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“ماريو فارغاس يوسا”.. تصويره بالغ العمق لمقاومة الفرد وثورته وهزيمته !

ماريو  “خورخي  هو  يو�سا”..  فارغا�س  “ماريو   
بيدرو فارغا�س يو�سا”؛ روائي و�سحايف و�سيا�سي 
بريويف، ولد يف “اريكويبا” يف بريو عام 1936.. 
عا�س فرتة من طفولته مع والدته وجده يف مدينة 
اإىل  يعود  اأن  قبل  “بوليفيا”  يف  “كو�ساباما” 
اأبويه ينتميان للطبقة املتو�سطة  بالده يف 1946، 
بعد  والداه  انف�سل  اإ�سبانيا...  اأ�سولهما من  وتنحدر 
والده  اأن  ذلك  بعد  ليعرف  والدته،  من  قليلة  �سهور 
كان على عالقة بامراأة اأملانية، واأ�سبح له �سقيقني 
“اإنريكي” و”اأرن�ستو” فارغا�س..  اأملانية، هما  الأم 
وطنه  اإىل  عاد  �سنوات  ع�رش  “يو�سا”  بلغ  حني 
بعد  عالقتهما  ا�ستاأنفا  الذين  اأبويه  مع  “البريو” 
اأمه  اأخربته  قد  ذلك  قبل  وكان  ل�سنوات،  االنف�سال 
اأر�سله والده  اأبوه متويف، وعندما بلغ 14 عامًا  اأن 
ليلتحق باالأكادميية الع�سكرية يف “ليما”، كما عمل 
قبل تخرجه ب�سنة واحدة مرا�ساًل �سحافيًا ل�سحيفة 
)ال اإندا�سرتيا(، ثم ترك االأكادميية الع�سكرية ليتفرغ 
واحلقوق  االأدب  يدر�س  “يو�سا” اأن  اختار  للكتابة، 
“ليما”.  يف  ماركو�س” الوطنية  “�سان  جامعة  يف 
تكربه  وكانت  اأوركيدي”؛  بـ”غوليا  “يو�سا”  تزوج 
تزوجها،  حني   )19( عمر  يف  وكان  عامًا،   13 بـ 
زواجه  وكان  قربى..  عالقة  تربطهما  كانت  حيث 
والنا�سخ(.  غوليا  )العمة  روايته  لكتابة  ملهمًا  هذا 
العام  يف  ثانية  مرة  تزوج   ،1964 يف  طالقه  بعد 
و”غونزالو”  “الفارو”  اأبناء  ثالثة  واأجنب  التايل، 
اأوروبا،  “يو�سا” يف بلدان  و”مورغانا”، وقد تنقل 
وكانت باري�س ولندن ومدريد اأهم الدول االأوروبية 
�سهرياً  كاتبًا  “يو�سا”  اأ�سبح  فيها.   عا�س  التي 
اأمريكا  �سهدتها  التي  االأدبية  النه�سة  وم�ساركًا يف 
الالتينية يف ال�ستينيات، ب�سبب اأ�سلوب كتابته الذي 
بني  ال�رشد  يف  واالنتقال  الزمن،  يف  التنقل  يعتمد 
خمتلفة،  اأدبية  اأنواع  يف  كتب  وقد  خمتلفني..  رواة 
وروايات  والبولي�سية  الكوميدية  الرواية  منها 
وكتب  االأدبي  بالنقد  اهتم  كما  والت�سويق  االإثارة 
اإىل  “يو�سا”  اأعمال  من  روايات  عدة  حتولت  فيه. 
اإن  )تيون  االأمريكي  الفيلم  منها  �سينمائية،  اأفالم 
هري�سي”  “باربره  ببطولته  قام  الذي  تومورو( 
والذي   ،1990 يف  ريفز”  و”كينو  فولك”  و”بيرت 
ال�سيناريو”.  وكاتب  غوليا  )العمة  روايته  من  اأخذ 
اأول كتاباته االأدبية يف 1957،  “يو�سا” بن�رش  بداأ 
عناوين  حملت  ق�سرية  ق�س�س  عن  عبارة  وكانت 
االأوىل  روايته  القت  وقد  و)القادة(،  )اجلد(  مثل: 
ب�سبب  البريوفيون؛  اجلرناالت  من  �سديدة  معار�سة 
هوؤالء  ملمار�سات  �رش�س  نقد  من  فيها  كتب  ما 
بالده.  يف  الع�سكرية  احلياة  واأ�سلوب  اجلرناالت 
الفائت،  القرن  �ستينات  بداية  يف  “يو�سا”  ا�ستهر 
بني  والكالب(  )املدينة  االأوىل  روايته  �سدور  مع 
جتربته  حول  تدور  وكانت  و1966،   1963 عامي 

اأمريكا  اأدب  ازدهار  ومع  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  يف 
القرن  من  وال�ستينيات  اخلم�سينيات  يف  الالتينية 
تتابعت  روائي،  ككاتب  “يو�سا”  ا�ستهر  الع�رشين.. 
وقد   ،1965 االأخ�رش(  )املنزل  رواية  مثل  اأعماله 
االأدبية  غوليغو�س”  “روميللو  جوائز  اأوىل  نالت 
ماردين”:  “غريالد  الناقد  واعتربها   ،1967 يف 
على  الالتيني  االأدب  يف  الروايات  اأهم  “اإحدى 
الكاتدرائية(  رواية )حمادثة يف  االإطالق”.  وكتب 
متفرغًا  يكن  مل  لكنه  و1975،   1969 عامي  بني 
متامًا للكتابة الروائية، فقد قدم اإىل جانب رواياته، 
يف  نقدية  م�ساهمات  العامل،  يف  ا�ستهرت  التي 
اأعماله الروائية،  االأدب، وال�سحافة ب�سكل عام. يف 
تت�سح مالمح عديدة يعمد اإىل الزج بها واإحاطتها 
ب�سياقات وتطورات يف العمل الواحد، فتلم�س امللمح 
التاريخي، اإىل جانب الت�سويق البولي�سي، واملواقف 
جتتاحها  ما  �رشعان  التي  والطريفة،  ال�ساخرة 
واإمنا  البكائية،  يف  ت�سقط  ال  متاأملة  تراجيديات 
فروايتا  الواقعي  املوروث  اأو  احلدث،  مراجعة  يف 

)الكابنت بانتوخا واخلدمة اخلا�سة( و)العمة غوليا 
والنا�سخ(؛ اللتان حتولت كل منهما فيلمًا �سينمائيًا 
يبدو  الثمانينيات،  واأوائل  ال�سبعينيات  اأواخر  يف 
البريويف  املجتمع  مبعاي�سته  فيهما  “يو�سا”  تاأثر 
جد،  عن  اأبًا  كبريويف  ال�سخ�سية  و�سريته  حتديداً 
وا�سحًا يف كتاباته، فهو ينهل من هذه املكت�سبات 
الروائي  عمله  عنا�رش  لتعزيز  وال�سخ�سية  الرتبوية 
ب�سورة  خطوطها  وبناء  االأدبية،  املخيلة  متحديًا 
متما�سكة وعنيدة. كما ربطت بني “يو�سا” والكاتب 
�سداقة  ماركيز”  غارثيا  “غابرييل  الكولومبي 
العداوت  اأ�سد  من  بعد  فيما  اأ�سبحت  لكنها  قوية، 
قوية  لكمة  “يو�سا”  وجه  فقد  االأدب،  عامل  يف 
لوجه “ماركيز” اأثناء وجودهما يف م�رشح مبدينة 
عينه،  حول  �سوداء  هالة  �سببت  �سيتي”؛  “مك�سيكو 
وقيل اأن �سبب اخلالف انف�سال “يو�سا” عن زوجته، 

وا�ستمرار “ماركيز” يف التعامل معها.
حيثيات  يف  ال�سويدية  االأكادميية  اأثنت  حني  يف 
بالغ  “ت�سويره  على  لـ”يو�سا”  اجلائزة  تقدميها 

م�سيفة:  وهزميته”،  وثورته  الفرد  ملقاومة  العمق 
اأنه “راٍو موهوب قادر على حتريك م�ساعر القراء”.

يقول  مر�سليان”،  “كوليت  اأجرته  معه  حوار  يف   
“يو�سا” عن الرواية: “يجب اأال نن�سى اأن الرواية هي 
وبالتايل  تفا�سيلها؛  وكل  احلياة  لت�سوير  و�سيلة 
كنا  اإذا  فكيف  االإن�سان،  حياة  من  جزء  فال�سيا�سة 
الثالث  العامل  من  اأنه  عنه  ُيعرَّف  بلد  اإىل  ننتمي 
الفرد  حياة  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  ال�سيا�سة  تلعب  حيث 
وحل�سن  حيث  العظمى  الدول  �سيا�سات  عك�س  على 
والعلم  والفل�سفة  الفن  ي�سغلهم يف  ما  حظهم هناك 
اأ�سا�س  ال�سيا�سة على  اأكرث من  واحلياة االجتماعية 
اأنها حملولة ووا�سحة وجلية يف كل االأمور، ح�سب 
هذه  يف  النا�س  اأن  واأعتقد  فيها،  ال�سيا�سيني  راأي 
اأمريكا  كل  ويف  البريو  يف  لكن  حمظوظون.  الدول 
الكاتب،  وبالتايل  النا�س  ت�سغل  ال�سيا�سة  الالتينية 
االأدب  اأن  وهو  هنا  �سيئًا  اأ�سيف  اأن  اأحب  ولكن 
ميكن  ال  االأدب  لكن  ال�سيا�سة  من  ي�ستفيد  اأن  ميكن 
اأو  االأدب  هدم  قرار  حال  يف  اإال  ال�سيا�سة  يفيد  اأن 

الرواية  ت�سبح  “حني  وي�سيف:  االأدبية”.  الناحية 
يف خدمة ق�سية لت�سويقها اأو ل�رشبها يكون اجلانب 
وغري  وثيق  ترابط  ثمة  لكن  اإجازة،  يف  االإبداعي 
منه،  ت�ستقي  الذي  والواقع  الرواية  بني  ما  مبا�رش 
بق�سايا  مغم�سًا  الروائي  حميط  اأو  واقع  كان  فاإذا 
اأن  اإن�سانية ملحة ال ميكن  �سيا�سية ملحة وبالتايل 
يغفل الروائي عن واقعه حني يكتب وبالتايل تنتقل 
حوله،  من  االأمور  هذه  حيال  وانفعاالته  اأحا�سي�سه 
ولكن يكون اجلانب االأهم هنا هو النقد غري املبا�رش 
هي  الرواية  اأن  اأ�سا�س  على  عليه  واالإ�ساءة  للواقع 
امل�سافة  وهذه  منه  اأبعد  اأو  الواقع  من  اأقرب  هنا 
ي�سري  اأن  الكتابي  لالإبداع  ميكن  حيث  الفا�سل  هي 
الواقع  يف  نراها  ال  اأخرى  وجوه  اأو  احتماالت  اإىل 
تر�سحه  عن  “يو�سا”  يقول  روؤيتها”.  اإىل  نتوق  اأو 
�سيا�سيًا  ل�ست  اأنني  اأو�سح  اأن  “اأحب  للرئا�سة: 
ب�سكل  ال�سيا�سة  مار�ست  لكني  الكلمة،  معنى  بكل 
اإىل من�سب  اأطمح  اأكن  االأ�سا�س مل  خمتلف الأين يف 
اأ�سعر  جعلتني  �سعبة  ظروف  هناك  كانت  ما  بقدر 
باحلما�سة للو�سول لهدف التو�سل اإىل حلول ممكنة 
للغاية  مزعجة  و�سيا�سية  ومعي�سية  حياتية  الأمور 
راأيي،  عن  اأعرب  اأن  اأحترك،  اأن  فاأردت  بالدي،  يف 
البريو  يف  العام  اجلو  كان  الت�سعينيات،  بداية  يف 
رهيبًا مع كل اخلالفات ال�سيا�سية وموجات العنف 
هذا  كل  مع  املرتدي،  االقت�سادي  والو�سع  والقتل 
�سعرت ومن موقعي كروائي معروف نوعًا ما اأنني 
موقع  اإىل  و�سويل  حال  يف  بالدي  اأخدم  ان  ميكن 
�سنوات  فرتة  الهدف  لهذا  عملت  وبالفعل  الرئا�سة. 
ال  اإذ  الكتابة  عن  كليًا  بعيداً  خاللها  كنت  ثالث 
باأنني  االأمرين معًا وبالطبع �سعرت  ميكن ممار�سة 
امل�سمار،  هذا  يف  لال�ستمرار  كفاية  موهوبًا  ل�ست 
وعدت اإىل الكتابة، اأي اإىل موقعي الطبيعي. ولكن مل 
اأتوقف كليًا عن االهتمام باالأمور ال�سيا�سية امللحة، 
يف  راأيي  اأكتب  برامج،  يف  ندوات،  يف  اأ�سارك  فاأنا 
واجب  من  اأي�سا  انه  واأعتقد  واملجالت  ال�سحف 
وال�سيا�سة  بالده  ب�سوؤون  يهتم  اأن  واملثقف  املفكر 
من حوله”. عن طقو�س الكتابة لديه يقول “يو�سا”: 
يف  خا�سة  االأوقات  كل  ويف  يوم  كل  اأكتب  “اأنا 
ال�سباح الباكر، وبعد الظهر حني اأكون يف باري�س، 
منزيل.  يف  اأبقى  ليما  مدينتي  يف  اأو  املقاهي  يف 
اأحب كثرياً اأن اأكتب يف املقهى حني اأكون يف مدريد 
اأو يف باري�س ويف املنزل حني اأكون يف ليما اأو يف 

لندن اأنا حاليًا اأتنقل بني هذه البلدان جميعها”.
وعن املراأة  وح�سورها يف رواياته يقول “يو�سا”: 
اأردت  اإذا  باآخر، لكن  اأو  “هي دائمًا موجودة ب�سكل 
فهو  واحلب  املراأة  عن  فعاًل  كتبت  اأنني  اأقول  اأن 
كتابي االأخري الذي �سي�سدر قريبًا وعنوانه: )مكائد 
اأعرف ملاذا كتبته  اأو ما �سابه. ال  الفتاة املحتالة( 
االآن لكنها ق�سة حب طويلة ت�ستمر 40 عامًا: تبداأ 
يف البريو يف اخلم�سينيات ثم تنتقل اإىل باري�س يف 

ال�ستينيات وبعدها اإىل لندن واإ�سبانيا”.

بغداد_ متابعة

 "حرية الفكر وأبطالها في التأريخ"
محمود يكتب: السم والعسل 
في الحب

السنوسي الشعرية تفتح باب 
بلحية وشارب في المزادالترشح

الفكر  "حرية  اليا�سمني كتاب  التي ت�سدر عن بيت  �سدر حديًثا عن �سل�سلة جذور 
واأبطالها يف التاريخ".

�سالمة مو�سى 1887-1958 م�سلح كبري من طالئع النه�سة امل�رشية.عرف عنه 
اهتمامه الوا�سع بالثقافة مثل كل جيل الرواد يف النه�سة امل�رشية. ق�سي وهو يف 
التا�سعة ع�رش من عمره ثالث �سنوات يف فرن�سا تعرف خاللها علي الفل�سفة الغربية 
وقراأ فولتري وموؤلفات اال�سرتاكيني وانتقل اإىل اجنلرتا لدرا�سة احلقوق والتقي فيها 
بربنارد �سو وتاأثر بت�سارلز داروين وان�سم هناك اإىل جماعة العقليني واإىل اجلمعية 
الفابية التي كان من اأع�سائها برنارد �سو. واأهمل درا�سة احلقوق ثم عاد اإىل م�رش 

فكتب كتابه "مقدمة ال�سوبرمان" واأ�سدر مع �سبلي �سميل �سحيفة "امل�ستقبل" .

يف عام 1957 كتب الدكتور م�سطفى حممود مقاال عن احلب ال�سحيح قال 
فيه: اإن عالقاتنا بع�سنا البع�س م�سوهة الأن جمتمعنا يت�سارع ويدخل كل 
اأفوز، و�سعاره  اأن  اأريد  اثنني فيه يف �سباق غري �رشيف، وكل واحد �سعاره 
والكربياء  واالأنانية  الغرور  مي�سخه  حبنا  اأن  والنتيجة  اأنا.  ثم  اأنا  اأي�سا 
واالأمرا�س النف�سية، حبنا جمرد عالقة ينفث كل منا فيها �سمه وع�سله وما 

اأكرث ال�سم، وما اأقل الع�سل.
هذه  اأتكون  ؟  االآخرين  زوجــات  اإال  حتركه  ال  رجل  عواطف  تف�رش  وكيف 
مبجرد  فورتها  تنتهى  املــبــارزة  من  نــوع  اأنها  الميكن  حبا،  العواطف 

االنت�سار، والزوجة يف هذه اللعبة جمرد مادة لغروره.

ال�سياحية  التنمية  جمل�س  عليها  ي�رشف  التي  ال�سعرية،  ال�سنو�سي  جائزة  اأعلنت 
مبنطقة جازان ، فتح باب الرت�ّسح يف دورتها ال�ساد�سة، التي ا�ستقبلت املجموعات 
ال�سعرية من االأربعاء املا�سي، االأول من ت�رشين الثاين )نوفمرب( 2017، وي�ستمر 
اإىل االأول من كانون االأول )دي�سمرب( املقبل. واأو�سح امل�رشف العام على اجلائزة 
ال�ساعر حممد يعقوب، اأّن قيمة اجلائزة تبلغ خالل الدورة احلالية 50 األف ريال، 
لكل  مفتوحة  اجلائزة  اأن  اإىل  م�سرياً  الثالث،  اإىل  االأول  من  املراكز  على  موزعة 
ال�سعرية باللغة العربية الف�سحى، واأال  اأن تكون املجموعة  ال�سعراء العرب، على 
�سعرية حديثة  تقدم جمموعة  واأن  قبل،  باأية جائزة من  فازت  تكون املجموعة 

مطبوعة خالل االأعوام الثالثة ال�سابقة. 

اأن  "املوناليزا" بعد  ال�سهرية  بيعت لوحة م�ستن�سخة من رائعة ليوناردو داف�سي 
اأعاد مار�سيل دو�سامب انتاجها بر�سم حلية و�سارب على وجهها مببلغ 632500 
يورو اأو 750 الف دوالر يف مزاد اقامته دار �سوذبي موؤخراً يف باري�س. وكانت 
ال�سوريالية بحوذة  اللحية وال�سارب �سمن جمموعة من االأعمال  املوناليزا ذات 
املقتني االمريكي اآرثر براندت الذي باع 110 قطع باأ�سعار بلغ جمموعها 3.9 
مليون يورو مع العمولة. ولكن اأعماال بارزة بينها عمل للفنان فران�سي�س بيكابيا 
للوحة  ا�ستن�ساخ دو�سامب  الف يورو مل جتد م�سرتين. وكان  بـ 700  �سعره  ُقدر 
املوناليزا باللحية وال�سارب �سمن ت�سعة اأعمال للفنان الفرن�سي الذي يعترب اأب 

الفن املفهومي.

جائزةصدر حديثا موناليزامصطفى

قراءة في كتاب

 »لي�س هناك �سيء مهم اأقوله عن نف�سي، كتبت ق�سة 
وهي  البائ�س،  ل  املف�سّ اأمنوذجي  ح�سب  ق�سرية 
واأق�رش  جملة  اأو  �سحيفة  يف  تن�رش  اأن  من  اأطول 
من اأن ي�سّمها كتاب واأ�سد غمو�سا من اأن يفهمها 
جمهور القراء العري�س واأ�سد غرابة من مو�سوعها 
يف حد ذاته« هذا ما ت�سمنته ر�سالة �ستيفان زفايغ 
بخم�سة  انتحاره  قبل  كي�سنت  هرمان  ل�سديقه 
اأ�سابيع، وهو يتحّدث عن روايته “العب ال�سطرجن” 
وال�سبعني، حيث  الثالثة  تتعدى �سفحاتها  ال  التي 
رواية  من  واأق�رش  ق�سرية  ق�سة  من  اأكرب  اعتربها 
ال�سطحي  القارئ  قدرة  يفوق  ما  العمق  من  وفيها 
على �سرب مكنونها. مل يدرك فايغ باأن هذه الرواية 
اعتقد  حني  اأخفق  واأنه  احلرب،  اأدب  حتت  �ستندرج 
يف  حتمل  رواية  فهي  كنهها،  ي�سل  لن  القارئ  اأن 
ب�ساطتها  ب�سبب  لي�س  ولكن  ا�ستمراريتها،  جوفها 
بل الأن احلرب مازالت جتول يف البالد، والأن لعبة 
مع  احلروب،  على  مبا�رشة  اإ�سقاطها  يتم  ال�سطرجن 
اأنها اللعبة الب�رشية االأوىل التي تعتمد على الذكاء 
بيد  ال�سدفة،  ا�ستبداد  التخل�س من  وعلى  اخلال�س 
اأنها بني خ�سمني وخمتلفني باللون ولهما بيادق 
وحا�سيته،  امللك  �سيادة  عن  تدافع  املقدمة  يف 
ويف النهاية هناك خا�رش ومنت�رش، كل هذا جعلها 
مقرتنة باحلرب واآلياتها. بلغة الغائب التي تخللت 
الرواية  �سخ�سيات  اإىل  االأوىل  عتبتها  منذ  الرواية 
والهاوي  امل�ساِهد  كونور  ماك  كال�سيد  جداً  القليلة 
بطل  الإقناع  جمهوداً  يبذل  الذي  ال�سطرجن  للعبة 
“ب”،  ال�سيد  مع  واحدة  ملرة  ولو  مبواجهٍة  العامل 
بل�سان  يتحدث  كان  اأنه  االأرجح  على  الراوي–  و 
املعرفة،  �سياق  عن  واخلارج  املجهول  الكاتب- 
واحلاالت  االأحداث  نقل  على  وجوده  واملقت�رُش 
اأن  الكاتب  ا�ستطاع  كثب،  عن  للبطلني  النف�سية 
اإىل  يحمل احلرب وتِبعاتها وجنونها وا�سطهادها 
بها  تتمّيز  �رشدية  ب�سال�سة  قارئها  اإىل  ثم  روايته 
يف  الفل�سفية  الطبيعة  ذات  الكثرية  زفايغ  اأعمال 
نقل الواقع تبعًا الآثاره على ال�سخ�سية. تبداأ الرواية 
ل�سخ�سية  الكربى  االأهمية  تعطي  وهي  وتتقدم 
وعدمي  البالهة  يقارب  الذي  الولد  ذلك  زينتوفيك 
ابن  وهو  واحدة  جملة  قراءة  اأو  كتابة  على  القدرة 
حوله  من  يراه  يكاد  ال  والذي  غرقًا،  مات  بحار 
ال�سطرجن  لعبة  ويبداأ  امل�سادفة  لتحدق  لهام�سيته، 
ويفوز بها على خ�سمه ثم على مواطنيه ثم ينتقل 
وحّد  عامليًا،  بطاًل  لي�سبح  اأخرى  ودول  مدن  اإىل 
هذه االأحداث نقع يف �رشك الكاتب الذي اأوحى لنا 
الذي  الالاإجتماعي  الكائن  هذا  هو  روايته  بطل  اأن 

يقت�رش وجوده على الرقعة.

اقتباس
 

العتاب خري من احلقد.
االأحنف بن قي�س

ْعٌب �سَ
اأَْن يَت�رَشََّف ُحْلَمي

َعلى َهواُه َكثرياً
قًا َعلى  ُع �رَشيطًا اَل�سِ َفا�سَ

َفِمِه
لِكنَّ ..�َسهَقَة َموِتِه َتِثُب َفوَق 

اْلُغيوِم
ْعٌب  �سَ

اأَْن اأَْكتَب َبنْيَ َقْو�َسنِي
) ُم�ْستاٌق (

َو اَل َيَتَخلَّى الَهجُر َعْن �ُسْلَطِتِه
اأَو َت�ْسُكُت َمداِفُع النِّ�ْسياِن

عٌب   �سَ
َفِة َرْعٍد ِل َق�سْ ِعنَد اوَّ

فُل جَنْ

َوحَتَت َهْمهَمِة امَلطِر
اً ُيك�َسُف َكما َلو اأَنَّ �رِشّ

َن�سرُي ُمَتباِعَدْيِن
عٌب  �سَ

اأَْن َنْخ�رِشَ َداِئمًا

ْزٍن َويْقِذُفنا احُلزُن حِلُ
َواَل ُنقلُد

اإِالَّ َنيا�سنَي �ِسْهموَدة 
رْب َجرْب  َوو�َساَم �سَ

َفما الِذي ُنريُدُه اأَْكرث

قاسم محمد مجيد

ثقافة 

كما يحدث دائمًا»غوغل« أحرج معجم الورق وعزز تجديد اللغة العربية
الن�رش  دور  اهتمام  والقوامي�س  املعاجم  ت�سغل  هل 
على  �رشيعة  نظرة  اأُلقَيْت  اإذا  باأنواعها؟  واملكتبات 
تكون  اأن  فاالأرجح  القاهرة،  و�سط  يف  املكتبات 
االآخر من  املقلب  »األف ال«! ويف  بل  »ال«،  االإجابة: 
للمعاجم  التدريجي  االختفاء  اأدى  عينها،  ال�سورة 
اللغوي.  امُلدّقق  اإىل  احلاجة  تزايد  اإىل  والقوامي�س 
املفارقة اأن املدّقق بات يعتمد يف عمله على حمرك 
باحثون  ذلك  غرار  على  وي�سري  »غوغل«،  البحث 

ومرتجمون واأدباء و�سواهم.
 ا�ستناداً اإىل تلك املعطيات، طرح �سوؤااًل على عدد من 
هل  هو:  املكتبات،  واأ�سحاب  والنا�رشين  الُكّتاب، 

ق�سى »غوغل« على امُلعَجم؟
�رشكة  يف  م�سدر  اأفاد  ال�سوؤال،  على  رّده  ويف   
»املنهل« للن�رش االإلكرتوين، باأّن التطّور التكنولوجي 
الكتاب  عن  القارئ  ان�رشاف  يف  كبري  بقدٍر  �ساهم 
الورقي، ومبا يف ذلك املعاجم والقوامي�س. واأ�ساف: 
لي�س  االإلكرتوين  امُلعَجم  ت�سّفح  على  االقبال  »بات 
الرواية.  مع  يحدث  مبا  مقارنته  متكن  وال  كبرياً، 
وعلى اأي حال، فاإن اإتاحة املعاجم اإلكرتونّيًا ق�ست 
متامًا على امُلعَجم الورقي، وخ�سو�سًا اأّن الباحثني 
كتاب  يف  كلمة  عن  للبحث  كافّيًا  وقتًا  ميلكون  ال 
عرب  ب�رشعة  ذلك  حتقيق  ي�ستطيعون  حني  يف  ما، 
ُمعَجم  اقتناء  دواعي  تخافتت  وبالتايل  االإنرتنت، 

ورقي«.
تتعّلق  م�سكلة  وجود  اإىل  اأي�سًا  امل�سدر  واأ�سار   
اأن  اإىل  الفتًا  دوريًا،  املعاِجم  حتديث  ب�رشورة 
تقع  بل  االإلكرتوين،  الن�رش  لي�س مهّمة �رشكات  ذلك 
يتوّجب  الذين  واملتخ�س�سني  الباحثني  عاتق  على 
كثرية  كلمات  وهناك  ذلك.  اأهمية  اإدراك  عليهم 

اللغات كلها،  العربّية على غرار  اللغة  ُت�ستحدث يف 
باللغة  املن�سغلون  له  يت�سدى  اأن  اأمر يفرت�س  وهو 
متكني  يف  ذلك  يفيد  كما  فيها.  واملتخ�س�سون 
الكلمات  اإدراج  من  االإلكرتوين  الن�رش  تقنيات 
امل�ستجّدة يف قواعد بياناتها. ويف نهاية املطاف، 
اأو  كتاب  بن�رش  قراراً  يّتخذ  نا�رشاً  ال�رشكات  لي�ست 
وجمهور  الورقي  النا�رش  بني  و�سيط  لكنها  ُمعَجم، 
على  نداأب  االأوقات،  اأغلب  »يف  وتابع:  االإنرتنت. 
يتخذوا  اأن  عليهم  نعر�س  بالنا�رشين كي  االت�سال 
حتديثات  هناك  لتكون  االجتاه،  ذلك  يف  خطوات 
اجلديدة يف  الكلمات  ت�سمل  بياناتنا  لقواعد  �سنوّية 
اأن ذلك يفيد يف  اأي�سًا  اللغة العربّية… ونبنّي لهم 
جعل العربّية مواكبة لنظرياتها من اللغات العاملّية 
التي ُيحِدْث بع�سها حتديثات اأكرث من مّرة �سنوّيًا… 
مثيالتها،  من  اأقل  العربّية  اللغة  اأّن  االأمر  لي�س 
الدول  من  اأكرث  بلغاتها  تهتم  االأجنبية  الدول  لكن 
العربّية، بل ت�سعى با�ستمرار اإىل تطويرها، وذلك هو 
امل�سدر  اأّكد  بيننا وبينهم«. كذلك  االأ�سا�سي  الفارق 
ترّحب  االإلكرتوين  للن�رش  »املنهل«  �رشكة  اأّن  عينه 
�سوقها  اأّن  يف  تكمن  امل�سكلة  لكن  املعاجم،  بن�رش 
لي�ست كبرية ونطاقها �سّيق للغاية. وتالّيًا، لي�س من 
والـ »ويب«، لكن  الورق  فارق جوهري بني معاجم 
اأكرث  اإلكرتونّيًا  وت�سّفحها  املعاجم  زيارات  تبقى 
يف  اأنها  يرى  التي  الورقّية،  نظريتها  من  انت�ساراً 
طريقها اإىل الفناء. وا�ستهل القا�س واملرتجم اأحمد 
ا�ستخدامها  اإن  بقوله  ال�سوؤال  عن  اإجابته  اخلمي�سي 
الثقافة  انت�سار  من  جزءاً  يعترب  االإنرتنت  عرب 
اأ�سهل  اإلكرتونّيًا  الكتب  تخزين  جتعل  التي  الرقمّية 
وكذلك  الورقية.  �سورتها  يف  تخزينها  ِمن  بكثري 
الورقي،  الرقمي باملقارنة مع  الكتاب  ت�سُهل قراءة 
خ�سو�سًا مع وجود تقنّيات التحكم يف حجم اخلط، 

وتغيري  ال�سفحات،  على  الواقعة  ال�سوء  وكمية 
ال�سطور  امل�سافات بني  والتحّكم يف  �سكل احلروف، 
واملقاطع وغريها. وتابع: »ت�سمح يل االإنرتنت باأن 
اأفتح اأكرث ِمن ُمعَجم يف الوقت نف�سه. اتنّقل ب�سهولة 
املرادفات  و�رشح  الكلمات،  معاين  عن  معاجم  بني 
»ل�سان  ت�سمل  ذاتها يف معاجم عدة  الكلمة  وتقدمي 
العرب« و�سواه… اأجدين اأغلق �سفحة ُمعَجم واأفتح 
اأخرى ب�سغطة واحدة. ومن دون �سك، فاإن ا�ستخدام 
اأف�سلّية  يظهر  �سيء  اأكرث  االإنرتنت  على  املعاجم 
اأكرث  االإلكرتوين  اأّن  اأالحظ  وكذلك  الرقمّية.  الثقافة 
توجد  ال  معاجم  وهناك  املطبوع.  الورق  من  دقة 
ب�سهولة  االإنرتنت  على  اأجدها  لكني  املكتبات،  يف 
بت�رشيف  املخت�س  الرقمي  »قطرب«  كمعجم 
االأفعال العربّية وغريه. ويختلف املو�سوع متامًا اإذا 
تطرقنا اإىل ا�ستخدام املعاجم يف الرتجمة، الأنها ال 
تكفي وحدها، بل حتتاج اإىل معاي�سة كاملة للثقافة 
التي نرتجم عنها اأو اإليها… ويف نهاية املطاف، مل 

يعد هناك مهرب من الثقافة الرقمّية«.
م�سطفى  اأّكد  حا�رشاً،  املعجم  م�ساألة  تناوله  يف 
يف  دوراً  لعب  التكنولوجي  التطّور  اأّن  الفرماوي، 
»غوغل«  اأمام  املعاجم  اختفاء  ي�سّمى  اأن  ميكن  ما 
الذي يتعامل معه ال�سباب حا�رشاً من دون التفكري 
يف بديل ورقي. وراأى الفرماوي اأّن املعاجم العلمّية 
مل يعد لها ا�ستخدام كبري كما كان يحدث من قبل، 
من  النوع  ذلك  تطوير  اإىل  حاجة  وجود  اإىل  م�سرياً 
املعاجم واإ�سافة ما ُي�ستجد من م�سطلحات علمّية. 
وقال: »عندما التحق ابني بكلية الهند�سة، حر�ست 
لكنه مل  ة،  اأهم املعاجم املخت�سّ له  اأ�سرتي  اأن  على 
�س…  يلتفت اإليها، وال تزال كما هي من دون اأن مُتَ
في�ستمر  كلّيًا على »غوغل«  يعتمد  اأراه  املقابل،  يف 

يف اال�ستغناء عن تلك املعاجم«.

بغداد_ متابعة
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