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 للـعام السادس على التوالي يرسم مـلتقى القاهرة الدولي للـكاريكاتير البسـمة على الوجوه ويشيع البـهجة بلوحات ساخرة تـعبر عن آراء وأفكار وثقافات  345 فنانا من
ة بحضور عدد من الفنان التشكيلي والدبلوماسي والشخصيات العامة. لتقى األحد في قصر األمير طاز األثري بالقاهرة القد  71 دولة.وأقيم افتتاح ا

صـري الراحل جنـيب محفـوظ برؤية فـنان ـلتقى هـذا العـام التي حتـمل عنوان ”الـثقافـة ورموزها “أقـيم معـرض خاص ضم  100 بـورتريه لألديب ا وتـماشيـا مع تيـمة ا
صري جالل جمعة صنعها من الزلط. عرض لوحة تشكيلية للفنان ا عرب وأجانب.وكان أبرز أعمال هذا ا

ي الـذي أكن له كل تقـدير الئـمة لـتشـريح وجه األديب الـعا وقـال جمـعة ( 71عامـا) في االفتـتـاح (هذا الـعمل صـنع بعـنـاية ودراسـة واستـغرق مـني وقتـا لـلبـحث عن قطع الـزلط ا
واحترام).

وأضاف (ارتبطت بأعمال جنيب محفوظ منذ كنت طالبا في كلية الفنون التطبيقية واليوم سعيد جدا لرؤية فنان من أنحاء العالم يقدمون رؤيتهم له في قوالب وأشكال مختلفة).
نيا ورش عمل وندوات ومعارض متخصصة. صرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة وكلية الفنون اجلميلة بجامعة ا لتقى الذي تنظمه اجلمعية ا ويشمل برنامج ا

نعم رخا 1910-1989 وتسلم درع التكر عن أسرته ابنه جمال رخا. صري الراحل محمد عبد ا لتقى دورته السادسة التي تمتد حتى  21تموز إلى الفنان ا ويهدى ا
ن الغامدي والكويتية سارة الـنومس واللبناني أنس اللقيس والياباني تومو لتقى مجموعة من فناني الكاريكـاتير العرب واألجانب منهم اإلماراتية آمنة احلمـادي والسعودي أ كما كـرم ا

تاباتا.

رسالة القاهرة
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بــــعــــد( حـــكــــايــــات شـــمــــدين)
و(تأمالت شـمديـن) يطلّ عـليـنا
الـــــكـــــاتب شـــــمـــــدين بـــــاراني
بـــإصـــداره اجلـــديـــد (مـــقــاالت
نـــاعـــمــــة في احلـب واحلـــيـــاة
ـؤلف واجلـمــال) وقـد احـتـاج ا
مــــصــــدر الى اكـــــثــــر من 800 
ليخـلق لنا هـذه التحـفة الفـنية
ـلـيـئـة بـاجلـمـال واجلـميالت ا
والــــزاخــــرة بــــنــــشــــوة احلب
ـكتـظـة بـأسـماء الـعـظـيـمات وا
ــلـــهــمـــات الــلــواتـي غــيــرن وا
الـــتـــاريـخ وزرعن الــــســـعـــادة
ــلــوك والــبــهـــجــة في حـــيــاة ا
والـــــسـالطـــــ والــــــشـــــعـــــراء
.  بــخــبــرة الــفالح والـــفــنــانــ
اسـتــطـاعَ الـبـارانـي ان يـخـتـار
اجـــمل وأنـــدر انـــواع الـــبـــذور
لـــيــزرعـــهــا بـــ دفــتي كـــتــابه
هارة الى األنيق الذي حوله 
حــديـقـة غـنّـاء تــزيـنـهـا االزهـار
والـورود فـتفـوحُ بـشـذاهـا ح
تـفـتح الـكـتاب. بـصـبـر الـنـحـلة
ؤلف ب مئات األزهار انتقل ا
لــيــصـنع مـن رحـيــقـهــا قـارورة
عــسل لـــذيــذ يــســتـــمــر مــذاقه
احلـلو في فـمنـا مع استـمرارنا
بـالقراءة.كـتاب (مقـاالت ناعمة)
ليس كتابـاً عادياً بل هو اقرب
الـى ان يــــكــــون (مــــوســــوعـــة)
مــتــنــوعــة فــيــهــا الــكــثــيــر من

ـــــعــــلــــومـــــات واحلــــكــــايــــات ا
وتفاصيل حـياة اجلميالت منذ
االزمـان الـسـحـيـقـة والى يـومـنا
احلـاضـر. واسـتـطـيع  ان اشـبه
ـكـتـبــة صـغـيـرة هـذا الـكـتــاب 
ـهتم متـنـقـلـة تُمـكن الـبـاحث وا
من ان يغرف منـها كل ما يبحث
عـنه حــول حـيـاة الـشــخـصـيـات
ـشهورة النـسويـة التـاريخـية  ا
ـثـيـر مع بـاجلــمـال الـرفـيـع وا
اسـمائـهن وتـفـاصيل دقـيـقة عن
حـيـاتــهن. وكـذلك يــضم اسـمـاء
الـنسـاء العظـيمات الـلواتي كان
لهن بصمـة في صياغة االحداث
الــتــاريــخـــيــة .اضــافــة الى ذلك
يـحوي الـكتاب اسـماء الكـاتبات
ـــشـــهـــورات احلـــائــزات عـــلى ا
جــائـزة نـوبل لـآلداب والـنـسـاء
الفـائزات بجائـزة نوبل للسالم
ـشـهـورات ونـسـاء ـات ا والـعـا
فالســفــة في الــعــصــر احلـديث
هـندسـات والرسـامات وكـذلك ا
وكل مــا يــحـيـط بــحـيــاتــهن من
غرائب وعجائب. ويزين الكتاب
 الـكـثيـر من الـقصـائـد الشـعـرية
لـكــبـار الــشـعــراء الـذين تــغـنـوا
ـرأة وحبـهم وهيـامهم بجـمال ا
بـها. ومن أطـرف القـصائـد التي
تـطـرق اليـها الـكاتب ,الـقصـيدة
ـشـهـورة الــشـعـبـيـة واألغــنـيـة ا
ألمـير الـشـعر الـشعـبي الـعراقي
(مال عـبود الـكـرخي) وقـصـيدته

اذا خطر لي ان أقـارن ب كتاب
(تــــأمـالت شــــمــــديـن) وكــــتــــاب

(مقاالت ناعمة) سأقول:
كـتــاب الــتـأمـالت يـشــبه وجــبـة
دسـمـة من حلم اخلـروف حتس
بـــــعــــد انــــتــــهــــائـك من قــــراءته
بـالــتـخــمـة وقــد ال يـهــضـمه إال

نخبة من القراء.
أمـــا كــتـــاب (مــقـــاالت نــاعـــمــة)
فــشـعـرتُ بــعـد اكـمــالي لـقـراءته
بـاالنــتـعــاش كـأنــني احـتــسـيتُ
ـكن كـأسـاً من الـشـامـبـانـيـا و
لـكل شـخص ان يـقرأه بـسـهـولة

ويفهمه بيسر.
اخيراً هذه بـاقة من االقتباسات
والــعـبــارات الـتي قــطـفــتـهـا من

حديقة هذا الكتاب اجلميل.
ان يـكـون االنـسـان قد خـلق -
لــلـسـعــادة فـهـذا بــالـتـأكــيـد مـا
تــعـلــمـنــا إيـاه الــطـبــيـعـة.     /

اندريه جيد
أجــــــمل ثـالث نــــــســــــاء في -
الـعـالم:أمي وظـلهـا وانـعـكاس
مـــرآتـــهـــا.   / جـــبـــران خـــلـــيل

جبران  
أن الـلـحم واخلـبـز واخلـمـر -
ـواد االولـيـة الـتي يـصـنع هي ا
منها السرور.        / زوربا

ـاذا يــقــول الـله فـي أسى: ( -
يـحسب عـبدي وهـو ينـأى عني

انه يبحث عني?)
اجلمـال سينـقذ العالم.    / -

دوستويفسكي 
أن اجــمـل فــتــاة هي من ال -
تدري بأنها جميلة.             /

فيكتورهيجو
يحقق الفن بـأيام قليلة ما -
اسـتغـرقت الطبـيعـة في إنتاجه

خالل عصور.
اجلــمــال صــورة مـن صـور -

نفعة.    / سقراط ا
مـصـير االنـسان ان يـصبح -
إلــــــهـــــاً وال شـيء اقل مـن ذلك
االنــســـان هــو بــذرة الــله.     /

اوشو
اذا اســـــتــــــطـــــعـت رؤيـــــة -
الـــصـــبـــاح في ســـاعــة مـــا من
الليل الداكن فأن اجلمال يكون
مــوجـوداً اذا كـنـت قـادراً عـلى
رؤيــة األعــلـى في االســفل هــذا
يــعــني انـكَ حــتى في اجلــحــيم
قـادر عــلى انـشـاء اجلـنـة وأنك
ادركت فن العيش.      / اوشو
كل مــا ال يــحــتـوي لــذة في -
العالم هو حماقة.    / ايروس
ان جــوع مـــا حتت الــزنــار -
يـــنــــافس جــــوع مــــا فـــوقه.    

/ عزيز نس
احلب هــــو احلـــالــــة الـــتي -
تــصـبح فـيــهـا ســعـادة شـخص
اخـــر ضــروريـــة لك.  / روبــرت

هينل
جـمال الفن أرقـى من جمال -

الطبيعة.     / هيجل
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الــتـــنــفــيــذي فـي إحــدى الــشــركــات
ويـــنـــحـــدر من أصـــول أمـــريـــكـــيـــة
وأفريـقية ويـعيش كالهمـا في شقة
في مــــديــــنـــة نــــيــــويــــورك. وتـــدور
األحداث حول خطة دولـية سياسية
حتــاك السـتــغالل اكــتــشــاف جــديـد
أطلق عليه "التكنولوجيا الوراثية"
أي اسـتـخــدام الـهــنـدسـة الــوراثـيـة
لـلــحـصــول عـلى نــسل مــثـالي.وفي
الــوقت نـفـسه يـسـتـشـري الـتـطـرف
وتـنـتـشـر حـوادث الـقـتل اجلـمـاعي
وتسود العصبية احلزبية وينتهج
ـتطـرف الـعنف دفـاعا الـكثـير من ا
ــسك عن عـــقــائــدهـم الــديــنـــيــة. و
قالـيد األمور في هـذا العصر أول
كـمـبـيـوتر يـصـنف بـأنه "أكـبـر دماغ
اصـــطـــنــــاعي" وظـــهــــرت شـــبـــكـــة
اجـتــمــاعــيــة تــتــيح لــلــمــؤســسـات
اإلعالميـة نشـر آخر األخـبار وتـلقي
تعليقات من األعضاء بشكل فوري.
وانقسمت آراء النقاد بشأن الرواية
عــنــد نــشــرهــا إذ ذكـر الــبــعض أن
روايـة زجنــبـار هي جـزء من مـوجـة
جـديدة فـي اخليـال الـعلـمي يـطغى
فـــيــهـــا األســلـــوب عــلـى احملــتــوى.
وعــنـدمــا نـشــر مـقــتــطف مـنــهـا في
مـجــلـة "نــيـو ويـرلــدز" في نـوفــمـبـر
(تشـرين الثاني)  1967علق رئيس
الـتـحـريــر بـأنـهــا أول روايـة تـصف
بـأدق الـتـفـاصـيل "مـجـتـمع مـحـتمل

ستقبل". في ا
ـتـحدة وتـوقع بـرانـر أن الـواليـات ا
ســتـتــوصل إلى نــظـام مالئـم وغـيـر
بــاهظ التـاحــة الــرعـايــة الــصـحــيـة
لـلجـمـيع بحـلـول عام  2010 عالوة
ـكـررة في عــلى بـعض الــتـنـبــؤات ا
معظم روايـات اخليال الـعلمي مثل

وبــعـد أن دوّن بـرانــر مالحـظـاته
ابــتـكــر طــريـقــة لــشـحــذ األفــكـار
وازي. إذ تصور تسمى التفكير ا
أنه يـتـحـدث لـشـخـص سـافـر عـبر
الزمن من الـعصـر الفـيكـتوري في
الـــــقـــــرن الـــــتـــــاسـع عـــــشـــــر إلى
الـستـيـنيـات من الـقرن الـعـشرين
ويـــفــســر له كل شيء عن عــصــره
من الهاتف إلى التحرر اجلنسي.
وبــعــدهـا تــســاءل كــيف ســتــبـدو
ـسـلـمـات الـثـقـافـيـة في عـصـرنا ا
احلـالي لـألجـيـال الـقـادمـة وكـيف
نـسـتشف مـن البـيـئـات في الوقت

احلاضر ما سيحدث مستقبال.
إذ اســـــتـــــلـــــهـم بـــــرانـــــر مـــــثال
" الـــتي شـــخـــصـــيـــات "اخملـــربــ
ــقــاالت ظــهــرت فـي روايــته مـن ا
التي قـرأها عـن انتـشار مـا يعرف
بـ "مــتالزمـــة بــيـــتــر بــان" أي أن
يـتـصــرف الـشــخص الـبــالغ كـأنه
طـــفل ويـــرفض الـــنــضـــوج وعن
األطــــــفـــــال الـــــذيـن يـــــخـــــربـــــون
ـواصالت الــعــامـة عــلى ســبـيل ا

تعة والتسلية. ا
وفي النهاية لـم تأت دقة تنبؤات
برانر في رواية زجنبار من فراغ
ـشـاهـدة بـل تـوصل إلـيـهــا عـبـر ا
واإلنــصـات والـقــراءة وفـوق ذلك
خـيـالـه الـطــريف. ولـوال انــشـغـال
عـاصرة بـرانر الـتـام بالـقضـايـا ا
ا استطاع تابعتها  واهتمامه 
ــسـتــقــبل بــهـذا أن يــسـتــشــرف ا
ــــــذهل وحتــــــويل الـــــوضـــــوح ا
طـابعـته إلى آلـة زمان يـتـنقل بـها

من عصر آلخر. 
وتــوفي بــرانــر عـام  1995أثــنـاء

حضور مؤتمر للخيال العلمي.

من أخطـاء الـطبـيـعة: أن  -
الـفـضيـلـة واجلمـال كـثيـراً ما
يــــأتــــيــــان مــــنــــفــــصــــلــــ ال
/      . مــــــــجــــــــتــــــــمــــــــعـــــــ

كونفوشيوس
ما حاجـتي الى قدميَ ما  -
دمتُ أمـــلكُ أجـــنــحـــة ألطــيــر.

    / فريدا كاهلو 
اتـمنـى ان يكـون خروجي -
ـتعـاً وأتمنى ان من الـدنيا 
ال أعــود الــيــهــا ثــانــيـةً.     /

فريدا كاهلو.

وســـرده الـــذكـي ودقـــة أطـــروحـــاته
الــفــلـســفــيــة. ونـال جــمــيع جــوائـز
روايـات اخلــيـال الــعـلــمي تـقــريـبـا
مـنـها جـائـزة هـيوغـو ألفـضل رواية
خيال علـمي التي لم يحـصل عليها
بريطـاني قبله.لـكن برانر ظـل يشكو
من تـدخل مـقص الـرقـيـب واشـتـهر
زاج بـسـبب تـركـيزه بـأنه عـصـبي ا
عـــــلى فــــــكـــــرة االزدحـــــام وضـــــيق
ــســاحــات في روايــاته. وبــعــدمــا ا
جتـاوز مـنـتـصف األربـعـ رفـضت
ـتحدة نشر ـملكة ا دور النشر في ا
الـكـثـيـر من أعـمــاله واضـطـر لـبـيع
مـــنـــزله في لـــنـــدن واالنـــتــقـــال إلى
سـامرست وتـردت حالـته الـصحـية
وحـزن حــزنـا شـديـدا لـوفـاة زوجـته

مارجوري في عام 1986.
wLKŽ ‰UOš

والـيــوم قـد ال يـعـرف اسم بـرانـر إال
عشاق اخلـيال العلـمي ولعل أشهر
روايـاته هي "الـوقـوف في زجنـبار"
وهـي من روايـات اخلــيــال الـعــلـمي
ـــرعــبــة وتـــصف جــهـــود الــعــالم ا

للتصدي للتضخم السكاني.
وذكر برانر أن عدد سكان العالم في
عام  2010سيـفوق سبـعة مـليارات
نـسمـة- وهـذا ما حـدث بالـفـعل لكن
فـي عـــــــــــــــام  2011وواجـــــــــــــــهـت
احلـكـومـات في الـروايـة االنـفـجـار
ـيـة شـديـدة الـسـكـاني بـقــوانـ عـا
الصرامة لـتحس الـنسل وتطويع
اجليـنات لـتحـديد األشـخاص الذين

يحق لهم اإلجناب دون غيرهم.
وتـــســـلط الـــروايــــة الـــضـــوء عـــلى
شـــخـــصــيـــة دونـــالــد اجلـــاســوس
ــتـخـفي في صــورة شـخص مـولع ا
بـــالـــفـــنـــون ونـــورمـــان الـــرئـــيس

الـــبـــنـــادق الــتـي تــطـــلق صـــواعق
ومـعــسـكــرات الـتــعـدين فـي أعـمـاق

البحار وقواعد على سطح القمر.
بيد أن اجملتمع الـذي تصوره برانر
فـي روايـة زجنــبـار يــشــبه من عـدة
نـواح مـجـتـمـعـنـا احلـالي. إذ تـخيل
بــرانــر قــيــام مــؤســســة قـريــبــة من
االحتـاد األوروبي وتـوقع أن تـكون
نافـس األكبر للواليات الص هي ا
ــتـحــدة وتــنـبــأ بــوجــود هـواتف ا
ــوســوعــة عــلى شــاكــلـة تــتــصل 
ويكيـبيديـا وبوجود طابـعات ليزر
وبـأن مـديـنـة ديـتــرويت سـتـتـدهـور
وتـصبح مـدينـة مـهجـورة وحاضـنة
ـوســيــقى الــتي لــنــوع جــديـد مـن ا
ــوســيــقى تــشــبه بــشــكل عــجــيب ا
اإللــكــتــرونـــيــة الــتي انــتــشــرت في
ديترويت في التسعينيات من القرن
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حتـققـت الكـثيـر من تـوقـعات بـرانر
مـنـهـا تـوقـعـاته بـخـصـوص مـديـنـة
ديـتـرويت بــأنـهـا سـتـصــبح مـديـنـة
مـــهــجـــورة وحـــاضـــنـــة لـــنـــوع من
ـــوســــيـــقى ـــوســــيـــقـى يـــشــــبه ا ا
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتي ظـــهـــرت في
اضي التسعينيات من القرن ا

لـكن كيف اسـتـطاع بـرانـر أن يصف
ـستـقـبل بهـذه الـدقة? فـي البـداية ا
عكف برانر نـحو ثالث سنوات على
قراءة مـوضـوعات عن دور الـعوامل
الـوراثــيــة في اإلصـابــة بــاألمـراض
والعالقـة ما ب االنـفجار الـسكاني
ـدن. وأمــضى شـهـرا والــعـنف في ا
ــتــحــدة عـام 1966 في الــواليــات ا
مـتــنـقال بـ لـوس أجنـلـيس وسـان
فرانسيسكو وشيكاغو ونيويورك.

(داود الـلـمـبـجي) وحـكايـته مع
(فطومة)!

وقـد افـرد الكـاتب فصالً خـاصاً
عن نــشـوة والــلـذة اجلــنـســيـة
واالغــــــواء واالغـــــــراء وســــــر
األجنــاب والــتــكــاثــر ورائــحـة
األنــثى الــتـــحــرش اجلــنــسي
الــطــاقـة اجلــنــســيــة مــعــجـزة
اخلـصـوبــة ومـوضــوع جـمـيل

ومثير حول الدمى اجلنسية.
وهــــنــــاك فـي مــــكــــان اخــــر من
الـكـتـاب كل مــا يـتـعـلق بـأذواق
الـشـعـوب  فـيـمـا يـخص جـمـال
ـــــواصــــفـــــات الــــتي ــــرأة وا ا
حددتـهـا تـلك الـشـعـوب لـلـمرأة
اجلـميلة فـمقايس اجلـمال عند
الــعـرب تـخـتـلف عــمـا هـو عـنـد
الــهــنــود واالكــراد ,ويـــخــتــلف
مقياس اجلـمال عند االسيوي

عما هو عند األفارقة.
ويعـرض الـكـاتب في قـسم آخر
من الـكـتـاب اسـاطـيـر الـشـعوب
ــتـعــلـقــة بـأعــشـاب احلــيـويـة ا
واطـالـة الـعـمـر وحـفظ الـشـباب
وزيــادة الــفــحــولــة ومــعــاجلـة
العقم والـضعف اجلنسي ومن
هـــــذه االعــــشــــاب (الــــلــــفــــاح)
الــبـوهــمـيــان (عـشب افــريـقي)
اجلــنــسج (الـــصــ وكــوريــا)
الفيـداريكاند (جبـال الهمااليا)
الـهــيـبــومـانـيـس فـطـر الــيـرقـة

وغيرها.

تساعد على توسيع مدارك العقل.
جـاءت أفـضل كتـابـات بـرانر حـافـلة
بـــاألفـــكـــار تـــنــاول فـــيـــهـــا بـــعض
الـقضـايا الـرئـيسـية في عـصره من
الـذكـاء االصــطـنـاعـي إلى الـتـمــيـيـز
الــعـــنـــصــري واإلدمـــان والـــبــيـــئــة
والـسـفــر عـبـر الــفـضـاء واألســلـحـة
ـتـطورة في احلـروب. وكـان بـرانر ا
ـــــشـــــاركــــ وزوجـــــتـه من أوائـل ا
الناشـط في حملـة للمطـالبة بنزع
األســلــحــة الــنــوويــة. وكــان يــثــري
خــيـاله اخلــصب بـقــراءة الـدوريـات
الـعــلـمــيـة مــثل "نـيــو سـوســايـتي"
و"نـيـو سـايـنـتـست" وبـيـنـمـا تـبـدو
بعض تنبؤاته اآلن كعبارات هزلية
فـإن الــبـعض اآلخـر حتـقق بـصـورة
غـــريــبــة. فـــقــد وصف بـــبــراعــة في
روايـته "استـمع! إنـها الـنـجوم" في
عام  1962جـهــازا مـحـمـوال يـشـبه
األجــهـزة اإللــكــتــرونــيـة فـي الـوقت
احلــالي وتـؤدي كــثـرة اســتـخـدامه
إلى اإلدمــان. وفي عـام  ?197نــشـر
بـــرانـــر واحـــدة من أكـــثـــر روايـــاته
تشـاؤما "الغـنم تتطـلع ألعلى" التي
تــنـبــأ فـيـهــا بـوقــوع كـارثــة بـيــئـيـة
ووصــول نـسب الـتـلــوث في الـعـالم
إلى مـســتـويــات بـالــغـة اخلــطـورة.
وفـي روايــــــــتـه "راكب مــــــــوجــــــــات
الــصـــدمـــة" فـي عــام  1975وصف
بـرانر قـرصـان الكـمـبيـوتـر الذي لم
يـكن معـروفا آنـذاك وتـصور ظـهور
فــيـروسـات الـكـمـبـيـوتـر في الـوقت
الـذي اسـتـبـعـد عـلـمـاء الـكـمـبـيـوتـر
ظـهـورهـا تـمـامــا وصـاغ مـصـطـلح

"دودة" لوصف الفيروسات.
حظيت أعـمال برانـر بإشادة الـكثير
من النقـاد الذين أثنـوا على إبداعه
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قـد نـلجـأ إلى الـقـصص اخليـالـية
إمــا بـحـثـا عن احلــقـائق اخلـالـدة
عـن الـعـالم أو الـتـحــلـيل الـعـمـيق
لـلـحـالـة اإلنـسـانـيـة الـذي يـصـلح
ــا هــربــا من لــكل األزمــنــة أو ر
الواقع. لكن الروائي أحيانا لكي
ـسـتـقـبل يـحـقق ذلك يـتـخـذ من ا
مـسرحـا ويتـنبـأ بأحـداث تتـحول

إلى واقع ملموس.
وقــــــد يـــــرسم الــــــروائي صـــــورة
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كيف ستكون العالقة بينهما إن ثنـائية العنوان قد حتيلنا إلى وقفة متأنية 
ـراحل في الـدراسات األدبـية ;وتـفـرعت حتى السـيمـا أن الـلغـة قـد مرت 
ـسـميـات اجلـديـدة .ولكن ان غـدت مسـالـة الـسيـطـرة علـيـهـا صعـبـة بـعد ا
وليس لـلـدراسات في ـكـتبـة الـلـغويـة لـعنـوان الـكتـاب يـعود الـيـهـا حتـيلك ا

الشعر  والسرد و ال تفكيك للنصوص االدبية .
ـصـريـة الـعامـة لـلـكـتب بواقع 375/صـفـحة والـكـتاب صـادر عن الـهـيـئة ا
ـؤلـفه الـدكـتـور كـر زكي حـســام الـدين إسـتـاذ الـلـسـانـيـات في جـامـعـة
والذي اشار إلى أن دراسته بطبعتها االولى عام 1989 بعنوان الـزقازيق 
/الـقرابـة اللـغويـة من انظـمة الـتواصل في اجملـتمـعات اإلنـسانـية وهي في

قام الثاني. نظره ظاهرة لغويٍة اوالً وظاهرة إجتماعية في ا
والثـقـافة /االداة يـقع الـكتـاب في ثالثـة ابـواب يتـنـاول الـباب االول الـلـغـة 
والـدراسـات اإلنـثـروبولـوجـيـة الـتي تـشـتـجر ـنحـى اللـغـوي  ـنـهج عن ا وا
والقيم اديـة  بـالثقـافة في مـجتمع يـكتـسب فيه مـجموعـة من السـلوكيـات ا

عنوية. عتقدات ا وا
والـفـصل الــثـاني يـبــحث في الـعالقــة بـ الـلـغــة والـثـقــافـة ويـعـرض آلراء
وآراء اصحـاب الـنزعـة الـتطـوريـة ;وما يـتـعلق مـدرسة اإلنـتـشار الـثـقافـي 
بـاجملـتـمــعـات والـطــقـوس الـتي تــمـارسـهـا.ومـن ذلك تـقـاس مــنـزلـة الـرجل
ـاشـيـة وكـمـا في إعـتـقادهم إن ـتـلكـهـاوتـسـمى ا بـعـددرؤوس اإلبل الـتي 
وهذا كله الـبيت الذي ال جتـاوره حظيـرة تقل مـكانة اصـحابه اإلجتـماعيـة 
والتـي تشـتـمل عـلى مـئـات الـكـلـمـات والـتـعـبـيـرات لتـلك يـقـاربه من الـلـغـة 
والنـخلة إلى جانب صورة ـاشية .وما جنـده من إرتباط العـربي باجلمل  ا

وكما في معتقدات القبائل األفريقية . البسه  العربي التقليدية 
ـؤلـف إلى مـفــهـوم الـقــرابـة أهــمـيــتـهـا ونــظـرة إلـى الـبـاب الــثـاني يــدخل ا
واإلقتـصادية وسـماتهـا العـربية واعـتبـارها احملرك لـلعالقـات اإلجتـماعيـة 
والـسيـاسيـة .وعـنوان الـقرابـة ومـفهـوم الـعصـبيـة ويـربط فيـهـا نظـرية إبن
خـلدون في مقدمته .وظاهرة اإلنتساب واألسباب الـجتماعية والتي حددها
ـؤلف إلى أن اجلماعة الـعربية قد ورثت بـتسمية ظـواهر مختـلفة .ويذهب ا
نـظـامي اخلؤولـة والـعـمـومة عن طـور اإلمـومـة بـقيـام أحـد إخـوة األم بدور
توارثـة (ثلثا الـولد خلاله) وعن العمـومة وما ورد من القول ـقولة ا االب وا
(بـنات الـعم أصبر )ومـثل آخر ((من اسـتحـيا من بـنت عمه لم يـولد له ولد

ا يترتب عليها من تبعات سلبية . ؤلف  )وقد النتفق مع ماذكره ا
ؤلف ب القرابـة وصلة الدم ويربط بـ العصبية والـفصل الثالث يجـمع ا

وصلة الدم .وفصل آخر في القرابة وطبقات اجملتمع.
فاهيم العامة للقرابة في ؤلف الفـاظ ا وفي الـباب الثالث واالخير يتناول ا
ـــــــصــــــاهـــــــرة ويـــــــورد الـــــــفـــــــاظـــــــاً في ذلـك مـــــــنـــــــهــــــا وا الـــــــنـــــــسـب 
واسـمـاء أخـرى في إختالف /الـصـريح.احملض.الـبـحت.الـصلـيب .الـقـلب 
كركس والقلنقس. ا ذرع  وا قرف وا والهج  اشوب  النسب منها /ا
أمـا الـفـاظ اجلمـاعـات الـقـرابـيـة في الـشـعب والـعـمـارة .الـبـطن .الـعـشـيرة
ــؤلف ضـمن الـفـصل الـثـاني وعن االلـفـاظ .الـفـخـذ والـفـصـيـلـة يـدخـلـهـا ا
الـواصـفـة لـعالقـة الزواج مـثل اخلـطـبـة . الـصـداق .الـعـرس .الـزفـاف وما
يـقابلهـا من الطالق واخللع . الظـهار . اإليالء .اللعـان . العضل جاءت في
ؤلف كتابه عن اشكـال الزواج في الفصل الرابع; الـفصل الثالث.وينـهي ا
ــصـاهـرة في الــفـصل اخلـامس والـفـاظ واصــفـة لـلــعالقـة بـ الــقـرابـة وا

ن يستقصي دراسة د. كر زكي الشيقة . ومسمياتها الكثيرة 
والـصفات وبـعد فهـذه قراءة سـريعـة للكـتاب الـذي ذكر كـثيراً من األلـفاظ 
والتخصيص وهو نتا ج ا اكتسبه اإلنسان في حيـاته بالتعريف ـتعلقة  ا

التواصل اإلجتماعي للمجتمع.
ولـكن مـاذا عن الـتـواصل اإلجـتـمـاعي بـعـد الـتـقـنـيـات ?والـتي أظـهـرت لـنا
ــواقف الــطـــريــفــة في الــزواج والــطـالق .وفي الــتــســلــسل الــكـــثــيــر من ا
وحاالت وعن التـحوالت اجلـنـسيـة احلـاصلـة  اإلجـتمـاعي لـلفـرد ووجـوده 
واحليوان واخيراًعالم الروبوتات ودورها في الـزواج الغريبة ب اإلنسان 
احلـياة وآخرها التزاوج بينهـا وب البشر ;فماذا ستـكون الفاظ اللغة عند

ذلك وما نوع الثقافة التي ستكون بعد عقد أو عقدين من الزمان .
تعة مع كتاب الـلغة والثقافة من خالل أبوابه الثالثة وإذا كـانت لنا وقفة 
ـستـحدث فـهنـاك مـَن سيكـتب عنه وقـد ال يسـعفه الـتعـبير فـإن اجلديد وا

عن احلاالت الشاذة والكثيرة للمستقبل .

صـحـيـحــة لـطـرق الـســفـر والـراحـة
ستقبل. وفي وحتى التواصل في ا
هـــذا الــصــدد تـــمــيـــزت تــصــورات
الـروائي جـون بــرانـر بـدقــة بـالـغـة
وهــو مـؤلف اخلـيـال الــعـلـمي الـذي
نــشـــأ في عــصــر كــانـت فــيه كــلــمــة

"السكلي" مرادفا للمذياع.
فـفي روايــته "الـوقـوف في زجنـبـار"
التي نـشرت عام  1968كتب وصفا
دقـــــــــــــيقـا لـلحـيـاة في عام 2010
إذ تـنـبـأ بظـهـور أجـهـزة إلكـتـرونـية
ـكـن ارتـداؤهــا والــفــيــاغـرا
ـــرئــيــة وزواج واحملــادثــات ا
ــثـــلـــيـــ وتــقـــنـــ الــقـــنب ا
(احلــشــيش) وحــتى انــتــشـار
حــــــــــوادث إطـالق الــــــــــنـــــــــار

اجلماعي.
وُلــد جـون كـيـلـيـان هـوسـتـون
برانـر عام  1934في مقـاطعة
أوكــــســــفـــــوردشــــيــــر وبــــدأ
اهتمـامه باخليـال العلمي في
سـن الـــســـادســــة. وعـــنـــدمـــا
ــيــة انــدلـــعت احلـــرب الــعـــا
األولـى انـتــقـلت عــائــلـته إلى
هيـرتفوردشـير حـيث اعتزم
أبـوه تخـصـيص ريع مـزرعة
ـــتـــلـــكـــهـــا لـــدعم جـــهـــود

احلرب.
وعـــثـــر بـــرانــر فـي أعـــقــاب
االنتقال إلى هيرتفوردشير
على نسخة نادرة من رواية
"حــرب الــعــوالم" لــهــربــرت
جـــورج ويــــلـــز كـــان جـــده
ـتــلـكــهـا وقــرأهـا بــرانـر

بنهم شديد.
وفي سـن الـتــاسـعــة شـرع
في كـتـابـة قصص اخلـيـال الـعـلمي

ولم يكن قـد جتاوز  17عامـا عنـدما
نـشــرت له قـصــة قـصــيـرة بــعـنـوان
ـــراقــــبـــون" وجنح فـي بـــيع أول "ا
قـصـة جملـلـة أمـريـكـيـة قـبل أن يـبـلغ
عاما وحينها ترك الدراسة في 18
مــدرســته اخلــاصــة ورفض مــنــحـة
دراســيــة مـن جــامــعــة أوكــســفــورد

ليتفرغ للكتابة.
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لكن اخلـوف من الفـشل ظل يالحقه.
وفـي الـسـنــوات الـتـالــيـة دأب عـلى
كـتـابـة قـصص كـان بـعـضـهـا يـحوز
عــلى جـوائــز مــرمـوقــة وبــعـضــهـا
يــفــشل فــشال ذريــعــا. وكــان يـكــتب
بأسمـاء مستـعارة حتى يـتمكن من
شاركة بالكثير من القصص جمللة ا
اخليال العلمي "ساينس فانتاسي".
ونـــشــــرت له أكــــثـــر من  80روايـــة

وقصة قصيرة.
وفي مـسـتـهل الـعـشريـنـيـات الـتقى
بـرانــر زوجــته مـارجــوري ســاويـر
الـتي كـانت مــطـلـقــة وتـكـبـره بـ 14
عـــامـــا ولـــعـــبـت دورا كـــبـــيـــرا في
ـهــنـي إذ لم تــكن مــديـرة جنـاحـه ا
أعــمــاله فــحــسـب بل كــانت تــعــمل
أيـضـا في الـبـسـتـنـة لـدعـمه مـالـيـا.
وبالـرغم من أن بـرانر يـزعم أنه باع
نحو مـليوني نـسخة من كـتبه حول
الــعـالم عـنــدمـا بـلغ  30 عـامـا فـإن
عيـشية كانت تمثل دائما النفقات ا
هـــاجـــســـا يـــؤرق كـــتّـــاب اخلـــيـــال

العلمي.
وكــتب بـرانـر أيـضــا شـعـرا وبـعض
قـصـص اخلـيــال الــعــلـمـي والـرعب
وحــتى قــصص اإلثـارة اجلــنـســيـة
لــكــنه كــان يــفــضل كــتــابــة روايـات
اخلـيال الـعـلـمي ألنه كان يـرى أنـها
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عن دار الـشـؤون الـثقـافـيـة الـعـامة
بـــبــــغـــداد صـــدرت
اجملموعة الشعرية
اجلـديــدة لـلــشـاعـر
هــادي احلــسـيــني
والـــــــــتي جــــــــاءت
بــعــنــوان ( رحــيل
ـالئـــكـــة ) وتـــقع ا
في  104صفـحات
مـن الــــــــــقــــــــــطـع
الـــصـــغـــيـــر وقـــد
احتوت على اكثر
مــن ثــالثـــــــــــــــــ
قــصـيــدة حــمـلت
هـــمـــوم وأحـــزان
الـعراق والـرحيل

ــــؤلم لالرض واالنــــســــان . ومن ا
عنـاوين الـقصـائـد:( قصـيـدة بدون
(قـــــهـــــوة الـــــصـــــبــــاح) نـــــقـــــاط)
(جـــــان (ســـــبــــــايـــــكـــــر)
(فـي صـــــــبـــــــاح دمـــــــو)
(دمـوع (كـيـف لي) الـيـم)
الـثكـالـى)و(مـقـبرة وادي
الئكة السالم). ورحيل ا
هي اجملـمـوعـة الـشـعـرية
الـثــالــثــة لــلـشــاعــر بــعـد
مـــــجــــمــــوعـــــة ضــــبــــاب
األضــرحـة عـام  2000عن
دار ألـــواح بـــاســـبـــانـــيــا
ورجــــــال مـن قــــــصـب عن
ـــــــركـــــــز الــــــثـــــــقـــــــافي ا
الــســويــســـري ودار بــابل

عام  2007.
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 كـشف خبـيـر اآلثـار في بـلـدية أم
اجلمال عبـد القادر احلصان عن
مــخــطــوط فــريـــد كــتب في عــهــد
الـســلـطــان ســلـيــمــان الـقــانـوني
بـــدايــة الـــقــرن الـــســادس عـــشــر
ــثل ديـوانــا شـعــريـا ــيالدي  ا
لـلـسلـطـان مـحمـد الـفـاحت بالـلـغة
بـكرة.وقال التـركيـة العـثمـانيـة ا
احلـــصـــان (إن اخملـــطـــوط الـــذي
يـــســــلط الــــضــــوء عـــلـى ديـــوان
الـسلطـان محـمد الفـاحت الفارس
واألديـب والـــشـــاعــــر الـــذي كـــان
يجـيد الـلغـات التـركيـة العـربية
الـفارسـيـة والـيونـانـية مـكـتوب
بــأمــر من الــســلــطــان ســلــيــمــان
الــــقــــانـــونـي وبـــيــــد اخلــــطـــاط

الفـارسي محمـد التبـريزي القادم
من أذربـــيــجــان إلى اســطــنــبــول

والــــذي يـــعــــد مـن أهم وأشــــهـــر
اخلـطاط فـي ذلك العـصر.ويقع
اخملطوط في  48صفحة وباخلط
الفـارسي الـذي تـطور عـنه الحـقاً
اخلط الــعــثــمـــاني والــصــفــحــة
األولى وحـــــــتـى اخلـــــــامـــــــســــــة
واألربع من اخملـطوط موجودة
عـلى صـفـحـاتـهـا االشـعـار ضـمن
جـداول يـبـلغ طـول كل مـنـها 14
سم بـعرض 5ر 7سم والـصفـحة
األولى مـذهبة ومـزخرفة بـأشكال
هـنـدسـيـة ونـبـاتـية كـتب أعـالها
"ديــوان ســلــطــان مــحــمــد رحــمه
الــــله" والــــصــــفـــحــــات الــــثالث
األخــيـرة فـارغــة ومـغــلـفـة بــجـلـد
أنـيق وجـمـيل حلفـظـها).واوضح
لـــوكـــالـــة األنـــبـــاء األردنـــيــة (أن

الـــســلـــطـــان مـــحــمـــد الـــفــاحت
اسـتـخـدم الـعـروض في شـعـره
ـــتــــأثـــر بــــالــــقـــرآن الــــكـــر ا
والتصوف  واستخدم البحور
الـشـعريـة وخـاصـة بـحـر الرمل
وغــيــرهـا من الــبـحــور).وأشـار
إلـى (إن اخملــطـــوط ســـيــنـــشــر
كامالً ضـمن دراسـة عـلـمـية في
مـجـلة عـلـميـة مـحـكمّـة كـديوان
كــامل مـــتــرجم إلـى الــعـــربــيــة
إلضـافــته لـلــمـكــتـبــة الـعــربـيـة
وخـــاصـــة أدب الــتـــرجـــمــة في
الـــشـــعـــر الــعـــثـــمــانـي)وعــاش
الـســلـطــان مـحــمـد الــفـاحت 53
سـنـة وامـتـد حـكـمه  31سـنـة
ومـن أهـم اجنــــــــــازاتـه فــــــــــتح

القسطنطينية.
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