكرة قد اأُحَيت �ا�ضُتِرجَعت عن طريق تقنيات المعالجة النف�ضية
كي���ف يمكنن���ا اأن نقرر ما اإذا كانت الذاك���رة التي �ضفيت ��ضرحت به���ذه التعبيرات، على اأنها 
�ضحيح���ة اأ� كاذبة. �ي�ضدد هوؤلء على اأنه من الخطاأ الفترا�س باأن »هناك بع�س المعايير لقيا�س 
الحقيقة �ك�ضفها، �ضمن الكثير من الق�ضايا المزعومة التي يكون مبالغًا بها اأ� م�ضوهة«. �قد اأجرى 
�ضي�ضي )1994( درا�ضة بين فيها اأنه حتى الخبراء في العالج النف�ضي �القانون، غير قادرين على 
التمييز بي���ن ت�ضريحات الذاكرة الكاذبة �الحقيقية. �لذلك ي�ضدد اأ�ضحاب الذاكرة الكاذبة على 

اأن الذكريات التي ُعوِلَجت يجب اأن توؤخذ بجدية حتى يكون هناك تعا�ن م�ضتقل �غير تابع. 
عموم���ًا، اإن ح���ل �ض���دق الذاكرة، لي����س العمل المرك���زي اأ� ال�ض���ر�ري في الع���الج. �يرى 
المعالج���ون �علماء النف�س اأن د�رهم في م�ضاعدة المر�ضى على الإح�ضا�س �ال�ضعور بالأعرا�س 
التي ت�ضايقهم �تقلقهم، �تكوين »حقيقة ق�ض�ضية« ربما ل تكون متنا�ضبة �متجان�ضة مع الحقيقة 
التاريخية. اإن م�ضاعدة المر�ضى في تكوين الوعي بذكريات �ضوء المعاملة، لها فائدة اإكلينيكية، 
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حتى لو لم يكن الت�ضريح حقيقة كاملة. �تحدث الم�ضكلة الحقيقية عندما ياأخذ المري�س فعاًل 
م�ضر�عًا اأ� �ضوء معاملة مك�ضوفة لدى العامة، �بذلك تقوي الق�ضية المتعلقة بال�ضدق. 

الخال�ض���ة: م���ا ال�ض���يء الم�ضترك بي���ن التقاري���ر �المواقف الت���ي �ضرحت به���ا الجمعيات 
�الر�ابط العلمية المتخ�ض�ضة؟ 

اأ�ًل - ترف����س جميعه���ا موقف الذاكرة الكاذبة اأ� المزيفة، الت���ي تبين اأن الذاكرة المكبوتة 
غير موجودة. 

ثاني���ًا- يواف���ق الجميع على اأن موقف الذاك���رة الكاذبة القائ���ل اإن المعالجين النف�ضيين قد 
يوؤث���ر�ن ب�ضكل جوهري ف���ي ذكريات مر�ضاهم، �اإنه يجب عليه���م اأن يكونوا حذرين �مقا�مين 

لمثل ذلك، خا�ضة حين التعامل مع الأطفال الذين تعر�ضوا ل�ضدمة �ضوء المعاملة الجن�ضية. 
ثالث���ًا- ي�ضدد الجميع على اأن على المعالجين النف�ضيين �منذ البداية، اأن يدعموا الحاجات 

العقلية لمر�ضاهم بغ�س النظر عن �ضحة ما يقولونه حول �ضوء المعاملة.
رابعًا- يبين الجميع اأن الت�ضريحات �العبارات ال�ضيا�ضية التي يطلقها كال الفريقين تتجا�ز 

ما تقوله لنا الآداب �البحوث العلمية، �اأنها ل تمثل هذه البحوث �الآداب اأ�ضاًل. 
خام�ضًا- يوؤكد الجميع �ضر�رة موا�ضلة الدرا�ضة في هذه الق�ضايا المهمة �الح�ضا�ضة. 
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ح�سن �إبر�هيم �أحمد

الدرا�سات والبحوث

الق�مية وامل�س�ؤولية

اإذا كان الحديـــث عـــن القوميـــة قـــد تدفـــق في مدد مـــن تاريخ ال�شعـــوب والأمم، ومنهـــا العرب، 
فذلـــك يعنـــي اأهميـــة المو�شـــوع وراهنيتـــه عبر العالـــم. ول نجد م�شلحـــة في هذا الع�شـــر لإهمال 

الحديث فيه.
واإذا كانـــت بع�ـــض ال�شعـــوب قد اأنجـــزت م�شروعاتهـــا القومية الحديثـــة وعادت عليهـــا بالفوائد 
الجمـــة، واأهمهـــا اإثبات ح�شورها في عالم اليوم واإنجاز تقدمها اأو خال�شها مما يعوق هذا التقدم، 
فلي�ض كذلك العرب �شعوباً واأمة، فال يزال حا�شرهم �شورة لم تتطور كثيراً في كثير من الجوانب 

عن ما�شيهم، اإذا حّكمنا في ذلك فكر التنوير ومقايي�شه.
واإذا كانت القومية بو�شفها مفهوماً مبا�شراً قد جاءت من القيام بواجب اأجزاء ال�شعب اأو الهتمام 
بواجبها تجاه بع�شها في الملمات والأوقات ال�شعبة، اإذ كان اأبناء ال�شعوب يهّبون )يقومون( لن�شرة 
اأ�شقائهــــم فــــي اأوقات الخطر والمحــــن، انطالقاً من م�شاعر ل تقاوم، فال يــــزال المعنى راهناً وتزداد 
�شرورتــــه وتفعيلــــه، حتــــى واإن اختلفــــت الأدوار والم�شوؤوليــــات بنوعياتها. وها هي الأمــــم تواجه – اأو 
ل تــــزال تواجــــه- كثيــــراً من المعوقات التي تمنعها، اأو تحول دون تقدمها بما يوازي اأو ي�شابه نهو�ض 
وتقدم اأمم تح�ش�شت م�شوؤولياتها تجاه نف�شها واأجزائها المتناثرة. كذلك العرب، اإنما دون ت�شامن.
تنا�ل���ت المو�ض���وع كثي���رًا، م�ضيرًا اإل���ى اأننا نه�ضنا �ل���م ننه�س، فنحن لم نب���ق كما كنا في 
كثير من المج���الت، لكننا لم نحقق الطموحات �الأحالم التي كانت ت�ضغل الثقافة �المثقفين، 
�ال�ضيا�ض���ة �ال�ضيا�ضيين، فنحن ل���م ننتقل اإلى مفهوم الد�لة القومية الت���ي كانت رافعة التقدم 
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ل���دى �ضعوب كثيرة في العال���م، ��ضلت اإلى م�ضتويات متقدمة من التط���ور، �بنت د�لها القومية 
عل���ى اأ�ض�س ل تجعلها عر�ضة لالهتزازات كما هي حال العرب. لقد نك�ضنا، �كان هذا النكو�س 
عالم���ة على �اقعنا، �يبد� اأن النكو�س يزداد عمقًا �راهنية. اإذ اإن النه�ضة لي�ضت حركة ثقافية 

فح�ضب، مع �ضر�رة فهم النهو�س على اأنه حركة ل توقف لها بتوالي الأيام �الإنجازات.
النه�ض���ة اأد�ار ح�ضاري���ة �م�ضوؤ�لي���ات تلقى عل���ى عاتق ال�ضع���وب التي تعمل عل���ى ا�ضتثمار 
اإمكانات البالد الب�ضرية �المادية لإنجاز اأ��ضاع تخرج الأمة بكل اأجزائها من اأ��ضاعها الناقعة 
حي���ن تك���ون متخلفة ع���ن غيرها من الأمم لت�ضعها حي���ث يفتر�س اأ� تحل���م اأن تكون، م�ضتثمرة 
كل جه���د ممك���ن �كل عن�ض���ر اأ� جانب يتيح اإ�ضاف���ة اأ� فائدة اإلى م���ا اأُنِجَز �ضابق���ًا. بل اإخراج 
الأم���ة ب�ضعوبها من مواقع التخلف الذي ل يزال مترب�ضًا، على الرغم من الم�ضاهد البراقة لما 

ا�ضتوردناه من اإنجازات ال�ضعوب الأخرى)1(.
لق���د كانت القومية موجودة عبر التاريخ �ضواء ُنّظَر لها اأم ل، لكنها بداأت تر�ضي بمفاهيمها 
المعا�ضرة بعد حر�ب امتدت طوياًل بين �ضعوب �اأمم اأ�ر�با، اإلى اأن تنادت للتفاهم الذي ا�ضتمر 
بموج���ب معاه���دة )��ضتفاليا 1648( �التي كثيرًا ما تعتمد كموؤ�ض���ر على بداية ع�ضر القوميات 
الت���ي اأنجزت الأمم الأ�ر�بية ح�ضورها الأقوى منذ ذل���ك التاريخ. �هذه المعاهدة اأر�ضت بع�س 

القواعد التي �ضمحت لالأمم بالتفرغ ل�ضوؤ�نها الداخلية �بناء قوتها ح�ضب ا�ضتطاعة �ضعوبها.
لق���د اأنج���زت القوى الأ�ر�بي���ة د�لها القومية عب���ر حد�دها، �مع اأن �ضراعاته���ا البينية لم 
تنتِه، اإل اأن ذلك اأتاح لها التطلع �العمل ل�ضتغالل ال�ضعوب الأخرى �ا�ضتعمارها، بل �منعها من 
تحقيق ما حققته هي، اأي اإنجاز د�لها القومية، �هذا ما فعله الغرب بالعرب، حيث حافظ على 
ت�ضتته���م �منعهم من اإقامة د�لته���م القومية، �ل يزال يقوم بهذا ال���د�ر الذي ل يقا�مه العرب 
بجدي���ة. بل اإن بع�ضه���م ي�ضتجيب للرغبة القطرية التي ل تزال فاعلة، على الرغم من كثير مما 

يقال. �ال�ضادقون باأقوالهم، قد ل يكونون �ضادقين باأفعالهم.
اإن الإنج���ازات الت���ي حققته���ا ال�ضعوب الأ�ر�بي���ة بعد التاري���خ المذكور، حت���ى �اإن لم تنته 
ال�ضراعات بينها، قد اأخذت منحى اآخر، اإنه منحى ثقافي، لكن لي�س بالمعنى الذي ي�ضيعه لفظ 
ثقاف���ة بعّدها الوعي الرفيع فكريًا لم�ضائ���ل الحياة، �الذي ينح�ضر ببع�س الأفراد �الجماعات. 
بل اإن الثقافة المعنية هي تلك التي بداأت ت�ضكل �عيًا بم�ضائل الحياة �م�ضوؤ�لياتها تجاه بلدانهم 
��ضعوبه���م ��ضع���ي المجم���وع، كل بمق���دار قوته �جه���ده لتطوي���ر كل جانب من جوان���ب حياته، 
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�التخل�س من كل ما يعوق تطور الحياة لدى هذه الأمم �قدرتها على ا�ضتثمار اإمكاناتها، ابتداء 
مم���ا يجري داخل حياة كل اأ�ضرة �منزل، �ما ت�ضه���ده من تطور، ��ضوًل اإلى تطور جميع ال�ضعب 
�الب���الد، غير نا�ضين ما نهب���ه الأ�ر�بيون من مقدرات �اأرزاق �ضعوب العالم، ما اأدى اإلى تراكم 

الإنجازات على جميع الم�ضتويات كما ت�ضور الأدبيات المتوفرة)2(.
نذك���ر هن���ا بالك�ضوف الجغرافية التي جلب���ت اإلى اأ�ر�با )�ضاللت الذه���ب( �تراكم الثر�ة 
�كيفي���ة توظيفها. فاإذا كان اأبن���اء �ضبه الجزيرة الإيبيرية )اإ�ضباني���ا �البرتغال( هم اأ�ضهر من 
ق���ام بهذه الك�ضوف، فاإنهم لم يح�ضنوا كفاية توظي���ف الثر�ة المنهوبة، بل كانت تنفق على بناء 
الق�ضور �الكاتدرائي���ات ���ضائل الترف، لكن القرا�ضنة الإنكليز الذين كانوا يعتر�ضون ال�ضفن 
العائ���دة بالثر�ات اإلى �ضبه الجزي���رة الإيبيرية �ي�ضتولون على ما فيها م���ن ثر�ات. �قد اأح�ضن 
الإنكليز ا�ضتثمار ما ��ضلهم من هذه الثر�ات بتوظيفها في بناء قوة بريطانيا التي برزت كاأقوى 

قوة في اأ�ر�با، �ربما العالم في تلك الظر�ف.
�ل ي���زال بع����س المغامري���ن يبحثون ف���ي اأعماق البح���ار عن �ضف���ن علموا اأنه���ا قد غرقت 

بحمولتها من هذه الثر�ات المنهوبة من �ضعوب العالم.
اأح�ض���ن الأ�ر�بيون توظيف اأغلب الثر�ات التي ح�ضل���وا عليها ب�ضورة �ضرعية اأ� اغت�ضاب، 
ف���ي بن���اء ح�ضارتهم القوية التي ل ت���زال مظاهرها بادية، �ربما اإل���ى م�ضتقبل بعيد، بينما كان 
الع���رب قد قاموا ب���د�ر ح�ضاري كبير �ضابق على هوؤلء، �قد تدفق���ت الثر�ات اإلى بالدهم عبر 
ظ���ر�ف اأخ���رى، د�ن اأن يح�ضنوا توظيف هذه الثر�ات. اأم اأن لكل ح�ضارة موعدها ��ضكل القوة 

التي تبديها؟ بل ليتهم يح�ضنون اإدارة ما بين اأيديهم اليوم.
اأبرزت بع�س القوميات �ضفات عد�انية، �يمكن اأن نجد ذلك في �ضلوك القوميات الأ�ر�بية 
التي �ضكلت – �ل تزال- م�ضادر خوف لالآخرين بنتيجة �ضعيها ل�ضلب ال�ضعوب في اأطراف الكرة 
الأر�ضي���ة ثر�اتهم �مقدراتهم �جهودهم، �يمكن الحديث هنا عن الإنكليزية �الفرن�ضية، �هما 
�غيرهم���ا من القوى الت���ي مثلت الد�ر ال�ضتعماري ب�ضكل فا�ضح. �ما يب���د� اأن اأيًا منها اإ�ضافة 
اإل���ى زعيمة القوى الغربية اليوم، الوليات المتحدة الأمريكي���ة، ل تتخلى عن د�رها �حلمها ما 
ا�ضتطاعت، في ال�ضيطرة �الهيمنة. �تلك القوى التي تراجعت اأد�راها المبا�ضرة، ل تزال ت�ضعى 
م���ن خالل تنظيمات مثل الكومنولث البريطان���ي، اأ� الفرانكوفونية الفرن�ضية، لتجديد الد�ر اإن 
اأتي���ح لها من خالل التاأثير ال�ضيا�ض���ي �الثقافي �غيرهما، �ما جرى في البلقان يمكن اأن يعك�س 

الأحالم ال�ضتعمارية الم�ضتمرة، �كذلك في مواقع مثل غرب اإفريقيا �غيرها)3(. 
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اأهمية التكتالت والتنظيمات

مارغريت تات�ضر، رئي�ضة �زراء بريطانيا اأ�اخر �ضبعينيات القرن الما�ضي قالت عندما ذكر 
له���ا المجتمع: »ل يوجد �ضيء ا�ضم���ه المجتمع« �ذلك انت�ضارًا للف���رد �الفردية، �هذا ذ� دللة 
يترجمه���ا الع�ض���ر الليبرالي، �هذا التج���ا�ز للمجتمع في الثقافة �ال�ضيا�ض���ة الغربية، جزء من 
كثي���ر م���ن المعطيات في عالم الحداثة، �م���ا بعد الحداثة، فقد تج���ا�زت التكنولوجيا الحديثة 
عال���م المكان بو�ضاط���ة الموا�ضالت �الت�ضالت، كم���ا تجا�زت مفهوم الزم���ان اإلى حد يمكن 
الق���ول اإنه يقارب اإلغاء الزمن ف���ي عالم الت�ضالت، �هكذا. �ال�ضوؤال ال���ذي يطرح نف�ضه: اأين 
نح���ن م���ن كل هذه التغيرات في العالم؟ �هل �ضتنتظرنا الحياة اإل���ى اأن ن�ضتفيق �نبداأ م�ضوارها 

كما نريده �كاأن الزمن �الحياة جامدان بانتظار اإ�ضارتنا؟!
يجب اأن نذكر بداية اأن القومية �التع�ضب لها كانت من اأعدى اأعداء ال�ضتراكية على الطراز 
ال�ضوفييتي، �ربما بلغ ذلك ذر�ته في عهد �ضتالين. �قد كان هذا العداء موؤ�ضرًا على فكر حمله 
اأ� انت�ضر له �ضيوعيو العالم، حتى في البلدان التي لم يبلغ فيها م�ضتوى الوعي ال�ضيا�ضي القدرة 

على تجا�ز القومية، �قد كانت النظم الع�ضائرية �القبلية ل تزال فاعلة في ثقافة اأبنائها.
اإن رف�س ال�ضيوعية ال�ضتراكية للقومية ل يعني اأن هذا الفكر ا�ضتطاع ا�ضتبعادها من عالمه، 
فق���د بقيت بع�س القوى القومي���ة ال�ضتراكية ال�ضيوعي���ة �فّية لمبداأ القومية، حت���ى اأن القومية 
ال�ضتراكي���ة اأ� ال�ضتراكية القومية اأ�ضبحت من التعابير �الم�ضطلحات المتدا�لة، على الرغم 
م���ن العداء ال�ضوفييتي للقومية، �يمك���ن اإبراز ذلك في حالت، مثل: كوب���ا، ال�ضين، �منغوليا، 
�كما في األبانيا �فيتنام كحالتين نموذجيتين لتالزم الكفاح الم�ضلح لنيل ال�ضتقالل مع تطبيق 

ال�ضتراكية)4(.
المدخ���ل من باب نف���ي القومية في الفكر ال�ضيا�ضي الحدي���ث، اأ� الدعوة لها �للترادف على 
م���ن �جد فيها التعبي���ر عن �ضخ�ضيته الح�ضاري���ة، كالهما �جدا الطريق اإل���ى الثقافة العربية 
الحديثة، �اإن كان نفيها لم يلَق ر�اجًا، �من اأخذ�ا به تحت راية الأممية كانت اأ�ضواتهم في هذا 
المج���ال غير م�ضموعة، اأ� قلم���ا تابعهم الآخر�ن، مع العلم اأن محا�ل���ة اإبعاد القومية جاء عبر 

ر�ضائل عقدية، �كان �ضوت ا�ضتبعادها اأبرز.
لقد حمل���ت التنظيمات الجتماعية �ال�ضيا�ضية مهمة التعبير القومي، �كان ذلك في بواكير 
التاري���خ العرب���ي، اأي منذ المرحلة التي اأطل���ق عليها »الجاهلية«، �قد �ج���دت هذه التنظيمات 
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�ضبيلها للتعبير عن ع�ضبيتها القومية عبر القبائل العربية �ن�ضاطاتها، �ضواء في مواجهة بع�ضها 
)ع���رب الجنوب- عرب ال�ضم���ال( اأم في مواجهة القوى الخارجي���ة كالفر�س �الر�م، �ل نن�ضى 

هنا »ذي قار« �ما كانت تعنيه من موؤ�ضرات الت�ضامن العربي.
�اإذا كان���ت العالق���ات الو�ضائجية )الع�ضبي���ات القرابية( بدت �كاأنه���ا الموؤ�ضر الفاعل في 
تكوين الم�ضاعر القومية، فاإن ما يفوقها اأثرًا في ذلك بالتاأكيد، هو الثقافة التي كونتها �تكونها 

الجماعات خالل مراحل عي�ضها �تفاعلها �ضلبًا �اإيجابًا.
ربم���ا لم يكن بمقد�ر المجتمع���ات التي عا�ضت في تلك المدد ال�ضحيق���ة �اإلى �قت متاأخر، 
اأن تنج���ز طرائ���ق للتوا�ض���ج �التوا�ضل من اأجل ت�ضهيل ط���رق العي�س اأف�ضل م���ن لوا�ضق الن�ضب 
)الإثني���ة(، �الت���ي برزت ب�ضفتها فاعاًل مهمًا لقرابات ممتدة. لك���ن ذلك لم يمنع بر�ز اأ�ضكال 
اأخ���رى من التوا�ض���ل اأ� التالحم �التعا�ن ف���ي �ضبيل تحقيق ما ل يتحق���ق بالع�ضبية. �ها نحن 
ن�ضم���ع في مك���ة قبل الإ�ضالم بقيام اأحالف له���ا اأغرا�س مرحلية اأ� ممت���دة مثل حلف الف�ضول 
�حلف المطيبين، �هذه مما توؤ�ضر في ع�ضرنا هذا اأ� تحاكي قيام اأحزاب �جمعيات لها اأغرا�س 
�اأه���داف يعلنه���ا الموؤ�ض�ضون، �ينجذب اإليها اأ� ينفر منها اآخ���ر�ن فتجد طريقها اإلى الوجود اأ� 

الفناء ح�ضب قدرتها على القيام بالم�ضوؤ�ليات التي رفعت �ضعارها.
اإذن، الحياة العربية القديمة )قبل الإ�ضالم( لم تعدم ثقافة التوا�ضل من اأجل تكوين حلقات 
اجتماعية �جد كثير من مثقفي الع�ضور التالية للجاهلية، اأن من المهم تجاهلها �ا�ضتبعادها لأن 
العقي���دة الجديدة )الإ�ض���الم( اأزاحتها عن مواقع الأهمية، �هذا ما مالأ الحياة في المجتمعات 
اإلى يومنا هذا. �كانت قدرة الإ�ضالم في بداياته على �ضد الفجوة �القيام بالمهمات فاعلة. لقد 

برز النتماء العقدي اأقوى بكثير من النتماء القومي بعد ذلك. 
يجب األ نغفل، �ضواء في المرحلة التي اأطلق عليها الجاهلية، اأ� فيما بعدها، عن اأن م�ضتركات 
ثقافي���ة كانت تجم���ع النا�س �ت�ضير اإلى تالحم يمكن ��ضفه بالقومي���ة. فقد كانت ��ضائل العي�س 
�طرائق���ه �اأ�ضكاله، مثلم���ا كانت العادات �التقالي���د اأ� الحياة القت�ضادي���ة �اأ�ضواقها، �كذلك 
الألب�ضة �الفنون المنت�ضرة كال�ضعر �المنا�ضبات الجتماعية �قيم الأخالق �الجمال، �غير ذلك 
م���ن موؤ�ضرات ��ضمت تلك الحي���اة كالكهانة �العرافة حيث كان النا�س يلج���وؤ�ن اإليها في �ضبيل 
ح���ل كثير م���ن م�ضكالتهم، ت�ضكل جوامع يمكن اأن ت�ضم ال�ضعوب مكون���ة ما اأُطِلق ��ضف القومية 
علي���ه، كما يح�ضل لدى �ضعوب العالم. �هنا نذّكر باختالف تلك المعطيات بين ال�ضعوب نتيجة 
طرق ���ضائل �ظر�ف عي�ضهم، بالتالي ت�ضهم في تنوع الم�ضاعر التي تظهر في تعدد القوميات.
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�لنالح���ظ اأن فكرنا القومي الحديث �جد اأ�ض�س ت�ضكله، اأ� ما �ضاعد على ظهوره كفكر يميز 
الع���رب ع���ن غيرهم، �يعطيهم �ضمات مختلف���ة عن ال�ضعوب الأخرى، في تل���ك المدد المبكرة، 
�كل هذه حملتها الثقافة الممتدة �التي حملتها اللغة العربية التي يمكن عّدها الموؤ�ض�س الأقوى 
�الأب���رز �الأكث���ر امتدادًا عب���ر التاريخ �عبر العق���ول �العواطف للقومية ��جوده���ا في الأزمنة 

الالحقة.
�هن���ا يمكن الإ�ضارة اإلى مفكر قومي بارز في ال�ضاح���ة الثقافية العربية، هو زكي الأر�ضوزي 
ال���ذي كان منطلق تفكي���ره القومي، من خالل التركيز على اللغة �م���ا تحمله من دللت �ثقافة 
التوا�ض���ج �التالحم �تكوين الم�ضاعر الم�ضتركة التي تجعل من العرب جماعة متالحمة تجمعها 
لغته���ا �ثقافتها. هذا على الرغم من الإ�ض���ارات اإلى تاأثر الأر�ضوزي �اأمثاله بنظريات في الفكر 
الغرب���ي جعلت م���ن اللغة عامل �حدة اأ�ضا�ضي ل�ضعوب معينة، كذل���ك ل ينفي ما اأكده الأر�ضوزي 

بعّده من ر�ا�ضخ الموؤ�ضرات القومية منذ الجاهلية.
�اإذا كان المفك���ر�ن الذين ان�ضغلوا باله���م القومي كثر لي�س مجال تعدادهم هنا، فال ي�ضح 
اإغف���ال �ضاط���ع الح�ضري لأنه من اأه���م من اطلعوا بد�ر ب���ارز في هذا المجال. �هن���ا نوؤكد اأن 
تاأ�ضي����س الفك���ر القومي العرب���ي الحديث �الم�ضاع���ر القومية العربية الحديث���ة حقيقة ل يمكن 
دح�ضه���ا �ل دح����س بنائها على اأ�ض�س تمتد لمئات ال�ضنين �جودًا قبل الإ�ضالم الذي جاء داعمًا 

من جهة �بدياًل من جهة اأخرى.

االعرتا�ش العقدي

ي�ض���ار اإل���ى الح�ضارة الت���ي �جدت عقب ظه���ور الإ�ضالم، �الت���ي ثبت باأنها م���ن اأهم �اأكبر 
الح�ض���ارات عل���ى امتداد التاري���خ القديم �اأ��ضعها انت�ض���ارًا، �قد ل ت���وازي غيرها فح�ضب، بل 
تفوقه���ا. �ه���ذه الح�ضارة يعبر عنه���ا بالح�ضارة » العربي���ة الإ�ضالمية«. اأي اإن ه���ذه الح�ضارة 
ل���م تفارقه���ا �ضمة العر�بة التي كانت منطلقها �مفتاحها الأب���رز، �ذلك لأن العقيدة الإ�ضالمية 
كان موؤ�ض����س �جودها نب���وة محمد )�س(، �لغتها الت���ي عزز مكانتها القراآن ه���ي العربية. �قد 
اأ�ض���اف الإ�ضالم للعر�بة ما جعلها رائدة، لي�س في الم�ضاحة التي ن�ضميها اليوم الوطن العربي، 
ب���ل على امت���داد �ضاحة الوجود الإ�ضالمي، مع عوامل العقيدة �اللغ���ة، د�ن اإمكانية الف�ضل بعد 
ذلك التاريخ بي���ن المكونين المتالزمين، العر�بة �الإ�ضالم، �ل�ضّيما بعد تاأكيد ح�ضور العربية 

�العر�بة في العقيدة كما اأكد القراآن.
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�المالح���ظ اأن الفكر القومي العرب���ي الحديث، اأبقى على اعتزازه بالإ�ضالم، �لم ي�ضتطع اأ� 
يفكر في ا�ضتبعاد هذا التالحم بين العر�بة �الإ�ضالم، �ل ق�ضمة ال�ضاحة بينهما، فقد اأغنى كل 

منهما الآخر.
�اإذا كان هن���اك م���ن حا�ل اأ� يحا�ل ا�ضتبعاد العر�بة في بالد العرب ليبقي ال�ضاحة �ضافية 
لالإ�ض���الم �د�ره، ظن���ًا منه اأن���ه بذلك يكون اأعمق اإيمان���ًا �اإخال�ضًا لالإ�ض���الم كعقيدة يعتز بها 
العرب الذين كانوا في اأ�ضا�س �جودها، فاإن المحا�لة ل تبد� ح�ضيفة، كما ل ت�ضيف لعقيدة من 

يرى ذلك ما يجعلها اأكثر ر�ضوخًا �نقاء. لكن هذه المحا�لة ل تزال حا�ضرة بقوة.
ُ�ِج���د الإ�ضالم �العر�بة تعبر عن �جودها بقوة، �لم ن�ضمع اأ� نقراأ في اأدبيات الإ�ضالم �ضوى 
م���ا يوؤكد التوا�ضج بي���ن الطرفين، فلغة القراآن جاءت بل�ضان )عرب���ي مبين(، �نبي الإ�ضالم هو 

محمد النبي العربي الذي يقع في اأعلى اأر�مة عربية يمكن التفكير بوجودها.
الف�ض���ل بين الطرفي���ن، العر�بة �الإ�ضالم،ف�ضل �ض���اذج اأ� مغر�س، مثلم���ا اأن التفكير في 
�ح���دة الطرفين اأ� اأنهما اأمٌر �احٌد، هو تفكير �ضاذج اأ� مغر�س، لأن ذلك ينطوي على كثير من 
الأفكار المانعة، اإذ اإن لدينا بين العرب من يعتقد عقائد كانت موجودة في ال�ضاحة العربية قبل 
الإ�ض���الم بكثي���ر من العقود �القر�ن)5(. �ه���ذه العقائد َقِبلها الإ�ضالم �اأق���ّر بها �لم يحاربها اأ� 

يرف�ضها، �هي عقائد توحيدية تالقي الفكر الإ�ضالمي �عقيدته.
علين���ا األ نن�ضى اأن الإ�ضالم لم يعد عقيدة للعرب �حدهم، �قد اأكد ذلك منذ بداية �جوده، 
�ه���ا نحن نرى اأن الأم���م �ال�ضعوب التي انت�ضبت اإل���ى الإ�ضالم، تعتز بانت�ضابه���ا له، لكنها تعتز 
اأي�ضًا بانت�ضابها القومي، اأي اإن هذه ال�ضعوب قبلت الإ�ضالم عقيدة �اأ�ضافت ثقافته اإلى ثقافتها 
المور�ث���ة قبله، بل م���ن اأعماق �ضعب كان قريبًا اأ� بعيدًا عن الع���رب. فالفر�س م�ضلمون �فر�س، 
�الأتراك م�ضلمون �اأتراك، �الأفغان م�ضلمون �اأفغان، �هكذا. �لي�س هوؤلء م�ضلمون فح�ضب، اأي 
لم يتخلوا، �لي�ضوا م�ضتعدين للتخلي عن قوميتهم �ثقافتها المور�ثة المتناقلة عبر القر�ن، اإلى 

جانب الثقافة الإ�ضالمية. �ل تناق�س في الأمر تاريخيًا.
كل م���ا جاء به الإ�ض���الم العقدي �التاريخي، م���ن �ضاأنه تعزيز �تمكي���ن القومية ل نفيها �ل 
مناق�ضته���ا، �قوة القومية العربية هي قوة لالإ�ضالم �اإعادة له اإلى منطلقه التاريخي. فالإ�ضالم 
ق���وة ر�حية خال�ضية �جدانية ��ضلوكي���ة، �كذلك القومية بح�ضورها ف���ي الع�ضور الحديثة، ما 
يع���زز د�ر اأبنائه���ا. �هذا م���ا يفتر�س اأن يفكر به م���ن يحا�ل التفريق بي���ن الطرفين لم�ضلحة 
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الإ�ضالم، اإذ ل نعلم اأن ممثلي الفكر القومي قد حا�ل اأحدهم ا�ضتبعاد الإ�ضالم عن حيز الحياة 
العربي���ة، بل �جد�ه داعمًا لم�ضداقية العم���ل العربي بما يبثه في �جدان الموؤمنين، �من هوؤلء 

مفكر�ن عرب غير م�ضلمين.
ربم���ا كان���ت بع�س الأ�ضوات �المواقف التي برزت في مواجه���ة القومية �الفكر القومي، من 
منطل���ق اأن هذا الفكر ينتمي في م�ضادره اإلى الغرب المذم���وم �ثقافته العقدية �المادية نهجًا 
��ضل���وكًا في ه���ذا الع�ضر. �اإذا كان الأمر كذلك فاإن التناق�س يب���د� �ا�ضحًا لدى اأ�ضحاب هذا 
الموقف، فقد رفع القوميون اأ�ضواتهم في مواجهة الغرب، ��قف كثير منهم موقف العداء منه، 
كم���ا �قف الغ���رب موقف العداء لهم، ف���ي حين اأن المواق���ع التي �ضدرت منه���ا اأ�ضوات منددة 
بالقومي���ة بح�ضابه���ا تبعية للغرب، تظهر عم���ق العالقة بين هذه المواقع �ه���ذا الغرب، د�ن اأن 
ت�ضتطي���ع الجه���ات المعبرة عن هذا الموق���ف الإ�ضالمي اإدانة ما تراه �ا�ضح���ًا من تبعية للغرب 
الذي ي�ضتغل خيرات بالدها النفطية، �يتحكم باإرادتها عندما تنحو نحوًا م�ضتقاًل ل ير�ضاه)6(.
هن���ا يفتر����س اأن نوؤكد اأمرًا في غاي���ة الأهمية، هو اأن���ه ل اإمكانية ل�ضع���ب اأ� اأمة ت�ضر على 
اأن تبق���ى حا�ض���رة حية �فاعلة في هذا الع�ضر، على معاداة الغ���رب كح�ضارة، فالح�ضارة التي 
تاأ�ض�ضت في الغرب �التي تو�ضف بالح�ضارة الحديثة اأ� ال�ضيدة على العالم باإ�ضالمييه �غيرهم، 
ه���ي الح�ضارة الت���ي اأثبتت �تثبت قوة ح�ضور �فاعلية منذ قر�ن في غياب ��ضعف غيرها، حتى 
الإ�ضالمية، �ل يزال يبقي على ممكنات ال�ضراع منعًا لالآخرين من مناف�ضته، كما اأبرزته فكرة 
�ض���دام الح�ض���ارات )�لي�س �ضراعه���ا، فال�ضراع عامل ق���وة( كما اأراد هنتنجت���ون الذي �ضاغ 

المقولة اأ� الفكرة �ضياغة عدائية. �ا�ضتجبنا للرد عليها)7(.
هنا نوؤكد اأن الح�ضارة الغربية هي حلقة متطورة �اأخيرة في ت�ضل�ضل الح�ضارات الكبرى في 
العالم، �قد ا�ضتوعبت غيرها من الح�ضارات ال�ضابقة، �بنت اأ� اأ�ض�ضت على ما يمكنه ال�ضتمرار 
ُلَب عودها ���ضلت اإلى ما ��ضلت اإليه. �قد كان في  اأ� البق���اء منها اأ� من عنا�ضرها، اإل���ى اأن �ضَ
اأ�ض����س عنا�ضر هذه الح�ضارة الغربية ما يمكن ن�ضبته اإلى الح�ض���ارة العربية الإ�ضالمية، نذّكر 
بال���د�رة الدموية التي اكت�ضفها ابن النفي�س �بعل���م اللوغاريتمات كما بال�ضفر الذي اأطلق عليه 

ال�ضفر العربي. �هكذا ما فعلته مع الح�ضارات الأخرى م�ضتجلبة ما يغنيها.
الممك���ن ف���ي زمننا هذا، زم���ن الهيمنة الح�ضاري���ة الغربية، األ نبقى خ���ارج النخراط في 
خ�ض���م الح�ضارة الحديثة التي لم تعد غربية بمقدار ما اأ�ضبحت عالمية. اأي اإن على اأية اأمة اأ� 
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�ضع���ب اأن يثبت فاعليت���ه �ح�ضوره من خالل قوة تعبيره �ضمن ال�ضي���غ �الأ�ضاليب المتاحة التي 
يعممه���ا �ي�ضمنها اأ� يوؤكدها الع�ضر �قواه الفاعلة. �ف���ي هذا الوقت يفتر�س اأن نعلن �اأن يعلن 
اأي �ضع���ب ممن انتهك الغرب �ضيادته �حرماته كم���ا مقد�ضاته، �قوفه في �جه الغرب �عد�انه، 
اأ� �ضيا�ض���ة الغ���رب التي ا�ضتباحت �ل تزال كل ما اأمكنها ا�ضتباحت���ه من مقدرات ال�ضعوب، كما 

اأ��ضحت في كتاب » خارج الأيديولوجيا: ل تح�ضنوا الظن بالغرب« �الذي هو قيد ال�ضد�ر.
»الح�ض���ارة غزتن���ا على م�ضتوي���ات متنوعة، �يعي�س النا����س على خريطتها طوع���ًا اأ� كرهًا، 
�لذل���ك ل بد لالأف���راد �الجماعات م���ن اأن ت�ضتوعب ما جرى �يجري اإذا كان���ت تن�ضد اإ�ضالحًا 
للدني���ا �ن�ضرة للدين �خير العالمين«)8(. �هذا ال���كالم دال على عقالنية براغماتية من المهم 

تمكينها.
الزم���ن متغير، �الحياة متغي���رة، �لن ينتظرنا اأي منهما، فاإما اأن نبقى خارج الزمن �خارج 
الحي���اة، �اإّما اأن نتغير بتغيرهم���ا، �الفاعلية في هذا المجال تحمل كثيرًا من المفاجاآت �كثيرًا 
من الإرها�ضات، �ل ندري من اأ� اأية جهة �ضتكون لها �ضيادة التاريخ �الح�ضارة لحقًا. �ها هي 
ب���وادر النهو����س في ال�ضرق )خارج العربي( تع���ود للتعبير عن ذاتها بق���وة �اندفاع، مع التاأكيد 
اأن اأي���ة حلقة ح�ضاري���ة لحقة )ال�ضين مثاًل( ل يمكنها اأن تتجاهل �ضابقاتها، بل يجب اأن تبني 

عليها كما فعلت كل الح�ضارات المتوالية.
هن���ا يمك���ن اأن ن�ضي���ر اإلى اأن الم�ض���ر�ع الإ�ضالمي هو ف���ي ال�ضيا�ضة ا�ضتثمار ي���رى اأ�ضحابه 
اأن���ه موثوق عندم���ا ي�ضتغل الدين لم�ضلحة الدني���ا ��ضيا�ضتها، �مثله قد يب���د� الم�ضر�ع القومي 

)العلماني(، ما يعني اأنهم يجعلون الدين ��ضيلة)9(.

القومية العربية يف تعبرياتها احلديثة- النجاح والف�سل

كاأنني لم اأقل �ضيئًا مما اأريد حتى الآن، �ل اأدري ما اإمكانية اأن نقول ب�ضدق �براءة! 
بداي���ة اأرى �ضر�رة النخ���راط في عملية نقد �ا�ضعة �عميقة قد ل ي�ض���ح تاأجيلها، �اإن كان 
هن���اك من يق���ول اإن الوقت غير منا�ضب، فطالما �ضمعنا ذلك �عل���ى مر الأيام ال�ضابقة �من ثم 
فاإن الأمور تذهب باتجاه الميوعة �مزيد التراجع باإعاقة النقد العميق، اأ� ال�ضطحي الذي نحن 
ب�ضدده، �الذي هو على كل ل�ضان. لكننا مهدد�ن بخ�ضارة الم�ضتقبل مثلما خ�ضرنا الما�ضي حتى 

الآن، ما يتطلب نقدًا �ضادقًا �ا�ضتجابة �ضادقة.
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اإن النق���د م�ضوؤ�لية اإيجابية �لي����س هدفًا، �هذه الم�ضوؤ�لية يفتر����س اأن ي�ضطلع بها الأفراد 
م���ن ذ�ي القدرة، قبل اأن ت�ضبح مهمة مجتمعي���ة، عندها ل �ضمان األ تتحول اإلى عنف ممتد ل 

اإحاطة بعواقبه كما علمتنا اأحداث التاريخ �الواقع.
نوؤكد اأن التاريخ العربي لم ي�ضهد �ضراعًا بين العر�بة )القومية( �الإ�ضالم، �اإذا كان هناك 
م���ن �ضراع بدا بعد منت�ضف القرن الع�ضرين، فهو لي����س �ضراع القومية مع الإ�ضالم، بل اإ�ضالم 
جماع���ات عّدت نف�ضها ممثلة لالإ�ضالم اأ� نائية عن الم�ضلمي���ن د�ن اإنابة، كما عّداأن كل اإ�ضالم 
لي����س في خطها ه���و خر�ج عن الإ�ضالم ال�ضحيح، �هذه القوى ه���ي التي ظهرت كقوى اإرهابية 
كان فعله���ا مدمرًا �خر�جًا عن الإ�ضالم ال�ضحيح الراف����س لها في كثير من البلدان �المواقع، 

�كان الإ�ضالم �اأهله هم ال�ضحية التي اأنتجتها ��ضايتها المزعومة.
ها هو اأمين معلوف ير�ي حديث المواجهة التي دارت بين جمال عبد النا�ضر القائد العربي 
لأ�ل حركة قومية عربية تت�ضدى لحكم بلدها تحت �ضعارات القومية العربية، مع زعيم التنظيم 
الإ�ضالم���ي )الإخوان الم�ضلم���ون( الذي كان الوال���د ال�ضرعي للتنظيم���ات الإرهابية المتنا�ضلة 

�المدعية انت�ضابها لالإ�ضالم �الدفاع عنه)10(.
كان عهد الثورة الم�ضرية في منت�ضف القرن الع�ضرين، �زعيمها جمال عبد النا�ضر، بداية 
البر�ز القوي للحركات القومية العربية التي ظهرت بوادرها قبل ذلك مع نمو الفكر �الثقافة في 
م�ضر محاكاة لما يجري في العالم. كما كانت الحركة القومية في �ضورية قد عبرت عن نف�ضها 
بو�ض���وح مع اأعالم كالأر�ض���وزي �الح�ضري، �قبل ذلك مع الموؤتمر ال���ذي انخرط به ال�ضوريون 
في باري�س �ح�ضره الملك في�ضل الذي اأ�ضبح ملكًا على �ضورية بعد اإنهاء الت�ضلط التركي �زمن 

ال�ضلطنة العثمانية، رمز التخلف، خالل الحرب العالمية الأ�لى.
كانت مظاهر نمو الفكر القومي �الحركة القومية ت�ضهد بر�زًا في مواقع متعددة لم تقت�ضر 
عل���ى م�ض���ر ��ضورية، ب���ل كان ذلك في الع���راق �ليبيا �اليم���ن �ال�ضودان، �غيره���ا ��ضوًل اإلى 
الجزائ���ر التي ا�ضتعمرتها فرن�ضا مئ���ة �ثالثين عامًا، �عندما جلت عنه���ا كان مليون م�ضتوطن 
فرن�ض���ي فيه���ا ي�ضتحوذ�ن على ثل���ث الأرا�ضي الزراعي���ة المنتجة، �بالذات ال�ضه���ول ال�ضاحلية 
الخ�ضبة المطلة على البحر المتو�ضط، عال�ة على ملكيتهم لكل الأن�ضطة ال�ضناعة �احتكارهم 
لكل المنا�ضب الإدارية المهمة �المهن الطبية، مقابل ع�ضرة ماليين جزائري يتقا�ضمون الفقر 

�ال�ضتعباد)11(.
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�م���ع ذلك فقد عبر النتماء القومي عن ح�ضوره في الجزائر التي ا�ضتعادت حريتها �د�رها 
�لغته���ا بم�ضاعدة القوميين العرب، عن طريق التعليم الذي اأعاد للعربية ح�ضورها القومي بدًل 
م���ن الفرن�ضية، �الذي ق���ام به معلمون من م�ض���ر ��ضورية �غيرهما. �كان ذل���ك من موؤ�ضرات 
ال�ضع���ود القومي العربي الذي ي�ضعب ف���ي مجال �ضيق تتبع مظاهره �خطواته، �الذي عبر عن 
ذر�ت���ه اآنذاك بالوحدة بين م�ض���ر ��ضورية )1958م( �الموؤ�ض���ف اأن العواطف كانت غالبة في 
اإقام���ة هذه الوح���دة التي كان من الواجب التب�ض���ر ال�ضديد في كل الأح���وال المحيطة بها قبل 
قيامه���ا، �ضون���ًا له���ا، �كان �ضقوطها موؤلمًا، لم يت���ردد بع�س العرب مع قوى غربي���ة في اإحداثه 

خدمة للغرب �ال�ضهيونية �مْن الت�ضق بهم.
كان���ت العقالنية �نهجه���ا �ضر�رة يجب اأن تحك���م التوجه الوحد�ي العرب���ي، �كان التحليل 
الناق���د لالأ��ض���اع حر�ضًا على تجنب الف�ضل الذي لم يكن ف���ي الح�ضبان من ال�ضر�رات في مثل 
ه���ذه الخطوة الوحد�ية �ما تالها، �التي اأ�ضيبت بالف�ض���ل اأي�ضًا. �التحوط كان يجب اأن ي�ضمل 
المواق���ف العربي���ة �غيره���ا، �العوائد يفتر�س اأن تع���ود فوائدها على مجم���ل الأمة، ل مكا�ضب 

لأ�ضخا�س اأ� فئات.
اإجها����س الوح���دة لي�س دلياًل على م���وت الم�ضاعر القومية �ل تراجعه���ا، فالم�ضاعر �الفكر 
العقالن���ي ل تحاكي ال�ضيا�ضات د�مًا �ل تاأتل���ف معها كل حين. لقد لحظنا اأن الن�ضاط العر�بي 
القوم���ي عبر عن قوته خالل الوحدة مثلما عبر بعد �ضقوطها، �بقيت �ضعارات الوحدة في قوتها 
ت�ضغل الثقافة �ال�ضيا�ضة �تثقب الآذان في عدة منا�ضبات تقودها تنظيمات قومية ن�ضاأت �جمعت 
حوله���ا المتعاطفين �الموؤيدين ممن يرفعون �ضعاراتهم في ال�ض���وارع �ال�ضاحات. قبل اأن ن�ضهد 

تراجعها في زمننا هذا.
اإن العال����م ينظ����ر اإلى الأمة العربية �الوط����ن العربي بعدهما: »ثر�ة هائل����ة من بتر�ل �غاز، 
�ضع����وب ديناميكية، �حدة لغة رغم الختالف ف����ي بع�س اللهجات المحلية، موقع جغرافي متميز 
في ملتقى اآ�ضيا �اإفريقيا �اأ�ر�با، نخبة من المثقفين، �بلدان ذات ثقافات �ح�ضارة قديمة، لكن 
اأكثر من اأي �قت م�ضى، �في بداية هذا القرن الحادي �الع�ضرين، يطل ال�ضرق الأ��ضط يتخبط 
في اأزمات ل ي�ضتطيع التخل�س منها، �ي�ضعب فهمها من جانب المتخ�ض�ضين �الراأي العام«)12( 
�ه����ذا الكالم يت�ضم����ن كل مقومات القومية العربي����ة التي كان العرب يتغنون به����ا في �ضوارعهم 
�مدار�ضهم، �كل مكان. �جريمة ت�ضييع ذلك يتحمل م�ضوؤ�ليتها الجميع، �ال�ضا�ضة على الأخ�س.
�ه���ذه النظ���رة التي ينظره���ا العالم للعرب �اأ��ضاعه���م التي بقيت كما ه���ي د�ن اأن تحقق 
م�ضر�عها القومي لم تتغير فجاأة بعد �ضقوط �حدة م�ضر ��ضورية، بل لقد ازداد القوميون العرب 
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ب���ر�زًا �ازداد ح�ضورهم معبرين عن �ض���ر�رة اأن تكون هذه الوحدة اأكثر �ضموًل ��اقعية عملية، 
�كان حديثها �ضاغاًل للتنظيمات التي رفعت �ضعارها ��ضعار الن�ضال في �ضبيلها مع اأهداف الأمة 
الأخ���رى، مثل تالزم الن�ضالي���ن العربي �ال�ضتراكي. �ل يذهب الظن اإل���ى اأن اأحدًا من العرب 
يفتقد الأدلة على ذلك الزخم الذي كان يرافق الدعوة اإلى الوحدة �اتهام من يعاديها بالعمالة 

�الرجعية، في اأقطار عربية عدة.
تعددت الم�ضر�ع���ات الوحد�ية العربية، �ازدادت الدعوة اإليها، كما ازدادت الحركات التي 
رفعته���ا �ضع���ارًا لها، �ضواء ��ضلت اإلى ال�ضلطة اأم لم ت�ضل. �ما اأخذ طريقه اإلى الوجود من هذه 
الم�ضر�ع���ات التي ه���ي عماد الفكر �الن�ضال القومي �الحركات الت���ي ترفعه �ضعارًا، �في �ضلب 
ثقافتها �اهتمام جماهيرها. لكن الف�ضل، بل الف�ضل المترافق بالعدا�ات بين القوميين اأحيانًا، 
كان الم�ضي���ر ال���ذي ل يحتاج اإل���ى الأدلة، على الرغم م���ن بقاء ماليين الأع���الم التي يحملها 
ماليي���ن النا����س الذين يتدفق���ون في �ضوارع المدن �الق���رى العربية ف���ي كل منا�ضبة، �من د�ن 
منا�ضبة، �بقاء ال�ضعارات المرفوعة على قطع الأقم�ضة البي�ضاء، ترفرف فوق الجماهير �المارة 
كل ي���وم �كل �ضاع���ة من الزمن، �ربما بقي بع�ضها اإلى يومن���ا هذا. �من الموؤ�ضف القول اإن هذه 
المظاه���ر هي كل ما بقي من كل تلك التجارة، �ه���ي مظاهر فيها كثير من العاطفية الغوغائية 
�التعمي���ة على م�ضالح �اأهداف قد ل تكون في حقيقتها مم���ا يعبر عن الحقيقة تعبيرًا �ضادقًا، 
�م���ع ذلك فاإن عفوي���ة الجماهير تغطي كل ما غم�س اأ� ما ل يعبر ع���ن حقيقة. �من الموؤكد اأن 
ا�ضتث���ارة عواطف الجماهير، اأف�ضل العقاقي���ر المخدرة التي تبغي في كثير من الأحيان التعمية 

على كل ما ح�ضل اأ� �ضيح�ضل. �م�ضكينة هي الجماهير التي ل يقام لها الوزن الم�ضتحق.
ل، عليها اأن تتقدم اإلى برلمان بالدها  ف���ي اأدبيات ال�ضيا�ضة �ال�ضلطات، اأن كل حكوم���ة ُت�ضكَّ
بخطته���ا للعمل �ما تطمح لإنجازه عب���ر ما ي�ضمى »البيان الوزاري« �تج���ري محا�ضبة الحكومة 
م�ضتقباًل في البالد التي ترفع �ضعار )الديمقراطية( على �ضدق �عودها �ما اأنجزته مما �عدت 

به في بيانها، فاإما اأن تبقى في ال�ضلطة �اإما تغادرها ب�ضبب ف�ضل جهودها.
لكن، كيف يمكن اأن تحا�ضب الجماهير الحركات ال�ضيا�ضية التي تطلب منهم الموافقة على 

م�ضداقية م�ضر�عاتها المعلنة، �التي قد ت�ضل بموجبها اإلى الحكم، �تف�ضل في تحقيق ذلك؟
الفك���ر ال�ضلي���م �العقل ال�ضليم �ال�ضيا�ض���ة ال�ضادقة، ربما تقول اإنها يج���ب اأن تحا�ضب على 
اإنجازه���ا ل�ضعاراته���ا �اأهدافها ��عوده���ا، اإذا اأعطيت الفر����س الكافية �الثق���ة الكافية، �كان 
ال�ضبي���ل اأمامها مفتوحًا لعقود ��ضني���ن طويلة، �تكون مهيمنة في بالدها على ال�ضيا�ضة �الثقافة 
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�القت�ض���اد �المجتم���ع، �على كل جزئية �تف�ضيل في حياة الوط���ن �المواطن، من قطرة الماء 
اإل���ى ق���رارات الحر�ب �العالقات الد�لية. فاإذا كانت �عوده���ا غير ذات م�ضداقية، اأ� لم تهتد 

اإلى الطرق الموؤدية لتحقيقها، فلي�س غيرها من يتحمل الم�ضوؤ�لية.
اإن �ضع���ارات ال�ضتراكية القومية �اإ�ضق���اط البرجوازية �الرجعية... اإلخ، �التطلع اإلى تنفيذ 
برامج �ضاملة للت�ضنيع �تنويع المنتجات بحيث يقل العتماد على الأ�ضواق الأجنبية، �ا�ضتحداث 
اآلي���ات تنظيمية لزيادة فر����س نجاحها في اأداء مهماتها، �التعهد بنف���ي الع�ضبيات العن�ضرية 
�الو�ضائجي���ات القاتل���ة، كما اإعالن مب���ادئ الم�ضا�اة بين اأبناء الأمة، ه���و ما يجب اأن يبقى في 

اأذهان النا�س ماأموًل، �موقعًا من مواقع المحا�ضبة عليه.
مث���ل ذلك التعه���د بالق�ضاء على الفقر عن طري���ق تنمية ذات م�ضداقي���ة، �اإ�ضاعة الحرية 
�الم�ض���ا�اة �تحرير الأر�س المغت�ضبة �مواجهة الإمبريالية، �غير ذلك مما هو مكرر �معر�ف 
�ع�ض���ي على الن�ضيان، يتلقاه النا�س في مناهج التعليم �الإعالم، �في كل ن�ضاط �طني �ب�ضيغ 

�ا�ضحة ل لب�س فيها، يتلقاه ال�ضعب �ضيوخًا ��ضبابًا �اأطفاًل.
م���ن الموؤ�ض���رات ال�ضلبية لما يج���ري، ا�ضمحالل اأ� ت���اآكل الطبقة الو�ضط���ى التي هي رافعة 
التق���دم �التما�ض���ك الوطن���ي اإلى الحد ال���ذي ي�ضير اإن تق���دم اأية بالد كان �ل ي���زال رهنًا بقوة 

�فاعلية هذه الطبقة، �تراجعها في بالدنا موؤ�ضر ل يدعو اإلى التفا�ؤل.
الي���وم نح���ن اأمام النتائج المتح�ضلة ع���ن ذاك الطريق اأ� الطرق الت���ي �ضلكتها التنظيمات 
القومي���ة �ال�ضيا�ض���ات �الم�ضر�عات القومي���ة. فالبرجوازية التي تم التعه���د بالق�ضاء عليها مع 
الإقطاع، اأُِعْيَدت معززة مكرمة، �لتذهب ال�ضتراكية اإلى الجحيم، �ل�ضّيما بعد �ضقوط اأ� تفكك 
المع�ضك���ر ال�ضتراكي، �الوحدة التي كانت ماأمول���ة تراجعت مثلما تراجعت الدعوة اإلى ت�ضامن 
عرب���ي اأ�ضع���ف الإيمان، �الأر����س لم تتحرر مث���ل المواطنين الذي���ن زادت متاعبهم الداخلية، 
�اأ�ضبح���ت جيو�س الإمبريالية تغز� بالدنا �تحررها م���ن حكامها كما حدث في العراق، �تدمر 
م���ا بقي لها من اأحالم الكرامة �اللحمة الوطنية �تنهب الآثار �الثر�ات �تعيث ف�ضادًا �احتقارًا 
بالوط���ن �المواطنين، �تحيي كل الع�ضبيات التي اأملنا التخل����س منها، �الأمة تتفرج اأ� ت�ضاند 
القوى ال�ضتعمارية، �من يعار�س يقع في الم�ضائد المن�ضوبة التي يقودها بغ�س �عداء بع�ضنا 
َف الإرهاب في اإخ�ضاع من ل يريد الخ�ضوع. لبع�ضنا الآخر، �كيد بع�ضنا لبع�ضنا الآخر، حتى ُ�ظِّ

اأ�ضبحنا نزيح الم�ضوؤ�لية عن كواهلنا بن�ضبتها اإلى الموؤامرات، �هي التي لم تتوقف يومًا اإذا 
نحن اأخذنا بمبداأ الموؤامرة منذ بدايات القرن الع�ضرين، �كانت – كما كتبت �ضابقًا- في اأغلبها 
عبارة عن �ضيناريوهات معدة �معلنة �معلومة – عك�س منطق الموؤامرة- قبل �ضنين من تنفيذها 
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يع����د�ن ه����ذه ال�ضيناريوهات، د�ن اأن نفع����ل �ضيئًا لإف�ضاله����ا، اإل اأننا نقول بع����د اأن تقع �تدمرنا: 
لق����د اأف�ضلن����ا الموؤامرة، لقد نجح����ت العملية لكن المري�س م����ات. �اإذا �ضلمت م����ع الآخرين اأنها 
الموؤام����رات ه����ي التي تفعل بنا ما تفعل، فكيف تنجح الموؤام����رات علينا �ل تنجح على الآخرين؟ 
ث����م لماذا لم تف�ضل هذه الموؤامرات قبل اأن ت�ضل اإلى مرحلة تدميرنا؟ لقد اتفقنا في اأفكارنا اأن 

ما حدث عام )1967م( قد تم تجا�زه. فهل ح�ضل ذلك فعاًل، اأ� ل نزال نحمل تبعاته؟!
تح���ت عنوان »العم���ق الح�ضاري للعر�ب���ة« كتبت قبل �قت غي���ر طوي���ل)13(. �ال�ضوؤال: كيف 
نتعاط���ى م���ع هذا العمق اإذا كانت ل تعبر عنه ال�ضيا�ضات �الإنجازات �ل الثقافة المتدا�لة، �لم 

ت�ضتطع ذلك الحركات �التوجهات القومية العربية؟
ل اأظ���ن اأن كالمنا هنا يقع موقع الأباطيل �التخريف بمجمله، قد يكون فيه بع�س الم�ضاعر 
�الهواج����س �الألم، لكنه يفتر�س اأن يحمل الدعوة اإلى كل )اأك���رر »كل«( اأ�ضحاب الم�ضر�عات 
القومية، �الملتفي���ن حولها �اآملين تحقيقها، لالنخراط في نقد ما ح�ضل �يح�ضل د�ن تحفظ 
اأ� محاب���اة اأ� مواربة، اإن كانت النتماءات �ضليم���ة. فقد اكتفينا من المرارات �ل اأظننا نقع في 

��ضع المتهمين اإذا اأبدينا غيرتنا، بل المتهم هم ال�ضاكتون المرا�ؤ�ن اأ� الالمبالون.
ل يمكن للقوى الوحد�ي���ة القومية العودة اإلى طرائق عملها ال�ضيا�ضي �الفكري �الجتماعي 
ال���ذي ثب���ت ف�ضله اإذا كانت تتوخى الخر�ج من ماآزقها الوا�ضح���ة. كما لن تتمكن قيادة �ضعوبها 
�الجماهي���ر الوحد�ية د�ن طرح الأ�ضئلة العميق���ة، اأي النقد ال�ضريح لما جرى �يجري، �الذي 
يتول���د اأ� ي�ض���ع في ح�ضابه م�ضاعر ال�ضخ���ط اأ� عدم الر�ضا عن كل م���ا ح�ضل، �قد يح�ضل من 
ا�ضتع�ض���اءات جعلت �ضعوب العالم التي كانت تحل���م بموازاتنا قد اأ�ضبحنا نحلم اأن نوازيها في 

التقدم لأن �ضبقها لنا بكثير ل ي�ضتطاع اإنكاره.
الأزم���ة مركب���ة باأبعادها، �ما من حلول ناجعة في ح���ال ا�ضت�ضهال الأمور اأ� البحث عن تلك 
الثقة التي كانت، �ماذا حّل بها، د�ن عالج الجر�ح �الآلم التي األمت بالأمة جماعات �اأفرادًا، 
م���ا يعي���د المواطن المن�ضي اإلى من�ضة الم�ضهد د�ن عّده متفرجًا، فال د�ر للمتفرجين، بل بعّده 
المواط���ن المنتج �المنتمي اإلى عالم الفاعلية. فق���د نقل عن المفكر اأد�رنو قوله: »حاجتنا اإلى 
التفكي���ر ه���ي ما تجعلنا نفكر« �ن�ضيف، اإن حاجتنا اإلى الفعل ه���ي ما يجب اأن تجعلنا نفعل، �ل 
فع���ل حين تكون حتمية ف�ضله جاثمة، فزخم العر�بة يمك���ن اأن ي�ضتعيد نب�ضه القوي حين تواتيه 

الم�ضداقية. فمن يتحمل م�ضوؤ�لية ذلك؟
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»�بالرغ���م من ثقل التاريخ فاإن العالم العربي لي�س محكوم���ًا عليه بالقمع الأبدي فهو يملك 
�رق���ة رابح���ة اأ�ضا�ضية: )�ضبابه المتعط�ضين لالنفتاح على العال���م(« . هكذا ينهي موؤلف كتاب » 
ال�ض���دام بين ال�ضرق �الغرب«  الف�ضل الأ�ل من الكتاب، �الذي عنوانه: »العرب في اأزمة«  فما 

قدرنا الماأمول؟

االمتحان اأمام ق�سية فل�سطني

اإذا كان التاري���خ ل���ن يغف���ر للع���رب التفري���ط بالأهداف القومي���ة التي ل نرى الي���وم من يرفع 
�ضعاراته���ا، كم���ا لم تع���د )يافطاتها( تعلو ر�ؤ��ضنا �نح���ن نعبر �ضوارع مدننا �قران���ا، كما لن يغفر 
لن���ا ف�ض���اد �اقعنا ال�ضيا�ضي �تبعي���ة اأكثرية د�لنا للم�ضر�ع���ات الغربية التي اأثبت���ت ا�ضتهدافها لنا 
اقت�ض���ادًا ��ضيا�ضة �ثقافة �مجتمع���ات... اإلخ، �ل ف�ضاد اأبناء بالدنا �النحطاط الذي ذهب لنهب 
ث���ر�ات البلدان �اإفقار المجتمعات �تدميرها تحت )يافطات( المبادئ العقدية، مما اأتاح لأكثرية 
الفا�ضدي���ن زيادة ف�ضادهم، �للملتحقين بالغرب الإمبريالي زيادة اللتحاق، �للغارقين في فكرهم 
المتخلف، ف�ضادهم الم�ضت�ضري، �لن يغفر لنا اأن تبقى ثر�اتنا نهبًا لأعداء اأمتنا ��ضالحًا يحاربوننا 
ب���ه، فلن يغفر لنا اأكثر �اأكثر ذلك التفريط بق�ضية فل�ضطين �تمكين اأعدائنا من توجيه �ضيا�ضاتنا 

�ال�ضتيالء على اأموالنا التي ت�ضتثمر في اإ�ضرائيل، �باأرقام المليارات العديدة من الد�لرات.
فل�ضطي���ن جرحنا الن���ازف �الذي ي���زداد نزفًا ب�ضعفن���ا �تها�ننا. فلم تع���د القد�س عر��س 
عر�بتنا )كما �ضماها مظفر النواب(. �ها هم زناة الليل يتالعبون بطهارتها اأ� قد�ضيتها المتفق 
عليها من جميع الموؤمنين الموحدين، اأفال ي�ضتحق الأمر اأن يطرح على العر�بة �العر�بيين من 

حرا�س طهارتها، �على الموؤمنين الموكلين بذلك؟
لم���اذا لم يعد الع���رب ي�ضتمعون ل�ضرخات القد�س �هي تنتهك؟ ب���ل لماذا اأ�ضبحوا هم من 
ي�ضه���ل �يم���ول انتهاكها، بعد كل ما تنافخ���وه دفاعًا عن �ضرفها؟ بل اأين ه���ذا الوجدان �الح�س 
العر�ب���ي داخل كل البلدان التي تتهافت �ضلطاتها للخ�ض���وع لل�ضغوط الغربية، معلنة اندفاعها، 
ب���ل فرحها الغام���ر بال�ضلح مع اإ�ضرائيل �ا�ضتقبال قادة العد�؟ اأي���ن، �ماذا حل بندائك يا اأمل 

دنقل »ل ت�ضالح« �لماذا اأهدر�ه؟
كي���ف ت�ضتطيع ال�ضلطات ا�ضتث���ارة العواطف عندما تريد، �ضواء للتغطي���ة على ما تريده من 
اأمور، اأم توجيهًا اإلى الم�ضتقبل، ثم تمنع هذه العواطف من التعبير عن رف�س الجماهير لل�ضلح 
مع عد� فاقت عدا�ته كل اعتبار بهدره – �ما يزال- لدماء العرب �انتهاك مقد�ضاتهم؟ األي�ضت 

العواطف هي التي تفجر الإرادة اأحيانًا؟
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اأي����ن دماء �ضهدائنا؟ اأين دم �لدي ال�ضهيد في المحنة ال�ضورية التي تحمل كل ر�ائح الق�ضية 
الفل�ضطينية �ما جرى �يجري حولها؟ لقد حملنا �زر هذه الق�ضية ل�ضلتنا بها مبا�ضرة،  �ل نزال 
ن�ض����دد فواتير طمع الغرب �ال�ضهيوني����ة �ال�ضيا�ضات الفا�ضدة، �الكرام����ات ال�ضائعة على مذبح 

فل�ضطين! )�ل�ضك اأن الفقراء �حدهم على هذا الم�ضرح العنيف هم من يدفعون الثمن(.
ن�ضتطيع هنا اأن نلحق المنظمات الفل�ضطينية التي �ضكلت جزءًا مهمًا من الكفاح �المواجهة 
م���ع العد� ال�ضهيوني، بالم�ضر�ع القومي الذي ��ضع في طليعة اأهدافه التحرر، �كانت فل�ضطين 
عل���ى راأ����س قائمة الكفاح ال���ذي خا�ضه الموؤمن���ون بالم�ضر�ع الذي لم يت���ردد الفل�ضطينيون في 
اللتحاق به لتحرير بلدهم �الدفاع عن عر�بتها. �هذه المنظمات ارتبط �جودها بهذه الق�ضية، 
ق�ضيتها المقد�ضة ل�ضترجاع فل�ضطين من مغت�ضبيها. �الحديث في ذلك يطول �هو ذ� �ضجون، 
لكن ل ي�ضح اأن يمر د�ن الت�ضا�ؤل: ماذا حّل بالن�ضال الفل�ضطيني �حركة التحرير الفل�ضطينية، 

التي من المفتر�س اأن تكون في راأ�س قائمة المهام الن�ضالية العربية؟
لق���د تعلمن���ا ف���ي طفولتنا كيف نخ���رج في منا�ضباتن���ا الوطني���ة �القومية هاتفي���ن ب�ضقوط 
ال�ضهيوني���ة �الإمبريالي���ة �ال�ضتعم���ار، تقودن���ا اإلى ذل���ك الم�ضاع���ر القومية �فرحن���ا الغامر 
باإنجازاته���ا اأيام الوحدة مع م�ضر، �بقي���ت هتافاتنا المف�ضلة اإلى يومنا هذا لإح�ضا�ضنا اأننا لم 
نتج���ا�ز تلك المحن الت���ي تدعونا للخر�ج �الهتاف. فهل اأ�ضبح العال���م بما فيه الأ�ضقاء العرب 

ي�ضخر�ن منا؟ اأ� هل اأ�ضبحنا ن�ضخر من اأنف�ضنا لذلك؟
�ضيق���ول بع�ضن���ا، ربما مثلما قال اآخ���ر�ن من العرب، علين���ا اأن نخرج م���ن ماأزقنا المتمثل 
ب�ضالب���ة الفكر القوم���ي – اأ� بجموده- الذي يج���ب اأن يتحول اإلى ال�ضيول���ة – ح�ضب تعبيرات 
زيغمونت با�مان- �كذلك يجب اأن تتحول اإلى ال�ضيولة اأحا�ضي�ضنا، فال�ضالبة لم تعد من اأ�ضلحة 

�مواقف الع�ضر، ل في ال�ضيا�ضة �ل في غيرها.
عندم���ا انخرط���ت م�ضر في �ضلحها مع اإ�ضرائيل، كان للع���رب �ضوت يقول: ل. �يقف موقفًا 
يتمايز في �ضالبته، �ضاغطًا عليها، د�ن اأن يتحرك فيها التجاه القومي العربي غير البعيد عن 
عه���د جمال عبد النا�ضر، التحرك الفاعل. اأين ذهب عب���د النا�ضر �اأين ذهبت )النا�ضرية(؟ 
�هك���ذا اأ�ضبح الطريق ف���ي بدايته معبدًا ��ضهاًل لغي���ر م�ضر، حت���ى للفل�ضطينيين المتنافخين 
�ضرف���ًا للدفاع عن كرامة بلدهم. �بتتالي الأيام يبد� اأن غي���ر الملتحقين بال�ضلح هم ال�ضاذ�ن 

الخارجون على اإرادة ال�ضالم؟!
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�يب���د� اأي�ضًا اأن غي���ر الملتحقين بهذا ال�ض���الم ي�ضتحقون التاأديب �الإهم���ال. �هنا يفر�س 
الت�ض���ا�ؤل بعد اأن ا�ضتغرقنا الحديث عن الق���وى القومية �تنظيماتها، عن تلك الم�ضاعر القومية 
العر�بي���ة الت���ي كنا د�مًا نجده���ا داخل الن�ضي���ج الجتماعي لكل العرب، �ف���ي بلدانهم القريبة 
�البعي���دة، التي انخرطت في ال�ضلح �التي لم تنخرط، التي خا�ضت الحر�ب �الن�ضالت �التي 
ل���م تخ�س. م���ا عدا مما بدا حتى اآل���ت اإلى ال�ضكوت �ع���دم الفاعلية في ال�ضغ���ط على �ضلطات 
بالده���ا لالبتع���اد عن ال�ضلح حتى ت�ضلح اإ�ضرائيل ما اأف�ضدت���ه – اأ� بع�ضه- من ال�ضاأن العربي 
�الفل�ضطين���ي؟ في كل حال لي�س م�ضتغربًا اأن نجد �ضع���وب بلداننا العربية تختفي خلف �ضلطات 

بالدها، اأ� ل ت�ضاققها في اأي اأمر مهما بدا ن�ضازًا.
اإن الأفكار الآتية من زمن عتيق �تع�ض�س في ر�ؤ��س اأمثالنا الذين تربوا على م�ضاعر مختلفة 
�اأف���كار مختلف���ة عم���ا ي�ضود هذا الع�ض���ر ��ضيولته ف���ي كل مجال، يج���ب األ تو�ضلن���ا اإلى حالة 
الن�ض���داد، كم���ا ل ي�ضح اأن تو�ضلنا اإلى حالة الخور �الميوع���ة �الر�ضا بما ل يجب الر�ضا عنه. 
�ضاأك���ون را�ضي���ًا مقتنعًا بموقفي هذا اإل���ى اأن اأ�ضعر اأن اأية خطوة باتج���اه ال�ضالم )ال�ضلح( مع 
اإ�ضرائي���ل، ل تغفل حقوق العرب في فل�ضطي���ن، �ل تهدر كراماتنا �دماء �ضهدائنا، �ل ت�ضّيع اأي 
جزء من حقوقنا. عندها �ضاأرحب بال�ضالم بين اأية جماعتين قد تحاربتا �اخت�ضمتا، اأ� فردين 

كانا متخا�ضمين في العالم على امتداده، �اأهمه ذاك الذي يكون على باب منزلي.
لق���د ��ضع القوميون العرب اأنف�ضهم ف���ي مواجهة كل ال�ضعوبات التي تواجه �طنهم، فلماذا 
ل���م تثمر جهودهم �ق���د اأثمرت كل جهود المنا�ضلي���ن في العالم. اإننا نعان���ي اختاللت كثيرة، 
م���ن التكنولوجيا اإلى الغ���ذاء �الماء اإلى التفرقة �التبعية �التخل���ف �ا�ضتهداف القوى الأجنبية 
�الإره���اب لبلدانن���ا، اإلى ال�ضتب���داد �النق�ضامات.... اإل���خ فعلى القوى الفاعلة ف���ي عالمنا اأن 

تنه�س بمهامها م�ضتح�ضرة اأ�ضاليب اأخرى �قناعات مختلفة.
ق�ضي���ة فل�ضطين مثلها مثل ق�ضايان���ا العربية الأخرى، �التي ل يبد� النجاح مرافقًا لأي نهج 

اأ� توجه اتُِّبَع في اإنجازها، �ضواء الإ�ضالمي اأ� العلماني اأ� الليبرالي)14(.

الراأي العام موقع االمتحان

يعّد الراأي العام المقيا�س الأهم �الأكثر �ضدقية في التعبير عن الواقع، لكن ممار�ضة هذا الد�ر 
م�ضر�طة بالحرية التي يتمتع بها هذا الراأي العام، اأي األ يكون معوقًا اأ� يعبر عنه بالتمثيل فيعبر 
فرد عن جماعة، اأي األ يعبر قادة الجماعات عن جماعاتهم، �ضواء كانت �ضيا�ضية اأم اجتماعية اأم 

عقدية، اإذ كي يكون الراأي العام ذا م�ضداقية يجب اأن يكون فرديًا، بل �حّرًا بالتاأكيد.
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م�ضكلة الراأي العام في كثير من البلدان – �ربما اأن بلدانًا عربية كثيرة من بينها- اأن قادة 
الجماع���ات )القبائل �الكتل العقدية( يعبر عنها ر�ؤ�ضا�ؤها )�ضيوخها( د�ن اللتجاء اإلى معرفة 
اآراء الأف���راد. �ربم���ا قد ت�ضّرب هذا الأ�ضلوب اإلى كثير من الجماع���ات اأ� التنظيمات ال�ضيا�ضية 
)الأح���زاب( �ما يقع في اإطارها من تكوينات )نقابات، اتح���ادات، ر�ابط، تجمعات...( حيث 
يكون التعبير عن مواقفها �اأد�ارها م�ضوؤ�لية قياداتها، �في هذا نوع من اغت�ضاب الد�ر �اإلغاء 

د�ر الفرد، �هنا لن يكون الراأي المعّبر عنه متمتعًا بالم�ضداقية، اأي لي�س راأيًا عامًا �ضليمًا.
مهما كانت الجماعات الو�ضائجية اأ� ال�ضيا�ضية موحدة �ل �ضذ�ذ اأ� تكتالت داخلها توؤثر في 
مواقفه���ا �اآرائها، فهي ل تعدم اأن يك���ون لأكثر اأفراد هذه الجماعات مالحظات �تباين راأي في 
ق�ضاي���ا كثيرة، �قد يكون هذا التباين �ا�ضعًا �يتمتع بم�ضداقية، اإنما ل ي�ضح اإهماله اأ� تجا�زه 
حت���ى لو كان �ضعيفًا، حين يح�ضب الراأي العام. فال���راأي العام اإما اأن يكون فرديًا، اأي يوؤديه كل 

فرد بحرية، �اإما ل يكون راأيًا عامًا متمتعًا بالم�ضداقية.
لي�س من الأمور المحترمة اأن تكون الآراء داخل اأية جماعة �ضواء كانت ��ضائجية )ع�ضبية( 
اأم اجتماعي���ة اأم �ضيا�ضي���ة اأم مهنية، ذات مظاهر اأبوية )بطريركي���ة- اأهلية( في هذا الزمن، 
فالعائ���الت �الع�ضائر �القبائل لم تعد التعبير الجتماعي الأرقى في �اقع ال�ضعوب. �هذه الكتل 
الب�ضري���ة، �مثلها العقدية هي من مور�ثات الما�ض���ي التي تعوق نمو المجتمعات باتجاه المدنية 
)المجتم���ع المدني، غي���ر الأبوي- البطريرك���ي- الأهلي(، �ه���ذا المجتمع المدن���ي عّد رافعة 

خال�س �تحرر من الما�ضي المعوق لدى ال�ضعوب التي اأنجزت انتماءها اإلى الحداثة �التطور.
يعب���ر بع�س المثقفين المعر�فين عن المجتمعات التقليدية ب� )القطيعية( التي تقاد قيادة. 
�ه���ذه اأ��ض���اف مهما كانت دقة تعبيرها، غير لئقة بالب�ضر �ل�ضّيما بعد التطورات التي حازتها 

المجتمعات الب�ضرية، فالب�ضر لي�ضوا قطعانًا يقودها المتغلب الأقوى.
ف���ي زمننا هذا اأ�ضب���ح التعبير الموؤ�ضر على التقدم، ه���و )الديمقراطية(، �هنا ل ي�ضح اأن 
يعبر فرد عن اآخر اأ� ياأخذ د�ره، فلكل فرد راأيه �حريته في التعبير عنه، �على هذا بنيت �تبنى 
النتخابات في البالد الديمقراطية، حين ُيلَتَزم بمناهجها �اأ�ضاليبها بدقة، �اأكثر �ضعوب العالم 
ت�ضاير هذا النهج، حتى �هي ل تلتزم به اأحيانًا بدقة، �يعّد من اأهم مقايي�س اأ� معايير التح�ضر.

لك���ن »ما من اأح���د اليوم اإل �يزعم اأن���ه ديمقراطي، �جميع الأنظمة �الح���ركات ال�ضيا�ضية 
�الفكري���ة- حت���ى النازي���ة �ال�ضهيوني���ة �الفا�ضي���ة �ال�ضتاليني���ة- ن�ضب���ت �تن�ض���ب نف�ضها اإلى 
الديمقراطي���ة«، �ق���د ا�ضتلهم الجمي���ع كلمة لهيغل �ه���ي »نهاية التاريخ« �ه���ذه الجملة تلخ�س 
التوجه���ات التي حكمت القوى ال�ضيا�ضية التي عبرت بق���وة عن �جودها في القرن الع�ضرين من 
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علماني���ة قومية اأ� ليبرالية، �حتى اإ�ضالمية. لكنها في الماآل الذي ��ضلت �اأ��ضلت بلدانها اإليه، 
تحول���ت الديمقراطي���ة عندها اإلى حالة ا�ضتع�ض���اء �اإلى �ضعارات لم تج���د طريقها اإلى الحياة 
العملي���ة، �تحولت ه���ذه القوى اإلى �ضلط���ات قامع���ة �اأد�ات م�ضادة لل�ضعوب م���ع تنكر للمعاني 
المقد�ضة التي قامت على اأ�ضا�ضها �اعتمدتها في خطاب �عودها، » �لم تخرج جملة المفكرين 

اأنف�ضهم اإل لمامًا عن هذا ال�ضبيل«)15(.
�هن���ا ن�ض���ل اإل���ى الفكرة الم���راد التعبي���ر عنها، �ه���ي �ض���ر�رة اأن تخ�ضع الق���وى القومية 
�تنظيماته���ا لمتحان الراأي العام، �مدى ر�ضاه اأ� اقتناعه بما اأنجزته �تنجزه، �مدى التزامها 
بمبادئه���ا ��ضعاراته���ا الت���ي رفعتها، �انجذب���ت الجماهير اإليه���ا، �ترادفت عل���ى قياداتها التي 
تحملت الم�ضوؤ�لية عن ذلك، �ضواء كان التعبير �ضليمًا �ضادقًا اأم ل. �قد اأنجزت هذه التنظيمات 
ال�ضيا�ضي���ة م�ضر�عات تنظيمها لمجتمعاتها متاأثرة �مقل���دة المجتمعات الأهلية �لي�س المدنية، 
�ف���ي كل ن�ضاط �طني تقوم به يكون تعبير الأهل �العقيدة المور�ثين بارزًا بقوة، �كانت قيادات 
الق���وى ال�ضيا�ضي���ة القومية دائمًا، تعبر عم���ن ت�ضميهم جماهيرها، �اأحيان���ًا باأ�ضاليب ل تختلف 
ع���ن الأ�ضاليب الأبوي���ة البطريركية الو�ضائجية. �قد اخترقت ه���ذه الو�ضائجيات )الع�ضبيات( 
الكت���ل ال�ضيا�ضي���ة القومية، �اأ�ضبحت تعبر ع���ن نف�ضها بمنطق هذه الع�ضبي���ات، د�ن الهتمام 
كفاية لآراء القواعد التي تقودها مغيبة د�رها �اآراءها. �يمكن مالحظة ذلك ب�ضدة في عمليات 

النتخابات التي نطلق عليها �ضفة الديمقراطية، د�ن اأن تكون كذلك.
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عود اإلى يديِك -في ال�سّ
- على اأهداب نجم

-َعوالٌم من نار
- ترى ماذا نودُّ اأن نقول؟

منير خلف
�سميرة عواد

فاطمة �سالح �سالح
ح�سان زموري

الديـــوان

ال�ســـــرد:

- هناك!
- اإنجازات الحياة
- حدث في يوٍم ما

- القطة ذات العينين الذهبيتين

ال�ســـــعر:

غ�سان كامل ونو�س
�سحى مهنا

ميادة اإبراهيم قداح
ق�سة: اآنا فيازم�سكي

ترجمة: محمد الدنيا
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منير خلف

ال�سـعـر...

عود �إلى يديِك في �ل�صّ

- �لعمل �لفني: لوحة للفنان ر�ئد عبا�س.

لحنيِن كّفِك
�شاهقاٌت

 من جناَحي فكرِة الطيراِن،
ْطِب بالّذكرى في هذا المكاِن الرَّ

اأرّو�ُض �شاكناِت الأ�شغَريِن
اإلى قطاِف اللحظِة الإ�شراِق،

، َن ال�شباَح ب�شهدِهنَّ ينه�شْ
فيكتوي قلُب اليراِع

لكي يدّوَن في رقيِم يديِك
ما ُيملي عليه الخوُف 

من وجِع الحبيْب.
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�سوٌق يحّلُق بالعيوِن
اإلى الم�ساِء...

م�ساِء ُح�ْسِنِك
في ت�ساري�ِس البيا�ِس,

وكلُّ لوؤلوؤٍة
تمّني نف�َسها بُرقيِّ هم�ِسِك

في �سواد عيونها
حتى تكوَن,

وكي تدّثَر كلَّ اأ�سواِق اليَديِن 
بدفِء �سبِحِك 

وارتداِئِك �سوَق نهريَّ الّلَذيِن
ُيحا�سراِنِك في عيوني,

قبَل اأن يِلَد التمّعُن في المغيْب.

لحنيِن عينيِك الّلتيِن -اأُِحبُّ دفاأَهما-
طيوٌر من عناقيِد ا�ستياقي
ُتطِلُق التحليَق في عينيِك
ُتطِلُق ما َتكاَثَر في ي�ساري

ِك, كي اأ�سمَّ
كي تنامي فوق كّفي

مثَل �سو�سنٍة
ُتلْمِلُم ذكرياِت الغائبيَن

الباحثيَن لكلِّ مر�سى دربِك الّذهبيِّ
عن بيِت الطبيْب.

�ساأظلُّ
اأنَحُت من يديِك الذكرياِت

لكي اأعي�َسِك حالًة,

تتجّدُد اللحظاُت فيها
وهي م�سرقٌة

, تلّبي حاجًة في �ساعديَّ
كاأّنني فاّلُح �سّبِك

 حا�سرًا
 ن�سَي اليَديِن �ُسجيرَتيِن

بحقِل حّبِك,
اأذبَل العينيِن في َدْوِح انتظاِرِك,

اأ�سعَل الكّفيِن في ماِء انتمائِك
باِح ُبردَتيِن من ال�سّ

ِد ناهَديِك على ترائَب من زمرُّ
ومن زبيْب.

لفرا�سَتيِن تحّلقاِن
على �سموِع يَديِك

تخت�سراِن نهرًا من عقيٍق
�ُسلََّمًا 

ُيف�سي اإلى ما �ساَء 
من عنٍب وتيْن.

ل�سماِء وجِهِك
ت�سعُد الكلماُت

 حاملًة غيوَم االأبجديِة
كي ترّتَل �سوَتِك المائيَّ

ِب الحنيْن. في ق�سَ

ليَديِك
تخت�سُر الّدروُب بالَد قلِبِك,



عود �إلى يديِك في �ل�صّ

الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 118

�ساكنو برِج انتظاِرِك

ي�سعدون الكوكَب الميميَّ
في نوِن انثيالِك حوَل ياٍء

من يواقيت انعتاقي
عند راِء الّنوِر

 في األِق ال�سهوْد.

اأ�سعى اإلى عينيِك,
اأ�سهُد اأّنني قد ذْبُت

 في ناِر االأ�سابِع
وهي ُتكِمُل دورَة الع�سِق الجديدَة,

ِل كي اأراني في مهبِّ الو�سْ
حار�س اإرثِك ال�ّسحرّي,

اأقطُف نْخَل ما جادْت به العيناِن 
- كال�ّسّياِب- 

اأنتظَر الف�سوَل
وزبدَة المعنى,

اأيائَل يكتمْلَن بظلِّ معناها الحديِث,
اأقوُم...
اأجل�ُس 

ثم اأنه�ُس
... ثـــمَّ

تنهمُر الغياباُت الكليلُة,
ثم اأبقى مفردًا كالّراء

 اأحتر�ُس الجهاِت 
واأ�ستهي ليَل ال�سعوْد.

⁕ ⁕ ⁕
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�سميرة عواد

ال�سـعـر...

على اأهداب نجم

- �لعمل �لفني: لوحة ملونة للفنان نز�ر �صابور.

على اأهداب نجم 
قلبي معّلق كتميمة اأبدية 

كاأيقونة يك�شوها الع�شب 
يتلو اآيات من ذكر الحب

في�شعد اإليه الوحي 
وينهمر من ن�شغه ال�شغب 

الليل اأعاد لي نهاري
والمخبوء من اأ�شراي 
وذئب العمر المجنون
بين الجدب ولالحب 

 ياأكل - اأثداء اأفكاري
والغدران النا�شبة ت�شرق اأنهاري
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اأم�سك باأ�سناني �سراجي 
 وو�سية جدي الأبي 

 تحفر في وجداني
ال تتاألم - ال تتكلم

ال ت�سحك -ال تحزن 
ال تموت – وال تحيا 

 قف على الميناء و ال تغادر 
 بين االألف والياء �ست�سيع 

وبين اللعين والعين �ستن�سى 
وترى هواًل ع�سيا على الو�سف

�ست�سقى يا ولدي 
والدرب لن يحن عليك 

وي�سكن الخنجر في جرحك
اأعطي وقتًا للوقت

وزمنًا _ للزمن 
ليبوح بظمئه الخرافي 

وجرحه التاريخي 
وحرمانه ال�سحيق

وطوفانه العتيق 
ياأخذ منك وال يعطيك 

وفيما بين العتمة والقاع
 الماء - ثٌر...

والقوافل - ظماأى
الحقل – مع�سو�سب 

والطير- الجوعان
واليراع يبعثر جدائل الق�سيدة

وع�سفور الروح 
بحب ينقر وجنة ال�سباح.

⁕ ⁕ ⁕
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فاطمة �صالح �صالح

ال�سـعـر...

َعوالٌم من نار

- �لعمل �لفني: لوحة للفنان فريد �صنكان.

يا اأيها الـَمنفيُّ في ال�ضلوْع...

كيَف اتَجْهُت، دائمًا، اأراْك...
ِمْن اأيَن جاءْت هذِه الوجوْه...؟!

هل كنُت، اأو مازلُت، في عيوِنها 
مزروعًة...؟!

هل، يا ُترى، ا�ضَتَبْنُت من خالِلها...
عينيِن، في اأعماِقها ت�ضتوِطُن الآهاُت 

والأحالْم...؟!
هل هذِه عيناك...؟!

يا اأيها الـَمنفيُّ في الَوريْد...
يا اأّيهذا الـُموِرُق الحزيْن...

اأحتاُج اأ�ضُلَعْك...
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اإذ, طاَلما َمّزَقني اغِتراْب...

وطاَلما ِطْرُت مَع ال�ّسحاْب...
وُدْرُت حوَل االأر�ِس َدْوَرَتيْن...

ان�َسَطْرُت الثَنَتيْن...
وِحْرُت, في اأيِّ ال�سماواِت... واأيِّ االأزَرِق...

واأيِّ تلَك االأر�ِس, والِبحاْر...
نَثْرَت في ِرحاِبها اأ�سالَءَك المليون...؟!

فتحُت �ساِعَدّي...
ح�سنَي الَح�سيْن...

اأرَجْحُتُه في كلِّ َمْيٍل...
اأزَرُع الِجهاَت كلَّها...

الأجَمَعْك...
َبَذرُت نف�سي في �َسحائِب الجنوْن...

نثْرُت روحي كالّرذاِذ, واالأمطاِر, واالإع�ساْر...
ْبُت... َقطَّ
ِهْجُت...

ماَجِت البحاْر...
وَزْوَبَع االإع�ساْر...

تَجّمَعْت اأوراقَي الخ�سراُء, وال�سفراُء, 
والحمراْء...

راأيُت ذاتي فيَك, ن�سَف عاَلٍم... ي�سمُّ ِن�سَفُه...
تناَثَر الَبيا�ُس, والَحنيْن...

اأذاَب ثلَج الكوِن, فوَق نومَي الَحروْن...
فا�ستيقَظ الجنوْن...

⁕⁕⁕

يا اأيها الـَمنفيُّ في َعواِلمي...
كيَف اّتَجهُت, �ساِحرًا اأراْك...

وغائمًا... وطاِلعًا, كالَبْدِر, كالجنوِن, كالرياِح...
كالزواِبِع الَهوجاْء...

يا اأيها الـَمجنوْن...
تعاَل...

مَّ عاَلمي الحزيَن, والَحروْن... �سُ
َغيٌم, ي�سمُّ غيمًة خ�سراْء...

ها اإع�ساْر... زوَبَعًة, في َكفِّ
يا اأيها الـَمجنوْن...

بي َرغَبٌة مجنونٌة اإليْك...
بي عاَلٌم يهفو لَيحتويْك...

بي طفلٌة تلهو ب�ساِعَديْك...

يا اأّيهذا العاَلُم الـَمجنوْن...
هل لي باإ�سَبِعْك...؟!

⁕⁕⁕

ُن, الَحنوْن... يا اأّيهذا العاَلُم الـُمَلوَّ
يا اأيها الـَم�سكوْن...

تعاَل...
وام�سْك راَحتي... واجُذبني اإليْك...

يا اأّيها الَبّحاْر...
ال تقتِل االإع�ساْر...

من عاَلِم االأمواِج, ُتخَلُق الُع�سوْر...

ِف هذا القاِدِم الـَمجنوْن... ِمْن َع�سْ
َلْت حياْة... ت�َسكَّ

يا عالـَم النجاْة...
يا عالـَم االأ�سطورِة الغريْب...
يا عالـَم الّده�سِة, والُفتوْن...

تعاَل...
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وامت�ِسْق راياَتنا الحمراْء...
وُدْر بها في القاِع, والّدهليْز...

ثّم ارتِفْع, لتمتطي ال�ّسحاْب...
وا�سفْع لنا, في عاَلِم الِغياْب...

يا اأيها الحزيُن, والحنوُن, والمجنوْن...
ال تاأِت...

وابَق في �سماِء حيَرتي, اإن�ساْن...
َمعجونًة اأ�سالُبُه, بالّطيِن والَبخور...

ُمَجّردًا...
اأ�سعى لَكي اأراْه...

يا اأيها الـُم�ساِفُر الحزيْن...
ِقْف... والَتِفْت...

ماذا َترى...؟!
َعينيِن خ�سراَويْن...!!

اأم اأنها اأحالْم...؟!
ال ُبّد اأن اأفيْق...

⁕⁕⁕

يا اأيها االأكواُن...
اأيَن ن�سفَي الحزيِن, والَحنوْن...؟!

اأم, ِمثَلُه, لم ُتنِجِب الُبطوْن...؟!
ٌد... َم�سكوْن... ُمَجرَّ

َد الـَم�سكوْن...؟! وكيَف اأن اأَُجرِّ
اأريُدُه َزوَبَعًة...

اإع�ساْر...
اأريُدُه البناَء... والّدماْر...

اأريُدُه الحياْة...
مْن َرطِبِه األتِم�ُس اخ�سراْر...

⁕⁕⁕

باْت... في عاَلمي الـَم�سكوِن بال�سُّ
اأهفو ل�ساِعَديِن ِمْن �َسحاْب...

اأهفو اإلى الجنوِن, والُفتوْن...
اأهفو اإلى العيوْن...

يا اأيتها االأوراُق اأزِهري...

يا اأيتها ال�سماُء اأمِطري...
اأحَرقني الَجفاْف...

⁕⁕⁕

�ساِرَحًة في عاَلٍم الغاباْت...
اإليَك... يا َعّواْد...

حاِمَلًة اأحالمَي العذراْء...
ياْح... يا عالـَم االأمطاِر, والرِّ

يا عالـَم االأ�سباْح...
يا ليلًة ليالْء...

تثوُر, كي تقاِبَل ال�سباْح...
يا غيَمًة داِكنًة...

ترنو اإلى َيبا�ِسنا...
يا ُذرَوَة الَعطاْء...

⁕⁕⁕

طحاِلٌب... وَنبُع ماٍء...
فَدٌع... ونوْر... �سِ

و�َسق�َسقاٌت...
ِبركٌة... و�ساقيْة...

وفوَق تلَك الداليْة...
ها... ُع�سفوَرٌة... وع�سُّ
ِفراُخها... وَطيُرها...

َفرا�َسٌة... وُغ�سُن اآ�ٍس...
تحَتُه ُينبوْع...
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( َعيُنُه... )تطقُّ
�ساَحْت: اأيا َوياله...!!

راَحْت...؟! وما ذنبي اأنا...؟!
اآٍه...!! اأيا َويالْه...!!

)َقنوُع( تجثو ُقرَبها...
قاَمْت: اأيا َويالْه...!!

ٌد( يا ابني اأنا... )ُمَحمَّ
ما الفرُق, يا )َخديجْة(...؟!

-ال فْرَق... اآٍه...!! )�ِسلَفتي( ...!!
اآٍه...!! واألُف اآْه...!!
-�َسّمي, لِب�سِم اهلل...

-َرّبَي... يا األلـــــه...!!
ْنُه يا اللــــــــــه...!! ْد ِجراَح ِطفِلنا... و�سُ مِّ �سَ

⁕⁕⁕

نا(... ... )َبيِت َجدِّ في َبيِتنا الَغربيِّ
ْر... )َقنوُع(... )�ِسّتي(... ُتحَت�سَ

دًا(... -هاتوا لها )ُمَحمَّ
دًا(... جابوا لها )ُمَحمَّ
َمْت... وَب�ْسَمَلْت... َتَب�سَّ

ٌد(...!! يا ِعين...!! )ُمَحمَّ
و�ساَفَرْت ُمبت�ِسمة...
في كلِّ َعيٍن َدمعٌة...
�ساَلْت دموُع العيْن...

-ما الموُت...؟! قالْت ِطفلٌة...
اأجاَبها الِغياْب...

ْمِتها... َلّفْت َجناَح �سَ
ْت... وفا�َس َدمُعها... غ�سّ

-)�سّتي(...!!

و�ساِعٌر مجنوْن...
َفجٌر َيمدُّ اإ�سَبعًا من نوْر...

وير�سُم الخرائَط البي�ساْء...
ِتالُلنا تع�سُقُه...

جباُلنا...
ِودياُننا...

يَحُة الفاّلْح... و�سَ
بـ: تاِح... تاٍح... تاْح...!!

في الّثْلِم, تنمو �ُسنبلْة...
والَبحُر للَبّحاْر...

ها اأنداْء... و )َنّدٌة ( طاِلَعٌة... في َكفِّ
ُف االأنواْء... وَتع�سِ

وفي ال�ّسحاِب طفلٌة... طاِلعٌة, كالغيْم...
ها ال�سباْب... يلفُّ

وُت�سِرُق ابت�سامٌة... من داِخِل االأنواْء...
ُر االأرجاْء... ُتَعطِّ

و)اآِمنْة( في ماأَمٍن...
والّدْرُب في انِحداْر...

واأخُتها )فاطمٌة( ت�سيُح: يا اأهَل الخيْر...!!
وطيُفُه في باِلها: - يا )�سالُح( الجميْل...

تعاَل, خلَف الغيْم...
مْن داِخِل الِبحاْر...

�ُس( الـَمواِقْد... )َخديجٌة( )ُتَدكِّ
والَجوُّ مْن َلهيْب...

ٌد( قاَم ِمَن ال�سريْر... )ُمَحمَّ
-اأمي... عيوني حاِرقة...!!

راأ�سي يطيُر فوَقها...
اأّمي...!!
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تذّكَرْت )َبتوْل(...
وامراأٌة حائَرٌة... في روِحها َتجوْل...

ت�سيُح: اأيَن ُحلُمها...؟!
واأهُلها...؟!

ها(...؟! و)�ِستُّ
وال َجواَب ُمقِنٌع...
وال َف�ساَء وا�ِسٌع...

وا�ستوَقَفْتها امراأٌة...
-مْن اأيَن ياأتي النوْر...؟!
َمة... -مْن ذاتَي الـُمَحطَّ

وخاِطري الـَمك�سوْر...
اأُ�سغي لِتلَك الـَملَحَمة...

وغاَم َوجُهها...
-لماذا... يا اهلل...؟!

ها...؟! ُتِحبُّ
ها... ُنِحبُّ

)�سّتي(... تعالي بيننا...
ال ت�سُكني الِغياْب...!!

غاَبْت...
وغاَمْت روُحها...

و�ساَفَرْت في النوْر...
يا قاَمَة الَبّلوْر ...!!
تَدْحَرَجْت اأياُمها...

واالآَن... في �سّتيِنها...

⁕ ⁕ ⁕
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ح�سان زموري 

ال�سـعـر...

ترى ماذ� نودُّ �أن نقول؟

      �صاعر جز�ئري.

- �لعمل �لفني: لوحة للفنان فوؤ�د نعيم.

يِة في ال�ّضماِء الف�ضّ
من خلِف ال�ّضحِب البي�ضاِء

انبثَق �ضعاٌع
�ضعاٌع �ضغيٌر

ترى ماذا يودُّ الّنوُر اأْن يقوَل؟
...

قطراُت الّندى
مبعثرٌة

على البتالِت
كاأّنها كلماُت الفجِر

باُح اأْن يقوَل؟ ترى ماذا يودُّ ال�ضّ
...

⁕

⁕
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 الّن�سيُم العليُل
ِة مداعبًا �ساَق الّزهرِة الغ�سّ

ها يراق�سُ
ترى ماذا يودُّ الّن�سيُم اأْن يقوَل؟

...
من على الّزهرِة الّنديِة

الفرا�سُة بخّفٍة تطيُر
ويبقى العطُر

يبقى العطُر
ترى ماذا يودُّ العطُر اأْن يقوَل؟

...
من على غ�سٍن

يطيُر ع�سفوٌر �سغيٌر
يغّني اأغنيًة عذبًة

تنك�سُر في المدى مثَل حلٍم

ترى ماذا يودُّ الع�سفوُر اأْن يقوَل؟
...

حّتى اأنا
�سامتًا

اأماَم الورقِة البي�ساِء
العذراِء ك�سباٍح لم تلّوثُه خطايا الّنهاِر

ترى ماذا اأودُّ اأْن اأقوَل؟
...

اأماَم المراآِة
بعيوٍن تخاُف نظرَتها

ب�سفاٍه ترتع�ُس
بقلوٍب تنب�ُس ب�سرعٍة

اأماَم اأنف�ِسنا
اأنا اأو اأنت

ترى ماذا نودُّ اأْن نقوَل؟

⁕ ⁕ ⁕
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��شتقت �إلى هناك!!
َمْن ي�شّدق هذ� �لكالم؟!

هل �أقوله، �أجاهر به؟! ترّددت في �لتعبير. لم يم�ض زمن ق�شير لي بينهم. لم ينته �ل�شوق. 
يوم وبع�ض يوم ل يكفيان للنفور. لحظو� عدم �رتياحي. يظّنون �لأمر يتعّلق بهناك!

حّت����ى �أّمي �شاألت، وتململ �إخوتي... �أب����ي على عادته ي�شمر م�شاعره، حّتى �لعاطفّية منها، 
وفي �أحلك �لظروف.

عل����ّي �أن �أق����ول، ل يمكنني �لنتظار �أكثر، ل �أريدهم �أن يّتهمو� م����ن هناك، �أن ي�شتمّرو� في 
ذلك. يكفي. �أغار عليهم، بّت �أغار عليهم، حّتى من �أقرب �لنا�ض �إلّي!

ده�شو�، تطّلعو� بذهول، ت�شاءلو� بالمالمح، بع�شها كان �شاخرً�، ومنهم من �شحك طوياًل.
لماذ� ي�شحك؟! �أهي مزحة، �أم طرفة؟!

ولماذ� ل ي�شّدقون؟!

غ�سان كام��ل ونو�س

. . . د ل�س�����ر ا

هنـاك !

- �لعمل �لفني: لوحة ملونة  للفنان عدنان حميدة  
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هل هي اأعظم من الأ�ساطير، التي تحدث هناك، وهنالك؟!
لعّله����م ل ي�سّدقونها اأي�سًا، ول يتحّدث����ون بها! لماذا؟! األ ي�سمعون بها؟! حّدثتهم ببع�سها، 
وي����روي �سواي الكثي����ر منها؛ لعّل ردود اأفعاله����م ل تختلف عنها، حين قل����ت جملتي، واأتبعتها 

بتنهيدة، ورفعت راأ�سي.
هل �سيت�سّلون بها اأي�سًا، في غيابي، على �سبيل التنّدر؟! لماذا ل يتحّدثون اإّل بما هو قاتم؟! 

لماذا ل يلتّذون اإّل بترديد م�سموعات واأقاويل عن اأفعال مخّيبة و�سائبة؟! 
هن����اك خوارق ت�سّطر عل����ى اأر�ض الواقع، واأفع����ال تقارب المعجزات، يقوم به����ا ب�سٌر مثلي 
ومثله����م، ل اآلهة مّدعون واأن�س����اف اآلهة مّما يقّد�سون؛ فلماذا تغيب ع����ن جل�ساتهم، ونّمهم، 

واإ�ساعاتهم؟!
- �ساأعود غدًا..

ولولْت اأّمي، وا�سطرب اإخوتي، وبقي اأبي على �سمته الموافق!
رنا في واجبك؟! هل اأنت منزعج من �سهرة الأم�ض؟! جاوؤوا يهنئونك بال�سالمة،  - هل ق�سّ

يطمئّنون على حالك، وي�ساألون عن الأو�ساع!
- ل توؤاخذين����ي ي����ا اأّمي.. �ساأعود غدًا؛ جّهزي م����ا تي�ّسر! اأو ل تجّهزي، ل م�سكلة عندي ول 

عند رفاقي، ول ينتظرون.. يعرفون الحال، واأعرف!
⁕⁕⁕

لي�ست المّرة الأولى التي يقطع فيها اإجازته، ويعود اإلى وحدته، ويلتحق برفاقه.
ف����ي المّرة الأخي����رة، كانت ا�ستراح����ة �سحّية، بعد اإ�ساب����ة في القدم، طال����ت قلياًل، فقّرر 
اخت�سارها، ولم يلتف����ت اإلى محاولة التاأثير على قراره، وال�سغط عليه عاطفّيًا، اأو ا�ستغباء؛ 

وهو الأق�سى.
- ل���م اأعد اأطيق ابتعادي عنهم، عن النخ���راط معهم في الر�سد وال�سّد والمداهمة والتثبيت، 
وق���راءة الو�س���ع وتحليله؛ الوج���ع الباقي يمكن تحّمل���ه، والعرج يمكن التعّود علي���ه، ول يعيقني في 

العمل؛ اأّي عمل يمكن اأن يوكل اإلّي؛ يمكن القيام به؛ ول يهّم اإن �سبقني الرفاق، اأو �سبقتهم! 
»بل لعّلك تتمّنى اأن ي�سبقوك اإلى نقطة اأكثر حماية من الق�سف؛ ليبقوا على قيد الحياة!«.
»في المّرة الما�سية كنت مجبرًا على الإجازة، وبترَتها؛ الآن جئَت بعد معركة مظّفرة، وتحرير 
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؛ كما  ه�ضبة مهّمة، �موقع عنيد؛ لكّنه لم ي�ضتع�سِ
�ض���واه، اأم���ام الإ�ض���رار �الإرادة؛ فكافاأكم القائد 
باأّي���ام ثالثة لي����س اإّل؛ فهن���اك ت�ضاري����س اأخرى، 
�مواقع عديدة... �لماذا الثالثة؟! هي خانقة على 
المحا�ضرين، �قار�ض���ة على من ينتظر العودة اإلى 
دياره؛ ثالثة اأّيام مّدة طويلة، �غير معّرفة بالقيا�س 
اإلى الوقت هناك؛ الوقت الذي يح�ضب بالعملّيات، 
�التح���ّركات، �المهّم���ات المتبّدل���ة �الطارئ���ة؛ ل 
بال�ضاع���ات �الدقائق... �الحكاي���ا �المر�ّيات عن 
بعد �تكّهن �رغبة ��ضمات���ة! هذا الذي يحدث هنا 

اأي�ضًا، �لم تعد تطيقه!«.
⁕⁕⁕

- ماذا يا... األ ت�ضتطيع اأن تتحّملنا يومًا ثالثًا؟!
- ل... لي�س الأمر كذلك يا اأبي...

- ما الأمر اإذن؟! مع اأّني ل اأحّب التدّخل في قرارك؛ فاأنت الأدرى... 
»اأنت الأدرى؛ �الأهّم اأّن لكّل قرار �ضلوكًا �نتائج؛ فلتكن اأنت من يقّرر �نجني جميعًا... اأثق 
في����ك، لأّنن����ي اأعرفك، �لم اأتدّخل حين تركَت عملك التدري�ض����ّي المريح �المثمر في الخليج، 
�ح�ض����رَت للم�ضارك����ة ف����ي الدفاع عّن����ا... اأنت تعرف راأيي؛ ف����ال �ضيء اأثمن م����ن الوطن، �ل 
اأبق����ى... لكّنن����ي لم األ�ّمح ل����ك، �ل تحتاج اإلى تلمي����ح. �ضعق رّب العمل، ال����ذي كان له موقف 
مختلف، لكّنه لم ي�ضغط عليك، �لم ي�ضتوعب، �ل كثير�ن �ضواه، حّتى هنا في الحّيز القريب، 
مغادرَت����ك �اأنت بكامل قواك العقلّية، �هناك حيث كنَت تعم����ل، نفٌر من اأبناء جلدتك، كانوا 
عليك، على البلد... اأنت لم تهرب، �اإّل لكنت ق�ضدت مكانًا اآخر، �لي�س عاقاًل من يهرب من 

الرم�ضاء اإلى النار!
اأنا مقتنع بموقفك �راأيك: »الموقع الذي حّررتموه، يتعّر�س لهجوم م�ضاّد، �رفاقك يحتاجون 
اإلي���ك؛ �ضب���ب مقن���ع �كاف، اأُكبر فيك ه���ذا، �اأعتز به �ب�ضواه؛ م���ع اأّني اأ�ضّك اأن هن���اك اأ�ضبابًا 
ة الأم�س؛ لحظُت هذا، �اأّكدْته �الدتك، �األمح اإليه اأخواك...«. اإ�ضافّية؛ فلم تكن مرتاحًا بعد ل�مَّ

⁕⁕⁕
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ح�ض����ر�ا كالع����ادة للتهنئ����ة بال�ضالم����ة، �الطمئن����ان على اب����ن حارتهم القادم م����ن الأتون 
الملتهب، �الّطالع على الحال الميدانّية �الو�ضع العام.

»ل����م يمهلوني طوياًل، �لم ي�ضتمع����وا اإلى الإجابات عن الأ�ضئلة، الت����ي رجموني بها؛ بل كان 
الرج����م القادم اأق�ضى... تبادلوا تنا�ل المو�ضوعات المنّغ�ضة، �تناف�ضوا في اإبراز مواجعهم: 
الكهرباء، �الماء، �البعو�س، �الأ�ضعار، �الد�لر، �قّلة العّمال، ��ضّح الموا�ضم، �كثرة طلبات 
الحتياط... كاأّنهم في جزيرة بعيدة، ل يعلمون بحال البلد؛ اأ� اأّن المنتجع الذي يق�ضون فيه 
اإجازاته����م، تنق�ض����ه بع�س المتع؛ هم في حال كهذه حّقًا، اإذا م����ا قورنت بحالنا هناك؛ كنت 
�ضاأقول لهم ذلك، �اأحجمت؛ �هم لم يتركوا لي فر�ضة؛ بل اأ�ضفقت عليهم �على نف�ضي �البلد!

ماذا اأقول لهم؟! منهم من يبعد التهمة عنه، �يبعد ال�ضفات نف�ضها، التي يراها في نف�ضه. 
منه����م من يحا�ل اأن تبقى المياه معّكرة �الأجواء �ضبابّي����ة؛ لي�ضهل عليه ال�ضيد �القن�س... 

منهم من يخاف النت�ضار، ليبقى بعيدًا عن الم�ضوؤ�لّية التي يحّملها له...«. 
�لك����ن... اأن����ت تعرفه����م، �تعرف ذلك لديه����م، �تقّدره؛ فلم����اذا ل يقّدر�ن راأي����ك؟! لماذا 
ل ي�ضغ����ون اإلى ما تقول، ل يب�ضر�ن ما �راء مالمح����ك؟! لماذا ل يلتقطون اأ�ضداء حديثك، 

�التفاتاتك، التي اعتدت عليها حذرًا �تثّبتًا؟!
�من اأين ياأتون باأقوالهم؟! ما م�ضادرهم؟!

ماذا تقول لهم؟! 
»األ تقّدر�ن معنى اأن يكون اإن�ضان من لحم �دم �م�ضاعر، في مواجهة نار �قذائف ��ضظايا 

�حد�د قاطعة؟!
 األ تفّك����ر�ن ف����ي معنى اأّن����ك ل تعرف اأن تنام، �اإذا نمت ل تع����رف اإن كنت �ضت�ضتيقظ. في 
كّل مداهم����ة، يمك����ن اأّل تعود، �في كّل دف����اع اآنّي، دفاع �جودّي، لي�س عّن����ا فح�ضب؛ بل عنكم 
جميع����ًا؟! هل تعرفون معنى اأّل تعرف الأمان، �ل تعرف من اأين يمكن اأن ياأتي الخطر؟! �اأي 
مكان اأمين، �اأّي مهّمة اأقّل خطورة؟! حّتى في الحرا�ضة، �الر�ضد تغد� هدفًا ثابتًا، �اأّي ملمح 

اأ� مطلب حياتّي، حّتى لو كان �ضر�رّيًا، يمكن اأن يكون �ضببًا في ا�ضطيادك.
اأّما الطعام �ال�ضراب �النوم؛ فال �جود للكفاية �ل طعم لل�ضبع، �ل لوم اأ� عتب اأ� �ضكاية...    
ا�ضتق����ت اإل����ى هناك، نعم... مع اأّننا نتنّف�س رّبما من منخر �احد! ل بخاًل �ل تقتيرًا؛ بل قد 
ل يكفين����ا الهواء جميع����ًا، �ل ن�ضتطيع الخر�ج اإلى هواء اآخ����ر! لكّننا نعرف الفرح حين ندّمر 
هدفًا قائمًا اأ� قادمًا، �نغبط لبقائنا على قيد الحياة، �نحزن لفقد متوّقع في كّل لحظة؛ كاأّنه 

قدر. نلتّذ بما يتهّياأ، �ل ناأ�ضى على ما نفتقد.
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هن����اك لي�س كما هن����ا؛ على الرغم م����ن الأخطار �الحاج����ات �النواق�����س �الفواقد؛ لكّنها 
التفا�ضيل العزيزة التي تكمن الحياة فيها؛ كما يمكن اأن تكون اأ�ضباب النهاية«.

⁕⁕⁕
تخ�ض����ى اأحيان����ًا اأن تظلمهم، اأكثر من اأن يظلموك؛ على الرغم من اأّن بينهم من ل يقدركم 
حّق قدركم. �ضحيح اأن فيكم من ل ي�ضتحق، فاأنتم منهم، �في كّل جماعة مثل هوؤلء... ل�ضتم 

مالئكة �ل مثالّيين.
نع����م هناك خ�ضائر �م�ضائر مختلفة، �م�ضالح مهد�رة... لكّنكم ب�ضر اأي�ضًا، لكم تاريخ ل 

تن�ضونه، �حا�ضر تحا�لون التغّلب على منّغ�ضاته، �م�ضتقبل في كّف مقا�م!
اإّنهم يدفعون اإلى الياأ�س �القنوط، يذّكر�نك بما لي�س لديك، فت�ضقى! بدًل من اأن يحّم�ضوك، 
�ي�ضّجع����وك... يا اأخي اإذا كانوا ل ي�ضتطيعون، فليتركوكم بحالكم، �يحا�ضبوكم على النتائج؛ 
�ضيحا�ضب����ون على اأّية ح����ال؛ ليفعلوا، تتمّنى ذلك؛ ليقارنوا بين م����ا كان من �ضنين، في الثلث 
الأّ�ل م����ن الح����رب عليك����م، على البل����د؛ الم�ضاحات الم�ضتول����ى عليها، �الط����رق المقطوعة، 

�المناطق غير الآمنة... �ما الواقع الآن...
تخ�ض����ى اأن تفّكر حّقًا في اأّن مثل ه����وؤلء ل ي�ضتحّقون ما تقومون به، ما تحّقق على اأيديكم، 
بت�ضحياتك����م، بدماء زمالئك����م... لكن لي�س من اأجل هوؤلء �حده����م ُتْقِدمون، لي�س من اأجل 

الحا�ضر �الما�ضي فح�ضب تبذلون، �ت�ضّحون...
⁕⁕⁕

ا�ضتقت اإليكم يا اأهلي، �يا اإخوتي الذين لم تلدكم اأّمي...
ا�ضتق����ت اإلى ال�ضاي البارد، �المّتة المزمنة، �ك�ضرة الخب����ز القا�ضية، �ال�ضحون الطارئة، 

�اللقمة المدّماة...
ا�ضتق����ُت اإلى كّل ه����ذا، ��ضاأغادر ه����ذا الموئل الماأم����ول، �الم�ضتهى... ثّم����ة اأ�ضياء ت�ضّدني 
اإليك����م، اأ�ضياء ل يعيها من هم هنا، �ل يقّدر�نه����ا. �بدًل من اأن األومهم، اأ�ضفق عليهم، �بدًل 
م����ن اأن اأبقى �ضاعات اأخرى اأجادلهم، �اأ�ضرح لهم، �اأحّلل غي����ر ما يحّللون، �ضاأم�ضي اإليكم؛ 
لنترك لهم ما يغّير ما باأنف�ضهم، اإن كانوا ي�ضتطيعون، اإن كانوا يريد�ن، يقتنعون، اإن كانوا...

⁕ ⁕ ⁕
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قال����و� �إنَّ على �لم����رء �أن يقف من حين لآخر. يلتفت �إلى �ل����ور�ء، ليرى ماذ� �أنجز في هذه 
�لحياة وما لم يفعل، وقال �آخرون لي�س على �لإن�ضان �لنظر ور�ءه، فما م�ضى قد م�ضى وعليه 
�أن يتابع �ضيره، وزعم �آخرون �آر�ء �أخرى، هي وجهات نظر متعددة كتعدد �لمذ�هب �ل�ضيا�ضية 
و�لأدبي����ة و�لفني����ة حتى �ضارت للطب مد�ر�س. وما عاد �ل�ضي����وخ وحدهم من يفتون في �لدين 
و�لحي����اة... ولي�س ه����ذ� بال�ضيئ د�ئمًا، كنت �أكثر مياًل �إلى �لق����ول �لأول نظرُت ور�ئي فر�أيت 
زمن����ًا �ضاع في �لزمن كما تقول �لأغني����ة... نظرت ثانية بغ�ضب �إلى �لور�ء، و�لجملة �لأخيرة 
لم�ضرح����ي �إنكليزي، كانت �لحي����اة قد وقعت على وجهها، فوقعنا فوقه����ا ولكن �لحياة تنه�س 
كعادته����ا بعد كل �ضقوط وتتابع �ضيره����ا، قد تعرج حينًا، وقد ل ت�ضتوي كتفاها، وربما يعتريها 
غب�س في عينيها... لكنها ت�ضير... �إنها �لحياة... قوية حقيقة مما ر�أيته في ��ضتد�رتي �ضورة 
بعي����دة لمدر�ضة كان����ت �أول مدر�ضة �أمار�س فيها �لتدري�س، فحمل����ُت �إليها �أحالمًا �أزهرت في 
�لجامع����ة مع كتبن����ا و�أ�ضاتذتنا و�لأ�ضدق����اء كنا �أق�ضمنا، عل����ى �أننا �ضنغّي����ر �لعالم ونزيح كل 

�ضحى مهنا

. . . د ل�س�����ر ا

اإجنازات احلياة

- �لعمل �لفني: لوحة ملونة  للفنان عدنان حميدة.  
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م����ا ي�س����ر باإن�سانيتنا، وكنا قد قراأن����ا كثيرًا من 
الكت����ب خارج منه����اج الجامع����ة، والعربية منها 

وما ترجم اإليها من اآداب غربية و�سرقية.
ثم و�سلتنا ن�سائم الأدب الأمريكي الالتيني، 

فقويت العزائم وا�ستدت الحما�سة.
عل����ى  �ساأدخ����ل  باأنن����ي  الأ�سدق����اء  فوع����دُت 
مناهجنا مم����ا قراأناه لنتالف����ى التق�سير، متى 
و�سلُت اإل����ى موقع المناهج، كان����ت الموؤ�س�سات 
المختلفة معطوبة بدرجات واأنكرنا ذلك ونحن 
نق����ول اإْن ه����ي اإلاّ اأخطاء فردية غي����ر مح�سوبة 
يمكن ت�سحيحها، لك����ن الآمال والأحالم بداأت 

تلتفاّ مع الأوهام.
عي مع غيري باأننا  راأيُت اأن ثمة ف�سحة �سغيرة في التدري�س �� تتركني اأتحرك بحرية واأنا اأداّ
�سنحدث فارقًا في التعليم، كان التوا�سل �سهاًل ممتعًا مع طالبات ل اأكبرهن في ذلك الحين 
�س����وى �ست اأو �سب����ع �سنوات، كنُت اأخرج به����ناّ دقائق اإلى خارج المنهاج، اأثي����ر بع�س الأ�سئلة 
ع����ن المدر�س����ة والبيت وال�سارع والم�ستقبل، وق����د ن�سناّ هجومًا �سغيرًا عل����ى مكتبة المدر�سة 
د الملل ويتجدد الن�ساط. حتى خذلتني نجمة طالبتي المجتهدة الالمعة،  المتوا�سع����ة، فيتبداّ
قدم����ت لي يوم����ًا بطاقة دعوة لح�سور زفافه����ا، لم اأ�سدق، قالت »اأهل����ي يعرفون م�سلحتي«، 
وازداد غيظ����ي حي����ن راأيت فرحة راق�سة على وجهها واأنا اأذكرها ب����اأن ب�سعة �سهور تف�سلها 

عن الثانوية، وعادت تردد ما يقوله اأهلها.
ث����م �سمعته����ا تخبرني باأن ابن����ة خالتها تزوجت وهي ف����ي ال�سف الثام����ن، وا�ستدرت عنها 
حزين����ة وغا�سب����ة واأنا اأعي����د اإليها بطاقة »الف����رح«، ولم اأتراجع »وعزمُت« بق����وة على هزيمة 
البي����ت المظلم، فاأثرُت في اليوم التالي مو�سوع ال����زواج المبكر، وكنا قد و�سلنا في المنهاج 
اإل����ى باب المراأة واأدباء التنوير، وكان الدر�س الأخي����ر لنجمة غابت عن المدر�سة »لن�سغالها 
بالتح�سي����ر للعر�س!« فكان النك�سار والهزيمة، ا�ستدعتني المديرة بعد اأيام لتنقل اإليَّ غ�سبًا 
من بع�س البيوت... ها هي الطالبة نجمة تبكي وتلح على تاأخير العر�س حتى تنال الثانوية... 
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ل ب����د اأنها تاأثرت بكالمك كما يقولون. طلبت اإليَّ بتهذيب م�ضطنع اأن األتزم بالمنهاج �حده 
�ل اأخرج عنه، فاأجبُتها باأنني ملتزمة بالمنهاج �هو يدعو اإلى تعليم البنات �... �... ��ضاألُت 

لماذا ير�ضلون بناتهم اإلى المدر�ضة �في بيوتهم مدار�س ل تعرف �ضيئًا عن مناهجها؟
تابعت المديرة بعد �ضمت ق�ضير �هي تت�ضاغل بترتيب اأ�راقها باأننا ل ن�ضتطيع اأن نغّير ما 
ف����ي البيوت، �نفتح نوافذه����ا اإْن لم يفتحوها باأنف�ضهم. ثم ترددت قبل اأن تتابع. لقد حّر�ضت 
اإحداه����ن على ر�ضٍم للبيوت القديمة بنوافذ مفتوحة كما اأخبر�ها، ��ضححُت لها التهام، بل 
قل����ت له����ا اإن الر�ضم جميل، لكنني اأحب النوافذ المفتوحة... �عادت تجادل باأن لهذه البيوت 
اأعرافه����ا �تقاليده����ا �ل عالقة لها بالنظ����ام العلماني ال�ضائد، �حذرتني م����ن �ضطوة هوؤلء، 

�هزمني البيت المغلق. �تغّلبت عليَّ جّدة نجمة �اأمها �عمتها.
ربما علْت بنا الأحالم. لكنني �اثقة باأن اأقدامنا لم ترتفع عن الأر�س اأ�ضابتنا ر�ضو�س �ك�ضور، 

كان اأ�ضعبها »ك�ضر الخواطر« فانطفاأ النهار مبكرًا حينئذ... لكن النهار ي�ضعد كل يوم.
لحقتن����ي النوافذ مدة من الزمن، ف�ضرُت اأم�ضي �اأنا اأتطلع حولي فاأرى بع�ضها مغلقة �اإن 
كان البيت في �ضارع عري�س، �كانت اأخرى مواربة، �راأيت كثيرًا من النوافذ المفتوحة، لكنني 
علم����ُت لحقًا باأن ما ُر�ض����م لنجمة، يتكرر في بيوت اأخرى نوافذه����ا م�ضّرعة، �انتهيت بحزن 
اإل����ى اأن ر�ا�ضب من الدين �التاريخ ل تزال عالقة في النفو�س، �اأما المدر�ضة �مناهجها فلها 

الريح اإذا لم ي�ضاركها الأهل.
�دخل����ت الأ�ضابيع ف����ي ال�ضهور �ال�ضنين �اأنا في التدري�س، فق����د اأحببتُه رغم �ضقائه الكبير 
�متعت����ه ال�ضغي����رة، لكنني بداأُت اأ�ضعر بالملل �دفعته، حت����ى اأخبرتني �ضديقة باأنها تفكر في 
م�ض����ر�ع ر��ضة لالأطفال، �كانت الريا�����س قليلة اآنذاك �محد�دة ل تلب����ي حاجات الأطفال، 
�تقدمت اإلينا �ضديقة اأخرى كانت قد عادت من الخارج تحمل اخت�ضا�ضًا بريا�س الأطفال، 
فوجدن����ا في الم�ضر�ع اأماًل نبياًل، �كان اأ�لدنا ف����ي مرحلة من العمر يحتاجون فيها اإلى مثل 
تلك الأماكن المخت�ضة لتن�ضئتهم �تنمية مهاراتهم، �كنا بالمقابل نحتاج اإلى اأماكن نثق بها 

�نطمئن عليهم.
�توه����ج الأمل اأكثر حي����ن اأ�ضافت ال�ضديقة المخت�ضة باأننا ن�ضتطي����ع اأن نقيم في الر��ضة 
م�ضرحًا �ضغيرًا �... �... كان التخطيط للم�ضر�ع جيدًا، �كان المال ينق�ضنا فهو مع الرجال 
الذي����ن اأنك����ر�ا ح�ضتنا في����ه مع اإ�ضهاماتن����ا �ت�ضحياتنا، فقال����ت �ضاحبتي �قد ع����ادت اإليها 
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ا ل علينا... كذلك كان الأمر مع اإ�ضدار  ن�ضويتها باأنهم يخافون من نجاحنا، �ربما يغار�ن منَّ
مجلة لالأطفال �الفتي����ان، �الحجة دائمًا »تكاليف كبيرة �جد�ى اقت�ضادية غير م�ضمونة... 

�ل بركة في ال�ضراكة... �...«، �ازداد العطب في البيوت كغيرها من الموؤ�ض�ضات.
�كنُت قراأُت باأننا ن�ضتطيع اأن نبدل �ضراعًا باآخر اإْن تمّزق الأ�ل، ف�ضرعت في كتابة الق�ضة 
الق�ضي����رة، �لكنني ل����م اأن�ضر المجموعة اإّل لحقًا، �رفعت �ض����راع الكتابة لالأطفال �الفتيان، 
ربم����ا كان ف����ي داخل����ي �ضعور ب�ضعف الثق����ة من هوؤلء الكب����ار الذين ما تغّي����ر�ا اإّل قلياًل �في 
مظاهر مزيفة، �ما كان الأمر بال�ضهولة مع متعة الكتابة لهذه ال�ضريحة المهمة في المجتمع، 
�كان����ت الكتاب����ة لهم بجه����د �ضخ�ضي فم����ا كان �ا�ضحًا بع����د اأدب الأطفال �الفتي����ان. لكنني 
جعل����ت من محبتي له����م �احترامي �اهتمام����ي م�ضباحًا �اأ�ضلوبًا، كان����ت الكتابة ممتعة، �لم 
تن�ضح����ب على الطباع����ة �الن�ضر �الت�ضويق، لكنني ثابرت �نجحت م����ن د�ن م�ضاعدة كغيري، 
�اأنا اأقوم بالأعمال المقد�ضة، �هي تربية الأ�لد �العمل في المدر�ضة بال�ضقاء الكبير �المتعة 
ال�ضغي����رة، �ع����دُت اإلى �ضراع الق�ضة الق�ضيرة فرفعته ثانية م����ن د�ن اأن اأتوقف عن الكتابة 

لالأطفال �الفتيان.
�لكن �ض����ورة ر��ضة الأطفال �الم�ضرح ال�ضغير الغنائي بقيت تاأتيني �ت�ضدح مو�ضيقاه في 

اأذني ح�ضيرة ك�ضيرة.
�ف����ي تلك ال�ضنوات التي دخلت فيها الأيام �ال�ضهور، �خرج����ت �ضريعًا لتعود اإلى مواقيتها، 
ن����زل الق�ض����اء �الفراق الظالم الأبدي الذي يعاني منه الأحي����اء جميعًا، بل هو اأ�ضعب ما يمّر 
ب����ه، ��ضار مركب الحياة يعاني م����ن �ضعوبة في الإبحار في مياه ثقيلة باردة، لكن ال�ضم�س ما 
كانت تتاأخر اأبدًا �لقد جعلت من الأ�لد بو�ضلتي، فما تاه مركبنا، �اأما الكتابة فحملُتها معي 
�اإن تراجعت الحما�ضة لظر�ف �ضاغطة، �نزلت )قمر( فجاأة لت�ضّع بنورها الأبي�س الحنون. 
قال����ت لي »ل�ضنا �حدن����ا« �بقيت معي كلماتها دائمًا، اأ�قدت حما�ضت����ي ثانية نحو الكتابة فهي 
ال�ضبي����ل اإلى التوا�ضل، �نزل الأ�لد كل منهم على مراحل في موانئهم المختارة ، �مما راأيته 
في ا�ضتدارتي نحو الما�ضي، �ضورة بعيدة لمجموعة من �ضداقات مده�ضة �ضواء ب�ضلة الرحم 

اأم عّمن تهديك اإياهم الحياة كل حين.
كان الغبار يكاد يغطيها �كانت العّتة ت�ضرع اإليها �هي تقر�س بع�س اأطرافها فاأدعو اأّل ت�ضل 
اإلى �جوه بع�ضها، �قد كنُت اأراها من بعيد قبل اأن تقّربهم الم�ضافات، �حين كنا نجتمع كانت 
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تنطل����ق رائحة ال�ضب����اح �رائحة ال�ضم�س �اأن�ض����ودة الغابات، كنا نقراأ اأ�ضع����ار محمود در�ي�س 
�ني����ر�دا، �نتدا�ل فيما بيننا ر�اي����ات �ق�ض�ضًا لعرب �اأجانب، ندخ����ل ال�ضينما كالمحتفلين 
بعر�����س، ف�ضاهد اأف����الم )فلّليني( �)باز�ليت����ي( �)اأ�ليفر�ضتون( لنخ����رج بعدها اإلى �ضخب 

النقا�س ال�ضهي.
�كنا ن�ضرع اأ� بع�ضنا اإلى مراكز محو الأمية مع الدكتورة ملكة اأبي�س، فالعلم �الفن كفيالن 
بالوع����ي كما اآمن جميعن����ا. �من غير ا�ضتدع����اء جاءني �ضوت ال�ضديق����ة الحبيبة �ردة �هي 

تغني:
ما من جبل عاٍل كفاية

ل وادي عميقاً كفاية
وما من نهر عري�ض كفاية
يمنعني من الو�شول اإليك

يكفي اأن تناديني با�شمي
لآتي اإليك

قالت اإنها اأغنية اإفريقية قديمة، غّنتها بالإنكليزية ثم ترجمتها فما كنا جميعًا نجيد اللغة 
الإنكليزية، ثم �عدنا �ضديق باأنه �ضي�ضعها بين يدي مو�ضيقي عربي ليلحنها �يغنّيها الجميع. 
األ����ّح بع�ضه����م على �ردة لالإف�ضاح عن هذا الحبيب الذي ي�ضتحق هذه الأغنية، فاأجابت باأننا 
�ضنك����ون اأ�ل من تقدمه اإلينا �تعرفنا به متى التقت����ه، اأما الآن فهي تغنيها لأبيها الطيب �كنا 

نعرفه.
اأ�ضاف����ت ب����اأن الأغنية ت�ضلح لأن يغنيها الأحبة كلهم من اأه����ل �اأ�لد �اأ�ضدقاء �الأحلى اأن 

نغنيها للوطن.
�ل ت����د�ر ح����ول ح����ب الرجل �الم����راأة فح�ض����ب، تلك ال����وردة اأطل����ق عليها اأحده����م )ر�زا 
لوك�ضمبورغ( فقد كانت اأ�ل من عرفتنا بتلك المنا�ضلة الحقيقية، فكانت �ردة تعتر�س لتقول 
اإنها تعتز با�ضم �ردة ال�ضام، كانت �ردة في حيوية دائمة مقبلة على الحياة ب�ضغف مع عذ�بة 

كرّقة �ردتها.
�ردة ال�ض����ام تلك ج����اءت بعد حين اإلينا نحن ال�ضديقات لتخبرن����ا باأنها تخّلت عن الحب، 

�كنا فرحنا معها، ��ضفقنا لها �لحبيبها، �كان ان�ضّم اإلينا منذ حين.
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كان موهوبًا �مجنونًا �م�ضّليًا، طلب اإلينا اأن ن�ضاعدهما، فيحمل كل منا معوًل نحطم معهما 
العقبات اأمام هذا الحب العظيم المختار، غّنت �ردة في تلك الليلة اأغنيتها الإفريقية �غنينا 
معه����ا، �رددت ال�ضديق����ات حين طلبت مّن����ا الم�ضاعدة »ل�ضِت �ح����دك... ل�ضنا �حدنا« قالت 
باأ�ض����ى دام����ع اإنَّ الأم����ور ل تجري كما تبد�... �عَل����ْت الأ�ضئلة قلقة فاأجابت به����د�ء، ل اإن�ضان 
بال كبري����اء... ��ض����رخ ا�ضتنكار، كبري����اء �كرامة في الح����ّب؟ �رّدت، في الح����ب خا�ضة، ثم 
�ضرح����ت الأمر بو�ضوح �ضجاع، �نزل ال�ضمت �الدم����ع �الغ�ضب، عرفنا اأن نميمة خرجت من 
اأ�ضدق����اء �زحفت بين الحبيبين �دارت اآل����ة الفتراء بخ�ّضة �نذالة، �ح�ضرت الخيانة ��ضقط 
الح����ب خجاًل مهز�مًا... من قال اإن الثرثرة تخت�س بها المراأة �حدها؟!.. �رحلت �ردة اإلى 
كندا ربما تجد هنالك الرحمة الإن�ضانية بعد اأن انزلقت القيم النبيلة في اأ�ل الطريق. اأزعم 
اأن ام����راأة بينن����ا ما تركت ز�جها يتلقاه����ا في تلك الليلة �ربما لعدة اأي����ام، �اإن ��ضل اإلينا اأن 

بع�ضهم �ضتم العا�ضق المنافق �لعنه �ابتعد عنه.
�ضاأكت����ب يوم����ًا ق�ض����ة �ردة العا�ضق����ة النقية، اإنه����ا ت�ضتحق ق�ض����ة تحكي حكايته����ا لتف�ضح 
ما ح����دث، �تعّري العقول ال�ضيقة التي م����ا ا�ضتطاعت المحبة �الثقافة �ال�ضداقة اأن تو�ّضعها 
اأ� تفتحها كحال تلك النوافذ المغلقة في بع�س البيوت �ضيبقى الكبرياء الذي تم�ضكت به تلك 
العا�ضق����ة عطر �ردتها الم�ضيئة، �عطر الإن�ضان الحقيق����ي، ابتعدنا بعد رحيل �ردة عن تلك 
اللقاءات المنع�ضة بعد اأن دخلتنا ريبة �ظنون في حقيقة ما كنا عليه من �ضدق نقي... هل كنا 
نعي�����س ف����ي كذبة؟ ما كانت �ردة �حدها من األغى تلك الجل�ضات مع اأ�ضدقاء مقربين يجعلون 
در�ب الحي����اة اأقّل �ضعوب����ة �ملاًل، بداأ التوا�ضل بالتراخي ��ضمعن����ا عن طعونات في ال�ضد�ر 
�الظه����ور لأ�ضب����اب لم ي�ضاأل اأحد عنه����ا، قيل اإن بع�ضها كان لمناف�ضة غي����ر �ضريفة مع الغيرة 
�الح�ض����د الحا�ضرين اأبدًا في نف�س الإن�ضان، �قيل اإنها كان����ت لتنازلت م�ضبوهة �اختالفات 
��ضلت اإلى خالف. �ما عدنا نريد اأن ن�ضمع المزيد بعد اأن انت�ضرت اتهامات كبيرة، �قد راأينا 
بع�ضهم اأ� بع�ضهن يتلونون باألوان قوية ��ضعبة �ت�ضخمت النرج�ضية. �كثرت المراكب خا�ضة 
حين نزلت الحرب على الوطن، �راح كثير�ن يقفز�ن بينها �هم يرفعون اأ�ضرعة تمّزق لحقًا 
معظمها برياح عا�ضفة م�ضمومة تحمل الأ��ضاخ �الأتربة... �لكن لالأمانة، حافظت مجموعة 
اأ� اأكث����ر ل اأع����رف عدده����ا، اأقول حافظت على نفو�ضه����ا ال�ضادقة كان منه����م ممن احترقت 
اأ�ضابعه����م �اأ�ضابهم الظلم �هم ي�ضي����ر�ن اإلى مواقع العطب �الخطايا �ما تخلوا عن الوطن، 
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ن ركب مراكبه الخا�ضة اأن يعود ليقراأ حقيقة  فما �قع في البالد من جور �نفاق كان حريًا ممَّ
م����ا جرى ب�ضجاعة �كان النور كافيًا دائمًا، �تراجع����ت المحبة �الدعم �الأيمان الكبيرة التي 
غنتها �ردة في الأغنية الإفريقية، �غابت اأن�ضودة الغابات �الأحالم حول الأف�ضل في الوطن 
الأجم����ل الذي ق����ا�م بمن بقي، �ض����ر�رًا �ضنعتها اآله����ة الأر�س الوح�ضية ��ضاعده����ا من اأغواه 
الطموح اإلى المجد �المال �هو يلوك حتى الآن كلمات ملتوية. تابعُت اأحد تلك المراكب �كان 
�ضاحبه����ا يلتف����ت كل حين اإلى الوراء، كان قد خرج قبل الح����رب مكرهًا بعد اأن ناله من اأذى 
الف�ضاد الكثير. قراأت يومًا ما كتبه على �ضفحته �لم اأ�ضدق ما جاء فيها من حقد، �هو الذي 
كان ي����ردد باأنه ��ضل اإلى ما ��ض����ل اإليه بف�ضل �ضورية �اأمه �اجته����اده، �كانت حياته معجزًة 
كم����ا قال، �اعتر�ضت اأمه لتذكره بف�ضل اهلل، فيحمد ربه، اأر�ضلت اإليه ر�ضالة �ضوتية باأن من 
المح����زن اأن يخجل الإن�ضان بوطنه، فال اإن�ضان م����ن د�ن اأر�س، �ل اأر�س من د�ن اإن�ضان كما 

يقولون... فاأجابني »اأفكار مخادعة قديمة ت�ضلح للثرثرة اأنا�ضيد الأ�لد، حقًا!«.
�ل����م يم�����سِ �قت طويل حتى راأين����ا المراكب، تتف����رق �يبحر كل منها في اتج����اه �هو يتهم 
الآخر �يف�ضحه �يرفع بع�ضهم �ضواطير اأمام اآخرين كانوا يومًا في مركب �احد، �تكاد ت�ضبه 
�ضواطي����ر المجموع����ات المتوح�ضة، �قد كان����وا مر�ضحين لقد�ة �طنية كح����ال المفكرين في 
ع�ض����ر النه�ض����ة �التنوير، فاأجادل باأن ثورًة لن تقوم على هذه المنطقة، �اإن كانت للجياع ما 
دام����ت تهزها اآلهة الأر�س هزات عنيفة م�ضطنعة كل حين، فتتحرك حيوانية الإن�ضان لتزرع 

العد�انية �الفرقة بين اإخوة عا�ضوا معًا قر�نًا.
ت عليَّ اأ�ضئلة كثيرة لأكتب عن الحياة التائهة بين ال�ضماء �الأر�س، اأ�ضئلة  قب����ل الحرب األحَّ
ع����ن الب�ضر العاديين الذين اأحب الكتابة عنه����م �حدهم فهم من يتركون الآثار �راءهم رغم 
ر�اية الموؤرخين، راأيت في ذلك الحين اأن عالقات النا�س تهتز حتى تكاد تنقطع اإن في البيت 

اأ� خارجه.
�كان الواق����ع ع�ضي����ًا على ال�ضتيعاء بع����د اأن �ضادت النزع����ة المادية المتوح�ض����ة فالأنانية 
ال�ضيق����ة، �كان »هنال����ك غيم �ضديد الخ�ضوب����ة، �لكن كان ل بد من ترب����ة �ضالحة، كما قال 

محمود در�ي�س«.
اأنجزت الجزء الأ�ل قبل ع�ضر �ضنوات �لم اأن�ضره، فقد ترددُت اأمام هول النكبة التي نزلت 
علين����ا، �حين ع����دُت اإليها راأيت فيها ما يع����ّزز قلقي على العالقات ف����ي مجتمعنا �غيره، �لو 
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كان����ت العالقات قوية متين����ة باإن�ضانيتها الرحيم����ة الوا�ضعة لجاءت الخ�ضارة اأق����ّل �ضدة �لما 
ا�ضتطاع����ت اآلهة الأر�س اأن تنخر فيها �تزيدها ب�ضاعة، فقد كانت التربة مهيئة لينزل فوقها 

المطر الأ�ضود الملوث �القاتل.
راأيت العالقات الجتماعية تت�ضّبه بالعالقات بين الد�ل الكبرى التي ل تعترف اإّل بنف�ضها 

عظيمة كاآلهة الأ�ضاطير، �كل ما عداها مالعب لطموحها المري�ضة �اأطماعها ال�ضرهة.
كان �ض����راع الر�اية الذي رفعت����ُه عري�ضًا �ثقياًل، لكنني رفعته ب�ضب����ر �اأنا اأدعي ال�ضجاعة 
اأم����ام تحدي����ات ل تنته����ي. جمعت فيها ق�ض�ض����ًا من خيال ي����كاد يكون �اقع����ًا بعظمة الحياة 

��ضفالتها بجنونها الموؤلم �رحمتها الدافئة.
اأ�ض����األ نف�ضي لماذا اأكتب �يكتبون، �هل يعود الوع����ي بعد اأن طال غيابه، �هل تقدر الكتابة 

�الفنون على التغيير بعد اأن ف�ضلت الأديان �القوانين؟
ن����ا نبحث عن الحقيقة �اإن كانت فاجعة �لنف�ضح م����ن يت�ضبب في دمار الإن�ضان،  نّدع����ي باأنَّ
�ندعي باأن الإن�ضان ي�ضتطيع اأن يكون عادًل اأقّله مع اأخيه الإن�ضان ما دامت العدالة قد تاأخرت 

عن الح�ضور.
اأتاب����ع م����ن حين لآخ����ر ��ضائل التكنولوجي����ا �ما تحمله م����ن كتابات، فاألم�س اإقب����اًل عليها، 
�ل ي�ضتح����ق الق����راءة اإلَّ القلي����ل منها، �اأما بع�ضه����ا الآخر فنجد فيه �ضماج����ة كثيرة �ظرافة 
ن����ادرة. �يزع����م اأكثر م����ن �احد باأنهم بات����وا اأكثر �ضهرة م����ن بع�س الكتاب، �ق����د ظن هوؤلء 
»الكتب����ة« يوم����ًا اأنهم اأ�ضعلوا ثورة اأ� اأكثر، فقد كان �راءهم م����ن يدربهم، كما اأ�ضبح معر�فًا، 
�يغريهم بو�ضائله القذرة �هو ي�ضحك لجهالتهم، �ما اأ�ضعلوا اإّل الفو�ضى �الكراهية المقيتة. 
�ل����ن يكون الأدب اإّل متمي����زًا عن كتابة هوؤلء. فالأدب ف�ضاء رحب للفكر �العاطفة �الت�ضامح 
بعد نقد حقيقي، لكنني اأعترف باأن الأدب اأ� غيره لن ي�ضتطيع اأن يفتح النوافذ ما لم يفتحها 

اأ�ضحابها، ربما يغري الأدب اأ� ي�ضاعد لكن نجاحه غير م�ضمون �لما ي�ضل اإلى اليقين.
ابتع����دت ال�ضور القديمة في ا�ضتدارت����ي نحو الما�ضي، �بقيت الأغني����ة الإفريقية حا�ضرة 

خالدة كاأن�ضودة الغابات �ما زالت قرب قلبي كلمات قمر »ل�ضنا �حدنا«.
اأعود اإلى ما قاله الراأي الآخر اإّن علينا األ نلتفت اإلى الوراء بغ�ضب اأ� غيره من د�ن القدرة 
عل����ى الن�ضيان فللذاك����رة األعيبها، لكن الحا�ض����ر يبقى الجدير باهتمامن����ا، ي�ضتدعي العمل 
الكثي����ر على مختلف الجبهات بعد اأن اأطل الوعي �اإن لم يتقدم اإّل خطوات، فاإن تمزق �ضراع 
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رفعنا غيره، فالعي�س الكريم كما الكتابة النا�ضعة يعانيان من �عورة الطريق �التوتر الحارق، 
قد ننجح اأ� نف�ضل لكننا لن ن�ضتطيع الرجوع فقد يكون اأ�ضعب من متابعة ال�ضير، اإنها الحياة 
كما يقول الفرن�ضيون تدعوك اإلى الحلم �هي تغريك بجمالها، لكنها تفعل بك لحقًا ما تريده 
بطي�ضه����ا �جنونه����ا، �ربما به�ضا�ضتها، اأ� كم����ا قال خبيث ظريف اإنَّ ال����د�ل المدعية الكبرى 
تت�ضب����ه بالحياة. فتقول لمواطنيها هيا قولوا ما ت�ض����ا�ؤ�ن، تظاهر�ا �ا�ضرخوا �ا�ضتموا، فلكم 

الحرية �الأمان، �اأما نحن ف�ضنفعل ما نريد!
�لم����اذا نن�ضى الطبيعة الجميلة الغنية ب�ضمو�ضها �األوانه����ا �عطورها �... �... حين ينطلق 
جنونه����ا لتجلد اأ�ًل ب�ضياطها الظهور المنحنية المعذبة بفقرها �تعا�ضتها؟ هل يكون الإن�ضان 

�راء جنون الحياة �الد�ل الكبرى �الطبيعة اأ� تكون هي �راء جنونه؟
نظ����رت �رائي لآخر مرة ثم تطلعُت حولي فراأيُت هدرًا في الوقت �الجهد فاأتت الإنجازات 
متوا�ضع����ة، �م����ا كان ذاك لتق�ضير، اإنم����ا كان الطموح اأكبر مما في الي����د اأمام ظر�ف ثقيلة 

بالحرب �غيرها،  �ربما ان�ضحب هذا على غيري.
�تبقى المحا�لت م�ضتمرة �مرهقة ما اأ�ضعفتنا به ال�ضحة �الأيام!

ل زل����ت اأجد المتعة في الكتابة لالأطف����ال �الفتيان، معهم األعب �اأغني �اأ�ضاركهم ثرثرتهم 
الظريف����ة ��ضقا�ته����م المحبة �اأ�ضئلته����م الذكية، بعد اأن اأ�ضيق ذرع����ًا ببع�س من �ضخ�ضيات 
ر�ايت����ي �اأن����ا اأراها ل تتحرك �ضوى خط����وات �ل تلحق بحياة تمور �تنتف�����س، �ما ا�ضتطاعت 

ال�ضخ�ضيات الأخرى المنفتحة اأن ت�ضّدها لتغيير اإيجابي غير مزيف.
اأتذك����ر الأ�ضدق����اء القدامى فاأغن����ي الأغنية، اإذا الأر�����س مد�رة ف�ضنلتق����ي، �لكن الأر�س 
غي����ر مد�رة �ل منب�ضط����ة. اأتذكر الآن قول اأديب من اأمريكا الالتيني����ة »للقمر �جهان الأدب 
�ال�ضداق����ة«، �اأزي����د عليهم����ا المو�ضيقا لعّل الحي����اة ت�ضترخي على األحانها �ترج����ع اإلى �ضمو 

معانيها.

⁕ ⁕ ⁕
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خرجت����ا مع����ًا م����ن الب����اب الأول لل�سكن الجامع����ي، كل منهم����ا تتكئ على الأخ����رى في دلع، 
تتماي����ان كال�س����كارى، تثرثران ب�سوت �سعي����ف، وت�سحكان باأعلى. عن����د و�سولهما المدخل 

الثاني اتجهت كل منهما بطريق.
ركبت هبة اهلل )�سرفي�س( الجامعة رقم )2( متجهة للجنوب وملوحة لمياد بيدها. 

ف����ي الوق����ت الذي اكت�سف����ت في����ه اأنَّها غير ق����ادرة عل����ى متابعة طريقه����ا نح����و كليتها كان 
)ال�سرفي�س( قد انطلق. 

وقف����ت بحيرة للحظة، �ساردة الذهن تفكر ب�سيٍء م����ا، بعدما اأ�ساحت بوجهها عن الأر�س، 
ما الذي يمكنها فعله؟ المحا�سرة مهمة جدًا... والدكتور �سعب هو الآخر ولن ي�سمح بدخول 

اأيٍّ كان من بعده.
رفعت عينيها لل�سماء. وراحت ت�ستنجد. 

وبينم����ا ه����ي تتحدث مع نف�سها محاولة البحث عن و�سيلة. �سع����رت بيٍد قوية تمتد اإليها، ثم 

ميادة اإبراهيم قداح

. . . د ل�س�����ر ا

حدث يف يوٍم ما

- �لعمل �لفني: لوحة للفنانة لجينة �صجيع.  
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ت�سحبها باتجاه �لجد�ر فر�حت تتكئ على �س�ر �ل�سكن �لممتد على ط�ل �لطريق �لم�ؤدي �إلى 
جامعتها.

�لم�ساف����ة ط�يلة بينهما، و�لطريق باتت تط�ل �أكث����ر، حين ر�ح �لمطر يهطل بغز�رة، �لأمر 
�لذي جعلها تخاف �أن ترفع عينيها لترى كم تبقى لل��س�ل.

كل م����ا كانت ت����ر�ه �أقد�م تروح وتجيء م�سرعة ف�ق �لر�سيف �ل����ذي ملَّ خط��تها �لبطيئة. 
فك����رت بطل����ب �لم�ساعدة من �أح����د �لطلبة �لعابري����ن، �إل �أنها تر�جعت حي����ن تذكرت �أنها ل 
تع����رف �أّي منه����م، كما �أنها ح�سبت لذلك �ألف ح�ساب، فتر�جع����ت عما د�ر في ر�أ�سها. ر�حت 

تتابع �سيرها �لبطيء �إذ يمكن لطفل ل يتجاوز عامه �لأول �أن ي�سبقها. 
، �إذ لم تجروؤ �أي�سًا للنظر في �ساعتها �لتي ر�حت ترك�ض وكاأنها  ل تدري كم من �ل�قت مرَّ

في �سباق مع �ل�قت.
وت�س����ل �أخيرً� للطرف �لمقابل للبناء �لجامعي بيد �أنه بات عليها �جتياز �لمرحلة �لأ�سعب 

من �لختبار، فهناك )�أوت�ستر�د( ل ت�ستطيع تقدير عر�سه في هذ� �لظرف �لع�سيب.
م���ا م���ن مفر، عليها �لمتابعة مهما كل���ف �لأمر، وباأقل �لخ�سائر �لنف�سي���ة و�لج�سدية، �إل �أنها 
ل ت�سم���ن �لخ�سائر �لج�سدية. ربما �سدمتها �سيارة وهي تعب���ر، �أو �أ�سمعها �سائق مته�ر ي�سابق 
�سديقه بع�ض �لعبار�ت �لنابية؛ لأنها تعرقل عملية �ل�سير، وتملأ �لأب��ق �لمكان... وقد... وقد.
ولأنه لبّد لها من �لعب�ر، بد�أت بخط��تها �لأولى متكئة تارة على ظلها �لمنحني، وتارة على 

حلمها �لذي �سار »قاب ق��سين �أو �أدنى«.
وما كاد ير�ها �سائق من بعيد حتى �أوقف �سيارته م�سيرً� لها �أن تعبر بر�حتها، ثم ر�ح يل�ح 
بر�أ�س����ه ويح�قل... ت�قفت �ل�سيار�ت �لتي تلته ور�ح����ت تطلق �أ�س��تًا مختلفة من مز�ميرها. 
ولكن ما �إن كانت تبدو �أمامهم حتى يتغير كل �سيء، كاأن هناك طاقة �سحرية تجعل كل �سيء 
�سهًل، بينما �سائقي �سيار�ت �لأجرة بات�� في حالة هدوء تام. ت�قف �ل�سير في طريق �لذهاب 
حتى عبرت، وفي �لإياب حتى �جتازت. في حين �أ�سبحت بالقرب من �لباب �لرئي�سي �أد�رت 
ب�جهه����ا لل�����ر�ء، ثم رفعت ر�أ�سها وهزت����ه يمينًا وي�سارً� وتعل� �سفتيه����ا �بت�سامة �سكر و�متنان 

لل�سائقين على لطفهم. ل�ح�� لها بطرق مختلفة كاأنهم كان�� يدع�ن لها بالنجاح.
�لم�ساف����ة �لتي بقيت لها لت�سل �لقاعة لم تك����ن �أ�سهل ول �أقل مما قطعته، لكن ما مر معها 
م����ن تع����اون جعلها تكمل م����ا عزمت عليه بت�سمي����م �أكبر. ر�حت ت�ستند ت����ارة على مقعد خل 
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ت����ّوًا من عا�ضقي����ن حين �ضار المط����ر يلقي على 
راأ�ضيهم����ا بع�ض����ًا م����ن رذاذه، ث����م عل����ى غ�ضن 
�ضجرة َفَر�ضت تحتها �ضجادة من الورق الأ�ضفر 
المكلل بالمطر، �مرة اأخرى راحت ت�ضتند على 
حواف �ضيارة نظيفة مركونة في مكان نظيف ل 
ي�ضلها ل هواء �ل ماء، ربما تكون لطالبة غنية، 
فخافت اأن تترك على جوانبها بع�س الب�ضمات 
فيتعكر لونها �ق����د يتعكر مزاج �ضاحبتها، فتقع 

بذلك بل�ضان �ضليط ل يرحم.
كانت تفك����ر بكل هذا �هي تهده����د خطواتها 

ال�ضغيرة.
رفعت راأ�ضها اأخيرًا بعدما هدها التعب لتجد 

اأنها على اأبواب الو�ضول، �ما عليها اإل اأن تجتاز بع�س الدرجات، ابت�ضمت مجددًا �تابعت... 
اإذ كان الو�ض����ع هنا اأخ����ف �طاأة حيث يمكنها الت����كاء على حافته. تنف�ض����ت ال�ضعداء. حين 
��ضل����ت اأمام القاعة راحت تم�ضح عن �جنتيها حبات مطر اختلطت بالعرق ف�ضارت اأجاجًا، 

�تنظر باأ�ضف اإلى الباب الذي اأُغِلَق في �جهها.
ب�ضوت متعب �حزين: لن اأطرق الباب، �ضاأنتظر انتهاء المحا�ضرة �اأدخل الثانية، �لبد اأن 

الدكتور �ضيقدر ما اأنا فيه حين اأ�ضرح له ظرفي.
اأ�ضن����دت ظهره����ا على الحائ����ط لت�ضتريح قلياًل، بينم����ا كانت عينيها موجهت����ان نحو الباب 

�اآذانها م�ضنفة عّلها ت�ضمع ما يقول.
�م����ن خلف الزج����اج عينه بدا لها الدكت����ور المحا�ضر ير�ح �يجيء بينم����ا يداه تلوحان في 
اله����واء �ضارحًا بع�س التفا�ضيل كعادته. حا�لت مجددًا اأن ت�ضيخ ال�ضمع ِلَما يقول اإل اأنها لم 
تنج����ح. �ي����ا لل�ضدفة فقد تراءى للدكت����ور اأّن �ضخ�ضًا ما يقف في الخ����ارج، �على غير عادته 
اتج����ه نحو الباب، فتحه برغبة، ثم فتح فاه بالت�ضاع نف�ضه من الده�ضة، �قال بتلعثم: ميالد! 
ِلَم اأنت �اقفة هنا؟ �قفت ميالد �ضاكنة كما �قفت الكلمات على �ضفتيها كما الدموع التي اأبت 

النز�ل من عينين كانتا قد احمرتا.
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لم تنطق ببت �ضفة لكنها رفعت بيدها التعبة عكازها المك�ضور.
ع����ّم ال�ضمت في المدرج. جحظ����ت الأب�ضار كلها نحو الباب، بينم����ا نه�س ماهر �ضديقها 
المق����رب منها م�ضرعًا، اأم�ضك بيدها، قادها باتجاه المقع����د الأ�ل حيث كانت تجل�س دائمًا، 

�هو يتمتم كيف حدث هذا؟ �بعبارة اأخرى يوؤنب نف�ضه لأنه لم يمر عليها اليوم كعادته.
�ق����ف الدكت����ور في الم����كان المرتف����ع المخ�ض�س ل����ه، اتجه نح����و الطالب �ق����ال: اأعزائي 
الطلبة... �ضاأقوم باإعادة المحا�ضرة كرمى للطالبة ميالد،كانت دائمًا تنتظرني، �اليوم جاء 
د�ري ك����ي اأنتظرها، فمن كان منكم يرغب ف����ي البقاء اأهاًل به، �من يرغب في المغادرة فها 

هو الباب ما يزال مفتوحًا.
ال����كل في مكانه جال�ض����ًا. اإل العيون �حدها راح����ت تتحرك باتجاه مي����الد، كاأنها تقول لها 

كرمى لك يا ميالد.

⁕ ⁕ ⁕
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عندي هدية لكما، اأيها ال�صعدانان ال�صغيران!
رف����ع »ال�صعدانان ال�صغيران« اأنفيهما عن طبق المعجنات، وتاأمال بده�صة اأباهما الذي لم 
يتوقع����ا قدومه. كان يقف اأمامهما. البد اأنه م����ر بالحديقة ودخل مبا�صرة اإلى المطبخ، حيث 
كان �صغيراه يتع�صيان، باأدب وهدوء. كان مجيئه في نهاية ذلك النهار غريبًا: في العادة، كان 
يرجع من المكتب في وقت متاأخر جدًا، فال يلتقياه اإال في اليوم التالي �صباحًا، عند الذهاب 

اإلى المدر�صة. 
- لم تتوقعا قدومي؟

ثم، وقد اأغاظه �صكوتهما:
- روزيليان! ديميتري!

ردت روزيلي����ان اأواًل. ه����ل ذلك الأن ذكرى احتفالها منذ عدة اأي����ام بعيد ميالدها ال�صابع ما 
تزال حية في ذاكرتها؟ هدية اأخرى! يا له من �صيء ممتع!

ق�سة: �آنا فيازم�سكي)1(
ترجمة: محمد �لدنيا

. . . د ل�س�����ر ا

القطة ذات العينني الذهبيتني

- �لعمل �لفني: لوحة للفنانة رول �لحموي.  
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- هل هي لي؟
- ولماذا تكون لك؟

كان ديمت����ري قد بداأ يحتج. لقد حفظ عن ظهر قلب الئحة الهدايا التي قدمت لروزيليان، 
وراأى اأن عدده����ا مفرط، وخ�ص����ي اأال يح�صل على عدد مماثل م����ن الهدايا عندما يحين عيد 
مي����اده. كل ذلك الأنه ُول����د بعد اأخته، الأنه �صقيقها االأ�صغ����ر! وكان كلما تيقن من اأنه �صيبقى 

كذلك، تاأوه بغيظ. 
-  هي لي، األي�س كذلك يا بابا؟

راح����ت روزيليان تكافئ اأباه����ا بما كانت تعرف منذ وقت ق�صير اأنه »ابت�صامة فاتنة«. لكن، 
با نتيجة.

- اإنها لنا نحن االأربعة، لاأ�صرة.
فج����اأة جمعهم����ا لغز م�صترك، ولم يع����د االأخ واالأخت مرة اأخرى يعرف����ان بم يفكران وماذا 

يقوالن. اأغاظ هذا ال�صمت اأباهما من جديد.
- على االأقل ا�صاأالني!

-  اأية اأ�صئلة؟ 
»هكذا يخففون المخاطر«، فكر ديمتري، الذي لم يرغب في اأن يبدو كاالأبله. 

- مثًا: حيوان، نبات، معدن؟ )قالها باالإنكليزية(. 
ذه����ل الطفان اإذ اأخذ اأبوهما يتحدث بلغة اأجنبية – واأية لغة؟ وبما اأنهما ت�صورا التتمة، 
ف�صيعاملهم����ا كجاهلين، ويذكرهما باأنه كان ف����ي �صنهما يتكلم ثاث لغات على االأقل، واليوم 
�ص����ت لغ����ات. ثم هنال����ك ذاك اال�صتجواب الرهيب: »واأخي����رًا، يا �صعدان����ّي ال�صغيرين، ماذا 
�صتفع����ان بحياتكم����ا؟«. لو كان����ت اأمهما موجودة، لم����ا فاتها اأن تهرع لنجدتهم����ا: »يا له من 

�صوؤال اأحمق، ما يزاالن �صغيرين!«.
-  اأين اأمكما؟

يمكن القول اإنه لم يلحظ غيابها اإال تلك اللحظة.
- �صخنت لنا الع�صاء ثم ذهبت لتتنزه، اأجابت روزيليان بلهجة العارفة بكل �صيء.

-  عل����ى �صف����اف البحيرة، هناك حيث يوجد �صط �صغير، اأ�ص����اف ديمتري وقد �صمم على 
اأال يتركها تنفرد باالأجوبة كلها.

اأ�صاح االأب بوجهه عنهما لحظة، واتجه نحو الباب-النافذة التي تطل على الحديقة.
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كان يمت����د اأمامه مرج �اأ�ضج����ار مثمرة هنا �هناك، 
��ضبكة كرة طائرة تنب�ضط بين �تدين. �كان �ضياج من 
اأ�ضج����ار الورد يف�ضل الحديقة عن حديقة اأخرى اأكبر 
�اأكثر اإتقانًا تنحدر بلطف حتى اأطراف البحيرة. اأين 

ذهبت ز�جته؟
كان الطفالن يعرفان اأن اأمهما تحب ال�ضتلقاء على 
�ضفة البحيرة في نهاية الربيع لتتاأمل الجبال البعيدة، 
�المراكب ال�ضراعية �هي تن�ضاب بهد�ء على الماء مع 
الغ����ر�ب. كان����ت تقول اإنه����ا تف�ضل، من بي����ن الأ�قات 
كله����ا، ذاك الوق����ت الغام�س الذي كان����ت ت�ضميه على 

نحو مبهم »الوقت الهادئ«.
- هديتك، هل توؤكل؟ �ضاأل ديمتري.

ت����رك الأب فتحة الباب-النافذة �عاد اإلى المطبخ. 
�ح����ا�ل اأن يف����ك بي����ده اليمنى عقدة ربط����ة عنقه. كانت محا�ل����ة رعناء، حت����ى اأن ر�زيليان 
ت�ضاءل����ت لماذا ل ي�ضتخدم الي�ضرى اأي�ضًا. تبين له����ا حينئذ اأنها كانت تغو�س من البداية في 

جيب �ضترته.
- ل. اإنها تاأكل، قال �قد بدا عليه �ضر�ر من اأطلق طرفة ظريفة.

فج����اأة، �ضمع �ض����وت خطوات �ضغيرة عل����ى الح�ضى اأم����ام المطبخ. ��ثب كل����ب اإلى داخل 
الغرفة. توقف فجاأة �هو يهتز بنباح عنيف. لم يكن ذلك ماألوفًا للطفلين، حتى اأنهما ارتع�ضا 
رعب����ًا. كان الكلب يوري يحتفي دائمًا باأبيهم����ا احتفاًء ل ينتهي حين يتالقيان، فيقيم الثنان 
مهرجان����ًا م����ن القف����زات، �المداعبات، �النخي����ر ال�ضعيد، �كلم����ات المالطف����ة بالفرن�ضية، 
�الإنجليزي����ة �حتى بالر��ضية. كان يوري كلب اأبيهما المحبوب، �كان الطفالن يعرفان ذلك، 
�يقبالن����ه. ثم، األم ي�ضبقهما اإلى دخول حياة �الديهم����ا اللذين تلقياه كهدية ز�اج؟ مع ذلك، 

لم ي�ضت�ضغ ديمتري اأبدًا قول اأبيه عن الكلب يوري »اإنه كان �لده الأ�ل«.
-  يوري اأذكى منكما بكثير، قال اأبوهما بلهجة �ضاخرة. كان لدي اعتقاد بذلك دائمًا، اأما 

الآن فعندي البرهان عليه! لم تلزمه �ضوى ثانيتين كي يكت�ضف ما جئتكما به.
�كالح����ا�ي الذي ي�ضحب حمامة من قبع����ة ناب�ضة، اأخرج كرة من ال�ضعر من جيبه الي�ضرى 

���ضعها على الطا�لة، بين الأقداح �ال�ضحون.
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- عثرت عليها عند حافة الطريق.
انب�ضط����ت ك����رة ال�ضع����ر، �انت�ضبت عل����ى قوائم دقيق����ة �طويل����ة، �اأ�ضبحت قط����ة �ضغيرة 
مخطط����ة، حريري����ة، �مدت خطمه����ا المخملي فورًا نح����و اأ�ضابع الطفلي����ن المترددة. فتحت 
عينيه����ا الذهبيتين الوا�ضعتين بثقة على هذا العالم الجديد، الذي �ضيكون عالمها. بدت غير 
مذعورة من اأي �ضيء: �ضواء من الطفلين اللذين خافا فجاأة، اأم من نداءات �ضاحبها الداعية 
اإل����ى الهد�ء. رفعت القط����ة قائمتها، ثم الأخرى، حتى لم�س راأ�ضها ي����د ر�زيليان الممد�دة، 
�ب����دت كاأنها معلقة في الهواء. حينه����ا انت�ضر هريرها، منتظمًا، م�ضتم����رًا، ��ضخمًا بالن�ضبة 
اإلى حجمها ال�ضغير: هرير مدفاأة حارة في اأبرد اأيام ال�ضتاء. فركت راأ�ضها براحة قائمتها، 

�ا�ضتمرت، فتجراأت ر�زيليان اأخيرًا على مداعبتها.
لكن ديمتري اختار موقفًا اأكثر علمية.

- لها ذيل �ضنجاب. هذا طبيعي؟
تحم�س فجاأة:

- له����ا ذيل قبعة فراء ديف����ي كر�كت الذي نلتقيه كل اأ�ضبوع في الميكي ال�ضوي�ضري! خ�ضارة 
اأنه����م منعوا في جنيف من كان����ت اأعمارهم د�ن 14 �ضنة من م�ضاه����دة الفيلم! اأنا متاأكد اأنه 

ل يوجد منع في باري�س! متى �ضنذهب اإلى باري�س لزيارة اأهل ماما؟ 
- »ديفي كر�كت« ممنوع على د�ن ال 14�ضنة! ل يمنعون اأحدًا يا ديمتري! اأجاب �الده.

- بلى، هذا �ضحيح! كما اأن »الح�ضناء �المت�ضرد« ممنوع على د�ن ال� 7 �ضنوات! ماما كذبت 
كي ي�ضمحوا لي بالدخول. قالت اإن عمري 8 �ضنوات! �لكن هذه الر�زيليان البلهاء…

- الحازم����ة، ي����ا ديمتري، ل ن�ضمع اإل �ضوت����ك! هيا، �هذه القطة ال�ضغي����رة التي تبنيناها! 
ماذا �ضن�ضميها؟

حا�ل����وا اأن يطلق����وا اأ�ضماء كثيرة على القادمة الجديدة، �الغري����ب اأن اأيًا منها لم يلق بها. 
�اإذا كان����ت ر�ضاقته����ا ال�ضنورية قد اأبعدت عنها في الحال كل اأ�ضم����اء الت�ضغير المعر�فة في 
اأ�ضلوب »قطقوط« �»قطقوطة«، فلي�ضت الأ�ضماء الب�ضرية اأف�ضل لياقة بها. اأخيرًا، فر�س ا�ضم 
»القط����ة ذات العينين الذهبيتين« نف�ض����ه. �بهذا ال�ضم ما يزال يتذكرها من عرفوها، الذين 

قل عددهم يومًا بعد يوم. 
لك����ن، لنع����د اإل����ى نهاي����ة الخم�ضينيات تلك، ف����ي الري����ف ال�ضوي�ضري، على �ضف����اف بحيرة 
جني����ف، حيث �ضغفت بنت �ضغيرة ��ضبي �ضغير بالقط����ة ذات العينين الذهبيتين. �لم يكونا 
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الوحيدين. كانت القطة بالمعنى الحقيقي »محبوبة«. كانت في الوقت نف�ضه حنونة، �بهيجة، 
�فرحة، �حرة، �فر�ضت نف�ضها ب�ضرعة جعلتهم يظنون اأنها تعي�س هنا منذ �قت طويل، حتى 
اأن لباقته����ا تغلب����ت عل����ى طبع الكلب يوري ال����رديء، الذي لم يكف مع ذلك ع����ن م�ضايقة كل 

قطط القرية. 
عندما ��ضلْت، ذات م�ضاء من حزيران، ب�ضرت ب�ضيف رائع. 

اأخ����ذ �الدا ر�زيليان �ديمتري ينظمان احتفالت فجاأًة في نهاية الأ�ضبوع. كانا ي�ضت�ضيفان 
مجموعة من الأ�ضدقاء كل اأ�ضبوع، رجال �ن�ضاء عمرهم نحو ثالثين �ضنة، من جن�ضية اأجنبية 
غالب����ًا. كانوا يتناق�ضون حول ا�ضتب�ضال اأبطال مباريات كرة الطائرة، �يتنزهون في الحديقة 
�يتنا�ل����ون الطعام، �يرق�ضون حتى �قت متاأخر من اللي����ل. �كان الإرهاق ي�ضتغرق الأطفال، 
المنت�ضي����ن بفرح الكبار. �عند اإر�ضالهم اإلى النوم اأخي����رًا، كانوا يغفون على اإيقاعات رق�ضة 
الر�مب����ا، ��ض����ا – �ضا – �ضا �اأغاني الحب. كان����ت القطة الذهبية ترافقه����م اأحيانًا، �اأحيانًا 
ت�ضتقبله����م �ق����د التفت مثل كرة عل����ى اأحد ال�ضريري����ن المزد�جي����ن. �اإذا تغيبت ذات �قت، 
تع����ود دائم����ًا خالل الليل. كانت تت�ضلق �ضج����رة الكرز، �تقفز على حاف����ة النافذة، التي تترك 
مفتوح����ة لأجلها، ثم تهبط بلطف على مخدة ر�زيليان. كان هريرها ال�ضاج يوقظ ر�زيليان، 
الت����ي تدفن حينئذ �جهها في فراء القطة الحري����ري �المعطر. كانت ت�ضمها بلذة: قطة تفوح 
منه����ا رائحة النعن����ع، �ع�ضب المراع����ي، �الطماطم الخ�ض����راء �الغار �غيرها م����ن الر�ائح 
ال�ضما�ي����ة التي لم تكت�ضف بعد. ثم يه����داأ الهرير ال�ضاخب �ي�ضتقر خطمها الطري في مكان 

ما على عنقها، بين الأذن �الكتف، �ي�ضت�ضلم كالهما للنوم. 
م�ض���ت الأ�ضابيع �ال�ضهور، مريح���ة، ��ضعيدة. �انق�ضى الخريف م�ضم�ضًا �دافئًا، �لم يخل من 

الحتفالت اأي�ضًا، م�ضاء ال�ضبت، في الحديقة. �مع بدايات البرد، انز�ى النا�س في البيت. 
لم تعد بولين، اأم ر�زيليان �ديمتري، تخرج كعادتها، �حيدة، لتحلم على �ضفاف البحيرة. 
كانت تم�ضي كثيرًا من الوقت في البيت، تقراأ، �تْحبك، �ت�ضتمع اإلى المو�ضيقا. �كانت القطة 
تتبعه����ا اأينم����ا ذهب����ت، مهذبة، �لطيف����ة، �رقيقة. كانت بولي����ن �ضعيدة ب�ضحبته����ا في غياب 

طفليها. »يا لها من رفقة رائعة«، كانت تردد دائمًا.
كان����ت القط����ة عند اجتماع الأ�ضرة كلها ت����وزع نف�ضها باإن�ضاف رائ����ع، فتذهب من هذا اإلى 
ذاك، �تت����رك عند كل �احد انطباعًا باأن����ه ل مثيل له. كانت لح�ضورها قوة تلطيف ال�ضكوك، 
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�تخفي����ف نوبات ا�ضطراب الم����زاج، �التوترات، �الأح����زان ال�ضبابية ال�ضغي����رة التي ت�ضّيع 
نه����اَرك اأحيان����ًا. كان كل �ضيء يبد� خالب����ًا �ب�ضيطًا. �كانت ر�زيليان �ديمت����ري يعي�ضان هنا 

اأعذب �ضنوات طفولتهما. بالتاأكيد، كانا يجهالن ذلك. 
ف����ي القري����ة اأي�ضًا، اأحبوا القطة، التي عرفت بعينيه����ا الذهبيتين �لطفها. كانت تتنقل من 
حديق����ة اإل����ى اأخرى بحري����ة، فتر�ضى بمداعب����ة هنا �ق�ضعة حلي����ب هناك. »يا له����ا من األفة 

بالن�ضبة لقطة لم تعرف حياة البيوت في البداية«، كانت الجارة تردد منده�ضًة. 
كانت القطة تغامر اأحيانًا بالذهاب خارج حد�د القرية، عبر الحقول، بجانب غابة اأ�ضجار 
التنوب، د�ن اأن يعرف اأحد. غير اأن اختفاءها قلما طال اأ� اأقلق الطفلين. »اإنها اأذكى من اأن 

ُتهزم اأ� تختطف«، قال ديمتري. »محبتها لنا اأكبر من األ تعود«، اأ�ضافت ر�زيليان. 
ذات ي����وم، لوحظ اأن بطنها تكّور فج����اأة. »اإنها َنُتوج«، خمن اأحدهم. في الواقع، �لدت �ضت 
هريرات، بعيدًا عن الأنظار المتطفلة، في خزانة المكن�ضة ال�ضيقة �المعتمة �المغبّرة. حرك 
هذا الختيار المتوا�ضع م�ضاعر الجميع. �ذهبت بولين اإلى جنيف لت�ضتري �ضلة ذات ��ضائد. 

�اأقامت القطة �اأ�ضرتها في المطبخ الدافئ. 
كان الطف����الن، عند عودتهما م����ن المدر�ضة، يم�ضيان معظم �قتهم����ا قرب القطط. �كانا 
ي�ضح����كان لر�ؤية الهريرات ملحو�ضة بعناية، �م�ضيها المتثاقل �هي تتقدم لتم�س حليب اأمها 
ب�ضكل اأف�ضل، بتعط�س �نهم. �كانت القطة توجه �ضغارها بقدر ما ت�ضتطيع، حري�ضة على األ 

تحابي في ذلك اأيًا منها. �قد اأثار ِحلمها �مهارتها اإعجاب الجميع. 
عندما �ضار عمر الهريرات ثالثة اأ�ضهر، �اتخذت من البيت كله ميدانًا للعب، على ح�ضاب 
الكل����ب يوري، ق����رر الأب اأن الوقت قد ح����ان ل�ضرفها. �ر�ضح بع�س الأ�ضدق����اء اأنف�ضهم فورًا 
لقتنائه����ا. �رحلت الهري����رات، �احدة بعد اأخ����رى، اإلى منازلها الجدي����دة. �ذرف الطفالن 
عليه����ا بع�س الدم����وع، ثم تاأ�ضيا. �عادت القطة لتم�ضي لياليها ف����ي ح�ضن ر�زيليان، �اأ�قات 
ال�ضب����اح �بع����د الظهر عند بولين. بدت �ضعيدة، كما ل����و اأن �ظيفتها كاأم قد اكتملت، �عادت 

اإلى اأ�ضرتها الحقيقية.
�ف����ي نهاية الربيع، احتفل بمر�ر عام على اإح�ضاره����ا اإلى المنزل. �في ال�ضيف، تعر�ضت 
بولي����ن فجاأة لحالة هياج ع�ضب����ي. �ذات ليلة، اأيقظت �ضيحاٌت ر�زيلي����ان من نومها: حديث 
عني����ف بي����ن اأبيها �اأمها، غير اأنه����ا �ضرعان ما تنا�ضت هذه النزاع الذي ل����م تفهم منه �ضيئًا. 
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�خ����الل الخري����ف، انتفخ بطن القطة مرة اأخرى. لكن البيت كان مقلوبًا راأ�ضًا على عقب على 
نحو غام�س، فمر هذا النتوج د�ن اأن يالحظه اأحد في البداية. 

ذات �ضب����اح، قررت بولين ا�ضتدعاء طفليها. ل����م يكن �جهها الحزين �مظهرها الحتفالي 
ينبئان باأي �ضيء مفرح. �ب�ضوت �اهن، �ضرحت لهما اأن �ظيفة �الدهما قد انتقلت منذ قليل 
اإلى فنز�يال، �اأنه �ضيتوجه اإليها في غ�ضون اأ�ضبوعين، في حين �ضتبقى هي لبع�س الوقت كي 

ترتب اأمور النتقال. 
-  �نحن؟ قاطعها ديمتري. 

-  اأنتما، �ضتبقيان معي، بالتاأكيد. �ضنلحق بوالدكما فيما بعد.
�بذلت جهدًا لتبت�ضم:

- �ضت�ضاعدانني في ترتيب الخزائن، �ال�ضناديق، �الحقائب. �ضيكون ذلك فو�ضى هائلة!
فهمت ر�زيليان حينئذ فقط ما كان يعنيه ذلك.

-  اإذن �ضنترك �ضوي�ضرا! منزلنا!
-  نعم.

-  اإلى الأبد؟
-  اإلى الأبد.

اأدرك����ت بولين ذعر ابنتها، فاحت�ضنتها، �قبلتها على خديه����ا، �جبينها. »اأنا اأي�ضًا، اأتاألم، 
اأتاألم كثيرًا، اأحب بيتي، �حديقتي«. ثم، �كاأنها خجلة من ا�ضت�ضالمها لمثل هذا البوح: 

- �ضيكون ذلك عالمًا جديدًا، مغامرة م�ضوقة! اإذا �ضافر �الدكما بالطائرة، فنحن �ضنذهب 
اإلى فنز�يال بالباخرة.
-  اأين هي فنز�يال؟ 

فتحت بولين الأطل�س الذي اأح�ضر من اأجل الطفلين. �ر�ضمت يُدها الجميلة ذات الأظافر 
النظيفة م�ضار رحلتهما القادمة على خريطة العالم. 

- �ضن�ضاف����ر من الهافر. �د�رة �ضغيرة عبر باليموث، ف����ي اإنجلترا، ثم اإقالع نحو الجنوب 
مع توقف في فيغو في اإ�ضبانيا �اجتياز طويل للمحيط الأطل�ضي.

�بينم����ا كان����ت تتكل����م، دخلت القطة ب�ضم����ت اإلى الغرف����ة. كانت على ��ض����ك الو�ضع، تجر 
نت القطة عينيها  بطن����ًا �ضخمًا ب�ضعوبة. رفعته����ا ر�زيليان �اأخذتها معها اإلى ال�ضري����ر. غ�ضّ
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الذهبيتي����ن كاإ�ض����ارة امتنان، �مالأ هريره����ا الغرفة. توقفت بولين فورًا ع����ن الكالم �اأغلقت 
الأطل�س بحركة خاطفة. بدا لر�زيليان اأن اأمها مذنبة. �لكن مذنبة بماذا؟ 

مذنبة لأنها ا�ضت�ضلمت لد�اعي مختلفة، لها ما ي�ضوغها �معقولة بالتاأكيد، د�اعي ي�ضمونها، 
ف����ي عالم اآخر، »د�اع����ي الم�ضلحة العليا«؛ مذنبة لأنها لم تقا�م ز�جها �ال�ضلطات البيطرية 
�اأقارب����ه كفاي����ًة، رغم �ضالمة ق�ضده����م؛ مذنبة لأنها قبلت البتعاد ع����ن القطة ذات العينين 
الذهبيتي����ن. اأ�ه، لق����د بذلت ما ا�ضتطاعت كي تتدارك هذه الم�ضيب����ة! قد ت�ضبح القطة من 
ن�ضي����ب »فيك«، اأع����ز �ضديقاتها، المعر�فة بحبها للحيوانات. كان����ت »فيك« تعي�س في منزل 

على بعد �ضبعين كيلومترًا، على ال�ضفة الفرن�ضية من بحيرة ليمان. 
�لم����ا عزمت بولين اأخيرًا على قول الحقيقة لطفليها، انفجرا بال�ضراخ �البكاء، خ�ضو�ضًا 
ر�زيلي����ان، الت����ي �ضقطت من الألم على الأر�س بعنف غريب، حت����ى ليمكن القول اإنها حا�لت 
تحطيم راأ�ضها على اأر�س الغرفة، �على الجدران. خافت بولين �ات�ضلت بز�جها، الذي عاد 
م�ضتعج����اًل من المكت����ب م�ضممًا على اإعادة النظ����ام اإلى البيت. �ضايقه �ض����راخ ابنته، �نفذ 
�ضب����ره، ��ضفعه����ا، لأ�ل مرة. ث����م، �قد بدا اأن ل �ض����يء يمكن اأن يهدئه����ا، �ضحبها بعنف اإلى 

غرفتها �حب�ضها هناك. 
بك����ت ر�زيلي����ان حتى اأنهكت، بينم����ا كان الظالم قد بداأ يخيم عل����ى الغرفة. فجاأة، �ضمعت 
اأ�ض����وات طقطقة اأغ�ضان على �ضجرة الكرز، �حفيف قوائم خف����ّي على حافة النافذة: كانت 
القط����ة هناك، �قد تركت �ضغاره����ا الأربعة التي كانت بعمر ب�ضع����ة اأ�ضابيع. لح�ضت بل�ضانها 
الخ�ض����ن الدافئ �جه ر�زيليان المنتفخ، المبل����ل بالدموع، �عنقها، �يديها طوياًل. �لما غفت 
اأخي����رًا، ترك����ت القطة الغرفة �عادت اإل����ى المطبخ، حيث كان م����واء �ضغارها الجائعين يمالأ 

المكان. 
اإذن �ضاف����ر الوال����د بالطائرة اإل����ى كاراكا�س، حيث كان����ت بانتظاره مه����ام جديدة �مهمة. 
��ضيخت����ار منزًل ل�ضتقبال اأ�ضرته، �ي�ضجل طفليه في مدر�ض����ة جديدة. اأما ز�جته، ف�ضتتولى 
ترتي����ب كل م����ا يملي����ه الرحيل. �تق����رر اأن يت����م انتقالهم اإلى م����ا �راء المحي����ط الأطل�ضي في 

منت�ضف ت�ضرين الثاني.
انق�ض����ت الأ�ضابي����ع الأخيرة في �ضوي�ضرا في جو لم يبارحه الح����زن. ان�ضغلت بولين بترتيب 
الحقائب �المحافظ. كانت عزيمتها تهن اأحيانًا، فتذهب للم�ضي �حدها على �ضفة البحيرة. 
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اأم����ا الطفالن، الل����ذان اأخرجا من المدر�ضة، فكانا يذهبان هنا �هناك بال هدف، متعطلين، 
�كئيبي����ن �قلقي����ن. �كان����ت ر�زيليان تتاأل����م اأكثر. بدا له����ا ابتعادها عن القط����ة ذر�ة الظلم. 
�حقدت تقريبًا على يوري، كلب اأبيها المدلل، الذي كان، بالتاأكيد، في عداد من �ضي�ضافر�ن.
جعل ��ضع القطة كل �ضيء اأكثر اإيالمًا. هل كانت تعرف ما كان يدبر؟ ي�ضتحيل قول ذلك. 
كانت حنونة �عذبة، ��ضديدة الهتمام بتربية �ضغارها باأف�ضل ما يمكن، اإلى اأن تغير �ضلوكها 

فجاأة.
راحت تف�ضل النوم في الحقائب �ال�ضناديق، بدًل من ال�ضلة المعتادة. �عبثًا حا�لت بولين 
نقله����ا منه����ا �اإعادتها اإلى المطب����خ، فما اإن كانت تدير ظهرها حتى تع����ود القطة اإلى مكانها 
الجدي����د، �تعي����د اإليه �ضغاره����ا ب�ضبر، �احدًا بع����د اآخر، فت�ضعهم بين الق�����س �ت�ضتلقي على 
جانبه����ا كي ير�ضعوا ب�ضكل اأح�ضن. جع����ل هذا العناد ر�زيليان في حيرة من اأمرها. بدا ذلك 
كم����ا لو اأن القطة كانت تبوح لها بنواياها الدفينة: »لن تتركوني… �ضاأرحل معكم… خفيًة 
اإذا اقت�ضى الأمر«. تركوها بعد ذلك ��ضاأنها، بعينيها الذهبيتين الرائعتين، المبللتين بالحب 

�العرفان، �اثقة من نف�ضها. 
كان����ت �اثق����ة من نف�ضها اأي�ض����ًا عندما حب�ضتها بولين م����ع �ضغارها الأربعة ف����ي �ضلة �ضفر، 
�عندما ��ضعت هذه ال�ضلة في ال�ضيارة من الخلف. ظلت �ضامتة طول الطريق: ل مواء �ل اأي 

�ضوت، �ل �ضيء. �بدا مواء ال�ضغار خافتًا. 
حب�ض����ت ر�زيلي����ان دموعها، �قد جل�ض����ت ملت�ضقة بال�ضل����ة، �ضاكتة، منطوي����ة على حزنها. 

�جل�س ديمتري �ضامتًا هو الآخر �مرهقًا. 
- يج����ب األ نح����ول الأمر اإلى ماأ�ضاة، قال����ت بولين. �ضتكون القطة بخي����ر عند »فيك«، التي 
قبل����ت تبّني �ضغارها اأي�ضًا. �ضتعي�س معها في بيت ف�ضيح �ا�ضع المجال لل�ضيد �اللعب، مجال 
اأف�ض����ل مما لدينا بكثير. �ضتعت����اد على هذه الحياة الجديدة… �تتكي����ف جيدًا، تذكر�ا يوم 
��ضلت اإل����ى البيت. اإنها متوازنة، �األيفة كثيرًا. اإنها اأحب القطط كلها! »فيك« تعرفها جيدًا، 

�تحبها كثيرًا. هل ت�ضمعانني؟
ف����ي الخارج، كان مطر رقيق �متوا�ضل يغرق الطبيعة. �كانت مياه البحيرة �النباتات التي 
تف�ض����ل حواف الطريق على ��ض����ك اأن ت�ضبح غير مرئية، �بدت ال�ضم����اء منخف�ضة �معتمة؛ 

�ضماء نهاية العالم اأ� الح�ضاب الأخير.
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ه����ل يج����ب حقًا اأن نحكي ما ح����دث للقطة ذات العينين الذهبيتين؟ ه����ل تلزم خاتمة لهذه 
الحكاي����ة؟ من عرفوه����ا يعتقد�ن اأن الجواب نع����م. تلك طريقة لإن�ضافه����ا، لأن بولين كانت 

مخطئة: كانت تلك ماأ�ضاة. 
خوفًا من �ضياعها في البيت الذي تجهله، حب�ضت »فيك« القطة ��ضغارها في الحمام، في 
الطابق الأ�ل. �خالل الليل، بدا لها اأنها ت�ضمع �ضوتًا، فرقعة زجاج تحطم فجاأة. لكن غرفتها 

كانت بعيدة، �لم تعرف ال�ضبب. 
ف����ي ال�ضب����اح، كان بانتظاره����ا منظر مرعب. �ج����دت ال�ضغار تائهة ف����ي محيط الحمام، 
بي����ن حطام الزجاج، تموء جوعًا، منادية اأمها يائ�ض����ة. كان الدم يلطخ النافذة، �ما بقي من 
زجاجه����ا. كي تهرب، رمت نف�ضها بقوة الوحو�س �عنفها على النافذة، محطمة الزجاج رغم 
ثخانته؛ ثم �ثبت في الفراغ. راأت اآثار دم على �ضجرة الجوز، اأمام البيت، �على تراب الممر 

�المدخل؛ ثم ل�ضيء. توقف الأثر المدمى هنا، حيث تبداأ الطريق الرئي�ضية.
راح����ت »في����ك« تبحث عنها ف����ي محيط مداه 10 ك����م، �ل�ضقت اإعالنات ف����ي كل المتاجر، 

�ن�ضرت في ال�ضحف ��ضفًا دقيقًا للقطة، ��عدت بمكافاأة مهمة. 
م����رت اأ�ضابيع، ت�ض����ور�ا خاللها الأ�ضواأ. قي����ل اإن �ضيارة ده�ضتها، اأ� ربم����ا نفقت في مكان 
م����ا متاأثرة بجراحه����ا. اأحيانًا كان يبزغ ب�ضي�����س من الأمل: التقطها اأحده����م، �اعتنى بها، 

�اأحبها. كانت القطة رائعة، �كان كل النا�س يتمنون م�ضاعدتها �تبنيها.
�ذات يوم، تلقت »فيك« ات�ضاًل من القرية التي عا�ضت فيها بولين �اأ�ضرتها.

�ج����دت اإحدى الجارات جثة قط����ة اأمام بيتها. كانت هزيلة �مت�ضخ����ة حتى اأنها لم ت�ضتطع 
معرفته����ا ف����ي البداي����ة. �لم تعرف اأخي����رًا اأنه����ا القطة ذات العيني����ن الذهبيتي����ن اإل بعد اأن 

تفح�ضتها بدقة.
خ����الل اأربعين يومًا، قطعت القطة ال� 70 كيلومترًا الت����ي تف�ضل بين المنزلين لتموت اأمام 
البي����ت الذي كانت تع����ّده بيتها، �قد اأنهكها التع����ب �الجوع، �براها الياأ�����س بعدما اأدركت اأن 

البيت كان مهجورًا، �اأنها اجتازت كل هذا الدرب عبثًا، �اأنهم تخلوا عنها. 
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الهوام�ش

)1(- »اآن���ا فيازم�ضك���ي Anne Wiazemsky«، كاتب���ة �مخرجة �ممثلة �كوميدية فرن�ضي���ة. �لدت في 14 اأيار 
1947 ف���ي برلي���ن باألمانيا، حي���ث كانت �الدتها تعمل ف���ي »ال�ضليب الأحمر«، �توفيت اإث���ر مر�س ع�ضال في 
5/ 10/ 2017 ف���ي باري�س بفرن�ض���ا. كانت متز�جة المخرج ال�ضينمائي الفرن�ضي – ال�ضوي�ضري »جان – لوك 
غ���ودار« )1967-1970(. ينح���در �الدها الدبلوما�ضي م���ن اأ�ضرة اأمراء ر�����س، كان اأفرادها قد هاجر�ا اإلى 
فرن�ضا بعد ثورة )1917( في ر��ضيا. اأم�ضت مدة طويلة من حياتها في »جنيف« �»كاراكا�س«، لت�ضتقر الأ�ضرة 
بع���د ذل���ك في فرن�ضا من���ذ )1961(. اأ�ضبح���ت فيما بعد ممثل���ة، �اأدت اأد�ارًا عديدة مختلف���ة. ح�ضلت على 
الجائ���زة الكب���رى للر�اية من الأكاديمية الفرن�ضية عام )1998(. مثل���ت �اأخرجت اأكثر من 50 فيلمًا. ��ضدر 

لها العديد من الر�ايات �كتب الأطفال. 

⁕ ⁕ ⁕
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- هكذا تحدثت معهم
)حوارات افترا�سية مع الفال�سفة(

- الثقافة فكر وفن واإبداع
- اأدب الطفل المترجم: بداية ظهوره, 

واإرها�ساته, وهمومه
- نظريات العمارة المعا�سرة

- مقاربٌة لمفهوم النقد في الم�سرح
- نديم محمد: �ساعر االآالم

- التاريخ وا�ستثماراته االإبداعية
- عن الديكاميرون

- هل نحن وحيدون في هذا الكون؟

زاهر هالل

لينا ديب
تانيا حريب

جورج.ن. جبلي
زياد كرباج

عبد اهلل اإبراهيم ال�سيخ
علي الّراعي

اأيمن قرقوط
االتي د ح�سام ال�سَّ محمَّ

اآفاق املعرفة
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زاهر هالل

المعرف��ة اآف��اق 

هكذا تحدثت معهم
)حوارات افرتا�سية مع الفال�سفة(

حين نقراأ �ِشَير المفكرين الِعظام، نتمنى لو اأننا ِع�شنا في زمانهم، فنرت�ِشف من عبِق اأفكارهم 
وهـــي ل تـــزال فـــي طـــور الن�شـــوج. ولأن هـــذه الأمانـــي ل ت�شمـــن ول تغني من جـــوع، فقد اآثـــرُت اأن 
ر وجوههم واأ�شواتهـــم، اأن اأحاِور عقولهم، واأناِق�ض  اأعي�ـــض زمانهـــم بطريقتي الخا�شة، اأن اأ�شتح�شِ
اأفكارهم، عبر حوارات واإن كانت مح�ض خّيال، اإل اأنها ر�شمت اأمامي �شورة حقيقية ِلما يمكن لهذا 
الفيل�شـــوف اأن ينِطـــق اأو ُي�شتنَطق. لقد جلبتهم هذه المرة اإلى �شاحتي، بعد اأن اأقمُت في �شاحاتهم 
�شنواٍت كثيرة. وقد اعتر�ض بع�ض زمالئي على تلك الطريقة، عاّداً اأن ا�شتح�شار تلك ال�شخ�شيات 
هـــو مـــن بـــاب الوقاحـــِة، وحين �شاألتـــه ِلَم؟ اأجابنـــي باأن �شخ�شيـــات كهـــذه ل يمكـــن اأن ُتناَق�ض فيما 
لت اإليه بهذه الطريقة ال�شاذجة! وحينها اأدركُت �شالبة الأ�شنام المنت�شبة في عقولنا، والتي  تو�شّ
م تيجان هوؤلء، لنلِب�ض تاجنا الخا�ض، ومن يدري  مها، اإننا ناأبى اأن ُنحطِّ ناأبـــى، بـــل نخ�شى اأن ُنحطِّ
مه. ولن اأكون مغالياً لو قلت اإن تاريخ الفكر الحقيقي هو تاريخ  لعـــل اأحدهـــم يتجا�َشر يوماً فُيحطِّ

تحطيم التيجان، ل تاريخ تقدي�شها.

م اإجابات  ـــب ال�شطـــط الذي ُي�شاِحب الخيال في مثل هذه الحـــالت، حاولُت اأن اأُقدِّ وحتـــى اأتجنَّ
ر للقارئ المعلومة التـــي ينتظرها، باأ�شلوب  ياً اأن اأُمـــرِّ الفال�شفـــة فـــي قاَلب اأفكارهم نف�شهـــا، متوخِّ

جديد. 
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الحوار الأول: مع باروخ �شبينوزا
فيه؟  ن�ضاأت  الذي  �الجو  حياتك؟  بدايات  عن  ثنا  حدِّ بار�خ،  • بر�في�ضور 

نة اإلى حدِّ ما. در�ض���ت التوراة، �كانت اأ�ضرتي  - ح�ضن���ًا، كانت ن�ضاأتي في بيئ���ة يهودية متديِّ
د اإلى الكني�س بين الفين���ة �الأخرى، �اأقوم بكل الطقو�س  ُتعّدن���ي كي اأ�ضِبح حاخام���ًا. كنُت اأتردَّ

�ال�ضعائ���ر �ال�ضل���وات. كم���ا در�ض���ت 
الت���راث الفل�ضفي اليه���ودي، �ل �ضّيما 
لعت  فل�ضف���ة »مو�ضى بن ميمون«. ثم اطَّ
على اأغلب الأفكار الفل�ضفية في القرن 
ال�ضاد�س ع�ضر، �بدايات القرن ال�ضابع 
ع�ضر، �ل اأخفي ما كان لتلك الفل�ضفات 
م���ن اأث���ر كبير ف���ي ذهنيت���ي، فهي قد 
فتحت اأمامي الآف���اق، �اأخرجتني من 
نًا به. الإطار الفكري الذي كنُت ُمح�ضَّ

• ه���ل تعن���ي اأن اعتن���اءَك بتل���ك 
اأث���ار  م���ا  ه���و  �الفل�ضف���ات،  الأف���كار 

دين في مجتمعك الذي ن�ضاأت فيه؟  حفيظة المت�ضدِّ
ر خارج النطاق الذي  - ف���ي الحقيق���ة اأقول اإن انعتاقي من ربقة الكني�س، �محا�لت���ي اأن اأفكِّ
اأِلَف���ه اأبناء ِجلدتي، هو م���ا اأثار حقد الحاقدين، �كيد الكائدين. �ل���م يكن هذا الغ�ضب الديني 
له ُكلٌّ على  رني من الإيمان التقليدي، الذي ُيف�ضِّ الع���ارم ُيزعجني كثي���رًا، بل �ُضِعدُت به، لأنه حرَّ

هواه، �كما ُيِحّب.
اأن���ك ُطِردت م���ن الكني�س، ��ضدرت فت���وى بتكفيرك، كي���ف تعاملت مع هذا  • مع���ر�ٌف 

الو�ضع؟ 
�ض���ُت له، اأ�ضبحت اإقامت���ي في اأم�ضتردام �ضب���ه م�ضتحيلة.  - نتيج���ًة له���ذا الحنق الذي تعرَّ
ل���م يكتِف اأبناء طائفت���ي بمحاربتي، بل ان�ضم اإليه���م زعماء الم�ضيحي���ة، �اأجمعوا على عزلي، 
�طردي. كان من الواجب عليَّ اأن األجاأ اإلى مكان اأجد فيه نف�ضي، �اإن كنُت قد عانيت ماديًا في 
اأثناء اإقامتي في اإحدى �ضواحي اأم�ضتردام. لكن فكريًا كنُت اأكثر ارتياحًا. اأما ماديًا فعملُت على 
اكت�ض���اِب قوتي من مهنة �ضقل العد�ض���ات الطبية. �هناك اأي�ضًا �ضرع���ُت بكتابة باكورة اأعمالي 

»مبادئ فل�ضفة ديكارت«.

باروخ �صبينوز�
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تاريخ  في  تاأثيرًا  الأكثر  اإنجيلك  عّده  يمكن  »هل  الهند�ضية  الطريقة  على  الأخالق  • علُم 
الفل�ضفة«؟ 

فت ع���ن كتابته عدة مرات، �تاأخر ن�ضره، ب�ضبب  - لق���د مرَّ هذا الكتاب بظر�ف قا�ضية، توقَّ
العل���ة عينها: حقد المت�ضددين، �ع���دم اعترافهم بكل تفكير حر. �اأنا اأقول لهم �لكل اإن�ضان في 
ر اأبدًا. حرية الفكر  ر بحرية، �اإما األ ُنفكِّ هذا العالم: لي�س للحرية الفل�ضفية حد�د، فاإما اأن نفكِّ
ه���ي اأ�ضا����س الإبداع، �ل���و اأن الفيل�ضوف �ضار مع التي���ار اتقاًء ل�ضر فالن، �حر�ض���ًا على م�ضاعر 
اًل غير قادر على الإبداع. تخيَّل اأنهم  فالن، فاإن الإبداع �ضوف يغيب حتمًا عن ذهنه، �يبقى مكبَّ
��ضفوا كتابي »ر�ضالة في الالهوت �ال�ضيا�ضة« باأنه الأكثر كفرًا في التاريخ، �لم اأنزعج اأبدًا من 
���ر فيهم، �اأرهب م�ضالحهم، لم���ا ��ضفوه بهذا الو�ضف.  ه���ذا الو�ض���ف، فلول اأّن هذا الكتاب اأثَّ

اإن ��ضف اأي كتاب بهذا الو�ضف، �منعه من التدا�ل في بع�س الأحيان، لهو دليل على نجاحه.
اأننا  ���رت كتاباتك في المجتمعات المنغلقة فكريًا؟ �هل براأيك  اأثَّ اأي مدى  اإلى  • براأي���ك 

�ضائر�ن باتجاه العقالنية �تقوي�س �ضلطة الدين �ال�ضيا�ضة؟ 
- ل اأع���ّد نف�ض���ي الوحيد الذي دعا ه���ذه الدعوة العقالنية، فديكارت قبل���ي اأجزَم ب�ضر�رة 
اإعم���ال العق���ل في كل �ضيء. �جاءت كتاباتي لتكِمل هذه الرحل���ة. �اأ�ضدقك القول اإنه طالما اأن 
ه عقولنا نحو التعامل  ر اآٍت ل محالة، يكفي اأن نوجِّ هناك عقوًل تعمل، فال داعي للخوف، فالتحرُّ
�س كاأنه جزء من الحياة، التقدي�س هو اأكب���ر عقبة اأمام التقدم الفكري. �في  م���ع كل �ض���يء مقدَّ

النهاية ل ي�ضح اإل ال�ضحيح. 
• لك���ن ثم���ة ف���ي الدين اليهودي اأ� اأي دي���ن اآخر ثوابت، ل يمك���ن تجا�ُّزها، �اإل اأ�ضبح 

الدين تح�ضيل حا�ضل في حياة الفرد، �نحن نعرف اأنه �ضر�ري؟ 
- اأن���ا ل�ضُت �ض���ّد الدين، لكنني �ضّد ممار�ضات المتدينين، اإنه���م ي�ضتخدمون الدين لخدمة 
اأغرا�ضه���م ال�ضخ�ضي���ة �ال�ضلطوية. اأنا اأبدًا ل اأدع���و اإلى التحلُّل من الدين، ب���ل اأ�ضعى اأن اأنزع 
القدا�ض���ة عن بع����س الأمور التي نعاني في مجتمعاتنا، �اأظن ه���ذه المعاناة �ضتظل م�ضتمرة في 
كثي���ر من اأنحاء العالم، نتيجة الت�ضلي���م بالعقائد المور�ثة د�ن تمحي�س. يجب اأن ننزع الأفكار 
ال�ضائع���ة الملت�ضق���ة بالأديان، �نتعامل معه���ا د�ن ا�ضتغالل، على نحو م���ا يفعل كثير من رجال 

الدين. باخت�ضار اأنا ل�ضُت �ضد الدين، بل �ضّد التع�ضب الديني.
اللز�م؟  عن  زيادًة  جراأة  فيها  �كان  دامية؟  �ضِ اأفكارك  اأن  تعد  األ  • لكن 
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- ه���ذا ه���و المطلوب، الجراأة، �اإل لم���ا كان لالأفكار تاأثير. لي�ضت اأف���كاري هي ال�ضدامية، 
د على الراح���ة، �الطماأنينة، فتراه ين�ضدم عند  ب���ل اإن العقل الب�ضري يتهياأ ل���ه ذلك، لأنه متعوِّ
اأ�ل محا�ل���ة لتحريك الماء الراكد. ثم اإن نظ���رة عقالنية اإلى اأفكاري، �ل�ضيما الدينية، كفيلة 
اأن تزي���ل كل ه���ذا اللغط. فمث���اًل حين طرحت فكرتي ح���ول العالقة بين الطبيع���ة �اهلل، بداأت 
تنه���ال فوق راأ�ضي النتقادات الالذع���ة: هل ��ضل بك الكفر اإلى درجة اأن ُتنِزل اهلل اإلى م�ضتوى 
الطبيع���ة. اأجبته���م بكل ب�ضاطة: لقد رفع���ت الطبيعة اإلى اهلل !.اإذن فالأم���ر ل يحتاج اإل اإلى اأن 
به���ا على التفكير بحري���ة، �اأن ُنمّيز بين �ضر�ب المعرف���ة، ��ضوًل اإلى  ن�ضِل���ح عقولنا، �اأن ندرِّ

المعرفة الحقة.
• ح�ضن���ًا، بر�في�ض���ور، ن�ضكرك عل���ى هذا اللقاء الممتع، نتمنى من���ك كلمة اأخيرة لجيل 

اليوم؟ 
- ل اأق���ول لهم غير جملة �احدة: »كونوا �الحرية في التفكير �ضنوان ل يفترقان«. ل تخ�ضوا 
�س. العقل ُ�ِجد من اأجل  في �ضبيل تحرير عقولكم لومة لئم، �ل حقد حاِقد، �ل ا�ضطدام بمقدَّ
العم���ل، �لي�س من اأج���ل اأن يقبع ملكًا في �ضدر الجمجمة، ينبغي اأن ينزل عن عر�ضه، اأن ُيعاِرك 

مور�ثاته، �اأفكاره ال�ضابقة، حتى ي�ضل اإلى الحقيقة. 
الحوار الثاني: مع اإيمانويل كانط

اإيمانويل  ع���ن  بالحديث  لنب���داأ حوارن���ا  اإيمانوي���ل  • بر�في�ض���ور 
فتنا عليه اأكثر؟  الطفل، هالَّ عرَّ

- ح�ضن���ًا، ُ�ِل���دت في مدينة ه���ي »كونج�ضب���رغ«، �كانت عائلتي 
نة اإلى حدٍّ م���ا، �قد ن�ضاأت ف���ي هذا الجو  متو�ضط���ة الح���ال، �متديِّ

الم�ضَب���ع ب���ر�ح النزعة التقوية، �ه���ذه النزعة ف���ي الواقع اأثَّرت 
تاأثي���رًا كبيرًا في تربيتي، �في اأفكاري فيما بعد. كان لوالدتي 

الأث���ر الأكبر في �ضخ�ضيت���ي �ن�ضاأتي، فهي التي غر�ضت بي 
تل���ك الر�ح الديني���ة، �الأخالق. تعّلم���ُت الالتينية في �ضن 
���رة، كما اأنني ل اأن�ضى ف�ضل اأ�ضت���اذي »�ضولت�س« مدير  ُمبكِّ
معه���د »فريدريك«، فقد كان له اأثر عظيم في تطوير نزعة 

�إيمانويل كانطالتقوية التي تحدثنا عنها بدايًة.
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اأثَّرت ب�ضكل اأ��ض���ح �ضواء في  • ه���اّل ��ضح���ت لن���ا ما هذه النزع���ة؟ �في اأي الجوان���ب 
�ضخ�ضيتك اأم اأفكارك؟ 

- نزع���ة التقوية هي نزع���ة م�ضيحية تدعو اإلى تر�ضيخ العالقة بي���ن اهلل �العبد كعالقة حّية 
مبا�ضرة، بعيدًة عن العقائد الجماعية، �الطقو�س. بمعنى اأنها تذهب اإلى جعل العالقة بين اهلل 
�العبد عالقة عفوية �مبا�ضرة، �د�ن ��ضاطة. فبراأيي ل ال�ضهادة بالإيمان، �ل التو�ضل بالأ�ضماء 
المقد�ضة، �ل اأي مراعاة للطقو�س الدينية يمكن اأن ي�ضاعدك في الظفر بالخال�س. �اأعتقد اأن 
هذه النزعة اأثَّرت اأكثر ما اأثَّرت في فل�ضفتي الدينية، �في مذهبي الأخالقي ككل، اإذ جعلت مني 

�ضخ�ضًا منفِتحًا، اأكره القوالب الجامدة.
�الحداثة؟  للتنوير  رائدًا  منك  جعلت  التي  هي  الأمور  هذه  هل  • جميل! 

- الواقع اأنني ل اأحّب هذه الألقاب، ففي النهاية اأنا ُمِحّب للحكمة، �معين الحكمة ل ين�ضب، 
���ر قبل اأن تفعل.  ل���ذا فاإنن���ا نبقى د�مًا عل���ى اأعتابها نطلب المزي���د. بب�ضاطة التنوير هو اأن ُتفكِّ
بمعن���ى اآخر اأن تجر�ؤ على ا�ضتخدام عقلك على الوجه ال�ضحيح، �هذه هي الخطوة الأ�لى نحو 

التنوير.
ثنا قلياًل عن بع����س التفا�ضيل، من  اإل���ى حياتك ال�ضخ�ضي���ة، حدِّ • ح�ضن���ًا، لنع���د قلياًل 

المعر�ف عنك اهتمامك بالتفا�ضيل �بالوقت؟ 
م  - نعم هذا �ضحيح، اأنا اأكره الفو�ضى. اأ�ضعر باأن حياة المرء يجب اأن يكون لها هدف منظَّ

حتى في اأقل الأمور اأهمية، �في اأدقها تف�ضياًل.
• ع���ذرًا للمقاطع���ة، �لكن األ يجعل هذا من الحياة اأقرب اإلى اأن تكون رتيبة، �ر�تينية، 

�مملة في بع�س الأحيان؟ 
- ا�ضمح لي اأن اأقول اإنك مخِطئ. اإذ ينبغي لنا اأن نحيا كل �ضباح كاأنه اأ�ل �ضباح في حياتنا، 
يجب اأن نعي اختالفنا في التكرار الذي يحيط بنا، اأن نحب الحياة، �ن�ضت�ضعر هذا الحب في كل 
تفا�ضيلها. حين تحب الحياة �تعي�ضها كل يوم كاأنك تعي�ضها اأ�ل مرة، فذلك ُيبعدك عن الر�تين 

حتى لو كررت اأفعالك كل يوم، فالواقع اأنك كل يوم تعي�س حياة جديدة.
• )نق���د العق���ل المح�س( هذا العنوان عندما يتردد ف���ي الأ��ضاط الفكرية، فاإن الوجوه 

، �تعلو الر�ؤ��س اإ�ضارات التعجب �ال�ضتفهام. ما ال�ضبب براأيك؟  ت�ضفرُّ
- لي����س الغمو�س الذي يكتنف كتاباتي، اأ� بالأح���رى م�ضر�عي النقدي ب�ضكل عام، جاء عن 
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ق�ضٍد مني، بل �ضر�رة اأن تكون الفل�ضفة موجهة للنخبة التي اقت�ضت ذلك الغمو�س، �اإل اأ�ضبحت 
الفل�ضف���ة �ضغل من ل �ضغل ل���ه. �لذا فمن الطبيعي اأن يجد غير المخت����س �ضعوبة �غمو�ضًا في 
قراءة كتبي. اإذا لم نعِط الفل�ضفة جهدًا ��قتًا كافيين، �ثقافة �ا�ضعة �ضاملة عميقة، لن ن�ضتطيع 
اأن نفهمه���ا. �ل اأق���ول اأبدًا اأن كتاباتي هذه ه���ي اآخر الكتابات، �ل مجال لنقده���ا اأبدًا، بل هي 

بطبيعة الحال ِعر�ضة للنقد، كاأي م�ضر�ع. النقد هو قاِدح التفكير.
بالواجب  �اعتدادك  المطلق  بالأمر  اأن قولك  تعتقد  األ  الأخالقية؟  فل�ضفتك  • �ماذا عن 

الأخالقي ُينق�ضان من حرية الإن�ضان �اإرادته، �ذلك بخ�ضوعه للواجب؟ 
- تنبع قيمة الواجب من اأنه قيمة اأخالقية. اإن الذي تتحدث عنه هو خ�ضوع للقانون، �لي�س 
الواج���ب كالقانون، بل هو قيمة اأخالقية فح�ضب. ففي القانون ي�ضتطيع المرء اأن يت�ضرف �فقًا 
لم���ا يملي���ه عليه ه���ذا القانون فيكون بال�ض���ر�رة خا�ضعًا ل���ه، لأن القانون يمل���ك الحق في �ضن 
العقوب���ات ف���ي حال مخالفته، �من ث���م فالذي ي�ضير �فق القانون، ف���اإن دافعه يكون الخوف من 

ه عن الغر�س، �هذا هو جوهر الأخالق. العقوبة. اأما الواجب فال دافع �رائه، فهو منزَّ
• بر�في�ض���ور اإيمانوي���ل ن�ضك���رك عل���ى هذا اللقاء الرزي���ن. نتمنى اأن نخت���م هذا اللقاء 

بن�ضيحة لجيل اليوم؟ 
- اأقول لهم اأن يقدحوا زناد عقولهم ب�ضكل م�ضتمر. فالتفكير النقدي هو الأ�ضا�س ال�ضحيح 
ر. اأن�ضحهم باأن ل يقبلوا �ضيئًا على ما هو عليه قبل اأن ُيعِملوا عقولهم فيه.  �المتين لكل فكر نيِّ

اإنني ل اأدعوهم اإلى الفل�ضفة، بل اأدعوهم اإلى التفل�ضف.
الحوار الثالث: مع فريدريك نيت�شه

• بر�في�ض���ور نيت�ض���ه، ا�ضم���ك �حده كاٍف لإثارة الجدل في كل محي���ط ُيذَكر فيه. لماذا 
اأنت مثيٌر للجدل؟ 

- اإن م���ا هو مثير للجدل في الواق���ع اإنما هو تلك النظرة عينها، تلك النظرة التي ُينَظر من 
خالله���ا اإليَّ �لأفكاري. اإنني ُمدرٌك تم���ام الإدراك اأن تلك النظرة جاءت نتيجة تجا�زي لبع�س 
عون اأنهم ُحماة ال�ضع���وب، �في الواقع اأنني لم اأ�ضَع اأبدًا  الخط���وط الحمراء التي ��ضعها من يدَّ
لل�ضه���رة ع���ن طريق اإث���ارة الجدل، كما هي حال ُمعظ���م الُكتَّاب اليوم. اإنم���ا كان ذلك تج�ضيدًا 
لمهمة �ضاقة في محا�لة الو�ضول اإلى الحقيقة، �الحقيقة تتطلب اأكثر ما تتطلب اإحداث �ضد�ع 

عميقة في الأ�ضطح ال�ضلبة.
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اأطلقوا عليك  • اإذن، لهذا فاإن معظم من قر�ؤ�ا فل�ضفتك 
لقب )فيل�ضوف المطرقة(؟ 

- نع���م، حقيق���ًة اإن تل���ك كان���ت مهمتي ط���وال حياتي، 
بو�ضف���ي �ضخ�ضًا مخل�ض���ًا اأ�ضد الإخال����س للحقيقة، �اإن 

هذه المهمة على ج�ضامتها، كانت غالبًا ل ُتفَهم، �كثيرًا 
ما كانت الآذان تتجاه���ل م�ضعاها، �اإنني اأُرِجع ذلك 

، �نز�عهم  اإلى الحقارة الت���ي ات�ضف بها ُمعا�ضريَّ
للعي����س اآمنين في ظل اأ�ضنام �ضيَّد�ها في عقولهم. 
اإن مهمت���ي حقيقًة هي تحطيم تل���ك الأ�ضنام، �هي 

حرفتي الأحبُّ اإلى قلبي.
جديدًا؟  �ضنمًا  فل�ضفتك  موؤيد�ك  يتخذ  اأن  تخ�ضى  • األ 

رُت م���رارًا �تكرارًا، �ل�ضّيما في كتابي »هك���ذا تكلم زراد�ضت«، من  - بالطب���ع ل، لأنن���ي حذَّ
ة اتخاذ اأفكاري �فل�ضفتي على اأنها حقيقة نهائية، كما حذرُت اأي�ضًا من خطر اتخاذي معلمًا  مغبَّ
اأبدي���ًا. ل �ض���يء اأبدي في الواقع، كل �ض���يء يتبّدل، �كل �ضيء عر�ضة للتغيي���ر. �اأذكر اأنني قلت 

للجمهور على ل�ضان زراد�ضت »اإنني اأطالبهم اأن ي�ضّيعوني اإذا اأراد�ا اإيجاد اأنف�ضهم«.
• اأري���د اأن اأ�ضاأل���ك �ضوؤاًل ح�ضا�ض���ًا، �اأتمنى األ تعّده تدخاًل في حياتك ال�ضخ�ضية. ماذا 
ع���ن عالقتَك بالجن����س اللطيف؟ فه���ذه الم�ضاأل���ة اأي�ضًا كانت م���ن الم�ضائل الت���ي اأثارت جدًل 

�ا�ضعًا حولك، �ل �ضيما عالقتك بالح�ضناء الر��ضية »�ضالومي«؟ 
ب لي م�ض���كالت في الحقيقة. ل لن اأعّد ذلك تدخاًل �ضخ�ضيًا،  - ه���ذا الأمر كثيرًا ما كان ُي�ضبِّ
فم���ن حقكم �حق الجمي���ع اأن ت�ضاهد�ا ال�ضورة الحقيقية، �هذا جزء من فل�ضفتي اأي�ضًا. اأ�ؤكد لك 
م���رة اأخرى اأنني ُفِهم���ُت خطاأً، �هذا مبعث كل الجدل الذي اأثير حولي �حول فل�ضفتي. �اإنني اأعز� 
هذا الفهم الخاِطئ اإلى اقتطاع اأجزاء من كالمي، �بتره عن �ضياقه، ما يجعله عر�ضة ل�ضوء الفهم.

الحقيقة اأنني ل اأكره الن�ضاء، �لي�س لدي اأية عقدة تجاههن، اأ� اأنني اأكره العالقات الن�ضائية، 
د في خدمة الإن�ضان المتفوق. فاإذا  لكنن���ي ف���ي الواقع اإنما اأريد لأية عالقة بين ذكٍر �اأنث���ى اأن ُتجنَّ
كانت غاية اأي عالقة من هذا النوع �ضعيًا لخلق فرد متفوق هو ح�ضيلة هذه العالقة، فاإنني اأقد�ّضها، 
ب���ل اأدع���و اإلى اأمثالها. اإنني حقيقة لم اأف�ضل في عالقتي مع )ل���و( �لكنني ف�ضلت في اأن اأحوُّل تلك 

العالقة اإلى ��ضيلة لتهيئة الإن�ضان المتفوق، ف�ضلت العالقة لأنها لم تحقق هدفها المن�ضود.

فريدريك نيت�صه
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• ماذا عن الإن�ضان المتفوق؟ لقد اُتِهمت من بع�س الفال�ضفة باأنك كنَت مثاليًا حين ابتدعت 
تلك الفكرة، على الرغم من نقدك للمثالية. هل الإن�ضان المتفوق قابل للتحقق في الواقع؟ 

- اإنن���ي ل���م اآِت ب�ض���يء فوق ب�ض���ري اأب���دًا. �اإذا كنُت ق���د ُفِهم���ُت عك�س ذلك، فه���ذه لي�ضت 
م�ضوؤ�ليتي، بل م�ضوؤ�لية من اتخذ�ا فل�ضفتي مطّية لإثارة النزعات العرقية. الحقيقة اأنني اأردُت 
م���ن خالل فكرتي هذه اأن اأنقل الإن�ضان نحو اآفاق من القوة ي�ضتطيع من خاللها اأن يدير �ضوؤ�نه 
بنف�ض���ه، فه���و بهذا المعنى يكون غير محت���اج اإلى اأي موؤازرة غيبي���ة، �ل يحتاج في الوقت عينه 
عون اأنهم  له في ميادين الحياة �ضواء الجتماعية اأم ال�ضيا�ضية اأم الأخالقية ممن يدَّ اإلى من ُيمثِّ
ل���و ال�ضعوب، �اأ�ضميهم اأنا ح�ضرات المجتمع. اإذا لم تك���ن لدى الإن�ضان هذه القوة فكيف له  ممثِّ
اأن يقوم بهذه المهام؟ كيف له اأن يخلق قيمه الخا�ضة التي �ضوف تحّل محل القيم البالية �التي 

لم نعد بحاجة اإليها؟! 
فل�ضفتك؟  فهم  اأ�ضا�ؤ�ا  لمن  تقول  ماذا  نيت�ضه:  • بر�في�ضور 

- اأقول راجيًا اأن تعيد�ا قراءتي من جديد، فالجتزاء �الختزال َلهو اأكبر عقبة في �جه كل 
ق���راءة مو�ضوعية، �كل بحث معرفي. اقر�ؤ�ا فل�ضفت���ي د�ن �ضعيٍّ للتفوق على الآخرين، بل �ضعيًا 

للتفوق على الذات، هذا اأ�ضمى ما تدعو اإليه فل�ضفتي.
اإن عل���ى ق���ارئ فل�ضفتي اأن يتخيل نف�ضه ��ضط كومة من الثلج، �يكون م�ضتعدًا لتلقي �ضفعات 

ال�ضقيع الباردة. فكلمة �احدة مني باإمكانها اأن تر�ضم جميع المالمح ال�ضيئة على الوجوه.
اليوم؟  لجيل  منك  اأخيرة  ن�ضيحة  اأ�  • كلمة 

- ن�ضيحت���ي لهم ه���ي األ ُيوؤخذ�ا بالعواط���ف �الم�ضاعر، فهذه كلها �ه���م �دليل انحطاط. 
اأن�ضحه���م ب���اأن يبتعد�ا عن ال���درب الذي ي�ضلكه القطي���ع، �اللتفات اإلى ال���ذات ل لتمجيدها، 
ب���ل للتف���وق عليها. �اإن التفوق على ال���ذات ل يحتاج اإلى اأ�ضياء فوق ب�ضري���ة، اإنما اأموٌر تنبع من 
الإن�ض���ان الذي هو معن���ى الأر�س، �اأهمها اأن يبتعد عن التقدي����س، �اأّل يتخذ الحقائق على اأنها 

ثابتة �نهائية.
الحوار الرابع: مع �شيمون دي بوفوار

))لنتخيَّل اأن هذا الحوار جرى بعد �فاة �ضارتر ب�ضنتين((
���رة الجتماعية، اأي  • بر�في�ض���ور �ضيم���ون، الفيل�ضوف���ة اأم النا�ضط���ة الن�ضوي���ة اأم ال�ُمنظِّ

الألقاب اأحبُّ اإليِك؟ 
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- عزي����زي، الألقاب ل تهّم. المه����م هو فعلك �قدرتَك على ال�ضمو بالإن�ضان نحو المكانة التي 
تلي����ق به. �هذا ما حا�لُت اأن اأقوم به ف����ي كتاباتي، اأن اأعيد للمراأة بو�ضفها اإن�ضانًا قبل كل �ضيء، 
�ضها ب�ضفتها جن�ضًا اآخر. مكانها في �ضّلم الوجود الجتماعي .�الت�ضّدي لكل المحا�لت التي ُتكرِّ

ثينا  • الجن�س الآخر، هو كتابِك الأ�ضهر، �الذي اأثار �ضجة حين ظهوره، �حتى اليوم. حدِّ
اأكثر عن هذا الكتاب؟ 

- ح�ضن���ًا، تكم���ن اأهمية هذا الكتاب ف���ي جراأته على طرح الم�ضاألة الن�ضوي���ة، ���ضع المراأة 
�ا�ضطهاده���ا في المجتمعات ب�ضكل عام. كما اأن���ه ك�ضف تاريخيًا عن القوى ذات التاأثير، �التي 
����س المراأة بو�ضفه���ا جن�ضًا اآخر  كان���ت بي���د الرجل، ف�ضن���ع التاريخ كما ت�ضته���ي ذكوريته، �كرَّ
ع الكتاب م�ضبقًا على قائمة الكت���ب الممنوعة من التداّ�ل، �هذا يكفي  مطلق���ًا. �بالمنا�ضبة ُ��ضِ
كدلي���ل على تاأثيره، �يبقى كل كتاب ِعر�ض���ة للنقد �التمحي�س، كاأي بحث، �في اأي مجال. �في 
النهاية من الطبيعي األ ينجح اأحد في كل �ضيء، لكن ينبغي عليه اأن يريد كل �ضيء. هذه اأف�ضل 

حكمة تعّلمتها من جان.
التاأثي���ر  �ضارت���ر  ب���ول  لج���ان  كان  • بالتاأكي���د 
الأكب���ر في حياتك �اأفكارك؟ كي���ف كان يتعامل مع 
اأف���كارِك الن�ضوي���ة ب�ضفته رجاًل؟ �ضنع���ود للحديث 

عن �ضارتر، فهو حديث ل ينتهي بالتاأكيد.
- لقد ُكنُت ��ضارت����ر اأكثر من اأننا �ضريكان، لقد 
كن����ا بالأحرى �ضديقين، ل يكفي اأن يكون ال�ضريكين 
����ان بع�ضهم����ا، ينبغ����ي اأن يكون����ا �ضديقي����ن، لأن  ُيحبَّ
ما تت�ضارك����ُه ��ضديق����ك ق����د ل تت�ضارك����ه ��ضري����كك 

نف�ض����ه، �ما تخبره ل�ضديقك، قد ل تخبره ل�ضري����كك نف�ضه. هكذا كانت عالقتي ب�ضارتر. عالقة 
قائمة على ال�ضداقة �الحرية �ال�ضراحة، �لذا حينما اأكون معه، ل اأتوّج�س من اأن اأعر�س عليه 

ت اإلّي كثيرًا. اأفكاري بكل �ضراحة �جراأة، كان ُين�ضِ
الحب؟  عن  • �ماذا 

ده كل عامين. ه���ذا النوع من الحّب  - كان بين���ي �بي���ن �ضارت���ر �ثيقة »حب ال�ضر�رة« ُنج���دِّ
قائ���م على عالق���ة مفتوحة من الطرفين، بل بالأحرى مجموعة عالق���ات نواتها »الحب الأ�ضيل 

�صيمون دي بوفو�ر وجان بول �صارتر
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اأ� ح���ب ال�ضر�رة« الذي كان بيني �بين �ضارتر. اأما العالقات الأخرى فهي عر�ضية، �تقوم على 
هام�س الحب الأ�ضيل. اتفقنا اأن تكون عالقتنا عالقة �ضراكة كما اأ�ضلفت لك، ل عالقة امتالك، 
�احت���كار. اإن حبًا ل يحترم حرية الآخر �خ�ضو�ضيات���ه، ل يمكن اأن ُي�ضّمى حبًا. حّبًا قائمًا على 

اإخ�ضاع الآخر لهو اأبعد ما يكون عن الحب.
ع�ضوائية؟  لذلك  �فقًا  العالقة  ت�ضبح  األ  • لكن 

- لي�س بال�ضر�رة، اإنَّ الحب التقليدي هو نوع من ال�ضلطة، يمار�ضها اأحد ال�ضريكين، �غالبًا 
يك���ون الرج���ل، فتغد� العالقة محا�لة لإثب���ات الذات. في حين اأن الح���ب الحقيقي هو م�ضاركة 

د�ن ت�ضلُّط. 
بذاته؟  م�ضتقاًل  جن�ضًا  بو�ضفها  المراأة  فيها  ُعوِملت  مجتمعات  توجد  • هل 

- ل، المراأة ُعوِملت بو�ضفها �ضخ�ضًا ثانويًا في معظم المجتمعات،كان ُينَظر اإليها بو�ضفها 
جن�ض���ًا خا�ضعًا، ينبغي عليه القي���ام بد�ر تلبية الحاجات الخا�ضة بالرج���ل. المهم �ضمن اإطار 
هذه المجتمعات �ضعادة الرجل لأنه القائم على بنائه، اأما المراأة فواجبها اأن ُتدلِّك ظهر الرجل 

حتى يقوم بمهمته في بناء المجتمع.
ر المراأة كلي���ًا؟ �ل�ضيما بعد ارتف���اع الوعي في  ر بتح���رُّ اأن الم�ضتقب���ل ُيب�ضِّ • ه���ل تري���ن 

المجتمعات، مقارنًة بالأزمنة الما�ضية؟ 
- الحقيق���ة ل، ل�ض���ت متّيقنة من ذلك. اأعتق���د اأن ��ضع المراأة اليوم اأ�ض���واأ مما ��ضفتُه في 
�س د�نية  عي اأنها قائمة على تحرير المراأة، هي عينها ُتكرِّ »الجن�س الآخر«. كل الحركات التي تدَّ
الم���راأة. الأمل لن يكون حا�ضرًا اإذا لم تتم عملية تحري���ر جذرية بالكامل، ما ي�ضمن الم�ضا�اة 
التام���ة بي���ن الجن�ضين. �اأعتقد اأنه �ضياأت���ي اأحد ال�ُمتحذلقين من الذك���ور فينظر اإلى الم�ضا�اة 
على اأنها م�ضا�اة في البنية الع�ضلية. اإذا اأردنا اأن نرد على هوؤلء، فاإننا نحتاج اإلى مئات الكتب 
�المق���الت �الح���وارات. اإذا اأردت اأن تق���ول ذلك اأيها الرجل، فاإني ل اأمل���ك اإل اأن اأقول لك اإن 
المراأة تمر باأ�قات تعاني فيها من اآلم ج�ضدية �نف�ضية، اأتوقع اأن ع�ضالتك المفتولة لن ت�ضتطيع 
له���ا. الم�ضا�اة هي م�ضا�اة في الفك���ر ��ضناعة الراأي، م�ضا�اة في الم�ضوؤ�ليات القت�ضادية  تحمُّ

�الجتماعية �ال�ضيا�ضية، هكذا تكون الم�ضا�اة فح�ضب. 
اإل���ى �ضارتر، كيف ع�ض���ِت الأيام الأخيرة في حياته؟ �كي���ف ا�ضتقبلِت �ضدمة  • بالع���ودة 

رحيله عن عالمِك؟ 
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- لق���د اأ�ض���اء �ضارتر اإلى ج�ض���ده، �ت�ضّبب ذلك بخ�ضائر فادحة. اإل���ى الآن اأتذكر في اليوم 
الثام���ن ع�ض���ر من �ضهر اأي���ار، عام )1971(، ج���اء اإلى �ضقت���ي �هو في حال���ة مزرية، كان ل 
مة  ���رُت اأت�ضّنع القوة، �اأن���ا اأ�ضاهد حالته هذه، لكن���ي ُكنُت ُمته�ضِّ يق���وى على لفظ كلماته. �ضِ
م���ن الداخل. لم اأ�ضتطع اأن اأفهم �ضوى ب�ضع جم���ل كان يلفظها، �منها: »كيف �ضنتدبر نفقات 
الجن���ازة؟«. كان ي�ضع���ر باأن اأجلُه قد اقترب )اآه اأعدتني �ضنتين اإل���ى الوراء(. ُنِقل �ضارتر اإلى 
زة، �بقيُت بجانبه، راأ�ضي فوق راأ�ضه، غفوُت، �لم اأ�ضُح اإل على اآخر اأنفا�ضه. لم  العناية ال�ُمركَّ
اأتمال���ك نف�ضي، �معدتي كادت تنفجر من ح���بِّ »الفاليوم«. حّقًا كان رحيل �ضارتر، هو رحيلي 

اأنا بالذات عن هذا العالم.
جنازته؟  عن  �ماذا   ! ر  موؤثِّ هو  • كم 

- �ضار في جنازته نحو خم�ضين األف �ضخ�س، من ال�ضّبان �الن�ضاء، مثقفين، �غير مثقفين. 
لم يكن رحيل �ضارتر خ�ضارة �ضخ�ضية لي �حدي، كان رحيله خ�ضارة للفكر باأكمله. 

األم  يعتمل في قلبك من  اأخرجنا ما  اأننا  لو  �ن�ضتميحِك عذرًا،  اأخرى،  لِك مرة  • عزا�ؤنا 
الفراق. �الآن نريد منِك كلمة للمراأة اليوم؟ 

- اأنَت لم ُتخِرج ما في قلبي من األم، فالألم ل يبارحني منذ لفظ �ضارتر اأنفا�ضه الأخيرة. 
ة، ا�ضتعملي جناحي���ِك للطيران، �ل ت�ضمح���ي لأحٍد ب���اأن يبترهما. ل اأحد  اأق���ول: لأنك ُح���رَّ

ي�ضتطيع محوِك، �محو ذاتِك.
الحوار الخام�ض: مع اآرثر �شوبنهاور

• بر�في�ضور اآرثر، يتردد كثيرًا في الأ��ضاط الفكرية اأن فل�ضفتك 
ما هي اإل انعكا�س لظر�فك المعي�ضية. اإلى اأي مدى هذا �ضحيح؟ 
، �اأظن اأن هذا  - ه���ذا اأه���م خطاأ �قع به كثيٌر من معا�ض���ريَّ
الخط���اأ �ض���وف يتكرر في ق���ادم ال�ضن���وات. �قد يلت�ض���ق بي هذا 
الظ���ن، كلما ُذِك���ر ا�ضمي. ربم���ا �ضوف يقع في ه���ذا الخطاأ من 

ل يفهم فل�ضفتي بال�ضكل ال�ضحيح، فيتذرع باأنها جاءت نتيجة 
اأزم���ة مزاجية، اأ� انعكا�ضًا لظر�ف خارجية معينة. ل اأنكر اأن 
كثيرًا من تفا�ضيل حياتي كان لها اأثر في اأفكاري، �هذا �ضيء 
 �آرثر �صوبنهاورطبيع���ي، لكن اأن ُيتَّخذ ذلك على اأنه ه���و كل �ضيء، فهذا اأمر 
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مرفو����س في كل �قت. اأما اإذا كان تتبع �ضيرتي الذاتية في خدمة البحث في تطور اأفكاري، فال 
اأظ���ن اأن ف���ي ذلك �ضيء من الإ�ضاءة. اإن �ضيرة حياة الفرد لي�ضت مزاجه، بل ما كتبه �ما اأنتجه 

من اأفكار.
اأنك �ضد الكتابات التي تتخذ من ال�ضي���رة الذاتية ��ضيلة للحكم على  • ه���ل يعن���ي ذلك 

الأفكار؟ 
ز نظره في  - اإن من يحكم على الفيل�ضوف �اأفكاره من خالل �ضيرته الذاتية، اأ�ضبه بمن ُيركِّ

اإطار لوحة ُ�يهِمل ما يحتويه ذلك الإطار. الهتمام باللّب اأجدى من الهتمام بالق�ضور.
• لك���ن هن���اك تف�ضيل مهم ل ي�ضتطيع اأي قارئ لتاريخ الفل�ضفة اأن ُيهِمله، �هو عالقتك 
باأّم���ك. الجمي���ع يعلم اأن له���ا اأثرًا كبيرًا في اأف���كارك، �ل�ضيما اآرائك حول الم���راأة ب�ضكل عام. 

هاّل حدثتنا اأكثر حول هذا المو�ضوع؟ 
- لق���د كنت �اأمي من طبعين مختلفين، كانت ته���وى ال�ضخب، �اأنا اأهوى العزلة. ربما هذا 
كان م���ن اأكث���ر الأ�ضباب الت���ي جعلت عالقتنا متوت���رة بع�س ال�ضيء. لم تك���ن تفهمني، �لم اأكن 

اأفهمها. رحلُت عنها �تركتها في �ضخبها، �ان�ضرفت اإلى الِجّد �البحث.
ثنا عن  ثنا قلياًل عنه، �حدِّ • لق���د اأثم���ر هذا الجهد ع���ن كتاب »العالم اإرادة �تمثاًل« حدِّ

رد�د الأفعال حوله؟ 
- ل اأُخفي اأن �ضيئًا من الغمو�س يكتنف هذا الكتاب، لكن يجب على قارئه اأن يتحلى بال�ضبر، 
�اأن يق����راأ فيه اأفكار �ضوبنها�ر، ل حياته ال�ضخ�ضية، فجزء من الغمو�س الذي ُيغلِّف هذا الكتاب 
يع����ود اإل����ى عدم قراءت����ه بتجرد تام عن �ضخ�س �ضاحب����ه. هذا اأ�ًل. �ثانيًا يج����ب على قارئ هذا 
الكت����اب اأن يك����ون لديه قبل كل �ضيء مفهومًا �ضحيحًا ع����ن الإرادة التي عنيتها في بحثي. الإرادة 
كم����ا ه����و معر�ف هي فع����ل ي�ضتر�ضد بالعقل، على حي����ن اأن الإرادة كما اأفهمها ه����ي اإرادة عمياء 
مندفعة د�ن تحكم عقلي، �هي ما اأ�ضميه اإرادة الحياة. هذا اأهم ما ينبغي اأن يلتزم به قارئ هذا 

الكتاب، اأ� حتى من اأراد ترجمته اإلى اللغات الأخرى، �هنا اأعتقد اأن الم�ضاألة تزداد �ضعوبة.
بها؟  تتحكم  �ضعورية  ل  د�افع  ثمة  اأن  اأتق�ضد  عمياء؟  الإرادة  تكون  • كيف 

- يمت���د اأث���ر الإرادة لي�ضمل الحياة الواعية �الال�عية للكائنات بم���ا فيها الإن�ضان، �ل يعني 
تميُّ���ز الإن�ضان بالعقل اأن���ه ي�ضتطيع التحكم باإرادت���ه. فعل الإن�ضان تابع لإرادت���ه �لي�س العك�س، 
ر، هذا باخت�ض���ار. �يت�ضا�ى جميع الب�ضر في ذل���ك، اللهم اإل بع�س  الإن�ض���ان يري���د اأ�ًل ثم ُيفكِّ

ال�ضتثناءات من العباقرة، فالعبقري هو الذي يكون �ضاذًا عن هذه القاعدة.
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• اإذن، هل تعني اأن اإرادة الإن�ضان بهذا المعنى هي �ضبب ل�ضقائه، لأنها ل تخ�ضع للعقل؟ 
ر عن �ضراع ل يهداأ من اأجل الحفاظ على الحياة. نعم اأ�ضميها  - نعم، هي كذلك. الإرادة ُتعبِّ
بح���ق اإرادة الحي���اة. ه���ذه الإرادة ل تهداأ اإل بالموت. �اإن هذا اله���د�ء ليجد نف�ضه على م�ضتوى 
الف���رد فح�ضب، اأما على م�ضتوى النوع فيظل ال�ض���راع اأبديًا ل يهداأ. �من هنا كان اأ�ضل ال�ضقاء 

الذي تعانيه الب�ضرية.
ال�ضقاء؟  هذا  من  الخال�س  اإلى  �ضبيل  من  • �هل 

- لطالم���ا كان ال�ضقاء ناجم���ًا عن خ�ضوع الإن�ضان لإرادة الحي���اة، اأي لأهوائه �رغباته غير 
العاقل���ة، فاإن���ي اأجد اأن الخال�س الوحي���د يكمن في �اأد هذه الرغبات. �ق���د يت�ضور بع�ضهم اأن 
هذا الراأي ذ� اأ�ضول دينية معينة، لكن اأ�ؤكد اأن ر�ؤيتي هذه كانت ح�ضيلة تاأملي في هذا العالم، 

�لي�ضت نتيجة لزهٍد اأ� اعتكاف ذي طبيعة دينية. 
خال�ضه؟  ل  ُيعجِّ حتى  بالنتحار  الإن�ضان  ر  ُيفكِّ اأن  د�ن  من  الرغبات  ُتْوَءد  كيف  • اإذن 

- كم���ا قل���ُت لك اإن الخال�س فيما اأرى ل يمكن اإل اأن يك���ون فرديًا، لأن النوع م�ضتمر. �بناًء 
ف اأحمق، �هو د�ران ف���ي الحلقة عينها. فال���ذي يعتزم اأن  عل���ى ذل���ك اأرى باأن النتحار ت�ض���رُّ
ينتحر ل ن�ضك اأبدًا في اأنه يخ�ضع لإرادة الحياة حتى عندما يت�ضور اأنه يق�ضي عليها بانتحاره. 
لأن عزم���ه عل���ى فع���ل النتحار يعني اأنه يري���د حياًة اأخرى ف���ي عاَلٍم اآخر. باخت�ض���ار فاإن فعل 

النتحار لي�س اإل خ�ضوعًا جديدًا لإرادة الحياة رغم العتقاد بالخال�س منها.
اإلى ح�ضرتك رغم الحيرة التي  • �ضك���رًا لتلبيتك دعوتنا هذه. �ق���د ا�ضتمتعت بالحديث 
تنتابن���ي الآن، �الدم���وع الت���ي تنتظر على ح���واِف الأحداق، اأ�ضع���ر باأنني اأري���د اأن اأ�ضرخ. حقًا 

من ل يعرفَك يجهلك. �ضكرًا مرة اأخرى. 
- عفوًا �ضديقي. هذا اأثر الحقيقة دائمًا.
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لينا ديب

المعرف��ة اآف��اق 

الثقافة فكر وفن واإبداع

الثقافـــة بمعناهـــا الوا�شـــع هي نتـــاج الفكر الإن�شانـــي العام، ال�شيا�شـــي اأو الدينـــي اأو الجتماعي 
اأو الفل�شفي،كمـــا اأنهـــا نتـــاج الأديـــب وال�شاعـــر، ونتاج الفنـــان الممثل والر�شـــام الت�شكيلـــي والنحات 

والمو�شيقي.

وعندما يتوافر مناخ الحرية للجو الثقافي يتولد الإبداع.

والحريـــة التـــي يحتـــاج اإليهـــا الإبـــداع هي تحـــرر المثقـــف مـــن الموروثـــات الباليـــة والماألوفة 
والمعتـــادة، حتـــى يتمكـــن اأن يعي�ـــض قلـــق الإبـــداع والتجديـــد، واأن تكـــون هنالـــك حا�شنـــة لالإبـــداع 

الثقافي، حتى يتفرغ لعطائه واإنتاجه الخالق.

ن�ساأة وتطور مفهوم الثقافة

م�ضطل���ح الثقافة، م�ضطلح له تاريخ قديم برز في اللغ���ة الفرن�ضية منذ ع�ضر الأنوار، قبل 
�ضهرت���ه في اللغات الأخرى الم�ضاحبة لها كالإنجليزية �الألمانية، �هو م�ضطلح يعود في اأ�ضله 
اإل���ى اللغ���ة الالتينية )Cultura( الت���ي تعني، الزراع���ة �الفالحة �رعاي���ة الما�ضية،�قد تطور 
مدلولها، ابتداء من القرن ال�ضاد�س ع�ضر، لتفيد معنى مجازيًا هو »تنمية بع�س القدرات العقلية 
بالتدري���ب �المران«، ثم لتدل بعد ذلك على »مجموع المع���ارف المكت�ضبة التي تمكن من تنمية 

ر�ح النقد �القدرة على الحكم«.
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�ف���ي القرن الثامن ع�ضرتّح���ول المعنى من تهذيب الأر�س اإلى تهذيب العقل، محاكية بذلك 
نموذجها الالتيني التقليدي بو�ضفه قد ّكر�س ا�ضتخدام الكلمة بمعناها المجازي. �اأ�ضبح ُيقال:
ثقاف���ة المجتمعات �الفنون �ثقافة العلوم كما ل���و كان تحديد الكلمة للعديد من المفردات، 
�مما يقال في هذه المرحلة اأي�ضًا اإنها مرحلة انتقال الكلمة بمعناها المجازي اإلى اللغة الألمانية 
�ل�ضّيم���ا اأن اللغة الفرن�ضية كانت عالمة مميزة للطبقات العليا في األمانيا، كما اأن تاأثير ع�ضر 

الأنوار كان له اأكبر الأثر في هذا النقل.
هذا �لم ت�ضتعمل كلمة ثقافة اإل للدللة على التطور الفكري للفرد، اإذ اإنَّ الثقافة اأمر يخت�س 
بالإن�ض���ان �من ثم فقد حفظت كلمة ثقافة في اأيديولوجيا ع�ضر الأنوار �اقترنت باأفكار التقدم 

�التطور �التربية �العقل التي كانت تحتل مكان ال�ضدارة في تلك المرحلة.
كم���ا نالح���ظ اأنه في هذه المرحلة تقدمت كلمة ثقافة كثيرًا؛ فهي اأكثر دللة على التطورات 
الفردي���ة، بينما كلمة ح�ضارة تدل على التطورات الجماعية، مثلما قال عالم الجتماع الألماني 

»نوربيرت اإليا�س«.
قد نالت كلمة ثقاف���ة في الفكر الألماني مكانًة 
كبي���رًة. �ال�ضب���ب الرئي�ضي لهذا التط���ور يعود اإلى 
ا�ضتن���اد ه���ذا المفه���وم بو�ضاط���ة الم�ضطلح���ات 
ف���ي  ل���ه  ا�ضتخدامه���ا  �اإل���ى  الألماني���ة  الثقافي���ة 
ل  اأن���ه  �الحقيق���ة  الأر�ضتقراطي���ة،  ا�ضتثناءاته���ا 
توجد ر�ابط حقيقية بي���ن الم�ضطلحات الثقافية 
�الأر�ضتقراطي���ة في األمانيا، على عك�س الو�ضع في 
فرن�ض���ا. كانت تت�ض���ف �تتميز ثقافته���ا بال�ضدق 
�العم���ق �الر�حانية، �هذه �ضف���ات نوعية األمانية، 

�بعد اأن انت�ضرت هذه الفكرة في األمانيا كلها اأ�ضبحت قليلة التعبير عن مدى الوعي الوطني الذي 
يت�ض���اءل عن الطابع النوعي لل�ضعب الألمان���ي، الذي لم يتو�ضل بعد اإلى تحقيق �حدته ال�ضيا�ضية. 
�من ناحية اأخرى فاإن الد�ل الأخرى المجا�رة مثل فرن�ضا �اإنجلترا ب�ضكل خا�س، حا�لت جاهدًة 
الأم���ة الألمانية التي اأ�ضعفتها النق�ضامات ال�ضيا�ضي���ة �فجرتها اإلى عدة اإمارات، لتاأكيد �جودها 
عب���ر الرفع من �ضاأن ثقافتها. لذا فاإن الم�ضطلح الألمان���ي للثقافة �ضعى منذ القرن ال�ضابع ع�ضر 
اإل���ى تحدي���د الختالفات اإذ اإن هذا الم�ضطلح يعد معنًى رئي�ضي���ًا للقومية �تقدمها، �ل�ضّيما ً اأنه 
يتعار����س مع المفهوم الفرن�ضي العالمي للح�ضارة؛ �هو فهم يعبر عن اأمة حققت �حدتها القومية 

نوربيرت �إليا�س
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منذ زم���ن بعيد. �في ع���ام )1775م( �قف الفيل�ض���وف الألماني 
»يوه���ان هيردر« �ض���د العالمي���ة التوحيدية التي ن���ادى بها ع�ضر 
الأن���وار، �اأراد اأن يعيد لكل �ضع���ب كبرياءه �حقوقه بدايًة بال�ضعب 
الألمان���ي، �ذلك ف���ي مقابل ما يعّده اإمبريالي���ة ثقافية تنادي بها 
فل�ضف���ة ع�ضر الأن���وار بين ال�ضع���وب الفرن�ضية. �مفه���وم هيردر 
للثقاف���ة التي تتمي���ز بالنقطاع ع���ن الفل�ضفة م�ضتبع���دًا التوا�ضل 
معها. �من هنا، يمكن عّد هيردر رائد الم�ضطلح الن�ضبي للثقافة: 
»هي���ردر هو الذي فت���ح اأعيننا عل���ى الثقافات« �تط���ورت الفكرة 
الألمانية ح���ول الثقافة قلياًل، تحت ظاه���رة النزعة القومية، في 
الق���رن الثامن ع�ضر �مع نهاية القرن الثام���ن ع�ضر تحررت كلمة 
ثقاف���ة من م�ضافاتها، �انتهى بها الأم���ر اإلى اأن ا�ضتعملت للدللة 

على » تكوين« �»تربية العقل المثقف« عن طريق التعلم.
�بهذا اقتربت كلمة ثقافة كثيرًا من كلمة ح�ضارة، �التي ُتعّرف باأنها: عملية تح�ضين الموؤ�ض�ضات 

�الت�ضريع �التربية، فالكلمتان تنتميان اإلى الحقل الدللي نف�ضه �اإن كانتا غير متكافئتين.
��ضرع���ان ما �قع تاأكيد اأن مدلول كلم���ة الثقافة في ميدان الفكر يجب اأن ين�ضرف اإلى فعل 
الإنت���اج اأكثر م���ن الإلحاح على الإنتاج نف�ضه، بمعنى اأن المق�ضود منها يجب اأن يكون ما يك�ضبه 
العق���ل من قدرات عل���ى التفكير ال�ضليم �المحاكمة ال�ضحيحة، بف�ض���ل المعارف التي يتلقاها، 

�التجارب التي يخو�ضها، ل ما ي�ضمه الفكر بين طياته من معارف �معلومات.
� �ضنط���ل هنا على ذلك المعنى الخا�س بالثقافة الذي ي�ضتعمله فيها علماء الأنثر�بولوجيا، 
�ل�ضّيم���ا الإنجلو�ضاك�ض���ون منه���م. اإنها تدل عندهم عل���ى مختلف المظاه���ر المادية �الفكرية 

لمجموعة ب�ضرية معينة ت�ضكل مجتمعًا بالمعنى ال�ضو�ضيولوجي للكلمة.

القرن التا�سع ع�سر

اختلف تطور الكلمة في هذا الع�ضر اختالفا ًكثيرًا، فقد �ضاد نوع من النبهار �الفتتان اإزاء 
الفل�ضف���ة �الآداب الألمانية التي كانت في عز األقها، مما اأ�ضهم في تو�ضيع فهم الكلمة، �اأك�ضبها 

»بعدًا جماعيًا«.
فهي لم تعد تن�ضب اإلى التطور الفكري للفرد فح�ضب، بل اأ�ضبحت تن�ضب اإلى التطور الفكري 

لجماعة ب�ضرية معينة.

يوهان هيردر
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فظهرت تعبيرات من مثل »ثقافة فرن�ضية« �»ثقافة األمانية« �… �هنا تقترب كلمة »ثقافة« 
من كلمة »ح�ضارة« كثيرًا، �لطالما ا�ضتخدمت اإحداهما للدللة على الأخرى.

�خ���الل الق���رن التا�ضع ع�ض���ر ازداد ارتب���اط الكت���اب الر�مان�ضيين بمفهوم الأم���ة. �اأ�ضبح 
الألم���ان يعّد�ن الثقافة، اأنها تعبير عن النف����س المتعمقة ل�ضعب محدد، �المرتبطة بالح�ضارة، 
�تحديدًا بعد التقدم المادي المرتبط بالتطور القت�ضادي �التقني. هذه الفكرة تتطابق ب�ضكل 
كبير مع الجوهرية �الخ�ضو�ضية للثقافة، �مع المفهوم العرقي �العن�ضري لأمة اأ� مجموعة من 
الأف���راد الذي���ن يجمعهم اأ�ضل �احد الذي تطور في الوقت عين���ه لتكون الد�لة في األمانيا �ضكاًل 

اأ�ضا�ضيًا لالأمة الألمانية.
�ق���د تم نقا�س نمطي بين فرن�ضا �األمانيا لتحدي���د مفهوم العلوم الجتماعية المتقدمة فقد 
ظه���ر هذا المفهوم لأ�ل مرة في اأ�ر�با في القرني���ن الثامن ع�ضر �التا�ضع ع�ضر، كان يدعو اإلى 

عملية الإ�ضالح اأ� تح�ضين الم�ضتوى، كما هي الحال في عملية الزراعة اأ� الب�ضتنة.
ه في القرن التا�ضع ع�ضر ب�ضورة �ا�ضحة اإلى ال�ضعي لتطوير اأ� تعديل المهارات الفردية  كما ُتوُّجِّ
لالإن�ضان، �ل�ضّيما بو�ضاطة التعليم �التربية، �من ثم اإلى تحقيق َكّمًا من التنمية العقلية �الر�حية 
لالإن�ضان �اإظهار العديد من القيم العليا اإلى اأن قام بع�س العلماء في منت�ضف القرن التا�ضع ع�ضر، 

با�ضتخدام م�ضطلح الثقافة لالإ�ضارة اإلى قدرة الإن�ضان �الب�ضرية على م�ضتوى العالم.
�ف���ي النهاي���ة اإذا قمنا بالتوج���ه اإلى مفهوم المجتم���ع فهو عبارة عن مجموع���ة من الأفراد 
�لديه���م ثقافة، تمثل طريقتهم في الحياة �هذه الثقافة ه���ي عبارة عن مجموعة من العالقات 
الجتماعي���ة كم���ا اأن الثقاف���ة هي محتوى ه���ذه العالق���ات، �اإذا كان المجتمع يهت���م بالعن�ضر 
الإن�ضان���ي، �بتجمع الأفراد، �العالقات المتبادلة بينهم، فاإن الثقافة ُتعنى بالمظاهر التراكمية 

المادية �الالمادية التي يتوارثها النا�س، �ي�ضتخدمونها �يتناقلونها.
�بحل���ول الق���رن الع�ضري���ن، ظه���ر معن���ى الثقاف���ة للعي���ان لي�ضب���ح م�ضطلحًا ب���ارزًا في 
عل���م الأنثر�بولوجي���ا، لي�ضم���ل بذلك جميع الحقائ���ق الب�ضرية التي ل تعّد نتائ���ج لعلم الوراثة 
الب�ضرية ب�ضفة اأ�ضا�ضية. �منذ عام )1933م( تقريبًا، اأخذ علماء الأنثر�بولوجيا البريطانية 
الجتماعية يتجهون اإلى ا�ضتخدام م�ضطلح البناء الجتماعي، اأكثر من ا�ضتخدامهم لمفهوم 

التثاقف.
لك���ن، ذلك لم يمنع بالطبع من ظهور بع�س التعريف���ات الم�ضابهة لتلك التي قدمها العلماء 

الأمريكيون.
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القرن الع�سرين

�ضه���د هذا القرن مواجهات �ضيا�ضية �حر�ب دامية بي���ن فرن�ضا �األمانيا، �لم تكتف الحرب 
بالوجه الع�ضكري لها، بل ظهرت بوجه ثقافي اأي�ضًا، اأ� ما نعبر عنه ب�»حرب م�ضطلحات«.

اأخ���ذ كل من ال�ضعبين يزعم الدفاع عن الثقافة بالمعنى الذي يفهمه، فالفرن�ضيون يزعمون 
اأنه���م اأبطال الدفاع ع���ن الح�ضارة )اأ��ضحنا �ضابق���ًا التقارب الكبير بي���ن م�ضطلحي »ثقافة« 
�»ح�ض���ارة« ل���دى الفرن�ضيين(، مما يف�ضر النحدار الن�ضبي ال���ذي اأ�ضاب فرن�ضا في بداية هذا 

القرن عبر ا�ضتخدامها لم�ضطلح »ثقافة«.
الأيديولوجيا: هي مجموعة الآراء التي يعتنقها ال�ضخ�س، �توؤثر في �ضياغة مواقفه.

ع�ض���ر الأن���وار اأ� »الحرك���ة التنويرية«: هي بمثاب���ة ردة فعل عنيفة �ضدده���ا رجال النه�ضة 
�رج���ال البح���ث العلم���ي للكني�ضة التي �قف���ت موقف العداء ال�ضاف���ر من العلم، �لم���ا قامت به 

محاكم التفتي�س من مطاردة �حرق ��ضنق لهوؤلء العلماء.
�ل���م يتبل���ور هذا المفهوم اإل���ى ما ي�ضبه القاع���دة اأ� ال�ضعار اإل بعد منت�ض���ف القرن الثامن 
ع�ضر. �هكذا فقد انطوى هذا الم�ضطلح على نقد الفكر الديني، اأ� الكفر به في اأحيان اأخرى، 
اأ� الكتف���اء بتحيي���ده ع���ن �ضيا�ضة الحي���اة، بعّد اأن اأن���وار العقل �حده – هك���ذا زعموا – كفيلة 

بقيادة الإن�ضان اإلى كمال العلم �الحكمة.

متى ظهر مفهوم الثقافة عربيًا؟

يمكننا القول اإن كلمة »ثقافة« ترتبط في اأذهاننا اليوم ب�ضوؤ�ن الفكر عامة، �لكنها مع ذلك، 
ل تثير فينا م�ضمونًا �ا�ضحًا محددًا.

�لع���ل ال�ضبب في ه���ذا، راجع اأن هذه الكلم���ة حديثة العهد في خطابن���ا العربي. فمعاجمنا 
القديمة ل تف�ضر لنا اأ�ضل هذه الكلمة �م�ضتقاتها.

اإل هاتي���ن الدللتي���ن اأ� ما ي�ضبههما: »يقال ثقف الول���د، اإذا �ضار حاذقًا… �ثقف الكالم: 
حذقه �فهمه ب�ضرعة«.

�هي في اللغة من الحذق �المثاقفة �من المالعبة بال�ضيف، �ثقف الرمح اإذ �ضواه �اأ�ضلحه، 
�ف���ي عالم الب�ض���ر ا�ضتخدمت لمعاني ت�ضترك في ج���ذر المعاني اللغوية، �ه���ي القوة �التمكن، 
لكنه���ا بالن�ضبة اإلى الب�ض���ر قوة في التربية، �التمك���ن من العلوم �الفن���ون المختلفة، فاأن يكون 

الإن�ضان مثقفًا يعني اأّنه على قدر من التمكن في مختلف ميادين المعرفة.
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اأم���ا الآن فلنب���داأ بطرح �ض���وؤال البداية: مت���ى ظهر مفه���وم »الثقافة« في الخط���اب العربي 
الحديث �المعا�ضر، �باأي معنى؟

ن�ضتطي���ع الق���ول اإن كلمة »ثقافة« ترتبط ف���ي اأذهاننا اليوم ب�ضوؤ�ن الفك���ر عامة، �لكنها مع 
ذلك، ل تثير فينا م�ضمونًا �ا�ضحًا محددًا.

�هك���ذا نالح���ظ اأن معنى »الثقافة« ل���دى اأجدادنا الع���رب كان: الحذق، �ال���ذكاء، ��ضرعة 
الفهم، فهي من هذه الناحية �ضفة عقلية �لي�ضت مفهومًا مجردًا.

كما اأن التثقيف كان يعني التقويم �الت�ضوية �هو خا�س بالرمح �العود، �لم يعثر على ما يفيد 
امتداد هذا المعنى- معنى تثقيف الرمح- اإلى الفكر اأ� الذهن، فالكلمة التي كانت م�ضتعملة في 
ه���ذا ال�ض���اأن هي »التاأديب«! كما اأن »الأدب« كان ي�ضم ما نعنيه اليوم بالثقافة، ف�ضاًل عن معناه 

ال�ضلوكي الأخالقي.
�منه »الموؤدب« بمعنى المربي �المعلم. كل ذلك يدل على اأن كلمة »ثقافة« لم تكن في اأ�ضلها 
العربي م�ضطلحًا ل�ضيء من الأ�ضياء الفكرية، �ل مفهومًا يتمتع بقوة المفهوم، اأي بدللة معينة 

محددة، عامة �مجردة.
�م���ن هنا يتاأكد ذلك ال���راأي القائل: اإن كلمة »ثقافة« في ال�ضتعم���ال العربي الحديث، ا�ضتقت 
للدلل���ة عل���ى المعنى المجازي للكلم���ة culture. �هو ا�ضتق���اق موفق، �ل�ضّيم���ا اإذا لحظنا ذلك 

التقارب بين المعنى الأ�ضلي لكلمة الحذق �الت�ضوية، �المعنى الجديد الذي �ضيغت للدللة عليه.
�م���ع ذلك يمكن الق���ول اإن ما كان ي�ضغل الفك���ر العربي في الخم�ضيني���ات �ال�ضتينيات لي�س 
المعن���ى المعرف���ي الأكاديم���ي �ل المعنى الأنثر�بولوج���ي لمفهوم الثقافة، بقدر م���ا كان ي�ضغله 

مفهوم اآخر هو مفهوم »الثقافة الوطنية«.
كان المعن���ى الأنثر�بولوجي للكلمة ا�ضطالحًا فني���ًا خا�ضًا باأ�لئك الذين يعنون بالبحث في 
اأ�ض���ل الح�ض���ارات �خ�ضائ�ضها المميزة، �ل�ضّيم���ًا البدائية منها، �هذا مو�ض���وع لم يكن يهم 
ب�ض���كل مبا�ضر عال���م الفكر في الأقط���ار العربية الت���ي كان كثير منها محكومًا بم���ا كان ي�ضمى 
»الق�ضي���ة الوطنية«، �ضواء تمثلت في الكفاح من اأجل ال�ضتقالل اأم من اأجل الجالء اأم من اأجل 

تحرير الثقافات الوطنية مما تعر�ضت له من تدمير في العهد ال�ضتعماري.
�من���ذ ذل���ك الوق���ت، كان النظر اإلى الثقاف���ة بوجه عام، اأعن���ي الثقافة بمعناه���ا المعرفي 

�الوطني، يتم من خالل ثالث م�ضتويات:
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• الثقاف���ة عل���ى الم�ضتوى الفردي �التي تمثل الف���رد الإن�ضاني المثقف الذي ي�ضارك في 
تنمية ثقافة �طنه �الثقافة الإن�ضانية.

• الثقاف���ة عل���ى الم�ضتوى ال�ضعبي من حيث اأنها تعك�س �اقع المجتمع الذي تنت�ضب اإليه، 
تعك����س ��ضعيت���ه �مطامحه �اتج���اه م�ضيرته. �انطالق���ا من هذه المالحظ���ة ن�ضتطيع القول اإن 

الثقافة هي د�مًا ثقافة فئة، �ثقافة ع�ضر.
• الثقافة على الم�ضتوى الإن�ضاني العام ب�ضرف النظر عن الزمان �المكان، فاإن الثقافة 
ه���ي الأعم���ال الفكري���ة �الفنية الخال���دة، اأي تلك الأعمال الت���ي تعبر عن موق���ف الإن�ضان اإزاء 

الطبيعة �ما �راء الطبيعة، اإزاء نف�ضه �م�ضيره.

مفهوم الثقافة في الفل�سفة

ت���دّل كلمة ثقافة في اللغة العربية على ح�ضن المنط���ق �فطنة الإن�ضان، �ذلك لأّن ال�ضخ�س 
المثقف هو الذي يتعلم اأمورًا جديدة كل يوم في اإطار معرفي �ضامل يفيد به نف�ضه �الآخرين.

الثقاف���ة اإحدى مكّونات ال�ضلوك الإن�ضاني ال���ذي ي�ضاعد على تحديد طريق الإن�ضان، �ثقافة 
ال�ضع���ب هي اأه���ّم المزايا التي تجعله مختلفًا عن غيره �تمنحه الخ�ضو�ضية في العادات �القيم 

�اللغة �الدين.
تط���ور مفه���وم الثقافة عبر الع�ض���ور لالهتمام بعل���وم الفل�ضفة �الأنثر�بولوجي���ا ��ضغل بال 

العديد من المفكرين �الفال�ضفة في اأبحاثهم الأ�ضا�ضية.

تعريف الثقافة في الفل�سفة

الثقافة هي العالقة الجدلية بي���ن المعارف �الفنون �الأديان �القوانين �الأخالق �العادات 
الت���ي يكت�ضبها الإن�ض���ان من المجتمع، بمعن���ى اأنها )مجموعة من الأ�ض���كال �المظاهر لمجتمع 
معي���ن، �ت�ضمل ع���ادات، �ممار�ض���ات، �قواع���د �معايير كيفي���ة العي�س �الوجود، م���ن مالب�س، 

�طقو�س �قواعد ال�ضلوك �المعتقدات(.
�ترتكز على عاملين اأ�ضا�ضيين هما:

الفرد �ضمن المجموعة الأكبر التي تكّون المجتمع.
الجمـــع بين المعرفة المادي���ة �المعنوية؛ اإذ تعّد الخبرات اإ�ضافًة اإلى المعارف التي يتلقاها 

الإن�ضان نظريًا مكّونا الثقافة الأ�ضا�ضيين.
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تتطّور ثقافة المجتمع من خالل التفاعل �توالي الأجيال ب�ضكل يت�ضل بالحاجات الأ�ضا�ضية؛ 
فتتطّور الثقافة مع توفر الحتياجات الأ�ضا�ضية لالإن�ضان، �لجوئه اإلى التفكير في الرفاهيات.

�اأهّم خ�ضائ�س الثقافة هو �جوب ن�ضاأتها في مجتمع معين تظهر النعكا�ضات الثقافية على 
�ضلوكي���ات اأع�ضائه �طريق���ة تفكيرهم، فال يمكن اإطالق مفهوم الثقاف���ة على فرد �احد يعي�س 

منف�ضاًل عن جماعة ب�ضرية تجمعه بها �ضفات اأ�ضا�ضية كاللغة اأ� العادات الجتماعية.
اإّن الثقاف���ة قابل���ة لالنتقال من ف���رد اإلى اآخر، �ل يك���ون ذلك النتقال م���ن خالل المعرفة 
فح�ض���ب؛ بل ي�ضمل العادات �القيم الت���ي تكبح جماح الغرائز البدائية، �هي اأي�ضًا م�ضتمّرة عبر 

الزمن �ل يمكن ف�ضلها عن المجتمع ب�ضبب �جودها ب�ضكل م�ضتمر في الفرد.
�بذل���ك يمكن اإطالق لفظة ثقافة على الأ�ضكال المثالية منه���ا �الواقعية؛ فالثقافة الواقعية 

هي ال�ضلوك الفعلي الذي يقوم به الأفراد في المجتمع.
بينم���ا تمث���ل الثقافة المثالية ال�ضلوكيات التي يعتقد النا�س اأّنه م���ن الواجب القيام بها �فقًا 
لمنظومة الأخالق �القيم �الدين �العادات، �تمّثل الفجوة بين الثقافة المثالية �الثقافة الواقعية 

ما ُيعرف بالتخلف الثقافي.
ه���ذا �تعُدّ الثقافة من مظاهر رقي المجتمعات ب�ضكل ع���ام، �هي �ضر�رية للفرد �المجتمع 
عل���ى حد �ضواء، فكم���ا هي للمجتمع عنوان في رقي���ه، فهي في الوقت عينه عن���وان لوعي الفرد 

��ضعة اطالعه في �ضتى ميادين الحياة.

مظاهر الثقافة

اللغة �ل�ضَيّما التي يتكلم بها المثقف، تعدُّ من اأهم مظاهر الثقافة، حيث يغترف من اآدابها 
�معانيها الجميلة ��ضائر فنونها.

�التاري���خ اأي�ضًايع���ّد م���ن مظاهرها، فيكون المثق���ف ذا اإلمام بالتاري���خ �حركاته �ف�ضوله. 
�ذلك بمتابعته لما يجري من اأخبار في �ضتى الميادين.

ز به من عادات خ�سائ�ش ال�سعوب وما تتمَيّ

تنعك����س الثقافة، على بع�س فوائد �خ�ضائ�س الأ�ضياء، مث���ل خ�ضائ�س الأطعمة، �ممكن اأن 
تكون خ�ضائ�س بع�س النباتات العالجَيّة، اأ� خ�ضائ�س بع�س الأ�ضماء. اإ�ضافة للعادات �التقاليد، 
�الممار�ض���ات الجتماعية �العقائد �اللغات �الأ�ضكال التعبيرية مثل الفن، �المو�ضيقا، �الرق�س، 
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�الطقو����س، �التقنيات مث���ل ا�ضتخدام الأد�ات: الطب���خ، �الماأ�ى، �المالب�س ه���ي بمنزلة كليات 
ثقافي���ة، �ه���ي تجمع بين النفع���ال �الأفكار �الم�ضاع���ر الخا�ضة بالبلد الذي يعي����س به الإن�ضان، 
�يع���ّرج بعد ذلك على المحيط من حوله اأي البلدان �ال�ضعوب المجا�رة، فينخرط فيها كل اأفراد 
المجتمع، �في الوقت عينه ت�ضمل ميادين متعددة في المعرفة �ال�ضلوك، �التاريخ �علوم الطبيعة.

وظيفة الثقافة

للثقافة �ظائف تظهر في تحديد �ضلوك الفرد �اإ�ضالحه �توجيهه، �بما ين�ضجم مع العادات 
�القي���م �التقالي���د، �من ناحي���ة اأخرى �ق���وف الفرد على ما ي���د�ر حوله من اأح���داث في �ضتى 
الجوان���ب �المجالت، فه���ي تتعلق بالتنمية في مج���الت ال�ضلوك �المعرفة عل���ى حد �ضواء، �ل 

تقت�ضر على جانب د�ن اآخر.
اإذن هن���اك مظاه���ر متعددة للثقاف���ة قد ت�ضترك م���ع م�ضادرها في العنا�ي���ن �تختلف في 
بع����س التفا�ضيل، فمثاًل ن�ضتطيع القول اإّن من اأ�ضول الثقافة الدين اأ� الديانات المختلفة، �من 
اأ�ضوله���ا اأي�ضًا الع���ادات �القيم �التقاليد، �كذلك التاريخ، �حي���ن الحديث عن مظاهرها نجد 

تكرارًا لهذه العنا�ين.
َر بين الأ�ضول �المظاهر، فاأ�ضل الثقافة ما ُت�ضتمّد  لكن التكرار هنا يفيد العلم ببع�س ما ُكرِّ
من���ه، �مظاهر الثقافة ما ي�ضل اإليه �عي الإن�ضان من هذه الأ�ضياء، �المظاهر تكون عادة اأكثر 
من الأ�ضول؛ لأّنها متجددة تبعًا لتجدد الع�ضر �تطوره، فالإنترنت اليوم اأ�ضحى م�ضدرًا خ�ضبًا 

للثقافة، �هو مظهر لها من زا�ية اأخرى.
�ف���ي راأيي ل بد اأن تكون للثقافة ثمة ر�ضالة، حتى الفنان الذي ل يفكر اإل بمفردات الجمال 
ف���ي اإبداع���ه الفني، يمكن اأن نعّده �ضاحب ر�ضالة، حتى لو ل���م يِع هو ر�ضالته، ذلك �لو على نحو 
تنمي���ة تذ�ق الجمال، اإذ ي�ضه���م تنمية تذ�ق الجمال المادي في تنمية ت���ذ�ق الجمال المعنوي، 
�تركيز الإح�ضا�س بالجمال لدى الإن�ضان، �تهذيب الذ�ق الجمالي، كل هذا الذي يمكن اأن نعّده 
لون���ًا م���ن األوان تنمية �عي الإن�ض���ان باإن�ضانيته، فكلما اأح�س الإن�ضان بقي���م الجمال بكل اأبعاده، 

تهذبت اإن�ضانيته.
الإب���داع الثقافي هو عامل مهم في البناء الفكري �ف���ي التنمية، �هو يرتبط بحيوية المبدعين 
�قدراته���م الخالقة عل���ى التجدي���د �البتكار�ال�ضتفادة م���ن النظريات العلمية �ض���واء في العلوم 
الإن�ضانية �الجتماعية اأم التطبيقية كما يتاأثر بجذ�ر التراث فهي القاعدة لكل منطق فكري. �يوؤثر 
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الو�ض���ع الجتماعي �القت�ضادي للمبدعين عل���ى قدراتهم الفنية �الإبداعي���ة لذا يتوجب تح�ضين 
ذل���ك الو�ضع بتكثيف الإعالم، �التحريك المتزايد لالأعمال الفنية بالمعار�س �الن�ضرات �غيرها، 

�هذا ما يمكن تقديمه في مجال الثقافة الإبداعية من الت�ضجيع �الدعم المادي �المعنوي. 
فالإب���داع هو: التعبير عن حيوي���ة الثقافة، �الثقافة التي يتوقف فيه���ا الإبداع تدخل مرحلة 

الجمود �ال�ضكون �تتوقف عن الحياة.
حقق الفن الت�ضكيلي كثيرًا من التقدم �من الن�ضاط الفني في المرحلة الأخيرة، �كي يتطور 
الفن الت�ضكيلي يجب اأن يكون نابعًا من تراثنا �مور�ثنا ال�ضعبي �يعبر عن الأ�ضالة، �من اأ�ضباب 
ع���دم تطور الفن الت�ضكيلي هو انع���دام التربية الجمالية في مراحل التعليم �لبد اأن نوؤكد �جود 
المعل���م الم���درب �المخت�س كم���ا اأن الإعداد التراث���ي المتين غير موجود ل���دى المدر�س �لدى 

الطالب على ال�ضواء..
اإل اأن���ه �ض���ار ُينظر اإل���ى الفنانين �الأن�ضط���ة الفنية لي�س على اأنه���ا ذات قيمة في حد ذاتها 
فح�ض���ب، �لكن اأي�ضًا ب�ضفته���م م�ضهمين مهمين في القت�ضاد. �توؤدي الفن���ون د�رًا اقت�ضاديًا 
مبا�ض���رًا في الد�ل، من خالل مبيع���ات �اإيرادات مجموعة متنوعة م���ن الأن�ضطة، بما في ذلك 
الم�ضرح، �المتاحف، �الفنون، ��ضالت العر�س، �الأ�برا، �الحفالت المو�ضيقية، �د�ر مزادات 
المقتني���ات الثمينة، �اإنتاج الأفالم ال�ضينمائي���ة، �التلفزيونية، �غيرها. �تعد المواقع الثقافية، 

في كل بلد، نقطة جذب �ضياحي رئي�ضية.
لق���د ثبت لن���ا، تاريخي���ًا، اأن الدعم الإن�ضان���ي لالإبداع �الثقاف���ة كان مق�ض���ورًا على الأداء 
ال�ضتعرا�ض���ي �الفنون المرئية، اإل اأنه في المراحل الأخيرة، تو�ضع الهتمام بالفنون �الثقافة، 
�ات�ضع المجال لالرتقاء بالفنون �المجتمعات الإبداعية.�هنا يمكن النظر كيف يدعم القطاعان 
الع���ام �الخا�س للمبدعين �الفناني���ن من اأجل دفعهم ليكونوا منتجي���ن اقت�ضاديًا. لهذا، يجب 
ت�ضجي���ع الأ�ضخا�س، الذين يجر�ن الأبحاث، �يقوم���ون بالتفكير، �الكتابة، �الن�ضر، �التدري�س، 
�الإعالم، على موا�ضلة عملهم، �الح�ضول على اأجر منا�ضب مقابل القيام بذلك. لأننا اإذا اأردنا 
اأن ت�ضبح الأفكار اأكثر ع�ضرية، �الفنون اأكثر جاذبية، �الإبداع اأكثر فاعلية من غيرها، فيجب 
تمويلها. �يتطلب الأمر دعمًا لتاأ�ضي�س بنى تحتية فكرية، �لتعزيز ر�ؤية معينة للحياة الإبداعية؛ 

يرفع فيها الفن من قدر القت�ضاد �قدراته.

⁕ ⁕ ⁕
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تانيا حريب

المعرف��ة اآف��اق 

اأدب الطفل المترجم
بد�ية ظهوره، و�إرها�صاته، وهمومه

»الطفل هو اأول واأعظم ثروة وطنية واإن�شانية، فمن اأجله َتزرع الأمم وتح�شد، ومن اأجله تبني 
وتحـــارب، فهـــو اإن ُزرع فـــي تربـــة �شالحة اأثمر مح�شـــوًل وافراً ل ينفد، واإن ُبنـــي ب�شالبة؛ اأحال كلَّ 
بيـــت فـــي الوطن اإلى قـــالٍع منيعة، ي�شعُّ في داخلها الأمل المن�شود«)1(. هـــذا ما قاله اأحمد اإ�شماعيل 

في مجلة »المثّقف التقّدمي« عن اأهمية هذه الثروة.
وهذا ما دفع الحكومات والموؤ�ش�شات اإلى اأن تولي ُجّل اهتمامها بالطفل من خالل كتابة الأدب 
الموّجـــه اإليهم، الذي يهتمُّ بميول الأطفـــال وحاجاتهم، ويراعي خ�شائ�شهم وقدراتهم، وي�شهم في 
بناء �شخ�شّيتهم وتنمية اإدراكهم، وزيادة معارفهم، واكت�شاف البيئة المحيطة بهم، اإ�شافًة اإلى اإثراء 

لغتهم والرتقاء باأ�شاليبها.
تعود جذ�ر اأدب الطفل اإلى اأ�ضاطير �خرافات �حكايات �ضعبية قديمة تناقلتها الأل�ُضن جياًل 
بعد جيل؛ اإذ اأ�ضارت بع�س الدرا�ضات الحديثة اإلى بع�س الكتابات �النقو�س �ال�ضور التي خّطها 
الم�ضريون القدماء على �رق البردي �جدران المعابد، حتى اإنَّ ال�ضينمائي ال�ضهير »��لت ديزني« 
ا�ضتلهم فكرته عن الكارتون ��ضخ�ضياته من زيارة قام بها اإلى مقابر الم�ضريين القدماء، �راأى 
فيه����ا ق�ض�س الأطفال الم�ضّورة. ع����ال�ًة على ذلك، �جود حكاي����ات »البانجاتانترا« ال�ضعبّية اأ� 
»خزائ����ن الحكم����ة الخم�س« �هي حكايات هندي����ة قديمة ُترجمت اإلى كثيٍر م����ن لغات العالم. ثّم 
انت�ض����رت لحقًا حكاي����ات ُر�يت على ل�ضان بيدبا الحكيم، ُعرفت بحكاي����ات »كليلة �دمنة«، �يرى 
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بع�����س الباحثين اأنه����ا اأجزاء من البانجاتانترا اأ� اإعادة �ضياغٍة له����ا، �نقلها عبد اهلل بن المقّفع 
من اللغة الفار�ضّية القديمة اإلى اللغة العربّية في القرن الثامن الميالدي. �ل بّد هنا من الإ�ضارة 
اإل����ى خراف����ات اإي�ضوب اليونان����ي �ضاحب المجموع����ة الخرافّية التي �ُضميت با�ضم����ه �لقت �ضهرًة 
�ا�ضعًة في اأ�ر�با، �ت�ضّمنت حكايات �مغامرات �ق�ض�ضًا عن الحيوان، حملت في طّياتها ر�ضائل 
اأخالقّي����ة، �ظّل����ت ُمعينًا لكّت����اب الأطفال الأ�ائل. �ف����ي القرن الحادي ع�ض����ر الميالدي، ظهرت 
مالحم الحيوانات، �اأ�ضهرها الحلقة الفرن�ضية التي ُعرفت با�ضم »ر�اية الثعلب« �ت�ضمُّ مجموعًة 

من الحكايات التي تد�ر حول الحيوان، �لم ُيعرف موؤلفوها على �جه التحديد.
ُث���مَّ ظهرت المجموع���ة الق�ض�ضّية »الديكامي���ر�ن« اأ� »الأي���ام الع�ض���رة« لالإيطالي جيوفاني 
بوكا�ضيو، �حكايات »كانتربري« الإنكليزية لموؤّلفها �ضو�ضير، �تبد� فيها اآثار الخرافات �الأ�ضاطير.

�في فرن�ضا، ظهر الهتمام باأدب الطفل من خالل اأمير الحكاية 
الخرافّية في الأدب العالمي، جان دي لفونتين، الذي اأ�ضهم في 

�ضياغ����ة المرحل����ة التاأ�ضي�ضّية لأدب الطفل، فق����د �ضاغ اأ�ضعارًا 
ُ��ضعت على األ�ضنة الحيوانات �الطيور.

�ف����ي ع����ام )1697(، ُن�ض����رت حكايات »اأم����ي الإ�زة« 
لموؤلفها �ضارل بير�، التي ُتعدُّ مرحلًة مف�ضلّيًة في م�ضيرة 
اأدب الأطفال، فهي اأ�ل مجموعٍة ق�ض�ضّيٍة ُكتبت من اأجِل 
ة، �بداية مرحلٍة جدي����دٍة في تاريخ تطور  الأطف����ال خا�ضّ
الكتابة الموّجهة اإلى الطفل. �ت�ضمُّ اإحدى ع�ضرة حكايًة، 
منها: �ضندريال، �الجميلة النائمة، �ذات الرداء الأحمر 

�غيرها، ُترجمت اإلى العربية �اإلى لغاٍت مختلفة.
�للم�ض����رح ن�ضيب من ه����ذا الأدب؛ اإذ كان الم�ضرح 

الفرن�ض����ي رائدًا في تقديم عر��ض����ه لالأطفال، �البدايات الأ�لى لذلك كتبته����ا �قّدمتها ال�ضيدة 
�ضتيفاني د�غينيلي.

كما برز مجموعة من الُكّتاب الذين اهتّموا بالأدب الموّجه اإلى الأطفال، اأ�ضهرهم: الألمانيان 
»الأخ����وان غري����م« الل����ذان اأ�ض����درا مجموعة م����ن الق�ض�س منها: »ليل����ى �الذئ����ب«، �»ال�ضاحرة 
ال�ضريرة«، التي ُترجمت اإلى العربية، �ا�ضتهرت في �طننا العربي. �ظهرت الأختان الإنكليزيتان 

»اآن �جين تيلر« اللتان كتبتا الق�ضائد التي ُعّدت من اأ�ائل كتب ال�ضعر لالأطفال.

جان دي لفونتين
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�ل ُيمكنن����ا الحدي����ث ع����ن تاريخ ظهور اأدب الطفل ف����ي العالم د�ن ذكر الكات����ب الدانماركي 
الم�ضه����ور هانز اآندر�ض����ون، رائد اأدب الأطفال الأ�ر�بي، �من موؤّلفات����ه التي ل تزال متدا�لة بين 
اأطف����ال العالم، �ل �ضّيما بعد اأن ُترجمت اإلى لغاٍت مختلفة، »فرخ البط القبيح«، �»الأميرة �حبة 

الفا�ضولياء«، �»الحورّية ال�ضغيرة«.
اإ�ضاف����ًة اإل����ى ذلك، لمع في مج����ال اأدب الطفل اأ�ضماء كثيرة منها الكات����ب الإنكليزي ت�ضارلز 
د�دج�ض����ون ال����ذي ا�ضتهر في ق�ض����ة »اآلي�س في بالد العجائ����ب«، �الأمريكي غ����ول هاري�س موؤّلف 
»مغام����رات العم ريمو�����س«، �الإنكليزي �لَيم بليك �ضاحب المجموع����ة ال�ضعرّية ال�ضهيرة »اأغاني 

البراءة«، �غيرهم.
�ُت�ضير المراجع التاريخّية اإلى اأنَّ ظهور اأدب الطفل في �طننا العربي قد تاأّخر كثيرًا مقارنًة 
مع انت�ضاره �تطّوره في اأ�ر�با �العالم؛ اإذ يظنُّ بع�ضهم اأنَّ هذا الأدب ب�ضيط، �من ال�ضهل كتابته، 
لك����ن الحقيق����ة اأّن هذا الميدان هو م����ن اأ�ضعب ميادين الكتاب����ة، فكما قال توفي����ق الحكيم: »اإّن 
الب�ضاط����ة اأ�ضعب من التعّمق، �اإنه لمن ال�ّضهل اأن اأكت����ب �اأتكّلم كالمًا عميقًا، �لكن من ال�ضعب 
اأن اأنتقي �اأتخّير الأ�ضلوب ال�ّضهل الذي ُي�ضعر ال�ضامع باأني جلي�س معه �ل�ضت معلِّمًا له، �هذه هي 
م�ضكلت����ي مع اأدب الأطفال«. ف����اأدب الطفل ي�ضهم على نحٍو كبيٍر ف����ي تكوين �ضخ�ضية الطفل من 
النواح����ي الفكرّية �النف�ضّية �الجتماعّي����ة �اللغوّية، �عليه يتطّلب ذلك توّف����ر مزايا معّينٍة فيمن 
يوؤّل����ف اأدبًا موّجهًا اإلى الطفل، �م����ن هذه المزايا التي بّينها الكاتب عبد المجيد قا�ضم في كتابه 
»اأدب الأطفال، تاريخه، خ�ضائ�ضه �فنونه«: يجب اأن يكون الكاتب �ضاحب موهبٍة اإبداعيٍة �خياٍل 
�ا�ض����ٍع �ثقافٍة متعّمقٍة بالبيئة الت����ي ين�ضاأ فيها الطفل الذي يوّجه كتابات����ه اإليه �القَيم الأخالقّية 
ال�ضائ����دة فيها، �على دراي����ٍة كافيٍة بالأهداف التربوّي����ة �النف�ضّية �بمراح����ل الطفولة، �اأن يكون 
لديه القدرة على مواكب����ة تطّور المفاهيم �النظريات العلمية �التربوّية، �اأن يحترم عقل الطفل 
�رغبات����ه على حدٍّ �ض����واء)2(. كما يجب اأن يبتعد موؤلف الق�ض�س ع����ن المبا�ضرة �تلقين الأطفال 
القيم����ة ال�ُم����راد اإي�ضالها، فعلى �ضبيل المثال �رد ن�سٌّ �ضبيه بالق�ض����ة في اأحد الكتب المدر�ضّية 

عام )1954( بعنوان »ل �ضحر في الكلمات« بال�ضيغة الآتية: 
1- كان �ضعي����د طف����اًل مهماًل، فف����ي اأحد الأيام تاأرج����ح على غ�ضن �ضجرة التف����اح، فك�ضره، 
�ت�ضّل����ق �ضج����رًة �معه دميُة اأخته، فم����ّزق �ضفائرها حتى �ضارت خيوط����ًا، �ا�ضطدم بطبٍق جديد 
فك�ضره، �بعد كل حادٍث كان يبادر فيقول: »اإني اآ�ضف«، �كان �ضعيد يعتقد اأن تمنحه هذه الجملة 

العفو �الغفران. 
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2- �ف����ي الي����وم التالي، �بينما كانت الأ�ضرة تتنا�ل ع�ضاءه����ا، اأ�ضقط �ضعيد ق�ضدة اللبن على 
غطاء المائدة غافاًل فقال: »اإني اآ�ضف« فما كان من �الدته اإّل اأن خلعت مئزرها الأبي�س، �نا�لته 
ع�ض����ا من زجاج، �قالت ل�ه: »اأنت الآن �ضاحر، �هذه ع�ض����اك ال�ضحرية، فردد الكلمة ال�ضحرية 
»اإن����ي اآ�ض����ف« ع�ضر مرات على بقعة الق�ضدة هذه«. فاأطاع اأمرها، فلما انتهى قالت ل�ه: »هل زالت 
البقع����ة؟« فقال �ضعيد �قد خنقته العبرات: »ل. اإنها لن تز�ل حتى اإذا قلت »اإني اآ�ضف مليونًا من 
الم����رات«، فقال����ت له اأمه: »هذا ما اأردت اأن تعرفه، فاإن كلمة »اإن����ي اآ�ضف« ل تمحو بقعًة كان من 

الممكن اأن نتجنبها ب�ضيٍء من الحذر �النتباه«. 
�م����ا ُيمكننا مالحظته من خالل هذه الق�ضة: اأن جملها طويلة، �لغتها عالية جدًا، �اعتمدت 
على الأ�ضلوب المبا�ضر في العر�س، فقررت: »كان �ضعيد طفاًل مهماًل«، �لم تترك للطفل المتلّقي 

اأن ي�ضتنتج تلك القيمة، اأي »الإهمال«، بنف�ضه )3(.
�اأ�ضي����ُر هنا اإل����ى ما قاله اأنات����ول فران�س في دعوته للُكّت����اب: »عندما تكتب����ون لالأطفال... ل 
تت�ضّنع����وا في الكتابة، ب����ل فّكر�ا ب�ضكل جيد جدًا، اكتبوا ب�ضكل جيد جدًا، �ليكن كل �ضيء ناب�ضًا 
بالحي����اة... ليك����ن عظيمًا �مّت�ضع الآف����اق �قوّيًا، �هذا هو ال�ضرُّ الذي يكم����ن �راء الإعجاب الذي 

يبديه الأطفال الُقّراء حيال ما تكتبون« )4(.
�من اأ�ضهر ُكّتاب الأدب الموّجه اإلى الأطفال ال�ضاعر �ضليمان العي�ضى الذي اأّلف ق�ضائَد عّدة 
ل يزال الأطفال ين�ضد�نها حتى يومنا هذا مثل »ن�ضيد ماما«، �دلل حاتم، �من اأعمالها المكتوبة 
للطف����ل »ال�ضماء تمطر خراف����ًا« �»الديك الأ�ضود« �»�ضجرة زيتون �ضغي����رة«، �عادل اأبو �ضنب، له 
»الطف����ل ال�ضجاع« �»ال�ضيف الخ�ضب����ّي«، �كامل كيالني الذي ا�ضتلهم حكاي����ات »األف ليلة �ليلة«، 

�ب�ّضطها �قّدمها لالأطفال، �كان اأّ�لها ال�ضندباد البحري عام )1927(.
ر ظهور الأدب الموّجه اإلى الطفل في �طننا العربي، على �ضبيل المثال،  �عودًة اإلى فكرة تاأخُّ
ل����م ُتعرف الق�ض����ة قديمًا ب�ضفتها جن�ضًا اأدبي����ًا اإّل في المدار�س، فكان ل ب����دَّ من ال�ضتفادة من 
خب����رات الآخرين، �كان ذلك عب����ر ترجمة كثيٍر من الموؤلفات العالمي����ة الخا�ضة بالأطفال، مما 
ُي�ضه����م في منحهم فر�ضة التوا�ضل مع ثقافات العالم المتنوعة �التفاعل الإيجابي معها. فتاأليف 
هة اإلى الأطفال يختلف عن ترجمتها من حيث التزام الموؤّلف بما يراه �يعي�ضه،  الق�ض�����س الموجَّ
�ي�ضتق����ي اأح����داث ق�ض�ضه من بيئته �تجاربه التي يعي�ضها في ه����ذه البيئة. �عملت الترجمة على 
�ضد النق�س الحا�ضل في مكتبة الأطفال العربية التي تعاني الفقر، �قلة الإتقان، رغم �جود كّتاب 

كبار يكتبون لالأطفال، �اأْثر�ا المكتبة العربية بكثيٍر من الر�ايات �الم�ضرحيات �الق�ض�س.
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�يتعام����ل بع�ضه����م مع الأدب المترجم ب�ضفت����ه جزءًا من الثقافات الت����ي ياأتي منها، فيتحّدد 
الموق����ف منه ان�ضجامًا م����ع الموقف من هذه الثقافات، �ربما يزي����د بع�ضهم على ذلك ح�ضا�ضية 
اإ�ضافي����ة في ه����ذا التعامل انطالقًا م����ن تاأثيره في الفئ����ة العمرية التي نتح����ّدث عنها على �ضكل 
حر�����سٍ مغلٍف بخوٍف مبالٍغ في����ه. �النظرة المتوازنة لأدب الأطفال المترجم ينبغي اأن تقوم على 
ركيزتي����ن هما: عّد الط����الع على الثقافات الأخرى م�ضدر اإثراء �ن�ضجًا ذهنيًا للطفل من جهة، 
�درجة معقولة من مراعاة الخ�ضو�ضية من جهٍة اأخرى. ُي�ضاف اإلى ذلك ُبعد ثالث يتعّلق بطبيعة 
اأدب الأطف����ال، بغ�����س النظر عن الثقاف����ة التي ينتمي اإليها، اأ� اللغة الت����ي يكتب بها، �هو الإيفاء 
بالم�ض����ّوغ الأ�ضا�ض����ي لت�ضميت����ه اأدبًا، اأي الإمتاع �ف����ي الوقت نف�ضه قدرته على حم����ل ر�ضالٍة بما ل 

يتناق�س مع د�ره في تحقيق هذه المتعة اأ� ينتق�س منه.   
لهذا ل بّد اأن يتحّلى مترجم اأدب الأطفال بالمزايا نف�ضها اآنفة الذكر عند تاأليف الق�ض�س، 
�ُي�ض����اف اإل����ى ذلك البراعة في اختيار الن�س الذي يالئم البيئ����ة التي يعي�س فيها الطفل العربي 
بعيدًا عن المفاهيم �القَيم التي يحا�ل بع�ضهم في الغرب العمل على ن�ضرها، مثل اأخذ الحق من 
خالل ممار�ضة العنف اأ� الكذب اأ� الغ�س �ما اإلى ذلك، �نقله من اللغة الأ�ضل اإلى اللغة الهدف، 
�تطويع����ه بحيث يت����الءم �بيئة طفلنا العربي �ثقافته، مع اللتزام بنقل ر�ح الن�س الأ�ضل باأمانٍة 
�مراع����اة ترجمة الن�س باأ�ضلوٍب �ضل�س �ب�ضيط يتنا�ض����ب �كلَّ فئٍة عمريٍة، بطريقٍة تجذب الطفل 
لقراءت����ه �ال�ضتفادة من����ه، اإ�ضافًة اإلى ال�ضعور بالمتعة، �مثال على ذلك ما ُذِكَر في مقاٍل بعنوان 
»اأدب الأطف����ال المترجم: ال����د�ر المتوّقع« عن ق�ضة الكاتبة ال�ضويدي����ة اإ�ضتريد ليندغرين »ليلى 
م الب�ضاطة الطفولية في  ترح����ل من البيت«، للمترج����م �ليد �ضيف، اإذ ا�ضتطاعت الكاتبة اأن ُتق����دِّ
تفا�ضيل تفتح المجال للت�ضا�ؤل �المقارنة �التاأييد �الرف�س لما تفعله ليلى اأ� اأيٌّ من ال�ضخ�ضيات 
الأخرى في الق�ضة. كما تمّكن هذا التفاعل من اإي�ضال الر�ضالة عبر اإ�ضراك القارئ، طفاًل كان 
اأم بالغًا، في نقا�س قائم على فرز الإيجابي عن ال�ضلبي، �المقبول عن المرفو�س اأ� الم�ضتهجن، 
ليقول في النهاية »لو كنَت مكان ليلى لما فعلت كذا اأ� لفعلت كذا«. باخت�ضار، ا�ضتطاعت الكاتبة 
اأن ُتق����ّدم ر�ضال����ًة تربويًة اإلى جان����ب ال�ضتمتاع بقراءة الق�ض����ة، لكنها لي�ضت ر�ضال����ًة مبنّيًة على 
الوعظ، فقد ابتعدت الكاتبة عن ��ضع كلماٍت في فم »ليلى« لُتعّبر عن الندم �ا�ضتيعاب العظة من 

الحدث كما يمكن اأن يفعل كاتٌب �عظيٌّ »تربويٌّ تقليدّي«. 
كما اأّن عملية انتقاء الن�س الأ�ضل هي اإحدى ال�ضعوبات التي يواجهها مترجمو اأدب الطفل، 
فهن����اك ن�ضو�����س ل تتنا�ض����ب مع قَيم مجتمعن����ا اأ� د�ن هدٍف ليتعّلمه الطف����ل، �عال�ًة على ذلك 
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ًا يحمل مفاهيم اأخالقيًة مكتوبًة على نحٍو متقٍن بحيث ت�ضل للطفل  يجب اأن يختار المترجم ن�ضّ
القارئ ب�ضكٍل غيِر مبا�ضٍر، �مثال على ذلك ما �رد في مقال »درا�ضة في اأدب الأطفال المترجم« 
لأيمن درا��ضة، الذي يذكر فيه ق�ضًة �ضعبيًة من اأنغول بعنوان »كيف �ضعد ال�ضفدع اإلى ال�ضماء؟«. 
ت�ضم����ل الق�ض����ة مجموعًة من ال�ضخ�ضي����ات الإن�ضانية �من مملكة الحيوان، �ت����د�ر اأحداثها حول 
�ضخ�ضي����ة »كيمان����ا« الذي اأراد اأن يتز�ج م����ن عذراء ال�ضماء، لكنه لم يع����رف كيف يو�ضل ر�ضالًة 
يطلب فيها يدها للز�اج اإلى اأبيها �ضيد ال�ضم�س، ثّم قرر طلب الم�ضاعدة من حيواناٍت عّدة، لكنها 
اأخبرته بعدم مقدرتها على ذلك. حينئٍذ تدّخل ال�ضفدع، �عر�س اأن ُير�ِضل هو الر�ضالة، ف�ضحك 

»كيمانا«، �قال: »هل ي�ضتطيع �ضفدع حمل ر�ضالٍة اإلى ال�ضماء؟«.
اأجاب ال�ضفدع: »مهما يكن الأمر! فاأنا اأ�ضتطيع القيام بذلك، فقط اإذا حا�لت!«.

�بالفع����ل ي�ضتخ����دم ال�ضفدع المجتهد ذكاءه م����ن اأجل الو�ضول اإلى ع����ذراء ال�ضماء، التي في 
النهاية تتز�جه بدًل من »كيمانا« الذي ل يزال في انتظار عر��ضه. 

ُر عن  نجد اأنَّ عبارة ال�ضفدع »مهما يكن الأمر، فاأنا اأ�ضتطيع القيام به، فقط اإذا حا�لت!« تعبِّ
فكرة الق�ضة، �ت�ضير اإلى قوة الإرادة �الت�ضميم.

يميل الأ�ضلوب الم�ضتخدم في الق�ضة اإلى الُبعد عن المبا�ضرة �الب�ضاطة �الو�ضوح، فالكلمات 
ماألوفة، �الجمل ب�ضيطة التراكيب، كما اعتمد الكاتب على الحوار الذي كان م�ضوقًا �ممتعًا )5(.

 �ثّم����ة �ضعوب����ات اأخرى تتمّثل في اإيجاد م�ض����دٍر لنتقاء الن�ضو�س المنا�ضب����ة، �ل �ضّيما بعد 
ة، �اللجوء اإلى �ضبكة الإنترن����ت التي ل ي�ضتطيعون من  غ����الء اأ�ضعار الكتب في المكتب����ات الخا�ضّ
ة اهتمامًا  خاللها �ضوى اختيار الن�ضو�س ال�ُمتاحة مجانًا. �ناأمل اأن تولي الجهات العاّمة �الخا�ضّ
اأكب����ر بهذا ال�ضاأن؛ م����ن خالل توفير الن�ضو�س الأ�ضلّية التي ي�ضُع����ب على المترجمين الح�ضول 
عليه����ا، اإ�ضافًة اإل����ى اإمكانّية تحويل الن�ضو�����س المترجمة اإلى اأفالٍم كرتوني����ٍة ُتعر�س لالأطفال، 

َخ المفاهيم المرجّوة على نحٍو اأكبر في عقولهم.  لتتر�ضَّ
لة، م����ن البديهّي اأن يعك�َس اأدُب الأطفال ال�ُمترَج����م قَيم المجتمعات التي انطلق  ف����ي المح�ضّ
منه����ا، �هنا تاأتي مهّمة مترجم اأدب الطفل في اللتزام بقيمنا الأخالقية التي تر�ّضُخ حبَّ الخير 
لالآخري����ن، �الإيث����ار �ال�ضدق في التعامل لنقّدم للطفل العربي اأدب����ًا يحمل قَيمًا �ضاميًة من د�ن 

اإهمال الجوانب التربوية �الترفيهّية.
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جورج.ن. جبلي

المعرف��ة اآف��اق 

نظريات العمارة المعا�صرة

نظريـــات العمـــارة هي �شروح ومناق�شات لنظريات علمية وفل�شفية تدور حول الم�شائل التي 
تم�ـــض العمـــارة ولهـــا �شلة بهـــا اأو تاأثيـــر عليها، كما اأّنهـــا المدخـــل الرئي�شي لممار�شـــة العمارة، 
ومنهـــج تعريـــف بالغايـــة مـــن كل الدرا�شات المعماريـــة )الجتماعيـــة والتاريخيـــة والفنية(، اإذ 
توؤ�ش�ـــض لفكـــر �شليم،  يوؤدي اإلى تراكم قدرات وكفـــاءات تطبيقية للمعماري فيما بعد. والهدف 
مـــن درا�شاتهـــا ابتكار الت�شميـــم المن�شود والمنا�شب لوجهـــة نظر المعماري، كمـــا اأّن درا�شة كل 
المدار�ـــض والتجاهـــات المعماريـــة، ونظريـــات العمارة، هـــي الأ�شا�شات التي يقـــوم عليها الفكر 

والخبرة للمعماري المبدع.

)لوكوربوزييه( 1942�لمقيا�س �لإن�صاني )�لموديولر(
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ظه����رت نظري����ات العمارة المعا�ضرة منذ بداأت نهاية عمارة الب����ار�ك في اإيطاليا من القرن 
ال�ضاد�����س ع�ضر اإلى القرن الثامن ع�ضر �نهاية عمارة الر�كوكو في اأ�ر�با )القرن الثامن ع�ضر( 
�نهاي����ة العم����ارة التباعية المحدث����ة )1770 - 1830(، التي ب����داأت ُتظِهر تطلع����ات مغايرة في 
الجتهاد �البتكار؛ �ُف�ضح في المجال بعد ذلك، للتعبير عن ميل بع�س المعماريين اإلى التخل�س 
من نظام توازن العنا�ضر المتبع �ضابقًا في العمارة، �قد اأدت المبالغة في هذا المنهج اإلى ظهور 

نظريات منها:

النمط الدولي

نح����و ع����ام )1900م( ب����داأ عدد م����ن المهند�ضين المعماريي����ن حول العالم ف����ي تطوير حلول 
معماري����ة جديدة لدم����ج ال�ضوابق التقليدية م����ع المتطلب����ات الجتماعية الجدي����دة �الإمكانيات 
التكنولوجية. عمل فيكتور هورتا �هنري فان دي فيلدي في بر�ك�ضل، اأنتوني غا�دي في بر�ضلونة، 
�اأ�ت����و فاغنر في فيينا �ت�ضارل����ز ماكنتو�س في غال�ضكو. �يمكن اأن تع����زى عمارة الطراز الد�لي 
اإل����ى المباني التي �ضممه����ا مجموعة �ضغيرة من الحداثيين، م����ن ال�ضخ�ضيات الرئي�ضية �ت�ضمل 

»لودفيغ مي�س فان د� ر�ه«، �»لوكوربوزييه«.

العمارة المنطقية

مي�ض فان دير روه )1886- 1969م(
مي�س فان دير ر�ه من اأ�ضهر المعماريين الألمان، ��احد من اأ�ضهر معماريي القرن الع�ضرين 
�ضه����رة �تاأثي����رًا، اكت�ضب �ضهرته من الت�ضميمات الجيدة منتظم����ة الأ�ضكال للمباني التي �ضيدها 
من القرميد �ال�ضلب �الزجاج، �يمكن اإيجاز فل�ضفته المعمارية بقوله: »العمارة ق�ضيدة اأبياتها 

حديد �زجاج«.
عل����ى الرغ����م من اأن مي�س فان دي����ر ر�ه لم يك����ن اأ�ل مهند�س معماري يمار�����س الب�ضاطة في 
الت�ضمي����م، اإل اأن����ه حم����ل المثل العليا للعقالني����ة �الب�ضيطة اإل����ى م�ضتويات جدي����دة. اأثار منزله 
»فارن�ض����و�رث« ذ� الجدران الزجاجي����ة بالقرب من �ضيكاغو جدًل �مع����ارك قانونية. �يعّد مبنى 
�ضيجرام البر�نز �الزجاجي في مدينة نيويورك )الم�ضمم بالتعا�ن مع �ضركة فيليب جون�ضون( 
اأ�ل ناطح����ة �ضح����اب زجاجية اأمريكية. �قد اأ�ضبح����ت فل�ضفته التي تقول� »الأقل ه����و اأكثر«، مبداأً 

موجهًا للمهند�ضين المعماريين في منت�ضف القرن الع�ضرين.
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كان المدير الثالث لمدر�ضة با�ها��س للت�ضميم، بعد �التر غر�بيو�س �هاني�س ماير، من عام 
)1930م( حتى ُحلَّت في عام )1933م(. انتقل اإلى الوليات المتحدة في عام )1937م( �ق�ضى 
ع�ضري����ن عام����ًا في معهد اإلين����وي للتكنولوجيا )1938-1958م( كان خالله����ا مديرًا للعمارة في 
المعه����د، �عّل����م مي�س فان البناء اأ�ًل مع الخ�ضب ثم الحجر ثم الطوب قبل التقدم اإلى الخر�ضانة 
�الف����ولذ. �اأعرب عن اعتق����اده اأن المهند�ضين المعماريين يجب اأن يفهم����وا تمامًا موادهم قبل 
اأن يتمكن����وا م����ن الت�ضميم. �قد تم فيما بعد ت�ضميم ناطحات ال�ضح����اب في جميع اأنحاء العالم 
عل����ى غرار ت�ضاميم مي�س فان دير ر�ه. عرفت عم����ارة مي�س فان دير ر�ه بالمنطقية التي ت�ضتند 
اإل����ى قواعد �اأ�ضول علمية �ا�ضحة ��ضريحة من خالل اعتماد الأ�ضكال الناتجة على طبيعة مواد 
الإن�ض����اء الم�ضتعمل����ة. �ت����رك مي�س فان دي����ر ر�ه ب�ضماته م����ن خالل مجموعة م����ن الم�ضر�عات 
اأبرزه����ا المتح����ف القومي برلين، �مجموع����ات من المبان����ي المكتبية �التجاري����ة. يميز عمارته 
اعتم����اد الأفقية للفتحات �الت�ضكيل للواجهات المعمارية. �تعد مدر�ضته المعمارية من اأبرز ماآثر 
الق����رن الع�ضري����ن في مّدة ظهرت فيها النظريات الحديثة اإب����ان الحربين العالميتين حيث كانت 

الحاجة ملحة لتقديم طر�حات تعالج الم�ضتجدات.
نظرية ال�سكل يتبع الوظيفة

والتر غروبيو�ض )1883- 1969م(
كان �الت���ر غر�بيو����س م�ضمم���ًا �مهند�ضًا األماني���ًا م�ضه���ورًا، المعر�ف باأّن���ه موؤ�ض�س مدر�ضة 
با�ها��س الفنية ال�ضهيرة. بالإ�ضافة اإلى ذلك، برزت اأي�ضًا لم�ضر�عاتها الح�ضرية، ُكلَِّفت بدرا�ضة 

بيت فارن�صورث

فان  مي�س  لودفيغ  وبناء  ت�صميم 
هو  )1945-1951م(،  بين  روه  دير 
لتم�صية  و�حدة  غرفة  من  مكون 
في  و�قع  �لأ�صبوع،  نهاية  عطلة 
بعد  على  �لريفية،  �لمناطق 
و�صط  غربي  جنوبي  مياًل   )55(
 )60( م�صاحة  على  �صيكاغو.  مدينة 
فوك�س  لنهر  متاخم  �لموقع  فد�ن. 
�إلينوي. بالنو،  مدينة  جنوب 
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الم�ضتوطن���ات الب�ضرية المختلفة، �ال�ضعي لتح�ضينها من خالل ت�ضاميم معمارية مبتكرة، �يمكن 
ر�ؤية الإرث العظيم الذي تركه �التر غر�بيو�س - من حيث الأيديولوجيا في ع�ضره - �هو ينعك�س 

في اأعظم اأعماله: كمبنى مدر�ضة با�ها��س الذي يجمع بين جميع ُمُثل الموؤلف �ي�ضتمل عليها.
ب����رز غر�بيو�س ب�ضكل رئي�ضي لت�ضميم كتل المن����ازل، في محا�لة لحل الم�ضكالت التي ت�ضير 
اإل����ى التح�ضر �المجتم����ع. كان التركيز الرئي�ض����ي للهند�ضة المعمارية لمجموع����ة با�ها��س على 

تح�ضين نوعية حياة النا�س في المجتمع، لذلك حا�لت اأعمالهم اأن تكون �ظيفية �مبتكرة.
مدر�شة الباوهاو�ض:

كان لمدر�ض����ة البا�ها������س )بي����ت العمل( ثالث مراح����ل خالل �جودها: الأ�ل����ى، بين عامي 
)1919- 1923م(، كان����ت ت�ضمى المرحل����ة الر�مان�ضية؛ ثم بداأت مرحل����ة اأكثر عقالنية امتدت 
حت����ى )1923( �اأخيرًا، بلغت با�ها��س اأعظم ر�عة بين عامي )1925- 1929(، عندما تمكنت 

المدر�ضة من النتقال اإلى دي�ضا�.
في عام )1930م( ُنِقَل البا�ها��س اإلى العا�ضمة برلين. تغيرت طرق التدري�س ب�ضكل جذري 

عندما ُعيِّن المهند�س المعماري مي�س فان دير ر�ه رئي�ضًا للمدر�ضة.
اإغالق الباوهاو�ض ونفي غروبيو�ض:

م���ع تنامي ق���وة الحزب النازي، اأُغِلقت مدر�ضة با�ها��س بعّدها خط���رة على اأيديولوجية هتلر، 
لأن اأ�ض����س المدر�ضة كانت ذات طابع ا�ضتراك���ي �عالمي، ذلك اأدى اإلى نفي اأع�ضاء البا�ها��س اإلى 
بلدان اأخرى، �هي م�ضكلة لم تكن �ضلبية تمامًا، لأنها �ضمحت بن�ضر اأفكارهم في جميع اأنحاء العالم.

اأم����ا بالن�ضب����ة اإلى �التر غر�بيو�����س، فقد نفي في ع����ام )1936م(، اإلى اإنجلت����را اأ�ًل ثم اإلى 
الوليات المتحدة لحقًا، حيث كان اأ�ضتاذًا للهند�ضة المعمارية في جامعة هارفارد.

في عام )1946م( اأ�ض�س منظمة اأخرى للمهند�ضين المعماريين ال�ضباب، �التي كانت ت�ضمى 
المعماريين التعا�نيين. قدم Gropius ا�ضتخدام مواد جديدة، �كذلك �اجهات ناعمة �خطوط 
�ا�ضحة. ��احدة من اأهم تفا�ضيل اأ�ضلوب المهند�س المعماري هي اأن اقتراحه الجمالي ي�ضتغني 

عن الحلي غير ال�ضر�رية، �يوؤكد ر�ح العمارة الحديثة، لأن كل �ضيء يجب اأن يكون له �ظيفة.
ف����ي الوقت الحا�ضر، تعّد اأعم����ال غر�بيو�س اإرثًا لالإن�ضانية. بالإ�ضاف����ة اإلى ذلك، فاإن تراثه 
ل جدال فيه، لأن هذا المهند�س المعماري �الم�ضمم الألماني غّير نماذج ما يجب اأن تكون عليه 
الهند�ض����ة المعمارية �الفن. كما ركز Gropius على التطبيق العملي لالأ�ضكال �عالقتها بالبيئة 
الجتماعي����ة. في الواقع، كان اأح����د مبادئها الأ�ضا�ضية: »ال�ضكل يتب����ع الوظيفة«. كما ركز كل من 
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غر�بيو�س �مدر�ضة البا�ها��س على العن�ضر الب�ضري في بنيانها الحديث، �جعلته نقطة مرجعية 
رئي�ضي����ة على اأ�ضا�س تلبية احتياجات الإن�ضان �فائدة العمل د�ن اإهمال البحث عن الجمال، كما 
يلي����ق ب����كل فن يمكن ر�ؤية الإرث العظيم الذي تركه �التر غر�بيو�س - من حيث الأيديولوجية في 

ع�ضره- مدر�ضة با�ها��س، �مبنى ميتاليف.
بناء ميتاليف:

)ب����ان اآ م( للطي����ران �البناء هو ناطحة �ضحاب يبلغ ارتفاعها )808( قدمًا )246 مترًا( من 
ت�ضميم )�التر جر�بيو�س( �)بيتر� بيلو�ضي(.

يتك����ون م����ن )59( طابق����ًا. اأُعِلن عنها كاأكب����ر م�ضاحة مكتبي����ة تجارية ف����ي العالم من حيث 
الم�ضاحة عند افتتاحها، حيث تبلغ م�ضاحتها )2.4( مليون قدم مربع )220.000( مترًا مربعًا.

العمارة الحديثة

لوكوربوزييه )1887- 1965م(
ر  ر �منظِّ ري����ه المعر�ف ب� »لوكوربوزيي����ه« معماري �منظم م����دن �م�ضوِّ ه����و �ضارل اإد�ار جانِّ
فرن�ض����ي م����ن اأ�ضل �ضوي�ضري، �من كبار الأعالم في القرن الع�ضرين. �لد في قرية ل �ضو دي فون 

ال�ضوي�ضرية لأب يعمل في �ضناعة الحفر �طالء ال�ضاعات بالميناء، �اأم مو�ضيقية.

برج ميتاليف �أو )بان �آم(

�لو�جهة هي و�حدة من �أولى �لجدر�ن �لخارجية 

مدينة  في  مبنى  في  �ل�صب  م�صبقة  �لخر�صانية 

يوؤدي  للم�صاة  ممر  �للوبي  في  يوجد  نيويورك. 

و�حتوى  �لمبنى.  قاعدة  لل�صيار�ت في  مر�آب  �إلى 

�لعمودية. للطائر�ت  مهبط  على  �أي�صًا  �ل�صطح 
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ف����ي الأعوام )1920- 1925م(، ن�ضر لوكوربوزيي����ه كثيرًا من المقالت في العمارة �تخطيط 
الم����دن. �في عام )1923( جمع عددًا من هذه المق����الت �ن�ضرها في كتاب بعنوان »نحو عمارة 
اأف�ض����ل« ظل الكتاب محتفظًا باأهميت����ه بو�ضفه �ثيقة تاريخية ذات اأثر مهم على الفكر المعماري 

الحديث، �اأطلق فيه عبارته ال�ضهيرة »البيت اآلة للمعي�ضة«.
اتج����ه لوكوربوزييه منذ ع����ام )1922م(، نحو م�ضر�ع����ات الإ�ضكان ال�ضعب����ي، فاأ�جد اأنظمة 
لإنت����اج البي����وت بكميات كبي����رة �ب�ضرعة ��ضهولة �تكلفة دني����ا، م�ضتعماًل الخر�ضان����ة الم�ضبوبة، 

�»نظام مونول« ذ� الهيكل الخر�ضاني الم�ضلح.
لخ�����س فل�ضفته المعمارية في خم�����س نقاط لعمارة جديدة م�ضتقة م����ن اإمكانات هذه المادة 

ها تتويجًا للهند�ضة، �هذه النقاط هي: التي عدَّ
- رفع المباني على اأعمدة.

- حديقة ال�ضطح.
- الم�ضقط الحر.

- ال�ضبابيك الأفقية ال�ضريطية.
- الواجهة الحرة.

�كل ه����ذه النق����اط م�ضتخل�ضة من الإن�ض����اء الهيكلي الحديث الذي اأحدث ث����ورة في العمارة، 
ث����م اأ�ضاف لحقًا نقطة �ضاد�ضة هي الكا�ضرات ال�ضم�ضية للتحكم بالإنارة �التهوية، �التي �ضارت 
نموذجًا يحتذى في ت�ضاميم الواجهات. �كان اأهمَّ تطبيق لهذه الفل�ضفة م�ضر�ُعه »فيلال �ضاڤوي« 
ف����ي بوا�ضي بالقرب م����ن باري�س في )1928- 1931م( التي تعد اإح����دى ر�ائع العمارة في القرن 

الع�ضرين.
ف����ي عام )1924م( �ضم����م م�ضر�ع قرية »بي�ضاك« في �ضواحي مدينة بورد� �نفذ منها )51( 
بيت����ًا في عام �اح����د، ا�ضتخدم في اإن�ضائها عنا�ضر م�ضبقة ال�ضن����ع، ��ضنع منها �ضمفونية رائعة، 

كانت بداية لم�ضر�عات جمة نفذت خارج فرن�ضا.
�تب����ع هذه المرحلة ا�ضتراكه في م�ضابقة ق�ض����ر »ع�ضبة الأمم« في )1927م(، فابتكر طرقًا 

جديدة في نظام التدفئة �التكييف.
ف����ي ع����ام )1930م( التح����ق بالحرك����ة النقابية ف����ي فرن�ضا، �قام ف����ي هذه الم����ّدة بم�ضر�ع 
مه����م يظهر المزج المثي����ر بين الخط الم�ضتقي����م �المنحني اأ� )�ضريالي����ة لوكوربوزييه(، �ذلك 
ف����ي م�ضر�ع الجناح ال�ضوي�ضري ل�ضك����ن الطلبة في المدينة الجامعي����ة بباري�س في عام )1930- 
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1932م(، �كان المبن����ى جدي����دًا في فكرت����ه �ت�ضميمه، اإذ اأب����رز العقالنية ف����ي الت�ضميم تاركًا 
المج����ال لالجته����اد الفردي، ��ضار نموذج����ًا للمبان����ي المت�ضابهة في كل د�ل العال����م. �لعل اأهم 
الم�ضر�ع����ات التي �ضممها خارج فرن�ضا مبن����ى �زارة التعليم �ال�ضحة العامة في ريو دي جانير� 
ف����ي البرازيل عام )1936م(، الذي ظل �ضاهدًا عل����ى العمارة المعا�ضرة في مّدة ما قبل الحرب 

العالمية الثانية )1936- 1943م(.
�ف����ي الجان����ب التخطيطي قدم كثيرًا من الدرا�ضات �الأبح����اث النظرية التي اأدت د�رًا مهمًا 
في تنامي فكرة التخطيط الحديث، فقد ناه�س ب�ضدة التجاهات التقليدية ال�ضائدة في تخطيط 
الم����دن، �يعود ذلك اإلى عام )1922م( حينما ��ضع مخططًا لمدينة تت�ضع لثالثة ماليين ن�ضمة، 
كان لوكوربوزييه قد ��ضع اأ�ضا�ضًا لمفهوم جديد في تنظيم المدن، �اأبرز اأفكاره في هذا المجال 
ب����اأن يتحول قلب المدين����ة اإلى ناطحات �ضحاب تحيط بها عم����ارات �ضكنية ثم بيوت م�ضتقلة، مع 
اإبق����اء 95٪ م����ن الأر�س منتزه����ات �حدائق، �جعل ط����رق الموا�ضالت على م�ضتوي����ات مختلفة. 
�كان ه����ذا الم�ض����ر�ع بداية ل�ضل�ضلة م����ن الم�ضر�عات لتخطيط مدينة باري�����س، عام )1930م(، 
�م�ضر�ع����ات اأخرى في المعر�س الد�لي عام )1937م(. فقد ��ضع في الثالثينيات نحو ع�ضرين 
م�ضر�عًا طبق فيها درا�ضاته النظرية على مدن كبيرة قائمة �اأخرى جديدة مقترحة، منها مدن: 
�ض����ان با�ل����و، �بوين�س اآير�س، �ري����و دي جاني����ر�، �م�ضابقات تخطيط بر�ضلونة ع����ام )1932م(، 
�ال�ضف����ة اليمن����ى لمدينة جني����ف ع����ام )1933م(، �تعديل مدين����ة �ضتوكهولم، �مدين����ة اأنفر�س 
Anvers ببلجي����كا عام )1933م(، �مدينة الجزائ����ر التي ��ضع لها �ضل�ضلة من الم�ضر�عات بين 

عامي )1930- 1942م(.
في مّدة ما بعد الحرب العالمية الثانية قدم لوكوربوزييه في فرن�ضا مجموعًة من الم�ضر�عات، 

�لكنها لم تنفذ، �اأبدعها م�ضر�ع اإعادة ت�ضميم بلدة »�ضان دييه« في )1945م(.
الموديولور

ف����ي ع����ام )1942م( ابتكر منظومة التنا�ضبي����ة )الموديول����ور( Le Modulor �ن�ضرها عام 
)1948( في كتاب يحمل ال�ضم نف�ضه، �هي مقيا�س هارموني للبعد الإن�ضاني قابل للتطبيق عمومًا 
ف����ي العم����ارة �اأعمال الميكانيك. �قد اعتمد ه����ذا التنا�ضب في معظم اأعمال����ه في الخم�ضينيات 

�ال�ضتينيات.
ف����ي هذه الوحدة لخ�����س لوكوربوزييه نظرياته ف����ي اأن تكون المدينة )راأ�ضي����ة( ل تمتد على 
الأر�����س، �عمل فيها على توحيد الجماليات النقية بعّد المبنى تعبيرًا عن الإنتاج الكمي الوا�ضع، 
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فاأ�ل����ى الجان����ب الوظيفي لل�ضك����ن اهتمامًا كبيرًا باعتم����اد ت�ضاميم ذات م�ضاح����ات دنيا �تكلفة 
اقت�ضادي����ة معقول����ة، موازن����ًا بين المتطلب����ات الوظيفية �المنفعي����ة من جه����ة، �الجوانب الفنية 

�الجمالية من جهة اأخرى.
�ف����ي الأربعينيات ظهرت ف����ي ر�ضومه الخطوط المنحنية على نحو فّع����ال، �باأ�ضلوب ي�ضاهي 

الخطوط الهند�ضية المتعامدة، �قد دخلت هذه اللغة الفنية في لوحاته مفردات ديناميكية.
ث����م كان م�ضر�عه كني�ضة »نوتردام- دي- هو« ع����ام )1950- 1955م( بفرن�ضا، �قد اأظهرت 

م����ن  التح����رر  اأف����كار  الكني�ض����ة  ه����ذه 
المجتم����ع ال�ضناعي �ح�ض����ارة ع�ضر 
المحي����ط  م����ع  �التعاط����ف  المكنن����ة 
الخارج����ي بمقيا�����س ج����ريء، �مع كل 
ه����ذه النتق����ادات ف����اإن معظ����م النقاد 
اتفق����وا عل����ى اأنها م����ن اأكث����ر المباني 
الدينية اإقناعًا ف����ي التعبير عن القرن 

الع�ضرين.
اأم����ا اأكب����ر اأعماله على الإطالق فكان تخطي����ط مدينة �ضانديغار الجدي����دة في بنجاب الهند 
ع����ام )1951م(، �بن����اء المباني العامة الرئي�ضية فيه����ا �منها الكابيتول، بالتع����ا�ن مع مجموعة 
م����ن المعماريين لو�ضع مخططات التو�ض����ع للمدينة الجديدة. �تولى اإع����داد كثير من الدرا�ضات 
المعماري����ة التنفيذية لمبان����ي المرك����ز الإداري �ال�ضيا�ضي للمدينة، منها مبن����ى المحكمة العليا 
�مبنى ال�ضكرتارية �مبنى الت�ضريع �المجال�س، �ا�ضتمر العمل في هذا الم�ضر�ع حتى �فاته. �قد 
تجلت في ه����ذا الم�ضر�ع المزا�جة بين الثقافة المعمارية الغربي����ة �ال�ضرقية، �اأ�ضاليب التال�ؤم 
م����ع المعطيات البيئية �المناخية للموقع الجغرافي في جبال الهيماليا، اإ�ضافة اإلى اأ�لى تجاربه 

باللدائن )المواد البال�ضتيكية(.
العمارة الع�سوية

تع����ّد العمارة الع�ضوية فل�ضفة معماري����ة تبحث عن التوافق �الن�ضجام بين الطبيعة �العمارة. 
ف من خالل المعماري فرانك لويد رايت ���ضع في كتابه مبادئ عامة  ا�ضُتخ����دم الم�ضطلح �ُعرِّ

عن ت�ضور كيفية تطبيق الفكر المعمارية التي ��ضل اإليها من امتزاج �ذ�بان العمارة.

كني�صة »نوترد�م- دي- هو« 
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تهدف نظرية العمارة الع�ضوية اإلى عدم تدمير البيئة التي تدخلها اأ� في تف�ضير اآخر، تكمُلها 
اأي اأنه����ا ت�ضبح في النهاية جزءًا موجودًا بالفعل في الطبيعة. عالج العديد من المعماريين هذه 
الفك����رة باأكث����ر من مدخل، مث����ل ا�ضتخدام المواد الموج����ودة في مكان البناء ب����ل �اأبعد من هذا 
ا�ضتخدام المواد البيئية الموجودة في الأثاث �الديكورات بحيث يبد� المبنى جزءًا ل يتجزاأ من 

البيئة المحيطة به.
فرانك لويد رايت )1959-1867(

اخترع م�ضطلح العمارة الع�ضوية، المعماري فرانك لويد رايت، �فيما يلي جزء من كتابه:
»ها اأنا اأكتب لكم مقدمًا العمارة الع�ضوية: معلنًا العمارة الع�ضوية كالفكرة المثالية �التعاليم 
الت����ي يجب اأن تتبع اإذا اأردنا فهم الحي����اة ككل �لخدمة مغزى الحياة، ل اأحمل محددات تقليدية 
ف����ي �ضبيل التقليد الأعظم. �ل اأبحث عن �ضكل جام����د مفر��س علينا من ما�ضينا اأ� حا�ضرنا اأ� 
م�ضتقبلنا، �لكني هنا اأحدد ال�ضكل عن طريق قوانين الح�س العام الب�ضيطة، اأ� فلت�ضميها الح�س 
 An Organic،1939 ،الأعل����ى اإذا اأردت، عن طريق طبيعة الخام����ات…«، )فرانك لويد رايت

Architecture ، عمارة ع�ضوية(.
�ج����د بع�س العلماء، في العمارة الع�ضوية المعار�ضة لط����راز الحركة الد�لية الحديثة، �لكن 
ف����ي الواقع اإنها جزء منها، له����ا تاأثير متبادل �ُم�ضجع. كان فرانك لوي����د رايت مهند�ضًا معماريًا 
�م�ضمم����ًا �كاتبًا �معلمًا اأمريكيًا. قام بت�ضميم اأكثر من )1000( مبنى على مدار فترة اإبداعية 
مدتها )70( عامًا. كان رايت يوؤمن بالت�ضميم المتناغم مع الإن�ضانية �البيئة، �هي فل�ضفة �ضماها 
العم����ارة الع�ضوية. ُج�ِضَدت هذه الفل�ضفة في فيال ال�ضاللت، �الذي اأطلق عليه »اأف�ضل عمل على 
الإط����الق للهند�ضة المعمارية الأمريكي����ة«. اأّدى رايت د�رًا رئي�ضيًا في الحركات المعمارية للقرن 

المهند�ضي����ن  ف����ي  اأث����ر  اإذ  الع�ضري����ن، 
المعماريين في جميع اأنحاء العالم.

ا�ضتله����م ت�ضميم المن����زل الأيقوني 
الياباني����ة  المعماري����ة  الهند�ض����ة  م����ن 
الم�ضه����ورة با�ضتخ����دام الكابولي. حيث 
اأُن�ِضئ المن����زل، � ُدِمَج ب�ضكل مثالي في 
المناظر الطبيعي����ة، حتى يكون بمنزلة 

عطلة نهاية الأ�ضبوع لعائلة كوفمان.
فيال �ل�صاللت بن�صلفانيا،

�لوليات �لمتحدة �لأمريكية، )1935م( 
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بداأت حالة المنزل تتدهور ب�ضرعة بعد البناء الذي اأطلق عليه ال�ضيد كوفمان »مبنى ال�ضبعة 
دلء«، �ذل����ك ف����ي اإ�ضارة اإلى ال�ضقف المت�ضرب. عال�ة على ذلك، بداأت المدرجات الكابولية في 
َل اإلى  ال�ضقوط ب�ضبب عدم �جود التعزيز المنا�ضب. حيث خ�ضع المنزل للتجديد عدة مرات �ُحوِّ

متحف في عام )2002م(. �ذلك باإذن من فرانك لويد رايت.
يطفو فوق �ضالل جبلي على منحدر تل �ضخري عميق في الغابة الوعرة، �هو اأ�ضهر منزل في 
اأمريكا. كما كان����ت لجنة Falling water معلمًا �ضخ�ضيًا للمهند�س المعماري الأمريكي فرانك 
لوي����د رايت، اإذ اأنها تمث����ل بو�ضوح نقطة تحول في حياته المهنية. �بع����د هذا النت�ضار الوظيفي 
المتاأخ����ر، ا�ضتمر البال����غ من العمر �ضبعة ��ضتين عامًا في اإن�ض����اء �ضل�ضلة من الت�ضاميم الأ�ضلية 

للغاية التي من �ضاأنها اإثبات �ضحة ادعائه باأنه »اأعظم مهند�س معماري في العالم«.
اأ�ض���ار اإدغ���ار كوفمان جونيور اإل���ى اأن مفهوم راي���ت ال�ضهير »للعم���ارة الع�ضوية« ينبع من 
خلفيت���ه المتعالية. حيث الإيمان باأن حياة الإن�ضان جزء من الطبيعة. حتى اأن رايت َدَمَج نتوء 
�ضخ���ري ب���ارز فوق اأر�ضية غرفة المعي�ضة في موقده المرك���زي ال�ضخم، مما يزيد من توحيد 

المنزل مع الأر�س.
عمارة ما بعد الحداثة

عم����ارة ما بعد الحداثة هي نمط اأ� حركة ظهرت ف����ي �ضتينيات القرن الع�ضرين ردِّ فعل �ضد 
�ضرامة عمارة الحداثة �جمودها �نق�س التنوع فيها، �ل�ضّيما في الطراز الد�لي الذي ُينادي به 

لوكوربوزييه �لودفيغ مي�س فان دير ر�ه.
م����ا بع����د الحداثة هو ع�ضر التمرد، اإذ ينكر معماريو ما بع����د الحداثة اأفكار الفترة ال�ضابقة. 
الكلم����ة الأ�ضا�ضي����ة لهذا الفن ه����ي المفهوم. في الهند�ض����ة المعمارية، ما بعد الحداث����ة اأي�ضًا له 
تاأثي����ره. يعلق المعماريون الحديث����ون على اأهمية �ظيفة المباني. اإذ يج����ب اأن يعبر النموذج عن 
الغر�س من البناء. �هكذا ُبِنّيت المنازل �ناطحات ال�ضحاب، التي لم يكن لها اأي زخرفة تقريبًا. 
- النم����وذج اأكث����ر اأهمية م����ن الوظيفة. هذا هو ال�ضبب ف����ي اأن مباني ما بع����د الحداثة تبد� غير 
تقليدية، �يت�ضاءل المرء في بع�س الأحيان كيف تقف المباني لدى عمارة ما بعد الحداثة العديد 
من الموؤ�ض�ضين الم�ضهورين. �احد منهم هو فيليب جون�ضون. بداأ ب�ضفته مهند�س للحداثة، �لكن 
�ضرع����ان م����ا غير اأ�ضلوبه. اأ�ض�����س فيليب جون�ضون كلي����ة الهند�ضة المعمارية ف����ي نيويورك. اأ�ضهر 
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اأعمال����ه هو ب����رج جديد ي�ضمى برج �ضوني. تع����د عمارة ما بعد الحداثة مداخ����ل معمارية جديدة 
متطورة عن العمارة الحديثة حيث يرتبط معماريو ما بعد الحداثة من حيث تدريبهم على اأيدي 
معماري����ي العمارة الحديثة،كما اأنه����م ل ي�ضتطيعون اإنكار طرق العم����ارة الحديثة بكل معطياتها 
م����ن طرق الإن�ضاء �الجزء الآخر بيئي محلي اإحيائي تجاري �لعل اأهم مالمح �اإيجابيات مرحلة 
م����ا بع����د الحداثة ف����ي العمارة �العم����ران �على الرغم م����ن اأن الختالف عل����ى تعريف مالمحها 
�مفاهيمه����ا، �الت����ي اقت�ضت م����ن منت�ضف ال�ضيتني����ات الرتب����اط الواعي بالجم����ال الت�ضميمي 
�التخطط����ي بالإ�ضافة اإلى المالمح الجتماعية �الثقافية للمجتمعات �الم�ضتعملين، الأمر الذى 
يعني القبول ب�ضوابطهم �قوانينهم الحاكمة،كر�ا�ضم للت�ضكيالت المعمارية �العمرانية �انعكا�س 
ه����ذا الهتمام في اأدبيات العقدي����ن الأخرين، �في تبلور مفاهيم الم�ضاركة الجماهيرية �الطابع 
العمراني �المحافظة �ال�ضيانة �التجديد �الرتقاء �في العمران التلقائي �العمارة المحلية، �في 
ب����ر�ز الهتم����ام المتزايد باإيجابيات عمارة الفقراء �عّد الت����راث المعماري اأ� العمراني �ضر�رة 
اجتماعي����ة، �كاأحد اأ�ضا�ضيات الثقافة القومية �المداخل لتاأكيد هوية المجتمعات، كما تاأكد هذا 
التج����اه في تراجع الأهمية الن�ضبية للمعايير الكمية التى تقي�س نجاح الت�ضميم بمعايير الكفاءة 
القت�ضادي����ة �الوظيفية المجرد م����ن القيم �الرموز �تركيبات ال�ضل����وك �الحتياجات الإن�ضانية 

�الر�حية �غيرها.
�كان����ت نظري����ة العمارة الحديث����ة تعتمد في الأ�ضا�س عل����ى فكرة الوظيف����ة د�ن اللتفات اإلى 
ال�ضكل؛ بمعنى اأن يحقق البناء �ظيفته على النحو الأكمل ب�ضرف النظر عن اأي اعتبارات اأخرى 
تتعلق ب�ضكل البناء �مكامن الجمال فيه. لذا جاءت الم�ضطحات الح�ضرية التي اأقامتها الحداثة، 
كم����ا يقول جين جاكوب�����س J. Jacobs في درا�ضته م����وت المدن الأمريكية الكب����رى �حياتها، من 
الناحي����ة المادية نقية �منظم����ة �ناجحة، اأما اجتماعيًا �ر�حانيًا �اإن�ضاني����ًا فقد كانت اأقرب اإلى 
الم����وت. �بالإ�ضافة اإلى ما �ضبق، ن�ضتطيع اأن نر�ضد اإبان العقدين الخام�س �ال�ضاد�س من القرن 
الع�ضري����ن، تفاقمًا داخل المجتمع المعماري لالأزم����ة، مدفوعة بالإخفاقات الواقعية للحداثة في 

تحقيق اأهدافها الجتماعية؛ ال�ضامية �النبيلة.
ف����ي هذا ال�ضي����اق ن�ضتطي����ع اأن نتفهم تجرب����ة المعماري الأمريك����ي ال�ضهير فيلي����ب جون�ضون 
)1906- 2005م(، الت����ي حا�ل م����ن خاللها �ضياغة مفهوم جديد للت�ضمي����م المعماري ب�ضفته 

نوعًا من التمرد على النمط الوظيفي الحاد الذي �ضاد اإبان المرحلة الحديثة.
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فيليب جون�شون )1906- 2005م(
كان ُيعّد لعقود عديدة اأهم �ضخ�ضية معر�فة في العمارة 
الأمريكية. في عام )1930م( اأ�ض�س ق�ضم العمارة في متحف 
الف����ن الحديث. بنيويورك، حيث ق����دم عمارة اأ�ر�بية حديثة 
اإلى الجمه����ور الأمريكي. �قد نال ميدالية ذهبية من المعهد 
الأمريك����ي للعمارة على ذلك. �كان اأي�ضًا اأ�ل من نال جائزة 

بريتزكر في )1979م(.
بعد ذل���ك التح���ق بعمل مع ريت�ض���ارد فو�ضت���ر من عام 
)1964م –1967م(. �ف���ي ع���ام )1967م( اأق���ام فيلي���ب 
جون�ض���ون مكتب���ه الخا�س بالتعا�ن مع ج���ون هنري بيرغي 
اإلى اأن تقاعد. �لحقًا في )1978( نال ميدالية ذهبية من 

المعه���د الأمريكي للعمارة. �كان مي�س فان دير ر�ه اأحد الموؤثرين في فيليب جون�ضون في اأ�ل 
حياته المهنية.

العمارة التفكيكية

الوظيفة تتبع ال�شكل:
ظه����ر م�ضطلح العم����ارة التفكيكية في اأ�ائ����ل ثمانينيات القرن الما�ضي عل����ي يد جاك دريد 
ال����ذي اأثارت م�ضاركته في م�ضابقة »بارك دي لفي����ت« للعمارة في عام )1982م( انتباه الخبراء 

�المعماريين �الفنانين لما �ضماه دريدا بالعمارة التفكيكية اأ� التك�ضيرية.
»التفكيكي���ة« منه���ج نقدي )خطي���ر(، لأنه نقد �تفكي���ك للمفاهيم المعماري���ة ال�ضائدة �قد 
قام���ت عل���ى الت�ضكيك �زعزعة كل يقين. �انطلق���ت من الت�ضكيك في العلم ث���م تحّول اإلى �ضك 

في كل �ضيء.
ما يميز هذا التيار هو تحطيم الفر�ق بين الر�ضم �النحت �اإعادة خلطها في بوتقة معمارية، 
فق����د نبذت حالت الزخ����رف، �انح�ضرت القيمة الجمالية للمبنى بم����ا تبديه العالقات ال�ضكلية 
للحج����وم �الكتل �الفراغات. �ا�ضتعم����ال خامات جديدة كالمعدن �الزج����اج �اللدائن. �قد اأخذ 
ف����ي بع�س �ضطحاته مع التكعيبية. �التراكب القطري �ل�ضيم����ا بالن�ضبة اإلى الأ�ضكال الم�ضتطيلة 

�الأ�ضكال �ضبه المنحرفة، �ال�ضطوح اأ� المقاطع المتعرجة.

برج �صوني ل� فيليب جون�صون
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فل�شفة العمارة التفكيكية:
تدع����و العمارة التفكيكية اإلى ه����دم كل الأ�ض�س الهند�ضية الإقليد�ضي����ة �تفكيك المن�ضاآت اإلى 
اأج����زاء، �اإع����ادة النظر في العالقات �ض����واء كانت الإن�ضانية اأم العمران. يق����ول المفكر »ت�ضارلز 
جنكز« في كتابه »الحداثية الجديدة«: اإن التفكيكية هي عمارة التك�ضير �الالتماثل �الال اّت�ضاق، 
�ه����ي عمارة م����الأى بالمفاجاآت غي����ر المتوقعة، �يقول ح����ول التفكيكية �عمارة م����ا بعد الحداثة 
)post(: اإّن����ه رغ����م الفر�ق الوا�ضحة بينهما اإل اإنهما اتفقت����ا على �ضيء جوهري �هو الختالف 
�البع����د، �نق����د كل ما هو تقليدي �ماأل����وف. تاأّثرت هذه العم����ارة بالنظرية التفكيكي����ة في اللغة، 
الفل�ضف����ة �العل����وم الجتماعية. �تتمّيز، كما ي����دل ا�ضمها، بتفكيك اأ� تجزئ����ة الحجوم �التالعب 
بال�ضط����وح باأ�ضكال غير متوازية الخطوط، �ز�ايا غالبًا م����ا تكون حادة بدًل من الز�ايا القائمة. 
ه����ة اأ�مخلخلة. �يبد� المبنى ف����ي النهاية �كاأنه »فو�ضى  تظه����ر العنا�ض����ر المعمارية �كاأنها م�ضوَّ
م����ة« �من المعماريين المعر�في����ن باّتباعهم هذا التجاه كل م����ن: الأمريكي فرانك ِجيري،  منظَّ
الهولن����دي ريم كولها�����س، الفرن�ضي برنار ت�ضومي اإ�ضافة اإلى العراقية - البريطانية الراحلة زها 

حديد.
بن����ود نظرية اإقليد�س فل�ضفة التفكيك في العمارة تعني تجريد الأ�ضكال الهند�ضية الأ�ضا�ضية، 
�ت�ضكيله����ا معًا ب�ضكل ل اإقليد�ضي- ا�ضتنادًا اإلى »نظرية فراكتال« في العمارة الجديدة – �ضاربًة 

عر�س الحائط بم�ضلمات عالم الريا�ضيات اإقليد�س الخم�س التي تقول
1- من الممكن الو�ضل بين اأي نقطتين بخط م�ضتقيم.
2- يجوز مد قطعة الم�ضتقيم من جهتيها اإلى غير حد.

3- يمكن ر�ضم الدائرة اإذا علم مركزها �ن�ضف قطرها.
4- جميع الز�ايا قائمة.

5- الم�ضلم����ة الم�ضه����ورة با�ض����م بديه����ة الت����وازي �التي كانت الممي����زة في ت�ضمي����ة الهند�ضة 
الإقليد�ضية.

نظرية فراكتال:
الفراكت����الت )الك�ضيري����ات( هي اأ�ضكال هند�ضي����ة نتجت عن تطبيق بع�����س القواعد اأ� نمت 
نتيج����ة الريا�ضية عليها، بحيث تاأخذ ال�ضكل الأ�ضا�ضي من الطبيعة �تنقله من خطوة اإلى خطوة، 
اإم����ا بالإ�ضاف����ة اإليه اأ� بتطوي����ره، اأ� تكبيره، �ه����ذه العمليات يمكن اأن تكرر بع����دد غير منته من 
قت الطريق����ة العلمية في التفكير التحليل����ي المعماري للعثور  الم����رات ف����ي ال�ضنوات الأخيرة، ُطبِّ
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على القواني����ن الأ�ضا�ضية للعم����ارة �العمران، 
الملق����ب  )�ضالينكار������س(  بي����ن  بالتع����ا�ن 
)بفيتر�فيو�����س القرن الح����ادي �الع�ضرين(، 
�المنّظ����ر المعماري )كري�ضتوف����ر األك�ضندر(. 
�ُتظِه����ُر النتائج اأن عم����ارة الأبنية اأ� المدينة، 
تخ�ضع للقوانين التنظيمي����ة نف�ضها كاأيِّ كائن 
بيولوج����ي اأ� اأيِّ برنام����ج حا�ض����وب معق����د. اإنَّ 
العم����ارة الجدي����دة تعتمد على قواع����د علمية 
بدًل م����ن اأن ُتوؤخذ م����ن الأ�ضلوبي����ة المتعارف 

عليه����ا. �با�ضتخدام هذه القواع����د، يمكننا اإن�ضاء مب����ان جديدة لها اإيجابي����ة المباني التاريخية 
نف�ضها، د�ن ن�ضخ لل�ضكل اأ� لالأ�ضلوب.

ف����ي )الفراكتال(، لي�س هناك خطوط م�ضتقيمة. �ال�ضط����ح الم�ضتوي لي�س لديه بنية جزئية، 
�م����ن ثم ل عالقة ل����ه ب�)الفراكتال(. اأّما الأعمدة �الأقوا�س، ��ضفوف من المباني ال�ضيقة، هذا 
ه����و اأحد اأن����واع الفراكتال، �في حالة النهر المتع����رج اأ� ال�ضتارة المطوي����ة. اأ� حافة المبنى التي 
تت�ضابك مع الفراغ المجا�ر، ين�ضاأ نوع اآخر من الفراكتال. هذا الطي العفوي �المحالت المماثلة 
هو نتيجة الق����وة الطبيعية للمناطق الح�ضرية، �على �ضبيل المثال، اأجزاء من المباني التي تنمو 
عل����ى الر�ضي����ف، �على الرغ����م من تهديده����ا الوا�ضح لالأماك����ن العامة، يبد� اأنه����ا تمثل التطور 

الطبيعي للحد�د اإلى نوٍع فراكتلي اأكثر ا�ضتقرارًا.
م���ن الممكن م�ضادفَة اأ�ضباه الفراكتاليات بكثرة ف���ي الطبيعة. هذه الأ�ضكال التي تتولد طبيعيًا 
)الغي���وم �الجبال ��ضبكات الأنهار �اأنظمة الأ�عي���ة الدموية( لديها حد�د دنيا �عليا، �لكنها تتميز 
عن بع�ضها بمقايي�س تكبير مختلفة. على الرغم من �جود الفراكتالت حولنا بكثرة، فاإنها لم تدر�س 

ب�ضكل معمق حتى بدايات القرن الع�ضرين، اأما التعريفات العمومية لها فقد جاءت متاأخرة قلياًل.

ة ْيريَّ الهند�سة الُك�سَ

����ات )Fractals( التي يمكن تعريفها  ة البنى الموؤلف����ة من ُك�َضْيريَّ تدِر�����س الهند�ض����ة الُك�َضْيريَّ
باأنه����ا ج����زء هند�ضي �ضغير جدًا غير منتظ����م ذ� اأبعاد لمتناهية بال�ضغ����ر، يمكن اأن يتاألف من 

اأجزاء مت�ضابهة موؤلفة بد�رها من اأجزاء مت�ضابهة �م�ضابهة للجزء الأم.

مجموعة مانديلبروت �لتي �صميت على ��صم مكت�صفها
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كان����ت درجة التكبير. �غالب����ًا ما ُت�ضّكل الأج�ضام الك�ضورية عن طري����ق عمليات متكررة: مثل 
العمليات الذاتية ال�ضتدعاء اأ� التكرارية.

����ة )fractal( بون����وا ماندلب����ر�ت، بمعن����ى مك�ض����ور. كان ذل����ك عام  �ض����اغ م�ضطل����ح ُك�َضْيريَّ
)1975م(. �قبل هذا الم�ضطلح كان ال�ضم ال�ضائع لهذه البنى هو )ندفة الثلج لكوخ(.

تق����وم الهند�ض����ة الك�ضيرية ع����ادة بدرا�ضة البنى الموؤلف����ة من ك�ضيريات �ت�ض����ف العديد من 
الأ��ض����اع �البن����ى التي ل يمكن تف�ضيره����ا اأ� درا�ضتها بالهند�ضة الريا�ضي����ة الكال�ضيكية، اإ�ضافة 
اإلى ذلك تمتلك الهند�ضة الك�ضورية تطبيقات عديدة في العلوم �التكنولوجيا �الفنون الحا�ضوبية 

�العمارة التفكيكية.
االتجاهات المعمارية للتفكيكية

1- العمارة النف�شالية:
رائ����د هذا التج����اه هو فرانك جيري، �ه����ذا التجاه قائ����م على فك����رة ال�ضتقاللية بالمبنى 
�عنا�ض����ره، اإذ ي����رى اأن المبنى حتى يظهر مدى الإبداع �الرقي فيه يجب اأن يكون م�ضتقاًل بذاته 
ل يح����ده مبان����ي اأخرى تف�ضد مدى جماله، �هو بذلك متاأثر بفكرة ال�ضياع �الق�ضور في الع�ضور 
الو�ضطى، كما يقوم على انف�ضال عنا�ضر المبنى كل عن�ضر بذاته مع الترابط �التجاذب بينهما 

في �ضهولة �مهارة.
فرانك جيري:

�ا�ضمه الحقيقي فرانك اأ�ين غولدبرغ )بالإنجليزية: Frank Owen Gehry(  هو مهند�س 
معم����اري كن����دي اأمريك����ي، �احد من اأه����م المعماريين المعا�ضري����ن، ُيعرف بمنهجيت����ه النحتية 
�الع�ضوي����ة ف����ي الت�ضميم. اأكث����ر ت�ضاميمه �ضهرة قاع����ة حفالت �الت ديزني ف����ي لو�س اأنجلو�س 

�متحف غوغنهايم في بلبا� باإ�ضبانيا.
اأ�ضبح عدد من مبانيه، بما في ذلك م�ضكنه الخا�س، عوامل جذب ذات �ضهرة عالمية. ُي�ضار 
اإل����ى اأعمال����ه على اأنها من بين اأهم اأعمال العمارة المعا�ض����رة كما في الم�ضح العالمي المعماري 
لع����ام )2010(. ��ضفت����ه مجلة فانيتي فير اإلى اأنه »المهند�����س الأكثر اأهمية في ع�ضرنا«، ح�ضل 

على عدد من الجوائز منها جائزة بريتزكر عام )1989م(.
تت�ضم ت�ضميماته بالب�ضاط����ة �الخطوط غير المتوازنة في الوقت عينه، كما تميزت اإن�ضاءاته 
با�ضتخدام العوار�س �الدعام����ات المعدنية اإلى جانب اعتماده على الخامات الجديدة، �نجحت 
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طريقت����ه هذه في ك�ضر حال����ة الإح�ضا�س ب�ضيق المكان كما بدا �ا�ضح����ًا في ت�ضميمه لمبنى كلية 
»لي����ول للحق����وق« �قاعة حفالت ديزني بمدين����ة لو�س اأنجلو�س �كذلك لحلب����ة التزلج على الجليد 

بالمدينة نف�ضها.
متحف غوغنهايم بلبا�:

����َب بالمبنى بعده »لحظة  اأح����د اأكث����ر الأعمال المعمارية المعا�ض����رة اإثارة لالإعجاب، �قد ُرحِّ
اإ�ضارة في الثقافة المعمارية«، لأنه يمثل »�احدة من تلك اللحظات النادرة التي كان فيها النقاد 

�الأكاديميون �عامة النا�س متحد�ن تمامًا حول �ضيء ما«.

��فق����ًا للناق����د المعماري ب����ول جولدبيرج كان المتحف ه����و المبنى الأكثر �ضه����رة كاأحد اأهم 
الأعمال المنجزة منذ عام )1980م( في م�ضح العمارة العالمي )2010م( بين خبراء الهند�ضة 

المعمارية.
اخت����ارت موؤ�ض�ضة �ضولومون اآر غوغنهايم فرانك جيري بو�ضف����ه مهند�ضًا معماريًا، لت�ضميم 
�ض����يء جريء �مبتكر، �كان المق�ضود م����ن المنحنيات على ال�ضطح الخارج����ي للمبنى اأن تظهر 
ب�ض����كل ع�ضوائي. قال المهند�س: الت�ضميم الداخلي »م�ضمم حول ردهة كبيرة مليئة بال�ضوء مع 
اإط����اللت على م�ض����ب بلبا�، للمتحف، �الذي اأطلق عليه جيري لق����ب الزهرة ب�ضبب �ضكله الذي 

يعمل كمركز.
�من اأهم اأعمال فرانك جيري اأي�ضًا:

- قاعة احتفالت �الت ديزني في لو�س اأنجلو�س.

متحف غوغنهايم بلباو لفر�نك جيري
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- مركز فونت����ز للدرا�ضات الجزئية في جامعة 
�ضين�ضيناتي في الوليات المتحدة.

- مركز العالم الجديد في ميامي.
- متحف اإيزمان للفن في جامعة ميني�ضوتا في 

الوليات المتحدة
- المنزل الراق�س في براغ.

2- العمارة البنائية الحديثة
م����ن اأه����م ر�اد ه����ذا التجاه زها حديد �ري����م كولها�س، �ه����ذا التجاه يقوم عل����ى ا�ضتخدام 
البالط����ات الطائرة الدائري����ة، �كذا على المفردات الهند�ضية مثل المرب����ع �الم�ضتطيل �المثلث 
�الدائ����رة… اإلخ. �هذا بالإ�ضافة اإلى ا�ضتخ����دام الألوان ال�ضارخة مع التجريد الفني الوا�ضح.

تاأثي����ر الجاذبي����ة في ف�ضاء مترامي الأطراف، ل فيها جزء ع����اٍل �ل منخف�س، �ل �جه �ل ظهر، 
فه����ي مباني تظهر �كاأنها ف����ي حركة ان�ضيابية في الف�ضاء المحيط، �م����ن مرحلة الفكرة الأ�لية 
لم�ضر�ع����ات زها اإلى مرحلة التنفيذ تقترب �ضفينة الف�ض����اء اإلى �ضطح الأر�س، �في ا�ضتقرارها 

ُتعّد اأكبر عملية منا�رة في مجال العمارة«.
زها حديد )1950- 2016م(:

ُزه����اء محمد ح�ضين حديد اللهيب����ي، المعر�فة اأي�ضًا با�ضم ُزها حدي����د هي معمارية عراقية 
بريطانية، ُ�لدت في بغداد، ظلت زها تدر�س في مدار�س بغداد حتى انتهائها من درا�ضتها الثانوية، 
�ح�ضل����ت على �ضهادة اإجازة ف����ي الريا�ضيات من الجامعة الأمريكية في بير�ت )1971م(، �لها 
�ضهرة �ا�ضعة في قاعة متعددة ال�ضتعمالت في مركز حيدر علييف الأ��ضاط المعمارية الغربية، 

�حا�ضلة على ��ضام التقدير من الملكة البريطانية.
تخرج����ت عام )1977م( ف����ي الجمعي����ة المعمارية بلن����دن، �عملت معيدة في كلي����ة العمارة 
)1987م(، �انتظم����ت كاأ�ضت����اذة زائرة في عدة جامعات في د�ل اأ�ر�ب����ا �باأمريكا منها هارفرد 
��ضيكاغ����و �هامب����ورغ �اأ�هايو �كولومبيا �نيوي����ورك �ييل. �عندما �ضئلت ع����ن اأي ن�ضب تذكاري 
بغ����دادي تف�ضل اأن يكون »رم����زًا اإعالميًا لبغداد«ل����م تتردد اإنها ترى ن�ض����ب »كهرمانة« الأف�ضل 
لأن����ه يرمز لع�ضر الر�ضيد الذهبي لبغداد �ق�ض�س األف لي����ة �ليلة �هذا مرتبط اأ�ضا�ضًا بالخيال 

الجمعي العالمي لبغداد.

قاعة �حتفالت و�لت ديزني في لو�س �أنجلو�س
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التزمت بالمدر�ضة التفكيكية التي تهتم بالنمط �الأ�ضلوب الحديث في الت�ضميم، �نفذت 
)950( م�ضر�ع����ًا في )44( د�لة. �تمي����زت اأعمالها بالخيال، اإذ اإنه����ا ت�ضع ت�ضميماتها في 
خطوط حرة �ضائبة ل تحددها خطوط اأفقية اأ� راأ�ضية. كما تميزت اأي�ضًا بالمتانة، حيث كانت 

ت�ضتخدم الحديد ف����ي ت�ضاميمها. �ُتعد 
م�ضر�ع����ات محطة اإطف����اء الحريق في 
األمانيا ع����ام )1993م(، �مبنى متحف 
الفن الإيطالي في ر�ما عام )2009م( 
�الأمريكي ف����ي �ضين�ضيات����ي، �ج�ضر اأبو 
ظبي، �مركز لندن للريا�ضات البحرية، 
�َس لالألع����اب الأ�لمبية التي  الذي ُخ�ضِّ
اأقيمت عام )2012م(، �محطة الأنفاق 

ف����ي �ضترا�ضب����ورج، �المركز الثقافي ف����ي اأذربيجان، �المركز العلمي ف����ي �ل�ضبورج، �محطة 
البواخ����ر ف����ي �ضالرين����و، �مركز للتزحلق عل����ى الجليد ف����ي اإن�ضبر�ك، �مرك����ز حيدر علييف 
الثقاف����ي ف����ي باكو ع����ام )2013م( من اأب����رز الم�ضر�عات الت����ي اأ��ضلت حديد بج����دارة اإلى 

ال�ضاحة العالمية.
نالت العديد من الجوائز الرفيعة �الميداليات �الألقاب ال�ضرفية في فنون العمارة، �كانت من 
اأ�ائل الن�ضاء اللواتي ح�ضلن على جائزة بريتزكر في الهند�ضة المعمارية عام )2004م(، �التي 
تعادل ف����ي قيمتها  جائزة نوبل. �حازت ��ضام الإمبراطوري����ة البريطانية �الو�ضام الإمبراطوري 
اليابان����ي ع����ام )2012م(. �ح����ازت عل����ى الميدالية الذهبي����ة الملكية �ضمن جائ����زة ريبا للفنون 
الهند�ضي����ة ع����ام )2016م(، لت�ضبح اأ�ل امراأة تحظى بها. �قد ��ضَف����ت باأنها اأقوى ُمهند�ضة في 
العال����م، �كانت ترى اأن مجال الهند�ضة المعمارية لي�����س حكرًا على الرجال فح�ضب، فقد حققت 
اإنج����ازات عربي����ة �عالمية، �لم تكتِف بالت�ضامي����م المعمارية فح�ضب، بل �ضمم����ت اأي�ضًا الأثاث 

��ضوًل لالأحذية، �قد اختيرت كرابع اأقوى امراأة في العالم عام )2010م(.
ُتوفي����ت عن ُعمر ناهز )65( عام����ًا، اإثر اإ�ضابتها باأزمة قلبية في اإح����دى م�ضت�ضفيات ميامي 

بالوليات المتحدة، كما اأعلن مكتبها في لندن، � اأهم اأعمالها:

مقر لمركز �لتر�ث �لعمر�ني �لوطني )2015م(
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مركز حيدر علييف
د على م�ضاحة )57519( مت����رًا مربعًا، عبارة عن مجمع من المباني التي �ضّممتها  ال����ذي �ُضيِّ
المهند�ضة المعمارية العراقية، زها حديد، �التي تتميز بهند�ضتها المعمارية �طرازها الن�ضيابي 
المنحن����ي  الح����ادة. كما ال����ذي يتجنب الز�ايا الح����ادة يحمل المركز ا�ضم حي����در علييف، زعيم 

اأذربيجان من )1982-1969(.
َح المبنى لجائزة مهرجان العمارة  ُر�ضِّ
العالمي بحيث يقف هيكل زها حديد جنبًا 
اإلى جنب مع مختلف المباني الأخرى داخل 
المجم����ع. �مع الت�ضمي����م الم�ضتمر للتحول 
الذات����ي ف����ي جمي����ع التجاه����ات،ل يوج����د 
اإح�ضا�����س بالحد�د �ل اإ�ض����ارة اإلى النهاية، 
كم����ا اأنه غمر ف����ي بركة من الف�ض����اء. �اإّن 
عدم مادية المبنى الذي يتنوع بين الأبي�س 

�الأبي�����س الأكث����ر بيا�ضًا اعتمادًا على موق����ع ال�ضم�س على اأ�ضطحه. �ي�ضفي الل����ون الأبي�س عليه 
طاب����ع انعدام الوزن، مّما يحرر ز�اره من التزامات الجاذبي����ة. �ككائن، المبنى ذاتي يثير رد�د 

فعل قوية، غير مقيد بتعليق الجاذبية المادية.
�شتاد الوكرة بقطر )2016 – 2018م(:

قدم����ت زها حدي����د ت�ضميمًا ل�ضتاد الوك����رة، المقر الجديد لنادي الوك����رة الريا�ضي لحقًا، 
ليك����ون موؤهاًل ل�ضت�ضاف����ة د�ر المجموع����ات �د�ر ال�ضتة ع�ضر �الد�ر رب����ع النهائي �ضمن بطولة 
كاأ�����س العالم لكرة القدم )2022م(، حي����ث بلغ ارتفاعه 48مترًا ��ضتتحول مرافق في الأيام التي 

ل ت�ضه����د مباريات الد�ري، اإلى مركز مجتمعي، 
ُيوف����ر مناطق مغط����اة �مبردة للتن����زه �الجلو�س 
ل�ض����كان الوكرة �ز�اره����ا. ��ضُتوف����ر الم�ضاحات 
المخ�ض�ضة للمكاتب مقرات لموؤ�ض�ضات �لجان 
ريا�ضية مختلف����ة. كما �ضتتمي����ز اأر�ضية الملعب 
بع�ضبه����ا الطبيعي، كم����ا �ضتكون مب����ردة لدرجة 
حرارة مثالية ت�ضل اإلى )26°(. �بالمثل، يعمل 

مركز حيدر علييف

لقطة جوية ل�صتاد �لوكرة
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د المدرجات بدرجات  ت�ضمي����م ال�ضتاد على توفير اأق�ضى درجات الراحة للجماهير، حيث �ضُتَبرَّ
حرارة تترا�ح ما بين )24- 28°( درجة.

ج�شر ال�شيخ زايد:
ف����ي ع����ام )1967م(، ُبِنَي ج�ضر م����ن الحديد لربط مدين����ة اأبوظبي، المقام����ة على جزيرة، 
بالياب�ض����ة؛ �في ال�ضبعينيات ُبِنَي الج�ضر الثان����ي لربط الجزء الجنوبي من الجزيرة. �يرجع بناء 
كل م����ن الج�ضري����ن اإلى اعتم����اد مجتمع الإمارات، ب�ض����كل كبير، على ا�ضتخ����دام ال�ضيارة، �الذي 
يتطل����ب بد�ره طريق����ًا جديدًا حول �ضاطئ الخليج الجنوبي لربط الإم����ارات بع�ضها ببع�س. �في 
)1997(. ف����ازت زه����ا حديد في م�ضابقة ت�ضمي����م لج�ضر ال�ضيخ زايد، �ه����و ج�ضر قو�ضي. �تبد� 
الفكرة الت�ضميمية للج�ضر في تجميع مجموعة من جدائل الإن�ضاء في �ضاطئ �احد، �هي ترتفع 
ف����وق القناة. �الج�ضر عبارة عن منحنى ُي�ضبه �ضكل الموجة. �يرتفع العقد الأ�ضا�ضي للج�ضر نحو 
60 مت����رًا ف����وق م�ضت����وى الماء �ي�ضل اإل����ى 20 مترًا في النهاي����ة، �يبلغ طول����ه /842/ مترًا. �ُتعد 

الياب�ض����ة بمنزلة من�ضة النطالق لإن�ضاء الج�ضر. �ظهر الطريق معلقًا في كل جانب من الإن�ضاء 
الأ�ضا�ض����ي ل����ه. �ترتفع عقود من الحديد من اأعمدة خر�ضانية ب�ض����كل غير متماثل في اتجاه طول 

الطريق بينما ظهر الطريق في اتجاه الياب�ضة �قنوات المالحة.

⁕ ⁕ ⁕

ج�صر �ل�صيخ ز�يد في �أبو ظبي
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.. �شواٌء مـــا يتعّلق بتحليل الكلمة  اإّن العر�ـــض الم�شرحـــّي، رغـــم ما مّر به من ن�شـــاٍط ذهنيٍّ وفنيٍّ
، اأم مـــا يتعّلـــق بال�شغل علـــى اإعداد الممثـــل لدوره، اأم مـــا يتعّلق  نـــة فيـــه، اأي بتحليـــل الن�ـــضّ المت�شمِّ
بال�شغل على جزئّيٍة فنّيٍة معّينٍة، اأم على ق�شّيٍة فل�شفّيٍة ما، اأم ما يتعّلق بفعٍل تخييليٍّ كان قد ُمور�ض 
من اأجله.. اإّنه، اأي مثل هذا العر�ض، رغم كّل مثل هذه الحالت وغيرها ِمّما تدخل في عملّية بنائه 

الم�شهدي، يغدو اأمام النقد تجربًة ملمو�شًة.. تجربًة ح�شّيًة.
اإّن النقـــد الم�شرحـــي، بدايًة، ياأخذ تلـــك التجربة بمجموعها. ينطلق منهـــا. لكّنها بالن�شبة اإليه 
لم تُعد لتكفي. قد تكفي اإلى درجٍة معّينٍة لدى جمهور معين، هذه م�شاألٌة مختلفٌة تحتاج اإلى مكان 
، لكن على نحٍو جديٍد، نحٍو تركيبيٍّ جديٍد  اآخر، اأّما بالن�شبة اإلى النقد، فال. اإّنه يقوم بفعٍل تخييليٍّ
تمامـــاً. اإّنـــه ُيعيد بو�شاطة هـــذا التخييل ما قد ُبِنَي في لغة العر�ض، الفنّيـــة والفكرّية. باخت�شاٍر اإّن 

النقد الم�شرحي بهذا المعنى، يحّلل. من هذه النقطة بال�شبط تبداأ اأهمّيته.
يكت�شـــب مثـــل هـــذا التحليـــل الفنـــّي اأهمّيته من اأنه يغـــدو م�شروعـــاً، اأو على الأقل ينبغـــي اأن يغدو 
م�شروعـــاً لعملّيـــٍة اأو�شـــع. اأ�شتطيـــع اأن اأطلق عليها ا�شماً، هـــو الفهم الفّني. ذلكم بـــدوره اأي هذا الفهم 
يتطـــّور فـــي �شيـــاق عملية التحليل نف�شها. ثّمة عالقٌة متبادلٌة بين ما هـــو تحليٌل لفنٍّ وما هو فهٌم له 
من خالل ذلك التحليل عينه. كلٌّ يوؤّثر في الآخر حتى نح�شل على تراتِب نتيجٍة ف�شبٍب، على تراتٍب 

دونما انقطاٍع.نتيجٌة ت�شبح �شبباً اأو م�شّبباً لخو�ض مرحلة تاليٍة في مراحل ذلك التحليل وهكذا.
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ف���ي اأثن���اء عمليَّتي التحلي���ل �الفه���م المترابطتْين معًا، يق���وم النقد الم�ضرحي بم���ا اأ�ضّميه 
بال�ضتنب���اط. اأي اأّنه ي�ضتخ���رج نوعًا ما، من الحالت الكائنة داخل الن�س الم�ضرحي اأ� العر�س 
الم�ضرح���ي. حالٌت عّدٌة �مختلفٌة. ُي�ْضتنبط ما هو تاريخيٌّ اأ� ما هو اجتماعيٌّ اأ� ما هو غيرهما. 
فكاأّنن���ا نقول هنا: للنقد �ضارت �ظيفته التاريخّي���ة اأ� الجتماعّية. اإذن عملّية ال�ضتنباط هذه، 

يرتبط بها عن�ضٌر في غاية الأهمّية. اإّنه عن�ضر الوظيفة.
ري اأ� بالمعنى  اأعتق���د من الخطاأ بم���كاٍن اأْن ُتَعالج �ظيفة النقد الم�ضرحي بالمعن���ى الح�ضْ
التع���دادي اإْن �ض���ّح التعبير. كاأن ُيقال: اإّن���ه يقوم بهذه الوظيفة اأ� تل���ك.. اجتماعّية، تاريخّية.. 
�هك���ذا؛ عل���ى الرغم من اأّن مثل هذا التعداد يدخل اأحيانًا في �ضياق ما هو �ظيفي. اإّن مثل هذا 

التعداد قد يكون اأحيانًا �ضحيحًا �ممكنًا لكّنه لي�س دقيقًا.
اإذن م���ا ال�ضح هن���ا؟ براأيي، اإن �ظيفة النقد الم�ضرحي، ترتبط بما يمكن اأْن ُي�ضتنبط منه. 
اأي ُينظ���ر اإلى هذه الوظيف���ة بالمعنى ال�ضتنتاج���ي، بالمعنى المطلق. ُيمك���ن اأْن ُيناق�س عر�ٌس 
ل�»اأ�ديب ملكًا« مثاًل من زا�ية الأ�ضطورة، فتكون �ظيفته هنا، اأي النقد، قريبًة اإلى الميثولوجيا.. 

قد تكون ذات طابع اأنثر�بولوجي بحت.
تلك���م الوظائف رغم تنّوعها �تعدادها من الأجدى اأن تذهب اإلى اّتجاٍه معّيٍن. هنا يمكن اأن 
نطل���ق عل���ى هذا التجاه اأ� على تل���ك الوظيفة العليا بالتجاه الأخالق���ي اأ� الوظيفة الأخالقية. 
بالطب���ع معن���ى الأخالق هن���ا بتجّلياته المختلف���ة اأ� بن�ضبّيته تبع���ًا للزمان �للم���كان. لكن تبقى 
الم�ضاألة الأخالقية، �ن�ضتطيع اأن نبقيها، بارزًة. الخير مثاًل يبقى هو الخير، لكن كيف؟ �لماذا؟ 

هنا تقع المتغّيرات. يقع مثُل هذين ال�ضوؤالين �غيرهما عند اقت�ضاء ال�ضر�رة.
اإّن النق���د الم�ضرحي، يكت�ضف ذلك الكيف الأخالقي، ل ليقف عنده رغم اأهمّيته ��ضمّوه، بل 
ليتجه اأي�ضًا اإلى ما هو مهم اإلى حيث يبرق الجمال. فله اأي لذلك النقد �ظيفته الجمالية العليا، 
�ظيفته الرائعة. لكن كما ينطبق على م�ضاألة الأخالق، ينطبق اأي�ضًا على م�ضاألة الجمال. هناك 
زمان���ه �مكانه. هناك ع�ضره، هناك ظر�فه. جم���اٌل ُيحّدد، لكن بكيفّيٍة معّينٍة. قد تختلف تلك 
الكيفّي���ة، �هذا الأ�ضح، م���ن ظرفّيٍة اإلى ظرفّيٍة غيرها. اإّن نظ���رة الفنان الم�ضرحي الإغريقي؛ 

بالطبع لي�ضت هي النظرة عينها لدى را�ضين �كورنيه اأّيام الكال�ضيكية الحديثة، �هكذا.
م���ن اأهّم العالق���ات اّلتي يقيمها النق���د الم�ضرحي، ه���ي عالقته بالزمن. لي����س من اأهّمها 
فح�ض���ب، بل هي عالقٌة �ضائكٌة جّدًا. لكّنه بفعل اأد�اته م���ن لغٍة �فكٍر �من غيرهما، ي�ضتطيع اأن 
يحّله���ا. بتعبيٍر اأ�ضح ي�ضتطي���ع اأن يقّدمها للذهن القارئ، المتعا�ن مع���ه، للذهن المقيم تبادًل 

فنّيًا �فكرّيًا معه.
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اإّن ب���وؤرة الزم���ن عنده، عند النق���د الم�ضرحي، بوؤرة الزمن المركزي���ة، لي�ضت مجّرد الواقع 
���َرة �هي تتجا�ز  اأ� لي�ض���ت ه���ي مجّرد معن���ى الوقت الحداثوي. ما ه���ي بالأ�ضا�س؟ اإّنها المعا�ضَ
جزئي���ات ه���ذا الواقع اإلى �اقٍع معا�ض���ٍر اأكثر. �هي تتج���ا�ز جزئيات تلك الحداث���ة اإلى حداثٍة 

رة. اأحدث، اإلى الآن، اإلى هنا، اإلى المعا�ضَ
هناك اأي�ضًا تجلّيات هاّمٌة لتلك العالقة النقدّية بالزمن. منها عالقتها بالأعمال الكال�ضيكية 
القديم���ة على مختلف مراحلها. العمل الكال�ضيكي بميزانه���ا لم يعد قديمًا. ياغو لي�س هو ذلك 
ال�ضخ����س الذي يفع���ل ما فعله من خبٍث �دهاٍء اأم���ام كا�ضيو اأ� اأمام عطي���ل فح�ضب. ياغو هذا 
يرين���ا اإّي���اه النقد الم�ضرحي كاأنه بيننا تمامًا �هو بالفعل كذلك. ثّمة الع�ضرات مع الأ�ضف اإْن لم 

تكن اأكثر، هي مثله تعي�س على الدهاء. ياغو بالمعنى الزمني ي�ضبح حا�ضرًا �بقّوٍة.
تجلٍّ اآخر لتلك العالقة النقدّية بالزمن. اإّنه عالقتها بالتراث. اأّ�ًل ُيمّيز بين كّل ما هو قديٌم 
؛ �بين ما هو مفيٌد من هذا القديم بمعنى الم���ور�ث. لي�س كّل ما هو قديٌم  بمعن���ى ما ه���و تراثيٌّ
. اإّن التمييز بينهما هنا ل�ضر�ريٌّ  ؛ كما اأّنه لي�س كّل ما هو قديٌم اإيجاب���يٌّ كم���ا هو مع���ر�ٌف �ضلبيٌّ

جدًا اإلى جانب اأّنه مفيٌد جّدًا.
اإّن العالقة بالتراث من �جهة نظر تلك العالقة النقدية، ت�ضبح ا�ضتك�ضافًا يحتاج اإلى جهٍد 
فك���ريٍّ ع���اٍل. بحاجٍة اإلى مثل هذا الجهد، لُيمّيز بين م���اّدٍة كما قلت �غيرها ِمّما هو قديٌم. بعد 
ه���ذا التمييز، تخ�ضع المادة المور�ثة المخت���ارة لعملية النقد الم�ضرحي.اإْذ ُتْدر�س من جوانبها 
جميع���ًا. لم���اذا اختيرت؟ ما ه���دف اختيارها؟ ماذا تحم���ل من فنّيٍة؟ ماذا تحم���ل من فكرّيٍة؟ 

رة. �غيرها من اأ�ضئلٍة حّتى ت�ضبح، اأي تلك المادة تحت غربال المعا�ضَ
���رة به���ذا المفهوم تتكّثف. تقترب اإلى هدف العر����س الم�ضرحي نف�ضه. من هذه  اإّن المعا�ضَ
النقط���ة بال�ضب���ط، اأ� على �جه التقريب العميق اإْن �ضّح التعبي���ر، ت�ضبح تلك العالقة النقدية، 
على عالقٍة �ثيقٍة مع العر�س الم�ضرحي. كاأّنهما ُيْبنيان معًا. من هذه الزا�ية، اأي�ضًا ُينظر اإليها، 

اإلى تلك العالقة على اأّنها تحمل عنا�ضر من الفن؛ مثلما تحمل عنا�ضر من الفكر.
اإّن المعا�ض���رة يتقّوى اتجاهه���ا، تتقّوى ر�حها من خالل النق���د الم�ضرحي، ذلكم ما ينبغي 
اأن يك���ون. كي���ف؟ اإذ اإّنه من خالله، م���ن المفر��س اأْن تتق���ّوى اأي�ضًا مجم���ل عالقاته، عالقته 
م���ع الم�ض���رح، عالقته م���ع الواقع. عالقته المهمة م���ع البنى الفوقية للمجتم���ع. كلٌّ منها ح�ضب 
م�ضمونه���ا، اإيجابّيًة كانت اأم �ضلبّيًة. فعلى �ضوء ذل���ك الم�ضمون يّتخذ النقد الم�ضرحي موقفًا. 
�ل�ضّيم���ا مع منظوم���ات القيم الإيجابّية، القي���م اّلتي ين�ضدها ذلك المجتم���ع �هي ُتعرف على 

ل الفكري �الن�ضالي اإليها.  الأقل بالحد�س. كما اأّنها ُتعرف بالتو�ضّ
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ف���ي الواق���ع، اإّن كاّلً من هذه العالق���ات، تحمل عنا�ينه���ا الجزئية. �هي لي�ض���ت قليلًة. في 
العالق���ة مع الم�ضرح مثاًل، تدخل درا�ضة مفرداته م���ن تمثيٍل ��ضينغراٍف �غيرهما. في العالقة 
م���ع الن�س، تدخل درا�ضة بنية كتابته �م�ضارف الدراما فيه �غيرهما ِمّما ُي�ْضتدّل به على اأجزاء 

تلك البنية.
كذل���ك عالقت���ه مع الفن، مع الإبداع بالع���ام. اإْذ يظهر مدى التاأّث���ر �التاأثير فيما بينه �بين 
مختل���ف المدار����س �الّتجاهات الفنّي���ة. في كّل عالقٍة، فيم���ا هي تاأخذنا اإل���ى جزئياتها؛ اإّنما 

نجدها في اأهداف ذلك النقد الذي يعتمد على اأ�ض�ٍس من العلم �الفن معًا.
غن���يٌّ عن القول.. اإّن النق���د الم�ضرحي، فيما هو ُي�َضّد اإلى هدفه، بالأحرى اإلى اأهدافه؛ اإّنما 
ل يكتفي باإ�ضاءة العمل الذي يتنا�له على الرغم من اأهمّية ذلك.في اإ�ضاءة ذلك العمل، يدخل 
�ضرحه. يدخل الوقوف عند اأركانه جميعًا. عند اأركانه جميعًا حّتى يتعّدى، اأي ذلك النقد مجّرد 

النطباع. يتعّداه اإلى تنا�ل هدفه.ما المق�ضود من هذا العر�س اأ� ذاك.
ل يكتفي بالإ�ضاءة على عمٍل معّيٍن، لأّنه يّتجه بتقديري، �هذا ما ينبغي اأن يكون، اإلى التحليل 
فالدللة.�ضحيٌح، اإّن مثل هذْين العن�ضرْين يدخالن في نقده لعمٍل ما؛ لكن ال�ضحيح الأبعد، هو 
ذلك الّتجاه كما قلت، اإليهما. بهذا الّتجاه ي�ضبح النقد الم�ضرحي �ضنفًا من اأ�ضناف الفل�ضفة 

عينها. في ذلكم دللته العليا.
بمعنى اإذا كان النقد الم�ضرحي التطبيقي، اأي نقُد عمٍل بعينه هدف اإ�ضاءته، يحمل تحلياًل 
�دلل���ًة، ما يجب اأن يكون، حّت���ى يعبر مرحلة النطباع اأ� مجّرد الت���ذّ�ق ال�ضخ�ضي؛ فاإّن النقد 
الم�ضرحي التحليلي الّدللي يّتجه اإليهما فيما هو يّتجه اإلى الفل�ضفة اأ� بالأحرى فيما هو ي�ضبح، 

كما قلت، فل�ضفًة بحّد ذاتها.
هن���ا بال�ضبط، حّت���ى في اأّي مرحلٍة من مراحل���ه، في اأّي نوٍع من اأنواع���ه؛ ت�ضقط عبارة اأّنه 
تاب���ٌع.اإّن النقد الم�ضرحي لي�س هو تابٌع بالم���ّرة. اإّنما يدخل في عالقٍة مع غيره.. مع الن�ّس، مع 
ٍة من الدر����س �البحث. تلك ما  العر����س، مع الفك���رة، مع غيرهم ِمّما يتن���ا�ل. في عالقٍة خا�ضّ

نطلق عليها �ضفَة الإبداع. نعم الإبداع.
م���ا يمّيز النقد الم�ضرحي عن غيره من اأنواع النق���د الفّني، هو ا�ضتراكه في عن�ضر الكلمة. 
الكلمة في الن�ّس. الكلمة في العر�س، ليكون في هذه الحال اإبداعًا �ضواٌء اأكان كتابًة اأم �ضفاهًة. 
اإب���داٌع �ض���ادٌر ع���ن الكلمة عينها.مث���ل هذه الخا�ضّي���ة ل نراها مث���اًل �ا�ضحًة في النق���د الفنّي 
الت�ضكيل���ي. �ل�ضّيما اإذا علمن���ا اأّن النقد الم�ضرحي من جهٍة، يعّزز اأهداف ما ينطلق منه؛ يعّزز 

هدف العر�س الم�ضرحي مثاًل. من جهٍة تاليٍة يّتجه نحو بّث الأفكار ِمّما ينطلق منه اأي�ضًا.
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يّتج���ه نحو تطوير المفاهيم باأنواعها المختلقة م���ن اجتماعيٍة �فكريٍة �فنّيٍة �غيرها. اإذ اإّن 
مث���ل ذلك النقد يكون �ضام���اًل. �ضموٌل هنا لي�س بمعنى التعداد.لكن كم���ا قلت، بمعنى التطوير، 
بمعن���ى اإ�ضافت���ه اإلى حقول المعرف���ة المتنّوعة. كاأن نقول ف���ي المجال الفّني اإّن���ه يطّور مفهوم 
العر����س الم�ضرح���ي الدرام���ي الراق�س. هكذا نجده يط���ّور من مفاهيمه ف���ي كّل حقٍل من تلك 

الحقول المعرفّية.
ثّمة مهمة للنقد الم�ضرحي، غايٌة في الأهمية. اأين تبرز؟ �كيف؟ فيما هو ي�ضتك�ضف التراث، 
يك���ون ف���ي الوقت عينه، كما مّر، يتجه نحو الحداثة. المهم هنا، اإحدى غاياته، األ �هي اّتجاهه 
نح���و م���ا ُي�ضّم���ى: التاأ�ضيل.بمعن���ى اآخر، اإن ذل���ك النقد ي�ضعى اإل���ى تاأ�ضيٍل ف���ي الم�ضرح. هذه 

الخا�ضّية برزت مثاًل �لو ب�ضكٍل عفوي، لدى رّ�اد الم�ضرح العربي اأمثال النقا�س �القباني.
اإْذ �هم���ا يذهب���ان اإلى الت���راث؛ كانا في الوقت عين���ه ي�ضعيان اإلى �ضكٍل م���ن اأ�ضكال تاأ�ضيٍل 

. لم�ضرٍح عربيٍّ
حّتى في البحث عن التاأ�ضيل اأ� تطوير المفاهيم؛ نجده، اأي ذلك النقد يو�ّضع من اهتماماته، 
���ًة حول ما ي�ضتجّد ف���ي الم�ضرح. لتبرز اأ�ضئلٌة مهمة، مثل ما عالقته بالدراماتورجيا �غيره  خا�ضّ
من الأ�ضئلة.الأمر اّلذي من �ضاأنه اأن يعّمق من خ�ضائ�س الناقد الم�ضرحي عينه. من خ�ضائ�ضه 

الثقافّية �العملّية.
خ�ضائ����سُ تتراف���ق مع خا�ضّيٍة مهم���ة، اأ�ضا�ضّيٍة، للنق���د الم�ضرحي اأي�ض���ًا. األ �هي حاجته 
اإل���ى المنابر، حاجت���ه اإلى الحرية، اإلى الديمقراطية. باخت�ض���اٍر حاجته اإلى التثاقف المزدهر 

المتنّوع. 

⁕ ⁕ ⁕
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عبد اهلل اإبراهيم ال�شيخ

المعرف��ة اآف��اق 

نديم محمد: �شاعر االآالم
و»رفاق مي�ضون«

الكتابـــة عـــن نديم محمد _واإن جـــاءت متاأخرة _ عمل 
يحتـــاج اإلـــى بع�ض الأنـــاة ذلك لأن نديم محمـــد �شاعر لي�ض 
كغيـــره من ال�شعـــراء، كان مكافحاً وم�شلحـــاً وثائراً ل ككل 
الذين اّدعـــوا الإ�شالح والكفاح والثورة، وما من اأحٍد كافاأه 
على ما كان يقوم به، ويحمله من اأفكاٍر واأراء ورف�ض لكثير 

مـــن القيـــم والعادات والتخاذل والتكاليـــة وال�ّشكون، بل على 
العك�ض تجّنبه كثيرون وابتعدوا عن طريقه!

ربمـــا كان بع�ـــض الذيـــن يعنيهم ما يقولـــه نديم عنهم 
وعن اأمثالهم يحاولون ا�شت�شفاف ما يجول بخاطره ليكون 

)باب رزٍق( لهم. 
ل يختلـــف اأحـــد علـــى مكابـــدات ال�شاعـــر نديم محمد والتـــي ل تعد ول تح�شى وقـــد نعرج على 

بع�ٍض منها في هذه الّدرا�شة.
على اأن بع�ض اأ�شدقائه المقربين ربما عرفوا �شيئاً كثيراً عن هذا الحزن الذي ظلَّ يلّفه طوال 
حياتـــه. فـــكاَن وجودهم بقربه ي�شكل عزاًء كبيراً له فـــي محنه الكثيرة ووحدته القاتلة وغربته في 
ع�شيرتـــه، واآلمـــُه حين اختاَر مكرهاً اأو طواعيًة مغادرَة عين �شقاق م�شقط راأ�شه اإلى اأماكَن اأخرى، 

ولي�شتقرَّ بعدها في طرطو�ض مّتخذاً بدايًة من )ال�شومعة( م�شتقراً لُه. 

نديم محمد
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�ل �ضّيم���ا اأن���ُه كان قد تعر�َس لحريٍق اأتى على �جهه، فاأ�ضب���َح دميَم الخلقة فَنفَر منُه اأهله، 
ي�ضاُف اإليها مر�ضه )الّتدرن الّرئوي( الذي �ضارَع الدكتور اأحمد عمران الزا�ي )رحمه اهلل(. 
اإل���ى الّتنقل به اإل���ى الم�ضافي �الم�ضحات، ي�ضاُف اإلى ذلك كّل���ه كارثته التي �ضوف نعّرج عليها 

خالل هذه الّدرا�ضة بالتف�ضيل.
كل ه���ذه الماآ�ض���ي حملت نديم على اأن يرثي نف�ضه منطلقًا من اأنُه )حيٌّ في عداد الأموات(، 
فال�ضتمرار في هذه الحياة لي�س اإل نوعًا من العبث كما يرى نديم �من ثم فاإنَّ العبث بعينه هو 

ال�ضتمرار بالعي�س لكن ل خياَر لنا في هذا كّله.
وامل��وت ي���رخ ب��ي تعال ال���ي���وَم اأدرك���ن���ي امل��الل
زالاأن��ا مل اأع���س ليق��ال م��ات ل��ي��ق��اَل  اأك����ن  ومل 

اإح�ضا����ٌس قاتل بالغربة �كلُّ الذي حوله يوحي بالق���رف �ال�ضمئزاز، �ل�ضّيما في ظل الف�ضل 
ال���ذي عان���اه حيَن اأراَد تحقيق بع����سُ )ال�ضعارات المحببة(، �التي ن���ذَر نف�ضه مع بع�س الّرفاق 

لتحقيقها �كاَن قد تعّلَق بها كثيرًا: 

يف �سلوعي ويف دمي اأنواُءب��ن جنب��يَّ ه��ّدة وانفجاٌر
فعذاب��ي على بقائ��ي جزاُءما اأبايل اأن ياأكل احلزُن قلبي
البقاُء ل تلمني على البقاِء برغمي بقائ��ي  فملوٌم عل��ى 

�م���ن ثمَّ فاإنَّ نديمًا راأى في حا�ضره الذي يحياه م���ا يرف�ضه، �اقتنع اأنَّ ل جد�ى في مناداة 
الأحياء، للعمل على التغيير في هذا الواقع الَب�ِضع. لكّنُه لم يكن قادرًا على دخوِل معركٍة، بل كان 
�ضالح���ُه القلم، يعا�نُه في معركته هذه اأ�ضدقاَء �ِثَق بهم، جمعتهم محبُة الوطن �الحر�س على 
التغيير �الت�ضحية لإعالء �ضاأنه. �لكنَّ القدر لم يمهل بع�ضهم فبكاهم الواحد تلَو الآخر �بدموٍع 

حّرى �ضادقة، فقد كانوا �ضندُه �عز�ته اإلى جانب قلمه الذي لم يبارحُه 

اأغرقت عم��ري بدمٍع ودِمقلمي ع��ٌن جريٌح يف يدي
مل تذب من مهجتي يف قلمي مل ي��دع يل قلم��ي جارح��ًة

�ض���دَر دي���وان )رفاٌق يم�ض���ون( لأ�ل مرة ع���ام )1964(. على اأنَّ هذا الدي���وان ل ي�ضم كل 
المراث���ي الت���ي نظمها ال�ضاعر، بل لعلَّ ق�ضم���ًا كبيرًا من هذه المراثي ذه���َب �ضحية �ضرقة عام 

قلت �اأُعدت للن�ضر. )1963(، لمجموعة من المنتجات الفكرية، كّلها �ضُ
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�)رفاق يم�ضون( في حقيقته لي�س اإل نموذجًا حّيًا لإعالن نديم عن ياأ�ضه من اإيقاظ الر�ح 
الوطني���ة لدى بع�ضهم، �من ثّم فاإنه ل���م يجد اأمامه �ضوى مناداة )الموتى( �ال�ضكوى اإليهم من 
ه���ذه الح���ال ال�ّضيئة التي يعي�ضها هذا المجتمع. ن�ضيف اإلى م���ا اأ�ردناه ما كان يعي�ضه نديم من 

معاناة في طفولته من ظلِم اأهله �تبّرمهم من �جودِه عندهم: 

واأٍب اأمٍّ  ف��رد  م��ن  وهو فيهم كالغريِب الأعجميت�سع��ٌة 
وعل��ى خل��ٍق دمي��ٍم َجهِم�سحك��وا منه عل��ى حتريقه
قائل باحلرف يل: مت ن�سلِماأنا مك��روٌه واأهل��ي كلهم

�م���ن ثّم فهل يالم نديم حين يترك ه���ذا الجو، الملّبد بالكراهي���ة، لين�ضرَف اإلى الأموات 
طالما اأنُه لم يجد مالذًا لدى الأحياء؟! 

منطلقًا من حالة الموت التي تلّفه كما يقول: 
نف�س��ي جث��َة  اأج��رُّ  ميّ��ٌت  ب��ن بغ��ي الباغ��ي وحلي��ي الالحياأن��ا 

اإذن، في هذا الجو المكفهر كانت ق�ضائد )رفاٌق يم�ضون( �ضحيٌح اأنه كتَب اأبياتًا يرثي فيها 
�ال���ده، �لكّنه���ا تمثل �ضورة عن العالقة )الباهتة( بين نديم �اأبي���ه اإذ اإنَّ نديمًا لم يظهر حزنُه 

على اأبيه في رثائه هذا:
قلي��ال البن��ون  يودع��َك  عجب��اً تطي��ق ع��ن البن��ن رحي��المه��اًل 
اخل��دود وزف��رًة وعوياليتهافت��ون عل��ى فرا�س��ك مدمع��اً ي�س��وي 

بينما يظهر نديم كثيرًا من الحزن على �فاة ابن عمه طارق مقارنًة برثائه لأبيه :
ح��ى ل كن��ت يف العواد اأعلم��َت ذل��ك م��ا ي�سم ف��وؤاديزور ال�سّ
وح���رًة الأم��ّر  واحل��زن  يكفي��َك اأن م��ّرت به��ا ح�ّس��ادياله��مُّ 
ل��و تفت��دى فال��كلُّ كان الف��ادي انظ��ر اإىل النّف��ر الذي��ن عهدته��م

لك���ن ف���ي )�ضحية النجوم( �هي ف���ي رثاء نديم لنف�ضه حي���ُث للحزِن طعٌم اآخ���ر �قد ُكِتَبت 
الق�ضيدة على مرحلتين، �هذا ما ��ضلنا من اأبياتها، اإّل اأنَّ الن�ضخة الأ�ضلية منها �الم�ضححة 
�ق���د ناهَز عدد اأبياتها التي ��ضلنا منها ما يدنو عل���ى المئتين �لعلَّ حالته هذه لي�ضت اإّل ن�ضخًة 

حقيقية مما لقاه من حقِد اأهله: 
رف��ع الّراأ���َس ومل ي�ست�سلم كّلم��ا �ساموه ظلم��اً وعتّواً
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لب��ن �سب��ع ه��ازٍئ ب��الأملاأرهَف التعذيب ح�ّساً عجباً
فيهم��ا للنف���سِ م��ن مغتنِم اأَِلَف الوح��دة والقفُر وكم

�ي���رى بع�س المقربي���ن �الّدار�ضين اأنَّ ماأ�ضاة نديم الحقيقية ب���داأت بموت اأبيه، �ير�ى عن 
الوالد قوله مدافعًا عن نديم )اإّن نديم يغرف من قلبه �يعطي من دمه اتركوه(.

�لع���لَّ نديم قال ذات ي���وم معّبرًا عن حزنه لوفاة �الده: )�جاءت �فاة �الدي هّزًة مادت بها 
الأر����س م���ن تحتي، �ق�ضفًا تخّلع���ت منه اأع�ضابي(، �من ثّم هل ت�ض���ح مقارنة هذا الحزن مع 
معاناته من نفور اأّمِه )على الأقل( منه الذي ��ضل حد الكراهية �ل�ضيما اأن المتعارف عليه هو 

اأن الأم ظّلت، في كل الأعراف، تمثلُّ الّرمز الحقيقي للحنان:
خاط��ره يف  امل��رِّ  اأّمه��م واأم��ر  ذل��ك الإيث��ار م��ن 
تقرب��ه ول  ال��كّل  كالأج��زِم حت�س��ن  بينه��م  اأت��راه 
اأم��ُه حت��ى  رب  ي��ا  اخل��دِماأم��ُه  تتحا�س��اُه كبع���س 

ه���ل نجَح نديم ف���ي تقديم �ض���ورة حقيقية عن �اقع���ه الموؤلم الذي جعله )مّي���ٌت في �ضورة 
اأحي���اء؟( ربما كانت �ف���اة الوالد في مرحلة يمر بها المنزل بنوع م���ن الفتور العاطفي، اأ� ربما 

كانت هنالك حالة خا�ضة تمنع التعبير عن الحزن لوجود نفور كبير منه داخل الأ�ضرة. 
ه���ل كانت كراهية الأم �ضبب���ًا جوهرّيًا بالن�ضبة اإل���ى اآلم نديم �عذاباته �تم���ّرده �غربته؟! 
�ربما اأ�ضهم هذا في اإيقاظ الح�س ال�ضاعري لديه فاأبدَع كثيرًا، �ظّلت اآلمه �عذاباته هذه تتوزع 
ف���ي كل ق�ضائده، �ب�ضورة خا�ضة تلك التي يرث���ي فيها اأ�ضدقا�ؤه المقربين، �ها هو ذا يخاطب 
�ضديقًا اأحّبه نديم �جمع بينهما كثير من الألفة �المودة اإنه يخاطب �ضديقه الّراحل )عبد اهلل 

العبد اهلل(: 
حلن��اً حلن��ك  هدي��ِر  م��ن  ي��ت��م��لّ��ى م���ن رج��ع��ه ال�����س��ع��راء غن��ي 
ب����ه����ا ال����ن����ف����و�����س الإب��������اء ل تقل �سق��ت باحلياة واإن �ساقت
ن���ح���ن الأئ����م����ة ال���ب���وؤ����س���اُء كم �سخرنا من العذاب وكم ن�سخر

�لع���ل ندي���م نجح ف���ي التعبير عن حزٍن عمي���ق على �ضديق���ه الّراحل باكيًا على اأي���اٍم �لياٍل 
ق�ضياه���ا يمار�ضان لذاذاٍت �اأفراحًا �اأحاديَث من القلب اإلى القلب، ��ضاركا معًا في المنا�ضبات 

الوطنية: 
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الإب����اُء راودون��ا خف���س اجلباه م��ن الّذل ف�ين����ا  وت���اَه  ف��تهن��ا 
النفو���س يف  ال�ّس��ُم  ول تع��ذب فيها الإطاع��ة العمياُءيع��ذُب 

�يعود نديم ليذكر بما يوؤرقه في حياته �كيف اأ�ضبحت اأ�قاته: 
اأنه��اٌر العم��ى  بع��د  اأب��ايل  �س��وداُءم��ا  ظلم��ٌة  اأم  راأ�س��ي  ف��وق 
�سلوع��ي وراء  �ساه��ٌق  ون��داُءله��ٌب  مم��زق  و���راٌع 
اأ�سي��اُء واأرى باليدي��ن م��ا ي�سب��ه النا���س اأنّه��ا  خل��ت  وم��ا 

كانا يت�ضاركان لحظات حلوة على طا�لة يتبادلن كوؤ��ضًا �ضافية اأيامًا �ليالي معًا:

اأ�سغ��اُءهيئ الكاأ���س وامالأ الكون بال�سعر كلن��ا  ولبّي��َك 
�سو�س��اُء اإي��ِه ي��ا ليل ك��م �سهرن��اَك لل�سبِح فوقن��ا  وللري��ِح 
فاألق��اَك اإيلَّ  �ساح��كاً  الأ�س��داُء تلت��وي  ت��رّده  ب�سح��ٍك 

اإن دلَّ ه���ذا الب���كاء على ذكرى لياٍل خلت يو�ضحها هذا ال�ضع���ر المعبر عن حزٍن عميق على 
اأياٍم غبرت كانت كّلها �ضعادًة �لهوًا مع �ضديٍق محبٍّ �مخل�س. �اأ�ضدقاء نديم كانوا قّلٍة مختارة 
كان نديم يحر�س على الحفاظ عليها �من هوؤلء الدكتور )�جيه محي الّدين(. لم يكن الدكتور 
�جي���ه ندي���َم �ضراب، بل كان مثقفًا كبي���رًا �منا�ضاًل عنيدًا �ع�ضوًا فّعاًل ف���ي بيئته المت�ضامنة، 
�الحري����س عل���ى حمايتها لتكاتفهما معًا نا�ض���رًا المحبَة �الثقافَة �الألفَة ف���ي هذه البيئة. �من 
ث���م فق���د �ّحدهما هذا كّله ال�ضاعر نديم �الدكتور �جيه �كتب ال�ضاعر في مقدمة رثائه للدكتور 
�جيه كلمًة نثرية ت�ضجُّ بالحزن �الأ�ضى على �فاة �ضديقه معّددًا مثاقبُه )�ضاَر في طليعة ال�ضباب 
موثوق���ًا ب���ِه فاأغ�ضَب الّزعامة فكان���ت لُه فذهب في الخالدين(، ثم ) بق���وِة الق�ضيدة �جبر�ت 

العزم �ضقَّ لنف�ضِه طريقًا اإلى الخلود: فاإن يذهب فجيُل ال�ضباب ينطفئ( 

وجمَ��ايناأنا، من ترى، اأّم��ا طريرات الّدمى م��ووؤودة  �سوائ��ٌع 
بالأح��زاِنواحلاني��ات كبودهنَّ عل��ى اللظى اأنف�سه��نَّ  يُ�سع��رن 
الأح��زاِنيذري��َن اأن��واع الّدموع فم��ن راأى م��ن  مفّج��رًة  حمم��اً 

�لعلَّ نديم كان باإعجابه برفاقه اأ� اأ�ضدقائه كان يتلخ�س بموقف هوؤلء من ق�ضايا المجتمع 
�النا����س، �كانت لقاءات���ه معهم لمناق�ضة ق�ضايا م�ضيرية تتعلق بالوط���ن �الّنا�س لقاءات جدية 

�حر�ٌس كبير على اأن تكون فاعلة 
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الإمي��اِني��ا كا�سي الأخ��الق اأ�سنى ما ي�سي ممت��َع  وين�س��ُج  طه��ر 
ث��رًة عين��اً  الإح�س��اِن  مفج��َر  جن��اِني��ا  �س��الُف  ل  خم��رك  اأواُه 
والأفن��اِن يا فار���َس الإ�سالِح اأزه��ى دوحًة الأوراق  خم�سّل��َة 

ه���ذا البطل المرثّي لم يكن �ضديقًا التقى ب���ِه ال�ّضاعر �تجا�با اأطراف اأحاديَث مختلفة �ما 
اختلفا يومًا في حوار على موقف مهما كان هذا الموقف، بل لعلَّ ما اتفقا عليه د�ن لقاٍء اأ� حوار 
ه���و محبة الوطن �الإخال�س لُه، �الّت�ضحية في �ضبيل اإع���الء �ضاأنه ��ضاأن العر�بة ككل ما اتفقا 
علي���ه هو اأّن الحر�س على حماية اأي بلد عربي هو حر�ٌس على حماية كل البلدان العربية، هكذا 
فه���م نديم معنى ال�ضهادة �هدفها كما ال�ضهيد عدنان المالك���ي الذي نذَر نف�ضُه لحماية الوطن 

�العر�بة من المعتدين عليها: 

واأوزان ل�سع��ٌر  بعيني��ك  عدن��اُنث��اأٌر  الث��اأِر  معن��ى  يعّلم��ك  اأمل 
بالنار حتى ال�سح��ى اأغراه �سلواُنم��ا لل�سح��ى مل يطه��ر ن��ور عزت��ه
يه��دره كاحل��ق  دٌم  ي��وٍم  كل  واإذع��اُنيف  ل��ٌن  �رع��ه  خليف��ٌة 

�لع���لَّ نديم محمد راأى اأّن عدنان المالكي اأعطى نموذجًا فذًا �رائعًا لل�ضهادة �مثاًل يحتذى 
لمحبة الوطن: 

اأثم��اُنخ��لَّ الدماَء تل��غ فيه��ا حناجرهم الن���ِر  جلن��اِء  دماوؤن��ا 
عري��اُنم��ن يبطئ الن�ر.. ه��ذا لون عزته الأف��ق  �سف��اء  يف  من���رٌّ 
يف وحدة ال�س��ِف اأقط��اٌر وبلداُن حبٌّ تاألف قلب العرب وانتظمت
واأزم��اُنحقُّ ال�سعوب �سحا والقاعدون م�سوا دني��ا  مواكبه��م  حت��دوا 

ه���ذه بع�س المراث���ي التي َقِبل نديم محمد بن�ضرها �هي، كما ق���ال: )ما ا�ضتطاع جمعه من 
ق�ضا�ض���اٍت اأ� لمام���ات( جمعها بعد ماأ�ضات���ه ب�ضرقة المحفظة ع���ام )1963( على اأن الدكتور 

اأحمد عمران الزا�ي يذكر في كتابه )نديم محمد فار�س لن يترجل(.
اأ�رد بع����س المراثي لبد�ي الجبل �جمال عب���د النا�ضر �حافظ الأ�ضد �اآخرين، �ضحيٌح اأنه 
اختلف مع البد�ي في النظرة اإلى العر�بة �الوحدة العربية، �لم يكن -على ما يبد�- خالفًا في 
الجوه���ر، ب���ل في الطريقة، �مع هذا كّله فاإّن هذا الختالف لم يك���ن ي�ضكل عائقًا اأمام احترام 

نديم محمد ل�ضعر البد�ي �قوة بالغته: 
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�سع��ارامل يك��ن بينن��ا و�سي��ج م��ن ال��راأي احلي��اة  يف  حملن��اه 
واأروى ال�سع��ار  م��ن  اأغن��ى  ���راراكان  وحلن��اً  ع�سج��داً  لغ��ٌة 

فالب���د�ي بالن�ضبة اإلى ال�ضاعر نديم محمد �ضاعر كبير متمكن من لغته ��ضاعرّيته �لم يكن 
�ضاعَر منا�ضبات يتك�ّضب ب�ضعره، بل ظّل -طوال حياته- محافظًا على نقائه �عبقريته ال�ضعرية: 

اأّم��اراي��ا اأب��ا احل��رف بيع��ة ال�سع��ر من��ا متوّج��اً  علي��ِه  ك��ن 
الأب��راراانط��ر ال�سعر يومه وان��زل ال�سدرَة واأ�سح��ب  اخلل��د  يف 
اأعط��ي م��ا  لقي���ر  اأعط��ي  جه��ارا اأن��ا  وراأي��اً  حق��اً  وف��اًء 

م���ن المراثي الأخرى التي ل���م يوردها ال�ضاعر ف���ي )رفاٌق يم�ضون( مرثي���ة اأخرى للدكتور 
محم���د الفا�ضل الذي اغتي���ل في حرم الجامعة، �ظّل القاتل مجهوًل من هنا. كان الحزن كبيرًا 
عل���ى الدكتور الفا�ضل بالن�ضبة اإلى ال�ضاعر لأن الفا�ض���ل كان رجل علٍم �اأخالٍق عالية، �حر�س 
عل���ى نب���ذ بذ�ر الطائفية �الجهل �كان �ضديقًا حميمًا لل�ضاع���ر، �قد كان لغتياله �ضدمًة كبرى 

في اأ��ضاط الجامعة �اأ��ضاط المثقفين �معارفه:

دروا ه��ل  رف��اِق  اهلل  للقم��ِم رح��م  بعده��م  تع��اىل  م��ن 
ب���راً زعموه��م  النع��ِمنك��رات  اأولي��اء  ودعوه��م 
فه��م احل��ّق  ا�ستغف��ر  الأممب���رٌ  وع��اُر  اجلن���سِ  و���ر 
اأظف��اره ولغ��ت  ذئ��ٍب  امل�ست�سل��م ربَّ  ال��وادع  دم��اء  يف 

رحَل ال�ضاعر نديم محمد عّنا تاركًا اإرثًا �ضعريًا قلَّ نظيره على الرغم من اأنه لم ي�ضلنا كّله.

⁕ ⁕ ⁕
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علي الّراعي

المعرف��ة اآف��اق 

التاريخ وا�ستثماراته الإبداعية

تبـــدو �شعوبـــة اإنتاج الن�ض الـُمعا�شـــر الـُمفارق تماماً عن الن�ض القديـــم، بما ي�شبه ال�شتحالة، 
فاإ�شافة »ميليمتٍر« واحٍد ُي�شّكُل اليوم ُمبتغى الإبداع والـُمبدع، ذلك اأنه ل مجال – على ما يبدو- 
مـــن تعالـــق الن�شو�ـــض القديمة وت�شابكها مـــع الن�ض المعا�شر، واإذا ما كان علـــى �شكل البناء، تكون 
الغايـــة الإبداعيـــة قـــد تحقـــق منها كثير، وعندمـــا نقول الن�شو�ـــض القديمة ل نعنـــي بذلك ال�شرد 
القديـــم وح�شـــب، بـــل مختلـــف الجماليـــات الموغلة في عمـــق هـــذه الجغرافيا، من نحـــت وتماثيل 
وت�شكيـــل، ومو�شيقـــا، واأبجديات، وغير ذلك من اإبداعـــاٍت مختلفة... فال تزال الجمالياُت القديمة 
ُترخـــي بظاللهـــا على ما ُينتـــج من جماليات حديثة، ومن مختلف اأنـــواع الإبداع، وبدوره ل منا�ض 
للن�ـــض الـُمعا�شـــر مـــن اأن يت�شمـــن �شيئاً مما قيـــل في ال�شابـــق، فلي�شت الأفكار وحدهـــا على قارعة 
الطريـــق، بـــل اأي�شـــاً ال�شياغـــات القديمـــة اأي�شـــاً، والتـــي طالمـــا اأعيـــد بناوؤها مـــن جديـــٍد باإ�شافاٍت 
ل ُتذكـــر، واإذا مـــا اأخذنـــا كتاب )األف ليلـــة وليلة( على �شبيل المثال، اأعتقـــد اأن تاأثيره الكوني توفر 
فـــي اآلف الذيـــن كتبوا، وحتى ر�شمـــوا، ومثّلوا، وغير ذلك، في م�شارق الأر�ـــض ومغاربها. ذلك كان 
فـــي ال�شرد، اأمـــا لجهة الت�شكيل فال منا�ض للوحة، والمنحوتة المعا�شرتين، من ال�شتغال لإنجاِز 
اأعمـــاٍل فنيـــة غيـــر منقطعـــة الجذور، وفـــي كلِّ هذه ال�شتطـــالت مع التاريـــخ؛ اأظـــنُّ اأنَّ ذلك ين�شُد 
اأمريـــن: الأول تحريـــُك الذاكرة التراثية، وفـــي الـُمقابل، منُح العمل الإبداعي �شيئاً من العزلة في 
وجـــه حداثـــٍة ل تلوي على �شكون، وياأتـــي النتاُج القائُم على مو�شوِع الذاكـــرة لي�ض مبعثه الحنين، 
ول ين�شـــُد الت�شجيليـــة اأو الوثائقيـــة، ول عودة ما�ٍض ما، واإنما الإغـــواُء في كلِّ تلِك المرجعية؛ هي 
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المفـــردات فـــي كثيٍر من الأحيان، اأي كمـــن ُيحاوُل البناء من حجارة قديمة بنـــاًء ُمعا�شراً، ولذلك 
هـــو ُيناكـــُف هـــذا التراث، وربما فـــي بع�ض الأحيـــان ُيناو�ُشه، وُيقـــدُم موقفه ت�شكيليـــاً بالتخفف من 
حمولتـــه التـــي ل تخلـــو من وطاأة اأحيانـــاً، رغم ذلك فاإن اللوحـــة والق�شيـــدة البائ�شتين تلك التي 
ُتعيـــُد وتنتـــُج ما قدمُه الأ�شـــالف دون اإ�شافة، وحتى بقلب المفاهيم، واإعادة البناء من جديد، حتى 
ولـــو كان مـــن ذات الحجارة، بل اإنَّ الإبداع الحقيقي اليوم، يقوم على مراجعة الجماليات القديمة، 
وحتـــى ت�شحيحهـــا، واإل وقعنـــا في »وثنية« وتحت وطـــاأة »ُمقّد�ض« ل يرحـــم، ولالأ�شف هذا يح�شل 

كثيراً في مجالت الإبداع المختلفة.

الُم�سطلح الُموارب

�ربم���ا لم يتعر�س م�ضطلح من الم�ضطلحات كما تعّر�س له م�ضطلح »التاريخ« من اإل�ضاق 
ع�ض���رات ال�ضف���ات �النعوت به، ��ض���وًل للعد�انية اأحيان���ًا، اإذ لم يتعّر�س »كائ���ن« لعد�ان كما 

تعّر�س له التاريخ!
ف���كل المكر�ه���ات التي �جدت عل���ى هذه الأر�س،  �ض���واء اأحداثًا اأم اأ�ضخا�ض���ًا؛ فهي -على حِدّ 
��ضفه���م- اإلى »مزبل���ة التاريخ«، فيم���ا ع�ضرات الأمم �العائ���الت، �حتى الأ�ضخا����س يفت�ضون في 
تفا�ضيل �ضفحات هذا التاريخ عن بقعٍة نا�ضعٍة، لُيعاُد �ضياغتها كن�ضيٍد ُيغنى �ُي�ضدح به كل �ضباح، 
�ثم���ة اأمٌم اأخرى؛ اإن لم تجد تاريخًا تتك���ُئ عليه- يكاد يبد� بنية تحتية لبد منها لإعالء �ضاأِن اأمٍة 
اأ� �ضخ����س- تذهُب باتج���اه �ضرقة تاريخ اأمٍم اأخرى �تن�ضبه اإليها، اأ� ُتق���دُم على تدمير تاريخ اأمٍم 

اأخرى، اأ� تقوم ب�ضياغة تاريٍخ، �اإن كان من اأ�ضاطير اأ� �ضطحات خيال، تراُه ُيحقق مجدًا ما. 
مع الجغرافيا 

�مو�ض���وع التاريخ؛ له ح�ضا�ضيته العالية �الخطي���رة، فلي�س من �ضعٍب في هذا الكون ل تاريَخ 
ل���ه، �تبد� خطورة الم�ضاألة التاريخية في ارتباطها الوثيق بالجغرافيا، فال تاريخ ُمعلق بالهواء، 
ل ب���دَّ م���ن اأر�ضيٍة كان اأن حدثت على اأديمها �قائع هذا التاريخ الذي قد ي�ضيُر ال�ضعب، اأ� حتى 
الفرد- ال�ضخ�س عبدًا لما�ضيه في بع�س الأحيان، �هنا ت�ضيُر م�ضاألة اأخرى، �الالفت في هذا 
المج���ال اإن الد�ل �ال�ضعوب القوية، ل تقُف طوياًل عن���د مو�ضوع التاريخ. ذلك اأنه با�ضتطاعتها 
اأن ُتن�ض���َئ حلوًل كثيرًا لأمره؛ فاإما اأن تقوم ب�ضناعت���ه �اإن كان حديثًا، �اإّما ت�ضرُق تاريخًا، �اإّما 
ُتدم���ُر اآخر �تبني عليه، من هنا فهذا »التاري���خ« الذي اإذا حذفنا العار منه؛ ل يبقى غير القليل 

من جماله �ربما الهزيل. 
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التاريخ الموارب 

ه���ذا التاريخ؛ الذي �ضّكل اأي�ض���ًا غطاًء لكثير من الأعمال الإبداعي���ة ل�ضيما منها الر�ائية، 
�عل���ى ما يرى )نوفالي�س(؛ فالر�ايات تن�ضاأ من نواق����س التاريخ، �قد اختلفت الغاية في تنا�ِل 
التاري���خ في العمل الر�ائي؛ �اأهمي���ة ال�ضتغال بمو�ضوعة التاريخ؛ اإبداعي���ًا؛ اأنها توؤمن للمبدع، 
�على اختالف نتاجه الإبداعي حلوًل �ضردية متنوعة، �لعّل اأهم غاياته؛ هو اإ�ضقاطه لما يحدث 
الآن �هنا، اإما لتاأكيد محنٍة اأ� منارٍة ل تزاُل ُم�ضتمرًة مدى الأيام، �اإّما ربما هر�بًا من مبا�ضرة 
م���ا، ربم���ا لكتابة تاريخ ج���رى تغييبه من كتب���ة التاري���خ »المنت�ضرين- المت�ضلطي���ن«، حتى اأن 
كتاب���ة بع����س الر�ائيين بقيت تد�ُر طوال الوقت في غياهب التاري���خ، فال يكاد الر�ائي ال�ضوري 
نبي���ل �ضليمان عل���ى �ضبيل المثال اأن ُيغ���ادر التاريخ حتى يعود اإليه، لي����س بو�ضفه اأحداثًا م�ضت 
�انقطع���ت، بل بو�ضف���ه فعالية موؤثرة �مرجعية ث���ّرة على ما يرى الناقد نذي���ر جعفر، فالتاريخ 
ح�ضب راأيه؛ لي�س غاية بذاته، اإنما الغاية هنا تكمُن في ترهينه، �اإعادة قراءته، �فهم تاأثيره في 

ت�ضكيل �عي �م�ضائِر اأبطاله من �ضيا�ضيين �مثقفين �غيرهم. 
التبا�ش العالقة 

�كان للتعامل مع التاريخ؛ اأكثر من �ضكٍل ُتمار�ضه بع�س الكيانات الب�ضرية، بع�س تلك الكيانات 
اأ� المجتمع���ات الإن�ضانية؛ كانت على ع���داٍء مع التاريخ، فهي طوال الوقت ُتمار�ُس عنَفها لكلِّ ما 
يت�ض���ُل بالتاريخ ب�ضلٍة م���ا، �هذا ما ظهر جليًا خالل الغز� الأمريكي الممّول خليجيًا �المدعوم 
عثماني���ًا على العراق، �م�ضاهد الدباب���ات الأمريكية �هي ُتدمُر متاح���َف العراق، �ل�ضيما نكبة 
تدمير المتحف الوطني في العا�ضمة بغداد �نهب محتوياته، �هذا ما اأكملت عليه معا�ل �األغام 
»داع����س« ��ضقيقاته���ا في تدمير ��ضرقة ح�ض���ارات بالد ال�ضام �العراق �نهبه���ا اأي�ضًا، �ل تزال 
م�ضاه���د تدمير حرك���ة طالبان �القاعدة الممولة خليجيًا اأي�ضًا ف���ي اأفغان�ضتان لأقدم ح�ضاراٍت 
را�ضخ���ة ف���ي �ضفح الجب���ل لطائفة الهند�����س جرحًا نازفًا ف���ي الذاكرة الإن�ضاني���ة، �هناك ثمة 
كيان���ات رديئة، تلك الكيانات التي تحا�ُل اأن ت�ضنَع تاريخ���ًا لأمجاٍد �همية، �عراقٍة مزيفة كما 

يفعل الكيان ال�ضهيوني في فل�ضطين القديمة مثاًل. 
كثافة تاريخية 

�ثمة اأمم؛ حقيقة لديها كثافة تاريخية، كما في �ضورية بالد ال�ضام، اأ� العراق بالد الرافدين، 
اأ� م�ض���ر �ادي الني���ل. �هي تتغنى �تغتني بكلِّ هذه العراقة الموغل���ة في قدامتها طوال الوقت، 
�رغم اأن هذا التاريخ ُي�ضّكل ما ُي�ضبه الن�ضغ الذي ل ين�ضب ل�ضجرة هذه الأ�طان لتبقى با�ضقة في 



التاريخ وا�ستثماراته الإبداعية

الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 224

كامِل خ�ضرتها، لكن الواقع هو من الخطورة اأنه قد يكون قادمًا على »اإفال�س« ح�ضاري ُمخيف، 
فف���ي �ضورية الطبيعية، كانت �ضجرة الزيت���ون الأ�لى، ��ضجرة البرتق���ال الأ�لى، �حقول القمح 
الأ�ل���ى، �على مدى جغرافيته���ا؛ كان اكت�ضاف النوت���ات المو�ضيقية الأ�لى، �ح���ر�ف الأبجدية 
الأ�ل���ى، اأي اأن عمر ه���ذه البالد من عمر التاريخ نف�ضه، �رغم كل ه���ذه »الن�ضاعة« التاريخية، 
فثم���ة خواء �يبا�س يلوحان من بعي���د، اأ� قد يكونا مترب�ضين للغدر في اأي لحظة، ل�ضيما اإذا ما 
علمن���ا اأن الح���رب على �ضورية �الع���راق �م�ضر كانت في بع�س جوانبه���ا؛ حربًا على تاريخ هذه 
الب���الد. .. �عل���ى ما يرى كثير�ن؛ اإّن المتدا�ل في �ضاأن التاريخ ب�ض���كٍل عام، اأنه تاريخ الأباطرة 
�الخلف���اء �المل���وك �الر�ؤ�ضاء، �ما حّف بهم م���ن اأمراء �اأميرات ��لة، فه���م ل ير�ن غيرهم. 
اأ� اأن���ه تاري���خ اإمبراطوريات �د�ل �اإم���ارات، ل تاريخ ال�ضعوب، �ال�ضائع دائم���ًا اأن المنت�ضرين 
ه���م من يكتبون التاريخ، كاأنما المهز�مون تاريخهم الهزيم���ة، �ل تاريخ للب�ضر العاديين الذين 
�ضنع���وا الن�ضر، �زرعوا �ح�ضد�ا، �بنوا البيوت �الح�ضون �القالع، ��ضاد�ا الق�ضور �التماثيل 
�اأقام���وا ال�ضر�ح �زّينوها بالنقو�س، �براأي اأحد الر�ائيين: »يتلّخ�س تاريخ د�لة اأ� منطقة ما، 
بب�ض���ع اأزمن���ة �عهود �عق���ود ��ضل�ضلة من المل���وك �الر�ؤ�ضاء. لكن ماذا ع���ن الباعة �النحاتين 
�الخبازين �اللحامي���ن �المهرجين �الحواة �المحتالين �الب�ضا�ضي���ن، ��ضاكني بيوت الطين، 
�الأج���راء �المرتزقة �الفق���راء، �حملة ال�ضالح المدافعين عن الم���دن، �اأي�ضًا الغزاة؟« بمعنى 
ما الب�ضر. ماذا عنهم، �عن حياتهم؟ اإنهم يعد�ن بالمليارات، بينما التاريخ يهتم بب�ضعة مئات 
م���ن ذ�ي ال�ضلطان. في الإب���داع حا�لت الر�اية ب�ضكٍل خا�س اأن ت�ضد ه���ذه الفجوة الوا�ضعة في 
مد�نة التاريخ، كاأن تكون تاريخ الذين ل تاريخ لهم، لكن �لئال ينعطف بنا الحديث اإلى الر�اية، 
فق���د ك�ض���ف ال�ضجل التاريخي للر�اي���ة، اإنها عج���زت اأن ت�ضد هذا النق�س، �ض���واء اأ�ضهمت فيه 
�ضلب���ًا اأم اإيجاب���ًا. بع����س الر�ائيين ل يهمهم التاري���خ اإل من حيث اأنه م���ادة ُتحّر�س تخّيالتهم 
�افترا�ضاته���م، اأما الذين يتحّر�ن الدقة، فقد ي�ضيفون جديدًا غير معر�ف، ل يمكن الثقة به، 

�اإن كان ُيمكن ال�ضتئنا�س بما اأ�رد�ه، من د�ن العتماد عليه.
التاري���خ العرب���ي �الإ�ضالم���ي ي�ضكو من هذا التق�ضي���ر الفادح، فالب�ض���ر ل د�ر لهم اإل على 
اأنهم ح�ضود ُتر�ضل اإلى الحر�ب �ُت�ضا�س بالقوة؛ يدرجون في التاريخ على اأنهم العوام �الدهماء 
�الرع���اع. �الموؤرخ���ون من�ضغلون ب�ضي���ر الحكام �حنكتهم ف���ي اإدارة الد�لة، �قي���ادة الجيو�س، 
�الإ�ض���ادة بحكمته���م، �ربما التعّر�س اإل���ى بع�س اأخطائه���م. �اإذا كان القدم���اء ان�ضغلوا ب�ضير 
الأع���الم �الفتوحات �تحقيب الأزمنة، فالمحدثون در�ض���وا التاريخ، كلٌّ على حدة؛ القت�ضادي، 
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الفكري، ال�ضيا�ضي، الع�ضكري... فاهتمَّ الي�ضار في العقود ال�ضابقة بال�ضراع الطبقي، �الحركات 
العمالي���ة، �التنظيم���ات المارك�ضي���ة �الن�ضقاق���ات المتوالدة عنه���ا متالئمًا مع اأه���واء الع�ضر 
الي�ض���اري، �عندم���ا عّرج على التاريخ �تن���ا�ل م�ضاألة »الخر�ج عن الد�ل���ة«، اأ�ضبغ عليها ��ضفًا 
ن�ضالي���ًا، فاأدلجوا الدي���ن، فان�ضجم مع ال�ضح���وة الدينية، �ُي�ضيف ذل���ك الر�ائي الذي طالما 
اعتم���د على التاري���خ في مد�نته ال�ضردية: اإذا كان هناك من ي�ضتله���م الما�ضي، فالحاجة تن�ضاأ 
اإلى تاريخ بال اأ�هام، يرمي اإلى اإعادة بناء حياة الب�ضر اليومية المتكاملة، ل اأن تدر�س منف�ضلة 

عن بع�ضها بع�ضًا، فالجزء، عندما يدر�س تكون قيمته اأدنى، �ضواء بت�ضخيمه اأم تحجيمه.

ال ُتبحر اإال للوراء

�اليوم ثمة التبا�ٌس ُيثير الده�ضة في هذه النزعة ال�ُمريبة للمقيم على الأر�س العربية �ضوب 
الما�ض���ي، �ذلك به���ذه »القدا�ضة« اأحيان���ًا التي ُي�ضبغها عل���ى هذه الن�ضتالوجي���ا، بحيث ُيخيل 
للم���رء، �كاأن هذا الكائن، �رغم كل �جوده الح�ضي ف���ي الحا�ضر، غير اإن عقله �م�ضاعره، �في 
كل اأفعاله �ت�ضرفاته، توؤكد اأّنه ل يزال يعي�س في الما�ضي، اأحيانًا قد يكون هذا الما�ضي بعيدًا 
جدًا، قد ي�ضل اإلى الآلف من ال�ضنين، �اأحيانًا قد يكون هذا الما�ضي قريبًا بع�س ال�ضيء، �في 
كل الأح���وال ف���اإن الكائن عل���ى الأر�س العربية – �هذا هو الموؤكد اإل���ى الآن- ل يعي�س حا�ضره، 

�من ثم من نافل القول اأْن نذكر اأنه يفّكر في الم�ضتقبل.
كان ال�ضعر �ضباقًا اإلى ك�ضف اأهمّية مفهوم الذاكرة في تف�ضيره، �لكنني اأعتقد اأننا مازلنا ل 
نقدر اأثر مفهوم الذاكرة في ال�ضعر المعا�ضر تقديرًا ح�ضنًا، �هنا من الأهمية بمكان العتراف 
ب���اأن الهتمامات الجتماعي���ة �التاريخية التي كانت الكتابة منخرطة ف���ي خدمتها، لم يعد لها 
ذلك الح�ضور، بل اأ�ضبحت ت�ضعى جاهدًة اإلى التحرر منها، ربما لما �ضملت من اأكاذيب �اأ�هام 
�هزائم متجهة نحو ذلك ال�ضخ�ضي �الحميم �الخا�س في �ضنع الذاكرة البديلة، �هذا معناه اأننا 
ب�ضكٍل من الأ�ضكال ن�ضعى اإلى اأن نتخل�س مما تحمله ذاكرتنا من هموم كثيرة، �كاأننا ن�ضعى اإلى 
اأن نمح���و ذاكرتنا محوًا، ل بالمعنى المعرفي، بل بالمعنى القيمي، الذي تتراجع فيه اهتمامات 
�ضابقة عن اأن تكون قيمًا فاعلة في ت�ضكيل حا�ضرنا. حينئذ تبداأ المهمة الأخرى ال�ُمكملة؛ مهمة 
اأن ن�ضنع لأنف�ضنا ذاكرة اأخرى بديلة من اهتمامات تحلُّ محل ما نحذفه �نمحوه. �اأ�ضهل �ضيء 
اأن ن�ضتب���دل بما نحذف ذاك���رة اأخرى ن�ضنعها من حا�ضرنا الذي يت�ض���در اهتماماتنا بو�ضفنا 
ب�ض���رًا م�ضطرين اإلى موا�ضلة حياتنا مهما تك���ن اأحالمنا القديمة قد اأجه�ضت. فالتمركز حول 
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الحا�ض���ر يحتاج اإلى �ضيٍء م���ن التو�ضيع، نجده ب�ضرعة في التاريخ الف���ردي لل�ضخ�س، هو جزء 
منه، يعي�س فيه، ي�ضعب ف�ضله عنه �يمدنا باأحالم �ضخ�ضية )ُمجه�ضة غالبًا( تقف على مقربة 

من الحا�ضر �ل تكاد تبتعد عنه.
�ف���ي ه���ذه الحالة نحن ف���ي مواجهة نوعي���ن من ال�ض���ور، �ضور الحي���اة اليومي���ة المعا�ضة 
�ال�ضخ�ضي���ة، �الآخر �ضور الخي���ال �الأحالم �الأ�هام، �هما معًا ب�ضكٍل م���ن الأ�ضكال ُي�ضكالن 

مادة الذاكرة البديلة.
�ال�ضع���ر الجديد على امتداد خارطته م���ادة غنية ت�ضّور الجهد المبذ�ل لم�ضح ذاكرة �بناء 

اأخرى حية تخيلية �ضادقة.
م���ن هن���ا؛ ل اأعتقد اأنَّ ثم���ة م�ضطلحًا، اأ� مفهوم���ًا لقى اإ�ضكاًل، كما لق���اه مفهوم التاريخ، 
التاري���خ ال���ذي تتعدد اأ�ضكاله �تتلون، كم���ا تتعدد ال�ضفات التي تطلق علي���ه بين الزدراء �حتى 
التقدي����س. التاريخ الذي يبد� اأحيانًا ك�ضخرة على ظهور كثير من المجتمعات التي لها كل هذا 
الإيغ���ال �ضوب البعيد البعيد، �بناء على حا�ضٍر موؤلم؛ ه���و غالبًا نتيجة لأ�ضباب را�ضخة �اأدران 
ت�ضّكُل ما�ٍس تبد� القطيعة معه طريقًا �حيدًا للخال�س. �اأحيانًا اأخرى يظهر كقارب نجاة ُينقذ 
اأ� اأنق���ذ كثيرًا من الأمم كانت قاب قو�ضين اأ� اأدن���ى من الغرق. �طورًا تبد� الأمم حديثة العهد 
بالتاري���خ متخفف���ة من كثير من الحمولت الت���ي تاأتي باأ�ضكال ل ح�ضر لتل���ون قد�مها، �من ثّم 
ه���ي ت�ضنُع تاريخها بعيدًا عن كل اأنواع »الزهايمر« التي ُتبتلى به كثير من ال�ضعوب، الأمر الذي 
يجع���ل التعدد بكثرة القراءات للتاريخ، اأ� نك�س ما ُخفي، اأ� الحتفاء بالرديء منه �اإحيا�ؤه �من 

ثم تكون كل هذه الكوارث التاريخية.

قراء التاريخ

�يكث���ر الذين يتنا�لون التاريخ في المجتمعات، بين مراكز بحث تاريخية �اآثارية، �اأ�ضحاب 
مناهج تعليمية، �رجال دين، �اأيديولوجيين، �اأخيرًا مبدعين طالما �ضّكل التاريخ لهم نواة لكثير 
م���ن عمارته���م ��ضياغاتهم الإبداعية. م���ن هنا كان يختلف كثير من هوؤلء ف���ي قراءة التاريخ، 
بي���ن من ُيريد اإحياءه كاأم���ٍر ُي�ضبه اإعادة تمثيل »جريمة« كالتي تج���ري في تق�ضي اأثر الفاعلين 
�المرتكبين للجرائم، �هنا قد يخرج الأمر عن اإطار »التمثيل« اأ� حتى التمّثل اإلى اإعادة ارتكاب 
الجريم���ة مرة اأخرى، �هن���ا يكون اأثر ارتكابها اأف���دح �اأ��ضع في ال�ضحايا. �ه���ذا ما نقول عنه 
عل���ى الد�ام اأ� ن�ضف���ه ب�»التاريخ ُيكرر نف�ضه« �عندما ُيكرر التاري���خ الرديء نف�ضه، �الأمة التي 
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تك���رر تاريخها غير ال�ُم�ضرف؛ هي اأمة ت�ضع نف�ضها اأمام مراآة المهازل. �هذا ما يفعله كثير من 
»التكفريين« على تنوع �ضلفياتهم، بحجة القد�ة ب�»ال�ضلف ال�ضالح«. فتقوم باإحياء اأ�ضواأ ما قام 
ب���ه ذلك ال�ضلف لتقتدي به، �هنا تقوم باإعادة ارت���كاب الجريمة مرة ثانية �ثالثة. من هنا على 
الذي���ن يقومون على كتابة المناه���ج التعليمية التي تتنا�ل التاري���خ، اأن يقدموه باأمانة تاريخية، 

ليكون ذلك التاريخ عبرة، �حتى ل يلدغ »الموؤمن« من جحر المهزلة عينها مرتين اأ� ثالثة.
االأمانة التاريخية

قليلون هم الذين ي�ضدقون اأنَّ لالأفكار �النظريات اأعمارًا؛ ُت�ضبه اأعمار الإن�ضان. فالفكرة لها 
اأط���وار من النمو ل تختلف كثيرًا عن اأي كائن حي اآخر، اأي جنين، فولدة، ثم طفولة �مراهقة، 
��ضباب، �اأخيرًا كهولة ��ضيخوخة فموات. كل الأفكار �النظريات في التاريخ �التي اأ�ض�ضت يومًا 
ل���د�ل �اإمبراطوريات �فن���ون �اآداب، �غير ذلك كان لها �ضنوات عمرها ثم انتهت، لكن المحنة 
للذي���ن ي�ضتعذبون العي����س في التاريخ؛ �يتلذذ�ن بكل ما م�ضى، اإل���ى درجة يبد� لهم؛ كل جميل 
يكمن في الما�ضي، حتى �اأن كان كالحًا، فغاب عن اأعينهم كل جمال �اإبداع الحا�ضر، �كان اأن 
عج���ز�ا عن اأي���ة ر�ؤية جمالية لم�ضتقبل في ظل »�ضلفية« – �هي هنا لي�ضت دينية �ح�ضب- ثقيلة 

ل ُيمكن الفكاك من جمالياتها المزعومة.
كل الفل�ضف���ات العمالقة �العقائ���د �الأيديولوجيات؛ التي اأ�ض�ضت لب���الد الإغريق في الزمن 
اليونان���ي القديم، �اأنتج���ت ثقافة هلينية �زادتها فتوحات ع�ضكري���ة قادها الإ�ضكندر المقد�ني 
ف���ي م�ضارق الكون �مغاربه، �رغم كل عظمة تلك الأفكار التي اأنجزت كل ذلك التاريخ العظيم، 
ف���ال اأظن اأن يونانيًا عاقاًل الي���وم رغم اعتزازه بكل الح�ضارة الإغريقي���ة، ُينادي لإعادة اإحياء 
تلك الح�ض���ارة القديمة �العي�س فيها، �الأمر نف�ضه ينطبق على الر�مان الذين كانوا ذات حين 
بعيد جدًا ُي�ضيطر�ن على اأكثر من ن�ضف الكون، �كما ل اأحد يريد اإحياء اأثينا القديمة، ل اأحد 

اأي�ضًا ُيريد اإحياء ر�ما القديمة.

⁕ ⁕ ⁕
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�أيمن قرقوط

المعرف��ة اآف��اق 

عن الديكاميرون

يعـــد كتـــاب الديكاميـــرون الـــذي ترجمـــه اإلى العربيـــة �شالح 
علمانـــي مو�شوعة للحياة الب�شرية فـــي القرن الرابع ع�شر، الذي 
هـــو ع�شـــر الظـــالم الأوروبي تحديـــداً، وع�شـــر الأزمـــات، وحرب 
المئـــة عـــام بيـــن فرن�شـــا واإنكلتـــرا، وفيـــه وقـــع الطاعـــون الأ�شود، 
وتخبطـــت الكني�شة مـــع اأ�شحاب معرفة الرب عـــن طريق العقل، 
وانق�شـــام البابـــاوات، ومحاكـــم التفتي�ـــض، وانهيـــار الإمبراطورية 

الرومانية روحياً و�شعود اأمم جديدة.
اأنجـــب الع�شـــر عباقـــرة اأدب كدانتـــي األيجيـــري، فران�شي�شكو 
بتـــرارك، والإيطالـــي جيوفانـــي بوكا�شيـــو �شاحـــب هـــذا الكتـــاب. 
وارتفع الذوق الفني، واتجه الأثرياء لقتناء اللوحات والتماثيل 

والرغبة في �شماع ق�ش�ض وروايات م�شلية وم�شوقة بعيداً عن الق�ش�ض الموعظية.
وبوكا�شيو )1313 - 1375(: هو نجل لتاجر على عالقة غير �شرعية مع �شيدة. وتزوج الأب ثانية 

�شيدًة لها قرابة بحبيبة دانتي، فحّببت بوكا�شيو بدانتي واأعماله. 
فمن����ذ اأن نذر حياته ل����الأدب �التعلق بالمبدعين، تعرف اإلى ابنة مل����ك نابولي غير ال�ضرعية 
�اأحبه����ا، ��ضار يكتب لها ال�ضعر، �يقراأ اأعمال اأ�فيد �فيرج����ل ��ضي�ضر�ن. �تعلم اليونانية، �قراأ 
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اأ�ضع����ار هومير��س. ث����م ن�ضر كتبًا في ال�ضع����ر �الجغرافيا �الأ�ضاطير، �اأ�ضب����ح محا�ضرًا باأعمال 
دانت����ي مث����ل الكوميديا الإلهي����ة. �تحول بيته لمنتدى يرت����اده الكتاب �الفنان����ون. �تقّلد عددًا من 

المنا�ضب ال�ضيا�ضية خالل حياته.
فه����و كاتب �ضابق لع�ض����ر النه�ضة �مب�ّضر به، كاأحد ثالثة مبدعين مب�ضرين، دانتي �بترارك. 

�لكنه تميز عنهم بتحرره الديني باأعماله.
كت����ب اأ�ًل ر�اي����ة »فيلوكول����و«. ل����م تكن مغرية للق����راءة نظرًا لكث����رة �ضخ�ضياته����ا �اأحداثها، 

�خليطها العجائبي من عواطف �مغامرات.
الديكامير�ن: عمل ر�ائي كوميدي اأ�ضبح نموذجًا ُيحتذى به في ع�ضره، من حيث ال�ضرد. فقد 
اأمتع به بوكا�ضيو القراء بالواقعية �العفوية �التهكمية، من خالل ر�ضده لتفا�ضيل الحياة اليومية. 
فتاأثر به الفرن�ضيون في عام )1664( بكتابهم ال�ضهير »مئة ق�ضة جديدة«، �الإنكليز ب�»ق�ض�س 
كانتربيري« لت�ضو�ضر قبل �فاته عام )1400(. فقد كتب: الر�اية حيث »الحياة تنفلت هاربة، �ل 
تنتظ����ر �ضاعة �احدة«، زم����ن الطاعون، اأ�ج الموت �اإزهاق الأر�اح، بغ�ّس النظر عن ال�ضن، �عن 
الطبقات. �ير�ي الكاتب م�ضهدا راآه لما يفعله الطاعون: ...كانت اأ�ضمال رجل بائ�س، مات بالداء 
منذ قليل، ملقاة في الطريق العام، �اقترب منها خنزيران يت�ضممان، �مزقاها باأ�ضنانهما، �بعد 

بع�س الت�ضنجات، كما لو اأنهما تنا�ل �ضمًا، �ضقطا اأر�ضًا ميتين فوق تلك الأ�ضمال الممزقة...
د الب�ضائع. فمن يتنا�ل الفطور مع اأ�ضرته  امت����الأت المقابر �اأ�ضبح الدفن جماعيًا كم����ا تن�ضّ
�ضباح����ًا قد يتع�ض����ى م�ضاًء مع اأجداده في العال����م الآخر. الأمر الذي عانى من����ه الكاتب، اإذ فقد 
�ضديق����ه بت����رارك حبيبته. اإنه����ا الماأ�ضاة الأ�ر�بية الت����ي كلفتها ربع عدد ال�ض����كان، �اأ�دى بحياة 
خم�ضة �ع�ضرين مليون �ضخ�س. �يذكر الكتاب اأن بين اآذار �تموز في مدينة فلورن�ضا �حدها مات 
مئ����ة األف اإن�ضان. �اإذا ما قارّن����ا اليوم �باء الكور�نا �الذي يموت ب�ضببه اأقل من اثنين بالمئة من 
الم�ضابي����ن بالعد�ى، فاإن العد�ى بالطاعون كانت ت����وؤدي للوفاة مئة بالمئة لندرك الرعب الذي 
جع����ل حينها الأخ ينفر من اأخيه �الأب من اأ�لده، حتى غ����دت بالدهم مدن اأ�ضباح. �المفارقات 
ال�ضاخرة التي توجد في الق�ض�س تعد تطابقًا للمفارقات التي عا�ضتها اأ�ر�با ب�ضبب الجهل بينما 
اأ�ضب����اب الق�ضاء عليها كانت موج����ودة بجانبها. فبينما كان المري�س يغل����ق بيته من نور ال�ضم�س 
خوف����ًا من ت�ضلل المر�س، كان����ت اأ�ضعة ال�ضم�س كفيلة بتطهير المن����ازل بالإ�ضافة للتهوية. �بينما 
كان المري�����س يذه����ب اإل����ى الكني�ضة للدع����اء بال�ضفاء، كان علي����ه اأن يذهب اإل����ى الم�ضافي �اأخذ 

الد�اء. اإذن كانت هناك مفارقات بطبيعة الحياة اأظهرتها ق�ض�س الديكامير�ن.
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�الديكامي����ر�ن اأ� »الأيام الع�ضرة« كتاب مخ�ض�س للتر�يح عن الن�ضاء. لأنهم محر�مون من 
��ضائل الت�ضلية، على عك�س الرجال. 

لي�س للق�ض�س فيه عنا�ين. فهي مرتبة �فق ترتيب الأيام. �تعتمد على المفارقات ال�ضاخرة. 
�يع����د الكت����اب ر�اي����ة فيما اإذا اأخ����ذ كلية لحكاي����ة ال�ضبان الع�ض����رة. �يمكن ت�ضنيف����ه كمجموعة 
ق�ض�ضي����ة فيم����ا اإذا ُعدت الق�ض�س منف�ضلة ع����ن حكاية ال�ضب����ان. لأن الق�ض�س غير مترابطة 
ببع�ضه����ا. حت����ى اأن بع�ضها ماأخ����وذ من التراث الفرن�ض����ي اأ� الأندل�ضي اأ� ال�ضرق����ي مثل األف ليلة 

�ليلة. �على هذا الت�ضنيف اأ�ضعه على رّف المجموعات الق�ض�ضية.
ي�ض����م الكتاب مئة ق�ضة ُت����ر�ى خالل ع�ضرة اأيام على األ�ضنة ع�ض����رة �ضباب من اأ�ضول نبيلة، 
اأعمارهم بين الثامنة ع�ضرة �الخام�ضة �الع�ضرين. ���ضع الكاتب اأ�ضماء �همية لن�ضاء حقيقيات 

من معارفه، لتالفي الحرج عند اإلقاء الق�ض�س الم�ضينة.
ه����م �ضبع ن�ض����اء �ثالثة رجال. يلتقون في كني�ضة �ضانتا ماريا الجديدة لح�ضور القدا�س فيها، 
�ه����ي �ضب����ه خالية ب�ضب����ب الطاعون. �يتفق����ون على الهرب من هل����ع �باء الطاع����ون الذي اجتاح 
فلورن�ض����ا ع����ام )1348( للعي�س ف����ي ق�ضر فخم في الري����ف على مقربة من المدين����ة، بعيدًا عن 

اأهوال الطاعون. بغر�س النتقال بعيدًا عن جّو البوؤ�س اإلى جّو التفا�ؤل. 
�تب����داأ الر�اي����ة عندما تتح����دث اأكبره����ن )بامبينيا( في البح����ث عن ع����الج لآلمهن �دفن 
اأحزانه����ن، مخاطب����ة الجمي����ع: فلنخرج من هذا الم����كان كما فعل كثير�ن هرب����ًا من الموت �من 
اأنم����اط الحي����اة غير ال�ضريفة، �نذهب للم����زارع حيث تغريد الطيور �م�ضاه����د المر�ج �الأ�ضجار 
�ال�ضماء التي تنعم علينا بالبهاء. �ق�ضدت، بذلك، الهرب بعيدًا عن جّو التعبد، من اأجل الترفيه 

�الت�ضلية.
 �اقترح����ت الفت����اة الر�ضين����ة )فيلوميني����ا( م�ضارك����ة الذكور الثالث����ة المتميزي����ن )بانفيلو، 

�فيلو�ضتراتو، �ديونيو(، الذين ظهر�ا م�ضادفة في الكني�ضة �رّحبوا بالفكرة اأي�ضًا.
 �ق����رر�ا الإع����داد لمغادرة المدين����ة التي ت�ضبه المقبرة ف����ي اليوم التالي �هو ي����وم الأربعاء. 
بوا عليهم ملكة في كل يوم، يتوّجب  فغادر�ا جو الكاآبة اإلى اإحدى المزارع. �هناك قرر�ا اأن ين�ضّ
عليه����ا اختيار ��ضائل الت�ضلية �ت�ضيي����ر الأمور بوئام. �هكذا اخِتيَرت بامبيني����ا ملكة لليوم الأ�ل. 
�بينم����ا كانوا ي�ضتمتعون بوقتهم، اقترحت عليهم ق�ض����اء الظهيرة ب�ضماع الق�ض�س على اأن تكون 
الق�ض�����س حول مو�ض����وع �احد تقترحه الملكة. �اقترحت اأن يكون الي����وم الأ�ل حرًا بحيث ير�ي 
كل �ضخ�����س ق�ضته في المو�ضوع الذي ير�ق له. �بداأ )بانفيلو( ق�ضته: ...ال�ضيد �ضابليتو، يخدع 
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راهبًا طيبًا �يموت، �مع اأنه كان رجاًل خبيثًا في الحياة، اإل اأنه ُيعامل في مماته كقدي�س �ُي�ضمى 
القدي�س �ضابليتو...

�هك����ذا ُينَتَق����ل من عالم الموت �الرعب اإل����ى عالم النمائم البرجوازية، كم����ا اأراد بوكا�ضيو، 
لت�ضوي����ر الحياة اليومية الواقعية �اإبراز جوانب ال�ضحك فيها. �هذا ما فعلته �ضهرزاد ل�ضتبعاد 
�ضب����ح الم����وت يوما بعد يوم على اأم����ل النجاة. فالكاتب ير�ي �ل يعلق عل����ى الحدث تاركًا للقارئ 
تف�ضي����ر م����ا اأراد. �عندما حدث انتقادات م����ن قراء خبيثين مزعومين، تدّخ����ل الكاتب في اليوم 

الرابع كدفاع عن نف�ضه. 
�بم����ا اأنه لدينا ع�ضرة اأيام يق�س فيها كل �احد ق�ضة في كل يوم، ف�ضوف ن�ضتمع لمئة ق�ضة. 
�نكت�ض����ف ع�ض����ر �ضخ�ضيات. )المدة الحقيقية ه����ي اأ�ضبوعان، �لكن ال�ضب����ت �الجمعة هو عطلة 
�ل يج����ري انتخ����اب للملك����ة اأ� �ضرد ق�ض�س(، ��ض����وف نعرف ميول ال����ر�اة �رغباتهم من خالل 

ق�ض�ضهم. �الكاتب نف�ضه يعرف منهّن اأربع ن�ضاء، �كان يحب بامبينيا.
 �بع����د النتهاء م����ن ر�اية الق�ض�س ي�ضتمتع����ون بالرق�س. �تن�ضاأ فيم����ا بينهم عالقات حب، 

�يق�ضون بقية يومهم بالعراء.
�ق�ض����ة اأخرى فيها خواتم ترمز للديان����ات ال�ضما�ية الثالث �ا�ضتحالة تمييز الديانة الحقة. 
ب فيلومين����ا ملكة �تخت����ار مو�ضوعًا، �ُت����ر�ى ق�ضة تاجر يذه����ب ل�ضراء  ف����ي الي����وم الثان����ي تن�ضّ
الخي����ول من نابولي �معه كي�س مال ممتلئ، فيتعر�س لخدع عديدة ��ضرقة نقوده �يرجع اإلى بيته 
�مع����ه خاتم المط����ران المتوفى، �ينال تعوي�ضًا عما فقده، �هذه الق�ض����ة ماأخوذة من الخرافات 
الفرن�ضية. �ق�ضة ال�ضخ�س الذي يتظاهر بال�ضلل �يّدعي اأنه �ضفي بمعجزة، فُيحَكم عليه بال�ضنق 
�لكن����ه يهرب، �ه����ذه تمثل ال�ضخرية من المعتقدات الدينية. �ق�ضة ابنة �ضلطان بابل التي تر�ضل 
لل����ز�اج من مل����ك البرتغال، �بعد اأرب����ع �ضنوات تتدا�لها اأي����دي ت�ضعة رجال ُتعاد اإل����ى اأبيها على 
اأنه����ا ع����ذراء، �يعيدها الأب مرة ثانية ليتز�جها ملك البرتغ����ال. �في اليوم الثالث تقترح نيفيلي 
ق�ض�����س عن الج����راأة �الحيلة عن الكهنة �التجار �البرجوازيين. اإذ يحتال �ضاب للنيل من ز�جة 
رجل بخيل. �اليوم الرابع يقترح فيلو�ضتراتو ق�ض�س حول من انتهت غرامياتهم نهاية ماأ�ضا�ية. 
�في اليوم الخام�س ُيخ�ض�س لنهايات الحب ال�ضعيدة، �تتميز الق�ض�س هنا بال�ضاعرية العالية. 
�الي����وم ال�ضاد�س تقترح الملكة اإلي�ضا ق�ض�س عن �ضرعة البديهة، �هنا تتجلى قدرة الموؤلف على 
ال�ضيط����رة على اللغة �ا�ضتخال�س الحكمة. �في اليوم ال�ضابع يقترح ديونيو ق�ض�س تت�ضمن حيل 
ن�ض����اء لخ����داع اأز�اجهن. �هذه الق�ض�س هي بغر�س ال�ضخرية �التهك����م بالن�ضبة للمتنور. �اليوم 
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الثام����ن تطل����ب الملكة لوريتا ق�ض�ض����ًا عن اأ�ضخا�����س ُيخدعون، كق�ضة من ي�ض����دق �جود حجر 
�ضح����ري ُيخفي من يحمله عن الأنظار، �ق�ضة من يقنعه اأ�ضدقا�ؤه باأنه حامل. �في اليوم التا�ضع 
تك����ون الق�ض�س ح����رة، كق�ضة تحويل ز�جة بيت����ر� اإلى فر�س من الكاه����ن د�ن جياني كما يفعل 
ال�ضح����رة. فق����د ا�ضترط الكاهن على الز�ج بيتر� عدم ال����كالم خالل ال�ضحر كي ل يف�ضد. ��ضار 
كلما يلم�س ع�ضوًا من الز�جة يتحول اإلى �ضيء من الفر�س، الراأ�س، �ال�ضعر، �الذراع، �ال�ضدر، 
�عندم����ا ح����ان ��ضع الذيل �ض����ارع اإلى د�ضه في ال�ض����ق المخ�ض�س له �هو يق����ول: هذا ذيل فر�س 
لئقًا. فراأى الز�ج ذلك ��ضاح به: اأنا ل اأحب الذيل!! فالمه الكاهن على الكالم �قال له: كادت 
الفر�����س على ��ضك اأن تت�ضكل �اأنت اأف�ضدت كل �ضيء. فرد عليه: اأنا ل اأحب هذا الذيل، لماذا لم 
تطلب مني اأن اأ�ضعه اأنا؟! ثم اإنك األ�ضقت الذيل في مو�ضع منخف�س جدًا. فرد الكاهن: ما كان 
باإمكان����ك ل�ض����ق الذيل جيدًا منذ المرة الأ�ل����ى مثلما اأفعل اأنا. اأما الز�ج����ة فالمت ز�جها على 

اإف�ضاد ال�ضحر �قالت له: اأين راأيت في حياتك فر�ضًا بال ذيل؟! 
من الوا�ضح هنا تهكم الكاتب من رجال الدين الفا�ضدين.

�ف����ي اليوم العا�ضر تعود الق�ض�س عاطفية ��ضاعري����ة �فيها عن ال�ضرف �الفر��ضية، �ينتهي 
الكت����اب بالإ�ضادة بالم�ضاع����ر النبيلة �القيم الحمي����دة. �منها ق�ضة تبوح فيه����ا )ليزا( الجميلة 
�المري�ض����ة بحبها للملك بي����در�، فيوا�ضيها �يز�جها لرجل نبيل، �لكن����ه يعدها اأن يكون فار�ضها 

اإلى الأبد! �يقول لهما: لبد لنا من نيل ن�ضيبنا من ثمرة حبكما الذي �ضتنعمان به!
�هكذا يكون م�ضدر الق�ض�س من الع�ضور الو�ضطى، من م�ضادر فرن�ضية �اإنكليزية �اأندل�ضية 
��ضرقي����ة. لينقلنا الكات����ب اإلى ع�ضر النه�ضة بف�ضل عبقريته �اأ�ضلوب����ه الواقعي �ال�ضاخر، بعيدًا 

عن المر�س �محاكم التفتي�س. من خالل ق�ض�س م�ضلية �ضاخرة ماأخوذة من الواقع.

⁕ ⁕ ⁕
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االتي د ح�شام ال�شَّ محمَّ

المعرف��ة اآف��اق 

هل نحن وحيدون في هذا الكون؟

ـــة موجودة؟ كيـــف لنا اأن  جميعـــاً لدينـــا اأ�شئلـــة، اأ�شئلـــة كبيـــرة علـــى غرار هـــل الكائنـــات الف�شائيَّ
نجدها؟ هل من اأحد هناك في الف�شاء؟

ماء فـــي الليـــل وت�شاءلتـــم فيمـــا اإذا كان اأحد هنـــاك؟ كائنات  هـــل �شبـــق لكـــم اأن نظرتـــم نحـــو ال�شَّ
ف�شائيَّة ربَّما تعي�ض في كوكب حول نجم بعيد؟

ن يفعلون اأي�شاً. اإذا كنتم تفّكرون في مثل هذه الأ�شياء، فهناك كثيرون ممَّ
ل في هذا اأذكى العقول  هل نحن وحيدون؟ واحد من اأهم الأ�شئلة التي يطرحها الب�شر، وقد تاأمَّ

التي عا�شت على الإطالق! ومع ذلك، يمكن لأّي �شخ�ض الإجابة بنف�شه عن هذا ال�ّشوؤال.
�شنذهـــب فـــي رحلة ق�شوى تجمع مـــا بين علم الفلك والبيولوجيا والخيـــال العلمي، في خلطة 
قلَّمـــا نراهـــا فـــي �شورة اأفالم الخيال العلمـــي، و�شنوّد األ تنتهي -بال �شـــك-. و�شنبحث لالإجابة عن 
ة العقل الب�شـــري، لأنَّه با�شتطاعـــة اأّي �شخ�ـــض التَّفكير كعبقري  اأعظـــم اأ�شـــرار الكـــون با�شتخدام قـــوَّ

والتَّقرير والإجابة عن الأ�شئلة الكبيرة بنف�شه.
الخط����وة الأ�لى لمعرفة احتمال �جود الف�ضائّيين هي اأن ن�ضاأل ما الذي يجعل الحياة ممكنًة 
في الأ�ضا�س؟ كيف بداأت الحياة هنا على �ضطح الأر�س؟ لدينا كثيرًا من اأ�ضكال الحياة هنا على 
رنا فيما يغّذي  اق����ة هو اأمر جوه����ري، �اإذا فكَّ الأر�����س، كيف ح�ضل ذل����ك؟ اإنَّ �جود م�ضدر للطَّ
م�س(، لذا هل  ادرة ع����ن نجمنا )ال�ضَّ اقة ال�ضَّ الحي����اة على كوكبنا الخ�ض����ب )الأر�س(؛ اإنَّها الطَّ
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يمكن اأن تك����ون هناك نج����وم اأخرى تغّذي 
تنا )درب  الحياة في عوالم اأخرى في مجرَّ

انة()1(؟ بَّ التَّ
للبدء في فه����م احتماليَّة حد�ث ذلك، 
ل اأم����ر يجب اأن يقوم ب����ه الباحثون  ف����اإنَّ اأ�َّ
ه����و معرف����ة ك����م ع����دد الّنج����وم الموجودة 
ان����ة«. ماذا لو كانت  بَّ تنا »درب التَّ ف����ي مجرَّ

ان����ة، �اإذا اأخذنا ملعق����ة رمل �ضتوجد  بَّ مل تمّثل نجم����ًا �احدًا ف����ي درب التَّ ����ة �ضغي����رة م����ن الرَّ حبَّ
مل، عندئ����ذ �ضيكون لدينا 50000 نجم. �بالعتم����اد على هذا كنقطة  ����ة من الرَّ فيه����ا 50000 حبَّ
تنا �اإيجاد ��ضيلة لَت�ضّور ذلك؟  بداية، هل با�ضتطاعة الباحثين اأن يخّمنوا عدد الّنجوم في مجرَّ
مل لتمثيل  ر�ا اأن عدده����ا هو 100 ملي����ار)2(، �ضيحتاجون اإلى 140000 كيلوغ����رام من الرَّ اإذا ق����دَّ
تن����ا. اإنَّها رحلة علميَّة كانت ق����د بداأت منذ زمن  تخمينه����م، �ذلك بداي����ة ا�ضتيعاب مقيا�س مجرَّ
ًا م�ضنوعًا من الحليب!  انة كانت معبرًا �ضما�يَّ بَّ ة درب التَّ طوي����ل! عندما قالت الأ�ضاطير اإنَّ مجرَّ
ة! لع����لَّ العالم الفلكي الإيطالي  ل مرَّ بع����د ذلك بخم�ضمئة �ضن����ة، ك�ضف عقل ثوري ما حقيقتها لأ�َّ
اد�س ع�ضر �بداية  »غاليلي����و غاليلي« هو موؤ�ّض�����س العلم الحديث؟ فقد اأ�جد مع نهاية الق����رن ال�ضَّ
ابع ع�ضر طريق����ًة جديدة للنَّظر اإلى العالم؛ األ �هي التَّجرب����ة، كانت تجربته الكبرى  الق����رن ال�ضَّ
ماء. ك�ضف المقراب الخا�س  ة �توجيهها نحو ال�ضَّ هي اعتماد تكنولوجيا متطّورة للمالحة البحريَّ
ن من الّنجوم، �كان ذلك اكت�ضافًا كبيرًا للغاية،  انة تتكوَّ بَّ ة درب التَّ ب����ه حقيقًة جميلة هي اأنَّ مجرَّ

تنا)3(. كان غاليليو قد خطا خطوًة كبيرة في البحث العلمي نحو التَّحديد الكّمي لمجرَّ
نة من الّنجوم �الكواكب �الغاز �الغبار  ة حلز�نيَّة كبيرة مكوَّ انة مجرَّ بَّ نعرف اليوم اأن درب التَّ
م����ا بين الّنجوم، مع ذلك لي�س با�ضتطاعتنا �ض����وى تخمين العدد الهائل من الّنجوم الذي ت�ضّمه، 
تنا بو�ضاطة  �هو ما يحا�ل الباحثون اليوم اأن يقوموا به. يقّدر العلماء الآن عدد الّنجوم في مجرَّ
دة، �الحّل ه����و رقم مذهل بالفعل، 100 مليار نج����م. تمّثل كّل 8 اأطنان من  ����ة معقَّ معادل����ة ريا�ضيَّ
اقة في عاَلم ف�ضائي، مثل �ضم�ضنا.  مل 6 مليارات نجم، كّل �احد منها هو م�ضدر محتَمل للطَّ الرَّ
ة. عندما  مل، نجوم مجرَّ ة منفردة من الرَّ ًا، اأي نحو 100 مليار حبَّ اإذن، تعادل كومة تزن 138 طنَّ
ماء في الليل �نرى كلَّ تل����ك الّنجوم، فذلك ي�ضيف م�ضتوى اآخر اإلى معنى �جودنا  ننظ����ر اإلى ال�ضَّ
هنا �اإلى اأين نحن ذاهبون. مع القليل من ال�م�ضاعدة، ا�ضتوعب الباحثون العدد ال�مذهل للّنجوم 

ات طاقة محتَملة لرجال �ن�ضاء ف�ضائّيين. تنا، �هي محطَّ في مجرَّ
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ا �حيدين هي اأن ن�ضاأل: ما ال�ضيء الآخر الذي يمكن اأن تحتاج  الخطوة التَّالية لمعرفة اإذا كنَّ
اإلي����ه اأ�ضكال الحي����اة الف�ضائيَّة؟ نحن عبارة ع����ن كوكب حول نجمنا، �لعلَّ اأق����رب �ضيء ن�ضتطيع 
البح����ث عن����ه هو كواكب تد�ر ف����ي اأفالك حول هذه الملي����ارات من الّنجوم. يب����د� الأمر منطقّيًا 
ه اإن كانت الحياة قد بداأت هنا على كوكبنا فيمكن اأن تكون قد بداأت على كواكب اأخرى  الي����وم اأنَّ
حب لي�س  ت����د�ر ح����ول نج����وم اأخرى؟ لكن كي����ف �ضنجده����ا؟ اإنَّ اإيجاد الكواك����ب في الف�ض����اء الرَّ
ة للكواك����ب. بال�ضتعانة بكرات �ضغيرة )تمّثل  موذجيَّ ه����ل، �هناك بع�س المقايي�س النَّ بالأمر ال�ضَّ
الكواك����ب( معلَّقة بحب����ال على قاعدة موجودة عل����ى خ�ضبة م�ضرح، �عبر ت�ضلي����ط �ضوء الم�ضرح 
الق����وي )الذي ي�ضّكل نجمًا( عليها من الجهة ال�مقابلة، هل ي�ضتطيع الباحثون اإيجاد الحل؟كانت 
م�س الحقيقيَّة ف�ضتظهر  ا عن����د النَّظر اإلى ال�ضَّ ظ����الل الكرات )الكواكب( َتظهر ب�ضكل �ا�ضح. اأمَّ
اقة، فاإذا كان للنَّجم كواكب فاإنَّها �ضتد�ر حوله،  للمراق����ب ظالل ظاهرة اأ� تغّير في م�ضت����وى الطَّ
م�س �الأر�س  �كذل����ك الح����ال بالّن�ضبة اإل����ى �ضم�ضنا، �عندما َيعب����ر اأحد الكواكب الخطَّ بي����ن ال�ضَّ
وء لأن الكوكب يحجبه. �بالّن�ضبة اإلى الباحثين على الم�ضرح،  يمك����ن مالحظة انخفا�س ف����ي ال�ضَّ
بوا الكواكب )الكرات(، اأقرب بكثير  وء( �حيث رتَّ ا�ضعة بين النَّجم )ال�ضَّ كانت تلك الم�ضافة ال�ضَّ
����ة، لذلك حين انتقل����وا اإلى اأق�ضى  م����ن نظيرتها بي����ن ال�مراقب على الأر�����س �الكواكب الحقيقيَّ
وء ال�مبهر. �في  مدرج الم�ضرح لم َيعد با�ضتطاعتهم ر�ؤية ظالل الكرات التي كانت تمّر اأمام ال�ضَّ
ًا؛ بحيث ل يرى ب�ضكل  الواق����ع الحقيق����ي فاإنَّ اأيَّ كوكب يد�ر في فلك نجم بعيد يكون �ضغي����رًا جدَّ
مبا�ض����ر م����ن الأر�س، بل ي�ضيع في �هج نجم����ه، اإّل اأنَّ علماء الفلك اأدرك����وا اأنَّه بمقد�رهم ر�ضد 
الكواك����ب البعيدة بطريقة اأخرى. فبينما ي����د�ر الكوكب في مدار النَّجم بينه �بيننا على الأر�س، 
افتر�����س العلم����اء اأنَّ ذلك �ضيقّلل ب�ضكل جزئي �ضوء النَّجم الوا�ض����ل اإلينا ليكون الأثر قريبًا اأكثر 
د نظريَّة حتى ع����ام )1999(، عندما حا�ل فريق  م����ن الومي�س الق�ضير. لك����ن هذه كانت مج����رَّ
م����ن العلماء الك�ضف عن هذا الأثر على النَّجم البعيد ب�ض����كل حقيقي م�ضتخدمين مقرابًا ب�ضيطًا 
�مقيا�س �ضوء. اإنَّ كويكب »�ضيري�س«، الذي يبعد 150 �ضنًة �ضوئيَّة عن الأر�س، هو كويكب �ضخم؛ 
عم����الق غ����ازي تبلغ كتلته 220 �ضعف����ًا من كتلة الأر�����س. اإنَّ تاأكيد �جود عاَلم كه����ذا كان اإنجازًا 
عظيم����ًا، لك����ن هل من ال�ممكن اإيج����اد كواكب اأ�ضغر بكثير اأ�ضَبه بالأر�����س؛ كواكب خارج نظامنا 

م�ضي يمكن اأن تكون ماأهولًة من الف�ضائّيين؟ ال�ضَّ
ة  وء اأكثر ح�ضا�ضيَّة من العين الب�ضريَّ بالع����ودة اإلى الم�ضرح، �با�ضتخدام مقراب �مقيا�س لل�ضَّ
وء القوي.  ن الباحثون من ر�ضد كرة َتم����ّر اأمام ال�ضَّ ة الإ�ضاءة، تمكَّ �ي�ضتجي����ب لأّي تغّير في �ض����دَّ
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بمعرف����ة كيفيَّة ر�ضد العوالم الف�ضائيَّة، اتَّخذ الباحث����ون الخطوة التَّالية نحو الإجابة عن �ضوؤال: 
ة ال�م�ضابهة  م�ضيَّ ريقة عينها لكت�ض����اف الّنظم ال�ضَّ هل نحن �حي����د�ن؟ ي�ضتعمل علماء الفلك الطَّ
ه����م ي�ضتخدمون اأد�ات اأكثر تعقيدًا. فق����د احتاجوا في �ضبيل  تنا، لكنَّ لنظامن����ا عل����ى امتداد مجرَّ
ذل����ك للو�ضول اإلى ما فوق الغالف الجّوي لالأر�س اإلى ا�ضتخ����دام مقراب كبير في الف�ضاء، كان 
يران �الف�ضاء الأمريكيَّة »نا�ضا«، الذي اأطلق  ذلك المقراب هو م�ضب����ار »كيبلر« التَّابع لوكالة الطَّ
ة ت�ضبه  ����ة ذات كواكب �ضخريَّ ع����ام )2009( به����دف �ضبر اأغوار الف�ضاء �البحث عن نظم �ضم�ضيَّ
ة �ضطوع 100000 نجم، �كانت نتائجه مبهرة.  الأر�س، �الذي قام -�ب�ضكل متزامن- بقيا�س �ضدَّ
كان بو�ض����ع العلم����اء ر�ؤية العديد من الكواكب بو�ض����وح تام في بيانات كيبلر، ث����مَّ �مع كّل تحميل 
فينة الف�ضائيَّة كان يظهر لهم المزيد من الكواكب، �عند تعّطله في عام )2013(  جديد من ال�ضَّ
نا ننظر  ماء لياًل، فاإنَّ ��ضل العدد اإلى 4000 كوكب.لقد تعلَّمنا اأنَّه عندما ننظر اإلى الّنجوم في ال�ضَّ
اإل����ى اأخوة �اأخوات؛ نظم اأخ����رى للكواكب التي ناأمل في يوم ما اأن نتفاعل معها. ربَّما نحن نعي�س 
ف����ي كون »�ضت����ار تريك«)4(، حيث اإنَّ كلَّ نجم بَحّد ذاته ي�ضت�ضي����ف نظامًا لكواكب ذات ح�ضارات 
ة!  مختلفة كي نذهب اإليها �نكت�ضفها؟! مع ذلك، فاإنَّ ما اكت�ضفه كيبلر لي�س �ضوى جزء من الق�ضَّ
كان ال�م�ضب����ار ي�ضتطيع اأن يكت�ضف الكواكب التي َتمّر مبا�ضرًة بينه �بين النَّجم الذي يد�ر حوله، 
لذلك ل بدَّ من �جود كواكب اأكثر خارج خّط النَّظر ال�مبا�ضر لكيبلر. �ما هو اأكثر من ذلك، كان 
ماء فح�ض����ب، �لهذا ا�ضتخدم العلم����اء بياناته لال�ضتنتاج  ى ربع 1٪ من ال�ضَّ مج����ال ر�ؤيته ل يتع����دَّ
ة. ك�ضفت ح�ضاباتهم على الأقل 100 ملي����ار كوكب، منها 50 مليار كوكب  م����ن اأجل مجَم����ل المجرَّ
نا ل�ضنا  ة، اأي م�ضابهة ب�ضكل ما لكوكبنا، �عندها يمكن اأن نقول اإنَّ م����ن ال�محتَم����ل اأن تكون �ضخريَّ

ة. �حيدين �ل�ضنا حالة خا�ضَّ
خريَّة هي من  ف����ي البحث عن حي����اة خارج نطاق الأر�س، اكت�ض����ف العلماء اأنَّ الكواك����ب ال�ضَّ
ائع����ة لمجرّتنا. خطوتهم التَّالي����ة كانت النَّظر في م�ضاألة ما ال����ذي يمكن اأن يجعل  المظاه����ر ال�ضَّ
بع�س هذه الكواكب مالئمًا للعي�س؟ بداأت الحياة على كوكبنا ب�ضكل اأكيد في بيئة مائيَّة؛ الماء هو 
ائ����ل الجوه����ري، �له مزايا معيَّنة، �كبداية هنالك كثير من الم����اء في اأرجاء الكوكب كله. اإنَّ  ال�ضَّ
الهيدر�جي����ن هو العن�ضر الأكثر �فرًة في الك����ون، �العن�ضر الثَّالث الأكثر �فرًة هو الأ�ك�ضجين، 
ل الماء. المي����زة الأخرى للماء هي بق����ا�ؤه في الحالة  �باّتح����اد الهيدر�جي����ن �الأ�ك�ضجي����ن يت�ضكَّ
����ه يتفاعل مع الجزيئ����ات الأخرى بطرق  ائل����ة عل����ى نطاق �ا�ضع م����ن درجات الحرارة، كما اأنَّ ال�ضَّ
ائلة، هذا يعني اأنَّه  ت�ضّهل التَّركيب الكيميائي. الحياة كما نعرفها بحاجة اإلى الماء في حالته ال�ضَّ
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الحة للعي�س. اإنَّ الم�ضافة بين  ل يزال بو�ضع العلماء ت�ضييق مجال بحثهم اأكثر حول الكواكب ال�ضَّ
ائل من عدمه؛  ا�ضة فيم����ا يتعلَّق بوجود الماء ال�ضَّ خري �نجمه هي م�ضاألة ح�ضَّ م����دار الكوكب ال�ضَّ
ل اإلى بخار �يختفي على  فاإن كان قريبًا جّدًا من م�ضدر الحرارة �ضيغلي الماء الذي يحويه �يتحوَّ
ا فيما بي����ن هذا �ذاك، فاإنَّ حرارة  ل اإلى جليد! اأمَّ د �يتحوَّ الأغل����ب، �اإن كان بعيدًا ج����ّدًا �ضيتجمَّ
رير الثَّالث  الكوك����ب �ضتكون مالئمة؛ تقريبًا مثل »الع�ضي����دة« )الح�ضاء( اأ� المقعد الثَّالث اأ� ال�ضَّ
الحة  ����ة غولدنلوك�س �الّدببة الثَّالث����ة«)5(، لذلك يطلق العلماء على ه����ذه المنطقة ال�ضَّ ف����ي »ق�ضَّ

للعي�س ا�ضم »المنطقة ال�معتدلة«.
يق����ّدر العلماء الآن اأنَّه يمكن اأن يكون هناك نحو 500 مليون كوكب �ضخري تحوي ماًء �ضائاًل 
ة ذات المياه في دائرة  خريَّ في المناطق ال�معتدلة. �مع �جود هذا الَكّم الهائل من الكواكب ال�ضَّ
الّدرا�ضة، فمن ال�محتَمل اأنَّ هناك اأعدادًا ل تح�ضى من الأماكن التي ت�ضّج بالحياة القائمة على 
ات؟! �مع الكت�ضافات الجديدة، مثل �جود الماء على المّريخ �بلوتو،  الم����اء في هذه اللحظة بالذَّ
اأ الّريا�ضيَّات بذلك، فالحياة  ة ف����ي حياتنا. �تتنبَّ ًة ف�ضائيَّ نا �ضنواجه كائنات حيَّ َيعتق����د العلماء اأنَّ

موجودة هناك من د�ن اأدنى �ضك.
تنا يفوق 13 مليار �ضنة،  �هناك احتمال يجده العلماء اأكثر اإرباكًا! مع التَّ�ضليم باأنَّ عمر مجرَّ
م����ا اإلى ح�ضارات  دة، �ربَّ ر اإل����ى كائنات معقَّ فق����د كان هن����اك �قت كاف لحي����اة ب�ضيطة كي تتطوَّ
رت الحياة ال�متقّدم����ة لهذه الكواكب بن�ضبة  ����ة؟ تمامًا كما هي الحال عل����ى الأر�س، �اإذا تطوَّ ذكيَّ
تنا  �ضئيل����ة فح�ض����ب، فمن ال�ممكن اأن يكون هنالك عدد جّيد م����ن الح�ضارات الف�ضائيَّة في مجرَّ
مع �جود الّتكنولوجيا لالّت�ضال بنا، �ربَّما تحا�ل بع�س الح�ضارات القيام بذلك فعاًل؟ لكت�ضاف 

ذلك، كّل ما على العلماء اأن يفعلوه هو ال�ضتماع! لكنَّ هذا لي�س �ضهاًل، كما يبد� للوهلة الأ�لى.
بر بحثًا عن اإ�ضارات  ذهب الباحثون اإلى اأحد المرا�ضد العمالقة؛ اإلى حيث يقوم العلماء بال�ضَّ
ل اإلى  م����ن الف�ضاء العميق، لمعرفة ما يلتقطه علماء الفلك، �كي����ف �ضي�ضاعدهم ذلك في التَّو�ضّ
ى  ����ة خارج نطاق الأر�س، حيث تر�ض����د اأجهزة التقاط الإ�ض����ارات �ضجيجًا ي�ضمَّ اإثب����ات حياة ذكيَّ
لة اإلى �ضيء يمكنهم �ضماعه باآذانهم،  عة للكون �ال�محوَّ جيج الأبي�س«، يمّثل الأ�ضوات ال�مجمَّ »ال�ضَّ
�في مكان ما هناك قد ت�ضل ر�ضالة من حياة ذكيَّة؟ لذلك، في اأثناء بحثنا عن حياة خارج نطاق 
جيج الأبي�س؟  الأر�س نواجه م�ضكلة، كيف يمكن �ضماع اإر�ضال ف�ضائي �ضمن هذه الخلفيَّة من ال�ضَّ
وت  وت �مكّبر ال�ضَّ جي����ج الأبي�س ثابتة، لذلك، با�ضتخدام جهاَزي معادل ال�ضَّ ة �ضوت ال�ضَّ اإن ق����وَّ
�حدهما، كيف �ضيحاكي الباحثون ر�ضالة من الف�ضاء البعيد؟ عاد الباحثون اإلى الم�ضرح، �اأطلق 
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وت من اأق�ضى مدرج الم�ضرح ككائن ف�ضائي تجريبي، فلم  اأحدهم ر�ضائل �ضوتيَّة عبر مكّبر ال�ضَّ
جيج الكبير ال�م�ضاحب لر�ضالته! ي�ضمعه البقيَّة على خ�ضبة الم�ضرح ب�ضبب ال�ضَّ

لق����د كان تح����ّدي التقاط اإر�ض����ال ف�ضائي قد اأخذه ف����ي الح�ضبان العلماء ف����ي الخم�ضينيَّات، 
عندم����ا اقترح كّل من الفيزيائي الإيطالي »جوزيبي كوكوني« �زميله الأمريكي »فيليب موري�ضون« 
يةَّ فريدًة للكون؛ هناك حزم����ة �احدة من التَّرّددات  اأنَّ الف�ضائّيي����ن الأذكي����اء �ضي�ضتعملون خا�ضّ
بذبات؛ �من ثم فهي هادئة ب�ضكل غريب، ��ضمن هذه الحزمة هناك  حي����ث هناك القليل من الذَّ
ويلة يدعى »ت����رّدد خّط الهيدر�جين«،  ت����رّدد فري����د مثالي من اأجل الّت�ضال عب����ر الم�ضافات الطَّ
�يبل����غ مقداره 1420 ميغاهيرتز، �هو ترّدد اأعلى بكثي����ر من ترّدد المذياع �الّتلفاز، كما اأنَّه مهم 
����رّدد ال�ّضحري ينتمي اإلى اأكثر العنا�ضر �ضيوعًا في الكون، األ �هو  ج����ّدًا لعلم الفلك. �لأنَّ هذا التَّ
الهيدر�جي����ن، فق����د ا�ضتنت����ج الباحثون اأنَّ علماء الفل����ك الف�ضائّيين ل ب����دَّ اأن يكونوا على اّطالع 
عليه د�ن اأدنى �ضك، �ي�ضتطيعون ا�ضتعماله �توليفه اإذا كان الف�ضائّيون يحا�لون التَّوا�ضل معنا. 
اقت����رح كوكونيو موري�ضون اأنَّ هذه البقعة الهادئ����ة على قر�س موجات المذياع �ضتكون هي التَّرّدد 

المثالي لتتوا�ضل عن طريقها ح�ضارة الف�ضائّيين.
ة؟  ة من حزمة التَّرّدد الهادئة للمجرَّ هل �ضيدرك الباحث���ون اأنَّ عليهم اإيجاد ن�ضختهم الخا�ضَّ
جيج الأبي�س في  ادرة من زميله���م في اأعلى مدرج الم�ضرح ع���ن ال�ضَّ لق���د ف�ضل���وا الإ�ضارات ال�ضَّ
نوا حينها من �ضماعه. هل ي�ضتطيعون الآن اإجراء  وت �عزلها، فتمكَّ الخلفيَّة على جهاز معادل ال�ضَّ
���ة، ف�ضيختار اأن ير�ضل  كيَّ الّت�ض���ال نف�ضه ال���ذي اأجراه العلم���اء؟ اإذا كان ال�مر�ضل من الأنواع الذَّ

ة الأخرى من �ضماعه �اإيجاده فعاًل. كيَّ ن الحياة الذَّ ر�ضالته على ترّدد اأقلَّ �ضجيجًا؛ بحيث تتمكَّ
ًا، �ذلك عبر هوائيَّات ر�ضد الموجات  كان علماء الفلك ي�ضتمعون لإ�ضارات من الف�ضائّيين حقَّ
ريقة الجليَّة لإيجاد الف�ضائّيين هي البحث  ����ة لأكثر من 30 �ضنة. �بالّن�ضبة اإليهم، فاإنَّ الطَّ الكونيَّ
ة  اد ف�ضاء بو�ضاط����ة �ضفينة ذات تقنيَّ عنه����م، كما فعل م�ضل�ضل »�ضتار تري����ك« الذي يخرج فيه ر�َّ
ه في الواقع الحقيقي  عالي����ة �يب����د�ؤ�ن بالبحث عنهم؟! قد يكون ذلك اأكثر اإثارًة على الّتلفاز، لكنَّ
����ى »�ضيتي«، اأي البحث عن ذكاء خ����ارج الأر�س)6(، الذي بلغ  عمل����ّي اأكث����ر بكثير، اإنَّه م�ضر�ع ي�ضمَّ
�ضها العلماء تحت لوائه ب�ضعة اآلف، �هم ياأملون بتفّح�س المزيد  العدد الكّلي للّنجوم التي تفحَّ

ة دام ثالثة عقود، لم ي�ضمع العلماء �ضيئًا! عبر تلك الهوائيَّات. مع ذلك، خالل م�ضح للمجرَّ
ة يعك�س ت�ضميمه����ا الّرحلة التي  بوا اآل����ة خا�ضَّ لجع����ل الباحثين يفّكر�ن به����ذه ال�مفارقة، جرَّ
ة ت�ضمى »الم�ضفاة  ة؛ اإنَّها عر�س لنظريَّ قمن����ا بها من اأجل البحث في اإمكانيَّة �جود حياة ف�ضائيَّ
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افة، �توجد  العظم����ى«، حيث تتاألَّف تلك الآلة من اأربع حج����رات عموديَّة تف�ضل بينها جدران �ضفَّ
ف����ي الحجرة الأ�لى كرات تتطاير اإلى الأعلى، �توجد في اأعلى كّل جدار نافذة تخرج منها بع�س 
الكرات -التي تمّثل الكواكب- لتنتقل من تلك الحجرة اإلى الحجرة التَّالية، التي توجد فيها نافذة 
اأ�ضغر من نافذة الأ�لى تنتقل منها الكرات اإلى الحجرة التي تليها... �هكذا اإلى اأن ل ت�ضل اإلى 
ابعة �الأخيرة �ضوى ب�ضعة كرات فح�ضب! �تلك الحواجز )الجدران( تف�ضل اأجزاء  الحج����رة الرَّ
وافذ في الحواجز اأ�ضغر، �بذلك ي�ضبح التَّق����ّدم �ضمن الآلة اأكثر �ضعوبًة. اأي  الآل����ة، �ت�ضب����ح النَّ
اأنَّ الك����رات )الكواكب( يجب عليها اأن تتوافق مع المعايي����ر الالزمة لتطّور الحياة �الو�ضول اإلى 
����ة التي تد�ر في فلك  خريَّ كيَّة. تمّث����ل الكرات في الحجرة الأ�لى ع����دد الكواكب ال�ضَّ الحي����اة الذَّ
ائل، �التي  ة التي تحوي الماء ال�ضَّ خريَّ تنا، �في الحجرة الثَّانية، هناك الكواكب ال�ضَّ نج����وم مجرَّ
رت اأكثر اإلى  رت حياًة ب�ضيطة، �في الحجرة الثَّالثة، هناك اأنواع حياة على تلك الكواكب، تطوَّ طوَّ
دة، اأما تلك الكرات القليلة التي نجحت في الو�ضول اإلى الحجرة الأخيرة، فهي  اأ�ضكال حياة معقَّ
ة باقية،  ة �التي لم تطّور الّتكنولوجيا بع����د. لكن، ما زالت هناك مرحلة نهائيَّ كيَّ تمّث����ل الحياة الذَّ
األ �ه����ي الخر�ج تمامًا من الحج����رات! يوجد في الآلة ممّر حلز�ن����ي �ضفلي، نجحت كرة �احدة 
ة التي  ة اأ� الحياة الف�ضائيَّ كيَّ فق����ط في الخر�ج منه ب�ضعوبة بالغة. تمّثل هذه الكرة الكائنات الذَّ
رت الّتكنولوجيا لالّت�ضال مع العوالم الأخرى، �هدف تلك الح�ضارة الف�ضائيَّة الآن هو اإنجاز  طوَّ
ل عن طريق الو�ض����ول اإلى �ضند�ق في اآخر الآلة توجد في����ه �ضعلة، �عندما ��ضلت  الّت�ض����ال الأ�َّ
����ت اإبادته����ا )احترقت(! تدّل ال�ّضعلة على اأنَّه في الوقت ال����ذي ي�ضل فيه كوكب اأ� اأنواع ما اإلى  تمَّ
اأكي����د، كحد�ث كارثة طبيعيَّة مدّم����رة لها اأ� اأن  ����ة، فاإنَّه �ضيح����دث �ضيء ما لها بالتَّ كيَّ الحي����اة الذَّ

ة! ي�ضطدم كويكب بها اأ� اأن تكون هناك حر�ب اأ� �باء اأ� مر�س مدّمر، فالحياة ه�ضَّ
����ة الم�ضفاة العظمى اأنَّ هناك عقبًة �احدًة كبيرة اأمام �جود ح�ضارة متقّدمة  تفتر�س نظريَّ
ة ال�متقّدمة تح�ضل ب�ضكل نادر اأ� لم����دة �جيزة؛ بحيث اإنَّه  خ����ارج الأر�س، تلك الحي����اة الف�ضائيَّ
م����ن غي����ر ال�محتَمل لنا اأن نجري اتَّ�ضاًل معها! �تلك الفكرة توّجه تحذيرًا �ا�ضحًا اإلى ح�ضارتنا 
ة، ��جودنا ب�ضفتنا نوعًا  ًا الآن، �الحياة الب�ضريَّة ه�ضَّ نحن، فالجن�س الب�ضري في ��ضع دقيق جدَّ

ذكيًا هو ه�ّس للغاية!
تنا اأكثر م����ن100 مليار نجم، كّل منها عبارة  ظ����ر اإل����ى ما اأنجزناه في رحلتنا، ت�ضّم مجرَّ بالنَّ
ة توليد طاقة محتَملة للعوالم الف�ضائيَّة، �يد�ر حول تلك الّنجوم 100 مليار كوكب؛ 50  عن محطَّ
ًا مثل كوكبنا. �نحن نعرف الآن 500 مليون عاَلم �ضخرّي يمكن  مليارًا منها يمكن اأن يكون �ضخريَّ
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ائل. يمكن لحياة ب�ضيطة اأن تكون قائمًة  ة الالزمة للحياة؛ الماء ال�ضَّ ة الحيويَّ اأن يكون لديها المادَّ
ات، �على بع�ضهم من هذه العوالم كان  على عدد ل يح�ضى من هذه العوالم في هذه اللحظة بالذَّ

ًا. للتَّطّور الوقت الكافي لإنتاج حياة ذكيَّة متقّدمة تكنولوجيَّ
تنا،  وع الوحيد ال�متقّدم في مجرَّ َيعتقد بع�س العلماء اأنَّ الكائنات الب�ضريَّة ل يمكن اأن تكون النَّ
ة مئات من  ن����ا الح�ضارة الوحيدة التي بلغت هذا الم�ضتوى م����ن التَّطّور خالل عدَّ م����ع اإيمانهم باأنَّ

وئيَّة، �لذلك ل داعي للقلق حيال الختطاف من الف�ضائّيين. ال�ّضنين ال�ضَّ
اأكيد بع�س الأفكار الكبيرة؛ اأن نغو�����س اأعمق �ن�ضل اإلى اإدراكات لم تكن  مت بالتَّ رحلتن����ا قدَّ
لدين����ا من قب����ل، �اأن نكت�ضف �جود حياة في مكان اآخر �نتعلَّم اأ�ضياء جديدة من ذلك، �اأّل ننظر 
م����اء بالطريقة نف�ضها. هن����اك قول باأنَّ كلَّ رحلة تعيدنا اإلى حي����ث بداأنا، �في بحثنا عن  اإل����ى ال�ضَّ

حياة خارج كوكبنا غالبًا ما نعثر على �ضيء ما عن اأنف�ضنا.
انة، ن�ضتطيع  بَّ ة درب التَّ الآن، �ق����د ا�ضتنتجن����ا اإمكانيَّة �جود حياة ف����ي جوارنا الكوني؛ مج����رَّ
العودة اإلى �ضوؤالنا الكبير: هل نحن �حيد�ن في الكون؟ فّكر�ا في هذا، الكون في مجاله الأ��ضع 
ات. يقّدر العلماء اأنَّه يمكن اأن يكون عددها اأكثر من 200 مليار)7(،  امة من المجرَّ هو عبارة عن د�َّ
تنا؛ حتَّى لو كانت كّل �احدة من هذه  ًة في الكون مقابل كلَّ نجم في مجرَّ ًا مجرَّ �ه����ذا يعن����ي عمليَّ
ًا مثلنا، عندها �ضيكون هناك  ات موطنًا لواحدة فقط من الح�ضارات ال�متقّدمة تكنولوجيَّ المج����رَّ
كيَّة. حقيقة  مليارات من الحتمالت لوجود ح�ضارات خارج الأر�س، �اأنَّ الكون زاخر بالحياة الذَّ
اأنَّه باإمكاننا جميعًا فهم ذلك هي اإنجاز مرموق للعقل الب�ضري، �ربَّما نكون قد اأدركنا اأنَّه بالقليل 

من التَّفكير يمكننا التَّنّبوؤ اأنَّه ل يمكن اأن نكون �حيدين اأبدًا!

الهوام�ش

انة« اأ� »درب اللبانة« اأ� »طريق اللبانة« اأ� »الطريق اللبني« اأ� »طريق الحليب«، كّلها اأ�ضماء تطَلق على  َبّ )1(- »درب التَّ
نت قبل  كل، يبلغ قطرها نحو 100000 �ضنة �ضوئيَّة، تكوَّ ة ال�ضَّ ة حلز�نيَّة �ضلعيَّ ة التي نعي�س فيها. �هي مجرَّ المج����رَّ
م�����س �الكواكب التي تد�ر حولها، كالكواكب �الأقمار  ة التي تنتمي اإليها ال�ضَّ 13 ملي����ار �ضن����ة. �هي ترمز اإلى المجرَّ
ات الّت����راب �الغازات في �ضتَّى  يازك... كما تنت�ض����ر �ضحابات هائلة من ذرَّ ����ة �الكويكب����ات �ال�مذنَّبات �النَّ بيعيَّ الطَّ
م�ض����ي )المجموعة  اأطرافه����ا. �كوك����ب الأر�س هو �احد م����ن بين العديد م����ن الكواكب التي تد�ر ف����ي نظامنا ال�ضَّ
ة التي ل  انة؛ المجرَّ َبّ ة درب التَّ د نجم من بي����ن اأكثر من 100 مليار نجم في مج����رَّ م�����س هي مجرَّ ����ة(، �ال�ضَّ م�ضيَّ ال�ضَّ

ة في الكون تقريبًا. ت�ضّكل �ضوى �احدة من بين 200 مليار مجرَّ
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ائي في الليالي ال�مظلَمة ال�ضافية كطريق اأبي�س من  ة يتمثَّل للرَّ يع����ود اأ�ض����ل ت�ضمية درب اللبانة اإلى اأنَّ جزءًا من المجرَّ
����ة عري�ضة ناتجة عن �ضوء ماليين  ماء على �ضكل حزمة لبنيَّ اللب����ن، ب�ضبب الّنور الأبي�����س الخافت ال�ممتَد في ال�ضَّ
ة �متج����ا�َرة؛ بحيث يرى كامل  ا�ضعة- كاأنَّها مترا�ضَّ ����ة ال�م�ضيئة، �التي تبد� -رغم اأبعاده����ا ال�ضَّ ما�يَّ الّنج����وم ال�ضَّ
ا تعبير »كيكلو�س غالك�ضيا�س« في  ماء. اأمَّ ة اأخرى على �ضكل �ضري����ط حليبّي اأبي�س باهت في ال�ضَّ ة من مجرَّ المج����رَّ
ة«، اإذ تقول الأ�ضطورة، اإنَّ الر�ضيع »هيراكّلي�س« )�هو  اللغة الإغريقيَّة )اليونانيَّة القديمة(، فيعني »الدائرة اللبنيَّ
رعي ل� »زيو�س« ز�ج الإلهة »هيرا«( ح����ا�ل الّر�ضاعة من �ضدر هيرا. �كاإ�ضارة اإلى رّد فعل �خذلن  الب����ن غير ال�ضَّ
�س،  ي����ن، انتث����ر بع�س الحلي����ب اإلى خارج ف����م هيراكّلي�س، �عندما اأخفق ف����ي اأن ينهل من هذا الج����د�ل ال�مقدَّ قويَّ
رب اللبني«!  ل »الدَّ ماء، فقد �ضكَّ ق اإلى ال�ضَّ ا الحليب الذي ان�َضَكَب �تدفَّ ح����رَم هيراكّلي�����س من فر�ضته في الخلود. اأمَّ
انة« في اللغة العربيَّة، فقد جاء من ت�ضبيه عربّي قدي����م، حيث راأى العرب اأنَّ ما ي�ضقط من  َبّ ����ا تعبي����ر »درب التَّ �اأمَّ
ة«! �مع ال�مفّكر  الّتب����ن الذي كانت تحمله موا�ضيهم، كان يظهر اأثره عل����ى الأر�س كاأذرع ملتوية ت�ضبه »اأذرع المجرَّ
ل  �الفيل�ض����وف اليوناني »ديموقريطو�س« )460-370 ق.م(، اأ�ضبحت النَّظرة اإلى طريق الحليب علميَّة، حيث تو�ضَّ
ن من عدد كبير من الّنجوم. �ا�ضتغرق الأمر اأكثر من األفي �ضنة اإلى اأن اأ�ضبح بالإمكان  اإلى اأنَّ طريق الحليب يتكوَّ
ابع ع�ضر، قام العالم الفلكي �الفيزيائ����ي �الفيل�ضوف الإيطالي »غاليليو  ر�ؤي����ة تلك الّنجوم. ففي مطل����ع القرن ال�ضَّ
د �َضَحابة  ره بنف�ضه، �راأى من خالله اأنَّ الطريق اللبن����ي لي�س مجرَّ غاليل����ي« با�ضتخ����دام المنظار ال�مكّبر الذي ط����وَّ
ن من عدد هائل م����ن الّنجوم ال�منَف�ضَلة  ماء )كما كان يعتَقد من قب����ل(، �اإنَّما يتكوَّ وء ف����ي ال�ضَّ اأ� حزم����ة م����ن ال�ضَّ
دي����م. �في الق����رن الع�ضرين، ا�ضتطاع علماء الفل����ك النَّظر اإلى اأعماق الكون عبر مناظي����ر اأحدث، �اكت�ضفوا  �ال�ضَّ
ة  ات الحلز�نيَّة«. �هكذا اأ�ضبح �ا�ضح����ًا اأنَّ طريق الحليب لي�س �ضوى مجرَّ ى ب�»المجرَّ تكّت����الت نج����وم غام�ضة ت�ضمَّ

ات في اأعماق الكون. �احدة من بين عدد ل يح�ضى من المجرَّ
)2(- َت�ضتخ����دم بع�����س الّد�ل تعبير »المليار« �بع�ضه����ا الآخر م�ضطلح »البليون«، �كالهما يعن����ي األف مليون.�التَّعبير 

ة �لغات اأخرى كثيرة لالإ�ضارة اإلى ذلك العدد ال�موؤلَّف من ت�ضعة اأ�ضفار. ل هو ال�م�ضتخَدم في اللغة العربيَّ الأ�َّ
انة يتجا�ز 300 مليار نجم. َبّ ة درب التَّ )3(- َيعتقد بع�س العلماء ال�معا�ضرين اأنَّ عدد الّنجوم في مجرَّ

)4(- »�ضت����ار تري����ك«: ه����و اأحد اأهم ظواه����ر الخيال العلمي ف����ي الإعالم الأمريك����ي، اأن�ضاأه كات����ب ال�ّضيناريو �ال�منتج 
الّتلفزيوني الأمريكي »جين ر�دينبيري«. بداأ ب�ضل�ضلة ال�ّضّتينيَّات الّتلفزيونيَّة التي حملت ال�ضم نف�ضه، ��ضرعان ما 
ة  عبيَّة، حيث ��ّضَع المتياز لي�ضمل العديد م����ن الأفالم �ال�م�ضل�ضالت الّتلفزيونيَّ ة للثَّقافة ال�ضَّ اأ�ضب����ح ظاه����رة عالميَّ
رة، �جميع ه����ذه الق�ض�س �ال�م�ضل�ضالت �الأف����الم تحدث في الكون  �األع����اب الفيدي����و �الّر�ايات �الكت����ب ال�م�ضوَّ
الخيالي نف�ضه الذي ابتدعه ال�موؤّلف، كا�ضتك�ضاف عوالم غريبة جديدة في الف�ضاء، �البحث عن حياة �ح�ضارات 
ر  ه����اب بجراأة اإلى حيث ل����م يذهب اأحد من قبل. �م����ع عائدات تقدَّ ف����ر الب�ض����ري بين الّنجوم، �الذَّ جدي����دة، �ال�ضَّ
ب����� 10،6 ملي����ار د�لر، يعّد �ضتار تريك �احدًا م����ن اأكثر المتيازات الإعالميَّة �ضهرًة �الأعل����ى ربحًا على الإطالق، 
ة في البث  �ي�ضته����ر بتاأثيره الثَّقاف����ي الذي يتجا�ز اأعمال الخيال العلمي. �ل تزال ال�ّضل�ضلة الّتلفزيونيَّة منه م�ضتمرَّ

منذ عام 1966 �حتَّى يومنا هذا.
ة �ضهيرة من القرن التَّا�ضع ع�ضر، توجد منها ثالثة اإ�ضدارات.  ة خياليَّة بريطانيَّ ة الّدببة الثَّالثة«: هي ق�ضَّ )5(- »ق�ضَّ
بة تدخل بيتًا في  كان����ت الّن�ضخ����ة الأ�ضليَّة من الحكاية التي ن�ضَرت في عام )1837(، تحكي عن ام����راأة عجوز غير مهذَّ
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غيرة  الغابة لثالثة من الّدببة العزباء اأثناء �جودهم بعيدًا... ا�ضَتبَدلت الّن�ضخة الثَّانية المراأة العجوز بالفتاة ال�ضَّ
»غول����دي نلوك�س« )�يعن����ي ا�ضمها ال�معتدلة(، �في الّن�ضخة الثَّالثة �الأكثر �ضه����رًة، حلَّت عائلة الّدببة محلَّ الّدببة 
العزباء. ما كان في الأ�ضل حكاية �ضفويَّة مخيفة، اأ�ضبح ق�ضة عائليَّة حميمة تر�ى لالأطفال قبل نومهم مع القليل 
ة تف�ضيرات مختلفة، �تمَّ تكييفها مع الأفالم �الأ�برا ���ضائل الإعالم الأخرى،  م����ن الخوف �الإثارة. اأثارت الق�ضَّ

ة باللغة الإنكليزيَّة. اإذ تعّد �احدة من اأ�ضهر الق�ض�س الخياليَّ
)6(- البح����ث ع����ن ذكاء خارج كوكب الأر�س »SETI«: هو م�ضر�ع فلكي د�ل����ي م�ضتَرك يهتّم بالبحث العلمي عن حياة 
����ة خارج كوكب الأر�س، مث����ل مراقبة الإ�ضعاع الكهر�مغناطي�ضي بحثًا عن عالمات اإر�ضال من الح�ضارات على  ذكيَّ
الكواك����ب الأخ����رى، �البحث عن مدنيَّة خارج كوك����ب الأر�س يكون بو�ضعها اإر�ضال اإ�ض����ارات ل�ضلكيَّة )للتَّفاهم( اأ� 

�س الم�ضر�ع عالم الفلك �الفيزياء الأمريكي »فرانك دريك« عام 1960.  تعّبر عن �جودها. اأ�ضَّ
ة  اديو ف����ي اأ�ائل القرن الع�ضرين، �اأن�ضئ����ت مند عام 1960 عدَّ لق����د ب����داأ البحث العلمي بعد �ق����ت ق�ضير من ظهور الرَّ
ة قد تدّل على �جود اإ�ضارات  اديويَّ م�ضر�ع����ات علمية بغر�س ا�ضتطالع اأنحاء الكون بحثًا عن م�ضادر للموجات الرَّ
����زة منذ الثَّمانينيَّات. في ع����ام 2015، اأعلن عالم  ة ال�مركَّ ����ة خارج كوكبنا، �توا�ضل����ت الّجهود الّد�ليَّ ����ة لمدنيَّ تقنيَّ
ة الإنكليزي »�ضتيفن هوكينغ« )توّفي عام 2018( �الملياردير الّر��ضي »يوري ميلنر« عن  ة �الكونيَّ الفيزياء النَّظريَّ

تمويلهما لم�ضر�ع جديد يدعى »اختراق ال�ضتماع«.
قم ي����زداد كلَّ يوم مع كّل  ة بكثير. �الرَّ )7(- َيعتق����د بع�����س العلم����اء ال�معا�ضري����ن اأنَّ العدد اأكبر م����ن 200 مليار مج����رَّ

اكت�ضاف جديد.

⁕ ⁕ ⁕
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يون�س �صالح

�س��كوك كثيرة حول ممار�س��ة الديمقراطية 
في معارك انتخابات الرئا�سة الأمريكية

اإن مو�ض����وع معارك النتخاب����ات الأمريكية �انتخاب رئي�س جديد ه����و مو�ضوع ل ينتهي، ففي 
ت�ضري����ن الثاني بع����د كل اأربع �ضنوات تتجدد هذه المعركة، �ال�ضباق اإلى البيت الأبي�س بين رئي�س 
ف����ي ال�ضلطة �متحد جديد. �في بع�����س الأحيان بين رئي�س يودع �اثني����ن يتناف�ضان على الو�ضول 
اإلى المكتب البي�ضا�ي المطل على حديقة البيت الأبي�س، حيث يتخذ اأقوى رئي�س منتخب لد�لة 
ف����ي ع�ضرنا الحديث اإلى مدة غير بعيدة، اأ�ضعب الق����رارات �اأكثرها تاأثيرًا، لي�س على مواطنيه 
الأمري����كان، �لك����ن -لي�س كمثل اأي رئي�����س اآخر� على عدد كبير من �ضكان الك����رة الأر�ضية. �كلما 
دق����ت اأجرا�س النتخابات العامة، �نادى المنادي، ��ضدح النفي����ر لبدء عملية انتخابية حرة كي 
يق����وم النا�س باختيار ممثليهم ع����ن طريق �ضناديق القتراع، عادت الأق����الم �الأفكار من جديد 
ل�ضب����ر اأغوار ه����ذه الممار�ضة التي �ضماه����ا الفكر الإن�ضان����ي الحديث »الديمقراطي����ة«، �التي لم 
يكت�ض����ف الإن�ضان حت����ى اليوم بدياًل مقبوًل لآلية �ضيا�ضية تغني عنه����ا، رغم كل المثالب الموجهة 

اإليها، �النقد الذي تحوزه، �رغم الأخطاء الم�ضحكة اأ� الماأ�ضا�ية في تلك الممار�ضة.
اإن الديمقراطي����ة ب�اأب�ض����ط معانيه����ا لي�ض����ت عقي����دة، ب����ل فك����ر اإن�ضان����ي، فالعقي����دة ثابت����ة، 
�الديمقراطي����ة متغيرة، �مت�ضكلة على �ضاكلة المجتمع �موؤ�ض�ضاته، بل هي فوق ذلك لي�ضت ثابتة 
الآلي����ة، في المجتم����ع الواحد على مر الزمن، هذا م����ا اأثبتته درا�ضات تاريخ الأف����كار ال�ضيا�ضية، 
�عندم����ا نتح����دث عن تاري����خ الأفكار ال�ضيا�ضية ف����اإن كلمة تاريخ تب����د� لنا اأكث����ر اأهمية من كلمة 
�ضيا�ض����ة، فتاري����خ الأف����كار ال�ضيا�ضية غير قاب����ل لالنف�ضال ع����ن تاريخ الموؤ�ض�ض����ات، �عن تاريخ 

 ال�راأي... 
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المجتمع����ات، �عن تاري����خ الأحداث �العقائ����د القت�ضادية، �عن تاريخ الفل�ضف����ة �الأديان، �عن 
تاريخ الأدب �التقنيات... �باخت�ضار، عن م�ضيرة متكاملة من التطور الثقافي �الإن�ضاني.

�د�ن الإبحار في تاريخ الديمقراطية كمفهوم �ممار�ضة تاريخية طويلة، فاإن المتفق عليه هو اأن 
الممار�ضة الديمقراطية الحديثة قامت على قاعدة العقد الجتماعي المكتوب في معظم الحالت، 
�ال���ذي يح���دد اآليات الحكم بين الفرق���اء في مجتمع محدد، هذا العق���د الجتماعي مملوء باآليات 
ت�ضح���ح ح���الت عدم التكافوؤ �الختاللت التي تحدث بين الب�ضر ف���ي المجتمع الواحد، �التي هي 
دائمًا موجودة ��ضبه طبيعية. �بما اأن الب�ضر في حالة �ضراع دائم مع الطبيعة لتذليلها، فهم اأي�ضًا 
في �ضراع دائم ظاهر اأ� خفي مع بع�ضهم البع�س، �ضواء في �ضباق على ال�ضلطة اأم المال اأم م�ضادر 
الثر�ة. فال بد من �ضلطة مرت�ضاة توجد للتحكيم بين هذه الم�ضالح المختلفة في المجتمع، لذلك 
نج���د في الديمقراطيات الحديثة حزب���ًا اأ� فئة تقوم بالحكم، �حزبًا اأ� فئة تقوم بالمعار�ضة، لي�س 
لأن الفئ���ة الأ�لى غارقة في الأخط���اء، بل لأن للفئة الثانية د�رها اأن تق���وم بالمحا�ضبة �التق�ضي، 
�ف���ي النهاية هناك مرجعي���ة للجميع هي ال�ضعب باأكمله يقرر في مدد زمنية مح�ضوبة اأي الممثلين 

في ال�ضلطة الرقابية �الحاكمة على ال�ضواء، يمكن اأن يكون مو�ضع ثقة اأ� ل يكون.
بجانب ذلك، فقد طورت مجتمعات مختلفة موؤ�ض�ضات اأخرى رقابية منها الر�ضمي كالموؤ�ض�ضات 
الرقابي���ة المحا�ضبي���ة، �منه���ا ال�ضعب���ي كموؤ�ض�ض���ات ال�ضحاف���ة �الإع���الم. �على الرغ���م من كل 
الحتياط���ات التي انتبه اإليها مفكر� ال�ضيا�ضة من اأجل بن���اء موؤ�ض�ضات �ضيا�ضية قادرة على تنظيم 
المجتمع �حكمه لتحقيق م�ضالح الأغلبية، فاإن هذا التفكير المثالي لن يتحقق، �ربما ما دمنا ب�ضرًا 
لن يتحقق بالكامل، فهناك العديد من العوامل التي تتدخل لحرف تلك الأهداف عن مو�ضوعاتها، 
فهناك بنى اجتماعية يتم التثقيف الداخلي فيها على اأ�ضا�س اأهمية العالقات العائلية، اأ� الفئوية، 
اأ� القبلي���ة، �اأن م�ضي���ر الفرد �م�ضالح���ه متوقفان على تلك العالقات، �توؤثر ه���ذه الأفكار تاأثيرًا 
كبيرًا في اتخاذ الفرد لقراراته ال�ضيا�ضية، �غالبًا ما تتم هذه القرارات على ذاك الأ�ضا�س، �هناك 
اأي�ضًا النموذج القت�ضادي ال�ضائد في المجتمع، فالمجتمع الرعوي اأ� الزراعي ت�ضود فيه عالقات 
�ضيا�ضي���ة مختلفة عن بع�ضها بع�ضًا، �ه���ي مختلفة عن المجتمع ال�ضناعي، فالم�ضكالت ال�ضيا�ضية 
الت���ي يتحت���م على هذه المجتمعات حله���ا مختلفة بال�ضر�رة، �هي كذل���ك مختلفة في المجتمعات 

ذات الندرة القت�ضادية في الموارد عنها في المجتمعات ذات الوفرة.
لق����د �اجهت �ضعوب عدي����دة في طريقها اإلى بناء المجتمع الأهل����ي اأ� المدني اأ�ضعب مراحل 
النتق����ال، �هي النتقال من القبيلة اإلى الد�لة. اإن هذا النتقال يفتر�س نظريًا �جود بيئة تعي�س 
فيه����ا جماعات اإن�ضانية، ��ضيادة مقبول����ة من الجميع، �رقابة تهدف لتوظيف الفائ�س المجتمعي 
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ليكف����ل الجميع. تلك هي الظ����ر�ف المادية، �هي مهمة لتف�ضير التحول م����ن القبيلة اإلى الد�لة، 
�لكنه����ا غير كافية بحد ذاتها، اأ� جازمة للتحول، فالتحول ي�ضتمد اأ�ضا�ضه من ثورة في العقليات، 

�هي العملية الأ�ضعب �الأطول زمنًا.

�شكوك حول الممار�شة الديمقراطية

لق����د �ض����كك لم����دد طويلة عب����ر التاريخ ف����ي ق����درة الديمقراطية عل����ى تقديم حل����ول معقولة 
للم�ض����كالت ال�ضيا�ضية التي تواجه ال�ضعوب، �كان ه����ذا الت�ضكيك في مختلف الع�ضور، �لمختلف 
الأ�ضب����اب. خ�ضو�ض����ًا اأن بع�ضهم يربط دائمًا بين الديمقراطية �اقت�ض����ادات ال�ضوق، اإلى درجة 
اأن كثي����رًا م����ن الكتابات حول المو�ضوع يربط بين التطور الراأ�ضمالي ف����ي اأ�ر�با الغربية �انت�ضار 
�ثب����ات الممار�ضة الديمقراطية. غير اأن الراأ�ضمالية لي�ض����ت كامراأة قي�ضر بعيدة عن ال�ضبهات، 
فق����ط اأ�ضبح هناك نقد متزايد لتدخالت اأهل راأ�س المال في توجيه نتائج النتخابات في اأ�ر�با 
�الوليات المتحدة، اإلى درجة اأن هذه المجتمعات اأخذت تقنن �تراقب م�ضاريف الأحزاب التي 

ت�ضتخدمها في النتخابات، �تدقق في م�ضادرها.

الوليات المتحدة الأمريكية.. ال�شلطة والمال

ق����د يفاج����اأ بع�ضهم اإن قيل له����م اإن اأ�ل الأح����زاب ال�ضيا�ضية في التاريخ الت����ي حملت تعابير 
العمال �العمل في اأدبياتها، ن�ضاأت في الوليات المتحدة الأمريكية، في ع�ضرينيات القرن التا�ضع 
�ثالثينيات����ه. � اأدى التركي����ز على الالطبقية ف����ي الأيديولوجية ال�ضيا�ضي����ة الأمريكية، اإلى حمل 
الذين يتنا�لون ال�ضيا�ضة الأمريكية اإلى العتقاد باأن النق�ضامات الحزبية في اأمريكا اأقل ارتباطًا 
بالنق�ضام����ات الطبقية منها ف����ي اأي بالد اأخرى، لكن الدرا�ضات الت����ي اأجريت لعمليات القتراع 
ف����ي اأمريكا ترف�س هذا الراأي، موؤكدة اأن ن�ضبة القت����راع لم�ضلحة الحزب الديمقراطي هي في 
زيادة م�ضتمرة منذ �ضنة )1936(، اإذا ح�ضبنا عدد الم�ضوتين �ضعودًا من اأ�ضفل درجات الدخل 
الم����ادي في المجتم����ع، �قد �جدت هذه الدرا�ضات اأنه كلما ارتفع الدخل �المكانة، مال المواطن 
نح����و الت�ضويت للجمهوريين، ��جدت بع�س الدرا�ضات، اأنه كلم����ا كبرت ال�ضركة التي يعمل فيها 
الموظ����ف م����ن اأبناء الطبقة القت�ضادية العليا، كان احتمال تحول����ه اإلى الحزب الجمهوري اأكبر 
�اأ��ض����ع. �توؤي����د تلك الدرا�ضات اإن مركز جاذبي����ة الثراء هو في جان����ب الجمهوريين، اأما اأكثرية 
الفق����راء فه����م اإلى جانب الديمقراطيين. �تتع����زز العالقة بين الموق����ع القت�ضادي � الجتماعي 
�ال�ضل����وك ال�ضيا�ضي ف����ي اأمريكا، كما ف����ي غيرها من المجتمع����ات بالعوامل الديني����ة �العرقية، 
ف�ضرائح كثير من الأمريكيين هم من اأ�ضل اإفريقي، كما اأن المهاجرين �اأبناء الطبقات الفقيرة 
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�المتو�ضط����ة تميل اإلى الديمقراطيين، في حين اأن البي�����س الأنجلو�ضاك�ضون �البر�ت�ضتانت اأكثر 
مي����اًل للجمهوريي����ن. �ه����ذا ل يعني اأن هذا التق�ضي����م قاطع �نهائي اأ� ثابت تاريخي����ًا ل يتغير، بل 
لعّل����ه ظهرت بوادر للتغير في عالقة الأحزاب بالطبق����ات الجتماعية في اأ�اخر القرن الما�ضي، 
�اأ�ائ����ل ه����ذا القرن، فهذا حزب العم����ال البريطاني يخلع ثوب عالقت����ه التاريخية بطبقة العمال 
الكال�ضيكي����ة التي انبتته �دعمت����ه، كي يتحول اإلى حزب العمال الجدي����د ممثاًل لم�ضالح الطبقة 
الو�ضط����ى الت����ي تعمل بالخدمات الجدي����دة، �كذلك الح����زب الديمقراطي الأمريك����ي فقد اتجه 
لتمثي����ل طبقة الخدم����ات الو�ضطى �العري�ض����ة، �من هنا ياأت����ي التناف�س على ك�ض����ب الموؤ�ض�ضات 

المالية، �تناف�س هذه الموؤ�ض�ضات على ك�ضب الرئي�س.

�شيا�شة اأم تجارة

من����ذ اأن اأطل����ق ثيود�ر �اي����ت كتابه عام )1960( ال����ذي اأ�ضبح عالمة ممي����زة لأي انتخابات 
اأمريكي����ة، �الذي �ضماه »�ضناعة الرئي�س«، ت�ضهد كل �ضن����ة اإطالق عدد من الموؤلفين ال�ضيا�ضيين 
لمجموع����ة من الكتب تتن����ا�ل الحملة النتخابية الأمريكية، �تتعر�س ه����ذه الكتب لأمور �ضتى في 
الحمالت النتخابية: �ضخ�ضية المتناف�ضين، قدراتهم، الماكنة الإعالمية خلف كل �احد منهم، 
�ما م�ضادر التمويل لكل منهما، �ما الموؤ�ض�ضات ال�ضناعية �الخدمية الكبرى التي تدفع لحمالت 

النتخابات الرئا�ضية، �لماذا تدفع؟
اإن ه����ذه الكتب ت�ضلط ال�ض����وء على تداخل الم�ضالح الخا�ضة الكب����رى في انتخابات الرئي�س 
الأمريك����ي، اإنها تركز على التداخل ال�ضخم بين الم�ضالح الخا�ضة �م�ضوؤ�لي الإدارات المختلفة 
ف����ي الحكوم����ات الأمريكية. �يمك����ن اإيراد اأمثل����ة كثيرة على ذل����ك، فقد تبين اأن ن�ض����ف ر�ؤ�ضاء 
الأح����زاب ال�ضيا�ضية منذ ع����ام )1977( كان لديهم ت�ضارب م�ضالح، �يقبل����ون اأجورًا مالية من 
�ض����ركات كبرى �مكاتب قانوني����ة �م�ضادر اأخرى، �بين اأ�لئك الذين ترك����وا الكونجر�س. هنالك 
كثي����ر م����ن النواب بقوا ف����ي �ا�ضنطن للعمل كمدافعي����ن )لوي( عن م�ضال����ح مختلفة. هذه بع�س 
الحقائ����ق الت����ي ت�ضير اإلى تحول العم����ل ال�ضيا�ضي في الولي����ات المتحدة الأمريكي����ة اإلى �ضناعة 

متكاملة، لكن ماذا عن حملة الرئي�س نف�ضه.
اإن الحمل����ة النتخابية الرئا�ضي����ة في الوليات المتحدة الأمريكية لم تع����د م�ضابقة جمال، اأ� 
�ضب����اق خيول، ب����ل مزاد �ضخم تتناف�����س فيه مليارات ال����د�لرات للتاأثير �الح�ض����ول على مدخل 
لمر�ض����ح يك����ون الرئي�س الق����ادم للبيت الأبي�����س. هذا ل يعن����ي اأن المال بو�ضفه عن�ض����رًا �حيدًا 
ه����و ال����ذي يحدد انتخابات الرئي�س فح�ض����ب، فقد كان هناك العديد م����ن المر�ضحين الفا�ضلين، 
�كان����ت لديهم م�ضادر مالية كبي����رة، �ف�ضلوا في النتخابات. اإنَّ المال هو عامل مهم في النجاح 
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النتخاب����ي، اإل����ى جانب ر�ضال����ة متوازنة �مقدمة للجمه����ور ب�ضكل مركب، �اآلي����ة انتخابية فاعلة. 
�ع����ادة ما يجري ا�ضتطالع للراأي قبل النتخابات الأ�لية لختيار المر�ضحين بين النخبة المالية 
�القت�ضادي����ة الأمريكية حول من المر�ضحين يح����وز تاأييد حزبه، �ي�ضتطيع اأن يح�ضل على اأكبر 
ق����در من الم����ال في نهاية ال�ضنة، قب����ل بدء ال�ضن����ة النتخابية، �من ثم ي�ضب����ح موؤهاًل للح�ضول 
عل����ى دع����م مالي من الحكومة الفيدرالية، كم����ا يق�ضي القانون �يبلغ �ضتي����ن مليون د�لر لحملته 
النتخابي����ة. لق����د اأ�ضبح من الم�ضلم����ات ال�ضيا�ضية الأمريكية اأن مفتاح دخ����ول البيت الأبي�س هو 

»كثير من المال في �قت مبكر«.
اإنَّ التحالف بين المر�ضحين ال�ضيا�ضيين �مموليهم الماليين لي�س ظاهرة خا�ضة بالنتخابات 
الأمريكي����ة. اإن العالق����ات الم�ضبوهة بين الم����ال �ال�ضيا�ضة مر�س م�ضتوطن ف����ي ال�ضيا�ضة ب�ضكل 
ع����ام، �ق����د ��ضل الناخب الأمريكي اإلى فه����م هذا المر�س �تقنيته، فلي�س م����ن المعقول توقع اأن 
يح�ض����ل كل مر�ضح على اآلف الماليين من الد�لرات من التبرعات من �ضركات �موؤ�ض�ضات، ثم 
يعتق����د بع�ضه����م اأن هذه التبرعات قد قدمت د�ن توقع الح�ض����ول على مرد�د في الم�ضتقبل، �ما 
دام ه����ذه النوع م����ن النظام موجودًا م�ضموحًا به، ف�ضتبقى الحم����الت النتخابية الأمريكية تحت 

�ضكوك كثيفة من الناخبين.
اإن مظاهر عدم الهتمام �خيبة الأمل في ال�ضيا�ضة ب�ضكلها الحالي اأ�ضبحت عميقة اليوم لدى 
المواطن الأمريكي، كما توؤكد ذلك ا�ضتطالعات الراأي، اإلى اأن ع�ضرات الماليين من المواطنين 
الأمريكيي����ن الذين يحق له����م الت�ضويت ل يعب����وؤ�ن بالذهاب اإلى �ضناديق القت����راع. اإن ظاهرة 
الحزب الثالث التي تلوح بين مدة �اأخرى، ما هي �ضوى مظهر من مظاهر عدم الر�ضا تجاه هذا 
ال�ضتقط����اب ال�ضيا�ضي م����ن الحزبين الديمقراطي �الجمهوري. اإن بع�����س المحللين ال�ضيا�ضيين 
يعتق����د�ن اأن تراث ثالثة عقود من ال�ضتقطاب ال�ضيا�ضي الذي ي�ضدد على المو�ضوعات الرمزية 
�الق�ضاي����ا ق�ضي����رة الأج����ل، �الذي �ضمح للمال اأن ياأخ����ذ د�رًا متعاظمًا ف����ي النتخابات، قد نتج 
عن����ه ع����دم الر�ضا، �ترك البالد قلقة حول قدرتها على ا�ضتم����رار م�ضتوى المعي�ضة الذي عرفته، 
�ل����ن يكون هن����اك عجب اأن اأ�ضبح الأمريكي����ون يمقتون ال�ضيا�ضة �ال�ضيا�ضي����ون. �منذ �ضبعينيات 
الق����رن الما�ض����ي، �تحديدًا منذ ف�ضيحة ��ترغيت التي �ضه����دت الإطاحة بالرئي�س الأمريكي في 
اأثن����اء �ليت����ه، �ما تالها من ف�ضائح �ضيا�ضية، اكت�ضف الأمريكي����ون ح�ضب ا�ضتطالع الراأي، على 
نط����اق �ا�ض����ع الوج����ه القذر لل�ضيا�ضة، م����ن ح�ضابات �ضرية ف����ي البنوك �غير ذل����ك. �من بين ما 
ُك�ِضَف اأن اإحدى �ع�ضرين �ضركة اأمريكية كبرى اعترفت بذنبها في اإعطاء دعم مالي غير �ضرعي 

لمر�ضحي الرئا�ضة �ضواء كانوا ديمقراطيين اأم جمهوريين.
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اإن الغ�ضب ال�ضعبي على ��ترغيت �ما تالها نتج عنه اإ�ضالح �ضيا�ضي مهم في تاريخ اأمريكا، 
فق����د ح����دد �ضقف اأعلى لالإ�ضهام في التب����رع للحمالت النتخابية، كما فر�����س الإعالن عن قيمة 
التبرع م����ن خالل هيئة اأن�ضئت خ�ضي�ضًا �ضميت الهيئة النتخابية الفدرالية، كما �ضرع لأ�ل مرة 
ف����ي تاريخ اأمريكا اأن يح�ضل المر�ضحون الرئي�ضيون لالنتخاب����ات الرئا�ضية الأمريكية على دعم 
مال����ي، �ل يتجا�ز التب����رع الفردي األف د�لر، �كانت تلك الإج����راءات م�ضممة كي تبعد القطط 
ال�ضمان من �ضركات �موؤ�ض�ضات ذات م�ضالح خا�ضة عن التاأثير في الحملة النتخابية الرئا�ضية. 
هذه الإ�ضالحات اأ�ضبحت قانونًا تحت رئا�ضة جيرالد فورد الذي اأعقب الإطاحة بنيك�ضون، �بعد 
عقدي����ن من الزمان، �من �ضخريات الق����در، فاإن الإ�ضالحات ال�ضيا�ضية الت����ي اأعقبت ��ترغيت 
�اأري����د بها اإ�ضالح الخل����ل، جرى التالعب عليها، فاأ�ضبحت الأل����ف د�لر، �هي اإ�ضهام ال�ضخ�س 
الواحد، تت�ضاعف بعدد اأفراد العائلة، حتى الأطفال �الموظفون في الموؤ�ض�ضة الواحدة، كل يدفع 
با�ضمه األ����ف د�لر، �كانت النتيجة ع�ضرات الآلف من الد�لرات ذات الم�ضدر الواحد. بجانب 
ه����ذا فاإن الم�ضال����ح الخا�ضة مثل نقاب����ات العمال، �الموؤ�ض�ض����ات الخدمية اأ�ضب����ح من حقها اأن 
تدع����و اإلى تجمعات لجمع الأموال م����ن اأفرادها على اأ�ضا�س األف د�لر لل�ضخ�س الواحد �تقدمها 
مجتمع����ة للفرد للمر�ضح المطلوب. كل ذلك اأ�ضبح قانونًا بعد الإ�ضالحات تلك، لذلك فاإن اأحدًا 
ل ي�ضتغ����رب اأن معظ����م ا�ضتطالع����ات ال����راأي للناخب الأمريكي تق����ول اإن الناخبي����ن ل يثقون في 
الر�ضميي����ن المنتخبين، �ي�ضعر معظمه����م باأنهم في غربة عن �ا�ضنطن العا�ضمة التي تتخذ فيها 

القرارات ال�ضيا�ضية.
اإن المحللين ال�ضيا�ضيين غالبًا ما يتوقعون اأن ي�ضتطيع كل �احد من المر�ضحين، الديمقراطي 
�الجمه����وري ف����ي الأيام الت�ضعة �الع�ضرين التي ت�ضكل الختب����ار الأ�لي في كل الوليات، من جمع 
مبل����غ ع�ضرين مليون د�لر لب����دء اإدارة الحملة النتخابية. �هذا المبلغ ال�ضخم يجعل العديد من 
المر�ضحين، اأ� الذين يفكر�ن في التر�ضيح، ين�ضحبون مبكرًا من ال�ضباق النتخابي لعجزهم عن 
تدبير مثل هذا المبلغ ال�ضخم. �هذا يدل دللة قاطعة على د�ر المال في الديمقراطيات الكبرى 

في ع�ضرنا الحديث.
اإن الم����ال الذي تمت الإ�ضارة اإليه ب�ضفته عن�ضرًا فاعاًل في عملية النتخاب لمن�ضب رئي�س 
الوليات المتحدة الأمريكية، هو مال م�ضر�ط بالطبع، �ضاأن اأي تبادل مالي.. له �ضمانات �عليه 

فوائد.
�هن����ا يب����رز الالعب التاريخي، ف����ي �ضاحة المال، لي����وؤدي د�ره المعهود ف����ي فر�س �ضر�طه، 
ليعط����ي �ياأخ����ذ. هذا الالعب المالي التاريخي � منذ ظهرت قوة المال على ظهر كوكب الأر�س - 
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ه����و الجماع����ة اليهودية، �تتمتع ه����ذه الجماعة في الولي����ات المتحدة بق����وة انتخابية تفوق عدد 
اأ�ضواتها بكثير، رغم اأن »ال�ضوت اليهودي« له فعاليته في عملية القتراع.

�التف�ضي����ر الوا�ضح للقوة النتخابية للجماع����ة اليهودية في الوليات المتحدة مرده الأ�ضا�ضي 
لق����وة الم����ال اليه����ودي. �ضحيح اأن الق����درة �الخبرة التنظيمي����ة للجماعة اليهودي����ة في الوليات 
المتح����دة تجع����ل تاأثير اليه����ود النتخابي اأكبر من ع����دد اأ�ضواتهم، لكن ذل����ك العن�ضر ياأتي في 
المرتب����ة الثانية بعد تاأثير المال. يمثل اليهود في الوليات المتحدة 3٪ تقريبًا من عدد ال�ضكان، 
لك����ن مع����دل الم�ضاركة اليهودية في النتخاب����ات القومية ي�ضل اإلى 90٪ م����ن كتلتهم النتخابية، 
بينما يترا�ح بين 40 � 50 ٪ في المعدل القومي الأمريكي، �هذا يحول القوة الت�ضويتية ال�ضعيفة 

للجماعة اليهودية اإلى �ضيء ملمو�س في حالت معينة مهمة.
فف����ي �لي����ة نيويورك عل����ى �ضبيل المث����ال يوؤلف اليهود نح����و 14٪ من عدد ال�ض����كان، �لكنهم 
يدل����ون بما معدل����ه 16٪- 20٪ من الأ�ضوات. ه����ذه الم�ضاركة الن�ضطة للجماع����ة اليهودية توؤدي 
د�رًا مهم����ًا، لك����ن مع ذلك، تظل هناك الكتلة النتخابية الأكبر خ����ارج حد�د الت�ضويت المبا�ضر 
للجماع����ة اليهودية. �هنا ياأتي د�ر قوة الم����ال لت�ضكل ما يمكن ت�ضميته بالت�ضويت غير المبا�ضر، 
فالتبرع����ات المالي����ة الت����ي تقدمه����ا الجماعة اليهودي����ة الغنية تمث����ل العن�ضر الأهم ف����ي التاأثير 
النتخابي لهذه الجماع����ة. �نتيجة تاأليف ما ي�ضمى بلجان »العمل ال�ضيا�ضي« اأ�ضبح للمال القادم 
من دائرة الجماعة اليهودية تاأثير متعاظم اأكبر من اأي �قت م�ضى، �ل�ضّيما اأن هذا المال يجيد 
التج����اه نحو القنوات الأكثر تاأثيرًا في الكتلة النتخابية الأكب����ر. خارج دائرة الجماعة اليهودية 
الأمريكية، �التي قد تكون متعار�ضة مع التوجهات الخا�ضة لهذه الجماعة، تحديدًا فيما ين�ضب 
عل����ى الدع����م المكلف لإ�ضرائيل. �القن����اة الأكثر تاأثيرًا في تلك الكتلة الكبي����رة هي � بداهة � قناة 
التوجي����ه �التاأثير عبر ��ضائل الإعالم. �من المعر�ف اأن هذه القناة الحيوية �اقعة بمعظمها في 
ي����د الجماعة اليهودية الأمريكية، لي�س على م�ضتوى المنتج النهائي، كمحطات التلفاز �ال�ضحف 
�المج����الت �د�ر الن�ضر فح�ض����ب، بل اأي�ضًا ما يمكن ت�ضميته بالمواد الخ����ام للماكينة الإعالمية، 
حي����ث ي�ضيطر اليهود عل����ى تجارة الورق كمثال، اإ�ضاف����ة اإلى ن�ضبتهم الطاغية م����ن العاملين في 
الإ�ضتديوه����ات �ال�ضحافة، فكاأنهم ي�ضر�ن على امتالك الأداة �الموؤدي على ال�ضواء في العملية 
الإعالمي����ة لي�ضمن����وا الأداء المطلوب، �من ثم التاأثير المطلوب لتحري����ك الكتلة النتخابية غير 
اليهودي����ة � ال�ضخم����ة في التجاه المت�ض����ق مع م�ضالح الجماع����ة اليهودية �ض����واء داخل الوليات 

المتحدة اأم خارجها )اإ�ضرائيل(.
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هذه الترجمة العملية لقوة المال، �المتبلورة في التوظيف الإعالمي بهدف التاأثير النتخابي، 
لي�ضت �ضهلة اأبدًا، حتى اأن ا�ضتق�ضاءات اآراء جمهور الناخبين، بل نتائج ا�ضتطالع الراأي، يمكن 
�ضياغته����ا اإعالمي����ًا لإح����داث التاأثير المطلوب لم�ضلح����ة طرف من اأط����راف ال�ضباق على مقعد 
الرئي�س. �عندما يبد� ذلك ع�ضيرًا، فاإن التر�ضانات الإعالمية ل تقدم ��ضائل اللتفاف على كل 
عمليات ج�س النب�س، ��ضبر الغور، لدى جمهور الناخبين الكبير. فبرامج التحليالت ال�ضيا�ضية، 
رغ����م ادع����اء العلمية، ل يمك����ن اأن ننفي عنها �ضف����ة النتقائية، �من ثم ني����ة التاأثير، ناهيك عن 
ا�ضتخدام اأرقى تقنيات الإعداد، �الإخراج، لتتحول الثواني القليلة المخ�ض�ضة لكل مر�ضح، اإلى 
�ضرب����ات كبرى �ضديدة التاأثي����ر في جمهور الناخبين، �هذه الثواني الأخي����رة ينفق عليها ال�ضيء 
الكثير، من تكري�س خبراء رفيعي الم�ضتوى، في الدعاية، �علم النف�س ال�ضيا�ضي، بل حتى علماء 
نف�����س الأل����وان. فكرنفالت المر�ضحي����ن التي تظهر منها ث����وان خاطفة على �ضا�ض����ات التلفاز، اأ� 
العب����ارات اأ� ال�ضعارات المركزة التي تقال في برهات من الزمن، هذه كلها تاأتي معززة بذخيرة 

هائلة من الدرا�ضات �جي�س من خبراء التاأثير الإعالمي.
اإنها قوة المال، مترجمة اإلى اأكثر مظاهر التاأثير فتكًا، د�ن دماء، �ل ا�ضتباكات، �ل تما�ضك 

بالأيدي. فهل هناك ديمقراطية حقة في العالم الذي ي�ضمونه الأ�ل.
اإن عملية �ضراء الرئي�س التي تحدث في كل عملية انتخابية، تك�ضف الأ�ض�س الحقيقية لقاعدة 
ال�ضلط����ة في اأكبر د�لة راأ�ضمالية. �اإذا كان نقد نظام انتخاب الرئي�س مفتوحًا �متاحًا اإلى درجة 
�ج����ود موؤ�ض�ض����ة ر�ضمية تق����وم بهذا العمل، فه����ذا يدل على ق����درة تحكم راأ�س الم����ال في الحياة 
ال�ضيا�ضي����ة لتل����ك البالد. لقد اأ�ضبح �ا�ضحًا اأن هناك ثقافة ف�ض����اد قانونية في العملية ال�ضيا�ضية 
الأمريكية، �يطالب كثير من الأمريكان اليوم ب�ضر�رة القيام باإ�ضالح انتخابي، اأي اإ�ضالح هذا 

الف�ضاد، لكن كيف؟
ف����ي م�ضاألة كالديمقراطي����ة، �في بلد يرفع لواءها اإلى اأق�ضى ح����د�د الحرية »الليبرالية« في 
كل �ض����يء...، ابت����داًء من التجارة �حت����ى ثياب النا�س، فاإن كلمة »الإ�ض����الح«، هي م�ضر�ع �ضخم 
�ضخامة الوليات المتحدة المادي �المعنوي. لكن يبد� اأن هذا الم�ضر�ع يجب اأن يبداأ من الفكر 
كم����ا يقول بع�س علم����اء الجتماع الأمريكان. فالم�ضكل����ة تكمن في اأن الإن�ضان ل����م يطور نوازعه 
�غرائ����زه ليتواكب رقيًا مع الو�ضائل المادية المتطورة �الأفكار الموازية التي ل تقل عنها تطورًا. 
�هن����ا يقيد�ن طرح مفهوم الأخالق ك�ض����ر�رة اإنقاذ في ماأزق الإن�ضان المعا�ضر ككل. �يطرحون 
فك����رة قيام نظ����ام للحكم موؤ�ض�س �مرتكز على معاني ال�ضرف. �يعود ب����دء حياة هذه الفكرة اإلى 
اأفالط����ون الذي ا�ضتخدمها في كتابه ال�ضهير »الجمهوري����ة«، للتعبير عن نظام الحكم الذي يوؤثر 
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المج����د �ال�ضلط����ان �ال�ضرف في النظر �الدر�����س �التفكير. بمعنى اآخر ه����و اإعالء �ضاأن الأخالق 
ف����ي التعام����ل ال�ضيا�ضي. �رغم قدم عهد ه����ذه الفكرة، �المعنى الع�ضير له����ا اإذا اأخذ بمالب�ضاته 
التاريخي����ة �ظر�ف �ضياغته في �ضياق ت�ضور اأفالطون عن د�رات الحكم �طبيعة ف�ضادها �نداء 

اإ�ضالحها، فاإن هوؤلء الخبراء ير�ن �ضر�رة ا�ضتدعاء هذه الفكرة ب�ضر�رة ملحة
لكنن����ا لو عدنا اإل����ى مفهوم اأفالطون نف�ضه ع����ن »د�رات التحكم« لكت�ضفن����ا اأن نظام الحكم 
الموؤ�ض�����س عل����ى معاني ال�ضرف ه����و »د�رة« يلحق الف�ضاد به����ا اأي�ضًا، لهذا ل بد م����ن اإ�ضالح هذا 
النظ����ام م����ن جديد بنظام اآخ����ر، يتم فيه اإ�ضالح الف�ض����اد في المجتمع ال�ضاب����ق �هكذا اإن ف�ضاد 
ال�ضيا�ض����ة اإذن ح�ضب راأي����ه طبيعية حتمية تبرز في تراكم اأهواء الب�ض����ر �ميلهم الغريزي باتجاه 
م�ضالحه����م المغلق����ة. لكن الب�ضرية الت����ي تف�ضد، هي اأي�ض����ًا التي يخرج من بينه����ا مفكر�ن ذ�� 
�ضمائ����ر �قدرة على الرتقاء الإن�ضاني لقرع نواقي�س الخطر �التب�ضير بف�ضائل تتجا�ز المفا�ضد. 
�يبق����ى ال�ضمي����ر الإن�ضاني اأحد المراج����ع لإنقاذ الديمقراطي����ة، التي ل ت����زال اأف�ضل اجتهادات 
ه����ذا ال�ضمير في مجال الممار�ض����ة ال�ضيا�ضية في ع�ضرنا، �دفعها نحو د�رات حياة جديدة اأكثر 

�ضحة... �اأكثر اأخالقًا. 
بيد اأن الأمر ل يقت�ضر على ذلك، لأن الم�ضكلة تكمن براأي كثيرين في بنية النظام الأمريكي 

القت�ضادية �الجتماعية �ال�ضيا�ضية.

⁕ ⁕ ⁕
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رباب هالل

ق�راءات

الحرب وانفجار الأر�ض المت�صّدعة
في رواية »الفناء الخلفي«

تعّد الحرب ال�ضورّية الراهنة هاج�س الكّتاب ال�ضورّيين 
الأكبر، خالل العقد الأخير، �في مختلف الأ�ضكال الأدبّية. 
فالح���رب ح���دث غير ب�ضيط، يه���ّز البالد، يفّج���ر اأر�ضها، 
�يرجرج �ضماءها، يقلب اأعالي المجتمع اإلى اأ�ضافله، �بوجه 
خا����س، اإنَّ حربن���ا الداخلّية، اأ� تبعًا لم���ا اتفق العالم على 
تو�ضيفها، اإجحاف���ًا، بالحرب الأهلّي���ة، اأ� بق�ضد مغر�س، 
بالح���رب الطائفّية، هي اأ�ض���ّد �ضرا�ة �قت���اًل �تدميرًا من 
الح���رب الخارجّية. ف���اإن كانت الح���رب الخارجّي���ة، نتاج 
غ���ز� خارجّي م���ا، تدف���ع بالمواطني���ن لتحّم���ل الم�ضوؤ�لّية 
�الوق���وف في �ضّف �احد حفاظًا على الأر�س �الهوّية، �من 
ثم توّحد الب���الد، فالحرب الداخلية، غير عادلة اأ� نزيهة، 
ت�ضّتت البالد �تمّزقها �تحرق كّل ما عليها. �ت�ضرذم �حدة 

ال�ضع���ب حّتى اأّن الت�ض���رذم يطال الأ�ضرة الواح���دة، �الفرد ذاته، ليبح���ث المواطن عن موطئ 
لخطواته المترّنحة بين حرائق اأر�ضه �مقابرها! 

ي�ض���ف المفّك���ر غا�ضت���ون بوت���ول الح���رب في كتاب���ه »هذه ه���ي الح���رب« باأّنه���ا: »ظاهرة 
اجتماعّي���ة... تنتزع الم���رء من حياته المعت���ادة �ت�ضعه في محيط م���اّدّي �نف�ضي غريب، �هي 
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قب���ل كّل �ض���يء م�ضدر انفع���الت ل ي�ضاهى«. كما يرى اأّن للحرب خ�ضي�ض���ة، هي: »اأْن تدخلك 
عالم���ًا مبا�ض���رًا تكون فيه القيم مقلوبة �العقلّية في ثورة«. �تبعًا لما تت�ضف به الر�اية على اأّنها 
م���راآة الواقع �انعكا�س �ضادق �عميق له، فمن الطبيعّي اأن تعك����س الر�اية ال�ضورّية عاّمة �ضورة 

المجتمع ال�ضورّي تحت �طاأة الحرب!
�اإن كان���ت كتابة الر�اية ال�ضورّية قد حدثت في بداي���ات الحرب �لّجة ال�ضدمة الأ�لى، كما 
راأينا في ر�ايات �ضورّية عديدة �ضابقة، �ضواء انكتبت في الداخل ال�ضورّي اأم خارجه، فاإّنها غالبًا 
م���ا حدثت تحت �طاأة الآن �اللحظ���ة الراهنة ال�ضادمة، �في خ�ضّم ا�ضتعال الأ�ضئلة �الهواج�س 
المرعب���ة، �حيث كان ت�ضارع الأحداث المدّمرة �مباغتاتها ي�ضّل المقدرة على التقاط الأنفا�س، 
�ي�ضّت���ت المح���ا�لت ل�ضتيعاب المجري���ات �فهمها، الأمر الذي كان ي�ضّب���ب الر�ؤية، �في هكذا 
ح���ال، �ضيبد� ت�ضوير الواقع ر�ائّيًا مغب�ّضًا، قا�ضرًا �ناق�س الدّقة �الأمانة �ال�ضدق المو�ضوعّي 
�الفّنّي، يّت�ضم بالنفعالّية في كثير من الأحيان، اأ� اأّنه ُيبنى على اتخاذ مواقف �ضيا�ضّية، �خطابّية 
�مبا�ض���رة تنح���از اإلى هذا الطرف اأ� ذاك. �قد ي�ضتند الكاتب اإلى الوثيقة �ال�ضهادات، اإّنما في 
توظي���ف فّنّي غير موّفق.كم���ا قد ي�ضل الأمر في بع����س الن�ضو�س اإلى ب���ّث الكراهية �الأحقاد 
الطائفّية �الر�ح النتقامّية، هنا اأ� هناك، ما اأنتج ر�ايات متعّثرة فّنّيًا، بقا�ؤها ل يتجا�ز اآنّيتها! 
بعد انق�ضاء عقد من الزمن على بدء هذه الحرب، تدلي الكاتبة لمي�س الزين بدلوها الفّنّي 
للحدي���ث عنه���ا في ر�ايتها »الفن���اء الخلفّي« اأ�ل���ى تجاربها الر�ائّية، ال�ض���ادرة عن دار نجيب 

ريا�س الرّي�س/ بير�ت، )2022(.
اخت���ارت الكاتب���ة مدينة حل���ب مكانًا ر�ائّي���ًا، �زمانًا هو زم���ن الحرب. �ق���د تجّلت بو�ضوح 
معرفتها بالمكان معرفة توؤّهلها للكتابة عنه، فهي ابنة حلب، مولدًا �اإقامة، فيها عا�ضت معاناة 
الحرب، ��ضهدت انق�ضامها اإلى �ضرقّية �غربّية، احتراقها �الح�ضار. تعرف جغرافّيتها، تراثها 
العمرانّي قديمه �حديثه، �اإرثها ال�ضعبّي، �اأهلها على اختالف طبقاتهم الجتماعية، م�ضتواهم 
التعليم���ي �الثقافّي، �عيهم الوطنّي، �تدّينهم، الع���ادات �التقاليد، اللبا�س �الماأكولت. �الأهّم 
م���ن ذل���ك كّله، اأن لمي�س تبد� مدركة اأّنها تكتب عماًل فنّيًا ر�ائّيًا، �قد تجّنبت ت�ضوير الع�ضكرة 
ها لت�ضوي���ر مجتمع حلب يرزح تحت  �المع���ارك �الدماء، �اإبداء مواق���ف �ضيا�ضّية، لتكّر�س ن�ضّ
الن���ار، �تاأّث���ره �تحّولته، تبعًا لما جّرت اإليه الحرب من خ���راب �دمار �قتل، قلق �تر�يع �جوع، 
�م���ن تفّكك في العالقات الإن�ضانّية، اأ� ت�ضامنه���ا، �انقالب القيم. ��ضّلطت ال�ضوء على د�اخل 
عدد من ال�ضخ�ضّيات، �اأبرزت بع�ضًا من نوازعها الب�ضرّية �رغباتها، نمط تفكيرها، �انفعالت 

جديدة غريبة عنها. 
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لج���اأت الكاتبة اإلى الوثيقة اأحيان���ًا د�ن اإيغال اأ� اإقحام، اأ�ردته���ا بح�ضب ما يتطّلب ال�ضياق 
ال�ضردّي �يالئمه. فمثاًل، حين �رد على ل�ضان �ضم�س من معلومات موّثقة عن �ضوق حلب القديم 
العري���ق، اإثر احتراقه بني���ران الحرب، بح�ضب الر�اية، �ضمن ت�ضويره���ا لحياة النا�س اليومّية 
الت���ي تبّدلت جّراء الدم���ار �الرعب، فانغلق اأمامهم الخارج للتنّف����س �التنّزه �ممار�ضة مختلف 
المت���ع، لي�ضبح البيت مالذهم الوحي���د، في حال بقائه �اقفًا، �اللجوء اإلى الإنترنت، حال توّفر 
الكهرباء، �البحث فيه، كّل ح�ضب اأهوائه �ميوله، ف�ضم�س مثاًل، ال�ضخ�ضّية الرئي�ضة في الر�اية، 
اأكثر ما ي�ضغلها متابعة اأخبار البالد �البحث في تاريخها، فنقلت الكاتبة للقارئ ما قراأته �ضم�س 
من معلومات تاريخّية عن تلك ال�ضوق.كذلك فعلت في تو�ضيفها لعادات اأهالي حلب، تقاليدهم 
�اأزيائهم، �تعداد اأنواع ماأكولتهم �الحلوّيات المتنّوعة، �قد اأدرجته في �ضياق حديثها عن عائلة 
الح���اج قدري �التعريف بتفا�ضي���ل حياتها، تلك العائلة التي ظّلت تحر����س على تقديم الموائد 
الفاخ���رة بكّل ما لّذ �طاب �غال ثمنه، بغية الحف���اظ على مظهرها الجتماعي �البهرجة، �كّم 
اأف���واه المترّقبين لأّية هفوة تت�ضّيده���ا األ�ضنتهم لتنتق�س من �ضمعتهم، رغ���م ما اآل اإليه اأهالي 

مدينتهم من �ضيق الحال �العوز!
تعي����س �ضم����س �حيدة في بي���ت العائلة، اإثر �ف���اة الأم، ال�ضخ�ضّية ال�ضلبّي���ة من غير �عي اأ� 
اإدراك، هي اإح���دى حار�ضات البطريركّية الذكورّية، ثّم هجرة اأخويه���ا الذكورّيين �المتزّمتْين 
دينّي���ًا، فار�ض���ْي ��ضايتهما القامعة عليها.كان اأبوها قد توفي من���ذ زمن. لتقيم �ضم�س لمّدة مع 
عّمته���ا، غي���ر اأّن هذه �ضرعان ما غادرت البي���ت خوفًا من الق�ضف، اإلى منطق���ة اأكثر اأمانًا في 

حلب، لتعي�س مع ابنها �ز�جته )المرعبة(! 
ثّم���ة عائل���ة الحاج ق���دري، �فيها الأب المتزّم���ت دينّيًا، ال�ضّي���د الم�ضتب���ّد باأ�ضرته، �الرجل 
ال�ضناعّي الثرّي �ضاحب معمل لالألب�ضة القطنّية. عائلة هي نموذج للعقلّية ال�ضناعّية �التجارّية 
التي ت�ضّير حياتها �م�ضالحها �فق المقولة ال�ضعبّية: »من يتزّ�ج اأمي ي�ضبح عّمي!« تتخذ موقف 
الحي���اد اإزاء الأح���داث الدامية، ف���ال يهّمها في احتراق الب���الد �ضيئًا البّتة �ض���وى عدم احتراق 
معامله���ا �م�ضتودعاته���ا، �قنوات ت�ضري���ف ب�ضائعها! فالحاج قدري ل يرج���و توقف الحرب اإّل 
ليكم���ل تجهيز المعمل الجدي���د في منطقة الليرمون! مرّددًا »اهلل يف���ّرج، اأح�ضن �ضي«. عائلة ل 
يهّمه���ا غير الك�ضب �الثراء، �الحفاظ على مظهره���ا الجتماعي الممّيز في المجتمع، على حّد 
زعمه���ا. ل انتم���اء �طنّي لها، فالحاج قدري ال�ضّيد المطلق عل���ى الثر�ة �العائلة، رف�س مغادرة 
الب���الد، ل�ضب���ب �حيد هو بقا�ؤه في المعمل، �قد �رثه عن اأبي���ه �جّده، يديره منذ خم�ضين �ضنة، 
�جعل���ه مح���ّط الأنظار �مق�ضد التّجار في حل���ب �خارجها، فانتما�ؤه الوحي���د هو لهذا المعمل، 
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�ب���ه: »�ح���ده يكون اأ� ل يكون«. لكّن الح���رب تطال الجميع، �ضتطاله هو الآخ���ر، �لتك�ضف اأي�ضًا 
ع���ن حج���م النف���اق المع�ّض�س فيه���ا، لتك�ضف مثاًل ع���ن اأّن اإخال����س حمزة الب���ن البكر للحاج 
ق���دري، �حر�ضه على اأن يظّل ظ���اّلً لأبيه �من�ضاعًا لأ�امره، �تدّين���ه المتزّمت، �مواظبته على 
اأداء ال�ض���الة �ق���راءة القراآن، ما هو اإّل قناع مكث يترّب�س خلف���ه لل�ضيطرة على الإرث اآن تاأتي 
الفر�ض���ة المنا�ضبة، �قد اأتت، لي�ضتاأثر في النهاية ب���كّل ما تبّقى من التركة المحر�قة باحتراق 
ال�ض���وق، �يرحل اإلى تركيا، �هناك يوؤ�ّض�س معماًل له �حده، ت���اركًا اأّمه �اأخته �اأباه الذي اأ�ضيب 
بجلط���ة دماغّية اإث���ر كارثة احتراق المعمل �م�ضتودعاته، ت���اركًا اإّياهم في مهّب م�ضير مجهول 
مرعب! عائلة ا�ضمها اأ�ضهر من نار على علم، جاهلة، تقيم تحت �ضقف �احد في بيت فاخر، بين 
جدران���ه �فخامة اأثاثه تتخّفى اأ�ض���رة مت�ضرذمة نف�ضّيًا �ر�حّيًا، مفّككة في الخفاء، فال عالقات 
اأ�ضر�ّي���ة اأ� اإن�ضانّي���ة فيما بينها، �ما يجمعها هو الخوف من �ضط���وة الأب مالك الثر�ة الوحيد، 
�م���ن المجتمع �اأقا�يله، خوٌف يجعل من كّل فرد منه���م رقيبًا على الآخر ��ا�ضيًا به. �فيها الأّم 
�ضدي���دة الق�ضوة، عب���دة للذكورّية �خادمتها المطيعة، �قناة بث اأخب���ار اأبنائها �اأخبار غيرهم، 
اإلى الأب الم�ضتبّد. �حده �ضامي المتعّلم بين اإخوته، اإّنما غير المثّقف، يختلف �يتمّرد، لين�ضّب 
عل���ى راأ�ضه غ�ض���ب العائلة، نكرانها له، طرده م���ن البيت، �حرمانه م���ن الإرث. فالعائلة تّت�ضم 
اأي�ضًا بالعن�ضرّية؛ تحتقر الفقراء، �اأهل الأرياف ب�ضكل خا�ّس، �تتعالى على من لي�س من اأ�ضول 
حلبّي���ة، ترف�س اخت���الط دمائهم بدمائها الممّي���زة، فال تز�يج لأّي من الأبن���اء اأ� البنات، من 
اأ�لئ���ك الد�نّيي���ن! فقد رف�ضوا تز�يج ابنتهم العان�س اإلى �ضاب ريف���ّي، كما رف�ضوا على الد�ام، 

ز�اج ابنهم �ضامي من �ضم�س!
بي���د اأّن تمّرد �ضام���ي منقو�س، تمّرد على قدر م���ا ت�ضمح له معرفته �تجارب���ه الب�ضيطة، لم 
يتجا�ز الخام�س �الع�ضرين من عمره، �اأي�ضًا على قدر ما يجيزه له الدين، �تاأثير تربيته العائلّية 
اأحيانًا، يحر�س د�مًا على نيل ر�ضا �الديه لنيل ر�ضا الرّب، تن�ضّب م�ضاعيه كّلها في التمّرد على 
قواني���ن العائلة ال�ضارمة �ح�ضب. �له راأيه بالتمّرد في ال�ضوارع �المظاهرات، لم يكن معار�ضًا 
�ضيا�ضّيَا، حّتى اأّننا لم نلم�س لديه انتماء �طنّيًا، مثل عائلته! �رغم تجريبه التظاهر لمّرة �احدة 
بدف���ع م���ن �ضديقه عادل المعار�س، ه���ذا الآتي من اأ�ضرة فو�ضوّية مفّكك���ة �فقيرة، �الذي يرى 
ف���ي التظاهرات ح���ّق لل�ضعب: »في الحّرّية �حّرّية التعبير«. في حي���ن اأّن م�ضاركة �ضامي اليتيمة 
ف���ي اإحدى المظاهرات، كانت بق���رار �ضخ�ضّي بعيدًا عن اهتمامه ب�ض���وؤ�ن الوطن، اأراده قرارًا 
بعيدًا عن قرارات العائلة فح�ضب، ليتمّرد عليها �يتحّرر من �ضطوتها �ظلمها الذي يكابده، منذ 
طفولت���ه المبكرة حتى �ضباب���ه. �رغم تذّ�قه الممتع لمعنى اأن ي�ض���رخ بحرّية على المالأ، خارج 
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البيت، اإّل اأن ذلك اأرعبه، ثّم باعد بينه �بين عادل المتحّم�س للتظاهر. فمن �جهة نظر �ضامي 
اإّن ما يحدث ل ي�ضفر عنه غير زيادة الفو�ضى كما حدث في تون�س �ليبيا! لم يكن �حده اختالف 
�جه���ات النظر ما باعد بي���ن ال�ضديقين، اإّنما اأي�ضًا ت�ضاعد الأحداث الدامية، �مالحقة عادل 
الأمنّي���ة، دفعا به للهر�ب اإلى المنطقة ال�ضرقّية من حل���ب لالن�ضمام اإلى المعار�ضة الم�ضّلحة، 

�يبقى �ضامي في الق�ضم الغربّي منها، حيث ينت�ضر جي�س البالد.
عب���ر لغة ر�ائّية ب�ضيطة اأنيقة ��ضفيفة، ��ضرد فّنّي تقليدي، �ضادق �مقنع، متما�ضك ��ضل�س، 
خال من الإقحام �الفتعال �من ال�ضطط �اللغو، �مّما يبّدد ا�ضتر�ضال القارئ �يخلخل لديه �حدة 
النطب���اع، عب���ر ذلك ت�ضير لمي�س الزي���ن بال�ضرد في ت�ضاعدّية منطقّية تبع���ًا لتطّور الأحداث، 
را�ضدة تحركات ال�ضخ�ضّيات، تاأّثرها �انفعالتها، اآلمها، خنوعها �تمّردها، �تحّولتها ��ضوًل 

بها في النهاية اإلى م�ضائرها. 
تر�ض���د الكاتبة �ض���ورة لحلب الم�ضتق���ّرة قبل الحرب، م���ن خالل تقديم �ضورته���ا الراهنة 
بزلزاله���ا القات���ل. �لإدارة الزمنين؛ الما�ض���ي �الحا�ضر ا�ضتندت اإلى تقنّي���ة )الفال�س باك(. 
كما ا�ضتخدمت ل�ضردها عد�ضتين، عد�ضة للت�ضوير الخارجي لحلب المكان الرئي�س، م�ضاكنها، 
حاراته���ا �اأحيائها، �اأهلها؛ عقائدهم �عاداتهم �تقاليدهم في مختلف المنا�ضبات الجتماعّية 
�الدينّي���ة، �عد�ضة ثانية موازية لت�ضوير �ضخ�ضّياتها الر�ائّية، �التغلغل في د�اخل عديد منها. 
ت�ض���ّور بدّقة �اأمانة، تك�ضف، تعّري �تف�ضح، �تبطن دللت تتركها لكت�ضاف القارئ، �ذلك من 
خالل ت�ضليط ال�ضوء على ما كانت تعانيه حلب قبل الحرب �خاللها من خلل اجتماعي، طبقّي، 

ديني �معرفّي، �ف�ضاد اإدارّي.
ت�ض���ّور العد�ضتان، الخارج �الداخل في انف�ضال حينًا، �حينًا اآخر في حالة من التماهي مع 
ال�ضخ�ضّي���ات. فبينما تد�ر الحرب خارج الجدران، ت���د�ر في داخلها ال�ضراعات في العالقات 
الأ�ضرّية، �الطبقّية، �في د�اخل ال�ضخ�ضّيات. �يت�ضّلط ال�ضوء، بوجه خا�س على د�اخل المراأة، 
هذه التي يقع على راأ�ضها الجزء الأكبر من الكوارث. فحالها هنا على اأ�ضّد تاأّزمه خالل الحرب. 
تق���ول �ضم����س �الحرب تزلزل ج���دران البيت من الخ���ارج: »اأّما اأنا في الداخ���ل، فالرغبة تعوي 
فتهت���ّز اأركان �ضري���ر اأكثر �ح�ض���ة من المدينة التي نب���ذت ذكورها اإلى الخن���ادق اأ� ال�ضجون اأ� 
القب���ور، حّتى بات اإيجاد من يق���وم باإ�ضالح عطل في منزل اأمرًا �ضاّقًا، فكيف باإيجاد من يرّمم 

في الر�ح ثقبها الأ�ضود، حين يكون الج�ضد جائعًا؟«.
الج�ضد عورة من منظور رجال الدين، �منظور العادات �التقاليد، �محّرم التعاطي معه �تلبية 
رغبات���ه اإّل بم���ا يقت�ضي���ه الدين �ال�ضرع، �حّت���ى انك�ضافه اأمام الآخرين م���ن الجن�س ذاته محّرم 
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اأي�ض���ًا، فمثاًل، منع الحاج قدري �ضامي من الذهاب اإل���ى الم�ضبح الخا�ّس بالذكور، فذلك حرام! 
اأّم���ا ن�ضاء العائلة فهّن محّجبات، منعزلت بعيدًا عن اأعي���ن الذكور حّتى الأقارب الل�ضقين بهم. 
، اأمام الغرباء منهم. حتى  كم���ا اأّن اأ�ضماءهّن ع���ورة، ُيحّظر ذكرها، اأمام الذكور، �ب�ضكل خا����سّ
�اإن كان���ت �ضاحبة ال�ضم متوّفاة! �العقوبة لمن يخالف. �الويل ل�ضاحب الج�ضد الذي يخرج عن 
اإط���ار الز�اج �ال�ضرع، فله عقوبة الأهل ��ضخطهم �لعناتهم، ��ضخط المحيط �غ�ضب الرّب، كما 
ح���دث ل�ضامي، فبعد اأن تزّ�ج �ضّرًا ب�ضم�س، لم يك���ن يعرف المراأة �ج�ضدها اإطالقًا، يكت�ضف اأبوه 
م�ضادفة �جود بقعة حمراء في رقبته، في�ضّب عليه جام غ�ضبه �لعناته �تهديده بعذاب الآخرة. 
لح�ض���ور الج�ضد حّيز ��ضيع في الر�اية، ج�ضد مقموع على ال���د�ام. �بح�ضب الر�اية، ج�ضد 
الرج���ل �ج�ضد المراأة على حّد �ض���واء، ج�ضدان محّرمان حّتى على �ضاحبيهما؛ مقتول الرغبات 
ت���ارة، �منتهكان تارة اأخرى، انتهاك ��ض���ذ�ذ يحتميان بالموؤ�ّض�ضة! فالمعّلم الم�ضوؤ�ل عن مخبر 
العل���وم المدر�ضّي، كان يغت�ض���ب الطفل اأن�س في المخبر نف�ضه. حين���ذاك كان اأن�س في ال�ضّف 
الخام����س البتدائ���ّي، �هو الب���ن الأ�ضغر للحاج ق���دري. �ضيخفي اأن�س ذلك الح���دث اإلى الأبد، 

ل�ضعوره بالرعب من عقاب العائلة ��ضخطها، اإ�ضافة اإلى �ضعوره بالإثم!
ت�ضي���ر لمي�س الزين هن���ا اإلى اأن البطريركّي���ة المحمّية بالدين توؤ�ّض����س مفاهيمه بما يالئمها 
�ي�ض���ون لها ديمومة ا�ضتبدادها �ال�ضيطرة! فعو����س حمايتها لالإن�ضان �كرامته، تجعل من ال�ضلع 
الأ�ضعف المعّنف، مثل �ضم�س، كما �ضنرى لحقًا، �المغت�ضب مثل اأن�س خّطائين، مذنبين �اآثمين، 
فت�ض���ّد ط���وق الإح�ضا����س بالذنب حول رقابه���م، غير اآبهة بموته���م اختناقًا/ قتله���م بطريقة غير 
مبا�ضرة! �بناء عليه، يتكّتم اأن�س الموجوع على األمه، حّتى عن �ضامي الأقرب اإلى ر�حه. اإذ تنعدم 
الثق���ة بين الإخ���وة جميعًا، ي�ضود الحذر �ال�ض���ّك على العالقة فيما بينهم، لتنتف���ي م�ضاعر الألفة 
�التعاطف، �بذلك ي�ضتحيل التفّهم �الت�ضامح �المغفرة. لتبقى تلك الذكرى مدفونة في قلب اأن�س 
كو�ض���م حدي���د حام، اإل���ى اأن ي�ضّب عن الطوق �يج���د الفر�ضة لالنتقام م���ن مغت�ضبه، �الخال�س 
م���ن عذاب���ه، �ذلك عندما �ضاهد ذلك المعّلم عبر �ضا�ضة التلفزي���ون، �قد بات اأحد ممّثلي اإحدى 
ف���رق المعار�ضة على ال�ضّف���ة الأخرى من البالد! ينتقل اأن�س �ضّرًا اإل���ى منطقة �جود المعّلم رغم 
خطورته���ا. لكّنه �ضرعان ما ُيقتل هن���اك، من جهة مجهولة. لتنك�ضف المفارق���ة الأليمة؛ اإذ ُتقتل 
ال�ضحّي���ة البريئة، �يبق���ى المغت�ضب حّيًا طليقًا، �على نحو خا����س، اأن المغت�ضب هنا، �ضخ�ضّية 
معار�ض���ة لنظام البالد، تّدعي تحريرها �تزعم اإعادة بنائه���ا ال�ضليم! اأّما الأ�ضتاذ جالل المدير 
العام للموؤ�ض�ضة التي تعمل فيها ناهد، هو مدير فا�ضد يحميه من�ضبه، فال يترّدد في تحويل اإدارته 
�مكتبه اإلى مكان لمتعه الدنيئة، م�ضتغاّلً ظر�ف الموّظفات القا�ضية، يمّد لهّن يد العون مقابل نيل 

اأج�ضادهّن، ثّم يلقي بهّن ملاًل اإلى غياهب الوح�ضة �ال�ضياع، كما فعل بناهد. 
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ناه���د �ضديقة �ضم�س، امراأة مطّلقة، في عهدتها ابنها الياف���ع، في الرابع ع�ضرة من عمره، 
تحا�ضره الحرب، ت�ضّيق عليه الحركة، �تحب�ضه بين جدران البيت، فيلجاأ اإلى تفريغ غ�ضبه في 
�ج���ه اأّمه، �ف���ي انغما�ضه الفي�ضبوكي، �في تاأييده للمظاه���رات، �تعبيره عن حما�ضه نحوها في 
تعليقات���ه، رمزّية للتنفي�س عن غ�ضبه �تم���ّرده ال�ضخ�ضّي كمراهق، فُيعَتَقل. لتت�ضاعد الأحداث 
مقلق���ة. �بعد �ضراع نف�ض���ّي طويل �موجع مع ج�ضده���ا الياب�س �اإيجاد الت�ضويغ���ات المو�ضوعّية 
براأيها، تحت تاأثير الحرب ب�ضكل اأ�ضا�ضّي، لقبولها اإقامة عالقة ج�ضدّية غير �ضرعّية اإن �ضنحت 
لها الفر�ضة، �بعد نقا�س طويل مع �ضم�س التي لجاأت اإلى بيت �ضديقتها هذه لمّدة، حين لم يعد 
بيته���ا اآمنًا، �ضُتفجع ناهد باعتقال ابنها، فتلجاأ اإلى مدير الموؤ�ّض�ضة جالل لإنقاذه �اإخراجه من 
ال�ضجن، فيكون لها ما تريد؛ يحّرر جالل ابنها من جهة، �من جهة اأخرى، يحّرر لها ج�ضدها من 
عط�ض���ه، في اإطار غير �ضرعّي، �ف���ي مكتبه الر�ضمي عينه! لتجد ناهد بذلك فر�ضتها المنتظرة 

ال�ضعيدة. �لكْن، اإلى حين!
ثّم���ة م�ضادر اأخرى لقمع الج�ضد، ذاتّية طوعّية بتاأثير التربية العائلّية هنا، مثل حال �ضم�س 
المتمّردة، �ق���د عا�ضت حياتها من د�ن مر�رها بالمراهقة، محا�ضرة برقابة اأخويها ال�ضارمة 
القامع���ة، �ب�ض���وء عالقتها باأّمها، خوفًا �خجاًل، الأّم الجاهل���ة التي لم تعرف يومًا عن ابنتها اأ� 
ج�ضده���ا �ضيئ���ًا، ت�ضكت عن قمع �لديها لأختهم���ا، �ل تكّف عن اأن ترّدد عل���ى م�ضمعها: »بيحكو 
علين���ا النا�س«. �»البن���ت �ضترها في بيت ز�جها«. لتد�خ �ضم�س بين الخوف �الخجل �الإح�ضا�س 
بالذنب، من غير اأن تكون مذنبة فعاًل! فمثاًل، حين داهمها الطمث، �كانت تجهله تمامًا، اأخفت 
الأم���ر ع���ن اأّمها، �: »تعاملت مع���ه كخاطئ يحا�ل اإخفاء جريرته، منا�ض���دًا اأن يبقى ما اقترف 
ط���ّي الكتم���ان«. كما اأّنها لم تكن تع���رف الحّب خارج الكت���ب، ��ضمعت نتفًا عن���ه من �ضديقتها 
الجريئ���ة التي تكبرها بعامين فح�ضب. �خ���الل درا�ضتها الجامعّية لعلم الجتماع، ف�ضلت �ضم�س 
ف���ي عقد �ضداقات م���ع زمالئها ال�ضّبان �ال�ضاّبات على حّد �ضواء. باتت �ضخ�ضّية انطوائّية، �لم 
تخ���رج من �ضرنقتها اإّل مع انفج���ار الحرب، �خالل عملها لدى منّظم���ة اليوني�ضيف لتي كّلفتها 
باإعداد التقارير اإثر الجولت الميدانّية للمدار�س البتدائّية �اإح�ضاء عدد التالميذ المت�ضّربين 
�المنقطعي���ن ع���ن الدرا�ضة. ل تقبل البتة تلبي���ة رغبات ج�ضدها الأربعين���ّي، ��ضّد فاهه الفاغر 
جوع���ًا خارج اإطار ال�ضرع، فتخت���ار الز�اج من �ضامي الذي تكبره باأرب���ع ع�ضرة �ضنة، �ذلك في 
ال�ضّر، تقديرًا لم�ضيئته، �مراعاة له �لم�ضاكالته مع عائلته �حرمانه من المال �الإرث، يقيم في 
بيته���ا. اآنذاك كانت �ضم�س خارجة من تجرب���ة حّب �حيدة اإّنما افترا�ضّية، ن�ضاأت خالل حوارّية 
جاّدة، عبر )الم�ضنجر( بينها �بين يو�ضف الذي يكتب ال�ضعر. في حين اأّنها قبل الحرب، كانت 
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ت�ضتهج���ن التوا�ضل مع الذكور عب���ر )الم�ضنجر(، �ترى فيه ف�ضوًل �عبثًا �تحّر�ضًا، اإّنما �الحال 
، دفعتها  الطارئة بما جلبته من التعا�ضة �العزلة، جراء الحرب �الح�ضار،حيث ل معين اأ� م�ضلٍّ
لال�ضتجابة ليو�ضف، لتد�ر النقا�ضات بين جزر �مّد، حول طبيعة الحب �ارتباطه الوثيق بالج�ضد 
�ل���و كان بعيدًا عن ال�ضرع، براأي يو�ضف، �على نقي�ضه �ضم�س، ترف�س اإقامة عالقة ج�ضدّية غير 

�ضرعّية. �تتالى الأحداث في ال�ضرد، اإلى اأن تقّرر �ضم�س اإنهاء هذه العالقة العقيمة.
تف�ضح لمي�س الزين ازد�اجّية التفكير �القناعات لدي بع�س ال�ضخ�ضّيات، مثل لدى ال�ضاعر 
يو�ضف الراغب في اإقامة عالقة حّب مع �ضم�س، لكّنه يرف�س الز�اج بها مراعاة لز�جته ��لديه! 
تل���ك الزد�اجّية نجدها لدى المعّلم المغت�ضب لأن�س �المعار�س الثورجي المنافق! �لدى عادل 
مّدع���ي التمّرد �الثورة على الظلم، كما يرّدد، فحين ي�ضّر له �ضامي بز�اجه من �ضم�س، يمتع�س 
�ي�ضخ���ر �ا�ضفًا �ضم�س بالحي زبون العان����س الداهية �قد ا�ضتغّلت �ضاّبًا غ���ّرًا، جمياًل �ثرّيًا! ثّم 
هن���اك اأح���د اأخوي �ضم�س، الذي كان يتدّخل في تفا�ضيل حياته���ا كّلها �يقمعها د�مًا، لكّن حاله 
�ضرعان ما تتبّدل بعد هجرته اإلى ال�ضويد، �ي�ضمح لبنته بارتداء مالب�س تظهر اأكثر مّما تخفي، 

راأتها �ضم�س في �ضورة ن�ضرتها ابنة اأخوها على �ضفحتها الفي�ضبوكّية!
يخف���ي الت�ضّتر خلف الدين �ال�ضرع نف���اق العائلة الراف�ضة رف�ضًا قاطعًا �اأبدّيًا لز�اج �ضامي 
م���ن �ضم����س، تنك���ره على ال���د�ام، �تعّده ز�اجًا ل���م يحدث. ففي اإح���دى زيارات �ضام���ي لأهله، 
اعتك���ف ف���ي غرفته بانتظار انتهاء زي���ارة ز�جة خاله �ابنتها ذات الأربع���ة ع�ضر عامًا، لتباغته 
ه���ذه بدخوله���ا غرفته �اإغالق بابها، �ضافرة �قد اأفلتت �ضعره���ا الأ�ضقر، �اأخذت تتدّلع، �تغويه 
لل���ز�اج بها، ه���ي م�ضيئة اأّمه �ز�جة خاله، اللتين اأر�ضلتاها اإليه! لت�ضير الر�اية اإلى اأّن الذكورّية 
الم�ضتب���ّدة �ضانعة الحر�ب، قامعة الج�ضد �كارهة الحي���اة، تنتهك اأج�ضاد الجميع �تتاجر بها، 
�تقت���ل رغباتهم �اأر�احهم، ذك���ورًا �اإناثًا، على حّد �ضواء، هي منافقة دينّي���ًا اأي�ضًا، اإذ �ضرعان 

ما ي�ضقط تدّينها حين تتهّدد الم�ضالح ال�ضخ�ضّية اأ� المكا�ضب المادّية!
للفن���اء الخلفّي في الر�اية �ضاأن ظاهر �اآخر مخف���ّي، فهو فناء لخلفّية فياّل باذخة الفخامة 
�الجم���ال، لك���ّن مظهره مناق�س تمامًا لظاهرها، بب�ضاطته �خلّوه من اأية زخرفة، اأ� األوان، هو: 
»عال���م من ال�ضكينة �النقاء، تق���ف اأ�ضجار ال�ضر� �ضاهدًا �حيدًا على �ضمت مهيب، عالم ين�ضح 
بال�ض���الم، ل تقتل���ه �ضو�ضاء الب�ض���ر المالزمة للواجه���ة المزخرفة ال�ضاخبة«. ه���ذا الفناء هو 
الم���كان ال�ض���ّرّي، المتنّف�س الوحيد، �الحار����س الأمين ل�ضم�س، تلجاأ اإلي���ه، منذ ما قبل الحرب 
�خالله���ا، �ذلك: »حين يجث���م ما يماثل ال�ضخرة عل���ى �ضدرها... فال تج���د طريقة لإزاحتها 
�ض���وى اللجوء اإلى بقعته���ا ال�ضرّية«. ت�ضبه �ضم����س اأ�ضجار ال�ضر� فيه، بجذ�ره���ا المتينة تت�ضّبث 
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بالأر����س، رف�ض���ت اأن تغادر البالد المنكوبة، رغ���م ق�ضوة معاناتها، �خ�ضاراته���ا المتتالية حّتى 
النهاي���ة. تخت�ضر �ضم�س الن�ضاء عاّم���ة، فهّن محّبات لل�ضالم �داعيات ل���ه، ��ضاعيات لتحقيقه 
اأينم���ا حللن، �كم���ا يرى عالم النف�س بيير داك���و، فاإّنهّن يوؤثرن ال�ضتق���رار �ينزعن �ضيكولوجّيًا 
اإل���ى الثبات �الكنكنة ف���ي الأر�س/ المكان، لحرا�ضتها �حراثتها ل�ضم���ان بقاء اخ�ضرار الحياة 
عليها كاخ�ضرار اأرحامهّن. فالطبيعة �الأنوثة حاميتان للحياة �الجمال �منبعهما. �كاأّنما تقول 
الكاتب���ة اإنَّ الفناء الخلف���ّي هو الحقيقة الوحيدة بي���ن ت�ضاري�س الح�ض���ارة المعّقدة، �متاهات 
التم���ّدن الم�ضنية، فناء يج�ّض���د الطبيعة مكمن الأمان الوحيد �الجم���ال، �منبع العطاء الدائم 
رغ���م الحت���راق، اإزاء زيف الح�ضارة ��ضجيجها المغوي المبه���ر الأرعن، �بهرجة التمّدن التي 
�ضرع���ان ما تنهار �تفنى اأمام �ضّتى �ضب���ل التدمير. ح�ضارة �تمّدن يمعنان في ت�ضويه الإن�ضانّية، 

ّناعها.  �يقتالن الب�ضر/ �ضُ
اأج���ادت الكاتب���ة بم�ض���ك ال�ض���رد ب�ضال�ضة، فال �ضط���ط يتخّلل���ه اأ� لغو، �في بن���اء الأحداث 
�ت�ضاعدّيته���ا بمنط���ق فنّي لفت، �في ت�ضوير �ضخ�ضّياتها، في اأزماته���ا، تحّولتها، �تطّوراتها 
��ضوًل بها اإلى ماآلتها المقنعة، �على �جه خا�س، �ضخ�ضّية �ضم�س التي بدت اأكثر ال�ضخ�ضّيات 
انفتاح���ًا �توازنًا �ت�ضالح���ًا مع ذاتها �قناعاتها، رغ���م ما كابدته من اأزم���ات نف�ضّية، �عائلّية، 
�مجتمعّي���ة منذ نعومة اأظفارها، اإ�ضافة اإل���ى �ضعورها بالنتماء الوطنّي، �موؤازرتها للمحتاجين 
�ب�ضم���ت رغم بوؤ�س حالها.كما اأّنها ال�ضخ�ضّية الوحي���دة القارئة للكتب بين ال�ضخ�ضّيات. اإّنما 
���رت الكاتبة في ت�ضليط ال�ضوء كفاية على اأن����س ال�ضخ�ضّية المتاأّزمة، الموجوعة ال�ضامتة،  ق�ضّ

�ضخ�ضّية جديرة باأن يكون لها حّيز اأ��ضع مما اأعطته الكاتبة له.
تدفع الر�اية القارئ للت�ضا�ؤل حول دّقة حقيقة انقالب القيم الأخالقّية �الفكرّية �الإن�ضانّية 
عاّم���ة، انق���الب تحدثه الحر�ب ع���ادة، اأم اأّن الحرب هنا، اأ�ضهمت ف���ي الك�ضف عن تلك القيم 
�تعريته���ا �ف�ض���ح انقالبها في زمن ما قبل الح���رب؟ �بالتالي، فاإّن الر�اية ت���واري هدفًا مهّمًا 
يرم���ي اإلى التلميح اإلى اأكثر من �ضب���ب، اأ�ضباب بعيدة �مخفّية، نجم عنها ت�ضّدعات مزمنة في 

الأر�ضّية، �ما اإن اندلعت الحرب حّتى انفجرت تلك الت�ضدعات �تزلزلت الأر�س!
ي�ضّج���ل للكاتبة لمي����س الزين،كتابتها اأ�ل���ى ر�اياتها بعناي���ة فنّية �جّدّي���ة، �بمنظور ن�ضوّي 
معت���دل يتالءم �مجتمعه���ا اليوم.كما ي�ضّجل لها �ضجاعتها بف�ضح �تعري���ة �اقع مجتمع ما تزال 

تعي�س في ��ضطه.

⁕ ⁕ ⁕
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محمد اإبراهيم العبد اهلل

ق�راءات

قراءة نقدية في رواية
»فا�صلة بين نهرين«

�ض���درت ر�اية »فا�ضل���ة بين نهرين« ع���ن دار موزاييك 
للطباع���ة �الن�ض���ر ع���ام )2021م(. ُت���ر�ى م���ن منظ���ور 
�ضخ�ضي���ة رئي�ضة ف���ي الر�اية ت�ضمى نور����س. يّدعي نور�س 
بوج���ود جث���ة في بيته، ل يع���رف م�ضدره���ا؛ �ل يعرف من 
اأي���ن ج���اءت، �كيف جاءت، �م���ن الذي اأ��ضله���ا اإلى بيته. 
ه���ذه الجث���ة �ما ي�ض���در عنها م���ن رائحة كريه���ة، �كيفية 
التخل����س منها تكاد ت�ضغل الحّي���ز الأكبر من الر�اية. هذا 
الحدث ت�ضتطيع الكاتبة اأن توظفه توظيفًا جيدًا في الر�اية 
م���ن خالل ا�ضتخدام تقنيات �ضردي���ة حداثية م�ضتفيدة في 
ذل���ك من ��ضائ���ل التوا�ضل الجتماعي الت���ي اأ�ضبحت اأداة 
التوا�ض���ل الأه���م في الآ�ن���ة الأخي���رة. نور����س ال�ضخ�ضية 
الرئي�ض���ة ف���ي الر�اية ا�ضتط���اع التوا�ضل م���ع الآخر بو�ضع 

من�ض���ور على )الفي�س بوك( يخبر فيه اأ�ضدقاءه بوجود جثة في بيته، ل ي�ضتطيع التخل�س منها، 
�من رائحتها الكريهة. 

ف���ي الجان���ب الآخر ثمة �ضخ�ضية اأخ���رى مهمة في الر�اية. �ضو�ضنة تل���ك الفتاة التي اأحبت 
اآدم؛ ال�ض���اب الطم���وح الذي ي�ضع دائمًا حقيبته على ظهره، يحلم ف���ي الهجرة اإلى كندا. يركب 
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ز�رق الم���وت �يبتلع���ه البحر. �ضو�ضنة تتخيل اأّنها حامل، �تمّر عليها خم�س �ضنوات د�ن اأن ت�ضع 
حملها، �توؤكد في الوقت عينه اأنها عازبة. هذا المزج بين الواقع �الخيال، �هذه الهلو�ضات التي 
ت�ضيطر على ال�ضخ�ضيتين الرئي�ضتين في الر�اية هي �ضمة اأ�ضا�ضية من �ضمات الق�س الحداثي، 
�ق���د نجح���ت الكاتبة من خالل ه���ذه الهلو�ضات �التداعي���ات بن�ضج اأحداث الر�اي���ة اإلى درجة 

ي�ضعب التمييز بين الواقع �الخيال.
الزمن الذي �قعت فيه الأحداث اأ� يفتر�س اأنها �قعت، لي�س بعيدًا عن ذاكرتنا، فقد �ضورت 
لن���ا الكاتبة ماأ�ضاة المدينة، �اأ�جاعها، �اآلمها بطريق���ة �اأ�ضلوب حداثي مميز، فهي لم ت�ضّور 
اأحداث���ًا ��قائع �قذائ���ف �ر�ضا�س، بل نقلت اإلينا ظالل هذه الوقائع، �ما خّلفته من اآثار نف�ضية 
�م�ضاع���ر ل���دى النا�س ا�ضتبد به���ا الخوف �القلق �رائح���ة الموت التي تنبعث م���ن كل مكان في 
المدينة. فالق�س الحداثي يبتعد عن الت�ضوير المادي لالأ�ضياء �الأماكن لينقل لنا ما يجول في 
اأعم���اق اأنف�ضنا من مخا�ف �هموم �اأحزان �هلو�ضات من خ���الل �ضخ�ضيات ر�ائية تتقاطع مع 

الواقع الراهن �ل تتطابق معه.
حي���ن تقراأ هذه الر�اية يتوج���ب عليك التدقيق في كلِّ كلمة فيها، فالر�اية قد ن�ضجت ن�ضجًا 
محكم���ًا اإل���ى درجة ي�ضعب ترك اأ� تجاهل اأي فقرة فيها، فترك اأ� اإغفال اأي كلمة �ضي�ضعك في 

متاهة تدفعك لتعيد قراءتها من جديد. فال ح�ضو فيها �ل اإطناب.
ف���ي الف�ض���ل الأ�ل من الر�اي���ة ت�ضرد لنا ال�ضخ�ضي���ة الرئي�ضة في الر�اي���ة كيف جاءت اإلى 
الحي���اة، �كي���ف �لدت، �كي���ف كانت تتاألم م���ن القماط ال���ذي يلفها بقوة. تتح���دث عن اأماكن 
�اأ�ض���واق �مطاع���م في مدينة حلب كانت تنبع���ث منها بع�س الر�ائح الكريه���ة مثل �ضوق العتمة 
��ض���وق الخ�ض���رة ف���ي باب جنين �ذل���ك المطعم ال���ذي يقدم �جب���ة الراأ�س �المق���ادم في حي 
ال�ضليماني���ة �غيرها من الأماكن. حين يذكر ال�ض���ارد لنا هذه الأماكن ل اأظن اأنه يريد الإ�ضاءة 
�الني���ل من هذه الأماكن ال�ضعبية، بل يري���د اأن يهيئ القارئ لحدث ج�ضيم في الر�اية ناتج عن 
فوبيا الر�ائح الكريهة الموجودة في كل مكان في البيت، في ال�ضوق، في الحافلة في المطعم في 
كل م���كان. ت�ضتخ���دم الكاتبة في ال�ضرد �ضيغة المتكلم، فمعظم اأح���داث الر�اية تر�يها �ضو�ضنة 
�نور����س �ل���م تر� ب�ضيغ���ة الغائب، فحين يخبرن���ا نور�س بق�ضت���ه �ضتكون اأكثر �ضرعي���ة، �اأكثر 
م�ضداقي���ة �اإلحاح���ًا. فال�ضرد ب�ضيغة المتكل���م يظهر لنا الذاتية الكامل���ة �الإلحاح �الحميمية 
�العجلة في �ضراعات الفرد، �يظهر اأي�ضًا �عي ال�ضخ�ضية في �ضرد الق�ضة. �قد �ضردت الكاتبة 
معظم اأحداث هذه الر�اية ب�ضمير المتكلم �بطرق اأكثر تعقيدًا. تذكرني هذه الطريقة بطريقة 
ال�ض���رد في ر�اية »ال�ضوت �الغ�ضب« للكاتب الأمريكي �ليم فولكنر )1929م( اإذ ي�ضرد لنا هذا 
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الكات���ب ق�ض���ة عائلة »كومب�ضون« من اأربع �جهات نظر، ثالث منه���ا ت�ضرد ب�ضيغة المتكلم. في 
ر�اية »فا�ضلة بين نهرين« ثمة �ضاردان اأ�ضا�ضيان هما نور�س ��ضو�ضنة ير�يان لنا �جهات النظر 
�ال���ر�ؤى المختلفة لبقي���ة ال�ضخ�ضيات الثانوية ف���ي الر�اية، فهناك الجد، �هن���اك الجدة، اأما 
�جهة نظر اآدم فيقدمها لنا �ضارد اآخر هو �ضو�ضنة، �ربما اأرادت الكاتبة اأن تقدم لنا �جهة نظر 

اآدم من خالل �ضو�ضنة تاأكيد على العالقة �الحب الذي يربط بينهما.
نور�س ي�ضتم رائحة كريهة في البيت �هو م�ضتلق على ال�ضرير، يحا�ل اأن يعرف م�ضدر هذه 
الرائح���ة الكريهة يقول: »نه�ضت بتثاق���ل من على طرف ال�ضرير �رحت اأتبع الرائحة التي كانت 
ت�ضي���ر اإل���ي لأفتح الباب. راأيت اأمامي ج�ضدًا لرجل اأربعين���ي م�ضتلقيًا بال �عي اأمام غرفة نومي 
ل���م اأ�ضتطع اأن اأفرق بين �ضح���وي �نومي، اأرمي الكتاب الذي اأقراأ فيه خارج ال�ضرير، �اأنا اأ�ضعر 

بالخوف من �ضقوطه الم�ضتعجل«.
ف����ي الجانب الآخر م����ن الر�اية ن�ضاهد �ضو�ضنة الفتاة العازبة الت����ي تدعي الحمل منذ خم�س 
�ضنوات �هي عازبة، �ن�ضاهد اأي�ضًا جارتها التي تحادث ابنها ال�ضهيد... هذه الهلو�ضات في الواقع 
ل تقدمها الكاتبة مجانًا، فهي اأحالم �كوابي�س يمتزج فيها الواقع بالخيال. كل ال�ضخ�ضيات التي 
تتح����رك على م�ضرح الر�اية تعاني من القلق �الخوف �الأل����م �الوجع، ينتابها حالت من تداعي 
ال�ض����ور �الأفكار،فكم����ا تنتقل الأ�ضياء العائم����ة ب�ضكل ع�ضوائي عن طريق ج����د�ل اأ� نهر، كذلك 
تنتق����ل الأفكار �ال�ضور عبر اأذهاننا في تتابع غير منّظم �على نحو غير منطقي، اإنه تيار الوعي 
الذي يعد مرتكزًا اأ�ضا�ضيًا في البناء المعماري للر�اية، فالق�س الحداثي يعتمد ب�ضكل كبير على 
الهذي����ان �الخيال �الحالة النف�ضية التي تعان����ي منها ال�ضخ�ضيات جراء الواقع الذي تعي�ضه.على 
�ضبي����ل المثال، ر�اية »�حو�س بال �طن« للكاتب الأمريك����ي اأ�ز�دينمااأيويال التي قمت بنقلها اإلى 
العربي����ة تتنا�ل حربًا اأهلية في د�لة اإفريقية ل����م ي�ضمها الكاتب �ي�ضور لنا الكاتب ما فعلت هذه 
الحرب من تخريب �تدمير د�ن اأن ينقل لنا اأي معركة حدثت بين القوات الحكومية �الملي�ضيات 
الم�ضلح����ة هن����اك، بل نقل لنا مفرزات هذه الح����رب من انت�ضار ظاهرة تجني����د الأطفال �اإ�ضاءة 
معاملته����م، �انت�ض����ار بي����وت الدعارة الت����ي يرتادها تجار الح����رب �قادة الميلي�ضي����ات �غيرهم. 
فالق�����س الحداثي غي����ر معني بت�ضوي����ر البيئة الخارجية الت����ي تقع فيها اأح����داث الر�اية اإل في 
الح����د�د التي تخدم فيها الحدث، فالق�س كما ترى جولي����ا كري�ضتيفا لي�س �ضجاًل توثيقيًا لحدث 

�قع هنا اأ� هناك.يقول نور�س في لحظة ما: »ل اأعرف كيف اأفرق بين �ضحوي �نومي«.
ثم���ة خط���ان متوازي���ان في الر�اي���ة ي�ضكالن الح���دث الرئي�س ف���ي الر�اية، غي���ر اأّن هذين 
الخطي���ن يتداخالن في بع����س الأحيان لي�ضكال �ضورة فنية متكاملة تعط���ي العمل الر�ائي بعدًا 
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جماليًا �بناء فنيًا متما�ضكًا. فحين تخبرنا �ضو�ضنة باأن "اأ�ل من�ضور ظهر لي كان من نور�س اأحد 
الأ�ضدق���اء المقربين لي عل���ى )الفي�س(، كان من�ضوره يحمل عنوان »جث���ة في بيتي« فاإنها بهذا 
تك���ون ق���د هياأت القارئ لحدث كبير �ضي�ضغ���ل حيزًا كبيرًا من هذه الر�اي���ة. بع�س النقاد ير�ن 
اأن مث���ل هذه الإ�ضارات في بداية الر�اية تعد تعاطفًا م���ع القارئ كي يكون م�ضتعدًا لقبول حدث 
ج�ضي���م �ضيظ���ل غام�ضًا للق���ارئ �لل�ضارد نف�ضه في بع�س الأحيان، كما ه���ي حال نور�س في هذه 
الر�اي���ة اإل���ى اأن تاأتي اللحظة التي تتك�ضف فيها الحقيقة، تل���ك اللحظة التي يطلق عليها النقاد 

عادة ب��»عيد الظهور«.
نور�س ال�ضخ�ضية الرئي�ضة في الق�ضة.اختيار هذا ال�ضم لم يكن م�ضادفة، فطائر النور�س 
يرم���ز اإلى الحرية �التنقل �الهجرة �غير ذلك. يعرفن���ا نور�س على نف�ضه. يخبرنا كيف تعّر�س 
لالإ�ضاءة في الجامع �في المدر�ضة لأّن ا�ضمه غير معر�ف كبقية الأ�ضماء.كان يخجل من ا�ضمه 

لأّنه ل يحمل اأي معنى ديني.
الطاب���ع العام للر�اية طاب���ع حزين. كل �ضيء فيها يبعث على الح���زن الر�ائح الكريهة التي 
تنبعث من بع�س الأ�ضواق، من المطاعم، من ��ضائل النقل الجماعي، من ال�ضوارع. ال�ضخ�ضيات 
محبط���ة يائ�ضة مهز�مة م�ضلوبة الإرادة، تكاد ت�ضت�ضلم للواقع الذي تعي�ضه، ل تتحلى بال�ضجاعة 
لتخط���ي المخاط���ر التي تتعر�س لها �اإن حا�لت التخطي، فنج���د اأن هذا التخطي غير ملحمي. 
الأم���ل مفق���ود، فال اأمل �ضوى في ذلك الجنين الذي حملت ب���ه �ضو�ضنة �مّر عليه خم�س �ضنوات 
د�ن اأن تك���ون هن���اك �لدة.تقول �ضو�ضنة: اأم���ي تتقن البكاء ب�ضكل مثي���ر لال�ضتغراب... تمتلك 
مخز�ن���ًا يفي�س عن حاجة هذا الكوكب من الدموع، )�س34(. �ل بد لنا اأن ن�ضير، قبل الم�ضي 
في درا�ضة الر�اية، اإلى اأن العتبات الن�ضّية في هذه الر�اية كانت بمنزلة اإ�ضارات مر�ر ت�ضاعدنا 
في فهم الخيوط الرئي�ضة التي ن�ضجت بها هذه الر�اية. فالعنوان على �ضبيل المثال »فا�ضلة بين 
نهري���ن« ربم���ا ي�ضير اإلى الولدة �الم���وت �ما هذه الفا�ضلة ال�ضغيرة بي���ن هذين النهرين �ضوى 

حياتنا الق�ضيرة. 
في الف�ضل الخام�س من الر�اية تقول �ضو�ضنة:

»خم����س �ضن���وات الآن مّرت على حملي، �م���ا زالت تقوم بكل �ضيء، ت�ضاعده���ا جارة لنا �اأنا 
اأربي �ضغيري في رحمي«، )�س34(. 

كما اأ�ضلفنا، ت�ضير الر�اية في خطين متوازيين، فهناك نور�س الذي ي�ضارع الجثة �رائحتها 
الكريه���ة في بيته �ل يع���رف كيف يريد التخل�س منها، �هناك �ضو�ضن���ة �جنينها الذي مّر عليه 

خم�س �ضنوات �لم يَر النور. 
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التكثي����ف �تالحق الأحداث يمكن اأن تكون ال�ضفة المميزة لهذه الر�اية، فالقارئ يبحث في 
بع�����س الأحيان عن محطات توق����ف، اإذا جاز التعبير، يتاأمل الح����دث ي�ضتجمع الأفكار، ي�ضتجمع 
فيها اأنفا�ضه، لكن مثل هذه المحطات تكاد تكون غائبة، لكن ثمة محطات عابرة �ق�ضيرة نجدها 
ف����ي الر�اية �هي عبارة عن ر�افد ثانوية للحدث الرئي�����س، نجدها اأي�ضًا غير �ضر�رية في بع�س 
الأحي����ان. على �ضبيل المثال، الحديث عن تفا�ضيل البي����ت الحلبي القديم، اأ� الحديث عن الجد 
بك����ور الرفاع����ي �ع�ضاه التي يلكز حفيده به����ا. �ضحيح اأن مثل الت�ضوي����ر الخارجي لل�ضخ�ضيات 
ي�ضم����ح للكات����ب التعبير بنف�ضه عن ق�ضايا جدلية دقيقة بطريقة غي����ر مبا�ضرة اإل اأنني ل اأجدها 
�ضر�ري����ة في هذا المو�ض����ع، فالر�ائي قد يبحث عن »معنى ال�ض����ورة« التي هي الرمز الخارجي 
للم�ضاعر الداخلية كما ي����رى جوزيف كونراد الكاتب البريطاني الكبير. فحين ي�ضتخدم الر�ائي 
الرم����ز فاإّنه ل يري����د اأن يقت�ضر على معنى اأ� معنيين يمكن تحديدهما ب�ضهولة، فالكاتبة اأطلقت 
ا�ض����م �ضو�ضن����ة على اإح����دى ال�ضخ�ضيات الرئي�ضة ف����ي الر�اية، فا�ضتخدام ه����ذا ال�ضم على نحو 
رم����زي له دللته اأي�ض����ًا كما هي حال نور�����س، فال�ضو�ضنة هو ا�ضم اأحد �ضخ�ضي����ات كتب الأ�ضفار 
القانونية الثانية �هو تتمة �ضفر دانيال؛ حيث يوجد به ق�ضة �ضو�ضنة العفيفة، التي اأنقذها دانيال 

من الِعقاب لأمر لم تقترفه. �ل اأظن اأي�ضًا اأنَّ الكاتبة اأعطت هذا ال�ضم م�ضادفة. 
تحدثن���ا �ضو�ضن���ة عن الجنين الذي في رحمها، �ت�ضير اإلى �ضخ����س كان ي�ضع حقيبة ال�ضفر 
دائم���ا عل���ى ظهره اإنه اآدم الذي اأحبت���ه �حلمت اأن تعي�س معه حياتها ب���كل تفا�ضيلها، تقول: لم 
ي�ض���دف اأن راأيت �ال���د ال�ضغير من د�ن حقيبة �ضفر �ضغيرة على ظه���ره. )�س46( ا�ضمه اآدم 
ه���ذا ال�ضخ����س لم نعرف اإن كان �ضخ�ض���ًا حقيقيًا اأم متخي���اًل، تحا�ل الكاتبة د�م���ًا اأن تنقلنا 
لنعي����س في منطقة ��ضطى بي���ن الوهم �الحقيقة، �هذه التقنية ال�ضردي���ة يتنا�لها معظم كتاب 
الر�اية الحداثيون لأنها تحّفز الذهن، �تدفع القارئ ليقراأ ما بين ال�ضطور بحثًا عن الحقيقة. 
تتح���دث �ضو�ضنة عن اآدم �ال���د الجنين المتخيل في رحمها، هذا ال�ضخ�س المتخيل الذي كان 
همه الهجرة من البلد �الهر�ب من �يالت الحرب، حقيبة ال�ضفر ال�ضغيرة التي يحملها على ظهره 
ب�ضكل دائم هي حقيبة كل المهاجرين؛ الذين ركبوا الز�ارق تاركين بيوتهم �اأهليهم �اأ�ضدقاءهم 

ليجد�ا لهم بالد اآمنة تاأ�يهم، �تقدم لهم العي�س الكريم �الحرية �الكرامة الإن�ضانية:
»لم ي�ضدف اأن راأيت �الد ال�ضغير من د�ن حقيبة �ضفر �ضغيرة على ظهره )اآدم(«، )�س46(.

الجثة تالزم نور�س، ت�ضبب له الخوف �القلق. ال�ضغل ال�ضاغل له كيف �ضيتخل�س منها. تاأتي 
الم���راأة التي تنظف البيت ف���ي العادة، يعتذر منها ب�ضبب �جود الجث���ة. يعطيها اأجرتها د�ن اأن 
تق���وم بالتنظيف.تمن���ى نور�س لو كان هو بدل الجثة لرتاح من هذا الخوف �القلق الذي يالزمه 

منذ اأن دخلت الجثة بيته.�جود الجثة كان يدفعه لتلفيق الكذبة تلو الأخرى. 
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يحم���ل نور�س الجثة يلّفها في ال�ضجادة التي �رثه���ا عن جدته �يحملها. تبد� خفيفة، فيقول 
اإّن ال���ر�ح ه���ي التي تثق���ل الجثة. في الحرب كل �ضيء يبد� غير �ض���وي حتى العالقة بين الجوار 
ت�ضبح �ضيئة �غير مبنية على الحترام �تقدير الجوار. الجارة ت�ضتكي نور�س اإلى ال�ضرطة لعدم 
اإ�ض���الح تمديدات المي���اه. يقول اإنها لم تخبره قبل ذلك �لو اأخبرت���ه لأ�ضلحها بكل تاأكيد، لكن 

الجارة ت�ضر اأّنها اأخبرته منذ اأ�ضهر عديدة. 
ف���ي الر�اي���ة ل ن�ضاهد اأي تط���ور لل�ضخ�ضيات الرئي�ض���ة، بل على العك����س ن�ضاهد انحدارها 
م���ن الم�ضتوى الذي هي عليه اأ�ض���اًل، فالر�اية تتبع الد�ران اللولبي اإل���ى اأ�ضفل الذي يحذر فيه 
القارئ )حتى في العنوان( من الموت البطولي لنور�س. هذه التقنية معر�فة في الأدب الحداثي 
اإذ تنح���در ال�ضخ�ضي���ات اإلى اأ�ضفل بدًل من اأن تتطور كما ف���ي الق�س الكال�ضيكي. كل �ضيء في 
الر�اي���ة ي�ض���ي بالنحدار. في الحرب يهيمن الخوف �الفزع عل���ى الإن�ضان، يبقيه قلقًا، ينف�ضل 
ف���ي كثير من الأحيان عن الواقع. يعي�س مع الأ�هام تهيمن عليه الكوابي�س �ل يعرف هل هو حّي 
عل���ى قيد الحياة اأ� يعي�س في عالم اآخر اأقرب م���ا يكون اإلى عالم الخيال. يقول نور�س: ل اأذكر 
اأي���ن قراأت هذه العب���ارة... اإن الغر�س من الخيال كان لمكافحة الوح���دة... اإن الخيال محا�لة 

اأنيقة للعي�س، )�س79(. 
الح����وار بي����ن ال�ضخ�ضيات يكاد يكون معد�م����ًا، ال�ضخ�ضيات في الغالب تتح����دث مع نف�ضها، 
تعي�����س مع اأ�هامه����ا �خيالتها. �ضو�ضنة تلتق����ي بنور�س في مخيم الك�ض����اف، �تحمل من اآدم �في 
اليوم الذي اأخبرت فيه اآدم اأّنها حامل تقرر الز�اج. كل �ضيء في الر�اية ي�ضير على غير المعتاد. 
نور�����س يتحدث مع نف�ضه �يعي�س مع اأ�هامه �هلو�ضات����ه �تداعياته. يعي�س مع جثة �ل يعرف كيف 
��ضلت اإليه، �من الذي جاء بها. كل �ضخ�ضية من ال�ضخ�ضيات تجدها تعي�س في جزيرة معز�لة. 
تعي�س مع اأحالمها �اأ�هامها، لكن ثمة �ضيئًا يربط بين هذه ال�ضخ�ضيات، �يجمع بينها هو الخوف 
م����ن المجهول، �الدخول في حالت نف�ضية تجعلها ل تفرق بين الحقيقة �الوهم. الحوار ق�ضير، 
�الجم����ل ق�ضيرة تتناغم مع الحالة النف�ضية الت����ي تعي�ضها ال�ضخ�ضيات. من ال�ضعب على اأحدنا 
اأن يتح����دث بعب����ارات مطولة في حالة الخوف �القلق. فالكاتبة، عل����ى الرغم من الهلو�ضات التي 
تعي�ضه����ا ال�ضخ�ضيات، �على الرغ����م من غياب الحوار فيما بينها با�ضتثناء التوا�ضل عبر الف�ضاء 
الأزرق الفترا�ضي، اإل اأن ثمة تيارًا �ضفليًا يجري بين ال�ضطور يربط بين ال�ضخ�ضيات التي تعي�س 
م����ع ذ�اتها من خالل ا�ضتجماع الذاكرة، �الخوف من المجهول، �التوترات النف�ضية الناتجة عن 
التهدي����د بالخط����ف �القتل �العتقال �غير ذلك. الرائحة الكريه����ة التي تنبعث من كّل مكان في 
المدين����ة هي رائحة الموت الذي يرق�س في �ضوارع المدينة، فال يمكن اأن ت�ضتم رائحة طيبة في 
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مدين����ة تتعر�س للق�ضف �الدمار �الخراب �قتل الأبرياء بدم بارد. اإن الجثة التي �جدها نور�س 
ف����ي بيت����ه هي جثة كل �ضخ�س يعي�س في هذه المدينة، فكل م����ا ينبعث منها يبد� فا�ضدًا �مقززًا. 
ال�ضاعر �الكاتب الم�ضرحي البريطاني تي. اإ�س. اإليوت في م�ضرحيته »اجتماع �ضمل العائلة« التي 
كتبها بعد الحرب العالمية الأ�لى، ينظر اإلى نهر التايمز �ي�ضتذكر كيف كانت مياهه نقية �كيف 
اأ�ضبح����ت اليوم. يطل من �ضرفته عند الفجر فال ي�ضتم �ضوى رائحة الجماع الجن�ضي التي تنبعث 

من بيوت الدعارة في مدينة لندن. تلك هي الحرب التي تدمر كل �ضيء. 
يدخل اإياد بيت نور�س �يخبره باأن جثة موجودة في البيت �قد لّفها في ال�ضجادة، �تخرج منها 
رائحة كريهة �ل يعرف من الذي جاء بها اإلى بيته. يفتح اإياد ال�ضجادة، ي�ضحك �ضحكة عالية، 
يق���ول ل���ه اأين الجثة يا رجل؟ يجيبه نور�س اأّنه يراها ب���كل تفا�ضيلها؛ يرى �ضعره الأ�ضعث �ذقنه 
الخفيفة �مالمحه ال�ضفراء الباهتة. في الواقع ا�ضتطاعت الكاتبة اأن توظف الجثة في الر�اية 
توظيف���ًا فنيًا اأعطى الر�اية ف�ضاءات �ا�ضعة ي�ضعب على القارئ الإلمام بها كاماًل، لهذا يمكن 
الق���ول اإّن الر�اية يمكن اأن ُتق���راأ بم�ضتويين اثنين تبعًا للم�ضتوى الثقافي الذي يتمتع به القارئ: 
الأ�ل، يمك���ن اأن ينظ���ر اإليها على اأنها ر�اي���ة بولي�ضية �ضتك�ضف في النهاي���ة عن جريمة ن�ضجت 
خيوطها على نحو معقد، �هي بهذا تكون عماًل ر�ائيًا بولي�ضيًا ل يخلو من معالجة بع�س الق�ضايا 
الجتماعي���ة الت���ي ن�ضاأت من جراء الح���رب تنا�لتها الكاتبة باأ�ضلوب فانت���ازي خيالي بعيدًا عن 
الواقع. اأما الثاني، فيمكن النظر اإليها على اأّنها ر�اية حداثية تحا�ل اإظهار الآثار النف�ضية التي 
خلفته���ا الحرب، �حالة الياأ�س �الإحباط التي ت�ضود ه���ذه المدينة من خالل �ضخ�ضيات ر�ائية 
ا�ضتطاعت الكاتبة اأن ت�ضبر اأغوارها، �تظهر التمزق الداخلي الذي تعاني منه جراء الحرب �ما 
خلفت���ه م���ن �يالت، فما الجثة التي يراها نور�س اإل �ضورة ع���ن الحالة النف�ضية المتدهورة التي 

��ضل اإليها، فالجثة التي في منزله ما هي اإل جثته التي تفوح منها الر�ائح الكريهة. 
اإن الجث���ة م���ن ه���ذا المنظور هي �ض���ورة الإن�ضان في ه���ذه المدينة الذي يعان���ي من الظلم 
�ال�ضطه���اد �البتزاز �الح�ضار �َفْقد الأحب���ة �الأ�ضدقاء �الأهل، فمنهم من هاجر في قوارب 
الم���وت، �منه���م من قتل بر�ضا����س القنا�س، �منهم من هدم بيته الذي اأفن���ى حياته في بنائه، 
اأم���ا هذه الر�ائح الكريهة التي تنبعث منها �من الأماكن الأخرى من المدينة فما هي اإل ر�ائح 
القت���ل �التخريب �التطا�ل على الممتل���كات الخا�ضة �العامة، �تج���ا�ز كل القيم التي حافظت 
عليها هذه المدينة لقر�ن عديدة. فالكاتبة من خالل الر�ائح الكريهة المنبعثة من الجثة �من 
بع����س الأماك���ن من المدينة تريد اأن تقول: لي�س هناك حرب نظيفة تفوح منها الر�ائح الطيبة، 

فالحرب قذرة بكل اأ�ضكالها �ل يفوح منها �ضوى الر�ائح الكريهة. 



قراءة نقدية في رواية »فا�صلة بين نهرين«

269 الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 

اآدم ه���ذا ال�ضاب الذي اأحبته �ضو�ضن���ة، �كانت تحلم اأن تتز�جه يموت في رحلة الو�ضول اإلى 
كن���دا، هي تدعي اأنه���ا حامل منذ خم�س �ضنوات، منذ اأن التقته لأ�ل م���رة، لكن ت�ضّر على اأنها 
حام���ل، �اأن الجنين ل يزال في رحمها منذ خم�س �ضن���وات على الرغم من اأّنها عزباء. �ضو�ضنة 
ف���ي ه���ذا ل تختلف ب�ضيء عن نور�س الذي يرى جثة في بيته. هي تحلم اأي�ضًا بهذا الجنين، لكن 
الفارق بين هذا �ذاك اأن الجنين هو بكل تاأكيد مبعث اأمل، لكن هذا الأمل ل يزال بعيد المنال. 
الجنين ي�ضي بوجود �لدة، لكن هذه الولدة لم تتحقق بل اإنَّ الحمل في حد ذاته هو حمل كاذب 
حاله في هذا حال الجثة. الولدة ظلت �ضمن المتخيل، فالكاتبة، كما اأرى، ل تريد اأن تقدم لنا 
تلك النظرة ال�ضودا�ية التي تتجلى في الجثة �في الر�ائح الكريهة، �غرق اآدم في عر�س البحر 
�غير ذلك من الأحداث الموؤ�ضفة، بل تريد اأن تقدم لنا من خالل عالقة �ضو�ضنة �اآدم �ما يجمع 

بينهما من حب �ضيئًا من الأمل. 
في الختام، يقرر نور�س ا�ضتدعاء ال�ضرطة لتدخل البيت �ترى الجثة، في الوقت الذي تتوالى 
في���ه التعليقات عل���ى المن�ضور بوجود جثة �ي�ضل عدد المتابعين اإل���ى األف، �كانت نبرة الغ�ضب 
تتزاي���د بي���ن المتابعين �ل���م يعد قادرًا عل���ى الرد فكتب يقول له���م: الم�ضكلة كله���ا لي�ضت هنا، 
الم�ضكل���ة تكمن في اأنني عر�ضت ه���ذه الجثة على �ضديقي المقرب ف�ضخ���ر مني، �على �ضابط 
�ضرط���ة فكتب بي �ضبط مخالفة اإزعاج لل�ضلطات، �اأر�ضل���ت �ضورها ل�ضديقة فلم تجبني، الكل 

يتهمني بالهلو�ضة �يوؤكد باأنه ما من جثة!
يدير نور�س الكاميرا �يريد اأن يعر�س الجثة بتفا�ضيلها. 

ث���م تاأتي لحظ���ة ال�ضتب�ضار اأ� التجلي الر�حاني اأ� ما ي�ضمى ف���ي عالم النقد عيد الظهور. 
ينظر نور�س في الجثة التي اأمامه فيرى اأن الجثة ت�ضبهه في كل �ضيء.

»ت�ضبه ال�ضبح الذي تمثل لي في البئر عندما كنت �ضغيرًا، �جهه يبد� اأنه في عمري تقريبًا... 
اإنه ي�ضبهني لدرجة كبيرة«.

�ياأت���ي �ض���وت �ضو�ضنة مرة اأخرى لتتحدث عن اآدم �غرقه ف���ي البحر �هو في رحلة اللجوء. 
تفتح اإحدى النا�ضطات حقيبة ُعِثَر عليها في البحر �هي تعر�س محتوياتها حتى اأخرجت »�ضورة 

التوءم لل�ضورة التي تتربع على الت�ضريحة اأمامي، �ضورتنا في ثياب العر�س الم�ضتعارة«.
تتداخ���ل �ضورة جثة اآدم م���ع �ضورة الجثة التي ي�ضورها نور�س في بيته، فال اأحد يرى الجثة 
�ض���وى نور�س ��ضو�ضنة اأم���ا الآخر�ن فال اأحد يرى الجثة، �اتهمه بع�ضهم بالجنون، �ضو�ضنة ترى 
الجث���ة لأنها فقدت حبيبها ف���ي عر�س البحر لكنها لي�ضت جثة اآدم، فه���ي اأقرب في �ضبهها اإلى 
نور�س. تترك �ضو�ضنة البث �تعود اإلى الم�ضنجر لترى ال�ضور فارغة من اأي �ضيء يمت ب�ضلة اإلى 

جثة اأ� اأي كائن حي. 
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تفتح البث لترى �ضورة جثة ت�ضبه نور�س تفتح ال�ضور فال ترى �ضيئًا فيها. 
تري���د الكاتبة م���ن خالل هذا الن�ضج بين الواق���ع �المتخيل اأن تقّدم لن���ا ر�اية حداثية فيها 
الكثي���ر م���ن الرمز، �فيه���ا كثير من الأح���داث التي يمك���ن اأن يحملها الق���ارئ بمعاني �دللت 
مختلف���ة ترتب���ط بمدى قدرت���ه على ا�ضتظهار ما تخفيه ه���ذه الأحداث التي ي���رى اأحدنا للوهلة 
الأ�لى اأنها اأحداث ب�ضيطة تحدث في حياتنا اليومية. اإن الطريقة الوحيدة للتعبير عن العاطفة 
بال�ضكل الفني هي اإيجاد معادل مو�ضوعي اأي اإيجاد مجموعة من المو�ضوعات �الحالة ��ضل�ضلة 
الأح���داث الت���ي تكّون �ضكل تلك العاطفة. فحينما يريد الر�ائ���ي اأن يخلق ردة فعل عاطفية لدى 
القارئ يوجد جمعًا من ال�ضور �المو�ضوعات اأ� ��ضفًا يثير العاطفة المنا�ضبة، �ل ياأتي م�ضدر 
ردة الفع���ل العاطف���ي من �ضيء محدد بعينه اأ� م���ن �ضورة بعينها اأ� كلمة بح���د ذاتها، بل تتولد 
العاطف���ة من خ���الل هذه الظواهر حينم���ا تظهر مجتمع���ة، فت�ضوير بع�س الأ�ض���واق مثل �ضوق 
العتم���ة اأ� بع����س المطاعم مث���ل ذلك المطعم الذي يق���دم �جبة »الراأ�س �المق���ادم«، �ت�ضوير 
حال���ة الزدح���ام في ��ضائل النقل العامة، �م���ا ي�ضدر من هذا الزدحام م���ن ر�ائح كريهة هي 
مع���ادل مو�ضوعي لتدهور الحالة النف�ضية التي تعي�ضها هذه ال�ضخ�ضيات في الر�اية. ردة الفعل 
َر ف���ي هذه الر�اية هي ردة فع���ل حزينة. فالجث���ة �الر�ائح الكريهة،  وِّ العاطفي���ة عل���ى كل ما �ضُ
�الغرق �الموت �الزدحام في ��ضائل النقل، �انت�ضار القمامة في ال�ضوارع، �القن�س �الر�ضا�س 
كّلها �ضيغ فنية تعادل الإح�ضا�س بالحزن المعقد. فالكاتب المبدع هو �حده من ي�ضت�ضعر بحد�ضه 
ه���ذه المكونات الرمزية اأ� البالغية. فالمبدع ي�ضتطي���ع اأن يجد المعادل المو�ضوعي ال�ضحيح، 
لكن اإذا بدا الم�ضهد العام في الر�اية ثقياًل اأ� ترك القارئ من د�ن اأية ردة فعل عاطفية اأ� اأثار 

لديه العاطفة الخاطئة فاإن المعادل المو�ضوعي �قتئذ �ضيكون في حالة تعطل. 
اأخيرًا ي�ضاأل نور�س محرك البحث غوغل: كيف لي التخل�س من الجثة؟ 

فيختار اأن يلقي بها في نهر قويق.

⁕ ⁕ ⁕
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ح�سني هالل

نافذة على الثقافة

اإ�صدارات جديدة

اأوراق الحاربي

ر�اي���ة جديدة �ضدرت عن الهيئة العام���ة ال�ضورية للكتاب ع���ام )2022م(، عنوانها »اأ�راق 
الحاربي«.

موؤل���ف الر�اية الأديب »علي المزع���ل«، �هي ر�اية �ضردية 
مهاده���ا الحت���الل ال�ضهيون���ي الفل�ضطين���ي �م���ا اأعقبه من 
�ضدامات �مع���ارك مع جي�س الإنقاذ العربي. تت�ضارك ال�ضيرة 
الذاتية �التاأري���خ الأدبي ال�ضيغة الفني���ة للر�اية، كما تعر�س 
مجرياتها لغير اإرث �تقليد �مقنى منزلي، يعود لتلك المرحلة.

من اأجواء الر�اية ما جاء في ال�ضفحة /33/ منها:

�عا�����س النا�����س اأيام����ًا طويل����ة كحيوانات الب����ّر يقتاتون 
عل����ى اأع�ض����اب الأ�دي����ة كالخبي����ز، �ال�ضوم����ر، �الخرفي�س، 

�البلوط، �الزعر�ر، �هم ينتظر�ن بفارغ ال�ضبر اأخبار المعارك التي ينقلها ال�ضبان الذين 
ي�ضتطلع����ون القري����ة �اأحوالها كلما لحت له����م فر�ضة منا�ضبة اإلى اأن ب����داأت جيو�س الإنقاذ 
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بالتراجع عبر الطرقات �التالل �المنحدرات التي �ضلكتها قبل زمن ق�ضير، �بعد اأن �قعت 
�ضحية الد�ضائ�س �التاآمر �تناق�ضات الملوك �الأمراء.

***

�سقف الأ�سجار الجوز

�ضم���ن من�ض���ورات الهيئة العام���ة ال�ضورية للكت���اب،  لع���ام )2022م(، مجموعة �ضعرية 
بعنوان »�ضقف لأ�ضجار الجوز«، للباحث �الناقد »�ضالح �ضالح«.

تنطوي المجموعة على اأ�ضعار ق�ضيرة، معظمها ل يتعّدى 
ال�ضفح����ة الواح����دة. تنتم����ي الأ�ضع����ار من حيث الن����وع، اإلى 
ما ُيدعى ال�ضع����ر الحديث، �تحكي ف����ي م�ضمونها، اإح�ضا�س 
كاتبها، ��ضدى الحياة، من اأ�ضئلة موجعة �ق�ضايا م�ضيرية.
نذك���ر من عنوانات الأ�ضعار: )فلتكن لي هذه الفالة، �مكثوا 
طوياًل في طريق���ي، �بيت من �ضجر الجوز، �غناء في يوم بارد، 
�غ�ضة اأُخرى، �انطواء، ��ض���راع، �انح�ضار، �جميالت، ��ضوق، 

��ضمت، �عري، �كتمان، �تاأ�ضيرة(.
جاء في ق�ضيدة انطواء )�س136(:

يخجلني انطوائي وانزوائي
تحت اأغطية ت�شنع �شرنقة وكهفاً

اأ�شعف الأغ�شان مثقل بالثمار
وعائقي على عاتقي

فاأنا تك�ّشرت من تعاقب الإزهار والإثمار
***

ن... اأو اأكثر كمطر ملوَّ

ر�اي���ة »�ضمير اأبو غازي« بالعنوان اأعاله، هي اإحدى الر�ايات الالفتة، التي اأ�ضدرتها الهيئة 
العامة ال�ضورية للكتاب عام )2022م(.

تت�ضم���ن الر�اية مو�ضوع الح���رب الغا�ضمة التي تعر�ضت لها العراق �م���ن ثم �ضورية، اأ�ائل 
هذا القرن، �قد جاءت تحت عنوانات داخلية، منها:
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)اأكب���ر من خطاأ �اأ�ضغ���ر من خيان���ة، �الكوكب الجديد، 
�الع�ض���اء الأخير، �ال�ضوء، �جبل �ضنج���ار، �اأق�ضر من حبل 
م�ضنقة، �اأط���ول من حبل غ�ضيل، �مطر �ا�ض���ع لغابة �ضيقة، 

�ن�ضائم ال�ضمال(.
ن...«: ر�اية جديرة بالق���راءة �الإ�ضهار، لما  »كمط���ر ملوَّ
تحمله رافعة متنها ال�ضغي���ر، من اكتناز في اللغة، كثافة في 

العر�س، �اإبداع في ا�ضتهداف المعنى �جمالية ال�ضوغ. 
من اأجواء الر�اية، ما جاء في ال�ضفحة /79/ منها:

)- �ضي�ضبح لديِك جائزتان.
على غير ما توقعت مريانا، �ضعرت دخيل برغبة جامحة للبكاء.

- حقوق الإن�ضان؟! عن اأي حقوق �عن اأي اإن�ضان في بلدي؟
 ع���ن حقوق الذين فق���د�ا الحقوق �عن الإن�ضان الذي فقد اإن�ضانيت���ه �حياته؟ هم يموتون 

�يرفعون الأثمان، �نحن ناأخذ الجوائز، �ضاأرف�س الجائزة، لعن اهلل الجوائز.
لم ت�ضتطع كبح دمعتها، �بدا �ضوتها مخنوقًا:

حقوق ال�ضبايا اللواتي ُيَبعَن في �ضوق النخا�ضة كالعبيد �اأقّل،  كال�ضلع غير الم�ضموح لها اأن 
تحلم، �جّف �ضوتها �غاب، بينما بئر عينيها لم ين�ضب.(.

***

مختارات ق�س�سية
فرن�سية معا�سرة

»مخت���ارات ق�ض�ضية فرن�ضية معا�ض���رة«، هو الكتاب الذي يحمل الرق���م /22/ من �ضل�ضلة 
الق�ض���ة العالمية، في الم�ض���ر�ع الوطني للترجمة، الذي ��ضعته �تنف���ذه الهيئة العامة ال�ضورية 

للكتاب.
الكت���اب باأقالم مجموعة موؤلفي���ن فرن�ضيين، �تعود ترجمته ل�»�ضالم عيد«، �قد �ضّم الكتاب 
/18/ ق�ضة ق�ضيرة، تتنا�ب الق�ض�س مو�ضوعات اإن�ضانية، ذات طابع عاطفي تارًة، ��جداني 
تارة، �ذات طابع رمزي تارة اأخرى. �تتمتع �ضائر الق�ض�س بلغة اأدبية ف�ضحى، �ضهلة �دقيقة.
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م���ن ق�ض����س المجموع���ة: )الح���ّج الحزي���ن، �اإيقاعات 
جهنمي���ة، �لن اأذه���ب اإلى الحديقة بع���د الآن، �لم اأفهم، �ما 
تبق���ى من �قت، �حكاية ع�ضب���ة، �خم�ضون دقيقة، �اأنا راحلة، 

�الدّبة(.
�قد جاء في ق�ضة عنوانها »اإلى اأن تبدئي من جديد«:

)اأتع���ذب �اأن���ا اأراِك على هذه الحال ال�ضيئ���ة. �في الوقت 
نف�ض���ه، اأحمل عليِك. ما ل اأفهمه! لماذا تدّمرين نف�ضك ببطء 
حيث يمكن���ِك اأن تعي�ضي �تتمّتعي بهدي���ة ل تقدر بثمن، هدية 

الحياة، �اأن تكون لِك اأُ�ضرة في �ضحة جّيدة؟(.
***

�سرب كمنجات

�ضم���ن من�ض���ورات الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب لع���ام )2022م(، مجموعة �ضعرية لالأديب 
»اأ��س اأحمد اأ�ضعد« عنوانها »�ضرب كمنجات«.

يع���ود ت�ضميم غالف المجموعة للت�ضكيل���ي »رائد خليل«، توزعتها الق�ضائد التي ت�ضّكلت في 
�ضّت باقات:

- طعنًا بالوردة حتى الأ�����ف »اأُرجوحة ال�ضهو«.
- اأ�ل الع�ضب خطاِك »في ماآثر الأنوثة �فطنة القارئ«.

- مهنت���ي اأن اأ�ق���ظ الفرا�ض���ة ف���ي انتباهتك���م »تح���ولت 
ال�ضاعر �الق�ضيدة«.

- بوثبة ماهرة اأ�ضقط في �ضباك »�ضهقة الخراب«.
- كغابة في مرمى غزال اأ� ك�»�ضهم طائ�س«.

- رق�س الديكة »عويل النايات«.
من �ضمات اأ�ضعار »اأ��س اأ�ضعد« اأقّله في مجموعته الراهنة، 

التكثيف �الإيجاز �ضكاًل �م�ضمونًا �تاأ�ياًل...
من مزهرية المجموعة:

ما دام لالأخ�شر رحابة عينيِك
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ق�شائدي
�شترعى باأمان

***

اأن ت�شيف
اإلى مزهرية الكون 

وردة
غاية ت�شتحق الحياة

اأيها ال�شاعر 
***

اأولغا

»اأ�لغا«... ذلك هو عنوان ر�اية »نداء يو�ضف ح�ضين« التي فازت بالمرتبة الثانية في جائزة 
حنا مينه للر�اية عام )2021م( �قد �ضدرت عن الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب، عام )2022م(.

تت���وزع الر�اية على 51 مقطع���ًا. تحكي ق�ضة حب �عذاب، 
بطالها: »�ضام« ال�ضوري �»اأ�لغا« من اأب �ضوري �اأم ر��ضية.

تجري اأحداث الر�اية، في زمن الحرب الد�لية على �ضورية.
للتعريف على اأجواء الر�اية نقتطف المقطع اأدناه، �س97:

)م����ا الفرق بين الموت، �الغياب؟ اإنهما �احد، ل ل... كان 
يكفيني اأن اأعرف اأن �ضام موجود في مكان ما من هذا العالم، 
�اأنه بخير كي اأ�ضتمر بالحياة، في�ضتمر قلبي بالنب�س. الحب... 
ل يقتل����ه الوق����ت... ل يقتله البع����د... ل يقتله العم����ر. �الموت 
يحييه... نحن اأكثر �فاًء للموتى مّمن  نحبهم من الأحياء...(.

***

وجدان

عن دار �ضويد في دم�ضق، �ضدرت ر�اية جديدة للكاتبة مانيا �ضويد، تحت عنوان »�جدان«.
تعر����س الكاتبة من خالل الر�اية –باأ�ضلوب �ضردي مبتك���ر- م�ضائر اأُ�ضر ��ضخ�ضيات من 

مجتمعنا ال�ضوري، عبر تفا�ضيل حياتية يتنا�بها الخير �ال�ضر، في غير حاٍل �زمان �مكان.
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�ح�ض���ب تعبير الموؤلفة مانيا �ضوي���د فاإن: �جدان هو �ضوت 
ال�ضمير الكامن داخل كل اإن�ضان، من النا�س َمن ي�ضع اأحجارًا 
م  فوق �ض���دره ليكّمه، �من النا�س َمن ي�ضرع ل���ه الأبواب ليتن�ضَّ
هواء الحرية، من الخطاأ العتقاد باأن ال�ضمائر تموت، بل اإنها 
اأبدية، اإّما ظاه���رة اأ� خفّية... فاإن ثقلت اأحدار المتغطر�ضين 
لتحب����س �ض���وت ال�ضمي���ر، ف���ال منا�س م���ن تك�ضيره���ا مادام 

الن�ضح لم ُيْجِد نفعًا.
�ج���دان هي ر�اية تعك�س فل�ضف���ة الموؤلفة تجاه كل الأزمان 

�الأماكن �الأ�ضخا�س.

⁕ ⁕ ⁕
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هل انتهى الحلم الإن�ساني بال�سعادة؟
عالم اليوم مري�س، تخيم عليه الحلكة، اإنه بالمعنى الأخالقي عالم فا�سد برمته. 
الحياة،  في  وال�سعادة  والم�ساواة  بالعدالة  القديم  حلمنا  وبين  بيننا  الم�سافة  اإن 
خلفها  وظلمات  جدران  دونها  �سحيقة،  ووديان  وجبال  م�سافات  عنه  تف�سلنا 
ظلمات. لقد تقلَّ�س الحلم الكبير ولم يعد ثمة حلم، بل مجرد مطلب �سغير ين�سده 
اإن�سان اليوم المعذب؛ ال�ستقرار اليومي وتاأمين الحاجات من دفء وطعام ولبا�س 
ووقف الحروب والتهجير، والت�سييق المجرم على الإن�سان الأعزل الذي لم يترك 

له �سيء اأو حيز يلوذ به من عدوانية هذا العالم المتوح�س والتدميري.
ينتظرنا  الفتاكة  الأوبئة  من  قرناً  اإن  الجديدة:  )ال�سحية(  الميديا  تقول 
ويتهددنا، ويقف العلم بكل جبروته وانت�سارته عاجزاً اأمام اأمرا�س وفيرو�سات 
هي من التفاهة اأنها ل توؤخذ بالح�سبان، ولكن المفارقة اأن هذه الفيرو�سات التي 
تتجدد وتتلون وتنمو وي�ستدُّ �ساعدها في الفتك حتى اإنها تفتك باأعظم العلماء 

والأطباء، وكاأنها تنتقم من هزالنا وحقيقة اأمرنا. 

 

اآخ�ر ال�كالم

مة اليوتوبيا المحطَّ
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عا�س العالم الب�سري في تاريخه الطويل قروناً من الأمل بالم�ستقبل القادم، 
يعزز  الب�سر، وما  لم�سلحة  ف عن حقائق جديدة  يتك�سَّ يوم  العالم في كل  واإنَّ 
من  �سرباً  الأمل  واأ�سبح  هذا،  ع�سرنا  في  الأمور  انقلبت  لكن  بالإن�سان.  الثقة 

العته والت�سطيح حتى في مدونات اأ�سهر الكتاب والمفكرين المعا�سرين.
عالم اليوم يهزاأ بت�سٍف من الحالمين القدامى، وينظر بازدراء اإلى المتحدثين 
»المدن  عبارة  تذكر  اأن  اليوم  ويكفي  المزري،  الب�سري  الو�سع  اإ�سالح  عن 
ث عنها الفال�سفة منذ اأفالطون حتى الع�سور الحديثة مروراً  الفا�سلة« التي تحدَّ
ال�سخرية  بالفارابي وتوما�س مور ومارك�س واألدو�س هك�سلي... حتى ت�ستدعي 
اأو ال�سفقة على من يثير مثل هذه التداعيات القديمة! �سيقول لك مثقفو اليوم: اأوه 
هذه اأحالم رومان�سية لم تتحقق ولن تتحقق. ولكن اأيها ال�سادة المفكرون لماذا 
يتعر�س الحلم باإ�سالح العالم اإلى هذا القدر من الت�سفية، وهو حلم وت�سور نبيل 
وفيه كثير من العنا�سر القابلة للتحقيق؟ بينما الأحالم الو�سيعة تت�سدر الهتمام؟!

كاأن الحلم بال�سعادة، بات اليوم، �سرب من ال�سفاهة والحمق! ومن كتبوا 
مثل هذه الكتب الخالدة رجال خياليون، ي�سبحون في عالم المثل الأفالطونية، 
الق�سوة  هذه  بت  ت�سرَّ كيف  اأعرف  ل  �سهرة.  هواة  اأو  طفولية،  روؤى  اأ�سحاب 
للحلم  العداء  هذا  ما  اليوم؟  عالم  في  والخا�س  العام  التفكير  في  و�سرت 
والحالمين بال�سعادة للجن�س الب�سري والتحرر من تعا�سته وخياراته الجنونية في 
الظلم والحروب؟ وهل نحن فعاًل واقعيون في هجومنا على الأحالم الكبرى التي 
دونتها عقول كبيرة ومبدعة ومتاأملة؟ عقول اأرادت اأن تنقذ العالم من ال�سرور 
التي تتحكم به، ولول انت�سار النحطاط وال�سر بين الب�سر في مدن العالم القديم 
المّدة  اإنَّ  يقال  الب�سر.  اأحوال  باإ�سالح  اليوتوبيون  هوؤلء  فكر  لما  والحديث، 
اليونان  اأفالطون كتاب »الجمهورية« كانت مرحلة تدهور في  فيها  التي كتب 
بعد الحرب الأهلية بين اإ�سبارطة واأثينا، وهزيمة اأثينا )الديمقراطية( ومهما كانت 
اأ�سد  اأنه ظل من  اإل  الجمهورية،  النقاد، على كتاب  الماآخذ وهي كثيرة، لدى 
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والديانات، ول يزال  المعتقدات  فيه  وتاأثرت  الب�سري  العقل  في  تاأثيراً  الكتب 
يقراأ اإلى يومنا هذا ويثير الإعجاب والجدل لدى قرائه! ومن يوم اأفالطون وربما 
قبله وبعده لم يتوقف الحالمون عن الحلم باإ�سالح العالم الأر�سي، ومن تقديم 
ت�سوراتهم حول �سعادة الب�سر التي يجب اأن تتحقق بالعدالة ورفع الظلم، وفي 

اإنهاء ال�سقاء الذي يعم بين الب�سر عموماً.
عنها  بدياًل  ليقدموا  المارك�سيون،  عليها  اأطلق  كما  الطوباوية  الأحالم  هذه 
المتهكمون  اأدرجها  التي  العلمية«،  »ال�ستراكية  ا�سم  البديل  هذا  على  اأطلقوا 
الجدد في باب اأكثر اليوتوبيات ماأ�ساوية! اليوم ما من يوتوبيات تتقدم، لقد حولت 
ثقافتنا المعا�سرة الناتجة عن عالقات القوة والهيمنة اليوتوبيات القديمة اإلى نتف 
ممزقة من �سحب بي�ساء �سابحة في ف�ساء العالم، والحالمون بها اإلى مجرد خرفان 
والنقاد  وال�سيا�سيون  المفكرون وال�سعراء  �سارك  الأفق!  في مروج  ترعى لهية 
الأكاديميون في تر�سيخ هذه ال�سورة التهكمية، دون اأي ح�ساب للروح الثقافية 
مقنع  ت�سور  اأي  بناء  عن  عاجزاً  يقف  اليوم  عالم  اليوتوبيات.  هذه  تختزنها  التي 
ون�سر  والتقوي�س  التهكم  على  فح�سب  قادر  وهو  الإن�سانية،  وللم�سلحة  للب�سر 

العدمية الجوفاء، والتي تذكر بعالم الغربان التي تنذر بال�سوؤم!
عند اأي حديث عن المدن ال�سعيدة في الكتب، يح�سرنا بكل اعتزاز كتاب 
فكره  خال�سة  الثاني  المعلم  فيه  و�سع  الفا�سلة«  المدينة  اأهل  »اآراء  الفارابي 
ال�سيا�سي والجتماعي والمعرفي، كتبه في م�سر تطويراً لر�سالة كتبها في بغداد 
ودم�سق، و�سط ظروف من القالقل وال�سطرابات كانت ت�سهدها بغداد عا�سمة 
للغزو  تتعر�س  والتي  بينها  فيما  المتحاربة  الإ�سالم  ومدن  العبا�سية،  الخالفة 
خا�ستها  بين  الفكري  والتطرف  المذهبي  التع�سب  فيها  وينت�سر  الخارجي، 
اإخوان  محاولت  وكانت  الفا�سد،  زمنه  ي�سلح  اأن  الفارابي  اأراد  وعامتها، 
تتحقق  اأن  لها  لم يكتب  العقول، ولكن  على  اأثراً  قد تركت  الإ�سالحية  ال�سفا 

وحو�سرت في ال�سرية والت�سكيك!
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المدينة الفا�سلة لدى الفارابي، هي المدينة التي يق�سد بالجتماع فيها التعاون 
على الأ�سياء التي تنال بها ال�سعادة الحقيقية، فال�سعادة ل تتحقق اإل بالجتماع، 
لدى  والمدن  للجميع.  ال�سعادة  فيها  تحققت  اإن  »فا�سلة«  تكون  مدينة  وفي 
ومدينة  فا�سقة،  ومدينة  جاهلة،  ومدينة  فا�سلة،  مدينة  اأ�سناف:  هي  الفارابي 
�سالة. وبين الفا�سقة وال�سالة، »المدينة المتبدلة«. المدينة الفا�سلة هي المثلى 
الواقع،  مدينة  فهي  الجاهلة،  المدينة  اأما  والحكماء،  العقالء  اإليها  ي�سبو  التي 
والواقع رغم كل �سيء يمنح اأماًل في التح�سن. في »اآراء اأهل المدينة الفا�سلة« 
اإن�ساني  م�سلح  عن  ت�سدر  التي  البديعة  والآراء  والتفرعات  الأ�سول  من  كثير 

كبير، هو اأبهى واأكثر حنواً من اأفالطون في جمهوريته. 
بكل الأحوال، عديدة هي الفرادي�س الأر�سية التي ابتكرها الخيال الب�سري في 
ح�سارات ال�سرق والغرب، ولالأ�سف لم يكتب لأي منها النجاح اأو ال�ستمرار، 
ولكن تعدد هذه المحاولت يعبر عن رغبة الإن�سان في الخروج من الف�سل في 
لإ�سالح  العقلية  ت�سوراتهم  ليقدموا  الحكماء  يتقدم  اأن  وفي  ال�سعادة،  تحقيق 
ال�ساأن الب�سري، وكل هذه الم�سروعات التي تو�سف بالطوباوية اأو بالمثالية، هي 
في اعتقادي، واقعية وعقالنية ونابعة من تفّكر في الواقع الب�سري وفي الم�سير! 
والواقع �سيبقى مفتوحاً على اآفاق جديدة با�ستمرار، وعلى اقتراحات، واإن مقولة 
»نهاية التاريخ« و»الليبرالية هي �سقف التاريخ« من اأكثر المقولت خفَّة وف�ساًل 
في تاريخ الثقافة واأقلها قيمة، ولم ت�سمد في التداول ب�سعة اأ�سهر، بينما ظلت 
جمهورية اأفالطون، ومدينة الفارابي الفا�سلتان حا�سرتين في ذاكرة الب�سرية عبر 

الزمن بو�سفهما رمزين للتوق الب�سري القديم اإلى العدالة والإ�سالح.
قابلة  اأفكارهم  حقيقيين  م�سلحين  اإلى  الحاجة  اأم�سِّ  في  اليوم  اأننا  لي  ويبدو 
للتحقق من اأجل مدنية جديدة تليق بالإن�سان المتح�سر، تخرجه باأمان مما هو فيه.

֎ ֎ ֎
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كتاب املعرفة ال�شهري
/73/

ميغيل دي اأونامونو
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روايتان ومقدمة

ميغيل دي اأونامونو

علمان���ي �صال���ح  ترجم���ة: 
اختي���ار و تقدي���م: ناظ���م مهن���ا
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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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�لأوروبية  �لثقافة  �أعالم  من  �إ�صباين  وفيل�صوف  ورو�ئي  �صاعر 

�أعماله كاتب جتريبي يف  �لع�صرين. ميكن عّده من خالل  �لقرن  يف 

�لكال�صيكية  �أعماًل رو�ئية هي خال�صة من  �لرو�ئي، يقّدم  �ل�صرد 

�أي  �لرو�ئي  و�حلدث  بالت�صويق  مت�صكه  جهة  من  و�حلد�ثة  �جلديدة 

بال�صكل و�ملحتوى.

رو�ية  هي  �لق�صرية  رو�ياته  من  رو�ية  كل  �أن  �أونامونو  يوؤّكد 

بكل معنى �لكلمة، وعن و�صفه لها بالنموذجية يقول: »لقد �أطلق 

ميغيل دي �صرفانت�س �صفة منوذجية على �لرو�يات �لتي ن�صرها بعد  

دون كيخوتي«، ويقول لنا يف مقدمته لهذه �لأقا�صي�س �لنموذجية: 

وعلى  منها.  نافع  مثال  ��صتخال�س  وميكن  �إل  منها  و�حدة  ل توجد 

�أونامونو،  مي�صي  �لرو�ية  يف  �أعلى  مثاًل  ب�صفته  �صرفانت�س  طريقة 

ميغيل دي اأونامونو
1936-1864
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حياة  كمثل  �أقّدمها  لأنني  منوذجية  �لرو�يات  هذه  »�أدعو  ويقول: 

وو�قع، ف�صخ�صياتها و�قعيون �صديدو �لو�قعية وباأكرث �أ�صكال �لو�قعية 

و�قعية وحميمية،  �أنها رو�يات منوذجية  �أي�صًا  ح  حميمية...«. ويو�صِّ

و�أي�صًا ذ�ت ق�صية، �أي تت�صمن فل�صفات ورموزً� ومثاًل �أخالقية.

منوذجية  رو�يات  »ثالث  كتاب:  من  هنا  �ملختارتان  �لرو�يتان 

معنى  بكل  رجل  من  �أقل  )ل  �لثالثة  �لرو�ية  ن�صرنا  وقد  ومقدمة«، 

�لكلمة( يف �لعدد )696- 697- �أيلول- ت�صرين �لأول- 2021(.

و�لعمل من ترجمة �صالح علماين �صادر عن د�ر �لطليعة �جلديدة 

بدم�صق عام 2002م.

و�لكّتاب  للقر�ء  مفيدة  �أنها  نرى  �لنموذجية  �لرو�يات  وهذه 

و�لنّقاد ود�ر�صي �لأدب، ملا يتو�فر فيها من ت�صويق وبر�عة وحبكة 

وحو�ر �صخ�صيات.

من �أعمال �أونامونو �ملرتجمة �إىل �لعربية نذكر:

- هابيل �صانت�س، )وز�رة �لثقافة بدم�صق(.

- حياة دون كيخوته ، )وز�رة �لثقافة بدم�صق(.

�لثقافة  وز�رة  من�صور�ت  من  �أي�صًا  وهما  و�صباب  تول  �خلالة   -

بدم�صق.
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-1-

ثللاث روايللات نموذجية ومقدمللة!* وكان باإمكاني اأن اأ�ضع على غللاف هذا الكتاب 
عنوانللًا: »اأربع روايات نموذجية«. اأربع؟ لماذا؟ لأن هذه المقدمة هي رواية اأي�ضًا. لي�ضت 

نيفول؛ بل رواية.
وكلمللة نيفول هذه، التي عّمدُت بها روايتي »�ضبللاب« -وهي رواية جداً!-، و�ضرحت 
معناهللا فللي تلك الرواية بالللذات، فللي ال�ضفحة 158 منهللا، كانت مخرجللًا وجدته لل... 
–ناقللدّي؟ ح�ضللن! ل باأ�س- لناقدّي. وقد اأح�ضنللوا ا�ضتغاله لأنه يواتي ك�ضلهم الذهني. 
فالك�ضللل الذهنللي الذي ل يعرف كيف يحكللم اإل بال�ضتناد اإلى �ضابقللة، هو الميزة الأكثر 

خ�ضو�ضية فيمن يكر�ضون اأنف�ضهم نقاداً.
ول بد لنا من اأن نعود هنا في هذه المقدمة- �ضواء اأكانت رواية اأم نيفول- اأكثر من 
مرة اإلى النيفوليريا nivoleria. واأقول يجب اأن نعود، هكذا بتفخيم �ضيغة جمع المتكلم، 
لأنه علينا اأن نكون، اأنَت اأيها القارئ، واأنا، اأي نحن، من �ضنعود اإليها. ولنم�س الآن اإذن 

اإلى نموذجية.
نموذجية؟ لماذا؟

لقد اأطلق ميغيل دي ثربانت�س �ضفة نموذجية على الروايات التي ن�ضرها  بعد الكيخوتي 
لأنلله، يقللول لنا ح�ضب ما جاء في مقدمتها، »ل توجللد واحدة بينها اإل ويمكن ا�ضتخا�س 
مثال نافع منها«. ثم ي�ضيف بعد ذلك: »لقد كان م�ضعاي اأن اأ�ضع في �ضاحة بادنا طاولة 
لعللب، حيللث يمكن لكل امرئ بلللوغ المتعة دون اأي �ضرر اآخر، اأعنللي، دون �ضرر للروح اأو 
الج�ضللد، لأن التمارين النزيهة واللطيفة تنفع ول ت�ضر«. وي�ضيف بعد ذلك مبا�ضرة: »اأجل؛ 
فالنا�س ل يبقون في المعابد، ول يملوؤون الم�ضليات طوال الوقت؛ ول يتابعون التجارات 
دائمًا مهما علت قيمتها؛ فهناك �ضاعات للترفيه، ت�ضتريح فيها الروح المكروبة؛ ومن اأجل 
ذلك ُتغر�س متنزهللات الحور، وُتق�ضد النوافير، وُت�ضّوى ال�ضفوح، وُتزرع الحدائق بعناية«. 
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وي�ضيللف: »هناك اأمر اأجللروؤ على قوله لك: اإذا ما اأمكن للعبرة من هذه الق�ض�س اأن تف�ضي 
بمللن يقروؤهللا، بطريقة اأو باأخرى، اإلى رغبة خبيثة اأو تفكير �ضيئ، فاإنني اأف�ضل قطع يدي 
التللي كتبتهللا قبل اأن اأخرجهللا اإلى العلن؛ ف�ضني لللم تعد ت�ضمح لللي بال�ضخرية من الحياة 

الأخرى، ففي الخام�ضة والخم�ضين اأ�ضعى للفوز بتلك الحياة وال�ضبق اإليها«.
وي�ضتنتللج من ذلك، اأوًل: اأن ثربانت�للس بحث عن المثالية التي ن�ضميها اليوم الجمالية 
اأكثللر مللن بحثه عن الأخاق فللي ق�ض�ضه، �ضاعيًا اإلللى اأن يقدم بها �ضاعللات من الترفيه 
ت�ضتريللح فيهللا النف�س المكروبة، وثانيللًا، ت�ضميتها بنموذجية هي فكللرة تالية لكتابتها. 

وهو ما ينطبق على حالتي.
فهللذه المقدمة تاليللة للروايات، ُكتبت لت�ضبقها وتقدم لها، مثلمللا هو النحو تاٍل للغة 
التي يحاول اأن ي�ضبطها، ومثلما هي النظرية الأخاقية تالية لأفعال الف�ضيلة اأو الرذيلة 
التللي تحللاول اأن ت�ضرح نف�ضها من خالها. وهذه المقدمة هللي، بطريقة ما، رواية اأخرى؛ 

اإنها رواية رواياتي. اأو اإنها اإذا �ضئت، نيفوليريا.
واأدعو هذه الروايات بالنموذجية لأنني اأقدمها كمثل –هكذا مثلما تلفظ-، َمَثُل حياة 

وواقع.
واقع! اأجل، واقع!

فم�ضارعوها)1(! اأجل، هذا يعني، م�ضارعيها- واإذا �ضئتم ن�ضميهم ال�ضخ�ضيات-، هم 
واقعيون، �ضديدو الواقعية، وباأكثر اأ�ضكال الواقعية حميمية، تلك الواقعية التي يقدمونها 
هللم اأنف�ضهللم، بمح�س رغبتهم في اأن يكونوا اأو ل يكونوا، ولي�للس الواقعية التي يمنحهم 

القراء اإياها. 

-2-

لي�س هناك ما هو اأ�ضد غمو�ضًا من هذا الذي ُيدعى واقعية في الفن الأدبي. اإذ، ما هو 
واقع هذه الواقعية؟

�ضحيح اأن ما ي�ضمى واقعية هو اأمر مح�س خارجي، ظاهري، ق�ضري وطرائفي، ي�ضير 
اإلللى الفن الأدبي ولي�س ال�ضاعري اأو الإبداعي. ففللي الق�ضيدة، وفي العمل الإبداعي، لي�س 
فللي الواقللع هو ما يدعللوه النقاد بالواقعيللة. فالواقع في عمللل اإبداعي هللو واقع حميم، 
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خللاق واإرادي. وال�ضاعر ل ُيخرج مخلوقاته –وهي مخلوقات حية- بالطرق التي تدعى 
واقعيللة. لأن �ضخو�للس الواقعيين تكون في العادة دمللى مانيكان لب�ضة، تتحرك بخيوط 
وتحمللل في �ضدرها فونوغراف يكرر الجمل التي التقطهللا معلمها بيدور)2( من ال�ضوارع 

وال�ضاحات والمقاهي ودونها في محفظته.
مللا الواقع الحميم، الواقع الحقيقللي، الواقع الأبدي، الواقع ال�ضعري اأو الإبداعي لإن�ضان 
ما؟ �ضواء اأكان اإن�ضانًا من لحم وعظم اأم كان ممن ن�ضميهم ن�ضج الخيال، وهم ال�ضيء نف�ضه. 
لأن دون كيخوتللي ل يقللل واقعيللة عللن ثرفانت�س؛ وهاملللت اأو ماكبث ل يقللل واقعية عن 
�ضك�ضبيللر، وربمللا كانت لدى �ضخ�ضيتي اأوغ�ضطو بيريث م�ضوغاته ليقول ما قاله لي –انظر 
روايتللي »�ضبللاب« )وهللي رواية جداً!(، فللي ال�ضفحتين 280 و281- من اأننللي اأنا نف�ضي 
ربما لم اأكن �ضوى ذريعة كي ت�ضل ق�ضته وق�ض�س غيره، بل ق�ضتي اأنا بالذات، اإلى العالم.

ل بد لي هنا من اأن اأ�ضير، مرة اأخرى، اإلى تلك النظرية بالغة العبقرية لأوليفر ويندل 
هولمز -في موؤلفه The autocrat of the brea fast table– حول الخوانات الثاثة 
والتوما�ضللات الثاثللة. فهو يقول لنللا اإنه عندما يتبادل اثنان الحديللث، خوان وتوما�س، 

يكون هناك �ضتة في المحادثة، هم: 
1- خوان الحقيقي؛ المعر�ف من خالقه فح�ضب.

ثالثةخو�نات...

2- خ���وان المثل الأعلى لخوان؛ �هو لي����س الحقيقي على الإطالق، 
�غالبًا ما يكون مختلفًا عنه.

3- خ���وان المثالي لتوما�س؛ �ه���و لي�س خوان الحقيقي �ل خوان في 
نظر خوان، �اإنما هو مختلف عنهما في اأغلب الأحيان.

ثالثة توما�صات...
1- توما�س الحقيقي.

2- توما�س المثالي لتوما�س.
3- توما�س المثالي لخوان.

هللذا يعنللي ما هو عليه اأحدهما، وما يظن هو اأنلله عليه، وما يظنه الآخر عنه. وينتقل 
اأوليفر ويندل هولمز للتحدث حول قيمة كل واحد منهم.
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اأما اأنا ف�ضوف اأتناول الأمر عبر طريق اآخر مختلف عن المثقف اليانكي ويندل هولمز. 
واأقللول اإنه ف�ضًا عما يكونه ال�ضخ�س فللي نظر الرب –اأجل فالمرء في نظر الرب هو اأحد 
مللا- ومللا يكونه في نظر الآخريللن، وما يظن اأنه عليه، هناك ما يرغللب هو نف�ضه في اأن 
يكونه. واإن هذا، من يرغب المرء في اأن يكونه، هو المبدع فيه، في داخله، وهو الحقيقي 
حقًا. ونحن نجد الخا�س اأو ال�ضياع ب�ضبب ما اأردنا اأن نكونه، ولي�س ب�ضبب ما كنا عليه. 

فالرب يكافئ المرء اأو يعاقبه باأن يكون اإلى اأبد الآبدين ما اأراد اأن يكون.
وبما اأن هناك الآن من يريد اأن يكون ومن يريد األ يكون، �ضواء بين الب�ضر الحقيقيين 
المج�ضديللن من لحم وعظم اأم بين الب�ضر الحقيقييللن المج�ضدين بتخيل روائي اأو نيفولي. 

.)noluntad( فاإن هناك اأبطاًل ممن يريدون األ يكونوا، اأي اأبطال عدم الإرادة
ولكن قبل النتقال قدمًا يتوجب علي اأن اأو�ضح باأنه ل يت�ضاوى من يريد األ يكون مع 

من ل يريد اأن يكون، واأنهما لي�ضا ال�ضيء نف�ضه.
فهناك، بالفعل، اأربعة اأو�ضاع، اثنان منهما اإيجابيان: اأ(- يريد اأن يكون؛ ب(- يريد 
األ يكون، واثنان �ضلبيان: ج( ل يريد اأن يكون؛ د( ل يريد األ يكون مثلما يمكن: العتقاد 
بوجللود الللرب، العتقاد بعدم وجود الرب، عللدم العتقاد بوجود الللرب، الااعتقاد بعدم 
وجللود الللرب. والااعتقاد بعدم وجود الللرب هو نف�ضه عدم العتقللاد بوجود الرب، فعدم 
اإرادة المللرء فللي اأن يكون هي اأنه ل يريللد اأن يكون. ومن �ضخ�س ل يريد اأن يكون ي�ضعب 
ا�ضتخللراج كائن �ضاعري، �ضخ�ضية روائية؛ اأما من �ضخ�للس يريد األ يكون، فالأمر ممكن. 

ومن يريد األ يكون، لي�س هو بالمنتحر طبعًا! من يريد األ يكون يريد ذلك وهو كائن.
مللاذا؟ اأيبدو لكم الأمر م�ضو�ضًا؟ اإذا ما بدا لكم الأمر م�ضو�ضًا ول�ضتم قادرين، لي�س على 
فهملله وح�ضب، واإنما على الإح�ضا�س به بعاطفللة وتراجيدية، فلن تتو�ضلوا اأبداً اإلى اإبداع 
كائنات حقيقية، ولن تتو�ضلوا بالتالي اإلى ال�ضتمتاع باأي رواية اأو حتى برواية حياتكم. 
لأنه من المعروف اأن من ي�ضتمتع بعمل فني، اإنما ي�ضتمتع به لأنه ُيبدعه في نف�ضه، يعيد 
اإبداعلله وي�ضتمتللع به. ولهللذا ال�ضبب يتكلم ثربانت�للس في مقدمة رواياتلله النموذجية عن 
»�ضاعللات الترفيلله«. واأنا ا�ضتمتعت مع �ضخ�ضيته المجاز بيدريللرا، باإعادة خلقه فّي واأنا 

اأ�ضتمتع. فكان المجاز بيدريرا اأنا نف�ضي.



291 الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 

-3-

لقللد تو�ضلنا اإذن -اأقول، يبدو لي اأننا قد تو�ضلنا...-، اإلى اأن الإن�ضان الأكثر واقعية، 
الأكثر realis، الأكثر res، هو الأكثر �ضيئية، وهذا يعني اأنه الأكثر ق�ضية)3(، هو من يريد 
اأن يكون اأو من يريد األ يكون، اأي المبدع. هذا الإن�ضان وحده الذي يمكننا اأن ندعوه، على 
الطريقة الكانتية، ذا الطاقة الروحية، هذا الإن�ضان الإرادي والمثالي –من فكرة/اإرادة اأو 
قللوة- عليه اأن يعي�س في عالم ظاهراتي، مرئللي، منطقي، في عالم من ُيدعون واقعيين، 
وعليلله اأن يحلللم بالحياة التي هي حلم. ومن هنللا، من ت�ضادم هللوؤلء الب�ضر الواقعيين، 
اأحدهللم بالآخريللن، تنبثق التراجيديللا والكوميديللا والرواية والنيفول. ولكللن الواقع هو 
الحميللم. والواقع ل ت�ضكللله الكوالي�س، ول الديكور، ول الأزيللاء، ول المناظر، ول الأثاث، 

ول و�ضف الم�ضاهد، ول...
فلنقللارن �ضيخي�ضموندو)4( بدون كيخوتي، اإنهما حالمان في الحياة. الواقع في حياة 
دون كيخوتللي لم يكن طواحين الهللواء، واإنما المردة. الطواحين كانت ظاهراتية، مرئية؛ 
اأما المردة فكانوا طاقة روحية، جوهراً. الحلم هو ما يكون حياة، واقعًا، اإبداعًا. والإيمان 
نف�ضلله لي�س، ح�ضللب القدي�س بطر�س، اإل جوهر الأ�ضياء التي تنتظللر، وما ينتظر هو الحلم. 

والإيمان هو منبع الواقع، لأنه الحياة. الإيمان هو اإبداع. 
اأم اأن الأودي�ضللة، هللذه الملحمة التي هي رواية، ورواية رائعللة، �ضديدة الروعة، لي�ضت 

اأقل واقعية عندما تروي لنا اأعاجيب اأحام ي�ضتبعدها الواقعي من فنه؟    
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اأجللل، اإننللي اأعرف معزوفللة النقاد الذين ت�ضبثللوا بما قلته عن النيفللول؛ روايات ذات 
ق�ضية)5(، فل�ضفيات، رموز، مفاهيم مج�ضدة، تمارين حوارية... وغيرها. 

ح�ضن اإذن؛ فاإن�ضان ما، اإن�ضان واقعي، يريد اأن يكون اأو يريد األ يكون، هو رمز، ويمكن 
لرمز اأن ي�ضبح اإن�ضانًا. بل ومفهومًا. ويمكن لمفهوم اأن ي�ضبح �ضخ�ضًا. اأنا اأعتقد اأن فرع 
قطع زائد )في الهند�ضة( يريد –اأجل، يريد!- الو�ضول اإلى لم�س خطه المقارب ول يتمكن 
مللن ذلللك، واأن الهند�ضي الذي ي�ضعر بهللذه الإرادة اليائ�ضة لتحاد القطللع الزائد مع خطه 
المقارب يبدع لنا هذا القطع الزائد كما يبدع �ضخ�ضًا تراجيديًا. واأظن اأن القطع الناق�س 
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يريللد اأن يكللون له محرقين. واأوؤمن بالتراجيديا اأو الرواية ذات الحدين لدى نيوتن. ولكن 
ما ل اأعرفه هو اإذا ما كان نيوتن قد اأح�س بذلك.

اأي �ضيء هذا الذي ي�ضميه النقاد مح�س مفاهيم اأو كائنات خيالية!
اأوؤكللد لك اأيها القارئ، اأن غو�ضتاف فلوبير اأح�س، كما يقولون، بعامات ت�ضمم عندما 
كان يكتللب، اأي عندما كان يبدع، ت�ضمم اإيمللا بوفاري، في تلك الرواية التي تعّد نموذجًا 
للروايات، وللروايات الواقعية. وعندما يئن بطلي اأغو�ضطو بيريث اأمامي –اأو في داخلي 
بكلمللة اأدق-: »اأريد اأن اأحيللا يا دون ميغيل، اأريد اأن اأعي�س، اأريللد اأن اأعي�س...« -�ضباب، 

ال�ضفحة 287- كنُت اأ�ضعر باأنني اأموت.
�ضيقللال لي: »وهللل اأغو�ضطو بيريث هو اأنللت نف�ضك!...«. ولم ل! ف�ضلليء هو كون جميع 
�ضخ�ضياتللي الروائيللة، جميللع الم�ضارعين الذيللن اأبدعتهم قد اأخرجتهللم من روحي، من 
واقعللي الحميللم –وهم �ضعب بكامله-، و�ضيء اآخر اأن يكونوا اأنللا نف�ضي. اإذ، من اأكون اأنا 
نف�ضللي؟ من هو هذا الذي يوقللع با�ضم ميغيل دي اأونامونو؟ اإنلله... واحد من �ضخ�ضياتي، 
اأحللد مخلوقاتي، اأحد م�ضارعّي. وهذا الأنا الأخير والحميم والأعلى، هذا الأنا المت�ضامي 

–اأو الحلول-، من يكون؟ اهلل يعلم... ربما هو اهلل نف�ضه...
واأقللول لكللم الآن اإن هللذه ال�ضخ�ضيللات الغ�ضقيللة - لي�ضللت منت�ضف نهللار ول منت�ضف 
ليل- التي ل تريد اأن تكون ول تريد األ تكون، واإنما تنقاد لأخذها واإح�ضارها، اإن كل هذه 
ال�ضخ�ضيات التي تغ�س بها رواياتنا الإ�ضبانية المعا�ضرة لي�ضت، مع كل ال�ضعور والعامات 
التي تميزها، وكل عباراتها المكرورة وت�ضنجاتها النفعالية واإيماءاتها، لي�ضت في معظمها 

اأ�ضخا�ضًا، ولي�س لها واقع حميم... لي�ضت هناك لحظة تفرغ فيها اأرواحنا اأو تعريها.
الإن�ضللان الحقيقللي يمكللن اكت�ضافه، اإبداعه، فللي لحظة، في جملة، فللي �ضرخة. هكذا 
الأمر لدى �ضك�ضبير. وعندما تجدونه هكذا ُمكت�ضفًا، مبدعًا، ربما تعرفونه خيراً مما يعرف 

هو نف�ضه.
اإذا مللا اأردت اأيها القارئ، اأن تبدع، عن طريق الفن، اأ�ضخا�ضًا، م�ضارعين -تراجيديين، 
كوميدييللن اأو روائييللن، ل تراكللم تفا�ضيللل، ل تنهمك فللي مراقبة الظواهللر الخارجية لمن 
يتعاي�ضللون معك، واإنما تعامل معهم، ا�ضتثرهللم اإن ا�ضتطعت، واأحببهم قبل كل �ضيء وانتظر 
اإلللى اأن ُيخرجللوا في اأحد الأيام –وربما لن يفعلوا ذلك مطلقًا- اإلى النور وَعرِّ روح روحهم، 
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التللي تريد اأن تكون، في �ضرخة، في فعل، في جملة، وخذ هذه اللحظة عندئذ، واأدخلها فيك 
ودعهللا، مثللل بذرة، تطورك فللي ال�ضخ�ضية الحقيقية، فيمن هو واقعللي حقًا. وربما تتو�ضل 
اأنللت اإلللى اأن تعللرف خيراً من �ضديقللك خوان اأو مللن �ضديقك توما�س من هو الللذي يريد اأن 
يكون خوان اأو من الذي يريد اأن يكون توما�س اأو من الذي ل يريد اأن يكونه كل واحد منهما.
بلزاك لم يكن رجًا يعي�س حياة العالم ولم يكن ُيم�ضي الوقت في ت�ضجيل ماحظات 

عما يراه في الآخرين اأو عما ي�ضمع منهم. بل كان يحمل العالم في داخله.
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اإن كان كل اإن�ضللان ب�ضللري يحمل في داخله �ضبع الف�ضائللل ونقائ�ضها ال�ضبع الكبرى: 
فهو متكبللر ومتذلل، �ضره وقنوع، �ضهواني وعفيف، ح�ضود وُمح�ضن، بخيل وكريم، ك�ضول 
ومجللد، نزق و�ضبللور. ويخرج من نف�ضه على ال�ضواء الطاغية اأو العبد، المجرم اأو القدي�س، 

قابيل اأو هابيل.
ل اأقللول اإن دون كيخوتللي و�ضانت�ضو قد انبثقا من المنبللع نف�ضه لأنهما ل يتعار�ضان 
فيما بينهما، واأن دون كيخوتي كان �ضانت�ضو بانثي�ضكي و�ضانت�ضو بانثا كان كيخوت�ضكي، 
مثلمللا اأظللن اأنني اأثبته في كتابي »حياة دون كيخوتي و�ضانت�ضو«. مع اأنني لن اأعدم من 
�ضيقفللز قائًا اإن دون كيخوتي و�ضانت�ضو في كتابي ذاك لي�ضا �ضخ�ضيتي ثرفانت�س. وهذا 
�ضحيللح جللداً. لأن دون كيخوتي و�ضانت�ضو لي�ضا ملكًا لثرفانت�للس ول لي، واإنما هما ملك 
لكل من يبدعون وي�ضتمتعون، اأو بعبارة اأف�ضل، هما ملك نف�ضيهما، ونحن حين نتاأملهما 

ونبدعهما، نكون ملكًا لهما.
واأنا ل اأعرف اإذا كان دون كيخوتي الخا�س بي هو اآخر غير دون كيخوتي ثرفانت�س، 
اأو اإذا مللا كنللُت قد اكت�ضفُت- لللو كان هو نف�ضه- في روحه اأعماقًا لللم يكت�ضفها مكت�ضفه 
الأول، الللذي كان ثرفانت�للس. لأنني واثللق، اإ�ضافة اإلى اأ�ضياء اأخرى، مللن اأن ثرفانت�س لم 
ُيقللدِّر  كل ما كان يعنيه في حلم حياة الفار�س ذلك الحب المخجل وال�ضامت الذي اأح�س 

به نحو األدونثا لورينثو)5(. ولم يعرف ثرفانت�س كل كيخوتية �ضانت�ضو بانثا.  
اأخت�ضللر: كل اإن�ضللان ب�ضري يحمل في داخله �ضبللع الف�ضائل الكبللرى ورذائلها ال�ضبع 

النقي�ضة، وهو قادر بها على اإبداع م�ضارعين من كل نوع.
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الأ�ضخا�س الم�ضاكين الذين يخ�ضون التراجيديا، ظال الب�ضر اأولئك الذين يقروؤون كي ل 
يعرفوا اأو لمجرد قتل الوقت –عليهم اأن يقتلوا الأبدية-، حين يجدون اأنف�ضهم في تراجيديا، 
اأو فللي كوميديللا، اأو فللي روايللة، اأو حتى فللي نيفول، اأمام رجللل، اأمام ما هو لي�للس اأقل من 
رجللل بللكل معنى الكلمة، اأو اأمام امراأة، اأمام ما هي لي�ضللت اأقل من امراأة بكل معنى الكلمة، 
يت�ضاءلون: »ولكن، من اأين خرج لنا الموؤلف بهذا؟« وهذا �ضوؤال ل يت�ضع اإل لجواب واحد، هو: 
»منللك، األي�س كذلك!« وبما اأن اأحدنا لللم ُيخرجه منه، من الإن�ضان اليومي الغ�ضقي، فمن غير 
المجدي تقديمه اإليه، لأنه لن يتعرف عليه كاإن�ضان. ولن يتورع عن ت�ضميته رمزاً اأو مجازاً.
وهذا ال�ضخ�س اليومي والمرئي، هذا الذي يهرب من التراجيديا، لي�س هو حلمي بظل، 
مثلما �ضمى بيندارو)6( الإن�ضان. �ضيكون باخت�ضار ظل حلم، كما قال تا�ضو)7(. لأن من يكون 
حلللم ظللل ويعي اأنه كذلك، فاإنه يعاني من ذلك، و�ضللواء اأ�ضاء اأن يكون اأم لم ي�ضاأ، �ضيكون 
�ضخ�ضية تراجيدية وقادراً على اأن يبدع ويعيد في نف�ضه اإبداع �ضخ�ضيات تراجيدية –اأو 
كوميدية-، وقادراً على اأن يكون روائيًا؛ وهذا: �ضاعر وقادر على ال�ضتمتاع برواية، هذا 

يعني، بق�ضيدة.    
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هل الأمر وا�ضح؟
ال�ضراع من اأجل اإ�ضفاء الو�ضوح على معتقداتنا، هو تراجيديا اأخرى.

وهللذه المقدمة هي روايللة اأخرى. اإنها رواية رواياتي، ابتللداء من »�ضام في الحرب« 
و»حللب وتربية« -وهي روايللات- و»�ضباب« و»هابيل �ضانت�ضيللث«- وربما كانت هذه 
الأخيرة اأكثرها تراجيدية- حتى »الروايتان النموذجيتان« التي �ضتقروؤها، اأيها القارئ. 

ما لم تكن هذه المقدمة قد اأفقدتك الرغبة في قراءتها. 
اأتللرى اأيها القارئ، لماذا اأطلقُت ت�ضمية نموذجية على هذه الروايات؟ ويا ليتها تنفع 

اأمثولة!
اأعرف اأن ا�ضتهاك الرواية في اإ�ضبانيا اليوم يتم بين الن�ضاء اأ�ضا�ضًا. هذا يعني، ن�ضاء! 
لي�للس الن�ضاء!، واإنما �ضيللدات واآن�ضات. واأعرف اأن هوؤلء ال�ضيللدات والآن�ضات يملن اأ�ضا�ضًا 
اإلللى قراءة روايات يقدمها لهن متلقي اعترافاتهللن اأو تلك الأخرى التي يحظرون عليهن 
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قراءتهللا؛ وهي اإمللا عواطف متكلفة تن�ضح غمللًا اأو بورنوغرافيات تنللز قيحًا. ولي�س هذا 
لأنهللن يهربن مما يدفعهن اإلللى التفكير، واإنما يهربن مما يجعلهن يتاأثرن. ف�ضدمة تاأثر 

ل تكون من تلك التي تنتهي بل... ح�ضن، من الأف�ضل عدم قول ذلك!
هللوؤلء ال�ضيدات والآن�ضللات ينت�ضين طربًا اأمام ف�ضتان مو�ضللوع على دمية مانيكان، 
اإذا كان الف�ضتللان علللى المو�ضة، اأو اأمام خلع الماب�س اأو �ضبه العري؛ اأما العري ال�ضريح 

والنبيل، فيثير نفورهن. وخ�ضو�ضًا عري الروح.
وهكذا يم�ضي اأدبنا الروائي!

اأدب... اأجللل، اأدب. ولي�للس اأكثر مللن اأدب. وهو جن�س معي�ضة، خا�ضللع لقانون العر�س 
والطلب، والت�ضدير وال�ضتيراد، ولرقابة الجمارك وال�ضرائب.

هنللا تم�ضي، اأخيراً، اأيهللا القراء والقارئللات، اأيها ال�ضادة، وال�ضيللدات والآن�ضات، هذه 
الروايتللان النموذجيتللان، التللي كان علللى م�ضارعيها )اأبطالهللا( اأن يعي�ضللوا معزولين 
ومجهوليللن، فاأنللا اأعللرف اأنهم يعي�ضللون. واأنا واثق من ذلللك بقدر ما اأنا واثللق من اأنني 

نف�ضي اأعي�س.
كيف؟ متى؟ اأين؟ اهلل وحده يعلم.



الرواية الأوىل



297 الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 

ـان �أُمَّ

-1-

كللم كانت راكيل، تلك الأرملة،ُتثقل على الم�ضكيللن دون خوان! تثقل عليه بعذاب عدم 
امتللاك اأبنللاء في قلب الروح، لقد اأم�ضكت به وا�ضتوقفته في الحياة المتبقية، ولي�س فيما 
م�ضللى منها. وكانللت الرغبة، الإرادة قد ماتللت في دون خوان. فعينا ويللدا راكيل تطفئ 
وتخللدر كل �ضهواتلله، وذلك البيت المنفللرد، الذي يعي�ضان فيه خللارج القانون، كان اأ�ضبه 

بحجرة عا�ضقين في دير. 
عا�ضللق؟ اأكان هللو، دون خللوان، عا�ضقللًا لراكيللل؟ ل، لم يكللن عا�ضقًا لهللا، واإنما كان 
م�ضتغرقللًا فيهللا، غارقًا فيها، تائهللًا في المللراأة وترملها. لأن راكيل كانللت –يفكر دون 
خللوان- قبللل كل �ضيء وفوق كل �ضيء، الأرملة والأرملة التي با اأبناء؛ فراكيل تبدو كما 
لللو كانللت ولدت اأرملة. حبهللا كان حبًا عاتيًا، للله طعم الموت، تبحث فللي داخل رجلها، 
عميقللًا فللي داخله ليخرج منه �ضيء اأبعللد من الحياة. ودون خوان ي�ضعللر باأنها تجرجره 
اإلللى اأعمللق ما في الأر�س. »هذه المراأة �ضتقتلني!« -هكللذا اعتاد اأن يقول-، وحين يقول 
ذلك يفكر بكم �ضتكون عذبة الراحة الانهائية، وهو يلتحف التراب، بعد اأن يكون قد مات 

ب�ضبب اأرملة مثل تلك.
منللذ زمللن وراكيل تدفع برجلهللا دون خوان للللزواج، تدفعه لأن يتللزوج؛ ولكن لي�س 

منها، مثلما كان يرغب الرجل الم�ضكين اأن يفعل.
راكيللل: -تتللزوج منللي؟ ولكن هللذا الأمر ل معنى للله يا قطيطللي...! لمللاذا؟ ما الذي 
�ضنجنيلله من زواجنا وفق �ضعائر الكني�ضللة وال�ضجل المدني؟ الزواج اأُقر، ح�ضب ما علمونا 
فللي التعاليللم الم�ضيحية، من اأجللل القتران، ومن اأجللل منح النعمللة للمقترنين وجعلهم 
يربون اأبناء لتقدي�س ال�ضماء. اأنتزوج؟ اإننا متزوجان على اأح�ضن ما يرام! منحنا النعمة؟ 
اآي، يللا ميت�ضينو –وحين تقول ذلك، تمر على اأنفه باأ�ضابع يدها اليمنى الخم�س الدقيقة 
والرفيعللة-، لن ُتمنللح اأنت ول اأنا نعمة المغفللرة. وتربية اأبناء من اأجللل ال�ضماء... تربية 

اأبناء من اأجل تقدي�س ال�ضماء!



الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 298

حيللن تقول هذا ينك�ضر �ضوتها وترتع�س على رمو�ضها لآلئ �ضائلة ينعك�س فيها �ضواد 
بوؤبوؤي عينيها الذي با قرار.

دون خللوان: -ولكنني قلت لك يا كيلينللا، لقد بقيت لنا و�ضيلة اأخرى، وهي اأن نتزوج 
وفق م�ضيئة اهلل والب�ضر...

راكيل: -اأاأنت من يذكر اهلل يا ميت�ضينو؟
دون خوان: -فلنتزوج هكذا، ح�ضب القانون، ونتبنى ابنًا...

راكيل: -نتبنى ابنًا...! نتبنى ابنًا...! لم يبق لك اإل اأن تقول من ملجاأ الأيتام.
دون خوان: اأوه، ل! ابن اأختك ذاك، مثًا...

راكيللل: لقللد قلت لللك من قبل يا خوان األ تتكلم في هللذا... األ تعود اإلى الكام في هذا 
الأمر... اأختي، بما اأننا نملك ثروة...

دون خوان: -اأح�ضنت القول، نملك...
راكيل: اإنني اأح�ضن القول بالطبع! اأم اأنك تظنني ل اأعرف باأن ثروتك، مثلما هو كل ما 

فيك، لي�س اإل ملكي، ملكي بالكامل؟
دون خوان: -ملكك بالكامل يا كيلينا!

راكيللل: يمكللن لأختللي اأن ت�ضلمنللا اأي واحد مللن اأبنائها، اأعللرف ذلللك، �ضت�ضلمنا اإياه 
ب�ضعادة. وبما اأن ح�ضولي عليه لن يكلفني �ضيئًا، فاإنه لن يكون لي خال�ضًا على الإطاق. 

اأوه، عدم القدرة على الإنجاب! عدم القدرة على الإنجاب! والموت في المخا�س.
دون خوان: -ولكن ل تت�ضرفي هكذا يا عزيزتي.

راكيللل: اأنت يا خللوان، اأنت من عليه األ يبقللى هكذا... ابن بالتبنللي، ُمَتَبنى، هو دومًا 
نزيللل ملجللاأ. اجعل من نف�ضك اأبللًا يا خوان، كن اأبًا بعللد اأن لم ت�ضتطع جعلللي اأمًا. لو اأنك 

�ضيرتني اأمًا، لكنا عندئذ تزوجنا، اأجل... لماذا تخف�س راأ�ضك هكذا؟ مم تخجل؟
دون خوان: -�ضتجعلينني يا راكيل واأنا...

راكيل: اأجل، اأعرف اأنك ل�ضت مذنبًا، مثلما لم يكن مذنبًا زوجي ال�ضابق ذاك...
دون خوان: -الآن هذا...
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راكيللل: ح�ضللن! اأنت ت�ضتطيع منحي ابنًا. كيف؟ باإنجابه من امراأة اأخرى، ابن منك، ثم 
ت�ضلمني اإياه بعد ذلك. و�ضواء �ضاءت هي اأم لم ت�ضاأ، فاأنا التي اأ�ضاء وكفى!

دون خوان: ولكن كيف تريدينني اأن اأحب امراأة اأخرى...
راكيللل: تحبهللا؟ ما هذا الذي تقوله عن حبها؟ مللن كلمك عن حب امراأة اأخرى؟ اأعرف 
الآن جيللداً اأنللك ل ت�ضتطيع، حتى لو �ضئت ذلك، اأن تحب امراأة اأخرى. ولن اأ�ضمح اأنا نف�ضي 
بذلللك! لي�ضللت الم�ضاألة اأن تحبها، واإنما اأن تحبلها! اأتريد اأن اأو�ضح اأكثر؟ اأن ُت�ضيرها اأمًا. 

�ضّيرها اأمًا ثم اأعطني البن، من تقبل بمثل هذا �ضتكون...
راكيل: بما نملك بمثل هذا �ضتكون...

راكيل: بما نملك من ثروة؟
دون خوان: واأي امراأة اأعر�س عليها هذا؟

راكيل: تعر�س عليها ماذا؟   
دون خوان: هذا...

راكيللل: ما عليللك اأن تعر�ضه عليها هو الللزواج! عليك اأن تتزوج واأنللا �ضاأبحث لك عن 
المراأة؛ امراأة توفر احتمالت النجاح... وتكون ذات مظهر لئق، ما راأيك؟

وحين تقول هذا ت�ضحك �ضحكة لها رنة العويل.
راكيل: �ضتكون زوجتك، ول يمكن لي –بالطبع!- اأن اأغار من زوجتك...

دون خوان: ولكنها �ضتغار منِك...
راكيللل: هللذا طبيعي! وهللو �ضي�ضاعدنا في م�ضعانللا. �ضتتزوجللان، و�ضُتمنحان النعمة، 

كثير من النعمة، و�ضتنجبان على الأقل ابنًا... يكون لي. واأنا �ضاأحمله اإلى ال�ضماء.
دون خوان: ل تجدفي...

راكيل: اأتعرف اأنت ما هي ال�ضماء؟ اأتعرف ما هو الجحيم؟ اأتعرف اأين هو الجحيم؟
دون خوان: في منت�ضف ال�ضماء، يقولون.
راكيل: اأو ربما في منت�ضف بطن عاقر...

دون خوان: راكيل...! راكيل...!
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راكيل: تعال، تعال هنا...
اأجل�ضته على �ضاقيها القويتين، واحت�ضنته كما لو كان طفًا، وقربت �ضفتيها الجافتين 

من اأذنه لتقول له بما ي�ضبه الهم�س:
راكيل: لقد بحثت لك عن امراأة... لقد بحثت عمن �ضتكون اأمًا لبننا... لم يبحث اأحد عن 

مر�ضعة اأف�ضل من بحثي اأنا عن هذه الأم...
دون خوان: ومن هي...؟

راكيللل: الآن�ضللة بيرتا لبيرا... ولكن، لمللاذا ترتجف؟ لقد ظننُت اأنهللا �ضتعجبك! ماذا؟ 
األ تعجبللك؟ لمللاذا �ضحب لونك؟ لماذا تبكي هكذا؟ هيا، ابِك، ابللِك يا بني... يا دون خوان 

الم�ضكين!
دون خوان: ولكن بيرتا...

راكيل: �ضتكون بيرتا �ضعيدة! لي�س ب�ضبب ثروتنا، ل! واإنما لأن بيرتا تحبك، اإنها مغرمة 
بللك حتللى ال�ضيللاع...! وبيرتللا، التي لها قلب عللذراء عا�ضقللة بطولي، �ضتقبللل القيام بدور 
افتدائللك... افتداوؤك منللي، لأنني في نظرها هللاكك الأبدي وجحيمك. اأعللرف ذلك! اأعرف 
ذلك! اأعرف كم ترثي بيرتا لحالك... اأعرف الرعب الذي اأ�ضببه لها... اأعرف ما تقوله عني... 

دون خوان: ولكن اأبويها...
راكيللل: اآه، اأبواهللا، اأبواهللا الم�ضيحيان جداً، اإنهمللا اأبوان عقانيان جللداً... ويعرفان 

اأهمية ثروتك.
دون خوان: ثروتنا...

راكيل: هما يظنان، مثل الجميع، اأنها ثروتك... اأولي�ضت هي ثروتك قانونيًا؟
دون خوان: بلى، ولكن...

راكيللل: اأجل، وحتى هذا الأمر يتوجللب علينا اأن نرتبه جيداً. هما ل يعرفان كيف اأنك 
لللي يللا ميت�ضينو، وكيف اأنه لي، لللي وحدي، كل ما هو لك. ول يعرفللان كيف �ضيكون لي 

البن الذي �ضتنجبه ابنتهما... لأنه �ضيكون لك، األي�س كذلك يا ميت�ضين؟ �ضيكون ابنك؟
وهنللا راحت الكلمات تدغدغ عمق اأذنلله، عمق اأذن الم�ضكين دون خوان، م�ضببة له ما 

ي�ضبه الدوار.
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راكيل: �ضيكون لك ابن يا خوان، �ضيكون لك؟
دون خوان: �ضتقتلينني يا راكيل...

راكيللل: من يللدري... ولكن امنحنللي البللن اأوًل... اأت�ضمعنللي؟ بيرتا لبيللرا المائكية 
موجودة! المائكية ها... ها... ها...

دون خللوان: واأنللت ال�ضيطانية! �ضللرخ الرجل وهو ينه�للس واقفًا ومتكلفللًا م�ضقة في 
البقاء كذلك.

راكيل: ال�ضيطان هو ماك اأي�ضًا يا ميت�ضينو...
دون خوان: ولكنه ماك �ضاقط...

راكيل: اجعل بيرتا ت�ضقط اإذن؛ اجعلها ت�ضقط...!
دون خوان: �ضتقتلينني يا كيلينا، �ضتقتلينني...

راكيل: اأول�ضُت اأنا اأ�ضواأ من ميتة...؟
مللع انتهاء هذا الحديث، كان على راكيللل اأن تنام. وعندما ذهب دون خوان فيما بعد 
لينللام اإلى جانبها، لي�ضم �ضفتيلله اإلى �ضفتي �ضيدته وملكته وجدهما جافتين وملتهبتين 

مثل رمل ال�ضحراء.
راكيللل: احلللم الآن ببيرتا ولي�س بللي. اأو... ل، ل! احلم بابننا! ولللم ي�ضتطع دون خوان 

الم�ضكين اأن يحلم.

-2-

كيللف خطللر لراكيل اأن تقترح عليه اتخللاذ بيرتا لبيرا زوجة �ضرعيللة له؟ كيف اأمكن 
اأن تكت�ضللف بللاأن بيرتا لي�ضللت هي المغرمة به، بدون خوان، واإنمللا هو، في اأحامه، وهو 
نائم، حين يفقد تلك الإرادة التي لي�ضت ملكه، واإنما ملك راكيل، يحلم باأن تلك المخلوقة 
المائكية تاأتي لم�ضاعدته وافتدائه؟ واإذا كان في ذلك بذرة حب م�ضتقبلي، اأت�ضعى راكيل 

اإلى اإطفائه بتزويجه منها لتجعل من الأرملة العاقر اأمًا؟
كان دون خللوان يعرف بيرتللا منذ الطفولة. كانت تربط بينهما عاقللة اأ�ضرية. فوالدا 
دون خوان، اليتيم والوحيد منذ �ضباه المبكر، كانا �ضديقين حميمين لدون بيدرو لبيرا 
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وزوجته. وقد اهتم هذان الأخيران به وتاألما كما لم يتاألم اأحد لنزواته الغرامية وتورطه 
فللي مغامرات عابرة. وهكذا، عندما حّط ذلك الغللارق البائ�س في الغراميات –ولي�س في 
الحللب- في مرفاأ الأرملة العاقر، ابتهجا وكاأن ابللن �ضديقيهما قد اأ�ضاب ال�ضعادة، دون 

اأن يخطر لهما باأن ذلك المرفاأ هو مرفاأ العوا�ضف.
لأن الزوجيللن لبيرا الح�ضيفللان قدرا، على خاف ما كان يظنه دون خوان، باأن تلك 
العاقللة هي اأ�ضبه بالزواج؛ واأن دون خوان كان بحاجة اإلى اإرادة تكمل ما ينق�ضه، واأنه 
اإذا ما تو�ضا اإلى اإنجاب اأبناء، فاإن ابن �ضديقيهما �ضينجو. وكانا يتحدثان في هذا الأمر 
بكثللرة في اأحاديثهما البيتية، على المائللدة، عن تراجيكوميديا المدينة، دون اأن يتوخيا 

التحفظ اأمام ابنتهما، المائكية بيرتا، التي راحت بتلك الطريقة تهتم بدون خوان.
ولكللن بيرتا، حيللن بداأت ت�ضمع اأبويها يتح�ضران على اأن راكيل لم ت�ضبح اأمًا مع دون 
خللوان، واأن عاقة المغامرة تلك اآخذة بالتحول اإلللى رابطة اأبدية �ضد كل قانون اإلهي اأو 
ب�ضللري- ربمللا من الأف�ضل القللول: ثيوقراطي وديمقراطي-، تح�س فللي داخلها بالرغبة 
في األ يكون الأمر كذلك، ثم تحلم فيما بعد، على انفراد، باأن تتمكن من اأن تكون الماك 

المخل�س لذلك الغارق من الغراميات، واأن تكون من �ضُتخرجه من مرفاأ العوا�ضف.
كيللف اأمكن لدون خوان وبيرتللا اأن يحلما الحلم نف�ضه؟ في اإحدى المرات، حين التقت 
نظراتهمللا، اأو حيللن ت�ضافحللت اأيديهما، في الزيللارات النادرة التللي كان يقوم بها دون 
خوان لل�ضيدين لبيرا، ولد ذلك الحلم. بل ربما حدث اأي�ضًا، لي�س منذ زمن بعيد، اأن بيرتا 

هي التي ا�ضتقبلت رفيق اللعب في طفولتهما وتاأخر الأبوان في المجيء.
وقللد حد�س دون خللوان الخطر، ولأنه خا�ضللع لإرادة راكيل، التي كانللت اإرادته، راح 
يباعللد اأكثر فاأكثر من زياراته لذلك البيت. وقللد خمن �ضاحبا البيت �ضبب ذلك المتناع. 
»ربمللا اأنها ت�ضيطر! فاإنها تعزله عن العالم!« -قللال الأبوان. اأما البنة، المائكية بيرتا، 

فهم�س لها ماك �ضاقط في �ضمت الليل والحلم، في اأذن قلبها: »اإنه يخ�ضاِك...«.
وراكيل، راكيل نف�ضها، هي من تدفعه الآن دفعًا اإلى ح�ضن بيرتا. اإلى ح�ضنها؟

كان دون خوان الم�ضكين يت�ضوق اإلى البحر المائج لغراميات ما�ضيه العابرة، هاج�ضًا 
بللاأن راكيل تقوده اإلى المللوت. ولكنه لم يكن ي�ضعر باأي رغبة فللي اأن يكون اأبا...! ولماذا 

عليه اأن يترك في هذه الدنيا �ضخ�ضًا اآخر على �ضاكلته؟
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ولكن، ماذا يمكنه اأن يفعل...!
وعاد مدفوعًا ومرغمًا من راكيل، اإلى التردد على بيت اآل لبيرا. مما اأثلج روح البنة 
والأبويللن. وازدادت غبطتهم عندما خمنوا نواياه. اإذ بداأ با�ضتثارة �ضفقتهم كما لم يحدث 
مللن قبل من الفتنة التي يعي�س في كنفهللا. وكان دون بيدرو ودونيا مارتا يتداولن في 

الأمر.
دون بيدرو: يا للفتى الم�ضكين! يبدو اأنه يعاني كثيراً...

دونيا مارتا: وهذا اأقل ما يمكن يا بيدرو، هذا اأقل ما يمكن...
دون بيدرو: اأتذكرين توما�ضتنا؟ كانت تتكلم عن اإك�ضير الحب...

دونيللا مارتا: اأجل، كان ظريفًا حديثها ذاك عن اإك�ضير الحب... لو اأن الم�ضكينة نظرت 
في مراآة...

دون بيللدرو: ولو اأنها راأت كيف خلفتها ولداتهللا الت�ضع وا�ضطرارها اإلى العمل بتلك 
الق�ضوة... ولو اأنها كانت قادرة على النظر جيداً اإلى...

دونيا مارتا: هكذا اأنتم مع�ضر الرجال... جميعكم خنازير...
دون بيدرو: جميعنا؟

دونيا مارتا: اعذرني يا بيدرو، اأنت...ل! اأنت...
دون بيدرو: ولكن، بعد كل �ضيء، يمكن تفهم اإك�ضير حب هذه الأرملة...

دونيا مارتا: اآه، اأيها الفا�ضق! اإذن...
دون بيدرو: لدي عينان في وجهي يا مارتا؛ والعينان تبقيان �ضابتين دومًا...

دونيا مارتا: اأكثر منا...
دون بيدرو: وما الذي �ضيحل بهذا الفتى الآن؟

دونيا مارتا: فلندعه ياأتي يا بيدرو... لأنني اأراه اآٍت...
دون بيدرو: واأنا اأي�ضًا! وماذا عنها؟

دونيا مارتا: اأنا �ضاأبداأ باإعدادها تح�ضبًا...
دون بيدرو: وهذه العاقة...
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دونيا مارتا: ولكن األ ترى يا رجل اهلل، اأن ما ي�ضعى اإليه هو قطعها؟ األ تعرفه؟
دون بيدرو: ل �ضك في ذلك. ولكن هذه القطيعة �ضتكلفه بع�س الت�ضحية...

دونيللا مارتللا: وحتى لو كان الأمللر كذلك... لديه كثير، كثير، وحتللى لو �ضحى بع�س 
ال�ضيء...

دون بيدرو: هذا �ضحيح...
دونيا مارتا: علينا اأن نفتديه يا بيدرو، اأبواه يطالباننا بذلك...
دون بيدرو: ويجب علينا اأن نجعل ابنتنا تطلب منا ذلك اأي�ضًا.

وكانت البنة من جانبها متلهفة لفتداء دون خوان. اأهو افتداء دون خوان اأم نف�ضها 
بالللذات؟ وكانللت تقول لنف�ضها: »�ضاأنتزع منها هذا الرجللل واأرى كيف هو رجلها، الرجل 
الللذي �ضنعتلله هي، الللذي ا�ضت�ضلم لها ج�ضداً وروحللًا... ما هو ما علمته اإيللاه...! ما هو ما 

يعرفه خواني الم�ضكين...! وهو �ضيجعلني مثلها...«.
لقد كانت بيرتا مغرمة اإلى حّد ال�ضياع براكيل، فراكيل هي معبودتها.
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خللوان الم�ضكين، وبللا »دون« كان يرتجف ما بين المراأتين، ما بين ماكه و�ضيطانه 
الفادييللن. مللن ورائه كانللت راكيل، ومن اأماملله بيرتا، وكلتاهما تدفعانلله. اإلى اأين؟ هو 
كان يهج�للس باأنهمللا تدفعانه اإلى �ضياعه. �ضي�ضيع فيهما. اإنهمللا تمزقانه فيما بينهما. 
كان ي�ضعللر وكاأنه ذلك الطفل الللذي تنازعته اأّمان اأمام �ضليمان، وال�ضيء الوحيد الذي لم 
يكللن يعرفه هو اأيهما، راكيل اأم بيرتا، هللي التي تريده كامًا لاأخرى، واأيهما التي تريد 
�ضطللره ليموت. عينا بيرتا البتللول، الزرقاوان ال�ضافيتان، مثل بحر با قرار ول �ضفاف، 
تدعوانه اإلى الهاوية، ومن ورائه، اأو من حوله بكلمة اأ�ضح، تحيط به عينا راكيل، الأرملة، 

ال�ضوداوان والمظلمتان، مثل ليل با قرار ول نجوم، تدفعانه اإلى الهاوية نف�ضها.
بيرتللا: مللا الذي اأ�ضابك يا خوان؟ فّرج عن نف�ضك وافتح لللي قلبك دفعة واحدة. األ�ضُت 

�ضديقة طفولتك، واأكاد اأكون مثل اأختك...؟
دون خوان: اأخت... اأخت...
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بيرتا: ماذا؟ األ تروقك اأخوتي...
دون خللوان: لللم تكن لي اأي اأخللت؛ ولم اأكد اأتعللرف اإلى اأمي... ل يمكننللي القول اإنني 

عرفت امراأة...
بيرتا: لم تعرف، اإيه؟ هيا...

دون خوان: ن�ضاء... بلى، عرفتهن! اأما امراأة، بما تعنيه امراأة، فا!
بيرتا: وهذه الأرملة، راكيل؟

فوجئللت بيرتللا بللاأن العبارة خرجت منهللا دون اأي عنللف، ودون اأن يرتع�س �ضوتها، 
وباأن خوان �ضمعها بطماأنينة مطلقة.

دون خوان: هذه المراأة اأنقذتني يا بيرتا، اأنقذتني؛ اأنقذتني من الن�ضاء.
بيرتا: اأ�ضدقك. اأما الآن...

دون خوان: الآن اأجل، اأنا الآن بحاجة اإلى النجاة منها.
وحين قال خوان هذا اأح�س باأن عيني الأرملة الغائمتين تدفعانه بعنف اأكبر.

بيرتا: وهل يمكنني اأن اأفيدك في �ضيء في هذا المجال...؟
دون خوان: اآوه، بيرتا، بيرتا...!

بيرتا: هيا، اأجل؛ فاأنت، كما اأرى، تريد اأن اأكون اأنا من ت�ضرح لك...
دون خوان: ولكن يا بيرتا...

بيرتا: متى �ضت�ضعر باأنك رجل يا خوان؟ متى �ضتمتلك اإرادتك الخا�ضة؟
دون خوان: ح�ضن، اأجل، هل تريدين اإنقاذي؟

بيرتا: كيف؟
دون خوان: بزواجك مني!

بيرتا: لقد و�ضلنا! اأتريد الزواج مني اإذن؟
دون خوان: بالطبع!

بيرتا: بالطبع؟ هذا جواب غام�س! هل تريد الزواج مني؟
دون خوان: نعم!

بيرتا: بمح�س اإرادتك؟
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ارتع�للس خللوان حيللن لمح غمامللة في اأعمللاق عيني البتللول الزرقاويللن ال�ضافيتين. 
»اأتكللون قد خمنللت الحقيقة؟«، قال لنف�ضه، وكان على و�ضك التراجع، ولكن عيني الأرملة 

ال�ضوداوين دفعتاه قائلتين له: »قل ما يجب اأن تقوله، فاأنت ل ت�ضتطيع الكذب«.
دون خوان: بمح�س اإرادتي!

بيرتا: وهل تمتلكها يا خوان؟
دون خوان: من اأجل امتاكها اأريدك اأن تكوني زوجتي...

بيرتا: اإذن...
دون خوان: اإذن، ماذا؟

بيرتا: وهل �ضتهجر الأخرى اأوًل؟
دون خوان: بيرتا... بيرتا...

بيرتا: ح�ضن فلنتوقف عن الحديث في هذا الأمر اإذا �ضئت. لأن كل هذا يعني اأنك عاجز 
عن التخل�س من هذه المراأة، واأنك تريد اأن اأكون اأنا من تخل�ضك منها. األي�س كذلك؟

دون خوان: اأجل، الأمر كذلك –واأخف�س راأ�ضه.
بيرتا: واأن اأزودك بالإرادة التي تحتاج اإليها...

دون خوان: هو كذلك...
بيرتا: واأن اأنا�ضل �ضد اإرادتها...

دون خوان: وهو كذلك...
بيرتا: وهذا ما �ضيكون!

دون خوان: اآه بيرتا... بيرتا...!
بيرتا: اهداأ. انظر اإلّي ول تلم�ضني، قد ياأتي اأبواي بين لحظة واأخرى.

دون خوان: وماذا ب�ضاأنهما يا بيرتا؟
بيرتللا: اأاأنللت بهللذه الب�ضاطة يا خللوان، اإلى حللّد لم تر معلله اأننا كنا قللد ح�ضبنا الأمر 

وناق�ضناه...؟
دون خوان: اإذن...

بيرتا: �ضنهب كلنا لإنقاذك.
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ترتيللب زفافه مللن بيرتا �ضمم كل مرتكزات روح خوان الم�ضكيللن. اأبوا بيرتا، ال�ضيدان 
لبيللرا، بذل جهللداً عظيمللًا ل�ضمان وتغطيللة م�ضتقبل ابنتهمللا المادي مللن كل الطوارئ 
المحتملللة، وربمللا فكرا بم�ضتقبلهمللا بالذات اأي�ضًا. لللم تكن بيرتا هللي ابنتهما الوحيدة 
مثلمللا كان يعتقللد بع�للس، بل كان لهما كذلللك ابن �ضافر فللي مطلع �ضبابه اإلللى اأمريكا، 
ولللم يعد هناك من يتكلم عنه. وخ�ضو�ضًا فللي بيته. كان ال�ضيدان لبيرا يطمحان اإلى اأن 
يقللدم بائنللة اإلى بيرتا قبللل اأن يتزوجها، ويمانعللان من جانبهمللا، اأن يقدما ل�ضهرهما 
الم�ضتقبلللي ك�ضفًا بو�ضع ثروتهما. وكان خوان يمانع، بدوره، تقديم تلك البائنة، متعلًا 
باأنه �ضي�ضع بعد الزواج و�ضية تكون امراأته فيها هي الوريثة الكونية لكل ممتلكاته، بعد 

اأن يقدم ثروة �ضغيرة لراكيل –وفي هذا الأمر كان حمواه متفقين معه.
لم تكن راكيل عقبة، �ضواء في نظر ال�ضيدين لبيرا اأم ابنتهما. فقد توافقوا على العي�س 
معهللا في عاقات ح�ضنللة، مثلما مع �ضديقة ذكية هي، بطريقة مللا، منقذة خوان، وكان 
الأبللوان والبنة واثقيللن من اأن هذه الأخيللرة �ضتعرف كيف تك�ضب بالرقللة والحيلة قلب 
زوجهللا كامًا، وفللي النهاية �ضت�ضهم راكيللل نف�ضها في �ضعادة الزوجيللن الجديدين. األن 
ي�ضمنللا لها حيللاة ومكانة يليقللان بخيار النا�للس المحترمين! وهي لم تكللن، في نهاية 
المطللاف، مجللرد مغامرة مبتذلة ولم تبللع نف�ضها قط لأف�ضل مزايللد. وتورطها مع خوان 

كان مح�س عاطفة، وربما بدافع ال�ضفقة –هكذا فكر، واأراد اأن يفكر، ال�ضيدان لبيرا.
ولكللن الخطيللر في النزاع هو اأنلله لم يكن باإمكان اأبوي المائكيللة بيرتا، ول اأحد في 
المدينللة –مللع اأنها كانت تزعللم معرفة الأرملللة- اأن يخمن باأن راكيل قللد دفعت خوان 
اإلللى اأن يوّقع لها وثيقة ُتثبت اأنهللا قد ا�ضترت كل ممتلكاته غير المنقولة، وكل ممتلكاته 
الأخللرى كانت م�ضجلة با�ضمها. ولم يكن الم�ضكيللن خوان اإل اأ�ضبه بمدير ووكيل لها. وقد 
عرفت المراأة الماكرة كيف ُتبقي هذا الأمر �ضراً. وكانت تعرف في الوقت نف�ضه اأف�ضل من 

الجميع اأحوال ثروة ال�ضيدين لبيرا.
راكيللل: انظللر يا خوان، ربمللا قبل اأن تتزّوجللا، اأو بعد زفافكما بوقللت ق�ضير على اأي 
حللال، �ضت�ضبح ثروة اأبوي بيرتا، ثللروة زوجتك الم�ضتقبلية...، زوجتك، اآه؟ ولي�س امراأتك، 

زوجة...! ثروة زوجتك الم�ضتقبلية، �ضتكون لي...، هذا يعني لنا...
دون خوان: لنا؟
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راكيللل: اأجل، �ضتكون لابللن الذي �ضنح�ضل عليه، اإذا ما اأنجبته لنا زوجتك... واإذا هي 
لم تنجبه...

دون خوان: اإنك تقتلينني يا كيلينا...
راكيللل: ا�ضمللت يللا ميت�ضو. لقللد اأن�ضبللت مخلبي في هللذه الثللروة. �ضاأ�ضتللري قرو�ضًا 
ورهونللات عقاريللة... اآه، اأجللل؛ فراكيللل هللذه، بعد كل �ضيء، هللي �ضخ�ضية طيبللة، �ضيدة 
بللكل معنللى الكلمة، وقد اأنقللذت من �ضيكون زوجللة ابنتنا، وهي منقللذة و�ضعنا وحامية 

�ضيخوختنا! و�ضتكون كذلك، و�ضترى اأنها �ضتكون كذلك! ولم ل؟
دون خوان: راكيل! راكيل!

راكيل: ل تتاأوه هكذا يا خوان، تبدو وكاأنك خروف ُيذبح...
دون خوان: واأنا كذلك...

راكيل: ل، ل�ضُت كذلك! اأنا �ضاأجعل منك رجًا؛ �ضاأجعل منك اأبًا!
دون خوان: اأنِت؟

راكيل: اأجل، اأنا يا خوان؛ اأنا راكيل!
اأح�س خوان كما لو اأنه يحت�ضر.

دون خللوان: ولكللن اأخبريني يا كيلينا، اأخبريني –وبينما هللو يقول ذلك كان �ضوته 
ينتحب-، لماذا اأحببتني؟ لماذا اختطفتني؟ لماذا امت�ض�ضت نخاع اإرادتي؟ لماذا تركتني 

مثل كركوز؟ لماذا لم تتركيني في الحياة التي كنُت اأعي�ضها...؟
راكيل: لو تركتك لكنَت الآن، وبعد اأن تكون قد اأفل�ضت، ميتًا من البوؤ�س والتعفن!

دون خوان: هذا اأف�ضل يا راكيل، اأف�ضل! �ضاأكون ميتًا، اأجل؛ ميتًا من البوؤ�س والتعفن. 
اأولي�للس هذا الذي اأعي�ضه بوؤ�ضًا؟ األي�س تعفنًا؟ اأترانللي ملك نف�ضي؟ اأتراني اأنا نف�ضي؟ لماذا 

�ضلبتني ج�ضدي وروحي؟
وكان خوان الم�ضكين يختنق بالنحيب.

وعادت راكيل تم�ضكه، كما في مرات اأخرى، باأمومية. اأجل�ضته على �ضاقيها، احت�ضنته، 
�ضمته اإلى �ضدرها العاقر، اإلى ثدييها، المنتفختين بدم اأحمر غير قادر على التحول اإلى 
حليللب اأبي�س، واأغرقت راأ�ضها فللوق راأ�س الرجل، مغطية اأذنيه ب�ضعرها المفلت المنفو�س، 
وبكللت، ما بين �ضهقاتها، فوقه. وراحت تقول له: راكيللل: بني، بني، بني...! اأنا لم اأ�ضلبك؛ 
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بللل اأنت من �ضلبللت روحي، اأنت. و�ضلبت ج�ضللدي... بني... بني...، بنللي...! وجدتك �ضائعًا، 
�ضائعللًا، �ضائعللًا... راأيتك تبحللث عما ل تجده... واأنللا كنت اأبحث عن ابللن... وظننت اأني 
وجدته فيك... وظننت اأنك �ضتمنحني البن الذي اأموت لهفة للح�ضول عليه... واأريدك الآن 

اأن تمنحني اإياه...
دون خوان: ولكنه لن يكون لك يا كيلينا...

راكيل: بلى، �ضيكون لي، لي... مثلما اأنت لي... األ�ضُت امراأتك؟
دون خوان: بلى، اأنِت امراأتي...

راكيللل: وهي �ضتكللون زوجتللك. زوجتك! هكذا يقللول الإ�ضكافيللون: »زوجتللي!«. واأنا 
�ضاأكون اأمك واأم ابنكما... ابني...

دون خوان: واإذا لم ننجبه؟
راكيللل: ا�ضمللت يا خوان، ا�ضمللت، اإذا لم تنجباه؟ اإذا هي لم تمنحنللا اإياه؟ فلن اأتورع 

عندئذ...
دون خوان: ا�ضمتي يا راكيل، فبحة �ضوتك تخيفني!

راكيل: اأجل، و�ضاأزوجك بعد ذلك من امراأة اأخرى!
دون خوان: واإذا ما تعلقت بي...؟

األقتلله راكيل عنهللا بحركة فظة، نه�ضللت واقفة كاأنها قد ُجرحللت، ونظرت اإلى خوان 
نظرة كاأنها المثقب؛ ولكنها على الفور، ومع مرور �ضربة �ضيف �ضدرها الجليدي، فتحت 
ذراعيها لرجلها �ضارخًة به: راكيل: ل، تعال؛ تعال يا خوان، تعال! يا بني! يا بني! لماذا 

اأريد اأبناء �ضواك؟ األ�ضت ابني؟
وكان عليها اأن تنومه، محمومًا و�ضاحبًا.
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ل، لم تعتذر راكيل عن ح�ضور حفل الزفاف، مثلما كانت بيرتا واأبواها يرغبون، ولم 
يكن عليها اأن تت�ضنع المر�س لذلك، لأنها كانت مري�ضة حقًا.

راكيللل: لم اأ�ضدق يا خللوان اأنك �ضت�ضل اإلى هذا الحد. كنت اأعرف غرورها واعتدادها 
بنف�ضهللا، غللرور تلللك ال�ضغيللرة واأبويهللا؛ ولكنني لللم اأكن اأتوقللع اأن يواجهللوا الأعراف 
الجتماعيللة بهللذه الطريقة. �ضحيللح اأن عاقتنا لم تكن ف�ضائحية قللط، ولم نظهر اأمام 
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المللاأ متفاخريللن بهللا؛ ولكنهللا اأمر معروف فللي المدينة كلهللا. وباإلحاحهللم عليك كي 
تدعونللي اإلللى حفلة الزفاف ل يرمون اإل اإلى جعل انت�ضللار ابنتهم حقيقة جلية. حمقى! 

وهي؟ زوجتك؟
دون خوان: باهلل عليك يا راكيل، انظري كيف...

راكيللل: كيللف؟ كيف ماذا؟ كيف هللي معانقاتها؟ هللل علمتها �ضيئًا ممللا تعلمته من 
اأولئللك الن�ضللوة؟ لأنك ل ت�ضتطيع اأن تعلمها �ضيئًا مما علمتللك اإياه اأنا! كيف هي زوجتك؟ 

زوجتك اأنت... اأنت... اأما اأنت فا يمكنك اأن تكون لها...
دون خوان: ل، ل�ضت لها، ول�ضُت لنف�ضي...

راكيل: اأنت لي، لي، لي يا ميت�ضينو، لي... واأنت تعرف الآن واجبكما. فكن عاقًا اإذن. 
ول تاأِت اإلى بيتنا هذا اإل اأقل ما ت�ضتطيع.

دون خوان: ولكن، يا راكيل...
راكيل: ل وجود لراكيل تنفعك. اأنت ملزم الآن بزوجتك. فقم بواجبك نحوها!

دون خوان: ولكنها هي التي تن�ضحني بالمجيء لروؤيتك بين حين واآخر...
راكيل: كنُت اأعرف ذلك. يا للغبية! بل اإنها تحاول اأن تقلدني، األي�س كذلك؟

دون خللوان: بلللى، اإنها تقلدك قدر مللا ت�ضتطيع؛ في الملب�س، فللي ت�ضريحة ال�ضعر، في 
الحركات، في المزاج...

راكيللل: اأجل؛ عندما جئتما لزيارتي في المللرة الأولى، في تلك الزيارة �ضبه الر�ضمية، 
لحظُت اأنها تدر�ضني...

دون خللوان: وتقللول اإنه علينللا اأن نوطد عاقتنا اأكثللر، لأننا نعي�للس قريبين جداً من 
بع�ضنا، متجاورين تقريبًا...

راكيل: هذا هو تكتيكها لتحل محلي. تريد منك اأن ترانا معًا، واأن تقارن...
دون خوان: اأنا اأظن �ضيئًا اآخر...

راكيل: ماذا؟
دون خوان: اأنها مولعة بك، فاأنِت ت�ضتعبدينها...
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اأمالللت راكيل نحو الأر�للس وجهها، الذي اأ�ضابه فجاأة �ضحللوب كثيف، ورفعت يديها 
اإلى �ضدرها، وقد قطعته غ�ضة اختناق. وقالت: ما ينق�س هو اأن يثمر كل �ضيء...

ولأن خللوان دنا منها بحثًا عن قبلللة وداع- قبلة رطبة وطويلة من الفم كله كما في 
مللرات اأخللرى، فقد �ضدته الأرملللة، قائلة له: ل، لم يعد هذا ممكنللًا الآن! فاأنا ل اأريدك اأن 

تحمل القبلة اإليها ول اأن اأنتزعها منها.
دون خوان: اأهي الغيرة؟

راكيللل: غيرة؟ يللا لغبائك! وهل تظن يا ميت�ضينو باأنه يمكن لللي اأن اأ�ضعر بالغيرة من 
زوجتللك...؟ من زوجتك؟ واأنا. امراأتك...؟ لتزويجللك ومنح المتزوجين المغفرة كي يقدموا 

اأبناء لل�ضماء! لل�ضماء ولي!
دون خوان: اأنت �ضمائي.

راكيل: وفي مرات اأخرى تقول اإنني جحيمك...
دون خون: هذا �ضحيح.

راكيل: ولكن تعال، تعال اإلي يا بني، خذ...
اأم�ضكللت راأ�ضه بين يديها، ومنحته قبلة جافة وملتهبة على جبهته وقالت له مودعة: 
اذهللب الآن وقم بواجبك نحوها. وقوما كاكمللا بواجبكما تجاهي على اأكمل وجه. واإل، 

اأنت تعرف، فاأنا لن اأتورع عن... 

-6-

�ضحيح اأن بيرتا كانت تدر�س في راكيل طريقتها في ك�ضب زوجها، وفي الوقت نف�ضه 
ك�ضللب نف�ضهللا بالذات، اأن تكون هللي، اأن تكون امراأة. وهكذا كانت ت�ضلللم نف�ضها لتتمثلها 
�ضيللدة خوان، وتكت�ضف نف�ضها من خال الأخرى، وفي النهاية، لم تعد ت�ضتطيع المقاومة 
يومللًا، وفي منا�ضبة كانللت الثنتان، راكيل وبيرتا، قد اأر�ضلتا خللوان اإلى جولة �ضيد مع 

اأ�ضدقائه، ذهبت الزوجة لزيارة الأرملة.
بيرتا: �ضت�ضدمك روؤيتي هنا، واأنا وحدي، هكذا...

راكيل: ل، ل ي�ضدمني ذلك... بل اإنني كنت اأنتظر زيارتك...
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بيرتا: كنت تنتظرينها؟
راكيللل: اأجللل، كنللت اأنتظرها. ويبدو لللي، على الرغم مللن كل �ضيء، اأننللي فعلت �ضيئًا 

لزوجك، لخواننا الطيب، وربما كان زواجكما...
بيرتا: اأجل، اأنا اأعرف اأنه لولك، لول �ضداقتك، لما كان بالإمكان اإنقاذه من الن�ضاء...

راكيل: ياه! من الن�ضاء...
بيرتا: وقد عرفت كذلك كيف اأُقدِّر كرمك...

راكيللل: كرم؟ لماذا؟ اآه، اأجل، لقد فهمت! ولكن ل، ل! كيف اأربطه بم�ضيري؟ لأنه اأراد، 
بالفعل، اأن يتزوج مني...

بيرتا: كنت اأتوقع ذلك...
راكيل: ولكن بما اأننا كنا في التجربة وما كان لمباركة الق�س، حتى لو زّوجنا ومنحنا 
نعمة المتزوجين، اأن تتيح لنا تربية اأبناء لل�ضماء... لماذا تتوردين خجًا هكذا يا بيرتا؟ 

اأولم تاأِت بقلب مفتوح في اليد...؟
بيرتا: بلى، بلى يا راكيل، بلى، حدثيني هكذا!

راكيل: لم يكن باإمكاني اأن اأ�ضحي به هكذا قربانًا لأنانيتي. فليحقق هو ما لم اأ�ضتطع 
اأنا تحقيقه!

بيرتا: اآه، �ضكراً، �ضكراً لك!
راكيل: �ضكراً؟ ل اأريد ال�ضكر! لقد فعلت ذلك من اأجله هو!

بيرتا: �ضكراً لأنك فعلت ذلك من اأجله... �ضكراً!
راكيل: اآه!

بيرتا: اأي�ضدمك ذلك؟
راكيل: ل، لي�س ي�ضدمني؛ ولكنك �ضتبدئين بالتعلم...

بيرتا: تعلم ماذا؟ الت�ضنع؟
راكيل: ل؛ اأن تكوني �ضريحة!

بيرتا: اأوتظنين اأنني ل�ضت كذلك؟
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بيرتا: هناك ت�ضنعات �ضديدة ال�ضراحة. والزواج هو مدر�ضة لتعلم ذلك.
بيرتا: وكيف...؟

راكيل: كنُت متزوجة!
بيرتا: اآه، اأجل؛ فاأنت اأرملة!

راكيل: اأرملة... اأرملة... لقد كنت اأرملة دومًا. اأظن اأنني ولدت اأرملة... زوجي الحقيقي 
توفي قبل اأن اأولد... ولكن لندع جانبًا الهراء والحماقات! كيف ترين خوان؟

بيرتا: الرجال...
راكيللل: ل، الرجل، الرجل! عندما قلِت لي اإنني اأنقذت خواننا من الن�ضاء لم اأهز كتفّي. 
والآن اأقول لك يا بيرتا، يجب عليك اأن تلبي رغبات الرجل، رجلك. واأن تبحثي عن الرجل 

فيه...
بيرتا: هذا ما اأحاوله؛ ولكن...

راكيل: ولكن ماذا؟
بيرتا: ل اأجد فيه الإرادة...

راكيل: وهل تاأتين لتبحثي عنها هنا؟
بيرتا: اآه، ل، ل! ولكن...

راكيل: بهذه »الولكنات« لن ت�ضتطيعي الو�ضول اإلى اأي �ضيء...
بيرتا: واأين يجب اأن اأ�ضل؟

راكيل: اأين؟ اأتريدين اأن اأخبرك اإلى اأين؟
ترددت بيرتا ال�ضاحبة ب�ضدة، بينما عينا راكيل المفولذتان ت�ضقان ال�ضمت. واأخيراً:

بيرتا: اأجل، اإلى اأين؟
راكيللل: اإلى اأن تكوني اأمًا! هذا هو واجبك. بما اأنني لم اأ�ضتطع اأن اأكون كذلك، فكونيه 

اأنت!
�ضاد �ضمت طاغ اآخر، ك�ضرته بيرتا �ضارخة: و�ضاأكون!

راكيللل: حمللداً للرب! األم اأ�ضاألللك اإذا ما كنِت قد جئت اإلى هنللا للبحث عن اإرادة خوان؟ 
هذه هي اإذن اإرادة خوان، رجلنا، اإرادته هي اأن يكون اأبًا!

بيرتا: اإرادته هو؟
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راكيل: اأجل، اإرادته. اإرادته، لأنها اإرادتي!
بيرتا: اإنني اأقدر الآن كرمك اأكثر من اأي وقت اآخر.

راكيل: كرم؟ ل، ل... واعتمدا دومًا على �ضداقتي المتينة، فهي ما تزال نافعة لكما...
بيرتا: ل اأ�ضك في ذلك...

ولدى وداعها، وهي ترافقها حتى الباب، قالت لها:
راكيل: اآه! اأخبري اأبويك اأنني �ضاأذهب لزيارتهما...

بيرتا: تزورين اأبوي؟
راكيللل: اأجللل، م�ضاألة عمل... فاأنللا اأ�ضغل نف�ضي فللي التجارة لأ�ضلو ترملللي، اأعمل في 

�ضفقات مالية...
وبعد اأن اأغلقت الباب: »يا للزوجة الم�ضكينة!«.

-7-

واأخيللراً، عندما اأعلنت بيرتللا، في �ضباح يوم خريفي، لزوجها اأنهللا �ضتجعل منه اأبًا، 
اأح�للس هذا فوق لحم روحلله المعذبة بالحتللكاك الموؤلم لل�ضل�ضلتين اللتيللن تقيدانه. وبداأ 
ي�ضعللر بغم اإرادته الميتة. لقد جاءت المعركة الكبرى. هل �ضيكون له، حقًا ذلك البن؟ هل 

�ضيكون هو الأب؟ ما معنى اأن يكون اأبًا؟
كانللت بيرتللا من وجهتهللا ت�ضعر وكاأنهللا قد انت�ضللرت. اأتراها انت�ضللرت على راكيل! 
ولكنهللا كانت ت�ضعر في الوقت نف�ضه باأن ذلك النت�ضار هو هزيمة. وكانت تتذكر كلمات 

الأرملة ونظرة اأبي الهول التي توجهها وهي تنطق بها. 
عندمللا نقل خوان الخبللر اإلى راكيل، امتقعللت ب�ضدة، واأح�ضت بالختنللاق، ثم ما لبث 
وجههللا اأن توهللج، و�ُضمعللت تلهث وطفللرت منها قطرات عللرق، وكان عليهللا اأن تجل�س، 

واأخيراً تلعثمت ب�ضوت حالم: ها قد امتلكتك اأخيراً يا خوان!
واأم�ضكللت بلله و�ضدته اإلللى ج�ضدها الناب�للس، به�ضتيرية، وقبلته مللن عينيه ومن فمه، 
وراحللت تبعده عنها ليكللون على م�ضافة قريبللة، وكفاها على خديه، ناظللرة اإلى عينيه، 
وناظرة اإلى نف�ضها، �ضغيرة، في حدقتيه، ثم تعود بعد ذلك لتقبيله من جديد. كانت تنظر 
اإلللى �ضورتهللا، �ضغيرة جللداً، في عينيه، ثم تتلعثللم كمجنونة، ب�ضوت اأبللح: »دعني اأقبل 

نف�ضي!« وتغمر عينيه بالقبات. ويح�س خوان باأنه ي�ضاب بالجنون.
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راكيل: والآن، الآن يمكنك اأن تاأتي اأكثر من ال�ضابق... الآن لم تعد بحاجة كبيرة اإليها...
دون خوان: ولكنها الآن بالذات �ضارت ت�ضعر برغبة اأكبر في بقائي اإلى جانبها...

راكيل: هذا ممكن... اأجل، اأجل، اإنه يت�ضكل الآن... هذا �ضحيح... عليك اأن تحيط الم�ضكين 
ال�ضغير بالحنان... ولكنها �ضرعان ما �ضتمل هي منك...، و�ضت�ضايقها...

وهذا ما حدث. ففي ال�ضهور الأولى، كانت ترغب في بقائه اإلى جانبها وال�ضعور باأنها 
مدللللة... فكانللت تق�ضللي ال�ضاعللات الميتة ويدها فوق يللد خوان، وهي تنظللر اإلى عينيه. 

وتحدثه، دون اإرادتها، عن راكيل.
بيرتا: وماذا تقول هي عن هذا؟

دون خوان: اأبدت �ضعادة كبيرة حين علمت بالأمر...
بيرتا: وهل ت�ضدق ذلك؟

دون خوان: وهل عليَّ األ اأ�ضدق...!
بيرتا: اأنا ل اأ�ضدقه! هذه المراأة �ضيطان... اإنها �ضيطان فر�س عليك �ضحره.

دون خوان: اأولم ت�ضحرك اأنِت اأي�ضًا؟
بيرتا: اأي اإك�ضير حب اأ�ضابك يا خوان؟

دون خوان: ها قد عدنا...
بيرتا: ولكنك �ضتكون الآن لي، لي اأنا فقط...

»لي! لي! فكر خوان- هذا ما تقوله الثنتان!«.
بيرتا: علينا اأن نذهب لروؤيتها!

دون خوان: الآن؟
بيرتا: الآن، اأجل، الآن. ولم ل؟

دون خوان: لتريها اأم لتراِك؟
بيرتا: لأراها وهي تراني! لأرى كيف تراني!

وتجبللر بيرتا خللوان على الم�ضي معهللا، وتم�ضي متعلقة بذراعلله، باحثة عن نظرات 
النا�س. ولكن بعد �ضهور من ذلك، عندما �ضارت تتكلف م�ضقة من التحرك بتلقائية، حدث 
ما تنباأت به راكيل، و�ضار زوجها يثير نفورها و�ضارت تن�ضد الوحدة. دخلت في مرحلة 
الللدوارات، والغثايانات، والتقيوؤات، وكانت تقللول في بع�س الأحيان لخوانها: »ما الذي 
تفعله يا رجل؛ ما الذي تفعله هنا؟ هيا، اخرج لت�ضم الهواء واتركني ب�ضام... من الموؤ�ضف 
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اأنكللم اأنتللم الرجال ل تمللرون بهذه الأمور...! قللم من هناك يا رجل؛ قم مللن هناك؛ فاأنت 
تدوخنللي... األ ت�ضتطيللع البقاء �ضاكنًا؟ األ تترك هذا الكر�ضللي لحاله...؟ ول، ل ل تلم�ضني! 
اذهب، ان�ضرف وتاأخر في الرجوع، فاأنا اأريد اأن اأنام! هيا، اذهب، اذهب لروؤيتها وحدثها 

عن هواي... اإنني اأعرف، اأعرف اأنك اأردت الزواج منها، واأعرف اأنها لم تقبلك زوجًا...«.
دون خوان: اأي اأ�ضياء تقولين يا بيرتا...

بيرتللا: ولكنها هي التللي اأخبرتني بذلك، هي نف�ضها، وهي فللي نهاية المطاف امراأة، 
امراأة مثلي...

دون خوان: مثلك...ل!
بيرتللا: ل، لي�ضللت مثلللي، ل! فهي لللم تمر بما اأمللر بلله الآن... واأنتم الرجللال جميعكم 

خنازير... هيا، ان�ضرف، اذهب لروؤيتها... اذهب لروؤية اأرملتك...«.
وعندمللا يذهب خوان من بيتلله اإلى بيت راكيل ويخبرها بكل ما قالته زوجته، تو�ضك 
الأرملللة على الجنون من فرط ال�ضعادة. وتكرر قباتها تلك في العينين. وت�ضتبقيه معها. 
فللي اإحللدى المللرات ا�ضتبقته طوال الليللل، وعند الفجللر، بينما هي تفتح للله الباب لين�ضل 
خارجللًا، قالللت له بعد القبلللة الأخيرة: »بمللا اأنها لم تعللد تنتظللرك الآن، فاذهب، اذهب 

ووا�ضها بكلمات طيبة... وقل لها اإنني لن اأن�ضاها واإنني اأنتظر...«. 

-8-

كان خللوان يتم�ضى في الحجرة كمن اأ�ضابه م�س من الجنون. يح�س بثقل الفراغ فوق 
راأ�ضلله وقلبلله. اأنين بيرتا وتاأوهاتها ت�ضله كما من عالم اآخر. ل يرى ال�ضيد لبيرا، حماه، 
جال�ضللًا في ركللن مظلم بانتظار الحفيد. وبما اأن خوان الم�ضكيللن يظن اأنه يحلم، فاإنه لم 

يفاجاأ حين راأى الباب ُيفتح وتدخل منه هي... راكيل!
- اأنت؟ �ضرخ دون بيدور وهو ينه�س واقفًا.

راكيل: اأنا، اأجل، اأنا! جئت لأرى اإذا ما كنت قادرة على تقديم خدمة ما...
دون بيدور: اأنت، تقدمين خدمة؟ وفي هذا الوقت الع�ضيب؟

راكيللل: اأجللل، للذهاب بحثًا عن �ضيء اأو عن اأحللد... ما اأدراني... ل تن�َس يا دون بيدور 
اأنني اأرملة...
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دون بيدرو: اأرملة، اأجل؛ اإنما...
راكيل: ل يوجد اإنما! وهاأنذا هنا!

دون بيدرو: ح�ضن؛ �ضاأذهب لأخبر زوجتي....
و�ُضمع بعد ذلك حديث راكيل مع دونيا مارتا.
دونيا مارتا: ولكن، باهلل عليك، اأيتها ال�ضيدة...

راكيل: األ�ضُت �ضديقة طيبة للبيت؟
دونيا مارتا: بلى، بلى؛ ولكن يجب األ تعرف...، األ ت�ضمع... 

راكيل: واإذا ما �ضمعتني، ماذا �ضيح�ضل؟
دونيا مارتا: باهلل عليك يا �ضيدتي، اخف�ضي �ضوتك... كيا ت�ضمعك...، اخف�ضي �ضوتك...
حينئللذ �ُضمعت �ضرخللة موؤثرة. فرك�ضت دونيللا بيرتا اإلى جوار ابنتهللا وبقيت راكيل 
ت�ضغللي اإلى ال�ضمللت الذي تا ال�ضرخة. ثم جل�ضت بعد ذلك. وحيللن راأت، بعد قليل، مرور 

خوان بجانبها، اأوقفته مم�ضكة بذراعه وا�ضتجوبته بكلمة »ماذا؟« متلهفة.
دون خوان: طفلة...

راكيل: �ضيكون ا�ضمها راكيل!
واختفت الأرملة.

-9-

في لقاء خوان مع حمويه، جدّي الأنثى الجديدة التي جاءت اإلى الدنيا، فوجئ عندما 
األمللح، وهو مفعم بالمخللاوف وعينا الأرملة تثقبان قلبه من ورائلله، باأنه �ضي�ضمي ابنته 
راكيللل، بللاأن ال�ضيدين لبيرا لم يبديللا اأي معار�ضة. كانا يبللدوان مثقلين. ما الذي حدث 

هناك؟
دونيللا مارتا: اأجل، اأجل، فنحن مدينون جللداً لهذه ال�ضيدة، مدينون جداً...، وقد كانت، 

في نهاية المطاف، بمنزلة اأم لك...

دون خوان: اأجل، هذا �ضحيح...
دونيا مارتا: بل اإنني اأعتقد باأكثر من ذلك، باأن تطلب منها اأن تكون عرابة الطفلة.

دون بيدرو: و�ضيكون ذلك اأف�ضل عندما يخرج الأمر لعترا�س تقولت النا�س...
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دون خوان: لن يتفوهوا بالمزيد، هذا ح�ضن...
دون بيدرو: ل؛ يجب مواجهة الأقاويل العامة. وخ�ضو�ضًا عندما تكون منحرفة. اأولن 

ت�ضتطيع بهذا اأن تم�ضي في ال�ضارع وراأ�ضك مرفوع؟
دون خوان: ل �ضك في ذلك!

دون بيدرو: يكفي اإذن، ولكل امرئ �ضميره.
خ مكانته في عيني من يجب  ونظر دون بيدرو اإلى امراأته كمن قال عبارة عميقة ُتر�ضِّ

اأن تعرفه خيراً من الجميع.
وكانت المفاجاأة اأكبر -واأو�ضلت خوان الم�ضكين اإلى الرعب- عندما �ضمع عر�س كل 
ذلللك، ال�ضم والعرابة علللى اأم الطفلة، على بيرتا، ورّد هذه بحللزن: »فليكن ما ت�ضاوؤون!« 
�ضحيللح اأن الم�ضكينللة، وب�ضبللب فقللدان كميات كبيرة من الللدم، كانت مثللل م�ضافرة اإلى 
عالللم مللن الأحام، وت�ضعر باأزيز متوا�ضل في راأ�ضهللا، وترى كل �ضيء كما لو اأنه ملفوف 

بال�ضباب.
وبعللد وقت ق�ضير، اأ�ضبحللت راكيل، العرابة، كما لو اأنها قد ا�ضتقرت في البيت، وبداأت 
تت�ضللرف بللكل �ضيء. راأتهللا الأم الجديدة تدنو منهللا وراأتها مثل �ضبح مللن العالم الآخر. 
كانللت عينا الأرملة تلمعان بتاألق جديد. دنت من الوليللدة وقبلتها، ومع اأن القبلة كانت 
�ضامتللة تقريبًا، فاإنهللا ماأت بدويها الحجرة كلها. وكانت بيرتللا ت�ضعر بالحت�ضار في 
اأحللام حلم احت�ضاري. و�ضمعت �ضوت الأرملللة، ثابتًا وواثقًا، ك�ضوت �ضيدة اآمرة، يقول: 
والآن يللا بيرتا، ل بد من البحث عللن مر�ضع. لأنني اأرى اأنه لي�س من الحكمة، في الحالة 

التي اأنت فيها، اأن ت�ضري على تربية الطفلة. �ضتتعر�ضان كلتاكما للخطر...
امتاأت عينا بيرتا بالدموع.

راكيللل: اأجل، اأتفهمللك، اإنه اأمر طبيعي جداً. اأعرف ما هللي الأم؛ ولكن ل بد من توخي 
الحذر قبل كل �ضيء... ويجب اأن تهتمي بنف�ضك من اأجل ولدات اأخرى...

بيرتا: ولكن يا راكيل، حتى لو كان الموت...
راكيل: موت من؟ الطفلة؟ كيلينتي؟ ل، ل...

وتناولللت الوليدة وبداأت تقمطها، ثم قبلتهللا بجنون اإلى حد اأح�ضت معه الأم الجديدة 
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الم�ضكينللة بقلبهللا يذوب فللي �ضدرها. ولم ت�ضتطللع تحمل الكابو�س، ف�ضرخللت: يكفي يا 
راكيل، يكفي. �ضت�ضايقينها. فما تحتاج اإليه الم�ضكينة هو النوم... الخلود للنوم...

وعندئللذ راحت راكيل تهز الوليدة وتحت�ضنها، مغنية لها اأغنيات غريبة بلغة تجهلها 
بيرتا واأبواها، مثلما يجهلها خوان كذلك. ماذا تغني لها؟

و�ضاد �ضمت كثيف حول اأغنيات تلك التي تبدو اآتية مع عالم بعيد، �ضائع في غياهب 
الأحللام. وبينمللا خوان ي�ضمعهللا كان ي�ضعللر بالنعا�للس، ولكنه نعا�س المللوت، وبخوف 
مجنون يماأ قلبه الفارغ. ما هو كل ذلك؟ ما الذي يعنيه كل ذلك؟ ما الذي تعنيه حياته؟

-10-

فيمللا بعللد، عندمللا راأت بيرتا ت�ضتعيللد عافيتها وراحللت ت�ضتفيق من حلللم المخا�س 
الموؤلم وراأت نف�ضها مف�ضولة عن ابنتها، عن كيلينتها، من راكيل ومر�ضعتها التي جاءت 
بهللا راكيل والتللي تطيعها في كل �ضيء، تاأهبت لل�ضراع. لقد راأت اأخيراً الهوة التي ت�ضقط 
فيهللا؛ راأت اأخيللراً لمللن ولماذا جللرت الت�ضحية بها. هللذا يعني، لم تر كل �ضلليء، لم يكن 
باإمكانها روؤية كل �ضيء. كانت هناك في الأرملة اأغوار ل يمكنها هي، بيرتا، اأن ت�ضلها. 
ولللم تحاول بلوغها، ذلللك اأن مجرد الإطال عليها ي�ضبب الللدوار. ثم هناك اأغنيات المهد 

تلك التي تغنيها بلغة غريبة.
بيرتا: ولكن ما هذا الذي تغنيه لها؟

راكيل: اآخ، اإنها ذكريات من طفولتي...!
بيرتا: كيف؟

راكيل: ل حاجة بك لمعرفة المزيد يا بيرتا. لماذا؟
ل؛ هللي، بيرتللا، ل يمكنهللا اأن ترغب في معرفللة المزيد! لقد �ضارت تعللرف ما يكفي! 
ليتهللا لم تعللرف كل ذلك! ليتها لم ت�ضمللح للحية باأن تغويها بتذوق ثمللرة �ضجرة معرفة 
الخير وال�ضر! واأبواها، اأبواها الطيبان، يبدوان وكاأنهما هاربان من البيت. كان ل بد من 

اأخذ الحفيدة ال�ضغيرة اإليهما ليرياها. وهل كانت المر�ضع هي التي تاأخذها اإليهما...!
مللا اأح�ضت به بيرتا عندئذ هو ا�ضتعال عاطفة ماحقة في �ضدرها تجاه زوجها، تجاه 
خللوان الم�ضكيللن. فكانت تاأخذه بين ذراعيها النحيلتين وكاأنهللا تريد اأن تحميه من عدٍو 
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خفي، من خطر رهيب، وت�ضند راأ�ضها المتعرق والم�ضعث اإلى كتف زوجها، لتبكي، وتبكي، 
وتبكللي، بينما �ضدرها، المتهدج ب�ضهقللات راع�ضة، يخفق فوق �ضدر دون خوان الم�ضكين 
المغمللوم، وفللي اإحدى هذه المللرات، بينما الزوجة الأم تئن »بني! بنللي!... بني!...«، بقيت 
بعللد ذلللك كالميتة من الرعب حيللن راأت كاآبة الموت التي �ضنجت وجلله خوانها، وجعلته 

كالمطلي بالجير.
بيرتا: ما الذي اأ�ضابك يا بني؟ ماذا بك؟

دون خوان: ا�ضمتي يا كيلينا، ا�ضمتي، اإنِك تقتلينني...
بيرتا: ولكنك معي يا خوان، معي، مع زوجتك بيرتا...

دون خوان: ل اأعرف اأين اأنا...
بيرتا: ولكن، ما بك يا بني...؟

دون خوان: ل تقولي هذا...، ل تقولي هذا...، ل تقولي هذا...
اأدركللت بيرتا كل عللذاب رجلها. وقررت البدء بك�ضبه، باتخاذه ابنًا لها، بافتدائه. ولو 

ا�ضطرها ذلك التخلي عن ابنتها وت�ضليمها. اإنها تريد رجلها. رجلها!
وهو، الرجل، خوان، راح ي�ضعر من جانبه باأنه رجل، رجل اأكثر مما هو اأب. وبداأ يح�س 
باأنه لم يكن في نظر راكيل �ضوى اأداة، و�ضيلة. و�ضيلة لأي �ضيء؟ لإ�ضباع جوع هائل اإلى 
الأمومللة؟ اأو لي�س اأكثر من انتقام غريب، انتقللام من عوالم اأخرى؟ اأغنيات المهد الغريبة 
تلك التي تغنيها راكيل بلغة مجهولة لل�ضغيرة كيلينا، ل لبنتها المتبناة، واإنما لبنتها 
-ابنتهللا، اأجللل، ابنة الأرملللة- اأتتحدث تلك الأغنيات عن انتقام عللذب، عن انتقام ناعم 
ومنللّوم مثللل �ضم يدفع اإلى النوم؟ وكيف تنظر راكيللل الآن اإليه، اإلى خوانها! وتبحث عنه 

اأقل من ال�ضابق.
ولكنهللا حيللن تبحث عنه وتجللده تكون اللقاءات كمللا في ال�ضابق، اللهللم اإل اأنها اأ�ضد 

تجهمًا واأكثر احتدامًا.
راكيل: والآن –قالت له في اإحدى المرات- عليك اأن تهتم اأكثر ببيرتا، بزوجتك، تفرغ 
لها اأكثر. ل بد اأن تمنحها ابنًا، فهي ت�ضتحقه، لأن هذه ال�ضغيرة كيلينا لي، اإنها لي، لي. 
واأنللت تعللرف ذلك. هللذه مدينة لي، اأدين بها لنف�ضللي. لم يكن ينق�ضنللي اإل القليل لأجعل 
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بيرتتللك، بيرتتنا، تلد على ركبتي، مثلما يروون لنللا في التاريخ المقد�س. تفرغ لها الآن 
يا بني!

دون خوان: اإنك تقتلينني يا راكيل!
راكيللل: انظر يللا خوان، كثيرة هي المللرات التي تخرج لي فيها بهللذه المعزوفة، واأنا 
واثقللة كذلك مللن اأنك قلتها لهللا كذلك، لزوجتك، في اإحللدى المرات. فللاإذا كنت تريد قتل 
نف�ضللك، فافعللل اإذن؛ ولكن ل تاأت لتحملنا جريرة ذلك. اأما اأنللا فاأظن اأن عليك اأن تعي�س، 

لأن بيرتا ما زالت تحتاج اإليك كثيراً في هذه الدنيا.
ولأن خوان كان ي�ضعى عندئذ للتخل�س من ذراعي راكيل القويتين، فقد قالت له وهي 

تحت�ضنه:
راكيل: اأجل، لقد راأيت ذلك...؛ اإنك تفلت منها!

دخلت بيرتا.
راكيل: لقد راأيتك يا بيرتا –و�ضددت على روؤيتك-، راأيت اأنك �ضتاأتين.

وو�ضعت يدها، كالنير، فوق رقبة خوان، وابتعدت عنه قليًا عندئذ، ووا�ضلت: ولكنك 
تخطئيللن. كنت اأ�ضعى ل�ضد زوجللك نحوك، ليميل اإليِك. كنت اأطلب منلله اأن يتفرغ لِك، واأن 
يكون ا�ضت�ضامه لك دون تحفظ. اإنني اأتخلى لك عنه. فبما اأنه لم ي�ضيرني اأمًا، فلي�ضيرك 
اأنت اأمًا. ويمكنك اأن تناديه بملء فمك: بني! ما لم نكن نقتله بت�ضميته ابنًا، كما يقول هو، 
ين اللتين مثلتا اأمام �ضليمان تطالبان بالطفل نف�ضه. ها هو  اأنت تعرفين طبعًا ق�ضة الأُمَّ
ذا الطفل، اإنه هو... دون خوان الزمن القديم! ل اأريد اأن ن�ضطره اإلى اثنين، لأن ذلك �ضيعني 

قتله كما يقول هو. خذيه كله كامًا.
بيرتا: هذا يعني، اأنِك اأنِت...

راكيل: اأنا هنا الأم الحقيقية، اأنا!  
عندئللذ اأم�ضكللت بيرتا، وقد خرجت عللن طورها، بزوجها، الذي انقللاد لها، من ذراعه، 

وانتزعته من تحت نير راكيل، وقدمته اإليها �ضارخة:
بيرتللا: ولكللن ل! اأنا هي الأم، اأنا، اأنا، اأنا، اأنا... واأريللده كامًا، اأريده كامًا اأكثر منك. 

خذيه واأجهزي عليه. ولكن اأعطني ابنتي، اأعيدي اإلّي ابنتي!
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راكيل: اأي ابنة؟
بيرتا: اآ... اآ... اآ...

كان ال�ضم يحرق �ضفتيها.
راكيل: اأتعنين �ضغيرتي كيلينا؟ اإنها اأنا نف�ضي، اأنا...! اأاأ�ضلمك نف�ضي؟ اأاأ�ضلمك �ضغيرتي 
كيلينللا، راكيلتي، لتجعلي منها مثيلة لك، لتجعلي منها بيرتا لبيرا اأخرى، واحدة اأخرى 
مثلكن اأنتن الزوجات الفا�ضات؟ اآه! واأنا اأي�ضًا كنُت زوجة؛ اأجل، زوجة؛ اأنا اأي�ضًا اأعرف...
بيرتللا: ومللا ذنبللي اأنا اإذا كان زوجللك اأوًل، ثم خللوان بعد ذلك، لللم ي�ضتطيعا معك ما 

ا�ضتطاعه هذا معي، ما ا�ضتطعته اأنا معه؟ 
راكيل: واأنت يا خوان، اأنت يا بني، هل �ضت�ضطر نف�ضك؟ اأم �ضتبقى كامًا لزوجتك؟

وهرب خوان من الثنتين.

-11-

هرب خوان من الثنتين، واأكثر من ذلك، كيف جرى الأمر؟ ما ُعرف فقط هو اأنه خرج 
فللي رحلة اإلى �ضل�ضلللة الجبال، في �ضيارة، واأعادوه اإلى بيته محت�ضراً ومات فيه دون اأن 
ي�ضتعيد وعيه. لم ي�ضتطع ال�ضائق ول ال�ضديق الذي كان برفقته اأن يو�ضحا جيداً ما حدث. 
فلدى المرور عند حافة هاوية راأياه يختفي من ال�ضيارة –لم ي�ضتطيعا القول اإذا ما كان 
قللد وقع اأم اأنه األقى بنف�ضه-، راأيللاه يتدحرج في الهاوية، وعندما التقطاه فيما بعد كان 

مه�ضمًا. كان راأ�ضه مك�ضوراً، وكل ج�ضده مغطى بالكدمات.
اأي نظرة تبادلتها راكيل وبيرتا فوق ج�ضد خوانهما الأبي�س الخامد! 

بيرتا: والآن م�ضاألة الطفلة، م�ضاألة طفلتي، الأمر وا�ضح...
راكيللل: وا�ضللح. ومللم �ضتعي�ضيللن؟ مللن �ضيعيلها؟ مللن �ضيربيهللا؟ وكيف؟ واأنللِت، مم 

�ضتعي�ضين؟ مم �ضيعي�س اأبواك؟
بيرتا: وماذا عن ثروة خوان؟

راكيللل: لللم يتللرك خوان اأي ثللروة...! كل ما هو هنللا ملكي! واإذا كنللِت ل تعرفين ذلك، 
فاأعرفيه!
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بيرتا: ل�ضة! ل�ضة! ل�ضة!
راكيللل: هللذه كلمللات، واأنللت ل تعرفين من الللذي �ضرق الآخللر. ربما كنللِت اأنت نف�ضك 
الل�ضللة...، الل�ضللات هن اأنتن، مللن هن في و�ضعللك. ول اأريدكن اأن تجعلللن من �ضغيرتي 
كيلينا، من ابنتي، ل�ضة مثلكن... والآن فكري بالأمر مع اأبويك، فكري اإذا ما كان ينا�ضبكم 

العي�س كمت�ضولين اأو العي�س ب�ضام مع الل�ضة. 
بيرتا: ب�ضام؟

راكيل: ب�ضام اأمام اأعين العالم!
***

تبادلللت بيرتا اأحاديللث مطولة مع اأبويهللا، ال�ضيدين لبيرا، وعلللم الثاثة، مع محاٍم 
م�ضهور جداً، بو�ضية دون خوان، حيث تبين اأنه ل يملك �ضيئًا يخ�ضه؛ وعن و�ضع ثروته، 
علموا اأنها كلها ملك راكيل، واأخيراً وافقوا على التفاق. �ضتعيلهم راكيل، وعليهم بالمقابل 

اأن يتخلوا لها عن الطفلة.
العزاء الوحيد هو اأن بيرتا �ضتكون اأمًا من جديد، واأن راكيل �ضتخ�ض�س مبلغًا محترمًا 
با�ضللم ابللن، اأو ابنة، الم�ضكين خوان، الذي �ضيولد بعد موت اأبيه. ولكن، كيف �ضيتربى ذلك 

المخلوق التع�س؟
راكيللل: اإذا ما تزوجللِت ثانية –قالت راكيل لبيرتا- �ضاأقدم لللك بائنة. فكري بالأمر. 

فحياة الترمل لي�ضت جيدة.



الرواية الثانية
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مركيز لومربيّا
دارة الأ�ضللراف مللن اأ�ضرة مركيز لومبرّيا، اأو »الق�ضر« مثلما ي�ضمونه في مدينة لورنثا 
المتجهمللة القائظة، تبدو اأ�ضبه بخزانة حديدية لذكريات �ضر �ضامتة. وعلى الرغم من اأن 
البيت م�ضكون، اإل اأنه يكاد يبقى على الدوام مغلق النوافذ وال�ضرفات المطلة على العالم. 
واجهتلله، حيث ُنق�س �ضعللار نبالة لومبرّيا، تطل علللى »المديادورا«، ميللدان الكاتدرائية 
الكبيللر، وتقابللل مبنللى الكاتدرائيللة الباروكللي المهيب؛ وبمللا اأن ال�ضم�س تحمللم الق�ضر 
طللوال النهار تقريبًا، وفللي لومبرّيا ل تكاد توجد اأيام غائمة، فللاإن جميع فتحاته تبقى 
مغلقة. لأن �ضعادة ال�ضيد مركيز لومبريا، دون رودريغو �ضواريث دي تيخادا، يمقت �ضوء 
ال�ضم�س والهواء الطلق. وقد اعتاد اأن يقول: »غبار ال�ضارع و�ضوء ال�ضم�س ل توؤدي اإل اإلى 
الذهاب ببريق الأثاث واإتاف الحجرات، ثم هناك الذباب بعد ذلك...« كان المركيز ي�ضعر 
با�ضمئزاز حقيقي من الذباب الذي يمكن اأن ياأتي من مت�ضول قذر، وربما من اأقرع. وكان 
المركيللز يرتجف حيللال اإمكانية الإ�ضابة بعللدوى مر�س من اأمرا�للس الرعاع. وقد كان 

هوؤلء �ضديدي القذارة في لورينثا ومحيطها...
يطللل البيللت من الجهة الخلفية علللى الوهدة �ضديدة النحدار التللي ت�ضرف على النهر. 
وهنللاك ماءة مللن الع�ضب واللباب تغطي، في تلك الجهة، اأجللزاء كبيرة من جدار الق�ضر. 
ومللع اأن الع�ضللب كان ماأوى فئران وحيوانات اأخللرى، اإل اأن المركيز كان يحترمه. وكان 
ذلللك تقليداً فللي الأ�ضرة. وكان ثمة من�ضللة ظليلة مو�ضوعة هناك، فللي الظل، بمناأى عن 
ال�ضم�س وذبابها، اعتاد المركيز الجلو�س فيها للقراءة على اإيقاع هدير النهر الذي يندفع 

في مجراه ال�ضيق، مجاهداً بزبٍد لي�ضق طريقه بين �ضخور الوهدة.
كان �ضعللادة مركيللز لومبريا يعي�س مللع ابنتين اثنتيللن، كارولينا، الكبللرى، واأختها 
لوي�ضا، ومع زوجته الثانية، دونيا فيثنتا، وهي �ضيدة ذات دماغ �ضبابي، عندما ل تكون 
نائمللة، تكللون م�ضتغرقة في ال�ضكوى مللن كل �ضيء، وخ�ضو�ضًا مللن ال�ضجيج. لأنها مثل 
المركيللز، تخ�ضللى ال�ضم�س، وتخ�ضللى ال�ضجيج كذلك، وبينمللا كان ذاك يذهب في اأم�ضيات 
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ال�ضجللر ليقللراأ في المن�ضة الظليلة، بين الع�ضب، على اإيقللاع هدير النهر، تبقى ال�ضيدة في 
ال�ضالللة الأماميللة لتنام القيلولة علللى اأريكة قديمة من القطيفة، لللم تم�ضها ال�ضم�س قط، 

على هديل �ضمت �ضاحة الكاتدرائية.
لللم يكللن لمركيز لومبريا اأبناء ذكور، وكانت هذه �ضوكللة حياته التي تق�س م�ضجعه. 
ومللن اأجل اإنجابهم، كان قد تزوج، بعللد قليل من موت زوجته وترمله، من دونيا فيثنتا، 

زوجته الحالية، وقد تبين اأن ال�ضيدة عاقر.
كانللت حياة المركيللز تم�ضي رتيبة ويوميللة، �ضديدة العاديللة والطقو�ضية، مثل هدير 
النهللر في عمق الوهدة اأو مثل �ضعائر الترتيل فللي جوقة الكاتدرائية. وكان يدير مزارعه 
و�ضياعلله، التللي يذهب اإليها، بيللن حين واآخر، في زيللارات تكون ق�ضيللرة دومًا، ويلعب 
الللورق فللي الليل، جولللة من لعبة »الترك�للس«، مع ق�ضي�للس التكفير، وهللو م�ضت�ضار مقرب 
مللن الأ�ضللرة، ومع كاهن قانوني، ومراقب ممتلكاتلله. وكان هوؤلء ياأتون في وقت واحد، 
يجتللازون البوابللة الكبللرى، التللي تزدهي فوقهللا لوحة قلب ي�ضللوع المقد�س مللع كتابة 
تقللول: »�ضاأ�ضللود في اإ�ضبانيا، وبتوقيللر اأكبر مما في اأية اأماكن اأخللرى«، ويجل�ضون حول 
الطاولة –في ال�ضتاء حول محفة-، م�ضتعدين لان�ضراف، عندما تدق العا�ضرة، مثل اآلية 
ال�ضاعة، حتى ولو كانت هناك مراهنات، فاإنها تبقى لليوم التالي. وفي اأثناء ذلك تتناوم 
المركيللزة، وتقوم ابنتا المركيز ببع�للس الأ�ضغال، وتقراأان كتبللًا تهذيبية –وربما بع�س 

الكتب الأخرى التي تح�ضان عليها خفية- اأو تت�ضاجران فيما بينهما.
فمللن اأجللل قتل ال�ضجر الذي ي�ضود ابتداء من ال�ضالللة المحجوبة عن ال�ضم�س والذباب، 
وحتللى الجللدران المغطاة بالع�ضللب، كان لبد لكارولينا ولوي�ضا مللن اأن تت�ضاجرا. الكبرى 
منهمللا، كارولينا، كانت تكره ال�ضم�للس، مثل اأبيها، وتبقى متيقظة تراقب بحر�س اللتزام 
بتقاليللد البيللت؛ بينما كانللت لوي�ضللا محبة للغنللاء، والتطلع مللن النوافللذ وال�ضرفات، بل 
زرع بع�للس اأزهار الأ�ض�للس عليها، وهي عادة عامية، ح�ضللب راأي المركيز. »األي�ضت لديك 
الحديقة؟« كان يقول لبنته، م�ضيراً بذلك اإلى حديقة �ضغيرة ملحقة بالق�ضر، نادراً ما كان 
�ضاكنوه ينزلون اإليها. اأما هي، لوي�ضا، فكانت ترغب في و�ضع اأ�ض�س على �ضرفة مخدعها 
المطلللة على اأحد اأزقة �ضاحة الكاتدرائية، واأن ت�ضقيها، وبهذه الذريعة تطل لترى من يمر. 
وكان الأب يقول: »يا لقلة الذوق في التل�ض�س على ما ل يهمنا...« وت�ضيف الأخت الكبرى 

كارولينا: »ل، اإنها محاولة لا�ضطياد!« وهكذا تبداأ الم�ضاجرة بين الأختين.
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الإطال من �ضرفة المخدع و�ضقاية زهور الأ�ض�س اأعطت ثمارها. فتري�ضتان اإيبانيث 
دل غامونللال، ابن اإحدى الأ�ضر العريقة اأي�ضللًا واأكثرها تقليدية في مدينة لورينثا، اأمعن 
النظر اإلى ابنة مركيز لومبريا الثانية، وراأى اأنها تبت�ضم له، بعينين كاأنهما البنف�ضج وفم 
كاأنه زهرة جيرانيوم، من بين اأزهار �ضرفة مخدعها. وكان ذلك لدى مرور تري�ضتان يومًا 
مللن الزقللاق، حين ان�ضكب عليه ماء ال�ضقي الذي طفح مللن الأ�ض�س، وحين هتفت لوي�ضا: 
»اآه، المعللذرة يا تري�ضتان!«، اأح�للس كما لو اأن ذلك ال�ضوت المتاألم هو �ضوت اأميرة اأ�ضيرة 

في قلعة م�ضحورة تدعوه لإنقاذها.
- هذه الأمور يا بنتي –قالها اأبوها- تتم باأ�ضول وجدية. اأما الولدنات، فا!

فهتفت لوي�ضا: ولكن، ما الم�ضّوغ لهذا الكام يا اأبي؟
- �ضتخبرك كارولينا بذلك.

بقيللت لوي�ضللا تتطلع اإلى اأختها الكبرى، وقالت لها هذه: يبدو لي يا اأختي باأنه علينا، 
نحللن ابنتي مركيز لومبريا، األ نت�ضرف كالدببة في المغازلت، واأل نتبادل المناجيات 

الغرامية من ال�ضرفة مثل الخادمات. من اأجل هذا زرعِت الأزهار؟
واأ�ضدر الأب حكمه: فليطلب هذا ال�ضاب الإذن بالدخول، واأنا من جهتي، ل يوجد لدي 

اأي اعترا�س على الأمر، فكل �ضيء يمكن ترتيبه. واأنِت يا كارولينا؟
فقالت هذه: واأنا لن اأعار�س اأي�ضًا.

وهكذا اأدخلوا تري�ضتان اإلى البيت كخطيب ر�ضمي يطلب يد لوي�ضا وتاأخرت ال�ضيدة في 
معرفة ذلك.

وبينمللا كانت جل�ضللات لعب »الترك�س« تجللري، كانت ال�ضيدة تتناوم فللي اأحد اأركان 
ال�ضالللة، واإلللى جانبهللا كارولينا ولوي�ضللا تقومان باأ�ضغللال التطريللز اأو الحياكة وهما 
تتو�ضو�ضللان مع تري�ضتان الذي يجب عدم تركه علللى انفراد مع لوي�ضا. فقد كان الأب في 
هللذا الأمر �ضديللد الحترا�س. ولكنه لم يكللن يهتم بالمقابل باأن ت�ضتقبللله كارولينا، التي 
�ضيكللون �ضهرهللا، على انفراد اأحيانًا، اإذ اإنها ت�ضتطيع بذلك اأن تطلعه ب�ضورة اأف�ضل على 

تقاليد البيت وعاداته.
***
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الندمللاء لعبللو الورق، وخدم البيت وحتى اأهالي القريللة، الذين كان يذهلهم غمو�س 
الللدارة، لحظللوا اأنه بعد تقبللل تري�ضتان في البيت كخطيب لبنة المركيللز الثانية، بدا اأن 
الجللو الروحي لاأ�ضللرة متكلفة الوقار قللد ازداد كثافة وقتامة. لقد �ضللار �ضمت المركيز 
اأكبللر، وازدادت �ضكوى ال�ضيللدة من ال�ضجيج، مع اأن ال�ضجيللج كان اأقل من اأي وقت اآخر. 
لأن الم�ضاجرات والمناكفات بين الأختين �ضارت اأكبر واأكثر �ضغينة من ال�ضابق، ولكنها 
اأ�ضللد تكتمللًا و�ضمتًا. فعندما تلتقيان في اأحد الممللرات، وت�ضتم اإحداهما الأخرى، اأو ربما 
تقر�ضهللا، فاإنهللا تفعللل ذلك بتكتللم، وتخنقللان اأحقادهما. مللرة واحدة �ضمعللت مريانا، 
الخادمة القديمة، لوي�ضا ت�ضرخ: »�ضتعرف ذلك المدينة كلها، اأجل، �ضتعرفه المدينة كلها! 
�ضاأخرج اإلى �ضرفة �ضاحة الكاتدرائية لأ�ضرخ به للجميع!«. »ا�ضمتي!« اأنَّ �ضوت المركيز، 
ثللم �ُضمعت عبارة غير معهودة هنللاك، جعلت مريانا تهرب مذعورة من جوار الباب الذي 

كانت ت�ضترق ال�ضمع خلفه.
بعللد اأيام من ذلك، غللادر المركيز مدينة لورينثللا، اآخذاً معه ابنتلله الكبرى كارولينا. 
وخللال الأيام التي غابها، لللم يظهر تري�ضتان في البيت. وعندما رجللع المركيز، وحيداً، 
ظللن في اإحدى الليالي اأنلله م�ضطر اإلى تقديم تف�ضير اإلى ندمائلله في لعب الورق. »�ضحة 
الم�ضكينة لي�ضت على ما يرام –قال وهو ينظر بثبات اإلى كاهن التكفير-؛ والمر�س، وهو 
مللن اأمرا�س الأع�ضاب!، يدفعها اإلى خافات، غير مهمللة بالطبع، مع اأختها التي تحبها 
اإلى حد العبادة مع ذلك، وقد اأخدُتها لت�ضتعيد عافيتها«. ولم يرد عليه اأحد بكلمة واحدة.

بعللد اأيام قليلة، و�ضمن الأ�ضرة، �ضمن اأ�ضيق حللدود الأ�ضرة، احُتفل بزفاف تري�ضتان 
اإيبانيث دل غامونال والبنة الثانية ل�ضعادة ال�ضيد مركيز لومبريا. ولم يح�ضر الحفل من 

خارج الأ�ضرة �ضوى اأم العري�س وندماء لعبة »الترك�س«.
انتقللل تري�ضتللان للعي�س مع حميه، وازداد جو البيت كثافة وقتامة اأكثر فاأكثر. اأزهار 
�ضرفللة مخللدع المتزوجة ذبلللت ب�ضبب الإهمال؛ و�ضللارت ال�ضيدة تنام اأكثللر من ال�ضابق، 
و�ضللار ال�ضيللد يت�ضكع مثل طيف، مكفهراً ومطرقًا، في ال�ضالة المحجوبة عن �ضوء �ضم�س 
ال�ضللارع. كان ي�ضعر باأن الحياة تفلللت منه، فيتم�ضك بها. تخلى عن لعب »الترك�س«، وهو 
ما بدا وداعًا منه للدنيا، هذا اإذا كان قد عا�س في الدنيا. »لم يعد راأ�ضي ينفع للعب –قال 
لمحللط اأ�ضراره كاهن العتراف-؛ اإنني اأ�ضهو فللي كل لحظة ولعبة »الترك�س« لم تعد ت�ضد 

اهتمامي؛ لم يعد لي �ضوى ال�ضتعداد لميتة وقورة«.
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وفي اأحد الأيام ا�ضتيقظ وقد اأ�ضابه فالج. و�ضار ل يكاد يتذكر �ضيئًا. ولكنه عندما بداأ 
يتح�ضن وي�ضتعيد عافيته، بدا مت�ضبثًا بعناد يائ�س اأكبر بالحياة. »ل، ل يمكنني اأن اأموت 
قبللل اأن اأعرف ما الذي �ضت�ضير اإليلله الأمور«. ثم يتوجه اإلى ابنته، التي كانت تحمل اإليه 
الطعللام في ال�ضرير، وي�ضاألهللا بجزع: »كيف يم�ضي هذا؟ هل �ضيتاأخللر؟«. »لي�س كثيراً يا 
اأبي«. »لن اأغادر اإذن، يجب األ اأغادر هذه الدنيا قبل اأن اأتلقى المركيز الجديد؛ لأنه يجب 
اأن يكللون ذكللراً... ذكللراً! فهذا البيت بحاجة اإلللى رجل، واإذا لم يكللن �ضواريث دي تيخادا، 
فليكللن رودريغللو، ومركيزاً للومبريللا«. فتقول البنة: »هذا لي�س بيدي يللا اأبي...«، »ولكن 
هذا ما نحتاجه يا بنيتي –ويرتع�س �ضوته وهو يقول ذلك-، لقد اأدخلنا اإلى البيت ذاك... 
الطائ�س، ثم ل يمنحنا مركيزاً... لم يتورع عن...« فتبكي الم�ضكينة لوي�ضا. وكان تري�ضتان 

يبدو ُمتَّهمًا وفي الوقت نف�ضه خادمًا.
بلللغ هيجان ال�ضيد الم�ضكين الللذروة عندما علم اأن ابنته على و�ضك و�ضع مولودها. كان 
يرتجف بكامله بحمى النتظار. وقال الطبيب: »اإنه بحاجة للرعاية اأكثر من الوالدة نف�ضها«.
- عندما ت�ضع لوي�ضا مولودها –قال المركيز ل�ضهره-، اإذا كان الوليد ذكراً، اإذا كان 

مركيزاً، فاأح�ضره اإلّي فوراً لأراه، كي اأموت مطمئنًا، اأح�ضره لي اأنت بنف�ضك.
حيللن �ضمع المركيز تلك ال�ضرخة، ا�ضتوى في ال�ضرير وبقي ينظر باتجاه باب الغرفة، 
مترقبللًا. وبعد قليل دخل تري�ضتللان بوقار، حامًا الوليد مدثراً جيداً. فهتف العجوز: »اأهو 
مركيز!«. »اأجل«. وقّرب ج�ضده قليًا اإلى الأمام ليتفح�س الوليد الجديد، قّبله قبلة متلعثمة 
ومرتع�ضللة، قبلللة موت، وحتى دون اأن ينظر اإلى �ضهره، انهار بتثاقل على الو�ضادة فاقداً 

الوعي. ومات، دون اأن ي�ضتعيد وعيه، بعد ثاثة اأيام من ذلك.
غطللوا بالِحداد، بقطعة قما�للس �ضوداء، �ضعار واجهة الدارة، وبللداأ �ضواد القما�س يبهت 
بالطبع تحت ال�ضم�س الم�ضوبة اإليه مبا�ضرة طوال النهار. وبدا اأن جواً من الحداد قد خّيم 

على البيت الذي لم يجلب اإليه الطفل اأي �ضعادة.
لوي�ضللا الم�ضكينة، الأم، خرجت م�ضتنفذة من الللولدة. وانهمكت في البداية في رعاية 
الوليد، ولكنها ا�ضطرت اإلى التخلي عن ذلك. »�ضدر مرتزق...، �ضدر مرتزق...« هكذا كانت 

تتنهد، وتردد على زوجها »والآن يا تري�ضتان، عليك اأن تتولى تربية المركيز!«.



الـعــدد 708- 709 اأيلول - ت�شرين الأول 2022 330

هوى تري�ضتان في كاآبة مبهمة وبداأ يح�س باأنه ي�ضيخ. وكان يقول: »اإنني اأ�ضبه بتابع 
للبيت، مثل قطعة اأثاث فيه تقريبًا«. وكان يتاأمل، من الزقاق، �ضرفة الحجرة التي كانت 

مخدع لوي�ضا، ال�ضرفة التي �ضارت با اأ�ض�س اأزهار.
وفللي اإحدى المرات تجراأ على القول لمراأته: لو اأننا نعيد و�ضع اأزهار على ال�ضرفة يا 

لوي�ضا...
فردت عليه: ل وجود هنا لأي زهرة �ضوى المركيز.

وكان الم�ضكيللن يتعللذب لأنهم ل ينادون ابنلله اإل »المركيز«. وحيللن �ضار يهرب من 
البيت، وجد ماذاً في الكاتدرائية. وفي مرات اأخرى كان يخرج، ويم�ضي دون اأن يعرف 

اإلى اأين. وما كان يزيد من نزقه هو اأن زوجته لم تكن تحاول ال�ضوؤال عن ذلك.
كانللت لوي�ضللا ت�ضعللر باأنها تموت، فالحيللاة تذوب منهللا قطرة قطللرة. وكانت تقول: 
»الحيللاة تفارقنللي مثل خيط ماء رفيع، اأح�للُس باأن دمي يرق؛ وراأ�ضي يئللز، واإذا كنُت ما 
اأزال على قيد الحياة، فلي�س ذلك اإل لأنني اأموت ببطء... واإذا كنت اآ�ضف لذلك، فاإنما اآ�ضف 
مللن اأجله، من اأجللل مركيزي ال�ضغير، من اأجللله فقط... يالكاآبة هذا البيللت دون �ضم�س!... 
ظننُت يا تري�ضتان باأنك قد جئتني بال�ضم�س، والحرية، وال�ضعادة؛ ولكن ل، اأنت لم تاأتني 
اإل بالمركيللز ال�ضغيللر... اأح�ضره لي!« وتغمره بقبات بطيئللة، مرتع�ضة ومحمومة، وعلى 
الرغللم مللن اأنهما كانللا يتحدثان حديث زوج وزوجللة، اإل اأنه كانت تقللوم بينهما �ضتارة 

�ضمت جليدي. فلم يكونا يقولن �ضيئًا مما يعذب عقليهما و�ضدريهما.
عندما اأح�ضت لوي�ضا باأن خيط حياتها النحيل �ضينقطع، وبينما هي ت�ضع يدها الباردة 
على جبهة الطفل، على جبهة الطفل رودريغين، قالت لاأب: »اعتِن بالمركيز. �ضحِّ بنف�ضك 
من اأجل المركيز! اآه، اأما هي، فقل لها اإنني �ضامحتها!« فاأنَّ تري�ضتان: »واأنا؟«. »اأنت؟ اأنت 
ل تحتاج اإلى الغفران!« وهوت الكلمات مثل حكم رهيب على الرجل الم�ضكين. وبعد قليل 

من �ضماعها �ضار اأرمل.
***

اأرمللل، و�ضللاب، و�ضيد ثروة معتبرة، هي ثللروة ابنه المركيز، و�ضجيللن في ذلك الق�ضر 
الكئيللب المحجوب عن ال�ضم�للس، وبذكريات �ضارت تبدو قديمة جداً على الرغم من اأنه لم 
يم�س عليها اإل عدد قليل من ال�ضنوات. كان يق�ضي ال�ضاعات الميتة في �ضرفة في الجهة 
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الخلفية من الق�ضر، ما بين اللباب، ي�ضتمع اإلى هدير النهر. بعد وقت ق�ضير اأعاد جل�ضات 
»الترك�للس«. و�ضللار يم�ضللي اأوقاتًا طويلة محبو�ضللًا مع كاهن التكفيللر، يراجع، على حد 

قوله، اأوراق المركيز المتوفى ويرتب و�ضيته.      
ولكللن مللا �ضار مدار حديث مدينللة لورينثا بكاملها في اأحد الأيللام، هو اأن تري�ضتان قد 
رجللع مللع كارولينا بعد غيابها ب�ضع �ضنوات، رجع مع �ضقيقللة زوجته، التي �ضارت امراأته 
الجديدة الآن. األم يكن يقال اإنها دخلت راهبة؟ اأين، وكيف عا�ضت خال تلك ال�ضنوات الأربع؟
رجعللت كارولينللا متغطر�ضللة وبمللزاج فريد فللي التحدي فللي نظرتهللا. وكان اأول ما 
فعلته لدى رجوعها هو نزع قما�ضة الحداد التي تغطي �ضعار البيت و�ضاحت: »فلت�ضربه 
ال�ضم�للس، فلت�ضربه ال�ضم�س، ولن اأتورع عن طائه بالع�ضل كي يمتلئ بالذباب«. ثم اأمرت 
بنللزع اللبللاب الذي يغطي الجللدران. وكان تري�ضتللان يتو�ضل اإليها: »ولكللن، دعي الآثار 

القديمة يا كارولينا!«.
واأح�للس الطفللل، المركيللز ال�ضغيللر، بكل تاأكيللد باأن اأملله الجديدة هي العللدو. لم يقبل 
بمناداتهللا »مامللا«، متجاهللًا تو�ضات اأبيلله؛ وكان يناديها دائمًا خالتللي. فت�ضاأل هي: 
»ولكللن من قال للله اإنني خالته؟ اأتكللون مريانللا؟« وكان تري�ضتان يرد: »ل�ضللت اأدري يا 
امللراأة، ل�ضللت اأدري. ولكن كل �ضيء ُيعرف هنا، دون اأن نللدري كيف«. »كل �ضيء؟« »اأجل، 

كل �ضيء؛ يبدو اأن هذا البيت يبوح بكل �ضيء...« »فلن�ضمت اإذن«.
بللدت الحياة فللي داخل الدارة كما لو اأنها اكت�ضبت انللزواء وعزلة كثافة لذعة. وقلما 
كان الزوجللان يخرجللان من حجرتهمللا، حيث كانللت كارولينا تحتجللز تري�ضتان. وفي 
اأثناء ذلك، كان المركيز ال�ضغير يبقى في رعاية الخدم، ومرٍب كان ياأتي يوميًا لتعليمه 

الحروف الأولى، بينما كان الكاهن يتولى تربيته دينيًا.
تجللددت جل�ضات لعب »الترك�س«؛ وكانت كارولينا تجل�للس خالها اإلى جوار زوجها، 
تتابع لعبه وتوجهه فيه. ولحظوا جميعهم اأنها لم تكن تتوقف عن تحين الفر�س لت�ضع 

يدها فوق يده، وكانت طوال الوقت ت�ضتند اإلى ذراعه.
وعندمللا تو�ضك ال�ضاعللة اأن تعلن العا�ضرة، تقول له: »لقد حللان الموعد يا تري�ضتان!«. 
ولم يكن يخرج من البيت من دونها، وكانت في اأثناء ذلك تتعلق بذراعه، وتكن�س ال�ضارع 

بنظرة تحٍد.
***
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كان حمللل كارولينا ُمَعِذبللًا جداً. وبدا اأنها غير راغبة فيمللن �ضياأتي. وعندما و�ضعت 
المولود، لم ت�ضاأ حتى روؤيته. وحين قيل لها اإن الوليد اأنثى، واإنها ولدت �ضعيفة وعليلة، 
اكتفللت بالرد بجفاء: »اأجل، اإنهللا عقابنا!« وعندما بداأت المخلوقللة الم�ضكينة تموت بعد 

وقت ق�ضير، قالت الأم: »هذا خير لها من الحياة التي كانت �ضتحياها...«. 
- اأنللَت وحيللد جللداً هكذا- قالللت كارولينا بعللد �ضنة من ذلللك لبن اأختهللا، المركيز 
ال�ضغيللر-؛ اإنللك بحاجة اإلى َمْن يرافقك وي�ضجعك علللى الدر�س، ولهذا قررنا اأنا واأبوك اأن 

ُنح�ضر اإلى البيت ابن اأخيه الذي بقي يتيمًا ووحيداً...
الطفللل الذي بلغ العا�ضرة مللن عمره اآنذاك، وكان معتًا وكئيبللًا ب�ضورة مبكرة، غرق 

في التفكير.
وعندمللا جللاء الآخر، الدخيل، اتخللذ المركيز ال�ضغير و�ضع الحترا�للس، ولم يكن لدى 
مدينة لورينثا �ضوى التعليق على الحدث ال�ضتثنائي. واعتقد الجميع باأن التي لم ت�ضتطع 
اإنجاب اأبناء، اأح�ضرت اللُمتبنى، الدخيل، من اأجل م�ضايقة الآخر، ابن اأختها، وا�ضطهاده.

تبللادل الطفان النظرات، كعدوين بالطبع، لأنلله اإذا كان الأول متعجرفًا، فاإن الثاني 
لم يكن اأقل منه عجرفة. »ماذا تظن نف�ضك اأنت –كان بيدرو ال�ضغير يقول لرودريغين-، 
اأتظللن اأنللك �ضتاأمرني لأنللك المركيز...؟ اإذا مللا اأغ�ضبتني، ف�ضوف اأذهب واأتللركك وحيداً«. 
»دعنللي وحيللداً، فهذا ما اأريللد اأن اأكون عليه، وعد اأنت اإلى ذويللك«. ولكن كارولينا كانت 

تح�ضر، وب�ضرخة »يا �ضغار!« تجبرهما على تبادل النظرات ب�ضمت.
وفللي اإحللدى المرات قال بيدرو ال�ضغير لتري�ضتان: عمللاه )هكذا كان يدعوه(، اأنا اأريد 
الذهاب، اأريد الذهاب، اأريد العودة اإلى عماتي؛ ل اأ�ضتطيع تحمل رودريغين؛ فهو يقول لي 

دائمًا اإنني موجود هنا لخدمته، وكاإح�ضان منه.
- ا�ضبللر يللا بيدريتو، ا�ضبر؛ األ تراني اأتحمل �ضابللراً؟ واأم�ضك براأ�س الطفل و�ضده اإلى 

فمه وبكى فوقه، بكى بغزارة، وبطء و�ضمت.
واأح�للس الطفللل باأن تلللك الدموع هي دموع �ضفقللة. واأح�س باأ�ضى عميللق تجاه الرجل 

الم�ضكين، تجاه اأبي المركيز الم�ضكين.
اأما من لم تكن تبكي فهي كارولينا.

***
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وحللدث في اأحد الأيام، وبينما الزوج والزوجللة يجل�ضان متا�ضقين على اأريكة، يم�ضك 
كل منهمللا بيد الآخر وينظران اإلى فراغ الحجللرة الظليل، �ضمعا �ضجة ُم�ضادة وعراك، وفي 
الحللال دخللل الطفان، متعرقيللن ومهتاجين. كان بيللدرو ال�ضغير ي�ضرخ: »اأنللا ذاهب! اأنا 
ذاهب!« وكان يرد عليه رودريغين ال�ضغير: »ان�ضرف، ان�ضرف ول ترجع اإلى بيتي!«. ولكن 
عندمللا راأت كارولينللا دمًا ينزف مللن اأنف بيدريتللو، قفزت نحوه مثل لبللوة وهي ت�ضرخ: 

»بني! بني!« ثم التفتت نحو المركيز ال�ضغير، وب�ضقت في وجهه هذه الكلمة: »قابيل!«.
- قابيللل؟ وهل هو اأخي حتى اأكللون قابيل؟ -�ضاأل المركيز ال�ضغير وهو يفتح عينيه 

باأق�ضى ما ي�ضتطيع.
ترددت كارولينا لحظة. وبعد ذلك، كما لو اأنها تطعن قلبها ب�ضكين، قالت ب�ضوت اأبح: 

»ولكنه ابني!«.
فاأنَّ زوجها: كارولينا!

ووا�ضللل المركيز ال�ضغير: اأجل، كنت اأخمن اأنه ابنك، وهو ما يقال اأي�ضًا... ولكن ما ل 
نعرفه هو من يكون اأبوه، اإذا كان له اأب.

ا�ضت�ضاطت كارولينا فجاأة. كانت عيناها تلمعان و�ضفتاها يرتع�ضان. واأم�ضكت بيدرو 
ال�ضغيللر، ابنها، و�ضمته اإلى ركبتيها، و�ضاحت وهللي تنظر بق�ضوة اإلى زوجها: اأبوه؟ قل 
اأنللت ذلك يا اأبللا المركيز ال�ضغير، قل اأنت ذلك لبن اأختي لوي�ضا، قل اأنت ذلك لحفيد دون 
رودريغيللو �ضواريللث دي تيخللادا، مركيز لومبريا، قل للله من هو اأبوه. قل ذلللك! قله! واإل 

�ضاأقوله اأنا. قله!
تو�ضل تري�ضتان باكيًا: كارولينا!

- قله! قل له من هو مركيز لومبريا الحقيقي!
فقال الطفل: ل حاجة لأن يقول لي ذلك.

- ح�ضللن اإذن، اأجللل: المركيز هو هذا، هذا ولي�للس اأنت؛ هذا الذي ولد قبلك، ومني، مني 
اأنا الكبرى، ومن اأبيك، اأجل، من اأبيك. وا�ضُتبعد ابني، من اأجل �ضعار الأ�ضرة هذا... ولكنني 
�ضاأنزع هذا ال�ضعار، و�ضاأفتح كل ال�ضرفات لل�ضم�س، و�ضاأفر�س العتراف بابني كما يجب 

اأن يكون: العتراف باأنه المركيز.
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ثللم بداأت ت�ضللرخ م�ضتدعية الخدم، وال�ضيللدة التي كانت تتناوم فيمللا ي�ضبه باهة 
الطفولة الثانية. وعندما اجتمعوا كلهم اأمامها، اأمرت بفتح ال�ضرفات على م�ضاريعها، 
وراحللت تقللول ب�ضللوت عال وبهللدوء: هذا، هذا هللو المركيز، هللذا هو مركيللز لومبريا 
الحقيقللي؛ هللذا هو الأكبللر �ضنًا. هذا الللذي اأنجبته مللن تري�ضتان، من تري�ضتللان نف�ضه، 
هللذا الللذي يتوارى الآن ويبكي، اأنجبتلله منه عندما تزوج هو من اأختللي، بعد �ضهر من 
زواجهمللا. وقد �ضحللى بي اأبي، �ضعادة ال�ضيد مركيز لومبريللا، من اأجل مبادئه، وربما 

كانت اأختي متورطة مثلي...
واأنَّ الزوج: كارولينا!

- ا�ضمت يا رجل، فاليوم يجب ك�ضف كل �ضيء. لقد اأ�ضال ابنكما الدم، الدم الأزرق! بل 
هو اأحمر، اأحمر جداً، من ابننا، من ابني، من المركيز...

ما هذه ال�ضجة باهلل عليكم! –قالت ال�ضيدة العجوز متذمرة وهي تقبع على اأريكة في 
اأحد الأركان.

- والآن- وا�ضلت كارولينا كامها متوجهة اإلى الخدم-، اخرجوا الآن واأ�ضيعوا الأمر 
فللي المدينة كلهللا؛ اأعلنوا في ال�ضاحات وفي الأفنية وعند عيون الماء ما �ضمعتموه مني؛ 

وليعلم الجميع ذلك، ليعرفوا كل ما يلطخ ال�ضعار.
- دمدمت مريانا: ولكن المدينة كلها تعرف ذلك منذ زمن...

ف�ضرخت كارولينا: كيف.
- اأجل يا اآن�ضة؛ الجميع يقولون ذلك...

- اأمللن اأجللل الحفاظ على �ضر يتداوللله الجميع، من اأجل اإخفاء لغز لللم يكن لغزاً اأمام 
اأحللد، مللن اأجل الت�ضتر على مظاهر مزيفة، ع�ضنا هكذا يا تري�ضتان؟ في بوؤ�س ولي�س �ضوى 
البوؤ�للس! افتحوا هذه ال�ضرفللات، وليدخل ال�ضوء، كل �ضوء وغبار ال�ضللارع والذباب، وغداً 
بالللذات �ضُينزع ال�ضعار. و�ضتو�ضع اأ�ض�س اأزهللار على كل ال�ضرفات، و�ضتقام حفلة يدعى 
اإليهللا �ضعب المدينة، ال�ضعب الحقيقي. ولكن ل؛ الحفلة �ضتقام في اليوم الذي ُيعترف فيه 
بابنللي، ابنك، الذي ي�ضميه الكاهن ابن الخطيئة، في حين اأن الخطيئة الحقيقية هي التي 
جعلت من الثاني ابنًا، في اليوم الذي �ضُيعترف فيه بهذا مثلما هو، ومركيزاً على لومبريا.
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كان عليهللم اأن يلتقطللوا رودريغللن الم�ضكيللن مللن اأحللد اأركان القاعللة. كان �ضاحبللًا 
ومحمومًا. ورف�س بعد ذلك اأن يقابل اأباه اأو اأخاه.

وقررت كارولينا: �ضنر�ضله اإلى مدر�ضة دينية داخلية.
***

لللم يكن هناك حديللث في مدينة لورينثا باأ�ضرها بعد ذلك اإل عن الحزم الرجولي الذي 
اأنجللزت بلله كارولينا خططها. كانت تخرج كل يوم مقتللادة زوجها من ذراعه، مثل اأ�ضير، 
وتم�ضك بيدها الأخرى ابن فتوتها. كانت ُتبقي كل �ضرفات الق�ضر م�ضرعة على م�ضاريعها، 
بينمللا ال�ضم�للس ُتبلللي، وُتذوي لللون مخمل الأرائك، بللل ت�ضل اإلى �ضللور الأ�ضاف. وكانت 
ت�ضتقبللل كل ليلة ندمللاء »الترك�س«، الذين لللم يتجروؤوا على رف�للس دعواتها، وكانت هي 
نف�ضها، واإلى جوارها تري�ضتانها، تلعب باأوراق هذا. وتداعبه اأمام رفقاء الم�ضامرة، وتربت 
على خده قائلة له: »ولكن، كم اأنت رجل م�ضكين يا تري�ضتان!« ثم تقول لاآخرين: »زوجي 
الم�ضكين ل يعرف اأن يلعب وحيداً!« وعندما يغادرون، تقول له: »المحزن يا تري�ضتان اأننا 
ل ن�ضتطيع اإنجاب مزيد من الأبناء... بعد تلك البنة الم�ضكينة... تلك البنة كانت فعًا ابنة 

الخطيئة، تلك ولي�س ابننا بيدرين...؛ ولكن علينا الآن اأن نربي هذا... المركيز!«.
اأجبللرت زوجهللا على اأن يعترف باأبوته له، وباأنلله اأنجبه قبل اأن يتزوج هو، اأبوه، من 
اأختهللا، وبداأت باإجراءات نقل اللقب اإلى ابنها، اإلللى بيدرين. اأما الآخر، رودريغين، فكان 

ُي�ضتنفد من الغيظ والحزن في المدر�ضة.
وكانللت كارولينا تقللول: من الخير اأن يتغلغللل فيه الميل الديني؛ األللم ت�ضعر اأنت بهذا 

الميل يا تري�ضتان؟ لأنني اأ�ضعر باأنك قد ولدت لتكون راهبًا اأكثر من اأي �ضيء اآخر...

- اأاأنت من تقولين هذا يا كارولينا... –تجراأ زوجها على التلميح اإليها متو�ضًا.
اأجللل، اأنللا اأقوله اأنللا يا تري�ضتان! ول تريللد اأن تعترف بما جرى، وبمللا يدعوه ق�ضي�س 
التكقيللر خطيئتنا، ومللا اأ�ضماه اأبي، المركيز، اللطخة التي تلوث �ضعارنا. خطيئتنا؟ لي�ضت 
خطيئتللك اأنللت يللا تري�ضتللان، لي�ضت خطيئتللك! فاأنا التللي اأغوتللك، اأنا! اأما هللي، �ضاحبة 
الجيرانيللوم، فقد �ضقت قبعتك، قبعتك ولي�س راأ�ضك، بمللاء اأ�ض�ضها، هي من اجتذبتك اإلى 
هنللا، اإلللى البيت؛ اأما من ك�ضبت فهي اأنللا. تذكر ذلك! اأنا التللي اأردت اأن اأكون اأم المركيز. 
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اإل اأننللي لللم اأح�ضب ح�ضاب الآخر. وكان الآخر قويًا، اأقوى مني. اأردُتك اأن تتمرد، واأنت لم 
تعرف، لم ت�ضتطع التمرد...
- ولكن يا كارولينا...

- اأجل، اأجل، اأعرف جيداً كل ما جرى؛ اأعرفه جيداً. لقد كان لحمك �ضعيفًا على الدوام. 
وكانللت خطيئتللك هي في قبولللك الزواج منها؛ هذه هي خطيئتك. وكللم �ضببت لي من األم 
ومعانللاة! ولكنني كنُت اأعللرف اأن اأختي، اأو لوي�ضا، لن ت�ضتطيللع ال�ضمود ب�ضبب خيانتها 
وعللارك. وانتظللرت انتظرت ب�ضبللر واأنا اأربي ابنللي. ويا لتربيته عندما يكللون هناك �ضر 

رهيب يف�ضل بين الثنين! لقد ربيته للثاأر! اأما اأنت، اأبوه...
- اأجل، اإنك تحتقرينني...

- ل، لي�ضت الم�ضاألة احتقاراً! اأتراني اأحتقرك؟
- ماذا اإذن؟ 

- اأ�ضفللق عليللك! اأنت اأيقظللت لحمي واأيقظت معه غللروري كابنة كبللرى. لأنه لم يكن 
باإمللكان اأحد اأن يتوجلله اإلّي اإل ب�ضورة ر�ضمية وعن طريق اأبي...، ولأنه لم يكن باإمكاني 
اأن اأطل من ال�ضرفة مثل اأختي، واأن اأبت�ضم اإلى ال�ضارع... ولأنه لم يكن هنا من رجال �ضوى 
فاحين اأجاف من الريف اأو لعبي الورق هوؤلء، وهم اأجاف من الجوقة نف�ضها اأي�ضًا... 
وعندمللا دخلت اأنت اإلى هنللا اأ�ضعرتك باأن المراأة هي اأنا، اأنا، ولي�للس اأختي... اأتريدني اأن 

اأذكرك بال�ضقطة؟
- ل، باهلل عليك يا كارولينا، ل!

- اأجللل، مللن الأف�ضللل األ تتذكر ذلللك. واأنت الرجللل ال�ضاقط اأراأيت لمللاذا اأقول لك اإنك 
ولللدت لتكللون راهبًا؟ ولكللن ل، ل، اأنت ولللدت كي اأكون اأنللا اأم مركيز لومبريللا، اأم دون 
بيللدرو اإبيانيث دل غامونللال اآي �ضواريث دي تيخادا. الذي �ضاأ�ضنللع منه رجًا. واأجعله 
ي�ضنللع �ضعاراً جديداً، مللن البرونز. لأنني اأمرت بنزع ال�ضعللار الحجري لأ�ضع مكانه اآخر 
مللن البرونز. و�ضتكون في و�ضطه لطخة حمراء، حمراء بحمرة الدم، الدم الأحمر، دم اأحمر 
مثللل الدم الذي جعله اأخوه، اأخوه غير ال�ضقيق، ابنك الآخر، ابن الخيانة والخطيئة، ينزف 
مللن وجهه، لطخة حمراء مثل دمللي، مثل الدم الذي جعلتني اأنت اأنزفه... ل تغتم- وحين 
قالللت هللذا و�ضعت يدهللا على راأ�ضلله-، ل تحزن يا تري�ضتللان، يا رجلللي... وانظر هناك، 
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انظللر �ضللورة اأبي، وقل اأنت الذي راأيته يموت، مللا الذي �ضيقوله لو اأنه يرى حفيده الآخر، 
المركيز... لقد طلب منك اإذن اأن تحمل اإليه ابنك، ابن لوي�ضا! �ضاأ�ضع في ال�ضعار البرونزي 
ف�للس ياقوت اأحمللر، و�ضيتاألق الياقوت تحت ال�ضم�س. ما الذي كنت تظنه اإذن؟ اأكنت تظن 
باأنلله ل وجللود لدم، لدم اأحمر، اأحمر ولي�س اأزرق، فللي هذا البيت؟ والآن يا تري�ضتان، وقد 

نام ابننا، المركيز، المركيز ذو الدم الأحمر، هلم بنا لننام.
واأحنى تري�ضتان راأ�ضه تحت ثقل قرون وقرون من الزمان. 

الهوام�ش

)1(- ي�ضتخدم هنا كلمة م�ضارعين باليونانية agonistas، ثم يكررها في المرة الثانية بالإ�ضبانية.
)2(- المعلم بيدر� Maese Pedro: من �ضخ�ضيات ر�اية د�ن كيخوتي، �هو قّراد �محرك دمى.

)3(- هن���اك تالع���ب في الألف���اظ في هذه الجمل���ة، فكلمة realis الالتيني���ة تعني )�اقعي(، �جذره���ا res �تعني 
»�ضيء«.

)4(- �ضيخي�ضموند� Segismundo: بطل م�ضرحية »الحياة حلم« للكاتب الإ�ضباني كالير�ن دي لباركا.

)5(- األد�نثا لورينثو هو ال�ضم الحقيقي لد�ل�ضينيا دل توبو�ضو، حبيبة د�ن كيخوتي في الر�اية الم�ضهورة.
)6(- بيندار� Pindaro: �ضاعر اإغريقي )518-438( قبل الميالد.

)7(- تا�ضو Tasso: �ضاعر اإيطالي )1544- 1595(. 
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