
17 ثقافة وناس

حدث

يتسّلم غدًا »جائزة ابن رشد« في برلين
سمير أمين: تشاؤم الذكاء وتفاؤل اإلرادة

دينا حشمت

ل��ي��س م��ن أول��ئ��ك ال��ذي��ن يعتبرون 
 ي��خ��رج��ون منها 

ً
ال��ع��ل��م ص��وم��ع��ة

يقطع  لم  بنظرية جديدة.  أحيانًا 
الالمتكافئ«  »ال���ت���ط���ور  ص���اح���ب 
رغم  النضالية،  باألوساط  صلته 
ت��رك��ه ال��ح��زب ال��ش��ي��وع��ي املصري 
ب���ع���د ت���ج���رب���ة ل�����ه ف�����ي ع���ه���د عبد 
الناصر، فلماذا يكتب إن لم يكتب 
نظرية اقتصادية تؤثر على مسار 
وفي  التاريخ  في  واألم��ة  »الطبقة 

املرحلة االمبريالية«؟
سمير أمني الذي يفوز هذه السنة 
»ج��ائ��زة اب���ن رش���د« ب��ع��د عزمي  ب���
ب���ش���ارة وم��ح��م��د أرك������ون ومحمد 
ال���ج���اب���ري ون�������وري بوزيد  ع���اب���د 
ومحمود أمني العالم ونصر حامد 
 اقتصاديًا 

ً
أبو زي��د... ليس محلال

مفكري  ك����أح����د  اش���ت���ه���ر  ع������ادي������ًا. 
»التبعية«،  »العاملثالثية«، ومفكر 
»املركز«  ع������الق������ة  ع�����ل�����ى  ورك������������ز 
املستعَمر  ب��ال��ه��ام��ش  االم��ب��ري��ال��ي 
 

ّ
وم����ا ش��اب��ه��ا م���ن اس���ت���غ���الل امتد

بعد سنوات الكولونيالية ليظهر 
في أشكال احتكارية جديدة.

املصري  ������ر 
ّ
امل������ف������ك ي����ن����ش����غ����ل  ل�������م 

بتحليالت اقتصادية نافذة فقط، 
بل أيضًا بمستقبل املشروع الذي 
البشرية.  م��س��ت��ق��ب��ل  ب���أن���ه  ي���ؤم���ن 
العشرين  ال�����ق�����رن  إن  »ي����ق����ول����ون 
ه���و ق����رن ف��ش��ل االش��ت��راك��ي��ة لكنه 
بالنسبة إلي قرن املحاولة األولى 
لتجاوز الرأسمالية« قال في ندوة 
في فرنسا عام 2008. صحيح أنه 
أعرب مرارًا عن قلقه على مستقبل 

ال��ي��س��ار األوروب�����ي ال���ذي »اختفى 
أصبحت  مجتمعات  ف��ي  تقريبًا« 
»توافق« ال »صراع«...  مجتمعات 
مجموعات  ت���ح���ال���ف���ات  وان����ت����ق����د 
يسارية مناهضة لإلمبريالية مع 
 خطاب 

ّ
تيارات إسالمية، معتبرًا أن

يتعارض  ال  ال��س��ي��اس��ي  اإلس�����الم 
 ما 

ّ
م��ع م��ص��ال��ح رأس امل����ال. إال أن

ظل األه��م في نظره، هو مستقبل 
إلى  ينظر  هو  البشرية«.  »نصف 
العالم من منظور »فالحي العالم« 
اإلنسانية،  نصف  يمثلون  ال��ذي��ن 
كما أك��د ف��ي ن��دوة مركز البحوث 
قال  يومها  ال��ق��اه��رة.  ف��ي  العربية 
إن النظام النيوليبرالي ال يضمن 

البشرية  اس��ت��م��رار نصف  ش��روط 
ع��ل��ى ق��ي��د ال��ح��ي��اة، ف��م��ا ب��ال��ك بأن 

ر للبشرية حياة كريمة.
ّ
يوف

هذه  إن  ب����ع����ض����ه����م  ي�������ق�������ول  ق��������د 
الحساسية ملسار »فالحي العالم« 
ت��ن��ب��ع م���ن ت���اري���خ���ه »امل���������اوي«، إذ 
ال��ت��ح��ق ب���دوائ���ر س��ي��اس��ي��ة ماوية 
الستينيات  ب����داي����ة  ب����اري����س  ف����ي 
قبل أن يعمل مستشارًا للحكومة 
املالية ومديرًا ملعهد األمم املتحدة 
داكار.  في  االقتصادي  للتخطيط 
باالهتمامات  اح��ت��ف��ظ  أم���ني  ل��ك��ن 
نفسها ح��ت��ى ب��ع��دم��ا خ��رج��ت من 
العاملي.  ال���ي���س���ار  اه���ت���م���ام  ب������ؤرة 
اح��ت��ف��ظ ب��ه��ا الق��ت��ن��اع��ه ب���أن نظام 

ال����ن����ي����ول����ي����ب����رال����ي����ة ال�����ج�����دي�����د »ال 
ف��ه��و خاضع  ي��س��ت��م��ر«،  أن  يمكنه 
»دكتاتورية رأس املال« كما قال  ل�
عام 1991. وبعدما بدأت تظاهرات 
الليبرالية،  ال��ع��ومل��ة  ض��د  الغضب 
املتحمسني وط��ال��ب عام  أول  ك��ان 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  »ب���إغ���الق   2001
»منظمة  ب� إي��اه��ا  ناعتًا  العاملية« 
اع طرق«. فيه »تشاؤم الذكاء« 

ّ
قط

و»تفاؤل اإلرادة« على حد تعبير 
بأن   2008 ع�����ام  ت��ن��ب��أ  غ���رام���ش���ي. 
»النظام سينهار من تلقاء نفسه«، 
إن لم ينهر بسبب كفاح الطبقات 
ال��ع��ام��ل��ة وال���ش���ع���وب وب���أن���ه دخل 
ال���ب���ن���وي���ة بسبب  م���رح���ل���ة األزم�������ة 
الخاصة،  ال���داخ���ل���ي���ة  ت��ن��اق��ض��ات��ه 
»عرقوب  ان���ه���ي���ار  ب����داي����ة  م��س��ب��ب��ًا 
شقها  أي  ال���ل���ي���ب���رال���ي���ة،  أخ�����ي�����ل« 
املالي. »لم يكن هذا الكالم نبوءة 
م���ن���ج���م���ني«، ي����ق����ول س���م���ي���ر أمني 
يدخل  ببساطة  »ألن��ه  »األخبار«  ل�
ضمن تطور األزمة الطويلة األمد 
بدأت  التي  الشائخة  للرأسمالية 
ر 

ّ
في السبعينيات«. كما ظل يحذ

عي 
ّ

من »أوهام رأس املال« الذي يد
الدخول في مرحلة يمكن له فيها 
ت��ن��م��ي��ة ال نهائية  االع��ت��م��اد ع��ل��ى 

ملعدالت الربح.
الحر«  للفكر  رش��د  اب��ن  »مؤسسة 
لنشر  تسعى  ة 

ّ
مستقل )م��ؤس��س��ة 

والديموقراطية  ال����ح����ري����ة  ق���ي���م 
ف���ي ال��ع��ال��م ال���ع���رب���ي(، ت��ك��اف��ئ غدًا 
 اقتصاديًا لم يكتف بإلقاء 

ً
محلال

الكلمات في املنتديات االجتماعية 
األفريقية والعاملية، بل شارك )وال 
التأسيسية.  نقاشاتها  في  ي��زال( 
طفولية  ب����ق����درة  اح���ت���ف���ظ  م���ح���ل���ل 
ن 

ِّ
تمك مبادرة  لكل  التحّمس  على 

الشعوب من صنع مستقبلها. لذا 
شارك في مؤتمر املنظمة املصرية 
لالحتجاج  ال����ع����ومل����ة  مل���ن���اه���ض���ة 
الدولي  البنك  رئ��ي��س  زي���ارة  على 
سنة 2002. ول��م يتردد في السفر 
محاضرة  إللقاء  اإلسكندرية  إل��ى 
أمام مناضلني ال يتجاوز عددهم 
ف عام 2006 كتاب 

ّ
العشرة. كما أل

»م����ن أج����ل أم��م��ي��ة خ���ام���س���ة«، كي 
»تكون فضاًء مفتوحًا لكل حركات 

املقاومة وكفاح الشعوب«. 
هو من املفكرين املاركسيني القالئل 
الذين كوفئوا من مؤسسات دعم 
املتوسط.  ج��ن��وب  التعبير  ح��ري��ة 
مها صاحب 

ّ
والجائزة التي يتسل

»م����ا ب��ع��د ال���رأس���م���ال���ي���ة« غ����دًا في 
ف بارز بني 

ّ
برلني، هي تحّية ملثق

��ة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، م��ا زالت 
ّ
ق��ل

تغّرد خارج السرب.

www.ibn-rushd.org

»مؤسسة ابن رشد« 
ر 

ّ
تتّوج هذا العام املفك

واالقتصادي املصري الذي 
م »رؤية من الجنوب 

ّ
قد

تتجاوز الرأسمالية«

نعت »منظمة 
التجارة العالمية« 

بـ»تجّمع قّطاع 
طرق« وطالب 

بإغالقها

■ حان دور شوقي بزيع )الصورة(. 
ض��م��ن الئ��ح��ة ع��ش��رة ش��ع��راء لبنانيني 
إطار  في  تباعًا  الثقافة  وزارة  تكّرمهم 
 

ّ
يحل للكتاب«،  عاملية  عاصمة  »بيروت 
صاحب »عناوين سريعة لوطن مقتول« 
ضيفًا غ��دًا على حانة »ج��دل بيزنطي« 
)كراكاس ���� بيروت( في أمسية تكريمية 
أعماله.  م���ن  م��ق��ت��ط��ف��ات  ي���ق���رأ خ��ال��ه��ا 

لاستعام: 01/343451

■ ب��دع��وة م��ن امل��ن��ِت��ج زي���اد ن��وف��ل، يستضيف نادي 
استثنائية  موسيقية  حفلة  )األش��رف��ي��ة(   Basement
يوم الجمعة بعنوان »INDEX /LEFT«. أهمية الحدث 
ت��ك��م��ن ف���ي ال��ت��ي��ار امل��وس��ي��ق��ي ال����ذي س��ت��ت��م��ح��ور حوله 
����ه ال�����������Dubstep، وه����و ف����رع م���ن املوسيقى 

ّ
ال���س���ه���رة: إن

في  األول���ى  للمّرة  م  وُي��ق��دَّ محليًا،  مغموٌر  اإللكترونية، 
التوجه  الفنية توقيع خبير  السابقة  لبنان. تحمل هذه 

ج��واد نوفل )صاحب  املجال،  ه��ذا  التجاري في  غير 
مشروع Munma اإللكتروني الطليعي(، وشريكه زياد 

مكرزل. لاستعام: 01/570505

��ة »عود 
ّ
■ ي��س��ائ��ل ال��ع��دد 42 م��ن م��ج��ل

ال���ن���د« ال��ث��ق��اف��ي��ة، س��ل��ط��ة ال���ح���داث���ة على 
نموذجًا  م����ت����خ����ذًا  غ�������زة  م������ن  ش������ع������راء 
العديني  آم�����ال  ل��ل��ش��اع��ري��ن  ق��ص��ي��دت��ني 
وخالد جمعة. وقد تناول رئيس تحرير 
��ة ال��ك��ات��ب ع��دل��ي ال��ه��واري موضوع 

ّ
امل��ج��ل

التي  افتتاحيته  الثقافي في  املحّرر  دور 
����زت ع��ل��ى ع���دم ال��خ��ل��ط ب��ني الواجبات 

ّ
رك

الثقافي. كما ضّم  للمحّرر  األدبية  واملكانة  الصحافية 
ال��ع��دد م��ج��م��وع��ة م��ن األخ���ب���ار واإلص�������دارات الجديدة. 

  www.oudnad.net

ي« )دار فضاءات للنشر والتوزيع 
ّ
■ »كل األعالي ظل

���� عّمان( هو عنوان املجموعة الشعرية الجديدة ل�غادا 
من مساء  الخامسة  في  عها 

ّ
توق التي  السمان  ف��ؤاد 

قاعة  في  الحالي  )ديسمبر(  األول  كانون   14 االثنني 
���� بيروت(.  االحفاالت في فندق »كومودور« )الحمرا 

لاستعام: 03/815373

■ ض��م��ن أن��ش��ط��ت��ه األس���ب���وع���ي���ة، ي��س��ت��ض��ي��ف مقهى 
علي نّصار  الشاعر  اليوم  )الحمرا( مساء  »دينمو« 
لاستعام:  ال��ج��دي��د.  عمله  م��ن  فيها  ي��ق��رأ  أمسية  ف��ي 

03/819397

■ ول��ي��م��ة ت��أم��ات وخ��واط��ر وذك���ري���ات ت��دع��ون��ا إليها 
اللبنانية  الكاتبة  ��ع 

ّ
ت��وق إذ  سليم.  نويهض  ج��ن��ان 

عملها »َورد على سياجي« )دار نلسن للنشر( في 
الثامنة من مساء غد في مقهى »سيتي كافيه« رأس 

بيروت.
لاستعام: 01/802286

■ رواي�����ة ل���م ي��ف��رغ م���ن ك��ت��اب��ت��ه��ا، م��ب��ع��ث��رة ع��ل��ى 138 
ب��ط��اق��ة، وط��ل��ٌب ب��إح��راق��ه��ا، ه��ي ال��ت��رك��ة ال��ص��ع��ب��ة التي 
فالديمير  األم��ي��رك��ي  ال��روس��ي  الكاتب  وراءه  فها 

ّ
خل

ن���اب���وك���وف )ال����ص����ورة( ح���ني ت��وف��ي ع���ام 1977. إال 
ألوامره  ينصاعا  ل��م  ديميتري  واب��ن��ه  فيرا  زوج��ت��ه  أّن 
قّرر  واليوم،  بها.  احتفظا  بل  بحرقها 
ما  على  امل���ادي  بضيقه  مدفوعًا  اب��ن��ه، 
رواية  نشر  صحافّية،  تقارير  أوردت 
ل������ورا«. هكذا،  أب���ي���ه األخ����ي����رة »أص�����ل 
Peng( ب��ري��ط��ان��ي��ا ف���ي  ال��ع��م��ل  صص����در 
 ،)Knopf( امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات   )guin
)أبريل(  نيسان  شهر  في  وسيصدر 
في فرنسا عن »دار غاليمار«. الرواية 
قّصة  في مستويني  تروي  »لوليتا«  األخيرة لصاحب 
ال��ع��ص��ب��ّي��ة ف��ي��ل��ي��ب واي���ل���د وزوجته  ط��ب��ي��ب األم������راض 
ب���امل���وت وال��ج��س��د وال��ق��ب��ح والجمال  امل��س��ك��ون��ة  ف���ل���ورا 

واملرض. 

فالش

سناء الخوري

أل���ك���س���ن���در ب���وش���ك���ني ع�����ام 1987  ي���رح���ل  ق���ب���ل أن 
ع���ن 37 ع���ام���ًا ف���ي م���ب���ارزة م���ع ال����ب����ارون أنتيس، 
ق��د أصبح األب  ك��ان  ل��زوج��ت��ه،  املفترض  العشيق 
ل�����أدب ال����روس����ي. ق��ب��ل أن ت���ق���ام النصب  امل��ط��ل��ق 
تستلهمه  أن  وقبل  باسمه،  مدينة  وتسّمى  ل��ه،  ال��ت��ذك��ارّي��ة 
��اب امل��ل��ع��ون��ني، ك���ان ق��د ُسّمي 

ّ
أج��ي��ال م��ن الصعاليك وال��ك��ت

أكبر أدب��اء عصره. في ذك��رى رحيله ال� 210، اختار »املركز 
اللبناني لأبحاث املجتمعّية« في »جامعة سيدة اللويزة« 
و»البيت اللبناني الروسي«، استعادة إرثه، ضمن تظاهرة 

الروحي  األب  »ب�����وش�����ك�����ني 
للشعر الروسي«. 

ت��ن��ط��ل��ق ن����دوة »أس��ئ��ل��ة الدين 
وال��دن��ي��ا ف��ي إب����داع بوشكني« 
ال��ي��وم وتختتم مساًء  ص��ب��اح 
شعرّية  ق�������������راءات  ب����أم����س����ي����ة 
الدين  أسئلة  ع��ن  وموسيقى. 
في املوروث األدبي لبوشكني، 
وروسيا  ال���ش���رق  وروح���ان���ّي���ة 
ف��ي أع��م��ال��ه، س��ي��دور النقاش 
تضّم  ث���������الث  ج�����ل�����س�����ات  ف�������ي 
وروسًا.  لبنانيني  أكاديميني 
ألبحاث  ع���ري���ض���ة،  ع���ن���اوي���ن 
ستتناول عالقة صاحب »ابنة 
باألرثوذكسّية  ال����ض����اب����ط« 
ال����ت����اري����خ����ي عند  وب����ال����وع����ي 

الروس.
امل���ب���دأ، سيتمحور  ح��ي��ث  م���ن 
ال��ت��رك��ي��ز ح���ول م��وق��ع الشاعر 
لبالده  ال���ق���وم���ي  ال����وع����ي  ف����ي 
للغة   

ٍ
ك������ُم������ح������ي وم������ك������ان������ت������ه 

عسى  األدب.  ف����ي  ال����روس����ّي����ة 
امل���داخ���الت ت��ع��ّرج ع��ل��ى طابع 
إل��ى اإلنسانّية منه إلى  أق��رب 
الصنمّية في حياته وأعماله. 
سنواته  ف���ي  نستشفه  ط��اب��ع 
وكتاباته  األول������ى  ال��ج��ام��ح��ة 
ت���ل���ك التي  ل���ل���ب���الط،  ال����ن����اق����دة 
دف����ع ث��م��ن��ه��ا ن��ف��ي��ًا ق��س��ري��ًا عن 

موسكو.
م 

ّ
معل ع�����ن  األب������ح������اث  ع����س����ى 

ودوستويفسكي  غ�����وغ�����ول 
 عن 

ً
وتولستوي، تحدثنا قليال

ى النهاية في مناهضة 
ّ
ه لم يمِض حت

ّ
ر لكن

ّ
أرستقراطي فك

كي األراضي. عن أمير شعراء في مطلع 
ّ

الحكم األحادي ومال
إل��ى أن يمتثل إلم��الءات رقابة  التاسع عشر، اضطر  القرن 
القيصر امل��ب��اش��رة ألس��ب��اب م��ادّي��ة ف��ي غ��ال��ب األح��ي��ان. إلى 
جانب نورانّية صاحب »ملكة البستوني«، نتشّوق للعودة 
إلى جانب ناري آخر في شاعر يبقى شابًا. جانب كشفته 
لنا مذكراته الخاّصة التي كتب بعضًا منها عشّية رحيله، 
وفيها بحث هستيري عن الرغبة املطلقة. مذكرات اعتبرها 
 لذكرى شاعر روسيا العظيم! نتشّوق لسماع 

ً
بعضهم إهانة

ه بطل رواية. عسانا نلتقط 
ّ
املزيد عن شاعر أحب الحياة كأن

ال��ق��ّص��ة والشعر  ال��ت��ي أدخ��ل��ه��ا على  ش���ذرات م��ن الغرائبية 
ه للفالحني والفقراء في كتابات كانت حكرًا  والرواية، ودسَّ

على القياصرة والسالطني.

أبو خاطر«،  ���� »قاعة بيار  اليوم  التاسعة والنصف صباح  ب��دءًا من 
www.ndu.edu.lb ���� )جامعة سيدة اللويزة« )زوق مصبح«

شاعر الرغبة المطلقة

ندوة »أسئلة 
الدين والدنيا 

في إبداع 
بوشكين« في 

»جامعة سيدة 
اللويزة« )لبنان( 

ألكسندر بوشكين

 /
ً
أح���ي���ان���ًا وآونة ال��غ��ي��م  ع��ل��ى  ي��ع��ل��و 

م���ن معانيِه/  أدن����ى  ف��ي��ص��ب��ح  ي��دن��و 
وتيت من ِنَعٍم/ وما 

ُ
أعطيته كل ما أ

، فألقاني على التيِه«.
ُ

ندمت
الخصب  واملعجم  التراثية  الخلفية 
����ن نضارة  ي����ؤمِّ ال������ذي  ال���ن���س���غ  ه���م���ا 
م����ا ن����ق����رأه رغ������م ع���م���ودي���ت���ه. جملة 
شمس الدين تتحرك في أفق لغوي 
وت��خ��ي��ي��ل��ي واس�����ع، وت��م��ت��ل��ك مزاجًا 
وج����ودي����ًا وك���ون���ي���ًا وص����وف����ي����ًا. ثمة 
ودينية  وشعرية  تاريخية  حمولة 
القارئ  ن�����ق�����رأه.  م����ا  ت���ح���ت  ت�����ت�����راءى 
يحس أن��ه م��دع��ّو إل��ى أخ��ذ التجربة 
 ه���ذا ال ي��م��ن��ع��ه من 

ّ
ب��ك��ل��ي��ت��ه��ا، إال أن

تعقب استعارات ومقاطع تلمع من 
 هي 

ٌ
تلقائها داخل القصيدة. عديدة

لنختم بمقطع  ل��ك��ن  ال���ح���االت،  ه���ذه 
��ت��ب��ت ع��ن حرب 

ُ
����اذ م��ن ق��ص��ي��دة ك

ّ
أخ

ت���م���وز، وأع���ل���ن ف��ي��ه��ا ال��ش��اع��ر عجز 
الكلمات، وحاجتنا إليها في الوقت 
م��ا حيلتي/  ال��ح��رُب/  »إن��ه��ا  نفسه: 
أقول لكم/ ليس في قدرتي أي شيء 
ل   قويًا كما قد ُيخيَّ

ُ
ألمنعها/ ولست

 
ً
ل���ي/ ك��ي أض��ي��ف إل���ى ن��اره��ا جمرة

... الكلمات«.
ُ

واحدة/ أنا الكلمات

األربعاء  2  كانون األول  2009  العدد  986


