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كيف مر العام األخير من حياة دوستويفس��كي؟

�أينما  �أو  هنا  �دفنيني  �آنا،  يا  �أموت،  "عندما 
يف  تدفنيني  ال  جيًد�،  تذكري  ولكن  ت�شائني، 
ال  �الأدباء،  مد�فن  �شمن  "فولكوفويه"  مقربة 
عانيت  �أنني  يكفيني  �أعد�ئي،  بني  �لرقود  �أريد 
دو�شتويف�شكي  و�شية  حياتي"،  يف  �الأمرين  منهم 
من  �الأخري  �لعام  لعل  غريغوريفنا.  �آنا  لزوجته 
ميخائيلوفيت�ش  فيودور  �لرو�شي  �لكاتب  حياة 
كان  د��شتايف�شكي(،  �لرو�شي:  )�للفظ  دو�شتويف�شكي 
يف  مف�شلية  وحلظة  �لكاتب،  حياة  يف  �الأهم  �لعام 
�أهم  م�شري رو�شيا �لقي�رصية ككل، وهنا ن�شتعر�ش 
وقد  �ملثري،  �لعام  ذلك  �أ�رص�ر  تناولت  �لتي  �لكتب 
�أن يطلق على  �إيغور فولغني  �ختار �لكاتب �لرو�شي 
لي�رصد  �لهاوية"،  على  "�لتاأرجح  �لعام  هذ�  �أحد�ث 
من  �لثاين  �جلزء  �أحد�ث  �شيق  ��شتق�شائي  باأ�شلوب 
�لكاتب دون  )�لتي مات  �الإخوة كار�مازوف  رو�ية 
بال�شلطة  �مللتب�شة  وعالقته  رو�يتها(،  يكمل  �أن 
�لغام�شة  وفاته  �أ�شباب  بني  و�لر�بط   و�لثورة، 
حول  د�رت  �لتي  و�ملعركة  �لقي�رص،  �غتيال  وخطة 
قر�أناه  ما  و�لثو�ر.  �لدولة  بني  دو�شتويف�شكي  قرب 
�ملعلومة  لعل  �لرو�ية!   تكن  ومل  فقط  �ملقدمة  كان 
قر�ء  من  كبري  غري  جزء  يعلمها  �لتي  �ل�شادمة 
�الإخوة  رو�ية  من  قر�أوه  ما  كل  �أن  دو�شتويف�شكي، 
�الألف  �شفحاتها  تعد�د  جتاوز  و�لتي  كار�مازوف، 
وخم�شمئة �شفحة )ح�شب �لرتجمة �لعربية للدكتور 
�شامي �لدروبي(، مل يكن غري مقدمة تعريفية للحياة 
وما  كار�مازوف"،  "�ليو�شا  �لرو�ية  لبطل  �ل�شابقة 
د�ر من �أحد�ث يف �شدر �شبابه )�أي قبل 13 عاًما(، 
�لذي  �لت�شدير  يف  بنف�شه  دو�شتويف�شكي  �أخرب  كما 

كتبه للرو�ية.
جزء  �لرو�ية  لهذه  يكون  �أن  دو�شتويف�شكي  و�أر�د    
�جلرمية  )�الأبله،  �خلالدة  رو�ياته  بباقي  �أ�شوة  ثاٍن 
�لتي  �لثنائيات  من  وغريها  �ل�شياطني  و�لعقاب، 
كتبها(، ولكن جاءت وفاته يف �لـ9 من فرب�ير لعام 
كان  و�لذي  �لكبري،  �مل�رصوع  هذ�  ليتوقف   ،1881
من �ملفرت�ش �أن تدور �أحد�ثه يف �أو�خر �شبعينيات 
�لقرن �لتا�شع ع�رص، �أي بعد 13 عاًما من مقتل �الأب 
�لقي�رص  حكم  �أثناء  ويف  كار�مازوف"،  "فيودور 
كتابة  قبل  تعر�ش  و�لذي  �لثاين،  �ألك�شندر  �لرو�شي 
لعدة  كار�مازوف  �الأخوة  لرو�ية  دو�شتويف�شكي 
طالًبا  �إحد�ها  بطل  كان  فا�شلة،  �غتيال  حماوالت 
هنا  �لقارئ  ولعل  كار�كازوف،  دميرتي  يدعى 
�للفظي بني كنيته وكنية بطل  �لت�شابه  �شينبهر من 
ويورد  كار�مازوف.  �إليو�شا  �الأثري  دو�شتويف�شكي 
�لتي ن�رصتها  �إيغور فولغني هنا عدًد� من �ملقاالت 
�أقالم  زمالء  �شجلته  �لرو�شية، وبع�ش ما  �ل�شحف 
�أمثال  من  يومياتهم،  دفاتر  يف  دو�شتويف�شكي 
و"ميكوليت�ش"   و"�شتاكن�شنايدر"  "�شوفريني" 
)و�لتي كانت �شبيهة مبن�شات �لتو��شل �الجتماعي 

�لرو�ش  فيها  ي�شجل  حيث  ع�رص،  �لتا�شع  �لقرن  يف 
و�لتي  يومهم(،  يف  �أحد�ٍث  من  د�ر  ما  و�الأروبيون 
كتبت قبل وفاة فيودور دو�شتويف�شكي. وال ي�شتبعد 
�إيغور فولغني يف كتابه �أن تكون هذه �لت�رصيبات قد 
جلمهوره  ليمهد  نف�شه  دو�شتويف�شكي  مبو�فقة  متت 
حياة  يف  �شيح�شل  �لذي  �لدر�ماتيكي  �لتحول  هذ� 
)�إليو�شا(،  كار�مازوف  �الإخوة  من  �الأ�شغر  �الأخ 
�لعاملي  �الن�شجام  �شبيل  يف  يكافح  كان  و�لذي  
قاتل  �شيكون  نف�شه  هو  �أنه  كيف  �الأول،  �جلزء  يف 
�لعفو  �أ�شدر  )�لذي  �لثاين  �ألك�شندر  رو�شيا  قي�رص 
�شيا�شية   جرمية  يف  تورطه  بعد  دو�شتويف�شكي  عن 
قبل �أن ُيعدم بلحظات، وقام باإ�شالحات كثرية من 
بينها ما عرف عند �لرو�ش بتخلي�ش �لفالحني من 
عبودية �الأر�ش(. ويورد �لكاتب عدًد� من �الإ�شار�ت 
كار�مازوف  �الأخوة  من  �الأول  �لق�شم  حملها  �لتي 
يف حو�ره مع �الأب زو�شيما �لذي �شجد لالأخ �الأكرب 

�لتي  �لعذ�بات  ر�أى  الأنه  �لرو�ية،  بد�ية  يف  ميتيا 
�لكثرية  نقا�شاته  �أحد  يف  الإليو�شا  قال  تنتظره، 
و�شوف  �لدير،  ترتك  �شوف  فيك،  ر�أيي  "�إليك  معه: 
بعد  �شيعدم  كان  ورمبا  كر�هب".  �لعامل  يف  تعي�ش 
ف�شل حماولة �غتياله للقي�رص، ويحمل بنف�شه عبء 
�لتجربة �لتاريخية، ويكون ��شرت�كًيا رو�شًيا �إجنيلًيا 
كما كان يحب دو�شتويف�شكي، وهذ� ما دفع �جلميع 
من  �أمتع  �شيكون  �لرو�ية  من  �جلزء  هذ�  �إن  للقول 
مع  �أنه  حينها،  بطر�شبورغ  جر�ئد  وكتبت  �الأول، 
معلًما  كار�مازوف  �إليو�شا  �شي�شبح  �لوقت،  مرور 
نف�شية  عمليات  حتت  �الأمر  به  ي�شري  ثم  ريفًيا، 
خا�شة متور يف �رصيرته �إىل �القرت�ب حتى من فكرة 
حياة  من  �الأخري  �لعام  �شهد  لقد  �لقي�رص.  �غتيال 
�ملتبادل  �الإرهاب  دو�شتويف�شكي موجة جبارة من 
�ل�شعب  �إر�دة  ومنظمة  �لقي�رصية  �حلكومة  بني 
�لتاريخ  يف  �لعنيفة  �لثورية  �حلركات  �أكرب  )�إحدى 

�شبابًيا  يبدو  حينها  �لبلد  م�شتقبل  كان  �لرو�شي(، 
ا ومفتوًحا على  جميع �الأ�شعدة، وقد كان  وغام�شً
دو�شتويف�شكي كما هو معروف، خ�شًما لكل �أ�شكال 
ولكنه  ودينية(،  نف�شية  )الأ�شباب  �لثوري  �لعنف 
�لثو�ر  بها  ينادي  �لتي  للمبادئ  وفًيا  كان  ا  �أي�شً
رغم �ختالفه مع و�شائلهم. وي�شوق كتاب "�لتاأرجح 
على حافة �لهاوية" �لعديد من �لدالئل على �لعالقة 
�ل�شلطة  هرمات  باأعلى  دو�شتويف�شكي  فيودور  بني 
نف�ش  يف  ملوته  بعدها  رمبا  �أدى  ما  وهو  و�لثورة، 
�ل�شنة بنزيف حاد. ولعل �خلطاب �ل�شهري �لذي �ألقاه 
 ،1880 لعام  حزير�ن  من  �لـ8  يف  دو�شتويف�شكي 
فيما عرف حينها باأعياد "بو�شكني" )�شاعر رو�شيا 
�الأبرز �ألك�شندر بو�شكني(، �لذي خاطب فيه �جلمهور 
�خلطابات  �أ�شهر  من  و�حًد�  كان  �ملثقف،  �لرو�شي 
وعاطفًيا،  لغوًيا  �لرو�شي  �لتاريخ  يف  �ألقيت  �لتي 
�إغماء�ت  عدة  حل�شول  �جلر�ئد  لر�شد  �أدى  مما 

زهاء  هذ�  خطابه  د�م  )وقد  �لقاعة  يف  و�رصخات 
�خلم�شة و�أربعني  دقيقة(، حني تقدم دو�شتويف�شكي 
بخطو�ته �خلجلة �خلرقاء �إىل �مل�رصح بجبينه �لذي 
ب�شوته  يقر�أ  وطفق  �لدفرت  وفتح  �لتجاعيد،  حرثته 
�لرو�شية،  �جلر�ئد  و�شفته  كما  �ملنهوك،  �ل�شعيف 
للت�شالح  ومبادرة  ر�شائل  �خلطاب  هذ�  حمل  وقد 

�ملجتمعي بني �أفر�د �ملجتمع �لرو�شي.
�لغام�شة  دو�شتويف�شكي  فويدور  موت  �أ�شباب  �ما 
�عتمد  �لتي  �لقي�رصية  �ل�رصطة  �شجالت  ح�شب  فاأن 
على  "�لتاأرجح  كتابه  يف   فولغني  �لكاتب  عليها 
ر�شد  من  �ل�رصطة  متكنت  فقد  �لهاوية"،  حافة 
�للجنة  �أع�شاء  فيها  يختبئ  �لتي  �ل�شقق  من  عدد 
�لتنفيذية ملنظمة �إر�دة �ل�شعب، فبد�أت يف ليلة �لـ26 
كان  و�لتي  �ل�شقق،  تلك  مد�همة  �لثاين  كانون  من 
جتده  مل  �لذي  دو�شتويف�شكي  جار  �شقة  بينها  من 
دو�شتويف�شكي  ي�شاب  �الأثناء  تلك  ويف  �ل�رصطة، 

بنزيف حاد وغام�ٍش يوؤدي لوفاته بعد يومني.
غريغوريفنا  �آنا  دو�شتويف�شكي  زوجة  قدمت  وقد 
�شبًبا غري مقنٍع لذلك �لنزيف ح�شب ت�شور�ت �لكاتب، 
و�لذي ع�شدها مبحا�رص �ل�رصطة و�شهادة �الأطباء، 
فرو�ية زوجة دو�شتويف�شكي تقول �إن زوجها تعر�ش 
النفجار �رصياٍن رئوي، ب�شبب حتريكه من�شدًة ثقيلًة 
�أن  �أدلة  يقدم  �لكاتب  لكن  �شقط،  �لذي  قلمه  لياأخذ 
�ملعد�ت  من  عدًد�  �لليلة  تلك  نقل  دو�شتويف�شكي 
و�الأ�شياء �ملمنوعة من �شقة جاره �لثوري، و�أخفاها 
�ملجهود  وهذ�  ل�شقته،  �الأوىل  �ل�رصطة  مد�همة  بعد 
هو  بال�رصع،  �مل�شاب  �ل�شتيني  �لرجل  بذله  �لذي 
�لثوري  �لقب�ش على جاره  �أف�شى لوفاته، وبعد  ما 
يف �شقة �أخرى من �ل�شقق �ملر�قبة، مل ياأِت على ذكر 
يف  �أو  �لتحقيقات  يف  و�حدة  ملرة  دو�شتويف�شكي 
�أي  �لتي كتبها، وكان يجهد نف�شه الإخفاء  �لر�شائل 

عالقة له بالكاتب.
قربه  ب�شاأن  �ل�رص�ع  لي�شتمر  دو�شتويف�شكي  تويف 
�إيغور  ويرى  و�لثو�ر،  �حلكومة  بني  قربه  وعلى 
�لقي�رصية  �حلكومة  �أن  كتابه،  ختام  يف  فولغني 
�أن�شارها  من  كفرد  دو�شتويف�شكي  تدفن  �أن  �أر�دت 
�لثو�ر،  وبني  بينها  �ملقبل  �لفكري  لل�رص�ع  حت�شًبا 
�الأدبي،  تر�ثه  حيازة  يف  �ل�رصعية  لها  ولتكن 
ير�شد  ا  �أي�شً لكنه  �لر�شمية.  �أ�شطورتها  به  لرت�شخ 
م�شاركة جل �حلركات �لثورية و�لطالبية يف مر��شم 
جنازة دو�شتويف�شكي، كاأنها بذلك مل ترد �أن ُي�رصق 
يف  �ل�شلطة  من  �ملهانني  و�ملذلني  �لفقر�ء  كاتب 
�شي�شقط  و�حد،  ب�شهر  بعدها  ولكن  ومماته،  حياته 
�إر�دة �ل�شعب  �لقي�رص �لرو�شي قتياًل على يد منظمة 
�لرو�شية، يف حلظة  كانت تتوفر لدى �حلكومة كل 
وجهاز  و�رصطة  جي�ش  من  �ملادية  �الحتياطات 
"�إر�دة  �أن  �للحظة،  تلك  ا يف  �أي�شً يبدو  دولة، وكان 
�ل�شعب" قد ��شتنفدت جل مو�ردها بعد �عتقال �أغلب 
تنجح  هي  وها  باجلر�ح،  �أُثخنت  �أن  وبعد  قادتها، 

فيما ف�شل فيه �ليو�شا كار�مازوف، وتقتل �لقي�رص.

بغداد_ متابعة

نادي بابل السينمائيتستعيد )18( لوحًا مسماريًا من تفتتح معرض النصر المبين " موسم تقاسم األرض"

�إبر�هيم  �لكبري  �لليبي  للرو�ئي  جديدة  رو�ية  موؤخر�ً  �لبريوتية  �شوؤ�ل  د�ر  �أ�شدرت 
يف  �ِشريٌة  �الأر�ش:  تقا�شم  "مو�شم  عنو�ن  للكوين  �جلديدة  �لرو�ية  وحتمل  �لُكوين. 
�أُوىل مللحمة رو�ئية  �ِشري"، وتاأتي هذه �لرو�ية بح�شب بيان د�ر �لن�رص: "كباكورة 
كبرية ومت�شل�شلة، مكونة من عدة �أجز�ء، لكن ثيمتها �لرئي�شية هي تاريخ �لهجر�ت 
بهجرة  بد�يًة  �أفريقيا،  �شمال  بلد�ن  على  �ال�شتيطانية  �حلمالت  �لب�رصية، وحتديد�ً 
�الأ�شا�ش المرب�طورية  لت�شع حجر  �للبنانية،  �شور  مدينة  من  "عّلي�ش" �لفينيقية 
قرطاجّنة يف �شمال �إفريقيا يف �لقرن �لتا�شع قبل �مل�شيح". وكما ت�شيء �لرو�ية 
و�الإق�شاء  �لتملك  ونــو�زع  �الأر�ــش  على  �ال�شتيالء  بهدف  �الإن�شان  �ــرص�ع  على 
و�ال�شتغالل، و�جلدل �لد�خلي �لذي يحدثه كل ذلك مع قيم �حلرية و�حلب و�لعمر�ن.

�لوكيل  �فتتح  للن�رص(  �الأخري  �لبيان  ب�شائر  �لت�شكيلي  )�لفنان  �شعار  حتت 
�الأقدم يف وز�رة �لثقافة و�ل�شياحة و�الآثار �لدكتور جابر �جلابري، �ملعر�ش 
�لت�شكيلي �الأول �لذي �أقامته د�ئرة �لفنون �لت�شكيلية مبنا�شبة �لن�رص �ملبني 

�لذي ي�شتمر لغاية 2017/11/5 على قاعة ع�شتار يف مقر �لوز�رة.
وعرب �جلابري عن �شعادته بدور �لفنانني �لذي ال يقل عن دور �ملجاهدين 
�لفنان  و�ليوم  �لن�رص،  ببندقيته  حقق  �ملقاتل  بان  موؤكد�َ   ، و�ملقاتلني 
و�ملبدع �لعر�قي يوثق لهذه �للحظة �لتي ال ن�شري لها و�لتي تطلق حمامات 
�لعر�قية  و�لقب�شة  و�لروح  �الأر�ش  وتوحد  �لعر�ق  كل  �لفرح يف  وع�شافري 

�لو�حدة.

و�الآثار،  و�ل�شياحة  �لثقافة  وز�رة  يف  و�لرت�ث  لالآثار  �لعامة  �لهيئة  ��شتعادت 
)18( ثمانية ع�رص، لوحا م�شماريا ميثل �ل�شجالت �الإد�رية الأحد معابد �لوركاء 
�أي�شن- الر�شا،  �الأخر لفرتة  �لثالثة و�لبع�ش  �أور  وبع�شها يعود ملعابد ح�شارة 
ل�شفارتنا  �لواليات �ملتحدة و�لتي �شلمت  �أحد متاحف  و�لتي كانت خمزونة يف 
قي�ش  و�الآثار  �ل�شياحة  ل�شوؤون  �لثقافة  وز�رة  وكيل  وقال  موؤخر�.  و��شنطن  يف 
ح�شني ر�شيد: �إن �لعر�ق جنح موؤخر� با�شتعادة �آثار عر�قية مهمة كانت خمزونة 
�خلارجية  وز�رة  مع  �لثقافة  وز�رة  جهود  و�ن  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف 
�أ�شفرت عن ��شتعادة )18( ثمانية ع�رص لوحا م�شماريا كانت جامعة كاليفورنيا 
قد حازت عليها يف فرت�ت �شابقة وقد �شلمت هذه �لقطع �إىل �شفارتنا يف و��شنطن .

�ل�شينمائي  بابل  �لعامة نادي  �لثقافية  �لعالقات  د�ئرة  �لبابلي يف  �لثقايف  �لبيت  �فتتح 
عر�قيني.  وخمرجني  فنانني  وبح�شور  للنادي  �لر�شمي  �لر�عي   )BDC( مع  بالتعاون 
وقال مدير �لبيت �لثقايف �لبابلي ورئي�ش نادي بابل �ل�شينمائي علي �ل�شباك، �إننا �خرتنا 
كلمة بابل لتكون عنو�نا للنادي الأن هذه �لكلمة تعني �لكثري ونريد للنادي �أن يكون مالذ� 
لكل ما له عالقة بال�شينما بو�شفها فّنا مرة وبو�شفها �شنعة مرة ثانية. وتخلل �حلفل 
ح�شني  لفرقة  م�رصحي  وعر�ش  �لنادي  فعاليات  بدء  عن  �الإعالن  ت�شمنت  كلمات  قر�ءة 
�لفنانني  من  لعدد  �لفنية  و�ل�شرية  �لعر�قية  �الأفالم  من  لعدد  برومو  وعر�ش  مالتو�ش 
�ملكرمني.  و�ختتم حفل �الفتتاح بعر�ش فلمني ق�شريين هما فيلم )زيرو ملم( للمخرجة 

�شيماء �شمري و )و�يت( للمخرج ح�شني �لعكيلي.

الثقافة صدر حديثا
العراقية

افتتاحالثقافة

قراءة في كتاب
رو�يته  يف  عبد�مللك  �أحمد  �لقطري  �لرو�ئي  يتناول 
�، وخطرية مت�ش �ملجتمع  »�لقنبلة«، ق�شية ح�شا�شة جدًّ
�إىل  يلج يف حكايته  رو�يته  بطلة  �لعربي. فمن خالل 
م�شاكل،  عدة  من  تعاين  �لتي  �لعربية،  �ملر�أة  نف�شية 
ي�شتخدم  �لرو�ية  يف  ُيطاق.  ال  جحيًما  حياتها  جتعل 
�لد�خلي  و�ملونولوج  �ال�شرتجاع،  �أ�شلوب  �لرو�ئي 
»حياة«.  �لرئي�شية  �ل�شخ�شية  طبيعة  عن  لنا  ليك�شف 
�لرو�ية تعتني ب�شوت �ملر�أة �لتي تق�ش علينا �الأحد�ث 
من وجهة نظرها، وتلعب فيه �ملر�آة دوًر� ال يقل �أهمية 
عن دور »حياة«. حياة هي �مر�أة من عائلة م�شتورة، 
ها �لفقر عدة �شنو�ت، ولكن �لو�لد كان يحنو عليها،  م�شَّ
وكان  مبكًر�  تزوجت  منه.  مميزة  مبعاملة  وحتظى 
�أَْن ترف�ش  ت�شتطع  عمرها خم�شة ع�رص عاًما، فهي مل 
�لزو�ج، وهي �لفتاة �حلاملة و�ملتعلقة بق�ش�ش �إح�شان 
وفريوز.  �حلليم  عبد  و�أغاين  و�أفالم  �لقدو�ش،  عبد 
�أمام  تقف  �لزو�ج،  من  طويلة  �شنو�ت  بعد  ولكنها 
تقول:  �ل�شابقة،  لل�شنو�ت  ح�شاب  جرد  لتعمل  مر�آتها 
�أعتربه  �أَْن  �أ�شتطيع  ال  زو�ج  من  عاًما  ثالثني  »بعد 
و�أحالمي  طموحات  مب�شتوى  يكن  مل  لكنَّه  فا�شاًل؛ 
�ل�شغرية«.  ومر�آتها �شديقتها �مل�شاك�شة، ال ترد دوما 
�ملّرة  �أ�شئلتها �حلائرة. وهي متثل وجه �حلقيقة  على 
ها مل تعد طفلة، و�إن  �أَنَّ �إليها، فهي تظهر لها  بالن�شبة 
�لزمن قد �شار على ج�شدها، تقول لنف�شها، وهي حتدق 
باملر�آة وتتح�ش�ش عنقها: »�أالحظ ُ خرب�شات �لزمن حتت 
جفوين، ده�ش �الأيام ل�شدري. �أنا حياة، حياة �جلميلة 
�أَنَّ  من  �لرغم  على  �الأربعني«.   �ليوم  تتعدى  �حلبوبة 
حياة �مر�أة متعلمة ومثقفة، وتعمل مدر�شة، �إال �إنها ما 
وكل  �لفناجني،  قر�ءة  و�أدمنت  �لعر�فات  تق�شد  ز�لت 
�لقر�ء�ت كانت ت�شري �إىل وجود ن�شاء يف حياة زوجها 
حتا�رصها  ز�ئغتني.  عينني  �شاحب  ه  و�إنَّ نا�رص، 
�أيكون  عقلها،  ينه�ش  كوح�ش  عليها  وتهجم  �الأ�شئلة، 
مع زوجته �جلديدة؟. وتطاردها �أحاديث �ملعلمات عن 
زوجها ومغامر�ته �لن�شائية، فت�شل �لبيت كاملخبولة 
تفتي�ش يف حاجاته لعلها تعرث على ما يدينه. ي�شكنها 
هّم  لها  يعد  ومل  حترقها،  ناًر�  حياتها  ويقلب  �ل�شك 
يف  �لن�شاء  �أَو  �جلديدة،  �ملر�أة  تكون  من  معرفة  �شوى 
�أيام خطبتها، و�حتفالها  �إىل  حياته. تاأخذها �الأفكار 
بر�شائل خطيبها. �لعالقة بينهما مملة وباردة كقالب 
باأمور  نف�شها  وت�شغل  تن�شى،  �أَْن  حتاول  وهي  ثلج، 
ق �لكاتب  �أخرى مطاردة �شعادة لن ت�شل �إليها. لقد ُوفِّ
باختيار ��شم �شخ�شيته �ملحورية، فحياة مل تكن �مر�أة 
وح�شب، بل هي ت�شري �إىل وطن كامل يعاين �لعلل وال 
يحرك �أحد� �شاكًنا ليعاجله، كما �أَنَّ �ختيار ��شم نا�رص 
�لزوجة  خ�رص  �لنهاية  يف  فهو  حمزنة،  مفارقة  فيه 
و�لولد، وتعددت �الأ�شو�ت يف �لرو�ية، و�إْن كان �شوت 

حياة يبقى �الأبرز.

اقتباس
 

�لكر�مة لي�شت �متالك �ملفاخر، بل ��شتحقاقها.
�أر�شطو

و�أنِت تقر�أين لهمنجو�ي 
تذكري �أنه كان رجاًل طيبًا 

�أحب �الأر�نب و�الأ�شو�ء 
وفو�رغ �لر�شا�ش 

لكنه كان طيبًا 
تطوع للقتال بال مقابل 

و�أ�شيب بال مقابل 
عندما كان �شبيًا �أهد�ه 

و�لده بندقية �شيد 
وبع�ش �لذخائر و�لن�شائح 

�جليدة، 
كان ذلك مفيد�ً مل�شريه 

كثري�ً
و�أنِت تقرعني �أجر��شه 

تذكري �أنه فقد -يف مرحلة 

ما- �شيطرته على نف�شه
زوجته ماري 

كانت ت�شطر ل�شحبه من 
�ل�رصفة كي تبدل 
قمي�شه �ملت�شخ..
كان رو�ئيًا فذ�ً 

�إمنا يف �شميمه مل يكن 
�شوى �شياد بارع وحمرتف

تذكري �أنه فقد �أي�شًا" قدرته 
على �لتمييز بني فكرة 

�رصيعة و�أرنٍب عابر 
اِورٍة �أوربيٍة ورّنة  بني حُمَ

بي�شاء
لهذ� كان خطر�ً يف �أيامه 

�الأخرية، 
يف م�شهد حياته �الأكرث �إثارة 

وجدوه غافيًا على من�شدة 
ي�شيل منها دماغه

كانت هدية و�لده ملقاة 
بجو�ره

وكانت ر�أ�شه مثقوبة 
لكنهم مل يجدو� �أثر�ً الأي 

فكرة م�شابه.

قيس عبد المغني

ثقافة 

في ذكرى غيابه ... رحلة شعرية من كركوك الى قارات 
العالم عبر “سركون بولص الذي رأى” 

طلقة 

لرحيل  �لعا�رصة  �لذكرى  �جلاري  �أكتوبر   22 يف  مرت 
�لعربية،  �ل�شعرية  �حلد�ثة  �أيقونات  �أحد  بول�ش،  �رصكون 
يف  ت�شكلت  �لتي  �الأدبية  كركوك  جماعة  �شعر�ء  و�أبرز 
ما  يتخطى  م�رصوعا  حاملة  �ملا�شي،  �لقرن  �شتينات 
�أنتجه رو�د ق�شيدة �لتفعيلة، �أو ما ُيطلق عليهم �أ�شحاب 
�حلد�ثة �خلم�شينية. يعترب �ل�شاعر �لعر�قي �رصكون بول�ش 
�أحد �أهم �شعر�ء �حلد�ثة عربيا وعامليا، �شاعر �متلك �شوتا 
�أو  وب�شمة خا�شني به، ورغم ما له من تاأثري يف �شعره 
يف كتاباته �لق�ش�شية وترجماته، فاإنه مل ينل �الهتمام 

�لذي ي�شتحقه كظاهرة �شعرية متفردة.
�ل�شت:  �ل�شعرية  بول�ش  �رصكون  جمموعات  تك�شف   
�الأول  �الأكروبول،  قرب  �حلياة  �أين،  مدينة  �إىل  �لو�شول 
�إذ� كنت نائما  �لذئاب،  �لفانو�ش يف ليل  و�لتايل، حامل 
يحمل  �شاعر  �أنه  �لُب�شتان،  يف  و�لعقرب  نوح،  مركب  يف 

نكهة �شعرية خا�شة به فريدة وغريبة.
عا�ش �ل�شعر، وكان يوؤمن باأنه نوع من �ل�شحر �لذي من 
�ملعتادة  �لطرق  يتبع  فلم  �ملرء،  حياة  يغرّي  �أن  �ملمكن 
�شعور�  “�الأكرث  كان  الأنه  �الآخرون  �ل�شعر�ء  يتبعها  �لتي 
�أبناء جيله”، وكانت حياته م�شطربة على  بالغربة من 
نحو مهول، “فاكتفى منها ب�شفة �شاعر، مت�شبثا بال�شعر 

خال�شا”.
لُكتبت  �أملانّيا  �أو  �إنكليزّيا  �أو  فرن�شّيا  �شاعر�  كان  ولو 
�تفاق جميع  من  بالرغم  لكن،  �لكتب،  من  �لع�رص�ت  عنه 
�ل�شعر�ء و�لنقاد �لعرب على علّو مكانته يف �ل�شعر �لعربي 

�حلديث، مل ُتن�رص عن منجزه �ل�شعري.

وكذلك �لق�ش�شي، �إال در��شات متفرقة، و�شتة كتب �أعدها 
�ل�رصيان(  )�الآ�شوريون/  جلدته  �أبناء  من  كّتاب  ثالثة 
و�شاعر عربي من مدينته كركوك، �أولها كتاب “�رصكون 
�حلديثة  �ل�رصيانية  باللغتني  و�أدبه”،  حياته  بول�ش: 
عام  )بغد�د  �شموئيل  بيت  روبني  لل�شاعر  و�لعربية، 
باللغة  قا�شا”  بول�ش  “�رصكون  كتاب  تاله   ،)1998
“�رصكون بول�ش عنقاء  �لعربية للكاتب نف�شه، ثم كتاب 
�ل�شعر �حلديث”، باللغة �لعربية، للقا�ش و�لرو�ئي هيثم 

بهنام بردى )2011( فكتاب “�شاعر�ن من كركوك: جان 
بطر�ش  لنوري  �لعربية،  باللغة  بول�ش”،  و�رصكون  دمو 
)2011(، وكتاب “�أ�شد �آ�شور: �رصكون بول�ش، در��شات” 

لل�شاعر ه�شام �لقي�شي )2012(.
باللغة  ر�أى”،  �لذي  بول�ش  “�رصكون  كتاب  �شدر  �أخري� 
�لعربية، لهيثم بهنام بردى، يف دهوك، باإقليم كرد�شتان، 
عن �ملديرية �لعامة للثقافة و�لفنون �ل�رصيانية. يحتوي 
عن  �شهاد�ت  ت�شّمنت  عديدة  ف�شوال  �جلديد  �لكتاب 
و�لنقاد  �ل�شعر�ء  من  كبرية  ملجموعة  بول�ش  �رصكون 
مهدي  و�شامي  �حلاج  و�أن�شي  �أدوني�ش  منهم:  و�لكّتاب، 
�حلاج  وجاد  �الأ�شدي  وجو�د  �شموئيل  بيت  وروبني 
و�شـوقي بزيع وفخري �شالح وفوزي كرمي وعبدة و�زن 
وعبا�ش  د�غر  و�رصبل  �شفيق  وها�شم  �لعز�وي  وفا�شل 

بي�شون وقا�شم حد�د وخالد �ملعايل وهاتف �جلنابي.
�شهاد�ت  ت�شمنت  عديدة  ف�شوال  يحتوي  �جلديد  �لكتاب 
عن �رصكون بول�ش ملجموعة كبرية من �ل�شعر�ء و�لنقاد 
در��شات عن  �لكتاب على جمموعة  ��شتمل  و�لكتاب كما 
�أ�شعار �رصكون بول�ش وق�ش�شه لكل من: با�شم �ملرعبي 
�لعالق  جعفر  وعلي  جهاد  وكاظم  حمزة  بن  وح�شني 
�ملعموري  وناجح  عا�شي  وجا�شم  عبيد  �شابر  وحممد 
وح�شني �رصمك ح�شن وحممد علو�ن جرب وحممد مظلوم 

وباقر �شاحب و�شاكر جميد �شيفو.
�إ�شافة �إىل حو�ر مع �ل�شاعر روبني بيت �شموئيل موؤلف 
�لكتاب �لوحيد عن �رصكون بول�ش وهو على قيد �حلياة، 
�لكتاب بردى ف�شال  و�أفرد معّد  �لكتاب.  وقر�ءة يف ذلك 
وق�ش�شه  بول�ش  �رصكون  ق�شائد  من  خمتار�ت  ت�شمن 

وبع�شا مما قيل فيها.

بغداد_ متابعة

ً


