
ة« الذي ُيطهى عادة بنوعني، حامض 
َ
»الدومل

وحلو، ال يمكنني تناوله، وصار عليه أن ُيَعدُّ 
فــي بيتنا تــحــت اســـم »دوملــــة حــمــزة« والــتــي 
تــكــون مــن دون مــلــح وتـــوابـــل. كــنــُت انتظمت 
على هــذا املنع وخشيت على دمــي الحار من 
الغليان، إال أنني لم أنُج أيضًا، فقد عاد دمي 
لــلــغــلــيــان مـــن جـــديـــد، ولـــم يــكــن أمـــامـــي ســوى 
ــــذي صمت  مــراجــعــة طــبــيــبــي مـــن جـــديـــد، والــ
 بعد أن استجوبني عــن كــل مــا فعلت 

ً
طــويــا

 
ّ
في األيام السابقة، ووفقًا إلجاباتي اعتقد أن
النفسية  االنــفــعــاالت  لبعض  يستجيب  دمــي 

لذا طلب مني أال اغضب أبًدا.
فقلت له: كيف يكون لي ذلك يا دكتور؟

أجاب وهو يرفع كتفيه من الحيرة: ال أعرف، 
إن كنت تــوّد أن تحمي دمــك مــن الغليان فا 

توّرط نفسك بأفعال تقودك إلى الغضب.
كانت هذه أصعب مرحلة من مراحل مرضي 
الغريب هــذا، كــان علَي اخــتــراع طــرق وآليات 
للعيش بامباالة، صحيح أنه لم يكن شائعًا 
ي أنني أغضب بسرعة، لكني مع تنبيهات 

ّ
عن

ويــثــيــر حفيظتي،  ملــا يغضبني  الــحــار  دمـــي 
ــرء إال  ــ اكــتــشــفــت أن مـــا مـــن يــــوم يـــمـــّر عــلــى املـ

ويغضب حتى لو كان غضبًا هامشيًا.
لم  لكن  النفسيني،  األطــبــاء  للكثير من  ذهبت 
ينفعني أحـــد مــنــهــم. فــّكــرت أن أصــيــر بــوذّيــًا 
التي ترتفع فيها روحي  ألصــل لتلك املرحلة 
غير  ألكـــــون  األرواح،  فــــوق  تــطــيــر  لـــأعـــالـــي، 
عابئ بأمر البشر، وال أرى في نفسي منافسًا 
ب الكثير من التمارين 

ّ
 يتطل

ٌّ
أنــه حــل لهم؛ إال 

والتضحيات.
وبمزيد من الصبر وتمارين التأمل، وصلُت 
إلــى ما كنت أرمــي إليه. بــردت روحــي وهدأ 
ــيــــني،  دمـــــي وشـــفـــي قــلــبــي مــــن شــــــرور اآلدمــ
قحمُت في منافسة بشرية 

ُ
وصرُت حتى وأن أ

تجاوزت عنها وصفحت عن صاحبها. كنت 
أشــعــر بالرضا الــتــام وأشــكــر دمــي املشتعل 
عــلــى مـــا وهــبــنــي إيــــاه مـــن تــنــبــيــه ومــراقــبــة 
لتصّرفاتي. لكن سرعان ما عاد دمي يغلي 

وقلبي يرتج، حــدث ذلــك عندما رأيتها أول 
البرق، ملحت  كأنها   

ً
تمّر خاطفة كانت  مــّرة. 

وجهها – وبوصف دقيق للمشهد كنت قد 
شع وشّكلت النصف 

ُ
ملحت نصف وجهها امل

ــي 
ّ
الـــثـــانـــي فـــي خـــيـــالـــي- وحــــني ابـــتـــعـــدت عــن

بلوعة  الطريق، شعرت  نهاية  فــي  وصـــارت 
 في 

ٌ
فـــي نــفــســي وحـــرقـــة فـــي قــلــبــي وضـــيـــق

س. اشتاط دمي فجأة وسقطُت مغشيًا 
َ
ف

َ
الن

علّي. 
حــمــلــونــي لــلــمــشــفــى وعـــنـــدمـــا أفـــقـــت، وجــــدُت 

طبيبي نفسه يسألني: ما حدث، أخبرني؟
أخذُت أستعيُد ذاكرتي وأتفّحص مشاهداتي 
ــا زال مــســتــقــرًا في  حــتــى نــطــقــتــهــا ونـــظـــري مـ
إحدى زوايا الغرفة: الحب هذه املّرة يا دكتور.

 حول نفسه ورفع رأسه للسقف ثم نفخ 
ّ

التف
ما بصدره وقال: هذا ما كان ينقصنا اآلن.
قلت له: ستخبرني أن ال أحب، أليس كذلك؟

أومأ باإليجاب.
املــّرة  لــه وكيف سأفعلها هــذه  ضحكت وقلت 

يادكتور؟
 طــبــيــًا، 

ً
قــــال: هــــذه مــشــكــلــتــك، الــحــل لــيــس حــــا

ــــروح، أنـــا ال أملك  إنــهــا تصفية حــســاب مــع الـ

حسن أكرم

 ملرض 
ً
 شخصية

ً
هذه ليست سيرة

حــجــيــة عـــن الــحــب 
ُ
مـــتـــطـــّور، إنـــهـــا أ

الذي أعرفه. كنت في بداية نشأتي 
مرتبطة  كثيرة  صّحية  ملشاكل  تــعــّرضــُت  قــد 
بـــتـــحـــّســـس الــــــــدم، حـــيـــث يــســخــن دمـــــي فــجــأة 
ألســـبـــاب غــيــر مــفــهــومــة، ولــــم يــكــن تشخيص 
أنــه نــوع من الحساسية لبعض  الطبيب غير 
ــقــــطــــاع عــن  املـــــــأكـــــــوالت، لــــــذا نـــصـــحـــنـــي بــــاالنــ
تـــنـــاول الــبــقــولــيــات والــفــاصــولــيــاء عــلــى وجــه 
الــخــصــوص. اســتــجــبــُت لــتــوجــيــهــات الطبيب 
ملــّدة طويلة حتى ظننٌت  ذلــك  وانتظمُت على 
أنــنــي شــفــيــت تــمــامــًا، لــكــن ســـرعـــان مـــا عـــادت 
األعـــــــراض تــظــهــر مـــن جـــديـــد، وعـــنـــدمـــا عـــدُت 
ــف عــن تناول 

ّ
لــزيــارة الطبيب، اقــتــرح أن أتــوق

التوابل ألنها من املمكن أن تكون املسبب لذلك 
الغليان.

وكـــنـــت فـــي عــمــر صــغــيــر جــــــًدا، ألمـــلـــك قــائــمــة 
جّدي  قائمة  من  أكثر  املمنوعات،  من  طويلة 
الــذي يناهز السبعني عاما، حيث كانت أمي 
تــعــّد لــي صحنًا خــاصــًا خــالــيــًا مــن الــبــهــارات 
علّي  يصعب  وصـــار  والفلفل،  والــفــاصــولــيــاء 
مـــشـــاركـــة الـــعـــائـــلـــة بـــطـــعـــامـــهـــا. وحـــتـــى ِقـــــْدر 

سناء أمين

الــعــام مثل  أّول  الكتب  مــعــارض  لــوال بعض 
ــرى فــي  ــ ــرة، ومــــعــــارض أخــ ــاهــ ــقــ الــــدوحــــة والــ
نهايته كالشارقة وبغداد، لكانت سنة 2020  
 الــفــضــاء األنــشــط لــتــداول 

َ
ــن خــالــيــة تــمــامــًا ِمــ

انــتــشــار فيروس  الكتب عــربــيــًا، حيث فــرض 
كورونا أن تعمل عجلة النشر بالحد األدنى، 
فا يخفى أنها مرتبطة بشكل شبه عضوّي 
ــل فــضــاء التسويق 

ّ
مــع املـــعـــارض ألنــهــا تــمــث

األكبر بالنسبة للناشرين. 
طبعًا رافــقــت هـــذا الــوضــع بــكــائــيــات فــي كل 
مكان حول حال الكتاب العربي وحال القراءة 
والــثــقــافــة، وبـــدا زمــن الــوبــاء مثل نفق مظلم 
يدخله الجميع وال أحد يعرف كيف سيخرج 

منه. لكن هل أن هذه القتامة مبّررة حقًا؟ 
ال يحتاج األمــر إلــى كثير تدقيق كي نعرف 
خسائر دور النشر العربية في نهاية 2020، 
لكن هل أن هذه الخسائر تسّبب فيها الوباء 
وحده أم أيضًا السياسات الثقافية عامة في 

في  أنفسهم  الناشرين  ومنهجيات  بلد،  كل 
تسويق منتجاتهم خارج الطرق املكّرسة؟

هنا ال بّد من عقد مقارنة مع أحوال الكتاب 
فــي فــضــاءات ثقافية أخـــرى، وسنجد عكس 
الــتــوقــعــات )نــقــصــد الــعــربــيــة تـــحـــديـــدًا( بــأن 
في  انتعاشة  شــهــدت  الكتاب  إنــتــاج  حلقات 
فرنسا وأملانيا وبلدان أوروبية أخرى حيث 
الكتب  الحجر خلقت طلبًا على  إن وضعية 
جـــرت تــلــبــيــتــه مـــن خـــال مــنــظــومــة الــتــوزيــع 
املــرتــبــطــة بــالــتــطــبــيــقــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، كما 
خلق هذا الوضع من جهة أخــرى طلبًا على 
التأليف في مواضيع راهنة كثيرة  مستوى 
الــكــتــب  ــطــت 

ّ
فــتــنــش فــرضــتــهــا ظــرفــيــة 2020، 

الــتــي تتحّدث عــن الــطــب وعــن بــدائــل النظام 
الــرأســمــالــي وعـــن اإليــكــولــوجــيــا، نــاهــيــك عن 
روايات الخيال العلمي واملغامرات والتاريخ. 
هكذا، كان الكتاب أحد املستفيدين من وقائع 
ــا على الــرغــم مــن عدم  عــام الــوبــاء فــي أوروبــ
تنظيم األغلبية الساحقة من املعارض، كما 

هو الحال عربيًا. 
اعتبارًا لذلك، فإن »األزمة« التي يشار إلى أن 

حب عن بُعد عشرة أمتار

ال يحتاج األمر إلى كثير 
تدقيق كي نعرف خسائر 

دور النشر العربية في 
نهاية 2020، لكن هل أن 

هذه الخسائر تسبّب فيها 
الوباء وحده؟

بعد ذلك وصلنا إلى 
حل، أن ندخل في 

»عالقة هوائية« حسب 
ما وصفتها هي، حيث 

أقدمنا على حساب 
المسافة القصوى التي 

أكون فيها ودمي 
بوضع آمن، وكانت ما 

يقارب العشرة أمتار. وإثر 
ذلك، صغنا عالقة حب 

يشترط فيها التباعد 
حفاظًا على صحتي 

وحياتي الهّشة

حاول استكشاف 
اإلنسان باعتباره كائًنا غير 
منطقي؛ تتأثر أحالمه 

ومخاوفه وآالمه 
بأشكال مختلفة ال تتبع 

منطًقا واضًحا، أو 
طريًقا واحًدا

سنة أشبه بعبور نفق مظلم

فتنة دوستويفسكي المتجّددة

سرعان ما عاد دمي يغلي وقلبي يرتج

ذهبت للكثير من 
األطباء النفسيين لكن لم 

ينفعني أحد

قلة من الناشرين العرب 
يفّكرون في الوصول إلى 

القّراء بطرق جديدة

عندما تنفصل 
الفلسفة عن 

الحياة تخلق الرواية 
فلسفتها

الحل ليس حًال طبيًا، 
إنها تصفية حساب مع 

الروح

بغداد.  في  ويقيم   1993 عام  البصرة  مدينة  مواليد  من  عراقي  كاتب 
جامعة  مــن  الحياة  علوم  فــي  البكالوريوس  شــهــادة  على  حاصل 
القادسية في العراق، قبل أن يتجه 
إلى العمل في مجال النشر وصناعة 
روايته  صــدرت  الكتاب.  وتسويق 
عن  العالم«  إلنقاذ  »خّطة  األولــى 
»مؤسسة دار الرافدين« في بغداد، 
القصص  من  مجموعة  نشر  كما 
ــي صــحــف ومــجــالت  الــقــصــيــرة ف
»الصندوق  عربية، وقد حاز منحة 
آفاق«  والفنون-  للثقافة  العربي 

للكتابة عام 2020.

بطاقة
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إطاللة

فعاليات

النصيحة، اذهــب أنــت ودمــك الساخن هــذا، ال 
أستطيع مساعدتك.  

أنها في  ارتفعت حــرارتــي فهمت  ما 
ّ
صــرُت كل

مكان ما حولي، دمي صار يعمل كرادار يدلني 
ـــي صــــرت أشــتــعــل 

ّ
إلـــيـــهـــا، وكــلــمــا اقـــتـــربـــْت مـــن

وأسقط مغشيًا علّي.
حــتــى تــنــّبــهــْت لــســقــوطــي فـــي املــــــّرة الـــرابـــعـــة. 

الكتاب العربي يعيشها اليوم جّراء كورونا 
ــة الحيلة وعــدم 

ّ
هــي قبل كــل شــيء نــتــاج قــل

املــعــّبــدة. ففي الوقت  الــطــرق  التفكير خــارج 
 في 

ٌّ
التي احتّج أو تذّمر فيه الناشرون - كل

بــلــده - على قـــرارات إلــغــاء مــعــارض الكتب، 
ــة ال غــيــر تــفــّكــر فـــي الـــوصـــول إلــى 

ّ
كــانــت قــل

نفس القّراء الذين يأتون إلى املعارض لكن 
عبر مسالك أخرى. ال يخفى هنا أن الحلول 
 الــســحــرّي لهذه 

ّ
اإللــكــتــرونــيــة لــيــســت الــحــل

التكنولوجية  البنى  أن  املعلوم  األزمــة فمن 
مــهــتــرئــة )بـــاســـتـــثـــنـــاءات فـــي بــعــض بــلــدان 
الخليج( وال تتيح خدمات التوزيع كما في 
ــا، لكن ال يوجد أيضًا اهتمام سابق  أوروبـ
اإللكتروني  الكتاب  على  الجمهور  بتعويد 
أو إدخاله ضمن عادات االستهاك الثقافي، 
ــل مـــســـار الــكــتــاب 

ّ
ــإن تــعــط وفــــي املــحــصــلــة فــ

بـــني مــؤلــفــه وقـــارئـــه مــنــطــقــيــة فـــي ظـــل عــدم 
بها  أتــى  كالتي  لسيناريوهات  االســتــعــداد 

.2020
 نقطة الــضــوء الــوحــيــدة فــي هـــذا الــعــام 

ّ
لــعــل

بالنسبة للكتاب العربي هي تسليط الضوء 
عليه أكثر في الغرب، حيث وجد مساحة لم 
فرانكفورت  »معرض  في  قبل  من  بها  يحظ 
فعالياتها  مت معظم 

ّ
نظ دورة  فــي  الــدولــي« 

افــتــراضــيــًا. كــمــا حــضــر الــكــتــاب الــعــربــي في 
ــــارض الـــخـــاصـــة بــــه فــي  ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن املـ
أملانيا،  األوروبــــي، خصوصًا  الشمال  بــلــدان 
بــمــبــادرات مــن جمعيات مدنية، وهــي نقطة 
إيــجــابــيــة يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر فـــي اســتــثــمــارهــا 

 لصالح الكتاب العربي.
ً
مستقبا

الــولــد  لـــي: »أيـــهـــا  وكـــانـــت أول جــمــلــة كتبتها 
الضعيف الهزيل إن كنت صغيرًا على الحب، 

فمن ورطك به؟«.
بعد ذلك وصلنا إلى حل، أن ندخل في »عاقة 
هوائية« حسب ما وصفتها هي، حيث أقدمنا 
على حساب املسافة القصوى التي أكون فيها 
ودمــي بوضع آمــن، وكانت ما يقارب العشرة 

أمتار.
وعلى أثر ذلك، صغنا عاقة حب يشترط فيها 
ة.

ّ
التباعد حفاظًا على صحتي وحياتي الهش

من  لبعضنا  ونــلــّوح  االبتسامات  نتبادل  ا 
ّ
كن

بعيد، ومن ثم انتقلنا لخطوة جّدية سريعة، 
لن يتوقعها أحد، فقد تزوجنا رغم أننا ما زلنا 
نحتفظ بمسافة العشرة أمتار التي تعرفونها.

األول من  الــطــابــق  هــي  حيث أصبحت تشغل 
البيت وأنا أنام في الطابق األرضــي، تصحو 
الــفــطــار وتــذهــب للعمل، وعند  لــي  قبلي تــعــّد 
الظهر أجد األكل الذي تحب أن تشاركني إياه 
في املطبخ، وبعد أن أنتهي أكتب لها ألشكرها 

على األكل اللذيذ.
بكرة وأصنع لها 

ُ
امل أحيانا أفاجئها بعودتي 

صــحــن املــعــكــرونــة الــــذي تــحــّبــه، وفـــي أحــيــان 

كثيرة أغسل الصحون وأترك لها على التلفاز 
فيلمًا من اقتراحاتي.

الوضع. كانت  أكملنا ثاث سنوات على هذا 
سنوات شديدة الحب، لم أشعر في حياتي أن 
ا 

ّ
للحب طاقة متقدة مثلما تلمسته معها، كن

لــم نلتِق  أنــنــا   ولــم يعقنا 
ً
فــعــا نحب بعضنا 

َبل 
ُ
حتى داخل البيت أو أن هذا الحب يفتقر للق

واملامسات.
ــُر كــــان لــيــبــعــدنــي عن  ــ ــــذَك لـــن أجــــد أّي عـــائـــٍق ُي

التفكير بها.
ــذي تـــا احــتــفــال العيد   أنــهــا فـــي الـــيـــوم الــ

ّ
إال

الــثــالــث لــزواجــنــا، ومــا زالـــت بقايا الكيك في 
نــزلــت دون أن تــكــتــب لي  الــثــاجــة، حـــدث أن 
ــتــــار تــقــريــبــًا.  ــا عـــلـــى بـــعـــد ثــمــانــيــة أمــ وصــــرنــ
صحيح أنها مّرت بسرعة حتى أنني لم ألحظ 
 أنها كتبت لي تخبرني بخيط 

ّ
وجــودهــا، إال

من الشك تسلل لقلبها وهي تتساءل إن كنُت 
فت عن حّبها مثل السابق. 

ّ
توق

الكتاب العربي في المتاهة

الروائي متفلسفًا

مكتبة  بعنوان  افتراضية  محاضرة  فينكل  إيرفينغ  اآلشوريات  علم  أستاذ  يقّدم 
نينوى العظيمة عند الخامسة والنصف من مساء األربعاء، السادس من الشهر 
المقبل، بتنظيم من »المتحف البريطاني« في لندن. يتناول المحاضر تاريخ المكتبة 

التي بناها آشور بانيبال في القرن السابع قبل الميالد والرقم الطينية فيها.

ُتعرض عند الرابعة من مساء الجمعة المقبل مسرحية حديث الصباح والمساء 
على خشبة »مسرح الهوسابير« في القاهرة من إخراج إسالم إسماعيل عن رواية 
أجيال  عّدة  من  عائلة  يتناول  العمل  ذاته.  العنوان  تحمل  التي  محفوظ  نجيب 
تعكس حياتها التحوالت االجتماعية واالقتصادية في مصر بعد منتصف القرن 

العشرين.

حتى السابع من الشهر المقبل، يتواصل في »المؤسسة العامة للحّي الثقافي – 
كتارا« معرض انتقال الذي افتتح األربعاء الماضي. يضّم المعرض أعماًال متنّوعة 
ماتشادو  وجوناثان  سورية،  من  عوض  لمياء  هم:  فنانين،  لسبعة  الوسائط 
تيييس، وألما ديليا باريرا باتينو، وإيزابيال بالما، وخوان ميغيل راميريز )الصورة(، 

وإسكالنت آكا إيكارو من المكسيك، وماريا البدر من قطر.

عصر  نحت  وروح:  جسد  معرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  عشر  الثامن  حتى 
بباريس  اللوفر«  »متحف  في  أنجلو  مايكل  إلى  دوناتيلو  من  اإليطالية  النهضة 
التركيبات  المعرض  يتناول  الماضي.  أكتوبر  األول/  تشرين  نهاية  افتتح  والــذي 
بقصد  العاطفية  الحاالت  على  أصحابها  وتركيز  النهضة  لمنحوتات  المعقدة 

التأثير واإلقناع.

فّواز حداد

قلما لم يتعّرض كاتب لروايات الروسي 
واألغلب  سلًبا  وأفــكــاره،  دوستويفسكي 
إيجابًا، ولم يخف بعضهم تأثرهم بها. 
عنه،  باستفاضة  كتبوا  روائــيــون  هــنــاك 
ــا ســيــرة عنه، 

ً
مثل أنــدريــه جــيــد، وأحــيــان

ــري تـــرويـــا.  ــنــ ــغ وهــ ــايــ مـــثـــل ســـتـــيـــفـــان زفــ
ــى تــمــجــيــده بــعــدمــا  ــ وانــــدفــــع الـــــــروس إلـ
وقبل  بلده،  في  كاتًبا عظيًما  به  رف 

ُ
اعت

ــورة 1917 كــاتــبــا  ــ ــ ثـ ــــف خـــــال 
ّ
ُصــــن ذلـــــك 

وأخضعت  للشيوعية،  مــعــادًيــا  رجــعــًيــا 
روايـــتـــه »الــشــيــاطــني« وغــيــرهــا لــلــرقــابــة. 
ت واضحة 

ّ
كــانــت أفــكــاره مــرفــوضــة، تجل

ــرات كـــاتـــب« املــتــضــمــن مجمل  ــذكــ فـــي »مــ
بالحضارة  املعجبني  يهاجم  فهو  آرائــه، 
»املــســتــغــربــني  األوروبـــــيـــــة، ويـــدعـــوهـــم بـــ
الــــــــــــــروس«، مـــــن فـــــــرط انــــبــــهــــارهــــم بـــهـــا، 
ــم 

ّ
ــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يــتــكــل ــــن كـ فــــي زمـ

األرستقراطيون الروس بالفرنسية حتى 
في ما بينهم، وينظروا إلى بلدهم على 

املشاعر بعمق   
ّ
يــهــز أن  قــد استطاع  كــان 
فأنه عاش قَدَرُه بصدق.

وكانت روايته »في قبوي« كتاًبا أساسًيا 
الــذي اهتم بشخصية  لجان بول سارتر 
ــة »الــجــريــمــة  ــ ــ راســـكـــولـــنـــيـــكـــوف فــــي روايـ
والــــعــــقــــاب« وشـــخـــصـــيـــة كـــيـــريـــلـــوف فــي 
ــيـــاطـــني«، ملـــا كــــان لــهــمــا من  روايــــــة »الـــشـ
لــم يكن  الــوجــوديــة.  أهــمــيــة فــي الفلسفة 
دوستويفسكي مهمًا بالنسبة للمفكرين 
الــفــرنــســيــني فــقــط، بــل أيــضــًا للفيلسوف 
أنه أعطاه  األملاني مارتن هايدغر، حتى 
تــفــســيــًرا خـــاًصـــا يــتــنــاســب مـــع فلسفته. 
ــًدا، تحتوي  جـ الئــحــة طويلة  يمكن عمل 
ــلــــى دراســــــــــــات وتـــعـــلـــيـــقـــات لــفــاســفــة  عــ
اب حاولوا اإلجابة على ما 

ّ
ومفكرين وكت

أثاره دوستويفسكي فيهم من تساؤالت 
كفريدريك نيتشه وسيغموند فرويد.

تــمــيــز أســـلـــوب دوســتــويــفــســكــي بــقــدرتــه 
ــن مــكــنــونــات  الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى الــتــعــبــيــر عــ
الــنــفــس الـــبـــشـــريـــة، خـــالـــط الــنــظــر إلــيــهــا 
نزعة فلسفية إنسانية واضحة، ناقشت 
ــع املـــــؤثـــــرة فــــي ســلــوك  ــ ــدوافــ ــ مــخــتــلــف الــ
ا 

ً
مــأخــوذ بــاإلنــســان،  ا 

ً
مفتون كــان  البشر. 

 اهتمامه األدبي على 
ّ

بتعقيداته؛ صّب جل

اختافاتهم،  وإدراك  الناس،  طبائع  فهم 
ــفـــوذ إلــــى أعـــمـــاق أرواحــــهــــم ورســـم  ــنـ والـ
صورة كاملة عن مختلف أشكال حياتهم 

وأفكارهم ومشاعرهم.
ا 

ً
حاول استكشاف اإلنسان باعتباره كائن

غــيــر مــنــطــقــي؛ تــتــأثــر أحــامــه ومــخــاوفــه 
ا 

ً
منطق تتبع  ال  مختلفة  بأشكال  وآالمـــه 

ا واحًدا. كان في مقدرته 
ً
واضًحا، أو طريق

الهائلة على التعبير بقوة عما يجول في 
نفوس شخصياته املتناقضة، ما يطرح 
السؤال املحير أّيهم كان: املتمرد، املؤمن، 
الكافر،  الشكاك،  األبــلــه،  الــســاذج،  امللحد، 

الشيطان، الفوضوي...؟ 
كتب عن هذه الفكرة بشكل أقرب إلى الدقة 
الــفــيــلــســوف الـــروســـي نــيــقــوال بــرديــانــف 
دوستويفسكي  »ينتمي  عنه:  كتابه  في 
ــاب الـــذيـــن  ــ

ّ
ــت ــكــ ــنـــس مــــن الــ ــك الـــجـ ــ ــى ذلــ ــ إلــ

يضعون أنفسهم في مؤلفاتهم، فمصير 
أبـــطـــالـــه هـــو مــصــيــره نــفــســه وشــكــوكــهــم 
وازدواجيته،  شكوكه  هي  وازدواجيتهم 
ــة هــــي نــفــســهــا  ــيــ ــرامــ ومـــحـــاوالتـــهـــم اإلجــ
الــجــرائــم املــتــواريــة داخـــل نفسه، ومــن ثم 
فـــإن ســيــرتــه أقـــل كــثــيــًرا مــن مــؤلــفــاتــه من 

حيث األهمية«.
على  تتعدى  الــروايــة  أن  البعض  يعتقد 
الـــفـــلـــســـفـــة؛ املــــحــــراب الــــــذي ال يـــجـــوز إال 
لــلــفــاســفــة تــخــطــي عــتــبــتــه. إن أســـوارهـــا 
الــشــاهــقــة تــمــتــنــع عــلــى الــــروايــــة، لكنهم 
الحياة هي  أن  أو يتجاهلون  يتناسون، 
ــة، وكـــل شـــيء مــســمــوح لها،  مـــادة الـــروايـ
وعــنــدمــا تــنــفــصــل الــفــلــســفــة عـــن الــحــيــاة، 

تخلق الرواية فلسفتها.
)روائي من سورية(

أنه مجّرد تابع للغرب بدون أصالة ذاتية 
وبــــــدون خــصــوصــيــة. انــتــقــد فـــي الــوقــت 
نــفــســه الـــتـــّيـــار الــســافــي املــتــعــّصــب جــدًا 
لــلــتــراث الـــروســـي األرثـــوذكـــســـي والــكــاره 
روسيا  تحويل  إلــى  في سعيهم  للغرب، 
ــا. بينما  ــهـ ــذاتـ ــطــــورة مـــتـــفـــردة بـ إلــــى أســ
ال  الوسط،  الخط  دوستويفسكي  انتهج 
لــلــغــرب، وال عــبــوديــة للماضي،  عــبــوديــة 
مع عدم التفريط بهما. على النمط الذي 
شاع الحديث عنه في بادنا العربية قبل 
عقود تحت عنوان »األصالة واملعاصرة«.
ما يلفت النظر أن بعض كبار الفاسفة، 
تعاملوا معه كفيلسوف من جّراء تطّرقه 
إلـــى قــضــايــا فلسفية مــركــزيــة، طـــرح من 
طاملا  راهنيتها،  تفقد  لم  أسئلة  خالها 
أنــهــا كــانــت تــتــجــّدد مــن حــني آلخــــر؛ الله 
اإلنسان  قتل  والــشــر،  الخير  والشيطان، 
روايته  شخصيات  وتمحور  لــإنــســان... 
»الجريمة والعقاب« حول القتل واإليمان، 
وفي روايته »اإلخــوة كارامازوف« يربط 
»إذا  املــشــهــورة:  بمقولته  بينهما  إيــفــان 

كان الله غير موجود، فكل شيء مباح«.
نــظــر إلــيــه ألــبــيــر كــامــو عــلــى أنـــه متنبئ 
التفتيش  حقيقي، تنبأ بسيطرة محاكم 
الكبرى على الضمير، وانتصار السلطة 
على العدالة، ووضع روايته »الشياطني« 
إلــــى جـــانـــب عـــــّدة أعـــمـــال كـــبـــرى، تــشــّكــل 
التراكم الضخم إلنجازات العقل البشري 
ــة«، و»الــــحــــرب والـــســـام«،  ــ ــــسـ مـــع »األوديـ
و»دون كيشوت« ومسرحيات شكسبير، 
ر فيه، قدرة دستوفسكي 

ّ
وكان أبرز ما أث

ــرار الــجــوهــر اإلنــســانــي،  عــلــى تفكيك أســ
الــتــاريــخــي«، وإذا  ـــَدرنـــا 

ّ
»ق عــن  والتعبير 
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