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ف�نرى �أن �شيئا مل ي��ؤث��ر على عاداتهم و�سلوكياتهم
وظ �ل ��وا حم��اف �ظ�ين ع �ل��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��م ومن ��ط ح�ي��ات�ه��م
املتوارث وذل��ك با�ستثناء �سمة الت�شدد التي �أخذوها
من البدو يف ال�سهوب التي انتقلوا �إليها.
ُي ��رك ��ز امل� ��ؤل ��ف ع �ل��ى امل�ل�ام ��ح ال�ن�ف���س�ي��ة وال���س�ل��وك�ي��ة
ل�شعوب �سيبرييا التي تتميز ع��ن �سلوكيات الرو�س
�أو الأوروب�ي�ين ب�شكل ع��ام .و�إذ نتتبع �سياق الباحث،
�سنجد �أن حجر الزاوية ل�سلوكيات تلك ال�شعوب يقوم
على االعتقاد القدمي يف �أن كل �شيء يف العامل ميتلك
روحا�« .إن النينيت�س املعا�صر ،مثله مثل جده البعيد،
ل��ن يب�صق �أو يتبول يف امل��اء ،ل��ن ي�سيء �إىل ال�ن��ار �أو
ال��ري��ح ول ��ن ي���ض��رب الأر� � ��ض ب�ع���ص��اه� .إن �ه��ا عنا�صر
مقد�سة بالن�سبة لفرد النينيت�س» (���ص .)58:وي�ؤكد
الباحث �صحة نظريته هذه ب�أحداث كان �شاهدا عليها
بنف�سه .يقول« :لقد �أثبت املان�سي موقفهم التبجيلي
جت ��اه الطبيعة خ�ل�ال �أح� ��داث ع ��ام  1986ع�ن��دم��ا مت
�إر�سال �أ�سطول ال�شحن ال�سوفيتي �إىل �أرا�ضيهم من
�أج��ل ا�ستخراج احل�صى ملن�صات النفط .يف البداية
حاول املان�سي التفاو�ض مع ال�سلطات ،ثم ا�شتد الأمر
بينهم �إىل �أن و�صلت الأخبار �إىل مو�سكو عن احتمال
ح��دوث مواجهة .ومع ذلك جتاهلت ال�سلطات طلب
ال�سكان املحليني ب��أن ال يلم�سوا النهر �أو يتحر�شوا
ب��الأ��س�م��اك .وم ��ع تعنت ال���س�ل�ط��ات ق�ط��ع ال���ص�ي��ادون
حبال ودهم ونزعوا خ�صلة الهدوء عنهم وحتولوا �إىل
جنود م�ستب�سلني .لقد �سدوا النهر بقواربهم ورفعوا
ال�سالح و�أج�ب�روا مراكب ال�سلطات على العودة من
حيث جاءت» (�ص.)29:
ومثلما ي��رى امل ��ؤل��ف ف��ال�ف��رق الرئي�سي ب�ين طبيعة
هذه ال�شعوب التي ال تزال تعي�ش حياتها التقليدية
و�شعوب احل���ض��ارة الغربية احلديثة ي�ع��ود �إىل عدم
معرفتها باخليانة والنفاق واجلنب واحل�سد .يقول:
«يعترب الإينيت�س �أن الكذب هو �أب�شع الرذائل الب�شرية
قاطبة .وحتى الأطفال عندهم ال ميكنهم �أن يكذبوا،
و�إذا �أراد �أحدهم �أن يداري �شيئا ف�أق�صى ما يلج�أ �إليه
هو ال�صمت» (� ��ص .)69:ولتعزيز ر�أي��ه يتناول لغات
�شعوب �سيبرييا و�أق�صى ال�شمال حيث تنعك�س فيها
ر�ؤيتهم للعامل املحيط .فعلى �سبيل املثال ال توجد
يف لغة الت�شوك�شي كلمة «�سرقة» وال م�شتقاتها .ويف
ال�سنوات التي ق�ضاها الباحث و�سط تلك ال�شعوب،
يعي�ش حياتهم ويراقب �سلوكهم و�أفعالهم ،تبني له
�أنهم ال يعرفون �شيئا عن مفهوم التفاخر و�أخواته.
ي�ق��ول يف و�صفه ال�ف�ك��رة ال�ت��ي يعتقدها ك��ل ف��رد من
�أف � ��راد ��ش�ع��ب خ��ان�ت��ي ع�ن��د ل�ق��ائ��ه ب �ح �ي��وان متوح�ش
ك ��ال ��دب« :ي �ت ��م ذل� ��ك دون �إث � � ��ارة ع��اط �ف �ي��ة ،ب �ه��دوء
وب�ت�ق��دي��ر ل�ل�ح��ال��ة ،وم��ن غ�ير �أي ف�خ��ر وت�ف��اخ��ر� .إن

ل�سان ح��ال��ه ي�ق��ول :لي�س هنالك م��ا ي��دع��و للعجب،
فها هو �صياد يلتقي ب��دب ح��اول الت�صرف بوح�شية
ومن �أن �أجل �إيقافه ومنعه من التعدي عليه ،ا�ضطر
ال�صياد �إىل �إط�ل�اق ر�صا�صته ال�ت��ي ت�صيب هدفها
بدقة» (�ص.)32:
وب���س�ب��ب �أ� �س �ل ��وب ح�ي��ات�ه��م يف ظ ��ل ظ� ��روف طبيعية
��ص�ع�ب��ة ،ي �غ��دو م ��ن امل���س�ت�ه�ج��ن ل ��دى ه ��ذه ال���ش�ع��وب
ال�ت�م���س��ك ب��ال�ق�ي��م امل ��ادي ��ة وم�ن�ه��ا االح �ت �ف��اظ ب ��أك��وام
الأ�شياء الزائدة؛ لذلك فقد هذبوا �أنف�سهم ودربوها
على التق�شف ،فالأ�شياء الأكرث �أهمية هي التي تكون
يف م�ت�ن��اول ال�ي��د ك��ال���س�لاح وامل�ل�ب����س و�أدوات الطهي
وال ل��زوم لالحتفاظ ب��أي �شيء �آخ��ر .وي��روي امل�ؤلف
عن ده�شته عندما ر�آه��م مرة يرمون خ��ارج منازلهم
ب��أ��ش�ي��اء ج��دي��دة ك��ل اجل ��دة .وحينما ��ش��ده الف�ضول
مل �ع��رف��ة دواف �ع �ه ��م وج ��د �أن �أح ��ده ��م رم ��ى ب�ث�لاج�ت��ه
اجل��دي��دة لأن��ه مل يحتمل �ضجيجها يف بيته ،و�آخ��ر
تخل�ص م��ن الأري �ك��ة لأن�ه��ا ال ت�ستحق امل�ك��ان الكبري
الذي �شغلته وثالث كان متعبا من �صوت التلفاز.
ي�شيد ال�ب��اح��ث بطبيعة ��ش�ع��وب �سيبرييا وي�صفهم
ب�أنهم قوم كادحون ،م�شريا �إىل �أنهم دائما ما يكونون
يف م ��زاج ج�ي��د غ�ير م���ض�ط��رب ،طلباتهم متوا�ضعة
وتت�سم �أحاديثهم باالقت�ضاب .يقول« :عندما تراقب
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال ��رج ��ال وال �ن �� �س��اء يف الأ� �س ��ر ت ��رى �أن
ال��زوج والزوجة و�أبناءهم وكذلك اجليل الأك�بر �سنا
يفهمون بع�ضهم البع�ض م��ن دون ك�ل�ام .قليال ما
يتحدث بع�ضهم �إىل بع�ض .وحتى الأطفال ال�صغار
ن��ادرا ما يتذمرون �أو يبكون .والأط�ف��ال الأك�بر �سنا
�أي�ضا يف�ضلون اللعب يف �صمت» (� ��ص .)28:ثمة ما
ي�ث�ير االه�ت�م��ام وال�ف���ض��ول فيما ي ��ورده ال�ب��اح��ث من
�أن الأط �ف��ال يف قومية نغانا�سان ي��ول��دون م��ن غري

�أن ي�صدر منهم بكاء و�إمن��ا يئنون ويكحون وح�سب.
ويف هذا ال�صدد ،يدعو الباحث علماء النف�س لدرا�سة
هذه الظاهرة ومالحظتها عن كثب .ومن الإ�شارات
اللطيفة املتعلقة بطبيعة الأط �ف��ال يف ت�ل��ك البقاع
الآ�سيوية ،يذكر الكاتب �أن �أطفال نغانا�سان يتحملون
الأمل ويك�ضمون �شكواهم كما �أنهم ي�سارعون يف تعلم
امل�شي من �أجل امل�شاركة يف م�ساعدة الكبار.
ويف العهد ال�سوفيتي ع�صف القلق ب�شعوب التايغا
(التايغا هي ا�سم الغابات العظيمة يف �سيبرييا) على
�أطفالهم ب�سبب الإجراء الذي قامت به ال�سلطات يف
توجيه الأطفال عنوة �إىل مدار�س داخلية بعيدة عن
مواطنهم؛ وذلك لندرة املدار�س يف التايغا ولتطبيق
التعليم الإل��زام��ي على �أب�ن��اء البلد قاطبني .وكانت
نظرتهم لتلك اخلطوة �أن احل�ضارة احلديثة ت�سعى
ل�ت��دم�ير ث�ق��اف�ت�ه��م و�إف � ��راغ ن�ف��و��س�ه��م م��ن ج��وه��ره��ا؛
وبالتايل ف�إن التايغا نف�سها �ستفرغ منهم.
ُيخ�ص�ص امل�ؤلف ف�صال كامال لدور الدولة الرو�سية
يف ت���ش�ك�ي��ل ع�ل�اق ��ات ودي ��ة ب�ي�ن اجل �م��اع��ات ال�ع��رق�ي��ة
امل �خ �ت �ل �ف��ة يف � �س �ي �ب�يري��ا .وق� ��د ع �ك ��ف امل���س�ت�ك���ش�ف��ون
ال��رو���س وال�صناعيون والباحثون بتمهيد االت�صال
م� ��ع � �ش �ع ��وب � �س �ي �ب�يري��ا وال �� �س �ع ��ي ل ��و� �ض ��ع درا� � �س� ��ات
�سيكلوجية و�سي�سولوجية معمقة �سواء للمجموعات
ال�ع��رق�ي��ة امل�ع��روف��ة �أو غ�يره��ا م��ن ال�ق�ب��ائ��ل امل�ت��وزع��ة
يف ت �ل��ك الأرا� � �ض� ��ي ال �� �ش��ا� �س �ع��ة .وي � ��رى ال �ب ��اح ��ث �أن
مثل ه��ذه ال��درا��س��ات حتمل قيمة ه��ام��ة لال�ستقرار
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل�ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة احل ��دودي ��ة و��ض�م��ان
ارتباطها برو�سيا .ومن الإج ��راءات التي �أ�شار �إليها
ال�ك��ات��ب يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ،ق �ي��ام ال���س�ل�ط��ات ال��رو��س�ي��ة
بتوطني �سكان رو�س جدد يف مناطق �سيبرييا وال�شرق
الأق�صى ذات الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة .ومن هذا
املنطلق ميكن لهذا الكتاب �أن يكون مر�شدا ملن �أراد
االنتقال �إىل تلك الأرا�ضي و�أحب االت�صال بال�شعوب
الأ�صلية وفهم طبيعة حياتهم ،تلك احلياة التي قد
ت�ب��دو خ�شنة م��ن اخل ��ارج ،لكنه �صافية ون�ق�ي��ة نقاء
الطبيعة من الداخل.
----------------------------- ال ــك ــت ــاب« :الــنــفــســانــيــة الــقــومــيــةلشعوب تارتاريا السابقة».
 المؤلف :جيورجي سيدروف. الــنــاشــر :دار نشر كونتسيبتوال،موسكو ،2018 ،بالروسية.
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«النفسانية القومية لشعوب تارتاريا السابقة»
 ..لجيورجي سيدوروف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
تقول األسطورة السيبيرية ،وهي من بين األساطير التي ضمنها الباحث الروسي جيورجي سيدروف كتابه الجديد« :النفسانية
القومية لشعوب تارتاريا السابقة» (ونحن ننقلها هنا كاملة لجمالها وجاذبيتها الروحية العميقة ،وأيضا ألنها تضيء لنا
الكتاب في بعده الجمالي) ،إنَّه في األزمنة القديمة ،وعلى شاطئ المحيط ،عاشت فتاة جميلة .وفي أحد األيام اقتربت الفتاة
من حافة األمواج فرآها الحوت ..وقع في حب الفتاة وطلب من روح المحيط العظيم «نوري آك يوك» أن يمنحه هيئة رجل .وهبه
الروح العظيم صورة شاب ولكن لمدة عام فقط .لقي الرجل /الحوت الفتاة على الرمل بالقرب من البحر وسرت بينهما عاطفة
الحب .ولكن سعادتهما لم تستمر ألكثر من سنة واحدة ..فغادر الرجل الحوت اليابسة إلى المحيط تاركا الفتاة وحدها .ورغم
ذلك لم تكف عن القدوم إلى الشاطئ والنظر إلى الجهات األربع وكلها أمل أن ترى حبيبها مرة أخرى .أما الحوت نفسه ،فلم
يبتعد عن الساحل قط ،وحتى في فصل الشتاء ،عندما تغادر الحيتان األخرى باتجاه الجنوب الدافئ ،كان هو يمكث في مكانه
قبالة الساحل حتى ال يمر يوم من حياته من غير أن يرى محبوبته ..فكان طوال الليل القطبي ،ولكي ال يتجمد من البرد ،يحطم
جليد البحر بجسمه العمالق .كان الجليد الحاد يقطع جلد الحوت ،وفي نهاية فصل الشتاء ،يغدو الماء مصطبغا بلون الدم.
عرفت الفتاة �أن احل��وت هو حبيبها الغائب ،فكانت
تبكي وهي حتاول �إقناعه بعدم البقاء لل�شتاء القادم.
ك��ان��ت ت �ق��ول ل ��ه �إن �ه ��ا ��س�ت�ن�ت�ظ��ره يف ال��رب �ي��ع و� �س��وف
يجتمعان م��رة �أخ��رى .ولكن ي�أتي اخلريف وال�شتاء
واحلوت ال يغادر مكانه قبالة من يحب ...وهكذا متر
ال�سنون وتنق�ضي حياة الإن�سان ،فت�أتي هي �إىل البحر
للقاء حبيبها وقد �أ�صبحت عجوزا منحنية الظهر..
واحل ��وت م��ا زال خمل�صا ل�ه��ا وحل �ب ��ه ...ق��رن��ان من
الزمان مرا .وانتقل قوم «الإنويت» من ال�ساحل� ،إال
�أنه ،ويف املخب أ� الوحيد على الرمال ،القريب من حافة
امل��وج ،ال ت��زال تعي�ش ام��ر�أة عجوز ،وال ي��زال حبيبها
ي�سبح �أمامها يف البحر� .إن احلب الكبري ُيبقي على
رعاف احلياة ناب�ضة يف قلب املر�أة العجوز التي كانت
تعلم �أن موتها يعني م��وت م��ن حت�ب��ه ..وي��وم��ا ظهر
�أنا�س �أ�شرار� ،أبحروا على زوارقهم �إىل املكان ،و�سددوا
ع�شرات احلِ راب �إىل ج�سم احلوت .وعندما جروه �إىل
ال�شاطئ ،احت�ضنته العجوز بيديها ال�ضعيفتني �آخر
م��رة ،عندها ،ويف ال��وق��ت نف�سه ،توقف قلباهما عن
اخلفقان.
�إن �أ��س��اط�ير ال�شعوب الأ�صلية ل�سيبرييا يف ال�شرق
الأق�صى� ،أو �أق�صى ال�شمال لأرا�ضي رو�سيا املعا�صرة،
ع�م�ي�ق��ة يف ن�ف���س��ان�ي�ت�ه��ا ،ف �ه��ي ت �ت �ح��دث ع ��ن ال�ن���ش��وة
ال��روح�ي��ة ل�ل�إن���س��ان وع��ن ق��وة م���ش��اع��ره .ول�ي����س من
قبيل امل�صادفة �أن يقوم م�ؤلف الكتاب بت�ضمني كتابه
ح�ك��اي��ات �أ� �س �ط��وري��ة م��ن ت ��راث ت�ل��ك ال���ش�ع��وب ،فهو،
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كونه ع�ضوا يف اجلمعية اجلغرافية الرو�سية ورحالة
و�أنرثوبولوجيا ،ال يزال متم�سكا بقناعته �أن �أولئك
الأق� � ��وام ،وح �ت��ى �أي��ام �ن��ا ه ��ذه ،مل ي �ف �ق��دوا �صفاتهم
الإن�سانية العالية ،وب�أنهم متكنوا من احلفاظ على
ثقافتهم اخلا�صة وعلى روحانيتهم النادرة �أمام مد
احل �� �ض��ارة اجل� ��ارف .وك �ث�يرا م��ا ي ��ؤك��د امل ��ؤل��ف ال��ذي
ق�ضى �سنوات بني ظهراين تلك ال�شعوب �أن معرفة
ال�ت�راث الأدب ��ي �أو امل�لاح��م البطولية ال�شعبية ذات
امل�ضمون الرتبوي مثل �أ�سطورة «�آلونخو» عند �شعب
الياكوت (وه��و �شعب تركي الأ�صل) ينقل لنا �صورة
وا�ضحة عن ت�سامح تلك ال�شعوب وخلو ثقافتها من
العن�صرية والعدوانية جت��اه الآخ��ر وات�سام عاداتهم
بالود وح�سن اجلوار.
ويفتح الكتاب �أمام قارئه الأ�س�س النف�سانية اجلمعية
للقوميات الأ�صلية يف الأرا��ض��ي الآ�سيوية ال�شا�سعة
التابعة لرو�سيا .ويقودنا امل�ؤلف الذي تراكمت لديه
م ��واد تطبيقية ق� ّي�م��ة وخ�ب�رة عملية وا��س�ع��ة خ�لال
الأع ��وام التي ق�ضاها بني �شعوب الياكوت والإن��وي��ت
واخلانتي والبوراتيني والت�شوكت�شي وغريهم ،يقودنا
�إىل عاملهم الإثني وتقاليد و�أ�ساليب حياتهم اليومية.
�إنَّ ال�ع�ق��ائ��د والأخ �ل��اق وال �ع�لاق��ة ب��ال�ط�ب�ي�ع��ة لتلك
ال�شعوب متثل عالقة دقيقة ورا�سخة بروح تارتاريا
العظيمة ك�م��ا ك��ان الأورب �ي ��ون يف ال �ق��رون الو�سطى
ي�سمون هذه امل�ساحة الواقعة بني بحر قزوين وحتى
املحيط الأطل�سي وح��دود الهند وال�صني .وبح�سب

الكاتب ،ف�إن ما دفعه لإجراء هذه الدرا�سة النف�سية
ه ��و ال �ك �� �ش��ف ع ��ن ج ��وان ��ب اج �ت �م��اع �ي��ة ت�ت�ع�ل��ق بتلك
ال�شعوب ط��امل��ا ظلت خفية وغام�ضة على �أفهامنا،
ف�ضال عن �أن تلك ال�شعوب نف�سها ال متتلك جوابا
�شافيا عن الأ�سباب التي جتعل من الوعي اجلمعي
لهذا ال�شعب يختلف عن الوعي اجلمعي ل�شعب �آخر
جم��اور له وقريب منه ثقافيا وتاريخيا� .أم��ا �أ�سباب
هذا اجلهل مبعرفة �سلوكيات تلك ال�شعوب ،فيكمن
�أوال يف غياب درا�سات �سو�سيولوجية معمقة و�شاملة
لها ،وثانيا لأن ال�شعوب نف�سها مل جتتهد يف معرفة
وتربير �سلوكياتهم على �أ�س�س علمية .نرى مثال �أن
�شعب الإيفينك مل يجر �أي حتليل ل�سلوكياته التي
جتعله �شعبا متفردا ع��ن ال�شعوب املحيطة ب��ه فيما
يتعلق ب�ح�ي��وي�ت��ه غ�ير ال �ع��ادي��ة وت�ك�ي�ف��ه م��ع خمتلف
ظ��روف احلياة و�شجاعته التي ُي�ضرب بها املثل بني
ال�شعوب الأخ��رى التي �سكنت �أرا�ضيهم وا�ستقرت يف
جوارهم .واحلقيقة �أنهم اكت�سبوا كل هذه ال�صفات
خالل الفرتة الزمنية عندما بنى �أ�سالفهم يف ال�شرق
الأق�صى دولتني كبريتني :مملكة بالهاي يف القرن
احل ��ادي ع���ش��ر ،و�إم�براط��وري��ة ج��ور��ش��ن ال��ذه�ب�ي��ة يف
ال �ق��رن ال �ث��اين ع���ش��ر� .أو ��ش�ع��ب الأغ � ��ور ال��ذي��ن ك��ان
�أ�سالفهم يف �أوائ��ل العهد اجلديد يجوبون امل�ساحات
ال�شا�سعة من �شمال التبت ،حيث انطلقوا �إىل جبال
الأورال :ال���س�ل���س�ل��ة اجل �ب �ل �ي��ة ال �ت ��ي ت�ف���ص��ل اجل ��زء
الآ�سيوي من رو�سيا احلديثة عن جزئها الأوروب��ي.

