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الكتــاب :فــوزي محســون ،أحمــد مرعــي ،أحمــد الجابــري ،خيريــة الكثيــري،
وعــد عابــد ،ريــان ع ـلـي

تنسيق وتحرير  :فوزي محسون
رسمة الغالف :لونا زغلول

مقدمة
بســم هللا الرحمــن الرحيــم والحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام
ع ـلـى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وع ـلـى آلــه وصحبــه أجمعيــن،
ســبحانك اللهــم ال علــم لنــا إال مــا علمتنــا إنــك انــت العليــم الحكيــم.
حقتنــا بــإذن للــه عــن أدب الرحــات والمغامــرة واردي التنو يــه قبــل البــدء ع ـلـى
النقــاط التاليــة:
• وجــود شــخص رئيســي بتكلــم والبقيــة مســتمعين ليــس بالضــرورة انهــا
محاضــرة بــل ع ـلـى العكــس هــو حــوار واآلخريــن يســتمعون ويصححــون وراء
المتكلــم عندمــا يخطــئ او يخونــه التعبيــر او عندمــا ينقــل معلومــة لــم يفهمهــا
المتحــدث .ففريــق هــاوس زو ـفـي أصدقــاء يدعمــون ويســاندون بعضهــم.
• األحاديــث الغريبــة ـفـي قامــوس لســان العــرب هــو نهــج اتبعــه بــن منظــور بــأن
ينقــل األحاديــث المذكــورة مــن كتــاب النهايــة غريــب الحديــث واألثــر البــن األثيــر
مــن بــاب الفائــدة اللغو يــة.
• ترجمــة المفــردات منتقــاة ومختصــرة ســواء مــن القامــوس العر ـبـي أو
اإلنجليــزي فيمــا يخــدم الحلقــة ومفهومهــا.
•المعنــى والشــرح للمفــردات اإلنجليزيــة ســتنقل ـفـي الملحــق المقا ـلـي كمــا
هــي .وترجمتهــا ســتكون ـفـي الحلقــة .وبســم هللا نبــدأ.

رحلة في اللغة العربية:
أصل الجذر رحل وانتقينا من لسان العرب:
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ح ِديـ ِ
الضـ ِّـم :ا ْل ُقـ َّو ُة َوا ْل َ
ـث :ـ ِفـي ن َ َ
َو ـ ِفـي ا ْل َ
ح َلـةٍ ،ال ُّر ْ
جابَـ ٍة َو َل ُر ْ
ح َلـةٍ.
ح َلـ ٍة إ ِ ـ َلـى ا ْل ُم ُلـ ِ
ـالَ ،و َ
بِا ْلك َْسـر ِ ب ِ َم ْع َنــى ِال ْرتِ َ
ـوك َو ُر ْ
ـي :إِن َّـ ُه َلـ ُذو ر ِ ْ
حكَــى اللِّ ْ
حـ ِ
ح َيا ـنِ ُّ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
ْ
ج ـ ُه ال ـذِي تَأ ُ
حل ـة بِ َّ
خ ـذ ِفي ـ ِه
َو َقـ َ
حـ ُ
ح َل ـة ِال ْرتِ َ
الضـ ِّـم ،ال َو ْ
ـال َوال ُّر ْ
ـال بَ ْع ُض ُهـ ُـم :ال ِّر ْ
َ
َ
َ
ـل إ ِ َل ْي ِهـ ْـم.
ـن أ ْرتَ ِ
ي :الَّ ِذيـ َ
حـ ُ
َو ُترِي ـ ُد ُه ،تَ ُقـ ُ
ـول :أ ْن ُتـ ْـم ُر ْ
ح َل ِتــي أ ِ
ســيرِ،
ـال ا ْل َق ـ ْومِ لِ ْل َم ِ
ا ْبـ ُ
السـ ْـف َر ُة ا ْل َوا ِح ـ َد ُةَ .وال َّر ِحيـ ُ
اسـ ُـم ا ْرتِ َ
ـن ِســي َد ْه :ال ُّر ْ
ـلْ :
ح َل ـ ُة َّ
حـ ِ
ـال:
َقـ َ
ُون بَ ْع ِد َغ ٍد
ِيل َفد َ
أ َ َّما ال َّرح ُ

ج َم ُعنَا؟
َف َمتَى تَ ُق ُ
ول الدَّا ُر تَ ْ

الس ْيرَِ ،و ْال ُ ْن َثى َرحِي َلةٌ.
َوال َّرح ُ
ِيل :ا ْل َق ِويُّ َع َلى ِال ْرتِ َ
ال َو َّ
ح ِ
ل ْال َ ْع َ
لَ ،وأ َ ْن َ
ل :نَق ُ
شى:
ش َد َق ْو َ
ح ِّ
ح ُ
ِيض ا ْل َم َ
َوا ْل ُم ْرتَ َ

ح َل
ح ًّل َوإ ِ َّ
إ ِ َّ
ن ُم ْرتَ َ
ن َم َ

ح ُلـ ً
حـ ً
ضـ ِـع الَّ ـذِي
اسـ َـم ا ْل َم ْو ِ
ـالَ :و َقــدْ َيكُـ ُ
ـال َوإ ِ َّ
ُيرِي ـ ُد إ ِ َّ
ـولَ ،قـ َ
حـ ُ
ـون ا ْل ُم ْرتَ َ
ن ا ْرتِ َ
ن ُ
ـل ْ
ـل ِفي ـهِ.
حـ ُّ
ُي َ
ـان.
ـال بَ ْي ِنــي َوبَ ْيـ َ
ـلُ ،ي َقـ ُ
ح َل ـةٌ أ َ ْو َم ْر َ
ـن كَ ـ َذا َم ْر َ
َوا ْل َم ْر َ
ح َل َتـ ِ
ح َل ـ ُةَ :وا ِح ـ َد ُة ا ْل َم َرا ِحـ ِ
َ
للاُ أ ْع َلـ ُـم.
ح َل ـةٌ َو َّ
ـل مِ ْن َهــاَ ،و َمــا بَ ْيـ َ
حـ ُ
ـن َم ْر َ
ح َل ـ ُة :ا ْل َم ْنز ِ َل ـ ُة ُي ْرتَ َ
َوا ْل َم ْر َ
ـن ا ْل َم ْنز ِ َل ْيـ ِ

معنى مغامرة في اللغة العربية:
اصل الجذر غمر وانتقينا من لسان العرب:
َ
الغ ْم ـ ُر :المــاء الكثيــر .ابــن ســيده وغيــره :مــاء َغ ْمــر كثي ـر ٌ ُم َغ ـ ِّر ٌق ب ّيــن ُ
الغمــورةِ،
وجمعــه غِ مــار ُ
وغمــور.
نهـر ٍ َغ ْمــر ؛ َ
ـل الصلــوات ال َ
الغ ْمـ ُر ،بفتــح الغيــن
خ ْمـ ِ
ـل ْ
و ـفـي الحديــثَ :م َثـ ُ
ـس َ
كم َثـ ِ
َ
غطيــه.
وســكون الميــم :الكثيـ ُر ،أي يَ ْغ ُمــر َمـ ْ
ـن دخلــه و ُي ِّ

ت َ
الغ ْمر أَي الغ َرق .
وفي الحديث :أَعوذ بك من َم ْو ِ

خ ُلـ َ
ورجــل َغ ْمـ ُر الـ ِّرداء َ
ـخي ،وإِن
وغ ْمـ ُر ال ُ ِ
ـق أي واســع الخ ُلــق كثيــر المعــروف سـ ّ
الغمــورة مــن قــوم غِ مــار ٍ ُ
كان رداؤه صغيــراً ،وهــو ب ّيــن ُ
وغمــورٍ؛ قــال كث ِّيــرَ :غ ْمــر
سـ َـم ضا ِحــكا ً َغل ِ َقـ ْ
ـال وكلــه ع ـلـى المثــل،
ـت ل َِض ْ
ال ـ ِّرداء ،إِذا ت َب َّ
حكَ ِتــه رِقـ ُ
ـاب المـ ِ
حــر َغ ْمــر .يقــال :مــا أَشـ ّد ُغمــور َة هــذا النهــر وبحــار غِ مــار ٌ ُ
وغمــورٌ.
وبَ ْ
َ
وغ ْم ُر البحر :معظمه ،وجمعه غِ مار ٌ ُ
وغمورٌ؛
واغت ََمــرهَ :عــاه َ
َ
وغ َمــره المــاء يَ ْغ ُم ـ ُره َغ ْمــرا ً ْ
وغ ّطــاه؛ ومنــه قيــل للرجــلَ :غ َم ـ َره
ـوم يَ ْغ ُمرونــه إِذا َع َل ـ ْوه شــرفاً.
القـ ُ
غطيه ويستغرقه ،على المثل.
وجيش يَ ْغتَم ُر َّ
كل شيءُ :ي ِّ
والم ْغمو ُر من الرجال :الذي ليس بمشهور.
َ

ونخــل ُم ْغتَمِ ــر :يشــرب ـفـي َ
الغ ْمــرة؛ عــن أ َ ـبـي حنيفــة؛ وأَنشــد قــول لبيــد ـفـي صفــة
نخل:
ن ر ِ ْفها ً عِ را كا ً غي َر صادِرة
يَ ْش َر ْب َ

ٍ فكلُّها كار ِ ٌع ،في الماءُ ،م ْغتَمِ ُر

ـت برجــل َغ ْمــر ًة إِال َّ َق َط ْع ُتهــا َع ْرضـاً؛ َ
و ـفـي حديــث معاو يــة :وال ُ
خ ْضـ ُ
الغ ْمــرة :المــاء
ْ
الكثيــر؛ فضر بــه مثــا لقـ ّوة رأ يــه عنــد الشــدائد ،فـإِن مــن خـ َ
فقط َعــه
ـاض المــا َء
َ
ً
ج ْري ـ َة حتــى يخــرج بعيــدا مــن الموضــع
عرض ـا ً ليــس كمــن َض ُعـ َـف واتَّ َبــع ال ِ
الــذي دخــل فيــه.
أَبو زيد :يقال للشيء إِذا كثر :هذا كثير َغميرٌ.

َ
ج ـ ْري؛ قــال
والغ ْم ـ ُر الفــرس الجــواد .وفــرس َغ ْم ـرٌ :جــواد كثيــر َ
العــدْ و واســع ال َ
َ
ُ
َ
َ
حا مِ ْه َرجــا والغ ْمــرة :الشــدة.
س ـ ًّ
العجــاج :غ ْم ـ َر األجــارِيِّ مِ َ
وغ ْمر ُة كل شيءُ :م ْن َه َمكه وش َّد ُته َ
َ
الهم والموت ونحوهما.
كغ ْمر ِة
ّ
َ
وغ َم ُ
ح ْرب والموت وغِ ما ُرها :شدائدها؛ قال:
رات ال َ

ت ُمن َْغمِ س ،إِذا تَأَلَّى على َمكْروه ٍة َصدَقا
الم ْو ِ
وفارِس في غِ مار ِ َ

جمــع َ
الغ ْمــرة ُغ َمـر ٌ مثــل ن َ ْوبــة ونُـ َوب؛ قــال القطامــي يصــف ســفينة نــوح ،ع ـلـى
نبينــا وعليــه الصــاة والســام ،ويذكــر قصتــه مــع قومــه ويذكــر الطوفــان :ونــادى
ـب عليهـ ُـم منــه ال َبــوا ُر َ
ج ْي َئ ِتــه و َفـ ُّروا ،وال
جــوا عنــد َ
وض ُّ
حُ ،
ـب ال َّت ُّنــور ِ نــو ٌ
وصـ َّ
صاحـ ُ
َ
حــذا ُر وجـ َ
ـاش المــا ُء ُم ْن َهمِ ــرا ً إِليهــم ،كأن ُغثــاءه ِخـ َر ٌق ُتســا ُر
جــي مــن القـ َدر ِ ال ِ
ُي ْن ِ
ْ
ٌ
ْ
جــوا ُر إ ِ ـلـى الجــوديّ حتــى
ال
ـا
ـ
ه
ب
ر
ـا
ـ
ج
للا
ـوال
ـ
ل
و
،
ن
ذ
إ
ـ
ب
،
ة
ـد
ـ
قاص
ِ
ـي
ـ
ه
و
،
ـت
ـ
وعام
ّ
َ
َ
َ
ِ ٍ
ـك ُ
حســا ُر فهــذا فيــه َم ْوعِ ظ ـةٌ وح ْكــم ،ولك ِّنــي
الغ َم ـر ِ ا ْن ِ
ـان لِتَالِـ َ
جــراً ،وحـ َ
صــا َر ِح ْ
جــر :الممنــوع الــذي لــه حاجــز ،قــال ابــن ســيده :وجمــع
ـي ا ْف ِتخــا ُر ال ِ
ح ْ
امــرؤٌ ـف َّ
َ
الســامة أ كثــر.
وشجاع ُمغامِ رٌ :يَ ْغ َ
رات الموت.
شى َغ َم ِ

الم ْهلكــة ،وقيــل :هــو مــن الغِ ْمــر،
والمغامِ ـ ُر :الــذي رمــى بنفســه ـفـي األُمــور ُ
ُ
بالكســر ،وهــو الح ِْقــد ،أَي حاقــد غيــره؛ و ـفـي حديــث خيبــر:
خاص ٌم أَو ُمحا ِقدٌ.
ل ُمغامِ ُر أَي ُم ِ
الح بَ َط ٌ
شاكي ِّ
الس ِ

ورجــل ُغ ْمــر َ
وغمِ ــر :ال تجر بــة لــه بحــرب وال أَمــر ولــم تح ِّنكــه ال َّتجــارب؛ وقــد روي
ً
ً
َ
ْ
َ
س ـ َبنّي  ،وإِن كُ ْنـ ُ
بيــت الشــماخ :ال ت ْ
امــرأ غمِ ــرا ،كح ّيــة المــاء بيــن َّ
ـت ْ
ح َ
الصخ ـر ِ
ِّ
والشــي ِد قــال ابــن ســيده :فــا أَدري أَهــو إِتبــاع أَم لغــة؛ وهــم األَغمــار.
وامرأَة َغمِ َرةٌ :غِ رٌّ.
باط َ
شــه وقاتَ َلــه ولــم يبــال المــوت .قــال أَبــو عمــرو :رجــل ُمغامِ ـر ٌ إذا
وغامـ َره أَي َ
َ
كان يقتحــم المهالــك.

ُ
والغ ْمرة تَ ْطلى به العروس يتخذ من الورس

:معنى ومرادفات رحلة ومغامرة منتقاة من اللغة اإلنجليزية
معناها في قاموس مريم ويبستر

معناها في قاموس أ كسفورد

something suggesting travel an act of travelling from
or passage from one place to one place to another,
another
especially when they are
far apart
an exciting or noteworthy an unusual, exciting, or
event that one experiences dangerous experience,
firsthand
journey, or series of
events

معناها باإلنجليزية

المفردة بالعربي

Journey

رحلة

Adventure

مغامرة

Journey مرادفات

مرادفات رحلة

Travel

سفر

Trip

نزهة

Quest

مشوار

Treck

رحلة مضنية

Voyager

رحالة

Expedition

بعثة

Campaign

حملة

Adventure مرادفات

مرادفات مغامرة

escapade

مخاطرة

Wonderer

هائم

Adventurer

مغامر

Venture

مجازفة

مرادفات أخرى
رحلة بحث عن شي

Quest

مستكشف

Explorer

معنى رحلة أدبياً:

متى اإلنسان بدأ الرحلة:

تعنــي االنتقــال مــن مــكان إ ـلـى مــكان لتحقيــق هدف معين أي :قطع المســافة
بيــن نقطتيــن ـفـي مــدة زمنيــة محــددة ،وهــي بذلــك تكــون حركــة انتقــال
وســفر ُترجمــة فيهــا الرغبــة ـفـي التنفــل بيــن مــكان وآخــر ،فهــي حركــة الطــول
والعــرض والعمــق ،وتجــوال ـفـي جغرافيــة األماكــن والظواهــر واألشــياء ،تتنــاول
عــاد ًة وصــف الظواهــر الطبيعيــة والبشــرية مــن جبــال وبحــار وأنهــار وطــرق،
فضــاً عــن التحــدث عــن طبــاع النــاس وعاداتهــم وتقاليدهــم وكل مــا يتعلــق
بحياتهــم ،ويــرى أحــد الباحثيــن أن الرحلــة هــي ذلــك اللــون مــن التأليــف الــذي
يجمــع بيــن الدافــع الوجدا ـنـي العميــق والتأمــل الدقيــق ـفـي رصــد المشــاهدات
والظواهــر بأنــاة ودقــة ،ومــن ذلــك يتبيــن أن الرحلــة جــاءت بمعنــى االنتقــال
والمســير إ ـلـى مــكان يقصــده المســافر لغــرض معيــن خاص ـا ً كان أم عام ـا ً ـفـي
1
محاولــة إلشــباع الفضــول ،والرغبــة ـفـي معرفــة المجهــول.

ا كتســبت الرحلــة أهميتهــا منــذ والدة اإلنســان ع ـلـى األرض ،إذ وجــد نفســه
مجبــوال ً ع ـلـى التنقــل والحركــة ع ـلـى وجــه المعمــورة ســعيا ً لكســب قوتــه،
وبحث ـا ً عــن البقــاء وا كتشــاف المجهــول ،فاإلنســان ولــد راح ـا ً وان أعجزتــه
الرحلــة ،إذ تخيــل رحــات غيــر محسوســة ـفـي عالــم الخيــال ،حتــى نجــد ذلــك
مبثوث ـا ً ـفـي األســاطير األو ـلـى ،كمــا نجــده ـفـي الحــروب والفتــوح القديمــة .وبهــذا
نــدرك أن اإلنســان رحــاال ً منــذ والدتــه حتــى يمــوت ـفـي رحــات دائبــة تتعــدد
أشــكالها بمــرور األيــام ،وبتغيــر الظــروف واألحــوال ،ومــا لحظــات ميــاده إال
هــي رحلــة مــن رحــم األم إ ـلـى دنيــا البشــر تلحقهــا رحــات العمــر ،والتشــكيل
1
االجتماعــي ومــا بعدهــا.

تعريف هاوس زوفي:
يقول أحمد مرعي:
الفرق بين المغامرة والرحلة
•المغامــرة هــي رحلــة أو تجر بــة لهــا وجهــة محــددة مســبقا ً ألجــل هــدف معيــن
محــدد مســبقا ً ويكــون محســوب فيهــا مواجهــة عوائــق وعراقيــل .وقيــل فــان
يغامــر! أي يخاطــر حســب مــا لديــه
•الرحلــة هــي شــق الرحــال ،أو االرتحــال أي االنتقــال مــن مــكان إ ـلـى آخــر .وغالبـا ً
يكــون االنتقــال لألفضــل .ويقــال عــن فــان أننــا معــه ـفـي ِحلــه وترحالــه ،أي ـفـي
أي مــكان يحــل فيــه .ومــا يميــز الرحلــة عــن المغامــرة أن الرحلــة وأنشــطتها
تتســم عــاد ًة باالســتقرار «المؤقــت»
•ويضــاف إ ـلـى المصطلحــات أعــاه «مهمــة أو  ،»Questحيــث هــي رحلــة فيهــا
مغامــرة ألداء مهمــة محــددة.

وأضاف ريان علي:

مــن أســتخدامات فعــل «الرحلــة» مثــل مقــوالت النصــوص الفنيــة (رحــل
بســيفي) أي قضــي وذهبــت روحــه عــن جســمه بســيفي وبمعنــى قتــل
وتلطخــت دمــاءه بســيفي.
1األســاطير والخرافــات ـفـي كتابــات الرحالــة العــرب والمســلمين المشــارقة -
ســام ناصــر العظمــي.

أول رحلة ومغامرة وثقت أدبيا ً هي:
ملحمــة البطــل جلجامــش أ كتشــفت لوحاتهــا مــن قبــل عالــم آثــار ،عــام 1853
م ،اســمه هرمــز رســام مــن مواليــد الموصــل ،بريطا ـنـي الجنســية .وأول مــا
ترجــم منهــا هــي قصــة الطوفــان العظيــم التــي هــي أيضــا رحلــة وربمــا تعتبــر
مغامــرة.
وقصــة الملحمــة باختصــار :جلجامــش ملــك أورك كان متعجرفــا غيــر محبــو
مــن شــعبه أمــه آلهــة خالــدة وابــوه فا ـنـي بشــري أي ثلثيــه آلهــة وثلــث أنســان
تصــارع مــن شــخصية اســمها انكيــدو واصبــح بعــد ذلــك صديقــه ثــم يخــوض
معــه مغامــرات ويمــوت انكيــدو فيمضــي جلجامــش ـفـي رحلــة يبحــث فيهــا
عــن الخلــود ويقابــل شــخصية اســمها أوتنابشــتم والــذي يحكــي قصــة شــبيهة
بقصــة نــوح عليــه الســام.

كما أضافت األخت خيرية الكثيري وجهة نظرها
عن الرحلة كالتالي:
أؤمــن أن اإلنســان كان دائــم الترحــال منــذ القــدم ،باختــاف الدوافــع
ـث ال تنتهــي.
والمســببات ،لكــن اإلنســان ـفـي رحلــة بحـ ٍ
حيــن نســمع بكلمــة رحالــة ،مــن هــو أول شــخص يخطــر بأذهاننــا؟ رحالــة
اإلســام ابــن بطوطــة غال ًبــا ،لكنــه لــم يكــن األول وال األخيــر.
توقفــت عنــد ابــن بطوطــة وعــدت إ ـلـى الــوراء خطــوة خطــوة ،حتــى وقفــت عنــد
مصــر الفرعونيــة ،وتفاجــأت أنهــا مــن الوجهــات التــي ارتحــل إليهــا الكثيــر،
وجــدت أن أول رحلــة مشــهورة لمصــر كانــت رحلــة االســكندر األكبــر والــذي
يشــاع أنــه ـفـي الحقيقــة «ذو القرنيــن» الــذي نعرفــه مــن القــرآن ،و ـفـي ذلــك
خــاف كبيــر ،لكننــي ال أختلــف ـفـي هــذا كمــا أختلــف ـفـي تصنيــف زيارتــه إ ـلـى
مصــر ع ـلـى أنهــا «رحلــة».
ذهــب االســكندر إ ـلـى مصــر ألســباب سياســية غال ًبــا ،وهنــا أذكــر قصــة
الطفــل الــذي يتجــول ـفـي القصــر حامـ ًـا بيضــة ع ـلـى ملعقــة ،لــن تنعــم برؤيــة
واستكشــاف مــا ـفـي القصــر إن كان نظــرك مصبوبًــا ع ـلـى شــيء واحــد.
لذلــك يبــدو ـلـي أن أول رحلــة موثقــة ـفـي التاريــخ كانــت رحلــة المــؤرخ اإلغريقــي
هيــرودوت إ ـلـى مصــر ،وهــو أقــدم مصــدر بشــري للتاريــخ المكتــوب ولذلــك
لقــب بـ»أ ـبـي التاريــخ البشــري».
إن وضعــت قصــة الطفــل والبيضــة ـفـي ذهنــك ،فســتجد أن كل رحالــة يكتــب
مهتمــا باكتشــاف البشــر
عــن رحلتــه مــا يهتــم بــه ،كان هيــرودوت رجـ ًـا مثق ًفــا
ً
مــن بــاد مختلفــة والتعــرف ع ـلـى عاداتهــم وثقافاتهــم وحضارتهــم ،وهــذا مــا
كتبــه عــن رحلتــه إ ـلـى مصــر ـفـي كتابــه « »The Historiesالــذي اشــتقت منــه
بعدهــا كلمــة .History
 1المصدر السابق

أما أقدم مغامرة في التاريخ هي الرحلة البحرية:

دوافع الرحالت:

التــي قــام بهــا الفينيقيــون إ ـلـى جــزر الكنــاري ـفـي القــرن الخامــس عشــر قبــل
الميــاد الكتشــاف المحيــط األطلســي والحصــول ع ـلـى الثــروات والمعــادن
الثمينــة .وقــد لقبهــم العالــم الجغرا ـفـي اليونا ـنـي ســترابو بأســياد البحــر .إذ
اســتمرت رحالتهــم ـفـي التوســع قرونًــا الحقــة حتــى تأثــرت بهــم الثقافــات
األخــرى وأهمهــا الثقافــة اإلغريقيــة.

يقول أحمد مرعي عن دوافع الرحالت

وكان الفينيقيــون أول البحــارة الذيــن قامــوا بالتجــول حــول القــارة اإلفريقيــة
كاملــة! وقــد اســتغرقت تلــك الرحلــة عــدة ســنوات ،وتحــدث عنهــا هيــرودوت
ـفـي قصصــه التاريخيــة المكتوبــة ليســتدل بهــا ع ـلـى إحاطــة قــارة افريقيــا
بالمــاء مــن كل الجهــات.
وجــد المتخصصــون العديــد مــن النصــوص ـفـي المحفوظــات المصريــة وبــاد
مــا بيــن النهريــن التــي تتكلــم عــن البحــارة الفينيقييــن (رحلــة اونامــون ،بعثــة
الفرعــون نخــاو ،والنزهــة التــي نظمهــا االروادييــن لإلمبراطــور اآلشــوري
تغــات بالصــر) .ونجــد أيضــا دالئــل ـفـي كتابــات العهــد القديــم فجســد النبــي
حزقيــال برســومه ثــروات مدينــة صــور حيــث قارنهــا بســفينة ـفـي عــرض
البحــر .امــا هوميــروس فتكلــم ـفـي األوديســة عــن الفينيقييــن ،هــؤالء البحــارة
الماهــرة ،ووصفهــم أيضــا بالتجــار الماكريــن ،وحتــى بالقراصنــة.

«رحلــة األلــف ميــل تبــدأ بخطــوة» .مثــل قديــم ومعبــر .ولكــي تبــدأ الخطــوة
البــد مــن محفــز ودافــع .محفــز لصاحــب الرحلــة للبحــث عــن األفضــل!
ودافــع للحصــول ع ـلـى هــذا األفضــل .أبســط مثــال ،الموظــف حيــن بحثــه
عــن فرصــة وظيفيــة أفضــل مــن الحاليــة هــي رحلــة بحــث ،محفزهــا البحــث
عــن المــردود المعنــوي والمــادي والدافــع هــو الحصــول الحقيقــي عليهــم.
والرحلــة هــي انتقــال مــن مــكان ألخــر وقــد يكــون مؤقــت حســب الظــروف.
وال يقتصر دافع الرحلة على ذلك؛ فهناك
•

دافع المتعة (الرحالت البرية ورحالت التخييم)

•

دافع اإلحساس بالمخاطر (رحالت الغوص والسفاري)

دافــع البقــاء (رحــات القدمــاء ـفـي االنتقــال ألماكــن فيهــا معيشــة
•
ً
أفضــل :الهجــرات التاريخيــة نموذج ـا  ،الهــروب ،وأحيانــا بالخطــأ)
•

دافع المادة (رحلة الشتاء والصيف)

•

دافع االنتقام (محصور على القصص)

•

دافع روحي (الحج والعمرة)

•

دافع سياحي

انقســم المؤرخــون بشــأن حاجــة الفينيقييــن إ ـلـى المغامــرات والتجــارة
البحريــة .عــزا البعــض هــذه الحالــة إ ـلـى التضاريــس الجغرافيــة للمنطقــة،
حيــث كانــت المــدن الفينيقيــة محصــورة بيــن البحــر مــن الغــرب والسالســل
الجبليــة اللبنانيــة الشــاهقة إ ـلـى الشــرق ،وبالتا ـلـي تقلــص أراضيهــا
ومســاحتها .ونســب البعــض اآلخــر إ ـلـى كــون تلــك المــدن قــد بنيــت ع ـلـى
النتــوءات المواجهــة للبحــر والجــزر ممــا يجعلهــم يميلــون لالرتبــاط بالبحــر
الــذي بــدا حلي ًفــا متعاونًــا وقو ًيــا ألنــه أ كثــر ســهولة للعبــور وأقــل مناعــة مــن
سلســلة الجبــال والغابــات المحيطــة.

دوافع الرحالت

لكننــي أؤمــن بــأن الباعــث الرئيســي الــذي حبــذ الفينيقييــن ودفعهــم إ ـلـى
المغامــرة كان حبهــم لالختــاط واالتصــال والتبــادل.

الرحــات تكــون جــزء مــن المغامــرة .عــادة مــا يكــون االنتقــال الشــبه آمــن
مــن مــكان إ ـلـى آخــر ،لتحقيــق بعــض أهــداف أو احتياجــات المغامــرة.

مــن اجــل النجــاح ـفـي تلــك المغامــرات كان ع ـلـى الفينيقييــن أن يتصرفــوا
مــع ثالثــة عوامــل :االســتخدام الجيــد للجــزر ،االســتفادة مــن التيــارات
البحريــة والعوامــل الطبيعيــة ،وثالثــا اســتعمال القــوارب والســفن المتينــة
وســهلة القيــادة.
هــذه المغامــرات البحريــة تتطلــب شــجاعة عظيمــة ،معرفــة تقنيــة عميقــة
وواســعة ـفـي حقــل المالحــة وخبــرة كبيــرة ـفـي بنــاء الســفن والقــوارب
المتوافقــة ،ـفـي تلــك األزمــان ،مــع الوجهــات واألماكــن المقصــودة وبحكــم
صعوبــة عبــور الميــاه وللصمــود ـفـي وجــه تقلبــات البحــر والطبيعــة.
انتهى كالمها
الجديــر بالذكــر ان هنــاك روا ـئـي فرنســي مستشــرق اســمه ليــون (Léon
 )Cahunألــف روا يــة مســتوحاة مــن مغامراتهــم :مغامــرات القبطــان
ماجــو ( )Les Aventures du Capitaine Magonأو باإلنجليزيــة (The
Adventures of Captain Mago; Or, A Phoenician Expedition,
.)B.C. 1000
وأيضــا للمؤلــف روا يــة اســمها :الرا يــة الزرقــاء ( )The Blue Bannerاو
مغامــرات مســلم ومســيحي ووثنــي ـفـي زمــن الصليبيــن والغــزو المغو ـلـي.

كما أضاف أحمد الجابري:

ويبدأ أحمد مرعي الحديث عن دوافع
المغامرة
تجر بــة .غالبـا ً مــا تكــون ـفـي شــكل رحلــة ،محفوفــة بالمخاطــر بشــكل متبايــن.
االنتقــال مــن وظيفــة ألخــرى أفضــل فيهــا مغامــرة مشــوبة بالمخاطــر
تتجســد ـفـي عــدم ضمــان االســتقرار .والخطــر هنــا متبايــن مــن األقــل لألع ـلـى.
ودوافــع المغامــرة عديــدة:
إرضــاء الــذات (مغامــرة الخــروج مــن االســتقرار الوظيفــي لغــرض
•
اســتكمال الدراســة)
•

مادي (القمار وصيد الكنوز)

•

اشباع غرائز (غريزة الجوع ،غريزة البقاء وغريزة الفضول)

•

تنفيذ وصية( .مقصور على القصص)

•

االكتشاف (رحالت استكشاف المناطق الغير مأهولة)

•

كتابة دليل أو رسم خريطة

كما أضاف أحمد الجابري:

•

مهارات

دوافع المغامرات

o

قصاء

o

مالح

o

محارب

o

قارئ خرائط

o

صياد

o

طباخ

o

عالم نباتات

o

عالم حيوان

دوافــع المغامــرة متنوعــة بتنــوع المغامــرات ذاتهــا والعوالــم التــي تحــدث
فيهــا ،ونذكــر منهــا ع ـلـى ســبيل المثــال:
• الغمــوض :قطعــة مجهولــة ،مــكان مجهــول ،حــل لغــز ،حــل قضيــة ،نبــوءة،
بحــث علمــي أو ســحري
• اإلنقــاذ والحمايــة :شــخص مفقــود ،شــخص يمــر بظــروف قاهــرة ،عــاج
شــخص ،إثبــات بــراءة
• الضرورة الطارئة :المدينة يهاجمها األعداء اآلن ،منع كارثة من الحدوث
• الشــهرة والثــروة :البحــث عــن الكنــوز ،مســاعدة أو انقــاذ شــخص مشــهور،
القيــام بالمهــام مقابــل جائــزة أو ســمعة ،الحصــول ع ـلـى منصــب أو مكانــة.

كما أضاف صديقنا ريان علي أن من
أنواع الرحالت:
و ـفـي ســياق الرحــات تــم تعريــف  3مفاهيــم لطبيعــة الرحلــة ومفهومــه
العــام منهــا رحلــة الصيــد  ،رحلــة اإلستكشــاف ورحلــة الدراســة أو الرحلــة
البحثيــة.
حــات الصيــد وهــي تلــك الرحــات التــي يســعى الرحالــة فيهــا نحــو
• رِ َ
تلــك المنطقــة بغــرض صيــد وســلخ الحيوانــات لجمــع اللحــم و ُيعــرف عــن
رحــات الصيــد المح ـلـي برحــات صيــد الطيــور ـفـي البريــة و ُيعــرف عنهــا ـفـي
فــن القصــة و ـفـي الفانتازيــا هــي تلــك القبائــل الهمجيــة التــي تعيــش ع ـلـى
صيــد الحيوانــات واســتخدام لحمهــا ـفـي األكل أو جلدهــا ـفـي اللبــس وتزيــن
خيمهــم.
حــات االستكشــاف ونــواة هــذا المفهــوم يختلــف عــن ســابقة فهنــا
• رِ َ
العنصــر األساســي مــن رحلــة االستكشــاف هــو معرفــة طبيعــة المــكان
واستكشــاف المنطقــة بصــورة أساســية و ـفـي صورتــه المعاصــرة يتــم تدو يــن
مــا يتــم استكشــاف مــن خــال مالحظــات ألجــل غرض معرفته أو لدراســته.
حــات الدراســة و ـفـي زمنــا الحا ـلـي أو تلــك الســنوات القريبــة التــي ســبقت
• رِ َ
زمنــا الحا ـلـي ُيعــرف هــذا المفهــوم مــن الرحــات بكونــه رحلــة أبحــاث يقوم بها
مجموعــة أو فــرد مــن علمــاء اآلثــار لدراســة تر بــة معينــه أو ســلوك معيــن
حيــوان معيــن وتدو يــن مــا يتــم دراســته مــن خــال المالحظــات بغــرض
جمــع المعلومــات بصــورة أساســية

عدة الرحالت والمغامرات:
•

أدوات:

o

الخريطة.

o

الراحلة أو المركب

o

الزاد.

o

أدوات المالحة :أسطرالب

o

أسلحة.

o

نقود

فعاليات وأنشطة الرحلة والمغامرة:
•

اللعب:

الــذي ســمع الحلقــة الماضيــة يعلــم مــا نقولــه هنــا بــأن معظــم األلعــاب ـفـي
المغامــرة وخــارج المدينــة تكــون تحــت قطــب البيديــا أي اللعــب الحــر الــذي
ال يلــزم اتقــان وصبــر امــا داخــل المدينــة فتكــون لــودن مثــل
o

مبارزة

o

مسابقة :صيد ،جري

o

ألعاب الورق

o

مسابقة عوائق

o

السباحة

o

المقامرة بأنواعها

o

التجمع حول النار تبادل القصص.

•

الطبخ

o

صيد

o

تجميع الحطب

o

اشعال النار

o

تجميع النباتات

•

شراء التذكارات والهدايا

•

البحث التحري

•

تجربة أنواع الطاعم

•

زيارة األماكن األثرية

تحديات وعقبات تواجه األشخاص في
الرحلة والمغامرة:

نماذج للرحالت والمغامرات:
•

األدبيات:

•

الموت

•

التيه والضالل.

•

التفرق من المجموعة.

•

انتهاء الزاد

o
و ليلــة

•

اإلرهاق والتعب

o

رحلة بن فضالن

•

األسر

o

رحلة بن بطوطة

•

فقدان وموت الراحلة او تحطم وتعطل المركبة.

o

رحلة التاجر سليمان السيرافي

•
مفخخــة

فتــح القبــور وأبــواب الســراديب والتــي تكــون غالبـا ً محروســة او

o
مأ جــو ج

رحلــة الســام الترجمــان والــذي ذهــب للبحــث عــن ســد يأجــوج

•

وحوش وكائنات غامضة

•

األعداء :ملوك ،منافسين ،قطاع طرق

رحــات ع ـلـي بــن الحســين المســعودي صاحــب كتــاب مــروج
o
الذهــب والــذي فيــه أشــهر األســاطير العربيــة

كما أضاف أحمد الجابري:
الصــراع والقتــال :المواجهــات التــي تتطلــب اســلحة وادوات
•
وســحر أو علــوم ،تنتهــي عــادة امــا بهزيمــة الخصــم أو ردعــه ،أو الهــروب ،أو
توقــف جميــع األطــراف.
االستكشــاف والتجــوال :استكشــاف بيئــة العالــم ،مــن مــدن
•
مليئــة بالســحر أو اطــال غامضــة
االجتماعــي والحــواري :البحــث عــن معلومــات ،الشــخصيات
•
السياســية ،المنــاورات الحواريــة (الكــذب ،اإلقنــاع ،التمثيــل ،إلــخ)

تطــور الشــخصيات ونهايــة الرحلــة أو
المغا مــرة:
تنتهــي الرحلــة عندمــا ينتهــي الدافــع األساســي لغــرض الرحلــة ويســتقر أو
بالمــوت كمثــال البــدو الرحــل لــن تنتهــي رحلتهــم أبــدا إال إذا اســتقروا ـفـي
مدينــة او ـفـي قريــة .وبعضهــم عندمــا يستســلم او يكــف عــن البحــث.

كمــا أضافــت وعــد عابــد (مجتــزئ مــن مقالتهــا
بخصــوص رحلــة البطــل والتــي ســنصدر عنهــا حلقــة
مخصصــة ـفـي حلقــة البطــل والبطولــة):
يعــود الرحالــة لموطنــه ،نقطــة البدا يــة بالجائــزة والــدروس التــي تعلمهــا مــن
رحلتــه .فيقــوم بمســاعدة اآلخريــن ونقــل الــدروس والحكمــة إليهــم
وتنتهــي المغامــرة بــأن بعــود المغامــر إ ـلـى نقطــة البدا يــة .عالمــه العــادي
ولكــن بجميــع المواعــظ والــدروس والكنــوز التــي ا كتســبها ـفـي رحلتــه.

األدب العر ـبـي م ـلـيء جــدا بكتــب الرحــات والمغامــرات وع ـلـى ســبيل المثــال
وليــس الحصر:
رحــات ســندباد ومغامــرات ع ـلـي بابــا وعــاء الديــن ـفـي ألــف ليلــة

مرويــات عبيــد للــه بــن خرداذبــة صاحــب كتــاب المســالك
o
و ا لمما لــك
o

المقدسي صاحب أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم

o

حمد الجاسر الصحفي السعودي

كمــا انصــح انــا شــخصيا بكتــاب األســاطير والخرافــات ـفـي كتابــات
o
الرحالــة العــرب والمســلمين المشــارقة – ســام ناصــر العظمــي

كما أضاف حبيبنا أحمد مرعي:
الرحــات والمغامــرات كانــت ومــا زالــت وســتظل جــزء كبيــر مــن عالــم األدب
ومعيــن ال ينضــب لــكل أديــب ،وقداحــة أفــكار ال تنتهــي .أدب يتســم باإلثــارة
وصياغــة المخاطــر ـفـي أســلوب أد ـبـي مشــوق .ولــكل مــن لديــه نيــة ـفـي صنــع
عمــل ينتمــي لهــذا النــوع مــن األدب نقــول لــه أن الرحلــة شــاقة ليســت
صعبــة ،فيهــا مغامــرة متعبــة لكنهــا جميلــة .ولنأخــذ العبــرة ممــن كان لهــم
بــاع ـفـي هــذا المجــال ومــن أعمالهــم نتخــذ مراجــع.
أول محاولــة لصياغــة الرحلــة والمغامــرة كانــت ـفـي رائعــة «هوميــروس»
الشــاعر االغريقــي الضريــر «اإلليــاذة واألدويســة» .األو ـلـى كانــت مغامــرة أو
ملحمــة حــرب طــروادة ،والثانيــة كانــت رحلــة «أوليســيس» للعــودة لوطنــه
حيــث زوجتــه وابنــه.
أول محاولــة لتوطيــد أدب الرحــات والمغامــرات كانــت ـفـي
o
اســبانيا ،مــع – أ كيــد – األســباني ميغيــل ســابيدرا ورائعتــه الخالــدة «دون
كيشــوت» ،ملحمــة الرحلــة والمغامــرة التــي نُشــرت بيــن عامــي 1605م
و 1615م .الروا يــة حتــى بعــد مــرور كل هــذا الوقــت تعتبــر ممتــازة بــكل
المقاييــس! تحكــي قصــة النبيــل «ألونســو كيهانــو» الــذي ُيعتبــر دودة
كتــب ،وبســبب كثــرة القــراءة وقلــة النــوم والطعــام أصبــح الونســو مخبــوال ً
وقــرر أن يصبــح فــارس ويشــد رحالــه ـفـي مغامــرة ينقــذ فيهــا المكلوميــن
والمظلوميــن .الروا يــة شــهيرة جــدا ً جــدا ً لدرجــة الحديــث عنهــا يحتــاج حلقــة
كاملــة .لكــن مــا نقولــه هنــا أنهــا رمــز مــن رمــوز أدب الرحــات والمغامــرة
واألو ـلـى مــن نوعهــا التــي ثبتــت هــذا األدب بكونــه أدب لــه وزنــه لمــا ـفـي
الروا يــة مــن بالغــة وصياغــة ووصــف متقــن ســابق وقتــه.

 1812م ،السويســري جوهــان رودولــف ويــس ،قــرر إعــادة
o
تصــور روا يــة روبنســون كــروز وإضفــاء عنصــري المغامــرة والتشــويق ع ـلـى
القصــة وكتــب روا يــة «عائلــة روبنســون السويســرية» التــي تحكــي عــن
عائلــة غرقــت بهــم ســفينة ومــن الغــرق لجــأوا إ ـلـى جزيــرة وفيهــا عاشــوا.
الروا يــة نجحــت ووجــدت إقبــال لكــن طغيــان عنصــر وصــف المغامــرة
واستكشــاف الجزيــرة وخلوهــا مــن التنــوع القصصــي وضعــف الكتابــة
البالغيــة جعلهــا ال تصــف مــع قصــص المغامــرات وبالمقابــل نجحــت
كقصــة أطفــال.
عــام  1817موعدنــا مــع األســكتلندي الســير والتــر ســكوت،
o
والمغامــرة التاريخيــة «روب روي  »Rob Royوأشــهر قصــص سلســلة
 Waverleyوالتــي كتبهــا والتــر .الروا يــة تحكــي مغامــرة كاملــة ،مغامــرة
بطــل القصــة فرانــك أوزبالديســتون الــذي يســافر الســكتلندا لتحصيــل
ديــون والــده المســروقة .و ـفـي مغامراتــه يقابــل عنــوان الروا يــة؛ روب روي
االســكتلندي المتمــرد ع ـلـى القانــون ويتحــد االثنــان ـفـي مغامــرة صنفــت
أنهــا األفضــل كمغامــرة كاملــة لهــا بدا يــة ونهايــة والفاتحــة لمــا بعدهــا ـفـي
هــذا المجــال
1844م ،الفرنســي الكســندر دومــا يغــزو ســاحة أدب الرحــات
o
والمغامــرة بروايتيــن ،األو ـلـى هــي الشــهيرة «الكونــت دي مونــت كريســتو»
والثانية هي األشــهر «الفرســان الثالثة» .في األولى والتي نشــرها الكســندر
بشــكل متسلســل ع ـلـى مــدار عاميــن يحكــي لنــا رحلــة الشــاب «إدمونــد
دانتيــس» والتــي بــدأت باتهامــه بالخيانــة للحكــم ومــن ثــم دخولــه الســجن.
تكمــن عبقريــة الروا يــة ـفـي كيفيــة وصــف التغييــر الــذي حــل بشــاب غريــر
ووصــف دافــع االنتقــام بمــن أطاحــوا بــه والــذي كان المحفــز األكبــر لهروبــه
مــن الســجن .روا يــة تصــف رحلــة فيهــا مغامــرة .الجديــر بالذكــر أن الروا يــة
مقتبســة مــن قصــة فرعونيــة قديمــة باســم «البحــار الضائــع» .الثانيــة
– الفرســان الثالثــة  -كانــت روا يــة مغامــرات بحتــة ،مغامــرة الشــاب
«دارتانيــان» وتعرفــه ع ـلـى الفرســان الثالثــة ليخوضــوا مع ـا ً مغامــرة أقــل
مــا قيــل عنهــا أنهــا مثيــرة وممتــازة أدبي ـاً.
1851م ،األمريــكان دخلــوا الســاحة! وبروا يــة مغامــرة قيــل
o
عنهــا أنهــا نقطــة تحــول ـفـي أدب المغامــرة« ،مو ـبـي ديــك!» للكاتــب
«هيرمــان ميلفيــل» .والســبب ـفـي ذلــك ألن الصــراع ـفـي الروا يــة كان بيــن
انســان وحــوت! وفيهــا نتعــرف ع ـلـى «إشــماييل» الــذي يحكــي لنــا مغامــرة
القبطــان «إهــاب» وولعــه الشــديد باالنتقــام مــن حــوت أبيــض .دافــع
المغامــرة كان االنتقــام البحــت! الروا يــة مصنفــة أنهــا مــن أدب المغامــرات
لكــن قــوة بالغتهــا واالبــداع ـفـي الرمزيــات جعلهــا ُتصنــف كمــل يحتــذى
بــه ـفـي كيفيــة كتابــة روا يــة أدبيــة متقنــة ذات رســالة ـفـي ثــوب مغامــرة.
وتعتبــر هــي وروا يــة « »1984لإلنجليــزي «جــورج أوريــل» مــن الكتــب
التــي ُتــدرس حرفي ـا ً ـفـي الجامعــات.
1883م ،العــام الــذي شــهد والدة أحــد أفضــل قصــص الرحــات
o
والمغامــرات إن لــم تكــن األفضــل! جزيــرة الكنــز! القصــة التــي أعــادت
تعريــف هــذا النــوع مــن األدب وجعلــه يرتقــي لمركــز مرمــوق بيــن جمهــور
القــراء وبنــى جمهــور جديــد أصبــح متعطــش لهــذا النــوع مــن األدب؛ أدب
المغامــرات .ولحســن حظهــم أن العبقــري األســكتلندي روبــرت لو يــس
ستيفنســون (االســكتلنديين مبدعيــن وهللا) والرجــل وراء التحفــة
المســماة جزيــرة الكنــز قــرر التخصــص ـفـي أدب المغامــرات وكتــب لنــا عــام
 1886م روا يــة «المخطــوف» والتــي تحكــي «رحلــة» مراهــق يدعــى بلفور
أعطــاه ســيده رســالة ووصــاه أن يوصلهــا وهنــا تبــدأ رحلــة المخطــوف.

1884م ،العبقــري األمريكــي الســاخر مــارك تويــن يضــع
o
بصمتــه ـفـي أدب المغامــرات وبروا يــة «مغامــرات هاكلبــري فــان» ،قصــة
الثنا ـئـي المراهــق هاكلبــري فــان وتــوم ســوير ع ـلـى ضفــاف نهر المسيســبي.
الروا يــة ليســت رحلــة وال دوافــع فيهــا ،فقــط هــي تحكــي مغامــرات الثنا ـئـي
كأي مراهقيــن أشــقياء .الروا يــة مــا هــي إال محــاكاة لمراهقــة مــارك تويــن
نفســه ،حكايــات حصلــت معــه وقــرر أن يصيغهــا أدبيــا ويجعلهــا ســاخرة
بأســلوبه الشــهير وكانــت النتيجــة روا يــة ممتعــة مســلية ومتقنــة أدبي ـا ً
ومــن القالئــل التــي تميــزت بوصــف قصصــي شــيق للزمــان والمــكان ال
يجعــل القــارئ يمــل منــه.
1885م ،وعــودة لإلنجليــز مــع المختــص بــأدب المغامــرات
o
الســير «هنــري را يــدر هاجــارد» وأشــهر قصصــه «كنــوز الملــك ســليمان».
روا يــة تحكــي مغامــرة مستكشــفين بقيــادة «آالن كواتيرمــان» ـفـي البحــث
عــن أخ الســير «هنــري كورتيــس» المفقــود .وتقودهــم المغامرة الكتشــاف
مناطــق غيــر معروفــة ومجهولــة .الروا يــة أدبي ـا ً ممتــازة ولكــن مــا جعلهــا
مهمــة هــي كونهــا أول روا يــة تــدور أحداثهــا ـفـي قــارة أفريقيــا المجهولــة
بالنســبة للقــراء آنــذاك .أضــف لهــذا أن وصــف القــارة محــل أحــداث الراويــة
كان صحيــح بــا نمطيــة وذلــك بســبب أن الكاتــب نفســه كان يعمــل ـفـي
أفريقيــا بالمســتعمرات اإلنجليزيــة إبــان الحكــم الفيكتــوري .الروا يــة مثيــرة
وشــيقة وزاخــرة باألحــداث ولكــن مــا ميزهــا أ كثــر أنهــا أول روا يــة أدبيــة
تتطــرق ألدب العوالــم المفقــودة وبالتا ـلـي أصبحــت المصــدر واإللهــام لهــذا
النــوع مــن القصــص ـفـي ادب المغامــرات.
عــام  1917م مــع اإلنجليــزي دانيــال ديفــو ،وروايتــه روبنســون
o
كــروز .والتــي تحكــي عــن شــاب انعــزل ـفـي جزيــرة لفتــرة طويلــة بــا بشــر
ثــم مــع تقــدم االحــداث يتقابــل بطــل الروا يــة مــع ســكان الجزيــرة األصليــة
ويبــدأ ـفـي تعليمهــم حيــاة التمــدن .الروا يــة مــع انهــا تحمــل رســالة فلســفية
نوع ـا ً مــا إ ـلـى أنهــا ُصنفــت كأدب رحلــة ومغامــرة كــروز نفســه ونجاتــه مــن
حيــاة العبوديــة والغــرق ليحــل رحالــه ـفـي جزيــرة مهجــورة.
وأخيــرا ً وليــس آخــراً ،ومــن منطلــق ختامهــا مســك ،نذكــر
o
أحــد أهــم ركائــز أدب الرحــات والمغامــرات والتــي – بــا مبالغــة – مــن
بعدهــا تغيــرت ذائقــة عشــاق أدب الرحــات والمغامــرات وارتفعــت.
ومنهــا ولــد نــوع جديــد مــن األدب كان مــن شــأنه أن يوســع رقعــة أدب
الرحلــة والمغامــرة ،بالطبــع الحديــث عــن ملحمــة العبقــري «جــون رونالــد
تولكيــن» التحفــة الخالــدة «ســيد الخواتــم» .هــي ســاحقة الشــهرة لدرجــة
الــكل يعرفهــا! ومــا يهمنــا ذكــره هنــا أنهــا أثــرت ع ـلـى أدب المغامــرة والرحلــة
كونهــا تــدور ـفـي عالــم خيا ـلـي بالكامــل! عالــم لــه لغاتــه ومخلوقاتــه ذوي
األعــراق المختلفــة ودياناتــه وجغرافيتــه وكل هــذا مــن نســج المؤلــف
الــذي أبــدع أيمــا إبــداع ـفـي صياغــة تحفــة تعــد مرجــع مهــم لــكل مــن يقــرر
كتابــة محتــوى يتضمــن أدب الرحــات والمغامــرات.
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