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فلسفة

متعال
الحب في مرآة الفالسفة ...روح إيروسية وازدراء
ٍ
اختارت أود النسوالن وماري لومونييه نماذج لحاالت عشقية مضطربة
في «الفالسفة والحب :الحب من سقراط إلى سيمون دي بوفوار» («دار
التنوير» ـ ترجمة :دينا مندور) .في كتابهما المشترك ،تطرح الباحثتان
الفرنسيتان موضوع الحب في أبعاده المتعالية والجسدية كما عرفه
ولوكريس ،وجان جاك روسو ،وآرثر شوبنهاور،
الفالسفة مثل أفالطونً ،
وكيركيغارد ،ونيتشه ،وصوال إلى جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار
ريتا فرج

اعترف
مونتاني
بغزواته
الجنسية
مادحًا
ُ
المتع
األرضية

وص ـ ــف ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـف ــرن ـس ــي آالن
ب ــادي ــو ( )1937الـ ـح ــب ب ــأن ــه «ن ـت ــاج
ال ـح ـق ـي ـقــة» وخـ ـب ــرة تــرت ـكــز إلـ ــى فعل
اث ـ ـنـ ــن واس ـ ـت ـ ـهـ ــال ي ـت ـح ـق ــق ب ـل ـق ــاء
اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،وم ــرحـ ـل ــة ف ــارق ــة تـمـيــز
ال ـن ـشــاط االس ـت ـن ـمــائــي ال ـخ ــال ــص .لم
ي ـن ـظ ــر ال ـف ــاس ـف ــة إل ـ ــى الـ ـح ــب ب ـفــرح
روحـ ـ ــي ج ـ ـسـ ــدي ،بـ ــل ت ـع ــام ـل ــوا مـعــه
ب ـ ـت ـ ـح ـ ـفـ ــظ ش ـ ــدي ـ ــد ي ـ ـش ـ ـبـ ــه ص ـ ــرام ـ ــة
ُأفكارهم الفلسفية الباحثة في عالم
امل ـثــل والـحـكـمــة .قـلــة مـنـهــم ابتهجت
ب ــالـ ـعـ ـش ــق ك ـ ـطـ ــريـ ــق لـ ـفـ ـه ــم الـ ـحـ ـي ــاة
وسـبـيــل ل ـخــرق عــدمـيــة ال ــوج ــود .في
«الفالسفة والحب :الحب من سقراط
إلــى سيمون دو بــوفــوار» الــذي صدر
بالفرنسية عــام ( 2008انـتـقــل أخـيـرًا
إل ـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ع ــن «دار ال ـت ـن ــوي ــر» ـ ـ
ت ــرج ـم ــة :دي ـن ــا م ـ ـنـ ــدور) ،ت ـط ــرح أود
النـ ـ ـس ـ ــوالن وم ـ ـ ـ ــاري ل ــوم ــون ـي ـي ــه فــي
ع ـم ـل ـه ـمــا املـ ـشـ ـت ــرك مـ ــوضـ ــوع ال ـحــب
فــي أبـعــاده املتعالية والجسدية كما
عرفه الفالسفة :أفالطون ،ولوكريس،
ومـ ــون ـ ـتـ ــانـ ــي ،وجـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ــاك روس ـ ـ ــو،
وإيـمــانــويــل كــانــط ،آرث ــر شوبنهاور،
سورين كيركيغارد ،فريدريك نيتشه،
والـ ـثـ ـن ــائ ــي مـ ــارتـ ــن ه ــاي ــدغ ــر وح ـنــة
أرن ــدت ،وجــان بــول ســارتــر وسيمون
دو بـ ـ ــوفـ ـ ــوار .اخـ ـ ـت ـ ــارت ال ـب ــاح ـث ـت ــان
الفرنسيتان نـمــاذج لـحــاالت عشقية
م ـض ـط ــرب ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـف ـي ـل ـســوف
ال ــدن ـم ــارك ــي ك ـيــرك ـي ـغــارد ال ـت ــائ ــه في
«ال ـحــب املـطـلــق» ال ــذي ق ــال عـنــه جــاك
الك ـ ـ ــان «إن ـ ـ ــه امل ـت ـس ــائ ــل األك ـ ـثـ ــر ح ــدة
ح ــول الـنـفــس الـبـشــريــة قـبــل فــرويــد».
لــم يهتم الـفــاسـفــة بــالـحــب ،تحدثوا
ع ـنــه ب ـ ــازدراء ذك ـ ــوري وه ــاج ـم ــوا كل
من يرفض تحليلهم ،ألنه بدا مقاومًا
لكل أشكال العقلنة .احتفى أفالطون
في «املأدبة» األبدية بـ ـ «إيروس» (إله
الليونة والشهوة) بأسلوب غرائبي
يبرهن على املعنى األقصى للكشف.

وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه واج ــه «الــرغـبــة
امل ـش ــؤوم ــة» لـلـشــاعــر ل ــوك ــري ــس ،فقد
رأى في الحب هدفًا للسعادة ،وليس
نزوة شهوانية عابرة ،وهذا ال يعني
احتقار البعد الجسدي وإنما مرحلة
أولــى الرتـقــاء النفس ،فحب األجساد
ال يؤدي سوى إلى بديل للخلود .دعا
الشاعر اإليطالي لوكريس إلى إدمان
ال ـعــاقــات الـجـنـسـيــة املـفـتــوحــة هــربــا
مــن خطر العاطفة املستمرة .تناوله
في كتابه «عن طبيعة األشياء» الذي
يعد بمثابة قصيدة فلسفية طويلة
حول التطور املستمر للكون ،واضعًا
صورة مرعبة للتوله الغرامي ،ناظرًا
إلى الحب كنهم غير محدود تسيطر
عـلـيــه حــالــة م ــن ال ـس ــوداوي ــة الــداعـيــة
إلــى التحرر الجنسي ،ناصحًا إيانا
ب ـ ـ «م ـح ــو ال ـ ـجـ ــراح ال ـق ــدي ـم ــة ب ـن ــدوب
ج ــدي ــدة» وأال نـ ـت ــردد ف ــي اس ـت ـخــدام
«الـحــب الجديد لطرد متعة قديمة».
حقق مونتاني فــي الفصل الخامس
من كتابه «املقاالت» رغبته في الوصف
الـ ــذاتـ ــي ل ـف ـل ـس ـفــة امل ـت ـع ــة «ب ــاك ـت ـم ــال
وع ـ ـ ــري ت ـ ـ ّ
ـام ـ ــن» ،م ـع ُـت ــرف ــا ب ـغ ــزوات ــه
ال ـج ـن ـس ـيــة مـ ــادحـ ــا امل ـ ـتـ ــع األرض ـ ـيـ ــة.
تالحظ الكاتبتان أن مديحه للمباهج
ت ــزام ــن م ــع إع ـ ــادة تــأهـيـلــه الـجـســدي
بعد السقطة التي لحقت به من أعلى
صـ ـح ــوة ج ـ ـ ـ ــواده ،ف ـك ـس ــر امل ـح ــرم ــات
ال ـتــي فــرضـتـهــا األخــاق ـيــات الدينية
املسيحية التي دشنت عصرًا جديدًا
م ــن الـكـبــت الـجـنـســي .ه ــذا اإلخ ـصــاء
املسيحي قال فيه نيتشه« :املسيحية
سقت الـ ّـســم إلي ــروس :ولكنه لــم يمت
بــه ،بــل تحول إلــى فــاســق» .مونتاني
أستاذ اإليروتيكية تحدث عن الحب
بـلـغــة واض ـح ــة دون تــرم ـيــز أو «لـغــة
مهذبة»« :من يسألني عن الجزء األول
من ممارسة الحب ،سأجيبه :أن تأخذ
وق ـتــك .وه ــو ال ـجــزء الـثــانــي أيـضــا بل
والثالث» .على النقيض من مونتاني،
أصيب األديــب والفيلسوف الفرنسي
جان جاك روسو برهاب الحب ولعنة

امل ـســاواة .كتب فــي االعـتــرافــات أنــه لم
ي ـعــرف حـبــا كـبـيـرًا حـقـيـقـيــا ،معتبرًا
أن الحب «شـعــور اصطناعي» .وقــدم
ف ــي «إمـ ـي ــل» ال ــرغ ـب ــة الـجـنـسـيــة على
أن ـه ــا اح ـت ـيــاج غ ـيــر ط ـب ـي ـعــي .وذه ــب
ً
إلــى تخيل أنــه إذا عــاش رجــا وحيدًا
ع ـلــى ج ــزي ــرة مـنـعــزلــة م ــن امل ـم ـكــن أن
ي ـمــوت م ــن دون أن يـجــربـهــا .ينضم
ص ــاح ــب «دي ـ ــن ال ـف ـط ــرة» ف ــي رؤي ـتــه
هـ ـ ـ ــذه إلـ ـ ـ ــى األخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــرن
الـســابــع عـشــر مــن الــذيــن اع ـت ـبــروا أن
الحب قوة ُمعدية وانعكس ذلك على
عالقاته املضطربة مع النساء .ولعل
أه ــم درس يلحظه ال ـقــارئ فــي كتابه
«إمـيــل» اعتباره أن ممارسة الجنس
ب ـ ــا ح ـ ــب ه ـ ــو ن ـ ــوع م ـ ــن الـ ـعـ ـب ــودي ــة.
إذ يـفـقــدنــا احـ ـت ــرام ال ـ ــذات ويــؤســس
لحياة غير سوية .يماثل الحب عند
الفيلسوف األملــانــي إيـمــانــويــل كانط
قــوة االرتـيــاب والـغــريــزة الـهــدامــة .في
كتابه «أســس ميتافيزيقا األخــاق»،
يثير الحديث عن الجنس كأنه حالة
تـهـبــط ب ــاإلن ـس ــان «مل ــا ه ــو أدن ـ ــى من
مــرتـبــة ال ـح ـي ــوان» .وي ـض ـيــف« :حـتــى
ال ـعــاقــة الـجـنـسـيــة ال ـتــي يـسـمــح بها
ال ـ ــزواج ،ينبغي أن نغلفها بالكثير
مــن التهذيب حــن نتحدث عنها في
املـجـتـمــع امل ـت ـح ـضــر» .ه ــذه الـصــرامــة
الكانطية الفلسفية تفاجئنا برفضه
ل ـحــق ال ـن ـســاء ف ــي ال ـت ـصــويــت «لـيــس
فقط بسبب انـعــدام مسؤوليتهن عن
أن ـف ـس ـهــن م ــادي ــا واج ـت ـمــاع ـيــا ،ولـكــن
ً
نساء» أي ال يحق
أيضًا ألنهن ُولــدن
لهن إلى األبد.
ُ
«يعد تأمل الجنسانية أحد املصادر
األســاس ـيــة ملــذهــب شــوب ـن ـهــاور» كما
الح ــظ الـفـيـلـســوف الـفــرنـســي كليمان

روس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب «ش ـ ــوبـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاور
فيلسوف العدم» .اتصف شوبنهاور
بنزعة معادية للمرأة وللزواج ،نافيًا
ع ــن إن ـ ــاث ال ـب ـشــر أي س ـحــر جـســدي
ً
ح ـق ـي ـق ــي ،قـ ــائـ ــا إنـ ـن ــا ن ـخ ـط ــئ حــن
نـطـلــق لـفــظ «الـجـنــس الـجـمـيــل» على
ت ـلــك امل ـخ ـل ــوق ــات ال ـق ـص ـيــرة عــريـضــة
األرداف .واألغـ ــرب دعــوتــه إل ــى تعدد
الـ ــزوجـ ــات ان ـط ــاق ــا م ــن إي ـم ــان ــه بــأن
عند الشعوب التي تقبل التعدد في
آسـيــا وال ـشــرق ال يمكن الـعـثــور على
عــانــس لــم يلمسها أحــد بـعــد .وذهــب
– ك ـم ــا ت ـش ـيــر ال ـك ــات ـب ـت ــان -إل ـ ــى حــد
تــوصـيـفــه ل ـل ـع ــاه ــرات ،ب ـ ـ «الـضـحــايــا
الحقيقيني للزواج من زوجــة واحــدة،
وقرابني الوقوف على مذبح العرس»،
و«فـلـنـلـ ِـغ ال ــزواج األوح ــد وستختفي
الـعــاهــرات اللواتي تعج بهن شــوارع
لندن» .كانت عالقة شوبنهاور بأمه
ع ــاق ــة م ـض ـط ــرب ــة ،ك ـم ــا هـ ــو ال ـح ــال
مـ ــع روس ـ ـ ــو وم ــونـ ـت ــان ــي .ربـ ـم ــا ه ــذا
مــا يـفـســر ال ـت ـصــورات ال ـتــي وضعها
هــؤالء العظماء عن املــرأة والحب .مع
كيركيغارد ،تحولت عالقته العشقية
م ــع حـبـيـبـتــه ري ـج ـي ـن ــا ،أو ك ـم ــا ك ــان
يـطـلــق عليها «ش ـمــس ال ـن ـســاء» ،إلــى
صورة رمزية للعشق األوحد الباحث
عـ ــن االنـ ـ ـف ـ ــات مـ ــن املـ ـحـ ـب ــوب ضـمــن
منظور فلسفي أراد تعرية الــوجــود
البشري انطالقًا من الحياة الحميمة.
جعل كيركيغارد القطيعة مــع املــرأة
التي أحب تجليًا من تجليات العشق،
وي ـ ـعـ ــود س ـب ــب ه ـ ــذا االنـ ـفـ ـص ــال إل ــى
توجسه من الــروتــن اليومي للحياة
الزوجية .هذا التوجه دفعه إلى رفض
الـ ــزواج حـيــث ك ــان يـ ــزدري الـقـنــاعــات
ـرد ال ي ـق ـبــل «ال ـغ ــرق
املـ ــوروثـ ــة ك ـم ـت ـمـ ٍ
املـشـتــرك» فــي الـقـيــود الـتــي تفرضها
ه ــذه املــؤس ـســة .تـســامــى كـيــركـيـغــارد
ب ــروح ــه الـعـلـيــا ،م ــا أن ـتــج ع ـنــده هــوة
ك ـب ـي ــرة ب ــن األف ـ ـكـ ــار وع ــال ــم ال ـح ـيــاة
اململوسة.
عـشــق نيتشه املــوسـيـقــى ورأى فيها
«ال ـف ـك ــرة الـحـقـيـقــة ل ـل ـعــالــم» ،غ ـيــر أن
عــاق ـتــه بــال ـحــب ش ـه ــدت ت ــوت ـرًا على
املستوى الذاتي .أسس لنظرية حادة
تجاه موقف الحضارة األوروبية من
الـجـنــس ال ـتــي عـمـلــت عـلــى «شيطنة
إي ـ ـ ـ ـ ــروس» .ي ــدي ــن ص ــاح ــب «إنـ ـس ــان
م ـف ــرط ف ــي إن ـســان ـي ـتــه» ال ــدع ــوة إلــى
الـعـفــة مـعـتـبـرًا أن ـهــا تـحــريــض علني
نحو الطبيعة املضادة «إن كل احتقار
لـلـحـيــاة الـجـنـسـيــة بــاس ـت ـخــدام فـكــرة
الــدنــس هــي محاولة ّاغتيال للحياة،
إن ـه ــا ال ـخ ـط ـي ـئــة ال ـح ــق ــة ض ــد الـ ــروح

املقدسة للحياة ( )...ليست الشهوة
ّ
سمًا إال بالنسبة إلــى الذابلني الذين
يحتقرون الجسد واملصابني بهذيان
الـعــالــم اآلخـ ــر» .نيتشه ال ــذي اشتهر
بـ ـك ــون ــه «فـ ـيـ ـلـ ـس ــوف الـ ـ َـحـ ـ َـبـ ــل» وف ـق ــا
للمصطلح ال ــذي أطـلـقــه ج ــاك دري ــدا
شكلت مسألة األمومة محور اهتمام
عنده؛ فالحبل هو ما يجعلهن «أكثر
ن ـع ــوم ــة وحـ ـنـ ـوًا وت ـس ــام ـح ــا ،وأك ـث ــر
خوفًا» .عرف نيتشه عالقات عاطفية
عـ ـ ـ ــدة .ت ـع ـت ـب ــر ع ــاقـ ـت ــه مـ ــع ال ـك ــات ـب ــة
والـ ــروائ ـ ـيـ ــة ال ــروسـ ـي ــة ل ــو ســالــومــي
األك ـثــر تــأثـيـرًا ف ـيــه ،كـحـضــور أنـثــوي
ص ــاخ ــب .ان ـب ـنــت ال ـعــاقــة م ــع شــريــك
ثـ ــالـ ــث ه ـ ــو ريـ ـنـ ـي ــه ريـ ـلـ ـك ــه .وض ـع ــت
األديبة الروسية الواقعة بني ضفتني
خـ ـط ــة مـ ــن نـ ـ ــوع امل ـع ـي ـش ــة ال ـث ــاث ـي ــة
ال ـخــاصــة بــاملـثـقـفــن .ول ـعــل ال ـصــورة
الشهيرة الـتــي قــرر نيتشه التقاطها
«س ــال ــوم ــي تـمـســك س ــوط ــا ف ــي يــدهــا
وتعتلي عربة يجرها مفكران المعان
مـسـخــران هـمــا ريـكـلــه ونـيـتـشــه» تعد
ً
تمثال واضحًا عن أشكال من الروابط
االستثنائية .شكلت –آن ــذاك -صدمة
قوية في األوساط الثقافية.
شكل الثنائي مــارتــن هايدغر وحنة
أرن ــدت ،وجــان بــول ســارتــر وسيمون
دي بــوفــوار عــامــة فــارقــة فــي الكتاب
ت ـخ ـل ـل ـهــا الـ ـح ــب وال ـ ـكـ ــره ف ــي خ ـطــاب
ال ـفــاس ـفــة والـ ــروابـ ــط اإلن ـس ــان ـي ــة .لم
يـكــن ثـمــة ح ــب خ ــال ــص .جــريـمــة عــدم
االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ح ـ ـ ـضـ ـ ــرت وإن ظـ ـه ــرت
«امل ــرأة الفيلسوفة» كحضور عشقي
منتج لألفكار لدى هايدغر وسارتر.
ت ــأسـ ـس ــت هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوات ال ـح ـي ــوي ــة
والحسية على اتفاق بني «الفالسفة
امل ـت ـح ـضــريــن» .حــافــظ هــايــدغــر على
زواج ـ ــه ب ـعــدمــا اس ـت ـس ـل ـمــت لـسـحــره
الفلسفي أو لشهيته الحسية نساء
ك ـث ـي ــرات .ك ــان ــت تـفـصـلــه ع ــن زوج ـتــه
فوارق طبقية .وصفتهما أرندت وهي
تـتـحــدث م ــع زوج ـه ــا ال ـثــانــي بلوخر
قــائ ـلــة« :ك ــان ــت ح ــال ــة كــاسـيـكـيــة من
االرت ـ ـبـ ــاط ال ـش ـع ـبــوي – ال ـن ـخ ـبــوي».
تـ ـن ــم قـ ـص ــص الـ ـف ــاسـ ـف ــة م ـ ــع ال ـح ــب
وال ـ ـج ـ ـنـ ــس ع ـ ــن ح ـ ـي ـ ــوات م ـت ــداخ ـل ــة
ومـعـقــدة ،اتسمت –غــالـبــا -بوجهتني
مـ ـتـ ـن ــاقـ ـضـ ـت ــن :لـ ــزوم ـ ـيـ ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــوة؛
والـ ـتـ ـع ــال ــي ع ـل ــى ال ـج ـن ــس امل ـح ـك ــوم
بــالـضــوابــط األخــاقـيــة .تظهر بعض
ال ـ ـحـ ــاالت املـ ــدروسـ ــة ه ـن ــا ك ـج ــزء مــن
امل ـك ـبــوت الـجـنـســي ،لكنها تـبـقــى في
ال ـن ـهــايــة أن ـمــاطــا عـشـقـيــة ال تكتسب
صفة الفرادة بقدر ما تعكس طبقات
النفس البشرية.

لمحات

أليكس ويندر

عمل مشترك

محمد شحرور

سليمان الفرزلي

نصرالدين بن غنيسة

سالمة بنت سعيد

بـ ـع ــدم ــا ن ـ ـشـ ــرت م ـ ــذك ـ ــرات خ ـل ـيــل
ال ـس ـكــاك ـي ـنــي وواص ـ ـ ــف جــوهــريــة
ض ـم ــن س ـل ـس ــة الـ ـسـ ـي ــر ،أص ـ ــدرت
«مؤسسة الدراسات الفلسطينية»
أخـ ـيـ ـرًا كـ ـت ــاب «ب ـ ــن م ـن ـش ـيــة يــافــا
وجبل الخليل :يوميات محمد عبد
الـهــادي الـشــروف (»)1962-1943
ألليكس ويندر .يعالج املؤلف حياة
ال ـ ـش ـ ــروف ض ـم ــن أرب ـ ـعـ ــة م ــراح ــل
تشتمل على عمله كضابط شرطة،
وحــرب  ،1948وعــودتــه إلــى بلدته،
ثم انتقاله إلى العمل في األردن.

«هـ ــل ل ـلــرأس ـمــال ـيــة م ـس ـت ـق ـبــل؟» ،هــذا
السؤال هو عنوان الكتاب التي صدرت
تــرج ـم ـتــه ال ـعــرب ـيــة أخـ ـيـ ـرًا ع ــن «ال ـ ــدار
ال ـعــرب ـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون» (تــرجـمــة
وت ـح ـق ـي ــق :رام ـ ـ ــي ط ـ ــوق ـ ــان) .يـنـطـلــق
الباحثون للتوغل أكثر في الرأسمالية
وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا .ويـ ـن ــاق ــش إي ـم ــان ــوي ــل
والــرسـتــن ،ورانـ ــدال كولينز ،ومايكل
مـ ــان ،وغ ـي ــورغــي درل ــوغ ـي ــان ،وكــريــغ
كالهون في كتابهم املشترك ،تحديات
وفرص الرأسمالية املقبلة ،واستشراف
مستقبلها ،مستندين إلى تاريخها.

ّ
يقدم محمد شحرور قــراءة للنص
ال ـق ــرآن ــي وفـ ــق آلـ ـي ــات ج ــدي ــدة ،فــي
«ال ـك ـتــاب وال ـق ــرآن ـ ـ ـ رؤي ــة جــديــدة»
الـتــي ص ــدرت طبعته الـثــالـثــة أخـيـرًا
ع ــن «دار الـ ـس ــاق ــي» .قـ ـ ــراءة ق ــادت
الباحث واملفكر السوري إلى البحث
عن مفاتيح فهم أخــرى ،عبر إعادة
النظر في مفاهيم السلف في ضوء
النظم املعرفية الـحــديـثــة .يــأتــي هذا
ضمن مـشــروع طويل كــان قــد بــدأه
م ـنــذ عـ ــام  ،1970ق ـبــل أن يصبح
مرجعًا أساسيًا في العلوم القرآنية.

يعيدنا سليمان الـفــرزلــي إلــى تاريخ
نـ ـش ــأة ح ــزب ــي «الـ ـبـ ـع ــث» و«ال ـع ــرب ــي
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـن ــاص ــري» ف ــي كتابه
«حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب ال ـ ـن ـ ــاص ـ ــري ـ ــة والـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــث»
الـصــادر أخـيـرًا عــن «نــوفــل ـ ـ هاشيت
أن ـطــوان»ّ .
يتطرق الفرزلي إلــى هذين
الحزبني ضمن سياقهما التاريخي
وعــاق ـت ـه ـمــا بــامل ـح ـيــط وبـ ــاألطـ ــراف
السياسية األخ ــرى ،منها الـحــركــات
ً
اإلســامـيــة ،كما يـقـ ّـدم نـقـدًا مفصال
إلــى أدائـهـمــا بحثًا عــن أسـبــاب عــودة
اإلسالم السياسي إلى الواجهة أخيرًا.

مـ ــن م ـنـ ـظ ــور س ـي ـم ـي ــائ ــي ،يـ ـح ــاول
نصرالدين بن غنيسة دراسة الثقافة
ع ـب ــر ع ـ ــدد م ــن ال ـث ـي ـم ــات املــرت ـب ـطــة
بمفاهيم الهوية والقيم واالعتقاد في
كتابه «في املثاقفة والنسبية الثقافية
ـ ـ ـ ق ـ ـ ــراءة س ـي ـم ـيــائ ـيــة» (م ـن ـش ــورات
«ضـفــاف» و«االخ ـت ــاف») .مــن هنا
ينطلق بن غنيسة من املباحث التي
تصنع العالقة البديهية بني الثقافة
وال ـل ـغــة ،وب ــن الـنـســق وال ـف ــرد وبــن
الهوية والقيم وغيرها من الثنائيات
األخرى.

ان ـت ـقــل ال ـج ــزء ال ـثــانــي م ــن مــذكــرات
األميرة العمانية ساملة بنت سعيد،
إلـ ــى امل ـك ـت ـبــة ال ـع ــرب ـي ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا .قـبــل
صدورها باألملانية قبل أعوام بقيت
هـ ــذه املـ ــذكـ ــرات م ـج ـهــولــة ل ـس ـنــوات
طويلة ،ليترجمها زاهر الهنائي إلى
الـعــربـيــة تـحــت ع ـنــوان «رســائــل إلــى
الــوطــن ـ ـ الـجــزء الثاني مــن مــذكــرات
أمـيــرة عربية» (مـنـشــورات الجمل).
وت ـت ـن ــاول ه ــذه ال ــرس ــائ ــل تـفــاصـيــل
حياة ساملة منذ انطالق رحلتها من
عدن إلى أملانيا عبر البحر األحمر.

