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ثقافة
التش���كيلية الجزائرية ش���فيقة بن دالي حس���ن تقيم  
برواق محمد إسياخم بقسنطينة معرض"عندما تمتزج 

األلوان فالحياة تغني" ويتواصل إلى غاية 4 أبريل.

مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر بتشكيله الجديد عقد 
مؤخ���را جلس���ته األول���ى اإلجرائية، والتي أس���فرت عن 
انتخاب محمد سلماوي رئيسًا لدورة جديدة بالتزكية.

الفن���ان التش���كيلي األردن���ي خالد الحم���زة افتتح معرضه 
الش���خصي تح���ت عنوان"مراي���ا الظ���الل" بقاع���ة رابط���ة 

التشكيلين بالعاصمة عمان.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ عن وزارة الثقافة املغربية 

صدر حديثا كتاب بعنوان 
"عتبات الشوق" جمع فيه الكاتب 

واألكادميي املغربي شعيب 
حليفي مختارات من مطبوعات 

ومخطوطات لرحالني مغاربة 
وصفوا فيها أهم مركزين 

حضاريني في مصر، القاهرة 
واألسكندرية.

◄ حسن الشافعي رئيس مجمع 

اللغة العربية تسّلم جائزة امللك 
فيصل العاملية للغة العربية، من 

األمير سلمان بن عبد العزيز ولي 
العهد. وكان موضوع اجلائزة 

"اجلهود املبذولة من املؤسسات 
العلمية واألفراد في تأليف املعاجم 

العربية".

◄ موعد استالم املشاركات 

في جائزة إسماعيل شموط 
الفلسطينية للفن التشكيلي مت 

متديده إلى غاية 15 آيار/مايو من 
العام احلالي بناء على قرار جلنة 

التحكيم إلعطاء فرصة أكبر لبعض 
الفنانني إلنهاء أعمال بدؤوا  بها 

ولم ينتهوا منها بعد.

◄ مكتبة احلضارة اإلسالمية 

بحي القلعة بالقاهرة، تقيم يوم 
10 نيسان/أبريل ندوة ملناقشة 

املجموعة القصصية "في لوحته 
وحيدا" للكاتب محمد عاشور 

هاشم.

للقراء آراء@

{ سنان أنطون، ش���اعر وروائي وأكاديمي 
عراق���ي من مواليد بغداد س���نة 1967، هاجر 
إلى الواليات المتحدة عام 1991. حصل على 
الدكت���وراه م���ن جامعة هارفارد ع���ام 2006. 
صدر له " موشور مبلل بالحروب" و" إعجام"  
و"ليل واحد في كل المدن"  و"وحدها شجرة 
الرمان". أخرج فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حول 
العراق " ع���ام 2004. ترجمت بعض رواياته 

إلى األنكليزية واأللمانية والبرتغالية.
و"يا مريم" ه���ي الرواية العراقية األولى 
التي تصل إلى مس���ابقة البوكر العربية منذ 
تأسيس���ها، وتتح���دث الرواية ع���ن العنف 
الطائف���ي وع���ن وض���ع األقليات ف���ي عراق 
ما بع���د الغزو األميرك���ي لب���الد الرافدين،  
وبالتحدي���د ي���روي لنا أنط���ون قصة عائلة 
عراقي���ة مس���يحية عانت م���ن الطائفية بعد 

تفجير كنيسة سيدة النجاة في بغداد.

»يا مريم«
سنان أنطون

منشورات دار الجمل – ألمانيا

● طاهر الزهراني: ألول مرة أقرأ فيها لسنان 
أنطون، لغة الرواية جميلة وسلسة لوال 

إغراقها في اللهجة العراقية التي لم نعتد 
عليها.  الرواية متكئة على اليومي والفالش 

باك، متنيت أن تكون الرواية بالكامل على 
لسان يوسف ألن أجواء هذا املسن أقرب إلى 

الصدق، وأيضًا أقرب إلى السرد املتمهل 
الذي يناسب اليومي. الرواية كانت ذات 

حوار منطقي وموظف بشكل جميل، ذكرتني 
تفاصيل هذه الرواية ببتول اخلضيري.

● محمد هادي: "يا مرمي" اجلرح العراقي 
متناثر في  صفحات هذه الرواية ولكنها 

ليست حكًرا على العراقيني وحدهم. جميع 
القراء قادرون على التمتع بها ولكنها في 
نفس الوقت حتمل خصوصية وقيمة أكبر 

من القارئ العراقي.

● عدي السعيد: لعل ما أشار إليه أنطون 
بشأن األميركان الذين كانت وعودهم 

كالعادة في مهب الريح هو من أهم القضايا 
التي ناقشها في كتابه، فهم من وعد 

بتحويل عراق ما بعد صدام إلى هونغ 
كونغ بيد أنهم حولوها إلى بالد أسوأ من 

الصومال. في رواية انطون حديث أليم عن 
األقليات في العراق المس جرحهم ملن بقي 

فيها وأستسلم لقدر البقاء.

● روال بيلبيسي: ماذا فعلت هذه الرواية بنا؟ 
هل كشفت جراحنا وعّرتها كي تطهرها قبل 

أن تقضي علينا أم فضحت عيوبنا دون 
أقنعة جتملها أو دروع تخفي هشاشتها، 
لتتركنا في ركن احلزن اخلائب، ال يستر 

أجسادنا سوى ذلك اإلرث الثقيل من حقد 
طائفي بغيض يسعى إلى القضاء علينا؟

● سحر هشام: الرواية تتحدث عن 
العنصرية وهي كانت بحد ذاتها منحازة 
إلى العامية العراقية. بالنسبة إلّي هناك 

كلمات لم أفهمها بتاتا.

● إيهاب مالح: تبدو قوة الرواية في 
نسيجها املتماسك رغم أنها ليست في 

حقيقتها إال حصاد ذكريات تنتهي مبأساة 
كنيسة النجاة عام 2010. براعة كاتبها في 

التمهيد لهذه اللحظة من زاويتني للنظر 
عن أوضاع املسيحيني في العراق، وبراعة 

الرواية في أنها غير صاخبة مع أن املأساة 
تدفع إلى الصراخ.

● عبد الله: رواية أراد الكاتب بها أن يعيد 
استحضاره أدبيًا وقد جنح في ذلك إلى 
أبعد درجة. رواية جميلة لوال امللل الذي 

يعتري بعض صفحاتها.

● عالء جدوى: في 24 ساعة فقط دارت أحداث 
هذه الرواية املؤثرة جدا والتي تطرق فيها 

الكاتب إلى الصراعات الطائفية والدينية 
الراهنة في العراق ومسألة التهجير 

القسري واالختياري ملسيحي العراق بشكل 
خاص وممارسة العنف ضدهم . توفق 
الكاتب كثيرا في إدخال اللهجة احمللية 
العراقية وباألخص املسيحية إن صح 

التعبير في احلوارات الداخلية.

● 9Demise : شخصيات منحوتة بطريقة 
أقرب للواقع. في حلظة تشعر أنك أمام 

فيلم، أو ألبوم صور يستعرض فيه احلدث 
بجانب الصورة، حتديًدا مّلا يعود يوسف 
إلى ماضيه ويبدأ النبش فيه، لُيقّدم أفراد 

عائلته، الذين رحلوا منهم والذين لم يرحلوا 

لكن مازالت تربطهم به اتصاالت هاتفية 
قليلة متباعدة.

● إبراهيم عادل: مرة أخرى نقرأ عراق األلم 
واملأساة، ولكن هذه املرة بروٍح طائفية!

● محمد أرامان: رواية حزينة وُمؤملة 
وبسيطة وسلسة وسهلة القراءة، باستثناء 

املصطلحات العراقية التي لم أمتكن من 
فهمها. يسرد الكاتب بأسلوب العودة إلى 

الوراء واملاضي، فيرجعنا إلى عشرات 
السنوات التي مرت بها العراق، ومع ذلك 
جميع األحداث تدور في يوم وليلة وهذا 
جميل. بالنهاية، أضع الكثير من عالمات 
التعجب واالستفهام املبهمة حول ما قالُه 

ماركس ذات يوم بأن الدين أفيون الشعوب.

● فهد: رواية جميلة طغت عليها الترانيم 
املسيحية بشكل الفت لتحتل عددا ال بأس 

به من صفحاتها. ومع هذا أعتقد أنها 
عاجلت موضوع الطائفية ببعض السطحية 

على الرغم من أن الطائفية كانت املشكلة 
الرئيسية في الرواية.

● آمنة: رواية مفرطة في عذوبتها تتسلل 
إلى وجدانك بنعومة في صدقها وواقعيتها. 

تعري الرواية مجتمع ما بعد احلرب في 
العراق  واالنقسامات التي أفرزها اإلرهاب 

الذي يودي بكل شيء جميل.

● عبود: رواية ال بأس بها. تشرح وضع 
األقليات املسيحية والتطرف اإلسالمي 
املمارس عليهم وسببه أوضاع العراق 

األمنية ولكن املعيب بالرواية اللكنة 
املستخدمة التي لم أفهم منها الكثير.

{ أبوظبي- أصدر مش���روع "كلمة" للترجمة 
التاب���ع لهيئ���ة أبوظبي للس���ياحة والثقافة 
كتاب���ًا جدي���دًا بعنوان"ديناميكية اللعب في 
احلض���ارات والثقافات اإلنس���انية" ليوهان 
هوتس���ينغا ونقل���ه إل���ى العربي���ة الباحث 

صديق جوهر.
يق���ف هذا الكت���اب من الناحي���ة الفكرية 
موقًف���ا علمًيا وفلس���فًيا خاًص���ا يتمثل في 
افتراض أن اللعب هو أساس احلضارة وأنه 
األقدم عه���ًدا واألعمق أصاًل م���ن احلضارة 
ذاتها، وعل���ى امتداد فص���ول الكتاب وّظف 
املؤلف لتحلي���ل املوضوع العديد من مناهج 
وأدوات البح���ث والتحلي���ل الت���ي تراوحت 
األنثروبولوج���ي والتحليل  التحلي���ل  ب���ني 

االجتماعي والثقافي والتاريخي .
 

الحياة لعبة

أك���د الباح���ث من���ذ بداية الكت���اب وإلى 
نهايت���ه أن عامل اللع���ب كان حاضًرا وفعااًل 
على الدوام خالل مسيرة احلضارة والثقافة، 
وأنه علة ظهور الكثير من األشكال والقوالب 
الرئيس���ية في احلياة االجتماعية إذ أن روح 
التنافس الكامنة في اللعب كحافز اجتماعي 

هي أقدم من احلضارة والثقافة مًعا.
لق���د انتش���رت بع���ض األق���وال املأثورة 
واملوتيفات املنطقية إب���ان العصور القدمية 
وأثناء عصر النهضة وفي مسرحيات وليام 
شكس���بير ومنه���ا "الديناميكي���ة اجلدلي���ة" 
املعروفة الت���ي تؤكد أن املمثل على خش���بة 
املس���رح ُيعد جتس���يدًا ليس فقط لإلنس���ان 
وإمنا يصور بش���كل مكثف احلياة البشرية 
عل���ى أنه���ا مس���رحية يلعب فيها اإلنس���ان 
أدوارًا شتى، فهو في حقيقة األمر يعيش في 

حالة من اللعب.
لق���د اتخذت هذه املفارق���ة اخلاصة  عبر 
العالقة التي تربط  اإلنس���ان باللعب أبعادًا 
تاريخية إيجابية في الدراسات التي قام بها 
يوهان هوتس���ينغا مؤلف كتاب "ديناميكية 
اللعب في احلضارات و الثقافات اإلنسانية". 
فق���د رأى هوتس���ينغا أن اللع���ب أو القي���ام 
ب���األدوار احلقيقية على مس���رح احلياة يعد 

أحد ركائز  احلضارة. 
ولق���د تأث���ر هوتس���ينغا في ه���ذا الرأي 
بعلم���ي األخ���الق والفلس���فة األفالطوني���ة 
احملدث���ة. وعلى الرغ���م من إملام���ه بعلم فقه 
اللغات اإلندوأوروبية  وتأثره  بدراسة  لغة 
املندرين وهي لغة البالط الصيني القدمي  إال 
أن مقاربة هوتس���ينغا ملوضوع اللعب كانت 

تعتمد على علم اللغويات. فالعديد من اللغات 
تتشابك وتتداخل وتتشابه في تعريف اللعب 
على أنه مجموعة من املباريات أو املنافسات 

أو األحداث ذات الطابع الطقوسي.

طقوسية اللعب

ويرى املؤل���ف أن احلضارة لم تخرج من 
رح���م اللعب كما يخ���رج الطفل من رحم أمه، 
ب���ل إن احلضارة برزت أثناء اللعب وباللعب 
وم���ا تزال، ويذهب املؤل���ف إلى أن الطقوس 
الش���عائرية الديني���ة  قد ش���بت في أحضان 
واملوس���يقى  الش���عر  وأن  الدين���ي  اللع���ب 
واحلكمة والفلس���فة والعلوم ج���اءت وليدة 

املنافسات واأللعاب الدينية القدمية.
وق���د اس���تطلع يوهان هوتس���ينغا مدى 
باملس���ابقات  اخلاص���ة  العناص���ر  تأثي���ر 
الرياضية على نش���وء وتط���ور احلضارات 
القدمي���ة حيث  تأثر  في ه���ذه املقاربة بآراء 
الفيلسوف األملاني  نيتشه الواردة في كتابه 
"ميالد التراجيديا" باإلضافة إلى الدراس���ات 
الرائدة التي قام بها املفكر الفرنسي مارسيل 
غرانيه ع���ن احلضارة الصينية القدمية. لقد 
اكتش���ف هوتس���ينغا أن تط���ور املجتمعات 
القدمية في شتى املجاالت الفنية والعسكرية 
اللع���ب  عل���ى  يعتم���د  كان  واالقتصادي���ة 
والتنافس في املسابقات الرياضية املنظمة. 
ويرى هوتس���ينغا أن هذه األلعاب الرياضية 
بالرغ���م من أنه���ا كانت تؤدي ف���ي كثير من 
األحيان  إلى نتائج مأساوية مدمرة إال أنها 
كان���ت ترتكز في مجملها عل���ى التنافس عن 

طريق اللعب.
كما ي���رى هوتس���ينغا أن أبش���ع وأقذر 
مش���اهد اخل���راب  ُتعد جزًءا م���ن احلضارة 
اإلنس���انية  عندما تكون ف���ي إطار الطقوس 
االجتماعية وفي س���ياق القوانني والقواعد 

املتفق عليها في مجتمع ما.
ويب���دو أن احلضارة تتط���ور عن طريق 

لعبة الص���راع طاملا أن هناك قواعد  يخضع 
لها اجلميع أثناء اللع���ب وطاملا أن الصراع 
يت���م في ح���دود معروف���ة ال يتخطاها أحد . 
وتكمن املفارقة حسب وجهة نظر هوتسينغا  
في طبيعة التش���ابه بني اللعب والصراعات 

احلربية.

عهود اإلنسان السعيدة

وحس���ب  حتليل هوتسينغا  لديناميكية  
اللع���ب فإن احلض���ارة لم تخرج م���ن عباءة 
اللعب كما يخرج الولي���د من رحم أمه ولكن 
احلض���ارة ذاتها نش���أت باعتبارها جزءًا ال 
يتجزأ من اللعب واس���تمرت هكذا إلى يومنا 
هذا . لقد كانت العادات الثقافية في العصور 
الوس���طى والتقاليد التي أفرزت فن العمارة 
الباروك���ي ف���ي الق���رن الس���ابع عش���ر وفن 
الزخرف���ة الركوك���ي أو "الروكوكو" في القرن 

18 مفعمة بعنصر اللعب. 
أثناء هذه العهود الس���عيدة كان التطور 
االجتماع���ي م���ن األم���ور الت���ي  تس���تلزم 

احتفاليات ومهرجانات دائمة.
 وظل���ت فكرة اللعب تراود البش���ر  حتى 
إب���ان الق���رن 18 ف���ي ظ���ل انتش���ار الفنون 
والعلوم السياسية وظهور األزياء واملالبس 
الرس���مية، وكان هن���اك تناغم ب���ني كل هذه 
األشياء والطبيعة احمليطة. أما في القرن 19 
فقد فس���دت احلضارة بعدم���ا ارتدت أوروبا 
بأس���رها "ُحلة املرجل" أو مبعنى آخر بعدما 

دخلت الثورة الصناعية إلى أوروبا. 
العلمي���ة  املعطي���ات  وهك���ذا أصبح���ت 
والطموح���ات التعليمية والوعي االجتماعي 

من املكونات الرئيسية للحضارة.
يذكر أن مترجم الكت���اب الباحث صديق 
محمد جوهر هو رئيس قسم األدب اإلنكليزي 
بجامعة اإلمارات العربية املتحدة. له العديد 
م���ن األعم���ال والكتب املترجمة م���ن اللغتني 

اإلنكليزية والعربية في شتى املجاالت.

فراس حج حممد

{ ما هي "بط���ن احلوت"؟ إنها مكان متخيل 
تبنيه الكاتبة لتناقش من خالل عيش هؤالء 
األزواج، كل تل���ك األفكار الت���ي تتصارع في 
دواخلهم، وتكش���ف عن آمالهم وطموحاتهم، 
نكباتهم، وأخطائهم، فهم يريدون التحرر من 
كل ما كان يش���كل عائقا نفسيا أو اجتماعيا 
أو ثقافي���ا في حياتهم تلك "احلياة املاضية"، 
ليكتش���فوا عقم التجربة، ويريدون التخلص 
من هذه التجربة على الرغم مما يحيطهم من 
مخاط���ر، ألن من يريد أن يترك "بطن احلوت" 
بعد أن دخله مبحض إرادته سيواجه املوت، 
ولكنهم يقررون االنتحار اجلماعي، ويقفزون 
إل���ى املاء ليع���ودوا إلى حياته���م الطبيعية 
متخلني عن كل ذلك النعيم الذي مارسوه في 
ذلك امل���كان املتخيل؛ حيث املتعة والش���باب 
والف���راغ م���ن كل املس���ؤوليات، فعلى الرغم 
من أنها حلمت بالتحرر من ماضيها إال أنها 

وقعت في أسر امللل. 
يحي���ل عن���وان الرواي���ة "بط���ن احلوت" 
القارَئ إلى قصة النبي يونس عليه السالم، 
وقد مكث في بطن احلوت مدة من الزمن، فقد 
جرت ب���ه األقدار ليلقى ف���ي البحر، ويتلقفه 
احلوت م���دة، ليعود إلى احلي���اة من جديد، 
يع���ود إلى أهله وذويه، لي���ؤدَي دوره معهم، 
وهنا تتش���ابه الرواية مع القص���ة الدينية، 
ولكنها تختلف عنها بالتأكيد في أن الرواية 
بن���ت مجتمع���ا متع���ددا وناقش���ت أف���كارا 
عصري���ة ووجودية ذات داللة مهمة في حياة 

اإلنسانية، وكشفت عن آالم ال حصر لها.
م���ن  الكثي���ر  الرواي���ة  ف���ي  يحتش���د 
الشخصيات، وتتحدث عن كثير من النماذج 
البش���رية، لنس���اء ورجال أحب���وا التجربة 
تخلص���ا من أعبائه���م؛ فالرج���ال رغبوا في 
التجرب���ة ألنهم قد مّل���وا زوجاتهم ويريدون 
البحث عن البديل، والنساء كذلك، فبعضهن 
تريد أن تتخلص من الزوج الذي أجبرت على 
أن تتزوجه سواء أأجبرت نفسها أم أجبرها 
الغي���ر على ذلك، فيب���دؤون في بطن احلوت 
حياة جديدة، متنكرين ألس���مائهم وعاداتهم 
وتقاليدهم رغبة في أن يعيشوا حياة جديدة 
فيها الس���عادة املأمولة، وفي أثناء ذلك تبني 
الرواية طموح كل ش���خصية، وتكش���ف عن 
ذلك الس���ر املدفون ألحالمه���م التي يتوقون 

لتحقيقها.
وقد جرت رياح احلياة عكس ما تش���تهي 
س���فينة الواقع، فينتكس���ون، وتظل رغبتهم 
دفين���ة، فتأت���ي جتربتهم في بط���ن احلوت 

لتكشف عن تلك االنتكاسات، والتحسر على 
ما فات، فنصادف في الرواية شخصيات من 
كل صنف؛ فقراء وأغنياء، أنقياء ومدنس���ني، 
ُكّتابا وأعضاء جمعيات وأصحاب ش���ركات 
وسياسيني، الهادئني والعصبيني، امللحدين 
باإلنترن���ت  واملهووس���ني  واملتدين���ني، 
والداخل���ني بلعبة التكنولوجي���ا، وغير ذلك 
الكثي���ر، إنه���ا رس���مت مجتم��ع���ا متخيال 
بقوان���ني خاص����ة تتحرك ف���ي فضاء خاص 

متخيل إنه "بطن احلوت".   
وترك���ز الرواية أكثر ما تركز عليه رس���م 
البعد النفسي لتلك الشخصيات التي انتقلت 
لتعي���ش ف���ي "بطن احل���وت"، ولذل���ك كانت 
الرواي���ة مت���ّس النفس البش���رية وأفكارها، 
فتناق���ش الرواية جملة من األف���كار بطريقة 

غير مباشرة.
ولعل أه���م قضية تناقش���ها الرواية هي 
مس���ألة اخلل���ود، والرغبة ف���ي البقاء، وهي 
القضي���ة الوجودية اإلنس���انية األبدية، ففي 
"بط���ن احلوت" ال م���وت وال ش���يخوخة وال 
أس���قام وال أمراض، وال أوالد وال تبعات وال 
مسؤوليات، فكل ش���يء متوفر، فحياة "بطن 
احلوت" حياة متعة ال متناهية مما لذ وطاب 
وخطر على القلب وهفت إليه النفوس، ومع 
كل ذل���ك متّل تلك الش���خصيات ذلك العيش، 

وتفضل العودة على ما فيها من مخاطر!
والس���ؤال الكبير ال���ذي تطرحه الرواية، 
ه���ل كانت صونيا عام���ر تتحدث عن احلياة 
األخرى واجلنة املوعودة التي يس���عى إليها 
املؤمنون أتباع الديانات السماوية، السيما 
وأن الكاتب���ة قد قرنت "بط���ن احلوت" بجنة 
اخلل���د فق���د قالت: "مم���ا أوصله���ا إلى تلك 
املجموعة الرائعة التي أدخلتها بطن احلوت 

جنة اخللد كما يسمونها"؟
لعل من يتعمق في الرواية س���تتجلى له 
الفكرة املوجودة فيها، وسيبتعد عن التفسير 
السطحي لهذه املس���ألة الكبرى واإلشكالية 
اجلدلية في الرواية، لذلك فإن هذا الربط بني 
"بطن احلوت" واجلنة املوعودة بكل ما فيها 
من مت���ع وطيبات لم يكن مقصودا بحد ذاته 

لذم احلياة األخرى أو التشكيك فيها.
وف���ي ظن���ي أن الكاتب���ة أرادت محاربة 
فك���رة االتكالي���ة واالستس���الم للواق���ع كما 
ه���و، أو اله���روب منه نحو احلي���اة األخرى 
ب���أي ثم���ن، وتدفع الن���اس إل���ى التغيير أو 
التفكير بالتغيير على أقل تقدير، ومس���اءلة 
هذا الواقع الذي يعيش���ون في���ه، فعليهم أن 
يواجهوا ما فيه من صعوبات ومشاكل، وأن 

ال ينتظروا حال سحريا خارجيا.  

عد كتاب "ديناميكي������ة اللعب في احلضارات 
والثقافات اإلنسانية" للكاتب الهولندي يوهان 
هوتس������ينغا )1872-1945(، عالمة بارزة في 
تاريخ الدراسات الثقافية األوروبية املعاصرة 
ثل الدراس������ة األولى الت������ي تتناول نظرية  ويمُ
اللع������ب وعالقته بالثقافة اإلنس������انية والتطور 

احلضاري على مّر العصور.

ف������ي منت روائي مكثف ال يكاد يتجاوز مئة صفح������ة صاغت الكاتبة اللبنانية صونيا عامر 
جتربتها الروائية األولى في رواية "بطن احلوت" الصادرة بيروت في آذار2013. من خالل 
اثني عشر جزءا، يتشكل في كل منها احلديث عن شخصيات متعددة، دخلت الكاتبة في 
جترب������ة تطلق عليها في املقدمة التي مهدت بها للرواية بأنها "خرافة في عمق احمليط"، إذ 

ينتقل )500( زوج للعيش أبدا في "بطن احلوت".

شخصيات تحلم بالتحررهوتسينغا: الحضارة اإلنسانية يصنعها اللعب

من ماضيها فتختنق بحاضرها 

يوهان هوتسينغا: الحياة البشرية مسرحية يلعب فيها اإلنسان أدوارا شتى


