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األول الفصل

الزيارة

وخارجه امُلتحف داخل

امُلتحف عىل اختياُرنا وقع وقد املتاحف. أحد إىل قصرية بزيارة الكتاب هذا مقدمة تبدأ
العرص من بقيَْت ِبَعينها أثرية تحفة بها توجد تحديًدا، منه حجرة وعىل لندن، يف الربيطاني
هذه ولكن والرومانية، اإلغريقية الحضارتني عن البحث يناسب مكان وامُلتحف اإلغريقي.
أبعُد هو ما إىل يمتد والذي الكالسيكي، الرتاث الستكشاف االنطالق نقطة ستكون الزيارة

مقتنيات. من به وما ُمتحف أي من
الذي امُلتحف مخطط عىل املوجود الرتقيم لنا ده حدَّ الذي املساَر زيارتنا يف سنتَّبع
العرض صاالت عْرب بالتتابع، األدلة مختلف تَتَّبعه الذي ذاته املسار وهو ُزوَّاره، يتلقاها
الرشفة يف املوجودة الطويلة باألعمدة نمرُّ ثم الفخم، َرَج الدَّ َفَسنَْصعد .(1-1 (الشكل
ِجراِر خالل من نمرُّ ثم الكتب، بيع بمحل لنُمرَّ االستقبال، قاعة إىل نَْدِلف ثم الكالسيكية،
قبل ما عِرص يف اليونان بالَد تمثِّل التي الضخمة بابا» «عيل وِجرار املوتى، رماد حْفظ
القايس الرخام من املنحوتة األشكال ل بأوَّ نمرُّ ثم و٢)، ١ (الحجرتني البطويل التاريخ
املزهريات عرب سبيلنا نسلك ثم و٤). ٣ (الحجرتني «الكالسيكي» النحت بداية تُميِّز التي
ضيٍِّق َدَرٍج أسفل إىل نَِصل أن إىل ،(٥ (الحجرة واألسود األحمر بلونَيْها الالمعة اإلغريقية
وهي أال ها؛ وأهمِّ املعروضات زبدة إىل بعُد نصل (لم الرئييس. املسار خارج إىل يقودنا

انتظارنا. يف مفاجأة نجد ننحرَف، أن وبمجرد البارثينون.) منحوتات
يََقع أوسط طابٍق عن عبارة هي التي ،٦ رقم الحجرة إىل لنصل َرج الدَّ نَْصعد
َرَسمها قديمة ألطالٍل للمشاعر مثرية صورة أمام نمرُّ ثم األخرى. العرض صاالت فوق
وكلبه بندقيته اللوحة؛ عىل وشخصيته طبقِته عالماِت إضفاء عىل َحَرص إنجليزي، نبيٌل
أضواءٌ بها ، خاصٍّ تصميم ذاُت عْرٍض حجرُة هي وجهتنا أن لنا يتبني .(2-1 (الشكل



الكالسيكي الرتاث

َرج ا�فيض الدَّ
إىل الحجرة ١١ َرج الغربي الدَّ
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حجرات الدور األريض: ١–١٥

الحجرتان ١ و٢: اليونان يف عرص ما قبل التاريخ

الحجرتان ٣ و٤: اليونان القديمة

الحجرة ٥: اليونان يف القرن الخامس قبل ا�يالد

الحجرة ٦: منحوتات الباساي

الحجرة ٧: نصب نXيد

الحجرة ٨: منحوتان من البارثينون

(منحوتات إلجن الرخامية)

الحجرة ٩: حجرة الكرتيد

الحجرة ١٠: مقربة بايافا

الحجرة ١١: مزهريات إغريقية 
من عصور الحقة

الحجرة ١٢: رضيح هاليكارناسوس

الحجرة ١٤: اليونان الهلينستية

الحجرة ١٥: الفن الروماني

باساي. حجرة عىل العثور كيفية الربيطاني: امُلتحف مخطط :1-1 شكل
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الزيارة

التنقيب. عملية بعد باساي يف املوجود للمعبد كوكريل صورة الغنائم: عرض :2-1 شكل

قرابة ارتفاُعها يبلغ منحوتة حجرية ألواٍح من سلسلة عىل مسلَّطًة لتُكون بعناية ُوضعْت
محاربني، أجساَد ر يصوِّ (رشيًطا إفريًزا لتشكِّل لطرف، طرًفا متتاليًة، ُوضعْت مرت، نصف
النظر. مستوى عند الحجرة أنحاء جميع يف يمتد (… وقناطريَ وخيوًال، ونساءً، ورجاًال،
َلْوَحتا وهناك تماًما.) بها ما لتُالئَم الحجرة هذه بُنيْت لقد شاغر؛ واحد سنتيمرت (ليسهناك
يوم ذاَت كانت املنحوتات تلك أن امُلتحف عىل القائمون ويُخربنا الزائر. ملساعدة معلوماٍت
أبوللو لإلله معبٍد داخل امليالد، قبل الخامس القرن نهاية يف نُحتْت قد وأنها اإلفريز، تُشكِّل
من الغربي الجنوبي الركن يف تقع نائيٌَة منطقة وهي أركاديا، يف باساي ى يُسمَّ مكاٍن يف
فيه.) الواردة الخرائط عىل حة مَوضَّ الكتاب يف ذكُرها َوَرَد التي األماكن (جميع اليونان.

األساطري يف شهرًة املشاهد أكثر من مشهَديْن اللوحتان) تقول (كذا اإلفريز يعرض
خاضها معركٍة يف محاربني ألجساِد هو إنما الهائل الكمِّ هذا ِنصَف أنَّ لنا ويتبني اإلغريقية.
ونصف رجل ِنصف من أفرادها من فرد كلُّ ن يتكوَّ التي الخرافية القناطري مع اإلغريُق
النصف وأما النساء)، رسقَة محاِولًة وأفسدتْها عرس وليمَة بوحشيٍة اقتَحمْت (التي حصان
نفسه) هرقل رأسها عىل إغريقية (َكتيبة اإلغريق بني معركة يخوضون جنود فهم اآلخر
أشهر من إنه املعلومات تقول املتحرضات. غري الغريبات املتوحشات األمازون ومحاِربات

األمازون. ملكة حزام رسقة كانت لهرقل عرش االثنَْي اإلنجازات
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الكالسيكي الرتاث

اإلنجليزي النبيل ذلك بسبب تحديًدا الربيطاني امُلتحف إىل طريَقه اإلفريز هذا َعرف
اكتُشفْت عرش التاسع القرن أوائل يف هنا. إىل طريقنا يف بصورتهم مَرْرنا الذين وأصدقائه،
وأملانيا إنجلرتا من واملستكشفني األثريني من مجموعة يد عىل باساي يف املوجود املعبد بقايا
َوجدوا ما باعوا عندما وذلك صغرية، ثروة جْمع استطاعوا أشُهٍر غضون ويف والدنمارك.
يف الشظايا من قليل بعدد املطاف انتهى وقد الربيطانية. للحكومة باملزاد منحوتاٍت من
إىل أُعيد املنحوتات تلك أغلب ولكنَّ اليونان، يف يزال ال منها قليل عدد وهناك كوبنهاجن،

إنجلرتا.
«بُنيْت امُلتحف من الحجرة فهذه املعلومات؛ لوحُة لنا تَحِكيه لغز هناَك ذلك، مع
ُوضعْت لوًحا وعرشين ثالثة من اليوم نراه ما إن مالئمة؟ يشءٍ أليِّ ولكْن مالئمة»؛ لتُكون
واسع نطاق عىل متناثرة اآلخر تلو واحًدا عليها ُعثر قد جنب إىل وجنبًا لطرف طرًفا بدقة
تتناسق كيف اليقني وجه عىل يدري أحٌد يكن ولم عارمة؛ فوىض ظل يف املعبد، أنقاض يف
املفرتض من التي الصورة ما يدري أحد يكن ولم ضخمة، َحَجرية بانوراما ن لتكوِّ مًعا
يف اإلفريز ألواح عىل املوجودة الرسومات مخطط عىل فاحصة نظرة أَلَقيَت لو تكوِّنها. أن
باساي حجرة يف نراه ما إن األصيل. الشكل مشكلة حلول «أحد» فسرتى الفصل، هذا نهاية
يف األصيل الشكُل عليها كان التي للصورة أحدهم من َصَدَر تخمينًا كونَه يعدو ال بامُلتحف

املايض.
نبَّهتْنا فقد مًعا؛ األجزاء تركيب أحجيُة تشَغلنَّك ال املايض؟ يف األصيل الشكل كان كيف
اآلن؛ تبدو كما قطُّ تَبُْدو تكن لم القديم، مكانها يف املنحوتات، تلك أن املعلومات لوحتا
الحجرة جدار فوق أمتار سبعة ارتفاع عىل املنحوتات تلك كانت معبدها، يف كانت فحني
(دعونا الناظر يراها أن الصعب من كان ولعله اإلضاءة، تضعف حيث املعبد؛ من الداخلية
تكن ولم النظر، مستوى يف تكن فَلْم العنكبوت)؛ وخيوط الغبار من الكثري وجود نتخيل
أقول أن بالطبع البََدهيِّ من اآلن. الحال هو كما إليها أنظارنا لَلْفِت األضواءُ عليها مسلَّطًة
الدراسة)، أو اإلعجاب (بهدف لنراها الفنية» «األعمال هذه تقديم مهمته ُمتحف، يف إننا
كان بل ُمتحًفا، يكن لم باساي معبد إن أقول أن البدهي ومن ومرشوحًة، ومرتبًة نظيفًة
سنرى) و(كما اإلغريق، عند مقدس مكان من جزءًا كانت املنحوتات هذه وإن دينيٍّا، مزاًرا
(فالقوم فيه. يََرْونه ملا وتفسريات تسمية بطاقات عن يبحثوا كي الزوَّار يأتيه يكن لم
مما القناطري، ضد اإلغريق ورصاع األمازونيات، مع هرقل رصاع بِقصص عْلم عىل كانوا
لتلك التاريخي السياق بني كبرية فجوة هناك أخرى، بعبارة اتُهم.) َجدَّ لهم تَْحكيه كانت

لها. الحديث والعرض املنحوتات
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الزيارة

امُلتحف زواَر — نحن تَعلَّْمنا ولقد الفجوة، تلك وجود ظل يف دائًما تعمل املتاحف إن
ترجع َحْربة رأَس مثًال، رأينا، إْن نستغرب ال فنحن منه؛ مفروًغا أمًرا ذلك نَعترب أن —
تَِعيس املحاربني أحِد جمجمَة اخرتقْت قد كانت ما يوًما (لعلها التاريخ قبل ما عصوِر إىل
نتصور ال إننا بل عرضأنيقة؛ خزانة يف أمامنا توضع بحياته) ُموِديًة فيها واستقرْت الحظ
— بناؤها أُعيد الروماني املطبخ من آلثاٍر امُلتحف يف الالمعة املعروضات تلك من أيٍّا أن
تحمل — الرقيق من الطُّهاَة ر تصوِّ التي املبهجة الشمع وتماثيل الكاملة مكوِّناتها مع
أو ُطهاٍة أيِّ سمات أو الروماني، العرص يَُسود كان الذي قتامة) (األشد الواقع ذلك ِسماِت
ال فنحن ملعروضاتها. املتاحف عرض طريقة هي هذه العرص. ذلك يف يعيشون كانوا َخَدٍم

املايض. تمثل بالفعل املعروضات تلك أن ونصدق ننخدع
تلك يف عاشوا َمن وبني بيننا واملايض، امُلتحف بني الفجوة أن نجد نفِسه الوقت يف
كانت املنحوتات أن يقني عىل نكون قد باساي، حالة يف األسئلة. من عدًدا تُثري األزمان،
«الدين» لفظة مفهوم ما ولكْن ُمتحف. من جزءًا وليسْت ديني، َحَرٍم من جزءًا األصل يف
األغراض تكِن أَلْم اإلغريقية؟ املعابد يف يُماَرس كان الذي «الدين» لذلك رنا تصوُّ وما هنا؟
(كما املعبد هذا إن أعيننا؟ يف هي كما اإلغريق، أعنُي يف فنية» «أعماًال أيًضا «الدينية»
كان ماذا تَُرى الجبال. ألحد الخلفي الجزء يف ناءٍ؛ مكاٍن يف موجوًدا كان الحًقا) سنكتشف
أرجائه يف ويتجول ليزوره يوًما إليه أتى أن ألحد يسبق ألْم هناك؟ معبد إنشاء الغرضمن
أن البعيد العهد ذلك يف الزواِر أحُد يوًما يرغب ألْم ًكا؟ ومتنسِّ متعبًِّدا ال سائًحا باعتباره
زيارة بني الفرق وما تُرى؟ وبالكاد أمتار سبعة ترتفع التي املشاهد تلك أحُدهم له يَرشح
التي الفجوة من تأكُِّدنا مدى ما أخرى، بعبارة للُمتحف؟ نحن وزيارتنا املعبد لذلك هؤالء
الخامس القرن يف املعبد ذلك زوار مع فيها نشرتك التي األشياء وِمن وبينهم، بيننا تفصل

وبينهم؟ بيننا تَْفرق التي وتلك (… ومصلِّني وُسيَّاٍح اٍج ُحجَّ (ِمن امليالد قبل
الحقبة تلك خالل وقعْت أحداث من التاريخ لنا يَحِكيه ما حول تساؤالٍت هناك أن كما
فقط تربط قصة إىل ترجع أغراض مجرََّد ليسْت املنحوتات تلك إن عنهم. تفصلنا التي
لسكان باساي تعنيه كانت الذي ما واستخدموه. مرة أول املعبد ذلك بَنَْوا َمن وبني بيننا
املعبد، ذلك تشييد عىل ذلك نحو أو سنة ٣٠٠ ُمِيضِّ بعَد الروماني، العهد خالل اليونان
عرفها إمرباطورية أكرب إىل اليونان بالد لتضم بجربوتها القديمة روما جحافل أتْت عندما
توقعاتهم؟ وعىل املعبد، ذلك ون يَُؤمُّ كانوا َمن عىل الرومانيُّ الغزُو ذلك أثَّر هل العاَلم؟
تحت حينَها (وكانت اليونان لصوص ْوا تحدَّ الذين الجريئني املستكشفني زمرة عن وماذا
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الكالسيكي الرتاث

بها ليعودوا منحوتات من به ما واستعادة املعبد اكتشاف إلعادة العثمانيني) األتراك حكم
ِذكره ِمن نخجل الذي االستغالل أو اإلمربيالية، عىل يدل فعًال ذلك كان وهل إنجلرتا؟ إىل
تمثِّلها كانت التي املكانة وما كذلك؟ تكن لم أم َكَحالنا، ُسيَّاًحا الزمرة تلك كانت وهل اآلن؟
األقل (عىل قائمة وبينهم، بيننا تجمع رؤية هي وهل القديم؟ للعالم هؤالء نظرة يف باساي

وفلسفة؟ وفن أدب من والرومان اإلغريق لدى كان بما املشرتك الشغف عىل جزئيٍّا)

الكالسيكي الرتاث وُهم: نحن

اإلغريق عالم وبني بيننا تَْفصل التي الفجوة تلك يَْشغل ما هي الكالسيكي الرتاث دراسة إن
التي املسافة تثريها التي ذاتها األسئلة هي الكتاب هذا يثريها التي واألسئلة والرومان.
وذلك بعاملهم، معرفتنا وتثريها منهم، قربُنا يثريها الوقت نفس ويف «عاَلِمهم»، عن تفصلنا
الرتاث دراسة هدف إن تفكرينا. طرق ويف ثقافتنا، يف لغاتنا، يف أدبنا، يف متاحفنا، يف
هذا أن (رغم عنه النقاب» «كْشَف أو القديم العالِم «اكتشاَف» فقط ليس الكالسيكي
قواعد أبعد عن التنقيب أو باساي، اكتشاف إعادة تُبني كما الدراسة، هذه أهداف أحد
تحديد هو أيًضا الدراسة هذه فهدف االسكتلندية)؛ الحدود عىل الرومانية اإلمرباطورية
العالقة، تلك الكتاب هذا يستكشف سوف العالقة. تلك ومناقشة العالم بذلك عالقتنا
يُصبح قد — سنرى كما نفسه، الوقت يف — ولكنه مألوف، مشهد من بدءًا وتاريَخها،
الحديث. العرص يف لندن قلب يف معروضة إغريقي معبد من متفرقة أجزاءً وغريبًا؛ ًا محريِّ
ربات «معبد تعني التينية كلمة األصل يف هي ،museum باإلنجليزية ُمتحف كلمة إن
معبٍد ِمن كنوٍز عىل للحفاظ املناسَب املكاَن هو الحديث امُلتحف يَُعدُّ وجٍه أيِّ فِمن الفنون»؛

وحسب؟ الدور لهذا مناسبًا امُلتحف «يبدو» هل القديم؟ العالم من
معانيه. بأوسع الكالسيكي الرتاث لفهم نموذًجا تُقدم باساي أثارتْها التي القضايا إن
بقايا من والرومان اإلغريق يخص ما يتجاوز الكالسيكي الرتاث فإن الحال، وبطبيعة
بني (من معِنيٌّ أيًضا فهو ورسومات. ولوحات وفخار، ونحت، معمارية، وهندسة مادية،
يف ُكتب وتاريخ وعلوم، وفلسفة ومرسحيات أشعار من لديهم كان بما شتَّى) أخرى أمور
أيًضا هنا ولكْن ثقافتنا. من جزءًا باعتباره ومناقشٍة قراءٍة َمْوضَع يزال وال القديم، العالم
بها نَقرأ أن ينبغي التي الكيفية حول تُثار أسئلة فنجد ؛ املحكِّ عىل مماثلة قضايا نجد
عن االختالف كلَّ ومختلٍف البُْعد كلَّ بعيٍد مجتمع يف ُكِتَب عام ألَفْي عىل يزيد عمُره أدبًا

مجتمعنا.
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الزيارة

ستجعلنا املثال، سبيل عىل الفلسفية، املوضوعات حول أفالطون كتابات قراءة إن
امليالد، قبل الرابع القرن يف موجوًدا كان إغريقي مجتمع َفْهم ونحاول االختالف، هذا نواجه
الربدي، ورق من مطويات شكل عىل ولكْن مطبوعة، ُكتب شكِل عىل فيه الكتابات تكْن لم
الناس يمارسه نشاًطا تزال ال فيه «الفلسفة» كانِت مجتمٍع الزمان؛ ذلك عبيُد يدويٍّا يَنسخها
العشاء. ووالئم بالرشاب تحتفي اجتماعية منظومة من جزءًا وكانت اليومية، حياتهم يف
والفصول املحارضات تتناولها التي الدراسية املواد إحدى الفلسفة أصبَحِت عندما وحتى
تمام يختلف أمًرا الرابع) القرن بحلول ما حدٍّ إىل أصبحْت (كما ذاتها حدِّ يف ظلت الدراسية،
هي أفالطون أكاديميُة كانت فقد الحديثة؛ ومعاهدنا جامعاتنا يف عهدناه عما االختالف
من أثينا. ضواحي من لضاحية اسم من مأخوذة Academy كلمة إن بل األكاديميات، أمَّ
أفالطون، كتبه ما نقرأ حني فإننا ال، أم عنا بعيدة الفلسفة تلك أكانت وسواء أخرى، ناحية
ترتبع تزال ال الفلسفية أفالطون كتابات إن وحسب. هم ال أيًضا نحن نا تخصُّ فلسفًة نقرأ
فإننا أفالطون، كتبه ما نقرأ وحني العالم؛ يف شيوًعا الفلسفية الكتابات أكثر عرش عىل
الفالسفة، من بعده أتى َمن كل ضوء يف الفلسفي، «تراثنا» من جزءًا باعتباره نقرؤه حتًما
القراءة من املعقدة التفاعلية املنظومة وهذه … أفالطون كتب ما قرءوا أنفُسهم هم الذين
الكالسيكي. الرتاث دراسة تواجهه الذي التحدي ذاتها حد يف هي والنقاش والجدل والفهم
تختلف أسئلة يثري وهو يتكرر؛ ال نوعه من فريد نموذج باساي يف املوجود املعبد إن
نَتَتَبَّع سوف الكتاب هذا ويف القديمة. النصوص أو اآلثار من غريه يثريها التي تلك عن
به يتعلق وما منحوتات، من به وما اختالفها، عىل املعبد ذلك تركها التي املسارات كل
يقاتلون الذين (الرجال جدرانُه رها تُصوِّ التي األسطورية املعارك ِمن بدءًا تاريخ؛ من
إنشائه، بالغرضمن تحيط التي األلغاز وكذلك الوحوش) يقاتلون الذين والرجال النساء،
واملناظر بَنَْوه، الذين ْخرة السُّ ال ُعمَّ إىل وصوًال واستخداماته، يؤديها، كان التي والوظيفة
األجياِل آخًرا، وليس وأخريًا، به، وأُْعِجَب القدماء من زاره وَمن به، تُحيط التي الطبيعية

وأرساِره. معانيه ْرشَح وأعادوا اكتشافه أعادوا ن ممَّ ذلك بعد جاءت التي
نوعه. من فريد يشءٌ هو القديم الكالسيكي العاَلم من بقي يشء كلُّ الحال، بطبيعة
ودالالت وأسئلة وقصص مشاكل هناك الكتاب، هذا يف لنا سيَظَهر وكما الوقت، نفس ويف
األشياء هذه يجمع الثقافية «قصتنا» يف موضع فثمة واآلثار؛ البقايا تلك كل بني تجمع
الكالسيكي. الرتاث دراسة ِمحور هو فيه، والتأمل كلُّه، وذلك دونرشيك). وحدها (يجمعها
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الكالسيكي الرتاث

باساي يف أبوللو معبد يف املوجود اإلفريز

للقاعة العلوية الجدران تزين التي للمنحوتات تخطيطية رسومات رتبنا التالية اللوحة يف
امُلتحف يف باساي حجرة يف املقدم الرتتيب وسنتبع باساي. يف أبوللو معبد داخل الرئيسية
أكرب. بشكل اإلفريز هذا أهمية السابع الفصل يف أوردناها التي املناقشة تفرس الربيطاني.
أبوللو «معبد بعنوان ماديجان يس برايان كتاب من مأخوذ هنا املبني الرشيط
الثالثة لأللواح الرتتيب هذا كان وإن ،(١٩٩٢ (برينستون، الثاني» الكتاب باساي، يف
ألحجية حلهما ُجرَِّب كبرية. بدرجة مختلًفا كوبر) إيه فريدريك ابتكره (الذي والعرشين

.١٩٩١ عام عقد الربيطاني للُمتحف خاص مؤتمر يف اإلفريز

الرشيط، يسار إىل املنتصف يف (١) األمازونيات» ملكة ضد «هرقل مشهد تصور التي األلواح
جهة من يدخلونه وهم املعبد زوار تواجه الطراز»، «الكورنثي التاج ذي الحر العمود أعىل

اليمني.
تتواصل املعروض الرتتيب وفق األمازونيات»، مع «معركة مشهد تصور التي األلواح
الجدار يشغل وهذا هرقل، يسار وإىل الطويل، الجدار عىل األول اللوح عىل هرقل، يمني إىل

بأكمله. الطويل
الجدار من املتبقي الجزء الالبيثيني» مع «معركة مشهد تصور التي األلواح تشغل
أعىل يمتد الذي الرشيط، يمني إىل القصري الجانب أغلب عىل عالوة هرقل، يمني إىل الجانبي

منه. خروجهم عند مرئيٍّا وكان املعبد، دخولهم عند الزوار رأس
السفيل الجزء عند للعيان تظهر (٢) وأرتميس» «أبوللو مشهد تصور التي األلواح
السفيل الجزء يمني من الطويل الجانب امتداد عىل النظر نبدأ كي إلينا تشري وكأنها األيمن،
ألواح تتالمس املقابل األيرس العلوي الركن عند لكن املشهدين، تفصل أيًضا وهي يساره. إىل
العظيم التمثال هذا أن تذكَّر معبده، يف «ُمحاًرصا» يبدو أبوللو تمثال كان إذا الخرافتني.

األعمدة. سلسلة عىل اإلفريز خلف ،⊗ املوضع عند لقاعته املقابل الركن يف يربض كان
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(١)

ي.
سا

اإلفريز ا*وجود يف معبد أبوللو يف با

(٢)





الثاني الفصل

املوقع يف

اليونان إىل الطريق

االستكشاف، شتى: عنارص تتضمن قصة هي باساي يف املوجود املعبد اكتشاف قصة
والقتل. البيع، وفن والضغط، الدولية، والدبلوماسية واملصادفة، والصداقة، الحظ، وحسن
الرتاث تعريُف خاللها من يمكن التي املختلفة الطرق عن الكثري تكشف قصة أيًضا وهي

هذا. عرصنا يف حتى وفْهُمه الكالسيكي
العاصمة أعني وال عرش. التاسع القرن من األوىل السنوات يف أثينا، يف القصة تبدأ
الحكم تحت ترزح فوضوية صغرية بلدة أعني ولكْن اآلن، نراها التي األطراف املرتامية
هي القرى. من قرية مجرد تكون أن كثريًا تعدو وال منزل، ١٣٠٠ حوايل تضم الرتكي،
َوجدَت إْن إال اللهم فيه، تُقيم ألْن يَصلح مكاٌن بها يكن ولم سياحيٍّا، مركًزا ليسْت بالتأكيد
الَعْون، يَد إليك يُمدُّ َمن فيها لتِجَد كنَت وما محظوًظا. كنَت إذا كريمة أرملة أو ديًرا،
طال الذين عنها الغرباء من قليًال وعدًدا عنها، الغرباء زوَّارها من ِمثَلك كان َمن إال اللهم
بايرون، اللورد وتُجاري البالد بأهل تتشبَّه أن بك يجدر أخرى، بعبارة هناك. املقام بهم
تتبع أن ذلك من وأفضل .(1-2 الشكل (انظر الوقت ذلك يف البالد زار إنجليزي أشهر
ألقاب عدة يحوز كان حيث أثينا؛ يف حياته معظم عاش الذي فوفيل، سيباستيان لويس
فوفيل كان .(2-2 الشكل (انظر الفرنيس» «القنصل لقب منها عرصنا، أبناء تخدع رنانة
اإلذن كان لو حتى تريده، يشء أيَّ ِبِحيَِله لك يجلب أن بإمكانه وكان الجميع، يعرف
الحاكم حصن وسط يف مسجًدا يضم حينَها كان الذي العظيم، البارثينون معبد بدخول

املسيحية). أو الوثنية سواء لليونان، املعبد إلخالء زمٍن منذ ُهدم (وقد الرتكي
زوجان مًعا: عوا تجمَّ املستكشفني من زمرة هنا إىل َقِدمْت أن حدث ١٨١١ عام يف
التَقْوا قد (وكانوا دنماركيان وأثريَّان املعمارية، والهندسة الرسم بني يجمعان أملانيان



الكالسيكي الرتاث

رشقية. ثياب يف بايرون البالد: بأهل التشبُّه :1-2 شكل

آر يس هما إنجليزيان معماريان مهندسان إليهم انضمَّ ثم روما)، يف كطالب جميًعا
عرب إنجلرتا من مؤخًرا وصال قد وكانا فوسرت، وجون (3-2 الشكل (انظر كوكريل
املعابد أحد أنقاض إىل بها قاموا مشرتكة بعثة أول وكانت اآلن). (إسطنبول القسطنطينية
إرسال إبَّان تلك رحلتهم يف رشعوا وقد أثينا. عن بعيدة ليست وهي إيجينا، جزيرة يف
وقعْت لطيفة حكايٌة وهنا إنجلرتا. إىل البارثينون ملنحوتات شحناته آخَر إلجني اللورد
كانت (والتي الضخمة إلجني بسفينة فمرُّوا صغري، قارب يف البحر ركبوا إذ مصادفة؛
املفضلة، أغانيه إحدى لبايرون فغنُّوا الوطن)، أرض إىل عائًدا بايرون متنها عىل تُِقلُّ أيًضا
ة مبرشِّ بداية كانت لقد نخبني. أو وداٍع نخَب مًعا ورشبوا الكبرية السفينة متن إىل فدعاهم
فقد األنقاض، يف الحْفر خالل من عليها عثروا التي املعبد منحوتات أما ناجحة. لحملة
لودفيج األمري أنشأه الذي الجديد بافاريا ُمتحف يف بفخٍر تَْقبع أن إىل األمر بها انتهى

جليبتوتاك. ُمتحف يف تُعَرض تزال ال حيث ميونخ؛ مدينة عاصمته يف األول
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املوقع يف

أثينا. يف منزله يف الفرنيس القنصل فوفيل: منزل :2-2 شكل

بكثري؛ وأخطر بكثري أبعد رحلة وهي باساي، إىل السفر هي القادمة خطتهم كانت
أوروبا من قادٍم مسافٍر وأوُل املالريا، بمرض موبوءًة بها املحيطة املنطقُة كانت فقد
يواكيم يُدَعى فرنسيٍّا رجًال (وكان حدث ما ِلرَيْوَي بالكاد عاش املعبد بذلك يمرُّ الغربية
بوقت ذلك بعد أخرى مرة لزيارته يعود أن حاول وعندما .(١٧٦٥ عام يف وذلك بورش،
أهل من القانون عن الخارجني الطرق «ُقطَّاع ب كوكريل وصَفهم َمن يد عىل اْغِتيل قصري،
للمعبد القديم الوصف عىل اعتمدْت املستكشفني من الزمرة تلك فإن ذلك، ومع أركاديا».
مه صمَّ قد املعبد ذلك بأن والقائل امليالد، قبل الثاني القرن من إغريقيٌّ رحالٌة َكتبه الذي
القديمة. العمارة من الخالدَة التحفَة تلك البارثينون؛ َم َصمَّ الذي نفُسه املعماري املهندس
باساي، قاصدين أثينا فرتكوا أذهانهم، يف يدور آخر بارثينون عىل العثور احتمال وكان

.١٨١١ عام أواخر يف ووصلوها
جانب عىل التخييم من أيام بضعة فبْعَد اإلفريز. اكتشف َمن أوَل هو كوكريل كان
كومة تحت العميق مخبئه من يَخرج ثعلبًا كوكريل الحظ هناك، األنقاض يف والبحث التل
منحوتًا لوًحا املخبأ، ذلك يف عميًقا الركام، ذلك بني وجد األمر بحِث وبعد املعبد. حطام
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كوكريل. آر تشارلز الشاب: املعماري املهندس :3-2 شكل

ما بعنايٍة املستكِشفني فريق غطَّى املعبد. إفريز من قطعٌة أنه ا ُمِحقٍّ ن فخمَّ الرخام، من
عىل والعثور بالحفر لهم لتسمح الرتكية، السلطات مع اتفاًقا ليعقدوا وذهبوا عليه، عثروا
انتقل قد كان الذي كوكريل، بدون املرَة هذه عام، بعد عادوا ثم واستخراجها. البقية
ال الُعمَّ من جيًشا وجمعوا املالريا. بسبب مات الذي الدنماركيَّنْي، أحد وبدون صقلية، إىل
إن لعمالهم، جريانًا األرجح عىل كانوا الذين الطرق ُقطَّاع من هجماٍت وصدُّوا املحلِّيني،
(انظر الصغرية املنحوتات من وغرْيَه اإلفريز فوجدوا وحفروا لهم، عمومة أبناء يكونوا لم
الوْعرة، الطرق من كيلومرتًا ثالثني عىل تزيد مسافٍة عىل البحر إىل وَحَملوها ،(4-2 الشكل
حظهم لحسن آنذاك كانت (التي زاكينثوس ى تُسمَّ قريبة جزيرة إىل نقلوها هناك ومن

بيُعها. إال يتبقَّ ولم الربيطانية). البحرية تحتلُّها
الثقافة إىل تنتمي قصة أنها عىل ها نقصَّ أْن القصة هذه ْرسد ُطُرق ِمن ولعل
هواية الكربى»؛ «الجولة مثل مثلها الكالسيكي الرتاث فدراسة األرستقراطية؛ والصفوة
بذلك: تَِيش ذاتها حدِّ يف األملانيَّنْي (أسماء األوروبيني من وأقرانهم اإلنجليز النبالء لطبقة
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من ِفتْيَة كانوا لقد ستاكيلربج). فون ماجنوس أوتو البارون هالرشتاين، فون البارون
إىل «ثقافية» برحلة ذلك وأَتْبعوا املدرسة، يف واليونانية الالتينية تعلموا العليا الطبقة
عامًلا هذا كان شك. بال هناك بالفتيات والتلذُّذ الرشاب من أكثروا حيث نفسها؛ اليونان
من والرسيع الكبري الثراء تتخيل أن ولك وهناك، هنا للسفر يكفي بما ثرية نخبة يخص

يجدونها. كانوا التي األثرية الكنوز بيع جرَّاء

باساي. يف املوجود املعبد عن التنقيب وساق: قدم عىل يجري العمل :4-2 شكل

استكشاف من هدفهم كان ماذا هنا: ولنتفكَّْر ذلك. من تعقيًدا أكثر كان األمر لكن
ِلما َرنا تصوُّ بكثري تتجاوز عملية أهداف لهم باساي بأمر املشغولني بعُض كان اليونان؟
كان ولكْن األثرياء، من بالتأكيد نفُسه كوكريل كان لقد الكربى». «الجولة تعبريُ يوحيه
عن يبحث معماريٍّا، مهندًسا كان فقد مهنية؛ أهداٌف منها، جانب يف األقل عىل لجولته،
الخصوصشغوًفا وجه عىل كان وقد مهنته. يف يُِفيده ما منها ليعرف القديمة البناء روائع
فيرتوفيوس، توصيات مع متطابقًة اإلغريقية املعابد بقايا كانت مًدى أيِّ إىل يََرى بأن
املعمارية الهندسة مجال يف إرشاديٍّ دليٍل صاحب قديم روماني معماري مهندس وهو
الجمال عن بارٍد سعٍي مجرَد هذا يَُكْن لم مهنيٍّا. دليًال بوصفه مستخدًما يزال ما كان
من الفن ذلك أهل يعلم للتصميم، عمليٍّا نموذًجا يقدِّم القديم العالم كان فقد والثقافة؛

األشياء. تلك يصممون «كيف» املعارصين
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عن املهارات يتعلمون الزمان ذلك يف الفنانني شباب كان تقريبًا عيْنِها وبالطريقة
متواصلة نْسخ وإعادِة نَْسخ عملية طريق عن وذلك القديمة؛ املنحوتات دراسة طريق
لألعمال نَُسخ عَمِل ذلك) من (أفضل أو القديمة، بالتماثيل الخاصة الجصية للقوالب
درًسا كان ولكْن الفن، «تاريخ» يف درايس منهج من جزءًا هذا يكن ولم نفسها. األصلية
اإلطالق. عىل العالُم َعَرفها التي النحت أعمال أفضل ِمن — ظنِّهم وفق — ْونه يتلقَّ عمليٍّا
رئيسيٍة كوسائَل والرومان اإلغريق أعمال عىل يعتمد الفني التدريب يَُعِد فلم اليوَم أما
تتخلص اإلنجليزية الفن كليات كانت العرشين القرن من سابق وقت يف الواقع، يف للتعلُّم.
فيها مباَلٍغ محاولة يف تُحطَّم وكانت باملئات، القديمة للمنحوتات الجصية القوالب من
التعليم ذلك فرضها قيوٌد أنه عىل حق) بغري أو (بحق إليه يُنَظر كان مما التحرر لتأكيد
ما للسلوك، أم للتصميم، سواء عميل، كنموذج الكالسيكي العالم دور ولكن «الكالسيكي».
املعماريني خالفات من العديد نجد املثال، سبيل عىل اليوم. نقاشاتنا من جزءًا يشكِّل يزال
واألنسب األفضل، هي تزال ال القديمة املعمارية األشكال كانت إذا ما عىل يركز األخرية

للمحاكاة.
ودنماركيِّني أملانيِّني باساي: قصدْت التي املتنافرة الدولية البعثة معي ْر تصوَّ
اكتشافاتهم وقت يف أنه تذكَّْر ثم فرنيس. رجل من بثمن تَُقدَّر ال مساعدٍة مع وإنجليزيِّني،
من مجموعة مجرَد الزمرُة تلك تكن لم النابليونية. الحروب قلب يف أوروبا كانت
بينهم جمعْت املحتَملني، األعداء من مجموعة كانوا بل عقولهم؛ تَالقْت األرستقراطيني
السبب يكن ولم الكالسيكي، الرتاث هذا اكتشاف وإعادُة الكالسيكي، الرتاث دراسُة
كانوا ألنهم بل القتال؛ ساحات عن بَعيدين كانوا البقعة، تلك يف أنهم، لذلك الوحيد
الرتاث كان الدائرة. بالحرب يبالون وال والثقافية، األكاديمية االهتمامات بعَض يتشاركون

عرش. التاسع القرن أوروبا يف القومية للمصالح بكثري أكرب تحديًا يمثِّل الكالسيكي
الثقافة لجذور اكتشاٍف إعادة بمنزلة ما، بطريقة اليونان، اكتشاف إعادة كانت
فوق تسُمو والتي بأرسها، األوروبية الحضارة أصل لرؤية وسيلة كانت فقد ؛ ككلٍّ الغربية
لتطفو استعداد عىل دائًما كانت املشاحنات تلك أن يهمنا ال والقومية. املحلية الخالفات
اكتُشَفْت، التي القديم العاَلم كنوز اقتسام وقت يَِحني فعندما أخرى، مرة السطح عىل
املشرتكة جذورها الغربية الثقافة َمنََحِت اإلغريقية الحضارة أن ا حقٍّ األمر يف املهمُّ كان
هذا من الثامن الفصل يف سنرى وكما فيها. التشاُرَك األقل عىل املتعلمني كل يستطيع التي
ينظرون الناس يزال ال سنة، ٢٠٠ من يقرب ما بعَد تقريبًا، الروح بنفس فإنه الكتاب،
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سيايس لنظام د املوحِّ األصل وأنها العالم، يف الديمقراطية مهد أنها عىل القديمة أثينا إىل
وأيُّ معناها، كان وما «للديمقراطية»، الحقيقي املعنى حول اختلفنا لو حتى ل، مفضَّ
وكأنها الجوانب، جميع من تبدو، أن يمكن والحروب النزاعات إن بل األفضل. هي ُصَورها
ْوا تلقَّ َمن أعنُي ويف القديمة. البقاع ذات عىل حرفيٍّا تدور وأنها القديمة، للمعارك اجرتار
مألوف. قديم بثوب اكتسْت وكأنها األحداُث تبدو الحديثة، الحدود عرب كالسيكيٍّا، تعليًما
فلقروٍن استكشافية». «رحلة كانت أنها هي باساي بعثة حول األهم الحقيقة ولكن
الذي األدب ملطالعة مكتبة يف الجلوس عىل فقط تشتمل ال الكالسيكي الرتاث دراسة ظلت
اشتملت بل بأناقة، املعروضة املنحوتات لرؤية املتاحف زيارة أو القديم، العالم من بقي
الكالسيكي والعالم الكالسيكية الحضارات أعمال عىل للعثور اكتشاف رحالت عىل كذلك

وجدت. حيثما الواقع، أرض عىل
ألشُهر ارتحلوا فقد «مستكشفني»؛ زالوا، وما الكالسيكي، الرتاث دارسو كان لذلك
عىل وعثروا حفروا وقد الروماني. الغزو حصون عن بحثًا القاحلة، الرتكية الجبال عىل
مرص رمال يف وذلك القديم، األدب ُدَرر عليها ُخطَّْت القديمة، الربدي ورق من ُقَصاصات
كوكريل مثل سافروا، لقد الرومانية). اإلمرباطورية مقاطعات إحدى يوم ذات كانت (التي
مواقع يصورون، واآلن ويقيسون، يرسمون اليوناني للريف الجانبية الشوارع يف ورفاقه،
الصحراء مفاوز وقطعوا الحمري، استأجروا لقد بعيد. أمد منذ النسيان طواها القديم للعالم
العثور أمل عىل مخطوطات عن بحثًا مكتباتها يجوبون دير، إىل دير من وتنقلوا السورية،
الوسطى. القرون من راهٌب بأمانة نََسَخها املفقودة، القديم العالم نصوص بعض عىل
املجهول. إىل رحلة يف لترشع هناك»، «إىل تَرحل أْن غالبًا يعني القديم بالعالم االهتمام كان

الحلم وراء السعي

بالتأكيد (وهو بسيط «اكتشاف» مجرد من تعقيًدا أكثر الرحلة تلك كانت الحال بطبيعة
الواقع بني التوتُّر عىل تنطوي شك بال كانت فقد مكان)؛ أيِّ يف مستكشف أيُّ يعرفه ما
الحضارة، ذروة باعتبارها القديمة، اليونان أمجاد صورة بني الحالة، هذه ويف واملأمول،
يف انطلق عندما عه يتوقَّ كوكريل كان ما بالضبط نعرف ال نحن يُزار. كبَلد اليونان وواقع
أن الواضح من ولكْن أثينا. أرض عىل حطَّ عندما فعله ردة نعرف وال إنجلرتا، من رحلته
أو امَلشاهد جمال كان (مهما يكتشفوا أن ساءهم عرش التاسع القرن مسافري من العديد
فيها ينترش كان وما القديمة، أثينا محل تقبع التي الرخيصة القرية األطالل) رومانسية
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وقد لألمانة. وخيانة وضاعة من سكانها من الكثري من وجدوه وما وأمراض، قذارة من
وبهجٍة.» فرحٍة دموَع ليست ولكْن العيون، تمأل «دموع يقول: الزوار أوائل أحد كتب
هي «ما فيها: قال شهرية بعبارة الحديثة» «اليونان أحوال عن كوينيس دي عربَّ كما
أمور إنها البالد؟ تلك إىل القدوم عن السياح وتصدُّ اليونان، بها تتفرَّد التي صات املنغِّ
كانِت الذي «املجد يََروا أن لهؤالء أمكن كيف والكالب.» والرباغيث، اللصوص، ثالثة:

الحديث؟ العرص يف أحوالها تدهور رغم عليه» اليونان
الصعوبات املسافرين بعض حوَّل وقد السؤال. لهذا اإلجابات من العديد هناك كان
ُقطَّاع يد عىل والرسقِة والغشِّ األمراِض ضد البطويل فالنِّضال ُفَرص؛ إىل واجهوها التي
القديمة اليونان يكتشفون َمن لبطولة تعزيز أنه عىل ره تصوُّ يمكن هذا كل الطريق
بعيدة، أقاليم يف الشهامة أجل من املوت أو األكمنة، بحكايات ح تبجُّ ِمن فيها بما نفَسها،
السطَح بأنظارهم يخرتقوا أن آخرون حاول االستكشاف. رومانسية إىل أضاف هذا وكل
حدٍّ إىل مخفية كانت (وإْن موجودة تزال ال والتي القديمة، اليونان يف النبالء لطبقة القاتم
فعل (كما الحقيقيَّ العدوَّ هم األتراك تجعل أن دائًما وبوسعك الحديثة، اليونان يف ما)
االستقالل). حرب يف اليونان أجل من ويموت ليُقاتل ذلك بعد عاد عندما بايرون اللورد
عاَلم يف تكون لليونان زيارة أفضل أن وهي تماًما؛ مختلفة نتيجة إىل وصل البعض ولكن

الخيال.
التعبريات أقوى وبعض القديم. العالم الكتشاف آخر ر تصوُّ هناك كان أخرى، بعبارة
إبداعات كانت القديم، العالم ملايض وَفْهمنا رؤيتنا شكَّلْت التي تلك القديمة، اليونان عن
وبوضوح عنها، كتبوا التي اليونان فكانت اليونان، أرض قطُّ أقداُمهم تطأ لم أناس
بروعة أشعاره يف احتفى الذي كيتس جون املثال، سبيل عىل «وهمية». يونانًا شديد،
أشهرها (لعل عرش التاسع القرن مستهلِّ يف إنجلرتا يف اإلغريقية والثقافة اإلغريقي الفن
أنه كما اليونان. يقصد بأن قط يغامر لم لكنه روما، زار إغريقية»)، جرة عىل «قصيدة
تقريبًا وكان درايس. منهجي بأسلوب ليس األقل عىل أو القديم، األدب من كثريًا يقرأ لم
ما وعىل الرتجمات، عىل كليًَّة يعتمد كان ولكنه القديمة، اليونانية اللغة عن شيئًا يدري ال

املتاحف. يف رؤيته يمكنه كان
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نفسه وكيتس بعٍض. بجوار بعُضها َسِلس تناغم يف توجد لم املتباينة َور الصُّ هذه
واليونانية. باليونان لجهله زمانه يف الكثريين ِقبَل من فيها هوادَة ال سخرية موضع كان
وفاته) إىل أدى إنه قالوا الكثريين أن (لدرجة الذًعا نقًدا قصائده انتقد أحدهم إن بل
ال القديم العالم لثقافة الرومانسية رؤيته كانت الذي التافه» «النظَّام اسم عليه وأطلق

األمر: حقيقة عىل وقف بايرون لكن هو. خياله عىل إال تقوم

نقدية؛ مقالة قتلته الذي كيتس، جون
عظيم، مستقبل ينتظره كان بينما

اليونانية فبدون واضًحا، حديثه يكن لم إن حتى
القدماء، آلهة عن الحديث من تمكن

تتحدث أن لها يُتوقع مثلما
تعًسا. مصريه كان لقد للمسكني! يا

أصبَحِت ال، أم خياًال أكانت سواء وِرْفَعِتها، القديمة اليونان لَجَمال كيتس رؤية إن بل
ماضيها. وبقايا املعارصة اليونان عىل ِخالِله ِمن يُحَكم الذي املعيار

امُلتحف إىل البارثينون من إلجني رخام أخذ عند جرى فيما جليٍّا النزاع ويَظَهر
القرن عىل مقتًرصا جدًال ليس (فهذا الوقت ذلك يف حتى الناس، بعض الربيطاني.
لكنوز وتدنيٌس وسطٌو األثرية، التحفة لتلك فاضح تشويه ذلك أن رأَْوا العرشين)،
حفلة حكاية يف أخرى مفارقة وثمة بايرون، اللورد هو صوتًا النقاد أعىل كان اليونان.
مسافًرا كان نفَسه بايرون أن وهي ورفاقه؛ كوكريل ْت وضمَّ البحر يف أقيمْت التي الوداع
للتوِّ كتب قد وكان إلجني رخام بعض تحمل التي السفينة متن عىل إنجلرتا إىل عائًدا
إلجني االسكتلندي نظريه بايرون ر وَصوَّ للبارثينون. إلجني بتدنيس تندد الذعة قصيدة
أثينا: باالس لإللهة الرضيح ذلك نهبوا الذين املخرِّبني من طويلة سلسلة يف األسوأ أنه عىل

املعبد، ذلك لصوص جميع بني ِمن َمن، لكْن
تهريب عىل يجرؤ باالس؛ ترقد حيث الَعِيلِّ، املكان ذلك يف

العتيق، لحكمها األخري األثر
هو؟ َمن وأغباهم، وأسوُؤهم املفسدين آخر

هذا! مثُل ابٌن لك يكون أْن كاليدونيا! يا فلتخسئي
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لتمسكهم نظًرا إنجلرتا، يف الكثريين أن حقيقة هو لالنتباه إثارة األكثر األمر ولكن
البارثينون منحوتات ُعرضت عندما رأَْوا ما يَُرْقهم لم القديم، العالم لكمال خاصة برؤية
لقد يتوقعونه، كانوا عما تماًما مختلفة كانت أنها وجدوا فقد املتاحف؛ يف املطاف نهاية يف
الرخام ِقَطع رأوا فحني القديم، العالم عرفها أثرية تحفة أعظم يروا أن يتوقعون كانوا
أعماًال ليست التماثيل تلك وأن وقع، قد فادًحا خطأ هناك أن يقني عىل كانوا تلك املهشمة
الرومانية. اإلمرباطورية عهد يف بقرون ذلك بعد نُحتت تُشِبهها بدائل هي بل أصلية، فنية
ال اليونان إىل استكشافية رحلة كانت باساي بعثة أن هي األخرى املهمة الحقيقة
جعلت عندما ذلك كوكريل وفعل روما. زاروا البعثة أفراد بعض أن صحيح إيطاليا. إىل
يف ونابويل، روما ِمن كلٌّ كانت ١٨١١ عام يف ألنه ممكنة؛ الزيارة النابليونية الحرب نهاية
دون اليونان عىل وقع اختيارهم فَكْون ذلك، ومع اإلنجليز. أمام رسميٍّا مغلقتني الواقع،
القرن أواخر يف االتجاه يف كبريًا تغيريًا يمثِّل االستكشافية رحلتهم موضع لتُكون إيطاليا
يف القديم العالم زيارة من الهدف يَُعِد فلم عرش؛ التاسع القرن ومستهل عرش الثامن

وراءها. وما األبعد أثينا شواطئُ ولكْن فحسب، روما الخارج
جزئيٍّا. التغيري هذا تفرس اكتشاف عملية بوصفها الكالسيكي الرتاث دراسة فكرة إن
غريبة أماكن إىل بطولية رحلة أنه عىل القديم العالم أرايض استكشاف إىل يُنظر كان فإذا
مىض فيما كان إيطاليا استكشاف لعل اليشء. بعض مناسبة غري تصري روما فإن ونائية،
عىل روما يف الفنادق من الكثري بالفعل هناك كان ١٨٠٠ عام بحلول ولكْن وغريبًا. صعبًا
كانت باختصار اإلرشادية؛ والكتيبات األدلة وكذلك نسبيٍّا، سهًال السفر أمر وصار األقل،
يبحثون كانوا مَلن وبالنسبة مبكرة. مرحلة يف مزدهرة سياحية لصناعة تحتية بنية هناك
كانت الوسطى، الطبقة أفراد تالئم «عطلة» ب يرضون وال املجهول، وخوض اإلثارة عن
الجبليِة ومخابئِها أحد يستكشفها لم التي األثريِة بتَُحِفها اليونان هي التالية الخطوة

الغريبِة. وأمراِضها

روما يف مطلوب اليونان، يف ُصِنَع

منطق وهو اليونان، إىل إيطاليا من االنتقال يف املنطق من آخر نوع أيًضا هناك كان ولكْن
يف صغرية بلدة العالم؛ َغَزت التي املدينَة هي روما كانت نفسه. القديم العالم من أتى
يزيد ما مدى عىل العسكرية االنتصارات من عادية غري سلسلة حققت إيطاليا وسط
الوقت يف ولكن، سيطرتها. تحت املعروف العالم دول معظم فأخضعْت قرون، ثالثة عىل
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غزتْها التي البالد لثقافات مدينة أنها بفكرة مشغوًال الرومانية الثقافة ذهن ظل نفسه،
املفارقَة هوراس الروماني الشاعر رأى وقد اليونان. رأسها وعىل الرومانية، الجيوش
كان اليونان غزو أن أغسطس الروماني اإلمرباطور إىل «رسالته» يف َكتب عندما الكربى
تعود كانت الرومانيَّنْي، واألدب والفن الرومانية، الحضارة ألن ذلك لروما؛ غزًوا أيًضا
Graecia؛ capta ferum uictorem cepit التالية: العبارة رسالته يف َوَوَرد اليونان. إىل

األسرية.» اليونان عليها استولْت القوية «روما بمعنَى:
أيِّ إىل أو اإلغريقية، الثقافة عىل ا حقٍّ روما لْت تطفَّ مًدى أيِّ إىل معرفة الصعب من
متمدنني. فصاروا اإلغريق َغَزُوا أن إىل متوحشني برابرة مجرد ا حقٍّ الرومان كان مًدى
مجتمع أيِّ أو روما، عن يُقال أن يعنيه ما معرفُة تقريبًا، املقدار بنفس الصعب، ومن
من استعاروه شيئًا إال تكن لم حضارته وإن بذاته، ه تُخصُّ «ثقافة» لديه ليس إنه آخر،
هذا يف أنُفَسهم يضعون األحيان من كثري يف أنفُسهم الرومان كان بالتأكيد ولكْن غريهم.
وهندسة فن من لديهم ما يُرِجعون نَِجدهم إذ باليونان؛ عالقتهم عن يتحدثون حني اإلطار
اليونان. إىل ومبارشة جميًعا يُرِجعونها وِشعرهم، أدبهم ألوان من العديد وكذلك معمارية،
شعراء من سبقوه َمن تقاليد يتبع أنه عىل ِشعَره قدَّم املثال، سبيل عىل فهوراس،
وأشكاله. اإلغريقي الشعر ملوضوعات مقصود تقليٌد هي أعماله إن يقول كان بل اليونان،
َمِدين أنه يُعِلن هو ها قديًما، «رومانيٍّا» شاعًرا بوصفه بمكانته الرجل هذا يُطاِلب َفِلكي
منذ ويُدرَّس يُدَرس وكان والدته، َقبَْل عام ٥٠٠ من أكثر قبل اإلغريق نََظمه الذي للشعر
األخرى هي الرومانية املعابد نجد كما إغريقي. أدب أنه عىل اإلغريق عالم يف بعيد زمن
لم رومانية فنية وبأعمال اإلغريقية، الفنية باألعمال تكتظُّ باملتاحف) أشبه كانت (والتي

املوضوعات. نفس عىل وتنويعات نَُسخ أو إغريقية، ألعمال نَُسًخا إال تكْن
طريق عن أم األنقاض، بني من الواقع، أرض عىل سواء روما، اكتشاف فإن لذلك
وكذلك اليونان، إىل املرءُ يُقاد أن يعني دائًما كان املكتبات، إحدى يف الالتيني األدب قراءة
القرن الة لرحَّ أو لنا، بالنسبة صحيح هذا الرومان. خالل من اإلغريق عالم الكتشاف
من جزءًا باساي إىل الرحلة كانت أنفِسهم. للرومان بالنسبة الحال كان كما عرش، التاسع
جديد هو عما البحث من جزءًا كانت ما بقْدِر اليونان إىل روما من «الثقافية» الرحلة تلك

املجهول. من كانت جديدة مناطق وعن
الثقافة تاريخ يف للغاية متميز يشءٍ موقَع كانت باساي أن اتضح الواقع، يف
يُعَرف (التيجان) األعمدة رءوس لتزيني ل املفضَّ الروماني الطراز إن وأصولها. الرومانية
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املهندس أوضح وقد نفِسه؛ القديم العاَلم إىل يعود اللقب وهذا الكورنثي». «الطراز باسم
اليونان، عن َوِرثوه الطراز ذلك أن مفادها بقصة ذلك فيرتوفيوس الروماني املعماري
لتيجان طراز أرقى هذا كان اليونانية. كورنث مدينة يف يعيش كان رجل اخرتعه قد وكان
رمًزا وصار شجر، أوراق وأشكال معقدة بلفائف يتميز روما، أو اليونان عرفتْه األعمدة
أساس كان وأيٍّا بها. يفخرون التي مبانيهم جميع واجهات يُزيِّن فكان الرومان؛ لعظمة
باساي معبد يف عليه ُعثر الكورنثي للتاج معروف مثال أقدم فإن تلك فيرتوفيوس قصة
منه يبَق لم ولكْن ورفاقه، كوكريل اكتشفه لقد .(2-1 الشكل يف بفخر معروض (وهو
بدافع َعْمد عن تحطيُمه َجَرى قد إنه الروايات إحدى وتقول الشظايا. من قليل عدد سوى
التي العظيمة املنحوتات حقيقة اكتشفوا عندما وذلك الرتكية، السلطات ِقبَل من الحقد
السلف باعتباره لوه وسجَّ ذلك رسموا مستكشفينا فرقَة لكن يأخذوها. أن للزوار سمحوا

تميًزا. الرومانية املعمارية النماذج ألكثر «اإلغريقي»
املستوى عىل وتناُفٍس بسباٍق ينتهي الرواية من الجزء فهذا نفسه؛ للنحت بالنسبة أما
من أُخذت التي التماثيل جميع عىل الحصول من لودفيج األمري وكالء تمكن فقد الدويل؛
أبرز كانوا الذين الربيطانيني جانب من اليائس التخبُّط من يشءٌ ذلك يف وعاَونهم إيجينا،
خدعًة األمر يف أن ظن بعضهم إن حتى للغاية، يسريًا األمر كان الرشاء. عملية يف منافس
منطقة خارج آمن مكان إىل األغراض نُقلت (حيث مالطا إىل الربيطاني الوكيل َه توجَّ إذ ما؛
وهذا زاكينثوس. يف مستمرٍّا يزال ال املزاد أن يدرك ال يبدو ما عىل وكان املبارشة)، الحرب
وقد بريطانيا. لصالح باساي برخام الفوز عىل تصميًما أشد الربيطانية الحكومة َجَعل
اكتفى قد كان الذي للودفيج، بالنسبة أخرى. مرة زاكينثوس يف ،١٨١٤ عام يف مزاد ُعقد
عرًضا قدَّم فقد فوفيل أما السباق. من اآلن خرج فقد إيجينا، كنوز من عليه حصل بما
جنيه ألف ١٩ قدموا الذين اإلنجليز، عرُض بسهولة فاَقُه ولكْن الفرنسيني، عن نيابًة

إسرتليني.
الربيطاني. امُلتحف إىل «الوطن» إىل وأُعيدت حربي، زورق عىل املنحوتات ُحِملت قد
ولكْن وتاريخها، الفنية جودتها حول فقط ليس حْولها، الجدُل َقطُّ يتوقف لم وهناك

اليونان. باستكشاف املتعلقة السياسات حول أيًضا
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هناك تكون أن

صيفية عطلة لقضاء ذاهبون جميًعا نحن

جميًعا ولكننا اليونان؛ إىل قطُّ نذهب لم ربما لباساي. رومانسية بزيارة جميًعا قمنا لقد
يف املعبد إىل برحلة ُقمنا مخيلتنا ويف وصور، ملصقات إىل ونظْرنا سياحيًة كتيباٍت فتْحنا

الجبال.
كان مما أكثر املعاني من تحمل أنها شك وال كثرية، معاني اآلن «اليونان» كلمة تْحمل
البحر؛ شاطئ وملذات والشواطئ، الشمس بالد فهي الزمان؛ من قرنني قبل الحال عليه
عىل لساعات يجلسون الرجال من السن كبار تجد حيث باًال؛ للوقت تُلقي ال بالد هي
الضيافة تقاليد فيها تنترش تزال ال بالد وهي الطاولة، ويلعبون األوزو يرشبون املقاهي
أنقاض من خاص مزيج هو لليونان تصورنا من أساسيٍّا جزءًا ولكنَّ الفالحني. أوساط يف
لباساي. صورة كل عىل تطَغى تكاد التي الوعرة الجبلية الطبيعية واملناظر القديم العالم
مشهًدا فيها نجد أن يمكننا العالم من األخرى البقاع من العديُد بالفعل هناك يكون قد
صورة فإن لنا، بالنسبة ولكن، كثريًا. تشبهها تركيا جبال يف مواقع مثًال فهناك مماثًال؛
هي. أين لنا ليبني الصورة عىل رشح إىل بحاجة ولسنا «اليونان». إىل ترمز تلك باساي

كلها، أوروبا ففي الكالسيكي؛ الرتاث يمثل اليوناني املشهد ذلك نفسه، الوقت يف
منطقة كل ويف الكالسيكي. املايض بقايا تنترش آسيا، وغرب أفريقيا من أجزاء يف وكذلك
تزال ال أفريقيا، صحراء إىل اسكتلندا من الرومانية، اإلمرباطورية من جزءًا يوًما كانت
صحراء يف الرومانية املدن من بقي ما أفضل بعض يقع القديم. لتاريخها مادية آثار هناك
وال بومبي، من تبقى ما تفوق وفسيفساء ومدرجات، ومعابد منازل توجد حيث تونس؛
يف إنجلرتا، شمال بوضوح يقطع إذ قويٍّا؛ انطباًعا يعطي هادريان سور مثل أثر يزال
الرببرية. واألرايض املتحرض العالم بني الروماني الحدَّ يمثِّل ما يوًما كان الذي املوضع
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للمعبد الصورة تلك يف محصوًرا يزال ال القديم للعالم َرنا تصوُّ فإنَّ ذلك، كل ورغم
الربية. الجبلية بيئته يف اليوناني

فاساي)، أو باسيه أيًضا (وتنطق لباساي بزيارة الناس من اآلالف يقوم صيف كلَّ
هي باساي ملموسة. واقعية جولة إىل مخيلتهم يف التي الرومانسية الرحلة تلك فيُِحيلوا
السنوات يف بيلوبونيز. جزيرة شبه عرب رحلة يف مسافرين ألي جذبًا األماكن أكثر أحد
ُفِتَن رحلته، يف البغال ركوب إىل يضطر املرء كان عندما العرشين، القرن من األوىل
مختلف يف الدين عن الكالسيكية الدراسة مؤلف فارنيل، آر إل (هو أكسفورد من أكاديميٌّ
بأنه يشعر جعلتْه تلك زيارته إن قال أنه لدرجة فيها، يشء كل بجمال اليونانية) املدن
وحدة ملبدأ املعتِنق كيتو، إف دي إتش جاء بعده ومن الدنيوية». تطلعاته معَظَم «أَشبَع
العرشين، القرن منتصف يف طويلة ملدة بريستول يف لليونانية أستاذًا عمل الذي الوجود،
يف منامه يف أبوللو من وحٌي يأِتِه لم ألنه أمل وخيبة مرارٍة من به شعر ما مقداَر لريوي
البحرية للرحالت ٍف توقُّ نقطُة هي فباساي اليوَم أما باساي. معبد خارج البدر تمام ليلة
ال للرُّحَّ مريٌح فرعيٌّ طريٌق أو امليناء)، يف النهار (وتقيض اليونانية الجزر تطوف التي
ستغفل أنك واضعوه يتوقع حديثًا دليًال تجد وقلما «الِبْكر». اليونان يكتشفون الذين
هناك. تجده سوف وما الزيارة بتلك القيام كيفية لك يرشحون تجدهم بل باساي، زيارة
سوى املعبد وبني بينك تفصل وال املعبد، إىل يأخذك جيًدا معبٌَّد طريٌق اآلن يوجد
توجد حيث القريبة؛ أندريتسينا قرية يف كنَت إْن الجبال، عرب بالسيارة قصرية مسافة
لم إذا ولكن، هناك؛ إىل تُِقلُّك حافلة هناك ليس ومقاهي. وفنادق سياحية تجارية محالت
يعد لم هناك. إىل لتأخذك أجرة سيارة عىل تعثر أن بسهولة فيمكنك سيارة، َلديك يكن
ومريح، خاصرسيع طريق لها ر ُوفِّ عادية، سياحية نزهة إنها مشكلة. هناك إىل الوصول
ثم إليه للذهاب املوقع زوار أمام الفرصة إتاحة هو وحيد هدف وله الكثري، إنشاؤه تََكلَّف
املؤدية الطريق ووعورة املكان بُعد عىل تؤكد السياحية األدلة نجد ذلك ومع منه. العودة
ومسار وموحش»، «مهيب املعبد فموقع «مذهل»؛ بمشهد الزائَر تَِعُد األدلة تلك إليه.
ال باساي زيارة فإن أخرى، بعبارة املنحدرات». طول عىل و«يتلوَّى «متعرج» الطريق
.(1-3 الشكل (انظر مجهولة وألراٍض للربِّيَّة استكشاٍف رحلَة باعتبارها لنا تُقدَّم تزال

يف املكتوبة ريفن سايمون رواية يف باساي بها ُقدِّمْت التي الكيفية هي تحديًدا هذه
امليجور يصل فيها التي الظالل»، مثل «تعاَل بعنوان العرشين القرن سبعينيات مستهلِّ
إىل لهومريوس، أوديسا ملحمة يتناول لفيلم سيناريو كتابة يُعيد والذي جراي، فيلدينج
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باساي. يف املوجود للمعبد الكالسيكية الصورة :1-3 شكل

سدايس الشعر بُحور فْهم أجل من «يُجاهد فكان انهيار، حالة يف يبدو ما عىل «فاساي»
يف لكنه «… الجهد هذا يستحق هومريوس كان وكم مخترص، نثر من يكافئها وما التفعيلة
ألويسيوس يُدَعى أمريكي، عميل يد عىل واالستجواب والتخدير لالحتجاز تعرض الواقع
وجول ساشا كان وبينما اإلغريقية». للدراسات األمريكية «الكلية موقع يف يعمل شيث
معبد يف جولة «يف فيلدينج شيث أخذ آخر، مكان يف وإلجني الليمون عصري يحتسيان
أبعِد يف ُشيِّد قد كان أنه … املعبد هذا يف الغريب «واليشءُ … فاساي يف املخلِّص أبوللو
سماء … الرمادية» الصخور من تنبثق الرمادية األعمدة كانت … البالد يف نائية بقعٍة
وال لرُجل أثٌر البرص مرمى عىل يوجد وال رمادية. وصخور رمادية، شجريات رمادية،
««… فإننا قدم، آالف أربعة ارتفاع «عىل املخلِّص. أبوللو بيت إال … لبيت أثر وال لحيوان.

الطريق عن بعيًدا مفاجأة

يمكنك فال ينتظرك. املفاجآت من آخر نوع هناك املوقع، إىل وصولك عند ذلك ومع
الواقع، ويف الحال. بطبيعة هناك، يزال ال إنه اإلطالق. عىل املعبد «رؤية» بالفعل
العديد ألن ورفاقه؛ كوكريل أيام يف عليه كان مما فخًرا أكثر بطريقة اآلن قائم هو
كلَّه املبنَى لكنَّ منتصبة. أعمدة لتَُكون بناؤها وأُعيد ُجمعْت قد املتناثرة الُكتَل من
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(انظر التقنية» عايل كبري «رسادق هائلة»، سريك «خيمة بأنه ُوصف بما بالكامل مغطٍّى
هكذا يظل أن املتوقع وِمن ،١٩٨٧ عام منذ الحال هذا عىل صار وقد .(2-3 الشكل
الطبيعي للمنظر القديمة لألنقاض الرومانيس التصور يذوب وهنا املنظور. املستقبل يف
عوارض عىل مفرود ضخم، رمادي رسادق تماًما، مختلفة أخرى صورٌة وتَربز الوْعر،

األرض. يف قوية خرسانة إىل ومثبَّت معدنية،
تفعل ال ولكنها تنتظره. مفاجأة وجود من اليِقظ الزائر تحذر اإلرشادية الُكتيبات
رومانسيٍّا َطَلًال يزور عندما أمل خيبة من شخص أي به سيشعر ما ملواجهة يُذكر شيئًا
يفتقر حديث بقماش محاًطا الطلل ذلك يجد إذ تماًما؛ مختلف بيشء يُفاجأ به وإذا شهريًا
يقال أن «البد بالكلية: رحلتك إلغاء عليك تقرتح التي الكتب هي قليلة الرومانسية. إىل
الكتب تلك معظم وتجد «… هذا يُثنيك لم إذا أمل، بخيبة سيُمنَْون الراجح عىل الزوار إن
املطر من لحمايتها املعبد: بقايا لحماية الخيمة هذه وضع إىل الحاجة تُربِّر أن تُحاِول
هو (وهذا أو الطويل، الرتميم برنامج يف يعملون الذين للعمال مأًوى لتوفري أو الحميض،
بعض إن بل املياه. بسبب التآكل من الحساسة األُُسس عىل للحفاظ رسميٍّا) امُلعَلن السبب
حدِّ يف الخيمة أن تدَّعي بأن وذلك السائح، مصلحة يف يصب كله ذلك جعل تحاول الكتب
ا خاصٍّ جوٍّا تضيف وهي ومتميز، رائع شكل لها ذاتها حد يف «إنها لإلعجاب: مثرية ذاتها

اليونان! عوارض زوروا يصيحون: القوم وكأن الداخل.» يف املرء يَِصري حني
باساي إىل حديثة زيارة أيِّ بني «االختالفات» تكون ربما النقطة هذه عند
ورفاقه كوكريل كان لألنظار. لفتًا األكثر تبدو التي هي عرش التاسع القرن واستكشافات
بل الصحية، والرعاية والرتحاب الكرم إىل تفتقر بالًدا فيها جابوا خطرة، رحلة يرونها
سيارات فنجد نحن أما ى. والُحمَّ الطرق ُقطَّاع مواجهة يف بحياتهم خاطروا بالفعل إنهم
باساي أصبحْت لقد املجاورة. القرية يف الربيدية البطاقات ونشرتي والفنادق، األجرة
موارد جميع من وتشجيًعا دعًما تَنَال وهي لطيفة، نزهة قضاء فيه يمكنك مكانًا اليوم

السياحة. وهي أال اليونان؛ يف صناعة أكرب
الكالسيكي املايض من جديدة اكتشافات عن فقط يبحثون ال الُقداَمى ال الرُّحَّ كان
أنفسهم أجل من سواء يجدونه، عساهم ما لسْلب فرصة عن يبحثون كانوا ولكْن القديم،
عىل لنفسه. ملكيتها وينسب عليها يستويل َمن تنتظر املايض آثار كانت بالدهم. أو
أن الحارض وقتنا يف القديم العالم آثار يقصدون الذين السائحون تعلََّم ذلك، من النقيض
التذكارية. والهدايا الربيدية البطاقات بعض رشاء عىل االستحواذية طموحاتهم يَْقُرصوا
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اليوم. باساي يف املوجود املعبد :2-3 شكل

كان ولو اليونان، من حقيقية آثار أي إخراج حاولَت إن عليك القبض يُلَقى قد واليوم
ه توجِّ منحوتًا. رخاٍم لوَح وعرشين ثالثة عن ناهيك سفرك، حقيبة قاع يف صغريًا وعاءً
الصعبة املشاكل وكذلك الحفظ، قضايا نحو رصيًحا توجيًها السائَح اإلرشاديُة الُكتيباُت
إليه. ينتمي الذي املكان نفس يف اإلغريقي الرتاث بقاء عىل باملحافظة املتعلقة والنفقات
ومن األثري. املوقع حماية سبيل يف كان باساي رومانسية فقدان إن هناك لنا يقولون
املايض من مواقفنا يف أولوياتنا عىل طرأ الذي بالتغري بقوة تُذكِّرنا الخيمة تلك فإن ثم
ثقافة إىل وامللكية، الحيازة محورها كان التي عرش التاسع القرن ثقافة من الكالسيكي:

والحفظ. الرعاية محورها التي العرشين القرن
يبدو مما أكثر األوائل ال بالرُّحَّ مشرتكة قواسم تربطهم الحارض وقتنا سياح لكن
يف بها يشعرون والتي االستكشاف، بإثارة املستمر الشعور بينهم فيجمع األمر؛ عليه
نجده عما تكتب تزال ال اإلرشادية الكتب فإن رأينا، كما املطروقة. السياحية الطرق معظم
طريقة كثريًا تشبه بطريقة باساي إىل أجرة سيارة أو بحافلة التوجه سهولة من اآلن
من املزيد للسائح تقدم وهي الكتب، ونفس هناك. إىل لرحلته نفسه كوكريل وصف
أرض إىل رحلة أنه عىل اليونان يف العطلة قضاء تناول إىل تميل تزال ال العامة، النصائح
«اضطرابات بشأن خفيفة تحذيرات حلول مع حتى خطرة، تكون أن ويحتمل غريبة
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حول نصائح اآلن بها وتجد املالريا، بسبب املوت عن املأساوية الحكايات محل املعدة»
الطرق «ُقطَّاع أيدي عىل القتْل قصص من بدًال والنشالني املحتالني األجرة سيارات سائقي

أركاديا». أهل من القانون عن الخارجني

للغاية املتميز تذكارك

صحيًحا يكون قد والعرض. والتملُّك االستحواذ ثقافة يف اإلرشادية الكتيبات تتشارك أيًضا
الربيدية، البطاقات سوى أوطانهم إىل يعودون حني معهم يجلبون ال عرصنا مسافري أن
كهدايا املقلَّدة والنماذج الثمن، غالية الفخار قطع أو الرخيص، والبالستيك والصور،
مكان أي يف أو اليونان (يف السياحة صناعة من أساسيٍّا جزءًا يزال ال لكْن تذكارية،
النتيجة إن الوطن». إىل يعودون حني شيئًا معهم يجلبوا «أن ينبغي السياح أن آخر)
صور انتشاُر العرشين القرن بريطانيا يف َكثَُر أْن الصيف عطالت لقضائنا املبارشة
ِمن عرش التاسع القرن يف األمر عليه كان ما يفوق بقْدٍر القديم الكالسيكي العالم
إىل املواقد، أرفف بها نزيِّن «إغريقية» ِجرار أو البارثينون، من مصغرة بالستيكية نماذج
العاَلم ملعاِلم زيارات من به قمنا بما لتذكَِّرنا الجدران عىل نُعلِّقها التي الربيدية البطاقات

القديم.
األعمال تلك بها؛ واإلعجاب الفنية األعمال تلك لزيارة نذهب حني كثريًا نسعد أننا كما
استكشفوها، التي اليونان أرايض من الوطن إىل جْلِبها عناءَ العظاُم جوَّالتُنا َم تَجشَّ التي
أن غريبة ملفارقة وإنها لها. اقتنائنا طريقة نزاهة مدى حول هواجسنا عن النظر برصف
نفُسها هي تُستخدم أن يمكن والتأمني الحفظ عىل القائمة العرشين القرن أيديولوجية
يف أسالفنا أن حني يف القديم، للعاَلم الحقيقية اآلثار بهذه االحتفاظ عىل إرصارنا لتربير
تسمع ما أشهر وِمن طعن. من تخلو ال بطريقة عليها استحوذوا قد عرش التاسع القرن
إعادته من بدًال الربيطاني، امُلتحف يف البارثينون رخام عىل لإلبقاء نُقدِّمها تربيرات من
اليونانيني من عناية من سيلقاه كان ما تُفوق عنايًة به اعتنينا «إننا» قولُنا: اليونان، إىل

أنفسهم.
سخية أولية إسعافات إىل بالنفس الزائد االحتفاء هذا ترجمة يمكن الحال بطبيعة
يف وبالسياحة. وجمعها اآلثار عن التنقيب بعمليات سلبًا تتأثر حاملا اليونانية للمواقع
يُشبه الذي األنف «ذي — املحتال األمريكي األثري من ريفني يَْسخر «فاساي» عن روايته
ال اليونان مستوى عىل «بالطبع شيث: ألويسيوس «قال النحو: هذا عىل — الهوكي» عصا
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االمتنان. غاية يف إنهم ذلك. يف كثريًا ساهْمنا لقد منه. أكثر ُمصان معبٌد أثينا خارَج يوجد
كَال عىل عموًدا عرش وخمسة الخلف، ويف األمام يف أعمدة ستة به أن ستالحظ … اآلن ثم
قائمة عموًدا وثالثون سبعة تزال فال عموًدا. عرش اثني املعتاد الرقم من بدًال الجانبني
««… الربيطانيون … َمن؟ ن، خمِّ … بهم رحل إفريز لوَح وعرشين ثالثة هناك ولكنَّ هنا،
هو اليونان مستكشفي من السابقة األجيال بجميع وثيًقا ربًطا يربطنا ما أكثر ولكن
الواقع، يف عليه هي وما اليونان عليه تكون ملا توقعاتنا بني منهم تََوارثناه الذي التوتر ذلك
الصورة بني الفرق رأَُوا حني ومعارصوه كوكريل ُصدم لقد لآلمال. مخيبًا يكون قد الذي
حياة من الواقع أرض عىل وجدوه وما القديم العالم عن أذهانهم يف كانت التي املثالية
االستكشافية الرحلة لفكرة تبنِّيهم الفجوة تلك مع تعاملهم ُصَور ومن وضيعة. ريفية
العاَلم كمال عن القديمة العليا امُلثُل فقط نرث لم بالطبع، ونحن، والربَّاقة. البطولية
التاسع القرن يف سائدة كانت التي الرومانسية الرؤية تلك أيًضا ورثنا ولكننا القديم،

أيًضا. لنا بالنسبة مفاجأة حتًما ستكون «الحقيقية» اليونان إن عرش.
باساي ُزْرنا إن األمل بخيبة نشعر أن من مناص فال اآلثار، برتميم التزامنا كان وأيٍّا
غطاء تحت من بالكاد يُرى معبد أمام نقف بنا فإذا رومانسيٍّا، أثًرا نرى أن متوقعني
ذلك مع للتعامل وسيلة إليجاد مضطرون أيًضا نحن األوائل، ال الرُّحَّ مثل يغطيه. رمادي
كان وأيٍّا هناك. إىل نصل عندما الواقع يف نراه وما لليونان الوهمية رؤيتنا بني الصدام
فإن العطالت، برامج يُِعدُّون ممن أو عظاًما جوالني كنا سواء املسبقة، أفكارنا مصدر
أرض عىل نجده وما املسبقة األفكار تلك بني التوفيق عىل دائًما تنطوي اليونان زيارة
زيارة تظل هذا ومع بغطاء، مغطٍّى معبٍد «أجواءَ» عادة خيالنا يف نتصوَّر ال إننا الواقع.

وحضارته. القديم للعالم ومتضاربة مختلفة رًؤى عىل دائًما تنطوي اليونان
جوانب يف األوائل ال الرُّحَّ نُشِبه — املعارصين السياح معَرش — إننا أخرى، بعبارة
اهتمامنا محور أن فيه شك ال ومما أولوياتنا، تغريْت بالقطع أخرى. جوانب من ونخالفهم
ومع تامٍّ. بشكل لرحلتنا املادية الظروف وتغريَِت تماًما، اختلف عليه والحفاظ باملعبد
(بخيمة األثر نفس من ى تبقَّ ما رؤية خربة يف فقط أسالفنا مع نتشارك ال فإننا ذلك
وكيفية زيارتنا، بها نفهم أن علينا التي الكيفية يف أيًضا معهم نتشارك بل بغريها)؛ أو
لليونان أذهاننا يف نحملها التي الصورة بني األحيان بعض يف املحرج الصدام مع التعامل
باليونان خربتنا أن األرجح، عىل أهميًة، أكثر هو وما الواقع. أرض عىل املوجودة واليونان
منه، جزء يف األقل عىل يشء، هي بل تماًما، جديد نحو عىل بأنفسنا، نكتشفه شيئًا ليست

قبلنا. اليونان خربوا الذين ال الرُّحَّ أولئك من نرثه
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واختالف تشابُه

الكالسيكي الرتاث دراسة لفهم قويٍّا نموذًجا يقدم واالختالف التشابه من الخليط هذا
مًدى أيِّ إىل دائًما: الدراسة هذه تطرحه الذي الرئييس للسؤال إجابة يقرتح وهو . ككلٍّ
أو ١٠٠ منذ كان كما اليوم الكالسيكي الرتاث ظلَّ مًدى أيِّ إىل الكالسيكي؟ الرتاث يتغري
أن يمكن جديد يشء أيُّ هناك يكون أن يمكن مًدى أيِّ إىل مضْت؟ سنة ٣٠٠ أو ٢٠٠

أكثر؟ أو عام ألَفْي مدار عىل وحديثًا كالًما أُشبع موضوع يف فيه نُفكِّر أو يُقال
هو»، «كما ظل الكالسيكي الرتاث أن هو باساي، إىل زيارتنا ضوء يف والجواب،
الشعر لنقرأ نجلس فعندما عليه؛ كان عما كبريًا اختالًفا «اختلف» عينه الوقت ويف
أو شيرشون، أو أرسطو أو أفالطون فلسفة أو فرجيل، أو هومريوس نظمه الذي امللحمي
مع النشاط ذلك يف «نتشارك» فإننا بلوتس، أو أريستوفانيس أو سوفوكليس مرسحيات
الذين الوسطى القرون رهبان وبني بينَنَا يربط إنه َقبِْلنا. من األعمال تلك قرءوا َمن جميع
كما الرتاث)، ذلك لنا حفظوا ثَمَّ (وِمن القديم العالم نصوص من مئات بتفاٍن نسخوا
بدراسة أيامهم تَعجُّ كانت الذين عرش التاسع القرن مدارس تالميذ وبني بيننا يربط أنه
املعماريني املهندسني من قرون وبني بيننا يربط أنه كما الكالسيكي»، الرتاث «أعمال
ليتعلموا فيرتوفيوس َكتََب ما قرءوا كوكريل) (ِمثل الذين أوروبا أنحاء جميع يف والبنَّائني

البناء. يكون كيف
ال األمر إن هؤالء. بخربة حتًما تتأثر الكالسيكي بالرتاث «خربتنا» أن ذلك ِمن وأكثر
حدد ما هو نسخه يجب ِلَما الوسطى القرون من الرهبان هؤالء اختيار أن عىل يقترص
له ُكتب الذي القديم العالم أدب كل فتقريبًا عرصنا؛ إىل عاشْت التي الكالسيكية النصوص
إننا نَسخه. وإعادة نَسخه يف جهد من هؤالء بذله ما بفضل ُحفظ قد عرصنا إىل يعيش أن
العالم هذا عن السابقة األجيال قالتْه ما ضوء يف القديم الكالسيكي العالم نعيش أيًضا

والتنوع. الثراء من القْدر هذا بكل آخر موضوع يتسم وال فيه. وفكرْت وكتبتْه
أننا نظن الذي القْدر عن النظر برصف الكالسيكي، بالرتاث مرتبطون جميًعا إننا
الرتاث نتناول أن مطلًقا يََسُعنا وال كثريًا. أم كان قليًال والرومان، اإلغريق عن نعرفه
من القْدر هذا كل تُمثل أخرى أجنبية ثقافة هناك ليسْت تماًما. عنه كغرباء الكالسيكي
مرتبة أسَمى هو وروما اليونان تقاليد يخص ما كل أن بالرضورة يعني ال وهذا تاريخنا.
تتأثرا لم هاتني القديم العالم حضارتَِي أن يعني ال أنه كما أخرى؛ حضارة أيِّ ِمن
من جزء الواقع، يف املثال. سبيل عىل املجاورة، واألفريقية السامية بالثقافات أنُفُسهما
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التقاليَد القدماء الُكتَّاُب بها واجه التي الطرق يف يكمن القديم للعالم املعارصين انجذاب
ملجتمعاتهم. الثقافية التعددية عرصنا، بلغة وناقشوا، لعاملهم، للغاية املتنوعة الثقافية
سواء، حدٍّ عىل ولكن، القديم، العالم يف دوريهما والعنرصية بل العجرفة لعبَِت بالطبع،

العالم. ذلك نفوذ ظل يف وانترشتا واإلنسانية الليربالية تطوَرِت
ثقافية سياسة من لدينا ما أشكال جميع مركز يمثِّل الكالسيكي الرتاث كون إن
إىل املثال، سبيل عىل ننظر، فعندما برتاثها. الغربية الحضارة يربط الذي العنرص هو
املعماريني املهندسني من أجياًال أن مسبًقا نعلم ونحن إليه ننظر فإننا مرة، ألول البارثينون
معظم يف والبنوك املدينة، وقاعات املتاحف، لبناء النمط ذلك التحديد وجه عىل اختارت
أنها نعلم ونحن نقرؤها فإننا األوىل، للمرة لفرجيل «اإلنياذة» نمسك وعندما الكربى. مدننا
باختصار السنني؛ آالف بل مئات مدار عىل وقلَّدوها ودرسوها الناس بها أُعجب قصيدة

«كالسيكي». عمل هي
الحالية فقراءتنا مرة؛ كل يف جديدة القديم بالعالم خربتنا تعدُّ أخرى، ناحية من
القرن من تلميذ قراءة أو الوسطى القرون من راهب قراءة تشبه أن أبًدا يمكن ال لفرجيل
وهي فيها، فرجيل نقرأ التي املختلفة الظروف بسبب جزئيٍّا يحدث هذا عرش. التاسع
زيارة عن حتًما تختلف أجرة سيارة يف باساي إىل زيارة إن املختلفة. السفر ظروف تشبه
صورة يف اإلنياذة قراءة نجد تقريبًا الطريقة وبنفس املزاج. سيِّئ بغل ظهر عىل إليها
الجلد من قيِّم كتاب صورة يف قراءتها عن تماًما تختلف الجيب حجم يف ورقية نسخة
يف وأنت قراءتها عن تماًما كريس يف جالس وأنت قراءتها وتختلف اليد، بخط منسوخ

الفيكتوري. العرص من ُمْرِعب مدرِّس إرشاف تحت درايس فصل
واالفرتاضات واألولويات األسئلة يف لألنظار، لفتًا أكثر بصورة تكمن، االختالفات ولكنَّ
القرن أواخر يف قارئ يوجد ال القديمتني. والثقافة النصوص عىل نُسِبغها التي املختلفة
أو الطريقة، بنفس — ال أم كالسيكيٍّا أكان سواء — يشء أي يقرأ أن ِبُوسعه العرشين
األنظار لفتَِت املثال، سبيل عىل فالنسوية، سابق. جيل من قارئًا يخصُّ الذي الفهم بنفس
يف مؤخًرا أُجريْت التي والبحوث بها، املحيطة والتعقيدات املجتمع يف املرأة دور أهمية إىل

وثقافتهم. القدماء ألدب جذريٍّا جديًدا فهًما أيًضا عززْت الجنسية الحياة تاريخ
كلٍّ يف املرأة تبعيِة من الفيكتوري العرص يف عاشوا ممن كثريون يُفاجأ لم شك بال
مدن من مدينة أي يف سياسية حقوق لديها يكن لم املرأة أن وحقيقِة وروما، اليونان من
هو الحياة يف املرأة َدْور بأن القدماء الُكتَّاب من للعديد الرصيحة واألقواِل القديم، العالم
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كان نفِسه الوقت يف عنها. الناس يتحدث أن وتتجنَّب الصوف، وتنسج األطفال، تلد أن
املقاطع من العديد بحذف) حتى (أو بتجاهل مشغولني الفيكتوري العرص يف الباحثون
الرجال بني الجنس عن الحديث يف تُِرسف أنها يََرْون كانوا التي القدامى مؤلفات يف
املعارصون الكالسيكي الرتاث دارسو أما والصبيان. الرجال بني اللواط أو والنساء،
يحتفون أو للنساء، الشديدة كراهيتَهم والرومان اإلغريق عىل وحسب يَعيبون ال فنجدهم
أبقى القديم األدب أن كيف يستكشفون وإنما لديهم، العلنية الجنسية اإلثارة بعنرص
بها نوقش التي الطرق حدد عما ويتساءلون فيها، شكَّك أو تلك النساء كراهية عىل
ما نفهم كيف املثال، سبيل عىل القديمة. والنصوص الفن يف ر وُصوِّ الجنس موضوع
»؟ ومتغريِّ متلوِّن يشء دائًما «املرأة أو «النساء» تقول: التي فرجيل عبارة وراء يكمن
املرأة، حقوق حول العرشين القرن يف دارت ملناقشاٍت مبارشة نتيجٌة االستكشافات وهذه
تاريخيٍّا عمًقا بدورها الكالسيكية الدراسة وتُضِفي الجنسية، والسياسة النوع، ونظريات

تلك. العرشين القرن مناقشات يف حيويٍّا
«اختلف» عينه الوقت ويف هو»، «كما ظل الكالسيكي الرتاث أن هي األساسية الحقيقة
تفسري يف «التقدم» حول تدور بسيطة قصة ليسْت وهذه عليه، كان عما كبريًا اختالًفا
مكاسب؛ وكذلك خسائر، عىل تنطوي مصالحنا يف التغيريات أن شك فال الكالسيكي. الرتاث
التعاطف من كبريًا قْدًرا َفَقْدنا أننا املفرتض من األخرية عام املائتَْي عرب املثال، سبيل فعىل
املجهولة. البحار عرب السفر أهوال تجربة عىل العميل والتدريب القديم، الجسدي القتال مع
خربة عن تكون ما أبعد فرجيل كتبه ما وقراءة أثرها. لها التغيريات هذه أن هو يُهمُّ ما
واألمر الكتاب. هذا من التاسع الفصل يف سنبني كما القرون، مر عىل تختلف ال متماثلة

باساي. إىل زيارة كل عىل ينطبق عينُه
التاسع القرن يف جرْت التي واالستكشافات الحديثة السياحة قصة رَوينا لقد
وعدم االستمرارية تعقيد مدى ولتوضيح التحديد، وْجِه عىل النقطة هذه لتوضيح عرش
الكتاب هذا نجعل سوف أننا نقوله ما وأهم الكالسيكي. الرتاث مع تجربتنا يف االستمرارية
دراسة كانت إذا قلنا، وكما لباساي. املختلفة الزيارات حول التأمالت هذه من مبارشة ينبع
ذلك فإن القديم، العالم وبني عاملنا بني تفصل التي «الفجوة» يف توجد الكالسيكي الرتاث
تجربتهم ضوء يف يتحدد مثلما ومناقشاتنا واهتماماتنا تجربتنا، ضوء يف يتحدد الرتاث
الذي والتعقيد التنوع مدى لفهم مثًال لنا تُقدم باساي وزيارة ومناقشاتهم. واهتماماتهم

املعارصين. إسهامات عليه تكون أن يمكن
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الكالسيكي الرتاث عن رنا تَصوُّ

باساي. يف أبوللو ملعبد لري إدوارد رسمها لوحٌة :3-3 شكل

فعىل متوقعة؛ غري بطرق أمامنا تَربز الكالسيكي الرتاث يف مساهمتنا أهمية إن
فيتزويليام ُمتحف يقع الكتاب، هذا كتابة موضع من األمتار من مئات بضع بُْعِد
(انظر باساي ر تُصوِّ عرش التاسع القرن من شهرية فنية لوحة وبه كامربيدج، يف
لوحاته من أكثر الفكاهية بقصائده لنا املعروف لري، إدوارد اللوحة رَسم .(3-3 الشكل
عن وقال ،١٨٤٨ عام يف اليونان إىل له زيارة يف املوقَع زار وقد رزقه، مصدر كانت التي
مرض حني سنوات، بعد حياتي.» يف قضيتُها أسابيع ستة «أمتََع كانت إنها الزيارة تلك
وفاعيل أصدقائه من عدٌد ع تَجمَّ اليد، ذات ضيِق من يعاني منزله، حبيس وأصبح لري،
مناِسبة هدية ستكون أنها شعروا لقد فيتزويليام. إىل ليقدِّموها اللوحة تلك واشرتَْوا الخري
هناك، معروًضا بالفعل كان باساي إلفريز الجبس من جصيٍّا قالبًا إن إذ امُلتحف؛ لذلك
هذا من لكْن امُلتحف. ذلك مبنَى تصميم يف كبري بشكل انخرط قد نفسه كوكريل وكان
أحد كان ذاته حد يف ألنه أكسفورد؛ يف أشموليان مُلتحف مناسبة هدية كانت ربما املنطلق
َدَرج عىل باساي إلفريز الجص من قالبًا أيًضا يضم وكان لكوكريل، الرئيسية األعمال

الرئييس. امُلتحف
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يَظَهر وهو املعبد وعزلة املشهد، إقفار لباساي؛ الرومانسية الصورَة اللوحُة ص تُلخِّ
كوكريل يراها كما باساي هي تلك امللتوية. الجبلية واألشجار الصخور من إطار عرب

أخرى. مفاجأة انتظارنا يف ولكْن أيدينا. بني التي اإلرشادية الُكتيبات وتراها
شك ال اإلنجليزي. الريف من إنجلرتا، يف ُرسم «اليوناني» املشهد هذا إن الواقع، يف
عىل ذلك ساعده وقد اليونان، يف بجولة يقوم كان عندما كثرية رسومات رَسم لري أن
جليٍّا توضح مذكراته لكن طبيعية. ومناظر مشاهد من هناك رآه بما ذاكرته يف االحتفاظ
ملموس، واقع من أُخذْت الصورة تلك يف تَظَهر التي واألشجار الصخور تفاصيل كل أن

ليسرتشري. ريف يف إنجلرتا وسط يف تقع مناسبة عينات باستخدام وذلك
لري إن الكالسيكي. والعاَلم الكالسيكي الرتاث صورة يف بمساهمتنا قويٌّ تذكري هذا
لديه مألوفٍة َمشاِهد عىل معتِمًدا أسفاره ذكريات وحي من «يونانًا» لنا ر َصوَّ قد (وأمثاله)
يزور َمن توقعات بني التفاوت فْهم عىل يُعينُنا التصور هذا أن ذلك، من أكثر بل بلده. يف
عىل العثور يف نأمل كنا إذا أفضل. فهًما الواقع أرض عىل الزائر يجده ما وبني اليونان
يمكننا كيف نفسه، املوقع إىل نذهب عندما لباساي لري رسمها التي للصورة حيٍَّة نسخٍة
الغريب للمنظر أمينة نسخة تكن لم لري صورة إن أمل؟ بخيبة نُصاب أو نُفاجأ أالَّ حينها
األقل) عىل (جزئيٍّا كانت الكالسيكي، الرتاث صور كل كحال فحالها اليونان. يف رآه الذي
من جزءًا اآلخر هو كان الكالسيكي الرتاث ألن ثقافته؛ من جزءًا كانت لري، بلد من صورًة

الثقافة. تلك
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بنيأيدينا إرشادي دليل

املايض إىل السفر

السياحة عىل وحسب مقصوًرا هذا وليس الكالسيكي. الرتاث دراسة قلب يف السياحة تقع
لُكتيبات الخيايل العالم يف أكانت سواء اليونان، إىل الحديث عرصنا يف بها نحن نقوم التي
األمر إن بل املتوسط. البحر منطقة لعطالت الواقعي العالم يف أم السفر وملصقات
من ورفاقه كوكريل بها قام الكالسيكية لليونان اكتشاف إعادة عملية كونَه يتجاوز
املواقع أيًضا هم وجابوا أيًضا، هم ُسيَّاًحا والرومان اإلغريق كان فقد العظام؛ ال الرُّحَّ
عىل للسلب وُمعرَّضني الطرق، ُقطَّاع محاربني أيديهم، يف إرشادية أدلة حاملني السياحية،
كانوا الرؤية، يستحق أمٌر إنه لهم قيل ما اكتشاف إىل وساِعني املحليني، السكان أيدي

القديم. الرتاث ذلك «أجواء» يف الدخول إىل متشوِّقني
اإلرشادي «الدليل بعنوان وهو اليوم؛ إىل باقيًا العتيقة اإلرشادية األدلة أحد يزال ال
امتداد وعىل امليالدي. الثاني القرن من الثاني النصف يف باوسانياس كتبه اليونان» إىل
مواقع أهمُّ أنها باوسانياس رأى ما إىل املثابَر املسافَر باوسانياس يُرِشد مجلدات عرشة
تُعود ثم اليونان، جنوبي عرب تمتدُّ ثم األول، املجلد يف أثينا من تبدأ رحلة يف وذلك اليونان،
باوسانياس يصف الثامن املجلد ويف العارش. املجلد يف وذلك الشمال، يف دلفي إىل مجدًدا
معبد كانت أركاديا يف التوقف نقاط وإحدى بيلوبونيز. جزيرة شبه يف أركاديا منطقة

باساي. يف أبوللو
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بلدة من متخذًا — باوسانياس بدأ معارص، إرشادي كتيب أي من تتوقع أن لك وكما
باختصاٍر وَصف ذلك وبعد باساي، إىل املسافة بتحديد — له بدء نقطة القريبة فيجاليا

وتاريخه: املعبد

امُلغيث، أبوللو معبد وفيه باساي، ى يُسمَّ مكان يوجد كوتيليوس] [جبل عليه
شبه يف املوجودة املعابد كل بني ومن به. ما وكل سقُفه حتى الحجر، من مبنِيٌّ
األوَل املعبُد هذا يَُعدُّ ربما تيجيا، يف املوجود املعبد عىل تاليًا بيلوبونيز، جزيرة

أبعاده. وتناسق أحجاره جمال حيث من

باساي: يف أبوللو اإلله يحمله الذي الخاص اللقب تفسري إىل باوسانياس يعمد ثم
إقراًرا ُمنح اللقب هذا أن يبدو «امُلعني». أو «امُلغيث» أبوللو بمعنى إبيكوريوس؛ أبوللو
من «الحامي لقب أثينا يف ُمنح مثلما الطاعون، وقت «يف فيجاليا لشعب أبوللو بمعاونة

الطاعون.» رشور من أثينا لتخليصه وذلك [«ألكسيكاكوس»]؛ الرش»
األثينيني رضب الذي الشهري الطاعون ذلك هو باوسانياس إليه يشري الذي الطاعون
البيلوبونيزية»، «الحرب ى تُسمَّ التي الحرب تلك أسربطة، ضد املريرة حربهم بداية يف
من املريعة، الطاعون ذلك أعراض ُوصفت وقد امليالد. قبل الخامس القرن أواخر يف
باملرض نفسه هو أُصيب الذي ثوسيديديس، لسان عىل تفصيًال وتقرحات، وقيء ى ُحمَّ
حلَّْت التي للكارثة سياسيٍّا رمًزا بوصفه املرض ثوسيديديس قدَّم وقد منه. بَِرئ ثم
األشد «امَللمح يقول: إذ البيلوبونيزية» الحرب «تاريخ الشامل مؤلَّفه يف الديمقراطية بأثينا
أنه الشخص فيها يدرك التي اللحظة ففي الهمة؛ فقدان فقط ليس بأرسه للمرض ترويًعا
ولكْن مقاومة، دون للموت ويستسلم الفور، عىل القنوط تملَّكه وقد عقله ترى به أصيب
ثَمَّ وِمن به؛ يعتني كان شخص من املرض عدوى املرء بها يلتقط التي الطريقة يف أيًضا
الطاعوَن لوكريتيوس الروماني والفيلسوف الشاعر َوَصف كاألغنام.» يموتون الناس كان

البرشي. باملجتمع حلت كونية لكارثة قوية صورة فيه ورأى نفَسه،
جنوب من املنطقة تلك رضب قد الوباء هذا بأن االعتقاد إىل باوسانياس يقودنا
عن للتعبري سبيًال بوصفها يبدو فيما الوقت ذلك يف ُشيدت معابدنا وأن أيًضا، اليونان
الرابطة؛ هذه تؤكد املعماري هوية أن باوسانياس ويقرتح املرض. أزال الذي لإلله العرفان
أثينا يف البارثينون صمم الذي املعماري وهو إكتينوس، بواسطة م صمِّ باساي معبد إن إذ

مبارشة. الطاعون انتشار ُقبَيْل بناؤه اكتمل الذي املعبد ذلك أيًضا،
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املوجود املقتضب التاريخ من األعظم السواد أساَس لباوسانياس املوجزة الروايُة تُعدُّ
باالسم، باوسانياس الكتب هذه تَذُكر ال حنَي وحتى الفرتة. هذه عن اإلرشادية الكتب يف
الذي كالطاعون إلينا؛ هو نََقلها التي املعلومات من الكثريَ املعارص لقارئها تُقدم فإنها
معماري ومع البشعة البيلوبونيزية الحرب مع والرابطة املعبد، تأسيس خلف يكمن
هي إلكتينوس) ذكره (وتحديًدا باوسانياس رواية كانت الحال بطبيعة وكذلك البارثينون.
بارثينون يكون أن لوا أمَّ معبٍد عن بحثًا رحلٍة يف الذهاب عىل وأصدقاءه كوكريل َحفز ما
باوسانياس سجلها التي لالهتمام املثرية «الحقائق يقول: نفُسه كوكريل كتب وقد آخر.

البحث.» هذا أهمية السابقني] وللمسافرين [له يثبت كافيًا سببًا كانت …
بكثري؛ صعوبة أكثر عمليًة باساي لزيارة باوسانياس دعْت التي األسباب تبنيُّ كان
فقط املسدود، الطويل الجبيل الطريق هذا يف للسري دفعه الذي ما رصاحة يقول ال فهو
امليالدي الثاني القرن يف إليه الوصول يصعب كان الذي املقدس، املكان هذا يرى كي
الرئيسية، املدينة إىل رحلته فأثناء إليه. كوكريل ذهب حني إليه الوصول يصعب كان مثلما
الربونز من تمثاًال بالفعل شاهد قد كان الكبرية»)، «املدينة حرفيٍّا تعني (التي أركاديا
مفتوح مكان يف وُوضع باساي، يف املوجود املعبد من سابق وقت يف أُزيل قد كان ألبوللو
جاء الذي املعبد أمر وتقيصِّ الذهاب عىل التمثال هذا رؤية شجعتْه ربما العامة. يراه كي
العظيم. البارثينون معماري صممها التي املباني يتتبع كان ربما أو أصًال. منه التمثال
وثيق نحو عىل للمعبد وتوصيفاته باساي إىل زيارته توافقْت إجمالية بصورة لكْن
أبناء من ابنًا باوسانياس كان اإلرشادي. دليله عرب أبداها التي واالهتمامات األولويات مع
يكتب كان وقد هي). مدينة أي تحديًدا يخربنا (ال تركيا يف حاليٍّا توجد يونانية مدينة
واملعالم وتاريخها اليونان جغرافيا عن باليونانية، متحدث جمهور أجل من باليونانية،
الروماني الغزو عىل عام مائتي من أكثر انقضاء بعد يكتب أيًضا كان لكنه بها. املوجودة
مواطني من مواطنًا نعتربه أن سواء حدٍّ عىل الصحيح من يكون ثم، ومن اإلغريقي. للعالم
الدولة حكم تحت املستقرة األقاليم أحد أرجاء يف جولة لنا يصف الرومانية، الدولة
رعايا أو مواطنني من يتكون باليونانية متحدث لجمهور وذلك طويل، وقت منذ الرومانية
يف فقط تنحرص ال كثرية، أمور لليونان الروماني الغزو عىل تَرتَّب لقد الرومانية. للدولة
بالبالد باملشاهدة الجديرة املعالم أبرز باوسانياسكانت وقت فبحلول لروما. اليونان تبعية
املعابد ورعتها: إقامتها تكاليف ودفعت الحاكمة السلطة شيدتها تذكارية مبانَي تتضمن
واألسواق والتماثيل والنافورات الرومانيني، لألباطرة تكريًما الرومانية باألموال املبنية
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هذه من قليًال عدًدا باوسانياس ذََكَر الرومانيون. الخري فاعلو موَّلها التي والحمامات
يف كان باساي، يف كما تركيزه، لكن حديثة، إنجازات كان وأغلبها عابًرا، ذكًرا املعالم

تماًما. مختلف موضع
وعىل تاريخها وعىل القديمة» «اليونان ب الخاصة األثرية املعالم عىل باوسانياس ركز
جولته إن طويل. بوقت الروماني الغزو قبل موجودة كانت التي اليونان تلك ثقافتها،
تعود التي املقدسة واألماكن القديمة باملدن تمرُّ تاريخية جولة األمر واقع يف هي السياحية
التي اآلثار عن باوسانياس يرويها التي والقصص بكثري. الروماني الحكم يسبق لزمن
وخرافاتها بعاداتها اليونان، تاريخ من املبكرة الحقبة تلك إىل تقريبًا كلها تعود يزورها
إىل بالقارئ يعود تقليدي، وصف لباساي وْصفه إن التقليدية. وطقوسها واحتفاالتها
أي دون من وذلك وقته، عىل عام ٦٠٠ من أكثر منذ وقع الذي الشهري الطاعون زمن
«الرومانية» اليونان يجعل باوسانياس إن املعبد. تاريخ يف القريبة األحداث من أليٍّ ذكر
هذا يفعل وهو امليالد، قبل الخامس القرن يونان وبني بينها التفرقة يستحيل له املعارصة

عمد. عن
يحمله سياحي كتيب محض كونَه يتجاوز إذن اليونان» إىل اإلرشادي «الدليل إن
إليه. الوصول وكيفية رؤيته يمكن ما كل عن محايد تقرير محض أْي املسافر؛
يتخذ معارص، أو قديم إرشادي، لدليل مؤلف أيِّ شأن ذلك يف شأنه فباوسانياس،
بها يصف التي «الكيفية» وبشأن حذفه، يمكن وما تضمينه يمكن ما بشأن اختيارات
(وأقل) أكثر هو ما وجود إىل محالة ال تؤدي االختيارات وهذه وصفها. يختار التي اآلثار
لليونان خاصة رؤية للقارئ باوسانياس يقدم لليونان. بسيط «توصيف» محض من
الروماني. الحكم تحت باليونان لإلحساس خاصة طريقة له ويقدم اليونانية، والهوية
يقدمها التي والرؤية الرومانيني، َمْقدم عىل املايضالسابق يف بجذورها ترضب الهوية هذه
يمنح أخرى، بعبارة الروماني. للغزو إخفاءً، األقل عىل أو إنكاًرا، تتضمن باوسانياس
يعتمد لم الدرس وهذا اليونان. فهم بها يمكن التي الكيفية يف درًسا اإلرشادي دليلُه
واملقدسات املدن أرجاء يف جولة يف باوسانياس اتباع عىل أو هناك، حرفيٍّا التواجد عىل
لم لو حتى اليونان، عن الكثري تعلمنا أن يمكن باوسانياس كتبه ما قراءة إن اليونانية.

الكثري. تعلمنا أن كتاباته تستطيع اليوم وإىل البالد. تلك أقدامنا وِطئْت أن لنا يسبق
التي الزعزعة مدى بشأن ا مهمٍّ درًسا باساي معبد باوسانياسعن رواية تمنحنا أيًضا
الكالسيكية األثرية املواقع أشهر أحد اليوم باساي إن القديم. بالعالم معرفتنا بها تتسم
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وتصويًرا رسًما املباني أكثر أحد فيها املوجود أبوللو ومعبد األذهان، يف رسوًخا وأكثرها
الوحيدة اإلشارة بمنزلة تَُعدُّ القليلة املقتضبة باوسانياس عبارات لكن اليونان. يف ودراسة
ُفقد، قد باوسانياس دليل كان ولو القديم. العالم من باقيًا ظل الذي األدب كل يف للمعبد
تحديًدا العمل هذا ينسخوا أن آلخر) أو (لسبب الوسطى القرون ناسخو يَْخَرتْ لم لو
واملنحوتات األحجار به تُوحي قد ما باستثناء املعبد عن شيئًا ِلنعلَم كنا ملا لنا، ويحفظوه
واضحة فكرة أي لنملك نكن لم أخرى، بعبارة مصادفة. أحدهم عليها يعثر إْن ما نفُسها،
أرتميس اإللهة وشقيقته أبوللو وجود أن (رغم أبوللو أجل من بُني املعبد هذا أن عن
دليًال). يكون قد السابع، الفصل يف سنناقش كما اإلفريز، عىل املجسدة الشخصيات بني
أو بالطاعون، املعبد عالقة أو «امُلغيث»، اللقب عن يشء أي لنعرف كنا ما وبالتأكيد

األمر. يف إكتينوس الشهري املعماري مشاركة

إلينا؟ األعمال وصَلِت كيف

أحد نفقد فيها كدنا التي السعيدة املواقف هذه بمثل الكالسيكي الرتاث دراسة تحفل
بني من واسع بانتشار اليوم تحظى التي الكتب ِمن بعٌض الواقع، ويف املهمة. األعمال
سبيل عىل كاتولوس فِشعر النسيان. يطويها أن من بالكاد أفلتْت القديم األدب صنوف
«ليزبيا»، يسميها امرأة إىل هة املوجَّ الشهرية الحب قصائد سلسلة ذلك يف بما املثال،
أن نجد وباملثل، الوسطى. العصور يف باليد ُخطَّت واحدة نسخة إىل ببقائها تَدين
نظرياِت الالتيني بالشعر تَرسد والتي األشياء»، طبيعة «عن بعنوان لوكريتيوس قصيدة
ُحفظت للمادة)، الذرية النظرية من مبكرة نسخة ذلك يف (بما إبيقور اإلغريقي الفيلسوف
لها تُكتَب لم أخرى ُكتُب هناك الحال وبطبيعة وحيدة. نسخة طريق عن األخرى هي
وكذلك تماًما، ضاع مثًال، روما، عن ليفيوس املؤرخ كتبه ما فأغلب اإلطالق؛ عىل النجاة
ويوربيديس. وسوفوكليس إسخيلوس العظام: أثينا لُكتَّاب الرتاجيدية املرسحيات معظم
نكن لم َخَلْت عاًما عرشين فمنذ الوقت. طوال التغري يف آخذة الصورة هذه لكن
الشعراء أشهر من لواحد آخر) قديم كاتب كتابات يف (مقتبس وحيد سطر سوى نملك
كما لفرجيل، صديًقا وكان كاتولوس شبابه عارصيف الذي جالوس، كورنيليوس الرومان؛
العرشين، القرن سبعينيات يف لكْن أغسطس. اإلمرباطور حكم إبان مرص حكم الحًقا توىل
مرص، جنوب يف قديم روماني لحصن تابع نفايات مكبِّ يف جرْت تنقيب عمليات وأثناء
شك ال الشعر من سطور ثمانية عليها نقرأ أن يمكننا صغرية بردية ِمن قصاصة اكتُشَفت
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وربما منها، تخلص َمن هو جالوس جنود أحد كان ربما كتبها. َمن هو جالوس أن يف
.(1-4 الشكل (انظر هذا فعل َمن هو نفسه جالوس يكون

جالوس. لكورنيليوس شعًرا تحمل بردية ِمن قصاصة روماني: نفايات مكبِّ من :1-4 شكل

األخرية، املائة األعوام مدار عىل مرص يف جرْت التي التنقيب عمليات واقع من أيًضا
قبل الرابع القرن يف عاش الذي ميناندير، الهزيل للكاتب كاملة مرسحية النور إىل ظهرت
هذا أعمال كل كانت أخرى. مرسحيات أربع عن يقل ال مما طيب جزء عىل عالوة امليالد،
ملرسحياته. اليد بخط مخطوطات أي يوجد وال الوسطى، العصور يف ُفقدت قد الكاتب
األخالقية الدروس وبسبب انتشاًرا، اإلغريق الُكتَّاب أكثر من واحًدا كان ميناندير أن إال
املتحدث العالم يف طالب كل دراسة من أساسيٍّا جزءًا أعماله كانت مرسحياته يف الواردة
البحر وشواطئ تركيا وساحل مرص، إىل نفسها اليونان من امتد (والذي باليونانية
من درامي، نحو عىل أُنقذت، التي هي تحديًدا املدرسية النصوص هذه بقايا إن األسود).

املرصية. املومياوات أجساد لف يف استُخدمْت التي املهملة األوراق
.(2-4 الشكل (انظر للغاية رفيع خيط عىل معلقة الكالسيكي باألدب معرفتنا إن
من كان فقد املحضة؛ املصادفة إىل َعْزُوه يمكن نعرفه) ال (وما اليوم نعرفه مما فجزء
الحصن ذلك يف تحديًدا املكبِّ هذا يف التنقيب األثريون اختار أِن مثًال، الحظ، حسن
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ربما وبامِلثْل، جالوس. ِشعر عىل الوحيد املثال وجدوا ثَمَّ وِمن مرص؛ يف تحديًدا الروماني
مخطوطة عىل نبيذه يسكب الوسطى العصور رهبان أحد جْعل يف التَِّعس الحظ تَسبب
الكالسيكية. األعمال ألحد املتبقية الوحيدة النسخة آثار كل محا وبذا نسخها؛ ينبغي كان
من الكثري وراء املحفز كان اإلهمال، أو للحوادث، للتعرض القديمة الكتابات قابلية إن
رواية نجد وهكذا األدبية. األعمال من كبري مقدار كتابة وراء وكذلك السوداوية، األفكار
لإلمرباطور املفقودة الذاتية السرية بناء تُعيد اإلله» وكالوديوس وكالوديوس «أنا، جريفز
سوداوية، أكثر رؤية إيكو أمربتو يتخيل الوردة» «اسم رواية ويف كالوديوس. الروماني
أرسطو أطروحة من الوحيدة النسخة إىل إضافة الدير مكتبة الرهبان أحد فيها يَحرق

الكوميديا». «عن

«الحوليات»، تاسيتوس كتاب من نملكها التي الوحيدة املخطوطة رفيع: خيط عىل :2-4 شكل
.١١–١٦

هو بل وحسب؛ املصادفة عىل قائًما ليس الكالسيكية األعمال بقاء نمط أن بَيَْد
وأولوياته واهتماماته الكالسيكي للرتاث الكامل التاريخ عىل أيًضا أساسيٍّا اعتماًدا يعتمد
الوقت إىل ووصوًال الوسطى، بالعصور مروًرا ذاته، القديم العالم من بداية املتغرية،
من عدة نسخ عىل العثور وراء وحدها املحضة املصادفة ليست أخرى، بعبارة الحارض.
ُمنحها التي املحورية للمكانة مبارشة تبعة جاء األمر فهذا مرص؛ يف ميناندير مرسحيات
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كبريًا عدًدا نملك أن املصادفة قبيل من ليس أيًضا اليوناني. العالم تعليم يف ميناندير
الروماني الشاعر كتبها التي الهجاء» «قصائد ل الوسطى العصور مخطوطات نَُسخ من
ألخالقيات فيها يرثي حية صورة جوفينال َرسم القصائد هذه من كثري ففي جوفينال؛
امليالدي). الثاني القرن بدايات يف (وذلك قْدِره ِمن ويَُحطُّ وقته يف الروماني املجتمع
مثلت ألنها الوسطى؛ العصور رهبان يَِد عىل نسُخها وأُعيد القصائد هذه نُسخت وقد
الشوارع «أيُّ الوسطى: العصور يف للمواعظ مثالية مادة وكانت للفساد، الذعة إدانات
وسط متخندق أنت بينَما الفاسد السلوَك تكبح هل هاه! القذرون؟ املتزمتون يملؤها ال
ذراعيك أعىل الكثيف الشعر يغطي وربما مشعرة، أطراف املثليني؟ الفالسفة من عصبة
بواسريَك ُمبْتَِسٌم جرَّاٌح يخيط امللساء االست تلك عىل لكْن الرواقية، الروح َوْعد أسفلهما، أو
مباًرشا ارتباًطا مرتبطٌة جوفينال كتابات قراءة نستطيع نزال ال أننا حقيقة إن املتورمة.»

الوسطى. العصور كنيسة يف الكالسيكي الرتاث باستخدامات
املواقع يف للتنقيب األساسية األهداف أحد يكن فلم عينها؛ للقصة نتاًجا اآلثار علم جاء
بعد، املعروفة غرِي القديمة، النصوص من املزيد اكتشاَف تحديًدا هو مرص يف الكالسيكية
املرصية. املواقع استكشاف عمليات من العديد خلف بالتأكيد يكمن الهدف هذا أن رغم
عن التنقيب عمليات أهداف األدب حدد عرش التاسع القرن من كبري جزء مدار فعىل
مصادر صارت التي واملواقع فيها، والتنقيب عنها البحث ينبغي التي املواقع محدًدا اآلثار،
القرن يف املثال، سبيل عىل ومايسينيه، طروادة مدينتَي اكتشاف جرى لقد شهرية. جذب
ذهب أنه تحديًدا االكتشاف هذا سبب وكان شليمان، هاينريش يد عىل عرش التاسع
عن لهومريوس العظيمة امللحمية «اإللياذة» قصيدة يف املذكورتني املدينتني عن للبحث
مايسينيه، أجاممنون؛ مدينة عىل العثور يستطيع بأنه منه إيمانًا وذلك طروادة»؛ «حرب
عىل حفز ما كان رأينا، وكما طروادة. مدينة وهيلني؛ وباريس وهكتور برايام ومدينة
لم ولو البارثينون. بَنَى الذي باملعماري املعبد باوسانياس ربط هو باساي استكشاف
بمثل القيام ليحاولوا وأصدقاؤه كوكريل كان َلما باقية، ظلت باوسانياس أعمال تكن
لتفكر الربيطانية الحكومة كانت وما النائي، الجبيل الطََّلل ذلك إىل الخطرية الرحلة هذه
الكاملة القصة تعتمد عدة، فبطرق الربيطاني. امُلتحف يف به واالحتفاظ اإلفريز رشاء يف

الباقية. وأعماله باوسانياس عىل اآلن إىل حكيناها التي
بشأن باوسانياس لنا قدَّمها التي «املعلومات» يف اآلن نشك ِبتْنا أننا إذن املفاجئ من
معمار عىل أُجريْت حديثة دراسات َخَلصْت املثال سبيل عىل باساي. يف املوجود املعبد
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أيُّ إلكتينوس يكون أالَّ املحتمل فمن بنائه، وتاريخ املعبد طراز إىل استناًدا أنه إىل املعبد
(امُلعني) أبوللو لقب بني باوسانياس أقامه الذي الرابط أن البعض ويرى بتصميمه. دخل
بادئ خطؤه. بشدة ح املرجَّ ومن تخمني، محض كونه يعدو ال قد العظيم أثينا وطاعون
ربما اليونان. من املنطقة هذه يرضب لم الطاعون أن رصاحة ثوسيديديس يؤكد بدء، ذي
أدَّى وقد أبوللو. لإلله املعتاد غري ِللَّقب تفسري عن البحث جاهًدا يحاول باوسانياس كان
الربط خالل من كبرية شهرة باساي منح إىل بالتأكيد له، ُمنح أو وجده، الذي التفسري

الرسمي. ومؤرخها الكالسيكية، أثينا ازدهار فرتة وبني املعبد تأسيس بني

معهم االختالف

وقتنا يف ودراسته عرش التاسع القرن يف الكالسيكي الرتاث دراسة بني كبري آخر تغريُّ هذا
بوصفها قرءوها التي القديمة النصوص رؤية إىل يميلون ومعارصوه كوكريل كان الحايل.
عىل نحن، أما وروما. اليونان بشأن للمعلومات عليها االعرتاض تقريبًا يستحيل مصادر
معرفة من أفضل معرفًة نملك الحاالت بعض يف بأننا للقبول فمستعدون النقيض، وجه
لتحدِّي استعداد عىل إننا َوَصفوها. التي والتاريخ واألحداث اآلثار بشأن القدماء الُكتاب
البيلوبونيزية الحرب مسببات عن آرائه يف ثوسيديديس أو لباساي، وصفه يف باوسانياس
من أنه ذلك، من واألكثر روما. ملدينة مبكر تاريخ من أَوَرَده فيما ليفيوس أو الكارثية،
أن يمكنها للتحليل الحديثة األساليب أن اليوم الكالسيكي الرتاث دراسة يف املهمة املبادئ
مثلما (تماًما يعرفونه أنفسهم القدماء كان مما أكثر هو ما القديم العالم عن تكشف
بالفعل). نعرفه مما أكثر مجتمعنا عن املؤرخون سيكشف األيام من يوم يف أنه نتقبل
باليونان معرفتنا تحسني نستطيع أننا الكالسيكي للرتاث املتواصلة الدراسة مربرات فمن

ورثناهما. اللتني وروما
فما القديمة. للنصوص لقراءتنا أقل، ال أكرب، أهمية يَمنح هذا أن املفارقة َقِبيل وِمن
يًا وتحدِّ جاذبيًة أكثَر نظرنا يف وروما) (اليونان الكالسيكيتني الحضارتني ثقافَة يجعل
أو الحضارتني هاتني لدراما املستمرة الجاذبيَة فقط ليس أخرى قديمة حضارة أيِّ من
والرومان اإلغريق الُكتَّاب أن بحقيقة باألساس متعلق األمر وإنما الفنية، أعمالهما جمال
التي النصوص قراءة نستطيع نزال ال وأننا وعرَّفوها، بشأنها وتجادلوا ثقافتهم ناقشوا
للُمُدن التاريخ»، «أبا امُلكنَّى هريودوت، فرسَّ املثال، سبيل عىل وهكذا، هذا. فيها فعلوا
الفرس َمِلك غْزو عىل الجماعي انتصاَرهم أن امليالد قبل الخامس القرن أواخر يف اليونانية
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(يف اختالفاتها إىل املدن؛ تلك من مدينة كل به أسهمْت الذي التنوع إىل عزُوه ينبغي
رْفِضها يف املشرتكة قضيتَها َوَجَدْت وأنها تشابُِهَها، إىل يُعزى ما بقْدر والثقافة) السياسة
رشع امليالد، قبل الثاني القرن ويف الرشق. من يوناني غرِي لغاٍز استقاللها عن تتخىلَّ أن
واألسباب الكيفية تفسري يف روما، إىل حرب أسريَ أُخذ الذي بوليبيوس، اليوناني املؤرخ
الذاتية التأمالت أن بَيَْد بأكملها. املتوسط البحر منطقة عىل روما هيمنة خلف وقفْت التي
فمثًال، والرومانية. اليونانية الكتابات من الكثري سطور بني خفيًة تجري النوع هذا من
نجدهم فإننا روما، غزتْها التي األمم ثقافات وصف إىل الرومان الُكتَّاب يتحول عندما
فحني هم. ثقافتهم لطبيعة األقل) عىل (ضمنية تعريف عملية يف وتكراًرا مراًرا منخرطني
توصيفه كان الرومان، عن الغال بالد أهل اختالف مدى يصف أن قيرص يوليوس حاول

نفسها. روما شخصية يف ضمني ل تأمُّ بمنزلة
القدماء الُكتَّاب مع «نقاش» يف محالة ال ننخرط نحن القديمة النصوص نقرأ حني
ببعض «نُعجب» أن بالطبع املالئم من ثقافتهم. حول يتناقشون أنفُسهم هم كانوا الذين
استعادة أجل من القديمة النصوص نستخدم أن من أيًضا محالة وال القديم، األدب
انعدام من الكتابات هذه يف نرى قد ا عمَّ النظر وبغضِّ القديم. العاَلم بشأن «معلومات»
هذه دون من القديم العالم عن الكثري نعرف أن يف نأمل أن يمكننا فال للمصداقية،
كانت ثقافٍة يف انخراط فهي بكثري؛ هذا تتجاوز الكالسيكي الرتاث دراسة لكن الكتابات.
يجب ما ملسألِة أو لنفسها سواء والدراسة والنقاش التدبُّر من عملية يف منخرطة بالفعل
والتفكري املالحظة من تقليد داخل رة ُمطمَّ بباساي خربتنا إن الثقافة. عليه تكون أن
عرش التاسع القرن «اكتشاف» بكثري يتجاوز بما زمنيٍّا يمتد تقليد وهو املوقع، ذلك بشأن

ذاته. القديم العالم إىل وصوًال
اإلغريقية الثقافة بطبيعة يتعلق باوسانياس كتابات يف الوارد «النقاش» من جزء
يف بالفعل ناَقْشنا وروما. اليونان بني بالعالقة أيًضا وكذلك الرومانية، اإلمرباطورية يف
َعرَّفِت وكيف لليونان، به يدينون الذي دينَهم الرومان الُكتَّاب أدرك كيف الثاني الفصل
طفيليًة ثقافًة بوصفها الحديث) العالم يف كثريًا تعريُفها (وجرى نفَسها الرومانية الثقافُة
تعقيًدا أكثر العالقة أن اآلن جليٍّا يكون أن املفرتض ومن اليونانية. أصولها عىل اقتاتْت
تابعة الرومانية الثقافة تكون قد أخرى، بعبارة األوىل. الوهلة من عليه تبدو مما بقليل
توصيله جرى باليونان معرفتنا من األعظم السواد نفسه، الوقت يف لكْن اليونانية، للثقافة
عيون عرب دوًما تأتينا فاليونان اليونانية. للثقافة الرومانية والتمثيالت روما طريق عن

رومانية.
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عىل اليونانية، املنحوتات تاريخ ففي عدة؛ أشكاًال لليونان الرومانية الرؤى تتَِّخذ
القدماء الُكتَّاب ناقشها التي األعمال تلك — األعمال أشهر من كبري عدد املثال، سبيل
َصنََعها لة معدَّ أو األصل ِطبق نَُسخ خالل من فقط ُحفَظت — وامتدحوها أنفسهم
أو باساي، معبد إفريز عىل املوجودة باملنحوتات قديم كاتب يحتِف لم رومانيون. نحاتون
الزخارف وليس املنفردة، التماثيل كانت لقد نفِسه. البارثينون إفريز عىل املوجودة تلك
الذي مريون للنحات القرص» «رامي تمثاَل بها: يُحتفى أعماًال ُعدَّت التي باملعابد، املنحوتة
فيدياس، ملعارصه الجريحة» «األمازونية تمثاَل أو امليالد، قبل الخامس القرن يف عاش
امليالد قبل الرابع القرن يف براكسيتيليز النحات صنعه الذي العاري «أفروديت» تمثاَل أو
أن هو األعمال بهذه معرفٍة عىل جعَلنا الذي الوحيد والسبب كنيدوس. مدينة أجل من

لنا. إنتاجها وأعادوا رأَْوها الرومان
الهيمنة آثاَر رأينا، كما منهجي، نحٍو عىل تُخِفي اليونان من نسخة باوسانياس يقدم
عينِه الوقت يف كان باوسانياس أن حقيقة هو عنه نغفل أالَّ علينا يجب ما لكن الرومانية.
لنا يُقدم فإنه روما أثِر طْمَس محاولته يف وحتى الرومانية. اإلمرباطورية مواطني أحَد
فهذا الرومانية. لإلمرباطورية صورًة محتوم، نحو عىل وكذلك، لليونان، «رومانية» صورة
أكرب رؤيٍة من جزء هو اليونان من َقِيصٍّ ركٍن يف الجبال أحد جانب عىل املنعزل املعبد

اإلمرباطورية. مواطني أحَد بوصفه نظره، يف العالم بها بدا التي للكيفية
(املتفرد تحديًدا املعبد لهذا الفردي للتاريخ احرتامنا يمتزج أيًضا، لباساي رؤيتنا ويف
خربتنا يف وموضعه وروما، لليونان األشمل التاريخ يف بموضعه بإحساٍس النظري) ومنعدم
قصة داخل دائًما يُكتَب الكالسيكي الرتاث من صغري جزء فكل القديمة؛ بالثقافة األوسع

بكثري. منه أكرب
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حتتالسطح

ال؟ الُعمَّ عن ماذا

العالم بشأن «نعرفه» أن نريد عما التساؤل إىل باساي ملعبد باوسانياس وصف يدفعنا
هًدى دون يتخبَّط باوسانياس كان املعارصين، األثريني من العديد أعنُي يف الكالسيكي.
املضللة املعلومات من كبري كمٍّ عن فقط مسئوًال ليس وهو اليونان. أرجاء يف رحلته يف
عىل كان فيما الشديد بالقصور يتسم كذلك كان بل زيارتها، اختار التي املواقع عن
العظمى، املدن من باألساس تتكون اليوناني للعالم رؤيته كانت لقد يراه. ألْن استعداد
َعَرًضا. امُلقَحمة باساي) يف املوجود (كهذا الريفية الدينية املواقع من القليل عىل عالوة
سكان أغلب فيه عاش الذي الريف، عن ماذا الحرضية؟ املراكز خارج اليونان عن ماذا
يف للحياة الداعم الغذاء تُنِتج كانت التي واملزارع الريفية، األسواق عن ماذا القديم؟ العالم
تقريبًا بيشء باوسانياس ثُنا يُحدِّ ال بها؟ يعملون كانوا الذين املزارعني عن وماذا املدن؟

األمور. هذه عن
التي للمواقع «اآلخر» التاريخ ذلك عن ليْحكيَه الكثريُ باوسانياس لدى ليس أيًضا
الذين والنساء والرجال لهم، ُدفعْت التي واألموال بَنَْوها، الذين الناس تاريخ يُدرجها؛
من تفاصيل يُغفل أن مرشوعه صميم ِمن كان ربما بها. واعتنَْوا املواقع هذه استخدموا
للحديث الوقت من الكثري يكرس حديث إرشادي دليل هناك هل حال، أي فعىل النوع. هذا
ذلك، ومع إعجاب؟ يف الدليل يَِصُفها التي املباني بَنَوا الذين ال والُعمَّ املحاجر حال عن
أسئلًة التالل بني املنعزل املعبد هذا يف عابرة تفكري لحظة تثري أن محالة ال لنا، بالنسبة
هذا يف بنائه عناءَ م تجشَّ الذي َمن بنائه. وراء من والغرض بها بُني التي الكيفية بشأن

بنائه؟ وراء من الغرض وما بُني؟ وكيف املنعزل؟ القيصِّ املكان
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عن تساءلوا فصاعًدا، وأصدقائه كوكريل من بداية الحديث، العرص مستكشفي أغلُب
بأساس املدعومة غري األعمدة صفوف إقامِة يف القدماء الِحرفيون وظَّفها التي األساليب
كيف متواٍز. نحٍو عىل الجدران اصطفاف عىل ومحافظِتهم املستقيم، األنيق النحو هذا عىل
القرن يف متاحة كانت التي املحدودة واملعدات األدوات باستخدام هذا عمل تم السماء بحقِّ
تفرس دة معقَّ رسوًما كوكريل قدَّم للمعبد، نفِسه كوكريل وصف يف امليالد؟ قبل الخامس
املعقدة املنظومة يغطي ختامي طويل قسم عىل عالوة وسقفه، ألعمدته الدقيق البناء

والبناء. التخطيط عمليتَِي يف استخداُمها جرى أن بدَّ ال التي الرياضية للنَِّسب
تفاصيَل ذاته الفريق يف األملانيان العضوان أْورَدها التي التوصيفاُت تتضمن أيًضا
أن ويُعتقد البناء، أحجار بعض عىل محفورة وجدوها لحروف منظمة غري آثاٍر عن
(انظر فيها األحجار هذه وضع ينبغي التي املحددة باملواضع العمال تذكريُ منها الغرض
الشكل إىل بحرص ناظرين مجدًدا، العالمات هذه آثاٍر علماءُ دَرس ومؤخًرا، .(1-5 الشكل
بالقْدر دة موحَّ القديمة اليونانية اللغة أحرف كتابة طريقة تكن لم لألحرف. الدقيق
لم الجغرافية. املنطقة بتغري ملحوظ بشكل تتنوع وكانت اليوم، الحال عليه الذي نفِسه
املنطقة يف الطبيعي يف املستخدمة لتلك مشابهة األحجار هذه عىل املحفورة الحروف تكن
األثينيني. بواسطة املستخدمة الحروف مع الكثري يف مشرتكة وكانت بباساي، املحيطة
يأتوا لم املرشوع هذا بناء يف اشرتكوا الذين امَلَهرة الِحرفيني أن إىل واضحة إشارة هذه
القرن يف حتى متخلِّفة منطقة بوصفها إليها يُنَظر كان التي وحدها، أركاديا منطقة من
ونحن معهم؟) املعماري إكتينوس كان (هل أثينا من جاءوا وإنما امليالد، قبل الخامس
التفاصيل هذه عرب بها املشِرتكني األشخاص وعن البناء عملية تاريخ عن ملحة عىل نحصل

الدقيقة.
للعمل األخرى بالجوانب واِعني غريَ عرش التاسع القرن مستكشفو يكون أن يستحيل
أللواح البغال ظهور عىل ْت تمَّ التي البطيئة النقل رحلة رتَّبُوا وحني املعبد. لبناء املطلوب
صعوبة عن التساؤل يف بدءوا أنهم بد ال البحر، إىل الجبال من والعرشين الثالثة اإلفريز
ورغم األول. املقام يف الجبل أعىل املوقع إىل بكثري، منها وأكثَر املواد، هذه كلِّ جلب
يَجري كان األساسية، الجدران منه تشكَّلْت الذي الرخيص، املحيلِّ الجريي الحجر أن
تنظيم وعملية ودوابَّ رجاٍل إىل بحاجة يزال ال كان فإنه قريبة، منطقة من استخراجه
املنحوتات، من وغريه اإلفريز يف واملستخَدم ثمنًا األغىل الرخام أما املوقع. إىل جْلِبه أْجل من

إضافيَّنْي. وِعمالة تكلفة من ذلك يتضمنه بما أبعد، مناطق من جاء فقد
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باساي. معبد بنَّاءو خلَّفها يونانية حروف :1-5 شكل

مشكالت عىل كبريًا تركيًزا فريقه أعضاء من أيٌّ أو كوكريل يركز لم الواقع، يف
عىل كبري. بشكل لها واعني كانوا وأنهم بد ال أنفُسهم هم أنهم رغم والنقل، التوريد
مطلقة، أهمية لها القضايا هذه أن املعارصون واألثريون املؤرخون يرى ذلك، من النقيض
الكالسيكيَّنْي. والثقافة التاريخ لكل بالنسبة وإنما باساي، لقصة بالنسبة فقط ليست
املرء يدفع بما مكلِّفة عملية كان القديمة وروما اليونان يف آلخر مكاٍن من يشء أيِّ فنْقل
ُقدِّر، وقد به. القيام من تمنع لدرجٍة مكلًِّفا الربي النقل وكان ته، بُرمَّ األمر يف النظر إلعادة
تكلفة تُعادل ميًال ٧٥ ملسافة الحبوب من لحمولة الربي النقل تَكلفة أن املثال، سبيل عىل
لنقل الرتتيب جرى كيف بأكمله. املتوسط البحر بطول تمتد ملسافة لها البحري النقل
عىل الحصول جرى كيف وباملثل، التكاليف؟ َدَفع وَمن هذه؟ الضخمة الثقيلة البناء موادِّ
للماكينات فيه يكن لم وقت يف املحاجر، من استخراجها أو تعدينُها جرى وكيف املواد؟

وجود؟

قُّ الرِّ

بشأن مختلفة آراءً هناك أن فرغم ؛ الرِّقِّ مسألة تدبُّر نحو هنا توجِّ كلها األسئلة هذه
سؤال لكل الجواب من جزءًا فإن الكالسيكية، الحضارة عليها قامْت التي الثروة مصادر
كانِت ال. الُعمَّ من للغاية كبري عدٍد وجود يف يكُمُن املايض يف والِعَمالة املعدات عن
مجتمعاٌت تُضاِهَها َلْم وربما ، بالرِّقِّ ُمخٍز نحو عىل تُشتََهر والرومانية اليونانية املجتمعات
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القديم العاَلِم ُمواطُن عاشها التي االمتيازات حياة إن املخزية. الشهرة هذه يف أخرى
إذْ مدنية؛ حقوق أيُّ للعبيد يكون أن دون البرشية، املمتلكات تلك عضالت عىل اعتمدت
الكاتب وصف حدِّ (عىل برشي» صوت ذات «آلة للعمالة: مصدر مجرد كْونَهم يَعُدوا لم
عىل تباينْت العبيد أعداد أن شك ال امليالد). قبل األول القرن يف فارو املعارف املوسوعي
امليالد قبل الخامس القرن يف التقديرات، أفضل ووفق أخرى. إىل مدينة ومن الزمان، مرِّ
القرن ويف اإلجمايل، السكان عدد من ألف) ١٠٠ (نحو باملائة ٤٠ نحو أثينا عبيد شكَّل
أليِّ تفسري يوجد وال ماليني. ٣ زهاء إىل روما يف العبيد أعداد وصلْت امليالد قبل األول
— الشعر إىل البناء ومن الفلسفة، حتى التعدين من — الكالسيكي العالم يف جرى يشء

العبيد. وجود اعتباره يف يأخذ ال
كان لكْن وروما، اليونان بالد ِمن كلٍّ يف وضوح وبكل مكان كل يف موجوًدا الرِّقُّ كان
الذين القديم العالم سكان جانب من أو جانبنا من سواء رؤيته؛ يصعب عينه الوقت يف
جرى التي العبيد كأطواق للغاية: واضحة الرِّق آثار بعض عبيًدا. أنفسهم ُهم يكونوا لم
أطواق يف املوجودة لتلك مشابهة رسائل وتْحِمل القديم، العالم أنحاء شتى يف عنها التنقيب
الشكل (انظر «… إىل إعادتُه يُرَجى عليه، العثور حالة «يف الحديث: عرصنا يف الكالب
الرومانية، الدولة عرص يف اإليطالية املزارع يف اكتُشفْت التي واألغالل والسالسل ،(2-5
منشغلني حليقة، رءوس ذوي ألشخاص اليونانية الُقُدور عىل املنحوتة الصغرية واألشكال
خالل من جليَّة تتبدَّى املسألة أن كما هني. املرفَّ املواطنني من لسادتهم النبيذ بتقديم
املثال، سبيل عىل الرومان، فالُكتَّاب والروماني. اليوناني األدب تمأل التي االفرتاضات
يف الشهادة تقديم من العبيد تمنع التي القانونية القاعدة إىل عابر نحو عىل عادة يُشريون
السماح يمكن أنه عىل يقترص ال فاألمر التعذيب. تحت حدث قد هذا يكن لم ما املحاكم،
تحت واقعني كانوا إذا إال قانونية بها يُدلون التي الشهادة تكون ال وإنما بتعذيبهم،

اإلطالق. عىل األمر هذا يف مستغربًا شيئًا روماني أيُّ يجد لم علمنا، حدِّ وعىل تعذيب.
األمثلة؛ هذه به تُوحي قد مما صعوبة أكثر أمًرا الرق مسألة تحديد يكون قد لكْن
البنَّاءون تركها التي العالمات يف فكَّْرنا وإذا عليها. التعرُّف دوًما يسهل ال العبيد فآثار
من كان نقشتْها؟ يٍد أيُّ نعرف أن فعليٍّا يمكننا فكيف باساي، معبد يف البناء أحجار عىل
إىل أُحرضوا العبيد من زمرة عىل املِرشف يَد أو العبيد، أحِد يَد تكون أن بالتأكيد املمكن
يَد تكون أن باملثل املمكن من كان لكْن العظيمة. البناء عملية أجل من أين؟) (ِمن املوقع
العبيد يَستخدم املواطنني، من ماهرة عاملة قوة من جزء هو الذي األحرار، الِحرفيني أحِد
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«إذا تقول: رسالة ويحمل عظمي، هيكل رقبة حول ُوجد روماني لعبٍد َطْوٌق :2-5 شكل
نابكني جولدن يف اإلمرباطوري، البالط يف الوزير أبرونيانوس، إىل فأَِعيدوني عيلَّ القبُض أُلِقَي
AD MAPPA … فقط العنوان نرى أن يمكننا الصورة (يف هارٌب.» َعبٌْد ألنني األفنتني؛ تلِّ عىل

(… AUREA IN ABENTIN

الذين األشخاص حالة معرفة من يُمكِّننا سبيل يوجد ال ببساطة الشاقة. باألعمال للقيام
هناك. العمل موقع يف كانوا

مصادر من يأتون األنواع مختلف من فالعبيد ثابت؛ واحد لصنف العبيد ينتمي ال
الذين اإلماء وأبناءُ يِْن، الدَّ يف الواقعون واملزارعون الحرب، أَرسى فمنهم متباينة: عدة
من وليس الكثري. وغريهم يون، األمِّ ال والُعمَّ فون، املثقَّ واملعلِّمون أسيادهم، منازل يف تربَّْوا
من الخروج إىل باملرء تؤدِّي قد ُسبُل فهناك حياته؛ طوال عبًدا العبد يكون أن الرضوري
قضاء بعد حريتهم العبيد ماليني ُمنح تحديًدا روما ويف فيها. الدخول أو العبودية، حالة
لعبيد؛ املبارشين األحفاد كانوا الرومان املواطنني وماليني كعبيد. الخدمة من معينة فرتة
تَِدين الذي يْن الدَّ يتدبر بالفعل رأيناه الذي املثال، سبيل عىل هوراس، الروماني فالشاعر
أُْعتق لعبْد ابنًا املرء يكون أن الحال عليه يكون ما خربته واقع من يُخربنا لليونان روما به

الرِّق. ربقة من
القطعة وهذه باساي، يف آخر مقدس موقع يف الربونز من صغرية قطعة عىل ُعثر
عىل منقوش عنها. تَحدثنا التي الرِّق مسألة رؤية عىل القدرة عدم مشكلَة بوضوٍح ر تصوِّ
غرامة َفَرَض الذي كلينيس، سيِّدهم، طرف من عبيد ثالثة إلعتاق ِسِجلٌّ هذه املعدن قطعة
هم»؛ «يََمسُّ شخص أيِّ عىل محليَّنْي) آخرين وإلهني باساي» يف «أبوللو اإلله إىل (تُدَفع
يف هنا، نجد أْن مذهٌل َألمٌر إنه ناحيٍة، من الجديد. وْضَعهم يحرتم ال شخص أيِّ بمعنَى
هذا الوحيد معبده يف أبوللو واإلله الرق، وجود عىل مباًرشا دليًال النائي، الجبيل املوقع ذلك
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أنظار الوثيقُة هذه تَلِفُت أخرى، ناحيٍة من لكْن الرق، بمنظومة مباًرشا ارتباًطا مرتبط
أما عبوديتهم. حالة انتهْت عندما فقط إليهم، انتباهنا وتجذب العبيد، هؤالء إىل العامة
فيها دخلوا التي اللحظة يف إال بشأنهم نعرف ولم عنا. تماًما فمسترتة «كعبيد» حياتهم

الحرية. دنيا
القضايا إحدى الرق منظومة عىل الحكم بها ينبغي التي الكيفية ظلت طاملا
لفهمنا بالنسبة األمر يُحدثه الذي الفارق ما الكالسيكي. الرتاث دراسة يف املحورية
أنها ندرك أن األثينية بالديمقراطية (مثًال) إعجابنا عىل يؤثر وكيف الكالسيكي؟ للعالم
من ديمقراطيٌة لتصري كانت ما أنه نرى وأن العبيد»، «امتالك عىل قائمة ديمقراطية
الوضع، لهذا نأَىس أن علينا مًدى أيِّ إىل العبيد؟ من الكبري العدد ذلك وجوُد لوال األساس
كان هل القديم؟ الكالسيكي العالم يف ُموِرَسْت التي األخرى القسوة أشكال ِمن أليٍّ أو
عىل نحكم أن اإلنصاف ِمن هل العكس؟ أم األثينية املرأة حال من أسوأ األثيني العبد حال
ذلك؟ نفعل أالَّ املستحيل من هل أم املعارصة؟ األخالقية معايرينا وفق والرومان اإلغريق

الحياة نوعية

األحكام، هذه مثل يكتنف الذي التعقيد بكشف معنية الكالسيكي الرتاث دراسة إن
التي والسياسية، واالقتصادية االجتماعية القديمة، للحياة املعقدة التفاصيل عىل عالوة
(بغضِّ نقول أن عىل قادرين نكون أن وحسب أُوىل َلخطوٌة إنها منها. جزءًا العبيد كان
وأنها بد ال باساي معبد بناء عملية إن البنائني) عالماِت بالفعل نََقَش ن عمَّ النظر
املحاجر من األحجار استخراج يف العبيد، من كبري عدد عىل — تقدير أقل عىل — اشتملْت
الشهري األثر هذا نعرِّف أن وحسب أوىل َلخطوٌة وإنها وحْملها. والدواب بالعربات ونْقلها
أوسع بشكل نفكر أن إىل نحتاج أيًضا فنحن للرق. نتاًجا بوصفه الكالسيكية للحضارة
نوعية يف نفكر أن ممكنًا، أمًرا باساي معبد ِبنَاء من جعلْت التي العديدة الظروف كل يف
املزارعني ثم العبيد من (بدءًا ككلٍّ املجتمع وطبيعة تمويله، خلف َوَقَفْت التي الثروة

بها. وأحاط البناء عملية دعم الذي األرستقراطية) الطبقة إىل ووصوًال
وقتنا يف الكالسيكية اآلثار دراسة أهداف طليعة يف تأتي األسئلة هذه مثل إجابة
الشهرية الكالسيكية اآلثار عن بالتنقيب يهتمون يَُعودوا لم األثريني أغلب إن املعارص.
عن يبحثون يعودوا لم فهم عليها، يعثرون قد التي القديم الفن وبكنوز واكتشافها،
«أساس» إىل ذلك من بدًال اهتمامهم تحول بل فيدياس، منحوتات أو إكتينوس مباني
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البرشي لالستيطان العامة األنماط وإىل الريف، يف املزارعني حياة إىل الكالسيكية؛ الثقافة
التي املحاصيل وإىل الريفية)، واألسواق املنعزلة وامَلزارع الصغرية (القرى الطبيعة يف
يتناولونه. كانوا الذي الطعام وإىل ربَّْوها، التي الحيوانات وإىل املزارعون، هؤالء زرعها

تغري وإىل بها التنقيب يجري التي املواقع نوعية يف تغري إىل أدَّى الرتكيز يف التغري هذا
األثريون يستكشف أن أكرب بشكل ح املرجَّ فِمن وتحليلها. حفظها يجري التي املكتشفات يف
عملية أثناء منها التخلص يجري كان التي واملواد املعابد. يستكشفوا أن عن امَلزارع اليوم
مرَّ ملا امليكروسكوبي التحليل ويستطيع للدراسة. ثمينة موضوعات اليوم صارِت الحفر
عن املعلومات أنواع كلَّ يقدم أن املخلفات، ُحَفر إىل وصوًال والحيوانات، البرش أحشاء عرب
شظايا تستطيع أيًضا يزرعونها. كانوا التي املحاصيل ونطاق للسكان الغذائي النظام
أيًضا وإنما تربيتها، يجري كان التي الحيوانات بنوعية فقط ليست تُخِربنا أن العظام
أكرب صورة تكوين عىل يساعدنا هذا كل الحيوانات. ذبح فيه يتم كان الذي بالُعمر
كان الذي الطعام نوعية بشأن فقط ليست باستنتاجات نَخرج وأن املحلية، الزراعة عن
الذي املدى نقيس وأن الخارج، من استرياده بالتأكيد تم ما بشأن أيًضا وإنما يُستهَلك،

املنطقة. اقتصاد يف ا مهمٍّ عنًرصا به مثَّلْت قد وأرباحها التجارة تكون ربما
الواحد. املوقع يف التنقيب أولويات تغريُّ عىل بارًزا مثاًال الرومانية بومبي مدينة تعد
اكتشاَف تحديًدا آِمِلني للمدينة، الغنية املنازل عن الكشف عىل األثريون ركَّز عام مائة فمنذ
إىل انتباههم األثريون ل حوَّ مؤخًرا لكْن ما. يوًما تُزيِّنها كانت التي واملنحوتات اللوحات
طريق وعن وبساتينها. الحدائق وأسواق الحدائق إىل أيًضا؛ للمدينة املفتوحة الساحات
األشجار جذور سبَّبتْها والتي الربكانية، الحمم يف املوجودة الفجوات يف الجص صبِّ
للمرة يمنحنا، وهذا تُزرع. كانت التي األنواع عىل التعرف من األثريون تَمكَّن والنباتات،
اوات والَخْرضَ الفاكهة أنواع وعن الرومانية، الحديقة مظهر عن واضحة فكرة األوىل،

العادية. الرومانية األفنية يف املزروعة
عمليات عن التخيل إىل بهم أدت اليوم األثريون يطرحها التي األسئلة بعض إن
كاملة ِبقاٌع بها تُستخدم كانت التي الكيفية بشأن العامة فاألسئلة تامة؛ بصورة الحفر
خالل من تُجاب ال ما، منطقة يف االستيطان نمط بشأن أو القديم، العالم يف األرض من
املسح عمليات تبحث املعارص. للريف املنهجي املسح خالل من وإنما التنقيب، عمليات
أو فخارية آنية صورة عىل سواء األرض، فوق واضحة تزال ال القديمة للِمَهن آثار عن هذه
املسح عمليات تتضمن باساي. مثل باقية أطالل أو السطح، عىل موجودة قديمة عمالت
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بينها يفصل ال خطوط يف محددة، مساحة يمسحون األثريني من ِفَرًقا املعتاد يف امليدانية
نجاًحا الطريقة هذه حققْت يجدونه. يشء كل الخريطة عىل ويسجلون قليلة، أمتار إال
يف وكذلك واملناطق، املواقع مختلف يف القديم االستيطان كثافة عن الكشف يف عظيًما
املجهولة، الريفية املواقع من مئات اكتشاف عىل عالوة األرض، استخدام يف التغري توثيق
األثريني أبرز من بعًضا أن لدرجة الكثري، عن هذه املسح عمليات كشفْت لقد َحْرفيٍّا. املئات
بعمليات واالكتفاء تماًما التنقيب جاروف عن التخيل األفضل من إجماًال، أنه، اآلن يََرْون

.(3-5 الشكل (انظر املسح
الشهرية، الكالسيكية اآلثار بشأن أسئلة عن تُجيب أن امليدانية املسح عمليات تستطيع
اْقَرتحُت باساي، حالة ويف الكالسيكي. الريف يف للحياة خفية جوانب عن الكشف عىل عالوة
من بُني الذي بالغرض املتعلق املحري للسؤال إجابًة املحيطة للمنطقة أُجريْت مسح عملية

مدينة. أقرب عن عدة أمياًال ابتعاده رغم املعبد، هذا أجله
ذلك يف الوحيد ليس باساي يف املنعزل املقدس املكان ذلك أن الدراسة هذه أظهرت
عن بعيًدا يبدو فيما املوجودة املقدسة املواقع من عدٌد يوجد حيث أركاديا؛ من الجزء
أغلب كان املنطقة هذه يف املحلية. املدينة حكم تحت الواقعة املنطقة حدود عىل العمران،
واألغنام، املاعز تربية عىل عيشهم يف معتمدين الريف، أرجاء يف مشتَّتني يعيشون السكان
النوعية هذه أن أوًال: نْي؛ ِشقَّ من يتكون املسح عملية قدمتْه الذي واالقرتاح الصيد. وعىل
وثانيًا: باألساس، ريفيٍّا مجتمًعا يخدم مقدس مكان لبناء تماًما مالئمة كانت املواقع من
الطقوس يف كبرية أهمية له كان فيجاليا، مجاورة، مدينة أقرب حدود عىل املعبد موضع أن
املتناثرين. وسكانه النائي اإلقليم مع واإلداري السيايس الحرضي املركز َدِت وحَّ التي
املحيل، للمجتمع بارزين أعضاء تضمنت التي الطقسية، املواكب أن املرجح من ويبدو
وتقويٍة وتعزيٍز تجسيٍد يف باساي، يف البعيد املقدس املكان صوب فيجاليا من انطلقت

األرض. فوق السري طريق عن وذلك إقليمها، مع املدينة لوحدة
بشأن االقرتاح هذا فإن باوسانياس، اهتمامات عن كثريًا ابتعدنا وكأننا نبدو أننا رغم
نعرف لفيجاليا باوسانياس وصف خالل فِمن إليه. بالكثري يَِدين باساي معبد وظيفة
يذكر ال املدينة. يف محدد معبد إىل الريف من تنطلق التي الطقسية، املواكب هذه بوجود
تقريبًا املؤكد حكم يف يبدو لكْن املواكب، لهذه وجهة بوصفها تحديًدا باساي باوسانياس
من قْدر بأيِّ فيجاليا مواكب باوسانياس يصف ال أيًضا باساي. قصدت املواكب هذه أن
كانت أنها بد ال طقوس عن كتب اليونان جنوبي أخرى ملدينة وصفه يف لكْن التفصيل،
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٠٢٠٠٣٠٠ ١٠٠٤٠٠

كيلومرت

ميل

الشمال

٠٢٠٠٤٠٠٦٠٠

امليدانية. املسح وعمليات اآلثار علم يف عنها غنى ال أداة التوزيع خريطة صارْت :3-5 شكل
الرومانية. اإلمرباطورية عرب الحرضية املواقع نمط املثال هذا يُظِهر

واألطفال والنساء الرجال يتبُعُهم املحليون، عون واملرشِّ الكهنة يتقدمها للغاية؛ مشابهة
كقربان. تقديمها أجل من يقصدونه الذي الجبل معبد إىل بقرة يقودون

من للعديد أساًسا يمثل اإلرشادي باوسانياس دليل يزال ال أيًضا، أخرى، جوانب يف
توصيفه يف الواردة املوضوعات فمن امليدانية. املسح وعمليات الحديثة األثرية املرشوعات
كتابته وْقَت لكنها مىض، فيما مجيدة وكانت زارها التي اليونانية للمدن الرثاء لليونان
من قليل عدد سوى يسكنها وال منها أجزاء تهدَّمْت إذ «مدن»؛ لقب بالكاد تستحق عنها
صورُة هذه، االضمحالل صورُة كانت املتداعية. مبانيَها يسكنون الذين الباقني السكان
لليونان باوسانياس بناء من آخر جانبًا تَُعدُّ السابق، رخائها علياء من اليونان سقوط
بَيَْد السنني. بمئات عنها كتابته وقت قبل القديم، العرص يف مجدها ذروة وقت يف املثالية،

الحديث. العرص يف لألثريني قويٍّا حافًزا قدمت الصورة هذه أن
الخاصة باوسانياس مزاعم َ تقيصِّ حاولت الحديثة املسح عمليات أن الواضح من
وهي اليونان يف االستيطان أنماط بها تغريت التي الكيفية ترى وأن السكاني، بالنقص
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باوسانياس إليه ذهب ما جزئيٍّا تؤكد صورة املسح عمليات ترسم الروماني. الحكم تحت
ونحن بأرسها. املشكلة إىل للنظر جديًدا سبيًال تقرتح ذاته الوقت يف لكنها وصفه، يف
أحد أن يبدو إذ واضمحالل؛ سكاني نقٍص مسألَة وحسُب يكن لم األمر أن اآلن نؤمن
َهْجر إىل أدَّى ما وهو أكرب؛ حرضية مراكز يف السكان تركيز هو الروماني الحكم تأثريات

باوسانياس. رصدها التي املواقع بعض
وما قديم هو ما منها الطرق، من متنوعة مجموعة الكالسيكي الرتاث دراسة تقدِّم
— دوري نحٍو عىل — املعارصون األثريون ويعتمد الكالسيكي. املايض لفهم حديث، هو
االقتصادي بالتغري الخاصة النظريات أحدث وعىل العلمي، التحليل أساليب أحدث عىل
طويل، وقت منذ املعروفة واألدلة الجديدة املهارات هذه بني «املزج» لكن واالجتماعي.
وطرق األثر. أبلغ يحقق ما دائًما هو باوسانياس، غرار عىل قدماء ُكتَّاب أَْوردها والتي
جديد معنًى رؤية إىل تدفعنا وإنما جديدة، معلومات فقط لنا تُنِتج ال الحديثة الدراسة
لكنها معروفة، أعماله كانت ربما الذي باوسانياس، مثل ُكتَّاب لها سجَّ التي املعلومات يف
الكالسيكي الرتاث دراسُة تتضمن قد وبذا لقرون. الفهم إساءة أو للتجاهل عرضة كانت
أثري موقع بقايا بني البحث أو اإلرشادي باوسانياس دليل لقراءة مكتبة يف الجلوَس
أجزاء بوصفها األنشطة هذه إىل يُنظر الكالسيكي الرتاث دراسة يف باألحرى، أو قديم.

ذاته. للمرشوع متكاملة
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نظرياتعظمى

ومحتالون باحثون

أجيال جهود خالل من نقرأه حتى باقيًا باوسانياس َوْصف َظلَّ ورأينا، سبق كما
ومنذ عام. ألَفْي امتداد عىل متصلة سلسلة يف عملوا الذين اخ والنُّسَّ الُكتَّاب من متعاقبة
ومن ونْرشها. الكالسيكية النصوص تنقيح عملية يف الباحثون استمر النهضة، عرص
من أيٌّ مجدًدا يَضيع أن ومكتبات حديثة ُكتب ِمن اليوم يوجد ما ِظل يف املرجح غري
الجهود تتواصل ذلك مع حتى لكْن اليوم. نملكها التي والرومانية اليونانية النصوص
بهذا ونعني «مصداقية»؛ الكالسيكي األدب نصوص أكثر إتاحة أجل من العاملة الدولية

عام. ألَفْي منذ بالفعل ُكتب مما الُقْرب درجات بأقىص القريبَة النصوَص
املخطوطات تتبع أجل من أوروبا أنحاء كل يف الكالسيكي الرتاث باحثو يسافر
وقد بهم. خاصة جديدة طبعات وينتجون القديمة الطبعات يدققون وهم ومقارنتها.
اخ النُّسَّ ارتكبها التي األخطاء بتحديد تتعلق حساسة عملية يف ينخرطون هذا يجعلهم
بها يمكن التي الكيفية اقرتاح وكذلك الحقة، طبعات يف إنتاُجها أُعيَد التي امُلهِملون،
حتى األحيان، بعض ويف النص. من أدقُّ نسخة لدينا يَصري كي األخطاء هذه تصويب
يتدبر الذي للقارئ الحديث املحرر سيقدم حرفني، أو واحد حرٍف تغيري طريق عن
للعالم الحاسمة، التفاصيل أو األساسية الجوانب بعض بشأن للغاية مختلفة فكرة العمل

الكالسيكي.
إقليم جغرافيا الرومان بها م تََفهَّ التي الدقة مدى معرفة تَُعدُّ املثال، سبيل عىل
رسم وأساليب لعلوم تقييمنا أجل من فقط ليست املهمة، املوضوعات من بريطانيا
بعبارة الرومانية. اإلمربيالية مناقشات يف أهميتُها لها أيًضا وإنما القديمة، الخرائط
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غَزْوها؟ التي املناطق بشأن ا حقٍّ «عرفوه» قد الرومان أن نتصور الذي املقدار ما أخرى،
قد تاسيتوس الروماني املؤرخ أن تعتقد كنَت إذا ما عىل جزئيٍّا السؤال هذا إجابة تعتمد
والطبعات املخطوطات يف ورد (كما بالالتينية scutla «املاسة»، ب الجزيرة شكل شبَّه
النص محرري أحد رأى (كما بالالتينية scapula أو الكتف»، «لوح ب شبَّهها أم القديمة)،

أفضل). كلمة ستكون هذه أن ١٩٦٧ عام يف
اإلغريق املؤلفني أعمال من طبعات إنتاج عملية تمتُّع وراء السبب ترى أن يُمكنك
إن إذ أيًضا؛ مخاطره ولألمر املحرتفني. الباحثني أوساط يف كبري باعتبار عادة والرومان
وقتي، باستحساٍن فقط تحظى أن لها مقدَّر «أفضل» نصوص إنتاج محاوالت غالبية
و«محاولة» املخاطرة عىل اإلقدام عن مناص ال ذلك، رغم لكْن نسيانها. يتم ما ورسيًعا
ويف القدماء. الُكتَّاب كتبه ملا اإلمكان بقْدر دقيقة رؤية إىل تقدير، أقل عىل الوصول،
بسبب (سواء شديد لجدل عرضة نصوصها تكون التي األعمال حالة يف مفر ال الواقع،
أن من نفسها) املخطوطة يف الوثوق عدم أو الخصوص وجه عىل نفسها اللغة صعوبة
األصل. يف بدقة ُكتب ما بشأن نقاشات يف تورَّط وقد نفَسه النصَّ َدَرَس باحٍث كلُّ يجد
العالم من باقية ظلت التي األدبية األعمال أشهر ِمن بعًضا يخص فيما الحال هو هذا
أن الحتمي ِمَن الذي إسخيلوس، األثيني املرسحي الكاتب تراجيديات غرار عىل القديم،
(انظر واإلحباط بالحرية واعرتافات املقرتحة التنقيحات من مجموعًة نصوُصه تجتذب

.(1-6 الشكل
نقرؤها التي والالتينية اليونانية النصوص أن يف تقريبًا شك يوجد ال أخرى حاالت يف
فرجيل ِشعر حالة ففي كاِتِبها؛ ِمداُد عنها جفَّ حني تعنيه كانت ما نفس لنا تنقل
وقت منذ تبجيل موضع وكانت بحْرص ُحفظْت كالسيكية أعمال وهي — مثًال وهوراس،
من لكْن النصوص. لتحسني كثرية دعاَوى توجد ال — الحارض وقتنا وحتى كتابتها
يَْدُرسونها التي األعمال لغة «رشح» يف الكالسيكية األعمال محررو ينخرط أن الحتمي
ملحوظات وهي «التعليق»؛ اسم عليه يُطَلق شكًال دوًما يأخذ الرشح وهذا ومحتواها.
وتجيب القارئ َخَلد يف تدور أن ح املرجَّ من التي األسئلة ع توقُّ تُحاول النص عىل لة مفصَّ

عنها.
من للغاية متباينة مستويات لهم القراء، من مختلفة أنواًعا التعليقات تستهدف قد
والالتينية، اليونانية اللغتني «يتعلموا» كي للناس موادَّ تقدم التعليقات من الكثري الخربات.
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الكالسيكية. النصوص تحرير عملية يف عنها غنى ال أداة النقدي التعليق يَُعدُّ :1-6 شكل
إحدى كتابة إلعادة املحررين ومحاَولَة باقية، مخطوطات يف متنوعة قراءاٍت املثال هذا يُبني

بالالتينية. مكتوبة الرشوح كل إلسخيلوس. تراجيدية مرسحية صفحات

عالوة اللغة، صعوبات مع التأقلم يف بالفعل األساسيات تعلموا َمن مساعدة عىل وتحرص
القديم. الكاتب كتبه ما لفهم املطلوبة الكالسيكية الثقافية الخلفية رشح عىل

عىل جمهوٍر أْجل من الكالسيكيون الباحثون كتب فطاملا جديًدا؛ موقًفا هذا ليس
باليونانية املعرفة العديمو القراء كان ودائًما الالتينية. أو باليونانية إجماًال معرفة
يقوله ما معرفة أجل من املساعدَة — ويطلبون ويريدون — يحتاجون والالتينية
لعبْت قرون مرِّ عىل ولهذا لنا. هذا قولُهم يعنيه وما يَْعنونه، وما الكالسيكيون، الُكتَّاب
حرَُّروا الذين أنُفُسهم الباحثون عادًة أنتجها (التي الكالسيكيني الُكتَّاب أعمال ترجمة
القديم، بالعالم الحديث القارئ تعريف يف كبريًا دوًرا التعليقات) وكتبوا النصوص

الكالسيكي. وبالرتاث
وذلك أمامهم؛ الكالسيكية الثقافة باستغالق املعارصون القراء بعض شعر ذلك ومع
العالم يف بهما والكتابة التحدث يتم كانتا اللتنَي باللغتني للمعرفة افتقارهم بسبب تحديًدا
بوصفهم دورهم يُبارشوا وأن الرتجمات، باستخدام آخرون َقِنَع لكْن القديم. الكالسيكي
وهو كيتس، أن الثاني الفصل يف بالفعل ذكْرنا هم. بلغاتهم الكالسيكي» للرتاث «دارسني
يعرُف يكن لم معنًى)، من الكلمة تحمله ما (بكل كالسيكيًة اإلنجليز الشعراء أكثر أحد
شيئًا اليونانية من يفقه ال كان شهري، آخر مثال وهو شكسبري، أيًضا اليونانية. اللغة
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تََجاَهل أنه يعني هذا يكن لم اليونانية»). من هذا من وأقل الالتينية، من («قليل تقريبًا
الذي بلوتارخ، اليوناني املؤرخ بأعمال كبرية معرفة عىل كان فقد الكالسيكيني؛ الُكتَّاب
الواقع، يف بل والرومان. اإلغريق لعظماء رَي» «السِّ ِمن سلسلة امليالدي الثاني القرن يف كتب
شكسبري ملرسحية ا مهمٍّ مصدًرا بلوتارخ، كتبها التي قيرص»، يوليوس حياة «سرية كانت
[كلُّه] «األمُر الشهري: القول فيها ُصكَّ التي املرسحية وهي قيرص»، «يوليوس املَعنْونة
يف وذلك وحسب، باإلنجليزية بلوتارخ أعمال قرأ أنه بَيَْد اليونانية.» صعوبَة عيلَّ صعٌب

نورث. بها قام التي الرتجمة

التفكري من واسع نطاق

شأن شأنها كبريًا، تغريًا عليها والتعليقات الكالسيكية النصوص تغريَِت القرون مرِّ عىل
ويف الكالسيكي، للرتاث املتباين الفهم ظل ففي الكالسيكي؛ للرتاث األخرى الجوانب
التعليقات فإن متباين، نحو عىل الكالسيكي بالعالم لعالقاته الحديث العاَلم تحديد ظل
قضايا نحو القراء بتوجيه َمعنيًَّة تكون ما عادة العرشين القرن نهاية يف (مثًال) املكتوبة
يف ما وأبرز عرش. التاسع القرن يف املكتوبة التعليقات تخص التي تلك عن للغاية مختلفة
بها جرى التي الكيفية جانب إىل الكالسيكي، الرتاث من بوصفه ُعدَّ ما نطاق هو األمر
تعيينها. وإعادة املعرفة فروع من وغريها الكالسيكي الرتاث دراسة بني الحدود تعيني
الكالسيكية والنصوص الكالسيكي الرتاث بشأن املثارة األسئلُة تضمنَِت القرون مرِّ وعىل
بعيدًة بوصفها عادة فيها نفكر موضوعات يف الجوهرية القضايا أغلَب تتضمن) تزال (وال
العالم دراسة من مبارش نحو عىل تنبع لكنها القديمة، وروما اليونان دراسة عن البُعد كل

القديم. العالم وأدب القديم
نقاشاٍت وأرسطو، أفالطون أعماَل وخاصًة اليونانية، الفلسفُة أثارِت املثال، سبيل عىل
واالقتصاد السياسة مجاالت يف وإنما الحايل، منظورنا من الفلسفة مجال يف فقط ليست
فلسفِة يف اه تلقَّ الذي التدريب من ماركس كارل نظريات تطورْت فقد وغريها؛ والبيولوجيا
عن عبارة ملاركس الدكتوراه رسالة أطروحة كانت الواقع، ويف وروما. اليونان وتاريِخ
وكالهما وإبيقور، ديموقريطس اليونانيَّنْي والعاِلَمنْي الفيلسوَفنْي منظمتي بني مقارنة
يرتبط الحديث األنثروبولوجيا علم أن كما للمادة. الذَّرِّية للنظرية األوائل املنارصين من
القرن أواخر من الكالسيكيني الباحثني من سلسلة أنتجتْها التي باألفكار وثيًقا ارتباًطا
وهذه العاملية. الثقافة بشأن العظمى نظرياته يخص فيما خاصة فصاعًدا، عرش التاسع
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إىل متوقع، غري نحو عىل بنا، تعود واألنثروبولوجيا الكالسيكي الرتاث دراسة بني العالقة
اليونان. إىل اإلرشادي ودليله باوسانياس

البداية

جيمس ري السِّ ترجمة كانت باوسانياس لوصف الرابع الفصل يف قدمناها التي الرتجمة
عىل واملعلِّق واملحرِّر املرتِجم وكذلك الحديث، األنثروبولوجيا لعلم املؤسس األب فريزر؛
إىل مجلدات ستة من املكوَّنة الباِرزة طبعتُه ظهرْت الذي اليونان»، إىل إرشادي «دليل كتاب
األخري الَعْقد أوائل يف اليونان إىل الزيارات من بسلسلة قام قد فريزر كان .١٨٩٨ عام النور
عدًدا تعليقه يف أَدَرَج وقد باوسانياس، كتابات يف البحث بهدف عرش التاسع القرن من
معينة طبيعية بَمشاهد اإلعجاب عن راٍق فيكتوري أسلوب يف تعرب الغنائية الفقرات من
من العاطفي بأسلوبه باوسانياس سلكها التي الطرق غامًرا والدرب، النباتية والحياة
الطبيعية باملشاهد باوسانياس اهتمام قلة من قليًال يشكو كان وقد التصويري. الوصف
الثلجية القمَم يَِصَف كي هذا يُكْن لم الجبال، إىل باوسانياس] [أْي نََظر «إذا قائًال: للعالم
الداكنة الصنوبر غابات يصف أو السماء، ُزْرقة قبالة الشمس ضوء تحت تَلمع وهي
عىل يُعبَد كان الشمس إله أو أبوللو أو زيوس أن يُخربنا كي وإنما قممها، تحفُّ التي
املوقع ص تفحَّ وقد .١٨٩٠ عام يف باساي فريزر زار املرشوع هذا سياق ويف «… قممها
نص من القسم ذلك عىل تعليقه إىل الحًقا نََقلها قياساٍت وأََخذ رسومات وَرَسم حرص، يف

باوسانياس.
لباحث البدهي الخياَر باوسانياس لكتابات كبرية تحرير عملية عىل اإلقداُم يكن لم
املبكرين، لألثريني رضورية أداًة اإلرشادي الدليُل كان ربما عرش. التاسع القرن أواخر ِمن
باإلعجاب يحَظ لم الدليل هذا أن بَيَْد باليونان. القديمة املواقع يف ينقبون كانوا الذين
النصوص أحَد بوصفه الكليات أو املدارس يف يُقرأ كان وال األدبية، جودته بفضل َقطُّ
عرصاإلمرباطورية إبان ُكتب إغريقي َعَمٌل أنه إىل جزئيٍّا يرجع وهذا الرئيسية. الكالسيكية
فيما ُكتبت التي اإلغريقية األعمال ِمن كلٌّ عليه يطغى كان ما دائًما ثَمَّ وِمن الرومانية؛
قبل والرابع الخامس القرنني (يف «الكالسيكية» األثينية الحضارة فرتة عليه يطلق
القرن من واملمتدة «الكالسيكية»، هو فرتته عن املكتوبة الالتينية األعمال وكذلك امليالد)
يف فقط امليالدي. الثاني القرن يف الرومانية اإلمرباطورية أَْوج إىل امليالد قبل األول
باوسانياس زمن من بدءًا — العديدة اإلغريقية الكتاباُت جذبَِت بكثرٍي أحدَث أزمنٍة
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باليونانية املتحدثة البيزنطية اإلمرباطورية وبزوغ الرومانية اإلمرباطورية بانهيار مروًرا
املنغمسني عىل عالوة الكالسيكيني، الباحثني انتباَه — (إسطنبول) القسطنطينية ومركزها

الرومانية. اإلمرباطورية عهد أواخر من واملسيحية، الوثنية الالتينية، النصوص يف
خارج باوسانياس لكتابات النسبي التجاهل يف أسهمْت أيًضا أخرى عوامل هناك
بواسطة ملحوظات، صورة عىل متواضع بأسلوب مكتوب اإلرشادي فدليله األثريني؛ دوائر
النصوص عىل مبارش نحو عىل الضوءَ عملُه يُلِقي وال معروف، آخر َعَمل أيُّ له ليس كاتب
للمعلومات الحريصة املراكمة أن الواضح من ذلك، إىل إضافة محورية. األكثر الكالسيكية
قوي تحليل خالل من القارئ انتباه تَأِْرس ال اليونان أنحاء يف آلخر موقع من التفصيلية

عريض. نطاق عىل لإلعجاب مثري أو
إىل جذبه فما باوسانياس. بعمل لالهتمام خاصة أسباٌب نفِسه فريزر لدى كان لكْن
باوسانياس به يصف لم الذي الدقيق التفصيل تحديًدا كان اإلرشادي باوسانياس دليل
(بكلمات أيًضا وإنما اإلغريقي، العالم وخرافاِت العامة، والطقوَس الدينية، املواقَع فقط
فيه بدأ الذي الوقت ويف األنواع.» جميع من والخرافاِت والشعائَر الغريبة «العاداِت فريزر)
املرشوع من األوىل طبعتَه للتوِّ أكمل قد كان باوسانياس، لكتابات الجادة دراسته فريزر
«العادات َجَمَع عمًال هذا كان الذهبي». «الغصن كتاب بفضله؛ اسُمه اشتُهر الذي الكبري
يف كلها، ها يُفرسِّ أنه ويزعم التاريخ؛ مرِّ وعىل العالم أنحاء كل من والخرافات» الغريبة
وترعرع نما مرشوًعا كان لقد قاطبة. وأكربها األنثروبولوجيا نظريات أُوىل من واحدة
الثالثة الطبعة إىل ،١٨٩٠ لعام مجلَدين يف املتواضعة الطبعة من فريزر، حياة امتداد عىل

و١٩١٥. ١٩١٠ عاَمْي بني للنور ظهرْت والتي مجلًدا، عرش اثنَْي من املكوَّنة الكبرية
الذي واللغز «كالسيكية». بمشكلة طبعاته، مختلف يف الذهبي»، «الغصن كتاب يبدأ
يف ديانا اإللهة كاهن تحكم كانت التي الغريبة القاعدة تلك هو رشحه يف فريزر يرشع
املعروف الكاهن، هذا فإن الرومان للُكتَّاب فوفًقا روما. جنوبي تالل بني نيمي، يف معبدها
ثم املعبد يف معينة شجرة من غصن قْطع طريق عن الكهنوتي بمنصبه فاز «امللك»، بلقب
يف وقتها يعيش كان ديانا لإللهة كاهن كل الكاهن. منصب َشْغل يف يسبقه كان َمن قتْل
الوقت عن النظر وبغضِّ لَقتْله. يخططون منصبه يف الراغبون كان إذ حياته؛ عىل خوف
القصة تخربنا حني امليالدي، األول القرن يف مستمرة ظلْت فقد العادة، هذه فيه بدأْت الذي
الكاهن ويتحدَّى يذهب كي ملنافٍس كاليجوال الروماني اإلمرباطور تجهيز عن الساخرة

طويل. وقت منذ «امللكية» لقب يحمل كان الذي الحايل،
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يف تقع حقبة يف الغريبة العادة هذه إدخاَل هو فريزر به قام الذي األسايس األمر كان
عىل املتنافس يحوزه الذي الغصن فريزر عرَّف وقد لفرجيل. «اإلنياذة» ملحمة منتصف
أمان يف الهبوط من إنياس، فرجيل، بطل مكَّن الذي الذهبي» «الغصن ب الكاهن منصب
يُحابي الَقَدر كان وإذا روما. مدينة تأسيس مهمة إىل مجدًدا العودة قبل املوتى، عالم إىل
راَكَم التعريف لهذا ودعًما بيرس». وينخلع طوًعا الغصن «فسيأتي له، يُقال هكذا إنياس،
القديمة االسكندنافية األساطري (من زمان وأي مكان، وأي مصدر، أي من «األدلة» فريزر
القش عرائس ُصنَّاع إىل اإلغريقية امليثولوجيا ومن األصليني، أسرتاليا سكان عادات إىل
من واملزيد املزيد إضافة املتتابعة، كتابه طبعات عرب فريزر، واَصل وبينما اإلنجليزيني).
بقراءة مملوءة بأكمله، للكوكب واألثري الديني الرتاث بشأن مراجَع أَْدرج املالحظات،
أنحاء مختلف من املرتاسلني جحافل من إليه أُرسلْت وبإسهامات للغاية الواسعة فريزر

إليه. توصل ما تُعزز مشاهدات من رصدوه بما يسهمون كلهم الكوكب،
القرابني، تقديم عن نظريات املعطيات: هذه كل من طموحة نظريات فريزر اشتَقَّ
كاهن حمله الذي «امللك» لقب أهمية جاءت هنا (ومن جديد من ومولدهم امللوك موت عن
مروًرا «السحر»، ب البدائي اإليمان من للبرشية، الكامل الفكري التطور وعن نيمي)،
املركزي اإلطار تَداَعى الوقت، مرور مع الحديث. «العلم» نمو إىل وصوًال «الدين»، ب
حالة يف رأينا وكما تَنَْهْر. لم عها جمَّ التي الهائلة «املعرفة» منظومة لكن بالكامل، لحجته
«الغصن كتاب يف مرشوعه. إبطال إىل فريزر بمعلومات اإليمان عدم يؤدِّ لم باوسانياس،
قوة، من املعرفة هذه تحمله وما شاملة «معرفة» إىل مدخًال لقرائه فريزر قدم الذهبي»
إليه توصل ما «إنكار» رغم (الذي، العظيم الكتاب وذلك نفسه. القديم العالم من بداية
نموذًجا يقدم الواحد) املجلد ذات طبعته من النسخ آالف عام كل يبيع يزال ال نتائج، من
انبثقت وقد الشاملة. العظيمة فريزر حملة هذه كانت املمنَهجة. املتحرض الفكر لقدرة
عن االستغناءُ مطلًقا يُْمكنها لم أنه ثبت التي الكالسيكية، طبعاته عىل عمله من مبارشة

حال. أحسن عىل دامت البعض، يزعم كما والتي، باوسانياس،
يف بجذوره البرشية الثقافة تاريخ لفهم فريزر مرشوع يرضب أن الحتمي ِمن كان
الفنية واألعمال النصوص بها احتفت التي «الخرافات» مجموعة ويف الكالسيكية الدراسة
وكانت للمثقفني، شائعة ِمْلكية واألعمال النصوص تلك كانت أوروبا أنحاء ففي اإلغريقية؛
يظل طويل، بوقت فريزر ُطرق نُبذَت أن بعد واليوم، والتفسري. للرشح يدعو ما أكثر
«امليثولوجيا يف نفكر أن لنا كيف الكالسيكي: الرتاث دراسة من أساسيٍّا جزءًا التحدي
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العدد هذا عىل القوية القبضة هذه مثل القصص من الذخرية لهذه كان ملاذا اإلغريقية»؟
والفنانني؟ الُكتَّاب من الكبري

واإلنسان والعقل، والدين، الخرافة، األساسهناك: يف

الكالسيكي الرتاث بها يأِرس التي الشائعة السبل أبرز أحد اإلغريقية الخرافات تزال ال
عىل حْكيُها يُعاد القصص وهذه عنه. املزيد عىل التعرف إىل يجتذبنا بحيث انتباهنا،
لهومريوس امللحمية القصائد أو اإلغريقية الرتاجيديات يف فقط ليس القديم، األدب مدى
وإىل منزله إىل الطويلة العودة رحلة أوديسيوسخالل الوضيع البطل ومغامرات (كاإللياذة
الرومان. الُكتَّاب رواها التي الخرافات هذه نَُسخ يف أيًضا وإنما بينيلوبي)، الوفية زوجته
«التحوالت» عمله يف نسج وهوراس، فرجيل عارص الذي مثًال، أوفيد الروماني فالكاتب
«تغري عن قصًصا هذه كانت «التحول». بعملية املتعلقة الخرافات كل من ضخمة تجميعًة
غار شجرة إىل تحولت التي دافني قصص الحارض: وقته إىل الكون بداية من الشكل»
إىل قيرص يوليوس وتحول الذهبية، ميداس وملسة أبوللو، مالحقات تتفادى كانت بينما
وهي األيام»، «كتاب عمله يف أخرى خرافات أوفيد أورد كما غريها. والعديد موته، عند إله
بنفسه فريزر حررها املختلفة، الدينية واحتفاالته الروماني التقويم عن طويلة قصيدة

عدة. مجلدات يف آخر بارز عمل إىل وترجمها
هذه تفسري سبيل يف التنظري من كبري قْدر بُذل األخرية املائة األعوام مدار عىل
وَعَمل اإلغريقية امليثولوجيا جذور فرويد سيجموند استكشف املثال سبيل عىل الخرافات.
أن بعد بأمه أوديب زواج مثل قصًصا فيه يتدبر كان الذي الوقت يف البرشية النفس
أُغرم والذي بنفسه، نارسيسيوس افتتان أو أوديب»)، «عقدة جاءت هنا (ومن والده قتل
يف يُنىس ال حدث وهو «النرجسية»)، جاءت هنا (ومن املاء صفحة عىل املنعكسة بصورته
تتزايد، املتباينة، وتأويالِتها رواياِتها القصص، هذه يف املوجودة املعاني إن أوفيد. قصيدة
اليونان يدرسون الذين أولئك دفعْت هذه الثلج» «كرة وظاهرُة وامللَهم. منها الزائف
تعنيه كانت ما بشأن فقط ليس وتكراًرا، مراًرا التفكري، إعادة إىل الكالسيكيَّتنَي وروما
الالحقة تأويالتها عن بها اختلفْت التي الكيفية بشأن أيًضا ولكْن قبُل، من الخرافات
بالنسبة فرويد أوديب يُحدثه الذي الفارق ما املثال، سبيل عىل بواسطتها). (وتعمقت
كتبه ما نقرأ أن اآلن علينا حتميٍّا بات هل ملًكا»؟ «أوديب سوفوكليس ملرسحية لقراءتنا

فرويد؟ تأويل ضوء يف سوفوكليس
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وراء من أهدافهم قائمة عىل أخرى قضايا هناك كانت وِجيلِِه، لفريزر بالنسبة لكْن
يف فريزر ترعُرع سنوات يف الدين. قضية وخاصة اإلغريقية، والثقافة امليثولوجيا دراسة
مسيحية مؤسسات إطار يف يُدَرس الكالسيكي الرتاث كان عرش، التاسع القرن أواخر
الدرجات وطالب للنبالء إجماًال ومحجوزة الحجم صغرية الجامعات كانت باألساس.
كلها روما وعظمة اليونان مْجد كان القساوسة. من املدرِّسني أغلب وكان الكهنوتية،
الرتاث دراسة استطاعْت تعاليمها، عىل الكنيسة سيطرة ورغم وثنية. إنجازات تقريبًا
سلطة أن ذلك من واألهم املسيحية. عن بمنأًى العالم لفهم سبيًال تقدم أن الكالسيكي
الراديكالية النُُّهوج من كامل نطاق تصويب يف استخدامها أمكن الوثني الكالسيكي الرتاث

الرسمية. املسيحية املؤسسة مع املتعارضة
والربات األرباب خرافات من مكثفة، لدراسة القديم للعاَلم الدينية الخربة خضَعِت
املحلية والتقاليد للعادات العريض والنطاق املأل عىل الحيوانية القرابني تقديم طقوس إىل
ووَصفها امليالد قبل الرابع القرن يف أفالطون بها َحلم التي اليوتوبية العوالم إن الغريبة.
تأسيس عىل الراديكاليني املفكرين شجَعِت و«القوانني»، «الجمهورية» محاورتَيه يف تحديًدا
والخيارات الحياتية الِقيَم وجَدِت وقد وتقويتها. ِرصف نحٍو عىل علمانية تعليمية فلسفة
والرومان. اإلغريق ومناقشات ممارسات يف سياسيٍّا وزخًما دعًما املسيحية حرَّمتْها التي
يف «الندوة»، والرغبة، الحب لطبيعة أفالطون مناقشة استُخدمْت املثال، سبيل عىل وهكذا،
الجنسية العالقات يأخذ ال فأفالطون الذكورية؛ الجنسية املثلية من معينة أشكال تربير
األرستقراطيني معارصيه (شأن وإنما وحسب، به مسلَّم كأمر والصبيان الرجال بني

الجنسية. الرغبة صور وأنبل أعىل أنها عىل رها صوَّ اآلخرين)
إىل والديمقراطية، الشامل التصويت حق من املستغَربة، األمور لكل ُوجدْت وقد
واإلبادة واليوجينيا بالزواج التقيد دون الجنسية العالقات وحرية الوجود ووحدة النباتية
أن الصارخة املفارقة َقِبيل ومن الكالسيكي. الرتاث يف نافذ ووجوٌد سوابُق الجماعية،
غريب نحو عىل نيتشه، الكالسيكي، الرتاِث ودارُس عرش التاسع القرن أواخِر مُة عالَّ يُفكر
وذلك «الديونييس»، والتحرر «األبوللوني» التحكم بني َشدٍّ حالة يف موجود الكون أن يف
عباراتها وضوح بهدف الكالسيكي الرتاث دارسو درسها التي ذاتها النصوص أساس عىل

املفرتضة. الراقية األخالقية يَّتِها وجدِّ
بتقديم شخص كلَّ أركاديا جبال يف املغيث أبوللو ملعبد زيارٌة تَِعُد قد العالم، هذا يف
َعَمَل فريزر) املعارص (و«معاونه» باوسانياس يعمل بينما يختارها، التي اإلثارة نكهة
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أن بالطبع، الكثريين، مصلحة يف كان املسيح. مجيء قبل املختلف البدائي للعالم املرشد
وربما «الحضارة». أجل من بأمان محفوظة الوثنية الثقافة هذه من كبرية أجزاء تظل
من الجوانب تلك حذَْف أخري، كملجأ حتى، أو التهذيَب أو التأويِل إعادَة هي التكلفة تكون
فإن وهكذا، املتحرضة. للثقافة الفيكتورية الصور مع تتوافق ال التي الكالسيكي األدب
أفالطون ألعمال قراءات من ٌة مشتقَّ األفالطونية» و«العالقات األفالطوني» «الحب أفكار
التأويل من لتاريخ نتاٌج هي « «أفالطونيٌّ الصفُة حيث يؤيدها؛ أن اليوَم أحٌد يستطيع ال
كان اإلغريقية الرتاجيديا يف املوجودة البشعة واملعاناة الجرائم إن أفالطون. لفلسفة
الكوميدي املرسحي الكاتب نصوُص بينما رمزية، أخالقية حكايات أنها عىل إليها يُنَظر
الدعابات منها يُحذف كان ما عادًة والجامعات، املدارس يف لالستخدام امُلعدَّة أريستوفان،
تحويل املمكن من كان بل لكتاباته. مميزة عالمة كانت التي والفاحشة الرصيحة الجنسية
الذي الوحيد هو دانتي يكن ولم املسيحية. ظهور قبل مسيحية إىل الوثنية الشخصيات
«روح ب يتمتع كان أنه أساس عىل املسيح، مملكة يف مكرًما مكانًا يستحق فرجيل أن َوجد
أوائل إحدى تأويَل عرش التاسع القرن باحثي من الكثريُ واَصل وإنما طبيعية»، مسيحية
حيث من «مسيحية»، أنها عىل كامل، جيل من بأكثر املسيح مولد قبل واملكتوبة قصائده،
يأمل أن فريزر نْهج يتبنَّى باحث أي بمقدور كان حال، أي وعىل املسيح. بمولد تتنبأ إنها
والغرابة. الجامحة الوحشية و«بقايا» «آثاَر» الكالسيكي، العالم ثنايا بني يجد، أْن دوًما
باوسانياس وضعه الذي املثري غري الجافِّ السفر لدليل فريزر رشح عن ض تمخَّ
ِجماَح «الثقافُة» تَكبَح أن قبل «أصله»، من بالقرب البرشي الحيوان لحياة شنيع رسٌد
القرن يف أثينا مجد أيام إىل حنَّ قد باوسانياس كان وإذا . املتحرضِّ غري «الوحش» ذلك
الحالة يجد كي الوراء إىل بالزمن سافر جانبه، من فريزر، فإن امليالد قبل الخامس
املتخلفة البالد عن األوىل اليونان بالد أيام يف نظره يف تختلف لم والتي للبرشية، الطبيعية
بانتصار القصة انتهِت ربما «الَهَمج». يقطنها التي عرش التاسع القرن يف املستعمرة
من العقل هذا استخدام فإن الكثريين نظر يف لكْن الحديث، املسيحي األوروبي العقل
حد يف الجذب مصدر هو كان الكالسيكية الحضارة سطح دون فيما للمايض النظر أجل
مقزِّز نحو عىل والعنيفة مثري، نحو عىل املتقلبة الحكايات بني الجمع شأن ومن ذاته.
الغامضة الدينية أو الشاذة باملمارسات الخاصة املالحظات وبني اإلغريقية، للميثولوجيا
بأن للخيال يسمح أن باوسانياس؛ قدمه الذي اليونان وصف ثنايا بني من لنا تتبدَّى التي

اآلن. إىل يحدث هذا يزال وال ما. بقْدر يشطح
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عظمى نظريات

واحدة عبارة بحث فإن ، التقيصِّ عملية خلف الكامنة الروح عن النظر بغضِّ لكْن
السابقة. والتقيصِّ البحث عمليات من مجموعة مع التواصل يتضمن كالسيكي نصٍّ من
الشامل الوجود نظريات أعظم تلتقي الكالسيكي الرتاث دراسة قصة من ما موضٍع ويف
يف فهُمها أُخِطئَ لكلمات الدقيق التحليل عىل للطاقة الحريص اإلنفاق عمليات أشد مع

بالثقة. جديرة غري مخطوطات
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البناء إعادة فن

األسايس التخطيط

لقب أبوللو؛ لإلله هناك ُمنح الذي اللقب عىل لباساي باوسانياس وصف يركز رأينا، كما
إىل له إشارة أول عند اللقب هذا بتفسري بالفعل باوسانياس ويَِعد «املعني». أو «املغيث»
أربعة ارتفاعه البالغ الربونز من املصنوع الطويل «التمثال مشهد يَُزكي كان حني املعبد؛
الرئيسية املدينة تلك الكبرية»، املدينة تزيني أجل من باساي] [من ُجلب الذي أمتار،
نحو عىل ا، حقٍّ اإلرشادي دليَله يركِّز املكان، ذلك إىل جولته يف يصل وحني أركاديا. يف
يف يُِرصُّ باوسانياس أن ورغم ألبوللو. املمنوح اللقب وراء السبب عىل تقريبًا، حرصي
قليًال قْدًرا فإن للزيارة، األول العفوي التسجيل هو وْصفه أنَّ عىل مبارشة التالية الفقرة
سقف من الحجر، من مبنيٌّ املعبد أن رسيًعا يخربنا فهو املالحظة. من مستًقى منه للغاية
الجمال حيث من بيلوبونيز جزيرة شبه يف املعابد كل بني الثاني ترتيبه وأن وجدران،
رآه الذي اإلله تمثال أن عدا املعبد، داخل يوجد عما مطلًقا يشء يوجد ال لكْن والتناسق.
الزخارف عن شيئًا باوسانياس يَذكر ال أيًضا باملعبد. موجوًدا يَُعد لم الكبرية املدينة يف
البالغ االحتفاء رغم رسومات، أم منحوتات أكانت سواء الخارج، من املعبد عىل املوجودة

باملعبد. يُظِهره الذي
تقريبًا، كامًال اإلفريز، إنقاذُ تَسبََّب وقد أولوياتها. لها للموقع الحديثة التوصيفات
االهتمام معظم تركيز يف محالة ال باملعبد الخاصة املنحوتات لبقية التام شبه والفقداُن
اهتمامات تزال ال يستحقه. الذي االهتمام نوعية عىل إجماع يوجد ال لكْن اإلفريز. عىل
تشكِّل — لزخارفه «الفني» والتقدير للموقع تحديًدا «الديني» التاريخ — باوسانياس
أخذه قد باوسانياس يكون ربما بما أيًضا ون مهتمُّ لكننا الحايل، اهتمامنا نطاق من جزءًا
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ْور بالدَّ مهتمون نحن وتحديًدا يُذكر؛ أن من شأنًا أقلَّ اعتَربَه حتى أو به، مسلٍَّم كأمٍر
املنحوتة األسطورية الصور يف الزائرون رآه وما املحيل، املجتمع حياة يف املعبد لعبه الذي
ممثًال بوصفه ببساطة باوسانياس إىل يُنظر أن املمكن من ليس أنه ورغم جدرانه. عىل
حتى منفردة، حديثة نظرة أي بأن نتظاهر أال كذلك علينا القديم، «التقليدي» الفعل ِلرد

الفعل. ردود كلَّ تمثل أن يمكنها نظرتنا،
والتخطيط املباني. من للغاية ُمتحفظة أشكال هي والرومانية اليونانية املعابد
الكالسيكي العالم عرب مكان كل يف عليه العثور ويمكن تمييُزه يَسُهل املعابد لهذه األسايس
متساوية مسافات عىل موزعة أعمدة تحمل مستطيلة، حجرية منصة سوريا: إىل إسبانيا من
الخلفية، عن منفصلة أمامية واحدة قاعتني، إىل املعتاد يف مة مقسَّ رئيسية، قاعة حول
الشكل انظر باساي، ملعبد األسايس التخطيط عىل (لالطالع مصمت. سقف تحت وذلك
األعمدة فأعىل منحوتة؛ زخارَف املعابد هذه من معينة أجزاءٌ َحَمَلت املعتاد ويف (.1-7
من السقف جمالونات ويف املنحوتة، الرخام ألواح من سلسلة دائًما يوجد الطرف عند
إتقان، دون أحيانًا املنحوتة؛ التماثيل من تجميعة ُوضعْت والخلفية األمامية الناحيتني
يُشكِّلها التي الشكل املثلثة التجاويف يف وذلك املهارة، من عالية بدرجة أخرى وأحيانًا
من املعبد بُني الذي لإلله تمثال يوضع كان الرئيسية القاعة وداخل األفاريز. انحدار
الطريق عىل أخرى منحوتات توضع أن املمكن ومن الرئييس، املدخَل عادة يُواِجه أجله،

اإلله. ذلك الستضافة املعبد مالءمة إعالن يف تساعد بحيث املركزي؛ التمثال هذا إىل
اليوم بها نعجب التي فاملنحوتات زاهية؛ بألوان ملونة الزخارف هذه غالبية كانت
وحمراء وزرقاء خرضاء بألوان األساس يف مطليَّة كانت املتأللئ األبيض رخامها بسبب
تقبُّله؛ علينا يكون قديم معبد ألي األصيل املظهر جوانب أصعب أحد وهذا صارخة.
الكمال عن أذهاننا يف نملكها التي الصورة مع بقوة يتعارض أنه إىل جزئيٍّا يرجع وهذا
الجبل. أحضان يف جاثم نقي أبيض بمعبد الخاصة الرومانسية الرؤية مع أو الكالسيكي،
الخاصة والتحليالت معبد. أي من بالطالء املغطى املحدد املقدار بشأن األثريون يختلف
غالبًا أُضيفْت األلوان هذه أن البعض يرى بعُد. حاسمة ليست الطالء من املتبقية باآلثار
من بسيطة مسحة أن أو إليها، الرائي انتباه وجذْب إبرازها بغرض املهمة، للتفاصيل
يَقرتح لكْن وضوح. يف تَربُز نفَسها التماثيل تجعل كي اإلفريز خلفية عىل ُوضعْت األلوان
يُقلِّل أن شأنه من ما وهو كلِّه، الرخام عىل ُوضع الزاهي الطالء أن أكرب جرأة يف آخرون
كانت وبالتأكيد به. االحتفاء إىل اليوم نَِميل الذي الدقيق والتجسيم النحت تفاصيل تأثري
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الشمال

٠٥١٠

مرت

١٥٢٠

١
٢

١
٢

ذو عمود و(٢) أبوللو، تمثال (١) حيث باساي؛ ملعبد األريض الطابق مخطط :1-7 شكل
كورنثي. تاج

من وجزءًا القديمة، املعابد يف ا ُمهمٍّ عنًرصا مقداُرها، اختلف َمْهَما األلوان، من ما درجٌة
املعتادة. زخارفها مجموعة

النوع إىل بوضوح جميًعا تنتمي أنها فرغم فقط؛ ُمتحفظًة مبانَي املعابد تكن لم لكْن
يُبني وكما مميزة. وتجربة ارتجاًال ويمثل بذاته، متفرًدا كان منها معبد كل فإن ذاته،
الزخرفة ويف املعمار يف التنويع، من نطاق هناك كان العام النمط إطار ففي باساي، معبد
عىل نركز دعونا اآلن لكِن قليل، بعد نفِسه اإلفريز عن الحديث سنعاود سواء. حدٍّ عىل
اإلجمايل الداخيل بالجزء املحيطة وتلك املبنَى من الخارجي الجزء تُزيِّن التي املنحوتات
تفرُّده. عىل املعبد بها أَكَّد التي املتباِينة الطُُّرق رؤية يف تساعدنا املنحوتات فهذه للمعبد؛
صغرية. شظايا صورة عىل باقية الخارجي الجزء منحوتات ظلت اإلفريز، عكس عىل
الشائع، النمط عىل سريًا لكْن املبنى، جمالونات يف منحوتات أي هناك تكن لم أنه ويبدو
«امليتوبات» هو لها املعماري الفني (املصطلح محفورة لوحات ستِّ من سلسلة هناك كانت
هو اللوحات هذه أجزاء أحد أن يبدو طرف. كل عند األعمدة فوق املنحوتات) حقل أو
الشكل (انظر أبوللو لإلله املميزة الرموز من وهي قيثارة، يَعِزف لشخص صورة من جزء
عىل بعباءة، ملتحٍف َرُجل شكَل تكوِّن كي مًعا تتوافق األخرى الشظايا أن ويبدو .(2-7
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عباءات تَظَهر أخرى شظايا ويف أبوللو. والد زيوس، لإلله العديدة بالتمثيالت شبيه نحو
من قطًعا التأكُّد يستحيل الشظايا هذه من الراقصات. من مجموعة إىل تنتمي ربما ملتفة،
املمثََّلة الشخصيات أن نقرتح ألن بالكاد يكفي ما لدينا لكْن اللوحات، عىل املمثَّلة امَلشاهد

معينة. محلية أسطورة إىل محددة إشارة تُشري

«عازف أبوللو يُظهر الذي الجزء املحطَّمة. اللوحات إلحدى بناؤها ُمعاٌد صورٌة :2-7 شكل
.2-1 الشكل يف واضًحا يَظَهر القيثارة»

طريق عن — املغيث» أبوللو «معبد فهو — وضوح بكل هويته عن يُعلن املعبد كان
موضوعة لوحة عىل الربات) أو الحوريات من مجموعة (رفقة للقيثارة العازف اإلله عرض
هذه َوضَعْت جيًدا معروفة قصة إىل تُلِمح فقد زيوس اإلله صورة أما األمامي. بابه فوق
زيوس، ُولد فحني اإلغريقية؛ امليثولوجيا أحداث مرسح قلب يف أركاديا من النائية املنطقة
واِلِده من مأَمٍن يف يظلَّ كي الربِّيَّة التالل تلك بني كهٍف يف أُخفي الخرافة، تذهب هكذا
طريق عن زيوس مخبأ املربِّياُت وَحَمِت زيوس، تدمري عىل عازًما كان الذي خرونوس،
يف القصة هذه ُعرَضْت إذا باملرة. موسيقية غري عالية بَجَلبة رصخاته عىل التشويش
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املنشأ يف أركاديا أهمية عن مًعا أجزائها ربَْط يستطيع َمن لكل بوضوح فستعلن باساي،
بأكمله. الكون عىل زيوس حكم ترسيخ وقت عند العاملي، للنظام الخرايف

اإلله حرضة يف

أمام يتجمع كي فيجاليا من آتيًا املنحدرات يجوب صاخبًا موكبًا نتخيل أن السهل من
وهو الحشَد نتخيل أن السهل ومن املعبد. أمام الطلق الهواء يف املنتِصب أبوللو مذبح
لإلله. القرابني وتقديم صلواتهم لرفع يستعدون الكهنة بينما مقدَّس، صْمٍت يف واقف
فخوًرا زعًما «يقرأ» أن يمكنه املعبد باب تعلو التي الزخارف إىل ينظر شخص فأيُّ
الضوضاء إىل أصولها ترجع بقيثارته أبوللو يَعِزفها التي املتحرضة املوسيقى بأن يقيض
الزمان، بداية قرب املايض يف زيوس؛ واِلِده عىل الحفاظ أجل من استُثريْت التي الصاخبة

عينه. املوضع هذا من وبالقرب
صغرية حفنة من بدأْنا ولقد هذا، من شيئًا يُخربنا لم فباوسانياس تخمينات؛ هذه كل
ال عباءة) وشظايا جزع، من وجزءٍ قيثارة، تَعِزف (يٍد مة املهشَّ الرخام ِقَطع من وحسب
من يشء بناء أيًضا وإنما الخارج، من املعبَد تُزيِّن كانت التي املنحوتة بناء نُعيد لكي
النوعية تلك هو الكالسيكي الرتاث دراسة من أساسيٍّا جزءًا إن يها. تلقِّ وكيفية مغزاها
كان ا عمَّ فكرٍة عىل نحصل كي متناثرة شظايا مًعا نجَمَع أن البناء»، «إعادة من تحديًدا
ويف باألساس. التخمني عىل قائم عمل إنه يعنيه. هذا كان وما مىض فيما عليه يبدو الكلُّ
املثال، سبيل عىل آخرين، أشخاص فلَدى خالف. موضع التخمني يكون تقريبًا األحوال كل
لكنَّ باساي. معبد مدخل أعىل تحديًدا تعرضه اللوحات هذه كانت ما بشأن مختلفة أفكار
ى، تبقَّ ما رؤية عىل القْدرة عىل يعتمد باألساس فهو وحسب؛ تخمني عملية ليس األمر
العالم عن نعرفها التي األخرى األمور كل سياق يف شظايا، صورة عىل متناثًرا كان مهما

القديم.
لإلله الباقية األخرى بالتمثيالت معرفتنا عىل جزئيٍّا البناء إعادة تعتمد هذه حالتنا يف
يف قيثارة تعزف يٍد من جزء ووجود القيثارة. عىل يَعِزف وهو عادة ر يُصوَّ الذي أبوللو؛
تعتمد البناء إعادة لكن نفَسه. أبوللو اإلله يمثل الشكل هذا بأن محالة ال يوحي املعبد هذا
أركاديا أن معرفة وعىل باملنطقة، الخاصة القديمة والقصص بالخرافات اإلملام عىل أيًضا
الربط عملية أخرى، بعبارة زيوس. أبوللو، والد قصة يف خاصٍة أهمية ذات بقعة كانت

كلها. املنطقة ثقافة يف التعمق إىل بنا تؤدي املعبد أجزاء بني
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بها يكتسب التي السبل أحَد للمعبد الخارجية للزينة البناء إعادة عمليُة تُبني أيًضا
أعىل املوجودة املنحوتات تُشري فبينما . الُقحِّ املعياري نمطه داخل حتى تفرُّده، املعبد
الجزء تصميم فإن بعينها، محلية أساطري وإىل تحديًدا املعبد بهذا املرتبط اإلله إىل املدخل

تماًما. مختلفة بطريقة املعبد تفرُّد عىل يدلُّ املعبد من الداخيل
الوالء قرابني وتخزين اإلله صورة احتضان يف املعبد من الداخيل الجزء استُخدم
بسيًطا دوًرا لعب أو — دوًرا الجزء هذا يلعب لم القرون. مرِّ عىل تراكمْت التي والشكر
وعمليات الخارجي، بالجزء املذبح يف باألساس تركزْت التي والطقوس املراسم يف — للغاية
امُلعاُد الصورة مظلًما. مكانًا نفُسها القاعة كانت عليه. تمت التي بالحيوانات التضحية
أقىص تبذل (3-7 الشكل (يف هنا نقدِّمها والتي الجزء، لهذا عرش التاسع القرن يف بناؤها
لكْن السقف. يف كوة وجود اقرتاح طريق عن املشهد، عىل الضوء إضفاء أجل من جهدها
يشء أيِّ وجود اليوم أحد يعتقد وال النوع، هذا من ترتيب أي وجود عىل دليل يوجد ال

هنا. املرسومة تلك عن إظالًما أكثر بيئة نتخيل أن بنا فحريٌّ لذا كهذا؛
الرائع فاالبتكار أخرى؛ َمناٍح يف الدقَة هذه البناء إعادة عمليُة تحرَّْت هذا، ومع
الجدران جْعل يف تَسبَب املعتاد) الحرة األعمدة صفِّ من (بدًال النصفية باألعمدة الخاص
باألبعاد الزائر إحساس من كبري، نحو عىل يزيد، وبذا أبعد؛ مسافة عىل كأنها تبدو
ظالًال ُملقيًا للقاعة، األربعة الجوانب ق يُطوِّ اإلفريز كان األعمدة وفوق للمزار. الداخلية
هو كما مبارشة، أمامهم يَِجدون كانوا الزائرون يدخل حني املكان. ظلمة داخل ُمهيبة
العمود هو هذا املعبد. يف األعمدة بقية عن تماًما مختلًفا وحيًدا عموًدا الصورة، يف مبنيَّ
بالعالم مكان أيِّ يف معروف مثال أقدم وهو الثاني، الفصل يف إليه املشار «الكورنثي»
وهو .(2-1 رقم الشكل يف (يَظَهر التيجان من تحديًدا النوع هذا يحمل لعمود القديم
تلك يف بالخلف. صغرية ومنطقة للقاعة الرئييس الجسم بني الستار، من نوًعا يشكِّل هنا
أقىص يف مدخل ناحية ينظر األقىص األيمن الركن يف غالبًا أبوللو، تمثال يقف املساحة
ارتفاُعه البالُغ ألبوللو، األصيل التمثاُل األرجح عىل كان الجبل. جانب عىل يُطلُّ اليسار،
هناك وُوضع املعبد من أُخذ حيث الكبرية؛ املدينة يف باوسانياس رآه ما هو أمتار، أربعَة
موضع يف َوضعوا أنهم نعرف لدينا، التي الهزيلة البقايا من وبالحكم املدينة. ليُزين
الرخام، من ورأس ويََدين قدمني ذا ألبوللو، آخر تمثاًال باساي معبد يف األصيل التمثال
للغاية رخيًصا بديًال هذا كان فضفاض. لباس يُخفيه الخشب، من مصنوع جسده لكن
هكذا ترجيًحا األكثر من كان الرخام. من بالكامل مصنوع تمثال أو الربونز، من لتمثال
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عرش؟ التاسع القرن يف املعبد إىل نُظر كيف املعبد: داخل :3-7 شكل

قدس يف الكبرية» «املدينة من القادمون املتعبدون أو الجامعون أو الناهبون يرتكه أن
به. الخاص األقداس

استحدث القيايس، املخطط إطار ففي ا؛ حقٍّ فريدة الداخيل التصميم هذا تفاصيل إن
الخصوص، وجه عىل امُلذْهلة. املالمح بعَض املعبد موا صمَّ الذين املعماريون املهندسون
زائر كل انتباه يجذب بحيث املشهد، منتصف يف موجوًدا عموًدا آخر معبد أيُّ يملك ال
مكان يف موضوًعا األسايس ل املبجَّ التمثال فيه يكون آخر معبد أي يوجد ال أيًضا للمعبد.
يمتد منحوتًا إفريًزا آخر معبد أي يملك وال جانبي. باب نحو بعيًدا ينظر مركزي، غري
الشمال، اتجاه يف مبنيٌّ إنه حيث من معتاد؛ غري أيًضا كله املبنى الداخلية. قاعته حول

الرشق. اتجاه يف مبنية تقريبًا األخرى اإلغريقية املعابد كل بينما
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أحجيتنا عاَلمهم،

التنوع ذلك هي نقطة أهم فإن املالمح، هذه لكل املحددة التفسريات عن النظر بغضِّ
من الرئييس. القيايس املخطط عن التخيلِّ دون هنا، استُحدث الذي التصميم يف الكبري
وبإمكانك الكالسيكية. الثقافة من كبري لقْدر نمطيٍّا ملمًحا باساي معبد يَُعدُّ الجانب هذا
املثال، سبيل فعىل الكالسيكي. الرتاث لدراسة األخرى املناحي عن مشابًها شيئًا تقول أن
ب الخاصة الصارمة القواعد وفق دائًما يُكتب كان والالتيني اإلغريقي الشعر ِمن كلٌّ
«الطويلة» املقاطع أنماط يف التنويع من معينة نطاقات تحدد التي الشعر»، «بحور
(انظر بيت أللف القصيدة امتدت لو حتى كلها، القصيدة امتداد عىل و«القصرية»
كيف تحديًدا نرى أن هو الشعر هذا بقراءة اليوم اهتمامنا من وجزء .(4-7 الشكل
نحو عىل البحور قواعد استُخدمت وكيف اإلطار، ذلك الكالسيكيون الشعراء «استخدم»
أنماط تحديد عىل عالوة تمييزه، يسهل شيئًا واألصالَة ممكنًا، االبتكاَر يجعل بما متباين،

شاعر. كل اتبعها الشعر لنظم قياسية

من املحدد النمط هذا تخطيطية. صورة يف الكالسيكي الشعر يُقدَّم أن يمكن :4-7 شكل
البحر، وهذا األلكايويس». الشعري «املقطع باسم يُعَرف و«القصرية» «الطويلة» املقاطع
يف املستخدم البحر هو كان ألكايوس، الغنائي الشاعر املفرتض، مبتكِرِه اسم عىل ى امُلسمَّ

الصافوي». «املقطع جانب إىل وذلك لهوراس، الغنائية» «القصائد

املفارقة َقِبيل من . للتوِّ قلناه ما ضوء يف مجدًدا، اإلفريز دراسة إىل العودة وقت حان
بالنسبة عويصة مشكالت اإلفريز يُثري تقريبًا)، كامًال اآلن إىل باقيًا ظل أنه حقيقِة ظل (ويف
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من والعرشين الثالثة األلواح استخراج عىل ترتبت التي اآلثار فمن البناء؛ إعادة لعملية
يف العرض أجل من تجميعها إعادة ثم النقل، عملية أجل من تغليفها ثم األطالل، بني
اللغز ويصري املعبد. يف األصيل ترتيبها أو موضعها عن واضح دليل أيَّ نملك ال أننا لندن؛
بني تقريبًا تداُخل يوجد ال بحيث مستقل؛ نحو عىل منحوت لوح كل ألن صعوبة؛ أكثر
ونتيجة محري؛ نحو عىل متداخلة مفرودة أجساًدا ر يُصوِّ األلواح وأغلب وآخر. لوح كل
يف آخر لوح أي جوار إىل موضوًعا كان لوح أي بمعنى لإلفريز، الفعيل الشكل أن ذلك
األول، الفصل يف ذكرنا وكما األثريني. بني حادٍّ خالف موضع يزال ال األصيل، التصميم

إجماًال. مقبول بحلٍّ اآلن إىل تحَظ لم األحجية هذه فإن
بني معركة عن عبارة األوىل قصتني: يعرض اإلفريز أن عىل الجميع يتفق ذلك، ومع
األمازونيات، وبني — العديدين زيوس أبناء أحد — هرقل البطل قيادة تحت اإلغريق،
عبارة والثانية رجال. دون من والقتال، العيش، اعتدَن النسوة من خرايف جنس وهنَّ
رجل نصف من أفراده من فرد كل يتكون الذي الخرايف، القناطري جنس بني معركة عن
أن االفرتاض البدهي من الالبيثيني. قبيلة تُدَعى إغريقية قبيلة وبني حصان، ونصف
املكتملة؛ األربعة اإلفريز جوانب من جانبني تشغل كانت القصتني هاتني من قصة كل
وفق محَكم نحو عىل القصتني يُرتِّب أن أحد يستطيع ال لكْن قصريًا. وآخَر طويًال جانبًا
إحدى تتداخل أن بد ال األقل عىل الجوانب أحد امتداد عىل ما موضٍع ففي الرتتيب؛ هذا

البناء. إعادة مشكلة يُفاقم أيًضا وهذا األخرى. مع القصتني
الشكلني (انظر معينني لوحني عىل مصوران مشهدان خاص نحو عىل يَربز لكْن
التوءُم شقيقتُه تمسك بينما قنطور أمام قوسه أبوللو يسحب أحدهما، يف و6-7). 5-7
يرتدي الذي هرقل، ح يطوِّ الثاني، املشهد ويف األيل. يجرها التي املركبة، عنان أرتميس
ِدْرعها. وراء من الرضبَة متفاديًة تنحني والتي األمازونيات، إحدى نحو بهراوته أسد، جلد
تنترش بحيث مركزي، موضع يف يكون أن يُناسب هذا هرقل مشهد أن الكثريون رأى
املوجود باملشهد الباحثني بقوٍة املشهد هذا ذكَّر أيًضا ويساره. يمينه إىل األخرى املشاهد
قد عيْنَه املعماري أن املفرتض من (الذي أثينا يف البارثينون ملعبد املركزي الجمالون يف
بالطريقة متقابلني اتجاهني يف بوسيدون وغريِمها أثينا منحوتات تبدأ حيث صممه)؛
سيكون إذ الرتتيب؛ هذا يف املحوري املشهَد إذن هرقل مشهُد سيكون تقريبًا. نفسها
هذه إىل العمود أعىل الزوار أعني يجذب بحيث ومصمًما الكورنثي، التاج فوق موضوًعا
«ال وأرتميس أبوللو فريق أن إذن املفرتض فمن صحيًحا، هذا كان وإذا املركزية. اللحظة
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نستدير بينما أنظارنا يجتذب أن انتظار يف املدخل، يعلو الذي الجزء إىل ينتمي أن بد»
القاعة. نغادر كي

باساي. معبد إفريز من املعركة: رحى يف وأرتميس أبوللو :5-7 شكل

باساي. معبد إفريز من األمازونيات: يُحارب هرقل :6-7 شكل

عىل ينطبق عينه واألمر تلك، البناء إعادة تفاصيل من ننزعج أن إىل بنا حاجة ال
هما غريبني؛ عنوانني القصتان هاتان تحمل اإلفريز. ألواح عىل املصورة املشاهد تفاصيل
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من منهما واحدٍة كلَّ اإلغريق صاَغ الالبيثيني»، مع و«معركة األمازونيات» مع «معركة
ويتناسب الرتتيب، عىل Lapithocentauromachyو Amazonomachy هي واحدة؛ كلمة
القصتني هاتني أن بَيَْد هائلتني. معركتني من إليه يشريان ما مع الفخمان العنوانان هذان
توجد إذ الكالسيكية؛ والثقافة الكالسيكي للفن القياسية األدوات من جزء هما رتني املصوَّ
القصتان هاتان باساي معبد ويف املعابد. عىل كالسيكي نحت ُوجد أينما املصورة القصص
التالل بني املوجود املقدس املكان هذا بأن القائل الزعم وتُربران الحجر يف منحوتتان
أهم جوار إىل موضَعه يتبوَّأ بأن جدير وهو اإلغريقية، للثقافة الواسع العالم إىل ينتمي
عىل التأكيد بنا يجدر الواقع، يف مكان. أي يف مدينة أي بها تفخر التي الرخامية املنحوتات
مثلما تماًما العامة للقداسة رصًحا بوصفه املبنى هذا حقيقة عىل تُصدِّق الصور هذه أن
وُدور بنوك من الالحقة؛ أشكالها حقيقة عىل املشابهة «الكالسيكية» املالمح أنواع تصدق
فال الحديث. العالم مدن من كربى مدينة بأي خاصة رسمية ومقرات ومتاحف محاكم
املبنى أهمية عىل تساعد الطراِز الكالسيكيِة باملنحوتاِت املليئة والجمالونات األعمدة تزال
آخر، بارثينونًا يكون أن منه يُقصد املثال، سبيل عىل الربيطاني، فامُلتحف ووقاره؛ للعامة

الكالسيكي. للرتاث مقدس، رضيح بمظهر تُظِهره املعابد بواجهة الشبيهة وواجهته
اإلغريُق يقاتل فيها التي املشاهد، لهذه نفسه الطاغي الحضور فإن هذا ومع
كانت كلما العكس؛ عىل بل أهميتها. من يقلل ال القناطريَ، الالبيثيُّون ويقاتل األمازونياِت
محورية أكثر كان َدورها أن املرجح فمن ووفرة، وإلحاًحا تواتًرا أكثر الخرافات تمثيالت
الكالسيكي الرتاث دراسات أكثر بعض اضطلعت الواقع، ويف الكالسيكية. الثقافة يف
هذه ملثل الخاصة األهمية استكشاف يف املتمثل بالتحدي األخرية األعوام يف لالهتمام إثارًة
أن الدراسات هذه ملثل بها يمكن التي الكيفية يف لربهة نتدبر أن بنا ويجدر الصور،
السماح سيتضمن وهذا نفسه. باساي معبد إفريز عىل نراه ما وتفسري فهم يف تساعدنا
نحو عىل أيًضا، وإنما الخرافة، عالم داخل إىل فقط ليس يأخذنا، بأن اإلغريقي للفن

اإلغريقية. واأليديولوجيات عليها املتعارف والِقيَم األديان عاَلم إىل واسع،

والوحوش الخارقات، والنساء الخارقون، الرجال

األمازونيات املحاربات مع رصاعه يف بهرقل الخاص القوي املشهد أن بالفعل افرتْضنا
إليه ه تُوجِّ مكان كل يف هرقل يَظهر الكورنثي. العمود فوق مركزيٍّا، رشفيٍّا موضًعا َشغل
األلواح تَعرض أوليمبيا مدينة يف العظيم زيوس معبد ففي الكالسيكي؛ العالم يف ناظَريْك
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أُجرب التي عرش االثنَْي األعماَل املبنى، طرَيفِ من طرف كل عند ستٌة الرخاميُة، عرش االثنا
الفصل يف سنرى كما أيًضا، روما ويف الغرابة. متزايدة وحوش ضد بها القيام عىل هرقل
مدينة أصول عىل القدسية أضَفِت التي القومية الخرافة يف كبريًا دوًرا هرقل لعب التاسع،
التي األشياء من بعًضا يُمثِّل كان ألنه مكان؛ كل يف ًدا مجسَّ (هرياكليس) هرقل كان روما.
عينه. الوقت يف وفرقتْهم وجمعتْهم وحريتْهم وأزعجتْهم والرومان اإلغريق من كالٍّ شغلت

دوًما. املثل لرضب يَصلح األمر، عن نعربِّ أن تعلمنا كما هرقل، كان لقد
األمام، من البطويل، الذكوري للُعْري عرًضا نرى األمازونياِت، هذا هرقل حارب عندما
بدًال ويحمله يرتديه الذي األسد وجلد الهراوة، الكهف، رجل بسالح الشبيه سالحه رفقة
يمكن ال ذلك خالف لكنه العضالت، مفتول قويٍّا هرقُل يَظَهر الصورة هذه يف الدرع. من
وسيوفهم بخوذاتهم جواره، إىل األمازونيات يقاتلون الذين الرجال عن بالكاد تمييزه
نحو عىل مغطاة أجسادهن واضح، نحو عىل إناٌث العدو «جند» إن املتطايرة. وعباءاتهم
املدرَّبني. والفرسان واملشاة كالجند يُقاتْلَن لكنهن الكارثة، لحظات يف إال بالثياب محتشم
تحتفظ التي بالقوة شبيًها ٍة، ِعدَّ أوُجٍه يف الرجال، جيش يبدو الُعْري، عن النظر وبغضِّ
ذلك وإلهام قيادة تحت لكنه املعارك، لخوض االستعداد أهبة عىل إغريقية مدينة أي بها

زيوس. ابن أنه يُثِبت كي الوحوش وذبح األرض جاب الذي الخارق، الرجل
الصحيح؛ نصابه إىل الجنسني بني الرصاع يُعيد سوف بعُد، يُحَسم لم الذي النرص، إن
ومع الهائل. املحارب الفوج هذا من الغرباء ويجرِّد الذكورية الشجاعة عىل يؤكد فسوف
بعض تذهب بوضوح. عنه يُعَلن ال ارتكبْنَه، أو األمازونيات، ترتكبه الذي فالخطأ هذا،
حيث الربي؛ عامَلُهنَّ أيًضا هو غزا نفَسه هرقل لكن اليونان. غَزْون أنهن إىل القصص
عنه ستنتج ما نتفهم أن لنا كيف َمِلكِتهن. حزام يَِرسق كي العمال أحد صورة عىل أُرسل

املحاربات؟ النسوة تلك تُهَزم أن يجب وملاذا األمازونيات؟ هزيمة
عىل وهيمنتهم الذكور لسلطة عرًضا بوصفه األمر يف التفكري يف نرغب نحن جزئيٍّا،
الرجال، ها فيفضُّ النساء أحزمة أما سيوفهم، بها يغمدون أحزمة يرتدون فالرجال النساء؛
الخاصة واملقاتلني املحاربني أدواَر تَقلَّْدَن نساءً الخرافة يف نرى وهنا الجنس. أجل من
أن وشك عىل النسوة وتلك رجال، دون من كامًال مجتمًعا أنشأَْن أنهن ُزِعم نساءً بالرجال،
ع املتوقَّ املالئمة الجنسية لألدوار قوي تأكيد إنه الذكوري. اإلغريقي النظام قواُت تَهِزَمهن
نربط أن يف نرغب ربما عينه، الوقت يف لكْن بها. االضطالُع اإلغريق والنساء الرجال من
يف اإلفريز. عىل املصورة األخرى بالقصة أكثر مبارش نحو عىل واألمازونيات اإلغريق رصاع
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يقود أن العريس عىل وتَعنيَّ العروَس، القناطريُ الزفاف حفل ضيوُف اختطف القصة، تلك
من أحدثوه ما بسبب محالة ال ملعونون القناطري إن إنقاذها. أجل من وأصدقاءه عائلته
املعونة ْون فيتلقَّ غرماؤهم أما الوحشية، الهمجية بأفعالهم الزفاف حفل أفسدوا إذ ُغبن؛

زيوس. ابنَْي وأرتميس، أبوللو ِمن كلٍّ من اإللهية
بحيث وثيق؛ نحو عىل متكافئنَي بوصفهما الرصاعني هذين إىل ننظر أن امُلغِري من
املعتدية الصورة يف وانعكس الخيل ظهور تمتطي التي املحاربة املرأة مزيج تَكرَّر
فإن هذا، صح لو حصان. ونصف رجل نصف هو الذي للقنطور بالغ نحو عىل
النساء من املتوقع الالئق السلوك عن الخروج مجرد بكثري تتجاوز األمازونيات «جريمة»
بوصفهن إليهن يُنَظر بات املحارب، الرجل دور األمازونيات تلك فِبتَبني اإلغريقيات.
سلوُكها يتعارض التي البشعة، للقناطري مماثًال للطبيعة، بشع انحراًفا طبيعيات»؛ «غري
القناطري هزيمُة وتُمثِّل الزواج. قواعِد أهميًة؛ وأكثِرها البرشي املجتمع قواعد أبسط مع
ما، بصورة يقرتح، فاإلفريز اإلغريقي؛ للمجتمع «الطبيعي» للنظام استعادًة واألمازونيات

القناطري. ارتكبه الذي للخطأ تجسيد هن األمازونيات أن
تحت مًعا باملجتمع الخاصة الزواج منظومة وحرمة الجنسانية القواعَد املعبُد يضع
بني د يوحِّ مجتمع بها يعمل أن ينبغي التي للكيفية منطًقا يقدم فهو اإللهية؛ الحماية
تماًما الرجولة، ويكتسب هرقل، حذَو يحذَو كي يُجاِهد أن عليه فالذَّكر والبرش؛ اآللهة
دون يُهيِمن الذي أبوللو، شقيق أنه يُثِبت كي يحارب أن نفِسه هرقل عىل يتعني مثلما
عقًدا يجدوا أن يمكنهم باساي معبد زوَّار إن األعمدة. ستار خلف من معبده عىل جهد
بوصفهم الرجال ويُعرِّف والزواج، الحرب قواعد يحدد عليهم، مفروًضا البرشي للمجتمع
أبوللو (من للعيان الظاهرة أبوللو منحوتات سلسلة ويف عنهن. ومدافعني للنساء مروِّضني
أبوللو نحت إىل وصوًال بالداخل، الضخم أبوللو بتمثال مروًرا بالخارج، للقيثارة العازف
يف اإللهية القوة رؤية يمكن تُغاِدر) وأنت رأيتَه الذي القاتل السهام رامي صورة عىل

واملوسيقى. الحرب فنَّا يوصلها ذاته، الوقت يف وعنٍف خالٍص سبيَل بوصفها العالم
لنا يُظِهره ما إىل َكثَب عن النظر لنا ينبغي أنه عىل يؤكد التحليل من النوع هذا
مظهَرها يتجاوز ما املعنى من تَحِمل املصورة الخرافية املعارك مجموعة وأن النحت،
لإلفريز الفنية «الجودة» بشأن األحكام إصدار عىل يعتمد ال التحليل هذا أن بَيَْد الخارجي.
بينما حال، أي فعىل جمايلٍّ. أو أسلوبيٍّ نجاح مسألة ليس هنا فاألمر فنيٍّا»؛ «عمًال بوصفه
لم (فنحن األصلية صورتها إىل ضمنيٍّا بناءَها تحليلُنا أعاد التي املهشمة البقايا تتفحص

93



الكالسيكي الرتاث

رأسها فقدْت األمازونية غريمته أن أو ساق، تنقصه هرقل نْحَت أنِّ إىل نشري كي نتوقف
«تُعجب أو أمامك تراه ما «تحب» سوف مًدى أيِّ إىل تتساءل أن املرجح فِمن حرفيٍّا)،

به».

صيحة أحدث بالقديم: االحتفاء

«منذ للغاية متضاربًا كان األلواح تلك منظر حيال الفعل رد أنَّ الفور عىل نوضح دعونا
بغيضة وجدتَها إذا الهمجية أو بالعمى تُتَّهم لن فأنت فيها». اكتُشَفْت التي األوىل اللحظة
الخاص العظيم املزاد وقت فاوفل، يَِجد لم املثال، سبيل عىل غريبة. ِنَسب ذات أو فظَّة أو
الدرجة من مشرتيات بمنزلة اإلفريز يَعترب أن يف يبدو، فيما غضاضة، أيَّ باملنحوتات،
أنفِسهم الربيطانيني بعض إن بل عليه. أمواَلهم الربيطانيون يُضيِّع ألن يَصلُح الثانية،
وهو دودويل، إدوارد كتب قليلة بسنوات هذا وبعد اشرتَْوه. ما قيمة يف متشككني كانوا
ينبغي، مما أطول «األقدام يقول: باساي، يف املعبد موقع إىل بنفسه ذهب آَخر مسافٌر
ويف تنفيذها.» يف مثالية وغري تصميمها، يف سخيفة واألطراف ومكتنزة، قصرية والسيقان
«العيوب ذاكًرا ا؛ تامٍّ اتفاًقا الحكم هذا مع فريزر اتفق باوسانياس، كتابات عىل تعليقه
النقاد شعر وقد للشخصيات. الفظَّة» الجسمانية و«األوضاع نعة، الصَّ يف الصارخة»
عىل اإلغريقي الفن عن ثقله له دليٌل يُعلِّق املثال، سبيل فعىل عينه؛ باألمر املعارصون

األخرق». و«التنفيذ الطراز «غرابة»
لسان عىل َوَرَد شيوًعا التعليقات وأكثُر الرديئة. األلواح تلك لتربير أعذار ُقدمت طاملا
«وصَلِت يقول: إنجلرتا إىل املنحوتات وصول وقَت كتب الذي هايدون، بنجامني الرسام
فإنها ، الفظِّ التناُسب بعدم مليئة أنها ورغم ورأيتُها. فيجاليا، من قادمًة الرخامية األلواح
عىل نُفذْت لكنها عظيم، عبقري تصميم من تأكيد بكل وكانت جميل، نحو عىل عة ُمَجمَّ
نفِسها الفنية العبقرية من بصيًصا هناك أن هي هنا األساسية الفكرة دقيق.» غري نحو
لكن مثًال)، البارثينون يف فيدياس (روائع األثيني للفن العظيمة األعمال يف نُدِرُكها التي
األركاديني ال للُعمَّ الخبرية غري األصابع بسبب للحطِّ تعرضْت باساي معبد منحوتات
بواسطة م ُصمِّ قد باساي معبد أن فخر يف باوسانياس يزعم نحتَتْها. التي الخرقاء
لنا يسمح اإلفريز بشأن وَصْمتُه قْدره، بجالل البارثينون، م َصمَّ الذي املعماري إكتينوس،

ينبغي. كما التصميم ذلك تنفيذ يف فشلهم بسبب املحليني القرويني نلوم بأن
وهو نفُسه، كوكريل هؤالء بني ومن باإلفريز، تردًدا أقل آخرون معجبون هناك كان
حيث من املنحوتات، «طاقة» عن الحديث يف يستفيضون وهؤالء للدهشة. َمْدعاة يَُعدُّ ما
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يعرتضون، أيًضا لكنهم البالغة. القتال لقسوة الواضح الجريء والعرض املثري، عنفها
دراسة عىل نَنْكفئ حني التصوير لهذا األصيل التصور عن نبتعد أننا حقيقة عىل ، حقٍّ عن
مستوى عند املوضوعة األلواح من بالقرب نميش أو الكتب، يف املوجودة والرسومات الصور
املزدحم الداخيل النطاق يف هذا من بدًال نفكر أن لنا ينبغي أَال بامُلتحف. حجرتها يف النظر
مرتفع مكان يف املوضوع اإلفريز، إىل بها يُنَظر كان التي املائلة الزاوية ويف أبوللو لقاعة
تلك من النفس، عىل وْقًعا أشد أو مالءمة، أكثر يكون أن يمكن كان الذي ما الزوَّار؟ فوق
الصاخب، وِعراكها الصارخة بألوانها الزوار، أعىل املزدحمة التجسيم الواضحة املنحوتات

الظلمات؟ يخرتق الذي املشاعل ضوء يُسبِّبها التي املرتاقصة العميقة الظالل وتلك
الصحيح، ومن املشابهة. املعقدة األحكام من العديد الكالسيكي الرتاث دراسة تتضمن
من بداية يشء، أي بها يُنَعت (عندما «كالسيكي» الصفة تَُعد أن هذا، وقتنا يف حتى
الكثري هناك عينه الوقت يف لكْن واإلعجاب. االستحسان عىل عالمٌة السيارات) إىل الروايات
فهذه اليوم؛ إىل القديم العالم من الباقية األدب أو الفن أعمال أفضل بشأن الجدل من
الفن كان حني املثال، سبيل عىل املعارصة. الثقافة يف بالتغريات عادة بشدة تتأثر األحكام
ميل هناك كان العرشين، القرن من األوىل السنوات يف خاصة بشعبية يحظى التجريدي
قبل والسادس السابع الخاصبالقرنني اإلغريقي، النحت من األوىل املراحل تقدير إىل أيًضا
السنوات ويف تجريديٍّا. شكًال تتخذ التي الخاص األسلوب ذات الضخمة بأشكالها امليالد،
وقت يف كانت مواهبه أن رغم تقدير، موضَع ِألوفيد الوقحة البارعة العبقرية باتِت األخرية
يف االنغماس عىل وتركيز وتمرُّد َعبٍَث من به اتسمْت ما بسبب استنكار موضع سابق
التغايض يجري كان الذين — فرجيل بعد جاءوا الذين امللحميون الشعراء وأيًضا امللذَّات.
من بالقبول اآلن يحَظْون — فاسد عرص نتاج هو الذي الحيس، تكلُّفها بسبب أعمالهم عن
شجاعتهم أو األهلية الحرب ألهوال الحادِّ َشْجِبهم أْجل من سواء القراء، من العديد جانب
لإلمرباطورية القمعي األوتوقراطي الحكم ظل يف بآرائهم ترصيحهم يف املتمثلة السياسية

الرومانية.
بالكيفية أيًضا أحكامنا تتأثر أن بد ال باساي، معبد قضية خالل من لنا يتضح وكما
يها. تلقِّ وكيفية األصيل سياَقها أيًضا وإنما نفِسها، األشياءِ بناءَ فقط بها نُعيد ال التي
وهو سيبدو كان كيف أوًال تَدبَّرنا أننا لو مختلف نحو عىل اإلفريز عىل نحكم فسوف
واألمر وزاروه. واستخدموه، بنَْوه، َمن وِقيَم وبعادات املبنى بوظيفة نربطه ثم املعبد، يف
ُقرئ ا نصٍّ تُمثل اإلغريقية فاملرسحية الفن؛ عىل ينطبق مثلما األدب عىل ينطبق عينه
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هذه لكن الحايل، وقتنا إىل النهضة عرص منذ وُدِرَس ُقرئ مثلما القديم، العالم يف وُدِرَس
نتدبر وسوف األثيني، للمرسح الخاص السياق يف األوىل للمرة وُمثِّلت ُكتبَت نصوًصا كانت
األسئلة إن املنطلق. هذا من إليها ننظر أْن بمجرد مختلف نحو عىل اإلغريقية الدراما
والتقييم، بالجودة املتعلقة األسئلة عن تنفصل ال البناء وإعادة بالتاريخ املتعلقة الفنية
االعتباراِت هذه الكالسيكي الرتاث دراسُة تُبِقي وتفضيالتنا. أذواقنا عن تنفصل ال مثلما

والنقاش. املراجعة من متواصلة عملية تحت مًعا
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عْرضعىلاألرض أعظم

والهمجية التحرضُّ

للمشاعر مثري بوصف سوفوكليس األثيني املرسحي الكاتب مرسحيات عن ُمهمٌّ كتاب يبدأ
فيه: جاء باساي ملعبد

ينتصب أركاديا، من وْعٍر منعزل جزء ويف الجبل، بجانب مرتفع موضع يف
يُجري كان أنه مفاُدها أسطورة إىل أفالطون ح يلمِّ الذئب. لزيوس ناءٍ رضيٌح
يف يشارك الذي الكاهن وأن هناك، منتظم نحو عىل برشية بقرابني التضحية
بعيًدا الوادي من اآلخر الجانب وعىل ذئب. إىل يتحول كان البرشي اللحم تناول
باسم يُعرف مكان يف مقفر، بري جمال ذات بقعة يف املقبض، املكان هذا عن
معبًدا صغرية، إغريقية مدينة وهي باساي، َشيَّدْت املنعزل»، الصغري «الوادي
الزوار اقرتاب ومع املعني. أو املغيث، أبوللو ا؛ ً تحرضُّ آلهتها أكثر أْجل من متقنًا
فإنهم القدماء، فعل مثلما فيجاليا، مدينة من قادِمني هذا باساي معبد من
القديم الزائر فقبالة والهمجية؛ الحضارة بني مذهل برصي برصاع يواَجهون
أمام وذلك املنتظمة، الهندسة ذات املدخل وزخارف األعمدة تنتصب كانت
املنفرد املعبد وهذا البرص. مرمى عىل املمتدة املتعرجة الجبال قمم من خلفية
للشكل مثاًال عشوائيته يف يبدو املقفرة، البقعة هذه يف وجوُده املتوقع غري
مرسحية جوقة إيقاعات أو إغريقية جرَّة وكأنه البرشي، والتصميم الخالص
بدائية طائفٌة انتَهكْت حيث الجبل؛ يَربز مبارشة املعبد خلف لكْن تراجيدية.
أْكل تحريَم اإلغريق؛ عرفها كما البرشية الحضارة قوانني أوائل أحَد مروعة

.((١٩٨١) والحضارة الرتاجيديا سيجال، (يس البرش لحوم
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يتواصل والصفاء للهمجية املتعارض التجاور هذا فإن األخري، الفصل يف رأينا كما
وذلك الهمجي، واالنتهاك االرتباك وسط البطويل الجهَد اإلفريُز يُظِهر حيث املعبد؛ داخل
املتحرضة، اإلغريقية الحياة حددت التي الجنسانية واألدوار الزواج لطقوس تأكيد يف
ضوء بفعل سكينة يف يَْلَمع وهو املنعزل الداخيل رضيحه يف الطائفي التمثال وقف بينما
النظر يمكن املعذَّبني. البرش ولعموم أبوللو لُعبَّاد الهادئ الَغوَث مانًحا املرشقة، الشمس
يف وليس — اإلغريقية الرتاجيديا يف املتوارثة الرصاعات يلخص بوصفه باساي معبد إىل

العدواني. والعنف الكالسيكي التناغم بني — وحدها سوفوكليس مرسحيات
األعمال يف قويٍّا موضوًعا و«الثقافة» «الطبيعة» بني والصدامات الرصاعات ظلت
كتاب إىل نظرنا حني السادس الفصل يف رأينا كما القديم، العالم عن املؤلَّفة الحديثة
الغرابة بقايا عىل مركًِّزا ووجدناه باوسانياس، عن وكتاباته الذهبي» «الغصن فريزر
الحضارة» «تقدم ل بمقياس هذا أمدَّه وقد الخارجية. الحضارة قرشة أسفل الكامنة الربية
الربيطاني، امُلتحف مدخل يعلو الذي الجمالون يف املوجودة املنحوتة بعنوان استعنَّا (إذا
عن رًضا أيِّ ضد تحذيري درس عىل عالوة الكالسيكي) املعبد يف ملا مماثل نحو عىل
يف البدائي تخلفهم عن الوثنيني الرعايا لتحويل الهادفة اإلمربيالية املهمة داخل الذات
االنتصارات سطح فأسفل عرش. التاسع القرن يف ساد الذي البرشية، تطور مرشوع إطار

«البدائية». السمات أنواع كل يوجد يزال ال مبارشة الكالسيكي للعالم الحضارية
وصوًال الكالسيكي، الرتاث دراسة قلب يف يَِرضب والثقافة الطبيعة بني التعارض إن
الهادئ الخالص القيد من تحديًدا وتَشكََّل «كالسيكي» هو ما فيه ُعرَِّف الذي املوضع إىل
بوصفهم تحديًدا، اإلغريق، فيه ويُرى الكون، أرجاء يف أبوللو يفرضه الذي الحليم
ألهمتْها التي الحديثة الغربية تقاليدنا يف تبيُّنُه يمكننا باالستحقاق إحساس أيِّ منشئي
آر إي تأليف من شهري كتاٌب َطرح الثانية العاملية الحرب أعقاب يف الكالسيكية. الثقافة
«اإلغريق بعنوان العرشين، القرن خمسينيات يف بأكسفورد اليونانية اللغة أستاِذ دودز،
نَهم تَحصُّ القدماء اليونانيني إىل «نعزو أن املنطقي غري من أنه مفادها فكرًة والالمعقول»،
عىل مالحظتُه لنا متاحٍة مجتمٍع أي يف نجدها ال التي «البدائية» التفكري أنماط كل من
الفن كان كيف الكالسيكي الرتاث لداريس بنيَّ إذ بالغ؛ تأثري لكتابه كان مبارش.» نحو
لم دودز نظر يف الديونيسية. والنشوة والجنون الهمجية بُصَور مليئنَْي اإلغريقيان واألدب
كالسيكية، قرشة أسفل والكامنة فريزر، عنها تحدَّث التي البدائية بقايا عىل األمر يقترص

البدائية. العنارص هذه مثل من جزئيٍّا تتألف نفُسها الكالسيكية الثقافة كانت بل
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انتصاُر كان كيف باساي معبد إفريز يف نرى أن إىل َميًال أكثر نكون ربما واليوم
الالبيثيني يد عىل القناطري هزيمة كانت مًدى أيِّ وإىل حاسم، غريَ األمازونيات عىل هرقل
الصالت اآلن نرى ِبتْنا همجيني»، يكونوا لم «اإلغريق أن عىل التأكيد من وبدًال مكلِّفة.
الثقافة داخل شبيهة ومناقشات عاملنا وأهل البرشية الوحشية بشأن النقاش بني الوثيقة
ألنفسهم، وفعله لبعض، بعُضهم ِفعَله البُرش يتخيل أن يمكن ما أسوأ مواجهة إن القديمة.
امليالد، قبل الخامس القرن يف أثينا يف وُمثلْت ُكتبْت التي اإلغريقية الرتاجيديات أساس هي
النفس. يف ووْقًعا تأثريًا القديم العالم من وصلتْنا التي األدبية األعمال أكثر من تَُعدُّ والتي

الجمهور

الكالسيكيات من ويوربيديس، إسخيلوس ومرسحيات سوفوكليس، مرسحيات كانت
ذلك منذ التعليمية املناهج يف قويٍّا دوًرا ُمنحت وقد امليالد، قبل الرابع القرن يف بالفعل
وصوًال وتركيا وسوريا مرص إىل مقدونيا من تمتد مجتمعات يف وذلك فصاعًدا، الوقت
ينطبق األمر «اإلغريق». ِمن يكونون كيف أبناءَها تعلِّم كانت مجتمعات الهند؛ تخوم إىل
عن «متحرضين» يكونون كيف أبناءها علَّمْت التي الروماني، املجتمع صفوة عىل أيًضا
دوًرا الرتاجيدية املرسحيات هذه لعبْت وبهذا اإلغريقية. الثقافة لثمار التعرض طريق
نفسه والفرد البرشي املجتمع عىل التي والقيود لألعراف حية مناقشات بوصفها محوريٍّا
دنسة. وفوىض خراب يف إربًا املجتمع فسيتمزق وإال عليها، الحفاظ أجل من يقاتل أن
عىل تسيطر أمور كلَّها األهوال؛ توصيل عىل وقدرتها أفكارها، وَجودة النصوص، قوة إن
املعروضة الثالث الرتاجيدية اإلغريقية املرسحيات تُثِبته ما وهو مرسح، أيِّ يف الجمهور
لندن. غربي إند ويست منطقة يف بالجمهور مكتظة بمسارح الكتاب، هذا تأليف وقت
أو نص أي تمثيل خالل من هذا، صحة يؤكد أن درايس فصل ألي يمكن ذلك، عىل عالوة

تمثيل. فريق وبأي ترجمة،
نحو عىل إطناب يف امُلصاغ والنقاش العنف من غريب مزيج الرتاجيدية املرسحيات إن
والكروب. الشنيعة األفعال حول تتمحور املرسحيات هذه تعرضها التي والقصص أنيق.
يف أوديب ملًكا، (أوديب أوديب عائلة عن سوفوكليس مرسحيات يف املثال، سبيل عىل
التي اللعنة من للهرب بذلها التي الجهود كل رغم أنه أوديب يكتشف أنتيجون)، كولون،
يف أوديب ويكتشف أطفاًال، منها وأنجَب والدتَه، ج وتزوَّ الحقيقي، والَده َقتَل فإنه تُطاِرده،
فتَقتُل نفُسه، امُلجِرم هو أنه طيبة، مدينة مدينته، إىل الطاعون جلب يف تسبَّب ن عمَّ بحثه
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يف باملدينة الحًقا يَهُووُن الذين (إخوتَه)، أبناءَه ويَْلَعن عينَيْه، أوديُب ويفقأ نفَسها، زوجتُه
أفراد هناك يزال ال وقِتها، وحتى املعركة. يف بعًضا بعُضهم ويقتل األهلية، الحرب أتون
تتالَقى وبينما بعًضا. بعِضهم — يد وعىل — أجل من ويموتون، يُعانون أوديب لعائلة
جوقة أغنيات تتفاوت املرسح، خشبة عىل الوشيك الهول يَِحلَّ أن قبل حبكة كل خيوط
التي املواجهات مع — والتأيسِّ والثناء والخوف للفرح أغنيات — والراقصات الراقصني
ُخَطبًا تُلِقي قد الشخصيات هذه الرئيسية. الشخصيات من ثالث أو شخصيتني بني تقع
بعُضها تنخرط أو الزائف، بتواُضعها رشيرة فخاًخا وتصنع قضيَّتَها، تَعِرض كي رسمية
الشعرية باللغة الخاص النربات نطاق إن واحد. سطر من لفظي تراشق يف بعض مع
أو املقصود للمعنى املسترت التوصيل سواء بها، ا خاصٍّ خطٍّا تأخذ مرسحية وكل واسع،

األحيان. بعض يف الرومانسية حتى أو الذات من السخرية
هي السابق، الفصل نهاية يف أوضحنا كما الرتاجيدية، فنصوصاملرسحيات ذلك ومع
متجددة طاقة من تحمل ما كل ورغم القديمة، أثينا مدينة الخاصيف املؤسيس للسياق نتاج
سيناريو داخل والثقافة الطبيعة بني الرصاع إن املنطلق. هذا من استيعابُها يجب فإنه
فهذه املرسحيات؛ هذه وتمثيل إنتاج عملية سيناريو يف إنتاُجه أُعيد الدرامية الحبكات
اإلله ديونيسوس؛ باإلله الخاصة االحتفاالت يف األوىل للمرة أُنِتجْت الرتاجيدية املرسحيات
الرسمي، التقويم يف املحددة التواريخ يف هنا، لكْن القيود. من والتحرر الخمر لرشب املراوغ
للمجتمع. املنظمة االجتماعية الحياة من كجزء املدينة، حدود داخَل ديونيسوس أُحرض
يف املرسحيات ويشاهدون يجلسون املجتمعون األثينيون املواطنون كان أخرى، بعبارة
رقم الخريطة (انظر البارثينون معبد تحت األكروبول هضبة عىل ديونيسوس مرسح
عىل يُسيِطر طيبة، من امرأٍة من القْدرة الناِفذُ زيوس ابُن التحرر، إلُه كان وهنا .(3
أنظار أمام تُمزَّق ألثينا، التقليدي والعدوُّ املأساوية أوديب مدينُة طيبُة، كانت بينما اإليهام

الجمهور.

الجمهور سلطة

األسس عن كثريًا تختلف أسس وفق املرسح يرتادون كانوا املشاهدين أن ذلك من واألدهى
أثينا به تتفرد شيئًا الدراما كانت الحالية. الدرامية العروَض جمهوُرنا وْفقها يَحرض التي
قبل الخامس القرن يف «الديمقراطية» املدينة لتلك وجوهرية محورية مؤسسة بوصفها
الكهنة وصلوات القرابني وتقديم باملواكب الخاصة التقليدية الدينية الطقوس كانت امليالد.
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تعرض مسبًقا، املختارة العروض من سلسلٌة ذلك ييل وكان له. وتمهد املسارح عمل تسبق
من إجباريٍّا ل تُموَّ وكانت االحتفال، أجل من خاص نحو عىل وُكتبت مت ُصمِّ مرسحيات
املناسبة كانت للمدينة. منهم إسهاًما التمويل هذا يكون بحيث األثرياء املواطنني طرف
من معنيَّ فريٌق يَمنحها جائزة عىل الدرامية العروض هذه بني منافسة شكل تأخذ كلها

املحكِّمني.
أن منهم ويُتوقع الشمس، طلوع منذ اليوم، طوال املرسح يف يجلس الجمهور كان
كانت أثينيني. مواطنني بوصفهم دورهم من كجزء وذلك فيه، ويركزوا العرض يتدبروا
أيًضا األرجح من لذا الرجال؛ من ممثلون يُمثِّلها املرسحيات يف النسائية الشخصيات
املجلس من جزءًا أيًضا هؤالء كان هذا، وعىل الرجال. من كله يتألف كان الجمهور أن
وكان يؤيدون، وما األثينيون يفعله ما تُحدِّد قراراته كانت الذي الديمقراطي الجماهريي
املواطنني. جموع بني من باالقرتاع يُختارون الذين الكربى املحاكم محلِّفي أيًضا هؤالء
تُربِّيهم الذين الحرب أيتام تقديَم العروض تسبق كانت التي األخرى الطقوُس تضمنَِت
أو حلفائها من أثينا لتْها حصَّ التي الفضة ِجْزيَة تعرض ومسرية نفقتها، عىل املدينة
االستعماري الدور استعراض كان للبارثينون. الغربي الطرف يف تخزينها ويتم رعاياها
كان سياسية. بصبغة العروض يصبغ املواطنني أمام الجمعية وأيديولوجيتها أثينا ملدينة
أثينا؛ اختارتْه الذي التمثيل شكل يشاهدون كلهم واآلباء، املصوتون والقضاة، الجنود

الدرامي. العرض يف تشارك كلها املدينة كانت الدرامية، املرسحيات ففي
يعود مبكر وقت ويف أنتجتْها. التي الديمقراطية عمر تَجاَوز عمًرا املرسحيات عاشت
بالفعل، الكالسيكيات من صارت قد املرسحيات هذه كانت امليالد قبل الرابع القرن إىل
عالوة إيطاليا، وجنوبي صقلية يف املختلفة، اإلغريقية املدن أنحاء يف مرسحية ِفرٌق تُمثلها
من فاخرة مسارح يف الفرق هذه استُثمرت وقد املتوسط، البحر ورشقي اليونان عىل
من مهدًدا املدن هذه استقالل كان الوقت، ذلك يف األثيني. الطراز عىل مبنية الحجر،
وحني األكرب. اإلسكندر وابنه املقدوني فيليب طرف من الشمال، من مقدونيا جانب
الذي للرتاجيديا، تحليَله صغره) يف لإلسكندر معلًِّما كان الذي (الفيلسوف أرسطو كتب
يف يفكر كان العرشين، القرن حتى الغربية الثقافة يف األدبي النقد من قطعة أهم ظل
ومصنًِّفا الخاصة، السياسية تفاصيَلها جانبًا يًا ُمنَحِّ رسميٍّا، تجريًدا بوصفها املرسحيات
خشبة بني تدور حية ديناميكية عملية أرسطو رأى لقد ومرسحي. أدبي كنوٍع إياها
أهمية تقليَله إن والتعاطف. اإلعجاب والشفقة، الرعب إنتاج عملية والجمهور؛ املرسح
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أن من املرسحيات هذه مكَّن الرتاجيدية املرسحيات أنتجِت التي الديمقراطية املنظومة
مختلف سيايس تنظيم ذات مجتمعات يف الوقت، ذلك منذ تؤدَّى، وأن إعجاب، موضَع تظلَّ

للغاية.
— امليالد قبل الخامس بالقرن الخاصة األثينية الثقافة تقدير ظل الواقع، يف
من االنتقاص أجل من متواصل نحو عىل يجاِهد — والبارثينون الرتاجيدية املرسحيات
إيجابيٍّا مفهوًما تُصبح لم الديمقراطية ألن وذلك بالديمقراطية؛ الثقافة هذه ارتباط أهمية
الرتاث دراسة كانت ذلك، وقبل للغاية. حديثة أوقات يف إال واسع نطاق عىل ُمعتنًَقا
الديمقراطية شأن من تحطُّ كانت التي القديمة األصوات جوقة رأي تعكس الكالسيكي
إن كارثي. خاطئ نحو عىل سارْت الجمعية املسئولية يف خطرية تجربة بوصفها األثينية
عىل كانت اليونانية املدن لكربى املتحدة القوات يد عىل للفرس اإلعجازية شبَه الهزيمة
إليها ونُظر لهريودوت، التاريخي الرسد بفضل حية ظلت للمشاعر، مثرية قصًة الدوام
األثينية الديمقراطية لفشل القوي ثوسيديديس ْرسد أن إال اليونان»، «مجد بوصفها دائًما
أسربطة ضد ينبغي، مما أطول لفرتة دامت التي البيلوبونيزية»، «الحرب ب الفوز يف
الحًقا، السياسيون، املنظرون اعتربه الذي الغوغاء حكم إىل الهش باالنحدار ندد وحلفائها؛
(إذ األثيني للفشل مثاًال نفُسه ثوسيديديس كان ديمقراطي. نظام أي يف متوطنًا مرًضا
، ككلٍّ الديمقراطية أثينا عىل انقلب وَضعه الذي التاريخ لكن كفاءته)، عدم بسبب نُِفَي
مذابح عن ومسئولة االبتزاز عىل تتغذى طاغية»، «مدينة حقيقتها يف بأنها إياها متِِّهًما
الرابع، الفصل يف الحظنا كما األمر. لزم إذا جماعية وإبادات بل يونانيني، اء ألشقَّ بالجملة
شأنه من عنيًفا، جماهرييٍّا وهذيانًا مرًضا كونَها تعدو ال الديمقراطية أن ثوسيديديس رأى
ويستجيبون الدولة قيادة أصول عن قادتُها يتخىلَّ أْن بمجرد معتنقيها مقتل يف التسبب
املفتقر الذكاء من األثيني املزيَج هذا كتاباتُه د تُجسِّ ذلك، ومع للغوغاء. اللحظية للرغبات
تسليم يف املتمثلة الجريئة تجربتها تنفيذ من املدينة مكَّن الذي التحليلية والقدرة لالحرتام

للشعب. السلطة

الفلسفة اخرتاع

التقدم من مزيًدا والتنظري التحلييل الفكر بغرض اإلغريقية للغة املتقن االستخدام شهد
لتناول محاوالتهم يف روها وطوَّ اللغَة الفالسفُة وظَّف فقد امليالد؛ قبل الرابع القرن يف
البرشية والنفس واملجتمع والحقيقة الواقِع طبيعة عن الفلسفية، لألسئلة الكامل النطاق
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عامة، اإلغريقي الخطاب كان السياسِة. آخًرا وليس وأخريًا واألخالقيات، والبالغة والفناء
عمر امتداد عىل تطوًرا املتاحة األدوات أكثَر ببساطٍة خاصة، اإلغريقي الفلسفي والخطاب
الذين الرومان، طرف من حتى باالحرتام يَحَظى الخطاب هذا كان وقد القديم. العالم
إلهام يف واستمر الواسع، إمرباطوريتهم عالم يف أقاليم مرتبة إىل اإلغريقي العالم اختزلوا
وبهذا فصاعًدا. عرش التاسع القرن من خاصة الحارض؛ يومنا حتى الفكرية األعمال
نطاق داخل واالختالفات للثوابت شاملة عاملية نظرٍة مناقشَة اإلغريق استطاع الخطاب

البرشية. الخربة
مرسحية مناقشات صورة عىل فلسفية أطروحات كتب قد أفالطون كان أرسطو، قبل
أفالطون كان سقراط. الروحي معلُِّمه َّسها يرتأ «املحاورات») اسم اآلن عادة عليها (يطلق
املحاورات لكن سقراط، وفاة عىل عديدة سنوات بعد امليالد، قبل الرابع القرن يف يكتب
قبل الخامس القرن ألثينا الكامل الديمقراطي املجد انهياَر سبَقِت التي األيام يف تدور كلها
يف باملوت عليه ُحكم الذي لسقراط، الحتمي «االستشهاد» عىل مبنية كانت وكلها امليالد،
عه توقُّ يمكن الذي الُغبن نوعية بوصفها أفالطون يُقدِّمها تَُهٍم نظريَ امليالد قبل ٣٩٩ عام
سقراط، حياة من األخرية األيام َرِت (ُصوِّ مسئوليتهم. وانعدام الديمقراطيني حقد بسبب
وغريه أفالطون باستخدام الكاملة، األثينية الديمقراطية ومن البيلوبونيزية، الحرب ومن
يف هوادة دون املناقشات تتعمق النبيذ».) قطرات «آخر رينو ماري رواية يف املصادر، من
الثقافة أسس من اإلغريقية الفلسفة جعلتْها التي والنهائية األساسية األسئلة تلك بحث
وجوَد متخيِّلًة اليومية، الحياة خربات عن بعيًدا القارئ تَْحمل وهي هذا. يومنا إىل الغربية
خلف من نَْلمحها أن وحسُب يََسُعنا التي األشكال، «واقعية» يف مثالية نهائية حقيقة

فيه. نسكن الذي الدنيوي عاَلَمنا تؤلِّف التي الظالل
الواقع يف هي الفصل هذا بداية يف اقتبسناها التي الفقرة يف أفالطون إىل اإلشارة إن
كتب عرشة مدار عىل املمتدة الطويلة املحاورة وهذه «الجمهورية». محاورته إىل إشارة
يمكن مثايل سيايس لنظام تمهيديٍّا مخطًطا العدالة، لتعريف محاِولة صورة يف ترسم،
سقراط، مقتُل أفالطون نظر يف يلخصها التي املجتمعات، تشوِّه التي العيوب محو فيه
للتغيري دعوة أي تتسبب أن فيها يمكن ال ثابتة حالة إيجاد إىل يهدف فهو الوجود. من
سقراط شخصية لسان عىل أفالطون يَستحرض اجتماعي. اضطراب حدوث يف االجتماعي
املعهودة، بسخريته ر، يصوِّ التي النقطة يف البرش» لحوم و«آكل الذئب» «زيوس من كالٍّ
أنه البطل هذا فيها يَِجد التي اللحظة ففي بطًال؛ ألنفسها الجموع توِجد حني يحدث ما
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الطراز عىل ذئب، إىل يتحول فإنه آخر، مواطن من التخلص املالئم أو الرضوري من
باسم أجمع العالم يف اآلن يُعرف الذي «السيايس» االجتماعي البرش لحوم آكل األركادي:

«الطاغية».
الحجج مقدار نعرف أن يمكننا وال نفسه، لسقراط باقية كتابات أي اليوم لدينا ليس
خالص، بشكل أفالطون إىل يرجع الذي املحاورات هذه يف شخصيته لسان عىل وردْت التي
كما ، يكلُّ ال الذي سقراط لكن الحقيقية. سقراط شخصية إىل ترجع منها أيٌّ كانت إذا وما
رؤية إىل الراهن والوضع للتقاليد العنيد الرفض خالل من دائًما يصل أفالطون، يرسمه
للديمقراطية. رفضه كل رغم أثينا، ديمقراطية خالل من إال إليها الوصول يمكن ال أفضل،
يُْحجم املحاورات، فيه تدور الذي امليالد قبل الخامس القرن وجوِّ سقراط خالل ومن
وهذا امليالد. قبل الرابع القرن يف عرصه ظروف من مبارش موقف اتخاذ عن أفالطون
مع للديمقراطية املعادي املتكتم الفعل ردِّ من خطري نحو عىل مستقر غريَ خليًطا يُحدث
غضَب وأشَعَل أَلَهم الذي الخليط ذلك ُمتحفظ؛ هو ما لكل وامُلعادي به ح املرصَّ التفكري
أفضَل شك بال يَُعدُّ أفالطون فإن ثم ومن كالسيكيٍّا؛ أو إغريقيٍّا تعليًما ى تلقَّ شخص كل

الغربيني. املفكرين كل بني من «كاتب»

واإلمرباطور والديكتاتور والجمهوري الديمقراطي السياسة: عاَلم يف الدخول

السياسية النظم حيال الحديث العاَلم هات توجُّ يف البساطة من نوع أيَّ ع نتوقَّ أن يََسُعنا ال
حزبني بني القائمة املعارضة أن نَِجد العموم، وْجه عىل لكْن القديمة. واأليديولوجيات
يف للغاية حديثًا استثماًرا تُمثل و«الجمهوريني»، «الديمقراطيني» رايَتَِي مثًال، يحمالن،
ما بكل األثينية، الديمقراطية نجد رأينا، وكما ناحية، فمن محددين؛ قديمني نموذجني
باإلنجليزية نفسه الغوغاء (ومصطلح األثينيني للغوغاء تطرُّف من — شئَت إذا — تحمله
االهتياج»، الرسيع «الحشد ويعني mobile؛ uulgus الالتينية الكلمة من مشتقٌّ mob
الجمهورية سياسة نجد املقابلة، الناحية وعىل عرش). الثامن القرن إلنجليزية وفًقا وذلك
التي امللكية للحكومة املناهض الثوري التيار يف حشد رصخة صارت التي الرومانية،
ال القديمة، روما كانت فقد الربيطاني؛ التاج ضد الجديد العالم بتمرد فرنسا ربطْت
وحتى النهضة عرص من السياسيني واملنظرين الدولة لرجال قدمْت التي هي اليونان،
القرون تلك مدار عىل الالتينية كانِت إذ األساسية؛ املفاهيمية أسلحتَهم عرش التاسع القرن
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املرجعية للنقاط ونواًة والقانون، للحكم مشرتكَة ولغًة للغرب، املشرتكَة الُعْملَة الخمسِة
الكالسيكي. للرتاث التعليمية املناهج أرجاء يف املوزعة املشرتكة

األسطورية األصلية امَلَلكيَّة تدهورِت إذ مراحل؛ أربع الروماني التاريخ شهد تاريخيٍّا،
بنهاية املحرر بروتوس يَِد عىل الفخور، تاركوينيوس امللوك، آِخُر وأُزيَح طاٍغ، حكٍم إىل
لنحو امتدت التي الحرة، الجمهورية مرحلة جاءت هذا بعد امليالد. قبل السادس القرن
العائالت من محدودة مجموعة أعضاء فيه انتُخب نخبويٍّا وقتها الحكم كان قرون. أربعة
تمتد ترشيعية مجالس يف عني كمرشِّ املواطنني مجلس بواسطة األرستقراطية أو الثرية
شكَّلوا الذين السابقني عني املرشِّ من غرفة إرشاف تحت يعملون هؤالء كان واحد. لعام
«مجلس مقولة: جاءت هنا (ومن الشيوخ مجلس أو الهرمية، شديد استشاريٍّا مجلًسا
الحروب من سلسلة يف امليالدي، األول القرن يف الجمهورية انهارِت وشعبها»). روما شيوخ
يف األوىل» العاملية «الحرب بمنزلة تَُعدُّ والتي وجيوشهم، الكبار القادة بني املروعة األهلية
إجالل محلَّ كان الذي «ديكتاتور» لقب تدنيس يف قيرص يوليوس ساعَد الغرب. تاريخ
عن وذلك املدى) قصرية أزمة أيِّ يف روما يقود الذي القائد عىل يُطَلق (وكان سبق فيما
رسيًعا اغتيل أنه بَيَْد به. قام الذي االنقالب رشعية عدم عىل للتغطية االسم استخدام طريق
و«املحرِّرون» الطاغية» «َقتََلة كان آخر. بروتوس بقيادة الشيوخ، من مجموعة يد عىل
األيمن الساعد بني وقعت أخرى حروب بعد لكْن الجمهورية. ينقذون أنهم يظنون هؤالء
الحكم تأسيس يف األخري نجح أوكتافيوس، بالتبنِّي، ووريثه أنطونيوس، ماركوس لقيرص،
القيرص إىل اسَمه وغريَّ الرومانية»، «اإلمرباطورية باسم اليوم نعرفه الذي األوتوقراطي

العاملية». «الدولة هذه حكمْت التي الحاكمة األَُرس من مستقبًال وبنى أغسطس،
استعادة عن أعلن فقد بمصريها؛ روما «يُخِرب» لم الحال، بطبيعة أغسطس، أن بيد
«األول األول، املواطن نفسه ى وسمَّ سنوية، ترشيعية ومجالس انتخابات مع الجمهورية،
إمرباطوًرا روما، أهل رأى كما أغسطس، بعد األباطرة تَعاُقب َفَرَض وحني أنداد». بني
إمرباطوريتهم؛ عىل مجنونًا، سيكوباتيٍّا آخر ثم أبله، َخِرًفا وآخر مجنونًا، وآخر ساديٍّا،
الشعار ُصكَّ الفاضحة. والقسوة الطغيان من متصلة سلسلة إىل روما تاريخ ل تحوَّ
هيلني»، «إىل بعنوان شبابه يف بو آالن إدجار كتبها َمنسيَّة مريعة قصيدة يف روما» «عظمة

اليونان»: «مجد لشعار كنظري وذلك

اجتيازها، اعتدُت يائسة بحار عرب
الكالسيكي، ووجُهك الياقوتي، َشعُرك أحرضني
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منزيل، إىل البحار ِبُحوريَّات الشبيه ومظهُرك
عليه، اليونان كانِت الذي املجد إىل
عليها. روما كانت التي والعظمة

األباطرة عليها أَنفق التي الباذخة اآلثار بقايا الشعار هذا تحت نُدِرج أن يمكننا
رقم الخريطة (انظر شابهها وما تراجان وعمود والبانثيون الكولوسيوم مثل الكثري،
حكم من األول الجيل هو الرومانية الثقافة يف إعجاب موضَع ا حقٍّ كان ما لكن ،(4
ْلم السِّ واستعادة الثورة، وقف َشِهد الذي هو الجيل هذا أن املعتقد فِمن أغسطس؛
شعر (أغلب الكالسيكي لألدب العظيمة األعمال فيه وُكتبت قوية، حكومة سطوة تحت
مع بالتناغم أبويٌة مَلكيٌة فيه وَعملْت لروما)، العظيم ليفيوس وتاريخ وهوراس، فرجيل

ُمْمتَنُّون. ٌة وعامَّ متجددٍة أرستقراطيٍة
«التسوية» إىل نظرْت األقل، عرشعىل الثامن القرن نهاية حتى األوروبية، النخب أغلب
نماذج هناك كانت لكْن املثالية. السياسية «املوازنة» بوصفها األغسطية امللكية/الرئاسية
تاسيتوس، كتابات يقرءون فالناس منها. االتعاظ أو بها لالقتداء إما روما، يف أخرى
الذي كاليجوال ارتكبها التي لألهوال الساخرة بإداناته ويسعدون العظيم، األباطرة مؤرخ
مادة وهي جنسيٍّا، املنحرف ونريون الشبقة، وميسالينا القربى، ِسفاح عن يتورع ال
السينما. أو الحانات يف أم املرسح عىل سواء الحديثة، الرتفيه لوسائل كذلك للغاية مناسبة
الالتيني النثر وُكتَّاب املفوهني الخطباء أعظم شيرشون، موضع يف يكونوا أن يتخيلون وهم
بها يكتب التي ويده رأسه وُقطع عامله، عىل القيرصي الكابوس طغى حني بالجمهورية،
اإلهانات من العديد توجيه فيه اعتاد الذي املجلس يف رتا وُسمِّ أنطونيوس جنود بواسطة

له.
«أول هو تاسيتوس أن جيفرسون توماس األمريكي الرئيس أعلن املنطلق هذا ومن
نظر الفرنسيني، الثوار غرار وعىل العالم.» يف كاتب وأقوى … استثناء بال العالم يف كاتب
(مهما امللكية عن بعيًدا ليفيوس، كتابات بمعاونة املايض، إىل األمريكيون املؤسسون اآلباء
عىل واشنطن، فجورج األوائل؛ الرومانية الجمهورية أبطال إىل إخفاءها)، أغسطس حاول
من استُدعي بكونه اشتُهر الذي سينسيناتوس، نْهج عىل يَسريُ بأنه أقرَّ املثال، سبيل
عاد الدولة أنقذ أن وبعد للجمهورية، عني) املرشِّ (كبري مستشاًرا يصري كي كمزارع عمله
الرتاث إن … بالسلطة التمسك يف مطلًقا يفكر أن دون املتواضعة مزرعته إىل مبارشة
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والتنقيح للمراجعة وتخضع وتسقط، تزدهر وهي الكالسيكية بالنماذج شهد الكالسيكي
تعنيه. كانت ما بسبب وإما ذاتها حد يف إما للجدال؛ وتخضع متواصل، نحو عىل

يقول: حني أيامه منذ سائدة ظلت التي النظرة عن يعربِّ أن جيفرسون بمقدور
الوقت. طوال موجودة ظلت املتحدة الواليات تربك التي عيْنَها السياسية األحزاب «إن
دولتَِي أبقْت لألرستقراطيني أم للشعب السلطة تكون أن ينبغي كان إن ما فمسألة
وأفواُههم عقولُهم َمن كلَّ اآلن تشغل مثلما تماًما أبدي، اضطراب يف وروما اليونان
ترجمة هو الشعب» «سلطة التعبري أن هنا تدبْر لكْن الطواغيت.» قْهر بسبب مغلقة
ظهرت ربما الرومانية. العامة» «امللكية أو األثينية، «ديمقراطية» لكلمة إما قريبة
الحديثة السياسة عن التعبري أن بَيَْد دولة، لكل املؤكد املثل بوصفها اآلن «الديمقراطية»
عالوة القديم، للعالم عريض بشكل متناقضة قراءات ولَّد الكالسيكية النماذج منظور من
من ترتاوح القراءات وهذه العاملي. ملجتمعنا عريض بشكل متناقضة استغالالت عىل
الرئيسة الهضبة اسم عىل ى (املسمَّ واشنطن يف الكابيتول مبنى يف املوجودين «الشيوخ»
نودي حيث إيطاليا؛ يف موسوليني وفاشية للماركسية، الجمهوري املذهب إىل روما)، يف
،fasces كلمة من الفاشية مصطلح جاء اإلمرباطوري». «للشعب أغسطية باستعادة
الجمهورية ملجلس املخوَّلة للسلطة رمز وهي فأس، عىل املربوطة القضبان حزمة بمعنى
اتخذ وقد رءوسهم. وقْطع املطيعني غري املواطنني جْلد يمكن بمقتضاها والتي الرومانية،
جاء التي فريجينيا لوالية رمًزا عيْنِها هذه الصارم الضبط شارِة من اآلخر هو جيفرسون

منها. وواشنطن هو
وذلك يُحتذى، مثًال بوصفها جاذبيتَها مطَّرد نحْو عىل اإلمرباطوريُة روما فقدْت
العملية هذه خالل يف لكْن األثينية، الديمقراطية من) للغاية منقحة (نسخة لصالح
قصوى. أهمية تحِمل ظروفنا وبني لروما اإلمرباطورية الثقافة بني الشبه أوُجه صارت
يجرؤ لم لكْن بها، الخاص مرسحها بالفعل الرومانية الجمهورية بَنَِت أثينا، شأن فشأنها
بدًال اإلغريقية النصوص لوا عدَّ ما وكثريًا التنافيس، الشكل عىل اإلقدام عىل قط الرومان
التي «النرص»، مشاهد هي لهم املميِّزة امَلشاهد كانت ثقافتهم. عن مبارشة يكتبوا أن من
إىل وصوًال املدينة أرجاء يف وقواتهم وغنائمهم أرساهم املنترصون القادة يَستعرض فيها
ذلك إىل إضافة واألعظم»، «األفضل جوبيرت اإلله إىل شكرهم يقدموا كي الكابيتولني هضبة
من النوع هذا يعرف شخص كل املجالدين. ملباريات الطاغية املبهرة املشاهد هناك كانت
«املجالدون» صار إذ نفسها؛ أمام نفسها تستعرض كي روما استخدمتْه الذي املشاهد،
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أيٌّ يموت ال (إذ رديء استنساخ يف وكذلك، القديم للعالم الشعبي االنجذاب تركيز محلَّ
لكن العالم. أرجاء يف األمريكي التليفزيون ُّه يَبُث شهري ألعاب لربنامج اسًما املتقاتلني)، من
يؤدُّون أبطاًال رياضيني الرتفيه، أشكال من رديئًا شكًال أيًضا هم كانوا الرومان املجالدين
املصري هو هذا هل رومانية. عطلة يف الجماهري إمتاع بغرض ويُذبَحون حربية، تمثيلية

املوت؟ حتى الرتفيه إمرباطوري؟ بعد ما عاَلم أيَّ ينتظر الذي
قبل من وفر مثلما — لنا يوفر اإلمرباطورية روما يف الذات عىل التعرف هاجس إنَّ
بشكل ننجذب قد واليوم والنقاش. للتفكري خصبة مادًة — الرومان والشعراء للمفكرين
من املبارشة وديمقراطيتها الرصيح املدني أثينا مرسح بني الصارخ التضارب إىل خاص
املرسحية واملشاهد االستعراضات يف البرشي الصوت وقمع النقاش إسكات وبني ناحية،
وأعمال «الخبز من سنوية جولة عمَلْت التصويت، عن فعوًضا أخرى. ناحية من الرومانية
نتدبر لن التايل الفصل يف والقرارات. والنقاشات القضايا عن العامة رصف عىل السريك»
آخر» «مكانًا وإنما سقراط، شخصية لسان عىل أفالطون نََسَجه الذي البديل العالَم
مدار وعىل الحكم. سدة أغسطس الرتقاء األوىل األيام يف األوىل للمرة تخيُّلُه جرى أركاديٍّا،
أهدأ مكانًا واالستماع، واملشاهدة للتفكري واعًدا مكانًا هذا منحنا الكالسيكي الرتاث تاريخ

حرضية. رومانية قتال ساحة أي من قسوة أقل وبالتأكيد أثيني، مرسح أي من
الذي املكان هي أيًضا روما لكن روما»، إىل تؤدي الطرق «كل الشهري: املثل يقول
النائية البقعة تلك نحو بعيًدا السفر، إىل العقل يشتاق روما فِمن اليونان، زيارة منه تبدأ
منعزل جزء ويف الجبل، بجانب مرتفع موضع «يف الربية، الطبيعة وسط الثقايف النظام من
تدبر يف توقف، بال الطريق هذا الكالسيكي الرتاث دراسة تَْقطع «… أركاديا من وْعر

األرض؟ سطح عىل األعظم العرض هو العروض أيُّ وتساؤل:
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يشء كل عن االبتعاد

اليونان. جنوب يف جبلية منطقة وهي أركاديا، حدود من األقىص الحد عند باساي كانت
هناك كانت الجنوب فإىل القديم؛ العالم أرجاء يف اشتُهرْت مدن من قريبة أركاديا كانت
الطابع «أسربطيََّة» مدينًة وكانت بمدينة، منها أكثر مسلح حربي بمعسكر األشبه أسربطة،
وبها أوليمبيا، تقع كانت الغرب وإىل الحايل؛ وقتنا يف الكلمة به نستخدم الذي النحو عىل
يف الرياضيني احتفاالت أروع أعوام أربعة كل فيه تقام كانت الذي العظيم زيوس معبد
والرشق الشمال وإىل الحديثة؛ األوليمبية األلعاب سلف هي االحتفاالت وتلك اليونان، عموم
إال أثينا. هناك كانت قليًال ابتعدنا وإذا املزدحمتان؛ وكورنث أرجوس مدينتا هناك كانت
اإلله بان، اإلله موطن الطبيعة، تحكمها برية منطقة أركاديا يف يرون كانوا اإلغريق أن
أن شأنه من بان أن اإلغريقية األساطري يف ورد وقد ماعز. ونصفه إنسان ِنْصفه الذي
الفنانون ره صوَّ وقد حيوانًا. أو حوريًة أو كان فتاًة يطوله؛ كائن أي عىل جنسيٍّا يعتدي

احتفاالتهم. يف املنتشني ديونيسوس ألتباع مصاحبًا اإلغريق
الفرس مع صدامها يف الضعيفة أثينا النتصار أرَّخ الذي هريودوت، املؤرخ يخربنا
صد يف العون منهم يطلبوا كي األسربطيني إىل اءً عدَّ أرسلوا األثينيني أن كيف األقوياء،
ورغم أركاديا. عرب طريقه يف وهو مصادفة بان اء الَعدَّ هذا قابل الفرس. جحافل غزو
األثينيني، ساعد بان فإن املناسب، الوقت يف املساعدة إرسال يف ينجحوا لم األسربطيني أن
هضبة أسفل مقدَّس رضيح لبان أقيَم املقابل ويف الهزيمة. حتى العدو «أرعبوا» الذين
للمساعدة تكريًما الشعلة لحمل سباق ويعقد القرابني تقدم عام كل ويف أثينا، يف األكروبول

قدَّمها. التي
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ماراثون يف املعركة ساحة من جرى نفسه اء الَعدَّ أن القصة من الحقة نسخة أضافْت
اإلرهاق. من تُويفِّ أنباء من جعبته يف ما ألقى أن وبعد الفرس، عىل النرص أنباء يجلب كي
وإن البطويل، العمل بهذا يحتفي األوليمبية األلعاب يف املاراثون سباق يزال ال اليوم وإىل

أرواحهم. ائني الَعدَّ يُكلِّف أن املفرتض من يكن لم
أركاديا تمييز يف بان» «أنابيب باسم املعروفة املوسيقية لألداة بان اخرتاع ساعد أيًضا
الرابع) الفصل يف رأينا (كما كتب الذي بوليبيوس إن والغناء. للموسيقى موطنًا بوصفها
أهل من نْفُسه كان للعالم، الرسيع الروماني للغزو اليونانيني، أجل من باليونانية، رسًدا
أن لدرجة جرداء قاحلة كانت األرض أن يخربنا وهو الكبرية. املدينة يف ُولد حيث أركاديا؛

تُحتمل. ال التي الحياة تلك أهلها عن ف يُخفِّ ما كلَّ كان الغناء
ملحمته فرجيل يكتب أن فقبل أركاديا. عن أخرى أفكار سيطرْت روما يف لكْن
«املختارات»). باسم (املعروفة «الرعوية» القصائد من مجموعة أنتج قد كان «اإلنياذة»،
مكانًا والحرب، والسياسة للمدن التاريخي العاَلم خارج عاَلًما القصائد هذه تستحرض
التي الظليلة األشجار أسفل منغصات أيِّ دون دوًما، جلسوا مثلما الرعاة، فيه يجلس
يف العاثر حظَّهم ينَعْون أو األغنيات يتبادلون النهار، منتصف شمس من املأوى تمنحهم
الشاعرية البيئة تلك النهار. حرارة يف املاء ترشب أو حيواناتهم ترتاح األثناء تلك يف الحب.

«أركاديا». عليها يُطلق
فيه يمكن ا، خاصٍّ آخر» «مكانًا فرجيل أَْوَجَد ألركاديا، اإليطالية الصورة تلك يف
هذا صار لقد األصيل. الغناء مشهد مع ينسجم وأن الدنيوي الزمن من يَفرَّ أن للخيال
الوقت، ذلك منذ واملوسيقيون الشعراء إليه عاد وقد يَِهيم، أن فيه العقل يستطيع مكانًا
يف لكْن واملمتلكات. املكانة من أكثر الغناء فيه يعني الذي املجتمع هذا تخيُّل ُمعيدين
بالفعل مهدًدا مجتمًعا بوصفه الرعوي الشاعري العالم هذا فرجيل ر َصوَّ عينه، الوقت
وحروبها فاملدينة «الحقيقي»؛ املجتمع يف السلطة عىل للرصاع الكارثية التبعات جانب من
الطَّْرَد هؤالء بعُض يواجه واملزارعني. الرعاة هؤالء وأغنيات حياة عىل كثيفة ظالًال تُلِقيان
كلتا ويف عنهم. يُعَفى أو تماًما، عشوائي نحو عىل آخرون، يُكاَفأ فيما التعسفي، والنفي
املغنِّني فْهم كثريًا تتجاوز أنها بَيَْد روما، من املفروضة القرارات نتائج تلك تكون الحالتني
عازمة ضخمة لقوات املهدِّد واالعتداء الغناء براءة من كالٍّ فرجيل رؤية تتضمن األركاديني.
هذه من شيئًا ماكنيس لويس الشاعر يمنحنا الهشة. الرقيقة أركاديا طبيعة تدمري عىل
«أقابلك فيه: يقول ببيت امليالد» لعيد «مختارات قصيدته يبدأ حني املرة/الحلوة النكهة
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أرى، كما رءوسنا، من أخرجْت الرشيرة؛ «األجراس مبارشة: الرد يأتي ثم رشير»، زمن يف
آخر.» يشء أي يف التفكري

الجنسواإلحساس

صديق كتبها شهرية غنائية قصيدة موضوع أيًضا «األركادية» صيده ورحالت بان يَُعدُّ
الغنائي. القالب هذا يف للغاية مختلفة نْكهة تحمل األسطورة لكن هوراس، فرجيل،
الشاعر. لدى الرغبة يُثِْرَن الالتي النساء سلسلة من واحدًة تيندريس، القصيدة تخاطب
من يَثُِب فاونوس) الروماني اسمه يحمل (هنا بان أن إغوائها يف الراغب الشاعر يخربها
مبارشة. روما خارج اإليطالية، التالل يف الرعوية مزرعته يحمي كي مبارشة أركاديا جبال
العذبة املوسيقية آلته وعن بان حماية عن أفكاًرا لها ويقدم مزرعته، إىل الشاعر يدعوها
مصغية أذنًا يمنحها وأن الريف، ثروات بكل كذلك ويَِعُدها الوديان، بني صداها يرتدد التي
محبٌّ يختَِطَفها فلن القلق، إىل بها حاجة ال هنا الظل: يف النبيذ من بريئة وكئوًسا لغنائها،

… املعاملة هذه مثل تستحق ال التي وهي وينتزعها، مالبسها ويمزِّق غيور
لقاء ثمنًا هناك أن إىل أقل بمواربة كلماتُه تُلمح إذ فيها؛ مباَلغ الشاعر تطمينات إن
يمكن ال بان، من نفسها عىل حورية تأمن أن يمكن ال فمثلما هوراس. حماية قبولها
بعبارة برشي. ذكر كل يف الرابض «بان» ال من نفسها عىل تأمن أن برشية أنثى ألي
يتحول أن قبل منها للتقرب محاوالته تَْقبل أن تيندريس من يطلب هوراس إن أخرى،
املتخيَّل العالم إن واالغتصاب. والعنف الرعب إىل بان) سيفعل كما أو هو، سيفعل (كما
العالم هذا صار لقد تخييل. إغواء اإلغواء، عن خيالية صورة كونه عن يقل ال ألركاديا هنا
بإطالق الطبيعة تُهدد حيث الذكورية؛ اليقظة ألحالم ملعبًا املدينة وراء فيما األسطوري
قصة يف الصورة لهذه حديثة «أنثوية» نسخة تجد أن ويمكنك األساسية. للرغبات العنان
إىل بان» «مبدأ يه تُسمِّ ما خلف سعيُها يأخذها حيث اليونان؛ إىل بيتكيثيل فيونا رحالت
هذا إىل وليًال، نهاًرا يُغويها، لباساي الرومانيس» «املنظر إن بان. أركاديا أرجاء جميع

العشاق.» من أجيال قلوب رسَّ [الذي] املهيب «املعبد
النصوص يف املجسدة الشهوانية املشاعر ببحث معنية الكالسيكي الرتاث دراسة إن
شعر صورة يف الغنائية) القصيدة هذه يف (كما مصاغًة كانت سواء القديمة، والفنون
قصص ويف رخيصة. ِقْدر عىل مرسومًة أو متقنة غرِي جدارية رسمٍة يف مدهونًة أو بديع،
أفراد وبني الجنسني، بني العالقة يف التنويعات أشكال كل نصادف القديم العالم وخياالت
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تحت الالتي والنساء الرجال بني الشهوانية اللقاءات عىل يقترص ال فاألمر عينه؛ الجنس
سوابق (ووجدْت تقليدية وغري مكبوتة جنسية رغبات استُكشفْت القرون مرِّ فعىل طلبهم؛
الكالسيكية والفنوُن الكتاباُت قدمِت وقد الكالسيكي. الرتاث دراسة جناح تحت لها)
وكانِت اإلغريقية، لسبوس جزيرة عىل النساء مارستْه الذي السحاق نتدبَر كي لنا الفرصة
للثنائية لأللباب السالب الجمال أمام نرتجَف أو شهرته، يف السبب هي صافو الشاعرة
عىل يُْجَربُوَن كانوا الذين كوبييل، اإللهة َكَهنة من نقشعرَّ أو خنثى، أليِّ الشبقة الجنسية
والتبتُّل ة الِعفَّ كانت النقيض، عىل أفضل. بشكل ربَّتَهم يَخدموا كي التناسلية أعضائهم بْرت
هي مثلما القديم، للعالم األخالقية األعراف يف بثبات راسخة أموًرا االبنة عذرية وحماية

رصامة. تني املتزمِّ أعراف أشد يف
لرتاثنا الخيايل املخزون إثراء من أكثر هو ما الكالسيكي الرتاث دراسة تفعل إذن
النسق لتلك «مخالفة» وهي الشخيص، السلوك سوابق من نََسًقا تقدِّم فهي الثقايف؛
«مشابهة» ذاته الوقت يف كانت وإن فهَمنا، تتحدَّى درجة إىل الفعلية خرباتنا يف املوجودة
بما صافو، أشعار قراءة إن اليقينية. معتقداتنا وتقضُّ أعصابنا تستثري بحيث لخرباتنا
الجنيس، السلوك «أعراف» يف التشكك محالة ال يعني النساء، بني بالحب احتفاء من فيه
نتبعه ما مواجهة عىل تحثَّنا وأن بد ال الرعوية «أركاديا» أساطري وحتى والحديث. القديم

الجنيس. والعنف واالغتصاب لإلغراء أساليب من
نهضة مْجد مواضع أحد إن مختلفة. اتجاهات يف ألركاديا األخرى َور الصُّ مضِت
اإليطايل الشاعر رها َصوَّ التي عرش، السادس القرن أركاديا كانت الكالسيكية الحضارة
تُقدَّر ال التي توليفته بفْضل أوروبا يف ملكي بالط كلَّ شهرتُه بلغْت لقد سانازارو. ياكوبو
األركاديا، هذه وأمرية. دوق كل خيال يف الكامنني وراعياته الغنم رعاة مسْت التي بثمن
سينشريو، للمدعو امللتاعة املتاعب تجسد الجذابني، الشباب ورعاتها املحببة بحورياتها
هذا عذبة. نغمات يف ويتنهد الحياة، يف املستحقة العالية مكانته من منفيٌّ شابٌّ وهو
دور إىل نفسه ل يحوِّ األوبرا، يف للتجسيد شخصيته تصلح الذي اآلرس التعيس، الحبيب
بمقدوره كان يوريديس، محبوبتَه َفَقَد أن بعد الذي األسطوري املوسيقي آخر، أورفيوس
تعبريًا يَِجدوا أن سانازارو ُقرَّاء يستطيع هنا تسمع. والصخور ترقص األشجار يجعل أن
يشء. كل فوق الشعر تُقدِّر وأرًضا السلوى، عن عذبًا حديثًا الحب، عن مصقوًال بالغيٍّا

الحب. فيه يضمر كي مالئًما مكانًا ذلك كان
البطل «قصائد» كانت ألركاديا، تحديًدا الرؤية لهذه املبارشة الفعل ردود بني من
طبيعي مكان وهي يصورها، التي أركاديا إن سيدني. فيليب سري اإلنجليزي، اإلليزابيثي
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فرجيل. قصائد تحف التي املخاوف إىل تَُعود بالفعل، والَفْقد والحزن األلم حطمه خيايل
تنقذ أن يف «تفشل» املوسيقى أن تعرف بالفعل، ومنهوبة مهجورة أنها تَعرف جنة إنها
تُنِقذ أن عن تماًما عاجزة رعوية؛ قصيدة هي مثلما كابوس «أركاديا» أن تعرف الكون،
التفصيالت ي تُنحِّ والطاقة، باملشاعر مليئًة أركاديا سيدني لنا يقدم جنونها. من نفَسها

أخرى. مرة جانبًا الساحرة رؤيته يف سانازارو رسمها التي الجميلة
رؤيتهم مبدعون فنانون وجد وبعَده، الوقت ذلك قبَل عدة مرات يف وكذلك هنا،
من مختلفة جوانب عىل هؤالء أكد العملية، هذه وخالل الكالسيكي، العالم كتابات يف
سانازارو من كالٍّ إن الخاصة. بهويتهم النتيجة ودمغوا جديدة تأكيدات وقدموا «األصل»،
شيئًا يخلقان عينه الوقت ويف ويحاكيانه، فرجيل عىل يعتمدان أخرى، بعبارة وسيدني،
شيئًا يقدمان أيًضا لكنهما مميز. نحو عىل لهما وينتمي مختلف، «أصيل»، ذاته حد يف هو
و«محاكاة» قراءة فكل لهما. إلهاًما منها اتخذا التي الكالسيكية للكتابة لفهمنا جديًدا
يف شك ال الوقت، طوال موجودة كانت أهمية متجددة، بأهمية فرجيل نص تستثمر جديدة
أعيننا. أمام مرئية آخر فنان عنُي جعلتْها أن إىل اإلدراك عىل مستعصية ظلت لكنها هذا،
كتابة يف األصداء ونسمع االحتماالت نرى أن عىل وسيدني سانازارو يحثنا آخر، بتعبري

دونهما. تَضيع أن شأنها من التي فرجيل
موضوًعا الكالسيكي الرتاث من نجعل أن املستحيل من يجعل آخر سبب إذن هذا
يف جديًدا شكًال دوًما يَِجد الكالسيكي فالرتاث عام؛ بألَفْي عنَّا يبعد باملايض، يختص بعيًدا
إعادة وعمليات الفعل ردود واقع من — وتتجدد معانيه فتتغري — واألدبية الفنية أعماله

السنني. آالف عرب العريض قرائه جمهور بها يقوم التي املتعددة الدراسة

الخارقة القوة قصة

املكانة بتلك لتحظى تكن لم أركاديا عن املبكرة فرجيل قصائد أن املفارقة َقِبيل من
العظيمة؛ الوطنية امللحمة بعَدها ليكتب عاش قد مؤلُفها يكن لم لو روما يف الكالسيكية
أغسطس، األول لإلمرباطور الرومانيَّ العاَلَم فرجيل خاَطَب «اإلنياذة»، الرائد عمله ففي
أعلن الفور عىل (وحينها ميالدية ١٤ عام وفاته حتى امليالد قبل ٣١ عامي بني حكم الذي
خرج ثوري، سيايس حراك خضم يف عامًلا كاَن لقد اآللهة). مصافِّ يف أنه الشيوخ مجلس
الجمهوري نظامه أن فكرة عىل بالكاد يعتاد وكان األهلية الحرب من سنوات من للتوِّ
اإلمرباطورية. األوتوقراطية مع كان روما مستقبَل وأن جيل، بشكل انهار للحْكم التقليدي
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املنتَخبني، الدولة نواب أيدي يف ستستقر الفاعلة السلطة تُكِن لم فصاعًدا الوقت ذلك ومنذ
فيما اآلبدين أبد منذ الدولة عىل السيطرة تقاسَمِت التي الكبرية األرستقراطية العائالت أو

الحاكمة. وساللته واحد، إمرباطور حوزة يف سيكون وإنما بينها،
وْفقها ترجع تماًما معروفة قصة حْكي إعادة طريق عن عاَلمه إىل فرجيل يتحدث
عرب الطرواديني، من ِقلَّة هروب يؤدِّي وفيها اإلغريقية، امليثولوجيا إىل روما مدينة أصوُل
فرجيل قصيدة يف روما. مدينة تأسيس إىل والبحر، الرب يف والكوارث املغامرات من سلسلة
الخالدة» «املدينة ب مرت التي الالحقة التاريخية والكوارث واالنتصارات املغامرات كل
أجل من الرصاع ويف روما، إىل طروادة من الرحلة ْرسد يف بها يُبرشِّ القرون مدار عىل
للمدينة، املؤسس البطل شكل القصيدة ترسم الخصوص، وجه وعىل املدينة. تأسيس

احتذاه. الذي والنموذَج أغسطس اإلمرباطور سلَف بوصفه إنياس،
التي والحرب والسياسات املدن عن عظمى أسطورة قلب يف يقع إذْن إنياس إن
رسا الذي إنياس، فرجيل يُحرض وحني عنها. يتحدث أال تحديًدا فرجيل شعر حاول
آخر؛ لزائر السنوية الذكرى يف يصل يجعله فإنه لروما، املستقبيل املوقع إىل إيطاليا، يف
«املذبح عليه (يطلق مزاًرا وأسس محيل وحش من املعهودة بطريقته تخلَّص الذي هرقل،
نفَسه أغسطس أن يعلمون فرجيل معارصو كان األبد. إىل الطقوس فيه تُقام األعظم»)،
ماركوس وبهزيمة الحاسم، بانتصاره يحتفل كي تحديًدا، اليوم هذا يف روما إىل عاد
العالم عىل السيطرة أغسطس منح الذي املرصية)، امللكة كليوباترا، جانب (إىل أنطونيوس
ويخلق وأغسطس، وإنياس هرقل بني فرجيل يَجمع الطريقة وبهذه بأرسه. الروماني

روما. يف والقيادة السلطة عن الكالسيكية الرؤية
دور لها يزال ال أركاديا أن فكرة عىل فرجيل يشدد «اإلنياذة» يف حتى ذلك، ومع
السبعة التالل عرب مرشد رفقة جولة ويُمنح بإنياس الرتحيب يتم روما. تصور يف تلعبه
بعد لروما املستقبيل املوقع عىل استقر الذي إيفاندر، امللك يد عىل روما بها ستشيد التي
تجد لن ذاتها الخالدة» «املدينة أصول يف أخرى، بعبارة أركاديا. األم؛ بلده من فر أن
جذروهم رضبوا نفِسها أركاديا من مهاجرين أيًضا ستجد ولكْن الطروادي، الدم فقط
كل فرغم روما. قلب» «يف دائًما ستوجد التي «أركاديا» هي هذه املنطقة. يف بالفعل
جعَلِت التي القاهرة الظروف كل ورغم وأحفاده، إنياس داخل املرتسخة العسكرية القوة
يقول (كما القاهرة الظروف هذه من جزءًا فإنَّ األمر، لزم متى يحاربون دائًما الرومان
املدينة والوطن، املنزل داخل لألحباب الهشة «األركادية» الرباءة حماية هو ضمنًا) فرجيل

داخلنا». يف التي «أركاديا أي واملواطنني؛
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الفاشيون، احتفى الفعل. ردود أنواع كل روما تأسيس عن فرجيل أسطورة حفزت
بوش هريمان رواية َرت َصوَّ بينما السياسية، دعايتهم يف بأفكاره موسوليني، بقيادة
القصيدة، كتابة محاولته عىل نادًما فرجيل فرجيل»، «موت للنازية، املناهضة العظيمة
األوتوقراطي القْمَع وحسب َخدمْت قد قصيدته تكون أن فرجيل يخىش الندم حرسة ويف
وأن محورية، تحول نقطة يف العالم أن أيًضا فرجيل يشعر رائعته. أُحرقْت لو ويتمنَّى
نظر يف فرجيل كان السادس، الفصل يف ذكرنا كما إخفائها. سوى شيئًا يَفعل لن َعَمَله
بنقطة اإلحساس هذا بتحويل مكلفون والقراء طبيعية». «مسيحية بروح يتمتع دانتي
من بأكثر فرجيل وفاة بعد وصلْت التي للمسيحية، نبوءة بوصفه العالم تاريخ يف التحول
وثني عالم مركز يف موجودة املسيحية كانت أخرى، بعبارة امليالد. قبل ١٩ عام يف جيل
الرومانية، باإلمرباطورية املطاف نهاية يف ستُطيح التي الثورة بداية تقدير يستطع لم
وبعد؛ قبل صورة عىل األحداث عن للحديث يستخدمه الذي الزمني اإلطار الغرب وتمنح
اإلمرباطورية إىل منتِسب أبرز هو املسيح أن ننىس أال وعلينا امليالد. وبعد امليالد قبل أْي

اإلطالق. عىل الرومانية

العائلة أفراد لكل متعة

لسرب املحفزات أكرب أحَد املسيح مولد يف الحديثة السينمائية واألفالم الروايات وجدت
محوري أمٌر هو املسيحية وبني الرومانية الوثنية بني فالرصاع الروماني؛ العالم أغوار
حقق الذي امللحمي الفيلم ويَُعدُّ الكالسيكي. للرتاث النطاق الواسعة الشعبية الصور يف
تشارلتون ببطولتها قام التي النسخة هي شهرة نَُسِخه (وأكثر هور» «بن عريًضا نجاًحا
املوضوع هذا سلطة عىل جيًدا مثاًال قاتٍل) عربات سباِق من فيها بما ،١٩٥٩ عام هيستون
،١٨٨٠ عام نُرشْت رواية صورة عىل املوضوع بدأ .(1-9 الشكل (انظر واستمراريته
خالل من باألساس املسيح قصة َرَوْت والتي املسيح»، «حكاية الفرعي عنوانها وكان
مرور مع لكْن املطاف. نهاية يف املسيحية يعتنق الذي هور، بن يهودا يُدَعى يهودي عينَْي
(كانت السينما وشاشة املرسح خشبة العرضعىل تالئم كي التعديالت من بالعديد الرواية
يتم صار الرائعة) هيستون تشارلتون نسخة عىل سابقة الفيلم من أخرى نسخة هناك
الرومانية للدولة الدنيوية السلطة بني للصدام قصة بوصفها متزايد نحو عىل تقديمها
يهودا منطقة من انطالًقا «تحريضهم» ينرشون الذين الجدد، املسيحيني من واملتمردين
يستطيع للمشاعر، محرًكا سيناريو كان لإلمرباطورية. العظمى املراكز إىل وصوًال النائية
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.(١٩٠١) الضخم» وإرالنجر كالو «إنتاج ملصق املرسح: خشبة عىل هور بن :1-9 شكل

ذلك إىل إضافة الحديث، العالم يف السلطة عن رمزيٍّا تعبريًا يَِجَد أْن الجمهوُر خالله من
املثرية الجوانب خاللها من تربُز ضخمًة، ملحميًة َمَشاِهَد يجد — ١٩٥٩ عام بحلول —
اختالًفا عنها مختلفة ذلك ومع حضارتنا لجوانب مهدد بشكل الشبيهة — للحضارة
السادية، واإلعدامات الحربية العربات سباقات بني ِمن بالَخَطر ُمنِذٍر نحو عىل — كبريًا
املتواضعة، التنسك وأفعال املجالدين، بني الدموي والرصاع املذهلة، املجون وحفالت

املرعبة. االضطهاد وأفعال
أيًضا ويمكن خاللها، من نفكِّر كوسيلة الكالسيكي الرتاث يصلح أن يمكن إذن
أو للتثقيف الهادفة الرتفيه وسائل استكشفْت وتكراًرا، فمراًرا للمتعة؛ مصدًرا يكون أن
عىل التخيل. أْجل ِمن أو لعاملنا توجيًها تَِجد كي والرومانية اإلغريقية الثقافَة التسلية
تَخلُقاِن البحر» و«ثور يموت» أن يجب «امللك رينو ماري روايتَْي أن نجد املثال، سبيل
بوقت الكالسيكية اليونان حقبة قبل — التاريخ قبل ما عالم يف الخرافية كريت يف
(خاصة املحظورات من متحرر مجتمع فيه يوجد أن يمكن غريبًا، آخر» «عامًلا — طويل
خشبة عىل أو الورق عىل — لكليوباترا املتعددة التجسيداُت أَْحَرضْت أيًضا الجنسية).
إىل — تايلور إليزابيث إىل كولبريت كلوديت من بداية السينمائية، األفالم يف أو املرسح
إضافة وفساده، الرشق بإغواءات املتعلقة الرؤى من التأثري قوية سلسلًة األوروبي الغرب

116



هذا تخيْل

أنطونيوس ماركوس عىل كليوباترا سيطرة أن تضمن التي تُقاَوم ال التي الصيغة إىل
السيايس النظام باستعادة دوًما القصة تنتهي إذ بوفاتها؛ دائًما تنتهي حبها يف الواقع
«أسرتيكس» بعنوان املصورة القصص يف أخرى، ناحية من الذكوري. والتفوق الصحيح
يف املوجودة القوات بقايا آِخر تنترص حني يحدث مثلما ، القويِّ عىل دوًما الدائرة تدور
من القصص وتسخر قيرص، فيالق عىل سحري نحو عىل الغال بالد من حرٍّ ركن آخر
قريتهم إىل هؤالء يعود النهاية ويف وجنوده، قيرص لضباط املرتهلة والبنية البليدة األذهان
انظر األسطورة تذهب (كما دوًما يفعلون مثلما الوالئم ويتناولوا يحتفلوا كي «األركادية»

.(2-9 الشكل
محدد. فرز أو تنظيم دون تأتينا وسائط من لدينا ما كل يف املواد من الفوىض هذه
وتشجعها. االستجابات أنواع كل إىل تدعو الكالسيكي، الرتاث صور كل مثل ومثلها
وسْحقها الرومانية، اإلمربيالية طبيعة دراسة نختار أن املثال، سبيل عىل فيمكننا،
نختار أن ذاته) الوقت (يف يمكننا أو العسكري، عدوانها وآليات القومية، للحريات
الذين الحرية، أجل من املحاربني عن رة املصوَّ القصص يف املوجودة بالنكات االستمتاع
أن يمكننا تقريبًا، عينها وبالطريقة درسني. أو يستحقونه درًسا الحمقى الغزاة نون يلقِّ
عن كاتولوس شعر يحملها التي اإلثارة نلمس أو تني، املتزمِّ الرومان صورة من نسخر
أو املعرفة نظرية أو األخالقيات لدراسة تكن لم أنه ندرك ذاته الوقت ويف والهوى، الشغف
أغسطني. والقديس وأرسطو أفالطون أعمال دون من البقاء لها يُكتب أن السيايس الفكر
إىل طريقه وجد األُُسود» إىل املسيحيني «ألقوا يقول: الذي القديم الوثني التعبري وحتى
املسيحيني عىل األُسود تقدُّم إىل تشري اآلن «النتيجة عبارة: (مثل املالعب دعابات عالم
أيدي عىل املسيحيون الشهداء القاها التي باملعاناة يشهد يزال ال بينما ٢٥٠/صفر»)،

الرومان. من مضطهديهم

نتعلم كيف تعلُّم

تلك نحو الستجاباتنا الكامل وبالنطاق كاملة، بثقافات الكالسيكي الرتاث دراسة تُعنَى
بما تهتم مثلما تماًما مضحك، أو منحطٌّ أو ، إباحيٌّ هو بما تهتمُّ فهي لذا الثقافات؛
العالم من اآلتية نفسها املادُة اقرتحنا، وكما الواقع، يف للتحسن. يدفع أو تثقيفي هو
ويعتمد وتثقيفية، إباحية ذاته، الوقت يف للتحسن ودافعة مضحكة تكون أن يمكن القديم
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املختلفة الطرق وعىل عنها، توجيهها نختار التي املختلفة األسئلة عىل باألساس الفارق
استجاباتنا. بها نصوغ التي

العالم ِحياَل استجاباتنا فقط يتضمن ال االستجابات من الكامل» «النطاق هذا لكن
يتم التي الطريقة وحيال الكالسيكي، الرتاث دراسة حيال أيًضا وإنما نفسه، القديم
املتعلقة البْحث تقاليد وحيال يُمثِّلها، أنه يُرى التي التثقيفية الِقيَم وحيال بها، تدريُسه
التسخيف، وحتى بل واملرح، الساخرة، املعارضة جانب إىل اإلعجاب نجد أيًضا وهنا به.
دراسة إن سنرى). (كما الشعُر وحتى بل دوَريهما، والخيال األدب يلعب أيًضا وهنا
كل يف بعمق مغروسٌة واليونانية، الالتينية اللغتني تدريس وبخاصة الكالسيكي، الرتاث

. ككلٍّ والثقافة والتدريس للتعليم الحديثة الصور أنواع
عىل األثرياء أطفال تدريب اعتادْت الطراز العتيقة املدارس أن تماًما املعروف من
يُدرَّس يكن لم العامة الربيطانية املدارس أغلب يف عام مائة فمنذ الالتيني. النحو قواعد
األدب إثارَة هو باألساس ذلك مربُِّر يكن لم واليونانية. الالتينية اللغتني باستثناء الكثري
العقالنية عادات وإنما بطالقة، اللغة قراءة يستطيع تلميذ أمام تفتحت التي القديم
القواعد لكل الحريص التعلم من الذهن يف تنطبع أنها املفرتض من كان التي املنطقية
(بعضها الدراسية النصوص إلنتاج مكرسة صغرية فيكتورية صناعة هناك كانت النحوية.
تسمية أْجل ومن القواعد، لهذه الدقيقة النقاط تفسري أجل من اليوم) إىل يُستخدم يزال ال
وصيغة ،amo-amas-amat املصدرية والرتاكيب املصدر اسم ووصفها: النحوية األجزاء
جملة يف الرشطية والعبارة ،confiteor لكلمة الفعل اسم وجذر املبارش، غري والكالم الجر،
الترصيف من للمجهول املبنية الرشط وصيغة ،ui ب املنتهية واألفعال ،oratio obliqua

.(3-9 الشكل (انظر املفرد للغائب التام املايض يف الرابع
التفكري عىل إيجابي تأثري أيُّ له النحوية القواعد تعلُّم أن يعتقد َمن اآلن تجد لن
(واألكثر املثىل الكيفية تظل ذلك، ومع معتوًها. متعصبًا كان إذا إال اللهمَّ للتلميذ، املنطقي
مختلفة عديدة طرق اليوم وتوجد نقاش. محل واليونانية الالتينية اللغتني لتدريس إمتاًعا)
اللغات تعليم أن عىل التأكيد هي هنا الفكرة هذا. مقامنا يف تعنينا ال أنها بيد هذا، لعمل
فيها جدل ال أو موحدًة عمليًة الفيكتوري، الحكم ظل يف حتى مطلًقا، يكن لم القديمة
أيًضا االستجابات وهذه متباينة، استجابات دوًما األمر استثار لقد لنا. يخيل قد مثلما

الكالسيكي. الرتاث دراسة من جزءًا بوصفها نراها أن ينبغي
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،confiteor وح5 سألتُه عن معنَى جذْر اسم الفعل لكلمة
لم يستطع ذلك األحمق أن يجيب.

التينية. لغة مدرس اعرتافات :3-9 شكل

جيفري من كلٌّ ابتكرها التي املصورة القصص بطُل مولسوورث، نايجل يمنحنا
«كيف سلسلة منتصف ففي 9-4)؛ الشكل (انظر هذا من جانبًا سريل، ورونالد ويالنز
«التعليم عن مولسوورث بطلها التي الساخرة السالسل من واحدة وهي متفوًقا»، تكون
تتحول التينية نحوية صيغة وهي الفعل»، السم الخاصة «الحياة صفحة تَظهر املدريس»،
كينيدي، هول بنجامني يد تُمسكه بالرسم ُمبنَيَّ الشكل، غريب حيوان إىل أنيق نحو عىل
واحدة عىل (لالطالع املدارس. يف استُخدم الالتيني النحو عن درايس كتاب أشهر مؤلِف
إىل النظر يمكن (.5-9 الشكل انظر التعلم، عىل تساعد التي املقفاة كينيدي سطور من
يتم مسًخا أو الحماية، تحت يوضع وهو باالنقراض مهدًدا نوًعا تُظِهر بوصفها الصورة
منذ بأنه مفيد تذكري حال، أي عىل الصورة، وهذه كليهما. أو السريك، يف يعرض كي ه أْرسُ
أو (بإرادتهم املدرسة تالميذ رءوس يف الالتيني النحو غرس فيها تم التي األوىل اللحظة
ورسومات مصورة قصص صورة عىل مضادة انتقامية ثقافة هناك كانت عنهم)، رغًما
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هذا تخيْل

كينيدي يكتشف اسم الفعل ويعود به مرة أخرى إىل األرس.

اسم مرة ذات واالستظهار بالحفظ الالتينية النحوية القواعد تعلم عىل أُطلق :4-9 شكل
يعمل التينية صيغة (وهي الفعل اسم أن هو هذا يف السبب من جزء الفعل». اسم «طحن
الكتب يف بارز وجوده أن بَيَْد الالتينية، النصوص يف يوجد ما نادًرا االسم) عمل الفعل فيها

لكينيدي. األساسية» «القواعد كتاب غرار عىل النحوية

موضوع من جزءًا كانت طاملا املضادة اإلبداعية الثقافة هذه الدراسية. الفصول عن تدور
ذاته. النحو

بالنسبة لألسماء التي ال يُمكن اختزالُها يوضع اسم الفعل ا�حايد
لها. من أمثلة ذلك: nefas   fas، ومصدر الفعل-االسم يف عبارة:
Est summum nefas fallere ومعناها «الخداع َدنٌَس عظيم».

¯و ¯

¯

العامة القواعد تعلم عىل األطفال تساعد أن بها يُفرتض كان السطور هذه :5-9 شكل
كذلك. أخالقيٍّا درًسا يُعِطي أن فرصة يُفوِّت ال كينيدي لكن الالتينية، يف باألسماء الخاصة
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بعض فحتى الطفولية؛ الصورة هذه عىل وحسب يقترص لم االنتقام هذا لكن
ِقيَم عن يتساءلوا كي يتوقفون كانوا ما كثريًا الكالسيكي الرتاث لدراسة املْخلصني
دارًسا ماكنيس لويس الشاعر كان النحوية. القواعد تدريس ُصَور أضيق وأولويات
الوقت، لبعض له وزميًال دودز آر إلي صديًقا وكان مهنته، بحكم الكالسيكي للرتاث
اتََّجه ثم العرشين، القرن عرشينيات يف مارلبورو كلية يف واليونانية الالتينية تعلم وقد
ذاته املوضوع درَّس ثم أكسفورد، جامعة مريتون، كلية يف الكالسيكي الرتاث لدراسة
بعنوان قصيدة شكل عىل كتبها التي الذاتية سريته ويف ولندن. برمنجهام جامعتَْي يف
وعن له، اللغتني هاتني تدريس بها تمَّ التي الكيفية عن تهكُّم يف تحدَّث الخريف»، «يوميات
واالستظهار، النمطية االصطناعية عىل القائم وتعلُّمه الراقية املادة مكانة يف املتمثل املزيج

يقول: ذلك وعن

نْدُرس كنا حني قلنا كما ثم، ومن
سعيًدا؛ أكون أن بي حريٌّ الكالسيكي، الرتاث

ومريتون. مارلبورو يف الكالسيكي الرتاث درسُت ألنني
هنا شخص كل يملك فلم

لغة يتعلم أن مزية
شك أدنى دون ميتة

املدموغة الرخامية التعبريات من ألعاب صندوق يحمل وأن
رأسه. عىل

بل املجال، عىل غريب شخص من صادًرا الكالسيكي الرتاث لتدريس النقد هذا ليس
ينبغي التي الكيفية بشأن الكالسيكي الرتاث دراسة «داخل» الدائر النقاش من جزء هو
أحد يد عىل للموضوع تمثيًال (اآلن) يَُعدُّ أنه عىل عالوة بها، املوضوع تدريس يتم أن
الرتاث عىل يجب ملاذا نرى أن عىل يُعينُنا فهو هذا، وعىل العرشين. القرن شعراء أشهر

الكالسيكي. الرتاث هذا تدريس بها يتم التي الكيفية يتضمن أن الكالسيكي
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العارش الفصل

ذا» أنا ها أركاديا «حتىيف

«أنا»؟ الضمري يشري َمن إىل

األغنياِت الرعاة من اثنان فيها يتبادل قصيدٌة ثمة أركاديا عن فرجيل قصائد قلب يف
يف لهما. إلهام مصدر يَُعدُّ الذي دافنيس، البدائي األسطوري املغنِّي وفاة عىل تعليًقا
النجوم؛ إىل دافنيس يرتفع القصيدة، من الثاني النصف تُشكِّل والتي األغنيات، هذه ثاني
عىل السالم من جديد عٌرص ويَحلُّ اآللهة، إىل ينضمَّ كي األوليمب جبل عتبة يجتاُز حيث
األول املغني يَنَعى الوقت. ينقيض أن إىل باإلطراء، األغنية تَِعد االمتناِن. الدائِم الريِف
خراب. من الريف أصاب ما وينعى بتعاليمه، ويَحتَِفي الشاب، لدافنيس القايس الرحيَل
عليها. يُنَقش ونْعٍي لدافنيس، مقربة بتهيئة فرجيل، قصيدة منتصف يف َمْرثاتُه، وتنتهي
يف مكتوبة ذاتها وهي الراعي، أغنية داخل ُمْدَرجة أغنيًة الصغرية القصيدُة ستكون

بفرجيل: الخاصة القصيدة/األغنية

النجوم، إىل هنا من املمتدة الغابة يف جيًدا املعروف دافنيس، أنا،
بهاءً. أكثر نفيس أنا زلُت وما ، بهيٍّ لقطيع راعيًا زلُت ما

الحًقا صار اإلنسانيات، بدراسة معنيٌّ حربٌ َوَجَد إيطاليا، يف عرش السابع القرن يف
الواضح النقص وحاكى امَلْرثاة، لهذه األبيَّة الهشاشة يف اإللهاَم التاسع، كليمنت البابا
تتابع يعني (الذي et in arcadia ego الشهري التعبري صكَّ عندما النحوية قواعدها يف
الفنانني خيال أَرسَ الذي التعبري ذلك وهو ذا)، أنا ها أركاديا يف و/حتى حرفيٍّا: كلماته
قصة قصة؛ يَحِكي فهو سنرى، وكما ِصيغ. أن منذ الغربية الثقافة أرجاء يف والشعراء
وانفصالنا املايض عالم يف انغماسنا عن كالسيكية صورة يقدم وهو والجنة. املوت عن



الكالسيكي الرتاث

عالم يف الكالسيكي العالم انغماس عن كالسيكية صورة إنه عينِه، الوقت ويف أيًضا. عنه
ضائًعا كان حني تذكَّره ثم ونَِسيَه، محلَّه حلَّ الذي العالم ذلك عنه، وانفصاله أركاديا

الشهري. التعبري هذا يعنيه عما القراء يتساءل أن نريد نحن نعم، بالفعل.
فولفجانج (يوهان جوته بالكالسيكيات املعنيُّ املوسوعي الكاتب ترك ١٧٨٦ عام يف
يقوم َكي فايمار؛ حكومة يف منصبَه عاًما) ٣٧ آنذاك العمر من يبلغ كان والذي جوته فون
بتدفق مصحوبة قوية، صحوة بتجربة مر وهناك إيطاليا، يف عامان مدتها عظمى بجولة
حياته شهدتْه الذي القوي النشاط عىل عالوة الخربة هذه جوته رسد لكتاباته. محموم
بالعبارة للمشاعر مثريًا فصًال وَعنَْون اإليطالية»، «الرحلة يف إيطاليا يف ُمكوثَه وأعقب
أركاديا يف «حتى الالتينية للعبارة أملانية ترجمة (وهي Auch ich in Arkadien التالية:
الكالسيكية، والتذكارات لألشياء اآلن املتحمس الجامُع جوته، أغدق وقد ذا»). أنا ها
عىل تعمل، عودته عند وجدها التي كريستيان، الشابة لعشيقته رومانية حسية «َمراثَي»
املسئول، املحب الرجل دور لعب يف جوته استمرَّ الصناعية. للزهور مصنع يف مالئم، نحو
املضادة وتلك الثورية بحروبهم أوروبا وسط أمراء عن عدة ِبُدهوٍر بعيًدا ظل قلبه لكن
الرومانسية املدرسة من الهيليني التيار إلهام يف استمر املديدة، حياته مدار وعىل للثورة.
بأطاللها اإلغريقية، املشاهد اكتشاف بإعادة واالنتشاء االنطالق عىل الشباب حفز الذي
ح يوضِّ الفصل هذا عنوان خالل ومن وأصدقاؤه. وكوكريل بايرون بينهم ومن وبقاياها،

الكالسيكي. بالعالم الحنون الرومانيس ارتباطه جوته
الشاب إطالق يف املتمثل التقليد يف الحنني هذا صور من أخرى صورة تتضح
للمشاعر. محرك تْوق يف الضائع لشبابه الحًقا وتذكُِّره الشباب، لنزوات العناَن املستهرت
يف املثال، سبيل عىل العرشين، القرن إىل الفكرة هذه الحرب صكه الذي القوي التعبري حمل
أكسفورد جامعة شباب يلهو فيها التي وو، إيفيلني للروائي برايدزهيد» إىل «العودة رواية
(وهي ذا» أنا ها أركاديا يف «حتى عبارة عليها محفور بجمجمة حجراتهم يف املتأنقون
نمطية صورة من السخرية يف الشباب هؤالء فكَّر الرواية). من األول الكتاب عنوان أيًضا
املايض خاللها من يستعيد التي رايدر، تشارلز الراوي كلمات خالل من لكْن فاسدة،
كانوا إنهم إذ هم؛ منهم تسخر إنما العبارة هذه أن يتبني العمر، منتصف فرتة يف وهو
للُّورد الثاني االبن دائرَة َوضْعَت وإذا لذلك. واعني غري النمطية الصورة هذه يعيشون
العاملية الحرب نهاية عند ١٩٤٥ عام يف الرواية سياق يف فاليت، سيباستيان مريشمني،
بي أنطوني الحياة مللذات املحب صديقهم يتلو حني األركادية املفارقَة ُر فستقدِّ الثانية،
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«األرض إليوت إس تي قصيدة من مأخوذًا محِبًطا كالسيكيٍّا شعًرا الشباب عىل بالنش بي
.(1-10 الشكل (انظر العمر قطار فاتهم لقد الخراب».

بائد. لعرص ه املرفَّ الشباب أخرى: أركاديا :1-10 شكل

صغري دْرسالتيني إيلَّ: انظر

جاءت ذا» أنا ها أركاديا يف «حتى العبارة استخدامات أشهر من فالعديد ذلك، ومع
بوسان نيكوال العظيم الرسام لوحة هي قاطبًة الرسوم هذه وأشهر رسوم. صورة عىل
(انظر التعبري هذا صك الذي نفسه الحربُ برسمها أَمر التي أركاديا»، «رعاة بعنوان
منكبِّني قرب، شاهد حول األركاديني الشباب من عدد يتجمع الصورة يف .(2-10 الشكل
يبدو فيما حني موضِّ عليه، املنقوشة بالكاد، قراءتها يمكن التي الكلمات، دراسة عىل
ُرسمْت أخرى لوحة عىل اآلن سنركز لكننا جوارهم. إىل تقف لفتاة رؤيته يمكنهم ما
املزدوجة الصورة الربيطاني: الفن إىل تحديًدا النوع هذا أَدخلْت لوحٍة الحق، وقت يف
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(انظر ١٧٦٩ عام رينولدز جوشوا سري رَسمها التي كرو والسيدة بوفريي للسيدة
.(3-10 الشكل

تُعيُد (3-10 الشكل (انظر كرو والسيدة بوفريي للسيدة رينولدز صورة إن :2-10 شكل
من مجموعة تلتفُّ فيها والتي أركاديا»، «رعاة بعنوان بوسان لوحة مخطط استخدام
ها أركاديا يف «حتى الشهري التعبري تبنيُّ يستطيعون هل مقربة. حول األركادية الشخصيات

ذا»؟ أنا

شاهد عىل املنقوشة الكتابة إىل تساؤل يف تُشري السيدتني إحدى رينولدز يجعل
تَظَهر ذا» أنا ها أركاديا يف «حتى عبارة إن عميق؛ تأمل يف األخرى تتدبره بينما املقربة،
رئيس وهو رسمها التي لوحاته من مجموعة بني من األوىل اللوحَة هذه كانت أخرى. مرة
رسميٍّا تأسست قد وكانت أفكاره، بنات من كانت التي (املؤسسة امللكية لألكاديمية
الراقية الطبقة ألبناء الفني التعليم تنظيم ورائها من الفكرة وكانِت ،١٧٦٨ عام يف للتوِّ
منذ عمل (الذي جونسون د. صديقه عىل الصورة عرض عندما أنه ويُحكى الربيطانية).
«محض العبارة أن وَوجد األخريُ تحريَّ باألكاديمية)، القديم لألدب أستاذ كأول ١٧٧٠ عام
جورج امللك إن قائًال: الفنان رد ذلك؟ يعنيه أن يمكن الذي ما ذا.» أنا ها أركاديا يف هراء،
أركاديا يف حتى نعم، «نعم، هتف: إذ السابق؛ اليوم يف الفور عىل فكرتها م تفهَّ الثالث

موجود.» املوت
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والسيدة بوفريي للسيدة رينولدز للوحة محفور نْقش ذا: أنا ها أركاديا يف حتى :3-10 شكل
كرو.

تعبري مجرد كونَه يتجاوز الشهري الشعار هذا أن لنا تبنيِّ التثقيفية النادرة هذه
الذي الشخص طرف من سواء يُقدَّم؛ أن يجب فمعناه النحوية. الناحية من ناقص
ذلك هناك ناحية، فمن االثنني. من مزيج خالل من أو يسمعونه، َمن طرف من أو يرسده،
عىل جوته استوىل نسخته، ففي فخر؛ يف به يُجاِهر أن جوته شأن من الذي املرح الحماس
األول، الفاعل عىل يعود الفعل أن تخيل إذ نفسه؛ هو إليه يشري صار بحيث «أنا» الضمري
ذهبُت أيًضا «أنا به عنى والذي أركاديا»، إىل ذهبُت أيًضا «أنا يقول الذي املعنى وأعطانا
من أعىل منزلة يف أركاديا نعيم ذكريات يضع رومانيس، حنني بمنزلة يَُعدُّ وهذا الجنة». إىل
بالكلمات مهووس كناقد/باحث دوره جونسون د. يلعب أخرى، ناحية من الحارض. كآبة
عن ويتعامى اإلنجليزية) للغة منهجي قاموس أول لنا أنتج حال، أي عىل الذي، (وهو
سيُقدَّر (الذي امللك جعلِت التي اإلشارات من أيٍّ رؤية عن يعجز إنه التصويري. املعنى
مرتبًطا آخر شخًصا هناك أن يدرك الفور عىل الخرف) من طويلة لفرتة يعيش أن له

باللوحة. النقش عىل املوجود «أنا» بالضمري
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يف «حتى املتحدث: هو املوت أن بد ال إذن املقربة؛ من قادم الصوت أن امللك أدرك لقد
مالءمة مزية التأويل هذا يملك أركاديا.» يف حتى املوت، من مفر «ال إذن ذا»؛ أنا ها الجنة
إىل ونذهب املعنى نأخذ أن فقط يُريدنا ال الرسم أن بَيَْد املقربة. شاهد عىل النقش موضع
فبادئ الكالسيكية. مجموعتنا أجل من أخرى باملوت» «تذكرة معنا آخذين سبيلنا، حال
النص، هذا إىل ننظر حني فرجيل قصائد يف امليت دافنيس نتذكر أن أيًضا علينا بدء، ذي
ها أركاديا يف «حتى يقول: أركاديا يف امليت الراعي كان فلو شخصيته. ويف فيه ونفكر
بحيث املوت أقابل حياتي، عشُت حيث أركاديا، يف «حتى يعني: أنه إذن بد فال ذا»، أنا
مكتوب ثَمَّ وِمن فاٍن؛ شخص هو املغنني، أجمل الرعاة، أجمل فحتى وجود.» يل يعود ال

نموت. أن جميًعا علينا
األمر، حقيقة يف وهذا، القليلة. الالتينية الكلمات لهذه قراءة كلَّ الصعوبات تكتنف
َكي رينولدز واستعاره بوسان، ابتكره الذي فالسيناريو اللوحتان؛ به تخربنا ما هو
يف طاقته معظم يصبُّ اإلنجليزية، الثقافة يف محرتمة استقصائية كالسيكية نزعة يدشن
نأخذه أن لنا ينبغي شيئًا ليسْت «الكتابة» أنَّ إىل تُشري التي الرمزية الحكاية صياغة
لها تُفرسِّ كي األخرى إىل تحتاج رينولدز لوحة يف السيدتني إحدى إن به. مسلَّم كأْمٍر
وإما باملكتوب، تماًما عليمة إما رفيقتها تكون وقد املقربة، سطح عىل املوجودة العالمات
التفسري عن النظر وبغضِّ أمرها. حْسَم تحاول تزال ال أو األخرى، هي الفهم عن عاجزة
الذي باملدى الشعور إىل املشاِهِدين باللوحة الشخصيتني بني االختالف يدفع تختاره، الذي

اللوحة. معنى وبني بيننا القراءة» «صعوبة به تتدخل
د تُجسِّ الصورة أن يُدركوا أن عليهم اللوحة، عليه تنطوي ما املشاهدون يعرف وكي
املرسومتان السيدتان تعرف وكي ذا.» أنا ها أركاديا يف «حتى تقول: التي الصيغة دراميٍّا
أن عليهما أن ذلك من واألهم النْقش، تقرآ أن عليهما املقربة، عليه تحتوي ما باللوحة
اللوحة؛ إليه تنتمي الذي النوع تعرفا أن أيًضا عليهما لكْن الالتينية. من قْدًرا تعرفا
هم، مقربتهم عىل الحروف إىل يشريون الذين األركاديني، بوسان رعاة دور تلعبان فهما
ذلك ومع «متعلمني»، رعاة وجود نتوقع أن يندر املهيب. املظهر ذات الناظرة األنثى إىل
من — رينولدز سيدتَي مثل — لدينا املعروف الفرجييل اآلخر» «املكان ذلك هي فأركاديا
رأينا كما النصوص، هذه بني ومن الكالسيكي. التقليد عن الشاعر لنصوص قراءتنا واقع

دافنيس. ملقربة املوعودة الكتابة تلك الفصل، هذا مستهلِّ يف
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التعلُّم عملية

أن وجدنا وأركاديا، عاملنا بني الكتابة بها تتداخل التي الكيفية من بُنا تعجُّ زاد كلما
فكْر حيٍّا. املايض هذا عىل تُبِقي ما أيًضا هي البائد، املايض عن تُبِعدنا التي ذاتها الكتابة
مدى العرشين للقرن يُبيِّنوا كي وسعهم يف ما أقىص فعلوا الذين الدارسني يف للحظة
أنا ها أركاديا يف «حتى بلوحتَْي الخاص التصويري الفني النوع تكتنف التي التعقيدات
عىل املثابر عمله أمدنا الذي بالنت، أنطوني (سري) أن اآلن نعلم نحن ناحية، فمن ذا».
أركاديا لصور الفني التخيل إىل نَدخل أن خاللها من يمكننا التي بالتفاصيل بوسان لوحة
وخبريَ جيله، يف األول التاريخي الفني املؤرخ يَُعدُّ والذي بعده، وما عرش السابع القرن يف
جاسوًسا بوصفه الرسية هويته يُخفي كان أنه نعلم نحن ذلك؛ إىل وما امللكة صور معاينة
الناقد بانوفسكي، إروين لدينا أخرى، ناحية ومن السوفييتي. لالتحاد األوىل الدرجة من
العرشين القرن ثالثينيات يف ُمنح الذي املتحدة، بالواليات البارز الفني واملؤرخ الثقايف
يف لليهود النازي االضطهاد من هربًا السيايس اللجوء حقَّ بروش) هريمان شأن (شأنه
بالنت به قام الذي البحث، عىل الرئيسية بانوفسكي مقاالت إحدى ارتكزْت وقد أملانيا.
أنا ها أركاديا يف «حتى لعبارة الكاملة القصة استكشاف بهدف بوسان عن الحرب، قبل

فصاعًدا. فرجيل زمن منذ ذا»
للشاعر وصديًقا زميًال وكان مارلبورو، كلية يف الكالسيكي تعليَمه بالنت ى تلقَّ
عىل تدريبه عىل ماكنيس بها تهكَّم التي الالذعة السخرية بالفعل الحظنا ماكنيس. لويس
يكتب أن إىل رة املوقِّ غري نفسها النزعة قادتْه وقد بالكلية. واليونانية الالتينية اللغتني
وشاَهد باساي حجرة إىل ذهب أنه الربيطاني امُلتحف إىل جامعية زيارة بعد يومياته يف
عىل ماكنيس شعر ارتكن املهنية حياته مدار عىل «املريعة». الفيجالية الرخامية املنحوتات
الفنية التاريخية املخاوف استكشف أنه عىل عالوة كالسيكية، موضوعات عريضعىل نحو
التي القضايا تحديًدا يخاطب وهو حياته. من الحق وقت يف بالنت مع تقاسمها التي
حيث الساخرة؛ بندار» «مات عبارة غرار عىل جزئي نحو عىل الفصل هذا يف نستكشفها
بفعل اختنق وقد اللغة حيث من الشعراء أصعب من يَُعدُّ الذي اإلغريقي الشاعر هذا يرى
بندار مات — | الطرقات عىل متجولون مسافرون «هناك الحديثة: للحياة املنحطة الجلبة
حيث العذب، و«بوسان» «… عملها تؤدِّي وهي صخب يف البرتول مضخات تهدر | —
القضبان ذات البوابة أمام و«قصيدة «… الذهبي الشاي مثل يرسمها التي «السحب تبدو
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اقرآ الراعيان، أيها هنا، طريق «ال قائًال: مشدوهني راعينَْي املوت يخرب حيث الخمسة»،
«… ملكي األرض وكل مسدود، طريقكما | الخشبية، الالفتة

العالم يستنكر حني لكنه الكالسيكي، تعليمه يستنكر ماكنيس أن الصحيح من
باملثل يؤكد عمله فإن دوًرا، الكالسيكي التعليم لهذا فيه يجد أن يستطيع ال الذي املعارص
وسبب وكريه، بربري بأنه املعارص العالم ذلك وصف عىل — ومقصود تام تضارب يف —
عىل تُعيد بكلمات هذا يصوغ إنه بل الكالسيكي. للرتاث فيه مكان ال أنه هو تحديًدا هذا
الحديثة الثقافة أن يرى فالشاعر العالم. الستنكار الكالسيكية األنماط إحياء مبارش نحو
يجد كي مربمج أنه أيًضا يعرف وهو الكالسيكية. واملهمالت والبقايا باملخلفات مليئة
الخلفية أن يعرف الغرب يف متعلِّم شخص كل عىل ينطبق عينه األمر أن يتفهم وهو هذا،
يرسخ أن الشخص هذا داخله يمكن إطار توفري عىل القادرة وحدها للمايضهي الثقافية
النطاق يف ضمنًا موجودة عينه للدرس أخرى صورة وهناك ذاته. عىل ويتعرف أقدامه
يف «حتى بعبارة الخاصة وبانوفسكي بالنت استقصاءات يف املوظفة املعارف من الواسع

ذا». أنا ها أركاديا
أملاني نموذج وفق كان وإن اآلخر، هو شبابه يف الكالسيكي الرتاث بانوفسكي َدَرَس
املدرس صورة براعة يف يرسم وهو وماكنيس. بالنت وفقه َدَرَس الذي ذلك من توقريًا أكثر
أخرى وأحيانًا مغروًرا يكون أحيانًا عديدة، عيوب ذا «رجًال بوصفه عرصه يف التقليدي
ما وكل الصغار.» الشباب نفسية أريحية يف ويجهل مظهَره، يُهِمل ما وكثريًا خجوًال،
يف األوىل الدرجة من متخصًصا كان أنه هو الالتينية له درَّس الذي الرجل عن قوله يريد
املدرس هذا اعتذر وقد محبوب». «متحذلق له علَّمها فقد اليونانية أما شيرشون، ُخَطب
يرتجمونها التالميذ كان ألفالطون فقرة يف خاطئ موضع يف موضوعة فاصلًة إغفاله عن
مقاًال كتبت قد كنت ذلك ومع خطئي، «إنه عاًما: ١٥ عمرهم البالغ التالميذ لهؤالء قائًال
ظلت ثانية.» مرة الرتجمة نُعيد أن علينا واآلن عاًما، عرشين منذ تحديًدا الفاصلة هذه عن
وهذه نفسه. هو عنه قصة منها جعل الواقع يف بل بانوفسكي، عقل يف حية القصة هذه
السخافة عىل عالوة للتعلم، املوسوس الحبَّ هناك ونَِجد طريقنا نتلمس أن تخربنا القصة
املعلِّمني أن القصة تُبني وعموًما، فيه. نقف الذي املوضع نتبني ذلك بعد ثم املتحذلقة،
يحاكوا أن التالميذ اختار سواء بها، هم تعلَّموا التي عينها بالطريقة لتالميذهم يُدرِّسون
التالميذ يتعلمه ما أن بانوفسكي من نتعلم ونحن يرفضوه. أو يعدلوه أو النموذج هذا
واعني كانوا املختلفة، بطرقهم وبانوفسكي، وماكنيس بالنت إن ذاتها. التعلم «عملية» هو
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أعمالهم يف لعبه يف الكالسيكي للرتاث دراستهم استمرت الذي والحيوي املعقد للدور تماًما
وتفكريهم.

عابر لقاء

القديمَة اللغاِت البعُض َوَصَف مهما ميت، ِلِكيان دراسًة الكالسيكي الرتاث دراسة ليسْت
عىل يعتمد الغربية الثقافة من كبريًا قْدًرا إنَّ «ميتة». بأنها بها تحدثْت التي والثقافات
ما» مكان «يف يََقع الرتاث هذا أن لدرجة الكالسيكي، العالم تراث استكشاف من قرون
أركاديا يف «حتى عبارة إن تقريبًا. فيه التفكري أو رؤيته أو قوله يمكننا ما كلِّ جذور عند
حيث من املناسب املوضع يف وتضعه أنت تُْكمله شعاًرا اآلن تَُعدُّ أدركت، كما ذا»، أنا ها

بك. عالقته
أْن بمجرد بالنعيم، تَِعُدك وقد سلوان، رسالة تكون وربما هالك، رسالة تكون ربما
بشأن التفكري، تواصل أن عىل عك تُشجِّ قد أو ا، حقٍّ تعنيها وأنت الكلمات َقْول من تتمكَّن
الصفحات هذه تكون أن نأمل املايض. يف الحارض حياة وبشأن الحارض، يف املايض حياة
وبقية الغربية، والفلسفة والتاريخ واألدب الفن يَِجدها التي الصعوبة عن فكرًة منحتْك قد
الرتاث إىل قصرية األقل، عىل ولو مقدمة، دون من حياتنا إىل التحدث يف الثقايف، تراثنا

الكالسيكي.
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املبكرة. اليونان حضارة ٨٠٠–٥٠٠ق.م: حوايل
لزيوس معبد أول بناء لهومريوس، واألوديسة» «اإللياذة ملحمتا ٨٠٠–٧٠٠ق.م: حوايل
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بناء لهريودوت، «التاريخ» ويوربيديس، وسوفوكليس إسخيلوس من كل كتبها

الفلسفية. ديموقريطس أعمال أثينا، يف األكروبول هضبة عىل البارثينون
لثوسيديديس، «التاريخ» وأسربطة، أثينا بني البيلوبونيزية الحرب ٤٣٠–٤٠٠ق.م: حوايل

باساي. يف املغيث» «أبوللو معبد بناء الكوميدية، أريستوفان مرسحيات
سقراط. موت ٣٩٩ق.م:

أكاديميته. يف الفلسفية محاوراته أفالطون تأليف ٣٨٠–٣٥٠ق.م: حوايل
الفلسفية. أرسطو أعمال ٣٣٥–٣٢٢ق.م: حوايل
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الهند. حتى اليونان من تمتد األكرب اإلسكندر إمرباطورية ٣٣٦–٣٢٣ق.م:
الفلسفية. إبيقور أعمال الكوميدية، ميناندير أعمال ٣٢٠–٢٧٠ق.م: حوايل

كتاب الكوميدية، بالتوس أعمال اإلغريقي، للعالم الرومان غزو ٢٠٠–١٥٠ق.م: حوايل
لبوليبيوس. روما» «تاريخ

األشياء». طبيعة «عن لوكريتيوس كتاب الحب، عن كاتولوس شعر ٦٠–٥٥ق.م: حوايل
قيرص. يوليوس الديكتاتور اغتيال ٤٤ق.م:

لشيرشون. ع املرشَّ القتل ٤٣ق.م:
الزراعة». «عن فارو عمل فرجيل، قصائد جالوس، مراثي ٤٠–٣٥ق.م: حوايل

أغسطس. اإلمرباطور حكم ٣١ق.م–١٤م:
الرومانية. اإلمرباطورية ٥٠٠م: ٣١ق.م–حوايل

وكليوباترا. أنطونيوس يهزم أوكتافيوس ٣١ق.م:
لروما. ليفيوس تاريخ ٣١ق.م–١٧م: حوايل

زعيًما). (تنصيبه للجمهورية أغسطس «استعادة» ٢٧–٢٣ق.م:
الغنائية. هوراس قصائد ٢٣ق.م:

العمارة. عن فيرتوفيوس كتابات ٢٠ق.م: حوايل
مكتملة. غري «اإلنياذة» ملحمته ونرش فرجيل، موت ١٩ق.م:

لهوراس. الثانية» «الخطابات ١٢ق.م: حوايل
ألوفيد. «التحوالت» ١ق.م–١٧م: حوايل

لجوفينال. الهجاء» و«قصائد لتاسيتوس، التاريخية» «األعمال ١٠٠–١٢٠م:
هادريان. سور بناء ١٢٢–١٢٨م:

لباوسانياس. اليونان» إىل اإلرشادي «الدليل ١٦٠م: حوايل
الغربية. أوروبا يف الرومانية اإلمرباطورية انهيار ٥٠٠–٦٠٠م: حوايل

النهضة. عرص ١٣٠٠–١٦٠٠م: حوايل
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أليجري. لدانتي اإللهية» «الكوميديا ملحمة ١٣٠٠–١٣١٥م: حوايل
سانازارو. لياكوبو «أركاديا» الرومانسية القصيدة ١٥٠٢م:
سيدني. فيليب للسري «أركاديا» سونيتات سلسلة ١٥٩٢م:

لشكسبري. قيرص» «يوليوس ملرسحية األول العرض ١٥٩٩م:

عرش السابع القرن

١٦٦٧ عامي بني البابوية كريس (شغل التاسع كليمنت البابا حياة ١٦٠٠–١٦٦٩م:
و١٦٦٩).

بوسان. نيكوال بيد أركاديا» «رعاة لوحة رسم ١٦٣٨–١٦٤٠م:

عرش الثامن القرن

بومبي. مدينة اكتشاف إعادة ١٧٤٨م:
الربيطاني. امُلتحف تأسيس ١٧٥٣م:

بورش. يواكيم يد عىل باساي اكتشاف إعادة ١٧٦٥م:
امللكية». «األكاديمية يؤسس رينولدز جوشوا ١٧٦٨م:
كرو. والسيدة بوفريي للسيدة رينولدز صورة ١٧٦٩م:
امللكية. باألكاديمية أستاذًا يصري جونسون د. ١٧٧٠م:

اإليطالية». «الرحلة كتابه وتأليف إيطاليا، إىل جوته رحلة ١٧٦٨–١٧٨٨م:
األمريكية. املتحدة الواليات باستقالل االعرتاف ١٧٨٣م:

الفرنسية. الثورة ١٧٨٩م:
لجوته. الرومانية» «املراثي ١٧٩٥م:

يؤسسون املؤسسون واآلباء جيفرسون وتوماس واشنطن جورج ١٧٥٠–١٨٢٠م: حوايل
األمريكية. املتحدة الواليات
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عرش التاسع القرن

شعر تركيا، عن اليونان استقالل وحرب النابليونية الحروب ١٨٠٠–١٨٢٩م: حوايل
بايرون. شعر كيتس،

باساي. إىل دودويل إدوارد زيارة ١٨٠٦م:
لوحات نقل ميونيخ، إىل ونقلها إيجينا من أفايا معبد منحوتات استخراج ١٨١١م:

الربيطاني. امُلتحف إىل البارثينون من الرخامية «إلجني»
امُلتحف إىل اإلفريز نقل باساي، معبد يف ينقبون ورفاقه كوكريل آر يس ١٨١١–١٨١٥م:

هايدون). بنجامني بها (رحب الربيطاني
بو. آالن إلدجار هيلني» «إىل قصيدة ١٨٢٩م:

كينيدي. إتش لبي للطفل» األساسية الالتينية النحو «قواعد لكتاب األول النرش ١٨٤٧م:
باساي. يزور لري إدوارد كوينيس، دي لتوماس الحديثة» «اليونان ١٨٤٨م:

فريتزويليام. ُمتحف يف لري إلدوارد باساي» يف أبوللو «معبد لوحة وضع ١٨٥٩م:
ماركس. لكارل السياسية األعمال ونرش كتابة ١٨٤٠–١٨٨٠م:

مدينتَي واكتشافه شليمان هاينريش أجراها التي التنقيب أعمال ١٨٧٠–١٨٨٠م:
ومايسينيه. طروادة

الرتاجيديا. عن ونظريته املعقدة نيتشه فلسفة ١٨٧٢–١٨٧٩م:

املسيح». حكاية هور، «بن واالس ليو (الجنرال) رواية ١٨٨٠م:
باساي. يزور فريزر يس جيه ١٨٩٠م:

باوسانياس. عن يكتب فريزر يس جيه ١٨٩٨م:
فارنيل. للويس اإلغريقية» الدويالت «طوائف كتاب ١٨٩٦–١٩٠٩م:

فرويد. لسيجموند النفيس التحليل أعمال ١٨٩٧–١٩٣٩م: حوايل
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العرشون القرن

عرش اثني من املؤلفة (النسخة فريزر يس لجيه الذهبي» «الغصن نرش ١٩١٠–١٩١٥م:
مجلًدا).

إيطاليا. يف الفايش موسوليني نظام ١٩٢٢–١٩٤٣م:
فريزر. يس لجيه األيام» «كتاب ١٩٢٩م:

جبال «يف النازي)، من (فراًرا املتحدة الواليات إىل بانوفسكي إروين لجوء ١٩٣٣م:
كيتو. دي إلتش اليونان»

وكالوديوس وكالوديوس «أنا، رواية كليوباترا، بدور تقوم كولبريت كلوديت ١٩٣٤م:
جريفز. لروبرت اإلله»

ذا». أنا ها أركاديا يف «حتى عن بانوفسكي إروين مقال ١٩٣٦م:
ذا». أنا ها أركاديا يف «حتى بوسان لوحة عن بالنت أنطوني مقال ١٩٣٨م:

إليوت. إس لتي الخراب» «األرض قصيدة ماكنيس، لويس شعر ١٩٢٥–١٩٦٠م: حوايل
بروش. لهريمان فرجيل» «موت رواية ١٩٤٥م:

دودز. آر إلي والالمعقول» «اإلغريق كتاب ١٩٥١م:
سريل. ورونالد ويالنز لجيفري متفوًقا» تكون «كيف املصورة القصص سلسلة ١٩٥٤م:

رينو. ملاري النبيذ» قطرات «آخر رواية ١٩٥٦م:
أن يجب «امللك رواية سريل، ورونالد ويالنز لجيفري املدرسة» «فلتسقط قصة ١٩٥٨م:

رينو. ملاري يموت»
هيستون. تشارلتون بطولة هور» «بن فيلم ١٩٥٩م:

البحر» «ثور رواية «كليوباترا»، فيلم يف البطولة دور تؤدي تايلور إليزابيث ١٩٦٢م:
رينو. ملاري

أوديرزو. وإيه جوسكيني آلر املجالد» «أسرتيكس املصورة القصة ١٩٦٤م:
ريفن. لسايمون الظالل» مثل «تعال رواية ١٩٧٢م:

إيكو. ألمربتو الوردة» «اسم رواية ١٩٨٠م:
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سيجال. لتشارلز والحضارة» «الرتاجيديا كتاب ١٩٨١م:
بخيمة. باساي يف أبوللو معبد تغطية ١٩٨٧م:

منظور وفق باساي إفريز ترتيب إعادة يحاول الربيطاني امُلتحف مؤتمر ١٩٩١م:
ماديجان. يس وبرايان كوبر إيه فريدريك

بيتكيثيل. لفيونا بان» «مبدأ ١٩٩٤م:
الكتاب. لهذا اإلنجليزية النسخة نرش ١٩٩٥م:
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