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 ، ایرانطهران ،مدرس جامعة تربیت ،ة وآداهباغة العربی  أستاذ يف قسم الل  
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، ایرانطهران، مدرس جامعة تربیت ،ة وآداهباغة العربی  الل   فرعماجستریة يف   

  صالملخّ 
الوعي بالذات میر   احلقیقة أنو  ویتناول تفاعله مع األنا بالبحث.يف النص األديب،  وثقافته صورة اآلخر لصورة يف معناه اخلاصعلم ایدرس 

حلد اآلن مخسة أعمال يف  السمان أصدرت ویتمثل قدر کبری من هذا التفاعل يف أدب الرحالت. ،تهباآلخر، والشعور باهلویة یربز يف مواجه
الرتکیز علی املنهج التحلیلي ومن خالل  -أدب الرحالت توفر مادة دمسة للدراسات الصورولوجیة. وهذا البحث باعتماد املنهج الوصفي

لفهم  وذلك، «یالشرق األقص»رکرس علی ، امل«شهوة األجنحة» :علی اجلزء األول من کتاهبا وءضالحیاول أن یلقي  واملقارن االجتماعي
الرحلة إلی الشرق األقصی متت للهرب والنتائج تدل علی أن  .لرکل منهما جتاه اآلخر رحنرافات الفرکریةاالوها  و األو واآلخر خصوصیة األنا 

إن صورة لبنان  إذ ؛أما اهلرب من الواقع فلم یتحققباالغرتاب الروحي؛  السمان ، بعد ما أصیبتمن الواقع األلیم، والسعي رحنو اجملهول
تأثرت مسبقا بانطباعات أدباء الغرب الرومانسینی عن  السمان ویبدو أن. مشهد ومن تضاعیف أيودمشق تطل  من ثنایا کل سطر، 

ومتأثرة يف الوقت نفسه بالصور والنصوص مباشرة، ریة بتها حضو فتجر  کما أهنا زارت الشرق األقصی مباشرة؛  الشرق الساحر والغامض؛
من األلوان  أخذ عناصر لوحاهتا الفنیة واألدبیة من الواقع األلیم أو السار  مث ُتضفي علیها کثریاا فت، الة ثانیاا ، مث رح  الا السمان أدیبة أو  و  السابقة.

 يف فخ  التعمیم الوقوع -قدر اإلمرکان - تتجنبموضوعیة وصادقة و  غالباا  بدوت ، مع هذا کلهوالظالل حتی خترج يف شرکلها الفين واملؤثر
 ةجماال طیبا للمقارن هاأماموضعت  مع الشعوب املختلفة. مث إن االختالط لرکن مع املدن ال حیاد، واملوضوعیة أکذوبةو ، والتشویه السليب

يف هذا واخلرافة األقصی العریقة، وجبماهلا وسحرها، مثلما محلها علی شجب مظاهر التخلف والفقر  الشرقضارة حبودفعها إلی اإلعجاب 
 الشرق واستغراق أهله يف احلیاة االستهالکیة واحلضارة املادیة.

 شهوة األجنحة. ،غادة السمان ،األنا؛ اآلخر ،الشرق األقصی ،علم الصورةاألدب املقارن،  :الّدليلّيةالكلمات 

                                                           
 52/9/1349تاریخ القبول:   72/1/1341 الوصول:تاریخ  . 1
  hadi.nazari@modares.ac.ir ول:ؤ اإللرکرتوين للرکاتب املسالعنوان .  5

 parvini@modares.ac.ir :اإللرکرتوين العنوان . 4
 nazaninhedayati@modares.ac.ir :العنوان اإللرکرتوين . 3
 

mailto:nazaninhedayati@modares.ac.ir


  1491 شتاء، 45، العدد ةثامنالحبوث يف األدب املقارن، الس نة / 111
 

 المقدمة.5
 إشکالّية البحث .5-5

من اجلد ة حبیث ال  «علم الصورة»ة لفظ»ألدب املقارن، واحلقیقة أن من اجملاالت املستحدثة يف ا میدان الصور ث يفالبحیعترب 
بعد میرکن القول إن مفهو  الغرییة واآلخر قد تأسس و  (171 :1411)نامورمطلق،  «.القوامیس اجلدیدة هلا حتی يفمعادال جند 
 «.خلقَته من طنیأنا خرٌی منه خلقَتين من نار و » :لقاو  استرکباراا نسان السجوَد لإل عندما رفض الشیطانُ أي العامل؛  خلق اللُ أن 

ی أصال بالعالقة مع بنَ واألنا تُ  ه.عن اباختالفهبوجود هذا اآلخر و تشعر  ناومنذ ذلک احلنی أخذت األ (17)األعراف: اآلیة 
الذي یُعَنی فاألنا واآلخر رکنان أساسیان يف علم الصورة،  ؛مواجهتهعور باهلویة یربز يف میر  باآلخر، والش ، والوعي بالذاتالعامل

باملقارنة  «األنا»ـب -مهما کان ضئیال -صورة تنبثق عن إحساسکل »یقول باجو:  .يف مجیع ألوانه وهیئاتهاآلخر موضوع  بدراسة
مغزی بنی منظومتنی  يعن انزیاح ذ أو غری أديب تعبری أديب اا إذ ي. الصورة ه«آخر مرکان»باملقارنة مع  «هنا»ـبو  «اآلخر»مع 

 -يف وقت واحد-الصورة متثیل فردي أو مجاعي یدخل فیها »: إن شئت فقلو ( 11: 1112)باجو،  «.من الواقع الثقايف
أهله أن یراه. مبعنی أن العناصر التأثرییة  میرکن ألي أجنيب أن یری بلدا کما یرید عناصر ثقافیة وتأثرییة، موضوعیة وذاتیة. فال

  (133: 7001)بیشوا وروسو،  «.تفوق العناصر املوضوعیة
 الّضرورة واألهّمّية والهدف. 5-2

صورة اآلخر کانت وماتزال تتعرض إلی تزییف متبادل وتشویه مربَمج، وذلک حتت تأثری األحداث السیاسیة والصراعات 
اليت تعِصف بالشعوب، وقد نتج عن هذا کله خطاب أديب مضطرب ومنحرف یقو  علی الروح العدائیة، العقائدیة واالسرتاتیجیة 

والرغبة يف قولبة اآلخر يف صور مشوهة ُتذکي نار سوء التفاهم بنی الشعوب، وتدفع األمم والدول والثقافات إلی التخاصم 
یتیح لنا فهم و  تصحیح نظرة الشعوب بعضها إلی بعض، دوراا خطریاا يف علم الصورة الذي یؤدي والتشاحن. ومن هنا نشأ

خصوصیة األنا ویبدد أوهامه وارحنرافاته الفرکریة والشعوریة، مثلما یتیح لنا فهَم خصوصیة اآلخر؛ فیمه د لثقافة ینفتح فیها 
ألهنا املعنی الذي میتاح »ت، واألدب املقارن یفسح اجملال واسعا لدراسة أدب الرحال. اإلنسان علی أخیه اإلنسان وحیرت  ما میی زه

أعماهلا أیاا من إال أن  زةوأدیبة مرب  رحالة غادة السمان و  (413: 1112)مرکي،  «.نه أي شعب معلوماته عن شعب آخرم
ومن هنا متت هذه الدراسة إللقاء  ال يف إیران وال يف األقطار العربیة. ،بدراسة صورولوجیة بعدُ  ظَ حیأدب الرحالت مل  اخلمسة يف

 شهوة األجنحة.الشرق األقصوي يف کتاهبا املعنون بالضوء علی اآلخر 
 أسئلة البحث.5-3

 کیف یتجلی اآلخر الشرق األقصوي يف کتاب شهوة األجنحة؟ .1
 ما هي حاالت فهم اآلخر وقرائته يف الرکتاب املذکور؟ .7
 ة البحثخلفيّ  .5-4

بنی األدب »عنوان:ب امقاهليف  بثینة شعبانقد أجنزت دراسات عدیدة عن غادة السمان يف األقطار العربیة ويف إیران، منها مثال: 
بعنوان: احلریة له  کتابغسان السید يف  و  (1113)«غادة السمان وفریجنیا وولف:العريب واألدب النسائي اإلنرکلیزيالنسائي 

مبقارنة موضوع حریة املرأة عند السمان وسیمون دوبوفوار؛ کما درس البعض صورة  فیه وقا  )التا( الوجودیة بنی الفرکر والواقع
( واملقالة 7007« )صورة اآلخر الغريب يف أدب غادة السمان: »هالسمان، منهم عبدة عبود يف مقال «روایات»اآلخر يف 
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أیضا مسیة شنوف يف  مثةحتوي بعض إشارات قیمة؛ و  ولرکنهاموجزة، وهي تفتقر إلی التحدید الدقیق وختلو من املباحث النظریة 
)أربع صفحات(. ومثة   منها يف جملة اإلنسانیات ( ونشر ملخص7002ی روایات غادة السمان)رسالتها اجلامعیة: متظهر اآلخر ف

فصل بعنوان: األنا يف ( والرکتاب من تألیف ماجدة محود وفیه 7014) «مناذج روائیة عربیة»کتاب بعنوان:إشرکالیة األنا واآلخر
ة رسالة جامعیة نوقشت يف إیران ومث«. سهرة تنرکریة للموتی» مرآة الفرنسي إثر احلرب األهلیة اللبنانیة يف روایة غادة السمان

الروایة املذکورة  اآلخر يف ( والباحثة تناولت1414) لغادة السمان« سهرة تنرکریة للموتی» :صورة اآلخر يف روایةاعنواهنو 
بعنایة  مل حیَظ بعدُ  هلرکنلسمان، عند ا «رحالتأدب ال»يف  أیضا حضور نشیط وملحوظ -املختلفة أنواعهب -خرولآل .بالدرس
 ومن هنا تأيت أمهیة هذه الدراسة وجد هتا. -کما سبق- يف األقطار العربیة ويف إیران الباحثنی

 ة البحث واإلطار الّنظريمنهجيّ  .5-1
حتلیلي، ویهتم علی رحنو خاص بعالقة الصور املقدمة عن ثقافة اآلخر مع الزمن واملرکان -منهجنا العا  يف هذا البحث وصفي

انطلقنا فیه من لغة الرکاتبة ونصوصها يف األغلب األعم ، بدالا من الذي نشأت فیهما تلک الصور؛ فهو اجتماعي ومقارن، وقد 
بعثرة عن الشرق مث إننا حاولنا أن نصنف إشاراهتا امل .غة ثانیة قد ال تتطابق مع األصلإعادة صیاغة هذه اللغة واألفرکار بل

 مبترکرة تندرج حتتها انطباعاهتا ومالحظاهتا وذلک بغیة التوصل إلی نتائج أعمق.  األقصی ضمن عناوین فرعیة
لغة هلما  اا موجز  اا تعریفة؛ لذا نری لزاما علینا أن نقد  األنا واآلخر من املصطلحات األساسیة يف أي دراسة صورولوجیو    

( واألنا ا)ابن منظور: مادة أن .اجلمعالتثنیة و  ال تثنیة له إال بنحن. یصلح رحنن يفو  املترکلم واصطالحا: األنا لغةا ضمری مفرد خیص  
نظر: أ) األنا األعلی. / األنا / فروع: اهلوعند علماء النفس ترتبط بالشخصیة اإلنسانیة وکل إنسان تنقسم شخصیته إلی ثالثة 

الشخصیة؛  وأ فردیةأساسیة: األنوات ال تقسم إلی ثالثة أقسا ف والنقاد األدباء األنا عند بعضأما (. 100: 7001السلیمانی، 
 (11-12: 1412کدکين، ي  عشفینظر: أ)األنوات االجتماعیة؛ واألنوات البشریة اليت تتجاوز احلدود الضیقة للزمان واملرکان. 

أشد  تنوعا »هو فاآلخر يف املعنی القریب البسیط  أما ؛)ابن منظور: مادة أخر( رجل آخر. ،کقولک:«غری» واآلخر لغةا هو     
( وذلک ألن يف الوجود اإلنساين آخر دینیا ومذهبیا وقومیا وعرقیا وجغرافیا 101: 1410)نانرکت،  «مما نظنه يف البدء
فقد یرکون اآلخر هو املقیاس الذي من  دوائر األنا ومستویاهتا؛مستویاهتا بتعدد خر و وسیاسیا؛ فتتعدد دوائر اآلواجتماعیا وثقافیا 

خالله یتعرف األنا إلی حضوره علی املستویات کافة. وخیتلف حتدید اآلخر تبعا ملوقع الناظر إلیه؛ فاآلخر بالنسبة للذات الدینیة 
إلی قومیة أو هو ذلک اإلنسان الذي ینتمي إلی دین آخر، أما اآلخر بالنسبة إلی الذات القومیة أو العرقیة فهو الذي ینتمي 

 ( 14: 7001)اهلروط،  عرقیة أخری.
، واملقصود به حالة العداء لآلخر؛ فیربز عند األولی: التشویة السليب ،ثالث حاالت االت فهم اآلخر وقرائتهقد ذکروا حلو     

 ،اآلخر مشاعر العداء جتاه يف هذه احلالة ترکون وظیفة صورة اآلخر إثارة، و مرتبة أدنی من احمللي األجنيب يف الواقع الثقايف ،ذلک
احلالة الثانیة: التشویه اإلجیايب، وفیه یری الرکاتب الواقع الثقايف األجنيب  التوحد جتاه الذات أو األنا.ومشاعر الوالء والتضامن و 

وفیه تنطلق دراسة متفوقا بصورة مطلقة علی الثقافة الوطنیة األصلیة، لذلک تعد  نفسها يف مرتبة أدنی. واحلالة الثالثة: التسامح، 
 (170-111: 7000)للتفصیل، انظر: محود، الصورة من رؤیة متوازنة للذات واآلخر.
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وکیفیة  كون عنه استنادا إلی طریقة اإلدراالفرد جتاه اآلخر یتأثر باالنطباع الذي یترک كسلو »عل من املفید اإلشارة إلی أن ول
والتعامل تفاعل متبادل بنی األنا الفردیة أو  كاآلخر، حیث ینبثق من هذا اإلدرا التعامل مع املرکون الثقايف واالجتماعي هلذا

 (30: 7001)شحاتة،  .«كرااالجتماعیة واآلخر، وتتفاوت درجة إجیابیة هذا التفاعل وسلبیته بتباین هذا اإلد
االتصال بنی الشعوب، وتعریف الواحد و هنا لعبت دورها يف الرکشف اجلغرايف، إذاته، و قدمیة قد  اإلنسان فهي الرحلة أما و 

فاالختالط واحلیاة مع الشعوب املختلفة، إضافة إلی االجتهاد يف دراسة أخالقهم وطباعهم، والتحقیق يف دیاناهتم »؛ باآلخر
موطنه. م وتقالید بلده و ظُ علی تقییم نُ  -وال شک–غالبا ما تضع أما  الفرد جماال طیبا للمقارنة، کما تساعده  ،حرکمهم مظُ ونُ 

ولرکون الفرد یتشرکل عامة يف إطار معنی من التقالید والعادات اليت ینشأ علیها ویألفها فإن حرکمه علی الشيء املخالف هلا یأيت 
 (12 :1111فهیم، ) «.بقدر کبری من التعسف والتحیز الا عادة حمم  

يف الرحلة أو طلبا للثقافة ینبغي أن نذکر  إلی جانب أولئک الذین کانوا یرحتلون حبا»؛ فـدوافع خمتلفةولالرحتال أسباب و 
يف کتبهم عن النظم والتقالید والعادات  الرحالة( ومهما یرکن فقد حتدث 11 :7001)بیشوا و روسو، . «الرحالة علی رغمهم

لشعوب لتصورات عن الرتسیخ جمموعة من االنطباعات العامة وا بذلکوالطقوس املختلفة عند سائر األقوا  واجلماعات، ومهدوا 
سهم بشرکل  البحث عن اآلخر والرکشف عن صورته؛ وکتب الرحالت مادة غنیة تُ »کبری يف  ألدب الرحالت فضلف .األخری

ضمون املظهور  أیضا ( وقد نتج عن هذا کله30: 7001)شحاتة،  «.کبری يف اکتشاف اآلخر وفهم الذات يف مرایا هذا اآلخر
معربة تعين الدراسة الوصفیة ألسلوب احلیاة وجمموعة  لمةک»1واإلثنوجرافیا. الرحالتاملؤلفات عن أدب يف معظم ثنوجرايف اإل

 «.التقالید، والعادات والقیم، واألدوات والفنون، واملأثورات الشعبیة لدی مجاعة معینة أو جمتمع معنی، خالل فرتة زمنیة حمددة
 (33-34: 1111)فهیم، 
اإلحساس باملفارقات »تثبت قد  الصراع الفرکري واحلضاري بنی األنا واآلخر:أدب الرحالت من الوثائق األصلیة اليت إن 

الفرکریة بنی األنا واآلخر، وهذا یتضمن مبدأ التنازع بنی األضداد وحریة املواقف بنی الثابت واملتحول، بنی املوروث األصیل 
ن القائم بنی رحالة کل عصر يف النظرة إلی الغری اإلشارة إلی التبای من املفیدمث  (13: 1121)سابایارد، «. واجملتلب املقتبس

علی أساس مفاضلة ثقافة الذات  «التزینی والتقبیح»بینما تشرکلت مثال نظرة الرحالة القدامی إلی ثقافة الغری فی إطار»وثقافته؛ فـ
)فهیم،  «.ذ باملستحدثعلی الغری، فإن نظرة الرحالة احملدثنی تقو  علی أساس التعلق بأهداب املوروث، مع الشغف فی األخ

1111 :123) 
التفاوت احلضاري بنی الرکاتب وبنی من یرکتب عنهم أمٌر له دوره اخلطری »یبقی بعد هذا أمٌر جتدر اإلشارة إلیه، ومؤد اه أن 

: 7007)عبدالعزیز،  «.يف األحرکا  اليت یُطلقها الرکاتب، کما أن املوقف السیاسي له حَیرکم طریقَته يف تناول األحداث
 ( وسنری أثر هذا التفاوت وهذا املوقف بارزاا يف رحالت السمان. 7/722

 
 
 

                                                           
1  . Ethnography 
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 حليلالبحث و التّ  -2
 والوعد بالموضوعية والحياد الواقع .الهرب من2-5

الة سوریةصحفیة و و ، شاعرة (1)لسمانغادة ا کربی. صار أدهبا عاملیا بعد ما تُرجم الرکثری من مؤلفاهتا إلی عربیة  ، وأدیبة رح 
فمن البدهي  أن تؤدي تلك »درست اللغة اإلنكلیزیة وآداهبا يف جامعات دمشق وبریوت ولندن والقاهرة، خمتلف اللغات. 

مخسة  عن السمان صدر (33: 7007)عبود،  «.الدراسة إىل تأثر الكاتبة باألدب اإلنكلیزي وباآلداب األوروبیة األخرى
علی مدن يف أوربا الغربیة وأخری عربیة؛  ا فیههت، الذي اقتصرت رحال«اجلسد حقیبة سفر»أعمال يف جمال أدب الرحالت، أوهلا 

حل تر مث  ،، وفیه نرافق السمان إلی الشرق األقصی لنزور بانرکوک ومانیال وسنغافورة وهونغ کونغ وسواها«شهوة األجنحة» یلیه
لة الوطن يف جممن قبل نشرت عن الشرق األقصی  اأکثر مقاالهتأن  نفسها أشارت املؤلفةقد و  الوالیات املتحدة.إلی غربا 
 صفحة، ويف جزئنی: األول 117یقع الرکتاب يف  .1112، قبل أن تصدرها منشورات غادة السمان يف بریوت سنة العريب
 أمریرکا. وقفته علی، والثاين )وهو مدار هذا البحث( صفحة 27الشرق األقصی ویقع يف  یتناول
مفتاح لألبواب  والعنوان ،معنی وداللة کثریة انتویحت ،نیتحیمل مفردهو ترکیب إضايف و « شهوة األجنحة»نستهل  بالعنوان:و 

 إنه استعارة مرکنیة ختییلیة مفاهیم النص إلی حد ما، ویرغب يف قرائته. انث یدرک املتلقي عند قراءة العنو حی ،اجملهولة
وقد . ، والتحلیق عند السمان إمنا یتمثل يف الرحلةالطریان والتحلیق يف اآلفاق )تشخیص(: فاألجنحة التنزَع والمتیل إال إلی

 املؤثراتعلی ها انفتاحَ  -کالعادة–ُتظهر مث ، إلی ابن بطوطة والسندباد وبقیة أجدادها احلقیقینی واألسطورینیهذا أهدت کتاهبا 
قول منها مثال  آرائهم وتتبناها،تستشهد ب، و العاملي احلدیثالفلسفة واألدب األمساء الالمعة يف  د القارئ ببعضاألجنبیة، وتزو  

الرحیل یشبه احلوار مع »، وقول دیرکارت:«ملاذا نرحل؟ فقط لنتوهم أن بوسعنا الذهاب إلی مرکان آخر»... دوارد داهلربغ:إ
 وقول ستیفنسون: ،«جزء کبری من الرحیل هو يف حقیقته حتدي األنا للعامل اخلارجي»بدفورد: لوقو  ،«رجال من عصور أخری

 (2 :1112السمان، ) «.أرحل من أجل متعة أن أرحل»
تعاظم ، وبعد أن ات، أي بعد احلرب األهلیة اللبنانیةات والتسعیننالثمانی يف کتبتجید أهنا   هذا اجلزءمقاالت املتأمل يف و  

. ویشری الدکتور عبدالرمحن بدوي إلی االغرتاب الروحي الذي لسفر إلی شرق العاملا آثرتفوویالهتا،  احلربب ضجرها وانزعجت
حالة وجدانیة عنیفة یشعر هبا األدیب أو الفنان فیها حباجة ملحة إلی الفرار من البیئة اليت »ینتاب األدباء والفناننی ویقول:قد 

«. یعیش فیها إلی بیئة أخری جدیدة، وجو مغایر خمالف، حییا ما فیهما من حیاة، وحیس مبا خیتلج فیها من مشاعر وإحساس
أن  علی مر  العصور وال شكهذه الظاهرة وشاعت بنی األدباء والشعراء والفالسفة  (. وقد تبلورت121: 1111)فهیم، 

ي إجازة أحتف احلرب اليت مل تنتِه بعد، وها أنا هاربة يف لقد جنوُت من املوت يف: ». تقول السمانالسمان ذاهتا من مجلتهم
قلت لنفسي: لن أجد : »من کل ما هو عريب بریوت هرباهترب من حاولت أن بأهنا  اعرتفت( و 2 ) .ن: «.خالهلا باحلیاة

يف شوارع روما، ولن ألتقي برفاقي يف الصحافة يف  باریس، ولن أمسع صوتا عربیا فی الفلیبنی کما جریدة عربیة يف بانرکوک کما يف
 ،وکالعادة (2 املصدر نفسه:) .«یوقظهجرحي کالسرکنی و  خربا ما ینغرس يفولن أمسع ... شوارع لندن الصنی، کما حیدث يل يف

شهوة اجملهول يف »:املقال األول عنوان كذلعلی  دلکما ی اجملهولمعرفة ويف  املغامرة، يفاملتواصلة رغبة السمان أیضا  كناه
نسیان وطنها  وإذا صح  أن  السمان قررت السفر للهرب من کل ما هو عريب فاألصوب أهنا قد أخفقت يف .«الشرق األقصی
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هرٍب ما دامت األشیاُء َتسرُکننا وما ُدمنا حنی نَرَحُل هربا منها جند أنفسنا وحیدین معها وجهاا  أي»تقول السمان: وأوجاعه.
ألنين ال أستطیع أن أعیش حقاا بدونرکم وال أعرف السبیل إلی إخراجرکم من دوريت :»وتقول (10: نفسهاملصدر «. )لوجه!

حیايت السریة معرکم تستعصي علی »(، وألن 10 .ن: «)ادأسوأ طریقة لالبتع»(، وألن الرحیل11: املصدر نفسه) «الدمویة
 (11: املصدر نفسه) «.أنا أعلن اعرتايف بفشل إجازيت اهلجر والطالق واإلجازة... وها

من املسلم به أن االلتزا  باملوضوعیة، واحلیاد يف تصویر اآلخر صعب للغایة إن مل یرکن مستحیال. ولرکن السمان تعدنا بأن و 
ان عد  اجلري وراء األهواء والتحیز، وتلفت انتباهنا إلی قضیة أساسیة يف الدراسات الصورولوجیة وهي حتاول قدر اإلمرک

اختالف الناظرین البنی  يف الصور اليت یقدموهنا عن املنظور إلیه الواحد، تبعا لظروفهم وأهوائهم والختالف مرایاهم عن بعض. 
س. إنين أحد ثرکم عن واحدةا لرکل النا كَ حقا، أعين بانرکو  كامسه بانرکو  ال یوجد شيء:»وهي تتوجه رحنو بانرکوك تقول السمان
يف مرآة روحي، فإذا ذهبتم و وجدمت مدینة أخری ال تلوموين، فهذا معناه أن مرآترکم خمتلفة عن مرآيت، وموجة  كارتسا  بانرکو 

بث ي الروحیة شيء آخر، وما یبهرين ال یستحق منرکم رفع رأسرکم عن جوزة هند تلتهموهنا! ال توجد حقا لندن واحدة مثال، بل 
عدد الناس الذین زاروها... مع املدن ال حیاد، واملوضوعیة أکذوبة، ولن نبدأ مالینی اللندنات.کل مدینة هي مالینی املدن، ب

رحلتنا معا برکذبة! ومییل الناس أحیانا إلی جتمیل صورة املدن التی شاهدوها ما داموا قد ترکب دوا نفقاِت االنتقال إلیها وعناَءه 
ا منیل إلی تعظیم مساوئ مدینة ما انتقاما منها بعدما جتنبا للشماتة أو للشفقة علی الذات! وحَیُدث العرکس أحیانا حتی إنن

: املصدر نفسه) «.خاب أملنا فیها وأنفقنا نقودنا هدرا. وأِعدُکم بأن أحاول قدَر اإلمرکان عدَ  السقوط يف أحد هذین الَفخ نی
72) 
وشدة َحّرها ك.بانکو 2-2  
تشعر منذ اللحظات األولی أهنا تدخل عاملا آخر وُتسائل  السمانو  بانرکوكيف رحلتها إلی السمان  رافقت العلمیة هبذه املالحظةو 

هل هي الوجوه ذاُت العیون املشدودة إلی أعلی، أ  املناخ بأکمله؟... ولرکن أین » عن األسباب الرکامنة وراء هذا اإلحساس:
مبا سبق أن  کانت متأثرة يف ذلكال شک يف أهنا  ( و 2: املصدر نفسه) «.املضیفات البامسات اللوايت نراهن  يف صور اإلعالنات؟

عجوز صیين »أول مفاجأة بالنسبة هلا حَتُدث يف الطائرة بوساطة جارها يف املقعد: و  .عن غرابة الشرق األقصیأو مسعت به قرأته 
ن ( وم1-2: املصدر نفسه) «.ُیشبه الشجرَة ويف فمه سیجارة ُمطَفأة... وفوجئُت بأن ما یضعه يف فمه هو عوُد شجرٍة جاف  

 (1: املصدر نفسه) «.إجازة نضرة يف عامل من املفاجآت»هنا تتنب أ بأن إجازهتا سترکون 
شدید  «الفرن»وفُرن شدید احلرارة... »يف ت بأهناشعر حتی  كيف بانرکو  «دون موانج» مطارما إن حط ت الطائرُة هبا يف و 

تند  قلیال تلو  نفسها و ( مث 17 :املصدر نفسه) .«االزدحا  بالغرباء أمثايل، واحَلر  یسیل من الوجوه والثیاب واألصوات املختنقة
 أمجل مدینة يف يه كبانرکو »دون أن تدري أن  ،كهتبط يف فرن تایالندي امسه بانرکو کیلومرت کي   2000ألهنا طارت حوايل 

َتسَحُرها وتستقطبها جبماهلا  كفبانرکو  (17 :املصدر نفسه) .«حیاهتا حتی اآلن نة شاهدهتا يفالشرق األقصی، وأغرب مدی
درجة مئویة... ودرجة احلرارة  41درجة احلرارة يف أبرد یو  يف السنة هتبط هنا إلی »إن . األخاذ وغرابتها، وُتضایقها بشدة حرارهتا

کما نعرفها رحنن،   مئویة! أي إن درجة احلرارة يف الفصول کلها ترکاد ترکون متساویة... أما الفصولدرجة  43الُقصوی هنا هي 
، وفصل املطر والفصل املعتدللدیهم ثالثة فصول هي: فصل احلَ فغری موجودة...   (14 :املصدر نفسه) «.ر 
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 تایالند عند أهل االبتسامةمفهوم  .2-3
مالینی  3نها . أما بانرکوک العاصمة فتسرکُ «ابتسامة»ملیون  42تعادل مساحة فرنسا وتسرکنها »مساحة تایالند  وتری أن  

رغم أکاذیب ) ابتسامة. واالبتسامة نصف احلزینة التی تغط ي الوجوه تدل  علی التهذیب واللطف، أکثر مما تُعلن فرحاا ما
التعامل مع الَقَدر  عن التواضع والرقة واخلشیة يفالعریق تعبری  يهذا الشعب اآلسیو  االبتسامة لدی (.!الرکر اسات السیاحیة

 :املصدر نفسه) «.حیث االبتسامة َعَتبٌة للضحک ،واآلخرین. ومعنی االبتسامة اآلسیویة خیتلف متاما عن االبتسامة األوروبیة
یسیل من الناس مناخ الرقة لرکنها رق ة متوح شة  كبانرکو  يف»هذه االبتسامة: الرکون إلی حتذ رنا السمان من  مع هذا( 14-13

 (13: املصدر نفسه«. )غامضة کقوة طبیعیة جمهولة تشعر أهنا میرکن أن تنقلب يف أیة حلظة إلی عنف بالغ
التحدیث واألصالةبين الغرابة و  بانکوك. 2-4  

األشجار، البیوت،  ...کل شيء هنا غریب وخمتلف عما ألفناه يف بالدنا»مدینة غریبة وخمتلفة متاما عن سائر املدن:  كبانرکو 
حتی السماء لوهنا خمتلف. فالسماء هنا احتفاٌل باللون الرمادي... ومل أرها مرة ...املعابد، الغیو ، شرکل الفواکه وطعمها، الثمار

 (14-17 :املصدر نفسه) «.بحر األبیض املتوسط للزرقة(واحدة زرقاَء )مبفهو  سرکان ال
جتمع بنی التقلید والتحدیث. تصفها السمان بقلمها الرائع  اليت وهتا ومعابدها وقصورها السحریةبی كواألغرب يف بانرکو 

، وتصدر عن عاطفة جیاشة وقویة رحنو ما تصف املشاهداتبالعناصر األدبیة، وبدقة املالحظة والتقصي يف تسجیل  زاخروال
مدینة مسحورة طالعة من قلب األساطری،   كبانرکو »تقول السمان:.واحلب وهذه العاطفة هنا مبعثها اإلعجاب والدهشة تصور،و 

والدانتیل الت الذهب واحلریر والعاج ستوائیة قصیدةا من شال  کأهنا ولدت يف خمیلة شاعر حممو ، فرکتبتها فوق صفحة الغابة اإل
بانرکوک ... اس واألفیال والقوارب واألفاعي وستوائي والبامبو والبخور والنخیل واألنانوالُفل  اإل ،واجلاد فاحم اخلضرة ،احلجري

، وقد تناثرت بنی أشجارها بیوت مذهلة بفنها «تشاوفیا»هو هنر  -يف لونه -غابة استوائیة عذراء جیري فیها هنر من العسل
. ()الباجودا بناء غریب الشرکل یشبه هرما أسطوانیا باجودا 4000ألف معبد آهلة بالغرائب وحوايل  42، و املعماري العجیب

القصور واملعابد تتمیز بقرمید متعدد األلوان والطبقات، کأن جن یة أحبت أن تلعب بالبیوت الغریبة التصمیم لتزیدها غرابةا، 
 (13 :نفسهاملصدر ) «.أدخلت بیتا وسط آخر أکثر اتساعاف

اجلان  والشیاطنی والوحوش األسطوریة نصف البشریة  كوالعفاریت وکذل الرکالب واألسود واألفاعي متاثیل تفیدنا بأنمث  
الفیل رمز للسعادة عندهم رمبا لسماکة جلده مث و قصورهم هي للحراسة! وأن متاثیل األفاعي رمز تایالند،  ن حة يفجملواحلیوانات ا

 (12-13:املصدر نفسه) تری هناک فنادق فخمة أوروبیة الطراز، وأبنیة حدیثة شاهقة وجامعات عدةترکتمل غرابتها حنی 
 ...«بندقیة الشرق األقصی»ـأحیانا ب تُلقَّب كبانرکو و  أي القنوات. «کلونغ»يف منطقة  «العائمة سوقال»أمجل ما فیها »لرکن و 

( 72: املصدر نفسه) «.مشهد بدائي مدهش الفرادة واملذاق بعفویتهل  حمله هنا البندقیة حی  مدینةيف يولرکن الفن األرستقراط
حممَّلة بالفواکه وبعضها  للبیع والشراء حانوتٍ  هنري أو يترکون بیتا أحیانا أو مبثابة تاکسمراکب متعددة  سمانتری ال كوهنا

قناع یَفرح له السو اح »: إهنا كوراء غرابة بانرکو  السرَّ  بدقة مالحظتها وذکائها الوافر، ترکتشفو  (72: املصدر نفسه) االستوائیة.
 «.ویضمن بقاء الشعب واقعا يف شبرکة عامل شبه سحري ، خمدرا بأوها  دینیة وثنیة وببقیة معتقداته املروِّعة عن األرواح وغریها

 كإنسان جمن ح، ورسو  أمسام علیها رس نقود التایالندینی اليتأیضا  غریبة بالنسبة هلاال شیاءاألن مو  (77: املصدر نفسه)
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، حبیث یَعجز املرء عن معرفة قیمة العملة املعدنیة إال إذا کان قادرا علی قراءة األرقا  باللغة خطبوط، وال یوجد علیها رقم التیينوأ
 (77، املصدر نفسه)التایالندیة! 

عياداألتقاليد و ال. 2-1  
قبل الدخول إلی البیوت ويف املعابد وبعض املالهي  -کالعرب  -همءتقالیدهم، منها أهنم خَیلعون حذاوتسلط الضوء علی بعض 

أیضا رقصهم الفولرکلوري العذب والبعید عن االبتذال واإلحیاءات اجلنسیة.  هناكالفولرکولوریة حیث الرقص الشعيب األصیل، و 
وُتستعرض فیها راقصات أفعوانیات میارسن والسمان تنبهنا بأن مقابل هذا الرقص الفولرکلوري جند أماکن للرقص املثری واملرعب 

هز   وهي تبعد عن «بالیه»تشبه  اليت «الکون»أیضا رقصة  كوهنا مما خُییف املتفر ج أکثر مما یُثریه! ،ع األفاعيصالت جنسیة م
هذه  وتلخ ص السمان مسات( 12-12 :املصدر نفسه) الریح. اجلذع بأکمله کشجرة غض ة يف كالبطن عند العربیة، إذ یتحر 

ذه کلها احلب والرکراهیة، الرکآبة واألحال  املشرقة، احلنان واخلیبة، العنف والذهول، ه»الرقصات الشعبیة يف عبارة جامعة بقوهلا: 
 (11: املصدر نفسه) «.جندها يف رقصهم الشعيب

ورماد املوتی یَلَقی معاملة خاصة وإمنا حیرقوهنم،  ال َیدِفنون موتاهم،يف تایالند »يف تایالند تقول:  مشهد حمرقة اجلَُثثوعن 
من بوذا إذا کان الفقید ثریاا وینتظر رماده برنامج حافل قبل أن یُنثر فوق األهنار واجلبال. أما الفقری فینثرون رماده فوق تالل 

زمناا  كظ هنا. وحیفقاعدة متاثیل بوذا ُعَلب خاصة توجد يف رماد الغين  یوضع يف ع!النسیان بال طقوس، إال إذا استدان و دف
.. وهرکذا شیئا فشیئا تتضح الصورة ولرکل ُعلبة إجیارها ،تسعریٌة خاصة من هذه التماثیل ولرکل متثال .وفقاا لثروتهیطول أو یقصر 

مبثابة  يه (وحدها بانرکوک ألف معبد يف 42) داملعاب املنتشرة يف بوذا متاثیلاالستهالکیة البشعة املختبئة خلف قناع الغرابة. 
هذا املظهر الدیين خلف »( وختربنا السمان أن 77: املصدر نفسه) .«املوت (سوبرمارکت)ـسلسلة جتاریة کثریة الفروع ل

تعاونیة لدفن األموات ومافیا لبیع ُصرکوک الغفران، وهذه التماثیل الذهبیة واملعتقدات الغریبة واألماکن اخلرافیة  كاألسطوري هنال
 (املصدر نفسه«. )جمتمع بدائي  الطقوس ختد  وظیفة استهالکیة يف رت الیو األجواء، صا

تفج ر يف أعماقها حزنا، وهذا احلزن إما أن یرکون مبعثه الضعف والتخل ف  كاملشاهد اليت تراها الرکاتبة هنا واحلقیقة أن معظم
نسان يف معناه العا  ودور احلرکومات يف العريب الراهن، وارحنسار جمد العرب املسلمنی، وإما أن یرکون مناطه التخل ف الفرکري لإل

أتذک ر جدي مصعب بن احلارث الذي وصل حتی الصنی يف »تقول السمان مثال:  ترسیخ هذا التخل ف واستغالله ملصلحتها.
مرة و  (13: املصدر نفسه) .«اجلاهلیة، وسواه من أجدادي قارعي أبواب الصنی يف اإلسال ، وأغص  علی حالنا هذه األیا 

نالحظ السمان تعل ق بذکائها ودقة مالحظتها علی هذه الظواهر املؤسفة، الناجتة عن التخلف الفرکري، وتربط بنی حضور أخری 
 احله املباشرة.األجنيب املهیمن علی احلرکم يف تایالند ودعمه املعنوي هلذه املمارسات الوثنیة والغیبیات واخلرافات لتحقیق مص

ث( املصدر نفسه) نا بأن الدولة ترید ختدیر الناس وتسلیتهم باألساطری املزیفة واخلرافات، وتعتقد بأن األعیاد وعن أعیادهم حتد 
 مرکر سة ملتابعة برنامج التخدیر؛ فاملطلوب هو أن یقضي الناس أوقاهتم إما يف التخد ر بوثنیتهم وإما يف االحتفال باألعیاد!

 (74-77: املصدر نفسه)
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شرابالطعام و ال. 2-6  
الطعا  یرتبط أیضا بالبیئة، واالقتصاد، وبالدین »أن للطعا  أمهیة تتعدی کونه وسیلة لتغذیة اجلسم بغیة احلیاة، فـ ال شك

 املادیة والفرکریة. وعلی هذا األساس یشرکل الطعا  مرکبا حضاریا يف ،واملعتقدات الشعبیة، ورمبا برکافة مظاهر احلیاة اإلنسانیة
)فهیم،  «.اإلنسانهیه وآداب تقدمیه وتناوله ما هي إال مظاهر سلوکیة فریدة اختص هبا الفرکر األنثروبولوجي، کما أن ط

1111 :171) 
من )الفلفل، الَشط ة( و  من الَبهارات احلر یفة لرکن حذار من أن تصرخ متوجعاشهي  املنظر و » تقول: إنه لطعا  التایلنديوعن ا

املصدر ) «.مثال! و أمعاء الثریان نخاعات القرودأن تأکل ما تعرفه حتی ولو کان حر یفا، بدال من التها  الغامض ک األفضل لك
القرش  وأمساكلبیع الفواکه االستوائیة والثمار واللحو  املقددة للسالطعنی واألفاعي »( ويف فناء أحد املعابد تری سوقا 12: نفسه

)تشبه  «السومو»نوعا من املوز وفاکهة ُتدَعی  70وحتدثنا أیضا عن بیعهم لـ  (70: املصدر نفسه) «.حلراذین والنمل وغریهاوا
، إلی جانب املانغو ذات األشواك «دوریان»بطعم التنی ویة البن   «الالموت»وتشبه الفریز و «جنور»وأخری تدعی  اجلریب فروت(

وعن األشربة  (73نفسه: املصدر ) والبابایا واألناناس واملانغو واملاندارین.رز وغابات جوز اهلند لواألناناس کما تشری إلی مزارع ا
املصدر ) للمیاه امللوثة أو ملاء املطر. منهم الفقراء املفضلة عندهم تشری إلی الرکوکا کوال وماء جوز اهلند، إلی جانب شرب بعض

 (72 :نفسه
والدین البوذي الفقر. 2-7  
حینما یلتف  حوهلا سرب من األطفال یقد مون رقصة الفقر، أو  كوذل بانرکوكيف  إلی مسألة الفقر املستشري السمان تتطرقو 

. تقول السمان: س یعانون من اجلوع والفقرحنی أن الرَکَهنة والنا ، يفمن الذهب اخلالص متاثیل البوذا املصوغة حینما تری
بوذا ثري وکهنته فقراء »( وتقول:11: املصدر نفسه) .«من ذهب وماسمخُس سرک ان هذا البلد ینامون بال َعشاء والوَثن »

والناس جیاع.. الرکهنة یتسولون طعامهم کل یو  من الناس األکثر فقرا منهم، وبوذا یرفل يف حلله الذهبیة، أو املنحوتة من 
وذي یقرعون أبواب الناس کل ألف راهب ب 14حقیقیون، غارقون يف الصمت والفقر...  كحجار کرمیة... فالرکهنة هنا صعالیأ

 4یو  متسولنی طعامهم... ولرکنهم ال یأخذون نقودا أبدا. وکل تایالندي من البوذینی یساق إلی اخلدمة الدینیة اإلجباریة ملدة 
من السرکان هم بوذیون،  %13أن بقیة حیاته. وإذا علمنا  كا طعامه وشرابه، وبعضهم یتابع ذلأشهر يف حیاته یتسول خالهل

، بینما النساء یعملن باستمرار إلعالة هذا «الدین»حتت شعار  كتخدیري الذي یتعرض له الذکور هنامدی هذا الرعب ال كندر 
 (71-70: املصدر نفسه) «.اجلیش من العاطلنی عن العمل باسم الدین!

مع عجیبا الرجال الذین یقد مون استعراضا یسرتعي انتباهها مشهد ( ألف متساح 40 فیها وجدی)و ساموترباکرن ضاحیة ويف 
 (73: املصدر نفسه) !ل أفواه هذه احلیواناتمن داخ رزق أطفاهلمالتماسیح لیلتقطوا 

وُیستنتج مما سبق أن اآلخر التایالندي مل یرکن يف یو  ما ناقماا علی األنا العربیة وال مستعمراا له، فاألنا حتاول االنفتاح علیه 
يف رؤیة موضوعیة، ويف دهشة وإعجاب بالغ جبمال بالده وسحره وحضارته العریقة، دون أن تـَُغضَّ الطرف عن معامل الفقر 

املدینة اإلداریة  تلك 7وضواحیها، لتغادرها إلی هونغ کونغ كالسمان رحلتها إلی العاصمة بانرکو هي تُنا وهبذ. هناكواخلرافة 
  .التابعة للصنی وذات احلرکم الذايت
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اآلخر الصيني .2-8  
لآلخر الصيني التشویه األميرکي .2-8-5  
، لذي خیضع له کل داخل إلی هونغ کونغا یقعن التفتیش الدقتتحدث  التابعة للصنی هونغ کونغ مدینةَهل  حدیثها عن تُمس يفو 

(، مث تعد د جمموعة من الصور 71: املصدر نفسه) «.ولو کانت أثریة یرکرهون دخول األسلحة إلی هونغ کونغ حتی» موأهن
... واملافیا واجلنون والد  واجلارحنات مدینة العنف والشراسة والقتل واملخدرات»األمریرکیة هلذه املدینة: السینما  البشعة اليت ترمسها

 هبذه األوصاف سلفاا ا أخذت تتأثر مشریة إلی أهن .(71: املصدر نفسه) «املغوار «جیمس بوند»املدینة اليت ال ینجو منها إال 
 ك، أما الرجل الذي سیحمل إلیكحتت سریر  ، ومتساحاك، وأخطبوطا يف محامكيف الفندق ستجد رتیالء حتت وسادت» :السلبیة

 ها السائقعندما یعامل ولرکن هذه األوها  تتبدد بعد حلظات، .(71: املصدر نفسه) «املسمو ، فهو العب کاراتیه كطعام
ألمریرکا انتقادا مث توج ه ، تشتم املسلسالت التلفزیونیة األمریرکیة هلذا التشویه السليبف، «سنة 2000هتذیب صیين جم  عمره »ـب

حتی ولو کانت اللقمة حصیلة تصویر فیلم يف مدینتهم -الثالث، الراکضنی خلف رزقهمُتسقط ذلک علی شعوب العامل »اليت 
 (املصدر نفسه) «.-یسيء إلیها

والسحر  بين األصالة والتحدیث هونغ کونغ .2-8-2  
دوما. ها دأحرکامها عن موضوعیة عهدناها عنيف أن تصدر  حتاول، التشویهيف  املغرض لإلعال  األمریرکيدور الشفت بعد أن کو 

شهیة کاخلیانة، مثریة کاخلطیئة، وحزینة کاخلطیئة... وهونغ   هونغ کونغ»:وهي معجبة باحلضارة الصینیة العریقة ومن هنا تقول
باهرة احلسن وکأهنا عروس حبر غضبت علیها اآلهلة وحولتها »هنا إو  (71: املصدر نفسه) «.صینیة حتی قاع عظامها... کونغ

رغم أهنا مدینة (، 71: املصدر نفسه) «صینیة الروح والرتاث رغم أقنعتها»وترکرر أهنا  (43-44 :املصدر نفسه) «.إلی جزیرة
ال تصدقوا السوق احلدیثة املزدمحة  السحاب الفخمة، قوا هذه األبنیة الزجاجیة احلدیثة، ال تصدقوا ناطحاتِ ال تصد  »:عصریة

علی  قناع أورويب  عصري  کله قشرة علی جسد املدینة...  كدیث...ذلاحل ألورويبالفندق ا بالبضائع والذهب واللؤلؤ... التصدقوا
 (40-71: املصدر نفسه) «.ة من العراقة الصینیةسن 2000 كهناجلدها جهدت بریطانیا لترکسو به وجه مستعمرهتا هذه... 

مبا یشاع عن سحر الشرق الرومنسي وغموضه يف األدب األوريب احلدیث وعند أدباء  سلفاقد تأثرت کانت أن السمان  یبدو 
فیرکتور هوجو وغوته وریلرکه وأمثاهلم ممن کانوا معجبنی جبمال الشرق وسحره وأدبه رومنسینی کبار من أمثال رمیون شواب و 

الذي  هذا العامل: »سخت لدیها الفرکرةمث زارت هذه املنطقة مباشرة وتر وما بعدها(  722: 1414)انظر: ندا،  وثقافته.
 الثري مبعایریه املختلفة، بسحره اخلاص، برموزه، بتوابله، ،عامل الشرق األقصی املختلف حتی جذوره الیشبهه مرکان يف العامل،

 (34 :1112 :السمان) «.بإجیاد لغة خاصة به كأعشابه وتقالیده.کل ما فیه یطالببرکهوفه وغاباته ومتاسیحه وفیلته وأغانیه و 
معلومات جغرافیة جد قلیلة عن هونغ کونغ،  ، ومع هذا تُقد  باملدن بواسطة األعداد واألرقا  والسمان غری راغبة يف التعریف

 يمساحة هونغ کونغ )إذا کنت ال تنو  كماذا میرکن أن تعين ل...»جیا: مث تقول يف کلمات رائعة تدخل يف صمیم الصورولو 
شراءها(؟ السحر ال یقاس باألمتار املربعة. هل تستطیع أن تقیس مساحة اللیل؟ ووزن الضوء؟ طول احلزن؟ ارتفاع الدهشة؟ 

یتوقف علی حلظة النظر إلیها. يف  ك، وأحیانا صغریٌة کحجم اجلبل! ذلحبجم القلب هونغ کونغ کرکل املدن، هي أحیانا کبریة
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کرحم یرکتنز   كنان، تصری دافئة ونابضة، وحتتویکالقفر، ويف حلظات التواصل اإلنساين واحللیل الوحشة تصری املدن شاسعة  
 (41 :املصدر نفسه) .«طفال!

األدب الصیين هو أکثر اآلداب احملفوظة جیدا فی العامل کله، »ا وآداهبا العریقة: وثقافته صینیةضارة الباحلالسمان معجبة و 
تراثهم من  كدي استخدموا الطباعة وحفظوا بذلتقریبا. مث إهنم منذ القرن الثاين عشر املیالوخمطوطاته القدمیة موجودة بأکملها 

، الصناعات الیدویة کاحلفر علی العاج تتجلی حتی يف»الصینیة اليت ضارة احلوتشری إلی  (34: املصدر نفسه) «.الضیاع والتلف
ن املنمنمات املدهشة... زجاجات صغریة منفوخة بالفم. تدهش ناب کامل حیوله الفنان احمللي إلی مدینة ودنیا تزخر بعامل م

تعرفه سوی الشعوب العتیقة  ال مجیلة صناعات یدویة.. لألشیاء احملفورة علیها کالطیور... ویا لسحر احلفر علی اجلاد)الیشم(.
ینقشون مشاهد بدیعة علی خشب  العریقة.إهنم یطع مون الذهب باللون ویزوجونه إلی رسو  باهرة يف حرفة املینا الصینیة، کما

تصقنی بالرتاث، إذ یرمسون مشاهد صینیة ل. قطع فنیة کاللوحات یُطع موهنا أحیانا بالذهب م«البارافانات»املقاعد والطاوالت و
ع بروس م تقِ فلم أشاهدها بعد ومل أل «الرکاراتیه»تقلیدیة آتیة من الطبیعة يف بالدهم... أما احلرفة الیدویة األکثر شهرة يف العامل 

ين يف آیة من آیات الفن الصی»مطاعمهم العائمة، وأکثرها أیضا  هناكو ( 40: املصدر نفسه) «.يل، بل مع آالف یشبهونه
کل شيء إن   .ألف املراکب 400شخص یسرکن  للصید« ینأبرد»مرفأ  يفو  (41: املصدر نفسه) «.احلفر علی اخلشب والعاج

مراکب: املطاعم واملالجیء والتاکسیات والقصور و... بعض بیوت الشاطیء مبنیة بشرکل قارب رخامي مقدمته مَتُخر  كهنا
 (41: املصدر نفسه) املاء، وهذه العادة جندها يف أکثر من مدینة صینیة.

الفقر والبؤس .2-8-3  
واسرتساهلا يف وصف حماسن املرافق االستهالکیة  عن انتشار الثراء والرفاهیة يف الصنی، «لیندا»کلمات دلیلتها والتصد ق السمان  

لنا  صفت ونغ کونغهبإلی جانب اهتمامها  ولذا فإهنا الرکلمات ُتصب  يف مصلحة السیاحة الصینیة. ك، وإمنا تعترب تلللجزیرة
  خلسةا ك تتسلل عین: »هافی الفقر والبؤس مشاهدمن شیئا 

َ
 املرقعة... )جانرکس( بأشرعتها امللونة اکب الصینیة العتیقةر فرتی امل

کان حییط ببریوت، ي  ر حبزا  البؤس الذ، واخلیا  من إمسنت، وبؤس یذک  كالبیوت من تن رین اآلسیوینی. هاهيری بیوت املهج  وت
والزبائن  ،اختذ من الرصیف دکانا... الباعة الفقراء الق الذياحل فاة،السوق الصینیة العتیقة تری الفقراء، احلُ  !...ويفاهاحتی غط  

تشبه بأسواقها بریوت ماقبل احلرب.. : »(ونغ کونغهلاجلزء الثاين ) «نکاولو »عن وتقول  (41 :املصدر نفسه) .«...األکثر فقرا
أسباب التفتیش الدقیق  كختشی من انفجار ما، وتدر  كبؤس من الالجئنی والفقراء، جتعل ولرکن فورة االزدهار هذه، احملاطة حبزا 

 (43: املصدر نفسه) «.يف املطار الذي خیضع له کل داخل إلی هونغ کونغ.. إهنم ببساطة خیشون شیئا ما
شرابالطعام و ال .2-8-4  

املنقرضة هنا، واألکل یتم الشوکة والسرکنی من الرکلمات أن و  «دمی سو » تهم احمللیة الشهریةوجب»هناک  ومما یُدهش السمانَ 
لة عند املفض  واألشربة ومن األطعمة  .، مما أثار امشئزاز اآلکلنی«حساء القردة»أیضا  ك( وهنا47: املصدر نفسه) «.بالعصي

، تُقد   يف حلظات واحلراذین والضفادع القرش والسالطعنی كواألخطبوط ومس حساء النمل وحلم القرود والرکالب»الصینینی 
املصدر ) «.(شاي الیامسنی). يف الصنی معجزة صغریة امسها اجلراد واحلشرات بالسرکراملبالغة بإکرا  الضیوف، أما احللوی فمن 
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مثة أیضا و  «رجوع الشیخ إلی صباه»أو عشبة  «عشبة احلب» ایسموهن ،آالف دوالر تقریبا 4 امثنه نبتة غریبة ويف الصنی( نفسه
 (44: املصدر نفسه) .«العمر طول»أعشاب

واألساطير  األوهام والخرافات. 2-8-1  
أن أهم الصناعتنی يف الصنی وأقدمها، احلرکم واألساطری، کما تشری إلی األوها  واخلرافات واالعتقادات السائرة بنی عندها و 

کما یتومهون أن حلیاة املرء وأقداره صلة یتوهم الصینیون أن الطری جیلب لصاحبه القوة والسلطة والسعادة،  : »بقوهلاالصینینی 
«. والرکلب واألرنب كنی واألفعی والقرد واحلصان والدیبربجه وسنة تولده. وهرکذا فلدیهم سنة اخلنزیر وسنة البقر والنمر والتن  

 (31-30: املصدر نفسه)
. لغة اإلغراء المستوردة 2-8-6  

قصی الشرق األ هنا يف يءکل ش: »«والدعایات لغة اإلغراء»اللهم إال  ،عظامهقاع حتی  شرقي يءالشرق األقصی کل شويف 
وتثور السمان وهي تری أهل الشرق األقصی  (34: املصدر نفسه) مستوردة من الغرب. فهي «لغة اإلغراء»، ما عدا يشرق

کارلو الشرق   مونيت ؛شانغهای(=ریس الشرق )با (؛ك)أي مدینة بانرکو فینیسیا الشرق  :یستوردون مفردات غربیة لوصف مدهنم
اولون حی قدهم ألهنمتوتن ؛ و...،برکنی( شارع يف =) شانزلیزیه الشرق ؛نانرکینغ( غابة يف=غابة بولونیا الشرق ) ؛جزیرة ماکاو(=)
الثري مبعایریه  ،عامل الشرق األقصی املختلف حتی جذوره الیشبهه مرکان يف العامل،الذي  غربیة هلذا العامل مفردات إجیاد»

بإجیاد لغة خاصة به تنبع من داخله، بدال من  كل ما فیه یطالبو...ک بسحره اخلاص، برموزه، بتوابله، برکهوفه وغاباته ،املختلفة
إهنم ببساطة یبعدونه متاما عن  بونه إلی األذهان؟!استریاد مفردات العامل الغريب لوصفه. ملاذا یتومهون أهنم بتشبیهه للغرب یقر  

املقامرة ممنوعة يف الصنی وهونغ کونغ »علی لسان الدلیل السیاحي: تنقليف هنایة املطاف و  (34 :املصدر نفسه) «.رمی الفهمم
ونیوترییتوري، ومسموحة فقط يف جزیرة ماکاو)املرکرسة للقمار(... وهم یقامرون يف کازینوهات القمار العائمة )بواخری کبریة 

( وقبل أن 33: املصدر نفسه) «.الصیين العریق إلی الفن األورويب الربتغايل يف زواج موفق فنیا...فخمة( ويف صاالت جتمع الفن 
املصدر ) «.السیاحة اللیلیة هناک جتربة استثنائیة» وتعترب السمان «النتاو»تغادر الصنی هنائیا سیأخذها الدلیل إلی جزیرة 

أهتا خبوٍف منبثق عن الصور البشعة اليت رمستها السینما األمریکیة هلونغ  وهبذا تنتهي رحلة السمان يف الصنی، فقد بد (32 :نفسه
إحساسها بالدهشة  رافقتها يف ذلك کونغ، مث تبد د خوفها بسرعة، وعادت إلی املوضوعیة واحلیاد يف رسم معامل العاصمة؛

 والغرابة، واإلعجاب کما سبق.
مانيال. العاصمة 2-9  
األمریکي السلبي. مانيال والتشویه 2-9-5  

ترتاکض داخل رأس السمان، وتستدعي بعضها  شةُ تظل مرئیات الصنی املدهِ يف الطائرة بنی هونغ کونغ ومانیال عاصمة الفلیبنی 
حتی میزان  الیوصف.»حر ها الشمس هنا رارهتا الشرسة. الشمس حبوتستقبلها  .ط  هبا الطائرُة يف مطار مانیالبعضا حتی حت
تری السمان شاب ا حیو  حوهلا ویلتقط هلا فجأة ( و 20: املصدر نفسه) «.أمحله معي باستمرار عاجز عن وصفهاحلرارة الذي 
، ومن هنا ُتوِجس يف نفسها خیفةا وتستیقظ يف رأسها من جدید تلک الصور البشعة اليت تعرکسها األفال  الصور خلسةا 

جمرد جائع آخر یرکض وراء لقمته، وکرکل جائع حیتال للحصول »أنه دقائق تفهم بعد  هالرکن األمریرکیة هلذه األصقاع النائیة.
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 -ولو علی سبیل التنویع-ال تقد   لنا» قد السینما األمریرکیة والغربیة اليتتإال أن تثور وتن كفال متل (33: املصدر نفسه) «.علیها
کما تفعل   -ها حفنةا من الرعاع واجملرمنیالوجه احلقیقي هلذه الشعوب الفقریة، والغنیة بعاملها الروحي. ملاذا ترسم أبناء

 ( املصدر نفسه) «.بالعرب؟!
الفقر والبؤس السائد. 2-9-2  
ملیون فم،  32عدد سرکاهنا الفیلیبنی » :السمان تقول. الفقرمشهد البؤس و  أول مشهد یلفت انتباه السمان يف مانیال،و 

محلونا إلی القلعة، إلی الرکنائس، إلی القصور، إلی  ،شوارع مانیال ع يفنتسرک  »( وتقول: 21: املصدر نفسه) .«وأکثرها جائع
 ..الفقر املدقع، ومل نبصر سوی حماوالت التحایل لرکسب الرزق یقو  هبا حتی األطفال. ،املتاحف، لرکننا مل نبصر سوی الفقر

الفقر قد هذا عدوی و  (املصدر نفسه) .«شعرت ببؤس هائل. إهنم یتومهون أننا ال نفهم ما یقولون. کأننا سرکان کوکب آخرو 
خملوقاهتا هنا يف مانیال تبدو کحراسها، جیمع الفقر بینهم ویوح دهم، کأن ذل السجن الیرکفي » :سری يف حدائق احلیوان أیضا

 (20: املصدر نفسه) «.تلک احلیوانات املسرکینة، فرکبها الفقر أیضا!
ها أنت » ما یتوفر هلا من ملذات مادیة يف الفندق:رغم  ، الصباحأهتا يفر  اليت عبثاا حتاول السمان أن تنسی املشاهد التعیسةو 

یفة، وطاب من األعشاب احلر   ما لذ   شهي  لعصری فاکهتهم، ومقصف حیوي يمزیج استوائ كف الفندق. أمامجالس فی رو 
عات اجلمال، بوجوههن وسط املرکان سرب من الراقصات بار  زون وقریدس. يفوحل كکهة البحر من أصداف وکرکند وأمساوفا 

 «الفلیبینیة املمیزة، وقاماهتن الفارعة األوروبیة بعد امتزاج الفلیبینینی باألوروبینی اإلسبان علی طول قرون من حرکمهم هلذه البالد
تؤکد لک هذا التعایش بنی  «ملدوغ»خرباتک کمواطن » :والترکهن يف نربة تشي بالتحذیر نفسها اطبمث خت( املصدر نفسه)

 (32: املصدر نفسه) «.ن یدو  طویالالنار والبارود ال میرکن أ
  وطقوس أهلها معلومات عن الفيليبين .2-9-3

جزر...  2102تتألف من » یبنیببعض املعلومات: الفیل -الذي حیب األرقا  واملساحات -والسمان تعود إلی تزوید قارئها
ألف فصیلة  70مرکتشفة ومل تطأها قد . فیا هلا من جنة لعشاق املغامرة املائیة، وهي اليت تضم حوايل جزیرة منها غری  3000و

ملیون فم، وأکثرها جائع. معظمهم جاء من مالیزیا وسومطرة وبورنیو ومنغولیا  32من أحلی أصداف العامل... عدد سرکاهنا 
( 21-20 :املصدر نفسه«. )رکاهنا یدینون باملسیحیة)کاثولیک(من س %14مالینی مسلم.  3واجلزیرة العربیة إذ تضم  حوايل 

یعملون يف صید اللؤلؤ واألصداف والسمک «. زامبواجنا»یقطن معظمهم فی بلدة ساحرة امسها » وتذکر أن مسلمي الفلیبنی
 (21 :املصدر نفسه) .«واإلسفنج ومیهرون يف بعض الصناعات الیدویة

رقص »، وتری أهنا تقارهنابالرقص العريبتصفها و و  احمللیة «البامبو»والتقالید يف مانیال، منها رقصة  عن بعض الطقوس وحتدثنا    
وتشری إلی استقبال الفلیبینینی ألول سائح  (32 :املصدر نفسه) «.وال هز  بطن «دلع» بدیع خطر مغامر ال ابتذال فیه وال

البالد  هذهلرکن الحتفال ورفاقه األربعنی، وذحبوه خالل ا «البو البو»واستقبلته قبیلة  1271أورويب وصل إلی هذا البالد عا  
لهم وتُفسدهم، وتقد   هلم موسیقاها ورقصاهتا وأزهارها مل تعد تعامل سو احها الیو  هرکذا. إهنا تدل  »تغری سلوکها الیو ، فهي 

للسو اح. ولدیهم عدة صحف « مرافقات»وفاکهتها وأصدافها وآثارها التارخییة، وإذا مل یرضوا بذلک قد مت هلم بعض بناهتا کـ
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 یفاخر بأنه حیب الرجلو  ةلعبة قتال الدیرکهنالک أیضا و  (21: املصدر نفسه) «.ل إعالنات هبذا املعنیتصدر باإلنرکلیزیة وحتم
 (23: املصدر نفسه) أکثر من حبه لزوجته! دیرکه

جمال مانيال وروعتها. 2-9-4  
الزهرة هنا أمجل منها يف أي مرکان آخر، وعمرها » والتستطیع السمان أن ختفي دهشتها البالغة مبا عاینته يف مانیال وعندها أن

جنة األصداف والبامبو والرباکنی  . هنا.ل.أقصر منه يف أي مرکان آخر. عمر الزهرة هنا لیلة واحدة، کأهنا برقیة موجزة من اجلما
واجلسور اخلرافیة املصنوعة من احلبال اجملدولة مع القصب، املمدودة بنی جبل وآخر فوق ودیان سحیقة مرعبة اجلمال واخلضرة. 

ذ حوايل من «جروف» املبنیة علی ومزارع الرز االستوائیة وجوز اهلند والینابیع الغاباتالشالالت و جنة البحریات واألهنار و هنا 
 ( 31 :املصدر نفسه) «.سنة 4000

ئي، مظالته کل شيء يف الشرق األقصی خمتلف، حتی النمل. مجال الشواطئ هنا خارق، بدا» وتشدد مرة أخری علی أن     
املصدر «. )اليت نراها يف مشاهد أکلة حلو  البشر يف السینما! ولرکن الشمس هي اليت تشوینا هنا كمن القش والبامبو کتل

«. ةرجة من إحدی حرکایا ألف لیلة ولیلوذات نقوش عربیة زاهیة األلوان، کأهنا خا... مراکبهم مجیلة حقا».مث إن (20: نفسه
 ویتأثر بالطقس. فهو اآلن أزرق وأمحر، کرکل شيء هنا غریب»هو: هو أیضا غریب عَلم الفلیبنیحتی ( 21: املصدر نفسه)

وترکون البالد يف حالة احلرب یبد لون موضع األلوان  «درجة احلرارة السیاسیة»األزرق يف األعلی، واألمحر حتته ولرکن حنی ترتفع 
 (.23: املصدر نفسه)«. يف العلم

األطعمة واألشربة الِمهن و . 2-9-1  
طعامهم عن خیتلف و ( 21: املصدر نفسهواألصداف واالسفنج وکرکند وحلزون وقریدس ) هل الفیلیبنی یهتمون بصید األمساكأ
الذین  ،بنانینیللا خیتلفون عن كوهم بذل يءالنی كأطعموها السمإهنم أکرموها و  السمان تقول .السمانعند  ةطریقة املألوفال

من أن  ! والتنرکر السمان علیهم هذا، بل تدعو الحرتا  االختالف والتنوع برحابة بدالا یستسیغونهنیئا و  «اخلروف»یأکلون حلم 
میتاز بطبخ الفاکهة مع ي طعامهم احملل !«بوظة»مثل ج بشرکل ومثة أیضا  (27: املصدر نفسه) نتوهم أنفسنا مقیاساا للعامل.

 فلیبنی وال أیاما يف یعیشوناح الذین من السو   اأهن تذکراللحو ، واحللو مع احلامض، والسرکر مع امللح والبهارات احلریفة، و 
 (24-27 :املصدر نفسه)! ریهالرک «اهلامربغر»ون سوی یذوق

الوجه الحقيقي للفليبين. 2-9-6  
وهلذا تَنزل إلی شوارع مانیال وطرقاهتا وتتمش ی  الزائفة للبلدان واملدن،لیست السمان من مجلة الذین ختَدُعهم القشرة السیاحیة 

تفوح منها رائحُة الِشواء والَبهارات واملیاه اآلسنة، وَتقَبع مانیال الشوارع احلزینة احلار ة اليت »فیها وحیدة کي تری الفلیبنی احلقیقیة: 
ُجُزَرها الـ أما  أبواب باراهتا الفتیاُت الرکئیباُت حبثاا عن نسمة باردة، ودوالر! مانیال اليت ُتطارد الرباکنُی والزالزُل واحلرائُق والریاُح 

َخمٌة باخلیبة واجلوع، ترکافح لتقد   للسائح اللعنی حامِل الدوالر . مانیال اللزجة الرطوبة، اليت تنوء حتت مشسها وجوٌه ُمت2102
وِجَع داخل دیرکورات مسرح  ال یعي السائُح النزَف اإلنساين کي  كعلی تلمیع الواجهة السیاحیة وذل ابتسامةا ورقصة، وحترص

ُ
امل

 ( 24: املصدر نفسه«. )االزدهار، وصاالت السونا واملساج
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وصف جمال مایامایا . 2-9-7  
رومانسیة تدل علی إعجاهبا البالغ جبمال  بأوصافلغة شعریة و ها يف قرب شواطئ الفلیبنی وتصفنسیة امل «مایامایا»جزیرة زور تو 

مایا عتبة الضحک للمنفینی إلی دنیا احلزن، و ، املعايف يءبوابة الفرح الرب » :قوهلا يف ذلکومن  اجلزیرة وهدوئها املنقطع النظری.
جزیرة ... مایا مایا حلم يف خاطر شاعر ، ومن لذعة اجلمرة إلی حالوة التمرة!حلظة اخلروج من زمن الغبار إلی زمن الضوءمایا 

 كأحزان كویغفر ل «عفواا عاماا »یصدر الزمان عنک  كهنا ..خرافیة اجلمال والرباءةجزیرة  ستوائیة...يف البحار االمنسیة 
  (23-22 :املصدر نفسه«. )، فیطرده الغروبکالشبح حیو  احلزنيف مایا مایا  ..اهلدوءشطآن أسطوریة ...كولوعات

سنغافورة. 2-51  
حالة الطقسو  سبب التسمية.2-51-5  

من  فیهااحَلر  خط االستواء، و  مقربة من الواقعة علی ،مدینة سنغافورة وآِخر مدینة ترحل إلیها يف رحلتها إلی الشرق األقصی هي
 (21: املصدر نفسه) «.برکانهبطَت داخل فوهة  كکأنالطریق.. َحرٌّ من نوع مل تألفه.يف  كیالحق« ر  السید احلَ » نوع آخر:

م لَ دث أن حَ ألحالمهم. فقد حَ  حتقیقاا  ی املدنُ بنَ م األمراء تُ لُ حنی حیَ : »بقوهلا وبنائها میة جزیرة سنغابورةروي لنا الوجه يف تسمث ت
 ت تسمیة هذه اجلزیرة املوصوفة يفجزیرة قرب سواحل مالیزیا، وهلا شرکل اجلوهرة. وهرکذا کان، ومت يف يسومطرة بأسد میش أمریُ 

 (30 :املصدر نفسه) «.(مدینة األسد) يأ «بورا-سینغا»احللم 
 واللغات االستهالکية واختالط األجناس. الحضارة 2-51-2

الشرق  املساومة واجبة يف»بأن  نَصُحنامث تَ ، واحلوانیت عشرات الدکاکنی االتجاریة الشاهقة وفیه واملخازن اجملامع وتصف
تتحدث  اليت ،الوجوه اآلسیویة السمانب متر   «أورکارد سرتیت»شارع  يفو  (31 :املصدر نفسه) «.إذا اشرتیَت شیئا األقصی

 :املصدر نفسه) جراء ذلک! بالوحشةغمرها حس یغابة و  ها زعیق طیور استوائیة يفتشبه بإیقاع بتلک اللغات العجیبة اليت
31-37) 
مدینة عصریة ومرکز خدمات من  هيو  (37: املصدر نفسه) ویلق بوهنا باملدینة اخلضراء. «جزیرة احلدائق» سنغافورة هيو     

اجلوهر، أما  إذا رفعنا عن سنغافورة قشرة احلدائق والغابات وناطحات السحاب احلدیثة، فسنجد أنفسنا أما  »الطراز األول:
ط هلا لترکون مرکز خدمات من الطراز األول، ولرکن خدمات ملن؟ ها رحنن من جدید أما  آالف الدکاکنی وخمتلف مدینة خیط  

أحداا  احلضارة االستهالکیة مل تَنسَ » ری أنوت (33 :املصدر نفسه« )دامت هونغ کونغ مثال أعلی!ویعیش الدوالر و  ،البضائع
. األسواق كسنغافورة خییف الرفاه السطحي يف» :وتقول (33: املصدر نفسه)«. احلیاة احلرة واجملهولحتی وال الرکت اب وعشاق 

ويف  (33: املصدر نفسه) .«ثقايف له جذور إنسانیة حقیقیة يءللبحث عن أي ش كتدفع ب ...الشبیهة بأسواق لندن وجنیف
الوصول إلیها باملرکب أو بالعربة املعلقة يف اجلو وحو لوها إلی  كوبإمرکانتوزا ألهنا جنة استوائیة إعجاهبا جبزیرة سان تُبدياخلتا  

مسابح ومقاصف وجولف وکرة املضرب وجتذیف وعشرات جزر استوائیة ذات میاه مرکان سیاحي یُرضي األذواق العصریة. ومثة 
 (32 :املصدر نفسه) لرکنها مل تغسل عن عینیها بریوت. فریوزیة،
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 التزام القانونلتقاليد و الوثنية وا. 2-51-3
 يءش ...کلکل مرکان وبرکل األسعار  جتد بوذا يفمتاثیل أوثاهنم املتعددة.. و  يف املخازن یبیعونك»:تقول الباطلة وعن معتقداهتم

معتقداهتم اخلرافیة  بعض وعن (33: املصدر نفسه) «ارسة دور الفندقتتدرب علی مم اليت هذه األصقاع یتم حتویله إلی سلعة يف
« ل ن الفأل السی يء يف البحرو کل املراکب الصینیة العتیقة یؤمنون بأن النساء جی س(اجلانرک)حبارة »تقول علی لسان امرأة: 

 ...يف الشرق األقصی الغامض یؤمنون حقا حبرکایا التنجیم و األبراج»وعن اعتقادهم باحلظ تقول: (33 :املصدر نفسه)
األعیاد  جتد يف سینغافورة»تقول إنه بإمرکانک أن و  (21 :املصدر نفسه) «.األوروبیة املألوفة لدینا كلاما عن تأبراجهم ختتلف مت

جتد أیضا تلک األعیاد الوثنیة اليت یتم تشجیع ازدهارها حبجة السیاحة. أعیادهم  تقشفة، لرکنكلدینیة اإلسالمیة بطقوسها املا
ويف عید رأس السنة  (دعید میالد رب القرو  مثل)ومناسبتها غریبة الوثنیة الرکثریة شبیهة برکرنفاالت دوریة ملونة، طقوسها عجیبة 
املصدر ) «.واألسد والتمساح والتخدیر ویرکض بینهم التننی امللونالصینیة یرتدون األقنعة، ومیارسون الرقص اجملنون يف الشوارع 

 وتند د بالعنف الذکوري هناک ويف اجملتمعات العربیةهذه املدینة  دث عن قصة هذه الرقصات الشعبیة يفوتتح (33: نفسه
 السیف يف سنغافورة، وهي ، رقصة احلب. أتأمل رقصةسنغافورة وراء کل رقصة أسطورة، رقصة األسد، رقصة البامبو يف: »أیضا

معظم الرقص مرکرس لتمجید اجلنس )أو  ...الغيب   ي، وأنا آتیة من مدینة العنف الذکور يالتارخی يباختصار متجید للعنف الذکور 
 (32: املصدر نفسه) .«نیة عند الرجلیة(، أو القوة الذکوریة العدواإثارته بأجساد نسائیة متلو  

- «خمالفة نظافة»علی األقل، وکل  ياملدینة نظیفة حقا يف حی ها السیاح: »والتزامهم بالقانون تقولوعن اهتمامهم بالنظافة     
عقوبتها تدفع مقابلها غرامة باهظة ال تقل  عن مئة دوالر. أما خمالفة املشاة ألنظمة السری، ف -کأن أرمي ورقة من أوراقي هذه

حترص سنغافورة علی نظافة شوارعها، وتُعز ز ذلک حبملة ضد »وتقول أیضا:  (30 :املصدر نفسه) «.مخسون دوالرا علی األقل  
 (32: املصدر نفسه) «.ی اجلدران عقاهبا فـََلَقةالتدخنی. الرکتابة عل

 مالحظة األخيرة للسمان. ال2-51-4
ومل ألتقط صورةا تذکاریةا مع  »تنتظر غربتها الثانیة وموعد إقالع طائرهتا: ، ورةفمطار سنغا يف ةلساجنراها يف هنایة املطاف و 

 صدري حتت ثويب احلریري يف یءباإلبر الصینیة. ومل أخب   «قلقي الوجودي»کونفوشیوس، ومل ألبس ثوب املیرکادو، ومل أعاجل 
املصدر )«. رتبع علی قمة هر  احلرکمة!. تسألين إذا کان الشرق قد أهلمين احلرکمة؟ الشرق أهلمين احلب. فاحلب ی«کوبرا»

 مل»ی ولرکنهم: زاروا من قبل الشرق األقصنتقد الذین وتوالطقوس واألعیاد الغریبة  املناظر املدهشة كتتذکر تلمث  (27 :نفسه
والعنف، ومل  املخدرات لیله غری ت املساج والسونا، ومل یلمحوا يفمغاوره غری صاال ومل یروا يف «اجلیشا» نسائه غری یروا يف

أن ری مث ت (31 :املصدر نفسه) .«يالفولرکلور  ههو رقص «الرکونغ فو» سوی صیحات الرکاراتیه، وتومهوا أنفجره  یسمعوا يف
إن االنطباع بأن مجیع نساء الشرق األقصی من اجلیشا املرکرسات للحب واجلنس، شبیه : »التعمیم فخ يفالوقوع  یعينهذا 

الشرق األقصی عاملة وجادة کاألکثریة  املرأة يف... لشرق األوسط راقصات!بأن مجیع نساء ا ل، کالقو بانطباع آخر هزيل  
 دهم وعندنا کادحة حقیقیة. تعمل يف احلقل، يفالساحقة من النساء العربیات )باستثناء طبقة معینة حمدودة(. امرأة الریف عن

شوارع املدن بعیدا عن الواجهة السیاحیة  ، ويفيالربار  یف يفخلف الرغ حتمل أثقاال علی کتفیها وداخل بطنها، وهترول ؛البیت
 لیس ظاهرة عامة وإمنا هو حمصور يفأما االبتذال املفرتض، ف» عن االبتذال: ( مث تعلن رأیها31 :املصدر نفسه) .«املزیفة
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بانرکوک وهونغ کونغ  مما يفج أکثر لندن صالونات للسونا واملسا  أکثر بلدان العامل. ولعل يف األماکن اخلاصة به کما يف
احلقیقة  يخیف يم هذا العامل کصو ر امرأة الشرق األقصی کرکائن مرکرس للجنس، وتضخ   ي  وسنغافورة. ولرکن اإلعال  السطح

األصقاع وکتبوا عنها أطالوا  ب املعروفنی الذین سافروا إلی تلك. واملؤسف أن بعض األدباء العر خلف ردف املرأة اآلسیویة
ارة الفخ اإلعالمي إیاه، ومت  بذلک إهلاؤهم عن اجلوهر، عن املالینی صف اجلیشا، العنف، اجلنس وسقطوا أسری صن  احلدیث يف و 

اليت ترکض خلف اللقمة يف عراء العصر، بأقدا  ممزقة النعال حتت مشس الالحریة يف بعض أقطارهم، وهلم جذورهم املغروسة يف 
 (31 :املصدر نفسه) .«حضارات عریقة

 تيجةالنّ . 3
 وویالهتا، باحلرب بعد أن تعاظم ضجرها وانزعجترحلة السمان إلی الشرق األقصی وقف علی  «شهوة األجنحة»اجلزء األول من  .1

الرحلة إلی الشرق األقصی . مغایر وجو   إلی بیئة أخری جدیدة ة إلی اهلربحباجة ملح   رشعي الذي جعلها تاالغرتاب الروح فانتاهبا ذلک
إن صورة لبنان ودمشق تطل  من ثنایا کل سطر،  إذ أما اهلرب من الواقع فلم یتحقق. ؛الواقع األلیم، والسعي رحنو اجملهولمتت للهرب من 

 وکل مشهد من املشاهد اليت تراها یفجر يف أعماقها حزنا أو فرحا یستعصیان علی الرکبت.
 الغرب أدباءبانطباعات إلی الشرق األقصی  وقبل رحلتها سلفا تأثرت اویبدو أهن خمتلف البلدان مباشرة، ، تزورواسعة ةثقافذات السمان  .7

مث إن  بالصور والنصوص السابقة. نفسه ها حضوریة مباشرة، ومتأثرة يف الوقتفتجربت؛ نی عن الشرق الساحر والغامض واخلرايفالرومانسی
 ، مثمث مانیال عاصمة الفلیبنی، وجزیرهتا مایا مایا، غ کونغ، فهونبانرکوکوإمنا مشلت  هأقطار  رحالهتا يف الشرق األقصی مل متتد إلی مجیع

  وباقي أعماهلا. وبذلک یتم نوع من التوازن االنفتاحي عندها بعدما زارت کثریا من األقطار الغربیة يف کتاهبا األول سنغافورة.
الضعف والتخل ف العريب  یرجع إلیوثورة، وهذا احلزن  امعظم املشاهد اليت تراها السمان يف الشرق األقصی تفج ر يف أعماقها حزن .4

ودور احلرکومات يف ترسیخ هذا التخل ف واستغالله  ،یرکون مناطه التخل ف الفرکري لإلنسان يف معناه العا قد ، و سار جمد العربالراهن، وارحن
 مة الوصفیة. فالسمة الرئیسة ألدب الرحالت عند السمان بعدها الفرکري وعمقه، فضال عن الس ملصلحتها.

االختالط واحلیاة مع الشعوب املختلفة، إضافة إلی االجتهاد يف دراسة أخالقهم وطباعهم، والتحقیق يف دیاناهتم وُنُظم حرکمهم، تضع  .3
جماال طیبا للمقارنة. ولرکون الفرد یتشرکل عامة يف إطار معنی من التقالید والعادات اليت ینشأ علیها ویألفها فإن حرکمه علی  سمانأما  ال

تزا  باملوضوعیة قدر اإلمرکان وتتجنب ، لرکن السمان تَِعُد قرائها بااللالشيء املخالف هلا یأيت عادة حمم الا بقدر کبری من التعسف والتحیز
 فخ  التعمیم والتحیز، لرکن مع املدن ال حیاد، واملوضوعیة أکذوبة علی حد قوهلا.الوقوع يف 

تأخذ عناصر لوحاهتا الفنیة واألدبیة من الواقع األلیم أو السار  مث ُتضفي علیها کثریا من األلوان السمان أدیبة کبریة أوال، مث رحالة ثانیا،  .2
إهنا تتجاوز قشرة املشاهد وجلدها إلی حلمتها اإلنسانیة وتتسلل داخل حتی خترج يف شرکلها الفين واملؤثر. اخلیال والفانتازیا و والظالل 

 شرایینها وأوردهتا.
ال تغزو الشرق ا، لرکن السمان طلقهیه دوره اخلطری يف األحرکا  اليت رکتب عنهم أمٌر لیمن  وبنی الرکاتب التفاوت احلضاري بنیإن  .3

 احتی جذوره، ثری   اتلفخم وتعتربه الیشبهه مرکان يف العامل، وتری أنه شید بتلک احلضارة،وتُ  ، وإمنا تنفتح علیهومدنه وحضارته العریقة األقصی
قناعه إنه عامل عریق قد احتفظ برکثری من حضارته، رغم و...  وتقالیده حیواناتهغاباته و و توابله و برموزه و بسحره اخلاص، و مبعایریه املختلفة، 

والسمان معجبة هي األخری حبضارة هذا العامل، ومدهشة جبماله وروعته  .له ليبالس ه، ورغم التشویه األمریرکيوجهب الزائف والالصق الغريب
 امل بأمجعه.وسحره؛ وال غرو! فلفظة الشرق من قوة سحره حبیث یلفت انتباه الع

واخلرافة والوثنیة اليت تستغلها احلرکومات العمیلة لالستعمار، وتستنرکر الفقر . تغزو السمان يف الشرق األقصی مظاهر التخلف الفرکري 2
 .عند أهلهولغة اإلغراء املستوردة  ،ومظاهر احلیاة االستهالکیة الشائع املادي
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 الهوامش. 4
ولبنان لعطائها اإلبداعي حمسوبة علی األدب العريب يف کل من سوریا »البعض یعتربها من موالید سوریا، لرکن  (1137) السمانغادة  (1)

للسمان مؤلفات کثریة يف جماالت متنوعة وهي تزید علی الثالثنی کتابا. ترکتب  .(733-732: 7011)بدر یوسف،  «.عن البیئة اللبنانیة
سد حقیبة اجل أعماهلا يف جمال أدب الرحالت هي: القصة القصریة والروایة والشعر وأدب الرحالت واملقاالت األدبیة األسبوعیة و... .

(. وقد 7012(؛ امرأة علی قوس قزح )7004) (؛ رعشة احلریة1111) (؛ القلب نورس وحید1112(؛ شهوة األجنحة )1121سفر)
زارت السمان العدید من األقطار الغربیة والشرقیة يف  حفلت هذه الرحالت برکثری من الرؤی واألحرکا  والتصورات عن اآلخر األجنيب.

أرَحُل، »تقول السمان:.، وعندما صدر حرکم غیايب  ضدها يف سوریا فض لت أن تتخذ من لندن وباریس مستقرا هلامهم ات صحافیة ودراسیة
)السمان،  «.رمبا حبثاا عن اجملهول، واملدن الغارقة يف ِغالالت املسافات والتاریخ.. وألن کل رحیل یقود إلی الوطن ما دا  الوطن َیسرُکننا

ان للرحیل فیما مضی سحر خاص. سحر احملطات، الوقوف يف احملطات، واالستمتاع بتنوع املشاهد قد ک»( وتقول أیضا: 33: 1113
الرحیل، األمنیة »( وتقول أیضا:33) .ن:  «.الطبیعیة والبشریة... أمجل ما يف الرحیل هو أن یرکون غایة بقدر ما هو وسیلة إلی مدینة معینة

أوضح مثال النفتاح األدب العريب املعاصر يف سوریة »إن أعمال السمان  (20: املصدر نفسه) «.الوحیدة اليت ال یستهلرکها جمرد حتقیقها
یرکاد املرء یقرأ معظم األمساء الالمعة يف األدب العاملي املعاصر، ومتتد « عیناک قدري»علی املؤثرات األجنبیة، وعلی صفحات جمموعتها 

نییتنی مثل برمیثیوس وسقراط، إلی الفالسفة األوربینی مثل دیرکارت وکانت، إلی هذه األمساء من شخصیات املیثولوجیا والفلسفة الیونا
( یط رد هذا 1133) «لیل الغرباء»الشعراء اإلنرکلیز مثل ملتون و شلي، إلی خمتلف الرکت اب األوربینی احملدثنی. ويف جمموعتها الثانیة 

حبائل  هرکذا یتحتم علی النقاد أن یروها علی حقیقتها، أال یقعوا يف»: يشرکر  الناقد غايلویقول عنها  (12: 1111)اخلطیب،  «.االجتاه
میرکن احلدیث عنها  ننفرد هبا ما یسمی باألدب النسائي. ال عالقة لغادة مبا ترکتبه أکثریة األخریات؛ وإمنا عالقتها اليت اخلداع أو البدعة اليت

 ویوسف األشقر وغسان کنفاين مینة وغائب طعمة وفؤاد الترکريلاحلدیث، برکتابات جنیب حمفوظ ویوسف إدریس وحنا  باألدب العريب
 (107، 1110، ي)شرکر «. أدب رجايل، بل هو أدب فحسب، هو أدبنا، وجداننا وعقلنا وغریهم ممن یستحیل وصف أدهبم بأنه

لصینینی. ظلت من سرکاهنا من ا %14هونغ کونغ منطقة إداریة خاصة تابعة للصنی، تقع علی ساحل الصنی اجلنويب وأکثر من  (7)
، مث أعیدت ملرکیتها إلی الصنی. لرکن هذه املدینة تتمتع الیو  باستقاللیة عالیة ونظا  سیاسي خمتلف 1112مستعمرة بریطانیة حتی عا  

 (https://ar.wikipedia.org)للتفصیل انظر:  ، الذي ُیرکرس للمدینة حرکمها الذايت.«بلد واحد، نظامان خمتلفان»وفق مبدأ: 
  المصادر

 کتباللف: ا
  القرآن الکریم 
 .، بریوت: دار صادرلسان العرب ؛)التا( ابن منظور، مجال الدین ابن مرکر  .1
 .، ترمجة غسان السید، دمشق: احتاد الرکتاب العرباألدب العام والمقارن ؛(1112) باجو، دانییل هنری .7
رکندریة: مؤسسة حورس االس ،الطبعة األولی، القصيرة النسویة اللبنانية، أنطولوجياالقصة  ؛(7011) يبدر یوسف، شوق .4

 .الدولیة
 .، القاهرة: األجنلو املصریةبعة الثالثةطال، أمحد عبدالعزیز، ترمجة األدب المقارن ؛(7001) روسو .ندره  أو  کلود،بیشوا .3
 .دمشق: احتاد الرکتاب العرب، مقاربات تطبيقية فی األدب المقارن ؛(7000) محود، ماجدة .2

https://ar.wikipedia.org/
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، الطبعة اخلامسة، دمشق: اإلدارة في القصة السوریةوأشکالها سبل المؤثرات األجنبية ؛ (1111) اخلطیب، حسا  .3
 .السیاسیة

 .، بریوت: مؤسسة نوفلالرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحدیثة ؛(1121) سابایارد، نازک .2
الطبعة األولی، ، الشعر العربی المعاصر ات الفنية لعالقة األنا باآلخر فيالتجلي ؛(7001) ، أمحد یاسنیالسلیماين .1

 .دمشق: دار الزمان
 .، الطبعة اخلامسة، بریوت: غادة السمانالجسد حقيبة سفر ؛(1113) السمان، غادة .1

 .الطبعة األولی، بریوت: غادة السمانشهوة األجنحة،  ؛(1112) ...........  .10
 .، دار إیرتاک للطباعة و النشر و التوزیعأنا و اآلخر، سيکولوجية العالقات المتبادلة؛ (7001) عبداملنعمشحاته،  .11
 .سخنهران: ت، چاپ پنجم، ادوار شعر فارسی (؛7831) شفیعی کدکنی، محمد رضا .17
 والنشر.الطلیعة للطباعة  ، بریوت: دارالطبعة الثالثة، غادة السمان بال أجنحة، (1110) شرکري، غايل .14
القاهرة: مرکتبة األجنلو  نحو نظریة جدیدة لألدب المقارن )استراتيجيات المقارنة(، ؛(7007) عبدالعزیز، أمحد .13

 .املصریة
 .، الرکویت: اجمللس الوطين للثقافة والفنونأدب الرحالت ؛(1111) حسنی حممدفهیم،  .12
 املعارف. القاهرة: دار، األدب المقارن أصوله، تطوره ومناهجه(؛ 1112) مرکي، الطاهر أمحد .13
 .نشر نیهران: ت، چاچ سوممنظم، هادی نظری ، ترجمةادبیات تطبیقی ؛(7838) ندا، طه .12

 تب: المجاّل 
-33، صص 422، العدد الموقف األدبی مجلة ،«صورة اآلخر الغريب يف أدب غادة السمان» ؛(7007) عبود، عبدة .11
21. 
درآمدی بر تصویرشناسی: معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات » ؛(7833) نامور مطلق، بهمن .11

 .783-773، صص 71 شمارة، سال سوم، مطالعات ادبیات تطبیقی مجلة ، «تطبیقی
، ترجمة مژده «تصویرشناسی به منزله خوانش متون نثر معاصر فرانسه وفارسی» ؛(7831) نانکت، التیشیا .70

 .771-711صص ، 1و7، ادبیات تطبیقی ةمجلدقیقی، 
 األطروحةج: 
رسالة للحصول علی درجة الدکتوراه، أردن:  ،صورة اآلخر في أدب الرحالت األندلسية؛ (7001) اهلروط، بالل سامل .71

 .جامعة مؤتة
  نترنتّيةالمواقع اإلد: 

22.  https://ar.wikipedia.org                                                                                                 
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 (فارسی -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 724-761م، صص  3172هـ. ق/  7441هـ. ش/  7231 زمستان، 23تم، شمارة شسال ه

 غادة السمانهای سفرنامهدیگری شرقی در تصویر 
 7«شهوة األجنحةررسی موردی: کتاب ب»

 3منظمهادی نظری
 ، ایرانهرانت ،دانشگاه تربیت مدرس یات عربزبان و ادبیّ استادیار

 2خلیل پروینی 
 ، ایرانهران، تتربیت مدرس دانشگاه یات عرباستاد زبان و ادبیّ

 4نازنین هدایتی
 ، ایرانهرانت ،دانشگاه تربیت مدرس یات عربزبان و ادبیّ کارشناس ارشد

 هچکید
شناخت خود از طریق  ،پردازد. در حقیقت)=خود( می« من»در متن ادبی وتعامل وی با  «دیگری»به بررسی تصویر صویرشناسی ت

 نمود  هاات سفرنامهاز این تعامل در ادبیّ بخش زیادی و در رویارویی با او نمایان شدهت احساس هویّپذیر است وامکاندیگری 
مناسبی برای مطالعات تصویرشناسی است. این پژوهش با  ةمادت سفرنامه منتشر نموده که اتاکنون پنج اثر در ادبیّ مانغادة السیابد. می

بپردازد.  «شهوة األجنحة»کتاب  ه بررسی بخش اول ازکوشد تا بمی وتطبیقی اجتماعی روشکا به اتّ با تحلیلی و -روش توصیفی
  مات ودیگری وتوهّ ت خود وآن است تا هویّ ،هدف از این پژوهشرا به خاور دور اختصاص داده است.  این بخش ،نویسنده
دور پس از آن بود ه شرق ب غادة السماننتایج بیانگر آن است که سفر های فکری متقابل این دو را از یکدیگر بهتر دریابیم. انحراف

 سرزمینتالش برای کشف مجهوالت عازم این های دردناک وترای گریز از واقعیّب روحی مبتال شد و از خودبیگانگیکه وی به 
 کشد. ظاهراًبرمی ای سرهر صحنه او واز درون الی هر سطردمشق از البه چه، تصویر لبنان و ؛نشد مکنها متشد، اما فرار از واقعیّ

 ةاز این رو، تجرب؛ آلود قرار داشته استرمانتیک غرب از شرق افسونگر وابهامادیبان  هایثیر برداشتأتتتح از این سفر، پیش ،انسمّ
 .است جهانگرد یک ادیب و بعد نخست ان،سمّ .است ر از تصویرها ومتون پیشیندر عین حال، متاثّ مستقیم و ای حضوری ووی تجربه

تا  بخشدی بدان میوخیال ادبی ةگزیند و آنگاه صبغبخش برمیتت های دردناک و یا مسرّا از واقعیّوی عناصر تابلوهای هنری خود ر
 نمایی پرهیزسیاهو تعمیم دراز درافتادن  ،است و تا حد امکان گرا وصادقواقعثیرگذار درآید. با این همه، او أبه شکلی هنری وت

گرایی دروغ است. وانگهی، طرف قضاوت کرد و واقعتوان بیشهرها نمی ةلیکن، چنان که خود او نیز گفته است دربار کند،می 
او را به شیفتگی نسبت  ه و تطبیق پیش روی او نهاده ومناسبی برای مقایس بستر زندگی با آنان، زمینه و وهای مختلف تملّ با درآمیختن

ماندگی، فقر، زیبایی وجادوی آن وا داشته است، چنانکه وی را بر آن داشت که مظاهر عقب دور ون کهن شرق به فرهنگ و تمدّ
 ن مادی خاور دور را محکوم نماید.گرایی وتمدّغرق شدن در مصرف

 ة األجنحة.غادة السمان، شهو من، دیگری، دور،  ، خاورتصویرشناسی ات تطبیقی،ادبیّ: واژگان کلیدی
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