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Abstract. In a book entitled ”The Body is a Suitcase” Ġāda as-Sammān publishes narratives from places visited 
by her in the years 1964-1976. In the form of essays and reportages, she describes European and Arab cities, 
including many capitals. These materials that resulted finally in the abovementioned 520-page book had been 
earlier published separately in two Lebanese journals and one of them also in a Kuwaiti journal. In her works 
Ġ. as-Sammān do not focuses on descriptions of visited places but she shows noteworthy and often surprising 
phenomena or cases that should be interesting for the curious Arab reader. She picks untypical traditions and 
titbits referring to the daily life of the European societies and correlates them with Arabian traditions. The aim 
of this paper is to analyse the concept of journey in terms of Ġāda as-Sammān works and destabilisation as a 
consequence of the journey. Ġ. as-Sammān herself declares that destabilisation instigates the people to think. 
Therefore, during her journey she contemplates many important issues relevant to the cultural and political life 
of Arabs. Language used by the author is very colourful so in this paper it also forms an area of investigation. 
It is worth noticing that sometimes Ġ. as-Sammān’s works are full of metaphors and beautiful expressions 
adeptly and tastefully used by the author. On the other hand, some of her essays are written in simple language 
and can be understood directly – the conclusion is that Ġāda as-Sammān’s main goal was to make her works 
get to the broadest audience possible. 
Keywords: Arabic prose, Syrian literature, travel literature, Ġāda as-Sammān. 
 
 

، التجربة األولى لغادة السمان في مجال أدب الرحلة. ویمكن 1979الذي صدر عام یعد كتاب "الجسد حقیبة سفر"، 
التأكید أنھ أتى مختلفا عن تقالید ھذا النوع من األدب، فقد كتب بطریقة فریدة تجعلھ أقرب إلى التحقیق الصحفي الحافل 

 كتابھا الثاني، "شھوة األجنحة"بموضوعات فكریة وسیاسیة واجتماعیة، وأحیانا فلسفیة وأدبیة واقتصادیة. ولعل 
)، جاء أقرب إلى أدب الرحلة من حیث وصف المدن، والعادات والتقالید، والمجتمعات التي قضت فیھا الكاتبة 1995(

أوقاتا قصیرة خالل زیاراتھا إلى بلدان كثیرة من الشرق إلى الغرب. وكیف ال؟ وھي تكتب في مقدمة ذلك العمل منوھة 
)، وغیرھما من الرحالة الذین تھدیھم كتابھا. في 1995:4لة العرب كابن بطوطة والسندباد." (السمان أنھا "حفیدة الرحا

الجسد حقیبة سفر"، تقدم المؤلفة مقاالت وتحقیقات صحفیة “صفحة، والموسوم بـ  520مؤلفھا الضخم، الذي یقع في 
. نشرت ھذه المقاالت فرادى في 1976-1964من عواصم ومدن أوروبیة وعربیة كثیرة، زارتھا في الفترة ما بین 

 .مجلتین لبنانیتین: "األسبوع العربي"، و"الحوادث"، ونشر مقال واحد منھا عن الكویت في مجلة "الیقظة" الكویتیة
على غیر المألوف، تخط غادة السمان مقدمتین لكتابھا، وكعادتھا تفاجئ القارئ بأسلوب غریب طریف، فتراھا  

تضع عنوانا مستفزا یسم المقدمة ھكذا: "بقلم سواي!". فتكون المقدمة نسیجا من مقتبسات أخذت من أقوال كتاب 
، وسارتر، ویوسف إدریس، ودستویفسكي، وغیرھم ومفكرین، أمثال: ألبیر كامو، ولورانس دارویل، وألبرتو مورافیا

ممن أدلوا بآرائھم عن السفر والترحال، وعدم االستقرار، والذكریات المرافقة، والفراق، ووصف األماكن. وتختمھا 
 بقصیدة معبرة بتوقیع الیوناني كافافي: 

 تقول لنفسك: سوف أرحلو
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 .إلى بالد أخرى. إلى بحار أخرى
 ینتي ھذه إلى مدینة أجمل من مد

 ..من كل جماٍل في الماضي عرفتھ
 ال أرض جدیدة، یا صدیقي ھناك 

 ). 6: 1996وال بحر جدید: فالمدینة ستتبعك. (السمان  
تفاجئنا الكاتبة، أیضا، في "المقدمة الثانیة"، إذ تسمھا بھذه العبارة: "بقلمي ولن أكتبھا!". وما ھي سوى عبارات  

رات أو، كما تسمیھا المؤلفة، "برقیات" تكون مسودات لعنوانات متنوعة، تسم بھا كتبت على شكل شعري متضمنة إشا
جزءا من مقاالت ھذا الكتاب وتحقیقاتھ. وكلھا تبین حاالت الحزن، والغربة، والتفجع، والشكوى، التي تغدو حالة جمعیة 

سمان الوطن الحبیب. وتحرص الللعرب بقضھم وقضیضھم، وكذلك لكل المظلومین المرغمین على الرحیل والتنائي عن 
على توظیف العنوان لیكون حامال بین طیاتھ عالمات ودالالت یطمح النص إلى إشھارھا، وقد تحدث الناقد العربي 
القدیم، أبو بكر الصولي، عن دالالیة العنوان قائال: "والعنوان العالمة كأنك علمتھ حتى ُعِرف من كتبھ ومن ُكتب إلیھ" 

). وللعنوان حضور قوي في أعمال السمان أجمعھا، وبذلك "یعني سطوتھ وتجبره على 143ھـ: 1341(الصولي 
). والعنوانات التي تقترحھا الكاتبة ھنا مختلفة األھداف والدوافع، فمنھا ما 35: 2010المبدع/المنتج والقارئ" (رحیم 

ي النص ومنتجھ، بما تشتمل علیھ من اسمو"العنونة یلفت االنتباه بغرابة، بل لنقل ببراعة، تركیبتھا السیمیائیة ودالالتھا، 
: 2007تكون ذلك التعویض العالمي أو السیمیوطیقي للحضور الذي كان واختفى فجأة لحظة إنتاج النص" (حسین 

العنوانات التالیة التي تأتي بھا السمان: "نملة في مملكة الحزن"، "مواطنة في مملكة ). وبھذا المعنى یمكن فھم 29
زیت"، "دفتر الغربة"، "أرحل .. فیحتلني وطني..". وثمة عبارات موحیة تضفي علیھا تعلیقات الكاتبة الطرافة التران

الرامزة، فعلى سبیل المثال، تضع ھذا العنوان: "كلمات .. في ضباب المطارات"، وتتبعھ بتعلیق بین قوسین، كما یلي: 
وتنوه أنھا ستترك للقارئ قرار اختیار عنوان كتابھا، زاعمة أنھا (السجع رھیب في ھذا العنوان ولكنني لم أتعمده!..). 

دة إلى "نرحل إرغامیا من الوالستباركھ إن فعل، بید أنھا تختار عنوان "الجسد حقیبة سفر"، وتلحقھ بالعبارة التالیة: 
تعلق بعد ذلك: "ما )، وتتساءل: "الجسد حقیبة سفر؟"، و8: 1996الموت وبینھما رحالت أخرى استطالعیة؟" (السمان 

 ).13: 1996بین النھرین نھري الحیاة والموت، ونھرنا الذي نبدع" (السمان 
لندن ھي بدایة الرحیل، وتحظى بحصة األسد من مقاالت الكتاب إذ تخصھا السمان بست وثالثین مقالة من  

مقالتین لكل من الكویت وفیینا أصل أربع وثمانین (باریس سبع، روما ست، القاھرة ست، بغداد خمس، َعّمان أربع، و
وزوریخ وبرلین، ومقالة واحدة لكل من: جنیف وفرانكفورت وتونس واإلسماعیلیة والسویس وعدن وفلورانسا، وعدة 
تغریدات في المطارات وقاعات الترانزیت). وتأتي صورة لندن متناقضة، فالكاتبة تحب فیھا أمورا كثیرة: النظام، حقوق 

صحي، وأحیانا تمتعض من أمور أخرى، فترى لندن شاحبة وتائھة. في السطور األولى من المقال اإلنسان، التأمین ال
األول، الموسوم ب "بدایة زمن الرحیل"، نرى صورة لندن كما ترسمھا غادة السمان: "واستقبلني الصقیع بلندن. 

ظة. ساعتي كانت تشیر إلى وتذكرت أن الشمس غابت مع وجھ من ودعني في مطار بیروت ولم تشرق منذ تلك اللح
السادسة (...). وجاءت السابعة. والثامنة. والتاسعة. والعاشرة ولم تظلم السماء. تحولت إلى إنسان آلي: كبیرة ومفغورة 

 ).13: 1996(السمان  ورمادیة. بال أھداب وال دموع.."
لشرق صورة ا –رة المناقضة صورة لندن، بصقیعھا وسمائھا المخیفة ولیلھا المیت، تستدعي المقارنة بالصو 

بسحر لیلھ، ودفئھ، وقمره المبتسم. وتتكرر كلمتا "الشرق" و"الشرقیون" بكثرة في الكتاب، فیصبح الشرق معبرا عن 
ر بطابعھ الخاص. وتعب –على اختالفھا  –وطن شاسع لشعوب وقومیات كثیرة، یجمعھا نبضھ وروحانیتھ، ویطبعھا 

لقادم من الشرق عندما یعیش في مجتمع مختلف كلیا عن مجتمعھ، و"لعل أقسى ما یعانیھ الكاتبة عن القلق الذي ینتاب ا
اإلنسان ھو االنتقال من مكان ال ینتمي إلیھ، فتنتھبھ مشاعر الخوف والقلق، ویستوطنھ إحساس بعداء اآلخر.." (حمود 

مع  سھا من طبیعة حیاتھم التي تتماشى). والسمان ال تبث شعور العداء تجاه البریطانیین، لكنھا تبدي توج111: 2005
 الظروف الطبیعیة المنفرة: 

وأنا كاھنة من الشرق للیل ال یعرف الزیف... فیھ ظلمة وحنین وتراتیل غامضة. واللیل ھنا لوحة میتة مدقوقة 
أدركت  .)في األعلى ال فرق بینھا وبین دیكور السقف، والقمر، شاعر السماء الجوال ال یتسلق إطاراتھا. وھنا (..

بدفئھ وقمره  –معنى سحر الشرق بالنسبة للفتیات اإلنكلیزیات. ولیل الصحراء الذي لم یصبھ عفن ھباب المداخن 
یشكل عنصرا أساسیا من عناصر ذلك السحر. وقلت ما دام لیل بالدي كالقطع النادر في ھذه البالد، فألر  –

 ).13: 1996(السمان  لیلھم... ورأیت...
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إن الجو عنصر مؤثر، وحاضر بقوة في حیاة البریطانیین حتى في أحادیثھم وتحیاتھم. فعبوس األنواء، واكفھرار  
السماء، وضبابیة األمداء، تجعلھم متقوقعین، منطوین على أنفسھم، صامتین في حالة عزلة مریبة یصعب على أھل 

 لعرب الحارة: الشرق استساغتھا، وھذا ما لمستھ الكاتبة الوافدة من بالد ا
 

"طقس جمیل" ھي عبارة التحیة التقلیدیة، التي یبدأ بھا اإلنكلیزي شخصا آخر في لحظات الود النادرة، ألنھا 
وحدھا تفك طلسم الصمت الذي یغلف كل فرد بحكم انعزالھ التام عن أي فرد آخر، ویتبعھا حدیث طویل مجاني. 

یألفھا، خصوصا إذا كان قادما من بالد شمسھا الحادة وحدھا تطھو لكن الغریب مھما طالت إقامتھ ال یمكن لھ أن 
 ).40: 1996(السمان  طعامھ!

 
ورغم أن لندن تعرف بمدینة التقالید والعراقة، فالكاتبة تفاجئنا بصفة جدیدة من صفات عاصمة الضباب، أنھا  

د ناتھا الذكیة، لتتبع أثر ذلك المجون الفریأیضا مدینة مجون، وأي مجون! وتجذبنا غادة السمان بأسلوبھا الطریف، ومقار
 خلف أبواب المدینة المغلقة:

 
ومجون لندن طریف ومن نوع خاص.. إنھ مشوب بكثیر من مظاھر المحافظة.. فأبواب المالھي من الخشب  

اعة قالبني العتیق، ولھا وقار أستاذ جامعة، ویخیل لمن یراھا قبل أن یدخل أنھ سیجد خلفھا قاعة محاضرات أو 
محكمة، وحینما یصبح في الداخل ال بد لھ من أن یطلق شھقة دھشة قبل أن یبدي استنكاره أو استحسانھ.. إن أي 

  ).15: 1996(السمان  شيء ال یمكن أن یخطر بالبال یحدث ھناك..
 

عھم. اتلمح السمان في تیھ عاصمة الضباب شبابا ضائعین، فتشرح بعض الظاھرات المقلقة، التي تشكل سبب ضی 
وتلحظ بعین المراقب النبیھ معاناة ھؤالء، فتتناول بعض سلبیات الحضارة الغربیة، التي عنیت بالمادة ولم تلتفت إلى 

 الحیاة الروحیة اإلنسانیة. وتقترب الكاتبة في طرحھا من مسالك التحلیل النفسي واصفة حال ذلك الضیاع:
 

لك البالد ومظاھره المتعددة من روكروز وبیتلز ومودرنز یدل إن الضیاع الحقیقي الذي یعاني منھ بحدة شبان ت 
على أن المدنیة الغربیة الحدیثة رغم ما فیھا من عظمة آلیة قد أفلست في منح اإلنسان السالم النفسي والطمأنینة 

موضوعة  نیةاألخالقیة.. بل إنھا تكاد تشوھھ وتغیر معالمھ نھائیا، إن الحیاة الروحیة لإلنسان ھناك كقدم فتاة صی
في حذاء حدیدي كي ال تنمو.. وھذا الجیل، جیل مرحلة االنتقال إلى نموذج جدید من حیاة الغاب لقرد ما زال 

 ).16-15: 1996یتعذب ریثما ینسى أنھ إنسان!.. (السمان 
 

عنایة، فعلى بتلتفت السمان إلى تفاصیل دقیقة من حیاة البریطانیین واھتماماتھم محاولة دراستھا بعمق، وتحلیلھا  
سبیل المثال، تستعرض تعلق اإلنكلیز بأغاني البیتلز التي ترى فیھا الكاتبة تعبیرا عن مرارة اإلنكلیز، وشعورھم بالخیبة 
واالستیاء: "أغنیة البیتلز مثال التي تقول: (لقد كان یوما شاقا، وكانت لیلة شاقة، وأنا أعمل كالكلب) ألیست روح المرارة 

: 1996م التي تحملھا، ھي التي دعت الشعب اإلنكلیزي الختیارھا كأحب أغنیة إلى نفسھ؟..." (السمان والتذمر المستسل
). وتلتقط الكاتبة جوانب مھمة من شخصیة البریطانیین وسلوكھم، ومن ذلك تعلقھم بقائدھم تشرشل وتتبع أخباره 41

لشعب. فذكر تشرشل یخرق حصون تقالیدھم في وتأثرھم بمرضھ، وتدعي أن ذلك یكسر الفكرة الشائعة عن برود ھذا ا
تبادل الحوار. فتكتب السمان معبرة عن إعجابھا بسلوكھم ھذا، إذ ترى فیھ صفات إیجابیة، لكنھا ال تتركھ دون أن تضعھ 

 تحت مشرطھا على طاولة التحلیل النفسي: 
 

 كلمات طبیبھ، وقراءاتھم للنشراتحزن بالغ، وتجمھر أمام باب داره [دار تشرتشل] ساعات في الصقیع بانتظار  
الطبیة عن صحتھ حتى أثناء اجتیازھم للشارع أو قفزھم إلى (الباص)، ویخالط ذلك شيء من الھستیریا العاطفیة 
التي ال تتفق مع الفكرة الشائعة عن برود الشعب اإلنكلیزي و(عقالنیة) مشاعره.. (...) ربما كان حزن الشعب 

م على حیاتھ أمرا صادقا ومباشرا لیس بصمام أمان وال بانتحال لمبرر.. وھذا ما اإلنكلیزي على تشرشل وجزعھ
معناه أن الشعب حساس جدا، وعاطفیتھ سریعة اإلثارة، وموت إنسان بالنسبة إلیھ كارثة، لمجرد أنھ إنسان یموت 

 ).41-40: 1996بعد أن أعطى كل ما لدیھ لقومھ ووطنھ... (السمان 
 

ي مقاالتھا رسم صور سوداویة تمثل وجھ لندن المليء بالندوب البشعة. ففي "ال حب في تواصل غادة السمان ف 
لندن" ترصد مسائل شتى من قضایا الحیاة االجتماعیة، والعالقات اإلنسانیة، والظاھرات التي تراھا غریبة ومقلقة، 
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السمان جیدا حالة الضیاع التي یعیشھا  "أبناء الالحب غیر المؤذي". تدرك –ومنھا الظاھرة التي تمثلھا جماعة الھیبیز 
 الھیبیز، وتعرف ما یمثلون من أفكار، بل من أوھام واغتراب: 

 
أطرف ما في جماعة الھیبیز أو "أبناء الزھور" كما یسمون أنفسھم أنھم أوجدوا أنفسھم باسم الحب، وأن حركاتھم  

دقوا، وابتعدوا عن ذاتھم لیقیموھا بتجرد، لرؤوا كلھا تقوم على فكرة "اصنعوا الحب ال الحرب"! .. ولكنھم، لو ص
أنھم أحفاد جیل (الحرب من أجل اإلمبراطوریة االستعماریة) ال أحفاد (الحب والزھور). إنھم في بریطانیا یمثلون 
الجیل الضائع بال حب.. الجیل الجدید الذي بزغ إلى الوجود بینما شمس إمبراطوریة آبائھ وأجداده تغرب.. وھم 

عن أھلھم... عن القیم التقلیدیة التي ما تزال تسود بریطانیا (...) ولذا فھم بال ھدف... إنھم یتعلمون الطاعة  غرباء
: 1996والنظام ولكنھم ال یعرفون من أجل ماذا، وماذا بعد... فیتمردون تمردا أعمى على كل شيء. (السمان 

106.( 
 

مة على الھیبیز البریطانیین، وتصف حالھم بالمأساة مؤكدة ال تتوانى غادة السمان عن إطالق أحكام سلبیة صار 
انفصالھم عن الواقع، وھروبھم إلى عالم المخدرات. وتقدم معلومات وافیة عما یقومون بھ محاولة دراسة أحوالھم من 

 منطلق التحلیل النفسي االجتماعي:
 

 الیومیة، ومحاولتھم الیائسة لخلق عالم خاصربما كانت مأساة الھیبیز اإلنكلیز بالذات انفصالھم عن واقع الحیاة 
بھم جدید وغریب.. فھم یعیشون في عزلة تامة عن وطنھم وعن بقیة أفراد الشعب، ولھم مفاھیمھم وأغانیھم 
ومخازنھم ومطربوھم وأساطیرھم. ولھم أیضا مجالتھم الخاصة، وھي مكشوفة وتعتبر أن كل ما في الطبیعة 

في عالم خیالي بعید عن واقع حیاة أي فرد ینتمي إلى أرض وتاریخ ومستقبل،  خیر(...). ولما كانوا یعیشون
 ).111: 1996كانت المخدرات ضروریة لتساعدھم على ھذا الھرب المستمر... (السمان 

 
وتتجلى ھذه الماساة في لجوء الشباب إلى استعمال أصناف جدیدة من المخدرات مثل "حبوب الھلوسة" التي  

تسمى (إل. إس. دي): "وأكثرھم یتعاطى الحشیش والماریوانا، وصنع (المثقفون) منھم ال (إل. إس . دي) إذ أن ھذا 
مخدر إلى موت الكثیرین ممن تناولوه بطریقة ). وقد أدى ھذا ال111: 1996المخدر یركب في المخبر.." (السمان 

مفجعة. وتروي المؤلفة قصصا عن ھذه الحبوب التي تذھب بعقل من یتناولھا، فال یدرك ما یفعل معرضا نفسھ للھالك. 
وتتدحرج مأساة الشباب لتصبح جزءا من تراجیدیا كبرى تشمل جل مناحي الحیاة في لندن، والغرب عموما، تلخصھا 

ثة صغیرة ترمز إلى المأساة العامة: "حادثة صغیرة تلخص ما یجري كلھ.. وھي لیست نكتة. إنھا مأساة السمان بحاد
اإلنسان الحدیث. أخي الذي استعار دراجتي الناریة وسقط عنھا، وروى لي أنھ خالل إقامتھ في المستشفى كانت الممرضة 

 ). 43: 1996لسمان توقظھ أحیانا من النوم كي تعطیھ (حبة) المنوم المعتادة!" (ا
لغادة السمان حدیث طویل عن مفھوم الحریة في المجتمعات الغربیة، التي تمثلھا ھنا لندن، فھي ترى أنھا حریة  

زائفة ال تبرح شمسھا الشاحبة غیوم االستالب. وفي قناعتھا أن اإلنسان في كنف الحضارة الحدیثة مستلب، یعیش اغترابا 
بكیان ال حضن لھ. وعلى الرغم من أحكام الكاتبة الحادة بعض الشيء، والمبالغة في فظیعا، حیث تبدو حریتھ أشبھ 

التعمیم أحیانا، في طرحھا المتعلق بحریة الفرد في ھذه المجتمعات، فال بد من اإلشارة إلى جمالیة المقارنات التي 
ریة لطرافة. ھكذا تفھم الكاتبة معنى الحتجریھا، وفرادة االستعارات التي تصنعھا، فھي تجعل محاكماتھا مقنعة، وشدیدة ا

 في العالم المادي المستشرس:
لحریة في مثل ھذا العالم تلغي نفسھا بنفسھا ألنھا حریة الذین استلبتھم المدنیة أنفسھم.. إنھا حریة أن تموت كما ا 

(...) إنھا حریة التأمل  كتشاء ألنھ ال أحد یھمھ أمرك لینتقدك أو یأسف من أجلك.. إنھا حریة ال مباالة الجماعة ب
تمنح ألعمى.. حریة األكل لمن استؤصلت معدتھ.. حریة المركب في أن یبحر حیث یشاء في وجود بال بحر.. 

 ).16: 1996(السمان 
 

ال ترى المؤلفة قیمة للحریة في الحضارة الحدیثة ما دام اإلنسان مستلبا یعتریھ القلق، وال یستطیع أن یعیش  
م العمل، وقلة الوقت والحیلة: "فالشعب البریطاني كالشعوب الغربیة كلھا.. الھث دائما.. الھث وراء بأحاسیسھ في زحا

القطار، الھث وراء ساعة المكتب، یتناول وجباتھ الخفیفة أثناء ركضھ في الزحام، ودماغھ صار كمعدتھ، ال یھضم إال 
). وفي رأي 42: 1996حساسیھ بأبعادھا كلھا.." (السمان المعلبات، لم یعد لدیھ وقت یبحث فیھ عن الحقیقة، أو یمارس أ

الكاتبة، تترك ھذه الحالة المتأزمة شروخا في نفسیة الناس ما یؤدي إلى خلق شخصیة أوروبیة منكفئة على ذاتھا 
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قصة  ابفردانیتھا، وعدم مباالتھا باآلخر. وتقدم السمان أمثلة على ذلك من تجاربھا ومشاھداتھا في لندن وباریس، ومنھ
 المرأة الحامل في شھرھا األخیر إذ یأتیھا المخاض وھي واقفة في عربة المترو، فال یلتفت إلى ألمھا أحد:

 
جارھا الجالس على المقعد الذي تستند إلیھ لم یرفع عینیھ عن جریدتھ. لم یلتفت إلیھا إنسان. ظلت عیون الرجال 

ھم الھبوط فیتأخر(...). ظل الصاعدون والھابطون والنساء مترقبة ظھور أسماء المحطات كي ال یفوت أحد
یصطدمون بھا في غمرة تدافعھم. وظلت فتاة تقبل (شابھا) بنھم عند النافذة دون أن یلتفتا أو یلتفت إلیھما أیضا 
أحد. تفكك عجیب في المجموعة، كل في قفصھ الزجاجي العازل، غاب جدید من المدنیة... كنت وحدي البدائیة 

تھا وأوثانھا.. وكنت وحدي التي بدت غبیة ومضحكة حینما تقدمت من السیدة الحامل وسألتھا إن كانت الغنیة بآلھ
بحاجة إلى المساعدة. فاستغربت، وفي غمرة أوجاعھا لوت بوجھھا عني قرفا لتدخلي فیما ال یعنیني!!! (السمان 

1996 :37 .( 
 

ضباب البشعة، فحضوره لم یكن قلیال أیضا في وصف وإذا كان حضور الجو الشاحب كبیرا في رسم صورة عاصمة ال
لندن الزاھیة، التي تسمیھا الكاتبة بلندن "األخرى": "ال شيء أجمل من لندن حینما تصفو سماؤھا، وتنبت فیھا شمس، 
ویتلصص فوق فوق أبراجھا قمر.. إنھا رائعة، كابتسامة مفاجئة في وجھ إنسان متعب قلما تنفرج أساریره.. ككلمة حب 

). وفي موضع آخر تتكلم بصراحة عن لندن "األخرى" إیجابیة 29: 1996مشبوبة على شفتي كاھن ال مباالة." (السمان 
 السمات، وال یخلو األمر من تناقض حتى في مفھوم الحریة الذي قدمتھ السمان سابقا:

 
ن الفن والفكر والمسرح، لندن عن لندن األخرى أتحدث ھذه المرة.. عن لندن الجمیلة، لندن اإلنسان والحریة، لند

 الطریفة والبریئة.. 
 لندن التي تشدني إلیھا أبدا أینما كنت...

 أرحل عنھا إلیھا.. أغادرھا، ولكن تجدني أبدا راجعة..
 عن لندن المعتقة بالمثل واإلنسانیة أكتب ھذه المرة..

ند وأغاني (البیتلز) وأخالق عن عشرات األشیاء التي نحن بأمس الحاجة الستیرادھا قبل أفالم جیمس بو
 )123: 1996(السمان  (الجیرك)..

 
واألمور اإلیجابیة التي تراھا الكاتبة بعین الرضا كثیرة، منھا: النظام االجتماعي العادل، وانتفاء الجوع، والحفاظ  

، ولكن ینبغي اإلشادة بھاعلى كرامة اإلنسان، والتأمین الصحي والطبابة المجانیة. وتعد ذلك كلھ ظاھرة اشتراكیة حقیقیة 
ما یثیر انتباه القارئ أن السمان تكتفتي أحیانا بالحدیث عن الرجال دون النساء، ومن ذلك قولھا: "لیس في بریطانیا رجل 

)، فِلَم لم تذكر النساء أیضا؟ فھل ھن جائعات یا ترى! أم أن لھن 123: 1996جائع إال إذا اختار ھو ذلك للریجیم" (السمان 
 اصا ال نعرفھ؟! وتركز في حدیثھا عن مزایا الحیاة االجتماعیة، والوضع المریح للعاطلین من العمل: وضعا خ

 
نظام الضمان االجتماعي مطبق بطریقة إنسانیة (وعادلة) نسبیا. یستطیع أي عاطل عن العمل أن یذھب إلى أقرب 

تتولى إیجاد عمل لھ.. وھذا بال ریب أمر رائع جنیھا ریثما  13مركز بولیس، والدولة تدفع لھ راتبا أسبوعیا قدره 
ینقذ المواطنین جمیعا من القلق والرعب الدائم من الفقر (...). والصحف تروي باستمرار حكایا طریفة عن رجال 
یتھربون من العمل ألن الراتب الذي تدفعھ الدولة (للبطالة) أكبر أحیانا من الرواتب التي یتلقونھا. وأعظم ظاھرة 

یة في بریطانیا ھي ظاھرة تأمیم الطب والعالج المجاني لكل فرد من أفراد الشعب وحتى للرعایا الجانب اشتراك
 ).123: 1996المقیمین في بریطانیا.. (السمان 

 
وبغض النظر عن عدم تقبل غادة السمان لتقوقع اإلنكلیزي داخل فردیتھ، نجدھا تمتدح تعامل الدولة مع  

ر مقدس: "الفرد محبوب من قبل الدولة، وفردیتھ مقدسة. وال یمكن إلقاء القبض على أي خصوصیة الفرد على أنھا أم
إنسان دون إدانتھ مھما كانت التھمة وإال استطاع مقاضاة المسؤولین. الفرد شيء مھم، سواء كان طبیبا أو محامیا مثقفا 

فرق بین فرد وآخر فھم سواسیة أمام القانون، ). تؤكد الكاتبة أن ال 124: 1996أو عامال بسیطا أو خادما..." (السمان 
ویُحترم العامل العادي مھما كانت طبیعة عملھ، وھذا ما یشد انتباه الكاتبة التي تربت في مجتمع یمیز بین إنسان وآخر 
حسب مھنتھ، أو مكانتھ االجتماعیة، فتقول: "العمل الیدوي ھناك ثمین جدا، ودخل مصلح األحذیة یعادل دخل موظف 

 ).124: 1996(السمان  بنك ألنھ یقدم للمجتمع عمال ضروریا كأي موظف أو مثقف."ال
تلتقط الكاتبة، كعادتھا، تفاصیل صغیرة، وتقارنھا بأمور مھمة كبیرة، بذكاء وطرافة، فمثال تتحدث عن المطر،  

لتنتقل إلى التعبیر عن إعجابھا بنظام صرف المیاه في شوارع لندن؛ وفي المحصلة نجدھا تبث آراءھا عن القرى والمدن، 
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یكف لحظة عن الھطول في لندن، ولم یحدث قط أن تجمعت بركة من وعدالة القانون، وانعدام الفساد: "المطر مثال ال 
الماء حتى في القرى، القرى كالمدن من حیث التحضر، ولكنھا أجمل وأكثر صفاء وھدوءا. القانون فوق الجمیع، وال 

 ).124: 1996یمكن تجاوزه في أیة حال. المحسوبیات غیر موجودة على االطالق." (السمان 
مان إلى كل شاردة وواردة في حیاة البریطانیین وعاداتھم وتقالیدھم ولغتھم. وتأتي بالطریف من وتنتبھ غادة الس 

كل ناحیة، فال تتوانى عن الحدیث عن شتائم اإلنكلیز المھذبة التي تختلف عن أسالیب السباب عند العرب. فتزعم أن 
اللغة العربیة الشتائم منصبة على األخت أو األم  الشتائم في اللغة اإلنكلیزیة "كلھا موجھة نحو الفرد (المشتوم). في

 ). وتتوسع الكاتبة في شرح ذلك مؤكدة:200: 1996مثال..." (السمان 
إذا ترجمنا ھذه الشتائم إلى اإلنكلیزیة ال یشعر اإلنكلیزي أنك تشتمھ أصال، وإنما یشعر بأنك تبدي وجھة نظرك  

ؤكد أو ینفي ذلك! .. وأقصى رد یمكن لك أن تسمعھ في ھذه الحالة ھو نحو أفراد أسرتھ ولیس من شأنھ أو من حقھ أن ی
وھو تعبیر رائع آخر (حتى على  .As far as I am concerned أنھ (في حدود علمھ) ال یعتقد بأن ما تقول صحیح

 ).200: 1996صعید الشتیمة) عن احترام الفرد لفردیتھ، وبالتالي لحدوده اإلنسانیة، وحدود سواه.. (السمان 
تقدم غادة السمان في بعض مقاالتھا صورة لباریس مختلفة عن تلك التي ترسم بھا لندن، فیشد انتباھھا شيء  

آخر یتعلق بالعمران في عاصمة األنوار. فنجدھا تنتقد ما یفعلھ الباریسیون بأبنیتھم التي تطلى بطالءات تطمس وجھھا 
س صدمني. جعلني أتساءل: ماذا حدث للفرنسیین؟ ولماذا یشوھون ووجھ قصورھا التاریخیة: "أول ما طالعني في باری

عاصمتھم بھذه الصورة؟ فاألبنیة في باریس كما في المدن العریقة الكبیرة جمیعا تحمل أحجارھا آثار الزمن ھبابا أسود، 
ریقھا التاریخي الممیز: "ما ). فالمدینة تشوه بھذه الطریقة، وتفقد ب17: 1996فتبدو رمادیة اللون معتقة الزوایا." (السمان 

زال العمال یطلون خدي باریس بالبودرة، یبیضونھا، ترى ھل تنقذ المدینة الحلوة نفسھا؟ (...) ترى ھل تنقذ المدینة نفسھا 
). ویكون أسلوب 17: 1996قبل أن تتحول إلى ما یشبھ المدن الكرتونیة التي تبنى داخل استدیوھات ھولیوود؟" (السمان 

 ریفا إذ تعقد مقارنات، وتخلق استعارات، وتشبیھات "تؤنسن" ھذه المدینة: الكاتبة ط
 

وإذا استطاع الفرنسیون أن یبرروا عملیة شد الوجھ ھذه لباریس بحجة النظافة، فال أعتقد أن بوسعھم ذلك بالنسبة 
جین لم ض كعلقالعھم وقصورھم األثریة.. قصر شامبور مثال رأیتھ وقد تم تنظیف نصفھ، فصار ناصع البیا

یخبز، وصار التناقض في ھیئتھ مزعجا بعد أن فقد االنسجام بین طراز بنائھ القدیم ونظافتھ المستحدثة. (السمان 
1996 :17.( 

 
یتبدى جمال فرنسا في ریفھا، وتغدو باریس مثاال للجمال، رغم تشویھ آثارھا. وتتفنن الكاتبة في وصف الریف  

صحراء خضراء شاسعة، إنھ رائع وشاسع حتى الرتابة وحتى اإلحساس بصفات تجمع بین النقیضین فھو: "
خضراء)، یعبر  –). إن ھذا الوصف الجامع لثنائیات متضادة، ككلمتي (صحراء 19: 1996بالصحراء..". (السمان 

سسات ؤعن بالغة العبارة وبراعتھا عند السمان. وترتبط جمالیة باریس أحیانا بأعمال الدعایة التي تحرص علیھا الم
المالیة، ما یثیر الریبة لدى الكاتبة: "باریس المدینة الجمیلة كحدیقة مثل یحتذى بالنسبة لبقیة المدن.. ففي مونبیزون وفي 
تور رأیت حوضا ألزھار جمیلة ملونة على طول الرصیف، ولوحة أمام الحوض كتب علیھا أن ھذه األزھار ھي ھدیة 

 ). 19: 1996(السمان  القرن العشرین.." البنك إلى الناس! ھدیة من العواطف في
والریف الفرنسي، بكل ما فیھ من جمال، تراه الكاتبة مختلفا عن المدن األوروبیة، وتجد الحیاة فیھ قریبة من  

حیاة العرب. فتؤكد أن المرأة الریفیة تختلف تماما عن الصورة النمطیة التي رسمت بھا المرأة الفرنسیة قیاسا على ما 
ن باریس أو نراه فیھا، وبذلك یخیب أمل الرجال (وربما العرب، كما یفھم من تلمیح الكاتبة) الذین یظنون أنھن نسمعھ ع

 غانیات أشبھ ما یكن ببنات الھوى:
 

ال أثر للتھتك في الریف الفرنسي. رابطة األسرة قویة، وسطوة الدین ما تزال مھیمنة على الرؤوس الطیبة 
مرأة الریفیة] خادمة في المطعم. ورأیتھا أما تدفع بعربة أطفالھا في الشارع. وفتاة في الساذجة. (...) رأیتھا [ال

أبھى حلة ذاھبة إلى الكنیسة، وزوجة تتأبط ذراع زوجھا، وفالحة، وبائعة.. وكانت في الحاالت جمیعا امرأة 
ریة اب الكالوریز و(النقاط) الحراعاملة، ولم تكن نحیلة القوام كمانیكان ألنھا تعمل حقا كالرجل وال وقت لدیھا لحس

الموجودة في (قطعة البفتیك). ولم تكن متھتكة ومبتذلة، وإنما رأیتھا بسیطة المظھر واللفتات، وأعتقد أن حقیقتھا 
الرائعة ھذه تخیب دوما آمال الذین یسمعون (الكثیر) عن المرأة الفرنسیة، ویبنون على ھذه األساطیر كثیرا من 

 ).18: 1996(السمان  اآلمال.
 

ترى السمان أن حیاة المرأة الغربیة كانت نتیجة لتطور تاریخي، واجتماعي، وصناعي، لھ جذور في حیاة أمتھا  
من حروب وتصنیع، لذلك فھي تتالءم مع حیاتھا النفسیة. وتزعم أن المرأة الفرنسیة الحقیقیة تختلف عن صورتھا التي 
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ونعلم منھا أیضا أن بعض المدن الفرنسیة تشبھ المدن السوریة من حیث نمط تقدم في الدعایة السیاحیة لجذب السواح. 
 الحیاة المحافظ الذي یحكمھا: 

 
المرأة الفرنسیة (الغانیة) التي تجتذب الرجال من أنحاء العالم جمیعا ھي الطبق الذي یطھوه الفرنسیون لضیوفھم 

الشائع: المرأة الجادة المحترمة ذات الضحكة الحلوة. والوجھ فقط وال یتنالونھ. إنھا تختلف تماما عن طبقھم الشعبي 
النظیف والقامة الممتلئة. مدینة أورلیان مثال تنام بأكملھا قبل العاشرة، لیس فیھا ملھى واحد، ومكان التسلیة الوحید 

 ).18: 1996(السمان  فیھا ھو السینما كما في حمص مثال أو أیة مدینة سوریة محافظة.
 

یثار عن قمع المرأة العربیة في مجتمعاتھا، وتعاطف األوربیین معھا، ترصد السمان رأیا مختلفا  وبعكس ما 
بكلیتھ، مفاده أن األوروبیات یحسدن العربیات على حیاتھن الزوجیة: "قالت عاملة تجرب لي ثوبا في أحد المخازن: 

ید أن الكاتبة تتناول ھذه القضیة من زوایا أخرى، ). ب38: 1996المرأة عندكم ال تعرف أیة نعمة تعیش فیھا.." (السمان 
متذكرة األجنبیات اللواتي یتزوجن من رجال شرقیین، فیتركن بالدھن الجمیلة من أجلھم: "منھن من تركل مناظر 
سویسرا ورقي حیاتھا وتتبع أسمرھا إلى أعتم زاویة في حماه وأكثرھا تزمتا.. ماذا یأسرھا سوى حلمھا بأن تعامل 

. (وإن كانت في أغلب األحیان تعود من جحیمنا فاشلة) .. فالرجل الشرقي یبالغ في (حرصھ) على المرأة حتى كأنثى.
). ورغم ذلك فالمؤلفة ال تدعو إلى تقلید األوروبیات وترى "في الدعوة إلى تقلید مظاھر 38: 1996لیسجنھا." (السمان 

). وتبدي نفورھا وسخریتھا من الطریقة الرخیصة التي 38: 1996حریة المرأة الغربیة، أمرا غیر منطقي.." (السمان 
تعامل بھا المرأة الغربیة: "إن ثمن حبة الدراق في لندن أو عنقود العنب في باریس یفوق ثمن امرأة!! ... یا للرخاء.. 

م ھنا ینتقمون، والمرأة وذات أزل دفع آدم األول لحواء األولى خلوده ثمنا لحبھا.. فإلى أین تسیر حواء؟ .. أم أن أحفاد آد
 ).39: 1996ترقص في ولیمة ذبحھا؟؟" (السمان 

األناقة في فرنسا، والترتیب الجمیل لألشیاء، یشدان انتباه المؤلفة، فتأتي على ذكرھما في معرض حدیثھا عن  
نسي ھو في المطعم الفرالمطاعم الفرنسیة، التي تراھا بعین الكمال حد المبالغة والتعمیم: "آخر ما یثیر اھتمام الغریب 

الطعام (حتى ولو كان جائعا). إن المطعم الفرنسي قمة في الذوق والترتیب، ومتحف لعراقة الشعب وحضارتھ (...).. 
نحس بأن الجمال الحقیقي ال یصنعھ مھندس الدیكور وإنما ھو حصیلة أذواق متعاقبة وزبدة فنون أجیال.." (السمان 

حسن تنظیمھا، إعجاب الكاتبة، مع أن ھذه األمور تعد من بدیھیات تنظیم المدن في ). وتثیر الطرق، و19-20: 1996
أوروبا. فعلى ما یبدو أن ذلك التطور الحضاري كان شیئا مذھال للسائح العربي في ستینیات القرن العشرین وقت زیارة 

ا ن الغریب یستطیع أن یتجول فیھالسمان لفرنسا: "الطرقات في أنحاء فرنسا كلھا منظمة بشكل یدعو إلى الدھشة.. إ
(...) دون أن یضطر لسؤال إنسان عن الدرب، إذ ال یقطع عشرة أمتار إال ویجد لوحة تحمل رقم الطریق الذي ھو علیھ، 

). وتنھي الكاتبة حدیثھا عن الطرقات 20: 1996وال یصل مفترق طرق إال ویقرأ إلى أین تقود كل درب.." (السمان 
القارئ بطرافتھ: إنھا تحرم اإلنسان من لذة أن یضیع! ویبدو أن اإلنسان یجب أن یضیع أحیانا  بأسلوب فكاھي یفاجئ

لیكتشف دربھ بنفسھ، لقد قدرت ھذه الدقة وأعجبت بھا ولكنني كنت أحببت الطرقات أكثر لو تركت لي شیئا.. الدرب 
: 1996صل إلى أي مكان.. تجنبھا!! (السمان الوحیدة التي تمنیت أن أسیر فیھا ضیقة وعلیھا الفتة تقول: طریق ال تو

20.( 
أما وصف إیطالیا، فیبدأ بعاصمتھا وآثارھا وتماثیلھا التي تشد السائح لكثرتھا، وجمالھا الرائع الذي یحفز الكاتبة  

على أن ترى فیھا روحا بشریة ال أحجارا صماء: "مئات من الوجوه الحجریة، مئات من األجساد الرخامیة تطل من كل 
ألبواب تنتصب فوق النوافیر، بین المیاه المتدفقة غالبا من أفواھھا، في مكان... من أعلى األبنیة تصطف كالعساكر، أمام ا

). أنسنة التماثیل ھذه تجعل منھا النصف الجمیل من سكان روما: "تماثیل في كل مكان، 21: 1996الساحات..." (السمان 
تي نصف .. إنھا روما، المدینة الجمیلة، دقیقة الصنع حتى لترھف السمع لتلتقط ما تتأھب لتقولھ، أو تكاد تمد یدك مصافحا

). وتصرح الكاتبة 21: 1996سكانھا (النصف الحلو) من التماثیل، لكن النصف اآلخر لم یتحول إلى آالت بعد.." (السمان 
 أن اإلحساس بالغربة ینتفي منذ لحظة الوصول إلى روما، ولكنھا تؤكد أن لھذه المدینة وجھین: 

 
ما مصابة بازدواج خطیر في الشخصیة.. فاألبنیة األثریة المبثوثة في أنحائھا عندما یأتي المساء یكتشف أن رو

كلھا تخلق فیھا جوا من الوقار والقدم، والتماثیل الفنیة الرائعة توحي بعالم من الجمال اإلغریقي والقیم الصلبة.. 
المدن التي  الوحشي قافلة ومع المساء تختفي روما الدكتور جیكل وتنتصب روما المستر ھاید التي تنافس برقصھا

ال تنام.. وتبھت األبنیة األثریة حتى لتكاد تختفي، ومع أصوات القبالت في زوایا الشوارع، والھمھمات 
والمالحقات وشھقات التعب، أحسست فجأة أن التماثیل العاریة بدأت تنبض بالشھوة وتتحرك في أماكنھا لتعربد 

 ).22-21: 1996الھثة.. (السمان 
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قتصر وصف الكاتبة على روما وروعة تماثیلھا ونوافیرھا، ولكنھ یمتد لیصل إلى نفسیة اإلیطالي، ومقارنتھ ال ی  
 بالبریطاني بطریقة بارعة ال تخلو من الفكاھة:

 
في لندن مثال كنت إذا راقصت شابا أقترب بوجھي من وجھھ ألتأكد من أنھ یتنفس حقا... وإذا دست على قدم 

إنني ال أعتذر ألنھ ال یحس بي.. إنھ آلة لم یدخل صانعھا في حسابھ حوادث تافھة من ھذا رجل ما في المترو ف
النوع.. أما في روما فالجو النفسي یوحي منذ الوھلة األولى بأن حادثة تافھة كھذه یمكن أن تؤدي إلى حرب داحس 

 ).21: 1996وغبراء جدیدة.. (السمان 
 

لفون عن سائر األوروبیین، فھم أكثر دفئا وأحر عاطفة، یشبھون العرب واإلیطالیون، كما تراھم الكاتبة، یخت 
في أسلوب حیاتھم. فھم "ال یركضون بجنون فئران في أنبوب اختبار مكھرب، ما زالوا یتلكأون أمام الواجھات" (السمان 

 ن:)، ویشاكسون النساء للفت انتباھھن، ویقومون بأمور أخرى تجعلھم قریبین من الشرقیی21: 1996
  

إذا مرت بھم فتاة جمیلة، ویمضغون الطعام قبل ابتالعھ، وینامون دون جرعة من  –على األقل  –ویصفرون 
الدواء المنوم، ویفكرون بابتیاع طوق یاسمین للحبیبة بدال من سؤالھا: كم تریدین؟ وما زالوا أیضا ینثرون في 

ما زال فیھا بعض الناس الذین یفضلون أن ال یصلوا  العربات التي تجرھا األحصنة في مدینتھم اعترافا منھم بأنھ
 ).21: 1996بسرعة.. إن مشھد ھذه العربات مألني طمأنینة، ذكرني بأنني لم ابتعد كثیرا عن بالدي! (السمان 

 
تتحدث غادة السمان في مقاالت عدیدة عن تأثیر الدعایة الصھیونیة في أوروبا الغربیة، ساردة ما ترى وتسمع  

ادیین، وإعالم متأثر بتلك الدعایة، أو لھ مصالح من ورائھا. وتبدي ألمھا من االحتفاء بالظالم الغاصب، من ناس ع
وحزنھا من جراء غیاب العرب عن كل ذلك. وما یسوغ استطرادات الكاتبة، في ھذا الموضوع، تاریخ كتابة ھذه 

ف الحقائق، والكذب البین، وقلب الحقائق . وكانت السمان شاھدة على تزیی1967المقاالت الذي صادف حدوث نكسة 
لصالح إسرائیل: "والواقع أن الدعایة اإلسرائیلیة كما الحظت ترتكز على أسس علمیة نفسیة حدیثة لمختلف الشعوب 
األوروربیة.. إنھم یقدمونھا لكل شعب أوروبي بأسلوب معین یتفق مع نفسیتھ وظروفھ وتاریخھم معھ.. یسكبیونھا لھ في 

). تروي السمان كیف یتأثر الشبان األلمان بالدعایة اإلسرائیلیة، 30: 1996عبي كي یتناولھا بتقبل." (السمان طبقھ الش
فھي استطاعت أن تربي لدى الجیل الجدید عقدة الشعور بالذنب أمام الیھود، وتحویلھ إلى الشعور بالذنب نحو إسرائیل 

الكاتبة تشیر إلى شيء مختلف یعتمل في نفسیة األلماني، شيء  التي كسبت من وراء ذلك دعما مادیا غیر محدود. لكن
ملتبس ومتناقض تصفھ بطریقة تحاول الدخول في دھالیز التحلیل النفسي لھذه الظاھرة: "األلماني في أعماقھ ما زال 

جل منھ، بل خیحتقر اإلسرائیلي كفرد لھ أسلوب (حقیر) في الحیاة، ولكنھ تعلم أیضا أن یكره احتقاره لإلسرائیلي وی
). وتزعم أن الیھودي مضطھد في أوروبا بصورة عامة، لكن 30: 1996ویدفع لھ ثمن احتقار أجداده لھ...". (السمان 

كیھودي ال كإسرائیلي: "في لندن یمنع دخول الیھود إلى عدد كبیر من النوادي، وال یسمح بدخول أكثر من نسبة معینة 
خصبة للنكات واالضطھاد االجتماعي.. الیھودي مرفوض كیھودي، مقبول منھم في مدرسة واحدة، كما أنھم مادة 

). وترد سبب ذلك إلى عوامل استعماریة موضوعیة: "ربما أنھ كیھودي یشاركھم 97: 1996كإسرائیلي" (السمان 
اس بالذنب! ساللقمة، وكإسرائیلي یصبح عمیال لدیھم لسرقة (لقمة) الشعوب العربیة.. وھم یغطون ذلك الموقف بعقدة اإلح

). وتؤكد السمان أن الیھود ھم ضحیة اضطھاد أوروبا 97: 1996ویعوضون على الیھود ولكن على حسابنا... (السمان 
 لھم، والعرب ھم من یدفع الثمن: 

 
فالیھود في بالدنا العربیة، في دمشق، في بیروت، في القاھرة، في كل مدینة عربیة عشت فیھا، كانوا 

املة، كانت لھم حقوق المواطنین وواجباتھم وكان ذلك وحده مقیاس الحكم علیھم... یلقون دوما أطیب مع
كان الشعب العربي ھو الشعب الوحید الذي لم یضطھد الیھود، وھو الیوم یدفع ثمن اضطھاد أوروبا 

 ).97: 1996لھم وضیقھا بھم واحتمائھا من حقیقة موقفھا بمظھر المكفر عن ذنبھ! (السمان 
 

السمان أسالیب الیھود المتنوعة في التقرب من المجتمعات األوروبیة، ومؤسساتھا الفاعلة، لبث دعایتھم ترصد  
الدینیة، فتختلف أسالیبھم المتبعة في إیطالیا، مثال، عن مساعیھم الدعائیة في بریطانیا. ففي إیطالیا یستغل الیھود وجود 

ن قضیتھم من زاویة دینیة بحت، حیث: "یرتدون على وجوھھم أكثر الكنیسة الكاثولیكیة وتعالیمھا اإلنسانیة، فیشرحو
أقنعتھم ذال ومسكنة لیثیروا شفقة المتدینین والعالم. وھنا في بریطانیا یضربون على الوتر الحساس في ذات البریطاني 

عمیق ألمھا لعدم ). وتنتقد السمان العرب معبرة عن 30: 1996المحافظة التي تؤمن بقیمة العمل والجد..." (السمان 
تحركھم لشرح قضایاھم، وتدعوھم لترك الخطاب الخشبي الذي ال یفید شیئا، بل یضرھم ویسيء إلى قضیة فلسطین 

 العادلة. ویصبح كالمھا من فرط العاطفة أشبھ بالشعر:
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 ونحن...
 ما زلنا نزھر كالما وال نثمر...
 نطلق سحبا ترعد وال تمطر...
النكبة، استطعنا أخیرا أن نتفق على محاولة االتفاق على اتفاق لبحث أسلوب العمل!! ونحن بعد ستة عشر عاما من 

 ).30: 1996(السمان  .. ونحن ما زلنا نتشاجر ونتاجر ونساوم علیھ حتى كدنا نحبھ حب المتسول لعاھتھ!!
 

ات إلى فتقدم أمنی یزداد شعور الكاتبة بالعجز أمام ما یحدث في فلسطین، وعدم قدرة العرب على فعل اي شيء، 
بني جلدتھا أن یكفوا عن العیش بأسلوب الماضي، ویشرعوا بالتطلع إلى مجاراة العصر لحل قضایا اإلنسان العربي، 
الخاصة منھا والعامة. ومن لندن تنظر الكاتبة بقلق إلى فلسطین التي ترمز إلیھا ب"حقول البرتقال الحزین"، في إشارة 

غسان كنفاني: "لیتنا نتخلى عن أسلوب امرئ القیس والوقوف على  –ب إلى روحھا إلى عنوان قصة صدیقھا القری
األطالل في قضایانا الشخصیة والعامة... وسالم على حقول البرتقال الحزین... ال أملك لھا اللیلة إال السالم، فأنا خرساء، 

حدیث الكاتبة قھر والمرارة واضحة في ). وعالئم الحزن والشعور بال32: 1996ومتعبة، وعاجزة فقد وعیي." (السمان 
، وھذا وصف شجي للقاھرة حافل بمشاعر 1967عن المدن العربیة التي زارتھا بعید الحرب العربیة اإلسرائیلیة عام 

مختلطة: "متحفزة وغاضبة كحدقة عین محارب... غامضة ثریة بأسرارھا المعتقة، كطقوس قبیلة وثنیة تغتال آلھتھا.. 
كقطة تأكل أوالدھا.. كریمة، كنزف جرح مفتوح.. رتیبة ومخدرة، كدخان نارجیلة في حنجرة تكلست  دامیة، وبریئة،

 ).218: 1996أحزانھا.. متناقضة، كأسنان منشار.. غالیة.. كأنھا دمشق، مدینتي. (السمان 
ءة ھذا لیقبل على قرا ولعل الحدیث عن الفروق الثقافیة واالجتماعیة، وغیرھا، بین الشرق والغرب، ھو ما یشد القارئ

العمل، بید أن السمان تجذبھ أیضا عند الحدیث عن رحالتھا إلى المدن العربیة، رغم انشغالھا، وانشغال العرب عموما، 
بقضیة النكسة التي وقعت زمن ترحالھا في بالد العرب. ومن الطبیعي أن یكون ھذا الحدث/الصدمة موضع اھتمام 

ّمان والقاھرة بعد النكسة، وتخصص حدیثھا لنتائج ھذه الحرب، وحالة العرب النفسیة فنراھا تصف عمقاالت المؤلفة، 
بعدھا. المدن العربیة وأجواؤھا تذّكر غادة السمان بمدینتھا دمشق، وال غرابة في ذلك. لكنھا غالبا ما تجد من الطرائف 

التي تصفھا  1964على ذلك مقالھا عن تونس عام واألحادیث الشائقة لتجذب المتلقي بأسلوبھا الجمیل الذكي. وسنأخذ مثاال 
بال"مرمیة من كوب ما". وتلخص حال تونس، التي تنوس بین االنتماء إلى الشرق والتطلع إلى الغرب، بصراع "األغاني" 

 الدائر بین أم كلثوم وماریا كاالس اللتین ترمزان إلى الصراع الحضاري بین الشرق والغرب:
 

واحدة من الشرق وأخرى من الغرب. أم كلثوم وقد أطلقت صوتھا وھي تنشد "أنت  ھبت ھذه المرة أغنیتان:
عمري" وماریا كاالس في مقطوعة من إحدى أوبرات "فردي". وكانت األغنیتان تمتزجان، تتصارعان، ال 

اء یتطغى واحدة على األخرى. لعل ھذه اللوحة الصوتیة كانت ملخصا لكل ما سأشاھده. (...) وفي كثیر من األش
كنت أجد أم كلثوم إلى جانب ماریا كاالس. حتى في أحادیث التونسیین أنفسھم: كانوا یتحدثون باللغة العربیة 
وبالفرنسیة (...). وبصورة عامة كان الطابع العربي ھو (الغالب)، وحتى الجمل التي ینطقھا الشاب بالفرنسیة 

ائدة، وأسلوب التعامل العاطفي، والكرم، والنبل، كانت تحمل عقلیة عربیة شرقیة، واألخالق العربیة ھي الس
 ).26-25: 1996وحرارة القول والعمل.. (السمان 

 
ومن األمور الطریفة التي تناقشھا السمان مسألة اللھجات العربیة، حیث تبدي رأیا یقر بعدم منطقیة الداعین  

لو من الفكاھة، والسخریة من الذین یؤمنون بوجوب للكتابة بإحداھا. وتسعى إلى إقناع القارئ بھ، بمحاكمة منطقیة ال تخ
الكتابة بالعامیة: "وتخیلت أدیبا تونسیا یكتب مسرحیة أو دیوان شعر بالعامیة التونسیة ویسمیھ: "زعرة" [باللھجة 
التونسیة تعني "شقراء"، وبالشامیة "عربیدة"] بدال من "شقراء". أیة صدمة یصاب بھا القارئ العربي لمجرد قراءة 

). ومن األمور المثیرة 26: 1996العنوان؟ وأیة صدمات أخرى یصاب بھا وھو یقلب الصفحات؟ أي تشویھ؟ (السمان 
لالھتمام وصف طباع التونسي، وغیرتھ على امرأتھ، ووصف الدار التونسیة التي تجعلھا الكاتبة رجال، وتتصف بطباع 

 ساكنھا، وھي بذلك ال تختلف عن أخواتھا في المشرق: 
 

لدار في تونس رجل شرقي، فیھا مزایاه وطباعھ وعیوبھ. فیھا غیرتھ على أشیائھ من زوجة وحیاة داخلیة، وا
وحرصھ على إخفائھا واالستئثار بھا. ومن یطل من الباب ال یرى سوى فناء صغیر تنفتح علیھ مجموعة من 

ل والذوق. (...) خیل إلي طیلة السھرة واألبواب. إنھ الشرقي ال یطرح أعماقھ. وداخل الدار كریمة الجماالدھالیز 
أنني في دمشق، في أحد أحیائھا القدیمة حیث الیاسمین في الفناء، والنوافذ الخشبیة المحفورة بإتقان تطل على فسحة 

 )27: 1996تتوسطھا بحرة میاه ثریة. شعرت بذلك الخیط الذي یربط األندلس بتونس بدمشق. (السمان 
 

د أن غادة السمان، عادة، ال تستعرض في نصوصھا أوصاف المدن وأشكالھا، وإن فعلت في الختام، یمكن التأكی 
كان فعلھا منطلقا لتبیین أحوال البلدان التي زارتھا، ساعیة إلى إیجاد ظاھرات مثیرة لالھتمام، أو وقائع من شأنھا أن 
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ة، وتبحث عن أمور طریفة مدھشة في تجذب اھتمام القارئ العربي. تلتقط عادات غیر مألوفة من وجھة النظر العربی
عتبات الحیاة الیومیة، وتقارنھا بتقالید المجتمع العربي. وتجدر اإلشارة ھنا أن مفھوم السفر عند غادة السمان طریف، 
ومعبر عن حالة عدم االستقرار التي تتأصل كنتیجة لھ. إن غیاب االستقرار یحرض أفكار اإلنسان، لذلك تجده في ترحالھ 

عدیدا من القضایا المھمة، المتعلقة بحیاتھ، وحیاة شعبھ الثقافیة والسیاسیة. إن اللغة المستخدمة في نصوص الكتاب یتأمل 
مثیرة لالھتمام إلى حد كبیر، وفي أحایین كثیرة تأتي النصوص حافلة باالستعارات والعبارات الملھمة، التي تتقن السمان 

ة. ویحدث أیضا أن تأتي مقاالت الكتاب بأسلوب بسیط ومباشر، ما یعطي كتابتھا أفضل إتقان، وھي الشاعرة المرھف
االنطباع أن المؤلفة ترید أن تكون قریبة من شریحة واسعة من الجماھیر. وإذ أصبح السفر میسرا في القرن العشرین، 

ء، فال طلسم وال وأضحى للطیارة فیھ، "فصول في الروایة، روایة الكشف عن العالم ومجاھلھ وغدا كأنھ كتاب مقرو
)، فمن الطبیعي أن یصبح الجسد حقیبة للسفر، كما أرادت غادة 10: 1987لغز، بل تحل كل طالسمھ وألغازه" (ضیف 

السمان. ویمكن بجدارة عد كتابھا ھذا تجربة فریدة في أدب الرحلة، نظرا لشمولیتھ، وثرائھ بموضوعات فكریة، 
 .وسیاسیة، واجتماعیة، وفلسفیة، وأدبیة شتى
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