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وغ�ير م�ه�ي��أ ل�ت��أج�ي��ل م��ا ي��رغ��ب ف�ي��ه ،وق��درت��ه
على حتمل الوحدة وامللل معدومة.
ينظر الكاتبان عرب نافذة العبقرية التي تنفتح
يف مرحلة الطفولة فقط ،ويت�ساءالن ملاذا تنغلق
ه��ذه النافذة التي تتيح للطفل �أن يجرتح ما
ال يقدر عليه الكبار ،كتعلم خم�س لغات مثال،
ملاذا تنغلق ما �أن جنتاز الطفولة؟ ويت�ساءالن
ملاذا ال ي�سخّ ر علماء الأع�صاب جهدهم لإبقاء
هذه النافذة العظيمة مفتوحة لفرتة �أطول؟
ويف م�ع��ر���ض �إج��اب�ت�ه�م��ا ع��ن ه��ذي��ن ال���س��ؤال�ين
يحدد الكاتبان عامل (املناعة الثقافية) الذي
ي�ؤثر يف مقدرة اال�ستيعاب لدى النا�شئة ،ويبث
يف وج��دان �ه��م االن �ط �ب��اع ال���ش��ام��ل ع��ن احل�ي��اة:
«�إن الطفولة املبكرة تتغذى �أ�سا�سا من اللغة
الأم وال�ث�ق��اف��ة الأم ،ويف ه ��ذه ال �ف�ترة ينطبع
يف وج��دان الطفل كل ما يتلقاه ..و�إىل الأب��د.
الأ�شياء الأخرى يبنيها الوعي فيما بعد ك�شيء
م�ك�ت���س��ب ،خم�ت�ل��ف وغ ��ري ��ب .لنتخيل �أم��ري�ك��ا
ب�سالحها امل �غ��ري :ه��ول�ي�ي��ود .ك��م ه��و رائ ��ع �أن
يكون املرء �أمريكيا! ما �أجمل الر�سوم املتحركة
فيها! ما �أحلى دي��زين الن��د! ولكن ثمة �شيء
يتدخل وي�شكل مانعا �أم��ام الأح�ل�ام ال��وردي��ة.
�إن�ه��ا اللغة قبل ك��ل ��ش��يء� � ،ض��رورة �إت �ق��ان لغة
�أجنبية ،وه��ذا ب��ال��ذات (اللغة) م��ا يحفظ لنا
تعدد الثقافات» (�ص .)91 - 90
ويف عر�ض ق�ضايا الطفولة يلج�أ امل�ؤلفان �إىل
جت��رب��ة الأدب ال �ع��امل��ي وي �ح �ل�لان حت�ف��ا �أدب �ي��ة
تناولت الطفل والطفولة من زوايا خمتلفة.
من بني تلك الأع�م��ال ق�صة الكاتب الرو�سي
فيودر د�ستويف�سكي «ال�صبي عند �شجرة عيد
م �ي�لاد امل���س�ي��ح» ال �ت��ي حت�ك��ي ع��ن ط�ف��ل يقتله
ال�صقيع وه ��و يف حفلة ب��اذخ��ة لعيد امل�ي�لاد.
وق �� �ص��ة ال �ك��ات��ب ال��رو� �س��ي �أن �ط ��ون ت�شيخوف
«النعا�س» حيث تقتل احلا�ضنة ال�شابة طفال
باكيا وذلك من �شدة رغبتها يف النوم .ورواية
ال �ك ��ات ��ب الإجن� �ل� �ي ��زي ول� �ي ��ام غ ��ول ��دن ��غ «��س�ي��د
الذباب» التي حتكي عن مدى ق�سوة الأطفال
بع�ضهم جت ��اه ب�ع����ض ،وغ�يره��ا م��ن الأع �م��ال
الأدب�ي��ة� .سوى ذلك ي�شري الكاتبان �إىل رهط
من الكتاب والفنانني اللذين كر�سوا حياتهم
و�إب ��داع �ه ��م ل�ل�ط�ف��ل ،وي �ع �ت�بران �ه��م «امل��ا��س�ك�ين
ع�ل��ى م�ف��ات�ي��ح ال� ��روح ال��وط�ن�ي��ة» .وم ��ن ه ��ؤالء
الكتّاب� ،شاعر الأط�ف��ال الرو�سي ميخالكوف
(وه��و نف�سه م�ؤلف الن�شيد الوطني لالحتاد
ال�سوفيتي وم��ن بعدها رو��س�ي��ا)�« :إن �أ�سا�س
الثقافة الوطنية لي�س يف ت�أليف كتب غليظة
�أو رواي ��ات للكبار ال ميكن ق��راءت�ه��ا م��ن غري
م ��راج �ع ��ة ال �ه��وام ����ش ك ��أع �م ��ال ت ��وم ��ا� ��س م��ان
وروب� � ��رت م ��وزي ��ل (� )...إن مم �ث �ل��ي ال�ث�ق��اف��ة
الوطنية اليوم هم �أولئك القادرون على �إبداع

الر�سوم املتحركة التي ُتتع اجلميع� ،صغارا
وكبارا» (�ص .)56
ب� �ع ��د اجل � ��زءي � ��ن امل �خ �� �ص �� �ص�ين ل �ل �� �ش �ي �خ��وخ��ة
وال �ط �ف ��ول ��ة ،ي �ت��وق��ف امل� ��ؤل� �ف ��ان ع �ن��د م��رح�ل��ة
امل��راه �ق��ة يف ج ��زء حت ��ت ع� �ن ��وان« :ال �ط �ف��ل �أو
الرا�شد �أو � »...إنها املرحلة الأك�ثر تعقيدا يف
حياة الإن�سان ،املليئة بالتناق�ضات واملبنية على
عدم اليقني ،حيث الطفولة مازالت كامنة يف
ت�ضاعيف هذه املرحلة ،وحيث احلد�س بالبلوغ
وم ��ا ي�ترت��ب ع��ن ذل ��ك م��ن م�ع��ان��اة ال تعرفها
ب��اق��ي امل��راح��ل ال�ع�م��ري��ة .وم ��ن ال���س�م��ات التي
تفر�ش ظاللها القامتة على مرحلة املراهقة
يذكُر الكاتبان :غياب خطة احلياة مهما قلت
مدتها ،ان�ع��دام التفاهم م��ع الفئات العمرية
الأخ� ��رى ،م��واج�ه��ة وجت��ري��ب �شحنات مكثفة
من العواطف وال�سمات اجلديدة كال�شجاعة
واحل � ��ظ واخل �� �س ��ة واجل� �ب ��ن� ...إل� � ��خ .و ُي �� �ش � ّب��ه
الباحثان هذه الفرتة امل�ضطربة بحقل �ألغام
«ي�ع�بره معظم النا�س ب�سالمة رغ�م��ا ع��ن كل
�شيء» (�ص .)98
ويف ��س�ب�ي��ل و� �ض ��ع م �ق��ارب��ة جم ��ازي ��ة ،ي�ط��اب��ق
ال �ك ��ات �ب ��ان ب�ي�ن ف �ت�رة امل ��راه� �ق ��ة وب �ي�ن ق�ب��ائ��ل
الفايكينج الإ�سكندنافية التي عا�شت يف القرن
الثامن وحتى القرن احلادي ع�شر واكت�سحت
�أج � ��زاء ك �ب�يرة م ��ن �أوروب� � ��ا« .ه ��م يف الأ� �س��ا���س
م �ن �ب��وذون ومل ي�ت�م�ت�ع��وا ب�ت�ن���ش�ئ��ة اج�ت�م��اع�ي��ة
ح�ق��ة .وبكونهم خ��ارج ح��دود املجتمع� ،شكلوا
م��ن ق��درات �ه��م ال��ذات �ي��ة ،ق ��وة ع�سكرية تتميز
ب��ال�ت�ه��ور وال�غ���ض��ب ال �� �س��اح��ق» .ث�م��ة مطابقة
�أخ� ��رى ل�ل�م��راه�ق��ة م��ع م��ؤ��س���س��ة ال�ف��ر��س��ان يف
القرون الو�سطى  -الإخوة ال�صغار املحرومون
م��ن ح��ق ال��وراث��ة ح�سب ق��وان�ين تلك الفرتة،
حيث تذهب الرتكة مبوجبها �إىل الأبكار من

الأب �ن ��اء« .ال�ف��ر��س��ان ال�ب��اق��ون ك�م��راه�ق�ين �إىل
الأبد .مل تكن لهم �آفاق يف دروب احلياة ،فهي
م���س��دودة �أم��ام�ه��م وه��م حم���ص��ورون يف دائ��رة
عدم اال�ستقرار واملعاناة والغ�ضب ( )...وهكذا
فمرحلة املراهقة �سيف ذو حدين ،ف�إما �أن يتم
ت��وج�ي��ه ط��اق��ة امل��راه�ق�ين �إىل ع�صب االب�ت�ك��ار
االجتماعي ،و�إما مواجهة االنفجار الذي قد
ينتج عنه» (�ص .)99
وي�ستمر ال�ك��ات�ب��ان يف رب��ط امل��راح��ل العمرية
ب� �ت� ��� �ص ��ورات وم� �ظ ��اه ��ر ح�����ض ��اري ��ة خم �ت �ل �ف��ة.
يالحظان �أن« :من بني �أكرث التغريات ثورية
يف احل �� �ض��ارة احل��دي�ث��ة ه��ي ت�ل��ك ال �ت��ي تتعلق
باالنقالبات املرتبطة بالعمر والتي حتمل يف
طياتها عواقب بعيدة املدى .نرى مثال تبدال
يف دور احل�ك��وات��ي �أو امل�ت�ح��دث بل�سان ال�ق��وم،
ف�ب�ع��د �أن ك ��ان ح �ك��را ع �ل��ى ال ��رج ��ال امل���س�ن�ين،
�أ�صبحنا ال�ي��وم ن�شاهد املذيعني م��ن ال�شباب
يعتلون املنابر يف التلفاز ( )...و�إن �أردن ��ا �أن
ن�ح�ل��ل ال���ض�ج��ر ال� ��ذي ت�ب�ع�ث��ه ف�ي�ن��ا م���ش��اه��دة
التلفاز ،جن��د �أنّ ال�سبب املبا�شر يكمن يف �أن
ره�ط��ا م��ن ال���ش�ب��ان ي �ح��اول��ون تعليمنا معنى
احل�ي��اة ،ف�ضال عن �أنهم يفعلون ذل��ك ب�إكراه
وعنف» (�ص .)120
عند تناولهما كل مرحلة من املراحل العمرية
للإن�سان ،يعود الباحثان �إىل ال�شعور الأك�ثر
عاطفية يف الوجود الإن�ساين� ،أال وهو اخلوف.
ف�ف��ي ك��ل م��رح�ل��ة ن�صيبها م��ن ه ��ذه العاطفة
ول �ك ��ن ب �خ��ا� �ص �ي��ة خم �ت �ل �ف��ة؛ ف �ن�رى �أن خ��وف
ال �ع �ج��وز ي �ع��ود �إىل �أن ��ه �أ� �ص �ب��ح غ��ري�ب��ا يف ه��ذا
ال�ع��امل ،وخ��وف الطفل �سببه �أن��ه ال ي�ستطيع
فهم ظواهر احلياة وال التعبري عن هواج�سه
عما يحيط ب��ه ،و�إىل �شعوره ب ��أن ال�ع��امل غري
م �ب��ال ب ��ه وغ�ي�ر م���س�ت�ع��د ل�ت�ق�ب��ل �أم � ��ور ك�ث�يرة
ت�صدر عنهّ � .أما املراهق ف�إنّ �أكرث الأمور التي
ترعبه وتثري خماوفه هي مواهبه غري املجربة
ورهاناته غري امل�ضمونةّ � .أما �سن الن�ضوج فهو
ب ��ر�أي امل�ؤلفني املرحلة الوحيدة اخلالية من
امل�خ��اوف واملح�صنة م��ن التوتر العميق ،فيها
ال ي�شعر امل��رء بثقل العمر وال�سنني ،ومت�ضي
احل �ي ��اة ب �� �س�لا� �س��ة ،وت �ك ��ون �آل �ي ��ة ال �ت ��أق �ل��م مع
الظروف يف �أوج قوتها.
----------------------الكتاب :الوجود والعمر
امل � ��ؤل� ��ف :ق���س�ط�ن�ط�ين ب �ي �غ ��روف و �أل �ك �� �س �ن��در
�سيكا ت�سكي
النا�شر :دار ن�شر «�آالت �ي��ا»� ،سانت بطر�سبورغ
2017
اللغة :الرو�سية
عدد ال�صفحات� 250 :صفحة
* كاتب ُعماين



رمضان  1438هـ  -مايو 2017م

الوجود والعمر ..لـ «قسطنطين بيغروف»
و«الكسندرسيكاتسكي»
أحمد الرحبي *
�إن فهم عمر الإن�سان ا�ستنادا �إىل ال�سنني التي راكمها ال يخربنا ب�شيء يف �سياق الوجود ،فم�س�ألة العمر ظاهرة عميقة وجتربة حادة ،متعددة اخل�صائ�ص ،وثمة
زوايا كثرية مفتوحة على املدى املعريف الوا�سع ميكن النظر من خاللها �إىل ظاهرة العمر وقراءة معانيها الكبرية ،ولي�س معنى ال�سنني بني هذه املعاين �سوى قطرة
يف بحر الوجود.
وبرغم �صغر حجم كتابهما املُ�شرتك «الوجود والعمر» �إال �أن الفيل�سوفني الرو�سيني ق�سطنطني بيغروف و�ألك�سندر �سيكات�سكي �أحاطا فيه بظاهرة عمر الإن�سان
يف �سياق وجوديته متعددة الزوايا والأطراف« .من الوا�ضح �أن �أربعني الرجل غري �أربعينية املر�أة ،و�أربعني العامل ال�شغيل لي�ست �أربعني العامل املتبحر» (�ص .)8
�إنّ ق�ضية العمر كما يراها امل�ؤلفان هي ق�ضية الوقت التي يواجهها الإن�سان �ضمن حياته اخلا�صة الفريدة ،هذه اخل�صو�صية وهذه الفرادة اللتان ت�شكالن �أهم �أبعاد
جتربة الإن�سان ،بل �أكرث من ذلك بكثري.

ثمة تق�سيمات خمتلفة لعمر الإن�سان �صيغت
ع �ل ��ى �إث� ��ره� ��ا م� �ق ��االت ال �ع �ل �م ��اء وال �ف�لا� �س �ف��ة
ق�سم العمر �إىل عقود)،
(عند �أر�سطو مثال ُي ّ
وبالن�سبة للفيل�سوفني الرو�سيني يتم التق�سيم
ح�سب امل��راح��ل :الطفولة وامل��راه�ق��ة والبلوغ
وال �� �ش �ي �خ��وخ��ة .ل �ك��ل م ��ن ه ��ذه امل ��راح ��ل قيمة
وه � ��دف« :ال مي �ك��ن االف�ت�را� ��ض �أن ال�ط�ف��ول��ة
جم ��رد �آل� ��ة �إ� �س �ن ��اد مل��رح �ل��ة ال �ب �ل ��وغ� ،أو هيكل
يكننا من بناء مرحلة بلو ٍغ جيدة �أو �سيئة.
ُّ
وال ميكن االعتماد على مرحلة البلوغ ل�ضمان
تقاعد الئق و�شيخوخة حمرتمة .العمر حالة
نعي�شها من الداخل� ،إنه وقت وجودنا بدرجة
خا�صة» (�ص .)9
يبد�أ الكاتبان بحثهما من ق�ضايا ال�شيخوخة،
وك�أنهما بذلك يعاك�سان منطق العمر ،بيد �أنّ
منطق الكتاب يت�سع لهذه امل ُعاك�سة .يدر�سان
ه ��ذه ال �ظ��اه��رة (ك�م��ا ي�ف�ع�لان م��ع غ�يره��ا من
مراحل العمر) لي�س من وجهة نظر بيولوجية
حيث« :تبدو ال�شيخوخة كالطاقة املتبقية من
الوجود ال �أك�ثر» (���ص  )20بل يتناوالنها من
الناحية االجتماعية حيث يكون النقا�ش مثريا
و�أكرث �أهمية.
ن�ت��اب��ع م��ع ال�ك��ات�ب�ين م��واق��ف م��ن ال�شيخوخة
وال���س��ن امل�ت�ق��دم تنتمي �إىل ث�ق��اف��ات وع���ص��ور
تاريخية خمتلفة ،ويف هذا ال�سياق ثمة �إ�شارة
وا�ضحة �إىل موقف الع�صور امل�سيحية القدمية
من ظاهرة ال�شيخوخة�« :إن الأج�ساد القدمية
دائ �م ��ا م ��ا ت�ظ�ه��ر ل � ِ�دن ��ة وم�ث��ال�ي��ة وك � ��أن ل�سان
حالها ي�ق��ول� :إن�ن��ا �آل�ه��ة و�أ��ش�ب��اه �آل�ه��ة و�أب�ط��ال
ومواطنون� ،أحرار نحن� ،أج�ساد جميلة �صقلتها
ال�ت�م��اري��ن اجل�م�ب��ازي��ة .ول�ك��ن �أال ي�ح��ق ل�ن��ا �أن



ن�س�أل �أي��ن هي الأج�ساد الأخ ��رى� ،أي��ن �أج�ساد
امل�سنني وامل ُ���ص��اب�ين وامل��ر��ض��ى؟ ال وج��ود لهذه
الأج�ساد .كان يتم قتل اجلرحى (وقتل مفهوم
اجل�سد ال��واه��ن) وال ُي�سمح ب�إتيان ذكرهم يف
املجال�س العامة .ولكن املفاج�أة املذهلة تكمن
يف ان�ت�ق��ال تلك الأج���س��اد املكتملة يف الع�صور
القدمية �إىل الع�صور الو�سطى ،حينها فقط
تدفقت على امل�شهد الأج�سا ُد امل�شوهة واملري�ضة
وال �ب��ال �ي��ة .ويف ه ��ذا االل� �ت ��واء ال �ف �ك��ري تكمن
عظمة امل�سيحية التي �آمنت بوجود كل الأج�ساد
وب���ض��رورة �أن تبقى ال ��روح يف ج�سدها امل�ت��أمل
ح�صلت عليه» (�ص .)26
الذي ُ
يقف الباحثان على مو�ضوع القيمة اجلمالية
لأع �م ��ار امل���س�ن�ين ،وي �ح �ل�لان ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ال�ت��ي
وج��داه��ا يف �أع �م��ال ن�ح��ات��ي ال�ع���ص��ور القدمية
ويف ل ��وح ��ات ال��ر� �س��ام ال �ه��ول �ن��دي رام�ب�ران ��ت:
«الطفل جميل بحكم التعريف .وامل�سن جميل
�أي�ضا على الرغم من الغمو�ض ال��ذي يكتنف
ج�م��ال��ه .ال���ش��اب اجل�م�ي��ل وال�ع�ج��وز اجل�م�ي��ل -
ه��ذه �شرائع خمتلفة يف اجلمال .ولكن جمال
ال �� �ش ��اب يف م�ل�احم ��ه ال� �ت ��ي مل ت �ن �ط �ب��ع ف�ي�ه��ا
��س�ي�م��اء احل�ك�م��ة وم ��زاول ��ة ال�ت�ف�ك�ير ال�ط��وي��ل.
�إنّها مالمح خميبة للآمال� .إن جمال ال�شاب
�شبيه بالي�ضة املكتملة ،مل يكتب عليها �شيء.
�أما جمال العجوز فيتجلى يف ظهور الكتابات
على الوجه ،الكتابات التي تربهن على اخلربة
الروحية والتجربة الإن�سانية» (�ص .)43
ولكن الأ�صعب من ذلك هو مرحلة الطفولة.
لقد قام الفيل�سوف الفرن�سي جان جاك رو�سو
(ال �ق ��رن ال �ث��ام��ن ع���ش��ر) ب��اخل �ط��وة الأوىل يف
الف�صل بني مرحل الطفولة ومرحلة البلوغ.

قبل ذل��ك مل يكن ثمة طفل وال طفولة ،كان
هناك ما يطلق عليه (البالغ ال�صغري) الذي
ك��ان عليه �أن يلب�س �إه��اب البالغني ويت�صرف
مثلهم .وم��ن ثم ب��د�أت فكرة الطفولة تتبلور
وتت�شكل ،ومثل كل الأفكار الكبرية ،عا�شت هذه
ال�ف�ك��رة خما�ضها وع�ب�رت مرحلة التجاذبات
والتناق�ضات .وككل الأفكار العظيمة ،ارتبطت
فكرة الطفولة مبناحي خمتلفة م��ن احلياة،
كق�ضية التنمية ودفع عجلتها ،وم�س�ألة حتديد
عمر الطفولة ،وم�س�ألة الإن�سان الكامل الكامن
يف الطفل ال�صغري� ...إلخ .ومن بني التجاذبات
التي تدخلت يف تربية الطفل ال�صحية ،يذكر
ال�ك��ات�ب��ان م�س�ألة ال�ق�م��اط ،ففي العقد الأول
م��ن ال�ق��رن الع�شرين داف��ع ال�ك�ث�يرون ،ومنهم
�أطباء كبار ،عن عادة التقميط امل ُحكم للطفل
ملنع ت�ش ّوه قدميه .ولكن هذا االفرتا�ض فقد
قيمته مع الوقت وانتهى املطاف به �أن �أ�صبح
من قبيل امل ُغالطة .الأمر نف�سه يتعلق بتغذية
ال �ط �ف��ل ح �ي��ث �� �س ��ادت ل ��وق ��ت ط ��وي ��ل ط��ري�ق��ة
لتغذية الطفل تعتمد على جدول زمني �صارم،
وفقدت هذه الطريقة �أي�ضا حججها العلمية.
ال ي�ح��اول ال�ك��ات�ب��ان �إث �ب��ات �أي م��ن النظريات
�أو �إنكارها بل يكتفيان بحقيقة �أن« :الرتبية
ال�شائعة يف فرتة ما قبل املدر�سة ال تقل �شعوذة
عن علم التغذية الذي يقدم كل �سنة مفهوما
جديدا عن اجلوع وال�شبع» (�ص  .)50وبخالف
النظريات الرائجة حول تربية الطفل ،يركز
امل�ؤلفان على الطريقة الفطرية للتعامل مع
الطفل كونه ،وبعك�س الكبار ،ميتلك خ�صائ�ص
خمتلفة ،وجتربته العمرية مكثفة وعاطفية يف
كل �شيء ،وال ميتلك تدبريا م�سبقا للأ�شياء،

