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نرجسية المثقفين..  مرض نفسي وهوس "بالشهرة" يدفنهم وسط الفيس بوك 

حادة  نرج�سیة  من  املثقفنی  بع�ض  یعاين    
مفرطة  وح�سا�سیة  ومتاعب  اأزمات  له  تخلق 
ی�سعى  فیما  نظر.  ووجهة  وراأي  طرح  كل  جتاه 
. مر�سي  اإىل هو�ض  ال�سهرة لتتحول  اإىل  اآخرون 
حجم  توا�سع  مهما  ال�سوء  م�ساحة  يف  بالبقاء 
املنجز اأو تقدم به العمر يف حنی یزهد املبدعون 
احلقیقیون يف ال�سوء وینحازون للهام�ض لیظل 

نتاجهم يف املنت.
ویعني  یهم  املو�سوع  اأن  عارف"  "احمد  یوؤكد 
هوؤالء،  من  نف�سي  اأزعم  ول�ست  النف�ض،  علماء 
متمیز  خملوق  باأنه  یرى  من  اأن  اأظن  ولكني 
�سك  بال  فهو  �سواه  على  وم�سطفى  غریه  عن 
علمه  اأو  مكانته  كانت  مهما  �سوي  غری  اإن�سان 
خمادعة  ال�سهرة  اأن  ویرى  �سهرته  اأو  ماله  اأو 
للنف�ض اله�سة وتدخل �ساحبها غری املتوازن يف 
دوائر اخلیالء، فال یرى يف الكون اإال ذاته، ومن 
خلق  مم  �سین�سى  باأن  �سك  ال  حاله  هذه  كانت 
.ویتعاىل على اآدمیته وبالتايل بقیة املخلوقات 
فهذا  النق�ض،  بعقدة  اجلزم  اأ�ستطیع  ال  واأ�ساف 
اإىل  اأجنح  النف�ض ولكن رمبا  اأ�سحاب علم  �ساأن 
القول باأن من تاأتیه ال�سهرة اأو املن�سب اأو املال 
على حنی غرة وهو غری .اأهل لها، فهو �سی�ساب 
وقد ال  املر�سیة  تن�سیة حقیقته  ب�سحنة موجبة 
ی�سحو اإال على �سدمة تعیده اإىل حاله وو�سعه 
عزلة   اأن  عبا�ض"  "خالد  یرى  فیما   . الطبیعي 
یزهد  من  یختارها  اأوال  خیار  الروائینی  بع�ض 
اأن  العتقاده  االأ�سواء  عن  ویناأى  االإعالم  يف 
الف�سولینی  من  حم�سنة  هادئة  بحیاة  مت�سكه 
اإلیها،  ما�سة  حاجة  يف  هو  خ�سو�سیة  تك�سبه 
الكاتب  منهم  الكتاب  من  نوعیة  م�ستعیدا 
باتریك  االأملاين  والروائي  �سالینغر  االأمریكي 
.فیلیب  االأمریكي  الكاتب  ما  واإىل حد  زو�سكیند 
روث وغری هوؤالء واأ�ساف هناك كتاب یقیمون 
جدارا عازال بنی االإعالم وبنی حیاتهم االأ�رسیة 
اأن هذا  اإىل  الت�سیكي میالن كوندیرا، الفتا  مثل 
ال�رسب من العزلة االختیاریة ال تثری ح�سا�سیة 
الكتاب يف  ال�سحفینی ومتابعي حیاة م�ساهری 
التل�س�ض على اخل�سو�سیات مینعه  العادة الأن 
یرى  من  اأن  اإىل  م�سریا  علیه،  ویحا�سب  النظام 
�سهرته  تكون  )وقد  علیها  ح�سل  التي  ال�سهرة 
م�رسوبة( ت�سمح له باال�ستعالء على النا�ض فال 
ا�ستودعها  التي  املحدبة  مراآته  �سحیة  اأنه  �سك 
.الثقافة  اأبعد ما یكون عن مفهوم  �سورته وهو 
يف اإطاره االإن�ساين وبعده االأخالقي الأن الثقافة 
الذات ومتنح  وت�سذب حب  النف�ض  تهذب  عموما 
االآخر  مع  واأخ�سب  اأعمق  توا�سال  االإن�سان 
ال�سهرة  اأن  اإىل  فیما یذهب االإعالمي علي فائع 
كون  والت�سخم  بالعزلة  لها  عالقة  ال  اأحیانا 
توا�سعا  تزیدهم  ال�سهرة  كثریون  اأنا�ض  هناك 
اأن  اإىل  الفتا  والنا�ض،  املجتمع  على  وانفتاحا 

واملعرفة  الثقافة  تعزلهم  وحدهم  املتورمنی 
اأ�سباب  اإىل  ذلك  مرجعا  احلیاة،  عنهم  وحتجب 
االإن�سان  ب�سخ�سیة  مبا�رس  ب�سكل  ترتبط  نف�سیة 
قبل  وعیه  ت�سكل  التي  االجتماعیة  وتركیبته 
ثقافته، وح�سوره وتوا�سله قبل معرفته، موؤكدا 
مفهوم  بالثقافة  املو�سوفنی  بع�ض  لدى  اأن 
مغلوط عن ال�سهرة ما یخلق عندهم لب�سا كبریا 
املثقف  اأن  ویرى   . احلیاة  معنى  مفهوم  يف 
اآخر �سیموت  اأنه خملوق  الذي ینظر لنف�سه على 
داخلة  يف  یحمله  ما  وكل  ذكر،  له  یبقى  ولن 
واإن میتا وو�سف  اإن حیا  من عقد �سرتتد علیه 
ویتفق  الفارغنی،  بهو�ض  ال�سهرة  اإىل  ال�سعي 
القا�ض االإعالمي ح�سن اآل عامر مع روؤیة فائع، 
يف  رئی�سا  �سببا  تكون  ال  ال�سهرة  اأن  اإىل  م�سریا 
الرنج�سیة، اإذ اأن هناك من امل�ساهری من یتمتع 
باأریحیة وتوا�سع جم، وهو مبدع حقیقي عك�ض 
»ربع مبدع« اأو حتى عدمی االإبداع جنده نرج�سیا 
الكثری  ال�سيء  توهمه  مع  بذاته،  الهیام  حد 
میلكه  ال  ما  واالإبداع  احل�سور  من  میلك  واأنه 

یت�سق  ال  عمل  اأي  الحتقار  یدفعه  ما  االآخرون، 
مع راأیه اأو توجهه، موؤكدا اأن امل�سكلة االأ�سا�سیة 
اأكرث  نف�سیة  .م�سكلة  هي  ال�سخ�سیات  هذه  يف 
االأدهى  اأن  اإىل  عامر  ویلفت   . اإبداعیة  منها 
یزیدونه  كرثا  مطبلنی  الرنج�سي  حول  جتد  اأن 
غرورا ونرج�سیة وهم اأول من �سیذهب عنه عند 
اأدنى م�سكلة تواجهه . فیما ی�سخ�ض اأ�ستاذ علم 
االإ�سكالیة منطلقا  الدكتور �سالح یحیى  النف�ض 
وغریزیة  فطریة،  حاجة  تلبي  ال�سهرة  كون  من 
اإلیها  االإن�سان  یندفع  ما  وغالبا  االإن�سان،  لدى 
بطریقة اأو باأخرى لی�سبع دافعا نف�سیا لدیه وال 
البع�ض  اأن  الغامدي  �سری عنده يف ذلك، ویرى 
.غریبة وغری  اإىل طرق  یلجاأ  قد  امل�سهورین  من 
مقبولة عندما ی�سل اإىل هذه ال�سهرة وال یعلم اأنه 
م�ساب بـ »متالزمة التحول« التي جتعله یتحول 
ین�ساع  فتارة  له  حتققت  التي  لل�سهرة  وفقا 
الإر�ساء االآخرین، وتارة اأخرى ال یتقبل البع�ض، 
ما  مببادئ  ملتزم  �سخ�ض  من  یتحول  اأنه  كما 
قبل هذه ال�سهرة اإىل �سخ�ض م�سایر ملا یفر�سه 

قناعا  ال�سهرة  ت�سبح  وهنا  اجلدید  واقعه  علیه 
یرغب  وال  بالفرد،  ی�رس  خفي  نف�سي  لواقع 
احلاالت  هذه  اأن  موؤكدا  اأحد،  یكت�سفه  اأن  يف 
التي  النف�سیة  االأمرا�ض  الدخول يف  على  موؤ�رس 
ی�ساب بها االإن�سان ب�سبب خلل يف اأهم مكونات 
یوؤدي  الذي  االأنا  ت�سخم  يف  متمثال  �سخ�سیته، 
به  بذلك، وی�سل  والتباهي  الظهور،  اإىل حب  به 
لری�سي  وازدرائهم،  االآخرین  حتقری  اإىل  احلال 
)االأنا(  اأزمة  اأن  اإىل  م�سریا  املت�سخمة،  ذاته 
امل�سهور  ال�سخ�ض  لدى  داخلیا  �رساعا  حتدث 
الظل  يف  كانت  التي  )االأنا(  بنی  البع�ض  فیقع 
وال هم لها �سوى الو�سول اإىل ال�سهرة، وبنی اأنا 
ال�سهرة ما یفر�ض على هذا امل�سهور امل�سطرب 
ا�ستخدام جمموعة من احلیل النف�سیة ویلجاأ اإىل 
و�سعه  .مع  تتنا�سب  التي  االأقنعة  من  جمموعة 
هذه  ت�ستحدثه  الذي  التوتر  وتخفف  اجلدید، 
موؤكدا  ال�سهرة  حال  يف  املری�سة  ال�سخ�سیة 
املری�سة  ال�سخ�سیة  هذه  جتلیات  اأبرز  من  اأن 
النف�سیة«  »احلیل  ا�ستخدام  يف  كثریا  االنغما�ض 

ال�سلیم  النف�سي  النمو  یعیق  ما  التوتر  لتخفیف 
ال�سخ�ض وبالتايل ت�سطرب �سخ�سیته، ما  لهذا 
ی�سبب ابتعاد النا�ض عنه، وتعر�سه للنقد الدائم 
النف�سیة  لل�سغوط  لیتعر�ض  االآخرین،  قبل  من 
الناجتة عن لب�ض هذه االأقنعة غری ال�سویة، التي 
ون�سح  االآخرین  قبل  من  تكت�سف  اأن  .یخ�سى 
ما  وبنی  احلقیقي  الفرد  واقع  بنی  بالتوازن 
قد  وتغریات  وتطلعات  اآمال  ال�سهرة من  متنحه 
اأن یكت�سف  واأ�ساف علیه  تطراأ على �سخ�سیته. 
اللجوء  وجتنب  املتوافقة  غری  النف�سیة  احلیل 
والتعرف  توتره،  ب�سكل متزاید مهما كان  اإلیها 
يف  یرغب  من  ودعا  مواجهتها،  كیفیة  على 
ال�سهرة و�سعى حثیثا للو�سول اإلیها اأن یت�سامى 
بذاته عن حب الظهور، وازدراء االآخرین وجتاوز 
اأن  ومیكنه  به،  ت�رس  قد  التي  ال�سلبیة  ال�سمات 
اأو  اإفراط  ال  متوازن  ب�سكل  ال�سهره  ی�ستخدم 
تفریط، ولیحافظ على �سخ�سیته .وما عرف عنه 
ت�رس  التي  االأقنعة  زیف  بعیدا عن  ال�سهرة  قبل 

بها.

بغداد_ متابعة

الشجاعةمأزق الكلماتعدم التعلق " ضد قلبك"

�سدر حدیثا عن دار ف�ساءات للن�رس والتوزیع لل�ساعر اأَحمد اأَبو �سلیم دیوانه ال�سعري 
ال�سقوط،  زمن  يف  فار�ض  ومذكرات  غریب،  "دم  دواوینه:  بعد  قلبك«  »�سدَّ  اخلام�ض 

واألبوم على بقایا �سدوم، واآن�سُت داًرا".
ویاأتي دیوان "�سدَّ قلبك" بعد 7 �سنوات من دیوان "اآن�سُت داًرا " ،

تیه 21 ق�سیدة، يف 118 �سفحة من القطع املتو�سط، وزینت  وی�سم الدیوان بنی دفَّ
ق�سریة  بنی  الدیوان  ق�سائد  وتراوحت  الطویل،  رائدة  الروائیة  للفنانة  لوحة  غالفه 
يف  بینها،  جتمع  التي  الع�سویة  الوحدة  تلك  مییزها  ما  اأَن  اإال  وطویلة،  ومتو�سطة 
واملعاناة  امل�سنیة،  واخل�سارات  احلقیقة،  معنى  وراء  واللهث  فل�سفیا،  ال�سوؤال،  طرح 

االإن�سانیة، وحماوالت حتدید الهویة على �سعید الذات الفردیة واجلمعیة.

له،  فرن�سي  اجتماع  وعامل  وكاتب  فیل�سوف  )موالید1962(،  لونوار  فریدریك 
العدید من الكتب والراویات. يف موؤلفه الرائع )فن احلیاة( یتطرق اإىل فل�سفة عدم 
عنوان  مقالة حملت  ففي  و�سعیدة.  مثالیة  لنیل حیاة  باالأ�سیاء، كطریقة  التعلق 

“التعلق وعدم التعلق” ی�رسح باأ�سلوب ب�سیط كیف یكون ذلك، فیقول:
�سعید“.  “حیاة  لعی�ض  االأ�سا�سیة  الو�سائل  اإحدى  هو  باالأ�سیاء  التعلق  عدم  "اإن 
�سعورنا  عند  یوم  كل  ناأكل  واأن  منلكه،  بیت  منا  لكل  یكون  اأن  یهمنا  فنحن 
یتوقفان  وال�سقاء  ال�سعادة  فاإن  االأخــرى،  باالأمور  یخت�ض  ما  يف  اأما  باجلوع. 
یتوجب  لذا  الذات.  �سبط  ال�سحة،  احلریة،  احلب،  هي:  اأخرى  عوامل  على  اأ�سا�سًا 

علینا اأن ن�ستقبل احلیاة كما تعر�ض علینا ومبا تنطوي من ی�رس وع�رس".

والیة  يف   ،1947 عام  موالید  من  اأمریكي،  وخمــرج  كاتب  هو  اأو�سرت،  بول 
نیوجری�سي بالوالیات املتحدة االأمریكیة، يف )ثالثیة نیویورك(، واملكونة من 
ا، حتدث على ل�سان اأحد ال�سخ�سیات  ثالث ق�س�ض، وهي اأحد اأ�سهر اأعماله اأی�سً
كانت  فعندما  فقال:  املعا�رس  العامل  يف  الكلمات  ماأزق  عن  الكثری  خمت�رًسا 
اأن كلماتنا �ستعبرّ عنها، ولكن �سیًئا  االأ�سیاء كاًل واحًدا، كنا ن�سعر بالثقة يف 
ذلك  ومع  فو�سى،  اإىل  حتولت  انهارت،  متزقت،  االأ�سیاء،  هذه  حتطمت  ف�سیئا 
ظلت كلماتنا على حالها، ومل توؤقلم ذاتها مع الواقع اجلدید. ومن هنا فاإننا يف 
ه ال�سيء الذي  ا نراه نتحدث ب�سكل زائف، ون�سورّ كل مرة نحاول احلدیث فیها عمرّ

ل ذلك كل �سيء اإىل ركام م�سطرب.  نحاول اأن نطرحه، وقد حورّ

يف كتاب "نهایة ال�سجاعة: من اأجل ا�ستعادة ف�سیلة دمیقراطیة"، ال�سادر حدیثًا 
عبد  ترجمه  فلوري،  ل�سینتیا  ال�سیا�سات،  ودرا�سة  لالأبحاث  العربي  املركز  عن 
النبي كوارة اإىل اللغة العربیة، ترى موؤلفته اأن يف حلظة ما، یواجه كل ع�رس من 
ع�سور التاریخ �سقفه الكئیب، وكذلك یفعل الفرد حنی تعرت�سه فرتة اإنهاك وتاآكل 
الذات. وتقول اإن هذا هو اختبار نهایة ال�سجاعة، وهو اختباٌر ال ی�سع ختًما لزوال 
التلقیني؛ حلظة  العبور  اأ�سكال  �سكاًل من  اأ�سا�سه  لكنرّه یبقى يف  اإن�سان،  اأو  ع�رس 
َتقابل مع االأ�سالة. فنهایة ال�سجاعة هي حلظة ت�سادم مع معنى احلیاة الهاربة، 
هي ال�سیطرة غری املمكنة على الزمن، وهي لقاء مع املحدودیة واالأهلیة املحتملة 

للزمن الطویل. 

تحتصدر حديثا في 

فلسفة
نهاية

قراءة في كتاب

احلزین"  املقهى  "اأن�سودة  روایة  اأحداث  تدور 
مقهى  يف  ماكالرز  كار�سن  االأمریكیة  للكاتبة 
حقیقیة،  لكنها  م�سطنعة  تبدو  بجغرافیا  من�سي 
حیاتهم  میار�سون  منبوذون  مهم�سون  اأبطالها 
الكفاف  على  احل�سول  منطق  �سمن  باالعتیاد 
ِتها،  منطقیَّ لعدم  احلدوث  ممنوعة  االأحالم  فقط، 
تنقل  �سینمائیة  كامریا  اأمام  القارئ  وكاأن 
الأحداث  با�ستمرار،  ثابتة  غری  مهزوزة  م�ساهد 
تفر�ض  التي  ال�سخ�سیات  مزاج  لتوافق  ُبنَیت 
�سریورة  مع  كبری  حد  اإىل  متنا�سبا  یبدو  اإیقاعا 
يف  ماكالرز  كار�سن  االأمریكیة  الكاتبة  احلكایة. 
عن  ال�سادرة  احلزین"  املقهى  "اأن�سودة  روایتها 
دار م�سكلیاين يف تون�ض- برتجمة ال�سعودي علي 
املجنوين، الذي كان موفقا بالغو�ض يف احلكایة 
برتاكیب  اللغوي  النقل  م�ستوى  على  فقط  لی�ض 
على  واإمنا  بالعربیة،  اإبداعیة  بطریقة  مبنیة 
ال�سخ�سیات  حتورّالت  يف  النف�سي  الولوج  م�ستوى 
يف  ت�سعنا  ال�رسد-  يف  والهام�سیة  االأ�سا�سیة 
التي  االأ�سیاء  تلك  اإالرّ  �سيء  كل  عن  بعید  مكان 
مزرعة  هي  فالقریة  احلكایة،  باأبطال  تتعلق 
یخلو  ق�سیا  ت�سبه مكانا  كئیبة حزینة ومعزولة، 
من حیویة االأفعال، عدا یوم ال�سبت، حیث یزورها 
�سكان املناطق املجاورة للتب�سع، ال�ستاءات فیها 
ج  ق�سریة و�سدیدة البودة، وال�سیف اأبی�ض متوهرّ
اإىل  املزحة  ی�سِبُه  فیما  ل  املكان حتورّ هذا  حارق، 
لبث  ما  لكن  علیه،  بالتوافد  النا�ض  بداأ  مقهى 
ى  الوقُت اإالرّ اأن نقَل ملكیة املقهى من االأب املتوفرّ
ال�سخ�سیة  متثل  التي  “اأمیلیا”  االآن�سة  ابنته  اإىل 
هذه  قراءة  میكن  احلكایة.   يف  االأوىل  الرئی�سیة 
الروایة على وجوه عدة، لكن التقاطعات بینها هي 
ولقطة �سغریة  وقاطنیه،  للمكان  عامة  لقطة  يف 
االأحدب،  والرجل  می�سي  وماريف  الأمیلیا  داخلیة 
هما  داخلیتان  حكایتان  هناك  اللقطة  هذه  يف 
یبداأ  فیها  الروي  للروایة، م�ستوى  الفقري  العمود 
ثم  اأیام  لع�رسة  مبی�سي  ارتبطت  التي  الفتاة  من 
تربطه  اأنه  عى  ادرّ برجل  لرتتبط  ال�سجن،  يف  غاب 
لكْن  بعد،  فیما  االأم  جهة  من  قرابة  عالقة  بها 
النهایة،  يف  اكت�سافه  یتم  خفي  م�ستوى  هناك 
عالقة  می�سي،  وماريف  االأحدب  بنی  العالقة  هو 
امراأة  من  تزوجا  رجلنی  بنی  غریبة  اإ�سكالیة 
وتابعا  اأ�سعف  حلقة  فیها  االأحدب  یبدو  واحدة، 
ثانیة  مرة  ظهوره  منذ  ملی�سي  الوقت  غالب  يف 
الكاتبة  ومقوالت  امل�رسوط.  ال�رساح  اإطالق  بعد 
باختالف  ومتعددة  متنوعة  الروایة  هذه  يف 
كل  بنی  اجلامع  لكن  تقدمها،  التي  ال�سخ�سیات 
التهمی�ض  حالة  هو  ال�رسد  يف  الدرامیة  الدوائر 
ان احلي غرباء عن  التي یعی�سها اجلمیع، فكلرّ �سكرّ
اأنف�سهم، واملكان هو الف�ساء الذي یجتمعون فیه 

وال ینتمون اإلیه.

اقتباس
 

املعرفة ال �سيء، اأما التخیل فهو كل �سيء. 
اأناتول فران�ض

على حبرّي االأول
على حبرّى البكر
على حبرّ العمر

اأبكي كل یوم
اأبكي بدموع ُغْزْر

كثكلى تبكي ر�سیعها البكر
اأبكي على حبي االأول
اأبكي على حبي البكر

اأبكى على حبى الوحید
اأبكي على اأحلي �ساعات العمر

اأبكي على اأحلي وجه راأیته
يف كل ال�سننی

فى كل االأماكن
فى كل الوجوه

وجه احلبیبة
وجه القمر

وجه االأمل وجه ال�سعادة
وجه ذات العیون ال�سمر

اأبكى كل یوم
اأبكى بدموع ُغْزْر

الدموع حفرت اأخدودا عمیقا 
على وجهي

اأخدودا اأعمق من كل اأخادید 
العمر

اآه یا حبي االأول
اآه یاحبى البكر

اآه یاحبى االأخری
اآه یاحب العمر

بریئا رحلت
مل تعرف اخلطایا

فقد ولدت يف الفجر
ورحلت عند الظهر

عيد اسطفانوس

ثقافة 

حبي األولديستوفسكي.. الحب منحه الهدوء ودفء العائلة !
عا�ض  �سهری،  رو�سي  كاتب  دی�ستوف�سكي”  “فیودور 
خلدها  روایات  وكتب  ع�رس،  التا�سع  القرن  يف 
عام  وتوفى  مو�سكو1821،  يف  ولد  فقد  التاریخ.. 
الكبری  الكاتب  هذا  على  التعرف  املثری  من   ،1881
غریغوریفنا”،  “اآنا  الثانیة  زوجته  عیون  خالل  من 
يف  عامًا،   45 العمر  من  یبلغ  وهو  تزوجته  التي 
الوقت،  ذلك  تبلغ ع�رسون عامًا يف  اأنها كانت  حنی 
ولقد وقعت يف غرامه وقبلت اأن تعی�ض معه رغم اأنه 
وقت تعرفها علیه كان یعاين من اأزمات مالیة، ومن 

مر�ض خطری، ومن ت�سلط اأقاربه وج�سعهم.
يف كتاب )مذكرات اآنا غریغوریفنا(، ترجمة “خریي 
قالته  ما  على  نتعرف  املدى،  دار  اإ�سدار  ال�سامن”، 
“د�ستویف�سكي” عنه، حیث كتبت عن حیاتها  زوجة 

معه بعد اأكرث من ثالثنی عامًا على وفاته.
حنی   ،1866 يف  بـ”د�ستویف�سكي”  “اآنا”  التقت 
اجلدیدة  روایته  علیه  میلي  �سخ�ض  عن  یبحث  كان 
املهمة،  لهذه  اأ�ستاذي  “ر�سحني  تقول  )املقامر( 
خفق قلبي فرحًا، كنت �ساأن جمیع فتیات ال�ستینیات 
اأن�سد اال�ستقالل واأبحث عن عمل یجعلني اعتمد على 
كاتب  على  للتعرف  فر�سة  واأنها  خا�سة  نف�سي، 
روایته  اأقرا  عندما  اأبكي  وكنت  للغایة،  به  معجبة 
بعمر  �سیخًا  ت�سورته  االأموات(،  بیت  من  )مذكرات 
الكثریون وجئت  یت�سوره  كما  كئیبًا  عبو�سًا  والدي، 

اإىل املوعد املحدد”.
يف  یقیم  “كان  تقول:  عنه،  االأول  انطباعها  وعن 
الأول  راأیته  عندما  �سخمة،  بعمارة  متوا�سعة  �سقة 
اأن حتدث  بالفعل، ولكن ما  اأنه عجوز  اإيل  مرة خیل 
اخلام�سة  يف  يل  وبدا  �سنه،  ت�ساءلت  حتى  معي 

القامة، �سعره  البنیة معتدل  والثالثنی، كان متو�سط 
اإىل االأ�سقر، مدهون وم�سفوف  اأقرب  ك�ستنائي فاحت 
باأناقة، وجهه �ساحب كوجوه املر�سى، یرتدي �سرتة 
قمی�سه  اأن  اإال  بالیة،  تكون  تكاد  االأزرق  اجلوخ  من 
نا�سع البیا�ض بیاقة من�ساة وردننی بارزین، ولكن 
الوا�سح  الختالفهما  عیناه،  هو  فیه  اأده�سني  ما 
اإحداهما بنیة ويف االأخرى بوؤبوؤ مت�سع یحتل ف�ساء 
العنی ویاأتي على معظم القزحیة، مما یجعل نظراته 
�سقط  ال�رسع  من  مبكرة  نوبة  يف  االألغاز،  من  لغزاً 
له  فو�سف  الیمني  عینه  واأدمى  “د�ستویف�سكي” 
الطبیب عالجًا باالأتروبنی اأدى االإفراط يف ا�ستخدامه 

اإىل تو�سع البوؤبوؤ اإىل هذا احلد”.
كان “دی�ستوف�سكي” یائ�سًا من حیاته يف ذلك الوقت 
یفكر يف خمارج لها، فقد فكر يف ثالثة حلول یحول 

“اآنا”  بها جمرى حیاته البائ�سة، وتناق�ض فیها مع 
القد�ض لیقیم مع  اإىل  اإما الذهاب  طالبًا منها راأیها، 
اأو  الطائفة االأرثوذك�سیة الرو�سیة هناك الآخر العمر، 
اأو  به،  املولع  القمار  يف  لیغرق  اأوروبا  اإىل  الهجرة 
ال�سعادة، ون�سحته هي  الزواج مرة ثانیة رمبا یجد 

بالزواج.
یومًا،   26 خالل  يف  روایته  “دی�ستوف�سكي”  اأجنز 
یتفادى  حتى  اإی�سال  مقابل  ال�رسطة  اإىل  و�سلمها 
كانت  التي  املهمة  انتهاء  وبعد  املاكر،  النا�رس  غدر 
حیث  بـ”د�ستویف�سكي”،  عالقتها  ا�ستمرت  لـ”اآنا” 
اإىل  ودعته  عائلتها  على  التعرف  يف  رغبة  اأبدى 
بیتها، كما عر�ض علیها عماًل جدیداً يف اجلزء االأخری 
وكانت  والعقاب(،  )اجلرمیة  ال�سهریة  روایته  من 
“اآنا” مرتددة لكنها وافقت بعد اأن �سعرت باإ�رساره.
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