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ّ
للمفكر الفرنسي باضطهاد تعرّضت
فيما يوحي عنوان الكتاب األخير
له بعض الكتب التي كانت تحاول أن تقول حقيقة مختلفة عما
وجه المؤسسات الرسمية ،نجد أن الكتب التي تناولها نُشرت وأعيد
تر ّ
نشرها وحظي أصحابها بمنابر إعالمية للدفاع عما كتبوه

ميشيل أونفري أقرب إلى تصفية حسابات

اختراع مظلوميات أدبية

نظرة أولى
يعود كتاب لبنان :دراسات في املجتمع واالقتصاد
وال ـث ـق ــاف ــة ال ـ ــذي صـ ــدر حــدي ـثــا ع ــن «امل ــرك ــز ال ـعــربــي
لألبحاث ودراســة السياسات» إلى إعالن تأسيس دولة
لبنان الكبير عام  ،1929في محاولة لفهم ّ
تعدد هذا البلد
في سياقه العربي ،من خالل دراسات وضعها مجموعة
ّ
ً
ّ
تضمنت مسحًا شــامــا ألب ــرز القطاعات
مــن املــؤلـفــن
وامل ـج ــاالت الـتــي تشمل الـتــاريــخ والـجـغــرافـيــا والـسـكــان
واالق ـت ـصــاد والـتــربـيــة والـسـيــاحــة والـثـقــافــة والـسـيــاســة
وعالقات لبنان الخارجية ،تسعى إلى التعريف بلبنان
ً
طبيعة واق ـت ـصــادًا واجـتـمــاعــا خ ــال مـئــة ع ــام ،وكيفية
تفاعل نخبه مع سلسلة من األزمات التي عصفت به.

ديما شريف

ي ـخ ــال ل ـل ـمــرء ق ـبــل الـ ـش ــروع في
ّ
ق ـ ـ ــراءة كـ ـت ــاب املـ ـف ــك ــر ال ـفــرن ـســي
م ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــل أون ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــري ()1959
Autodafés: L’art de détruire les livres
(يمكن ترجمة العنوان إلى «رسوم اإليمان:
فن تدمير الكتب») الصادر بالفرنسية في
آب /أغـسـطــس ّ امل ــاض ــي ،وإذا تــوقـفـنــا عند
عنوان العمل ،أننا سنكون أمام نص يتناول
م ـن ــع أعـ ـم ــال أدبـ ـي ــة وف ـل ـس ـف ـيــة ف ــي فــرنـســا
واضـطـهــاد أصـحــاب هــذه األع ـمــال .فرسوم
اإليـ ـم ــان ه ــي م ــا اض ـط ــر لـلـقـيــام ب ــه ك ــل من
ُّ
اتهموا بالهرطقة والردة الدينية وأجبرتهم
محاكم التفتيش في العصور الوسطى على
االعتراف العلني بـ«خطيئتهم» ،قبل تنفيذ
حكم بحقهم ،وغالبًا مــا يـكــون هــذا الحكم
هو اإلعدام حرقًا في الساحات العامة .لكن
الصفحات املئتني في كتاب أونفري تتناول
ستة كتب ،يبدو أنها مفضلة عند أونفري
ويعتقد أنها لم تنل حقها ،وأن مضمونها
وأص ـحــاب ـهــا ت ـع ـ ّـرض ــوا لـلـنـقــد م ــن ق ـبــل من
يسميهم في مقدمته «فاشيو اليسار».
ّ
يكرس صاحب «نفي الالهوت» ( ،)2005ما
بــدأ فيه سابقًا من انتقادات ألبــرز فالسفة
اليسار مثل جان بول سارتر وسيمون دو
بوفوار وميشيل فوكو وغيرهم ،ويجعلهم
هدفًا له ويتهمهم بأنهم مــاألوا ستالني ثم
م ــاو تـســي تــونــغ والـخـمـيـنــي عـلــى حـســاب
مـنـتـقــدي ه ــؤالء وح ــارب ــوا أي نـقــد لـهــم في
الكتب أو الصحافة .عـنــوان الكتاب يجعل
ً
ّ
يستعد ليقرأ أســرارًا مثال عن كتب
القارئ
ُ
ل ــم ت ـط ـب ــع أو ص ـ ـ ــودرت ب ـس ـبــب ان ـت ـقــادهــا
للصني واالتـحــاد السوفييتي ،ليفاجأ بأن
املؤلفات التي يتناولها مشهورة ،ال بل إن
بعضها ال يزال ُيطبع إلى اليوم بعد عقود
ع ـلــى ن ـش ــره ــا ،م ـثــل «صـ ـ ــدام ال ـح ـض ــارات»
لصامويل هانتنغتون.
الـكـتــب الـسـتــة ال ـتــي يـتـنــاولـهــا الـعـمــل هــي:
«الثياب الجديدة للرئيس مــاو» لـ سيمون
اليز ()1971؛ «أرخبيل الغوالغ» لـ ألكسندر
ســولـجـنـسـتــن ()1973؛ «رحـ ـل ــة إلـ ــى قلب
االستياء الفرنسي» لـ بــول يونيه ()1993؛
«صدام الحضارات» لـ صامويل هانتنغتون
()1996؛ «الكتاب األسود للتحليل النفسي»
(جـمــاعــي)2005 ،؛ و«أرس ـطــو فــي قمة سان
ميشيل» لـ سيلفان غوغنهايم (.)2008
ِّ
ل ـكــن امل ــؤل ــف وق ـب ــل تـفـنـيــد م ــا ي ـ ــراه حملة
ش ـعــواء عـلــى كــل ك ـتــاب ،يـخـ ّـصــص مقدمته
لـ ـهـ ـج ــوم شـ ـ ــرس عـ ـل ــى الـ ـيـ ـس ــار ال ـف ــرن ـس ــي
الــذي يعتبر أونـفــري نفسه ممثال للجانب
الليبرالي منه .فمن تسع وعشرين صفحة
تشكلها املقدمة ،نجد ستًا وعشرين منها
م ــوج ـه ــة ل ـن ـقــد «ف ــاشـ ـي ــي الـ ـيـ ـس ــار» ال ــذي ــن
كرستهم تظاهرات أيار /مايو  1968لتكون
ل ـه ــم س ـ ـطـ ــوة ،وف ـ ــق أون ـ ـف ـ ــري ،لـيـتـحـكـمــوا
بالجامعات والصحافة واألدب والسينما
وعالم النشر ،إلخ .ونتيجة لذلك ،لن يعرف
الـ ـ ـق ـ ــارئ ع ـم ــا ي ـت ـح ــدث ع ـن ــه الـ ـكـ ـت ــاب قـبــل
ُالصفحة  26حني يفسر لنا أنه «يدرس كيف
ن ِسفت كتب ضرورية لتأسيس الحقيقة ()...
كان هدفها تدمير أوهــام يعيشها الناس».
بالتالي ،إذا لم يكن قارئ الكتاب على ّ
بينة
مــن مــوضــوعــه قبل ال ـشــروع بــه ،لــن تخبره
املقدمة الكثير.
ي ـخ ـ ّـص ــص أون ـ ـفـ ــري ل ـك ــل كـ ـت ــاب م ــن الـكـتــب
ً
اآلنـفــة الــذكــر فـصــا ،يقسمه لـجــزأيــن :األول
يتحدث فيه عن تفاصيل الكتاب والثاني عن
الـحـمــات الـتــي طــاولـتــه .ويستعير فــي هــذا
التقسيم جملة من أغنية فرنسية اشتهرت
فــي الستينيات للمغني غــي بـيــار عنوانها
«ال ـح ـق ـي ـقــة»« :أول م ــن ي ـقــول الـحـقـيـقــة ،يتم
إع ــدام ــه»ُ .
فيعنون الـجــزء ال ــذي يتحدث عن
تفاصيل الكتاب «أول من يقول الحقيقة»...

كوالج لـ أنطوني تابييس

انتقائية مريبة

ّ
يتنقل ميشيل أونفري بين التلفزيونات الفرنسية
منذ صدور كتابه،
مروجًا إلصداره بطريقة توحي ّ
أن الكتاب يفضح اإلنتليجنسيا الفرنسية
ّ
ودوافعها السياسية ،وسيفاجأ من اطلع على الكتاب بالمسافة التي
تفصل ما يقوله أونفري عما ورد في كتابه ،ففي النهاية لم تتعرّض
الكتب التي اختارها ألكثر من انتقادات عادية ترافق أي إصدار جديد،
فيما تغيب عن قائمته أعمال تعرّضت لما هو أفظع بما ال يقاس.

والثاني « ...يتم إعــدامــه»« .الثياب الجديدة
للرئيس م ــاو» لسيمون الي ــز يـتـنــاول فترة
ح ـكــم م ــاو ت ـســي ت ــون ــغ والـ ـث ــورة الـثـقــافـيــة،
ويـفـنــد كــل مـســاوئـهــا .وال ـك ـتــاب طـبــع مــرات
ع ـ ّـدة ،منذ ص ــدوره للمرة األول ــى عــام .1981
يعتقد أونـفــري أن الكاتب ،وهــو متخصص
فــي ال ـشــؤون الصينية واآلس ـيــويــةّ ،
تعرض
لحملة شعواء بسبب عشرات املقاالت نشرت
في األشهر التي تلت صــدور الكتاب تنتقد
مضمونه ،في الصفحات الثقافية للصحف
الفرنسية .هذه املقاالت لم تمنع اليز من نشر
كتابني فــي الـسـنــوات الالحقة يتابع فيهما
ما بــدأه من تأريخ لفترة حكم مــاو« :الظالل
الـصـيـنـيــة» ( ،)1974و«الـ ـص ــور امل ـك ـســورة»
( ،)1976إلــى جــانــب عـشــرات الكتب األخــرى
في مواضيع متنوعة ،وتم تكريمه بعدد من
الجوائز األدبية في فرنسا وخارجها.
أم ــا ك ـت ــاب «أرخ ـب ـي ــل الـ ـغ ــوالغ» أللـكـسـنــدر
سولجنستني ،فيعتبر أونفري أن منتقديه
يتساوون مع الجالدين في الغوالغ نفسه،
وي ـت ـس ــاءل :كـيــف ل ــم تـتــم مـحــاكـمــة مــؤيــدي
الفكر املــاوي والتروتسكي في فرنسا على

يدرس العمل بحسب
مؤلفه كيف ن ُسفت كتب
ضرورية لفهم الحقيقة
الكتاب أقرب إلى
«تنفيسة» شخصيّة
فكري
منه إلى عمل
ّ

غـ ـ ــرار م ــؤي ــدي ه ـت ـلــر وب ـي ـت ــان (امل ــاريـ ـش ــال
الفرنسي الــذي تعاون مع النازية) .ويصل
به األمر إلى اعتبار ّأن الهجوم الذي ّ
تعرض
له الكتاب كان يهدف لتمهيد الطريق أمام
فرانسوا ميتران لكسب االنتخابات.
كتاب «رحلة إلــى قلب االستياء الفرنسي»
ل ـ ـبـ ــول ي ــونـ ـي ــه كـ ـ ــان م ـ ّ
ـوجـ ـه ــا ض ـ ــد ج ـه ــود
جـمـعـيــات مـنــاهـضــة الـعـنـصــريــة الفرنسية
ال ـت ــي ن ـش ـطــت ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ويـنـتـقــد
«شـ ـيـ ـطـ ـن ــة الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــض» ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ت ـح ـم ـيــل
البيض أي مسؤولية عن العنصرية تجاه
املهاجرين .كان الكتاب بطبيعة الحال هدفًا
ّ
وتطوع
لعدد كبير من املقاالت الصحافية
فـ ـن ــان ــون ومـ ـثـ ـقـ ـف ــون لـ ـلـ ـت ــروي ــج ضـ ـ ــده فــي
مقابالتهم التلفزيونية .لكن ذلــك لم يمنع
طـبــع الـكـتــاب م ــرات ع ــدة ،وب ـقــاء يــونـيــه في
منصبه الجامعي حتى تقاعده ،واستمراره
في النشر والكتابة.
وم ــن املـسـتـغــرب أن يـحـضــر ك ـتــاب «ص ــدام
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارات» لـ ـص ــام ــوي ــل ه ــان ـت ـن ـغ ـت ــون.
ّ
أون ـف ــري مـقـتـنــع بـ ــأن الـحـمـلــة ض ــد الـكـتــاب
في الصحف الفرنسية قام بها من ينعتهم
بـ«اليسار املــدافــع عــن الخطاب اإلســامــي»
 .islamo-gauchistesه ــؤالء ،وف ــق أون ـفــري،
خـ ــدمـ ــوا ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر أطـ ــروحـ ــات
ف ــران ـس ـي ــس ف ــوك ــوي ــام ــا وم ـن ـت ــدى دافـ ــوس
والـلـيـبــرالـيــة ال ـتــي يـ ـ ّ
ـروج ل ـهــا .كـيــف يمكن
لـعـشــرات امل ـقــاالت أن تـكــون «دمـ ــرت» كتاب
هانتنغتون ال ــذي أعـيــد طبعه فــي فرنسا
وحــدهــا م ــرات ع ـ ّـدة منذ ص ــدوره؟ ال يفسر
لنا أونفري ذلــك ،وهو يركز انتقاده األكبر
على مقال إدوارد سعيد النقدي «صدام عبر
الجهل» الذي نشرته صحيفة «لوموند» في
تشرين األول /أكتوبر .2001
أم ــا «ال ـك ـت ــاب األس ـ ــود لـلـتـحـلـيــل الـنـفـســي»
فـ ــا ي ـن ـج ــح أونـ ـ ـف ـ ــري فـ ــي تـ ّـن ــوي ّــرن ــا كـيــف
ُ
«استهدف» وهو يؤكد لنا أنه حقق نجاحًا
جماهيريًا كبيرًا فبيعت خمس وعـشــرون
ألف نسخة منه في أسبوعني .الكتاب يجمع
نصوصًا لعدد من الباحثني في علم النفس
ّ
يفندون فيه طريقة عمل سيغموند فرويد
ونـظــريــاتــه ويـنـتـقــدونـهــا ،وق ــد أعـيــد طبعه
بـصـفـحــاتــه الـثـمــانـمــائــة م ــرات ع ــدة بسبب
اإلقـبــال الجماهيري عليه .تـعـ ّـرض الكتاب
لحملة نقد كبيرة مــن قبل مــؤيــدي فرويد
وتالمذته ،لكن األمر اقتصر على مقاالت في
الصفحات الثقافية في الصحف ومداخالت
في برامج ثقافية على شاشات التلفزة.
وأخـ ـيـ ـرًا ،ي ـت ـنــاول أون ـف ــري ك ـتــاب «أرس ـطــو
ف ــي قـمــة س ــان مـيـشـيــل» اإلش ـك ــال ــي ،وال ــذي
نشره الباحث في شــؤون القرون الوسطى
سيلفان غوغنهايم في العام  .2008يطرح
الـكـتــاب إعـ ــادة الـنـظــر فــي مـســاهـمــة الـعــرب
ف ــي إح ـي ــاء ال ـع ـلــوم واألدب ف ــي أوروب ـ ــا في
ال ـق ــرون الــوس ـطــى ،لـيــؤكــد عـلــى أن مــن نقل
ع ـلــوم ال ـيــونــان الـقــديـمــة إل ــى أوروب ـ ــا ليس
املـسـلـمــون ولـكــن مـتــرجـمــون نـ ّـســاك عــاشــوا
ف ــي س ــان مـيـشـيــل ف ــي فــرن ـســا وب ـج ـهــد من
راهــب كاثوليكي يدعى يعقوب مــن مدينة
البندقية .الكتاب أثار زوبعة داخل األوساط
األك ــادي ـم ـي ــة الـفــرنـسـيــة وانـ ـتـ ـق ــادات كـثـيــرة
بــاع ـت ـبــار أن ــه ال تــوجــد إث ـب ــات ــات تــاريـخـيــة
عـ ـل ــى وجـ ـ ـ ــود ال ـ ــراه ـ ــب يـ ـعـ ـق ــوب ،وهـ ـ ــو مــا
قــالــه غــوغـنـهــايــم بـعــد ف ـت ــرة ،مـعـتــرفــا بــأنــه
ل ــم ي ـجــد ب ــراه ــن تــاري ـخ ـيــة ع ـلــى ع ـمــل هــذا
الـ ــراهـ ــب .ل ـكــن غــوغ ـن ـهــايــم رغـ ــم ذل ـ ــك ،بقي
ف ــي عـمـلــه ال ـجــام ـعــي ،ويـسـتـمــر ل ـل ـيــوم في
النشر والكتابة .أونفري يعتبر أن الحملة
اإلعــامـيــة واألكــاديـمـيــة أجـبــرت غوغنهايم
ّ
على القول إن الشخصية الرئيسية لكتابه
ّ
لم تكن موجودة كي يتخلص من النقد ،وأن
الكتاب «عمل إبداعي».
استعارة أونفري عنوان كتابه من أدبيات
العصور الوسطى قد تحمل بعض املبالغة
والتضليل .الكتب التي تناولها فــي عمله
نـشــرت (وبعضها أعـيــد نـشــره فــي طبعات
الحقة) وحظي أصحابها بمنابر إعالمية
للدفاع عما كتبوه ،وحافظوا على وظائفهم
ولــم يـتـعـ ّـرض أحــدهــم ملـحــاولــة اغـتـيــال عدا
املعنوية منها التي يكررها في كل فصل من
فصول كتابه.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

كــل شــيء وأق ــل :الــروايــة فــي عصر أم ــازون عنوان
الكتاب الذي صدر للناقد األميركي مارك ماكغورل عن
ّ
«منشورات فيرسو» .يستند املؤلف إلى فرضية تقول
بــأن الكتابة املعاصرة ال تتعلق بالكتابة في حـ ّـد ذاتها
بقدر ما تتعلق بطريقة توزيعها وفق منطق استهالكي
بــات من الصعب تجاوزه حني تتجاور األعمال األدبية
والفكرية مع كتب التسلية والتنمية البشرية في سوق
ّ
واح ــدة ،وتـجــلــى ذلــك منذ انـطــاق مــوقــع «أمـ ــازون» عام
ّ
 1994حيث أث ــر ذلــك على نـظــرة الجمهور إلــى الكتاب
وكـيـفـيــة ات ـخــاذهــم ال ـق ــرار ب ـشــرائــه ،وأص ـب ــح تصنيف
ّ
العناوين يعتمد معايير تتعلق بتواجدها اقتراضيًا.
كتاب الكوابيس عنوان مجموعة قصصية صدرت
م ــؤخ ـرًا لـلـكــاتــب ال ـعــراقــي حـســن أك ــرم ع ــن مـنـشــورات
«مقبرة الكتب» .يجمع العمل عددًا من القصص حازت
منحة «الصندوق العربي للثقافة والفنون -آفاق» للكتابة
عام  2020لنشرها في كتاب وكان بعضها قد نشر ّأول
مرة على صفحات «العربي الجديد» .املؤلف من مواليد
مــديـنــة الـبـصــرة ع ــام  1993ويـقـيــم فــي ب ـغــداد .حاصل
على شهادة البكالوريوس في علوم الحياة من جامعة
القادسية في العراق ،قبل أن يتجه إلى العمل في مجال
وصناعة وتسويق الكتاب .للمؤلف أيضًا رواية
النشر
ّ
بعنوان «خطة إلنقاذ العالم» صدرت عن «دار الرافدين».
للباحثة الفرنسية بــاربــارا ستيغلر ،صــدر حديثًا لدى
منشورات «فوليو» في باريس كتاب نيتشه والحياة:
ً
تاريخ جديد للفلسفة .يقترح العمل مدخال جديدًا
ّ
وغـيــر مــألــوف ل ـقــراءة جــزء مــن تــاريــخ الفلسفة ،يتمثل
ّ
بالفلسفة النيتشوية .تنطلق املؤلفة من فكر الفيلسوف
األملــانــي وسـيــرتــه ،الـلــذيــن أعطيا الـحـ ّـيــز األكـبــر للجسد
ُ
والعيش ،لتطلع قارئها على أسماء وتجارب ونظريات
بارزة في تاريخ التفلسف الغربي حول عالقة الفلسفة
بــالـجـســد وال ـح ـيــاة ،وذل ــك مــن دي ـك ــارت وكــانــط وهيغل
ً
وماركس وصوال إلى ويليام جيمس وهنري برغسون
وجان كانغيلم وميشيل فوكو.
عن «مركز دراسات الوحدة العربية» ،صدر حديثًا ٌ
كتاب
للباحث ميرزا حسن القصاب بعنوان ما بعد النفط:
ّ
تحديات البقاء في دول الخليج العربيةُ .يضيء
ُ
ً
ُّ
ّ
التحوالت
يتضمن ستة عشر فصال ،على
العمل ،الذي
التي شهدتها بلدان الخليج بفضل الثروة النفطية التي
ّ
بــاتــت تـشــكــل «ش ــري ــان ح ـي ــاة» ألنـظـمـتـهــا االجـتـمــاعـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ،مـنـ ّـبـهــا إل ــى َّأن مـسـتـقـبــل ه ــذه ال ـب ـلــدان
م ـهـ َّـدد بـنـضــوب الـنـفــط ،بالنظر إل ــى َّأن املنطقة تعتمد
على االسـتـيــراد الــذي ّ
تموله عــائــدات صــادراتــه ،مشيرًا
ُ
إلــى ض ــرورة وجــود إرادة سياسية تـجــري إصالحات
وتغييرات جذرية في السياسة واالقتصاد.
مجموعة قصصية بعنوان جيجي وأرنب علي صدرت
للكاتب والشاعر الفلسطيني أمير حمد (مواليد القدس
ْ
حصلت
عام  ،)1992عن «األهلية» .سبق للمجموعة أن
ـاب للعام  ،2019التي
على جــائــزة ّمسابقة الـكــاتــب الـشـ ّ
«مؤسسة عبد املحسن القطان» والتي فاز بها
تمنحها
ّ
تتضمن املجموعة عشرين
حمد بجائزة الشعر أيضًا.
قـصــة مـ ّ
ـوزعــة عـلــى خمسة أقـســام هــي« :بـصــرامــة طفل
يلعب» ،و«بيوت تطارد ساكنيها» ،و«كلما عبرت حاجزًا»،
و«شـبــح يــراقــص بـحـيــرة» ،و«قــافـيــة لــرثــاء ســريــع» .ومــن
عناوين قصص املجموعة« :طريق القدس يافا» ،و«ضيعة
املتنبي» ،و«ما يشبه الثعلب» ،و«منزل نهاية األسبوع».
ُ
شـ ـف ــروز ه ــو ع ـن ــوان آخ ــر روايـ ـ ــات ال ـكــاتــب الـفــرنـســي
بــاتــريــك مــوديــانــو ،حــائــزة جــائــزة «نــوبــل ل ـ ــآداب» عــام
 ،2014والـصــادرة أخيرًا لدى منشورات «غاليمار» في
ُ
باريس .يحمل العمل اسم وادي شفروز الذي يقع جنوب
غرب العاصمة الفرنسية ،وفيه يــروي صاحب «ساحة
النجمة» حكاية رجل يستعيد سنوات شبابه ّ
األول ،وال
ٍ
ّ
سيما ّ
ّ
لكامي ،تلك الفتاة التي عاد اسمها ليشغل
حبه
ّ
باله بعد غياب أكثر من  15عامًا .يتنقل السرد بني أزمنة
ثالثة ،هي طفولة الراوي ،وسنوات شبابه ّ
وحبه ،والوقت
الـحــالــي ،ال ــذي ينطلق منه الـســرد والـ ــراوي ،الباحث عن
كتابة ماضيه.
عــن دار «ال ـس ــاق ــي» ،ص ــدرت حــديـثــا الـنـسـخــة العربية
من روايــة املستحيل للكاتب اإليطالي ّإري دي لوكا،
بـتــرجـمــة رامـ ــي ط ــوي ــل .يـتـمـحــور ال ـع ـمــل ـ الـ ــذي صــدر
قاض
باإليطالية عــام  2019ـ حــول جلسة تحقيق بني
ٍ
ّ َّ
كفاح
رفيق
يساري ُيتهم ،بال دليل ،بقتل
وناشط
شاب
ٍ
ٍ
له .يروي الحكاية الناشط ،الذي ال نعرف من اسمه إال
ّ
حــرفــه األول :ر ،وال ــذي يـقـ ًّـدمــه املــؤلــف بــاعـتـبــاره واح ـدًا
األكثر مالحقة من قبل القضاء في تاريخ
من «الجيل ٌ
إيـطــالـيــا» .قـ ّـصــة يـعــود فيها صــاحــب «بــاســم األم» إلى
ّ
عدد من ثيماته املفضلة ،كااللتزام السياسي ،والعدالة،
والصداقة ،والخيانة.

