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كلمات

ترجمة

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

أشباه البشر
َقصة
دي ّجدا
ن ِ
طيفي ()1

هكذا كانت البداية.
ثـ ـ َّـم قـ ــال ال ـ ـلـ ـ ُـه« :ل ـ َـن ـ ْـص ـ َـن ــع اإلن ـ ـسـ ـ َ
ـان عـلــى
ِ
ِ
صور ِتنا ،كمثا ِلنا»
(سفر التكوين .)26 ،1

ترجمة
نوفل
ّنيوف

وه ـ ـكـ ــذا ك ـ ـ ــان .إذ راح اإلن ـ ـسـ ــان يـعـيــش
ُ
وي ـت ـكــاثــر ،يـنـقــل ُ
األب الب ـن ــه ،واألس ـ ــاف
َّ َ
ألحفادهم تلك الـ َ
َ
ـروح امللتهبة ،ذلك النفس
ّ
اإللهي.
َّ
وظل البحث عن الله موجودًا فيه إلى األبد،
َ ُْ
في اإلقرار وفي اإلنكار ،ولم يخب فيه روح
الله إلى أبد اآلبدين.
َ
ُ
لقد ُو ِلد
اإلبداع.
طريق
اإلنسان
كان طريق
ً
ُ
ألجله ،وكانت غاية حياته فيه ،ونيابة عن
ّ
استمر يبدع العالم.
روح الله
َّ ً
الله« :ل ُت ْخرج ُ
«ثم َأ َم َر ُ
َّ
حية،
كائنات
األرض
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ ً
َ
َ
َ
َ
َ
بهائم وزواحــف
نسهاِ ،مـ ْـن
ج
ب
س
ح
ـا
كـ
ْ ِ ِ
َ
ُ
ألنواعها».
قًا
ف
و
حوش
وو
ِ
ٍ
(سفر التكوين .)24 ،1
وهكذا كان.
واختلج جـسـ ُـد األرض الــرطـ ُـب الــذي
لم يكن قد َّ
تجمد بعد ،وتململت فيه
ّ
رغـبــة الحياة على شكل دوارات ()2
ٌ
هي نقاط متحركة ،وامضة.
ُ
ّ
َ
وم ــأت ال ـ ـ ـ ــدوارات ال ـب ـحــار واألن ـهــار
َّ
وكـ ــل م ـي ــاه األرض ،وراح ـ ــت تبحث
عن طريقة الكتساب الحياة وتثبيت
القدم فيها.

حلقيات ،وإلى ّ
ّ
علقيات،
وتحولت إلى
إل ــى تـســاعـيــات األعـ ــن لـهــا شـ ــواربُ
ٌ
ٌ
ََ
راعـشــة مرهفة تشعر بأصغر نفس
من أنفاس املوت.
ّ
وبرمائيات،
ثم انقلبت إلى حشرات،
وبنهم
وراحت تزحف نحو الشاطئ،
ٍ
َّ
الغشائية،
تتلمس األرض بأرجلها َ
وتلصق بها صــدرهــا املـحــرشــف .ثم
ع ــادت مــن جــديــد تبحث عــن الحياة
ّ
وتتملكها.
بـعـضـهــا أط ـل ـ ٌـق أج ـن ـح ـتــه وط ـ ــار في
ال ـه ــواء ،وب ـعــض منها مـضــى زاحـفــا
َّ
عـلــى األرض ،فـيـمــا تـصــلــب الـعـمــود
َّ
واستقر
الفقري عند بعضها اآلخــر
على أرجله.
وشـ ــرع الـجـمـيــع يـتــأقـلــم ،وي ـص ــارع،
ويعيش.
وبعد عصور طويلة من العمل ،كانت
َّ
َّأو ُل حشرة َّ
طورت نفسها قد اتخذت
شكل كــائــن شـبــهِ بـشــري .فــذهــب هذا
ال ـك ــائ ــن إلـ ــى الـ ـن ــاس وع ـ ــاش مـعـهــم.
َ
لـقــد أح ـ َّـس أن ــه لــن يستطيع الـحـيــاة
ُ
بعد مــن غير اإلن ـســان ،وأن اإلنسان
سيقوده خلفه إلى مملكة الروح التي
لم يكن لشبيه البشر من سبيل إلى
بلوغها .كــان ذلــك يرضيه ويمنحه
ال ـح ـيــاة .ول ــم يحتفظ أش ـبــاه البشر
بتلك الشوارب املرهفة السابقة ،غير
أنهم احتفظوا بالرهافة.

¶¶¶
اخـ ـتـ ـل ــط الـ ـ ـن ـ ــاس بـ ــأش ـ ـبـ ــاه الـ ـبـ ـش ــر.
وت ـ ـ ـ ـ ــزاوج ال ـ ـطـ ــرفـ ــان ف ـي ـم ــا بـيـنـهـمــا
ُ
ً
صادف
وأنجبوا أطفاال .فكثيرًا ما ت ِ
بــن أف ــراد أســرة واح ــدة َمــن هــم بشرٌ
صـغـ ٌـارَ ،
ٌ
صغار
بشر
ومــن هم أشباه
ٍ
ُّ
أيضًاُ .
وي َعد هؤالء وأولئك إخوة.
ـات م ــن الـبـشــر
غ ـي ــر أن هـ ـن ــاك عـ ــائـ ـ ٍ
األق ـح ــاح ،وأخ ــرى مــن أش ـبــاه البشر
األقحاح.
وه ــؤالء األخ ـي ــرون هــم األك ـثــر ع ــددًا،
ألن أشباه البشر حافظوا على سرعة
الـتـكــاثــر مـنــذ ّأيـ ــام حـقـبــة الـعـلـقـ ّـيــات
ّ
الـتـســاعـيــة األع ـ ــن .وم ــا زال ـ ــوا حــتــى
ّ
اليوم يتحكمون بالحياة عن طريق
عددهم وشدة رغبتهم بالحياة.
¶¶¶
يـنـقـســم أش ـب ــاه ال ـب ـشــر إلـ ــى نــوعــن:
أشـ ـب ــاه ال ـب ـشــر م ــن ال ــدرج ــة الـعـلـيــا،
وأشباه البشر من الدرجة الدنيا.
األول ْ
وقد حقق النوع َّ
قدرًا كبيرًا من
النجاح بالتآلف مع الحياة الروحية
وم ـح ــاك ــا ِة مـخـتـلــف تـجـلـيــات العقل
البشري ،ما جعلهم يبدون في نظر
ك ـث ـيــريــن م ــن امل ــراق ـب ــن الـسـطـحـيــن
وعباقرة.
أناسًا أذكياء
ِّ
إال أن اإلب ـ ـ ــداع م ـت ـع ــذر ع ـلــى أش ـبــاه
ال ـب ـشــر ألن ـه ــم ي ـف ـت ـقــرون إلـ ــى امل ـبــدأ
الـعـظـيــم .هـنــا يكمن عــذابـهــم األكـبــر.
إنـ ـه ــم يـ ـط ـ ِّـوق ــون ال ـح ـي ــاة بــأرج ـل ـهــم
وأجـ ـنـ ـحـ ـتـ ـه ــم ،وأي ـ ــدي ـ ـه ـ ــم ،وبـ ـنـ ـه ـ ٍـم
ّ
ّ
ويمتصونها ،ولكنهم ال
يتلمسونها
يستطيعون اإلبداع.
ّ
إن ـه ــم ي ـح ـ ّـب ــون كـ ــل م ــا ه ــو إب ــداع ــي،
ٌ
ويحيط بــاســم كــل نــابـغــةٍ إكـلـيــل من
أسماء أشباه البشر.
يـ ـخ ــرج مـ ــن ب ـي ـن ـه ّــم ب ـب ـل ــوغ ــراف ـي ــون
مـ ـ ــده ـ ـ ـشـ ـ ــون ،ونـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ــاد مـ ـخـ ـلـ ـص ــون،
ّ
وكت ُ
اب سيرة،
ومحاسبون متفانون
ّ
ونظامون ( )3بارعون.
ّ
وبشبق
إنهم يحبون إبداع اآلخرين،
ٍ
ّ
يتمسحون بهذا اإلبداع.
ّ
يحبون نسخ قصائد شــاعــر ،كتابة

نـعــي فيلسوف يـعــرفــونــه ،أو مــا هو
ِ
ِّ
أكـثــر إبهاجًا بـعــد ،كتابة مذكراتهم
َّ
ـان م ــوه ــوب
ال ـش ـخ ـص ــي ــة عـ ــن إنـ ـ ـس ـ ـ ٍ
يمكنهم أن يكتبوا فيها «نحن» ،وأن
يقرنوا اسمهم باسم ذلك العبقري.
ّ
ِّ
إنها لذة فرحة خنفساء تفكر بمالك:
«إننا نطير!».
في ّ
املدة األخيرة ،شرعت تظهر ٌ
كتب
غريبة ،ومرعبة.
يقرؤونها ،ويثنون عليها ،ولكنهم
َّ
َّ
يتعجبون .إن فيها كل شيء .أصالة
الـفـكــر الـخــارجـيــة ،وشـكــل الــديـبــاجــة
الباهر .وتظهر في القصائد جميع
مالمح االنتماء إلى املدرسة الرائجة.
غ ـ ـيـ ــر أن شـ ـيـ ـئ ــا م ـ ــا يـ ـنـ ـق ــص هـ ــذه
القصائد.
أي ــن هــي املـشـكـلــة؟ أول ـئــك هــم أشـبــاه
الـبـشــر الــذيــن رك ـبــوا مــوجــة الـحــركــة
الجديدة ّ
يتدربون.
¶¶¶
ُّ
أشباه البشر من الدرجة الدنيا أقل
حساسية.
إنـ ـه ــم م ــا زال ـ ـ ــوا ي ـت ـلـ ّـم ـســون الـ ـت ــراب
وي ـت ـكــاثــرون ،وب ـعــددهــم يـسـيـطــرون
على الحياة.
ّ
ه ـ ْـم يـحـ ّـبــون كـ ْـســب األش ـي ــاء ،وشــتــى
َ
ال ِقطع املحسوسة القاسية والنقود.
َ
هم ال يخزنون األموال عن وعي ،مثل
ٍ
بعناد
إنسان راغب بالسلطة ،وإنما
ٍ
ٍ
وبالدةَ ،وفقًا لغريزة امتالك األشياء.
وهـ ــم ي ــأك ـل ــون ك ـث ـي ـرًا ،وي ـت ـعــام ـلــون
بـجـ ّـد ّيــة كبيرة مــع مختلف مسارات
الـ ـحـ ـي ــاة .وإذا م ــا ق ـل ــت ذات م ـســاء
فـ ــي مـ ـك ــان مـ ــا بـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس« :إن ـن ــي
ْ
اليوم لم أتـنــاول غدائي بـعـ ُـد» ،رأيت
كـيــف يستدير جميع أش ـبــاه البشر
برؤوسهم نحوك.

¶¶¶
شـبـيـ ُـه الـبـشــر يـحـ ُّـب الـعـمــل .فالعمل
غريزة فيه .وبالعمل وحده يستطيع
الحفاظ على وجــوده البشري ،وهو
نـفـســه يـعـمــل وي ــرغ ــم اآلخ ــري ــن على
مساعدته.
ً
ً
إن فكرة إبداعية واحدة تبرق لحظة
رأس ع ـب ـق ــري ت ـن ـق ــل ال ـب ـشــريــة
فـ ــي
ِ
بـضـعــة قـ ــرون إل ــى األم ـ ــام ع ـلــى تلك
َّ
يتوجب على
الطريق العمالقة التي

بأرجل
أشباه البشر أن يتقدموا فيها
ٍ
َ
غ ـشــائ ـيــة ،وأج ـن ـح ــةٍ ثـقـيـلــة ،وت ـل ـ ِّـوي
وجهد ال نهاية له .إال أنهم
العلقيات،
ٍ
طريق واحدة وراء
في
يسيرون
دائمًا
ٍ
َّ
اإلن ـســان ،وكــل مــا ُيلقي بــه العبقري
إلـ ــى ال ـح ـي ــاة ال ــدن ـي ــوي ــة ال ـخــارج ـيــة
ْ
يصبح ُملكًا ألشباه البشر.
¶¶¶
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ َّـرك ش ـ ـب ـ ـيـ ــه الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــر بـ ـ ـب ـ ــطء،
ُ
بع ْسر ،وما َ
كسبه ّ
مرة ال
ويستوعب ّ ٍ
يرغب بالتخلي عنه أو تبديله.
ُّ
إن اإلنـســان يبحث ،ويـضــل ،ويحزم
ُّ
أم ـ ـ ــره ،ويـ ـس ــن ق ــان ــون ــا ه ــو خــاصــة
بحثه وتجربته.
شـ ـبـ ـي ــه الـ ـبـ ـش ــر يـ ـخـ ـض ــع ل ـل ـق ــان ــون
ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ال ـ ـظ ـ ــروف .واإلن ـ ـسـ ــان
يهدم القديم ،إذا وجــد ما هو جديد
ِ
ّ
وأفضل منه ،فيما ال يتخلص شبيه
البشر ّ
مما هو مألوف إال بعد صراع
طويل .إنه األخير دائمًا على جميع
املنعطفات في طريق التاريخ.
بينما ِّ
يقرر اإلنسان ويختار ،يكدح
شبيه اإلنسان ويمالئ الظروف.
¶¶¶
شبيه البشر ال يفهم الضحك.
َ
إنه يكره الضحك الذي هو خات ُم اإلله
ْ
على وجه النفس البشرية.
ول ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــغ فـ ـعـ ـلـ ـت ــه افـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرى ع ـل ــى
الضحك ،ووصفه بأنه سفاهة ،وهو
َّ
يشير إلى أنه حتى الرضع الذين لهم
من العمر شهران يضحكون .شبيه
ً
ّ
ال ـب ـشــر ال ي ـف ـهــم أن ه ـن ــاك تـكـشـيــرة
ُّ
َ
واع
ضــاح ـكــة ّ ،تـقــلـصــا عضليًا غ ـيــر ٍ
تـجــده حــتــى عند الـكــاب ،وأن هناك
ّ
روحيًا ،صادقًا ،واعيًا ،وليس
ضحكًا
َّ
ـادريــن عليه ،يتولد بفعل
ـ
ق
الجميع
َّ
معقدة وعميقة ال َ
تدرك.
عمليات
ّ
عندما يرى الناس شيئًا يشذ ّ
عما هو
ّ
ُّ
ٌ
نحو مفاجئ
محتوم ،يشذ على
حق،
ٍ
فـ ــي ق ـب ـح ــه ،ووضـ ــاع ـ ـتـ ــه ،وس ـخ ـف ــه،
ّ
ويـ ـ ــدركـ ـ ــون هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــذوذ ،ت ـت ـمــلـ ُـك
ُ
َ
ـرح عاصفة ،بهجة
أرواحهم نشوة فـ ٍ
روح يعرف الحق والجمال .ذلك هو
ٍ
ُ
للضحك.شبيه
املنبع السيكولوجي
ُ
البشر ،املولود من التراب ،يفتقر إلى

الروح وإلى بهجة الروح .لذلك يكره
ُ
َ
الضحك.
شبيه البشر
َّ
حشد
تــذكــروا كيف تلوح دائـمــا بــن
ٍ
ٌ
م ــن ال ـضــاح ـكــن وجـ ـ ــوه مـضـطــربــة،
َح ـيــرى .ثـ َّـمــة مــن ي ـســارع إل ــى إيـقــاف
الـ ـضـ ـح ــك ،وإل ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر الـ ـح ــدي ــث.
ٌ
َّ
ت ــذك ــروا كـيــف تـلـمــع ع ـي ــون ش ـ ِّـري ــرة،
وتنقبض شفاه كساها الشحوب...
بعض أنــواع من أشباه البشر الذين
يمتازون بمقدرة خاصة على التأقلم
ال ـت ـق ـطــوا واس ـت ــوع ـب ــوا م ــن الـضـحــك
ش ـك ـل ــه ال ـ ـخـ ــارجـ ــي وإظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاره .فـهــم
يضحكون.
ما إن تقول لشبيه البشر ِمن هؤالء:
«اس ـمــع! يــا لـهــا مــن نكتة مضحكة»
ح ـتــى ت ـت ـقـ ّـلـ َـص ف ــي ال ـح ــال ع ـضـ ُ
ـات
َ
وجهه ،ويطلق أصواتًا ضاحكة.
أش ـ ـ ـبـ ـ ــاه ال ـ ـب ـ ـشـ ــر هـ ـ ـ ـ ــؤالء ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا مــا
ي ـض ـح ـكــون ،أكـ ـث ـ َـر م ــن أش ـ ـ ِّـد ال ـنــاس
م ــرح ــا ،إال أنـ ـه ــم ي ـض ـح ـكــون دائ ـم ــا
بطريقة غــريـبــةّ ،إم ــا قبل أن يعرفوا
ال ـس ـب ــب ،أو ب ــا سـ ـب ــب ،أو ب ـع ــد أن
يضحك الجميع.
ِّ
ْ
السمع وأنت في املسرح  -خالل
دق ِق
ٍّ
ـرض كوميدي من نــوع الفودوفيل
عـ ٍ

أو الـ ـف ـ ْـارس – ت ـس ـمـ ِـع ال ـض ـحــك بعد
ِّ
كــل نكتة ينفجر مـ ّـرتــن .فــي البداية
ي ـض ـحــك ال ـب ـش ــر ،وب ـع ــده ــم يـضـحــك
أشباه البشر.
¶¶¶
شبيه البشر ال يعرف الحب .ال يعرف
إال شـ ـع ــورًا ج ـن ـسـ ّـي ــا ب ـس ـي ـطــا لـيــس
ّ
لــه صـفــه فــرديــة .ه ــذا الـشـعــور ،الـفــظ
ُّ
والحاد ،يكون في العادة عند أشباه
ال ـب ـشــر م ـثــل غ ــري ــزة ام ـت ــاك األرض
ِّ
يضحي شبيه
سبيله
والحياة .وفي
ّ
ِّ
البشر بالكثير ،يتعذب ويسمي ذلك
ّ
ـزول مــا إن يبلغ
حــبــه .وه ــذا الـحــب ي ـ ِّ
غــايـتــه ،أي عـنــدمــا يـحــقــق لــه فرصة
الـتـكــاثــر .فشبيه الـبـشــر يـحــب إقــامــة
ع ــاق ــة زوجـ ـي ــة وااللـ ـ ـت ـ ــزام ب ـقــوانــن
األسرة.
ِّ
ً
أش ـ ـبـ ــاه الـ ـبـ ـش ــر قـ ـلـ ـي ــا مـ ــا ي ــدلـ ـل ــون
األط ـ ـفـ ــال .وك ـث ـي ـرًا م ــا «ي ـ ّ
ـرب ــونـ ـ ـه ــم».
َّ
تحب
يقولون إن الــزوجــة« :يجب أن
ً
زوجها» .وهم ُّ
أشد من البشر قسوة
في إدانة انتهاك الوفاء الزوجي ،كما
فــي إدان ــة انتهاك ِّ
أي قــانــون عمومًا.
ي ـخ ــاف ــون م ــن أن ـه ــم إذا م ــا أف ـس ــدوا
ُّ
يتكيفوا
الـقــديــم سـيـكــون عليهم أن
من جديد.
إن أش ـ ـبـ ــاه الـ ـبـ ـش ــر شـ ــديـ ــدو ال ــول ــع
بـتـعـلـيــم اآلخ ــري ــن .وك ـث ـي ــرون منهم
ِّ
يـصـبـحــون مـعــلـمــن وب ــروف ـس ــورات.
ِّ
وعـنــدمــا يـعــلـمــون ِّيـشـعــرون بنشوة
َ
ال ـن ـصــر .وح ــن ُي ـلــق ـنــون تــامــذتـهــم
ـام اآلخرينَّ ،
ٌ
كـ َ
كالم
يخيل إليهم أنه
هم َمن أبدعوه.
¶¶¶
لـ ـق ــد تـ ـك ــاث ــرت أعـ ـ ــداد ِّهـ ـ ــم ف ـ ــي املـ ـ ـ َّـدة
األخ ـ ـيـ ــرة .وث ـ ّـم ــة مـ ــؤشـ ــرات ال تقبل
الـ ـج ــدل .إذ ظ ـه ــرت كـتـبـهــم بـكـمـيــات
كبيرة .وتشكلت حلقات .فسرعان ما
تتشكل فــي الـحــال تقريبًا حلقة ،أو
ِّ
ِّ
ّ
مدرسة حول كل إنسان يتمتع بأقل
قـ ـ ْـدر م ــن ال ـت ـمـ ُّـيــز .ت ـلــك ه ــي مـســاعــي
أشباه البشر.
ّ
إنـ ـه ــم اآلن ي ـت ـص ــن ـع ــون ع ـل ــى نـحــو
بـ ــديـ ــع ،ف ـق ــد أتـ ـقـ ـن ــوا ج ـم ـيــع ع ـ ــادات
اإلن ـس ــان الـحـقـيـقــي .إن ـهــم يتسللون
إلى السياسة ،ويحاولون أن يعانوا
م ــن أج ــل ف ـك ــرة ،ويـخـتـلـقــون كـلـمــات
ِّ
جديدة أو يؤلفون بقبح بني كلمات
قــدي ـمــة ،يـبـكــون أمـ ــام لــوحــة «عـ ــذراء
كنيسة سيستني» ( ،)4ويتظاهرون
بأنهم فاجرون.
ص ـ ــاروا يـبـتــدعــون ط ــراف ــات مـمـيــزة.
ً
ِّ
إنـهــم ي ــزدادون ق ـ ّـوة بــاطــراد ،وقريبًا
سوف يسحقون البشر ،ويستولون
ُ
ع ـلــى األرض .وق ــد س ـبــق أن اضــطـ َّـر
ً
ات كـ ـثـ ـي ــرة لـلـخـضــوع
اإلن ـ ـسـ ــان م ـ ـ ـ ـ ّـر ٍ
ُّ
إلرادت ـه ــم ،وب ــات فــي مـقــدورنــا الـظــن
اآلن أنهم ّ
وحدوا كلمتهم ولن يعودوا
ُ
بعد إلى السير وراء اإلنسان ،بل هم
سـ ـي ــراوح ــون ف ــي املـ ـك ــان وي ــوق ـف ــون
ّ
حــركـتــه .ولـعــلـهــم ُي ـجـ ِـهــزون عليه ثم
يستديرون عائدين كي يستريحوا.
ل ـقــد بـ ــات ك ـث ـي ــرون م ـن ـهــم يـحـلـمــون
اليوم باألذيال واألرجــل ويتحدثون
عنها...
ّ
َ
ـدي ـجــدا طـيــفــي ( )1952-1872كاتبة
 1نـ
ِ
روس ـ ـيـ ــة مـ ــن ٍّأم ف ــرن ـس ـي ــة .ب ـع ــد الـ ـث ــورة
الشيوعية ،هاجرت إلى فرنسا عام 1920
ومــاتــت ه ـنــاك .لـهــا ثــاثــة وث ــاث ــون كتابًا
منشورًا.
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