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(1)
نسرين أكرم خوري روائية سورية
من جيل جديـد تشكل أثناء احلرب
واكــتــسـبت مـالمـحه هــذه الـصــفـة
الــعــامــة في أدب جـــديــد يــخــتــزل
ـعـاناة الـسـورية بـطـريقـة الفـتة  ا
وهذا يعـني أنه جيل المس وعاش

اً وكـارثية وهو أكـثر التفـصيالت أ
يـرى الـبالد تــتـمـزق لـسـنـوات غـيـر
قــلــيــلــة فـي مــواجــهــات مــســلــحــة
متـعـددة النـوايا والـوجوه ويـعيش
يـومــيـات مـريـرة يــكـتـنــفـهـا الـرعب
واخلــوف من اجملــهـول. وبــالــتـالي
شــأنـهــا شــأن الـكــثــيـريـن من جـيل

بطريـقة فنية وهذا مـا فعلته نسرين
فـي أول جتــــربـــــة روائـــــيــــة لـــــهــــا.
فـاحلـاضــر الـروائي مــغـيّب الى حـد
كـبـيـر بـقـصــديـة فـنـيـة  لـكـنه يـنـتج
زمـنـ مـتــضـادين في سـيـرورتـهـمـا
ــســـتــقـــبل  وكال ــاضـي وا هــمـــا ا
الـزمـنــ يـبـدوان في لـعـبـة الـروايـة
شــاخــصــ ويـــؤســســان لــســرديــة

اجتماعية قبل وبعد احلرب.
(3)

اخلــــيـــــالي فـي وادي قــــنـــــديل هــــو
ــســـتــقـــبل وهـــو زمن افـــتــراضي ا
سـردي حيث تذهـب الكاتـبة الى عام
ـــاضي عـــبــر   2029وتـــعــود الـى ا
مـخطـوطة مـذكـرات لكـاتبـة اسمـها "
غَـــيم حــداد" لــتـــكــشف الــكـــثــيــر من
ـدن الـسـوريـة قـبل وبـعد حكـايـات ا
احلرب في مزاوجة بارعة الستدراج
ـاضي عبر شـخصيـاته البـسيطة ( ا
مخُّـول - ابو وليم - جـنى الصباغ-
حنـان النعـمة- انس رحيم ...) وهي
شـخــصـيــات سـتـبــدو هـامــشـيـة في
احلــيــاة الــعــامــة  لــكــنــهــا لــيــست
ـ الــروائي كـونـهـا هـامــشـيـة في ا
ــ وتــمــدّه بــالــكــثــيــر من تــثـــري ا
الـكـمال واجلـمـال وتـؤسس مـذكرات
الكـاتـبـة غَـيم كنـسق اجـتـمـاعي البد
مـنه لتـرسيم صـورة مـجتـمع متـعدد
األديـان والــطـوائف والــلـهــجـات في
فسـيفـساء سـورية تـاريخـية وألنـها
كــانت مــعــنــيــة بــتــصــويــر احلــيـاة
اليومـية قبل احلرب وبعـدها لتقد
شــــهــــادة نـــــاضــــجــــة عن احلــــيــــاة
االجتـمـاعـية عـبـر تـلك الـشخـصـيات
ؤثـرة في سـلوكـها الـبـسيـطة غـيـر ا
الـيــومي كـهـوامش تــغـذي احلـيـاة 
لكن تلك الهوامش الصغيرة تشكلت
مع الــروايـة كـنــسـيج واحــد وأغـنت
ا الروائـي في وادي قنديل (وهو
مـكان افـتراضي) وفي مـحـليّـة أليـفة
يــرى الــقـاريء أنه يــعــرف مـثـل تـلك
الـشـخصـيـات قبـل أن تبـتـلع احلرب
بــعـضــهــا  وقــبل أن تـغــيــر احلـرب
يــومـيــات الـنــاس في حـلـب والـشـام
دن السـورية. حتى وإن لم وسائـر ا

احلـرب الـسـردي الـذي يـنـهض في
سوريـا اليـوم  ويواكب احلرب عن
ة ; ؤ قرب ويـتفحص سرديـاتها ا
وهـو جـيل نحـسب أنه ليس عـابراً
شـهد األدبي الـسوري  كونه في ا
والدة طـــبـــيـــعـــيــة لـــفـــعـل احلــرب
ونـــــتـــــائـــــجـــــهـــــا وإفـــــرازاتـــــهــــا
وانـعــكـاســاتـهــا الـســيـكــولـوجــيـة
واالجتـمـاعـيـة ومـا تـركـته من عُـقد
ـســتـويـات الـفـرديـة كــثـيـرة عـلى ا
واجلـمــاعـيـة. ويـقــيـنـاً فــالـروائـيـة
الـشــابـة نـسـرين خــوري انـعـكـاس
ــأهــولـة ــسـاحــة ا ســردي لــتــلك ا
بـــالـــدمـــار واخلـــوف والـــرصــاص

وت. وا
(2)

(وادي قـــنـــديل) روايــتـــهـــا األولى
(بعد مجمـوعتها الشعرية األولى-
بـجـرّة حرب واحـدة) وهي الـرواية
ورد ـنحـة مؤسـسة ا الـتي فازت 
الثقافي االنتاجية وتبنّت طباعتها
ــتــوسط - ايـطــالــيـا أثــبـتت دار ا
فـيهـا نسرين أنـها روائيـة أكثر من
واعــدة وأن جتــربــتــهــا الــســرديــة
تــــشي بـــــذلك ومــــوضـــــوعــــتــــهــــا
احلـسـاسـة أدارتـهـا بـعـمق ودرايـة
وبــأسـلــوبـيــة فــيـهــا نــضج كـثــيـر
وســـيــطـــرة حــاذقـــة عــلى الـــشــكل
الـروائي الـذي عبـأت فـيه مـكـونات
الــســـرد من شـــخـــصــيـــات وزمــان
ومكـان وحواريـات بطـريقـة الفتة 
ـتـمـكـنـة من أن ســاعـدتـهـا الـلـغـة ا
ـاً ليس فـيه خـيـال بـقدر تـنـشئ عـا
مـا فـيه من واقع  لكـن جنـحت فيه
الى اخلــيــال نـــســبــيــاً لـــتــحــقــيق
الْـتـمـاس بــ اخلـيـالي والـواقـعي
دينة - على أن تكون حمص هي ا
ــكــان اخملــتــار لــتــوطــيــد وقــائع ا
احلــرب في انــعــكــاســات زمــنــ :
ـرور مــاضٍ ومـســتــقـبـل من دون ا
بـاحلـاضـر اال لــكـونه وعـاءً زمـنـيـاً
مكتظاً باحلرب والفوضى والواقع
ـمـخـضة ـستـحـيل. لـكـنه يبـقى ا ا
ـواقف ــنـتِـجـة لـلــشـخـصـيـات وا ا
ـكن اسـتثـمـارها واألحـداث التي 

يكن يـعـرف وادي قنـديل فـهو مـكان
وهمي تـنـطلق مـنه الـعنـونـة مثـلـما
تنطلق منه ثريا باحثة عن جذورها

السورية وكما سيأتي.
(4)

ــســتــقــبـل في الــروايــة هــو ســرد ا
اضي وهذه مفارقة روائية طريفة ا
ـة في الـوقت ذاته ومـثل هـذه ومـؤ
فـارقة الزمـنيـة البعـيدة كـانت لها ا
ضـرورتــهــا الــفـنــيــة  حــيث تــعـود
الراوية "ثريـا" الى سورية بحثاً عن
كن أن ة الـتي ال  ذكريـاتـها الـقـد
تـتـذكرهـا ; وهي الـناجـيـة الوحـيدة
ـــعــجـــزة) من غـــرق مـــركب ( في )
اخلـامـسـة من عـمــرهـا) فـانـتـشـلـهـا
سـاحل الرنـكـا الـقـبـرصي وتـبـنـتـهـا
"مامـا ساتي" الـتي أصـبحت أمـها 
وتــبــدأ ثـــريــا رحــلــتـــهــا من مــكــان
افــتـراضـي هـو "وادي قــنــديل" ومن
مقـبـرة تـبـدأ السـرديـة الـروائـية في
حلـظـة كـابـوسـيـة تـعي الـيـهـا صـلة
اضي عـلى نحو شـاحب ; وعندما ا
تـعـثـر عـلى مـذكـرات كـاتـبـة سـورية
ا اسمها " غَيم حداد" جتد الكثير 
جتــهـله عـن احلـيـاة الــسـوريــة قـبل
وبـــعــــد احلــــرب وتــــتــــعـــرف عــــلى
شــخــصــيــات مـخــتــلــفــة الــبــيــئـات
واالنـــتـــمـــاءات فــتـــنـــدمج مع تـــلك
ـغـيّـبـة عـنـهـا وتـتـآلف مع احلـيـاة ا
جذرهـا السوري الذي انـقطعت عنه
ركب وهي في اخلامسة بعد غرق ا
من عمرهـا  لتـتشكـل فيهـا ذاكرتان
واحـدة قـبـرصـيـة وأخـرى سـوريـة 
وتــســتــدرج الــكــاتــبــة بــذكــاء عــبـر
ــذكــرات الــكــثـيــر من مــخــطـوطــة ا
احلـيـاة الــيـومـيـة الـســوريـة كـأنـهـا
كـــتــبــتــهــا جلــيل ضــاع أو غــرق أو
هــاجــر أو غــيــبـــته احلــرب قــســراً
وتكـمن أهميـة الشخصـيات العابرة
أن الـكــاتـبـة جـمـعــتـهم في مـكـان له
خــصــوصــيــة مــحــلـــيــة مع خــلــيط
هـــويــاتــهـم وطــوائــفـــهم الــديـــنــيــة
ولـهــجــاتــهم الــيــومـيــة  لــتــوطــيـد
ــكــان وذاكـرتـه قـبل أن صالتــهم بــا
تمسخه احلرب وتعيد تشكيله على

rþU  VOJý

بغداد

أسس مـا بــعـد احلـرب
الــــتي ال يـــعـــرف أحـــد
كــيف سـتــكـون. وبـذلك
قــدمت الـــكــاتـــبــة غَــيم
حداد شـهـادة صـريـحة
على النقاء القد الذي
مـــثــلـــتـه شــخـــصـــيــات
هامشية في احلياة قبل
احلـــرب بـــعـــفـــويـــتـــهــا
وجـــــمــــــال أرواحــــــهـــــا
وألـفــتـهــا االجـتــمـاعــيـة

احلميمة.
(5)

تـــشــــكل اخملـــطــــوطـــة -
ـذكــرات ثـيــمـة ســرديـة ا
مـــهـــمــة كـــذاكـــرة مـــكــان
حــــــــرصت أن يــــــــبــــــــقى
شــــاخــــصـــاً عــــلـى مـــدار
; األول الـروايــة بـصـوتـ
صـوت ثـريـا الـبـاحثـة عن
سـوريــتــهــا الـغــريــقـة في
الرنــــكـــا الــــقـــبــــرصـــيـــة 
والثاني صـوت اخملطوطة
الذي مـثلـته كاتـبة سـورية

ــكـان هي غَـيـم حـداد الــتي وثـقت ا
ـمـتـعة وهي بـطـريـقتـهـا الـسـلسـة ا
تتـناول شـرائح اجتـماعيـة حرصت
ـــذكـــرات أن يـــكـــونــــوا في صـــدر ا
بـإحـسـاس كـاتـبـة حاولـت وجنحت
في إبقـاء احلـياة الـسوريـة احمللـية
بــ ســـطــورهـــا قــبل أن حتـــرقــهــا
احلرب  في لعبة سردية دقيقة ب
كــاتــبــتــ إحــداهــمــا نـســرين ذات
الـــصــــوت الــــســـارد الــــبــــاحث عن
احلـقيقـة الروحية واجلـماليـة مهما
كـانت الظـروف  واألخرى غَيم ذات
ـذكـرات ــتـواري خــلف ا الـصـوت ا
لـيـنـدمـج الـصـوتـان مـعـاً في سـيـرة
مكـان وحيـاة وبالد. ومن هـنا تـبدأ
افـتــراضـيـة وادي قـنـديل في رحـيل
ورحــيل مــضــاد بــصــورة جــمــيــلـة
ـبـاشـرة الـتي يـلـجأ تخـلـصت من ا
الــيـهـا هـواة الـكـتــابـة فـانـتـمت الى
وقــائع احلـرب بـشــكل لـكن من دون
تــهــويل أو مـغــاالة  لــتـنــتج روايـة

حـرب مـتــقـدمــة ال تـسـمع فــيـهـا وال
صـــــوت رصــــاصــــة واحــــدة  لــــكن
ـتنـامية داخل اإليـعازات الـسردية ا
الـسـرد سـتـعـطي إشـارات واضـحـة
بــأن احلـرب قــائـمــة ( لـوال الــشـرفـة
ـهـدمة والـدمار ..) ( قـبل أن أخرج ا
صبـاحـاً وصـلنـا خـبر تـهـدم بيـتـنا
في حلـب..) ( فتـحت أزرار قـمـيصي
وصرخت بهم : هيا صوبوا عليّ يا
أوغـاد ..) ( لـوال احلرب لـكـانت هذه
ــمــرضـــة حــلــقــة جــمــيــلــة تــكــمل ا
الــــســـلـــســــلـــة ..) ( الـــبــــرد اشـــتـــد
والــكـهـربـاء مـقــطـوعـة ..) ( الـنـجـاة
الـفـرديـة ال تــكـون مـبـررة أبـداً حـ
تــصــعـد درجــاً مـن جـثـث وأنــقـاض

بيوت ومجاعات..) 
ـثل هـذه وهــكـذا تـمــتـلئ الـروايــة 
اإلشــارات بــعــيـداً عـن لــغــة احلـرب
ــبــاشــرة لـتــكــتــسب وادي قــنـديل ا
جـمـاليـات الـسـرد الـسـوري بـنـسقه

الشبابي اجلديد.
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مـنذ سـنوات بـعـيدات قـرأت مقـالة
ــصـري الـيــسـاري رجـاء لــلـكـاتب ا
النقاش (1934 -2008)  في كتابه
أدباء ومواقف وكان يسوّغ التوجه
الستاليني اجلدانوفي إزاء اإلبداع
والـفكـر واألدب يـروي الـنـقاش في
مـقـالـته تلـك إن أديبـاً شـابـاً أصدر
ديـــوان شــعـــر فـي احلب والـــغــزل
فــأهــدى نــســخــة مــنه إلى الــزعــيم
الــسـوفــيـاتي جــوزيف ســــــــتـالـ

(1878-1953)  فـوبـخه ستـال –
كـما يـفاخـر الـنقـاش ويزهـو- وقال
له: كان يـجب عـليك طـبع نـسخـت
من كـتـابك هـذا نسـخـة لك ونـسـخة

حلـبــيـبــتك فـالــعـمـال والــفالحـون
واجلنـود ليـسوا بـحاجـة إلى هذا
الهـراء الغزلي الـذاتي تذكرت هذه
ـرويـة وأنــا أقـرأ كـتـاب مـحـاكـمـة ا
برودسكي الذي تولى نقله للعربية
ـقيم في باريس  الكـاتب العراقي ا
الدكـتـور شاكـر نـوري وتولت نـشر
طـــبــعـــته األولى ســـنــة  2017 دار
سـطـور للـنـشـر والـتـوزيع بـبـغداد
أسـاة الشاعر وألنني عـلى دراية 
الــرقـيق جـوزيـف بـرودسـكي هـذا
ـولود في مـديـنة بـطرس الـشاعـر ا
بـــيـــرغ عــام  1940الـــذي تـــعــرض
حملاكـمـة صـورية بـشـعـة تعـيـد لـنا

قــســوة مـــحــاكم الـــتــفــتـــيش أيــام
سطوة الكنيسة على مقاليد األمور
في أوربــــة الـــــعــــصــــر الـــــوســــيط
واجملالس العرفـية ومحاكم الثورة
وأمن الدولـة في دول الراديكـاليات
الــعـربـيــة الـتي اسـتــعـارت الـنـهج
الـسوفـياتي في احلـكم وأن الحرية
ألعـداء الشـعب وحتت سطـوة هذا
الـشـعـار اإلقـصـائي ارتـكـبت افـظع
اجلــرائم ألم يــقـل كــبــيــرهم الــذي
علمهم السـحر في خطاب له عشية
ي في االحتـفال بـيوم العـمال الـعا
5/1/ 1963وكــان نـائــبــاً لــرئـيس
وزراء الـــــــعـــــــراق عـــــــلـي صـــــــالح
الـســعـدي.   ال بل يـصــرخ: سـحـقـاً

للرجعية حتى العظم.
اخلوف من األخ الكبير

ـــأســـاة هـــذا كـــنـت عـــلى درايــــة 
الـشـاعر الـذي حاول اخلـروج على
مـــــســــــطـــــرة احلــــــزب والـــــثـــــورة
البـرولـينـاريـة فقـدمـوه للـمـحاكـمة
بـــحــجــة الـــتــبــطـل وعــدم اإلنــتــاج
والـــعــــمل وإذ يـــســـألـه الـــقـــاضي
ــــدجـج إمــــا بـــــاخلــــوف من األخ ا

اذا دجج بااليدلوجيا  األكبر أو ا
ال تــعــمل ومن أين تــأكل وتــكــسب

رزقك وماهي مهنتك? 
فيجـيبه برودسكي: اكـتب القصائد

وأقوم ببعض الترجمات.
- ماهو اختصاصك بصورة عامة?
يــجــبــيــبه بـــرودســكي إني شــاعــر

ومترجم.
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وألن الــــــــــقــــــــــاضـي اجلــــــــــاهل أو
ـــتـــجـــاهل ال يـــعـــرف ان إنـــتــاج ا
الـشـعر والـكـتـابـة مـواهب ال عـالقة
لهـا البـتة بالـدراسة يـسأله أنك لم
حتــاول إكـمـال دراســتك? فـيــفـحـمه
ـثـقف تـثـقـيـفاً بـرودسـكي الـشـاب ا
ذاتـيــاً والــذي تـعــلم أكــثـر من لــغـة
ومنـها البولـونية كي يتـرجم عنها
ويـــكــــسب رزق عــــيــــشه يــــخـــرسه

برودسكي بإجابته:
ــكن - لم أفــكـــر بــأن هــذا الـــشي 

تعلمه على مقاعد الدراسة!.
وإذ تعرض محاميته على احملكمة
ضرورة عرضه على مصحة نفسية
كي يكـون مـرضه سبـبـاً موجـباً في
صــــــــــــدور
حـــــــــــــــــكـم
مــــخــــفف
فإن أطـباء
الــــــنــــــفس
بـــــــــــدل أن
يـعــاجلـوه
ويــــزودوه
بـــتـــقـــريــر
طــــــــــــــــبـي
يــــــــحـــــــدد
حــــــالــــــته
يــعــذبــونه
ابــــــــــــــشـع
تــــعــــذيب
وتُـــــــلــــــقى
عــــــــلـــــــــيه
مــــــــــواعظ
فــــــــــــــــــــــي

ــصـحـة االدجلـة وغــسل الــدمـاغ. ا
الـنـفـسـيـة الـتي وصف بـرودسـكي
قساوتـها وعنتـها له تقرر سالمته
العقلية ألنها حتى لو كانت واثقة
من مرضه فإنـها تخاف األخ األكبر
الذي يحصي احلركات والسكنات
كـــمـــا أن هـــؤالء األطــــبـــاء كـــانـــوا
يــزرقــونه بــأبــر مـــهــدئــة مــريــعــة
ويـوقـظـونه في سـاعـة مـتـأخرة من
الـلـيل ويـضـعـونه في وعـاء كـبـيـر
بـــانـــيـــو مـــاؤه قـــارس الـــبـــرد ثم
ـنـشفـة رطـبة ويـضـعونه يـلـفونه 
بــجـــوار مـــدفــأة كي يـــجف جـــلــده

ويتشقق. تراجع ص104.
لم يـفـعل برودسـكي شيـئاً بل أراد
ان يــغــرد خــارج الــســرب اخلــائف
ـــؤدلـج أراد ان يــقـــول شـــيـــئــاً وا
قــــــالـــــتـه أنــــــا اخـــــمــــــاتـــــوفـــــا أو
مــايــكــوفــســكي أو بــيــلـنــســكي أو
بـــوريس بــاســتــرنــاك أو الــشــاعــر
يفجـيني ايـفتوشـنكـو أو الروائيي

. سوجلنتس
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كــانت احملـكــمـة تــأتي بـشــهـود من
الــعـمـال بـوصـفــهم شـهـود إثـبـات
لــلــشــهـادة ضــده وهــؤالء بــيــنـهم
وبـ الكـتـابـة فراسخ من اجلـهـالة
ويـعتـرفـون أمــــــــام احملكـمـة أنهم
ـا لم يــقــرأوا له شــيــئـاً احــتــقــاراً 

كتب!.
وهؤالء الـشـهود يـعيـدون للـذاكرة
هـــذا الــذي طـــعن الـــروائي جنــيب
مـحــفـوظ طــعـنـة أعــاقـته جــسـديـاً
ونــفـســيـاً وإن لم تــقـتـلـه وعـجـلت
وته أو ما فعله  اجلهال برواية
الـــســـمـــــــاء الــثـــامـــنـــة لـــلـــروائي
تـرجم اجلـزائـري أمـ الزاوي وا
ــتـــهم إلى احملــاكــمــة وإذ يــحــال ا
ـــاذا طـــعــنت يـــســألـه الــقـــاضـــي 
جنـيـبـاً فيـجـيبه ألنـه كافـر يـسأله
الــقـاضي كــيف عــرفت بـكــفـره هل
قــرأت شــيــئــاً من كــتــبه تــدل عــلى

كفره?

فيأتي اجلواب اجلـاهل البليد أنا
لـم اقرأ أيـاً من كـتـبه ألنني أمي ال

أقرأ وال أكتب!.
فــــضـالً عن أن احتــــاد الـــــكــــتــــاب
السـوفيـيت لم يـدافع عنه ويـتركه

يواجه مصيره وحده
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لـقـد أصـدرت احملـكـمـة وقـد تـلـقت
صـحـة الـنـفـسـيـة بسـالمته رأي ا
الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة أصــدرت
احملــكـمــة قـرارهــا بـسـجــنه خـمس
سـنــوات مع األشـغــال الـشــاقـة في
سـيـبـريــا وبـدل أن يـدافـعـوا عـنه
ـؤدجلـ فـإن بــعـضــاً من هــؤالء ا
كــانــوا يــصــرحــون بــأن احملــكــمـة
كـانت مـتـعـاطفـة مـعه وكـان يـجب
ان يـحـكم عـلـيه بـعـشـر سـنوات أو
ـــــتـــــطـــــفل بـــــإعـــــدام هـــــــــــــــذا ا
االجــتـمــاعي الــذي يــحـــــــيــا عـلى
هـامش اجملتـمع!. هو الـذي شوهد
يـجـالس بـعض األجـانب والسـيـما
ــقــاهي! األمــريــكــيــ في بــعض ا

وهذا من أشد الدالئل اجلرمية.
تطـفل سيطلـق سراحه بعد هـذا ا
أشهر ثم يـغادر وطنه سنة 1972
ــيـة الــسـويــديـة وتــمـنــحه األكـاد
جـائـزة نــوبل لــآلداب سـنـة 1987
ولــيــغـادر بــرودســكي احلــيــاة في
28/ مـن كــــــــانــــــــون الــــــــثــــــــاني/
1996ويدفن –حسب وصيته- في
نفيـ في جزيرة القديس مقبـرة ا
ـديـنـة الـبـنـدقـيـة إلى مـيـكـائـيل  
ـبـدعـ لعل جـوار عـدد من كـبـار ا
ـثير لـلجدل من أشـهرهم الـشاعر ا

عزرا باوند. 
أمــا كــيف حــصــلــنـا نــحـن الــقـراء
بالعربية على وقائع هذه احملاكمة
ـدوية وتفـصيالتهـا وتداعيـاتها? ا
أنـــــــا الــــــذي كـــــــنـت عــــــلـى إطالع
جـريات هذه القـضية وإن بشكل
يـســيــر وكـتــبت عــنــهـا مــقــالـة في
ـــــلــــحق 6/4/ 2009نــــشـــــرهــــا ا
الثقـافي جلريـدة التـآخي عنـوانها

اجلالد.. ورقة الشعر.  تلك األدوار
ــرة الــصــعــبـــة تــلك الــعــذابــات ا
ـتـرجم شـاكـر نوري فـيـوضـحـهـا ا
ـــصــادفــة وحــدهــا كــانت ولــعل ا
وراء العـثور عـلى تـفاصـيل قضـية
شـغلت الرأي الـعام وحريـة القول
والــتــعــبـيــر الــتي حــاولــوا وأدهـا
بــــحــــجـــة الــــتــــبــــطل والــــتـــطــــفل
االجــتـــمــاعي وكـــأنــهم مـــوكــلــون
بــحــيــاة الـــنــاس وكــيف يــحــيــون
وكـيف يــكـتــبـون?.الــدكـتــور شـاكـر
نـوري يحـدثـنـا أنه في أحـد األيام
ــــكـــتــــبـــات وهــــو يـــجــــول عـــلى ا
الـصــغـيـرة احملـاذيـة لـنـهـر الـسـ
بـباريس عـثـر مصـادفـة على كـتاب
مـــتـــرجم عـــنـــوانه بـــرودســـكي أو
محـاكـمة شـاعـر فـيلـتـقـطه ويدلف
ــقـهى قـريـب يـطـالع هــذا الـكـتـاب
هم إذ ذاك تـتحرك في الـوثائـقي ا

خــــاطره فكرة ان يترجمه.
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فــفي الــكــتــاب قــضــيــة إشــكــالــيـة
تـعــانـيــهـا اجملـتــمـعــات الـعــربـيـة
والســيــمـا في دول الــراديــكـالــيـات
الــــتي اســــتــــعــــارت الــــتــــجــــربــــة
لتبسة السوفياتية وهي العالقة ا
ـثـقف والــسـلـطــة هـو الـذي بــ ا
يتـصـور نفـسه قـائداً في اجملـتمع
وهي حتـاول تطـفـيف تـأثـيره ومن
ثـم تــــدجــــيــــنه بــــالــــتــــرغــــيب أو

الترهيب.
ـصـادفـة اجلمـيـلة تـرى لـوال هذه ا
أكــنـا عـشـنـا وقـائـع تـلك احملـاكـمـة
الــتـي دونت وقــائــعــهـــا الــكــتــابــة
الــروسـيــة فــريــدا فـيــغــوروفـا وإذ
نعها من ينتبه القاضي إلى ذلك 
الـتـدويـن فـتـنـقل لـنـا بـقـيـة وقـائع
ـا عـلق بذاكـرتهـا لكن احملاكـمة 
من حسن حظ احلقيقة ان انتباهة
الــقــاضي جــاءت مــتــأخــرة فــلــقـد
دونت فـيـغـوروفـا جلَّ وقـائع هـذه
احملــاكــمــة الــشــهــيـرة الــتي اطــلع

الناس عليها.
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