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 جـول فيـرن 

 احللقة األوىل 

 

إذا كانت العملقة أنواعًا وفصائل فان من الطبيعي جدًا أال تكون وقفًا على رجال السياسة والفاحتني "      

العسكريني . ذلك أن العملقة يف بواعثها العميقة حصيلة شيئني : اخليال الغين واإلرادة الصلبة . وإذا كنا قد حتدثنا يف 
ملمكن أن نتحدث اليوم عن رجل امتزجت يف عقله مقاالت سابقة عن رجل حرب وفتوح ورجل سياسة فان من ا

 وقلبه خياالت غنية جداً وعزمية ال ترتدد أمام العراقيل . هذا الرجل هو الكاتب الفرنسي املبدع جول فرين . " . 

  ********** 

 ولكن من هو جول فرين ؟ وما هو الدور الذي قام به ؟ مث ما هو االجناز الذي صدر عنه ؟      

 لغـة مثانون 

يف وسعنا أن نلقي السؤال التايل : من هو املؤلف األوسع شهرة يف اتريخ األدب الفرنسي الذي نقل نتاجه      
األديب والفكري إىل مثانني لغة من لغات العامل ؟ أن احداً من الناس ال يعجب أبداً اذا قيل : أن هذا املؤلف هو جول 

إىل كل البالد واألجيال واألعمار والطبقات االجتماعية . شبان وشيوخ ، فرين . ذلك أن املاليني من قرائه ينتمون 
أ�س من القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، علماء أو أدابء ، مثقفون ومن العامة ... قليلون جدا هم الذين مل 

 ينما . يقرأوا كتباً أو فصوًال من مؤلفاته أو مل يشهدوا بعض ما نفذ منها يف ميدان املسرح أو الس
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انتاجه العبقري يتحدث الزمان ، وغزارته تغجز هواة االحصاء . والذين كتبوا ترمجة حياته استطاعوا أن حيصوا له      
مائيت كتاب تضاف إليها قصص ومسرحيات وحىت " جغرافيا مصورة لفرنسا ومستعمراهتا . واملتابع النتاجه يشعر 

لكتاب الفرنسيني خالل القرن التاسع عشر من أمثال هوغو ودوما األب بدهشة غامرة كما يشعر أمام غريه من كبار ا
وبلزاك مث زوال . وولرت سكوت ، ديكنزوا أخرياً تولستوي ممن يتفاوتون يف عبقريتهم ولكنهم يتماثلون يف خياالهتم ويف 

 قدرهتم على العمل. 

وهي شخصيات يتمثل فيها من احليوية ما  ومما يقارب بني هؤالء الرجال مهارهتم يف خلق الشخصيات املتعددة ،  
جياوز الصفحات اليت حاول الكاتب أن يصورها هبا حبيث حتتفظ بقدرهتا على البقاء واخللود أبكثر مما حيظى به 
املؤلف الذي أبدعها . ولعلنا نعرف قصة شريلوك هوملز الذي اضطر كو�ن دويل أن يبعثه حيا بعد أن قصد إىل امانته 

والذي عرف فيه أكثر املشيعني  ١٩٠٥يزي اخلفي الذي جاء حييي املؤلف يف موكب جنازته عام وكذلك االجنل
 للجنازة شخصية فيلياس فوغ .

أننا ال نبالغ إذا قلنا : ان جول فرين قد دخل عامل االسطورة وهو ال يزال حيا يرزق . ولكن وراء هذه االسطورة ،      
 احلمراء والذهبية ، ما هو االنسان الذي خيتىبء فيها ؟  أو لنقل وراء ذلك العديد من اجمللدات

 حيـاة جول فيـرن 

ويسأل جول فرين عن اتريخ حياته فيقول : ولدت يف مدينة �نت من فرنسا يف الثامن من شباط" فرباير " عام      
 ، يف بيت من حي مجيل قدمي يف جزيرة فيدو ، وقد احلقت اليوم ابلرب األورويب. ١٩٢٨

أما أيب فقد كان ميارس مهىن حملف لدى حمكمة �نت . لكن املرفأ مل يكن بعيدا عين كما أن صواري املراكب      
البحرية كانت مرئية من كل زاوية من زوا� الشارع . والواقع أنين منذ صباي كنت أشعر ابالنبهار أمام مياه البحر 

طويلة من حيايت بل يف وسعي القول أنه بقي مالزما يل حىت  املمتدة حىت األفق . وقد رافقين هذا الشعور عرب مرحلة
 املوت. 

 ويتابع جول فيـرن قائال:     
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" كنت بكر مخسة أطفال . وقد تعاقب بعدي كل من أخي بول واخوايت الثالث أّ� ماتيلد وفاري . واجلدير      
ابآلخر وثيقة جدًا . ومع ذلك فقد تباين ابلذكر أن أذواقنا حنن األخوين كانت متشاهبة كما كانت عالقة أحد� 

مصريا� . أما أ� فقد وافقت على متابعة دراسة احلقوق تبعا لرغبة أيب بينما استجاب أخي بول لرغبته يف ركوب منت 
البحار فعمل حباراً يف السفن التجارية وراح جيوب املعامل كله . وبعد مثاين سنوات اضطر أخي بول للتوقف عن الرتحل 

 مياه البحار ليعمل يف ميدان الصرافة بينما جاء دوري للتطواف يف حبار العامل .يف 

 ********** 

وهنا نسأل املؤلف جول عن السبب الذي دفعه إىل خوض مياه البحار فيقول : رمبا كان السبب عائداً إىل فرتة      
. وهذا أمر اليدعو إىل الدهشة أبدا . ففي يوم  الصبا األوىل وأ� يف احلادية عشر من العمر وكنت أهوى علم اجلغرافيا

من األ�م اختفيت من املنزل وظنت والديت أنين مت غرقا يف البحر. ثـم علمـت أسريت أن أحدهم رآين أسري بني 
حبارين توجهت معهما إىل مركب حبري يدعى كوراين . وهو مركب كبري كان يقوم ابلرحلة حنو بالد اهلند . ورفع 

اته وقد كانت آخر حمطة له عند مصب �ر لوار، لكن والدي بيار فرين مل يلبث حىت حلق هبذا املركب املركب مرس
فوق سفينة سريعة فوصل يف الوقت املناسب وعاد يب إىل املنزل . وطبيعي أن أتلقى بعد ذلك " علقة " ساخنة مل 

ىل اهلرب أبدا : " مث مل أعد أسافر اال يف أنسها حيايت كلها. ويف ذلك اليوم أقسمت أمام والديت أنين لن أعود إ
 احللم". 

ومع ذلك فأن املعاصرين ممن أرخوا حلياة جول فرين يشككون يف صحة هذه الرواية ويقولون : " إ�ا من اجلمال      
 والرباعة حبيث ال ميكن أن تكون صحيحة ". 

 ********** 

 مرحلـة التعليـم 

 أربعة عشر عاماً من البؤس 
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يقول جول فرين : لقد عرفت يف منزيل األبوي يف مدينة �نت كل أنواع اهلناءة والرفاه يف فرتة املراهقة . وقد      
بدات براعمي الفنية تزهر شيئًا فشيئًا يف ميدان الشعر . كنت أنظم القصائد الطويلة وأوجها إىل ابنة عم يل تبادلين 

 حبا حبب. 

بلغ من العمر ما يؤهلين للزواج فقد كان علي متابعة دراسيت يف احلقوق قبل كل شيء . لكنين يف تلك الفرتة مل أ     
كوميدي ". احلياة فيه متواضعة واملال غري   –وأقمت يف منزل صغري من شارع " أنسيان  –ولذلك انتقلت إىل ابريس 

اجلهد لإلستمتاع أبضوائها مث مل متوفر اال يف حدود الضرورة القصوى . لكن ابريس هبرتين فبذلت أقصى ما أملك من 
 ألبث أن غادرهتا بعد ذلك غري آسف عليها . 

 ********** 

م وكان جول فرين يف عامه العشرين وقد حفلت نفسه بقدر كبري من احليوية والشجاعة.  ١٨٤٨حنن اآلن يف عام      
كان عليه بعد ذلك أن يواجه سنوات من الفقر واملرارة مل تنته إال بعد حتقق أول جناح أديب له ... أي بعد أربعة عشر 

 عاماً . 

ن يف تلك الفرتة ليست كافية ... لقد عثر املتابعون حلياته األدبية على رسائل  والواقع أن صفة " فقري " جلول فري      
كان يوجهها إىل ذوي قرابته يتبيه منها أنه كان يلبس يف بعض األوقات قمصا� مل يبق منها غري جزئها األعلى . وكان 

 يقة أنه قبة مزورة ". مما ذكره قوله : " لست أدري ملاذا أكرم ما ألبسه ابطالق اسم قميص عليه فاحلق

أما صحته فلم تكن على ما يرام . فهو مل يكن �كل حىت الشبع ، أما دراسته يف كلية احلقوق فقد كانت تثري يف      
نفسه الضجر الشديد حىت املوت . ومع ذلك فقد كان يعترب نفسه أسعد الناس . هـل ألنـه كان عاشقاً؟ طبعا ...ال 

ا بشيطان االدب . يف البداية كانت القراءة هي هوايته األوىل قال : " مل يكن يف وسعي . السبب هو أنه كان مأخوذ
االستغناء عن الكتاب . كنت أحس يف جسدي بتقلصات شديدة حني أجدين أمام اتجر كتب . مث منت يف نفسه 

أن يكسب رزقه من رغبة شديدة يف الكتابة . وال عجب يف ذلك فقد عزم على االنصراف إىل األدب بكليته وعلى 
 هذه املهنة . 

 ********** 



٥ 
 

ومع ذلك فإنه مل يعثر على طريقه الذي خلق له . ذلك أن املسرح هو الذي شده إليه . ولذلك مارس الكتابة يف       
كل أنواعه ، يف جده وهزله ، ويف نثره وشعره دون أن حيقق النجاح املطلوب. والثابت أن اكثر اعماله املسرحية بقيت 

 يسة جاروره ابستثناء القليل جدا منها . حب

وهكذا اضطر الشاب جول فرين للعمل كسكرتري خاص ملدير املسرح الغنائي اتمينا للحد األدىن من الرزق .      
 وهذا قليل ابلطبع لكنه استطاع به أن يتجنب وظيفة " حملف " اليت كان أبوه يعده للعمل هبا منذ البداية . 

وام وتتابع معها عري جول فرين حىت أنه مل يواجه بعد مثاين سنوات من حياته الباريسية غري وتتابعت األع     
م . توجه إىل مدينة اميان حلضور حفل زفاف صديق له . لكنه مل  ١٨٥٦االحباط واخليبة . ويف شهر مايو من عام 

 مضى عشرين سنة من حياته يف ربوعها ..يكد يصل إليها حىت تبني له أ�ا املدينة اليت حيلم ابلعيش فيها . وهكذا أ

كانت عروس صديقه تدعى امييه دوفيان . وكانت هلا شقيقة تدعى أونورين ، ارمال يف عامها السابع والعشرين       
واما البنتني ، كانت شابة ذات مجال مقبول ، حافلة ابحليوية ، متميزة ابلذكاء ، مل يستطع ترملها غري البعيد أن 

املرح عندها ، كما أن صراحتها يف احلديث حببتها إىل قلب جول فرين. وهكذا تزوجا بعد ذلك بعدة يفقدها روح 
 م .  ١٨٥٧أشهر يف ابريس . يف كانون الثاين " يناير " من عام 

ويف موازاة هذا الواقع اجلديد قرر جول فرين أنيمارس مهنة " جدية " فاحلق ابلبورصة فأصبح صرافا مبساعدة      
ة من قبل أبيه . لكنه لرغم ذلك مل ينصرف عن األدب . فهو ينهض مبكرا صباح كل يوم ويقضي ساعات يف مالي

 الكتابة قبل أن ينصرف إىل مكتبه من البورصة . 

 ********** 

قام جول ابول رحلة كبرية له . ذلك أن احد أصدقائه من مدينة �نت قدم إليه تذكرة سفر حبري  ١٨٥٩يف عام      
م . متوجها حنو النرويج والدامنرك .  ١٨٦١دينة �نت إىل ايقوسيا . فكانت جتربة خصبة قرر القيام هبا عام من م

وكانت عودته منها يف شهر آب " أغسطس " فلم يتح له أن يشهد والدة ابنه ميشال اليت حدثت قبل ذلك أب�م 
 قليلة . 
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سرية حني خيلف وراءه زوجته احلامل يف شهر محلها األخري . وهنا يف وسعنا أن نتصور قلة احتفاله حبياته األ     
والواقع أن زواجه مل يكن فاشال ، لكنه مل يكد يتزوج حىت شعر بفداحة ما نزل به من فقدانه حلريته . وهكذا كان 

 زوجاً غري موفق وأاب يفتقد احساسه ابملسؤولية األبوية . 

عصبياً ، صعباً وذا حساسية مرضية . ولذلك مل يعد جول فرين يفكر  والثابت أن ابنه الوحيد ميشال كان طفال     
إال ابالبتعاد عن هذا الطفل ، والعيش يف نزل منفصل مما زاد يف احنراف املزاج عند طفله بدال من أن يعيد السكينة 

 إليه . هذا اجلانب من حياته سبب له فيما بعد ألوا� من الرهق قبل أن يعود إليه هدوء نفسه. 

 ********** 

م . أن حقق لقاء حامساً وجهه الوجهة  ١٨٦٢وإذا كانت حياة جول اخلاصة مصدرا للمرارة ، فانه مل يلبث عام      
 الطيبة ككاتب أديب �جح . 

مرت مكعب،  ٦٠٠٠كان صديقه املصور املشهور يف عامل الفضاء ، �دار ، قد وضع تصميماً لبالون يبلغ حجمه       
ل املسافرين فيه حىت أفريقيا وقد أطلق عليه اسم " العمالق " وقبل القيام ابجناز جتربة الطريان هبذا اجلهاز قادر على مح

 اجلديد ، ختيل جول فرين كل االحتماالت اليت قد ترتتب علىهذه الرحلة وكتب رواية مساها " رحلة يف الفضاء". 

م مديرًا ملكتب  ١٨٤٨هذا األلزاسي الذي كان عام  جول هيتزل . –ومحل جول خمطوطته إىل الناشر بيري      
م . ١٨٥٢الشاعر الفرنسي املعروف المرتني ، والذي كان قد نفى نفسه بعد انقالب كانون األول " ديسمرب " عام 

م . وكان هيتزل قد أسس دارا للنشر أخرج ١٨٥٩لكنه ، خالفاً ملا فعله فيكتور هوغو، عاد إىل فرنسا ابتداء من عام 
ا نتاج أعظم كتاب القرن الذي كانوا أصدقاء له . لكن فرين كان كاتبة األكثر شهرة ، ومن بعيد . واذا كان هيتزل هب

قد منح فرين فرصته الذهبية لالشتهار ، فقد ردها فرين إليه ، يضاعفه مائة مرة . كان الكل من الرجلني متيمة حظ 
 لآلخر . وبقي أمسامها مشرتكني حىت النهاية. 

 ********** 

أسطورة أخرى ارادت أن حيمل فرين خمطوطته ، إىل هيتزل ، الذي جرت عادته أن يستقبل زواره وهو يف سريره ،      
يوماً ليخربه أن خمطوطته  ١٥ويروي أن هيتزل الذي كان ال يزال مالزما سريره قد استقبل مؤلفه اجلديد مرة أخرى بعد 
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وافق على اعادة كتابتها واجراء تعديالت على فصوهلا وربط بعضهما ببعض  قد رفضت ، لكنها ميكن أن تقبل اذا
 حبيث تصبح رواية حقيقية ، وهكذا ميكن أن يصبح فرين مؤلفا روائيا عظيما كما كان يقدر هيتزل نفسه. 

 آخرين العمل ؟ وهل كان فرين يطلب شيئا غري ذلك ؟ وهكذا محل روايته إىل هيتزل معدلة منقحة بعد أسبوعني     
م . حتت عنوان " مخسة أسابيع يف منطاد " فحققت اعظم جناح يف سوق  ١٨٦٣. ونشرت الرواية يف يناير من عام 

 الكتاب . مث مل جياوزها يف سعة االنتشار من روا�ته الالحقة غري روايته   " جولة حول العامل يف مثانني يوماً ". 

 ********** 

ا الذي مساه جول فرين ابسم " أردان " يف روايته قد استطاع أن ينجز صنع منطاده ويف العام نفسه كان �در      
 الذي اطلق عليه اسم " العمالق " لكن الواقع أن جول فرين يف روايته قد جاوز خبياله ما حققه صديقه �دار. 

مع العلم أن �دار قد اصطحب معه والواقع أن املنطاد الذي صمم للقيام ابلرحلة اىل افريقيا مل جياوز مدينة مو .      
 يف منطاده رجال أسود اللون ليكون ترمجا� له يف القارة السوداء . 

هكذا وجد جول فرين طريقه ، فاستقال من عمله يف البورصة وقرر االنصراف إىل الكتابة والتفرغ �ائيا هلا . وهو      
 قرار مل يكن اثكر منه حكمة وسدادا. 

م . حىت كان جول فرين قد محل خمطوطته الثانية إىل صديقه هيتزل حتت عنوان " مغامرات ١٨٦٣ام مث مل ينته ع     
الكابنت هااترا أو االنكليز يف القطب الشمايل " . ويف الوقت نفسه كان هيتزل الذي يهتم ابلشباب اهتماما خاصا 

ا كتاابت جول فرين تباعا قبل أن تصدر يف كتاب فقد أصدر جملة بعنوان " اجمللة املصورة للرتبية واإلبداع " نشرت فيه
. وهذا قرار حكيم من الناحية التجارية . ويف الوقت نفسه ساعد على منح جول فرين طابع " كاتب األطفال " وهو 

مل  ما مل ميثل الواقع متام التمثيل . ولعل هذا هو الذي مل يدفع فرين إىل ترشيح نفسه لعضوية االكادميية الفرنسية ، كما
 حتاول األكادميية بدورها أن جتتذبه إليهـا. 

 

 



۸ 
 

 

 

 عمـالقـة يف التـاريخ 

 جول فيـرن 

 احللقـة الثـانيـة      

" يف حلقتنا السابقة حتدثنا عن بدا�ت جول فرين ، الروائي الفرنسي الذي ترمجت مؤلفاته إىل كل لغات العامل      
تقريبًا . وتبني لنا أنه رغم ما حققه من إجنازات ضخمة بفضل خميلته الغنية وثقافته الواسعة مل يفكر يف االلتحاق 

 ية نفسها مل تبادر إىل اجتذابه أبي شكل من األشكال".بعضوية األكادميية الفرنسية كما أن األكادمي

 ********** 

لكن عدم التحاقه بعضوية مؤسسة اخلالدين ، كما يقول الفرنسيون ، ال يعين أنه مل يكن جديراً هبذه العضوية .      
، ما يغنيه عن هذه  فاحلق أن له من خلود كتاابته وما تتمتع به من الطرافة واستباق األحداث واالجنازات الالحقة

 العضوية وما يعلو به عن املستوى الذي ارتفع إليه كثري من اخلالدين بصورة رمسية. 

  رحلـة حبريـة علـى ظهر " مدن عائمـة "

واجلدير ابلذكر أن السنوات األخرية من االمرباطورية الثانية قد شهدت بعض أعظم أعمال جول فرين . بني أكثر      
 ة واقتحاماً جملاهيل املستقبل نورد عناوين األعمال التالية : هذه األعمال جرأ

 م .  ١٨٦٤رحلة حنو مركز األرض   – ١

 م . ١٨٦٥أطفال الكابنت غرانت   – ٢

 م.١٨٦٥من األرض إىل القمر   – ٣
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 م ز١٨٦٨عشرون ألف ميل حتت مياه البحار   – ٤

 م . ١٨٦٩حول القمر   – ٥

ن والناشر هيتزل قد ترابطا بصورة �ائية منذ اليوم الذي مت فيه نشر رواية : أطفال واجلدير ابلذكر أن جول فري      
الكابنت غرانت . لقد وقع الكاتب فرين على عقد يتعهد فيه بتقدمي ثالثة جملدات سنوً� يف مدة ستة أعوام لصديقه 

اء تعديالت على ما يقدم إليه . الناشر الذي تصرف فيما بعد كناشر أمني لكنه يف بعض األوقات كان يتدخل الجر 
من ذلك أن فرين فكر ابدىء األمر أبن جيعل من شخصيته الكابنت نيمو بولونيا أابد الروس كل أفراد أسرته . هنا 
تدخل هيتزل ألسباب سياسية فطلب إىل كاتبه االقالع عن هذه الفكرة . وهكذا أصبح نيمو شخصية هندوكية بقي 

على ثورة " السيباي " . ويبدو يف الظاهر أن هيتزل كان يهتم للحساسية الروسية أكثر مما حياً دون سواه بعد القضاء 
 يهتم حلساسية الربيطانيني .

 ********** 

أصبح جول فرين يف جندة من اهلموم املادية . بل أصبح قادراً على االستمتاع بفرص مل تكن متيسرة له من قبل .      
ففي وسعه مثال اشباع رغبته العارمة يف تنظيم رحالت حبرية . فكانت متعته الوحيدة متمثلة يف شراء ثالثة " خيتات " 

د هبذا االسم تكرمي غري مباشر البن مل يكن رغم ذلك يعتربه قديسا حيمل كل منها اسم " القديس ميشال " واملقصو 
 أبدا . 

أما القديس ميشال " األول فقد كان مركبا شراعياً ذا حجم متواضع بين يف منطقة " كروتوا " قرب مدينة اميان      
م . برحلة حبرية  ١٨٦٧م وبفضله نظم رحالت حبرية قريبة من سواحل حبر املانش . ويف مقابل ذلك قام جول فرين عا

ابجتاه الوال�ت املتحدة يرافقه اخوه بول مث اتبع طريقه حنو شالالت نياغارا انطالقا من نيويورك لكن أعظم ما أدهش  
كاتبنا فرين هو الرحلة اليت قام هبا على منت الباخرة األسطورية " غريت ايسرتن " اليت اعتربت أول ابخرة عمالقة يف 

للبواخر اليت اخذت جتتاز مياه احمليطات من بعد . وقد عاد من هذه الرحلة متأبطا مسودة رواية  السلسلة التالية
 م حتت عنوان : " مدينة عائمة ".  ١٨٦٩نشرت عام 

 ********** 
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م يف " كروتوا " حيث يقضي أكثر أوقاته . ومع ذلك فقد بقي بعيدا يف  ١٨٧٠هذا وقد فاجأته حرب عام      
اهتماماته عما جيري يف العامل اخلارجي واستمر يعمل داخل عامله بكل ما أويت من صرب وعزم . واجلدير ابلذكر أن 

احتله الربوسيون لكن كل شيء مضى هبدوء يف حدود املنزل الذي كان قد أستأجره يف اميان لتقيم فيه اسرته قد 
 االمكان فلم يتعرض ألي حادث يفسد عليه عزلته. 

وانتهت احلرب وسحق الكومون ، وعاد جول فرين إىل ابريس فاتصل بصديقه الناشر " هيتزل " فوقع معه عقداً      
ره عشرة اآلف فرنكا ذهبياً . وقد ارتبط مع جديداً متعهداً فيه بتقدمي جملدين فقط يف كل عام مقابل دخل سنوي قد

 الناشر ملدة ثالث سنوات اضافية. 

م بكتاب كان له وقع الصاعقة : انه كتاب " جولة حول العامل يف  ١٨٧٢والواقع أنه قد استأنف انتاجه عام      
. فقد سجل رقما قياسيًا يف مثانني يوما " هذا الكتاب كان يف احلقيقة انتاجه األكثر شعبية ورواجا يف اتريخ حياته

 مبيعاته . بيعت من طبعته األوىل غري املصورة مائة ألف نسخة . وهذا رقم كبري جدا يف ذلك العصر .

ففي زمن مل تكن فيه سينما وال تلفزيون مل يكن غري املسرح ميدا� لتحقيق النجاح الكبري للمكتبة. والواقع أن      
ا حني تظهر على خشبة املسرح مشاهد كبرية متعددة األشكال واألبعاد . وهذا اجلمهور كان شديد الفهم وال سيم

يعين ان االخراج املسرحي لكتاب " جولة حول العامل يف مثانني يوماً " كان نصرًا كبرياً فمن عساه يصمد أمام الرغبة يف 
 رؤية قاطرات بل فيلة حقيقية تتحرك أمامه. 

دم جول فرين الذي يدرك أبن املسرح ليس هو ميدانه احلقيقي على التعاون مع من أجل هذا النشاط املسرحي اق     
أدولف دينريي املسرحي والروائي الذي نسي اآلن مبقدار ما كان مشهورًا يف ذلك الوقت والذي ذرف جيل كامل 

اصة برواية " اطفال دموعه وهو يتابع مسرحيته " اليتيمان " وقد كرر الشريكان اخراج املشاهد الكبرية وال سيما اخل
 م . ١٨٨٠م ورواية ميشال سرتوغوف عام  ١٨٧٨الكابنت غرانت " عام 

 أهو رحالة حلم؟

 ليس هذا فقـط 



۱۱ 
 

ويف موازاة هذا النشاط بقي جول فرين يكتب لناشره هيتزل ابنتظام ابلغ الدقة . فأنتج بعد " جولة يف العامل "      
 رواية : 

 م . ١٨٧٣:    اجلـزيرة السـرية          – ١ 

 م .  ١٨٧٥ميشال ستـروغـوف         :  – ٢ 

 م .  ١٨٧٦بالد اهلنـد السوداء           :  – ٣ 

 م . ١٨٧٧كابنت يف عامه اخلامس عشر :   – ٤ 

 م . ١٨٧٨حمنة صيين يف الصيــن   :  – ٥ 

 م . ١٨٧٩مليـون للبيجــوم    :  ٥٠٠ – ٦ 

 م . ١٨٧٩بيـت النجــار            :  – ٧ 

 م . ١٨٨٠اجلـانغـادا                :  – ٨ 

 م . ١٨٨١الشعـاع األخضـر        :  – ٩ 

 م . ١٨٨٢كيـراابن العنيـد       :   – ١٠

 م . ١٨٨٣ماتيـاس ساندورف      :  -١١

 م . ١٨٨٥روبـور الفاتــح      :  -١٢

 هذه مؤلفـات أورد�ها لشهرهتا الكبيـرة وحسـب .      

 ********** 

وملا كان جول فرين قد أصبح أكثر غين فقد حصل على خيت آخر " القديس ميشال " الثاين ، مل يلبث من بعد      
أن قايضه ابليخت الثالث " القديس ميشال " الثالث . واجلدير ابلذكر أن اليخت األخري كان مركبا مجيال جدا يبلغ 
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لون فيه أبلواح من خشب األكاجو وينطلق بقوة البخار . يف طوله ثالثني مرتا زين داخله أبمجل الزينات وغلف الصا
 وسعه االحبار يف املياه العميقة والقيام جبوالت بعيدة طويلة. 

م ، توجه حنو جبل طارق واجلزائر  ١٨٧٨على أن جول فرين مل حيرم نفسه من متعة الرحالت الكبرية . ويف عام      
م حنو حبر البلطيق . أما يف  ١٨٨١م حنو النرويج وايرلندا ، ويف عام  ١٨٨٠م حنو ايقوسيا ويف عام  ١٨٧٩ويف عام 

م فقد قام جبولة طويلة يف البحر األبيض املتوسط . وكان يف كل مكان يستقبل ابعتباره من مشاهري  ١٨٨٤عام 
 الرجال . فقد  استقبله الباي يف تونس والبااب ليون الثالث عشر يف روما. 

ت أيضا أعواما سعيدة نسبيًا ، أفسدهتا شيئًا ما عالقاته مع ابنه ميشال اليت بقيت صعبة . هذه األعوام كان     
وهكذا أقدم جول فرين على استخدام الطريقة الصعبة ، فتم اقتياده بني دركيني حنو مركب حبري متجه حنو بالد اهلند 

. أن هذه احلماسة لبالد اهلند اليت حلم  ، على أمل أن حتسن من وضعه وسلوكه رحلة حبرية تستمر مثانية عشر شهراً 
 هبا الكاتب مل تلبث حىت حتولت إىل منفى اجباري البنه ميشال. 

ومما يثري الفضول ، أن فرين نشر يف العام نفسه روايته : " كابنت يف عامه اخلامس عشر " يتخيل فيها ، كما يقال      
 .  اليوم ، فىت جذااب وشجاعاً حيلم أبن يكون له مثله

ومبرور األعوام حدث التقارب املنشود بني االبن وابنه فتبادال التقدير واالحرتام بل احلب أيضا. وهكذا جاء      
 ميشال من بعد ليعيش مع أبيه ، وعمل معه كسكرتري مث أصبح بعد وفاته احلارس األمني على ذكراه. 

 ********** 

لنسبة جلول فرين تراكمت فيه احملن . ففي آذار " مارس " من ذلك م . فكان عامًا صعبًا اب ١٨٨٦وجاء العام      
العام تعرض يف اميان لعدوان ال تفسري له . فقد أقدم الفىت غاستون ابن اخيه بول الذي تربطه به أحسن الروابط على 

وملاذا كان  اطالق النار عليه . فلم يصب جول فرين غال يف قدمه بقي حياته كلها يعرج بسبب ذلك. فماذا حدث ؟
 هذا العدوان ؟ لقد أصيب الفىت أبزمة جنون وادخل إىل معزل للمرضى العقليني. 

 وبعد أ�م قليلة تويف صديقه الناشر " هيتزل " مث يف بداية العام التايل توفيت والدته.      
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مل يعد جول خالل واجلدير ابلذكر أن فرين غلبت عليه السوداء منذ تلك الفرتة وساءت حالته الصحية .      
السنوات األخرية قادراً على احتمال ابريس وراح يقضي أكثر أ�مه بني اميان والكروتوا و�نت مسقط رأسه اليت كان 

 مرفأها البحري مرسى ليخته " القديس ميشال " الثالث. 

عزال له تقريباً . فباع خيته ، ومل م قرر االقامة �ائياً يف اميان ، بل ميكن القول أنه جعلها م ١٨٨٦وابتداء من عام      
يعد راغبا يف السفر ، وانصرف بكليته إىل الكتابة . لقد بىن لنفسه فوق مصطبة السلم يف بيته نوعًا من منظره حبس 
نفسه فيها للكتابة . ومن هنا مصدر االسطورة اليت تقول : أن جول فرين مل يعد يستعني يف كتاابته اال مبخيلته وأنه مل 

أميان بعد ذلك أبدًا . وهي أسطورة شديدة املبالغة : صحيح أن الكاتب مل يعد من هواة السفر غري العادي  يغادر
لكنه مع ذلك مل يكف عن التنقل . والصحيح أيضًا أنه كان من هواة الرحالت يف البحر وأنه مل يتجول بعيدًا فوق 

 اليابسة. 

 ********** 

ياته كانت ابلغة اخلصوبة وان كان عصره الذهيب قد ذهب وانقضى . ففي عام األعوام العشرون الباقية من ح     
م أخرج كتابه " عامان يف اجازة " وبطل هذا الكتاب فىت مراهق مغامر يدعى بر�ن . مل يكن منوذجه احلقيقي ١٨٨٨

ي مل يكن جياوز عامه م . والواقع أن جول فرين قد أعجب هبذا الفىت الذ ١٨٧٨غري أريستيد بر�ن الذي التقاه عام 
 السادس عشر فجعل منه بطل روايته وهو ال يشك أبداً يف أن يصبح هلذا الفىت مستقبل سياسي واعد كبري. 

، ١٨٩٢م ، " قصر كارابت " عام  ١٨٨٩ومن بني مؤلفاته األخرية ميكن أن نسمي " راسا على عقب " عام      
م ،  ١٩٠٤م " مأساة يف ليفونيا " عام  ١٨٨٩نوك الرائع " عام م ، " أوري ١٨٩٦" وجها لوجه أمام العلم " عام 

م " ظهر كتاب " غزو البحار " بعد وفاة جول فرين ببضعة أشهر. لقد لفظ أنفاسه األخرية يف اميان  ١٩٠٥ويف عام 
 م .  ١٩٠٥أذار " مارس " عام  ٢٥على أثر أزمة سكري يف 

 ********** 

  ريـدا .قذائفـه حنو القمـر قذفت من فلـو 
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كان إنتاجه من الغزارة حبيث أن جمموعة مؤلفاته قد طبعت بعد وفاته على التتابع يف فرتة امتدت حىت عام       
م ، وكان آخر ما طبع منها " املغامرة املدهشة ملهمة ابرسال ". وقيل " مدهشة " ألن جول فرين ختيل يف  ١٩١٩

  هذا الكتاب القذائف العسكرية املوجهة عن بعد .

هذا الكتاب يدعو من جديد العودة إىل اجلدل القدمي : هل كان جول فرين صاحب رؤية مستقبلية عبقرية أم      
ال؟ الواقع أن هذا التفاؤل قد وضعت له اجاابت متعددة فيما بعد . بعض روا�ته من مثل : " الرحلة حنو مركز 

م . وكذلك رواية :" هيكتور سافارداك " . ولكن مقابل األرض " ينبع من اخليال احملض أكثر منه انطالقا من العل
ذلك يواجهنا عدد كبري من الروا�ت اليت ال تزال تدهش الناس حىت اليوم بسبب من التزامها العلمي أو من قدرهتا 

 على االحياء بفضل الفروض العلمية الواردة فيها . 

ينا االبتسام وال سيما حني نتصفح الصور الواردة فيها بريشة إّن القطار الطائر حنو القمر يف بعض روا�ته يثري ف     
ريو أو الفونس دو نوفيل يف جمموعة هيتزل . ولكن أليس من املدهش أن يذكر املؤلف أبن هذا القطار قد مت اطالقه 

كتاابته   من فلوريدا متاما كما فعلت مؤسسة الناسا عن بعد ؟ أو أن يكون املنطاد املوجه الذي يتحدث عنه يف بعض
 صورة مسبقة لطائرات اهليلوكبرت ؟ 

ومما هو أكثر تعبريا عن روحه العلمي أن روايته غري املعروفة كثريا واليت نشرت بعد وفاته بعنوان :" يوم من أ�م    
م قد ختيل فيها مد� مزدمة ابلسكان الذين يبلغ عددهم عشرة ماليني ، عامرة بشوارع  ٢٨٨٩صحفي أمريكي عام 

ال يقل عن مائة مرت ، وبنا�ت ترتفع إىل علو ثالمثائة مرت ، ومناخ ذي حرارة معتدلة اثبتة ، وفضاء مزدحم  عرضها
كيلو مرت يف الساعة . كما تتحدث الرواية عن الصور اليت   ٦٠٠ابملراكب الطائرة . واملراكب هذه تنطلق بسرعة 

 حلرب اجلرثومية . تطلقها أجهزة خاصة عرب الفضاء ، وعن قنابل خانقة مث عن ا

ولعل غلطته الوحيدة أنه عني لظهور هذه االجنازات القرن التاسع والعشرين امليالدي . ويف هذا التاريخ يرى أن      
 االنسان ال يوفق إىل وضع قدميه على سطح القمر ورؤية اجلانب املظلم منه . 

. املهم أن جول فرين قد جاوز واقع عصره وأسهم يف فالعامل كما يتبني اليوم قد سبق خيال جون فرين كما نعلم      
تكوين وعي مجاعي عند املاليني من أفراد األجيال الطالعة . فهناك مستكشفون ، ليسوا من األقل شأ�ً ، كالدكتور 
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ن شاركو واألمريال بريد ذكرا أن موهبتهما قد ولدت على أثر قرائهما ملؤلفات جول فرين . والثابت أنه هو شخصيا كا
نتاج عصره ، عصر متفائل يدفع الرجال إىل اقتحام الصعاب من قبل فرديناند دوليسبس أوغوستاف ايفل ممن كانوا 

 جديرين بتوسيع ابعاد املمكن. 

لقد كان جول فرين يعمل يف عامل اخليال لكن لوال خميلته اخلصبة ومبا مل يكن عاملنا اليوم على الصورة اليت نعرفها      
 له. 

 


