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ستقبلي أن أموت حنا مينه: مشروعي ا
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في كـتاب " سـاعـات بـ الـكـتب " لـعـباس مـحـمـود الـعـقاد (1889 - 1964)
الذي أطـبقتْ شُـهـرته كلَّ اآلفاق  تـناول فـيه صـاحبُه مـقـاال مثـيرا  عـنونه ب "
لو..." . هذه األخيـرة  حسب العقـاد  لها حضور قـوي في حياة األفراد وفي
حـيـاة األ كـذلك . مـركــزا عـلى حـدثـ بـارزين  غــيـرا مـجـرى تـاريخ أوروبـا

بعامة .
كان مـنـطلقُ الـعـقـادِ بسـيـطا لـلـغايـة . حـيث أشـار  في البـدايـة  إلى األحداث
صادفات  اخلطيرة  التي تـتربص باإلنسان في حـياته اليوميـة . لوال بعض ا
ـرءُ حقيـقة شـقائه و سـعادته أو جنـاحه و إخفاقه . ـصدر  لـعاش ا مجهـولة ا
غير أن هذه الصُّدَف  حسب العقاد  غالبا ما حتفر سمتا مبهما و غامضا 
بل مـعـقـدا في تـشـكـيل رؤيـة الـعــالم مـنـذ فـجـر اخلـلـيـقـة ; سـيـمـا وأن الـتـاريخ
اإلنسـاني  بـعامّـة  يـعجُّ بأحـداث و صـراعات جنـهل مـا وراءها من أسـباب و
مسببات  إال أن الشيء الذي ال يُماط عنه اللثـام هو فعلَها السّحري في تغيير

مجرى التاريخ اإلنساني برمَّته .
شهورة  قال  واعتبرها العقادُ من األقوال ا ففي إشارة طريفة  جاءت في ا
قدار قيراط واحد ; لذهب أنه لو اختلف أنف كليوباترا في الطـول أو القصر 
سيحيّة و العالمُ معه جمالـُها اآلسر الـفاتن . و الختلف معه  أيضا  تـاريخُ ا
عركة " صدر الرئيس  بأسره . وتبعا لذلك  ففتـنة اجلمال الكليوباتـري كان ا
ـ الـعـاشـقـ ; يـولـيوس أكـتـيـوم " الـشـهـيـرة  الـتي دارت رحـاهـا بـ الـغـر
عـركـة لظـلت رومـا تدين بـدين غـير القـيـصر و مـارك أنـطونـيـوس . فلـوال هـذه ا
ـسـيـحـيـة  ومـا تـمـكن الـقـديس بـولس من أن يـوسّع حـمالته الـتـبـشـيـريـة في ا
الشرق الـعربي . فـنونيـة ذقن كلـيوبـاترا و داليـة أنفـها األثيل أشـعال الفـتنة في

نتهى وتغيرت معه معالمُ العالم بأسره . سدرة ا
أمـا احلـدث الـثـاني  الـذي بـسط فـيه الـعــقـادُ اهـتـمـامـاته الـتـاريـخـيَّـة  مـتـعـلق
باشـر لفالسـفة األنـوار  في اجملتمع الـفرنـسي خالل القـرن الثامن بالتـأثيـر ا

عشر . مُبئرا حتليالته على
ـنــظــر األول لـلــثـورة الــفــرنـســيــة جـون جــاك روسـو( 1712ـ   1778بـاعث ا
ـقـراطيـة في حـياة الـفرنـسـي . يـقـول العـقـادُ : " فلـو اسـتطـاع روسو في الد
مـساء  14مارس  1728أن يـتـقـدم عـشــرين خـطـوة إلى بـاب جــنـيف  لـبـقي
صبـيـا يـتعـلم احلـفر  ويـعـول عـلى النـبـوغ  وقـلَّمـا يـخطـر له خـاطـر الكـتـابة و
التأليف " . فمن باب الصُّدفة أن يُطرد روسو من ملجأ األيتام ; نظرا لتأخُّراته
لجأ . وتبعا لذلك  تكررة و عدم انضباطه للناموس الـداخلي  الذي يسيّر ا ا
ديـنة يوصد في الـثامنـة مساءا ; فلـو تقدم روسو عـشرين خطوة إلى فمدخل ا
ــلـجــأ شــر طـردة . األمـام فـي اجتـاه بــاب جــنــيف  مــا طـُـرد خــارج أســوار ا
ـا هي األقـنـوم و احلـافز ; قـتـضى ذلك  عـاش حـيـاة التـشـرد والـضـياع  

الذي دفعه نحو امتهان الكتابة والتأليف واإلبداع .
ـ  2ـ

أمَّـا " لـو ..." عـنــد مـصـطـفـى صـادق الـرَّافـعي 1880-  (1937  في " وحي
القـلم " اجلزء الـثـاني هيـمن فـيهـا السـيـاسي في بعـديه الـعربي و اإلسالمي .
صـريّة  فـي مقـابل اآلخـر األجنلـيزي  موجـهـا أسيـاخَ انتـقـاداته إلى الـذات ا
ة الـفوالذيـة . عالوة عن تصويـر النـقائص  التي الذي يتـمتع بـاحلرية و الـعز
عـرفيّـة . لهذا صـري  و حتد من طمـوحاته الـفكـريّة وا ـواطن ا يرسف فيـها ا
ـا يـنـشئ عـيـوبا الـسبـب يقـول الـرَّافـعي : " رأيـتـهم هـنـاك يـنـقدون الـعـيـوب  
جديدة  ويسـبحون بـأيديهم سـباحة مـاهرة  ولكن عـلى األرض ال في البحر 
وتكاد نظرتهم إلى احلقيقة الهزلـية  تكون عمى ظاهرا عما هي به من احلقيقة

" .
وتبعـا لذلك  حتجَّج الـرّافعي بـحجَّج منـطقيّـة  صادرة عن وعي ظـاهر بأهـمية
ـنطقي; بـهدف االستدالل و الـبرهنـة على صحة الـطـَّرح  الذي يـنتصر البناء ا
ـعنى  ال إليه. وهـكذا  كـانت النـكتـة الهـزلية  حـسب الرافـعي  اخلالـية من ا
صنـوع والسَّخـيف ; ألنها تـفتقد  فـي جوهرها  تولـد إال الـضَّحك األصفـر ا
ـرحة ; ـعـنى أقـنـوم احلـيـاة ا روحَ الـدَّعابـة و اخلـفـة  الـلـذين يـشـكالن مـعـية ا

بعيدة عن أن تكون لهوا و عبثا مجَّانيا .
فلو كانت النـُّكتة  وهي أصغر حدث يـعيشه اإلنسان في محيطه االجتماعي و
ـعنى احلـقيـقي لـلوجـود ; لكـان حليـاتـنا مـغزى عـميق و اجلمـاعي  تنـهلُ من ا
ـسؤولية  جوهري  نسـتشرف من خالله إلى احلـياة الشائـقة ميْـسمها روح ا
و اإلحـســاس بـالــواجب جتـاه الــذات و جتـاه الـوطـن . إن احلـكــمـة الـتـي يـريـد
الرافـعي أن يدمـغ بهـا نصَّه هي أن اجلـد ال يـؤخذ من هـزليـة احلـياة  كـما أن
العظمة ال تسـتخرج من سفائف األمور  وأن الـفلسفة ال تُعـرف من حماقاتها.
ا ظـهـرت عـلى االجنلـيـزي مـخايل ـنـحى ;  فلـو كـانت األمـور تسـري في هـذا ا

ا عنت لنا فيه معاني العزم و اجملد في احلياة . الظفر واحلكمة . أو 
وفي جانب آخر  وسّع الـرَّافعي من طـرحه ; ليشـمل الشـبابَ العـربيَّ . مؤكدا
ـا هي عـلى أنه من الــضـروري أن يـحـاربــوا الـلـهـوَ و اإلســفـافَ في األمـور  

عارك السياسيَّة أولى ا
الـضـاريـة واحلــاسـمـة  الـتي تــنـتـظـر بُــنـاة الـوطن . فـلــو أدرك الـشـبـاب ذلك ;
ـكارم و اجملـد . وهـذا لن يـتـأتى  إال إذا اسـتـوعبَ لـتـحـققـت الـعزائـم ونِـيلـت ا

الشبابُ العربي قيمة الشعب أوال  ال قيمة الفرد.
سـعى  مـزج الـرَّافـعي بـ الـقـضيـة األولى لـألمة الـعـربـيـة و طـموح في هـذا ا
العالـم اإلسالمي. على اعـتبار أن الـقضـية الـفلسـطيـنيّـة هي جزء من قـضايا و
همـوم األمـة اإلسالمـية  لـيـرتـفع منـسـوبَهـا كي تـصـبحَ  من أجل ذلك  شـأنا
إنسـانـيَّا بـعـامـة . ومنه  خـلصَ الـرَّافـعي إلى استـنـتـاج  قال فـيه : " لـو صام
العالم اإلسالمي كـله يوما واحـدا  وبذل نفـقات هذا الـيوم الواحـد لفلـسط 

ألغناها " .
راوحتْ " لو ..." ب عـباس محـمود العـقاد و مصطـفى صادق الرَّافـعي بهدف
ا يزيد إبراز تيارين فكـري كبيرين  تـربَّعا على عرش تاريـخ األدب العربي  
عن أربعة عقود من الزمن . وبصما  ببصيرتهما النقديَّة  قرائحَ نقاد ناشئ

 تتلمذوا على إثر هذه الزوابع الـفكرية  التي الزالت لم تنطفئ أ ُوَارها . ف "
لو ..." هي امتنـاع لشرط  و امـتناع جلـواب أيضا . فالـشرط يكـمن في الفكر
العقالني  الذي يجعل من العـقل نبراسا يستـضئ به في عتـْمة هذا الوجود .
ا لجأ   فلو أدرك جون جاك روسو مـضمون اإلنذار  الذي تلـقاه من إدارة ا
ـقـراطـية . بـيـنـما عاشـت فرنـسـا مـا تعـيـشه  الـيـوم  من تـقدم و ازدهـار و د
اجلوابُ يكون ثاويا في الفـكر احملافظ  الذي تشبَّع به الـرَّافعي ; سليل محمد
ـرءُ نـفسه  ويـنفعُ به عبـده و جمـال الديـن األفغـاني . فالـصيـامُ جُـنَّة يـنفعُ به ا

اآلخرُ أيضا.
لذا ستظل " لو ..." تنوس ب فكرين كبيرين  أقاما الدنيا و شغال الناسَ.

دة عـام مع الرئيس سـاعدة السـابقـة في البيت األبـيض عن تفـاصيل جتربـتهـا أثناء عـملـها  عتوه “الذي ألـفته أوماروسـا نيـومان ا حقق كتاب ”ا
ركز األول في قائمة أعلى الكتب مبيعا في دونالد ترامب مبيعات تخطت  33 ألف نسخة في أول أسبوع من إصداره لكنه لم يتمـكن من احتالل ا
اضي من خـدمة (إن.بي.دي بـوك-سـكان) أن كـتاب (جـيرل.. ووش يـور فـيس) تغـلب على ـبيـعات اخلـمـيس ا ـتـحدة. وأظـهرت بـيانـات ا الـواليات ا

ركز الثاني. عتوه “ا كتاب أوماروسا إذ باع أكثر من  58600 نسخة في أسبوع فيما احتل كتاب ”ا
وتتهم نـيومان الرئـيس ترامب في كتابـها بأنه أدلى بـتصريحـات يزدري فيهـا األمريكـي من أصل أفريقي والـفلبـيني وأقـليات أخرى إضـافة إلى شواهد

كن إنكار تراجع قدراته العقلية.“ تشير إلى حاالت ”نسيان وإحباط .“وكتبت تقول ”ال 
نـاصرين السـود للـرئيس األمريـكي قبل عـزلها مـن منصـبها في تسـابقـة السابـقة في بـرنامج ترامب لـتلـفزيون الـواقع (ذا أبريـنتس) أحد أبـرز ا وكـانت ا
اضي ـاضي. ووصف ترامب نيومان األسبوع ا البيت األبيض في ديسـمبر كانون األول. وظهرت في عدة وسـائل إعالمية للترويج لكتـابها قبل نشره األسبوع ا

بأنها ”كلبة “و“مجنونة “و“وضيعة.“

رسالة واسنطن

ÎUFO³  vKŽ_« WLzU  —ÒbB²¹ V «dð Áu²F*« »U²

22

ألني أنــــتــــشـــر .. أنــــا أطــــلب اعــــلى
األسـعـار وآخـر أقل االسـعـار (يـقـصـد
الـلــقـاءات الـتــلـفــزيـونـيــة ) اتـقـاضى
 100000ليـرة سـوريـة عن كل سـاعة
في الــتـلــفــزيـون الــسـوري  و 2000
دوالر لــلــســاعـــة في الــتــلــفــزيــونــات

االخرى .
ضـــمـن حـــوارنــــا الـــعــــفــــوي ســـألت

الروائي حنا مينه :
ستقبلي ? - ماهو مشروعك ا

ستقبلي أن أموت .  -مشروعي ا
وت ?  -ولم ا

-ألنـي عــــــــرفـت كـل شـىء فـي هــــــــذه
ــر  الـذل احلــيـاة  عــشت احلــلـو وا

والعز
اجلــوع والـــشــبع  عـــرفت كل انــواع

احلياة  وشكرا للحياة ووداعا .
اذا الوداع  ?   -

- لــقـــد طـــاردت احلـــيـــاة كل عـــمــري
والأريــــد أن تـــطــــاردني احلــــيـــاة في
شـــيـــخـــوخـــتـي . إني أحب احلـــيـــاة
وأبـاركــهـا  وألني احــبـهــا  أريـد أن
اموت وأنا أحبها  دون أن ياتي يوم

ــكـنى بـأبي  كـان الـرجل الــشـامي ا
كـنــان الـذي إسـتــأجـرنــا مـشــتـمـله
الصق لـبـيـتـه لـعـدة أيـام مـرحـا ا
عـاجلة طـيـبا حـينـمـا استـدعيـنـاه 
خــلل فـي الــتــلـــفــزيــون مــا إن رأى
بعـثرة على الـقنبة كتبنـا الكثـيرة ا
والـــتي كــنـــا قــد إشـــتــريــنـــاهــا من

مكتبات الشام  حتى هتف :
 - يــبـدو  أنـكــمـا ايـضـا مــجـنـونـان

بالكتب كجاري!!
-ومن هو جارك اجملنون ياترى?

-حنا مينه 
-الروائي?

-اي هو بعينه 
كن? -نريد ان نراه ونسلم عليه 

كن  -طبعا 
تناول سماعة التلفون:

استـاذ حنـا  في اثنـ كرد مـجان
بيحبو الكـتب كثير  ساكن عندي

يحبون يشوفوك ويتعرفو عليك .
ـته قال لـنـا :غدا بـعـد أن انهى مـكـا
في الثـامنـة مسـاء سيـستـقبـلكم في
بـــــــيـــــــته .                               
مـــــســــاء 2002/11/11 كـــــان لــــنــــا
(الـشـاعـر الشـهـيـد مهـدي خـوشـناو
وأنــا )مـوعـد مع الــروائي الـسـوري
حــنــا مـــيــنــا في شــقــته الــشــامــيــة
.إسـتـقـبـلـنـا وزوجـته مـريـانـا بـفرح
حليق .كان في كامل أناقته وأبهته 
الــذقـن  بـاسـم الــوجه مــنــشــرحـا 
تـلئا بحـيوية احليـاة رغم سنينه
ـــتــــراكــــمـــة . رحب بــــنــــا الـــرجل ا
وزوجـته وقادنـا الى صـالـة جـلوس
صغيـرة تزدان بلوحـات فنية وكتب
جتـلـس فـوق بـعــضـهـا بال إنــتـظـام

على منضدة التبعد عنا كثيرا.

بــسـرور بـاد قـدم لـنـا  الـرجل احلـلم
حنا مينا علبة سكائر مفتوحة :

-تفضال 
ســبــقت صــديــقي مــهــدي وقــلت له:

الندخن 
-كيف كتاب وال تدخنان?

ـــــا هـــــنـــــاك مـــــاهـــــو اولـى من -ر
السيكارة 

تــســبــقه إبــتــســامــة صــافــيــة قــال:
غــلــبــتــني ايــهــا الــكـردي.            
نـهض وإجته نــحـو الـثالجـة وأتى
بــقــارورة عـســلــيــة تــخــتــزن فــرحـا
سـيــشع بـعــد قـلـيل مــا إن فـتــحـهـا
حـتى كانت الكـؤوس قد إتخـذت لها
أماكن عـلى الطـاولـة. قال لي مـهدي
هامسـا بالـكرديـة (لم فعـلت ذلك? قد
اليــكــون الئــقــا مــا قـــلت له. قــلت له
للـجنـون طقـوس ولنمـارسهـا اللـيلة

في حضرة كاتب يعشق احلياة)
تــكــلم الــروائـي بــشــغف وعــبــر عن
سـعادته لـلـزبارة كـان طـليـقـا حرا

يحس بأمان خفي يحيط به.
إســتــأذنــته ان يــســمح لـي بـتــدوين
بـــعض مــــحـــاور كالمه والـــدردشـــة
ـواضـيع الـتـي تـطـرق الـيـها حـول ا
في جــلـســتـنـا الــتي غــدت جـمــيـلـة
عفـوية  وبسـيطـة  قال حـسنـا ايها

الكردي  لك ماتشاء .
هــنـا سـانـقـل لـلـقـراء حــرفـيـا بـعض
مقوالته بدون رتـوش كما هي مثلما
مـامـكــتـوب في مـســوداتي الـورقـيـة
اآليـلــة لـفـقــدان بـعض حــروفـهـا من

تقادم السن عليها.
•بـيـتـي بـسـيط وحـيــاتي بـسـيـطـة .
أحب الـبسـاطة . اذا كـان عنـدي مال
ن  افـــــضـل أن أعـــــطـي نـــــصـــــفـه 

يــســتــحق . هــنــاك أســر ونــاس أنـا
أتكـفلهم بـقلـمي . حيـنمـا منحت في
آذار عام  2002وسـام اإلسـتـحـقـاق
ــمــتـازة مع الــســوري من الـدرجــة ا
زكــريـا ثـامــر وعـبـدالـكــر الـيـافي 
ومع الـــوســام كــان مـــبــلغ 300000
ليـرة سورية  وزعت الكـثير منه في
ن وجــدت أنــهم الالذقــيــة ودمــشق 
يسـتـحقـونه..اتمـنى ان يسـتمـر هذا

النهج في تكر األدباء ودعمهم .
•ماأردت لشئ أن يكون  إالُ يكون .
•الأحـب الــشـــتـــاء والــلـــيل والـــنــوم
.عنـدي جتربة نـاقصة  هي إنني لم
ـرأة التي جتـعـلني أجد حـتى اآلن ا
أدور حــول بـيـتـهـا وأالحـقـهـا وأركع
أمـــامــهـــا أو ابـــكي أمــامـــهــا . لـــقــد
ــعـروف عــرفـتــني الـنــسـاء  اال انه 
عـــني كـــمـــا في الـــروايــات إنـــني لم
أعـــــــرف احلـب االُ فـي الـــــــروايــــــات
ــــاذا لم والــــقـــــصص .( قــــلـت له: و

تعرف احلب ? )
قـال : هـذا قدري .. الـنـسـاء الـلواتي
عـرفـتـهن  روضـتــهن بـسـرعـة  ولم

تأت واحدة منهن لترويضى .
ـرأة ظـهـرهـا لك دعـهـا •إذا أدارت ا

تذهب بسالم  .
•إمُا أن أكـون أنا النـسر  أو الأكون
. اإلنــســان مـخــيــر بـ أمــرين  هل
ـلك قـلب نـسـر? أم قـلب عـصـفور ?

سألة . هنا ا
•أن تـنـدم علـى الصـمت  أفـضل من
أن تندم على الكالم في غير محله .
•إذا إسـتعـجـلنـا اإلنـتصـار قـتلـناه 

اإلنتصار اليأتي االُ على مهل .
ـلك معلـمية الفن . •الفـنان هو من 
ـلك معـلمـية اخلـياط فـنـان حيـنمـا 
وكـــــذلك احلـــــمُــــال واحلالُق الـــــفن 

والصحفي .
•يـــــقـــــول صــــاحـب دار اآلداب: أنــــا
أعتـمد عـلى مـبيـعات كـتب وروايات

حنا مينه  ودواوين نزار قباني .
•مــهــمـــتي أن أكــتـب وأن تــتــواصل

األجيال .
•أنا اوسع الكتاب  العرب إنتشارا 
حتى من جنيب محـفوظ بعد نوبل .
أعـــــيش مـن قــــلـــــمـي وهـــــذا نــــادرا
مـايـحـصل في الـوطن الـعـربي .. أنا
إســتـــثــنــاء  دار اآلداب تــربح مــني

أقـول فيه ماقـاله الشاعـر زهير بن أبي
سلـمى  ( سئـمت تكـاليف احلـياة ومن
يعش    ثمان حوال ال أبالك يسأم ) .
- هناك رواية ماكتبتها  ولن أكتبها 

والتسألوني عن السبب .
كـنـا انــا وصـديـقي مـهــدي نـطـلب مـنه
اإلذن بـالسـماح لـلمـغادرة  إالُ أنه كان
مــصــرا عــلى بــقــائــنــا ألطــول فــتــرة 
وحــيــنـمــا كـررنــا الــطـلب بــعــد مـضي
مـايــقــارب الــثالث ســاعــات  تــدخـلت
ــــرأة الـــوقـــورة مـــريــــانـــا و قـــالت : ا
مرحا  اتصدقون إني لم أره سـعيدا  
مــنــشـرحــا مـنــذ سـنــوات  كـاآلن .. إنه
ـارس طــقـسه فــرحــان بـكــمـا .دعــوه 

فضل باإلحتفال بكما .  ا
أهـدانا الـكـاتب الـكبـيـر بـعض رواياته
وكـتـبه الـنـقـديـة وودعـنـا بـإبـتـسـامات

حب لن تنسى ..
ـعــلم  ايـهـا حــنـا مـيــنـا ايــهـا الـقــلم ا
اخلـــالــد  شــكــرا لك ولـــنــبل اخالقك 
الـســكـيـنــة والـهـدوء ـرحــة  لــروحك  ا
.هالُ تــعــذرنـي اذ تــأخــرت بــالــكــتــابـة

عنك??
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هيا نشتر في ظل مستقبل رأسمالي

ـنزل الرقـمية  ,وكلهم على بـقوان ا
يـقـ بـانه اليـجـلب الـنـفع بـاي شـكال
من االشكال . يعـيش معهم كأنه زينة
مكـمـلة لـلمـنزل او كـأنه حيـوان إليف
يــرمـــوه مـــتى مـــا ضـــجــروا مـــنه او
تعرضوا لضائقة مالية . وبالرغم من
ذلك فـهو كان قـليل الـكالم ذو عبارات
مـــؤثــرة جــدا ان تــكـــلم . خــصــوصــا
حينـما قدم فكرة لـرب االسرة بطريقة
غير مباشرة بان يوفر الراحة للعمال
والــتــعــامل مــعــهم بــلــطـف أكــثـر الن
االجـــواء الــســلـــيــمــة في الـــعــمل من
شـانـهـا ان تـزيـد االنـتـاج وتـدر عـلـية
بـالـربح الـوفـيـر " الـقـبـلـة هي األجنع

وذجا. حلرارة اجلسم " ا

 هذه هي جتـربتي االولى مع االدب
الـبـرتـغـالي وحتـديـدا مع أفـونـسـو
كـروش الـكـاتب الـبـرتـغـالـي الـشاب
الـتي سـيـما حتـمل عـنـاوين اعـماله
بـعض الغرائـبية . وحـينمـا اخترت
ان اقــــــرا احـــــدهـــــا تــــــبـــــ لي ان
ضمـون كذلك يـحمل فـكرة طـريفة ا
وغـريـبـة بـعض الــشي عن مـجـتـمع
ادة ولغة مسـتقبـلي تتعاضم فـيه ا
لـيمـتـرات حتى ال يـكاد القـيـاس وا
للـمـشـاعـر او االنسـانـيـة مـكـانا في
ــتـخــيل وكـمــا يـقـول هـذا الــعـالم ا
إليوت " االنسانية ال تتحمل الكثير

من الواقع ".
ÂU —« Â«b ²Ý«

عــــالم رقــــمـي يــــعـــيـش في داخــــله
االنـسـان مـستـخـدمـا االرقام لـتـمـيز
بعضم بعضا بدال من االسماء  ,كل
ــعــنــويــة بــاتت تــقــاس االشـــيــاء ا
ــشـاعـر ـلــيـجـرامــات كـاحلب وا بــا
والـــدمـــوع والــقـــبالت .. الـخ حــتى
ــو حتــايــا الـــصــبــاح أصــبــحت "
وازدهــار " بـدال من صــبــاح اخلــيـر
وكــــــــانـــــــــهـم فـي ســـــــــوق لألوراق
الـتــجـاريـة  ,لم يـتــبـقـى لـلــعالقـات
االنــســانــيــة شيء في هــذا الــعــالم
حـــيث أصــبــحت احلـــيــاة ربــحــيــة

فحسب . 
يــجـسـد الــكـاتب مــشـكــلـة الـثــقـافـة

وإهــمــالـــهــا في اجملــتـــمع من خالل
طرحه لهـذه الفـكرة بطـريقـة ساخرة
اقـرب منـها الى الواقـع . حيث طفت
عــــــلـى الــــــســــــطـح الــــــعــــــديــــــد من
الـشــخـصـيـات الـتي تــدعي الـثـقـافـة
وهـبة ومـا هي اال حقـيقـة مزيـفة وا

جــوفــاء يـقــبع خــلـفــهـا الــعــديـد من
ـواهب احلـقـيـقـيـة والـشـخـصـيـات ا
ـــثــقـــفـــة فــعـــلــيـــا دون االهــتـــمــام ا
والـرعـايــة بـهـا ال من قــبل اسـتـذاقـة
الـناس وال مـن قبل احلـكومـات التي
تـعتـبرهـا ترف ال جتـني منه االرباح

كما هي باقي القطاعات .
WMOF  WŠU

تبدا القصة بطلب بطلة الرواية بـــــ
شراء شاعر اسوة بصديقاتها االتي
ـتــلــكن رســامــ ونــحــاتـ  ,هي
اختـارت شاعـر النه ال يـوسخ كثـيرا
كأقرانـه من الفنانـ . يصل الشاعر
ـنـزل فـيـخصـصـوا له مـسـاحة الى ا
مــعــيــنــة " اســفل الــدرج" ويــلــزمـوه

يــرفق كــروش روايــته بــالــعــديـد من
الــتـجــارب واالســتــشـهــاد بــحـوادث
مــهــمـة تــدل عــلى أهــمــيـة الــثــقــافـة
والــشــعـر حلــيــاة افــضل كـــــحــادثـة
طـاليس عـالم الفـلك والريـاضي ح
تـوقع بـفـضل عـلـمه انه مـوسم جـني
الـزيــتــون . وكــان الــفــصل شــتـاءا ,
فاسـتثمـر ماله في استاجـار معاصر
مـيـلـتـوس وخــيـوس فـلم تـكن هـنـاك
ا حـان وقت جني منـافسه تـذكـر . و
الـزيـتـون اصـبـح الـطـلب كـبـيـر عـلى
ـعـاصر فـاسـتـغل طالـيس الـفـرصة ا
واتـاحهـا باالسـعـار التي يـرغب بـها
حـتى حقق ربحـا هائال وهـكذا اثبت
ــمـكن ان يــصـبح بــسـهــولـة ان من ا
الفـيلـسـوف غني ولـكن ليس هـذا ما
وذجا يحرك الفالسفة ! ص 72ا
ـــكن تـــرك الـــشـــعــر ابـــدا ال في "ال 

حديقة وال في احلياة"
تــضـمن اجلــزء االخــيـر من الــروايـة
عــلى تـقــاريـر فـعــلـيـة مــنـفــصـلـة عن
الــروايـة اســمـاه الـكــاتب "مـا يــشـبه
اخلاتـمـة " يـعرض مـن خالله دراسة
تـقول إن مـصاريـف البـرتغـالـي في
الـثقـافة عام  1988كانت تـمثل 3%
اخــذت في الــصـعــود حـتى  %5من

الدخل الوطني.
ومنـذ أربع سـنـوات وفرّت احلـكـومة
البرتـغالية  %0.04نسـبة للـثقافة 
وهـو رقم آخذ في االرتـفـاع مـنـذ عام
 2000وتــقـــول الــدراســـة إن قــطــاع
الــثـقـافــة يـدر دخال يـفــوق قـطـاعـات
مثل الزراعـة  والصناعـات الغذائية
 لـذا لو أننـا تغاضـينا عن رفـاهيات
الـسـعـادة الـتي يـشبـعـهـا الـفن  فإن
غـيـاب االســتـثـمـار في الـثـقـافـة يُـعـد
ـكنه أن جـهال مـدقـعا  ألن الـشـعـر 

ينقذ العالم.

حنا مينه 
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