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بغداد

ولـــدت فـي دمـــشق  الب
دمـــــــشــــــــقي احملــــــــامي
عــــبـــدالــــلـه مــــطـــر  والم
مـــولـــودة في بـــيــروت من
اب بـيــروتي  وام تــركـيـة
مـولـودة فـي اسـتـانـبـول..
ربـــــيت فـي بــــيـت جــــدتي
(االســـتـــانـــبــــولـــيـــة ) في
دمـــــــشق. وزرت ابـي في
بيته الدمـشقي في الشام
ة.قضيت كثيرا من القد
صـيف طــفـولـتي مــتـنـقـلـة
بــ دمـشق واســتـانــبـول
وبــيـروت.فــخط قـلــمي مـا
شـــاهـــدته عـــيــنـــاي ومــا
سمعته اذناي. لكل الذين
احـبـبـتـهم وسـمعـت منـهم

سالمي ..
عــــلى تـــــضــــاريس هــــذه
اجلغـرافـيا االجـتـماعـية 
تتـحرك  الكـاتبـة محاسن
مــــــطــــــر شــــــبــــــارو  في
روايـــتــهـــا : كــيـف تــقــول
الصــــــــ وداعـــــــــــــا..
ادرة عــــــــام   2017عن
الــدار الــعــربــيــة لــلــعــلـوم

نـاشرون..لـبنـان. وفي قلب هـذه  اجلـغرافـيا   وعـلى حافـاتهـا  تتـحرك
شخصيات الرواية بانسيابية ملموسة.. ورصد النقاد جراة الكاتبة في

اختراق جدران السكون واالسرار..
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 تـبقى  الكـاتبـة محـاسن مطـر  ضمن البـيئـة العـائليـة فتـهدي روايـتها
الى جــدتـهـا والـى امـهـا مــلك شـبــارو الـتي قــالت عـنــهـا انـهــا جـمــيـلـة
جـميالت عـصرهـا..والى زوجهـا وابنـائهـا واخيـها. وعـلى غرار الـرواية
صري جرجي زيدان  تطلق التاريخية التي كتب العديد منها الكاتب ا
فـترضة مع تـلك الشخـصيات الكـاتبة روايـتها لـتتداخل الـشخصـيات ا
ـا دفع الـروائـيـة لـلـتـنـويه بـان  »بعض ـوجـودة عـلـى ارض الـواقع  ا
شخـصيـات الرواية من نـسج اخليـال.واي تطـابق بينـها وبـ اشخاص

حقيقي هو من محض الصدفة.
مـثـلـمــا كـانت ساللـتـهـا الـعــائـلـيـة  كـانت شـخــصـيـات روايـتـهـا عـابـرة
ــسـتـطـاع ان تـكـون غــيـر ذلك..وذلك اعـطى الـروايـة لـلـحـدود. ولـيس بـا
مـسـاحة اوسـع لتـحـرك ابـطالـهـا..وكـانت تلـك مسـاحـة مـثلث اضالعه :
دمـشق بيـروت..و..دمـشق اسطـنبـول.. و..بـيروت اسـطنـبـول... مشـاهد
ثال  ال عديـدة عرضتـها الروائيـة محاسن مـطر شبـارو.. على سبـيل ا

احلصر..
×سالونيك اجلميلة..

×الكنز..
× الكوليرا..

× القرن العشرين..
× هدات فورة الدم اجملنون 

× وذهب احلب..
× الى الشام..

نى.. ×حسن وامه 
×عرس عائشة..

وتتعـدد اللوحـات..و..العنـاوين.. وفي صدر مشـهد ( القـرن العشرين )
تكتب الروائية : دخل القرن العشرين بقوة فارضا

على الناس استقباله بحفاوة وابتدات معه مرحلة اكثر تقدما وانفتاحآ
انعكـست على كل مظـاهر احلياة.. في هـذا النص تنـعطف الكاتـبة نحو
سافة ما  عن الفضاء الروائي. لكنه  كما نرى  التقرير مبتعدة   
ابتعاد لبعض الوقت. اذ تعود
الــروائـــيــة الى ذلك الــفــضــاء 
وابــرز مــا فــيه الــشــخــصــيـات

فترضة..   ا
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فـي نــهــايـــة الــصـــفــحــة 421
وهي الصفحة ما قبل االخيرة
 تـــكـــتب الـــروائـــيـــة : مـــشت
قدريـة  وهي تـردد في قـلبـها

االغنية
ـــــــة..والـتي الــتـركــيـة الــقـد

تقول : 
انتظرتك يا حبيبي ولم تات..

اما احببتني انت ابدا..
خـــــــذنـي وضــــــمـــــــنـي بــــــ

ذراعيك..
اما احببتني انت ابدا..
قل..قل لي يا حبيبي...
واالن نــــتـــرك الـــروايـــة بـــ

ايادي قرائها.

ألف الـرئـيس األمـريـكي االسـبق بـيل كـلـيـنـتـون كـتـابـا يـحـكي قـصة
خيـاليـة مثـيرة. وشـارك كليـنتـون في كتـابة الـقصـة الروائي جـيمس

باتيرسون الذي تسجل كتبه مبيعات عالية.
ويحمل كتاب كليـنتون عنوان: الرئيس مفقـود ويتحدث عن خطر من تهديد

إلكتروني واختفاء الرئيس.

رسالة واشنطن
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ـــعــــانـــاة واحلــــرمـــان وصـــرخ وا
مـحتـجًـا بـوجه اجلالدين وعارض
احلـــكــام  كــمــا دافـع عن الــفــقــراء
ـشـردين والـعـاطـلـ والـعـمـال وا
مــحــتــجـاً ضــد اجلــوع .  ويــلـفت
ترجم نظـر القاريء الى احتالل ا
ـــرأة حـــيـــزاً كـــبــيـــراً مـن تــراث ا
غــوركي وعـمـله كــمـا انه لم يـنس
ـترجم ان ـشـرد. ويرى ا الـطفل ا
هذا الكتاب رسالة واضحة تدعو
لـلــحــيــاة  والــثــورة واالنــعــتـاق
وتــؤكــد قــدرة االنــســان الــعــامل
عــلى تــغــيــيــر الــواقع وحتــريــر
االنـسـان من االنـعـتـاق واالذعان
وبــنــاء مـجــتــمـع جـديــد يــتــسم
بـالـعـدالـة وانـسـان جـديـد حـالم
سعـيد وكـر يكـون سيـد نفسه
ومـــدافـــعًـــا عن ســـيـــادة وطـــنه
وشـعـبه. ان إلـقاءنـا نـظـرة على
عــنـاويـن الـقــصص الــقـصــيـرة
الـتي ضـمـها الـكـتـاب يؤكـد لـنا
ـترجم إذ صـحـة مـاذهب الـيه ا
نــــقــــرأ فـي بــــاب احلــــكــــايـــات

االيــطــالــيــة عـنــاوين مــثل(أم اخلــائن
الــطــفـل الــغــريب جـــبــروت االمــومــة
سـمـعــة الـقـريــة االشـتـراكي االحـدب)
وفي بــاب احلــكـايــات الـروســيـة نــقـرأ
قــصــصــاً حتــمل عــنــاوين الفــتــة مــثل
(الــشـــاعــر الـــكـــاتب الــرجـل صــاحب
الشخصية الوطنية الليبرالي اليهود
ــقــاومــة الــســلــبــيـة وأصــدقــاؤهم  ا
وصــــنـــــاعـــــة الـــــســـــوبـــــرمــــان). واذا
اسـتـعرضـنـا قصص الـكـتاب لـالحظـنا
ان غـوركي قـد ركـز من خالل ثـيـمـاتـهـا
هـمـة التي على الـقـضايـا االنـسانـيـة ا
ذكرناها آنفًا فـفي قصة الليبرالي نرى
الرجل االقـطاعي الـذي يدعي انـه نبيل
ولــيـبـرالـي والـذي اعـتــاد عـلى تــعـزيـز
أقواله بـحكم واحداث تـاريخيـة ليثبت
صــحــتـهــا لـكــنه كــان قــد امـر في وقت
ســابق بــتــمــزيق الــكــتب واالحــتــفــاظ
بــأغـلـفـتـهــا فـقط لـكي يــثـبت عـكس مـا
يــشـــاع ين الــفالحــ بـــشــأن مــلــكــيــة
االرض وغــيــرهــا من الــقــضــايــا وكـان
يـسـاعـده في ذلك رجل وصـولي داهـية
ـثــقف الــروسي الــعـادي ـثـل ا وهــو 
ـبـادىء لـكن الـرجل الـذي يفـتـقـر الى ا

مـرة اخـرى تـطل عـلـيـنـا دار الـرافـدين
بإحـدى روائعها ألحـد مشاهـير العالم
فتقدم مجموعة من القصص القصيرة
لـلــكــاتب الــروسي الـشــهــيـر مــكــسـيم
غـــوركي بـــاالضـــافــــة الى احـــدى اهم
مـســرحـيـاتـه بـ غالفي كــتـاب واحـد
ـترجم الـعراقي مـنذر تـولى ترجـمته ا
. ضم الـكـتاب الـذي حمل كـاظم حـس
عنـوان(حكايـات ايطالـيا وروسيا) 13
قــصـة من إيــطـالـيــا الـتي عـاش فــيـهـا
الــكـاتب مــدة طــويــلـة و 9قـصص من
روســـيـــا لـــكـن الــقـــاريء يـــفـــاجـــأ في
سـرحـية االعـماق مـنـتصـف الكـتـاب 
الــسـحـيــقـة الــتي لم يـرد لــهـا ذكـر في
الــغالف اخلـارجي لـلـمـطـبـوع  وال في
صفـحة العنـاوين الداخلـية التي عادة
مــاتـــتـــصـــدر أي كــتـــاب او صـــفـــحــة
الــتـعـريـف بـالـكــتـاب الـداخــلـيـة وكـإن
الـنـاشر هـنـا يقـدم بـذلك هديـة لـقارئه.
وقـد اجتهـد الناشـر فأقـدم على تغـيير
العـنوان االصـلي للكـتاب من(حـكايات
من بــلــديـن) الى حــكــايــات ايــطــالــيــا
وروســيـا ومع انـنـي ارى ان الـعـنـوان
االول أوقع واكثر جذبـاً للقاريء ولكن
ــا لــدار الــرافــدين رأي آخــر . ومــا ر
يـحـسب للـدار انـها تـعزو اسـتـعادتـها
انـها بـدع الـكبـيـر الى  ا ألدب هـذا ا
بـــأن (الـــفن احلــــقـــيـــقي يـــلــــيق بـــكل
الــعــصـــور) كــمــا انـــهــا تــرى في رفــد
ـكتـبة الـعربـية بـهذا الـعمل (سـلواناً ا
لــلـمـحــرومـ والـعــاطـلــ عن الـعـمل
). ودار الرافدين حتاول في واليائس
هــذا الـكــتـاب ان تــنـشــر ثـقــافـة احلب
والــسالم الــتي ســعى الــيــهــا غـوركي
فــتــنــقل عــنــهــا قــوله (لــقــد طــغت في
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 اشيـد هنا مـرة اخرى بإقـدام مترجـمنا
ودار الــــرافـــدين عــــلى هــــذه اخلـــطـــوة
تـمثلة بـإستعـادة ادب مكسيم وفـقة ا ا
غـوركي وارى ان هـذه االستـعـادة مهـمة
ـــا يــحـــظى به غـــوركي عــلى لـــلــغـــايــة 
الـصعـيـد االدبـي واالنسـانـي فهـو لـيس
ـكـنــنـا الـقـول انه ـا  مـجـرد كــاتب وا
ثائر ومناصر لقـضايا الشعب. وتتجلى
هذه االهـمية بـإطالق اسمه  عـلى معالم
وشـوارع ومــصـانع ومــكـاتـب ومـسـارح
ومـتـنـزهـات  وحـتى سـفن وطـائرات في
عـهــد االحتـاد الـســوفـيــتي وهـو امـر لم
يــــحظ بـه كـــتــــاب أفــــذاذ آخـــرون مــــثل
تـولسـتـوي ودستـويفـسكي وتـشيـخوف
وغــيــرهم. وقــد بـــدت مــكــانــته االدبــيــة
واضـحـة منـذ بـدايـاته فـقـد كـتب الـنـقاد
عنه نحو ألفي دراسة ومقالة في العشر
السـنوات االولى لـظهـوره على الـساحة
الــثـقــافــيــة . لم يــكــتف بــالـعــمل االدبي
ـا أنــتـقــد بـعــنف الـبالشــفـة فــكـتب وا
سـلـسـلـة مقـاالت حتت عـنـوان(افـكار في
غـــيــــر اوانـــهـــا) ولم يــــتـــوان عن نـــعت
تـعصبـون العمـيان). وقد البالشـفة بـ(ا
واقفه ودفاعه عن اثار االستـياء اكثـر 
ـضـطـهـدين حتى ان االدبـاء والـعـلـماء ا
لينـ نفسه هدده مـازحاً عبر نـصيحته
له بـــأن يـــســافـــر الى اخلـــارج لـــلــعالج
واردف مـــلــطـــفًـــا اجلـــو(وبــعـــكس ذلك
سـنـرحلـك). وبالـفـعل تـوجه غوركي الى
ايـطـالـيا ومـكث فـيـها طـويالً رافـضًا في
مـــابــعــد االغـــراءات الــتـي قــدمــتـــهــا له
احلكومة لـكي يعود الى البالد  قبل ان
يـرجع فـي وقت الحق الى بالده لـيـفـجع
وت ابـنه بـشكل مـفاجىء. في مـا بعـد 
ولــكــنه شــعـر ان االمــر كــان مــدبـراً ألنه
رفض كتـابة روايـة عن ستالـ بعد ذلك
اصــبح قـيــد االقـامــة اجلـبــريـة بــدعـوى
حـمـايته كـمـا رفض ستـالـ السـماح له
بــالــســفــر الى اخلــارج من اجل الــعالج
حــتـى تــوفي في  1936لــكن الـــشــكــوك
حــامت بـــشــأن وفـــاته وجــرى حتـــقــيق
بـفـرضـيــة انه كـان ضـحـيـة عـمـلـيـة قـتل
مـدبــرة كــانت ايــضًــا بــأمــر حـكــومي.ال
أريـداحلــديث طــويالً عن غــوركي لــكـني
اوجــز الـقـول فــأوكـد اهــمـيـة اســتـعـادة

اعمال هذا الكاتب العظيم.

الـنـبـيل اضـطر لـشـراء نـسخ جـديدة من
حو احلقائق الكتب التي اتلفها وأمر 
الـــتي قـــد تـــســهـم في دفع االهـــالي الى
الــلــيــبــرالــيــة وامــر بــأن تــصـاغ دالالت
قاومة ا  محوه.وفي قصة (ا جديدة 
السلبية) يتحدث غوركي عن رجل طيب
يــقـــرر ان يــتــوقـف عن مــقـــاومــة الــشــر
بـالقـوة ليسـتخـدم الصـبر في مـواجهته
فـأوصل مـسـاعــدو احلـاكم  اخلـبـر الـيه
وأبــلــغــوه بــأن الــرجل الــذي كــان حتت
راقبة اخذ يتـواصل مع نفسه بطريقة ا
غـريبـة من دون ان يتـحرك من مـكانه او
يتفوه بكـلمة جيء به الى احلاكم الذي
ـتـلـكـاته حـتى امـر بـتـفـتــيـشه وسـلب 
حـفروا حـشـوة اسـنـانه ألنـهـا كـانت من
الـذهب وعـند اسـتجـواب احلـاكم له قال
واطـن انه اليريـد شـيـئـاً سـوى تـعـليم ا
الـناس الـصـبـر لـكـنه جـوبه بـقـسوة من
ضي احلـاكم فـيـمـا تـأثـر به االهالـي و
غـوركي في ســرد االحـداث الـتي تــظـهـر
واطن خـنوع الـنـاس البـسـطاء وجـزع ا
ناداتهم (ايها من ضعفهم حتى اضطر 
ـواطنـون ايهـا الـرفاق مـاذا افعل هل ا

فردي?). اقوم بالثورة 

داخلي رغبة عارمة في ان احرر العالم
واحـرر نـفـسي بــعـمل سـحـري... حـتى
نح يـصبح كل انـسـان قادراً عـلى ان 
حـــبه الى انــــســـان آخـــر عـــلى االرض
وحـــتى يـــكـــون بــإمـــكـــان الـــنــاس  ان
يــعــيــشـوا مـن اجل بــعــضــهم بــعــضـاً
وتــغــدو حـــيــاتــهم بــاســلــة ومــجــيــدة
وجمـيـلة).  وهـنـا نشـيـد باجلـهـد الذي
بـذله مـتـرجمـنـا مـنذر كـاظم حـس في
نـقله الـكـتاب من الـلغـة االنكـليـزية الى
الـعـربـية مع انه مـكـتـوب اصالً بالـلـغة
الـروسـية وهـنـا نـقـدر الـصـعـوبـة التي
ــتــرجم عـــنــدمــا يـــقــدم عــلى تــواجـه ا
تــرجــمــة عـمـل عن طــريق لــغــة ثــالــثـة
ـــنــاســبــة ان ويـــكــفي الــقـــول بــهــذه ا
ـترجـم عادة مـا يكـون بـعيـدا الى حد ا
مـا عن اجـواء وثـقـافـة وحضـارة الـبـلد
االم لــلـكـاتب االصــلي اذا مـا تـرجم عن
ـــتــرجم ـــا يــكــون ا لــغـــة ثــالــثـــة فــر
اخملـتص بـالـلـغـة الـروسـيـة اقـرب مـنه
الى روســــيـــا والى روحـــيــــة الـــكـــاتب
ـتــرجم قــد شـغف نــفـسـه. ويـبــدو ان ا
بـإنــســانــيـة غــوركي وفــكــره ونــضـاله
واحـتجـاجه ضـد اجلوع ومـاعـاناه من
نـاصـرة ألبـناء شـدائـد جـراء مـواقفـه ا
ـسـحـوقة شـعـبه والسـيـما الـطـبـقـات ا
ومثقفي االحتاد السوفيتي في حينه 
فـآثـر ان ينـقل لـنـا هذا الـفـكر عـبر أدب

غوركي. 
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تـرجم في مقـدمته الـضوء على يلـقي ا
غـوركي االنـسـان والـثـائـر فـيشـيـر الى
تناول هذا الـروائي ادب االحتجاج في
اعماله التي تعلم مـنها كثيرون التمرد
والثورة وقد شاطر ابناء الشعب اآلالم
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احللة
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الــفـخــمـة - أيــهـا الــسـادة نــحن جنـهل
ـتـهـم لـكـنــنـا واثــقـ بــأنـهـا جتــارب ا
أبـحاث ذات خطـر كبـير عـلى مجـتمـعنا
ـعـلـومـات التي ألنـهـا مـكـرّسة حـسب ا
خ بـعـد وصــلـتـني لـبـعث احلـيـاة في ا
مـــوته وهــذا مـــخــالف لــكـل الــقــوانــ
واألنظـمة التي وضـعهـا مجلس اإلدارة

من أجل خير شعوب دول العالم. 
sÝöðË ‰bł

ويسـتمر اجلـدل والتالسن بـ الباحث
ـدعي الـعـالم "روبــرت كـولـيــنـز" وبـ ا
الـعــام وهـيــئـة احملـلــفـ الــتي ال تـريـد
ـبـدعـة ان لـلـعـلم ان يـسـود ولـلـعـقـول ا
تـكـشف مـا هـو مـفـيـد لإلنـسـانـيـة الـتي
تتوق للخالص من الواقع الفاسد الذي
تـسلطـ اعداء احلياة تديره فـئة من ا

والتقدم:
ــدّعي مــاذا حتــاول أن تــقــول ? - زأر ا
ـاذا أدَع مخًّا العـام. شيء بسـيط جدًّا: 
مـتـفـوقًـا... عــقـلًـا مـكـرَّسًـا ألعـمـال خـيـر
اإلنـســانـيـة يــخـفق فـي مـوت غـادر في
الـوقت الــذي كـان بــإمـكــانه أن يـواصل

عمله لفترة زمنية أطول? 
صـمْت عـمـيق. أطْـبق عـيـنـيه من جـديد
. ثم واصل كـــأنه يـــداعب أفـــكـــاره بـــوِدّ

بصوت يُسمع بالكاد:
 - اكـتـشفتُ دورة عـقـليـة جـديدة. شيء
يُـبطل اخلـطر الـذي يحـيقـها... أنـا قادر
عـــلى جــعل الـــعــقل الــبـــشــري يــواصل
مهمته حتى بعد موت اجلسد البشري.
وارتسمت الدهشة على وجوه اجلميع
ــدّعي الــعــام عن بــيــنــمــا افــتــر ثــغــر ا

ابتسامة.
تّهم توًّا. أعتقد أنكم سمعتم ما قاله ا

وران عليهم صمت قطّعه كولينز:
أرى أنـــكـم لم تـــســـتـــوعـــبـــوا أهـــمـــيـــة
اكـــتــشــافي. إن رغــبــتـي تــنــحــصــر في

احليلولة دون فشل هذه العقول. 
وهــكــذا يــســتـمــر جــدل الــعــلم والــنـور
بـدع لتـبديد مـشتبـكاً بـأسانـيد العـقل ا
ظـلـمـة الـكون واطـالق قدراتـه اخلالقة
لــكن قـوى االسـتــبـداد واجلـهل تـواصل
تـصـديـهـا مــحـاولـة تـكـريس هـيـمـنـتـهـا
واشــاعـة مــفـاهـيــمـهــا الـظالمــيـة كي ال
يــتــحــرر االنـســان من ســطــوتــهــا. لـكن
االرادة الـفــذة والـعــقل الـنــيـر واالفــكـار
اخلـيـرة هي الــتي تـنـتـصــر في خـاتـمـة
الـصـراع اي صـراع مهـمـا بـغت الـقوى
النافـذة واستخـدمت اقذر أسالـيبها في

مناوئة قيم اخلير واجلمال والتقدم:

هــذه واحـــدة من اهم الــروايـــات الــتي
ـؤلفها "الو تقتـرب من اخليال الـعلمي 
ســبـــيس" تــعـــريب الـــشــاعـــر "حــســ
نـهـابــة" كـمـا سـتـتـضـح اهـمـيـتـهـا من
خـالل مــــوضــــوعـــتــــهــــا ومـالبــــســـات
احــــداثـــهـــا. وقـــبل تــــقـــد قـــراءتـــنـــا
االنطباعية هذه عنها البد من االشارة
ؤلفها الذي لم الى اننا نقرأ ألول مرة 
نتعرف على منجزاته االبداعية وال عن
اي مـعـلـومـة تنـفـعـنا في الـتـعـرف على
بـيـئـتـه وبـلـده والـلـغــة الـتي كـتب بـهـا
"االنهيار". وكان اولى بالشاعر "حس
نهـابة" "مـعربهـا" ان يفـيدنا في تـرجمة
ـــؤلف وايـــراد كـــشف لـــشـــخـــصـــيـــة ا
ا اجنز من اعـمال قبل هذه تفصـيلي 
الـــروايـــة. واظن ذلـك من مـــتــطـــلـــبــات
ــعـرفــة مــا يـهم االحــاطـة الــضــروريـة 
ـؤلفـها. الـقار ويـجعـله على تـماس 
و[االنـهـيـار] تـتـألف من تـسـعـة فـصول
ـؤلف بذر وخاتـمة مـوجزة ويـبدو ان ا

القيـام بأي نوع من البـحوث... وسيغلق
مـخــتـبــر اجلـامـعــة دونه وكـذلـك جـمـيع
كن أن يـدخل إليها مراكز الـبحث التي 
مــتــذرعًـا بــأيــة حـجــة. وســتُـحــطم كــافـة
وجودة اآلن. وسيُحذف اسمه األجهزة ا

وسوعة العلمية. من ا
ومـع كل هــذه االجـــراءات الــتـــعــســـفــيــة
ة لم توقف القـسريـة واحلرمانـات الظـا
ـة هـذا الـعـالـم الـبـاحث عن سـعـادة عـز
االنسان واعالء شأنه في كل ما يستحق
من حـيــاة رغــيــدة مـبــنــيـة عــلى تــكــافـؤ
الفرص واشاعة قيم العدالة واحترام كل

ما يتعلق بحرياته وكرامته:
ــقــفــر لــقــصـر ـمــر الــطــويل ا "اجــتــاز ا
الــــعــــدالــــة. لـم يــــكـن هــــنــــاك أحــــد... ال
الـصــحـفــيـ وال مـصــوري الـتـلــفـزيـون.
والسبب مـعروف بالطـبع إذ إن السلطة
كـــانـت واثـــقـــة من احلـــكم الـــذي أُصـــدر

مسبقًا.
وحيدًا...

هكذا ألفى نفسه بدءًا من هذه اللحظة...
وحيدًا تمامًا" 

ولـكن مـسـيرته سـتـتـواصل رغم جتـريده
من صـفــاته الـعـلــمـيـة وغـلق مــخـتـبـرات
البـحوث امـام مشـاريعه فـاألمل ينـتظره
سيرة ويوفر هناك الشباب الذي يكمل ا

له مستلزمات البحث السرية: 
وحيدًا...

شـخـص مـا ربت في تـلك الـلـحـظـة عـلى
كتفه.

بروفيسور.
رفع رأسه.

كـان ثــمّـة شــاب لم يـره قـط  يـبــتـسم له
بلطف.

ماذا تريد?
تـعـال ســأوصـلك بـســيـارتي... يـجب أن

أحتدث معك.
ــســتــقـبل الــذي يــنــتـظــره من اجل انه ا
الــســـعي احلــثــيـث إلكــمــال مــا بــدأه من
بحوث جديرة بالتقدير وهكذا انتصرت
ارادة "روبرت كـولينـز" بطل هـذه الرواية
اجلــمـيـلــة والـتي امــتـعـتــنـا بـأحــداثـهـا
وحفـزت فيـنا الرغـبة عـلى التشـبث بنور
العـلم والعدالـة والوقوف بوجـه مرتكبي

القتل والدمار والظلم .. 
ان [االنـهـيــار] روايـة كـشــفت عن جـوهـر
االنـسـان وتـمسـكه بـأفـكاره الـنـيرة ومن
هنا ادعو قراء الـعربية الى االطالع على
فـصـولـهـا فــفـيـهـا الـكـثـيـر من االنـحـيـاز

للمعرفة واخلير واجلمال... 

- مـنـذ عـشـرين عامًـا -قـال بـصـوت هاد
والـبـشريـة تـعانـي من أبشع اسـتـبدادات
ـاذا يجب أن وضـغوط عـرفهـا اإلنـسان. 
ـاذا الــسـلــطـة ضـد يـحــدث هـذا دائــمًـا? 
اذا تـريد أن تـخـنقه وتـسـحقه الـذكـاء و
ـعــقـولـة? ـصـاحلــهـا غــيـر ا وتــخـضـعـه 
اجلـــواب مــعـــروف مــنـــذ قــد الـــزمــان:
الـذكـاء هو الـشقـيق األكـبر لـلـحريـة وهو
بـالـتـالي يُـعـد عـائـقًـا ذات أهـمـيـة كـبـيرة
لـلـسـلـطـة حـ يـعـارض رغـبـات الـبـشـر.
الـــيــونـــان وحـــتى الـــعـــالم كـــلّه ضـــحّى
فكـريه عندما اكتـشفوا جوهـر السلطة
ـتعـفن. واآلن نـحن أنفـسـنا بـعد الـف ا
ــشــكــلــة وخــمــســمــائــة ســنــة نــواجه ا
اثل ذاتها... جند أنفـسنا أمام موقف 
ألن الــســلــطـــة تــرغب بــتـــرســيخ دعــائم
طمـعها بـاستـخدام اكتـشافات الـعلم. أنا
أرفض رفـضًـا قـاطـعًـا تـطـويع اكـتـشـافي
خلــنق اإلنـــســان. لــقــد قـــمتُ به من أجل
مسـاعدته ولـيس من أجل إحلـاق الضرر
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 اٍذاً... أتضحت من هذا السياق الدرامي
ــقــنـع فــلــســفــة الـــروايــة وجــوهــرهــا ا
االنـــســـاني في تـــطـــويع االكـــتـــشـــافــات
اجلديدة خلدمة البشرية ولهذا جند في
واقعنا الراهن ان الـسلطات احلاكمة في
بلـدان التخـلف واجلهل غـالباً مـا تقصي
الكـفاءات واصـحابهـا عن مصـادر القرار
وجتـنّـد في خـدمـتـهـا جـيـشـاً من مـزوري
الـشـهـادات واالمـيــ والـفـاسـدين الـذين
يـــقــفــون بــوجه ريـــاح الــتــطــور والــرقي
ة - ألـيس واقـعـنا مـثاالً واحلـيـاة الكـر
ــعــادلــة الــقــاتــلـة? صـارخــاً عــلى هــذه ا
وبـأصـرار "روبرت كـولـيـنز" عـلى بـحوثه
الـرائدة وتـصـديه احلازم لـقـوى التـسلط
ـثـلة بـهيـئة احملـلـف ومـدعيـها الـعام
تكون الـنهاية مـحسومة إلبـداعات العقل
ـــثل الـــتـــنــويـــري والـــضـــوء الــكـــاشف 
االنسان الـراقية وسـعيه لبـناء عالم خالٍ
من احلـــــروب واالمـــــراض واجملـــــاعـــــة.
ولنتصور ما اقدمت عـليه هيئة احمللف
ومـا قـررته بـحق الــبـروفـيـسـور "روبـرت
كـولـيـنـز" ومـا يـتـمـاثل مع مـا يـجـري من
انــتـهــاكـات في بــلـدان الــتـخـلـف الـشـرق

اوسطية: 
قــررت هــيـئــة احملـلــفــ مـا يــلي: يُــحـرم
الـبـروفـيـسور كـولـيـنز من كـافـة مـناصب
الـتـعلـيم الـتي يـشغـلـها اآلن ويُـخـلع منه
لــقب شـخــصـيــة عـلــمـيــة ويُـحـرّم عــلـيه

في رحـمـها امـكانـاته الـباهـرة وجـعلـها
تـتـوفر عـلى شـروط حتـويلـهـا الى عمل
مـسـرحي نـاجح اذ كـان احلـوار يـشـكل
الـنـسيج الـسـائد في صـيـاغة احـداثـها
وايـصـال مــضـامـيـنـهــا الى جـمـهـورهـا
بـظــروف افـضل وبـوسـائل اقل اسـرافـاً
ـتـشابـكـة. على في تـكـديس مفـرداتـها ا
الحــظــات ال تـقــلل من ايــة حـال هــذه ا
اهــمــيـتــهــا كـروايــة صــاحلـة لــلــقـراءة
وتـعـزز ثـقـتـنـا بـقـدرات "حـسـ نـهـابة"
هـارة الفتة الذي ادار مـقود تـعريـبهـا 
لالنــتــبــاه. عــقــدة الــروايــة وثــيــمــتــهـا
الـرئيسـة تتنـاول حدثـاً علمـياً مفـترضاً
اختـرعه االستاذ "روبـرت كوليـنز" الذي
جنح في اجـراء بحـوثه عـلى موضـوعة
مـتـخيـلـة تـتلـخص في بـعث احلـياة في
خ بـعـد مـوت صـاحـبه الـذي اعـتـبـرته ا
هيـئة احمللـف خـروجاً على الـنواميس
ـوروثــة مـتـهـمــة "كـولـيــنـز" بـاإلحلـاد ا
ـســار الـذي ــتـعــمـد عــلى ا واخلـروج ا
حــددته الــســلــطــات الــعــلــيـا. ورغـم مـا
ــبــتـكــر من تــعــرض له هــذا الــبــاحث ا
اضــطــهــاد ومــحــاكــمــة جــائــرة االّ انه
واصل ابـــــحـــــاثـه وجتــــاربـه خلـــــدمــــة
ـكــبـوتـة الـبــشـريــة واطالق طـاقـاتــهـا ا
ــهـيــمـنــة حـتى بــفـعـل قـوى الــتـســلط ا
حتـقـيق حـلـمه في االنـتـصـار واخلروج
الى عالم االنعتاق الذي تسطع فيه االن

شمس احلرية والعدالة واحلق: 
ـدّعي الـعـام عـلى حـ غرة رنّ صـوت ا
ــزقـــاً الــصــمت بــعــنف. كــان صــوتــاً
مُـتكـلـفاً  مـليـئاً بـنبـرات غريـبة لـدرجة

جتعله قبيحاً. 
أسـتـاذ روبـرت كولـيـنـز لقـد اسـتُـدعيت
إلى هـذه احملـكـمـة لـتـوضح لـنـا اإلحلاد
الـذي يـسـود أعمـالك الـعـلمـيـة بـصورة
مـــنــــفـــصـــلــــة عن اخلط الــــذي حـــددتْه
السـلطـات العـليا - والـتفت نـحو الذين
كانوا يشـغلون الكـراسي خلف الطاولة
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محاسن مطر شبارو مع عكاب الطاهر

غالف الرواية


