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دراما رمضان... التكرار والملل و الترفيه.. في قبضة الجشع
والأخرية  الرفاهية،  كلمة  من  م�شتقة  مفردة  الرتفيه 
هدف مهم وكبري ت�شعى اإليه احلكومات الناجحة من 
هذه  يف  عليهم  متف�شلة  لي�شت  وهي  �شعوبها،  اأجل 
احلالة، واإمنا تقوم بواجب مهم واأ�شا�س من واجبات 
احلكومات جتاه �شعوبها، ولذلك فاإن الرفاهية وردت 
يف د�شاتري الدول املتقدمة، واألزمت احلكومات بتنفيذ 
هذا البند ك�رشط اأ�شا�س من �رشوط جناحها وقبولها 
وميكن  الناجحة.  واحلكومات  الدول  معايري  بح�شب 
اأن، تكون الرفاهية معيارا مهما من معايري ا�شتقرار 
فاإن  فقدانها  اأو  �شعفها  حال  ويف  وجناحها،  الدول 
احلكومة  اأداء  يف  خلل  بوجود  ت�شورا  يعطي  ذلك 
والدولة جتاه املجتمع، اأما اإذا كانت طبيعة الرفاهية 
للمزاجية  وخا�شعة  وغيابا،  ح�شورا  متذبذبة 
فاإن  اجل�شعة،  والنفو�س  الأموال  وروؤو�س  والع�شوائية 
معا�شي  منط  حتقيق  يف  الدولة  ف�شل  على  دليل  ذلك 
اأن  اىل  الإ�شارة  من  ولبد  ل�شعبها،  وم�شتقر  جيد 
امل�شدر،  اأو  اجلهة  بح�شب  للرفاهية  اأنواع  هنالك 
الدولة واحلكومة  الر�شمية وم�شدرها  الرفاهية  فثمة 
القطاع  يتبناها  التي  الرفاهية  وهنالك  حتديدا، 
اأهلية  تقدمها �رشكات  التي  الرفاهية  اخلا�س، وهي 
هذا  يف  ت�شتثمرها  اأموال  روؤو�س  لديها  و�شخ�شيات 
ب�شّقيه  العربي  املال  راأ�س  ذاك.  اأو  الرتفيهي  املجال 
راأ�س املال يف  الأهلي واحلكومي، داأب على توظيف 
�شهر  تخ�س  التي  املختلفة  الدرامية  الأعمال  اإنتاج 
رم�شان حتديدا، اأي اأن موا�شيعها واأفكارها من حيث 
�شهر  تخ�س  الفن  وطبيعة  والأحداث  والفكرة  الق�شة 
رم�شان حتديدا، وقد منا هذا النوع من الدراما وتطور 
الثبات  من  نوعا  اكت�شب  حتى  ال�شنوات،  مرور  مع 
واأخذ عدد  ال�شهر،  املعتاد يف هذا  ال�شنوي  واحل�شور 
بقوة  تدخل  واحلكومية  الأهلية  الفنية  ال�رشكات  من 
ب�شورة  الرتفيهية  الربامج  وانتاج  اإعداد  جمال  يف 
م�شاعفة يف هذا ال�شهر.  وهو اأمر وتوّجه ل اعرتا�س 
)الفنية(  الرفاهية  كانت  واإن  املبداأ،  حيث  من  عليه 
الكرمي  ال�شهر  بهذا  حم�شورة  غري  تكون  اأن  ينبغي 
اجلانب  اىل  بحاجة  هم  النا�س  اأن  مبعنى  حتديدا، 
الرتفيهي الفني يف كل حني، لذلك فاإن الرتكيز على 
هذا النوع من الأعمال يف هذا ال�شهر ل ميكن تربيره 
اأو تف�شريه اإل حتت هدف وا�شح بقوة، األ وهو حت�شيل 
والأفراد  لل�رشكات  امل�شاعفة  والأرباح  الأموال 

)املنتج، املمثل، امل�شور، الت�شوير، الإخراج.....اإلخ(.
ولكن تبقى اأمامنا عدة ت�شاوؤلت حول هذا املو�شوع، 
الدرامية  الأعمال  تقدمي  على  الرتكيز  ملاذا  منها 
األ  ثم  حتديدا،  ال�شهر  هذا  يف  جدا  كبرية  ب�شورة 
هذه  م�شامني  طبيعة  هي  ما  نت�شاءل  اأن  لنا  يحق 
م�شتنقع  اىل  منها  مهم  ق�شم  ينحدر  وملاذا  الأعمال، 
التهريج، والإ�شاءة للقيم الإن�شانية ما يعني بالنتيجة 
اأن تتعزز  ال�شهر الذي ينبغي  تناق�شا مع طبيعة هذا 
فيه القيم. وحتى ل نكون كمن يطلق �شهامه ب�شورة 
اأن  هنا  نحاول  فاإننا  حمددة،  اأهداف  �شد  ع�شوائية 
ن�شع مناذج لأعمال درامية يتم تقدميها عرب قنوات 

هنا  ولناأخذ  الت�رشيح،  مب�شع  حتت  عديدة  ف�شائية 
الفنانني  اأحد  يقدمه  الذي  العمل  منوذجا،  اأو  مثال 
ي�شتدرج  حيث  ال�شنة  لهذه  وبرناجمه  امل�رشيني، 
فيه )كما هي عادته يف كل �شنة من �شهور رم�شان 
يف  يعمل  معظمهم  امل�شاهري،  من  عددا  املا�شية(، 
على  الربنامج  هذا  ويقوم  ال�شينمائي،  الفن  جمال 
ويبقى  مرعبة  مواقف  اىل  ال�شيف  تعري�س  فكرة 
ال�شيف  يبديها  التي  الأفعال  ردود  يرتقب  امل�شاهد 
ودرجة وعالمات الرعب التي تظهر عليه، وقد ي�شل 
حالت  ب�شبب  الوعي  بفقدان  ال�شيف  باإ�شابة  الأمر 
)بالطول  برنامج  يف  لها.  يتعر�س  التي  الرعب 
لإجراء  الفنانني  لأحد  دعوة  توجيه  يتم  بالعر�س(، 
حوار معه حول اأعماله وجتربته، ويتم ا�شتقباله يف 
مكان يتم ت�شميمه يف ال�شحراء واحة م�شّنعة تظهر 
عليها عالمات بذخ من طراز خا�س ي�شيب ال�شيف 
جولة  تبداأ  النتهاء  وبعد  بالزهو،  وي�شعره  بالده�شة 
يف  واإدخاله  الرعب  حلالت  ال�شيف  هذا  تعري�س 
ت�شري  رباعي  دفع  �شيارة  يف  خميفة  رملية  كثبان 
ب�شورة توحي بانقالبها وتعر�س حياة ال�شيف ومن 
معه للخطر، لينتهي بهم الأمر يف كثيب رملي متحرك 

ي�شفط �شيارتهم اىل الأ�شفل، ويف هذه اللحظات التي 
يواجه فيها ال�شيف املوت تظهر �شحلية كبرية احلجم 
وتهجم عليه ومن معه لتبداأ ردود فعل مرعبة تظهر 
تنك�شف  الكابو�شية  اللحظات  هذه  ويف  املمثل  على 
)رامز(  وجه  منها  يظهر  عندما  ال�شحلية  حقيقة 

لل�شيف وهو يطمئنه باأن الأمر كله خدعة ل غري.
الآن بعد هذا التو�شيف ال�رشيع لفكرة هذا الربنامج، 
الهدف منه بال�شبط،  اأن نت�شاءل ما هو  لنا  األ يحق 
خ�شو�شا اأن املعلومات ت�شري اىل �رشف مبالغ طائلة 
على مراحل الإعداد والت�شوير ولل�شيوف ت�شل مئات 
)الهندي  املمثل  مع  ح�شل  كما  الدولرات  ماليني 
رامز  بتهديد  حلقته  اأنهى  الذي  �شاروخان(  ال�شهري 
التربير  اإن  ينهي حياته!!.  �شوف  اقرتب منه  اذا  باأنه 
مادة  تقدم  اأنها  الربامج،  هذه  مثل  به  تتلفع  الذي 
ترفيهية للم�شاهد يف �شهر رم�شان، حتى تخفف عنه 
من �شعوبة ال�شيام!!، حقا اأمر غريب هذا التربير، اإن 
منه  تقرتب  التي  الربامج  من  و�شواه  الربنامج  هذا 
حقيقة  اأمام  ت�شمد  ل  والهدف،  امل�شمون  حيث  من 
مرعبا  واقعا  يعي�س  العربي  امل�شاهد  اأن  ب�شيطة، 
واحلرمان  واجلوع  والإرهاب  والتطرف  احلروب  بني 

م�شتعد  غري  وهو  احلكومات،  من  ال�شيا�شي  والأذى 
يف  تفاجئه  الرعب  من  اإ�شافية  جرعات  ل�شتقبال 
مثل هذه الربامج التي ل ميكن و�شفها اإل باأنها اأكرث 

من بائ�شة.
لي�س  �شوؤال  الرم�شانية؟  الدراما  من  املطلوب  ما هو 
من  برامج  نواجه  ونحن  لكننا  نوعه،  من  الأول 
حلول  عن  نبحث  اأن  لبد  بالعر�س(،  )بالطول  نوع 
والرتفيه  اجليد  الرتفيه  بني  الفا�شلة  احلدود  ح  تو�شّ
ال�شادم اأو امل�شيء، اإننا يف احلقيقة ل ن�شعى لتكرار 
كثريا،  تكرارها  ب�شبب  قدمية  �شارت  واأقوال  طلبات 
الإن�شانية يف  القيم  ن�رش  بالرتكيز على  تطالب  وهي 
جمتمعنا العربي الذي بات يواجه هجمات اأكرث رعبا 
وتدمريا ب�شتى الأ�شاليب، منها عرب احلروب الع�شكرية، 
كما يف العراق و�شوريا وليبيا وغريها، ومنها ما هو 
هنا  يفجر  الذي  الإرهاب  ومنها  كالتطرف،  فكري 

وهناك بغ�س النظر عن اإزهاق اأرواح الأبرياء.
املتعددة  الأ�شاليب  هذه  مبثل  مهدَّدا  جمتمعا  اإن 
النبيلة  القيم  لرت�شيخ  يكون  ما  اأحوج  هو  واملخيفة، 
اأكرث فاأكرث يف �شهر رم�شان، ول ريب انه يف حاجة 
الذي  التدمريي  امل�شل�شل  مع  �شاملة  مواجهة  اىل 

يتعر�س له يف القيم والأخالق والثوابت عرب اأ�شاليب 
ورمبا  والثقافات  الأفكار  فيها  تدخلت  لها  حدود  ل 
حتى الفنون كما �شبق احلديث عن الدراما الرم�شانية 
العرب،  اأمام  لي�س  لهذا  منها،  مناذج  عن  والكالم 
واملق�شود هنا اأجهزة ودور الت�رشيع والق�شاء بو�شع 
الأعمال  م�شامني  ت�شبط  قانونية  عملية  اآليات 
الدرامية و�شواها، لي�س مبعنى حما�رشة الفكر والفن، 
اأن حتمي  الدولة  ولكن من حق املجتمع ومن واجب 

العقول من التدمري املنّظم.
اإليه،  ذهبنا  ما  على  ويعرت�س  اأحدهم  ياأتي  �شوف 
تقدمي  عليه  ولكن  اعرتا�شه،  يف  حمقا  يكون  وقد 
النحدار  م�شل�شل  نواجه  كيف  احلل؟؟  هو  ما  البديل، 
�رشا�شة  نواجه  كيف  والعادات،  والأخالق  القيم  يف 
اأخالق  )بال  ت�شعى  وهي  الأموال  وروؤو�س  املادة 
احل�شول  مقابل  �شيء  اأي  تفعل  لكي  �شوابط(،  ول 
الب�رشي  راأ�س املال  اإننا ل منلك �شوى  الأموال،  على 
بالنتيجة، وهذا ما يتم ا�شتهدافه الآن ومنذ زمن لي�س 
بالقريب، لكن الهجمة ت�شتد يوما بعد اآخر، فاملطلوب 
مواجهة ذلك بحنكة وذكاء وهدوء وعقالنية وعلمية، 

وهو اأمر لي�س بالع�شيب اأو املعيب حتما.

بغداد ــ متابعة

 "فن أبوظبي" يستعد 
لتقديم نسخة استثنائية

 "سهرات" بين الموسيقى 
 " وريث اآللهة"والمسرح والشعر

 "الغربة نضال بال 
سجون وال قمع"

اأعلنت هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة موؤخرا عن تفا�شيل الدورة التا�شعة من 
“فن اأبوظبي”، املن�شة الفنية ال�شنوية التي �شتقام يف منارة ال�شعديات خالل 
اأبوظبي” برناجما متنوعا يف  “فن  القادم. يقدم  اإىل 11 نوفمرب  الفرتة من 8 
جمموعة  يقرتح  لذا  املجتمعية،  امل�شاركة  تفعيل  اإىل  �شعيا  العام،  لهذا  دورته 
الفنية  واحل���وارات  املتخ�ش�شة  واملعار�س  الرتكيبية  الأعمال  من  متميزة 
وعرو�س الأداء التي �شتقام طوال فرتة انعقاد الفعالية، و�شي�شتمر بع�شها حتى 
ديال  مديرته  بقيادة   2017 اأبوظبي”  “فن  دورة  وت�شهد  احلدث.  انتهاء  بعد 
يت�شمن  متنوع  برنامج  خالل  اأبوظبي  اإمارة  يف  خمتارة  مواقع  عدة  ن�شيبة، 

الكثري من الأن�شطة والفعاليات الفنية.

تزامنا مع ليايل �شهر رم�شان املعظم ينطلق مهرجان »�شهرات« يف دورته 
الثانية ببادرة من ف�شاء »فنون و ثقافات« الذي ي�رشف على ن�شاطه الفنان 
املتنوعة وهي  الفقرات  من  املهرجان على جمموعة  ي�شتمل  ال�شعيدي.  نزار 
تتوزع بني املو�شيقى وامل�رشح وال�شعر وال�شينما يف برجمة مهداة اإىل  �شمار 
املهرجان  وافتتح  ال�شهرات  الرومانية  الأحوا�س  ف�شاء  يحت�شن  الليايل.   
العر�س  ليليه  غاللة  عثمان  للفنان  الأرواح«  »م�رشب  املو�شيقي  بالعر�س 
اإىل  ال�شمار  حتمل  الهرجان  �شهرات    . الرا�شدي  لنذير  »امل��رياث«  احلكواتي 
املا�شي وا�شتقراء الذاكرة ، فيما �شيتخم املهرجان بالفن ال�شابع من خالل 

عر�س  ال�رشيط ال�شينمائي »الزيارة« لنوفل �شاحب الطابع. 

�شدر حديثا عن دار مدبويل للن�رش والتوزيع رواية »وريث الآلهة« للكاتب 
تامر عمر، والغالف من ت�شميم الفنان مينا م�رشي. وتعد »وريث الآلهة« 
اأطرق  نقراأ:  العمل  اأجواء  ومن  رع«،  »نبوءة  رواية  من  الثاين  اجلزء  هي 
كطرفة  ال�شاخبة  املهولة  حياته  اأحداث  له  فتبدت  الأر�س  اإىل  �شاهًما 
اآمالهم  م�شطحبني  رحلوا  لأعزاء  �شفيفة  اأرواح  املكان  يف  ت  ورَفّ عني، 
لعينيه  وتخايلت  عليه،  مزيد  ل  �شجًنا  فا�شت�شعر  ال�شماوات  اإىل  الك�شرية 
راأ�شه  ورفع  ال�شائعة،  والآم��ال  والعبث  احللم  عانقت  متعاقبة  اأجيال 
اإليها بجوامع  ال�شماء، تطلع  النور تبدت واهنة يف كبد  فاأب�رش كوة من 

وجدانه فخال �شياءها ي�شطع حتى توقع اأنه �شيتلقى من لدنها وحًيا.  

املقيمة يف  العراقية  لل�شاعرة  والإعالم؛ �شدر  للن�رش  �شم�س  موؤ�ش�شة  عن 
ال�شويد "�شهام عبد الرزاق اجلابري" جمموعتها ال�شعرية » الغربة ن�شال 
بال �شجون ول قمع «. املجموعة تقع يف 120 �شفحة من القطع املتو�شط، 
لل�شعر  الأكرب منها  الن�شيب  وت�شم ثالًثا واأربعني ق�شيدة متنوعة، كان 
املحورية  الثيمة  هو  ووح�شتها  الُغربة  وجع  العراقية.  باللهجة  ال�شعبي 
الغربة  يف  وكفاحها  ال�شاعرة  ومعاناة  الديوان،  ق�شائد  عرب  املمتدة 
واحد  معنى  اإىل  كلها  توؤدي  ودللت  �شوًرا  يت�شظى  الإب��داع  وقود  هي 
 ، وحنيًنا  واآلًما  واأحزاًنا  واأفراًحا  واإن�شاًنا  وزماًنا  مكاًنا   ، )الوطن(  هو 

واأحالًما �شائعة. 

إصداراتإصدارات مهرجانمهرجان

قراءة في كتاب

يف روايتها اجلديدة "�شنة الراديو" تقّدم "رينيه 
�شابة  حياة  من  ل�شنة  يومية  تفا�شيل  احلايك" 
التي  ال�شنة  تلك  العمر،  من  الع�رشينيات  يف 
الإذاعية  الربامج  اأحد  يف  ك�شيفة  فيها  حتل 
مع  التعامل  كيفية  حول  لالأهل  ن�شائح  لتقدم 
اأولدهم، ومن هنا تكت�شب الرواية ا�شمها. بطلة 
على  اليوميات  تلك  علينا  ت�رشد  التي  الرواية 
مدار �شنة �شابة ا�شمها "يارا غزال"، تبداأ حكيها 
امل�شفى  من  خروجها  �شودف  الذي  اليوم  يف 
يدها،  على  ندبة  فرتك  له،  تعر�شت  حادث  اإثر 
هكذا،  ال�رشد.   امتداد  على  تظهر  نف�شية  واآثاراً 
�شيء  ل  روتيني،  باإيقاع  "يارا"  حياة  ت�شري 
املدر�شة  يف  عملها  اإىل  تذهب  يتغرّي،  جوهري 
تلتقي  النطق،  بتقومي  اخت�شا�شية  تعمل  حيث 
ما�شية  اأحداثًا  تتذكر  العمل،  بعد  باأ�شدقائها 
قريبة  �شنوات  من  اأو  مراهقتها  اأو  طفولتها  من 
ت�شعر  التي  الروتني وامللل والالجدوى  ما�شية. 
بها ميكن مل�شها وهي تت�رشب من ثنايا ال�رشد. 
قريب،  وقت  يف  عا�شتها  عاطفية  عالقة  ثمة 
وانتهت بعد �شفر ال�شاب اإىل اخلارج للدرا�شة، هي 
ياأتيها عر�س عمل  اإليه.  تتذكره وحتّن  ما  اأكرث 
النف�شية يف برنامج  الإذاعة، فتغدو اخلبرية  يف 
الن�شائح  فيه  تقّدم  مبا�رشة  الهواء  على  ُيبث 
الذين يعانون  التعامل مع الأطفال  حول كيفية 
عليها  بالفائدة  �شيعود  وهذا  ما،  �شعوبات  من 
فتح�شل على زبائن ياأتون ملكتبها. وبا�شتثناء 
ال�شهرات واللقاءات مع اأ�شدقائها ل �شيء يحرك 
الركود �شوى عالقة عاطفية ثانية لكنها كغريها 
تنتهي بعد فرتة ق�شرية. لي�شت وحدها على هذه 
احلال، كاأن الياأ�س والالجدوى اإح�شا�شًا م�شرتكًا 
"يارا"  الذي تنتمي  اأفراد هذا اجليل  لدى جميع 
اإليه، لدرجة قد تدفع اأحدهم لل�شوؤال دومًا: "هل 
املوجودة  الأبرز  الثيمة  اخلطاأ؟".  احلياة  ع�شت 
الإن�شانية،  العالقات  ك�شف  هي  الرواية  يف 
الغو�س  يف  بارعة  و"احلايك"  فيها،  والنب�س 
هناك، تلك منطقتها التي تكتب من اأجل ك�شفها. 
بداأت  الذي  نف�شه  باإيقاعها  هكذا،  الرواية  ت�شري 
القارئ. حتمًا  انتباه  ي�شد  به، ل ت�شاعد درامي 
ت�شلية �رشيعة،  رواية ملن يبحث عن  لي�شت  هي 
ول ملن يبحث عن حكاية اأو مقولة جاهزة. هي 
رواية تقراأنا، وتقراأ عالقاتنا وخيباتنا تلك التي 
اإىل  حتتاج  اأوًل  وهي  حولنا.  نراها  اأو  نعي�شها 
اأن  اإىل  النهاية  اعرتافًا يف  ال�شرب، وحتتاج منا 
امل�شبقة  اأفكارنا  تخربط  اأن  ميكن  كهذه  رواية 

حول كيف يجب اأن تكون الرواية.

اقتباس 

علمتني التجارب اأن اأولئك الأنقياء من اخلطايا 
لي�س لهم ف�شائل تذكر.

اأبراهام لنكولن

 اإذا رن �شوتك يف 
م�شمعي

وطوف يف العامل الأو�شع
راأيتك يف كل �شئ معي

واأطرقت ا�شغي اإىل 
هم�شة

ترفرف يف خافقي املولع
****

باأعماق عينيك اأب�رشت 
حب�شي

واأب�رشت واحة امني 
وخ�شبي

تفجر دنياك يف خاطري
ترانيم �شوق تو�شدن قلبي
فيا طائري احللو،عيناك 

افقي

وخطوك حلني،ودربك 
دربي

*****
غدا.... �شوف يعرب يومي 

غد

ومتتد خلف روؤانا يد
تطوق اأيامنا باحلنان
ليجمعنا يف غد موعد

ويرتاح قلبي اإىل �شاطئ
يطوف فيه الهوى الأ�شعد
غداأ..... اإن ُع�س هوانا غد

*****
�شاأذكر بارقة من حنني

اأ�شاءت بقلبي فراغ 
ال�شنني

واأذكر موجة حب دفني
تداعب اأحالمنا كل حني

وتطفو على �شفحات 
العيون

�شاأذكر ماع�شت هل 
تذكرين.

فاروق شوشة

ثقافة 

هل تذكرين !؟حكايات إسحاق بابل ألف وجه أللف عام
غالبًا  ي�شتوعب  ل  اأو  يتفاعل  ل  العادي  القاريء 
الت�شلية  اأدب  قراءة  ل  ويف�شّ اجلادة،  الأدبية  الأعمال 
العابرة، اأو اأدب اللذة، الذي قد ل ينطوي على اأي قيمة 
اأدب يلذ  "كل  الزيات باأنه  اأو فنية، وقد و�شفه  فكرية 
ول يفيد وي�شوغ ول يغذي وي�شغل ول ينبه". يف حني 
اجلد،  ماأخذ  الأدب  هذا  مثل  املبدع،  الكاتب  ياأخذ  ل 
ثمة  ولكن  املتميزة.  الأدبية  الأعمال  قراءة  ويف�شل 
مبقروئية  حتظى  جميدين  لكتاب  رائعة  اأدبية  اأعمال 
اآن  يف  اجلاد  والكاتب  العادي  القاريء  لدى  عالية 
واحد، وهي الروائع الأدبية الكال�شيكية، التي اجتازت 
بابل )1894  ا�شحاق  نتاجات  الزمن، ومنها  اإمتحان 

.،)1940 –
جمموعته  ن�رش  اثر  املدوية  ال�شهرة  عرف  بابل 
يف  احلمر"  "الفر�شان  الرائدة  الأوىل  الق�ش�شية 
ايقن  وقد  الع�رشين.  القرن  من  الع�رشينات  منت�شف 
اجلميع كتابا ونقاداً باأن اأدبا جديداً قد ولد، ول ي�شبه 

وغوغول  بو�شكني  )اأدب  الكال�شيكي  الرو�شي  الأدب 
ما  و�رشعان  وت�شيخوف(.  ودو�شتويف�شكي  وتول�شتوي 
ترجمت املجموعة اىل اأكرث من ع�رشين لغة اأجنبية يف 
اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية. وقال اأحد النقاد 
�شاعة،  تول�شتوي يف 24  يكتبه  "ما كان  الأمريكيني: 
يكتبه بابل يف �شاعتني فقط " وكان ذلك خري و�شف 
لأ�شلوب بابل الكثيف واجلميل، الذي �شحر كبار الكّتاب 
الأمريكيني. قال ارن�شت همنجواي يف ر�شالة موؤرخة 
12 كانون الثاين 1936 اىل مرتجم اأعماله اىل اللغة 
"عرفت   :)1963  –  1899( كا�شكني  ايفان  الرو�شية 
ملجموعته  الفرن�شية  الرتجمة  قراأت  ان  منذ  بابل 
جدا.  اأعماله  تعجبني  احلمر".  الفر�شان   " الق�ش�شية 
نحو  على  وي�شوغها  مده�شة،  ق�ش�شية  مادة  عنده 
ق�ش�شي  من  اكرث  م�شغوطة  بابل  ق�ش�س   ." ممتاز 

وم�شامينها ثرية. وهذا دليل على قدراته الفنية. "
وعندما اإلتقى اإرن�شت همنجواي مع ايليا اهرنبورغ يف 
همنجواي  قال   1937 عام  املحا�رشة  مدريد  مدينة 
اأكتب  لأنني  "يلومونني  بابل:  بفن  اإعجابه  عن  معرباً 

جيد  ب�شكل  يكتب  بابل  اأن  وجدت  ولكنني  باإيجاز، 
اعرف  اكن  ومل  كتاباتي.  من  كثافة  اأكرث  نحو  وعلى 
من  اأنه  اأي  احل�شاب.  بعلم  عالقة  الق�ش�شي  لل�رشد  ان 
الذي  اجلنب  مثل  اأكرث،  بكثافة  املرء  يكتب  اأن  املمكن 
املكانة  متاما".  املاء  منه  ليخرج  ب�شدة  ع�رشه  مت 
الغربيني  الكّتاب  لدى  بابل  احتلها  التي  الرفيعة 
باري�س  موؤمتر  اإنعقاد  عند  �شورة  باأو�شح  جتلت 
اكت�شف  �شنة 1935، وذلك عندما  الثقافة  للدفاع عن 
اإ�شحاق  ي�شم  ل  ال�شوفييتي  الوفد  اأن  املوؤمتر  منظمو 
الكبري  ال�شاعر  ول  احلمر"،  "الفر�شان  موؤلف  بابل 
بوري�س با�شرتناك، وقرروا على الفور مطالبة ال�شفارة 
الوفد  اىل  الأديبني  ب�شم هذين  باري�س  ال�شوفيتية يف 
ال�شوفييتي. اأبرقت ال�شفارة اىل القيادة ال�شوفيتية حول 
�رشورة ايفاد بابل وبا�شرتناك اىل باري�س على وجه 
كما  الوقت.  ذلك  يف  مري�شا  با�شرتناك  كان  ال�رشعة. 
ان كالهما )بابل وبا�شرتناك( مل يكونا ميلكان بدلت 
منا�شبة للظهور امام مثل هذا احل�شد الثقايف العاملي، 
لدى  لهما  جديدتني  بدلتني  خياطة  الفور  على  فتم 
با�شميهما.  �شفر  جواز  وا�شدار  مو�شكو،  خياطي  اأ�شهر 
ونقلوهما اىل باري�س بطائرة خا�شة. كان با�شرتناك 
ي�شكو لبابل ولطاقم الطائرة طوال الرحلة باأنه مري�س 
ودرجة حرارته مرتفعة، ولكن ل اأحد كان ي�شغي اليه، 
فاأوامر �شتالني كانت تنفذ دون نقا�س. و�شال باري�س 
باللغة  كلمة  بابل  األقى  للموؤمتر.  الثالث  اليوم  يف 
الفرن�شية – التي كان يتقنها وكتب بها اوىل ق�ش�شه 
يف بداية حياته الأدبية - ا�شتغرقت 15 دقيقة، وكما 
"النا�س،  ال�شهرية  مذكراته  يف  اأهرنبورغ  ايليا  يذكر 
عبارات  ت�شمنت  بابل  كلمة  فان  واحلياة"،  والأعوام، 
�شحر  وال�شحك.  الت�شفيق  من  موجات  اأثارت  �شاخرة 
بابل احل�شور بلغته الفرن�شية اجلميلة، وا�شلوبه املرح، 
واأفكاره املعمقة حول دور الكاتب يف الدفاع عن القيم 

الإن�شانية.

بغداد ــ متابعة


