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عــــر�ض كتـــاب

قراءة رموز المايا
عزة عزت

اإن فك رموز كتابة المايا الهيروغليفية قد اأدت اإلى اأن 
معظم ن�سو�س المايا المكتوبة، �سواًء المدرجة على المعالم 
اأو  المر�سومة  اأو  المخطوطات،  في  المكتوبة  اأو  الأثرية، 
الثقة  من  بقدر  تقراأ  اأن  يمكن  ال�سيراميك،  على  المحفورة 
الآن. وقد اأدى فك �سفرة رموز المايا اإلى تغيير معرفتنا تماًما 
بهذه الح�سارة القديمة، واأعطى �سعب المايا تاريًخا طوياًل 
قبل  فيما  الجديد  العالم  من  اأخرى  مناطق  تفتقده  وحيويًّا 
كولومبيا. وفي الما�سي القريب، اقت�سرت المعرفة العلمية 
الفن  وموؤرخي  النقو�س،  علماء  على  الخط  من  النوع  لهذا 

وغيرهم من المتخ�س�سين.

العام،  الجمهور  لدى  ماألوفة  غير  لكونها  ونظًرا   
الموؤلفة من حوالي 800 عالمة،  ال�سعبة  المايا  فمكونات 
ا  وغمو�سً تعقيًدا  اأكثر  تبدو  المنظومة  هذه  من  جعلت  قد 

وهو   - الكتاب  هذا  موؤلف  ا�ستطاع  وقد  عليه.  هي  مما 
مادة  �ستون - في جمع  فان  مارك  والم�سور  مايكل د.كو 
علمية غنية عن هذه الح�سارة العظيمة وهذه الكتابة الثرية، 
�سعى  والذي  القيم،  الكتاب  في �سورة هذا  لنا  واأخرجاها 
مراجع  وجود  لعدم  نظًرا  ترجمته؛  على  الخطوط  مركز 
كتابات  من  ت�سمله  بما  الح�سارة  هذه  عن  كافية  عربية 

وخطوط ونقو�س ل ح�سر لها. 

الكتاب  هذا  في  ذكرها  الوارد  المو�سوعات  وت�ستمل 
والن�سو�س  المعقد،  المايا  وتقويم  الخط،  هذا  طبيعة  على 
الخا�سة بالأ�سر الحاكمة وال�سيا�سة، وكل جانب من جوانب 
مائة  نحو  فمنذ  عاي�سوها.  التي  والخارق  الطبيعي  العالم 
و�ستين عاًما م�ست تم اكت�ساف اأطالل ح�سارة المايا القديمة 

المحجوبة في الأدغال في المك�سيك واأمريكا الو�سطى. 
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في  �سواًء  ن�سبيًّا  �سعبة  كتابة  �سك  بال  المايا  وكتابة 
تركيبها ال�سمني اأو في الطريقة التي اأدخل بها الكتبة اأ�سياء 
لمعظم  المو�سوعيَّة  المادة  فاإن  ذلك  ومع  عليها.  متفاوتة 
النقو�س العامة - مثلها مثل نقو�س م�سر القديمة - محدودة 

ن�سبيًّا وتنطوي على قدر كبير من التكرار والإ�سهاب. 

وكما هو الحال في م�سر، كانت هناك �سلة وثيقة عند 
المايا بين الن�س وال�سورة؛ اإذ كان اأحدهما يعد بمثابة تعليق 
م�سبقة  معرفة  تتطلب  ل  الكتاب  هذا  وقراءة  الآخر.  على 
خطوة  القارئ  ناأخذ  اأن  هو  فالهدف  كتابتها.  اأو  بالمايا 
ماأخوذة عن  باأمثلة  اللغة  �سفرة رموز هذه  اإلى فك  بخطوة 
ن�سبيًّا  ب�سيطة  ن�سو�س  قراءة  من  نه  ونمكِّ حقيقية،  ن�سو�س 
اأعمق  الموجز، واأن يكت�سب فهًما  الكتاب  من خالل هذا 

للح�سارة الم�سهودة التي اأفرزتها.

الكتاب على مقدمة واثني ع�سر ف�ساًل،  ويحتوي هذا 
بالإ�سافة اإلى ر�سوم وت�ساوير كاأمثلة تو�سيحية بالإ�سافة اإلى 

معجم كامل عن المايا. 

المايا  لكتابة  الثقافية  الخلفية  الأول عن  الف�سل  يتحدث 
ويعطي فيه نظرة �ساملة على ح�سارة المايا، وكيف ازدهرت 
�سرق  جنوب  المنخف�سة  المدارية  الأرا�سي  في  اندثرت 
فك  ف�سل  ويذكر  المجاورة.  الو�سطى  واأمريكا  المك�سيك 
اإلى حدٍّ كبير  اأمدتنا ب�سورة دقيقة  المايا( والتي  �سفرة )كتابة 
عن المجتمع والنظام ال�سيا�سي للمايا في فترتها الكال�سيكية. 
اأما الف�سل الثاني فيتحدث عن طبيعة كتابة المايا؛ من حيث 
المفاهيم  وبع�س  كتاباتها،  في  الم�ستخدمة  الولية  المبادئ 
الخا�سة بنقل رموز المايا اإلى �سورة كتابية، ويتخلل هذا �سرح 
والرموز  ال�سرفيَّة،  المقطعيَّة  والرموز  المقطعية،  الرموز  عن 
الدلليَّة مع المكمالت ال�سوتيَّة، وينتهي هذا الف�سل بعر�س 
مجموعة من قواعد النحو والتي تتمثل في الأ�سماء والأنواع 

وال�سمائر وال�سفات والأفعال الخا�سة بكتابة المايا.

عن  الحديث  الثالث  الف�سل  ي�ستكمل  حين  في 
والتقويم.  الزمن  عن  يتحدث  وفيه  ال�سيقة،  الكتابة  هذه 

من  الفلك  بعلم  عميقة  معرفة  لوا  ح�سَّ القدماء  فالماياويون 
بالعين المجردة، ور�سدوا حركة  ال�سماوات  خالل مراقبة 
الكواكب وال�سم�س والقمر. ونتعرف في هذا الف�سل على 
الأيام  وتقويم  لديهم،  التقويم  ودورة  المايا،  عند  الأرقام 
اإلى  فينتقل  الرابع  الف�سل  اأما  المايا.  اأ�سهر  الـ260، ورموز 
خالل  من  الملكية،  والطقو�س  الملوك  حياة  عر�س  فكرة 
تاريخ ميالد الحكام والآلهة التي انحدر من �سلبها الملوك، 
الحدث  تعد  كانت  والتي  للعر�س  الملوك  اعتالء  لحظة  ثم 
كيفية  فكرة  ثم  الملكية،  ال�سخ�سية  حياة  في  التالي  الأهم 
التي  للطقو�س  وملكاتهم وعر�س  المايا  ملوك  موت ودفن 
الخام�س  الف�سل  اأما  والعظمة.  الأبهة  عليها  يغلب  كانت 
فيتحدث عن الأماكن واأنظمة الحكم وفيه �سرح كامل عن 
الرموز الت�سويرية لأ�سماء الأ�سخا�س اأو اأ�سماء ال�سخ�سيات 

الملكية وكذلك الرموز الخا�سة لبع�س المدن الكبرى. 

واألقابها  الملكية  الأ�سر  اأ�سماء  ال�ساد�س  الف�سل  ويتناول 
لها.  الرمزية  والأ�سكال  الألقاب  عن  واٍف  ب�سرح  ويبداأ 
بالإ�سافة اإلى ذكر القائمة الأ�سا�سية باأهم الحكام الذين حكموا 
مدن المايا الكال�سيكية. وينتقل بنا الموؤلف اإلى الف�سل ال�سابع؛ 
حيث يركز على العالقات والعبارات الدالة على �سلة القرابة. 

وي�سمل ذلك الزوج والزوجة والأبناء وكذلك الأ�سقاء. 

اأما الف�سل الثامن في�ستكمل الموؤلف فيه حديثه عن كتابة 
الت�سويرية  الرموز  فيه  ويعر�س  الحروب  خالل  من  المايا 
والفنون  الكتبة  عن  اأما  الأ�سرى.  اتخاذ  وكيفية  للحرب 
ما  وهذا  ذكرها  الموؤلف  يغفل  فلم  الخزفية،  والن�سو�س 
فيهما  الموؤلف  فاهتم  والعا�سر،  التا�سع  الف�سلين  في  ُذكر 
للرموز  النقا�سين  اأو  والنحاتين  الفر�ساة،  اأقالم  بم�ستخدمي 
الت�سويرية والمناظر على الآثار الحجرية، �سواًء كانت على 
عن  ف�ساًل  الخزفية،  المزهريات  اأو  اللوحات  اأو  الأعتاب 

ذكر مجموعة من الألقاب الخا�سة بالكتبة والفنانين. 

ا بذكر هذه الح�سارة كعالم يرمز  وقد اهتم الموؤلف اأي�سً
الحادي  للف�سل  تناوله  في  وذلك  للطبيعة.  خارق  باأنه  له 
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والآلهة  والأرباب  الربوبية  فكرة  عن  يحدثنا  حيث  ع�سر؛ 
عثر  والتي  اأ�سمائهم  باأهم  الكبرى من خالل عر�س موجز 
المخطوطات.  بع�س  وفي  الكال�سيكية  النقو�س  في  عليها 
الثالوث  واأرباب  المزدوجين  الأرباب  ماهية  ا  اأي�سً ويذكر 
واآلهة الموت والأرواح القرينة والتي ظهرت على ر�سومات 

الأواني الخزفية في المنخف�سات الجنوبية للبالد. 

بالف�سل الأخير والذي  الكتاب  الموؤلف في هذا  وينتهي 
يتناول فيه فكرة عوالم الجماد والأحياء من خالل اإح�سا�س اأهل 
المايا بالعالم المادي وعامل الزمن، وفكرة التجاهات لدى 
ال�سم�سي  ارتبطت لديهم بموا�سم النقالب  المايا والتي  اأهل 
ونقاطه الأربعة )ال�سمال، والغرب، والجنوب، وال�سرق(. ثم 
ينتقل بنا الموؤلف اإلى عر�س �سامل عن رموز ال�سماء والأر�س 
الب�سر  وبني  الحيوانات  وت�ساوير  الح�سارة، ور�سوم  في هذه 
كمثال عن عالم الأحياء، والأدوات الحجرية والأزياء واأدوات 

الزينة واأواني الفخار كمثال عن عالم الجماد. 

من  مجموعة  على  ال�سابقة  الف�سول  اأغلب  وتحتوي 
التدريبات التي ت�ساعد القارئ على كيفية فهم هذه النقو�س 
وتحوله اإلى دار�س متمكن من هذه الكتابة وت�سع الإجابات 
ويزخر  الكتاب،  هذا  نهاية  في  التدريبات  بهذه  الخا�سة 
الكتاب بمجموعة من الأمثلة التو�سيحية من خالل ر�سوم 
م�سورة التقطها مارك فان �ستون بعناية فائقة، واأخيًرا معجم 
المايا والذي يحتوي على الرموز الدللية والرموز المقطعية 

للمايا.

الكتاب  هذا  ون�سر  بترجمة  الخطوط  مركز  اهتم  لقد 
على  وتحريره  ترجمته  في  اعتمد  وقد  العربية،  بن�سخته 
الترجمة  مجال  في  المتخ�س�سين  الأ�ساتذة  من  مجموعة 
ف�سل،  ميرفت  والدكتورة  عبيد،  اإ�سحاق  الدكتور  وهم 
ا كل  والدكتور م�سطفى ريا�س. كما �سارك في الترجمة اأي�سً
من اأحمد من�سور، وعزة عزت، ويا�سمين عبده، ور�سوى 
العربية  اإلى  الكتاب  هذا  فكرة  نقل  ا�ستطاعوا  الذين  زكي؛ 
بجدية فائقة من خالل �سهولة العر�س برغم دقة المو�سوع 
وتخ�س�سه. وقد قام بمراجعة الترجمة العربية لهذا الكتاب 
في  فائقة  عناية  اأعطى  والذي  الغني  عبد  محمد  الدكتور 
لنا  خرج  حتى  الإنجليزية،  الن�سخة  مع  ومقارنتها  �سبطها 
ال�سل�سة  ال�سورة  وهذه  الجيد،  ال�سكل  بهذا  الكتاب  هذا 

المب�سطة الخالية من اأية تعقيدات. 


