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يتحول �إلى زيتون منغر�س في �أر�ض فل�سطين
ال�شريط ال�شائك
ّ

وم�ضات

التب�صر بجماله
عبد الرحمن قطناني يط ّوع عنف المعدن المعادي ويدعونا �إلى
ّ

{ االبداع هو والدة ذاكرة تسبق موضوعها.
لتصب فيه سواقي الوجع ...فهي كفيلة بأن
{ ال تقفل قلبك ،دعه مفتوحاً،
ّ
تمأله بالله.
{ ال يخيفني ما هو قبل الموت ،وما هو معه ،بل ما سيأتي بعده.
{ أن تقول نعم بالباطل ،ففي ذلك ك ّل الشيطان.
{ إذا كان من الخطأ أن تدفع بخصمك ليصبح ع��د ّواً ،فمن الخطيئة أن
ترفض إمكانية تح ّوله إلى صديق.

زهرة مرعي
لو كان لألسالك الشائكة قدرة التعبير لتقدّمت برسالة
شكر للفنان عبد الرحمن قطناني .من بين يديه ومن خالل
ّ
تخطى
فكره الخلاّ ق ،صار لتلك األسالك حضور متشعّ ب
الواجب العنفي األساس الذي من أجله وجدت .إن كان
لتلك األس�لاك حماية ملكية ما أو تحديدها ،وأن تصبح
سياجا ً لوطن ،وأن تنبئ بمنع اجتياز مكان ما ،ألمر أمني
أو لخطر .لكنها في ذاكرة الالجئ الفلسطيني تحمل ألف
سؤال وس��ؤال ،وألف شكل وشكل من األلم الدفين ،وفي
الوقت نفسه لهذه األس�لاك فعل التحريض والتمسك
باألرض.
في ذكرى النكبة الفلسطينية ،استقبل «غاليري أجيال»
في شارع الحمرا في بيروت ،معرض الفنان الشاب عبد
الرحمن قطناني .خمس قطع مص ّممة باألسالك الشائكة،
األسالك التي يستحيل أن تك ّون حالة ودية مع كائن بشري
طبيعي ،إذ ليس للبشر منحها رسالة قبول ،فكيف الحال
مع الالجئ الفلسطيني؟ إنما عبد الرحمن قطناني المولود
في مخيم صبرا في بيروت سنة  1983ح ّول السلك الشائك
إلى غصن زيتون .ومن خالل األغصان الندية المتفرعة من
جذور زيتوناته األربع اشتهينا زيتون فلسطين ،وشممنا
ترابها.
القطعة الخامسة من أعمال قطناني هي «تورنيدو» أو
إعصار ،هو اإلعصار الذي يضرب العالم العربي ،ويحمله
نحو المجهول ،ومعه ما تبقى لنا من طموح وأحالم .هذا
اإلعصار يتوسط المكان ويضرب من أرضه إلى سقفه،
حياله تتكون مشاعر ال��دوار ،هل نصدق أو ال نصدق ما
نحن عليه؟ نعم هو شكل لنا حياله أكثر من قراءة .ربما هو
رقص المذبوح ألماً ،وربما هي حورية البحر تصرخ طلبا ً
لألوكسجين.
في المقابل ،وبعد أن يُغرق الفنان المتلقي بسوداوية
الواقع ،يحمله إلى الزيتونة الرمز لتمسك الفلسطيني
بأرضه .شجرات الزيتون التي يقتلعها المحتلون لزرع
مستوطناتهم في أرض فلسطين أعادها قطناني للحياة
وبالشريط الشائك .تحول زيتون الشريط الشائك
لشوكة في عيون الصهاينة ،وصار عص ّيا ً على االقتالع،
وص��ار للذاكرة المستهدفة أ ّوال ً وأخيرا ً أن تبقى حية
ونضرة.
من «تورنيدو» المتنقل بعنف في العالم العربي ،أُقصيت
فلسطين إلى مكان خلفي .سواء ل ّفها االهتمام ،أو حاصرها
النسيان ،هي الموضوع األول واألساس الذي يحرك فكر
قطناني الفني .للفنان موقف مما هو حاصل ،وفي الوقت
عينه يعلن تمسكه بهويته وتراثه وذاكرته التي تكونت
من روايات األهل واألجداد .ليس لقطناني موقف سياسي،
هو في موقف وطني خالص ونقي كما الذهب من عيار
 24قيراطاً .ص ّوب على عنف الشريط الشائك الذي وعاه

7
نض

الإع�صار
األمير صالح آل حرفوش

في المخيم حيث يعيش ،فهذه حدود المخيم وهذه بيوت
الزنك وناسها ...وعاه فتيا ً على الحدود التي تفصل لبنان
عن فلسطين ،على شوكه سال شوق المقيمين وشوق
الالجئين .عصر عنف الشريط الشائك وحوله إلى أغصان
زيتون ،صار ذاك العدو الذي يهدد أجساد البشر بالتمزيق
أن سولت لهم أنفسهم تخطيه ،جميالً .تتبصر فيه وتسأل
عن كيفية تطويعه ،بحيث يتحول شكالً ُنعجب به ونحبه،
شكالً ليس لنا الوقوف حياله من دون أن يهز بداخلنا
مشاعر اللوعة على زيتون يُجرف ،وفلسطينيين ُتدمى
قلوبهم ،وفلسطين في أسفل ُسلّم االهتمام.
وليس عبثا ً أن يتصدّر صالة العرض شعر ليوسف
الخطيب يقول بالكلمة فكر كل الجئ فلسطيني في ذكرى
النكبة ،وعلى مدار األيام .من هذا الشعر:
سأغسل جبهتي حتى ُترى مثل ُّ
الضحى
ويذوب عنها العار
إرهابي
أنا
ٌ
أنا ثائ ٌر
أنا مقاو ٌم
حتى ُتعاد إلى ذويها الدار

أنا للحياة
لن أظ ّل مم ّزقا ً
أقسمت
ال أرضى وال أختار
مشيئتي قد ٌر
َس ُح األيا ُم واألعمار.
على أقدامِه تتم َّ
لعبد الرحمن قطناني مسيرة فتية م��ع ال��ف��ن ،فنه
يتألف من حياة المخيم ،ح ّول نفاياته غير العضوية إلى
موضوع اجتهد في تكوينه وتظهيره ،جمعها مع أفكار
خاصة به ،فتوقف عنده المتابعون والنقاد .وفي معرض
سابق له استقبله المركز الثقافي الفرنسي نقل قطناني
بيوت المخيم إلى خارجه ،فالتقى كثيرون بالمخيم في
وسط منطقة المتحف ،ففي بيروت آالف مؤلفة من البشر
لم تجذبهم حشريتهم المعرفية ،االجتماعية أو حتى
اإلنسانية الستكشاف حال آالف القاطنين على بعد مئات
األمتار منهم.
قطناني في بيروت ف ّنان ينطق بلسان حال الفلسطيني،
حي .كان يحمل أدواته البسيطة
وبحال كل ضمير عربي ّ
ويجول في أزقة مخيّم صبرا وشاتيال ،وعندما يصادف

جدارا ً ما أو فسحة صغيرة على أحد الحيطان« ،يخربش»
كما يقول بكل ما يجول في رأسه.
«خربشاته» زيّنت معظم ج��دران المخيم بمعانيها
العميقة ،وتن ّوعت رسوماته بين الغرافيتي والكاريكاتير،
إلى اللوحات التشكيلية التي ّ
خطت جميعها آالم المخيمات
وآمال ساكنيها بالعودة.
ليوسع آفاق
عبد الرحمن قطناني ،انطلق من المخيم
ّ
دراس��ت��ه في الفنّ التشكيلي ويترك بصمته الخاصة
التي تحمل رسالة الح ّرية إل��ى أصقاع العالم .وعن
هذه الرسالة يقول« :رسالتي التي أسعى إلى إيصالها
ليست فقط رس��م معاناة شعب تع ّذب ألكثر من س ّتة
عقود ،إنما هناك رسالة ثانية ،أننا شعب لديه قدرات
كبيرة .لدينا مبدعون وفنانون وأدمغة ال يستهان بها،
وأتمنى أن أستطيع من خالل رسوماتي وأعمالي إيصال
رسالتي .أنا على يقين أن القضية بحاجة إلى عمل وتعب
ومسؤولية كبيرة ،فنحن شعب نستحق أن نعود إلى
وطننا .وما زال لدي مخزون كبير من شغف هذه التجربة
لتكون رسالتي فعّ الة بكل معنى الكلمة وترتقي فعالً إلى
مستوى المقاومة».



ّ
دق ال����ن����ف����ي����ر وع�������رب�������د االع������ص������ار
واس����ت����ف����ح����ل����ت وت����ع����اظ����م����ت أخ����ط����ار
�������رب ُت َ
�����ش�����نُّ ع���ل���ى ال�����ب��ل��اد ب���أس���ره���ا
ح�
ٌ
وال�������ح�������اق�������دون ال�����ط�����ام�����ع�����ون ك���ث���ار
���س����ت����ار م����ح���� ّر ٌ
ض
ص���ه���ي���ون م����ن خ���ل���ف ال� ّ
ٌ
دول ه�������ن�������اك ك������ب������ا ٌر
وت���������م���������دّه
ب����ح����ج���� ٍة
ي��������ت��������ذ ّرع ال������م������ت������آم������رون
ّ
م�������ن أنّ إره���������اب���������ا ً ه������ن������اك ُي�����ث�����ار
أم�����ري�����ك�����ة ن����س����ي����ت ب���������أ ّي���������ا ٍم م���ض���ت
����ج�����ت األخ�����ب�����ار
« َن��������� َك���������زاك» ع���ن���ه���ا ض� ّ
وك��������ذاك «ه����ي����روش����ي����م» ق����د ل���ح���ق���ت ب��ه��ا
�����ب ي�������������ذوب ،م�������ج�������ازر ودم���������ار
ش������ع� ٌ
ه��������ذا ه������و اإلره��������������اب ال م������ا ت����دّع����ي
ب������م������ق������او ٍم ي����ج����ت����اح����ه اس����ت����ع����م����ار
إنّ ال�������دّف�������اع م������ش������ ّرعٌ ع������ن م����وط����نٍ
ي�����ط�����غ�����ى ب��������ه م�����ت�����ص�����لّ ٌ
�����ف ج�����بّ�����ار
ف����ه����ن����اك ب�����������األرض ال���س���ل���ي���ب���ة ن���ك���ب��� ٌة
ال�����ش�����ع�����ب ي����ه����ل����ك وال���������دّم���������ا أن�����ه�����ار
وك����������ذاك ف�����ي أرض ال������ع������راق م����ج����ازر
ف�������ي ك��������� ّل ي������������و ٍم ي������ذب������ح ال�������ث������� ّوار
وه�����ن�����ا ب����ل����ب����ن����ان ال����م����ن����اض����ل وال�������ذي
ق�����ه�����ر ال��������ع��������د ّو ش�����ب�����اب�����ه األح�����������رار
ط������ي������ران «إس�������رائ�������ي�������ل» ي����م��ل�أ ج������ ّوه
ب�������ف�������ظ�������اظ������� ٍة وك�����������أ ّن�����������ه إن�������������ذار
���ص����م����ت ال���م���ع���ي���ب ب����أ ّم���� ٍة
ف����إل����ى م���ت���ى ال� ّ
ال ث������������ورة ت������ب������دو وال اس����ت����ن����ك����ار
�����ب ش���ع���وب���ن���ا
آن األوان ألن ت������ه� ّ
م��������ن ك��������ب��������و ٍة وي������ع������رب������د ال�����ب����� ّت�����ار
ال����ص����ب����ر ع������ن ك����ي����د ال�������ع�������د ّو م�����ذ ّل����� ٌة
وت������������ه������������ ّر ٌب ،ال ت�����ن�����ف�����ع األع�������������ذار
����ش�����ج�����اع م���ك���اف���ح���ا ً
ل���ل���ش���ه���م ال� ّ
ّ
ال�����ع����� ّز
وي�������ح������� ّل ض������ي������ ٌم ب�����ال�����ج�����ب�����ان وع�������ار
وأع����������دّوا م����ا اس���ط���ع���ت���م خ����ي����وال ً ل��ل��وغ��ى
ح������ ّت������ى ت������ص������ان ع��������وائ��������ل ودي����������ار
������خ م����ج����ي���� ٌد س����اب����ق����ا ً
ل����ل����ع����رب ت�������اري� ٌ
وه���������م األس�������������ود وي�������رع�������ب ال������� ّت�������زآر
م��������اذا ده�����اه�����م؟ أص����ب����ح����وا ي�����ا ل�ل�أس���ى
ب�����دي�����اره�����م ي�����زه�����و وي����ط����غ����ى ال����ف����ار
ل�������م ي�����ب�����ق إلاّ دول���������ت���������ان ب������أ ّم������ ٍة
وع����ل����ي����ه����م����ا ال�����ت�����ع�����وي�����ل واالص�������������رار
ل�����ب�����ن�����ان م�������ع ش�����������ا ٍم ب����م����رص����اده����م����ا
ل������ل������ذود ع������ن وط�����������نٍ  ،ه����م����ا ال����ت����يّ����ار
م�����ن س������ار ف�����ي خ� ّ
�����ط ال����ك����ف����اح م���ن���اض�ل� ًا
����س�����ن�����ا ال���م���ع���ط���ار
�
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�
ال
���ه
�
���ل
ف�
ّ
أ ّم��������ا ا ّل������ذي������ن ت����ق����اع����س����وا وت����خ����اذل����وا
ف����ب����ه����م ت����ح����ي����ق م������ه������ان������ ٌة وش�����ن�����ار
ال ي�����رت�����ج�����ى م�������ن أ ّم������������� ٍة إن�����ق�����اذه�����ا
إلاّ إذا أه���������ل ال�����ث�����ق�����اف�����ة ث���������اروا
وب���������دوا ب���ت���ح���ري���ض ال����ش����ع����وب ل��ي��ق��ظ�� ٍة
وت�������ه�������ب ف����ي����ه����م ن�����ار
م�������ن غ�����ف�����ل����� ٍة
ّ
ي���ت���س���اب���ق���ون إل������ى ال����م����ع����ارف وال����ه����دى
أف������ك������اره������م ت������س������ري ب�����ه�����ا األق�����������دار
ه����ي س���� ّن����ة األك����������وان ف����ي دن����ي����ا ال������ورى
ي������ت������ق������ارع األش������������������رار واألخ��������ي��������ار
وال������ح� ّ
�����ق م���ن���ت���ص��� ٌر وإن ط������ال ال���م���دى
وال�����ب�����ط�����ل ي�����زه�����ق ف������ي غ����������دٍ ،ي���ن���ه���ار

 رئيس «دوحة البقاع الثقافية»

م�سرح ا�سطنبولي يطلق «مهرجان �صور
الم�سرحي الدولي» بم�شاركة عربية دولية
انطلقت فعاليات الدورة الثانية من
«مهرجان صور المسرحي الدولي»
ال��ذي ّ
ينظمه مسرح اسطنبولي في
مدينة صور اللبنانية ،بكرنفال شوارع
انطلق من وسط المدينة ،وصوال ً إلى
المسرح ،بمشاركة ف��رق موسيقية
وفولكلورية لبنانية وفلسطينية،
وب��ح��ض��ور ح��ش��د م���ن أب���ن���اء ص��ور
وفاعلياتها ووفد من بلدية المدينة.
كما حضر مم ّثلون عن وزار َتي الثقافة
اللبنانية والمصرية ،ونقابة الفنانين
اللبنانيين .اف ُتتح المهرجان بعرض
وثائقي عن حياة المسرحي الراحل
فيلم
ّ
ري��م��ون ج��ب��ارة ،وع � ّب��رت المخرجة
اإلسبانية آ ّنا سندريرو آلفاريس عن
فرحتها بحضورها «مهرجان صور
المسرحي» الذي اعتبرته إنجازا ً مهما ً
للبنان ،ما يتيح للجمهور األوروب��ي
التع ّرف إل��ى المسرح العربي ،كما
اعتبرت المهرجان يساهم في دمج

الثقافات المختلفة.
واع��ت��ب��ر ال��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي منير
كسرواني أن تكريم ال��راح��ل ريمون
جبارة في مدينة ص��ور ح��دث مهم،
كون المهرجان يحمل اسمه ،وفيه روح
الوفاء لتاريخ جبارة لما قدّمه للبنان
وللمسرح العربي .وقال :إنّ ما يقوم
به مسرح اسطنبولي من مهرجانات
مسرحية وسينمائية وموسيقية في
مدينة صور ،أعاد الحياة الثقافية إلى
الجنوب.
أ ّما المخرجة الليبية سعاد خليل،
فعبّرت عن سعادتها بوجودها في
لجنة التحكيم ،وقالت إ ّنها أص ّرت على
القدوم إلى لبنان للمشاركة بالمهرجان
على رغم ظروف الحرب التي تعيشها
ليبيا.
فيما اعتبر الممثل العراقي أحمد
شوقي المهرجان حدثا ً ثقافيا ً مهما ً
على رغم عدم تل ّقي إدارة المهرجان

ال��دع��م الحقيقي ،ه��ذه اإلدارة التي
تصنع من الضعف ق ّوة ،وتكتب تاريج
مدينة ص��ور المسرحي بتأسيس
المهرجان المسرحي األول في الجنوب
اللبناني ف��ي ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت ،واآلن
تستكمل المهرجان بدورته الثانية
لهذه السنة.
ختاماً ،ك��ان هناك اتصال هاتفي
من الممثل المصري أحمد راتب معبّرا ً
فيه ع��ن فرحته بانطالق مهرجان
ص��ور المسرحي ،وق��ال إن��ه سيكون
موجودا ً في صور في ختام المهرجان.
ث ّم جال الحضور على معرض الصور
تجسد أرشيف
وال��رس��وم��ات ال��ت��ي
ّ
«سينما الحمرا».
يستمر المهرجان ح ّتى ي��وم غ ٍد
الخميس ،بمشاركة أعمال من مصر
وال��ج��زائ��ر وت��ون��س وليبيا وال��ع��راق
وإيران وإسبانيا وفلسطين وسورية
ولبنان.

«غورا» للكاتب الهندي طاغور ...الرواية التي ّ
ب�شرت بالخال�ص
يبحث كاتب الهند الكبير رابندرانات طاغور في
روايته الطويلة «غ��ورا» ،والتي كتبها عام 1880
عن هوية أ ّمته الضائعة بين طوائف ومذاهب ،والتي
كانت تعاني في تلك الفترة من الجهل والتخلّف.
وتعكس شخصية بطل روايته المس ّماة ِباسمه
«غ��ورا» ،ذلك الباحث عن وسائل ناجعة لرفع ثقل
التقاليد الخاطئة عن كاهل المجتمع واللحاق بركب
األمم المتقدّمة.
ير ّكز طاغور في روايته التي ترجمتها الدكتورة
ّ
مؤخرا عن «الهيئة
ماري شهرستان في كتاب صدر
العامة السورية للكتاب» ،وتقع في  630صفحة
التعصب الديني ،ويجعل
من القطع الكبير ،على
ّ
بطلها «غ��ورا» نموذجا ً لإلنسان المستنير الذي ال
يرى فوارق بين أبناء األ ّمة الواحدة طالما تجمعهم
الهوية ذاتها .ويقول على لسان «غورا» في الرواية:
الله خلق البشر مختلفين في أفكارهم وسلوكهم
وقناعاتهم وتقاليدهم ،ولدى الجميع عنصر أمتلكه
أنا أيضاً ،وهو ينتمي إلى الهند بمجموعها.
ويعتبر طاغور كما تقول المترجمة سليالً لعائلة
أسست مذهب «براهمو ساماج» الذي ظهر كحركة
ّ
ديني ،وهو في روايته ينتقد التعصب الذي
إصالح
ّ
وقعت فيه ه��ذه الحركة وخروجها عن المقاصد
التي قامت من أجلها ،ويم ّثل لهذا التعصب كما
ص ّوره بروايته برفض زواج «لوليتا» البراهمية من
«بينوى» الهندوسي واعتبار هذا ال��زواج فضيحة
اجتماعية ،ألن ال����زواج ل��ن يتم وف��ق الطقوس
الـ«براهمو ساماجية» .وهذا االنغالق الذي وصلت
إليه حركة قام أب��اؤه بتأسيسها ،يعتبره طاغور
في روايته رأس حربة التخلف التي طعنت الجسد
الهندي في كل أنحائه.
ويكشف طاغور كما جاء في مقدّمة المترجمة عبر
التعصب الطائفي والمذهبي
حوارات أبطاله حالة
ّ
التي كانت متفشية في الهند ،خصوصا ً
التعصب
ّ
الذي عبّر عنه «كريشنادايا ل» ،من شخصيات الرواية ،وهو هندوسي تقليدي يعمل موظفا ً إدارياً،
والذي سعى إلى الوقوف في وجه محاوالت «غورا» اإلصالحية ،حتى أنه يمنعه من المشاركة في
مراسم ّ
التطهر الهندوسية ألنه من أصول إيرلندية ،وكان «غورا» يجهل ذلك حتى نهاية الرواية ،على
رغم أنّ «كريشنادايا ل» وعائلته هم من تب ّنوا «غورا» وربّوه وعلّموه حتى أصبح هندوسياً.
وبطل الرواية «غورا» الذي حصل على الرعاية واالهتمام من العائلة الهندوسية التي ربّته وحصل
على تعليم عا ٍل واكتسب شخصية قوية تتميّز بالصالبة ،جعلته يقف ضد االحتالل االنكليزي للهند،
ألنه مقتنع بثوابت ال يحيد عنها قيد أنملة وال يقبل أيّ مراوغات أو مهادنات فكرية ،آراؤه قطعية
ولكنه يملك الحجج المقنعة للدفاع عنها .إذ يقول في الرواية :هدفي ومرامي الهند ،مهما ُو ّجه لها
من انتقادات ،ال أضع أيّ شخص فوقها ال أنت وال أنا وال أحد آخر .أرفض أن أقوم بأيّ حركة تبعدني
عنها شعرة.
التجارب التي يعيشها «غ��ورا» مع البسطاء في األري��اف ،والعنف الذي يالقونه من المحتل،

والسجن ال��ذي يتقاسمه معهم ،ك��ل ذل��ك يجعل
ويؤسس حزبا ً يدعى «جمعية
منه زعيما ً وطنياً.
ّ
الوطنيين الهندوسيين» ،لكنه يؤمن أنه ال يمكن ألحد
في الهند متعدّدة المذاهب أن يفرض سلطة مذهبه
على اآلخرين وينتقد من يعتبر أن خالص اإلنسانية
لن يكون إال بدين معين يجب االنتماء إليه.
وي��راف��ق «غ���ورا» ف��ي ال��رواي��ة صديقه الحميم
«بينوى» ال��ذي قاسمه اليتم وتأثر بآرائه ووجد
الصداقة الحقيقية بعالقته بـ«غورا» الذي درس
معه في الجامعة ويخوض معه رحلته وتجاربه.
وفي الشخصيات النسائية ،يقدّم طاغور «لوليتا»
الشابة المتأثرة بتربية والدها «باريش شاندرا»،
وهو الشخصية العاقلة والوقورة في الرواية واألب
الحنون الذي يبدي انفتاحا ً بالتعامل مع الطوائف
األخ��رى .لكن «لوليتا» ابنة الـ«براهمو ساماج»
ترفض أن يغ ّير «بينوى» الهندوسي التقليدي
ديانته من أج��ل ال��زواج بها .فهي ت��رى أنّ عالقة
اإلنسان بمجتمعه ومعتقداته وديانته ال يمكن أن
تقطع من أجل االرتباط بإنسان آخر.
ف��ي حين نجد الشابة «سوشاريتا» اليتيمة
المستقلة ماديا ً والح ّرة من ناحية الدين وال��رأي
والسلوك ،تعيش حالة صراع بين حبها لـ«غورا»
واالمتثال لرغبة خالتها «هاريمو هيني» الهندوسية
المتعصبة التي ترغب بتزويجها من قريب لها
ّ
وترفض عالقة الحب التي تربطها بـ«غورا».
وتتوقف الرواية عند نقد التأليه األعمى للعادات
والتقاليد الذي كان يفرض سيطرته على المجتمع
الهندي ،ويسبّب له الشقاء الكبير ،ويتناول الجدل
ال��ذي ي��دور بين الديانات على اختالفها وموقف
المجتمع الهندي من االستعمار البريطاني ومعوقات
التفاعل االجتماعي والسياسي بين الطوائف
والمذاهب.
وينصب جزء كبير من الرواية على دور المرأة
ّ
في المجتمع الهندي وتط ّورها ،ويسخر من التمييز بين النساء والرجال على أسس مختلفة .ويقول
طاغور في روايته :كلّما أبعدنا المرأة وحرمناها دورها في حياتنا ضعفت قدرتنا كإنسان.
وعلى رغم ك ّل ما قدّمه طاغور في روايته والتي كانت صدى ألفكاره التي عبّر عنها «غورا» ،إلاّ
أنّ هذا لم يجعل منها كتابا ً فكرياً ،فالشخصيات ّ
أخاذة تحمل مشاعر مر ّكبة ومتناقضة .وأسلوب
الحب والصداقة التي تتجاوز حدود الطائفة والمذهب وتتقاطع
الرواية ممتع ومش ّوق يقدّم صورا ً عن
ّ
حيواتها بشكل أسر في ما بينها في تلك البقعة الجغرافية المليئة بالتناقضات وهي بالد البنغال.
يذكر أن رابندرانات طاغور ولد في كالكوتا عام  ،1861وقدّم للتراث اإلنساني أكثر من ألف قصيدة
شعرية و 25مسرحية وثمانية مجلّدات قصصية واثنتي عشرة رواية ،إضافة إلى عشرات الكتب
وأسس
رسام
وموسيقي وفيلسوفّ ،
والمقاالت ،وحصل على جائزة «نوبل لآلداب» عام  ،1913وهو ّ
ّ
مدرسة تجريبية تح ّولت عام  1921إلى جامعة «فيسفا بهاراتيا» ،أو الجامعة الهندية للتعليم
العالمي.

