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 أدباء عراقيون ينتقدون نتائج "البوكر" وآخرون يعدونها دقيقة
بين المؤيد والمعارض ...

        
امل�ؤيد  بني  كالم  من  عاملية  حتى  اأو  عربية  جائزة  تخل�ا  ال 
داعم  وبني  ومتهم  و�ساخر  عليها  متهّكم  وبني  لها..  واملعار�ض 
وانها عالمة جيدة يف م�سرية  بتن�يعها وت��سيعها  لها ومطالب 
االبداع.. والأن اأغلب اجل�ائز التي تاأخذ �سيتها يف العامل يف ال�قت 
والب�كر وما  بالرواية كجائزة ن�بل  املتعلقة  اراهن هي اجل�ائز 
تالها من جائزة كتارا ف�سال عن العديد من اجل�ائز التي تقدم يف 
هذا البلد العربي وذاك.. قبل فرتة اعلن يف االإمارات عن الفائزين 
يف م�سابقة الب�كر بن�سختها العربية وفاز فيها الروائي ال�سع�دي 
حممد ح�سن عل�ان عن روايته م�ت �سغري.. وقد القى هذا االعالن 
الكثري من احلديث يف ال��سط الثقايف العراقي وا�ستعلت �سفحات 
الكثري  كان  ان  بعد  مرة  كل  يف  هي  كما  االجتماعي  الت�ا�سل 
يتمنى ف�ز الروائي العراقي �سعد حممد رحيم عن روايته ) مقتل 
بائع الكتب ( التي و�سلت اىل القائمة الق�سرية.. بل ذهب البع�ض 
اال  اأغلبها حمليا وعامليا بدءا بن�بل ال متنح  اىل ان اجل�ائز يف 
على وفق �رشوط �سيا�سية اي خارطة ال�الء ال�سيا�سي للغرب مما 
ترك غ�سة يف نف��ض االدباء العراقيني الكبار ودفع بع�سهم اىل 
الت�رشيح باأنه ل� كرم بجائزة ن�بل فانه ال يت�رشف بهذا التكرمي 
و�سريف�ض باإباء اجلائزة التي ال ت�سيف ملكانته يف االدب �سيئا.. 
واأمام هذا التن�ع واالختالف يف االآراء يبدو ال�س�ؤال منط�قا مهما 
.. ملاذا يكرث احلديث عن اجلائز �سلبا واإيجابا رغم ان ال�سلب اأكرث 
ن�سختها  يف  العربية  الب�كر  جزائز  ت�زيع  مت  وهل  االيجاب  من 
االخرية ثم هل كانت تاأخذ املعايري االبداعية ام ت�زيع اجلغرافية؟ 
الروائي حممد حياوي يعد جلنة حتكيم هذا العام واحدة من اأ�س�اأ 
جلان التحكيم التي مّرت على اجلائزة.. ويربر ذلك بقلة خربتها 
اأوال وثانيًا لرتاأ�سها ب�ا�سطة روائية مل ت�ستطع التمتع باحليادية 
املطل�بة، وثالثًا خلل�ها من اأي ناقد اأدبي مرم�ق.. وي�سيف ان 
الروايات  من  من�عة  ت�سكيلة  اختيار  مهمتها  ان  اعتقدت  اللجنة 
ملعنى  اخلاطئ  الفهم  وهذا  الخ(،  خيالية..  ب�لي�سية،  )تاريخية، 
ال��س�ل  من  اجليدة  الروايات  من  الكثري  حرم  قد  الفنية  اجل�دة 
اأو  التاأثريات  وج�د  م�ؤكدا  اللجنة..  �سذاجة  مدى  وعك�ض  للق�ائم 
الرواية  ان  مبينا  وا�سحة…  كانت  وانها  ال�سيا�سية  القناعات 
عربية  روايات  من  يُكتب  مما   %10 ن�سبته  ما  ت�سكل  التاريخية 
بطريقة اأو باأخرى.. وت�ساءل حياوي.. لكن ان ت�سل ثالث اأو اأربع 
روايات تاريخية من اأ�سل �ست للقائمة الق�سرية« واأجاب.. اأن هذا 
عماد  ت�سكل  التي  ال�رشف  واخللق  اخليال  رواية  على  جتنيًا  ُيَعد 
الفن الروائي.. وعما اإذا ما هناك ت�زيع جغرايف للجائزة اأو غريه 
من احل�سابات، فال اأعتقد ذلك، لكن قد تتبدى املناطقية اأكرث عند 
اختيار الروايات للقائمة الط�يلة مثاًل. على الرغم من اّنها كانت 
ويلفت حياوي   .. القراءة  ت�ستحق  التي ال  ال�سيئة  بالروايات  تعج 
االنتباه لق�سية مهمة للغاية هي تلك اللجان اأو االأ�سخا�ض الذين 
اأقل لتقدميه  اأو  الن�سف منها  ليفرزوا  الروايات املر�سحة  يقراأون 
الفنية،  قدراتهم  وال  ه�ؤالء  من  يعرف  اأحد  فال  التحكيم،  للجنة 
اأم  وحدها  ال�سخ�سية  الذائقة  على  يعتمدون  كان�ا  اإذا  وفيما 
يتمتع�ن بفهم نقدي معني اإذ لي�ض من املعق�ل ان يك�ن اأع�ساء 
�ستة  الـ 200 رواية يف ظرف  يقارب  قراأوا جميعًا ما  قد  اللجنة 

وبعد  بالق�ل..  رايه  ويختتم  قدراتهم..  كانت  مهما  اأقل  اأو  اأ�سهر 
هذا وذاك تبقى معايري اجلائزة بعيدة عن مقايي�ض اجل�دة الفنية 
اأو�ساط القّراء  وال تاأخذ بعني االعتبار مدى انت�سار الروايات يف 
اأو االأ�سداء النقدية التي حققتها، كما ل� كان ل�سان حال اأع�ساء 
ال�سخ�سية ونحن  لقناعاتنا  �س�ى  يق�ل ال نحتكم  التحكيم  جلنة 
اأفهم واأهم من جميع النّقاد االأدبيني يف العامل العربي وذائقتنا 
علي ح�سن  عبد  الناقد  اما  العرب.   القّراء  اآالف  ذائقة  من  اأف�سل 
متنح  التي  االدبية  اجل�ائز  املعاك�سة  نظره  وجهة  بح�سب  فيعد 
للمنجزات املتقدمة امل�ستجيبة للمنظ�ر االدبي والفكري ملنظمي 
هذه اجل�ائز مبثابة لفت النظر اىل اجلديد املتحقق واملمتلك �سفة 
اأن املتقدمني  . ويعتقد  التجاوز على �سعيدي امل�سم�ن وال�سكل 
ممن  هم  العربية(  بن�سختها  )الب�كر  اجلائزة  هذه  يف  للم�ساهمة 
مع  التناف�ض  منطقة  لدخ�ل  ت�ؤهله  جتربة  وله  الرواية  فن  خرب 
الروائيني، ف�سال عن اهتمام منظمي اجلائزة باختيار  غريه من 
على  احلكم  يف  واالمكانية  القدرة  فيهم  تت�فر  ممن  احلكم  جلنة 
الروايات املقدمة وبالتايل تقييمها.. ويرى ح�سن اإن ت�سمني هذه 
االأ�سا�ض  ورمبا  الفي�سل  ه�  االدبية  واجل�دة  املعايري  الروايات 

لهذه  الع�رش  الدورات  وخالل  عليه.  والتقييم  احلكم  يبنى  الذي 
تر�سحت  التي  الروايات  وكذلك  الفائزة  الروايات  فاإن  اجلائزة 
الفنية  وامكانيتها  احلكم  دقة جلنة  اظهرت  قد  الق�سرية  للقائمة 
مائز  ه�  ما  على  اع�سائها  واتفاق  اختياراتها  يف  والقرائية 
وم�ؤثر يف الظاهرة الروائية العربية … لكنه ي�ستدرك بق�له: اإنه 
لت�جهات  فني  اأو  فكري  ت��سيف  و�سع  من  االآن  حلد  نتمكن  مل 
اجلهة املنظمة للجائزة واأيا كان ت�جهها فاإن عملية الغربلة ان 
�سح التعبري التي تتم باالإعالن عن قائمتني الط�يلة ثم الق�سرية 
يجعلنا ندرك ان هناك جهدا ا�ستثنائيا يبذل من قبل جلنة احلكم 
الفنية  االأدبية  املعايري  ان  ويرى   .. للق�ائم  املر�سحني  الختيار 
هي املعتمدة يف هذه االختيارات لتك�ن هذه اجلائزة واحدة من 
والفكرية  الفنية  بان�سغاالتها  املعا�رشة  العربية  الرواية  اإ�سارات 
.. وي�ؤ�س�ض الناقد ح�سن راأيه على ذلك فان ف�ز رواية ما ال يرفع 
انها  يعني  ال  رواية  ف�ز  عدم  مثلما  والفكرية  الفنية  قيمتها  من 
�سعيفة امل�ست�ى . فاالأمر ن�سبي وخا�سع ملجم�عة من املعايري 
جلنة  عمل  يف  تعتمد  اأدبية  معايري  هنالك  ان  ن�ستطيع  اننا  ..اال 
اأخرى  معايري  اهمال  دون  العربية  للرواية  الب�كر  احلكم جلائزة 

اجلغرايف  الت�زيع  يك�ن  ..ورمبا  للجائزة  املنظمة  اجلهة  تخ�ض 
القائمة  اىل  روايات  �ست  ..ف��س�ل  احلا�سم  لي�ض  انه  اال  اأحدها 
االوىل وه�  للف�ز باجلائزة  الروايات  ت�ؤهل هذه  يعني  الق�سرية 
املحايثة  ا�ستغاالتها  يف  املعا�رشة  العربية  للرواية  يح�سب  امر 
ملا ي�ستجد يف دراماتيكية ال�اقع العربي.  الروائي �سعد �سعيد عد 
نتائج  اعالن  بعد  االأفعال  االآراء وردود  االأقاويل وتتناق�ض  كرث 
مثل  كبرية  م�سابقة  وخا�سة  طبيعي  اأمر  ثقافية  م�سابقة  اأية 
ب�سبب  نح�ها  تتجه  العرب  الروائيني  اأنظار  باتت  التي  الب�كر 
على  بها  الف�ز  يرتكه  الذي  االإيجابي  واالأثر  املادية  قيمتها 
اأخرى ما ه� غري الطبيعي  م�ستقبل الكاتب.. لكنه يرى من جهة 
ه� بع�ض ردود االأفعال االنفعالية التي ت�سدر عن البع�ض والتي 
ال تليق مبنتم اإىل ال��سط الثقايف.. وي�ستدرك انه من حق اجلميع 
اأن يعرب عن اعرتا�سه كما ي�ساء ولكن الثقافة حتتم علينا اأن نك�ن 
اأكرث منطقية يف االعرتا�سات التي ت�سدر عنا.. واأفاد اأنني مل اطلع 
بعد على الروايات التي ر�سحت اإىل القائمة الق�سرية، ما عدا رواية 
)مقتل بائع الكتب( لل�سديق �سعد حممد رحيم، وهكذا ال ي�سعني 

اأن اأقرر اإن كانت الرواية الفائزة ت�ستحق اأم ال.

بغداد_متابعة

عينه على 'السعفة الذهبية' 
للمرة الثالثة

 
 "الصيف الجميل" "شمس على نوافذ مغلقة" “حبرا ودما نصوغ وطنا” 

 اإىل مهرجان كان ال�سينمائي يع�د جمددا املخرج النم�ساوي مايكل هانيكه الذي 
�سبق اأن ح�سد ال�سعفة الذهبية مرتني عن فيلميه “ال�رشيط االأبي�ض” )2009( ثم 
�سعيدة” الذي  “نهاية  اجلديد  بفيلمه  هانيكه  يع�د  املرة  هذه  “حب” )2012(. 
تاريخ  يف  يحدث  مل  ما  وه�  الثالثة،  للمرة  الذهبية  ال�سعفة  له  ي�سمن  اأن  ياأمل 
ال�سبعني. هانيكه �سيطرق هذه  العام بدورته  الذي يحتفل هذا  العريق  املهرجان 
اأي�سا من خالل  القادمني من عاملنا، ولكن  الهجرة واملهاجرين  املرة م��س�ع 
انعكا�ض هذه الق�سية على اأ�رشة فرن�سية اأقامت من ح�لها �ستارا مت�س�رة اأنها قد 
نت نف�سها من �رشور العامل.  ترى ماذا �ستفعل عندما جتد نف�سها وقد اأ�سبحت  ح�سّ

يف مرمى النريان؟ هذا ما �سيك�سفه لنا الفيلم الذي مل يعر�ض بعد.

براثن  االر�ض من  ال�سعبي يف معركة حترير  انت�سارات اجلي�ض واحل�سد  التزامن مع 
لفن  االول  املهرجان  اقيم  الب�رشة،  حمافظة   جمل�ض  رئي�ض  مع  وبالتعاون  داع�ض، 
اللجنة امل�رشفة على امل�سابقة اربعة حماور خمتلفة تناف�ض  الكاريكاتري، اذ حددت 
االعمال  يف  التعليق  عدم  ا�سرتطت  كما  وح�رشية،  جديدة  بافكار  املت�سابق�ن  فيها 
لتك�ن احرتافية هادفة .  وعن فكرة املهرجان وادارته ا�سار رئي�ض جمعية ر�سامي 
اهم  احد  على  ال�س�ء  ت�سليط  عن  هي   الفكرة  قائال:”  البهاديل  اركان  الكاريكاتري 
الفن�ن االعالمية تاأريخيا يف فن�ن  الكاريكاتري و العراقي�ن مبدع�ن يف هذا املجال 
وتخط�ا املحلية وكان�ا من الفنانني العامليني ، والنه ل�سان حال امل�اطن فقد بادرت 

اجلمعية اىل اعادة روح املناف�سة وايقاظ امل�اهب.  

امتداد 544 �سفحة متنّ�عة ما بني روايٍة وق�ضٍّ و�سعٍر، ياأتي كتاب  على 
اأعمال االأدباء الليبيني ال�سباب"،  "�سم�ٌض على ن�افذ مغلقة/ خمتارات من 
فرتة  خالل  ة  �سابَّ باأقالٍم  ن  دوِّ الذي  لالأمل  ترتيبًا  حت�ي  �سخمة  ك�ثيقة 
احلرب. الكتاب، ال�سادر عن م�ؤ�س�سة اأريتي للثقافة والفن�ن ودارف للن�رش 
باالإ�سافة  املغربي،  نعيم  وليلى  املطاوع  خالد  حترير  ومن  ليبيا،  يف 
املحّررين  الكتاب - وفقًا ملا ورد يف مقدمة  ي�سعى  املختارة.  للن�س��ض 
بت�فري  باإجنازهم  واالحتفاء  الكّتاب  االنتباه جليل جديد من  "لفت  اإىل   -
منرب ت�سدر منه اأ�س�اتهم الأكرب عدد من القّراء ولالإعالن عن مكّ�نات جيل 

جديد من االأدب الليبي". 

للروائي  اجلميل  ال�سيف  روايــة  اإيطاليا،   – املت��سط  من�س�رات  عن  �سدرت 
روائية  ثالثية  من  االأوىل  هي  الرواية  وهذه  بافيِزه،  ت�سيَزِره  الكبري  االإيطايل 
 ،1940 اجلميل  ال�سيف  رواية  اجلميل:  ال�سيف  )ثالثية  نف�سه  العن�ان  حتمل 
ورواية ال�سيطان على التالل 1948، ورواية بني ن�ساء وحيدات 1949( "�ستق�م 
واأ�ساف  بالتتايل.   كاملة  ون�رشهما  االأخريتني  الروايتني  برتجمة  املت��سط 
ب�سكل  وُكتبت  منف�سلة،  روايــة  ُت�سكل  الثالث(  )الــروايــات  منها  "كّل  اأي�سًا" 
م�ستقل، دون نّية لكتابة ثالثية روائية، لكن ارتباطها من حيث امل��س�عة التي 
تتناولها )االنتقال من املراهقة للن�سج( جعلت من النا�رش االأ�سلي وقتها، يق�م 

بجمعها ون�رشها معًا على �سكل ثالثية، باالتفاق مع الكاتب بالطبع. 

مخرج 

نمساوي

إصداراتإصداراتمهرجان 

خارج السياق

�سُت�ستفز  القدمية  �ست�كه�مل  يف  تتج�ل  عندما 
العتيقة  ال�سام  ب�س�ر حارات  ا�ستئذان  بال  ذاكرتك 
ال�سيقة  واالأزقة  احلارات  القدمية،  والقاهرة 
التي  التجارية  واملحالت  باحلجر،  املر�س�فة 
تبيع االألب�سة والهدايا والتحف التذكارية الب�سيطة 
االأبنية  تبدو  اجلانبني  وعلى  وتراثها.  ال�س�يد  عن 
و�سيقة  �سغرية  ب�رشفات  تتال�سق  وتكاد  قريبة 
وتتبادل  منها  االأيدي  لتمتد  �سّممت  كاأنها 
واالألفة  احلرارة  من  بكثري  ال�سباح  وقه�ة  التحية 
االأزقة  نهاية  ومع  وثل�جه.  ال�ستاء  برد  تبدد  التي 
يت�سدرها  عتيقة  �ساحة  على  ال�س�رة  تنداح  هذه 
بعناية  م�قعه  اختيار  مت  الذي  ن�بل  متحف 
الق�رش  ودقة لريتبط بالعراقة ويتكئ على جدران 
ح�ستهم  وللعرب  املتحف.  خلف  ال�اقع  امللكي 
ت�ثق  التي  املميزة  ومكانتهم  ن�بل  متحف  يف 
العرب  اأول  واإبداعاتهم. كما كان زويل  اجنازاتهم 
احلائزين على ن�بل يف جمال الكيمياء، فقد �سبقه 
الف�ز  اإىل  حمف�ظ  جنيب  الكبري  الروائي  م�اطنه 
هذه  وكانت   1988 عام  لالآداب  ن�بل  بجائزة 
غياب  لكن  العربي.  االأدب  تاريخ  يف  االأوىل  ن�بل 
ابنتيه  وتكليفه  اجلائزة  ت�سّلم  حفل  عن  حمف�ظ 
مل  عنه  بداًل  اجلائزة  با�ستالم  كلث�م  واأم  فاطمة 
يرتك جمااًل ملنظمي املتحف ليقتن�س�ا منه �سيئًا 
يعرب عن بع�ض التفا�سيل ال�سغرية يف طريق ف�زه 
باجلائزة. على اأن ال�س�يديني ال يعرف�ن الياأ�ض لذا 
فقد عر�س�ا يف خمزن بيع التذكارات يف املتحف 
اأوراقا لن�ض كلمة حمف�ظ يف حفل ت�سلم اجلائزة 
اما  �سلماوي.  حممد  عنه  بالنيابة  األقاها  والتي 
ال�سالح الذي كانت متت�سقه ال�سحفية اليمنية ت�كل 
حلماية  ال�سلمي  ن�سالها  عن  دفاعها  يف  كرمان 
املراأة وحقها يف امل�ساركة يف �سنع ال�سالم، مكرب 
ال�س�ت اليدوي انتقل من ف�ساءات اليمن اإىل خزانة 
حتفظه للتاريخ يف متحف ن�بل ب�ست�كه�مل. ت�كل 
ن�بل،  بجائزة  تف�ز  عربية  امراأة  اأول  هي  كرمان 
وذلك  لل�سالم عام 2011،  ن�بل  وقد ح�سلت على 
ج�ن�س�ن،  اإلني  الليبريية  الرئي�سة  مع  باال�سرتاك 
اأخر  والنن�سى  ج�ب�ي.  ليما  الليبريية  والنا�سطة 
العرب الفائزين بجائزة ن�بل كان الرباعي الراعي 
لل�سالم  ن�بل  بجائزة  الف�ز  بعد  ت�ن�ض  يف  للح�ار 
ن�بل  متحف  ُيربز  الرباعي  هذا  2013،من  عام 
الت�ن�سي  احل�ار  رباعي  لعمل  اأ�س�ست  التي  ال�ثيقة 
التحالف  لهذا  املك�نة  االأربع  اجلهات  بت�قيع 

ال�سلمي وذي االأهداف النبيلة.

اقتباس 

ما نحن اإال م�سافرون ال يجب اأن ي�ل�ا اأهمية زائدة 
حل�ادث امل�سافة ولر�س��ض الطريق !

فرناندو_بي�س�ا

 مفرتق طرق
ترددت اأمامه ط�ياًل
وبقيت هناك لالأبد 

 �س�ت طائرة حربية
يرتك يف ال�سماء

اإنطباعًا ه�سا
   كتبت كلمات كثرية

جميعها تق�ل:
ال جدوى.

 جندي يف معركة
يغف� قلياًل
لئال مي�ت

 طفل يف اإعالن تلفزي�ين
مع رجل وامراأة غريبان
يعتقد اأنهما والداه حقًا

 ال�سجارة االأخرية
قبل نهايتها

تنفث دخان االأ�سى

الكرة عند �رشبة جزاء ما
تخجل من نف�سها

فت�سيع مثل اأوراق �سجرة 
زينة ترجتف من الربد

هذه الليلة 

كلمة مق�سلة
عندما ي�سمعها

ي�سعر ب�خز يف العنق
جمل نافق

على قارعة الطريق
جمرد اإ�سارة

م�سحة نف�سية
اأب�ابها مغلقة

يف وجه العامل
بال�نة اأطفال

عالقة يف ال�سقف
تدفعه لالأعلى بق�ة

قطع�ا يد ال�سارق
ومل تعاد اإليه

فراق مرير
يقع املرء يف احلب

ليقاوم فكرة
امل�ت واحلياة معًا.

ماجد الثبيتي

ثقافة 

مفتاح ضائع يشعر بالوحشةالبوفارية.. ألف وجه أللف عام ..
املتهم  ليك�ن   ، للرجل  اخليانة  تن�سب  ما  عادة 
فقد  الي�م  اأما   ) الزوجية  )اخليانة  يف  االول 
ان�اعها  بكل  املراة   ن�سيب  من  اخليانة  ا�سبحت 
يثق  ال  الرجل  ا�سبح  ، حتى  وا�سنافها  وا�سكالها 
باإي امراة حينما يقبل على خط�ات الزواج منها !

ايام   منذ  قرات  الين   ، املقدمة  بهذه  عليكم  ادخل 

  " ب�فاري  مدام   " روايته  ف�لبري  غ��ستاف  لـــ 
�سدرت عام 1856 والتي لها �سله مبا يحدث يف 
بادئ  يف  االحداث  اأ�ستغربت   . الي�م  جمتمعاتنا 
االمر وت�سائلت ملا منعت عن التناول والبيع ومت 
�سدورها  وقت  )اي  ال�قت   ذاك  يف  عليها  احلظر 
الربج�ازية وعن  الطبقة  التي تتحدث عن  ( وهي 

حياتهم .!
خم�ض  هذه  روايته  على  ف�لبري  غ��ستاف  انكفئ 
اول  لتن�رش  وترحاله  حله  رافقته  للكتابة  �سن�ات 

ثم  ومن  باري�ض  جملة  يف   1856 العام  يف  مرة 
يف كتاب م�ستقل للعام 1857 ومن حينها ا�سعلت 

الفتيل الذي لن ينطفئ !
اتخذ غ��ستاف "اميا" بطلة الرواية الفتاة الريفية 
 . روايته  حم�ر   ، فيه  والعي�ض  الريف  تكره  التي 
حينما  اليه  تتعرف  الذي  بالطبيب  تتزوج  حيث 

ياتي لعالج والدها الق�سي�ض بعد وفاة زوجته .
"اميا " فتاة جاحمة ال�سبق ، حاملة بال�سخ�سيات 
الزواج  ير�سها  مل  لهذا  الكتب  داخل  الكال�سيكية 
 ، قط  بال�سعادة  ت�سعر  ومل   ) )الطبيب  �سارل  من 
والله�  العاطفة  عن  تبحث  جعلها  الذي  ال�سبب 
من  وتهرب  تدعي  كما  وامللل  الروتني  به  لتك�رش 

�سطحية زوجها "�سارل " لتفعل ذلك دومنا ندم .!
حماكمة  و�ساحبتها  حينها  يف  الرواية  منعت 
والتقاليد  االعراف  مت�ض  ك�نها  لكاتبها  قان�نية 
واعتبارها تهدد قيم املجتمع الفرن�سي .. وبالفعل 

فها نحن الي�م نعي�ض الب�فارية ب�سكل اخر !
منعت  حينما  حق  على  كانت  الرقابة  فالرمبا   
مثل هكذا ن�ع من االدب وما مياثله ، فعلى الرغم 
اعتربت  انها  اال  الباهر  وجناحها  �سهرتها  من 
كال�سم املد�س��ض يف الع�سل لهذا منعت خ�فا على 

املجتمعات من ال�سياع .!
وبالفعل متت حماكمة غ��ستاف الذي قال حينها 
على  اأ�رش   ، ال�سادة  ايها  " انني  احلا�رشين  امام 
انكم  واأ�سيف   ، احلكاية  لهذه  احلقيقي  الطابع 
و�سع  يف  اأن   ، احلقيقة  �س�ت  �سماع  تريدون  ال 
يرونها  ان  و�سعهم  احلقيقة ويف  يحب�ا  اال  النا�ض 
ي�سطهدونها  ان  و�سعهم  ويف   . ومزعجة  جريئة 
وي�س�ه�نها ، وان يطلب�ا من الق�انني خنقها كما 
ذات  �سي�سيطرون  انهم  باعتقادي  لكن   . تفعل�ن 
ي�م عليها وي�ستعبدونها الن احلقيقة �س�ف تعي�ض 

دوما اإما الب�رش فهم فان�ن .

قراءة : نورس كوجر
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