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في كتابه «تحرير الشرق :نحو إمبراطورية شرقية ثقافية» (المؤسسة
العربية للدراسات والنشر) ،يتناول الباحث واألكاديمي الفلسطيني بالنقد
تلك «التَبَعيّة» التي تحكم طبيعة عمل بعض األنظمة والنخب العربية،
لشرق متحرّر من عالقة الهيمنة هذه
تصورًا
ثم يرسم
ّ
ٍ

تحرير الشرق في التأسيس على الثقافة

مشروع من أجل امتالك الذات

سومر شحادة

تـ ـحـ ـض ــر ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة فـ ـ ــي وجـ ـ ـ ــدان
الشعوب حضورًا مقيمًا ،ال طارئًا
َ
حضور األنظمة
ومؤقتًا أو عابرًا
ّ
والتحالفات السياسية الـتــي تتغير بتغير
ّ
املصالح .إن الثقافة ،بوصفها العام ،تتراكم
وتـصـنــع ال ــوع ــي وت ـصــوغ ال ـس ـيــاســات الـتــي
تلتصق بـ ــإرادة ال ـش ـعــوب .اع ـت ـبــارات كثيرة
يمكن أن يـجــدهــا ال ـقــارئ فــي كـتــاب الباحث
واألك ــادي ـم ــي الـفـلـسـطـيـنــي إيـ ــاد الـبــرغــوثــي،
«تـحــريــر ال ـشــرق :نـحــو إم ـبــراطــوريــة شرقية
ث ـقــاف ـيــة» ،الـ ـص ــادر ع ــن «امل ــؤس ـس ــة الـعــربـيــة
لـلــدراســات والـنـشــر» ،ال سيما أمــام الـعــدوان
الصهيوني املستمر على الشعب الفلسطيني
وأرضـ ــه ،وال ــذي نشهد ال ـيــوم تصعيدًا فيه،
وأم ـ ـ ــام حـ ـم ــات ال ـت ـط ـب ـيــع ال ـس ـي ــاس ــي ال ـتــي
شهدتها املنطقة العربية في األشهر املاضية
مع كيان االحتالل اإلسرائيلي.
يـبـ ّحــث ال ـبــرغــوثــي ع ــن مـلـجــأ ل ــدى الـثـقــافــة،
ل ـكــنــه ـ ـ ـ بــواق ـع ـيــة ال ـب ــاح ــث ـ ـ ـ ال ي ـجــد املـلـجــأ
ّ
يتأملها ،فيكتفي بــاإلشــارة
بالصورة التي
ّ
ّ
إل ـيــهِ وال ـحــديــث عــن أهــمــيــة إي ـجــاد سـبــل من
أج ــل الـ ـخ ــروج ع ــن ال ـس ـي ـطــرة ال ـغــرب ـيــة ب ــدءًا
مــن الـثـقــافــة .فـثـقــافــات ال ـشــرق ـ ـ وخـصــوصــا
ثقافات تابعة،
ـارت
في َاملنطقة
ٍ
العربية ـ صـ َ
والنخ ُب صنعت َ
قيمها وفق ما تراه منظومة
القيم الغربية ،التي تريد ألوطــان ـ ّ
َ
يحددها
ٍ
الكاتب من املغرب حتى أفغانستان ـ أن تبقى
مجرد «كوريدور» يصلها مع الصني والهند،
َ
منافست ْي الـغــرب االستراتيجيني ،واإلبـقــاء
ّ
عـلـيـهــا م ـج ــرد ســاحــة مـفـتــوحــة لــاسـتـغــال
والسيطرة.
َ
ُ
ويراد لشعوب الـ«كوريدور» (امل َمر) أن تقوم
بوظيفة صاحب الفندق ،أي «إرضاء الزبون
ّ
فقط» ،وأن تجد في أوطانها ّ
مجرد محطات
مل ـص ــال ــح اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ب ـح ـي ــث تـ ـك ــون ش ـعــوبــا
ُ
بــا هــويــة ،أنظمتها تــابـعــة ،واإلن ـســان فيها
مهزوم .ومن أجل الوصول بشعوب املنطقة
إلى اكتساب هذه الثقافة ،كانت اإلمبريالية
مـ ـحـ ـت ــاج ــة إلـ ـ ـ ــى زرع «إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل» ف ـي ـه ــا،
وهـ ــي الـتـمـثـيــل األك ـث ــر وض ــوح ــا لـلـمـشــروع
ّ
يتحدث البرغوثي
اإلمبريالي .على ضوء هذا
ع ــن خ ـط ــورة الـتـطـبـيــع م ــع ك ـي ــان االح ـت ــال،
فالتطبيع يسعى إلى جعل وجود «إسرائيل»
ّ
حال التفكك
وجودًا طبيعيًا ،وبالتالي إبقاء ِ
والتبعية قائمًا.
ّ
يحلل الكاتب معطيات َتاريخية ومتسلسلة،
وي ـخ ـب ــرن ــا ع ـب ــره ــا ك ـي ــف ع ـم ــل الـ ـغ ــرب عـلــى
ّ
عدد من األنظمة
جعل التطبيع مسوغًا لدى ّ ٍ
ال ـع ــرب ـي ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ت ـحــالــف هــذه
األن ـظ ـم ــة م ــع «إس ــرائـ ـي ــل» ،ج ــوه ــري ،يعني
ّ
تـحــالـفـهــا ض ـ ّـد نـفـسـهــا .ل ـكــن الـتـطـبـيــع وجــد
مسوغات بعد سلسلةٍ من
لدى هذه األنظمة
ٍ
األح ــداث؛ بــدأت من هزائم املشاريع القومية
الكبرى (هزيمة مشروع جمال عبد الناصر
وخروج النظام املصري من الصراع) ،ومن ّ
ثم
ُ
ذهاب العرب إلى ُ
«الصلح» فرادى.
ّ
لكن ذلك حدث ،في أحد وجوههِ  ،على خلفية
فلسطينية .وهنا يسهب البرغوثي في شرح
ّ
دور «منظمة التحرير الفلسطينية» ،إذ يرى
ّ
والتحالفات التي خاضتها لم تكن
أن املعارك
ّ
من أجــل التحرير ،وإنما من أجــل «التمثيل»،
ُ
ّ
باملنظمة التي اعتقد رمــوزهــا أن
واالع ـتــراف
ّ ً
شرعيًا ووحيدًا للشعب
ال
ممث
بهم
االعتراف
ّ ً
مقدمة لالعتراف بالدولة
الفلسطيني سيكون
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .ح ـت ــى وجـ ـ ـ ــدوا أن ـف ـس ـه ــم فــي
«أوسلو» ملتزمني بدولة ال يعرفون حدودها
ّ
ومحدد ،أمام كيان استيطاني،
على نحو دقيق

بؤس آمال التطبيع

ما يحصل في فلسطين هذه األيــام من اعتداء صهيوني جديد
يتوافق مع مقوالت كتاب إياد البرغوثي .إذ ّ
إن فلسطين تسكن
وجدان الشعوب العربية بصورة جذرية ،وهي المسألة التي ترعب
ّ
يحققه
«إسرائيل» .فاختراق الثقافة العربية أمر ٌ ال يمكن للكيان أن
ّ
مهما بَـ َ
يتأكد للمستعمرين
ـذل أو أسرف في آمال التطبيع ،كما
ّ
الصهاينة يومًا بعد آخر أنهم مجرّد عابرين.

ّ
والتوسع .ويذهب
جوهر مشروعه العنصرية
الكاتب إلــى القول إن «أوسلو جعلت الشعب
الفلسطيني ،ال ــذي لــم يهزمه االحـتــال طيلة
عشرات السنني ...تهزمه قيادته» .وبعد مقولة
األنظمة العربية «نوافق على ما يوافق عليه
الفلسطينيون»ّ ،
تغير الخطاب تجاه الشعب
الفلسطيني ،وص ــارت هــذه األنـظـمــة تضغط
على الشعب الفلسطيني كــي يــوافــق على ما
ـرزح أساسًا
وافقت عليه هــذه األنظمة التي تـ ّ
تحت الهيمنة األميركية ،وهو ما تمثل أخيرًا
في ما سماه اإلعالم «صفقة القرن» .لقد بدت
ٌّ
مسألة التطبيع أشبه بالعار الــذي يرميه كل
في وجهِ اآلخر.
ً
كــانــت شيطنة الـشـعــب الفلسطيني مـقـ ّـدمــة
ّ
املهجرين
للتطبيع ،وحــاول اإلعــام تصوير
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ك ـ ــأصـ ـ ـح ـ ــاب م ـ ـشـ ــاكـ ــل فــي
الظروف
األوطــان التي لجأوا إليها ،بإغفال َ َ
االجتماعية واالقتصادية للجوء .كما ترافق
التطبيع مع محاوالت استبدال العدو ،حيث

ّ
مثقفي الشرق
رسالة إلى
من أجل رسم مالمح
الوعي التح ّرري
تخشى «إسرائيل» من
إعادة االعتبار لفلسطين
في الوجدان العربي

طالب من جامعة طهران في مسيرة تضامن مع فلسطين ،الخميس الماضي ()Getty

ّ
أصبحت إيران ،بما تمثله ،هي العدو بالنسبة
عدد من أنظمة املنطقة ،و«إسرائيل» هي
إلى ٍ
الحليفَ .
بات العرب يبحثون ّ
عما يجمعهم،
ب ـغ ـي ــاب املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـق ــوم ــي ،وب ـ ــات ـ ــوا بــذلــك
ً
أداة ّبـيــد اإلمـبــريــالـيــة؛ يـخــوضــون حــروبـهــا
ُ
ويحققون مصالحهاُ .يشير البرغوثي إلى
خلل فــي بنى ال ــدول الــقـطــريــة الـقــائـمــة ،فهي
صنيعة االستعمار ،وليس يسيرًا على هذه
ّ
التحرر من صانعها.
الدول
للوحدة القومية
بديل
عن
معرض
وفي
بحثهِ
ُ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،إلخ ـ ـ ــراج الـ ــدولـ ــة ال ــق ـط ــري ــة مــن
أزم ــات ـه ــا ،يـنـتـقــد ال ـبــرغــوثــي ش ـعــار «ال ــدول ــة
ّأو ًال» ،ويـبـحــث عــن بــديــل يـ ـ ُ
ـراه فــي اإلش ــارة
إل ــى ال ـعــوامــل الـثـقــافـيــة املـشـتــركــة بــن بـلــدان
الشرق ،ومن ّ
ثم تعزيزها والبناء عليها في
ّ
وج ــهِ املـنـظــومــة الـغــربـيــة .وي ـجــد ًأن الـبـلــدان
ّ
ال ـتــي يـمـكــن لـهــا أن تـشــكــل راف ـع ــة لتأسيس
الشرقية» انطالقًا من القضية
«اإلمبراطورية
ّ
تمثل عمق مسألة ّ
تحرر،
الفلسطينية التي
هي تركيا ومصر وإيران.
ّ
ّ
ّ
لـكــن البرغوثي يــذكــر بــأن تركيا شريكة في
املشروع الغربي ،فهي عضو في حلف الناتو،
وتـسـعــى إل ــى االن ـض ـمــام للمعسكر الـغــربــي
كما ترفض االلتفات إلى الشرق .فيما مصر
أعفت نفسها من هذا الدور بعد اتفاق كامب
ديفيد .وبالتالي ،يعتقد البرغوثيً ،
بناء على
ّ
هــذه امل ـقــاربــات ،أن إي ــران هــي الــدولــة األمثل
كي تقود مشروع اإلمبراطورية الثقافية في
الـشــرق ،خصوصًا مــع موقفها الـجــذري إزاء
القضية الفلسطينية ،وامـتــاكـهــا مشروعًا
ذاتـ ـي ــا .وي ـش ـيــر إلـ ــى ق ـص ــور ال ـف ـهــم ال ـعــربــي
لـلـمـشــروع اإلي ــران ــي عـبــر ق ـ ــراءات ضـ ّـي ـقــة ،ال
ّ
املتغير
تـجــد أص ــداء ه ــا فــي عــالــم الـسـيــاســة
ُ
تحركه العقائد فقط.
الذي ال
َ
ّ
ويذكر البرغوثي في املقدمة خالصة األفكار
التي يحملها الكتاب« :ينطلق هذا املشروع
الشرقي «اإلمبراطوري» من فكرة أن الخالص
الحقيقي لشعوب الـشــرق ،ال يمكن أن يكون
ّ
إل جماعيًا ،نظرًا لنظام الهيمنة اإلمبريالي
ّ
الذي يسعى إلى التحكم والسيطرة على دول
املنطقة وشعوبها ،ومن بني أهـ ّـم أدوات ذلك
املـشــروع السـتـمــرار الهيمنة ،اسـتـخــدام دول
املنطقة وشعوبها ومـقــدراتـهــا نفسها ضد
ذاتها ،وإعادة بعث الهويات ًالفرعية ،وإذكاء
عــوامــل الفرقة أشكالها كــافــة .مــن هنا يأتي
ّ
دور الهوية الجامعة املستقبلية ،حيث ُيفكك
املستقبل الــواعــي «أل ـغــام» املــاضــي املنتشرة
في طرق التطور».
ّ
ولذلك ،فهو يعتبر كتابه رسالة إلى مثقفي
الـشــرقُ ،
فهم األقــدر على رســم مالمح الوعي
ّ
ال ـت ـح ـ ّـرري وع ـلــى تـعــريــف مـ ـح ــددات الـهــويــة
ّ
الجامعة؛ ال ّ
سيما أن امل ـشــروع الصهيوني
للمنطقة قــائـ ٌـم عـلــى اسـتـبــدال شـعــب أصلي
بمهاجرين ،واستبدال ثقافة أصيلة بأخرى
تناقضها.
بعقل نقدي بارد إلى الربيع
ينظر البرغوثي ّ ٍ
الـعــربــي ،ويعتبر أن «إســرائ ـيــل» قــد خشيت
مــن إعـ ــادة االع ـت ـبــار لفلسطني فــي الــوجــدان
العربي ،وعوضًا عن القلق من قـ ّـوة األنظمة
ال ـعــرب ـيــة ص ــار ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي يخشى
ّ
من ضعف األنظمة .لذلك بــدا أن «إسرائيل»
س ــاه ـم ــت ف ــي ص ـن ــاع ــة الـ ـب ــدائ ــل ف ــي خ ـضــمّ
ث ـ ـ ــورات ال ــرب ـي ــع الـ ـع ّ ــرب ــي ،وح ــال ــت دون أن
تفرض الشعوب ممثليها .وعلى ضــوء هذا
ّ
فإنه َيــرى في املــؤامــرة على املنطقة العربية
ّ
َ
أح ــد ش ــروط وج ــوده ــا ،ك ــأن ال ـعــرب ضحايا
ّ
مستمرة .لكن ،إلى جانب ذلك؛ ما لم
ملؤامرات
ُ
تكن الشعوب ّ
وتشعر بجدارة الكرامة،
حرة،
ّ
فــإن ـهــا تـعـجــز ع ــن االن ـت ـصــار لـقـضـيــة عــادلــة
وإنسانية مثل القضية الفلسطينية .وقبل
أن تكون قضية عادلة وإنسانية ،فهي قضية
القضايا في العالم العربي ،الذي ينوء تحت
االس ـت ـبــداد ويـسـعــى مــواط ـنــوه إل ــى تحقيق
ً
ّ
حريتهم ،وتمثيل سياسات أوطانهم تمثيال
حقيقًا ووطنيًا.
ما يحصل في فلسطني هذه األيام من عدوان
ص ـه ـيــونــي ج ــدي ــد ق ــد ي ـت ــواف ــق م ــع م ـقــوالت
ّ
ال ـب ــرغ ــوث ــي أش ـ ـ ّـد الـ ـت ــواف ــق ،إذ إن فلسطني
تـسـكــن وج ـ ــدان ال ـش ـعــوب ال ـعــرب ـيــة ب ـصــورة
جذرية ،وهي املسألة التي ترعب «إسرائيل».
ُ
فلسطني،
حيث تقيم
فاختراق ثقافة الشعوب
ّ
َ َ
أم ـ ٌـر ال يـمـكــن لـلـكـيــان أن يـحــقـقــه مـهـمــا ب ــذل
ّ
أو أس ـ ــرف ف ــي آم ـ ــال ال ـت ـط ـب ـيــع ،ك ـمــا ي ـتـ ّـأكــد
للمستعمرين الصهاينة يومًا بعد آخر أنهم
ّ
مجرد عابرين.
(كاتب من سورية)

نظرة أولى
عــن «مـنـشــورات بلومزبري» البريطانية ،صــدر حديثًا
كـ ـت ــاب «أمـ ــاكـ ــن الـ ــذهـ ــن :حـ ـي ــاة إدوارد س ـع ـيــد»،
ّ
لألكاديمي تيموثي برينان .يمثل الكتاب ،بحسب الناشر،
ّ
الـسـيــرة الــذاتـيــة األشـمــل للمفكر الفلسطيني ( 1935ـ
 ،)2003وفيها يعيد برينان رســم الخطوط األساسية
فــي حـيــاة وشـخـصـيــة صــاحــب «االس ـت ـش ــراق» ،ودوره
التأسيسي في ما بات ُي َ
عرف بالدراسات الكولونيالية،
ّ
كمثقف دافع طيلة حياته عن قضيةّ
وتأثيره السياسي
ّ
بلده ،فلسطني ،وقضايا العرب .يركز الكتاب على دور
الثنائيات املكانية فــي تجربة سعيد ،التي امـتـ ّـدت على
أرضني :العالم العربي وأميركا.
عـ ــن م ـ ـن ـ ـشـ ــورات «شـ ـ ـه ـ ــري ـ ــار» ،صـ ـ ــدر مـ ــؤخ ـ ـرًا ك ـتــاب
«الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة :ال ـت ـم ـف ـص ــل ،ال ـه ـي ـم ـنــة
والـ ـص ــراع» ،وه ــو مـجـمــوعــة دراس ـ ــات وم ـق ــاالت حــول
حـقـ ٍـل مـعــرفـ ّـي بــات فــي الـعـقــديــن األخـيــريــن أحــد أنشط
املجاالت العلمية عامليًا .جمع املقاالت الخمس وترجمها
ال ـبــاحــث امل ـغــربــي مـحـمــد مـفـضــل ،كـمــا نـقــل حـ ــوارًا مع
ستيوارت هول ،الذي ُيعتبر ّ
مؤسس هذا الحقل املعرفي،
وفيه يضيء السياق التاريخي والفكري ّ
لتطور بعض
املفاهيم والقضايا األساسية للدراسات الثقافية ،مثل
ّ
ملؤلفهّ ،
وتغير
عالقة املنتج الثقافي بالطبقة االجتماعية
مفهوم اإليديولوجيا بني الثقافات واألزمنة.
فــي كـتــابــه «الـفـكــر الـنـقــدي عـنــد سـلـمــى الـخـضــراء
الجيوسي» ،الصادر لدى «دار مسامير»ّ ،
يقدم الباحث
ً
عزيز حسني علي املــوســوي ق ــراءة فــي كتاب الشاعرة
وال ـنــاقــدة واألكــادي ـم ـيــة الفلسطينية (مــوال ـيــد  1926أو
« )1927االتـ ـج ــاه ــات وال ـح ــرك ــات ف ــي ال ـش ـعــر الـعــربــي
الحديث» ،الذي صدر باإلنكليزية عام  ،1977فيما ظهرت
ترجمته العربية ،بتوقيع عبد الواحد لؤلؤة ،عام 2001
ّ
لــدى «مــركــز دراس ــات الــوحــدة الـعــربـيــة» .يحلل ّالباحث
املرجعيات النقدية لدى الخضراء الجيوسي ،متوقفًا لدى
اشتغالها التنظيري ومنهجها في قراءة الشعر ،وكذلك
مفاهيمها وأطروحاتها األساسية.
«االقتصاد املقبل» عنوان كتاب مشترك لالقتصادي
الـفــرنـســي غــايـيــل جـيــرو واألنـثــروبــولــوجــي السينغالي
فلوين سار ،صدر مؤخرًا عن منشورات «لي ليان كي
ّ
لبيار» .العمل ينطلق من نقاش جــرى بني املؤلفني في
 2018ضمن إحــدى الندوات العلمية وكــان موضوعها:
«كيف يمكن نزع ُالبعد الشرس لالقتصاد» .يرى جيرو
ض ـ ــرورة رب ــط االق ـت ـصــاد بــالــروحــان ـيــاتّ ،أمـ ــا فيلوين
سار فيعتبر أن على علماء االقتصاد اليوم أن يفهموا
ّ
الفروقات بني الشعوب ،مشيرًا إلى أن تعثر التنمية في
ّ
أفريقيا يؤكد أن نظريات االقتصاد ال تزال تجد صعوبة
لإلمساك بواقع غير أوروبي.
بتقديم علي حسني ،صــدرت مؤخرًا طبعة جديدة من
كتاب «ليلى املريضة في العراق» لـ زكي مبارك عن
م ـن ـشــورات «ال ــراف ــدي ــن» ،ضـمــن سلسلة «اس ـت ـع ــادات».
يشير تـقــديــم الطبعة الـجــديــدة إل ــى أح ــد أس ـبــاب إع ــادة
نشر هذا الكتاب ،فمن املعروف أن زكي مبارك كان أحد
خصوم طه حسني في النصف األول من القرن العشرين،
ولـكــن م ـقـ ّـدم الـكـتــاب عـلــي حـســن ي ـنـ ّـوه بــأنــه عـثــر على
مقالة بعنوان «إلــى الدكتور طه حسني» ،منشورة ّعام
 ،1940وقد كانت الرسالة على عكس ما يمكن توقعه،
ّ
والحب» ،كما يذكر مبارك فيها أن
فهي «مليئة بالعرفان
خالفه مع أستاذه هو ٌ
نوع من أنواع املعرفة العقلية.
يـسـتـعــرض أن ـغ ــوس فـلـيـتـشــر ف ــي ك ـتــابــه «مـجـتــرحــو
امل ـع ـج ــزات :أقـ ــوى خـمـســة وع ـشــريــن اب ـت ـكــارًا في
ـادر عن «منشورات سايمون آند
تاريخ األدب» ،الـصـ ّ
شــوس ـتــر» ،أب ــرز امل ـحــطــات فــي تــاريــخ األدب اإلنـســانــي
ً
منذ حـضــارات مــا بــن النهرين وص ــوال إلــى الـقــرن ،20
وتأثيرها في انفعاالت البشر وذاكرتهم وطريقة رؤيتهم
للحياة .حيث يرى أن اآلداب تماثل التقنيات التي قلبت
مجرى التاريخ كالنار والطباعةّ ،
وغيرت مفاهيم الحب
وال ـش ـجــاعــة واألم ـ ــل ،م ــن امل ــاح ــم الـبــابـلـيــة واإلغــريـقـيــة
وك ـل ـمــات األغ ــان ــي الـصـيـنـيــة ال ـقــدي ـمــة إل ــى مـســرحـيــات
شكسبير وأدب الخيال العلمي وروايات الجريمة.
«تـبــاريــح العيش ،سـيــرة الـشـبــاب» عـنــوان النسخة
العربية مــن كـتــاب بــول أوسـتــر ال ــذي صــدر حديثًا عن
«دار خـطــوط وظ ــال» بترجمة محمد الفحايم .يندرج
ّ
مؤلفات َ
سيرية للروائي األميركي
الكتاب ضمن سلسلة
َ
( )1947يصف خاللها الـظــروف الصعبة التي خبرها
ّ
شابًا ،وطفولته في كنف عائلة كانت قضية املال َ
مثار
ّ
شقاق فيها ،ثم مراهقته واستقالله عن األسرة لكسب
ٍ
عـيـشــه ،وتـفــاصـيــل مـحــاوالتــه األدب ـيــة األول ــى فــي النقد
والشعر واملسرح والرواية ،ومعاناته مع النشر ،والخيبات
التي احتملها ،كما ّ
يتحدث عن أبرز الشخصيات األدبية
ّ
والفنية التي أثرت في كتابته.
صدر أخيرًا ،لدى منشورات «ال ديكوفرت» في باريس،
كتاب «علم اجتماع السينما» ،للباحثني فيليب ماري
ً
وأوريلي بينتو .رغم عنوانه الذي يبدو شامال ،ينحصر
مجال بحث الكتاب في إطــار السينما الفرنسية ،حيث
يتساءل الكاتبان عن ُبنيتها االجتماعية ،كما ّ
يعرجان
ً
على ّعالم صناعة األف ــام باعتبارها أعـمــاال جماعية،
ّ
تتحدث بها السينما عن
ويتوقفان لــدى الطريقة التي
ّ
ّ
القضايا االجتماعية .يحلل الـكـتــاب مسائل ع ــدة ،من
ّ
بينها انـقـســام السينما الفرنسية بــن سينما مــؤلــف
وأخرى تجارية ،وإحصاءات ّ
التردد إلى السينما ،وطرق
العرض واملشاهدة.

