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قدر جليلى �أن يتتلمذ على يد جيل من �لأ�ساتذة �لأفذ�ذ، و�أن ننهل من علم عدد كبري 
من �ملفكرين و�لعلماء �لرو�د.

وكنا حمظوظني لأننا در�سنا على يد كوكبة من �ملفكرين �أمثال د. زكى جنيب حممود، 
ود. عثمان �أمني، ود. عبد �لعزيز �لأهو�نى، ود. �سوقى �سيف ود. يو�سف خليف، ود. يحيى 
هويدى، ود. زكريا �إبر�هيم، ود. عبد �حلميد يون�س، ود. ر�ساد ر�سدى، ود. حممد �أني�س، 
ود. �سبحى عبد �حلكيم، ود. �سامية �أ�سعد، ود. �سهري �لقلماوى وغريهم من رو�د �لفل�سفة 

و�لعلم و�لأدب..
�ملنطقى،  و�لتفكري  �لعلمى،  �ملنهج  قو�عد  وعلمونا  �لكبار عقولنا،  ه��وؤلء  �سكل  ولقد 
وفتحو� �أمام عقولنا �أبو�ب �ملعرفة على م�ساريعها ولقد �أهلونا كى ننظر �إىل �ملعرفة نظرة 
مو�سوعية وعلمونا �أن �ملعرفة �سجرة تت�سابك �أفرعها و�أغ�سانها لكنها تنتمى فى �لنهاية 

�إىل جزع كبري هو �لعقل �لب�سرى �ملبدع..
و�أذك��ر �أن �لدكتور عثمان �أمني - يرحمه �هلل - قد باغتنا يوًما ب�سوؤ�ل غريب، فلقد 
قال فور دخوله �إىل �ملدرج، بعد �أن نظر �إلينا ملياً: »ما �لذى يق�سده �ل�ساعر بقوله: »كن 
جمياًل.. ترى �لوجود جمياًل«... �أده�سنا �ل�سوؤ�ل، فهذه حما�سرة فى �لفل�سفة �حلديثة 

و�ل�سوؤ�ل فى �لأدب؟! فما عالقة �ل�سعر بالفل�سفة؟!
�أن �لإن�سان عندما ينظر �إىل �لكون  �أ�ستاذنا  »�أرى يا  قطع ده�ستنا و�حد منا بقوله: 
ا ثم نظر �إلينا،  نظرة �إيجابية، �سريى �إيجابيات �حلياة«.. نظر �إليه �لدكتور عثمان ممتع�سً
فوقف �آخر ليقول: "�أعتقد �أن من ت�سفو نف�سه، ويخل�سها من قبح �لأحقاد و�لأ�سغان.. 

�سريى �لعامل جمياًل.
ومثل من �سبقه قوبلت �إجابته بنف�س �لمتعا�س فقال ثالث: »لقد فطرنا على �خلري، 
و�خلري هو �جلمال كما يرى �أفالطون، فاإن قمنا بتنقية ذو�تنا وحافظنا على قيم �خلري 
�لفطرية.. �سرنى �لكون كله خرًي� وجماًل« �سحك �ساخًر� وقال: »كل ما قلتموه جمرد 
ما  �إنتاج  تعيدون  و�إمن��ا  تفكرون،  �أنكم ل  توؤكد  باتقان،  �إن�سائى، وجمل مر�سو�سة  كالم 
بعو�طفكم..  يفكر  فاأ�سبح عقلكم  �لعو�طف فى عقولكم..  و�سناع  �لأخ��الق  دعاة  و�سعه 

لذلك فاإن �أفكاركم كلها »لي�ست جميلة«!!
�سمت قلياًل.. و�بت�سم.. ثم قال: »�أجمل �لأ�سياء فى �لإن�سان يا �أبنائى هو �لعقل«

�لتاأمل  على  �لقدرة  �لإن�سان  �هلل  وه��ب  فقد  بال�سرورة  �إن�سانيته  يحقق  �ل��ذى  وه��و 
و�لتفكري و�لتحليل، فاإذ� تاأمل عرف فيحلل ما عرفه وفق قو�نني �لعقل �ل�سليم فتتحقق 
»كينونته« وتتفعل �إن�سانيته فيزد�د جماًل، وكلما عرف وفكر كلما �كت�سف كمال قو�نني 
�لكون، وعندما ي�سع يده على »قانون �لكمال« تتفتح �أمامه �أبو�ب �ملعرفة �لباب تلو �لباب 
فتتجلى �أمام عينيه حقائق �حلياة و�لوجود وكلما �أمعن �لنظر كلما �كت�سف »كمال �لكون« 
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مجال العقل.. وبهاء املعرفة



�لكهف  �لإن�سان  �كت�سف  وح��ده  بالعقل  �حلقيقة...  جمال  �كت�سف  كلما  تاأمل  وكلما 
وبالتاأمل  �لقار�س..  �ل��رد  و�سر  �ملفرت�سة  �لوحو�س  �سر  يقيه  �ل��ذى  �لد�فئ  �لآم��ن 
�لنار، فا�ستخدمها فى  �كت�سف فو�ئد  �لنار وبالعقل و�لتاأمل  �إ�سعال  �كت�سف طريقة 

طهو طعامه، وتدفئة كهفه، وتخويف �لوحو�س �لكا�سرة.
بالتاأمل �كت�سف �أن »�لبذرة« ت�سقط على �لأر�س فتنبت نبتاً جديًد�، وتابع �لنبتة 
بعد �ملطر فوجدها تكر لت�سري �سجرة مثمرة.. فر�ح ياأخذ �لبذرة لي�ستنبتها ويزرع 
�ل�سجرة بنف�سه ويرعاها ويرويها ويزرع منها غريها.. لقد بهره فى �لبد�ية »جمال 
حياته،  ويطور  بنف�سه،  �جلمال  ي�سنع  ر�ح  وباملعرفة  »عرف«..  وبالتاأمل  �لكون« 
وينتقل من �لبد�وة �لأوىل �إىل �حلد�ثة، فانتقل من �لكهف �إىل �لكوخ �لذى �سنعته 
�لأ�سياء  قو�نني  �إىل  �هتدى  فبالعقل  زر�عتها  �إىل  �لثمار  قطف  من  وينتقل  ي��د�ه 
تاأمل  وكلما  �إن�سانيته،  ويحقق  ويطوره،  �لكون  يعمر  ر�ح  �ملعرفة  وبتجلى  وعرفها، 
فكر.. وعرف �أكرث و�أكرث.. وكلما عرف �أكرث، كلما �أ�سبح �أكرث كماًل وبالتاىل �أكرث 
�لوجود،  �ت�ساق  جمال  �سريى  وجمياًل«  »كاماًل  نف�سه  هو  ي�سبح  وعندما  جماًل.. 
وجمال �ملعرفة.. فتتجلى معرفته لرت�سده �إىل �أ�ساليب �سنع �جلمال و�حلق و�خلري 

فى حياته وحياة �أبنائه وحياة �لب�سر �أجمعني..
�لعقل  باتباع  �لإن�سان  �إن�سانية  وحتقيق  �لتفكري  �إىل  يدعونا  �لعربى  فال�ساعر 
وتفعيل �لقو�نني �لعقلية ونتاأمل لنعرف ونعرف لن�سنع �جلمال.. �إذن هو يقول كن 

عاقاًل ترى �لوجود جمياًل..
�أتابع  و�أن���ا  �أم���ني،  �أ�ستاذنا عثمان  �إي���اه  �ل��ذى علمنا  �لبليغ  �ل��در���س  ه��ذ�  ت��ذك��رت 

»م�سارعات �لديوك« �لف�سائية �لتى تدور رحاها بني �لتيار�ت �ل�سيا�سية �ملختلفة.
يطلق  �لكل  ي�سمع..  ول  يتكلم  يتناق�س  ول  يتنابذ  يتحاور،  ول  يتناحر  فالكل 
�ل��ن��ا���س، و�أق����و�ل ���س��ادرة عن  �ل��ع��و�ط��ف ليحركو� ع��و�ط��ف  �أملتها  م��ق��ولت ج��اه��زة 
�مل�سالح ل عن �ملعارف.. لأن �لكل يريد �ل�ستحو�ذ ونفى �لآخر.. ف�سادت بذلك لغة 
�حلناجر و�لعو�طف و�مل�ساعر.. و�ختفت لغة �لعقل و�أ�سبح �ل�سعار �ل�سائد هو: »�أنا 
و�لعرقية  �لدينية  �لعو�طف  على  و�لعزف  »�مل�ساعر«  �بتز�ز  و�أ�سبح  �لطوفان«  �أو 
و�لثنية طريًقا للتاأويل وتغيري �حلقائق وقلب �لباطل حًقا.. و�لنتيجة �ملوؤ�سفة هى 

غياب �لعقل من حياتنا متاًما.. فعم »�لقبح« �لقبيح �أرجاء �ملحرو�سة.
في�سبح  �ملعرفة  بهاء  ليتحلى  �لعقل.  جمال  �إلينا  �أع��ي��دو�  �ل��وط��ن..  عقالء  فيا 

�لوطن جمياًل.
فهل من جميب؟!

5

وهب اهلل اإلنسان القدرة على 
التأمل والتفكري والتحليل، فإذا 

تأمل عرف فيحلل ما عرفه وفق 
قوانني العقل السليم فتتحقق 
»كينونته« وتتفعل إنسانيته 

فيزداد مجااًل، وكلما عرف 
وفكر كلما اكتشف كمال قوانني 

الكون، وعندما يضع يده على 
»قانون الكمال« تتفتح أمامه 

أبواب املعرفة الباب تلو الباب 
فتتجلى أمام عينيه حقائق 

احلياة والوجود وكلما أمعن النظر 
كلما اكتشف »كمال الكون« 

وكلما تأمل كلما اكتشف مجال 
احلقيقة
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البناءون.. إجنى أفالطون
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اإجنى اأفالطون، تلك العالمة الفريدة فى تاريخ الت�سكيل امل�سرى التى ن�ستدعى روحها الوثابة اخلالقة 
ال�سلبة، ودورها البناء فى جت�سيد بديع لعالقة الفنان مبجتمعه، و جتل فذ لنه�سة املراأة امل�سرية فى مواجهة 
قوى الظالم والردة والتقوقع.. ن�ستح�سرها وهى ت�سرق فى �سماء احلركة الثقافية فتاة رقيقة رهيفة  حتلق 

فى �سموها البديع وتعطى منوذجاً ل�سالبة و�سجاعة ووعى نقى ج�سور ما اأحوجنا اإليه الآن.
راأيتها وهى تتاألق  فى تلك الرحلة ال�سهرية لفنانى م�سر لزيارة ال�سد العاىل على نفقة وزارة الثقافة التى 

ا�ست�سافت ح�سدا من اأ�سهر الفنانني الت�سكيليني حينذاك.
العنا�سر من  الكلى لبقية  الكيان  اأو النجم ليذوب فى  وظهرت لوحاتها وقد اختفى منها البطل الفرد 
هو  اجلماعى،  العمل  املحموم..  العمل  هو  هنا  والواحد  واحد،  اإىل  الكل  وي�سري  طبيعية  اأ�سكال  اإىل  الآلت 
املاأمول  التنويرى  القيادى  بالدور  وت�سطلع  ال�سهيونى  الكيان  وتف�سح  العامل  جتوب  وهى  وراأيتها  البطل، 
من الفنان امل�سرى واملراأة امل�سرية املثقفة فى معر�سها الذى اأقيم مبو�سكو حني قالت: "هدفنا، ومهمتنا اأن 
ن�ستميل جميع �سعوب البلدان العربية وكل ال�سخ�سيات الثقافية اإىل الن�سال �سد املعتدين من اأجل م�ساعدة 
الوطن على تقريب يوم النت�سار".. وذلك فى اأعقاب النك�سة، وراأيتها وهى تت�سكل وتتحول وتنه�ض باحثة عن 
اأ�سلوبها فى رابطة وثيقة عميقة بني الفنانة الت�سكيلية املجربة املثقفة املجددة وبني هموم املجتمع وق�ساياه.

وفى لوحتها "البناءون" التى اأنتجتها فى عام 1954.. وهى األوان زيتية  على خ�سب.. )م�سورة  من متحف 
الفن احلديث بالقاهرة واأبعادها 55*85 �سم(.. تبدو  لقطة �ساخبة من م�سهد البناء.. حركة دائبة م�ستمرة 

من اأ�سفل اإىل اأعلى، حولها الفراغ الوا�سع املمتد.
ولنتاأمل ذلك الت�سميم الذى �سنعته وهى تعزف ت�سكياًل بديعاً من اخلطوط الراأ�سية والأفقية املتعامدة.. 
خلقت �سورة البناء حيث التطور من اأ�سفل اإىل اأعلى بر�سوخ يع�سده التخطيط العام للعمل الذى يوحى بقوة 
الكتلة النا�سئة عن البناء، واخلطوط املنحنية لأج�سام العمال تنقل العني ب�سرعة اإىل النقطة التالية وتولد 
احلركة الن�سطة اإىل اأعلى.. واخلطوط هناك غري مكتملة توحى بالمتداد وا�ستمرار عملية البناء والتفاوؤل 

حيث انفتحت منابع العالمات وتعددت الدللت.
وال�سكل العام: هو �سكل متوازى م�ستطيالت يعرب عن مبنى اأثناء عملية الإن�ساء مكون من م�ستطيالت 
واأ�سطوانات وخطوط متعامدة ومتقاطعة تتعامد مع اأ�سكال العمال.. واحلجم امل�سيطر هو حجم كتلة املبنى  

الذى يت�ساءل اأمامه الب�سر.
التفا�سيل  تتجاهل  عامة  لقطة  بعيد..  من  فوتوغرافية  لقطة  كاأنها  فيجعلها  اللوحة  منظور  اأما 
العمل  طريق  فى  واحد  فى  الكل  الإنتاج  واإيقاع  العمل  منظومة  على  تركز  بل  الدقيق  والنقل  والأ�سخا�ض 
اإىل كل قوى العاملني  اإىل ت�سافر احل�سود املنطلقة وحتتاج  اإىل ال�سعادة للجميع، فالتنمية حتتاج  للو�سول 

فى كل التخ�س�سات.
لي�ض هناك نقاط م�سيئة على ح�ساب اأخرى معتمة بل درجات ال�سوء موزعة بالت�ساوى لإبراز العمومية 
بالأ�سود  التحديد  مع  بعينهم..  اأ�سخا�ض  اأو  بارزون  اأبطال  اأفالطون  اإجنى  لدى  فلي�ض  والت�ساوى  والتوحد 
لعروق اخل�سب فى بناء الهيكل على اإيقاع البناء اللونى الدافئ املبهج الن�سط املرتبط بال�سم�ض واحلياة، منحته 
بالغيوم على  �سماء ملبدة  كاأنها  وا�سحة  وزرقاء �سبابية وغري  رمادية  بدرجات  ال�سماء  للعمال فقط،  اإجنى 
و�سك اأن متطر حيث عملية البناء والتقدم حمفوفة باملخاطر والرتب�ض ولي�ست اآمنة �سهلة، وحيث تلك الآفاق 
يدعم  اللون  هذا  وا�ستخدام  للوحة  الرئي�سية  للعنا�سر  بالأ�سود  حتديد  يوجد  كما  العميم،  باخلري  احلبلى 
اخلطوط ويكثف القوة ال�سوئية لأى لون جماور، وي�سفى القوة واجلدية على اخلطوط ذات امللم�ض اخل�سن 

من اأثر �سربات الفر�ساة.
و تبقى اإجنى اأفالطون منوذجاً للفنان امل�سرى امللتزم الواعى وتبقى خالدة معزوفة العمل و التوحد  فى 

الهدف ومثاليات املجتمع الناه�ض النبيل.
د.هبـة الهــوارى 

البناءون - 1954..
 األوان زيتية  على خ�سب.. )55*85 �سم(
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فيال �شيكوريل
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مل يعد التجول فى اإ�شكندرية فور�شرت وداريل وكفافي�س مثرًيا للبهجة بل اأ�شبح مثرًيا لل�شجون والأتراح ب�شبب 
اجلرائم التى ترتكب فى حقها كمدينة �شكلت وجدان الكثري من ال�شعراء والأدباء وكانت جزًءا من الرتاث الأدبى 

والفكرى العاملي.
عرو�س البحر املتو�شط، تذبح  بدم بارد من قبل الدينا�شورات ال�شر�شة من بع�س املقاولني اجل�شعني الوافدين 

على املدينة، يحرمون اأهلها وع�شاقها من الكنوز املعمارية التى تتمتع بها وُيحرمون عليهم ال�شتمتاع بالنظر اإليها.
اأ�شبحت دراما »الراية البي�شا« للكاتب الراحل اأ�شامة اأنور عكا�شة تتكرر ب�شكل يومى فى اأحياء و�شوارع املدينة ول 

تزال �شخ�شية »ف�شة املعداوى« ت�شتن�شخ نف�شها لتهدم تراث وهوية الإ�شكندرية.

داليا عا�سم

الديناصورات  تهـدم اإلسكـــندرية
مدينة على و�سك اأن تفقد هويتها
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م�ضاجع  تق�ض  الهدم  معاول  واأ�ضبحت 
يناير   25 ث���ورة  فبعد  الإ���ض��ك��ن��دري��ة،  اأه���ل 
ق�ضور  ع��ل��ى  ال�����ض��ر���ض��ة  ال��ه��ج��م��ة  ازدادت 
وفيالت املدينة التى �ضيدها كبار املعماريني 
فى العامل اأمثال هرن جورا، واأوج�ضت برييه، 
واأنطونيو ل�ضياك، وماك�ض اأدرعي، فى غياب 
امل�ضئولني والنفالت الأمنى وحدوث انفراجة 
حمافظ  لبيب  عادل  كان  اأن  بعد  البناء  فى 
كثرية  حمالت  �ضن  قد  ال�ضابق  الإ�ضكندرية 
تراخي�ض  واأوق��ف  املخالفة  العقارات  على 
ذهبية  فر�ضة  الثورة  قيام  جعل  مما  البناء 

لكى تتم عمليات الهدم والبناء بال رقيب.
ول���ك���ن ب����دت ب���ارق���ة اأم�����ل ف���ى الأف����ق 
الواعى  ال�ضباب  من  ع��دد  ا�ضتطاع  حينما 

موقع  على  �ضفحة  تد�ضني  ملدينته  العا�ضق 
بوك"  "في�ض  ال�ضهري  الجتماعى  التوا�ضل 
ت�ضم  الإ�ضكندرية"  "انقذوا  عنوان  حتت 
الهند�ضة  كليات  م��ن  واأك��ادمي��ي��ني  ط��الًب��ا 
اأخ��رى،  نظرية  وكليات  اجلميلة  وال��ف��ن��ون 
والفيالت  الق�ضور  باأهمية  التوعية  مهمتها 
وقفات  وتنظيم  الرتاثية وحماولت هدمها، 
تو�ضيف  بها  من�ضورات  وتوزيع  احتجاجية 
انعك�ض  مم��ا  لها  امل��ع��م��اري��ة  للقيمة  دق��ي��ق 
يدرك  بداأ  الذى  الب�ضيط  ال�ضارع  رجل  على 
احلياة  فى  دفقاتها  تر�ضل  ب��داأت  الثورة  اأن 
والف�ضاد  �ضكوت على اخلطاأ  واأنه ل  اليومية 

بعد 25 يناير.
 وب��ع��د الأ����ض���داء ال��ت��ى اأ���ض��ف��رت عنها 

الرثى  فيال  ه��دم  ل��ع��دم  احتجاجية  وق��ف��ة 
الراقية،  ر�ضدى  مبنطقة  �ضيكوريل  اليهودى 
كمال  د.  ال���وزراء  رئي�ض  اأخرجها  اأن  بعد 
الرجوع  دون  ال��رتاث  قائمة  اجلنزورى  من 
للمتخ�ض�ضني، وجنحت الوقفة الحتجاجية 
التى نظمها اأبناء الإ�ضكندرية فى ا�ضت�ضدار 

قرار وزارى مبنع هدمها.
فى  الوجود  فى  حمليون  م�ضئولون  وب��داأ 
الحتجاجية  الوقفات  فى  وامل�ضاركة  ال�ضارع 
باأن  يوؤ�ضر  مم��ا  الن�ضطاء،  بها  يقوم  التى 
الثورة بداأت توؤتى ثمارها على اأر�ض الواقع.. 
وهو ما دفع د. م�ضطفى النجار ع�ضو جمل�ض 
ال�ضعب وقتها اإىل تقدمي طلب اإحاطة عاجل 
هدم  ح��ول  الكتاتنى  �ضعد  حممد  للدكتور 

فيال داريل
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بناه هذا  ما  فيه هدم  يتم  ال��ذى  الوقت  فى 
املعمارى الرائد فى مدينة الإ�ضكندرية.

املبانى  من  بالعديد  الإ�ضكندرية  تزخر 
التى  والعمرانية  املعمارية  القيمة  ذات 
القرن  ومطلع  ع�ضر  التا�ضع  القرن  اإىل  تعود 
لم  التى  املبانى  من  وغيرها  الع�ضرين، 
لقانون  تخ�ضع  ل  وبالتاىل  ك��اآث��ار،  ل  ُت�ضجَّ
املعايير  عليها  تنطبق  واإنما  الآثار،  حماية 
القانون  فى  عليها  املن�ضو���ض  واملوا�ضفات 
١٤٤ ل�ضنة 2٠٠٦ فى �ضاأن تنظيم هدم املبانى 
يلة لل�ضقوط واحلفاظ على  واملن�ضاآت غير الآ
التراث املعمارى، والتى تتعر�ض حالًيا للهدم 

والتدمري عن طريق التحايل على القانون.
ويلخ�ض د. حممد عادل الد�ضوقي، ع�ضو 
جلنة الرتاث مبحافظة الإ�ضكندرية، واأ�ضتاذ 
العربية  بالأكادميية  العمارة  بق�ضم  م�ضاعد 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ماأ�ضاة 
للجهل  نتيجة  باعتبارها  الإ�ضكندرية  هدم 
واعتبار  والآث��ار،  الرتاث  التفريق بني  وعدم 
ل كاأثر  الكثريين اأن املبنى طاملا اأنه مل ُي�ضجَّ
فال قيمة له، فالرتاث ل يعنى اأن يكون املبنى 
اأثرًيا مر عليه ١٠٠ عام فقط بل تكمن قيمة 

املبنى فيما يحمله من تراث اإن�ضاين.
مت  والق�ضور  الفيالت  تلك  وي�ضيف: 
املبانى  قوائم  فى    B فئة  �ضمن  ت�ضنيفها 
اأثرًيا  لي�ض  املبنى  اأن  تعنى  وه��ى  الرتاثية، 
جتعله  مميزة  معمارية  تفا�ضيل  ب��ه  واإمن���ا 
ينطبق  وذل��ك  املدينة،  �ضخ�ضية  من  ج��زًءا 
اأو  �ضركات  اأو  اأف��راد  مبانى تخ�ض  اإما على 

الإ�ضكندرية،  مبحافظة  التاريخية  املبانى 
والذى ي�ضمل فيال �ضيكوريل والنادى اليونانى 
وعدد  بجليم  داغر  اآ�ضيا  وفيال  بالإبراهمية 
الطابع  ذات  التاريخية  امل��ب��ان��ى  م��ن  اآخ���ر 

املعمارى واحل�ضارى ملدينة الإ�ضكندرية. 
اإن���ق���اذ ف��ي��ال ���ض��ي��ك��وري��ل مل ي��ح��م فيال 
املياه،  واب����ور  مبنطقة  اأج��ي��ون  ج��و���ض��ت��اف 
كال�ضاعقة  ه��دم��ه��ا  حم��اول��ة  خ��ر  ل��ي��اأت��ى 
فى  ت�ضاهى  باعتبارها  ال�ضكندريني  على 
للوحة  الفنية  القيمة  امل��ع��م��اري��ة  قيمتها 
املعمارى  ها  �ضممَّ والتى  اخل�ضخا�ض،  زهرة 
اأحد  برييه«،  »اأوجو�ضت  الأ�ضهر  الفرن�ضى 
م�ضتوى  على  الع�ضرين  القرن  معمارى  اأهم 
امل�ضلحة  اخلر�ضانة  ا�ضتخدام  ورائد  العامل، 

فى اإن�ضاء املباين. 
واأو�����ض����ح د.م��ه��ن��د���ض ع��ل��ى ب���رك���ات، 
"القيمة  اأن  بالإ�ضكندرية  املهند�ضني  نقيب 
»اأجيون«  والفنية لفيال  والتاريخية  املعمارية 
فهى  اإه��داره��ا،  مت  اإذا  تعو�ض  اأن  ميكن  ل 
العمارة  ت��اري��خ  ت�ضل�ضل  م��ن  حلقة  ل  ُت�ضكِّ
احلديثة فى العامل ولي�ض فى م�ضر فقط، ول 
يخلو كتاب من كتب تاريخ العمارة املعا�ضرة 
الهند�ضة  طلبة  اأب��ن��اوؤن��ا  يتدار�ضها  ال��ت��ى 
املعمارية من ذكرها.. واأملح اإىل اأن اليون�ضكو 
»برييه«  املعمارى  ق��ام  اأبنية  ب���اإدراج  قامت 
ب�ضبب  العاملى  الرتاث  قائمة  فى  بت�ضميمها 
لت�ضبح  العالية،  واملعمارية  الفنية  قيمتها 
من  ل�ضعب  ل  لالإن�ضانية جمعاء  تراًثا  بذلك 
ال�ضعوب، ويزورها اليوم الآلف فى كل عام. 

د. حممد عو�سد. على بركاتكمال اجلنزورى

حممد عادل الد�شوقى د. يا�شر عارف
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الأوق��اف وقد مت ح�ضر  لوزارة  تابعة  مبانى 
هى  مهددة  اأ�ضبحت  مبنى  و)١٠٠(  األ��ف 

الأخرى باإخراجها من تلك القائمة.
اأن���ه م��ن اأه��م  وي��ل��ف��ت ال��د���ض��وق��ى اإىل 
املبانى املهددة حالًيا فى الإ�ضكندرية "فندق 
املاج�ضتيك" باملن�ضية والذى �ضممه املعمارى 
جورا  ه��رنى  ال�ضهري  ال�ضكندرى  الإي��ط��اىل 
فى  اأهميته  وتكمن  الفرن�ضي،  الطراز  على 
اأن الروائى الإجنليزى ال�ضهري اإ. م. فور�ضرت 
�ضهور  به  قد ق�ضى   E. M. Forester
 ،١9١5 فى  الإ�ضكندرية  فى  الأوىل  اإقامته 
ومنه بداأ ا�ضتك�ضافه للمدينة املزدهرة والتى 
كتب عنها لحًقا فى اأوائل الع�ضرينيات كتابه 
ودليل"  تاريخ  "الإ�ضكندرية:  الأهمية  �ضديد 
 Alexandria: A History and
a Guide. وحتى اليوم ياأتى ال�ضياح اإىل 
به  اأق���ام  ال��ذى  املبنى  ع��ن  باحثني  امل��ي��دان 

الأديب الكبري.
الفندق  الد�ضوقى:  يقول  الأ�ضى  وببالغ 
الفندق  بهو  متوا�ضع..  مكاتب  مبنى  �ضار 

مت تق�ضيمه اإىل حمالت جتارية، اأما املدخل 
اإىل م�ضعد �ضدئ  يوؤدى  باًبا �ضيًقا  فاأ�ضبح 
فى  امليدان"  "تطوير  مت  وعندما  ومعطل.. 
اأمام املدخل مبا�ضرة  بداية الألفية، ُو�ضعت 
لنتظار  ال�ضخامة  �ضديدة  خر�ضانية  مظلة 
ا�ضمه  �ضوى  الفندق  من  يبق  مل  للركاب.. 
يعد  ه��ذا مل  وح��ت��ى  ال��ب��اب..  ف��وق  املحفور 
م��وج��وًدا ال��ي��وم، مبنى ال��ف��ن��دق م���درج فى 
تفيد  موؤ�ضفة  اأخ��ب��اًرا  لكن  ال��رتاث..  قوائم 
فقد  امل���ارة..  وعلى  �ضكانه  على  بخطورته 
الزخارف  متهالًكا،  "املاج�ضتيك"  اأ�ضبح 
تت�ضاقط واحلوائط متيل. حتاَلف عليه الزمن 
والإهمال و�ضوء ال�ضتخدام والإ�ضافات غري 

املدرو�ضة، فاأ�ضبح فى حالة يرثى لها".
ويحذر: زرت املبنى وهالنى ما راأيت فهو 
يعانى من التدهور واأ�ضبح املبنى باأكمله فى 
اإحدى  اختفت  فقد  مروعة..  اإن�ضائية  حالة 

القبتني اللتني طاملا زينتا �ضماء امليدان.
احلل يكمن من وجهة نظر الد�ضوقى فى 
املبانى  تلك  اأ�ضحاب  تعوي�ض  اإمكانية  بحث 

اخلارج،  فى  يحدث  مثلما  لهدمها،  جتنًبا 
متاحف  اإىل  حتويلها  ينبغى  املبانى  فتلك 
الوقفات  اأن  يرى  كذلك  بح�ضبه..  ومزارات 
ي�ضعر  ال��ع��ادى  امل��واط��ن  جتعل  الحتجاجية 
بقيمة تراث مدينته ويحافظ عليه وقد وجدنا 
املتخ�ض�ضني  غري  ال�ضكندريني  من  الكثري 
فى  للم�ضاركة  وم�ضتعدين  بالق�ضية  مهتمني 

وقف م�ضل�ضل الهدم باأى ثمن. 
والق�ضور  الفيالت  من  الكثري  وتعانى 
ومنها  تخريبها  ب�ضبب  تدهور  من  الأث��ري��ة 
فيال "اأمرون" التى كانت مقر اإقامة الكاتب 
الإجنليزى الكبري لوران�ض داريل، والتى كتب 
من  تعانى  والتى  الإ�ضكندرية،  رباعية  فيها 
تنهار،  حتى  املتعمد  التخريب  حم���اولت 
�ضكنى  ب��رج  عليها  وبنى  حديقتها  و�ضوهت 
ا كازينو ال�ضرايا "الكوت داآزور"  قبيح، واأي�ضً
الذى كان مكانا ل�ضهرات امللك فاروق وغنى 
وعمالقة  امل�ضريني  املطربني  اأ�ضهر  عليه 
حالًيا  يثار  وال��ذى  العربى  العامل  فى  الغناء 
اأنه �ضيباع فى مناق�ضة، ليواجه م�ضرًيا مثل 

فندق املاج�شتيك الآن
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على  ف�ضاًل  �ضتيفانو،  �ضان  كازينو  م�ضري 
التى  العظيمة  التاريخية  ال�ضخ�ضيات  بيوت 
هدمت فى �ضمت من امل�ضئولني ومنها منزل 
�ضيد دروي�����ض ف��ى ك��وم ال��دك��ة وم��ن��زل بريم 
تكون  اأن  املفرت�ض  من  كان  والتى  التون�ضى 

مزارات �ضياحية . 
الكبري  امل��ع��م��ارى  امل��ه��ن��د���ض  واأرج������ع 
درا�ضات  م��رك��ز  م��دي��ر   ، ع��و���ض  حممد  د. 
اإىل  امل�ضكلة  املتو�ضط،  والبحر  الإ�ضكندرية 
ف�ضاد املحليات واجلهل بقيمة الرثوة العقارية 
الف�ضاد  ه��ذا  نحارب  وق��ال:  بالإ�ضكندرية، 
منذ ع�ضرات ال�ضنني ولكن دون جدوى، فقد 
اأوقفنا منذ ١٠ �ضنوات هدم فيال جو�ضتاف 
اأغيون، حينما اأخرنا الأهاىل بهدمها فجًرا 
وات�ضلنا باملحافظ واأر�ضل قوات للقب�ض على 
وزير  ل��دى  و�ضعينا  ال��ه��دم،  واأوق���ف  العمال 
الثقافة وقتها فاروق ح�ضنى لت�ضجيلها كاأثر، 

ولكن متر الأيام وتعاد الكرة مرة اأخرى.
ال��رتاث  جلنة  م��ن  ا�ضتقلت  واأ���ض��اف: 
مبانى  ل��ه  تتعر�ض  م��ا  ب�ضبب  باملحافظة 
املبانى  طال  ع�ضوائى  هدم  من  الإ�ضكندرية 
الأث��ري��ة وه��و م��ا يظهر ب��وق��اح��ة ف��ى احلى 
الآثار  من  الكثري  على  يحتوى  الذى  الرتكى 
الإ�ضالمية حتى اإن بع�ض م�ضاجد الإ�ضكندرية 

الأثرية تتعر�ض ماآذنها للنهب.  
واأكد اأن هناك تقاع�ًضا كبرًيا من الدولة 
يرفعون  امل��الك  اإن  حيث  الق�ضية،  تلك  فى 
وفى  الرتاث  قوائم  من  املبانى  لرفع  ق�ضايا 
للمرافعة،  يذهب  ل  الدولة  حمامى  املقابل 
كذلك الق�ضاة يخرجون املبانى دون الرجوع 

للمتخ�ض�ضني.
ويتفق د. عو�ض مع الد�ضوقى فى اأن احلل 
ال�ضوء  تلقى  التى  الحتجاجية  الوقفات  فى 
وقيمتها،  والق�ضور  املبانى  تلك  اأهمية  على 
وي�ضيف: لقد قمت بتوثيق مبانى الإ�ضكندرية 
اأر�ضيف  ول���دى  �ضخ�ضى  ب�ضكل  ال��رتاث��ي��ة 
والر�ضومات  واخلرائط  بال�ضور  لها  كامل 
درا�ضات  مركز  اأن  على  ف�ضاًل  الهند�ضية، 
عمل  ينظم  املتو�ضط   والبحر  الإ�ضكندرية 
اللجان التى �ضكلها املحافظ لتحديد املبانى 

طفلة فى وقفة احتجاجية اأمام اأجيون

اأحد الق�شور التى ت�شمها قائمة الرتاث
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الإلكرتونية  اخلرائط  اأنتج  وقد  التاريخية، 
وقواعد البيانات اخلا�ضة باملبانى وال�ضوارع 
من  الفنية  والأع���م���ال  ال�ضكنية  والأح���ي���اء 
خالل نظم املعلومات اجلغرافية.. وقد متت 
املوافقة على كتالوج الرتاث ال�ضكندرى بناًء 
ال�ضادر   2٠٠٨ ل�ضنة   2٧٨ رقم  القرار  على 

فى ٣١ يناير 2٠٠٨.
حى  رئي�ض  متويل،  خالد  اللواء  ويوؤكد 
ب��الإ���ض��ك��ن��دري��ة، وه��و احل��ى الزاخر  و���ض��ط 
بالعديد من الفيالت والق�ضور الرتاثية، اأن 
م�ضاألة هدم املبانى الرتاثية اأ�ضبحت ت�ضكل 
خطًرا على املدينة وهويتها مما جعل احلى 
دوري��ات  لتخ�ضي�ض  املحافظة؛  مع  ين�ضق 
املبانى  تلك  ودائم على  ب�ضكل دورى  للمرور 
انتهاكات  اأى  لر�ضد  حماولة  فى  امل�ضجلة 

التن�ضيق  يجرى  اأن��ه  واأك��د  للقانون..  وخ��رق 
مع الداخلية؛ لتخ�ضي�ض بع�ض من �ضباطها 

وجنودها حلماية املبانى املهددة. 
وعن دور جلنة الأمانة الفنية التى ي�ضكلها 
حمافظ الإ�ضكندرية ملراقبة املبانى امل�ضجلة 
املهند�ض  الدكتور  يو�ضح  الرتاث،  قائمة  فى 
الفنية  الأم��ان��ة  جلنة  ع�ضو  ع���ارف  يا�ضر 
يتلخ�ض  دوره��ا  اأن  الإ�ضكندرية  مبحافظة 
للمبانى  الرتاثية  العنا�ضر  ت�ضويه  منع  فى 
الطرز  على  تعدى  يحدث  ل  بحيث  الرتاثية 
يت�ضمن  ما  وه��و  ترخي�ض،  دون  املعمارية 
بحري،  مبنطقة  الرتكى  احلى  مثل  مناطق 
ومنطقة  ور�ضدي،  عبده  وكفر  الدكة  وك��وم 
الفيالت ب�ضموحه، �ضارع �ضالح �ضامل و�ضارع 

�ضريف وكورني�ض امليناء ال�ضرقي.
وي��ق��ول: ل��الأ���ض��ف بعد ك��ل خ��ط��وة جند 
اإنقاذ فيال �ضيكوريل ياأتى  عوائق فمثاًل بعد 
باإخراج فيال  ال��وزراء  اآخر من جمل�ض  قرار 
النقيب اخلا�ضة بدكتور اأدهم النقيب طبيب 
امللك فاروق وزوج امللكة نارميان اآخر ملكات 
هدمت  ك��ذل��ك  ال����رتاث،  قائمة  م��ن  م�ضر 
ليلة  عارف  ال�ضالم  عبد  ب�ضارع  جليم  فيال 
امل�ضئولني،  غياب  فى  الرئا�ضية  النتخابات 
برقم  ال���رتاث  بقائمة  مقيدة  اأن��ه��ا  ب��رغ��م 

.١2٠٣
الإح�����الل  م�����ض��ك��ل��ة  اأن  ع�����ارف  وي�����رى 
فى  بو�ضوح  تبدو  العقارات،  فى  والتجديد 
ل  جغرافيتها  اأن  ا  خ�ضو�ضً الإ�ضكندرية 
توجد  فال  غربًا،  اأو  �ضرقًا  بالتو�ضع  ت�ضمح 

منزل �شيد دروي�س
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ينام فى  اأح��د  "ل  وي��رى �ضاحب رواي��ة 
الوقفات  فى  يكمن  احلل  اأن  الإ�ضكندرية" 
الأخ��ري  ال�����ض��الح  تعتر  ال��ت��ى  الحتجاجية 
تراث  بقيمة  واجل��ه��ل  اجل�ضع  مواجهة  ف��ى 

الإ�ضكندرية ". 

اإىل جانب  امتدادات عمرانية منظمة، هذا 
اأن املالك يذهبون لوزارة الثار ي�ضتخرجون 
كاأثر،  م�ضجل  غري  املبنى  ب��اأن  تفيد  اأوراًق���ا 
لأن  ونظًرا  املحافظة،  �ضد  ق�ضية  ويرفعون 
يخ�ض  فيما  متخ�ض�ضني  غ��ري  ال��ق�����ض��اة 
باإخراج  يحكمون  فاإنهم  املعمارية  الهند�ضة 

هذه املبانى من القوائم الرتاثية.
وي�ضيف عارف: لقد اأر�ضلت جلنة الأمانة 
اأكرث من 5٠ تقريًرا عن طريق هيئة  الفنية 
الق�ضايا،  هذه  بخ�ضو�ض  ال��دول��ة،   ق�ضايا 
ولكن هناك حلقة مفقودة فالتقارير ل ت�ضل 
اإىل الق�ضاة، ف�ضاًل على اأن القانون رقم ١٤٤ 
ل�ضنة 2٠٠٦ مليء بالثغرات، ويتحايل املالك 
ال�ضتدلل  ل�ضخ�ض �ضعب  العقار  ببيع  عليه 
عليه ، اأو با�ضم �ضخ�ض متوفى حتى يتمكنوا 

من هدمه دون اأدنى م�ضئولية.  
ي��ك��م��ن فى  ل  احل���ل  اأن  ع����ارف  وي����رى 
حماية  و�ضع  فى  ول  الحتجاجية  الوقفات 
اأمر  ف��ه��ذا  ال��رتاث��ي��ة  امل��ب��ان��ى  على  �ضرطية 
ا اأن  ي�ضعب تطبيقه، وي�ضتفز املالك خ�ضو�ضً
اأى مالك لن يقبل و�ضع حماية على ممتلكاته، 
فى حني اإنه من املمكن تعوي�ض املالك مادًيا 
اأو اإعطاوؤهم امتيازات فى التعلية اأو متليكهم 
ا واأن  اأرا�ضى فى املناطق اجلديدة، خ�ضو�ضً
�ضعر الأرا�ضى فى الأحياء القدمية والراقية 
عاىل جًدا ي�ضل اإىل ٣٠ األف جنيه للمرت اأو 
اأكرث، فهل يعقل اأن �ضاحب ملك قد ياأتى له 
مهجوًرا  يرتكه  اأن  جنيه  مليون   ٦٠ بحواىل 

لأنه مبنى تراثى ل ي�ضتفيد منه ب�ضيء !
املجيد،  عبد  اإبراهيم  والروائى  الكاتب 
فى  وتراثها  الإ�ضكندرية  هوية  ج�ضد  ال��ذى 
ال�ضبعينيات  اإىل  امل�ضكلة  اأرج���ع  رواي��ات��ه، 
املحافظ  وحتديًدا فى عام ١9٧5 منذ عهد 
ف���وزى م��ع��اذ ح��ي��ث ب����داأت ال��ت��ع��دي��ات على 
عرو�ض املتو�ضط حتى انها طالت جغرافيتها 

الطبيعية وطالت بحرية مريوط . 
فى  ح��ال��ًي��ا  تعي�ض  الإ���ض��ك��ن��دري��ة  وق���ال: 
ا فى مناطق  حزام من الع�ضوائيات، خ�ضو�ضً
والهانوفيل، فرنى عمارات �ضخمة  العجمى 
اأحياء  اأم��ت��ار، وك��ل  ���ض��وارع تقل ع��ن ٤  ف��ى 
املقاولني  �ضيطرة  حتت  تعي�ض  الإ�ضكندرية 
الذين اأ�ضبحوا نهميني للغاية، وجتراأ بع�ضهم 

ا مع غياب الأمن، فلم تعد  بعد الثورة خ�ضو�ضً
الأحياء الفقرية التى تعانى من الع�ضوائية بل 
ومنها  الراقية  الأحياء  اإىل  براثنها  امتدت 
كان  الذى  تالي�ض  �ضارع  فمثاًل  ر�ضدي،  حى 
ي�ضتمتع اأبناء الإ�ضكندرية بالتجول فيه حتول 

اإىل مبانى قبيحة املنظر.

فيال اأدهم النقيب طبيب امللك فاروق

فيال مهجورة مبحرم بك
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�ســـهام ذهــنى 

ها: حـــــرية ســـــوريا بدَّ
ذبحوا «القا�سو�ش«.. و«يالاَّ ارحل يا ب�سار« مازالت تلهب م�ساعر الثوار

مبيدان  الــثــوريــة  املليونيات  لــيــاىل  مــن  ليلة  فــى 
التحرير فى القاهرة، وعلى الرغم من هموم الثوار فى 
ال�سوريني  ال�سباب  اأحد  اأم�سك  اأن  مبجرد  فاإنه  م�سر، 
على املن�سة بامليكروفون فى يد، حاملاً علم �سوريا فى 
«يالاَّ ارحل يا ب�سار«، حتى  اليد الأخرى، وهو يهتف: 
ردد من خلفه ع�سرات الآلف من امل�سريني الهتاف �سد 
الرئي�ش ال�سورى «ب�سار الأ�سد«، فى حالة مبهرة ناطقة 

على الأر�ش بوحدة الأمة. 
ل  اأنــه  يــردد  واأخــذ  يبكي،  اأن  ال�سورى  ال�ساب  كــاد 
للتعبري عن حجم �سحنة الأمل  املنا�سبة  الكلمات  يجد 
التى بثتها فيه حناجر امل�سريني، ثم بن�سوة اأخذ يكمل 
�ساحب  قا�سو�ش«  «اإبراهيم  ال�سورى  ال�سهيد  �سعارات 
يرددها  التحرير  وميدان  ب�سار«،  يا  ارحل  «يالاَّ  �سعار 
كلمات  عليها  ويبنى  فرتة  بعد  ي�ستلهمها  ثم  خلفه،  من 

م�سابهة تعرب عن احلالة امل�سرية. ذبحوا القا�شو�ش ومزقوا حنجرته.. ومازال الأطفال يرددون كلماته
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الثوار فى �شوريا

20ويالاَّ ارحل يا ب�شار
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رمبا يعلم بع�ض امل�صريني الذين رددوا 
حكاية  ال�صورى  ال�صاب  خلف  من  الهتاف 
ما  اإمن��ا  يعلمون،  ال  ورمب��ا  ال�صعار  �صاحب 
تئن  حني  �صوريا  اأن  هو  ال��وج��دان  به  ينطق 
امل�صرى  ال�صعب  واأن  اآه،  تقول:  م�صر  ف��اإن 
عرب  ي��ردد  ال�صوت  �صدى  ف��اإن  يتكلم  حني 

خمتلف الدول العربية.
قتل  ل��ق��د مت  احل��ب��ي��ب��ة،  ���ص��وري��ا  ي��ا  واآه 
ال�صاعر واملطرب ال�صعبى ال�صورى "اإبراهيم 
مليونية  عقب  وح�صية  بطريقة  قا�صو�ض" 
"ارحل" الكربى التى كان �صوته يجلجل فيها 
"حماه"  مدينة  قلب  "العا�صي" فى  ب�صاحة 
يوم 1 يوليو من العام املا�صي، فاإذا باالنتقام 
اأثناء  باختطافه  جمهولني  قيام  ع��رب  يتم 
واإخراج  بذبحه  قاموا  بيته حيث  اإىل  عودته 
العا�صى  نهر  �صفاف  على  وتركه  حنجرته 

ينزف حتى الوفاة.
دقات  منعوا  واأنفا�صه،  حنجرته  اأ�صكتوا 
لكنهم  ولفتاته،  وخ��ط��وات��ه  ون��ظ��رات��ه  قلبه 
من  و�صعاراته  كلماته  منع  فى  ينجحوا  مل 
االأ�صد  ب�صار  �صد  بها  الهتاف  ي�صتمر  اأن 

واأعوانه. 
اإن اأنا�صيد "القا�صو�ض" مازالت جتلجل 
ع��رب ���ص��اح��ات ال���ث���ورة ف��ى خم��ت��ل��ف امل��دن 
احلاكم،  ع��ر���ض  ت��زل��زل  كلماته  ال�����ص��وري��ة، 
فى  التحرير  ميدان  اإىل  �صوريا  من  وتنتقل 

م�صر، واأمام �صفارات �صوريا فى العديد من 
الدول، لي�ض هذا فقط بل لقد قام املو�صيقار 
"مالك  ال�����ص��ورى ال��ك��ب��ر امل��ق��ي��م ب��اأم��ري��ك��ا 
لهتافه  امل��م��ي��زة  النغمة  بتحويل  جنديل" 
ال�صهر "ياالاَّ ارحل يا ب�صار" قام با�صتلهامها 
رائعة  ل�صيمفونية  الرئي�صية  النغمة  وجعلها 
اإىل  اأه��داه��ا  التى  احل��ري��ة  �صيمفونية  ه��ى 
العديد  فى  بعزفها  وقام  قا�صو�ض،  اإبراهيم 
من امل�صارح العاملية، و�صمها مع �صيمفونيات 
اأخرى عن الثورة ال�صورية فى األبومه اجلديد 
يحمل  والذى  العامل،  عرب  توزيعه  يتم  الذى 
"اإميي�صا" ح�صب  "حم�ض" اأو  مدينته  ا�صم 

ا�صمها القدمي.
املقاومة وال�ستبداد

يتعلمون  ال  التاريخ  عرب  امل�صتبدين  اإن 

الدر�ض، وال ي�صتوعبون اأنهم قد يتمكنون من 
اإزهاق االأرواح لكنهم ال ميلكون قتل الفكرة.. 
اإن هتافات املقاومة فى �صوريا وا�صل حملها 
العديد من البالبل فى خمتلف املدن ال�صورية 
"بابا  �صهيد  فهذا  الثمن،  بدفع  يبالوا  ومل 
"حممد  اجل��ب��ار  ال�����ص��وت  �صاحب  عمرو" 
�صاروت" فى  البا�صط  "عبد  وهذا  ال�صيخ"، 
ثورية  واأ�صوات  املطاردة،  "حم�ض" يتحمل 
يوا�صلون  �صوريا  مناطق  عديدة فى خمتلف 
اأف����راد  م��ن  ج��م��وع  وم���ن خلفهم  امل�����ص��رة 
للقتل  يتعر�صون  الذين  املجهولني  ال�صعب 
رحلة  تتوقف  اأن  دون  واالعتقال  واالإ�صابة 

ال�صعى نحو احلرية. 
اأن  ميكن  املقاومة  اأن  امل�صتبدون  يظن 
بقتل رموزها، فى  اأعوانهم  متوت عرب قيام 

ارحل يا ب�شار
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حني اأن هذا القتل عادة ما يوؤدى اإىل زيادة 
املقاومة  وزي���ادة  انت�صاًرا  امل��ق��اوم��ة  اأف��ك��ار 

ا�صتعااًل.
اغتيال  الوح�صية فى طريقة  كانت  واإذا 
اإبراهيم  "حماة"  مدينة  ف��ى  ال��ث��ورة  بلبل 
فى  اأن  وقتها  بها  القائمون  ظ��ن  قا�صو�ض 
خلفه  م��ن  هتفوا  مل��ن  ر�صالة  حنجرته  ن��زع 
عك�صية  ج��اءت  النتيجة  ف��اإن  ي�صمتوا  ب��اأن 
اال�صتبداد،  �صد  الهتاف  يتوقف  ومل  متاًما، 
�صاحب  حملها  التى  الهتافات  ت���زداد  ومل 
احلنجرة التى انتزعوها انت�صاًرا فقط، اإمنا 
ازدادت طريقته نف�صها فى الهتاف تواجًدا، 
القا�صو�ض  فيها  جن��ح  التى  الطريقة  تلك 
احلالة  من  الثورية  بالهتافات  اخل��روج  فى 
مبتكرة  ح��ال��ة  اإىل  احلما�صية،  التقليدية 
اجلماهر  من  املنتظم  الت�صفيق  وقع  على 
اجلذابة،  كلماته  مع  وتتفاعل  ت�صاركه  التى 
من  ال�صخرية  اإىل  اأح��ي��اًن��ا  تتجه  فكلماته 
مند�ض/  وي��ا  ب�صار  "يا  قوله:  مثل  احلاكم 
ت�صرب اأنت وحزب البعث/ روح �صلح حرف 
االإ�ض/ وياالاَّ ارحل يا ب�صار"، فتتوهج اجلموع 
ياأمرونهم  ال���ذى  احل��اك��م  م��ن  بال�صحك 

بال�صجود ل�صورته. 
اال�صتهانة  اإىل  االإ���ص��ارة  يفوته  ال  كما 
"حا�ص�ض  �صاحًكا:  فين�صد  القمع،  باأجهزة 
حمول/   الدولة  اأمن  وعلى  مطول/   مو  اإنى 

وياالاَّ ارحل يا ب�صار".
اأن ي�صعل  كما ي�صتطيع عرب حالة اأخرى 
بال�صعب  االإعجاب  باإبداء  حما�ض اجلماهر 

مثل قوله: "نحنا الكل بنفدى الكل/  وحلظة 
واحدة ما بنِمل/  واحُلر ما ير�صى بالذل/  

وياالاَّ ارحل يا ب�صار". 
"احلرية  االأم��ل:  منادًيا على  ي�صيح  ثم 
�صارت على الباب"، ويكمل: "وياالاَّ ارحل يا 

ب�صار".
ت��ردد اجلماهر  ب��اأن  يكتِف  اإن��ه مل  كما 

قوافل ال�شهداء
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الهتاف من خلفه، اإمنا حقق حالة اأقرب من 
مطلب  يح�صم  فهو  اجلماهر،  مع  الديالوج 
وبهمتنا  لب�صار  ن�صيلو  وهو"بدنا  اجلماهر 
"�صوريا  الت�صاوؤل  ب�صيغة  يقول  ثم  القوية"، 

بدها؟" فرد عليه اجلماهر: "حرية". 
ويظل يكرر: "�صوريا بدها"، واجلماهر 
وترج  احل��م��ا���ض  في�صتعل  ترد:"حرية".. 
كاأنها  وجتلجل  االأر�����ض،  "احلرية"  كلمة 
فقط  لي�ض  اأداء،  باأجمل  ال�صماء  فى  حتلق 
و�صرعة  الطاغى  بح�صوره  القا�صو�ض  اأداء 
فى  واالبتكار  ال�صعارات  تاأليف  فى  بديهته 
اأر�ض  على  امل�صتجدات  ينا�صب  مبا  الكلمات 
الدنيا،  فى  اأداء  ب��اأروع  ا  اأي�صً واإمن��ا  الواقع، 
العزة  على  امل�صممة  الهادرة  احل�صود  اأداء 

واحلرية والكرامة.
احلالة  ه���ذه  ال��ق��ا���ص��و���ض  يختتم  وح���ني 
ب�صار  "يا  من�صدا:  االإن�صانية  الفنية  الثورية 
وهاى  عنا/  وارح��ل  ماهر  خذ  منا/  ومالك 
يردد  كاملعتاد  ثم  عّنا"،  �صقطت  �صرعيتك 
"و  با�صمه  امل�صجلة  امل��ارك��ة  اأو  اجلملة  تلك 
ياهلل ارحل يا ب�صار"، بالتنغيم اخلا�ض الذى 
بهذه  عربه  يهتفوا  اأن  على  ال�صوريون  اعتاد 
اجلملة االأمنية، فاإن الطاقة التى تبعثها هذه 
احلالة الفنية الثورية جتدد حما�ض امل�صتاقني 
باالأحرار ظن  الظانني  اأوهام  وتبدد  للحرية، 

ال�صوء. 

للحرية "جنديل" وامل�ستاقني 
انطلقت  للحرية  امل�صتاقني  درب  وف��ى 
جنديل"  "مالك  ال�صورى  الفنان  مو�صيقى 
لت�صدح  املنزوعة  القا�صو�ض  حنجرة  حاملة 
ب�صورة فنية ثورية اأخرى عرب العامل، حيث 
ي�صمعها  مو�صيقى  اإىل  كلماته  بتحويل  ق��ام 
نغمة  ا�صتلهم  حيث  الدنيا،  كل  فى  النا�ض 
ب�صار"  ي��ا  ارح���ل  "ياالاَّ  ال�����ص��ه��ر  ال��ه��ت��اف 
"احلرية"  عنوان  حمل  حلن  فى  و�صاغها 
هو  اللحن  ه��ذا  اأن  ال��ع��ن��وان  اإىل  واأ���ص��اف 
"�صيمفونية القا�صو�ض"، حيث �صاغ من ريتم 
جملته ال�صهرة "ياالاَّ ارحل يا ب�صار" النغمة 
"احلرية" لت�صتمع  االأ�صا�صية فى �صيمفونيته 
عرب  "القا�صو�ض"  ال�صهيد  لنغمة  ال��دن��ي��ا 
خمتلف االآالت املو�صيقية مفتتًحا ال�صيمفونية 
وكاأنها  النفخ  اآالت  عرب  مدوية  النغمة  بهذه 

تدق مدوية،  نفر فى �صحبة طبول احلرب 
مفاتيح  "جنديل" فوق  اأنامل  تتدفق  ومعها 
اأقدام اجلموع  البيانو فى تتابع �صريع كاأنها 
املهرولة �صوًقا للحرية على الرغم من نران 

النظام ال�صوري.
�صياغة  عرب  اآخ��ر  ا�صتلهاًما  ن�صمع  كما 
مو�صيقية عاطفية للمقطع ال�صهر الذى كان 
قائال  ال�صوؤال  ب�صيغة  القا�صو�ض  فيه  ي�صيح 
"�صوريا بدها" ويرد عليه املاليني: "حرية".
ما فعله مالك جندىل فى هذه ال�صيمفونية 
فى  امل�صاركة  اأ�صكال  من  �صكل  هو  الثورية 
الثورة اأينما كان املحب للوطن.. ولقد �صارك 
"مالك جنديل" فى عدة اأن�صطة فى اخلارج 
"الدكتور  ال�صورية فاإذا بوالده  للثورة  تاأييًدا 
الدروبي"  "لينا  ووال��دت��ه  جنديل"  م��اأم��ون 
املقيمان فى مدينة"حم�ض" ب�صوريا يدفعان 
والتعدى  منزلهما  اقتحام  مت  حيث  الثمن، 
بالغة  اإ�صابات  واإ�صابتهما  بال�صرب  عليهما 

وتفتي�ض ال�صقة وبعرثة حمتوياتها.
يدفعها  ال��ت��ى  احل��ري��ة  ���ص��ري��ب��ة  اإن��ه��ا 
حاملني  وال�صياء،  ال�صم�ض  اإىل  ال�صاعون 
احللم  موا�صلة  والأهمية  واالأم���ل،  العزمية 
واالأمل فال بد اأن اأ�صر اإىل ال�صيمفونية التى 
حتمل عنوان "االأمل" فى هذا االألبوم ملالك 
دموع  م��ن  بداياتها  ب��ه  توحى  مب��ا  ج��ن��ديل، 
تبثها اأوتار الكمان، ثم عنفوان اأنامل "مالك 
جتفف  كاأنها  البيانو  مفاتيح  على  جنديل" 

الدمع وتتجاوز القهر وتبث االأمل.
اأمل منتزع من اأنياب االأمل ومن هجمات 
ويكرب  ب��االإ���ص��رار،  ينب�ض  اأم���ل  ال��ي��اأ���ض.. 
ُيخرج  اأم��ل  باملثابرة..  ويرعرع  ب��االإمي��ان، 
ل�صانه لالإحباط وي�صدد لكماته للياأ�ض وُي�صيع 

�صالًما و�صكينة وثقة وطماأنينة.
ميناَّ  اأن  فى  االأم��ل  اأحمل  يجعلنى  اأم��ل 
البا�صل بالتخل�ض  اهلل على ال�صعب ال�صورى 
من النظام امل�صتبد، بعدها ن�صتمع باإذن اهلل 
من مالك جندىل لعمل ملحمى يحمل عنوان 

االنت�صار".   "�صيمفونية 
ب�صار". يا  ارحل  "ياالاَّ 
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قصائد قصرية
اأحمد مت�ساح

) 3 ( ن�ســيد اللهفــة
مفتون اأنا بـحدائقها والثمار   

تكورْت هكذا ولب�شْت ثوَبها النار 
فدوخنى اللهب 

والقلب على وجع الرمال غزل ال�شوق 
عباءة  

وما زال يبوح لها ن�شيَد لهفة وانتظار 
 ..............................

) 4 ( �سومعـــة البكــاء
�شومعة  فى  قابعة  الأر�ُش  كانْت 

البكاء 
ودخان حزنـها 

تنامى كثيًفا، فلم اأر قربها 
واأبرهة مراَّ على اجلرح بالأفيال 

واأين البالد 
ترقد مثلى 

على وجع الرمال 

) 1 ( اإ�سطفـــاء
مرْت البنُت غزالة على مرمرها 

 .. ل�شنبلٍة  بعيًدا  بعيًدا  فذهبُت 
وتنهيدة  

وحفرُت لليمام ع�ًشا 
رمبا ت�شطفينى البالد 

كى اأغنى والروح اأفردها 
ــ وتًرا ــ وق�شيدة 

 ..............................
 

) 2 ( غــــــرق
املوج عال ــ فاحتوانى الأرق 

والقاع �شدنى ....
خمالب  من   ! النجاة  كيف  ترى 

الغرق 
 ..............................
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�صادف  العملى  م�صواره  فى 
)ال�صادات( مرتني.. فى الأوىل 
كر�صام  العمل  اأب����واب  ل��ه  فتح 
والثانية   ،1953 �صنة  كاريكاتري 
فى  ت�صبب  عندما   1977 ع��ام 

اعتزاله الكاريكاتري ال�صيا�صى.
الفنون  ك��ل��ي��ة  ط��ال��ب  ه���و   
ال��ذى  ���ص��اك��ر  اإي��ه��اب  اجلميلة 
ال�صالم  عبد  اأ���ص��ت��اذن��ا  ر�صحه 
اجلريدة  ف��ى  للعمل  ال�صريف 
يوليو،  التى �صي�صدرها  �صباط 

ويروى اإيهاب احلكاية:
جريدة  مبنى  اإىل  "ذهبت 
ملاذا  اأع��رف  ل  واأن��ا  اجلمهورية 
ال�صالم  عبد  الأ���ص��ت��اذ  طلبنى 
 : قائالاً بادرنى  لكنه  ال�صريف، 
التى  ر�صومك  من  انب�صطت  اأن��ا 
احلائط  جم��ل��ة  ف���ى  ر���ص��م��ت��ه��ا 

إيهاب شاكر.. من الشفخانة إىل عقلة الصباع
اأحمد عز العرب

تر�صم  هنا  لنا  لتن�صم  واخ��رت��ك  بالكلية 
معانا".

يتذكر اإيهاب كلمات اأ�صتاذه:
كنت  لكنى  ه��ادئ��ة  الكلمات  "كانت 
بخليط  و���ص��ع��رت  امل��ف��اج��اأة  م��ن  ا  م�صطرباً
الأ�صتاذ عن  نه�ض  ثم  واخلوف،  الفرح  من 
مكتبه وقال: تعال معي.. دخلنا حجرة كبرية 
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  بابها  على  مكتوب 
كلمتك  اللى  اإي��ه��اب  ده  ه��و  اإل��ي��ه:  وقدمنى 
عنه.. كان اجلال�ض على املكتب )البكبا�صى 
اأنور ال�صادات( يدخن البايب بهدوء، ذهلت 
واأفقت على �صوته، هو ال�صوت نف�صه الذى 
بى  يرحب  الثورة  قيادة  جمل�ض  بيان  اأذاع 
معانا  النهاردة  من  اأن��ت  خال�ض..  ويقول: 
ا  يا اإيهاب.. وملا لحظ ارتباكى قهقه �صاحكاً
اأن  دون  ال�صحافة  دخلت  وهكذا  ي�صجعنى 

اأخطط لذلك"

�لفنان �إيهاب �شاكر

عقلة �ل�شباع يو�جه وزير �لتموين
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م�سل�سالت اإيهاب
بداأ اإيهاب العمل بفكرة جديدة اأظهرت 
)احل�ض  ن�صميه  اأن  ميكن  مبا  املبكر  متيزه 
لكل  ا  م�صاحباً �صيبقى  وال���ذى  ال��درام��ي( 
اأول  البهلوان(  )عائلة  من  الفنية  اأعماله 
)جيل  اإىل  اجل��م��ه��وري��ة  ب��ج��ري��دة  ن�صر  م��ا 
اأن  قبل  ال�صباع(  و)عقلة   تلفزيوجنى( 

يقرر التوقف عن الكاريكاتري.
ا ل يقدم ال�صكل  فى هذه الأعمال جميعاً
اعتاده  كما  للكاريكاتري  والب�صيط  ال�صائع 
على  و�صاخر  مبا�صر  كتعليق  ال�صحف  قراء 
الأحداث اأو نكتة لكنه يعالج مو�صوعه بتتبع 

فى  الفنى  العمل  اأبطال  �صخ�صياته  م�صار 
تفاعلهم مع الأحداث والتفا�صيل ال�صغرية 
ال�صحفية  ال��زاوي��ة  ي�صبه  ما  منها  لي�صكل 
نقول  كما  اأو  ثابت  عمود  اأو  كباب  اليومية  
تلفزيونى  م�صل�صل  يقدم  فهو  ال��ي��وم:  بلغة 

تتابع حلقاته.
هكذا بداأ يتابع تفا�صيل احلياة اليومية 
ا  ا كل يوم  مطلقاً لبهلوان وزوجته وطفليه معاً
يطاردون  كيف  ليت�صورهم  خلياله  العنان 
يزورون  اأو  ا  مزدحماً ا  �صارعاً يعربون  اأو  ا  فاأراً
قبل  والتاأمل  الده�صة  تثري  ب�صور  جريانهم 

ال�صحك.
فى  املبا�صر  باملعنى  ال�صيا�صة  تكن  مل 

بوؤرة اهتمامات اإيهاب فهو قد ن�صاأ فى اأ�صرة 
مثقف  رجل  فوالده  العي�ض،  لقمة  توؤرقها  ل 
ال�صعر  ويحفظ  واملو�صيقى  ال��ق��راءة  يحب 
وما اأن مل�ض موهبة الر�صم فى ولديه اإيهاب 
وناجى حتى اأحلقهما مبدر�صة فنية اإيطالية 
الر�صم قبل  ليتعلما قواعد  مب�صر اجلديدة 

اأن يلتحقا بكلية الفنون اجلميلة.
ا�صتغرق اإيهاب فى عامل الفن اخلال�ض 
يتن�صت للمو�صيقى الكال�صيك ويتابع اأفالم 
ال�صينما ويبحث عن ذاته فى الر�صم، وكانت 
براعته الفنية وثقافته الوا�صعة تغرى بع�ض 
اأ�صدقائه جلذبه اإىل عامل ال�صيا�صة.. هكذا 
عندما  ال�صناوى  كامل  ال�صاعر  معه  ح��اول 

�لدر�مية من خ�شائ�ص عمل �إيهاب كما تبدو فى نقده لت�شعيد �أهل �لثقة على ح�شاب �لكفاء�ت من �خلرب�ء
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ا لتحرير جريدة اجلمهورية وعمل  كان رئي�صاً
ال�صناوى  وماأمون  اإيهاب  ي�صكل من  اأن  على 
فى  ا  يومياً ا  �صيا�صياً ا  كاريكاترياً يقدم  ا  ثنائياً
 56 ع��ام  امل��ح��اولت  وت��ك��ررت  اجلمهورية، 
جريدة  الدين  حميى  خالد  اأ�صدر  عندما 
انتقل  ال�صتينيات  مطلع  وف��ى  )امل�����ص��اء(.. 
اإىل روز اليو�صف فتبلورت �صخ�صيته الفنية 

بجالء اأو كما يقول هو نف�صه:
اأن  اليو�صف  روز  مدر�صة  فى  "تعلمت 
من  وكل  نظرها  بوجهة  تنمو  �صخ�صية  كل 
امل�صتقل  فكره  له  يكون  اأن  يجب  بها  يعمل 
ويعرب عن راأيه بطريقته اخلا�صة وباأ�صلوبه 
الكثري  تعلمت  لقد  التعبري..  ف��ى  اخل��ا���ض 
ال�صناوى  ماأمون  و�صاعرية  رومان�صية  من 
لكن اإح�صان عبد القدو�ض هو الأب الروحى 
احلقيقى ىل فهو الذى �صاعدنى على تكوين 

�صخ�صيتى وفكرى وحتمل امل�صئولية".

�سور من 
ال�سفخانة

م������رة ث��ان��ي��ة 
ي��ت��ج��ل��ى احل�����ض 
عند  ال�����درام�����ى 
اإي�����ه�����اب ���ص��اك��ر 
ف������������ى ع����م����ل����ه 
وهو  )ال�صفخانة( 
�صحفية  زاوي������ة 
ك����اري����ك����ات����ريي����ة 
ت��ت��ن��اول اأو����ص���اع 
امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
احل���ك���وم���ي���ة وم���ا 
ي�����ت�����ع�����ر������ض ل���ه 
بداخلها،  املر�صى 

كانت ال�صور التى يعر�صها ت�صبه فى �صدقها 
زياراته  لتكرار  الت�صجيلية  ال�صينما  وقائع 
للم�صت�صفى ب�صحبة �صديقه الطبيب �صقيق 
من  )ال�صفخانة(  عر�صته  ما  لكن  زوجته.. 

النا�صر  عبد  الرئي�ض  ي�صعد  مل  �صلبيات 
واعتربها موؤ�صر ف�صل للحكومة.

مع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  اإي���ه���اب  يتمكن  ومل 
الأو�صاع العامة بعد هزمية يونيو 67 ف�صافر 

من قلب حكايات �لرت�ث �ل�شعبى ��شتح�شر �إيهاب �شخ�شية فرقع لوز

من حلقات �ل�شفخانة �لتى تنتقد حال �مل�شت�شفيات
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اأجواء  يعاي�ض  باري�ض  فى  والعمل  لالإقامة 
وميار�ض  بها  وي�صعد  ياألفها  التى  الفنون 
ا عن  ���ص��غ��ف��ه ب��ال��ر���ص��م وال��ت�����ص��وي��ر ب��ع��ي��داً

الكاريكاتري ومتاعبه.
��ا ر���ص��م ال��ل��وح��ات كما  وا���ص��ت��ع��اد اأي�����صاً
الأطفال  ر�صم ق�ص�ض  له فى  ا  وجد متنف�صاً
عاد  اأن  اإىل  املختلفة  الن�صر  ودور  للمجالت 
من جديد اإىل عمله فى روز اليو�صف يبحث 
العمل  فى  واأ�صلوبه  فكره  تالئم  فكرة  عن 
الدرامية  ال�صخ�صية  على  ع��ر  اأن  ف��ك��ان 

)فرقع لوز وعقلة ال�صباع(.
وفرقع لوز �صخ�صية فولكلورية معروفة 
واحلكايات  ال��ن��وادر  ع�صرات  حولها  ت��دور 
فى  ال�صخ�صية  مالمح  وتتحدد  ال�صعبية  
مفارقة اجلمع بني اجل�صم ال�صئيل والقدرة 
ا لن�صرة  اخلارقة على الفعل، فاأفعاله دائماً
حقوقهم  لهم  ف��ريد  واملظلومني  ال�صعفاء 
امل�صلوبة وينتقم من ظامليهم بف�صل ما يتمتع 
به من قدرات ذهنية وحيلة وا�صعة في�صدق 

فيه القول )يو�صع �صره فى اأ�صعف خلقه(.
وف���ى ك���ل احل��ك��اي��ات ال�����ص��ع��ب��ي��ة التى 
تدخله  حلظة  تكون  لوز  فرقع  فيها  ي�صرك 
الذروة  اأو  الك�صف  الأح��داث هى حلظة  فى 
الدرامية، حيث تت�صح مواقف كل الأطراف 
الكاذب  وينف�صح  املتاآمر  خديعة  فتنك�صف 
ا بالع�صل، فذكاء  حتى لو كان كالمه مدهوناً
ال�صادق  الكالم  فرز  من  ميكنه  لوز  فرقع 

عن نقي�صه.
الفنية  �صخ�صيته  م��ع  اإي��ه��اب  تعاي�ض 
اجلديدة ووجد فيها م�صاحة مالئمة لتكوينه 
�صفاتها  فوظف  للتعبري  وحاجته  الفكرى 
املعروفة لتتفاعل مع الأحداث اليومية.. يعلق 
من خاللها على ت�صريحات كبار امل�صئولني 
بعد  ال��ق��ادم  بالرخاء  اخليالية  ووع��وده��م 
تاأتينا  �صوف  التى  الفلو�ض  واأنهار  النفتاح 

من كل مكان مع اأفواج امل�صتثمرين.
تردد  املنافقني  جماعات  كانت  يومها 
وعود ال�صادات ورجاله عن النعيم املنتظر، 
القومية  ال�صحف  اأغ��ل��ب  حت��ول��ت  وه��ك��ذا 
فاختزلها  الكلمات  نف�ض  ي��ردد  ك��ورال  اإىل 
اإيهاب فى �صورة كاريكاتورية جديدة ا�صمها 

اجلريدة  وه��ى  والأه��ب��اري��ة(  )الهمبورية 
والأهرام  الأخبار  جمع  حا�صل  من  املكونة 

واجلمهورية.
ا ح��ت��ى جتلت  ك��ث��رياً ال��وق��ت  ي��ط��ل  ومل 
فخرجت  الأب��اط��ي��ل  وانف�صحت  احل��ق��ائ��ق 
وكانت  غ��ا���ص��ب��ة  ال�������ص���وارع  اإىل  اجل���م���وع 
البع�ض  و�صفها  التى   1977 يناير  انتفا�صة 
بانتفا�صة  ال�صادات  وو�صفها  اخلبز  بثورة 
اأجهزته الأمنية تالحق  احلرامية وانطلقت 

وتطارد معار�صيه بكل ال�صبل.
لأول  ل���وز  ف��رق��ع  �صفحة  ظ��ه��رت  ح��ني 
كاأحد  ال�����ص��ادات  الرئي�ض  بها  اأ���ص��اد  م��رة 
ع�صره  فى  والنقد  التعبري  حرية  عالمات 
للقانون والدميقراطية مظلة  ال�صيادة  حيث 
واعترب  انقلب  م��ا  ا  �صريعاً لكنه  للجميع.. 
الأفنديات  م��ن  �صرذمة  جم��رد  معار�صيه 
املواطنني  ويحر�صون  احلنجورى  يلوكون 
الب�صطاء واأ�صرع بتغيري كل قيادات موؤ�ص�صة 
ا برئي�ض جمل�ض اإدارتها  روز اليو�صف مطيحاً
ورئي�صا  ال�صرقاوى  الرحمن  عبد  ال�صاعر 

التحرير فتحى غامن و�صالح حافظ.
وعند هذا احلد اأدرك اإيهاب �صاكر اأنه 
ل مكان لفرقع لوز ول عقلة ال�صباع بعدما 

ظهر ال�صادات من جديد فى طريقه فتوقف 
عن ر�صم الكاريكاتري ال�صيا�صى مرة اأخرى.

اإيهاب �ساكر فى �سطور
اأغ�صط�ض   15 مواليد  م��ن  �صاكر  اإي��ه��اب 
1933 وهو خريج كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة 

�� ق�صم ت�صوير.
جريدة  تاأ�صي�ض  مع  ر�صومه  ن�صر  فى  ب��داأ 
روز  اإىل  ان��ت��ق��ل  ث��م   1953 ع���ام  اجل��م��ه��وري��ه 

اليو�صف �صنة 1960.
كتب ور�صم العديد من كتب الأطفال لدور 
وال�صياد  العربى  والفتى  وال�����ص��روق  امل��ع��ارف 
بالطفل  اهتمامه  وامتد  ببريوت وفرن�صا وكندا 
بر�صوم ملجالت �صمري وماجد والعربى ال�صغري 
وعالء الدين اإىل جانب عمله مب�صرح العرائ�ض 
يا  ال�صباع ( و)دقى  حيث �صمم وكتب )عقلة 

مزيكا(.
فى  مبكرة  اأع��م��ال  له  كانت  ال�صينما  فى 
اأفالم الر�صوم املتحركة، فكتب واأخرج عام68 
جمموعه  باإنتاج  تبعه  ث��م  )ال��زج��اج��ة(  فيلم 

اأفالم ق�صرية للتلفزيون الفرن�صى.
كيوتو  مبدينة  كان  اخلا�صة  معار�صه  اأول 
باليابان عام1970 ثم فى فيينا عام82 وقاعة 
اإخناتون بالزمالك عام88 وي�صارك بلوحاته فى 

املعار�ض اجلماعية القومية منذ عام1971.

جيل تلفزيوجنى �أحد م�شل�شالته.. ر�شد من خاللها مفارقات �الختالف بني جيلني
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 مى �لتلم�سانى فى رو�يتها »�أكابيال«

  احليــــاة على حــــافـة الرغبــــــة 
جمــال �لق�ســـا�ص

�صفحاتها  منذ  »�أكابيال»  رو�ية  ت�صعنا 
مهم�ش  بع�صها  رغبات،  �صر�ع  �أمام  �لأوىل 
و�صائك وملتب�ش وحما�صر فى مظاهر حياة 
�إىل  وحتولت  وبريقها  دفئها  فقدت  رتيبة، 
�لآخر  وبع�صها  منه،  �لفكاك  ي�صعب  ماأزق 
م�صوه ومبتور وناق�ش، لكنه يتعاي�ش مع هذ� 
�لنق�ش وكاأنه �صكل من �أ�صكال �ل�صرورة بل 
�لكتمال. ورغم �أن قو�ش �ل�صر�ع حتت وطاأة 
�لقلق  من  مب�صاحات  مثقل  �لرغبات  ه��ذه 
و�لتوتر �لعاطفى �لتى يعي�صها �أبطال �لرو�ية 
وتقاطعات  زو�ي���ا  وم��ن  متفاوتة  ب��درج��ات 
د�ئًما  ينطوى  �ل�صر�ع  ه��ذ�  ف��اإن  خمتلفة، 
و�حلميمية،  �لأل���ف���ة  م��ن  ك��ب��ر  ق���در  ع��ل��ى 
من  بينهم  �أ�صدقاء،  "�صلة"  �صحبة،  فهم 
�أكرث  وي��وؤل��ف  يوحد  ما  �لإن�صانى  �مل�صرتك 

مما يبعد ويفرق.
�صر�ع  بر�أيى  هو  �لرغبات  �صر�ع  ولأن 
حالة تظل م�صدودة �إىل �لد�خل وم�صكونة به 
دوًما، ولي�ش �صر�ع مو�صوع �أو فكرة  تنتظر 
ت�صتبدل مى  �أو رد فعل من �خل��ارج،  �إجابة 
�لقناع   بلعبة  �ل��رو�ي��ة  ه��ذه  فى  �لتلم�صانى 
قد  �لأوىل  �للعبة  �أن  ا  �ملر�يا، خ�صو�صً لعبَة 
لفت  نحو  على  وجتلت  مب��ه��ارة  �ختربتها 
حيث  "هليوبلي�ش"،  �ل�صابقة  رو�يتها  فى 
عرو�صة  ق��ن��اع  ور�ء  م��ن  ي��ت��م  �حل��ك��ى  ك���ان 
وحمور  فنى  ومقوم  كو�صيط  "�ملاريونت" 
وعلى  �ل�����ص��ر�ع.  و�إد�رة  �ل�����ص��رد  حل��رك��ة 
�لعك�ش، ففى "�أكابيال" نحن �أمام  جمموعة 
متجاورة من �ملر�يا تتقاطع وت�صتبك بع�صها 

ببع�ش بحًثا عن نقطة جذب، تخرجها من 
وظيفة  �مل��ر�آة  تكت�صب  بينما  �مل��ر�آة،  متاهة 
�أو حار�ش �لرغبات  حامل �مل�صائر و�لأدلة، 

و�لأ�صر�ر لوجوه تتخفى فى ظاللها.
�لكرب  فى  �ل�صردية  �ملر�يا  هذه  تتناهى 
وطبيعة  �لأحد�ث،  بح�صب طبيعة  و�ل�صغر، 
بحيوية  �لكاتبة  حتتفظ  ولكى  �ل�صخو�ش، 
�أبعادها   و�صفافية  �ل�صخو�ش  حركة  تد�خل 
�لكتابة  �صكل  ترفد  و�ملتباعدة،  �ملتجاورة 
ت�صطيح"   " فكرة  على  تعتمد  رو�ئية  ببنية 
�لثالثية  �أب���ع���اده  م��ن  وتخلي�صه  �ل��زم��ن، 

�لتقليدية.
وبهذه �ل�صتعارة �لعفوية من �إرث �لفن 
�لت�صكيلى ُتدخل �لرو�ية �لزمن كطاقة فاعلة 
طو�يا   فى  حتوله  كما  �لرغبات،  �صر�ع  فى 
متعددة  �صوئية  موؤ�صر�ت  �إىل  �ل�صرد  لعبة 
ومكثفة  �أح��ي��اًن��ا،  خاطفة  تبدو  ومتباينة، 
�أحياًنا �أخرى، لكنها فى �حلالتني تعمل على 
�صفيفة  غاللة  م�صكلة  �ل�صرد،  �أحادية  ك�صر 
تتحرك  �ل��ذى  و�لنفعاىل  �لعاطفى  للمناخ 
فيه �ل�صخو�ش، وتومئ �إىل  حالتهم �لنف�صية 
�ل�صخو�ش  تبدو  للتغير، ومن ثم،  �لالوعية 
يتل�ص�ش  �أو  بع�صا،  بع�صها  تخرتق  وكاأنها 
بع�صها على �لآخر بعني ر�ٍو ماكر يقف د�ئما 

خلف �ملر�آة.
�لزمن  ت�صطيح  ف��ك��رة  م��ع  ي��ت�����ص��اف��ر 
ويع�صدها فى �لوقت نف�صه، �لتمويه �ل�صكلى 
�ملركز،  ثقل  م��ن  وتخلي�صه  �مل��ك��ان،  على 
فعلى  �مل��ح��دد،  �ملنظور  �أو  �لكتلة  ومفهوم 
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وعالمات   �صذر�ت  �أمام  نحن  �لرو�ية  مد�ر 
�صوبر  بيت،   ، �صقة  �مل��ك��ان:  على  متناثرة 
مطعم..  مقهى،  �صاليه،  ع��ي��ادة،   ماركت، 
وغرها من �ملفرد�ت، لكن ل نعرف حتديًد� 
�أية  فى  �لرو�ية،  تدور  مكانى  ف�صاء  �أى  فى 
�أن  حتى  بلد،  �أى  فى  قرية،  �أية  فى  مدينة، 
تبدو  �أحياًنا  لل�صخو�ش،  �مل�صرية  �ملاهية 
�ل�صفر  بحكم  رمبا  �أجنبية،  برياح  بة  م�صرَّ
�أتاح   وقد  �لثقافة.  بحكم  ورمب��ا  و�لإق��ام��ة، 
�ل��ت��خ��ل�����ش م��ن م��رك��زي��ة �مل���ك���ان  �حلرية 
بعفوية  وتتجاور  وتتقاطع  لتتنقل  لل�صخو�ش 
فى ن�صيج �لرو�ية، وفى �إيقاع متنوع �حلركة 
ر�أ�صًيا و�أفقًيا وفى �صتى �لجتاهات.. فهكذ� 
كجغر�فيا  �مل��ك��ان  م��ع  �ل��رو�ي��ة  تتعامل  ل 
على  مفتوحة  كحالة  و�إمن��ا  �ملعامل،  موؤطرة 
ظل  فى  مًعا..  و�ل�صخو�ش  �لزمن  حت��ولت 
عايدة  �صورة  �لر�وية  ت�صتعيد  �لتمويه  هذ� 

�لبطلة وكاأنها نوع من �لنو�صتاجليا �حلارة: 
�أكاد  ف��ال  �خل��ي��ال،  بعني  �أتاأملها  "�ليوم 
تع�صق  �لتى  �لنحيلة  �لفتاة  هذه  �أن  �أ�صدق 
هى  بطالقة  �لإجنليزية  وتتحدث  �لأوب���ر� 
�بنة قرية فى �جلنوب ل يظهر ��صمها على 

�خلر�ئط".
ت�صرد  �لقرية  ه��ذه  معامل  حت��دد  وح��ني 
فى  دون��ت��ه  كما  ع��اي��دة  ل�صان  على  �ل��ك��الم 
يومياتها: "ولدت فى قرية �صغرة، تغفو كل 
�لنا�ش  يرهبه  �صفح جبل عتيق،  مغيب عند 
ويحنقون  �ل��ري��اح  قمته  على  تعاركت  كلما 

عليه كلما ر�صت عند �صفحه �لأتربة.
مثل  مثلى  �ملدينة،  �إىل  �لقرية  غ��ادرت 
م��ئ��ات غ���رى غ��ادرت��ه��ا ب��ال رج��ع��ة. كنت 
�أحت�����ص�����ش �خل��ط��ى ع��ل��ى ط��ري��ق �حل��ري��ة، 
فقد  �لآن  �أما  و�ملعرفة،  �لفن  حلم  ير�ودنى 
�إىل  هنا  �لبقاء  �إمكانية  فى  �ل�صك  �أ�صبح 

ف�صد،  �لذى  ما  �أعرف  ل  �أمًر� حتمًيا.  �لأبد 
ول  نف�صي،  �إىل  �لإح��ب��اط  ت�صلل  كيف  ول 
�أ�صتطيع �أن �أخمن كيف �صتكون �لنهاية لكن 

ف�صوىل يدفعنى �إىل �لنتظار". 
بطلتى  �إىل  ننظر  �أن  مي��ك��ن  ث��م  وم���ن 
و"ماهي"..  "عايدة"  �لأ�صا�صيتني  �لرو�ية 
كيف  تكون،  ول  تكون  كيف  تعرف  ع��اي��دة، 
بب�صاطة  �مل����ر�آة  ع��م��ق  ف��ى  وت��دخ��ل  ت��خ��رج 
تنحل  خا�صة،  �أيقونة  �إىل  وحتولها  وعفوية، 
�لزمن  فى  �ل�صميكة  و�لعقد  �لفو��صل  فيها 
و�لأ�صياء. فى �ملقابل تريد "ماهي" �أن تكون 
ول تكون فى �لوقت نف�صه. لذلك  تقف  د�ئًما 
وترتك  و�لعتبات،  �حل��و�ف  على  بج�صدها 
من  �لد�خل  على  �لتل�ص�ش  حرية  لروحها 

�لثقوب و�لفجو�ت.
زمن عايدة �صائب، مفروط، مفتوح على 
يكرتث  ل  مًعا؛  و�لنهايات  �لبد�يات  تخوم 
وعلى  و�ملاألوف..  و�لعادة  �ملنطق  بح�صابات 
�لعك�ش فزمن "ماهي"،  يكاد يكون هو زمن 
�ملغامرة،  و�صك   على  د�ئًما  فهى  �لو�صك، 
على و�صك �أن ت�صل �إىل مائها �خلا�ش، على 
�لأعر�ف  تك�صر قف�ش  �أن  تتحرر،  �أن  و�صك 
�لأ�صرية  و�حل���ي���اة  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  و�ل���ع���اد�ت 
�لرتيبة، لكنها حتت مظان هذه "�لو�صكية"، 
بني  �لعالقة  تر�وح مهمتها فى �صبط  تظل  
�لإناء وما يحتويه؛ وفى �لوقت نف�صه، ُتر�كم 
رغم  ومقموعة..  موؤجلة  وح��ي��و�ت  رغ��ب��ات 
�أنها تكره �لبينية، ت�صجر من برودة منطقة 
ت�صف  ب���ني..  �ل��ب��ني  ف��ى  و�ل��وق��وف  �لو�صط 
هذ�  على  عايدة  مر�آة  فى  "ماهي" نف�صها 
كما  بها  و�لت�صقت  عايدة  "�لتقيت  �لنحو: 
يلت�صق �لغريق بطوق �لنجاة، وهى �لنقي�ش 
كاأننى  عنها  بعيًد�  �نزلقت  ثم  يل،  �لكامل 
ف�صلت �لغرق �لد�ئم فى حياتى على �لطفو 

�ملوؤقت فى مد�ر�تها".
�لقر�ءة  ترتيب  تعيد  وكاأنها  تت�صاءل  ثم 
�ألفة  ع��ل��ى  �أح���اف���ظ  ك��ن��ت  ه��ل  و�لروؤية:" 
�أم كنت  و�لأخ����الق �حل��م��ي��دة،  �ل���ص��ت��ق��ر�ر 
�لأف�صل،  �أننى  لنف�صى  �أثبت  �أحاكمها  حتى 

مى التلم�سانى
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يومياتها  فى  عايدة  معه  تتقاطع  �مل�صهد  
و�أر�صم  �أك��ت��ب  ع�صاقها:"  �أح���د  خماطبة 
و�أحبك �أكرث من ذى قبل، لكنك حني تغيب 
�أكرث.  �أنت  �أفتقدك كثًر�، تفتقدنى  عنى ل 
بعيًد�،  �أدفعك  �صعري.  على  وتقبلنى  تعود 
�أنام على �ملقعد و�أ�صرب �لقهوة وهى باردة 
و�أ�صحو  و�أغ��ف��و،  �أخ���رى  �صيجارة  و�أدخ���ن 
لأعيد ر�صم ما ر�صمت، وياأتى �لليل و�أنام فى 
ح�صنك و�أنا �أحلم بر�صم نف�ش �ملر�أة، ونف�ش 

�ملر�آة ".  
�ملر�يا  لعبة  تعك�ش  ل  ذل��ك،  �صوء  على 
�مل���ر�وغ  �ل��ر�ئ��ق   ب�صوتها  "�أكابيال"  ف��ى 
تت�صع   بل  فح�صب،  �ل�صخو�ش  و�ق��ع  �ملنفرد 
مل�صاءلة �لوجود وحماولة خلق نو�فذ �إدر�ك 
فى  تعلق  و�لتى  �لأ�صا�صية  لأ�صئلته  جديدة 
توم�ش  م�صكاة،   �أو  كتميمة  �لن�ش  طو�يا 
وتتكثف فى مناطق معينة، م�صكلة نوًعا من 
�حلو�رية و�جل�صر، يف�صل ويربط بني ف�صاء 
�ل�صخو�ش �خلا�ش �ملاثل فى �ملر�آة، وبني ما 
يعك�صه هذ� �لف�صاء  من �صدى وذبذبة على 

و�قعهم �ملادى �خلارجي.
بقوة  �لوجودية  �لذبذبة  ه��ذه  تتج�صد   
فى دفاتر "يوميات عايدة" فهى متثل بر�أيى 

بعد  �لآن  �أدرك  �لأكمل؟  �لأجن��ح،  �لأعقل، 
وفاتها �أن عاملى كان م�صقوًل كحجر �أمل�ش، 
هذ�  م��ن  ل��ل��خ��روج  و�صيلتى  ع��اي��دة  وك��ان��ت 
يعدنى  �آخر  و�لت�صبث بخ�صونة عامل  �لعامل  
مب�صاعر جديدة، لي�ش من بينها �مللل وعدم 

�لر�صا".        
ترت�ءى"عايدة"  �لإط����ار  ه��ذ�  خ���ارج 
�لتى  �خلاطفة  ومر�آتها  وحيويتها  بنزقها 
تنعك�ش عليها كل �ملر�يا �لأخرى وكاأنها زمن 
تتح�ص�صه  و�لذى  �ملن�صي،  �لهارب  "ماهي" 
فى  وي��وؤرق��ه��ا  جلدها،  وحت��ت  م�صامها  ف��ى 
حلمها وذ�كرتها. وتدمن من �أجل �لإم�صاك 
�أن  متنا�صية  عايدة،  حافة  على  �لوقوف  به 
�لوقوف على �حلافة لي�ش بدياًل عن �لوقوع 

فيها.
تعي�ش  �ل����رو�ي����ة  م����د�ر  ع��ل��ى  ه���ك���ذ�، 
وترت�صد  تتاأمله  زمن"عايدة"،  "ماهى" 
من  عنه  وت��روى  وهبوطه،  �صعوده  حلظات 
تتمنى  بل  �ملبتورة،  �ل�صغرة  مر�آتها  ور�ء 
فى �أحيان كثرة �أن تذوب فى ظالله، �أو �أن 
لأنه  منه،  وتنتقم  م�صاره  فى  وتعدل  ت�صرقه 
فيه  لها، ل حو�جز  بالن�صبة  ��صتثنائى  زمن 
بني م�صاغل �لروح و�جل�صد. يحمل فى طو�يا 
عميقة  خربًة  وج��وده  ونزق  وفو�صاه  عبثيته 
�أن تلم�ش وتقطف  من �حلب و�لأمل، ومعنى 

�لأ�صياء فى حلظة �لن�صوة �لأوىل.
على  "ماهي" تبدو  �صخ�صية  �أن  ورغم 
�لرو�ية  فاإن  عايدة،  �صخ�صية  من  �لنقي�ش 
مع  ب��ال��ت��و�زى  ورمب��ا  فائقة،  فنية  ومب��ه��ارة 
ت�صحب  �لذكر  �ل�صالفة  "�لو�صكية"  حالة 
لعبة �ل�صرد بكل مدها وجزرها �إىل منطقة 
�لت�صاد"،  "حتت  �ملنطق  وبلغة  �أ�صميها 
حمافظة بذلك على �صفافية �لتوتر �لدر�مى 
ل�صقف �لن�ش، فنحن �أمام �صخو�ش تختلف 
وتتفق، حتب وتكره، تفرتق وتلتقي، تت�صالح 
لي�صت  لكنها  وتتجاذب  تتنافر  وتتعار�ش، 
فى حالة تناق�ش �أو �صر�ع  باملعنى �ملاألوف، 
و�إمنا د�ئًما فى حالة تعاي�ش �أ�صبه بالت�صاد. 
�صل�صلة  ف��ى  جميًعا  ع��اي��دة  ربطتهم  ل��ق��د 
منتظرة  �جلبل  �صفح  فوق  و�رمتت  معقدة، 
هذ�  �أوًل..  �لو�صول  على  �لقدرة  ميلك  من 

بوؤرة �لتنوير و�لك�صف �لأ�صا�صية فى �لرو�ية، 
مناور�ت  لكل  �لإي��ق��اع  ع�صب  ت�صكل  كما 
تخلع  لعايدة،  �لتحتى  �لعامل  �إنها  �ل�صرد، 
و�أوهمت  تلب�صها،  مل  �لتى  �لأقنعة  كل  فيه 

�لآخرين بها.
ب��ع�����ص��ب ع���ار م��ن��اط��ق �لظل  وت��ه��ت��ك 
�مللتب�صة �ملحايدة بد�فع من روؤيتها وخربتها 
متنحهم  ك��ي��ف  وتك�صف  �أ���ص��دق��ائ��ه��ا،  م��ع 
عتبات  على  ينامون  حني  �لبطولة  �صكوك 
قلبها ويلهثون فى دهاليز ج�صدها، من �أجل 
رجفة، رمبا يختلط فيها طعم �للذة مبر�رة 

�حلياة.
تعرث "ماهي" على هذه �ليوميات بفعل 
�ل�صطو  عملية  وتكمل  �لتل�ص�ش،  م�صادفة 
�ملفاجئ وهى  بعد موت عايدة  كاملة  عليها 
من  وبدرجة  �لعمر.  ربيع  فى  �صابة  تزل  مل 
�صفحاتها،  تقلب  و�حلرة  و�لده�صة  �لتاأمل 
هاربة  مب��الم��ح   ت�صطدم  �أن��ه��ا  وتكت�صف 
عايدة  ر�صمتها  ك��م��ا  ل�صورتها  ومن�صية 
و�نتحلت  وع���رت  �ل�����ص��خ��و���ش،  م��ر�ي��ا  ف��ى 
فى  وحم��رم��ة  �صائكة  مناطق  خاللها  م��ن 
ي�صبه  حب  بفعل  ت��ارة  �خلا�صة،  عالقتهما 
�لكر�هية، وتارة بفعل كذب ب�صبه �حلقيقة.. 
ومبكر �لر�وية و�أناقة يقينها �لعقالين، تربط 
�لرو�ية  ولعبة  �ليوميات  لعبة  "ماهي" بني 
ي�صدهما  �صرًيا   حباًل  ثمة  وك���اأن  نف�صها، 
مًعا، :"�أكاذيب عايدة ل تهمنى ول توؤذيني، 
ما يهمنى هو طريقتها فى �لكذب، ذكاوؤها 
كانت  �لتى  �حلبكة  �لق�ص�ش،  تلفيق  ف��ى 
جت��دده��ا وت��ط��وره��ا ك��ل م���رة، ع��ن زو�جها 
ظ��روف طالقها، عن  وع��ن  و�ل��ث��اين،  �لأول 
ممار�صة  عن  عزوفها  رغم  دخلها،  م�صدر 
فى  �لعابرين  �لرجال  عن  ثابت،  عمل  �أى 
ت�صمى  كانت  كما  �جلرف"،  �أي��ام  حياتها" 
مغامر�تها �لعاطفية و�جلن�صية فى �ل�صنو�ت 

�لأوىل ل�صتقر�رها فى �ملدينة".
مبوتها  تنتهى  ل  ع��اي��دة  �صدمة  لكن 
�ملباغت، فتبقى �صورتها فى �ليوميات تطارد 
كلمة  م�صار  تعدل  حني  ا  خ�صو�صً "ماهي"، 
وو�قعًيا،  لغوًيا  �لكذب  لي�صتقيم  جملة،  �أو 
فى  مفتاح  عن  يبحث  كلغز،  م  حتوِّ و�أحياًنا 
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�لنفاذ  حماولة  ف��ى   �أو  و�ل��ذ�ك��رة،  �ملخيلة 
فيما ور�ء �لعنا�صر و�لأ�صياء، وفك عالئقها 
ووحد�تها �ل�صرية،  لتتحول �ليوميات �إىل ما 
�ملعتمة  �جلو�نب  تناو�ش  حياة  جدلية  ي�صبه 
فى  حرتها  وتلملم  �ل�صخو�ش،  مر�يا  فى 
ما  �ل�صائكة:  بالأ�صئلة  مثقل  وج��ودى  رذ�ذ 
�للذة، ما  �لرغبة، ما  �حلب، ما �حللم، ما 

�حلرية،  ما �ملوت، ما �حلياة، ما �لإن�صان؟
ل َتْعلق هذه �لأ�صئلة �لالهثة بامل�صاحات 
�لفارغة فى �لن�ش، فتبدو مقحمة �أو ناتئة، 
خارجية  وم��ف��ارق��ات  ل���ص��ت��ع��ار�ت  ظ��اًل  �أو 
و�إمنا  و�لكتابة،  �ملعرفة  خربة  فى  م�صمرة 
و�نفعالت  م�صاعر  م��ن  ب��الأ���ص��ا���ش  ت��ول��د 
و�لتى  �لعاطفية،  �ل�صخو�ش  و���ص��ر�ع��ات 
عنها  و�لتعبر  ر�صدها  فى  �لكاتبة  تتفنن 
�إيقاع  فيها  يت�صافر  متنوعة،  �صرد  باأن�صاق 
�ل�صعرى  �مل�صهد  وروح  �ل�صينمائي،  �ملونتاج 
وروؤى  �ح��ت��م��الت  على  �ملفتوح  و�لب�صرى 
�حلد  عن  يفي�ش  وجود  م�صاعر  �صتى..�إنها 
وجود  �أخ��رى.  �أحيان  فى  وينق�ش  �أحياًنا، 
فى  �كتماله  �صكل  يرى  بل  بذ�ته،  يكتفى  ل 
�إدر�كه �لد�ئم جلماليات �ل�صعف �لإن�صاين، 
و�أنه �إمكانية مفتوحة على �حللم و�ملغامرة. 
ت��ع��ى �ل��ك��ات��ب��ة ذل�����ك، ف��ت��و���ص��ع م���ن زم��ن 
�ل�صخو�ش، ليتخطى �صخ�صانيته وحلظيته، 
�لن�ش  زمن  مع  ت�صايف  عالقة  فى  ويدخل 
نف�صه، �لأكرث نفاًذ� و�صموًل، ومقدرًة على �أن 

يجدد نف�صه بيقني هذ� �ل�صعف،  كثمرة من 
ثمر�ت �لوجود. 

بروح  �مل�صّربة  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  مع  يرت�فق 
ت�صميته  مي��ك��ن  م��ا  �ل���رو�ي���ة  ف��ى  �لفل�صفة 
�لذى  �لت�صرت  ف��رغ��م  �لفقد"،  ب�"حكمة 
متار�صه "ماهي" – �أحياًنا - بعاطفة �لأمومة 
كنوع من �لتعوي�ش �لنف�صى و�لإيهام بنقطة 
فى  ترت�ءى  �حلياة  �أن  ورغم  للذ�ت،  �تز�ن 
و�لوهج  �لعطاء  من  �صل�صلة  وكاأنها  جمملها 
ترت�ءى  نف�صه  �ل��وق��ت  ف��ى  فاإنها  �مل�صتمر، 
ك�صل�صلة من �خل�صارة و�لفقد �مل�صتمر، كما 
ل  �حلميمة،  ا  خ�صو�صً �لأ�صياء،  دو�م  �أن 
�لو�قع  فى  متلكها   �أو  حتققها  مبدى  يقا�ش 
ت��دوم، حني  �لأ�صياء  و�إمن��ا  �ملبا�صر،  �مل��ادى 
�إىل  حينئذ  تتحول  قد  لأنها  لي�ش  نفقدها، 
�أثر، و�إمنا لأنها �صتقبع فى خمزون �لذ�كرة 
مل  زمن  على  و�صاهد  �صوء حميمة،  كنقطة 

يزل له وخزه ودبيبه �خلا�ش فى �لذ�كرة.
مر�آتها  خ��الل  من  عايدة  جنحت  لقد 
وتعي�صها  �حل��ي��اة،  ت�صرق  �أن  ف��ى  �خلا�صة 
بحيوية �لعا�صقة �لنزقة، لكنها حني حاولت 
ِدمت بلحظة فارقة وقا�صية  �لهروب منها �صُ
من  حلظات �لوجود، فلم جتد �أمامها �صوى 
تقيم  �أن   حاولت  وحينما  ه�صة،  يقني  بذرة 
ومع  ذ�ت��ه��ا  م��ع  ز�ئ��ف  لت�صالح  م���ربًر�  بها 
كينونة  ف��ى  عا�صت  �أن��ه��ا  متوهمة  �حل��ي��اة، 
كاذبة،  و�لأخ���رى  �صادقة  و�ح��دة  �م��ر�أت��ني 

فى  كتابها  وينطوى  �مل���ر�آة،  تته�صم  حينئذ 
�آخر  �إط��ار  تبحث عن  وج��ود  �صظايا  ح�صن 

�ش فى �ملر�آة. مهمَّ
على  ب��ق��وة  �ل��ن�����ش  زم���ن  ينفتح  ه��ن��ا، 
حتت  و�لعي�ش  �لفقد  حكمة  على  نف�صه، 
وتنحل  م��ًع��ا..  و�لت�صايف  �لت�صاد  ظ��الل 
حريتني  ي�صبحان  و�لإج��اب��ة،  �ل�صوؤ�ل  عقد 
تت�صارعان من �أجل حرية و�حدة، هى حرية  

�لن�ش و�حلياة مًعا.
حتت مظلة هذه �حلرية �ملباغتة، ت�صتعيد 
تتنف�ش  "عايدة"،  �صديقتها  روح  "ماهي" 
ر�ئحتها و�أنفا�صها وهى ترت�ءى على جدر�ن 
و�لتى  �خلا�صة،  نرثياتها  بقايا  وفى  �صقتها 
�أ�صرت "ماهي" على �صر�ئها و�ل�صكنى فيها 
لبع�ش �لوقت وكاأنها ��صرت�حة  زمن غابر، 
�أ�صر �صطوته وعناده �مل�صاك�ش،  حتررت من 
للعبور  بينما  يرت�ءى رحيل عايدة كقنطرة 
�لأك��رث  �حل��ي��اة،  م��ن  �لأخ����رى  �ل�صفة  �إىل 
�صطوعا فى �ملر�آة.. ت�صور "ماهي" كل هذ� 
فى حلظة �عرت�ف م�صنية.."ما ربطنى بها 
من  مالذ  عن  بالبحث  �أ�صبه  كان  وبال�صلة 
كنت  عما  بعيًد�  نف�صي،  عن  بعيًد�  نف�صى 
ومل  �لثابتة  و�لقيم  �لأخالق  قامو�ش  �أعتربه 

يجلب ىل �ل�صعادة �لتى كنت �أمتناها.
على  ع��ي��ن��اى  �نفتحت  ع��اي��دة  بف�صل 
مهرب.  �لنظر  م��ن  يعد  ومل  �ت�صاعهما، 
وحياتى  ونف�صى  ناحية،  من  وحياتها  عايدة 
من ناحية �أخرى متو�زيان من �لف�صل وعدم 

�لر�صا".  
"ماهي" بالر�صا وهى  ت�صعر  ومع ذلك 
�إح���دى  ف��ى  "عايدة"  ���ص��ورة  م��ع  تتماهى 
على  �مل����ر�آة  ف��ى  وت�صتح�صرها  �ألع��ي��ب��ه��ا، 
طريقة �أ�صبه – جمازًيا - بتح�صر �لأرو�ح؛ 
متوهمة �أن "عايدة" هى �لتى قامت بتغير 
بع�ش قطع �لأثاث فى �ل�صقة، تاركة نف�صها 
�لتى  وه���ى  "كرمي"،  م���ن  ع��اب��ر  حل�����ص��ن 
حمرمة  قبلة  م��ن  نفرت  �لقريب  ب��الأم�����ش 
من  و�حدة  فى  خل�صة  �صفتيها  من  �قتطفها 
وهو  كلماته  �إىل  وتن�صت  �أم�صيات"�ل�صلة"، 
تخرجى  نف�صك  ك��ان  "م�ش  بن�صوة  يهم�ش 

للعامل.. خال�ش يا بيبي.. ريالك�ش".

مى التلم�سانى
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البيئية  الأنظمة  ببع�ض  النـاُر  ترتبُط 
وثــيــًقــا، حتى  ارتــبــاًطــا  ـــ  ـ الــغــابــات  ـــ كبيئة  ـ
مكوناتها،  من  اأ�سا�سًيا  نـًا  ُمكوِّ لتبدو  اأنها 
اأن �سكان هذه البيئات، من نباتات  ولدرجة 
ت�ستجيُب  كيف  وتعرُف  تعتاُدها  وحيوانات، 

لندلعاتها.
لآخر،  وقــت  مــن  ت�ستعُل  حــن  فــالــنــاُر، 
تخدُم وجوَد بع�ض اأنواع الكائنات احلية من 
الب�سر  نحن  ــ  فيها  نرى  ول  الغابات،  �سكان 
اإنه  هى  واحلقيقُة  وتدمُر؛  حترُق  اأنها  اإلَّ  ــ 
النباتات  اأنواٌع من  لبـادت  النريان  لول هذه 
واحليوانات، ولتغريت مالمح النظام البيئى 

للغابات مبا يوؤثُر على حيويته واإنتاجيته.
متكرر  ب�سكل  يــحــدث  الــغــابــات،  فــفــى 
اأ�سجاٍر  مــن  الــنــبــاتــات،  منـــــوُّ  يتكاثف  اأن 
يزيد  حتى  وح�سائ�ض،  واأع�ساٍب  و�سجريات 
ذلك  وفى  امليتة،  النباتات  حتلل  معدل  عن 
اإخالٌل بالتوازن الطبيعي؛ فذلك التحلل هو 
الآليُة التى تطلُق املواد الغذائية املختزنة فى 
الأ�سجار امل�سنة والهالكة والأوراق واحل�سائ�ض 

امليتة، وغريها من املواد الع�سوية.
فعاليتها  املهمة  الآلــيــة  لهذه  يعيُد  ول 
الكتلة  كثافة  من  لتقلل  النريان،  انــدلُع  اإلَّ 
النباتية، وبالوقت ذاته، حتيُل كلَّ ما يقابُلها 
على  يحتوى  رمـــاٍد  اإىل  ع�سوية  مـــواٍد  مــن 
تلبث  ل  التى  ال�سرورية،  الغذائية  العنا�سر 

اأن تعوَد اإىل الرتبة.
م�سعلى  قائمة  �سدارة  فى  الب�سُر  وياأتى 
اأو اإهماًل.. وقد ت�سبُّ  نريان الغابات، عمًدا 

رجب �سعد ال�سيد

اإلدارُة  بالِنيــران!

حريق غابة

زهور اأوركيد فم الثعبان ظهرت بعد تطبيق برنامج العالج باحلرق
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مواجهته والتعامُل معه، وهى تختلُف فى ذلك 
والزلزل،  كالأعا�سرِي  طبيعية  اأخطاٍر  عن 
فقد  طويلة،  بالنار  الإن�سان  خــرة  اأن  كما 
اأغرا�ٍض  فى  لي�ستخدمها  ي�سعلها  كيف  تعلم 
الرتبة  خ�سوبة  وزيــادة  كال�سيِد،  متعددة، 
القابلة  اأرا�سيه  رقعة  وتو�سيع  الــزراعــيــة، 
اأدوات  امتلك  كما  ومــراعــيــه؛  لال�ستزراع 
وي�سعُب ح�سُر  واإخمادها.  عليها  ال�سيطرة 
لها  وتتعر�ض  تعر�ست  التى  احلرائق  عــدد 
ت�سري  اإح�ساءات  وثمة  العامل،  فى  الغابات 
اأو  العمدية  الــغــابــات  حــرائــق  عــدد  اأن  اإىل 
وحدها،  ال�سمالية  اأمريكا  فى  الَعر�سية، 
من ال�سخامة حتى اإنه يكفى لتغطية معظم 
الأقل، كل عدة  ًة، على  مـرَّ القارة باحلرائق 

�سنوات.
اإىل  املــهــاجــرون  الأوروبـــيـــون  تعلم  وقــد 

م�ست�سغر  مــن  ال�سخمة  الــغــابــات  حــرائــُق 
اأو  الأ�سجار،  اأفــرع  احتكاك  من  نــاجٍت  �سـرٍر 
من �سقوط حجٍر على حجر، اأو قد تاأتى من 

انفجاٍر بركاينٍّ غري بعيد.
الإ�سعال  عامَل  نتجاهل  اأن  ينبغى  ول 
الذاتي؛ كما ل ينبغى اأن نن�سى و�سيلة اإ�سعاِل 
اإنها  ال�سنن:  مالين  منذ  معروفة  حرائق 
�سطح  على  ت�سقُط  التى  اجلوية،  ال�سواعُق 
الكرة الأر�سية مبعدل مائة �ساعقة بالثانية، 
فت�سرُم النريان حيث حتل، وهذه ال�سواعُق 
اإ�سعال  حــوادث  من   %10 عن  امل�سئولُة  هى 
الـــوليـــات املتحدة  فــى  بــالــغــابــات  ــريان  ــن ال

الأمريكية وحدها.
الناَر  فــاإن  كيميائية،  نظر  وجهة  ومــن 
الناجتة  واحلرارية  ال�سوئية  الطاقَة  تعنى 
الع�سوية  املـــادة  بــن  حتــدث  تفاعالت  مــن 

احلرائُق  وحتــتــاُج  اجلــــوي،  والأوكــ�ــســجــن 
م�ستعلة،  لتبقى  الوقود  من  م�ستمٍر  زاٍد  اإىل 
ولتت�سع رقعُتها؛ فاإذا انقطَع الزاُد خمدت من 
ال�سروط  كلُّ  توفرْت  اإذا  اأما  نف�سها..  تلقاء 
املثالية للحريق، من هواٍء، وحرارٍة، ورطوبة، 
واأر�سية منا�سبة، ورياٍح، وكميات ل حدَّ لها 
نريان  ل�سخامة  تده�ض  فــال  ــود،  ــوق ال مــن 
حرائق الغابات، فقد ح�سلت على كل عوامل 

الندلع والنت�سار ال�سريع.
 15 اإىل  انت�سارها  �سرعة  ت�سل  ــد  وق
الطاقة  كمية  ت�سُل  كما  ال�ساعة،  فى  مياًل 
ال�سخمة،  احلرائق  هــذه  مثل  عن  الناجتة 
اإىل  ــا،  اأواره زمن  دقائق من  كل خم�ض  فى 
قنبلة  اأطلقتها  التى  الطاقة  كمية  يوازى  ما 

هريو�سيما!.
ميكن  خــطــٌر  عــامــة،  ب�سفة  ـــاُر،  ـــن وال

 اأ�شجار متفحمة بفعل النريان

اأوراجن اأوتان يتلقى الإ�شعافات الأولية بعد حريق �شب فى غابة ي�شكن بهاالنار تاأكل الأ�شجار
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الكثيفة تغطى م�ساحات مرتامية من القارة 
الأمريكية.

الطبيعية،  احلرائق  �سل�سلُة  عادت  فلما 
القرن  مــن  والأربعينيات  الثالثينيات  فــى 
املا�سي، وبعد طول غياب، وكانت هائلة، لأن 
كمية الوقود املرتاكمة على مر ال�سنن الطويلة 
كانت كافية لأن جتعَل النريان مدمرة، اختلَّ 
لتلك  البيئى  النظام  فى  الطبيعى  الــتــوازُن 
وعلماء  الغابات  علماء  دفــع  مما  الغابات، 
اأ�سلوب  اإعادة النظر فى  احلياة والبيئة اإىل 
تنظيم اأحوال الغابات، اأو اإدارتها با�ستخدام 

اأ�ساليَب  الأ�سلين،  ال�سكان  مــن  اأمــريــكــا، 
لأغرا�ض  املـــحـــدودة  ــق  ــرائ احل ا�ــســتــخــدام 
ــكــن املــ�ــســتــوطــنــن وجــــدوا اأن  خمــتــلــفــة؛ ول
ا�ستقرارهم  �ُســـُبَل  يهدُد  النريان  ا�ستخدام 
فــى الأر�ــــــض، فــهــم جــــاءوا لــيــقــيــمــوا فيها 
تقليدية،  ورعــٍي  زراعـــٍة  ُنـُظــَم  ــخوا  وُير�سِّ
اأو  م�سنوعة،  حمــدودة  ــ  للحرائق  تاأمُن  ل 
عدم  اإىل  دعــوٌة  فظهرت  ــ  مدمرة  طبيعية 
ـم،  ـد املنظَّ التعر�ض للغابات بالإحراق املتعمَّ
الأحـــواُل  عليه  كانت  ما  اإىل  للعودة  تطلًعا 
الغابات  كــانــت  حيث  م�ست،  عــ�ــســوٍر  فــى 

النريان املحدودة املاأمونة؛ فعملياُت الإحراق 
هــى مبــثــابــة احلماية  املــنــظــمــة  الــ�ــســغــرية 

للغابات من احلرائق ال�سخمة املدمرة.
علمية  هيئٌة  الغر�ض  لهذا  تاأ�س�ست  وقد 
للغابات  الــبــيــئــى  الــنــظــام  عـــالج  مهمتها 
حمدد،  برنامج  ح�سب  املنظمة،  باحلرائق 
ُم�سعلى  بة من  ُمدرَّ فـرٌق  تنفيِذه  ــُر على  يتوفَّ

احلرائق!.
فى  باحلرائق  العالج  برنامُج  اأفلَح  وقد 
وجهة  من  الإيجابية،  النتائج  بع�ض  حتقيق 
اأف�سَح  اإذ  والبيئية،  القــتــ�ــســاديــة  النظر 
النباتات  اأنــواع  بع�ض  وازدهــاِر  لنمو  املجاَل 
بينما  الأبي�ض،  اجلوز  اأ�سجار  مثل  النافعة، 
عدمية  اأو  حمــدودة  نباتات  كثافة  من  قلل 
و  القط(  )ذيــل  مثل  القت�سادية،  القيمة 

اق( و اأ�سجار )ال�سفندان(. ـــمَّ )ال�سُّ
غابة  فــى  الــرنــامــج  تطبيق  اأدى  كما 
اإىل  الأمريكية  لوي�ض  �سانت  مدينة  بجنوب 
)ال�سحلية  هــو  الــ�ــســحــايل،  مــن  نــوع  عـــودة 
قة(، وكانت قد اختفت قبل ربع قرن،  املطوَّ
النباتية  الــكــثــافــات  الــنــرياُن  اأزالــــت  فلما 
اجلائرة، عادت ال�سحلية اإىل موطنها، وبداأ 

وجوُدها فى النتعا�ض.
الـــعـــالج باحلرق  ــامــج  ــرن ب كــمــا حــقــق 
البيئة  �سئون  على  للقائمن  مذهلة  مفاجاأًة 
الأمريكية،  مي�سورى  ولية  �سرق  جنوب  فى 
من  اأوركــيــد،  زهــرة  ثمانون  فــجــاأًة  اإذ ظهر 
زهرة  وهــى  الــثــعــبــان،  بفم  امل�سمى  الــنــوع 
كثرية  مواقع  فى  تنقر�َض  اأن  تو�سُك  جميلة 
فى  قبُل  من  معروفة  تكن  ومل  الــعــامل،  من 
تلك املنطقة، ويبدو اأن نريان برنامج احلرق 
حركت  قد  مي�سورى  ولية  لغابات  العالجى 
احلياة فى بذوٍر لهذا النبات كانت مدفونًة، 
زالت عنها خملفاُت  فلما  �ُســبات،  فى حالة 
طويلة،  �سنوات  مدى  على  املرتاكمة  الغابة 
ونزل  الرتبة،  اإىل  ال�سم�ض  حــرارُة  وو�سلت 
واأنبـتـْت،  وَرَبــــْت،  ْت  اهـتــزَّ املطُر،  عليها 

واأزهــَرْت!
امل�سدر:

World & I. August، 2009

الأ�شجار املحرتقة وقد ماتت واقفة

ح�شان نافق - �شحية حريق �شب فى اإحدى الغابات
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أتانى احلب
اأحمد على جويلى
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�شل�شبيال مي�������ش���ى  ال�����ق�����ول،  ي����ع����ذب 
ب�������ت ال�������ش���ب���ي���ال ب�����و������ش�����ل م������ن������ه، ق�������رَّ
قليال ج������ًم������ال  اخل����������ري:  واأع�������ط�������ى 
اأب������ه������اه قيال ب����اأح����ل����ى ال���������ش����ح����ر، م�����ا 
نبيال اإن���������ش����اًن����ا   – الآن   – اأراين 
�������ا ك����ث����ريا ف���������������زادت ب����ه����ج����ت����ي اأن���������������شً
اأط������ريا اأن  اأو������ش�����ك  ال����������روح،  خ���ف���ي���ف 
غ�����������دوت ب������ع������ط������ره، ح�������ًق�������ا، اأ�������ش������ريا
األ��ي�����س احل��ب – ف��ى ال��دن��ي��ا – منريا؟
اأم��������ريا ع����ل����ى م������ن ب��������ات ل ي������ه������وى، 

اأت��������ان��������ى احل���������ب رق���������راًق���������ا ج���م���ي���ال
تدنو  ال����ع���������ش����ق،  اأغ�����ن�����ي�����ات  ف����ط����اف����ت 
ان�شيابا ف����ان���������ش����اب  ال����ق����ل����ب،  األن 
راأي����������������ُت ال�������������روح ت���������ش����م����و ب����امل����ع����اين
�����ش����ب����ي����ل احل���������ب م�������وف�������ور اجل������ن������اِب
– ي�شريا ب��ال��ن��ع��م��ى  احل������ب-  اأت����ان����ى 
نف�شي وراأي������������ت  ف����رح����ت����ي،  وج����������اءت 
عبو�شي م����ن  ل  ب�������دَّ الآن  ف�����ش��ح��ك��ى 
�����ش����روق����ا ب����ال����ل����ق����ي����ا  ال�����ق�����ل�����ب  وزاد 
نف�شي  ووج�����������دت  ه�����ي�����اأت�����ي،  ل  ف������ب������دَّ
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د. عيد �صالح

رشا عبادة.. وحكايات السخرية اجلميلة

لل�ضحك  �إثارة  و�ل�ضخ�ضيات  و�لأحد�ث 
لكنها فى  �لبتذ�ل،  ا حلد  �أي�ضً و�ل�ضخرية رمبا 
�لوقت نف�ضه ود�ئًما حتركها طاقة حب �إن�ضانية 
و�ل�ضخ�ضيات  �ملو�قف  �أكرث  خلف  وتقف  ت�ضع 

�ضود�وية وحمًقا وعدو�نية.
�إنها فى �أكرث من ق�ضة تقدم �إك�ضري �حلياة، 
ل �ل�ضعادة كما �أ�ضمت �إحدى ق�ض�ضها �لر�ئعة، 
نوعية  لتحديد  مهم  �ختبار  ق�ضة  فى  وكما 
�لبديعة فاحتة �ملجموعة،  �أما ق�ضتها  �لرجل.. 
ودرتها فكنت �أمتنى �أن تكون حلوى �خلتام لأنها 

جرعة م�ضبعة.
�بتد�أت ر�ضا بها لأنها رمبا كانت تعرف �أن 
ثمة قارًئا قلًقا �أو ل وقت لديه �أو مت�ضرف، كتلك 
دفتى  بني  ذكرتها  �لتى  و�لنماذج  �ل�ضخ�ضيات 
جمموعتها �لتى حتتاج لدر��ضة خا�ضة، مو�ضعة 
.. كل ق�ضة على حدة ملتابعة مو�طن �ل�ضخرية 

فتاة موهوبة حتى �لنخاع، رمبا لو �ختارت 
�ملعروف  وهو  �ل�ضاخر..  �لأدب  غري  �آخر  لوًنا 
لكان  وتاأليًفا..  كتابة  �لآد�ب  �أ�ضعب  من  باأنه 
�هلل  خلقك  قد  كنت  لو  )حتى  �آخر،  �ضاأن  لها 
�لعظيم(..  �ضابلن  ك�ضارىل  ا..  خال�ضً كوميدًيا 
فالأدب �ل�ضاخر ياأتى فى �ملرتبة �لتالية للأدب 

غري �ل�ضاخر، و�لذى يتنوع وتتعدد جمالته.
ووعر  مركبه  �ضعب  �ل�ضاخر  �لأدب  ولأن 
�ملوهوبون،  �إل  فيه  ول يربع  يختاره  طريقه فل 

�ملغامرون.
لقد �أغلقت �ملوؤلفة علينا �لطريق مبقدمتها 
للأدب  و�ملو�ضحة  �ملخت�ضرة  �ملركزة  �جلميلة 
�لتناق�ضات  على  �ل�ضوء  ي�ضلط  �لذى  �ل�ضاخر 
باملجتمع،  و�لثقافية  و�ل�ضيا�ضية  �لجتماعية 
وقوة  مبهارة  �جلرح  ويفتح  �لقبح،  يعرى  حيث 
بابت�ضامة  �ملري�ض  ج�ضد  على  يعزف  جر�ح، 

تخدير، تخفف عنه �أمل �لو�قع �ملر.
�أ�ضمتها  �لتى  �ل�ضاخرة  �لق�ض�ض  وهذه 
�ملوؤلفة "ب�ضيطة" رمبا بالأحد�ث و�ل�ضخ�ضيات، 
ومفعمة  �لإن�ضانية  باملو�قف  عارمة  لكنها 
�ملناحى  كل  فى  ت�ضرب  و�حلياة..  بال�ضدق 
و�ملخزون  �لإن�ضانية  �لتجربة  من  وتغرتف 
بتعقيد�تها  �لب�ضرية  للنف�ض  �حل�ضارى 
بتقلباتها  وعفويتها  ب�ضذ�جتها  ودهاليزها، 
فى  بغو�ضها  و�آلمها..  باآمالها  وتناق�ضاتها.. 
�مل�ضتحيل وحتليقها  �ل�ضر وطري�نها  م�ضتنقعات 
�حلامل فى عامل �حلب و�لعدل و�حلرية و�لإخاء 

و�جلمال.
بني  و�ضل�ضة  و�ضهولة  بي�ضر  تنتقل  �إنها 
�ملو�قف  �أكرث  رمبا  تختار  و�ملو�قف..  �لنو�زع 

و�إفيًها  حو�ًر�  وحو�ًر�  �ضطًر�  �ضطًر�  وجماليتها 
�إفيًها و��ضتطر�ًد� ��ضتطر�ًد�..

جمعت  و�لتى  �ملجموعة  فاحتة  �إىل  نعود 
فاأوعت، وحكت ف�ضدت و�أ�ضحكت حتى �لنخاع، 
�ضخ�ضيات حية ملمو�ضة و�أو�ضاف ولغة وحو�ر 

و�قعى حد "�ل�ضوقية" �ملق�ضودة طبًعا.
زوج �لأخت �لأ�ضلع وتركيزها على �لأ�ضلع 
فى �أكرث من ق�ضة )معل�ض يا ر�ضا ل حيلة لنا يا 
ن�ضف  �لعري�ض )عربة  �أما   ) �بنتى فى �خللق 
ببع�ض  ملطخة  �للون  حمر�ء  ق�ضرية  �لنقل، 
��ضتبدلو�  �أنهم  و�لعجيب  �ل�ضغرية  �ل�ضجري�ت 

عجلتها بقدمني تنتعل حذ�ًء �أ�ضفر �للون(.
و�حلو�ر �ملعجز �ملعرب فى هذه �لق�ضة.

�حللل..  ولد  يا  تايهة  رئا�ضة   .. ق�ضة 
للأدب  تنتمى  ل  حمكمة  بديعة  ق�ضة 
و�ألفاظها  ولغتها  �لعميق..  مبعناه  �إل  �ل�ضاخر 
�ضجية،  و�قعية،  ق�ضة  لكنها  وت�ضبيهاتها 
حياة  و�أ�ضلوب  �جتماعية  متغري�ت  عن  كا�ضفة 
و�ضلوكياتهم،  وهو�ياتهم  �أ�ضخا�ض  وت�ضرفات 
نف�ضها،  ر�ضا  كانت  و�إن  �لر�وى  �ضخ�ضية  حتى 
�أ�ضبحت ل تتحمل هذه �ملتغري�ت وهى ل تعرف 
وتغيري  �لقفا  بنفخ  تغريت..  نف�ضها  هى  �أنها 
حماولة  فى  و�لنعومة  بالأنوثة  و�ضحنه  �ضوتها 

لمت�ضا�ض �لغ�ضب و�خلوف من �ل�ضائق.
كان  و�إن  �ملتغري�ت  مع  �ندجمت  �إنها  �أى 
�ل�ضائق قد �ألقى بها فى مكان غري عنو�نها فى 
�ل�ضائق  هذ�  بالتاأكيد  لل�ضائق..  عنيفة  حركة 
رغم عنفه، و�قع حتت تاأثري عقار ما �أو �ضغط 
ما فى �ضل�ضلة متتالية، تدور فى حلقة مفرغة من 
�لفعل ورد �لفعل �ل�ضلبي، نتيجة خلل �جتماعى 

ر�شا عبادة
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وبنيوى �أ�ضاب �لب�ضر باأفعال كثرية تر�ضدها فى 
ور�ء  ما  وترى،  ت�ضف  وعرفانية  ور�ضاقة  خفة 

�لو�قع �لقا�ضى وتخلخله وه�ضا�ضته و�نهيار�ته.
توقعك  ولكنها  مبا�ضرة  ذلك  تقول  ل  هى 

بال�ضحكة و�لبت�ضامة �لأ�ضيانة فى �ضرك.
�ل�ضوؤ�ل �ل�ضعب..

وماذ�  �للذعة..  �لكاتبة  تلك  تقول  ماذ� 
تريد؟!!

وتعرت�ض  بها..  جتاأر  �ضرخة  هى  هل 
نظم  ت�ضوغه  �لذى  �ل�ضلبى  �حلر�ك  وتقاوم.. 
ق�ضة  فى  �إليهما  �أ�ضارت  متخلفة..  عربية 
�لتعاي�ض �للطيف فى �لظل �حلكومى �لنظيف.. 
�إليه  �أ�ضارت  �لذى  �لعربية  �ل�ضعاة  و�إك�ضري 
بالبد�ية.. �أو متغري�ت ما ي�ضمى بالعوملة، و�لتى 
وحتولنا  �ل�ضلبية،  �أثارها  �إل  منها  ي�ضبنا  مل 
�لأخلقى  �لعامل  نفايات  م�ضتودع  �إىل  بها 

و�لفيزيائي.
ولكن  �لنقطة  �أ�ضتطرد فى هذه  �أن  �أريد  ل 

�لكاتبة ذكرت كلمة �لعوملة فى �أكرث من ق�ضة.
�إننى �أ�ضد على يد تلك �ملبدعة �لتى بهرتنى 
�لو�حد  �ليوم  ملوؤمتر  متابعتها  فى  قبل  من 
بدمياط مبنتدى ) �أ�ضمار(.. بكتابة جادة ولغة 
وثر�ء  عمق  على  يدل  متميز  و�أ�ضلوب  ر�ضينة 
تتاأكد فى  �أن  لها  نتمنى  �لتى  وثقافتها  جتربتها 
على  و�لإحلاح  �ل�ضتطر�د�ت  من  تخلو  �أعمال 
بع�ض �لتقفيات و�لتى تاأتى بها لل�ضخرية.. لكنها 

تتد�عى وتفلت.
بالطبع �ملجموعة ر�ئعة وجيدة، وكما قلت، 

حتتاج �إىل در��ضة م�ضتفي�ضة.
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�لطبق  �أن  �أكت�ضف  ،حينما  �كتئاب  حالة  تلك 
�لعد�ض  ح�ضاء  هو   �ليوم..  بالغد�ء  �لرئي�ضى  
و  �لفول  �أو  �ملقلى   �لباذجنان  �أو  �لأ�ضفر 
متو��ضل  ببكاء  �عرت��ضى  لأعلن  �لفلفل، 
بالنهاية  �أمى  معه  ت�ضطر  ما  �أحياًنا  م�ضتفز 
جنيهات  ب�ضعة  فتمنحنى  جوعي،  �إخر��ض  �إىل 
وقبل  هامبورجر"،  "كي�ض  ب�ضر�ء  ىل  وت�ضمح 
�أخفينا  قد  نكون  عمله  من  "�أبي"  يعود  �أن 
معدتى  فى  �لهامبورجارية"  "�جلرمية  �آثار 
فرحني  مًعا،  لناأكل  معه  وجل�ضنا  �لر�ضرو�ضية، 

مهللني بطبخة �لعد�ض �لقومية �لوطنية!.
حلظة ال�صعادة الرابعة

كانت بيوم �لعطلة �لر�ضمية و�لذى يعدنا فيه 
�أبى كالعادة "بف�ضحة عائلية"، وقبل �أن نخطو� 
�أوىل خطو�تنا خارج �ملنزل، تدور �لأ�ضئلة حول 
ما  �أول  وطبًعا  �لأ�ضبوع،  هذ�  �لف�ضحة  طبيعة 
"هنتع�ضى فني  لأبى  �ضوؤ�لنا  هو  كالعادة  ي�ضغلنا 

�لنهاردة ؟".
�أن  بدون  ر�ئع  �لع�ضاء  �أن  �لطبيعى  فمن 
نغادر �ملنزل، لكن مغادرة �ملنزل لن تكون ر�ئعة 

بدون ع�ضاء.
�خلام�ض  بال�ضف  وعدتنى  �أمى  �أن  �أذكر 
على  متفوق  مركز  حققت  �إذ�  �أننى  �لبتد�ئي، 
�لأو�ئل  �خلم�ضة  من  وطلعت  �ملدر�ضة  م�ضتوى 
�ضتح�ضر ىل "فرخة م�ضوية على �لفحم" �آكلها 
وللأ�ضف  فيها،  �أحد  ي�ضاركنى  �أن  دون  وحدى 
�ل�ضاد�ضة  طلعت  كونى  بها،  �ل�ضتمتاع  فاتنى 
يعنى  وجناح"  "وركني  بفارق  �ملدر�ضة  على 

درجتني ون�ض!!
�نتقلت  فحينما  بالطبع،  �أياأ�ض  مل  ولكنى 
�إياه  متنحنى  ما  �أجمل  كان  �لعامة  للثانوية 
و�لفيزياء"  "للكيمياء  �خل�ضو�ضية  �لدرو�ض 

بعد التحية

"للذكريات  مبا�ضر  بث  مع  �لآن  نرتككم 
�ل�ضعيدة �جلائعة "

حلظة ال�صعادة الأوىل..
فيها  �أقف  كنت  �لتى  �للحظة  تلك  هى 
وقبل  للمدر�ضة  �لذهاب  قبل  �أبي، �ضباًحا  �أمام 
ملمح  وجهى  عن  لأنزع  ملب�ضي؛  �أرتدى  �أن 
على  بخ�ضرى  يدى  �أ�ضع  و�أنا  �لربيئة،  �لطفلة 
"فني  له:  لأقول  �ملبا�ضر،  غري  �لتهديد  �ضبيل 

م�ضروفى يا بابا ول هتعمل نا�ضي"؟!
اأما عن حلظة ال�صعادة الثانية..

فكانت حينما يدق جر�ض �لف�ضحة "�ضرب 
�ضرب"، لأتدحرج مع رنته على �ضلمل �ملدر�ضة 
�حللويات  بيع  مكان  "�لكانتني"  �إىل  متوجهة 
"كي�ض  ل�ضر�ء  �ملدر�ضة،  د�خل  و�ل�ضندوت�ضات 
ب�ضكوت  وباكو  و�مل�ضا�ضة  و�لكار�تيه  �ل�ضيب�ضى 
تتيح  كانت  كاملة،  قر�ًضا  خم�ضون  �ضمعد�ن" 
�ضاقعة  "حاجة  بزجاجة  هذ�  كل  �أختم  �أن  ىل 
مريند�" ت�ضاعدنى فى ه�ضم �ضندوت�ض �لبي�ض 
بني  ما  قبل،  من  �لتهمتهما  �للذين  و�جلبنة 

�حل�ضتني �لثانية و�لثالثة! 
حلظة ال�صعادة الثالثة..

طو�ل  �ملدر�ضة،  من  عودتى  حني  كانت 
ماما  ترى  "يا  ير�ودين،  و�حد  و�ضوؤ�ل  �لطريق 

طابخة �إيه �لنهاردة؟"
ت�ضبقنى مبرتين  و�أنفى  �لباب،  �أطرق على 
وهى حتاول تخمني تلك �لر�ئحة �لتى تنبعث من 
مطبخنا.. ومع �أول ملحة لوجه �أمى �لطيب، وقبل 
�إلقاء �ل�ضلم بنربة �عتادت هى عليها �أ�ضاألها: 

�جلوع"؟!. من  و�قعة  �أنا  �لغد�،  "خل�ضتو� 
�لثالثة  �ل�ضعادة  حلظة  يتخلل  رمبا  وطبًعا 

هى حلظات �ل�ضعادة �لتى كانت تف�ضل ما بني 
"بالتهام  نق�ضيها  كنا  و�لتى  و�لثاين،  �لدر�ض 
�ل�ضاورما  و�ضندوت�ضات  �ضيًفا،  كرمي  �لآي�ض 
�ملادية  للحالة  تبًعا  وطعمية  فول  و�أحياًنا  �ضتاًء 

للم�ضروف.

اأما عن حلظات ال�صعادة بالأعياد..
"رم�ضان" ومو�ئده،  فبعد كنافة وقطايف 
�لعامرة بالبط و�لأوز و�للحمة و�لفتة و�ملك�ضر�ت 
وقمر �لدين، ياأتينا "�لعيد �ل�ضغري" عيد �لفطر 
وهو مو�ضم �لكعك "و�لبيتى فور" فنق�ضى �آخر 
�أمام  مهيب،  عائلى  بتجمع  رم�ضان  فى  �أ�ضبوع 
ا  بع�ضً بع�ضنا  نقذف  �ل�ضطوح  فوق  �لأفر�ن 
"�لعبو�  فينا  ت�ضيح  وجدتى  �لعجني،  بكر�ت 

بعيد يا ولد �ملجانني"!
فت�ضاحكها �أمى وتقول لها: "يا حاجة دول 
عيال بيلعبو�، �ضيبيهم، كل �ضنة و�نتم طيبني".

ثم ياأتى �لعيد �لكبري"عيد �لأ�ضحى" عيد 
�للحم كما ن�ضميه.....

كباًر�،  و  �ضغاًر�  نذهب  �لعيد  �ضلة  بعد 
"�جلامو�ضة  لل�ضحية  ب�ضماتة  �أل�ضنتنا،  لنخرج 
باأنه  نعريه  وكاأننا  بالع�ضا،  �لبقرة" ونلكزه  �أو 
طبًعا  و  و�حدة  �ضاعة  �ضوى  عمره  فى  يبق  مل 
و�حدة  �ضاعة  فبعد  �لأخلق"،  �ضيد  "�جُلنب 
�أن  من  خوًفا  بعد  عن  ن�ضاك�ضه  كنا  �أن  وبعد 
"ينطحنا �أو يرف�ضنا �أو ياأكلنا" نظل نحملق فى 
ر�أ�ضه �ملقطوعة �لتى يرتكوها معلقة حتى نهاية 
ما  و�ضرعان  مفتوحة،  بعيون  �لذبح،  مر��ضم 
متتد مو�ئد �لإفطار، قبل �أن يوؤذن �لظهر فكما 
�لكبد على �لإفطار  يوؤكل  �أن  �لعادة لبد  جرت 
"عامل   ..!! �لذبيحة  ثو�ب  على  نح�ضل  حتى 

جعانة جوع كافر �ضحيح"!
"نعوم  نظل  �لذبيحة  من  �نتقاًما  وطبًعا 
ون�ضبح ونغو�ض باأ�ضناف �للحم على مد�ر �أربعة 

�أيام" وكاأنه ز�د �ل�ضنه كلها !!
�ملنا�ضبات  عن  �ضادة  يا  وناهيكم  هذ� 
و�ل�ضلم،  �ل�ضلة  عليه  �لنبى  مولد  �لأخرى، 

مساؤكم »حمشو بكرمية الشيكوالتة«
ر�صــــا عبـــادة
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وحلويات �ملولد من "فولية و�ضم�ضمية وحم�ضية 
مولد  يعترب  �ضناين"  يا  و"�آه  ولوزية"،  وجوزية 
�لنبى مو�ضم رزق لأطباء �لأ�ضنان يعو�ضهم عن 

حالة �لركود فى باقى �ل�ضنة !
هذ� غري عيد �لعمال، و�ضم �لن�ضيم "بي�ض 

وف�ضيخ ورجنة وملنه"
�ضو�نى  مع  �ملعتادة  "و�لتورتة  �لأم  وعيد 

�ملكرونة باللنب"
هذ� غري عيد �لثورة

 و�ضم "�لف�ضيخ"
و عيد �جللء
وعيد �ل�ضرطة

وعيد �ملحافظات �لقومي
توزع  �حلزينة،  و�ملنا�ضبات  �ملاآمت  فى  حتى 
�ملو�ئد  وتفرد  �لذبائح  وتذبح  �ل�ضادة،  �لقهوة 

�ضدقة ورحمة للمتويف.
وغري �ملنا�ضبات �خلا�ضة جًد� و�لتى �عتدنا 
غالًبا  تتلخ�ض  �لأخرى  هى  مر��ضمها  تكون  �أن 

فى كمية �لطعام و�أنو�عه و�أ�ضكاله!
�لكبريه  "�أُختى  زفاف  بحفل  �أنه  �أذكر 
�لبكريه"، ق�ضينا �لنهار باأكمله  ونحن "نطبخ،و 
نر�ض �أطباق وجنمعها، ونغ�ضلها ثم نعيد �لكرة  
وهكذ�، لدرجة �أنى ت�ضورت �أن بيتنا لي�ض "بيت 
�آل عبادة" و�إمنا بيت �لأمة �أو بيت �ضيخ �لقبيلة، 
مل  و�لذين  �حل�ضور  هوؤلء  ن�ضف  �أتاأمل   و�أنا 
�أكن �أعرفهم، ومل �أرهم من قبل وكاأنهم عابرى 
�إطعامهم! فقد  �ضبيل حطو� علينا ووجب علينا 

حتول �ملنزل فجاأة لفندق بثلث جنوم.
وحينما جائنى "عري�ض �لغفلة" لطلب يدي، 
ظلت �أمى قبلها بيومني تخطط لتلك �لزيارة، مل 
تفكر فى ماذ� �ضاأرتدى لأُم �لعري�ض، �لتى جاءت 
لكنها  قرب"  عن  �لب�ضاعة  "لتعاين  ا  خ�ضي�ضً
و�مل�ضروبات  �ملاأكولت  بنوعية  نف�ضها  �ضغلت 

وو�جبات �ل�ضيافة!
ثم  و�ل�ضيكولتة،  �لع�ضري  �ضنقدم  �أول.. 
باأ�ضناف  �ضنختم  و�أخرًي�  و�جلاتوه،  �ل�ضاى 

�لفاكهة.
�إن  "طاملا  قائلة:  طماأنتنى  جدتي،  لكن 
�لعري�ض و�أُمه م�ضحو� �لأطباق م�ضحًا" �إذن فقد 
و�ضي�ضرتون  �لب�ضاعة،  و�أعجبتهم  ر�ضاهم  نلت 

باإذن �هلل..
"يووه  �لت�ضليم،  ميعاد  على  �لتفاق  وبعد 
�لكتاب،  وكتب  �خلطوبة  ق�ضدى  لموؤ�خذة" 

�جلاتوه،  قطع  عدد  حل�ضاب  �لكرة  نف�ض  �أعدنا 
فور  �لبيتى  ونوعية  �لتورتة،  �أدو�ر  وعدد 
"�حلاجه  �ضناديق  وعدد  �لأف�ضل،  و�حللو�نى 

�ل�ضاقعة"
يا ����هلل ماهذ�؟

يوم  و�كل،  نازل  و�كل  طالع  "�لعري�ض 
يوم   ، ياكلو�  �لفاحتة  قر�ءة  يوم  ياكل،  �لزيارة 
 !! ياكلو�  �لكتاب  كتب  ،يوم  ياكلو�  �خلطوبة 

يعنى "جو�ز وخر�ب مطبخ".
�لب�ضاعة  �ضحن  موعد  جاء  و�أخرًي�، 
للقف�ض �لذهبي، وكالعادة �نتقلت م�ضكلة قائمة 
ي�ضاألنى  بيتنا لبيت �لعري�ض فظل  �ملاأكولت من 
عائلتنا  من  �ملدعوين  عدد  عن  يومني"  "ملدة 
ليحدد كم علبة جاتوه �ضيح�ضرها على ح�ضابه 
"علمت فيما بعد �أن ن�ضف عائلتى قد �أ�ضابهم 

مغ�ض حاد بعد حفل �لزفاف"!!
وبالقف�ض �لذهبى كان �أكرث حو�ر ميكن �أن 

يجمعنى �أنا وزوجى هو �ل�ضوؤ�ل �ملعتاد
�لغد�؟" على  بكره  �إيه  �أطبخلك  "حتب 

"وح�ضتني"  له  لي�ض لأقول  بعمله  به  �أت�ضل 
"فا�ضية"  ثلجتنا  �أن  لأذكره  ولكن  بالطبع، 
وعي�ض  وجبنه  وزيت  "بي�ض  حتتاج  و�أنها 
ولنب".... و�كت�ضفت  بعد مرور �ضنة �أنى �أق�ضى 
ن�ضف يومى باملطبخ، وزوجى يفرغ كل طاقاته 
باملطبخ  �أظل  �لإفطار،  �إعد�د  فبعد  بالأكل!  
و�لفاكهة،  �ل�ضاى  دور  ياأتى  ثم  �لغد�ء،  لتجهيز 
ول مانع من �حللويات، ثم �ضاى �لع�ضاري، ثم 

�لع�ضاء،،،،
حتى �أننى �أح�ضرت تلفزيون �ضغري، ور�ديو 
و��ضطررت  باملطبخ  للزينة،  �ضمك  وحو�ض 
فى  عليها  �أنام  �ضغرية،  مرتبة  لو�ضع  بالنهاية 
فرتة  فى  �أو  و�لغد�"  "�لفطار  مابني  �لفرتة 
و�أنا  قيلولة  "�آخذ  رمبا  �أو  �للحم  ن�ضج  �نتظار 

بلف حم�ضى ورق �لعنب"!
عاد�تى  نف�ض  �أمار�ض  �أنى  و�كت�ضفت 
موعد  على  �تفقنا  كلما  فلزلنا  �ضغرية،  و�أنا 
�لرئي�ضى  �ل�ضوؤ�ل  ي�ضبح  �ل�ضهرية"  "�لف�ضحة 

هو.. "هنتع�ضى �إيه وفني �لنهاردة؟"
لوىل  �أعر��ض �حلمل  �نتابتنى  حتى حينما 
�أطالبه  "�لوًحم"  فرتة  طو�ل  ظللت   �لعهد، 

بقائمة طويلة من �أنو�ع �ملاأكولت..... 
يوم جو�فة...

ويوم حلم جمل...
ويوم لنب �لع�ضفور...

ويوم لنب �لقرد...
و�أنا �أردد له.. "كله ع�ضان �بنك يهون، ول 

عايز �لو�د يطلع له فى قفاه بطيخة"!
بالنهاية  يا �ضادة، �أدركت �إنه وكما يقال �إن 

عفيفة"! لي�ضت  �لبطالة  "�لإيد 
لي�ضت  �لأخرى  هى  �جلعانة  "فالبطن 

لطيفة"!
و�أن نتائج �جلوع خميفة، و�أن �حلياة ميكن 
�أبناء، وبل تلفزيون،  �أن ت�ضتمر بل زو�ج، وبل 
وبل  �ضكن،  وبل  كمبيوتر،  وبل  كتاب،  وبل 

�ضيارة، وبل موبايل ....
فهذ�  جمل"،  يا  "هم  بل  ت�ضتمر  �أن  لكن  

هو �مل�ضتحيل
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عبد الوهاب عبد احملسن.. حوار جتليات الطبيعة
د. �أمــــل ن�صـــر

يتخل�ص  روحى  م�سعى  الطبيعة  مع  احلوار 
ع��ره الإن�����س��ان م��ن ث��واق��ل��ه ال��دن��ي��وي��ة وينطلق 
والتحليق،  لالنعتاق  دائًما  مفتوحة  �ساحة  اإىل 
وذكرياتنا حول َم�َساهد الطبيعة ل حتمل جمرد 
�سور ل�سموات واأر�ص وما بينهما، لكنها قبل كل 
ذلك حتمل �سمًنا ما ن�سعر به جتاه تلك امل�ساهد، 
فكل منها مقرون فى دواخلنا مب�ساعرنا اخلا�سة 
تعاطفية  اإن�سانية  حالة  عليها  ي�سفى  ما  وه��ذا 
تظهر فى ت�سويرها فنًيا بروح خمتلفة من فنان 

لآخر . 
وفى معر�سه اجلديد "املرايا" الذى ينظمه 
جالريى الزمالك باأحد الفنادق الكرى وي�ستمر 
الوهاب  عبد  الفنان  يقدم  نوفمر،  اآخ��ر  حتى 
امل�سهد  ل��ف��ك��رة  ج��دي��ًدا  ط��رًح��ا  املح�سن  ع��ب��د 
الطبيعى من منظور اأكرث جدة وحداثة ينقله من 
طابعه الو�سفى ليحيله اإىل حالة وجدانية خا�سة 
تن�سح بها جميع الأعمال، اإنه يقدم بحًثا ب�سرًيا 

اإلينا   لينقل  ويجردها  الطبيعة  مظاهر  روح  فى 
تعبرًيا  مكثًفا عنها.

اإن الفنان يتوق اإىل الطبيعة فى بلدته هرًبا 
يتوق   ، املتناحرة  الب�سر  اأ���س��وات  �سخب  م��ن 
حفيف  ب�سرية:  غري  اأخ��رى  لأ���س��وات  للتن�ست 
ال�سجر، �سوت ت�ساقط الأمطار، �سوت رقرقات 
الطفوىل  الطيور  اأ�سوات  �سجيج  للمياه،  الريح 

وفرحتها بال�سباح اجلديد.
الب�سر  �سوت  غري  اآخر  ل�سوت  ي�سغى  اإنه 
والآلت.. وي�ستح�سر تاأملنا لأعمال الفنان عبد 
الوهاب دعوة الفيل�سوف الفرن�سى "مريلوبونتى" 
نف�سه،  للج�سد  الذكية  باحلياة  الع��راف  اإىل 
العامل  يتنف�ص وهو يجرب وي�سكن  اجل�سد الذى 
"الت�سريح"،  كتب  فى  املو�سوع  اجل�سد  ولي�ص 
اجل�سد احلى الذى يجتذب كينونته من الراب 
مينح  اإن��ه  حتيطه،  التى  والعنا�سر  والنباتات 
الربة  واإىل  البحريات  واإىل  الريح  اإىل  نف�سه 

�صجيج اأ�صوات الطيور الطفوىل وفرحتها بال�صباح اجلديد
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واإىل الأ�سجار والطيور نا�سًرا نف�سه وهو يتنف�ص 
مع اجل�سد  يتعامل  العطاء،  معه  ويتبادل  العامل 
نف�سها  تكمل  التى  املفتوحة  ال��دائ��رة  من  كنوع 

فقط فى الأ�سياء والعامل.
ح��وارى  اأث��ن��اء  ال��دع��وة  ه��ذه  ا�ستح�سرت 

ل  اإن��ه  فقال:  املعر�ص  جتربة  ح��ول  الفنان  مع 
"كفر  الأثرية  مدينته  فى  اإل  ير�سم  اأن  ي�ستطيع 
ال�سيخ" رغم اإقامته لفرات طويلة فى القاهرة 
بحكم عمله، ل ي�ستطيع اأن ير�سم دون اأن ينظر 
ال�سباح  اأو  الغروب  فى  مي�سى  اأن  دون  لل�سماء 

قطرات  وي�ست�سعر  البحرية  �سفاف  على  الباكر 
الندى على وجهه ويرى ال�سحاب وال�سجر وي�سعد 
مبرور الطيور على ميينه حتمل خرياتها وفاألها 

احل�سن.
وحكاويها  مدينته  ون�����ص  ف��ى  ي��ر���س��م  اإن���ه 
الكبرية  للمدينة  يعود  عندما  لعله  وبحريتها، 
ي�ستطيع اأن يجلب معه بع�ص ال�سعادة التى تعينه 
على احلياة، لعله يزيل ال�سداأ عن حوا�سه التى 

تراكم عليها غبار العا�سمة. 
بازدحامنا  حتولت  قد  الأر���ص  كانت  واإذا 
ب�ساكنيها  ت��ن��وء  �سيقة  غ��رف��ة  اإىل  وت�سابكنا 
نوافذنا  هى  املياه  اأ�سطح  فمازالت  املت�سارعني 
على الكون، متنف�سنا الوحيد للعودة للحياة.. اإن 
الفنان يهرب اإىل البحرية كاأنه يرتاح معها من 
وطاأة اإيقاع املدينة الالهث امل�سجر الذى يغتال 

اأرواحنا ببطء وبال �سمري.
ينظر  الأ���س��ف��ل��ت  اإىل  نحن  ننظر  فبينما 
رقرقات  اإىل  املح�سن  عبد  الوهاب  عبد  الفنان 
�سوء القمر فوق �سطح بحرية الرل�ص.. اإن هذه 
الرحتالت الروحية التى يقوم بها الفنان حتمى 
الال  اللهاث  من  حالة  و�سط  الفقد  من  روح��ه 

اإن�سانى فر�ستها احلياة املعا�سرة. 
اإن��ه��ا م���رة اأخ����رى: ب��ح��رية ال��رل�����ص التى 
�سطرت ف�ساًل مهًما فى �سرية هذا الفنان حيث 
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ظهرت فى جتاربه "اجلرافيكية" ال�سابقة لتنقل 
العالية  واحلرفية  امل��ه��ارى  التمكن  من  الكثري 
لكن  امل�سريني،  احلفارين  كبار  كاأحد  للفنان 
تلك  عن  الوهاب  عبد  يتخلى  املعر�ص  هذا  فى 
ب�ساطة  اأك��رث  تقنية  بلغة  ليخاطبنا  الإمكانيات 
العاطفية  احلالة  تلك  للتقاط  واأق��رب  وعفوية 
املرة،  ه��ذه  البحرية  بها  ت��ن��اول  التى  الأث��ريي��ة 
املعر�ص  ه��ذا  ف��ى  ال��رل�����ص  ب��ح��رية  جتلت  لقد 
املمتنع  ال�سهل  تقنية  اعتمدت  اأعمال  من خالل 
ال�سبغات  من  وطبقات  الر�سا�ص  القلم  فقط 
مب�ساحات  الفنان  يبداأ  حيث  ال�سفافة،  امللونة 
هادئة  ب�سرية  بنية  في�سع  ال�سفاف  اللون  من 
اأن تتدافع متتالية  للمكان ثم ما تلبث اخلطوط 
خطية  بنية  لتن�سج  الجتاهات  متعددة  متقطعة 

فيها"  يظهر  التى  فينو�ص  مولد  "بوتت�سيلي": 
فيه  مبلء  ينفخ  والرياح  الن�سيم  اإله  زفريو�ص" 
فتتطاير  اليمني  اأق�سى  من  بالهواء  يزفر  وهو 
البحر  مياه  وترقرق  ال�سورة  قلب  فى  الزهور 

وتوم�ص معرة عن حركة متتابعة .
مقرًبا  ال��ب��ح��رية،  ملنطقة  الفنان  وينظر 
توا�سل  اأق��رب  ليحقق  الداخل  من  فيها  يحدق 
احل�سائ�ص  امل��ك��ان  قلب  م��ن  ير�سم  فهو  معها 
التى  وامل��ي��اه  املنتظمة  غ��ري  وال��ن��ب��ات��ات  ال��ري��ة 
على  القمر  وينعك�ص  �سواكنها  ال��ري��ح  حت��رك 
الق��راب  ه��ذا  ويجعلنا  ال��رق��راق��ة..  �سفحتها 
ال��ب��ح��رية، ج����زًءا من  ق��ل��ب  ف��ى  ن�سعر وك��اأن��ن��ا 
بحياد  اخل��ارج  من  له  مراقبني  ول�سنا  امل�سهد 
فى  احلميمية  تلك  بذلك  في�سفى  مو�سوعى، 

فينتج  الأوىل  اللونية  بنيته  فوق  تر�سب  لل�سكل 
عن تالقيهما الكثري من التاأثريات غري املتوقعة 
فى م�ساحات ال�سوء والظل التى مل ي�ستخدمها 
على  ب�سطها  بل  التج�سيم  اأو  للتج�سيد  الفنان 
القراب  من  متموًجا  �سكاًل  فاأعطاها  اللوحة 
ثم  امل�ساهد،  لعني  بالن�سبة  م�سافًيا  والبتعاد 
تتناثر بقع اللون كالرزاز اأو كخطوط الأمطار اأو 

كحركة مياه يخرجها الريح عن �سكونها.
تتجاور اخلطوط املتقطعة املتتالية الق�سرية 
تر�سم  ن�سيجية  �سبكة  وتتابعها  لتحدث براتبها 
الريح  يحركه  ال��ذى  ال��رق��راق  البحرية  �سطح 
فيبعث الق�سعريرة فى الأرواح التى مل تزل حية، 

ذلك الإح�سا�ص الذى ت�سيعه املدن بامتياز.
وقد جند �سيًئا ما فى الأعمال يذكرنا بلوحة 

اأ�صطح املياه مازالت هى نوافذنا على الكون
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الوهاب  عبد  ي�سع  وبالطبع مل  امل�سهد  ا�ستقبال 
خارطة للعمل فى اللوحة لكن حماولة ا�ستقرائها 
ا�ستك�ساف  وتف�سريها ب�سرًيا قد حتر�سنا على 

خطوات الفنان فى العمل .
احلياة  مت��ل��وؤه��ا  ال��وه��اب  عبد  اأع��م��ال  اإن 
التى  الطبيعة  ب��اإي��ق��اع  م�سبًعا  ا  نب�سً وتنب�ص 
فى  ن�ست�سعره  معها  كبري  بتماهى  طرحها  يعيد 
خطوطه املتتالية املتقطعة التى تبدو وهى تن�سج 
اإيقاع  اأو  قلب  لدقات  اإ�سارات  وكاأنها  ال�سورة 

نب�ص من�سبط على وترية احلياة.
طبيعة  اأو  �سحرى  ف���راغ  بعمل  ي��ق��وم  اإن���ه 

الذى  لالإن�سان  اأث��ر  فيها  لي�ص  للطبيعة  موازية 
فاأخرجه  ويعاديها  الطبيعة  على  يجرئ  اأ�سبح 

الفنان من امل�سهد.
فعلى  التجريد  ف��ى  ال��واق��ع  ُيَغيب  والفنان 
الطبيعة  من  م�ساهد  لنا  يقدم  اأن��ه  من  الرغم 
تنتمى  مم��ا  اأك���رث  التجريد  اإىل  تنتمى  ف��اإن��ه��ا 
للواقع، وقد غمر الفنان م�ساهده ب�سوء درامى 
ور�سمها  اأحياًنا  وموح�سة  اأحياًنا  وادعة  واأجواء 
من زاوية روؤية علوية لكنها قريبة من م�ساحات 
منه  ج���زًءا  فاأ�سبح  فيه  انغم�ص  ال��ذى  امل�سهد 
داخل  فاأ�سبحنا  الزاوية  نف�ص  من  لرنى  وقادنا 

امل�ساهد  فى  ماألوف  هو  كما  خارجه  ل  امل�سهد 
املُ�سورة للطبيعة.

بدرامية  ال��وه��اب  عبد  م�ساهد  وت��ذك��رن��ا 
الأر�ص  الأربعة  العنا�سر  فنان  "ترنر"  م�ساهد 
والهواء والراب والنار فى عالقتها مع عنا�سر 
لنطباع  ويحولها  مادتها  يذيب  حيث  الطبيعة 

ح�سى مييل للتجريد . 
مع  مت�ساو  ب�سكل  م�ساءة  تبدو  وامل�ساهد 
غياب للظالل امل�سقطة والتج�سيم، اأحادية اللون 
اإل من بقعة لون ما ذات وجود اأعلى تختلف من 

عمل لعمل.

احل�صائ�ش الربية والنباتات غري املنتظمة

الغروب
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اإن العالقات الب�سرية فى الأ�سكال والأداء 
النب�سى ذا اللم�سات واخلطوط املجزاأة املتقطعة 
ي�سعرنا  النهاية،  فى  ال�سكل  لتعطى  التى جتتمع 
تذبذبها وحركتها الداخلية الناجمة عن تتابعها 
فى  اأنها  ومتغرية  متحركة  م�سارات  فى  متتالية 
حالة حتول م�ستمر، ويتغري تاأثريها ح�سب موقع 
امل�ساهد منها فكلما اقربت من ال�سورة وجدتها 
اخلطوط  من  ملجموعة  حم�سلة  متثل  جتريدية 
ابتعدت  وكلما  ال�سفاف  اللون  وبقع  واللم�سات 

عنها كلما ر�سمت لك م�سهدا طبيعًيا  واقعًيا.
جمموعة  ف��ى  ال��وه��اب  عبد  عند  فاللوحة 

مل يكتمل وهو ما مينح اللوحة �سًرا جديًدا، من 
�سدميية  ب�سور  اإح�سا�سًا  امل�ساهد  عك�ست  هنا 

غام�سة على الرغم من انتمائها لفن املنظر.
وي���ق���دم ال��ف��ن��ان ح��ال��ة م���ن ال��ت��م��اه��ى مع 
اإيقاع �سوفى منتظم فى ترديدات  امل�سطح عر 
املتناثرة  اللون  وبقع  ت��ارة  اخلطوط  وت��ك��رارات 
تارة ومل�سات اللون تارة اأخرى وهو بهذا الإيقاع 
الذى  الكون  اإيقاع  من  لالقراب  طريًقا  يقطع 
جالًل  واأك��رث  اأك��ر  كل  اإىل  ننتمى  باأننا  يذكرنا 
ول حدود له، وبذلك ن�ستطيع اأن نفلت من دوامة 
احلياة املعا�سرة التى حتاول اأن تبتلعنا وتطم�ص 

الإن�سانية فينا.
اإن الفنان ينخرط ب�سكل اأو باآخر فى �سياق 
حركة بنائية تهدف اإىل م�ساركة الطبيعة تاألقها 
واإ�سعاعها فمنذ بداية ت�سُك�ل وعى الإن�سان وهو 
وتفا�سيلها  الطبيعة  عنا�سر  لربط  دائًما  ي�سعى 
الكونى  والن�سجام  احلياة  على مغزى  بدللتها 
ال�سموىل الذى يربط الإن�سان فى عالقة جدلية 

باملنظومة الكونية ككل.
بت�سور  تذكرنا  ال��وه��اب  عبد  م�ساهد  اإن 
اإىل  النظر  على  تقوم  التى  الهندوكية  العقيدة 
الكون بو�سفه حلًما مت�ساًل تتناثر على �سطحه 
قبل  الأر�ص  الأنهار على  مياه  كتناثر  املخلوقات 
اأن جتف وتذهب بدًدا خالل الظلمة ال�سرمدية، 
فى  امل�ستمرة  بتغرياتها  احل��رك��ة  ه��ذه  وك��ان��ت 
مقابل الطبيعة ال�سرمدية هى كل ما طمح الفن 

الهندوكى للتعبري عنه.
اأن الإن�سان فى الع�سر احلديث قد بداأ  اإل 
وف�سل  ومراقًبا  مالحًظا  بو�سفه  للكون  ينظر 
نف�سه عن العامل املحيط به ؛ فلم يعد الكون رداًء 
يلتف به واإمنا م�سهًدا يراقبه وبالتاىل خرج منه، 
هم  وقليلون  امل�سور.  امل�سهد  من  ا  اأي�سً فخرج 
الطبيعة  مل�ساهد  النظر  اأع��ادوا  الذين  الفنانون 
ومنهم  الكون  لهذا  جتلى  كاأكر  معها  ليتماهوا 

الفنان عبد الوهاب عبد املح�سن .
ق�سائد  من  بق�سيدة  هذه  كلمتى  واأختتم 
عبد  اأع��م��ال  ا�ستح�سرتها  اليابانية  الهايكو 
 �� الوهاب، يقول فيها ال�ساعر "ىل تابى بو 702 

763 م"
البحرية تهدهد قمر اخلريف

وقد انعك�ش على �صفحة املياه اخل�صراء
لكن، وا اأ�صفاه، �صوت جمدافى 

زهور  به  تتوجه  ال��ذى  احل��ب  ن�صيد  يعكر 
البيلوفر اإىل القمر

الأعمال املقدمة فى املعر�ص ذات مظهر تفاعلى 
تفاعلى  ف�ساء  هو  عنده  امل�سهد  وف�ساء  متغري، 
ال�سكل  منو  ح��الت  من  حالة  يعك�ص  ديناميكى 
لكن  ا،  وناب�سً ومتفاعاًل  م�ستمًرا  م��ازال  ال��ذى 
قيمة  اإدراك  من  اهتمامنا  يتحول  ما  �سرعان 
اإدراك  قيمة  اإىل  لالأ�سكال  احل�سى  ال�ستقبال 
بنية ال�سكل والنظم التى حتكم عالقاته فتعطيه 
الفي�ص  هذا  ذلك  اإىل  ي�ساف  التما�سك،  هذا 
بحالتها  امل�ساهد  تلك  يبث  ال���ذى  التعبريى 
الأعمال من  تخلو معظم  الغائمة فال  ال�سبابية 
الذى  الت�سكل  من  حالة  وفى  مبهمة  داكنة  كتلة 

رقرقات �صوء القمر فوق �صطح بحرية الربل�ش
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خاللها  من  ال�شعوب،  مراآة  ال�شينما 
ميكن اأن تعرف الكثري عن هوية اأى �شعب، 
وم�شكالته  وعاداته  وطعامه  لغته  تعرف 
اإنه  بل  وتاريخه،  وجغرافيته  واأحالمه 
ميكن اأن تعرف الكثري والكثري عن تاريخه 

وم�شريه.
االحتفال  مع  املعنى  هذا  تاأكد  وقد 
نظمه  اجلزائرية" الذى  ال�شينما  "باأ�شبوع 
مركز االإبداع بدار االأوبرا امل�شرية، مبنا�شبة 
مرور 50 عاًما على ا�شتقالل اجلزائر، وهو 
لل�شينما  الذهبى  اليوبيل  نف�شه  الوقت  فى 

اجلزائرية التى بداأت مع اال�شتقالل.
موؤخرا  اأقيم  الذى  االحتفال  هذا  جاء 
كاأول ابن �شرعى ملهرجان "االأق�شر لل�شينما 
الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون   " االأفريقية 
الثقافية،  التنمية  و�شندوق  امل�شرية، 
النيل  وقناة  بالقاهرة،  اجلزائر  و�شفارة 

لل�شينما.

اجلزائر بالقاهرة- فى االفتتاح عن فرحته 
بهذا االحتفال، وقدم ال�سكر لكل من �ساهم 
فى هذا املهرجان، ووجه التحية لدار االأوبرا 
ال�سينما  اأ�سبوع  ا�ستقبلت  التى  امل�سرية 
هدية  اعتربه  والذى  بالقاهرة،  اجلزائرية 
اجلزائري..  لل�سعب  امل�سرى  ال�سعب  من 
وقال: كانت ال�سينما �ساًلحا بارًزا فى معركة 
اجلزائريون  ال�سينمائيون  وكان  التحرير، 
بتحرير  ُتوِّجت  التى  املعركة  فى  جنوًدا 

احل�سينى وفاروق عبد اخلالق.
اجلزائرية"  ال�سينما  "اأ�سبوع  ت�سمن 
واأجنبية  الأفالم جزائرية  ا  بالقاهرة عرو�سً
ون�سف  املليون  ثورة  من  جوانب  تناولت 
 132 اإنهاء  فى  جنحت  التى  �سهيد  املليون 
عًاما من االحتالل الفرن�سى للجزائر، والذى 
من خالله مت التعرف على الكثري من كفاح 

�سعب اجلزائر �سد امل�ستعمر الغا�سم.
-�سفري  العرباوى  نذير  عربرَّ  وقد 

اجلزائرية"  ال�سينما  "اأ�سبوع  افُتتح 
م�سر  وزراء  رئي�س  �سرف  ع�سام  بح�سور 
الثقافة  وزير  غازى  اأبو  عماد  ود.  ال�سابق، 
نذير  بالقاهرة  اجلزائر  و�سفري  االأ�سبق، 
العرباوى، واملهند�س حممد اأبو�سعدة، رئي�س 
اإثيوبيا  �سفري  و  الثقافية،  التنمية  �سندوق 

بالقاهرة حممود درير.
رئي�س  فوؤاد  �سيد  االحتفال  على  اأ�سرف 
االأفريقية، وعزة  لل�سينما  االأق�سر  مهرجان 

مل�شق املهرجان



البالد.
االأق�سر  قال مدير مهرجان  من جانبه 
اأ�سبوع  اإن  فوؤاد:  �سيد  االأفريقية  لل�سينما 
مهرجان  اأن�سطة  اأول  اجلزائرية  ال�سينما 
الفرتة  واأن  االأفريقية  لل�سينما  االأق�سر 
اأ�سبوع  منها  مماثلة  اأن�سطة  �ست�سهد  املقبلة 
فى  ال�سينما  واأ�سبوع  موريتانيا  فى  ال�سينما 

نيجرييا واإثيوبيا.
فى نهاية االفتتاح ت�سلم نذير العرباوي، 
االأفريقية،  لل�سينما  االأق�سر  مهرجان  درع 
التظاهرات  دعم  فى  مبجهوداته  عرفاًنا 
الفنية والثقافية، ودوره فى توطيد العالقات 
وتلك  الدور   لهذا  وتقديًرا  البلدين،  بني 
اأن  اإدارة مهرجان االأق�سر  املنا�سبة  قررت 
الثانية  الدورة  �سرف  �سيف  اجلزائر  تكون 

العام املقبل.
فيلم معركة اجلزائر

وقد افُتتح املهرجان بعر�س فيلم "معركة 
اال�ستقالل  بخم�سينية  احتفاال  اجلزائر'' 
جزائري- اإنتاج  وهو  اجلزائرية،  وال�سينما 
جيلو  االإيطاىل   1966 عام  اأخرجه  اإيطايل، 

بونتيكورفو )1919- 2006(. 
اأحد  هو  اجلزائر"  "معركة  فيلم 
حيث  اجلزائرية..  الثورة  حمطات  اأهم 
يتحدث عن تلك املعارك التى دارت رحاها 

املتفجرات  �سناعة  املجموعات،  حترك 
العمليات  تلك  تنفيذ  اإخفائها،  طرق  اأو 

اال�ست�سهادية.
عا�سفة عاملية كربي

عر�سها،  جرى  التى  االأفالم  بني  ومن 
االإيطاىل  للمخرج  اجلزائر"  "معركة  فيلم 
جيلو مونتيكوفرو، واأُنتج عام 1966 وُمنع من 
حيث   ،2004 عام  حتى  فرن�سا  فى  العر�س 
اأثار هذا الفيلم �سجة كبرية، ومنعت فرن�سا 

عر�سه فى اأرا�سيها.
ويدور الفيلم عن معارك جبهة التحرير 
الفرن�سي،  املحتل  �سد  باجلزائر  الوطنى 
وطرق القمع والتعذيب الذى مار�سته القوات 

الفرن�سية بحق اجلزائريني.
اأبطال  بع�س  الفيلم  بطولة  فى  �سارك 
يو�سف  مثل:  احلقيقيني  اجلزائر  معركة 
نف�سها  االأماكن  فى  متثيله  مت  كما  �سعدي، 
�سنوات  ت�سع  بعد  االأحداث  بها  جرت  التى 
من  جّوا  اأ�سفى  مما  حدوثها  من  فقط 

الواقعية النادرة واحلقيقية .
وُيَعدُّ الفيلم من اأبرز االأعمال عن الثورة 
الذهبى من  االأ�سد  وفاز بجائزة  اجلزائرية 
 ،1966 عام  بالبندقية  فيني�سيا  مهرجان 
فيلم  اأح�سن  اأو�سكار  جوائز  لثالث  ح  وُر�سِّ
من  واحًدا  ويعترب   ،1966 عام  اأجنبى 

و1957   1956 �سنتى  بني  العا�سمة  فى 
االحتالل  وقوات  اجلزائريني  الثوار  بني 
اأ�سلوب  الثوار  فيها  وا�ستعمل  الفرن�سية، 
العمليات الفدائية بكرثة، خا�سة املتفجرات 
مبعدل  كانت  والتى  اخلاطفة،  واالغتياالت 
4عمليات يومًيا فى العا�سمة وحدها، بينما 
لرد  جهنمية   اأ�ساليب  اإىل  الفرن�سيون  جلاأ 
عن  االأحياء  عزل  مثل:  الهجمات،  تلك 
املواطنني  اعتقال  البيوت،  بع�سها، مداهمة 
احلواجز  اإقامة  الوح�سى،  التعذيب  بكثافة، 
ونقاط التفتي�س، وقد �سقط فى هذه املعارك 
مثل  الثورة  مقاتلى  خرية  من  كبري  عدد 
القائد الكبري العربى بن مهيدى الذى �سقط 
والفدائيني  ال�سر�س،  التعذيب  وطاأة  حتت 
ال�سجاعني على البوانت و ح�سيبة بن بوعلى 
الفرن�سى  اأذاقا اجلي�س  اللذين  الق�سبة  فى 
التفجريات،  فى  البارز  لدورهما  االأمّرين 
الفرن�سى  اجلي�س  ن�سف  عندما  �سقطا  وقد 
البناية التى كانا فيها مع جماهدين اآخرين، 
وُتظهر تلك املعارك وهذا الكفاح دور املراأة 
و�سجاعة  بطولة  يقل  مل  والذى  اجلزائرية 

عن اأبطال اجلزائر.
اجلزائر"  "معركة  فيلم  ج�ّسد 
لل�سعب  اال�ستقالل  معارك  ف�سول  اأحد 
منها:  عالية،  وحرفية  باإتقان  اجلزائري، 
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اأف�سل االأفالم ال�سيا�سية فى تاريخ ال�سينما 
العاملية.

م�سر واجلزائر.. تاريخ واآفاق
اأدارها  ندوة  تنظيم  االفتتاح،  وتخلل 
بعنوان  فريد،  �سمري  ال�سينمائى  الناقد 
امل�سرى  اجلزائرى  ال�سينمائى  ''االإنتاج 
امل�سرتك.. تاريخ واآفاق''، حتدث فيها الناقد 
�سمري فريد عن جتربته االأوىل فى مهرجان 
وهى   ،1967 �سنة  الدوىل  ال�سينمائى  كان 
''ريح  فيلم  فيها  ُعر�س  التى  نف�سها  ال�سنة 
واأحدث  حامينا،  الأخ�سر  للمخرج  االأورا�س'' 
وقتها �سجة كبرية فى فرن�سا، ب�سبب اللقطة 
كلثوم،  الراحلة  الفنانة  فيها  ظهرت  التى 

اللقطة  وهى  فرن�سا،  على  تب�سق  وهى 
"ح�سب قوله" التى اأعجبت الرئي�س الراحل 
الفيلم  اإح�سار  وطلب  النا�سر،  عبد  جمال 
وعر�سه بقاعات ال�سينما امل�سرية، مرتَجًما 
امتعا�س  اأثار  ما  وهذا  العربية،  باللغة 
ب�سدة،  ذلك  رف�س  حيث  حامينا،  الأخ�سر 
مب�سر  الفيلم  عر�س  عدم  فى  �سبًبا  وكان 

اإىل يومنا هذا.
الدين  جمال  اجلزائرى  االإعالمى 
االإذاعى  الربنامج  �ساحب  حازوريل، 
فى  و�ساهم  وّثق  الذى  ''�سينرياما''،  ال�سهري 
خالل  من  اجلزائرية،  بال�سينما  التعريف 
ميكروفون  على  تداولوا  الذين  ال�سيوف 

من  للعديد  وتغطيته  الوطنية،  االإذاعة 
وامل�ساركة  والدولية  العربية  املهرجانات 
فى  تطّرق  فيها،  املتميزة  اجلزائرية 
''تاريخ  عنوان  حتت  جاءت  التى  مداخلته 
اأهم  عن  احلديث  اإىل  اجلزائرية''،  ال�سينما 
املحطات التى �سهدتها ال�سينما اجلزائرية، 
دور  مربًزا  هذا،  يومنا  واإىل  بدايتها  منذ 
الفن ال�سابع فى التاأريخ للثورة املجيدة، من 
اأباطرة ال�سينما اجلزائرية،  خالل عد�سات 
على غرار: الأخ�سر حامينا، اأحمد را�سدي، 
فاروق بولوفة، ومرزاق علوا�س، وكذا توقف 
التى  ال�سوداء  الع�سرية  فرتة  االإنتاج  عجلة 

ح�سدت االأخ�سر والياب�س فى اجلزائر. 
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املخرج اجلزائرى اأحمد را�شدي

ال�شفري االأثيوبى بالقاهرة حممود درير

املخرج الخ�شر حامينا

املخرج امل�شرى يو�شف �شاهني



ال�سابة  الناقدة اجلزائرية  كما تطرقت 
�سهام ب�سوىل، اإىل الوجوه الن�سوية، املمثالت 
واملخرجات الالئى �سجلن ب�سمتهن بجدارة 

فى تاريخ ال�سينما اجلزائرية.
اجلمر" �سنوات  "وقائع 

ال�سينما  الأ�سبوع  الثانى  اليوم  وفى 
عر�س  مترَّ  الفنى  االإبداع  مبركز  اجلزائرية 
 15 مدته  اجلزائرية  ال�سينما  "برومو" عن 
�سنوات  "وقائع  فيلم،  عر�س  تاله  دقيقة، 
اجلمر"  من اإخراج حممد الخ�سر حامينا، 
من  الذهبية  ال�سعفة  جائزة  على  احلائز 

مهرجان كان عام 1975.
تاريخ اجلزائر  وقائع  الفيلم حول  يدور 
الدماء  م�ساحات  غطته  الذى  الن�سايل، 
احلمراء، من اأجل نيل اال�ستقالل واحلرية، 
حقوق  وجته�س  القمع  متاَر�س  التى  والنظم 
االإن�سان اأينما كان، كما �سور الفيلم احلياة 
القبلية فى جبال اجلزائر، والتى كانت تقوم 
على حياة التنقل فى ال�سحراء والرعي، ثم 
�ساحة  اإىل  ال�سحراء  حتولت  اأن  تلبث  مل 

اأجل  من  امل�ستميت  واجلهاد  للقتال 
بالدماء،  امل�سرجة  احلرية  نيل 
الرتاجيديا،  روح  الفيلم  على  ويغلب 
البوؤ�س  مناظر  فيه  �سادت  حيث 
من  ملئات  الدموية  واملجازر  واالأمل 

املواطنني.
عائلة  حياة  ق�سة  الفيلم  يروى 
و1954   1939 عامى  بني  جزائرية 
حالة  تروى  عمرية  مبراحل  مروًرا 
اأ�ساب  الذى  الرهيب  اجلفاف 
املوا�سى،  وقتل  الزراعية،  االأرا�سى 
نحو  الهجرة  اإىل  الفالحني  ودفع 
املدن، ثم ما حدث للجزائريني اإبان 
ثم  الثانية،  العاملية  احلرب  �سنوات 
احلرب،  بني  االنتخابات  حكاية 
واجهته  الذى  ال�سعب  واالختيار 
املثال  �سبيل  على  فاأحمد  اجلزائر، 
يرحل عن القرية رغم الت�ساقه بها 
وبعد اأن تعر�س للتعذيب، يفقد اأحمد 
اإ�سماعيل،  الر�سيع  ابنه  اإال  ذويه 

وهزمية 1967 وانت�سار 1973. 
ترك  "علي" الذى  حول  االأحداث  تدور 
م�سر،  فى  اأحالمه  ليحقق  وذهب  عائلته 
ولكنه وقع فري�سة فى يد من ي�ستغل اأحالمه 
فى م�ساريع وهمية فيدخل ال�سجن، وعندما 
يخرج منه يجد اأخاه "طلبة" قد اأخذ فى يده 

موازين ال�سلطة ويتحكم فى عمال امل�سنع.
القانون" على  "اخلارجون 

كما جرى ُعر�س فيلم  "اخلارجون على 
اإنتاج  وهو  االأخري،  قبل  اليوم  القانون" فى 
حديث، وميثل ال�سينما اجلزائرية احلديثة، 
وهو من اإنتاج عام 2010 ومن  اإخراج ر�سيد 
بو �سارب وبطولة: جمال دبو�س، ر�سدى زمي، 

�سامى بوعجيلي.
يدور الفيلم حول  ثالثة اإخوة بعد تركهم 
عن  يفرتقون  اجلزائر،  فى  العائلة  منزل 
اأمهم، فين�سم م�سعود اإىل اجلي�س الفرن�سى 
القادر  عبد  وي�سبح  ال�سينية،  الهند  فى 
اجلزائر،  ا�ستقالل  حركة  �سمن  زعيًما 
وينتقل �سعيد اإىل باري�س ليعمل فى النوادى 
امل�سبوهة وقاعات املالكمة، وبعد 
الثالثة  االأ�سقاء  يجتمع  �سنوات 
ليواجهوا  باري�س  فى  اأخرى  مرة 

م�سائرهم.
اجلزائرية  "ال�سينما 

اجلديدة"
نذير  وجه  اخلتام،  يوم  وفى 
اجلزائر  �سفري   - العرباوى 
بالقاهرة- ال�سكر لوزارة الثقافة 
ودار  التنمية،  و�سندوق  امل�سرية 
االأوبرا امل�سرية، كما وجه التهنئة 
يناير  ثورة  على  امل�سرى  لل�سعب 
والقائمني على مهرجان االأق�سر 

لل�سينما االأفريقية.
ندوة  اخلتام  فى  اأقيمت  وقد 
اجلديدة"  اجلزائرية  "ال�سينما 
بدال  اخلالق  عبد  فاروق  واأدارها 
مل  الذى  حجى  نبيل  الناقد  من 
الناقد  فيها  و�سارك  يح�سر، 

الفيلم  عنها  يتحدث  بعينها  �سنوات  وهناك 
مثل "ميالد القرية" و"عام الهجرة" و"عام 

النار" حتى تندلع الثورة اجلزائرية.
ال�سعفة  جائزة  نال  قد  الفيلم  كان 
 ،1975 �سنة  كان  مهرجان  فى  الذهبية 
هذه  نال  الذى  الوحيد  العربى  الفيلم  وهو 

اجلائزة الكبرية.
ال�سال" البن  "عودة 

ال�سينما  الأ�سبوع  الثالث  اليوم  وفى 
االبن  "عودة  فيلم  ُعر�س  اجلزائرية، 
اإنتاج  وهو   ،1976 عام  اإنتاج  من  ال�سال"، 
املخرج  اإخراج  ومن  جزائري،   - م�سرى 
وبطولة:  �ساهني،  يو�سف  الراحل  الكبري 
ه�سام  �سرحان،  �سكرى  املليجي،  حممود 
اجلزائرى  واملمثل  املر�سدي،  �سهري  �سليم، 

ال�سيد على كويريت.
والفيلم ذو طابع ملحمى حيث عرّب فيه 
كاتب  وهو   - جاهني  �سالح  الكبري  ال�ساعر 
يوليو  ثورة  حيال  م�ساعره  عن  الق�سة- 
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ال�ساب اأحمد فايق، والناقد اجلزائرى جمال 
فيها  امل�ساركان  حتدثا  حاظوريل،  الدين 
عام  انتفا�سة  بعد  اجلزائرية  ال�سينما  عن 
1988، وما تالها من "ع�سرية �سوداء" وهى 
اجلزائرى  ال�سعب  فيها  ذاق  التى  ال�سنوات 
فى  كان  حيث  اال�سود،  االإرهاب  ويالت 

�سينما،  عر�س  دار   300 من  اأكرث  اجلزائر 
مت تخريبها واإحراقها واإتالفها، ليكون لهذا 

ال�سعب االآن حواىل ع�سر دور �سينما فقط.

فايق  اأحمد  الناقد  اأ�سار  جانبه  من 
دورها  و  اجلزائرية،  املراأة  اإىل  حديثه  فى 
خالل  من  اجلزائرية  ال�سينما  عودة  فى 
اأو  التاأليف  اأو  بالتمثيل  �سواء  م�ساركتها 

االإخراج. 
ثم حتدث عن تاريخ ال�سينما اجلزائرية 
على  عرج  ثم  الق�سرية  االأفالم  واأهم 
تاريخ  فى  متثله  وما  ال�سوداء  الع�سرية 
باأنه  احلديث  واختتم  اجلزائري،  ال�سعب 
اجلزائرية  ال�سينما  بني  تعاون  بوجود  يحلم 

وال�سينما امل�سرية. 
وقد اأ�سهب فايق فى احلديث عن الفيلم 
الوثائقى "�سباح اخلري يا م�سر" للمخرجة 
فيلم  اآخر  وهو  باتوكان،  �سهيلة  اجلزائرية 
ودارت  اإنتاج م�سرتك بني م�سر واجلزائر، 
مت  حقيقية  م�ساهد  خالل  من  اأحداثه 
ت�سويرها خالل جمعة الغ�سب االأوىل اأثناء 

ثورة يناير.
"االأفيون  فيلم  عر�س  مت  الندوة  بعد 
 ،)1971( عام  اإنتاج  من   وهو  والع�سا" 
اأحمد را�سدى وبطولة: مارى جوزيه  اإخراج 

نات، جون ترنتانيون، م�سطفى كاتب.
را�سدى  اأحمد  املخرج  يفند  الفيلم  وفى 
"اإذا اأردت  الفكرة اال�ستعمارية القائلة باأنه 
مل  فاإذا  الع�سا،  فا�ستعمل  �سعًبا  حتكم  اأن 
وذلك  والع�سا"،  االأفيون  فا�ستعمل  تنفع 
من خالل ق�سة قرية جزائرية، هى م�سقط 
راأ�س الدكتور ب�سري الذى ترك احلياة املرتفة 
كى ين�سم هو و�سقيقه اإىل املقاومة ال�سعبية 

�سد االحتالل الفرن�سي.
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الفنانة القديرة كلثوم

املخرج اجلزائري- الفرن�شى ر�شيد بو�شارب

�شيد فوؤاد مدير مهرجان االق�شر

فيلم وقائع �شنوات اجلمر

مل�شق فيلم اخلارجون على القانون

فاروق عبد اخلالق والناقد اأحمد فايق واالإعالمى جمال الدين حاظوريل
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يجل�ُس فى املقهى
بعد قراءتِه الأوىل

لعناوين الَنحْر
فى اأوردِة الأر�ْس،
وحكاية اأمٍّ و�ضعْت

بني كفوِف الدفِء ن�ضيلتها
�ضاَر الّدفُء حريًقا

فاحرتق القلُب على الطفْل..

ق اأوراَق جريدِته مزَّ
�ضبَّ خواطَره فى غ�ضٍب

يحمُل اأ�ضئلًة نارية
راَح يوّزُعَها فى هام�س تلَك ال�ضفحاِت 

املْمزوقة
األقاَها فى وجِه ال�ضارْع

تتقاذفَها الريُح لكلِّ بالِد العامْل..

فى املقهى
ير�ضُف قهوَتُه

اأ�ضعل �ضيجاَرَتُه

يرمى ُعلبَتها
فى خطِو املارة

اَنُه يْنفُث دخَّ
ي�ْضعُل

يفرُك كفّيه الناحلتنْي
ين�ضى اأن يدفَع اأجَر اجلل�َضة

هْروَل فى امليدان
اإىل �ضرح يجتمُع ال�ضمُل بداِخلَه

يطرُق فيه الأبواَب،
فيْنهره احلار�ْس

ي�ضهرفى �ضْحنِته املوْت
يبكى اأماًل مهزوًما..

ناَدى النهُر عليه
�ضاَر على اأر�ضفِة ال�ضاطئ
انتف�َس املرُء على الأمواْج

لكنَّ ر�ضالَتُه 
مل جتد الّرْد

حتَّى دخَل الليُل
و�ضلَّ طريَق العودْة..

 

ناٌر فى الَرماد
عبا�س حممود عامر
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ر�ضوان �ضاوى

مسالك الفهم احلوارى ومجاليات التلقى

ع�صر ما بعد احلداثة، والفن والعالقة 
العلوم  واإ�للصللالح  واملللو�للصلليللقللى،  الأدب  بللن 
بال  �صغلت  متعددة  مو�صوعات  الإن�صانية، 
روبللرت  "هان�س  الأملللانللى  والللنللاقللد  املفكر 
فى  الأدب  ومنظرى  نقاد  اأهم  ياو�س" اأحد 
اأ�صا�صًيا  جللزًءا  و�صكلَّت  الع�صرين،  القرن 
من كتابه املهم "م�صالك الفهم"، وهو عامل 
وناقد لي�س منقطًعا عن عاملنا العربى �صواء 
عرب املحا�صرات العلمية اأو من خالل بع�س 

كتبه التى ترجمت اإىل العربية.
الكتاب  هللذا  فللى  بنا  يقف  "ياو�س" 
جماليات  اأهمية  اأمللام  الفهم"  "م�صالك 
لفهم  جللديللدة  اآللليللات  وا�صتيعاب  التلقى، 
العلوم  اإ�صالح  اإىل  يدلو  املجمل  وفى  الأدب 
البحث  ا�صتقاللية  و�لللصلللرورة  الإنلل�للصللانلليللة 

العلمى.
 1912 �صنة  ياو�س  روبللرت  هان�س   ولد 
كون�صتان�س، هو عامل  �صنة 1997 فى  وتوفى 
الدرا�صات  فللى  ورائلللد  منظر  اأمللللاين،  اأدب 
الفرن�صى  الأدب  مبو�صوع  اهتم  الرومانية، 

املعا�صر وفى القرون الو�صطى.
بداأ درا�صته فى براغ �صنة 1942 بجامعة 
بهايدلربج،  در�للس  بعدها  الأملانية،  الرايخ 
والتاريخ  والفل�صفة  الرومانية  الفيلولوجية 

والدرا�صات اجلرمانية.
لق�صم  ملللديلللًرا   1959 �للصللنللة  اأ�للصللبللح 
 .. �ْصترَ مبُونرَ الرومانية/الفرن�صية  الدرا�صات 

واأ�ص�س مع فولفجاجن اإيزر واآخرين جمموعة 
والهرمينوطيقا"  "ال�صعر  بللعللنللوان:  بحث 
جامعة  فى  ليدر�س  انتقل  ثم   ،1963 �صنة 
كون�صتان�س، حيث األقى حما�صرته الفتتاحية 
�صنة 1967 بعنوان: "تاريخ الأدب كتحد لعلم 
العري�صة  اخلللطللوط  فيها  وقلللدم  الأدب"، 
لنظريته "جمالية التلقي" )اأو ما بات يعرف 
فيها  ا�صتعر�س  مبدر�صة كون�صتان�س(.. فقد 

ت�صوراته فى البحث فى علم الأدب.
حا�صر ياو�س فى جامعات كثرة باأوروبا 
الآداب  فللهللم  علللللى  �صجع  حلليللث  واأمللريللكللا، 
الرومانية من الع�صور الو�صطى حتى الع�صر 

للبعد  ا�صتعماله  عللن  دافلللع  كما  احللللايل.. 
الهرمينوطيقى وقواعده الفل�صفية.

در�س ياو�س الفل�صفة على يد جادامر، 
الهرمينوطيقا  ا�للصللتللعللمللال  األللهللملله  الللللذى 
اهتم  لقد  وال�صعر،  الأدب  فللى  الفل�صفية 
ياو�س اإذن، بالأدب الفرن�صى وتاريخه، وكان 
درو�صه  ومعظم  بالفرن�صية،  ويحا�صر  يكتب 
برو�صت،  )عللن  فرن�صية  كانت  التطبيقية 

وديدرو، ومولير، وبودلر...(.
وقد اأثارت حما�صراته فى ال�صتينيات من 
القرن الع�صرين الهتمام حول تاريخ الأدب، 
وغياب الهتمام بتاريخ القراءة للن�صو�س، 
فى  متاأثًرا  اجلمهور  انتظار  اأفللق  واكت�صف 
وقد  الأدبللي..  وبالتوا�صل  بالل�صانيات  ذلك 
اأطلق م�صروعه النظرى واملنهجى الذى يدعو 
فيه اإىل النظر اإىل الأدب من زاوية جمالية 

التلقي؛ اأى متر�س القارئ وتاأثره بذلك.
تاريخية  ت�صبح  العملية  لهذه  وكنتيجة 
الأدب مرتهنة بالعالقة احلوارية بن الن�س 
الهتمام  هو  ذلللك  من  والهدف  واملتلقي.. 
وهكذا  للن�س..  املتعاقبة  الللقللراء  بتلقيات 
على  جديًدا  اإبللداًل  التلقى  جمالية  طرحت 
وهو  ذلك،  بعد  العربى  ثم    الغربي،  النقد 

الهتمام باأثر الأدب فى القارئ.
والنقد  الفيلولوجيا،  بللن  يللاو�للس  جمع 
فى   الرغبة   جانب  اإىل  العلمي،  والف�صول 
مع  تعامله  فللى  للبللع  واتَّ الفل�صفي..  الللتللاأمللل 

روبرت ياو�س

غالف الكتاب 
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وجعلها  جديدة،  م�صالك  الرومانية  الآداب 
مركز اهتماماته املتعددة.

يللاو�للس  جمموعة من الكتب   األللف   وقللد 
احليوان  �صعر  فللى  اأبللحللاث  اأهللمللهللا:  نللذكللر 
فى  والتذكر  الللزمللن  و  الو�صطى،  بالقرون 
ملار�صيل  ال�صائع"  الللزمللن  عللن  "البحث 
الفهم،  وم�صالك  التلقي،  ونظرية  برو�صت، 

وكتاب م�صاكل الفهم)1(.
ن�صر ياو�س اآخر كتاب له، فى حياته �صنة 
دار  الفهم)2( عن  م�صالك  بعنوان:   ،1994
ن�صر فينك مبيونيخ، وهو كتاب ي�صنف �صمن 
جمال الأدب العام واملقارن والنقد.. وعنوان 
الكتاب: م�صالك الفهم، يبعد م�صروع ياو�س 
منذ البداية عن كل هرمينوطيقا دغمائية.

بللوا�للصللطللة طرق  يللتللم  الللفللهللم  اأن  يلللرى 
اأو  الأ�صئلة اجلديدة  اأى عن طريق  خمتلفة؛ 
خمتلف،  ب�صكل  املطروحة  القدمية  الأ�صئلة 
وتفتح منافذ جديدة ومتعددة للفهم، )فهم 

الآخر وفهم الن�صو�س(.
اإىل  اإذن،  يللاو�للس  ملل�للصللروع  ي�صعى 
والتف�صر،  الفهم  بن  العالقة  اإثللبللات 
الأمر  ويتعلق  وتوحيدها..  واملمار�صة، 
هنا بفهم الآخر وفهم للن�صو�س؛ وهو 
بالن�صبة  واحًدا  م�صلًكا  ي�صلك  ل  فهم 
متعددة  م�صالك  يتخذ  بل  للجميع، 

وخمتلفة.
جمموعة  هللو  هللنللا  الللفللهللم  اإن 
من الأ�صئلة التى تطرح من جديد 
وب�صكل خمتلف، وكل واحد يبحث 
حيث  اخلا�س،  فهمه  طريق  عن 
العمليات  من  جمموعة  يجرب 

وامل�صالك.
الكتاب  حمللتللوى  انللبللنللى 
املللحللورى عن  الللتلل�للصللاوؤل  على 
اأهمية تاريخ املفهوم بالن�صبة 
لللقللدرات الللفللهللم.. وجللاءت 
كنتيجة  الكتاب  موا�صيع 
مفتوحة  لللهللرملليللنللوطلليللقللا 
اتباع  اإىل  تدعو  للنقا�س 

مب�صالك  املرور  اأو  للفهم  املقتحة  امل�صالك 
اأخرى.

الأدب  علم  الكتاب �صمن جمال  يندرج 
ا  واأي�صً واملللقللارن،  العام  والنقد  اللغة  وعلم 
الأملانية  والدرا�صات  الفل�صفة  جمال  �صمن 
احلللديللثللة.. والللكللتللاب عللبللارة عللن جمموعة 
 1985 �صنة  بن  ياو�س  كتبها  املللقللالت  من 
ثم  الأدب،  تللاريللخ  عللن  دفللاع  وهللى  و1993؛ 
التجربة  وعللن  الو�صطى،  القرون  اأدب  عن 
بقوة  هنا  ياو�س  ويدافع  كذلك..  اجلمالية 
تخل�صت  التى  الأدبلليللة  الهرمينوطيقا  عن 
اإليه  بالن�صبة  فهى  الدينية..  الدغمائية  من 
ال�صلطة،  نقدية، متحررة  من  هرمينوطيقا 
متفتحة  هللى  التقاليد،  ومللن  املا�صى  ومللن 

ون�صقية.
ينق�صم الكتاب اإىل ثالثة اأجزاء، اجلزء 

با�صتظهار  يللبللداأ  ن�صقي،  جللزء  وهللو  الأول: 
اأجل  مللن  الفهم،   م�صطلح  لتاريخ  ذهنى 
اأى  املعنى انطالًقا منه،  تربير جمالية فهم 
اأراد  النحو  هذا  وعلى  والفن..  الأدب  فهم 
على  للقارئ  الهرمينوطيقا  تقدمي  يللاو�للس 
نف�صها،  على  متقوقعة  نظرية  لي�صت  اأنها 
هكذا  والتطبيق،  للممار�صة  نظرية  هى  بل 
وعن  الأدبللي،  التاأويل  فن  ياو�س عن  يدافع  
املبداأ احلوارى للهرمينوطيقا الأدبية وللفهم 
مثل  احللليللاة،  جتللربللة  اإىل  املمتد  اجلللمللاىل 
اأو الأخالق..  تلقن الدين واحلق وال�صيا�صة 
لكنها  الآخللر،  فهم  اجلماىل  املطلب  ويفتح 
وهذه  ال�صعوبة  هذه  ودليل  ت�صعبه..  ا  اأي�صً
الهرمينوطيقى  املطلب  لهذا  الزدواجلليللة 
يقول:  الذى  املاأثور  القول  تكوين  فى  يتجلى 
كل  عللن  ال�صفح  يعنى  �للصلليء،  كللل  فهم  اإن 

�صيء. 
جزء  الكتاب  من  الثانى  واجلللزء 
املنهجية  ياو�س  فيه  يخترب  تاريخي، 
الأمثلة  من  ب�صل�صلة  الهرمينوطيقية 
 ،)3(Jona كتاب   من  امل�صتوحاة 
علللن تللقللللليللد اللللطلللبلللائلللع)4(، وعن 
�صك�صبر  وعن   ،  Danteدانتي
وعلللن   ،Shakespeare
 Yves بللللونللللوفللللوى  اإيلللفللليللل�لللس 
Bonnefoy )كممثل لل�صعر 
املعا�صر( حتى قامو�س اخلزرج 
)كخال�صة   Pavic لبافيك 

ملحادثة الدين(.
الق�صم  هللللذا  وملللقلللالت 
الأبحاث  مللن  جمموعة  هللى 
من  اأ�صا�ًصا  كتبت  الأكادميية 
فى  البحث  جمموعة  اأجلللل 
والهرمينوطيقا(،  )ال�صعر 
طرقه  يللاو�للس  اأدملللج  حيث 
فلللللى احلللللللللللوار امللللتلللعلللدد 
الللتللخلل�للصلل�للصللات والللللذى 
جمموعة  جتللربللة  يللخللدم 
الفهم،  ملل�للصللالللك  ملللن 
به  جاء  ما  على  اعتماًدا 
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الفيل�صوف هامبولت فى اإ�صالحه اجلامعي، 
الذى دعا اإىل تداخل الخت�صا�صات.

ومن موا�صيع هذا اجلزء، هرمينوطيقا 
لدانتى  وقلللراءة  الطباع،  ونظرية  الغريب، 
واأخًرا  ل�صك�صبر،  لر  امللك  تلقى  وتاريخ 
وقد  بللونللوفللوي..  اإيفي�س  عند  التذكر  �صعر 
كتب ياو�س مقاًل مطوًل حول اإ�صكالية غياب 
ال�صعور  وغلليللاب  الللذاتلليللة  بالهوية  ال�صعور 
بوجود ف�صاء داخلى خا�س باملرء. وقد تتبع 
ياو�س درا�صة املو�صوع  داخل الفكر اليونانى 
منظور  من  ولي�س  الطباع  نظرية  زاويللة  من 

اجل�صد.
وفلللى اجلللللزء الأخلللللر الللنللقللدي، يوثق 
فى  الللفللرديللة  اكت�صاف  حللول  الآراء  يللاو�للس 

البورتريه  ر�صم  خالل  من  النه�صة،  ع�صر 
 Paul de مان  دو  )بللول  التفكيكية  حول 
اجلللديللدة الللتللاريللخللانلليللة  حلللول   ،)Man
، وحول عتبة    New Historicism
ع�صر ما بعد احلداثة، وحول جورج �صتايرن 
George Steiners، وثيولوجية الفن، 
الأدبية  الهرمينوطيقا  بن  العالقة  وحللول 
حول  اآخلللًرا،  لي�س  و  واأخللللًرا،  واملو�صيقية، 
اجلزء  هذا  وفى  الإن�صانية..  العلوم  اإ�صالح 
حماولة من ياو�س لالإجابة عن اأ�صئلة التاأويل 
ول�صتخراج  احلالية  الثقافات  فى  الأدبلللى 
الهرمينوطيقا  نللظللر  وجللهللة  مللن  الأجلللوبلللة 
الأدبية.. وقد ختم ياو�س كتابه مبقال يجمع 

العلوم  حللول  والنظرية،  التطبيق  بللن  فيه 
الإن�صانية واإبدالها  فى حوار التخ�ص�صات. 

الأجنبية  الللكللفللاءات  مللن  يللاو�للس  ويللعللد 
واملغرب  العربى  العامل  منها   ا�صتفاد  التى 
ا�صتقبال  خللالل  مللن  وذلللك  خللا�للس،  ب�صكل 
اأعماله التى ت�صب فى جمال اإ�صالح العلوم 
التجمة،  وبللوا�للصللطللة  مبا�صرة  الإنلل�للصللانلليللة 
والرباط، عام 1994،  فا�س  زار مدينة  وقد 
واألقى حما�صرتن عن فن التاأويلية الأدبية.. 
فن  عن  املدافعن  اأوائللل  من  ياو�س  ويعترب  
التاأويل الأدبى الذى يتجاوز دغمائية الن�س 
الكن�صي، وينفتح على م�صالك خمتلفة للفهم. 
من  ا  اأي�صً واأهميته  ياو�س  �صهرة  جاءت  وقد 

خالل نظريته )جمالية التلقي).
ونظًرا لأهمية ياو�س واأهمية كتابه الأخر 
م�صالك الفهم، فاإننى اأ�صر اإىل اأهمية املقال 
الإن�صانية  بالعلوم  اخلللا�للس  مللنلله،  الأخلللر 
العلوم  "منوذجية  بعنوان:  وهو  واأهميتها، 

الإن�صانية فى حوار التخ�ص�صات")5(.
جتديد  على  جللاهللًدا  يللاو�للس  عمل  لقد 
بلللروح معرفة  الللعلللللوم الإنلل�للصللانلليللة واللللتلللزم 
ومتجاوزة  الخت�صا�صات  متداخلة  حوارية، 
حللللدود اللللفلللروع.. فللتلل�للصللورات يللاو�للس تهم 
التجربة  القارئ وقدراته املعرفية، كما تهم 
اجلمالية ذات ال�صياقات املعقدة، وقد طرح 
مركزية  اأ�صئلة  الأخللرة  اأعماله  فى  ياو�س 
التاريخانية  اجلمالية  جمال  عن  وحمورية 
الإن�صانية  العلوم  بحوار  والتزم  والأخللالق.. 
والدفاع عنها، فظهرت �صنة 1991 مذكرته 
مقالته  �صمنها  اليوم)6(،  الإن�صانية  العلوم 
املطولة "منوذجية العلوم الن�صانية فى حوار 
فى  ن�صرها  املقالة  وهللذه  التخ�ص�صات"، 

كتابه م�صالك الفهم �صنة 1994.
الكتاب  من  الف�صل  هللذا  اأهمية  تكمن 
ما  علللللى  فلليلله  اعللتللمللد  يللاو�للس  اأن  فللى  اأوًل، 
وهو  اجلامعي..  هامبولت  اإ�صالح  به  جللاء 
الأملانى  الفيل�صوف  هذا  فيه  طالب  اإ�صالح 
مع  ودجمللله  الللعلللللمللى  الللبللحللث  با�صتقاللية 
الدر�س العادي.. وقامت فكرته على الوحدة 

بودلري

موليري

هان�س روبرت ياو�س

ديدرو
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العلمى  الللبللحللث  بللن  والللتللكللامللل  واللللتابلللط 
والتعليم.. وثانًيا، فى دعوة ياو�س اإىل اإعادة 
للثقافة  كعلوم  الإن�صانية  الللعلللللوم  تعريف 
بامتياز، من خالل جتديد الوظائف الثالث 
التخ�ص�صات،  حللللدود  عللابللرة  فللهللى  لللهللا: 
ومتكاملة، وحوارية.. وعمل على تفعيلها، اأى 
احلوار  روح  وخلق  الإن�صانية  العلوم  جتديد 
اإبدال  فى  التخ�ص�صات،  حلللدود  املتجاوز 
جديد للنظرية احلديثة للعلوم الإن�صانية من 
خالل التعرف على تاريخانية وكيفية ت�صكل 
العلوم الإن�صانية الأملانية باملقارنة مع العلوم 

الإن�صانية الأخرى.
والبحث  التعليم  وزارة  خ�ص�صت  وقد 
للعلوم  �صنة   ،2007 �صنة  باأملانيا  العلمى 
بعدما  الطرية(،  العلوم  )اأو  الإن�صانية)7( 
وكتب  البحتة.  بالعلوم  فقط  حتتفى  كانت 
علللامل الجللتللمللاع الأمللللانلللى واأ�لللصلللتلللاذ علوم 
بفرانكفورت،   جوته  جامعة  فللى  الفل�صفة 
  Harald Welzerفيلت�صر هللارالللد 
نعت  التوقف عن  اإىل  فيه  يدعو  هاًما  مقاًل 
العلوم الإن�صانية باأنها عدمية الفائدة. وكان 
عنوان املقال هو : "ملاذا نحتاج  اإىل العلوم 

الإن�صانية؟")8(  
املغربية،  ال�صاحة اجلامعية  وقد عرفت 
بدورها، نقا�ًصا اأكادميًيا فى ال�صنن الأخرة، 
واحلديث  الإن�صانية  العلوم  باإ�صكالت  يتعلق 
احت�صنت  وقد  وجودها،  واأزمللة  اأزمتها  عن 
بالرباط،  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كلية 
امل�صاركون  فيها  �صجل  علمية،  ندوة  اأكللدال، 
تاأخر املغرب فى جمال البحث العلمى فيما 
الجتماع)9(،  وعلم  الإن�صان  علوم  يخ�س 

واقتحت ت�صورات جديدة مهمة.
الكتاب  هذا  اإن  اأخللًرا،  القول  وميكن 
الإن�صانية  العلوم  فى  للبحث  اأفللاًقللا  يفتح 
كذلك،  والللعللربلليللة  املغربية  اجلللامللعللة  فللى 
اأزمتها  حقيقة  وعللن  عنها  النقا�س  ويغنى 
وعن دور املدر�صة ودور و�صائل الإعالم فى 
على  نتائجها  وعر�س  فيها  البحث  ت�صجيع 

اجلمهور.
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الأملانية مبعهد جوتة بالرباط
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النحـــت العصـــرى فى مصـــر والعــــراق
 وإشكـاليــات احلــــداثة

�ساكر لعيبي

ما زال مفهوم احلداثة، باإطاره العري�ض، 
القادم  االلتبا�ض  بل  للم�ساءلة،  عربًيا  َمْو�سًعا 
)التحديث  ف�����������ك��رة  واخ����ت����اط  ت���داخ���ل  م���ن 
Modernization( التقنّي، واأحياًنا ال�سكايّن، 

.)Modernity ب�سياق ومرجعيات )احلداثة
امل�سطلحان يتناوبان االأدوار فى اال�ستخدام 
العربّي ويثريان جملة من االإ�سكاليات الفرعية، 
التقنيات  دخ�����ول  ي��ع��ت��ر  ع��ن��دم��ا  ��ا  خ�����س��و���سً
اجلديدة رديًفا للحداثة، اأى من دون االأ�سا�ض 

ال�سياقّي واملفهومّي والتاريخّي للمفهوم.
ال�سياق  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى  اث���ن���ان  ي��خ��ت��ل��ف  ل���ن 
ال��ذى ي�سيف  االأم��ر  اأوروب���ّي بالدرجة االأوىل، 

املزيد من امل�سكات. 
االإ�سكالية:  لهذه  حلول  ثاثة  هناك  لعل 
املفهوم  ت�����س��ت��خ��دم  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  اإم����ا 
اأ�سا�ساته  عنه  ن��ازع��ة  خا�سة،  حملية  بطريقة 
ره حتويراً  وم�����س��ادر ان��ب��ث��اق��ه، واإم����ا اأن��ه��ا حت����وِّ
جذرياً لتكييفه مع حاجاتها، واإما اأنها تتناوله 

تقريًبا مثلما �سدر فى الفكر االأوروبّي.
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نفى  على  غ��ال��ًب��ا  نقع  الأوىل  احل��ال��ة  ف��ى 
ال�شكلى  التحديث  من  واق��راب  نف�شه  للمفهوم 
وفى  املفهومية،  البنى  مي�سُّ  ل  الذى  والتجديد 
م�شادر  ذى  ت��ع��ري��ٍب  ح��ال��ة  على  نقع  الثانية 
قليًل  �شيًئا،  يت�شمن  للمفهوم  اأي��دي��ول��وج��ي��ة 
املفاهيم  جميع  مثل  التلفيقية  م��ن  ك��ث��ًرا،  اأو 
ثقافٍة  على  قة  املُطبَّ ثم  ما  ثقافٍة  من  امل�شتعارة 
نفتقد  الثالثة  التقريبية  احلالة  وف��ى  اأخ���رى، 
الإجماع على حتديد ممكن للمفهوم بحيث اأننا 
انطلًقا  منا  كلٌّ  فهمه  الذى  باملعنى  ن�شتخدمه 

من معارفه وقراءاته فى اللغات الأجنبية.
وحتى ف��ى ه��ذه احل��ال��ة الأخ���رة ق��د جند 
اخ��ت��لًف��ا ف��ى ال���درج���ات وال��ظ��لل ب��ن معنى 
ومثيلتها  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ف��ى  احل���داث���ة 

الأجنلو�شك�شونية.
لهذه  دام��غ  بع�شها  �شواهد،  اإيجاد  ميكن 
العربية،  الرحلت  اأوائ��ل  مثًل  فمنذ  احللول، 
الغ�ّشانى  الوهاب  عبد  بن  حممد  عمل  وليكن 
 -  1690 الأ�شر"  افتكاك  فى  الوزير  "رحلة 
1691م، نلتقى بادئ ذى بدء باندها�س كبر من 
اإ�شبانيا  فى  ن�شق احلياة )احلديثة(  البون بن 
امل�شاطئة للعامل الإ�شلمى واحلياة )التقليدية( 

العربية الإ�شلمية.
ب عن  ث��م��ة ه��ن��ا ���ش��ع��ور ب��ال��غ��رب��ة وال��ت��غ��رُّ
فى  الركيز  يقع  لكى  املُ�شاَهد  احلديث  العامل 
التى  التحديثات اخلارجية،  الأوحد على  املقام 
دون  من  الأوربية،  احلياة  مرافق  جميع  م�ّشْت 
والفل�شفية  البنيوية  بالتحّولت  وع��ى  امتلك 

ال�شبب  كانت  التى  اأحياًنا  العنيفة  وال�شراعات 
اأى  حديث،  وثقايّف  اجتماعّي  منط  اإىل  امل��وؤدى 
ون�شاًطا..  فكًرا  التقليدية،  للنزعات  مناِه�س 
فى جميع الرحلت اللحقة فى القرنن الثامن 
الرّحالة  بال  يطراأ على  والتا�شع ع�شر مل  ع�شر 
لقطيعٍة  نتيجة  بب�شاطة،  هو،  ي�شاهدونه  ما  اأن 
اإدري�س  رحلة  اأو  الطهطاوى  )رحلة  املا�شى  مع 
بن الوزير العمراوى "حتفة امللك العزيز مبملكة 

باريز" �شنة 1860م اإىل فرن�شا(. 
اأولئك  ت��وق��ف  الت�شكيلى  ال�شعيد  ع��ل��ى 
الفن  اأم���ام  واإجن��ل��را  فرن�شا  اإىل  امل�شافرون 
وقد  ونحًتا،  ر�شًما  ا،  اأي�شً الأوروب���ى  الت�شكيلى 
القارة بذهول ما  واجهوه فى �شاحات ومتاحف 
مل  التى  )الواقعية(  طبيعته  جلهة  ذهول  بعده 
يكن يوجد لديهم مثال ي�شاهيها.. فن الت�شوير 
باهًرا ي�شيء فر�شيتنا حول فكرة  ي�شر مثاًل 
كان  فلو  ال��رح��لت..  هذه  فى  كحداثٍة  التقنية 
اأ�شلفنا حمكومن ب�شروط تاريخية منعتهم من 
والنحت،  الت�شخي�شى  للر�شم  اآخر  فهٍم  تطويِر 
فاإن رجًل عربًيا م�شلًما من القرن التا�شع ع�شر 
اأعله  املذكور  1860م  العمراوى  الرّحالة  مثل 
املا�شي،  با�شراطات  حمكوًما  جهته،  من  ظّل، 
حلداثة  حقيقية  مفهومة  اأيَّ  وعيه  عن  وغابْت 
الفن الذى التقى به فى فرن�شا، �شوى توقفه عند 
املرئي،  نقل  فى  الفرن�شين  الر�شامن  براعة 
والنظرّي  الفكرّي  املرجع  اإىل  يتطلَّع  اأن  دون 

املنبثقن عنه.
التمثيل  م��رج��ع��ي��ات  ع��ن��ه  ت��غ��ي��ب  ك��ان��ت 

Représentation وكتًبا مل ُترجم ومل يقراأها 
مثل عمل األربتى Alberti ))1404-1472 عن 
 De pictura = De la peinture الر�شم 
التاأ�شي�شّي  الن�س  املعترب  1435م  عام  املكتوب 

للر�شم الغربى احلديث.
ل�شلفه  ال�شعر(  ك��ت��اب  )تلخي�س  ون�شى 
فن  على  �شريًحا  مروًرا  املار  ر�شد  ابن  املبا�شر 
اأن  نعلم  اإن��ن��ا  م��وق��ع..  م��ن  اأك��ر  ف��ى  الت�شوير 
الفنى  العمل  اأ�شا�س  هو  باحلداثة  الوعى  ذاك 

وحمّركه.
واقعيتها  فى  مغرقة  اأ�شكاًل  يرى  كان  لقد 
)مفهوم  النظرية  مراجعها  يعرف  اأن  دون  من 
الر�شم  ف��ى   ،Mimisme ميميزم  امل��ح��اك��اة، 
ت�شّوراٍت  دون  وم��ن  واجلمالية،  ا(  خ�شو�شً
فن  ف��ى  مثًل  ال��واق��ع��ي(  )التمثيل  ماهية  ع��ن 
من  الت�شوير  عن  يعرفه  ما  �شوى  الت�شوير، 
اأُلِّف  قد  كتاًبا  اأن  نح�شب  ول  الفقهّي..  الن�س 
ًقا على فن الر�شم،  يومها عن علوم املنظور ُمطبَّ
اإحدى البداهات ال�شائعة فى الطرف الآخر من 

املتو�شط.
اآخر،  مغربى  وه��و  ال�شلوي،  اإدري�����س  َم  ق��دَّ
راآها  التى  التماثيل  لبع�س  و�شًفا  طرفه  من 
بواقعيتها  ذه���ول���ه  ي��خ��ت��ل��ف  ل  اإجن���ل���را  ف���ى 
وا�شعة  �شعبية  �شرائح  ذهول  عن  الفوتوغرافية 

فى العامل العربى بالر�شم الواقعى اليوم: 
))وفى يوم اجلمعة الثامن والع�شرين منه 
النطباعين  معر�س  بعد  اأى   1876 يوليو   21
الأول بعامن، توجهنا لدار بها ت�شاوير اآدمين، 
م�شتندة  غر  الأرجل  على  واقفة  اأج�شام  ذوات 
اإىل �شيء، قد لب�شت ك�شاوى من ك�شاويهم التى 
و�شعرها  مك�شوفة،  وروؤو�شهم  يلب�شونها  كانوا 
ب�شيفه  املقلد  ومنهم  ع��ادت��ه��م،  على  م��ف��روق 
الدميانط  من  ذلك  وعلى  وحمالته..  وني�شانه 
دخولنا  وعند  كثر،  �شيء  النفي�شة  والأح��ج��ار 
وكرة  واق��ف��ة  ل��ه��وؤلء  وروؤي��ت��ن��ا  القبة  ه��ذه  اإىل 
ال�شوء والنا�س هناك �شرنا ل منيز بن ال�شور 
رجًل  راأينا  بل  وعدمها،  باحلركة  اإل  والأحياء 
كر�شّيه  اأى  مغربية  عامّية  �شليته  على  جال�ًشا 
وهو يلتفت براأ�شه مييًنا وي�شاًرا.. و�شورة امراأة 
عيناها،  غم�شت  قد  النزع  حالة  فى  مري�شة 
وفى عنقها �شل�شلة رقيقة، وهى ترتفع وتنخف�س 
�شيًئا ما، كاأن النف�س الباقى بها يفعل بها ذلك، 
ووجدنا فى ب�شاط �شورة رجل ملقى على قفاه، 
وعن ميينه تاج مكلل بالدر والأحجار وهو متقلد 
�شيًفا، قيل اأنها احلالة التى مات عليها نابليون  حممود خمتارحممود �سعيد
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مع  الفرة  عقد  كان  الذى  الفرن�شي�س  �شلطان 
الأملان، وهم الربو�شيا، وهناك �شور الربو�شيا 
ووزيره الذى كان مقابًل للحرب مع الفرن�شي�س 

ول زال باحلياة كما قيل((.
ب�شالون  اليوم  نعرف  كما  الأم��ر  ))يتعلق 
)وهذه   Madame Tussaud's تو�شو  م��دام 
ال�شيدة ولدت عام 1761 وتوفيت عام 1850(، 
بعد،  فيما  ال�شمع"  "متحف  �شي�شر  م��ا  اأى 
الغ�ّشال  حممد  بن  احل�شن  كذلك  و�شفه  وق��د 
لعا�شمة  التتويجية  )الرحلة  امل�شماة  رحلته  فى 

البلد الإجنليزية( عام 1902م((.
وفار�س  الطهطاوى  رفاعة  امَل�ْشِرِقين  روؤية 
الت�شكيلّي الأوروبى ب�شفته  ال�شدياق، عن الفن 
اأخرى  رموز  بن  ، من  لعامل جديد حمرِّ رم��ًزا 
املغاربة  روؤى  مع  ذاك،  اأو  القدر  بهذا  تتطابق، 
اأوروب�������ا.. ظل  اإىل  ال���ذه���اب  ف��ى  ال�����ش��ّب��اق��ن 
الطهطاوى مبهوًرا مبا حتتويه املتاحف الفرن�شية 
وبالتقنيات عامة، هو العائد من فرن�شا اإىل بلده 
مب�شروع متكامل منطقّي يقوم على اإعادة تاأهيل 
تعليمّي، وت�شنيعّي للمجتمع امل�شرى ودائًما من 
للعامل  جديدة  ونظرٍة  ُمغاِير  معريّف  اأ���سٍّ  دون 

احلديث.
�شتبدو  فحداثته  التون�شى  الدين  خر  اأما 
)ان��ت��ق��ائ��ي��ة( ع���ارف���ة، ك��م��ا ه��و احل����ال اليوم 
بال�شبط فى الكثر من الأو�شاط.. م�شعى كتابه 

املمالك(،  اأح��وال  معرفة  فى  امل�شالك  )اأق��وم 
ُكتب  التى  املرحلة  عن  اأط���واًرا  املتقّدم  كتابه 
بن  املوائمة  �شوى  الأع��م  الغالب  فى  لي�س  بها، 
املُعا�س  )احل��دي��ث(  وب��ن  ال�شلفّي،  )ال��ق��دمي( 
ميكن  ل  ما  بن  م�شاحلة  اإن��ه  عياًنا..  امل��رئ��ّي 
رجل  يد  على  مكتوبة  م�شاحلته،  ب�شعوبة  اإل 
�شادق ودار�س لإرثه الإ�شلمي، وعارف بالتطّور 

التاريخّي للغرب.
حلظات  ف��ى  اإل  العربى  ال��ع��امل  ي�شهد  مل 
راديكالية  حّت���ولت  ق�شرة  جنينية  تنويرية 
جديد  عن  يتفتق  اأن  باإمكانه  ا  جذريًّ و�شجاًل 
ميكن  اأن��ه  حتى  واحل��ي��اة،  الوعى  فى  اأ�شا�شّي 
عن  ال��ع��ارف(  )النف�شال  فكرة  ب��اأن  ال��زع��م 
يبدو  ما  على  حمّبذة  غر  الرا�شخة  التقاليد 
اللحظات  هذه  بن  ومن  العربية..  الثقافة  فى 
الثمينة اأفكار بع�س كبار �شيوخ التنوير فى مديح 
فّنْي الت�شوير والنحت )كالإمام حممد عبده(.

الع�شرين،  ال��ق��رن  اأع��ت��اب  على  الآن  اإن��ن��ا 
ما  وتكييف  الآخ���ر،  من  ال�شتعارة  ظلت  وفيه 
ال�شالح  اأخذ  بادعاء  متلب�شًة  ا�شتعاراته،  تقع 
تكن  اإذا مل  معاير غام�شة،  وفق  الطالح  ونبذ 
باحلا�شر  للحاق  ت�شعى  عتيقة  بقيم  م�شحونة 

بطريقة توليفية �شعبة. 
برزت  ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع  ال��ق��رن  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ 
ب�شكل  ولبنان  فى م�شر  نعرفها،  التى  امل�شاعى 

تكوين  فى  تاريخين خمتلفن،  ول�شببن  خا�س 
اأ�شياء  فنون ت�شكيلية )حُمدثة( تهجر، من بن 
فن  �شوب  الت�شخي�شّي  املنمنمة  ف��ن  اأخ���رى، 
منظورّي )واقعّي( بقَي حمكوًما بتقليٍد مبا�ِشٍر 
وحبيب  ق��رم  داود  )م��ث��ل  الأوروب�����ّي  للنموذج 
�شرور وفيليب مورانى فى لبنان، وحممد ناجى 
كامل  ويو�شف  خمتار  وحممود  �شعيد  وحممود 

فى م�شر(. 
العامل  فى  البطيئة  التحولت  �شياق  وف��ى 
الفنون  واأكادمييات  مدار�س  انت�شرت  العربى 
بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  )مدر�شة  اجلميلة 
1908، مدر�شة الفنون اجلميلة فى تون�س1922، 
 ،1936 ال��ع��راق  ف��ى  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  معهد 
 ،1943 اجلميلة  للفنون  اللبنانية  الأكادميية 
فى  للفنون  معهٍد  بتاأ�شي�س  يتحقق  مل  مر�شوم 
�شورية عام 1944(، وكان ما تنتجه من اأعمال 
فنية متاأخًرا كثًرا عن مدار�س امل�شروع احلداثّي 

الأوروبى املُْدِرك لأ�شوله واأ�شبابه.
اأول  للتّو  فيه  تاأ�ّش�شت  ال��ذى  الوقت  ففى 
مدر�شة للفنون فى م�شر عام 1908 كان بيكا�شو 
الجتاه  ُمْعلًنا  اأفينيون(  )اآن�شات  لوحته  ير�شم 
عام  الوح�شية  ماتي�س  اأعلن  قبله  التكعيبّي.. 
نوًعا  يعي�س  العربى  العامل  كان  وعندما   ،1905
من ال�شبات عام 1874 انطلقت النطباعية فى 
التى كان بول كليه وماكه  باري�س.. وفى الفرة 

متثال من ال�سمع ملدام تو�سو موؤ�س�سة متحف ال�سمع 
الذى يتحدث عنه ال�سلوى وغريه

جاليليو جاليليه فى متحف مدام تو�سو، )ال�سمع( فى لندن االآن
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احلرب  ع�شية  وال��ق��روان  تون�س  فيها  ي��زوران 
الأقل، من  كليه على  وي�شتخرج  الأوىل،  العاملية 
املحلين درو�شًا جمالية  والن�شيج  العمارة  فنون 
جديدة حديثة، مل تكن هناك ممار�شة ت�شكيلية 

فى جّل البلد التون�شية.
النحت "الع�شري" فى م�شر والعراق

تربهن الكتابات "النقدية" العربية الأوىل 
عليها  العمل  ت�شتحق  التى  الت�شكيلي،  الفن  عن 
مفهومى  التبا�س  على  ودرا�شتها،  وجتميعها 
اأ�شلى ب�شاأن هذه احلداثة الغائمة، فقد ارتبط 
العربية  النخب  ب��اأذه��ان  وال��ن��ح��ت  الت�شوير 
تاأ�شيله فى  بن�شاط م�شتحَدث ل ميكن  املتعلِّمة 
املراث الب�شرى املعروف، مثلما ل ميكن فهم 
�شياقات حدوثه الدقيقة فى اأوروبا منذ اكت�شاف 
املنظور فى ع�شر النه�شة وجميع ما ترتب عليه 
من انقلب فى الروؤية والفكر، ثم تطورات الفن 
بالرافق  ال��ق��ارة،  تلك  فى  املتوالية  الت�شكيلى 
علمية  واكت�شافات  فكرية  حت��ولت  مع  الدائم 
واقت�شادية  اجتماعية  وت��ب��دلت  وج��غ��راف��ي��ة 

عميقة.
كانت حادثة )فن حديث(، )فن ع�شري( 
فن  الأح���وال  اأح�شن  فى  اأو  الزخرف  فن  لي�س 
الدقيق..  باملعنى  مفاجًئا  جلًل  حدًثا  املنمنمة 
كانت واقعة ت�شتدعى احلما�س اأكر مما ت�شتدعى 
عنه..  بعيدين  زلنا  ما  الذى  اجلماىل  التفكر 
فى  الرافعى  ���ش��ادق  م�شطفى  �شيكتب  هكذا 
عدد يوليو من عام 1928 من جملة )املقتطف( 
خمتار  ملحمود  م�شر"  "نه�شة  متثال  ب�شاأن 
خطاًبا اإن�شائًيا جميًل مفعمًا باحلما�س الوطنى 
ذى  النقدى  ال�شتقبال  ولي�س  العاطفى  والتوتر 

الطبع اجلماىل الذى يليق باملنحوتة:
))يا اأبا الهول، اأاأنَت جواٌب على ذلك اللغز 
القدمي الذى هو كلم ل يتكلم و�شكوت ل ي�شكت، 
والذى اأ�شار براأ�س الإن�شان على ج�شم الليث اأنه 
قوة عمياء كال�شرورة ولكنها مب�شرة كالختيار، 
والذى اأخرج من فتى الغريزة والعقل فًنا ثالًثا ل 
اإن�شانا  تلد  التى  امل��راأة  الأر���س ينتظر  يزال فى 
اأم �شفحة  عظامه من احلجر؟ […[ متثال 
ن  ودوَّ عليها  فكره  ال�شعُب  ر  �شوَّ قد  احلجر  من 
فيها اإح�شا�شه بتاريخه وو�شف بها اإدراكه حياة 
املعانى ال�شامية؟ اأم هو كتابة ف�شل من التاريخ 
بقلم احلياة وعلى طريقة من بلغتها، خ�شيت 
اأ�شاليب  من  اأ�شلوب  فى  نته  فدوَّ الفناء  عليه 
اأيام  اأم ذاك يوم من  البقاء احلجرى ال�شلد؟ 
الأمة اأحاله الفن من زمن اإىل مادة ومن معنى 

اإىل ح�س، ومن خرب اإىل منظر، وكانوا يتكلمون 
نف�شه؟….((..  عن  يتكلم  الفن  فجعله  عنه 

)�س16-14(.
ال�شيا�شية  امل�شرية،  النخب  احتفلت  لقد 
متثال  وم��دح  بتد�شن  احتفال  اأمّي��ا  ا،  خ�شو�شً
ُتدرك  كلها  كانت  هل  لكن  م�شر"..  "نه�شة 
لهذا  احلقيقية  البل�شتيكية  القيمة  بالفعل 
م�����ش��روع خم��ت��ار احلداثى  اإط����ار  ف��ى  ال��ع��م��ل 
املفر�س املُ�شتَلهم يقيًنا من املفاهيم الت�شكيلية 
كهذا  م�شروًعا  اإن  الفرن�شية..  العا�شمة  ملعاهد 
قد يقف فى جوهره بال�شد من وعى بع�س تلك 
النخب الأر�شتقراطية، البا�شوية، املُ�شْيطرة من 
اإطاٍر حم�س  اإل فى  جهة، وقد ل يكون مفهوًما 
وطنى يخلع عن املنحوتة مدلولها اجلمايّل، من 
طرف القاعدة ال�شعبية امل�شرية ذات الأكرية 

الريفية من جهة اأخرى.
فكرة "الع�شرية" تعبًرا عن حداثٍة غائمة

حديث(  )ف��ن  قيام  اأن  فيه  �شك  ل  ومم��ا 
قد مّت مب�شر، وهى مثاٌل مهّم، برفٍد وم�شاهمٍة 
ل  ل�شبٍب  الأق��ب��اط،  امل�شلمن،  غر  من  فاعلٍة 
يخفى على املتتبع ل�شياق ن�شوء البلدان العربية 
احلديثة، بينما �شاعدت جماعاٌت من الأوروبين 
من جميع اجلن�شيات املقيمة مع ال�شتعمار فى 

ترويجه وتقبُّله.
فى  نف�شها  )امل��ق��ت��ط��ف(  جم��ل��ة  متنحنا 
ثمينة  منا�شبة   ،1928 عام  فرباير  اآخ��ر،  ع��دٍد 
الذهول  حقائق  جنب  احلقائق  هذه  من  للتاأكد 
والندها�س والتعلق بالت�شوير الواقعي، الو�شفى 
بحث  دون  الت�شوير  نقول  اأن  نكاد  املبا�شر، 

لفكرة  ردي��ف  كاأنه  متمّيز،  �شرف  بل�شتيكى 
نرجمه  مل��ا  ترجمة  كانت  التى  )الع�شرية( 
توفيق  يكتب  اإذ  واحل��داث��ة..  باحلديث  ال��ي��وم 
حبيب حتت عنوان نظرة اإىل النه�شة الفنية فى 
 "1928-1927 ل�شنة  القاهرة  معر�س  م�شر: 

مقاًل ي�شتهلُّه بالقول اإن:
اأو   ال�����ش��ال��ون،  اأو  ال��ق��اه��رة  ))م��ع��ر���س 
جمتمع  اإل��ي��ه  دع��ا  فنى  عمل  ال�شور،  معر�س 
وكان   1918 �شنة  بالقاهرة  القبطى  الإ�شلح 
وهو  اأغرا�شه  من  غر�س  حتقيق  اإىل  به  يرمى 
والفنون..  ب��الآداب  امل�شتغلن  الأقباط  تن�شيط 
القبط  �شبان  من  فريًقا  املجتمع  �شكرتر  ودعا 
وهواة..  حمرفن  بن  وامل�شورين  الر�شامن 
يكون  اأن  وق��رر  فوافقوه  ال��راأى  عليهم  وعر�س 
املعر�س م�شريًا ي�شرك فيه الأقباط وامل�شلمون 
فرعية  جلنة  واأل��ف��ت  معا..  والن�شاء  وال��رج��ال 
الأ�شتاذ  قرينة  ال�شيدة  رئا�شة  حتت  لل�شيدات 
با�شا  حنا  )مرق�س  املحامى  ب��ك  حنا  مرق�س 
هذا  وفتح  الآن(..  امل�شرية  اخلارجية  وزي��ر 
املعر�س فى �شتاء �شنة 1919 فى غرف جامعة 
اأن  وم���ع  ال��ف��ج��ال��ة..  ب�����ش��ارع  القبطية  امل��ح��ب��ة 
العام  ال��راأى  تكن ملئمة ل�شتغال  الأح��وال مل 
املعر�س  على  الإقبال  فاإن  ال�شيا�شية  باحلركة 
كان عظيًما، واأف�شحت بع�س ال�شحف اأعمدتها 
لو�شف ال�شور ونقد امل�شورين.. ثم اتفق فريق 
من العار�شن على تاأليف جمعية �شغرة لن�شر 
وفتح  �شنوية..  معار�س  واإقامة  وت�شجيعه  الفن 
الفنى  معهده  غ��رف  امللك  عبد  ف��وؤاد  الأ�شتاذ 
فوؤاد  امللك  )���ش��ارع  ب��ولق  ���ش��ارع  ف��ى  الوا�شعة 
جلنة  وتاألفت  ال��ث��اين..  املعر�س  لإقامة  الآن( 
فنية لختيار ال�شور املطلوب عر�شها.. واأباحت 
ع��ر���س ل��وح��ات ال��ف��ن��ي��ن الأج���ان���ب م��ن ه��واة 
ودب  لدار.  دار  املعر�س من  وتنقل  وحمرفن. 
امل�شروع  وبات  به.  القائمن  بع�س  اخللف بن 
مهدًدا بالف�شل لول ما كان يلقاه من عطف كبار 

الوطنين((.. )�س187(.
املقالة،  م���ن  احل���د  ه���ذا  ع��ن��د  ل��ن��ت��وق��ف 

ولنلحظ التايل:
1- اإن اإطلق ت�شمية ال�شالون على معر�س 
)ال�شالون  م��ن  مبا�شرة  ة  م�شتَمدَّ ال��ق��اه��رة 
�شالون  كلمة  ال�شهر،  الباري�شى   )Salon
نوع  اإىل  �شارت م�شطلًحا فرن�شًيا �شائًعا ي�شر 
من ندوة عامة لعر�س اللوحات و�شرائها، وكان 
طرف  من  ��َرَم��ًا  وحُمْ والزائرين،  ال��رواد  كثر 
وبخ�شو�شه  �شواء،  حدٍّ  على  واخلا�شة  العامة  �سفية زغلول وهدى �سعراوى
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وظّل  والنقا�شات..  احل��وارات  الكثر من  جرت 
فى  الفنانن  ل��رزق  م��ورًدا  الفرن�شى  ال�شالون 
الفنية  والأ���ش��واق  اجلالريهات  كانت  حلظة 
مفتوحًا  ال�شالون  كان  فح�شب..  بداياتها  فى 
زمن  فى  تاأ�ش�س  اأن  منذ  �شعبًيا  وكان  للجمهور 
 Palaisروايال الباليه  فى  ع�شر  ال�شاد�س  لوي�س 
اللوفر..  املرّبع فى  ال�شالون  فى   ثم   ،  Royal
كانت اإقامة ال�شالون منا�شبة ثمينة ملوجات من 
والُهواة  املتخ�ش�شن  املكتوب من طرف  النقد 
والأ�شاليب  الفنية  ال��ت��ي��ارات  وع��ن  ال��ف��ن  ع��ن 
يظهر  النقد  ك��ان  ال�����ش��ال��ون..  ف��ى  املعرو�شة 
الكرا�شات  فى  اأو  ال�شحافة  فى  مقالت  ب�شكل 
تاأخذ  اأح��ي��اًن��ا  وك��ان��ت  ال�شالون،  ت��راف��ق  التى 
ور�شوم   �شاخرة  انتقادات  ورمب��ا  ر�شائل  �شكل 
مقروءة  كلها  وكانت  درا�شات،  اأو  كاريكاتورية 
ال�شالون  تتناول  النّرة  العقول  ة.. كانت  نَّ ومثمَّ
زول  واإمييل  وبودلر  ديدرو  عنه  وكتب  بالنقد، 
اأو  واأعماله  ر�ّشاًما  ميتدحون  كانوا  وغرهم.. 
تقراأ  مقالتهم  وكانت  واأعماله،  ر�ّشاًما  يذمون 
للجتاهات  �ًشا  مكرَّ كان  ال�شالون  لكن  بَنَهٍم، 
التقليدية الر�شمية، الطبيعية والواقعية وللر�شم 

التاريخي.
املتاأ�ش�س  القاهرى  ال�شالون  ه��ذا  اإن   -2
عام 1918 هو مقَرح ون�شاط قبطّي فى املقام 
رف�س  اأو  بقبول  قريبة  علقة  وللأمر  الأول.. 

كانت  التى  )ال�شورة(  لدخول  وا�شعة  �شرائح 
اأح���د ت��ع��ب��رات دخ���ول )احل���داث���ة( ف��ى عوامل 
فى  الت�شوير  كراهية  ال��ع��رب��ي��ة..  املجتمعات 
بهذه  مبا�شرة  علقة  له  قبوله  اأو  اللحظة  تلك 
ال�شورة، بهذا الت�شخي�س املقبول دون م�شاءلة 

تقريًبا من طرف امل�شيحين العرب.
كان  جنينية،  ت�شكيلية  حركة  منو  اإن   -3
�شاأًنا )لل�شيا�شين الوطنين( اأكر مما هو �شاأن 
للثقافة ال�شائدة.. كان دليًل على علو كعب الأمة 
وم�شروًعا اأقرب للعمل ال�شيا�شّي واخلرّي مما 
وا�شًحا  تفريًقا  نفّرق  اإننا  للتاأمل اجلمايل.  هو 

بن )الثقافة( و)املثقفن( كما �شرد لحًقا.
مت�شى مقالة جملة املقتطف اإىل القول:

اأن  امللك  عبد  ف���وؤاد  الأ���ش��ت��اذ  راأى  ))ث��م 
دعائمه  وتثبيت  املعر�س  ل�شيانة  و�شيلة  خر 
وكان  وتن�شطه..  ترعاه  قوية  جمعية  اإن�شاء  هى 
اجلمعية  ه��ذه  اإىل  دعوته  لّبى  من  مقدمة  فى 
املحامي..  ب��ك  خليل  حممود  حممد  الأ���ش��ت��اذ 
اأ�شتاذ قانونى �شرّي من كبار هواة الفنون  وهو 
اجلميلة والعارفن بدقائقها.. ومب�شاعيها األفت 
جمعية الفنون �شنة 1923 واأبانت عن مق�شدها 
جمل�س  واأل��ف  قانونها...  من  الثانية  امل��ادة  فى 
يو�شف  الأم��ر  �شمو  من  الأول  اجلمعية  اإدارة 
املالية  با�شا )وزير  كمال رئي�ًشا، وحممد حمب 
للرئي�س،  نائبن  مريل  اأميل  وامل�شيو  يومذاك( 

وحممد حممود خليل بك �شكرتًرا عاًما، ويو�شف 
قطاوى با�شا اأميًنا لل�شندوق، وفوؤاد عبد امللك 
واثنى  �شكرترين،  ُبجلن  �شارل  وامل�شيو  اأفندى 
واأ�شيف  والوطنين..  الأجانب  ع�شر ع�شًوا من 
اإليهم اأخًرا ثمانية فاأ�شبحوا ع�شرين.. وتنحى 
وقته..  ل�شيق  الع�شوية  عن  با�شا  حمب  معاىل 
الأمرة  �شمو  من  ال�شيدات  من  جلنة  األفت  ثم 
�شميحة ح�شن رئي�شة، وحرم عزت �شكرى بك 
حممود  وح��رم  للرئي�شة،  وكيلتن  جيار  وم��دام 
وا�شف  وم��دام  لل�شندوق،  اأمينة  با�شا  ريا�س 
من  وك��ل  ال�شندوق،  لأمينة  وكيلة  با�شا  غ��اىل 
�شكرترتن،  �شتا  فردو�س  والآن�شة  لكو  م��دام 
الوطنيات  ال�شيدات  من  ع�شوًة  ع�شرة  واأرب��ع 
هذه  امل�شرية  احلكومة  و�شجعت  والأجنبيات.. 
اجلمعية فاأباحت لها اإقامة معر�شها فى عمارة 
الآن(  الإح�شاء  م�شلحة  )حيث  �شافوى  فندق 
وابتاعت بع�س املعرو�شات.. واأخًرا قررت اإعانة 

اجلمعية مببلغ �شنوي....((.. )�س188(.
ل  املقالة  ُفُه  ت�شِ ال���ذى  كال�شياق  �شياٌق 
فى  اجل��ارى  التحديث  ب��اأن  لل�شك  ي��َدُع جم��اًل 
م�شر على قدم و�شاق - ولي�س احلداثة - كان 
الأر�شتقراطية،  ال�شيقة  النخب  حتتكره  �شاأًنا 
�شاأنًا  يكن  ومل  الأوروب��ي��ة،  بالأو�شاط  املختِلطة 

عاًما باأى من املعاين. 
ينّظمها  كان  التى  الفنية  ال�شالونات  ُجّل 

احتفالية النخب ال�سيا�سية بعمل )نه�سة م�سر(نه�سة م�سر.. حممود خمتار 
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اإ�شماعيل  اخلديوى  برعاية  الأجانب  الفنانون 
وعبا�س حلمى واآيات با�شا، كانت تعر�س واقعية 
اجلميلة  الفنون  مدر�شة  كانت  بينما  مهلهلة، 
اآزار  اإمييه  يقول  ما  على  تدّر�س،  القاهرة  فى 
العام  حتى  م�شر  ف��ى  احل��دي��ث  )»الت�شوير 
اإدوار  العربية  اإىل  الفرن�شية  من  نقله   ،»1961
تدفع  مزّيفة  واقعية  عطّيه(،  ونعيم  اخل��ّراط 
جمهزة  اإكلي�شيهات  فى  النح�شار  اإىل  بالذوق 
الع�شاميون  الفنانون  ذلك  من  ي�شتثنى  �شلًفا، 
الذين ا�شتطاعوا اأن يك�شروا التقاليد بحًثا عن 

اأنف�شهم.
فى تقييمه ملعر�س القاهرة 1927- 1928 
والقطع  ال��ل��وح��ات  اأن  املقتطف  ك��ات��ب  ي��ذك��ر 
عدد  ))ف��ى  ظهرت  ق��د  الثمامنائة  املزخرفة 
واجل���دة..  الن�شاط  ع��لم��ات  منها  قليل  غ��ر 
ل  العار�شن  من  املطلقة  الأكرية  م  تقدُّ ولكن 
يزال ن�شبًيا.. ولقد كان لبع�شهم �شخ�شية بداأوا 
وُيعرفون فركوها احتذاَء غرهم  بها  ميتازون 
التقليد..  يح�شنوا  ومل  �شخ�شيتهم  فاأ�شاعوا 
وكرّب البع�س لوحاتهم و�شخموها تقليًدا كذلك، 
وطلب  وف��ن..  ابتكار  من  اإليه  رم��وا  ما  ففقدوا 
البع�س مبالغ طائلة ثمًنا ل�شورهم غر مراعن 
الإقبال  فكان  للفن..  وتقديرها  البلد  حالة 
اأمر  ما  لول  والقتناء �شعيًفا جًدا  ال�شراء  على 
ال�شرايات  اإىل  ونقله  ب�شرائه  امللك  جللة  به 
امللكية وما ابتاعته احلكومة تن�شيًطا للمحرفن 

والهواة((.. )�س189(.
ا  اأي�شً بالنتباه  جديرة  ملحظات  وفيها 
اإل  منها ما يتعلق باللغة النقدية التى ل متتلك 
تعبرات عري�شة عن الفن الت�شكيلي، ول تنطوى 
على مفهومات حمّددة عن تلك )اجلدة( امل�شار 
تعبران  وكلهما  )البتكار(،  ذاك  ول  اإليها 

غائمان عن حداثة غر مفهومة و�شكلية غالًبا.
�شراء  عن  العزوف  عن  الت�شوُّر  ذل��ك  ثم 
يومنا  حتى  قائًما  زال  ما  الذى  الفنية  الأعمال 
بل  ثمًنا  ي�شتحق  ل  ن�شاط  الفن  اأن  اعتبار  على 
ُيهدى غالًبا.. وهو موقف خفى من النتاج الفنى 
الذى ل ُيعترب جديًرا باملقاَربة مع اأى جهد رفيع 
امل�شتوى، ول َيعترب اللوحة مثًل �شلعة - باملعنى 
للجهد  م��واِزًي��ا  ثمًنا  ت�شتحق   - لل�شلعة  الرفيع 

املبذول فى اإجنازها.
تعرج املقالة على اأعمال الفنانن امل�شرين 
حيث  املعدودين  ال��ه��واة  ))م��ن  �شعيد  حممود 
واإميى  ل��وح��ات��ه((،  ف��ى  ظ��اه��رة  ال�شنعة  دق��ة 
املتدينن  ب�شاطة  بت�شوير  ))امل�����ش��ه��ورة  من��ر 

وطلبة  ال��ك��ات��ب،  تعبر  ح�شب  و�شذاجتهم(( 
رزق  و�شفيق  �شعيد  ح��ام��د  املعلمن  م��در���ش��ة 
���ش��ل��ي��م��ان، ث���م م�����ش��ط��ف��ى حم����رم خم��ت��ار، 
خمتار  واأحمد  غ��زاىل  اأنطوان  و))ال��ه��واة((: 
كاريكاتور  هناك  ك��ان  نخلة..  يعقوب  وف���وؤاد 
امل�����ش��رى ان��ط��وان اأف��ن��دى ح��ّج��ار، وق��ط��ع من 
خزف �شنعت فى م�شنع ال�شيدة هدى �شعراوى 

)�س191(.
كانت هناك العديد من الغرف، منها غرفة 
فيها  ُعر�شت  الكاتب  يقول  ما  على  ل��لأت��راك 
هامن  وبوبوك  ر�شدى  �شبيحة  للآن�شة  لوحات 

والأن�شة �شوزان عدىل )�س190(. 
عن  مهمة  وثيقة  لنا  م  ي��ق��دِّ الكاتب  لكن 
�شاهمو  اأن��ه��م  يبدو  ال��ذي��ن  الأج��ان��ب  الفنانن 
ب�شناعة هذه )احلداثة( الت�شكيلية فى م�شر: 
الأ�شاتذة الر�شامون الفرن�شيون بي�شى وبريفال 
وكولون وببى مارتن والأن�شة ماينن فى الغرفة 
مْت معادن وجلوًدا م�شغولة ور�شًما  الو�شطى )قدَّ
الأ�شاتذة  الإجنليز  والر�شامون  املينا(..  على 
)مائيات(  بولنت  وم�س  )مائيات(،  �شتيوارت 
النم�شاويون  وال��ر���ش��ام��ون  ماكنتو�س..  وم�����س 
جون  واح���دة:  غرفة  فى  والربو�شيون  والأمل���ان 
رال����ف ال��ن��م�����ش��اوي، ب��رن��ار ك��ومل��ان الأمل����اين، 
ال�شابقة  ال�����ش��ن��ة  )وف���ى  ���ش��ربل��ن��ج  وال��رو���ش��ى 
يوروفيت�س(..  ا�شمه  رو�شى  فنان  هناك  ك��ان 
ث��م ال��ر���ش��ام��ون الإي��ط��ال��ي��ون: الأ���ش��ت��اذ كاميلو 
املعارف(،  ب��وزارة  الفنون  )مدير  اأينو�شانتى 
�شكرفلي.  �شبرو  والكفاليرى  ميت�شو،  وكارلو 
ولوحات اليونانين التى هى "متو�شطة تنق�شها 

الروح الع�شرية" )�س191(. 
باحلوام�س،  الت�شوير  ا  اأي�شً هناك  ك��ان 
اأى احلفر، للآن�شتن فيون ودافا وامل�شيو بونلل 
ول نعرف جن�شياتهم، كما خزف ال�شيدة جرده 
هواة  من  عظيًما  اإقباًل  "لقى  ال��ذى  ا�شرلند 
واخر  فيكتور  والأ���ش��ت��اذ  الع�شرية".  التحف 
على  ال��ب��ارز  للنق�س  ا�شمه(  من  اأملانًيا  )يبدو 

اجللد.
العامل  ف��ى  النحت  ف��ن  دخ��ول  ت��اري��خ  لكن 
بن  اللتبا�س  على  دليًل  ي�شر  ال��ذى  العربى 
فى  دخوله  ب��دا  ظاهرًيا  والتحديث:  احل��داث��ة 
حلظة تاريخية معينة رديًفا لدخول )احلداثة( 
فى  كان  بينما  العربية،  املجتمعات  فى  العميقة 
احلقيقة �شنًوا )للتحديث( ال�شكلى ل غر فى 

الوعى الثقافى العام.  
العراق  فى  "الع�شرية"  التماثيل  حتطيم 

احلديث
اأن ينت�شب متثال خمتار فى القاهرة  قبل 
تكن  مل  حم��ل��ّي،  فنان  بيد  ُم��ن��َج��ًزا   1928 ع��ام 
انت�شب  بل  النحت احلديث،  بعد  تعرف  بغداد 
الكرخ متثال ذو  اإحدى �شاحات  عام 1923 فى 
طابع رمزى ا�شتعمارى ميثل اجلرنال الإنكليزى 
 Frederick Stanley Maude م���ود 
)1864 - 1917( غازى العا�شمة بغداد، الذى 
عام  للعبودية،  رم���ًزا  ب�شفته  حتطيمه،  وق��ع 
الأول )  اآخر هو متثال في�شل  1958 مع متثال 

1933 بال�شاحلية(، ملك البلد حينها.
واإذا ما وقع احلما�س العام لتمثال حممود 
خمتار من زاوية وطنية قبل الزاوية اجلمالية، 
ا  فاإن حتطيم التمثالن فى العراق قد وقع اأي�شً
اعتبار  اأى  دون  مندفع  وطنّي  باب حما�شّي  من 
فاملرويات  تاريخّي..  اأو  معريّف  اأو  جمايّل  اآخر، 
اأن  ت���روى  ال��ع��راق��ي��ن  التمثالن  حتطيم  ع��ن 
ْت م��ن "جانب  اجل��م��اه��ر ال��ه��ائ��ج��ة ق��د َع�����رَبَ
فى  ي�شمى  ك��ان  ال��ذى  الأح����رار  ال��ك��رخ، ج�شر 
امللك  مت��ث��ال  فواجهها  مود"،  "ج�شر  حينها 
في�شل الأول وبلحظات كان ال�شباب قد اأحاطوا 
التمثال  راأ����س  رب��ط��وا  ف��اأ���ش��ق��ط��وه،  بالتمثال، 

ا. باحلبال واأطاحوا به اأر�شً
ال�شفارة  ب��اب  اإىل  النتقال  مت  ذل��ك  بعد 
الربيطانية وهى قريبة جًدا حيث كان ينت�شب، 
القوات  البوابة، متثال اجلرنال مود قائد  اأمام 
وما   1915 عام  بغداد  دخلت  التى  الربيطانية 
فعله ال�شباب مع التمثال كان نف�س ما فعلوه مع 
متثال في�شل الأول، وكان م�شره نف�س م�شر 
�شاحبه مع فارق ب�شيط هو اأن متثال في�شل مل 
يبق منه �شيء فوق القاعدة، اأما متثال اجلرنال 
احل�شان"  ق��وائ��م  رك���ب  ح��د  م��ن  �شقط  ف��ق��د 

)ذكريات متوزية، نا�شر ح�شن(.
ه��ن��اك ���ش��ه��ادة اأخ�����رى ل��ف��ائ��ز احل��ي��در: 
ن�شب  اإ�شقاط  حتاول  اجلماهر  من  ))املئات 
مود، م�شتخدمة املطارق والفوؤو�س دون جدوى، 
الربونزية  اللوحة  واإزالة  حتطيم  البداية  كانت 
املثبتة على مقدمة قاعدة الن�شب الكونكريتية، 
كل  رغ��م  ال�شقوط  على  ع�شيًّا  التمثال  وبقى 
على  خ�شبية  �شلمل  ع��دة  و�شعت  امل��ح��اولت، 
وربطوا  املواطنن  من  العديد  وت�شلق  اجلانبن 
�شعف  اأم��اك��ن  ح��ول  و�شل�شل  غليظة  ح��ب��اًل 
التمثال  اإ�شقاط  اجلماهر  وح��اول��ت  التمثال 
فا�شلة توجهت  بعد عدة حماولت  دون جدوى، 
�شيارتّي نقل ثقيل ومت ربط ال�شل�شل بهما ومت 
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ولعدة مرات  التمثال باجتاهات خمتلفة  �شحب 
لغاية اإمتام املهمة بنجاح و�شط هلهل زغاريد 
اأطراف  بع�س  رت  وتك�شَّ اجلماهر،  وهتافات 
التمثال واأكملت اجلماهر مبا متلك من اأدوات 

تك�شر ما ميكن تك�شره((.
العا�شمة  �شكان  غالبية  تكن  مل  مو�شوعًيا 
بالأهمية  ال��ت��ف��ك��ر  ع��ل��ى  م����ران  ذات  ب��غ��داد 
تكن  ومل  النحت،  لأعمال  والوثائقية  التاريخية 
يد  على  منجزة  متاثيل  على  احل��ف��اظ  تعرف 
املذكور  في�شل  مت��ث��اىل  مثل  عاملين،  فنانن 
)الر�شافة،  ال�شعدون  املح�شن  عبد  ومت��ث��ال 
اأبدعهما الفنان  الباب ال�شرقى 1932( اللذين 
 Pietro Canonica الإيطاىل بييرو كانونينكا
�شهد،  ق��د  اأن���ه  ب��د  ل  ال���ذى   )1959  -1869(
يد  على  اأع��م��ال��ه  م��ن  عملن  ��م  حت��طُّ بح�شرٍة، 

اجلماهر الغا�شبة.
وكدليل م�شتمر على عدم التدقيق بظواهر 
الفنان  ا�شم  زال  ما  الفنانن  ومنجزات  الفن 
اإذا  ال��ع��راق��ي��ة،  امل��راج��ع  ف��ى  ُيكتب  الإي��ط��اىل 
)اأو�شكار  ت��ارة  غالًبا،  مغلوط  ب�شكل  عرفته، 
له  وتعزو  )بياتروكافونيكا(..  وتارة  ثانونينكا( 
اأحياًنا متثال مود، وهو ما ل جند الدلئل عليه، 
الذى  النيت  على  كونينيكا  متحف  موقع  فى  ل 
وال�شعدون  في�شل  متثاىل  اإىل  فح�شب  ي�شر 
اأيٍّ من امل�شادر التى  كاإبداعن للفنان، ول فى 

بن اأيدينا.
من هو كانونيكا على وجه الدقة؟.

بييرو كانونيكا Pietro Canonica: ولد 
وتوفى   1869 عام  الإيطالية  تورينو  مدينة  فى 
فى روما عام 1959.. نحات ومدّر�س ومو�شيقّي، 
الربتينا  اأكادميية  فى  النحت عام 1880  َدَر�س 
 Accademia Albertina اأرت���ى  بيله  دى 
اأدواردو  باإ�شراف  تورينو  فى   di Belle Arti
فى  وت�شّبع   Odoardo Tabacchi تابا�شى 
تاأثرات  مع  الطبيعى  املذهب  بتقاليد  البدء 
رومانتيكية واأخرى من ع�شر النه�شة، ثم حتّول 
اإىل الواقعية وانتبه اإىل تيارات القرن الع�شرين 

الطليعية.
بورتريهات  �شل�شلة  على  �شهرته  ق��ام��ت 
نّفذها ل�شخ�شيات اجتماعية مثل اإميلى دوريا- 
بامفيلى Emily Doria-Pamphili )مرمر، 
ودوننا  روم��ا(   ،1904 ملمًرا،   570 ارتفاعه 
1050مم.  ارت��ف��اع��ه  )م��رم��ر،  فلوريو  فرانكا 
من  لأع�شاء  ��ا  واأي�����شً روم���ا(،   1904  -  1903
ال�شابع  اأدوارد  مثل  الربيطانية  امللكية  العائلة 

)مرمر، ارتفاعه 570مم، 1903(.
وفى ح�شيلته عدة اأعمال ذات مو�شوعات 
اأو  ماأمتية  اآث��ار  ع��ّدة  مثلما  مقّد�شة  اأو  رمزية 
مدينة  ف��ى  ال��ي��وم  القائم  كالتمثال  ت��ذك��اري��ة، 
فى  الثانى  اأمي��ان��وي��ل  فيكتور-  لن�شب  تورينو 

الثانى  األك�شندر  للقي�شر  ومن��وذًج��ا  روم���ا، 
فى   )1914-1912 2.48م،  ارتفاعه  )ج�س، 
)برونز  اأت��ات��ورك  كمال  ومت��ث��ال  بطر�شبورج، 
اأنقرة(..   1927 اأمتار،  ع�شرة  ارتفاعه  ومرمر 
األبينو  م��ن��ه��ا:  ���ش��ه��رة  اأخ����رى  اأع��م��ال  ول��دي��ه 
 )1922 اأمتار  اأربعة  وحجر،  )برونز   Alpino
والن�شب  الإي��ط��ال��ي��ة  ك��ورم��اي��ور  م��دي��ن��ة  ف��ى 
 Benedict ع�شر  اخلام�س  لبنديكت  املاأمتى 
فى  م���ًرا(   12 ارتفاعه  وب��رون��ز  )م��رم��ر   XV
القدي�س بطر�س فى روما، واآخر لبيو�س احلادى 
لترانو  بق�شر   )1949-1941 )مرمر  ع�شر 

Palazzo Laterano فى روما.
اأجنز كانونيكا  الثانية  العاملية  بعد احلرب 
عدة اأعمال دينية منها اأبواب دير مونتيكا�شينو 
ك���ا����ش���ام���ارى   1951  Montecassino

.1959  Casamari
الفنون  اأكادميية  فى  للنحت  اأ�شتاًذا  كان 
فى  وب��ع��دئ��ذ   )1910( فيني�شيا  ف��ى  اجلميلة 
اأكادميية الفنون اجلميلة فى روما.. وُمنح علم 
احلياة  م��دى  ال�شيوخ  جمل�س  ع�شوية   1950

لإجنازاته الفنية البارزة.
فهو فى احلقيقة  اأم��ا متثال اجل��رنال مود 
جون كو�شكومب  ال�شر  الربيطانى  اأعمال  من 
 )1952-1860(  GOSCOMBE JOHN
وليام  ال�شر  وه��و   ..1921 ع��ام  اأجن���زه  وق��د 

النموذج اجل�سى لن�سب امللك في�سلمتثال بييرتو كونونيكا الرونزىلن�سب امللك في�سل
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 Sir William Goscombe كو�شكومب جون 
.John

ويل�س  Cardiff، مقاطعة  ولد فى كارديف 
الربيطانية.. فى �شبابه كان ي�شاعد والده، وهو 
كارديف،  قلعة  ترميم  فى  اخل�شب،  على  نحات 
جممع  فى  ليدر�س   1882 عام  لندن  اإىل  ذهب 
جول  باإ�شراف  اللندنية  الفن  مدر�شة  ونقابات 
فريث،  �شيلفر  وول��ي��ام   Jules Dalou دال���و 
وب��ع��دئ��ذ ف��ى امل���دار����س الأك��ادمي��ي��ة ح��ي��ث فاز 
بامليداليا الذهبية و�شافر فى منحة درا�شية عام 

.1887
وتزّوج  باري�س،  فى  در���س   91-1890 عام 
واي�س..  م��ارث  امَل��ْوِل��د،  �شوي�شرية  �شيدة  م��ن 
عامة  اأن�شاب  ع��ّدة  لتنفيذ  كو�شكومب  انتدب 
كارى  ج��ون  مثل  معروفة  ل�شخ�شيات  ومتاثيل 

.John Cory
التذكارى  ال��ن�����ش��ب  اأجن����ز   1921 ع���ام 
 Lever �شركة  ملوظفى  �شونليت  ب��واب��ة  ف��ى 
العاملية،  Brothers Ltd املقتولن فى احلرب 

.Lever ونحت بورتريه لورد و�شيدة ليفر
عام  ب��اري�����س  ف��ى  ذهبية  ميدالية  ا�شتلم 
عام  امللكية  الأكادميية  فى  ع�شًوا  كان   ،1901
1909، وفار�ًشا عام 1911 و�شار ع�شًوا مرا�شًل 

للمعهد الفرن�شي.
مللم�شة  ال��ن��ق��اد،  ي��ق��ول  كما  ف��ن��ه،  ي�شعى 
ويتمّيز  ال��ق��وط��ى  ل��لأ���ش��ل��وب  ال�����ش��ارم  ال�شمو 
بالرباعة وبالنموذج الدقيق.. بن اأف�شل اأعماله 
و"القدي�س   "Morpheus "مورفيو�س  ُيذكر 
يوحنا املعمدان" املوجودان كلهما فى كاريف 
)جل�شكاو  ال�شغر"  و"اجلنّي  ج���ال���ري، 
جالري(،  )ت��ي��ت  يلعب"  و"طفل  ج��ال��ري(، 
ومن  غالري(..  )ليفربول  لراأ�س"  و"درا�شة 
لنماذجها:  ملخ�شة  �شور  هى  التى  بورتريهاته 
الأمر  ال�شابع،  اأدوارد  امللك  دوفون�شاير،  دوق 
كري�شتيان فيكتور، املوؤرخ ليكي، ومتثال فرو�شية 
اأن�شابه التذكارية  ل�شخ�شيات عدة.. ومن بن 
اأرثور  وال�شر  هناك ن�شب ماركيز �شالزبوري، 

�شوليفان... اإلخ. 

َمْن كان فى العراق يعرف، بل ياأبه ملنجزات 
ا�شمه  يعرف  من  الربيطاين؟..  النّحات  ه��ذا 
ا�شمه على متثال اجلرنال مود  قراأ  اليوم؟ من 
اإ�شايّف  دليٌل  وه��ذا  تقريًبا..  اأح��د  ل  بالأم�س؟ 
غر  ال�شريع،  املُختَلق،  التحديث  م�شكلة  على 
فى  حداثة  املُ�شّمى  ثمن،  ب��اأى  القائم  املدقق، 

العامل العربي.
العامل  فى  احلديث(  )النحت  دخ��ول  لعل 
مفهوم  تلقى  على  ودل��ي��ًل  دال��ة  ي�شكل  العربّي 
معنى  ت�شوُّر  ع��ن  اجل���ذور  مقطوع  احل��داث��ة، 
ال��ن��ح��ت ال����ذى ي��ع��ال��ج ال�����ش��ط��وح وال��ف��راغ��ات 
والتجاويف، ل�شالح معنى رمزى و�شيا�شى وحيد 

له، ل ينبغى لنا نحن هنا التنكر له بالطبع.
�شنوات  وحتى  الأوىل  احل��رب  نهاية  منذ 
)احل���داث���ة(،  م��ف��ه��وم  ي��ك��ن  مل  اخلم�شينيات 
واملفهومية،  واجل��م��ال��ي��ة  الفل�شفية  ب�شفته 
كان  الت�شكيلي..  الفن  فى  راًحا  �شُ مطروًحا 
الغائمن  و)ال��ع�����ش��رّي(  )التجديد(  هاج�س 
رة.. ولذلك طبعا  وحدهما ي�شغلن النخب املتنوِّ

متثال امللك في�سل االأول.. بغداد
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اأ�شباب مو�شوعية ل يتوجب التقليل من �شاأنها. 
تعريب املُ�ْستَعار

ب���رز اأواخ�����ر ���ش��ن��وات ال�����ش��ت��ي��ن��ي��ات وع���ٌي 
ي�شتهدف )تعريب  تعقيًدا  اأكر  ت�شكيلّي  توليفّي 
املحلية  ال��رم��وز  اإىل  ال��ع��ودة  ع��رب  املُ�شتعار(، 
العربى  احلرف  وا�شتخدام  العربية  والتاريخية 
واأقوا�س العمارة الإ�شلمية )جواد �شليم و�شاكر 
فن  نفى  بل  مثًل(،  العراق  فى  ال�شعيد  ح�شن 
امل�شندية  القما�س  لوحة  ل�شالح  العربى  اخلط 
)�شخب احلروفية النظرى فى اأح�شن احلالت، 
ونواياها التجارية القوية اخلفية فى اأ�شواأها(.. 
ل��ق��د اع���ت���ربت ع����ودة ك��ه��ذه خ�����ش��و���ش��ي��ة من 
احلديث،  العربى  الت�شكيلى  الفن  خ�شو�شيات 
حاولنا  كما  ب�شاطة  بكل  خ��راف��ة  ح��دي��ث  وه��و 
 :2003 ع��ام  املو�شوع  ع��ن  كتاب  ف��ى  ال��ربه��ان 
العربى  الت�شكيل  فى  اخل�شو�شية  "خرافية 
جريدة  مو�شوعه  ا�شتعادت  ال��ذى  املعا�شر" 
اإليه،  الإ�شارة  دون   2009 الأدب" عام  "اأخبار 
لأن احلداثات  عليه،  الإطلع  ب�شبب رمبا عدم 
مقطوعة  اأخ��رى  جهة  من  العربية  الأقطار  فى 
ُمَعْوملا،  ال�شلة اليوم عن بع�شها فى عامل �شار 
بل من دون نخاع جغرايف.. وهذه وجهة كوميدية 
�شوداء اأخرى من وجهات م�شكلة احلداثة عربًيا 

فى �شياق اآخر. 
اأن الفن الت�شكيلى  اأكرب املفارقات هى  من 
دون  حديًثا،  الفور  على  العربى  العامل  فى  ن�شاأ 

اج��ت��ي��از م��راح��ل وت���ط���ورات وان��ق��لب��ات الفن 
الأوروبي.. لقد انهمك مبا�شرة مثًل فى املنظر 
الطبيعى paysage، مهما تكن درجة �شعفه فى 
بدايات ن�شوء الت�شوير العربي، الذى مل ُيخرع 
اإل فى فرة لحقة  اأوروبا نف�شها  كنوع فنى فى 
اأن  النه�شة.. بل انهمك به من دون  من ع�شر 
الطبيعة،  من  متاأ�شًل  متاأمًل  موقًفا  ميتلك 
اأمهات  عن  ال�شلة  مقطوع  زال  وم��ا  ك��ان  لأن��ه 
على  الإ�شلمية،  العربية  الفل�شفية  الدرا�شات 

الأقل، التى عاجلتها ملًيا.
املنجزات  اإىل  ف���وًرا  العربى  ال��ف��ن  ذه��ب 
الت�شكيلية الأوروبية احلديثة وب�شرعة ماراثونية، 
لجتياز  ال��وق��ت  ول  النية  على  ل  متوفر  غ��ر 
من  ب��دًءا  الأوروب���ى  الفن  قطعها  التى  امل�شافة 
حتى  تله  فما  النه�شة  فع�شر  البيزنطى  الفن 

حركات بداية القرن الع�شرين الراديكالية.
لقد ن�شاأ فًنا )حديًثا( منذ البدء مما �شّبب 
باأثمان  املحلولة  املفارقات  من  العديد  وي�شبب 

باهظة، ل تقال اإل على ا�شتحياء.
رحم  �شلة  عن  دائ��ًم��ا  ولي�س  حديًثا  ن�شاأ   
ع�شوية مبا�شرة مع اأوروبا بل عرب و�شائط اأخر، 
فلي�س غريًبا اأن يكون البع�س من كبار الر�ّشامن 
من  احلداثة  تلّقوا  قد  مثًل  العراقين  ال���رّواد 
من  اأنف�شهم  هم  يكونوا  اأن  اأو  تركية،  مراجع  
اأ�شول تركية ب�شكل ما، اأو ُولدوا - وللأمر مغزى 
عملية  اأن  ذل��ك  تركيا،  فى   - الوقت  ذل��ك  فى 

الت�شكيلى  الفن  م�شتوى  على  احلداثة(  )تقليد 
ب�شكل  الأوروب����ى  م�شدرها  م��ن  دائ��ًم��ا  تتم  مل 
من  عديدة  ح��الت  فى  و�شلت  واإمن��ا  مبا�شر، 
امل�شدر الركى الذى كان ي�شعى هو نف�شه، قبل 
البلدان التى يهيمن عليها، اإىل اللحاق، فى اأيام 
احلداثة  بتلك  العثمانية،  الإمرباطورية  مر�س 
فح�شب  الت�شكيلى  ال�شعيد  على  لي�س  العتيدة، 
اإمنا غره من الأ�شعدة مثل حركة حتّرر املراأة 
عينه،  الركى  الطريق  عن  مل�شر  و�شلت  التى 
بجمعيات  بقوة  تاأثرن  م�شرياٍت  �شيداٍت  ومن 
�شعراوى  هدى  تركيا،  فى  املماثلة  امل��راأة  حترر 

)1878 � 1947م( مثًل.
الفنية  والأ�شاليب  الجت��اه��ات  ت�شابه  اإن 
واإيران  وتركيا  العربى  العامل  من  كل  فى  اليوم 
حتى وقت قريب، ُيعزى اإىل ت�شابه ظروف هذه 
�شعوبها،  وم�شائر  تاريخها  وت�شابك  البلدان 
ا وب�شكل خا�س اإىل م�شكلة املرجعيات  لكن اأي�شً
دون  من  ما  بتحديٍث  اللحاق  وحماولة  نف�شها 
احلداثة  حركة  ف��ى  ج��ذري��ة  نظرية  م�شاهمٍة 

العاملية.
يتقّدم،  الت�شكيلّي اجلديد  الوعى  كان هذا 
التحّرر من  بالتوازى مع حركات  فى احلقيقة، 
الذى  القومّي  ال�شيا�شّي  الوعى  ومن  ال�شتعمار 
اأهّم حججه  ا من  ا بع�شً اأي�شً اأنه ا�شتعار  نعرف 

الأيديولوجية من الوعى القومّي الأوروبّي.
ن��ح��ن ه��ن��ا اأم����ام احل����ّل ال��ث��ان��ى املُ��ق��َرح 

جماهري بغداد وهى تعتلى قاعدة متثال اجلرنال مود بعد اأن حطمته�سورة نادرة لتمثال اجلرنال �ستانلى مود
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لإ�شكالية احلداثة فى �شياقها العربي، وهذه مل 
املعرفى  ال�شعيد  على  امل��اأزق  اإنتاج  وتعيد  تنتج 
واجلماىل فح�شب لكنها اأجنزت اأعماًل ت�شكيلية 
الأ�شئلة  مبا�شر  غر  ب�شكٍل  طرحْت  بل  مثرة، 
املريرة عن مقادير امل�شاهمة العربية فى حركة 
احلداثة العاملية وم�شتوى الوعى باملفهوم، رغم 
هذا  فى  ل�شان،  كل  على  املفردة  ا�شتخدام  اأن 
بدر�س  كالعادة  مو�شوًل  يكن  مل  عينه،  الوقت 
اإن كلمة الر�ّشام  فل�شفى وتاريخى متفق عليه.. 
واحلرارة  ال�شدق  بالغة  العفوية  �شليم  ج��واد 
الأول  املعر�س  افتتاح  فى   1951 عام  الإن�شانية 
متنحنا  قد  احلديث"  للفن  بغداد  "جلماعة 
بن  ال��ع��لق��ة  التبا�س  ع��ن  اإ���ش��اف��ي��ة  اإ����ش���ارات 
ممار�شة )الفن( فى بلد عربى وهذه )احلداثة( 
املاأمولة امل�شغول عليها ب�شغٍف ما بعده من �شغف 

من طرفه.. يقول:
))ال���ف���ن احل��دي��ث ه��و ف��ى احل��ق��ي��ق��ة فن 
الع�شر، والتعقيد فيه ناجت عن تعقيد الع�شر.. 
اخلوف،  القلق،  ك��ث��رة:  اأ�شياء  ع��ن  يعرّب  اإن��ه 
ال��ت��ب��اُي��ن ال��ه��ائ��ل ف��ى اأك���ر الأ���ش��ي��اء، املجازر 
الب�شرية، وابتعاد الإن�شان عن اهلل، ثم النظرة 
النظريات  اأحدثته  مبا  الأ�شياء  اإىل  اجلديدة 
خذوا  العلوم.  وباقى  النف�س  علم  فى  اجلديدة 
ب��اردة(، وهى  ليلة  مثل �شورة )كلب يعوى فى 
امل��ع��ر���س.. ت�شوروا  ه��ذا  م��ع��رو���ش��ات  اإح���دى 
الكلب  ثم �شوت  الربد  الظلم -   � الليل  وح�شة 
يعي�س  وح��ّي  حديث  مو�شوع  ه��ذا  ي��ع��وي:  وه��و 
معنا. ولكن كيف تعربِّ عن هذه الأ�شياء، جتعلها 
ت�شتعمل  اأن���ك  �شك  ل  م��وؤث��ر؟  فنى  ق��ال��ب  ف��ى 
تر�شم  اأن  امل�شحك  وم��ن  واخل��ط��وط.  الأل���وان 
ذلك املنظر فوتوغرافًيا. ترى هل ت�شاءل اأحدنا 
لأن  ذلك  ب��الأزرق؟  امل�شاجد  قبب   ُتزّجج  ملاذا 
امل�شجد روح علوية، ول �شيء كالزرقة يعرب عن 
ذلك. اإن الفنان يتابع ما يجرى حوله ويعربِّ عنه 
باإخل�س، ولكن عليه اأن يعرف كيف يحقق هذا 

التعبر((.
اأن التعميمات �شائدة فى  لن يختلف اثنان 
دون  وجودًيا  هاج�ًشا  هناك  اأن  اخلطاب،  هذا 
وجودًيا  فل�شفًيا  اهتماًما  الفنان  من  نعرف  اأن 
ومتظهرات له فى منجزه الإبداعي، واأن هناك 
اكتفاًء تعميمًيا مقروًءا �شابًقا ولحًقا األف مرة 
اإل  للخو�س  وثمة حتا�س  الع�شر،  تعقيدات  عن 
احلديث  )مفهوم(  معنى  فى  بعيدة  باإ�شارات 

واحلداثة.
يقول جواد مثًل اأن �شورة الكلب النابح فى 

ليلة مظلمة هو مو�شوع )حديث( يعي�س معنا.. 
 - معنا  يعي�س  ترى  يا  ف�شاء  اأى  مكان،  اأى  فى 
الإح�شا�س  ليمنحنا   - اجلمع  �شيغة  نلحظ 
فى  القاطنن  نحن  احل��داث��ة،  بقلق  املُفَر�س 
مدن ما زالت اأرياًفا اأى ما زالت اأ�شوات الكلب 

فيها ماألوفة للغاية.
اإنه يتحّدث فى الغالب عن )نباح كلب فى 
مدينة كونكريتية حديثة( هى وحدها ما ميكن 
اأن تثر فينا هواج�َس قلٍق عميقة كالتى يتحّدث 
عنها جواد �شليم.. �شيكون ال�شتطراد ممًل لو 
بداية  بغداد فى  تتبعنا طوبوغرافًيا مدينة  اأننا 
اأنها ما زالت قرية  �شنوات اخلم�شينيات وراأينا 
كبرة بب�شاتن عذراء طاملا ا�شتعيدت فى اأعمال 
فنانى تلك ال�شنوات، ومل تغُد بعد مدينة حقيقة 

جديرة بنباٍح �شيثر تداعياٍت من ذاك القبيل.
التى  احل���داث���ة(  )اأوه�����ام  بع�س  ه��ن��ا  ه��ا 
�شتى  اف��را���ش��ي��ٍة  ب�شيٍغ  م��ط��روح��ة  زال���ت  م��ا 
�شاّجة  مدنًا  نتخيُّل  اإننا  العربية:  الثقافة  فى 
اأو مل تكن موجودة فى  كونكريتية غر موجودة 
طبيعة  م��ن  فعًل  اأن  ونفر�س  العربى  ال��ع��امل 
هذه  حديًثا..  فعًل  فيها،  يتّم  جديدة  وجوديًة 
مل  �شرط   وه��و  للحداثة،  اأوىل  �شرط  املدينية 

يكن موجوًدا على الدوام اأو اأبًدا.
زاوية  من  �شليم،  لن�س  �شاحية  ق��راءة  اإن 
املوهوب  لي�شت ل�شالح موؤلفه  للحداثة،  اإدراكه 
فهو  ���ش��ك،  دون  م��ن  الإب����داع  بقلق  وامل�����ش��ك��ون 
ميتلك  يكن  مل  الن�ّس،  يو�شح  كما  بب�شاطٍة، 

مو�شوعًيا ت�شوراٍت اأكر دقة عن املو�شوع.  
توّطن االلتبا�س

ومع  اللحقة  ال�شبعينيات  �شنوات  منذ 
والرغبة  وال��رج��م��ة  التعليم  وت����رة  ت�����ش��ارع 
بالتدقيق من جهة، ومع تف�ّشى امل�شكلت وف�شل 
ال�شتهلكى  املجتمع  و�شعود  الأيديولوجيات 
بطبيعته العربية من جهة اأخرى، لدينا النطباع 
اأن مفهوم احلداثة �شار )بداهة( وقع تعميمها 
ثقافًيا، كاأّن الإجماع واقع عليها من دون حدوث 

ذلك بالفعل.
لت�شر مفارقة احلداثة مثاًل على اللتبا�س 
ومعانيها،  للم�شطلحات  املرتبك  وال�شتخدام 
حيث قلة قليلة من النخب من يدقق فى املفهوم 
كثرة  وكرة  وقراءاته،  مرجعياته  ح�شب  دوًما 
ا�شتخدم  وق��د  �شة،  م�شوَّ بطريقة  ت�شتخدمه 
التقنّي،  للتحديث  ردي��ًف��ا  وا���ش��ع  ن��ط��اق  على 
الإلكرونية  الأج��ه��زة  اإدخ����ال  ب��ذل��ك  ي�شتوى 
التن�شيبة  مفهوم  واإدخ��ال  اليومية  احلياة  فى 

الت�شكيلّي. الفن  فى   Instalation
نف�شها  احلديثة  التقنية  اأن  لذلك  اأ�شف 
قد ا�شتخدمت على طول وعر�س العامل العربى 
اأو  م���رات،  �شحرية  ح��داث��ي��ة:  ���ش��د-  بطريقة 
واأخلقية  اجتماعية  قيم  خدمة  فى  مو�شوعة 

تقليدية.
نعّدد  اأن  ال��ل��ح��ظ��ة  مي��ك��ن  ب��اأن��ن��ا  ���ش��ك  ل 
معا�شرين  ع���رب  ل��ف��ن��ان��ن  ب��اه��رة  م��ن��ج��زات 
خمتلفة..  وجهات  من  املفهوم  وفح�شوا  التقوا 
بع�شهم ي�شتغل فى اأوروبا نف�شها لي�شر بالتاىل 
ُجّل  مع  وتدقيق  حا�شمة  اإجبارية  مواَجهٍة  فى 

املفاهيم اجلمالية والت�شكيلية وغرها. 
اأو  بلدانهم  داخ��ل  فى  جميًعا،  ه��وؤلء  لكن 
نخبة  بل  العربية  الثقافة  كل  لي�شوا  خارجها، 
نزعم،  كما  العربية،  الثقافة  فيها.  �شغرة 
خمتلفة حول املفهوم وتراه بوجوه عدة، ُملتِب�شة 

اأو متناِق�شة اأو متعاي�شة بطريقٍة تلفيقية.
اأ�شل  اإذن ب�شاأن  اإن الفر�شية التى نتبناها 
التبا�س مفهوم احلداثة تقع جوهرًيا فى التفريق 

بن )املثقفن العرب( و)الثقافة العربية(.
ثقافة عربية اأم اأفراٌد مثقفون؟

لواء  العرب حاملى  املثقفن  بن  فارق  ثمة 
احلداثة، وهى الأقلية املتوهجة املخذولة، وبن 
الثقافة العربية، الأغلبية ال�شاحقة.. ثمة م�شافة 

بن )املثقفن( و)الثقافة( م�شافة كبرة.
لنقْل فى البدء اإن املفردة )ثقافة( م�شحونة 
لذا  وم�شرق..  ع��اٍل  مبعنى  لوعينا  فى  عموًما 
لكى  الثقافة  ملفهوم  تعريف  اق���راح  ي��ت��وّج��ب 
نرى فيما اإذا توجد ثقافة فى �شياق تلك الدالة 
الإيجابية للمفردة اأم يوجد        - فى احلقيقة 
بال�شرورة حلالٍة  يوؤ�ش�شون  ل  اأف��راٌد  مثقفون   -

ثقافيٍة عاليٍة عاّمة.
ت��ق��ّدم��ه منظمة  ال����ذى  ال��ت��ع��ري��ف  ح�����ش��ب 
ُتعترب:  العري�س  الثقافة مبعناها  فاإن  اليون�شكو 
ومادًيا  روح��ًي��ا  املتمّيزة،  ال�شمات  "جمموع 
وفكرًيا وعاطفًيا التى ت�ِشُم مبي�شمها جمتمًعا اأو 
تنطوى  والآداب،  الفنون  �شوى  اجتماعية..  فئة 
الأ�شا�شية  والقوانن  احلياة  منط  على  الثقافة 
والتقاليد  ال��ق��ي��م  واأن��ظ��م��ة  ال��ب�����ش��رى  للكائن 
اأن  اإىل  اليون�شكو  تعريف  ه  ويتنبَّ واملعتقدات".. 
ن�شميه )املجموع( ي�شر بداهًة فى )نظرية  ما 
امل�شّماة  احل��اج��ي��ات  ت�شكيلة  اإىل  امل��ج��م��وع( 

بالعنا�شر.
للثقافة  التحديد  هذا  فاإن   اأخرى  وبعبارة 
عن�شرين  جم��ّرد  والفنون  الآداب  َيعترب  ال��ذى 
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من بن عنا�شر تاأ�شي�شية كثرة اأخرى لها، يدفع 
للتاأمل فيها على اعتبارها فى املقام الأول منًطا 
واملعتقدات.  والتقاليد  للقيم  واأن�شاًقا  للعي�س 
عري�س  نطاق  على  راًحا  �شُ ت�شتغل  كلها   وهذه 
وغرها،  الجتماعية  احلياة  مفا�شل  ُج��ّل  فى 
نطاق  فى  اإل  والفنون  الآداب  ت�شتغل  ل  بينما 

النخب ال�شيقة.
مثاًل  هنا  امل��اأخ��وذ  العراقى  امل�شتوى  على 
للبلدان العربية الأخرى، لن يختلف اثنان، كما 
والقيم  واملعتقدات  احلياة  اأن�شاق  ب��اأن  ناأمل، 
عليها  عفا  م�شادر  من  الكثر  تنهل  زال��ت  ما 
الوا�شح،  امل��ث��ال  �شبيل  على  القبيلة  ال��زم��ن: 
فى  القوية  تدخلتها  و�شبل  الروحية  وقيمها 
م  يقدِّ للأفراد.  والقانونية  ال�شخ�شية  احلياة 
واملحبوب،  املنت�شر  العراقي،  ال�شعبى  ال�شعر 
اأمثلة ومناذج جديدة بارزة، جلهة ا�شتناده اإىل 

معاير املا�شى تعبًرا ومفاهيَم.
ه��ذه امل��ع��اي��ر ه��ى ال���ش��م الآخ���ر للثقافة 
للثقافة  اأعله  اليون�شكو  العراقية �شمن حتديد 
كاٍف  بو�شوح  املعاير  هذه  تربز  ل  الأق��ل..  فى 
اأنها تتدخل  فى بع�س املمار�شات الثقافية رغم 
املُنتجة  النخب  عمل  ف��ى  حتى  كثرة  اأح��ي��اًن��ا 
معقدة  ب�شيٍغ  امل�شتوى،  عالية  والفنون  للآداب 

ومقّنعة.
النخُب  ا�شطدمت  التاريخى  امل�شتوى  على 
الأدبية نف�شها مع )الثقافة العراقية(، واأحدث 
ارتطامها دويًّا هائًل. فلم يكن اجلواهرى �شوى 
�شاعر متمّرد بارز على )ثقافة( مدينته النجف 

عانى ما عانى منها.
التى  وال�شخرية  والتجريح  النقد  اأن  كما 
فى  احل��دي��ث  ال�شعر  رواد  معظم  لها  �س  تعرَّ
�شوى  لي�س  بطي،  روفائيل  م��ن  ب���دًءا  ال��ع��راق، 
)الثقافة(  ا���ش��ط��دام  متظهرات  م��ن  متظهر 
حاولته،  ال���ذى  ال�شعرى  بالتجديد  العراقية 

رة. بجراأٍة، النخب املُتعلَِّمة واملُتنوِّ
الذى  اجلماهرى  الإعجاب  و�شع  وميكن 
فى  جواد  م�شطفى  للغوى  �شهر  برنامٌج  حازه 
نطاق الطرفة التى ت�شتمتع بها )الثقافة( اأكر 
اإىل املعرفة احلّق مبنجزات )مثقٍف( من  مما 

اأبنائها.
هذه حم�س اأمثلة ل ي�َشُع املقام لإيراد املزيد 
احلديث  )الثقافة(  تاريخ  يكون  وق��د  منها.. 
برمته فى البلد �شاهًدا على الفر�شية.. من نافلة 
القول التذكر اأن )الثقافة( العراقية ل ت�شتمّد 
تاريخ  نحو �شعٍب، من  اإل على  الراهن،  ن�شغها 

احل�شارات الرافدينية، مثلما ل ت�شتمد الثقافة 
امل�شرية احلالية من احل�شارة الفرعونية.

وال�شالونات  واجلمعيات  التجّمعات  بن 
والنجف  بغداد  فى  طلعت  التى  املتنّورة  الأدبية 
ال�شرائح  )ث��ق��اف��ة(  وب��ن  والب�شرة  وامل��و���ش��ل 
من  ب��ع��ي��دة..  اأ���ش��واط  ت��وج��د  ك��ان��ت  العري�شة 
اأ�شماء  البلد �شهد �شعود  اأن  اأن نتذكر  البداهة 
)املثقفن(،  ا�شم  الآن  عليها  فلنطلق  كبرة، 
الر�شايف،  الكرملي،  احلبوبي،  حقل:  كل  فى 
الزهاوي، كوركي�س عواد، يعقوب �شركي�س، طه 
باقر، اأحمد �شو�شة، عبد اجلبار عبد اهلل، بدر 
�شاكر ال�شياب، عائلة امللئكة، عزيز علي، مر 
�شكرى  حممد  الأث��ري،  بهجت  حممد  ب�شري، 
حممد  �شليم،  ج��واد  احلنفي،  جلل  الآلو�شي، 
خدوري،  جميد  ال�شعيد،  ح�شن  �شاكر  مكية، 
�شاكر  ال�����وردي،  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ري��ت��ي،  ط��ه  �شليم 

م�شطفى �شليم، في�شل ال�شامر.... اإلخ.
من  جمهرة  ثمة  ا  اأي�شً احل��اىل  يومنا  فى 
املثقفن البارعن فى كل حقل، لكن من البداهة 

م�شافة  على  )املثقفون(  هوؤلء  يكون  اأن  نف�شها 
وكان  املو�شوفة،  ال�شرائح  )ثقافة(  مع  معتربة 
من  ومنهم  مفهوم،  غر  اأو  ا  مرفو�شً بع�شهم 
والبع�س  طويل،  وقت  بعد  اإل  ثقافًيا  ُيق�ْبل  مل 
الآخر لن ُيقبل اأو يكّرم اإل بعد وقت اآخر، الأمر 
"مثقفن  عن  بالأحرى  باحلديث  ي�شمح  ال��ذى 
)الثقافة  عن  الكلم  من  اأكر  عراقين" كبار 
�شمات  للكثر من  املمنوحة  بال�شفة  العراقية( 
والفكرية  وامل��ادي��ة  الروحية  العراقى  املجتمع 
العميقة.  طبيعتها  على  املُ��ت��ن��اَزع  والعاطفية 
عرب  )مثقفن  عن  احلديث  ميكن  وا�شتطراًدا 
ال�شياق  فى  العربية(  )الثقافة  من  اأكر  كبار( 

نف�شه.
اأ�شكال  جميع  ف��اإن  الراهنة،  اللحظة  فى 
واخل�شومات  والق��ت��ت��ال  وال��ر���ش��وة  ال��ف�����ش��اد 
من  وال��ك��ث��ر  والأل���ق���اب  والأدب���ي���ة  ال�شيا�شية 
والتقاليد  يومًيا  امل�شتخَدمة  واملفردات  ال�شعائر 
الأدبية واأ�شاليب ال�شجال والتق�شيمات الع�شرية 
والنميمة  اجلامعية  الوثائق  وتزوير  للأجيال 

متثال �ستانلى مود الذى احتل العراق وكان موقعه اأمام بوابة ال�سفارة الريطانية.. بغداد
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وتدمر  الغناء  فى  الإبكائية  والنزعة  والغرة 
الف�شائيات  بع�س  ولهجة  العامة  املمتلكات 
اإيجاًبا،  اأو  �شلًبا  املتطرف  العاطفى  وال��ن��زوع 
اإرٌث  كلها  وهذه   �� القدم...اإلخ  كرة  وم�شكلت 
الذاكرة  من  ما  مكان  فى  ثقافية  امتدادات  له 
ُيقال  اللحظة فقط كما  الجتماعية ولي�س وليد 
ذات  عراقيٍة  ثقافٍة  وجود  من  تعزز   �� عادة  لنا 
�شمات روحية ومادية وفكرية وعاطفية، باملعنى 

املمنوح ملفردة الثقافة. 
لأننا  امل�شاألة  من  امل�شرق  الوجه  نن�شى  ل 
ا منه، فلي�شت ال�شورة  جميًعا نعرفه وننهل اأي�شً
بالعتمة التى قد نت�شّورها، فمن الثقافة العراقية 
الكوارث  حتمل  على  ال��روح��ي��ة  ال��ق��درة  ��ا  اأي�����شً
العميق  ال�شعر  واإنتاج  اليد  و�شخاء  الروح  وكرم 
واحلذاقة  ال��روح  �شغاف  مت�س  باأحلان  وال�شدو 
والأريحية والإملاحية وموا�شلة �شعود اجلبل مثل 
�شيزيف وحتويل الأمل اإىل اأثر اإبداعى والتجارة 
الديكارتى  وال�شتمتاع بالطبيعة ومتابعة املنهج 
واجلرة  التعاي�س  وخ�شال  ع��ف��وّي  نحو  على 
ال��ر���ش��وخ للحاكم  واحل���رة وال��و���ش��وح وع���دم 

امل�شتبّد، ومليون ف�شيلة اأخرى.
مما ل �شك فيه وجود واحات كبرة م�شيئة 
فى اجل�شد الجتماعى للثقافة العراقية مل تكّف 
عن التعبر عن نف�شها فى املائة �شنة املا�شية، 
و�شيادة  املجتمع  تطور  فى  النقطاعات  رغ��م 
املنهجّي..  والتخريب  والع�شكرة  ال�شتبداد 
ت�شكيل  بعد  ت�شتطع  مل  رفيعة  ومنابع  واح���اٌت 
املاأمول عادة  واللوعى  املق�شود  باملعنى  ثقافٍة 

اأ�شعب قبول هذا ال�شتنتاج لو  من الكلمة.. ما 
كان �شحيًحا.

الثقافة  عن  املعرو�س  ال�شتنتاج  ينطبق 
باإبدال  اأخ��رى  حملية  ثقافة  اأى  على  العراقية 
الدوام  على  ثمة  والوقائع:  والتواريخ  الأ�شماء 
العرب(،  مفاَرقة وتعاُر�س بن بع�س )املثقفن 
العري�شة  العربية(  و)الثقافة  احلداثة،  نخب 

التى ل متنح احلداثة كبر بال، بل للتحديث.
مما ل �شك فيه اأن موؤلف هذه الورقة يزعم 
اأن املفهوم نف�شه، احلداثة، ُم�شاب منذ البدء 
بال�شرر  م�شتخدميه  ي�شيب  اأنه  اأى  باللتبا�س، 
على  املفهوم  فح�س  اإع��ادة  اإىل  ويدعو  البالغ، 
هذا  يريد  ل  ل��ذا  النطاق،  وا�شع  ثقافى  نطاق 
له  روؤية  تقدمي  ال�شبب اجلذري،  لذاك  املوؤلف، 
هنا، لأنها كما خربنا جميًعا قد ل تكون مو�شع 
اتفاق لأنها مل تكن البتة مو�شع اتفاق.. �شحيح 
يقول  كما  للحداثة،  ق��واع��د  هناك  "لي�س  اأن 
�شحيح  لكن  لها"،  وجهات  فقط  لكن  بودريار، 
اأن القطع الوا�شح ال�شريح، الواعي، مع  ا  اأي�شً
اإىل  تنتمى  و�شريحة  وا�شحة  معينة  )اأ�شياء( 
قيم املا�شى هى فكرة قد تكون تاأ�شي�شية وميكن 
التفاق عليها ب�شاأن حداثة ما.. وهو ما مل يقع 
اإل فيما ندر. نقول  لدينا ب�شكل وا�شح و�شريح 

مع )قيم املا�شي( ولي�س املا�شي.
ذو  بامل�شطلح  يحيط  ال��ذى  ال�شباب  هذا 
بالإمكان  اأن��ه  حتى  يقيننا،  فى  وخيمة،  نتائج 
بها  اليوم  تختلف  التى  الدرجات  عن  الت�شاوؤل 
اجلامعية  النخب  ح��داث��ات  )ولي�شت  حداثتنا 

وال��ف��ك��ري��ة امل���ط���رودة م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ق��رن عن 
فى  ال����رازق  عبد  ال�شيخ  خ��ذ  احل��داث��ة،  �شنع 
الرّحالة  يحكم  ال��ذى  الفكر  عن  مثاًل(  م�شر 

املذكورين.
جند  فاإننا  ف،  تع�شُّ الأم��ر  فى  يكن  مل  اإذا 
قيمة  ل  �شو�شيولوجًيا،  الخ��ت��لف،  درج��ة  اأن 
ملجاميع  احل��اىل  الن�شبى  بالغياب  خا�شة  لها، 
الفن احلديث ومتاحفه فى العامل العربى التى 
به  الكلم  تطوير  ن�شتطيع  ل  ما  على  دواٌل  هى 
ون�شتهلكها  اجلمالية  املفهومات  ن�شتعر  هنا. 
من دون م�شاهمات ُتذكر كما ن�شتعر ون�شتهلك 
كليبات  والفيديو  والثلجات  اجلينز  بنطلونات 
من  ت�شكيلى  �شجال  ثمة  اخلياطة..  ومكينات 
يقوم،  اأط���راف���ه  اأح���د  اأن  ب��د  ل  واح���د  ط���رف 

بب�شاطة، بدور املريد.
اأن  ن�شتخل�س  اأن  ذل��ك  بعد  غريًبا  لي�س 
اليوم، حتى  العرب  الفنانن  �شرائح وا�شعة من 
الزعم  )لأن  النخب  من  اأنهم  بع�شهم  زعم  لو 
وحده ل يكفي(، يبدون منبهرين بحداثة غائمة 
امللمح واأنهم )حداثيون( ت�شكيلًيا على امل�شتوى 
التقني، غر اأنهم ل يبدون حداثين على امل�شتوى 
املو�شيقى مثل اأو ال�شعري، فهم ينجزون اأعماًل 
بعد  مل��ا  النظرية  ال��ت��ربي��رات  اأك���رب  وي��ق��دم��ون 
الوجودية  العزلة  ب�شهولة  ويقراأون  احلداثية، 
 Francis Bacon لرجل فرن�شي�س باكون
امل��ر���ش��وم ف���ى ���ش��ج��ن��ه ال����وج����ودي، ل��ك��ن��ه��م ل 
ي�شتطيعون دائًما ا�شت�شاغة ق�شيدة حديثة تقدم 
باكون  ل�شخ�شية  مماثل  لكائن  مماثًل  ت�شّوًرا 
اأغانى  يف�شلون  اأنهم  اأو  بالكلم،  ًما  مقدَّ لكن 
الأعرا�س ال�شعبية على فن الأوبرا مثًل، اإذا مل 
نتكلم عن مواقفهم ب�شدد و�شع املراأة والتعامل 
وما  الوجود  وفكرة  الزمن  ومفهوم  املقّد�س  مع 
منها  املوقف  ي�شكل  التى  الأم��ور  من  ذلك  اإىل 
هى ذاتها وغرها جوهر القطيعة مع ما ي�شّمى 
ب�شكل جد �شريع باحلداثة، القطع ال�شرورى مع 
ولي�س  املا�شي(  )اأ�شباح  قلنا  املا�شي.  اأ�شباح 
اآخر، مثلما قلنا قبل قليل )قيم املا�شي(  �شيًئا 

ولي�س املا�شى نف�شه.
اأن  التنبيه  علينا  االل��ت��ب��ا���ض  خ�سية 
ب��ع�����ض االأف����ك����ار امل���ط���روح���ة ه��ن��ا قد 
منا�سبات  فى  عجالة  على  �سّجلناها 
اأمكنة  ف����ى  م���ك���ت���وب���ة  وم����اح����ظ����ات 
ا  خ�سو�سً رها  نطوُّ نحن  وها  اأخ��رى، 

لهذا املنر. جواد �سليماأحد اأعمال جواد �سليم
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العّقـــاد الشــــــاعر
د. زكى جنيب حممود

احل�س  الب�صرية،  اإىل  امل��وح��ى  الب�صر   )1(  
اإىل  ينتهى  الذى  املحدود  اخليال  لقوة  ك  املحرِّ
الال حمدود �� ذلك هو �صعر "العّقاد"، بل ذلك 

هو ال�صعر العظيم كائًنا من كان �صاحبه.
عيًنا   – اهلل  عباد  ل�صائر  كما   – لل�صاعر  اإن 
�صائر  – دون  ال�صاعر  لكن  ت�صمع،  واأذًن��ا  ترى، 
اإىل  وامل�صموع  املرئى  من  ينتقل   – اهلل  عباد 
رحاب نف�صه، ليجد هناك وراء ذلك املح�صو�س 
�صور  من  عاملًا  ومكانه،  بزمانه  املقيد  اجلزئى 
زمان  على  حقائقها  تقت�صر  ال  خالدة،  اأبدية 
لوال   ، العالمِ يفعل  وهكذا  بعينه،  ومكان  بعينه 
من  هياكل  ال�صور  تلك  ي�صتخل�س  ال��ع��المِ  اأن 
عالقات جمردة، واأما ال�صاعر فيقدمها عامًرة 
بامل�صمون والفحوى، فت�صبح بالن�صبة اإىل وقائع 
تطبيقاته،  من  النموذج  اجلارية مبثابة  احلياة 
وتذهب،  جت��يء  عابرة  والثانية  ثابت،  ف��االأول 
ومن هنا كان ال�صعر هو الذى ي�صفى على وقائع 
احلياة معناها، الأنه يطويها حتت مناذجها التى 
اإن  قيل  فلئن  كوامنها،  عن  وتف�صح  تف�صرها 
الت�صوير  فلي�س  احلياة،  م�صور  احلق  ال�صاعر 
املق�صود هنا هو ت�صوير املراآة للواقف اأمامها، 
الطارئة،  للجزئية  الثابت  املثال  ت�صوير  هو  بل 
لظلت  ول��واله  ويو�صحها  الثانية  يف�صر  ف���االأول 
جتد  ال  خر�صاء  �صماء  واقعة  العابرة  اجلزئية 
دخيلتها،  فى  انطوى  عما  يعرب  ال��ذى  الل�صان 

ولعل هذا ما اأراده "العقاد" حني قال: 
بها احلياة  تف�صى  األ�صنة  وال�صعر 

كتماُن ي��ط��وي��ه  مب��ا  احل��ي��اة  اإىل 
فاتنُة وه��ى  لكانت  القري�س  ل��وال 

تبياُن بالقول  لها  لي�س  خر�صاء 
ما دام فى الكون ركٌن للحياة ُيرى

دي����واُن لل�صعر  ���ص��ح��ائ��ف��ه  ف��ف��ى 
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فال�صاعر حلقة و�صطى بني عال املعانى اخلالدة 
من  العابرة  اجلارية  احلياة  وعال  ناحية،  من 
ال�صور  ليكت�صب  اأعلى  اإىل  ينظر  اأخرى،  ناحية 
لريى  اأ�صفل  اإىل  وينظر  ودوام��ه��ا،  اأبديتها  فى 
املادة  ف��ريد  يجري،  كما  الواقعة  احلياة  تيار 
هنا اإىل ال�صورة هناك، واإال للبثت مادة احلياة 
اجلارية حادثات تت�صاحب اأو تتعاقب بال معنى 
وال مغزى، فلئن كان ال بد لل�صاعر من عال اأعلى 
ل�صائر  الثابتة، فكذلك ال بد  ي�صتمد منه �صوره 
حياتهم  اأح���داث  لهم  ي��رد  �صاعر  م��ن  النا�س 
الواقعة اإىل �صورها التى تك�صبها معناها، يقول 

"العقاد":
وال�صعر من نف�س الرحمن مقتب�ٌس

رحمٌن النا�س  بني  الفذُّ  وال�صاعر 

وبهذا املقيا�س ننظر اإىل �صعر "العقاد".
واقراأ  "العقاد"،  دي��وان  من  االأول  اجلزء  افتح 
البحر"  "فر�صة  وعنوانها  منه  ق�صيدة  اأول 
من  ق�صيدة  اأول  لك  اخ��رت  واإمن��ا  )امليناء(، 

يكون  ال  حتى  لل�صاعر،  دي���وان  اأول 
فاأول  متعمًدا،  وال  متحيًزا  اختيارنا 
لقطة ح�صية يلقطها ال�صاعر بب�صره 
ويختفي،  ���ص��وءه  يظهر  امل��ن��ار  ه��ى 
اللقطة  ب���ه���ذه  ال�����ص��اع��ر  ف��ي��دخ��ل 
مبكانها  املحدودة  اجلزئية  احل�صية 
وزمانها، يدخل بها اإىل طوية نف�صه 
فيجد اأن ال�صوء املرئى ال يغنى عن 
هداية الفكر �صيًئا فاإن تراكمت على 
فموئلها  واأ�صجانها  �صبهاتها  النف�س 
ال�صياء؛  مل��ع��ات  ال  االأف��ك��ار  مل��ع  ه��و 
�صورتان  الق�صيدة  ف��ى  ف��اأم��ام��ك 
خارجية  اإح��داه��م��ا  مت�صابهتان: 
البحر  فظلمات  داخلية.  واالأخ���رى 
النف�س  �صبهات  يقابلها  اخلارج  فى 
وملعات  ال���داخ���ل،  ف��ى  واأ���ص��ج��ان��ه��ا 
املنار فى اخلارج يقابلها ملع االأفكار 
على  ال�صوء  وانطالق  الداخل،  فى 
ه وال  ج��وان��ب ال��ي��مِّ ب��ال ح���دود حت���دُّ
العقل  ان��ط��الق  يقابله  تقيده  قيود 
مت�صابهتان  �صورتان  نافًذا...  حًرا 
املحدود،  الواقع  فمن  اإحداهما  اأما 

لكن  ال��الحم��دود.  املطلق  فمن  اأخراهما  واأم��ا 
ال�صورة االأوىل تظل حادثة طبيعية كاأية حادثة 
اأخرى فى الطبيعة حتى ت�صعفها ال�صورة الثانية 

فت�صفى عليها املعنى:

ق��ط��ب ال�����ص��ف��ني وق��ب��ل��ة ال��رّب��اين
ي���ا ل��ي��ت ن�����ورك ن���اف���ٌع وج����داين

كاأنه  ب��ال�����ص��ي��اء  م��ن��ارك  ي��زج��ى 
ول���ه���انمِ م��ق��ل��ت��ْي  ���ب  ي���ق���لِّ ٌق  اأرمِ

وعلى اخل�صم مطارٌح من وم�صه
���ه���ًة ب���غ���ري ع���ن���انمِ ت�������ص���رى م���دلَّ

على  جل��ج  ف��ى  االأف��ك��ار  كمطارح 
واالأ�صجان ال�صبهات  م��ن  جل��ج 

ظلمائها فى  وه��ى  وتظهر  تخفى 
ب���اب ال��ن��ج��اة وم���وئ���ل احل����ريانمِ

ال�صاعر  يلقطها  التى  الثانية  احل�صية  واللقطة 
من  امليناء  بها  تعجُّ  التى  احلركة  هى  بب�صره 
طوية  اإىل  ال�صاعر  فيدخل  وق��ادم��ني،  راحلني 

اأ�صداًدا  احلياة  �صميم  لريى  ثانية،  مرًة  نف�صه 
وراحٌل  وغ��رب،  و���ص��رٌق  وبحر،  ف��رٌب  متجاورة: 
وق���ادم، وم��غ��رٌب ع��ن ال��وط��ن وع��ائ��د، ولغاٌت 

خمتلفات واألواٌن متباينة: 
وا�صتوى وب��ح��ٌر  ب���ٌر  ال��ت��ق��ى  فيها 

ي�صتويانمِ ل��ي�����س  وغ�����رٌب  ����ص���رٌق 
راح���ال ت���ودع  ذراع��ي��ه��ا  ب�صطت 

ع��ن��ه��ا وحت��ف��ل ب��ال��ن��زي��ل ال���داين
فقا�صٌد ل��ل��ف��راق  ت���واف���ت  زم����ٌر 

وط���ًن���ا، وم���غ���رٌب ع��ن االأوط�����انمِ
متجاورى االأج�صاد مفرقى الهوى

م��ت��ب��اي��ن��ى ال��ل��ه��ج��ات واالأل�������وانمِ
فاإنها ال��وج��وه  تلك  اإىل  فانظر 

����ص���ّت���ى دي�������ار ج���م���ع���ت مب���ك���انمِ

ويعود ال�صاعر اإىل املرئى املح�صو�س مرًة ثالثة، 
فريى امليناء ناتئًة ب�صخرها و�صط املوج، ومرة 
نف�صه  طوية  اإىل  املرئية  بال�صورة  يدخل  ثالثة 
احل�صن  ���ص��ورة  ف��ى  العقلى  ال��ن��م��وذج  ل���ريى 
فى  اأو  الرا�صخ  الطود  �صورة  فى  اأو  احل�صني، 
تنال  الذى ال  ال�صنديد  البطل  �صورة 
ا�صتد  مهما  وال��زع��ازع  ال��زواب��ع  منه 
فلتعنف  بحيلتها،  وم��ك��رت  بط�صها 
هجمات االأعداء لكن احل�صن ثابت، 
ولتهبَّ الريح عاتية لكن الطود را�صخ، 
اخلادعون  وليخدع  املاكرون  وليمكر 
رابط  النف�س  مطمئن  البطل  لكن 

اجلاأ�س:

فى فر�صة متقا�صر عن متنها
م�����وٌج اأ����ص���مُّ اأح������مُّ ل��ي�����س ب����وانمِ

موٌج يطيف بها وَقْد َراَن الكرى
الغرثان ال�صيغم  ط���واَف  فيها 

األقت مرا�صيها ال�صفائن عندها
��ن��ت م��ن��ه��ا ب�����دار اأم����ان وحت�����صّ

رى فكاأن �صوء منارها نار القمِ

ل���و ك����ان ي��ب��ع��ث م��ي��ت ال���ن���ريان
واقراأ الق�صيدة مرة ثانية على �صوء 
"العقاد"  اأن  على  اق��راأه��ا  ج��دي��د، 
امليناء،  ع��ن  ال  نف�صه  ع��ن  ي��ت��ح��دث 
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اأمامك  ارت�صمت  ق��د  ال�صاعر  �صخ�صية  جت��د 
البناء،  قوى  رجل  فهذا  املميزة،  بخ�صائ�صها 
و�صط  ينه�س  العزمية  ما�صى  االأخ���الق،  متني 
الفكر  دنيا  فى  تكتنفه  االأ�صم  كالطود  ال�صدائد 
م�صكالت، فينفذ فيها ب�صعاع العقل حتى يهتدى 
ويهدي. فكم من �صفينة عقلية جرفها الطوفان 
�صاردة  م��ن  وك��م  االأم����ني!  لها اجل����ودّى  ف��ك��ان 
القيادة  له  اأ�صل�صت  واردة  من  وكم  الفكر،  فى 
وكم  اآم��ن!  م�صتقر  مو�صع  فى  عنده  واطماأنت 
ثم  ال�صاعر  راأ���س  فى  والثقافات  االأفكار  تتنوع 
تتنوع  الفريد، كما  تتوحد وتتكامل فى �صخ�صه 
مًعا  توحدها  ثم  امليناء،  فى  واالأ�صياء  االأحياء 
اإىل  ينظر  ال�صاعر  ترى  هكذا  امليناء!...  وحدة 
لكنه  النا�س،  �صائر  اإليها  ينظر  كما  االأ�صياء 
واخليال  الفكر  اآفاق  فى  باملرئى  يجوب  دونهم 

حتى يجلوه ويجلو نف�صه فى اآن مًعا.
ال�صاعر  يختار  كيف  به  نبني  اآخر  مثاًل  ون�صوق 
فاقراأ  يوحى مبعان خالدة،  ما  من حم�صو�صاته 
مثاًل  جتدها  م"  الهرمِ "العقاب  ق�صيدة  معى 
"العقاد"،  �صمات  من  لك  اأ�صلفناه  ملا  وا�صًحا 
فاللقطة احل�صية هنا هى ُعَقاب زالت عنه قوة 
النهو�س  عن  عاجًزا  االأر�س  على  فجثم  �صبابه 
والتحومي فى اأقطار ال�صماء كما كان يفعل اإّبان 
�صر�صوٌر  فاإذا  حوله  ال�صاعر  ويتلفت  عنفوانه، 
اأما  ي�صيح؛  القطا  طائر  واإذا  بوثباته،  نا�صط 
له  يعد  ول  ال�صنون  حطمته  فقد  الطيور  �صيخ 
لعينيه  واعجًبا  لكن  احل��ط��ام،  اإال  حياته  م��ن 
فتفرُّ  الطري  بغاث  ترهبان  زالتا  ما  الواهمتني 
�صاحب  اإىل  النظر  جمرد  على  تقوى  ال  هاربة 

ال�صطوة حتى بعد اأن زالت عنه �صطوته.
ير�صمها  املح�صو�صة،  املرئية  ال�صورة  هى  هذه 
اأ�صد  للقارئ  يوحى  ر�صًما  بتف�صيالتها  ال�صاعر 
�صتى  ف��ى  امل��ت��ك��ررة  اخل��ال��دة  بال�صورة  اإي��ح��اء 
الكائنات وعلى مر الع�صور: �صورة املجد املخوف 
املهيب املرهوب اجلناب، تذهب مع االأيام قوّته 
اآثار الهيبة املا�صية يخ�صع  املادية لكن تبقى له 
اآثار  اإىل  فانظر  كارًها،  اأو  را�صًيا  الرائى  لها 
ي�صعك  العقيدة فهل  قوة  زالت عنه  معبد قدمي 
انظر  اأو  لها؟.  تخ�صع  وال  املجد  اأطالل  ترى  اأن 
اأو  اجل��اه،  عنه  ذهب  القوى  اجلاه  �صاحب  اإىل 
اأمة  اإىل  اأو  الق�صبان،  وراء  حبي�ًصا  الليث  اإىل 
اأ�صحاب  من  �صئت  ما  اإىل  اأو  قوة،  بعد  �صعفت 

كلها  اجل��ربوت  عالئم  عنهم  تذهب  اجل��ربوت 
يظل  ملغًزا  عجيًبا  �صيًئا  لكن  كلها،  وظواهره 

فيهم باقًيا ينتزع احرام الرائى انتزاًعا.
فطالع  م"  الَهرمِ "الُعقاب  ق�صيدة  ذى  هى  وها 
فى هذه الق�صيدة املنظر املح�صو�س بتف�صيالته 
فاإن  نف�صك،  فى  اإيحاءه  تعقب  ثم  ومقارناته، 
عال  من  ال�صاعر  مع  انتقلت  قد  اأن��ك  وج��دت 
الالحمدود،  املطلق  عال  اإىل  املحدود  احل�س 
واإن وجدت �صواهد التاريخ و�صواهد خربتك فى 
ال�صورة  بفعل  ذهنك  اإىل  تقاطرت  قد  احلياة 
فاعلم  الق�صيدة  فى  طالعتها  التى  املح�صو�صة 

اأنك اإزاء �صعر عظيم: 

فيجثُم ال��ن��ه��و���س  وي��ع��ي��ي��ه  ي��ه��مُّ 
يعزُم ل��ي�����س  ري�����ص��ه  اإال  وي���ع���زم 

لقد رّنق ال�صر�صور وهو على الرثى
اأبكُم ، وقد �صاح القطا وهو  مكبُّ

كاأنها ال��ق��دام��ى  ح��دب��اء  يلملم 
تته�صُم اأرم��ا���ص��ه��ا  ف��ى  اأ���ص��ال��ع 

ما  بعد  اجل��ن��اح��ني  حمل  ويثقله 
م املتقحِّ ال��ك��ا���ص��ر  وه���و  ه  اأق������الَّ

مت فدوَّ ت  لن�صَّ طارا  لو  جناحني 
يلملممِ وا�صتقل  ر���ص��وى  �صماريخ 

كاأنه  ال�����ص��م��اء  اأق���ط���ار  وي��ل��ح��ظ 
يندم ال�صموات  عهد  على  رجيم 

ويغم�س اأحياًنا: فهل اأب�صر الردى
يحلُم مبا�صيه  اأم  عليه  ا  مق�صًّ

ورمبا اأغفى  ال�صم�س  اأدفاأته  اإذا 
وه���و هيثُم ل���ه  ���ص��ي��ًدا  ت��وه��م��ه��ا 

مهابٌة الطيور  �صيخ  ي��ا  لعينيك 
وُيهزُم عنها  ال��ط��ري  ب��غ��اث  يفر 

واإمنا ال��غ��داة  عنك  عجزت  وم��ا 
يهرُم ح���ني  ه��ي��ب��ٌة  ���ص��ب��اب  ل��ك��ل 

وقفة ال�صاعر هنا اأمام الُعقاب املحطم املهدود 
�صبيهٌة فى جوهرها بوقفة ال�صاعر القدمي اأمام 
الطلول، فالقالب ال�صعورى واحد فى احلالتني، 
اأما م�صمون اخلربة احل�صية فيختلف باختالف 
مع  ال�صورة  ووح��دة  ال�صاعرين،  عند  اخل��ربة 
بني  ال�صلة  تكون  اأين  تبني  امل�صمون،  اختالف 
تفرد  يكون  واأين  ال�صعر قدميه وحديثه  مراحل 

ال�صعراء االأفراد.

)2( �صعر "العقاد" اأقرب �صيء اإىل فن العمارة 
والنحت، فالق�صيدة الكربى من ق�صائده اأقرب 
م�صجد  اأو  الكرنك  معبد  اأو  اجليزة  ه��رم  اإىل 
والع�صفور  الزهرة  اإىل  منها  ح�صن،  ال�صلطان 
ق�صائده  من  الكربى  الق�صيدة  امل��اء،  وج��دول 
االإن���اء  اإىل  منها  رم�صي�س  مت��ث��ال  اإىل  اأق���رب 
اخلزفى الرقيق اأو اإىل غاللة �صفافة من حرير، 
الفن  اأن م�صر قد متيزت فى عال  فلو عرفت 
طوال ع�صور التاريخ بالنحت والعمارة، عرفت 
املتني  ال��ق��وى  ال�صلب  "العقاد"  �صعر  ف��ى  اأن 
الفن  بجذور  مبا�صًرا  ات�صااًل  يت�صل  ج��ام��ًدا 

االأ�صيل فى هذا البلد.
ان،  ال�صوَّ من  بناء  "العقاد"  عند  الق�صيدة 
والقلم فى يده هو اإزميل النحات، اإنه ال ي�صوغ 
قطعة من العجني اللني، وال يقيم بناًء من الطني 
الطرى املطواع، فال الفكرة عنده قريبة املنال، 
هى  عنده  الق�صيدة  الت�صكيل.  �صهلة  امل��ادة  وال 
ت من حجر اجلرانيت لر�صخ  امل�صلَّة القدمية قدَّ
فى االأر�س وترتفع اإىل ال�صماء، فها هنا العمق 
وال�صموق مًعا، اإنك ال تلهو بامل�صلَّة، حتركها بني 
تقف  بل  النحيلة،  الق�صبة  حترك  كما  اأناملك 
اإىل جانبها متنبه احلوا�س، مرهف االأع�صاب، 

العقاد
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م�صدود الع�صالت، رافع الراأ�س فى طموح. فمن 
فى  ظهره  على  ملقى  وهو  ال�صعر  يقراأ  اأن  اأراد 
ا�صرخاء العابث الالهي، فلي�س �صعر "العقاد" 
دخوله  ال�صعر  دي���وان  ي��دخ��ل  م��ن  اأم���ا  ���ص��ع��ره، 
�صيء  ك��ل  اجل���دران،  متني  العمد  رفيع  معبًدا 
ويظل  والتاأمل،  والتاأنى  التمهل  اإىل  يدعو  فيه 
يخرج فيه من حمراب ليدخل حمراًبا، وينتقل 
فيه من متثال هنا اإىل نق�س هناك، حتى اإذا ما 
فى  اأدرك  ج��زًءا،  ج��زًءا  اأجزائه  تاأمل  فرغ من 
النهاية اأنه معبد واحد تتاآذر تف�صيالته وتتعاون 
نحوته ونقو�صه ورموزه؛ اأقول اإن من اأراد قراءة 
القراءة فديوان  ال�صعر مثل هذه  الق�صيدة من 

"العقاد" ديوانه.
واقراأ معى ق�صيدته  "اأن�س الوجود" – وهى من 
جتدك  ديوانه،  من  االأول  اجلزء  ق�صائد  اأوىل 
اإزاء بناءين، بناء منهما ي�صاهى البناء؛ فاملعبد 
من ناحية، والق�صيدة من ناحية اأخرى؛ فيهما 

�صالبة، وفيهما ثبات، وفيهما جالل.
"اأن�س الوجود" معبد قدمي بالقرب من اأ�صوان، 
االأث��ر  ه��ذا  م��ن  ي��دن��و  اإذ  االأ���ص��وان��ى  و�صاعرنا 
التماثيل  اإىل  اخلطاب  بتوجيه  يبداأ  العظيم، 
تها،  بتحيَّ يبداأ  هو  كاأمنا  البناء  فى  املنحوتة 
فيقول عنها فى هدوء املتاأمل املتعمق: اإنها هى 
حقيقة  فيها  تبلورت  التى  ال�صغرى  ال�صورة 
م�صر الكربى. واأح�صب اأن ال�صاعر عندئذ كان 
الكربى، كيف  الوجود  لنف�صه حقائق  ي�صتعر�س 
ال�صغرية  ة  فالذرَّ ال�صغرى،  حقائقه  فى  تتمثل 
هى فى تكوينها �صورة الكون الكبري فى تكوينه، 
هو  وعقله  بج�صمه  االإن�صان  من  الواحد  والفرد 
ال�صورة ال�صغرى للكون العظيم مبادته وروحه، 
�صجرة  جوهرها  فى  هى  الواحدة  القمح  ة  وحبَّ
ومقومات،  خ�صائ�س  من  لها  ما  بكل  القمح 
الكربى  م�صر  تتمثل  نف�صه  املنوال  ه��ذا  وعلى 
فى هذه التفا�صيل ال�صغرى فح�صبك اأن تتاأمل 
اإىل  منها  لتنتهى  التماثيل  ه��ذه  خ�صائ�س 
خ�صائ�س الوطن الكبري، اأو اأن حتلل خ�صائ�س 
هذه  خ�صائ�س  منها  لتعلم  ال��ك��ب��ري  ال��وط��ن 
الدالة  ال�صغرية  التماثيل  هذه  ولكن  التماثيل، 
– هى �صغرية فى  – م�صر  الكربى  اأمها  على 
ز املكانى وحده، اأما من حيث القيمة فهى  احليِّ
اآيتك؟  ما  م�صر:  �ُصئلت  لو  التى  الكربى  االآي��ة 
جتمعت  التى  التماثيل  هذه  هى  اآيتى  اأجابت: 

فيها الطاقة الفنية كلها، والطاقة الدينية كلها، 
وما اأنا اإال دين وفن.

حيًّا،  واح��ًدا  اإن�صاًنا  الكبري  الوطن  ت�صورنا  لو 
كانت هذه التماثيل على جبينه مبثابة الطلَّ�صم 
الأنها  واحلا�صدين،  املعتدين  �صر  من  له  الواقى 
لي�صت حجًرا وكفى، وال هى فٌن وكفى، وال هى 
ديٌن وكفى، بل اإن فيها ل�صحًرا تدركه الروح وال 

تراه االأب�صار:
متاثيل م�صر اأنت �صورتها ال�صغرى

الكربى واآيتها  الواقى  لَّ�صمها  وطمِ
التماثيل،  اأم���ام  واق��ًف��ا  ي���زال  م��ا  �صاعرنا  اإن 
من  �صبحات  ي�صبح  ثم  بب�صره،  اإليها  ي�صخ�س 
حجرية  متاثيل  ذى  ه��ى  فها  واخل��ي��ال  الفكر 
ت على �صورة الب�صر اأفيكون االأ�صل خريًا من  ُقدَّ
احلق  هو  ذلك  فلي�س  كال،  احلجرية؟  �صورته 
دائًما، فمعجزة الفن حتى وهو يحاكى الطبيعة 
اأغزر معًنى  اأ�صلها، فهى  اأن املحاكاة تفوق  هى 
يجيء  رجل  من  فكم  حياة،  الدهر  على  واأبقى 
ويختفى  يظهر  الظل  وكاأنه  ويذهب  اإىل احلياة 
اأما  ما�س.  وال  وال حا�صر  اأث��ر،  وال  ج��دوى  فال 
�صناعة  هو  وما�ٍس،  حا�صر  فهو  الفنى  التمثال 
قائمة م�صهودة، وذكرى ُتعيد جمد الغابرين، هو 

حياة مو�صولة ال تنقطع وال تزول:
كاأنهم رج��ال  من  اأْج���َدى  حياتك 

متاثيل ال حُتيى ال�صناعة والذكرى
بب�صره  وي��دور  هذه  حتيته  من  ال�صاعر  ويفُرغ 
املعبد من  انتحى  فقد  كله،  املكانى  املحيط  فى 
يلوذ  الراهب  كاأنه  ق�صيَّة  بقعة  الوطن  اأر���س 
احلياة  �صجة  عن  املنعزلة  البعيدة  ب�صومعته 
بذاتها،  املكتفية  فالعزلة  و�صخبها،  الزائلة 
املعتدة  الفريدة  الفذة  ال�صخ�صية  متيز  �صمة 
ال�صحبة  تعذرت  القرين  عزَّ  اإذا  الأنه  بكيانها، 
التى ت�صون للممتاز امتيازه، وقد اختار راهبنا 
– ذلك املكان الق�صّي �صومعة  – اأن�س الوجود 
به:  املحيطة  اجلبال  �صمود  هناك  لي�صمد  له 
ال�صم�س  تكون  مكان  فى  ال�صم�س  مع  ليحيا  ثم 
اأظهر ما تكون، واأجلى ما تكون، فال �صتار  فيه 
وعابديها،  اأبنائها  اأب�صار  عن  يحجبهاهناك 
النار  م��ن  �صيَّال  لكاأنه  ي�صتد،  فقيظهاهناك 
فيحيلها  ان�صياًبا  ال�صحراء  رمال  على  ين�صاب 
فى  كال�صم�س  هناك  ال�صم�س  فلي�صت  جمرات، 
�صائر البقاع، الأنها هناك اأفواه الرباكني تقذف 

بحممها �صاآبيب تقتل قطر املاء فى الهواء قتاًل، 
مبا  امل��اء  قطر  حتيى  التى  نف�صها  هى  تكن  اإذ 
حتدثه من ُبُخٍر ومن مطٍر فى بقاع اأخرى، لذلك 
كان اأبناء اأ�صوان – ومنهم العقاد – هم اأبناء 
حياتهم  ا�صتمدوا  ة،  للبنوَّ معنى  باأوثق  ال�صم�س 

ها: من �صرامها فجاءت اأنف�صهم حرى من حرِّ
�صحيقة داًرا  اأ���ص��وان  من  اهلل  رع��ى 

الق�صرا ذلك  اأرجائها  فى  وخلَّد 
ف��ي��ه��ا وحوله ال���ط���ود  م��ق��ام  اأق�����ام 

ربا ني �صاخمة كمِ ال�صطَّ جبال على 
بها منقطًعا  االأق����ران،  ع��ن  بعيًدا 

فريًدا عن العمران، م�صتوح�ًصا قفرا
باأ�صوان مر�صوًدا، وهل ُيعبد ال�صحى

ا؟ ذرَّ كيًفا  لل�صحى  منها  باأظهر 
رب��وع��ه��ا ح�����ول  اهلل  اأدار  ب�����الد 

نطاقًا واأجلى عن مطالعها ال�صرا
بنوا ال�صم�س اأهلوها اإذا ا�صتد قيظها

وجا�س على ال�صحراء فاتَّقدت جمرا
ب��ُق��ر���س ك���اأف���واه ال���رباك���ني ق��اذف

القطرا اأقتل  اأحيا وما  �صاآبيب ما 
�صراُمها احل��ي��اة  فينا  نفثت  لقد 

ى حرَّ �صعلة  ها  حرِّ من  فاأنف�صنا 
وبهذا البيت االأخري يبداأ ال�صاعر فى ربط ال�صلة 
ب�صمري  فيتحدث  امل��ح��ي��ط..  وه��ذا  نف�صه  ب��ني 
اأهله من  واإىل  نف�صه  اإىل  م�صرًيا  املتكلم جمًعا، 
اأبناء م�صر بعامة واأبناء اأ�صوان بخا�صة، فيقول: 
اإنهم ن�صاأوا وتربوا فى نف�س املكان الذى تنه�س 
فيه عرو�س االأ�صالف كاأمنا هى اخلطيب يوجه 
خطاًبا اإىل الدهر كله من اأزله اإىل اأبده، خطابًا 
ال ت�صوبه جلبة االأ�صوات، اإذ هو خطاب املطمئن 
هناك  القائمة  العرو�س  تلك  وكاأن  �صكينته  فى 
اآثار خطوات الزمن تركها على �صفحة الرمال 
الزمن،  �صار  هنا  قائاًل:  ينطق  خالًدا  �صطًرا 

وهنا �صنع التاريخ:
دَرْجنا بحيث الدارجون عرو�صهم

الدهرا �صكينتها  فى  تناجى  قياٌم 
كاأنها ال���رم���ال  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ت��ل��وح 

اإثرا تاركة  الوثَّاب  الزمن  خطى 
تلك كانت اأوىل وقفات ال�صاعر اإزاء معبد اأن�س 
ملتهب  واجلو  م�صتعلة،  ال�صم�س  وقف  الوجود، 
لتقراأ  واإن��ك  ال�صم�س،  لعبادة  اأقيم  معبد  حول 
فتكاد  ال�صالفة  املقطوعة  من  االأخ��رية  االأ�صطر 
حت�س ل�صعة احلر: ال�صم�س، قيظ، وقدة، جمر، 
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األفاظ  ثمانية   – ى  ح��رَّ ح��ر،  �صرام،  براكني، 
فاأ�صاعت  اأب��ي��ات،  ثالثة  ف��ى  ح�صدت  ن��ار،  م��ن 
فى املقطوعة وهجًا هو الوهج نف�صه الذى يغمر 

املعبد فى �صاعات النهار.
ليل،  يعقبه  فالنهار  نهاًرا،  كله  لي�س  اليوم  لكن 
ال�صاعر يزور  يتلوها قمر، وها هو ذا  وال�صم�س 
وقاره  فى  والُدجى  مكتمل،  والبدر  لياًل  املعبد 

�صاج:
وليلة زرنا الق�صر يعلو وقاره

وقار الدجى ال�صاجى وقد اأطلع البدرا
عربنا اإليه النهر لياًل كاأننا

عربنا من املا�صى اإىل ال�صفة االأخرى
هذه  اأم��ام  مبهوًرا  ال�صاعر  يقف  اأخ��رى  وم��رة 
املعجزة الفنية التى هى اأخلد من الزمن، ففيها 
انطوى الزمن وفى جوفها رقد، وكاأن هذا املعبد 
مقربته، ثم كاأنه فى الوقت نف�صه، مبثابة الر�صم 

الذى يج�صد الزمن فى كيان منظور:
ق�صى َنْحبه فيه الزماُن الذى م�صى

فكان له ر�صًما وكان له قربا
د للزمن، وفى هذا القرب  ففى هذا الر�صم املج�صِّ
الذى يرقد الزمن فى جوفه، ترى املا�صى قائًما 
�صخو�س  كاأنها  حجر،  من  �صخو�س  هيئة  على 
حجًرا،  فتجمدت  ب�صحره  �صاحر  ها  م�صَّ اآدمية 
عنها  فيزيل  كاهن  يجيئها  اأن  ترجو  االآن  وهى 

فعل ال�صحر لرتدَّ اإىل احلياة فيخفق فيها القلب 
بعد �صكون، وميتلئ ال�صدر بالهواء بعد جمود، 
فمحاٌل على غري اهلل اخلالق اأن يخلق مثل هذه 
اأبناء  اإذن من  ال�صخو�س فى دقة �صنعها، فهى 
املا�صى املجيد، ولو نطقت حلدثتك عن اأهلها، 
وهى فى �صمتها �صاهدة على جمدهم وعالهم، 
حجًرا،  يعتلى  ح��ج��رًا  البناء  ف��ى  راأي���ت  فكلما 
القائمة  عمده  راأي��ت  وكلما  اأزًرا،  ي�صد  اأزًرا  اأو 
بقدودهن  وقفن  العذارى  كاأنها  امل��اء  غمر  فى 
اآي��ة من جمد  اآي��ة بعد  اجلميلة فى امل��اء، راي��ت 
ننظر  االآن  اإننا  واأه��ل��ه..  املا�صى  الزمان  ذلك 
فى  والتماثيل  والعمد  االأحجار  اإىل  ال�صاعر  مع 
االأيدى  اأن  فلوال   ، النديَّ املقمر  الليل  �صاعات 
مت�س منها حجًرا �صلًبا، لقالت االأعني عنها اأنها 

نديَّة طرية تدبُّ فيها دماء احلياة:
ق�صى نحبه فيه الزمان الذى م�صى

ف���ك���ان ل���ه ر���ص��ًم��ا وك�����ان ل���ه ق���رًبا
كاأنها ��ا  ���ص��خ��و���صً م��ن��ه  واأ���ص��ه��دن��ا 

ْحرا م�صاحري ترجو كاهًنا يبطل ال�صِّ
�صكونه ب��ع��د  ال��ق��ل��ب  ذاك  فيخفق 

ال�صدرا ذل��ك  اأه��وائ��ه  م��ن  ومي���الأ 
�صنعها اخل��ل��ق  ي�صبه  راأوه�����ا  ومل���ا 

خرا خت �صَ تغاَلْوا فقالوا االإن�س قد ُم�صمِ
خلقها اهلل  ع��ل��ى  اإال  اأك�����ربوا  ل��ق��د 

قهرا اأ�صمتها  ث��م  َب��راه��ا،  ف��ق��ال��وا 
باأهلها ال��ط��ل��ول  ��ك  حت��دثِّ ف�صْلها 

�صّرا وم��ا  فيهم  �صاء  عما  وتخربك 
بها حجٌر  اعتلى  م��ا  عالهم  ���ومِ  وحَتْ

اأْزرا بها  اأْزٌر  ��دَّ  ���صَ اأو  حجر  على 
كاأنها ال�صوارى  فيها  انت�صبت  وما 

غمرا نهًرا  �صارفت  العذارى  ق��دود 
ها ال��ي��دي��ن م�صُّ م�����ّس  ���ص��الٌب ع��ل��ى 

على العني ما اأندى املم�ّس وما اأطرى
وقفتني:  املعبد  اإزاء  ال�صاعر  وق��ف  هنا  اإىل 
اإحداهما فى وهج الظهرية واالأخرى فى طراوة 
واالأخ���رى  ح��ارق��ة  وال�صم�س  اإح��داه��م��ا  الليل، 
ينظر  الوقفتني  هاتني  فى  وه��و  طالع،  وال��ب��در 
ومتاثيله  اأح��ج��اره  اإىل  خ���ارج:  م��ن  املعبد  اإىل 
وحميطه، وبقى له اأن يدخله: فما اأ�صد التباين 
الوهاج،  ال�صم�س  فنور  وب��اط��ن��ه،  ظ��اه��ره  ب��ني 
و�صوء القمر احلال، يقابلهما فى الداخل ظالم 
الذى  الدام�س  الليل  كاأنه  يزول،  وال  ينق�صى  ال 

التى  ال�صوامع  لهذه  فاأعجب  النهار،  يعرف  ال 
هذه  على  انطوت  قد  ال�صحى،  لعبادة  �صيدت 
اخلفافي�س  فيها  تطري  التى  الدام�صة  الظلمة 
فى  يراكم  الظالم  لبث  فقد  مو�صواًل،  طرياًنا 
جوفها على مر ال�صنني حتى ازدادت فيها غزارة 
 – ال�صوء  – اإله  الأوزيري�س  فواعجًبا  الظالم، 
هذه  يرك  ثم  واجلبل،  ال�صهل  بال�صياء  يغمر 
طام�ًصا  ظالًما  اأجله  من  اأقيمت  التى  االأب��راج 
بلغ  مهما   – اإل��ه  فلكل  عجب،  ال  لكن  دام�ًصا، 
من اإ�صراقه – جانب مظلم يحول دون انطالق 

الفكر حًرا:
دْن لل�صحى "اأوزيري�س" �ُصيِّ �صوامع 

ُي�ْصَرى وال  مُي����اط  ال  ل��ي��ل  وف��ي��ه��ن 
يكن ول  ُظهًرا  ا�س  اخلفَّ بها  يطري 

هرا يطري بها اخلفا�س لو عرف الظُّ
ت��رى األ��ف ع��ام بعد اأخ��رى وال ترى

ا مفرَّ ال��ده��ر  اآخ���ر  عليها  ن��ه��اًرا 
اأ�صاأتها ه��الَّ  اأوزي��ري�����س  وج��ه  فيا 

الوعرا واجلبل  ال�صهل  ت�صيء  واأنت 
جت��لَّ��ة اإل����ي����ك  اإال  �����ع�����ت  ُرفمِ ف���م���ا 

ال�صكرا عر�صك  اإىل  اإال  َرَف��َع��ت  وال 
 – مثله  الليل  – يعقب  فيها  تراَكَم 

فجرا وال  �صباح  ال  اللياىل  ظ��الم 
ول�����ص��َت ���ص��ن��ي��ًن��ا ب��ال�����ص��ي��اء واإمن���ا

الفكرا حت��ج��ب  ظ��ل��م��ة  اإل�����ه  ل��ك��ل 
حمجب ب���ال�������ص���ي���اء  اإل��������ٍه  وربِّ 

و�صم�سمِ �صماء، عني ناظرها ح�صرى
ول��ل�����ص��اع��ر ب��ع��د ذل����ك ت����اأم����الت ي��ك��م��ل بها 

الق�صيدة... 
اأ�صاأل القارئ: كيف كان اإح�صا�صك  وبعد، فاإنى 
واأنت تقراأ ما قد اأ�صلفته لك من هذه الق�صيدة؟ 
اأح�ص�صت انبثاقة كتغريدة الع�صفور تنطلق  هل 
جهًدا  اأح�ص�صت  اأم  �صابط،  غري  فى  من�صابة 
ال�صخر  ينحت  وه��و  ��ال  امل��ثَّ كجهد  وم��ع��اجل��ة 
اء وهو يقيم بناءه ال�صامخ،  باإزميله، وكجهد البنَّ

حجًرا على حجر، وعموًدا اإىل جانب عمود؟
ال�صور  من  يتناول  اأن  العقاد  ي�صتطيع  كان  قد 

اأ�صهلها تناواًل.

44 العدد  فى  •  ن�صرت 
 اأغ�صط�س 1960 من املجلة
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قهـــــــــوة ســـــــادة
د.وفــــاء كمــــالو

الن�ساء..  وعطر  للقهوة  عا�سًقا  كان 
يكره اخلري  اأن  فى  ف�سل  البحر..  ورائحة 
اأَح��َب كل اخللق حتى  واحل��ق واجل��م��ال.. 
األف مرة ومرة فى  املولود  ال�سيطان.. هو 
بالهوى  امل�سمى  ه��و  م�سر..  غ��رام  مهد 
عن  يبحث  وطري  اجلنون..  هو  املجنون.. 
حبيبته حني تغيب.. ويغيب فيها ويغيب.. 
اجلميلة  القريبة  البعيدة..  البعيدة  وهى 
الفرق بني  ما عرف  لوالها  التى  الغريبة، 

ال�سباح وامل�ساء.
هذه هى كلمات املوؤلف ال�سيد حافظ، 
ي�سدق  اجل�سد،  قبل  الروح  ي�سدق  الذى 
اهلل واملعرى واملتنبى وجمال عبد النا�سر 
الن�ساء  وال  القمر  ي�سدق  وال  واحل���اج 
ال��وط��ن ال يحب  اأن  اأخ��رن��ا  ف��ى امل�����س��اء، 
الفقراء.. نذل مع ال�سهداء وال�سرفاء، واأن 
الغرباء من احلكام ظلوا ي�ساجعونه �سبعة 

اآالف عام.
"قهوة  اال�ستثنائية  ال��رواي��ة  متتلك 
العامة  الهيئة  عن  �سدرت  التى  �سادة" 
الوهج  م��ن  ه��ائ��ًا  ق���دًرا  حديًثا،  للكتاب 
واحلركة والريق، فهى قطعة فنية رفيعة 
امل�ستوى، ترتك فى االأعماق اأثًرا ال يزول، 
وبرغم اأن هذا االإجناز االإبداعى ال�سخم 
هو التجربة الروائية الثانية للموؤلف ال�سيد 
تاأت  اذ مل  االأخَّ حافظ، فاإن حالة اجلمال 
من فراغ.. فهو قامة فنية �ساخمة من كبار 
موؤلفى م�سر الذين اأثروا الواقع امل�سرحى 
ر�سيقة  خمتلفة  وكتابة  غزير،  اإنتاج  عر 
متمردة.. م�سكونة بع�سق الوطن واحلرية، 

وباحثة عن م�سر وعن اإن�سانية االإن�سان.

طق�س  هى  ال�سادة  القهوة  تكون  قد 
وعزف وبهجة، اأو ا�ستعداد المتاك ال�سر 
حتقًقا  ت��ك��ون  ورمب���ا  وال��رغ��ب��ة،  وال�سحر 
ال�سوء  اإىل  االن��دف��اع  اأو  ا،  ورق�سً وغناًء 
قبات  هو..  يقول  كما  اأو  واملعنى  والبوح 

للروح كى تنه�س.
جزءين  من  �سادة  قهوة  رواي��ة  تتكون 
منف�سلني مت�سلني.. االت�سال يبدو وهًما 
وحقيقة واألواًنا وظاال، الده�سة ت�سرى فى 
�سرايني املعنى، والزمن يراق�س االإن�سان، 
الكتابة  تقنيات  اأه��م  اأح��د  اأم��ام  لن�سبح 
جمالًيا  مفهوًما  ت��ط��رح  ال��ت��ى  احل��دي��ث��ة، 
املا�سى  ع��ر  واالإن�����س��ان  للوجود  م��غ��اي��ًرا 
الذى  املفهوم  ذلك  وامل�ستقبل،  واحلا�سر 
بقوة  ي�ستبك  لكنه  روحًيا،  �ساعرًيا  يبدو 
مع العلم احلديث وال�سوء وطاقة احلياة، 

ال�سيد حافظ

�إخناتون
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التفا�سيل،  و�سحر  اللغة  �ساعرية  وتظل 
البناء،  وخ�سو�سية  ال�سياغات  ودفء 
تبعث  م��ت��ف��ردة  جت��رب��ة  ع��ن  كا�سفة  تظل 
والعقل  امل�ساعر  ي�ساغب  طاغًيا  ح�سوًرا 

واالأعماق.
فكرة  على  االأ�سا�سية  التيمة  ترتكز 
ظماأ  وت��روى  الب�سر،  اأعماق  ت�سكن  ثرية، 
امل��ع��رف��ة ل��ل��م�����س��ري، ع���ر ح��رك��ة ال���روح 
ك���ون غام�س  ف��ى  وان���دف���اع���ات اجل�����س��د 
واالأحام،  والرغبة  بالدم  االإن�سان  يلونه 
والتمرد  واال�ستبداد  القهر  تاريخ  ليكتب 
والع�سيان.. وفى هذا ال�سياق ياأتى اجلزء 
والع�سق  "�سهر  بعنوان  الرواية  من  االأول 
والقمر"، حيث البدء وامل�سارات واملنتهى، 
الع�سق واللياىل والهوى، واإيقاعات البحث 
عن حقيقة عابثة ت�سكن اأعماق وطن اأدمن 
الق�سوة، وا�ستهى الفرار اإىل املجهول.. اأما 
اجلزء الثانى فهو بعنوان "حكاية اإخناتون 

مع نفر".
�سهر، هى اأنثى الليل والبحر وال�سجر، 
ابنة اجلبل فى باد ال�سام، كان ميادها 
عام 1958، وفى يونيو 1967 كان �سعودها 

اإىل مدارات الن�سج واالكتمال، اأدركت اأن 
روحه  من  اأنثى  واأحياًنا مينح  اهلل جميل، 

ومن وجهه األًقا.
ونتعرف  والتفا�سيل  االأح���داث  متتد 
على �سهر و�سهرزاد وكاظم، وعلى �سراع 
والتاريخ،  وال�سلطة  االإن�����س��ان  ب��ني  عنيد 
واملكان  ال��زم��ان  تطلعات  ر���س��اق��ة  وع��ر 
نتعرف على فتحى ر�سوان فى م�سر، بطل 
الرواية واأكرث �سخ�سياتها خ�سًبا وجموًحا 
تقول  االأول  اجل��زء  نهاية  وف��ى  وك��ري��اء، 
الروح  "اأنِت  اجلميلة:  لاأنثى  �سهرزاد 

اأرواح،  �سبعة  التنا�سخ  لِنَفر..  ال�سابعة 
متاًما..  مثلك  كانت  ِنَفر  االأوىل  وروح��ك 

روحها تعطر ج�سدها.
الرواية يخرتق  الثانى من  فى اجلزء 
بال�سفافية  مت��وج  جديدة  منطقة  املوؤلف 
واجلمال  والزمن  ال��روح  حيث  واخل��ي��ال، 
االأوىل  ال���روح  وِن��َف��ر  امل��ع��ن��ى،  وب�سمات 
اجلزء  ميثل  ال�سياق  ه��ذا  وف��ى  ل�سهر، 
الرواية  اأهمية خا�سة على م�ستوى  الثانى 
كاإجناز  ي��اأت��ى  فهو  وال��ع��رب��ي��ة،  امل�سرية 
وث���ائ���ق فرعون  ي�����س��م  م��ت��م��ي��ز  اإب���داع���ى 
مع  بحرارة  ي�ستبك  واإخناتون،  ونفرتيتى 
الب�سر  عاقة  يطرح  اجلمعى،  ال�سمري 
وال�سلطة ورجال الدين باالأنبياء، ويقرتب 
من تابوهات العقائد، من مفاهيم العدالة 
الغائبة واأحكام الق�ساء حني ُيلقى بها على 

قارعة الطريق.
هكذا ي�سبح اأمام ك�سف متوهج لبذور 
التاريخ،  عر  املمتدة  العميقة،  الف�ساد 
فى  امل��وؤل��ف  ا�ستطاع  اآخ��ر  م�ستوى  وعلى 
ووقائع  اأبعاد  يطرح  اأن  ال�ساحرة  روايته 
مينحنا  جدىل،  باأ�سلوب  اأخناتون  حكاية 
فى  ج��رى  م��ا  الأ���س��رار  اإن�سانية  اإج��اب��ات 
عن  بحث  حني  اأخناتون  زم��ن  فى  م�سر 

اأتون باعتباره اإلًها واحًدا ال �سريك له.
طيبة  طيبة..  بنات  اأحلى  ِنَفر  كانت 
اأ�سطورة  واالآلهة،  املعابد  مدينة  القدمية، 
االأحام  واأجنحة  بامل�سك  خمتومة  ع�سق 
التى  طيبة  النيل..  �سفاف  على  رة  املتك�سِّ
تو�سو�س الليل والنيل والبحر، و ِنَفر ع�سيقة 
عندما  الزمن،  ه��ذا  بنات  واأحلى  القمر 
ت�سري كل �سباح بني االأكواخ الفقرية، كان 

ج�سدها يفوح عطًرا.

جمال عبد �لنا�صر

نفرتيتى�أبو �لعالء �ملعرى
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 و�أنا �أ�شتيقظ كل �شباح يعرتينى �شعور 
�أ�شتطيع  ال  �أننى  حتى  وغام�ض  غريب 
�لفر��ض  فى  متكوًما  فاأظل  تف�شريه، 
فى  �لكامن  �لال�شىء  ��شتبيان  �أحاول 
�الأمين  ركنها  فى  هناك  �لغرفة  �شماء 

حتت �ل�شقف �ل�شلب �ملحدد و�أت�شاءل:
هل �أنا حزين؟
هل �أنا خائف؟

ما �لذى يجعلنى متعًبا �إِىل هذ� �حلد
�لغرفة  فر�غ  فى  �لكثيف  �لدور�ن  وبعد 
�أننى  �لب�شاطة  مبنتهى  رمبا  �أكت�شف 

جمرد �إِن�شان وحيد.
ذ�ت  �لغرفة  ر فى هذه  موؤطَّ �أننى  �أ�شعر 
�لقدم  من  �لباهتة  �الأربعة  �جلدر�ن 
بقدر  �لرب�ح  عن  ينم  ال  مبا  و�ملتباعدة 
م�شغوط  و�أننى  باخل�شومة،  يفوح  ما 
�جلامد  �ل�شقف  بفعل  ق�شى  مدى  �إىِل 
�ش�شوع  خلفه  من  و�ملتو�رى  �ملتيب�ض 
رحبة  لف�شاء�ت  �لالنهائى  �لفر�غ 
و�شدتنى  دوًما  خميلتى  فى  تر�ق�شت 
رغبة  �أنها  �شوى  كثرًي�  �جتيازها  رغبة 
�أبًد�  ومتك�شرة  �لكلل  يتها  ميمُ و�هية 
حتت وطاأة �ل�شقف �لذى يحدها ومينع 

�النطالق عنها.
فوق  من  �النزالق  �أ�شتطيع  بالكاد 
بكل  �حلافيتني  قدمى  �أدىل  �لفر��ض 
�لبالط  فوق  فتثبتان  ك�شلهما  ثقل 
وعفن  رطوبة  بكل  �ملحت�شد  �جلاف 
بقايا  من  �إِال  و�لعارى  �لقدمي  �لزمن 

فى  حتتها  �جلدة  عجيزة  كن�شته  تر�ب 
م�شو�ر حبوها �ليومى �ملكرر فى �ل�شبح 
�ملختبئ  �ل�شارع  ركن  من  �لقيلولة  وفى 
�ملوح�ض  �لغرفة  ركن  �إِىل  ��شتحياء  فى 
برتنيمة  �شحيق  زمن  عرب  و�مل�شحوب 
على  بكفى  �أ�شتند  �لقدمية،  �لعدودة 
منه  تطلع  �خل�شونة  فاأكت�شف  �لفر��ض 
ر�شت  روؤو�ًشا مدببة وم�شنونة الأ�شو�ك غمُ
و��شتطالت  ترعرعت  بعيد  �أمد  منذ 
وتدثرت برت�ب �جلدة �ل�شاكن بيتنا، وال 
�أكاد  �إننى ال  �أنام عليه  �أعرف كيف كنت 
فعله  �الآن  علّى  ينبغى  �لذى  ما  �أعرف 
و�لغريب  �ملتاأخر  �ال�شتيقاظ  هذ�  بعد 

و�لغام�ض.
و�أهب  �أغت�شل  �حلمام  �إِىل  �شاأقوم 
خارج  �إِىل  �شاأنطلق  نظيفة  ثياًبا  بدنى 
�لقيود  كل  من  متحرًر�  �لغرفة  هذه 
ف�شيحة  �لرب�ح  من  م�شاحة  وم�شتقباًل 
تغيب،  ال  باردة  �شم�ض  ب�شوء  ومكتحلة 
�شاأفرد ذر�عى و�أحلق مثل طائر ال ع�ض 
�لرفرفة،  عن  ن  يكالَّ ال  وجناحاه  له 
و�شاأقفز مثل ح�شان جامح الأثبت هناك 
�ملا�شى  �ملثبتتني على  �أمام عينّى �جلدة 
و�لفخر  �الأ�شل  منه  فاأ�شتمد  �لعريق 
و�شمر �حلديث، لكنها �لنحلة تاأتى عرب 
و�شعاع  من�شكبة  �ملقب�ض  �لغرفة  فر�غ 
م�شاحة  من  �ل�شاقط  �لوحيد  �ل�شوء 
�لغرفة  ظالم  �إِىل  �خلارجى  �لرب�ح 
�لذى  �لرفيع  �لطوىل  �ل�شق  من خالل 

�جلد�ر  فى  �ل�شباك  �شلفة  �خرتق 
�الأي�شر.

دفقات  كاأمنا  �ال�شتيقاظ  يناو�شنى 
مهل،  على  د�خلى  تنبعث  كهربية 
�ل�شوء  �شعاع  وجهى  فى  ويرت�ق�ض 
ل�شاحات  ي�شدنى  كاأمنا  �لرفيع  �لوحيد 
خلف  هناك  متوج  و�ل�شعة  �لرحابة  من 
�لنافذة �ملغلقة، وفى �شماء �لغرفة تظل 
متحا�شية  و�حدة  وترية  على  �لنحلة 
باجلدر�ن  فت�شطدم  �ل�شوء  �شعاع 
�ملرتب  �لبالط  على  وتقع  �مل�شمتة 
�لنتف  من  نهائى  ال  عدد  �إِىل  تتناثر 
بالظالم  تت�شبع  لكنها  �مليتة  �ل�شغرية 
من  �أ�شر�ًبا  وتعود  فيها  �حلياة  فتدب 
على  وتطن  �لفر�غ  فى  تدور  �لنحل 
وتريتها �لو�حدة، حلنها يزعجنى يبعث 
فى د�خلى �شجًنا �أحتا�شى تذكره، �أحاول 
فاأظل  مينعنى  قدمى  ثبات  لكن  منعها 
فيهما  بعينني  �لفر�غ  فى  �أحملق  هكذ� 
حزيًنا  طنيًنا  �أتابع  �لده�شة  ي�شبه  ما 
و�أنا جاثم  به،  �الإِم�شاك  �أملك  ال  لنحل 
بكل ثقل �جل�شد فوق كتل جامدة جلبال 
�مل�شنون  و�ل�شوك  و�لعفن  �لرطوبة  من 
حتى  وغام�ض  غريب  ب�شعور  وحمت�شد 

�أننى ال �أ�شتطيع تف�شريه.

حزن �شفيف وبهى
�لدو�م،  على  �حلزن  �جلدة  �شقتنى     
�شطح  يبت�شم فوق  لل�شم�ض  ثغر  مع كل 

ة شىء عندى ليس للَجدَّ
حممد �صالح البحر
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بر�ح  �إِياه فى  بيتنا ثم مييل عنه ملقًيا 
تطاوله  ال  ومميًز�  وحيًد�  ظاًل  �ل�شارع 
مرقدها  فارقْت  قد  تكون  �لبيوت، 
تنظر  �ل�شطح،  على  ز�وية  فى  وتكومت 
�جلبل  �شن  خلف  من  �لطالعة  �ل�شم�ض 
�لقائم على ر�أ�ض �لبلدة وئيدة و�شعيفة 
ت�شتاأذن  كاأمنا  �جلدة  وجه  فى  وخائفة 
فى �لظهور، تثبت �ل�شم�ض هنيهة و�قفة 
�ل�شماء  فى  ر�أ�شها  �جلبل،  �شن  فوق 
�الإِ�شارة،  تنتظر  �جلدة  على  وعينها 
وئيدة  ر�أ�شها  هز  فى  �جلدة  تبد�أ  حتى 
فى �ملبتد�أ، و�شريعة متالحقة من بعده، 
ي�شتلذ  �شكر�ن  مثل  �لوعى  عن  وغائبة 
�حل�شرة،  فى  د  توحَّ مريد  �أو  ب�شر�به 
تقوم  �مليل،  ويبد�أ  �لطلوع  يكتمل  حتى 
�لدرج،  فوق  طريقها  تتح�ش�ض  �جلدة 
الأحد  تلتفت  ال  �لبيت  �إِىل �شحن  تنزل 
عرفناه  طريقها  قط،  �أحًد�  تكلم  وال 
�لرّب�نى  �لباب  �شوب  �لزمن  مر  على 
فى  �آخره  عن  وتفتحه  مزالجه  تعافر 
حتى  �لبيت  بظل  �ملك�شو  �ل�شارع  وجه 
منت�شفه، تطاأطئ �جلدة ر�أ�شها ون�شمع 

ترديد �لكلمة.
 ح�شناً..

تقطع  خارجة  طريقها  تتح�ش�ض  ثم     
عر�ض �ل�شارع لت�شتقر هناك فى �لركن 
�ملتو�رى على ��شتحياء قد�م �لبيت وفى 
عني �ل�شم�ض �الآخذة �أ�شعتها فى �حلمية 
ياأتى �ل�شوت خارًجا منها فى قوة كاأنها 
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مل تزل ربيبة مرحلة �لفتوة
ـــ حممد يا حممد.

�ل�شاخن  �ل�شاى  كوب  �أحمل  فاأهرول 
�ل�شارع  وقطع �خلبز �ملحم�ض و�أفرت�ض 

�إِىل جو�رها. 
   حتكى �جلدة عن دجاجات ربَّتها فوق 
ثمنها  فى  فا�شلت  كيف  �لبيت  �شطح 
حتى جمعت �أكرب عدد منها كيف وقفت 
�أقفا�شها  تمُ�شنع  كى  �لنجار  يد  على 
�أطو�ل  قطعْت  وكيف  و�شعة  جودة  فى 
ذُّ �ل�شري جتمع لها �حل�شي�ض  �ل�شو�رع تغمُ

و�لردة و�لقمح. 
   حتكى �جلدة عن عيال لها ح�شدتهم 
�حلياة و�حًد� بعد و�حد كيف ربَّتهم فى 
دون  و�لفتوة  �ل�شرب  ووهبتهم  حجرها 
�أن تذرف عليهم دمعة حزن و�حدة، وال 
ت له  تبت�شم �إاِل حني حتكى عن رجل زمُفَّ
فى مثل وهج �حل�شان ونبله وقوته، و�أنا 
�إِليها  م�شدود  وكلى  وم�شاهد  م�شتمع 
نفاذ  بعد  �ملتبقية  �خلبز  قطع  �أناولها 
وتبللها  ب�شفتيها  حت�شنها  �ل�شاى  كوب 
باللعاب ثم تق�شمها بلثة و�هية وخالية 
�ل�شم�ض  تعر�ض  حتى  �الأ�شنان  من 
لظل  نف�شها  �جلدة  فت�شلم  عنا  بوجهها 
�لبيت �لز�حف علينا وهى ترقب �شقوط 
بيتنا  ظهر  خلف  �ل�شم�ض  �ل�شيخة 
وبقلب  �لذهول  ي�شبه  ما  فيهما  بعينني 
يدق على عجل فاإِذ� قر�شها �لربد تقوم 
�إِىل �شحن �لبيت ت�شتقبل ركنها �الأثري 
كاأمنا عرو�ض تخطو نحو ليلتها �الأوىل 
�أو لكاأنهما على موعد طال و�متد حتى 
ظنا �أنه لن يجيء. تغنى �جلدة عديدها 
�لكامل  للحزن  �شيمفونية  مو�شيقاه 
كنحلة  �لبيت  �شماء  فى  تظل  �الأبدى 
�لنا�شفة  �لطينية  �جلدر�ن  فى  تعلق 
نتفاً  �لفر�غ  فى  �لرت�ب  فيت�شاقط 
يعبق  حتى  و�لدقة  �ل�شغر  فى  تتناهى 
دو�خلنا  فى  وي�شتقر  بالر�ئحة  �ملكان 

حزن �شفيف وبهي.
�أنقب�ض وت�شلنى برودة �لبالط �ملحبب 
باحل�شى  �ملمتزج  �لرت�ب  وق�شعريرة 
�ل�شغري �ملدور ��شتيقظ ج�شدى وبقيت 
�لذى  فما  �لفر��ض  فى  مدثرة  روحى 
على  �أر�شم  �أن  �شوى  �الآن  فعله  ميكننى 
ح�شاًنا،  �ل�شفرة  �لباهت  �جلد�ر  ذلك 
�لذى  �لعنكبوت  مقابل  فى  �أر�شمه  و�أن 
ين�شج فى ز�وية �لغرفة فى �الأعلى بيته 
�آمًنا،  فيه  ويع�ش�ض  وب�شعة  مهل  على 
�الأعلى  فى  ر�أ�شه  متحفًز�  �حل�شان  بد� 
يرتكز على قدميه  الأ�شفل  وذيله مدىل 
وبكل  قوة  فى  �ملنحنيتني  �خللفيتني 
�لناعمة  �شعري�ته  كادت  حتى  �لعزم 
بالط  تالم�ض  �أن  �لطول  فى  �الآخذة 
قد  �الأماميتان  قدماه  فيما  �لغرفة 
�متدتا على �جلد�ر فى مو�جهة �لفر�غ 

�لعنكبوتى.
   يكمن �إِ�شكاىل مع �لر�شم فى كونه ثابًتا 
و�أنا �أكره �لثبات ال ل�شيء �إِال لكونه ميثل 
بالن�شبة ىل مر�دًفا للوحدة و�أنا �أكره �أن 
�أكرث  �أخر  �إِ�شكااًل  �أكون وحيًد� لكن ثمة 
بالن�شبة للجدة يكمن فى حبها  ر�شوًخا 
�ل�شديد للح�شان ذلك �لذى �أر�شعته ىل 

منذ كنت �شغرًي�.
من  �لباقى  �لوحيد  مري�ثها  �حل�شان 
�أكرث  فيها  �جلدة  كانت  م�شت  �أزمنة 

ح�شًنا وبهاًء وقدرة على �أن تختار.
�جلدة  ركبته  �لوحيد  حلمها  �حل�شان 
ت�شق  و�نطلقت  �لبدو  من قلب �شحر�ء 
�لوديان  طني  لتعتلى  �لبو�دى  رمال 
�أ�شالءها  تلم  كيف  فعرفت  �لبحر  وماء 
و�حد  ج�شد  فى  �ملتخا�شمة  �ملبعرثة 

حقق لها �لوجود الأمد طويل.
�حل�شان فار�شها �لوحيد كل ما خرجت 
به من �آفاق �حللم �إِىل حدود �لو�قع فى 
زمن لي�ض لها فيه ن�شيب وعليه حملها 
�جلد �الأكرب عرو�شاً �إِىل قعر د�ر ف�شيحة 

كانت مز�ًر� وملجاأ وماأوى لكل من دخلها 
�أو �حتمى بظلها من عني �ل�شم�ض.

�شاقت  وقد  �ل�شحو  يباغتنى  �الآن 
�حلبل  د�ئرة  ت�شيق  مثلما  بى  �لغرفة 
�الأفق  �أيها  جمرمة  رقبة  حول  �خل�شن 
�لرب�ح �خلارجى هناك حيث  فى  �ملمتد 
جمرًما  ل�شتمُ  و�الأر�ض  �ل�شماء  تتعانق 
�ل�شم�ض  �لدرجة كى حتجب عنى  لهذه 
كى ترتكنى م�شجوًنا فى حميط جدر�ن 
�ل�شرخة  كتمان  بني  �أتلعثم  متخا�شمة 
و�شهقة �لبكاء مثقل كاهلى بكل مري�ث 
باملو�شيقى  عقلى  ومدوو�ض  �جلدة 
�خليول  �شنابك  ال�شطكاك  �ل�شاخبة 
�خلارجى  �لرب�ح  فى  �ملمتد  �الأفق  �أيها 
لو  �أمتنى  روحى  �فتد�ء  �أبغى  هاأنذ� 
كى  �ل�شم�ض  باب  �شوب  عدًو�  �أنطلق 

يغمرنى �لدفء �لنابت
كى تذوب من حوىل جبال �لثلج.

طائر �ملوت م�شاحة للرب�ح
   عندما ح�شر �ملوت �جلدة �أقبلت �لريح 
على �ل�شفاف من كل �شوب �أتت حتمل 
�لبلدة  حول  وتلف  �لهوجاء  ن�شماتها 
لها  كان  �الأ�شفر،  �لنخيل  ب�شعف  تلوح 
حتت  يوم�ض  و�ل�شعف  م�شموع  �شفري 
�أ�شطحه  على  �ملنعك�شة  �ل�شم�ض  �أ�شعة 

�ل�شلدة �حلادة �أن�شااًل تنذر بوعيد.
كل  خرج  �جلدة  �ملوت  ح�شر  عندما 
�شاكنني  �لقدمية  دورهم  من  �لنا�ض 
ب�شمت  ومدثرين  �لروؤو�ض  مطاأطاأى 
يجرون  �لبيت  �شوب  مي�شون  عظيم 
�الأر�ض  فوق  ثقلت  �لتى  �أقد�مهم 
فى  ويدفعونها  �شديد  بعنت  يرفعونها 
�جتاه �لبيت بكل عزمية �جلالل �لكامن 
روح  كاأمنا  �لريح  وتدفعهم  قلوبهم  فى 
عظيمة ت�شريهم وهم ال ي�شعرون حتى 
�أنهاًر�  تن�شكب  وهى  �لغزيرة  بدموعهم 
خلف  �لعارية  �شدورهم  فوق  �شاخنة 
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حتى  متزقت  �لتى  �جلالبيب  �شقوق 
�لقدمني من وطاأة �لنباأ.

حلقت  �جلدة  �ملوت  ح�شر  عندما 
طوت  ثم  �لبلدة  �شماء  فى  �لطيور 
�أجنحتها و��شتكانت على �شطوح �لبيوت 
�مللتفني  �لكثريين  �لنا�ض  وروؤو�ض 
�جلدة  ج�شد  حول  �لبيت  �شحن  فى 
�شجى،�لهامد،و�ملرت��شني فى �ل�شو�رع  �ملمُ
�ملحيطة ب�شمت ودموع و�شهقات مكتومة 
�أعماقهم  �أعمق  من  تنفلت  وحزينة 
من  �لهو�ء  �شكن  لبحر  و�هنة  كموجات 
رتيب  تتابع  فى  متالحقة  لكنها  فوقه 

ومنتحب.
�ل�شم�ض  حتجب  �ل�شود�ء  �لغيمة  و�أتْت 
وفوق  �ل�شماء  فى  �شو�دها  وتفر�ض 
�لبيوت  �ل�شو�د  �شمل  هكذ�  �لبلدة 
و�ل�شو�رع و�لطري و�لنا�ض ب�شياج عظيم 
مل يخرتقه غري طائر �شخم هبط من 

وجاء  �ل�شود�ء  �لغيمة  فوق  هناك  �أعلى 
ر�أ�ض  فوق  م  ويتكوَّ �جلليل  �ل�شياج  ي�شق 
�جلدة طاوًيا جناحيه �لكبريين للحظة 
�لدفء  ومنتزًعا  حم�شو�شة  غري  لعلها 
ذلك  بعد  لينطلق  �شجى  �ملمُ �جل�شد  من 
بنف�ض  �شيء  كل  يخرتق  نارى  ك�شهم 
يحلق  �ملح�شو�شة،  غري  �للحظة  �شرعة 
وحده فوق �ل�شياج �ملظلم ي�شتقبل �لرب�ح 

وفى عينيه ما ي�شبه بريق �ل�شم�ض.

موتى �الآن يا جدتى
وحدك  لك  �لعظيم  �لفناء  ذلك  ليكن 
�لغابر  عمرك  �شنني  فى  جاللك  بقدر 
عن  عجز  لكنه  و�ت�شع  طال  �لذى 
كانت  لقد  �خلالدة،  دميومته  حتقيق 
هناك تلك �ملرة �لتى متنيت خاللها �أن 
لكننى  ج�شدك  من  يخرج  ن�شيًجا  �أكون 
غرفتك  جدر�ن  فى  �أتخبط  و�أنا  �الآن 

�ملغلقة وتت�شخ قدماى برت�ب عجيزتك 
�ملرت�كم �أنظر من خالل �ل�شق �لطوىل 
�ل�شوء  م�شاحة  من  و�أده�ض  �لرفيع 
و�أت�شاءل  �خلارج  يغمر  �لذى  �لكثيف 

رمبا مبنتهى �لرب�ءة:
كيف تكون �حلياة هناك؟

بالدفء  فجاأة  �أح�ش�شت  قلتها  حني 
حني  �لنور  من  قب�ض  �لغرفة  و�قتحم 
�ل�شق  فى  يزيد  ر�أيته  �إِليه  نظرت 
و�لظالم  و�لعفن  �لرطوبة  ويخرتق 
ج�شدى  تدخل  ورع�شة  روحى  تت�شلب 
و�أنخف�ض  و�أعلو  �أهتز  �أر�نى  فاأنتف�ض 
�أ�شعر �أننى ال �أمت ب�شلة �إِىل �شيء ههنا 
لكننى  زجاجة  عنق  فى  خمنوق  �إننى 

�أفلت من �أمل عظيم
و�أنا �أ�شري نحو باب �لغرفة بخطى وئيدة 
وو�ثقة عرفت �أن حنينى للجدة مل يكن 
طفاًل  فيها  تربيت  لرو�شة  حنني  غري 
لكنها �الآن وقد كربت �شارت �أ�شيق من 
�أن  �أو  �لرجولية  خطوتى  ت�شتوعب  �أن 
�خلريف  �أ�شابها  �لتى  �أ�شجارها  تد�رى 

قامتى �لتى طالت فوق فروعها.
و�أنا �أ�شري نحو باب �لغرفة بخطى و�ثقة 
كانت م�شاحة �ل�شوء �ل�شاقط تزيد فى 
غمرتنى  �لباب  فتحت  وحني  �الأر�ض 
نهائى  ال  �شوء  من  �شا�شعة  م�شاحة 
�ل�شم�ض  ذر�عىَّ  بني  �أ�شتقبل  وكاأننى 
�أح�ش�شت �أننى خفيف ومتنيت لو �أنطلق 
و�أ�شرع  �ل�شوت  �أ�شرع من  مثل ر�شا�شة 
كل  كاهلى  فوق  من  ر�مًيا  �ل�شوء  من 
ذلك  وخمرتًقا  �لقدمي  و�لعنت  �جلهد 
�ل�شياج �لو�هى �لذى �شنعته �جلدة من 
وال  و��شعة  ف�شاء�ت  على  الأنفتح  حوىل 

نهائية لرب�ح عظيم.
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د. نبيل حنفى حممود

شاعر البؤس يغنى!!

ي��ع��رف��ون عبد  اأح����ًدا مم��ن  اأن  اأح�����س��ب  ال 
احلميد الديب �سيختلف رد فعله اإزاء القول ب�أنه 
ب�لده�سة  املقرتن  الت�س��ؤل  عن  غن�ئي،  �س�عر 
الت�س��ؤل  عالمت�  عنه  تعرب  م�  �ه��و  �العجب، 
�التعجب فى اآخر عنوان هذه املق�لة، �ذلك  الأن 
االأدب  متذ�قى  بني  عرف  الديب  احلميد  عبد 
�الع�ملني به كنموذج مث�ىل لل�س�عر ال�سعلوك، 
�التق�ليد   االأع��راف  على  املتمرد  ال�س�عر  �هو 
� ب�س�عر  �الن�قم على حظه �هن�ك من لقبه اأي�سً
البوؤ�س �احلرم�ن، لفرط م� ع�نى فى حي�ته من 
العوز �الف�قة، �لكن مل� ك�ن �سعره ي�سى بعبقرية 
اإىل  ل  حت��وَّ ق�س�ئده  من  ع��دًدا  ف���إن  متوهجة، 
عمره،  من  االأخ��رة  ال�سنوات  خ��الل  غن�ئي�ت 

�هو م� �سوف نر�سده فى املق�لة احل�لية.
ينابيع البوؤ�س

اأي���م  اأح���د  ف��ى  ال��دي��ب  احلميد  عبد  �ل��د 
بقرية كم�سي�س فى  يوليو من ع�م 1898،  �سهر 
الديب:  احلميد  عبد  )ديوان  املنوفية  حم�فظة 
�س�11(..  الفت�ح-  عبد  ع�س�م  �تقدمي  درا�سة 
�يعمل  فقًرا  فالًح�  الديب  ال�سيد  �ال��ده  ك���ن 
جزاًرا ب�سكل غر منتظم فى املوا�سم �االأعي�د، 
اأحلق ال�سيد الديب ابنه عبد احلميد – كداأب 
اأمت  حيث  القرية،  بكتَّ�ب   – امل�سريني  ع�مة 
الكرمي،  ال��ق��راآن  حفظ  احلميد  عبد  ال�سبى 
مم� �سجع �الده على اإحل�قه مبعهد االإ�سكندرية 
اإمت���م  ���س��ه���دة  على  ح�سل  �ب��ع��دم���  ال��دي��ن��ي، 
�التحق  الق�هرة  اإىل  انتقل  ب�ملعهد،  الدرا�سة 
ب�الأزهر ال�سريف فى ع�م 1922 )ملعى املطيعي: 
�س�362(،  م�سرية-  �سخ�سية   1000 مو�سوعة 
التح�قه  ت�ريخ  ب���أن  يقول  من  هن�ك  ك���ن  �اإن 

ب�الأزهر ال�سريف يعود اإىل ع�م 1920م )ع�س�م 
عبد الفت�ح: مقدمة ديوان عبد احلميد الديب، 
�س�14(، �اأيًّ� م� ك�نت �سحة ت�ريخ تخرجه من 
هن�  املهم  من  ف�إنه  الديني،  االإ�سكندرية  معهد 
درا�سة  �سنوات  خالل  املعهد  �سيخ  اأن  نذكر  اأن 
عبد احلميد الديب هو ال�سيخ اإبراهيم �سليم�ن: 
)�س�لح  فتحى  اأح��م��د  امل��ع��ر�ف  ال�س�عر  �ال��د 

�ذلك  ���س���19-18(،  الكرنك،  �س�عر  ج��ودت: 
الأن ال�سيخ اإبراهيم �سليم�ن توىل م�سيخة معهد 
االإ�سكندرية الدينى منذ ع�م 1913 �حتى �ف�ته 

فى ع�م 1928.
انتقل عبد احلميد الديب اإىل الق�هرة بعد 
ح�سوله على �سه�دة معهد االإ�سكندرية الديني، 
�ذلك  ال�سريف،  االأزه��ر  ب�جل�مع  التحق  حيث 

جوانب جمهولة من اإبداعات عبد احلميد الديب

عبد احلميد الديب
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على  ابنه  يح�سل  اأن  فى  �ال��ده  حلم  لتحقيق 
اأق�م عبد احلميد  ال�سريف، �قد  االأزهر  ع�ملية 
ال�سوك  ق�سر  �س�رع  فى  ب�الأزهر  درا�سته  اأثن�ء 
القريب من اجل�مع االأزهر، �الذى درج الع�مة 
على ت�سميته ب��سم �س�رع "ق�سر ال�سوق" )تقى 
الدين اأحمد بن على املقريزي: املواعظ �االعتب�ر 
بذكر اخلطط �االآث�ر، اجلزء الث�ين- �س�247(، 
ثم انتقل بعد ذلك اإىل مدر�سة دار العلوم، التى 
اأ�س�سه� على ب��س� مب�رك فى ع�م 1872، �ذلك 
�االآداب  العربية  اللغة  مدر�سى  اإع��داد  بهدف 
امل�سرية،  املدار�س  �جميع  االبتدائية  للمدار�س 
�ميكن القول ب�أن انتق�ل عبد احلميد من االأزهر 
اإىل دار العلوم يرجع اإىل �سببني، اأ�لهم� اأنه مل 
العلوم  لتلقى  �الطموح  الرغبة  نف�سه  فى  يجد 
الدينية، �ذلك مليله الطبيعى اإىل ال�سعر �كل م� 
فيم�  الث�نى  ال�سبب  متثَّل  بينم�  ب�الأدب،  يت�سل 
من  لطلبته�  العلوم  دار  مدر�سة  تقدمه  ك�نت 
ع�سر  الرافعي:  الرحمن  )عبد  �سهرى  مرتب 
�قد  �س�236-235(،  االأ�ل-  اجلزء  اإ�سم�عيل، 
ك�ن ال�سبب الث�نى �حده ك�فًي� الإقب�ل من ع�نى 
االلتح�ق  على  �اأ�سرته  احلميد  عبد  فقر  مثل 
بدار العلوم، �ل�سن� نعلم االآن مم� هو مت�ح من 
م�س�در �سحيحة ترجمت لعبد احلميد الديب اأ� 
اأم  العلوم..  بدار  اأمت درا�سته  حتدثت عنه، هل 
اأنه هجره� كم� هجر االأزهر من قبله�؟، �مم� 
الراحل  الكبر  الك�تب  اأن  ال�سك  ه��ذا  يدعم 
دار  "ط�لب  لقب  عليه  اأطلق  ال�سعدنى  حممود 
الظرف�ء،  ال�سعدين:  الف��سل" )حممود  العلوم 
�س�57(، غر اأن االأ�ست�ذ ال�سعدنى – رحمه اهلل 
فى  عمل  الديب  احلميد  عبد  اأن  على  – يوؤكد 
اأكرث من �ظيفة، حيث عمل كمدر�س �كموظف 
بوزارة ال�سئون االجتم�عية، بل �عينته �سلط�ت 

االحتالل الربيط�نى كمر�سد اأ� كدليل جلمهور 
الزائرين ملعر�س اأق�مته ب�لق�هرة لط�ئرة اأمل�نية 
�سقطت فى اإحدى مع�رك منطقة العلمني، �لكنه 
من  ليعود  قلياًل،  اإال  �ظيفة  فى  ي�ستقر  ال  ك�ن 
جديد اإىل حي�ة الت�سرد، حيث ع�نى فى معظم 

عمره من ق�سوة الف�قة �مرارة احلرم�ن. 
مل تقت�سر ين�بيع بوؤ�س عبد احلميد الديب 
�اإمن�  ح��رم���ن،  من  ي�س�حبه  �م���  الفقر  على 
االأهل  فقد   � اأي�سً لت�سمل  الين�بيع  تلك  تنوعت 
�ال�سقوط فى مه��ى اإدم�ن اخلمر �املخدرات، 
حتى انتهى به االأمر اإىل دخول ال�سجن اأكرث من 
�الت�س�جر  �العربدة  ال�سكر  �سملت  بتهم  مرة 
)ع�س�م عبد الفت�ح: امل�سدر ال�س�بق، �س�37-
قد  ال�سعر  قر�س  فى  موهبته  ك�نت  �مل���   ،)38
�جد  ف�إنه  العلوم،  ب��دار  درا�سته  خ��الل  تبدت 
فى ال�سعر متنف�ًس� مل� ميور فى نف�سه من ين�بيع 
�الدته،  ثم  �ال��ده  بوف�ة  فجع  فعندم�  البوؤ�س، 
نقتطف  ��سوف  كثرة،  بق�س�ئد  يرثيهم�  طفق 
من اإحداه� االأبي�ت الت�لية )ديوان عبد احلميد 

الديب:�س�55-54(:

م����ن م����وق����ظ اأم�������ى الأ���س��م��ع��ه��� 
ق����ل����ًب����� ي���������ذ�ب مل����وت����ه����� اأملً��������

�اأب�����ث�����ه������ ل���ه���ف���ى ل����ر�ؤي����ت����ه����� 
ال���ع���دم���� اأب����ل����غ  اأن  �حت����رق����ى 

***
الأري ىل  ي��ح��ي��ي��ه  �م�����ن  �اأب�������ى 

مبت�سًم�  ال�سم�س  ك��ن��ور  �ج��ًه��� 
لهفى  �ج����ه����ه  ب�����ر�ؤي�����ة  �اأرى 

�اأط�������ل������ع ال����دن����ي����� ب����ه ق���دًم����
�عندم� اأُُتهم ب�إدم�ن اخلمر، اأن�س�أ يقول فى 

مطلع ق�سيدة له:
ك�أ�سي؟  ���س��رب��وا  فهل  �سكر  ي��ق��ول��ون 

�هل �سربوا البلوى كم� �سربت نف�سي؟
ر�سية نف�س  العمر  غ���داة  ب��ى  �سمت 

�البوؤ�س ال��ه��م  م��ن  ده���رى  ف�أ��سعه� 
ب�لبوؤ�س  �ف��ست  احل���ل  به  �س�ق  م�  ف���إذا 

ر�حه، اأن�سد فى رث�ء �سب�به البيتني الت�ليني :-
لذة �سب�بى  ف��ى  ىل  اأرى  ال  اأن���� 

�عجبه ال�سب�ب  مرح  على  لهفى 
��سنوه  ال�سق�ء  ت��واأم��ه  ك���ن  م��ن 

ك�سيبه ع��ل��ي��ه  ح����رب  ف�����س��ب���ب��ه 
هكذا م�سى عبد احلميد فى حي�ته يج�لد 
اإىل  اأدخ���ل  اإن���ه  قيل  حتى  �ال�����س��ق���ء،  ال��ب��وؤ���س 
م�ست�سفى االأمرا�س العقلية، �لينتهى به املط�ف 
– كم� ق�ل حممود ال�سعدنى – على فرا�س قذر 
مب�ست�سفى ق�سر العيني، حتى لقى �جه ربه فى 
1943م  ع���م  اإب��ري��ل  من  الثالثني  اجلمعة  ي��وم 

)ملعى املطيعي: امل�سدر ال�س�بق(.
بني مدار�س �شعرية

�سم�ء  فى  الديب  احلميد  عبد  جنم  ب��زغ 
ثالث  تن�زع  �سهدت  فرتة  خالل  العربى  ال�سعر 
مدر�سة  �ه��ى  زع���م��ت��ه،  على  �سعرية  م��دار���س 
الب�ر�دى  �س�مى  حممود  ب��ر�اده���  التقليديني 
���س��وق��ى �ح�فظ  �اإ���س��م���ع��ي��ل ���س��ربى �اأح��م��د 
ت�أ�س�ست  التى  الر�م�ن�سني  �مدر�سة  اإبراهيم، 
جربان  اأم��ث���ل:  من  املهجر  �سعراء  ب���إب��داع���ت 
خليل جربان �ميخ�ئيل نعيمة �اإيلي� اأبى م��سي، 
�من حذا حذ�هم من م�سريني �عرب مثل على 
ح�سن  �حم��م��ود  ن�جى  �اإب��راه��ي��م  ط��ه  حممود 
ال�س�بي،  الق��سم  �اأبو  مطران  �خليل  اإ�سم�عيل 
�التى  الديوان  مدر�سة  اأ�  العقالنيني  �مدر�سة 
�سكرى  الرحمن  عبد  من:  كٌل  ر�اده���  من  ك�ن 
امل�زين،  الق�در  �عبد  العق�د  حممود  �عب��س 
بني  مغرًدا  الديب  احلميد  عبد  �سوت  ف�نطلق 
اأح��ًدا من  يقلد  �لكنه مل  امل��دار���س،  تلك  بالبل 
ر�اده�، �مل يلتزم منهج �احدة منه�، �اإمن� ج�ء 
اإبداع�ت هوؤالء  �سعره مزاًج� من كل جميل فى 
الر�اد، �هو م� عرب عنه ال�س�عر الكبر ف�ر�ق 
�عواملهم  ال�سعراء  "هوؤالء  كت�ب  ف��ى  �سو�سة 
املده�سة" بقوله: "�ك�ن الديب اأكرث اقرتاًب� من 
حيث ال�سكل اإىل النمط الكال�سيكى للق�سيدة، 
اأ�سداء  من  خليًط�  ك�ن  نف�سه  الوقت  فى  لكنه 
�الر�م�ن�سيني من حيث  �املهجريني  الديوانيني 

حافظ اإبراهيماأحمد �شوقى

20
12

رب 
تم

�شب
س- 

د�
�شا

د ال
عد

ال



76

على  �ال��ق��درة  املجنح  �اخلي�ل  ال�سعرية  اللغة 
اإف�س�ءات  عن  التعبر  فى  �املب�لغة  الت�سوير 
اأ�سفن�  م�  ف���إذا  �الوجدان" )���س���64(،  ال��ذات 
التمرد  م��ن  ر�ح���ه  عليه  جبلت  م���  ذل��ك  اإىل 
�الثورة ب�الإ�س�فة اإىل �سعوره ب�لي�أ�س �االإحب�ط، 
لعلمن� اأى �سوت �سعرى مثَّله الديب خالل فرتة 
اإن  العربي،  ال�سعر  ع�مل  فى  الق�سرة  توهجه 
"م�سرع  �املتجزاأة من ق�سيدة  الت�لية  االأبي�ت 
ب�لعدد  الديب  �ف���ة  بعد  ن�سرت  التى  احلظ" 
رقم 436 من جملة "الراديو امل�سري" ال�س�در 
�اف  ملخ�س  مبث�بة  تعد  1943/7/24م،  فى 
خل�س�ئ�س �سوت عبد احلميد الديب ال�سعري:

اأخالقى  حظى �م�سرعه فى لني 
�في�س عطفى على قومى �اإ�سف�قي

�من حبته الطلى اأخالف ن�سوته�
عدا على الك�أ�س طوًرا اأ� على ال�س�قي

ق��د رفعتهم  اأن������س  ال��ن��ج��وم  ب��ني 
اأرزاقي ب�ب  ف�سد�ا  ال�سم�ء  اإىل 

حرًم�  اأن�سئت  �سفني  ن��وح  �كنت 
ل��ل��ع���مل��ني ف���ج����ز�ن���ى ب���إغ��راق��ي
�ذلك  اأخيلته  �تلك  جر�سه  هذا  �سعًرا  اإن 
الن��س  الإ�سم�ع  طريًق�  يجد  �اأن  بد  ال  معم�ره، 

عرب اأ�سوات تتغنى به.
اأغانى القوة

على  ن�س�أته�  منذ  امل�سرية  االإذاع��ة  داأب��ت 
تنقية االأغ�نى مم� حلق به� من �سعف ��سلبي�ت، 
فى  انت�سرت  التى  االأغني�ت  بع�س  كلم�ت  ك�نت 
الع�مني االأ�ليني من عمر االإذاع��ة، من نوعية: 
�سق�ي�" –  ي�   � لوعتى  "ي�  �س�أل" –  "الدمع 
تلك  ك�نت  عدم"،  "ح�ىل   � عني"  ي�  "ابكى 
االأغني�ت ح�فًزا لقي�دات االإذاعة التخ�ذ كل م� 
م�  �مع�جلة  ال�سلبي�ت  تلك  الإ�سالح  ممكن  هو 
اعرتى الغن�ء من �سعف، �ك�نت كت�بة املق�الت 
االإ�سالح،  ��س�ئل ذلك  اإحدى  امل�سكلة  تلك  عن 
ف�نربى البع�س من قي�دات االإذاعة لكت�بة تلك 
املدير  ع��سم:  مدحت  ه��وؤالء..  �من  املق�الت، 
العربى  الق�سم  ف��ى  �املو�سيقى  للغن�ء  الفنى 
مق�لة  من  اأكرث  كتب  الذى  امل�سرية،  ب�الإذاعة 
املق�الت  تلك  �م��ن  امل�سكلة،  تلك  فيه�  ت��ن����ل 
ن�سرت  التى  �االأحل�ن"  "االأغ�نى  مق�لة  نذكر 

العدد  من  ع�سر  �الث�لثة  الث�لثة  ب�ل�سفحتني 
امل�سري"  "الراديو  جم��ل��ة  م��ن   )68( رق���م 
�ال�س�در فى 4 يوليه 1936م، �قد عرب مدحت 
يراه حاًل مل�سكالت  املق�لة عم�  تلك  ع��سم فى 
بقوله:  ع�سر  �ك��ل  الع�سر  ذل��ك  ف��ى  االأغنية 
�جهة  اإىل  يوجهن�  اأن  االأغ�نى  موؤلف  "نريد 
نريد  �امل�سكنة،  �اخلنوع  اخل�سوع  �جهة  غر 
كل  فى  الذل  اأن  لن�  يوؤكد  الذى  االأغ�نى  موؤلف 
ال�سرائع ع�ر �اأى ع�ر، نريد املوؤلف الذى يعرف 
�لي�س من  ال�سق�ء  يزيد فى  ب�ل�سق�ء  التغنى  اأن 
اأن  غنين�  اإذا  نريد  �سيء،  فى  الرجولة  �سف�ت 
نقول: )اأنت ىل حبيبي( �ال نقول: )ارحمنى ي� 
الث�نية  االأ�ىل قوة �كرامة، �فى  حبيبي(، ففى 
�سعف �مه�نة، نحن فى احتي�ج اإىل املغنى الذى 
اأغ�نين�  اأ�سبحت  فقد  اأغ�نيه،  فى  الد�اء  ي�سع 
هى  اأ�  �اأع�س�به�  االأم��ة  �سرايني  فى  ك�ملخدر 

)ال�سم فى الد�سم(.
�يبد� اأن دعوة مدحت ع��سم مل تلق اآذاًن� 
اإبريل من ع�م 1939م  �سهر  فع�د فى  �س�غية، 
ليوؤكد على م� ن�دى به فى ع�م 1936م الإ�سالح 
مق�لة  فى  االآت��ى  ق�ل  حيث  �االأحل����ن،  االأغ�نى 
اجلديدة"  االإذاع����ة  "اأغ�نى  ب��ع��ن��وان  ن�سرت 
من   )214( ال��ع��دد  م��ن  الت��سعة  ب�ل�سفحة 
"الراديو امل�سري" فى 1939/4/22م: "تكلمت 
عن االأغ�نى الرخي�سة ال�سعيفة، التى ال ت�سور 
اإثم،  ت�أليفه�  اأن  �قلت:  ن�ه�سة،  فتية  اأمة  ح�ل 
�التغنى به� اإثم"، ثم حتدث بعد ذلك عن جلنة 
تكونت فى �زارة املع�رف لرتقية االأغ�ين، �اأ�س�ر 
اأن  اإىل  املق�لة  تلك  خت�م  ف��ى  ع��سم  مدحت 
االإذاعة –�التزاًم� منه� لرتقية االأغ�نى �تو�سيع 
جديدة  اأغني�ت  تقدمي  ف��ى  �ستبداأ   – اآف�قه� 
�ترقيته�،  ب�الأغ�نى  النهو�س  من  الغ�ية  حتقق 
من  االإذاع����ة  م�ستمعى  ع��سم  مدحت  ر  �ب�سَّ
قراء املجلة فى اآخر مق�لته ب�أن االإذاعة �ستواىل 
ب�ملجلة  �ن�سره�  اجل��دي��دة  االأغ��ن��ي���ت  ت��ق��دمي 
ع��سم  مدحت  مق�لة  املجلة  �ذيلت  اأ�سبوعًي�، 
ب�الإعالن عن اأغنية االأ�سبوع اجلديدة �ب�لن�س 
الت�يل: "اأغ�نى االإذاعة اجلديدة – من اأغ�نى 
احلميد  عبد  االأ�ست�ذ  كلم�ت  "بعث":  ال��ق��وة، 
 – ع��سم  مدحت  االأ�ست�ذ  مو�سيقى   – الديب 
يغنيه� االأ�ست�ذ عبد الغنى ال�سيد فى م�س�ء يوم 

ال�سبت 29 اإبريل، �فى ال�س�عة الث�منة �خم�سني 
دقيقة من م�س�ء ال�سبت 1939/4/29م قدمت 
ق�سيدة   – م��رة  �الأ�ل   – مل�ستمعيه�  االإذاع���ة 
"بعث" لعبد احلميد الديب ب�سوت املطرب عبد 
الغنى ال�سيد، �فيم� يلى نقدم املقطع االأ�ل من 
الق�سيدة االأ�ىل لعبد احلميد الديب فى ت�ريخ 

الغن�ء امل�سري:

اأيقظوا النّوام ف�لدني� �سحى 
كل �سعب قد �سح�

حطمو االأحالم دارت الرحى 
للجه�د �الن�س�ل

جدت احلرب فجد�ا
�سدَّ خ�سمكموا ف�سد�ا

كلكم فى احلرب زيد
اأنتموا �سعب القت�ل

املقطع  لهذا  ال��ق���رئ  على  يخفى  ال  �مم��� 
اأجواء  فيه  ا�ستلهم  الديب  اأن  كله�،  �للق�سيدة 
فى  تلوح  ك�نت  التى  الث�نية  الع�ملية  احل��رب 
اأي�م قالئل على اإذاعة  االأفق، �مل تنق�س �سوى 
اأ�ىل  ان��دل��ع��ت  ح��ت��ى  االأ�ىل  ال��دي��ب  ق�سيدة 
مع�ركه� فى اأ�ر�ب�، �من املهم اأن نذكر هن� اأن 
ق�سيدة "بعث" اأعيد ت�سجيله� ب�أ�سوات جم�عة 
اإ�سراف  حت��ت  عملت  ال��ت��ى  ال�سب�ب  اأن������س��ي��د 
توفيق  احلميد  عبد  املعر�ف  �املو�سيقى  امللحن 
اأن��سيد  زكي، �قد بثت االإذاعة ت�سجيل جم�عة 
ال�سب�ب للق�سيدة – � الأ�ل مرة – فى الث�منة 

�ع�سر دق�ئق من م�س�ء االثنني 1942/9/7م.
البحر"  اأم���واج  ب��ني  "ليلة  ق�سيدة  ك�نت 
االإذاعة  الذى قدمته  الث�نى  الغن�ئى  العمل  هى 
اإذاعته�  امل�سرية لعبد احلميد الديب، �ج�ءت 
ال�سنب�طى  ري��س  ��سعه  ال��ذى  بلحنه�  االأ�ىل 
�تغنى به اإبراهيم حمودة فى ال�س�بعة �خم�سني 
�قد  1939/5/16م،  الثالث�ء  م�س�ء  من  دقيقة 
قدمته� جملة "الراديو امل�سري" على اأنه� )من 
هن�  منه�  جنتزئ  ����س��وف  الطبيعة(،  اأغ���ن��ى 

املق�طع الت�لية :

اأن�سد الرب�ن 
اأعذب االأحل�ن 
فى هوى االأ�ط�ن
اأين طر الب�ن
منك ي�ح�دي
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ف�قت االأبراج 
هذه االأمواج

جي�سه� الوه�ج
راق�س مته�ج

رائح غ�دي
���������������������������

ي� طيب االأ�سيل
�جهه اجلميل 
ع�سجد اأ�سيل
ريحه العليل 

ينع�س ال�س�دي

�سوف  الثالثة،  املق�طع  لهذه  املت�أمل  اإن 
ي�ستوقفه اأنه� ج�ءت فى �سيغة اأقرب اإىل املو�سح 

منه� اإىل الق�سيدة.
االأغ�نى  بتقدمي  امل�سرية  االإذاع��ة  اهتمت 

احلم��سية �االأن��سيد منذ اندالع مع�رك احلرب 
�قع  �ق��د  1939/9/5م،  ف��ى  الث�نية  الع�ملية 
احلميد  لعبد  ق�سيدتني  على  م�سئوليه�  اختي�ر 
الديب، لتقدميهم� بني م� اأنتج من تلك االأغ�نى 
هى  احلرب"  "اإىل  ق�سيدة  ك�نت  �االأن��سيد، 
نقدم  �سوف  اأربعة مق�طع،  �تتكون من  اأ�الهم� 

للق�رئ فيم� يلى االأ�ل منه�: 

اأقدموا للحرب ال تخ�سوا لظ�ه� 
�ان�سر�ا االأ�ط�ن ي�اأ�سد حم�ه�

م�سر تفدى ف��ستميتوا فى هواه� 
�اهتفوا نحن له� نحن فداه�

كل هول د�ن اأ�ط�نى يهون
من لظ�ه� ن�سطلى

اأقدموا فى االأ�ل
فى ازدح�م اجلحفل

كل خطب ينجلي

�يت�سح من هذا املقطع ت�أثر الديب برائدى 
مدر�سة التقليديني من ال�سعراء: �سوقى �ح�فظ، 
الق�سيدة،  ال�سنب�طى  ري��س  حلن  �ق��د  ه��ذا 
التى تغنت به� فتحية اأحمد الأ�ل مرة ب�الإذاعة 
امل�سرية قبل ع�سر دق�ئق من الث�منة فى م�س�ء 
الق�سيدة  �اأم����  1939/12/15م،  اخلمي�س 
الث�نية التى قدمته� االإذاعة امل�سرية من �سعر 
فقد  الث�نية،  الع�ملية  احلرب  بداية  بعد  الديب 
حملت ا�سم "ن�سيد اجلندى املجهول"، ك�ن حلن 
ذلك الن�سيد – الذى ال نعلم �سيًئ� عن ن�سه – 
من ��سع امللحنة ال�سيدة ثر�ت كجوك، �انطلق 
عرب  م��رة  الأ�ل  حممد  حي�ة  املطربة  �سوت  به 

�الن�سف  الع��سرة  فى  امل�سرية  االإذاع��ة  اأث��ر 
من م�س�ء االثنني 1940/6/10م.

اأ���س��ع���ر عبد  م��ن  ه��ن��� مم��� حت���ول  يتبقى 
اإىل غن�ء ق�سيدة �احدة، �هى  الديب  احلميد 
حلنه�  التى  نه�ر"،  اأ�  ليل  اأقبل  "كلم�  ق�سيدة 
اإذاعته�  �ج�ءت  ال�سنب�طي،  ري��س  به�  �تغنى 
االأ�ىل عرب برامج االإذاعة فى الث�منة �خم�سني 
�قد  1940/2/24م،  ال�سبت  م�س�ء  من  دقيقة 
اتخذ الديب لتلك الق�سيدة �سيغة الرب�عي�ت، 
�منه� نقدم املقطع االأ�ل الذى تكون من االأبي�ت 

الت�لية:

كلم� اأقبل ليل اأ� نه�ر
�س�قنى العهد ��س�قتنى الدي�ر 

��سج�نى �سحره هذا املزار 
�اللي�ىل اخلرد �الغيد الن�س�ر 

جرمية ثقافية
خم�س ق�س�ئد فقط هى كل م� اأمكن ر�سده 
الديب  اأ�سع�ر عبد احلميد  املق�لة من  فى هذه 
املغن�ة، �ذلك بعد بحث م�سن ��س�ق فى د�ري�ت 
�رحيله،  الديب  �سهرة  �سهدت  التى  ال�سنوات 
الق�س�ئد  تلك  اأحل����ن  ع��ن  �سيًئ�  نعلم  �ل�سن� 
قد  االأحل����ن  تلك  ك�نت  اإن  نعلم  �ال  اخلم�س، 
فقدت اأم اأنه� مغيبة فى جم�هل مكتبة االإذاعة 
امل�سرية؟، اإن ذلك االختف�ء املريب الأحل�ن تلك 
الق�س�ئد اخلم�س ميثل ركًن� من جرمية ثق�فية 
احلميد  عبد  بحق  اأرت��ك��ب��ت  االأرك�����ن  متعددة 
اجلرمية  تلك  اأرك����ن  فى  ث�نًي�  �ي���أت��ى  ال��دي��ب، 
اإم�  �ذل���ك  ال�����س��ع��ري،  اإن��ت���ج��ه  معظم  ���س��ي���ع 
لق�ء مبلغ زهيد من  البع�س لق�س�ئده  ب�نتح�ل 
امل�ل، ي�سد به الديب رمقه بداًل من املوت جوًع�، 
اأ� مبوت حف�ظ ق�س�ئده التى ت�سمنت الف�ح�س 
من االألف�ظ �املع�ين، بينم� يعد تق�ع�س الهيئ�ت 
الديب  احلميد  عبد  دي��وان  جمع  عن  الثق�فية 
�حتقيقه اأهم �اأكرب اأرك�ن تلك اجلرمية، التى 
ال يكفر عنه� �سوى ظهور ديوانه ك�ماًل �حمقًق�، 
�جتربته  �سعره  ����س��ع  اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  �ذل���ك 
�م�  الدرا�س�ت  اهتم�م�ت  ق�ئمة  فى  االإبداعية 

يعقد من ند�ات �موؤمترات اأدبية.

جربان خليل جربان

فاروق �شو�شة

حممود �شامي البارودي
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�صادى �صالح الدين
هل يجهل العرب احلرية؟!!.. 
العربية  ال�����ش��ع��وب  ج��ي��ن��ات  وه���ل 
خمتلفة عن جينات معظم �شعوب 

العامل؟!.
مرتدية  اأو�شاًعا  نعي�ش  ملاذا 
اأ���ش��ح��اب ح�����ش��ارة قوية  ون��ح��ن 

وموؤثرة؟!!.
يطرحها  ع���دي���دة  اأ���ش��ئ��ل��ة 
د.ح��ام��د اأب���و اأح��م��د وي��ح��اول اأن 
اجلديد  ك��ت��اب��ه  يف  عنها  يجيب 
ثورة  قبل  ال�شيا�شية  "الكتابات 
الهيئة  ع��ن  ال�����ش��ادر  يناير"   25

امل�شرية العامة للكتاب.
من  جمموعة  الكتاب  ي�شم 
الكتابات التي تنباأت بالثورات قبيل 
م�شر،  من  عربية  بني  ما  قيامها 
ما  كتابها  خارجها،  من  واأخ���رى 
بني �شعراء واأدباء ومثقفني، ورمبا 
ترجع اإىل اأزمنة بعيدة يف املا�شي، 
عند  الكتابات  هذه  تقف  ال  حيث 
لزماننا،  املتاخم  ال��زم��ان  ح��دود 
اأن يقول:  اأحمد" يريد  "اأبو  وكاأن 
اإن الكلمات تبقى بقوتها الكامنة، 
كائًنا متحقًقا على  اأن ت�شري  اإىل 

اأر�ش الواقع.
عبد  االإ���ش��اح��ي  ن��رى  حيث 
الكتاب  يف  ال��ك��واك��ب��ي  ال��رح��م��ن 
الدين  ب��اأن  النا�ش  يف  ينادي  وهو 
واحلكماء  واالأب��رار  االأن�شار  فقد 
ف�شطا عليه امل�شتبدون واملر�شحون 
و�شيلة  وات���خ���ذوه  ل��ا���ش��ت��ب��داد، 
النا�ش  وتق�شيم  الكلمة  لتفريق 

�شيعا.
رحمه   - ال����غ����زايل  وجن����د 
االأم���ة  اإىل  ال��ن��داء  ي��وج��ه   - اهلل 
الأبنائها  املكان  اإف�شاح  على  لتعمل 
بالدميقراطية  يحفل  ع���امل  يف 
واحلرية وحقوق االإن�شان والعدالة 

وامل�شاواة، م�شرًيا اإىل اأن االإ�شام 
كما  النقاب  امل��راأة  يوجب على  مل 

�شدد بع�ش الفقهاء.
يف  طاهر  بهاء  عنوان  وحتت 
املوؤلف  يقتب�ش  الكا�شفة  حواراته 
ن�����ش و���ش��ف ط��اه��ر ل��واق��ع حال 
لدينا  "لي�ش  ي��ق��ول:  امل�شريني، 
ال�شيا�شة  يف  ال  ل�����ش��يء  خم��ط��ط 
االإع�����ام،  يف  وال  ال���ف���ن  يف  وال 
واجلهود  باالتكال،  ما�شية  االأمور 
على  م�شرف  فرد  لكل  ال�شخ�شية 

قناة اأو اإذاعة".
الفرتة  على  طاهر  ويتح�شر 
ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ط���ه ح�����ش��ني يحلم 
ب����اأن ت��ك��ون م�����ش��ر اجل�����ش��ر بني 
ال�شرق،  وح�شارة  الغرب  ح�شارة 
الغرب  اإجنازات  باأرقى  م�شتفيدة 
تتكرر  ل��ك��ي  ال��ع��ري��ق،  وب��رتاث��ه��ا 
مرة  االإن�شانية  احل�شارة  جتربة 
مرحلة  متثلها  ال��ت��ي  تلك  اأخ���رى 
م�شرية  كانت  التي  االإ�شكندرية 
بغداد  ومرحلة  �شرقية،  يونانية 
التقاء  نقطة  كانت  التي  العبا�شية 
واليونانية  الفار�شية  احل�شارات 

والعربية .
باأحاديثه  دن��ق��ل  اأم���ل  وي��ق��ف 
وقد  ال�شحف  اإىل  بها  اأدىل  التي 
�شقيقه  جمعه  كتاب  يف  ���ش��درت 

اإحداها  يف  مت�شائًا  دنقل  اأن�ش 
ت�شل  ك��ي��ف  ال��غ��م��و���ش؟  "ملاذا 
اإىل  الغام�شة  الق�شيدة  معطيات 
قلوب اجلماهري العط�شى للمعرفة 
الغام�شة  الق�شيدة  واجل��م��ال.. 

توؤذي القارئ وت�شخر منه".
ف���ق���راء  ال���ك���ت���اب جن����د  يف 
اإب���راه���ي���م اأ����ش���ان ي��ط��ل��ون من 
حكايات ف�شل اهلل عثمان، لكنهم 
ماأزومني  لي�شوا  را���ش��ون،  فقراء 
وال  ����ش���اك���ني،  وال  م��ت��رم��ني  وال 

حمبطني.
اإبراهيم  اهلل  �شنع  مع  نلتقي 
الرواية  جائزة  ت�شلم  يرف�ش  وهو 
من  كبرية  ده�شة  و�شط  العربية 
املثقفني، لكنه كان موقًفا حتذيرًيا 
مم���ا ي���ح���دث يف ال���وط���ن ومم��ا 
�شيحدث بعد ذلك، والذي ي�شبهه 
اليمامة  زرق��اء  مبوقف  اأحمد  اأب��و 
ال�شهرية:  دنقل  اأم��ل  ق�شيدة  يف 
اأيتها العرافة املقد�شة/ ماذا تفيد 
عن  لهم  قلت  البائ�شة/  الكلمات 
يا  عينيك  فاتهموا  الغبار/  قوافل 

زرقاء بالبوار.
وحت�����ت ع����ن����وان ال�����ش��ع��وب 
ال��ع��رب��ي��ة امل��غ��ل��وب��ة ع��ل��ى اأم��ره��ا، 
م�شر  يف  يحدث  ك��ان  م��ا  ي�شف 
ورمب���ا م���ازال ي��ح��دث ب��اأن��ه حالة 
الرفاهية الدميقراطية التي تتمثل 
ال�شباب  ال�شحف  مم��ار���ش��ة  يف 
ذلك  باعتبار  والتجريح  وال�شتم 
قمة الدميقراطية كما كان يراها 
االنتخابات  ت��زوي��ر  اأم��ا  النظام، 
عليها  اع��ت��اد  هينة  م�شاألة  فهي 
ال��ن��ا���ش م��ن��ذ زم����ن ب��ع��ي��د وه��م 
ميار�شون ذلك من تلقاء اأنف�شهم، 

وال ي�شتطيع اأحد اأن مينعهم.
م�شر  م��ن  ال��ك��ات��ب  ومي�شي 
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حكايات االأراجوز مل تنته بعد، 
ف�ما زال لدينا من ي�شتطيع اأن يعر 
عنا.. وهو ال�شعار الذي رفعته فرقة 
كفرقة  �شنوات   8 طيلة  "وم�شة" 
متخ�ش�شة يف فن عرائ�ش التحريك 
هذا  لتحمى  مب�شر،  االأراج����وز  اأو 
الفن ذا املوروث ال�شعبي العريق من 
ولتظل كذلك  والتغريب،  االنقرا�ش 
الفرقة الوحيدة الباقية التى ت�شعى 
العجوز  االأراج������وز  ع��ل��ى  للحفاظ 
واأوالده وعرائ�شه االأربع ع�شرة، من 

اأجل اأن يظل على قيد احلياة.
منذ  م��رة  الأول  معرفته  فمنذ 
االأراج���وز  و  م�شر  يف  ق��رون  �شبعة 
�شعار  رافًعا  للبقاء  ي�شارع  العجوز 
متغريات  ك��ل  اأم����ام  ل��ل��ف��ن��اء(  )ال 
وقت  يف  والع�شر  واحل��ي��اة  الب�شر 

واحد )عقلًيا وتكنولوجًيا(.
"وم�شة"  موؤ�ش�ش  بهجت  نبيل 
ال����ذى ج��م��ع ت����راث االأراج�������وز يف 
كتاب �شخم اأ�شدره املجل�ش االأعلى 
ل��ل��ث��ق��اف��ة، ي��ق��ول ع��ن ك��ت��اب��ه: على 
لن�شاأة  البعيد  التاريخ  من  الرغم 
ال��ع��امل، منذ نحو  االأراج���وز يف  فن 
عرفه  فقد  يقال،  ح�شبما  قرًنا،   70
اأوروبا  ثم  ومن  اليونانيني،  قدماء 
اأقبل  حيث  ال���16،  القرن  نهاية  يف 
اإل��ي��ه عدد  واأ���ش��ار  عليه اجل��م��ه��ور، 
والفنانني  ال��ك��ت��اب  م�����ش��اه��ري  م��ن 
وال�شعراء، منهم �شك�شبري، و�شو�شر، 
يف  لينت�شر  جون�شون،  وبن  وهايدن، 
العامل كله كموروث �شعبي يعر عن 
فاإن  بلد،  بكل  خا�ش  وواق��ع  ثقافة 
ال��ت��اأك��ي��دات على ت��اري��خ ظ��ه��وره يف 

م�شر الأول مرة غري متوافرة.
بهجت  ن��ب��ي��ل  د.  ي��ق��ول  ف��ك��م��ا 
م��وؤ���ش�����ش ف��رق��ة وم�����ش��ة ل��اأراج��وز 
ال�شحيمي  بيت  مدير  الظل،  وخيال 
الثقايف: »االأراجوز موجود يف العديد 
االأراج���وز  فهناك  ال��ع��امل،  دول  من 

والفرن�شى  واالإي��ط��اىل  االإجن��ل��ي��زي 
دول  وبع�ش  واليونانى  والرازيلى 
اأن  اإال  امل��ت��و���ش��ط،  ال��ب��ح��ر  ح��و���ش 
واالأقرب  وجوده احلقيقي يف م�شر 
خال  من  كان  املتداولة،  للروايات 
ال�شخ�شية التي ابتدعها امل�شريون 
لل�شخرية من بهاء الدين قراقو�ش، 
الدين  �شاح  عهد  يف  الدولة  وزي��ر 
�شهريتان  جملتان  وهناك  االأيوبي، 
هما:  الوقت  ذل��ك  منذ  ل��اأراج��وز، 
قراقو�ش(  ح��ك��م  يف  )ال��ف��ا���ش��و���ش 
و)اأن��ا االأراج��وز ابن قراقو�ش( وما 
زالتا متداولتني حتى االآن يف حكاوي 
االأراجوز  ماب�ش  اإن  بل  االأراج��وز، 
املميز  وطرطوره  ال�شهرية  وع�شاه 
هي يف احلقيقة كانت اأقرب ملاب�ش 
كان  اأنه  عنه  يحكى  الذي  قراقو�ش 
ماب�ش  وي��رت��دى  وممتلًئا  ق�شرًيا 

كهذه.
وي�����ش��ي��ف ب���ه���ج���ت: اع��ت��ق��اد 
�شكوكو  الراحل  الفنان  اأن  البع�ش 
ه��و م��ن ق��دم االأراج����وز يف م�شر، 
العك�ش  ع��ل��ى  ب��ل  اع��ت��ق��اد خ��اط��ئ، 
متاًما �شكوكو كان من الذكاء حيث 
االأراجوز  �شخ�شية  من  هو  ا�شتفاد 
وقاعدة  اأك���ر  �شهرة  تك�شبه  لكي 
جماهريية اأو�شع، يف وقت كانت فيه 
املتع الرتفيهية يف م�شر قليلة ومن 
وعرائ�شه  االأراج��وز  �شمنها حكاوي 
ت�شري  االأق��اوي��ل  بع�ش  لكن  امللونة، 
اإىل اأن جنم االأراجوز بداأ يف االأفول 
الثمانينيات  حقبة  مع  واالنقرا�ش 
لاأفكار  ان��ت�����ش��ارا  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي 
انعك�شت  دينًيا،  املت�شددة  االأ�شولية 
بينها  وم���ن  ب��ع��ام��ة  ال��ف��ن��ون  ع��ل��ى 
هذه  نبيل  د.  ينفي  االأراج����وز.  ف��ن 
االأقاويل، م�شرًيا اإىل اأنها حماوالت 
مغر�شة لل�شق �شورة االإ�شام بكل 
ما هو معاد للفنون باأ�شكالها، ويدلل 
ع��ل��ى ذل���ك ب���اأن ���ش��ه��رة االأراج�����وز 

عليه  الكبري  اجلماهريي  واالإق��ب��ال 
املدن،  يف  منه  اأك��ر  القرى  يف  كان 
القرى  اأه���ايل  اأن  وم��ع��روف مت��اًم��ا 
من  الدينية  بالقيم  مت�شًكا  اأك���ر 

�شكان املدن تبًعا لثقافة املن�شاأ.
ع�شر  ف�����اإن  ن��ب��ي��ل  وب��ح�����ش��ب 
االنقرا�ش  ف���رتة  ���ش��ك��ل  االن��ف��ت��اح 
حيث  االأراج������وز،  ل��ف��ن  احلقيقية 
تغربت ال�شخ�شية امل�شرية وفقدت 
النموذج  وطغى  هويتها  من  الكثري 
اأكر  لت�شبح  عليها  اال�شتهاكي 
يف  مبا  الغربية،  بالثقافة  الت�شاًقا 
ذلك املعجم اللغوي للنا�ش الذي هو 
فكان  بينهم،  فيما  التوا�شل  همزة 
االأراج��وز  يتقهقر  اأن  الطبيعي  من 

وفنه اإىل الوراء كثرًيا.
"وم�شة"  ف��رق��ة  اأن  وي�شيف 
اأ�شبحت  ال��ث��م��ان��ي��ة  ب��اأع�����ش��ائ��ه��ا 
احل��ار���ش��ة ل��ف��ن االأراج��������وز، فهي 
التي تقدم عرو�ش  الوحيدة  الفرقة 
االأراج����وز ل��اأط��ف��ال وال��ك��ب��ار مًعا، 
وا�شتطاعت بدعم من وزارة الثقافة 
للعرو�شة  االأول  امللتقى  تقيم  اأن 

ال�شعبية.
التي  قائًا: احلكايات  ويو�شح 
لي�شت  االأراج���وز  ل�شان  على  ت��روى 
املقدمة  العرو�ش  بل  لاأطفال  كلها 
وحتى  ك��ذل��ك،  وال��ك��ب��ار  لل�شغار 
االأط��ف��ال مل ي��ع��ودوا اأط��ف��ااًل، فمن 
خال الرميوت كنرتول ي�شتطيع اأن 
يعرف كل �شيء، لهذا نحر�ش متاًما 
النا�شجة  عقولهم  نخاطب  اأن  على 
اأع�شاء  اأن  اإىل  م�����ش��رًيا  م��ب��ك��ًرا.. 
الفرقة يجب اأن يتميزوا مبوا�شفات 
على  "القدرة  مقدمتها  يف  خا�شة، 
اجلمهور  م��ع  والتوا�شل  االرجت���ال 
اأن  يجب  كما  يقول،  فيما  املتفاعل 
للتعامل  الكايف  بالقدر  مثقًفا  يكون 
وو�شع  امل�����ش��ت��ج��دة  ق�����ش��اي��ان��ا  م���ع 

اإ�شقاطات على االأو�شاع احلالية".
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ب���ه م�شر  م����رت  مل���ا  امل��ت��اب��ع 
اأن  ي����درك  ك����ان   2010 ع����ام  ف���ى 
نحو  كبري  ب�شكل  تت�شارع  االأح��داث 
يكن  فلم  عارمة،  �شعبية  انتفا�شة 
اعت�شام  اأو  اإ�شراب  دون  يوم  مير 
بتح�شني  ت��ط��ال��ب  م���ظ���اه���رة،  اأو 
الذى  الهتاف  كان  ورمبا  االأو�شاع، 
لل�شوارع  امل�شريني  خ��روج  �شاحب 
"عي�ش..   2011 ي��ن��اي��ر   25 ف���ى 
قبل  اجتماعية" –  عدالة  حرية.. 
يريد  "ال�شعب  اإىل  ي��ت��ح��ول  اأن 
عن  ي��ع��ر   – النظام"  اإ���ش��ق��اط 
باالأحرى  اأو  ال�شعبى..  االح��ت��ق��ان 
نتج  ال��ذى  الطبقى  ال�شراع  حالة 
التى  االقت�شادية  ال�شيا�شات  عن 
املنحل  الوطنى  احل��زب  انتهجها 
بعد الزواج غري ال�شرعى بني رجال 

االأعمال وال�شلطة.
عنها  ت  ع�����ررَّ احل���ال���ة  ه����ذه 
ال�شيا�شية  والتحليات  الكتابات 
وج�شدتها  الثورة  قيام  �شبقت  التى 
بداأت  التى  الغا�شبة  امل��ظ��اه��رات 
فى الظهور والت�شاعد منذ احتال 
ان��دالع  ف��ى 2004، وح��ت��ى  ال��ع��راق 

ثورة يناير.
ال�شراع  وه���ذا  احل��ال��ة  ه���ذه 
عر عنه الكاتب والقيادى الي�شارى 
-اأحد  �شعبان  ال��دي��ن  بهاء  اأح��م��د 
م��وؤ���ش�����ش��ى احل�����زب اال����ش���رتاك���ى 
عن  ال�شادر  كتابه  فى  امل�شرى- 
للكتاب،  العامة  امل�شرية  الهيئة 
يف  الطبقات  "�شراع  عنوان  حتت 
م�شر املعا�شرة.. مقدمات ثورة 25 
يناير"، والذى يتناول فيه مقدمات 
ال��ث��ورة م��ن خ���ال ق��راءت��ه لواقع 

م�شر عر �شنوات حكم مبارك.
بقوله:  ك��ت��اب��ه  �شعبان  ي��ق��دم 
على امتداد ال�شنوات املا�شية، كان 
�شك،  اأى  ينازعه  ال  يقني  يداخلنى 
كرى،  ث��ورة  على  مقبلة  م�شر  اأن 

ت ع��ن ه���ذا ال��ي��ق��ني فى  وق���د ع���ررّ
بل  وال��ن��دوات،  املقاالت  من  املئات 
واالعت�شامات،  املظاهرات  وحتى 
واملوؤمترات،  التلفزيونية  واللقاءات 
داخل م�شر وخارجها، و �شمن هذه 
الدرا�شات  من  جمموعة  امل��ق��االت 
امل�شرى  ال���واق���ع  ت��ن��اول��ت  ال���ت���ى 
فى  تباًعا  بع�شها  ن�شرت  بالتحليل، 
مقال  منها  املتمدن"..  "احلوار 
بعنوان "�شبح اجلوع يحوم فى �شماء 
�شهر  فى  ن�شر  املحرو�شة"،  م�شر 
باال�شت�شهاد  اأنهيته   ،2008 مار�ش  
بجملة من مقال ل�شديقى ال�شيا�شى 
"حمدين  امل����ع����روف  امل�������ش���رى 
)�شتنفجر  ون�����ش��ه��ا:  �شباحى"، 
رجًا  امل��واط��ن،  يبقى  لن  م�شر.. 
املذلة  طابور  فى  واقًفا  ام���راأة،  اأو 
احلقوق،  واإهدار  الكرامة  وامتهان 
املذلولون  ���ش��ي��خ��رج  االأب�����د..  اإىل 
من  ق��ري��ًب��ا،  اأراه  ي��وًم��ا،  امل��ه��ان��ون 
وعندها  االنفج��ار،  اإىل  الط��ابور 
ل��ن ي�ش�درّ اجل�ي�اع فى انف��جاره��م 
وال  ال��وري��ث،  وال  الرئي�ش،  ال  اأح��د: 
اأح��م��د ع��ز ]امل��ل��ي��اردي��ر، و�شاحب 
البناء،  ح��دي��د  اح��ت��ك��ارات  اأك����ر 
الوطنى،  احل���زب  تنظيم  واأم����ني 
"االأغلبية"  وال  ال��ق��وى]،  ورج��ل��ه 

الصراع الطبقى مهَّد الطريق أمام ثورة يناير
املزورة،  املحليات  وال  الرملانية، 
احلزب  وال  ال��ن��ف��اق،  �شحف  وال 
احلكومة  وال  )احلاكم(،  الوهمى 
وال  ق��وة،  وال  �شلطة،  ال  الفا�شلة.. 
ق��وات خا�شة،  وال  م��رك��زى،  اأم��ن 
جي�ش..  وال  جمهورى،  حر�ش  وال 
كل  وي��ج��رف  ال��ط��وف��ان..  �شياأتى 

�شيء".
ويوؤكد �شعبان اأن هذا املوقف 
قراءة  وال  بالغيب،  رجًما  يكن  مل 
ع�شوائية لطالع الباد، واإمنا كان 
موقًفا مبنًيا على حتليل اجتماعى 
االأو�شاع  ملجمل  �شارم  �شيا�شى   �
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة فى 
م�شر: )عاقات االإنتاج، وامللكية، 
والفقر،  الطبقية،  والتناق�شات 
الت�شخم،  وم��ع��دالت  وال��ب��ط��ال��ة، 
اإلخ   ... االإن��ت��اج  وال��دي��ون، ومن��ط 
االأربعة  ال��ع��ق��ود  ام��ت��داد  على   ،)
املا�شية، وب�شكل اأكر حتديدا، فى 

ال�شنوات الع�شر االأخرية.
��ق��ة الأزم���ة  ف��ال��ق��راءة امل��ت��ع��مرّ
امل�شرى،  ال��راأ���ش��م��اىل  ال��ن��ظ��ام 
امل��ب��ارك��ى، ال��ت��اب��ع، ف��ى ظ��ل تاأثره 
امل���ب���ا����ش���ر ب���ت���داع���ي���ات االأزم������ة 
فى  االآخ���ذة  العاملية  الراأ�شمالية 
جوانب  فى  تبدو  والتى  التنامى، 
احلل..  على  منها عديدة، ع�شيرّة 

كانت ت�شري ملا حدث.
وي�شيف: دفعت هذه القراءة، 
جمموعة من ال�شيا�شيني االأ�شدقاء، 
من خمتلف االجتاهات ال�شيا�شية، 
)كنت من بينهم(، ينتمون جميًعا 
ُيعرف فى م�شر  الذى  اإىل اجليل 
ال�شبعينيات"،  "جيل  ب��ا���ش��م 
فى  كبرية  ب�شمة  ل��ه  ك��ان  وال���ذى 
اإىل  املعا�شرة،  امل�شرية  ال�شيا�شة 
لتحويل  التدخل  اأج��ل  من  ال�شعى 
جمريات اجلهد الوطنى لقطاعات 
ال�شيا�شية  ال���ك���وادر  م��ن  م��ه��م��ة 
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الن�شطة، من الرتكيز �شبه الكامل، 
ال�شعب  م�����ش��ان��دة  اأن�����ش��ط��ة  ع��ل��ى 
العراقى،  وال�شعب  الفل�شطينى، 
واالحتجاج على العدوان ال�شهيونى 
االأن�شطة  من  وغريها  االأمريكى،   �
اإىل  اآنذاك،  ا�شتغرقتنا  التى  املهمة 
احلاكم،  النظام  ملواجهة  التوجه 
امل�شرية  ال�شلطة  اأن  اكت�شفنا  بل 
ا�شتنزاف  اإىل  ارت��اح��ت  ق��د  كانت 
امل�شرية،  ال�شيا�شية  النخبة  جهود 
وال�شهيونية،  االإمريالية  لعن  فى 
واالأغذية  االأدوية  من  اأطنان  وجمع 
اأو  اأ�شقائنا فى فل�شطني  لنقلها اإىل 
العراق ) حتت احل�شار واحلرب(، 
ما دام االأمر بعيًدا عن التعاطى مع 
القهر الذى يثقل كاهل �شعبنا، وعن 
وجممل  الداخلى،  النهب  عمليات 
باملواطن  ع�شفت  التى  ال�شيا�شات 
وحولت  ظهره،  وق�شمت  امل�شرى 
م�شر الكبرية اإىل قزم تابع الأمريكا 
وذيل للكيان ال�شهيونى.. وقد كان 
تاأ�ش�شت  اأن  التوجه  نتيجة هذا  من 
دوًرا  لعبت  التى  كفاية"،  "حركة 
معرتًفا به، فى ك�شر حاجز اخلوف، 
والنزول اإىل ال�شارع فى حتٍد وا�شح 
رفع  وفى  ال�شر�شة،  القمع  الأجهزة 
حدود  اإىل  ال�شعبية  املطالب  �شقف 
ومنع  النظام  راأ�ش  بتغيري  املطالبة 
توريث ال�شلطة، كما فتحت "حركة 
حركة  الإط����اق  االأب�����واب  كفاية" 
�شعبى  ثم  وا�شع،  �شيا�شى  احتجاج 
مئات  فيها  )�شارك  كبرية  وعماىل 
�شهد  وبع�شها  العمال،  من  االآالف 
���ش��دام��ات دام��ي��ة م��ع ق��وات القمع 
ال�شهداء،  من  العديد  فيها  �شقط 
الغزل  انتفا�شة عمال �شركات  مثل 
عام  الكرى،  املحلة  فى  والن�شيج 
دورا  ال�شباب  لعب  وق��د   ،)2008
مهد  ومب��ا  الهبرّات،  ه��ذه  فى  مهما 
لانفجار الكبري ، فى يناير 2011.

كام �شور:
للمبدع  الثورة" كتاب  "كيمياء 
�شعد  رج��ب  املو�شوعي  ال�شكندري 
ثقافته  ح�شيلة  ي��خ��ت��زل  ال�����ش��ي��د 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وجت��رب��ت��ه اخل��ا���ش��ة مع 
الثورة،  حم��رك  ه��و  ال��ذي  الغ�شب 
يف  رج���ب  ي��ق��ول  االأول،   ووق���وده���ا 
فعل  اإىل  يرقى  "ال  كتابه:  مقدمة 
الثوار  قْب�َل  ياأتي  وال  فعٌل..  الثورة 
اأحٌد.. وهذه ف�شوٌل من وحي الثورة، 
اإنتاجها،  يف  الف�شل  �شاحبة  ه��ي 
كتبُتها - متفرقًة - على مدى ت�شعة 
يف  اأجمعها  اأن  يل  وت���راءى  اأ�شهر، 
ثم  التوثيق؛  ب��ه��دف  ال�شفر،  ه��ذا 
بني  باآخر،  اأو  ب�شكل  تفيد  قد  اإنها 
كتابة  يف  متنوعة،  اأخرى  اإ�شهامات 
يف  اال�شتثنائي  احل��دث  ه��ذا  تاريخ 
 25 ث���ورة  احل��دي��ث،  ت��اري��خ م�شر 
نف�شه  �شعد  رج��ب   ،"2011 يناير 
من  وواحد  الثورة،  هذه  �شناع  اأحد 
خال  م��ن  عليها  املحر�شني  اأه���م 
على  العديدة  االحتجاجية  مواقفه 

مظاهر الف�شاد.
اختياره  م���رًرا  امل��وؤل��ف  ي��روي 
كنت  الثورة":  "كيمياء  ل��ت��ع��ب��ري 
العظمى  الغالبية  كحال   – غ��ارًق��ا 
�شديدة  حرية  – يف  امل�شريني  من 
اإزاء ما يجري يف الوطن من اأحداث 
فانت�شلتني   ،2011 يناير  ث��ورة  بعد 
فاخلطوة  حريتي؛  من  الفكرة  هذه 
الكيميائي  التفاعل  ل�شرعة  املحددة 
ي�شرتك  معقدة،  بتفاعات  ترتبط 
من  كبري  ع��دد  فيها  وي��ت��داخ��ل  بها 

جزيئات املركبات الكيميائية.
بتفاعات  ���ش��ب��ه  وج���ه  وه��ن��ا 
يتفاعل،  ال��ت��ي  امل��ع��ق��دة،  جمتمعنا 
من  كبري  ع��دد  فيها  )يتناحر(  اأو 
املركبات، اآخذ يف التنامي )الحظ، 
�شباب  ائ��ت��اف��ات  ع���دد  اأن  م��ث��ًا، 
والع�شرين  امل��ائ��ة  جت����اوز  ال���ث���ورة 
جزيئات  وت��خ��ت��ل��ف  ائ����ت����اًف����ا(.. 
بينها  فيما  الكيميائية  امل��رك��ب��ات 

اأو  لارتباط  )ميولها(  حيث  م��ن 
التفاعل، بع�شها ببع�ش، فاإن اجتمع 
مركب،  من  اأكر  التفاعل  و�شط  يف 
تدخلت امليول ال�شخ�شية للمركبات 
يف حتديد )من( من املركبات يبداأ 
بالتفاعل مع )من(، وي�شعب �شرح 
ترتبط  ولكنها  امليول،  ه��ذه  طبيعة 
ب��ت��وزي��ع االإل��ك��رتون��ات يف امل���دارات 
اخلارجية لذرات املركبات املختلفة، 
ال�شحنة  وطبيعة  ب��ق��وة  وب��ال��ت��ايل 
الكهربية التي حتملها، وهو ما ميكن 
اأو  التفاعات،  ع��امل  يف  يقابله  اأن 
الب�شرية  املجتمعية  ال�����ش��راع��ات، 

اختافات النزعات والتوجهات.
وينتقل من ا�شرتاتيجية االأر�ش 
املحروقة التى ت�شتهدف فى جمملها 
�شيا�شية  ل��ق��رارات  الطريق  متهيد 
اإىل  املجتمع،  على  فر�شها  ي���راد 
اجل�شد  ح����رق  ارت���ب���اط  ب���داي���ات 
الت�شحية  م��رات��ب  كاأعلى  ب��ال��ث��ورة 
وملوك  روؤ���ش��اء  باأ�شماء  قائمة  اإىل 
مل يفهموا �شعوبهم، فكانت نهايتهم 

مت�شابهة.
وحتمل عناوين الف�شول دالالت 
م�شرتكة تقود اإىل الثورة باعتبارها 
احل��ق��ل االأ���ش��ا���ش ال���ذي ي���دور فيه 
ر�شالة  العناوين:  هذه  من  الكتاب، 
�شيا�شة  احرتاًقا،  االحتجاج  النار، 
االأر������ش امل���ح���روق���ة، ���ش��ق��ط وف���ر، 
ال�شيد الرئي�ش املحرتم، عمر �شاع، 
مار�ش 1848 ربيع الثورات االأوروبية 
، 1968 عندما نظر ال�شباب خلفهم 
يف غ�شب، يف �شيافة "اأمن الدولة"، 
فت�ش عن ال�شي اآي اإيه، من تداعيات 
التاريخ  ملتحًيا،  ال��ت��اري��خ  ال��ث��ورة 
�شقف..  ب��ا  خم�ش�شات  حليًقا، 
امل�شتقبل،  ثقافة  ف�شاد،  جرثومة 
اإ���ش��ق��اط رم���ز ال��ف�����ش��اد، ب��ي��ان من 
االإ�شكندرية  وفناين  واأدب��اء  مثقفي 
كيمياء  الثقافة،  وزي��ر  معايل  اإىل 
املحددة  اخلطوة  انتظار   .. الثورة 

ل�شرعة التفاعل.

غالف الكتاب

الكيمياء.. وتاريخ الثورة
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غالف الكتاب

واملجتمع  الدولة  بني  العاقة 
متثل اأحد املفاتيح الرئي�شية فى فهم 
وحالة  �شيا�شى،  نظام  اأى  اأو�شاع 
واملجتمع  الدولة  بني  التوازن  عدم 
االأ�شا�شية  امل�شكات  اإح��دى  متثل 
فى  واالجتماعى  ال�شيا�شى  للتطور 
التوازن هذا  ونتيجة عدم  م�شر.. 
اإىل  املجتمع  ق��وى  بع�ش  اجت��ه��ت 
م�شاحلها  وتاأمني  اأدواره��ا  تعزيز 
بعيًدا عن الدولة، االأمر الذى اأدى 
ال�شيقة،  االن��ت��م��اءات  تنامى  اإىل 
خ�شو�شا اأن الدين فى م�شر يوؤدى 
دوًرا ال ي�شتهان به فى جمال القيم 

واالأخاقيات املجتمعية.
بهذه الكلمات.. وبهذا املعنى، 
تقدم مى جميب عبد املنعم م�شعد 
"االأقباط  ك��ت��اب��ه��ا  اأو  درا���ش��ت��ه��ا 
الت�شمني  ومطالبهم يف م�شر بني 
واال�شتبعاد" ال�شادر �شمن �شل�شلة 
مركز  الدكتوراه" عن  "اأطروحات 

درا�شات الوحدة العربية، بريوت.
ح��ي��ث ت��ت��ن��اول ال��ك��ات��ب��ة فى 
وخ�شو�شية  ط��ب��ي��ع��ة  ال���درا����ش���ة 
والت�شمني  اال�شتبعاد  �شيا�شات 
جتاه االأقباط فى م�شر منذ 1991 
خال  م���ن  وذل����ك   ،2008 ح��ت��ى 
درا�شة مطالب االأقباط وطبيعتها.

وتقول الكاتبة: فى اإطار �شعى 
املجتمع  ف��ى  التغلغل  اإىل  ال��دول��ة 
املوؤ�ش�شات  على  قب�شتها  واإحكام 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة، ح��ول��ت االأق���ب���اط اإىل 
االأداة  الكني�شة  وجعلت  طائفة، 
املوؤ�ش�شية لهذه الطائفة، واختزلت 
الطائفة يف �شخ�ش راأ�ش املوؤ�ش�شة، 

مما قوى رموز املوؤ�ش�شة الكن�شية.
املوؤ�ش�شات  دور  ت�شاعد  ولعل 
على  وقدرتها  م�شر  ف��ى  الدينية 
زاد  م��ت��ع��ددة  مالية  م���وارد  تعبئة 
بوظائف  القيام  على  قدرتها  من 
اأدى  ورع���وي���ة، مم���ا  اج��ت��م��اع��ي��ة 

االجتماعية،  احل��ي��اة  ت��دي��ني  اإىل 
ال�شلطة  ي�����ش��م��ى  م����ا  وظ����ه����ور 
ال��دي��ن��ي��ة ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة، ف��ى ظل 
القيم  ت��وزع  متثيلية  اأنظمة  غياب 
ال�شيا�شية والدولتية على اخلرائط 

االجتماعية على تنوعها.
الفئات  ا���ش��ت��ب��ع��اد  اأن  ك��م��ا 
ال��و���ش��ط��ى وع����دم م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
من  واحلزبية  ال�شيا�شية  احل��ي��اة 
تلبية  على  الكني�شة  وق��درة  جهة، 
و�شحية  اق��ت�����ش��ادي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ذلك  كل  ثانية،  جهة  من  وتعليمية 
الكني�شة  اإىل  ينظر  القبطى  جعل 
بل  فح�شب،  روحى  كمخل�ش  لي�ش 

كمخل�رّ�ش معي�شى اأي�شا.
وت�شيف املوؤلفة عاملني اآخرين 
القبطية،  الهوية  تبلور  فى  �شاهما 
�شنودة،  البابا  كاريزمية  اأولهما: 
حيث  اال�شت�شراق  فكرة  وثانيهما: 
ب��ل��ور االن��ق�����ش��ام احل�����ش��ارى بني 
ال�شرق والغرب التمايز بني الغرب 
امل�شيحى وال�شرق االإ�شامى، ودفع 
على  اأنف�شهم  اإىل  للنظر  باالأقباط 

اأنهم العرق االأ�شا�شى للم�شريني.
وحتدد الكاتبة مطالب االأقباط 
التى طاملا ي�شعون لتحقيقها وخلقت 
ه��ذه ال��ظ��اه��رة ال��ت��ى ه��ى ب�شدد 
املطالب  م��ن  مبجموعة  درا�شتها 
هى: املطالب االقت�شادية، وت�شمل: 
تعيني االأقباط فى الوظائف العليا، 
ي�شمن  قانون  ب�شدور  واالإ���ش��راع 
ن�شبة حمددة لاأقباط للتعيني فى 

وظائف الدولة. 
ت��ت��ن��اول ال��ب��اح��ث��ة ب��ع��د ذلك 
وتت�شمن  االجتماعية،  امل��ط��ال��ب 
اال�شتفادة من و�شائل االإعام كما 
امل�شلمني،  غالبية  منها  ي�شتفيد 
اأحد على  يوم  كل  القدا�ش  واإذاعة 
اجلمعة..  ب�شاة  اأ���ش��وة  ال��ه��واء 
العمل  باإنهاء  االأقباط  يطالب  كما 
بائحة 1938 والبدء بالعمل طبقا 

مشاكل األقباط.. واخللل فى العالقة بني الدولة واجملتمع
واملتعلقة  امل��وح��دة   1981 لائحة 
باالأحوال ال�شخ�شية لغري امل�شلمني، 
بعد رف�ش البابا �شنودة الثالث منح 
ت�شاريح الزواج للمطلقني اإال لعلة 
الزنى، حتى لو كان قد ح�شل على 
االأ�شباب  من  ل�شبب  ق�شائي  حكم 
ال��ت��ي ح��دده��ا ق��ان��ون ع��ام 1955 
لغري  ال�شخ�شية  باالأحوال  اخلا�ش 
الائحة  من  امل�شتوحى  امل�شلمني 
اخلا�شة باالأحوال ال�شخ�شية لعام 

.1938
كما يطالب االأقباط برفع خانة 
الديانة من البطاقة ال�شخ�شية ملا 
ا�شتبعاد  من  وجودها  على  يرتتب 
على اأ�شا�ش ديني، وبت�شمني التاريخ 

القبطي يف مناهج التعليم.
ال�شيا�شية،  امل��ط��ال��ب  اأم����ا 
رئي�شيني:  مطلبني  فى  فتحددها 
فى  م�شاركتهم  تفعيل  اأول��ه��م��ا، 
املادة  اإلغاء  والثانى:  العام،  العمل 
املوؤلفة  الد�شتور، وترى  الثانية من 
تفعيل  ع��بء  اأن  ال�شدد  ه��ذا  ف��ى 
لاأقباط  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ة 
ي��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق امل��ج��ت��م��ع بكل 
وموؤ�ش�شاته،  وهيئاته  منظماته 
للثقافة  ال�شلطوية  الطبيعة  اأن  كما 
ذلك،  عن  اأي�شا  م�شئولة  امل�شرية 
لكن املوؤلفة �شرعان ما ترجع �شبب 
االأقباط  اإىل  ال�شيا�شية  ال��ع��زل��ة 
اأنف�شهم الذين اختاروا اللجوء اإىل 
الكني�شة بو�شفها ماذا اآمنا، مما 
حول االأقباط اإىل جماعة �شيا�شية 

منعزلة.
للمطالب  ال��ك��ات��ب��ة  وت�شيف 
املوؤ�ش�شية،  امل��ط��ال��ب  ال�����ش��اب��ق��ة 
هما  مطلبني:  يف  اأي�����ش��ا  وتتمثل 
اإعادة االأوقاف القبطية، واالإ�شراع 
ب��اإ���ش��دار ال��ق��ان��ون امل��وح��د ل��دور 

العبادة.
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كيف تغري الشعر األمريكى فى السنوات العشر املاضية؟

لقد غريت ال�شنوات الع�شر املا�شية ال�شعر 
واملفكرين  ال��ق��راء  معظم  ف��ى  ت  اأث����رَّ ب��ط��رق 
الأدبية  املجتمعات  ازده���رت  فقد  وال��ك��ت��اب، 
فى  ذل��ك  وت�شبب  العنكبوتية،  ال�شبكة  على 
وان�شرف  ال�شعرية،  والقواعد  املقايي�س  تغيري 
القراء عن الهتمام بتلك املقايي�س والقواعد، 
الأدبية  للأ�شكال  بالن�شبة  ذائقتهم  غري  مما 
التقليدية، فلم يعد ال�شعر �� ول اجلماعات التى 

تتلقاه �� خامل، مثل ما كان الأمر من قبل.
وه���ذا م��ا دف���ع  ال��ن��اق��د دان���ا ج��وي��ا اإىل 
بني  الف�شام  ه��ذا  ف��ى  ال�شبب  ع��ن  الت�شاوؤل 
"هل  املهم  مقاله  فى  وذل��ك  واحلياة،  ال�شعر 
غياب  ظ��ل  ف��ى  ه��ذا  وك��ان  ؟!"،  مهم  ال�شعر 
وان�شراف هذا اجلمهور  لل�شعر،  جمهور عام 
يكتبون  ال�شعراء  كان  فقد  ال�شعر،  ق��راءة  عن 
لبع�شهم البع�س، ول يهتمون باجلمهور الوا�شع 

العري�س.

وكتب الناقد جون بار ي�شف حال ال�شعر 
والع�شرين  الواحد  القرن  من  الأول  العقد  فى 
ال�شعراء  بها  يكتب  التى  الطريقة  اإن  قائل: 
التى  والتحولت  الأ�شياء  واق��ع  ت�شور  تعد  مل 
منف�شلاً  الفنى  ال�شكل  اأم�شى  لقد  اأ�شابتها، 
ماحدث  مثل  وذل��ك  ب��ه،  املحيط  ال��واق��ع  ع��ن 
القرن  بداية  فى  اجلورجى،  العهد  �شعراء  مع 
ا�شتنفدت  رومان�شية  بح�شا�شية  الع�شرين، 
نف�شها، ومل ي�شعروا اأو يتنباأوا باقرتاب احلرب 
العاملية الأوىل، كما مل ُيعبرِّ �شعرهم عن احلرب 
وب�شاعتها؛ وكان على احلياة الأدبية اأن تنتظر 
ييت�س، كى مينح  بتلر  الأيرلندى وليم  ال�شاعر 
بالواقعية  ا  واإح�شا�شاً روؤي��ة  الإجنليزى  ال�شعر 
كان  وكذلك  الع�شرين،  القرن  عن  ُتعبرِّ  التى 
فى  اإ���س.اإل��ي��وت  ت��ى.  لل�شاعر  بالن�شبة  الأم��ر 
)الأر�س اخلراب( التى اأ�شاعت بع�س الفو�شى 

اخللقة فى اأر�س ال�شعر اجلدباء.

ومن هنا انطلقت "جملة �شعر" الأمريكية، 
وهى  والع�شرين،  ال��واح��د  ال��ق��رن  ب��داي��ة  ف��ى 
راأى  فى  ور�شانة  وعراقة  �شهرة  الأكرث  املجلة 
اجلمهور والنقاد، فى درا�شة مايكتب من �شعر 
فى تلك الفرتة، واألقت بامل�شوؤلية على ال�شعراء 
اأنف�شهم، وكذلك على ن�شهم ال�شعرى، بعد اأن 
اأ�شكال حداثية  �� فى  والن�س  ال�شاعر   �� تقولبا 
ا  متقادمة، اأ�شابها اجلمود؛ ووجهت �شوؤالاً هاماً
كان  اإذا  عما  اأعدادها  اأحد  فى  ال�شعراء  اإىل 
ال�شاعر يفكر فى القارئ اأثناء كتابته، اأو يهتم 
القارئ  اإذا كان  وما  برد فعله على ق�شيدته؟ 

�شيحب هذا اللون من ال�شعر اأم ل؟.
الأمريكى  ال�شعر  موؤ�ش�شة  قامت  وكذلك 
كان  ا،  ون��ق��اداً �شعراءاً  فيه  �شاألت  با�شتبيان، 
على  وا�شع  تاأثري  والنقدية  ال�شعرية  لأعمالهم 
التى  ناحية )امل��و���ش��وع��ات(  م��ن  ال��ف��ن،  ه��ذا 
املنظور  ت�شكيل  ف��ى  الأك���ب  التاأثري  لها  ك��ان 

عقد من ال�شعر

20�آنى فين�ش�إليز�بيث فور�ست�إليز�بيث �ألك�ساندر
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العلقة  ع��ن  �شاألتهم  العقد،  لهذا  ال�شعرى 
بني �شعرهم والنقاد، وكذلك العلقة بني هذا 
اإجاباتهم  فى  رك��زوا  وق��د  واجلمهور،  ال�شعر 
وك�شفت  واخلا�شة،  العامة  املو�شوعات  على 
فى  ي�شتمر  �شوف  ال�شعر  اأن  ع��ن  اإجاباتهم 
بتغري  ا  دائماً يتغري  �شوف  ولكنه  ا،  حياً البقاء 

احلياة ذاتها.
ال��ف��رتة مدار�س  ت��ل��ك  ف��ى  ���ش��اع��ت  وق���د 
�شعرية بالغة التعقيد، متثل �شعر احلداثة وما 
بعد احلداثة، واحلركات ال�شريالية اجلديدة، 
ومن اأ�شهر �شعراء هذا الجتاه ال�شاعر جيم�س 
تيت الفائز بجائزة بوليتزر لل�شعر عام 1992، 
وا�شتهر باأ�شلوبه فى عك�س العبارات والتلعب 
ا مقتب�شة من،  بها، وهذه العبارات تكون اأحياناً
التاريخ،  اأو  الإخبارية،  املواد  من،  جمتزئة  اأو 
ق�س  بعملية  يقوم  ث��م  امل��ت��داول..  ال��ك��لم  اأو 
لاً اإياها  ول�شق لهذه العبارات وجتميعها، حمورِّ
الأ�شلوب  وهذا  باإحكام،  تراكيب م�شاغة  اإىل 
تنتقد  �شريالية،  غريبة،  ب�شرية  عن  يك�شف 
الطبيعة الب�شرية، ومن اأ�شهر ق�شائده ق�شيدة 

)حرب �شرية( التى يقول فيها:
مل ير اآدم ومي�س اأ�شواء القطار

وهو يعب ب�شرعة
حينما كان يقود �شيارته

لذلك حتطمت موؤخرتها، وتدحرجت ب�شرعة
لع�شر مرات قبل اأن ت�شتقر

وكان اآدم ل يدرى حتى مبا جرى،
الإ�شعاف  و���ش��ي��ارات  ال�شرطة  ح�شرت  وق��د 

هناك،
وعلى الرغم من احتجاجه،

فقد اأ�شروا على اأخذه اإىل امل�شت�شفى
لقد كانت هناك بع�س اخلدو�س على جبهته.

لكن ذلك كل ما وجدوه فيه
اجل��م��ي��ع ك���ان���وا ي��ت��ح��دث��ون ع���ن ك��ي��ف ك��ان 

ا حمظوظاً
اليوم  �شحيفة  ف��ى  عنه  ق�شة  هناك  وك��ان��ت 

التاىل
مع �شورة ل�شيارته

  
الأمريكية  تاميز  نيويورك  جريدة  اأعلنت 
عن مفاجاأة هامة فى احلياة الأدبية الأمريكية، 

ال�شيدة  بتبع  ذلك   ،2002 نوفمب  �شهر  فى 
الدوائية،  روث  �شركة  �شاحبة  ليلى(،  )روث 
�شعر  مل��ج��ل��ة  دولر  م��ل��ي��ون  م��ائ��ة  م��ن  ب��اأك��رث 
الأمريكية، وذلك مل�شاعدة املجلة على البقاء، 
والنقاد، عن طريق طباعة  لل�شعراء  ا  وت�شجيعاً
املكافاآت  وتقدمي  الندوات،  واإقامة  اأ�شعارهم، 
واجلوائز، ومن هنا انطلقت هذه املجلة لت�شيع 
فى احلياة الأدبية الأمريكية روح العمل اجلاد، 
بت�شجيع  قامت  كما  املهمة،  الدرا�شات  وكتابة 
ال�شعراء عن طريق ن�شر دواوينهم وق�شائدهم 
فى  احلياة  ريح  دفع  مما  جمز،  مقابل  نظري 
بداية  ف��ى  اأمريكا  ف��ى  وال�شعر  الأدب  ج�شد 

العقد الأول من هذا القرن.
رده  فى  ب��رودر  ذا  ماتيو  ال�شاعر  واأج��اب 

: على هذه الأ�شئلة قائلاً
�شبتمب   11 لهجوم  التالية  الأ�شابيع  فى 
حدثت اجتماعات عامة �� كما نذكر �� فى جميع 
بطريقة  الأمريكان  �شعر  وقد  البلد،  اأرج��اء 
 �� ا  معاً يتجمعوا  اأن  باأهمية  و�شحيحة  غريزية 
ومن  حدث،  ما  مواجهة  اأجل  من   �� كاأمريكان 
�شدمنى  �شيء  اأك��رث  ك��ان  ال�شعرى،  املنظور 
حتمية  على  التاأكيد  هو  التجمعات  ه��ذه  فى 
احل�شود  هذه  اأمام  به  والتغنى  ال�شعر،  قراءة 

الكبرية.
اأم���ا الأغ��ن��ي��ات، واخل���ط���ب، وامل���واع���ظ، 
ل�شتعمال  العامة  النموذجية  الأ�شكال  وه��ذه 
منا�شبة،  غري  اأنها  الوا�شح  من  فكان  اللغة، 
وح�شة  وفى  بب�شاطة فى �شمت،  مثل اجللو�س 
ا، فقد  دائماً وكما يحدث  ثانية،  ومرة  طويلة.. 
حالة  مع  يتوافق  ال��ذى  للكلم  حاجة  فى  كنا 
واحد  كل  ك��ان  لو  كما  ه��ذه،  الكبري  ال�شمت 
لنا  يقول  اأن  اأح��د ميكن  ل  اأن  فجاأة  تذكر  قد 
�شيئا  يفعل  اأن  ال�شعر  ي�شتطيع  ملاذا  بال�شبط: 
اأ�شكال  من  اآخ��ر  نوع  اأى  يفعله  اأن  ي�شتطيع  ل 

اللغة؟!
عن  تك�شف  التى  احلقيقة  من  نوع  ال�شعر 
بامل�شتحيل،  يعرتف  وال�شعر  وال�شمو،  النبل 
اأن يقال..  ويبني احلاجة اإىل قول ما ل ميكن 
ذاته  فى  ال�شعر  من  النوع  اأن هذا  اأعتقد  واأنا 
حالة �شيا�شية �شديدة الأهمية، لأنه ل ي�شمح، 
تام  ب�شكل  البلغة  علم  بتحطيم  ناحية،  من 

ونهائى.. ومن ناحية اأخرى، ل ي�شمح بالرتاجع 
النهزامى اإىل حد التطرف العدمى.

اإن حاجة اجلماهري لل�شعر بعد 11 �شبتمب 
تطلب  كما  ب���الإب���داع،  لل�شعراء  ن���داءاً  تعتب 
اجلارية،  ب��الأح��داث  الهتمام  ال�شعراء  من 
وقد  ا..  اإيجاباً اأو  ا  �شلباً حياتهم  فى  توؤثر  التى 
ا�شتجاب عدد كبري من ال�شعراء لهذا النداء، 
ا  وكتبوا ق�شائد تهتم بال�شاأن العام، وخ�شو�شاً
من  الكثري  وانتقد  ب��ل  ال�شيا�شية،  الأح���داث 
خمتلفة  اأنحاء  فى  اأمريكا  �شيا�شة  ال�شعراء 
مور،  دانيال  ال�شاعر  فعل  مثلما  العامل،  من 
الفائز بجائزة بوليتزر لل�شعر عام 1992، وهو 
املعا�شرين، ومن رواد  اأمريكا  اأملع �شعراء  من 
حركة التحديث فى ال�شعر الأمريكى، واجلدير 
اأنه اعتنق الإ�شلم، فقد كتب ق�شائد  بالذكر 
ومنها هذه  الر�شول )�س(،  فيها  كثرية ميدح 
م�شلمى  اأح��داث  فيها  ير�شد  التى  الق�شيدة 

البو�شنة:
وقفت على مقابر م�شلمى البو�شنة،

طويت هناك فوق ثغورها ج�شدى
وانحنيت �� كاأنى يون�س واحلوت يلقمنى ��

على جبل من اجلثث الغريقة بالدم القانى:
كهول مايزال على ماآقيهم بريق الدمع،

عجائز فى مناديل مطرزة بورد اأحمر دام
وقد عقدت باإحكام على الأعناق،

ر�شاعة  يوا�شلون  اأولده����ن  ي��زل  مل  �شبايا 

�سينثيا هيو
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الأثداء
وف��ت��ي��ان م��ق��ط��ع��ة ح��ل��وق��ه��م، وم��ن��ه��ا تنزف 

الأ�شواء،
وجوههم  ب��راءة  من  ويبزغ  ملئكة،  وحتييهم 

قمر،
فاأ�شاأل عن ماآل القوم، ما �شهدوا وما خبوا
اأجابونى بحابلهم ونابلهم واأعينهم مفتوحة:

نحن فى الفردو�س،
تبواأنا جنان اخللد، ننعم فى نوافري من النور

جترى حتتها الأنهار من لنب فن�شربه،
ومن ع�شل فنغت�شل،

وبني يدى ر�شول اهلل ن�شهد عامل احل�شرة
ونحيا فى �شلم اأبدى.

 
تواجد  عن  فين�س  اآنى  ال�شاعرة  وتتحدث 
اأن  وعن  الأمريكى احلديث،  ال�شعر  فى  املراأة 
فى  فاعلاً  اأ�شبح  الأمريكى  الن�شائى  ال�شعر 
الأخري  العقد  �شهد  فقد  ال�شعرية،  احل��رك��ة 
ف��ى �شاحة  امل���راأة  ف��ى ح�شور  زي���ادة درام��ي��ة 
مكان  كل  وف��ى  املتحدة  ال��ولي��ات  فى  ال�شعر، 
املتاعب  من  ع��دد  يوجد  ي��زال  ل  بينما  اآخ��ر، 
واأم���ام  ع���ام،  ب�شكل  الن�شائى  الأدب  اأم����ام 
فى  حدث  مثلما  اأدق،  ب�شكل  الن�شائى  ال�شعر 
التغيريات  ا من  والتى كانت جزءاً �شنة 2007، 
هذه  خ��لل  ففى  ال�شاأن،  ه��ذا  فى  الوا�شحة 
اأكرث  التجمع  ف��ى  ال�شاعرات  ب���داأت  ال��ف��رتة، 

ناديا �أجنومانجيم�ش تيتويليام بتلر ييت�ش
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ب�شكل  اإم��ا  ا،  معاً وتناق�شن  اآخ��ر،  وقت  اأى  من 
العنكبوتية  ال�شبكة  خ��لل  من  اأو  �شخ�شى، 
وين�شرن  يوؤ�ش�شن  لكى  للت�شالت،  الوا�شعة 
ولينظمن  ال�شعرية،  وال��دوري��ات  املجموعات 

املوؤ�ش�شات ال�شعرية للن�شاء.
كانت   1999 عام  "فى  ال�شاعرة:  وحتكى 
فى  ال�شاعرات  اجتماع  خلل  لطفلى  رعايتى 
كان  حيث  ال�شعر-  جتديد  فى  البحث  موؤمتر 
اللغوى  ال�شعر  مع  مواجهة  فى  الغنائى  ال�شعر 
املناق�شة"..  هيئة  من  العام  التقدير  حمل   -
وفى عام 2008 مل يلق اأحد اإىل هذه الرعاية 
"اأ�شعار  وانت�شرت  واح��دة  ا�شتنكار  نظرة  ول 
العام  اجل��و  واأ�شبح  مكان،  كل  فى  الأمومة" 
فى  ع��ق��دا  ال��ل��ذي��ن  الكبريين  امل��وؤمت��ري��ن  ف��ى 
ا،  ملمو�شاً ا  �شيئاً امل��راأة،  اأ�شعار  عن  ال�شنة  هذه 
وكانت  فران�شي�س..  �شان  كلية  فى  ا  وخ�شو�شاً
فى  ترحيب  حمل  احلوامل  ال�شاعرات  بطون 
عدد  من  احلالة  وانت�شرت  ديكوي�شن،  جامعة 
من  الآلف  اإىل  احلوامل  ال�شاعرات  من  قليل 
امل�شاركات فى املوؤمتر، واإىل �شاعرات اأخريات 
الوا�شعة  العنكبوتية  ال�شبكة  جمتمعات  ف��ى 

اللآتى كتنب عن ق�شايا املراأة والأمومة.
وق���د اأ����ش���ارت ك��ل م��ن ال�����ش��اع��رت��ني جني 
يوجد  كان  اأن��ه  اإىل  جوبار  وجيلبت  داو�شون 

وجتاهل  الن�شائى،  ال�شعر  لرف�س  ع��ام  مناخ 
بدا  الأخ��ري  العقد  وخلل  قبلهن،  ال�شاعرات 
الن�شو�س  بع�س  كانت  فقد  ا،  وا�شحاً التغري 
ا فى التقاليد والأعراف  الن�شائية تزداد ر�شوخاً
الذين  املوؤمترين  خلل  ذلك  وب��داأ  ال�شعرية، 
عقدا عام 2008 حيث ا�شتعاد ال�شعر الن�شائى 
العتبار، وازداد عدد الدرا�شات اجلمالية عن 
�شعر املراأة، ومت تكرمي الرائدات الأوليات فى 

هذا املجال.
و���ش��ه��د ه����ذا ال��ع��ق��د ط��ب��اع��ة الأ���ش��ع��ار 
هيلني  ن�شرت  حينما  حدث  مثلما  التجديدية، 
واأ�شعار  بريفاليه،  كري�شتني  اأ�شعار  ريدر  اآدم 
اإليزابيث الك�شاندر )منابع جوندلني املهمة(، 
عن  هيو  و�شينثيا  فور�شت  اإليزابيث  واأ�شعار 

املجددات". "ال�شاعرات 
بالتاريخ  ال�شاعرات  هوؤلء  ا�شتعانت  وقد 
البتكارى للمراأة، وبداأن �� لي�س فقط �� فى اإعادة 
النظر فى الأو�شاع ال�شعرية امل�شتقرة، ولكنهن 
الأنثوى،  ال�شعر  جت��اه  واثقة  خطوات  اتخذن 
ال�شبكة  على  ال�شعرية  التجمعات  و�شاعدت 
العنكبوتية فى زيادة الوعى بهذه احلركة، وفى 
القدرة على مواجهة الأحداث املثرية للجدل، 
اأجنومان،  ناديا  الأفغانية  ال�شاعرة  مثل مقتل 
ا اأنها ارتكبت جرمية كتابة ال�شعر  وكان وا�شحاً

بها  يتحر�س  كان  اأن  بعد  الأ�شخا�س  اأحد  فى 
ا، وقد كان اأحد املر�شحني ل�شغل من�شب  جن�شياً

اأ�شتاذ مادة ال�شعر فى جامعة اأوك�شفورد.
العقد  هذا  ينتهى  اأن  املنا�شب  من  وك��ان 
على  لل�شعر  ر�شمية  �شعرية  جملة  ب��اإط��لق 
لل�شعر  التخطيط  مهمتها  العنكبوتية،  ال�شبكة 
تاأ�شي�س  مع  ذل��ك  وت��زام��ن  الطموح،  الأن��ث��وى 
القومى  املتحف  فى  للفنون  الن�شائية  اجلمعية 
واأ�ش�شت  الربيع،  فى  العا�شمة  وا�شنطن  فى 
موؤ�ش�شة  مارفن  وكيت  بيلو  اإيرين  ال�شاعرتان 
اأن�شاأتا  كما  الأدب،  ف��ى  امل���راأة  باإنتاج  تهتم 
بالعمل  اأ�شا�شا  تهتم  وموؤ�ش�شة  للفنون،  مكتبة 
من خلل و�شائل الإعلم اجلماهريية لتقوية 
احلركة ال�شعرية الأنثوية خلل العقد القادم.

اإىل  �شيليمان  رون  ال�شاعرة  ت�شري  بينما 
اأن  ال�شمحلل التدريجى للمكتبات، واإغلق 
�شامان  كوديزاآند  دار  ذلك  فى  مبا  معظمها، 
عر�س  جم��رد  ذل��ك  وك���ان  ال��ق��وي��ة،  العريقة 
املوؤمل  البطيء  وامل��وت  امل��ر���س،  اأع��را���س  من 
يقدم  معظمها  كان  والتى  الورقية،  لل�شحف 

ا ومراجعات للكتب وللنقد الأدبى. عرو�شاً
وكذلك انهيار املوؤ�ش�شات الأكادميية التى 
ا اأدبية، مثل دار ال�شعر  ا وكتباً كانت ت�شدر �شحفاً
فى ال�شمال الغربى، واملجلت اجلنوبية، وتلك 
التى ت�شدر دوريات ف�شلية كل عام، فكل هذا 
جهات  اأ���ش��اب  ال��ذى  للنهيار  عر�س  جم��رد 
التجاريون  النا�شرون  وظل  والتوزيع،  الن�شر 
يتوقعون اأن دور التحلل �شوف ي�شيبهم، وحتى 
ياأتى عليها الدور،  اأن  اجلامعات بداأت تخاف 

وهى حمقة فى هذا.
ا من  كما اأن البامج التى كانت ت�شخ عدداً
ال�شعراء والنا�شرين فى الوليات املتحدة والتى 
الآلف  ع�شرات  اإىل  مئات  ب�شع  من  ازدادت 
التى  الوقت احلا�شر، واملوؤ�ش�شات الكبى  فى 
والتى كانت  الأن�شطة،  مل تكن جت�شد كل هذه 
�شعف  فقد  الأدب��ي��ة،  للحركات  الواقى  ال��درع 
حالها، اأو غريت اأن�شطتها حتت وطاأة ا�شتمرار 

ثورة الت�شالت التكنولوجية.
العلقة  تلك  العنيف  التغري  اأ�شاب  لقد 
ال�شاعر بتلك  اإن علقة  ال�شاعر ومتلقيه،  بني 
املوؤ�ش�شات، وبا�شتعمال الو�شائل التقليدية، قد 

حدث لها هزة عميقة.       
رون �سيليمان
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�أن  وقررت  �جلبال،  قدرة  ��ستعرت 
لدى  تكن  مل  رمبا  ر�مي،  يا  �أحتد�ك 
�أدرى  ال  مو�جهتك،  على  �سابًقا  �لقدرة 
ملاذ�؟ لن �أخاف بعد �الآن �ساأَُنقِّب عن �أدق 
�أ�سيائك، رمبا  �أ�سر�رك، �ساأفت�ش فى كل 

�أعرفك!! 
           ر�سائل �لعا�سقة 

 �لتاريخ / ال يهم 

ملاذ� ال تنتهي؟ فكلما و�أدتك، عدت �أكرث 
توح�ًسا، تف�سد حد�ًد� مل �أتلق فيه عز�ءك 
�ملزعومة،  روحى  �سالبة  وتنتهك  بعد، 
كل  �نتحرت  ومتى؟  وكيف  وهل  ملاذ� 

�أدو�ت �ال�ستفهام كرًها لك وملاًل مني.
 

•••••

وعًد�  متنحه  مل  الأنك  �سعرى  ق�س�سُت 
بتو�سد ذر�عيك، حرمته �ال�ستطالة كى 

ال ي�ستاق مل�ساتك على خ�سالته. 

•••••

ر�سمتك على و�سادتي، وفى مر�آة غرفة 
نومي، ومدخل باب حجرتي، على �أكو�ب 
�سر�بي، وطفايات �سجائرى �لتى �أخبئها 
على  �سيجارتى  و�أنف�ش  �أدخن  ال  حتى 
حينما  مكمنها  من  و�أعيدها  وجهك، 
ومن  منى  بنذ�لة  ا  متخل�سً تهجرنى 

�لتى  و�الأماكن  وذكرياتى  م�ساعرى 
جمعتنا، وترتكنى للح�سرة، �أتلذذ بحرق 
مالحمك بهدوء وعلى مهل، ثم �أبكيك 

�أيها �مل�سوه. 
•••••

باعتالء  يحلمون  �لذين  �لرجال  كل 
"مازوخية  باأننى  يتهموننى  عر�سى 
ي�ساألوننى  بحبك،  ذ�تى  تعذيب  �أع�سق 
حتى  �لعادل  غري  ر�ميِك  منحك  ماذ� 
تتوجينه �أمرًي� للرجال، وهو ال يهديك 

�سوى ق�سوة �الحتالل. 
•••••

النبــش فـى جســـد مــيت
�سعاد �سليمان
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ال �أحتاج �إىل �أدلة �أكرث من هذه �لر�سائل 
�ملُغرقة فى �لرومان�سية، حتى �أتاأكد �أنه 
خا�سة  حب  ق�سة  زوجى  حياة  فى  كان 
�، ورمبا ملتهبة على طريقة �الأفالم  جدًّ
�لعاطفية، متى بد�أت؟ متى �نتهت؟ من 
ملاذ�  فيه؟  �أحبت  ماذ�  �ملر�أة؟  هذه  هى 

�أحبها ؟ تقول فى �إحدى ر�سائلها: 

و�سط  حانات  كل  فى  وجهك  عن  �أبحث 
حنيني،  ت�سفى  ملحة  �أريد  فقط  �لبلد، 
�أخاف  ب�سرعة،  �أختل�سها  و�حدة  نظرة 
�أن ت�سمع من  �أكرث  �أن تلمحني، و�أخاف 
موقعك �لبعيد د�خل �حلانة دقات قلبى 

�لتى فقدُت �ل�سيطرة عليها. 

•••••

بحب  تتعذب  حقيقية  �مر�أة  �إذن  هى 
مل  �أو  �أبًد�،  �أره  مل  �لذى  زوجى  زوجي، 
�لذى  �الإبد�ع  بهذ�  �لكيفية،  بهذه  �أره 
ماذ�  �لعا�سقة،  �ملر�أة  �سطور  حتتويه 
�سطورها  منحها؟  ماذ�  فيه؟  ع�سقت 
يقل  ال  لغيابه،  وحرماًنا  مر�رة  تقطر 
كان،  ملن  �إذن  وجوده،  فى  حرمانى  عن 
هن،  و�أين  ر�بعة،  �أو  ثالثة  المر�أة  رمبا 
�أور�قه  كل  فى  �ساأفت�ش  �أعرفهن،  كيف 
منها،  �لبالية  حتى  ومالب�سه  وكتبه 
جدًيا  �أفكر  �سنني،  منذ  هجرها  و�لتى 
جدر�ن  بني  من  جثته  ��ستخر�ج  فى 

خلية،  خلية  ج�سده  و�أفح�ش  مقربته، 
ج�سده  على  ب�سماتهن  وجدت  ورمبا 
�لروح،  �سارد  بليًد�،  كان  نعم  �لبليد، 
و�أزمات  �لوجودية  بق�ساياه  يتعلل 
�لعامل، ت�ساحبه كل �أنو�ع �خلمور حتى 
مكدوًد�  مهدوًد�  فينام  �لوعي،  يفقد 
�جلدية  مرت�سًما  وي�سحو  حمبًطا، 
و�لوقار، حتولت حياتى �إىل ن�سر�ت �أخبار 
منها  �أفهم  مل  �أيديولوجية،  ومناق�سات 
حرًفا، ومل �أعرف ما هى �الأيديولوجية، 
�أن  �لغبى  هذ�  يِع  مل  كرهتها،  ولكنى 
وال  �الأيديولوجية  متتعهن  ال  �لن�ساء 
�الأفكار �لفل�سفية حتى لو كان �ساحبها 
�سقر�ط  يكن  مل  وهو  نف�سه،  �سقر�ط 
بق�سية  يقنعنى  �سف�سطائى  جمرد  بل 
�للياىل  ويق�سى  لها،  يتحم�ش  مهمة، 
تاركنى للربودة  و�الأدلة  �الأ�سانيد  يدبج 
ينقلب  ثم  �لفهم،  وغمو�ش  و�لوحدة، 
بعيًد�،  يركلها  �أ�سانيدها،  يفتت  عليها 
وهكذ�  �أخرى،  بق�سية  �لكرة  ليعيد 

د�ئًما. 
مل يكن يعنينى فى كل ق�ساياه �لوهمية 
�أن  خ�سية  �لتام  �قتناعى  �أوؤكد  �أن  �سوى 
يتهمنى باجلهل، �جلهل هذ� �ملارد �لذى 
��ستح�سره بينى وبينه، جهلى �ملعلوماتى 
ومل  ا،  �أي�سً و"�لفذلكي"  و�لفل�سفى 
�الأنثى  �لرجوىل بطبيعة  يخجله جهله 

وما ترغب فيه. 
لي�ش �جلن�ش هو ما كنت �أريد، �إمنا �أردت 

�الحتو�ء، �لتفهم، طبطبته على روحي، 
ولكنه مل يفهم، �أبًد� مل يفهم. 

•••••

�أثر المر�أة �أخرى غري تلك �لعا�سقة  ال 
ملاذ�  تطاردين،  كلماتها  ماز�لت  �لتى 
مئات  �ل�سوؤ�ل  �أعيد  ع�سًقا؟  به  هامت 
�أو ما هى �ل�سورة  �ملر�ت ماذ� ر�أت فيه؟ 
بهذه  �أنا  �أره  وملاذ� مل  ر�أته عليها؟  �لتى 
معى  �سخ�سني؟  كان  هل  �لكيفية؟ 
عرفته  ما  باأخرى،  ومعها  ب�سخ�سية 
ع�سر  خم�سة  طو�ل  حياتى  معه  وع�ست 
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عاًما، ال ميكن �أن ي�ستحق كل هذ� �حلب، 
�أًيا  �مر�أة  �أى طاقة ع�سق فى  وال يفجر 

كانت. 
•••••

يلتقط  ر�د�ًر�  �مر�أة  لكل  �إن  يقولون 
زوجها،  تنبعث منها خيانة  �لتى  �ملوجة 
�ملر�أة  �أيتها  ر�د�رى  يلتقطك  مل  فكيف 
�لتخفى  فى  بارعة  كنِت  هل  �لعا�سقة؟ 
هو  كان  �أم  ؟  طيًفا  لوجودك  �أملح  فلم 

يجيد �إخفاءك؟ 
وكيف  بجانبه؟  و�أنا  يوًما  هاتفته  هل 
كان يجيبك؟ هل ب�سيغة ذكر؟ كيف مل 
مل  �سهًو�؟  ولو  ل�سانه  على  ��سمك  يرد 
�أجد لك ��سًما، �أنت جمرد رقم جمهول 
�لت�سمية على هاتفه، و��سًما م�ستعاًر� فى 
�مييالته، �منحينى خيًطا يدلنى عليِك، 

لي�ش غرية �أو حماولة �نتقام من �أرملة 
يخني،  مل  ال  �لر�حل،  زوجها  خانها 
عن  بها  عنى  �سدَّ �لتى  مبادئه  خان  بل 
و�لفرو�سية  و�ل�سدق  و�لنبل  �الإخال�ش 
و�حرت�م �ملر�أة، وتك�سف �سطورك �أنه مل 

يحرتمك.. مل يحرتمني. 
�أحبك،  رمبا  بل  �أكرهك،  ال  �أنى  �أق�سم 
بالفعل  �إنى  بل  عليِك،  �أ�سفق  و�أكاد 
�أ�سفق على نف�سي،  �أ�سفق عليِك، وقبلِك 
�إنه كان ىل  �أيتها �ملجهولة  قد تتخيلني 
رجاًل حمًبا متفاهًما م�سانًد� حنوًنا، ال 

مل يكن كذلك، �أقول �أنا لِك: من هو؟ 
                                                 

فصل من رواية »آخر احملظيات« 
التى تصدر قريًبا للكاتبة
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للرتجمة  القومى  املركز  ي�ستعد 
للروائى  رواي����ات  ث��م��ان��ى  لإ����س���دار 
فيدال،  ج���ور  ال���راح���ل  الأم��ري��ك��ى 
ال��ذى غيبه امل��وت م��وؤخ��ًرا عن عمر 
 ،"1876" منها  عاما،  ال���86  يناهز 
و"حلم  و"لينكولن"،  و"هوليود"، 

احلرب".
ومتتد حياة جور فيدال )1925-

 60 م���ن  لأك����ر  الأدب���ي���ة   ،)2012
املواهب  م��ت��ن��وع  ك���ان  ع��اًم��ا، ح��ي��ث 
وكان  لفت،  نحو  على  والهتمامات 
اآخر الكتاب املعروفني الذين �ساركوا 
والتى  الثانية،  العاملية  احل��رب  فى 
كثرًيا  اأث��رت  التى  التجارب  من  تعد 

فى كتاباته.
عمر  فى  وهو  الكتابة  فيدال  بداأ 
م�سرحيات  ك��ت��ب  ح��ي��ث  ���س��ن��ة،   19
عمله  منها  وب���رودواى،  للتليفزيون 
الرجال"،  "اأف�سل  ال��ك��ا���س��ي��ك��ى 
�سيناريوهات  ك��ت��اب��ة  ف��ى  و���س��اه��م 
ذلك  حور"،  "بن  مثل:  عدة  اأف��ام 
وقت  امللحمى  ال�سينمائى  ال��ع��م��ل 
ت�سارلتون  بطولة  عام 1959  اإنتاجه 

هي�ستون.
النقاد  ب��ث��ن��اء  اأع��م��ال��ه  ح��ظ��ي��ت 
وم���ن ب���ني ه���ذه الأع���م���ال رواي���ت���اه 
التاريخيتان "جوليان"، و"لنكولن"، 
وهما من اأكر الروايات مبيعا وقت 

�سدورهما.
الربيطانى  ال��ن��اق��د  ع��ن��ه  وق���ال 
كتب  "اأف�سل من  اإنه  كيت�س  جونثان 
ونال  الع�سرين" .  القرن  املقالة فى 
املتحدة"  "الوليات  ف��ي��دال  ك��ت��اب 
الفن  ف���ى  م��ق��الت��ه  ي��ج��م��ع  ال�����ذى 
وال�سيا�سة واخلواطر الذاتية جائزة 

الكتاب الوطنية عام 1993.
وت��ط��رق��ت رواي���ات���ه ال������25 اإىل 
م���و����س���وع ال�����س��ي��ا���س��ة وال��ث��ق��اف��ة 
الأمريكية، وا�ستهر مبقالته الناقدة 
وال�سيا�سة،  والأدب  للمجتمع  بحدة 

هذا  املهرجان  اأن  بالذكر  جدير 
ال���ع���ام ���س��م جم��م��وع��ة م���ن جنوم 
ومنهم:  العربى  ال��ع��امل  ف��ى  الغناء 
ن�سرى  واأ���س��ال��ة  ال�����س��اه��ر  ك��اظ��م 
وهانى  وراغ��ب عامة وجن��وى كرم 
�ساكر وح�سني اجل�سمى ووائل ج�سار 

وفنان العود ن�سري �سمة. 
فعالياته  �سمن  امل��ه��رج��ان  ق��دم 
حيث  خم��ت��ل��ف��ة،  مو�سيقية  األ���وان���ا 
األفا  "الريجى"  جن��م  ا�ست�ساف 
"اجلو�سبل"  وجن���م���ة  ب���ل���ون���دى 

الأمريكية ليز ماكومب.
مهرجان  اأن  اأي�سا  بالذكر  جدير 
قرطاج يعترب من اأعرق املهرجانات 
الدولة  له  خ�س�ست  وق��د  العربية، 
قيمتها حواىل ثاثة مايني  موازنة 

دولر.

ال�سياحى  التن�سيط  اإط����ار  ف��ى 
ثقافى  دليل  �سدر  اجل��زائ��ر..  ف��ى 
"ثقافة  ع��ن��وان  يحمل  ���س��ي��اح��ى  و 
نوعه  م���ن  الأول  وه���و  اجلزائر" 
خم�����س�����س ل��ل��ن�����س��اط��ات ال��ف��ن��ي��ة و 
الثقافية و كذا للمواقع ال�سياحية فى 

اجلزائر.
ي�����س��م ه����ذا ال���دل���ي���ل اجل��دي��د 
ع�ساق  يزورها  اأماكن  يقرتح  ال��ذى 
الفنون والثقافة، التعريف بالعادات 

وبقدر ما كان فيدال ملاحا بل �سليط 
وخا�سة  ال�سخرية  لذع  ال��ل�����س��ان، 
رغم  اأن��ه  اإل  ال�سيا�سية  كتاباته  فى 
عندما  ال��ت��وف��ي��ق  يحالفه  مل  ذل���ك 
فى  ال�سيوخ  جمل�س  لع�سوية  تر�سح 
كاليفورنيا، ولع�سوية جمل�س النواب 

فى نيويورك.
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القاهرة

تون�س

الجزائر

ترجمة اأعمال الأمريكى 
الراحل جور فيدال

مار�سيل خليفة يهدى 
اأغانيه للأطفال ال�سهداء

دليل ثقافى للرتويج 
ال�سياحى

الكاتب الراحل جور فيدال

مار�سيل خليفة

حممود دروي�ش

مار�سيل  اللبنانى  الفنان  اأح��ي��ا 
املو�سيقية  "امليادين"  وفرقة  خليفة 
ليلة ناجحة �سمن فعاليات مهرجان 
ق��رط��اج ال���دوىل ف��ى دورت���ه  ال���48، 
منت�سف  ف��ع��ال��ي��ات��ه  اخ��ت��ت��م  ال����ذى 

اأغ�سط�س.
جماهريًيا  تفاعا  احلفل  لق��ى 
اأغان   10 تقدمي  خاله  ومت  كبرًيا، 
الفل�سطينى  ال�����س��اع��ر  ك��ل��م��ات  م��ن 
عرب"  "ركوة  هى  دروي�����س  حممود 
و"الكمنجات" و"حممد" و"منت�سب 
اأم�سى" و"ريتا" و"فى البال  القامة 
اأغنية" و"ع�سفور طل من ال�سباك" 
�سفر"  و"جواز  حورية"  و"تعاليم 

و"يا بحرية هيا هيا". 
اأغنية  اللبنانى  الفنان  واأه���دى 
اخلليل  اأميمة  اأدتها  "حممد" التى 
وطلب  ال�����س��ه��داء  "الأطفال  اإىل 
اجلمهور  م���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��ار���س��ي��ل 
اأغنية  اأداء  ع��ن��د  "ال�سمت" 
"حممد" التى قال اإنها اأغنية حتتاج 

اإىل �سمت كبري. 
كبري  ب�سكل  تفاعل اجلمهور  وقد 
وبخا�سة  خليفة  مار�سيل  اأغانى  مع 
اأغنية "منت�سب القامة اأم�سي" التى 

تعترب من اأ�سهر اأغانيه فى تون�س. 
حفا  خليفة  مار�سيل  اأحيا  كما 
فى مدينة �سيدى بوزيد التى انطلقت 
منها �سرارة الثورة التون�سية، وعدًدا 
خمتلفة  مناطق  ف��ى  احل��ف��ات  م��ن 
فى  حفل  اأول  وي��ع��ود  تون�س،  داخ��ل 
من  ال��ب��ال��غ  خليفة  ملار�سيل  تون�س 

العمر 62 عاًما اإىل �سنة 1989.



وال��ت��ق��ال��ي��د وال�������رتاث وال��ث��ق��اف��ة 
اجلزائرية.

�سم العدد الأول من هذا الدليل 
الأح�����داث  "ح�سب  ي�����س��در  ال����ذى 
ال�سنة"  خال  وال�سياحية  الثقافية 
مو�سوعات تتعلق بالربنامج الثقافى 
مدير  اأو�سح  ح�سبما  رم�سان  ل�سهر 

الن�سر ال�سيد ن�سيم اإليا�س.
ومن بني املو�سوعات التى تتطرق 
هذا  م��ن  الأول  ال��ع��دد  اأع��م��دة  لها 
للحامة  ال��ت��ج��ارب  حديقة  ال��دل��ي��ل 
وال�سريح امللكى املوريتانى ومعر�س 
بيا،  بن  حمجوب  الر�سام  الفنان 
املالوف  مو�سيقى  مغنى  مع  وحديث 

حمدى بنانى.
كما ي�سم هذا الدليل الدورى الذى 
ال�سحفيني  من  فريق  واأجنزه  اأعده 
جهة  من  واملتخ�س�سني  املحرتفني 
للمطالعة  خم�س�سة  اأعمدة  اأخ��رى 
واملواقع  اجل���زائ���رى  ال��ط��ب��خ  ف��ن  و 

ال�سياحية اجلزائرية وغريها.
واأو�����س����ح ال�����س��ي��د اإل���ي���ا����س فى 
ت�سريحات لوكالة الأنباء اجلزائرية 
اأن الهدف من دليل "ثقافة اجلزائر" 
الأ�سخا�س على اخلروج  ت�سجيع  هو 
م���ن اأج����ل ال����س���رتاح���ة م���ن خال 
فى  ال�سحيحة  العناوين  اإعطائهم 
الوقت املنا�سب حتى يكون لهم مت�سع 

من الوقت لتنظيم وقتهم".
نطمح  اإن���ن���ا  ق���ائ���ا:  واأ�����س����اف 
و  وعاداتنا  بثقافتنا  للتعريف  ا  اأي�سً
ل  التى  ال�سياحية  وثرواتنا  تقاليدنا 
الأجانب  اأ�سدقائنا  لكل  بثمن  تقدر 

املوجودين فى اجلزائر.

اأف��ام هى جمموع  خم�سة  
امل�������س���ارك���ة فى  الأع�����م�����ال 
املهرجان الدوىل الأول لأفام 
حتت�سن  ال�����ذى  امل���ق���اوم���ة، 
من  اب��ت��داء  فعالياته  ب���ريوت 

اخلام�س من اأكتوبر املقبل. 
فكرته  ت��ب��ن��ت  امل��ه��رج��ان  
اللبنانية  اجلمعية  واأطلقته 
بالتعاون  "ر�سالت"،  للفنون 
حلزب  التابعة  املنار  قناة  مع 
"املقاومة  �سعار  حت��ت  اهلل، 

انت�سار للحياة". 
املهرجان  على  ال��ق��ائ��م��ون 
التناف�سية  الأج��واء  ا�ستبعدوا 
اأع��م��ال  ت��ك��ون  اأن  مف�سلني 
بفكرة  اح��ت��ف��اء  امل���ه���رج���ان 
تخليد  خ���ال  م��ن  امل��ق��اوم��ة 
ال�سا�سة  ع���ل���ى  ب���ط���ولت���ه���ا 

الف�سية.
وقد اختار املهرجان  الذى 
م�سرح  ال���دويل،  �سفة  يحمل 
باملركز  ال���ك���ائ���ن  ر�����س����الت 
الغبريات  ل��ب��ل��دي��ة  ال��ث��ق��اف��ى 
ل���ع���ر����س الأف����������ام، وج����اء 

املدينة لقربها من  اختيار هذه 
ب���ريوت..  اللبنانية  العا�سمة 

بعيًدا عن �سخبها.
امل�ساركة  اخلم�سة  الأف���ام 
جن�سياتها  تتنوع  املهرجان  فى 
والفل�سطينى  ال��ل��ب��ن��ان��ى  ب���ني 
م�ساركات  ث��اث  اإىل  اإ���س��اف��ة 
املاك"  "الطفل  هى  اإيرانية، 
الذى يفتتح اأول اأيام املهرجان، 
و"حافة  الأخ�سر"،  و"الرماد 

الليل".
بفيلم  فت�سارك  فل�سطني  اأما 
بينما  الوطن"،  "ع�سفور 
امل�سيف  البلد   �� لبنان  ت�سارك 
الذى  الوفا"،  "اأهل  بفيلم   ����
اأحد  باأنه  النقاد  بع�س  ي�سفه 
ال�سينمائية  ال��ت��ج��ارب  اأن�سج 
اللبنانية فى ال�سنوات الأخرية.

وال��ف��ي��ل��م ال��ل��ب��ن��ان��ى ال���ذى  
اأنزور  جندت  ال�سورى  اأخرجه 
من  واق��ع��ي��ة  ح��ك��اي��ة  ي�ستلهم 
اأثناء  اللبنانية،  املقاومة  دفاتر 
ال�سهيونى  الح���ت���ال  ف���رتة 
ان�سحابه  اللبنانى قبل  للجنوب 
عام 2000 حتت وطاأة �سواريخ 
البا�سلة،  اللبنانية  امل��ق��اوم��ة 
بفريق  اأن�����زور  ا���س��ت��ع��ان  وق���د 
اخلدع  ف��ى  متخ�س�س  ع��امل��ى 
ال�سينمائية  وال���ت���ف���ج���ريات 
لواحدة  مبهرة  ���س��ورة  ليقدم 
التى  احلربية  العمليات  م��ن  
الأمنى  ال��وع��ى  فيها  يت�سافر 
وال���س��ت��خ��ب��ارات��ى م���ع ج����راأة 
تكاد  ذل����ك  ورغ�����م  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
النا�س حول  التفاف  لول  تف�سل 

الفكرة، ودعمهم ملنفذيها.
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املغنى اجلزائرى حمدى بنانى

نرمني العطار - ولء فتحى
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ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  د����س���ن���ت 
البحرين"  "�سندوق  البحرينية 
لدعم الأفام، وذلك بهدف دفع 
ال�ساعدة،  الفنية  ال�سناعة  هذه 
وال���رق���ى ب��امل�����س��ت��وى الإن��ت��اج��ى 
لأف����ام ال�����س��ب��اب، وال��ع��م��ل على 
تطوير وتعزيز مهاراتهم وحتقيق 
الإعان عن هذا  اأحامهم، جاء 
املوؤمتر  انعقاد  اأث��ن��اء  ال�سندوق 
متحف  ف��ى  اخل��ا���س  ال�سحفى 
عن  لاإعان  الوطنى،  البحرين 
ال�سينما  "لياىل  فعاليات  انطاق 
اأح���د  ت�����س��ك��ل  ال��ت��ى  اخلليجية" 
نطاق  �سمن  اجلديدة  املبادرات 
اأهداف برنامج الوزارة لا�ستثمار 
الثقافية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ف���ى 
والبحرين  ول���س��ي��م��ا  امل��ح��ل��ي��ة، 
الثقافة  كعا�سمة  باملنامة  حتتفل 

العربية عام2012.
دعم  ي��ت��م  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
لكل  دولر  اآلف   10 ب���  الأف����ام 
يحت�سن  اأن  املتوقع  وم��ن  فيلم، 
ال�سابة  امل��واه��ب  ال�سندوق  ه��ذا 
وفتح  ال�سهرة،  لتحقيق  واملبدعة 
�سينمائية  �سناعة  اأم���ام  امل��ج��ال 
نظرياتها  مناف�سة  على  ق���ادرة 
والزده����ار  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

انطاقا من البحرين.
فى  الأ�سا�س  املعيار  و�سيكون 
املدعومة  الأف����ام  ع��دد  حت��دي��د 
�سيخ�س�س  كما  الفيلم،  ج��ودة 
العام  لأف���ام  دع��م��ه  ال�سندوق 

املقبل 2013.
حتكيم  جلنة  ت�سكيل  و�سيتم 
خمت�سة للنظر فى جميع الأعمال 
املقدمة و�ستتاألف هذه اللجنة من 
خرباء حمليني ودوليني فى املجال 
عملية  على  ي�سرفون  ال�سينمائي، 

الوطنية  امل��ك��ت��ب��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإتاحة  اعتزامها  الربيطانية 
�سفحة  مليون  ن�سف  من  اأكر 
م���ن ال��وث��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة فى 
جمال العلوم والطب فى العامل 
الو�سطى  القرون  اأثناء  العربى 

على الإنرتنت.
بني  �سراكة  امل�����س��روع  ويعد   
وموؤ�س�سة  الربيطانية  املكتبة 
ق��ط��ر ال��ث��ق��اف��ي��ة، وي��ه��دف اإىل 
بتاريخ  ال��ن��ا���س  وع���ى  زي�����ادة 
بريطانيا  مع  العربية  املنطقة 

والعامل كله.
وت�����س��م��ل الأع�����م�����ال ال��ت��ى 
على  واإتاحتها  طرحها  �سيتم 
النرتنت كتاب )دليل اخلليج( 
للربيطانى  "جيه جى لورمير" 
وه��و اأح���د اأه���م امل�����س��ادر عن 
العربية  واململكة  اخلليج  دول 
ال�����س��ع��ودي��ة، األ���ف���ه  ف��ى مطلع 
ككتيب  ال��ع�����س��ري��ن  ال����ق����رن 
املخابرات  ع��م��اء  مل�����س��اع��دة 
و�سانعى ال�سيا�سة الربيطانيني 

فى ال�سرق الأو�سط. 
وي���ع���ر����س امل�������س���روع ال���ذى 
�سيتكلف 8.7 مليون ا�سرتلينى 
اأك���ر من   ���� ���� 14م��ل��ي��ون دولر 
ن�سف مليون وثيقة، اإ�سافة اإىل 
25 األف �سفحة من خمطوطات 
فى  وال��ط��ب  العلوم  ت�ستعر�س 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ى ف��ى ال��ق��رون 

الو�سطى. 
وي��ت�����س��م��ن امل�������س���روع ال���ذى 
مراحل  �سنوات  ث��اث  ي�ستمر 
متعددة منها كيفية ت�سوير كل 
عن�سر واإعداد فهار�س باللغتني 

الإجنليزية والعربية.

الختيار.
را�سد  حم��م��د  امل���خ���رج  وق����ال 
�سمن  م��وؤخ��را  امل�سنف  بوعلى 
اآ�سيويا  خم���رج���ا   23 اأف�������س���ل 
ط��ب��ق��ا لأك����ادمي����ي����ة اآ����س���ي���ا فى 
امل����وؤمت����ر ال�����س��ح��ف��ى ل���اإع���ان 
"لياىل  ف��ع��ال��ي��ات  ان���ط���اق  ع���ن 
الثقافة  اإن  اخلليجية":  ال�سينما 
و�سائل  اأه���م  اأح���د  ال�سينمائية 
ال�سعوب،  بني  الثقافية  التوا�سل 
وتبادلها  ت��داول��ه��ا  ي��ج��ب  ال��ت��ى 
وتقدم  املجتمع  ت��ربز  لغة  لأن��ه��ا 
اأفكارهم  م��ن  مل��ح��ة  ال��ع��امل  اإىل 
�سعادته  ع��ن  واأع���رب  وحياتهم، 
مثل  اأن  اإىل  م�سريًا  احلدث  بهذا 
دعم  ف��ى  �ست�سهم  ال��ب��وادر  ه��ذه 
املنطقة،  فى  ال�سينمائية  املواهب 
والتى �ستمثل �سورة ثقافية مهمة 
م�ساركاتها  جميع  ف��ى  للبحرين 
تتويج  "نرتقب  م�سيفًا  الدولية، 
العربية  ال�سياحة  عا�سمة  املنامة 
من  اأن�����ه  واأع���ت���ق���د   ،2013 ف���ى 
باكورة  اإطاق  الآن  املنا�سب جدًا 
اإنتاج هذا ال�سندوق حتى يت�سنى 
واملحليني  العامليني  للم�ساهدين 

الطاع عليها العام املقبل". 
املعايري  اأن من بني  اإىل  واأ�سار 
لتقييم  ُو�سعت  التى  وال�����س��روط 
امل�����س��اري��ع ال��ف��ن��ي��ة ال��راغ��ب��ة فى 
يكون  اأن  الدعم:  على  احل�سول 
املتقدم اإىل الفوز بالدعم بحرينى 
الن�سو�س  تكون  واأن  اجلن�سية، 
على  حا�سلة  تكون  واأن  اأ�سلية، 
الفكرية،  امللكية  حقوق  ت�سجيل 
على  الأف����ام  ه��ذه  حت��اف��ظ  واأن 
املجتمع  وتقاليد  ع��ادات  اح��رتام 
اإىل  واأ���س��ار  البحرينية،  والقيم 
�سيك�سف  املتبقية  امل��ع��اي��ري  اأن 
عرب  اأ�سبوع  خ��ال  عنها  النقاب 
ب�سندوق  خا�س  اإلكرتونى  موقع 

الدعم.

الدوحةالمنامة

املخرج حممد را�سد بوعلي

�سراكة قطرية بريطانية

طرح ن�سف مليون وثيقة 
تاريخية فى الطب 

والعلوم على الإنرتنت

�سندوق لدعم 
الأفلم ال�سينمائية 

البحرينية
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التى  اليون�سكو  اأثارت جائزة 
غينيا  رئي�س  بالكامل  ميولها 
اأوبيانغ  ت��ي��ودورو  ال���س��ت��وائ��ي��ة 
فى  غا�سبة  فعل  ردود  نغوميا 
املنظمات  من  العديد  اأو���س��اط 
ال��ت��ى نددت  غ��ري احل��ك��وم��ي��ة، 
تدعيما  باعتبارها  باجلائزة 
لرئي�س  املرموقة  املنظمة  من 
وغ�سيا  ال���س��ت��وائ��ي��ة  غ��ي��ن��ي��ا 
املناه�سة  وم��واق��ف��ه  ل�سمعته 

للحريات.
ق��ي��م��ة اجل���ائ���زة قيمة  ت��ب��ل��غ 

املو�سيقار  اأ����س���رة  ت�ستعد 
كوتى  فيا  ال��راح��ل  النيجريى 
على  عاًما   15 مرور  ذكرى  فى 
فى  منزله  حت��وي��ل  اإىل  رحيله 
للحفاظ  متحف  اإىل  لج��و���س 
للفنان  املو�سيقى  الإرث  على 
الأفرو  مبو�سيقى  ا�ستهر  ال��ذى 
فى  النموذجى  واأ�سلوبه  بيت 

احلياة. 
وقد ح�سلت اأ�سرة املو�سيقار 
على  النيجريية  احلكومة  م��ن 
مبلغ ق��دره 200 األ��ف ي��ورو من 
متحف  اإىل  املنزل  حتويل  اأجل 
اأثناء  املقبل  اأكتوبر  فى  يفتتح 
�سنوًيا  جترى  التى  الحتفالت 
والناقد  ال�سك�سونيا  ل��ع��ازف 
الع�سكرى  ل��ل��ن��ظ��ام  ال�����س��ر���س 
وال��ف�����س��اد ف���ى ن��ي��ج��ريي��ا كما 
�سكل  على  مقربة  تقام  �سوف 
من  املو�سيقار  فيها  يدفن  هرم 

جديد.
�سدور  م���ع  ذل����ك  ي��ت��زام��ن 
ديرتويت"  فى  "احلياة  األبومه 
غنى  حيث  املمنوع  الألبوم  وهو 
عام 1986 اأربع اأغنيات جمعها 
فى  الن�سر  م��ن  منع  األ��ب��وم  ف��ى 

يقدمها  ي�������ورو،  م���اي���ني   3
هذا  الغينى  الرئي�س  بالكامل 
م�سر  من  علماء  لثاثة  العام 

واملك�سيك وجنوب اإفريقيا. 
املنظمات  اع��رتا���س  وي��اأت��ى 
على  الإن�����س��ان  حلقوق  التابعة 
يعرف  م���ا  ب�����س��ب��ب  اجل����ائ����زة 
الرئي�س  ح��ك��م  اأ����س���ل���وب  ع���ن 
والنار  الغينى لباده  باحلديد 
منظمة  ا�ستغال  وحم��اولت��ه 
لتح�سني  ال��ي��ون�����س��ك��و  ب��ح��ج��م 

�سورته خارج الباد.
وطبقا ملنظمة اليوني�سف تعد 
القارة  ف��ى  �سعب  اأف��ق��ر  غينيا 
يعرب عنه  م��ا  وه��و  الإف��ري��ق��ي��ة 
وفاة 12% من اأطفالها كل عام 

نتيجة �سوء التغذية ال�سديد.
حقوق  منظمات  واع��ت��ربت 
الإن�سان اأن �سكوت اليون�سكو عن 
الطبيعية  الغري  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
ال�سيئ  الو�سع  مع  ت�سامنا  يعد 
وهو  غينيا  م��ن��ه  ت��ع��ان��ى  ال���ذى 
غري  تناق�س  ب��دوره  يعك�س  ما 
من  املنظمة  تعلنه  مل��ا  طبيعى 
على  احلفاظ  على  دوما  عملها 

حقوق الإن�سان. 
املثري فى الأمر هو ما ك�سفته 
احلقوقية  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ع�����س 
اجلائزة  متويل  اأن  اأك��دت  التى 
ل ي���اأت���ى م���ن امل�����ال اخل��ا���س 
بالرئي�س، بل من خزينة الدولة 
الفارغة، ومل مينع اجلدل املثار 
حول اجلائزة فرن�سا والوليات 
واململكة  واإ���س��ب��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة 
املتحدة من مقاطعة حفل توزيع 

تلك اجلوائز.

مالبو

تيودورو اأوبيانغ

اإيرينا بوكوفا

فيال كوتى

�سجة وا�سعة ب�سبب متويل 
رئي�س غينيا ال�ستوائية 

جائزة اليون�سكو

حتويل منزل "فيل كوتى" 
ملتحف و�سدور األبومه املمنوع

باده.
فيا  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
فى  لل�سجن  تعر�س  ق��د  ك��وت��ى 
ال�سفر  من  منعه  ما  وهو  باده 
مع  الأمريكية  املتحدة  للوليات 

فريقه الغنائى وقتها.
وي�����س��م الأل����ب����وم اأغ��ان��ي��ه 
تتناول  ال��ت��ى  ال�سهرية  الأرب���ع 
الراف�س  الأبي�س  الرجل  حياة 
وجند  والأبرتهايد،  لاأخرين، 
اأ�سهر  من   ،80 م�سر  اأغنيته 
على  �ساهدا  تعد  التى  اأغانيه 
وال�سيا�سى  ال��ف��ك��رى  ت��وج��ه��ه 

الراف�س للظلم. 
وي�����س��م��ل الأل�����ب�����وم اأي�����س��ا 
بفرقته  اخل��ا���س��ة  امل��و���س��ي��ق��ى 
واأغانيه دون مونتاج اأو مك�ساج، 
ومدى تفاعل اجلمهور فى وقته 

مع كلماته واأحلان فرقته. 

لجو�س
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ت�سدر  التى  ال�سركة  قررت 
م��و���س��وع��ة دائ������رة امل���ع���ارف 
اإ�سدار  اإي��ق��اف  الربيطانية 
امل�سهورة،  ال��ورق��ي��ة  ن�سختها 
امل��وؤل��ف��ة م��ن 32 ج����زًءا، بعد 
�سدور  اأول  م��ن  ع��ام���ً��ا   244
ل���ه���ا.. وك���ان���ت ال�����س��رك��ة قد 
ق���ام���ت م�����وؤخ�����ًرا ب���اإط���اق 
اأجهزة  على  الرقمية  ن�سختها 

الكمبيوتر.
واأعلنت ال�سركة اأنها �سرتكز 
الرقمى  انت�سارها  زيادة  على 
�سديدة  مناف�سة  تواجه  حيث 
خا�سة  النرتنت،   مواقع  من 

مو�سوعة ويكيبيديا املجانية.
اأن  بعد  تاأتى هذه  اخلطوة 

اأ�سبحت ال�سركة، التى اعتادت 
اإىل  مو�سوعاتها  وتو�سيل  بيع 
باملائة   85 حت��ق��ق  ال��ب��ي��وت، 
على  املبيعات  من  دخلها  من 

النرتنت.  
و قالت دائرة املعارف: على 
اإ�سدار  اإيقاف  اأن  من  الرغم 
بتغري  تاأثر  املطبوعة  الن�سخة 
�سهولة  فاإن  امل�ستهلك،  �سلوك 
و�سرعة حتديث املعلومات لعبا 

دورا كبريا فى اتخاذ القرار.
العديد  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
ن�سر  ودور  ال�����س��رك��ات  م���ن 
تو�سيع  نحو  تتجه  العامل  حول 
وج��وده��ا ع��ل��ى الإن���رتن���ت فى 
من  اأرب����اح  لتحقيق  حم��اول��ة 

هذه البيئة �سريعة النمو.
ف��ق��د اأ����س���در ال��ع��دي��د من 
نا�سرو  و  املجات  ال�سحف، 
الكتب موؤخرا ن�سخا اإلكرتونية 
اأ�سبح  اأن  ب��ع��د  ملنتجاتهم، 
العديد من القراء ي�ستخدمون 

لندن

لوحة املناظر الطبيعية جلون كون�ستابل

دائرة املعارف الربيطانية تودع ن�سختها الورقية

اإيقاف اإ�سدار الن�سخة 
الورقية من دائرة 
املعارف الربيطانية

الأجهزة اللكرتونية.. اأجهزة 
والهواتف  اللوحية  الكمبيوتر 
على  للح�سول  الذكية  النقالة 

املعلومات.

بيع لوحة للفنان جون 
كون�ستابل بـ 22,4 

جنيه ا�سرتلينى
الفنان  ل��وح��ة  اأ���س��ب��ح��ت 
من  واح���دة  كون�ستابل  ج��ون 
العاملية، حيث  اللوحات  اأغلى 
مليون   22،4 اللوحة  �سعر  بلغ 
م��زاد  ف��ى  ا�سرتلينى  جنيه 
بيعها بدار كري�ستينز بلندن.. 
وت�سور اللوحة التى تعود لعام 
فى  ال��ري��ف��ي��ة  احل��ي��اة   1824

�سوفولك �سرقى اإجنلرتا. 
اللوحة  ���س��اح��ب��ة  وق���ال���ت 
تاي�سن  ك���ارم���ن  ال���ب���ارون���ة 
بيعها:  على  تعليقا  بورمنيزا 
بيع  للغاية"  "املوؤمل  م��ن  اإن��ه 
هذه اللوحة، م�سرية اإىل اأنها 
بهذه  ال��ق��ي��ام  اإىل  ا���س��ط��رت 
اخلطوة ب�سبب الأزمة املالية.

املتحف  اأم��ني  ا�سطر  وق��د 
���س��ري ن��ورم��ان روزن���ت���ال اإىل 
احتجاجا  ا�ستقالته   اإع��ان 
اللوحة، موجها  بيع هذه  على 
انتقادات للبارونة لطرح اأحد 

اأثمن معرو�ساتها للبيع. 
الأكادميية  معر�س  وك��ان 
عام  للوحة  مالك  اأول  امللكية 
جيم�س  ا�سرتها  ث��م   ،1824
التجار  اأث��رى  اأح��د  ماري�سون 
ال���ربي���ط���ان���ي���ني ف����ى ال���ق���رن 
التا�سع ع�سر و هى من اأ�سهر 
الفنية،  ل��اأع��م��ال  مقتنياته 
حيازة  ف���ى  ال��ل��وح��ة  وظ��ل��ت 
اإىل   ..1990 حتى  اأ���س��اف��ه 
الأعمال  رج��ل  ا���س��رتاه��ا  ان 
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�����س����رح ����س���ق���ي���ق ال���ك���ات���ب 
جابرييل  امل��ع��روف  الكولومبى 
على  احلائز  ماركيز  جار�سيا 
جائزة نوبل: اإن �سقيقه جار�سيا 
الذاكرة  فقدان  مر�س  يعانى 

املرتبط بالكرب فى ال�سن.
وكان خيمى ال�سقيق الأ�سغر 
ل� جابرييل قد اأخرب طابه فى 

بكولومبيا  قرطاجنة  جامعة 
من  البالغ  الأك��رب  �سقيقه  ب��اأن 
عاما،  وثمانني  خم�سة  العمر 
التى  امل�سكات  بع�س  يعانى 
باأن  واأ�ساف  بذاكرته،   تتعلق 
توقف  املعروف  العاملى  الكاتب 

عن الكتابة منذ مر�سه.
خيمى  ت�����س��ري��ح��ات  وت���اأت���ى 
من  الأوىل  م��ارك��ي��ز  ج��ار���س��ي��ا 
العائلى  ال��و���س��ط  م��ن  ن��وع��ه��ا 
العاملى  ل��ل��ك��ات��ب  ال�����س��خ�����س��ى 
مل  ج��اب��ري��ي��ل  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
ي��ع��د ق����ادرا ع��ن ال��ت��وق��ف عن 
م�سيفا  مر�سه،  عن  احلديث 
اأنه من الناحية اجل�سدية يتمتع 
ب�سحة جيدة، لكنه يعانى منذ 
الذاكرة  ف��ق��دان  طويلة  ف��رتة 
اآخرون  اأف��راد  به  اأ�سيب  ال��ذى 
من العائلة، واأنه ل يزال يتمتع 
والتفاوؤل  الدعابة واملزاح  بروح 

كما عرف عنه.
جار�سيا  جابرييل  ويعي�س 
ماركيز حاليا فى مك�سيكو، بعد 
اأن ابتعد قليا عن الأ�سواء فى 

ال�سنوات الأخرية
وقد ح�سل الأديب الكولومبى 
الأ�سل على جائزة نوبل لاأدب 
"مائة  واأ�سهرها  رواي��ات��ه  ع��ن 
فى  و"احلب  العزلة"  من  عام 
"حكاية موت  الكولريا" و  زمن 
فى  "اجلرنال  ورواي���ة  معلن" 

متاهته"
باأكر  جار�سيا  ع��رف  وق��د 
رواياته �سهرة وهى "مائة �سنة 
اإىل  العزلة" حيث ترجمت  من 
اأكر  منها  وبيعت  لغة  ثاثني 
عرب  ن�سخة  مليون  ثاثني  من 

العامل. 

مك�سيكو

جابريل جار�سيا ماركيز

 فرقة رولينج �ستون

ماركيز يعانى 
�سعف الذاكرة

هانز  ال���ب���ارون  ال�سوي�سرى 
هايرنيت�س تاي�سن بومنيزا،ثم 
�سمن  ل����زوج����ت����ه  ت���رك���ه���ا 
جمموعة مقتنيات عند رحيله 

عام2002.

 فرقة رولينج �ستون 
حتتفل مبرور 50 عاما 

على ن�ساأتها
�سبتمرب  ���س��ه��ر  م���دى  ع��ل��ى 
الربيطانية  العا�سمة  ت�ستقبل 
فرقة  لأ���س��ه��ر  فنيا  م��ع��ر���س��ا 
الأورب��ى  الغناء  فى  مو�سيقية 
"رولينج  ال�����روك  مل��و���س��ي��ق��ى 
الفرق  من  تعد  والتى  �ستون" 
جناحا  لق��ت  التى  املو�سيقية 
م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري ف���ى ف��رتة 
عام  منذ  حتديدا  ال�ستينيات، 

 .1962
كبريا  ع��ددا  املعر�س  ي�سم 
م��ن ���س��ور ال��ف��رق��ة ف��ى جميع 
رح��ات��ه��ا وح��ف��ات��ه��ا وم���دى 
اأع�ساء  م��ع  اجلمهور  تفاعل 
كبارا  اأ�سبحوا  الذين  الفرقة 

فى ال�سن. 
ي���اأت���ى امل��ع��ر���س ف���ى اإط���ار 
عاما   50 مب����رور  الح��ت��ف��ال 
املو�سيقية،  الفرقة  ن�ساأت  على 
والتى ل ي��زال لديها معجبيها 
واأ�سارت  الأع��م��ار،  جميع  من 

التى  الفرن�سية  الأنباء  وكالة 
اأن  اإىل  احل��دث  بتغطية  تقوم 
الفرقة  م��ع��ج��ب��ى  م���ن  ك��ث��ريا 
املعر�س  مدخل  عند  جتمعوا 
مكان  اأ�سهر  ف��ى  اأق��ي��م  ال���ذى 

حلفاتهم.
كما ي�سم املعر�س عدد من 
الوثائق اخلا�سة بالفرقة التى 
التى  الأغانى  من  عدد  قدمت 
اأنها  وقتها  النقاد  عنها  ق��ال 

ت�سكل احللم الربيطانى.
نادرة  بالإ�سافة ل�سور  هذا 
الذى  بالفرقة  ع�سو  لأ�سهر 
لقى م�سرعه غرقا فى حمام 
عمره  ي��ت��ج��اوز  ومل  ال�سباحة 

ال�20 عاما.
يحيى  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
خا�سا  حفا  الفرقة  اأع�ساء 
قرن  ن�سف  مب���رور  اح��ت��ف��ال 
على فرقتهم،  ويعتربه البع�س 
ال�سهرية  الفرقة  لتلك  خامته 
الروك  مو�سيقى  قدمت  التى 
ت�سكل  ت��زال  ال��ت��ى   وامليتالك 
وجدان �سباب  القارة الأوربية 

كلها.
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املعتقل

)يقول الدب هما فني املعار�ضني؟ و هو يجل�س فوقهم )القطط الثالث يطاردون الدب بوتني(
وهم مم�ضكني بالفتة "بوتني البد اأن يرحل"(

)ب��وت��ني امل�����ض��ط��رب ب��ني ال��ع��ن��ف مم��ث��ل ف��ى ال�ضيف 
والق�ضاء املتمثل فى ميزان العدالة(

اأوليفر  
النم�ضا

ب�س
فان دام – هولندا اأمريكا

بيرت – النم�ضا
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الديكتاتورية..  اأع����داء  اأع���دى  ال��ف��ن 
اأو  الفرد  حكم  فقط  لي�ست  الديكتاتورية 
احلزب الواحد اأو حكم الع�سكر اأو �سيطرة 
الدولة  مفا�سل  كل  على  ال�سيا�سى  الأم��ن 
خالل  من  متار�س  اأن  ميكن  اأي�سًا  لكنها 
ما  اأو موجهة وهذا  اأحكام ق�سائية جائرة 

حدث فى رو�سيا.
ففريق البنات الغنائى امل�سمى »بو�سى 
رايوت» عندما غنى فى اإحدى كاتدرائيات 
»اأيتها  اأغنية  املا�سى  فرباير  فى  مو�سكو 
الأم املقد�سة اأخرجى بوتني»، التى ت�سمنت 
الرو�سي.  للرئي�س  الإ���س��اءة  يزعمون  كما 
ناديجدا  الفريق  ع�سوات  املحكمة  واأدانت 
القانون  انتهكن  باأنهن  ويكاترينا  وماريا 
العالقة  تنتقد  التى  الأغنية  ب��اأداء  عمدًا 
ومتت  الأورثوذوك�سية  والكني�سة  بوتني  بني 
التحري�س  بتهمة  الثالث  الفتيات  اإدان���ة 
على الكراهية الدينية واإثارة ال�سغب وحكم 

عليهن بال�سجن ملدة عامني.
حيث  دولية  اإدان��ة  موجة  اأث��ار  احلكم 
اعترب مبثابة اختبار ملدى ت�سامح الكرملني 
مع املعار�سة العلنية.. الفريق اأطلق اأغنية 
»بوتني  ا�سم  حتت  الإن��رن��ت  على  جديدة 
ي�سعل نريان الثورة،» وقال الفريق فى بيان 

له اإن املعركة م�ستمرة. 
الفن  على  الدكتاتورية  انت�سرت  واإذا 
مرة فاإنها ولبد اأن تخ�سر دائمًا اأمام الفن 

الذى يتم�سك بحقوق الإن�سان وحريته.   

الفن والديكتاتورية

)بوتني يتعكز على ميدفيدف وهما يتعكزان على ثالث(
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األك�ضندر زودين – رو�ضيا



 مل يكن حرفاً �صاكناً فى عراء اخلوف، ولكن ق�صيدة ال حتدها جغرافيا ال�صمت 
والهزمية.. وم�صاحات من االأمل امل�صرع جتاه احلياة.. هو نبتة اأ�صيلة منت فى بيداء 

القهر فقاومت الفناء وال�صياع واخلنوع واخل�صوع.
�صكن احلرف وبنى بني اأرجائه �صرحا يت�صع لوجوه مثقلة باالأمل وب�صر ينتمون 
اإىل دماء حروفه وينترثون فى �صوارع قلبه ب�صطاء ا�صتباحوا حروف كلماته واأجلموا 
خوفه.. ت�صكلوا ق�صائد وروؤى.. �صار لل�صحو فى حروفه عينان تب�صران.. �صاغ العمر 
ق�صيدة.. مل يكن وحده يراها.. الهارب من احللم اىل �صجن احلروف.. اأبدع واأينعت 
كلماته اأ�صجاراً واأقماراً.. مدناً و�صوارع و�صماء و�صياء ونهراً ميتد فى اأوردة االأر�ض.. 
امتطى عر�ض القلب لي�صهد ال ليحكم.. ليقراأ ال ليوحي.. ليع�صق ال ليقّد قمي�صه.. 

�صهوة اأو رغبة فى ج�صد ال�صلطة اأو ثراء القتلة.
 ....... اأيها الراحل فى عناد ونزق.. ال اأزعم اأنى وحدى اأراك االآن.. اأو اأنى وحدى 
املوحى اإليك املنتظر.. الذى حلمت به ال الذى حلم بك.. �صاأجيء اإليك.. �صاأزورك 
اأنت نحن..  واملر�ض..  االأمل  اأنهكه  الذى  قلبك.. عمرك..  واأ�صكن ق�صائدك..  دوماً 

ونحن اأنت..اأينما كنت.. كتبت تواريخ الع�صق وتيمنت �صيف املقاومة..
 ترنحت اأقدامك فى �صوارع الفقراء والب�صطاء.. انحزت لهم ولكن ال�صد الذى 
حال بينهم وبينك كان منيعاً.. �صنعه القهر واجلهل.. كان الرحيل مرتعاً باحلزن.. 

فرحلت فى اأ�صى.. بداأنا احلرف �صوياً.. وت�صعلكنا فى اأروقة ال�صعر.
 واالآن.. ال اأعرف.. باأى حرف اأبداأ اأو اأنهى هذا البوح.. وقد اأ�صرتنى حروفك.. 
اأوقعتنى فى �صرك جميل.. اأطل منه على ق�صائدك.. على حياتك.. اأنا الذى مل اأرك 
منذ زمن ال�صياع.. و�صوارع الغربة تكبل ال اأقدامى ولكن كل اجل�صد.. حم�ض فكرة 
مري�صة تراودين.. اأن اأقاتل طواحني القهر.. الأراك .. مدينة �صغرية تلوح فى عراء 

حياتي..
 ت�صم ال�صعراء فنلتقي.. اأرنو اإليها واأتيمم من قلبها..

 واأو�صيها بك.. اأن تبقيك �صاملاً..
 وال جتعل رحيلك رحيل حلمي..

وعليوه  ون�صيم  والق�صا�ض  وري��ان  و�صقر  وطلب  ويو�صف  رم�صان  للأ�صدقاء   
واجلميع اأقول:

 هل نلتقى على اإبداع حلمي.. ليدرك اأنه مل ميت؟

فـى رحـيـل حــلمى

بقلم:
�أحمد �سماحة
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