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  نيس�منصور :�قراءة�&ي�تجربات�هندّية�S "يوم�٢٠٠حول�العالم�&ي�"

  

  .عبد�الجليل�م

 مساعد،�قسم�العربية،�كلية�الفاروق،�كالكوت،�ك$��،�الهند��أستاذ

عداد�اPصرّي$ن�البارزين�الذين�لهم�سمعة���ي)�هو�٢٠١١-١٩٢٥أنيس�منصور�(
عيد�العالم�Vفيلسوفا�وأديبا،�وقد�نال�شهرة�بأفكاره�الفلسفية��ي�طيبة�عdى�الصّ 

�يع �ولذا �ويتمّ$¡�أنيس�منصور�عن�أدونيس�إبداعاته�_دبية، �بمثابة�أدونيس، ّد
عه��ي�اللغات� بمزج�_سلوب

ّ
_دبي�الحديث�إvى�جانب�_سلوب�الفلسفي،�ولتضل

،�وقد�حاز��عdى�كث$��من�الجوائز�_دبية�فات�متنّوعةاPتعّددة�واط[عه�عdى�ثقا
�أل��تو�موراويا �عّرف �وهو�الذي �مصر�وخارجها، إvى���Alberto Moravia)١(من

�مائت$ن �مؤلفات�تبلغ �التاريخ �جب$ن ��ي د
ّ
�خل �وقد �كتبه، �ب§�جمة �العربي �.العالم

�له:� �_دبية �ومن�أشهر�الكتب�الفلسفية �فيلسوفا، �رّحالة �أنيس�منصور وكان
�الفراعنة‘ �السماء‘و�،’لعنة �من �هبطوا �السماء‘و�،’الذين �إvى �عادوا �عطائه��،’الذين �أجزل �وقد � وغ$�ها،

ب[د�هللا�لخلق�‘،�و’يوم�٢٠٠حول�العالم��ي�‘الّرح[ت�أيضا،�وله��ي�ذلك�كتب�جاّدة�وم½�ا:��بداÙي��ي�أدب�
�ذلك�اPجهول ‘و�،’هللا �اليابان‘و�،’اليمن ��ي �الّتاريخ‘و�،’أنت �يعرف��’.أعجب�الّرح[ت��ي �أن �للقارئ ن

ّ
ويتمك

ّيق،�وعّ���محمود�شخصية�أنيس�منصور�من�خ[ل�تحليل�محمود�تيمور�ذاك�اPوضوع��ي�أسلوب�طريف�ش
ر��ي�أن�يجد�Åنيس�منصور�شب¸�ا�أو�نظ$�ا،�ولم�ينجح��ي�هذه�اPحاولة،�ويرى�أّن�أنيس�منصور�

ّ
تيمور�أنه�فك

�يشّك�القارئ�لعمق�فلسفة�أنيس�منصور��ي�مقاله:� �ي�الحق�ذو�شخصيت$ن�أو�أك¿�،�ويش$��تيمور�أنه�رّبما
�ب ��ي �هو�أسلوبه �وهذا �قادح؟، �أم �الناقد �ويخوض��ي�أمادح�هذا �خلفيات�فلسفية �أن�له عض�_حيان�Pا

�به� �تتضح �أسلوب �وهو �اPتمّ$¡، اتي
ّ
�الذ �أسلوبه �منصور �Åنيس �الوقت �نفس �و�ي �وال[معقول. اPعقول

�يستمع� �كأنه �تواصل�_يام �عdى �أن�يتابعه �عdى �قارئه �تجعل VWال� �تلك�الجاذبية �وأك���عناصره شخصيته،
�تجعل’ ألف�ليلة�وليلة‘قصص� VWالطوال�̄ستماع’ شهريار‘ وال� �لياليه ��ي ص�)٢(إل¸�ا

ّ
�لخ �ما �نبذة �×ي �هذه ،

  محمود�تيمور�عن�شخصية�أنيس�منصور.

  ’يوم�٢٠٠حول�العالم�&ي�‘

يعّد�هذا�الكتاب�غّرة�أدب�،�’يوم�٢٠٠حول�العالم��ي�‘ونحن� ن�أمام�كتاب�رائع�Åنيس�منصور�تحت�عنوان�
Pحاز�ا� �وقد �العصر�الحديث، ��ي �الّدولة،الّرح[ت �جائزة �الكتاب�عdى ف���ذا

ّ
��ؤل ��ي �كتاب�هائل �٦٦٣هذا

�والعشرين،��،ةصفح �الثانية �الطبعة ��ي �وهو� ن �الستينات، ��ي �العالم ��ي �رح[ته �عن �الكتاب�عبارة وهذا
�بعد�أن�سّجلت�أرقاما�قياسية��ي�التوزيع ها

ّ
وبالنسبة�إvى�أنيس�منصور،�كان�العالم�له��.ونّفذت�طبعاته�كل

وقد�قال�طه�حس$ن�حول�هذا�عريضا�طوي[�غنيا�بألفاظه�ومعانيه،�وكان�يقرأ�العالم�بعقله�وفلسفته.�كتابا�
ة�

ّ
الكتاب�أن��حساس�الذي�يشاركك�أنك�مع�هذا�الكاتب�أثناء�القراءة،�وتشهد�ما�يشهد،�وتشعر�من�ألم�ولذ
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بعيدة�منه��ي�الشرق�_ق���úو�ي�،�ولم�يزر�أنيس�منصور�العالم�كله،�إنما�زار�_جزاء�ال)١(ما�يشعر�الكاتب
د�طه�حس$ن�أن�سطر�أبي�الع[ء�اPعّري�التاvي�يناسب�تماما��ي�شأن�أنيس�منصور:

ّ
  أمريكا،�وأك

  �ت�بما�لم�تستطعه�_وائل    وإني�وإن�كنت�_خــ$��زمـــــــــانــه���������

ق��ي�أدب�الّرح[تأن�أنيس�ب�لهذا�الكتاب�محمود�تيمور��ي�مقّدمة�الطبعة�الّتاسعة�ويشيد
ّ
�أيضا،�كاتب�موف

� �سرعة ��¯لتقاطوله �عdى �واPعالم�استبانةوالقدرة �بالعادات�والّسلوك�و_وضاع�اP[مح �م½�ا �يتصل �وما ،
وقد�أبدى�أنيس�منصور�دافعه�وراء�رحلته��ي�مقدمة�الكتاب،�حيث�عّ����.ال���VWتخلو�من�غرابة�̄جتماعية

�تحدثت�عن �فاست�الذي �الدكتور �وأن�حواء�أن �يعرف، �لكي �نصف�عمره �باع �الوسطى �أساط$��العصور ه
  وهذا�هو�دافع�أنيس�منصور�أيضا.هبطت�من�السماء�وضحت�بجنة�السماء��Åا�أرادت�أن�تعرف،�

  قراءة�&ي�تجربات�هندية�Sنيس�منصور 

خ[ل�م[حظته�ولك½�ا�قارة�واسعة،�وذلك�من��،أثناء�رحلته��ي�الهند�يقّر�أنيس�منصور�أن�الهند�ليست�دولة
ها�،�ومن�اPمكن�أنداخل�الهند�وفلسفته،�ويرى�أّن�كل�V�Þء�موجود

ّ
�كل ق�و �.تحّب�الهند�وأن�تكره�آسيا

ّ
يعل

×ي�أغرب�ما��ي�آسيا�وأغرب�ما��.��يعرف�أحد�آسيا�من�لم�يعرف�الهند،�والهند�رأس�آسياأنيس�منصور�أنه�
إvى�رأيه�موقف�جورج�مكيش���ذا�أنيس�منصور��،�وأضاف،�وهذه�الجمل�تثبت�عمق�م[حظته�للهند�ي�الّدنيا

� �آسيا �إن �الذين�يقولون: �مكيش�يدهش�من �وجورج ��،’قارة‘الصدد، ’ الروح‘و�، سيوي ’ الشعب‘ويقولون
 سيوية...�ولك½�ا�مجموعة�من�القارات،�كل�واحدة�منفصلة�جّدا�عن�_خرى،�فالهند�قارة�منفصلة،�والص$ن�

�ع �قارة �كل �تختلف �منفصلة، �قارة �_خرى �و�اخت[فان � سيوي ‘جوهريا، �الكتاب�’ الشعب �بعض لدى
أيضا�استعمال�خاطئ،�Åنه�تنعدم�’ الروح� سيوية‘خاطئ،��Åا�مجموعة�من�الشعوب�اPختلفة،��استعمال

،�Åنه�وعندما�يقف�أنيس��ي�ربوع�الهند،���يشعر�غرابة،�)٢(يمتاز���ا�أبناء�آسيا�ال�VWاPؤتلفةهناك�الصفات�
��نسانية�نشأ �الحضارة �مهد �فمصر�والهند �مصر، �و �.)٣(�ي ��̄جتماعيةال§�كيبة �ظاهرة �وأما�عجيبةللهند ،

�الثقافية �التعّددية �عdى �الحفاظ �هو �النجاح �هذا �وراء �الكامن �_ديان�،السّر �وتعّددية �القيم�، واح§�ام
�من�_ �،اPختلفة �اPظاهرات�اPعارضة �ك¿�ة �ورغم ���تضعف�ديموقراطية�وتحقيق�هوّيات�_قلّية، حزاب،
�و  �الهند، �مّرة �رحلته،ي[حظ �ضد��أثناء �الهتافات �وكانت �واحد، جاه

ّ
�ات �و�ي �مكان �كل �اPظاهرات �مóت أنه

�أر�شيئا� �التاvي�لم �و�ي�صباح�اليوم �ا�الت�الهتافات�وارتفعت�اPشاعل، �وأخ$�ا الحكومة�ولسقوط�الوزارة،
��اغريب �الشوارع! �رُ �ي �من �ينات�_حوتِ وهذه �قلب�النظام �إvى �أبدا ���تلتGئ �ولك½�ا �اPعارضة، ̄نق[بزاب �و

ّن�إعمق�ميثولجيا�هندية،�ولذلك�قال�أنيس�وكان�يعرف��الفوضوي،�خاصية�و�دّية�تبّناها�ديموقراطية�الهند.
،�وعدم�التوازن�ب$ن�أصناف�ثVjإأن�الهند�متحف�أيضا�يرى�و لكل�V�Þء�هنا�له�مع��jوله�قّصة�يعرفها�الّناس،�

جيا�الهندي،�ولذلك�ع���أنه�هناك�رجال�يموتون�من�الجوع�ويموتون�من�و وليلناس�وطبقا«�م�كب$���ي�السوسا
�ب[د�الديانات�والخرافات���ي�كتاباتهيجمع�أنيس�و �،)٤(الشبع �بأ�ا التناقضات�الهندية�بأروع�صورة،�وقالها

�واPاعز�والبقر  �والتسامح�وغاندي �واP[ي$ن�و_مراض�والفقر�والزهد �وشركة �واPغزل �.�Air Indiaإنديا�يرأة
  .ويقف�وقفة�متأّمل�أمام�أغلوطة�عويصة�هذه�التناقضات�العديدة�للهند�ين�éر��ي�نفسه،�وأمام

�.وإي�،هما�جوهر�ل��رو �وأسهب�قلمه�ف¸�ما،�شخصيت$ن��ي�تاريخ�الهند�السيا��V،بتأثر�أنيس�منصور�قد�و 
��.�E.M.S Namboothirippadنمبودرباد�.أس�.أم ر�أنيس�منصور

ّ
�بوقد�تأث ��رو، وأثناء��.وأطال�فيهشخصية
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�Vيذكر�أنيس�منصور تحليله�السيا���� :� ��رو ��v̄ش§�اكية"عبارة �×ي��ليست�نظرية�أعشقها،�يبالنسبة وإنما
�وعقdي Vþقل� �من�كّل �وأتمسك���ا �حيوية، �لتحقيق�الهند�"عقيدة �ل½�رو V�Íالتأسي� �الدور �وكان�يندهش��ي ،

.�ونستطيع�أن�نقرأ�من�خ[ل�Secular Modernity’ الحداثة�العلمانية‘اجحة�بتطبيق�نظريته�الديموقراطية�الن
ها،��والفيدراليةأسطره�أن�الهند�من�أنجح�الّدول�الديموقراطية،�

ّ
أيضا�هو�عامل�ناجح��ي�إدارة�_زمات�وحل

� �أنه �اPنوال �هذا ��قرأومن ��ي �الشيوعية �والحكومة �اPركزية �الحكومة �ب$ن �و� الصراع �أنيس��.ك$��ية وكان
�بمنظاره �يفحص�الريف�الهندي �ولذلك �أريافها، �تعيش��ي �الهند �أّن �غاندي �مهاتما �يحفظ�عبارة �منصور

،�ستجد�ى�الجانب$ن�شب¸�ة�بالريف�اPصري ،�ويقارنه�مع�الريف�اPصري،�ويرى�أنك�ستجد�القرى�عd_صيل
 _� �مع�_سف�إ�ا �الزراعية، V�÷ى�حولك�مساحات�شاسعة�من�_راvإ� �فاÅمطار�تحولها ���قيمة�لها، V�÷را

�و_شجار،� �باÅرض�واPاء �الغنية �الهند �ب[د ��ي �مجاعات �تحدث �عام �وكل �البذر�والزرع، �ويموت بح$�ات،
الذي�نراه�ح��W ن��ي��)الريكشا(نظره�إvى�أنيس�وقد�لفت��.ويموت�من�اPرض�والجوع�والسيول�مئات�_لوف

�ويرى�عدد)كلكتا(و�،)دل¬V(لهند�أمثال�ابعض�مدن� �اPحفة�ا، �يحملون�هذه �ّي أ�يوينطلقون���،من�الهنود
إنسان�إقطاÙي�أو�رأسماvي،�إنما�اPسؤول�لهذا�النظام��عندما�تركب�ريكشا�أّنك،�وتحّس�،�وهم�يلهثون اتجاه

  �ي�داخل�الهند.�الفقراء،�وهذه�حقيقة�سوداء�تظهر�عن�عدد���بأس�به�من�)١(هو�الفقر�ال[إنساني

  بات�أنيس�منصور�&ي�ك/.Lتجر 

أن�لك$���خاصيات�وي[حظ�أنيس�ك$��،�و�ية�وكان�من�مهّمة�زيارته�أيضا�الكتابة�حول�الحزب�الشيوÙي��ي�
_خرى،�واPسلمون�دخلوا�الهند�من�هذه�الو�ية،�وال¸�ود�عندما�ا�دم�الهندية�عن�الو�يات��فريدة��ي�نوعها

ويبدأ�أنيس�تجرباته��ي�ك$���من��.واستقّروا��ي�كوتشن�،يقية�إvى�ك$��هربوا�عdى�سفن�فين�،معبد��ي�أورشليم
�ي�يمكث�Åنه�ولكن�اPدينة�ليست�نفسها،��،جميل�اسمTrivandrum �،�وبالنسبة�إليه�أن�تريفاندرماعاصم±�

�الذباب �من �ك$���خائفا �الوزراءو �.عاصمة هو� E.M.S Namboothirippad نموبوترباد�.أس�.أم�.إي�رئيس
ر��ي�نفسه��ي�سياسة�الهندشخص

ّ
�ي�تكوين�ك$���� Paradigm Shiftنقلة�نوعية�لسياستهن�إ�.ية�ثانية�الذي�أث

للكتابة�و�ية�فريدة��ي�جنوب�الهند،�وأثناء�مكوثه��ي�ك$���هناك�عدد�من�الصحفّي$ن�_جانب�كلهم�جاؤوا�
 وخاصة��ي�شأن�قانون�إص[ح�_را÷��Vالّريادي��ي��ضة�ك$��،��.أس�.أم�.أمام�دور�إيأنيس��،�وان�éر حوله

ورأينا�آنفا�أنه�بالغ��ي�مدح��رو�واش§�اكيته،�.�كان�مركز�آمال�_حزاب�الشيوعية�مقّره�إنوالعقارات،�وقال�
ر��ي�إي

ّ
�.أس�.أم�.،�ويرى�أن�إي.أس�.أم�.،�تتصارع��ي�داخله�اش§�اكية��رو�واش§�اكية�إي.أس�.أم�.وعندما�يفك

�نوا �من �الصراع �قضايا�واجه �وأما ،V�÷غر� �بمضمار�منطقي �القضايا �جميع ��ي �اتجه �ولكنه �عديدة، �ي
 
َ
 .)٢(ورة�رجال�_ديانمعارضيه�كانت�قضايا�ذاتية�وقضايا�عواطف�ومشاعر�كث

  الختام�وقفة�أسطورية

:�جلس��له�هكذا�وختام�التجارب�الهندية�Åنيس�منصور�وقفة�أسطورية،�ويسرد�أنيس�منصور�_سطورة
�يفكر��ي�عمر�اPخلوقات،�وأخ$�ا�قرر�أن�يجعل�عمر�كل�كاليس§�يح�بع سنة،��٣٠ئن��ي�د�خلق�العالم،�وبدأ

فأنقص��له�من�،�نقص�العمرواحدا�بعد�واحد،�وطلبوا��الحمار�والكلب�والقردفجاء�،�واستدÙى�الحيوانات
��نسان�وخاصممعمره �جاء �وأخ$�ا �من�أجل�العمر�، �أ�له VWال� �أعمارا ��له �فأعطاه �من�الحمار�، خذها

والكلب�والقرد،�وجعل�عمر��نسان�ثمان$ن�سنة،�ولذلك�كل�إنسان�خليط�من�الحمار�والكلب�والقرد!.�وهذا�
ر�ه�بعد�أن��حظ�التعّددية�الهنديةهو�ملخص�فلسفت

ّ
،�وعمق�التناقضات�لل§�كيبة�الهندية�مع�النجاح�اPؤث

  .وفيدرالي±�الديموقراطية�الهند�
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