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الف�شل الأول

الداعرون

�شياغة العداوة

كان هجوم الجيوش العربية اإلسالمية على بيزنطة)1) في العقد  الثالث 
البحر  ارتكاز على  لنقطة  بمثابة ضربة قاضية  الميالدي  السابع  القرن  من 
األبيض المتوسط كانت تتمحور حولها اإلمبراطوريات األوروبية. وبذلك 
وجدت الكنسية المسيحية نفسها، على امتداد ذلك الساحل االستراتيجي، 
في وضع العاجز أمام جيوش العرب الظافرة. فعندما استتب اإلسالم دينًا  
بالنسبة  البحر،  للمتوسط تحّول  الشرقية والجنوبية  السواحل  سائًدا على 
ألوروبا المسيحية، من كونه ممًرا لالتصاالت التجارية الثقافية إلى حاجز 
في وجه  كل أنواع التحركات )في ما عدا أعمال القرصنة(. وكان أن بدأت 
بالظهور في الوقت ذاته اإلمبراطورية الكارولنجية التي استقطبت شعوب 
أوروبا الشمالية ومنحتها إحساًسا بذاٍت وهويٍة جديدتين األمر الذي جعل 
البحر المتوسط يتباعد عنها بشكل واضح، وراح الشرق من ثّم يصبح أكثر 

فأكثر هو »العدو«.

والشرق  المسيحي  الغرب  بين  الفكري  الحاجز  اتساع  ازداد  وقد 

See F. M. Donner, The Early Islamic Conquests (Princeton, 1981(.  (1(



30                                   أساطير أوروبا عن الشرق

الشرق  في  يرى  كان  فالغرب  األساطير.  واختالق  الجهل  بفعل  المسلم 
أما  الشريرة«)1)،  األجناس  وتتكاثر  اإلسالم  فيه  يتنامى  خطًرا  »مكاًنا 
المسلمون فهم »سود البشرة ذوو هيئات بشعة«)2). وقد أّدت هذه البغضاء 
إلى خلق عداوة لإلسالم »أتاحت حماية عقول المسيحيين من االرتداد 
تعاملها  للذات خالل  المسيحية بشعور من االحترام  دينهم وحقنت  عن 

مع مدنّية أرقى منها في أوجه كثيرة«)3).

رسول  من  النيل  على  العداوة  هذه  استراتيجيات  إحدى  وقامت 
 Gerald of اإلسالم بأقسى أسلوب ممكن)4). واّدعى )جيرال أوف ويلز
التعاليم اإلسالمية تقوم على  »أن  الثاني عشر،  Wales(، من كّتاب القرن 

النوازع الجسدية وأنها جاءت لتتماشى مع شبق الشرقيين الذين يعيشون 
في مناخ شديد الحرارة«)5).

تهدف  كانت  إسالمية  ثمة خطة  »بأن  أشاعت  األقاويل  إحدى  إن  بل 
 Guibert إلى القضاء على المسيحية«)6). واعترف )جيبرت أوف نوجنت
of Nogent)  بانعدام الدقة في السيرة التي كتبها عن الرسول محمد عليه 

ر ذلك بطريقة غاية في اإلسفاف)7). السالم وبرَّ

 J. B. Friedman, The Monrtrous Races in Medieval Art and Thought  (1(
(Cambridge, Mass., 1981( p. 65.

Ibid.; p. 67.  (2(
 Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image (Edinburgh,  (3(
1960( p. 270.

Ibid., p. 102.  (4(
Ibid., p. 270.  (5(

 R. W. Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages (Cambridge,  (6(
Mass.,1980( p. 30.

Ibid., p. 31.  (7(
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كان  الوسطى  القرون  في  العلماني  األدب  حتى  أنه  ذلك  إلى  يضاف 
شريرة«  »شخصيات  هم  فالمسلمون  القديمة.  الدينية  العداوة  يعكس 
 Chanson des األوروبية  البطولة  )مالحم  في(  رئيسية  أدوار  )ذوات 
Gestes( كأنشودة )روالن Song of Roland( التي تصّور المسلمين أنهم 

»عبدة للشيطان ولكل ما هو معاٍد للمسيح«)1). وكانوا يعطون تلك األدوار 

في هذه المالحم لمجرد أن يتّم قتلهم على يد الفرسان المسيحيين)2).

كان تصوير المسلمين في الروايات الرومانسية اإلنكليزية في القرون 
لخدمة  الفروسية  شعارات  فيها  ُوّظفت  دعائية  كتابة  بمثابة  الوسطى 

األغراض الدينية والسياسية.

وقالت في ذلك الكاتبة )دورتي متلتزكي Doroty Metlitzki( »لم يكن 
ما ُيقّدم لقراء تلك الروايات سير الحب الجميلة والفروسية النبيلة بل كان 
الروايات  هذه  وكانت  اإلسالم«)3).  على  المسيحية  انتصار  سيرة  أساًسا 
تعكس رغبات دفينة مثل: قتل المسلم العمالق على يد البطل المسيحي، 
و»األمير المسلم المهزوم«، و»المسلم المرتد عن دينه«، واألهم من ذلك 

كله »األميرة المسلمة التي تقع في غرام الفارس المسيحي«)4).

 For a study of this narrative, see S. Tonguc, The Saracens in the Middle  (1(
English Charlemagne Romances (London, 1958(, and B. White, Sara-
cens and Crusaders: From Fact to Allegory (London, 1969(.
 In the same manner that pioneer romances of America used the Indian as  (2(
an occasion for white-man heroics; Barnett,The Ignoble Savage.
 Dorothee Metlitzki, The Matter of Araby in Medieval England (New  (3(
Haven, 1977( p. 160.

Ibid., p. 161.  (4(
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 (1((Sir Bevis of Hampton وتصّور رواية )سير بيفس أوف هامبتون
»لتخدم  االستعداد  أتم  على  فهي  العاشقة«:  المسلمة  »لألميرة  نموذًجا 
الجامحة  الرغبة  فيها  فيثير  هو  أما  وإخالص«،  بخنوع  المسيحي  فارسها 
»ألنها شهوانية بالفطرة«. إن األميرات المسلمات في مشاهد الغواية في 
روايات القرون الوسطى)2) »هن اللواتي يتوددن إلى الفارس، وهّن اللواتي 
يقتحمن مخدعه ويمنحنه أجسادهن ولكنه هو الذي يتعفف ويرفض«. بل 
أجل  من  دينهن  عن  للتخلي  مستعدات  الغاويات  المسلمات  »هؤالء  إن 
)سير  أمام  المسلمة   )Josian )جوزيان  تقسم  وهكذا  الفارس«)3).  حب 
بيفس( أنها ستعتنق المسيحية »إذا ما رضي أن يعانقها«، فال يلبث )بيفس( 
أن تأخذه الحماسة التبشيرية ويقبل. وعندما تغّير )جوزيان( دينها تصبح 

امرأة »صالحة«.

»تتخلى   (4()Sowdone of Babylone بابل  )س��ودون  رواية  وفي 
في  قومها  وتخدع  دينها،  عن  المسلمة  األميرة   )Floripas )فلوريباس 
سبيل حبيبها الفارس المسيحي المسجون في قلعة أبيها«. وعندما ترفض 
الفارس،  لمساعدة  تطاوعها  أن   )Maragounde )ماراغوند  وصيفتها 
»تدفعها )فلوريباس( عبر النافذة فتهوي إلى البحر«. وال يكتفي المؤلف 
بجعل األميرة »غادرة وقاتلة« فحسب بل هي »داعرة أيًضا، فقبيل أن تساعد 
)غي  إغواء  تحاول  نراها  قلعته  في  والدها  على  التغلب  في  الفرسان 

Bevis of Hampton, MS 175 Caius College Library, Cambridge; L. A. Hib-  (1(
bard (ed.( Sir Bevis of Hampton (London, 1911 (.

Metlitzki, The Matter of Araby, p. 168.  (2(
 M. D. Taseer, India and the Near East in English Literature from the  (3(
Earliest Times to 1924 (Cambridge PhD thesis 1936( p. 51.

The Sowdone of Babylone, edited anonymously (London, 1854(.  (4(
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وتعّففه«.  تمنّعه  رغم  حجرتها  في   )Guy of Burgandy بورغندي  أوف 
الحكاية،  تنفرد وحدها في سرد مثل هذه  بابل( هذه ال  ورواية )سودون 
»بمساعدة  مسلم  ملك  على  المسيحيين  الفرسان  تغلب  موضوع  ألن 
زوجته أو ابنته« إنما هو سيناريو يتكرر في كل الروايات األخرى. والمهم 
في ذلك ليس هزيمة العدو بقدر ما هو »تحقير السلطان أو األمير المسلم 

من خالل خيانة أقاربه له«)1).

نجد  وأنانيًة«  وداع��رًة  »خائنًة  المسلمة  األميرة  ُتصّور  حين  وفي 
بالمقابل البطلة المسيحية في الرواية ُتصّور امرأًة »عفيفة« تضحي بنفسها 
The King of Tars ترضى  التار()2)  عن طيب خاطر: ففي رواية )ملك 
أميرة مسيحية بالزواج من ملك مسلم »أسود وهمجي« في سبيل أن تنقذ 
لهما طفل مشّوه  يلد  الزوجان عندما  الهالك. وحين يضطرب  قومها من 
يتحول  حتى  تفعل  تكاد  »فما  بتعميده،  لها  ُيسمح  أن  األم  تطلب  الخلقة 
ذلك المخلوق إلى طفل سوي بهّي الطلعة، وهنا يطلب الملك المسلم أن 

ُيعّمد هو اآلخر فإذا به يغدو بلمحة عين رجاًل ناصع البياض«.

 Floris and Blauncheflur وبلونشفلور()3)  )فلوريس  رواية  وفي 
نعثر على وصف مبّكر لنساء الحريم »اللواتي يحرسهن المخصيون«، كما 
نجد فيها وصًفا للتجار »الذين يزّودون السلطان بالجواري الجميالت«. 
فمنذ ذلك الحين بدأت تتدعم صورة الشرق بأنه »أرض االتجار بالملذات 

ومكان اإلشباع الكامل لها«.

Metlitzki, The Matter of Araby, p. 175.  (1(
 The King of Tars, MS Bodley 3938. Published in J. Ritson (ed.( Ancient  (2(
English Metrical Romances (London, 1802(.
 Floris and Blauncheflur, MS Gg. 4. 27 (II(, Cambridge University  (3(
Library, edited by A. B. Taylor (Oxford, 1927).
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كانت صورة اإلسالم التي صنعتها القرون الوسطى طافحة باألخطاء 
في  اإلمعان  من  كبيًرا  مقداًرا  ثناياها  في  تحوي  كانت  كما  المتعمدة، 
األسطورة. وعززت نظرية »نحن وهم« األوروبية شهاداٌت جاء بها رحالة 
و)ماندفيل   ،(1()Alexander )االسكندر  أمثال:  من  واقعيون  أو  خياليون 
.(4()Odoric 3)، و)أودوريك()Marco Polo  2) و )ماركو بولو()Mandeville

وضعتها  حسبما  الشرق  صورة  النهضة  /عصر  إنكلترا  ورثت  وقد 
الذي جّسده  المسلمين  التخوف من  أيًضا  العصور الوسطى، كما ورثت 
التراث  في  جاء  ما  إنكلترا  أحيت  ثم  ومن  ألوروبا.  العثماني  التهديد 
الكالسيكي )منذ شيشرون وهوراس( الذي صّور ثروات الشرق الهائلة 
وأصبحت مدن )هرمز Ormuz( و)أوفير Ophir( و)حلب( مرادفة للغنى 
الفاحش في أساطير األمة البريطانية التي راح يتسلط عليها هاجس التجارة 
بشكل متزايد. فشكسبير مثاًل يأتي على ذكر )حلب( في مسرحية )ماكبث( 
بعد عقدين من ذهاب رحلة تجارية إلى سورية عام)5)1583، مما يعكس 

أهمية مثل هذا الحدث في عهده وفي نفسه)6).

حكايات  تدعمها  والتي  الثراء«  »فاحش  شرق  عن  العتيقة  الفكرة  إن 
إنكلترا  ذهن  في  مرتبطة،  كانت  سبأ«،  و»ملكة  الثالثة«  المجوس  »ملوك 

 See P. Meyer, Alexandre le Grand dans la Littératture du Moyen Age  (1(
(Paris, 1886(; and G. Cary, The Medieval Alexander (Cambridge, 1956(.
M. C. Seymour (4.( The Travels of Sir John Mandeville (Oxford, 1968).  (2(

H. Cordier (ed.( The Book of Ser Marco Polo etc. (London, 1920(.  (3(
 H. Cordier (ed.( Les Voyages en Asie au XIVe Sicèle du Bienheureux  (4(
Frère Odoric & Pordenone (Paris, 1891(.
 See A. C. Wood, History of the Levant Company (London, 1964(; and  (5(
Sir William Foster, England’s Quest for Eastern Trade (Londcn, 1933(.

Shakespeare, Macbeth, I, iii, 73-9.  (6(
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اإلليزابيتية، بموضوع »النزعة الجنسية«، كما أن رفاهية الغنى كانت تترافق 
الهمة  فاترو  »أناس  هم  فالشرقيون  والخمول«:  الفسق  »مع  باستمرار 
يتراخون في غرف الحريم وال يشبهون في شيء اإلنكليز أصحاب الهمة 
)توماس  المدعو  من  إليزابيت  الملكة  طلبت   1598 عام  في  والنشاط«. 
داالم Thomas(، الذي صنع لها آلة أرغن، أن يحمل اآللة ويقدمها هدية 
منها إلى السلطان التركي الذي كانت تحاول كسب وّده لتحصل منه على 
تنازالت تجارية وتحالف عسكري. وقد ابتهج السلطان بالهدية وألح على 
)داالم( كي يبقى في القسطنطينية، إال أن الحنين إلى الوطن كان قد غلبه 
فقرر العودة إلى إنكلترا ولكن ليس قبل أن يلقي نظرة على حظايا »حريم 
السلطان«: »... كان الجدار سميًكا، ولما اقتربُت من النافذة وجدتها ذات 
قضبان حديدية متينة، لكنني تمكنت أن ألمح من خاللها ثالثين من حظايا 
السلطان يلعبن بالكرة في باحة واسعة. لقد ظننت للوهلة األولى أّن من 
شعرهن  رأيت  عندما  فتيات  أنهن  أدركت  ما  سرعان  ولكن  شبان  أرى 
يتدلى مضفوًرا على ظهورهن، وقد عقدت نهايته بشرابة ذات لؤلؤة. لقد 
الذي  بدأ مرافقي  فتيات جميالت حًقا. وعندما أطلت تحديقي بهن  كن 
أتاح لي رؤيتهن يتبرم بي، فلوى شفتيه وضرب األرض بقدمه كي أشيح 
حًقا  يملؤني  كان  المشهد  ألن  ذلك  في  راغًبا  كنت  وما  عنهن،  وجهي 

بالسعادة والنشوة«)1). 

إن مثل هذه الحكايات أصبحت أساس ما يكتبه الرحالة، فقد أدركوا 
أنه من أجل تسلية مواطنيهم ال بد أن يصفوا لهم »حظايا الحريم«. وكان 
الروايات جميع  في  صارخة  بصورة  متشابًها  المشاهد  هذه  مثل  وصف 

 Thomas Dallam, Diary (1599-1600) of a Voyage to Conrtanfinople in  (1(
 J.T. Bent (ed.( Early Voyages and Travels the Levant (London, 1893(
pp. 74-5.
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التي كانت تتوالى ليدعم بعضها بعًضا في هذا الوصف إلى أن تمكنْت في 
النهاية من ابتداع صورة متكاملة للشرق دعامتاها: «الشهوة واالستبداد«. 
إنها الصورة التي جاءت لتلبي نزوات مجموعة من الخياالت األوروبية. 
وكانت هذه المشاهد الوصفية تتخلد بفعل تكرارها وإعادة نقلها مرة بعد 

مرة وألنها كانت تتطابق تماًما مع المتطلبات والتوقعات الغربية))).

المظاهر  يصفون  وهم  أنفسهم،  الغربيون  الرحالة  يتمالك  ولم 
المعمارية لبالط السلطان التركي، عن إضافة العديد من التفصيالت هنا 
وهناك كي يجعلوا ما يسردون أكثر أسطورية. فـ )سير جورج كورتهوب 
السابع  القرن  منتصف  في  كتب  والذي   ، مثالاً  )Sir George Courthope

عشر، مأل بقلمه حدائق قصر القسطنطينية الخاوية بكل ما لديه من نماذج 
بعيد  من  يلمح  كاد  ما  فهو  عاريات«.  وحظايا  مخصيين،  »أمراء،  جاهزة 
بركة ماء رخامية حتى تخيل سلطاناًا تركياًا يجلس قبالتها وقد استغرق في 
»بعد أن يجعل السلطان حظاياه العاريات في البركة  لعبة تدغدغ نزواته: 
وقد  بها.  وتلتصق  أجسادهن  تلسع  بكرات صغيرة  بقذفهن  يتسلى  يروح 
ا إلى زيادة الماء في البركة حتى يغمر رؤوسهن فيحاولن، وهن  يعمد أحياناً
فإذا هن صاعدات هابطات  الهواء  إلى أعلى الستنشاق  الصعود  يغرقن، 
اللعبة  بهذه  السلطان  سرور  يكتمل  وعندما  للحياة.  طلباًا  المياه  لّجة  في 
المسلية يأمر بتفريغ الماء وينادي على المخصيين لُيخرجوا من البركة َمْن 

بقي على قيد الحياة منهن«))).

Alain Grosrichard, Structure du serail (Paris, 1979( p. 155.  (1(
 Sir George Courthope, Memoirs (166-1685), ed. S. C. Lomas (London,  (((
1907( p.1(3.
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مكان  إنه  الغربي:  للقارئ  الشرق  يلخص  السيناريو  هذا  مثل  كان 
»سوى  همٍّ  من  للشرقيين  فليس  والنزوات«.  واالستبداد،  »الجنس، 
للوقت عندهم وال حدود  قيمة  إذ ال  التسليات،  مثل هذه  في  االنغماس 

زمنية لملذاتهم«.

وقد ترافقت فكرة الشرقي »الوحشي« مع فكرة الشرقي »الفاسق« في 
الفترة  تلك  كّتاب  لدى  أثير  نموذج  ثمة  وكان  الغربي.  القصص  تركيب 
يكررونه باستمرار: إنه قصة السلطان التركي الذي يقع في حب جارية له 
»فيهمل كل شؤون الدولة من أجل أن يبقى في أحضانها«))). وعندما يلومه 
وزراؤه وضباطه ويحثونه على قيادة جيشه الذي كان على أبواب المعركة 
أن  عشيقته  من  يطلب  مساء  وذات  شؤونه.  في  لتدخلهم  غضًبا  يستشيط 
ترتدي أحلى مالبسها الحريرية الشفافة التي تبرز جمال جسدها وأن تلحق 
به إلى وليمة كبيرة يقيمها في قصره. وعندما تصل إلى هناك، يعانقها أمام 
حاشيته، وبلمحة عين يستل سيفه ويبتر رأسها. وثمة رواية أخرى تقول إنه 
يطلب من وزرائه أن يأتوه إلى مخدعه حيث تنام عشيقته عارية في سريره. 
عليها  ينهال  حتى  جسمها  مفاتن  لهم  ويكشف  عنها  الغطاء  يرفع  إن  وما 

طعنًا بخنجره إلى أن تموت، ومن ثم ينطلق معهم إلى الحرب.

التي  اإلليزابيتية  إنكلترا  تركيب  وليد  كان  القصصي  التركيب  هذا  إن 
كانت تتطلع إلى إقامة إمبراطورية تجارية. فتلك الفترة هي التي شهدت 
وضع األسس األولى لبناء الكيان اإلمبريالي المقبل، وذلك عندما نجح 
القرصنة عماًل وطنيًّا بهدف  التجار أصحاب المطامع في أن يجعلوا من 
كسب أسواق بعيدة عن جزيرتهم البريطانية. وال شك أن هؤالء الرحالة 

Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh, (966( p. (8.  (((
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التجار كانوا يهتمون أواًل بشؤون تجارتهم، إال أنهم كانوا في بعض  من 
األحيان، وبقصد الربح على كل حال، يهتمون بسكان البالد التي يطمعون 
 The Levant بجني الثروات منها. فعلى سبيل المثال كلفت )شركة الشرق
بوضع   ((()Charles Robson روبسون  )تشارلز  اسمه  كاتًبا   )Company

تقرير وصفي عن »حلب: السوق الرئيسية للشرق كافة«. إال أن مثل هذه 
الموروثة حول صورة  الكتابات لم تنحرف، إال في ما ندر، عن األفكار 
الشرق. فقد عاد هؤالء الرحالة وأكدوا أن الشرقيين هم »أهل التعصب، 

والعنف، والشبق«.

الميلودراما  نزعات  فيه  الذي سادت  اإلليزابيتي هو  العصر  ولما كان 
والعواطف الجياشة والعنف فقد وجد كّتاب هذا العصر في الشخصيات 
الشرقية الجاهزة والراسخة في خيال عامة الناس معينًا ال ينضب))). ومن 
الرئيسيين  »األشرار«  والزنجي  والمغربي،  والتركي،  المسلم،  أصبح  هنا 
في مسرحيات تلك الفترة، فالكّتاب المسرحيون العاديون وصفوا هؤالء 
 )Marlowe بقسوة مفضوحة السذاجة، بينما رفع كّتاب من أمثال )مارلو 
و)شكسبير Shakespeare( من شأن هذه الشخصيات بعض الشيء بطريقة 
مبطنة. ولكن رغم أن )شكسبير( يجلو صفحة )عطيل( بجعله خادًما أمينًا 
ا يحارب في سبيل السلطة المسيحية بل ويجعل منه  لدولة البندقية وجنديًّ
قاتاًل لألتراك، فإنه يبقى في المسرحية شخصية »همجية« ولو من نوع نبيل 
وتذّكر  الغالبة،  هي  الجياشة  وغرائزه  الفائرة  طبيعته  وتظل  الشيء  بعض 

Charles Robson, Newes from Ale (London, (6(8(.  (((
See E. Jones, Ofhello’s Counirymcn: The African in English Renais�  (((
 sance Drama (London, (965(, and S. C. Chew, ,Moslems on the London
Stage, The Crescent and the Rose: Islam and Englandduring the Re�
naissance (New York, (937( pp. 469-538.
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غيرته بالمفهوم التقليدي للغيرة الشرقية، كما أن انتقامه ما كان إال نتيجة 
حتمية لهذا المفهوم. والمسرحية، آخر األمر، إنما تدين فكرة قيام عالقة 
تنتهي  أن  إال  اليمكن  العالقة  هذه  مثل  »ألن  مختلفة  أعراق  بين  جنسية 
بمأساة لكونها تخلخل موازين العرف السائد« ولذلك ينبغي »أال ُيسمح 
أبًدا للرجل األسود أن يطأ المرأة البيضاء« )أو النعجة كما وصفها اياجو 

Iago( والبد من إنزال العقاب باالثنين مًعا ألنهما انتهكا المألوف.

محفوًفا  بأهله  واالحتكاك  الشرق  إلى  السفر  ُيجعل  ما  غالًبا  إنه  ثم 
بالخطر. فهذا )مارك أنطوني( ـ في مسرحية شكسبير »أنطوني وكليوباترا« ـ 
»الروماني الصلب« ولكنه ال يلبث أن ينقلب  يبدأ سفره إلى الشرق وهو 
إلى أسير »الملذات الشرقية«، ويسقط مستسلًما لساعات الحب والتراخي، 
ُيصّور  )الذي  الشرق  أحضان  في  ويقع  األولى  مكانته  علياء  من  ويهوي 
»قلب الضابط الصامد  العقل وتحّول  كنقيض لروما( حتى صار مستلب 
إلى مجرد مروحة ال شغل لها إال إطفاء شهوة تلك الغجرية«. فإذا كانت 
واإلمبراطورية،  االجتماعي،  والمركز  واالحترام،  الواجب،  هي:  روما 
الملذات  »االنغماس في  السحر هي:  فإن مصر كليوباترا ذات  والزواج، 

وإهمال العالم وشؤونه«.

عواطفه  من  يتخلص  لو  ويتمنى  يعتريه  ما  تماًما  يدرك  أنطوني  إن 
المشبوبة: »علّي أن أقطع صلتي بهذه الملكة التي تسحرني«، ولكنه يعرف 
أيًضا أن عليه قبل كل شيء أن يحسم ازدواجية الرغبات التي تعتلج في 
»الحب  »المجد والسلطة فعليه بالغرب«، أما إذا أراد  داخله؛ فإذا ما أراد 
والعاطفة فمكانهما الشرق«. ونرى أنطوني وقد جذبه الغرب لبرهة عابرة 
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يقسم: »علّي أن أحطم هذه األغالل المصرية وإال فسأخسر نفسي إذا ما 
استلبني الحب«))).

ولكنه ال يستطيع أن يحسم شيًئا. فالرحلة إلى الغرب ُترجعه من جديد 
إلى التعلق بمصر، فال يكاد ُيصّفي حسابه مع قيصر، ويعاود العمل العام، 
ويعقد زواًجا سياسيًّا، حتى نسمعه يفصح عن نواياه: إنه يرغب في الغرب 
والشرق جميًعا ليبلغ ما يريد. فالعراف الذي يقابله يعيده إلى سحر مصر 
ويذّكره بالرغبات والشهوات فيقول: »رغم إقدامي على هذا الزواج الذي 

تمليه مصلحتي فسأذهب إلى مصر....ألن في الشرق كلَّ مسراتي«))).

وهكذا يتضح الفرق بين غرب وشرق: الغرب هو »استقرار اجتماعي، 
الضرورة  ولكن  مًعا  يريدهما  وأنطوني  قيود«.  بال  مسرات  هو  والشرق 
على  واحًدا  حين  إلى  حين  من  يفضل  الدرامية،  المسيرة  خالل  تجعله، 
متناقضان(.  ألنهما  بينهما  الجمع  يمكن  ال  إنه  تقول  )فالمسرحية  اآلخر 
ويأتي حوار على لسان شخصين يراقبان ما يجري يصفان االمرأتين اللتين 
تفرقت نفس أنطوني بينهما: الزوجة )أوكتافيا( والحبيبة )كليوباترا(. فهذا 
جاءت  إنها  ويقول  وتواضعها،  وحكمتها،  )بأوكتافيا(  يشيد  )ميسناس( 
هبة حظ ألنطوني وإنها ستكون له سنًدا في المجتمع، أما )اينوباربوس( 
فيصف كليوباترا وسفينتها الملكية ويقول: »إنها ال تكاد ترويك حتى تعود 

فتجعلك تتعطش إليها من جديد«.

وتحل الهزيمة عندما ال يعود بمقدور أنطوني أن يفصل ما بين الغرب 
تترك  وعندما  والحب.  الحرب  بين  والعاطفة،  الواجب  بين  والشرق، 

Antony and Cleopatra, ii, (((-(.  (((
Ibid., ((, iii, 39-4(.  (((
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كليوباترا المعركة في اللحظة الحاسمة يلحق بها أنطوني مأخوًذا بسحرها، 
ولكنه يعيش في الندم على فعلته هذه ويروح يروي ويالت الحب:

»آه يا روح مصر المخادعة ...

يا أيتها الساحرة الخطيرة...

يا من عيناك أغرتا جنودي 

وجذبتهما إليها...

يا من كان ثديها هو تاجي ومصيري... 

يا غجـرية أغـوتني...  

 وقادتني إلى الهالك
آه يا إيروس... آه يا إله الحب...«)))

ولكن هذين النازعين اللذين يتصارعان داخل أنطوني اليحسمهما إال 
الموت، فبالموت وحده ينتهي الصدام بين الشرق والغرب.

لقد أتى الشرق إلى أنطوني »ممثاًل بسفينة كليوباترا التي كانت مزيًجا 
وبخور،  عطور،  وروائح  فخم،  موكب  والملذات:  المسرات  أنواع  من 
وحبيبة  ملكة  هي  وامرأة  الشمس،  ضوء  في  يتألأل  مقصب  حرير  وبريق 
ابتكره الغرب  وعشقية.... إنها خالصة الشرق كله«  ـ هذا الشرق الذي 

ليتأمله ويستمتع بصورته.

الجنسية«،  »بالتوقعات  الذهن األوروبي  دائًما  في  الشرق  ترافق  وقد 
نموذج  القديمة  واألسطورية  الالهوتية  النصوص  ثنايا  في  يبرز  كان  إذ 

Ibid., IV, viii, (5-30.  (((
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المرأة الغاوية: فهنالك )ديدو Dido( في رواية »فرجيل« تستقبل )اينياس 
Aeneas( في فراشها كما استقبلت كليوباترا أنطوني في سريرها، وهناك 

)ميديا Medea( المتطرفة في عواطفها وعنفها، إنها الشرقية، الهمجية التي 
تغوي وتصّد في اللحظة الواحدة، ثم هناك )بلقيس( صاحبة عرش اليمن، 
كلمات  أعذب  سليمان  الملك  أسمعها  »التي  الجملية  الشرقية  المرأة 
ها متالزمان، ورقصها يثير ويخيف  الحب«. أما )سالومي( فجمالها وشرُّ
ا في أيقونات عصر النهضة وفي  في آن واحد، وقد أصبحت موضوًعا مهمًّ

لوحات القرن التاسع عشر وأدبه وموسيقاه.

الغربي،  الخيال  تطلعات  لّبت  قصصية  بدعة  الشرقية  المرأة  كانت 
لتروي  ابُتكرت  أخرى  شرقية  امرأة  هّزته  أن  الخيال  هذا  يلبث  لم  ولكن 
هي نفسها القصص والحكايات. وكانت حكاياتها غامضة وحالمة تماًما 
كما كان يشتهيها المستمع الغربي. ففي عام 704) بزغت هذه الشرقية في 
األوروبيين.  لّب  خلبت  ما  سرعان  جديد،  نوع  من  وكانت  أوروبا  سماء 

كان اسمها »شهرزاد«.

ً
ً




