
وق���ال الناق���د جا�ص���م عا�صي: الناظ���ر اىل ما 
ترك���ه اب���و ربي���ع م���ن ارث ي�صم���ل مذكراته، 
ت�صرت�صد فيها �صريته الواقعية والثقافية معا 
وي�صم���ل مذكرات���ه وكتاباته االدبي���ة والفنية 
والعلمي���ة اي معدن ا�صيل �صق���ل منه وجود 
ه���ذا املبدع الكبري املنتمي اىل �صعبه ووطنه، 
فم���ا يني ان يقدم من ح���راك عقله وملكته من 
افع���ال لكي يرف���د الواقع، حم���اوال االن�صمام 
اىل جميع اخلريين الذين ي�صعون اىل تعميق 
الثقاف���ة العراقي���ة، وحماي���ة العق���ل العراقي 
الذي تعر�ض اىل حمو حمتوياته وت�صويهها 
على م���ر االزمنة، �صيما ما تعر����ض له امل�صهد 
الثق���ايف يف ال�صنوات القريبة املن�صرمة، يف 
جعل الثقافة م���ن ثانويات او هام�ض احلراك 
ال���ذي مير به بلدنا، فكل �صيء ميكن ان يكون 
يف ب���ال ال�صيا�ص���ي، اال ان تك���ون الثقافة يف 
و�صعها املنا�صب فه���ذا مناِف لطبيعة املرحلة 

التي ترتكز يف مزايدات ال�صيا�صة.
وكان���ت الكلم���ة االخ���رية م���ن عائل���ة ال�صهيد 
الت���ي القاه���ا ط���ه عب���د االم���ري عج���ام وجاء 
فيه���ا: املفارقة الكربى ان الراحل كامل �صياع 
قد او�ص���ى بطباعة كت���اب د.نادي���ة العزاوي 
ي���رى  ان  "واأمل���ه  اجلم���ر  عل���ى  "القاب����ض 
الن���ور قبل اغتيال���ه من قب���ل االرهابيني،تلك 
املفارقة التي تتماهى بع���د نيل ال�صهادة ثمنا 

لالنتم���اء احلقيقي امل�صب���ع بالثقاف���ة والفكر 
التقدم���ي واالنتماء احلقيق���ي للجماهري،يف 
وط���ن ا�صتباحت���ه تي���ارات التخل���ف واجلهل 

والظالم.
وت�صمنت اجلل�صة اي�صًا قراءة لورقة ار�صلها 
�صقي���ق الراح���ل االعالم���ي عل���ي عب���د االمري 
عج���ام م���ن وا�صنطن، ج���اء فيها "هن���ا اأرثي 
اجلمال يف �صرية ان�صان اني�ض وحامل وعادل 
ومو�صوعي تعلمت منه رقة املو�صيقى دون ان 
يتحول اىل ملق���ن"، وا�صاف "اليوم اأ�صتعيد 
ال���ورد…  �صت���الت  عل���ى  يدي���ك احلانيت���ني 
الي���وم اأ�صم النعن���اع يف فراتك املخ�صب…. 
الي���وم يا اأخي وانا اأبتهج مب�صهد الزهور يف 
مهرج���ان بغ���داد االول اأق���ول ان روحي التي 
ظل���ت تنتظر نعن���اع راحتيك، اآن له���ا اأن تهناأ 

ب�صيء من غر�صك اجلميل".
ويف نهاي���ة احلفل مت توقي���ع الكتاب من قبل 
د. نادي���ة الع���زاوي وقال���ت: بق���در مااردت���ه 
اال  الينق�ص���ه  كان  وهك���ذا  بقا�ص���م  احتف���اء 
ح�صوره ال�صخ�صي مثلما كان حا�صرا ثقافيا 
وجماهريي���ا اآم���ل ان اكون ق���د قدمت �صورة 
اق���رب اىل اال�ص���ل، حتي���ة تقدير ل���كل ابطال 
العراق الذي���ن ظلوا متم�صكني به���ذا الوطن، 
�صرفتم���وين بح�صوركم و�ص���وف يتم توقيع 

الكتاب و�صكرا.
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املنامةوا�سطابو ظبيفرانكفورتبغدادباري�س

فرن�سا تعيد لوحات اأثرية مل�سر
 ق���ال وزير الثقافة الفرن�ص���ي اإن اللوفر ت�صرف مع 
اللوح���ات امل�صروق���ة بح�صن نية. جاء ه���ذا بعد ان 
ق���ررت فرن�صا اإع���ادة خم�ض لوح���ات جدارية اأثرية 
اأخ���ذت م���ن مق���ربة م�صرية قدمي���ة وتوج���د حاليا 
ل���دى جلنة مبتحف اللوفر. واأو�ص���ح وزير الثقافة 
الفرن�صي فريدريك ميرتان اأن قرار اإعادة اللوحات 
"يظه���ر ت�صميم فرن�صا على حماربة التهريب غري 

امل�صروع لالآثار".
وكانت جلنة من املتحف الفرن�صي قد تاأكدت بالفعل 
م���ن اأن القط���ع االأثري���ة م�صروق���ة يف ثمانيني���ات 
الق���رن املا�صي قبل اأن ينتهي بها املطاف يف اللوفر 
ب���ني عام���ي 2000 و2003. وق���د قال���ت احلكوم���ة 
الفرن�صي���ة اإن اللوفر ت�صرف بح�صن نية، حيث قال 
مي���رتان اإن االأم���ر مل يظه���ر اإال يف ع���ام 2008 بعد 
اكت�صاف املق���ربة التي اأخذت منها اللوحات على ما 

يبدو، يف نوفمرب/ت�صرين الثاين املا�صي.
اتفاقي���ة  يف  االأع�ص���اء  ال���دول  اأن  اإىل  ي�ص���ار 
منظم���ة االأمم املتح���دة للرتبي���ة والعل���وم والثقافة 
)اليون�صكو( وافقت عام 1970 على اتخاذ اإجراءات 

ملنع الت�صدير غري امل�صروع للرتاث الوطني.

ن�ساطات دار املاأمون للرتجمة 
والن�سر

بداأت دار املاأمون للرتجم���ة والن�صر احدى دوائر 
وزارة الثقافة مرحلة املعاجلة للكتب االلكرتونية، 
حيث متت معاجل���ة كتابني وامت���ام العمل بنظام 
توثي���ق املرتجم���ني وا�صتم���رار �صعب���ة التوثي���ق 
يف ال���دار باأر�صف���ة وتوثيق االخب���ار والن�صاطات 
الثقافي���ة م���ن ال�صحف املحلية وتق���دمي اخلدمات 
املعلوماتي���ة والقي���ام بالتغطي���ات االعالمي���ة عن 
ن�صاطات الدار. وقال م�صدر م�صوؤول يف الدار انه 
ا�صافة اىل تقدمي خدمات الرتجمة لدوائر الوزارة 
واجله���ات الر�صمية االخرى منه���ا هيئة ال�صياحة 
والتدريب نقوم على ترجم���ة مقاالت �صحفية من 
ال�صح���ف العراقي���ة اىل اللغ���ات االجنبية لغر�ض 
اع���ادة ن�صرها.وا�ص���اف امل�ص���در ان ال���دار قدمت 
بحوث���ا خمتلفة اىل عدد من اجلهات منها م�صاركة 
يف املوؤمتر ال�صنوي لبيت احلكمة وبحوث مقدمة 
اىل املوؤمت���ر ال�صن���وي العلم���ي يف كلي���ة البنات/
جامعة بغداد باال�صافة اىل بحث مقدم اىل جائزة 
االب���داع املقدمة من قبل عاهل االردن عبد الله ابن 

احل�صني.

»حلم جدي« متنع من امل�ساركة يف 
معر�س فرانكفورت للكتاب

حت����ل ال�ص����ني ه����ذا الع����ام �صي����ف ال�ص����رف يف 
معر�����ض فرانكف����ورت ال����دويل للكت����اب، ال����ذي 
يفتت����ح اأبواب����ه م����ن الرابع ع�صر وحت����ى الثامن 
ع�صر من �صهر اأكتوبر احل����ايل، وبهذه املنا�صبة 
ت�صل����ط االأ�ص����واء عل����ى االأدب ال�صين����ي وعل����ى 

حرية الكلمة والتعبري املتاحة اأمام االأدباء.
فاالأدي����ب ال�صيني »ي����ان ليانكي« موؤل����ف رواية 
»حلم ج����دي« لن ي�صمح له بالق����دوم اإىل معر�ض 
فرانكف����ورت، كم����ا اأن روايته منع����ت يف ال�صني 
بعد ف����رتة وجيزة م����ن �صدورها؛ الأنه����ا تعك�ض 

الواقع يف ال�صني باأ�صلوب ناقد.
وعل����ى الرغم من ذلك تناول����ت بع�ض ال�صفحات 
الثقافي����ة يف ال�صح����ف االأملاني����ة الرواية بكثري 
م����ن االهتم����ام، معرت�ص����ة عل����ى م����ا تعر�صت له 
الرواي����ة من منع يف ال�صني، وكذلك يف معر�ض 
فرانكف����ورت ال����دويل للكت����اب، وكان����ت الرواية 
قد مت����ت ترجمتها حديث����ًا اإىل االأملانية، وحققت 
مبيع����ات جي����دة منذ �ص����دور الرتجم����ة االأملانية 

لها.

م�سروع كلمة ين�سر »اأرجوحة 
النف�س« لهريتا موللر بالتزامن مع 

الأملانية
اأعل���ن م�ص���روع »كلم���ة« للرتجم���ة التاب���ع لهيئ���ة 
اأبوظبي للثقافة والرتاث، ع���ن ن�صر اآخر روايات 
هريت���ا موللر احلائ���زة على جائزة نوب���ل لالآداب 
لع���ام 2009 باللغ���ة العربية، وذل���ك بالتزامن مع 
ن�صره���ا باالأملانية يف ال���دورة القادمة من معر�ض 
فرانكف���ورت للكتاب م���ن 14-18 اأكتوبر احلايل، 
وبذل���ك فاإن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي 
�صتن�ص���ر به���ا رواية مولل���ر مرتجم���ة اإىل اأّي لغة 

اأخرى من اللغات احلية.
 

مهرجان يف وا�سط لت�سجيع الفن 
ال�سينمائي

نظم منتدى ال�صباب يف منطقة العزيزية يف وا�صط 
مهرجانا فنيا عر�صت خالل���ه اأربعة اأفالم �صينمائية 
ق�ص���رية، وذلك يف خطوة لت�صجيع الفن ال�صينمائي 
ون�ص���ر ثقافته بني ال�صكان.واأكد ثامر عزيز م�صوؤول 
املنت���دى اأنه���ا امل���رة االأوىل الت���ي ت�صت�صي���ف فيه���ا 
العزيزية مهرجانا فنيا منذ مدة طويلة، م�صددا على 
اأن اله���دف من ه���ذه اخلطوة كان ه���و ن�صر املعارف 
العراقي���ني.  ب���ني  الت�صام���ح  ومب���ادىء  االإن�صاني���ة 
واأ�صاف عزيز اأن ق�ص�ض االأفالم التي عر�صت خالل 
املهرجان حتاك���ي معاناة العائل���ة العراقية اليومية 

التي تفتقد اخلدمات الب�صيطة كالغاز والكهرباء. 
الثقافي���ة،  االأو�ص���اط  بع����ض  اأب���دت  جانبه���ا،  م���ن 
ارتياحه���ا الإقامة هذا املهرج���ان الذي و�صفه الكاتب 
�صامل الب�صام بال�صربة القوية جتاه املناوئني للفن 
ال�صينمائ���ي يف الب���الد. و�صه���د املهرج���ان ح�ص���ور 
ع���دد كبري من املثقفني والفنان���ني والطالب، واأرجع 
الفن���ان وامل�صرف العام على املهرجان عبا�ض ال�صيخ 
اأ�صب���اب غياب احل�صور الن�صوي اإىل بع�ض التقاليد 

واالأعراف التي متنع خروج املراأة ليال. 

انطالق مهرجان البحرين الدويل 
للمو�سيقى 

تنظم وزارة الثقافة واالعالم البحرينية مهرجان 
املو�صيق���ى ال���دويل الثام���ن ع�ص���ر الذي ب���داأ يوم 
ال�صبت وي�صتمر حتى 16 ت�صرين االول يف القاعة 
الثقافية قرب متح���ف البحرين الوطني مب�صاركة 

فنانني كبار من خمتلف اأنحاء العامل.
وق���ال عبد القادر عقيل مدير ادارة الثقافة بوزارة 
الثقاف���ة واالعالم البحريني���ة يف افتتاح املهرجان 
"الليلة �صتنطلق اأوىل فعاليات مهرجان البحرين 
ال���دويل للمو�صيق���ى الثام���ن ع�ص���ر حي���ث حتتفل 
البحري���ن به���ذا الي���وم املو�صيق���ي العامل���ي ال���ذي 
ي�ص���ادف يف اأكتوبر )ت�صري���ن االول( من كل عام 
لل�صن���ة الثامن���ة ع�صرة على الت���وايل والتي تنظم 
ال���وزارة مثل ه���ذه الفعالية للمو�صيق���ى والفنون 

املو�صيقية."
وتقي���م ادارة الثقاف���ة يف ال���وزارة ه���ذا املهرجان 
ال�صن���وي لتعزيز العالقات الثقافي���ة والودية بني 

الدول يف اأنحاء العامل كافة.
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اأحت���نّي املنا�صب���ات لالت�ص���ال باأ�صدقائ���ي املتفرق���ني، عرب 
الهات���ف النق���ال، ات�ص���ااًل ي�صتنف���د اآخر )�صن���ت( متبق يف 
ر�صي���د املكامل���ات. به���ذا اأ�ص���دد ديون���ًا اأ�صع���ر اإين اأحّولها 
اإليه���م خالل املكاملة، واأ�صتلف بدلها ما يعينني على التذكر 
والتوهج، قب���ل حلول حلظة االنطف���اء وال�صمت، انطفاء 

ال�صوت وانغالق الهاتف. 
اأو �صري���ط  اأدب���ي  اأ�صتع���ري ه���ذه الطريق���ة م���ن ن����ض  ال 
�صينمائ���ي، اإمن���ا تاأت���ي �صرورته���ا يف االأ�صل م���ن اإحلاح 
تق�ص���ي  الت���ي  واخلارجي���ة  الداخلي���ة  العزل���ة  حقيق���ة 
العراقي���ني هذه االأي���ام وراء حواجز م�صطنع���ة. ومقابل 
ه���ذه احلقيق���ة �ص���ار العراقي���ون م���ن اأب���رع ال�صعوب يف 
اجتياز الفوا�صل، واالت�ص���ال باأكرث من وا�صطة، اأن�صطها 
ذلك ال�صوت املتقطع وه���و ي�صق الف�صاء اخللوي ويتمتم 
بطريقته العاطفية، مو�صحًا حالة نادرة من حاالت احلياء 
واالخت���الء عن���د اأفراد متالزم���ني يف اأوق���ات ال�صدة. هذه 
هي براعة ف���ذة خا�صة بجموع �صعبنا التي حت�صن طريقة 
االت�ص���ال اخليطي الثنائي، ب���ني �صخ�صني مت�صافيني، اأو 
طريق���ة االت�صال االأحادي لفرد متوحد م���ع قرينه املت�صلل 
كل����ض من مراق���د االأم���وات. وكلتا احلالت���ني تفر�ض لعبة 
االت�ص���ال املتقط���ع عرب الهات���ف، اأو لعب���ة لق���اء االأ�صباح، 
وتعك�صهم���ا يف اأعمالن���ا االأدبية على املن���وال الذي تعهده 
من قبل يو�صف ال�صائغ يف رواية )اللعبة( وفوؤاد التكريل 
يف ق�ص���ة )النداء( وحممود الربي���كان يف ق�صيدة )جل�صة 

االأ�صباح( وبلند احليدري يف ق�صيدة )وح�صة(.
يع���زي �صديق���ي ال�صاع���ر عب���د الرحم���ن طهم���ازي � الذي 
ات�صل���ت ب���ه هاتفي���ًا يف اأح���د اأي���ام عي���د الفط���ر� ظاه���رة 
تقط���ع ال�ص���وت اإىل تقلي���د )فولكل���وري( ُع���رف ب���ه اأبناء 
العزل���ة وراء احلواج���ز النف�صي���ة والواقعي���ة. لق���د ع���زا 
ظه���ور العراقيني م���ن معازلهم اال�صطراري���ة اإىل نوع من 
)الفولكل���ور( ال�صائع يقيمونه هربًا من عزلتهم وان�صجامًا 
مع فطرتهم االجتماعية. غري اأن هذا الظهور ال يعدو نوعًا 
م���ن االنت�صار الدوري خ���الل االأعي���اد واملنا�صبات العامة، 
واالت�ص���ال الع�صوائي املبال���غ يف عاطفيته. اأما يف ال�صاأن 
االأدبي فاإن ن�صو�ض احلواجز اأفعال متقطعة ال ت�صل اإىل 
هدفه���ا املن�صود اأب���دًا وال تقيم اأي نوع من االت�صال الفعال 
مع قارئه���ا. ومثل هذا ال�صلوك الفولكل���وري )االجتماعي 
واالأدب���ي( نقله املهاج���رون والالجئون اإىل خ���ارج البيئة 
العراقي���ة، فحافظ���وا عل���ى ن���وع م���ن الت���الزم ال�صوت���ي 
وال�صعائري حت���ت حماية الدول التي قبلتهم على بقعتها. 
اإنن���ا جند تف�صريًا ثقافيًا راقي���ا لظاهرة الهجرة املك�صيكية 
� عل���ى �صبيل املثال � يف كتاب )متاه���ة الوحدة( الأوكتافيو 
باث، لكننا قلما نعرث على تو�صيح �صامل لظاهرة احتفاظ 
العراقي���ني املنفي���ني باأ�صكال م���ن التقلي���د الفولكلوري يف 
�صلوكه���م الثقايف واالجتماعي. كيف نف�صر ظاهرة ت�صلب 
الهوية الوطنية، مثاًل، اأو تهافت االت�صال وتقطع ال�صالت 
ب���ني اجلالي���ات العراقي���ة املنت�صرة يف اأنح���اء العامل، وما 
تاأث���ري االزدواج اللغ���وي يف تعطي���ل امله���ارة االأدبية عند 
كثري من املهاجري���ن املخ�صرمني؟ ومن ناحيتنا كيف نقيم 
بيننا � هنا يف الداخل � ات�صااًل موثقًا قويًا وفعااًل ودائميًا 

عرب الن�صو�ض وخارجها؟  
اق���رتح عب���د الرحمن طهم���ازي نوعًا من احل���وار الثنائي 
يخو�صه اثن���ان مت�صارع���ان ومتواجهان، فيم���ا اقرتحُت 
علي���ه �صكاًل م���ن احل���وار الهاتفي املحمول عل���ى م�صكالته 
حج���م  اأن  ويب���دو  املتقطع���ة.  وال�صوتي���ة  املفاهيمي���ة 
امل�ص���كالت املتج���ددة يف الو�ص���ع العراق���ي تتطل���ب نوعًا 
من احل���وار الواقعي ال�صري���ح واملواجه���ة الثنائية التي 
ال مه���رب م���ن حتميته���ا. وعل���ى اأي ح���ال ف���ال ب���ّد م���ن اأن 
تدع���م �صرورة االت�ص���ال تقليدًا فولكلوري���ًا �صيتغلب على 
العوازل وامل�صدات وتي�صر حوارًا ثنائيًا حول ) االأجيال، 
الكال�صيكي���ات اجلدي���دة وم���ا بع���د الواقعي���ات، اجل���ذور 
والقطائ���ع خ���الل مئ���ة ع���ام م���ن تاري���خ االأدب العراق���ي، 
الهج���رة ، نح���ن والع���امل..(. وق���د اأ�صيف نوع���ًا ثالثًا من 
احلوار، احلوار االفرتا�صي، وجدُت اأن ال معدى عنه بعد 
لقائي الروائي جمعة الالمي عام 2005 يف ال�صارقة. كان 
ذاك حوار امل�ص�افات االنفرادي، ا�صتعنُت به بداًل من حوار 

احلتميات الثنائي�ة امل�صتحيلة. 
ال اأزع���م اأن االأف���كار املعلن عنها اآنف���ًا، كانت وحدها حمور 
االت�ص���ال املتقطع بيني وبني عبد الرحمن طهمازي، حيث 
اأن ق�صاي���ا متواري���ة تتعلق ب�صعوبة انتق���ال طهمازي يف 
منطق���ة �صكنه ذاتها ل�صراء بطاقة ر�صي���د نقاله، اأو جتديد 
ا�صرتاك���ه يف االنرتني���ت، واأبع���د منه���ا ل�ص���راء جري���دة 
يومي���ة، اأو ارتياد معر�ض فن���ي، اأو زيارة �صديق، لو اأننا 
خ�صنا فيها الت�صعت الفجوة االأنطولوجية بني االأ�صوات 
امل�صتب���ك  الف�ص���اء  يف  مكاملتن���ا  ول�صاع���ت  واالأج�ص���اد، 
االأ�صوات، ومل���ا نفعت مقرتحاتن���ا يف ت�صويتها بنوع من 
احل���وار الثنائي. فق���د ي�صتبك �صوت طهم���ازي حينئذ مع 

�صوت بلند احليدري يف )وح�صة( االأبعاد، 
وقد ي�صيع يف زحمة االأجيال:

)) ويرّن ال�صوت
ي���رّن... يرّن...  يرن... يرّن... 

يرّن
اأجيال تتهدم يف اأذين
ال �صيء منك وال مني

من نحن... من نحن...
م���ع  ميوت���ان  �صوت���ان 

ال�صماعه((

حممد خ�سري

ات�صال هاتفي
خارج العا�سمة

مــــتــــابــــعــــة

علي ال�سوك

املوع����ودة  العلمي����ة  الث����ورة  ه����ذه 
الدقيق����ة  التكنولوجي����ا  ع����امل  تقتح����م 
تكنولوجي����ا   :)nanotechnology(
اآالت ت�صم����م ذرة ذرة وجزيئ����ا وجزيئ����ا. انه����ا 
تكنولوجي����ا جمهري����ة، حتت م�صت����وى الب�صر، 
 )  nanobot( النانوب����وت  تكنولوجي����ا 
)التكنولوجي����ا الريقانية، وبالت����ايل الدقيقة(. 
انه����ا ا�صب����ه بالكائن����ات الدقيق����ة الق����ادرة عل����ى 
التكاث����ر وتلبية رغباتن����ا. لكنه����ا واحلالة هذه 
بايولوج����ي  غ����ري  ب�صرط����ان  ا�صب����ه  �صت�صب����ح 
ميكن ان يلته����م العامل الطبيعي، ويخلق املزيد 
م����ن النانوبوت����ات. وتلك اح����دى املخاطر التي 

ت�صتدعي احلذر منه. 
يف العام 2000 �صغ����ل العامل الفيزيائي الالمع 
جان هندريك �صون من�صب باحث يف خمتربات 
�صركة بيل االمريكية، الت����ي تعترب اعظم مركز 
للبح����وث يف الع����امل. وه����و عم����ل ال يحظى به 
اي كان. ذل����ك ان خمت����ربات بي����ل معروف����ة منذ 
1925 باع����داد علم����اء قمين����ني باحل�صول على 
جائ����زة نوب����ل )ولها �صج����ل م�ّص����رف يف ذلك(. 
وبالفع����ل كان هندري����ك �صون ا�صب����ح ا�صطورة 
من����ذ تخرجه م����ن اجلامعة تقريب����ا. ويف العام 
2001 ب����داأ �ص����ون عمله الذي كان م����ن �صاأنه ان 
يحقق له املج����د، وي�صعنا على قاب قو�صني من 
اليوتوبيا، او ع����امل النانو تكنولوجيا املذهل. 
فقد اخذ على عاتقه الت�صدي ملا يعتربه البع�ض 
اكرب خطر يهدد ال����رثوة العاملية: تعطل قانون 
م����ور. وبالفعل، ان تع����رث او تعطل قانون مور 
يعت����رب اليوم اكرب خطر يه����دد اقت�صاد املجتمع 
احلدي����ث. وم����ا مل نحاف����ظ عل����ى دميوم����ة هذا 
القانون فاننا �صنواجه دمارا اقت�صاديا. لكن ما 
هو قانون مور؟ هذا القان����ون بب�صاطة، يتعلق 
بذل����ك ال�صيء الدقي����ق الذي يتحك����م يف م�صري 
ح�صارتنا املعا�صرة، نعني به رقاقة ال�صيليكون 
ان  نن�صى  ان  ينبغ����ي  ف����ال   .silicon chip
هذه الرقاقة الدقيقة جدًا هي التي حققت ثورة 
علمية ال مثيل لها يف ع�صرنا احلديث. وبف�صل 
حت�ص����ن �صناع����ة ه����ذه الرقاق����ات ال�صيليكونية 
يحاف����ظ االقت�صاد العاملي عل����ى عافيته. بيد ان 
البع�ض يعتقد ان قانون مور ال ي�صمن التطور 
املطرد يف �صناعة الرقاقات، وبالتايل قد يواجه 

العامل رك����ودا وك�ص����ادا يف االقت�صاد. وجوهر 
امل�صكل����ة يكم����ن يف رقاق����ة ال�صيليك����ون، الت����ي 
تتاألف م����ن املاليني من العنا�ص����ر الدقيقة التي 
تتحكم يف الكومبيوت����ر، اي الرتانز�صتورات. 
فكلم����ا ازداد عدد الرتانز�صت����ورات يف الرقاقة، 
ا�صب����ح الكومبيوتر اكرث كف����اءة. ويفيد قانون 
كل  تت�صاع����ف  الكومبيوت����ر  ق����وة  ان  م����ور 
ثماني����ة ع�صر �صه����را. وبف�صل ذل����ك حتقق منو 
اقت�ص����ادي مل ي�صب����ق له مثيل. بي����د ان البع�ض 
يعتق����د ان كل هذا التق����دم مو�صك على التوقف. 
وجوه����ر اال�صكال يكمن يف مب����ادىء الفيزياء. 
ذل����ك ان هناك حدودا، على م����ا يبدو، للح�صول 
عل����ى ا�صغر رقاق����ة �صيليكونية قب����ل ان يتعطل 
الرقاق����ات  تتق����دم �صناع����ة  مفعوله����ا. وم����ا مل 
اال�صغر ف����ان االقت�صاد العاملي �صيواجه ركودا 
ال مف����ر من����ه. م����ن هن����ا ب����داأ العلم����اء يفك����رون 
يف م����ادة اخ����رى غ����ري ال�صيليكون. وه����ذا هو 
م����ا يوم����ئ الي����ه قانون م����ور. والي����وم ت�صرف 
البالي����ني ملحاول����ة اعت�صار اكرب ق����در من مادة 
ال�صيليكون. لكن هناك حدودًا ملادة ال�صيليكون 

هذه، كما ا�صلفنا.
هنا اقتح����م هندريك �صون ال�صاح����ة، موؤكدا ان 
احلل ال ياأتي عن طري����ق ال�صيليكون، بل �صيء 
اآخ����ر يختل����ف كث����ريا: ترانز�صت����ور ي�صنع من 
جزيئ����ات ع�صوي����ة، جزيئ����ات كاربونية. ويف 
واقع احلال ان كل �صيء من حولنا تقريبا يتاألف 
من م����ادة الكارب����ون: احل�صائ�����ض، واال�صجار، 
واالطعم����ة، وحتى مادة ال�صيلوفان التي نغلف 
به����ا ال�صاندوي�صات، والعلب التي ن�صعها فيها. 
ومن ب����ني اال�صب����اب املهمة التي تدع����و العلماء 
م����ن  الرتانز�صت����ور  �صناع����ة  يف  التفك����ري  اىل 
اجلزيئ����ات الع�صوي����ة، وحجمه����ا الدقيق فهذا 
م����ن �صان����ه ان يي�صر مهمة تو�صي����ب العديد من 
ه����ذه اجلزيئ����ات يف رقاق����ة الكومبيوتر، حيث 
نح�ص����ل على مالي����ني الرتانز�صتورات يف هذه 
الرقاقة، وكل منها حتت����وي على ع�صرات االآف 

من الذرات.
وكان ه����م هندريك �ص����ون ين�صب يف احل�صول 
على هذه اجلزيئات الع�صوية التي تنطق بلغة 
الكومبيوت����ر. والرتانز�صت����ورات ترح����ل هذه 
اللغ����ة اىل ع����امل الكومبيوت����ر. انه����ا ت�صتعملها 

الر�ص����ال ر�صائ����ل لت�ص����ل اىل امل����كان املنا�صب. 
وه����ذه الرتانز�صتور تتحك����م يف كل �صيء، من 
التكيي����ف الهوائ����ي يف الدوائ����ر واملن����ازل اىل 
االقمار ال�صناعية. لك����ن احدا مل يتو�صل حتى 
جلعل اجلزيئ����ات الع�صوية الدقيق����ة تت�صرف 
مث����ل ال�صيليك����ون. ومن ب����ني م����ن حاولوا ومل 
 PAUL Mc يوفق����وا كان بول ماك ايري����ن
EUEN من جامعة كورنيل )نيويورك ( اما 
على يدي هندري����ك �صون فقد بدا هذا مي�صورا. 
فق����د دخل يف ح�صبان �ص����ون ان احلل يكمن يف 
ال�صبغ����ة الع�صوي����ة. ويف ع����ام 2001 �صن����ع 
طبق����ة من هذه اجلزيئات ال�صبغية لتتجمع يف 
دائ����رة معين����ة. كان ياأمل انه عندم����ا ميرر فيها 
تي����ارا كهربائيا فانها �صتت�ص����رف كرتانز�صتور 
تقلي����دي. لكن اية جتربة �صابق����ة على جزيئات 
ع�صوي����ة مل تتمخ�ض ع����ن مثل ه����ذه النتيجة. 
اما جتهي����زات �صون فقد كان����ت كاملة. وجاءت 
النتيج����ة عل����ى الفور انه����ا ب�صم����ة ترانز�صتور 
بالتم����ام والكم����ال. ويبدو ان �ص����ون حقق اول 
خط����وة لتج����اوز قانون مور. ون�ص����ر بحثه يف 
ا�صهر جمل����ة علمي����ة )nature(. و�صرعان ما 
احدث����ت ورقته العلمية �صجة. فلقد حقق �صون 
احلل����م الذي كان ي�صغل بال العديد من العلماء، 
ذل����ك احلل����م ال����ذي ي�صح����ن االقت�ص����اد العامل����ي 
باحليوي����ة والطاقة. ول�ص����وف ت�صبح م�صانع 
ال�صليك����ون ذات الكلف����ة العالي����ة م����ن خملف����ات 
املا�صي. و�صت�صبح كلفة اجلزيئات الع�صوية، 
مث����ل �صبغ����ة هندري����ك �ص����ون ل�صن����ع رقاق����ات 
الكومبيوت����ر عالي����ة الكف����اءة بازه����د االثم����ان. 
وه����ذا يعن����ي انه����ا �صتتوف����ر يف كل م����كان. انه 
ع�ص����ر اليوتوبي����ا التقنية، حيث يك����ون بو�صع 
املرء حياكة مثل ه����ذا الكومبيوتر يف قمي�صه، 
كما تذهب خميلة ايان بيرت�صون: فبعد ع�صرين 
او ثالث����ني عاما من اليوم، كم����ا يقول، �صيكون 
بو�صع����ي ارت����داء قمي�ض �صح����ري ينبئني بكل 
ما ميكن ان اتعر�����ض اليه، مبا يف ذلك حوادث 
اال�صط����دام.. وبو�صع قمي�����ض ان يخرب �صرطة 
الط����وراىء وه����ي يف طريقه����ا ايل بتفا�صي����ل 
ع����ن و�صعي لك����ي تكون جمه����زة ب����كل و�صائل 
الع����الج... و�صيك����ون بو�ص����ع الكومبيوت����رات 
ذات الكف����اءة العالية ح����ل امل�صائ����ل التي بقيت 

تتحدى العلم، كالتنب����وؤ باحوال املناخ. وحتى 
ابع����د م����ن ذل����ك، فق����د تقتح����م الرتانز�صتورات 
اجلزيئي����ة عامل التكنولوجي����ا الدقيقة، ويكون 
بو�صعها العم����ل يف نطاق الذرات واجلزيئات. 
و�صيك����ون بو�صع العلماء ح����ث اجلزيئات على 
�صنع كومبيوترات دقيقة ت�صتطيع التوغل يف 
اج�صادن����ا. ث����م ان كومبيوت����رات جزيئية كهذه 
ميك����ن ان تت�صل باية نقطة ا�صتباك ع�صبية يف 
ادمغتن����ا. و�صيكون بو�ص����ع النا�ض قراءة افكار 

بع�صهم البع�ض االآخر!
لكن �صحر اكت�صاف هندريك �صون قد ال يتوقف 
عن����د ه����ذا احل����د ف����الن ه����ذه الرتانز�صت����ورات 
م�صنوع����ة من جزيئات ع�صوي����ة، فان بو�صعها 
ان تتكاثر كاحلي����اة. و�صيكون بالو�صع برجمة 
ه����ذه االآالت الدقيق����ة الذاتية التكاث����ر للت�صدي 
ل����كل خلية مري�ص����ة يف اجل�ص����م، وتق�صي على 

خاليا ال�صرطان.
لك����ن هن����اك وجه����ا اآخ����ر للعمل����ة. فف����ي العقود 
القادم����ة، �صيمك����ن �صن ح����روب ي�صتعم����ل فيها 
الك�صان����در  ج����ون  يق����ول  كم����ا  النانوبوت����ات، 
)م�صت�صار يف العملي����ات اخلا�صة يف الواليات 
املتح����دة (. �صيك����ون بو�ص����ع النانوبوت����ات ان 
تختف����ي يف اماك����ن على م����دى اع����وام وتر�صل 
معلومات عن االع����داء... و�صيمكنها ان تربمج 
لتع����رف من تهاج����م: بو�صع����ك ان توجهها بدقة 
بحي����ث انها تهاج����م انا�صا مبوا�صف����ات معينه. 
لكنها قد تنقلب عل����ى ال�صاحر اي�صا. فهل ميكن 
ال�صيط����رة عليه����ا ؟ فمث����ل ه����ذه النانوبوت����ات 
املتكاث����رة قد تلته����م االخ�صر والياب�����ض اي�صا، 

وقد ال يكون الب�صر مبنجى منها.
لك����ن البع�����ض يعتق����د ان االنقرا�����ض عن طريق 
النان����و تكنولوجيا بعي����د االحتمال. لكنه يبقى 
هاج�ص����ا يوؤرق الكثريين. وعلى اية حال، �صار 
البع�����ض يفك����ر يف نان����و تكنولوجي����ا واقي����ة، 

كاملناعة املوجودة يف اجل�صم احلي.
ومع ان مثل هذه االآم����ال والهواج�ض مل تدخل 
يف ح�صبان هندريك �ص����ون، اال ان اكت�صافه من 
�صاأن����ه ان يكون مبثاب����ة خطوة نح����و مثل هذا 

امل�صتقبل. 
م����ع ذلك ح����دث �ص����يء مل يخطر على ب����ال احد. 
ف����ذات �صباح ا�صتيقظ����ت الربوفي�ص����ورة ليديا 

زون sohn، الت����ي تعمل يف واحدة من اعظم 
جامعات الواليات املتحدة، لتجد يف انتظارها 
ر�صال����ة على جه����از التلف����ون. جاءه����ا ال�صوت 
امل�صج����ل يقول: ليدي����ا اليك الواج����ب املدر�صي 
هندري����ك  ورقت����ي  عل����ى  نظ����رة  الق����ي  االت����ي، 
االآتيتني. ومن خالل نربة املتحدث، ا�صتنتجت 
ليدي����ا ان وراء االكمة م����ا وراءها. كانت هاتان 
اللت����ان  العلميت����ان  الكلمت����ان  هم����ا  الورقت����ان 
 Nature ن�صرهم����ا هندريك �صون يف جملتي

العلميتني.  & science
جتربت����ني  ع����ن  تتحدث����ان  املقالت����ان  كان����ت 
خمتلفت����ني. احداهم����ا ع����ن جتربت����ه اجلدي����دة 
عل����ى الرتانز�صتورات اجلزيئي����ة، وقد اجريت 
ع����ن  واالخ����رى  الغرف����ة.  ح����رارة  درج����ة  يف 
ال�صيء نف�ص����ه لكن يف حدود مئتي درجة حتت 
ال�صفر. ول����دى مقارنة املخططني يف الورقتني 
وجدتهم����ا متماثل����ني متام����ا. فكي����ف امكن ذلك 
م����ع ان التجربتني خمتلفت����ان؟ ان هذا من باب 
امل�صتحي����الت وبعد ان ات�صل����ت ب�صديقها بول 
 Nature م����اك اوين، اتفقا على احاطة جملة
علم����ا بذلك. ول����دى املقارنة تب����ني لهيئة حترير 
املجل����ة ان هن����اك �صيئ����ا غ����ري طبيع����ي. وبع����د 
املراجع����ة مت التاأك����د م����ن )ان هناك �صيئ����ا نتنا 
يف الدامن����ارك(، عل����ى ح����د تعبري ليدي����ا زون، 
م�صتعرية كلمات هامل����ت. ادخل زمالء اآخرون 

على اخلط، فتبني حقا ان هناك رائحة نتنة.
"مل تب����ق �صرك����ة بي����ل على جه����ل باملو�صوع. 
فقام����ت م����ن جهته����ا باج����راء حتقي����ق حول����ه. 
وح����اوروا  بزمالئه����م،  علماوؤه����ا  وات�ص����ل 
هندري����ك �ص����ون" اي�ص����ا. فوج����د ه����ذا الع����امل، 
ال����ذي كان مرموق����ا يوم����ا م����ا نف�ص����ه يف و�صع 
ال يح�ص����د علي����ه باملرة. بل خذلت����ه حتى القدرة 
عل����ى الكالم. فقد تو�صل التحقيق اىل ان �صون 
ت�ص����رف بته����ور وحماق����ة، ولفق عم����دا بع�ض 
املعطي����ات. وعندم����ا �صاألته جلن����ة التحقيق عن 
امل����واد االولية الت����ي ا�صتند اليه����ا يف التو�صل 
اىل اكت�صاف����ه املذهل، اكت�صفت انه م�صحها كلها 
من الكومبيوتر. وهكذا ات�صح ان الطفرة التي 
حققه����ا كانت مفتعل����ة... وط����رد هندريك �صون 
م����ن عمله يف �صركة بيل... وبقي االمل يف حل 

قانون مور معلقا.

اك��ر عملية احتي��ال علمي��ة يف التاري��خ املعا�صر

ا�ستذكار للقاب�س على اجلمر 

غالبا ما يخرج م�ساهد برنامج )هورايزن(يف قناة BBC الثانية بانطباع بان هذا الربنامج، العلمي، 
املهم، يعر�س بنربة درامية او ميلودرامية. ومل تخل هذه احللقة، التي اقدم عر�سًا لها يف ال�سطور 
التالية، من هذه امليلودرامية. لكن املو�سوع يت�سم باهمية فائقة، واحلق يقال: انها ق�سة رجل يقف 

وراء اكرث الكت�سافات العلمية اهمية. لقد بداأ اإجنازه ثوريا اىل حد انه كان من �ساأنه ان ي�سعنا على عتبة 
عامل جديد مذهل يف اآفاقه. عامل يقدم احللول لكل م�ساكلنا تقريبا، ويحقق لنا اليوتوبيا التقنية، او رمبا 

على العك�س قد يلغينا من الوجود وي�سبب انقرا�س كل �سيء على كوكبنا... هذا العامل العجيب كان ميكن ان 
يتحقق يف مراحله الوىل على يد العامل جان هندريك �سون hendrik schon، الذي نعته احد زمالئه بانه 

كان على مفرتق طريقني، بني ان مينح جائزة نوبل او ان يدخل ال�سجن.

احلقيقي ل��ان��ت��م��اء  ث��م��ٌن  ع��ج��ام  ا���ص��ت�����ص��ه��اد 
حممود النمر

اقامت اجلمعية العراقية لدعم الثقافة، حفال ا�ستذكاريا للكاتب 
واملنا�سل قا�سم عبداالمري عجام الذي ا�ست�سهد نتيجة عمل 

ارهابي غادرعام 2004 ،وكذلك مت توقيع كتاب حول مذكرات 
ويوميات ال�سهيد من اعداد وتقدمي  د. نادية غازي العزاوي.
وقد حتدث الناقد ناحج املعموري الذي ا�ساد مبنجز وتاريخ 

ال�سهيد قا�سم وا�سرت�سل باحلديث عن بع�ض  الذكريات التي مل 
نح�سل على ن�سخة مما قاله وبعدها القى ال�ساعر موفق  حممد 

ق�سيدة رثاء لل�سهيد.

جانب من احلفل اال�ستذكاري


