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هوامش

في الثقافة الشعبية ،يخشى الصينيون الرقم  4ويحاولون تجنّب ّ
كل ما يرتبط به قدر المستطاع .فيتحايلون في يومياتهم على
ّ
كل ما يتعلّق به ،انطالقًا من رهاب الموت الذي يسيطر عليهم

بكين ـ علي أبو مريحيل

بخالف اللغات األخرى بمعظمها،
ال تـحـتــوي الـلـغــة الـصـيـنـيــة على
حروف أبجدية حقيقية ،فهي لغة
نغمية تتألف مــن مجموعة رمــوز تحاكي
ّ
م ـعــانــي ال ـك ـل ـمــات ،غ ـيــر أن ش ـكــل ال ــرم ــز ال
يرتبط عادة بمعنى محدد بل يتوقف ذلك
على طريقة لفظه ،األمر الذي ينتج عنه عدد
كبير من الكلمات املتجانسة التي تتوافق
ظــاهــريــا فـ ّـي الـشـكــل وتـتـشــابــه أح ـيــانــا في
النطق ،لكنها تختلف في املعنى والداللة.
مــن األمـثـلــة عـلــى ذل ــك ،االل ـت ـبــاس بــن لفظ
كلمة «مــوت» والرقم « ،»4فهما يتشابهان
ّ
فــي طريقة النطق «س ــي» ،لكن لكل منهما
معنى مختلفًا عن اآلخر .هذا التشابه جعل
الرقم  4نذير شؤم وجالبًا للمآسي واألرواح
ال ـش ــري ــرة ف ــي مـجـتـمــع ي ـعــا ّنــي م ــن ُرهـ ــاب
(فــوب ـيــا) امل ــوت .لــذلــك يـتـجــنــب الصينيون
استخدامه في حياتهم اليومية ،فتكاد ال
ترى أثرًا أو ِذكرًا لهذا الرقم في دولة بحجم
قارة ،يسيطر على سكانها اإليمان املطلق
بالخرافات واألساطير الشعبية.
ّ
ويكفي لالستدالل على ذلــك االط ــاع على
البيانات اآلتية الصادرة عن دوائر رسمية
في الصني .بحسب دائرة الشؤون املدنية،
ّ
ك ــان ع ــام  2014أق ــل األع ـ ــوام ال ـتــي شهدت
ً
فيها الصني إقـبــاال على ال ــزواج منذ أكثر
من َ
عقدين ،وذلك بسبب خوف الشباب من
االرتـبــاط فــي عــام يحمل الــرقــم  .4وباملثل،
ّ
ك ــان ع ــام  2004أق ــل األع ـ ــوام خ ـصــوبــة ،إذ
ش ـه ــد عـ ــدد امل ــوالـ ـي ــد الـ ـج ــدد ت ــراج ـع ــا فــي
ذل ــك ال ـع ــام بـنـسـبــة  25ف ــي امل ــائ ــة مـقــارنــة
باملتوسط السنوي الطبيعي البالغ آنذاك
 12مليون مولود.
كــذلــك أظ ـهــرت بـيــانــات ص ــادرة عــن منصة
ّ
«علي بابا» للتجارة اإللكترونية أن فريق
ري ـ ــال م ــدري ــد ه ــو أك ـث ــر الـ ـف ــرق الــريــاض ـيــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة م ـب ـي ـع ــا لـ ـقـ ـمـ ـص ــان العـ ـبـ ـي ــه فــي
الصني في خالل العقد األخير .وكــان الفتًا
ّ
ف ــي الـتـفــاصـيــل أن قـمـيــص كــابــن الـفــريــق
ّ
سـيــرجـ ّيــو رامـ ــوس أق ــل الـقـمـصــان مبيعًا،
فقط ألنه يحمل الرقم  ،4بالتالي لم تشفع
ل ــاع ــب اإلس ـب ــان ــي ن ـجــوم ـي ـتــه ودوره فــي
تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا
في عام .2014
يوميات يحكمها التطيّر

بمظاهر الحياة اليومية،
ّأما في ما يتعلق
ّ
ّ
ف ـ ــإن الـصـيـنـيــن ي ـت ـجــن ـبــون اق ـت ـن ــاء أرقـ ــام
هــواتــف أو لــوحــاتّ س ـيــارات تحتوي على
الرقم  ،4كذلك يتجنبون املواعدة أو اإلقدام
على ّ
أي مشروع في يوم يحمل هذا الرقم،
مثل اليوم الرابع من الشهر أو الرابع عشر
أو الرابع والعشرين .كذلك تخلو مصاعد
املـبــانــي واملــؤس ـســات وال ــدوائ ــر الحكومية
َ
ستبدل بالحرف «إف» أو
من الرقم  4الذي ُي
الرمز «ب .»3
وت ـل ـجــأ ف ــي ال ـع ــادة ش ــرك ــات ع ـقــاريــة إلــى
تـقــديــم تخفيضات لتحفيز ال ـنــاس على
الـسـكــن فــي الـطـبـقــة الــراب ـعــة ،كــذلــك تعمد
ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت إل ــى الـطــريـقــة ذاتـهــا
ّ
تتضمن الرقم
لبيع شرائح الهاتف التي

الرقم 4
الحياة اليومية محكومة باألساطير الشعبية (هو يو)Getty/

رهاب الموت في الصين

باختصار
ّثمة التباس بني لفظ
كلمة «موت» والرقم
« .»4وهذا التشابه جعل
الرقم نذير شؤم وجالبًا
للمآسي واألرواح
الشريرة
■■■
ّ
يتجنب الصينيون
املواعدة أو اإلقدام على
ّأي مشروع في يوم
يحمل هذا الرقم ،مثل
اليوم الرابع من الشهر
أو الرابع عشر أو الرابع
والعشرين
■■■
الخرافات تحتل جزءًا
كبيرًا من الثقافة
َّ
الشعبيني
واملوروث
َّ
الصينينيُ ،
ورهاب الرقم
ّ
 4ظهر مع تفرعات
اللغة الصينية قبل
ثالثة آالف عام

ويصل األمر لدى بعض األشخاص إلى
ّ ،4
تـجــنــب االت ـصــال بــرقــم هــاتــف يـتـكـ ّـرر فيه
ّ
«الرقم املـشــؤوم» ،ألن ذلك مدعاة ملصيبة
ّ
قد تحل باملتصل.
ُ
وت َ ّع ّد أكثر املحاذير طرافة في هذا املوضوع،
تجنب إعطاء املريض الدواء بأربع جرعات.
على سبيل املثال ،لو كان العالج يستدعي
تناول الشخص أربع مالعق من دواء سائل
أو أربع كبسوالت في اليوم الواحد من دواء
ّ
فإن ذلك ُي ّ
قسم على ثالث أو خمس
محدد،
ّ
جرعات لتجنب الرقم ذاته.
وال يقتصر هذا ُ
الرهاب على الشعب ،بل
ينسحب كذلك على املستوى الرسمي في
الدولة .فعندما خسرت الصني محاولتها
اسـتـضــافــة دورة األل ـع ــاب األومل ـب ـيــة لعام
ّ
 ،2000ت ـكـ ّـهــن ال ـب ـعــض بـ ــأن ال ـس ـبــب وراء
عدم سعيها إلى استضافة أوملبياد 2004
التالية يرجع إلى التشاؤم من هذا العام
َ
في البالد .وبالفعل انتظرت بكني دورتني
قبل أن تستضيف األل ـعــاب األوملـبـيــة في
عام  ،2008إذ ُي َع ّد الرقم  8واحدًا من أرقام
الـحــظ فــي الـثـقــافــة الصينية .وك ــان الفتًا
فــي ذل ــك ال ـعــام إط ــاق فـعــالـيــات البطولة
فــي الثانية الثامنة بعد الساعة الثامنة
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــام ــن مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـث ــام ــن.

موروث شعبي

عن هذه الظاهرة ،يقول املتخصص النفسي
يانغ جيه ،في حديث مع «العربي الجديد»،
ّ
إن «الخرافات تحتل جزءًا كبيرًا من الثقافة
َّ
َّ
وامل ــوروث الشعبيني الصينيني» ،موضحًا
ّ
ّ ُ
ـات اللغة
أن «ره ــاب الــرقــم  4ظهر مــع تـفــرعـ ّ
الـصـيـنـيــة ق ـبــل ث ــاث ــة آالف عـ ــام .ل ـكــنــه بــدأ
يـظـهــر فــي املـجـتـمــع مــع انـفـتــاح ال ـصــن في
سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وم ــا ت ــا ذلــك
مــن نـهـضــة ش ـهــدت تشييد الـبـنــاء الـطــولــي
وال ـط ـب ـق ــات املـ ـتـ ـع ــددة .ف ـب ــرز آنـ ـ ــذاك ع ــزوف
الناس عن السكن في الطبقة الرابعةّ ،
وثمة
ّ
ّ
مــن عــلــل ذل ــك ب ــأن األم ــر أشـبــه بــالـسـكــن في
ّ
م ـق ـب ــرة» .وي ـل ـفــت ي ــان ــغ ج ـيــه إل ــى أن «ل ــدى
الـشـعــب الـصـيـنــي حـســاسـيــة مـفــرطــة تـجــاه
املـ ــوت .تـخـ ّـيــل وأن ــت ت ـعـ ّـد األرقـ ــام أن تـقــول:
واح ـ ــد ،اثـ ـن ــان ،ث ــاث ــة ،م ـ ـ ــوت ...،ي ـب ــدو األم ــر
قــاسـيــا وصـعـبــا ،لــذلــك ح ـ َ
ـاول ــوا الـبـحــث عن
ً
بدائل .وحــن لم يجدوا سبيال لذلك ،قــرروا
شـطــب ه ــذا الــرقــم مــن سـجــاتـهــم ّوحياتهم
إلى األبد» .يضيف يانغ جيه «بغض النظر
عــن غــرابــة هــذه الـظــاهــرة ،ال يجب أن تؤخذ
كـمــادة للسخرية مــن الثقافة الصينية ،أو
َّ
الثقافيني
كمثل ملـقــارنــة اإلرث واالخ ـتــاف
ّ
ّ
ب ــن الـ ـص ــن والـ ـ ـغ ـ ــرب ،خ ـص ــوص ــا أن ثــمــة

ظواهر مشابهة في املجتمعات الغربية من
قبيل ُره ــاب الــرقــم  ،13وخ ــوف األميركيني
من السفر في يوم  11سبتمبر /أيلول بعد
أحداث َ
برجي التجارة في نيويورك في عام
 .»2001وعن التأثير النفسي لتلك الظاهرة
على املجتمع ،يقول يانغ جيه« :ال ّ
شك ّ في
ّأن ّ
ثمة تأثيرًا كبيرًا ،خصوصًا على املسنني،
أي الـفـئــة األك ـثــر إيـمــانــا بتلك املـعـتـقــدات».
ّ
ويستشهد بدراسة محلية أظهرت أن «12
في املائة من حاالت الوفاة بنوبة قلبية في
ّ
البالد كانت في اليوم الرابع من كل شهر،
ّ
وأن هذه النسبة ارتفعت إلى  14في املائة
في اليوم الرابع من الشهر الرابع (إبريل/
ّ
ّ
نـ ـيـ ـس ــان)» ،م ــؤكـ ـدًا أن «ال ـض ـغ ــط الـنـفـســي
الناجم عن اإليمان بمثل هذه املعتقدات قد
تكون له ارتدادات مميتة».
وعـ ـل ـ ّـى الـ ــرغـ ــم مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار ه ـ ــذا الـ ـ ُـرهـ ــاب
ّ
وتجذره في املجتمع الصيني ،فإن قلة من
ّ
الصينيني يرون أن الرقم  4ليس سوى عدد
مثل األعداد األخرى ،وال يرتبط بالضرورة
بــال ـشــؤم وسـ ــوء ال ـح ــظ ،ب ــل أك ـثــر م ــن ذل ــك،
قد يحمل داللــة على االرتـبــاط واالستمرار
ّ
تشكل ّ
املربع،
والـتــداولّ .فاألضالع األربعة
ً
فضال عن أنه عدد زوجي قابل للقسمة ،ما
يشير إلى العطاء والسخاء.

وأخيرًا
الفضاء «كومباوند» أثرياء العالم
رشا عمران

 «ماذا ستفعل بكل هذه الثروة التي تملكها؟ سـ ــوف أذه ـ ــب ف ــي رح ـل ــة إلـ ــى ال ـف ـض ــاء بـمــركـبـتــيالخاصة.
ف ــي ع ــام  2019كــانــت ثـ ــروة مــديــر وم ــؤس ــس شــركــة
أمـ ــازون الـشـهـيــرة لـلـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة ومؤسسها
جـيــف بـيــزوس تبلغ  131مـلـيــار دوالر ،فـقــد نصفها
تقريبا عند طالقه من زوجته ماكنزي ،غير أن عام
 2020الــذي حمل للبشرية املــرض واملــوت والحصار،
كان بمثابة الهبة له ،حيث أصبحت التجارة اإللكترونية
الطريقة األكثر أمانا للتسوق في العالم كله ،وشركة
كشركة أمــازون ،بشهرتها واتساعها وانتشارها في
ّ
بالتسوق،
العالم ،سوف تكون خيارا مناسبا للراغبني
بدءا من مواد التعقيم وأقنعة الوجه ،وصوال إلى األجهزة
الكهربائية املنزلية ،مــرورا بكل ما يمكن أن يحتاجه
املــرء فــي حياته اليومية .هــذا مــا جعل جيف بيزوس
يـ ـع ـ ّـوض خـ ـس ــارة الـ ـط ــاق بــال ـض ـعــف ،ح ـيــث وصـلــت
ثروته ،في األشهر األولــى من عامنا الحالي ،إلــى رقم
ّأهله ليكون أغنى رجل في العالم ،برقم يتجاوز 203.7
مليارات دوالر ،ستجعل من كلفة رحلته إلى الفضاء

تشبه كلفة رحلة يقوم بها أحدنا إلى مدينة بحرية في
هذا الصيف بالغ الحرارة« .سوف أذهب في رحلة إلى
الفضاء» ..هــذا أقصى حلم ألي كائن بشري ،ال حلم
يفوقه في التخيل( ،أن أذهــب في رحلة سياحية وفي
كبسولتي الخاصة) ،بيزوس يمكنه امتالك كل شيء،
من امللعقة إلى الطائرة ،لكنه ّ
تفوق على الجميع ،اشترى
ُ
مركبة فضائية (نيو شيبرد) ،صنعت له خصيصا،
وت ـ ّ
ـدرب بها على طريقة التعامل مــع انـعــدام الجاذبية
في الفضاء .وألنه «بيزنس مان» ،لن يدع فرصة كهذه
تـفــوتــه لـلـكـســب ،أق ــام مـ ــزادا عــاملـيــا ملــرافـقـتــه .شخص
مجهول دفع ما يقارب  28مليون دوالر وفاز باملزاد،
ّ
لكنه لم يتمكن من مرافقته لتضارب في املواعيد.
لشخص من الطبقة املتوسطة في دولة من
يبدو األمر
ٍ
العالم الثالث أشبه بخبر من أخبار املواقع الهزلية ،إذ
كيف يعقل أن يدفع أحدهم  28مليون دوالر ثمن أربع
دقائق في الفضاء وال يذهب ،ليس ألنه مات أو مرض،
بــل لتضارب فــي املــواعـيــد فقط؟ أمــا مــا فعله بيزوس
ذات ــه فـهــو يـقــع فــي بـنــد أغ ــرب مــن الـخـيــال ،ف ــأن تضع
مبلغا خياليا لتقضي أريع دقائق في الفضاء ،ال ّ
تقدم
للبشرية أي فــائــدة ،وال تنفع معها تبريرات املعجبني
بأنها تدعم «سياحة الفضاء» املستقبلية ،التي سوف

تقتصر على أثرياء العالم الرتفاع تكاليفها ،لهو أمر
فيه من الداللة على ما وصلت إليه حال البشرية الكثير.
تسببت الـحــروب وال ـثــورات وال ـكــوارث الطبيعية (منها
كوفيد  )19واالحتباس الحراري ،خالل العقد املاضي،
بتشريد ماليني البشر ،ودخول عمالة األطفال وتجارة
الرقيق في الظواهر املوضوعة تحت بند الخطر ،وفقد
املاليني في العالم وظائفهم ومصادر دخولهم البسيطة
بـسـبــب ال ـح ـصــار ال ــذي فــرضــه كــوفـيــد  .19ويكشف
الخبراء أن البشرية قادمة على مزيد من الكوارث بسبب
االحتباس الحراري ،وأنه يجب تكاتف الجهود الدولية،
وتخصيص ميزانية ملـحــاولــة إنـقــاذ مــا يمكن إنـقــاذه.
ٌ
مهتم بإيجاد حلول قريبة،
وال يبدو أن النظام العاملي

يحاولون اليوم امتالك
الفضاء ،فقد يصلح ألن يكون
«كومباوند» خاصًا بأثرياء العالم

بــل تــزيــد سـيــاســاتــه مــن ه ــول األزمـ ــات تـلــك ونتائجها
املستقبلية املتوقعة .ال يهتم النظام العاملي الذي تحول
كله إلى رأسمالي استهالكي مافياوي بحقوق الكائنات
على كوكب األرض ،ال البشر وال غيرهم من الكائنات
الشريكة ،إذ يريد هذا النظام استثمار طاقات الكوكب
حتى النهاية .هذا ما يفعله دائما تحالف السلطة ورأس
املال :استنفاد كل شروط ّ
تقدم البشر وتحسني عيشهم
وتـحـقـيــق الـحــد األدنـ ــى مــن كــرامــاتـهــم ،واسـتـنـفــاد كل
طاقات كوكب األرض ،حتى ليصبح غير صالح للعيش
لكائناته الحية .يمكن القول إن محاوالت قضاء دقائق
في الفضاء واخـتــراق األثــريــاء الغالف الجوي لألرض
(قام امللياردير البريطاني ريتشارد برانسون برحلة
مشابهة قبل أسابيع بمركبة تملكها شركته) ،ليست
فـقــط ن ــزوة مــن ن ــزوات األثــريــاء الــذيــن ال يـعــرفــون أيــن
ّ
تصب في السعي
سيصرفون أموالهم ،بل هي أيضا
لتجريب الحياة بعيدا عن كوكب األرض ،عندما يتدمر
ّ
املتعسفة التي يمارسها النظام
كليا بفعل السياسات
ال ـعــاملــي امل ــاف ـي ــاوي .ي ــدم ــرون ال ـكــوكــب ويـسـتـنــزفــونــه
بــالـكــامــل ،ويـتــركــونــه مــع كائناته ضحية استغاللهم،
ويحاولون اليوم امتالك الفضاء ،فقد يصلح ألن يكون
«كومباوند» خاصا بأثرياء العالم.
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