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وتقدير شكر

كارتر، وراستي أودونوفان يس دبليو جازيت، فريجينيا يف ملحرَريَّ بالشكر أتوجه
أيًضا والشكُر الكتاب. هذا تأليف من أتمكن حتى جزئيٍّ بدوام بالعمل يل لسماحهما
لقيامهم — ويليامز وآمي تولربت، وبل رافريتي، وبراين بليفينز، ترايس — آنذاك لزمالئي

الفرتة. تلك خالل بعميل
أودونوفان، يس ودبليو تومبسون، وروبرت أرون، ستيفن إىل بالشكر أتوجه كما

املفيدة. أفكارهم عىل ثورنتون؛ جون ووكييل بوتكاي، ومونيكا
اليدوية، للنسخة الدقيقة لقراءته جاكسون كريس مُلحرِِّري الشكر بخالص وأتقدم
جون إىل بالشكر أتوجه كما صفحاته. كلِّ يف الكتاب وضوح لضمان جهود من بذله وما

للنرش. واييل بدار مادريجال وديانا سيمكو
للكتاب الثاقبة لتحليالتها بالنك، باوال لزوجتي، بالشكر أتوجه يشء، كلِّ وقبل

ومؤلِّفه.





متهيد

رشطي — جرانت آالن يرقد الزمن»، «ابنة الكالسيكية البوليسية تاي جوزفني قصة يف
إحباطه غمرة ويف خفي. باب عرب سقوطه بعد املستشفى يف — يارد سكوتالند جهاز يف
«أمريَي اغتيال قضية عام؛ خمسمائة عمرها قديمة قضيٍة لغِز حلَّ عاتقه عىل يأخذ وَمَلِله،

الربج».
حسبما الرش، لتجسيد األسايس النموذُج بل — القضية يف األسايس فيه امُلشتبَُه كان
ريتشارد امللَك هو — مور توماس تاريخ قبله ومن شكسبري، مرسحية من لك يرتاءى
تسميمها»، «ثم ضحاياه أحد أرملِة من والزواج ملَكني، باغتيال الرجل هذا اتُّهم الثالث.
كان اللذين — الصغريين أخيه ابنَْي قتل بدا ثَمَّ ومن النبيذ. من حوض يف أخيه وإغراق

شخصيته. مع تماًما ُمتَّسًقا — العرش وبني بينه حائًال يقف منهما كلٌّ
ظل الحركة، عن عاجًزا فراشه عىل استلقائه وأثناء شكوكه. لديه جرانت أن غري
بهذه يشء أيَّ ارتكب قد يكون أن من بكثرٍي أرقَّ فيها يظهر لريتشارد لوحٍة يف محملًقا
به موثوق غري َمصدًرا كان مور أن ليكتشف والتحقيق، للتقيص زائريه فجنَّد الشناعة.
كان مور توماس السري أن من الرغم فعىل استياءه؛ ويثري الصدمة له يسبب ما باملرة؛
الكاردينال منزل يف نشأ فقد ،١٩٣٥ عام يف تَْطويبه بعد الكلمة بمعنى يًسا قدِّ أصبح قد
بريتشارد مرتبًِّصا مور كان أخرى، بعبارة لريتشارد. َلدوًدا عدوٍّا كان الذي مورتون، جون

إيذاءه. ويقصد
االتهام، هذا له ق لفَّ الذي مور هم: الحقيقيني األرشار أن إىل جرانت ويْخلُص

الحقيقة. يالحظوا أن من أكسل وكانوا ظنه، يف اتبعوه الذين واملؤرخون
املؤرخني من أفضل محققون الخياليني املخِربين أن هنا؟ املستفاد الدرس ما

املحرتفني؟
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إطالًقا.
قد كانت ريتشارد بشأن «اكتشافاته» معظم فإن مضض، عىل جرانت يعرتف وكما
نفس من أفراد أيدي عىل — الحاالت بعض يف وقرون بل — بسنوات ذلك قبل اكتُشفت
ودوافَعه، مور مصادر حلَّلوا من هم املؤرخون كان فقد االحتقار. هذا لها يُِكنُّ التي املهنة
دير عىل وضغطوا مور، رواية قبل ُكِتبَت األمريين َموت حول روايٍة عن النقاب وكشفوا

فيها. ُدِفن قد األمريين ُرفات يكون أن املفرتض املقربة لفتح ويستمينسرت
ذلك. من أقوى تحقيٍق طلُب يارد سكوتالند مخربي من أيٍّ بمقدور يكن لم

مع كثرية سمات يف تشرتك البوليسية الكتابات أفضل أن تاي قصة توضحه ما إن
ويف البداية؛ يف تبدو كما دائًما تكون ال منهما كلٍّ يف فاألحداث التاريخية. الكتابات أفضل

واإلثارة. والتحدِّيات باملفاجآت لأللغاز حلٍّ عن البحث رحلة تكتظ كليهما،
مخربين يصلُحون املؤرخون الكتاب: هذا عليه يقوم الذي املنطقي االفرتاَض إليك لذا،

العظيمة. البوليسية بالقصص ميلء والتاريخ رائعني،
،١٩٣٣ عام رفاتهما فيها ُدِفن التي الدير مقربة ُفتحت فقد األمريين، إىل بالنسبة أما
العظمى بريطانيا جمعية ورئيس ويستمينسرت أرشيف موظُف الجمجمتني وفحَص

… أن الجنائية األدلة وأظهرت للترشيح.
النهاية. تُْفِش ال الرائعة: البوليسية القصص قواعد من
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األول الفصل

النياندرتال؟ منساللة أسالفنا كان هل

اكتشف أملانيا، غرب شمال يف النياندرتال وادي يف ،١٨٥٦ عام أغسطس شهر أيام أحد يف
ِليوهان ِلرُيِيََها جانبًا فوضعها ظنِّه. حسب كهفي؛ دبٍّ عظام جرييٍّ محجر يف عامٌل

س. متحمِّ طبيعي ومؤرخ محيلٌّ مدرس وهو فولروت،
الرأس كان فقد ؛ دبٍّ عظام يكون أن من بكثري أهم يشء أنه الحال يف فولروت أدرك
قصرية، الجبهة كانت إذ مختلًفا؛ شكله كان ولكن تقريبًا، اإلنسان رأس حجم نفس يف
كبرية، أمامية وأسنان بارز، كبري وأنف العينني، فوق عظمية نتوءات وجود جانب إىل
يشبه كان الجسم أن بد ال اكتُشفت، التي العظام واقع ومن الخلف. من بارز وانتفاخ
إنسان أيِّ من — بكثري قوة وأكثر — امتالءً وأكثر أقرص كان وإن أيًضا، اإلنسان جسم
ُوِجدت قد أنها األهمية من مزيًدا العظام هذه عىل أضفى ما أن فولروت وأدرك عادي.

سحيقة. عصور من جيولوجية رواسب وسط
أدرك الذي القريبة، بون بجامعة الترشيح أستاذ شافلهاوزن، بهريمان املدرُس اتصل
يُعَرف لْم طبيعي «تكوين بأنها: الحًقا ووَصفها واستثنائية، غريبة العظام أن اآلخر هو
كان العامل اكتشفه ما أن بالفعل يعتقد شافلهاوزن وكان اللحظة.» هذه حتى بوجوده
اصُطلح نوع وهو البرش، من — الحدود أقىص إىل القدم باِلغ باألحرى أو — جديًدا نوًعا
أن أيًضا ظنَّ قد يكون ربما شافلهاوزن إن بل نياندرتال، بإنسان ذلك بعد تسميته عىل

الحديث. لإلنسان قدماء أسالًفا كانوا النياندرتال
َلُمِنيَا باكتشافهما، االحتفاءَ العلمية املؤسسة من واملدرس الجامعي األستاذ ع توقَّ لو
تشارلز نرشنظرية عىل سنوات ثالُث الوقت من متبقيٍّا يزال ال كان فقد مريرة؛ أمٍل بخيبة
.١٨٥٩ عام نَُرشت حيث األنواع»، «أصل كتاب يف التوضيح تمَّ كما التطور، عن داروين
— العظام تلك تُمثِّله نوٍع عن فضًال — أخرى أنواع أيِّ من البرش تطور فكرة وكانت
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رودولف قام كما العلماء. معظم نظر وجهة من تماًما للعقل ومنافية ساذجة فكرة تبدو
إنسانًا تخص أنها وأعلن العظام بفحص الوقت، هذا يف الرائد الباثولوجيا عالم فريشوف،
َحذَْوه. آخرون خرباءُ وحذا معروف، غري مرض من يعاني لشخص كانت وإن عاديٍّا،

العلمية. الدوائر معظم يف الداروينية انترشِت عرش، التاسع القرن بنهاية أنه غري
العظام عىل أخرى نظرًة فرنسا، يف مورتييه دي جابرييل أمثال العلماء، بعض فألقى
بقايا من املزيد اكتشاُف وساهم النياندرتال. من ر تطوَّ الحديث اإلنسان أن إىل وذهبوا
الحفريات هذه تاريخ كان تهم. حجَّ تدعيم يف — وأملانيا وبلجيكا فرنسا يف — النياندرتال
باعتبارها رفضها املستحيل من جعل ما مىض؛ عام و٣٥٠٠٠ ١١٠٠٠٠ بني ما إىل يعود

حديث. أو مريض شخص بقايا
بشكل رافضني ظلوا بول، مارسيلني يُدَعى آخر فرنيسٍّ بقيادة العلماء، غالبية ولكن
عتيقة، كانت ربما العظمية الهياكل بأن بول وسلَّم للبرش. كأسالٍف للنياندرتال متعنِّت
والعنق املنحنية الركبة ذا النياندرتال هذا أن إىل بول وذهب لإلنسان. بصلة تَُمتُّ ال ولكنها
إذا أنه إىل وأشار اإلنسان. إىل منه الِقَردة إىل أقرب هو املقوس الفقري والعمود القصري
البرش أسالفنا يكون ربما أنه عىل فقط تقترص فقد به، صلة أيَّة الحديث لإلنسان كان

املتدهور». «النوع هذا محوا قد كانوا، ما أيٍّا «الحقيقيون»،
فعىل العلمي. الصدع اتساع سوى يشء يحدث لم العرشين، القرن معظم مدى وعىل
كانوا وإن املبارشين، أسالَفنا النياندرتال اعتربوا الذين مورتييه أتباع وقف الجانبني، أحد
أقىص عىل — النياندرتال اعتربوا الذين بول أمثال وقف اآلخر، الجانب وعىل بدائيني.
الحديث اإلنسان يحل أن ُقدِّر مسدوًدا تطوريٍّا وطريًقا بعيد، من عمومتنا أبناءَ — تقدير
جرس بناء يف للغاية، د مرتدِّ نحو عىل العلماء، بدأ املاضية القليلة السنوات يف وفقط محله.

الصدع. هذا لَرأْب

العرشين، القرن خالل النياندرتال، رفض عىل بول أتباع قدرة وراء الكامنة األسباب من
ليكون مطمنئ نْحٍو عىل بكثري، شهرة واألكثر الخاص، مرشحهم تقديم استطاعوا أنهم
من بالكثري يحَظ ولم ١٩١٢ عام اكتُشف الذي بلتداون إنسان هو هذا كان اإلنسان. سلف
حديقة يف البلتداون عظام داوسون تشارلز يُدَعى هاٍو حفريات صائد وجد فقد الشهرة.
جمجمة عكس فعىل مثرية. حادثة وكانت بإنجلرتا، ساسيكس يف االسم هذا تحمل عامة
حديث. إنسان كجمجمة — األصعدة معظم عىل — البلتداون جمجمة بدت النياندرتال،
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النياندرتال؟ ساللة من أسالفنا كان هل

نياندرتال، إنسان يليه بلتداون، إنسان نجد اليسار من العائلة؟ يف نياندرتال أي يوجد هل
للتاريخ األمريكي املتحف املجاني، املكتبة خدمات (قسم (الحديث). كرومانيون إنسان ثم

الطبيعي.)

املسطحة األسنان ولكن بدائيٍّا، بدا ما هو — القرد بفكِّ أشبه كان الذي — الفكُّ وفقط
إليه. بانتمائه سيَسعد بول كان سلٌف وهذا برشية. ملسة أضافت أعىل من

داوسون، ربما األشخاص، أحد قام فقد خدعة؛ كان البلتداون أن يف تكمن املشكلة
لونها يغري بيشء دهنها ثم الغاب، إنسان فكِّ مع حديث إنسان جمجمة من أجزاء بدمج
العلماء يكن لم ،١٩٥٣ عام حتى الباحثني. لتضليل بَْردها تمَّ فقد األسنان، أما أقدم. لتبدو
الَربْد آثار فيها ظهرت التي املرحلة وهي ميكروسكوب، تحت األسنان فحص يف فكَّروا قد

تامٍّ. بشكل واضحة
وبدًال للبرش. أسالف هم النياندرتال ساللة أن ليساند العلمي الزخم ل تحوَّ حينئٍذ
عام ويف التشابه. أوجه عىل الرتكيز يف العلماء بدأ عنَّا، اختالفهم مدى عىل التأكيد من
نظرًة — كيف إي جيه وإيه شرتاوس ويليام — األمريكيَّان الترشيح عاِلما ألقى ،١٩٥٧
أنهم عىل النياندرتال لساللة بول وصف أساس شكَّلت التي الحفرية نفس عىل جديدة
يف عليها ُعثر التي ال-شابيل-أُو-سانت، حفرية هي تلك وكانت برشية. ال وحشية كائنات

.١٩٠٨ عام فرنسا جنوب يف الكهوف أحد
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من يعاني كان ال-شابيل-أُو-سانت إنسان أن كيف شرتاوس الحظه ما أول كان
فقد ذلك. تداعيات تجاهل ولكنه أيًضا، بول انتباه ذلك اسرتعى وقد املفاصل. اْلتهاب
كالهما رأى وفجأة املنحنية، النياندرتال قامة يفرسِّ شرتاوس رأي يف املفاصل اْلتهاب كان
وخَلص الحديث. اإلنسان عن االختالف شديد يبُد لم نياندرتال إنسان جسم بقية أن
أنفاق أحد يف ووضعه استنساخه «يمكن نياندرتال إنسان كان إذا أنه إىل الترشيح عاِلما
ليس فإنه — عرصية مالبس وإلباسه ذقنه وحلق تحميمه يتمَّ أن رشيطة — نيويورك
عىل املرتدِّدين اآلخرين الناس بعض يفوق االنتباه من قدر أيَّ سيجذب كان إن املؤكد من

املكان.»
ففي أيًضا. وشكله النياندرتال لسلوك تقييم إعادة البلتداون بعد ما فرتة شهدت
الطريق براس لورينج يس األمريكي األنثروبولوجيا عالم مهد العرشين، القرن ستينيَّات
الرماد نمط فمن معيشته. وترتيبات وتِْقنيَاته، النياندرتال، أدوات حول جديدة بدراسات
كانوا النياندرتال ساللة أفراد أن براس استنتج املثال، سبيل عىل وراءه، خلَّفه الذي
الالحقني. البرش بأنواع الخاصة تلك عن كثريًا تختلف ال ضحلة حفر يف طعامهم يخبزون
من يَُعدُّ ما وهو عمًدا؛ ُدِفنت وكأنها بدت النياندرتال بقايا من الكثري أنَّ آخرون والحظ
مواقع من العديد يف بعناية الحيوانات عظام ترتيب بدا كذلك شك. بال البرشية املمارسات
موقع يف النياندرتال عظام وكانت الطقيس، الذبح من ما نوٍع وجود عىل داللة النياندرتال
تلك كانت وقد البرش. للحوم أكٍل وجود إىل تشري بطريقٍة ُمحطَّمة اليوغساليف كرابينا

ومفزِّعة. مروِّعة كانت مهما بحتة برشية طقوًسا
حول سوليكي رالف نرشعمل مع ،١٩٧١ عام أَْوَجُه النياندرتال ساللة إجالل وصل
مقابر إحدى من أُِخذَت التي الرتبة عيِّنات يف ُعِثر فقد شاندر. بكهف يُعَرف عراقي كهٍف
تجلبه أن يمكن كان مما بكثري أكرب الربي؛ الورد لقاح من للغاية كبري قدر عىل النياندرتال
الذين النياندرتال ساللة أفراد أن سوليكي واستنتج الحيوانات. أقدام تحمله أو الرياح
كتابه عىل أَطلق ولذا دفنهم؛ مواقع عىل الورد من قرابني وضعوا قد شاندر يف عاشوا
الرجال أحد بقايا أن سوليكي الحظ برشيَّتهم، عىل إضايف وكدليل األول». الورد «شعب
رضيًرا. كان وأنه اليمنى ذراعه يف ضعف من يعاني كان أنه إىل تشري هناك املسنِّني
أو عائلته أفراد يكن لم إن املبكر؛ موته إىل به ستؤديان بالتأكيد كانتا الحالتان وهاتان

به. اعتنوا قد قبيلته
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الشبيهة الوحوَش أفراُدها يعد فلم النياندرتال؛ ساللة تحوُّل اكتمل وبكتابسوليكي،
آدمية أكثر شعبًا الهيبز؛ من بدائية كنسخة صاروا بل — بول تخيَّلهم كما — بالقرود
بنظرية معروًفا صار ملا الذروة نقطة هي هذه وكانت عدة. أوجٍه يف الحديث اإلنسان من
يف النياندرتال من ر تطوَّ قد الحديث اإلنسان بأن تقيض التي اإلقليمية»، «االستمرارية
أخرى. مناطق يف الِقَدم من الدرجة نفس عىل آَخر شعب ومن األوسط، والرشق أوروبا
املعاناة وشك عىل كانت اإلقليمية) االستمرارية نظرية (ومعها النياندرتال صورة ولكن
من ولكن اإلنسان، علماء أو اآلثار علماء من الهجمة تأِت لم املرة وهذه آخر، ل تحوُّ من

الجزيئية. البيولوجيا علماء

بعلم املعرفة من أقل قدر وعىل بالحفريات، املعرفة من قليل قدٍر عىل البيولوجيا علماء كان
الجينية املادة من صغري جزء عن الكثري يعرفون كانوا ولكنهم واألنثروبولوجيا، اآلثار
علماء من فريق قام فقد امليتوكوندريا. أو للمتقدرات، النووي الحمض باسم املعروفة
بحساب — ويلسون وآالن ستونكينج، ومارك كان، ريبيكا — بريكيل بجامعة البيولوجيا
لوا توصَّ ١٩٨٧ عام ويف اإلنسان، لدى للمتقدرات النووي الحمض يف الطفرة حدوث معدل

عام. ألف مائتي قرابة بلغ البرشية لألصول جديد تقدير إىل
حواء. هو ُمالِئم باسٍم البرشي للجنس االفرتاضية األم يَت ُسمِّ وقد

كان فلو البلتداون. عكس عىل خدعة يكن ولم للبرش، جديد سلف هناك صار وهكذا
عام، ألف مائتي من يقرب ما منذ عاشت قد حواء وكانت صواب، عىل البيولوجيا علماء
السابق العلماء تقدير من عام ألف مائة من أكثر قبل الساحة عىل الحديث اإلنسان َلظهر
تواجدوا قد الحديثة بصورتهم األوائل البرش أن يعني هذا وكان امُلحتَمل. نشأتهم لتاريخ
التي الحفريات من استنتاًجا الحياة قيد عىل يزال ال كان الذي النياندرتال؛ اختفاء قبل

عام. ألف وعرشين ثمانية قبل أيبرييا جزيرة شبه عىل ُوِجدت
التخبُّط من حالة يف النياندرتال ساللة من كانوا أسالفنا أن فكرة أنصار وقع وبذلك
من أكثر متأخرة فرتة يف عاشوا قد الساللة هذه أفراد بعض أن لو النهاية، ففي والبلبلة؛
الحديث. اإلنسان إىل النياندرتال تطور احتمال من بكثري يقلل ذلك فإن الحديث، اإلنسان
فإن آنذاك، محتمًال بدا كما النياندرتال، ينشأ أن حتى قبل عاش الحديث اإلنسان أن ولو

الكلمة. بمعنى مستحيًال كان التطور
اإلنسان أن عىل األدلة من مزيًدا القديمة البقايا لتأريخ الحديثة األساليب رت وفَّ
ساللة أن العلماء ر قدَّ فقد أبعد. يكن لم إن النياندرتال، لزمن تاريخه يعود الحديث
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عام ألف ستني ُزهاء منذ األوسط، الرشق يف متعددة مواقع يف منترشة كانت النياندرتال
بوجود الخاصة الجديدة التواريخ ولكن قبل. من قدَّروه الذي النطاق يف أي مضت؛
تسعني قرابة قبل املنطقة يف تواجدوا أنهم اتضح فقد ا؛ حقٍّ ُمفِزعة كانت الحديث اإلنسان

بكثري. قبل من يُعتقد كان ما قبل أي عام؛ ألف
جنوب أفريقيا يف املواقع تأريخ يعيدون أيًضا اآلثار علماء كان األثناء، تلك يف
عام، ألف مائة من يقرب ما منذ الحديث اإلنسان وجود عىل دليًال وجدوا حيث الصحراء؛
ل توصَّ التي النتائج مع هذا وتضافر عام. ألف مائتي إىل وصلت الحسابات وببعض
كان ووجد أفريقيا. يف كان — جنَّتها أي — حواء وطن أنَّ عن البيولوجيا علماء إليها
قد الحديثة الساللة من لألفارقة للمتقدرات النووي الحمض أن وويلسون وستونكينج
مزيد لديهم كان األفارقة بأن ذلك وفرسوا األخرى. األجناس من بكثري أكرب تنوًُّعا أظهر

أفريقيٍّا. كان األصيل اإلنسان أن بدَّ ال ثَمَّ ومن للتطور؛ الوقت من
الجنس يكون أفريقيا»، من «الخروج بنظرية ذلك بعد ُعِرف ملا ووفًقا وهكذا،
النهاية يف ليصل األوسط، الرشق إىل انتقل ثم أفريقيا، يف ظهر ما أول ظهر قد البرشي
الحال وانتهى بدائية، األكثر نياندرتال بإنسان التقى األخريتني، القارتني ويف أوروبا. إىل
احتكَّت التي األخرى األنواع من للغاية كبري عدد مع الحال هو كما — بالنياندرتال
الخروج سيناريو حلَّ العرشين، القرن تسعينيات بداية وبحلول باالنقراض. — بالبرش

السائدة. النظرية هو ليصبح اإلقليمية االستمرارية نظرية َمَحلَّ أفريقيا من
،١٩٩٧ عام يف وآخرها اإلقليمية االستمرارية لنظرية املوجهة الرضبات أحدث وجاءت
بجامعة وزمالؤه كرينجز ماتياس تمكَّن فقد أخرى. مرة الجزيئية البيولوجيا علماء من
ذراع عظمة من للمتقدرات النووي الحمض من ضئيل قْدٍر استخالص من ميونيخ
ذلك، بعد فولروت. اكتشفه الذي األصيل نياندرتال إنسان من الواقع يف حقيقي؛ نياندرتال
للمتقدرات النووي الحمض مع النياندرتال يف للمتقدرات النووي الحمض بمقارنة قاموا
قاموا التي موضًعا ٣٧٩ ال من ٢٧ يف اختلفوا أنهم واكتشفوا الحياة، قيد عىل البرشالذين يف
األفريقي اإلنسان يف للمتقدرات النووي الحمض عينات اختلفت املقابل، (يف بفحصها.
٨ يف — حديث إنسان أيِّ يف للمتقدرات النووي الحمض من أكرب تنوًُّعا أظهرت التي —
الحديث واإلنسان النياندرتال بني الجينية املسافة أن إىل كرينجز وخَلص فقط.) مواضع

النياندرتال. ساللة من أجدادنا يكون أن تماًما املستبعد من جعلت
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فقاموا . ردٍّ دون هذا من أيٌّ يمرَّ أن اإلقليمية االستمرارية نظرية أنصار يرتِض لم
باكتشاف ردُّهم جاء ١٩٩٩ عام ويف التأريخي، والدليل الجيني الدليل صحة يف بالتشكيك
هيكًال برتغاليون آثار علماء اكتشف لشبونة، شمال ميًال تسعني قرابة بعد فعىل مثري.
فقد كنياندرتال. ونصفه كإنسان نصفه بدا عام، ٢٤٥٠٠ العمر من يبلغ لصبيٍّ عظميٍّا
وساَقيه جسده ولكن الترشيحية، الصفة حيث من حديث إنسان وجَه الصبي وجُه كان
انقراض بعد ما زمن إىل الصبيَّ أرجعت التي التأريخ، عملية أن وبدا لنياندرتال. كانا
فيها اختلط نة ُمهجَّ أجيال من منحدًرا كان الطفل أن إىل تشري الخالص، النياندرتال

الحديث. اإلنسان مع النياندرتال
بني تزاوج حدث قد كان لو أنه إىل اإلشارة إىل اإلقليمية االستمرارية أنصار وسارع
ذهب والذي اآلخر، عن أحدهما اختالف الصعب من لكان الحديث، واإلنسان النياندرتال

أفريقيا. من الخروج نظرية مؤيدو إليه
الطرفني كال تارًكا املجال، داخل االنقسام من يزيد أن الربتغايل االكتشاف استطاع
املدافعون احتشد فقد ما؛ حد إىل هذا حدث وقد متناقضة. بدت ونظريات أدلة عن يدافع
بالغتهم ولكن طويلة. زمنية لفرتة لرفضه أو الجديد لالكتشاف للتهليل النظريتني كلتا عن
النقاش محور ألن ربما السابقة؛ االكتشافات بعد كانت مما أكثر خافتة بدت الخطابية
تطوروا قد القدماء البرش من غريه أو النياندرتال كون بشأن الجدال من فبدًال يتغري. كان
بكيفية الخاصة املسألة عىل متزايد بشكل ينصب العلماء تركيز كان حديث، إنسان إىل

البعض. بعضهما مع الحديث واإلنسان النياندرتال تفاعل
أو تزاوجا، أو تحاورا، هل اآلخر؟ من أحدهما تعلَّم هل بينهما؟ معارك نشبت هل

اآلخر؟ منهما كلٌّ تجاهل ربما
معريف فرع ممارسو أو — املجهرية البيولوجيا علماء أو اآلثار علماء سيستطيع ربما
كانت وإن للغاية، حدسية فاإلجابات اآلن، أما األسئلة. هذه عن اإلجابَة — تماًما مختلف
أكثر نسخة املثال، سبيل عىل براور، جونرت األملاني األنثروبولوجيا عالم طرح فقد مثرية.
الحديث اإلنسان خرج لرباور، فوفًقا أفريقيا. من الخروج نظرية سيناريو من اعتداًال
كان أنه من الرغم عىل ولكن العالم. بقية إىل هناك من مىض ثم أفريقيا، من بالفعل
لم فإنهما وأوروبا، األوسط الرشق يف التقاه الذي النياندرتال عن عدة أوجٍه يف مختلًفا
براور اقرتح ذلك، وعىل التزاوج. من يتمكنا لم أنهما لدرجة االختالف من القدر بهذا يكونا
جينات كانت لو حتى النياندرتال، ساللة من أسالف له كان ربما الحديث اإلنسان أن

ِبنْيَتنا. من الصغر متناهي جزء سوى تمثِّل ال النياندرتال
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أمثال — اإلقليمية االستمرارية نظرية أنصار بعض بسهولة سلَّم اآلخر، الجانب عىل
يف أساسيٍّا جينيٍّا ًا تغريُّ ثمة بأن — تينييس والية من سميث؛ فريد األنثروبولوجيا عالم
والرشق األوروبي النياندرتال أن إىل ذهب سميث ولكن أفريقيا. يف حدث قد اإلنسان بنية
أن من أقوى كانا إذ الجينية؛ مميزاتهما معه ودمجا التغيري هذا عىل حصال قد أوسطي

محلهما. ويحلوا الجدد الوافدون يجتاحهما
القول يمكن وال تام، بشكل سميث أو براور قدمه الذي الوسط بالحل األخذ يتمَّ لم
ولكن اإلنساني. التاريخ قبل فيما النياندرتال موقع عىل قريب ولو إجماع أي هناك بأن
النياندرتال بني العالقة كانت أيٍّا أنه عىل اآلن الرأي يف يتفقون العلماء من أغلبية ة ثمَّ
وعليه، أيًضا. املكان يف وربما الزمان، يف االثنني بني تداخل حدث فقد الحديث، واإلنسان
من أيٍّ بني االختالَف بينهما االختالف يتجاوز اللذين — البرش من النوعني هذين فإن
ألول التقيا قد — تميِّزه التي البرشية السمات بعض منهما كلٍّ امتالك مع اليوم، أجناس

أوروبا. يف ثم البداية يف األوسط الرشق يف الظن أغلب ما، مكان يف مرة
ذلك. بعد حدث ماذا يقينًا يعرف أحد وال
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الثاني الفصل

ستوهننج؟ د شيَّ َمن

تَستحرض آثار كلها الروماني؛ الكولسيوم اليوناني، بارثينون معبد املرصية، األهرامات
وامللحمات. لألباطرة والفالسفة، للفراعنة عظيمة، لحضارات صوًرا الذهن يف

كذلك. فليس ستونهنج، أما
قديمة، بمدن محاطًة ليست ساليسربي بسهل الكائنة الضخمة الحجرية األطالل إن
لفك هريوغليفية لكتابات وجود ال لندن. صوب رشًقا تتجه حديثة رسيعة بطرق ولكن
الحجري العرص يف أيًضا الناس قام وقد لتأويلها. سقراطية حوارات وال هناك، شفرتها
أطاللها حجًما؛ أقل حجرية آثار ببناء — ستونهنج شيَّدوا الذين — الربونزي والعرص
من تمكَّنوا ملاذا أو كيف لتوضيح يشء أيَّ يرتكوا لم ولكنهم الريف. أنحاء يف مبعثرة
ساليسربي سهل سكان أن اتضح وقد كستونهنج. وإعجازي فذٍّ هنديسٍّ إنجاز تشييد
واالستمرار، البقاء مستوى تتجاوز كادت ثقافة أخرى مستويات عىل لديهم كان القدماء
ضمريهم يؤنِّب يشء أيُّ املؤرخني لدى يكن لم العرشين القرن من متأخرة مرحلٍة وحتى

«الرببر». ب الناس هؤالء وصف بشأن
— األحجار من القديمة الدائرة هذه يدرسون كانوا الذين هؤالء بدأ أن إذن غرابة ال
بناه. َمن ماهية لتوضيح ساليسربي سهل تجاوز يف — فصاعًدا الوسطى العصور من
ستونهنج عرش— الثاني القرن يف عاش الذي — املنموثي جيفري الويلزي الكاهن فنَسَب
َمن كان بريطانيا»، ملوك «تاريخ جيفري لكتاب ووفًقا آرثر. امللك بالط ساحر مريلني إىل
تذكارية طريقة عن يبحث كان إذ أمربوسيوس؛ أورليوس آرثر، عمَّ هو األثر ببناء أمر
أن مريلني فاقرتح األنجلوساكسونيني. الغزاة عىل عظيم انتصاٍر ذكرى إلحياء مهيبة
لنقل رتَّب ثم أيرلندا، يف كيالروس ى يُسمَّ مكان من األحجار من دائرية مجموعة يأخذوا

بريطانيا. إىل البحر عرب ُمسبًَّقا املصنوع األثر
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إنه حتى بستونهنج، انبهار أيَّما األول جيمس امللك انبهر عرش، السابع القرن ويف
دراسة وبعد عنه. والتحري بالبحث — جونز إينيجو — ببالطه املعماري املهندس كلف
املنطقة سكان أن يف املنموثي جيفري مع الرأي يف يتفق أن سوى جونز يسع لم األثر،
ذلك جونز وبرَّر األرجح. عىل بناؤه بمقدورهم يكن لم الربونزي أو الحجري العرص يف
قدر أيُّ إذْن لديهم كان فما أنفسهم، إللباس حتى املعرفة إىل يفتقرون كانوا «إذا بقوله:

ستونهنج.» مثل رائعة أعمال أو َمهيبة، بنايات تشييد من يمكِّنهم منها
الرومان، صنع من إال تكون أن يمكن ال الروعة» بتلك «بنايًة أن إىل جونز وخَلص

معروف. غري رومانيٍّ إلله معبًدا كانت وأنها
— ما مكاٍن ِمن بناٍة إىل ستونهنج لنسب متواصلة جهوًدا الالحقة السنوات شهدت
واألنجلوساكسونيني والبلجيكيني للدنماركيني وكان بريطانيا. بجوار — تقريبًا مكان أي
الدرويد. كهنة باسم املعروفني القدماء الكلتيني الكهنة مع الحال كان مثلما ينارصهم، َمن
بالكربون التأريخ أن من الرغم فعىل واحدة. النظريات تلك كلِّ مع املشكلة كانت
بساطة األكثر التأريخ طرق أشارت فقد العرشين، القرن حتى ع اخُرتِ يكن لم املشع
امليالد. قبل ١٥٠٠ عام قبل ُشيِّد قد يكون ربما ستونهنج أن إىل األوائل اآلثار لعلماء
بينما امليالد، قبل ٥٠٠ عام قبل يصلوا لم الدرويد كهنة أن الباحثني معظم أدرك كذلك
ألف من أكثر قبل ُشيِّد قد ستونهنج أن يعني هذا وكان التاريخ. ذلك بعد الرومان وصل

كليهما. وصول من عام
ستونهنج؟ شيَّد َمن العرشين: القرن حتى قائًما السؤال ظل ثَمَّ ومن

لهذا حلٍّ إىل ١٩٥٣ عام اآلثار علماء أحُد املصادفة بمحض عليه َعثر اكتشاٌف أشار
ريتشارد كان للموقع، املسحية دراسته من وكجزء يوليو، من العارش يف السؤال.
القرن إىل تعود التي الجرافيتي رسوم لبعض فوتوغرافية صور اللتقاط يُِعدُّ أتكينسون
نهاية حتى انتظر العظيم. بالرتيليثون يُعَرف ما بجوار يقع حجٍر عىل عرش، السابع
عرب ينظر كان وبينما والظل. للضوء حدَّة أكثر تبايٍُن ظهور أمل عىل الظهرية، بعد ما
السابع للقرن يعود الذي النقش أسفل أخرى نقوش وجود أتكينسون الحظ الكامريا،
نوٍع من فئوس أربع منه وبالقرب األرض، إىل يتجه خنجر عن عبارة أحدها كان عرش.

تقريبًا. ستونهنج تشييد توقيت نفس يف إنجلرتا يف يُوَجد كان
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عىل يُعثَر لم إذ أتكينسون؛ أثار ما أكثر هو الفئوس، وليست الوحيد، الخنجر كان
ذلك هو له األقرب األثر وكان أوروبا. شمال يف مكان أيِّ يف أو إنجلرتا، يف كهذا يشء

باليونان. ينا مسِّ لقلعة امللكية املقابر من جاء الذي
لها املتوقع من كان حضارة ًما؛ تقدُّ أكثر بحضارٍة الصلة ظهرت — أخريًا — وهنا
التي الخناجر أن ذلك من واألفضل ستونهنج. مثل شيئًا بَنَت قد تكون أن منطقي بشكل
توقيت نفس وهو امليالد، قبل ١٥٠٠ عام قرابة إىل تاريخها عاد ينا مسِّ يف عليها ُعِثر
عكس وعىل العرشين. القرن خمسينيات خرباء ملعظم وفًقا تقريبًا، ستونهنج تشييد

ُمْقنع. زمني منطق ينية املسِّ للصلة كان الدرويد، كهنة أو الرومان
مهندس يد عىل م ُصمِّ قد ستونهنج أن مفادها مدروسة نظرية إىل أتكينسون ل توصَّ
ربما أنه ن وخمَّ وُرقيٍّا. تحًرضا األكثر املتوسط األبيض البحر منطقة من زائر معماري
هذه األثري العالم تقبَّل وقد ساليسربي. سهل يف مدفون يني مسِّ أمري أيًضا هناك كان

ستونهنج. إلشكالية حلٍّ عىل أخريًا لعثوره باالرتياح شعر أن بعد النظرية
أيًضا. رسيًعا وانهار تمزَّق ينية، املسِّ الصلة عىل رسيًعا اإلجماع ن تكوَّ مثلما ولكن
املشع، بالكربون التأريخ من جديد شكٍل ظهور العرشين القرن ستينيَّات حملت فقد
أقدم ستونهنج أن عىل ودامغ قوي دليل مواجهة يف أنفسهم اآلثار علماء وجد وفجأة
التواريخ أكدت فقد ينية. املسِّ الحضارة من بكثري وأقدم السابق، يف يُعتَقد كان مما بكثري
١٦٠٠ عامي بني فيما بُنيَت ينا مسِّ يف القلعة أن املشع بالكربون إليها التوصل تمَّ التي
إمكانية قبل ذلك، قبل ما إىل ستونهنج بأصول دفعت ولكنها امليالد، قبل و١٥٠٠

املتوسط. األبيض البحر لشعوب تأثريات أي استشعار
قد ستونهنج لدائرة الخارجي والخندق التجاويف بناء يكون األخري، التقدير وبهذا
بني الدائرة داخل الخشبية املباني بعض وأُضيَفت امليالد. قبل ٢٩٥٠ عام قرابة يف بدأ
وقٍت يف املعروف الحجري بالبناء ذلك بعد لتُستبَدل امليالد، قبل و٢٤٠٠ ٢٩٠٠ عامي

قصرية. بفرتة ذلك بعد ما
«االنتشارية» العقلية أيًضا بل فحسب، ينية املسِّ النظرية الجديدة التواريخ تُضِعف لم
عىل بُنِي قد يكون أن من أقدم ببساطة ستونهنج كان فقد إليها. قادت التي الكاملة
بعيدة األوروبية غري الحضارات كانت بينما العظيمة، األوروبية الحضارات من أيٍّ يد
أناس هم ستونهنج بُناة أن فكرة لتقبل الباحثني معظم اضطر مرة، وألول للغاية.
األناس وهؤالء خارجية. مساعدة دون ذلك فعلوا قد وأنهم ستونهنج، من بالقرب عاشوا
استمرارية. العالم آثار أكثر من واحد ببناء — ما بطريقة — يبدو فيما قاموا البدائيون
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سبق ما كأن — مذهل بشكل أصعب مهمتهم جعلوا ستونهنج بُناة أن ذلك من األدهى
ميًال، ١٥٠ بعد عىل من بها ِجيء أحجاًرا باستخدامهم — الكايف بالقدر مبهًرا يكن لم

ويلز. غرب بجنوب بريسييل جبال من
امُللطَّخ) للرمادي أقرب الواقع يف كانت (التي الزرقاء» «األحجار تلك تتبُّع تمَّ
الصخور أنواع أن وتبنيَّ ،١٩٣٢ عام توماس إتش إتش الجيولوجي يد عىل ملصدرها
توماس أن إالَّ ستونهنج. من بالقرب ُوِجدت صخرة أي تشبه ال الزرقاء األحجار يف الثالث
الصخرية الربوزات من استُخرجت قد تكون أن يمكن الثالث الصخور نفس أن وجد

ويلز. يف تريجارن وفويل كارنمينني جبال قمم بني الطبيعية
أطنان خمسة بعضها يزن التي األحجار هذه ساليسربي سهل أهل نقل كيف ولكن

إنجلرتا؟ إىل ويلز من
عن املنموثي جيفري قصة إىل جديد من النظر إىل البعض توماس اكتشاف قاد
التقاليد بعض هناك كان ربما أنه إىل بيجوت ستيوارت اآلثار عالم فأشار مريلني؛ سحر
كتب قد جيفري كان يشء، كل فرغم الفولكلور. يف مجسدًة شفاهًة، املنقولة الحقيقية
كذلك ويلز)، من وليس أيرلندا، من كان (وإن الغرب من األحجار عىل مريلني حصول عن
بالذاكرة علق يكون قد ما وهو البحر، طريق عن ستونهنج إىل األحجار نقل عن كتب
تلميًحا قدَّم قد جيفري يكون ربما بل األيرلندي. البحر عرب بنقلها املتعلقة الشعبية
يف بعيد، من األحجار لجلب املسافات تلك كلِّ قْطع ستونهنج بُناة ل تحمُّ أسباب عن
مبارشة: ساليسربي سهل حول األخرى الصخور أنواع من الكثري هناك كان الذي الوقت
لها الصخور هذه أن يعتقدون جيفري، قصة يف مريلني مثل ستونهنج، بُناة كان ربما

سحرية. خصائص
سيما ال اليشء، بعض االحتمال بعيدة بيجوت اقرتاحات يرون املؤرخني معظم كان
الخاص للسؤال إجابة يحمل ال هذا ظل ولكن املشوهة. التاريخية جيفري نسخة ضوء يف
بريسييل جبال من — أكثر وربما — حجًرا وثمانني خمسة عن يقل ال ما انتقال بكيفية

ساليسربي. سهل إىل
ُحمَلت الزرقاء األحجار أن إىل كيالوي، إيه جي الجيولوجي وأبرزهم البعض، ذهب
ا صفٍّ وقفوا الخرباء معظم ولكن الناس. طريق عن وليس الجليدية، األنهار بواسطة
الجنوب أقىص إىل امتدت الجليدية التغطيات أحدث أنَّ اعتقادهم لعدم ضده، واحًدا
فمن املكانني، هذين إىل الجليد وامتد كذلك، كان لو حتى ساليسربي. أو بريسييل حتى
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منطقة من الزرقاء األحجار جمعت قد الجليدية األنهار تكون أن كبري حدٍّ إىل املستبعد
مكان. كلِّ يف بعثرتها من بدًال إنجلرتا، يف أخرى صغرية منطقة وأودعتها ويلز يف صغرية
االستثناء (مع بريستول قناة رشق أو جنوب يف أخرى زرقاء أحجار أي غياب ولعل
محل يزال ال تاريخها ولكن اآلن، ساليسربي متحف يف أحدها بوجود الخاص املحتمل

الجليدية. النظرية ضد قوية حجة شكَّل قد جدل)
أهايل أن هو — ما يوًما استبعاده رغم — شيوًعا األكثر التفسري كان فقد ثم، ومن
البحر عرب الزرقاء األحجار وحملوا مًعا الزوارق بعض ربطوا قد ساليسربي سهل منطقة
يتمتعون كانوا ساليسربي سهل أهل أن عىل آخر دليل بمنزلة الرحلة وكانت األيرلندي.

عادية. وغري مدهشة تقنية بخربة

القرن ستينيَّات شهدت االنتشار، نظرية أنصار لدى والبلبلة التشوُّش حالة ظل ويف
سهل أهل عن نيابًة ُوضعت التي باملالحظة الجديرة االدعاءات من مزيًدا العرشين

الفلكيني. من بل الجيولوجيني، أو اآلثار علماء من املرة هذه تجئ ولم ساليسربي.
الساحة. عىل الفلك علم فيها يظهر التي األوىل املرة هي الستينيات حقبة تكن لم
«بالقرب يقع ستونهنج مركز أن ستوكيل ويليام الحظ عرش، الثامن القرن يف فقديًما
كثريون واكتشف يكون.» ما أطول األيام تكون حني تقريبًا، الشمس رشوق موضع من
أو القمر، أو الشمس، نحو يتجه أنه بها ُوِجد أخرى ُطُرًقا األثر درسوا ممن آخرون
عالم يد عىل أُِثريت التي تلك تشبه ضجة يُثِر لم الدراسات تلك من أيٍّا أن غري النجوم.
شفرة «فك الواثق العنوان ذا كتابه نرش الذي هوكينز، جريالد بوسطن بجامعة الفلك

الدويل. املستوى عىل مبيًعا الكتب أكثر من فأصبح ،١٩٦٥ عام ستونهنج»
اقرتنت األثر يف رئيسية نقطة ١٦٥ بني فيما توجد التي املحاذاة أن هوكينز وجد
إثارة واألكثر القمر. واختفاء وظهور الشمس وغروب رشوق مواضع مع شديًدا اقرتانًا
قد أوبري» «فتحات باسم تُعَرف ستونهنج يف الحفر من دائرة أن إىل ذهب أنه للجدل
العرص «كمبيوتر اسم ستونهنج عىل هوكينز فأطلق القمر؛ بخسوف للتنبُّؤ استُخدمت

الحديث». الحجري
اكتشافه منذ ستونهنج عىل األوىل السلطة صاحب يزل لم الذي أتكينسون، رد وجاء
عىل القمر «سطوع هو القدر بنفس الذًعا عنوانًا له َوضع بمقال ينية»، «املسِّ للنقوش
السماوية املحاذاة تكون أن كبريًا احتماًال هناك أن إىل فيه أتكينسون ذهب ستونهنج».
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أوضح فقد بالخسوف، كنذير أوبري فتحات إىل بالنسبة أما املصادفة. بمحض حدثت قد
حفرها. بعد ردمها تمَّ ما ورسعان املوتى، جثث إلحراق كحفر استُخدمت أنها أتكينسون

عام لستونهنج رسمها التي كونستابل جون لوحة يف وواضح بارز بشكل السماء ظهرت
فلكيٍّا. مرصًدا ما يوًما ستونهنج كان العرشين القرن نظريات من العديد ويف … ١٨٣٥

الربيطاني.) للمتحف محفوظة الطبع (حقوق

مواجهة ظلِّ يف ما، حدٍّ إىل اآلثار علماء ضدَّ الفلكيني ذلك أعقب الذي النقاُش أثار
لآلخر. التقنية الحجج فهم يف دائم بشكٍل كبرية صعوبًة املجالني من مجال كلِّ مماريس
قد ستونهنج يكون أن يمكن التي األخرى الطرق من مجموعة إىل الفلكيون وتوصل
هوكينز. طرق من سهولة أقل رفضه كان منها البعض فلكي، كمرصد بها استُخدم
أو الشمس مع املختلفة النقاط محاذاة كيفية عىل للتأكيد نزعة الفلكيني لدى كان ولكن
بُنيَت قد تكون ربما املفرتضمحاذاتها النقاط هذه من واحدة أن يتجاهلون بينما القمر،
هذه معظم يف عيوب إيجاد إىل اآلثار علماء وسارع عام. ألف حتى أو بمئات األخرى بعد

النظريات.
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إجماع ظهور عىل دالالت هناك كانت الجدل، استمرار ورغم الثانية، األلفية بنهاية
للتشويه هوكينز، نظرية مثل جموًحا، النظريات أكثر تعرَّضت لقد الرأي. يف واتفاق
أقرُّوا أتكينسون) فيهم (بما تقريبًا اآلثار علماء جميع أن إالَّ الفلكيني، بني حتى والوْصم،
كانت الشمس، مع املحاذاة خاصة األقل، عىل السماوية املحاذاة نقاط من القليل بأن
يُستخَدم لم األثر أن عليها، املتفق اآلراء وأكثر الظن، وأغلب مصادفة. مجرد من أكثر
من الشمس رصدوا ستونهنج منطقة سكان ولكن الحديث، باملعنى األقل عىل كمرصد،

التاريخ. قبل ما طقوس أحد من كجزء ربما األرجح، عىل هناك
ساليسربي سهل سكان أن إىل أشارت الدقيقة غري الفلكية املعرفة هذه حتى أنه غري
بُناة أن الواضح ومن نتائجهم. ملتابعة ما نوًعا منظومة لديهم وكان السماء، درسوا قد
ملحوظ قدر عىل كانوا النواحي، بعض يف بدائيَّتهم مدى عن النظر بغض ستونهنج،
زيادة يف االكتشافات أحدث أيًضا ساهمت اإلطار، هذا ويف أخرى. نواٍح يف التطور من

له. فهمنا تعميق يف إسهامها رغم ستونهنج، ببُناة املحيط الغموض
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الثالث الفصل

األهرامات؟ الفراعنة بنى ملاذا

غاية يف فرعون وهو خوفو؛ عن قصة هريودوت روى امليالد، قبل ٤٥٠ عام قرابة يف
البغاء بيوت أحد إىل ابنته إرسال إىل ثروته، كلَّ أضاع حني دفعه، الذي والرش الخبث
ولكن به. أمرها ما فعلت وطائعة، مخلصة ابنة وألنها له. معني مبلغ بتدبري أوامر ومعها
كانت الرذيلة، معهم مارست الذين الرجال عدد بجانب آخر بيشء تُذَكر أن يف منها أمًال
واحد ببناء قامت األحجار وبهذه الهدية. سبيل عىل حجًرا ضاجعها رجل كلِّ من تطلب
النيل. نهر من بالقرب الجيزة هضبة عىل قائمة تزال ال التي الضخمة األهرامات من

ألفي األهرامات عمر كان األهرامات، عن فيه يكتب هريودوت كان الذي الوقت يف
النظريات سيل يتوقف لم الوقت، ذلك منذ مرت التي األخرى عام األلفي يف أنه غري عام.

األهرامات. أصول عن املعتوهة
التوراة، يف املذكورة الصوامع أنها يعتقدون الوسطى العصور كتاب بعض كان
ويف مرص. يف والرخاء الوفرة سنوات خالل الذرة لتخزين يستخدمها يوسف كان والتي
وأدوات فلكية، ومراصد وروزنامات، شمسية كساعات األهرامات ُوصفت أقرب، مرحلة

الفضائية. للسفن ومراٍس استطالعية،
كانت األهرامات أن هي قبوًال األكثر النظرية أن يعلم كان هريودوت حتى أنه غري
فاألهرامات وجيه؛ ولسبب ذلك، يعتقدون املرصيات علماء أشهر يزال وال للفراعنة. مقابر
من بكلٍّ القديمة املرصية الخرافات تربطها والتي للنيل، الغربية الضفة طول عىل تمتد
املراكب األهرامات بجوار اآلثار علماء واكتشف اآلخر. العالم إىل والرحلة الشمس غروب
كما اآلخر. العالم إىل بها الفراعنة يُبِْحر أن املفرتض من كان التي الطقسية الجنائزية

للفراعنة. امللكي البالط بأفراد خاصة أنها يُفرتَض أخرى، مقابر باألهرامات يحيط
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حجرية نواويس تحوي كانت األهرامات من العديد أن جميًعا الشواهد أقوى ولعل
عىل الهريوغليفية النقوش بعض أن تحديد تمَّ عرش، التاسع القرن وبحلول توابيت. أو
من املرور عىل الفراعنة ملساعدة سحرية تعاويذ تمثِّل — منها بالقرب أو — النواويس

يليه. الذي العالم إىل عالم
فخالل جثة. وجود وهو األهمية؛ غاية يف دليل ينقصها كان املقابر نظرية أن غري
اآلثار علماء بعدهم ومن املستكشفون دخل العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع القرن
وادي طول عىل عديدة محافظات يف هرًما ثمانني عىل يزيد ما (فهناك اآلخر. ِتْلو هرًما
يجدون وكانوا الصحراء.) رمال تحت مدفونة أخرى أهرامات هناك يكون وربما النيل،
مراًرا خاويًا ليجدوه — أنفاسهم حابسني — ويفتحونه فرعوني، تابوت أنه يبدو كان ما

وتكراًرا.

وبالطبع نُهبت. قد األهرامات أن الخاوية للمقابر شيوًعا التفسريات أكثر كانت طاملا
بجثثهم، اهتمامهم من الفراعنة كنوز عىل بالعثور اهتماًما أكثر اللصوص معظم كان
من التأكُّد يف الوقت من قْدر أيَّ استغرقوا قد يكونوا أن بالتأكيد املحتمل من ليس أنه إالَّ
تركوا قد يكونوا أن أيًضا املحتمل غري ومن مالئمة. بطريقة محفوظة كانت الجثث أن

الخالص. بالذهب مغطاة مومياء أيَّ وراءهم
من استنتاًجا أنفسهم، القدماء املرصيون هم القبور لصوص أوَّل أن األرجح وعىل
سبيل عىل هوارة، يف الثالث أمنمحات هرم ففي الرسقة. محاوالت إلحباط املضنية الجهود
مكان. أيِّ إىل يوصل ال ضيِّق ممرٍّ إىل تؤدي خاوية صغرية حجرة إىل املدخل يؤدِّي املثال،
ُزْحِزح حني طنٍّا. وعرشين اثنني من أكثر يزن ضخم حجر هناك كان املمر، هذا سقف يف
خفيٌّ باب هناك وكان أيًضا. مكان أي إىل يبدو فيما يؤدِّ لم علوي ُرواق ظهر الجنب، إىل
السقف يف آخران حجران هناك كان ثمَّ ثالث، ممر إىل يؤدِّي الجدران أحد يف الطوب من

الدفن. غرفة إىل أخريًا تؤدي صغرية غرفٍة إىل الوصول قبل
يؤدِّ ولم الرسقة. عن املرصيني املقابر لصوَص يُعْق فلم سًدى؛ ذهَب ذلك كلَّ أن غري
الكنوز صائدي إحباط إىل بل فحسب، اآلثار علماء إحباط إىل وإرصارهم الفراعنة عزم
تقريًرا ترك قد وكان التاسع. القرن يف املأمون هللا عبد العربي الحاكم مثل بعد، فيما
عرب ُزْمرته قاد أن فبعد األكرب. خوفو لهرم استكشافية بعثة أول يظنها كان عما ًال مفصَّ
يجد لم حيث الدفن؛ غرفة إىل أخريًا وصل املسدودة، واملداخل الكاذبة املمرات من سلسلة

فارٍغ. حجريٍّ تابوٍت سوى يشء أيَّ
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مهتمني نابليون غزو بعد مرص إىل وصلوا الذين األوروبيون املستكشفون كان
الفرعونية اآلثار يحرتموا لم ولكنهم باملجوهرات، اهتمامهم من أكثر املنقوش بالحجر
جيوفاني استخدم ،١٨١٨ عام ففي والعرب. املرصيني سابقيهم من بكثري أكرب بدرجة
ى تُسمَّ حربية آالت مستكشف، إىل ل تحوَّ البنية قوي إيطايل سريك العب وهو بلزوني،
بتأمني مشغوًال كان بلزوني أن ورغم خوفو. ابن خفرع؛ هرم جدران الخرتاق الكبش
كافية طويلة لفرتة توقف فإنه لندن، يف القادم ملعرضه املعروضات من كاٍف مخزون
لثور، هناك ُوِجدت التي الوحيدة العظام وكانت الدفن. غرفة أنها بدا فيما الجثث لفحص
املتطفلني بعض ِقبَل من الحجري التابوت داخل أُْلِقيت القرابني من نوًعا كانت ولعلها

الفرعون. بجثة فروا الذين األوائل
الربيطاني اآلثار عالم عثر حني ١٩٢٣ عام — والجثث الكنوز عن — البحث أثمر
الفراعنة أشهر اآلن آمون عنخ توت امللك ويُعتَرب آمون. عنخ توت مقربة عىل كارتر هوارد
عليه وعثر أحد ه يمسَّ لم الذي الرائع الكنز إىل بالنظر ذلك، يستحق وهو األرجح، عىل

الفرعون. جسد عىل ذهبي وقناع الذهب، من صلب تابوت عىل واشتمل كارتر،
عنخ توت يكن لم إذ األهرامات؛ بشأن يشء أيَّ االكتشاف يُثِْبت لم لألسف، ولكن

مبارشة. بمرص امللوك وادي صخور يف مقربته ُحِفرت فقد أحدها، يف مدفونًا آمون
آثار عالم وهو كارنارفون، إيرل وفاة هو كارتر عمل لطاقم تكديًرا األكثر اليشء كان
كارنارفون ُوِجد مبارشة، امللوك وادَي الفريق وصول فبعد البعثة. يمول كان وثريٌّ هاٍو
رئيس أولهما كان وجيزة؛ بفرتة بعدها املقربة دخال آخران اثنان وتُويفِّ القاهرة. يف ميتًا
بمتحف املرصية لآلثار املساعد األمني به لحق ثم اللوفر، بمتحف املرصية اآلثار قسم

بنيويورك. للفنون ميرتوبوليتان
َفَوَرَد لعنة. وجود بشأن الساذجة التخمينات أنواع كلِّ ظهور إىل حتًما هذا وأدَّى
املوت يرضب «سوف عليه: نُِقش املقربة يف لوح عىل عثر قد كارتر أن التقارير بأحد

بسالم.» يرقد الذي الفرعون صفو يعكر من كل بجناحيه

ال. أم لعنة وجود عن النظر بغض البحث تَواَصَل
فريق كان آمون، عنخ توت مقربة اكتشاف من فقط عامني وبعد ،١٩٢٥ عام يف
من بالقرب يعمل — رايزنر أندرو جورج قيادة تحت — األمريكيني اآلثار علماء من
التصوير آلة حامل نْصب يحاول مصور كان بينما وباملصادفة، األكرب. خوفو هرم قاعدة
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كتب وكما التكلفة. باهظة كانت بالتأكيد فإنها للفراعنة، كمقابر بُنيَت قد األهرامات كانت إذا
أحد هو بناه َمن هل خوفو؛ هرم أسفل املخفي الرس يف سيشكك «من كبلنج: روديارد الشاعر

الكونجرس.) (مكتبة األكرب. خوفو لهرم هنا الصورة ماليني؟» بني من لخوفو املقاولني

جزء عن ليكشف الصخر، يف ُحِفَرت رسية فتحة عن الَجصِّ من جزءًا نزع خاصته،
واستغرق القاع، إىل القمة من البناء بأحجار وممتلئ قدم، مائة بعمق ممتدٍّ دهليز من

أسبوعني. القاع إىل الوصول
ُمخبَّأة املقربة كانت وملا خوفو. أم حرس؛ حتب امللكة تابوت عىل رايزنر عثر وهناك
التابوت ولكن ، تُمسَّ لم سليمة مقربتها يجد أن رايزنر تمنَّى للغاية، محكم بشكل
الحظوا أملهم، خيبة عىل اآلثار علماء فريق تغلب أن بعد وفقط، خاويًا. كان الحجري
تلك وبداخل صغرية، خزانة خلفها وجدوا الغرفة جدار عىل بالَجصِّ ُمغطاة مساحة

امُلحنَّطة. امللكة أحشاء عىل عثروا الخزانة
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بال مدفونة كانت امللكة أن — تخمني مجرد أنه اعرتف وقد — رايزنر تخمني كان
للوصول جثَّتها من اللصوص تخلَّص أن وبعد ذلك، بعد آخر. مكان يف ما وقٍت يف شك
بالقرب بالرضورة رفاتها دفن أُِعيد بها، املحيطة اللفافات أسفل القابعة املجوهرات إىل

وابنها. زوجها من
حني ،١٩٥١ عام اللصوص ها يمسَّ لم سليمة مقربة عىل العثور يف األمل تجدَّد
سقارة يف قبل من معروًفا يكن لم هرم بقايا غنيم زكريا املرصي املرصيات عالم اكتشف
إذ مطلًقا؛ قبل من الهرم هذا يُالَحظ لم الجيزة. جنوب من أميال ستة قرابة بعد عىل
اعتقد البداية، ويف ذلك. بعد الصحراء رمال غطَّته وقد األساس، مرحلة بُناته يتجاوز لم
عن فضًال األهمية، من الكثري يحمل أن املحتمل غري من البناء مكتمل غري هرًما أن غنيم
نفق، إىل يؤدِّي ضحًال خندًقا تتبَّع حني توقعاته سقف ارتفع ولكن فرعون. رفات حْمل
لم حال، أي فعىل لألمر؛ حماسه ازداد حجرية، جدران ثالثة عرب بالحفر قام وعندما
يف وهو مقربٍة سدِّ إعادة يف وقتًا استغرق قد اللصوص أحد يكون أن املحتمل من يكن
مقربة وجود عىل أخرى داللة الهرم يف عليها عثر التي املجوهرات وبدت للخروج. طريقه

مطلًقا. اللصوص عليها يعثر لم — أخريًا —
وهو خت، بسخم الخاصة الحجرة أنها قرر التي الدفن غرفة إىل غنيم وصل وأخريًا
عىل غنيم عثر وحني حال. أي عىل فرعونًا كان لكنه الكثري، عنه يُعَرف يكن لم فرعون
بضعة وبعد ويتعانقون. فرًحا ويبكون يرقصون وزمالؤه هو أخذ الذهب، من تابوت

التابوت. بفتح غنيم أمر الصحفيني، واملراسلني الباحثني من حشد وأمام أيام،
خاويًا. ُوِجد ولصدمته،

من العديد لظهور االنطالق نقطة هو مقربته يف فرعون عىل العثور يف الفشل كان
يف املرصيات علماء رآها التي الرياضية النظامية عىل منها الكثري بُنِي التي النظريات
تشارلز االسكتلندي الفلكي اكتشف املثال، سبيل عىل عرش، التاسع القرن ففي األهرامات.
نموذًجا تجعله التي الهرمية البوصات من كاٍف قدٌر به كان األكرب الهرم أن سميث بيازي
عىل قائمة الدقيقة سميث بيازي حسابات كانت الحظ، ولسوء األرض. ملحيط مصغًرا
قاعدة تغطي تزال ال واألنقاض الحطام من الضخمة األكداس كانت حني أُِخذَت قياسات

الهرم.
عن عبارة كانت األهرامات أن مندلسون كورت الفيزيائي زعم ،١٩٧٤ عام ويف
قومية مرصية هوية خْلق كان منها الهدف وأن مقابر، وليست عامة عمل مرشوعات
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فرست بل فحسب، الجثث وجود عدم مندلسون نظرية تفرسِّ ولم آنذاك. امُلشتَّتة للقبائل
الفراعنة من العديد أن تحديًدا وهي املقابر، نظرية شابَت مزعجة أخرى مشكلة أيًضا
خوفو والد — سنفرو للملك كان املثال، سبيل عىل مقربة. من أكثر بنَوا أنهم اتضح
لخوفو وكان بينها. رفاته تقسيم ينوي كان أنه تخيُّل الصعب ومن أهرامات، ثالثة —

دفن. كغرف مت ُصمِّ أنها يبدو غرف ثالث يضم كان أنه إالَّ فقط، واحد هرم نفسه
كانت األهرامات أن وهي واملؤيدين، األتباع من العديد اكتسبت أخرى نظرية ة ثمَّ
مقابرهم ليست ولكنها املتوفَّني للفراعنة تكريًما ُشيِّدت آثاًرا أي تذكارية؛ أرضحة
سيفرس هذا وكان اللصوص. من عليها للحفاظ آخر مكان يف ُمخبَّأة كانت التي الفعلية،

جثث. وجود دون ولكن الجنائزية بالسمات مليئة كانت ِلَم
يف بُنِيَت قد األهرامات بأن اعتقادهم عىل يزالون ال املرصيات علماء غالبية أن غري
بمقابر ُمحاَطة فهي األخرى. األغراض بعض خدمت قد كانت لو حتى كمقابر، األساس
القدماء وغري القدماء اللصوص كان لو حتى مكانة. أقل دولة لرجال كانت وإن أخرى،

ما. يوًما هناك راقدة الفراعني جثث كانت فقد لها، أثر كلِّ عىل استولوا قد
كجزءٍ األفضل النحو عىل العلماء، عليه أجمع ما منظوِر من األهرامات، فهم ويمكن
اللبن، الطوب من بُنيَت ُمسطَّحة قمم ذات مستطيلة بمقابر بدأ معماري تدرُّج من
بدأ وبعدها الجثامني). عىل فيها ُعِثر التي تلك (وهي «مصاطب» اآلن عليها يُطَلق والتي
أصبح ما ليُنشئوا اآلخر، فوق ُمسطَّحة قمة ذي هيكل وضع يف املعماريون املهندسون
بمنطقة القاهرة جنوب يف موجوًدا أشهرها يزال ال التي املدرَّجة»، «األهرامات ب معروًفا
للهرم املعروف املنحدر ليَنتج املدرجات، ملء فكرة أحَدهم َواتَْت النهاية، ويف سقارة.

سقارة. جنوب ميًال أربعني قرابة بعد عىل ميدوم، منطقة عند ربما
ُوِجدت التي النصوص فتُِشري الالهوتية، التغيريات مع املعماري التطور تزامن وقد
درجاتها. عىل السماء إىل يصعدون سوف الفراعنة بأن اعتقاد وجود إىل املصاطب عىل
وتصف الشمس، إله عبادِة وجود الحقيقية األهرامات فرتة من الحقة نصوص وتعكس
التي للهرم، املنحدرة الجوانب وكانت الشمس. أشعة عىل للسماء يرتفعون وهم الفراعنة

للسماء. الجديد الطريَق هي السماء، من ترشق وهي الشمس أشعة شكل تشبه
النظرة من يبدو األهرامات؟ لتصميم املرصيني املعماريني الشمس عبادة ألهمْت هل
قد األحجار أطنان من اإلضايف الكبري العدد هذا كلُّ يكون أن املحتمل غري من أنه األوىل
يَُعد لم السلم أن ملجرد فقط البناء، ملوقع وُجرَّ ونُقل املحجر من — لزاًما — استُخرج
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بعد علينا األمر استيعاب صعوبة بقدر ولكن السماء. إىل للوصول فعالة وسيلة يُعتَرب
(وعىل الجهد. يستحق أمًرا يعتربونه املرصيون كان عام، وخمسمائة آالف أربعة مرور
هم املرصيني فإن األهرامات، بنوا قد اليهود العبيد أن الشائع الخاطئ املفهوم من الرغم

بنوها.) من
القوة كان أنه فيبدو باملوت؛ يرتبط املرصية الحضارة من ى تبقَّ تقريبًا يشء كلَّ إنَّ
الفراعنة إىل بالنسبة اآلخرة الحياة كانت فقد وفنهم. وأدبهم، الدينية، عقيدتهم يف املميزة
الصواب فمن لذا الشمس؛ أشعة أم السلم درجات بواسطة سواء للغاية، حقيقيٍّا هدًفا
شبه بشكل أيًضا، مة ُمصمَّ القادمة لألجيال حضارتهم تعرِّف التي اآلثار تكون أن تماًما

موتاهم. ِلتُؤوي مؤكد،
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الرابع الفصل

ثيسيوس؟ كان من

إىل وانضم أثينا، إىل الديمقراطية جلب فقد ضخمة؛ ثيسيوس وإنجازات مآثر كانت
الرشسات املحاربات وحارب الذهبي، الصوف لجلب سعيهم يف األرجو ارة وبحَّ جيسون
ولكن هزيمة). أو نرص بال انتهت التي الحرب (وهي األمازون بنات باسم املعروفات
رواها التي القصة دارت املينوتور. ذبْح وهو األعظم، إنجازه أمام رونقه خبا هذا كل
عىل ذلك، قبل بالطبع معروفة كانت ولكنها امليالدي، األول القرن يف بالكامل بلوتارخ

التايل: النحو
من — كريت يف قرصه من اليونان يحكم كان الذي — مينوس القوي امللك تزوج
أن ديدالوس املخرتع من باسيفايي طلبت جميل. ثور غرام يف وقعت التي باسيفايي،
ذلك بعد وأنجبت الثور. ومعارشة بها االختباء تستطيع حتى الخشب من بقرة لها يبني
لسوء البرش بلحم مغرًما وكان ثوًرا، ونصفه إنسانًا نصفه كان الذي الرهيب، املينوتور

الحظ.
وفيها املينوتور، الحتجاز متاهة ببناء بدوره قام الذي ديدالوس، إىل مينوس توجه
الوقت ويف املينوتور، ليأكلهم أثينيٍّا شابٍّا عرش أربعة يرسل أعوام تسعة كلَّ امللك كان
من أحد يكن لم األثينيني. أيدي عىل أندروجيوس، مينوس، ابن ملوت لالنتقام نفسه
— أيجيوس األثيني امللك ابن — ثيسيوس تطوع حتى األقل عىل مطلًقا؛ يعود الشباب

بنجاحه. احتفاًال أبيض رشاًعا رافًعا يعود بأن والده وعد قد وكان للذهاب.
حبِّ يف وقعت قد — مينوس ابنة — أريادنه كانت كريت، ويف ذلك، حدوث قبل
املفكوك الخيط اتَّبع املينوتور، ثيسيوس ذبح وعندما خيط. كرة وأعطته الشجاع الشاب
سيطرة معها وانتهت أثينا، بشباب القاسية التضحية انتهت وهكذا املتاهة. من للخروج

أثينا. عىل كريت
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طريق يف ثيسيوس هجرها التي أريادنه، إىل بالنسبة سعيدة نهاية تلك تكن لم
وجد حني ُجُرف أعىل من بنفسه ألقى الذي أيجيوس، إىل بالنسبة أو أثينا، إىل عودته
األرشعة). تغيري نيس قد ثيسيوس كان (حيث األسود الرشاع عليها يزال وال ابنه سفينة

العرش. ثيسيوس باعتالء ع رسَّ قد أنه األقل عىل ذلك ميزة ولكن
الخرافات. لعالم للطبيعة، الخارقة بالعنارص املليئة بلوتارخ، رواية تنتمي بالطبع
إمرباطورية أي عن حية ذكرى الخرافة حفظ احتمالية عن األوائل املؤرخون تساءل ولكن
آرثر وصل ،١٩٠٠ عام ويف التاريخ. قبل ما عصور أحد يف اإلغريق بالد حكمت كريتية
كثريين أقنع مثلما — رآه ما وأقنعه كريت إىل بأكسفورد، األشمويل املتحف مدير إيفانز،
ثيسيوس قصة بأن بل عظيمة، إلمرباطورية مركًزا فقط تكن لم كريت بأن — آخرين

حينها. عليها بدت التي بالروعة تكن لم

الجيل من أكاديميٍّا فباعتباره كريت؛ يف للتنقيب مثايل نحو عىل مناسبًا إيفانز كان
كما األول. املقام يف عنها بحثًا كريت إىل جاء التي القديمة، بالكتابة خبريًا كان الثالث،
الحكم من كريت تحررت أن بعد عظيم بنفع عليه عاد ما كريت؛ الستقالل مؤيًِّدا كان
يف أبيه تجارة من ثروة ورث قد إيفانز أن ذلك كلِّ من واألفضل .١٨٩٩ عام الرتكي
التنقيب أراد التي األرض ورشاء املعتادة الشائكة املفاوضات تجاوز له أتاح ما الورق؛
قرص وهو كنوسوس، قرص موقع بشأن واضحة املحلية الرواية وكانت ببساطة. فيها

الحفر. إيفانز فيها بدأ التي النقطة هي تلك وكانت كايراتوس، وادي يف مينوس،
لم الحظ فلحسن استثنائي. موقع املوقع هذا أن واضًحا كان أسابيع، غضون ويف
الوصول من رسيًعا العمال تمكَّن ثَمَّ ومن الرومانية؛ أو اإلغريقية العصور يف عليه يُبَْن
أفدنة، عدة عىل يمتد كان فقد قرص! من له ويا الربونزي. للعرص يعود قٍرص أطالل إىل
يسع ولم املظلمة. املتعددة وممرَّاته بغرفه متاهة، صورة الذهن إىل استدعى ما ورسعان
حكايات ويْرُوون ديارهم إىل عادوا وقد القدماء األثينيني الزوار يتخيل أن سوى إيفانز
فتساءل كبري، بْهو هناك كان القرص منتصف ويف نهاية. بال بدت متاهة يف وقوعهم عن
مينوتور؟ الخرافة يف ُوصف الذي املخلوق ذلك مأوى هو هذا يكون أن يمكن هل إيفانز:
اكتشافاته؛ جميع بني إثارة إيفانز اكتشافات أكثر ليشهد ١٩٠٠ عام جاء ولكن
بجانبه، شابتان وقفت حني يف الثور، ظهر عىل بهلوانية بحركات يقوم شابٍّا د تجسِّ لوحة
ما ورسعان دورهما. انتظار يف أو رفقتهما عن تبحثان كانتا إما أنهما يبدو ما عىل

38



ثيسيوس؟ كان من

هذه أشهر وكان كنوسوس. يف اكتشافاته عن إيفانز آرثر كتب هكذا مكان»، كل يف «الثور
فوق يقفز رجًال دت جسَّ التي (الفريسكو) الَجصية اللوحة هذه تميًزا وأكثرها االكتشافات
ثيسيوس ذبح قصة يف الحقيقة من قدر وجود عن للتساؤل اآلثار بعلماء وأدت هائج، ثور

كايلر/كوربيس.) لولفجانج محفوظة الطبع (حقوق للمينوتور.

أختام عىل بعضها فوقها، يقفزون ومصارعني لثريان الصور من مزيد عىل العثور تمَّ
العاج. أو الربونز من صغرية تماثيل شكل يف وبعضها منقوشة

املوقف؛ هذا يف البديهيني الخرباء مع والدهشة الذهول تملَّكه الذي إيفانز تشاور
املجسد الثريان عىل القفز من النوع هذا كان إذا فسألهم اإلسبان. الثريان مصارعو وهم
إذا األقل عىل به، القيام يمكن ال بأنه الثريان مصارعو وأجاب ممكنًا. الكريتي الفن يف
عىل دامًغا كان الدليل ولكن أحياء. والبقاء النجاة يتمنون الثريان عىل القافزون كان
التي الفنية الرخصة كانت ما وأيٍّا هناك. يحدث كان الثريان عىل القفز من شكًال أنَّ
أن الواضح فمن عليها، حصلوا قد األثينيون ون والقاصُّ الكريتيون الفنانون يكون ربما
تصويرهم تمَّ الذين الشباب كان وربما الثقافة. هذه من يتجزأ ال جزءًا كانت الثريان

القديمة. روما مصارعي مثل املصارعة حلبة أجل من تدريبهم تمَّ يونانيني أرسى
ربما (أو األسطوري بملكها نًا تيمُّ «املينوسية» اسم الثقافة هذه عىل إيفانز أطلق
ثيسيوس، قصة حكت كما املينوسيني، أن مقتنًعا وكان للدرجة). أسطوريٍّا يكن لم
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وكان وفنيٍّا. سياسيٍّا الرئييس الربِّ عىل سيطرتهم فارضني ما، يوًما اإلغريق بالد حكموا
الالحقة اإلنجازات عليها بُنيَت التي األسس وضعوا َمن هم املينوسيني أن يعتقد إيفانز
املعمارية، البارثينون وتحفة أفالطون، وفلسفة هومريوس، فِشعر القدماء: لليونانيني

املينوسية. الثقافة يف إليها أشريَ إنجازات كلها
يف الطينية األلواح من لعدد اكتشافه هو أفكاره يف إيفانز ثقة عزَّز مما كان
إليفانز األول الباعث كان القديمة الكتابات عن البحث أن ستتذكر ولعلك كنوسوس.
ذلك بعد ُعرَفت أبجدية بحروف ُكِتبت التي األلواح، أن الواضح ومن كريت. إىل للذهاب
لم املينوسيني بأن إيفانز اعتقاد عزَّزت قد «ب»، الخطية والكتابة «أ» الخطية بالكتابة

أيًضا. ومثقفني بل فحسب، فنَّانني يكونوا
يف القرص ترميم يف ١٩٠١ عام إيفانز بدأ املينوسية، الحضارة أمجاد عىل وللحفاظ
من جزءٍ وكذلك زمن، منذ تالشت التي العلوية واألعمدة الجدران بناء فأعاد كنوسوس.
اللوحات وتجديد إلحياء جيلريون، إميل يُدَعى سويرسي، بفنان واستعان القرص. سقف
أو عرصه يف أثري موقع أي عن تماًما مختلًفا أثريٍّا موقًعا النتيجة وكانت الجصية.
الذين السياح حتى الجميع بإمكان صار عالية، أطالل مجرد إىل النظر من فبدًال عرصنا؛
للفن الكاملني والعظمة للمدى واضًحا إدراًكا يكوِّنوا أن تاريخية خلفية أيَّ يملكون ال

املينويس. واملعمار
فقد بريديَّة. ببطاقٍة أشبه للتاريخ نسخٍة بخلق منتقديه من اتهاًما إيفانز واجه
ما وقدر املينوسية الحضارة من اكتشفه ما قدِر تحديُد ممكن غريَ عاد بأنه جادلوا
عالم من فما شك؛ بال حقٍّ عىل إيفانز منتقدو كان الالحقة، األثرية وباملعايري ابتكره.
إنصاًفا ولكن تنقيب. ألي الفعيل املوقع عىل ترميم عمليات بأية ليسمح كان اليوم آثار
دقيق سجٍل عىل الحفاظ بشأن بكثري حرًصا أكثر كان أنه نضيف أن ينبغي إليفانز،
من املنتقدون يلقاه قد ما ورغم معارصيه. من بالعديد مقارنًة وجده ِلما ومصور
الزائرين إن حتى اإلثارة، يف غاية موقٍع بخلق أيًضا قام فإنه بهذا، االعرتاف يف غضاضة

باملينوسيني. شغفه مشاركته سوى يََسُعهم يعد لم الحني ذلك منذ

علماء قام عندما اليوناني للتاريخ إيفانز رؤية إىل بالنسبة جوهرية أكثر مشكلة برزت
يف بليجن وكارل العرشين، القرن عرشينيات يف ويس آالن رأسهم عىل — آخرون آثار
وهناك اليوناني. الرئييس الرب عىل مواقع عن بالتنقيب — نفسه القرن من الثالثينيات
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املينوسيني حكم وقت نفس يف االزدهار طور يف كانت ثقافة وجود عىل دليًال وجدوا
عىل ولها املينوسيني، عن واضح بشكل مستقلة ينية» «املسِّ الحضارة هذه كانت لكريت.
يف كجاراتها الرقي من القدر بنفس تكن لم إن والنفوذ، القوة من القدر نفس األقل
املينوسيني هزموا قد بالفعل يكونون ربما ينيني املسِّ أن إىل وبليجن ويس وذهب الجنوب.

امليالد. قبل ١٥٠٠ عام بعد األرجح عىل كنوسوس، زمام وتولوا
ثيسيوس ألسطورة األساس بعض وجود عىل إضافيٍّا تأكيًدا ذلك بدا ما، وبشكٍل
أن يمكن ثَمَّ ومن يونانيني؛ ينيني، املسِّ شأن شأنهم األثينيون، كان فقد التاريخ. يف
خاللها انترص التي املعارك من سلسلة أو ما فعليٍة ملعركة رمًزا ثيسيوس انتصار يكون
من بأيٍّ ليقتنع يكن لم إيفانز أن غري املستبدين. الكريتيني عىل ينيون املسِّ اليونانيون
أن عىل أرص أنه لدرجة املينوسيني، وأفضلية بتفوق شديدة قناعة عىل كان فقد ذلك.
بعًضا أن ولو حكمهم. إنهاء عىل القادرة هي — زلزاًال ربما — فحسب الطبيعية الكوارث
إيفانز لظل كنوسوس، من املينوسيني إزاحة من ينيني املسِّ مكَّنت الكوارث هذه مثل من
العليا. اليد لها كان التي هي ثقافتهم، وليس ينيني، للمسِّ العسكرية القوة أن من متأكًدا
بليجن، اكتشف حني ،١٩٣٩ عام بعد متزايدة صعوبة يواجه إيفانز موقف بات
بالكتابة املكتوبة الطينية األلواح من املزيَد الرئييس، الرب عىل ينقب يزال ال كان الذي
االكتشاف أن صحيٌح كنوسوس. يف إيفانز وجدها التي األبجدية نفس وهي «ب»، الخطية
لليونانيني، وقدَّموها الشمال إىل كتابتهم جلبوا قد املينوسيني أن ليعني ُفرسِّ قد يكون ربما
— عام بشكل والكتابة — «ب» الخطية الكتابة تكون أن احتمالية من زاد أيًضا ولكنه

مينوسيٍّا. وليس ينيٍّا مسِّ اخرتاًعا
الثمينة. ألواحه عىل مكتوبًا كان ما مطلًقا يعرف أن دون ١٩٤١ عام إيفانز تُويفِّ
الشفرة فك يف هاٍو عالم وهو — ونرتيس مايكل أخريًا تمكن عاًما، عرش أحد وبعد
كانت الشفرة. فكِّ من — الثانية العاملية الحرب خالل اخُرتعت التي التِّْقنيات يستخدم
فلسفة أو عظيًما شعًرا تكن فلم إحباط؛ أو أمل بخيبة تصيب اللوح عىل املكتوبة الكلمات
أخرى. وأماكن كنوسوس يف ُمخزَّنة كانت التي السلع من قوائم أغلبها يف كانت بل رائعة،
كانت «ب» الخطية الكتابة أن اتضح إذ األهمية؛ غاية يف كان ونرتيس اكتشاف ولكن
عىل يونانية ولكنها وصعبة، قديمة يونانية كانت وبالطبع اليونانية؛ اللغة لكتابة نظاًما

حال. أي
كان كما العكس، وليس اليونان من كريت إىل جاءت الكتابة أن يعني هذا كان
الخاصة؛ كتابتهم لهم كانت املينوسيني أن احتمال قائًما ويظل دائًما. يدَّعي إيفانز
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ولكن مينوسيٌة. — شفرتها تُحلَّ لم التي — «أ» الخطية الكتابة أن يتضح لعله إذ
عسكري مركز كمجرد ينا مسِّ تصوير املستحيل من بات الخارق ونرتيس اكتشاف بعد
لديهم كان ينيني املسِّ اليونانيني أن واضًحا كان فقد العكس، عىل بل الكريتية؛ للحضارة
حتى وربما — إيفانز اعتقد مما بكثري أبعد ما، مرحلة ويف بهم. خاصة قوية حضارة

وفتحوها. كريت إىل اليونانيون هؤالء جاء — ثيسيوس يُدَعى أمري قيادة تحت

فبحلول باملينوسيني. املحيطة للمجادالت نهاية حال، بأيِّ «ب»، الخطية الكتابة تضع لم
فتحوا قد ينيني املسِّ أن عىل أجمعوا قد اآلثار علماء معظم كان املايض، القرن ستينيات
علماء بعض وظلَّ ذلك. بها فعلوا التي الكيفية عىل إجماع هناك يكن لم ولكن كريت،
أضعفت قد طبيعية كارثة ة ثمَّ بأن مقتنعني ماريناتوس، سبرييدون وأبرزهم اآلثار،

ينيني. املسِّ أمام الباب فتح حدِّ إىل املينوسيني
تريا، جزيرة عىل بركان اندالع يف تمثَّلت الكارثة تلك أن يعتقد ماريناتوس كان
إىل ماريناتوس ذهب ،١٩٦٧ عام ويف كريت. شمال ميًال سبعني قرابة بعد عىل تقع التي
للعرص تعود كاملة بلدة يرجوه: كان مما أكثر اكتشف ما ورسعان دليل، عن بحثًا تريا
لإلصالح هنا حاجة هناك يكن لم الربكاني. الرماد من طبقة أسفل محفوظة الربونزي
بطريقة تَُمس لم هي كما تزال ال املنازل هذه كانت فقد إيفانز؛ طريقة عىل والرتميم
مما املينوسية؛ الطريقة عىل الفنية والتحف بالفن مزخرًفا منها والكثري للنظر، الفتة
الناس، هو املفقود الوحيد اليشء وكان كريتية. مستعمرة كانت املنطقة تلك أن إىل يشري

الربكان. انفجار قبل للفرار الوقت من يكفي ما يبدو فيما لديهم كان
أقدم ولكن الرومانية بومبي مدينة من كريتية نسخة ؛ عاديٍّ غري اكتشاًفا ذلك كان
الحضارة عىل أجهز قد يكون أن تريا جزيرة عىل بركاني النفجار يمكن هل ولكن مرتني.
بفعل ثار قد يكون ربما الربكان أن إىل ذهب فقد ماريناتوس. اعتقد هكذا الكريتية؟
الزالزل أن وزعم كريت. دمرت التي تسونامي أعاصري يف تسببت بدورها التي الزالزل،
انطالقهم. نقطة ينيني املسِّ بمنح كفيًال كان دماًرا ألحقت قد تقدير، أقل عىل واألعاصري،

بالتأكيد. له ثأرت قد ماريناتوس حجج أن لشعر الحياة، قيد عىل إيفانز كان ولو
فمن بذلك. يقتنعوا لم األخرى املعرفية الفروع وعلماء اآلثار علماء معظم أن غري
بركان انفجار تاريخ الرباكني علماء معظم حدَّد فقد متطابقة؛ غري التواريخ كانت ناحية
الحضارة النهيار التقديري التاريخ قبل أي امليالد؛ قبل و١٧٠٠ ١٦٠٠ عام بني ما تريا
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يف الواضح الربكاني الدمار من الرغم عىل ذلك، عىل عالوة عام. مائة من بأكثر املينوسية
عىل دليل أيًضا هناك يكن ولم كريت، عىل للرماد مهولة ترسبات أيُّ هناك يكن لم تريا،
إن بل تدمريها، عن فضًال كنوسوس، إىل وصل قد تسونامي أعاصري من املتدفق املاء أن
أحدثت قد املاء، أو الرماد وليس النار، أن إىل تشري بدت كريت عىل الكائنة األثرية األدلة

هناك. الدمار من الكثري
مهمٍّ دور وجود — حال بأي جميعهم ليس ولكن — العلماء معظم أنكر ثَمَّ، ومن

املينوسية. الحضارة انهيار يف تريا لربكان
اليونانيني (أو ثيسيوس أن منه؟ بدًال الدور هذا لعب قد ثيسيوس أن يعني هذا هل
الوحش)؟ يمثلهم الذين املينوسيني باألحرى (أو املينوتور ذبح قد لتمثيلهم) جاء الذين
زمن عن تفصلنا التي القرون إىل بالنظر لها، كاملة إجابات إيجاد يمكن ال أسئلٌة تلك
أنه بالتأكيد يعني ال هذا ولكن ثيسيوس. عرص عن بلوتارخ تفصل التي وتلك بلوتارخ،
املنرصمة عام املائة فاكتشافات العكس، عىل عليها؛ اإلجابة طريق يف تقدم أي يتحقق لم

بحتة. خيالية قصة ما يوًما يبدو كان ما بشأن املعقولة التفاصيل بعض استوفت
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الخامس الفصل

بالفعل؟ حربطروادة َأَوقعْت

يفصل الذي املضيق من اآلسيوي الجانب عىل الدردنيل، من فقط أميال بضعة بُعد عىل
بحصارليك. يُعَرف صغري تل يقف تركيا، عن اليونان

اإلغريق الكتَّاب من والعديد وبلوتارخ، وزينوفون، لهريودوت، وفًقا — هذا كان
لهومريوس. واألوديسة اإللياذة طروادة طروادة، موقع هو — الكالسيكيني والرومانيني
لم ولكن فعليٍّا، طروادة شاهد قد هومريوس كون من واثقني القدماء اإلغريق يكن لم
أيًضا شك لديهم يكن ولم بالفعل، وقعت قد وصفها التي املعارك أن يف شك لديهم يكن

حصارليك. يف وقعت قد أنها يف
هاتني أعاظم تَصاَدَم بًرشا)، أيًضا اآللهة (وكانت كاآللهة فيه البرش كان عاَلٍم يف
طروادة ملك بريام ابن باريس— إليها أْحَرض التي املدينة هي طروادة كانت مًعا. الفئتني
طروادة وكانت اإلغريقي. وطنها من اختطفها أن بعد العالم، يف امرأة أجمل هيلني، —
طروادة وكانت الستعادتها. قواته أجاممنون اإلغريقي امللك إليها قاد التي الوجهة هي
ويف باريس. شقيق ِلهيكتور اإلغريق، املحاربني أعظم أخيل، ذبح شهد الذي املكان هي
وعقد ابنه، جثمان عودة عىل للتفاوض بأخيل بريام التقى اإللياذة، من األخري املشهد

والطرواديني. اإلغريق بني هدنة
لعقب مميتة فبرضبة الحدِّ. هذا عند القصة تنتِه لم األوديسة، قراء يعلم كما ولكن،
داخل إىل اإلغريق تسلل عمالق، خشبيٍّ ِحصاٍن وبمساعدة أخيه. ملقتل باريس ثأر أخيل،
وانتهى لطروادة، الذهبي العرص انتهى وهكذا تدمريًا. املدينة ودمروا الطروادية األسوار

بطويلة. ليست بفرتة أيًضا اإلغريق لبالد الذهبي العرص بعده من
إىل الحقني فاِتحنَي — حصارليك يف — بالفعل حدث هذا كلَّ بأن االعتقاُد جذب
كقربان ثور بألف خشايارشا الفاريس امللك ى ضحَّ امليالد، قبل ٤٨٠ عام ففي املوقع.
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ونصف قرن وبعد اإلغريق. بالد ودخول الدردنيل عبور ُقبيَل حصارليك من بالقرب
بقرابني أخيل بتكريم قام املعاكس، االتجاه يف جيشه قوات األكرب اإلسكندر قاد حني قرن،
يف الرحالة استمر النهضة، وعرص الوسطى العصور مدى وعىل املكان. نفس من بالقرب

طروادة. بأنها مقتنعني حصارليك زيارة
تشكًكا. أكثر منهج اتخاذ يف الباحثون بدأ عرش، الثامن القرن من بدءًا أنه غري
ملحمتي يف الضخم النزاع عن فضًال طروادة، يف حرٍب وقوع يف الكثريون تشكك فقد
واحد رجل وجود يف األقل عىل أو هومريوس، وجود يف تشكك البعض إن بل هومريوس،
التي األعوام مئات — حال أية عىل — هناك أن الحظوا فقد الشعراء. من مجموعة وليس
املزعوم. الذهبي والعرص الشاعر بني تقف أكثر ومئات هومريوس، عن هريودوت تفصل
هي الباحثني من فقط أقلية كانت عرش، التاسع القرن من الثاني النصف وبحلول
يعتقد أقل وعدد بالفعل، وقعت أحداثًا تسرتجعان واألوديسة اإللياذة أن تعتقد التي
اإللياذة كانت فقد حصارليك. يف تقع كانت — األساس من وجدت إن — طروادة أن

تاريًخا. وليس عظيًما أدبًا الغالبية، نظر يف واألوديسة،
األمريكي القنصل كالفرت؛ فرانك هو طروادة بوجود مقتنًعا ظل َمن هو واحد رجل
كالفرت قام عرش، التاسع القرن ستينيات منتصف ففي هاٍو. آثار وعالم املنطقة، يف
العصور من معبٍد أطالل عن النقاب كاشًفا حصارليك، يف التحضريية التنقيبات ببعض
كذلك كالفرت أقنع ولكنه ًعا، ُمشجِّ أمًرا هذا وكان اإلسكندر. عرص من وسور الكالسيكية
سوف املطلوب التنقيب نمط وأن حصارليك، أسفل التاريخ طبقات من العديد بوجود

يمتلك. كان مما أكثر أمواًال يتطلب
مليونري وهو — شليمان هاينريش بدعوة كالفرت قام ،١٨٦٨ عام ويف ذلك، بعد
بأن مقتنًعا اآلخر هو شليمان وبات العشاء. عىل — بهومريوس مولًعا كان زائر أملاني
حيال بيشء للقيام املال يملك شليمان كان كالفرت، عكس وعىل طروادة. هي حصارليك

ذلك.
الحفر. عملية وفريقه هو بدأ ،١٨٧٠ عام ويف

عليها العثور يمكن ال إنه حتى القدم، بالغُة هومريوس طروادَة أن يعتقد شليمان كان
ليصل التل، من هائلة مساحة بفتح قام ذلك، وعىل حصارليك. يف بعمق بالتنقيب إالَّ
متعددة مقتنيات عىل لعثوره انزعج الحفر، وأثناء الصلبة. السفلية الطبقة إىل مبارشة
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أسفل األشياء هذه عىل العثور يتمَّ أن منطقيٍّا يُفرتَض كان إذ الحجري؛ العرص من
مايو ويف هومريوس. وصفها التي الحديدي العرص أو الربونزي للعرص تعود التي املدينة

الحفر. يف استمر أنه إالَّ حرية»، يف «وقع قد أنه يومياته يف شليمان اعرتف ،١٨٧٢
وبحسب للكلمة. الحريف باملعنى بالذهب اصطدم ،١٨٧٣ عام من مايو يف بعدها،
فأخربهم الذهب. مشهد تجاه اله ُعمَّ فعل ردَّ يخىش شليمان كان بعد، فيما للقصة روايته
راحة، فرتة جميًعا ينالوا أن عليهم وأن ميالده، عيد يوم هو اليوم أن للتوِّ تذكَّر قد أنه
يتفحص ولم شالها. يف ا رسٍّ الذهب بنقل بدورها قامت التي صوفيا، بزوجته اتصل ثم
مشغوالت هناك فكانت شليمان. أحالم كلَّ يتجاوز وكان الحًقا، إالَّ كنزهما الزوجان
من الصغرية القطع آالف من ُصنعا ذهبيان تاجان بينها من رائعة، ونحاسية ذهبية

الذهب. من خاتًما و٨٧٥٠ قرًطا و٦٠ الذهب، خيوط
للملك بالرضورة كان — هيلني مجوهرات فيه بما — الكنز هذا أن شليمان استنتج
نهب مع تزامنًا الكنز خزانة أفرغ قد املالكة العائلة أفراد أحد أن الحًقا ن وخمَّ بريام.
كما املدينة. واحرتقت األنقاض أسفل الحظ تعيس الطروادي ُدفن ثم للمدينة، اإلغريق
به ُفتحت الذي املفتاح كان الجواهر من بالقرب ُوجد الذي النحايس املفتاح أن ن خمَّ

ما. وقت يف الخزانة
إىل الحدود عرب لتهريبه دفعه ما الكنز؛ سالمة بشأن قلًقا يزال ال شليمان كان
عام ويف املحكمة. إىل فاقتادته األمر، هذا الرتكية السلطات تتقبل لم ولكن اليونان.
أقرَّ املقابل ويف الرتكية، للحكومة فرنك ألف خمسني دفع عىل شليمان وافق ،١٨٧٥

جدال. بال وقيِّم فريد كنز صاحب اآلن بأنه األتراك
شليمان اعرتف بتسميته؟ شليمان سارع كما بريام»، «كنز هو هذا كان هل ولكن
غياب يُفرسِّ لم ذلك فإن الكنز، ضخامة من الرغم فعىل الشكوك. بعض لديه بأن ا رسٍّ
أطالل شليمان وجد لقد هومريوس. طروادة هي حصارليك أن عىل األخرى األدلة
الواسعة الشوارع من أيٍّا يجد لم ولكنه التاريخ، قبل ما لعرص تعود صغرية مستعمرة

وجودها. ع لتوقُّ القصائد قادته التي البوابات أو األبراج أو
يزالون ال كانوا الذين — األتراك أن إالَّ الحفر، يف ع التوسُّ عىل عازًما شليمان كان
وألنه بذلك. ترصيًحا منحه رفضوا — بالدهم خارج الكنز تهريبه من غضبًا مشتاطني
مكان يف طروادة حرب عن بحثه يواصل أن قرر العمل، عن ى يتنحَّ الذي بالرجل يكن لم

آخر.
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رواية بحسب — تهريبه تمَّ الذي الطروادي الكنز مجوهرات بعض مرتدية شليمان صوفيا
الكالسيكية.) للدراسات األمريكية املدرسة جيناديوس، (مكتبة شالها. يف تركيا من — زوجها

إىل يتجه فسوف بريام، مملكة إىل الوصول يستطع لم كان إذا أنه شليمان قرر
هذه ينا مسِّ إىل ولكن الكالسيكيون، الكتَّاب َهه وجَّ أيًضا وهنا منها. بدًال أجاممنون مملكة
يُعتَقد وكان باليونان. أرجوليس جزيرة شبه عىل كورنث مدينة أسفل تقع وكانت املرة،
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حصارليك، عكس وعىل القدماء، اإلغريق امللوك مدفن هي ينا مسِّ أن طويل زمن منذ
واملبهرة. الواضحة األطالل بعض بوجود تتباهى كانت

يبحث لم حيث ينا، مسِّ أسوار خارج الحفر يف تتلخص امللهمة شليمان فكرة كانت
مقابر خمس وجد فقد حصارليك. يف النتائج من إبهاًرا أكثر النتائج وكانت قبل. من أحد
بالذهب. مغطون وجميعهم رضيعني، وطفلني وامرأة رجًال عرش تسعة رفات تحوي
وأكوابًا والفضة، الذهب من بزخارف وخناجر برونزية سيوف عىل املقابر احتوت كذلك
الرجال وجوه وكانت املزخرفة. الذهبية القطع ومئات والفضة، الذهب من وصناديق
ما لكلِّ التقليدي بميله شليمان، وأعلن فنية. كلوحات بدت مميزة ذهبية بأقنعة مغطاة

نفسه. أجاممنون وجه يف حملق قد أنه مرسحي، هو
وصف قد هومريوس بأن مىض وقت أيِّ من اقتناًعا أكثر آنذاك شليمان كان
البلدة جعلت ينا مسِّ يف الفخمة املقربة ولكن حقيقية. ومعارك حقيقيني أشخاًصا
ذهن عىل تلحُّ بينهما املقارنة وكانت وعظمة، جالًال أقل تبدو حصارليك يف الصغرية
شليمان األتراك منح املال، من كبري مبلغ مقابل ويف ،١٨٩٠ عام يف النهاية، ويف شليمان.

حصارليك. يف تنقيبه بمواصلة ترصيًحا
خمس قرابة بعد عىل للتل، الغربي الحدِّ من بالقرب شليمان حفر املرة، هذه يف
كبري؛ مبنًى أطالل اكتشف وهناك بريام. كنز عىل عثر حيث املدينة خارج ياردة وعرشين
كان ربما أنه شليمان وظنَّ بل هومريوس؛ بأبطال تليق بناية — النهاية يف — وكان
أواٍن بقايا عىل املبنى جدران داخل عثروا قد العمال أن ذلك من واألفضل بريام. قرص
التي الوصل حلقة لشليمان ذلك قدَّم وقد واضحة. ينية مسِّ وزخارف بأشكال فخارية
كان أنه األقل عىل بد فال مًعا، يتحاربا لم كانا فلو وطروادة. ينا مسِّ بني عنها يبحث كان

بينهما. تجاري تبادل هناك
كانت إذ شليمان؛ مخاوف أسوأ أيًضا ١٨٩٠ عام اكتشافات أكدت وللمفارقة،
فيها ب نقَّ التي البلدة عن للسطح كثريًا أقرب مكان يف عليها ُعِثر قد الجديدة االكتشافات
هومريوس طروادة أن إىل إشارة تلك وكانت عرش. التاسع القرن سبعينيات يف شليمان
وعليه فيها، الكنز شليمان وجد التي الصغرية املستوطنة بناء من قرون بعد بُنِيَت قد
ذلك أن واألسوأ اإللياذة. من شخصية أي أو بربيام، ا خاصٍّ الكنز يكون أن يمكن فال
أطالل َعْرب حفر قد رسيًعا، التلِّ قاع إىل للوصول لهفته غمرة يف شليمان، أن يعني كان
بعض ر دمَّ قد — مؤكد شبه بشكل — يكون بذلك، وبقيامه مبارشًة. هومريوس طروادة

عليها. العثور يف باستماتة رغب التي املدينة أطالل

49



محرية تاريخية ألغاز

دوبِفلد. فلِهلم ملساعده التنقيبات مواصلة مهمة تُرَكت ثَمَّ ومن ١٨٩٠؛ عام شليمان تُويفِّ
جزءًا كان — العام ذلك من سابق وقت يف املكتشف — الكبري املنزل أن دوبِفلد افرتض
غرب إىل الحفر وواصل عنها، يبحث شليمان كان التي الربونزي العرص مدينة من
املنازل من مزيد عىل عثر و١٨٩٤، ١٨٩٣ عامي مدار وعىل األصلية. البلدة وجنوب
من املزيد عىل كذلك وعثر املدينة، سور من ياردة وثالثمائة مراقبة، وبرج الكبرية،

ينية. املسِّ الفخاريات
الربج، أن والحق هومريوس. طروادة هي املدينة «هذه» أن إىل دوبِفلد وخلص
الشاعر توصيفات مع بكثري تماشيًا أكثر كانت الفسيحة؛ والشوارع الكبرية، واملنازل
حصارليك يف للطبقات دوبِفلد تحليل وقاد شليمان. اكتشفها التي املباني من بأيٍّ مقارنًة
تاريخها وأنَّ حصارليك، يف بُني ما ثاني كانت الصغرية شليمان مستعمرة أن استنتاج إىل
بُنيَت مدينة سادس فكانت دوبِفلد، طروادة أما امليالد. قبل ٢٥٠٠ عام قرابة إىل يعود
من الرغم وعىل امليالد. قبل و١٠٠٠ ١٥٠٠ عامي بني فيما وُشيِّدت املكان، نفس عىل
للتاريخ يكفي بما قريبة مسافة عىل دوبِفلد اكتشافات َوَضع فقد التأريخ، دقة عدم
بأنه قناعته من ذلك ليعمق — امليالد قبل ١٢٠٠ عام قرابة — طروادة لحرب التقليدي

هومريوس. طروادة عىل عثر
أمريكية استكشافية بعثة وصلت حتى عاًما، أربعني لقرابة دوبِفلد آراء سادت
التي بليجن، بقيادة الحفر عمليات أشارت فقد حصارليك. إىل بليجن كارل قيادة تحت
أرص فقد دوبِفلد. بفرضية الخطرية املشكالت بعض إىل ،١٩٣٨ إىل ١٩٣٢ من استمرت
أحد فعند يوناني. غزو نتيجة يكون أن يمكن ال السادسة طروادة تدمري أن عىل بليجن
وكان كليَّة. انهارت وقد األخرى األجزاء بدت حني يف األساس، تزحزح السور، أجزاء
الرجال يد عىل حتى — اإلنسان صنع من يكون أن يمكن ال الدمار نوع أن يعتقد بليجن

زلزال. إىل وأرجعها — اآللهة بسمات األشبه السمات ذوي
هي — عام بشكل والسابعة — حصارليك يف التالية املستعمرة كانت لبليجن، وفًقا
مختلفة بطرق ولكن مدينتهم، بناء الطرواديون أعاد الزلزال، فبعد هومريوس. طروادة
واكتظت صغرية، غرف إىل الكبرية السادسة طروادة بيوت مت ُقسِّ فقد شاسًعا. اختالًفا
أرضياتها. عمق يف كبرية تخزين أوعية منها لكلٍّ للغاية، صغرية ببيوت الفسيحة الشوارع
عىل اإلغريق وجود فمع الحصار؛ تحت مدينة وجود هو لبليجن هذا كلِّ داللة وكانت
وخَلص وبضائعهم. بالالجئني متاحة مساحة كل تُمَأل أن لزاًما كان طروادة، أبواب
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مع متوافقة تظل ثَمَّ ومن السادسة؛ بعد رسيًعا سقطت السابعة املدينة أن إىل بليجن
طروادة. لحرب عليه املتعارف التقليدي التاريخ

أنهم يعتقدون بليجن، بعده ومن دوبِفلد، ثم شليمان، من بداية الثالثة، اآلثار علماء كان
مختلفة. مستويات عىل كان وإن حصارليك، يف هومريوس طروادة عىل عثروا

أكثر من بعٌض وجاء الثالثة، رأي الالحقني اآلثار وعلماء الباحثني عمل عزز وقد
بعد ما وقِت حتى تركيا يف ازدهرت التي الحيثية الحضارة أطالل من إثارًة األدلة
الباحثون قام العرشين، القرن وثمانينيات سبعينيات فخالل امليالد. قبل ١٢٠٠ عام
امللوك أسماء يُْدِرج بعضها وكان هناك، عليها ُعِثر التي الطينية األلواح شفرة بفك
إىل الباحثني هؤالء بعض وأشار الحيثيون. معهم تعامل الذين األجانب والدبلوماسيني

األسماء. تلك ضمن وباريس بريام ِالْسَمْي الحيثية الرتجمة وجود
عالم استخدم العرشين، القرن تسعينيات منتصف يف حصارليك، إىل وبالعودة
أسوار أثر لتتبُّع بُْعٍد عن لالستشعار جديدة تكنولوجيا كورفمان مانفريد األملاني اآلثار
من أكثر ربما كورفمان، طروادة وكانت القديمة. الحدود وراء فيما دوبِفلد-بليجن مدينة
أيًضا كورفمان تحليل وأشار هومريوس. بأبطال تليق قلعة يف تتمثل سابقيه، طروادة
هومريوس كان حني امليالد، قبل الثامن القرن يف مرئية ظلَّت الطروادية األسوار أن إىل

املوقع. يزور األرجح عىل
عىل أو استنتاجات؛ أي إىل القفز من الحذر يتملكهم اليوم الباحثني غالبية أن غري
أكدوا فقد بليجن. أو دوبِفلد، أو شليمان، كاستنتاجات مثرية استنتاجات إىل القفز األقل
دليًال تُشكِّل ال وبالتأكيد التأويالت، من متنوعة ملجموعة تخضع الحيثية األلواح أن عىل
أو أخيل أو هيلني، أو هيكتور عن فضًال ما، يوًما باريس أو بربيام ى يُسمَّ ما وجود عىل

أجاممنون.
من الطروادية الحرب بوقوع الجزم يستطيعون ال بأنهم الباحثني معظم ويعرتف
بعيد، زمن منذ وىلَّ ذهبي لعرص حنني ِنتاج واألوديسة اإللياذة كانت فقد األساس.
الروايات من بالتأكيد اعتبارهما يمكن ال ثَمَّ ومن الخصوبة؛ غاية يف شاعر خيال وكذا
أن يف الشك باإلمكان يعد لم شليمان، اعتقد مثلما ولكن، عليها. ل يُعوَّ التي التاريخية
ينا. مسِّ قلعة إىل بالنسبة الحال وكذلك ما، يوًما عظيمة مدينة كان حصارليك يف التل
عاش الذي الشعب إنجازات أو أسماء من التأكد يمكنهم ال املؤرخني أن من الرغم وعىل
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احتماًال اآلخر عن الكثريَ الشعبنِي من كلٍّ معرفِة احتماَل يعتربون فإنهم كلتيهما، يف
ًحا. ُمرجَّ

ومن مًعا، التجارة ويمارسون مًعا، يتحدثون ينا مسِّ وأهل طروادة أهل كان لقد
شليمان كان ، الحدِّ هذا إىل األقل وعىل اآلخر؛ حارب قد منهما كلٌّ يكون أن للغاية الجائز

. حقٍّ عىل — وهومريوس —
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ُصلباملسيح؟ هل

معجٌز. كالسيكيٌّ لغز إنه
جثمانه ويُوارى موته، من للتأكد صدره يف رمح يُغَرز ثم ويُصَلب، يُعَدم، رجل
لوحدات مخرضمون قادة — الروايات بعض بحسب — حراسته عىل ويقوم الرتاب، يف

الرومان. لدى املائة
الذين األشخاص أن هو غموًضا األكثر األمر ولكن الجثمان. يختفي يومني، وبعد
أن يظنون البداية، يف إليه. وتحدثوا رأوه قد بأنهم يفيدون بالرجل وثيقة معرفة عىل كانوا
يخلُصون النهاية ويف معه. ويأكلون يلمسونه ولكنهم الهالوس، أو األحالم من نوع ذلك

للحياة. عاد الرجل أن إىل
فقط يشكل ال جديد من للحياة وبْعثُه النارصي، يسوع هو بالطبع الرجل هذا
قرابة مدى عىل املؤرخني اهتمام عىل استحوذ لغًزا أيًضا يشكل ولكنه املسيحية، أساس

عام. ألفي

توثيق. أيَّما ُموثَّقة حياة ليسوع كان عرصه، يف الناس بمعظم مقارنًة
الثاني، القرن أوائل يف يكتب كان الذي تاسيتس، الروماني املؤرخ ذكر فقد
وأضاف البنطي. بيالطس الروماني الحاكم ِقبَل من باإلعدام عليه ُحِكم «املسيح» أن

أتباعه. نرشها التي الخبيثة» «الخرافات يوقف لم موته أن تاسيتس
األول القرن مؤرخ باستثناء االقتضاب، من القدر نفس عىل اليهودية املصادر كانت
«ظهر قد بالصلب، بيالطس عليه َحكم أن بعد يسوع، أن كيف روى فقد يوسيفوس؛
ال التي املذهلة األشياء من وغريه حدث بما تَنبَّئوا قد هللا أنبياء كان إذ للحياة؛ وأُِعيد …
معظم دفع ما واضًحا؛ إيمانًا مؤمن شخص صياغة الصياغة وكانت بشأنه.» لها حرص
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أن غري حتًما. بعد فيما التفاصيل هذه أضاف قد مسيحيٍّا اًخا نسَّ أن الستنتاج املؤرخني
ملوت ذكًرا أورد قد يكون وأن بدَّ ال األصيل يوسيفوس نصَّ أن اعتقدوا أيًضا معظمهم

يسوع.
عن املزيد وملعرفة ملوته. عابرة إشارات مجرد واليهودية الرومانية املصادر قدمت
ومتى مرقس أناجيل سيما ال الجديد، العهد إىل املؤرخون لجأ معاناته، أو يسوع «آالم»
الرابع، القرن إىل األناجيل من حاليٍّا املوجودة النسخ أُوىل تاريخ ويعود ويوحنا. ولوقا
بني يرتاوح بما البعث بعد ُكِتبَت قد األصلية النسخ أن يعتقدون املؤرخني معظم ولكن
ذلك يف بما األساسية، القصة نفس يَْرُوون وهم عاًما. و٨٠ ٤٠ بني أو أعوام، و١١٠ ٧٠
والقبض — اإلسخريوطي يهوذا وهو — له أحدهم وخيانة تالميذه، مع األخري العشاء

أخرى. مرة للحياة وبعثه وصلبه، ومحاكمته، عليه،
يعتقد الذي مرقس، إنجيل ففي التناقضات. أنواع شتى تكمن ذلك وراء وفيما
املقابر، إحدى يف أبيض رداء يف شابٍّا نساء ثالث تجد األناجيل، أول أنه املؤرخني معظم
ذلك، نحو أو بَعْقد وبعدها املوت. من بُِعث يسوع بأن ليخربهم أُرِسل رسول أنه يتضح
يظهر وبعدها للنساء؛ ليسوع فعيل وظهور ساطع، وضوء زلزال، وقوع متى يضيف
قد يهوذا، عرش، الثاني التلميذ كان (إذ عرش األحد لتالميذه الجليل، يف جبل عىل يسوع،
يُحدد لم — متى إنجيل كتابة توقيت نفس يف ُكِتب الذي — لوقا إنجيل ويف نفسه). شنق
حيٍّا املبعوث ليسوع األول الظهور يكن لم كما ملكان. يظهر حيث القرب، يف النساء عدد
واحدة امرأة تذهب يوحنا، إنجيل ويف عمواس. إىل الطريق عىل لشخصني وإنما للنساء،

مرات. عدة يسوع ويظهر القرب، إىل
يختلفون إنهم صحيح؟ بشكل قصصهم تدوين األناجيل كتَّاب يستطيع ال ملاذا
وأماكن وأوقات يسوع، لهم ظهر الذين واألشخاص الظهور، مرات عدد عىل بينهم فيما

أخرى. تفاصيل جانب إىل الظهور،
كوثائق تماًما األناجيل لتكذيب كافيًا سببًا الكثريين نظر يف التناقضات هذه كانت
يسوع معجزات قصص شأن شأنها — البعث قصص جميع أن األهم واليشء تاريخية.
الفيلسوف وصف الثاني، القرن بداية ففي املنطقي. االعتقاد تحدَّت قد — األخرى
الحزن «يعترصهم كانوا الذين يسوع تالميذ خرافات من خرافة بأنه البعث سيلسوس

املوت.» من بُعث قد بأنه يَْهذُون أخذوا إنهم حتى الفشل، هذا من
االعتقاد محلَّ العقالنية إحالل ومع عرش، والتاسع عرش الثامن القرنني بحلول
فيما خاصًة سيلسوس، لرؤية تنويعات سادت املثقفني، الغربيني معظم بني فيما الديني
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،١٧٨٢ عام ففي األملانية. بالجامعات البارزة الالهوت أقسام شغلوا الذين الليرباليني بني
بالصلب: الخاصة «املسمارين» نظرية إىل بارت فريدريش كارل توصل املثال، سبيل عىل
عىل ساعده مما بمسمارين؛ الصليب عىل ثُبِّتتا قد قدميه ال يسوع يدي أن إىل فخَلص
األلم لتخفيف املخدرة بالعقاقري زوَّدوه قد يسوع أتباع أن بارت ن وخمَّ إنزاله. بعد امليش
ويف عافيته. اسرتد حتى به واعتنوا ُمعلَِّمهم أخفوا بعدها باملوت، أشبه غيبوبة وإحداث
باعتبارها األناجيل قصص من قصة كلَّ شرتاوس فريدريش ديفيد استنكر ،١٨٣٥ عام

جماعية. كِهْسترييا البعث شرتاوس وفرس خرافة.
أن جفرسون توماس قرر ،١٨٠٤ عام ففي أيًضا. أمريكا يف العقالنية وسادت
هو جفرسون» «أناجيل يف ى تبقَّ ما وكان فقط، حقيقي هو ما األناجيل من يستخلص
وال معجزات، ال األصلية؛ للقصص هياكل ومجرد الرمزية والحكايات األقوال من الكثري

بعث. ال وبالتأكيد يسوع، «ألوهية» عن أقوال
ارتىض العرشين، القرن وبحلول العقل». «عرص يف حال أي عىل منطقيٍّا بدا ذلك كلُّ
وكانت العقالنيني. للمؤرخني يسوع تاريخ يرتكوا أن املتدينون املسيحيون حتى الجميع
باإليمان، أنفسهم يشغلوا أن املسيحيون استطاع فقد الهدنة؛ من نوع حدوث النتيجة
اآلخر. للطرف ويسوع األول، الطرف إىل بالنسبة املسيح هناك كان بالتاريخ. واملؤرخني

لآلخر. االنتباه من الكثري يويل أن منهما أيٌّ يضطر ولم
العرشين. القرن من الثاني النصف حتى قائمة الهدنة وظلت

الباحثون فبدأ التاريخي. يسوع عن البحث عملية أحيت التي العوامل من عدد ثمة
العلمانية؛ املعاهد إىل الكنسية والكليات الدراسية الحلقات من التحول يف التوراتيون
الفروع من الباحثون وصار يسوع. عىل جديدة نظرة إللقاء الحرية لهم توافرت حيث
ولكن الدين. بتاريخ مهتمني االجتماعية، والعلوم الثقافية األنثروبولوجيا خاصة األخرى،
كانت التي القديمة، املخطوطات من مجموعة اكتشاف هو ذلك كلِّ يف يشء أهم كان

وموته. يسوع لحياة املؤرخني رؤية كيفية يف مذهًال تغيريًا ستحدث
حمادي، نجع تُدَعى مرص صعيد مناطق إحدى ويف ،١٩٤٥ عام من ديسمرب ففي
لتخصيب ناعمة تربة عن يبحث السمان، عيل محمد اسمه عربي قرويٌّ هناك كان
وجد ليفتحها، كرسها وعندما حمراء. فخارية َجرَّة يف تعثَّر بحثه وأثناء محاصيله.
الربدي أوراق بعض جانب إىل الجلد، من قطعة يف ملفوفة الربدي من مجلًدا عرش ثالثة
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النار، إشعال يف الباهت األصفر اللون ذات األوراق هذه من بعًضا استخدم وقد املنفردة.
بالقاهرة. القبطي املتحف إىل النهاية يف طريقها وجدت بقيتها أن إالَّ

بعنوان مخطوطة السمان عيل محمد عليها عثر التي املخطوطات بني من كان
(بازدراء توما إنجيل ذكرت قد األوىل الكنسية املخطوطات وكانت لتوما». وفًقا «اإلنجيل
كامل يف ظهر قد هو ها ولكن لألبد. ُفقد أنه يعتقدون كانوا املؤرخني ولكن األغلب)، يف
الكربون خ أرَّ وقد الجاف. املرصية الصحراء هواء من مثالية بطريقة ومحفوًظا صورته
عىل الباحثني، بعض أن إالَّ و٤٠٠. ٣٥٠ عامي بني تاريخها ليقع الربدي أوراق املشع
كانوا ذاته، يسوع كلمات من كامل شبه بشكل تألف قد توما إنجيل أن مالحظتهم أثر
القرن من السادس العقد يف ربما نفسه، يسوع لزمن أقرب زمن يف ُكِتب أنه يعتقدون

ويوحنا. ولوقا، ومتى، مرقس، من أقدم توما يجعل أن شأنه من وهذا األول.
املوت؟ من يسوع بعث بشأن لقوله توما جعبة يف كان ماذا

البتة. يشء ال
تفاصيل من تافهة تفصيلة مجرد الحياة إىل ميت جسد عودة تمثل أن الصعب من
لذا ذكره؛ نيس أو باألمر، سمع قد يكن لم توما أن تخيُّل الصعب ومن ذاتية. سرية
ربما الالحقني، املسيحيني ِقبَل من تلفيًقا كان البعث أن إىل املؤرخني من الكثري خَلص

تالميذه. أو يسوع من وليس مرقس،
القرنني مدى عىل يبدو فيما أُثري جدل إىل املعارصين الباحثني أنظار توما ه وجَّ
يرصون كانوا الذين األرثوذكس املسيحيون وقف طرفيه أحد عىل يسوع. موت بعد األوَّلني
ذلك وليس املوت. من بُعث قد يسوع أن عىل ويوحنا) ولوقا، ومتى، مرقس، (ومعهم
يسوع أن عىل لتؤكد الكنيس للرشع املطابقة األناجيل وأسهبت بجسده؛ قام بل فقط،
وحثَّهم معهم، الطعام وتناول إليهم، تحدث بل ألتباعه، فقط يظهر لم املوت من املبعوث

شبًحا». «ليس أنه لوقا) إنجيل (يف رصاحة وأخربهم مالمسته، عىل
طوائفهم. أحد توما يمثل الذين «الغنوصيون» األرثوذكسية الرؤية هذه ضد وقف
كان فقد الحريف. باملعنى ليس ولكن للحياة؛ عاد قد يسوع أن يعتقدون أيًضا هم كانوا
غرار وعىل واألحالم. الرؤى ويف روحانية، تجليات يف ظهر يسوع أن يرون الغنوصيون
اليوم، الخمسينية الجماعات من العديد أو عام ألف من أكثر بعد جاء الذي لوثر مارتن

زمان. أيِّ يف فرد ألي اإليحاء يسوع بإمكان أن الغنوصيون اعتقد
الغنوصية رفضوا وملاذا للبعث؟ حرفية رؤية عىل األرثوذكس املسيحيون أرص ملاذا

هرطقة؟ بوصفها عنيًفا رفًضا
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أدَّى ما البعث؛ توما يذكر لم .١٩٤٥ عام يف — توما إنجيل هو — خامس إنجيل اكتشاف تمَّ
جون بعدسة (الصورة الالحقني. املسيحيني تلفيق من كان أنه تخمني إىل الباحثني ببعض

واملسيحية.) اآلثار معهد من بترصيح دوريس،

اإلجابة أن إىل باجلز، إلني وهي البارزين، الغنوصيني الباحثني من واحدة أشارت
إضفاء عىل عِمل قد البعث أن إىل ذهبت فقد بالدين. تعلُّقها من أكثر بالسياسة تتعلق
املسيح شاهدوا الذين التالميذ من الكنيسة قيادة ورثوا الذين الرجال سلطة عىل رشعية
شأنه من ذلك فإن بمفرده، املسيح رؤية شخص أيِّ بوسع كان ولو املوت. من قام وقد
الكنيسة لقادة بمكان األهمية من كان باجلز، فبحسب لذا تماًما؛ سلطتهم يضعف أن
ملدة األرض عىل مكث قد املوت من املبعوث الرب أن عىل لوقا) فعل (مثلما التشديد
لم األربعني األيام تلك «بعد» ليسوع مشاهدات وأيُّ السماء. إىل صعد ثم يوًما، أربعني

قيمة. أيُّ لها يكن
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بكثري تحرًرا وأكثر جديد إجماٌع حلَّ العرشين، القرن وتسعينيات ثمانينيات بحلول
خدعة إىل البعث اختزال فمع يسوع. بشأن مىض فيما سائدة كانت التي الرؤية محلَّ
يسوع أقوال عىل الرتكيز يف الحرية الالهوت علماء استشعر ذكية)، كانت (وإن سياسية
يسوع ظهر املخلِّص، املسيح بوصفه صورته من التحرر فمع موته. عىل الرتكيز من بدًال
وبوذي، وحاخام، وحكيم، قروي، صورة يف الهيئات: من متنوعة مجموعة يف اللوحات يف

الدعابات. يلقي هزيل ممثل حتى بل وثوري،
ويف يسوع». «ندوة يف ١٩٨٥ عام يف اللوحات تلك رسموا ممن الكثريون تجمع وقد
كانوا بل فحسب، األناجيل تاريخية بشأن يتجادلوا أو األعضاء يناقش لم الندوة، هذه
األحمر، بالحرب يسوع كلمات طباعة تقليد عىل اللعب خالل ومن أيًضا. عليها يصوِّتون
تعني الحمراء الخرزة وكانت حاوية. يف الخرز حبَّات إلقاء يتناوبون الباحثون كان
أصليٍّا»، يكون «ربما تعني الوردية كانت حني يف «أصيلٌّ»، اإلنجيل من املقطع هذا أن

باملرة». أصليٍّا «ليس تعني فكانت السوداء أما األرجح»، عىل أصليٍّا «ليس والرمادية
األعضاء وكان الدُّعابة. من قدر وجود يضمن وكذلك العلنية، يضمن التصويت كان
من أكثر كثريين إىل بالنسبة يسوع لتاريخيَّة كان فقد باملوضوع؛ باالهتمام يرحبون
مبارش تحدٍّ يسوع ندوة أن يرى فنك روبرت املؤسس وكان أكاديمية. أهمية مجرد
أتباع من الديني الخطاب عىل السيطرة زمام لنزع ومحاولة املسيحي، لليمني د وُمتعمَّ

فالويل. وجريي روبرتسون بات
ما وهو جادين، باحثني كانوا وفالويل، روبرتسون عكس عىل وأتباعه، فنك أن غري
رؤيتهم عىل األناجيل يف األدلة من الكثري هناك كان فقد فكرية. مشكلة أمامهم وضع
اقتباس يستطيعوا لم أنهم غري يهودي. بسقراط أسبه الريف؛ عرب يتجول كحكيم ليسوع
موته عن كلماته، ذلك يف بما األناجيل، يف يشء كلِّ تجاُهل ثم الرمزية وحكاياته أقواله

وبعثه.
ماك ِبرتون مثل البعض، فذهب الطرق. من متنوعة مجموعة سلكوا ثَمَّ ومن
من تلفيق سوى تكن لم املسيح آالم أن إىل بكاليفورنيا، واملسيحية اآلثار معهد من
عىل بل أخري، عشاء هناك يكن ولم املعبد، يف واقعة هناك يكن فلم الالحقة؛ األرثوذكسية
سابق قسٌّ وهو كروسان، دومينيك جون وسلَّم صليب. عىل يمْت لم يسوع أن األرجح
قائًال سِخر ولكنه أخري عشاء هناك كان بأنه بشيكاغو، بول دي بجامعة أستاذ إىل ل تحوَّ
إىل كروسان وخلص مسبًقا.» بشأنه نعلم أن والرباعة أخري؛ عشاء لديه شخص «كل إن
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املصلوبة األجساد مصري من فرَّ قد املصلوب يسوع جسد يكون أن املحتمل غري من أنه
الربية. الكالب ِقبَل من نْهُشها وهو األخرى،

املحافظني الباحثني اتهام مع ا، مضادٍّ حراًكا أحدثت قد يسوع ندوة أن يف غرابة وال
استطاع لألناجيل التاريخي أو األدبي التحليل بأن لالعتقاد ودفعهم القراء بتضليل لها
تشبع مدى عىل املحافظني الباحثني من الكثري د شدَّ فقد الحقيقي. يسوع يُظهر أن
مجرد كانت الليرباليني نظر يف اإلشارات هذه أن إالَّ والبعث، الصلب بإشارات األناجيل

األناجيل. كتَّاب تلفيق عىل أخرى أمثلة
حيث األكاديمية، الدوائر يف الليربايل اإلجماع يف تنوع هناك زال ما عام، وبوجه
روبرت أخذ لوثر، مارتن غرار وعىل والشذوذ. املرأة قضايا مثل قضايا يف يسوع أُقحم
عىل — لصقها ربما أو — بمسمار بتعليقها وقام أطروحاته يسوع ندوة مؤسس فنك

ال. أم ستصمد كانت إن األيام وستكشف الكنيسة. باب
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السابع الفصل

نازكا؟ هيخطوط ما

ميخيا توريبيو البريويف — اآلثار علماء من اثنان تسلَّق ،١٩٢٦ عام من سبتمرب يف
جنوب يف نازكا بلدة من بالقرب الواقعة الصخرية املنحدرات — كروبر ألفريد واألمريكي
ونظرا للحظات توقفا عندما ذلك، بعد قريبة. جبَّانة فحص يعتزمان وكانا بريو، غرب
الطويلة الخطوط من سلسلة وجود الحظا أعىل، من املنبسطة الحصوية الصحراء إىل
نوع من للريِّ نظام هي الخطوط تلك أن الباحثنَي كال واعتقد األفق. عرب تمتد املستقيمة

ذلك. بخالف التفكري من الكثري منهما أيٌّ يُولِها ولم ما،
التحليق يف التجارية الطريان خطوط بدأت حني العرشين، القرن ثالثينيات وحتى
الخطوط، هذه من واملزيد املزيد هناك أن واملسافرون الطيارون يدرك لم الصحراء، فوق
من املئات رؤية السحاب فوق من استطاعوا فقد بأصولها. يتعلق فيما واملزيد بل
يمتد منها والبعض مركزية، نقاط من الخارج إىل منها الكثري يتجه التي الخطوط،
ومستطيالت، مثلثات بني تراوحت أخرى أشكال هناك كانت كذلك تامة. باستقامة ألميال
عالم كتبه ما وبحسب الحيوانات. أشكال من والعديد وحلزونات، منحرف، وأشباه
عليها ما يُْمَح لم بسبورة أشبه كان السماء من املشهد فإن أفيني، أنتوني األنثروبولوجيا

والتوضيح. بالرشح مليئة هندسة حصة نهاية يف
أنها َوَرأَيَا واألشكال الخطوط فحص عىل أقبال األرض، إىل اآلثار عاِلَمي نزول عند
الحىص هذا وأسفل جانبًا. الصحراء يغطي الذي الحىص إزاحة طريق عن نُقَشت قد
قد كان األدكن الحىص ألن الرمال؛ بقية وسط واضحًة برزت فاتحة رمال هناك كانت
الرسومات هذه أن كذلك اآلثار عاملا أدرك وقد واألشكال. الخطوط بمحاذاة ا حدٍّ كوَّن
كانت فقد ى؛ مسمٍّ غري ألجل األصلية حالتها عىل تبقى أن استطاعت رسمها بمجرد
األمطار من «دقيقة» عرشين قرابة ى تتلقَّ (إذ الجفاف غاية يف نازكا حول الصحراء
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أو قرون إىل عمرها يصل قد الخطوط هذه إن حتى الرياح؛ عليها تهبَّ لم كما السنة)، يف
الخطوط بعض بمحاذاة ُوجَدت التي الفخاريات بقايا فإن وبالفعل، السنني. آالف حتى

عام. ألفي من أكثر منذ ن تكوَّ قد بعضها أن إىل تشري بدت
مثل باختيار الفرتة تلك لفناني أوحى قد يكون أن يمكن الذي ما العلماء: تساءل
باإلمكان يكن لم إنه حتى الضخامة، بهذه نقوًشا رسموا وملاذا الصعبة؟ الرسومات هذه
قد يكونون ربما القدماء نازكا سكان أن البعض ن خمَّ أريض؟ مستًوى من عليها التعرف
الهواء مناطيد أو البدائية الرشاعية الطائرات من نوع باستخدام الطريان، كيفية عرفوا
سكان يكن لم واألشكال، الخطوط لوجود التفسريات ألشهر وفًقا ربما، أو الساخن.
فقد النظرية، هذه وبحسب الخارجي؛ الفضاء من زائرون وإنما رسموها، من هم نازكا
لها. هبوط مواقَع واألشكاُل الخارجي، الفضاء ملركبات مهابط عن عبارًة الخطوُط كانت
«مركبات مبيًعا األكثر الِكتاب شهرتها يف تسبَّب التي الخارجي، الفضاء نظرية كانت
سطحي تشابُه من أكثر عىل تقم فلم محًضا. خياًال دانيكن، فون إيريك ملؤلفه اآللهة؟»
فون كتاب ولكن الحديثة. املطارات وأحد الصحراوية النقوش من صغري جزء بني للغاية
عىل قدَّم الطريان، بمقدورهم كان القدماء نازكا سكان أن نظرية شأن شأنه دانيكن،

والغامضة. الضخمة للنقوش ما نوع من تفسريًا األقل
لم ولكن الرمال؛ يف نُقَشت التي الخطوط هذه تفسري أيًضا العلماء استطاع كيف

السماء؟ من إال رؤيتها باإلمكان يكن

أمريكي مؤرخ قام حني ،١٩٤١ عام يف نازكا لخطوط الجادة الدراسات أوىل جاءت
إىل بالنظر اللغز حلِّ عن يبحث أيًضا كوسوك كان الصحراء. بزيارة كوسوك بول يُدَعى
يالحظ فجأة به فإذا الشمس، غروب يشاهد كان حني يف اإللهام لحظة وجاءته السماء.
هو اليوم أن أدرك لحظة، وبعد بالضبط. الطويلة الخطوط أحد نهاية فوق تغرب أنها
الغربي. الشمال أقىص يف الشمس فيه تغرب الذي واليوم السنة يف يوم أقرص يونيو، ٢٢
وجدنا، قد أننا ة جمَّ بسعادة الحال يف «أدركنا بقوله: الحًقا األمر كوسوك يسرتجع
لتمييز الخط هذا نقشوا قد القدماء نازكا سكان أن شك فال اللغز! حلِّ مفتاَح يبدو، فيما
األخرى العالمات تكون أن للغاية ح امُلرجَّ فمن كذلك، األمر كان وإذا الشتوي. االنقالب

صلة.» ذات وأخرى فلكية بأنشطة ما بطريقة مرتبطة
لذا شموًال؛ أكثر دراسة إجراء له يتسنَّى أن قبل الصحراء ملغادرة كوسوك اضطر
وبنهاية املولد. أملانية ليما، يف رياضيات معلمة وهي راييش؛ ماريا بمساعدة استعان
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فقد أعىل، من إالَّ — هذا الضخم الطنان طائر مثل — نازكا خطوط رؤية باإلمكان يكن لم ملَّا
الطبع (حقوق الطريان. كيفية يعرفون كانوا ربما القدماء البريوفيني أن العلماء بعض ن خمَّ

لبيتمان/كوربيس.) محفوظة

الشتوي لالنقالب إما أدَّت قد آخر خطٍّا عرش اثني أن اكتشفت قد راييش كانت العام،
يف فلك كتاب «أكرب كانت الصحراء أن إىل وراييش كوسوك وخلص الصيفي. االنقالب أو
ضْخم. كتقويم الخطوط أيًضا عملت األفق، يف املهمة الفلكية املواقع وبتمييز العالم».

يف الخطوط من الضخم العدد هذا امتداد مع أنه إىل وراييش كوسوك منتقدو ذهب
منها البعض يكون أن مصادفة مجرد فإنها املختلفة، االتجاهات من الضخم العدد هذا

منهجية. أكثر ملقاربٍة حاجة هناك وصارت الشمس. مع محاذاة يف
١٩٦٨ عام يف بريو إىل وصل حني — هوكينز جريالد عزم ما بالضبط هذا كان
آثار، عالم وليس فلكيٍّا كان فقد املهمة. لتلك تماًما املناسب الرجل وبدا تقديمه؛ عىل —
قد ستونهنج يف السماوية للمحاذاة الكمبيوتر بمساعدة إليه توصل الذي تحليله وكان
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فريق بتخصيص مهمته هوكينز فبدأ فلكيٍّا. مرصًدا ما يوًما كانت األطالل تلك بأن أقنعه
لوضع استُخدمت التي الفوتوغرافية الصور من مجموعة والتقاط الصحراء فوق للتحليق
والنجوم والقمر الشمس بمواقع الكمبيوتر بتغذية قام ثم للخطوط، دقيقة خريطة
تدريجيٍّا حدثت التي التغريات االعتبار يف يأخذ بحيث تعديلها مع األفق، عرب املختلفة
معني قسم من خطٍّا ١٨٦ عىل اختياره وقع النهاية، ويف املنرصمة. عام األلفي مدار عىل

الصحراء. من
الفلكية. املواقع أحد مع منها كٌل تطابق قد ١٨٦ ال من خطٍّا ٣٩ أن هوكينز وجد
كان بينها، من لالختيار املوجودة الفلكية املواقع كثرة مع ولكن رائًعا، ذلك يبدو قد
مع املحاذاة وافق خطٍّا ١٩ قرابة بأن التنبؤ أمكن فقد ضخمة. أمل خيبة فعليٍّا ذلك
يف كانت األخرى التوافقات من والكثري وحدها، املصادفة منطلق من الفلكية املواقع
يف صيفي وانقالب اتجاه، يف شتوي انقالب إىل واحد خطٌّ أدى حيث «مزدوجة»؛ الواقع
يف تسري كانت املختارة الخطوط من باملائة ٨٠ من أكثر أن ذلك إىل أضف اآلخر. االتجاه

تماًما. عشوائية اتجاهات
«نظرية أن إىل لستونهنج، فلكي تفسري لوجود األكرب املؤيد هوكينز، خلص ثَمَّ ومن

نازكا. يف الكمبيوتر» بواسطة عليها ُقِيض قد والنجوم والقمر الشمس تقويم

بجمع كالركسون برسيس الكندية اآلثار عاملة قامت العرشين، القرن ثمانينيات أوائل يف
من مصدره املعروف بالفخار قارنتها ثم الخطوط، بمحاذاة املوجودة الفخار شظايا
توصلت الذي املدهش االستنتاج وكان البريويف. التاريخ قبل ما عرص من متعددة حقب
تاريخها يرجع الحيوانات) رسوم من القريبة تلك (خاصًة الشظايا بعض أن هو إليه
فنِّيٍّ طراز مع األخرى تطابقت حني يف ميالديٍّا، و٢٠٠ امليالد قبل ٢٠٠ عامي بني ما إىل

تقريبًا. عام بألف بعدها ساد
كانت فإذا مثرية؛ للخطوط تفسري إليجاد الساعني أولئك إىل بالنسبة النتائج كانت
أعمال مثَّلت قد كانت وإذا الطويلة، الفرتة تلك مدار عىل نُقَشت قد والخطوط الرسوم
من متنوعة مجموعة خدمت قد أيًضا تكون فقد إذن تماًما، مختلفة حقب من أناس
إىل بالعودة أو الخطوط، عىل ينطبق قد تفسري من أكثر هناك أخرى، بعبارة األهداف.
بل واحدة، لحصة ليس تُمَح، لم بأعمال مغطاة كانت السبورة لعل أفيني، استعارة

املختلفة. الهندسة حصص من للعديد
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دائمة صلة العرشين القرن ثمانينيات أواخر يف ظهرت التي التالية للتفسريات كان
األنثروبولوجيا عالم ذهب فقد الصحراء. يف ندرته إىل بالنظر ذلك يف غرابة وال باملاء؛
منظومة يف معينة نقاًطا ربطت قد تكون ربما الخطوط بعض أن إىل راينهارد يوهان
الطيور تصاميم واتخذت الخصوبة. طقوس أحد من كجزء ربما العبادة، بأماكن الريِّ
رؤية يفرسون الحديث العرص يف نازكا مزارعي أن سيما ال جديًدا، مدلوًال العديدة
الطيور رسم كان وربما املطر؛ لنزول كدالالت الكوندور أو البجع، أو البلشون، طيور

املطر. لهطول طلبًا األخرى والحيوانات
تتالزم الخطوط أن سيلفرمان، وهيلني أفيني هما آخران، أنثروبولوجيا عاملا الحظ
االتجاه نفس يف مصممة الخطوط معظم كانت فقد الجغرافية. املواقع من العديد مع
نفس له كان منها والعديد النادرة، الصحراوية املمطرة العاصفة بعد املاء فيه ق تدفَّ الذي
وسيلفرمان أفيني يكن لم ما. يوًما تجري املياه كانت حيث القريبة املائية املجاري اتجاه
أن معها يتعذر مما الضحالة من كانت إذ — ريٍّ مصارف كانت الخطوط أن يعتقدان
نوٍع من شعائرية صلة وجود يف راينهارد مع الرأي يف اتفقا ولكنهما — مصارف تكون

واملاء. الخطوط بني ما
خبري وهو — زوداما توم هو األنثروبولوجيا، يف آخر عالم مع أفيني تعاون كذلك
زوداما أدرك اإلسبان. وصل حني بريو من كبريًا جزءًا حكموا الذين اإلنكا شعب يف
التي املستقيمة الخطوط من كشبكة َمت ُصمِّ اإلنكا، إمرباطورية عاصمة كوزكو، أن
مدلول الشعاعي للتصميم وكان املدينة. منتصف يف الشمس، معبد من كشعاع تنطلق
أن إىل وأفيني زوداما وخلص األوائل. اإلسبان للمؤرخني وفًقا لإلنكا، واجتماعي ديني
كانت نازكا سكان أن إىل أشار قد الصحراوية الخطوط من للعديد الشعاعي التصميم

مماثلة. معتقدات لهم
ممارسات يف موازية أشياء عن أورتون، جاري هو األنثروبولوجيا، يف آخر عالم بََحَث
شارك كيف يصف أورتون فراح كوزكو. من بالقرب الجبلية للقرى املعارصين السكان
الطويلة الطرقات كنْس يف يتمثل طقٍس يف معينة، احتفاالت أثناء باكاريكتامبو، قرية أهل
نازكا سكان يتصور أن أورتون مخيلة عن بعيًدا يبُْد لم ثَمَّ ومن العامة. للساحة الرفيعة

الصحراوية. الخطوط عىل مماثًال طقًسا يؤدُّون وهم القدماء

الخطوط، يف كخبرية فقط ليس نازكا، يف الحياة راييش ماريا واصلت األثناء، تلك يف
سياحية، وجهة إىل نازكا دانيكن فون أعمال حوَّلت أن وبعد لها. كحارسة أيًضا بل
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سيدة صارت أن بعد حتى أمن. حراس لجلب املحدودة املالية مواردها راييش استخدمت
أن خشيت إذا السياح بطرد وتقوم املتحرك، كرسيِّها عىل الصحراء تجوب كانت عجوًزا،

قومية. بطلة نازكا يف فكانت بالخطوط. رضًرا يُلحقوا
ريناِته — وشقيقتها راييش ماريا أصبحت العرشين، القرن تسعينيات بداية يف
حراس قام فقد الباحثني. لبعض وفًقا األقل عىل واالنتباه، اليقظة غاية يف — راييش
متَّهمني مؤقتًا، الصحراء يف العمل من وأورتون كالركسون من كلٍّ بمنع راييش ماريا
ماريا كانت فربما بالسهول. اإلرضار د بتعمُّ واألخري مكسورة خزف قطع برسقة األوىل
خطوطها. وكذا الفلكية نظريتها عىل الحفاظ تحاول منتقدوها، أشار حسبما راييش،

عمر عن ١٩٩٨ عام يت تُوفِّ التي راييش، ماريا تكون فقد كذلك، األمر كان وإذا
التي الفلكية التحليالت أحدث من السلوى بعض استمدت قد والتسعني، الخامسة يناهز
— وجدا هوكينز، شأن فشأنهما راجلز. كاليف يُدَعى بريطاني وفلكيٌّ أفيني أجراها
أنهما غري نازكا. خطوط غالبية تربر أن يمكن ال السماوية املحاذاة أن — وراجلز أفيني
املواقع مع املحاذاة حاالت من العديد هناك كانت أنه إىل هوكينز، عكس عىل خلصا، قد
كذلك أفيني الحظ مصادفة. مجرد جميعها تكون أن املستحيل من تجعل لدرجٍة الفلكية
والقمر للشمس مواقع مع محاذاة يف كانت قد كوزكو يف الشعاعية الخطوط من بعًضا أن
دوًرا كان وإن نازكا، يف ما دور له كان الفلك علم أن استنتاج إىل به أدى ما والنجوم؛

راييش. أو كوسوك تخيله مما كثريًا أصغر
ما أحدث بفعل شك بال أمل بخيبة سيصابون أيًضا دانيكن فون قراء كان
الفلكية، — املتداخلة النظريات فنطاق الخطوط. بشأن التفكري من إليه التوصل تمَّ
واحد. تفسري وجود يف سيتوافر كان الذي نفسه الرضا يوفر ال — والدينية والزراعية،
وجود يربر أن استطاع واحد تفسري هناك كان قد أنه تماًما املستبعد فمن لألسف، ولكن

والرسوم. الخطوط كلِّ
وسيلفرمان ألفيني األخرية النتائج بني فيما املشرتكة األمور من الكثري هناك أن غري
من كلٌّ بدأ فقد األوىل. للوهلة الحال يبدو مما أكثر غريهم، وآخرين وزوداما، وأورتون
سواء األخرى، البريوفية والثقافات نازكا سكان بني صالت عن بالبحث الباحثني هؤالء

نازكا. خطوط فهم يف ساعد الصالت هذه من وكلٌّ حديثة. أم قديمة أكانت
الفتة كانت بأنها يوحي مما القديم»؛ العالم عجائب «إحدى الخطوط عىل أُطِلق لقد
أمريكا آثار عن معروف آخر يشء أيِّ سياق يف فهمها الصعب من تجعل لدرجٍة للنظر،
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واألنثروبولوجيا، اآلثار علماء أحدث نظر وجهة من صحيح العكس ولكن الجنوبية.
يف إال يتحقق أن لذلك يمكن فال اإلطالق، عىل الخطوط سنفهم كنا فإذا نازكا: ومؤرخي

عاملها. سياق
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الثامن الفصل

آرثر؟ امللك هو من

الرجل أصول تتبع من تماًما العكس عىل آرثر؛ امللك أسطورة أصول تتبع السهل من
جيفري يُدَعى غامض ويلزي كاهن إىل ذلك يف الفضل من الكثري ويرجع الحقيقي.
ويف عرش. الثاني القرن من األول النصف خالل أكسفورد يف يُدرِّس كان الذي املنموثي،

النور. إىل بريطانيا» ملوك «تاريخ كتابه جيفري أخرج ،١١٣٨ عام قرابة
يقوم إذ الخامس؛ القرن يف ذروتها إىل جيفري، يرويها كما القصة، تصل
كبري قطاٍع وتدمري بغزو وهورسا، هنجيست األخوين بقيادة الوثنيون، الساكسونيون
ينقذ سوف ملٍك عن بتنبؤات املشهد يف مريلني، يُدَعى شاب، ساحر ويظهر البالد، من

بريطانيا.
متزوجة هي الحظ فلسوء أمل؛ بال إيجرنا حب يف أوثر امللك يقع األثناء، تلك يف
إىل أوثر ل فيحوِّ للمساعدة، مريلني فيتدخل كورنوول. دوق جورلويس من — بالفعل
وممارسة الدوق، حرس مغافلة من امللك يتمكن بحيث جورلويس، من األصل طبق نسخة

الحياة. إىل بآرثر أتى ما هذا وكان إيجرنا، مع الحب
فيهزم العرش، الشاب آرثر يعتيل حني رسيًعا عاًما عرش خمسة قرابة تمر
يقهر بعد وفيما بريطانيا. من صغري جزء يف ويحرصهم هزيمة، رشَّ الساكسونيني
وحني كثريين. آخرين بني من واأليسلنديني، واأليرلنديني، واالسكتلنديني، البيكتس،
القنال آرثر يعرب لإلمرباطور، وتقديره إجالله عن يُْعِرب بأن الرومان السفراء يطالبه

فرنسا. يف جيوشهم ويهزم اإلنجليزي
الرذيلة يف ووقع ملًكا، نفَسه موردرد أخيه ابُن ب نصَّ بالخارج، آرثر كان وبينما
ليُشاهد خطري، بجرح يصاب الخائن، ويذبح آرثر يعود وحني جنيفر. آرثر مليكة مع

أفالون». «جزيرة إىل ينقل وهو مرة آخر
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إذ فقط؛ مؤقتًا آرثر انتصار كان املنموثي. جيفري رواها كما القصة سارت هكذا
(التي الند أنجل إىل بريطانيا (لتتحول الربيتانيني آرثر مواطني األنجلوساكسونيون هزم
لم ذلك ولكن إنجلرتا)). بالعربية تعني (التي إنجالند أو األنجل) أرض بالعربية تعني
ذهبي عرص إىل بحنني يشعرون كانوا الذين الربيتانيني لدى للقصة جاذبية سوى يضِف
املناسبة اللحظة انتظار يف كان بل يمْت، لم إليهم بالنسبة فآرثر األرض؛ فيه حكموا

أفالون. من للعودة
العصور كتَّاب خياالت يف ذهبية أكثر إليه يتوقون الذي الذهبي العرص هذا بات
روبرت الفرنيس الكاتب فأدخل جيفري. أسطورة بتعزيز قاموا الذين الالحقني، الوسطى
فرنيس وقام كأنداد. الجلوس آرثر فرسان استطاع ثَمَّ ومن املستديرة»؛ «املائدة ويس
جنيفر (ومعشوق املخلص آرثر فارس النسلوت، بإبراز تروا، دي كريتيان يُدَعى آخر،
حقبة وبنهاية برسيفال. الفارس إشنباخ، فون فولفرام األملاني، وأضاف الحميم).
فرسان إىل الخامس القرن يف مشاة كانوا الذين آرثر جنود تحول الوسطى، العصور
قلعة إىل امللكي بالطه وتحول ضخمة؛ قالع إىل الحصينة ِتالله وتحولت أحصنة؛ عىل

الفروسية. يوتوبيا كاميلوت؛
روايته يف مالوري، توماس هو إنجليزي، رجل يد عىل العنارص هذه كلُّ اجتمعت
رواية توازي خرافية رواية جلدته أبناء بها مانًحا عرش، الخامس القرن يف آرثر» «موت
مواطني جعلت األصلية القصة إن إذ ذلك؛ يف معينة مفارقة هناك وكان آرثر. عن أمة أي
طبيعة هي تلك ولكن األنجلوساكسونيني، اإلنجليز أسالف ضد حرٍب يف الربيتانيني آرثر
إعادة تشاهد أن لك نوع؛ أيِّ من حدود أيَّ تتجاوز أن فبوسعها الكالسيكية. الخرافات
األدب بني ما تراوحت ومتنوعة مختلفة أشكال يف العرشين القرن يف األسطورة إحياء
ريتشارد (بطولة الغنائي واملرسح براديل) زيمر ماريون روايات يف (وأبرزها النسائي

برودواي). نسخة يف برتون
ثيودور الصحفي أشار فحني أبدي؛ حنني هو ذهبي عٍرص لعودة الحنني أن يبدو
باملرسحية مستشهًدا مضيئة»، قصرية «لحظة بأنها كينيدي عهد سنوات إىل وايت إتش

«كاميلوت». الرئيس إدارة عىل أطلق ما رسعان الغنائية،
كان املنموثي، جيفري حياة يف حتى أسطورته. وسط ضائًعا كان نفسه آرثر ولكن
قرابة ويف التاريخ. عن تعبريًا يكون أن يمكن ال بريطانيا» ملوك «تاريخ كتابه أن واضًحا
مضحكة «شبكة جيفري كتاب عىل — نيوبرج من — ويليام املؤرخ أطلق ،١١٩٧ عام
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التي كتلك العالم يف املمالك من الكثري هناك يكن لم أنه ر وقدَّ الخيالية»، األحداث من
بغزوها. يقوم آرثَر جيفري جعل

من يستخلصوا أن يحاولون ويليام َحذَْو حذَوا الذين واملؤرخون الحني، ذلك ومنذ
ا. حقٍّ وجود له كان إن «التاريخية»؛ آرثر شخصية األسطورة

جيفري سبقت التي ا) جدٍّ (القليلة املصادر إىل التحول يعني هذا كان هذا، كلِّ وفوق
الالحقة األساطري بفعل تحريفها واحتماالت آرثر، لزمن أقرب كانت ثَمَّ ومن املنموثي؛
انحدروا من هم الويلزيون كان إذ ويلزية؛ كتابات أغلبها يف املصادر هذه وكانت أقل.

األوائل. الربيتانيني ساللة من
أوائل يف الرومانية اإلمرباطورية سقوط بعد السلطة إىل الربيتانيون هؤالء صعد
ومن اإلمرباطورية؛ حكم تحت والسلطة النفوذ من كبريًا قدًرا حازوا فقد الخامس؛ القرن
وكان الرومان. جيوش رحيل بعد الحكم دفة يتولوا أن إليهم) (بالنسبة طبيعيٍّا بدا ثَمَّ
الغزاة استوىل حيث السابقة؛ اإلمرباطورية من أخرى أجزاء يف حدث ما عكس عىل هذا
رومانية تزال ال املستقلة بريطانيا كانت ولذلك الحكم. عىل الرومان بطرد قاموا الذين
ورثة أنفسهم يرون منهم، العليا الطبقة األقل عىل أو الربيتانيون، وكان عدة؛ نواٍح يف

وثقافتها. الرومانية الحضارة من كلٍّ
أنفسهم الربيتانيون وجد ما فرسعان الرومان. أعداء أيًضا ورثوا فقد حظهم، ولسوء
الغرب، من األيرلنديون فكان الرببر: من يعتربونهم كانوا جماعات من لهجوٍم عرضة
الغزاة يجد ولم الشمال. بحر ناحية من واألنجلوساكسونيون الشمال، من والبيكتس

الرومان. محل حلوا قد الربيتانيني أن ملجرد لالنسحاب مربًرا
الذي ذلك مثل منه؛ ميئوًسا الويلزيني امللحميني الشعراء وصف حسب املوقف كان
راهب تصديق بمقدورنا كان إذا ولكن املنموثي. جيفري رواية يف الربيطانيون واجهه
يف عظيًما انتصاًرا الربيتانيون أحرز ،٥٠٠ عام قرابة يف فإنه جيلداس، يُدَعى ويلزيٍّ
تمَّ الذي بريطانيا»، «انهيار كتاب يف جيلداس وصف وقد بادون. جبل ى تُسمَّ منطقة
رخاءٌ هما عمَّ اللذين التاليني والجيلني املعركة فقط، عاًما خمسني بقرابة ذلك بعد تأليفه

ِنْسبيني. وسالم
الكاميلوت لحظة هي جيلداس وصفها التي العرش خلو من الفرتة هذه كانت هل
اسم جيلداس يذكر لم اإلشارة، يف املشككون بادر مثلما ولكن ربما، املضيئة؟ القصرية
الربيتانيني. يحكم كان من مطلًقا يذكر لم جيلداس أن امُلحِبط واليشء موضع. أيِّ يف آرثر
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الربيتانيني» «تاريخ كتاب ففي آخر. ويلزيٌّ دين رجل وهو لِننْيوس، األمر هذا تُِرك
هوية بشأن شك من ما التاسع، القرن بداية يف ما وقٍت يف بتجميعه ِننْيوس قام الذي
اثنتي يف بالساكسونيني الهزيمة آرثر ألحق ِننْيوس، وبحسب آرثر». «املحارب البطل:

وحده. العدو جيوش من فرًدا ٩٦٠ ذبح ما مرحلٍة ويف معركة، عرشة
— واضح بشكل املستحيلة األفعال هذه مثل إنَّ بنِنْيوس؟ الوثوق يمكن هل ولكن
الشعر لروايات بوضوح تنتمي — مساعدة دون منفرًدا العدو جيش من ٩٦٠ قتل مثل
فقد أيًضا؛ نفًعا — بفوضويتها املعروفة — مادته تُْجِد ولم التاريخ. وليس امللحمي،
ووجد اكتشفه. ما كلِّ من واحدة» كومة «تجميع بأنه منهَجه نفُسه الدين رجُل وصف
فلن يشء أيِّ تنظيم عن عجز شخًصا بأن مجادلني ذلك، يف العزاء بعض املؤرخون

محبًطا. أمًرا ذلك وجدوا آخرين أن إالَّ يشء، أيِّ تلفيق من أيًضا الغالب يف يتمكن
يف تحقق الذي االنتصار آلرثر ِننْيوس، َحذَْو حذوا الذين الويلزيون، الكتَّاب نََسب
بثالثمائة الفعلية األحداث بعد الكتابة بدءوا جميًعا ولكنهم أيًضا، بادون جبل معركة
الشفهية الرواية كون تحديد املستحيل من وكان ِننْيوس. شأن شأنهم األقل، عىل عام

الخامس. القرن يف لربيطانيا الفعيل التاريخ عن تعرب َرَوْوها التي
مطلوبًا كان فما املشككني. لتقنع تكن لم وحدها الويلزية الكتابات أن الواضح من
عام يف مادي بشكل تبلور قد ذلك أن يبدو وفيما آرثر، وجود عىل قوة أكثر دليل هو
قد أنهم جالستونربي دير رهبان أعلن حني ذلك كان للبعض). وفًقا ١١٩٢ (أو ١١٩١

وجنيفر. آرثر جثتَي اكتشفوا

عامني بعد إال عنه يكتب ولم ويلز، من جريالد يُدَعى شخٌص االكتشاف بوصف قام
بلوط يف األرض أعماق «يف جالستونربي يف الجثتان ُوجَدت كيف جريالد حكى فقط.
هو كما فوقه، وليس حجر، «أسفل ُوِجد قد الرصاص من صليبًا أن وأضاف ُمجوَّف».

اليوم.» متبٌع
آرثروس الشهري امللك يرقد «هنا تقول: الصليب عىل املنقوشة الكلمات وكانت

أفالونيا.» جزيرة يف وينيفرييا الثانية وزوجته
أفالون؟ جزيرة هي جالستونربي كانت هل

تصديق عدم إىل يميلون الغالبية أن إالَّ ذلك، عىل املؤرخني بني واضح إجماع يوجد ال
جالستونربي، بلدة أن ذلك أسباب من ولعل وجنيفر. آلرثر كانت ُوِجَدت التي العظام أن
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وجنيفر. آرثر جثتي وجدوا قد أنهم عرش الثاني القرن رهبان زعم حيث جالستونربي، دير
الكونجرس.) (مكتبة

هذه كانت وربما الخرضاء. باملروج كامل شبه بشكٍل محاطة سومرست، يف الواقعة
نتخيل أن اليشء بعض املبالغة من يظل ولكن مستنقعات، األوقات من وقت يف املروج

أفالون. «جزيرة» أنها
بنمط ُكِتَب قد الرصايص الصليب عىل املرسوم النقش أن إىل أيًضا املشككون انتبه
السادس؛ أو الخامس القرن يف وليس عرش، الحادي أو العارش القرن يف شاع الحروف من
نوع وجود عىل داللة ذلك أن وبدا فيها. مات قد آرثر يكون أن يُفرتَض التي الفرتة وهي

االحتيال. من
جزء كان فقد االكتشاف. لتلفيق محدد دافع لديهم كان الرهبان أن ذلك من األسوأ
إليه الحجاج من الكثري سيجذب آرثر قرب موقع وكان مؤخًرا، احرتق قد الدير من كبري
أشدِّ يف الرهبان كان التي األموال الحجاج معهم أحرض وقد بالفعل). حدث ما (وهو

الرتميم. عملية أجل من إليها الحاجة
كانوا فقد نقش، تزييف أرادوا لو الرهبان بأن ذلك عىل الدير أنصار ردَّ املقابل، يف
ألول عليه ُعِثر قد آرثر جثمان بأن وجادلوا ومالئم. قديم نقش الختيار كافية دراية عىل
عىل مقاًما كان كبري رضيح بهدم الدير قام حني ،٩٤٥ لعام الالحقة السنوات يف مرة
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جديد صليب ومعه البقعة، هذه يف آرثر دفن أُِعيد قد يكون أن بد ال أنه نوا وخمَّ األرض.
وقتئٍذ. املعاِرصة العارش القرن بحروف

عامي يف اليشء بعض الرهبان قصة ليعزز رادفورد رايل إيه يس اآلثار عالم وجاء
قال الذي املوقع يف بالفعل حفر قد أحًدا بأن دالالت عىل عثر حني و١٩٦٣، ١٩٦٢
وعوَّلت عليه، عثروا ما بشأن شيئًا يُثِْبت لم ذلك ولكن فيه. حفروا قد إنهم الرهبان
أي يثبت ما هناك يكن لم األحداث، من كاملة سلسلة تصديق عىل الدفن إعادة فرضية

منها. جزء
جالستونربي تقدم أن مستبعًدا يبدو وجديد، مثري أثري اكتشاف باستثناء وهكذا،
تحليل أليِّ الصليب أو العظام إخضاع كذلك يمكن وال آرثر. عن قاطعة إجابات أيَّ
يف والصليب عرش، السادس القرن خالل ما وقٍت يف العظام اختفت فقد حديث؛ علمي

الحق. وقت

كان ميالده. محل إىل رادفورد اتجه آرثر، فيه ُدِفن الذي املكان عن بحثه من االنتهاء بعد
التي العالقة شهدت التي هي الكورنوويل الساحل عىل تينتاجل قلعة إن قال قد جيفري
وغمرته لرادفورد. التالية الحفر وجهة هي فكانت وإيجرنا، أوثر بني آرثر عن أثمرت
— الوسطى العصور ألواخر تاريخها يرجع التي القلعة أسفل — وجد حني السعادة
بشأن شيئًا ذلك يُثِْبت لم وبالطبع السادس. أو الخامس القرن من مستورد فخار بقايا
نفس يف هناك عاشوا قد الثراء من كبري قدر عىل أناًسا بأن أوحى أنه إالَّ إيجرنا، أو أوثر

تقريبًا. الوقت
الرئييس املقر األسطورية، كاميلوت قلعة عن البحث نتائج هو إثارة األكثر األمر كان
ارتبطت قد جالستونربي، من قصرية مسافة عىل تقع التي كادبوري، قلعة كانت آلرثر.
عامي بني وفيما األقل. عىل عرش السادس القرن منذ بكاميلوت الشعبية األساطري يف
أدلة. عن بحثًا الحفر يف ألكوك ليسيل من بتوجيٍه اآلثار علماء رشع و١٩٧٠، ١٩٦٦

ردهة أساسات ألكوك اكتشف آرثر»، «قرص ب محليٍّا املعروفة العالية األرض وتحت
حجري سور بقايا عىل ألكوك عثر كذلك بارعة. ِحْرفية تُْظِهر الخشب من مبنية كبرية

بوابة. وبرج التل، من جزءًا يطوِّق ُمملَّط غري
يف ألكوك وكتب .٥٠٠ عام لقرابة تاريخه يعود كبري حصن وجود إىل أشار هذا كلُّ
… ويعربدون يلهون وقواته آرثر نتخيل أن نستطيع أننا يربر ما «لدينا أنه فرحه نشوة
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برج عرب خيولهم عىل للمعركة ويخرجون كادبوري، يف املوجودة لتلك مماثلة ردهة يف
الغربي.» الجنوبي املدخل يف املوجود كذلك بوابة

تردد. دون ألكوك أقر مثلما كاميلوت، هي كادبوري قلعة أن ذلك يُثِْبت لم بالطبع،
العصور غراميات قلعة عن فضًال حقيقي، حصن أيِّ من أكثر منيًعا تالٍّ هذا كان فقد
آرثر؛ باسم الحصن يربط كادبوري يف يشء عىل العثور يتم لم ذلك، عىل عالوة الوسطى.

السادس. القرن من جيش قائد أليِّ الرئييس املقر كانت فلعلها
يف بريطانيا عن أفشيا قد أنهما عىل َدين مشدِّ بدقة، نتائجهما وألكوك رادفورد صاغ
يف محالة ال آرثر وضعت اكتشافاتهما أن غري نفسه. آرثر عن أفشياه مما أكثر آرثر عهد
بكاميلوت. كادبوري مساواة إىل عنها اإلعالمية التقارير بعض وسارعت الرئييس، املشهد
َمواِطن كلِّ رسد أعادوا الذين األكاديميني، بني عنيًفا فعٍل ردَّ بدوره ذلك أثار وقد
غالبية بني السائد هو الشك يزال وال األثرية. االكتشافات وكذلك الويلزية املصادر قصوِر
أكثر تعدو ال بأنها آرثر لوجود املؤيدة الحجة وصف قد أحدهم إن حتى األكاديميني،

نار. بال دخان يوجد ال بأنه القول من
الخامس القرن يف ما وقت يف بأنه تماًما نثق أن فبوسعنا موجوًدا. كان والدخان
جبل ى يُسمَّ ما مكاٍن ويف للربيتانيني. قصرية ونهضة انتعاش هناك كان السادس، أو
الذين الويلزيون، امللحميون الشعراء أطلق وقد النرص. إىل الربيتانيني أحدهم قاد بادون،
قائد عىل الحًقا، جاءوا مؤرخني أيِّ من الفعلية لألحداث أقرب وقت يف يكتبون كانوا

آرثر. الربيتانيني
حذْوهم. نحذو أن يمكننا ثَمَّ ومن
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املايانية؟ اهنارتاحلضارة ملاذا

ستيفنز، لويد جون كتب هكذا لفهمه.» سبيل ال غامًضا لغًزا لغًزا؛ كله األمر كان «لقد
يف كوبان مدينة أطالل عىل عثوره بعد مبيًعا، األكثر الرحالت أدب كتب أحد مؤلف
طريقه قطع ثم الصغرية، والزوارق البغال بواسطة سافر قد ستيفنز كان .١٨٤٠ عام
وقد القدماء. للمايانيني املفقودة املدن عىل العثور أمل عىل املطرية هندوراس غابة عرب
يف أمضاها التي الالحقة، الثالث السنوات خالل آخر حطاًما أربعني من أكثر اكتشف
القصور من ممتدة مجموعات وجد املكان، هذا ويف الوسطى. وأمريكا املكسيك جنوب
عليها نُقَشت أثرية حجرية منحوتات جانب إىل الغابات، وسط املختبئة واألهرامات

رائعة. حضارة أطالل تلك أن بوضوح لستيفنز وتراءى هريوغليفية. مخطوطات
أنهم سيما ال بعده، جاءوا الذين البارزون اآلثار علماء الرأي يف ستيفنز مع اتفق
أرقام أنها اتضح والتي اآلثار، عىل املوجودة العالمات بعض شفرة فكَّ استطاعوا قد
ملاليني امتدت تقاويم أَنَشئوا فقد الرياضيات. يف محنكني خرباء كانوا املايانيني أن بيَّنت
البارزون اآلثار علماء واستنبط معقدة. فلكية لحركات دقيقة خرائط ورسموا السنني،
عميق. حدٍّ إىل ومثقًفا مفكًرا شعبًا كانوا حكامهم، األقل عىل أو املايانيني، أن هذا من

عنهم كتب الذي موريل، سيلفانوس وصفهم كما فريد، بشكل سلميٍّا شعبًا كانوا كما
إىل هذان البارزان اآلثار عاملا أشار فقد .١٩٥٤ عام يف طومبسون إريك وجيه ،١٩٤٦ عام
وطومبسون موريل وخَلص املايانية. األطالل حول مرئية تحصينات أيُّ هناك يكن لم أنه
يتأملون الكهنوتيون امللوك كان حيث مقدسة؛ أماكن بالرضورة كانت األطالل هذه أن إىل
كانوا الذين القرويني من العارضة الزيارات سوى يشء يقاطعهم وال الكون، رياضيات

لحكمتهم. عليهم ويعتمدون طعامهم لهم يُحرضون
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آخر كان فقد املايانية. الحضارة انتهت متى كذلك اآلثار عىل املنحوتة األرقام بيَّنت
وتتابعت ،٨٢٠ عام هو املاياني) التقويم من تُرِجم (حسبما كوبان يف مسجل تاريخ
،٨٤٩ هو نارانخو إىل بالنسبة تاريخ آخر فكان الدومينو؛ كقطع أخرى مايانية مدن
الحضارة؟ هذه انتهت «ملاذا» قائًما: السؤال ظل ولكن .٨٧٩ وتيكال ،٨٥٩ وكاراكول
الغزاة يد عىل الدمار بهم لحق الذين بريو، يف اإلنكا أو املكسيك يف األزتيك عكس عىل
إبحار من عام ٦٠٠ قرابة قبل أي ٩٠٠؛ عام بحلول مدنهم املايانيون هجر اإلسبان،
مثل — أصلية أمريكية حضارة أن عىل عالمات أي كذلك هناك يكن ولم كولومبوس.
املدن بني الحروب وبدت املايانية. املدن دمرت قد — للحرب النزَّاعني األزتيك أسالف
صورة طغت اللذين وطومبسون، موريل إىل بالنسبة األقل عىل وارد، غري احتماًال ذاتها

األثري. تفكريهما عىل املساملني املايانيني
أمًرا املاضية، القليلة العقود حتى األقل عىل املايانية، الحضارة موت بدا ثم، ومن

بها. تحيط كانت التي الغابة مثل تماًما فهمه يستحيل مستغلًقا

سبيل عىل موريل، فخمن محالة. ال بيئية كانت املشكلة أن الباحثني من العديد افرتض
منهم نفدت حتى الحقول إنشاء أجل من الغابة يجرفون ظلوا املايانيني أن املثال،
أيَّدوا آخرين أن غري الرتبة. أنهكوا قد املايانيني املزارعني أن آخرون وافرتض األرض.
أُْلِقي كذلك طويًال. امتد جفاف أو إعصار أو زلزال ربما طبيعية، كارثة حدوث فكرة
بعد مدمًرا دوًرا لعب قد قطًعا املرض أن خاصًة الصفراء، والحمى املالريا عىل باللوم

اإلسباني. الغزو
أيٍّ لدعم حقيقي دليل وجود عدم يف تكمن النظريات هذه كلِّ يف املشكلة كانت
اإلطاحة تستطيع التي البيئية الكارثة ولكن دحضها، من أحٌد يتمكن لم ربما منها.
ولم األثري؛ السجل يف اآلثار بعض ترتك أن ينبغي كان املايانية الحضارة مثل بحضارة

يبدو. ما عىل املوقف هو هذا يكن
وسط من ربما تحًرضا، األقل الناس بعض أن يف تتمثل طومبسون نظرية كانت
عىل الشمال أقىص الواقعة املايانية املدن إىل نزحوا قد الخليج، ساحل من أو املكسيك
ثقافيٍّا غزًوا كان ذلك أن طومبسون واعتقد هناك. بالحكام وأطاحوا يوكاتان جزيرة شبه
والنظام هناك، الراسخ املاياني والديني السيايس النظام مزق أنه إالَّ عسكريٍّا، منه أكثر
كانوا الذين املايانيني، للقرويني ثورة إىل أدَّى قد بدوره يكون وقد أيًضا. جنوبًا السائد

بربريني. دخالء إجالل ضد ثاروا ولكنهم الكهنوتية، نخبتهم بخدمة تماًما سعداء
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ملتحف محفوظة الطبع (حقوق الثامن. القرن خالل املايانية كوبان ملدينة املحتمل الشكل
هارفرد.) جامعة بيبودي،

برتقايل فخار عىل ُعثر فقد طومبسون؛ نظرية عىل ما دليٌل األقل عىل هناك كان
يف — العارش القرن إىل تاريخه يعود والذي — املكسيك وسط يف السائد للطراز ينتمي
طراز عىل املعمار بدأ وجيزة بفرتة وبعدها يوكاتان، جزيرة شبه عىل املايانية املدن بعض
إىل الواقعة الحيوية املايانية املنطقة أن املشكلة كانت هناك. الظهور يف الخليج ساحل
واملعمار، الفخار إىل بالنسبة أما أجنبي. تأثري أيِّ لوجود عالمات أي تظهر لم الجنوب
شقوا قد الغرباء كان لو حتى تماًما. السلمية بالتجارة جاء قد التأثري يكون فربما
لتحديد الكافية بالدقة يكن لم واملعمار الفخار تاريخ فإن عنوة، الشمال نحو طريقهم
يكون أن للغاية الوارد ومن بعدها. أم املايانية الحضارة انهيار قبل جاءا قد أكانا

بالفعل. املايانيون الحكام صنعه فراٍغ ملء مجرد من أكثر شيئًا يفعلوا لم األجانب
هي وموريل طومبسون أفكار ظلت عملية، أكثر أخرى بدائل أيِّ غياب يف أنه غري
القرن من والسبعينيات الستينيات حتى ذلك واستمر املايانية. املعرفة عىل املسيطرة
املخطوط من األرقام وكذلك الكلمات شفرة حلِّ من أخريًا اللغويون تمكن أن إىل العرشين،
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وموريل طومبسون أفكار يف التشكيك املرتجمة النصوص تأثري وتجاوز القديم. املاياني
للحضارة املعرفية الرؤية يف ا تامٍّ تحوًال أحدثت لقد الواقع ويف الحضارة. انهيار عن

املايانية.

األرجح. عىل عقود حتى أو بسنوات ذلك قبل املخطوطات تُرجَمت لربما طومبسون، ولوال
غامضة وتقاويم رياضية مفاهيم سوى تحوي ال أنها من يقني عىل طومبسون كان فقد
منقوشة تكون ربما املايانية اآلثار أن يقرتح كان شخص وأيُّ بالفعل. تُرجَمت التي كتلك
رسيًعا للتخيل تدفعه لدرجة بازدراء يُقابَل كان صور؛ أو أرقام وكذلك حروف أو بكلمات

املخطوط. شفرة لفك جهد أو محاولة أيِّ عن
أعمال كبري حدٍّ إىل تجاهلوا قد الباحثني أن لدرجة مؤثًرا، طومبسون كان وهكذا
يف املايانية املدن أطالل عرب ل تنقَّ فرانسيسكانيٍّا تبشرييٍّا كان الذي الندا، دي دييجو
بعض إىل ستيفنز وصول قبل أي عرش؛ السادس القرن من الخمسينيات منتصف
الرموز ملطابقة األولية املحاوالت ببعض الندا قام عام. ثالثمائة بقرابة نفسها األطالل
الصحيح. املسار عىل كان ولكنه — اتضح كما خاطئ نحو عىل — الحروف مع املايانية
التي املايانية الكتب بأن الجزم فبعد باحثًا؛ منه أكثر مخلًصا تبشرييٍّا كان لألسف ولكن

جميًعا. بحرقها قام الشيطان»، وأكاذيب «خرافات سوى تحوي ال جمعها
التبشريية البعثات حيث املزدوجة؛ املدمرة القوى من فقط كتب أربعة سوى ينُج ولم
برلني مكتبة يف بأحدها املطاف وانتهى بالرطوبة، املشبعة االستوائية والبيئة اإلسبانية
كاد وأحرقتها، املكتبة عىل النريان أتت حني الثانية، العاملية الحرب نهاية ويف القومية.
يُدَعى سوفييتي جندي أنقذه الحظ، ولحسن اآلخر. هو رماد إىل يتحول أن الكتاب هذا
طومبسون استبداد عن وبعيًدا وهناك، الوطن. أرض إىل معه وأخذه كنوسوروف يوري
يكن لم الشفرة: فكَّ قد أنه ١٩٥٢ عام يف ليعلن العمل، يف كنوسوروف رشع الفكري،
ظنَّ (كما وصوًرا أرقاًما كله يكن ولم الندا)، ظن (كما حروًفا كله املاياني املخطوط

والكلمات. الفردية املقاطع من مزيًجا كان بل طومبسون)؛
التهكمي بأسلوبه كتب إذ كنوسوروف؛ عمل عىل طومبسون تهكَّم وكاملتوقع،
الصارم الحزبي التعاون تأثريات عىل حقيقيٍّا مثاًال هذا يكون أن املمكن «من املعتاد:
البحث صعيد عىل كذلك الوضع يكون أن نتمنَّى الحر، العالم وملصلحة روسيا. يف …

العسكري.»
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عىل والبناء طومبسون، يف التشكيك يف بالتدريج بدءوا آخرين باحثني أن غري
العامة املبادئ كانت ،١٩٧٥ عام طومبسون وفاة ومع االستبصارية. كنوسوروف آراء
ترجمة يف الرشوع الباحثون واستطاع ُفهَمت، قد املايانية الجملة وبناء اللغوية للقواعد

املايانية. األعمال
أن من الرغم عىل إذ به؛ القيام ينبغي العمل من الكثري هناك يزال ال كان ولكن
أو منحوتة املايانية النصوص آالف هناك كان فقد بقيت، التي هي فقط كتب أربعة
تُرجم وحاملا املباني. وأسوار املايانية الفخاريات عىل وكذلك الحجرية، اآلثار عىل مرسومة
طومبسون قدَّمها التي املايانيني صورة حطَّم العديدة، الوسائط هذه عىل مكتوبًا كان ما
العسكرية، لالسرتاتيجيات تفصيلية روايات املرتجمون وجد أثر، بعد أثر فعىل وموريل.
صورة تالشت وهكذا كقرابني. العدو بأرسى الرهيبة والتضحيات الدموية، واملعارك
متعطِّشني محاربني كانوا املايانيني الحكام أن تبنيَّ أن بعد املساملني، املثقفني الكهنة

العسكرية. انتصاراتهم اآلثار عىل مكتوبًا كان ما معظم وثَّق وقد للدماء.
اكتشاف يف رشعوا طومبسون-موريل، نظرية قيود من اآلثار علماء تحرر أن وبعد
ُعثر املثال، سبيل عىل تيكال، ففي املايانيني. لدى العسكرية النزعة عىل أخرى أدلة
خنادق كانت أنها املمكن من األرض؛ عن مرتفعة وأسطح ضيقة طويلة خنادق عىل
كانت كاراكول ويف دفاعية؛ أسواًرا كانت أنها ح يُرجَّ أسوار بيكان ويف ومتاريس؛ مائية
ويف األهرامات. أحد أرضية عىل الثرى جثَّتَه يواِر لم وطفل املباني عىل حريق آثار هناك
أمكن الطقوس من نوًعا ر تصوِّ أنها اعتُقد حية جدارية لوحات هناك كانت بونامباك

حقيقية. ملعارك كمشاهد تمييزها اآلن
يدمجوها أن اآلثار علماء استطاع للمايانيني، الجديدة العسكرية الصورة ترسخ ومع
أحد يف أسلحة عىل تشيس وديان آرلني عثر فقد الحضارة. النهيار جديدة تفسريات يف
تسبَّبت املايانية املدن بني السيطرة نطاق عن خرجت حربًا أن إىل وخلصا بليز، يف املواقع
أثناء املقطوعة الرءوس من تالل عىل ديمارست آرثر وعثر هناك. الحضارة انهيار يف
٨٢٠ عام بعد أنه ر وُقدِّ مماثل. استنتاج إىل ل وتوصَّ جواتيماال شمال يف حفر عملية
مستواها من فقط باملائة ٥ إىل هناك املايانية السكانية الكثافة انخفضت ذلك، نحو أو

السابق.
بحرب شبيهة داخلية حرب إىل االنهيار «يعزى ديمارست: قال الشأن هذا ويف

البوسنة.»
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ظهرت املدن، بني الحروب تأثري بشأن إجماٍع إىل الوصول بصدد اآلثار علماء بدا حني يف
لالنهيار. القديمة البيئية التفسريات من واحًدا جديد من لتُْحِيَي جديدة، أدلة السطح عىل
بصدد كانوا — القديمة العصور يف املناخ علماء من مجموعة وجد ،١٩٩٥ عام ففي
ترجع التي الرواسب أن — يوكاتان وسط يف شيشانكانوب بحرية قاع يف الرواسب فحص
تميل التي الكالسيوم، بكربيتات خاص بشكل غنية كانت و١٠٠٠ ٨٠٠ عام بني للفرتة
ما وهو البحرية؛ يف املاء من للغاية ضئيلة كمية هناك تكون حني فقط القاع يف للرتسب
الجفاف موجة أن إىل وزمالؤه هودل ديفيد وذهب الجفاف. فرتات خالل عادة يحدث
مجاعة، وحدوث املحاصيل، تلف يف تسببت إنها حتى للغاية حادة كانت بالذات تلك

املايانية. الحضارة انهيار يف ساهمت عوامل وكلها األمراض، وانتشار
بدءوا؟ حيثما إىل العلماء ذلك أعاد هل

كثريًا. ليس
لالنهيار؛ «الوحيد» السبب كان الجفاف أن إىل يذهب لم هودل أن األسباب أحد
األزمات من كاملة سلسلة ر فجَّ الذي املحفز العامل كان أنه إىل ذلك من بدًال ذهب بل
عن الحرب مسئولية يف اعتقدوا الذين هؤالء من كثريون قام وباملثل، والثقافية. البيئية
سبعينيات ومنذ عديدة. عوامل بني من واحد عامل كمجرد الحرب هذه بتقديم االنهيار
بشكل االنفتاح يف القضية جوانب جميع يتدارسون الذين العلماء بدأ العرشين، القرن
ضمنها من املرتابطة؛ العوامل من متنوعة مجموعة االعتبار يف تأخذ تفسريات عىل متزايد
املمكن ومن املايانية. املدن بني أو خارجي عدو مع سواء والحرب، البيئية الضغوط
بشكل عرضة إياهم تاركًة املايانيني، أضعفت قد مختلفة عديدة عوامل هناك تكون أن
مدينة من اختلفت قد الحاسمة األزمة هذه طبيعة تكون وربما ما. حاسمة ألزمة متزايد

ملدينة.
من تركيزهم بؤرة بتوسيع اآلثار علماء قيام املاضية القليلة العقود شهدت كذلك
— عدًدا أكثر — للحضارة شمالية مراكز لتشمل الجنوب يف املايانية الحيوية املناطق
كتلك كبرية تكن لم أنها من الرغم عىل املدن، هذه بعض يوكاتان. جزيرة شبه عىل
قد منها القليل إن بل السنني، بمئات املجاورة املدن انهيار بعد قائمة ظلت الجنوبية،
الذين الالجئون الشمالية املدن هذه من بعًضا َدَعم ما ولعل اإلسباني. الغزو حتى بقي

الجنوب. يف مايان من الحيوية املنطقة عىل حلَّت أزمة أيِّ من يفرون كانوا
من العديد عانت قد املختلفة املايانية املدن أن هو الشأن هذا يف التقديرات وأحدث
انهيار يكون وربما املتواصل. قتالها إىل بالنظر األرجح عىل حتميٍّا كان ما وهو التقلبات،
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جزءًا الشمالية، املدن ازدهار جانب إىل ميالديٍّا، ٩٠٠ عام قبل الكربى الجنوبية املدن
علماء بعض إن بل فيه. مبالًغا عليها مثاًال يعترب كان وإن املستمرة، التقلبات هذه من
املايانية الحضارة بأن مجادًال ذلك من ألبعد ذهب قد أندروز، ويليس إي وأبرزهم اآلثار،

فقط. للشمال اتجهت ولكنها تَنَْهْر، لم
الجنوبي، االنهيار مدى كان إذ الحد؛ هذا إىل ليذهبوا اآلثار علماء غالبية يكن لم
وربما مايان، تاريخ يف مسبوق غري االستثنائية، والفنية املعمارية اإلنجازات هذه كلِّ بعد
حدث، ما تفسري يف بعد فيما الشمالية املدن ازدهار حقيقة تساعد وقد كله. التاريخ يف
بشكل املايانيون يتعاَف لم ملاذا أو حدوثه، لعوامل كامًال تفسريًا تقدم ال بالتأكيد ولكنها
فهمه املتعذر أو الغامض باللغز ليس ربما لغًزا، تظل األسئلة فهذه اإلطالق. عىل تامٍّ

لغٌز. ذلك من بالرغم ولكنها ،١٨٤٠ عام يف لستيفنز بدا مثلما
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العارش الفصل

الفصح؟ التامثيلعىلجزيرة د شيَّ من

نظًرا وذلك الفصح؛ جزيرة من قريبًا األرض سطح عىل مكانًا تجد أن بمشقة يمكنك
رشًقا، ميل وثالثمائة آالف بأربعة عنها الجنوبية أمريكا تبعد حيث الشديد. لبعدها
من الرغم وعىل ما، بطريقة أنه غري غربًا. ميل وثالثمائة بألفني تاهيتي تبعد حني يف
الجزيرة سكان نحت فقد التقني، الصعيد عىل تقدًما أكثر حضارات عن الظاهرة عزلتها
العديد ارتفاع يتجاوز برش شكل عىل واحد حجر من املكونة الضخمة التماثيل مئات
ما، بطريقة السكان، هؤالء نفس قام ذلك بعد طوابق. ثالثة من بناية ارتفاع منها
فوقها ووضعوا حجرية، منصات عىل منها العديد ونصبوا برٍّا، تلك «املواي» تماثيل بنقل

األحمر. الحجر من ضخمة قوالب
ياكوب الهولندي املستكشف عثر حني ١٧٢٢ عام قائمة تزال ال التماثيل كانت
«لقد روخفني: وكتب التسمية). جاءت هنا (ومن الفصح عيد يف الجزيرة عىل روخفني
نفهم أن نستطع لم ألننا األوىل؛ للوهلة الدهشة من نُصَعق الحجرية التماثيل هذه جعلتنا
قدًما ثالثني ارتفاعها كان التي التماثيل، هذه مثل يِقيموا أن … الناس لهؤالء أمكن كيف

ارتفاعها.» مع يتناسب سمك ذات وكانت كاملة
وجيزة لفرتة كوك جيمس الكابتن توقف بقليل، عاًما وخمسني اثنني من أكثر وبعد
يكن لم (ولكن زمن منذ وجودها يف مشكوًكا كان قارة، عن بحثه أثناء الفصح جزيرة يف
«استطعنا قال: إذ أيًضا؛ هو الدهشة كوك وانتابت الهادئ. املحيط جنوب يف وجود)، لها
معرفة أية لديهم يكن لم الذين الجزيرة، هذه سكان استطاع كيف نستوعب أن بصعوبة
أحجاًرا يضعون ذلك وبعد الضخمة، التماثيل هذه مثل يقيموا أن ميكانيكية، طاقة بأي

رءوسها.» عىل كبرية أسطوانية
وملاذا؟ الفصح؟ جزيرة مواي شيَّد الذي فمن
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بعد الساحل إىل وصلوا الذين — البولينيزيني املهاجرين أن العلماء معظم اعتقد
هم — املاركيز يف ربما الغرب، يف الجزر إحدى من مستحيلة، ليست ولكن طويلة، رحلة
نرويجي عالم وهو هايردال، تور مع بجدية الكثريون يتعامل ولم شيَّدوها. من حتًما
أمريكا هنود أن عىل تنص نظرية بصياغة العرشين القرن من األربعينيات أواخر يف قام

املواي. وشيَّدوا الفصح جزيرة عىل استقروا قد الجنوبية
الهادئ املحيط ويعرب بدائيٍّا َطْوًفا يصنع أن هايردال قرَّر نظريته، صحة وإلثبات

بنفسه.

جزيرة سكان أساطري بني تشابه أوجه مالحظة بعد مرة ألول لنظريته هايردال توصل
البرشة أبيض آلهة كبري بحياة الجزيرة سكان هتف فقد بريو. يف اإلنكا وقدماء الفصح
اآللهة كبري — ُكون-تيكي عن اإلنكا تحدَّث بينما لجنسهم، مؤسًسا بوصفه تيكي يُدَعى

الهادئ. املحيط إىل بريو من األولون آباؤهم طرده الذي — البرشة أبيض
عرش الثامن القرن يف الجزيرة زاروا الذين األوائل األوروبيني أن هايردال تذكر
كانوا الذين البيضاء البرشة ذوي السكان لبعض هناك الغامض الوجود من اندهشوا
وُكون-تيكي تيكي أن بد وال العادة. يف السمراء البرشة ذوي البولينيزيني وسط مميزين

ساللته. من كانوا الفصح لجزيرة األصليني البيض السكان أن بد وال واحًدا، كانا
نظرية تدعم كانت الجزيرة عىل متداولة أخرى شفهية روايات ثمة يبدو، وفيما
يثقبونها كانوا طويلة» «آذان ذي جنس عن الجزيرة سكان تحدث فقد هايردال.
أن القصة وتروي مصطنع. بشكل تطول أن إىل شحماتها يف ثقيلة أحماًال ويضعون
ذرًعا القصرية اآلذان ذوو بهم ضاق أن إىل الجزيرة يحكمون ظلوا الطويلة اآلذان ذوي
افرتض فقد تقريبًا، مناكبهم حتى تتدىل طويلة آذان للمواي كان وملا بهم. وأطاحوا
ذوو جاء أين ومن الطويلة. اآلذان ذوي يد عىل ُشيِّدت قد أنها الحال بطبيعة هايردال
جاءوا فقد الشأن؛ هذا يف للشك مجاًال الجزيرة سكان حكايات تدْع لم الطويلة؟ اآلذان

الجنوبية. وأمريكا … املحيط سوى َصْوبَه يوجد يكن لم حيث الرشق من
استطاعوا قد ُكون-تيكي، أو وتيكي الطويلة، اآلذان ذوو كان إذا أنه هايردال وفكر

كذلك. يستطيع فإنه خشبي، طوف يف الهادئ املحيط عبور
كربى بتقطيع فريقه بصحبة قام حيث اإلكوادورية؛ الغابات نحو اتجه ثَمَّ ومن
الهندية، الطريقة عىل اللحاء، بتقشري قاموا ثم يجدوها، أن استطاعوا التي األشجار
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استخدام دون العادية، الُقنَّب حبال بواسطة الخشب من كبرية ألواح تسعة وربطوا
من مفتوحة قمرة بإضافة قاموا الطَّْوف وفوق املعدن. أشكال من شكل أي أو مسامري

مربع. ورشاع وصاريتني، الخيزران،

محفوظة الطبع (حقوق الهادئ. املحيط إىل (دائًما) ظهورها موليًة الفصح جزيرة مواي
كايلر/كوربيس.) لولفجانج

أسموه الذي القارب مقدمة عىل الهند جوز من حبة بتكسري الفريق قام
هايردال أبحر وببَّغاء، رجال خمسة وبصحبة ،١٩٤٧ عام أبريل ويف «ُكون-تيكي».

بريو. ساحل من
فربماح ديك»؛ «موبي رواية أحداث نافست بحرية مغامرة هايردال رحلة كانت
كان عندما إنه حتى الضخامة، شديد حوتيٍّا قرًشا فريقه قاوم أكثر، ال الحيتان صيد
عىل بالكامل ذيله يربز بينما الجانبني أحد عىل يظهر رأسه كان الطوف، أسفل يغوص
سدت األمطار ولكن شهرين، بعد ما حد إىل آسنة الرشب مياه وصارت اآلخر. الجانب
والسمك البينيت سمك من يتكون اإلفطار كان ما وغالبًا منها. مخزونهم يف النقص

الليل. خالل القارب متن عىل يحط كان الذي الطائر
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حتى وأكثر، أكثر الغربي االتجاه يف الطوف التجارية والرياح املحيط تيارات دفعت
غري بجزيرة الطوف اصطدم البحر، يف يوم ١٠١ وبعد بكثري. الفصح جزيرة تجاوز
وإن الرحلة، من الستة الرجال ونجا تاهيتي. رشق الجنوبي البحر جزر من مأهولة

بالببَّغاء. أطاحت قد ضخمة موجة كانت
بسيط لطوف يمكن أنه ُكون-تيكي القارب بعثة أثبتت فقد مبتهًجا؛ هايردال كان
بالفعل. حدث قد أنه تعني تكن لم ذلك يحدث أن إمكانية ولكن الهادئ. املحيط يعرب أن
عىل استقروا قد الجنوبية أمريكا سكان أن إلثبات األدلة من ملزيد بحاجة هايردال فكان

الفصح. جزيرة

عىل املرة وهذه الفصح، جزيرة إىل رحلة يف أخرى مرة هايردال انطلق ،١٩٥٥ عام يف
العلماء أن واملفارقة املتخصصني. العلماء من طاقم وبرفقة لة ُمعدَّ صيد سفينة متن
انتهى قد تبعوهم، الذين أولئك جانب إىل هايردال، من بدعم األوىل املرة يف جاءوا الذين

عام. بشكل نظريته بتكذيب املطاف بهم
امليالدي الخامس القرن حدد قد املشع بالكربون تأريخهم أن ذلك أسباب من كان
بني فيما ما وقت يف املواي تماثيل أول ارتفع حني يف الجزيرة، عىل الناس لوجود تاريًخا
منشأ حيث وبوليفيا، بريو مرتفعات يف التياهواناكو ثقافة أن غري و١٠٠٠. ٩٠٠ عامي
حتى الجنوبية أمريكا ساحل إىل تأثريها يمتد لم هايردال، اعتقاد حسب الجزيرة سكان
من ينزلوا أن قبل املحيط عبور الجنوبية أمريكا لسكان أمكن فكيف .١٠٠٠ عام قرابة

أصًال؟ الجبال
وهما أقمشة، أو لفخار الفصح جزيرة عىل أثر أيَّ البعثة تجد لم ذلك، عىل عالوًة
جزر عىل اآلثار علماء وجد املقابل، يف البريوفية. الثقافة تميز كانت التي املنتجات أكثر
من كثريًا أقرب مسافة عىل تقع الهادئ املحيط جزر من سلسلة وهي — جاالباجوس
عىل — بعضها أن واضًحا كان الفخارية، األواني بقايا من العديد — الجنوبية أمريكا
اإلنكا. سبقوا الذين الجنوبية أمريكا سكان صنعه الذي النوع نفس من — تقدير أقل
هايردال. بنظرية الضعف من مزيد إلحاق يف أخرى مجاالت يف دراسات ساهمت
النوع عن بعيًدا كان الجزيرة عىل يوجد الذي التوتورا قصب أن النبات علماء قرر فقد
حلقة بوصفها بها اهتمامه يف هايردال بالغ التي الحلوة، البطاطا أما بريو. يف املوجود
بولينيزيا. يف آخر مكان من جاءت قد تكون أن املمكن فمن الجنوبية، بأمريكا وصل
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الجزيرة سكان كلمات من فالعديد الغرب؛ إىل بإصبعه كذلك اللغوي التحليل أشار
سنوات إىل بينهما االختالفات إرجاع بسهولة وأمكن البولينيزية، لنظريتها مشابهة بدت
مع كثرية مالمح يف تشرتك رونجو رونجو كتابة أن أيًضا تقرر وقد الطويلة. العزلة

البريوفية. من أكثر البولينيزية الكتابة
يف مشرتكني كانوا الجزيرة سكان أن العظمية الهياكل قياسات أظهرت كذلك
وخَلص الجنوبية، أمريكا سكان من أكثر آسيا رشق جنوب سكان مع كثرية سمات
الشقراء البرشة ذوي للناس األوائل األوروبيني الزائرين وصف أن إىل العلماء معظم
الروايات بعض يف إال البيضاء البرشة تُذَكر لم يشء، كل فرغم حتمية. مبالغة كان
ودقة بيقظته اشتُهر الذي كوك كابتن مثل آخرون، وكتب الفصح؛ جزيرة لسكان األوىل
الغربية، الجزر بأهل شبًها يحملون فإنهم واللغة، واملالمح اللون حيث «من أنه مالحظته،

األصل.» لنفس انتمائهم يف أحد يشك لن إنه حتى
قصص، مجرد كانت فقد وُكون-تيكي، تيكي عن القديمة الحكايات إىل بالنسبة أما
أنها «عىل بان: بول قال ما حسب جميًعا، تُؤَخذ أن يجب وكان العلماء، معظم بحسب
له أتاح والذي الشفهية، للروايات االنتقائي الستخدامه هايردال بان انتقد وقد مبالغة.»
— ماتَوا هوتو أن مثل األخرى؛ القصص وتجاَهل نظريته، دعمت التي تلك عىل التأكيد
املاركيز جزر يف شائع اسم وهو — هيفا تُدَعى جزيرة من جاء — الجزيرة ملوك أول

الفصح. جزيرة غرب شمال ميل ومائة ألفني تبعد التي —
والتحقيقات التساؤالت عن بمنأًى تكن لم املثرية ُكون-تيكي القارب رحلة حتى
املجادف، استخدموا قد اإلنكا قبل ما هنود أن إىل البعض ذهب فقد اليقظة. العلمية
الخفيفة األخشاب من أي به يكن لم لبريو الصحراوي الساحل وأن األرشعة، وليس
قد ُكون-تيكي القارب كان ذلك، عىل عالوًة الخفيفة. الزوارق أو األطواف لصنع الالزمة
كانت التي التيارات تجنب ثَمَّ ومن الشاطئ؛ عن بعيًدا بحريٍّا ميًال خمسني ملسافة ُسِحب
من قريب مكان أي إىل وليس بنما، إىل الساحل باتجاه ما مكان إىل هايردال ستحمل

بولينيزيا.
عامي بني فيما هايردال بعثة مع بدأ الذي العلمية التحليالت هجوم أدَّى
جزيرة استوطنوا من أول هم البولينيزيني أن عىل أقوى إجماع إىل ١٩٥٥-١٩٥٦
بالبحار، واسعة خربة للبولينيزيني كان الجنوبية، أمريكا هنود عكس فعىل الفصح.
ذلك من أبعد هو ما إىل العلماء بعض وذهب ونيوزيلندا. هاواي مثل أخرى جزًرا واحتلوا
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البولينيزية والثقافة الجنوبية أمريكا ثقافة بني اختالٍط وجود عىل دليل أيَّ أنَّ بادعاء
يمكن شييل) يف ُوجَدت التي الفصح جزيرة طراز عىل املصنوعة الرماح نصال (كبعض
الجديد العالم إىل باإلبحار جازفوا قد يكونون ربما الذين البولينيزيني البحارة إىل نسبه

ديارهم. إىل عادوا ثم
املكتشفني بأن االدِّعاء يف استمر الذي لهايردال، العزاء من القليل ذلك يف كان
زيارة بمعاودة التأريخية، املوجات مقاومة يف واستمر رشًقا. وليس غربًا، يبحرون كانوا

فأكثر. أكثر له املستمعني عدد تضاؤل مع حتى أطروحته عن والدفاع الجزيرة
ألول رتَّب من هو هايردال كان فقد إنجازاته. من يقلل أن ينبغي ال ذلك أن غري
بعيًدا أبحاثهم إجراء رافقوه الذين للعلماء أتاح من وهو الفصح، جزيرة إىل علمية بعثة
ما هي والدعاية الرتويج من بالكثري حظيت التي هايردال بعثات وكانت تحيُّز. أيِّ عن
املواي. اتي نحَّ عن البحث ومواصلة بأنفسهم هناك إىل بالذهاب اآلخرين للعلماء أوحت

جزيرة استوطنوا من أول هم البولينيزيني بأن تقيض والتي عليها، امُلجَمع الرؤية تقدِّم
عرب شائعة األجداد عبادة كانت فقد الضخمة. للتماثيل األقل عىل جزئيٍّا تفسريًا الفصح،
قبائل أقامتها التي التذكارية النصب من نوًعا املواي كانت ربما ثَمَّ ومن بولينيزيا؛ أنحاء
علت التي األحمر الحجر قوالب تكون أن املمكن ومن موتاها. لتكريم الجزيرة عائالت أو
تمثال عىل حجًرا يضعون كانوا حيث املاركيز؛ جزر تقليد من نشأت قد التماثيل أكرب

حداد. كعالمة امُلتوىفَّ
الخاطفة؛ زيارته خالل كوك الحظه وقد املواي هذه حول آخر لغز هناك كان أنه غري

يبدو. فيما عمًدا رءوسه قطعت والبعض املنصات، عىل من سقط منها فالعديد
ما هكذا؟ عمًدا إسقاطها عىل لتماثيله العظيم الجهد هذا مثل كرَّس شعب يُْقِدم ِلَم
تزال ال أنها الواضح من كان حني — ١٧٢٢ عام روخفني زيارة بني فيما حدث الذي

١٧٨٤؟ عام يف كوك وصول وبني — قائمة
قبل وصلوا إنهم قال الذين البولينيزيني، املهاجرين عىل باملسئولية هايردال ألقى
الجنوبية. أمريكا من أتوا الذين األصليني املستوطنني أحفاد للحربضد وذهبوا األوروبيني
ضد القصرية اآلذان ذوي ثورة قصة رسدت التي الجزيرة روايات إىل أخرى مرة واتجه
قد القصرية اآلذان ذوو يكون ربما أنه ن وخمَّ الطويلة. اآلذان ذوي الجزيرة حكام

وتماثيلهم. الطويلة اآلذان ذوي من بكلٍّ أطاحوا
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يوجد فال هايردال؛ نظرية إضعاف إىل األثري الدليل غياب أدَّى أخرى، مرًة ولكن
ثقافية لتأثريات مفاجئ اندفاٍع عىل تدل اإلنسان صنْع من فنية ألعمال أو ملعمار آثار أيُّ

أخرى. مرحلة أية يف أو الفصح، جزيرة تاريخ من املرحلة هذه يف جديدة
يعود والخناجر، الرماح أنصال من كبرية كميات بالفعل اآلثار علماء وجد لقد
قد الحرب أن استنتاج إىل بالكثريين أدى ما األوروبي؛ لالكتشاف السابقة للفرتة تاريخها
ظهور أن ويبدو تعبدها. كانت التي والثقافة باملواي اإلطاحة يف بالرضورة دوًرا لعبت
عبادة ظهور إىل أيًضا يشري الفرتة تلك يف الصخور نحت فنِّ يف الطائرين» «الرجال

األجداد. عبادة محل حلَّت قد تكون ربما جديدة
من االقتتال إىل الجزيرة بسكان أدت قد ما بيئيَّة أزمة أن العلماء معظم ويعتقد
مشكالت األشجار وإزالة السكانية الزيادة كانت إذ ندرة؛ تزداد كانت التي املوارد أجل
وأشار التماثيل. أكرب من بعض ُشيِّد حني عرش، السادس القرن بحلول بالفعل خطرية
إلحاًحا تزداد مستميتة برغبة مدفوًعا كان ربما البناء يف االنهماك أن اآلثار علماء بعض
بأجدادهم إيمانهم فقدوا قد الجزيرة سكان يكون وربما األجداد). (من اإللهي التدخل يف

التماثيل. إسقاط إىل الغضب ودفعهم املساعدة، عن عجزوا حني
سكان آلهة أو أجداد من بدًال األوروبيني من التدخل جاء ما رسعان وبالطبع
ما فعليٍّا اجتثوا قد العبيد وتجار التبشرييون كان عرش، التاسع القرن فبحلول الجزيرة.
أيًضا) (واألمريكيني األوروبيني أن غري ودينها. األصليني الفصح جزيرة ثقافة من ى تبقَّ
كانت وإن الفصح، لجزيرة األصلية الثقافة عىل الحفاظ يف لجهودهم اإلشادة يستحقون
أعضاء بعض ضمنهم من وكان — العلماء أعاد املايض، القرن ستينيات ففي متأخرة.
موجودة تزال وال الحجرية. منصاتها إىل الساقطة املواي من العديد — هايردال بعثة

األيام). هذه السياح (وكذلك الجزيرة سكان إىل تنظر اآلن حتى هناك
الهادئ. املحيط يقبع دائًما، كان كما مبارشًة، ورائها ومن
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دارك؟ جان كانت«عالمة» ماذا

يف قروية فتاة تقم لم لو الطويلة الفرتة لهذه لتستمر عام املائة حرب تكن لم ربما
،١٤٢٩ عام ففي الفرنيس. التاج وريث عىل نفسها بتعريف عمرها من عرشة السابعة
فرنسا بني املتقطعة الحروب كانت السابع، شارل املستقبيل امللك دارك جان قابلت حني
هزيمة ألحقوا قد اإلنجليز كان قريبة. النهاية وبدت عاًما، تسعني منذ مستمرة وإنجلرتا
الذي األمر برجندي؛ دوق مع تحالًفا كوَّنوا ثم أجينكور، عند الفرنيس بالجيش منكرة
األنجلوبرجندي، التحالف أيدي يف باريس فكانت فرنسا. نصف عىل فعلية سيطرة منحهم
لوار نهر شمال فرنيس حصن آخر — أورليان وكانت بواتييه، يف املنفى يف الربملان وكان

الربيطانية. القوات ِقبَل من محارصة —
وفاة فبعد لقضيته. منارصته يف التبلد غاية يف كان شارل أن سوءًا األمور زاد ومما
اإلطالق، عىل رسميٍّا ج يُتوَّ لم لكنه فرنسا، ملك لقب عىل شارل حصل ،١٤٢٢ عام يف أبيه
انضمت حني فعيلٍّ بشكل إيزابو امللكة والدته منه وتربَّأت العهد. ويل بلقب معروًفا وظل
بسبب العجز من حالة يف حينها شارل أصبح للحسم، والفتقاده الربجندي. للجانب
أن إمكانية ومن بحق، أبيه ابَن كان لو مما متيقن غري بدا فقد رشعيته؛ حول الشكوك

فرنسا. يحكم
الشابة الفتاة ظهرت دارك. جان فرنسا منقذة دخلت املحبط، املوقف هذا ووسط
ويف قواته. وحشدت ثقته اكتسبت ما ورسعان شينون، يف امللك قلعة يف درًعا مرتدية
شارل رافقت شهرين وبعد أورليان، معركة يف الرتاجع عىل اإلنجليز أجربت مايو، شهر

النرص. بطعم كان الذي تتويجه أجل من ريمس إىل
وِبيعت الربجنديون، أرسها فقد جان؛ إىل بالنسبة األجل قصري انتصاًرا هذا كان
الخازوق. عىل ُحرقت ،١٤٣١ عام مايو ويف بالهرطقة، وأُدينَت للمحاكمة ومثلت لإلنجليز،
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١٤٥٣ عام حتى امتدت قد عام املائة حرب أن من الرغم فعىل فرنسا؛ أنقذت ولكنها
البالد باجتياح التهديد الربيطانيون يعاود فلم الدقة)، وجه عىل عاًما ١١٦ (لتستمر

مطلًقا.
يضع بأن الحِذر شارل أقنع الذي ما واألهم، ذلك؟ دارك جان فعلت كيف ولكن
خربة أي بال عمرها من عرشة السابعة يف قروية فتاة مجرد وهي يديها؛ بني مصريه
جان أظهرتها «عالمٍة» عن حكايات املعارصون روى فتاة؟ كونها جانب إىل عسكرية،
عزم الحني، ذلك ومنذ الفور. عىل بثقته حظي يشء عن عبارة وكانت العهد، لويل دارك

العالمة. هذه ملاهية التوصل عىل املؤرخون

ويشري الهرطقة. بتهمة ١٤٣١ عام جان محاكمة يف مبارش اهتمام موضع العالمة كانت
قد والقضاة املدعني أن إىل — نسخ ثالث منه بقي الذي — للمحكمة الرسمي السجل

بشأنها. مراًرا استْجَوبوها
وبينها. مليكها بني مسألة كانت العالمة إن قائلًة البداية، يف اإلجابة جان رفضت
يعرفون مستجوبوها وكان التفتيش، محكمة رعاية تحت أُْجريَت املحاكمة هذه ولكن
١٠ يف املحاكمة، من السابعة الجلسة وبحلول عزيمتها. ويزعزعون ينهكونها كيف
العالمَة أعطى مالًكا بأن املحكمة فأخربت أسئلتهم؛ عىل وأجابت جان استسلمت مارس،
أحرضه بما الخاصة األسئلة مراوغة يف جان استمرت الضغط، من مزيٍد ومع للملك.
تعمل يجعلها أن يجب بأنه امللك أخرب قد املالك أن أضافت يومني، وبعد تحديًدا. املالك

جيشه. يف
عن أخرى مرة جان استُجِوبت مارس، ١٣ يف املحاكمة، من العارشة الجلسة يف
أن «أتريدني كذبًا: سيكون َسيَِيل ما أن من املحكمة تحذِّر وكأنها فتساءلت العالمة.
أن كيف بكثري تفصيًال أكثر نحٍو عىل تصف انطلقت ثم كاذبة؟» يمني بحلف أجازف
تاًجا للملك أحرضوا قد — أكاليل لهم والبعض أجنحة، لهم بعضهم — املالئكة من عدًدا
وأضافت عالمتك.» هي «ها وقال: للملك التاج املالئكة أحد وناول الخالص. الذهب من

امللك. خزانة يف اآلن التاج أن جان
أساليب كانت فقد جان. شهادة تصديق عن ُمربَّر عزوف املؤرخني معظم لدى كان
تتعرض لم جان أن من الرغم وعىل صادقة؛ إجابات تنتزع ما نادًرا التفتيش محكمة
تساؤل يف وكان ومحاميًا. كاهنًا سبعني من أكثر مواجهة يف ُهزمت فقد قط، للتعذيب
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ما وستعطيهم مقاومتهم عن التوقف قررت أنها عىل عالمة كاذبة بيمني القَسم عن جان
وبمجرد للطبيعة. خارقة بقًوى اتصال عىل كانت أنها عىل الدليل تحديًدا وهو يريدون؛
عنهم تحدثْت من أكان يحددوا أن مستجوبيها بيد األمر صار بذلك، جان اعرتفت أن
مصريها. تقرر وبذلك األخرية، سيختارون أنهم شك هناك يكن ولم شياطني؛ أم مالئكة
الصادر الحكم ثانية محكمة أسقطت جان، موت من عاًما وعرشين خمسة بعد
محدًدا الحكم هذا كان األول، الحكم ومثل األخرى. هي السجالت هذه وبقيت ضدها،
وصمة أي من سمعته تطهري يف رغبته منطلق من — شارل أمر فقد كبري. حدٍّ إىل سلًفا
عام حتى االستماع جلسات وامتدت .١٤٤٨ عام األوىل املحاكمة يف بالتحقيق — هرطقة
والخبث واالفرتاء التدليس «شابها األوىل املحكمة أن الثانية املحكمة أعلنت حيث ١٤٥٦؛
قول حسب جان ساحة» و«بُرِّئت والقانون»، الواقع أخطاء فيها وتجلَّت والتناقضات،

املحكمة.
التي هي االعتبار»، رد «محاكمة ب تُعَرف صارت التي الثانية، املحاكمة هذه كانت
اآلن. شهرية صارت والتي العهد، ويل مع لجان األول اللقاء من نسخة ظهور شهدت
وسط نفسه شارل خبَّأ شينون، قلعة جان دخلت عندما أنه الشهود من اثنان تذكَّر فقد
ما رسعان قبل، من العهد ويل رؤية لها يسبق لم أنها برغم جان، أن غري حاشيته.
بعده بدا الذي الحديث وهو العهد، ويل مع انفراد عىل تتحدث راحت بعدها عليه. تعرفت

الشاهدين. بحسب «متهلًال»
أحد مخاطبة جان رفض لتشمل الحًقا ُزيِّفت التي — املتخفي امللك قصة القت
باإلمكان كان إذ املؤرخني؛ لدى استساغة — امللك بوصفه نفسه قدَّم الذي الحاشية رجال
إىل املؤرخني من العديد وأشار جان. جانب من خارقة قوة أي إىل اللجوء دون تفسريها
وصف عىل بناءً تمييزه من ستتمكن كانت امللك، رؤية لجان سبق قد يكن لم لو حتى أنه
مثل كتَّابًا أن لدرجة جذابة، مرسحية مسحة تحمل القصة كانت كما له. آخر شخص

تقاوم. ال وجدوها آخرين، بني من وشو، وتوين وشيلر شكسبري
نجد لم أسئلة تركت ولكنها حقيقية، املتخفي امللك قصة تكون أن للغاية الوارد من
ألم جمع؟ وسط من ميَّزته أنها ملجرد فقط بجان سيثق شارل كان هل عنها. إجابات
له قالته الذي وما لجان؟ شكله أحُدهم يصف أن املمكن من كان أنه يدرك شارل يكن

هكذا؟ «يتهلل» لجعله عليه أطلعته أو جان
األسئلة. لهذه إجاباٌت االعتبار رد محاكمة يف الشاهَديْن من أيٍّ لدى يكن لم
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قد جان أن إىل — ١٥١٦ عام مرة ألول كتاب يف ظهرت التي — النظريات إحدى ذهبت
الذي ساال، بيري كتبها ليوميات ووفًقا مؤخًرا. أداها قد كان صالة عن العهد ويل أخربت
أن هللا من شارل طلب فقد السابع، شارل للملك مقرَّب صديٍق من القصة سمع أنه زعم
إن السجن أو املوت من الفرار له ييرس أو لها، الحقيقي الوريث كان إذا مملكته يهبه
ألي بها يُِرسَّ لم صالة وهي — بصالته عرفت أنها شارل جان أخربت وحني يكن. لم

بها. للوثوق «عالمة» اعتربها — شخص
من وكان حقيقية. الصالة قصة تكون أن املمكن من كان املتخفي، امللك قصة ومثل
أن الرضوري من يكن فلم الخارقة. القوة سياق إىل اللجوء دون تُفرسَّ أن أيًضا املمكن
البالط كان فقد نسبه. يف واثًقا يكن لم شارل أن لتعرف خارق حدس جان لدى يكون
منه تربَّأت قد والدته أن سيما ال رشعي، غري ابنًا كونه عن والقال بالقيل يعج امللكي
الشائعة سمع قد نفسه شارل أن بد وال واإلنجليز. الربجنديني مع تحالفها من كجزء
السادس، شارل شقيق هو الحقيقي والده أن عن واسع نطاق عىل منترشة كانت التي
الصلوات، إىل لجأ أنه بسهولة نت خمَّ قد جان تكون أن يمكن ثَمَّ، ومن أورليان. دوق

دعواته. إلجابة جاء قد أحًدا ألن بالتأكيد باالرتياح سيشعر شارل وكان
املتخفي. امللك قصة مشكلة نفس هي الرسية الصلوات قصة يف املشكلة ولكن
مراهقة يدي بني مصريه بوضع شارل قرار لتفسري تكفي هل حقيقية، كانت لو حتى
لديه كانت فقد ساذًجا. أو غبيٍّا يكن لم ولكنه ومرتدًدا، ضعيًفا شارل كان ربما مجهولة؟
شكله، عرفت قد تكون ربما جان أن إدراك عىل الالحقني، املؤرخني شأن شأنه القدرة،
— الرسية والصلوات املتخفي امللك قصتَي جاذبية مكمن إنَّ صلواته. تدور كانت عمَّ أو
َضْعفهما مكمُن هو — لهما تفسري إيجاد الحديث العرص من عقالني ملؤرخ يمكن اللتني
شارل يف أثَّرت فلماذا بسهولة، جان عالمة شأن من التقليل باإلمكان كان لو إذ أيًضا؛

التأثري؟ هذا كلَّ
ويل يف تؤثِّر أن يمكنها عالمة إثارة؛ أكثر عالمة هو املطلوب أن الواضح من كان
عام ويف خارقة. أخرى ظواهر أية أو شياطني وال مالئكة أفعال تحوي ال ولكنها العهد
شارل، وليس جان، أن كيز فكتب املطلوب: توافق نظرية إىل كيز بيري توصل ،١٨٠٥
الرواية، هذه وبحسب أورليان. ودوق إيزابو للملكة الرشعية غري االبنة كانت من هي
دارك لجاك تسليمها وتمَّ أبيها. أعداء من إلنقاذها باريس من الرضيعة جان تهريب تمَّ
ومن فالًحا). وليس قرويٍّا نبيًال جان قصة من الرواية هذه يف (وكان تربيتها توىلَّ الذي
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شقيقة غري أخت أنها إثبات عن عبارة شينون يف لشارل أعطتها التي العالمة كانت ثَمَّ
عائلتهما. عن خاصة معلومات أو وثيقة أو خاتًما كان ربما له،

ورشحت العهد، ويل بها وثق ملاذا فرست إذ املشكالت؛ أنواع شتى كيز نظرية حلت
بالتكتيكات أملَّت وكيف العهد، ويل تقابل لكي األساس من جان دخلت كيف كذلك
كي ُولَدت أمرية كانت بل عادية؛ ريفية فتاة تلك تكن فلم العسكرية. واالسرتاتيجيات
القت وقد ملكية. عالقات من تملكه وما ملكية دماء من عروقها يف يجري بما تحكم،
فتاة أن فكرة قطُّ لهم تُرْق لم الذين امللكية منارصي بني خاصة وانتشاًرا، رواًجا النظرية
وعاودت املؤامرات. تستهويهم كانت الذين لهؤالء كذلك وراقت اململكة، أنقذت قد ريفية
املايض. القرن من والسبعينيات الستينيات خالل متعددة أشكال يف الظهور النظرية

تكمن — مطلًقا عليها التغلب أتباعه من أي وال كيز يستطع لم التي — املشكلة
من املستمدة األدلة من كبريًا جزءًا أن افرتضت بل أدلة، أي عىل تُقْم لم النظرية أن يف
من جان مولد بشأن الشهادة تأِت ولم أخرى. أو بطريقة ُزيِّفت قد جان محاكمتَي
إنهم قالوا الذين اآلخرين، والجريان األقارب من العديد من أيًضا ولكن فقط، والديها
أن بد ال امللك، أخت جان تكون ولكي ميالدها. يوم منذ يعرفونها أو ميالدها شهدوا
اليمني حلف جريمة ارتكبوا قد — جلدتها بني من الكثري بل — الشهود هؤالء كلُّ يكون

امللكي. أصلها إلخفاء كربى مؤامرة من كجزء الكاذبة
مصداقية. لها ليس مبتكرة، كانت وإن كيز، نظرية إن

أشار ،١٧٥٦ عام ففي بامللكية. ارتباًطا وأقل ضخامة أقل مؤامرات آخرون طرح
أن أمل عىل بتدريبها، وقاموا ريفية فتاة عىل عثروا قد العهد ويل وزراء أن إىل فولتري
هجوم لردِّ العزيمة واِهِني وجنوده الجبان لشارل ملهًما شينون يف املثري ظهورها يكون
املؤامرة، من النوع نفس يف الكنيسة قادة فرانس أناتول ورَّط ،١٩٠٨ عام ويف اإلنجليز.
مستساغة تلك املؤامرة نظريات كانت وقد دارك. لجان كتبها التي الذاتية السرية يف وذلك
لدى يكن لم لألسف ولكن الدولة؛ أو الكنيسة رجال يف املتشككني هؤالء لدى للغاية

يدعمهما. دليل أيُّ فرانس أو فولتري
وكان بدا، كما عظيًما تأثريًا يكن لم أنه وهي جان، تأثري لتفسري أخرى طريقة ثمة
يسلِّم لم ولكنه جان، بعالمة عميًقا تأثًرا تأثر قد شارل فلعل الرأي. هذا عىل دليل هناك
لجنة بتعيني قام معتاد، بريوقراطي وبأسلوب ذلك، من وبدًال واللحظة. التوِّ يف لها قواته
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فقد وقد بواتييه. يف أسابيع لثالثة اللجنة أعضاء واجتمع رصامة. أكثر بشكل الختبارها
ألنها جان؛ قصة صدَّقوا أنهم الواضح من كان ولكن اللجنة، أعضاء كتبه الذي التقرير

أورليان. إىل بعدها انطلقت
موقعة يف حتى العسكرية، جان إسهامات قيمة من أيًضا املؤرخني من العديد قلل
جالبة مجرد كونها تتجاوز ال بأنها املثال، سبيل عىل فرانس، أناتول فوصفها أورليان.
يف حقيقيٍّا دوًرا تلعب لم ولكنها وملهمة، شجاعة أنها صحيح الفرنيس: للجيش حظ
محاكمتَي يف بها أُدِيل التي الشهادات من أيٌّ تُِرشْ ولم تنفيذها. أو للمعركة التخطيط
املؤرخني بعض ذهب وقد اإلطالق. عىل أورليان يف القوات قيادة تولت قد أنها إىل جان
الكثري تفعل لم إنها إذ به؛ قامت بما جان قيام كيفية بشأن املجادلة من جدوى ال أنه إىل

حال. أي عىل
أسطورِة مع منافسٍة يف دائًما االزدرائي املوقف هذا مثل يدخل أن لزاًما كان بالطبع
مباريًا األحيان بعض يف يبدو الخازوق عىل موتها كان التي الشابة تلك فرنسا؛ منقذة
تقبَّله الذي فرنسا رمز دارك جان أضحت القرون، مر وعىل الصليب. عىل املسيح ملوت
الجمهوريني مع وقفت فقد الدينية. أو السياسية معتقداتهم عن النظر بغض الجميع
املحافظون القوميون جعلها ومؤخًرا، سواء. حدٍّ عىل وغريهم الكاثوليك وامللكيني الثوريني

جماعتهم. من واحدة لوبان ماري لجان املوالون املتشددون
تقديم من قدراتها تمجيد يف أرسع كانوا جميًعا الجماعات هذه أن يف غرابة وال
يأتوا لم تحيًزا، أقل كانوا وإن املؤرخني، معظم أن غري لها. مصداقية ذي تفسري أي
عامًال كانت جان أن فرانس، أناتول عكس عىل يعتقد، فمعظمهم كثريًا. أفضل هو بما
جميعهم ولكن لفرتة. األقل عىل امللك، عىل عظيًما تأثريًا أثَّرت قد وأنها الحرب، يف ا مهمٍّ
امللكي جان لدم نتاًجا أكانت سواء املؤامرة، نظرية أشكال من شكل أيَّ رفضوا تقريبًا
ق ُمتفَّ تفسري أي دون املؤرخون تُِرك أن ذلك شأن من وكان شارل. وزراء ملخططات أم

للملك. قدمتها التي بالعالمة ابتداء جان، إلنجازات عام بشكل عليه
األسئلة نفس املؤرخون يطرح التأريخ، من عام خمسمائة من أكثر وبعد وهكذا،

شياطني؟ أم األمر؟ يف مالئكة هناك كان هل جان: مستجوبو طرحها التي
املالئم من ولكن «ال». هي مؤرخ أيِّ إىل بالنسبة اإلجابات تكون أن بد ال بالطبع،
القرن أهل إىل بالنسبة والشياطني املالئكة كانت ملا األسئلة، هذه إىل نعود أن للغاية
املحامون وكذلك الفرنسيني، والجنود وشارل جان بينهم يضمون والذين الخامسعرش—
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الكونجرس.) (مكتبة .١٨٣٣ لعام تعود لوحة من االنتصار، بعد دارك جان

التي «األصوات» إىل بالنسبة الحال وكذلك تماًما. واقعية أموًرا — أدانوها الذين والكهنة
وكان مارجريت. والقديسة كاثرين للقديسة نسبتها والتي تسمعها، أنها جان ظنَّت
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جعلهم ما هو بجانبها يقفون ومالئكة قديسني جان لدى بأن الفرنسيني الجنود اعتقاد
ما هو بجانبها يقفون شياطني هناك بأن جان قضاة اعتقاد وكان للمعركة. يتَّبعونها

باملوت. عليها للحكم دفعهم
يحظون الذين امللكي البالط رجال أحد أنه برغم أيًضا، عرصه ابن شارل كان وقد
التي األصوات أن صدَّق أنه للغاية الوارد ومن الرفيعة، والثقافة التعليم من عاٍل بقدر
يشء أيِّ من أكثر االعتقاد، هذا وكان مملكته. إلنقاذ جاءت قد املالئكة أو جان تسمعها

لقوتها. الحقيقية «العالمة» هو شينون، يف فعلته أو قالته
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عرش الثاني الفصل

الطباعة؟ َمنخمرتع

بأنه الفور عىل ُعِرف حدٍث بشأن الشكوك من الكثري هناك يكون قد أنه لتظن كنت ما
يف يشكك أن يستطيع من ذلك، جانب إىل العالم. تاريخ يف التحول نقاط أكرب من واحد
مارشال إن حتى عامليٍّا مقبوًال للطباعة كمخرتع لقبه كان فقد جوتنربج؟ يوهان أسبقية

جوتنربج». «مجرة ب أنتجها التي الثقافة إىل اإلشارة يف يرتدد لم ماكلوهان
بالتساؤالت. يحفل املوضوع هذا أن غري

الثقل هذا مثل لها شخصيٍة إىل بالنسبة الغموض من قدر عىل جوتنربج كان طاملا
للطباعة. كمخرتع املطروح الوحيد االسم هو جوتنربج يكن لم عرصه، يف حتى التاريخي.

١٤٧٢؛ عام إىل تاريخه يرجع خطاٍب يف الطباعة اخرتاع إىل وأقدمها اإلشارات أوىل تأتي
السوربون بجامعة أستاذ من الخطاب كان جوتنربج. وفاة من فقط أعوام أربعة بعد أي
مكان يف أنه فيشيه فيه وذكر له صديق إىل موجًها الخطاب كان فيشيه. جييوم يُدَعى
جوتنربج، لقب ويحمل يوهان يُدَعى شخص هناك «كان ماينز مدينة عن ببعيد ليس
وال … بقصبة تُكتَب أن دون الكتب، به تُطبَع الذي الطباعة، فنِّ يف فكَّر من أول كان

معدنية.» بحروف بل … بقلم
فيه الفضل فتنسب سرتاسبورج، االخرتاع موطن تجعل مبكرة أخرى إشارات ثمة
يوهان يُدَعى الطباعة مجال يف آخر عامل إىل أخرى أحيان ويف جوتنربج، إىل أحيانًا
منها والعديد وميالن، فينيسيا يف الطباعة عمال عن نيابًة مزاعم ظهرت كذلك مينتلني.

اليشء. بعض املحيل االعتزاز يتجاوز بيشء مدفوًعا يبدو
وثيقتني من تبني ما وهو بفرنسا، أفينون يف ذلك من أكثر هو ما وقع أنه يبدو
فضة صائغ وافق ،١٤٤٦ عام إىل تاريخهما يرجع لعقدين فوفًقا هناك. قضائيتني
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لبعض االصطناعية» «الكتابة رسِّ تدريس عىل فالدفوجل بروكوبيوس يُدَعى براج من
الفوالذ من أبجديني «حرفني إىل مثري، بشكل العقدين، أحد ويشري املحليني. املواطنني
هذه تكون أن يمكن فهل أخرى.» أشكال جانب إىل القصدير، من شكًال وأربعني وثمانية
نحو يسعى كان فالدفوجل أن شك ال جوتنربج؟ طريقة عىل للطباعة، نماذج الحروف
والسيناريو حسنًا. بالء أبىل قد أنه إىل خلصوا قد الباحثني معظم أن إالَّ مماثل، اخرتاع
عىل الحفر تقنية عن االختالف من كنوع استُخدمت قد فالدفوجل حروف أن هو األقرب
الحقيقية. الطباعة من اليدوية الكاتبة اآللة إىل أقرب تكون وربما التقليدية؛ الخشب

من كوستيه لورانس عن نيابًة ُقدِّم الذي ذلك هو وصموًدا ثباتًا األكثر الزعم كان
فكرة إىل كوستيه ل توصَّ .١٥٨٨ عام يف هولندي باحث مرة أول طرحه والذي هارلم،
بتقطيع يقوم كوستيه كان بينما جونيوس، هيدريان بحسب ،١٤٤٠ عام يف الطباعة
خشب حروف كوستيه استبدل بعد، وفيما زان. شجرة لحاء من ألحفاده الحروف بعض
الطباعة مرشوع ازدهر ما ورسعان القصدير. ثم الرصاص منها بدًال واستخدم الزان

خاصته.
تبنيَّ مساعدين، التخاذ لألسف قاده قد كوستيه مرشوع نموَّ أن جونيوس وكتب
انتظر املهنة، أرسار تعلَّم أن فبعد الضمري. عديم كان — يوهان» «يُدَعى — أحدهم أن
واملعدات، الطباعة حروف كلَّ رسق ثم الكنيسة، يف الجميع بينما امليالد، عيد ليلة حتى

الخاصة. رشكته س أسَّ حيث ماينز إىل وانطلق
من السنني عرب يدعمها ما ووجدت هولندا، حدود خارج كوستيه قصة انترشت
كبري كمٍّ وجود إىل جزئيٍّا يُعَزى ذلك وكان واألمريكيني. واإلنجليز، الفرنسيني، الباحثني
باستخدام بعضها كان مؤرخة، غري كانت وإن القديمة الهولندية املطبوعة األعمال من
فن «مخرتع لكوستيه تمثال هناك يزال وال الخشب. بقوالب وبعضها املعدنية الحروف

هارلم. سوق ميدان يف الطباعة»
كبري. حدٍّ إىل والتكذيب للطعن القصة تعرَّضت املاضية، القليلة العقود يف أنه غري
الخاصة األدلة معظم أنَّ والورق والنقوش، املطبعية، للحروف أدق تحليالٌت أظهرت فقد
سنوات عرش بعد أي ١٤٦٥؛ عام بعد ما إىل تاريخها يرجع القديمة الهولندية بالطباعة

جوتنربج. رأس مسقط ماينز، يف ُطبَعت أنها ُعِرف التي الكتب أول من
قد كوستيه بأن االقتناع للغاية الصعب فمن كوستيه. بقصة الشكوك تحيط كذلك
مرشوع وتأسيس الكتب طباعة إىل ألحفاده الحروف تقطيع فكرة من السهولة بهذه قفز

امليالد. عيد ليلة رسقة قبل أشهر ستة غضون يف ذلك كل مزدهر،
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قد أنها الطويلة الفرتة هذه كلَّ كوستيه أسطورة استمرار وراء األسباب من ولعل
نيابة ُطرَحت التي املزاعم عىل مبارشة إجابة قدمت ثم ومن «يوهان»؛ الرشير اسم حددت
ريف، والرت فكان بجوتنربج: تربطه مزعومة صالت لفالدفوجل كان كذلك جوتنربج. عن
فالدفوجل كان بينما أفينون زار قد جوتنربج، معارف أحد من ما وقت يف كان الذي

هناك. يعيش
إىل اإلشارة عىل الغالب يف وتعمل وهشة، واهية األحوال أحسن يف تَُعد الصالت وهذه
بجوتنربج. الطباعة اخرتاع يربطون الناس معظم كان عرش الخامس القرن يف حتى أنه
أنشطة عن للغاية القليل سوى يُعَرف يكن لم عرش، الثامن القرن حتى أنه غري
التي الوثائق من مجموعة ظهور مع و١٧٧٠، ١٧٢٧ بني فيما تغريَّ ما وهو جوتنربج،

األرشيفات. من مجموعة يف جوتنربج تورِّط قضائية بدعاوى تتعلق
تهديٌد أيًضا معها وانبثق لجوتنربج كثريًا أوضح صورة انبثقت الوثائق هذه ومن

الطباعة. مخرتع بأنه جوتنربج الدِّعاء — اإلطالق عىل األخطر هو — جديد

عام يف جوتنربج ضد أُقيَمت قضائية دعوى ظهرت التي الخطرية الوثائق أوىل لت سجَّ
يف طموحاته تجاوزت الذي جوتنربج، كان سرتاسبورج. يف يعيش كان حني ،١٤٣٩
ودخل املرايا. لتصنيع جديدة ما طريقًة يبدو فيما اخرتع قد الطباعة، حدود االخرتاع
أن إالَّ آخن، إىل الطريق يف للحجاج وبيعها إلنتاجها دريتتسني أندرياس مع رشاكة يف
لم والذي للحج، خاطئ تاريخ عىل حصال قد الرشيكني أن يبدو ففيما انهارت. الصفقة
االنتظار يف يرغبان ال أنهما إىل فتوصال بعام. بعده ولكن ،١٤٣٩ عام يف مقرًرا يكن
فنٍّا بتعليمه جوتنربج قيام رضورة ذلك بعد يقرتح دريتتسني جعل ما املرايا؛ لبيع عاًما
ومغامرة» «فن تكاليف لتغطية جديًدا عقًدا ودريتتسني جوتنربج وأبرم محدد. وغري آخر

جوتنربج.
هذا يف الوثائق يف شديد غموض هناك الطباعة؟ ومغامرة فن هو هذا كان هل
الوثائق تقدِّم وال الرس. إفشاء تجنب د تعمَّ قد القضية طريف كال أن الواضح فمن الشأن؛
إىل األخرى، واملعادن الرصاص رشاء ذكر تتضمن اللمحات هذه ولكن ملحات، سوى

معينة. و«أشكال» طباعة آلة ذكر جانب
يِدرَّ أن املمكن من بأنه قناعة عىل آخرون كان فقد جوتنربج، يفعله ما كان وأيٍّا
أندرياس بزيارة سيدة قامت املحاكمة، من الشهادات إلحدى فوفًقا ضخمة. أرباًحا
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أموال. من استثمره ما كمِّ بشأن التحفظات بعض وأبدت الليايل، إحدى يف دريتتسني
وقبل نفشل؛ «لن قائًال: بثقة السيدة أخرب ولكنه مرياثه، رهن قد بأنه دريتتسني واعرتف

العيش.» من رغد يف سنحيا وبعدها مالنا رأس اسرتددنا قد سنكون عام ينقيض أن
ما وهذا املال، من الكثري يساوي االخرتاع أن يعتقدون أيًضا دريتتسني أشقاء كان
من أيٍّ وفاة حالة يف بأنه تقيض فقرة عىل يحتوي العقد كان فقد الدعوى. رفع إىل أدى
أشقاؤه أراد ،١٤٣٨ عام يف دريتتسني تُويفِّ عندما ولكن محله. ورثته يأخذ لن الطرفني،
يف املحكمة حكم وجاء جوتنربج، جانب من بالرفض ُقوِبل ما وهو الصفقة، يف الدخول
شقيقهم كان الذي ي الرسِّ الفن مطلًقا دريتتسني أشقاء يعلم لم لذلك، ونتيجًة صالحه.

الفن. هذا بماهية أكيدة معرفة لنا تُتَْح ولم جوتنربج، من يتعلمه
إىل تاريخها ويعود الطباعة، عن رصيح بشكل تتحدث التالية الخطرية الوثيقة
ماينز إىل سرتاسبورج من عاد قد جوتنربج فيه كان الذي الوقت وهو ،١٤٥٥ أكتوبر
واجه قد إنه الواقع (يف قضائية. دعوى جوتنربج واجه أخرى، ومرة رأسه. مسقط
وقد االخرتاع.) براءة قبل ما عرص يف ملخرتع حتميٍّا أمًرا يَُعد قد ما وهو منها، العديد
الذي العدل كاتب باسم تيمنًا هيلماسربجر، بوثيقة معروًفا الوثيقة هذه سجل أصبح

هيلماسربجر. أولريش بتوقيعها، قام
بعض اعتقاد يف ويُعتَرب لجوتنربج، آخر رشيك وهو فوست، يوهان هو املدعي كان

للطباعة. الحقيقي املخرتع املؤرخني
مبلًغا جوتنربج أقرض فوست أن وهو هيلماسربجر؛ وثيقة من يشء لنا يتضح
قضائية دعوى فوست أقام بعد، وفيما الكتب». «مرشوع ب ُوصف ملا املال من كبريًا
وثيقة تذكر وال بمعظمهما. املحكمة له وحكمت والفائدة، املال رأس اسرتداد أجل من
ومع السداد. من تمكَّن قد جوتنربج كان إذا ما أو املبلغ، قيمَة تحديًدا تلك هيلماسربجر
وإثراء جوتنربج إفالس إىل أدَّى قد القرار أن إىل املؤرخني من العديد خلص فقد ذلك،

لألول. اململوك الطباعة متجر عىل استوىل قد يكون ربما الذي فوست،
جوتنربج متجر يف ذلك أكان سواءٌ ناجًحا؛ طباًعا ليصبح طريقه يف مىضفوست لقد
بيرت يُدَعى جديد رشيك اسم جانب إىل فوست، اسم ويظهر لنفسه. أنشأه متجر يف أم
ويَُعد نسخ. عرش منه يوجد يزال ال الذي ،١٤٥٧ لعام ماينز» مزامري «سفر عىل شافر،
طباعته، وتاريخ مكان بشأن شكوك أي يوجد وال مطبوع كتاب أول هو املزامري» «سفر
هو جوتنربج، وليس رُجَلهم، أن عىل كدليل فوست مؤيدو به ويستشهد طابعه، واسم

بتشغيلها. قام من وأول الطباعة آلة أكمل من
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ممول مجرد كان إنه أم الطباعة، آلة اخرتاع يف بالفعل فوست ساهم هل ولكن
كتاب أول مجرد أم مطبوع، كتاب أول هو املزامري» «سفر كان هل جوتنربج. الخرتاع

طابعه؟ واسم طباعته وتاريخ طباعته مكان معروف مطبوع
الكثريون يزال ال ما هو املزامري»، «سفر ال اإلنجيل، إن جوتنربج؟ إنجيل عن وماذا
طبعه؟ الذي فمن الكتب. أجمل من واحًدا كونه عن فضًال مطبوع، كتاب أول يعتربونه

ومتى؟

تزال ال التي النسخ وكذلك اإلنجيل، عن قاطعة إجابات هيلماسربجر وثيقة تقدم ال
التاريخ. وال الطباعة، مكان وال الطابع، اسم تحوي ال والتي نفسه، اإلنجيل من باقية
«سفر تاريخ من أقدم وتاريخ الطابع؛ بوصفه جوتنربج إىل تشري أخرى أدلة ثمة ولكن

املزامري».
بأن تخربنا بباريس الوطنية فرنسا مكتبة يف اآلن تُوَجد نسخة يف ملحوظة ثمة
فإن للوراء، وبالرجوع .١٤٥٦ عام من أغسطس يف انتهت قد واأللوان التجليد أعمال
أن «قبل» أي ١٤٥٥؛ أو ١٤٥٤ عام يف ُطِبع قد الورق يكون أن املحتمل من يجعل ذلك

بجوتنربج. الخاصة الطباعة آلة عىل االستيالء من فوست يتمكن
إينيا من ١٤٥٥ مارس بتاريخ خطاب شكل يف ،١٩٤٧ عام يف أخرى أدلة ظهرت
إسباني. كاردينال إىل الثاني) بيوس البابا بعد فيما أصبح (الذي بيكولوميني سيلفيو
املدهش» «الرجل هذا بواسطة ُطِبَعت اإلنجيل من لصفحات رؤيته بيكولوميني وصف
فوست، أم جوتنربج هو املدهش الرجل هذا أكان الخطاب يذكر ولم .١٤٥٤ خريف يف
فكرة تدعم أقوى حجة ذلك يشكل األقدم، الطباعة تاريخ من التحقق خالل من ولكن

جوتنربج. هو الواقع، يف جوتنربج، إنجيل طابع أن
يف بأحقيته جوتنربج ادعاء نَا أمَّ قد والخطاب امللحوظة أن املؤرخني معظم ويرى

الشهرة.
مدى فعىل الطباعة. تاريخ يف مهمة مكانة من فوست حرمان يعني ال ذلك أن غري
املخرتع جوتنربج استغل الذي الرأسمايل الوغد القصة؛ كرشير يُصوَّر فوست كان قرون،
كلَّ جوتنربج استثمر حتى فوست انتظر فقد الرؤية، هذه وبحَسب الحالم. الكالسيكي
أن بعدها أدرك وعندما قريبًا. بالشهرة سيحظى كان الذي اإلنجيل إنتاج يف أموالهما
أصول عىل وحجز قرضه بسداد طالبه له، أمواله ردِّ من حال بأي يتمكن لن جوتنربج
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الكونجرس.) (مكتبة التاريخ. وال الطباعة، مكان وال الطابع، اسم يحوي ال جوتنربج إنجيل

شجع مما فاوست؛ يُنَطق أحيانًا كان فقد أيًضا؛ سمعته فوست اسم يُِفد ولم املرشوع.
القصة. يف فاوست أسطورة من عنارص دمج عىل األوائل املؤرخني بعض

كثريين أن ذلك أسباب من وكان بفوست، رفًقا أكثر املعارصون املؤرخون كان
االخرتاع كان لو حتى ثَمَّ، ومن الذهب. صائغي من عائلة يف نشأ قد فوست أن ذكروا
متعطش استغاليل شخص كمجرد فوست نبذ ينبغي يكن لم فإنه لجوتنربج، مملوًكا

ِحرفية. مهارة بأية اهتمام لديه وليس للمال،
يكن لم لو ادعائه عىل سيصدِّقون كانوا ماينز قضاة أن املحتمل من ليس كذلك
املال بعض أخذ قد جوتنربج يكون أن فوست، زعم مثلما للغاية، املحتمل فمن يستحق.
ذلك من بدًال واستخدمه خاصتهما املشرتك اإلنجيل ملرشوع يذهب أن يُفرتَض كان الذي
أرباح يف نصيب لفوست يكن ولم النحو. وكتب الروزنامات مثل أخرى، أعمال لطباعة

أمواله. مسار تحوُّل من غضب قد أنه املفهوم من لذا األخرى؛ املطبوعات
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فوست يكون ربما بل قديًسا؛ جوتنربج يكن لم كما شيطانًا فوست يكن لم وعليه،
جوتنربج يكون قد وباملثل، الطباعة. آلة عىل الصغرية التقنية التحسينات بعض أدخل قد
أو إيطاليا أو فرنسا يف آخرين من أو وكوستيه، فالدفوجل من التقنيات بعض تعلم قد
كان حيث األقىص؛ الرشق من األفكار بعض عىل حصل قد أيًضا يكون وربما أملانيا.
عن فضًال — الورق كان وحيث لقرون، يُستخَدم املعدنية الحروف من ما شكل هناك
كلَّ يرون املؤرخون صار متزايد، وبشكل اخُرتع. قد — والبورسلني والبارود، الحرير،
اخرتاع إىل أدَّت تدريجية عملية من كجزء واملخرتعني، الحرفيني هؤالء وكلَّ األماكن، هذه

الطباعة. آلة
وتجارب اتجاهات كلِّ بتشكيل قامت التي هي جوتنربج يوهان عبقرية ظلت ولكن
املناسبة، الجودة ذا الورق جوتنربج جمع اآلخرين، أعمال يف التشكيك ودون العصور.
الحروف سابكة ذلك من واألهم لكليهما، مناسبة طباعة وآلة املناسب، القوام ذا واملداد

البرص. ملح يف باآلالف متاحة املطبعية الحروف تجعل أن استطاعت التي املطبعية
فرسَّ فقد لغًزا. مًعا العنارص هذه كلُّ فيه اجتمعت الذي املحدد التوقيت يزال وال

يف نجح قد جوتنربج أن تعني بأنها دريتتسني أقامها التي القضائية الدعوى البعض
أن املؤرخني بني السائد اإلجماع أن غري .١٤٤٠ عام قرابة يف ربما سرتاسبورج، يف ذلك
بطويلة ليست فرتة قبل عرش، الخامس القرن خمسينيات خالل ماينز يف حدث قد ذلك

جدارة. عن باسمه يُذَكر الذي اإلنجيل طباعة من
كان مما أكثر واحد يوم يف تَطبع وسيلة جوتنربج ابتكر فقد التوقيت، كان وأيٍّا

قط. قبل من كان كما العالم يُعِد لم بعدها ومن عام، يف كتابته للناسخني يمكن
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عرش الثالث الفصل

الربج؟ الثالثأمَريي ريتشارد َقَتَل هل

قبل يشكو الثالث ريتشارد شكسبري جعل هكذا رشير.» بأنني عيلَّ تحكم الروايات «كل
السادس هنري امللك قتل يف يرتدد لم رجل أمامنا هو فها رشير! وأي وجيزة. بفرتة وفاته
النبيذ من ضخم وعاء (يف جورج أخيه إغراق يف أو … إدوارد الشاب ووريثه القديس
عروس ظهرت حني بالسمِّ قتْلها ثم ضحاياه، أحد أرملِة من الزواج يف أو … الحلو)
اإلطالق، عىل شناعة األكثر الفعلة وكانت الساحة. عىل أفضل عالقات ذات أخرى محتملة
مجرد كانا فقد الربج». «أمريَي وقتل اختطاف هي السيئة، ريتشارد سمعة أكَّدت والتي

والعرش. هما عمِّ بني حائًال وقفا ولكنهما ريتشارد، شقيق ابني وكانا طفلني،
سمعته، بشأن للقلق مقنع سبب لديه شكسبري دراما يف ريتشارد كان إذا ولكن
أكثر سيأخذ كان أنه معرفة يف لنفسه العزاء يلتمس أن الحقيقي امللك استطاع فقد
يف الربج أمريي قاتل استمر وفاته، من عام خمسمائة فبعد املدافعني. من نصيبه من
مبيًعا األكثر الرواية صاحبة تاي جوزفني وأبرزهم البوليسية، القصص كتَّاب إلهام
جهودهم كرَّسوا عضو آالف ثالثة من أكثر الثالث ريتشارد جمعية وتضم الزمن». «ابنة

اسمه. لتطهري
السابع، هنري نظمها دعائية لحملة ضحية عنه املدافعني عيون يف ريتشارد كان
«الريتشارديون» هؤالء ويرسم الحكم. يف بطلهم خلَّفوا الذين تيودور أرسة ملوك أول
وأخ بالحكم، مهموم وملك شجاع، جندي فهو لريتشارد: مذهل نحٍو عىل مختلفة صورة

الربج. أمريي قاتل بشأن الخاصة أفكارهم لهم أن كما مخلص.

شكسبري، يفوق بما للرش، كتجسيد لريتشارد التقليدية النظرة عن املسئول الرجل كان
والكتاب شكسبري اتبعها التي األساسية الحبكة وضع من فهو مور؛ توماس هو
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عامي بني فيما الثالث» ريتشارد امللك «تاريخ كتاب بتأليف مور قام وقد التيودوريون.
عرش. السادس القرن عرشينيات أواخر يف بتنقيحه وقام و١٥١٨ ١٥١٤

ملًكا، يصبح أن قبل معروًفا كان كما — جلوسرت من — الجلوسرتي ريتشارد نشأ
إلدوارد، مخلًصا إذعانًا األكثر ريتشارد وكان الرابع. إدوارد امللك األكرب شقيقه كنف يف
يف أسايس بشكل تمركزت التي واملمتلكات األلقاب من بالعديد املقابل يف كافأه الذي

إنجلرتا. شمال
اإلفراط من حياة بعد األربعني، يناهز عمر عن إدوارد تُويفِّ ،١٤٨٣ عام أبريل ويف
أعوام. عرشة وريتشارد عاًما، عرش اثني إدوارد ابنني؛ تارًكا والنساء، والرشاب الطعام يف
يكون أن عىل الخامس، إدوارد امللك ابنه يصبح أن املوت فراش عىل امللك أمنية وكانت
الحكم لتويل يؤهله ما العمر من الصبي يبلغ حتى العرش عىل «وصيٍّا» (ريتشارد) أخوه

بمفرده.
ريتشارد كان وبينما وودفيل. إليزابيث الرابع، إدوارد زوجة الرتتيب هذا يُرِض لم
رسالة أرسلت ثم وصايته، برفض لندن يف امللكي املجلس إقناع يف نجحت الشمال، يف
تتويجه يمكن حتى لندن إىل الصغري إدوارد إحضار منه تطلب أنطوني، أخيها إىل عاجلة

الحال. يف
وودفيل أنطوني سبيل معرتًضا الجنوب، إىل ريتشارد أرسع باملؤامرة، معرفته ولدى
وودفيل أنطوني عىل بالقبض ريتشارد قام املساء، يف احتفالية مأدبة وبعد وإدوارد.
ابن ريتشارد اصطحب ذلك، بعد وجيزة. بفرتة بعدها أعدم حيث الشمال، إىل وإرساله
وليس ملكيٍّا قًرصا آنذاك كان الذي لندن، برج أسكنه حيث لندن؛ إىل الصغري أخيه

سجنًا.
بأن امللكة ريتشارد وأقنع الصغري، امللك تتويج اتجاه يف الخطط استمرت ولكن
الصبي بإعادة ريتشارد وتعهد التتويج. مراسم ليحرض بإدوارد يلحق األصغر ابنها تدع
أحاطت التي ريتشارد قوات شك بال إقناعها يف أكثر ساهم ما وكان التتويج. انتهاء فور

ويستمينسرت. دير يف امللكة بحرم
وظهرت لنفسه. بالعرش للمطالبة ما لذريعة حاجة يف ريتشارد كان ذلك، غضون يف
أسقف ستيلينجتون، روبرت أسداه معروف صورة يف يونيو، يف جهد أي بال الذريعة تلك
بإليزابيث الرابع إدوارد زواج أن عن امللكي للمجلس ستيلينجتون كشف فقد وويلز. باث
وبذلك باتلر. إليانور هي أخرى بامرأة قرانه عقد ما وقت يف ألنه باطًال؛ كان وودفيل

العرش. وراثة يستطيعون ال الزنا وأبناء … زنا ابنَي الربج يف اللذان األمريان يكون
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هناك يكن لم آنًفا، املذكور النبيذ يف الرابع، إلدوارد اآلخر األخ جورج غرق ومع
الجلوسرتي. ريتشارد سوى العرش وراثة ترتيب يف آخر شخص

أوائل أو يوليو أواخر ويف قبضته. يف التاج أن اللحظة تلك يف ريتشارد شعر
بقتل يأمره — بالربج األمن مسئول — براكنربي روبرت سري إىل خطابًا أرسل أغسطس،

رفض. براكنربي أن إالَّ األمريين،
طموحة، شخصية ذو له مؤيد وهو ترييل، جيمس إىل املهمة ريتشارد أسند ثَمَّ، ومن
بالخارج ترييل انتظر مور، رواية وبحسب املهمة. هذه يف أمينني بتابعني استعان وقد
داخل هما بلفَّ قاما ِغرَّة حني «وعىل النائمان، األمريان حيث أعىل إىل اآلخران تسلل بينما
الرجال قام ثم والوسائد»، الريش بالحاشية فميهما عىل «بقوة وضغطا أغطيتهما»،
كومة تحت محددة مقاسات وفق األرض عمق يف الدرج «أسفل الجثمانني بدفن الثالثة

األحجار.» من كبرية
السابع، هنري هو البطل كان فقد مور، قصة يف الرشير هو ريتشارد كان إذا
الوردتني لحرب نهاية واضًعا بوسورث، معركة ساحة يف ١٤٣٥ عام ريتشارد ذبح الذي

السعيدة. التيودوريني امللوك لساللة ومؤسًسا الدموية
صحيًحا؟ هذا كان هل ولكن مور. كتب هكذا أو

مور توماس سري نزاهة يف التشكيك ريتشارد أنصار حتى الجميع عىل الصعب من كان
له ليسمح يكن لم ضمريه ألن ١٥٣٥ عام أُعِدم الذي الرجل النهاية يف كان فقد وأمانته.
بولني. آن من والزواج — أراجون من — كاثرين لتطليق الثامن هنري خطة يجاري بأن
حدٍّ إىل الحريف باملعنى (١٩٣٥ عام تطويبه (بعد وقديًسا وفيلسوًفا، كاتبًا، مور كان فقد

كبري.
قادر «مؤرخ بأنه موَر والبول هوَرس سري وصف ،١٧٦٨ عام ففي شككوا. ولكنهم
كان أنه إنكار يمكن فال الخيال.» من نسيج يف الحمة كمادة فقط الحقيقة توظيف عىل
املحدودب الظهر يظهر فلم ريتشارد. لتشوهات وصفه منها معينة، حقائق يف مخطئًا

آخر. معارص مرجع أي يف النمو مكتملة غري والذراع
من فقط الخامسة يف مور كان فقد مور. مصادر يف كذلك ريتشارد أنصار شكك
كتاباته أن الواضح من لذا ؛ تُويفِّ حني السابعة ويف العرش، ريتشارد اعتىل حني عمره
صباه مور عاش الذي مورتون، جون الكاردينال ولعل شخصية. مشاهدة عن تكن لم
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النمو، املكتملة غري الذراع أو امُلْحَدْوِدب للظهر عالمات أيَّ لريتشارد األوىل اللوحات تُْظِهر ال
(مكتبة كذلك. والجسدي األخالقي تشوهه عن للتعبري ومور شكسبري استخدمهما اللذين

الكونجرس.)

أكثر آخر مصدر وجود نتخيل أن الصعب من مصدر وهو مصادره، أحد كان منزله، يف
الثالث. ريتشارد يد عىل والنفي للسجن مورتون تعرض فقد منه؛ تحامًال

ينرشه، ولم الثالث» ريتشارد امللك «تاريخ كتابه من ينته لم مور أن جانب إىل
عندما املرشوع عن تخىلَّ قد يكون ربما أنه نوا خمَّ ولذا ريتشارد؛ أنصار أشار حسبما

وهنري. ريتشارد بشأن الحقيقة علم
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منطقية؛ تكن لم مور رواية أن إىل ريتشارد أنصار ذهب فقد ذلك، من واألهم
يمكنهما ال ثم ومن زنا أبناء األمريين بأن بالفعل حكم قد امللكي املجلس كان فلو
غري األمريين أن وجد قد هنري أن ولو لقتلهما؟ ريتشارد اضُطر فلماذا العرش، وراثة
عىل أو ذلك، بشأن ثائرته تَثُْر لم فلماذا ،١٤٨٥ عام يف الربج عىل استوىل حني موجودين

الجثمانني؟ عن يبحث األقل
دافعه أن إىل فذهبوا املجرم؛ هو هنري أن إىل يشري ريتشارد أنصار نظر يف ذلك كل
ريتشارد من لكلٍّ ما حدٍّ إىل بعيد عمٍّ ابن فباعتباره األقل. عىل ريتشارد دافع قوة يف كان
وميئوًسا … ريتشارد من كثريًا أضعف بالعرش املطالبة يف حجته كانت فقد واألمريين،

الحياة. قيد عىل األمريين من أيٌّ كان لو كبري حدٍّ إىل منها
مجلس أن شك من فما التقليدي. املذهب أتباع لدى إجابات األسئلة هذه لكل كان
يمكنه السابع هنري أن يعلم كان ريتشارد ولكن األمريين، رشعية عدم أعلن قد ريتشارد
األمريين فبإمكان الحياة، قيد عىل داما وما القرار. بنقض مجلسه إقناع السهولة بنفس

أعدائه. لتجمع وسببًا لعرشه تهديد مصدر يكونا أن دائًما
عدم احتمال تفرس التي األسباب من العديد هناك كان فقد هنري، إىل بالنسبة أما
بما يقينًا يعلم يكن لم لعله العرش. عىل االستيالء بعد األمريين بشأن يشء بأيِّ قيامه
ريتشارد. عىل ذلك يف باملسئولية يلقون الجميع أن اعتقد قد يكون وربما لهما. حدث
أجلهما. من ثورات إىل ذلك يؤدي أن األمريين مكان يعرف ال بأنه اعرتف لو خيش وربما
املناهضة القوى دت توحَّ هنري، حكم أثناء ففي الخوف. هذا يدعم ما بالفعل وهناك
الذي «إدوارد» أن اتضح وقد األمريان. أنهما زعما قائدين حول مرتني التيودوري للحكم
وصانع بأكسفورد نجار ابن سيمنيل، المربت هو ١٤٨٧ عام اندلعت شعبية ثورًة قاد
بركني أنه ذلك بعد ليتضح األصغر األمري أنه رجل زعم ،١٤٩١ عام ويف األرغن. آلالت
ما وقت يف كان الذي والده، من املفيدة املعلومات بعض اكتسب قد يكون فربما ُورِبك؛

امللكي. للبالط السجاد توريد من يومه قوت يكسب
تداولها تمَّ قد وهنري ريتشارد من لكلٍّ واملعارضة املؤيدة الحجج فإن وهكذا
ِثقًال يعطي عام بشكل وشكسبري مور من لكلٍّ الرفيع املقام وكان قرون، مدى عىل
،١٦١٩ عام إىل يرجع مبكر وقت منذ قوي، بدفاع حظي قد ريتشارد أن إالَّ للتقليديني،
أن أكيًدا: بدا ما هو فقط واحد يشء باك. جورج للسري تصحيحي تاريخي رسد من

مختلفة. استنتاجات إىل تؤدي أن يمكن الحقائق نفس
الحقائق. تبدَّلت العرشين، القرن ثالثينيات ويف ذلك، بعد
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لفتح ريتشارد أنصار جانب من لضغوط أخريًا ويستمينسرت دير خضع ،١٩٣٣ عام يف
،١٦٧٤ عام يف حدث قد وكان بها. مدفون األمريين رفات أن يُفرتَض التي املقربة
اكتشف أن األبيض، الربج من بالقرب موقع إلخالء الثاني تشارلز من تعليمات وبحسب
لألذهان املوقع أعاد الفور وعىل صغريين. عظميني هيكلني عىل يحتوي صندوًقا عماٌل
قطعة وأضافت لألمريين. كانت العظام أن إىل تشارلز وخلص الدفن، ملكان مور وصف
يرتدي أحد يكن لم إذ لالستنتاج؛ واعتماًدا مصداقية العظام وسط ُوجَدت امُلْخَمل من

العليا. الطبقات أفراد سوى امُلْخَمل
٢٥٩ ملدة هناك ظالَّ حيث ويستمينسرت، دير يف الجثمانني دفن بإعادة تشارلز وأمر

أخرى. عاًما
أرشيف مسئول تانر، لورانس يد عىل ١٩٣٣ عام أُجريَت التي الدراسة كانت وقد
عىل للغاية قديمة — للترشيح الربيطانية الجمعية رئيس — رايت وويليام ويستمينسرت،
ورايت تانر ولكن النووي. الحمض تقنية عن فضًال بالكربون، بالتأريخ يسمح لم نحٍو
عرشة الثانية يف كان األكرب الطفل أن لتقدير باألسنان الخاصة األدلة استخدام استطاعا
الثانية يف إدوارد كان وقد عرشة. الحادية إىل التاسعة بني فيما واألصغر عرشة، الثالثة أو

اختفيا. حني العارشة يف وريتشارد عرشة
جانبًا األقل عىل يعزز أنه إالَّ قاتًال، كان ريتشارد أن عىل قاطًعا دليًال ذلك يكن ولم

التقليديني. رواية من
وكان لِيل، بمدينة املحلية املكتبة يف املرة وهذه آخر، دليل ظهر بعام، ذلك بعد
عكس وعىل .١٤٨٣ عام مانشيني دومينيك يُدَعى إيطايل راهب كتبه تقرير عن عبارة
مقاليد ريتشارد فيها توىلَّ التي العصيبة الشهور خالل لندن يف مانشيني كان مور،
ريتشارد بها حصل التي املكائد كتابًة «سأعرض مسبًقا: نيَّته الراهب أوضح وقد الحكم.

العرش.» عىل الثالث
معدل كان وكيف للربج الداخلية الغرف إىل األمريان انتقل كيف مانشيني وصف
بالطريقة يتعلق فيما أما تماًما. األنظار عن غابا أن إىل تدريجيٍّا، ويقل يقل ظهورهما
أنه اعتقاد بالفعل هناك «كان أنه سوى مانشيني يذكر فلم الشاب، امللك بها تُويفِّ التي

منه.» التخلص تمَّ قد
القتل بجريمة ريتشارد يتهم لم مانشيني أن حقيقة من ريتشارد أنصار استفاد
ولكن نميمة. سوى يكن لم ربما ذكره ما أن إىل أيًضا وأشاروا ومبارش. رصيح بشكل
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مجرد تكن لم ريتشارد قسوة بشأن الروايات أن عىل دليًال تقدير، أقل عىل التقرير، يظل
أن واضًحا كان زمنه، يف حتى التيودوري. العهد يف الالحقني الدعاية ملسئويل تلفيقات

األمريين. قتل قد ريتشارد أن يظنون كانوا الناس من الكثري هناك
املؤرخني من العظمى الغالبية نظر يف كافية العرشين القرن مكاشفات تكن لم
عىل أنكروا من هم املؤرخني من وقليل عرضية، جميعها األدلة كانت فقد ريتشارد. إلدانة
للمؤرخني بد فال قضاء؛ بساحة ليس التاريخ ولكن املنطقي. شكَّهم ريتشارد أنصار
دوافع آخرين لدى كان لقد املمكنة. األمور وليس االحتماالت، دراسة عىل يعكفوا أن
آخرين لدى كان ريتشارد. كدافع قويٍّا يكن لم منها أيٍّا ولكن األمريين، من للتخلص
األمريين من يتخلص آخر شخًصا نتخيل أن الصعب ومن ريتشارد، وكذلك أيًضا، فرصة

ذلك. عن شيئًا ريتشارد يعلم أن دون
بجريمة األرجح عىل مدان ريتشارد أن إىل خلصوا قد املؤرخني معظم كان إذا ولكن
بأيِّ يكن لم بأنه يقيض رأي إجماع يف العزاء بعض يجدوا أن أنصاره فبإمكان القتل،
قتله يف ريتشارد كان لقد وشكسبري. مور ره صوَّ الذي النظري املنقطع الوحش ذلك حاٍل
أوامر عىل بناءً الثاني إدوارد اغتيل فقد راسخة؛ مماثلة سوابق َحذَْو يحذو لألمريين
الثاني ريتشارد تُرك فيما الثالث، إدوارد ابنها عن نيابة الحكم زمام تولَّت التي زوجته،
أوامر عىل بناءً السادس هنري وُقتل الرابع، هنري يد عىل املوت حتى جوًعا يتضور

الرابع. إدوارد
العصور يف إنجلرتا تكن فلم االغتياالت. هذه كلَّ األذهان إىل ريتشارد استدعى لقد
أخيه؛ البنَي ريتشارد نظرة كانت تلك أن الظن وأغلب مخلوًعا، ملًكا عرفت قد الوسطى
عِرصه. رجَل شكسبري وصفه الذي األحدب» «العنكبوت يكون أن للغاية ح امُلرجَّ فمن لذا
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عرش الرابع الفصل

اكتشاف كولومبوسيقصد كان هل
أمريكا؟

إسبانيا ملك إقناع يف صعوبة أدنى كولومبوس يواجه لم الشهرية، الخرافة عكس عىل
شائعة معلومة تلك كانت فقد مستدير. العالم بأن — آخر شخص أي أو — وملكتها
كولومبوس خطة رفض كان لقد طويل. بزمن ١٤٩٢ عام قبل األوروبيني املثقفني بني
إىل جديد طريق اكتشاف من تمكن قد أنه بكثري؛ راديكالية وأكثر مختلفة بفكرة يتعلق

أوروبا. من غربًا باإلبحار آسيا
لكان البحر، عرب آسيا إىل الوصول يمكن كان لو إنه تقول السائدة الحكمة كانت
يف تقع آسيا كانت وملا الهندي. املحيط عرب رشًقا واالتجاه أفريقيا حول بالدوران ذلك
١٤٩٩ عام ثمارها آتت وقد تماًما، منطقية تعد الخطة هذه فإن أوروبا، رشق الواقع
«مغامرة تكن لم املقابل، يف الهند. إىل جاما دي فاسكو الربتغايل املستكشف وصل حني
يف تقع آنذاك) آسيا يت ُسمِّ (مثلما الهند جزر أن فلو منطقية؛ الهند» جزر إىل كولومبوس
القرن من ار بحَّ إىل بالنسبة للغاية طويلة رحلة تلك كانت فقد األطلنطي، عرب ما مكاٍن
بوزو دل باولو كولومبوس، مع تعاطًفا األكثر الجغرافيا عالم قدر وقد عرش. الخامس
الكناري، جزر غرب ميل ٣٥٠٠ من أكثر بعد عىل تقع كانت الهند جزر أن توسكانييل،

كثريًا. أبعد كانت بأنها قناعة عىل الباحثني معظم وكان
أن حسب فقد قناعته. عن ليعدل كولومبوس يكن لم الجميع، يعلم كما ولكن
وإيزابيال فرديناند وأقنع وآسيا، أوروبا بني تفصل املفتوحة املياه من فقط ميًال ٢٧٦٠
أبحرت ذلك، وعىل البحرية. رحلته تمويل منهما يستحق األمر بأن — إسبانيا ملَكي —
خمسة وبعد الكناري. جزر من ١٤٩٢ عام سبتمرب يف ماريا وسانتا وبينتا نينا السفن
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كولومبوس هبط — أرًضا فيها سيجد بأنه تنبَّأ التي البقعة نفس يف — فقط أسابيع
الشاطئ. عىل

بالقرب يهبط لم أنه الناجح كولومبوس هبوط شابت التي املفارقة كانت بالطبع
كانت لقد تماًما: صائبًا ذلك بخصوص عليه املتفق الرأي وكان حال. بأيِّ آسيا من
إحداها عىل يقف كولومبوس كان التي البهاما جزر من غربًا ميل ٦٠٠٠ ب أبعد آسيا
الختفى الهند، وجزر أوروبا بني األخرى الجزر من هائل وعدد قارتني وجود ولوال آنذاك.

البحار. وسط مؤكد شبه بشكل وطاقمه كولومبوس
جانبي عىل املتداولة هي كولومبوس عن القصة هذه ظلَّت عام، أربعمائة من وألكثر
بدءًا ولكن جسيًما. خطأ أخطأ وإن العزيمة، ذي البطل أمريكا مكتشف قصة األطلنطي،
بشكل الشك شابَه واستقصاء لتدقيق القصة خضعت تقريبًا، العرشين القرن مطلع من

متزايد.
إىل أخطأ قد كولومبوس يكون أن يمكن كيف يتساءلون: املؤرخني من كثريٌ راح
جزر هي عليها عثر التي األرايض بأن االدعاء يف االستمرار من تمكَّن وكيف الحدِّ؟ هذا
الصني تكن لم أنها عىل الساحقة األدلة من الرغم عىل «الهنود»، هم شعبها وأن الهند
إىل الذهاب مطلًقا يقصد يكن لم كولومبوس أن إىل املؤرخني بعض خلص اليابان؟ أو
كما اآلخرين. املستكشفني لتضليل خدعة مجرد كانت الهند» جزر يف «مغامرته وأن آسيا

جديد. عالم اكتشاف كان البداية من كولومبوس هدف أن املؤرخون يزعم

َقه صدَّ وقد الهند، جزر صوب متجًها كان أنه هو للعالم كولومبوس قاله ما أن شك ال
يكتب لم فهو كاساس؛ الس دي بارتولومي هؤالء أبرز من وكان املعارصون. املؤرخون
أيًضا فيه أدرج بل فحسب، البحرية كولومبوس لرحالت شموًال األكثر التاريخي السجل
يوميات افتتاحية تبدو ُفقَدت). قد األصلية النسخ بأن (علًما كولومبوس يوميات من أجزاءً
كولومبوس. ومقاصد لنوايا ا جدٍّ مباًرشا وصًفا كاساس، الس لها سجَّ كما كولومبوس،
كريستوفر أنا إرسايل، سموُّكما قرر «لقد وإيزابيال: فرديناند إىل املستكشف كتب فقد
وتوزيعها، واألرايض البلدات ومشاهدة حكامها ملقابلة الهند أرايض إىل كولومبوس،
بأن ولكن معتاد، هو كما برٍّا، رشًقا أتجه بأالَّ وأمرتماني … األخرى األشياء من وغريها

علمنا.» بحسب اليوم قبل إنسان يْرتَْده لم حيث غربًا؛ طريقي أتخذ
وصفه ما عىل هبط أن بعد أكتوبر، ٢١ بتاريخ يومياته دفرت يف كولومبوس سجل
يسلم كي اآلسيوي الرئييس الرب إىل الوصول عىل مصمًما يزال ال كان أنه نائية، بجزيرة
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العالم عىل مرة ألول اللوحة هذه يف برصه يقع والذي — العصور عرب بحار ألشهر يمكن كيف
الكونجرس.) (مكتبة إليه؟ ينظر ما ماهية عن فكرة لديه يكون أالَّ — الجديد

وإيزابيال. فرديناند من تعريف خطابات — الصيني اإلمرباطور — األعظم» «الخان ل
الذي الحصن أن وإيزابيال فرديناند إىل كولومبوس كتب إسبانيا، إىل عودته طريق ويف
… مع وكذلك رئييس برٍّ أقرب مع التجاري التبادل أنواع «لكل مالئًما سيكون أنشأه

األعظم.» الخان
الوجهة أو كولومبوس، وجهة بشأن للشك مجاًال سيرتك ذلك من أيٍّا أن يبدو يكن لم

إليها. وصل أنه يعتقد كان التي
عىل وكان املستكشف، نجل كولومبوس، فرديناند هو معارص مؤرخ أهم ثاني كان
فرديناند يكتب فلم يقصدها. والده كان التي الوجهة بشأن التعنت من القدر نفس
ضمنها من كان التي أبيه، بكتب احتفظ أيًضا بل فحسب، لكولومبوس ذاتية سرية أول
إىل املالحظات هذه وتشري املستقبل. يف للمؤرخني بثمن تُقدَّر تكن لم هامشية مالحظات
مثل الوسطى العصور كتاب أعمال قراءة طريق عن آسيا بشأن عرف قد كولومبوس أن
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اللذين وسينيكا، أرسطو استشار قد أنه أيًضا يبدو وفيما ماندفيل. وجون بولو ماركو
الوسطى العصور من كتابان ويقدم الهند. جزر إىل غربًا اإلبحار إمكانية معهما ناقش
لألب العالم» و«تاريخ دايي، لبيري العالم» «صورة كتابا هما كولومبوس— مكتبة يف كانا
املتعلقة الفقرات وكانت املحيط، ضيق مدى بشأن متعددة تخمينات — الثاني بيوس

نفسه. كولومبوس قبل من ربما خطوط، تحتها موضوًعا بذلك
وبني أبيه بني املراسالت من نسًخا أيًضا الذاتية أبيه لسرية فرديناند ترجمة ت ضمَّ
كولومبوس وآسيا أوروبا بني للمسافة تقديراته زوَّدت الذي اإليطايل الجغرايف توسكانييل،
بحماس األمريال مأل «قد توسكانييل خطاب أن فرديناند كتب وقد لنظريته. إضايف بدعم
قريحة «شحذ قد أنه كاساس، الس كتب كما إثارة، األكثر واألمر االكتشاف.» تجاه أعظم

كولومبوس.»
أيُّ لديهما يكن لم كولومبوس وفرديناند كاساس الس أن من الرغم عىل ولكن
مختلًفا ضوءًا ألقت قصة كالهما أدرج فقد املقصودة، كولومبوس وجهة بشأن شكوك
،١٥٣٩ عام يف مطبوع شكل يف للقصة ظهور أول كان كولومبوس. «مغامرة» عىل تماًما
أوبييدو رواية وبحسب أمريكا. اكتشاف عن أوبييدو دي فرينانديث جونثالو تاريخ يف
وُجرفت سيِّئ طقس وسط إنجلرتا إىل الربتغال من طريقها يف سفينة أبحرت لها،
رحلة وأثناء عراة. بأناس املأهولة الجزر بعض إىل النهاية يف لتصل الغرب، نحو بعيًدا
كان حيث ماديرا، جزيرة شاطئ إىل األمواج وجرفته القبطان. عدا الجميع مات العودة،
تُويفِّ ما ورسعان عرش. الخامس القرن ثمانينيات مطلع خالل أحيانًا يعيش كولومبوس
وأعطاها كان أين تُبنيِّ خريطة رسم قد كان مبارشة وفاته ُقبيَل ولكن أيًضا، القبطان

لكولومبوس.
إىل يُبْحر لم إذن كولومبوس فإن حقيقية، املجهول» «القبطان قصة كانت إذا
كان فقد خريطة، لديه كان فإذا موثقة. غري بنظرية فقط مدعوًما العظيم املجهول
تكن لم أنها يف للتشكك للغاية مقنع وسبب وجهته؛ عن ما حدٍّ إىل جيدة فكرة لديه
تكن لم األرجح عىل أنها استنتج القصة، روى من أول أوبييدو، ولكن الهند. جزر
سذاجة أكثر فكان كاساس، الس أما كذلك. كولومبوس فرديناند يصدقها ولم حقيقية،
ولكن واسع، نطاق عىل متداولة كانت القصة أن إىل بالنظر ما، نوًعا تصديقها يف ورسعة
اتبع وقد الهند. جزر عن يبحث كان كولومبوس بأن اعتقاده يزعزع لم بالتأكيد ذلك

األساس. من ذكروها إن للقصة، بإنكارهم خطاهما الالحقون املؤرخون
نصريه. املجهول القبطان وجد حتى العرشين القرن مطلع كان وما

128



أمريكا؟ اكتشاف يقصد كولومبوس كان هل

نُرشت التي الكتب من عدد يف بجرأة ُعرَضت التي املذهلة، فيجنود هنري أطروحة كانت
الهند جزر إىل الذهاب ينوي يكن لم كولومبوس أن يف تتمثل العرشين، القرن أوائل يف
لنفسه. األرايض تلك فأراد أمريكا، بشأن كولومبوس أخرب املجهول القبطان وأن مطلًقا،
قصة اخرتع متناوله، عن بعيدة كانت الهند جزر بأن الشديدة معرفته منطلق ومن
كولومبوس، خرافة ترسخت إن وما أمريكا. إىل أحد يسبقه أالَّ ضمان ملجرد «مغامرته»
املهمة «تُختَزل أن من خوًفا يها؛ تحدِّ عىل املؤرخون يجرؤ لم فيجنود، زعم بحسب
رحلة أبعاد إىل … علمية فكرة تنفيذ أجل من كولومبوس، أكد كما نظَّمها، التي العظيمة

عادية.» استكشافية
لفيجنود وفًقا — املجهول القبطان يكن ولم كاذبًا؛ كولومبوس كان أخرى، بعبارة

بشأنه. كذب الذي الوحيد اليشء هو — وأتباعه
عىل (إما يكفي بما وُزوِّرت صياغتها أُعيَدت األقل عىل أو مزيفة، اليوميات كانت
ُزوِّرت وكذلك لكولومبوس. الحقيقي الدافع إلخفاء كاساس) الس أو كولومبوس يد
الوحيد الدليل كان النهاية، ففي نجله)؛ أو كولومبوس قبل من (إما توسكانييل مراسالت
موجودة كانت إن معتمدة ترجمة وهي فرديناند، ترجمة يف لآلخر أحدهما رسائلهما عىل

األساس. من
حتى كانت التي بهم، الخاصة الوثائق بعَض فيجنود أمثال املشككون أبرَز كذلك
املربم العقَد الوثائق هذه أهمُّ وكان جانبًا. اة ُمنَحَّ األقل عىل أو ُمتجاَهلة الوقت هذا
اتفاقية تطرقت «االمتيازات». باسم واملعروف اإلسبانيني، وامللكة وامللك كولومبوس بني
ولكنها رحلته، أرباح من كولومبوس نصيب بشأن التفاصيل من كبري قدر إىل االمتيازات
كولومبوس مكَّنت قد االمتيازات أن للريبة إثارة واألكثر مطلًقا. الهند لجزر ذكًرا تورد لم
إمرباطور يكن لم عبارة وهي عليها»، «واالستحواذ عليها يعثر جزر أية «اكتشاف» من
جزيرة أية يسلم اإلمرباطور تخيل الصعب من أنه والواقع بالتأكيد. ليقدرها الصني
ترجيًحا األكثر األمر أن يعتقد فيجنود وكان خفيًفا. تسليًحا مسلحة إسبانية سفن لثالث
جديدة، ما منطقة الكتشاف يخططون كانوا وإيزابيال» «وفرديناند كولومبوس أن هو

عليها. واالستحواذ لألوروبيني، ومجهولة
موريسون، إليوت صامويل قيادة فتْحت كولومبوس. عن للدفاع وانتفضالتقليديون
الرغم عىل بأنه التقليديون ردَّ كمؤرخ، ملصداقيته هائلة إضافة ار كبحَّ سمعته كانت الذي
كولومبوس نصيب إىل اإلشارات فإن رصاحًة، الهند جزر تذكر لم االمتيازات اتفاقية أن من
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أنها إىل بوضوح تشري — آسيا منتجات كل أي — والتوابل الكريمة واألحجار الآللئ من
وجهته. كانت

القلييل البحارة من موريسون سِخر فقد املجهول، القبطان بقصة يتعلق فيما أما
إىل ذهب فقد اإلبحار؛ يف املؤرخ خربة فائدة ظهرت وهنا تماًما. صدقوها الذين الخربة
عرب سفينة لتدفع تكن لم السائدة الرياح إن إذ الطقس؛ حيث من مستحيلة القصة أن

الغرب. إىل الرشق من األطلنطي
عن حكايات سمع قد يكون ربما كولومبوس أن املؤكد من بأنه موريسون وأقر
تحت تقع جزر عىل الشاطئ إىل انجرف الذي الغريب السفن حطام وعن غربًا، تقع جزر
التي البحر قصص ببعض تأثر قد املستكشف يكون أن الوارد ومن الربتغالية. السيطرة
موريسون كتب ذلك ويف مجهول؛ قبطان أو رسية خريطة هناك يكن لم ولكن سمعها.

العظماء.» مجد لسلب املؤسفة «النزعة من أكثر شيئًا تُْظِهر لم أوبييدو قصة أن

عرشه. عىل من كولومبوس إسقاط لعدم ضمان بمنزلة ومعرفته موريسون سمعة كانت
القصة بشأن والشك الريبة من كبري قدر إثارة يف بالفعل نجحوا وأتباعه فيجنود ولكن

الالحقة. كولومبوس برحالت تتعلق كانت أنها سيما ال التقليدية،
بها قام رحالت أربع بني من فقط األوىل هي االستكشافية كولومبوس رحلة كانت
ويؤكد و١٥٠٢. ١٤٩٨ عامي يف مجدًدا عاد ثم ،١٤٩٣ عام يف عاد فقد الجديد؛ للعالم
عليها عثر التي الجزر أن الطريق يف ما مكاٍن يف الحظ قد يكون أن بد ال أنه فيجنود أتباع
ماندفيل. وجون بولو ماركو وصفه مما يشء أيِّ مع العنارص من الكثري يف تشرتك ال
الرخامية الشوارع كانت أين العظيمتان؟ واليابان الصني إمرباطوريتا تقع كانت أين

بدائية. قًرى سوى هناك يكن فلم الذهب؟ من املبنية واألسقف
ففي الحقيقة. إدراك من حدٍّ ألقىص اقرتابه شهدت التي هي الثالثة رحلته لعل
الشك وبدأ بفنزويال، باريا جزيرة بشبه اآلن يُعَرف ملا وصل ،١٤٩٨ عام من يوليو
إىل فتطلع الصني. ساحل عىل جزيرة مجرد من أكثر الجزيرة هذه أن يف إليه يترسب
من الهائل القدر هذا مثل أن صائب نحٍو عىل واستنتج أورينوكو لنهر العريضة الدلتا
يف كولومبوس وكتب مهول. حجم ذي رئييس برٍّ من فقط يأتي أن يمكن العذب املاء
اليوم.» حتى تُعَرف لم ضخمة قارة هذه أن «أعتقد كاساس: الس دوَّنها كما يومياته،
أكثر استنتاج إىل كولومبوس قفز الوضوح، من القصرية اللحظة هذه بعد ولكن
أنها بد ال الجديدة القارة أن قرر فقد األصلية. الهند» جزر «مغامرة من بكثري استحالة
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وإيزابيال فرديناند إىل التايل خطابه وكان األسطورية. عدن جنة األريض»؛ «الفردوس
بأن ذهني يف تامة قناعة «لديَّ قائًال: أوضح إذ والجغرافيا؛ الالهوت من غريبًا مزيًجا
وهو مبارشة، االستواء خط «فوق ألنه ذكرته»؛ الذي املكان يف يقع األريض الفردوس

به.» الفردوس وجود إىل املراجع أفضل ذهبت طاملا الذي املكان
مستديرة، ليست األرض أن كولومبوس أوضح فقد غرابة؛ أكثر مفهوم ورد ثم
عدا مجملها يف للغاية مستديًرا شكًال تتخذ التي الكمثرى، ثمرة شكل «تتخذ ولكنها
للسماء.» واألقرب األعىل هو العنق عند الجزء هذا ويَُعد … ناتئة تكون حيث العنق؛ عند

عدن. جنة كولومبوس عندها وجد التي هي للسماء األقرب النقطة وهذه
مريًضا وكان كبري، ضغط تحت يرزح كان فقد ربما؛ صوابه؟ كولومبوس فقد هل
من انبثق قد األريض» «فردوسه أن املؤرخني معظم رأي يف األرجح ولكن الوقت. ذلك يف
عىل عالوة إلهي. بوحي كانت رحالته بأن طويل زمن منذ بداخله يحملها كان قناعة
ادعائه مع حال بأي يتعارض ال الفردوس وجد قد بأنه كولومبوس اعتقاد كان ذلك،
الذي املكان يف الفردوس كان اإلسبانيني، للملكني كتب فكما آسيا. إىل طريقه يف بأنه
الوسطى العصور كتَّاب من العديد أن والواقع بالضبط؛ فيه يقع إنها املراجع قالت
عليها امُلطَلع الكتب أكثر أحد — العالم» «صورة كتاب يف بهم استُشهد الذين املسيحيني
األقىص. الرشق من نقطة أبعد عند عدن جنة مكان حددوا قد — كولومبوس مكتبة يف
ففي بعد. فيما األريض الفردوس فكرة عن كولومبوس تخىلَّ فقد حال، أي وعىل
بصدد كان أنه أعلن الجديد، للعالم واألخرية الرابعة البحرية رحلته أثناء يف ،١٥٠٢ عام
آسيا. إىل للوصول الجديدة القارة هذه اجتياز خالله من يستطيع مضيق عن البحث

كاساس الس َحذَْو يحذون يزالون ال كانوا الذين املؤرخني، معظم شدَّد وقد
هذه اتساع مدى قط يدرك لم كولومبوس أن عىل وموريسون، كولومبوس وفرديناند
امتداد أنها ذهنه يف استقر قد إنه بل حقيقية؛ قارة مطلًقا يعتربها لم بل الجديدة، القارة
مبارشة، وراءها تقع آسيا ولكن توقع، مما أكرب بالتأكيد كانت لقد املاليو. جزيرة لشبه

حولها. من أو عربها للمرور طريق إيجاد من تمكن قد كان لو فقط
وإذا الهند. جزر إىل وصل قد بأنه اعتقاٍد عىل وهو تُويفِّ كولومبوس أن الظن وأغلب
والعزم؛ العناد من عاديٍّ غري قدر عىل كان كولومبوس أن يعني فهذا كذلك، األمر كان
أو األخرية؛ رحالته يف إليها توصل التي األدلة تجاهل قد يكون أن املستحيل فمن وإالَّ
والعزيمة العناد من عاديٍّ غري قدر عىل رجًال يتطلب األمر كان إذن األوىل. رحلته حتى

املجهول. عرب واإلبحار البحرية، رحلته بتمويل وإيزابيال فرديناند إلقناع
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Columbus’s time on havemythologized, debunked, and otherwise in-
terpreted the man and his journeys.

Valerie I. J. Flint, The Imaginative Landscape of Christopher Columbus
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lahoma Press, 1997). A provocative but poorly organized critique of
Columbus biographies.

133





عرش الخامس الفصل

مارتنجري؟ عاد هل

وكان رول؛ دي برتراند من ١٥٣٨ عام يف بزواجه عام بشكل جري مارتن قصة تبدأ
ريفيَّتان عائلتان وهما — رول وآل جري آل بني رابطة عقد هو الزواج هذا من الهدف

عصيبة. بداية بدأ الزواج ولكن — فرنسا غرب جنوب يف أرتيجا قرية يف مورستان
أن من الرغم عىل والعريس، العروس عمَري يف تكمن كانت املشكلة أن الظن أغلب
تتجاوز لم برتراند كانت فقد والشعوذة؛ السحر أعمال عىل باللوم ألقتا العائلتني كلتا
ثمانية األمر استغرق وقد عرشة. الرابعة يف مارتن كان حني يف العارشة، أو التاسعة
اندالع أيًضا باملثل أهانه وما شك. بال ملارتن مهينًا كان تأخري وهو الزواج، إلتمام أعوام
الغالل. بعض برسقة والده خاللها اتَّهمه — ١٥٤٨ عام — ضخمة عائلية مشاجرة

أثر. بال واختفى زوجته الشاب هجر وجيزة، بفرتة ذلك وبعد
عرب أنه وأوضح أرتيجا، إىل جري مارتن عاد والديه، وفاة بعد أعوام، بثمانية بعدها
التجربة أن يبدو ما وعىل هولندا. يف وحارب اإلسباني، بالجيش والتحق الربانس، جبال
كربٍّ الجديد دوره مع بسهولة وتأقلم بنفسه، ثقة أكثر شخًصا صار فقد ته: غريَّ قد
وزوجته. لعائلته وبهجة سعادة مثار عودته وكانت وحبٍّا. رقة أكثر زوًجا وصار للعائلة،
من بنصيبه — جري بيري — عمه مارتن طالب ،١٥٥٨ عام أواخر ويف ذلك، بعد
عىل أنه إىل غضب يف يشري فراح لبيري؛ ذلك يُرق ولم غيابه. أثناء العائلة مزرعة أرباح
أيًضا قام بل فحسب، املزرعة يدير يكن لم مارتن، خاللها غاب التي األعوام ثمانية مدار
حني التايل، العام يف الضال االبن يف بيري شكوك وتزايدت وابنه. أخيه ابن زوجة برعاية
فقد وإنه الجيش يف جري مارتن مع خدما إنهما القرية عرب يمران كانا جنديَّان قال

بساقيه. كان أرتيجا يف موجوًدا كان الذي مارتن ولكن الحرب. خالل ساقيه إحدى
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أيًضا. محتاًال بل فحسب، جشًعا ليس غريمه بأن قناعة عىل حينئذ بيري فأضحى
أمام استئناف جلسة يف ذروتها إىل وصلت املحاكمات من سلسلة إىل بينهما النزاع وأدى
كتابًا كورا، دي جون ويُدَعى هناك، القضاة أحد ألَّف وقد .١٥٦٠ عام يف تولوز محكمة

عنها. املؤرخون يعرفه ما ملعظم األسايس املصدر يظل القضية تلك عن
أرتيجا سكان معظم استُدعي فقد غريب. نحو عىل تسري التقايض إجراءات كانت
بيري، عليه امُلدََّعى ضد شهدوا من بني من وكان للشهادة. املحيطة القرى من وكثريون
(الذي القرية وإسكايف آنذاك)، بيري من تزوجت قد كانت (التي برتراند ووالدة وأبناؤه،
مارتن قدمي من تفسريه يمكن ال بشكل أصغر كانتا «الجديد» مارتن قدمي بأن رصح
سكان من عدٍد شهادُة كبريًا رضًرا به أرضت التي الشهادات بني من وكانت «القديم»).
وهو سبق، فيما بلدتهم أبناء أحد بوصفه عليه امُلدَّعى عىل تعرفوا فقد القريبة؛ لوبا بلدة

بانسيت. باسم مشهوًرا وكان تيل، دو أرنو يُدَعى ووغد وضيع شخص
فقالت عليه. امُلدَّعى صالح يف جاءت التي الشهادات من الكثري أيًضا هناك كان
وأجاب شك. أدنى بال شقيقهم هو املحكمة أمام املاثل الرجل إن األربع مارتن شقيقات
وصباه طفولته من أحداثًا مسرتجًعا بثقة، إليه املوجهة األسئلة كلِّ عن نفسه عليه امُلدَّعى
شاركت قد أنها من الرغم عىل — برتراند شهادة ذلك كل من األهم وكان ل. ُمفصَّ بشكل
بأن تقسم أن وقتذاك رفضت إذ — املحاكمة إىل أدَّت التي الشكوى عىل التوقيع يف بيري

زوجها. ليس املتهم
النزاع أن إىل تنبهوا ولكنهم أمرهم، من حرية يف كورا، فيهم بمن القضاة، ووَقع
تأثروا كما كاذبًا. اتهاًما العمِّ لتلفيق قويٍّا دافًعا خلق قد عليه وامُلدَّعى بيري بني املايل
كانت من أكثر — برتراند أن وبحقيقة بارع نحٍو عىل الذكريات عليه امُلدَّعى باسرتجاع
يف ليقفوا ميًال «أكثر كانوا القضاة أن كورا وكتب اتهامها. عن تراجعت قد — تعرفه

جري.» بيري املدعو ضد السجني صف
تصديق. عدم يف رأسه يهز جريشام جون سيرتك كان القصة لعقدة حلٌّ جاء ثم
قاعة يدخل خشبية ساق له برجل إذا قرارهم، إعالن وشك عىل القضاة كان فبينما

جري. مارتن إنه ويقول املحكمة
هذا يلعب كي بالرضورة أحدهم رشا قد بيري أن وزعم بشدة، عليه امُلدَّعى اعرتض
امُلدَّعى من ببعضها معرفة أقل الشاهد بدا باألسئلة، الجديد الوافد يمطر وراح الدور،
مارتن شقيقات هجرته إذ ناظريه؛ أمام تنهار راحت عليه امُلدَّعى حجة ولكن عليه.
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واحدة، نظرة وبعد املحكمة، قاعة إىل برتراند استُدعيت ثم الجديد، الوافد يعانقن ورحن
لها يغفر أن إليه وتتوسل تعانقه الجديد الوافد نحو وهرعت والبكاء، االرتعاد يف بدأت

املحتال. هذا يف انخداعها
ببانسيت، الشهري تيل، دو أرنو أُِدين فقد شك؛ أيُّ القضاة وزمالئه كورا لدى يعد لم
شنًقا. باإلعدام عليه وحكم بالزنا كذلك وأُِدين وِصفته»، الغري اسم وانتحال «بالتدليس

.١٥٦٠ عام سبتمرب ١٦ بتاريخ أرتيجا يف الحكم تنفيذ وتمَّ
ألول واتته قد الجريمة فكرة إن فقال تيل، دو أرنو اعرتف مبارشًة، موته وُقبَيل
عرف ذلك بعد وإنه نفسه، وبني بينه الحقيقي مارتن معارف بعض خلط حني مرة
املزيد يعرف أن استطاع برتراند، تقبلته إن وما عنه. املعلومات من استطاع ما أقىص

يفعله. كان ما تماًما تدرك لم كانت وإن منها،
بأرسها، قرية يخدع أن أرنو استطاع كيف قائمة. األسئلة تبقى ذلك من الرغم وعىل
وما زعمت؟ كما تماًما مخدوعة برتراند كانت هل وعائلته؟ مارتن زوجة ذلك يف بما

خارسة؟ بيري قضية بدت بينما املناسب، الوقت يف مارتن عودة وراء الدافع

ح وتوضِّ رائع، نحٍو عىل موهوبًا محتاًال كان أرنو أن األولني للسؤالني كورا تفسري كان
القايض: فكتب القصة. هذه برشير االستياء يشوبه إعجابًا املحاكمة لتفاصيل روايته
مدمرة؛ كانت النتيجة ألن مأساة من أكثر بل البارع؛ الريفي لهذا مأساة بحقٍّ كانت «لقد
«ضعف إىل بالنظر وغفلتها، برتراند سذاجة تفسري كذلك السهل من كان قاتلة.» باألحرى
وبحسب ذلك، عىل عالوة ومكرهم.» الرجال بدهاء بسهولة يُخَدعن الالتي جنسها بنات
الذي للرجل إخالصها بسبب بداخلها؛ شكوك أي جانبًا ستنحي كانت فقد كورا، اعتقاد

لعودته. امتنانها بسبب وربما زوجها، أنه اعتقدت
اعرتف فقد املناسب، الوقت يف الواحدة الساق ذي الرجل ظهور إىل بالنسبة أما

هللا. تدبري من كان ذلك أن إىل وخلص بمعجزة. أشبه بدا األمر أن كورا
فقد هم. ما وكثري عرش، السادس القرن من قرائه رضا لألحداث كورا رواية نالت
أعقبت التي الست السنوات خالل مرات خمس يُنَىس» ال «قرار كتابه طباعة أُعيَدت
من الحق وقت يف والالتينية الفرنسية باللغتني عديدة أخرى طبعات وظهرت نرشه،
يف لوسيور جيُّوم يُدَعى شابٌّ محاٍم رسدها لألحداث رواية نُرشت كذلك القرن. نفس

واسع. نحٍو عىل للقضية مماثًال رسًدا وقدمت ١٥٦١ عام
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السادسعرش القرن يف عاش شخصريفي وهو جري، مارتن ملحاكمة املحكمة قاعة من مشهد
املجموعات قسم من (بترصيح الفرتة. تلك يف عاش أمري أيِّ من أكثر تساؤالٍت قصته وأثارت

للحقوق.) هارفرد كلية مكتبة الخاصة،
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كان إذا ما بشأن الشكوك بعض أبدى قد األقل عىل واحًدا معاًرصا معلًقا أن غري
دي ميشيل املعروف املقاالت كاتب هو هذا كان ال. أم الكاملة القصة اكتشف قد كورا
الذين القدماء، األثينيني َحذَْو يحذو أن بكورا األجدر كان أنه إىل أشار الذي مونتني،
خالل العودة أطرافها من يطلبون كانوا ما، قضية يف خاصة صعوبة يجدون كانوا عندما
التي األسئلة إىل بالنظر قاٍس، اإلعدام حكم أن يرى مونتني كان أخرى، بعبارة عام. مائة

إجابة. تجد لم
أربعمائة من ألكثر السائدة الرواية هي مونتني، رواية ال كورا، رواية ظلت ولكن
إنجليزي ومؤرخ فرنيس أفالم صانع قام العرشين، القرن ثمانينيات ويف ذلك، بعد عام.

عقب. عىل رأًسا التقليدية الرواية بقلب

تعمل ،١٩٨٣ عام الصادر جري» مارتن «عودة كتاب مؤلفة ديفيس، زيمون ناتايل كانت
السينمائي الفيلم يف فينياه، ودانيال كاريري كلود جون السيناريو، لكاتبَي مستشارة أيًضا
برتراند تحولت والكتاب، الفيلم من كلٍّ ويف القصة. نفس عن ١٩٨٢ عام أُنِتج الذي
اآلن إنها الناضجة. حياته رشيكة صارت بل أرنو، احتيال ضحية تعد فلم دراميٍّا. تحوًال
«استقاللية ب تتسم بأنها ديفيس وصفتها امرأة املساواة؛ قبل ما زمن من لبطلة أقرب
عىل املفروضة القيود ظلِّ يف هدفها تحقيق محاولتها كيفية بشأن ثاقبة وواقعية عنيدة،

جنسها.» من واحدة
فيه رأت ولكنها محتال، أرنو أن البداية من تعلم ديفيس، نسخة يف برتراند، كانت
مهجورة، كامرأة الراحة وعدم االستقرار عدم يشوبه الذي دورها من للهروب الفرصة
من أفضل وحبيب رقًة أكثر رجل أرنو أن لها تبنيَّ وملا بأرملة. هي وال بزوجة هي ال
… وصداقة سالم يف معه الحياة تستطيع ورجًال تحقق، «حلم بمنزلة هذا جعله مارتن،
وتأكدت مارتن، حياة عن تفاصيل من ملعرفته احتاج ما بكلِّ أرنو زودْت ولذلك وحب.»

شك. أدنى بال زوجها هو الرجل هذا أن يعرفون القرية يف من كلَّ أن من
خطر؛ يف أخرى مرة برتراند موقف عاد أرنو، عىل بيري انقلب أن بمجرد أنه غري
يف إليه باالنضمام وذلك بيري إىل باالنحياز تظاهرت إذ ماهرة؛ خطة إىل لجأت ثم ومن
ستتجنب بيري، فوز حال يف الطريقة، وبهذه أرنو. ضد املقدمة الشكوى عىل التوقيع
يعرف ال حتى ملحوظ، غري بشكل — تحاول كانت نفسه، الوقت ويف وغضبه. سخطه
زوجها. ليس عليه امُلدَّعى أن عىل القسم برفض املحكمة يف حجته تقوِّض أن — بيري
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املرأة، ضعف إىل جانبها من التحوط هذا عزا قد كورا، شأن شأنه بيري، يكون ربما
وعبقرية. محسوبة تمثيلية كانت الواقع يف ولكنها

برتراند، خطة نجحت لربما وقته، غري يف الحقيقي مارتن ظهور لوال أنه والحق
جري مارتن عودة أن أدركت وهكذا، لألبد. سعادة يف يعيشا أن وأرنو هي واستطاعت
زوجها. وعانقت حبيبها هجرت ما رسعان لذا أرنو؛ عىل بالهالك حكمت قد الحقيقي

اكتشاف عىل تعتمد لم أنها التقليدية للرواية ديفيس قلب بشأن األبرز اليشء كان
اعتمدت ديفيس أن من الرغم وعىل كورا. ه قصَّ ما تُناقض للمحاكمة جديدة تفاصيل
كبري حدٍّ إىل قائمة روايتها كانت فقد املحكمة، سجالت من عديدة أخرى سجالت عىل

كورا. لكتاب متأنية قراءة إعادة عىل
املعلقون تغاىضعنها التي الحجة بشأن عميًقا تناقًضا كورا كتاب ديفيسيف وجدت
معرض يف املثال، سبيل عىل قمعها. حاول قد نفسه كورا يكون ربما والتي السابقون،
التفريق لعدم الحاجة عىل كورا شدَّد أرنو، مع تآمر أي من برتراند تربئة ألسباب تفسريه
بأن القانون يقيض الشكوك، تكتنفها التي املواقف «يف يقول: فكتب وزوجة. زوج بني
وقعه يف ذلك ويبدو أخرى.» قرينة أي عىل تغلب الزواج صالح يف تصب التي القرينة

برتراند. برباءة يقيض مدويٍّا إعالنًا كونه من الغفران أو لإلعفاء أقرب
— الخشبية الساق ذا الرجل — الحقيقي جري مارتن أن إىل كذلك ديفيس أشارت
لها يغفر بأن له برتراند توسالت وأمام زوجته. براءة بشأن بالغة شكوك تراوده كانت
فدون ورشًسا». «قاسيًا كورا) بحسب ذلك يزال (وال جري ظل أرنو، بحيلة انخداعها
بأخواتي جة ُمتحجِّ العذر لنفسك تَِجدي «ال قائًال: أجاب زوجته، إىل بالنظر يعبأ أن حتى
األخ، ابن أو االبن، يعرفوا أن ينبغي أخ أو أخت، أو عم، أو أم، أو أب، يوجد فال عمي؛ أو
التي الكارثة وزر يتحمل أحد وال زوجها. تعرف أن للزوجة ينبغي مما أكثر األخ أو

سواك.» بمنزلنا حلَّت
فقد دينية. شكوًكا وبرتراند أرنو بشأن كورا تناقض وراء أن تعتقد ديفيس كانت
أن من الرغم وعىل فرنسا، غرب جنوب أنحاء جميع عرب منترشة الربوتستانتية كانت
الذي الجديد الدين ملبدأ برتراند انجذبت فقد كاثوليكيني، ظلوا قد أرتيجا قرية سكان
بالطبع عام. بعد ثانية تتزوج أن يف الحرية لها زوجها هجرها التي الزوجة بأن يقيض
يف ولكن مارتن. زوجها هو أرنو أن ادعت حيث املحاكمة؛ يف موقفها هو هذا يكن لم

أفعالهما. لتربير بروتستانتية أفكار عىل اعتمدا قد وأرنو هي تكون ربما الخفاء،
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الربوتستانتية، مع بالتأكيد متعاطًفا فقط، اسًما كاثوليكي أنه رغم أيًضا، كورا كان
الرغم عىل برتراند، لتربئة األوَّيل نزوعه يف دوًرا لعب قد ذلك أن تعتقد ديفيس وكانت
بعد فيما الربوتستانتية كورا ميول أصبحت وقد تساوره. بدأت التي الكبرية الشكوك من
حيث تولوز يف املحكمة نفس وأمام ،١٥٧٢ عام من أكتوبر يف إنه حتى عالنية؛ أكثر

الهرطقة. بتهمة باإلعدام نفسه كورا عىل ُحِكم باملوت، تيل دو أرنو عىل ُحكم

تستنتج كانت أنها املؤرخون اعتقد إذ العام؛ املستوى عىل قبوًال ديفيس رواية تلَق لم
أكثر تاريخية رومانسية قصة كان كتابها وأن به، موجوًدا يكن لم ما كورا نص من
لتقبُّلهما ديفيس ورواية التقليدية الرواية من كالٍّ البعض وانتقد التاريخ. يف كتابًا منه
فمثلما فيها. مبالغ بسهولة الحقيقي جري مارتن هو الخشبية الساق ذا الرجل أن فكرة
رجل عىل العثور استطاع قد يكون ربما بيري أن إىل هؤالء ذهب املحكمة، أمام أرنو فعل

املناسبة. اللحظة يف للظهور له ودفع واحدة، بساق
فقال تأويل. إعادة من ديفيس قدمته ما الباحثني معظم تقبَّل عام، بشكل ولكن
مارتن «عودة كتاب إن الدوري، روي لو إيمانويل وهو الفرتة، تلك مؤرخي أبرز أحد
يَُعد الذي — فينيل روبرت حتى أفضل. سينمائيٍّا وفيلًما بل رائًعا، كتابًا كان جري»
وبليغ أسطوري، بأسلوب «ُمبتدَع بأنه بكتابها أشاد — ديفيس ناقدي أرشس من واحًدا

ذاته.» حدِّ يف وجذاب الحجة،
تأويلها بأن تقر نفسها أنها ديفيس كتاب يف الجذابة الجوانب أكثر من ولعل
تواجه التي الصعوبات يف تأمًال — كبري حدٍّ إىل — يَُعد كتابها أن فالواقع للشك؛ خاضع
الشكوك تلك وتتضاعف حقيقيٍّا. ليس وما حقيقي هو ما تحديد محاولة يف املؤرخني
كورا لدى حتى — وبرتراند أرنو لدى يكون قد حيث جري؛ مارتن قضية مثل بقضية

الحقيقة. إلخفاء للغاية وجيهة أسباب — نفسه
املؤرخني معظم عىل ديفيس لكتاب األخرية الكلمات ترسي أن ببساطة املمكن ومن
النقاب كشفت قد أنني «أعتقد تقول: كتبت فقد الكتاب. هذا يف تناولهم تمَّ الذين اآلخرين

ثانية؟» فعلها قد بانسيت إن أم للمايض، الحقيقي الوجه عن
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زوجها؟ اسكتلندا قتلتملكة هل

مناسبًا. زوًجا تجد أن ستيوارت ماري عىل السهل من كان أنه بُدَّ ال
والرت سري عنها (كتب وجميلة عمرها)، من والعرشين الثانية (يف شابة كانت فقد
إليزابيث عمها ابنة عكس وعىل قبل»). من وجوًدا لها نعرف لم مالمح «لها أن: سكوت
جعلها الذي الحدِّ إىل األقل عىل تقليدي، أنثوي طابع لتفكريها كان — إنجلرتا ملكة —
محتمل، خاطب ألي جاذبية، مقوماتها أكثر ولعل عليه. االعتماد تستطيع لرجل تتوق
سيصبح زوجها فإن اسكتلندا، عىل ملكة ماري كانت فلما له: ستقدمه الذي املهر هو

بالتبعية. ملًكا
إيرل ستيوارت، هنري وهو — ١٥٦٥ يوليو يف منه تزوجت الذي الرجل أن غري
السمات ببعض ظاهريٍّا يحظى كان أنه شك ال درجة. ألقىص فقريًا كان — دارنيل
قد إليزابيث وكانت إلليزابيث. عم وابن وسيًما شابٍّا ماري شأن شأنه كان فقد الرائعة؛
ماري لدى ولَّد ما اإلنجليزي؛ العرش تسلسل يف ماري خلف قريبة مرتبة يف وضعته

إليزابيث. خليفة تكون أن يف أحقيتها من الزواج يزيد أن لتمني سببًا
ظاهرية الطيبة هنري صفات كانت رسيًعا، ماري أدركت كما لألسف، ولكن
األمر تعلق حني اإلطالق عىل نفع أي له وليس وكسول، مدلل، أنه تبنيَّ فقد فحسب.
عىل بشدة واعتمدت زوجها تجاهلت قد ماري كانت ،١٥٦٥ عام وبنهاية البالد. بحكم
ما وقت يف موسيقيٍّا يعمل كان إيطاليا من شخص سيما ال آخرين، مستشارين نصائح

ريتسيو. دافيد يُدَعى
مثل مثله ونفوذه، ريتسيو تأثري من االستياء غاية يف جانبه، من هنري، كان
اللوردات من الكثري حفيظة أثار مما وكان االسكتلنديني. النبالء طبقة يف آخرين كثريين
مارس ويف كاثوليكيٍّا. ماري ومثل أجنبيٍّا، كان ريتسيو أن خاص بشكل الربوتستانت
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يرصخ، وهو ريتسيو يجرُّون وراحوا امللكة، قرص منهم مجموعة اقتحمت ،١٥٦٦ عام
قطًعا ولكنه الجريمة، يف ذاته هنري يشارك لم املوت. حتى الطعنات له يسددون وظلوا
هنري خنجر القتلة ترك تورطه، بشأن شك أي يرتكوا ال وحتى املؤامرة. يف ضالًعا كان

ريتسيو. جثة يف بحرص
هنري أن من الرغم فعىل الوفية. الزوجة دور تقمص يف استمرت ماري أن غري
من القريب عائلته مسكن من إليها يعود أن أقنعته فقد الزهري، مرض من يعاني كان
عىل يقع منزل وهو أوفيلد، كريك إىل هنري انتقل ،١٥٦٧ عام من فرباير ويف جالسجو.

صحته. اسرتد حتى إخالص بكل بتمريضه ماري قامت حيث إدنربه، أطراف
ماري تركت فرباير، من التاسع ففي األجل؛ قصرية كانت امللكية املصالحة ولكن
يف انفجار وقع ساعات، بضع وبعد املدينة، يف الخدم ألحد زفاٍف حفل لحضور املنزل
االنفجار من هرب قد أنه يبدو ما فعىل الحديقة؛ يف هنري جثة وُوجدت أوفيلد. كريك

بالخارج. الكثيف بالدخان مختنًقا حتفه ليلقى
عدو هو االغتيال عملية وراء وقف الذي الرجل بأن قناعة عىل املراقبني معظم كان
لم ثم، ومن طويل. لوقت عداوته استمرت الذي بوثويل، إيرل هيبورن، جيمس هنري
دور هو جدًال األكثر املوضوع ولكن أبريل. يف بقتله بوثويل اتهام تمَّ حني مفاجأة تكن
لنرصتها ليسيل، جون األسقف مثل كاثوليك، معارصون كتاب هبَّ فقد الجريمة. يف ماري
الربوتستانت، الكتاب أما العذراء. مريم من براءة أكثر بأنها إياها واصفني عنها، والدفاع
لكونها الحماس من القدر نفس عىل فكانوا نوكس، وجون بيوكانن جورج وأبرزهم

مذنبة.
عىل الكثريون وبدا زوجها، بموت لها صلة أية أنكرت فقد نفسها، ماري عن أما
ثالثة وبعد مايو، ١٥ ففي مصداقيتها؛ انهارت ما رسعان ولكن لتصديقها. استعداد
سوى الجديد الزوج يكن ولم أخرى. مرة امللكة تزوجت امللك، اغتيال من فقط أشهر

هنري. قتل يف األول به املشتبه بوثويل، إيرل

ورغم هنري. قتل جريمة من أكثر ربما حكمها، نهاية إىل بوثويل من ماري زواج أدى
النبالء مع تحالفات شبكة يملك يكن لم فإنه نفوذ، صاحب لورًدا كان بوثويل أن
بالنسبة أما عرش. السادس القرن يف اسكتلندي مللك األهمية غاية يف كانت والتي اآلخرين،
— دائًما قوي — دعم من به تحظى كانت ما الزواج بعد تماًما تبخر فقد ماري، إىل
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أن سمعتها، الستعادة يائسة محاولة كثريون اعتربه ومما الربوتستانت. اللوردات بني
لم التي القصة وهي عليها، واعتدى اختطفها ألنه بوثويل من تزوجت أنها زعمت ماري

قليلني. سوى يصدقها

تفسري الصعب من جعل ما وهذا … العذراء مريم براءة يف عنها املدافعني أعني يف ماري كانت
مشهد تصور معارصة لوحة هنا املبينة الصورة ويف زوجها. بقتل املتهم الرجل من زواجها

العامة.) السجالت (مكتب االغتيال.

مجموعٌة هزمت االسكتلنديني، عامة من كبري قطاع وبدعم ،١٥٦٧ عام يونيو ويف
وبعد لوكليفن. قلعة يف امللكة بسجن وقاموا وبوثويل، ماري قواِت الغاضبني النبالء من
فتنازلت تهديداتهم. مقاومة عن عجزها وطأة تحت العرش عن التنازل عىل وافقت شهر،
جيمس الشقيق غري ماري أخو حكومته ترأس الذي جيمس، الطفل ابنها إىل العرش عن
عرشها، استعادة وحاولت لوكليفن من ماري فرَّت عام، وبعد موراي. إيرل ستيوارت،
من بالقرب حاسمة معركة يف املرة هذه يف مجدًدا، قواتها هزمت موراي قوات ولكن
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إقناع أمل عىل إنجلرتا إىل ماري هربت أيام، ثالثة وبعد .١٥٦٨ مايو ١٣ يف جالسجو
للعرش. إعادتها يف بمساعدتها إليزابيث

كانت ناحية، فمن إليزابيث. إىل بالنسبة املشهد ارتباك إىل أدى ماري وجود أن غري
بالقلق تشعر إنجلرتا ملكة تجعل بأن كفيلة عرشها عىل من بها أُطيح ملكة رؤية
الحزب هزيمة ستتطلب العرش إىل ماري إعادة كانت أخرى، ناحية ومن واالنزعاج.
حدوثه. تمقت إليزابيث كانت الذي األمر وهو اسكتلندا، يف واإلنجليز للربوتستانت املوايل
ذلك. بعد بتقريرهم يفيدوها أن عىل بأرسها، القضية يف للتحقيق لجنة تعيني فقررت

حججهما. لعرض الطرفني كال بها حظي التي األوىل الفرصة هي اللجنة كانت
الضوء من قليًال — ١٥٦٧ أبريل يف — االغتيال جريمة يف بوثويل محاكمة ألقت (فقد
براءته جعل ما املسلحني؛ أنصاره من مائتني بقرابة املحكمة حصار ظلِّ يف الجريمة؛ عىل
و١٥٦٩ ١٥٦٨ عامي مدار عىل اإلنجليز اللجنة أعضاء واجتمع منطقية.) وغري مضمونة

هامبتون. محكمة يف وأخريًا ويستمينسرت، يف ثم البداية، يف يورك يف
ماري. ضد دعواه لريفع ١٥٦٨ عام ديسمرب يف ويستمينسرت إىل نفسه موراي وصل
أحرض فقد أدلة. من جلبه ما بقدر املحاكمة وقائع ألهبت ما هي حججه تكن لم ولكن
والقصائد، الخطابات من أحرضمجموعة شائعة؛ مجرد وقتذاك حتى كان ما معه موراي
الشديدة وكراهيتها له العميق حبها عن فيها ت وعربَّ لبوثويل، كتبتها ماري أن ُزِعم التي

لهنري.
تريد ال أنها عن لبوثويل ماري كتبته ما الخطابات من اقتطف ما بني من كان
قيد عىل هنري كان بينما ذلك (وكان العمر» حبيب يا أحضانك «بني تكون أن سوى
— هو فقط عليه كان ما كلُّ منها؛ يطلبه يشء أيَّ تفعل ألن استعداد عىل كانت الحياة).
فكانت هنري، إىل بالنسبة أما أفعل.» أن ينبغي بما أوامر يل «ترسل أن — ورد ما حسب
الذي املريض لهذا «تبٍّا قالت: إذ واضحة؛ تجاهه الخطاب يف عنها عربت التي مشاعرها

اإلزعاج.» هذا كلَّ يل يسبب
سواء. حدٍّ عىل وعاهرة قاتلة ماري أن بيَّنت إذ بالغة؛ إدانة تحمل الخطابات كانت
مزيفة. بأنها وصفها يف عنها املدافعون وبادر تخصها، الخطابات أن أنكرت ماري ولكن
ماري أنصار فطالب الخطابات. هذه بشأن الشك من كبري قدر هناك كان أنه والحق

اللجنة. أعضاء اجتماع حتى مختفية الخطابات ظلت ملاذا بمعرفة
قاموا حني ،١٥٦٧ يونيو منذ حكومته بحوزة الخطابات كانت موراي، بحسب
مجوهرات» «صندوق إىل بدوره قادهم الذي دالجيش، جورج بوثويل، خادم بالقبضعىل
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من أكثر موراي انتظر فقد ماري، أنصار أشار كما ولكن الوثائق. يحوي كان ِفيضِّ
الوقت من وافًرا قدًرا سيمنحهم كان الذي األمر الدامغ؛ الدليل هذا يعلن أن قبل عام
ذلك، عىل عالوة تماًما. املناسبة اللحظة يف اللجنة ألعضاء تقديمها ثم الوثائق، لتزوير
الوحيد الشخص — دالجيش كان ويستمينسرت، إىل موراي فيه وصل الذي الوقت ففي
هنري. قتل يف بوثويل ملعاونة بالفعل أُعدم قد — القصة هذه دحض بوسعه كان الذي
توقيًعا؛ أو تاريًخا يحوي منها أيٌّ يكن فلم شك. محلَّ أيًضا الخطابات محتوى كان
وليس الخطابات، كتبت من هي ماري أن من للتأكد طريقة هنالك يكن لم ثم ومن
عن تماًما مختلف بأسلوب مكتوبة فكانت الحب، قصائد أما لبوثويل. أخرى عشيقة
بوثويل، بثراء معجبة كانت هويتها، كانت أيٍّا الشاعرة، أن ويبدو املعروف، ماري شعر
بعيد. حدٍّ إىل ثراء بوثويل تفوق كانت التي امللكة تراود أن املحتمل غري من عاطفة وهي
وثائق من مزيًجا كانت الصندوق خطابات بأن ماري أنصار من العديد أقنع ذلك كلُّ

بماري. خاصة لتبدو فيها التالعب تمَّ حقيقية وأخرى رصيح بشكل مزورة
إليزابيث وكذلك الوثائق، مصداقية قط رسميٍّا إليزابيث لجنة أعضاء يقرر لم
بفعل أتيا قد ماري أو موراي أن عىل دليل يوجد ال أنه قرروا ذلك، من بدًال نفسها.
عىل األقل عىل سيايس، مدلول له كان ولكن للقانون، وفًقا منطقي غري ذلك وكان مشني.
الحكم يف االستمرار من تمكن حيث اسكتلندا إىل العودة موراي واستطاع القصري. املدى
بالسجن، ظلت الواقع ويف إنجلرتا، يف ماري وظلت إلنجلرتا. بروتستانتيٍّا حليًفا باعتباره
الكاثوليك حفيظة يثري أن شأنه من ضدها حكم أيَّ تصدر لم األقل عىل إليزابيث أن إالَّ

بالخارج. أو بالداخل سواء
قيد عىل ماري دامت فما مشكلة. تواجه ظلت الطويل املدى عىل إليزابيث أن غري
الربيطاني العرش الستعادة الكاثوليك ملخططات محوًرا تظل أن املمكن فمن الحياة،
املؤامرات، هذه من األقل عىل ثالث يف طواعية ماري شاركت وقد أيًضا. واالسكتلندي
ظهر قصمت التي القشة هي هذه وكانت الربيطانية. امللكة الغتيال خطة األخرية تضمنت
االغتيال، مكيدة يف ماري دور عىل ساحقة أدلة وجود ففي إليزابيث؛ إىل بالنسبة البعري

.١٥٨٧ فرباير ٨ يف رأسها بقطع مضض، عىل بإعدامها أمرت
لم حيث للدنمارك؛ لجأ فقد ترويًعا. أكثر نهايته فكانت ببوثويل، يتعلق فيما أما
يف امللك به فألقى ماري. برؤية سعيدة إليزابيث تكن لم كما برؤيته سعيًدا امللك يكن
القاسية الظروف وقادت طوله. نصف يف بعمود السجني ُقيِّد حيث دراوسهولم، حصن

.١٥٧٨ أبريل يف وفاته حتى كذلك وظل الجنون، إىل بوثويل
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نظر يف فكانت تماًما. متناقضة بطرق ر تُصوَّ ماري ظلت إليزابيث، حياة مدار عىل
وفاة وبمجرد بريئة. شهيدة الكاثوليك نظر ويف كاثوليكية، متآمرة الربوتستانت الكتاب
أقرب ليشء مجاًال املتناقضة الرؤى هذه أفسحت ماري، نجل جيمس ليخلفها إليزابيث،
هزمها رومانسية لبطلة اليوم، حتى مألوفة تزال ال صورة، عنه تمخضت وسط، لحلٍّ

التعيس. والحب السيِّئ الحظ
بروتستانتيٍّا ملًكا فباعتباره جيد. نحو عىل جيمس الجديدة الصورة خدمت وقد
ملاري يسمح أن بمشقة استطاع واسكتلندا)، (إنجلرتا بروتستانتيتني دولتني يحكم
الوصف يجد كان نفسه، الوقت يف الكاثوليك. وآمال ألحالم كإلهام باالستمرار الشهيدة
كانت فقد نفسه؛ بالقدر مستهجنًا ونوكس بيوكانن وضعه الذي الحاقد الربوتستانتي

يشء. كل رغم عنها يتحدثون كانوا التي تلك والدته هذه
االحتياجات لبَّى قد أنه من الرغم عىل ولكن والئق. مالئم وسط حلٌّ ظهر وهكذا
هو وكما مزيفة. أم حقيقية الصندوق خطابات كون قضية طمر فقد الراهنة، السياسية
مبكر وقت ويف الدليل. من بالتخلص القضية عىل يقيض أن جيمس حاول تماًما، متوقع
تقع ولم اختفت قد بها إذا حكومته، حوزة يف الخطابات كانت وبينما حكمه، فرتة من

الحني. ذلك منذ عني عليها
دليل أي وجود عدم ظلِّ ويف بشأنها. التفكر من الالحقني املؤرخني ذلك يمنع لم
أعضاء أمام وماري موراي أثارها التي الحجج نفس ترديد إىل معظمهم نزع جديد،
أساليب يف التناقضات رسدوا الذين العرشين، القرن مؤرخي معظم وكان إليزابيث. لجنة
رصيح بشكل مزورة وثائق من مزيج بأنها االعتقاد نحو يميلون الخطابات، ومضامني
قاطع حلٍّ إيجاد يمكن ال األصلية، الخطابات اختفاء مع ولكن فيها. التالعب تمَّ وأخرى

الخطابات. للغز
مرصع يف ماري بدور الخاصة األهم القضية عىل للحكم تردًدا أقل املؤرخون كان
األدلة هذه ومعظم الصندوق. خطابات خالف األدلة من الكثري عليها يوجد والتي هنري،
الرغم عىل إدنربه، إىل العودة أجل من لهنري تزلُُّفها فهناك بالجريمة؛ صلة ملاري تجعل
ساعات ُقبَيل املنزل ومغادرتُها الزهري، مرض من ومعاناِته ريتسيو اغتياِل يف دوره من
يشري ذلك كلُّ الحادث؛ من فقط شهور بعد بوثويل من وزواُجها االنفجار، من فقط
عىل تكن لم لو حتى يحدث. سوف ما شيئًا بأن علم عىل كانت ماري أن إىل يبدو فيما
عىل عالوًة يدور. ما شيئًا أن تعلم كانت أنها بد فال أوفيلد، كريك تفجري بمخطط دراية
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أن إىل تشري إنما إليزابيث من للتخلص الالحقة املخططات يف الحماسية مشاركتها أن
السياسية. االغتياالت إزاء ضمري تأنيب أيُّ لديها يكن لم ماري

السياسة كانت لقد ونوكس. بيوكانن ره صوَّ الذي الوحش كانت أنها يعني ال هذا
العديد سلوك من أقذر ماري سلوك يكن ولم قذًرا، مجاًال عرش السادس القرن يف امللكية
وُكِتب بمهارة اللعبة مارست إليزابيث أن الفارق كان إليزابيث. فيهم بمن نظرائها، من
عمها ابنة تساير أن وسحر، جمال من لها كان ما بكلِّ ماري، تستطع ولم الفوز، لها

مطلًقا.
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َكتبمرسحياتشكسبري؟ َمن

بالربونتوصور أشبه كانت لشكسبري الذاتية السري أن ١٩٠٩ عام يف توين مارك كتب
من بقيته وشيَّدنا منه، عظام تسعة لدينا «كان الطبيعي: التاريخ متحف يف يقف الذي

باريس.» جبس
كل فرغم ذلك؛ وراء منطق لديه كان ولكن دائًما، كدأبه توين من مبالغة تلك كانت
الوحيدة األمور كثريًا. ليس عنه املعروف فإن شكسبري، عن ُكتبَت التي الكلمات ماليني
وأنه إيفون، أون سرتاتفورد بلدة يف عاش أنه يقينًا بها الجزم سريته لكاتبي أمكن التي
بنجاح استثمر، قد وأنه الصغرية، لألدوار ممثًال صار وأنه قفازات، لصانع ابنًا كان
تعميده، تُوثِّق سجالت وهناك ِمن. كينجز باسم ُعرَفت املرسحي للتمثيل رشكة يف كبري،
توين، وصفه كما البقية، أما نعرفه؛ ما كلُّ وهذا ووفاته. ورضائبه، وقضاياه، وزواجه،

باريس. جبس من فكانت
كاتبًا، كان شكسبري أن إىل إشارة أية يعطي لسرتاتفورد الوثائقي السجل يف يشء ال
خطابات. حتى أو يده، بخطِّ مخطوطات يوجد وال العالم. كتَّاب أعظم كونه عن فضًال
لكتب، وصيته يف ذكٌر يِرد ولم واضح. غري مهتزٍّ بخطٍّ ستة عدا فيما توقيعات، يوجد ال
بمدرسة التحاقه يذكر سجل أي يوجد وال اإلطالق. عىل أدبي يشء أي أو مخطوطات، أو
أي له كان أو للخارج، سافر قد أنه أو واليونانية، الالتينية فيها تعلَّم سرتاتفورد يف
بأخرى أو بطريقة اكتسب شكسبري أن غري امللكة. بالط يف شخص بأي وثيقة عالقات
والطب، والقانون، والتاريخ، واألدب، والفلسفة، املالكة، والعائلة بإيطاليا، واسعة معرفة

وقصائده. مرسحياته من يتبني كما
الكاتب وبني سرتاتفورد من القادم الرجل بني الواضحة الوحيدة الصلة كانت
سرتاتفورد، وثائق ففي الشكوك. أثار ذلك حتى ولكن شكسبري. االسم: هي املرسحي
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حياته. عن معلومات أية فوليو تحوي وال .١٦٢٣ فوليو طبعة يف يظهر كما شكسبري
شكسبري.) فولجر مكتبة من (بترصيح

املنشورة النسخ يف أما وشاكسرب. وشاجسبري، شاكسبري، شتَّى؛ بطرق إمالئيٍّا االسم يُرَسم
شكسبري. تُرَسم ما فدائًما لها، املعارصة املرجعية اإلشارات ويف أعماله من

ابن نفسه هو يكن لم والشاعر املرسحي فالكاتب واضح: التفسري أن توين يرى
املرسحيات بكتابة قام من بهوية يقينًا يجزم أن توين يستطع ولم القفازات. صانع
من كبرية أعداًدا اقرتحوا السنني، مدار فعىل ذلك. استطاعوا آخرون ثمة ولكن تحديًدا.
مارلو، وكريستوفر رايل، ووالرت جيمس، وامللك إليزابيث، امللكة بينهم من املرشحني،
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كلمة أن افرتاض عىل بناءً لذلك َل تُُوصِّ يبدو (وفيما صبار بالشيخ يُعَرف عربي وشيخ
شكسبري). االسم من األول كاملقطع تُنَطق شيخ

تخلق لم ولكنها وفاته، بعد األولني القرنني يف شكسبري عن شائعات هناك كانت ربما
ازدهار قمة الفرتة هذه شهدت فقد عرش. التاسع القرن بدايات حتى حقيقية جلبة
ألعمالهم، إجاللهم زاد وكلما للشعر، تجسيًدا شكسبري يعتربون كانوا الذين الرومانسيني،
البسيطة مؤلفها حياة وبني وقصائده مرسحياته بني املواءمة يف أكرب صعوبة واجهوا
أصابتهم كولريدج أمثال من املتحمسون الشكسبرييون حتى سرتاتفورد. يف العادية
رجل من جاءت قد تكون أن بد ال النوعية هذه من أعماًال «إن قال: إذ ذلك؛ من الدهشة

الشاكلة.» نفس عىل حياته كانت
شكسبري ليس والقصائد املرسحيات كتب من أن أنصاُر التفَّ القرن، ُمِيضِّ ومع
كلَّ يملك بيكون كان بيكون. فرانسيس هو واحد مرشح حول سرتاتفورد، من القادم
وسياسيٍّا ومحاميًا، وعامًلا، فيلسوًفا، بيكون كان فقد شكسبري؛ افتقدها التي املؤهالت
سيدة يف حماًسا مؤيديه أكثر وجد وقد وجيمس. إليزابيث من كلٍّ بالط عىل الرتدد كثري
التي األوراق بأن مقتنعة كانت والتي بينهما)، صلة توجد (ال بيكون ديليا تُدَعى أمريكية
حفرة يف مدفونة األعمال تأليف يف — لقبها نفس يحمل الذي — رفيقها حقوق تُثِبت
هناك ُشوهدت ،١٨٥٦ عام سبتمرب ويف سرتاتفورد. يف شكسبري قْرب شاهِد أسفل عميقة
يف يرقد شكسبري رفات وتركت شجاعتها، خانتها األخرية اللحظة ويف مجرفة. وبيدها
مصدقيها. من متزايد لجمهوٍر هذا معتقدها نرش يف استمرت ولكنها إزعاج. دون سالم
تركيزهم وصبُّوا املدفونة املخطوطات عن البحث بيكون أنصار ترك بعد وفيما
غريب. بشكل األفق ضيِّق تركيًزا كان أنه غري املوجودة. املخطوطات عىل ذلك من بدًال
الرسية، والرموز الشفرات، اكتشاف عىل تقريبًا تركيزهم جلَّ بيكون أنصار وضع فقد
كان التي — شكسبري هو بيكون أن يكشف جميعها أن املفرتض ومن — واألكواد
هو الصدد هذا يف للرموز الرئييس املحلل وكان النصوص. وسط مطمورة أنها يُفرتَض
القضايا أنواع شتَّى يتبنَّى كان مينيسوتا من بالكونجرس عضو وهو دونييل، إجناتيوس

بيكون. قضية بينها من الغريبة،
بالتعقيد املوضوع هذا عن ١٨٨٨ عام الصادر دونييل كتاب من كبري قدر يتسم
عىل القائمة الحسابية العمليات أنواع شتى يتضمن إذ متابعته؛ معه يتعذر ما الشديد؛
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الكلمات من العديد ورود وعدد والسطور الصفحات أرقام ورضب وقسمة وطرح جمع
من فقط القليل أن غري و«سبري». و«ِشك»، و«ويليام»، «فرانسيس»، مثل النص، يف
وهو — األول الفوليو يف أنه دونييل الحظ املثال، سبيل عىل ومباًرشا؛ واضًحا كان نتائجه
صفحة يف «بيكون» كلمة ظهرت — ١٦٢٣ عام صدرت شكسبري مرسحيات من مجموعة
أن دونييل ورأى الكوميدية. األعمال يف ٥٣ صفحة يف وأيًضا التاريخية األعمال يف ٥٣
عن لإلفصاح املؤلف وسيلة كانت تلك أن بد فال مصادفة؛ محض يكون أن يمكن ال هذا

الحقيقية. هويته
الذي الشخص بأن — يبدو فيما — قناعتهم منطلق من دونييل، َحذَْو آخرون حذا
ألغاز بخلق األساس يف ا مهتمٍّ كان — كان أيٍّا — شكسبري وقصائد مرسحيات كتب
بدراسة املثال، سبيل عىل بيجيل، والرت فقام بحلِّها. يقوموا كي القادمة لألجيال صعبة
من حرفني أول دمجنا إذا أننا إىل وأشار شكسبري، قصائد إحدى من األخريين البيتني
قبل السطر يف األخرية الكلمة من حروف ثالثة وأول األخري البيت يف األخرية الكلمة
ومثلما بيكون). باسم الحروف جاءت (إذ للقصيدة الحقيقي املؤلف نكتشف األخري،
يف الحروف أن بباله يخطر لم أنه يبدو ففيما املصادفة؛ دور بيجيل تجاهل دونييل، فعل
من الكثري يف مًعا تتواجد أن ويمكن كثرية كلمات يف ما حدٍّ إىل مشرتكة كلها بيكون اسم

الشكسبريية. وغري الشكسبريية األخرى، النصوص
استخدمها لها معنى ال كلمة إىل خاص بشكل الشفرات محللو انجذب وحتًما
وهي — الكلمة كانت ضائع». مجهود «الحب شكسبري مرسحية يف مهرٌج
تحوي تجعلها التي الحروف من كاٍف عدد من تتألف — honorificabilitudinatibus
حني ،١٩١٠ عام يف «الحلول» أفضل من واحد وجاء الرسية. الرسائل من هائلة توليفة
Hi ludi F. Baconis nati tuiti تُنَطق لكي الحروف ترتيب لورانس ديرنينج إدوين أعاد
بيكون، فرانسيس ألبناء املرسحيات، «هذه تعني الالتينية من تُرجَمت إذا والتي ،orbi
الكلمة أن هو السالسة بمنتهى لورانس ديرنينج تجاهله وما العالم.» أجل من محفوظة
جعل ما ضائع»؛ مجهود «الحب مرسحية يف ظهورها قبل لفرتٍة متداولة كانت األصلية

املشفرة. رسالته يخفي بحيث صاغها قد يكون أن يمكن ال بيكون
قد الرسية للرسائل البيكونية النظرية أنصار حماس كان ،١٩٢٠ عام وبحلول
شكسبري تأليف أصالة يف املشككني أولئك بني حتى مصداقيتهم، من الكثري كلَّفهم
أشخاًصا باعتبارهم البيكونية النظرية أنصاَر شكسبري باحثي رفضمعظم وقد لألعمال.
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مع ولكن أعمالهم. عىل التعليق عناء حتى أنفسهم يكلفوا ولم ومعتوهني األطوار غريبي
فري، دي إدوارد هو — مصداقية وأكثر جديد مرشح ظهر البيكونية، الحقبة انحسار

الصدارة. يف — عرش السابع أكسفورد إيرل

يحمل إنجليزي معلم يد عىل ١٩٢٠ عام يف ُقدِّمت والتي فري، لدي املؤيدة الحجة بدت
فإىل قوية، حجة مجنونًا)، تعني Looney لوني (فكلمة لوني توماس جيه البائس االسم
ويليام وصاية وتحت إليزابيث، للملكة عمٍّ ابن فري دي كان أكسفورد، إيرل َكْونه جانب
عابر إملام مجرد من أكثر منحه هذا كلُّ بعد. فيما ابنته وزوج الخزانة، مسئول برييل،
باع؛ ذا مرسحيٍّا وكاتبًا شاعًرا فري دي كان ذلك، كل وفوق امللكية. الحاشية رجال بحياة
فري دي بتصنيف مريس، فرانسيس ويُدَعى املعارصين، النقاد أحد قام ،١٥٩٨ عام ففي

جميًعا.» بيننا الكوميديا مستوى عىل «األفضل باعتباره
املؤلف َكْونه حقيقة إلخفاء وجيهة أسبابًا يملك فري دي كان بيكون، عكس عىل
فيها يظهر كان التي الدوائر يف السمعة سيئ مكانًا يُعتَرب املرسح كان ملا ا، رسٍّ الحقيقي
األسلوب لهم يُرق لم ربما إليزابيث بالط يف كانوا ممن بعًضا أن جانب إىل ترحاله. أثناء
لوني. ذهب مثلما مستعاًرا، اسًما فري دي استخدم لذا أجدادهم؛ أو هم به ُروا ُصوِّ الذي
اختار لذا الرسية؛ هويته عن اإلملاعات ببعض التلميح مقاومة يستطع لم اإليرل ولكن
الرتجمة (وهي رمًحا يحرك أسًدا تصور كانت التي شاراته، إحدى من ا مشتقٍّ اسًما

باإلنجليزية). شكسبري اسم ملقاطع الحرفية
ثَمَّ ومن شكسبري؛ حياة من أكثر موثقة حياته كانت فقد النبالء، من اإليرل كان وملا
دي أن املثال، سبيل عىل معلوًما، فكان املزعومة. وأعماله فري بدي لربطه الكثري لوني وجد
ومن وفلورنسا. وفينيسيا، وجنوة، بادوا، يف وتوقف ،١٥٧٥ عام يف إيطاليا سافر قد فري
مرسحيات يف تجلَّت التي املناطق بهذه التفصيلية للمعرفة تفسريًا هذا يكون أن املمكن

شكسبري.
أو شكسبري، مرسحيات أشهر يف يكمن قد األقوى الدليل أن يعتقد لوني وكان
والدة ومثل صغريًا؛ فري دي والد تُويفَّ هاملت، والد فمثل فري. دي مرسحيات باألحرى
أحد بطعن فري دي قام أن مرة ذات وحدث ثانية. بالزواج فري دي والدة سارعت هاملت،
أخرى مرة فري، دي وتعرض بولونيوس. هاملت بها قتل التي الطريقة وهي برييل، خدم
لوني انتهاء ومع ذلك. بعد حيٍّا عليه أبقوا الذين القراصنة، يد عىل لألرس هاملت، مثل

بنفسه. كتبها فري لدي ذاتية سرية شكسبري تراجيديا بدت تحليله، من
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امللك فمثل أيًضا. أَُخر شكسبريية شخصياٍت يف فري دي لحياة انعكاساٍت لوني وجد
كان فولستاف، ومثل متزوجتني. كبريتاهن كانت بنات، ثالث له أرمًال فري دي كان لري،
— عاصفة أجواءً فري دي واجه «العاصفة»، يف بروسبريو ومثل الحاد. بذكائه معروًفا

حياته. يف — مجازي بشكل كان وإن
إيرل ريوثيسيل، هنري أن إىل لوني خلص فقد شكسبري، بقصائد يتعلق فيما أما
األكسفورديون تقدم بعد، وفيما القصائد. يف الوسيم» «الشاب لدور يصلح ساوثمبتون،
كان الوسيم» «الشاب وأن فري دي ابن كان ريوثيسيل أن بتخمينهم لألمام، خطوة بهذه

فري». «الشاب عن تُورِّي إشارة

سيطرتهم ليبسطوا البيكونيني األكسفورديون سحق العرشين، القرن منتصف بحلول
منظور من — الجدد املدَّعني ولكن شكسبري. إىل األعمال يَعزي ال الذي املوقف عىل

البيكونيني. من غرابة أقل يكونوا لم — األكاديمية املؤسسة
وأعمال فري دي حياة بني تشابه أوجه إليجاد األكسفورديني جهود أن والواقع
نظرية مثل التمييز عىل القدرة وغياب االستحواذية النزعات نفس شابها قد شكسبري
تحويل عىل عازمني األكسفورديون كان فقد البيكونيون. تبناها التي الشفرات فك
انتقائي بشكل ذلك فعلوا ولكنهم بالقوة، تاريخية شخصيات إىل الخيالية الشخصيات
األكسفورديون تجاَهل التقليديني، الباحثني من الكثري أشار وكما املثال، سبيل عىل للغاية.
ابنه ى سمَّ من هو فري، دي ال شكسبري، أن الشمس وضوح الواضحة الحقيقة تماًما

هامنت.
كاتب هو أكسفورد إيرل إن تقول التي النظرية تكتنف كبرية أخرى مشكلة ثمة
الباحثني، معظم فبحسب شكسبري. مرسحيات بتواريخ تتعلق وهي شكسبري، مرسحيات
ولكن .١٦١٤ عام حتى لشكسبري جديدة مرسحيات إنتاج يف ِمن كينجز رشكة استمرت
أصل من وعرشين ثالث سوى تظهر لم املرحلة، تلك ويف .١٦٠٤ عام يف تُويفِّ فري دي
يف إليها أُشري أو منشورة طبعات يف شكسبري مرسحيات من مرسحية وثالثني ثماٍن
لري، امللك ضمنها من — مرسحية عرشة خمس هناك فإن ثم، ومن مطبوعة. مصادر
أنجح من بعض بالتأكيد (وهي والعاصفة شتاء، وحكاية وكليوباترا، وأنطونيو وماكبث،

فري. دي وفاة بعد إىل املرسح عىل تُمثَّل لم — املرسحي) الكاتب أعمال
فري دي يكون أن بد ال أنه إىل باإلشارة التأريخ مشكلة عىل األكسفورديني بعض ردَّ
ذلك من ألبعد آخرون وذهب آخر. شخص أنهاها ثم وفاته، قبل املرسحيات تأليف بدأ قد
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قبل ُكِتب قد تقريبًا جميعها وأن خاطئة كانت للمرسحيات املنسوبة التواريخ أن بادعاء
نسِب لنظرية اآلخرين املناهضني جميع مثل األكسفورديون، استفاد فقد .١٦٠٤ عام
الذاتية السري كاتبي كلُّ بها ابتُيل التي العامة التوثيق ندرة من شكسبري، إىل األعمال
كانت املرسحيات تواريخ من بعًضا أن تأكيدهم يف صواب عىل كانوا لقد التقليديني.
بأنها زعمهم يف مخطئني كانوا ولكنهم االستقرائي، والتقدير التخمني بعض عىل قائمة

اعتباطية. كانت لذلك
اإلشارات من متنوعة مجموعة عىل قائمة ذلك، من العكس عىل التقليدية، التواريخ إن
مريس فرانسيس كتاب يذكر املثال، سبيل عىل وأعماله. لشكسبري املعارصة املرجعية
«األكثر باعتبارها شكسبري بأعمال ويشيد مرسحية عرشة اثنتي ١٥٩٨ عام الصادر
حوله التف الذي نفسه، مريس هو وهذا والرتاجيديا. الكوميديا مستوى عىل امتياًزا»
شهادته قدر من يحطون ولكنهم ككاتب. فري بدي إلشادته تتذكر، كما األكسفورديون،
مريس عمل يثري ذلك، عىل عالوة التقليدي. التأريخ لدعم تُستخدم حني السالسة بمنتهى
مرسحيات كتب َمن هو رجلهم كان إذا األكسفورديني: إىل بالنسبة آخر محرًجا سؤاًال

العمل؟ نفس يف حدة عىل كلٌّ وشكسبري فري دي يُنَاَقش فلماذا شكسبري،
التقليديني. حجة تعزيز شأنها من شكسبري إىل أخرى معارصة مرجعية إشارات ثمة
جونسون ِبن يذكره وكذلك ،١٥٩٢ عام صدر ُكتيِّب يف شكسبري جريني روبرت فيذكر
كانوا ربما وجونسون وجرين مريس أن إىل األكسفورديون ذهب وقد األعمال. من عدد يف
كليمنز صامويل إىل نحن نشري قد مثلما فري، لدي املستعار االسم يستخدمون جميًعا
عام كتبه الذي لشكسبري جونسون فرثاء وارد. غري يبدو هذا ولكنَّ توين، مارك باسم
أيِّ يف يفكر كان أنه تخيل الصعب ومن العذبة»، إيفون «بجعة ب إليه يشري ١٦٢٣
أن الباحثني معظم ويرى إيفون. أون سرتاتفورد من القادم الرجل سوى آخر شخص

شكسبري. هو شكسبري لكون املؤيدة الحجة تدعم جونسون كلمات
تجرفهم لم الذين أولئك األقل عىل — والبيكونيون األكسفورديون يظل ولكن
التاريخي السجل يف املوجودة الثغرات عن لتنويههم باإلشادة جديرين — انفعاالتهم
حظيت املايض، العقد ويف تجاهلها. ل تفضِّ الشكسبريية املؤسسة كانت ألسئلٍة وإثارتهم
ببعض سوبران، وجوزيف أوجبرين تشارلتون أمثال الحديث، العرص أكسفورديي أعمال
متزايد بشكل األكاديميون صار وقد التقليديني، الباحثني من باالستياء املشوب االحرتام
هذه وكانت إليه، شكسبري أعمال لنسب الرافضني عىل الردِّ مهمة عاتقهم عىل يأخذون

للفكر. ومثرية مفيدة ذاتها حدِّ يف الردود
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إىل الشكسبرييني من العديد اجتذبوا قد األكسفورديني أن يعني ال ذلك أن غري
محدوديته، برغم التوثيقي، السجل أن يرون الباحثني من العظمى فالغالبية هم. صفِّ
مرسحيات كتب الذي الرجل كان الغالب، يف الشكسبرييون يمزح وكما وكاٍف. واضح

شكسبري. هو شكسبري
ولكن هواة، ألنهم عليهم والتغطرس بازدرائهم األكاديميني األكسفورديون اتهم وقد
أن يمكن من فقط هو الجامعي األرستقراطي أن افرتاض يف يكمن األقبح التغطرس
لصانع ابنًا كان أنه ملجرد إنجازه شكسبري عىل ننكر أن ينبغي وال أدبية. عبقرية يصبح

صغرية. بلدة يف قفازات
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قرصاًنا؟ كيد كابتن كان هل

عَرض البحار، من للخروج القراصنة الستدراج محاولة ويف ،١٦٩٨ عام ديسمرب يف
تمَّ قرصانان هناك وكان يستسلم. شخص أي عن العفو إنجلرتا ملك الثالث ويليام
أحدهما افتداء؛ معه يصلح ال الذي الحدِّ إىل جرائمهما لشناعة العفو، هذا من استثناؤهما

كيد. ويليام كابتن واآلخر إيِفري، بن لونج هو
عام شنًقا إعدامه بعد حتى االنتشار، يف وهمجيته لوحشيته كيد شهرة استمرت
يروي إحداها جعلته فقد وجرائره؛ أفعاله تسرتجع الشعبية األغاني من والكثري .١٧٠١
يف غارًقا مور/وتركته ويليام «قتلت رين: املتذمِّ الطاقم أفراد أحد من تخلص كيف
كتبها التي القراصنة قصص كلُّ كانت كما الشاطئ.» من فراسخ بضع بعد دمه/عىل
منها جزء يف مستوحاة، ستيفنسون لويس وروبرت بو، آلن وإدجار إيرفنج، واشنطن

كيد. من األقل، عىل
ال جشًعا القوة، شديد الطباع، سيِّئ — األسطورة يف عنه ُروي الذي — كيد كان
وخالل كنزه. فيه دفن الذي املكان عن يفصح أن دون ومات أيًضا، ثريٍّا وكان يشبع.
وجرفوا بحثًا الشواطئ الكنوز صائدو قتل الحني، ذلك منذ مرت التي الثالثة القرون
قامت ،٢٠٠٠ عام ويف وغربًا. رشًقا الهند، جزر إىل نيويورك من والبحار األنهار قيعان
الغواصون عثر حيث األفريقي، الساحل إىل استكشافية بعثة بتمويل ديسكفري قناة
خايل خرجوا فقد بالكنز، يتعلق فيما أما كيد. األمريال بارجة حطام يكون قد ما عىل

الوفاض.
من بمزيد — أيًضا ينكر وكان كنز، أيِّ وجود ينكر ما دائًما جانبه، من كيد، كان
خدمة يف كانت بالكامل مغامراته أن يدَّعي فكان قرصان. أنه — والتعصب الحماس
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بينهم من كان املستوى، رفيعي مسئولني رعاية تحت كانت البحرية رحلته وأن بالده
نفسه. ويليام امللك

القرصنة بتهمتي باإلعدام حكًما بلندن محلفني هيئة ضده أصدرت أن بعد كيد وقال
بريء.» أيِّ من براءة أكثر أنا … القسوة منتهى يف حكم إنه إلهي، «يا والقتل:

النتيجة. لنفس توصلوا قد املؤرخني من الكثري أن واملدهش

التايل، اليوم يف وانتهت ١٧٠١ عام مايو ٨ يف بدأت التي كيد، محاكمة سجل يزال ال
وأفعاله. للرجل كثب عن نظرة ويقدم موجوًدا،

وصل قد كيد كان األساسية. الحقائق بعض عىل والدفاع االدعاء من كلٌّ اتفق
ومثل تفويضية. قرصنة بعثة لرعاية ما شخٍص عن للبحث ،١٦٩٥ عام يف لندن إىل
فارق مع ولكن البحر، يف السفن عىل تسطو التفويضية القرصنة سفن كانت القراصنة،
املعادية. الدول سفن عىل وتقترصهجماتها الدول، إحدى من بذلك لها مرصح أنها كبري؛
إىل شائعة طريقة صارت قد التفويضية القرصنة كانت عرش، السادس القرن وبنهاية
أن بعد محرتًفا، ُمفوًَّضا قرصانًا كيد وكان العدو. تجارة لتقويض مكلفة وغري ما حدٍّ

الكاريبي. يف الفرنسية السفن من العديد عىل هجمات شنَّ
وشخصية الربملان أعضاء أحد وهو بيلومونت، لورد دعم كيد اكتسب لندن، ويف
بتمويل الحزب أعضاء من آخرين أربعة بيلومونت أقنع الحاكم. الويج حزب يف بارزة
تمويل عىل امللك ووافق تفويضية. قرصنة رخصة البحرية ديوان وَمنحه السفن، إحدى
يف الدعم يقدم ظل ولكنه املال، وسحب كلمته خالف ثم جنيه، آالف بثالثة السفينة

األرباح. من باملائة ١٠ مقابل
سفن أرس فقط له يخول ال إنه حيث من ما نوًعا مألوف غري كيد تكليف كان
امللك كهذه، مهمٍة لجعل أُِضيف قد البند هذا كان وربما القراصنة. سفن أيًضا بل العدو،
أيًضا أشار أنه من الرغم عىل املرتزقة، أنشطة عن وقعها يف قليًال أبعد تبدو فيها، متورط
التجارة يعوقون الذين القراصنة من متزايد بشكٍل ذرًعا تضيق باتت الحكومة أن إىل

الربيطانية.
مدفًعا. وثالثني بأربعة املزودة جايل أدفنترش السفينة متن عىل لندن من كيد أبحر
الساحل عىل للقراصنة املعروفة القواعد إحدى مدغشقر، إىل وصل ١٦٩٧ يناير ويف
هور القبطانان بينهم من قرصان، مائتي من يقرب ما هناك كان ألفريقيا. الرشقي
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جهد أيَّ يبذل لم كيد ولكن ى، مسمٍّ عىل اسمني وكانا (املرتعد)، وشيفرس (األشيب)
ألرسهما.

بعض سوى شيئًا يحصد لم وآسيا، أفريقيا سواحل جاب أن وبعد عام، قرابة بعد
— الطاقم أفراد وشارف وأنصاره. طاقمه أفراد يساور القلق وبدأ الصغرية، السفن
وأالَّ الغنيمة، من نصيب عىل الحصول مقابل املهمة يف للمشاركة عوا وقَّ قد كانوا الذين
لندن، إىل العودة وعند الطاعة. عصا وشقِّ التمرد عىل — شيئًا يأرسوا لم ما أتعابهم ينالوا
القرصنة بني ما الفاصل الحدَّ قريبًا يتجاوز سوف كيد أن من الحكومة إىل القلق تسلَّل
جايل أدفنترش تقم فلم بالفعل. تجاوزه قد يكن لم إن اإلجرامية؛ والقرصنة التفويضية
سفن من وفرَّت آخر، مكان أيِّ يف أو مدغشقر يف القراصنة من أيٍّ ضد تحركات بأي

األفريقي. الساحل عىل القتها التي الربيطانية البحرية
ويف متِْنها. عىل التوتر وترية تصاعدت املؤن، ونقص السفينة إىل املياه ترسب ومع
الكابتن دخل كيد، محاكمة أثناء السفينة طاقم أفراد شهادة وبحسب ،١٦٩٧ أكتوبر ٣٠
مور: ردُّ وكان القذر»، «الكلب ب كيد فنعته مور. ويليام يُدَعى مدفعيٍّ مع مشاجرة يف
فما غريي.» الكثري ودمرت دمرتني لقد هكذا. جعلتني من فأنت قذًرا، كلبًا كنُت «إذا
اليوم يف مرصعه ليلقى مور، رأس عىل بقوة به وانهال دلًوا التقط أن سوى كيد من كان

التايل.
مريشانت، كوده السفينة صورة يف األفق يف أمٌل ظهر ،١٦٩٨ يناير ٣٠ ويف ذلك، بعد
تستحق غنيمة أخريًا ظهرت قد هي فها طن. أربعمائة تزن حمولة متنها عىل كان التي
نحو متجهة متنها، عىل أرمينيٍّا علًما رفعت التي التجارية، السفينة كانت عليها. االستيالء
كيد فطاردها والذهب. واملدافع، واألفيون، والسكر، والكاليكو، بالحرير، ومحملة الشمال

تحمله. بما عليها استوىل النهاية ويف
فقد كيد. محاكمة يف قدمت حسبما والدفاع االدعاء قصص تباينت النقطة هذه عند
إذ فيه؛ لبس ال واضح بشكل القرصنة أعمال من عمًال املدعني إىل بالنسبة هذا كان
بارز لعضٍو مملوكة بضائع متنها عىل وكان إنجليزيٍّا، مريشانت كوده السفينة قائد كان
وهي الرشقية الهند رشكة مع قوية صالت له كانت والذي الهندي، اإلمرباطور بالط يف
لكي الوطن إىل البضائع أو السفينة يأخذ لم كيد أن ذلك من األدهى إنجليزية. رشكة
من وبدًال الويج. حزب من نعمته أولياء مع العقد نص مثلما قانونية، مكافأة له يقدر
شهد وقد لنفسه. بالبقية واحتفظ طاقمه أفراد بني الغنيمة من بعض بتوزيع قام ذلك،

امللك. قدمه الذي الحصانة عْرض مستغلني هذا، بكلِّ كيد طاقم أفراد
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بالرغم إنجليزية، سفينة تكن لم مريشانت كوده أن عىل جانبه من فأرص كيد، أما
«جواز عىل قبطانها أطلعه فقد إنجليز. بها، صلة عىل كانوا ومن قبطانها، أن من
الجواز أن كيد وزعم فرنسية. السفينة أن إىل بوضوح أشارت وثيقة وهو فرنيس»،

تماًما. قانونيٍّا كان السفينة عىل استيالءه أن يثبت سوف الفرنيس
يتحدث سمعوه قد بأنهم اعرتفوا الذين السابقني طاقمه أفراد باستجواب كيد وقام
تأجيل املحكمة هيئة من كيد طلب ومراًرا بالفعل. يروه لم وإن املرور، جواز عن

بأنفسهم. الفرنيس املرور جواز فحص من املحلفون يتمكن حتى محاكمته
ومضت املحكمة، يف مطلًقا املرور جواز يظهر ولم طلبه. رفضوا القضاة أن غري
مور، بقتل كيد إلدانة ساعة سوى املحلفون يستغرق ولم رسيع. بشكل ُقُدًما املحاكمة

بالقرصنة. إلدانته أخرى ساعة ونصف

ذلك. من واثقني املؤرخون يكن لم
من كبري قدر هناك كان فقد الفرنيس، املرور جواز يُْربِز لم كيد أن من الرغم فعىل
يف كيد يختبئ أن املمكن من كان فلقد وجوده. احتمال إىل تشري بالقرائن مة امُلدعَّ األدلة
أنه من الرغم عىل أمريكا، إىل العودة اختار ولكنه للقراصنة، آخر مالذ يف أو مدغشقر
املرور جواز أن لعلمه ذلك كان كيد، بحسب ملاذا؟ عليه. بالقبض أمر بصدور يعلم كان

براءته. يثبت سوف
رشيكه بيلومونت؛ لورد إىل املرور جواز أرسل بوسطن، إىل وصوله قبل إنه كيد قال
إنه فيه قال طمأنة، بخطاب بيلومونت فردَّ حديثًا. امُلعنيَّ ماساتشوستس والية وحاكم
كيد سلم فقط وعندئذ كيد. عن امللك من عفٍو إصدار عىل قدرته يف شكوك أيُّ لديه ليس
سجن يف به وزجَّ خانه، بيلومونت ولكن يحميه. سوف نعمته ويل أن من واثًقا نفسه،

باألغالل. ُمكبًَّال لندن إىل شحنه ثم بوسطن
الفرنيس املرور جواز ذكر فيه ورد والذي كيد، إىل امُلرَسل بيلومونت خطاب أقنع
كان الحاكم أن يبدو وفيما القصة. تلك يختلق لم كيد بأن املؤرخني من الكثري رصاحة،
وهي مريشانت كوده يرى أن يحب كان لكيد، رشيًكا وباعتباره للغاية. حرج موقٍف يف
ولكن الحالة. هذه يف األرباح من نصيبه عىل سيحصل كان إذ قانونية؛ غنيمة تُعَلن
كان فقد ُمداٍن. قرصان تجاه تعاطفه إظهار ثمن ل تحمُّ يستطع لم حاكًما، بصفته
كيد. عىل القبض ألقى ثَمَّ ومن األرباح؛ من إليه بالنسبة أهم النهاية يف السيايس منصبه
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اآلخرين. للقراصنة كتحذير التيمز، نهر عىل كيد كابتن جثمان ُعِرض شنًقا، إعدامه بعد
يرضب «لم — املؤرخني أحد وصف بحسب — رجل عىل منصبٍّا االنتباه هذا كلُّ كان فلماذا
الغرق، مصريه ليكون السفينة من ممتد خشبيٍّ لوح عىل للسري ضحاياه أحد يدفع أو عنًقا

الكونجرس.) (مكتبة الرابعة»؟ أو الثالثة الدرجة من قرصان سوى يكن ولم
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لرفاقه أيًضا بل لبيلومونت، فقط ليس هائًال حرًجا تشكل السيئة كيد سمعة كانت
بالحزب خصومهم فكان الويج. بحزب بارزين أعضاءً جميًعا وكانوا املستثمرين، من
بإصدار يطالبون فضيحة، يف الويج بأعضاء للزج فرصة ذلك يف رأوا الذين التوري،
تفوييض كقرصان كيد تصوير إىل الويج أعضاء سارع جانبهم، ومن عليهم. باللوم قرار
اتفاقهم أبرموا أن بعد الرش طريق يف سار قد أنه لتوضيح مجرم، قرصان إىل تحول
لردع عربة، منه تجعل أن أرادت الرشقية الهند رشكة أن سوءًا كيد موقف زاد ومما معه.

الهند. يف أصدقائهم وتهدئة اآلخرين القراصنة
بيدق مجرد وإنما مخيًفا، قرصانًا املؤرخني، من الكثري نظر يف كيد، يكن لم إذن
مكانة ذا آخر شخًصا ربما أو بيلومونت، أن الكثريون وظن سياسية. لعبة يف شطرنج
ويف باإلدانة. حكم لضمان كيد عن الفرنيس املرور جواز أخفى قد الحكومة، يف رفيعة
رالف يُدَعى كاتب وجد لندن، يف العامة السجالت مكتب يف البحث وأثناء ،١٩١١ عام
عليه استوىل الذي الفرنيس املرور جواز ُوِجد الجميع، من مرأًى وعىل فهناك، الدليل: ِبني
عىل العامة السجالت مكتب يف قابًعا كان أنه يبدو وفيما مريشانت. كوده سفينة من كيد

كيد. محاكمة منذ قرنني مدى
الخطوات يتبع لم كيد أن صحيح بريئًا. رجًال كان كيد بأن ِبني املرور جواز أقنع
قد طاقمه أفراد ألن ذلك حدث ولكن مرشوعة، غنيمة مريشانت كوده إلعالن القانونية
تأرس مضت قد جايل أدفنترش أن أيًضا وصحيح الغنيمة. من بالكثري وهربوا تمرَّدوا
أفراد تدبري من كان أيًضا ذلك ولكن فرنسية، تكن لم أنها الواضح من أخرى سفنًا
ألنه فقط ولكن مور، ويليام رضب قد كيد أن وصحيح الكابتن. وليس املتمردين الطاقم
البحارة يجلدون ما دائًما القباطنة كان زمٍن يف أنه جانب إىل املتمردين. من واحًدا كان
بحت. بشكل محكومة كيد رضبة كانت فقد ِبني، ذهب كما املخالفات، ألتفه بالسوط

من وامتُهن أوليائه، قبل من عادلة غري «معاملة ِبني، نظر يف كيد، كابتن القى لقد
ساذجة.» الحقة أجيال قبل من كذبًا عليه وافُرتي األوغاد، طاقمه أفراد قبل

إياه مصورين كيد، تجاه توازنًا أكثر نظرة عام بشكل املؤرخون تبنَّى قريب، عهد ومنذ
الضحية صورة هي وال األسطورة، يف املذكور الوحيش القرصان صورة هي ال صورة يف
إخفاء من حدث ما الصارخ الظلم من أنه شك وال الضمري. عديمي لساسٍة الربيء
يتعلق فيما القرصنة تهمة ضد دفاعه من سيعزز كان والذي عنه، الفرنيس املرور جواز
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كيد رفع فقد طاقمه، أفراد من العديد شهادة بحسب ولكن مريشانت. كوده بالسفينة
املرور جواز له يُْظِهر كي مريشانت كوده قبطان لخداع جايل أدفنترش عىل فرنسيٍّا علًما
أمل عىل متعددة، لجنسيات أوراًقا تحمل أن التجارية للسفن مألوًفا كان (فقد الفرنيس.
أكَّد وحسبما لذا، ُمَفوًَّضا.) كان وإن قرصان أي إبعاد يف الصحيحة الجنسية تساهم أن
كان ولو حتى فرنسية، تكن لم السفينة أن جيًدا يعرف كيد كان هؤالء، الطاقم أفراد

فرنيس. مرور جواز لديها
التي حجًما، أصغر كانت وإن األخرى، السفن مسألة هناك كان ذلك، عىل عالوًة
قرصنة تهم بأربع — وأدين — كيد اتُّهم فقد مريشانت. كوده بعد عليها االستيالء تمَّ
دون وترصفوا تمردوا قد طاقمه أفراد أن واحًدا؛ منها واحدة كلِّ يف دفاعه وكان أخرى.
طاقمه أفراد قيام ِمن أكثر روايٍة لتصديق آخر سبٌب ا حقٍّ هناك يكن لم ولكن إذنه.

ضده. بالشهادة
ناجًحا قرصانًا يكن لم وإن قرصانًا، كان كيد أن عىل اآلن املؤرخني غالبية ويتفق
أنه ريتيش، يس روبرت الذاتية سريته كاتبي آِخر بحسب نكبته، وكانت . استثنائيٍّ بشكل
كان الذي الوقت نفس يف التفويضية والقرصنة القرصنة بني الفاصل الحدَّ تجاوز قد
الدائر الرصاع إىل جزئيٍّا يرجع هذا وكان يمكن. ما أقل األخرية مع فيه التسامح احتمال
تجاوز قد السيِّئ كيد توقيت أن بنيَّ ريتيش ولكن الربملان. يف والتوري الويج أعضاء بني

ذلك.
الويج — الحزبني كال عزم تزايد عرش، السابع القرن تسعينيات أواخر وخالل
اإلمرباطورية تجارة عىل القراصنة يشكله الذي التهديد عىل القضاء عىل — والتوري
دفع ما هو وهذا القراصنة. عن العفو عرض إىل ويليام امللك دفع ما وهذا الربيطانية.
هو وهذا العدو. سفن وكذلك القراصنة ألرس كيد لتفويض الويج لحزب املنتمني الوزراء
عرصه، يف السائدة القرصنة جرائم أسوأ عن التام بُعدها برغم كيد، قرصنة جعل ما

الربيطانية. الحكومة غضب ضده تثري
فوريٍّا، نجاًحا للقرصنة نهاية لوضع الربيطانية للحكومة املشرتك الجهد يحرز لم
امللكية البحرية قوات اتخذت فقد عانى؛ الذي الوحيد القرصان يكن لم كيد ولكن
عام ففي املحلية. القوات فعلت وكذلك اإلمرباطورية، أنحاء جميع عرب مشددة إجراءات
القرصان ملجأ عند وكارولينا فريجينيا واليتَي قوات احتشدت املثال، سبيل عىل ،١٧١٨
وبحلول عنيف. هجوم يف حتفه لقي الذي بالكِبريد، باسم أيًضا واملعروف تيتش، إدوارد
بحريَّة. البحار يجوبون القراصنة فيه كان الذي العرص ذلك انتهى قد كان ،١٧٣٠ عام

169



محرية تاريخية ألغاز

املدفون؟ كيد كنز عن وماذا
كيد ترك لقد األسطورة. بقية عن املتوافر من أقل األمر هذا عن املتوافر كان لألسف
جاردينر جزيرة من وكان — جاردينر جون مع والفضة الذهب من حقيبة عرشة إحدى
جاردينر ولكن بيلومونت. يف الكاملة ثقته لعدم ربما — أيلند لونج ساحل عىل الواقعة
الذي للحاكم، يشء كلِّ بتسليم قام كيد عىل القبض وبعد بيلومونت، مع االشتباك يرد لم

إنجلرتا. إىل بدوره أرسله
الكثري تركه الذين طاقمه، أيدي إىل املطاف به انتهى قد كيد كنز معظم يكون ربما
الرجال ع وقَّ فقد ال، أم متمرِّدين كانوا وسواء طويلة. بفرتة بوسطن إىل وصوله قبل منهم
بخفي ورجعوا تركوه قد أنهم تخيُّل الصعب ومن الثراء، تحقيق أمل عىل االتفاقية عىل

دفنه. من أكرب إنفاقه احتمال صار أيديهم، بني املال أصبح أن وبمجرد حنني.
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عرش التاسع الفصل

ماتموتسارتمسموًما؟ هل

«القداس عن غريبة قصة موتسارت كونستانس روت قصرية، بفرتة زوجها وفاة بعد
وفاته ُقبيل عليها يعكف موتسارت كان املوتى ألرواح قداس موسيقى وهو الجنائزي»،

.١٧٩١ ديسمرب يف
شقة إىل غامض رسوٌل وصل كونستانس، تتذكر كما العام، ذلك من مبكر وقت يف
الجنائزي» «القداس لكتابة استعداد عىل موتسارت كون عن وتساءل فيينا. يف موتسارت
األوبرالية، أعماله أحدث كانت الذي — املوسيقار فسارع املال. من ُمْجٍز مبلغ مقابل يف
بدفع الرسول وقام باملوافقة. — للمال الحاجة أمسِّ يف وكان فشلت قد جيوفاني، دون
لتحذيره الوقت من يكفي ما سوى عنده يمكث فلم غادر. ثم املبلغ، من األول النصف

املقطوعة. بتأليف أمر َمن هوية معرفة محاولة من
وصار بالنهار. الليل واصًال الجنائزي» «القداس تأليف عىل يعمل موتسارت راح
عن التوقف يستطع لم ولكنه مرات عدة لإلغماء تعرَّض قد إنه حتى به، مهووًسا
نرش الذي روخلتس، لفريدريش الذهنية زوجها حالة كونستانس وصفت وقد التأليف.
ما دائًما «كان يقول: روخلتس فكتب .١٧٩٨ عام يف موتسارت عن النوادر من مجموعة
يعتقد كان لقد األفكار؛ هذه ينكر يعد لم النهاية ويف أفكاره. يف غارًقا هدوء يف يجلس

جنازته.» أجل من املقطوعة هذه يكتب أنه يقينًا
فرانس هو كونستانس، أرسار كاتمي وأحد األوائل، موتسارت سرية كاتبي أحد كان
«بدأ بقوله: ١٧٩٨ عام نرشه عمٍل يف أيًضا النحو هذا عىل القصة روى وقد نيمتشك.
نفسه. أجل من الجنائزي» «القداس يكتب بأنه ح ورصَّ املوت، عن الحديث يف موتسارت
بأنني قاطع شعور «لديَّ قائًال: واصل ثم الحس، املرهف الرجل هذا دموع وتساقطت

للتسمم».» تعرضت قد أنني من واثق أنا ذلك. من ألطول أعيش لن
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جنازته. أجل من الجنائزي» «القداس الشهرية مقطوعته يكتب بأنه مقتنًعا موتسارت كان
الكونجرس.) (مكتبة

تحفة تعتَرب كانت وإن الجنائزي»، «القداس مقطوعة تأليف من موتسارت ينتِه لم
املحيطة للهالة أضافت قد كونستانس قصة أن شك وال املكتمل. غري شكلها يف حتى فنية
إىل النهاية يف يساق ثم اإلبداع، قمم أعىل إىل يُدَفع موتسارت هو فها ومؤلفه؛ بالعمل
نهاية من فهل كامل. بشكل فهمها اآلخرون وال هو يستطع لم قًوى بواسطة املوت،
فقط)؟ والثالثني الخامسة يف كان (إذ القصرية العبقرية موتسارت لحياة تلك من أنسب
فقد اختلقتها؛ كونستانس أن يف شك أدنى هناك يكن ولم تماًما، مقبولة قصة إنها
وماري فينسنت فعل وكذلك منها، سمعاها قد إنهما ونيمتشك روخلتس من كلٌّ قال
من بديهية؛ أسئلة هناك ظلت ولكن .١٨٢٨ عام يف مشابهة روايًة نرشا اللذان نوفيلو
الذي ومن الجنائزي»؟ «القداس بتأليف موتسارت كلَّف الذي الغامض الغريب ذلك كان

مه؟ سمَّ من هناك كان إن موتسارت، م سمَّ
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قبل حتى قصرية، بفرتة وفاته بعد ُقِتل قد موتسارت بأن الخاصة الشائعات ظهرت
،١٧٩١ لعام السنة رأس عشية ففي .١٧٩٨ عام يف ونيمتشك روخلتس روايات ظهور
قد أنه يظنون الناس فإن الوفاة، بعد جثته النتفاخ «نظًرا أنه برلينية جريدة أفادت
تلميذات إحدى زوج هوفديميل، فرانس بهم املشتبه أوائل من وكان للتسمم.» تعرض
دفع ما موتسارت؛ جنازة يوم يف وانتحرت زوجته عىل هوفديميل تعدَّى فقد موتسارت.
دليل هناك يكن لم ولكن املوسيقار، من بطفل حبىل كانت زوجته أن لتخمني البعض

موتسارت. بموت هوفديميل يربط حقيقي
موسيقاٍر شخص عرشيف التاسع القرن عرشينيات يف معقولية أكثر به مشتبه ظهر
عدد يف سالريي اسم يظهر سالريي. أنطونيو هو النمساوي، اإلمرباطوري بالبالط سابق
يستخدمونها ضيوفه كان والتي ببيتهوفن، الخاصة املحادثة» «دفاتر يف املواضع من
يُدَعى آخر وزائر بيتهوفن، نجل كارل كتب فقد األصم. املوسيقي مع التواصل أجل من
آخرون ن دوَّ حني يف موتسارت؛ بتسميم اعرتف سالريي أن املفكرات يف شيندلر، أنطون

فيينا. أنحاء كلِّ يف انترشت قد بذلك قيامه شائعة أن
سالريي؟ دافع كان ماذا

عبقرية — الشائعات طاحونة من خرج هكذا أو — سالريي أدرك فقد الحقد.
يتفوق موتسارت يشاهد أن سالريي يُِطق فلم الكراهية. له أضمر ولذا موتسارت؛
فظٍّا دائًما كان موتسارت أن سيما ال الفييني، البالط يف األبرز املوسيقار ليصبح عليه
للغاية، مقنعة الفكرة تلك وكانت ومهذبًا. لطيًفا دائًما سالريي كان حني يف ومتغطرًسا،
يف بوشكني ألكسندر مرسحيٍّا واكتشفها عنها ب نقَّ من أول وكان أدبية. كفكرة األقل عىل
لبيرت «أماديوس» مرسحية فكانت التجسيدات، أحدث أما .١٨٣٠ عام ُعرَضت مرسحية
بعد فيما وتحوَّلت ،١٩٨٠ عام برودواي مرسح عىل كبريًا نجاًحا نجحت التي شافر
الخطورة باِلغ ولكنه عاديٍّ كموسيقار مجدًدا سالريي قدمت والتي سينمائي، فيلم إىل
أالَّ شافر وقرَّر بالفظاظة. املختلطة العبقرية ذي موتسارت منظر تحمل يستطع لم
أداة كمجرد امللكي املوسيقار يظهر ذلك، من بدًال موتسارت؛ م سمَّ كقاتل سالريي يصور

ويأس. ضعٍف يف ضحيته ترتك مكائد عدة خالل من موتسارت بموت للتعجيل
مشكلة نفس هي متآمر، أو كقاتل سواء سالريي، ضد املقامة الحجة يف واملشكلة
املحادثة دفاتر يف املذكور املزعوم فاالعرتاف دليل. يوجد ال هوفديميل: ضد املقامة الحجة
عازف يوميات بحسب سالريي، إن بل آخر؛ مكان أيِّ يف يتكرر لم ببيتهوفن الخاصة
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موتسارت. تسميم رصاحة أنكر قد بيتهوفن، تالميذ أحد موشيليس، إجناتس البيانو
املؤامرات خالل من معنويٍّا دمره «قد سالريي إن يقول موشيليسمىضبعدها أن صحيح
األخرى املراجع بضعة عدا فيما ولكن حياته»، من عدة ساعات له م سمَّ ثم ومن واملكائد؛
يضمر كان سالريي أن عىل حقيقي دليل يوجد ال والقال، القيل عىل القائمة املماثلة

قتله. عن فضًال ملوتسارت، بغًضا

البنَّائني أو املاسونيني منظمة هي منظمة، بل فرًدا، اقرتاحه تمَّ الذي التايل القاتل يكن لم
األحرار.

رسية جمعية لكونهم نظًرا فاسدين؛ بهم كمشتبه يصلحون املاسونيون كان
السحر ألعمال أقرب األعضاء، لغري تبدو، كانت التي الغامضة الطقوس أنواع كلَّ تمارس
وكان .١٧٨٤ عام يف بفيينا صغري ماسوني ملحفل انضم قد موتسارت وكان والشعوذة.
ضمنها من ماسونية، أفكار حول تدور املقطوعات من عدد بتأليف قام إذ نشًطا؛ عضًوا

له. مكتمل عمل آخر وهو السحري»، «الناي
املاسونية اإليحاءات يدركون الباحثون يكن لم عرش، التاسع القرن منتصف حتى
الطقوس يف كبري مدلول له الذي ،١٨ الرقم يلعب املثال، سبيل عىل السحري». «الناي يف
ثمانية يوجد الثاني، الفصل بداية ففي موتسارت. أوبرا يف أيًضا ا مهمٍّ دوًرا املاسونية،
ثمانية إىل يغنونه الذي الكورس من األول الجزء م ويُقسَّ مقعًدا، عرش وثمانية كاهنًا عرش
عرشة ثماني عىل املشهد لهذا األوركسرتية املقدمة تحتوي ذلك، عىل عالوة فاصًال. عرش

النغمات. من مجموعة
وضوًحا أكثر آخر دليًال ١٧٩١ عام يف األوبرا كلمات لنَص األصلية الطبعة وتقدم
شيكانيدير إيمانويل املاسونيني) رفاقه أحد (وهو أوبراه كلمات وواضع موتسارت أن عىل
صفحة فتضم جزئي. بشكل ولو ماسونية، رمزية قصة األوبرا تكون أن يقصدان كانا
شمسية؛ وساعة بناء، وماَلج ومربًعا، رءوس، خمسة ذات نجمة األوبرايل النص عنوان

ماسونية. رموز وكلها
وذلك دومر، إف جي هو موتسارت تسميم يف املاسونيني ضلوع طرح من أول كان
بعضأرسارهم بإفشاء املاسونيني رفاقه عادى قد موتسارت أن إىل فذهب .١٨٦١ عام يف
— املاسونيني من داخلية دائرة باألحرى أو — املاسونيون عمد لذا السحري»؛ «الناي يف
التاسع القرن كتاب من العديد النظرية هذه تبنَّى وقد االنتقام. إىل دومر ذهب حسبما

العرشين. والقرن عرش
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شأن شأنها يدعمها، حقيقي دليل خلفها يكن لم املاسونية املؤامرة نظريات أن غري
فكرة تقبلوا قد كلهم) (وليس الباحثني معظم أن صحيح وسالريي. هوفديميل نظريتي
لتصديق مربر هناك يكن لم ولكن السحري»، «الناي يف ماسوني عنرص هناك كان أنه
بعد إنه بل ومؤلفها. باألوبرا ربطهم عن الرضا تمام راضني يكونوا لم املاسونيني أن
عىل أُلقيَت التي الخطبة من نسًخا وطبعوا تأبني، احتفالية محفله أقام موتسارت وفاة
بقتل املاسونيني قيام تفسري من قط املؤامرة نظريات واضعو يتمكن لم كذلك رشفه.
القدر بنفس مسئوًال أوبرالية، نصوص ككاتب كان، الذي شيكانيدير وليس موتسارت

لألوبرا. الرمزية العنارص عن األقل عىل
طائفة كونهم من الرغم عىل الذين املاسونيني، عىل ظامًلا افرتاء املؤامرة نظرية وتَُعد
مواطني أكثر من بعًضا بينهم يضمون كانوا شك، بال خاصة دينية أيديولوجية ذات
باملدينة. الفكرية النخبة من للكثري ملتًقى كانت املاسونية املحافل إن بل احرتاًما. فيينا
وبنيامني واشنطن، جورج أعضائهم بني يضمون أمريكا يف املاسونيون كان باملثل،
البارزين. الجمهوريني من الكثري إليهم انضم فرنسا ويف جيفرسون، وتوماس فرانكلن،
لإلمرباطور مَطْمئنة بالكاد كانت املاسونيني من الكثري عند الجمهورية النزعة أن غري
بالخارج اندلعت التي الثورات يراقب ليوبولد كان فقد النمسا؛ إمرباطور الثاني ليوبولد
فأغلق الداخل. يف املاسونيني عىل بالتضييق قام أنه يف فعله ردُّ وتمثَّل القلق، من بمزيد
أن املؤرخني بعض ن وخمَّ كثب. عن البقية تراقب الرشطة وجعل محافلهم، من الكثري
أملهما وكان الضغط. لهذا فعل كردِّ ماسونية أوبرا إنتاج قررا قد وشيكانيدير موتسارت
ما هناك ليس بأنه املحافظة، والحكومة العامة، إقناع يف السحري» «الناي تساهم أن

املاسونيني. من للخوف يدعو
تسعينيات منتصف فبحلول الرياح؛ أدراج أملهما ذهب فقد كذلك، األمر كان وإذا
وتضاءلت تأثريهم وتقلَّص كلية، املاسونيني بحظر ليوبولد قام عرش الثامن القرن
لتصديق سبب كلُّ ولدينا وفاته. حتى مخلًصا ماسونيٍّا ظل موتسارت ولكن عضويتهم.

له. واإلخالص الوالء من القدر نفس عىل ظلوا املاسونيني رفاقه أن

لم وإن األرجح، عىل أطباؤه هم املجرمني أن الظن فأغلب م، تسمَّ قد موتسارت كان لو
عمد. عن يكن

وربما «إنزافه»، يف األطباء تسبب عن األقل عىل واحدة واقعة كونستانس روت فقد
القرن أواخر يف شائًعا يزال ال كان العالج هذا ألن نظًرا أخرى؛ وقائع هناك كان
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مرض من يعاني كان لو خاصة الهزيلة، الصحية موتسارت حالة ويف عرش. الثامن
يف ساهم قد العالج يكون أن كثريًا الوارد فمن املؤرخني، من الكثري يعتقد مثلما بالُكَىل،

موته.
شهادة أَدرجت فقد لزعمه. الكثري الطبِّيون املؤرخون يملك ال النزيف، وبخالف
شيئًا يعني ال تشخيص وهو شديدة»، ُدخنيَّة ى «حمَّ بأنه الوفاة سبب موتسارت وفاة
من يعانيه كان ما كونستانس، ضمنهم من موتسارت، زوَّار َوَصف فقد اليوم. ألطباء
العلل، من عدد أي من يعاني كان ربما إنه حتى للغاية، ومبهم متفاوت بشكل أعراض
واالْلتهاب واللوكيميا، شونالين، هينوخ ومتالزمة البكتريي، الشغاف اْلتهاب بينها من

املخ. ونزيف بالعنقوديات، الرئوي الشعبي
لوفاة الثانية املئوية الذكرى بمناسبة ،١٩٩١ عام ُعِقد الذي الطبي املنتدى ويف
لم ولكن الروماتيزمية، ى والحمَّ الكلوي الفشل الوفاة أسباب رأس عىل كان موتسارت،
للتسمم. تعرض أنه منهم أحد يظن لم أنه عدا فيما الخرباء؛ بني واضح إجماع هناك يكن
يكون أن املمكن فمن العكس، بحدوث الشخيص موتسارت اعتقاد إىل بالنسبة أما
شك وال لوفاته. أدَّت التي األمراض من أيٌّ فيه تسبَّب اكتئاب أو لهذيان نتيجة ببساطة
كانت الجنائزي» «القداس تأليف عىل معه اتفق الذي الغامض الرسول زيارة أن أيًضا
الهزيل املوسيقار تخيُّل السهل فمن تحديًدا. هو وموتِه املوت، يف التفكري عىل ذهنه تركِّز
تنكَّر قد سالريي أن إىل أشار شافر إن بل موت. رسول إىل الغامض الرسول ل يحوِّ وهو
موتسارت بانشغال علمه ظلِّ يف الجنون، حافة إىل خصمه ليدفع الرسول شخصية يف

املوت. بفكرة الشديد
وفاة من عاًما ١٧٣ بعد أخريًا فت تكشَّ والتي الرسول، بشأن الحقيقة كانت
وثيقة دويتش أوتو نرش ،١٩٦٤ عام ففي غرابة. أقل ليست ولكن ا، رشٍّ أقل موتسارت،
ميًال ثالثني قرابة بعد عىل تقع بلدة وهي نيوشتات، فينر بلدة أرشيفات يف اكتُشفت
الجنائزي للقداس والتفصييل الحقيقي «التاريخ بعنوان الوثيقة كانت فيينا. جنوب
،«١٨٣٩ عام من الحالية الفرتة حتى ١٧٩١ عام تأليفه من بدءًا موتسارت، إيه لدبليو
أحد فالسيك، فون كونت لدى يعمل كان موسيقي وهو هريتسوج، أنطون بقلم وكانت

املنطقة. يف األرايض مالك كبار
رشاء يحب وكان الولع، لحدِّ للموسيقى محبٍّا كان الكونت أن هريتسوج أوضح
١٧٩١ عام من فرباير ويف تأليفه. من أنها عىل وتقديمها الواعدين املوسيقيني أعمال
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أرسل لذا مميز؛ مهيب بقداس موتها ذكرى إحياء فقرر الشابة، الكونت زوجة يت تُوفِّ
أالَّ أيًضا املعتاد التحذير ونفس املألوف السخي َعْرضه بنفس موتسارت، إىل الخدم أحد

بالعمل. املكلِّف هوية معرفة يحاول
«كان قائًال: هريتسوج فيتذكر سيدهم، يسايرون املوسيقيون ورفاقه هريتسوج كان
التي األخرى املقطوعات مع فعل مثلما تضليلنا، يريد كان الكونت أن جميًعا لنا معروًفا
حني يبتسم كان ولكنه تأليفه، من إنها يقول ما دائًما كان حضورنا ففي عليها. اتفق

ذلك.» يقول
نحو عىل باملوت لتنِذر تؤلَّف لم األخرية الفنية موتسارت تحفة أن اتضح وهكذا
كونستانس وألن الغري. أعمال يرسق األطوار غريب لصٍّ أجل من أُلِّفت ولكن مخيف،
سمعة تعزِّز أن أمل عىل املجهول الرسول قصة نرشت قد تكون فربما حمقاء، ليست
يف اآلخذة مؤلفاته قيمة عن فضًال رسيع؛ بشكل تتنامى كانت والتي الراحل، زوجها
أحالمها؛ يفوق نجاًحا حققت فقد الحال، هو هذا كان وإذا متسارع. نحٍو عىل التزايد
بغض كذلك، يزال وال موتسارت. روائع من واحًدا يُعترب الجنائزي» «القداس صار إذ

تأليفه. كيفية عن النظر
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اإلغواء؟ نظرية عن ختىلفرويد ملاذا

وقعُت ً خطأ أذكر أن بد «ال :١٩٢٥ عام بنفسه كتبها التي حياته قصة يف فرويد ذكر
أعمايل.» كلِّ عىل وخيمة عواقب له كان وربما لفرتة، فيه

خالل بشغف بها يؤمن وكان وضعها التي اإلغواء» «نظرية هو فرويد «خطأ» كان
أدنى لها يكن لم إذ مضلًال؛ النظرية اسم كان عرش. التاسع القرن من التسعينيات مطلع
أثناء اإلغواء نظرية فرويد صاغ فقد األطفال. عىل الجنيس بالتعدي بل باإلغواء، صلة
فرويد وعلم العصبية. االضطرابات من مجموعة من يعانون مريًضا عرش ثمانية عالج

الطفولة. أثناء جنيسٍّ لتحرش تعرضوا قد املرىض هؤالء من كالٍّ أن
التي األعراض من الكثري جذور حدَّد قد أنه لظنِّه والفرح اإلثارة ة قمَّ يف فرويد كان
يف األعصاب، وطب النفيس للطب فيينا لجمعية ُقدِّمت بحثية ورقة ويف املرىض. يعانيها
النيل. نهر منبع اكتشاِف وبني نتائجه بني مقارنة فرويد عقد ،١٨٩٦ عام من أبريل
أن يتوقع إنه قائًال شخصيًا خطابًا فليس فيلهيلم الطب مجال يف وزميله لصديقه وكتب

وثراءً. شهرًة اإلغواء يف نظريته له تجلب
آخر خطاب يف فكتب مثري، بشكل فرويد موقف تبدَّل ،١٨٩٧ سبتمرب يف أنه غري
طوال يل يتكشف ظلَّ الذي الكبري الرسَّ مبارش نحو عىل لك أفيش أن «أريد يقول: لفليس
من بأن فرويد اعرتف اإلغواء.» عن بنظريتي أُوِمن أُعْد لم فأنا املاضية. القليلة األشهر
عالج إىل تؤدِّ لم الطفولة يف لالعتداء بالتعرض الخاصة املكاشفات أن النظرية مشكالت
يف تمثَّل األكرب الخلل ولكن األعراض. نفس من يعانون ظلوا إذ مرضاه؛ من أليٍّ ناجح
العتداء تعرض قد منها عانى شخص كلَّ أن ولو للغاية. شائعة كانت األعراض هذه أن
كان األطفال عىل االعتداء أن — حينها فرويد أدرك كما — يعني ذلك لكان الطفولة، يف
عليه اعتُدي قد يكون أن بد ال فرويد إن بل الفييني. املجتمع يف مستفحل بشكل متفشيًا
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العديد يف مرضاه يشارك كان نفسه أنه بما صحيحة، اإلغواء نظرية كانت إن طفل، وهو
أعراضهم. من

بأن مؤمنًا ظلَّ ولكنه اإلغواء، نظرية عن فرويد تخىلَّ التداعيات، هذه مواجهة ويف
مقاالت «ثالث كتابه يف ،١٩٠٥ عام ففي مرضاه. بها أخربه التي القصص يف شيئًا هناك
مرضاه أن أكَّد فقد ثورية. وأكثر جديدة نظرية عن فرويد أعلن الجنس»، نظرية يف
زالوا وما بداخلهم يكبتونه ما إن بل الطفولة، يف بالفعل جنسية العتداءات يتعرضوا لم
«يرغبون» كانوا ولكنهم الجنس، يمارسوا لم املرىض إن طفولتهم. خياالت هو يكبتونه
آبائهم مضاجعة يف الطفولة أثناء يرغبون املرىض كان تحديًدا، أكثر وبشكل الجنس. يف

صبية). كانوا (إذا أمهاتهم مضاجعة ويف فتيات)، كانوا (إذا
الباطن، والعقل األطفال جنسانية مفهوَما معها وجاء أوديب»، «عقدة نشأت وهكذا
حدث، هذا وكل فرويد. وضعه الذي الجديد النفيس التحليل علم عموَدي يعدان اللذان

إليه. محبَّبة ما يوًما كانت التي اإلغواء نظرية عن للتخيل اضطر ألنه فرويد، بحسب
نقطة كانت تلك أن عىل الذاتية، سريته وكاِتب فرويد تلميذ جونس، إرنست ووافق
وبحلول َحذَْوه. اآلخرون الفكريون املؤرخون وحذا فرويد، تفكري يف الحاسمة التحول
أعظم بني رفيعة مكانة اكتسب قد فرويد كان العرشين، القرن وستينيات خمسينيات
لشجاعته والرئييس األول املثاَل اإلغواء نظرية عن تخلِّيه وكان العصور، عرب املفكرين

الفكرية. وأمانته
أنصاُر وقاد فرويد. بشأن اإلجماع ذلك انهار العرشين القرن سبعينيات يف أنه غري
القوة أن (مثل للمرأة املعادية أفكاره بعض من غضبهم وطأة تحت الهجوم، املساواة
بني تراوَح بنقٍد آخرون باحثون وتبعهم القضيب). حسد هي النساء سلوك يف الدافعة
الكربى الصدمة تمثَّلت ولكن النفيس. التحليل فاعلية عدم إىل للكوكايني فرويد تعاطي
العظيمة. انطالقته عن فرويد رواية دحضت التي األعمال من سلسلة يف فرويد ألتباع
اإلغواء؛ نظرية أنقاض من تنبثق لم التعديلية، أنصار من هؤالء بحسب أوديب، فعقدة
للكذب. فرويد مربِّر هو منتقدوه، أكَّد كما واألسوأ، كذبة. سوى تكن لم القصة تلك إن أي
نظرية عن للتخيل — بحقٍّ وامُلخِزي — الحقيقي مربره قط أحد يعلم ال حتى كذب فقد

اإلغواء.
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بني من جاء قد صخبًا النقاد أكثر من واحد يكون أن التقليديِّني الفرويديِّني هال
عام حتى كان شاب، أمريكي نفيس محلل وهو ون، ماسُّ جيفري هو هذا كان صفوفهم.

الكونجرس. بمكتبة فرويد أرشيفات ملدير الرشعي الوريث ١٩٨٠
لصديقه فرويد خطابات ص تفحُّ يف ون ماسُّ فيها بدأ التي املرحلة هي تلك وكانت
عام يف نَُرشت قد — فرويد ابنة — آنا حررتْها منها، مختارة مجموعة كانت فليس.
لفليس فرويد خطابات من العديد أن أظهرت لألرشيفات ون ماسُّ معاينة ولكن ،١٩٥٠
فرويد بأفكار صلة ذات كانت املفقودة املادة أن تبنيَّ أدق معاينة خالل ومن ُمحيَت. قد
عن يتخلَّ لم فرويد أن أظهرت قد الخطابات هذه أن ون ماسُّ وأدرك اإلغواء. نظرية عن
لشهور، استمر فقد العكس، عىل بعد؛ فيما أشار كما مؤكد بشكل أو برسعة النظرية

صحتها. إثبات من يتمكن أن يف األمل ببعض التمسك يف لسنوات، وربما
القراء إرباك تُِرد لم إنها فقالت املادة، هذه بحذف قامت ِلم آنا ون ماسُّ سأل
فلم تاريخية. داللة لها الشكوك هذه أن يرى ون ماسُّ وكان والدها. شكوك بكشف
بشأن الحقيقة أخربوه قد مرضاه بأن االعتقاد يف استمر قد فرويد أن الخطابات تُظِهر
صحيحة. بالفعل كانت اإلغواء نظرية أن أيًضا أظهرت بل فحسب، لالعتداء تعرضهم

لالعتداء. تعرضوا قد فرويد مرىض أن يعتقد ون ماسُّ فكان
من فرويد زمالء ُصِدم فقد ون، ملاسُّ وفًقا نتائجه؟ عن فرويد انرصف ملاذا إذن
ظلِّ يف فرويد تراجع لذا الجنيس؛ االعتداء بانتشار الضمنية وادعاءاتها بالنظرية الذكور
«بأكرب :١٩٨٤ عام الصادر كتابه يف ون ماسُّ كتب ذلك وعن استحسانهم. لنيل استماتته
يف قصوًرا كان اإلغواء فرضية عن فرويد تخيل أن تدريجيٍّا أدركُت االمتعاض، من قدر

الشجاعة.»
مريضة بشأن لفليس فرويد خطابات يف موقفه يدعم إضافيٍّا دليًال ون ماسُّ وجد
فقام الحيض. يف آالم أو انتظام عدم من تعاني إيكشتاين كانت إيكشتاين. ا إيمَّ تُدَعى
وبالنظر أنفها. يف جراحة إىل بحاجة أنها بدوره قرر الذي فليس، إىل بإحالتها فرويد
الجسم عىل املهيمن العضو هو األنف أن يعتقد كان الذي فليس، أن يتضح املايض، إىل
األمور زاد ومما دجاًال. كان إيكشتاين، منها تعاني التي الحيض مشاكل مصدر وأنه
وعانت الجرح. يف الشاش من قطعة ترك بأن إتقان بغري العملية أجرى فليس أن سوءًا
عمله. فليس أنهى أن بعد طويلة لفرتة النزف يف واستمرت شديد، نزيف من إيكشتاين
الجراحة، بعد لفليس كتبه خطاب يف إيكشتاين، حالة عن فرويد تقرير وَصَف
لرغبة نتيجة أنها وأضاف جسدية). (نفسية سايكوسوماتية كحالة املتواصل النزيَف
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واضح، بشكل للعقل منافيًا تشخيًصا هذا كان وقد فرويد. تجاه الجنسية إيكشتاين
التحويل. أو والطرح املكبوتة الجنسانية عن الفرويدية للمفاهيم هزلية ملحاكاة وأقرب
فرويد كان مًدى أيِّ إىل أيًضا أظهر للعقل املنايف التشخيص هذا مثل أن ون ماسُّ ورأى
الخياالت إىل مريض أيِّ أعراض نَسِب إىل يسارع كان مًدى أيِّ وإىل زميل، إىل يتملق
فرويد يكن فلم واضًحا، اإلغواء نظرية مع التمثييل القياس كان صادم. فعيلٍّ لحدث ال
أجرى وأنه األنفية نظريته خطأ يف املتمثلة املزعجة بالحقائق فليس مواجهة عىل قادًرا
بالقدر املزعجة بالحقائق الفيينيني زمالئه مواجهة يستطع لم مثلما إتقان، بغري الجراحة

صحيحة. اإلغواء نظرية وأن ُمستْرشٍ األطفال عىل االعتداء أن عن نفسه
تايمز نيويورك جريدة عليه وأطلقت الجدل. من هائًال قدًرا ون ماسُّ كتاب أحدث
أن يعتقدون ممن وآخرون املساواة أنصار من الكثري وتبنَّاه النفس»، علم «ووترجيت
للغاية. طويلة لفرتة ُمتجاَهًال وظلَّ به استُهني قد الفتيات، خاصة األطفال، عىل االعتداء
حركة إىل بالنسبة بطًال فرويد، أرشيفات يف عمله من ُفِصل الذي ون، ماسُّ وأصبح

الجنيس. االعتداء مناهضة
جانب من فقط وليس عام، بشكل إيجابيٍّا يكن لم العلمي الفعل ردَّ أن غري
النفيس التحليل أو فرويد أوهام من تحرروا ممن الكثريون حتى التقليديني. الفرويديني
قياًسا كانت إيكشتاين حالة أن إىل ذهبوا فقد ون؛ ماسُّ بحجج عام بشكل يقتنعوا لم
ربما بل اآلخرين، مراعاة يف مفرًطا كان فرويد أن معنى فليس دليًال. وليست تمثيليٍّا
األخرى. املواقف يف ذاته النحو عىل يترصف كان فرويد أن بفليس، عالقته يف جبانًا كان
ترصًفا كان الباحثني، من الكثري أشار كما اإلغواء، نظرية عن التخيل إن الواقع، يف
يتخيلون األطفال أن — اإلغواء محل حلَّت التي الفكرة كانت إذ جمة؛ شجاعة عن ينمُّ
األرجح عىل فرويد تقرِّب أن الصعب من — وأمهاتهم آبائهم مع الجنس يمارسون أنهم
االعتداء انتشار فكرة عن تطرًفا تقل ال فكرة أوديب عقدة كانت فقد الطبية. املؤسسة إىل
أن األطباء من الكثري إدراك ظلِّ يف ومغاالة، تطرًفا أكثر كانت إنها بل األطفال، عىل
أوديب يف أحد يفكر لم حني يف بالفعل، وقعت قد األطفال عىل جنيس اعتداء حاالت هناك

قديمة. إغريقية خرافة مجرد سوى يشء أي بوصفه
املنشورة الرسائل أقنعت فقد ون. ملاسُّ الغلبة فيها كانت فقط واحدة نقطة ثمة
اإلغواء نظرية إنقاذ يف بأمله التمسك يف استمر فرويد بأن الباحثني معظَم لفليس حديثًا
من بات ون، ماسُّ وبعد فليس. إىل ١٨٩٧ سبتمرب يف املرسل خطابه يف شجبها أن بعد
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دجاًال كان الذي فليس، فيلهيلم ما وقت يف ومستشاره املقرب صديقه مع اليسار) (إىل فرويد
وآخرون، فرويد دبليو (إيه األنف. يف بعمليات املرىض مشكالت معظم حلَّ بإمكانه أن يعتقد

كوبي-رايتس.) فرويد سيجموند رشكة

بدًال اإلغواء؛ نظرية عن للتخيل مبارشة نتيجة كانت أوديب عقدة بأن املجادلة الصعب
إىل بالنسبة أما األخرى. ليتبنَّى نظريٍة عن تدريجيٍّا تخىلَّ قد أنه واضًحا صار ذلك من
أن فرويد فيها ظنَّ التي التقليدية، الرواية صمدت فقد اإلغواء، نظرية عن للتخيل مربره

ون. ماسُّ أثاره الذي التحدي وجه يف فعيل، العتداء يتعرضوا لم مرضاه

ردوا أن بعد الصعداء يتنفسوا أن بإمكانهم أن ظنوا قد املخلصون الفرويديون كان إذا
وأكثر جديدة هجمة هناك يزال ال كان فقد تماًما. مخطئني كانوا فقد ون، ماسُّ هجوم
والنقاد والفالسفة، العلماء، من متنوعة مجموعة من املرة وهذه الطريق، يف استمرارية
بني من األكرب الجدل أشعل من هو كروز فريدريك األدبي الناقد يكون وربما األدبيني.
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نيويورك مجلة يف مرة ألول عمله ظهور إىل جزئي بشكل يرجع ما وهو املجموعة؛ هذه
فرويديٍّا. معقًال زمن منذ تعترب التي بوكس، أوف ريفيو

أن عىل ون ماسُّ مع الرأي يف كروز اتفق و١٩٩٤، ١٩٩٣ عامي يف نُرشت مقاالت يف
كان الذي ون، ماسُّ عكس عىل ولكن اإلغواء. نظرية عن تخليه سبب بشأن كذب قد فرويد
الخوف، منطلق من الجنيس االعتداء عن مرضاه قصص عن تراجع قد فرويد أن يعتقد
يف كروز، بحسب فرويد، كان فقد األساس. من القصص تلك بتلفيق فرويد كروز اتهم
لالعتداء تعرضهم تذكُّر عىل مرضاه شجع أنه لدرجة نظريته، صحة إلثبات اللهفة أشد
فني ومتلهِّ االتزان عدم من حالة يف كانوا الذين املرىض، ل وتفضَّ الطفولة. يف الجنيس

الحقيقة. يف يحدث لم الذي لالعتداء وصف بتقديم طبيبهم، إلرضاء
التاسع القرن تسعينيات منذ البحثية فرويد أوراق يف كروز تعمق حجته، وإلثبات
لديهم يكن لم للتحليل، الخضوع قبل فرويد، مرىض بأن متكررة اعرتافات ووجد عرش.
فرويد كتب ذلك ويف يفرتض. كما الطفولة أثناء لالعتداء تعرضوا قد أنهم فكرة أدنى
يف الرشوع عىل حثَّهم تستطيع التي هي القهرية العالج قوة «وحدها يقول: ١٨٩٦ عام
متعمًدا، القصص ق لفَّ قد فرويد أن يقصد ال إنه كروز قال وقد االعتداء.» مشاهد إحياء

قدرها. حق بإيحاءاته مرضاه يف التأثري عىل قدرتَه يُقدِّر لم أنه يقصد ولكن
كان التي الطفولة يف الجنيس االعتداء قصص أن بالتدريج أدرك فرويد أن غري
جدوى عدم سبب هو هذا أن أيًضا أدرك قد يكون وربما صحيحة. تكن لم يسمعها
ولكن قصصهم. عن تراجعوا قد املرىض من بعًضا أن أدرك ربما أو النفيس، عالجه
زمالئه، عىل اإلغواء نظرية طرح قد فرويد كان فقد األوان؛ فوات بعد جاء هذا إدراكه
شابَُه لشكٍل نتاًجا كانت نتائج من إليه توصل ما بأن االعرتاف من الحرج غاية يف وكان
بأن االدعاء يف استمر فإذا مصيدة؛ يف فرويد ووقع النفيس. العالج أشكال من خطري خلٌل
يف األوهام من تحرروا الذين مرضاه بعضمن يبدأ فقد حقيقية، الجنيس االعتداء قصص
الجنيس االعتداء قصص غرس قد بأنه اعرتف إذا ولكن علنًا. ادعاءاته ودحض مناقضته

نفيس. كمعالج له فضيحة تلك تكون فسوف مرضاه، عقول يف
االعتداء بأن تسلِّم نظريٍة بتلفيق فقام ورطته. من املخرَج املخادع فرويد وجد ثم
فرويد فأوضح للمعالج. وليس للمرىض، القصَص تنسب ظلت ولكنها مطلًقا، يحدث لم
عقدة نشأت وهكذا املكبوتة. ورغباتهم الباطن املرىض لعقل نتاًجا كانت القصص أن

كروز. بحسب أوديب
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فقد ون. ماسُّ نسخة من إزعاًجا أكثر النفيس التحليل ألصول كروز نسخة كانت
باختصار فرويد كان لقد رصف. مخادع محله وحلَّ ون ماسُّ نظرية يف الجبان استُبدل
أكد حسبما معاناتهم يف غريهم وآخرون املرىض ظلَّ لذلك ونتيجة ومحتاًال. مخادًعا

كروز.
«اسرتجاع بعالجات يُعَرف بات ما صعود الخاصة كروز اهتمامات أحد كان
النفس علماء من العديد كان فقد العرشين. القرن وتسعينيات ثمانينيات يف الذاكرة»،
مفهوم مستغلني الطفولة، يف اعتداء من له تعرضوا ما ذكرى اسرتجاع عىل الكبار يحثون
املزعومني. املعتدين من الكثري مقاضاة إىل أدى ما املكبوتة؛ الجنسية الذكريات عن فرويد
االعتداء هذا من كبريًا قدًرا أن يعتقدون كروز، بينهم ومن العالجات، تلك منتقدو وكان
قصص شأن شأنها املعالج إليحاءات نتاًجا كانت املسرتجعة الذكريات وأن يحدث، لم

فرويد. مرىض
ناحية، فمن أيًضا. وجائًرا للسخرية مثريًا فرويد أنصار إىل بالنسبة الهجوم هذا بدا
الجنيس االعتداء ضحايا عن بالتخيل فرويد اتهم الذي ون ماسُّ من أخريًا تخلصوا قد كانوا
عىل املرىض لتشجيعها فرويد أفكار عىل اللوم ألقى الذي كروز، جاء بعدها الطفولة. يف
عن مسئوًال فرويد يكون أن يمكن كيف األساس. من يحدث لم اعتداء ذكرى «اسرتجاع»
بعض أشار الوقت؟ نفس يف باالعتداء أبرياء اتهام وعن بفعلتهم ليفلتوا املعتدين ترك

اآلخر. منهما كلٌّ يُبِطل الهجومني أن إىل الساخطون فرويد أنصار
فالهجمات فرويد. أنصار إىل بالنسبة السهولة بهذه املنتقدين نبذ يكن لم ولألسف
سواء. حدٍّ عىل ونشاطهم النفسيني املحللني مكانة رت دمَّ فرويد ضد ُشنَّت التي املتعددة
كبرية صلة له كان النفيس بالتحليل يُعاَلجون الذين املرىض عدد انخفاض أن صحيح
إال — النفيس التحليل من وأرخص أرسع بروزاك كان إذ — الجديدة الدوائية بالعالجات
يكن لم فإذا أيًضا. رضرها لها كان النفيس للتحليل الفكرية الدعائم ضد الهجمات أن
يمكن فكيف النفيس، التحليل أصول بشأن الحقيقة إخبار يف بفرويد الوثوق املمكن من

الشعورية؟ صحتهم عىل خلفاءه يأتمنوا أن املرىض من نتوقع أن
الرغم عىل مأمن، يف تزال ال العصور عرب املفكرين أهم من كواحد فرويد مكانة إن
إنجازه من فرويد نسخة أن إثبات يف النقاد نجح لقد حماًسا. منتقديه أكثر إنكار من
ادَّعى. كما كامًال وال فوريٍّا اإلغواء نظرية عن تخلِّيه يكن لم إذ دقيقة؛ تكن لم العظيم
التي كتلك دنيئة دوافع لفرويد ينسبوا أن عن عزفوا الفكريني املؤرخني معظم ولكن
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يكون أْن مماثًال احتماًال هناك أن الباحثني بعض ويرى كروز. أو ون ماسُّ افرتضها
درامية. قصة أجل من — الحقيقة عرض وأساء — التبسيط يف أفرط قد فرويد

عن حتى النظر وبرصف فرويد، أفكار أصول عن النظر وبرصف ذلك، عىل عالوة
واألدب والفن، والفلسفة، العلم، عىل املتواصل تأثريها فإن صنعته، الذي الرش أو الخري
أحد، فال ال، أم بذلك قبلت فسواء إنكاره. يمكن ال — أنفسنا يف تفكرينا طريقة وعىل —

أوديب. عن يشء ملعرفة سوفوكليس لقراءة اضطر فرويد، بعد

البحث من ملزيد

Sigmund Freud, The Standard Edition of the Complete Psychological Works
of Sigmund Freud, trans. under the general editorship of James Stra-
chey in collaboration with Anna Freud (London: Hogarth Press, 1953–
1974). Of these twentyfour volumes, the most relevant are volume 7
(Three Essays on the Theory of Sexuality, published in 1905 and in-
cluding the first public retraction of the seduction theory) and volume
20 (An Autobiographical Study, published in 1925 and with a subtly
different recollection).

Jeffrey Masson, ed., The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm
Fliess, trans. from the German by Masson (Cambridge, Mass.: Belknap
Press, 1985). The unexpurgated version and, regardless of whether
you find Masson’s interpretation persuasive, a revealing look at
Freud’s thoughts in the making.

Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud (New York: Basic Books,
1953–1957), three volumes. Jones, himself an important figure in the
history of psychoanalysis, wrote what remains the most comprehen-
sive biography.

Jeffrey Masson, The Assault on Truth (New York: Farrar, Straus, & Giroux,
1984). Some sense of the Freudians’ reception to Masson can be
gauged from Janet Malcolm’s description of him as “a veritable Iago,
papered over with charm yet filled with motiveless malignity.”
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Peter Gay, Freud (New York: W. W. Norton, 1988). An authoritative biogra-
phy that, though it fails to directly address most of the recent Freud
critics, reaffirms its subject’s intellectual importance and integrity.

Paul Robinson, Freud and His Critics (Berkeley, Calif.: University of Cali-
fornia Press, 1993). A vigorous defense of Freud.

Frederick Crews, The Memory Wars (New York: A New York Review Book,
1995). Includes not just Crews’s lively essays but also many of the
equally interesting responses that also appeared in the New York

Review of Books.
Frederick Crews, ed., Unauthorized Freud (New York: Viking, 1998). A col-

lection of essays by many of the leading anti-Freudians, including the
literary critics Mikkel Borch-Jacobsen and Stanley Fish, the philoso-
phers Frank Cioffi and Adolf Grunbaum, the psychoanalyst Rose-
marie Sand, the biologist Frank Sulloway, the psychologist Malcolm
Macmillan, and the mathematician Allen Esterson. The range of con-
tributors shows from howmany different sides Freud is under attack.
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والعرشون الحادي الفصل

تيتانيك؟ إنقاذ املمكن من كان هل

للمحيطات، العابرة كارباثيا الصغرية السفينة دخلت ،١٩١٢ عام أبريل ١٨ ليلة يف
السفن سحب قارب استقبالها يف وكان نيويورك. ميناء روسرتون، آرثر القبطان بقيادة
أجراسها تطلق جميًعا وكانت األخرى، القوارب من وأسطول املدينة بعمدة الخاص
الرصيف، عىل ينتظرون شخص ألف أربعني من أكثر وكان اإلنذار. وأجهزة وصافراتها
وهم بالركاب أحاطوا ما رسعان الذين الصحفيني املراسلني من لفيف ضمنهم من

السفينة. سلم عىل من يهبطون
للغرق القابلة غري السفينة تيتانيك؛ السفينة من الناجني هم الركاب هؤالء كان

يُصدَّق. ال بشكل أيام بضعة قبل غرقت التي
أبريل. ١٤ ليلة منتصف بعد مرة أول تيتانيك استغاثة كارباثيا السفينة سمعت
أنه من الرغم وعىل العمالقة. السفينة إلنقاذ املسار بتغيري روسرتون قام الحال، ويف
رفع فقد تيتانيك، السفينة حطَّمت التي الثلجية الكتلة نفس عرب طريقه لشقِّ اضُطر
سفينته بها أبحرت رسعة أية تفوق رسعة وهي عقدة، عرشة سبع إىل كارباثيا رسعة

قبل. من
موقعها؛ عن تيتانيك أرسلتها إشارة آخر موقع كارباثيا بلغت ساعات، أربع بعد
متنها عىل يزال وال غرقت قد تيتانيك كانت فقد ونصف؛ ساعة قرابة متأخرة وصلت
يف التالية األربع الساعات وأمىضروسرتون الطاقم. وأفراد ركاٍب بني ما شخص، ١٥٠٢
الذين ركاٍب ٧٠٥ ال التقط قد كان صباًحا، الثامنة الساعة وبحلول ناجني. عن البحث

لتيتانيك. التابعة النجاة قوارب يف قفزوا
موقع إىل كاليفورنيان، لورد، ستانيل القبطان سفينة وصلت املرحلة، تلك وعند
مهمة للورد ترك نيويورك، إىل الناجني لنقل املربرة روسرتون لهفة غمرة ويف األحداث.
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مساره إىل وعاد آخرين، ناجني لورد يجد ولم وانطلق. ناجني عن أخري بحٍث إجراء
بوسطن كاليفورنيان دخلت نيويورك، يف كارباثيا ُرُسوِّ من ساعات تسع وبعد األصيل.

هدوء. يف
تحوَّل حتى أيام بضعة يمر يكد فلم طويلة؛ لفرتة األضواء ليتحاىش لورد يكن لم
الحديث بعد بوسطن، صحف من عدد فأفاد كاليفورنيان. إىل كارباثيا من العالم انتباه
من الغارقة تيتانيك إىل كثريًا أقرب كانت السفينة بأن كاليفورنيان، طاقم أفراد إىل
وطاقمه لورد كان أبريل، ١٤ ليلة يف عرشة الحادية الساعة قرابة يف أنه والواقع كارباثيا؛
فرتة وبعد الرشقي. الجنوب إىل فقط أميال بضعة بعد عىل بالفعل السفينة رأوا قد

الغربي. الشمال اتجاه يف سفينة تيتانيك متن عىل كانوا ممن بعٌض رصد قصرية،
الجليدي بالجبل تيتانيك اصطدام بعد (وأيًضا بقليل الليل منتصف وبعد بعدها،
فوق انطلق صاروخ وكأنه بدا ما كاليفورنيان السفينة ضباط رأى بقليل)، املميت
إشارات تطلق تيتانيك كانت وبينما التاليتني، الساعتني مدار وعىل األخرى. السفينة
يف تنطلق أخرى صواريخ سبعة طاقمها وأفراد كاليفورنيان ضباط شاهد استغاثتها،

السماء.
بحسب — التاريخ يف ستسجل كاليفورنيان كانت ساكنًا. يحرِّك لم لورد أن غري
لورد يقم ولم حراك.» بال وقفت التي «السفينة بوصفها — ريد ليسيل املؤرخ قال ما

صباًحا. الخامسة الساعة بعد إال لتيتانيك النهائي املوقع اتجاه يف املسار بضبط
من إنقاذ كاليفورنيان بإمكان كان هل يتساءلون: املؤرخون راح الحني ذلك ومنذ

شيئًا؟ لورد يفعل لم ملاذا كذلك، األمر كان وإذا تيتانيك؟ متن عىل كانوا

ألدن ويليام السيناتور نيويورك يف كارباثيا السفينة استقبال يف كانوا من ضمن من
يف للتحقيق فرعية لجنة تشكيل يف وقتًا يُِضع لم الذي — ميشيجان من — سميث
يُجِري بالفعل سميث كان كارباثيا، ُرُسوِّ من يوم بعد أي أبريل؛ ١٩ يوم ففي الكارثة.
أن بوسطن يف التقارير كشفت إن وما أستوريا. والدورف يف الناجني مع مقابالت
باستدعاء سميث قام الغارقة، السفينة استغاثة إشارات رأت قد كاليفورنيان السفينة

املحكمة. إىل وطاقمه لورد
من طريقها يف طاقمها، وأفراد قبطانها شهادة بحسب كاليفورنيان، السفينة كانت
بالجليد ل املحمَّ الجزء نفس يف أبريل، ١٤ ليلة يف نفسها، وجدت حني بوسطن إىل لندن
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الكونجرس.) (مكتبة رحالتها. (وآخر) أوىل يف تيتانيك السفينة

قاد الذي سميث، إدوارد تيتانيك، قبطان عكس وعىل تيتانيك. مثل األطليس شمال من
يف رجًال كاليفورنيان قبطان كان الجليد، وجود رغم رسعته بزيادة الهالك إىل سفينته

ليًال. السفينة بإيقاف فأمر والحذر، الحرص غاية
كاليفورنيان، بالسفينة الالسلكي عامل قام مساء، عرشة الحادية الساعة قرابة يف
يف ما مكاٍن يف أنها يعلم كان التي تيتانيك، إىل رسمية غري رسالة بإرسال إيفنز، سرييل

وتوقفنا.» بالجليد محاطون «نحن املنطقة:
كان فقد املقاطعة. من فيليبس، جاك تيتانيك، متن عىل الالسلكي عامل انزعج
للثرثرة. وقت لديه يكن ولم األثرياء، السفينة لركاب رسائل بإرسال اليوم طوال مشغوًال

عيلَّ!» تشوش أنت اصمت! «اصمت! قائًال: فرد
قليًال أُحِبط قد يكون وربما اليوم طوال مستيقًظا كان الذي إيفنز، من كان فما
متن عىل يكن لم وملا للنوم. وذهب جهازه أغلق أن سوى اه، تلقَّ الذي الجاف الردِّ من
نطاق خارج الوقت هذا يف السفينة كانت فقط، واحد السلكي عامل سوى كاليفورنيان
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والربع عرشة الثانية قرابة يف استغاثتها، نداء إرسال يف تيتانيك بدأت وحني االتصال.
كاليفورنيان. متن عىل سماعها يستطيع مستيقظ أحد هناك يكن لم صباًحا،

تيتانيك؟ استغاثة إلشارات كاليفورنيان تستجب لم ملاذا الصواريخ؟ عن ماذا ولكن
وحني للنوم. نفسه هو ذهب ثم ينطلق، واحد صاروخ سوى يَر لم بأنه لورد شهد
لم ثَمَّ ومن نائم؛ شبه كان أخرى، صواريخ شاهدوا قد بأنهم بعد فيما ضبَّاطه أبلغه

للنوم. عاد األمر، عىل الضباط يشدد لم وملَّا استغاثة. إشارات تكون قد أنها يدرك
إشارات أنها من واثق غري يزال ال كان ذلك، جانب إىل أنه، السيناتورات لورد أخرب
روتيني بشكل املضيئة اإلشارات من شتَّى أنواًعا تستخدم السفن كانت فقد استغاثة.
أحد يسمع ولم ضوضاء، وأكثر أكرب االستغاثة إشارات كانت وعادة املارة. السفن لتحية
إحدى كانت ِلَم فكرة أية لديه لورد يكن ولم الليل. أثناء يشء أيَّ كاليفورنيان متن عىل
لالعتقاد حينها، األقل عىل مربر، لديه يكن لم ولكنه الليلة، تلك يف صواريخ ترسل السفن

مأزق. يف السفينة بأن
«لم» وضباطه هو رآها التي السفينة أن من واثًقا كان الواقع يف أنه لورد وأردف
اتصال عىل إيفنز كان ملَّا بالطبع، املنطقة يف بوجودها علم عىل كانوا لقد تيتانيك. تكن
ضباطه ورأى للغاية، صغرية كانت لورد رصدها التي السفينة ولكن الراديو. عرب بها
لم ولذلك صباًحا؛ الثانية قرابة يف — للغاية مالئمة بطريقة — منها ينطلق الدخان
ولم استغاثة. نداء وجود من ليتحقق إيفنز يوقظ أن كاليفورنيان يف أحد بال عىل يخطر
الستشعارهم ربما صباًحا، الرابعة الساعة قرابة يف إالَّ إيفنز إيقاظ عىل لورد ضباط يُْقدم
أن ذلك بعد األخرى السفن من ليعرف الصواريخ، بشأن االرتياح وعدم القلق من شيئًا
تتحرك بأن الفور عىل أمر لورد، إخطار وبمجرد جليدي. بجبل اصطدمت قد تيتانيك

كاليفورنيان.
التحقق األمريكية البحرية من طلب الذي سميث، السيناتور لورد تفسري يُْرِض لم
وقالت الليلة، تلك يف وتيتانيك كاليفورنيان من بالقرب هناك أخرى سفينة وجود من
سجل بمراجعة سميث وقام أخرى. سفن أيِّ بوجود علم لديها يكن لم إنها البحرية
عىل صواريخ، أي ملشاهدة إشارة يجد ولم الليلة، تلك يف بكاليفورنيان الخاص الرحلة
أبريل ١٥ يوم ُمدَخل أن الشكوك من مزيًدا أثار ومما وضباطه. لورد شهادة من الرغم
ُفِقد. قد — رسمي سجل يف ذلك بعد ح تُنقَّ التي — الرحلة لسجل املبدئية امُلَسوَّدة يف
أيِّ اتخاذ عن املربر غري كاليفورنيان تقاعس عىل التسرت حاول قد لورد أن لسميث وبدا
إجراءات. من السفينة اتخذته ما بشأن يُجرى سوف تحقيًقا بأن توقعه ظل يف إجراء،
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يكن لم وضباطه لورد وصفها التي الغامضة السفينة أن إىل سميث وخلص
تيتانيك سفينتني؛ سوى حركة يعق لم «الجليد أن ًحا مرصِّ اإلطالق، عىل وجود لها

وكاليفورنيان.»
«إن فيه: جاء إذ قاٍس؛ بشكل لورد الشيوخ ملجلس الفرعية اللجنة تقرير وأدان
إىل أقرب كانت … كاليفورنيان بأن الحتمي االستنتاج إىل ُمجَربة لت توصَّ قد اللجنة
رأوا قد وطاقمها ضباطها وأن قبطانها، بها أقر التي ميًال عرش التسعة من تيتانيك
تمليه ملا وفًقا لها االستجابة عن وتقاعسوا تيتانيك، أطلقتها التي االستغاثة إشارات

القانونية.» والقواعد الدويل، والعرف اإلنسانية،
من الحق وقت يف للتجارة الربيطاني املجلس أمام استماع جلسة ذلك وأتبع
رأت «حني أنه: إىل مرييس تشارلز لورد خلص فقد القدر. بنفس املجلس وأدانه الشهر،
املكشوفة املياه إىل الجليد عرب ترسع أن املمكن من كان مرة، ألول الصواريخ كاليفورنيان
لربما ذلك، فعلوا أنهم ولو تيتانيك. لنجدة تهرع ثَمَّ ومن خطرية؛ مجازفة أي دون

جميعها.» يكن لم إن ُفقَدت، التي األرواح من العديد أنقذوا

كان فقد املنارصين. من الكثريَ وجد كما األيدي، مكتوف وهو ذلك كلَّ لورد يتلقَّ لم
أن قررت قد املالحية املؤسسة بأن مقتنعني الخصوص، وجه عىل البحارة، من الكثري
وايت جانب من الجسيم اإلهمال عن األنظار رصف أمل عىل فداء، كبش لورد من تجعل
عن مسئوًال كان الذي للتجارة الربيطاني واملجلس لتيتانيك، املالكة الرشكة الين، ستار

البحار. يف السفن سالمة
عنه. لتجيبا الكثري لديهما كان املؤسستني كلتا أن يف شك من وما

تيتانيك تظل بأن أمر قد سميث القبطان أن حقيقة هناك كانت بدء، ذي بادئ
اإلطالق، عىل بها سارت رسعة أكرب وهي عقدة، وعرشين باثنتني تُقدَّر التي رسعتها عىل
الجليد عن كاليفورنيان) بينها (من أخرى سفن من رسائل ثماني تلقي من الرغم عىل
لم الذي — سميث يتعرض أن ما نوًعا الالئق غري من بدا وربما منها. بالقرب املوجود
القبطان أن لكثريين بدا ولكن للنقد، — يشء كل برغم بشجاعة بها وغرق سفينته يغادر

سميث. القبطان خطأ عىل اللوم من الكثري يتحمل لورد
كانت املتهورة سميث رسعة أن ومفاده عالًقا ظلَّ الذي الشك ذلك هو األسوأ كان
وايت لرشكة اإلداري املدير إزماي، بروس من مبارش، أمر بسبب تكن لم إن ضغط، نتاج
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هم لورد عن املدافعون يكن ولم تيتانيك. متن عىل كانوا الذين الركاب وأحد الين ستار
أكرب فقط تكن لم تيتانيك أن إلثبات لهفته إثر عىل — إزماي كان إن تساءلوا من فقط
هناك كانت بل رسعته، لزيادة سميث عىل ألحَّ قد — أيًضا األرسع بل سفينة، وأفخم
يبطِّئ ال حتى الجليد، بشأن التحذيرات أحد عن سكت قد إزماي بأن تفيد تقارير أيًضا

رسعته. من سميث
كان إذ للحرج؛ مدعاة ذاتها حدِّ يف السفينة تحطم حادث من إزماي نجاة كانت
من أكثر كان وملا شديدة. بجدية أوًال» والنساء «األطفال فكرة يأخذ يزال ال عرص يف ذلك
رجل)، ١٣٠٠ من أكثر جانب (إىل تيتانيك متن عىل حتفهم لقوا قد وطفًال سيدة ١٥٠
أو السفينة، مع يغرق أن بد ال كان سميث، شأن شأنه إزماي، أن كثريون شعر فقد
وجود عدم من يتأكد حتى النجاة قوارب من أيٍّ عىل يقفز أن ينبغي يكن لم األقل عىل
فرصة لديه كانت األقل عىل إزماي ولكن تيتانيك. متن عىل آخرين أطفال أو سيدات أي
يجده ولم سميث، قرارات عىل شكل بأيِّ بالتأثري إليه ُوجَهت التي االتهامات إلنكار
يشء بأي مدانًا للتجارة الربيطاني باملجلس املنعقدة االستماع جلسة وال الشيوخ مجلس

املحظوظني. الناجني من واحًدا كونه سوى
كان فقد لورد، منارصي نظر وجهة من بسهولة، أفلتت قد الرشكة كانت وإذا
الالزمة النجاة قوارب عدد حدَّد قد التجارة مجلس كان حظٍّا. أوفر التجارة مجلس
املجلس رشوط تجاوزوا تيتانيك ومالكو السفينة؛ وزن عىل قائمة بمعادلة سفينٍة ألية
بإمكان وكان السفينة. متن عىل للطيِّ قابلة قوارب و٤ عاديٍّا نجاة قارب ١٤ بوضع
كان نفسها تيتانيك أن غري إجماًال. شخًصا ١١٧٨ تسع أن عرش الثمانية القوارب هذه
متنها عىل شخص ٢١٠٠ من أكثر هناك وكان شخص، ٣٥٠٠ من أكثر حمل بإمكانها

رحالتها. باكورة يف
أن واضًحا كان فقد آنذاك، املسئولية يتحمل الذي الشخص أو اليشء كان ما وأيٍّا
ذلك، عىل عالوًة أيًضا. مسئولة كانت صارخ، بشكل الزمن عليها ى عفَّ التي املجلس لوائح
وايت وكانت الربيطانية، املالحة مصالح زيادة إىل يهدف بالتحقيق الوكالة تفويض كان
لورد أنصار يستشيط أن امُلستغَرب من يكن لم لذا أعضائها؛ أقوى ضمن الين ستار

كاليفورنيان. قبطان عىل بالحكم املفوضة هي الوكالة هذه أن من غضبًا
تكن لم الفرعية، سميث السيناتور ولجنة التجارة مجلس من لكلٍّ إنصاًفا ولكن
فكلتا لورد. أنصار ادَّعاه الذي التمويه هي األمريكية أو الربيطانية االستماع جلستا
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أن من الرغم وعىل واللوائح. الين، ستار ووايت سميث، أخطاء بفحص قامت الجلستني
أخطاء عىل الضوء بها ُسلِّط التي البالغة بالجرأة الضوء عليها يُسلَّط لم األخطاء هذه
والربيطانية األمريكية الحكومتني كلتا إن بل منها، أيٍّ عىل التسرت يتمَّ فلم لورد، القبطان
لتسع النجاة قوارب من يكفي ما بحمل السفن يُلِزم جديد ترشيٍع تمرير إىل سارعت قد
إيفنز سرييل صورة باألخص — تيتانيك ملأساة كان كذلك الطاقم. وأفراد الركاب كلَّ
— منه مقربة عىل تغرق تيتانيك كانت حني يف به الخاص املبيت رسير يف نائم وهو
األربع مدى عىل للراديو مراقبة بتوفري باملطالبة أيًضا الحكومتني كلتا إقناع يف دورها

ساعة. والعرشين
لستانيل شيئًا تفعل لم ولكنها املالحية، للسالمة شك بال جيدة التغيريات هذه كانت
ُشوهَدت التي السفينة أن يدَّعي ظلَّ كاليفورنيان، مالكي قبل من فصله وبعد لورد.
تكن لم تيتانيك من ُشوهَدت التي السفينة وأن تيتانيك، تكن لم كاليفورنيان من

كاليفورنيان.

ليسيل عنه، املدافعني أوىف فيه تمكن الذي العام نفس وهو ،١٩٦٢ عام يف لورد تُويفِّ
من كلٍّ من ُشوهَدت التي الغامضة السفينة أنها يعتقد كان ما تحديد من هاريسون،

الليلة. تلك يف وكاليفورنيان تيتانيك
تمثِّل كانت التي التجارية، البحرية خدمات لجمعية العام السكرتري هاريسون كان
هي هاريسون، بحسب الغامضة، السفينة وكانت لورد. قضية وتنارص السفن قباطنة
زعم ما هاريسون قدَّم كالمه، صحة عىل وكدليل سامسون. يُدَعى أيسلندي صيد زورق
تيتانيك بني كانت سامسون بأن سامسون طاقم أفراد أحد فيها اعرتف قديمة جريدة أنه
القانون، يخالف بما الُفْقمات تصطاد كانت التي سامسون، خشيت وقد وكاليفورنيان.
كلتيهما عن بعيًدا أرسعت لذا بضائع؛ من عليها بما كاليفورنيان أو تيتانيك تضبطها أن

يمكن. ما بأرسع
يف سامسون وجود آخرون محققون رصد حني َضُعفت هاريسون حجة أن غري
أن الشكل بهذا صغري لقارب املستحيل من وكان أبريل. و٢٠ أبريل ٦ يومي يف أيسلندا

فقط. يوًما عرش أربعة يف ويعود األطليس عرب ميل آالف ثالثة ملسافة برحلة يقوم
حطام مكان تحدَّد حني ،١٩٨٥ عام يف أخريًا اسرتاحوا قد أنهم لورد أنصار ظن
باالرد؛ روبرت املحيطات عالم بقيادة مشرتكة وفرنسية أمريكية جهود بفضل تيتانيك
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استغاثة نداء آخر إحداثيات أوضحت مما الرشق تجاه أبعد كانت السفينة أن تبنيَّ إذ
كاليفورنيان موقع من ميًال وعرشين واحد قرابة بعد عىل تيتانيك وضع ما أصدرته؛
ضبَّاطه. أو لورد يراه أن من أبعد يعد ما وهو الليلة؛ تلك يف الرحلة بسجل املحدد
به، متواجدة أنها ضباطها ظنَّ الذي املكان رشق انجرفت قد تيتانيك كانت إذا ولكن
يجعل ما لكاليفورنيان؛ نفسه اليشء حدث قد يكون أن األرجح فعىل باالرد، أشار حسبما

األخرى. من إحداهما مرأًى عىل أخرى مرة كلتيهما
النقل وزارة بإرصار، هاريسون ضغط جانب إىل تيتانيك، اكتشاف حثَّ وقد
عام يف الصادر الوزارة، تقرير وحَمل القضية. فتح إعادة عىل النهاية يف الربيطانية
بعد عىل األرجح عىل كانت كاليفورنيان أن إىل خَلص فقد للورد. جزئية تربئًة ،١٩٩٢
معها يتعذر للغاية بعيدة مسافة يُعتَرب فيما تيتانيك، من ميًال عرشين إىل عرش سبعة
لو حتى املناسب، الوقت يف إليها الوصول أيًضا معها يتعذر وقد الغارقة السفينة رؤية

صاروخ. أول رصد بعد الحال يف االنطالق بدأ قد لورد كان
يوم صباح يف كارباثيا إىل للوصول ساعتني من أكثر لورد من األمر استغرق لقد
للتحرك أطول مدة سيستغرق كان األمر بأن لالعتقاد منطقي سبب وهناك أبريل، ١٥
غرقت قد تيتانيك كانت صاروخ، أول انطالق من ساعتني وبعد الظالم. يف الجليد عرب
ذكر حسبما السفينة، متن عىل شخص أي إنقاذ لورد بإمكان يكن لم ثَمَّ ومن بالفعل؛

التقرير.
لم لو فحتى مربر. له يكن لم لورد تقاعس أن أيًضا أوضح التقرير أن غري
رأى قد يكن لم لو وحتى املحاولة. عليه كان أنه شك فال تيتانيك، إنقاذ بإمكانه يكن
ُمحنَّك ار لبحَّ يمكن وال أخرى. سبعة ضبَّاطه ورأى الصواريخ، أحد رأى فقد تيتانيك،
أن غري استغاثة، إشارات سوى آخر يشء أي بأنها الصواريخ هذه إدراك يف يخطئ أن

الخطب. ما ملعرفة الالسلكي عامل إيقاظ عناء أنفسهم يكلفوا لم وضباطه لورد
الصواريخ أن الظن فأغلب .١٩٩٢ تقرير مع تيتانيك مؤرخي أحدث اتفق وقد
أية وجود عىل دليل فال تيتانيك؛ من آتية كانت كاليفورنيان متن عىل من ُشوهَدت التي
سفينة من جاءت فقد تيتانيك، من آتية تكن لم لو وحتى الجوار. يف غريها أخرى سفينة
متعددة أسباب هناك كانت لفراشه. خلد أن سوى لورد من يكن ولم ملساعدة؛ حاجة يف
لدرجة والرصامة الحزم غاية يف كان ربما أو جبانًا. كان ربما الفراش. يف لورد لبقاء
أنَّ يَر لم ربما أو الصواريخ. من مزيًدا رأوا حينما إزعاجه يخشون كانوا ضباطه أن
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يتعلق فيما منه تهوًرا أكثر كان آخر شخًصا أن ملجرد للخطر سفينته يعرِّض أن عليه
الجليد. عرب باإلرساع

يكفي. بما مقنًعا يكن لم فإنه لورد، مربر كان ما وأيٍّا
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والعرشون الثاني الفصل

رومانوف؟ عائلة من أيٌّ نجا هل

.١٩١٨ عام يوليو يف دموية نهاية عام الثالثمائة ذات رومانوف ساللة انتهت
نيقوال القيرص تخىلَّ حني ،١٩١٧ مارس منذ تدهورت قد العائلة ظروف كانت
التابعني املعتدلني البيضاء البرشة ذوي أيدي يف الحكومة تارًكا كرًها، العرش عن الثاني
الحمر عكس عىل — البيضاء البرشة أصحاب من العديد كان كريينسكي. أللكساندر
للقيرص معاملتهم كانت ثَمَّ ومن للحكم؛ كنظام الدستورية امللكية يفضلون — البالشفة
قرصهم يف رومانوف عائلة إقامة تحددت حذرة. كانت وإن ُمهذَّبة، وعائلته السابق
الثورة قبل كانت كما الحياة استمرت ذلك، بخالف ولكن بطرسربج، سانت من بالقرب
وجوالت الدروس، حيث متكرر؛ ملكية حياة أسلوب يف العائلة انخرطت فقد كبري؛ حدٍّ إىل
أغسطس، وبحلول . تغريَّ قد كان بالخارج العالم أن غري الشاي. وحفالت والتنس، السري،
العائلة إجالء عىل كريينسكي الغاضبني الغوغاء ِقبَل من القرص اقتحام خطُر أجرب

السيبريية. توبولسك بلدة إىل وترحيلهم
حياة اتخذت البالشفة، يد يف األمور زمام صار أن وبعد ،١٩١٧ نوفمرب يف
والحرس امللكي للروتني وجود هناك يعد فلم األسوأ؛ إىل ا حادٍّ منحنًى رومانوف آل
والحساء، األسمر الخبز تأكل العائلة وصارت البيضاء، البرشة ذوي من معهم املتعاطف
مقتنيات عىل واستولوا النوافذ، زجاج بطالء لهم املعادي البلشفي الحرس قام حني يف
بلدة إىل العائلة نقل تمَّ ،١٩١٨ مايو ويف الجدران. عىل بذيئة نقوًشا وكتبوا العائلة،
فيما حتفهم لقوا يوليو، ١٨ يوم صباح من األوىل الساعات ويف وهناك، ِيكاتريينبريج،

يبدو.
ذوي للمحققني بعُد فيما املشهَد مدفيدياف، بافل ويُدَعى الحرس، أحد وَصَف
قبْو إىل بالنزول وأُِمروا نومهم من العائلة أفراد إيقاظ تمَّ قد إنه قال إذ البيضاء؛ البرشة
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عاًما. عرش الثالثة ذا أليكيس املريض ابنه حامًال أوًال، نيقوال السابق القيرص حرض املنزل.
والعرشين، الثانية ذات أولجا األربع؛ بناتها وأعقبها ألكسندرا، زوجته حرضت ذلك بعد
عرش السبعة ذات وأنستاسيا عرش، التسعة ذات وماريا والعرشين، الحادية ذات وتاتيانا
الضابط وكان الخاص. والخادم والخادمة، والطاهي العائلة، طبيب أيًضا تواجد عاًما.
ظهور يكون أن رتَّب قد يوروفسكي، ياكوف ويُدَعى الحراسة، عن املسئول البلشفي
اإلعدام فرقة استدعى بعدها للعائلة. صورة سيلتقط وكأنه للحائط، عرش األحد السجناء
أطلق اللحظة، تلك ويف إعدامهم. قررت قد املركزية التنفيذية األورال لجنة بأن وأبلغهم

الحال. يف مرصعه ليلقى السابق القيرص عىل النار يوروفسكي
حتى للغاية صغرية كانت الغرفة أن إالَّ ضحية، اإلعدام فرقة يف عضو لكلِّ ص ُخصِّ
يف األوىل تصويباتهم وفشلت النار، إلطالق الصحيح الوضع اتخاذ يستطيعوا لم إنهم
ات ِمشدَّ يف خبَّأْنَها التي املاس بصفوف أكثر عذابهنَّ وطال وبناتها. السابقة امللكة قتل
أجهز النهاية، ويف الغرفة. عرب وتبعثرت عنها الرصاص طلقات ارتدَّت فقد الخرص؛

بنادقهم. ومؤخرات حرابهم باستخدام الحرس عليهنَّ
إىل منه جزء يف يرجع ذلك وكان نفسه؛ بالقدر العائلة دفن مراسم الفوىض ت عمَّ
ألقوا فقد الجثث. من بالتخلص اهتمامهم من أكثر املاس عىل باالستيالء الحرس اهتمام
أكثر مكان عن للبحث التايل اليوم يف عادوا ثم قريب، منجٍم مهوى يف البداية يف بهم
كانوا. حيثما الجثث دفن قرروا الوحل، يف شاحنتهم َعِلقت وعندما فيه. يدفنونهم استتاًرا
الدموية. التفاصيل تلك من أيٍّا السابق القيرص موت عن الرسمي اإلعالُن يذكر لم
املحيل املجلس أوامر عىل بناءً أُعِدم قد نيقوال بأن الربافدا جريدة أفادت يوليو، ٢٠ ففي
مكان إىل «أُرِسلوا قد العائلة أفراد بقية أن االقتضاب بنفس وأضاف بِيكاتريينبريج.

آمن.»
يكن لم النهاية ففي العائلة. مصري عن يتساءل العالم األخرية العبارة تلك تركت
لذوي بشهادته أديل قد كان مدفيدياف أن مالحظة مع الوحيد، العيان شاهد سوى هناك
وقتلة. كسفاحني البالشفة تصوير يف شخصية مصلحة لهم كانت الذين البيضاء، البرشة
يف العائلة، أفراد من أخرى أو واحدة هروب عن قصص انترشت فوري، شبه وبشكل
أنهنَّ ادعنَي من معظم نبْذُ السهل من كان وقد الرحماء. الحرس أحد بمساعدة الغالب
عىل حصلن قد منهن البعض إن إذ جميعهن؛ ليس ولكن محتاالت، باعتبارهن الهاربات

الحياة. قيد عىل الباقني امللكية العائلة ومعارف أقارب من دعم
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رومانوف آل ترك مستحيًال بدا متَْن، قد أنهن إلثبات جثث أيِّ وجود عدم ظل ويف
سالم. يف يرقدون

للكتب بينيك (مكتبة .١٩١٨ مطلع يف ما وقٍت يف بسيبرييا، محبسهم يف وبناته نيقوال القيرص
ييل.) جامعة واملخطوطات، النادرة

بأسماء تُعَرف كانت واحدة. برزت الكثريات، رومانوف ألرسة االنتماء مدَّعيات بني ومن
أنستاسيا. دائًما مؤيِّديها إىل بالنسبة كانت ولكنها حياتها، من مختلفة مراحل يف متعددة
من أسبوعني بعد ،١٩٢٠ فرباير يف مرة ألول إليها العالم أنظار السيدة هذه جذبت
عن غريبة حكاية َرَوْت إنقاذها، وبعد بربلني. الندفري قناة يف بالقفز االنتحار محاولتها
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عىل ولكن للوعي، فاقدة وهي ِيكاتريينبريج يف القبو من محمولة أخرجها بولندي جنديٍّ
قررت ثمَّ رومانيا، إىل ووصلت عربة. يف روسيا عبور من بمساعدته وتمكنت الحياة. قيد
من يئست ولكنها بروسيا. من أيرين األمرية عمتها من املساعدة لطلب برلني إىل التوجه

النهر. يف نفسها إلقاء ذلك من بدًال وقررت بهويتها أيرين إقناع
امللحوظ الشبه مالحظة بعد املنفيني، الروسيني من مذهل عدد من قبوًال القت وقد
من وكان ماتت. أنها يُفرتَض التي وأنستاسيا القناة من إنقاذها تمَّ التي السيدة بني
عم وابنة أندريه. الجراندوق األوىل، الدرجة من الثاني نيقوال عم ابُن صدقوها من بني
كانت أندرسون، آنا اسم اتَّخذَت حيث نيويورك، ويف زينيا. األمرية نفسها، أنستاسيا
من العديد جانب من الطعام وتناول للرشاب تُدَعى فكانت واسع؛ إعجاب محلَّ املدَّعية

املزعومة. الجراندوقة برفقة يُشاَهدوا ألْن املتلهفني األثرياء املجتمع وجهاء
أكتوبر ويف أندرسون. ضد األحياء رومانوف عائلة أفراد معظم وقف ما رسعان ولكن
إعالنًا ألكسندرا أقارب من وثالثة رومانوف أرسة من فرًدا عرش اثنا ع وقَّ ،١٩٢٨ عام
الجراندوقة ليست … املتحدة الواليات يف اآلن تعيش التي «السيدة أن عىل ينصُّ مشرتًكا
مقابلتها أنستاسيا، جدة العجوز، اإلمرباطورة رفضت يُشاع، ما عكس وعىل أنستاسيا.»

اسمها. ذكر سماع حتى أو
عىل للحصول محاولة يف املحكمة، إىل بقضيتها أندرسون هت توجَّ ،١٩٣٨ عام يف
معظم ينبُذها فلم قوية؛ ضدها األدلة وكانت رومانوف. أمالك من ى تبقَّ مما نصيبها
وينجندر، دوريس تُدَعى سيدة عليها تعرَّفت ١٩٢٧ عام يف إنه بل فحسب، أقاربها
معها عاشت املصانع بأحد بولندية عاملة وهي شانتسكوسكا، فرانشيسكا بأنها وأقرَّت

.١٩٢٠ عام حتى
توازي حياًة عاش أنه يزعم شخص إىل بالنسبة امِلراس صعبة بطلة أندرسون كانت
وتعادي وتعجرف، بغطرسة تترصف كانت ما فكثريًا الجنيات. قصص يف عنه يُقَرأ ما
بأنها تجاهها الشكوك ق عمَّ ما بالروسية؛ التحدث ترفض وكانت مؤيديها. أقوى حتى
فقد متغطرسة؟ تكون أال ينبغي فِلَم لذلك؛ منطقية تفسريات مؤيدوها قدَّم وقد محتالة.
التي اللغة هي هذه كانت لقد الروسية؟ تتحدث أن ينبغي ِلَم امللكية. العائلة يف نشأت

وأشقائها. لوالديها الصادم االغتيال وبني بينها ربطت
محكمة رفضت تأجيالت، عدة وبعد واهية. حجة سوى يشكِّل لم ذلك كل أن غري

.١٩٧٠ عام استئنافها العليا الغربية أملانيا
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األحداث كانت فقد ثانويٍّا؛ حدثًا املؤرخني معظم نظر يف أندرسون آنا قضية كانت
هذه أول وكان نفسه. السوفييتي االتحاد داخل الدائرة التحقيقات يف تكمن األساسية
بعد ِيكاتريينبريج اسرتدوا الذين البيضاء، البرشة ذوو توالها التي تلك هي التحقيقات
البرشة ذوي حكومة وكلَّفت وقوعها. يفرتض التي اإلعدام أحكام من فقط أيام ثمانية
لعائلة حدث ما ملعرفة بالتحقيق محرتف، محقق وهو سوكولوف، نيقوال البيضاء

رومانوف.
لم بالطبع الوقت ذلك ويف تحقيقه. من لالنتهاء أعوام ستة سوكولوف استغرق
لزاًما وكان بأكملها، روسيا اسرتدوا بل فحسب، ِيكاتريينبريج اسرتدوا قد البالشفة يكن
إعالَن أن ١٩٢٤ عام نُِرش الذي الكتَاب وأعلن باريس. يف سوكولوف تقرير يُنَرش أن
لم السابق القيرص أن سوكولوف زعم فقد كذبة؛ سوى يكن لم املبدئيَّ الحمر البالشفة
هناك بدء، ذي فبادئ العائلة. أفراد جميع بل يوليو، ١٨ يوم ُقِتل من فقط هو يكن
سمع ولكنه النار، إطالق يف مشاركته عدم ادَّعى الذي مدفيدياف، بافل الحارس شهادة
من كبرية مجموعة أن إىل أيًضا سوكولوف أشار القبو. يف الجثث وشاهد الطلقات صوت
إطالق موقع يف عليها ُعِثر قد رومانوف بعائلة الخاصة األخرى واملقتنيات املجوهرات
االستيالء تمَّ يوليو، ١٧ بتاريخ برقية أيًضا هناك وكانت القريب. املنجِم ومهوى النار
نفس شهدت قد «العائلة بأن موسكو بِيكاتريينبريج الحمر البالشفة يخرب وفيها عليها،

رأسها.» مصري
بافل كتبه الذي تقريرهم السوفييت أصدر سوكولوف، تقرير صدور من عامني بعد
املؤثر الفارق وكان سوكولوف؛ مع الرأي يف ملحوظ بشكل متفًقا بيكوف كان بيكوف.
بيكوف قال بينما أُحرَقت، الجثث إن قال قد سوكولوف أن للحدث روايتهما يف الوحيد
ثماني مدار عىل السوفييت أنكره ما بيكوف تقرير دحض وقد الثرى. ُووريَِت إنها
رغم ِيكاتريينبريج، يف ماتوا قد العائلة أفراد جميع بأن حينها الحكومة أقرت إذ سنوات؛
وليس بِيكاتريينبريج املحيل املجلس من جاء قد القرار بأن االدعاء واصل قد بيكوف أن

املحيل. املجلس أعضاء من عضًوا نفسه بيكوف كان وقد موسكو. من
امللكية األرسة أفراد من أحد ال بأنه العالم غالبيَة وبيكوف سوكولوف تقريرا أقنع
قد والحمر البيضاء البرشة ذوو كان إذا أنه املؤرخني معظم وقرر املذبحة. من نجا قد
ولكن لتصديقها. وجيًها سببًا وحده ذلك كان فقد واحدة، قصة عىل االجتماع من تمكنوا
عىل يعثرا لم بيكوف وكذلك سوكولوف أن مالحظة بعد البعض، لدى شكوك هناك ظلت

ذاتها. للجثث رفات أيِّ
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مانجولد، وتوم سامرز أنتوني هما بريطانيان؛ صحفيان املشككني بني من كان
قد سوكولوف أن فوجدا تقريره. سوكولوف عليها بنى التي امللفات عن بحثا اللذان
إالَّ … العائلة أفراد سائر طالت قد املذبحة بأن فرضيته أيَّدت التي األدلة كلَّ بدقة «أدرج
من وكان حدث.» قد آخر شيئًا أن قاطع بشكل تقرر أو تلمح كانت التي األدلة حذف أنه
داخل ُرِصْدن قد وبناتها السابقة امللكة بأن محليني مواطنني شهادة األدلة هذه ضمن

يوليو. ١٨ «بعد» وحولها ِيكاتريينبريج
القيرص بأن يفيد الذي — األصيل السوفييتي اإلعالن أن إىل ومانجولد وخلصسامرز
الحمر لتصوير منه محاولة ففي الواقع. يف صحيًحا كان — ُقِتل من هو وحده السابق
األرسة. أفراد بعض بنجاة تفيد التي األدلة سوكولوف تجاهل للدماء، متعطشة كوحوش
حقيقة إخفاء السوفييتية، والقيادة لينني عن نيابة يكتب الذي بيكوف، يريد ملاذا ولكن

العائلة؟ أفراد بقية يقتلوا «لم» البالشفة أن
السوفييت بني رسية بمفاوضات تتعلق ومانجولد، سامرز بحسب اإلجابة، كانت
كانت التي ألكسندرا، إنقاذ يريدون األملان كان .١٩١٨ عام مطلع يف ُعقَدت واألملان
مساومة كورقة العائلة الستخدام تامٍّ استعداد عىل لينني وكان فيلهلم. للقيرص عم ابنة
انهارت ذلك بعد ولكن ِيكاتريينبريج، من العائلة بإجالء فأمر األملان. من تنازالت النتزاع
لم ُقِتلوا؛ أو رومانوف آل هرب اللحظة تلك ويف نفع. أيُّ للعائلة يعد ولم األملانية، الصفقة
مصدر برمته األمر كان الحالتني، كلتا ويف حدث. أيهما متأكَدين ومانجولد سامرز يكن
سوكولوف قصة بمجاراة يكتفي أن بيكوف إىل بالنسبة األسهل من كان لذا للينني؛ حرج
قد لينني بأن يعرتف أن ذلك من األفضل وكان ِيكاتريينبريج. يف حدثت إعداٍم عملية عن

فقدهم. أو قتلهم ثم كوسيلة، العائلة أفراد استخدم
املفاوضات عىل األدلة كانت فقد ومانجولد. سامرز فرضية املؤرخني معظم رفض
حدثت قد كانت إن املحادثات، أن إىل أشار وبعضها تقدير، أقىص عىل عرضية األملانية
الوقت من الكثري للينني يرتك أن شأنه من هذا وكان يوليو. قبل أخفقت قد األساس، من
إىل بالنسبة أما ِيكاتريينبريج. يف اإلعدام أحكام تنفيذ يف بامليض والسماح خططه لتغيري
املحقق أن إىل املؤرخني من الكثري أشار فقد مؤخًرا، عليها عثر التي سوكولوف ملفات
يصدقها. لم ببساطة ألنه العائلة؛ أفراد برؤية شهادات تقريره من حذف قد يكون ربما
رأوا أنهم «يعتقدون» كانوا الشهود أن إىل أشارت الشهادة إىل كثب عن واحدة فنظرة

رؤيتهم. من تامٍّ يقني عىل يكونوا لم ولكنهم العائلة، أفراد بعض
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يكون أن يأملون كانوا الذين للحاملني جديًدا أمًال منحا قد ومانجولد سامرز أن غري
هذا لوأد الوحيدة الوسيلة وكانت بأخرى. أو بطريقة نجا قد رومانوف عرش ورثة أحد
أفالٍم صانُع قرر العرشين القرن سبعينيات ويف الضحايا، جثث عىل العثور هي األمل

بذلك. يقوم أن رابوف، جييل يُدَعى معروف، رويسٌّ

لياكوف األكرب االبن أثر اقتفى حني ،١٩٧٨ عام يف لرابوف الكربى االنطالقة جاءت
ومما ِيكاتريينبريج. يف رومانوف آل حراسة عن مسئوًال كان الذي الرجل يوروفسكي،
اإلعدام. عملية عن والده تقرير من نسخة منحه الصغري يوروفسكي أن رابوف أسعد
واألفضل تُحَرق. ولم ُدفنَت قد الجثث أن فيها جاء التي بيكوف، نسخة التقرير وأكَّد
غرب شمال ميًال عرش اثني قرابة بعد عىل الدفن؛ ملكان دقيًقا وصًفا ن تضمَّ أنه ذلك من

ِيكاتريينبريج.
ألكسندر ويُدَعى املحليني، السكان أحد مع فريًقا ن كوَّ حني الثانية االنطالقة جاءت
بالعثور االهتمام من القدر نفس ولديه بِيكاتريينبريج دراية عىل كان الذي أفدونني،
رابوف اكتشف أيًضا، وفزعه سعادته ولدواعي ،١٩٧٩ عام مايو ٣٠ ويف الجثث. عىل
تقرير قال الذي املكان نفس يف أخرى برشية عظام من متنوعة ومجموعة جماجم ثالث
والقلق االضطراب أصابهما وأفدونني رابوف ولكن به. موجودة الجثث إن يوروفسكي
يكون كيف تماًما يعرفان وال الجالسنوست، قبل ما عرص يف يزاالن ال كانا فقد حينها؛
رابوف وقرر بالفعل. هو كان إن رومانوف، آل رفات اكتشاف إزاء السلطات فعل رد
تتغري أن إىل وجداه بما أحًدا يخربا أالَّ عىل وأقسما مدفنه، إىل الرفات إعادة وأفدونني

الحال.
ويف مناسبًا. بات الوقت أنَّ رابوف قرر أن الحقة سنوات عرش بعد إالَّ يكن ولم
آل رفات عىل العثور خرب األسبوعية نيوز موسكو صحيفة نرشت ،١٩٨٩ عام أبريل ١٠
إىل الروسية القوات وصلت عامني، وبعد ِيكاتريينبريج. من بالقرب مستنقع يف رومانوف
والضلوع، الجماجم، بعض أيًضا ووجدوا دفنه، أعيد الذي الرفات واستخرجوا املوقع،

أذرع. وعظام سيقان وعظام والفقرات،
مقارنة إىل العلماء اضطر يقينًا، ذلك ملعرفة رومانوف؟ آلل الرفات هذا كان هل
أقارب أحد دم من املأخوذ النووي بالحمض الرفات من املستخلص النووي الحمض
زوج فيليب األمري إىل آخرين، بني من الربيطانيون، العلماء ولجأ األحياء. رومانوف
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امللكية عالم ظل يف ألكساندرا؛ شقيق حفيد كان أن أيًضا تصادف الذي إليزابيث امللكة
سنوات عرش وبعد ،١٩٩٣ عام يوليو ويف بدمه. وتربع األمري ووافق املرتابط. األوروبية
أكَّد النووي الحمض عىل املعتمد الدليل أن إيفانوف وبافل جيل بيرت أعلن العمل، من
إىل الحقة اختبارات وأشارت رومانوف. آل رفات هو الرفات هذا أن ٪٩٨٫٥ بنسبة لهم

اليقني. من أعىل درجة
أندرسون. آنا هوية وقاطع، نهائي بشكل أيًضا، النووي الحمض اختبارات أظهرت
تشارلوتسفيل، يف ثري طبيب من تزوجت أن بعد ،١٩٨٤ عام يف يت تُوفِّ قد أندرسون كانت
مستشفيات أحد من أنسجتها من عينة عىل الحصول استطاع جيل ولكن فريجينيا. بوالية
جراحية عملية أندرسون أجرت أن بعد روتيني بشكل بها احتفظت التي تشارلوتسفيل
من املأخوذ النووي بالحمض األنسجة من املأخوذ النووي الحمض جيل وقارن فيها.
قارن ذلك، بعد بينهما. تطابق أيَّ يجد ولم ِيكاتريينبريج يف عليه عثر الذي الرفات
حفيد كان الذي ماوخر، كارل يُدَعى أملاني مزارع من بعينة ألندرسون النووي الحمض
بينهما التطابق نسبة وكانت شانتسكوسكا، فرانشيسكا البولندية القروية أشقاء أحد

باملائة. ١٠٠
هياكل تسعة من أجزاءً تُؤِوي ِيكاتريينبريج مقابر كانت فقط. واحد لغز هناك ظل
أفراد — شخًصا عرش أحد من تتألف كانت امللكية العائلة أن من الرغم عىل عظمية،
مفقوَدين امللكية العائلة أفراد من اثنني جعل مما — والخدم والطبيب، السبعة، العائلة
أليكيس؛ جثة هي املفقودتني الجثتني إحدى أن واضًحا كان بشأنهما. توضيح أي دون
الهيكل حول العلماء واختلف عرش. الثالثة يف لصبي العظمية الهياكل من أيٌّ يكن لم إذ
أنه عىل زائر أمريكي فريق أرص حني يف ملاريا، أنه رويس فريق واستنتج اآلخر؛ العظمي
أحد يكون أن مفتوًحا االحتماالت باب ذلك ترك فقد الحالتني، من أيٍّ ويف ألنستاسيا.

ِيكاتريينبريج. يف وقعت التي املذبحة من نجا قد الرويس العرش ورثة
روسيا) يف منهم كثريون يزال ال (الذين للملكية واملنارصون الحاملون حتى ولكنه
شأنه يوروفسكي، تقرير وَصَف فقد للغاية. ضعيف احتمال بأنه للتسليم اضطروا
أو ماريا أو أليكيس؛ نجاة معه تستحيل الدموية شديد مشهًدا مدفيدياف، تقرير شأن
تأثري تحت إنه إذ املفقودتني؛ للجثتني تفسريًا يوروفسكي تقرير قدم كذلك أنستاسيا.
تمَّ ولو الجثث. بقية عن بمعزل جثتني دفن تمَّ السجانني، كبري تذكر حسبما االرتباك،

باقية. شكوك أي إزالة ألمكن محتمًال، يظل كما اكتشافهما،
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من وثالثة وألكسندرا، نيقوال، رفات دفن أُِعيد ،١٩٩٨ يوليو يف ذلك، غضون يف
كان ملكيٍّا. يكن لم وإن مهيب؛ احتفال ويف بطرسربج، سانت يف املرة وهذه فتياتهما،
الدولة إرهاب قدوم عىل عالمة كان رومانوف آل موت أن يرون املؤرخني من العديد
آل عودة معنى كان حني يف الرويس، الحكم ستِصُم التي األخرى الوفيات وماليني

بكثري. وضوًحا أقل بطرسربج سانت إىل رومانوف
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والعرشون الثالث الفصل

أخته؟ ابنة هتلر قتل هل

تُدَعى عمرها، من والعرشين الثالثة يف امرأة عىل ُعِثر ،١٩٣١ سبتمرب ١٩ يوم صباح يف
ابنة وهي — راوبال وفاة وكانت بميونيخ. هتلر أدولف شقة يف مقتولة راوبال، جييل

الجثة. بجوار السالح وُوِجَد مسدسه، من ناري بطلق — الشقيقة غري هتلر أخت
االنتخابات كانت فقد اإلطالق؛ عىل األسوأ هو التوقيت ذلك كان هتلر، إىل بالنسبة
١٢ من الربملان أو الرايخستاج يف النازيني عدد من زادت قد املايض العام يف جرت التي
ذلك يف كهذه فضيحٍة بإمكان وكان السلطة. أعتاب عىل الحزب جعل ما أعضاء؛ ١٠٧ إىل
اتخذته الذي الشكل وهو والقتل، بالجنس اتهامات يتخللها كان إذا خاصة — التوقيت

األملانية. السياسية الحياة هامش إىل رسيًعا والنازيني هتلر تعيد أن — الواقعة تلك
ورسعان برشاسة. القصة تناول عن للنازية املناهضة الصحف تتواَن لم وبالفعل
وابنة هتلر عشيقة كانت ربيًعا والعرشين الثالثة ذات السيدة أن عن قصص تردَّدت ما
بكرس مصابة كانت راوبال بأن بميونيخ الصادرة بوست جريدة أفادت وقد أيًضا. أخته
تضاجع بأنها علم ألنه ربما غضب؛ نوبة يف قتلها قد هتلر أن إىل ضمنًا يشري ما األنف؛ يف
الشاذة الجنسية خالها ممارسات بعض بفضح هددته ألنها ربما أو غريه، آخر شخًصا
َغرية بسبب إما االنتحار، إىل ُدفَعت قد راوبال أن إىل البعض وأشار العام. الرأي أمام

الجنسية. مطالبه أو القاتلة هتلر
بأنه — وفزًعا مرتبًكا يبدو ما عىل كان الذي — هتلر أفاد له، املحققني وباستجواب
خطتها حول جدال بينهما ودار الجثة. عىل للعثور السابق اليوم يف مرة آخر رآها قد
الذهاب من منعها قد ألنه غضب من اعرتاها وما فيينا، يف الغناء يف دروس عىل للحصول
يف املشاركة أجل من غادر أنه هتلر وأردف بعد. فيما هدأت أنها إالَّ بمفردها، هناك إىل
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ميونيخ، إىل عائًدا هرع الفور وعىل بوفاتها. علم وهناك نورنربج. يف للحملة عام اجتماع
املسافة. نصف من بالقرب املسموحة، الرسعة لتجاوز مخالفة ألخذ إال يتوقف ولم

ذكروا فقد هتلر. لقصة إلضافته الكثري هتلر شقة يف العاملني طاقم لدى يكن لم
يكن لم ولكن الضيق، عليها واضًحا وكان هتلر، نوم غرفة من خارجة هرعت راوبال أن

ذلك. بعد حدث ما أو ضايقها عما فكرة أدنى لديهم
تعرضت قد راوبال أن عىل دليل أيَّ أو األنف، يف لكرس عالمات أيَّ الرشطة تجد لم
النازيني من الكثري هناك كان ملَّا ولكن انتحار. نتيجة الوفاة أن وقرروا اعتداء. ألي
الرشطة أن كثريون ظنَّ البافارية، العدل وزارة يف عليا مناصب يشغلون املتعاطفني
أيًضا تعرَّضوا قد املنزل يف العاملون يكون وقد التحقيقات. الختصار لضغوط تعرَّضت
بالفعل متواجدين كانوا بالحزب املسئولني أن سيما ال نازيني، مسئولني ِقبَل من لضغوط

املحققني. وصول لدى األحداث مرسح يف
عن بحثهم وقادهم املؤرخني، نظر وجهة من األقل عىل مفتوًحا، التحقيق ظلَّ لذا

الظالم. الشديدة هتلر أدولف عقل أعماق إىل راوبال قتل قد أنه يثبت دليل

الداخلية. دائرته يف السابقني األعضاء بعُض راوبال قتل هتلر أن ظنوا من بني من كان
جريجور شقيقه وكان مؤثرة، نازية جريدة بإصدار قام الذي شرتارس، أوتو وأبرزهم
يف الحزب، زعامة عىل بعد فيما هتلر نافس الذي جريجور، ُقِتل وقد الحزب. زعيم نائب

سويرسا. إىل أوتو هرب بينما ١٩٣٤؛ عام
عىل أدلة ثالثة شرتارس أوتو أورد وأنا»، «هتلر بعنوان ١٩٤٠ عام الصادر كتابه يف
دفن قد بأنه فيه أخربه القساوسة أحد وبني بينه دار حوار األول: الجريمة؛ هتلر ارتكاب
أنها يعتقد كان لو بفعله ليسمح يكن لم يشء وهو الكاثوليكية، املراسم حسب راوبال
أنه مبارشة هتلر من سمع قد إنه قال الذي جريجور شقيقه مع حوار الثاني: انتحرت؛
وهو جريليش، فريتس أن عن مصدرها) شرتارس يذكر (لم قصة وأخريًا: راوبال؛ قتل
١٢ عدد يف الجريمة عن كبري تحقيق لنرش يخطط كان للنازية، مناهض معروف محرر
النازية االنقضاض فرقة جنود اقتحم مارس، ٩ يف ولكن جريدته. من ١٩٣٣ مارس
جريليش القى وقد جريليش. عىل القبض وألقوا امللفات، جميع ودمروا الجريدة، مكاتب
دافًعا شرتارس أوتو يوضح لم .١٩٣٤ عام يف ُقِتل حيث شرتارس؛ جريجور مصري نفس
مواعدتها من هتلر غضب نتيجة كان أنه إىل ضمنيٍّ بشكل أشار ولكنه راوبال، لقتل

آخرين. رجاًال
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العديد بحسب السابقة (وعشيقته أخته ابنة وفاة بعد عشيقته أصبحت التي براون، وإيفا هتلر
وارد/كوربيس.) يس وكاثرين وارد إتش لبالدوين الطبع (حقوق راوبال. جييل التقارير) من

للدعاية هتلر سكرتري األوقات من وقت يف كان الذي هانفشتنجل، إرنست قدَّم
فحسب، آخرين رجاًال تواعد تكن لم راوبال إن قال فقد التفاصيل؛ من املزيَد الخارجية،
وجهة من واألسوأ، رسم. مدرس للطفل املحتمل األب وكان أيًضا. أحدهم من حملت بل
وكانت ،١٩٢٨ عام الرسم مدرس التقت قد راوبال كانت يهوديٍّا. كان أنه هتلر، نظر
أن والسيايس الشخيص املستوى عىل والعار اإلذالل قمة كان وقد منه. الزواج يف ترغب
كما االنتحار عىل راوبال هتلر أرغم لذا وحبيبته؛ أخته؛ ابنة منه لينتزع يهوديٌّ يأتي
أن إىل ضمنيٍّا أشار قد كان وإن ذلك، فعل كيف روايته من يتضح ولم هانفشتنجل. أفاد
اعتربت قد بأكملها العائلة أن هانفشتنجل وأضاف والدتها. بشأن بتهديدات يتعلق األمر
زوجة هتلر، بريدجيت من بهذا علم نفسه إنه بل حال؛ أيِّ عىل حقيقية القصة هذه

ألويس. هتلر شقيق
هايدن كارل األملاني املؤرخ ذهب «الفوهرر»، بعنوان ١٩٤٤ عام الصادر كتابه يف
هو نفسه، هتلر وليس هيملر، هاينريش شوتزشتافل) (أو إس إس وحدات قائد أن إىل
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هايدن، ذهب كما راوبال، يحب هتلر كان الحقيقة، ويف راوبال. موت عن مسئوًال كان من
تضاجع كانت راوبال أن لظنِّه إما فضيحة، تجنُّب أراد هيملر ولكن منها. الزواج وأراد
متأكًدا هايدن يكن ولم الجنسية. خالها ممارسات بفضح هددت ألنها أو آخر، شخًصا
عىل تقع املسئولية أن من واثًقا كان ولكنه االنتحار، إىل ُدفعت أو ُقتلت قد كونها من

راوبال. لوالدة صديقة هو معلوماته مصدر إن وقال النازيني.
دليل ال شائعات عىل قائمة جميًعا كانت أنها الروايات هذه كلِّ يف املشكلة كانت
اهتماًما أقل الغالب يف كانوا والذين سابقون، ومعارف هتلر أقارُب معظَمها ج روَّ عليها،
األشخاص هم أولئك وكان املسئولية. من أنفسهم وإعفاء األحقاد تسوية من بالحقيقة
لحدٍّ منطقيٍّا كان ما وهو الالحقني، املؤرخني ِقبَل من شكٍّ محل شهادتهم اعتُربت الذين
عكس عىل لهتلر، عدوٍّا كان طاملا أنه رسيًعا نضيف أن بد ال لهايدن، (وإنصاًفا كبري.

البائسني.) األقارب أحد من أيًضا جاءت قصته ولكن هانفشتنجل. أو شرتارس
عىل تربهن حجًة لهتلر القصوى الرسعة تجاوز مخالفة رت وفَّ فقد ذلك، عىل عالوًة
والشهود الرشطة أن إىل بالنظر منيعة، حجة تكن لم بالتأكيد آخر. مكان يف وجوده
لم ولكن منهم، خائفني أو النازيني مع متعاطفني كانوا ربما املخالفة عىل اآلخرين
عن املسئول بأنه لهيملر هايدن باتهام يتعلق فيما أما أيًضا. لدحضها دليل هناك يكن
كان فما فضيحة، تجنُّب هو قتلها يف دافعه كان فلو املنطق؛ من خاليًا بدا فقد الجريمة،

بجوارها. هتلر مسدس يرتك أو هتلر، شقة يف الجثة ليرتك
الرشطة حكم بدا فقد قتل، جريمة وقوع استبعاد إمكانية عدم من الرغم وعىل لذا،
(واملثرية): الجوهرية األسئلة بعض هناك ظل ولكن األرجح. هو انتحاًرا كان الحادث بأن

عالقتهما؟ طبيعة كانت وماذا االنتحار؟ إىل أخته ابنة هتلر دفع هل

نوايا من أكثر كانت راوبال تجاه هتلر نوايا أن يف هايدن عند شك أدنى هناك يكن لم
أخته. ابنة تجاه خاٍل

كتبه بخطاٍب تتعلق مصدره، تسمية دون هايدن، رواها التي القصص إحدى كانت
ومولع مازوخية ميول له رجل من عها توقُّ يمكن مشاعر عن «عربَّ وفيه راوبال؛ إىل هتلر
ما كان الرصاحة، من وملزيد بالبول.» الجنيس الولع … عىل ويشارف بالغائط، جنسيٍّا
يصل لم عليه. امرأة تبول من الجنسية اإلثارة يستمد أصبح قد هتلر أن هايدن يقصده
عام ويف املبتزين. أحد يدي يف ذلك من بدًال وقع بل مطلًقا، راوبال يد إىل الخطاب هذا

214



أخته؟ ابنة هتلر قتل هل

واسرتدَّ للمبتزِّ النازي الحزب صندوق أمني شفارتز فرانز دفع هايدن، بحسب ،١٩٢٩
الخطاب.

تذكر فقد بعام. ذلك بعد وقعت وقد مختلفة، ابتزاٍز محاولة قصَة هانفشتنجل روى
املبتزين أحد من الصندوق أمني اشرتى أن بعد ،١٩٣٠ عام يف شوارتس إىل هرع حني
خاطفة نظرة هانفشتنجل ألقى لراوبال. هتلر رسمها التي اإلباحية الرسوم من مجموعة
ال إنه قال شفارتز ولكن يمزقها، أن شفارتز عىل واقرتح رآه، ما وهاله الرسومات، عىل

اسرتدادها. يف يرغب هتلر كان إذ ذلك؛ يستطيع
أخته، بابنة يتعلق فيما التخيل مرحلة تجاوز قد هتلر أن يعرف هايدن يكن لم
يسمعها لم — بمحادثة واستشهد بالفعل. تجاوزها قد أنه يعتقد كان هانفشتنجل ولكن
كان خالها أن صديقاتها إحدى راوبال فيها أخربت — باعرتافه ثالث مصدر طريق عن إال
هانفشتنجل، أشار وحسبما بها.» أقوم يجعلني التي األشياء أبًدا تصدقي و«لن «وحًشا»،
الدرجة من عمومة أبناء هتلر والدا كان فقد العائلة؛ يف محارم زنا سابقة هناك كانت
كانت التي هتلر، والدة وكانت البلد)، ذلك ثقافة يف زنًا يُعتَرب زواجهما (كان الثانية

ي». «عمِّ ب تناديه عاًما، وعرشين باثنني أبيه من أصغر
هتلر بني العالقة أن يف شكٌّ شرتارس أوتو لدى يكن لم هانفشتنجل، خطى وعىل
حوار ففي طبيعية. جنسية عالقة حال بأيِّ تكن لم وأنها كاملة، عالقة كانت وراوبال
االستخبارات وكالة (سلف االسرتاتيجية الخدمات مكتب يف عمالء مع ١٩٤٣ عام أجراه
فقد بالبول. الجنيس الولع مسألة بشأن واضًحا شرتارس كان الحرب)، وقت املركزية

«مقزًزا». برمته األمر ترى كانت وأنها راوبال، من مبارشة عنها سمع أنه زعم
القصص هذه مع التعامل الرضوري من كان القتل، مزاعم مع الحال هو وكما
موثوًقا مصدًرا شرتارس أو هانفشتنجل يكن فلم الشك. ببعض الجنسية هتلر حياة حول
منهما. موثوقية أقل حتى أو مسماة غري الغالب يف مصادرهما وكانت خاص، بشكل به
مقربًا زميًال الوقت ذلك يف لكونه — له املفرتض راوبال اختيار بتفسري شرتارس يعبأ ولم
يكن لم لذا أرسارها؛ عىل لتأتمنه — منه الهرب يف ترغب كانت أنها املفرتض للرجل
— السابقني الجيلني مدى عىل احرتاًما الذاتية هتلر سرية كاتبي أكثر يعربِّ أن مستغربًا
وجود بشأن جدية شكوك عن — ١٩٩٨ عام يف كريشو وإيان ،١٩٥٢ عام يف بولوك آالن
املمارسات من نوع أي يف االنخراط عن فضًال وراوبال، هتلر بني كاملة جنسية عالقة

كافية. األدلة تكن فلم الشاذة. الجنسية
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كان بالقتل، االتهام عكس عىل بينهما، شاذة جنسية عالقة وجود شائعات أن غري
لرؤية يميلون الفرويديني، خاصًة النفسية، السرية كاتبو كان فقد معني. منطق لها
يف إليجادها خاصة نزعة لديهم كانت ثَمَّ ومن مكان؛ كلِّ يف مندسة الجنسية األرسار
مكتب تقرير أعدَّ نفيس طبيب وهو النجر، ويليام وكان هتلر. مثل سيكوباتي شخٍص
كانا وشرتارس راوبال أن يعتقد هتلر، عن ١٩٤٣ عام الصادر االسرتاتيجية الخدمات
املمثلة وهي أخرى، امرأة مع لقاءات النجر أورد كذلك بالبول. الولع بشأن صادقني
مع الشكل بنفس بغيضة جنسية لقاءات عن تحدثت التي مولر، ريناتي السينمائية،
هتلر شذوذ أن يبدو األدلة، كلِّ دراسة خالل «من النجر: فكتب .١٩٣٢ عام يف هتلر

جييل.» وصفته كما كان الجنيس
محاولة أو انتحار اعتربوا ألنهم الفرويديني عىل العيب املمكن من يكون يكد لم ولذا
يف هتلر مع الجنس مارسن قد بأنهن أقررن الالتي — السبع النساء من ست انتحار
أنها فرض عىل الست، هؤالء ضمن من راوبال (كانت أهمية. ذا أمًرا — األوقات من وقت
هتلر كان ما أيٍّا أنه فيبدو (.١٩٤٥ عام هتلر مع ماتت التي براون إيفا وكذلك تقتل، لم

شديًدا. بؤًسا لهن يسبب كان فإنه ضاجعهن، الالتي بالنساء يفعله
أٌي يُثِْبت لم شدة، األقل الفرويدية النزعة ذوو هتلر سرية كتَّاب أشار مثلما ولكن
الالتي للنساء أو هتلر، إىل بالنسبة املشكلة أصل كانت الجنسية املسائل أن ذلك من
هؤالء إقدام لتفسري جنسيٍّا شاذٍّا كان هتلر أن يصدق أن املرء عىل يكن فلم ضاجعهن.
عىل األخرى، املقيتة الصفات من الكثري لديه كان أنه الواضح فمن االنتحار؛ عىل النسوة
اختارت امرأة أية أن — كبري حدٍّ إىل — َليعتقُد املرء إن بل التعبري، يف التلطف سبيل

الخطرية. املشكالت بعض من بالفعل تعاني كانت هتلر مع عالقة يف االنخراط
يكن لم ألنه خالها مع للعيش انتقلت فقد راوبال؛ اختيار من هتلر يكن لم وبالطبع
أَُرست لقد حياتها. طوال هكذا الحال وظل فيه، تعيشان آخر مكان ووالدتها هي لديها
آخر شخص أيِّ رؤية من ملنعها َجْهًدا يأُل ولم انجذاب، أيما إليها انجذب رجل منزل يف
التي املتصاعدة القيود من سلسلة يف حلقة مجرد فيينا إىل ذهابها رفضه كان وقد سواه.

.١٩٢٩ عام يف معه للعيش انتقلت منذ أخته ابنة عىل فرضها
الشذوذ من نوع ممارسة عىل يجربها كان بأنه االعتقاد الرضوري من يكن لم
الجنس مارسا قد أنهما اعتقاد أيًضا حتميٍّا يكن ولم لها، القاسية معاملته لتخيُّل الجنيس

االنتحار. إىل دفعها أنه لتصديق األساس من مًعا
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غالبية َحذَْوهما وحذا وكريشو، بولوك إليه خلص الذي االستنتاج هو ذلك كان
الجنس معها يمارس لم وربما راوبال. يقتل لم ربما الغالبية، رأي يف فهتلر، املؤرخني.
األرجح فعىل فعل، قد كان إذا أو ضعًفا)، أكثر النقطة هذه عىل اإلجماع كان (وإن
طاغية؛ كان ولكنه ملوتها. املبارش السبب يكن لم معها مارسه الذي الجنس طبيعة أن

بعامني. ذلك بعد قوميٍّا طاغية يصبح أن قبل حتى ،١٩٣١ عام يف منزليٍّا طاغية
الوحيد. املناص راوبال لجييل بدا املوت أن بد ال

— السابقني النازيني من املذكرات كاتبو ومنهم — كثريين نظر يف راوبال وفاة كانت
أن املثال، سبيل عىل هانفشتنجل، كتب فقد هتلر. إىل بالنسبة حاسمة تحول نقطة
الرسمي املصور وردَّد شيطانًا.» ليصبح له النهائي للتحول خاليًا الطريق صار «بموتها
بدأت الفرتة هذه «يف قائًال: ذكرياته اسرتجع إذ املشاعر؛ تلك هوفمان، هاينريش لهتلر،
مهول بشكل والقتل للذبح شهيته فازدادت هتلر، داخل والتربعم النمو يف الوحشية بذرة
وضوح؛ بكلِّ ذاتية مصالح يخدم التحليل من النوع هذا كان وقد جييل.» وفاة بعد فقط
الرجال لهؤالء يُغَفر أن إذن املمكن فمن موتها، بعد فقط وحًشا أصبح قد هتلر أن فلو

عقالنية. أكثر كانت أنها يُفرتَض التي األوىل، فرتته خالل معه تحالفهم
قد راوبال وفاة أن يعتقدون كانوا من هم فقط السابقون النازيون يكن لم ولكن
كان الذين الفرويديني، الذاتية السري كتاب من فالعديد هتلر. حياة يف تحوًال أحدثت
موت إىل النظر إىل يميلون كانوا السابقني، النازيني دافع من أنقى بالتأكيد دافعهم
قتَلها، يكن لم لو حتى أنه إىل ذهبوا فقد اح. سفَّ إىل تطوره يف حاسمة أداة أنه عىل راوبال
الذي الوحش إطالق يف بأخرى أو بطريقة ساهم بها مهووًسا كان التي املرأة ضياع فإن
أن يرى كان أنه من الرغم عىل بولوك، فحتى كبريًا؛ الفرويدي النفوذ كان وقد بداخله.
من غريَّ راوبال موت أن يعتقد كان فقد كافية، ليست بينهما عالقة وجود عىل األدلة

للسامية. هتلر معاداة يف األرجح» عىل جنيس «دافع هناك كان وأنه هتلر
هتلر طموحات لتفسري تكفي ال املؤرخني معظم نظر يف راوبال وفاة أن غري
— الهولوكوست مؤرخي سيما ال — املؤرخني معظم يرَض لم وكذلك الجماعية. لإلبادة
إحدى فقدانه ضمنها من كان والتي الجنس؛ عىل القائمة األخرى العديدة بالتفسريات
بالزهري. مصابة يهودية عاهرة مع أقامها هتلر أن يزعم جنسية وعالقة الخصيتني،
عملية وكذلك أخالقية مشكالت يُِربز إنما وحيد سبٍب إىل املاليني موت إرجاع أن والواقع

منها. يعانون والفالسفة املؤرخون يزال ال
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لم عميًقا، هتلر عىل تأثريها كان مهما راوبال، وفاة أن واضح؛ واحد يشء ثمة
املنتقاة الذكريات من الرغم فعىل بالفعل. بالدماء ملطخة يداه كانت فقد قاتل؛ إىل تحوله
النازيون السفاحون كان السابقني، النازيني من املذكرات كاتبي جانب من مالئم بشكل
،١٩٣١ سبتمرب قبل الناس من اآلالف، يكن لم إن املئات، عىل بالرضب واعتدوا قتلوا قد
كان التي األوىل الوفاة هو راوبال جييل انتحار يكن ولم شك. بال هتلر وموافقة بعلم

عنها. مسئوًال هتلر

البحث من ملزيد

Otto Strasser, Hitler and I, trans. from the German by Gwenda David and
Eric Mosbacher (Boston: Houghton Mifilin, 1940). Part history, part
self-justification—a combination that’s undeniably titillating but by
no means trustworthy.

Konrad Heiden, Der Führer, trans. from the German by Ralph Manheim
(New York: Lexington Press, 1944). Full of details that made it an im-
portant source for later historians.

Ernst Hanfstaengl, Hitler (London: Eyre & Spottiswoode, 1957). Like
Strasser’s book, an ex-Nazi’s apologia/memoir.

Walter Langer, The Mind of Adolf Hitler (New York: Basic Books, 1972).
The OSS report from 1943—making this, in a way, the official u.s.
government position on Adolf Hitler.

Joachim Fest, Hitler, trans. from the German by Richard and Clara Win-
ston (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973). The best German
biography of Hitler.

John Toland, Adolf Hitler (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1976). An anec-
dotal and very readable biography. As for Raubal, Toland’s theory
was that it was her jealousy, not Hitler’s, that led to her suicide. He
came to this conclusion after interviewing a couple of the surviving
household staff members. They told him that just prior to her death,

218



أخته؟ ابنة هتلر قتل هل

Raubal had been very upset because she’d found a letter from Eva
Braun to Hitler.

Alan Bullock, Hitler and Stalin (New York: HarperCollins, 1991). Bullock’s
1952 biography of Hitler remains a classic, even though this more
recent dual biography incorporates new research.

Ronald Hayman, Hitler and Geli (London: Bloomsbury, 1997). Hayman is
the latest to argue that Hitler shot Raubal.

Ian Kershaw, Hitler (London: Allen Lane, 1998). The latest and arguably
the best biography of Hitler to date.

Ron Rosenbaum, Explaining Hitler (New York: Random House, 1998). An
entirely fascinating and often brilliant mix of intellectual history
and piercing interviews. Rosenbaum reveals the underlying motiva-
tions of historians, and in doing so makes an important contribution
to our understanding of Hitler. This chapter is heavily indebted to
Rosenbaum.

219





والعرشون الرابع الفصل

اسكتلندا؟ هسإىل طار ملاذا

فرتة لكونها األمة، تاريخ يف الفضىل» «الساعة بوصفها تُذَكر بريطانيا معركة تزال ال
دماًرا اللوفتواف قنابل ألحقت ،١٩٤١ مايو ١٠ ففي والبطولة. املشقة بني ما جمعت
الساحلية الدفاعات عرب بمفرده أملاني طيَّار تسلَّل الليلة، نفس ويف لندن. بقلب هائًال
هاملتون دوق مزرعة من ببعيدة ليست مسافة عىل األرض، عىل باملظلة وهبط لربيطانيا،

باسكتلندا. الناركشري يف
ظ وتحفَّ ِباْلتواء، أُِصيب الذي كاحله د يضمِّ وهو الطيَّار عىل اسكتلندي مزارع عثر
خاصة»، «مهمة يف أنه سوى الطيار يقل ولم ِمذْراة. سوى سالح أيُّ معه يكن ولم عليه

الدوق. يلتقي أن بد وال
متحدثًا هاملتون، الطياُر وأخرب التايل. اليوم صباح من العارشة يف الدوق وصل
محادثات إلجراء إنجلرتا إىل جوٍّا سافر قد وأنه القتال، وقف يف يرغب هتلر أن اإلنجليزية،
لهاملتون؛ نفسه الطيار قدَّم كذلك املتفهمني. اإلنجليز من وآخرين هاملتون مع سالم

األملاني. الرايخ زعيم نائب هس، رودولف فهو
فقد العالم. حول مثرية صحفية عناوين هس رحلة عن نتج متوقًعا، كان وكما
أعضاء وأحد «كفاحي»، لكتاب الفعيل املشارك واملؤلف النازي، الحزب رئيس هس كان
برلني من توالت ما رسعان التي الرسمية األفعال ردود أن واملدهش الداخلية. هتلر دائرة
مثاليٍّا. يكون قد أنه من الرغم عىل مجنون، رجل هس كبري: حدٍّ إىل واحدة كانت ولندن
شخص أي أو ترششل أو هتلر تشجيع أو علم دون تماًما، نفسه تلقاء من ترصف لقد

الحكومتني. من أيٍّ يف مسئول
نفسه. تلقاء من ترصف قد هس بأن الرسمي الترصيح يف كثريون شكك البداية، منذ
إنجلرتا، مع سالم اتفاق لعقد القديم ورفيقه صديقه أرسل هتلر أن البعض اعتقد فقد
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أكثر ا رسٍّ هناك أن البعض وظن منها. بدًال روسيا ضد جيوشه يوجه أن يستطيع لعله
لالعتقاد وجيه سبب لديه كان املفاجئ، وصوله فكرة عن بعيًدا هس، أن وهو غموًضا؛
الربيطانية. الحكومة يف املستوى رفيعو مسئولون ضمنهم من أصدقاء، سيقابله بأنه

روايات وصفت فقد ذلك. يبنيِّ لم فهو مسبًقا، هس مهمة عن يشء أيَّ يعلم هتلر كان لو
مع للتعامل املستوى رفيعي معاونني استدعى حيث الجبيل، منتجعه من العيان شهود
أركان هيئة رئيس وكتب الشديد. باالرتباك واملشهَد محزونًا، كان بأنه زعيَمهم األزمة،

التام.» الذهول من حالة يف «كان هتلر أن يومياته يف هالدر فرانز الجنرال الحرب
بإصدار برلني سارعت حتى الربيطانيني، أيدي بني هس أن واضًحا صار إن وما
لن بأنها للعالم وتؤكد هس، «هالوس» ل فيها تأسف الصحفية الترصيحات من سلسلة

الحرب. عىل تأثري أدنى لها يكون
كارلهينز الزعيم، نائب خادم بينهم من هس، رفاق من الكثري باعتقال هتلر أمر
إىل اعرتف الذي هاوسهوفر، ألربيشت الرسمي غري ومستشاره وصديقه بينتش،
ويعتقد بريطانيا، مع السالم يف لهم املشرتكة املصالح هس مع ناقش بأنه الجيستابو
اعرتف كذلك هس. رأس يف سالم بمهمة القيام فكرة زرع َمن أنه املؤرخني معظم
من كان الذين الكثريين، الربيطانيني أصدقائه عن هس إىل تحدث قد بأنه هاوسهوفر

هاملتون. دوق بينهم
لتقارير فوفًقا أملانيا. أنحاء جميع من وعرافني مني منجِّ عىل القبض تمَّ كذلك
عرضة تركه قد منه يعاني هس كان الذي العقيل االضطراب يكون ربما نازية، صحفية

لتأثريهم.
منها. االستعرايض والقدر األحداث، هذه من الحقيقي القدر تحديد الصعب من
مهاراتهم. كلَّ هس قضية منهم وتطلبت الدعاية، يف أساتذة كانوا النازيني أن شك فال
عن فضًال أشدها، عىل بريطانيا ومعركة سالم مبعوث إرسال عىل األملان إقدام كان فقد
من كان لذا ضعف؛ عالمة بأنه حتًما سيُفرسَّ هس، مثل املستوى رفيع مبعوٍث إرسال

هس. عن بنفسه هتلر ينأى أن واضح بشكل الرضوري
املهمة هذه عن يعرف وأنه يمثِّل، هتلر أن بينتش، بينهم من الشهود، بعض ظنَّ
كانا إنهما — إلزا — هس وزوجة هاوسهوفر من كلٌّ وقال به. رصح ا ممَّ بكثري أكثر
رغم هتلر، مع سالم بمهمة بالقيام الخاصة العامة الفكرة ناقش قد هس أن يعتقدان
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اجتماًعا بعُد فيما آخرون واسرتجع تفاصيل. بأي هتلر معرفة منهما أيٌّ يزعم لم أنه
عن هتلر بإخبار هس لقيام ربما األصوات؛ خالله تعالت وهس هتلر بني مايو ٥ يف ُعقد

خطته.
فعىل أُعلنَت. التي الرسمية بالقصة يقتنعوا لم الذين أولئك بني من ستالني كان
بهتلر. يثق يكن لم أملانيا، مع ١٩٣٩ عام عها وقَّ التي االعتداء عدم معاهدة من الرغم
نظر هس، رحلة من فقط شهر بعد يونيو، يف روسيا عىل األملانية القوات أغارت وحني
مؤامرة من جزء حتًما هس أن يعتقد كان فقد . حقٍّ عىل كان أنه عىل كدليل األمر إىل

البالشفة. تدمري يف مًعا والتعاون بريطانيا معركة إلنهاء بريطانية أملانية
لتاريخ روايته يف ترششل اسرتجع فحسبما قط. شكوكه عن ستالني يتخلَّ ولم
موسكو. يف لقائهما خالل ،١٩٤٤ عام يف هس بشأن ستالني واجهه ،١٩٥٠ عام الحرب
بسري عالقة لها ليس ورعونته مرضية» «حالة هس الرسمي: الترصيح ترششل وكرر
عرض قد أنه عىل ترششل أرصَّ ستالني، شكوك من انزعاجه وطأة وتحت األحداث.
كثرية أمور «هناك بقوله: ستالني فردَّ القبول. تلقى أن يتوقع وأنه يعرفها كما الحقائق
الرسي.» استخباراتنا جهاز بها يخربني أن بالرضورة وليس روسيا يف هنا حتى تحدث
هس، مؤامرة يف تورطوا من هم وحدهم األملان يكن لم واضًحا: ذلك مضمون وكان

أيًضا. بريطانيون جواسيس هناك كان بل

السوفييتية، االستخبارات جهاز أرشيفات من الكثري وفتح السوفييتي االتحاد انهيار مع
االستخباراتية املعلومات نوع عن ملحٍة استخالَص مرة ألول الغربيون املؤرخون استطاع
كستيلُّو جون الربيطاني املؤرخ نرش ،١٩٩١ عام ففي ستالني. شكوك تعزِّز كانت التي
عىل حقٍّ عىل كان ستالني أن إىل وخلص االستخبارات، بجهاز هس مللفات دراسته نتائج

الخط. طول
ترصًفا «ليست بأنها هس رحلة وصف سوفييتي عميل من تقريًرا امللفات ضمت
لعقد النازية القيادة جانب من رسية ملؤامرة تنفيذًا كانت بل … مجنون رجل من ينبع
تقريره آخر عميل وبدأ السوفييتي.» االتحاد مع الحرب بدء قبل بريطانيا مع سالم اتفاِق
غري إنذار سابق دون إنجلرتا إىل هس وصول عن املذاعة «القصة بأن رصاحة بالقول

صحيحة.»
طويلة، فرتة منذ هاملتون دوق يراسل هس كان سوفييت، جواسيس وبحسب
بريطانيون جواسيس كان يبدو ففيما بذلك، يعلم يكن لم هاملتون أن من الرغم عىل
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مشجعني هاملتون، باسم الردود يرسلون ثم هاملتون، إىل هس خطابات سبيل يعرتضون
لم الذي الزعيم نائب فيها وقع بريطانية خدعة برمته األمر كان فقد الحضور. عىل هس

شك. أيُّ يخامره
األمريكية العسكرية االستخبارات ملفات أحد يف مشابهة نظريات كستيلُّو وجد
التقارير كانت لقد .١٩٨٩ عام يف الرسية عنه ُرفَعت ١٩٤١ لعام تاريخه يرجع
أنها استنتج كستيلُّو إن حتى الواقع، يف كبري حدٍّ إىل متشابهة والسوفييتية األمريكية
املقولة نفس املثال، سبيل عىل كلتاها، ساقت فقد املصدر. نفس من مستقاة حتًما كانت
أنه الطيار أعلن وحني مبارشة. أْرسه بعد األملاني الطياَر فحَص طبيٌب ذكرها التي
سليمان. نفسه يظن مريض به أيًضا املستشفى إن قائًال الطبيب داعبه هس، رودولف
ضد بشجاعة البطويل إنجلرتا صمود أكذوبة رت دمَّ الجديدة األدلة أن كستيلُّو رأى
يف الحرب، إزاء مرتدِّدة وهي الربيطانية للحكومة صورة محلَّها وحلَّت النازي، الهجوم
ترششل الستبدال وساق قدم عىل ويعمل السالم، لتحقيق يسعى مهم حزب وجود ظل
سوى ترششل خصوم لدى يكن لم هتلر. السرتضاء ميًال أكثر وزراءَ رئيس محله ليحل
هاربر بريل ميناء إىل الوصول أن إىل فبالنظر هتلر؛ هزيمة إمكانية يف األمل من بصيص
كان للحرب، القوية األمريكيني االنعزاليني معارضة وإىل شهوًرا يتطلب يزال ال كان
األرواح نزيف استمرار سيعني كان بمفردهم القتال يف االستمرار أن املؤكد الوحيد اليشء
دون السماء من هبط قد هس يكون أن كستيلُّو نظر يف منطقيٍّا يكن ولم واملمتلكات.
أهوج، كان مهما به، لالجتماع انتظاره يف يكون سوف هاملتون دوق بأن لالعتقاد سبب

معتوًها. أو ساذًجا، أو
استدراج عىل األدلة أن بادفيلد، بيرت الربيطاني املؤرخ وأبرزهم آخرون، رأى
من عملية كانت ربما أنها إىل خلصوا أنهم إالَّ مقنعة، إنجلرتا إىل لهس الربيطانيني
ظن ستالني، خطى فعىل ترششل. ضد مخطًطا وليس الرسي، االستخبارات جهاز تدبري
عن بالتخيل هتلر إلقناع مت ُصمِّ بريطانية حملة من جزءًا كانت هس مهمة أن بادفيلد
كانت أيًضا هتلر أن بادفيلد ن وخمَّ منها. بدًال روسيا عىل قواته وتركيز بريطانيا معركة
املهمة، فشل حال يف أنه فكَّر قد هتلر يكون فربما إنجلرتا. إىل نائبه إلرسال أسبابه لديه
أن ذلك شأن من وكان بريطانيا. معركة استمرار يضمن ذلك أن سيعتقد ستالني كان

بغتة. السوفييت عىل لالنقضاض الفرصة هتلر يمنح
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ترششل كان وهتلر؛ ترششل من كلٍّ يد يف لعبة هس كان النظرية، هذه وبموجب
سيتوجه بأنه ستالني إقناع يف يأمل هتلر كان بينما رشًقا، باالتجاه هتلر إقناع يف يأمل

غربًا.

رجل ف ترصُّ تكن لم اسكتلندا إىل هس رودولف رحلة أن يعتقد خاصة، بصفة ستالني، كان
السوفييتي. االتحاد ضد القوات لتوحيد رسي بريطاني نازي مخطط من جزءًا بل مجنون،

الكونجرس.) (مكتبة .١٩٤٥ عام محبسه يف هس يظهر الصورة ويف

الرأي إجماع تغيري يف بادفيلد أو كستيلُّو ينجح لم كتبهما، مثل واسًعا جدًال أثارا ألنهما
األمريكيني الجواسيس اتفاق مجرد أن ذلك أسباب من ولعل هس. مهمة بخصوص
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أن املؤرخني، معظم بحسب فاألرجح، صحيًحا. كان أنه يعني ال يشء عىل والسوفييت
القصة تتكشف وقد خاطئة. كانت املصادر هذه وأن املصادر، نفس عىل اعتمد كليهما

بهس. الخاصة الربيطانية الحكومة ملفات كلُّ تُفتَح حني ،٢٠١٧ عام يف كاملة
بالفعل، ُفتَحت التي الربيطاني الرسي االستخباراتي الجهاز ملفات من أنه غري
بدوق اتصال عىل كان نفسه) هس (وليس هاوسهوفر ألربيشت هس، صديق أن يتضح
وهاملتون؛ هاوسهوفر بني وثيقة عالقة إىل تشري هاوسهوفر خطابات فبعض هاملتون.

الجنسية. املثلية عىل دالالت الحظ كستيلُّو أن لدرجة وثيقة
النفوذ» ذوي «أصدقاءه داعيًا لهاملتون، هاوسهوفر كتب ،١٩٤٠ سبتمرب ففي
بعض توفري بوسعكم كان إذا عما تساؤيل حقيقة عليها تنطوي التي األهمية «إدراك ل
بشكل يستشعر األرجح، عىل هس بعلم هاوسهوفر، كان فقد مًعا.» لنتحدث الوقت

سالم. محادثات إجراء إمكانية واضح
االستخبارات اعرتضته فقد هاملتون. يد إىل يصل لم هاوسهوفر خطاب أن غري
بذلك. قيامهم أسباُب واضحًة وليست أشهر. خمسة ملدة عليه ظت وتحفَّ الربيطانية،
ربما أو محال. أمٌر سالم محادثات إجراء أن قاطع بشكل أوضح قد ترششل ألن ربما
طعم إلقاء بقصد هاملتون، باسم ردَّ قد الرسي السوفييتية االستخبارات جهاز ألن

منه. بدًال هس اصطياد ثم لهاوسهوفر
كان فقد اللتقاطه. متلهًفا كان الزعيم نائب أن الواضح فمن الطعم، كان وأيما
التامة بكراهيته أيًضا ويعلم بريطانيا من باالستياء املمتزج هتلر إعجاب مدى يعلم هس
يعلم هس كان فقد رصاحة، هتلر مع األمر مناقشته عن النظر وبرصف روسيا. لبالشفة
هذه كانت ذلك، عىل عالوًة الزعيم. رسور دواعي من ستكون ناجحة سالٍم مهمة أن
هتلر رجل هس كان فقد يتالىش. بأنه شعر الذي نفوذه من بعٍض الستعادة لهس فرصة
ظهور نتيجة يتقلص نفوذه بات ١٩٤١ عام بحلول ولكن للنازية، األوىل األيام يف الثاني
العسكرية. األمور عىل هتلر لرتكيز أيًضا ونتيجًة بورمان، مارتن شاكلة عىل منافسني

عام ترششل كتبه الذي ذلك هو هس لدوافع األرجح عىل تفسري أفضل يزال وال
هس: أفكار يتخيل راح عليه، طغوا الذين الجنراالت من هس َغرية وْصف فبعد .١٩٥٠
ينمُّ بفعٍل جميًعا عليهم أتفوق سوف رودولف، أنا، ولكن ليلعبوها. أدوارهم لديهم «إن
جميًعا. له يجلبونه ما كلِّ من أعظم وارتياًحا كنًزا لزعيمي وأحرض الباهر اإلخالص عن

بريطانيا.» مع سالًما وأعقد أذهب سوف
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بخدعة وربما والطموح، الوالء من فبدافع الفشل. مصريها للسالم هس خطة كانت
كان ١٩٤١ عام بحلول أنه إدراك يف أخفق الربيطاني، الرسي االستخبارات جهاز من
بل بقوة، بالحرب ملتزًما اآلن صار من هو وحده ترششل يكن فلم . وىلَّ قد السالم أوان

أيًضا. الربيطاني الشعب
جليٍّا بدا ما وهو الحرب، بمسار صلة أية لها يكن لم هس مهمة أن ترششل أدرك
هاملتون الدوق التقى أن وبعد بريطانيا. أرض عىل هس بهبوط فيها علم لحظة أول منذ
يخطط كان الذي ترششل، وراح الوزراء. رئيس إىل تقريره لتقديم الدوق هرع بهس،
سواء «حسنًا، قائًال: ردَّ ثم صرب، نفاد يف ينصت املساء، ذلك يف سينمائي فيلم ملشاهدة

ماركس.» اإلخوة ملشاهدة أذهب سوف يأِت، لم أم هس أتى
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والعرشون الخامس الفصل

انقالب من كانجورباتشوفجزءًا هل
أغسطس؟

املكان وهو الدخان، كثيفة األسطورية أمريكا لغرف الرويس النظري هو البخار ام حمَّ
،١٩٩١ أغسطس ١٧ يف غريبًا، يبُد لم لذا الرسية؛ صفقاتهم الساسة فيه يعقد الذي
مبنى يف حمام ألخذ السوفييتي االتحاد يف نفوذًا الشخصيات أقوى من بعٌض يجتمع أن

بموسكو. الفاخر السوفييتي االستخبارات جهاز
يازوف، دميرتي الدفاع ووزير بافلوف، فالنتني الوزراء رئيس هم الحارضون كان
لشئون املركزية اللجنة وسكرتري باكالنوف، أوليج الدفاع لشئون املركزية اللجنة وسكرتري
مضيِّفهم، وكان بولدين. فالريي األركان ورئيس شينني، أوليج الشيوعي بالحزب األفراد
فالديمري السوفييتية االستخبارات رئيسجهاز هو بعُد، فيما جميًعا الستة شهادة بحسب

كريوتشكوف.
وسط جورباتشوف ميخائيل السوفييتي الرئيس زعيمهم رؤية املستحيل من كان
االجتماع عن مرة ألول وسمع القرم. جزيرة شبه يف أرسته مع إجازة يف كان فقد البخار؛
إجازاته به يقيض الذي املنزل إىل وبولدين باكالنوف وصل حني له، التايل اليوم يف
الربية القوات قائد فارنيكوف، فالنتني الجنرال برفقتهما وكان فوروس. باسم واملعروف

السوفييتية. االستخبارات جهاز من بليخانوف يوري والجنرال السوفييتية،
النهائية امُلسوَّدة كتابة عىل عاكًفا بعد، فيما القصة روى حسبما جورباتشوف، كان
يكن لم إذ للقلق؛ مثريًا ذلك كان ضيوًفا. لديه أن األمن مدير أخربه حني الخطب إلحدى
ردِّ أول وكان إنذار. سابق دون هكذا السوفييتي الرئيس منزل عىل يعرجون الناس
خط أن ليكتشف يحدث، ما ملعرفة بكريوتشكوف االتصال حاول أن لجورباتشوف فعل

األخرى. األربعة خطوطه وكذلك ُمعطَّل، الهاتف
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بإبالغ باكالنوف وقام الغرفة. البخار حمام من القادم الوفد دخل النقطة، هذه عند
جورباتشوف فأجاب الطوارئ». بحاالت املعنية الدولة «لجنة يمثلون أنهم جورباتشوف
عليه بأن لجورباتشوف باكالنوف فقال مطلًقا. كهذه لجنة بإنشاء ح يرصِّ لم بأنه
الرئيس نائب إىل صالحياته ينقل أو الطوارئ حالة فيه يُعِلن مرسوٍم عىل التوقيع

جورباتشوف. فرفض ياناييف. جينادي
األكثر اللغة مستخدًما يذهبون أين إىل «أخربتهم قائًال: بعد فيما املوقف ووصف

الظروف.» هذه مثل يف الروس يستخدمها ما دائًما التي حدة
قادر غري الخارجي، العالم عن جورباتشوف انقطع التالية الثالثة األيام مدار عىل
واستطاع الحراس. من مزدوج بطوق محاًرصا وكان مكاملات أية استقبال أو إجراء عىل
موسكو، يف التايل اليوم يف ُعِقد الذي الصحفي املؤتمر التلفزيون شاشة عىل يشاهد أن
الرئيس نائب يتوىل الرئيس، ملرض نظًرا أنه، الطوارئ لجنة أعضاء خالله أعلن والذي

مهامه. ياناييف
ترانزستور، راديو عىل أمريكا صوت وإذاعة يس بي بي محطة إىل وباالستماع
واستنكر ذلك. أعقبت التي الخطرية األحداث بعض متابعة جورباتشوف استطاع
ونادى رشعيٍّ غري انقالبًا بوصفه الحكم عىل االستيالء يلتسني بوريس الرويس الرئيس
الدبابات من كبرية أعداد بنزول وأمرت العرفية األحكام اللجنة فأعلنت الشعبية. باملقاومة

موسكو. إىل املدرعة األفراد وحامالت
الروسية الحكومة مبنى ُحوِرص أغسطس، ١٩ ليوم الصباحية الفرتة انتصاف ومع
املواطنني من اآلالف وعرشات السوفييتية، القوات من بكلٍّ األبيض بالبيت املعروف
الظهرية، ويف لألمام. التقدم من الدبابات ملنع برشية سالسل البعض وشكَّل الروس.
املنتخبة، الروسية للحكومة والءه ليعلن مثرٍي مشهد يف الدبابات إحدى يلتسني اعتىل

الطوارئ. للجنة وليس
املواطنني عىل النار إلطالق مستعدِّين غري الجنود أن واضًحا بات اليوم، نهاية ومع
القبض وتمَّ موسكو، إىل جورباتشوف وعاد القوات، انسحبت يومني وبعد الروس.
االتحاد تفكَّك العام، نهاية فمع الديمقراطيني: صدور وانرشحت االنقالب. قادة عىل
رئيس أول — يلتسني بوريس وخلفه مضض، عىل جورباتشوف ى وتنحَّ السوفييتي،

البالد. يف شخصية أقوى بوصفه — ديمقراطيٍّا منتخب
ر تصوِّ والتي ،١٩٩١ أغسطس النقالِب — ما حدٍّ إىل — املبارشة القصة هذه القت
الزعماء، معظم لدى قبوًال ديمقراطي، كبطل ويلتسني ملحمية كضحية جورباتشوف
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.١٩٩١ أغسطس، ١٩ يف مانيزنايا ميدان يف املتظاهرون بهما يحيط سوفييتيَّان دبابتني سائقا
لرويرتز/كوربيس.) محفوظة الطبع (حقوق
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العديد يف القصة رسد أعاد نفسه جورباتشوف إن بل الغربيني، واملؤرخني والصحفيني،
االنقالب، بسقوط احتفل عندما حتى الرويس، الشعب أن غري كتابني. ويف اللقاءات من
واحد كلُّ لعبها التي األدوار عن األسئلة من الكثري لديه كان فقد بكثري. تشكًكا أكثر كان

ويلتسني. جورباتشوف تؤرق األسئلة هذه تزال وال القصة، أبطال من

وهو الطوارئ، لجنة أعضاء لالنقالب جورباتشوف رؤية تحدوا من أول بني من كان
املستغرب. غري األمر

منهم اثنان أقدم فقد التحدي. لهذا يؤهلهم موضع يف جميعهم يكن لم ولكن
العسكري واملستشار بوجو، بوريس الداخلية الشئون وزير هما — االنتحار عىل
بافلوف هما — آخران واثنان عليهما. القبض قبل — أكروميف مارشال لجورباتشوف
يف منطقي يشء أيِّ قول عن أعجزتهما لدرجٍة شديد سكر حالة يف كانا — وياناييف

البداية.
حصلوا قد أنهم عىل اإلرصار يف املتآمرين رشكائهما إىل انضما حتى أفاقا، إن وما
الطوارئ، لجنة أعضاء وبحسب نفسه. جورباتشوف من الطوارئ بفرضحالة اإلذن عىل
ذلك، بعد جاهز. يشء كلَّ بأن جورباتشوف إلبالغ القرم جزيرة شبه إىل توجهوا فقد

مريض. أنه مدعيًا تراجع ولدهشتهما،
أن يمكن ال لعبة يلعب أن جورباتشوف «قرر الروس: املدعني بافلوف أخرب وكما
موسكو إىل سيأتي كان الطوارئ، حالة وأفلحت فوروس) (يف هناك ظلَّ فإذا فيها. يخرس
أن بإمكانه كان تُفِلح، لم وإذا املسئولية. ويتوىل مرضه من يتعاىف أن بعد بعد، فيما

رئيًسا.» بصفته أخرى مرة املسئولية لتويل ويعود الجميع، ويعتقل يأتي
بالعالم االتصال من يُمنَع لم الرئيس أن إثبات عىل اللجنة أعضاء حجة اعتمدت
بشأن البلبلة بعض وجود ذلك يف ساعدهم وقد ادعائه. عكس عىل فوروس، يف الخارجي
يف مساءً ٤:٣٢ الساعة يف ُقطَعت قد الهاتف خطوط إن املصادر أحد قال فقد التوقيت؛
وتذكر مساءً. ٥:٥٠ الساعة كان ذلك حدوث وقت إن آخر قال بينما أغسطس، ١٨ يوم
السادسة الساعة يف الرئيس إىل تحدَّث قد أنه بعد فيما املقربني جورباتشوف حلفاء أحد

يُفرتَض. كما الخطوط قطع بعد أي اليوم؛ ذلك يف مساءً
عىل االنقالب مسئولية إللقاء مقنع سبب املتآمرين جميع لدى كان بالطبع
الرئيس، أوامر يتَّبعون فقط كانوا بأنهم الناس إقناع استطاعوا أنهم فلو جورباتشوف؛
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يف وجدوا الروس من الكثري أن غري منه. السلطة باغتصاب اتهامهم الصعب من لصار
جورباتشوف. نسخة توفرها التي املصداقية من القدر نفس القصة من نسختهم

قام إنه بل للرئيس، مقربني رفاًقا جميًعا كانوا املتآمرين أن ذلك أسباب من
نحو واضًحا عداءً يكنُّون جميًعا كانوا أنهم حقيقة من الرغم عىل وترقيتهم، بتعيينهم
يف به يُؤَمر ما ينفذ كريوتشكوف كان ما وكثريًا والجالسنوست. البريوسرتويكا سياسات
للجمال مسابقة دعم قد إنه (بل انفتاًحا أكثر مؤسسة إنشاء عن يتحدث فكان العلن؛
لم الرس يف ولكنه السوفييتية»)، االستخبارات جمال «ملكة لقب تنال بها الفائزة كانت

بالغ. بشكل الحدَّ جاوزت قد جورباتشوف إصالحات بأن اعتقاده يخفي يكن
يكونوا أن يمكن ال وزراءه أن من التحذيرات من الكثري يتلقى جورباتشوف كان
الليربايل شيفردنادزه، إدوارد الخارجية وزير قدَّم ،١٩٩٠ ديسمرب ففي ثقة. مصدر
للقوى املتزايد النفوذ بسبب مؤثر نحٍو عىل استقالته جورباتشوف، حكومة يف البارز
مواجهة يف مني إسهاًما — شئت إن — احتجاجي «فلتعترب قال: إذ الحكومة؛ يف الرجعية

الديكتاتوري.» العرص بدء
عمدة من تحديًدا أكثر تحذيًرا ماتلوك جاك األمريكي السفري تلقى يونيو، ويف
إىل ملاتلوك بوبوف أشار فقد البارزين. الديمقراطيني أحد وهو بوبوف، جافرييل موسكو
بعد بحرية. التحدث يستطيعان ال وأنهما السوفييتية املخابرات بعمالء مكتظة الغرفة أن
جورباتشوف إلبعاد له يُرتَّب انقالب «هناك تقول: صغرية رسالًة السفري العمدة سلَّم ذلك

الحكم.» عن
بافلوف، أسماء بوبوف فكتب وراءه. عمن ماتلوك تساءل الورقة نفس وعىل
األعىل، السوفييت مجلس باسم املتحدث لوكيانوف، وأناتويل ويازوف، وكريوتشكوف
التحذير ماتلوك نقل بعدها بشهرين. ذلك بعد وقع الذي االنقالب يف تورطوا وجميعهم
كي بوبوف له به أدىل ما سوى يشء أيَّ يملك يكن لم ماتلوك وألن جورباتشوف. إىل
تأثري من التقليل يف أسهم ما ربما وهو املتآمرين، من أيٍّ أسماء يذكر لم عليه، يعتمد
عقول يف للريبة (ومثري مزعج بشكل فاتًرا كان جورباتشوف فعل ردَّ أن غري تحذيره.

ذلك. بشأن يقلق بأال وأخربه الهتمامه للسفري الشكر بتوجيه اكتفى فقد البعض)؛
الشديدة معارضتهم إخفاء دوًما يحاولون املتشددون يكن لم العلن، يف حتى
جديدة ملعاهدة انتقاده يف خاص بشكل رصيًحا بافلوف وكان جورباتشوف. إلصالحات
من كان والتي السوفييتية، الجمهوريات زعماء مع بشأنها يتفاوض جورباتشوف كان
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بعد فيما املتآمرين من العديد وقال . حادٍّ بشكل املركزية الحكومة نفوذ تقليص شأنها
٢٠ يوم له تُُقرَِّر قد كان والذي املعاهدة توقيع تاليف أجل من يعملون كانوا إنهم

أغسطس.
التحذيرية العالمات هذه مثل تجاُهل جورباتشوف بدهاء لسيايس أمكن كيف
الذين أولئك إىل بالنسبة منطقية السؤال هذا عىل بافلوف إجابة كانت الواضحة؟
ربما االنقالب. وراء كان نفسه جورباتشوف أن بد ال اللجنة؛ يف املتشددين مع تعاطفوا
بفعلتهم يقومون اللجنة أعضاء يدع أن أراد ربما أو األخرية، اللحظة يف تراجع قد يكون
لم فإنه فحسب، املتآمرين شجع أم التخطيط يف فعال بشكل أََشاَرَك سواء ولكن القذرة.

الربيء. ضحيتهم يكن
منشور خطاب ففي أيًضا. يلتسني عىل قاسيًا لالنقالب التعديليني تفسري كان
البيت عن البطويل الدفاع ملرسحية بالتخطيط كريوتشكوف اتهمه الرويس، الرئيس إىل
البيت عىل هجوم بشنِّ أمر بإصدار قيامه كريوتشكوف وأنكر سمعته. لتعزيز األبيض
جهاز رئيس كان إذ بذلك؛ تامة دراية عىل كان يلتسني أن ذلك جانب إىل وكتب األبيض.

باألمر. ليخربه شخصيٍّا استدعاه قد السوفييتية االستخبارات
مصالح يلتسني انتقاد وراء كان جورباتشوف، عىل ُشنَّت التي الهجمات ومثل
أنفسهم تصوير من بالحرج يشعرون اللجنة أعضاء كان فربما كبري. حدٍّ إىل شخصية
هذه ولكن يلتسني. ومرسحيات جورباتشوف وأالعيب مناورات ضحية وقعوا كبلهاء
لهم التقليدية النظرة من بكثري أفضل كانت والقانوني، السيايس الصعيد عىل الصورة،

الجديدة. الستالينية للرجعية وممثلني للدماء، ومتعطشني للسلطة، كجوعى

جورباتشوف ملؤيدي اإلحباط من مزيًدا املزعومني للمتآمرين الجنائية املحاكمة جلبت
ويلتسني.

نهاية مع ولكن السوفييتي. االتحاد بخيانة االنقالب قادة امُلدَّعون اتهم البداية، يف
وجود بعدم الدفاع ممثلو ودفع مستقلة. دول إىل السوفييتي االتحاد تفكَّك ،١٩٩١ عام

وجود. لها يعد لم دولة بخيانة موكليهم التهام قانوني أساس
وتكراًرا مراًرا تأجلت املحاكمة أن إالَّ التآمر، تهم عىل امُلدَّعون استقر النهاية، يف
ديسمرب ويف وأخريًا، عليهم. امُلدَّعى من الكثري ومرض إضافية قانونية حجج ظهور بسبب
ائتالٌف الوقت ذلك يف عليه يهيمن كان الذي — الجديد الرويس الربملان أصدر ،١٩٩٣
عليهم. امُلدَّعى جميع عن عفًوا — السابقني والشيوعيني القوميني من ليلتسني مناهض
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يف رغبته فلعدم العفو. فقط واحد رفض عرش، الخمسة عليهم امُلدَّعى بني من
بمحاكمة. فارنيكوف الجنرال طالب عنه، العفو تستوجب جريمة أية بارتكابه االعرتاف
العليا الروسية للمحكمة العسكري املجلس بأن دراية عىل شك بال فارنيكوف كان كذلك
ويلتسني. جورباتشوف من كلٍّ بأعداء يكتظ — حديثًا املنتخب الربملان شأن شأنه —

غاضبًا، الشهود منصة جورباتشوف واعتىل .١٩٩٤ أغسطس يف املحاكمة جرت
فارنيكوف. وبرَّأت شهادته املحكمة وتجاهلت باالنقالب. له صلة أية ُمنِْكًرا

الصورية ستالني بمحاكمات إياه مقارنني الحكم، وأنصاره جورباتشوف استنكر
الربملان من كلٌّ كان فقد االستحقاق؛ من كبري قدر لالتهام وكان الثالثينيات. يف جرت التي
ما نشوة منذ الروسية السياسة عىل طرأ الذي الشديد للتغري انعكاًسا واملحكمة الجديد
الديمقراطيني صفوف السيايسبني واالضطراب الكارثي االقتصاد دفع فقد االنقالب. بعد
يشرتكون كانوا الذين الشيوعيني، ومؤيدي املتطرفني القوميني من مجموعًة السلطة إىل

جورباتشوف. أو يلتسني من أكثر الطوارئ لجنة أعضاء مع كثرية أمور يف
دوائر يف كأبطال االنقالب يف باملشاركني احتُفي التسعينيات، منتصف وبحلول
وصار الجديد. الربملان نواب ضمن من كانا اللجنة أعضاء من اثنني إن بل املحافظني؛
أعدائه. سيطرة تحت لالنقالب، يلتسني ملقاومة رمًزا ما يوًما كان الذي األبيض، البيت

وسمعته. لنفوذه شديد اضمحالٍل مع ولكن العقد، نهاية حتى رئيًسا يلتسني وظل
روسيا يف أحٌد يكن لم أنه رغم موقفه، عن الدفاع واصل فقد جورباتشوف، أما
نظر يف سيما ال الخارج، يف بطًال ظل أنه الوحيد عزاؤه وكان يبدو. فيما إليه ينصت
إنهاء يف لهما رشيًكا اعترباه اللذين ثاترش، ومارجريت بوش جورج أمثال الغرب زعماء

الباردة. الحرب
مع ولكن بجورباتشوف، إعجابهم عىل الغربيون واملؤرخون الصحفيون ظلَّ كذلك
كانوا فقد إزاءها. املوضوعية من املزيد وتحري السوفييتية السياسة عن قليًال االبتعاد
كامًال تحوًال الرجل أحدث فقد جورباتشوف، مثالب كانت ما أيٍّا أنه عىل يشددون
من مسبوقة غري درجة السوفييتي لالتحاد وأدخل الخارجية، السوفييتية السياسة يف

الحزبية. التعددية عىل قائًما ونظاًما ديمقراطية شبه انتخاباٍت نت تضمَّ الحرية،
يف املتشددين مع وعوًدا وقطع التسويات أنواع كلَّ أجرى أنه إنكار يمكن وال
يعتقدون املحافظني وزرائه بعض كان ربما منهم. واحًدا يجعله لم ذلك أن إالَّ حكومته،
األمل ببعض كوا تمسَّ األقل عىل أو انقالبهم، بمجاراة جورباتشوف إقناع بوسعهم أن ا حقٍّ
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عىل قدرتهم حدود تقدير يف فادًحا ً خطأ ارتكب قد جورباتشوف أن شك وال سيفعل. أنه
صلة أيُّ له يكون أن يف رغبته إثبات عن تماًما مختلف ذلك ولكن إصالحاته، إيقاف

باالنقالب.
ونفاق شخصية مصلحة من غالبًا يشوبها ما برغم — جورباتشوف مذكرات تقدِّم
إىل البالد «تحويُل فيها: كتب فقد املتآمرين. مع بالتواطؤ اتهامه ضد مقنًعا دفاًعا —
الشاملة، واإلصالحات للربيسرتويكا، العامة الخطة وكذلك للبقاء، قابل ديمقراطي اتحاد
شغيل باتت األمور هذه كلُّ الدولية؛ السياسة مجال يف جديد تفكري أسلوب وتطبيق

الحياة.» يف الشاغل
إفسادها؟» يف أرغب إذن «فلماذا
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