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• �ل�سرت�ك  5 جنيهات  �لعدد فى م�سر  �سعر 
�ل�سنوى لالأفر�د م�سر 70 جنيًها • �ل�سرت�ك 
 • جنيًها   280 مب�سر  للموؤ�س�سـات  �ل�سنوى 
 65 لــالأفــر�د خــارج م�سر  �ل�سنوى  �ل�ــســرت�ك 
للموؤ�س�سات خارج  �ل�سنوى  • �ل�سرت�ك  دولًر� 

م�سر 200 دولر
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رئي�س جمل�س الإدارة
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صـــالح عــزيـز
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38

اأ�صعار املجلة خارج م�صر:
�ل�سعودية 7.00 ريال - �لكويت 0.600 دينار - �لبحرين 0.700 دينار - قطر 7.00ريال 
- �لإمار�ت 8.00 درهم - م�سقط 0.800ريال - �لأردن 1.750 دينار -  لبنان 3500 لرية 
- تون�ص 2.800 دينار - �ملغرب 25.00 درهم - ر�م �هلل 1.75 دولر - غزة 1.50 دولر - 
لندن  1.75 جك - ليبيا 1.00 دولر - �جلز�ئر 1.00 دولر - �ل�سود�ن 0.90 دولر.   



فل�سفة اجلمال  فى  بال �سفاف" جمرد مرجع مهم  "واقعية  الأ�سهر  كتابه  يكن  مل 
ككتابات  الفل�سفة  ق�سم  ف��ى  ندر�سها  كنَّا  التى  الأخ���رى  اجلمالية  الكتابات  ���س��اأن  �ساأنه 
كروت�سه، وهريبرت ريد وب�سالر، وهيجل و�سارتر... بل كان بالن�سبة لنا – نحن املتمردين 
لنا  فتح  مده�ًسا  معرفًيا  ك�سًفا  ال�سبعينيات  بداية  فى  اجلاهزة  الأيديولوجيات  – على 
اأبواب التمرد العقلى على النمطية والنظريات املعلبة.. فلقد تعلمنا منه اأن نقد الثوابت 
اج..  الوهَّ العقالنية  جوهر  ا  اأي�سً وهو  الإن�سانى،  الفكر  حيوية  �سر  هو  الدائم  النظرية 
الفكرى والن�سو�سية  التحجر  �سنًدا معرفًيا فى مواجهة  لنا  بالن�سبة  لذا كان ج��ارودى 
النمطية التى كانت تتهم اأى اجتهاد بالتحريفية والرتف البورجوازى، وهى نف�س التهم 
التى طالته فى فرن�سا من "الأ�سولية املارك�سية" ولعل الرتجمة الرائعة التى اأ�سدرتها 
هيئة الكتاب اآنذاك ل"واقعية بال �سفاف" هى التى اأ�سهمت فى تقوية اإح�سا�سنا بالثقة 
اأراجون،  العاملى  الفرن�سى  لل�ساعر  رائعة  مبقدمة  �سدر  فالكتاب  ج��ارودى،  مقولت  فى 
وترجمة املرتجم الر�سني حليم طو�سون ومراجعة �سيخ �سعراء العامية فوؤاد حداد. هذه 
الأ�سماء الكبرية اأعطت للكتاب م�سداقية وكانت بالن�سبة لنا نحن ال�سبَّان مبثابة )عالمة 
اجلودة(.. ودلياًل قاطًعا على اأهمية الكتاب وموؤلفه.. ورغم اأن جارودى مل يكن قد اأعلن 
اأنه  اإلَّ  الكتاب  لهذا  تاأليفه  ��ان  الأ�سولية" اإبَّ ال�سرتاكية  "الواقعية  على  الكامل  مت��رده 
جمال  علم  لتاأ�سي�س  حماولة  يف  والتطبيقى  املعرفى  امل�ستويني  على  خمتلفة  روؤي��ة  قدم 
جديد والتب�سري بواقعية اأكرث حرية واأكرث خياًل واأكرث مترًدا.. فلقد قدم تقييًما خمتلًفا 

لأعمال بيكا�سو التجريبية اجلموح..
النقاد  التى دمغها كثري من  اإبداعات كافكا  اإىل مناطق جديدة فى  كما وجه نظرنا 
بالعبثية والعدمية.. ليو�سح لنا دور اإبداعات كافكا فى تعرية املجتمع الراأ�سماىل الذى 
الإبداع  التاأويل وحرية  الإن�سان. ففتح عيوننا مبكًرا على �سرورة حرية  اإن�سانية  ي�سلب 
ورف�س  الطبقى  الأ�سر  والنعتاق من  العدالة واحلرية  بق�سايا  الإب��داع  التزام  و�سرورة 

القيود على التفكري والعقل كافة.
ولقد ظل هذا املوقف الرائع هو موقفه الدائم فى مواجهة الظلم الطبقى وال�ستبداد 
الراأ�سمالية  مواجهة  فى  وفكره  قلمه  تقود  التى  الدائمة  بو�سلته  وظ��ل  والعن�سرية، 
ل من احلزب ال�سيوعى الفرن�سى ملواقفه  ال�سر�سة والإمربيالية العاملية، حتى بعد اأن ُف�سِ
ا للعقل والعدالة ومناه�سة  املناه�سة للتدخل ال�سوفييتي فى ت�سيكو�سلوفاكيا ظل خمل�سً

العن�سرية.
املحرتم من مذبحة  دفعه لأن يقف موقفه  ال��ذى  بالعدالة هو  املطلق  الإمي��ان  هذا 
"معنى  بعنوان  الفرن�سية  اللوموند  جريدة  فى  املهم  بيانه  ن�سر  حينما  و�ساتيال  �سربا 
العدوان الإ�سرائيلى بعد جمازر لبنان" وهو البيان الذى جمع عليه توقيعات كبار مثقفى 
العامل، ووقف مع جان جيينيه يواجهان "العدوان ال�سهيونى" واملذابح الإ�سرائيلية غري 
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مباليني بالهجوم القا�سى الذى تعر�سا له.
ال�سهيونية  املنظمات  مع  ج��ارودى  �سدام  بداية  هو  التاريخى  البيان  ه��ذا  ك��ان 
"اخلرافة  مواجهة  ف��ى  �سلًبا  ظ��ل  ذل��ك  ورغ��م  ع��دي��دة..  حمالت  �سده  �سنَّت  التى 
ال�سهيونية" ليوؤلف كتابه الأ�سهر "الأ�ساطري املوؤ�س�سة لدولة اإ�سرائيل" الذى �سكك 
من خالله فى )حمرقة اليهود( وف�سح العن�سرية ال�سهيونية كا�سًفا زيف ورجعية 
الفكرة ال�سهيونية وا�ستعماريتها وعدوانيتها.. مما اأدى اإىل حماكمته بتهمة معاداة 
ال�سامية واإدانته واحلكم عليه بال�سجن ملدة عام مع اإيقاف التنفيذ وتغرميه 50 األف 

دولر.
ورغم اأن الرجل كتب ما كتب فى اإطار ف�سحه "لعدونا" اإل اأن حجم الت�سامن 
العربى والإ�سالمى معه مل يكن على م�ستوى موقفه ال�سلب. والطريف اأن النظم 
اأو  الالئق  بال�سكل  معه  تقف  مل  اإ�سالمه  لإ�سهار  هللت  التى  والإ�سالمية  العربية 
اأن بع�س هذه النظم وجدت فى كتاباته عن الإ�سالم خطًرا على  املطلوب، الأطرف 
كيانها فمنعت كتبه من الدخول اإىل اأ�سواقها بحجة اأن هذه الكتابات موجهة للغرب 

ولأوروبا ولي�ست للمواطن العربى امل�سلم!!!
اأعماله، طبعتها بغري علمه وجنت  اإن بع�س دور الن�سر العربية التى طبعت  بل 
وم��ور���س��ت �سد  ال��رتج��م��ات  ه��ذه  ع��ن  واح���ًدا  يتقا�سى مليًما  اأن  دون  اأرب��اًح��ا طائلة 
موؤلفاته وحما�سراته اأب�سع اأنواع القر�سنة الفكرية، ورغم ذلك ظل موؤمًنا باإ�سالمه 
العدالة  ف��ى  يتج�سد  الإ���س��الم  جوهر  اأن  م��وؤك��ًدا  يكتب  وظ��ل  الفكرية،  واخ��ت��ي��ارات��ه 
كتابه  فى  كلها  الأف��ك��ار  ه��ذه  جمع  ولقد  العقل،  وحرية  الفكر  وحرية  الجتماعية 
الأهم "كيف اأ�سبح الإن�سان اإن�سانًيا" والذى فنَّد فيه الدعاوى املغلوطة عن الإ�سالم 
مو�سًحا اأن العدالة وامل�ساواة والعقالنية ومناه�سة العن�سرية هى املبادئ العليا التى 

نادى بها الإ�سالم وهى وحدها التى حتقق اإن�سانية الإن�سان.
اجلمال  علم  اأو  الفل�سفة  فى  �سواء  الفكرية  واجتهاداته  املبداأية  مواقفه  ورغ��م 
العربى، ومازال  العلمى  البحث  بعيًدا عن  م��ازال فكر ج��ارودى  الإ�سالمى  الفكر  اأو 
�ًسا فى جامعاتنا العربية.. حتى رحيله مل يلفت نظر الكثريين،  اإجنازه الفكرى مهمَّ
ومل يتحدث عنه غري قليل القليل من كتابنا ومفكرينا.. لدرجة اأن البع�س فوجئ 
برحيله لأنه كان يعتقد اأنه رحل منذ فرتة طويلة، واحلقيقة اأن الرجل كان حما�سًرا 
وكاأننا  الأ���س��واء.  عن  ا  مري�سً وانعزل  ال�سامية  مبعاداة  عليه  احلكم  بعد  وحمبًطا 

تواطاأنا مع الأعداء �سده.
طب روًحا يا اأيها العقل اجلميل، فل�سوف تظل اإ�سهاماتك ومواقفك واجتهاداتك 
خالدة فى الفكر الإن�سانى، و�ستظل عقالنيتك التى اأفنيت عمرك فى الدعوة اإليها 

نربا�ًسا للب�سرية فى كل مكان.. فلقد كانت عقالنيتك بال �سفاف.  
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ورغم أن جارودى كتب ما كتب 
فى إطار فضحـه »لعدونا« 

إال أن حجم التضامن العربى 
واإلسالمى معه مل يكن 

على مستوى موقفه الصلب. 
والطريف أن النظم العربية 

واإلسالمية التى هللت إلشهار 
إسالمه مل تقف معه بالشكل 

الالئق أو املطلوب



مشوخ احلكمة ومجاليات املهابة
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ة النحت امل�شرى القدمي، وواحد من اأهم املنحوتات واأجملها فى تاريخ الب�شرية لي�س فقط  هو درَّ
ِنع من حجر الديوريت الأخ�شر �شديد  لدقة �شنعه واكتمال معماره وبهاء �شموخه، لكن لأنه �شُ
لأن  متاألقة  وموهبة  فائقة  مهارة  ويتطلب  معه،  التعامل  نحات  اأى  على  ي�شعب  الذى  ال�شالبة 
ات امل�شرى املجهول ا�شتطاع  �شالبة اخلامة القا�شية تقف حائالاً اأمام تنفيذ فكرة الفنان.. لكن النحَّ
ا – مل  اأن يتحدى هذه ال�شالبة الع�شية لي�شنع منها �شت ن�شخ من نف�س اخلامة – نحتاًا مبا�شراً
مت التماثيل  يتبق منها اإل ن�شخة واحدة كاملة تلك التى تقف �شاخمة باملتحف امل�شرى بينما ُه�شِّ

اخلم�شة املتبقية فى ظروف غام�شة.
وميثل متثال "خفرع" اأوج تطور ون�شج النحت فى ع�شر الدولة القدمية التى تتميز منحوتاتها 
كما يقول اجلباخنجي: "بالتزان وقوة التخطيط بطريقة تتجلَّى فيها التعبريات املعمارية �شواء 
فى اخلطوط امل�شتقيمة اأو املنحنية اأو املكعبة اأو املخروطة". كما يتميز هذا الع�شر مبهارة الت�شرف 
فى العالقات بني الفراغ واخلطوط ليرتتب عليها قيمة الكتلة املتما�شكة التى تنطلق فى الفراغ 
فتعطى تاأثريات الهيبة وال�شموخ وحتول التمثال اإىل عمل ملحمى جميل يوؤثر فى وجدان املتلقى 
ات املجهول فى هذا التمثال اأن يج�شد القوة من خالل  وي�شتحوذ على حوا�شه.. ولقد ا�شتطاع النحَّ
اإبرازه لع�شالت الكتف والزند وقوة قب�شة اليد مبهارة فائقة توؤكد براعته فى فن الت�شريح.. كما 
اأن عالقة اخلط الراأ�شى باخلط الأفقى فى الكر�شى، وترديد هذه العالقة فى اجل�شد اجلال�س – 
بر�شاقة و�شالبة – ثم ترديده مرة ثالثة فى و�شع الذراع املوازى للج�شد اأعطى تكرارية دينامية 
وهنا  ا..  واقفاً ولي�س  اأن )خفرع( جال�س  رغم  و�شموخه  التكوين  قوة و�شالبة  اأكدت على  متواترة 
ا.. ورغم قوة  ات فى اإك�شاب متثاله جاللاً وجمالاً يخطفان الب�شر والوجدان معاً تتجلى مهارة النحَّ
نحت مالمح الوجه املتناغمة مع قوة تكوين اجل�شد اإل اأنك تكت�شف كلما تاأملت – وجه الفرعون 
ا..  معاً واملهابة  والطيبة  والرجاحة  احلكمة  م�شاعر  وحتتويك  وحنون،  حكيم  اإن�شان  باإزاء  – اأنك 
فت�شعر بجمال الطماأنينة ي�شرى فى اأو�شالك ليتوازن مع القوة ال�شلبة ليحقق قيمة.. "اإن�شانية 
القوة املهيبة" التى هى الهدف الأ�شا�شى من اإن�شاء التمثال.. فالفرعون قوى و�شلب واإن�شان يتفجر 

اإن�شانية وحكمة وحب ل�شعبه ووطنه.
الأهم فى هذا التمثال هو اللون، فلقد ا�شتطاع النحات اأن يوظف اللون الطبيعى للخامة "حجر 
ا وراحة ب�شرية تخاطب الوجدان وتربت عليه  اذاً ا اأخَّ الديوريت الأخ�شر" لي�شفى على عمله �شحراً
ا..  معاً اآٍن  وثقافياًا فى  ا جمالياًا  "ال�شقر حور�س" توظيفاً اأن يوظف  ا�شتطاع  كما  و�شفافية..  و  بحنُّ
ويوؤكد  الفرعون  ليحمي  بجناحيه  الراأ�س  الفرعون حمت�شناًا خلفية  "ال�شقر" خلف  و�شع  فلقد 

�شرعيته، كما اإنه �شنع "ال�شقر" باأ�شلوب ر�شيق ل ميثل عبئاًا "�شكلياًا" على التكوين.
التمثال ب�شكل عام يج�شد ال�شموخ واحلكمة واملهابة ويوؤن�شن القوة وال�شالبة واملهابة التى هى من 
ا للثقافة امل�شرية القدمية.. كما اأنه واحد من كنوز النحت  ال�شمات الأ�شا�شية "حلاكم م�شر" وفقاً
الإن�شانى اجلميلة التى توؤكد اأن "الن�شب الذهبية" ُعِرفت اأولاً فى م�شر القدمية قبل اأن يعرفها 

اليونان والرومان باأكرث من األفى عام..
فهل يعود نحاتونا وكلياتنا الفنية اإىل درا�شة النحت امل�شرى القدمي مرة اأخرى ليدر�شوه ويعّلموه 
لتالميذهم بدلاً من الهتمام املبالغ فيه بالنحت الإغريقى والرومانى ومنحوتات ع�شر النه�شة. 

اأ. عفيفى

خفرع - الدولة القدمية - الأ�شرة اخلام�شة - 
نحت على حجر الديوريت الأخ�شر - املتحف 

امل�شرى.
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جنيب  حمفوظ  حياكم حسنى  مبارك
د. اإبراهيم حممد من�صور

فى عام 1983 ن�صر جنيب حمفوظ كتاًبا �صيا�صًيا، اتخذ له �صيغة �صردية مبتكرة، 
العنوان  فى  جاء  كما  ال�صادات،  اأن��ور  حتى  مينا  من  م�صر  رجال  مع  ح��واًرا  جعله  حيث 
العر�ش  كلمة  وحتمل  العر�ش"،  "اأمام  فهو  الرئي�صى  الكتاب  عنوان  اأما  للكتاب،  الفرعى 
من  عباده  اخلالق  يحا�صب  حيث  وتعاىل(،  )�صبحانه  الرحمن  عر�ش  اأولهما:  معنيني 
احلكم،  عر�ش  وثانيهما:  الدنيا،  احلياة  فى  اأيديهم  اقرتفته  عما  احل�صاب  يوم  الب�صر 
الفراعنة،  ال�صنني، عر�ش  اآالف  القدم منذ  عر�ش م�صر اخلالدة، وهو عر�ش �صارب فى 
وكان اأنور ال�صادات قد و�صف فى كثري من املواقف بالفرعون، وهو اآخر فرعون عا�صره 

جنيب حمفوظ حينما �صرع فى تاأليف كتابه.
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فاإننا  هنا  �أما  �أمامها"  يحا�سبون  �لذين  �مليتني 
�ملعرو�سني  �أق����و�ل  �إىل  ت�ستمع  حمكمة  �أم���ام 
ردها  �أو  وقبولها  �أعمالهم  على  للحكم  �أمامها 
بعيًد�  يكن  مل  ا  �أي�سً وهذ�  و�لق�سطا�س،  بالعدل 
عما ورد من ن�سو�س م�سرية قدمية �سورت يوم 
�ملحكمة  يدى  �أم��ام  ميت  كل  قدم  وقد  �حل�ساب 
نف�سه كل تق�سري، وكل  �إح�سانه، ونفى عن  �أدلة 

ما ميكن �أن يدينه من �لأفعال و�لأقو�ل.
•••

حاكم  �أق��دم  با�ستدعاء  عملها  �ملحكمة  تبد�أ 
�مل�سرية  �لدولة  �إقامة  فى  �ساأن  له  كان  م�سرى 
�لوحدة  �سانع  �أو  �لقطرين  م��وح��د  مينا  وه��و 
�لوطنية �مل�سرية، فقد �أوماأ �أوزوري�س �إىل حور�س 

ف�ساح �ل�ساب ب�سوت جهوري:
- �مللك مينا 

ودخ���ل م��ن �ل��ب��اب ف��ى �أق�����س��ى �ل��ق��اع��ة رجل 
�لقدمني،  حافى  �ل��ر�أ���س،  ع��ارى  بكفنه،  ًعا  متلفَّ
و�أخذ يقرتب من �لعر�س بج�سمه �لقوى ومالحمه 
�لو��سحة حتى وقف على بعد ثالثة �أذرع منه فى 
كاتب  حتوت  �إىل  �أوزوري�س  و�أوماأ  كامل..  خ�سوع 

�لآلهة فر�ح يقر�أ من �لكتاب: 
- �أعظم ملوك �لأ�سرة �لأوىل، حارب �لليبيني 
و�سمها  �ل�سفلى  م�سر  وهاجم  عليهم،  و�نت�سر 
على  ملًكا  نف�سه  و�أعلن  �جلنوبية،  مملكته  �إىل 
م�سر كلها وتوج ر�أ�سه بتاج مزدوج، حول جمرى 
�لنيل، و�أن�ساأ مدينة منف فى �لفر�غ �ملتخلف عن 

ذلك.
جاء  ملا  "�ملو�سوعي"  �لو�سف  هو  ه��ذ�  ك��ان 
وهى  مينا،  �أعمال  عن  �حل�ساب  يوم  �سجل  فى 
�أولها:  �أن��و�ع،  عدة  �إىل  تنق�سم  �أعمال  نرى  كما 
�ل�سيا�سية،  �لأعمال  وثانيها:  �حلربية،  �لأعمال 

وثالثها: �لأعمال �لعمر�نية و�لإن�سائية.

�ملكتوب،  �ل�سجل  بهذ�  تكتفى  �ملحكمة ل  لكن 
بل تعطى �لفر�سة لكل من ميثل �أمامها ليتحدث 
�أوزوري�س  توجه  فقد  ولذلك  نف�سه،  عن  بنف�سه 

باخلطاب �إىل مينا قائاًل:
- هات ما عندك 

فاأخذ مينا يعدد ما �سنعه على مدى �ل�سنو�ت 
وحقق  �لغرباء  م��ن  �ل��ب��الد  طّهر  حتى  �ل��ط��و�ل 
�أمرين: طرد �لأع��د�ء من  �حللم �لذى متثل فى 

�أر�س �لوطن وتوحيد �لبالد حتت حكم موحد.
وحينما يقول مينا للمحكمة:

- ��ستحوذ على م�ساعرى جمد م�سر و�أمنها.
يقول له �أوزوري�س:

ا، فيقول �مللك مينا  - وجمدك �ل�سخ�سى �أي�سً
بت�سليم:

- ل �أنكر ذلك ولكن �خلري عم �لبالد.
فريد عليه �أوزوري�س:

�أوفى ن�سيب منه،  و�أعو�نك  - وكان لأ�سرتك 
وللفالحني �حلد �لأدنى.

ما  بتربير  نف�سه  ع��ن  �ل��دف��اع  مينا  وي��ح��اول 
�كت�سبه �لأعو�ن من مز�يا، وما عاناه �لفالحون 

من حيف قائاًل: 
بلذيذ  �أه��ن��اأ  ومل  �لق�سور  بحياة  �أن��ع��م  مل   -
�إل  �لن�ساء  م��ن  �أم�����س  ومل  و�ل�����س��ر�ب  �ل��ط��ع��ام 
�لف�ساد  تهمة  نف�سه  ع��ن  بذلك  فدفع  زوج��ت��ي، 
لتاأكيد  �إيزي�س  �لأخالقى و�ل�سيا�سي، ثم تدخلت 

ر�ساها ور�سا �ملحكمة �لعادلة عن مينا، فتقول:
ووّح��د م�سر، ووفر  �لنعيم،  �إن��ه زه��د  فى   -

للفالحني �لأمن.
ثم كان حكم �ملحكمة، فى حق مينا، كما نطق 

به �أوزوري�س:
�أول كر�سى  �أيها �مللك، �تخذ جمل�سك على   -
�إىل  مينا  �مل��ل��ك  فم�سى  �لأمي����ن،  �جل��ن��اح  ف��ى 

كتاب �أمام �لعر�س مبناه على �خليال فهو لي�س 
تاريًخا للحكم و�حلكام فى م�سر، لكنه من ناحية 
�لتاريخية  �حلقائق  من  قدر  على   يقوم  �أخ��رى 
ق جنيب حمفوظ  �ملعروفة، و�ل�سوؤ�ل هو: كيف وفَّ
بني �حلقائق �لتاريخية و�خليال �لرو�ئى فى هذ� 

�لكتاب �ل�سيا�سى �ل�سردى �لبديع؟!
ي��ج��م��ع جن��ي��ب حم��ف��وظ ح��ك��ام م�����س��ر، من 
�ملعتدين  �لأج��ان��ب  دون  ا،  خ�سو�سً �مل�سريني 
�حل��و�ر  ل��ي��دور  �ملحكمة،  ق��اع��ة  ف��ى  و�ملحتلني، 
�لعادلة،  �ملحاكمة  �أر�سية  على  وبينهم،  معهم 
وكاتب  وحور�س  و�أوزوري�س  �إيزي�س  حمكمة  وهى 
�لآلهة،  كاتب  "حتوت"  �سرها  �أم��ني  �أو  �ملحكمة 
�لكتاب  مطلع  ف��ى  حمفوظ  جنيب  لنا  وي�سف 

قاعة �ملحكمة وهيئتها على �لنحو �لتايل:
�ملقد�سة فى  بكامل هيئتها  �ملحكمة  "�نعقدت 
بالرموز  �ملنقو�سة  �لعالية  �لعدل بجدر�نها  قاعة 
�لإلهية و�سقفها �ملذهب ت�سبح فى �سمائه �أحالم 

�لب�سر.
�أوزوري�س فى �ل�سدر على عر�سه �لذهبي، و�إىل 
حور�س  ي�ساره  و�إىل  عر�سها،  على  �إيزي�س  ميينه 
على عر�سه، وعلى مبعدة ي�سرية من قدميه تربع 
حتوت كاتب �لآلهة م�سنًد� �إىل �ساقيه �مل�ستبكتني 
ت  فَّ �سُ �لقاعة  جانبى  وعلى  �جل��ام��ع،  �لكتاب 
�خلال�س  �لذهب  من  بق�سرة  �ملك�سوة  �لكر��سى 
تنتظر من �سيكتب لهم �خلال�س من �لقادمني". 

•••
لهيئة  و���س��ف��ه  حم��ف��وظ  جن��ي��ب  ��ستمد  ل��ق��د 
�ملحكمة من �لنقو�س �لفرعونية �لتى �سورت يوم 
ا فى ن�سو�س  �لبعث و�حل�ساب، وكما وردت �أي�سً
ترجمات  فى  عرف  ما  �أو  �مل�سرى  �ملوتى  كتاب 
تلك  �لنهار" ولكن  �إىل  "�خلروج  با�سم  متاأخرة 
قلوب  "تزن  وهى  �ملحكمة  ت�سور  كانت  �لنقو�س 

حممد على م�صطفى النحا�س اأنور ال�صاداتجمال عبد النا�صر
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��ستجابو�  ما  و�سرعان  بالقوة،  �لظلم  وحماربة 
و�لتقاليد  �خل��وف  حاجز  فحطمو�  �ل��ن��د�ء  �إىل 
�لطغاة  �إىل  �لقاتلة  �سرباتهم  ووجهو�  �لبالية، 
و�لظاملني، و�سرت �لنار �ملقد�سة �إىل جميع �لبالد 
�حلكام  على  �لأحمر  �لغ�سب  قذ�ئف  و�نطلقت 
��ستولينا  ثم  و�ملقابر،  �لدين  ورج��ال  و�ملوظفني 

على مقاليد �حلكم.
�أبنوم  �أن  حتب  بتاح  �حلكيم  يقول  وحينما 
�إمنا يتحدث من منطلق حقد �أ�سود، يد�فع �أبنوم 

قائاًل:
�إنه �حلقد �لذى زرعه فى �سدورنا �ل�سادة   -

�لظاملون.
وحينما يعرت�س �مللك زو�سر على �سياع هيبة 
�لفالحني  من  قوم  يحل  كيف  ويتعجب  �ل�سفوة 
�لذين  �لفر�عنة  حم��ل  و�ل�سناع  و�ل�سيادين 

يج�سدون �لآلهة، يرد عليه "�أبنوم" فى ج�سارة:
�أنهم خري  و�أثبتو�  بالفعل  لقد حّلو� حملهم   -
منهم، و�أن �لآلهة تتج�سد فيمن يرفع ر�ية �لعدل 

و�لرحمة �أًيا يكون.
ا: ولكن �مللك زو�سر يهتف حمتجًّ

- يا لك من وقح!!
فيلتفت �إليه �أوزوري�س قائاًل:

- ل �أ�سمح بتجاوز �لأدب فى �خلطاب، �عتذر 
فقال زو�سر فى خ�سوع:

- �أقدم �ملعذرة و�لأ�سف.
وفى نهاية جل�سة حماكمة �لثو�ر، تقول �ملحكمة 
�أحكم  "من  و�أ���س��ح��اب��ه  �أب��ن��وم  �إن  و���س��وح:  ف��ى 
�أبنائى و�أنبلهم" فذهبو� ليتخذو� جمال�سهم بني 

�خلالدين.
يتجاهل جنيب حمفوظ كل �حلكام �لأجانب، 
علق  وقد  با�سا،  على  حممد  هو  و�حد  با�ستثناء 
على حماكمته �مللك �لفرعون خوفو قائاًل "كاأنها 
�لأجنبي"  �أ�سلها  رغم  جديدة  فرعونية  �أ�سرة 
ومع ذلك فاإن جنيب حمفوظ مل يذكر من تلك 
�سائر  وجتاهل  نف�سه،  على  حممد  �سوى  �لأ�سرة 
�أبنائه و�أحفاده وكان حقه �أن يدرج �بنه �إبر�هيم 

فى  �لنعيم  �أه��ل  من  �أ�سبح  �أن��ه  مدرًكا  كر�سيه 
�لعامل �لآخر.

•••
جنيب  تخيلها  �لتى  �ملحكمة  مت�سى  وهكذ� 
وحتكم  م�سر،  حكام  ك��ل  فتحا�سب  حم��ف��وظ، 
على  �ل���دور  ك��ان  م��ا  �إذ�  حتى  عليهم..  �أو  لهم 
�سقوط  بني  ما  �ملمتدة  �لظالم"  ف��رتة  "ثو�ر 
قدم  �لو�سطى  �ل��دول��ة  وق��ي��ام   �لقدمية  �ل��دول��ة 
قادو�  �لذين  �لثورة"  "روؤو�س  حمفوظ  جنيب 
ثم  بة  خمرِّ دموية  ثورة  فى  �لغا�سبة  �جلماهري 
حكمو� �لبالد عهًد� طوياًل، لكن جنيب حمفوظ 
�أتاح لهم �لدفاع عن ثورتهم، وجعل "�أبنوم" �أول 
من دعا �إىل �لع�سيان و�لقتال يتحدث با�سمهم، 
وجادل �لفر�عنة حول م�سروعية قيام ثورة �سد 
�حلكام �لذين ميثلون �لآلهة وميتلكون �ل�سرعية، 
فيد�فع �أبنوم عن نف�سه وعن زمالئه �لثو�ر مربًر� 

وو��سًفا �لثورة و�سًفا مثرًي� لنا �ليوم �إذ يقول:
�لع�سيان  �إىل  �أدعوهم  قومى  بني  �نطلقت   -

اإيزي�س واأوزوري�س
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وبعد �حلرب وفى ظروف تفكري �لرئي�س �أنور 
�ل�ساد�ت لإنهاء �حلروب و�إقامة �ل�سالم �لد�ئم، 
�سغلى  مدة  �ل�سيا�سة  فخربت  له،  نائًبا  جعلنى 
ملن�سب نائب �لرئي�س حو�ىل خم�س �سنو�ت، ثم 
ويذهب  �ملن�سة  ح��ادث  يقع  �أن  �لأق���د�ر  �ساءت 
ربه،  وجه  �إىل  و�ل�سالم  �حل��رب  قائد  �ل�ساد�ت 
على  �لإبقاء  �إىل  �سعيت  وقد  �مل�سئولية،  فاأحتمل 
�لأو�ساع �لتى ورثت �لعر�س عليها، وكانت تتمثل 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  مع  �ل�سد�قة  فى: 
�ل�سالم،  ثقافة  ون�سر  �لعامل،  فى  �لعظمى  �لقوة 
لأمريكا وحدها  �لت�سليم  �لعرب ب�سرورة  و�إقناع 
مب��ق��در�ت �أم���ورن���ا ح��ت��ى ل ن��ت��ورط ف��ى حروب 
ومن  ل��ذل��ك،  م�ستعًد�  �أغلبهم  وك���ان  ج��دي��دة، 
و�أعيد  �لعربية  �جلامعة  �إىل  �أعيدهم  بد�أت  هنا 
�لعرب،  و�سط  فى  �لطبيعى  �لو�سع  �إىل  م�سر 
بائ�سة فعقدت موؤمتًر�  وكان �لقت�ساد فى حالة 
�قت�سادًيا، و�سعيت لتح�سني �لعالقات �ل�سيا�سية 
و�لتجارية مع �لعرب و�لدول �لأوربية وغريها من 
وح�سلت  ذل��ك،  فى  جنحت  وقد  �لعامل،  بلد�ن 
على قرو�س كثرية، وبنيت طرًقا ومددت �سبكات 
م�سر،  رب��وع  فى  و�لكهرباء  �ل�سحى  لل�سرف 
كما �أن�ساأت مو�نئ ومناطق �سناعية عديدة، كما 
��ستكملت ما بد�أه �ل�ساد�ت من مدن جديدة، ولكن 
مل  �مل�سلمني،  و�لإخ��و�ن  و�لنا�سريني  �ل�سيوعيني 
يعجبهم �سيء من كل ما �سنعت، وحاولو� ت�سويه 
�أنهم  يزعمون  �أنهم  وبرغم  ب��ه،  قمت  عمل  كل 
فاإنهم  ه��و�دة،  بال  �ل��ذى حاربته  �لإره��اب  �سد 
�ملدنى  �لع�سيان  وق��ادو�  �سدى  جميًعا  حتالفو� 
و�ملظاهر�ت باملاليني فى �ل�سو�رع و�مليادين، وقد 
ظللت ل �أ�سدق �أن �لنا�س ت�ستجيب لهم، فال�سعب 
ل مييل للعنف، ول ينكر �أف�ساىل و�أعمايل، فلما 
و� فى طلب مغادرتى �ل�سلطة قائلني: �رحل..  �أحلُّ

�رحل، �أقدمت على  خماطبة �ل�سعب فى يوم �أول 
له  بار  �بن  �أننى  متاًما  و�أقنعته   ،2011 فرب�ير 
�آخر ولن  بلد  �إىل  بلدى  �أغ��ادر  لن  و�أننى  وح��ده، 
�أموت خارج بالدى �لتى حاربت من �أجلها، وقد 
�سيًئا  لكن  ب�سدقها،  تاأثًر�  لكلماتى  �ل�سعب  بكى 
ما قد حدث، خطاأ ما غرّي كل �سيء، ل �أدرى حتى 
لقد  �لنتيجة  �لذى غري  �ل�سيء  ما هو ذلك  �لآن 
وكاأننا  �جلمل  موقعة  �سموها  حادثة  عن  �سمعت 
و�لرمح  بال�سيف  �لقدمية  �حل��روب  ع�سور  فى 
�حلروب،  عرفت  هكذ�  وما  و�حلمري،  و�جلمال 
من  ملعركة  خططو�  قد  �أتباعي،  �أن  يبدو  ولكن 
�إىل  �لنهاية  فى  ��سطررت  ولقد   خمتلف،  نوع 
فيها  �أث��ق  �لتى  �لوحيدة  للجهة  �ل�سلطة  ت�سليم 
وهى �جلي�س،  وقد جلاأت �إىل �ل�سعب �أطلب منه 
�أن يتذكر ما قدمته من خدمات جليلة فى �حلرب 
بالأفكار  ت�سمم  قد  كان  �ل�سعب  ولكن  و�ل�سالم، 
وكان  و�لدميقر�طية،  �لثورة  عن  �أذ�عوها  �لتى 
�سهدت  �ل��ت��ى  �لإع���الم  ح��ري��ة  بف�سل  كله  ذل��ك 
�أعد�ئي،  وفى  �أعدى  ينكره  تقدًما ل  فى عهدى 
و�أهانونى  �أ�سرتي،  وعلى  على  تطاولو�  �لنهاية 
بو�سعى فى قف�س حديدى بدعوى حماكمتي، ثم 
جلاأت �إىل �هلل �أ�سكو �إليه، حتى �أننى ذكرت �أمام 

�ملحكمة بيت �ل�سعر:
بلدى و�إن جارت علّي عزيزة
و�أهلى و�إن �سنو� علّي كر�م 

وكان هذ� �آخر ما �سمعه منى �ل�سعب. 
فقال �أوزوري�س :

�أعد�ء  وب��ني  بينك  ن�ساأت  عالقة  تذكر  مل   -
�لأمة من �ل�سهاينة �ملحتلني.

�أر�س م�سر �سرب و�حد مل  - لأنه مل يبق من 
للح�سول  �ل��دوىل  للتحكيم  جلاأت  ولقد  نحرره، 
على حقوقنا فى ب�سعة �لأمتار �لتى بقيت لنا فى 
طابا، وح�سلنا على حقوقنا بالقانون، مما يثبت 
�سحة دعوتى ودعوة �ل�ساد�ت من قبلى لكى ننهى 

�حلروب ونعي�س فى �سالم مع جري�ننا.
فانربى له جمال عبد �لنا�سر قائاًل:

للقومية  �ل�����س��ام��خ  �ل��ب��ن��ي��ان  ه��دم��ت  ل��ق��د   -
من  �حلكام  و�أن�ساف  �أن��ت  وحتالفت  �لعربية، 
�لعرب مع �أعد�ء �لأمة بغري خجل، ودن�ست �سرف 
�لع�سكرية �مل�سرية حينما �أر�سلت جنودنا يقفون 

مع �لأعد�ء �سد قو�ت �لعر�ق فى �لكويت. 
ثم تدخل فى �حلديث "�أبنوم" قائاًل:

- لقد قلت فى كالمك �إنك منحدر من �أ�سرة 
بل  �ملحاربني،  مع  حاربت  و�أن��ك  �لفالحني،  من 
�أفهم  فلم  �لكبار،  �جلي�س  ق��ادة  من  قائًد�  كنت 
�إل  �سدك،  عارمة  ث��ورة  فى  �ل�سعب  يخرج  مل��اذ� 
بني  �لفجوة  وجعلت  �ل�سعب،  �أذللت  قد  تكون  �أن 

ا �سمن �حلكام �مل�سريني. �أي�سً
فى  �ل�سعفاء  �حلكام  حمفوظ  جنيب  ويجعل 
وهم   - �آخ��ر  بفريق  يذهب  كما  �لتافهني،  مقام 
�إىل   - و�لت�سرذم  �لنق�سام  �إىل  �ل��د�ع��ني  م��ن 

�جلحيم.
ف��ى 64 ف�ساًل  ك��ت��اب جن��ي��ب حم��ف��وظ  ي��ق��ع 
حمكمة  فيه  حاكمت  �ل��ذى   62 �لف�سل  �أطولها 
�لنا�سر،  عبد  جمال  �لبار  �لبن  �ملقد�سة  �لعدل 
�لذى قالت فى حقه �إيزي�س "�إن �أعماله �جلليلة 
لتحتاج �إىل جميع جدر�ن �ملعابد لت�سجيلها" ثم 
قالت �أما �لأخطاء فال �أدرى كيف �أد�فع عنها ؟!

�ل�ساد�ت،  لأن��ور  �ملحكمة  ��ستماع  �سياق  وفى 
قائاًل  يتدخل  �لنحا�س  م�سطفى  �لزعيم  ف��اإن 
لل�ساد�ت "تركت �لأمور ت�ستفحل كاأنك ل تبايل، 
�ل�سجون  فى  باجلميع  فاألقيت  بغتة  �نفجرت  ثم 
و�ملتطرفني  و�مل�سيحيني  �مل�سلمني  فاأغ�سبت 

و�ملعتدلني، و�نتهى �لأمر مباأ�ساة �ملن�سة..."
•••

 و�ل�سوؤ�ل �لآن هو: لو �أن جنيب حمفوظ عا�س 
�سي�سدر  كان  هل   ،2011 11فرب�ير  يوم  بعد  ملا 
عن  ف�ساًل  فيها  يجعل  كتابه  من  جديدة  طبعة 
ح�سنى  من  ننتظر  كنا  وم��اذ�  مبارك؟!  ح�سنى 
�أن  بعد  �ملحكمة،  قاعة  �إىل  دخ��ل  وق��د  م��ب��ارك 
�لعدد  ه��ذ�  كل  �أم��ام��ه  فوجد  "حور�س"،  قدمه 
من حكام م�سر �لقد�مى و�ملحدثني وهو يعرف 
منهم �ثنني على �لأقل معرفة �سخ�سية؟! هذ� هو 
�أن  ن�س �لف�سل �جلديد من �لكتاب كما تخيلنا 
له "حتوت"  يكون جنيب حمفوظ  قد كتبه، و�سجَّ

كاتب �لآلهة:
نادى حور�س:

- حممد ح�سنى مبارك 
فدخل �لقاعة رجل، ملفوف فى كفنه �لأبي�س، 
ينظر حتت قدميه �حلافيتني، قد بد�  �أثر �ل�سنني 
�أمام  مثل  حتى  �سريه  فى  فم�سى  ج�سده،  على 

�لعر�س، ودعاه �أوزوري�س للكالم فقال:
- ولدت فى كفر �مل�سيلحة من �أعماق �ملنوفية، 
فى �أ�سرة متو��سعة ك�ساأن �أ�سر �لفالحني فى ربوع 
م�سر، و�لتحقت بالكلية �جلوية فتخرجت طياًر�، 
بجد  �جلي�س  ف��ى  وعملت  رو���س��ي��ا،  ف��ى  ودر���س��ت 
فى  �لنا�سر  عبد  جمال  �ختارنى  حتى  و�جتهاد 
�أركان حرب �لقو�ت �جلوية بعد �لهزمية �لع�سكرية 
1967، فاأ�سهمت فى �إعادة بناء �جلي�س، وملا حان 
�لأر�س  و��ستعادة  �لوطنية  للكر�مة  �لثاأر  وق��ت 
�ل�سليبة فى �ل�سرق كنت �أحد قادة �جلي�س �لكبار، 
و من موقعى فى �لقو�ت �جلوية حتركت ل�سرب 
�لعدو فى عقر د�ره حيث كان مع�سكًر� فى �سيناء 

�لتى �حتلها فى غفلة منا.

جانب من جل�صة النطق باحلكم على مبارك
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�أحمد  �أي��ام  بنيناه من  ما  كل  تهدم  و�أن  �ل��ور�ء، 
ثورة  �إىل  وو���س��وًل  زغلول  ب�سعد  م���روًر�  عر�بى 
�ل�سباط �لأحر�ر حتى خل�س �حلكم لل�سعب ومل 
كل  من  و�لأنكى  �لعر�س،  لور�ثة  مكان  فيه  يعد 
ذلك �أن ترتك �لفل�سطينيني يذبحون على مرمى 
حجر فى غزة فال حترك �ساكًنا، بل يعلن رئي�س 
من  عليهم  �حل��رب  �لغا�سب  �لكيان  هذ�  وزر�ء 
�لقاهرة وهو �سيف عليك، فاأى عار �رتكبت، بل 
�أى جرم جتر�أت على �قرت�فه!! وما كان لل�ساد�ت 
ت�ستحق هذ�  ل  فاأنت  بعده،   للولية  يختارك  �أن 

�ل�سرف  �أبًد�.
فقال �أنور �ل�ساد�ت:

- هال ر�أفت به يا ري�س؟!
ثم حتدث �سعد زغلول فقال:

ذلك  ف��ى  من��ت  �أن���ك  �أ���س��م��ع  �أن  يوؤ�سفنى   -
وكنت  ليحاكموك،  فيه  و�سعوك  �ل��ذى  �لقف�س 
و�لفينة،  �لفينة  بني  وتفتحهما  عينيك  تغم�س 
وهذ� لي�س من �سيم �لأح��ر�ر، وما كان يليق بك 
تابًعا  ا  جنديًّ كنت  لو  كما  وتت�سرف  ت�ستكني  �أن 
ومطيًعا، وتن�سى �أنك كنت �لقائد و�لرئي�س، وقد 
حللت فى حمل �لفرعون و�لزعيم، فكيف �سّوغت 

ول  �ملهني  �لو�سع  ه��ذ�  فى  تكون  �أن  نف�سك  لك 
ا �ملحاكمة و�لذل و�لهو�ن؟ تهب ر�ف�سً

فريد ح�سنى مبارك فى وهن: 
- كنت قد بلغت �لثالثة و�لثمانني، حينما بد�أت 
وجعلونى  �ل�سن،  هذه  ير�عو�  مل  وهم  �ملحاكمة، 

�لأر�س. "فرجة" لأمم 
وهنا قالت �إيزي�س:

�أقول فى حق هذ� �لبن وقد  �أدرى ماذ�  - ل 
لبالده،  خادًما  مقاتاًل  �جلندية  �سلك  فى  ب��د�أ 
و�نتهى به �حلال مطروًحا فى قف�س �تهام، كما 

هى حال �ملجرمني �لآثمني.
فقال �أوزوري�س :

- �إن �ملحكمة تتوقف فى �أمرك ل�سببني:
من  فعلية  مل��ح��اك��م��ة  ت��ع��ر���س��ت  �أن���ك  �لأول: 
فى  نوعه  من  �لأول  �حل��دث  كان  وه��ذ�  �ل�سعب، 
�ستعر�س  �أن��ك  و�لثانى  �مل�سري،  �لعر�س  تاريخ 
لتقول  �لقيامة  يوم  �لإلهية  حمكمتك  على  فعلًيا 
هى فى �ساأنك �لقول �لف�سل، �ذهب و�جل�س على 
�أر�س �لقاعة كيفما �تفق فقد جعلت من نف�سك 

�أ�سحوكة.

�أغنيائه وفقر�ئه كبرية، فمات �لنا�س فى طو�بري 
ليح�سلو� على  ووقفو� فى طو�بري طويلة  �خلبز، 
�أنبوبة بوتاجاز، فى حني كنت ت�سدر �لغاز لأعد�ء 
�لأمة، ومن �أعجب ما �سمعت �أنه فى ع�سرك ركب 
كبرية  باأعد�د  بلدهم  وهجرو�  �لبحر  �مل�سريون 
بلغت �ملاليني، وفى نهاية ع�سرك كانو� يركبون 
�لبحر فى موجات هجرة غري �سرعية فغرق منهم 
كله من  وهذ�  قليلة،  �أع��د�د غري  �لبحر  مياه  فى 

�أدعى �أ�سباب  �لثورة كما عرفناها.
وتكلم �أنور �ل�ساد�ت فقال:

عام  فى  جتربتى  من  تتعلم  �أن  عليك  كان   -
ثورة،  ي�سعلون  وك��ادو�  ه��وؤلء  1977، حيث خرج 
و��ستدر�ك  �ملوقف  مر�جعة  �إىل  بى  ح��د�  مما 

�خلطاأ.
فقال ح�سنى مبارك:

- لقد جعلت حمدودى �لدخل فى مركز عنايتى 
و�هتمامي، ولكن �لقوى �ملناوئة ىل �أقنعو� �ل�سعب 
�أن له حقوًقا �أكرب من ذلك و�أو�سع، وزعمو� لهم 

�أننى �أريد �أن �أوّرث �لعر�س لبني.
فتكلم جمال عبد �لنا�سر بغ�سب  قائاًل:

- كيف �سّولت لك نف�سك �أن تعيد �لتاريخ �إىل 

 مرياث مبارك .. طوابري عي�س واأزمات ال تتوقف.
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مصادر اإلهلام الفنى لرسوم اجلرافيتى املصرى
اأحمد عز العرب

يا سالم سلم.. ملا احليطان تتكلم

فى �سياق اأحداث الثورة ال�سعبية التى انطلقت فى يناير 2011 ظهرت على جدران املبانى واملن�ساآت العامة بو�سط القاهرة ر�سوم 
وكتابات تعرب عن �سعارات واأهداف الثورة بعبارات موجزة وخطوط ب�سيطة.

و�سريعا ما انت�سرت وتزايدت اأعدادها فى اأحياء املدينة العتماد �سناعها على تكنيك اأقرب اإىل طباعة النماذج املتكررة با�ستخدام 
خامات رخي�سة من �سوائل األوان الر�ش )دوكو ا�سرباى( التى ال حتتاج اإىل خربة فنيه كبرية فى التعامل معها.

لذلك  ات�سعت دائرة �سناع هذه الر�سوم التحري�سية من فئات اجتماعية متباينة ومراحل عمرية خمتلفة، مل يحاول اأى واحد 
منهم اأن ين�سب لنف�سه اأية لوحة من هذه االأعمال على خالف ال�سائع بني الفنانني الذين يوقعون باأ�سمائهم فى مكان ظاهر من 
ا اأن اأغلبهم من �سباب الفنانني ولي�ش فيهم  اأعمالهم الفنية، لذا ظل القائمون على هذه الظاهرة اجلديدة  غري معروفني خ�سو�سً

واحد من امل�ساهري. 

 حديقة لل�سهداء
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ال�سهيد ع�سام عطا

حديقة ال�سهداء

الأحاديث   الر�سمية  وال�سحف  الإعللام  اأجهزة 
الغرباء الذين اند�سوا بني  املكررة دون �سند عن 
ويحر�سونهم على �سرب  املتظاهرين يحركونهم 
ا�ستقرار النظام  ووحدة الوطن, اأما من اأين جاء 
هوؤلء الدخاء املند�سني فذلك يختلف باختاف  
عماء  )مللن  اأحلليللانللا..  فهم  واأهللوائلله  املتحدث 
واملخابرات  ال�سافاك  اأو  العاملية  ال�سهيونية 

النظر احلكومية -  الثورة - من وجهة  ولأن 
و�سد   - اليومية  احلياة  نامو�س  عن  خللارج  عمل 
ا�ستمرارها بنف�س النهج امل�ستقر  با تغيري, فاإنها 
تعتربها فعًا معادًيا  ي�ستهدفها لينزع م�سروعيتها 
عن  الغرباء  الدخاء  اإل  فيه  ي�سارك  ل  ثم  ومن 

املجتمع اأو العماء  ال�سذج املغرر بهم.
تلللردد فى  اأن  لللذلللك   وفللقللا  فللكللان طبيعيا   

وحما�س  اللللللبللنللانللى  اهلل  حلللزب  اأو  الإيلللرانللليلللة 
الفل�سطينية اأو الحتاد الأوربى الذى ينفق ب�سخاء 
املخابرات  اأو  بهم   املغرر  اأبللريللل   6 �سباب  على 

الأمريكية التى و�سعت خطة لتق�سيم الباد(.
ومل يحاول واحد ممن روجوا هذه العبارات 
اأن ينظر بدقة للواقع امل�سرى, بدًل من اأن يطوف 
باحًثا  وغرًبا  �سرًقا  الأر�للس  اأركللان  على  بب�سره 
اإ�سعال  اإليه م�سئولية   ين�سب  عن طرف خارجى  
ب�سر  له  من  لكل  توؤكد  ال�سواهد  بينما  الللثللورة, 
ت�ساعف  قللد   م�سر  �سوارع  فى  الغ�سب  نهر  اأن 
يتعامى  من  كل  ليكت�سح  في�سانه  موعد  واقللرب 
اأذنيه عن  اليومية وي�سم  وقائع احلياة  روؤية  عن 

�سماع اأ�سوات النذير تتعاىل.
فالثورة  )الر�سميني(  هللوؤلء  ملنطق  ووفللًقللا 
ال�سخ�سية  اأو  امل�سرية  الطبيعة  عللن  غريبة 
امل�سرية كما يعرفونها  وما يردده الثوار من اأفكار 
م�ستوردة ل اأ�سول لها فى تراثنا الثقافى القومى.
وعلى هذا املنوال فقد انربى بع�سهم للحديث 
عن الر�سوم املنت�سرة على اجلدران بو�سفها بدعة 
اإىل  بع�سهم  ون�سبها   م�ستوردة,  اأوربية  تقليعة  اأو 
والفنانني  اآرت,  البوب  عن  املعرب  الفنى  الجتللاه 
الفو�سويني امل�سردين بحدائق و�سوارع بع�س املدن 
ابتكروا ر�سوم اجلرافيتى لإعان  الأوربية الذين 

متردهم واحتجاجهم.
وما ي�سغلنا نحن هنا الآن هو ال�سوؤال عن هذه 
الر�سوم التى ظهرت على جدران املدن امل�سرية.

ما طبيعتها؟ ومن  �سناعها؟ ومن اأى املنابع 
واىل  اإبداعها؟  طاقة  ي�ستمدون  والفنية  الثقافية 
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اأى حد ميكن اعتبارها ظاهرة فنية - اجتماعية 
معربة عن الواقع الجتماعى امل�سرى فى ظروفه 

الراهنة؟
ال�سياق العام لظهور اجلرافيتى

الثورية   الطبيعة  ذات  الر�سوم  هللذه  بللداأت 
املتظاهرون فى ميدان  اأن متكن  بعد  الظهور  فى 
على  و�سيطرتهم  وجللودهللم  فر�س  من  التحرير 
امليدان  اإثر ان�سحاب قوات ال�سرطة وتوقفها عن 

القمع العنيف للثوار. 
التفاعل  يتيح  الوقت  من  مت�سع  توافر  فقد 
املختلفة  الجتماعية  الفئات  بني  الآمن  الإن�سانى 
التى اعت�سمت بامليدان, واأقامت فيه و هم خليط 
فى  عما  يعرب  وامل�ستويات  اخلربات  متنوع  ب�سرى 
املجتمع امل�سرى من تنوع فى الجتاهات الثقافية 

والفكرية ت�سمل  اأغلب فئاته وطبقاته.
ال�ستبداد  من  اخلا�س  حلم  بينهم  جمع 
ظل  وفللى  والقهر,  التخلف  مظاهر  و  ال�سيا�سى 
املظامل  عن  للتعبري  امل�سركة  باحلاجة  ال�سعور 
اأو  به  ينوء  عما  يعرب  منهم   كل  انطلق  والأمللانللى 
ما  اأو  خرباته  و�سابق  ملواهبه  وفقا  فيه   يرغب 

يتمتع به من موؤهات و�سفات �سخ�سية.
وظهرت �سيغ واأ�سكال التعبري الفنى املعروفة 
واملعت�سمني  املحت�سدين  بني  متفاوتة  بللدرجللات 

ا�ستلهام الرتاث الفرعونى

الهتافات  مللن  �سيغ  ابتكار  مللن  بللدايللة  بامليدان 
اإىل  اللحظة  وليدة  مرجتله  واأ�سعار  اجلماعية 
احلركى  والتعبري  اجلماعى  الغناء  مللن  األلللوان 
اإىل  الأقللرب  املحاكاة   اأو  التمثيلى  الأداء  وفنون 

الرجتال امل�سرحى  فى حلقات ال�سامر.
ومن اأبلغ واأجنح هذه اللوحات التمثيلية تلك 
التى ابتدعها ال�سهيد )مينا دانيال( وكان يوؤديها 
بللالإ�للسللارة اإىل زملليللل  يللجللاوره ملللرددا: )حممد 
مينا.. مينا حممد.. ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت 

معايا(.
فى  ظللهللرت   الللتللى  الت�سكيلية  الفنون  ومللن 
اأفكار  عللن  للتعبري  مللتللنللوعللة  اأ�للسللكللال  املللليلللدان 
وطموحات الثوار, منها لوحات اخلط العربى التى 
حتمل �سعارات واأهداف الثورة بعبارات ت�سد الأزر 
الثورة.. مكتوبة على عجل  ت�سخر من خ�سوم  اأو 
باأ�سول  اخلطاط  درايللة  يظهر  ما  ومنها  بعفوية  
وعنايته  املختلفة  العربى  اخلط  مدار�س  وقواعد 

بتاأكيد قيمها اجلمالية.
من  البع�س  �سنعها  التى  الدمى  ظهرت  كما 
بقايا القما�س والفوم والإ�سفنج على هيئة ب�سرية, 
وعلقوها باأعمدة امليدان على غرار التقليد ال�سعبى 
الحتفالت  خللال  القناة   مبحافظات  ال�سائع  
ال�سعبية بعيد )�سم الن�سيم( حيث ت�سنع الدمى 

اأبناء  يرف�سها  التى  ال�سخ�سيات  اإىل  ترمز  التى 
معادية  �سخ�سيات  يعتربونها  اأو  املحلى  املجتمع  
دمية  بعمل  منها  فينتقمون  ال�سر,  لهم  ت�سمر 
ترمز اإليها ويعلقونها مبكان ظاهر لعدة اأيام حتى 
حى  كل  اأبناء  في�سعل  بالعيد,  الحتفال  ليلة  حتل 
طوال  حولها  يتحلقون  بهم  خا�سة  نللار(  )وليعه 
الليل ين�سدون اأغانى ال�سم�سمية ويرددون عبارات 
ترمز  التى  ال�سريرة,  لل�سخ�سية  وقللذف  هجاء 
اأو  اأن يلقوا بها فى النار لتحرق  لها الدميه قبل 

)تاخد ال�سر وتغور بره وبعيد(.
ا عمل �سناع  اأي�سً التحرير ظهر  وفى ميدان 
�سور  يحمل  الأول  نوعان  منها  فكان  الأقللنللعللة,  
زماوؤهم  بها  يغطى  املعروفني  ال�سهداء  ومامح 
وجوههم تعبرًيا عن توحدهم معهم لكاأن ال�سهيد 
معهم  ليوا�سل  رفاقه  عرب  امللليللدان  اىل  عللاد  قد 

طريق  الكفاح.
وعلللللى نقي�س ذلللك كللان الللنللوع الللثللانللى من 
رموزنظام  مللن  �سخ�سيات  اإىل  ي�سري  الأقللنللعللة 
احلكم التى مار�ست القمع والنهب طويًا, ليقوم 
ا�ستغال  من  به  قاموا  ما  بف�سح  امللليللدان  رواد 
التجري�س  مواكب  غرار  على  وجتري�سهم  للنفوذ, 
اأ�سهر  ومللن  امل�سرى,  الريف  قللرى  فى  املعروفة 
بالفطرة  املوهوبني  يتقم�س واحد من  اأن  �سيغها 
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حمكمة ال�سماء

املراحل االأوىل للعمل

فريكب  جل�سعه,  اأو  لظلمه  مكروه  رجل  �سخ�سية 
يكون ظهره فى اجتاه  باملقلوب فوق حمار بحيث 
راأ�س احلمار, بينما  وجهه باجتاه موكب ال�سبية 
الذين يتبعونه ب�سيحات التجري�س ويقذفونه مبا 

تي�سر من طماطم اأو ثمار فا�سدة. 
التجري�س   مللواكللب  امللليللدان  جتلللوب  وبينما 
عن  يعرب  الآخر  البع�س  كان  الدمى,  اأو  بالأقنعة 
مركبة  فنية  بللاأعللمللال  لل�سهداء  وتللقللديللره  وفللائلله 
اأ�سماء  تللدون  التى  امل�سات  منها  عدة  وباأ�سكال 
بع�سهم,  اأو الأحجار التى ت�سور مواقع ا�ست�سهادهم 
ولوحات  بزهور  حماطة  دمائهم  من  بقايا  وفيها 

قراآنية اأو عبارات متجد ال�ست�سهاد.
�للسللبللاب اجلامعات  مللن  الللر�للسللم  اأملللا هلللواة 
وغريهم من املوهوبني بالفطرة, فقد وجدوا فى 
الأوراق  يتبادلون  يجمعهم,  مت�سًعا  امليدان  اأركان 
واأفكارهم   خرباتهم  وتتفاعل  والألللوان,  والأدوات 
مامح  ت�سجل  الللتللى  الللر�للسللوم  مللئللات  فللتللخللرج 
اأو ت�ساحب مقاطع خمتارة  ال�سهداء واأ�سمائهم, 
ر�سوم  جانب  اإىل  الثوار  �سعارات  اأو  الأ�سعار  من 
الكاريكاتري التى تفي�س �سخرية من الو�سع القائم 

والوعود الوهمية للم�سئولني من رجال ال�سلطة.
جذبت هذه املمار�سات الفنية كثريين �سغفوا 
اإليها  لأول مرة ميًا  اأنف�سهم  اكت�سفوا فى  اأو  بها 
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اإجنازها,  فى  الإ�سهام  اأو  معرفتها  فى  ورغبة 
هائلة  فنية  بور�سة  اأ�سبه  امللليللدان  اأ�سبح  بحيث 
فى  متنوعني  مبدعني  ت�سم  املللجللالت  متعددة 
الثقافية,  واخللفيات  واملعرفة  اخلربة  م�ستويات 
املعي�سية  لللاأو�للسللاع  اجلللامللع  الللعللام  الطابع  لكن 
اأ�سهم فى تفاعلهم وامتزاج  والجتماعية, هو ما 
اأن تو�سلوا اإىل �سيغ واأ�سكال من  خرباتهم,  اإىل 

التعبري اجلماعى, بع�سها جند اأ�سوله
فى تراثنا الثقافى ال�سعبى فى حلقات ال�سمر 
ومواكب  ال�سعبى  ال�سعروامل�سرح  واإلقاء  والغناء 

ال�سوفية والدمى التقليدية.
فهل لر�سوم اجلرافيتى اأ�سول ثقافية وطنية 
كما لغريه من اأ�ساليب التعبري الفنى التى ظهرت 

فى امليدان؟ 
بالتع�سب  �سعور  اإليه  يدفعنا  ل  ال�سوؤال  هذا 
القومي, بل رغبة فى البحث عن مدى ات�ساق هذا 
الثقافى  املللوروث  مع  التعبري  فى  الفنى  الأ�سلوب 
لعامة  الفنية  الللذائللقللة  تقبل  وملللدى  امللل�للسللري, 
ق�سايا  مللع  يللتللاءم  حللد  اأى  واإىل  للله,  امل�سريني 
ت�سكيله  وعنا�سر  مبو�سوعاته  الللراهللن  الللواقللع 
واأ�ساليب عمله, ويتطلب ذلك الوقوف عند بع�س 

النماذج من هذه الر�سوم لتاأملها من جديد.
كيف نطقت اجلدران

وكان  اجللللدران  لللوحللات  م�ساحات  تفاوتت 
تقرب  الللتللى  ال�سغرية  امل�ساحات  مللن  اأكللرهللا 
اأبعادها من قيا�س الورق )A4(, وهى ل ت�ستغرق 
بينما  املللوحللد,  الللنللمللوذج  لطباعة  دقللائللق  �للسللوى 
اإىل  اجلرافيتى  مللن  الكبرية  امل�ساحات  حتتاج 
عمل جماعى تت�سافر فيه جهود املبدعني  وتتوزع 
اأكللر من  بينهم, وحتقق ذلللك  مللرات فى  املهام 
موقع بالقاهرة اأ�سهرها جدار اجلامعة الأمريكية 
اأقامتها  التى  واجلللدران  حممود,  حممد  ب�سارع 
ال�سوارع  بع�س  بها  لتغلق  الر�سمية  الأجللهللزة 
املحيطة بامليدان اإغاًقا موؤقًتا ليحول دون تدفق 

املتظاهرين وتوا�سلهم.
وقد �سكلت هذه اجلدران م�ساحات منا�سبة 
اأو نوافذ, ووفرت  اأبواب  متاًما ل تقطعها فتحات 
حافز التحدى الفنى الذى ي�ستثري خيال املبدعني 
ملكاتهم  لإظللهللار  لديهم  اخللق  طاقه  وي�ستحث 

ومواهبهم فى م�ساحة رحبة.
 اأما امل�ساحات ال�سغرية فاإن خطوات عملها 
القالب املوحد(  اأو  النمطية  تبداأ بعمل )ال�سورة 

عبارة  وهو  وطباعته,  ا�ستخدامه  �سيتكرر  الذى 
تعتمد  ال�سلويت  بطريقة  مر�سومه  لللوحللة  عللن 
مع  والأ�سود,  الأبي�س  م�ساحات  فى  التباين  على 
وبا�ستخدام  ب�سيطة,  وخطوط  فا�سلة  حتديدات 
على  ونقله  النموذج  تكرار  ميكن  الت�سوير  اآلت 
اأو  الطبية  الأ�سعة  اأفللام  اأحد  اأو  �سوليولويد  لوح 
الورق املقوى, ثم تفرغ امل�ساحات اخلا�سة باللون 
واإعلللداده  النموذج  ت�سميم  كللان  واإذا  الأ�للسللود, 
يتطلب مهارة وموهبة فنية فان طباعته  ل يلزمها 
ملا  يتحم�سوا  اأن  عليها  القائمني  يكفى  اإذ  ذلللك 
ب�سهولة  وميكنهم  و�للسللعللارات,  معان  مللن  حتمله 
تثبيت النموذج موؤقًتا اإىل اأن ير�س �سرباى الألوان 

فوقه ثم ينتقلون اإىل موقع اآخر لتكرار العمل.
وعلللرب ملللواقلللع الللتللفللاعللل الجللتللمللاعللى على 
تعر�س  خا�سة  �سفحات  عدة  ظهرت  الإنللرنللت, 
ا�ستن�ساخها  ي�سهل  الللتللى  الللنللمللاذج  علل�للسللرات 
مميزة,  فنيه  خربة  اإىل  احلاجة  دون  وطباعتها 
وقد �ساعد ذلك على ات�ساع قاعدة جمهور و�سناع 
املدن  من  كثري  �سوارع   فى  وانت�ساره  اجلرافيتى 

امل�سرية. 
عرب  اإجنازها  فيتم  الكبرية  امل�ساحات  اأمللا 
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مراحل متتالية تبداأ بو�سع م�سروع الت�سور الأوىل 
على الورق ثم يعر�سه الفنان امل�سمم على زمائه 
اأفكارهم  اإليه  لي�سيفوا  تنفيذه  قبل  ملناق�ستهم 
العمل  تق�سيم  يللجللرى  وبعدها  واقللراحللاتللهللم.. 
فاأقلهم  الفنية,  اخلربة  مدى  اإىل  ا�ستناًدا  بينهم 
والأكر  الألللوان,  م�ساحات  ملء  فى  ي�سهم  دراية 
التى  الكلية  تنفيذ اخلطوط  اإىل  موهبة ين�سرف 
امل�ساحة  ملجمل  الفنى  التكوين  مللامللح  حتللدد 
وتوزيع العنا�سر الت�سكيلية ب�سكل متوازن مراعًيا 

تنا�سب امل�ساحات.
الر�سوم  كللانللت هلللذه  الأحلللللوال  اأغلللللب  وفلللى 
الكبرية تعتمد على البعدين الأفقى والراأ�سي, دون 
اهتمام بالبعد الثالث الذى ي�سكل عمق ال�سورة, 
رغب  عندما  اإلاَّ  الفنية  القاعدة  هذه  تك�سر  ومل 
اخلر�سانية  اجلللدران  حتدى  فى  الثوار  الفنانون 
فى  ال�سري  حركة  تقطع  طويلة  ل�سهور  ظلت  التى 
الإيهام  اىل  فعمدوا  بامليدان,  املحيطة  ال�سوارع 
عميقه  امتدادات  خلق  عرب  واخراقها  بك�سرها 
خلطوط املجال الب�سرى, كما فى �سورة )ال�سهيد 

�سامبو( على جدار �سارع ال�سيخ ريحان. 
موقع  معاينة  النموذج  هللذا  اإجنللاز  وي�سبق 

والأعمدة  املبانى  وماحظة  الفا�سل  اجللللدار 
ال�سور,  واأمللام  خلف  ال�سارع  جانبى  على  القائمة 
�سببها  التى  الروؤية  جمال  انقطاع  نقط  لتحديد 
اجلدار, وبالتاىل حتديد طرق التوا�سل ومراعاة 
تغري الن�سب على امتداد الأفق فى عمق ال�سورة, 
والبهجة  التعاون  من  حالة  العمل  هذا  اأ�ساع  وقد 
والكبار,  ال�سغار  اهتمام  وجذب  امل�ساركني  بني 

كما تظهر �سورة )ال�سهيد ع�سام عطا(.
جدران الغ�سب متجد ال�سهداء

عربت مو�سوعات ر�سوم اجلدران عن املزاج 
جترى  موجزه  عبارات  م�ستخدمة  العام  الثورى 
خط  )ال�سعب  مثل  الأمللثللال  جمللرى  النا�س  بللني 
را�سك  و)اأرفع   ) ببا�س  حرية  و)مفي�س  اأحمر( 

فوق اأنت م�سرى ( و)خافى منا ياحكومة(.
واأ�سعار  اأقلللوال  مللن  م�ستق  الللعللبللارات  بع�س 
معروفة من اأ�سهرها ق�سيدة ال�ساعر اأمل دنقل )ل 
ت�سالح(, وال�ساعر فوؤاد حداد )اإميانى بالن�سر.. 
قوة م�سر بالإن�سان( كما ا�ستمد املبدعون بع�س 
ما  ومنها  امل�سرية,  ال�سنيما  تراث  عباراتهم من 
)ن�سنت  رو�ستى  ا�ستيقان  الفنان  ل�سان  على  جاء 
يافالح(, وا�ستخدمت فى مواجهة قنا�س العيون, 

وطارد الفنانون اأحدهم بلوحات اجلرافيتى التى 
مع  �سكنه  وعنوان  ا�سمه  عن  وتعلن  وجهه  ت�سور 
 )wanted عليه  القب�س  )مللطلللللوب  عللبللاره 
�سعبًيا  �سغًطا  ذلك  و�سكل  ال�سعب(,  مع  )ابحث 
ال�سابط  ت�سليم  ل�سرعة  الر�سمية  الأجهزة  دفع 
اجلدران  و�سجلت  التحقيق,  اأجهزة  اإىل  املتهم 
اأغلب  وجوههم  �سغلت  وقللد  ال�سهداء,  ق�س�س 
م�ساحات اجلدران الكبرية, ومن اأجمل مناذجها 
اأكر  عليها  تعاقب  والتى  ال�سهداء  حديقة  لوحة 
ين�سر  املواطنني,  اأحد  لرعايتها  وتطوع  فنان  من 
العبث  من  ويحميها  الللورد  باقات  يوم  كل  حولها 
الثوار  لدى  الوطنى  الإن�سانى  ويظهر احل�س  بها, 
البطران  اللللللواء  لل�سهيد  جللداريللة  لللوحلله  بعمل 
ال�سجون  فتح  ملوؤامرة  مقاومته  عنه  يحكى  الذى 
واإطاق املجرمني منها لرويع املواطنني ومل حتل 
رتبته الر�سمية الكبرية من تقديره وتكرميه على 
لوحه  من  باأكر  خ�سه  الللذى  ال�سعبي,  امل�ستوى 
متجد  التى  اجللللدران  ر�للسللوم  وبف�سل  جللداريللة, 
اأبطال  ي�سبهه  مللا  اإىل  اأغلبهم  حتللول  ال�سهداء 
�سفاهة  النا�س  يتناقلها  التى  ال�سعبية  ال�سري 
ويحملونها اأنبل القيم الإن�سانية واأكرها تقديًرا, 
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كما فى حالت ال�سهداء �سيف م�سطفى و�سامبو 
ومينا دانيال وال�سيخ عماد عفت.

العدل  مو�سوع  اجلللدران  ر�سوم  فى  ويللردد 
واإن�ساف ال�سهداء, ويظهر ذلك فى اللوحات التى 
اجلداريات  باأ�سلوب  مبدعيها  تاأثر  فيها  يتجلى 
ت�سور  املقابر,  جدران  على  املنقو�سة  الفرعونية 
�ساعة احل�ساب الإلهى مبيزان العدل حيث يلقى كل 
اإن�سان فى ال�سماء جزاء عمله فى الدنيا, وحتمل 
اجلدارية فى حماوله الفنان املعا�سر ن�سخ �سورة 
اجلداريات  بع�س  وتبني  العدل,  ربة  ماعت  الإله 
اإىل  ال�سم�س  مللراكللب  لرحلة  معا�سرة  حمللاكللاة 
العامل الآخر, حيث نعيم الأبدية, ليظهر بو�سوح 
اأن ر�سوم اجلدران الفرعونية ت�سكل م�سدًرا مهًما 
املعا�سر  املبدع  والتاأثري على  الإلهام  من م�سادر 

للجرافيتى, وهى لي�ست امل�سدر الوحيد.
م�سادر االلهام الفنى جلدران التحرير

فنانو  بها  تللاأثللر  فنيه  منابع  اأربللعللة  تظهر 
اجلرافيتى امل�سرى وهى على الرتيب :

ر�سوم جدران املعابد واملقابر الفرعونية, اإذ 
الوظيفة  كانت  فبينما  الوظيفي,  الغر�س  يت�سابه 
وحفظ  لتدوين  الرئي�سى  الدافع  هى  الجتماعية 
مادية  �سورة  فى  وجت�سيدها  الدينية  املعتقدات 
معانيها  وا�ستيعاب  اإدراكللهللا  النا�س  على  ي�سهل 
ومظاهر  وقائع  توثيق  اإىل  املللجللردة,  واأفللكللارهللا 
واحلركة  باحليوية  تعج  ب�سور  اليومية  احلياة 

وتبعث البهجة فى نفو�س من يطالعونها.
الأولوية  نف�س  اجلللدد  الفنانني  لللدى  وكانت 
ا�ستعانوا  التى  لأعمالهم  الجتماعية  للوظيفة 

عن  للتعبري  املواطنني  وحفز  حتري�س  على  بها 
اأنف�سهم, والنخراط فى الثورة كما كانت لديهم 
الت�سويه  مواجهة  فى  �سهدائهم  لتمجيد  احلاجة 
خ�سوم  بع�س  مللن  للله  يتعر�سون  كللانللوا  اللللذى 

الثورة.
امل�سدر الثانى من م�سادر اإلهام اجلرافيتى 
التى   القبطية  الأيللقللونللات  هو  احلديث  امل�سرى 
امتداًدا  وتعد  والكنائ�س,  الأديللرة  جللدران  تزين 
الفل�سفية  نظرتها  فى  الفرعونى  الفنى  للراث 
يعرب  الفرعونى  الفنان  كللان  التى  الكون  لوحدة 
اأو  طائر  راأ�للس  مع  الب�سرى  اجل�سد  بدمج  عنها 
ال�سيغة  نف�س  القبطى  الفنان  وا�ستخدم  حيوان, 
ت�سور  التى  ال�سورة  فى  كما  للتعبري  الت�سكيلية 
وراأ�للس كلب.. وكما قامت  ب�سر  راهبني فى ج�سم 
وتكرميهم  ال�سهداء  بت�سوير  القبطية  الأيقونات 
اىل حد القدا�سة, �سعى امل�سرى املعا�سر لتكرمي 

�سهداء الثورة وحفظ بطولتهم.
فنانى  عللنللد  للللاإللللهلللام  الللثللالللث  امللل�للسللدر 
التى  احلج  ر�سوم  فى  جنده  امل�سرى  اجلرافيتى 
ا )ت�سجيل  تزين جدران منازل احلجاج وهى اأي�سً
وت�سوير للحظات عزيزة من احلياة لإن�سانية  وهو 
تقليد قدمي قدم مظاهر احلياة فى وادى النيل( 
)ر�سومات  املهم  كتابها  فى  نيل  اآفون  ت�سفه  كما 
احلج – فن التعبري ال�سعبى امل�سرى عن الرحلة 
التى  باركر  اآن  امل�سورة  فيه  و�ساركتها  املقد�سة 
�سورت ووثقت اكر من 500 �سورة عرب رحاتها 

الطويلة فى قرى 
ومدن ال�سعيد وقام املركز القومى للرجمة 

احلج,  ور�للسللوم  اجلرافيتى  بني  ويجمع  بن�سره, 
عبارات  بني  اجلمع  على  القائم  الفنى  الأ�سلوب 
فى  اللوحة  ت�سكيل  عنا�سر  مللع  املكتوبة  اخلللط 
من  رخي�سة  خامات  وا�ستخدام  جمالية  وحللدة 
زيتية  األلللوان  اأو  الللغللراء  مللع  تخلط  جريية  األلللوان 
احلاج  مللنللزل  واجللهلله  لتزيني  و�سريحة   زاهلليللة 
الإ�سام  فرائ�س  واإمتامه  �ساحه  عن  كاإعان 
من  زخرفية  وحللدات  دائًما  وت�ستخدم  اخلم�س.. 
اخلارجية  الواجهة  لتزيني  وطيور  ونباتات  زهور 
�ساملًا  احلاج  بعودة  الرحيب  عبارات  مع  للبيت, 
اأو )عقبال  مللغللفللور(  وذنلللب  ملللربور  مللثللل: )حللج 
الآيات  من  املختارات  وبع�س   ) حللاج  يا  الللعللودة 
القراآنية )وهلل على النا�س حج البيت من ا�ستطاع 

اليه �سبيا /الآية 97 من �سورة اآل عمران(.
واأخريا فان امل�سدر الرابع املوؤثر فى لوحات 
النوبى  الفنان  تقديرنا هو  اجلدران احلديثة فى 
الذى جعل من واجهات الدور فى ال�سعيد الأعلى 
والبهجة  التفاوؤل  تبعث  جدارية   لوحات  والنوبة, 
مبا تفي�س به من وحدات زخرفية باألوان �سريحة 
جانب  اإىل  ال�ساطعة  ال�سم�س  �سوء  فللى  تن�سع 
احليوانات والطيور التى ترمز اىل دللت خا�سة 

فى املعتقدات ال�سعبية.
عن  درا�ستها  فللى  املعطى  عبد  عللزة  وتلللرى 
النوبى  الفنان  اأن   ) النوبة  منازل  )جللداريللات 
القول  ميكن  حتى  املعابد  جللدران  ر�سوم  ي�ستلهم 
�سغرية  فرعونية  معابد  هى  النوبية  املنازل  اإن 
بطراز اإ�سامى يت�سح من كتابته بع�س العبارات 
اكرب(  و)اهلل  اهلل(  �ساء  )مللا  مثل  الواجهة  فى 
و)ادخلوها ب�سام اآمنني( اإىل جانب ا�ستخدامه 
اىل  يللعللود  اللللذى  ال�سقر  كطائر  الللرمللوز  بع�س 
عند  وهو  حور�س,  لاإله  رمًزا  الفرعونى  الع�سر 
الأخاقي,  وال�سمو  املكانة  لرفعة  رمز  النوبيني 
اأما الثعبان فيتكرر ا�ستخدامه رمًزا للغدر اأحياًنا 

وملعجزة 
ا�ستخراج الرتياق من ال�سم اأحياًنا اأخرى.

وامللللاحلللظ علللللى كللل اللللرملللوز الللتللى يتكرر 
معه  تعاي�س  طويًا  تاريًخا  لها  اأن  ا�ستخدامها 
اأفراد املجتمع واأدركوا دللته وما يربطه براثهم 

الثقافى من معتقدات �سعبيه وتقاليد. 
وفى املجمل فان اجلرافيتى امل�سرى ك�سيغة  
فنية واأ�سلوب فى التعبري ل يبدو غريًبا على تراثنا 
اأ�سالته,  لتاأكيد  اإىل جهد كبري  الفني, ول نحتاج 
القبول  هللو  لللذلللك  عملى  بللرهللان  اأقلللوى  اأن  على 

اجلماهريى الوا�سع لأعماله واحلفاوة 
بفنانيه واأعمالهم, فلو مل تكن وثيقة ال�سلة 
اإليها  التفت  ملا  عنا,  التعبري  فى  �سادقة  بواقعنا 

اأحد. ال�سهداء ي�سبحون فى ال�سماء على الطريقة الفرعونية
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يوليــو.. ينــاير
استمرار أم انقطاع

هل كانت ثورة يناير �سد ثورة يوليو؟! وهل تن�سخ الثورات بع�سها؟! وهل كان حكم ال�سادات 
ومبارك ا�ستمراًرا لثورة يوليو اأم انقالًبا عليها؟!

هذه الأ�سئلة املحورية ال�سائكة يجيب عليها فى هذا العدد املوؤرخ الكبري د. عا�سم الد�سوقى 
واأ�ستاذ احل�سارة الدكتور اأحمد ال�ساوى مبنا�سبة العيد ال�ستني لثورة يوليو فى حماولة لفتح 
احلوار حول موقع ثورة يناير من تاريخ م�سر الوطنى وف�ض ال�ستباك بني ثورتني وطنيتني 

قامتا من اأجل التحرر الوطنى والدميقراطية والعدالة الجتماعية.
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ال�سادات )ع�سر �سنوات(، لكن الذين ا�ستفادوا من 
كان �سمن  ومنهم من  مبارك(  )ال�سادات-  نظام 
 30 فى  مبارك  التقوا  الذين  كوكًبا  ع�سر  الأح��د 
اإن  �سبتمرب 2010 وخرجوا ي�سبحون بحمده، قالوا 
ثورة يناير قامت �سد ثورة يوليو 1952 و�سد حكم 

الع�سكر الذى ا�ستمر �ستني عاًما. 
اإىل  ت�ستند  التى ل  العاطفية  الآراء  ومثل هذه 
الن�ص  نقد  واأهمها منهج  التاريخية  الكتابة  اأ�سول 
وق�سد  املو�سوعية،  ظ��روف��ه  اإط���ار  ف��ى  وق��راءت��ه 
على  حفاًظا  ث��وري��ة  م��وج��ة  رك���وب  بها  اأ�سحابها 
م�ساحلهم ومكانتهم فى النظام القادم وللبقاء فى 
انتهوا فى  واأب��ًدا.. ولهذا  الإعالمية دائًما  ال�سورة 
حتليالتهم العاطفية اإىل اأن ثورة يوليو 1952 قامت 

اأ�ساًل دون اأ�سباب وق�ست على احلرية والليربالية 
التى كان النا�ص يتمتعون بها فى ظل النظام امللكي، 

وفى حماية د�ستور 1923 "اأعظم الد�ساتري".
وما انتهى اإليه هوؤلء الأدباء وال�سعراء من اآراء 
واأفكار، اأمر خارج التاريخ و�سد املنهج العلمى فى 
اأحداث  متابعة  واقع  ومن  الأمر  وحقيقة  التفكري.. 
ليربايل-  جمتمع  فى  تقوم  ل  الثورة  فاإن  التاريخ، 
النظام  ه��ذا  فى  ال�سائدة  ال�سيغة  لأن  راأ�سماىل 
وال�سيا�سية  الجتماعية  القوى  بني  التوازن  حتفظ 
ممكًنا  امل�سالح  وحماية  الأه��داف  حتقيق  وجتعل 

فى اإطار اأ�سلوب احلكم الدميقراطي.
-1922( امللكية  م�سر  كانت  لو  ه��ذا  وعلى 
اأولئك  يعتقد  كما  ل��ي��رباىل  ن��ظ��ام  ذات   )1952

اإجبار  ف��ى   2011 يناير   25 ث��ورة  جن��اح  بعد 
املجل�ص  وتكليفه  احلكم  عن  التنحى  على  مبارك 
الأعلى للقوات امل�سلحة مبهمة اإدارة �سئون احلكم، 
احلب�ص  ف��ى  م�ساعديه  واأب���رز  وول��دي��ه  و�سعه  ث��م 
من  لهم  ن�سب  فيما  التحقيق  ذمة  على  الحتياطى 
وال�سعراء  والأدباء  الكتاب  انربى  ..اإلخ،  خمالفات 
على  امل�سريني  ث��ورة  انفجار  اأ�سباب  فى  يبحثون 
النحو الذى حدث ابتداًء من ظهر يوم الثالثاء 25 
ر�سيده  ح�سب  بدلوه  يدىل  منهم  كل  فاأخذ  يناير، 
احلكم  بنظام  وعالقاته  الفكرى  وتكوينه  املعرفى 

ال�سيا�سى فى اأى مرحلة ح�سب مقت�سى احلال.
اأ�سباب الثورة على حكم  اأرجع البع�ص  وبينما 
اإىل حكم  البع�ص  اأرجعها  عاًما(،  مبارك )ثالثني 

ثـــــورة 25 ينـــــاير

د. عا�سم الد�سوقى

هل قامت �سد ثورة يوليو اأم �سد ثورة )ال�سادات - مبارك(؟!

 الفقر عنوان نظام )ال�سادات- مبارك(
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 1968 فرباير  فى  ال�سباب  بداأها  التى  املظاهرات 
بحق  �سدرت  التى  الأحكام  �سعف  على  احتجاًجا 
يونيو  ه��زمي��ة  ف��ى  وم�سئوليتهم  ال��ط��ريان  ���س��الح 
ال�سهرية  بقولته  النا�سر  عبد  وا�ستجاب   ،1967
باإ�سدار  الأمر  وانتهى  معه"،  واأنا  يريد  "ال�سعب 
واإعادة  التغيري  ب�ساأن   )1968( مار�ص   30 برنامج 

بناء التنظيم ال�سيا�سي.
وعلى طريق "الدولة املعيلة" فى حتقيق احلرية 
كل  با�ستبعاد  يوليو  ثورة  ب��داأت  والكرامة  والعدالة 
عاون  وكل من  الوطن،  فى حق  ارتكب جرمية  من 
نفوذه  ا�ستغل  من  وكل  بالبالد،  لالإ�سرار  اأجنبًيا 
لالإثراء على ح�ساب ال�سعب، وكل من ثبت ا�سرتاكه 

فى اإف�ساد احلياة ال�سيا�سية من العمل ال�سيا�سي.
الجتماعية،  الطبقات  بني  ال��ف��وارق  ولتقليل 
العمال  واإنها�ص  الو�سطى،  الطبقة  �ساأن  وتعظيم 
زي��ادة  ت��ق��رر  التاريخية  كبوتهم  م��ن  وال��ف��الح��ني 
لل�سرائح  بالن�سبة  العامة  الإي��رادات  على  ال�سريبة 
واملهن  وال�سناعية  التجارية  الأرب��اح  وعلى  العليا، 

احلرة )18 اأغ�سط�ص1952(. 
وفى 9 �سبتمرب )1952( �سدر قانون الإ�سالح 
الزراعية  الأرا�سى  مالك  كبار  لتجريد  الزراعى 
عالقات  و���س��ب��ط  ال�سيا�سية  ق��وت��ه��م  ���س��الح  م��ن 
تقرر تخفي�ص  �سبتمرب )1952(  الإيجار، وفى 17 
منذ  اأن�سئت  التى  للمبانى   %15 امل�ساكن  اإيجارات 
اأول يناير 1944، وقد ق�سد به التي�سري على عمال 
املدن واحلرفيني واملوظفني نظًرا لنخفا�ص الأجور 

واملرتبات.
انخف�ست  الزراعى  الإ�سالح  �سيا�سات  وبفعل 
ن�سبة الأ�سر املعدمة فى الريف من 44% عام 1950 
من اإجماىل عدد اأ�سر الريف اإىل 30% عام 1961 

ثم اإىل 28% عام 1965.
بعد  الزراعى  الإ�سالح  �سيا�سات  توقف  وبعد 
املعدمة فى  الأ�سر  ن�سبة  النا�سر عادت  رحيل عبد 
فبلغت  ال�سبعينيات  مطلع  فى  الرتفاع  اإىل  الريف 

33% و�سلت اإىل 47% على م�سارف ثورة يناير. 

الف�سل  اإل���غ���اء  ت��ق��رر   1952 دي�����س��م��رب  ف���ى 
)القطاع  امل�سانع  اأ�سحاب  وكان  للعمال  التع�سفى 
بحيث  رقيب  اأو  ح�سيب  دون  ميار�سونه  اخلا�ص( 
اإن�ساء  تقرر  كما  غ��ده..  على  ياأمن  العامل  يكن  مل 
�سندوق تاأمني للعمال واآخر لالدخار )31 اأغ�سط�ص 
1955( حتول اإىل موؤ�س�سة للتاأمني �سد ال�سيخوخة 
واملر�ص  والبطالة  املهنة  واأمرا�ص  والعجز  والوفاة 
ب�سكل عام، كما نظم القانون التعوي�ص عن اإ�سابة 
العمل )18 دي�سمرب 1958( ثم �سدر قانون جديد 

للعمل )5 اأبريل 1959(.
للم�ساهمة  امل�سرى  امل��ال  راأ���ص  ت�سجيع  ومت 
تقرر  حني  العمل  فر�ص  وتو�سيع  التنمية  فى  ا  اأي�سً
جواز اإعفاء ال�سركات امل�ساهمة و�سركات التو�سية 
وال�سناعية  التجارية  الأرب��اح  على  ال�سرائب  من 
اإذا كان غر�سها  �سنوات  �سبع  املنقولة ملدة  والقيم 
اإن�����س��اء م�����س��روع ي��دع��م الق��ت�����س��اد ال��ق��وم��ى فى 
ال�سناعة اأو التعدين اأو القوى املحركة )قانون رقم 
الت�سجيع مت  �سيا�سة  اإطار  ل�سنة 1953(.. وفى   43
الآلت  ا�سترياد  على  اجلمركية  الر�سوم  تخفي�ص 
املواد  على  وزيادتها  بع�سها،  واإلغاء  اخلام  وامل��واد 
البالد  فى  نظري  لها  التى  وامل�سنوعات  الكمالية 

حماية لل�سناعة الوطنية. 
الإنتاج  لتنمية  ال��دائ��م  املجل�ص  جانب  واإىل 
 17( العامة  للخدمات  دائم  جمل�ص  اأن�سئ  القومى 
للتعليم  الرئي�سية  اخلطط  لو�سع   )1953 اأكتوبر 
الوحدات  تكونت  ومبقت�ساه  والعمران  وال�سحة 

عة فى الريف والأحياء ال�سعبية. املُجمَّ
يوليو   26( ال�سوي�ص  ق��ن��اة  تاأميم  اأن  ورغ���م 
بل  للتاأميم  عامة  ج��زًءا من خطة  يكن  1956( مل 
كان كما هو معروف و�سيلة لتوفري اأموال لتمويل بناء 
ال�سد العاىل بعد اأن �سحب البنك الدوىل لالإن�ساء 
والتعمري وكذا بريطانيا والوليات املتحدة ما قدموه 
من  املنتفعني  موقف  اأن  اإل  للتمويل،  عرو�ص  من 
قناة ال�سوي�ص �سد �سيادة م�سر اأظهر ب�ساعة راأ�ص 
الدور  عن  وك�سف  وال�سيطرة  ال�ستغالل  فى  املال 

ليلة  بثورتهم  الأح���رار  ال�سباط  ق��ام  ملا  ال�سعراء 
من  عامني  بعد  اأن��ه  ه��وؤلء  ين�سى  وه��ل  يوليو،   23
الرازق  عبد  على  ال�سيخ  عزل  مت  الد�ستور  �سدور 
من من�سبه قا�سًيا �سرعًيا وف�سله من جماعة كبار 
"الإ�سالم  كتابه   1925 فى  اأ�سدر  اأن  بعد  العلماء 
دين  الإ���س��الم  "اإن  ق���ال:  احلكم" ح��ني  واأ���س��ول 
التاىل  ال��ع��ام  وف��ى  حكم"..  ل  ور�سالة  دول���ة..  ل 
اأن  بعد  املحنة  لنف�ص  ح�سني  طه  تعر�ص   )1926(
احلريات  فاأين  اجلاهلي"..  "ال�سعر  كتابه  اأ�سدر 

والدميقراطيات، واحلالت الدالة كثرية.
امللكى كان فى قب�سة كبار  ولأن نظام احلكم 
املال  راأ���ص  واأ�سحاب  الزراعية  الأرا���س��ى  م��الك 
ال�سناعى والتجارى وهو نظام بطبيعته ا�ستغالىل 
ولي�ص نظاًما ليربالًيا يقوم على التوازن بني م�سالح 
جميع القوى الجتماعية، فقد ات�سفت املرحلة قبل 
1952 مبظاهرات العمال واإ�سراب املوظفني وعدم 
فى  حكومة   36 لت  ت�سكَّ لقد  حتى  الد�ستور  احرتام 
اأقل من ثالثني عاًما ومل جتر النتخابات الربملانية 

اإل �ست مرات فقط !
***

اأما ملاذا نقول اإن ثورة 25 يناير 2011 قامت 
�سد ثورة الت�سحيح التى اأعلنها ال�سادات )15 مايو 
1971( وتابعها مبارك باإخال�ص، ولي�ص �سد ثورة 
مالحظة  من  ينطلق  القول  هذا  فاإن   ،1952 يوليو 
اأ�سا�سية وهى اأن فرتة حكم عبد النا�سر مل ت�سهد 

ثورة اأو مظاهرة اجتماعية من اأى نوع.
قيادة  حتت  اأقامت  يوليو  ث��ورة  اإن  واحلا�سل 
عبد النا�سر "الدولة املعيلة" اأى التى تتوىل رعاية 
طريق  عن  وذلك  يطلبوا،  اأن  دون  النا�ص  م�سالح 
بخيوط  والإم�ساك  الإنتاج  اأدوات  على  ال�سيطرة 
فرد  كل  فبات  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سة 
اأو  مظاهرة  تقم  مل  وبالتاىل  وغده  يومه  على  اآمن 
ثورة اجتماعية تطالب بوظيفة اأو بتخفي�ص الأ�سعار 

اأو بتوفري امل�سكن..اإلخ.
كانت  �سده  قامت  التى  الوحيدة  واملظاهرة 

مباركال�ساداتعبد النا�سر
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والإنتاج  اخلدمات  م�سروعات  خالل  من  ال�سريع 
اخلفيف، ومن ثم كانت قرارات تاأميم جميع و�سائل 
القطاع  واإق��ام��ة   1961 يوليو  فى  الكبرية  الإن��ت��اج 
املال  راأ���ص  ي��رتدد  التى  بامل�سروعات  للقيام  العام 
العام  القطاع  ا�ستوعب  وقد  اإقامتها،  فى  اخلا�ص 
وحملة  اجلامعات  خريجى  من  املتزايدة  العمالة 
املوؤهالت املتو�سطة مما كان له اأثره على ال�ستقرار 
الجتماعي، و�سجلت الإح�ساءات فى اأبريل 1962 
زيادة  التاأميم  من  اأ�سهر  ع�سرة  ح��واىل  بعد  اأى 

قدرها 9،2% فى اإنتاج ال�سركات املوؤممة. 
وهكذا وفى منت�سف ال�ستينيات بداأ التما�سك 
تذويب  �سيا�سة  بف�سل  جم��راه  ياأخذ  الجتماعى 
بني  ال��ت��وازن  على  واحل��ر���ص  الطبقية،  ال��ف��وارق 
مراقبة  فى  الدولة  �سيطرة  بفعل  والأ�سعار  الأج��ور 
الأ�سعار، ومتتع العمال بع�سوية التنظيم ال�سيا�سى 
الت�سريعية  الهيئة  وف��ى  م�ستوياته  خمتلف  ف��ى 
)جمل�ص الأمة( حيث حتددت لهم وللفالحني %50 
�سنًدا  العمالية  النقابات  واأ�سبحت  املقاعد..  من 
القيادة  اأولته  ملا  مبا�سرة  كنتيجة  للحكومة  قوًيا 
مظاهر  من  وك��ان  للعمال،  رعاية  من  ال�سيا�سية 
تلك الرعاية اختيار �سخ�سيات نقابية لتوىل وزارة 

العمل )اأنور �سالمة واأحمد فهيم(.
توؤكد على حقوق  الثورة  اإج��راءات  ب��داأت  كما 
اختالف  على  امل�سريني  كل  ت�سمل  التى  املواطنة 
"الفوارق  تذويب  اآخر  ومبعنى  الدينية،  عقائدهم 
وفى هذا  اجتماعية،  انعكا�سات  لها  الدينية" التى 
امللية  واملجال�ص  ال�سرعية  املحاكم  اإلغاء  مت  ال�ساأن 
)21 �سبتمرب 1955( واإحالة اخت�سا�ساتها ودعاوى 
الوطنية  املحاكم  اإىل  والوقف  ال�سخ�سية  الأح��وال 
اأول يناير 1956(.. وفى هذا الإطار  )اعتباًرا من 
قررت حكومة الثورة اإعمال مبداأ تكافوؤ الفر�ص فى 
التقدم للوظائف من خالل ديوان املوظفني، ومبداأ 
الأعلى  للوظائف  ال��رتق��ى  ف��ى  املطلقة  الأق��دم��ي��ة 
والرجل..  امل��راأة  بني  نوعية  اأو  دينية  تفرقة  ودون 

والأجنبية  التب�سريية  املدار�ص  من  كثري  اإلغاء  ومت 
كبري  قدر  وحتقق  الدولة،  لرقابة  الباقى  واإخ�ساع 
من امل�ساواة فى فر�ص التعليم والعمل بالتو�سع فى 
جمانية التعليم الذى اأ�سبح جماًنا متاًما ابتداًء من 

عام 1962.
ولقد اأدت تلك الإجراءات اإىل انتعا�ص الطبقة 
املوظفني  من  تتكون  التى  تلك  م�سر  فى  الو�سطى 
الوظيفية  م�ستوياتهم  مبختلف  واخلرباء  والفنيني 
وهم اأبناء العمال الفالحني. ولهذا فاإن اأبناء هذه 
عبد  جمال  حكم  مع  �سراع  فى  يدخلوا  مل  الطبقة 
النا�سر بل لقد كانوا ي�سعرون بالولء والمتنان له.

***
�سبتمرب   28( النا�سر  عبد  جمال  رحل  فلما 
1970( وت�سلم ال�سادات احلكم انتهى دور "الدولة 
فيها  اأع���اد  التى  ال�����س��ادات  دول��ة  املعيلة" وب���داأت 
رعاية  عن  وتخلى  احلكم  على  املال  راأ���ص  �سيطرة 
اأنور  الأمة  جمل�ص  ر�سح  وعندما  النا�ص..  م�سالح 
فى  املجل�ص  اإىل  ذهب  للجمهورية  رئي�ًسا  ال�سادات 
"اإنه  قائاًل  لالأع�ساء  نف�سه  وقدم   1970 اأكتوبر   7
واأن  النا�سر..  عبد  جمال  طريق  على  اإليهم  جاء 
فى  ح��دده  كما  النا�سر  عبد  برنامج  هو  برناجمه 
ام��ت��داد ع�سوى  ه��و  ال��ذى   1968 م��ار���ص   30 بيان 
لإلقاء  املجل�ص  ملن�سة  طريقه  وف��ى  للميثاق.."، 
فى  النا�سر  عبد  �سورة  اأم��ام  راأ�سه  اأحنى  البيان 
"اإن  ق��ال:  بيانه  نهاية  وف��ى  مغزاها..  لها  اإ���س��ارة 
فى  م��ار���ص   30 ب��رن��ام��ج  تطبيق  اأج���ل  م��ن  العمل 
والتطبيق  والعمل  �سيء  النا�سر  عبد  جمال  وجود 
وهى  اآخر.."،  �سيء  النا�سر  فى غياب جمال عبد 
عبارة كانت حتمل اعتذاًرا خفًيا عن عدم موا�سلته 

طريق يوليو.
�سد   1977 يناير   19-18 مظاهرات  وكانت 
تراكمت  التى  الثورة  اأ�سباب  بداية  الأ�سعار  ارتفاع 
واأدت  مبارك  بحكم  ات�ساًل  حكمه  �سنوات  عرب 
يطالب  فعندما  ولهذا   ..2011 يناير  انفجار  اإىل 

احلقيقى لالأجانب فى امت�سا�ص دماء امل�سريني، 
بكامل  الدولة  تقوم  اأن  النا�سر  قرر عبد  هنا  ومن 

الدور القت�سادى فى ال�ستثمار.
وكانت البداية فر�ص احلرا�سة على املوؤ�س�سات 
موؤ�س�سة   1500 وع��دده��ا  والفرن�سية  الإجنليزية 
م��ن ب��ن��وك و���س��رك��ات ت��اأم��ني وب���رتول وت��ع��دي��ن فى 
اأع��ق��اب ال��ع��دوان ال��ث��الث��ى ف��ى اأك��ت��وب��ر- نوفمرب 
�سئون  لتوجيه  ال�سناعة  وزارة  وتاأ�س�ست   ،1956
الت�سنيع وا�ستغالل الرثوة املعدنية.. واأن�سئ جمل�ص 
التخطيط الأعلى )13 يناير 1957( ليتوىل حتديد 
واإقرار  للدولة  والجتماعية  القت�سادية  الأه��داف 
منه  تفرعت  املختلفة،  مراحلها  فى  التنمية  خطط 
العامة  اخلطة  لإع���داد  القومى  التخطيط  جلنة 
للتنمية، ثم اأدمج فيها كل من جمل�ص تنمية الإنتاج 

القومى وجمل�ص اخلدمات العامة.
الأعلى  التخطيط  جمل�ص  اإن�ساء  ق��رار  وم��ع 
على  لالإ�سراف  القت�سادية  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  مت 
هذه  لإن�ساء  التاىل  اليوم  وفى  ة،  املوؤممَّ املوؤ�س�سات 
وكان  يناير(   14( البنوك  مت�سري  تقرر  املوؤ�س�سة 
راأ�سمال هذه البنوك فى اآخر دي�سمرب 1956 مثاًل 
ل يزيد على 2،5 مليون جنيه ومع ذلك كانت تتحكم 
فى نحو مائة مليون جنيه م�سرى من جملة ودائع 
التى تزيد قلياًل على 195 مليون  التجارية  البنوك 
 100-70 من  فيها  امل�سريني  ودائ��ع  وبلغت  جنيه 
مليون جنيه.. ثم تال ذلك مت�سري �سركات التاأمني 
وكان عددها 135 �سركة ح�سب اإح�ساء 1954 منها 
123 �سركة غري م�سرية متلك ع�سرين مليون جنيه 
 38 وق��دره��ا  التاأمني  �سركات  اأ���س��ول  جمموع  من 
التجارية  الوكالت  مت�سري  مت  كما  جنيه..  مليون 
وق�سرها على امل�سريني اأفراًدا اأو �سركات م�ساهمة 

تكون اأ�سهمها للم�سريني. 
الراأ�سماليني  اأن  اإىل  الثورة  قيادة  تنبهت  ثم 
ال�سناعات  فى  ال�ستثمار  عن  اأحجموا  امل�سريني 
الربح  عن  يبحثون  وظلوا  للتنمية  املطلوبة  الثقيلة 

املاليني انتف�ست �سد الظلم والفقر والف�ساد.
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بالدخول  العائلة  �سركة  تقوم  وق��د  والأ���س��ه��ار.. 
ال�ستثمار،  جمال  لتو�سيع  اأخ��رى  عائلة  �سركة  فى 
اأ�س�سها  التى  النوع �سركات ر�ساد عثمان  ومن هذا 
واأدارها هو وزوجته واأبناوؤه وبناته ال�ست، و�سركات 
اأدارها هو وزوجته و�سقيقه  توفيق عبد احلى التى 
اأدارها  التى  ال�سادات  ع�سمت  و�سركات  و�سهره، 

هو وزوجته واأبناوؤه اخلم�سة ع�سر.  
فى  تكونت  مغلقة  عائلية  �سركة  اأول  وكانت 
منت�سر  �سركة  وهى   1978 دي�سمرب  من  اخلام�ص 
هذا  تكوين  وتواىل  والأبناء..  الأب  من  للمقاولت 
ال�سرق  �سركة  مناذجها:  ومن  ال�سركات  من  النوع 
غالب  ل�ساحبها  )ميدكو(  لالإن�ساءات  الأو���س��ط 
ال�سورانى  ه��امن  ملك  وزوج��ت��ه  �سع�ساعة  و�سفى 
والأب���ن���اء، وال�����س��رك��ة امل�����س��ري��ة ل��الإ���س��ك��ان )برج 
النه�سة( ل�ساحبها حممد اأحمد اإبراهيم واأولده، 
و�سركة النيل لالإ�سكان ل�ساحبها يو�سف على يو�سف 
لال�ستثمار  اإم  فور-  و�سركة  واأولده،  وزوجته  توبة 

والإدارة ل�ساحبها حممد حممود ح�سن وعائلته.
تقوم  ال�سركات اخلا�سة  اآخر من  نوع  وهناك 
على ما يعرف بال�سراكة الدائمة يجعلها اأقرب اإىل 
مفهوم �سركة العائلة ومن ذلك النوع ال�سراكة بني 
العزيز  عبد  وبني  وحم��رم،  واأحمد  باخوم  مي�سيل 
التون�سى  وبني مدحت  اأغ��ا،  وع��ادل طالب  حجازى 
وب��ني �سعد  ك��ام��ل،  واأح��م��د  العيون  اأب��و  واإب��راه��ي��م 
ال�سربينى و�سعد حممد اجلبل وحممد ق�سوع، وبني 
عبد  جميل  وحممد  ال�ساوى  املنعم  عبد  ب�سرى 

ال�ستار وحممد فريد خمي�ص. 
حتمى  اأن  ت�ستطيع  ل  العائلة  �سركات  ولأن 
لأنها  تتبعها  التى  الإدارة  طريق  عن  ا�ستثماراتها 
باأداة  الحتماء  اإىل  جلاأت  فقد  علمية،  غري  اإدارة 
م�سري  جعل  مم��ا  ال���الزم  الغطاء  لتوفري  احلكم 
الذى  امل�سئول  با�ستمرار  مرهون  ال�سركات  تلك 
ك�سفت  ول��ق��د  ال�����س��رك��ات..  اأ���س��ح��اب  ب��ه  يحتمى 
حتقيقات املدعى العام ال�سرتاكى عن وجود �سلة 
هذه  وب��ني  احلكومة  ف��ى  تنفيذيني  م�سئولني  ب��ني 
املطلوبة  واحلماية  الت�سهيالت  لتقدمي  ال�سركات 

ح�سب مقت�سى احلال. 
تعزف  ال�سركات  هذه  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن 
الن�ساط  على  وتركز  الإنتاجية  ال�ستثمارات  عن 
اخل��دم��ى ف��ى ال��ف��ن��دق��ة وال�����س��ي��اح��ة واخل��دم��ات 
امل�����س��رف��ي��ة وال�����س��ن��اع��ات ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ال��ت��ى ل 
الربح  اإىل  وت��وؤدى  لالإنتاج،  طويل  وقت  اإىل  حتتاج 
ق�سية  قليل  اأو  كثري  ف��ى  يهمها  ل  كما  ال�سريع.. 
التنمية الإنتاجية وتطوير اقت�ساديات البالد، ومن 
توظيف  فى  وال�سهل  ال�سريع  الطابع  هذا  جاء  هنا 
الأموال.. ويزيد من ماأزق بع�ص هذه ال�سركات اأنها 
تت�سارك مع راأ�سمال وافد من بالد النفط العربية 
الذى ل يقبل اأ�سحابه على ال�ستثمارات الإنتاجية 

احلقيقية.
ال�سبعينيات  اأواخ����ر  م��ن  واب���ت���داًء  وه��ك��ذا.. 
وطبقة  الو�سطى  الطبقة  اأو�ساع  اأخ��ذت  ف�ساعًدا 
العمال والفالحني فى ال�سطراب والهتزاز ب�سبب 
العودة اإىل �سيا�سة القت�ساد احلر التى تعنى اإلغاء 
لال�ستثمارات  وا�سًعا  املجال  وفتح  العام  القطاع 

الراأ�سمالية املحلية والعربية والأجنبية.
العمل  �سوق  تقل�ص  ال�سكان  عدد  زي��ادة  ومع 
وبداأت هجرة العمال بل والفالحني اإىل �سوق العمل 
العربية..  النفط  ب��الد  فى  ا  وخ�سو�سً اخل��ارج��ى 
فل�سفة  تتحرر من  ال�سيا�سى  نغمة اخلطاب  وبداأت 
القطاع العام ودور الدولة القت�سادى الجتماعى، 
وحل حملها احلديث عن دور الدولة الليربالية التى 
اأن  يجب  التى  الجتماعية  بامل�سئولية  لها  ل عالقة 
الطريق  فانفتح  وموؤ�س�ساتهم،  الأف��راد  اإىل  تنقل 

اأمام راأ�ص املال الفردى مرة اأخرى.
تعيد  احلكومة  ب���داأت  اخل�سو�ص  ه��ذا  وف��ى 
النظر فى فل�سفة القطاع العام، وت�سعى اإىل تفكيكه 
وطرحه للبيع ملن يتقدم من اأ�سحاب روؤو�ص الأموال 
يكن  مل  القطاع  ه��ذا  اأن  م��ع  يخ�سر،  اأن��ه  ب��دع��وى 
لكان  ي�ستهدفه  كان  ول��و   اأ�ساًل،  الربح  ي�ستهدف 
كما  الراأ�سماىل..  بال�سعر  منتجاته  بيع  ال�سهل  من 
اجلامعات  خريجى  تعيني  �سيا�سة  عن  التخلى  بداأ 
اأن  بدعوى  تدريجًيا  املتو�سطة  الدبلومات  وحملة 
م�سترتة  بطالة  وج��ود  اإىل  انتهت  التعيني  �سيا�سة 

وغري منتجة.
ولقد انتهت ال�سيا�سة اجلديدة اإىل قذف �سباب 
املتعلمني اإىل اأر�سفة ال�سوارع، يبحثون عن اأى عمل 
اإىل  ي�سعون  اأو  اأجر ل ي�سمن حياة م�ستقرة،  وباأى 
احلظوة  اأ�سحاب  اإل  املوؤقتة،  اأو  الدائمة  الهجرة 
الوظائف  لهم  اأتيحت  الذين  احلميدة  والو�ساطة 
الأجنبية،  البنوك  وف��روع  اخلا�سة،  ال�سركات  فى 
التجارية..  وال��ت��وك��ي��الت  الأج��ن��ب��ي��ة،  وال�����س��رك��ات 
حتديد  �سيا�سة  عن  التخلى  بداأ  اأخرى  ناحية  ومن 
امل�ساكن  واإي��ج��ارات  الزراعية،  الأر����ص  اإي��ج��ارات 
لقانون  العقار طبًقا  ل�ساحب  واإطالقها  اجلديدة، 

العر�ص والطلب. 
فقد  ال��ف��الح��ني  مبجتمع  يتعلق  فيما  واأم����ا 
�سلبًيا،  القت�سادى  النفتاح  ب�سيا�سة  كثرًيا  تاأثر 

ثوار يناير بالعدالة الجتماعية فهذا معناه اإن هذه 
اأن يطالب  اإذ ل يعقل  العدالة مفتقدة وغري قائمة 
اأنهم  املفهوم  ولكن  م��وج��ود،  ب�سيء  املتظاهرون 

يطالبون ب�سيء غري قائم. 
وكانت البداية مع �سيا�سة النفتاح القت�سادى 
ب�سدور قانون ا�ستثمار راأ�ص املال العربى والأجنبى 
جميع  بتوفري  ق�سى  ال��ذى   1974 ل�سنة   43 رق��م 
الغربى  الأجنبى  امل��ال  راأ����ص  لن�ساط  ال�سمانات 
ا راأ�ص املال القادم من  الأوروبي- الأمريكي، واأي�سً
فلما  النفط..  دول  من  ا  وخ�سو�سً العربية  البالد 
هذه  بتعميم  امل�سريني  الراأ�سماليني  بع�ص  طالب 
الأجانب  على  ق�سرها  وع��دم  عليهم،  ال�سمانات 
بالمتيازات  التمتع  فى  اأحقية  لهم  وب��اأن  والعرب 
رقم  بالقانون  الالزمة  التعديالت  �سدرت  نف�سها، 

32 ل�سنة 1977.
وعندما �سدر هذا القانون كان قد م�سى على 
ع�سر  ثالثة  حواىل  الكربى  النا�سر  عبد  تاأميمات 
عاًما، وهذا يعنى فيما يعنى اأن راأ�ص املال اخلا�ص 
ما  وكل  التاأميم،  برغم  م�سر  فى  نهائًيا  ميت  مل 
العام،  القطاع  قيادة  حتت  يعمل  كان  اأن��ه  هنالك 
ويخ�سع ل�سيا�سة الأجور العامة فى الدولة و�ساعات 
م�سطلح  ك��ان  هنا  وم��ن  اإل���خ،  والأ���س��ع��ار..  العمل 
تلك  عن  يعرب  كان  الذى  الوطنية"  "الراأ�سمالية 
املرحلة.. وملا اطماأن راأ�ص املال اخلا�ص لل�سمانات 
التى يوفرها قانون عام 1977 بداأت مرحلة جديدة 
من ال�ستثمارات للقطاع اخلا�ص وعادت من جديد 
�سركات العائلة الواحدة اأو العائالت املتعددة بنف�ص 
واملغامرة  املخاطرة  ع��دم  وه��و  األ  القدمي  املنهج 

وال�ستناد اإىل العائلة ولي�ص لأهل اخلربة.
ويالحظ اأن 50% من هذه ال�سركات مل يتكون 
على  العائلى  الطابع  وغلب  القانون،  ذلك  بعد  اإل 
حيث  اجلديدة  ال�سركات  لهذه  التنظيمية  الطبيعة 
تكون ال�سركة مقت�سرة على الزوج والزوجة والأبناء 

البالغني اأو الق�سر )الأ�سرة النواة(.
الإخ���وة  لي�سمل  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ف��ه��وم  يت�سع  وق���د 
والأخ������وات واأخ������وات ال���زوج���ة وب��ع�����ص الأق����ارب 

عبد النا�سر و�سط اجلماهري
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بنك  اإن�ساء  ال�سيا�سة  ه��ذه  تطبيق  باكورة  وكانت 
ابتداًء من  الزراعى  الئتمان  ملوؤ�س�سة  تابًعا  القرية 
التعاونية  اجلمعية  ن�ساط  مهام  اإليه  انتقلت   1977
ولي�ص  راأ�سمالية  اإطار عالقات  فى  ولكن  الزراعية 
تعاونية مثلما كانت.. فلم يعد للجمعية تاأثري يذكر 
حاجات  وتوفري  ومن��وه  الزراعى  الإنتاج  م�سار  فى 
احلال  كانت  كما  الإن��ت��اج  م�ستلزمات  من  ال��زراع 
زمن �سيا�سة الإ�سالح الزراعي.. ثم اإن بنك القرية 
طبق فى معامالته املالية نظام البنوك ال�ستثمارية 
معه  ال���زراع  �سغار  تعامل  فى  �سعوبة  اأوج��د  مما 
غري  ا�ستثمارية  جم���الت  ف��ى  تعامله  ع��ن  ف�ساًل 
تقليدية بعيدة عن متطلبات احلائز ال�سغري الذى 
اإذا اأراد الإفادة منها فاإنها ترهقه مادًيا، فقد بلغ 
معدل الفائدة على القرو�ص الزراعية التى يقدمها 
عام   %20،3 اإىل   1989 عام   %  15-13 من  البنك 
1992، وعلى القرو�ص ال�ستثمارية 18-21% ح�سب 
مدى القر�ص والن�سبة اآخذة فى الزدياد طبًقا لآلية 

العر�ص والطلب.
على  الدعم  اإل��غ��اء  مت   1987 ع��ام  من  وب���دًءا 
�سعر  فارتفع  نهائًيا  الزراعى  الإنتاج  م�ستلزمات 
طن �سماد اليوريا من 159 جنيًها اإىل 505 جنيهات 
اإىل  جنيها   58 م��ن  ال��ن�����س��ادر  وط��ن   ،1992 ع��ام 
جنيًها   75 من  فو�سفات  ال�سوبر  وطن  جنيه،   301
املحا�سيل  اأ�سعار  اأخذت  وبالتاىل  جنيه،   400 اإىل 
�سائر  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  تدريجًيا  الرتفاع  فى 
فى  الت�سخم  دائ��رة  وب��داأت  واخل��دم��ات  املنتجات 

الت�ساع.
بالقانون  الإيجارية  العالقة  تعديل  اأدى  كما 
انتقالية  بعد فرتة  الذى طبق  لعام 1992   96 رقم 
اإيجار  ارتفاع  اإىل   1997 اأكتوبر  من  اعتباًرا  بداأت 

الفدان اإىل22 مثاًل لل�سريبة ال�سارية خالًفا لقانون 
اأمثال  ب�سبعة  ح��دده��ا  ال��ذى  ال��زراع��ى  الإ���س��الح 
ال�سريبة من قبل، ف�ساًل على اإقدام بع�ص املالك 
معارك  وقوع  اإىل  اأدى  مما  امل�ستاأجرين  طرد  على 
من  وارتفعت  وط��اردي��ه��م،  املطرودين  بني  دامية 

جديد ن�سبة الأ�سر املعدمة فى الريف. 
وك�����س��ف��ت درا����س���ة م��ي��دان��ي��ة اأج���راه���ا مركز 
البحوث القت�سادية الزراعية 1991-1992 �سملت 
�سبعمائة مزارع وثالثمائة عامل زراعى فى خم�ص 
ملعظم  احلقيقية  ال��دخ��ول  تدهور  عن  حمافظات 
اأيام  انخفا�ص  الزراعية عام 1992، وعن  املوا�سم 
العمل الزراعية للم�ستغلني من املعدمني مقارنة مبا 
اأجورهم  كانت عليه احلال عام 1987، وانخفا�ص 
�سوء  فى   %60-50 بني  ي��رتاوح  مبعدل  احلقيقية 

التغريات املختلفة خالل الفرتة من 1993-1985.
امل�سرية  ال��زراع��ة  اإ�سرتاتيجية  موؤمتر  وف��ى 
فيه  امل�ساركون  عر�ص  الت�سعينيات  ف��ى  املنعقد 
الناجمة  الجتماعية   - القت�سادية  الآث��ار  بع�ص 
عن تطبيق الدولة ل�سيا�سة "التكيف الهيكلي" وهو 
دورها  عن  الدولة  تخلى  ل�سيا�سة  احلركى  ال�سم 
القت�سادى با�سم حترير الزراعة.. ومن بني هذه 
وزيادة  الزراعية،  امللكية  تركز  حدة  زي��ادة  الآث��ار 
بهم  حل  الذين  والفقراء  الفالحني  �سغار  اأع��داد 
احلائزين،  جملة  من   %93 ميثلون  وه��م  اخل��راب 
وكانت الوطاأة اأ�سد بالن�سبة حلائزى اأقل من فدان 
ارتفاع  ب�سبب  احلائزين  جملة  من   %39 ون�سبتهم 
وموارد(  و�سرائب  )اإيجار  الثابتة  التكاليف  ن�سبة 
مما اأدى اإىل جتريدهم من حيازتهم ودفع بهم اإىل 

�سوق العمل اأجراء.
فى  الدولة  دور  زوال  ومع  اأخ��رى  ناحية  ومن 

ال��زراع��ة حلرية  اأم��ر  وت��رك  ال��زراع��ى  التخطيط 
التى  املزارع على زراعة املحا�سيل  اأقبل  املزارعني 
ال��دورة  توقفت  كما  ك��ث��رية،  م�ستلزمات  تكلفه  ل 
الإجبارى  ال��ت��وري��د  وت��وق��ف  ال��ث��الث��ي��ة،  ال��زراع��ي��ة 
وعدم  الإن��ت��اج  فو�سى  عنه  نتج  مم��ا  للمحا�سيل 
النهائية  والنتيجة  والطلب..  العر�ص  بني  ت��وازن 
فى  القمح  حم�سول  اأن  والت�سويق  الإنتاج  حلرية 
حاجة  من   %30  -20 من  اإل  يغطى  يعد  مل  م�سر 
�سوء  ف��ى  ا���س��ت��رياده  يتم  والباقى  املحلية  ال�سوق 
اإىل  اأدى  ال�سعبة مما  وبالعملة  �سيا�سية  اعتبارات 
ارتفاع الأ�سعار مع انخفا�ص الأجور.. وتاأكيًدا لهذا 
فاإن م�سر كانت ت�ستورد 32% من احتياجاتها من 
واىل   %64 اإىل   1975 فى  زادت   1960 عام  القمح 

80% عام 1984-1985، وتواىل الرتفاع.
وترتب على ذلك ارتفاع الديون اخلارجية اإىل 
القرن  ثمانينيات  نهاية  فى  دولر  مليون  خم�سني 
اأول   %10 من  الت�سخم  معدل  وارتفاع  الع�سرين، 
ارتفعت  كما  اأواخرها..  فى   %25 اإىل  الثمانينيات 
 %7 من  املتعلمني  بني  ا  وخ�سو�سً البطالة  معدلت 
للناجت  ال�سنوى  النمو  معدل  وانخف�ص   ..%15 اإىل 
م�سكلة  وت��ف��اق��م��ت   ،%2 اإىل   %8،5 م��ن  ال��ق��وم��ى 

الإ�سكان وفر�ص العمل.
وكان من �ساأن �سورة هذا الو�سع القت�سادى 
اأن تزداد الأزمة �سيًقا، فال�سكان يزدادون مبقدار 
يحتاجون  وال��ذي��ن  تقريًبا  ع��ام  ك��ل  ن�سمة  مليون 
يقدرون  العمل  �سن  ف��ى  ه��م  مم��ن  �سنوًيا  للعمل 
خمرية  ميثل  مليون  الن�سف  وهذا  مليون،  بن�سف 
وقابل  املجتمع  فى  وال�سطراب  والعنف  الحتجاج 
املاأزق  وهذا  القائم..  النظام  خارج  لال�ستقطاب 
القت�سادي- الجتماعى يعد �سبًبا رئي�سًيا ملمار�سة 

العنف �سد موؤ�س�سات احلكم القائمة.
م�سكلة  ب��داأت  الثمانينيات  نهاية  من  وابتداًء 
ا  الفقر والفقراء تطل براأ�سها من جديد وخ�سو�سً
مع رفع كل الدعم عن ال�سلع الأ�سا�سية حلياة النا�ص 
فزادت املناطق الع�سوائية حول املدن فى م�سر تلك 
�سظف  من  املن�سحقون  الريف  فقراء  اأ�س�سها  التى 
 1027 ح��واىل   2005 ع��ام  ف��ى  بلغت  حتى  العي�ص 

منطقة يعي�ص فيها 15% من اإجماىل امل�سريني.
وطبقا للتقديرات الأولية لن�سبة الذين يعي�سون 
اأقل من  اأى الذين يح�سلون على  حتت خط الفقر 
�سهرًيا(  جنيه  مائة  من  )اأق��ل  �سنوًيا  جنيه   1200
فقد بلغت  48% من ال�سعب امل�سري، فاإذا و�سعنا 
فى العتبار اأن هناك من ل يحقق هذا احلد الأدنى 
)اأقل من مائة جنيه �سهرًيا( فقد ت�سل الن�سبة اإىل 

55% وهى ن�سبة مر�سحة للزيادة يوًما بعد يوم.
ومن باب الرب والإح�سان زادت موائد الرحمن 
عام  رم�سان  ف��ى  �سيوفها  بلغ  حتى  رم�سان  ف��ى 
املتربعني  ع��دد  وبلغ  �سيف  ماليني  خم�سة   2005

بهذه املوائد اثنى ع�سر األف متربع.

ثورة يناير.. ثورة �سد الظلم االجتماعى والتوريث
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هــل تنسـخ الثــورات بعضـــها؟
د.اأحمد ال�ساوى

نقطة  اإىل  يناير   25 ث��ورة  و�سلت  بعدما 
جناحها الأكيدة حتى الآن باإجبار نظام "الأب 
والأم والبن" على مغادرة كر�سى احلكم اأخذت 
جديدة  بداية  عن  احلديث  فى  الأق��الم  بع�ص 
كان  ذلك  اأن  واأعتقد  مل�سر  ال�سيا�سى  للتاريخ 
هى  اإذ  جدارته  فى  م��راء  ل  ذكيًّا  ا  ا�ستخال�سً
فى  �سعبية  ث��ورة  فيها  تنجح  التى  الأوىل  امل��رة 

اإزاحة حاكم عن كر�سى احلكم العتيد.
ثورة  تثمني  معر�ص  ف��ى  للبع�ص  ع��نَّ  ث��م 
يناير اأن يقارنها اأو يحدد موقعها بني املنعطفني 

ثورة  وهما  املعا�سر  م�سر  تاريخ  فى  الكبريين 
وعلى  ف��ج��اأة  ث��م   ،1952 يوليو  وث���ورة   1919
باأن  القول  اإىل  ه��وؤلء  نفر من  توقع ذهب  غري 
يوليو)هكذا  ث��ورة  من  اأعظم  هى  يناير  ث��ورة 
يوليو  ثورة  ن�سخت  اأو  اأنهت  واأنها  جزًما(  قوًل 
ي�ستمد  ال���ذى  م��ب��ارك  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  بق�سائها 

�سرعيته من ثورة يوليو.
واحلقيقة اأنه رغم العرتاف الكامل بنبل 
بل  تاريخنا،  فى  الكبرية  وقيمتها  يناير  ث��ورة 
الأحكام  تلك  مثل  فاإن  الإن�ساين،  التاريخ  وفى 

ت�ستوجب  ل  غالًبا  واملغر�سة  حيًنا  املت�سرعة 
جهًدا كبرًيا فى تو�سيح مدى ما وقعت فيه من 

اأخطاء منهجية.
مراحل  ع��رب  ال�سعوب  لكل  ناحية،  فمن 
الأخريات  اإح��داه��ا  ت�سبق  "ثورات"  تطورها 
من  ولي�ص  الزمنى  التتابع  ناحية  م��ن  حتًما 
املت�سور بحكم قوانني حركة التاريخ اأن الثورات 
الالحقة لها قد نبتت مبعزل عن نتائج ال�سوابق 
جديد  الأثر.."فكل  البعيدة  اأو  القريبة  �سواء 

نابت من قدمي".

يوليو ويناير.. اإيد واحدة

امل�سريون يودعون عبد النا�سر بالبكاء ومبارك بالزغاريد.
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هو  ا  اأي�سً للنظر  وال��الف��ت  هنا  واجل��دي��د 
"اخللط" الفا�سح بني ثورة يوليو وبني جمهورية 
كل من ال�سادات وح�سنى مبارك، اأو بالأدق بني 
اأو ما ميكن ت�سميته  عهد الرئي�ص عبد النا�سر 
 – باجلمهورية الأوىل وبني جمهورية ال�سادات 

مبارك اأو اجلمهورية الثانية.
�سباط  من  كان  ال�سادات  اأن  عن  فبعيًدا 
اجلي�ص،  فى  �سابطا  ك��ان  مبارك  واأن   يوليو 
بعيًدا عن تلك الأ�سول الع�سكرية امل�سرتكة بني 
مو�سوعى  راب��ط  ثمة  فلي�ص  الثالثة،  الروؤ�ساء 
يحمل اأحد على العتقاد باأن عهد "ال�سادات- 
اأن  ويكفى  يوليو،  لثورة  امتداًدا  كان  مبارك" 
املوؤمن" اأغتيل فى  "الرئي�ص  اأن  اإىل  ن�سري هنا 
خ�سم تخبطه وهو يبحث عن "�سرعية جديدة" 
بال�سبغة  بادًئا  يوليو  ث��ورة  عن  ال�سلة  منبتة 
الإ�سالمية ثم "بال�سرعية الد�ستورية" ومنتهيا 
ب�سرعية اأكتوبر، فلما ح�سر مبارك وراأى بعينى 
باأيدى  اأريقت  قد  املوؤمن  الرئي�ص  دماء  الراأ�ص 
�سرعية  فى  متم�سًحا  املجاهدين" اآب  "الأخوة 
فى  و�ُسِجَن  وا�ستخفاء  وانتحاًل  ادع��ًاء  يوليو 
ل  �سجن  ممن  غريهم  مع  النا�سريون  عهده 
ل�سيء �سوى اإ�سرارهم على اإخراجه من "ملة" 

الثورة.
البع�ص  ي�سدق  اأن  عجيب  غريب  هو  وكم 
افرتاءات ال�سادات باأنه "ي�سري على طريق عبد 

اأما القول باأن ثورة اأعظم من اأخرى فذلك 
من �ساأن الدر�ص التاريخى الذى ميكن اأن ن�سل 
مو�سوعية  قيمة  ذات  ا�ستخال�سات  اإىل  فيه 
ا  خ�سو�سً تقدير،  اأق��ل  على  اأج��ي��ال  ع��دة  بعد 
واأن الأحداث تثبت يوًما بعد يوم اأن ثورة يناير 
مل  بعد  وه��ى  نف�سها  عن  وتعرب  ت�ستعل  لت��زال 
ت�ستكمل اأهدافها التى قامت من اأجلها واأح�سب 
اإطالق  فى  نية  ح�سن  عن  ت�سرعوا  الذين  اأن 
و"اأكرب"  "اأعظم"  قبيل  م��ن  قاطعة  اأح��ك��ام 
ا  و"اأهم" لو تاأملوا الأحداث اجلارية وخ�سو�سً
فى غمار معركة النتخابات الرئا�سية )مايو – 
يونيو 2012( لعرفوا اأن "العجلة من ال�سيطان" 

ا قطع ول ظهًرا اأبقى". واأن "املنبت ل اأر�سً
لي�ص  وبع�سه  اإث���م  ال��ظ��ن  وبع�ص  واأظ���ن، 
ا ممن قال باأن ثورة يناير هى  كذلك، اأن بع�سً
كان  ن�سختها  قد  وه��ى  يوليو  ث��ورة  من  اأعظم 
لديهم موقفهم امل�سبق من ثورة يوليو باعتبارها 
التقديرات  اأف�سل  فى  للجي�ص" وذلك  "حركة 
"انقالًبا  الفريق  هذا  من  اآخ��رون  يراها  بينما 
الأمد  طويل  ع�سكرى  حلكم  اأ�س�ص  ع�سكرًيا" 

ميتد حتى عهد مبارك.
وغنى عن كل بيان اأن هذا املوقف من ثورة 
يوليو ي�سمل العديد من الليرباليني واملارك�سيني 
ف�ساًل عن الإخوان امل�سلمني وذلك اأمر طبيعى 

فى ظل اخل�سومات التاريخية مع ثورة يوليو.

عك�ص  ي��رى  ال�سعبى  ال�سمري  بينما  النا�سر" 
ذلك متاما باإ�سافته العبقرية ال�ساخرة لعبارة 
ي�سدق  من  بيننا  من  يوجد  "بالأ�ستيكة" واأن 
مبارك فى ادعائه من فرتة لأخرى باأن �سرعيته 
م�ستمدة من ثورة يوليو بينما يكذب وهذه املرة 
ب�سدق مزاعمه عن نظافة اليد والدميقراطية، 
انتحاله  فى  اإل  كذوب  مبارك  اأن  ه��وؤلء  فلدى 

ل�سرعية ثورة يوليو.
ومهما يكن من اأمر فاإن نظرة غري متاأنية 
والتى  مبارك  جمهورية  �سيا�سة  ملفردات  حتى 
اأثمرت  ث��م  ال�����س��ادات  عهد  ف��ى  جنينية  ب���داأت 
ل��ك��ل ذى  �ستبني  م��ب��ارك  ع��ه��د  ف��ى  واأي��ن��ع��ت 
ب�سرية اأن حدة التناق�سات بني �سيا�سة الدولة 
النا�سرية على ال�سعيدين الداخلى واخلارجى 

كانت تزداد يومًيا ولي�ص من عام لآخر.
دوًرا  العام  القطاع  فيها  يلعب  دول��ة  فمن 
"النفتاح  اإىل  الوطنى  القت�ساد  فى  حمورًيا 
احلر  الراأ�سماىل  القت�ساد  ثم  القت�سادي" 
هنا  التناق�ص  ويبلغ  الأع��م��ال،  رج��ال  وجمتمع 
اأنفق  اإن مبارك  ذروته فى املفارقة التى تقول: 
عهده حرفيا فى بيع القطاع العام عرب �سل�سلة 

مزرية من عمليات الف�ساد والنهب املنظمة.
الو�سطى  الطبقة  دف��ع  اإ�سرتاتيجية  وم��ن 
اإىل  الطبقات  بني  الفوارق  وتذويب  لل�سدارة 
ويركز  الو�سطى  الطبقة  ويهم�ص  يفقر  نظام 
الرثوات بالحتيال بني اأقل من ن�سف فى املائة 

من املجتمع. �سور عبد النا�سر كانت حا�سرة فى امليدان.
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اعتمدت  ال��ت��ى  الأوىل  اجل��م��ه��وري��ة  وم��ن 
"الإنتاجية  الدولة  لوظائف  متزايد  دور  على 
والإ�سرافية والتوزيعية والدفاعية" اإىل جمهورية 
منخف�سة  اله�سة  بدولتها  مبارك   - ال�سادات 
الكفاءة والتى انح�سرت اأدوارها فى "اجلباية 
لل�سعب  ال�سامل  الفقراء والقمع  " اجلائرة من 
وتخفي�ص ميزانية اجلي�ص وكفاءته بل وحماولة 
اإف�ساده ف�ساًل عن الطابع الريعى الذى ل �سبيل 

لإنكاره.
اأما املقارنة بني ال�سيا�سة اخلارجية مل�سر 
عهد  فى  مثيلتها  وب��ني  النا�سر  عبد  عهد  فى 
احلكم  عن  النظر  وبغ�ص  – مبارك  ال�سادات 
�سواء  حا�سًما  افرتاًقا  بجالء  تبني  فهى  عليها 
نطاق  فى  اأو  والأفريقى  العربى  املحيطني  فى 

العالقة مع القوى الدولية الكربى.
مل  يناير  ث��ورة  اأن  اإىل  ذل��ك  م��ن  نخل�ص 
�سوى  ل�سيء  ل  يوليو  ثورة  مكان  حتل  اأو  تن�سخ 
اأن اجلمهورية الثانية كانت بحد ذاتها انقالبا 
على �سرعية يوليو وم�سروًعا �سيا�سًيا واجتماعًيا 

مغايًرا كليًّا فى توجهاته الرئي�سة.
وفًقا  ال��ق��ول  ي�سح  النقطة  ت��ل��ك  وع��ن��د 
فى  ج��اءت  يناير  ث��ورة  اإن  الأح���داث  ملجريات 
جانب كبري منها ا�ستمراًرا لثورة يوليو باملعنى 
مقارنات  لعقد  جهد  ودون  ال�سامل  التاريخى 

جزئية رعناء.
حتكم  �سد  ث���ورة  يوليو،  ك��ان��ت  كما  فهى 
جمتمع الن�سف فى املائة فى ثروات ومقدرات 

ا ثورة �سد التمييز الجتماعى  البالد وهى اأي�سً
وت�سييق فر�ص احلراك الجتماعى وثورة �سد 
على  نزيد  ب��ل  وال��ق��م��ع..  وال�ستبداد  الف�ساد 
املتحدة  للوليات  التبعية  �سد  ث��ورة  اأنها  ذلك 
الأمريكية والرتهان للم�سيئة ال�سهيونية و�سد 
تخلى مبارك "البليد" عن دور م�سر القائد فى 

املنطقة العربية واملحيط الأفريقي.
بالخت�سار كانت وما برحت ثورة 25 يناير 
اجلمهورية  انقالب  ح�ساد  �سد  لل�سعب  ث��ورة 
الثانية على ثورة يوليو ذلك اأن ال�سعوب احلية 
اأحالمها  ع��ن  تتخلى  ول  اأخ��ط��اءه��ا  ت�سحح 
الكرمية،  احلرة  واحلياة  العدل  فى  امل�سروعة 
وهى بهذا املعنى ا�ستكمال بروؤية متجددة وزخم 
�سعبى ومدد �سبابى لالأهداف التى حاولت ثورة 
اإىل حد  �سواء جنحت فى ذلك  يوليو حتقيقها 

ما اأو ف�سلت فى بلوغه بقدر اآخر.
بكل  اجلمهورية  رئا�سة  انتخابات  ولعل 
اجتاًها  ثمة  اأن  على  برهنت  ق��د  مالب�ساتها 
الأبعاد  وج���الء  و���س��وح  م��دى  ف��ى  ت�ساعدًيا 
عناوين  حتت  ولو  واقرتابا  للثورة  الجتماعية 
اأخرى من جوهر البعد الجتماعى لثورة يوليو.

ل  النخب  اآراء  تباينت  مهما  ال�سعوب  اإن 
مكنوناتها  عن  تعربرِّ  دام��ت  ما  لثوراتها  تتنكر 
واأع��ت��ق��د اأن���ه م��ن امل��ك��اب��رة ال��ي��وم ال��زع��م باأن 
ا  نقي�سً يناير  ث��ورة  فى  ي��رى  ال�سعبى  ال�سمري 
لثورة يوليو ويكفى اأن ن�سري هنا لرموز الثورات 
ومدى القبول ال�سعبى بها.. واأ�سوق هنا  مثالني 

هو  البعيد  فاملثال  قريب  والآخر  بعيد  اأحدهما 
باحرتام  يحظى  برح  ما  زغلول" الذى  "�سعد 
م�سطفى  لوريثة  ك��ان  ما  يفوق  �سامل  �سعبى 
البع�ص  ي��راه  مما  الرغم  على  ذل��ك  النحا�ص 
عيوب  من  خالًيا  يكن  الرجل مل  اأن  منهم  واأنا 
الحت�سان  ذلك  هو  القريب  واملثال  جوهرية، 
اأوج ثورة  اجلماهريى ل�سورة عبد النا�سر فى 
احلركة  لقيادات  املباغت  الظهور  ثم  امليدان 
فقط  لي�ص  مثقفيها  م��ن  وال��ع��دي��د  النا�سرية 
على �ساحات الإعالم وال�سحافة بل وحتى فى 

ال�سف الأول من معركة الرئا�سة.
دامغة  اإىل حقائق  اأخرًيا  ن�سري  اأن  ويتبقى 
مع  توا�سلها  جهة  من  يناير  ثورة  عنها  تف�سح 
قبيل  من  فلي�ص  يوليو  لثورة  ال�سيا�سى  امل�سار 
وت�سطدم  ال��ث��ورة  ق��وى  تغ�سب  اأن  امل�سادفة 
اأ�سوات  ال�سيا�سى  باملال  ي�سرتون  الذين  مع 
حلرية  �سمانة  اخلبز  رغيف  )حرية  الناخبني 
ال�سوت النتخابي( ومع قوى الحتكار ال�سيا�سى 
ثم  املال واحلكم(  راأ�ص  والقت�سادى )حتالف 
مع الذين يتخذون من الدين اأداة للو�سول اإىل 
احلكم  وهم بتوجهاتهم بل ورمبا باأ�سخا�سهم 

خ�سوم اجلمهورية الأوىل جميًعا.
احل��ي��ة وحكمة  ال�����س��ع��وب  ح��ق��ي��ق��ة  اإن���ه���ا 
تواىل  على  واح��دة  "الثورة  البالغة  امل�سريني 

الدهور وتباين ال�سهور".

عي�ش حرية عدالة اجتماعية .. املطالب التى قامت من اأجلها ثورة يوليو رفعها الثوار فى التحرير.
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ت�شم �شعرية الن�شيد جتربة ال�شاعر حممد 
فى  الف��ت  ب�شكل  عالئقها  وتتوثق  ال��ف��ي��ت��وري، 
�شعره  عانق  وق��د  االإن�شانية،  ال�شرخة  ف�شاء 
هبوطها  م�شتويات  فى  ال�شرخة،  هذه  جتليات 
هذا  وحتت  القاع،  اإىل  ال�شطح  من  و�شعودها 
املنحنى تراكمت خربته، وتنوعت  فى �شياقات 
اإدراك حية، مكنته من  معرفية جمة وجماالت 

االحتفاظ دوما مبقدرة العودة اإىل اجلذور. 
فى ن�شيده االأول، والذى ي�شكل مدار طفولته 
بكر،  ثورية  بدفقة  ال�شرخة  ات�شمت  ال�شعرية، 
لكن  �شحيقة،  اأزم��ن��ة  م��ن  نابعة  وك��اأن��ه��ا  ب��دت 
واحلالة  اللغة  �شطح   ، ال�شطح  على  اللعب  ظل 
كان  فتى،  لغواية  املالئم   ال�شكل  هو  وال��روؤي��ة، 
اأو مبعنى  �شمرته،  املراآة حتولت  اإىل  نظر  كلما 
اأدق "زجنيته" اإىل قيود و�شياط تالحق خطواته 
جعل  ما  وهو  واحللم،  اخليال  فى  له  وترتب�ص 
اإفريقيا"  "اأغانى  امل��ب��ك��رة  االأوىل  دواوي���ن���ه 
و"عا�شق من اإفريقيا" و" اذكرينى يا اإفريقيا" 
بن�شال  املوجوعة  ال�شرخات  من  �شالل  مبثابة 
اإن�شان القارة ال�شمراء فى التحرر من اال�شتعمار 

، ونيل حقوقه فى احلرية والكرامة والعدل.
جملجل  باإيقاع  تتميز  الن�شيد  �شعرية  والأن 
االأذن،  على  ج��ذاب  رن��ن  له  مو�شيقى  وجر�ص 
اأذكر واأنا �شغري اأحبو فوق �شطوط ال�شعر واللغة، 
اأننى كنت اأت�شبب عرقا حن اقراأ هذه الدواوين 
، وكنت اأحب�ص نف�شى بن  جدران الغرفة، حتى 
واال�شتمتاع  ع���ال،  ب�شوت  ال��ق��راءة  ميكننى 
ب�شدى ال�شوت ووهج الكلمات، وهو يرتد اإيّل، 
و ينزلق فوق �شدرى كاأنه رزاز �شفيف، وعناقيد 
فى  حبلى..  �شحابة  بطن  من  للتو  تناثر  �شوء 
تلك الفرتة كان هذا النمط من القراءة لل�شعر 
ال�شعر  ت���راث  م��ن  ال��ك��ث��ري  ه�شم  ف��ى  دي��دن��ى 
واأبى  املتنبى  واأ�شعار  املعلقات،  خا�شة  العربي، 

اآن��ذاك مبثابة  ال��ق��راءة  كانت  امل��ع��ري..  العالء 
على  ال�شوت  ق��درة  فيها  اأخترب  يومية  متارين 
اإىل  جتتهد  غ�شة،  بذاكرة  والل�شوق  التحليق  
حد االرت��ب��اك واحل��رية  فى فهم  فك �شفرات 
الن�شو�ص واالإحاطة مبحموالتها املختلفة. كان 
و�شقل  التعلم،  ف��ى  بالرغبة  مقرننا  ه��ذا  ك��ل 
املوهبة وتعويد االأذن على اإيقاع ال�شعر ، ف�شال 
عن امتالك القواعد، وتقومي  اإعوجاج  الل�شان، 
لكن فى حالة الفيتوري، كنت اأ�شعر دائما اإننى 
من�شد  اإزاء  روؤي��ة،  اأف��ق  فى  ت��دوى  �شرخة  اإزاء 
وروحا،  ج�شدا  النا�ص  يهز  اأن  ي�شتطيع  �شعبي، 
ال�شعرية، وما  الفيتورى فى ذاكرتى  لذلك بقى 
اأخى  الن�شيد:" يا  مظلة  حتت  معه  اأهتف  زلت 
فى ال�شرق، فى كل �شكن/  يا اأخى فى االأر�ص ، 
فى كل وطن/ اأنا اأدعوَك .. فهل تعرفنى ؟ / يا 
اأخا اأعرفه .. رغم املحن / اإننى مزقت اأكفاَن 
الدجى / اإننى هدمت جدران الوهن/  مل اأعد 
مقربة حتكى البلى/ مل اأعد �شاقية تبكى الدمن 
/ مل اأعد عبد قيودى / مل اأعد عبد ما�ص هرم 
عبد وثن / اأنا حى خالد رغم الردى / اأنا حر 
رغم ق�شبان الزمن / فا�شتمع ىل .. ا�شتمع يل/ 

اإمنا اأذن اجليفة �شماء االأذن".
مل يخفت ن�شيد الفيتورى ، فبمرور ال�شنن 
�شوؤال  ن�شج  واحلياة،  ال�شعر  جمرى  وحت��والت 
ق�شيدته  فى  وم�شت  االأ�شود،  االإفريقى  الفتى 
الفكرة  ن�شجت  كثرية،  وري��اح   مياه  ال�شمراء 
واملعرفة، واكت�شبت حرقُة ال�شك وجمرُة اليقن 
حريَة الوجود ومتاهة احللم، غادرت ال�شرخة 
دوائ���ر  ف��ى  الن�شيد  ان��خ��رط  ال��ب��ك��ر،  ال�شطح 
رداء  ال�شاعر  خلع  االأغنية،  قناع  ارتدى  اأو�شع، 
املن�شد العفوى التلقائي، ابتعد قليال عن �شوت 
وان�شغل  ح��ول��ه،  وتتحلق  تلتف  التى  اجلماعة 
ال  بجراحات  ال��ع��ام،  العربى  بالهم  الفيتورى 

حممد الفيتورى .. عاشق أفريقيا
جمال الق�صا�ص

تندمل فى مملكة الدم الواحد، وخطاب �شعري، 
والتحري�ص  الغنائية  طاقات  اأق�شى  ا�شتحلب 
ال�شيا�شي،.. ج�شدت �شرخة الفيتورى  والهجاء 
فغنى  العربي،  االإن�شان  حمنة  ال�شياق  هذا  فى 
طفال  فل�شطن" لي�ص  ف��ى  احل��ج��ارة   الأط��ف��ال 
الب�شارة  اإلهى  املوتى  اأزم��ن��ة  فى  ال��ق��ادم  ذل��ك 
نحا�ص  من  بوقا  لي�ص  وحجاره/  طفال  لي�ص   /
الطواوي�ص  اأع��ن��اق  ح��ول  ط��وق��ا  لي�ص  ورم����اد/ 
وغنى  ح�شارة."..  طق�ص  اإنه  بال�شواد/  حملى 
ورافقت ق�شيدته  �شيناء وبريوت،  لل�شهداء فى 
تكر�ص  اأنظمة  �شد  الوطنية  املقاومة  �شعود 
مقدرات  ح�شاب  على  والتواطوؤ  والقمع  للت�شلط 
واأ�شواق واأحالم �شعوبها.. هذا الت�شلط عرب عنه 
الفيتوري، موحدا بن اخلا�ص والعام، باحثا عن 
االإدانة،  �شكوك  من  رك��ام  و�شط  احللم  ب��راءة 
اجلالد  بن  ي�شاوى  ماآ�شاوى  م�شهد  ظل  وف��ى 

وال�شحية، وكما يقول  ال�شاعر نف�شه :  
ال�شفراء  املذهبة  املوتى  "عربات 

تدو�ص على قلبى املخ�شو�شر 
تغر�ص فى حوافرها 
ذات الوهج ال�شوداء

والقتلى يبتهلون باأوجههم 
يبكون.. 

ت�شفق اأيديهم 
يتح�شرج فيهم �شيء 

تهبط عا�شفة 
يت�شاقط فوق مراياهم رمل ال�شحراء 

- القاتل اأنَت 
- القاتل نحن
- القاتل من ؟

ال ترفع �شوطك فى وجهى 
�شاأ�شري اإليك 

�شاأرفع مطرقتى 
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كفى املدفونة حتت ثرى �شيناء 
اأت�شمعنى ! �شاأ�شري اإليك 

فاأنَت .. واأنَت 
انزع هذا الدرع الذهبى 

اخلع هذا الوجه اخل�شبى 
حتطم ع�شفا كالتمثال 
جترد من وهج االأ�شياء. 

االآن اأحدق فى عينيك 
اأنا املقتول 

اأعلق راياتى املهزومة 
فوق مدائنك اخلر�شاء".

هذه املدائن اخلر�شاء، مل تخذل الفيتوري، 
انت�شرت ل�شرخته االأوىل " اأ�شبح ال�شبح، فال 
ال�شجن وال ال�شجان باق". وانتف�شت ل�شرخته، 
حن م�شها الياأ�ص واحلبوط، ورف�شت اأن تتحول 
هذه ال�شرخة اإىل مرثية، اأو اأن ترتد اإىل �شدر 
ال�شلطة  مع  اللعب  ج��رب  حن  نف�شه  ال�شاعر 
خيوط  حت��اك  كيف  وراأى  باأقنعتها،  واب��ت��ل��ى 

:" كان  دهاليزها  فى  وال��ت��واط��وؤات  امل��وؤام��رات 
ال�شحية  و  اجل��الد  على  �شلوا  عباءة.  الدجى 
. �شلوا على  اآخرهم  اأولهم  / وقالت احلرية / 
االإن�شان و احلرية . وقالت الق�شية / يا فقراء 

ا�شتيقظوا / �شلوا على اخلائن و الق�شية /.  
حت�شنت ال�شرخة بيقينها البكر ، تقل�شت 
�شطح  بن  ال��ذاك��رة،  وب��ن  احللم  بن  امل�شافة 
الق�شيدة  اأ�شبحت  الب�شرية،  ووع��ى  الب�شر 
واأ�شبح  واالإث��ب��ات،  النفى  على  ال��ق��درة  متتلك 

الفيتورى.. بري�شة الفنان: حممد حجى
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امل�شهد االأول. كان لرتبيتة الفيتورى على كتفى 
وبق�شيدتي،  بنف�شى  ثقة  فازددت  ال�شحر،  فعل 
وب�شكل  ب�شرعة،  ح�شدتها  الثقة   ه��ذه  ثمار 
باأبوة  الفيتورى  احت�شننى  حن  وتلقائى  عفوى 
حانية  فور نزوىل من فوق املن�شة  قائال: "كنت 
واإلقاوؤك  وعميقة،  جميلة  الق�شيدة  ه��ائ��ال، 

بهرين".
كفافي�ص  ب��ج��ائ��زة  ف��وزن��ا  املنا�شبة  ك��ان��ت 
وقد ح�شدها  اليونان،  من  ال�شعر  فى  الدولية  
ال�شعر  عن  واأن��ا  العربي،  ال�شعر  عن  الفيتورى 
امل�����ش��ري.. ك��ن��ت ���ش��ع��ي��دا ب��ف��وزى م��ع��ه بهذه 
اأهم  من  احلدث  هذا  اأعترب  ومازلت  اجلائزة، 
ال�شعرية..  حياتى  ف��ى  امل�شرقة  امل�����ش��ادف��ات 
اأخباره  اأتتبع  كنت  الفيتوري،  التق  مل  بعدها 
واأتلقف ق�شائده املن�شورة هنا وهناك، و اأتعجب 
االأ�شمر  الفتى  ا�شتطاع هذا  اأقروؤها، كيف  حن 
اأن مينح لغة ال�شعر كل هذا االألق، كيف  ميزج 
مل�شاغل  املفارق  الروحانى  بن�شدانها  ال�شوفية 
اجل�شد والروح  بح�شية مرهفة  معجونة  بهموم 
االإن�شان وقلقه ومترده على واقعه اجلائر، وكاأن 

ثمة يدا تت�شبث باالأر�ص واأخرى بال�شماء.
واأعمق  اأج��ل��ى  ال��ف��ي��ت��ورى مت��ث��ل  ���ش��وف��ي��ة 
التى  اللحظة  فهى  ال�شعرية،  �شرخته  مراتب 
مبحبة  وينك�شفان  بالعمق  ال�شطح  فيها  يتوحد 
اللحظة  هى  الق�شيدة،  ف�شاء  حتت  خال�شة 
وتتلب�شه  مبو�شوعها،  الذات  فيها  تن�شهر  التى 
الوجود،  ثنائيات  حتته  تنحل  �شفيف،  ككقناع 
وفى   . العنا�شر  فى  للزمن  العميقة  والفوا�شل 
بكل متوجاتها، متثل  ال�شوفية،  اأن هذه  راأي��ى  
على  وو�شعه   ، ال�شعر  عارك  �شاعر،  ا�شرتاحة 
طفال  ظل  لكنه  العام،  االإن�شانى  اجلرح  حمك 
يغمغم  فوق �شرير اللغة واالإيقاع. وكان الفتا اأن 

مينح  �شوريايل،   بنف�ص  ال�شوفية  هذه  تت�شرب 
وفنيا،  ماديا  قواما  روح��ى  كمعطى  الق�شيدة 
اأدغال  لتفكيك  معوال  ال�شرخة  ت�شبح  حينئذ 
االأفكار والروؤى والكلمات، ومن ثم، يتحول الهم 
ال�شوفى اإىل فعل مترد، على الق�شيدة والذات 
ال�شوفية  عباءته  حتت  من  فهكذا  وال��وج��ود.. 

يحلم الفيتورى قائال: 
كر�شيه  على  امللقى  اجل�شد  اأن  " لو 

مال قليال 
ال�شتيقظت من نومها مدينة النحا�ص 

وا�شتغرق احلرا�ص فى البكاء وال�شحك 
فزائر املوت الذى زار �شليمان امللك 

كان ثقيال 
و�شليمان امللك 

مات طويال".
ل��ق��د ول���د ال��ف��ي��ت��ورى ب��ق��وة ال�����ش��ع��ر، وحن 
تفتحت عيناه وا�شتد عوده ووعيه بالدنيا،   كان 
�شباه  ومرتع  راأ�شه  م�شقط  االإفريقي،  حميطه 
والقمع  واال�شتعمار  الظالم  براثن  فى  ينزف 
بن  يوحد  اأن  حينذاك  عليه  وكان  واال�شتبداد. 
�شرخته الطفولية الغ�شة، وبن �شرخة اأخرى ال 
اأو امل�شاومة، اأكرث عمقا وات�شاعا  تعرف الهدوء 
ودويا، وهى �شرخة ال�شاعر الثائر ، الذى يتخذ 
والطغيان  الظلم  �شد  �شالحا  ق�شيدته  م��ن 
ال�شعر  �شار  حتى  الن�شال،  ف��ى  درب  ورف��ي��ق 
فيه  ويرى  وهمومه،  جنواه  يبثه  حميما  �شديقا 

مراآته احلقيقية، من دون تزييف اأو رتو�ص.
انحاز الفيتورى الإفريقيا الأحالمها واأ�شواق 
اإفريقيا  وظلت  واحل��ري��ة،  ال��ع��دل  ف��ى  �شعوبها 
ومعجزة،  و�شرخة،  واأغنية،  وحلم،  كاأ�شطورة 
�شخبه  فى  وترحاله  جتواله  فى  كظله،  تالزمه 
معا،  واجل�شد  ال���روح  تخطف  ظلت  و�شمته، 

باإرادة احلياة،  الن�شيد معجونا باالأمل، مت�شبثا 
اأ�شبح �شاهدا على غد اآخر �شوف ياأتى  .. ومن 

ثم : 
العربي الدم  هو  " فهذا 

الذى يتدفق عط�شان 
من فجوات اجلراح

اإىل فجوات ال�شوارع".
اغ����رتب ال��ف��ي��ت��ورى وت��ن��ق��ل ب��ن ع���دد من 
العوا�شم العربية واملدن االأوروبية، وواجه  خالل 
وال�شعاب،  العرثات  من  الكثري  الرتحال  ذلك 
د   لكنه ا�شتطاع  باإعادة القراءة والتاأمل اأن يحيِّ
وق�شيدته   بنف�شه  معتزا  باملنفى،  ال�شعور  فكرة 
االأول،  �شكنه  باعتبارها  اإليها  ينظر  كان  التى 
االعتزاز  هذا  املعتم.  النفق  فى  ال�شوء  ونقطة 
قرب   �شاهدته عن  ده�شة ىل حن  كان م�شدر 
فيها  ح�شرت  التى  القليلة  امل��رات  اإح��دى  فى 
اأرقب  كنت  بالعراق،  ال�شعرى  املربد  مهرجان 
الفيتوري، وهو يختال  فى اأروقة املهرجان، وفى 
عن  يدافع  وكاأنه  كالطاوو�ص،  ال�شعراء  جل�شات 
يحوطه   ، واأمل�ص  باهت  جمال  �شد  زنوجيته  
التى يكتظ  الوجوه  ويراه فى الكثري من مالمح 

بها املهرجان.    
بدار  الكبري  امل�شرح  وعلى  االأي���ام،  دارت 
�شيف  م��ن  رط��ب��ة  ليلة  وف��ى  امل�شرية  االأوب����را 
وا�شحذ  اأنفا�شى  اأحت�ش�ص  جل�شت   ،1989 عام 
خميلتى واأ�شاأل نف�شي: ترى هل �شاأوفق فى اإلقاء 
املثقفن  املتنوع من  اأمام هذا اجلمع  ق�شيدتى 
حممد  املن�شة  اإىل  ي�شبقنى  و�شوف  واملبدعن، 
يعرف  خم�شرم،  كبري  �شارع   وه��و  الفيتوري، 
وي�شعد  وتر اجلمهور،  العزف على  يجيد  كيف 

به اإىل ذروة اللحن فى  تناغم حي.
�شعد  ح��ن  وارت��ب��اك��ي،  ح��ريت��ى  ازدادت 
حتت  طائر  بخفة  ويحلق   يعلو  وب��داأ  الفيتوري، 
ق�شيدته  تتناثر  بينما  وال��ك��الم،  اللغة  �شقف 
و�شط  امل�����ش��رح،  ف�شاء  ف��ى   ملونة  كفرا�شات 
ح��م��ا���ص اجل��م��ه��ور وت�����ش��ف��ي��ق��ه، واأن����ا اأح����اول 
علّي،  ال��دور  جاء  ثم  ارتباكي..  على  ال�شيطرة 
على  يربت  بالفيتورى  فوجئت  ا�شعد  اأن  وقبل 
"هيا يا �شاعر نحن ننتظرك..  كتفي، ويهم�ص: 
واأنا اأحبك".. مللمت حريتى مثل طفل ثم بداأت 
فى اإلقاء ق�شيدتي، مل ا�شعر بج�شمي، واأنا اأنوع  
مبحبة  واأك�شف   ، واالإيقاع  ال�شورة  طبقات  فى 
و�شط  وال��دالالت،  والرموز  املجاز  اأقنعة  ال�شعر 
فى  ح��دث  مثلما  احل�����ش��ور،  وحما�ص  ت�شفيق 

حممود دروي�سكفافي�س
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ومثلما انحاز الفيتورى الأن�شودته االإفريقية، 
الأقنعته  اأي�شا  انحاز  واالأم��ل  للخال�ص  كنقطة 
ليمنح ج�شده  ورم��وزه، غمر فى مياهها روحه، 
ج�شد  ويك�شب  واحل��ي��وي��ة،  ال���دفء  م��ن  وم�شا 
امل��ا���ش��ى فى  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ال��ق�����ش��ي��دة معنى 
وهو  باأ�ص  اخل��الق��ة،     فال  حلظاته احلميمة 
حلظة  ف��ى  يلب�ص  اأن  الب�شرة،  اأ�شمر  ال�شاعر 
والتاريخى  النف�شى  امل�شتوى  على  ا�شتثنائية 
لكنه  �شداد.  بن  عنرت  ال�شاعر  الفار�ص  قناع  
يحتفظ مب�شافة فنية بينه وبينه، حتى ي�شتطيع 
حري�شا  املنا�شب،  الوقت  فى  القناع  يخلع  اأن 
نف�شه  االأم��ر  ال�شخ�شية.  اأ�شر  فى  يقع  اأال  على 
روبن�شون"،  "بول  الزجنى  االأمريكى  املغنى  مع 
لقد  العن�شرية،  �شد  املنا�شلن  اأحد  باعتباره 
اتخذ الفيتورى من هوؤالء جمرد غاللة لتكثيف 
واأي�شا  الق�شيدة،  فى  والداللة  املعنى  طبقات 
كنافذة يطل منها على نف�شه، فى مراآة االآخر، 

�شاحب احللم واملعاناة امل�شرتكة.
اأوج��ه  العجلى  االإط��الل��ة  ه��ذه  ف��ى خ��ت��ام 
الفيتورى  ملحمد  وحمبة  اإع��زاز  وحتية  �شالما 
الذى يرقد االآن على �شرير االأمل، يكابد مرارة 
املر�ص، و�شدره رمبا ال يقوى على حتمل ن�شمة 
اإن  واأق���ول  النافذة.  فرجة  من  تت�شلل  ���ش��اردة 
اإىل  بحاجة  يزال  ال  ال�شعرى  الفيتوري،  منجز 
االهتمام النقدى احلقيقى من احلركة النقدية 
العربية، بعيدا عن النظرة االإن�شائية التقليدية، 
والتى راجت فى العديد من الدرا�شات النقدية  
موطن  فى  �شواء   ، املنجز  هذا  عن  كتبت  التى 
املدار  التى �شكلت  ليبيا  اأو فى  ال�شودان،  مولده 
ال�شعيدين  على  العمل  ف��ى  لرحلته  ال��ط��وي��ل 
الثقافى والدبلوما�شي، اأو فى م�شر الذى ت�شكل 
واملعرفى  الثقافى  وعيه  من  حميم  ج��زء  فيها 
والتعليمي، وجعلته  يردد  باأ�شى فى الكثري من 
�شاعر  احلقيقة  فى  اأن��ا  ال�شحافية"  ح��وارات��ه 
وكذلك  امل�شرين  والثقافة  الفكر  اإىل  اأنتمى 
يتجاهلون  مل���اذا  اأع��ل��م  وال  امل�����ش��ري،  ال���رتاث 

هذا".
يتجمل  بها  احلنن،  �شفرية  هى  فم�شر 
وهى    وال���روح���ي.  الفنى  ب��ه��اءه  ويبلغ  ���ش��ع��ره، 
الطفل الذى يولد من ثنايا و�شيته االأخرية، فى 

�شباقة مع االأمل واملوت: 
االأر�ص  من  �شرب  كل  فى  " �شاأرقد 

اأرقد  كاملاء فى ج�شد النيل 
اأرقد كال�شم�ص فوق حقول بالدى 

 مثلى لي�ص ي�شكن قربا."

وتهزهما فى طقو�ص واحتفاالت وعادات وتقاليد 
حية، نابعة من ثقافة عريقة �شديدة اخل�شو�شية 
ال�شميكة  والفوا�شل  العقد  فيها  تنفك  والندرة، 
فى الزمن والعنا�شر واالأ�شياء. فال فرق، بل ال 
وبن  اإفريقيا  بن  �شعره  فى  م�شافة  ال  فوا�شل، 
الطهر  �شم�ص  وبن  بينها  اأو  الع�شيقة،  احلبيبة 
حن  ال�شبح  اإ�شراقة  وبن  بينها  اأو  والطهارة، 
اإفريقيا كرا�شة  الظالم.   ركام  تخب من حتت 
االأر�ص  �شقوق  من  فقط  ت�شع  واالأم���ل،ال  النور 
مبحبة  وتعرج  تن�شهر  واإمنا  ال�شنن،  وفجوات 
حمراب  اإن��ه��ا  ال�����ش��م��اء،  قد�شية  اإىل  احل��ي��اة 
 .. ال�شوفى  وورد  ال��ع��راف،  وعباءة  النا�شك، 
اأجلِك  من   ": نف�شه  الفيتورى  ق��ول  حد  وعلى 
اأر�َص  يا  الزجنّية/  ال�شم�ِص  ذاَت  يا  اإفريقيا  يا 
/�شوُتك   .. �شفتيَّ فى  اأغنيًة  يا  احليَّة/  االأي��ام 
اأن�ُشق من  اأن  اأكاُد  اأمل�ُشُه/  اأن  اأكاُد  اإننى  ؟  هذا 
غ�شونه رائحَة االأر�ِص وعرَق اجلباه/ �شوُتِك يا 

اإفريقيا �شوُت االإله".
الفيتورى  قامو�ص  تفرد  ه��ذا،  كل  ظل  فى 
من  الكثري  ال�شعر  لغة  اإىل  واأ���ش��اف  ال�شعري، 
اأبرزها  من  كان  اخلا�شة،  الطازجة  املفردات 
مفردات االأبي�ص واالأ�شود، اأو االأبي�ص والزجني، 
واللون  الظل  تدرجات  من  حتتهما  ير�شح   وما 
وال��رائ��ح��ة،  لقد ت��وح��دت ه��ذه امل��ف��ردات فى 
مع  وان�شهرت  وت��زاوج��ت  الفيتورى  ق�شيدة 
متوالية  باعتبارهما  فقط  لي�ص  بع�شا  بع�شها  
منطيتها   م��ن  الت�شكيلية  ال��ل��وح��ة  حت��رر  فنية 
وفراغها الرخو، واإمنا باعتبارهما �شالحا لهتك 
الوجود  لوحة  فى  العقيمة  ال�شدية  الثنائيات 
والتع�شف  القمع  �شيا�شة  ول��دح�����ص  وال��ع��دم، 
والتمييز العن�شرى �شد اإن�شان اإفريقيا، �شاحب 

االأر�ص والتاريخ واحللم. 
باأعوام  دروي�����ص  حممود  ي�شرخ  اأن  وقبل 
اأن��ا  �شجل   " ال�����ش��ه��رية  ق�شيدته  ف��ى  ط��وي��ل��ة 
كان  األف"،  خم�شون  بطاقتى  ورق���م  ع��رب��ي/ 
الفيتورى ي�شرخ فى ق�شائده �شرخة ال تكتفى 
واإمنا  العبودية،  قيد  على  والتمرد  بالتحري�ص 
و�شيا�شة  الوجود،  �شد  واحتجاج  هوية  �شرخة 
االإزاحة والتهمي�ص قائال : اأنا زجنيٌّ واأبى زجنيُّ 
اجَلدِّ /اأنا اأ�شوُد... لكنى اأمتلُك احلّرية/ اأر�شى 
وليم�شوا  �شهيدًا  فالأم�ِص   / �َشها  دنَّ االأبي�ُص 
والأن  اأ���ش��وُد  وجهَي  الأن  اأوالدي/  �شهداَء  مثلى 
تى  ْيتنى عبدا /ووطئت اإن�شانيِّ وجهك اأبي�ُص �شمَّ

ف�شنعت ىل قيدا".

اجلنينة  مب��دي��ن��ة   ،1936 ع���ام  ول���د   •
واأم  ل��ي��ب��ي��ة  اأ����ش���ول  م���ن  الأب  ب��ال�����ش��ودان 

�شودانية. 
ثم  باالإ�شكندرية  الدينى  باملعهد  در�ص   •

انتقل اإىل القاهرة. 
ب���االأزه���ر  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ف���ى  • ت���خ���رج 

ال�شريف. 
ال�شودانية  بال�شحف  اأديًبا  حمرًرًا  • عمل 

وامل�شرية واللبنانية. 
باجلامعة  اإع���الم���ي���اً   خ���ب���رياً   وع�����ن 

العربية1968- 1970. 
واجلن�شية  ال�شودانى  اجلواز  منه  انتزع   •
ال�شودانية فى �شنة 1974 وكان وقتها يعمل 

فى لبنان. 
له  واأ�شدرت  الليبية  اجلماهريية  تبنته   •
جواَز �شفٍر ليبًيا وكانت تربطه عالقة قوية 

بالعقيد معمر القذايف.  
ال�شفارة  ف��ى  ثقافًيا  م�شت�شاًرا  عمل   •

الليبية باإيطاليا.  
بال�شفارة  و�شفري  م�شت�شار  من�شب  • �شغل 

الليبية ببريوت. 
ثم م�شت�شاًرا �شيا�شًيا واإعالمًيا ب�شفارة ليبيا 

باملغرب. 
احلركة  م��ن  ج����زًءا  ال��ف��ي��ت��ورى  يعترب   •

االأدبية ال�شودانية.  
للعامل  و  ل��ل�����ش��ودان  و  الأف��ري��ق��ي��ا  تغنى   •

العربي.  
اأبرزموؤلفاته:  • من  

1- اأغانى اإفريقيا 1955- �شعر 1956. 
2 - عا�شق من اإفريقيا 1964- �شعر. 
3 اذكرينى يا اإفريقيا 1965- �شعر. 

4- �شقوط دب�شليم 1968- �شعر. 
5- معزوفة لدروي�ص متجول 1969- �شعر. 

6- �شوالرا )م�شرحية �شعرية( 1970. 
7 - البطل والثورة وامل�شنقة- �شعر 1972. 

8- اأقوال �شاهد اإثبات- �شعر 1973. 
 -1975 اخل��ي��ل-  مت��ر  ح��ت��ى  ابت�شمى   -9

�شعر. 
10- ع�شفورة الدم- �شعر- 1983. 

11- ثورة عمر املختار- م�شرحية 1974. 
واالأجنبية-  العربية  ال�شحافة  عامل   -12

درا�شة- دم�شق 1981. 
ال�شحافة  ف��ى  وال�����ش��ال��ب  امل��وج��ب   -13

العربية- درا�شة- دم�شق 1986.

الفيتورى:



متعبة’’ هذه �لر�أ�س 
ُمتعبة’’.. 

مثلما ��ضطربت جنمة’’ فى مد�ر�تها 
�أم�س قد َمّر طاغية’’ من هنا 

نافخًا ُبوقه َتت �أَقو��ضها 
و�نتهى حيُث َمّر 

ا�ٍس ثقياًل  كان �ضقف َر�ضَ
تهالك فوق �ملدينة و�لّنا�س 

كاأن �لّدمامة فى �لكون 
و�جلوع فى �لأر�س 
و�لقهر فى �لنا�س 

قد مّر طاغيُة من ُهنا ذ�ت ليل 
�أَتى فوق دّبابٍة 

وت�ضلَّق جمدً� 
وحا�ضر �ضعبًا 

غا�س فى ج�ضمه 
ثم هام بعيدً� 

ا  ب من نف�ضه للفجيعة َربَّ ون�ضَّ
 ****

و�ضد �لآن ر�أ�ضك 
غيم �حلقيقة َدرُب �ضيائك 

�نيم َنبُع ُبكائك  رجُع �لتَّ
دفاِت �لبعيدة  يا جر�س �ل�ضَّ

الرتاب املقدس
حممد الفيتورى
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ْد �لآَن َر�أْ�َضَك  َو�ضِّ
�س  �ِب �ملقدَّ َ َفْوَق �لترُّ

ْهِر  َو�رَكْع طوياًل َلَدى َحاَفِة �لنَّ
يِل  َة من �َضَكَنْت ُروُحُه �َضَجَر �لنِّ َثمَّ

َجى �لأَبنو�ضّي  �أَْو َدَخلْت فى �لدرُّ
اِري�س  اأَْت َذ�َتها فى ُنُقو�ِس �لتَّ�ضَ �أَْو َخبَّ

َة َمن َلَم�َضْت �َضَفَتاُه  َثمَّ
�لقر�ِبنَي َقْبَلْك 

ْرَقِة �لوثنِية...  لكُة �لزرُّ َمْ
َقْبلَك 

َفُة �للََّحظاِت �لبطيِئة..  عا�ضِ
َقْبلْك 

َتاِبِة و�مل�ْضِخ  وِر �لرَّ يا �أيرُّها �لطْيُف ُمْنفِلتًا ِمْن ُع�ضُ
َماذ� ور�ءك 

فى كتب �لرمل؟ 
ماذ� �أمامك؟ 
فى كتب �لغيم 

�إّل �ل�ضمو�س �لتى هبطت فى �ملحيطات 
و�لكائنات �لتى �نحدرت فى �لّظالم 

ْمع  و �متاُلوؤك بالدَّ
حتَّى تر�كمت تت ُتر�ب �لكالم 

 •••
و�ضد �لآن ر�أ�ضك 



ْوء  فى حفلة �لنَّ
ي�ضتاقك �حلر�س �لو�قفون 

باأ�ضيافهم وبيارقهم 
فوق �ضور �ملدينة 

م�س  و�لقبة �مل�ضتديرة فى �ضاحة �ل�ضَّ
ُة  هبيَّ و�لغيمُة �لذَّ

َتاِء �لرمادى  �ضابحة فى �ل�ضِّ
و�لأفق �لأرجو�نى و�لأر�ضفة 

وروؤو�س ملوك مر�ضعة بالأ�ضاطري 
و�ل�ضعر 

و�لعا�ضفة 
 •••

�أم�س جئت غريبًا 
و�أم�س م�ضيت غريبًا 

وها �أْنَت ذ� حيثما �أنت 
تاأتى غريبًا 

ومت�ضى غريبًا 
َخاِن  ق فيك وجوه �لدرُّ ُتدَّ

وتدنو قلياًل 
وتناأى قلياًل 

وتهوى �لربوق عليك 
وجتمد فى فجو�ت �لقناع يد�ك 

يح َعنك  وت�ضاأل طاحونُة �لرِّ

كاأنك مل تُك يومًا هناك 
كاأن مل تُكْن قطرُّ يومًا هنالك 

 ***
د �لآن ر��ضك  َو�ضِّ

فى �لبدء كان �ل�ُضُكوُن �جلليل 
وفى �لغد كان ��ضتعاُلك 

و�ضد �لآن ر�أ�ضك 
كان �حتجاُبك 

كان غياُبك 
كان �كتمالك 

 •••
و�ضد �لآن ر�أ�ضك 

هذ� هو �لنهر تغزلُه مرتني 
وتنق�ضه مرتني 

وهذ� �لعذ�ب جماُلك.
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�أ���س��ام��ة عفيفى  �ل�����س��دي��ق  ح��ن دع��ان��ى 
�لثقافى  �مل��ن��ر  ه��ذ�  ف��ى  للم�ساهمة  م�سكوًر� 
�ملتميز )�ملجلة( كان �أول ما و�جهنى �سوؤ�ل عن 
�ملو�سوع �لذى �ساأتناوله، ويهّم �ملتلقى �مل�سرى 
هذ�  خالل  من  �سريًعا  �جلو�ب  وجاء  و�لعربي، 
�مل�سرتك، غالب هل�سا، �لذى ق�سى 33 عاًما من 
و�ل�سيا�سية  �لثقافية  �حلياة  خ�سم   فى  عمره 
�مل�سرية �سديًقا ملبدعيها، و�سريًكا فى ندو�تها 
�إ�سد�ر و�حدة  �لأدبية، وم�ساهًما فى  ومعاركها 
من جمالتها �ملتميزة )جالريى 68(، وعن هذه 
�أحد  على  �ل�سوء  �لديب  عالء  ي�سلط  �لتجربة 
�ل�سلبة  �ل�سد�قات  ميزت  �لتى  �ملالمح  �أه��م 
قائاًل:  م�سر  ف��ى  هل�سا  بغالب  �أح��اط��ت  �لتى 
من  كانت   68 جالريى  جمموعة  تكونت  "حن 
فى حياتى هى  �سادفتها  �لتى  �ل�سد�قات  �أهم 

�سد�قتى بغالب هل�سا".
 كان غالب رفيًقا ملنا�سلى �لي�سار �مل�سري، 
حيث  و�ل�سجون،  �ملعتقالت  ف��ى  لهم  وزم��ي��اًل  
حجاب  �سيد  م��ع   ،1959 ع��ام  �عتقاله  ج��رى 
فى  �عتقاله  ثم  و�آخرين،  قا�سم  �حلكيم  وعبد 
ت�سرين �لأول 1966 �لذى د�م ملدة 6 �أ�سهر، مع 
جمال �لغيطانى و�سرى حافظ ويحيى �لطاهر 
وعبد  فتحى  و�إبر�هيم  �سكرى  وغاىل  �هلل  عبد 
�لرحمن �لأبنودى و�سيد حجاب و�آخرين، بتهمة 
�لنتماء �إىل تنظيم "وحدة �ل�سيوعين"، ورغم 
"مل  حافظ،  د.�سرى  �أخرنى  كما  غالب،  �أن 
على  �أ�سر  فاإنه  �حل��زب  فى  فعاًل  منظًما  يكن 
نف�س  مقا�سمتهم  وعلى  �حلزب،  ��ستنكار  عدم 
�مل�سري، وقد متيز �سلوكه خالل فرتة �لعتقال 
فا�ستحق  لزمالئه،  وباإيثاره  عالية  قيادية  بروح 

بجد�رة لقب "�لنبيل". 
  ويقول عبد �لرحمن �لأبنودي: "فى �ملعتقل 

و�سالح  �لغيطاين،  جمال  �ل��رو�ئ��ى  معى  ك��ان 
له  �لذى  هل�سا  غالب  �لأردن��ى  و�لكاتب  عي�سي، 
ف�سل كبري على جيل �ل�ستينيات ومل ياأخذ حقه 

�لأدبي".
هل�سا  غالب  �لأردن��ى  م�سرية  جتلَّت  وقد   
ا  و�سخو�سً مكاًنا  �ل��رو�ئ��ي:  �جن��ازه  معظم  فى 
وجوه  "ثالثة  رو�يتيه  با�ستثناء  رمب��ا  وح���و�ًر�، 

لبغد�د" و"�سلطانة".  
باأقالم  متميزة  مكانة  غ��ال��ب  �ح��ت��ل  لقد 
�لعديد من كبار كتاب م�سر ومو�قف مبدعيها، 
فى  به  �أ�ساد  �ل��ذى  حمفوظ  جنيب  بينهم  ومن 
�أننى  وللم�سادفة  �إذ�ع����ي،  ح��دي��ث  م��ن  �أك���ر 
تعرفت على غالب فى ندوة حمفوظ �لأ�سبوعية، 
حلمي،  �سفية  كازينو  فى  �ل�ستينيات،  بد�يات 
�سد�قتى  تو��سلت  ثم  ري�س،  مقهى  فى  وبعدها 

غالب هلسا وخرافة البوهيمية واالنتحار
فصل من »منيمة« سليمان فياض

نزيه �أبو ن�ضال

�لأ�سدى  ليلة وفاته فى م�ست�سفى  �إىل  مع غالب 
بدم�سق، 18دي�سمر1989.

هل�سا  "غالب  كتابى  ف��ى  �أح�سيت  ولقد 
وم�سادره �لكتابية" �أ�سماء عدد من كبار �لكتاب 
�مل�سرين �لذين تناولو� غالب و�إبد�عه، وبينهم 
ومنهم  و�سهادة،  كتابة  من  �أك��ر  عنه  قدم  من 
)�أبجديًا(: �إبر�هيم فتحي، �أحمد بهاء �سعبان، 
ع�سفور،  جابر  طاهر،  بهاء  �خل���ر�ط،  �إدو�ر 
�سلوى  �لكفر�وي،  �سعيد  �إبر�هيم،  جميل عطية 
حافظ،  �سرى  بدر،  �سوقى  فريد،  �سمري  بكر، 
�أبوعوف، عبد  �لرحمن  تليمة، عبد  �ملنعم  عبد 
�لر�عي،  على  �لديب،  �لأبنودي، عالء  �لرحمن 
غاىل �سكري، فاروق �سو�سة، ماهر �سفيق فريد، 

حممد �لب�ساطي، يو�سف �لقعيد.
عدد  فى  ونقد"،  "�أدب  جملة  قدمت  كما 

نزيه �أبو ن�شال مع غالب هل�شا دم�شق 1984.
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ت�سمن  ا  خا�سً ملًفا    ،2008 )يونيو(  حزير�ن 
من  هل�سا  "غالب  بعنو�ن  هل�سا  غالب  �أعمال 
�خلما�سن �إىل �ل�سوؤ�ل" �أعده وقدم له د. ماهر 
�سفيق فريد.. وكانت جملة ف�سول �مل�سرية قد 
�لثانى  �ملجلد  من  �لأول  عددها  فى  �أ���س��درت 
ا عن غالب هل�سا، قدمه  ع�سر 1993 ملًفا خا�سً
جابر ع�سفور، و�أ�سهم فيه كل من �إدو�ر خر�ط 
وعلى   �� �ملغرب   �� ب��ر�دة  وحممد  �لديب  وع��الء 
�سديقه  بالطبع  ثم   �� �ل��ع��ر�ق   �� �لعالق  جعفر 
�للدود �سليمان فيا�س �لذى نفرد هذه �مل�ساهمة 
�لأدبي"  "�ملغرتب  "�لنميمة" عن  كتابه  لف�سل 

غالب هل�سا
****

للقا�س  �لنميمة"  "كتاب  ق���ارئ  ي��ح��ت��ار 
�لكاتب �ملتنوع �سليمان فيا�س)1( فى ت�سنيف 
هذ� �لعمل �لأدبى �لذى �أ�سماه �ساحبه "كتابًا"، 
"مناذج  ل�  ا  ق�س�سً مقدمته  فى  �عتره  فيما 
ا  خ�سو�سً و�لكاتبن  عامة،  �لنا�س  من  و�أمناط 
�لعمر"،  رحلة  خالل  قرب  عن  عرفتهم  �لذين 
وكان من بينهم �لرو�ئى و�لكاتب �لأردنى غالب 

هل�سا.

قريب  �ساحبه،  يعرتف  كما  �لكتاب،  هذ�   
�أخ���رى �سابقة م��ع �لخ��ت��الف فى  م��ن جت��ارب 
�لأ�سلوب، مثل كتاب نعمان عا�سور "مع �لرو�د" 
وما  و�ل�سند�ن"  �ملطرقة  "بن  تيمور  وحممود 

قدمه مك�سيم جوركى فى كتابه "�سور �أدبية".
�لإبد�عى هو  �لعمل  �حل��ال هذ�  و�ق��ع  فى   
مزيج من �لق�س و�ل�سهادة و�ملذكر�ت و�ل�سرية 
�إىل  ف�سوله  معظم  فى  �أق��رب،  ولعله  �لغريية، 
عند:  كما  �لبورتريه،  كتابة  �أو  �لقلمية  �للوحة 
ع���ادل كامل،  �مل��ع��د�وي،  �أن���ور  م��ن��دور،  حممد 
�سالح عبد �ل�سبور، بهاء طاهر، وبالطبع غالب 
�لأبدي" )�سفحة  ب�"�ملغرتب  لقبه  �لذى   هل�سا 
22(، ثم �أغفل ��سمه، عندما بد�أ بكتابة �لنميمة 
ولتكون  ح��ري��ة،  �أك���ر  ليكون   )169 )�سفحة 
فالح  وبعيون  فيا�س،  �سليمان  ب�سروط  �لكتابة 
ف�سيح قادم من �لريف �مل�سرى )�ل�سنبالوين( 
فى جامعة  �لعربية  �للغة  ليدر�س  �لقاهرة،  �إىل 

�لأزهر.
وجليل  �مل�سرية،  للحياة  توثيقى  �سجل  �إنه 
كامل من �ملثقفن و�لأدباء �مل�سرين، ومع هوؤلء 
�لكتاب غالب هل�سا �لقادم من �جلنوب �لأردين، 

فى  �لأمريكية  �جلامعة  فى  �ل�سحافة  لدر��سة 
�لقاهرة، كان ذلك عام 1955، �آنذ�ك تو��سلت 
�إىل  فيا�س،  �سليمان  وب��ن  غالب  بن  �لعالقة 
�تفاقات  �أعقاب  فى  �ل�ساد�ت،  نظام  ق��ام  �أن 
�لقاهرة،  م��ن  غ��ال��ب،  برتحيل  ديفيد،  كامب 
و��ستمر  �لتطبيع،  �إثر تنظيمه موؤمتًر� ملناه�سة 
�أربعة �أيام، وذلك فى ت�سرين �أول )�أكتوبر( من 
عام 1976.. ليو��سل من منفاه �لبغد�دى رحلة 
�غرت�به �إىل بريوت وعدن و�سوريا.. �إىل �أن عاد 
�إىل وطنه، فى �أو�خر كانون �أول )دي�سمر( من 

عام 1989، ولكن فى كفن.
"�لنميمة"  �سدور  بعد  �سليمان،  �سئل  حن 
يهتم  مبعنى:  دقيًقا؟  بورتريًها  عنك  يكتب  من 
ينّم  من  �أى  �إيجابياتك؟  قبل  �سلبياتك  بذكر 

عليك؟ 
�أف�سل  لي�س هناك من )ينّم علي(  �أجاب: 

منى و�ساأكتب بورتريه منيمة عن نف�سي.
 وحن �سئل: ماذ� �ست�سميه؟                              

قال: "�لأْبَلْه".
�سليمان  �سهاد�ت  فى  �ل�سدق  كمية  ولعل 
تنم عن هذه �حلقيقة وعن �سر�حة بال حدود، 
بل تفي�س �أحياًنا، غري �أن كاتبها �حتاط لالأمر 
�لت�سور�ت  قدًر� من  فيها  �أن  �أنكر  "ول  بالقول 
�لتخيالت  ا  �أي�سً بل  و�لنطباعات،  و�لتحليالت 
�سعًيا �إىل حتقيق قدر من �حلبكة و�لإب��د�ع فى 
لكنها  �حلقيقية..  �لوقائع  تتجاوز  قد  �لق�س 

د�ئًما ت�سعى �إىل جت�سيد روح.. من عرفت".
�ل��زم��ن و�ل��رو�ي��ات  و�أ���س��ي��ف: وق��د يلعب 
�مللتب�سة،  �مل�ساعر  كما  و�ملتناق�سة،  �ملتباعدة 
"�إن  �سليمان:  كقول  �حلقيقة  قلب  فى  دوره��ا 
�إىل عدن، عر  لبنان  غادر طر�بل�س  قد  غالب 
قناة �ل�سوي�س".. ولكن تلك كانت �سفينة يا�سر 
 19 ف��ى  طر�بل�س  ميناء  غ���ادرت  �لتى  ع��رف��ات 
غالب  وك��ان   ،1983 )دي�سمر(  �لأول  ك��ان��ون 
�ملوقف  �سعيد  على  ه��ام،  �أم��ر  وه��ذ�  �آن���ذ�ك، 
موقع  فى  لغالب،  �مللتزم  و�لفكرى  �ل�سيا�سى 
بدم�سق،  لعرفات  �مل�سادة  �لفتحوية  �لنتفا�سة 
�إثر  فكانت  عدن  �إىل  �لبحرية  غالب  رحلة  �أما 

�سقوط بريوت، �أيلول )�سبتمر( 1982.
 كما �أن غالب مل ينتحر ب�سيانيد �لبوتا�سيوم، 
كما �أحب �سليمان �أن ي�سدق �أو يوحي، رغم �أنه 
�أورد رو�ية �أخرى عن موته باجللطة، فى طريقه 
�إىل �مل�ست�سفى، ولكن �حلقيقة، وكنت مع غالب 
هناك ليلة وفاته، �أنه �أبلغ �لطبيب باأن ما يعانيه 

�شليمان فيا�ض
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مرموق،  من�سب  فى  بها  ويعمل  �ساء،  �إذ�  بها 
�أنه  ا  وخ�سو�سً �لأردن،  ف��ى  �أخ��ي��ه  مثل  مثله 
ويعود  �لعربي،  �لوطن  فى  مرموق  كاتب  �لآن 
�أى وقت، ومعه جو�ز  �ساء فى  �إذ�  �لقاهرة  �إىل 
�إنه  بل  �لعامل..  �سفر دبلوما�سي، لأى مكان فى 
قال يل: �إننى م�ستعد لأ�سحبه و�أنت معه ملقابلة 
وطنه  ف��ى  ب��ه  �لرتحيب  ت�سمع  و���س��وف  �مل��ل��ك، 

باأذنيك ومن �مللك نف�سه". 
ي�سدق  �أن  ي��ب��دو  كما  فيا�س،  �أح���ب  لقد 
على  تخيلها(  )�أو  �أورده���ا  �لتى  �ل��رو�ي��ة  ه��ذه 
ودون  م�سئول!  �أردنى  ب�سديق  �أ�سماه  من  ل�سان 
ملاذ�؟!  ندرى  ول  �ل�سديق،  هذ�  ��سم  يذكر  �أن 
قد  لفيا�س  �لق�س�سى  �خل��ي��ال  �أن  يبدو  لكن 
تدخل فى هذه �حلو�رية �أكر مما يجب، فالقول 
�لنا�سر  عبد  وف��اة  عند  ك��ان  غالب  ب��اأن  مثاًل 
)1970( كاتًبا مرموًقا فى �لوطن �لعربي، مبا 
يرر ��ستقباله �لفائق �أردنيًا، و�أن ينال من �مللك 
متاًما..  م�سللة  معلومة  هى  دبلوما�سًيا،  جو�ًز� 
�سوى  �أ�سدر  قد  يكن غالب  �لعام مل  ففى ذلك 
و�لقدي�سة  "وديع  هى  يتيمة  ق�س�سية  جمموعة 
من  �سهر  �أى  ف��ى  �أدرى  ول   ،1968 ميالده"، 
�مل��ذك��ور( �سدرت  �حل���و�ر  )زم���ن  ع��ام 1970 

�أى  ي�سل  �أن  ودون  "�ل�سحك"..  �لأوىل  رو�يته 
من �لكتابن �إىل �لأردن، فالرقابة �آنذ�ك كانت 

تكبل �لأقالم و�لرقاب!.
عربًيا  كاتًبا  �آن���ذ�ك،  غالب  �أ�سبح  فكيف 
�أًيا كانت  �لأردن  مرموًقا؟ ومتى منح كاتُب فى 
درجة )مرموقيته(! جو�ًز� ملكًيا دبلوما�سًيا؟!..

ي��ك��ن حم��ك��وًم��ا عليه  ب��ال��ط��ب��ع مل  غ��ال��ب 
من  خروجه  بعد  ولكنه  �لأردن،  فى  ب��الإع��د�م 
بالإقامة  عليه  حكم  �ل�سحر�وى  �جلفر  �سجن 
�جلرية فى مادبا، عام 1953، ومن هناك هرب 
�إىل عمان، متخفًيا، ليمار�س ن�ساطه �ل�سرى فى 
�سفوف �حلزب �ل�سيوعى �لأردين، ثم متكن من 
�ملغادرة �إىل بغد�د للدر��سة �جلامعية )1954( 
ولكنه طرد من هناك، ب�سبب ن�ساطه �ل�سيا�سى 
فى �سفوف �حلزب �ل�سيوعى �لعر�قي.. ف�سافر 
قبل  وكان   ..1955 عام  للدر��سة،  �لقاهرة  �إىل 
لتوزيعه   )1951( لبنان  ف��ى  �أعتقل  ق��د  ذل��ك 
مع  وب��ريوت  طر�بل�س  فى  �سيا�سية  من�سور�ت 

منا�سلى �حلزب �ل�سيوعى �للبناين.
 فى ذلك �لوقت، من منت�سف �خلم�سينيات، 
كانت �لأحز�ب �لي�سارية و�لقومية مطاردة، وفى 
ا فى  �ملعتقالت و�ل�سجون �أو فى �ملنايف، خ�سو�سً

ملر�س  متكررة  �أع��ر����س  جم��رد  ه��ى  �آلم  م��ن 
�لقولون ولي�س �لقلب.. وهنا �أخطاأ �لطبيب بعدم 
�لنتباه �إىل حالته �لقلبية.. فكان �أن مات �سباح 
باجللطة، كان ذلك فى م�ست�سفى  �لتاىل  �ليوم 
اًل  �لأ�سدى بدم�سق، يوم 18 دي�سمر1989، مكمِّ
 18 ف��ى  م��ي��الده  ك��ان  فقد  كاملة..  حياة  دورة 

دي�سمر1932.
كما  �ملتناق�سة،  فيا�س  �سليمان  م�ساعر 
ب�"�أكذوبة �حلكم  �سرنى، جعلته ينفى ما �سماه 
عن  �لأب���دى  �مل��غ��رتب  �أ�ساعها  �لتى  ب��الإع��د�م 
نف�سه طو�ل �سنو�ت �إقامته فى �لقاهرة" فيقول: 
مبن�سب  يعمل  م�سئوًل  �أردنًيا  �سديًقا  "�ساألت 
كبري كان يزور �لقاهرة فى �سحبة وفد �سيا�سي، 
�لنا�سر  �لذى ودع فيه عبد  �لعام )1970(  فى 
�حلياة، عن حمنة �ملغرتب �لأبدى �ملحكوم عليه 
ي�سارًيا..  يوًما  ك��ان  لأن��ه  ب��الإع��د�م،  وطنه  فى 
�ل�سديق طوياًل و�سرب كًفا على  ف�سحك هذ� 
�أعرف  �أن��ا  وق��ال يل: مل يحدث ذلك قط،  كف 
�أهله من �لبدو كل ما و�جهه فرتة، و�إثرها غادر 

�لأردن باختياره، ومل يعد حتى �ليوم.
م�ستعد  �أن��ا  �مل�سئول:  �ل�سديق  ىل  وق��ال 
ويبقى  �لأردن،  ل��ي��زور  معى  �أ�سحبه  �أن  �لآن 

�شربى حافظ  وغالب هل�شا
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بها  وي��ق��ر�أ  �لجنليزية،  يتقن  فهو  بالدونية.. 
يعرتف  فيما  �لأجنبية..  �لكتب  �أمهات  ويرتجم 
�أو  �لجنليزية  �للغة  م��ن  �أع���رف  "ل  �سليمان 
�إن  ثم  كاتًبا"..  ول  ق��ارًئ��ا  ل  حرًفا  �لفرن�سية 
وناقد  ومتميز  كبري  قا�س  ي�سفه،  كما  غالب، 
جنم  �سار  قد  �لأدب��ى  "�ملغرتب  ب��اأن  ح�سيف، 
�سنن" بل  ب�سع  فى  �لأدبية  �لثقافية  �لأو�ساط 
يلتقى  �أدب��ًي��ا  �سالوًنا  �لدقى  فى  �سقته  �سارت 
�أب����رز ك��ت��اب م�����س��ر م�����س��اء ك��ل خمي�س،  ف��ي��ه 
و�أبو�ملعاطى  طاهر  بهاء  منهم:  �سليمان  ويذكر 
�لطاهر  ويحيى  �لب�ساطى  وحممد  �أبو�لنجا 
�سليمان  وبالطبع  من�سور،  و�إبر�هيم  �هلل  عبد 
�لديب  ع��الء  كتب  �لدقى  �سقة  وع��ن  فيا�س.. 

رو�يته "�أيام وردية")5(. 
�ل��ف��الح �مل�سرى  ي��الح��ظ  ك��م��ا   وغ��ال��ب، 
�لفقري و�ملجاور �لأزهري، يرتدى �لأنيق و�لفاخر 
�لطبقى  �لتفوق  من  حالة  متنحه  �لثياب  من 
�ل�سعر  كث  �لأب��دى  �ملغرتب  "كان  و�لجتماعى 
جبهته،  �أعلى  �لديك  كعرف  يجمعه  متموجة، 
نا�سع،  �أبي�س  �لقمي�س  متاأنًقا،  نظيًفا  وك��ان 
و�لكر�فت  من�ساة،  عري�سة  �لقمي�س  وي��اق��ة 
مغلق  و�جلاكيت  كبرية،  عقدة  بعناية  معقودة 
�ل�سيف،  حد  مثل  �لبنطلون  وك�سرة  �لأزر�ر، 
وتوقفت  �ليونانية،  ب�ساللته  وجهه  ىل  وو�سى 
�لالمعتن"،  �ل�سود�وين  حذ�ئيه  عند  عيناى 
ر�تًبا كبرًي� كمرتجم فى  يتلقى  وفوق ذلك فهو 
وكالة �أنباء �أجنبية )�سينية ثم �أملانية �سرقية(، 
�أى �أن غالب كان ميتلك كل ما يفتقده �سليمان.. 
�لفالح  عند  ت�ستدعى  ظلت  هذه  غالب  و�سورة 
�لبوهيمين  �لكتَّاب  �سورة  �لف�سيح  �مل�سرى 
�أن  رغ��م  �ملنتمن،  �أو  �مللتزمن  غري  �لأج��ان��ب 
�سفوف  ف��ى  منخرًطا  �ل���دو�م  على  ظ��ل  غالب 
�لوحيد  ك��ان  ورمب��ا  �لعربي،  �ل�سيوعى  �لي�سار 
�لذى �نخرط فى �سفوف �أربعة �أحز�ب �سيوعية 
ثم  و�ل��ع��ر�ق��ى  و�للبنانى  �لأردن����ى  ه��ى  عربية 
�مل�سري، حيث �أعتقل عدة مر�ت خالل وجوده 
�لتز�مه،  ب�سبب  �سنو�ت طرد،  وبعد  فى م�سر، 
حيث  لبنان  �إىل  ومنها  بغد�د،  �إىل  م�سر  من 
وخالل  �لفل�سطينية،  �لثورة  �سفوف  فى  �لتحق 
مًعا  كنا   1982 ل��ب��ريوت  �ل�سهيونى  �لجتياح 
فى �إذ�عة �لثورة، ولكن غالب ظل فى �خلنادق 
مع  �مل�سجلة  �حلو�ر�ت  يجرى  �ملتقدمة  �لقتالية 
زميلتنا  �سهيًدة  �سقطت  جانبه  و�إىل  �ملقاتلن، 

�لإذ�عية �للبنانية "نعم فار�س".
 فهل هذه �أو�ساف كاتب بوهيمى كما ي�سف 

فيا�س غالب هل�سا..!!
ورغم  ذل��ك،  جانب  �إىل  ظل  غالب  ولكن   
و�لفرح، وقد  �لن�ساء  �بن �حلياة وعا�سق  ذلك، 
�خت�سر كل ذلك بعبارته �ل�سهرية "�أنت ل ميكن 

�أن تكون بطاًل 24 �ساعة فى �ليوم".
 وب�سبب ذلك رمبا و�سفه فيا�س باملغرتب 
متفرًجا  يكون  �أن  لنف�سه  "�ختار  وباأنه  �لأب��دى 
يتفرج،  �إن��ه  للن�سال،  حتى  ل�سيء  منتم  غ��ري 

�ساقته لعبة �لتفرج و�لنظر من ثقب �لباب".
�سليمان  ي�ساهد  مل  �لثقب  ذ�ت  من  ورمب��ا 
كان  �حلقيقة..  من  و�ح��د  جانب  �سوى  فيا�س 

ذلك جمرد وجه من وجوه غالب �ملتعددة.
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�لتحولت فى �لرو�ية �لعربية، حد�ئق �لأنثى، �سهاد�ت رو�ئية، 

�لكا�سف �لفل�سطينى 6 �أجز�ء.
�سليمان  ولد  م�سرى  ورو�ئى  كاتب  فيا�س  �سليمان   •
حمافظة  �ل�سنبالوين.  مركز  برهمتو�س،  بقرية   1929/2/7
�لعربية جامعة  �للغة  كلية  �لعاملية من  �سهادة  ونال  �لدقهلية، 
�لتدري�س،  فى  �لإج��ازة  مع  �لعاملية  و�سهادة   ،1956 �لأزه��ر، 

1959
وي�سم  �إبد�عي:  ثالثة حماور:  فى  موؤلفاته  تنوعت  وقد 
�لكتابة  وحم��ور  رو�ي��ات،  وخم�س  ق�س�سية،  جمموعات  ت�سع 
معجًما   11 منها  و�لفكرية،  �للغوية  �لأعمال  وحمور  للنا�سئة، 

وكتاًبا لغوًيا، و3 كتب تتناول ق�سايا فكرية.

بب�ساطة و�حًد� من  �سوريا وم�سر، وكان غالب 
يعود  �أن  باإمكانه  كان  �أقول رمبا،  ه��وؤلء، رمبا، 
�أنا  ولكننى  �لثمانينيات،  �أو  �ل�سبعينيات  فى 
�سخ�سًيا، حاولت �لعودة فى �أو�خر �لثمانينيات 
�أبلغتنى  ك��م��ا  ر���س��م��ًي��ا،  وم��ن��ع��ت  ب��ل  وف�����س��ل��ت، 
يكن  مل  �أن��ه  رغ��م  بدم�سق،  �لأردن��ي��ة  �ل�سفارة 
باإقامة  ب�سجن ول  �أى حكم، ل  قد �سدر بحقى 
�أبلغت �ل�سفري حمتًجا باأن  جرية.. ورغم �أننى 
هناك،  ولأحاكم  وطني،  �إىل  �لعودة  حقى  من 
�حل�سينى  �مل�سجد  �ساحة  فى  م�سنقتى  ولتعلق 
جيبي..  فى  �سفرى  ج��و�ز  يكون  ولكن  بعمان، 
من  لي�س   .. ل  �ل�سفري:  ف��رد  ح��ق��ي،  م��ن  ه��ذ� 
كان  ل�سنو�ت!!  بعدها  منعى  و��ستمر  حقك.. 
�أكر من ع�سرين كتاًبا فى  �آنذ�ك  قد �سدر ىل 
�لفكر و�لنقد �لأدبي، وكنت رئي�ًسا لحتاد كتاب 
فل�سطن فى لبنان مدة ع�سر �سنو�ت، ومل ي�سفع 
ىل ذلك مبجرد )ل�سيه با�سيه( �أى وثيقة مرور 
�إىل  للعودة  �لأردنية  �ملخابر�ت  �أو  �ل�سفارة  من 

وطني! فكيف بجو�ز دبلوما�سى ملكي؟!!
•••

مرحلة  ع��ن  فيا�س،  �سليمان  �سهادة  �إن 
�ملغرتب  ف�سل  ف��ى  �ل��ق��اه��ري��ة،  هل�سا  غ��ال��ب 
�لأبدى من "كتاب �لنميمة")1( متتد �إىل �أكر 
�سهادة  بامتياز  تكمل  وهى  عاًما،  ع�سرين  من 
مرحلة  ع��ن  حمارنة  �سالح  �ل��دك��ت��ور  �سديقه 
غالب �لأردنية بن ماعن ومادبا وعمان، و�لتى 
غالب  كتابه  فى  وذل��ك  �سنة،   13 زه��اء  �متدت 
هل�سا �لأديب �لر�ف�س)2( ولعلى �أكون �ل�ساهد 
متقطعة  بغالب  معرفتى  تو��سلت  �لذى  �لثالث 
�أو�ئ��ل  �لأ�سبوعية  حمفوظ  جنيب  ن���دو�ت  ف��ى 
ودم�سق  بريوت  فى  معه  ومتو��سلة  �ل�ستينيات، 
منذ �أو�خر �ل�سبعينيات �إىل �أو�خر �لثمانينيات، 
و�لطريف �أننا بجمع �ل�سنو�ت �لتى تو��سلنا بها 
�سجلت  وقد  �سنة،   13 حو�ىل  �إىل  كذلك  ت�سل 
هل�سا")3(،  "غالب  كتابى  فى  �لتجربة  ه��ذه 
"حكاية  ول��ع��ل د.���س��ي��اء �خل�����س��ري ف��ى ك��ت��اب��ه 
عمان،  �أزمنة،  د�ر  و�ل�سندوق" )4(،  �ل�سبى 
�لبغد�دية  جتربته  من  جانًبا  غطى  قد   ،2003

.)1979-1976(
غالب  على  �سليمان  )منيمة(  تقر�أ  و�أن��ت   
بن  ت��ر�وح  متناق�سة  م�ساعر  ب�سهولة  تكت�سف 
�أردين..  �سرق  بدوى  على  م�سرى  مثقف  تفوق 
�إح�سا�ًسا  عليه  ي��ف��ر���س  �ل��ب��دوى  ه���ذ�  ول��ك��ن 
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هى واحدة من مدن املغرب املتعددة، متتد 
الهجرى،  الثانى  القرن  منت�صف  اإىل  تاريخًيا 
اهلل"  عبد  بن  "اإدري�س  الأول  بناءها  اأقام  حيث 
بعد  فيما  و���ص��ارت  الأدار����ص���ة،  دول���ة  م���ؤ���ص�����س 
واحدة من اأهم املراكز الدينية والعلمية ب�صمال 
ا بعد تاأ�صي�س اأقدم جامعة فى  اأفريقيا، خ�ص��صً
كانت  والتى  بها،  القرويني  جامعة  وهى  العامل 
والإ�صالمية  العربية  ال�صع�ب  ط��الب  مق�صد 
والأوروبية، وت�صنف املدينة حالًيا كرتاث اإن�صانى 
العام،  ط���ال  ثقافًيا  حراًكا  تعي�س  كما  عاملى، 
وفنية  علمية  وملتقيات  احتفاليات  فى  يتج�صد 
املهرجانات  من  العديد  وتقيم  متعددة،  وثقافية 
فى  م�صرحية  مهرجانات  ثالثة  منها  الإبداعية، 
فا�س  )مهرجان  وهى  العام،  من  الأول  الن�صف 
جامعة  رئا�صة  تنظمه  الذى  اجلامعى(  للم�صرح 
بها،  احلق�ق  وكلية  اهلل  عبد  بن  حممد  �صيدي 
اأوائل اأبريل من كل عام، و)مهرجان فا�س الدوىل 
ال�صعبي  امل�صرح  نظمه  ال���ذى  الطفل(  مل�صرح 
املا�صى،  اأبريل  منت�صف  فى  التكامل  وم�صرح 
ثم )مهرجان فا�س الدوىل للم�صرح الحرتافى( 
و25   19 بني  فيما  الثامنة  ل��دورت��ه  و�صل  ال��ذى 
ماي� املا�صى، واملنظم من خالل النقابة املغربية 
)الأقليمى(  اجله�ى  الفرع  امل�صرح،  ملحرتفى 
تنظم  واح���دة  مدينة  اأن  اأح��د  يقل  ومل  بفا�س، 
ثالثة مهرجانات م�صرحية خالل �صهرين فقط، 
بالتجاور والتزامن والتكامل مع مدن اأخرى تقيم 
اأكرث من مهرجان م�صرحى و�صينمائى فى العام، 
مل يقل اأحد م�صتنكر اأن املغرب بلد مهرجانات، 
اأو اتهمها بتبديد املال على احتفاليات كرنفالية، 
كما يقال فى م�صر دومنا اإدراك للف�ائد الفنية 
هذه  مثل  حتققها  التى  وال�صياحية  والثقافية 

املهرجانات.

بني احلداثة والكالسيكية املتجاوزة لألزمنة
د. ح�سن عطية

تتيح املهرجانات امل�صرحية الق�مية والعربية 
املنظمة جيًدا فر�صة التعارف على فن�ن امل�صرح 
خارج ال�طن، واكت�صاف قيمة الذات بالحتكاك 
ودولًيا،  عربًيا  الآخ���ر؛  ه��ذا  وتعريف  ب��الآخ��ر، 
مبنجزات البلد، بل وبالبلد ذاته تاريًخا وحا�صًرا 
)دوىل(  كلمة  اأن  �صحيح  احل��ي��اة،  ف��ى  ودوًرا 
املغربية،  املهرجانات  هذه  غالبية  بها  املت�صفة 
ومنها مهرجان فا�س الدوىل للم�صرح الحرتافى، 
تعرتف  دولًيا،  مهرجاًنا  ك�نه  عن  بدقة  تعرب  ل 
هذه  فى  �صاهدناه  ما  فكل  الدولية،  املحافل  به 
اإيطالية،  لفرقة  يتيًما  ا  عر�صً �ص�ى  لي�س  الدورة 
والعراق  م�صر  من  عرو�س  ثالثة  على  ف�صاًل 
امل�صرح  �صتة عرو�س من  اإىل جانب  والإم��ارات، 
املغربى، اأ�صف اإىل ذلك اأن جلنة التحكيم لهذا 

املهرجان )الدوىل( كلها من املغاربة.
كما اأن م�صطلح )امل�صرح الحرتافى( لي�س 
ومنها  املهرجانات،  اإطالقه على هذه  فى  دقيًقا 
غالبية  تت�صف  حيث  بفا�س،  ه��ذا  مهرجاننا 
الفن  احرتاف  وعدم  باله�اية  املغربية  العرو�س 
بها جناينى  يعمل  ا  �صاهدنا عرو�صً فقد  كمهنة، 
التى  ال�صيارة  و�صائق  فيه،  تقيم  ال��ذى  املنتجع 
حتملنا منه اإىل دارى العر�س امل�صرحيني، ف�صاًل 
عن روح اله�اية التى تهيمن على هذه العرو�س، 
و�صعف اإمكانياتها املادية، وقلة خرباتها الدرامية 
فادح على  وق�ع ظلم  اإىل  اأدى  ما  وه�  والتقنية، 
اإزاء  هذه الفرق، تبدى فى ماأزق جلنة التحكيم 
مهمة ت�زيع ج�ائز املهرجان، بل واأمام اجلمه�ر 
بني  ال�صا�صعة  ال��ف��روق  ي��رى  ك��ان  ال��ذى  نف�صه، 
"منال  اأداء الفنان العربى مثل امل�صريني  متكن 
�صالمة" و"عالء ق�قة" والعراقية "�صذى �صامل"، 
و�صعف هذا التمكن لدى الفنان املغربى، متثياًل 
ديك�ر  م��ن  امل�صرح  ف�صاء  ا�صتخدام  وتقنيات 

مهرجان فا�س الدوىل للم�سرح االحرتافى

مل�صق املهرجان
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ب��صع  ا�صتفحل  الظلم  اأن  بل  واإ�صاءة،  ومالب�س 
م�صرح  على  املغربية  العرو�س  املهرجان  اإدارة 
دار ال�صباب )القد�س( ال�صغري وه� �صيق جًدا، 
التمثيل  م�صاحة  كانت  العرو�س  بع�س  اأن  حتى 
فيها ل تزيد على ثالثة اأمتار عمًقا، بينما منحت 
)املجمع(  املركب  م�صرح  املغربية  غري  العرو�س 
امل�صرح  ف�����ص��اء  ف��اأ���ص��اف  ال��ك��ب��ري،  ال��ث��ق��اف��ى 
فكان  الكثري،  لحرتافيتها  الأع��ل��ى  واإمكانياته 
الدورة  ج�ائز  مبعظم  الف�ز  حق  بال�صرورة  لها 

الأخرية.
نا�س البال�ستيك

ل اأعرف بال�صبط اإذا كانت اإدارة املهرجان 
اجل��دي��دة ه��ذا ال��ع��ام، وال��ت��ى ي��ق���ده��ا املخرج 
متفانيني،  واإخال�س  ب��داأب  املهتدى"  "حم�صن 
جناًحا  معه  تعمل  ال��ت��ى  القليلة  بالقلة  وح��ق��ق 
ال�صديد  بحر�صه  ل��ه،  يح�صب  وتف�ًقا  منظ�ًرا 

على متابعة كل دقيقة من دقائق املهرجان، غري 
املهرجان  اإدارة  اختيار  جاء  هل  اأع��رف  ل  اأن��ى 
ال�صباب  دار  م�صرح  على  املغربية  الفرق  ل��صع 
الفرق  ه���ذه  بحجم  منها  اع���رتاًف���ا  ال�����ص��غ��ري، 
بالفرق  الح��ت��ف��اء  اأن  اأم  عرو�صها؟  وت���ا���ص��ع 
ال�افدة ومنحها امل�صرح الكبري جاء على ح�صاب 
النظر  ودون  احلالتني،  وف��ى  املغربية؟  ال��ف��رق 
لت�زيع اجل�ائز والبحث عن مربرات لها، اأرى اأن 
خم�صرمة  ولدول  احرتافية،  بعرو�س  الحتكاك 
الفرق  اأم��ام  ي�صع  واأن  لب��د  امل�صرح،  حقل  فى 
حالها،  واق��ع  ت��درك  اأن  عليها  من��اذج  املغربية 
ولي�س  م��ص�عية،  نظرة  على  القائمة  باملقارنة 
هذه  ت�صتطيع  كى  �ص�فينية،  باأحا�صي�س  رف�صها 
بق�ة وحت�صل  وتناف�س  بالفعل،  تتقدم  اأن  الفرق 

بحق على ج�ائز املهرجان.
النماذج  ه��ذه  عند  نقف  يجعلنا  م��ا  وه��ذا 

لف�صائه،  املهرجان  دعاها  التى  املغربية  غري 
البال�صتيك(  الإيطاىل )نا�س  العر�س  بداية من 
لفرقة  ك��صتانتينى"  "روبرتا  واإخ���راج  تاأليف 
من�ذًجا  يقدم  وال���ذى  امل�صرحية،  )الك�كبة( 
الدرامى  تنفى احلدث  التى  امل�صرحية   للحداثة 
ال�صخب  نح�  ومتيل  املكتملة،  وال�صخ�صيات 
منطلًقا  احلادة،  احلركية  والتعبريات  العاطفى 
بظه�ر  العر�س،  دار  خ��ارج  من  مثري  كح�ص�ر 
وج�ههم  على  وي�صع�ن  ال�ص�اد  يلب�ص�ن  ممثلني 
اأقنعة بال�صتيكية �صفافة، تطم�س املالمح اخلا�صة 
مم�ص�خة  �ص�رة  اإىل  وحت�له  الفرد،  بالإن�صان 
باملالم�صة  اجلمه�ر  يناغ�ص�ن  الآخ��ري��ن،  م��ن 
العر�س،  �صالة  خ��ارج  الحتجاجية  والكلمات 
واأثناء جل��صه على مقاعده، فى حماولة لت�ريطه 
ثم  �صيًئا،  عنه  بعد  يعلم  ل  ال��ذى  العر�س  ف��ى 
ن�صيان ذلك بعد �صع�دهم لف�صاء امل�صرح اخلاىل 
ت�صبح  �ص�داء،  م�صاحة  جمرد  بل  الديك�ر،  من 
حركات  فى  واندماجهم  املتباينة،  الإ�صاءة  فى 
ملالب�صهم  خلعهم  بعد  ومعربة،  راق�صة  اإيقاعية 
ال�ص�داء، واإظهارهم ملالب�صهم احلمراء كا�صفني 
ثيابهم،  اأعماقهم عرب  املعتملة فى  عن احلرارة 
املتنا�صبة مع اأج�اء احلمى الداخلني فيها، والتى 
لكامى،  )ال��ط��اع���ن(  رواي���ة  للذهن  ت�صتدعى 
وم�صرحية )لعبة الطاع�ن( لي�ن�صك�، لندرك بعد 

الفائزون بجوائز املهرجان

طعم الطني

الوفد امل�صرى
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القاهرة ي�م انتخابات رئي�س اجلمه�رية الأوىل، 
بينما جاء العر�س امل�صرى )من يخاف فرجينيا 
املتجاوزة  للكال�صيكية  من�ذًجا  ليقدم  وول��ف( 
مل��ص�عه،  املتاأنى  للتقدمي  وال�صاعي  لالأزمنة، 
ال�عى  والتفكري بهدف  للتاأمل  والدافع جلمه�ره 
على  معتمًدا  �صريورته،  اآليات  واإدراك  بالعامل 
املعن�ن  اأولبى"  "اأدوارد  الأمريكى  الكاتب  ن�س 
منحه  وال��ذى  وول��ف(،  فرجينيا  يخاف  )م��ن  ب� 
)ال�صهرة(،  ا���ص��م  �صافع"  د."�صناء  خم��رج��ه 
بعد  فيما  ���ص��ه��رة خ��ا���ص��ة  م��ن خ��الل��ه  م��ق��دًم��ا 
ينطلق  التاىل،  الي�م  فجر  حتى  الليل  منت�صف 
املجتمع  تدين  �صيا�صية  روؤي��ة  من  العر�س  معها 
امل�صرحية  �صخ�صيات  عرب  املتف�صخ،  الأمريكى 
لل�صفقة،  مثرية  �صخ�صيات  يراها  والتى  الأرب��ع، 
ترثثر ط�ال ال�صهرة فيما ل طائل من ورائه غري 
من  حياتها  فى  وتعانى  عذاباتها،  عن  الك�صف 
باأعماقها  مطلق  �صر  دون  وتنهزم  م��رتد،  واق��ع 
يق�دها لهذه الهزمية، لذا عملت "منال �صالمة" 
"مارتا"  ل�صخ�صية  الذاتى  احل�ص�ر  جتاوز  على 
الأم��ري��ك��ي��ة ف��ارغ��ة ال��ع��ق��ل، ف��ا���ص��دة الأخ����الق، 
متثياًل  لتك�ن  امل��زع���م،  الطفل  ب�هم  واملتعلقة 
للمراأة التى قد ت�صل بدللتها لالأر�س الأمريكية 
ذاتها، فبدت ب�صبابها ح�ص�ًرا حًيا طاغًيا يخفى 
كل  م��اآل  ثرية  ام���راأة  م��اأ���ص��اة  املفتعل  ب�صخبه 
لب�صتانى  الأول  حبها  من  بداية  الف�صل،  اأفعالها 
اأبيها،  اأمام  من�صحق  اأ�صتاذ  من  وزواجها  فقري، 
متزوج،  ب�����ص��اب  امل��ج��دي  غ��ري  بتعلقها  م����روًرا 

�صنعته  ال��ذى  ال�هم  حقيقة  لنك�صاف  و���ص���ًل 
بيدها؛ فامل�صتقبل الذى رنت اإليه انهدم اأمامها، 
النتائج  لها  حتقق  لن  اأجنزتها  التى  والأف��ع��ال 
البارع  اأدائها  فى  فمزجت  متنتها،  التى  العملية 
داخل  عا�صت  التى  الأمريكية  امل��راأة  وج���د  بني 
الأمريكى  وال�ج�د  معيًنا،  واقعًيا  زمًنا  الن�س 
انتباه  دومن��ا  يتداعى  بيت  داخ��ل  املنعزل  الكلى 
فى  بحي�ية  وجالت  �صالت  ول��ذا   ، اأ�صحابه  من 
ف�صاء امل�صرح، فى �صعى حثيث للتاأكيد على اأنها 
مازالت �صابة اأخطاأت حينما تزوجت رجاًل يبدو 
"اأحمد ف�ؤاد �صليم" اأكرب منها وغري قادر  باأداء 
على تلبية حاجاتها الأنث�ية، بينما �صار بقيام د. 
فى مهرجان  املتحقق  العر�س  ق�قة" فى  "عالء 
دون  �صنًيا،  لها  املنا�صب  للرجل  من�ذًجا  فا�س، 
على  "ق�قة"  فعمل  الفكرية،  البنية  فى  تنا�صب 
تقدمي �صخ�صية الزوج "ج�رج" كاأ�صتاذ جامعى 
برجماتى الفكر، مت�افق مع براجماتية جمتمعه، 
اجلامعة  مدير  ابنة  اأنها  ملجرد  "مارتا"  يتزوج 
رئي�س  ملقعد  �صيحمله  وال���ذى  بها،  يعمل  التى 
يغب  ومل  ال�صخ�صية،  بتالبيب  مم�صًكا  الق�صم، 
عنه حلظة وعيه باملاأ�صاة التى يعي�صها الزوج مع 
زوجته، لذا ح�صد جائزة اأف�صل ممثل، منا�صفة 
فى ت�زيع اجل�ائز مع "جمعة على" عن دوره يف 
"منال  ف��ازت  كما  الإم��ارات��ى،  )بهل�ل(  عر�س 
ا  اأي�صً منا�صفة  ممثلة،  اأف�صل  بجائزة  �صالمة" 
مع "�صذى �صامل" فى العر�س العراقى )اأجرا�س 

النجاة(.

قليل اأن احلمى التى جتتاح هذا العامل ومت�صخه 
التليفزي�نية  والقن�ات  الإعالم عامة،  هى حمى 
قدرته  الب�صرى  العقل  �صلبت  التى  ا،  خ�ص��صً
اخلادعة  بالأخبار  وعيه  و�صاغت  التفكري،  على 
م��ص�عات  على  والرتكيز  واملغل�طة،  وامل�صللة 
دون اأخرى، و)الغل��صة( على امل��ص�عات املهمة، 
مما يعيد للذاكرة فيلم "�صيدنى ل�ميت" ال�صهري 
الي�م  اإليه  ي�صاف  والذى  التليفزي�ن(،  )�صبكة 
بالكلمات  ت�صاهم  التى  العنكب�تية(  )ال�صبكة 
والدفع  والث�رة  التمرد  فى  ال�صاخنة  العاطفية 
تعمق  دون  وي�صرة  مينة  الفكرية  ب��الجت��اه��ات 

عقلى.
 ي��اأت��ى ع��ر���س )اأج���را����س ال��ن��ج��اة( لفرقة 
)النخيل( العراقية اخلا�صة، من اإخراج "ي��صف 
�صامل" و"خالد  "�صذى  ل�  متثيلى  ها�صم" واأداء 
فى  وتعتمد  فريق"،  "حممد  واملغنى  الأ�صدى"، 
املخرج  بها  ق��ام  ن�صية  �صياغة  على  الأ���ص��ا���س 
كتابات  من  املنتزعة  املقتطفات  من  ملجم�عة 
وزاهر  و"  داود"  و"�صلمان  الدليمى"  "لطيفة 
م��صى" و" دنيا ميخائيل" واملخرج نف�صه، يعيد 
للذهن العر�س القدمي ل� "�صذى �صامل" مع "ج�اد 
متاأخرة(؛  اأب���اب��ه��ا  تفتح  )اجل��ن��ة  ال�صكرجي" 
ف�صاء  معه  يتح�ل  الذى  العر�س،  اأ�صل�ب  نف�س 
امل�صرح لب�ؤر �ص�ئية، تدلف ل�احدة منها املراأة، 
بينهما،  �ص�ئى  انف�صال  فى  الرجل،  ولالأخرى 
اأ�صا�ًصا  تعتمد  فثنائية،  فردية  ب�ص�رة  يب�حان 
لل�جدان،  امل��ث��رية  ال��ع��اط��ف��ي��ة  ال��ع��ب��ارات  ع��ل��ى 
ثم  اجل��دران  خلف  ال��زوج  غياب  عن  واملتحدثة 
القدمية،  امل�صرحية  فى  املالمح  مم�ص�خ  ع�دته 
وغياب البن فى امل�صرحية احلالية و�صط اأه�ال 
احلرب الأهلية الدينية والف��صى الداخلية، حيث 
ترك اأمه ليذهب اإىل ال�ص�ق ل�صراء اخلبز، فراح 
�صحية احلادث الإرهابى الذى اعتدى بالتفجري 
على كني�صة )�صيدة النجاة( ببغداد فى الأول من 
امل�صلمني  دم��اء  فاختلطت  ع���ام2010،  �صبتمرب 

وامل�صيحيني على اأر�س وطن عا�صق للحياة.
ال�سهرة

العربى الأخري  اأ�صتطع م�صاهدة العر�س  مل 
الذى ح�صد  الإماراتى  العر�س  وه�  باملهرجان، 
للمخرج  )بهل�ل(  باملهرجان  جائزة  من  اأك��رث 
اإىل  للع�دة  ا�صطراري  ب�صبب  غل�م"،  "حبيب 

احلراز
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وت�صتعني  العربى  ال���رتاث  وت�صتعيد  ال�صعبية، 
بحكاياته لعر�س روؤاها املعا�صرة.

جاءت  الحرتاف  ومهنية  اله�اية  روح  وبني 
املغربى  العر�س  عنى  وغاب  املهرجان،  عرو�س 
لل�ص�رى  )حنظلة(  رحلة  عن  املعد  �صلك(  )بن 
"حم�صن  واإخ����راج  اقتبا�س  ون������س،  اهلل  �صعد 

املهتدى" وتقدمي فرقة )اأ�صدقاء املدينة للثقافة 
والفن(، ب�صبب ع�دتى للقاهرة فى الي�م الأخري 
للمهرجان، وا�صتع�صى على عر�س املخرج "خالد 
)اإ�صكراف(  املعن�ن  )تاف�كت(  لفرقة  ب�ي�ص�" 
ح�اره  لغة  ب�صبب  الأمازيغية،  باللغة  قي�د  اأى 
�صابني  بني  بالأمازيغية  ال�قت  ط���ال  ال��دائ��رة 
فى  معل�مات  اأية  وغياب  الدي�دراما،  �صيغة  فى 
كتيب املهرجان عن م��ص�عه، فكل ما كتب كالم 
العقلية  لتغيري  "دع�ة  العر�س  اأن  قبيل  عام من 
من اجلذور ولي�س فقط العرتاف ببع�س الأوجه 
اإن��ت��اج املا�صي  اإع���ادة  الأم���ام مع  اإىل  وال��ه��روب 
وتغيري  الأف����اه  بتكميم  �صلبياته  جت��اوز  امل���راد 
ل  فقط  التع�صفية"..  والأ�صكال  الق�الب  جمرد 

غري.
ي���ربز م��ن ب��ني ال��ع��رو���س امل��غ��رب��ي��ة عر�س 
املراك�صية(  )���ص��ه��رزاد  اأو  ���ص��ه��رزاد(  )ل��ي��اىل 
لفرقة )م�صرح دراما( عن ن�س ل�� "عبد الكرمي 
بر�صيد" واإخراج "ال�صعيد �صك�ر"، وه� دي�دراما 
التاريخى  ب��زي��ه��ا  ���ص��ه��رزاد  ف��ي��ه  ت���ربز  اأخ����رى، 
املتخيل، واأمامها و�صيفتها التى ت�صارك ت�صخي�س 
حكاياتها املختلفة، فى ف�صاء ت�صنع منه ال�صتائر 

�سهرزاد والطني
بني حداثة العر�س الإيطاىل املفعم باحلي�ية 
ال�صابح  امل�صرى  العر�س  وكال�صيكية  احلركية، 
�صتة  املغربية  الفرق  تقدم  التاأمل،  ف�صاء  فى 
بعيًدا  احلكى  يجذبها  امل�صابقة،  داخ��ل  عرو�س 
الفرجة  فن�ن  على  ذاتها  وت�ؤ�ص�س  الدراما،  عن 

�صهرزاد

نا�س من البال�صتيك
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�ص�ء  على  واللبنانيني،  ال�ص�ريني  بني  العميقة 
الت�تر ال�صيا�صى الذى كان قائًما وقتها.

قام املعد املغربى بتغيري ه�ية بلد ال�صابني، 
ينت�صب  التى  بلد احلجر  اإىل  ولبنان،  �ص�ريا  من 
وحمل  ب�صيًطا  عاماًل  م��ازال  الذى  ال�صاب  اإليها 
منها  التى  الرخام  وبلد  "�صخر"،  ا�صم  بالطبع 
واأ�صمها  م��ع��روف��ة  ممثلة  ���ص��ارت  ال��ت��ى  ال��ف��ت��اة 
عن  احلديث  ماأزق  من  ليخرج  وذلك  "مرمر"، 
بلدين عربيني فى زمن لحق على حدث الكتابة 
اإطار  فى  وي�صعه  م��ص�عه  وليعمم  ال�صيا�صية، 
اإن�صاين عام، م�ؤكًدا على اأن ال�صراع بني الدول 

بينما  امل�صالح،  ت�صنعه  �صراع  ه�  واجلماعات 
واأن  واحد،  الإن�صانية  جذر  اأن  امل�ؤكدة  احلقيقة 
الذى  الطني  م��ادة )ال��رخ��ام( و)احل��ج��ر( هى 

خرج منه الإن�صان ذاته.
الدرامى  امل��ع��د  امل��خ��رج، وه���� ذات���ه  جن��ح 
درامى  بناء حدث  فى  العر�س،  �صيناري�  و�صائغ 
الدي�دراما،  �صيغة  فى  مبنى  ومتما�صك،  ب�صيط 
وتتحرك فيها �صخ�صيتا العر�س ب�صال�صة داخل 
ف�صاء ل تربز فيه غري �صخرتني م�صن�عتني من 
ال�رق واخل�صب جم�فتني، ويعتمد  فى امليزان�صني 
اللتني  ال�صخ�صيتني  بني  احل��اد  التجاذب  على 

اأن  غ��ري  ب��غ��دادى،  لق�صر  ح�����ص���ًرا  القما�صية 
"�صهرزاد" املراك�صية الرب�صيدية  مل تعد جمرد 
اءة  حكَّ ب��ل  لل�صلطان،  النجاة  حلكايات  راوي���ة 
اأن  بعد  اإليهم  رحلت  الذين  الب�صطاء  جلماهري 
و)م���لت(  ملحالت  حكاياتها  �صاحات  حت�لت 
املرتعب  فى �صمت  �صاروا  ه�ؤلء  وحتى  جتارية، 
�صاحات  فى  تطاردهم  التى  ال�صلطة،  ع�صا  من 

احلرية.
امل�اهب  م��ت��ع��دد  امل��خ��رج  ع��ر���س  وي�����اأت��ى 
امل�صرح  جلمعية  )احل����راز(  خ�صلة"  "حممد 
ال�صعبى واملحافظة على الرتاث، ليقدم من�ذًجا 
لعرو�س اله�اة العا�صقة للم�صرح، والتى ت�صتفيد 
م�صرحية  مادة  لت�صتلهم  الفرن�صية  ثقافتها  من 
"م�ليري"،  الني�كال�صيكى  للفرن�صى  )الأزواج( 
معيدة �صياغتها فى بيئة �صعبية تاريخية الطابع، 
وحمملة وقائعها ل�صخ�صية "احلراز" املعروفة فى 
امل�روث الثقافى املغربى، والتى ت�صتهر باحلر�س 
يدير  ثم  ومن  بالبخل،  اأحيانا  املقرتن  ال�صديد 
العر�س حكايته ح�ل رغبة العج�ز "احلراز" فى 
�صاب  يع�صقها  التى  اجلميلة،  الفتاة  من  ال��زواج 
فى مثل عمرها، ويق�م )الفقيه( �صديق العا�صق 
العج�ز  واإبعاد  الزواج،  لإف�صال  )املقالب(  بعمل 

عن الفتاة، وينتهى الأمر بنجاحه.
اله�اية  م��ذاق  فى  ال�صابق  العر�س  يناظر 
املخرج  �صياغة  اخل��رب��ي��ط��ى(  )ح��م��ان  ع��ر���س 
بنف�س  �صعبية  ق�صيدة  عن  الر�ص�انى"  "حميد 
ال�صم للناظم "العي�صاوى الفل��س" ، تتعدد فيها 
احلكايات ، ويلعب )ال�صقاء( دورا لطيفا فى �صرد 
)طعم  عر�س  ح��اول  حني  على  احلكايات،  هذه 
البي�صاء  ال��دار  مبدينة  )اأبعاد(  لفرقة  الطني( 
الحرتاف،  لف�صاء  اله�اية  اإط��ار  من  النفالت 
عر�صه  اإي��ق��اع  واإح��ك��ام  وممثليه  بروؤيته  وجن��ح 
املجيد  د."عبد  اأع��ده  درام��ى  ن�س  على  املرتكز 
للكاتب  ح��ب(  )ر���ص��ال��ة  م�صرحية  ع��ن  �صكري" 
ال�ص�رى واملخرج "عالء الدين ك�ك�س"، م�ؤ�ص�ًصا 
على نف�س احلدث الدرامى، املتمح�ر ح�ل غرق 
الأم�اج لثنني  البحر، وقذف  �صفينة فى عر�س 
منهما؛ �صاب و�صابة على اأر�س جزيرة مهج�رة، 
الإن�صانية  والأحا�صي�س  املنعزل  امل�قف  يقرب 
حائاًل  ال�صيا�صية  امل�اقف  تقف  بينما  بينهما، 
عام  ن�صه  كتب  ك�ك�س"  "عالء  وك��ان  بينهما، 
لبنان،  من  ال�ص�رى  اجلي�س  خ��روج  قبل   ،2004
والثقافية  ال�جدانية  العالقات  م��ص�ع  طارًحا 

اأجرا�س النجاة

حمان اخلربيطى
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عن  للك�صف  ب��ه��م��ا،  ع��الق��ة  ذات  �صخ�صيات 
من  والعاطفية  جهة،  من  ال�صيا�صية  م�اقفهما 
جهة اأخرى، ولنقل عالقتهما من الت�تر للتفاهم 
فاحلب الذى قد يق�صى على اخلالفات الفردية، 
خالفات  يزيل  اأن  ال�صهل  من  لي�س  حتًما  لكنه 
الب�صر القت�صادية وال�صيا�صية والعقائدية، حتى 
ول� كان�ا جاءوا جميًعا من الطني، واإليه يع�دون، 

ولكنها اأحالم املثقفني.

جوائز املهرجان
منا�صفة  الأول  دور  رجايل  اأداء  اأف�صل   •
م�صرحية:  يف  دوره  عن  ق�قة  عالء  الفنان  بني: 
الطليعة/  مل�صرح  وولف"  فرجينيا  يخاف  "من 
م�صر.. والفنان جمعة علي عن دوره يف م�صرحية: 

الإمارات. يا�س/  بني  "بهل�ل" مل�صرح 
الفنان  الثاين:  دور  رجايل  اأداء  اأف�صل   •
"حمان  م�صرحية:  يف  دوره  عن  املريني  اخلمار 
العر�س/  لفن�ن  ف��ا���س  مل��ح��رتف  اخلربيطي" 

فا�س � املغرب.
منا�صفة  الأول  دور  ن�صائي  اأداء  اأف�صل   •
ب���ني: ال��ف��ن��ان��ة م��ن��ال ���ص��الم��ة ع���ن دوره�����ا يف 
مل�صرح  وولف"  فرجينيا  يخاف  "من  م�صرحية: 

عن  �صامل  �صذى  د.  والفنانة  م�صر..   الطليعة/ 
لفرقة  النجاة"  "اأجرا�س  م�صرحية:  يف  دوره��ا 

نخيل امل�صرحية/ بغداد.
الفنانة  الثاين:  دور  ن�صائي  اأداء  اأف�صل   •
"ليايل  م�صرحية:  يف  دوره��ا  عن  عنك�ر  لطيفة 
 � م��راك�����س  درام�����ا/  م�����ص��رح  �صهرزاد" ل��ف��رق��ة 

املغرب. 
�صامل عن م�صرحية:  تاأليف جمال  • اأف�صل 

الإمارات.  يا�س/  بني  "بهل�ل" مل�صرح 
حبيب  د.  بني:  منا�صفة  اإخ��راج  اأف�صل   •
يا�س/  بني  "بهل�ل" مل�صرح  غل�م عن م�صرحية: 
الإمارات وي��صف ها�صم عن م�صرحية: "اأجرا�س 

النجاة" لفرقة نخيل امل�صرحية/ بغداد. 
• اأف�صل �صين�جرافيا للفنان: حممد حميد 
بني  مل�����ص��رح  "بهل�ل"  م�صرحية:  ع��ن  ال��غ�����س 

يا�س/ الإمارات.
• جائزة جلنة التحكيم مل�صر حية "اأجرا�س 

النجاة" لفرقة نخيل امل�صرحية/ بغداد. 
"اأنا�س  • اجلائزة الكربى عادت مل�صرحية: 

من البال�صتيك" اإيطاليا.

البع�س،  بع�صهما  �صد  م�صبقة  اأفكاًرا  حتمالن 
وعلى األعيب الت�صخي�س الداخلية لكليهما، حيث 
قام كل من ال�صاب )ج�صده "م�صطفى قيمى"( 
با�صتح�صار  دق���ن(  )ج�صدتها"�صناء  وال�صابة 

اإ�صكراف

طعم الطني

فرجينيا وولف



اإنها ُتطُر فى اخلارِج
لكْن لي�َس ىل.

اإّنها ُتطُر
لكْن فى الأ�ساطرِي

ِلطفٍل
مل َيَزْل َينظُر من �سورتِه فوَق اجلدار

نحَو ل �سيَء
ول ُيبقى له الليُل

�سوى عتمِتِه.

ِفصــــــام
زهري اأبو �سايب
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ل َتُقْل ىل:
َف الليُل على �سدِرك انت�سَ

مَل تذهب اإىل الليِل وحيًدا

فانتظْر نف�َسَك فى العتمِة
اأنَت املّيُت الآَن

ول �سيَء اأنا.

: ل تُقْل ىل كّلما متَّ
انتظْر

ل تلِم�س الفجَر
انتظْر اأنَت اإذا �سئَت

وُخْذ ليَلَك
وا�سقْط فيِه

ُخْذ اأحالَمَك الأوىل
وُخنها لَتى نف�َسَك

اأنَت املّيُت الآَن
ول

�سيَء
اأنا



ل ُت�سيْء من اأجِلِه يا برُق
كى َيهبَط من �سورِتِه

نحُن فى العتمِة ل�سنا نحُن
نحُن اثناِن مفقوداِن:

ِظّلى 
واأنا

فانتظْر نف�َسَك فى العتمِة
هذا الليُل يكفى لقتيٍل واحٍد:

اأنا
اأو 

اأنَت
ول يكفى لنا.

�ساعر فل�سطينى
ان - الأردن   عمَّ
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حمــمد التـــداوى
ت�صوير: جربيل

بولونيــا.. روائــح املعــــرفة

بولونيا هى اإحدى اأكرب املدن الإيطالية، وهى نيويورك الع�صور الو�صطى، ب�صبب الأبراج 
الكثرية التى كانت متيزها عن باقى املدن.. ويعد برجى اأرتينيزى ال�صهريين رمًزا 

للمدينة حيث يقعا فى اأول �صارع اأوجو با�صى فى و�صط املدينة.

كني�سة �سان لوكا
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حديقة ال�سهداء

برجى بولونيا .. رمز املدينة.

بولونيا هى نقطة التجمع الأكرب ل�سكك احلديد 
واجلنوب،  ال�سمال  بني  الو�سل  ونقطة  الإيطالية 
وميالنو  فلورن�سا  مثل  ال�سهرية  املدن  تتوزع  حولها 
كانت  جًدا  قدمية  مدينة  وهى  وجنوة،  والبندقية 
بدايتها،  وكانت  عدة  باأ�سماء  م�سى  فيما  ت�سمى 
العام  فى  الأترو�سكى  �سعب  اأ�س�سها  التى  فل�سينيا 
534 ق.م، و�سهدت �سنني من جمد هذه احل�سارة 
قبيلة  عليها  ا���س��ت��ول��ت  اأن  ب��ع��د  ���س��ري��ًع��ا  حت��ول��ت 
جددوا  الذين  الرومان  خلفهم  ثم  الغالية،  البوى 
جديدة  طرًقا  عليها  وزادوا  الأترو�سكيني  ط��رق 
اأط��راف  باقى  م��ع  بولونيا  مدينة  ات�سال  جعلت 

الإمرباطورية الرومانية �سهاًل و�سريًعا واآمًنا.
وهو ما اأهلَّها لأن تكون مدينة كبرية وبها طرق 
خمططة، وبها من املعابد واحلمامات الكثري الأمر 
ميال  بومبونيو�س  الرومانى  اجلغرافى  جعل  الذى 
�سمن  لبولونيا(  القدمي  )ال�سم  بونونيا  ي�سنف 

اأغنى خم�س مدن اإيطالية فى العام 88ق.م.
ل��الإم��رباط��وري��ة  ال��داخ��ل��ى  ال�����س��راع  اأدى 
الرومانية بني الوثنيني واأ�سحاب العقيدة اجلديدة 
اأحياها  اأن  اإىل  امل�سيحية اىل تراجع املدينه كثرًيا 
من جديد الأ�سقف برتونيو�س فى القرن اخلام�س 

امليالدى واأ�س�س بها كني�سة �سانت �ستيفانو.
فى القرون الالحقة تنقلت بولونيا بني الكثري 
من الإمارات التى كانت لها ن�سيب من الفوز فى 
لتق�سيم  بينهم  ن�سبت  التى  وال�سراعات  املعارك 
من  بولونيا  وك��ان��ت  روم���ا،  �سقوط  بعد  اإيطاليا 
اإىل  التى حر�س اجلميع على �سمها  املناطق  اأهم 
�ساهد  املدينة  واأب��واب  واأ�سوار  املبانى  ممالكهم.. 
تتنقل  وا�ستمرت  بها،  ال��ت��اري��خ  تنوع  على  عيان 
البابوية  ل��واء  تبعت  اأن  اإىل  اأخ��رى  اإىل  تبعية  من 
فاأ�سبحت  اإيطاليا،  توحيد  بداية  حتى  روم��ا،  فى 
الأقاليم  اأه��م  اأح��د  رومانيا  اإميليا  اإقليم  عا�سمة 

الإيطالية.
اأيقونة "�سان لوكا"

كنت قد عزمت منذ فرتة  طويلة على زيارة 
من  الكثري  على  والتعرف  اأوروب��ي��ة  جامعة  اأق��دم 
فى  بولونيا  مدينة  قلبى  اإىل  امل��دن  اأق��رب  اأ���س��رار 
�سمال اإيطاليا، لكن �سوء الأحوال اجلوية هذا العام 
ل زيارة ال�ستاء اإىل �سهر اأيار مايو 2012، عدت  اأجَّ
الرئي�سى  ميدانها  فى  واأتوقف  �سوارعها  فى  لأدور 
اأ�ساهد النا�س  اأمام نافورة املياه  بيات�سا ماجيورى 

ميرون من اأمامي.
ولتينيني  وعرب  اأفارقة  الدنيا  كل  من  وجوه 
فى  اأنهم  يعرف  جميعهم  اأن  اأعتقد  ل  واآ�سيويني، 
كانت  فهى  والثقايف،  التاريخى  �سجلها  لها  مدينة 
ومازالت فى زمرة اأهم املدن تاأثرًيا فى العامل حتى 
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ياأكلون  الكثري، فهم  الكثريون عنها  يعرف  واإن مل 
العامل  مطاعم  تفارق  ل  التى  البولونية  الالزانيا 
واأ�سهر  اأه��م  ت�سنع  منهم  القريب  واإىل  اأج��م��ع، 
لمبورجينى  مثل  العامل  فى  الفارهة  ال�سيارات 

والفرياري.
اأوروبا  فى  جامعة  اأق��دم  �ساحبة  اأي�سا  وهى 
والتى اأن�سئت فى عام 1088 ميالدية وبني جنباتها 
ذاك  فى  طالبها  اأح��د  األيجريى  دانتى  ق��راأ  رمب��ا 
الذى  الأم��ر  املعري،  العالء  اأبى  ترجمات  الزمان 
الإلهية  الكوميديا  اإنتاج رائعته  ل �سك �ساعده فى 
املتاأثرة بر�سالة الغفران لأبى العالء، وهنا ترجمت 
واإىل  الالتينية  اىل  العربية  من  ر�سد  ابن  اأعمال 
ولن  عريقة  جد  املدينة  بعد،  فيما  اأوروب���ا  لغات 
لكن  تفا�سيلها  بكل  بولونيا  لأحكى  كتاب  يكفينى 

للتنوع  �ساأعر�س يوًما فى بولونيا.
اأخذت ال�سارع الذى يف�سل بني حمطة قطارات 
ماجيورى  بيات�سا  با�سم  املعروفة  وال�ساحة  بولونيا 
والواجهات  الوجوه  اأتفح�س  الأق��دام  على  �سرًيا 
بولونيا  مدينة  �سوارع  وجه  لت  �سكَّ التى  املعمارية 
بالعربية(  )ال�ستقالل  اأنبندين�سا  �سارع  القدمية 
الكم من  ه��ذا  اأواج���ه  واأن���ا  وي�سار  حم��الت مي��ني 

اأمام البلدية بيات�سا ماجيوري

برديه متحف بولونيا
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راأ�س لفرعون م�سري

حمل الأيقونة على الأعناق

الوجوه التى تعرب عن البالد التى جاءت منها وجوه 
تغريت  بولونيا  وع��رب..  واأفارقة  واآ�سيويني  لهنود 
فيها  وازدادت  املا�سية  الع�سرة  الأع��وام  فى  كثرًيا 

اجلاليات الأجنبية ب�سكل كبري.
خرجت من بحر الوجوه اإىل �سوت مو�سيقى 
الكاتدرائية  تقع  حيث  ال�سارع  اآخر  من  كنائ�سية 
الرئي�سية لبولونيا �سان برتونيو.. ياهلل اإنه احتفال 
�سان  كني�سة  اإىل  وطفلها  العذراء  اأيقونة  �سعود 
�سهر  فى  عام  كل  قمة جبل احلرا�سة،  فوق  لوكا 
حتكى  التى  الأيقونة،  �سعود  احتفال  يقام  مايو 
ق�ساو�سة  له  اأعطاها  يونانًيا  حاًجا  اأن  الروايات 
التى  الق�سطنطينية  اأيا �سوفيا فى مدينة  كني�سة 
الق�ساو�سة  واأن  بعد،  فيما  اإ�سطنبول  اىل  حتولت 
ديلال  مونته  قمة  ف��وق  ي��ودع��ه��ا   اأن  منه  طلبوا 
جوارديا )جبل احلرا�سة(، وبداأ رحلته التى كان 
يعتربها مقد�سة للبحث عن هذا اجلبل وفقط فى 
با�سيبوفريو  البولونى  ال�سيناتور  من  يعرف  روما 
مدينة  اأط���راف  على  يقع  ال�سم  بهذا  جباًل  اأن 
بولونيا، واتخذها وجهته، وحال و�سوله ا�ستقبلته 
قيادة املدينه ال�سيا�سية والدينية واأقاموا احتفاًل 
ال�سيء  وهو  فوق اجلبل  بالأيقونه  لل�سعود  كبرًيا 
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الذى حتول اإىل طق�س �سنوى يحر�س اأهل املدينة 
ال�سرتاك  على  الكاثوليكية  الكني�سة  اأتباع  من 

فيه.
ظللت اأتابع امل�سهد حتى غابت اجلموع باجتاه 
�سارع �سرقوط�سه لبدء ال�سعود فى الطريق الذى 
مغطى  ط��ري��ق  اإىل  امل��دي��ن��ة  اأه���ل  بف�سل  حت���ول 
بالكامل ي�سل ما بني و�سط املدينة وفوق قمة جبل 
احلرا�سة مل�سافة اأربعة كيلومرتات فوق تلة ترتفع 
300 مرت فوق م�ستوى �سطح البحر، حيث الكني�سة 
الكبرية التى بنيت تكرمًيا لأيقونة ال�سيدة العذراء 

وامل�سيح طفاًل. 

اآثار م�سرية
جموًعا  وج��دت  التفت  اجلموع،  اختفت  حني 
اأخرى فى ال�ساحة الكبرية وعدًدا كبرًيا من فنانى 
ال�سوارع الذين يقدمون وجبة �سريعه ما بني املهرج 
تتنقل  والنا�س  واملو�سيقى  وال��راق�����س  وال�ساحر 
لتلتف حول ذاك، فرحني  اللتفاف حول هذا  من 
و�سعداء باليوم اجلميل مع اأ�سرهم، عربت امليدان 
املدينة  مبكتبة  مروًرا  ال�سهري  نتونو  بتمثال  مروًرا 
اأنزو وبازيلكا  امللك  ال�سهري وق�سر  البلدية  ومبنى 
كانت  منها.  اليمني  اإىل  ال�سهرية  برتونيو  �سان 
قيمة  جمموعة  ي�سم  الذى  بولونيا  متحف  وجهتى 

تذكرة  قطعت  القدمية،  امل�سرية  الآث��ار  من  جًدا 
اجلانب  موقع  على  ال��دال  ال�سهم  واتبعت  الزيارة 
متحف  يقع  حيث  ال�سلم  درجات  ونزلت  امل�سري، 
الآثار امل�سرية منف�ساًل عن باقى املتحف ليعطى 
الأثرية  القطع  قيمة  ب�سبب  رائعة  من  اأك��ر  فكرة 
والتقدمي الرائع من جانب اإدارة املتحف، كل قطعة 
تعر�س باأف�سل الطرق التى تليق بها وزوار املتحف 
وي�ساهد  يتابع  واجل��م��ي��ع  الأث���ر  قيمة  ي��ح��رتم��ون 
التوابيت والتماثيل التى �سنعت فى فرتات التاريخ 
الفرعونى املتفاوتة بل اأكر من ذلك، كانت هناك 
ترجع  مزخرفة  فخارية  اآنية  املتحف  مدخل  فى 

لع�سر ما قبل الأ�سرات وح�سارة نقادة.
اأوراق بردى كانت م�سطفه فى اإطار زجاجى 
ذكرتنى مبجموعة كتاب املوتى وذكرنى اأكر �سوت 
ما  ف��رط  من  م�سرية  ظننتها  لالأطفال  مر�سدة 
كانت حتمله من حب حني كانت ت�سرح لأطفال اأتوا 
ال�سيء  بع�س  مدر�سية،  رحلة  مع  املتحف  لزيارة 
تلت  حني  تابعتها  القدماء،  امل�سريني  حياة  حول 
املوتى  كتاب  من  جيًدا  اأعرفه  ا  ن�سً الأطفال  على 

قالت فيه: 
"ال�سالم عليك اأيها الإله الأعظم اإله احلق.. 
لأ�سهد جاللك، جئتك  يااإلهى خا�سًعا  لقد جئتك 
فلم  الباطل،  عن  متخلًيا  باحلق،  متحلًيا  يااإلهى 
اأحنث  مل  ال�سالني،  �سبيل  اأ�سلك  ومل  اأح��ًدا  اأظلم 
لزوجة  عينى  فتمتد  ال�سهوة  ت�سلنى  ومل  ميني  فى 
اأحد من رحمى ومل متتد يدى ملال غريي، مل اأكن 
كاذًبا ومل اأكن لك ع�سًيا، ومل اأ�سع فى الإيقاع بعبد 
اأبك اأحًدا،  اأُِجع ومل  اإنى )يااإلهي( مل  عند �سيده. 
على  ا  �سً حمرِّ كنت  وم��ا  بل  وم��اغ��درت،  وماقتلت 
اأرتكب  املعابد خبزها ومل  اأ�سرق من  اإنى مل  قتل، 
اأغت�سب  ومل  مقد�ًسا،  �سيًئا  اأدن�س  ومل  الفح�ساء 
ماًل حراًما ومل اأنتهك حرمة الأموات، اإنى مل اأبع 
طاهر،  اأن��ا  الكيل.  اأغ�س  ومل  فاح�س  بثمن  قمًحا 
الإثم،  من  بريًئا  دمت  وما  طاهر.  اأنا  طاهر،  اأنا 

فاجعلنى يااإلهى من الفائزين".."
كلها  الديانات  نف�سى  فى  قلت  انتهت  حني   
ال�سوية  الب�سرية  وال�سفات  الإن�سان  تقومي  حاولت 
ل ترتبط بدين وكذلك ال�سيئة!! متنيت اأن اأتباهى 
و�سط اجلميع واأقول اإن اأجدادى هم من تركوا هذه 
الآثار الرائعة لكننى اآثرت ال�ستمرار فى م�ساهدة 
باقى املعرو�سات وكان منها متثال لتحتم�س الثالث 
حتكى  وجداريات  امل�سريني  فراعنة  اأعظم  اأح��د 
معارك الفرعون  حورحمب واختاًما حجرية ونعاًل 
الأيام كما  الفراعنة هو مو�سة هذه  اأحد  ل�سندل 
�سبق  ذوق  عن  تنم  واحل��ل��ّي  املجوهرات  قطع  اأن 
ع�سره باآلف ال�سنني، اإنهم اأجدادى الذين تركوا 

لنا عالمة اأينما ذهبنا حتى ولو كنا فى بولونيا.
كاردينال املدينة يتقدم الأيقونة
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فرنسا حتتفل بفنان الشارع.. روبري دوانــو
نرمني العطار

اأحب النا�س وقدمهم فى لقطات خالدة

حت��ت��ف��ل ف��رن�����س��ا ع��ل��ى م���دى ه���ذا العام 
بالذكرى املائة  مليالد م�سورها الأ�سهر روبري 
اأبرز امل�سورين الفوتوغرافيني يف  دوانو، اأحد 
الباري�سية  احلياة  تفا�سيل  قدم  الذي  العامل، 
امل�سحونة  وال��ع��ف��وي��ة  الب�ساطة  م��ن  بالكثري 

بالنفعالت فى الوقت نف�سه.
5 معار�ض حتى الآن ا�ستقبلها العديد من 
الدول، قدمت اأعمال امل�سور الفرن�سى ال�سهري 
الذى  الكبري  للمعر�ض  بالإ�سافة  دوانو  روبري 
نظمته فرن�سا لأعماله فى الفرتة من 3 فرباير 
وي�ستمر حتى نهاية �سبتمرب القادم، كما ت�ستمر 
فعاليات الحتفال به فى بلده فرن�سا حتى نهاية 

العام احلاىل 2012.
الكبري  الفنان  اأعمال  الربازيل  وا�ستقبلت 
الراحل فى معر�ض جرى تنظيمه فى 8 مار�ض 
املا�سى، ا�ستمر حتى 17 يونيو.. كما ا�ستقبلت 
بها  اأقيم  ال��ذى  املعر�ض  فى  اأعماله  اليابان 
فى الفرتة من 24 مار�ض حتى 3 مايو، واأقيم 
الفرتة  فى  كازاخ�ستان  فى  لأعماله  معر�ض 
ي�ستمر  كما  اأب��ري��ل   20 وحتى  مار�ض   20 من 
املعر�ض الذى اأقيم لأعماله فى بلجيكا حتى 4 
�سبتمرب املقبل، وي�سم عدًدا من ال�سور امللونة 

والأعمال النادرة للم�سور الفرن�سى.
عرب م�سواره، ا�ستطاع الفنان روبري دوانو 
اأن يلتقط بحرفية وبراعة حلظات متثل احلياة 
اإىل  اأعماله  ت��دع��وك  كما  واجل��م��ال  والرغبة 
التفكري فى العامل وغالًبا ما �سيطرت ال�سوارع 

الباري�سية على اأعماله.
ولد دوانو فى 14 اإبريل عام 1912، وتوفى 
اأ�سرة  ف��ى  ن�ساأ   ،1994 ع��ام  اإب��ري��ل  اأول   احلدائق من املريخ دى �شامب - باري�س 1944ف��ى 
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�سغري،  وهو  وال��ده  توفى  متو�سطة..  فرن�سية 
واأحلقته والدته مبدر�سة حرفية للنحت والفن 

لتظهر موهبته منذ ال�سغر.
اأتيليه )امل�سور  عمل فى بداية حياته فى 
اأوملان( كم�ساعد له فى الت�سوير الفوتوغرافى، 
فن  اأح��د  من  توجيه  دون  بنف�سه  نف�سه  وعلم 
 1931 عام  وفى  اللقطة،  و�ساعرية  الت�سوير 
عمل  كما  والإع��الن،  الدعاية  جمال  فى  عمل 
كم�سور اإعالنى ل�سيارات "رينو"، ملدة خم�ض 
�سنوات وقد اعتربت هذه الفرتة  بداية حياته 

املهنية كم�سور حمرتف.
فى عام 1932 بيعت �سورته الأوىل ملجلة 
اإك�سل�سيور، وا�ستمر يعمل اإىل اأن اأ�سبح رائًدا 

فى الت�سوير الفوتوغرافى ال�سحفى.
عمل دوانو عام 1939 فى ت�سوير بطاقات 
عمل  وا�ستطاع  التذكارية،  والهدايا  التهنئة، 
معه  تعاقدت  ثم  فرن�سية،  بريدية  بطاقة  اأول 
الت�سوير،   وكالت  اأ�سهر  من  ت�سارلز(  )رادو 
بحًثا  فرن�سا  اأنحاء  خمتلف  اإىل  ال�سفر  ليبداأ 
ال�سارع  من  واتخذ  امل�سورة،  الق�س�ض  عن 
اأوىل  ي�سطر  بداأ  هنا  ومن  ل�سوره..  مو�سوًعا 

خطوات �سهرته ومتيزه كم�سور عاملى.
وقد كتب حمرك البحث ال�سهري "جوجل" 

فى احتفاله مبئوية دوانو- اأنه يعترب من اأ�سهر 
امل�سورين الفوتوغرافيني فى العامل، لأنه �سّور 
التقط  كما  الأهمية،  �سديدة  تاريخية  اأحداثًا 
�سور الروؤ�ساء وامللوك، وامتاز ب�سربه املتفانى 
بب�ساطتها  اليومية  التقاط مظاهر احلياة  فى 
ما  بالدمج  ا  اأي�سً وامتاز  اأوروب���ا،  �سوارع  فى 
واحلنني  الرقة  ومابني  واحل���زن،  الفرح  بني 
مع �سيء من الفكاهة وال�سخرية، على الرغم 
ا فى تعبريه عن  اأنه  يعد م�سوًرا متناق�سً من 

الأحداث.
لثقافة  ع��ادي��ة   غري  اأهمية  دوان��و  اأعطي 
ال�سارع ولالأطفال؛ وتعامل مع لعبهم بكل جدية 
بعيًدا  ال�سارع  فى  لعبهم  ا  خ�سو�سً واح��رتام، 
عن قيود الآباء، ونظًرا لهذا هناك العديد من 

املدار�ض البتدائية فى فرن�سا حتمل ا�سمه.
احلرب  ف���رتة  ف��ى  مهنته  دوان����و  م��ار���ض 
عام  منذ  الوا�سعة  �سهرته  بداأت  وقد  العاملية، 
عاملى  باإقبال  حتظى  لقطاته  واأخ��ذت   1950
ا اأنه كان حمًبا لكل ما هو جديد..  كبري خ�سو�سً
الت�سوير  روؤى  ف��ى  التغيري  ك��ان  الأك���رب  همه 
الأزياء  عار�سات  ت�سوير  بقبول  قام  فعندما 
اأخذهن لل�سارع وقدم للم�ساهد جمموعة �سور 

تزيد من الده�سة وتدعوه للتوقف والتفكري.

منها  اجل��وائ��ز  م��ن  بالعديد  دوان���و   ف��از 
كوداك  وجائزة  عام 1986،  بلزاك يف  جائزة 
الوطنية  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  و   ،1947 ع��ام  يف 
ا  عام 1956.. كما �سارك باأكرث من 30 معر�سً

بفرن�سا وخمتلف دول العامل باأعمال متميزة.
لقد ع�سق هذا الفنان بلده فرن�سا وعا�ض 
اللحظات  ير�سد  �سوارعها  ف��ى  النا�ض  ب��ني 
اخلا�سة بعني حمرتف فى ع�سق احلياة واملرح 
الوقت  فى  و�ساعرية،  رقة  يذوب  فنان  وبقلب 
م��ن خالل  ال��غ��د  اع��ت��م��اد  اأوراق  ي��ق��دم  ال���ذى 
وج�سارتها  عفويتها  بكل  الطفولة  عن  لقطات 

الربيئة.
الفندق(  اأم���ام  )قبلة  لقطة  كانت  وق��د 
اأكرث  لزوجني فرن�سيني يجوبان �سوارع باري�ض 
ا مع املتاعب  الأعمال �سهرة وجراءة، خ�سو�سً

التى جلبتها اللقطة الواقعية.
لل�سارع  حقيقية  بانوراما  اأعماله  قدمت 
كاماًل  فنًيا  اأر�سيًفا  �سوره  وتعترب  الفرن�سى، 
التى ع�سقها وعا�ض فيها..  الباري�سية  للمدينة 
للحياة  �سريًحا  ا  حتري�سً حتمل  �سوره  وكانت 
فقط،  لقطاته  لي�ض  يده�سك  وما  وال�ستمتاع، 
بل كانت العناوين التي يختارها لل�سور ت�ساغ 

بطريقة �سعرية لفتة.

 تفا�شيل احلياة الباري�شية حظيت باهتمامهاهتم مب�شاهري ع�شره مثل بيكا�شو لكن على طريقته اخلا�شة
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اأكرث الأعمال التي اهتم بها �شقاوة الأطفال.

ال�شارع الفرن�شي هو البطل احلقيق لأعماله.  الغرابة والطرافة هي �شمة باري�س التي ع�شقها
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اأر�سيًفا  ت��ارًك��ا  ع��امل��ن��ا  ع��ن  دوان����و  رح���ل 
لقطة  األ��ف   450 من  يقرب  ما  ي�سم  �سخًما 
وروؤ���س��اء  وم��ل��وك  م�����س��ه��ورة  �سخ�سيات  ع��ن 
التاريخ  ر�سدت  جميًعا  لكنها  عاديني  واأنا�ض 
الكامل للحياة فى فرن�سا بلونى احلياة الأبي�ض 

والأ�سود.
به  حتتفل  املائة  ميالده  لذكرى  وتقديًرا 
 2012 العام  مدى  على  اأعماله  وتقدم  فرن�سا 
موؤرخها  ب��ل  الأ���س��ه��ر  م�سورها  يكن  مل  فهو 
واحرتام.  حب  بكل  للعامل  قدمها  حيث  ا  اأي�سً
اأعماله وقدمت  ا �سم خمتلف  فاأقامت معر�سً
ح�سب  لأع��م��ال��ه  خا�ض  تق�سيم  للم�ساهدين 
الفرن�سى  ال�سارع  عن  �سور  مثل  املو�سوعات 
وق�سم لالأطفال والأ�سخا�ض ال�سهرية، كما �سم 
ا  خ�سو�سً بالألوان  لقطاته  من  عدًدا  املعر�ض 
التى مت التقاطها فى رحلته لأمريكا.. واأعلنت 
 3 الفرتة  من  العام  ط��وال  املعر�ض  قيام  عن 

فرباير وحتى 30 �سبتمرب القادم.
من جهة اأخرى قدمت املخرجة الفرن�سية 
حياته  عن  ت�سجيلًيا  فيلًما   - ازمي��ا  �سلبني   -
دوانو"  �سيد  اخل��ري  "�سباح  بعنوان  واأعماله 

تكرمًيا له وتقديًرا لأعماله.

 فتاة من باري�س 1969

مظاهر احلياة اليومية بب�شاطتها ج�شدتها �شوره.
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 اتخذ من ال�شارع مو�شوعا ل�شوره ومن هنا جاءت �شهرته. الت�شيلو فى املطر - باري�س 1957

كاثرين فرينوى 1963



ما هو �ل�سبيل للخروج من �أزمة 
يقرب  ما  منذ  نعي�سها  �لتى  �لتعليم 
من �أربعني عاما؟!!.. وهل �أمام م�سر 
نوع  لتكري�س  �تخاذها  يجب  خطو�ت 
من �لتعليم ي�ستهدف حترير �لإن�سان 
كان  م��ا  م��ث��ل  ��ستئنا�سه  م��ن  ب���دل 
�ملا�سية  �لفرتة  فى  قبل  من  يحدث 
قائمة  تعليمية  مناهج  �سادتها  �لتى 
ممار�سة  من  و�خل��وف  �لتلقني  على 

�حلرية؟!!.
ويجيب  يطرحها  عديدة  �أ�سئلة 
لتعليم  �لأم��ني  "�ملر�سد  كتاب  عليها 
�حلادى  �ل��ق��رن  ف��ى  و�لبنني  �لبنات 
و�لع�سرين" ل�سيخ �لرتبويني �مل�سرين 
�أ�ستاذة  �أحمد  و�سفاء  عمار،  حامد 

�لرتبية بجامعة عني �سم�س.
�لنه�سة  ب���ر�ئ���د  ت���ذك���رة  ف��ف��ى 
�لتعليم  ف���ى  �لأ����س���ه���ر  �مل�����س��ري��ة 
�لطهطاوي،  رفاعة  �ل�سيخ  و�لرتجمة 
�لد�ر  عن  �ل�سادر  �لكتاب  ي�ستدعى 
�سفحة   400 فى  �للبنانية  �مل�سرية 
�لطهطاوى  كتاب  �لكبري،  �لقطع  من 
�لبنات  تربية  فى  �لأم��ني  "�ملر�سد 

و�لبنني" 
ع���دًد�  ي�سم  �جل��دي��د  �ل��ك��ت��اب 
ملقومات  "روؤية  ه���ي:  �لأب�����و�ب  م��ن 
و�لجتماعية"،  �لإن�سانية  �لتعليم 
وقو�عدها  �ل��ت��ع��ل��ي��م  و"موؤ�س�سات 
�لبحث  و"موؤ�س�سات  وبيئاتها"، 
فى  �مل��زم��ن��ة  و"�لأوجاع  �لعلمى"، 
�لتعليم"، و"معامل �لتالقح بني  كيان 
�لأبعاد  و"ثالثية  و�لتعليم”،  �لثقافة 

فى تطوير �لتعليم".
�أمامنا فر�سة  �أن  �لكتاب  ويوؤكد 
من  �مل�ستقبل  نحو  لالنطالق  كبرية 
على  م�سدًد�  �لتعليم،  تطوير  خ��الل 
�لتعليم فى حترير وعى �لإن�سان  دور 
وتنمية طاقاته ك�سرورة لبناء �ملجتمع 
خالل  مبارك  نظام  ف��رتة  بعد  �حل��ر 
و�لطغيان  �لقهر  م��ن  ع��ام��ا  ث��الث��ني 

حتى  �حلرية  ممار�سة  من  و�خل��وف 
من  و�لع�سرين  �خلام�س  ث��ورة  قيام 
�لرئي�س  خ��ل��ع  ف��ى  ي��ن��اي��ر وجن��اح��ه��ا 
فرب�ير  ف��ى  م��ب��ارك  ح�سنى  �ل�سابق 

.2011
�لتعليم  �أن  �ل��ك��ت��اب  وي��و���س��ح 
فى  �سيا�سية  كقوة  يوظف  م�سر  فى 
�لنظم  حت��ر���س  حيث  �ل�سلطة،  ي��د 
�لقمعية على ��ستمر�ر ثقافة �ل�سمت 
�لتى يقوم فيها �ملدر�س بدور �ل�سلطة 
و�لطالب بدور �ملتلقى وتغيب فى هذه 
و�مل�ساركة  �لت�ساوؤل  �إمكانية  �ملعادلة 
لل�سك  قابلة  �ملعرفة  �أن  من  �نطالًقا 

و�ملر�جعة و�لتجديد.
وحامد عمار، ق�سى عمره �ملديد 
م�سغوًل بهذه �لق�سية، بحًثا ودر��سة، 
وثقافية  و�إ�سر�ًفا وحما�سر�ت علمية 
�سيخ  �فتتح  وقد  جمتمعية،  ونقا�سات 
نقل  حيث  بال�سعر،  �لكتاب  �ملعلمني 
فى  �لعربية  �سعر�ء  من  لعدد  �أ�سعاًر� 
�لر�حل  بقول  و�ختتمها  م�سر  حب 
�ل��ك��ب��ري جن��ي��ب حم��ف��وظ ف��ى �إح���دى 
رو�ياته “لبد للظلم من �آخر، و�لليل 
م�سرع  حارتنا  فى  لرتيّن  نهار،  من 
�لطغيان، وم�سرق �لنور و�لعجائب”.

وف���ى �مل��ق��دم��ة حت���دث �ل��ر�ئ��د 
�ل��ك��ب��ري ع��ن دو�ف���ع���ه لإخ�����ر�ج هذ� 
�أمد  �لت�سعني-  بلوغه  بعد  �لكتاب 
��ستعان  �إن���ه  وق���ال  ع��م��ره-  ف��ى  �هلل 
�أو�خ����ر  �ل��ك��ت��اب��ة  ف��ى  "للبدء  ب���اهلل 
عام2010" و�سدرى قبل عقلى متورم 
�ملجتمع  ���س��اح��ات  ب��ه  ت�سطرم  مم��ا 
و�ختناقات،  و�إحباطات  �أزم��ات  من 
�ل�سو�رع  فى  �مل��رور  فو�سى  تعك�سها 
وغالء �لأ�سعار وف�ساد �حلكم وتزوير 
�لنتخابات �لت�سريعية وعنرتيات وزير 
وغزو�ت  ب��در  زك��ى  �لدكتور  �لتعليم 
�لوز�رة  لقياد�ت  و�لت�ستيت  �لتهدمي 
مما جعله يتوقف عن �لكتابة، �إل �أنه 
بعد ��ستعال ثورة �خلام�س و�لع�سرين 

فى  �ل�سهية  معها  �نفتحت  يناير  من 
جدوى مو��سلة �لكتابة.

د�ئما  نقرر  "ونحن  و�أ���س��اف: 
�لنقدية  �مل��در���س��ة  �أن�����س��ار  �أن��ن��ا م��ن 
�لرتبوية  �ل�سيا�سة  فى  �لجتماعية 
و�لتحرير  �لتغيري  �إىل  ت��دع��و  �ل��ت��ى 
للمجتمع و�لإن�سان، و�أن �لتعليم عملية 
�سيا�سية باأو�سع معانى �ل�سيا�سة، كما 
عملية  ذ�ت��ه  �لوقت  فى  �ل�سيا�سة  �أن 

تربوية باأو�سع معانى �لرتبية".
�لإن�سانية  �لتعليم  وعن مقومات 
"�إن  �ملعلمني  �سيخ  قال  و�لجتماعية 
�لأول  �لف�سل  ميثل  �لتعليم  جم��ال 
فى كتاب �لتنمية �مل�ستدمية و�ل�ساملة 
للكيان �ملجتمعي، فالقدر�ت �لب�سرية 
هى �لطاقة �ملحركة و�ملولدة للمو�رد 
�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية مع 
بقية قوى �ملجتمع، فاعال ومتفاعال، 
ول��ي�����س��ت جم����رد ح��ج��ر �ل����ز�وي����ة.. 
على  ق��ادر  دينامكى  عامل  فالتعليم 
�لرثوة  ا  خ�سو�سً ذ�تها  �لرثوة  توليد 
�ملعرفية و�لت�سالية �لتى متثل �أف�سل 
و�أفعل مكونات �لإنتاج �ملادى و�ل�سلعى 
�ملعلومات  ثورة  ع�سر  فى  و�خلدمى 

وجمتمع �ملعرفة".
فى  �ملعلمني  �سيخ  �سخ�س  وق��د 
�لكتاب وحلل �أهم ما تت�سمنه ر�سالة 
�لتعليم ومكوناته �لرئي�سية باأو�ساعها 
�حل��ال��ي��ة، �ل��ت��ى ت��ر�ك��م��ت ف��ى هيكلة 
�لقائم خالل �لثالثني عاما �ملا�سية، 
�أدت  �لتى  �مل�سكالت  �أهم  و��ستعر�س 
�لإ�سالح،  ج��ه��ود  وتعويق  تعرث  �إىل 
و�لك�سف  �لتغيري  �حتياجات  ثم  ومن 
تاأثري�تها  و��ستمر�ر  خماطرها  عن 
�ملرحلى  للتطوير  حم���اولت  �أى  ف��ى 
و�لتغيري على �ملدى �لزمنى �ملتو�سط 

و�لبعيد.
�ملوؤ�سر�ت  �أهم  �لكتاب  وعر�س 
�لإح�سائية  و�ل��ب��ي��ان��ات  �لإج��م��ال��ي��ة 
�لأو�ساع  حالة  بر�سد  �ملعنية  �لعامة 

املرشد األمني لتعليم البنات والبنني فى القرن 21
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د. حامد عمار

غالف الكتاب
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�لتعليمية �لكمية و�لكيفية، و�لتخطيط 
�ل�سنو�ت  خ��الل  وجتويدها  لنموها 
�خلم�س �لقادمة على �لأقل، وما ميكن 
�لتالية،  �ل�سنو�ت  خطط  فى  متابعته 
�لتعليم  �أن  �ملعلمني  �سيخ  يعترب  حيث 
�لأكرب"،  �لقومى  م�سر  "م�سروع  هو 
�سوف  �لأح��و�ل  جميع  وفى  �أنه  ويرى 
�لتعليم  م��ق��وم��ات  وتت�سكل  تنعك�س 
و�حلكم  �ل�سيا�سى  �لنظام  بتوجهات 
�ملوؤ�س�سات  و�أ�سكال  للمجتمع  و�إد�رته 
و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
����س���و�ء ف���ى ح����الت �ل���س��ت��ق��ر�ر �أو 

�لتغيري�ت �لثورية.
حتديات  �أه���م  ع��ن  حت��دث  كما 
مقومات  م��ع  يتفاعل  "وهو  �لتعليم 
�لتحول على �إثر �سقوط نظام مبارك 
ونهبه  �ملزيفة  ودعو�ته  مفا�سده  بكل 
و�ليوم  و�إنتاجا،  �أر�سا  لرثو�ت م�سر 
وق���د �ن��ف��ت��ح م�����س��ر�ع��ا �ل��زم��ن على 
�سعة �لدميقر�طية لتعليم دميقر�طى 
نقدرها  ولكى  �ل�سباب،  بفعل معجزة 
�إمنا يتحقق ذلك باجلهد  ونعتز بها، 
لتحقيق  �ملخل�سة  و�ملثابرة  �ملطلوب 

مطالب �لوطن وحلياة �ملو�طنني".
بالكتاب:  �لتعريف  ف��ى  وج���اء 
�لتعليم حق من حقوق �لإن�سان، �أقرته 
�ملو�ثيق  و�أك��دت��ه  �ل�سماء،  ر���س��الت 
و�لقو�نني و�لد�ساتري باعتباره حقا ل 
يقبل �لتفاو�س �أو �لتنازل عنه، مهما 
كانت �ل�سرور�ت و�لأزمات �ل�ساغطة 
فى جمتمعه.. ول جمال لإقر�ر حقوق 
مهما  �ل�ستبد�د  ي�سود  حني  �لإن�سان 
�أو  �أب���وي،  نظام  م��ن  ���س��وره،  تنوعت 
حيث  �أوت��وق��ر�ط��ي،  �أو  ث��ي��وق��ر�ط��ي، 
قلة  �أو  دينية،  �أو جماعة  فرد  يت�سلط 
�حلكم  بنظام  �ل���رثوة  �أ�سحاب  م��ن 
�ختربت  وق��د  ل�ساحلها.  وتوجهاته 
�لإن�ساين،  �لتاريخ  عرب  �لنظم  هذه 
و�خلوف  �لفزع  �إل  عنها  يتولد  فلم 
و�لطغيان و�جلربوت و�سوط �جلالد، 
و�ل�سالم  �ل���س��ت��ق��ر�ر  ���س��ع��ار  حت��ت 
�أو  �لقانون،  �سيادة  بل  �لجتماعي، 

قدر �هلل فى ملكوته.

�سدر  م���ت���ق���ارب  وق����ت  ف���ى 
ديو�نان  �ل��ن��ج��ار  ع��م��ار  لل�ساعر 
�لعجوز"،  مع  "�لرق�س  جديد�ن 
وذل���ك  �لرمادي"  و"خطو�ت 
�لثقافية  �ل�����س��رق  موؤ�س�سة  ع��ن 

ب�سنعاء.
 " �لعجوز  مع  "�لرق�س  فى 
�إىل  �لنجار  �ل�ساعر  �أه��د�ه  �لذى 
حممد  �لكبري  �مل�سرى  �ملو�سيقار 
�لقالب  عن  يخرج  مل  �لق�سبجى 
به  �متاز  �ل��ذى  �لق�سري  �لن�سى 
و�لن�سق  �ل��ن��ج��ار  ع��م��ار  �ل�ساعر 
�ل�سورة  ع��ل��ى  �ملعتمد  �ل��ب��ن��ائ��ى 
�لهادئة  و�مل���ف���ارق���ة  �ل��و���س��ف��ي��ة 

�ملمتلئة بال�سعرية.
�لرمادي"  "خطو�ت  وف���ى 
تدوينى  ب�سبق  كتابته  ميز�ل�ساعر 
جديد متثل فى ��ستهالله مبقدمة 
 - "عتبات  ف��ى  مت��ث��ل��ت  ���س��ع��ري��ة 
�لثانية  – �لنقطة  �لأوىل  �لنقطة 
– �لرمادى – �خلطو�ت" و �لتى 
فنيا  مدخال  �ل�ساعر  منها  جعل 

تعريفية  ل��ق��ط��ات  و  للمجموعة 
بعو�مل �لق�سيدة �جلديدة د�خله.
ك��م��ا ����س��ت��ط��اع �ل�����س��اع��ر �أن 
ي�����س��ت��ول��د �ل�����س��ع��ري��ة م���ن رح��م 
�لرمادى  م��ن  يتخذ  و  �ل�سردية 
تبدو  �ل���ت���ى  ل��ل��ق�����س��ي��دة  ب��ط��ال 
�ساج  رو�ئ��ى  مل�سهد  مكثفة  لقطة 
�لدللية  و�مل���ع���ان���ى  ب��ال�����س��ع��ري��ة 

�جلديدة .
�ل��ن��ج��ار م���ن ���س��ع��ر�ء جيل 
له  �سدر  �ليمن،  فى  �لت�سعينيات 
�سجرة   "�ل�سريورة..  قبل  م��ن 
تثمر فوؤو�سًا" �� 2002�� و"�لإن�سان 
�لإن�سان"  ط��ري��ق  و�ل��ف��ر����س��ة.. 

�ل�سادر فى 2005.
ك��م��ا ����س���ارك م���ع ع����دد من 
�إعالمية  قيادة حركة  فى  �لكتاب 
جديدة لك�سر �سقف حرية �لتعبري 
�سل�سلة  ع��رب   ،2004 �ل��ع��ام  ف��ى 
�ملناه�سة  �ل�سيا�سية  �ملقالت  من 
وتعر�س  و�لتوريث،  للدكتاتورية 

ب�سببها للمالحقة و�لإق�ساء.
مع  "�لرق�س  �أج�����و�ء  م��ن   

�لعجوز":
�ستكربين ل حمالة

وتبلغني �أح�سانى ذ�ت يوم
لن يهرم �سدري

�سيظل �سابا حتى ت�سلى �إليه
لن ت�سيخ �أغنيتي

�ستظل طرية
حتى جتيدي

�لرق�س..

الرقص مع العجوز
 وخطوات الرمادى

غالف الديوان

عمار النجار

غالف الديوان
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و�ل�سعر"  �ل���ق���ر�آن  "حو�ر 
مو�سوع  �ل�����س��ه��اوى  �أح��م��د  ع��ن��د 
ممتد منذ ديو�نه �لأول "ركعتان 
و�حد  ب�"باب  م���روًر�  للع�سق"، 
و"�أ�سوق  هي"  و"قل  ومنازل" 
�لنار"،  "ل�سان  حتى  �لغمام"، 
�لتون�سية  �لكاتبة  تناولته  ما  وهو 
�لدكتورة حياة �خليارى فى كتاب 
�مل�سرية  �لد�ر  �سدر موؤخر� عن 
�لكتاب   يقع  بالقاهرة،  �للبنانية 
�لقطع  م���ن  ���س��ف��ح��ة   200 ف���ى 

�ملتو�سط.
عنو�ن  يحمل  �ل��ذى  �لكتاب 
"حو�ر �لقر�آن و�ل�سعر عند �أحمد 
�لن�س  م��ع  يتعامل  �ل�سهاوي" 
�ل�سعرى فى عمومه، ون�س �أحمد 
�خل�سو�س  وج��ه  على  �ل�سهاوى 
و��ستفادته  �لإ�سالمى  �سياقه  فى 
�لثقافة،  ل��ه��ذه  �ب��ن��ا  ب��اع��ت��ب��اره 
�لقر�آن  و��ستقر�ر  بها،  وت��اأث��ره 
ا  ومو�سوعًيّ ا  لغوًيّ معجز  كن�س 

فى وجد�نه.
�لتون�سية:  �لباحثة  وت��ق��ول 
بني  �حل���و�ر  جتليات  نتناول  �إذ 
�ملنا�سب  من  و�ل�سعرى  �لقر�آنى 
غايتنا  باأن  �لبد�ية،  منذ  �لإقر�ر 
معرفية  مقا�سد  ع��ن  ت��خ��رج  ل 
مبا  �لأك��ادمي��ى  �لبحث  عها  ي�سِرّ
لالكت�ساف  مفتوحة  م�ساحة  هو 
و�لتاأمل فى كل ما له �سلة باللغة 

�لعربية و�أفانينها �ملجازية.
وت�������س���ي���ف ف����ى �مل���ق���دم���ة: 
�لقر�آنى  حلو�ر  مقاربتنا  "لكن 
تاأ�س�ست على روؤية  و�ل�سعرى و�إن 

�سياغتها  ف��ى  ف��اإن��ه��ا  م��ع��رف��ي��ة، 
�سوى  تعك�س  ل  حاليا،  �ملطروحة 
�إىل  بتطلعها  �لكاتبة  نظر  وجهة 
�أريحية  تر�عى  نقدية،  ف�ساء�ت 
لتعدد  وتت�سع  �لإبد�عية،  �لكتابة 
�لقر�ءة فى كنف �حرت�م قد�سية 

�لن�س �لقر�آنى".
�لدكتورة  �مل��وؤل��ف��ة  وت��و����س��ل 
ردها  �ملقدمة  فى  �خليارى  حياة 
على �لنظرة �ل�سيقة فى �لتعامل 
مع �لدين: "ومهما يكن من �ساأن 
�لإبد�عية  �ل��ك��ت��اب��ة  خ�سائ�س 
و�سروط جماليات �لتلقى فال مفر 
من �لإقر�ر باأن �حلدود �ملفهومية 
و"�لعقائدي"،  "�لقر�آين"  ب��ني 
�ت�سل  كلما  �ملرونة  �سديدة  تظل 
�لعام"  �لدينى  "باحل�س  �لأم���ر 
و"ذ�كرته  �مل�سلم"  ب�"وجد�ن  �أو 
�لثقافية"، مما يجعل تناول حو�ر 
حمفوفا  مبحًثا  و�ل�سعر  �لقر�آن 
على  ل  �مل��رتت��ب��ة،  بال�سعوبات 

طبيعة �ملو�سوع، بل على حماذير 
�إذ�  ل�سيما  �عتبارية..  "قيمية" 
�لفتاوى"  "فو�سى  ب�  �لتب�ست  ما 

و�ملحا�سبة على "�لنو�يا. 
وت��خ��ت��ت��م ر�أي����ه����ا ف���ى ه��ذ� 
حق  كلمة  �إن��ه��ا  ق��ائ��ل��ة:  �ل�سياق 
ظرًفا  نعاي�س  ونحن  ا  خ�سو�سً
تاريخًيّا مف�سليا �أنتجته �لثور�ت 
�لعقائدى  فيه  �لتب�س  �لعربية، 
فكانت  وب��الإب��د�ع��ى  بال�سيا�سى 
�لفنون و�لآد�ب �حللقة �لأ�سعف 
�ملعتمة  �إرها�ساته  �سل�سلة   فى 

حتى �للحظة.
�أحمد  �ل�����س��اع��ر  ن�����س  ولأن 
لإمكانية  للجدل،  مثري  �ل�سهاوى 
وت�سعب  ل���ه،  �ل��ق��ر�ئ��ى  �ل��ت��ع��ُدد 
�لعربية:  بالن�سو�س  ع��الق��ات��ه 
و�لقر�آن،  و�لأحاديث،  �لو�سايا، 
�ل��ب��اح��ث��ة  حياة  ج����اء �خ��ت��ي��ار 
�خل��ي��ارى ل��ت��ج��رى ه���ذ� �حل���و�ر 
�ل��ن��ق��دى م��و���س��ح��ة م���دى متكن 

حوار القرآن والشعر عند الشهاوى

حياة اخليارىاأحمد ال�شهاوى

غالف الكتاب
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و�لت�ساقه  ن�سه  م��ن  �ل�����س��اع��ر 
بو�قعه �حلايل، وو�سعه �لوجودى 
برت�ثه  معرفته  وم���دى  كعربي، 
�خلياري:  وت��ق��ول  ف��ي��ه،  وتعمقه 
�ل�ساعر  لأدبيات  �نتقاوؤنا  "�أما 
حلو�ر  ا  جم�ًسّ �ل�سهاوى  �أح��م��د 
�لقر�آنى و�ل�سعري، فعائد بالنظر 
�لقر�آنى  �حل�����س��ور  ك��ث��اف��ة  �إىل 
و�جهته  ما  �إىل  بالإ�سافة  فيها، 
م���ن ج����دل ع���ق���ائ���دى ون���ق���دي، 
للمعايري  جمانًبا  ك��ان  ما  كثرًي� 
�مل��و���س��وع��ي��ة، م���ن ح��ي��ث مدى 
�لرمزية  للخ�سو�سية  مر�عاتها 
عند  �لإب��د�ع��ي��ة  للكتابة  �ملميزة 
�ملبدعني،  من  وغ��ريه  �ل�سهاوي، 
�لقر�آنى  �لن�س  يعتربون  �لذين 
�ل��ذى ل  �ل��ث��ق��ايف،  �مل�سرتك  م��ن 
�أو  طائفة  �أي��ة  حتتكره  �أن  ميكن 

جماعة حتت �أية ذريعة".
�جتاهها  �ل��ب��اح��ث��ة  وت��دع��م 
�لنقدى مبا تناقله �ملف�سرون من 
�خلطاب  بن  عمر  ماأثورعن  قول 
عن  �مل��ن��رب  على  وه��و  فيه  ��ِئ��ل  ���سُ
ياأخذهم  )�أو  تعاىل:  قوله  معنى 
 ،)47  : )�ل��ن��ح��ل  ت��خ��وف(  على 
�سيخ  فقام  �حلا�سرون،  ف�سكت 
لغتنا،  ه��ذه  فقال:  "هذيل"  من 
فقال  "�لتنق�س"،  هو  �لتخُوّف 
ذلك  �ل��ع��رب  تعرف  "فهل  عمر 
نعم..  ف��ق��ال:  �أ�سعارها؟"،  ف��ى 
وذكر �لبيت �ل�سعري، فقال عمر: 
بديو�نكم ل  �لنا�س عليكم  “�أيها 
ديو�ننا  "وما  فقالو�:  ت�سِلّو�”.. 
؟" قال: �سعر �جلاهلية فاإن فيه 

تف�سري كتابكم".

�لذ�تية  �ل�سرية  من  �إط��ار  فى 
����س���در ل��ل��ك��ات��ب ط�����ارق �مل���ه���دوى 
�جلو�رح  "حكايات  بعنو�ن  كتاب 
�مل�سرية  �لهيئة  ع��ن  و�ملجاريح" 
�سبع  فيه  يتناول  للكتاب،  �لعامة 
بعالقات  بها  �رت��ب��ط  �سخ�سيات 
وينطبق  مبا�سرة،  غري  �أو  مبا�سرة 
"�جلو�رح"،  و�سف  بع�سها  على 
�لآخ��ر  بع�سها  على  ينطبق  فيما 

و�سف "�ملجاريح".
�لكتاب  ف��ى  ط���ارق  وي��ت��وق��ف 
عند حمطات مهمة فى حياته منذ 
حيث  �ملعتقالت  �أح���د  ف��ى  م��ول��ده 
كان كل من و�لده وو�لدته معتقلني 
على خلفية ن�ساطهما �ل�سيوعى فى 
�ملا�سي،  �لقرن  خم�سينيات  �أو�خر 
مرور� بتخرجه فى كلية �لقت�ساد 
و�لتحاقه  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  و�ل��ع��ل��وم 
�لعامة  �مل�سرية  �لهيئة  فى  بالعمل 
ل��ال���س��ت��ع��الم��ات، وع��م��ل��ه ف��ى عدد 
�إىل  و���س��ول  ���س��ف��ار�ت م�سر،  م��ن 
ونظرته  للف�ساد  �ملناه�سة  كتاباته 
من  و�لع�سرين  �خلام�س  ث��ورة  �إىل 

يناير 2011.
�سفحة   166 فى  �لكتاب  يقع 
�حلبيبة  ت�����س��م��ي��م  م���ن  وغ���الف���ه 
�لتى  �ل�سخ�سيات  �أم���ا  ح�����س��ني، 
�ملفكر  و�لده  فت�سمل  عنها  يتحدث 
�لر�حل �إ�سماعيل �ملهدوي، و�ل�ساعر 
�لر�حل �سالح عبد�ل�سبور، و�للو�ء 
حامد  و�لأكادميى  عزت،  �إبر�هيم 
ربيع و"�ملحارب �لأممى كارلو�س"، 
ندمي" و"�لرئي�س  �حلاج  و"�ملقاول 

عمر �سليمان".
فى �لكتاب يحكى �ملهدوى عن 

�لفاطمية  �لدولة  عا�سمة  �ملهدية 
�لدولة  ومتدد  �لعربي،  �ملغرب  فى 
�أفريقيا،  ���س��م��ال  ف��ى  �ل��ف��اط��م��ي��ة 
و�ن���ت�������س���اره���م ع���ل���ى �حل���م���الت 
بالأيوبيني  و��ستعانتهم  �ل�سليبية، 
�لهاج�س  ع��ن  ويحكى  و�ملماليك، 
بعد  �لفاطميون  خلفه  �لذى  �ملفزع 
خ��روج��ه��م م���ن �حل��ك��م ل���دى من 

خلفوهم.
ي����ح����ك����ى ع�������ن �ل�����ق�����اه�����رة 
�حت�سانها  حيث  من  و�لإ�سكندرية 
�ن�سهر  ف��ري��د،  ���س��ك��ان��ى  لتجمع 
ينابيع  ك���ل  م���ن  �مل���ن���ح���درون  ف��ي��ه 
وفى  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �لعرقية  �ل��ع��امل 
ه���ذه �لأج�����و�ء ح��ر���س��ت �لأج��ي��ال 
�ملقيمني  �ملهدوى  �آل  من  �ملتتالية 
حت�سيل  ع��ل��ى  �ل���س��ك��ن��دري��ة  ف���ى 
و�سع  ل�سمان  �لعلم  درج��ات  �أرف��ع 
�جتماعى يليق بخلفاء �سابقني، مع 
فى  بال�سيا�سة  �ل�ستغال  عن  �لناأى 
�أى موقع حاكم �أو معار�س ل�سمان 

�لبقاء على قيد �حلياة.
�لذى  كارلو�س  يحكى عن  كما 
هجر �حلياة �ملرتفة لعائلته �لرثية 
و�لتحق  �ل��الت��ي��ن��ي��ة  �أم���ريك���ا  ف���ى 
�ملارك�سية  �لتنظيمات  مبع�سكر�ت 
ب�سرورة  م��ن��ه  �إمي���ان���ا  �مل�����س��ل��ح��ة، 
جر�ئم  مثلث  �سد  �مل�سلح  �لعنف 
�مل�ستبدون  يرتكبها  �ل��ت��ى  �لظلم 
و�مل�����س��ت��غ��ل��ون على  و�مل�����س��ت��ع��م��رون 
برعاية  �لأر���س��ي��ة  �ل��ك��رة  �م��ت��د�د 
�ملثلث  وهو  وحلفائهم،  �لأمريكيني 
قمع  ف��ى  �أ���س��الع��ه  تتمثل  �ل����ذى 
ونهب  �لقوميات  وق��ه��ر  �حل��ري��ات 

�لكادحني.

حكايات اجلوارح واجملاريح

غالف الكتاب
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فى  �لإي���ق���اع���ي���ة  "�لنظم 
�لإ�سالمي"  �ل��ف��ن  ج��م��ال��ي��ات 
�لت�سكيل  �إىل  ي���دخ���ل  ك���ت���اب 
ب��ط��ري��ق �لإي�����ق�����اع، ����س���در عن 
للكتاب  �لعامة  �مل�سرية  �لهيئة 
ل��ل��دك��ت��ور�أح��م��د ع��ب��د�ل��ك��رمي، 
�أن  �إىل  ف�سوله  فى  ي�سري�لكاتب 
�حل�سارة  فى  �لب�سرية  �لفنون 
بطابع  ت��ت��م��ي��ز  �لإ����س���الم���ي���ة، 
�ل���زخ���رف �ل��ه��ن��د���س��ي، و�ل���ذى 
�لريا�سية  �لقو�نني  فيه  تتحكم 
حتقق  �لتى  �لهند�سية  و�لأ�س�س 
�جلمالية،  �لقيم  م��ن  جمموعة 

ومنها: "�لنظم �لإيقاعية".
تلك  �أن  �مل����وؤل����ف  وي����وؤك����د 
�لإ�سالمى  �لفن  ف��ى  �لإيقاعية 
خالل  م��ن  حتققت  �ل��ه��ن��د���س��ي، 
مفرد�ت  على  ت�ستمل  ت�سميمات 
هند�سية فى �سل�سلة من �لعالقات 
�لب�سيطة و�ملركبة، مثل: �لتما�س، 
�لتبادل..  �لت�سافر،  �ل��رت�ك��ب، 
�رتباطات  من��ط  ع��ن��ه��ا  وي��ن�����س��اأ 
�لتقديرية  �حلركة  عن  �إيحائية 
�سفة  لها  �حل��رك��ة  وتلك  للعني، 
�لب�سر،  لإدر�ك  �ل�ستمر�رية 
ل��ت��ل��ك �ل��ت�����س��م��ي��م��ات.. وه���و ما 
طابعًا  �لإ���س��الم��ي،  �لفن  �أعطى 

مميزً�.
�إي�ساح  �إىل  �مل��وؤل��ف  وينتقل 
نقطة كيفية حتديد �ملتخ�س�سني 
للعو�مل �لتى �ساعدت على ظهور 
مالحمه  بكل  �لإ���س��الم��ي،  �لفن 
جملة  فى  ويجملها  وخ�سائ�سه، 
�ساأن  فى  مبينًا  تف�سيلية،  نقاط 
�أنه  �لديني،  �لعامل  وهو  �أولها، 
قيل �إن �لدين و�لفن تو�أمان منذ 
�لر�أى  هذ�  �أن  �إل  �خلليقة،  بدء 
�لإ�سالمي،  �لفن  على  ينطبق  ل 
مظاهر  �أه��م  من  تعد  فامل�ساجد 
�أنها  �إل  �لإ���س��الم��ي��ة،  �ل��ع��م��ارة 
عند  ك��م��ا  �مل��ع��اب��د،  ع��ن  تختلف 

ذلك  وم��ع  �ل��ق��دم��اء،  �مل�سريني 
فى  �أث��ره  �لإ�سالمى  للدين  ك��ان 

توجيه �لفنون �لإ�سالمية.
توؤد  مل  �أن��ه  �مل��وؤل��ف  وي�سرح 
�لعديدة،  و�ل��رك��ائ��ز  �ل��ع��و�م��ل 
�لفنون،  ت�سجيع  فى  �لفتور  �إىل 
�أف���رز  ب��ل  �لإن���ت���اج،  ق��ل��ة  �إىل  �أو 
خا�سًا.  �إ�سالميًا  و�أ�سلوبًا  طابعًا 
�أنه  حقيقة  عبد�لكرمي  وي��وؤك��د 
�لهند�سية  �لفنية  �لأ�سكال  تعترب 
و�ملهند�س  �لفنان  �بتدعها  �لتى 

�مل�سلم، �أحد �أنو�ع �لتجريد.
ويتحول �ملوؤلف �إىل �حلديث 
�أنه  مبينًا  �لثقافية،  �لعو�مل  عن 
�لإ�سالمية  �لفتوحات  ع��ن  نتج 
�م���ت���ز�ج ع��ن��ا���س��ر ث��ق��اف��ي��ة غري 
مع  �ل��ق��ادم��ة  تلك  م��ع  �إ�سالمية 
مثل:  �لإ���س��الم،  فتوحات  وبفعل 

�لفار�سية و�لهندية وثقافة �سمال 
�لهيلين�سية  و�لثقافة  �أفريقيا، 
�مل�سلمون عن طريق  �لتى عرفها 
ذخرية  �أف��رز  ما  وه��و  �لرتجمة، 
�سبغها  مت  ج����دي����دة  ث��ق��اف��ي��ة 
و�نعك�س  �لإ�سالمية،  بال�سبغة 
مفرد�ت  ترجمة  منط  فى  ذل��ك 
�لعلوم، وجت�سيد روؤ�ها فى �ملنهج 
ما  مثل  وهو  بالعلوم،  �لتجريبى 
�أنتجه �حل�سن بن �لهيثم فى علم 
)�ل�سفر(  رقم  و�بتكار  �ل�سوء، 
ف��ى ع��ل��وم �ل��ري��ا���س��ي��ات.. ومن 
و�ملهند�س  �ل��ف��ن��ان  ��ستفاد  ث��م 
�مل�سلم، فى هذ� �خل�سو�س، عرب 
�لت�سلح بفهم �أ�سا�سى حول وجود 
قو�عد �أ�سا�سية فى بناء �لأ�سكال 
على  ذلك  و�ن�سحاب  �لهند�سية، 

م�ستويات و�أ�سكال �لفنون.

النظم اإليقاعية

غالف الكتاب
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�لبحث  من  �سنو�ت  ع�سر 
متكنت  ح��ت��ى  لدن  ب���ن  ع���ن 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
من �غتياله، هو مو�سوع كتاب 
بيرت بريجن �جلديد �لذى يعد 
من  �أكرث  ��ستق�سائيا  حتقيقا 
عن  نظرى  كتاب  جم��رد  كونه 

زعيم �لقاعدة. 
�سحفى  ب���ريج���ن  ب���ي���رت 
كبري  تاريخ  �ساحب  تلفزيونى 
�لدر��سات  من  �لنوع  هذ�  فى 
تنظيم  ف����ى  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
وله  عمله،  و�أ�سلوب  �لقاعدة 
���س��ه��رة و����س��ع��ة ك���اأح���د �أه���م 
�مل��ت��خ�����س�����س��ني و�أك����رثه����م 
�حرت�فا في�ما ي�سمى "در��سات 
قابل  �أن  ل��ه  و�سبق  �لقاعدة" 
منذ  �أفغان�ستان  فى  لدن  بن 
�لكتاب  حظى  وق��د  ���س��ن��و�ت.. 
ك��ب��ري ح��ي��ث يحقق  ب��اه��ت��م��ام 
�ل�سطياد  عملية  ف��ى  موؤلفه 
�لأكرث كلفة و�لأطول فى تاريخ 

�ملخابر�ت �لأمريكية. 
فى �لكتاب يوؤكد بريجن �أن 
�أ�سامة بن لدن هو �لعقل �ملدبر 
جعله  مم��ا  �سبتمرب  لأح����د�ث 
�لعدو �لأول لأجهزة �ملخابر�ت 
�لوليات  لذ� كلفت  �لأمريكية، 
عملية  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
��سطياده ما يقرب من ن�سف 

تريليون دولر.
تفا�سيل  ب��ري��ج��ن  ي��ذك��ر 
حياة  ع���ن  وم���ث���رية  ج���دي���دة 
�سمال  ف��ى  وم��ن��زل��ه  لدن  ب��ن 
باك�ستان حيث عا�س منذ عام 
يقدم  ك��ذل��ك  ه��ن��اك،   2005
�لثالث  زوجاته  عن  معلومات 
�لذين  �أح��ف��اده  وحتى  و�أبنائه 

فعلى  متخفني  حيو�تهم  ق�سو� 
يذكر  ����س���وف  �مل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل 
ب��ن لدن  زوج��ت��ى  �أن  �ل��ك��ات��ب 
جامعيتني،  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لأوىل 
بن  باأن  بريجن  يخربنا  كذلك 
عاما   54 يبلغ  كان  �ل��ذى  لدن 
حليته  ي�سبغ  كان  قتل  عندما 
و�سعره بانتظام، وكان مطبخه 
بجو�ر حجرة نومه، وبجو�رهما 
�أ�سامة  كان  " حيث  " �ل�سالة 
بعدد  ويحتفظ  بالدر��سة  يقوم 
م�سفوفة  �لكتب  م��ن  �سخم 
�إىل جانب  �ألو�ح خ�سبية،  على 
كومبيوتر منزىل عادى ومل يكن 

فى منزله مكيفات للهو�ء.
كبري�  جزء�  �لكاتب  يفرد 
لن�ساأة  كتابه   / حتقيقه  م��ن 
ينتقل  ث��م  و�أ���س��ول��ه،  ب��ن لدن 
�إي���ه  �آى  �ل�����س��ى  �إىل  ب��ريج��ن 
وكيف بد�أ تعاملها مع �لقاعدة 
�لأول  �ل��ع��دو  م��ن  �نتهت  حتى 

لرجالها.

ثم ياأتى �جلانب �لأهم من 
�لكتاب وهو �لتوثيقى حيث يورد 
�لكثري من �ملقابالت مع �أفر�د 
من �لقاعدة ، كما يناق�س �آلف 
�لوثائق �لتى تغطى �لكثري من 
�ملعارك �لتى خا�ستها �لقاعدة 
لها  تعر�س  �لتى  و�لعتقالت 

�أفر�دها
وي�����س��ري �ل��ك��ات��ب �أن�����ه مت 
عملية  ت��رت��ي��ب  ف���ى  �ل��رتك��ي��ز 
�لأ�سخا�س  ع��ل��ى  �ل���س��ط��ي��اد 
حتى  لدن  ب��ن  �ل�سلة  ذوى 
�أول���ئ���ك �ل��ذي��ن ت��ع��ام��ل��و� معه  
لوقت قليل �أو من على بعد وهو 
�لذى جنح كثري� فى  �لأ�سلوب 
��سطياد  عملية  �أثناء  �لعر�ق 
�لذى  �ل��زرق��اوى  م�سعب  �أب��و 
عملية  ففى   ..2006 عام  قتل 
�ل�سخ�سية  قتل بن لدن كانت 
فى  ت��رب��ى  باك�ستانى  �لأه����م 
�ل���ك���وي���ت ع���م���ل ك��م��ف��او���س 
للقاعدة وكان �أول �خليط عام 
2010 حني رفعت مذكرة لل�سى 
�أى �إيه بعنو�ن "ر�سول بن لدن 
�ملقرب" كل ذلك بالتز�من مع 
مر�قبة �لبيت �لذى ي�سكنه بن 
لدن من قبل رجال �ملخابر�ت 

�لأمريكية.
وعرب �ملزيد من �لتفا�سيل 
بقوله  �لكاتب  ينتهى  �لدقيقة 
منت�سف  وبعد  �أح��د  ليلة  ف��ى 
�لكومباوند  ت��دم��ري  مت  �لليل 
�لذى يقطنه بن لدن مب�ساركة 
�لباك�ستانية  �مل����خ����اب����ر�ت 
و���س��ب��اط��ه��ا �ل���ل���ذي���ن ق��ام��و� 
زوجات  مع  مقابالت  ب��اإج��ر�ء 

بن لدن.

غالف الكتاب
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ماذا يفعل ال�شهداء
حينما يفتحون �شفحات الذكرى؟

وماذا تقول لهم املالئكة
وهم يلبون كل ما يخطر على البال؟؟

وَن التاريخ باأ�شجار ال�شهداء َيُر�شُّ
�شابحة فى امللكوت

وينادون على اأمهاتهم اأالَّ َيْحَزنَّ
واأالَّ يُكنَّ من الباكيات

واأن يخرجن مليادين الروح
بالعطر

وبالزهر
وبال�شم�س

ويزرعنها كل �شباح
ثواًرا

اه املوُت يخرجون ليكت�شفوا ما غطَّ
اُه الُبْهُت وما قوَّ

وما انطرح على البلدان من الغيم
اأو اختباأ باآبار اللغة

واأوكار الوقت

االأمهات يخرجن عند امل�شاء
ويجل�شن على ال�شواطئ

وَيُنْحَن
كندابَّات

األمهات خيرجن قبل املساء
مفرح كرمي

62

قومى معى
َجن نذهب اإىل ال�شَّ

ذلك العرجون اخلاوى
الذى يهرب منه ال�شعراُء ااملحدثون

وننادى باأعلى ال�شوت
حتى ي�شمع ال�شهداء

بينما يوا�شلون الرحيل
لكنهم ال ي�شمعون

فلنكلمهم اإذن بلغة الورد
فهم �شامتون

الأنهم ال يتحدثون اإال كما
يتحدث الورد

من خالل �شوء القمر
ذلك ال�شفيف الذى ي�شيء كالظهرية

�شمري االأبدية

االأمهات الثكاىل جال�شات على �شعاع رهيف
يغزْلَن اأثوابا للمالئكة

وينظْمَن اأ�شعارا للغياب
ويعلِّْقَن على جدران ال�شالونات

�شور اأكبادهن
وي�شعن عليها

�شريط �شتان اأ�شود
فتهتز امل�شانق

وت�شري اإىل القتلة الهاربني



وُيَهْمِهْمَن باأ�شوات خافتة
ي�شمعها كلُّ القطعان اجلائعة للحم الب�شرى

فينت�شر الرعب
ويعلق فى طبقات اخلوف

وَي�ْشُمُك فى كل هواء
حتى ي�شعر كل طغاة العامل

اأن هواما متالأ اأجواء الغرف
ُف اأى هواء َوُتَن�شِّ

فيختنقون
وميوتون ببطٍء

وجحوظ فى العينني

وتظل االأمهات يعزْفَن
االأنغام احلادة

فتْلتفُّ على الدكتاتور
ككرٌة دوارة

وتظل تلفُّ عليه
وال يتبقى منه اإال حجران

وحني يجيء مالئكٌة للك�شف عليه
ال يجدون �شوى عينني

فينطُّ الرعُب كجرذ جمنون
وتظل االأمهات يهمهمن باأ�شوات خافتة

حتى يتطاير فى اأرجاء الق�شر
خفافي�ٌس

وبقايا اآلهة �شرعى
و�شباب يتمطى فى اأحلفة املوت.
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64

تراثنا  وت��وث��ق  ت  تثبِّ التى  الكتب  ه��ى  كثرية 
– بديل  بالده�شة  احلافل  الرتاث  ذلك  الغنائى، 

ال�شحر – اإذا اأمكن ىل اأن اأ�شفه بذلك.
ال�شحر  ي�شكن  الكتب  النوع من  فى هذا  نعم 
ونفي�شة  امللك  "�شفينة  كتاب  البهجة، فمن  وتعمر 
�شهاب  ب��ن  حممد  واملو�شيقى  لل�شاعر  الفلك" 
كتاب  اإىل   ،1860 ال��ع��ام  ف��ى  وال�����ش��ادر  ال��دي��ن 
البوالقى  ح��م��دى  مل��ح��م��ود  امل�شرى"  ى  "املغنِّ
بكتب  م��روًرا  العام 1903،  وال�شادر فى  االآالت��ى، 
النابغة  واملو�شيقى  للمطرب  ال�شرقى(  )املو�شيقى 
بعده  ومن   ،1905 العام  فى  �شدر  اخللفى  كامل 
�شروب  فى  االأمانى  و"نيل  الع�شرية"  "االأغانى 
االأغانى  "�شدر  اخللفى،  املوؤلف  لنف�س  االأغانى" 
كتاب  اإىل  و���ش��واًل   ،1920 العام  فى  الع�شرية" 

"طقاطيق ال�شت توحيدة املغنية ال�شهرية فى األف 
ليلة وليلة"، والذى نحن ب�شدد احلديث عنه فى 

هذا املقال.
يبة ب�شارع حممد على،  الكتاب ن�شره اأحد الكتِّ
فى  ذلك  وك��ان  الكتبى  املتعال  عبد  من�شور  وهو 
الكتاب  عنوان  فى  وا�شح  هو  وكما   ،1924 العام 
اأنه يت�شمن ن�شو�س الطقاطيق التى كانت تغنيها 
الع�شرين  القرن  عالمات  اإح��دى  توحيدة،  ال�شت 
ليلة  األف  الغناء، حيث كانت تغنى فى كازينو  فى 
بت مبلكة الليل، وهى من اأ�شهر مطربات  وليلة، وُلقِّ
زمن ما قبل منرية املهدية، اإالاَّ اأن حياتها البائ�شة 
كان لها اأكرب االأثر فى عزلتها حيث ماتت توحيدة 
ب�شارع  ال�شيقة  الغرف  اإح��دى  فى  من�شية  وحيدة 
توفيق بالتوفيقية عن عمر يناهز ال55 عاًما، وعلى 

طقــاطيــق الســت توحــيدة
طارق ها�شم

الرغم من تلك احلياة ال�شعبة فاإنها تركت مرياًثا 
ل؛  يتحواَّ امل�شهد  واملال، ما جعل  الذهب  كبرًيا من 
حيث ظهر لها اأقارب كثريون فى كل مكان، بدًءا 
اأمريكا وفرن�شا يت�شارعون على  من م�شر وحتى 
املرياث، وظلاَّت حماكم م�شر تتناول ق�شية مرياث 
منذ  اأى  عاًما،  ع�شر  اأح��د  على  يزيد  ما  توحيدة 
وفاتها فى العام 1933 وحتى العام 1944، )راجع 
�شركة فن  ال�شعدى،  النابغة  الق�شاء،  اأمام  جنوم 

للطباعة 1975(.
يجمعان  كتابان  توحيدة  تركته  ما  بني  ومن 
احلديثة"  "االأغانى  با�شم  االأول  الغنائى،  تراثها 
كتاب  ���ش��در  ب��ي��ن��م��ا   ،1917 ال���ع���ام  ف���ى  وظ��ه��ر 

.1924 العام  فى  اأ�شرنا  "الطقاطيق" كما 
"طقاطيق  كتاب  ف��ى  النظر  يلفت  م��ا  واأول 

كتاب نادر يحفظ ذاكرتنا الغنائية

غالف الكتاب ال�سحفة الثانية .. ال�ست توحيدة وبيتان من 
ها. ال�سعر يحكيان �سرَّ

ال�ست توحيدة ببدلة الرق�ص وبيتان من ال�سعر 
يعربان عن مكانتها الغنائية بني مطربات ع�سرها.
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اط  للخطاَّ الرائعة  اللوحة  تلك  توحيدة"  ال�شت 
العظيم �شيد اإبراهيم، والذى كثرًيا ما كنت اأقتنى 
�شيد  هو  كاتبها  اأن  ملجرد  القدمية  الكتب  بع�س 
الراحلة  والد  ح�شنى  حممد  العمالق  اأو  اإبراهيم 

العظيمة �شعاد ح�شنى.
لنجيب  واح���ًدا  غالًفا  اأت��رك  ال  كنت  كذلك 
اطني  اخلطاَّ كبار  من  وهما  مكاوى،  اأو  هوادينى 
كتاب  غ���الف  – ع��ل��ى  امل��رح��ل��ة  – نف�س  ��ا  اأي�����شً
"طقاطيق توحيدة"، واأ�شفل خطوط �شيد اإبراهيم 
اإحدى  على  ال�شاحرة  بطلعتها  توحيدة  ارتكزت 
�شورة  فى  التاأمل  على  يبعث  م�شهد  فى  اجِل��رار 
 2 �شفحة  ف��ى  وت�شتقر  �شورها،  اأ�شهر  م��ن  ه��ي 
ها، اأى  �شورة اأخرى اأ�شفلها بيتا �شعر يحكيان �شراَّ

توحيدة ولنقراأهما مًعا:
ت�������ش���ت���ج���ل���ى رم������������ت  م���������ا  اإذا 

جم�����������اىل االأن���������������������س م����ن���������ش����ودة
ف������ه������ي������ا وا��������ش�������ت�������م�������ع ������ش�����وت�����ى

جت���������د ف���������ى م�����������ش�����ر ت�����وح�����ي�����دة
لقد اهتزت م�شر لغناء توحيدة، كما اهتزت 
ال�شفحة  وف��ى  م�شابنى،  بديعة  ورق�����س  لغناء 
فى  لتوحيدة  �شورة  وحتت  الكتاب  من  ال�شاد�شة 
اأظن  ال�شعر  من  بيتان  ا  اأي�شً ن  دواَّ الرق�س  ثياب 
اأنهما يكفيان للتعبري عن حالة توحيدة، ومكانتها 

الغنائية بني مطربات ع�شرها:
ي��ده��ا ف����ى  َح������ل  ل������رق  رق  ال����ن����ا�����س 

مغناها ح�����ش��ن  م���ن  ب���ه  ق���ل���وب  رق����ت 
ت�شربه وال���������دفُّ  ����ش���وت���ه���ا  ك����اأمن����ا 

اأ����ش���ج���اه���ا ب������االأحل������ان  �������ل  رتاَّ داود 
جاء ذلك بعد خطبة الكتاب.

فى  توحيدة"  ال�شت  "طقاطيق  ك��ت��اب  يقع 
256 �شفحة، ويجمع ما يزيد على 500 طقطوقة 
األف  "كازينو  ف��ى  توحيدة  ال�شت  تغنيها  كانت 

الطقاطيق  هذه  اأن  اإىل  اأ�شري  اأن  واأود  وليلة،  ليلة 
غنائها  ف��ى  �شاركها  فقد  عليها،  ح��ك��ًرا  تكن  مل 
حيث  والورد"  اليا�شمني  "طقاطيق  مثل:  كثريون 
تها كوكب ال�شرق اأم كلثوم فى بداية ع�شرها،  غناَّ
اأحلان  اللى فى ريحنا" وهى من  ال�شتارة  "ارخى 
املطرب  غناها  اأن  �شبق  وقد  اأحمد  زكريا  ال�شيخ 
"احللو  وطقاطيق  ا،  البناَّ اللطيف  عبد  ال�شهري 
يا قطر  – احلنة احلنة  يامه  �شاهده  خما�شمنى 
ال�شلبية  – البنت  يا حاىل عالبدوية  – اآه  الندى 
بطلوده   – روح��ى  ملك  اأ�شمر   – و�شامية  حلوة 
ت�شابق  ك��ث��رية  اأخ���رى  وطقاطيق  وا�شمعوده".. 
املطربون واملطربات على اأدائها وكان من بينهم: 
منرية املهدية – بديعة م�شابنى – فتحية اأحمد 
– نعيمة  البي�شا  – عزيزة  البنا  اللطيف  – عبد 
كثرية  اأخرى  واأ�شماء  قدرى،  – فاطمة  امل�شرية 

انتمت لنف�س املدر�شة.

عبد  من�شور  طبعة  اأ���ش��رت  كما  وال��ك��ت��اب 
النا�شر،  اإىل مهنة  اإ�شارة  املتعال )الكتبى(، وهى 
حتت  كتب  حيث   ،3 �شفحة  ف��ى  ات�شحت  وال��ت��ى 
ا�شمه بخط خفيف )�شاحب مكتبة �شوق عكاظ(، 
على  حممد  �شارع  فى  الكتاب  بح�شب  تقع  والتى 
وبالتحديد بالقرب من الكتبخانة امللوكية مب�شر، 
املكاتب  م��ن  )يطلب  ال��ع��ن��وان  ه��ذا  اأ�شفل  ن  ودواَّ
الكتاب  طبع  واخلارج،  مب�شر  ال�شهرية  العمومية 
حمكمة  خلف  تقع  ال��ت��ى  امل��ح��رو���ش��ة  مطبعة  ف��ى 
بهن�شى،  احلميد  عبد  يديرها  وكان  اال�شتئناف، 

وذلك فى العام 1924.
من  توحيدة"  ال�شت  "طقاطيق  كتاب  د  وُيعاَّ
اأنه  واأذك���ر  التوثيق،  جم��ال  ف��ى  ال��ن��ادرة  الكتب 
اجلواد  عبد  خ��ريى  الكاتب  ال��راح��ل  ك��ان  حينما 
"الذخائر" التى مازالت ت�شدر عن  يدير �شل�شلة 
اإعادة  ب�شدد  حتدثنا  ا  كناَّ الثقافة،  ق�شور  هيئة 
كتابان  اأ�شلفت  كما  وهى  "توحيدة"،  ت��راث  طبع 
هما: "االأغاين احلديثة والطقاطيق"، فاأبلغنى اأنه 
الطريفة  االأ�شياء  ومن  لذلك،  خطة  لديه  بالفعل 
ما جاء على ظهر الغالف عن مكان بيع الكتاب، 
ا كتاب االأغانى  حيث كتب يطلب هذا الكتاب واأي�شً
فى  اأ�شتاذ  عثمان  اأف��ن��دى  )حممد  من  احلديثة 
باالإ�شكندرية  ال�شعيدية  املكتبة  ومن  العود  تعليم 
ال�شمرىل  ب��ح��ارة  الرب�شلى  احلفيظ  عبد  وم��ن 
انية )وزارة العدل  ومن اأحمد رفاعى بجوار احلقاَّ
ال�شيخ على  حالًيا(، ومن دمنهور ومن طنطا من 
مكتبة  ومن  تاج  م�شطفى  ال�شيخ  ومن  �شنب  اأب��و 

زيدان.
واأود اأن اأ�شري اإىل اأن مكتبة زيدان كانت من 
املكتبات العظيمة فى ذلك الوقت حيث طبعت كتًبا 
�شديدة االأهمية فى هذا املجال، واأذكر منها كتاب 
واحلديثة"  القدمية  ال�شرقية  االأغاين  "جمموعة 
الكتب  من  د  وُيعاَّ زي��دان،  حبيب  جمعه  كتاب  وهو 
األف  على  يزيد  ما  ه  دفتيِّ بني  املفقودة حيث جمع 
جمهول  وال��ك��ت��اب  وطقطوقة،  ومو�شح  م��ون��ول��وج 
التاريخ اإال اأننا قد اهتدينا اإىل تاريخه من خالل 
 ،1932 ال��ع��ام  ف��ى  عنه  "الهالل"  جملة  اإع���الن 
وترجع ندرة كتاب حبيب زيدان اإىل كونه ُطِبع فى 
م�شر ل�شالح اإحدى �شركات االأ�شطوانات الرتكية 
فى  املده�شة  الكتب  من  كتاب  وهو  وا�شنطن،  فى 
"توحيدة"  كتاب  بني  ما  عالقة  وهناك  م��ادت��ه.. 
اأن تراث م�شر  "زيدان" اأنهما اتفقا على  وكتاب 
كتاب  ���ش��دور  ف��ج��اء  ُي��ح��ف��ظ،  اأن  ب��د  ال  الغنائى 
الطريق  على  توحيدة" كخطوة  ال�شت  "طقاطيق 

للحفاظ على تراثنا من ال�شياع والفقد.  

اأم كلثوم

بديعة م�سابنىمنرية املهدية

زكريا اأحمد
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لأنها د�أبت على تقدمي 
�ملعرفة ون�شر �لنماذج �لرفيعة 
من �لدر��شات �لفكرية و�لتذكري 
�لد�ئم برموز �لفكر و�لإبد�ع 
فى �لوطن �لعربى و�لعامل.. 
ن�شرت �ملجلة فى عدد �شبتمرب 
ان رئا�شة �لدكتور  1958 �إبَّ
ح�شني فوزى لتحريرها بحثني 
فى �لذكرى �لثانية و�لع�شرين 
لرحيل �ل�شاعر �لعر�قى جميل 
�شدقى �لزهاوى �لذى ��شتهر 
بلقب "�ل�شاعر �لفيل�شوف"، �لأول 
للناقد �لفذ �إ�شماعيل �أدهم، 
و�لثانى للم�شت�شرق �لرو�شى 
كر�ت�شكوف�شكى ناق�شا فيهما عامله 
�لفكرى و�إبد�عه �ل�شعرى ودوره 
فى جتديد �لفكر �لعربى فى مطلع 
�لقرن �لع�شرين.
نعيد ن�شرهما فى هذ� �لعدد 
م�شتهدفني و�شع �ل�شاعر ود�ر�شيه 
فى بوؤرة �لروؤية من جديد.. 
موؤكدين على �شرورة تن�شيط 
ذ�كرة �لثقافة �لوطنية، وت�شليط 
�ل�شوء على �جلهود �لعقالنية 
و�لعلمية فى تاريخنا �لثقافى. 

مجيل صدقى الزهاوى

�إ�شماعيــل �أدهــــم
�إ. كر�ت�شكوف�شكى

درا�سته  اأدهم  اأحمد  اإ�سماعيل  • ي�ستهلُّ 
 1937 �سنة  مار�س  فى  ن�سرها  التى  التحليلية 
العربى بني املدر�سة  بتوطئة تناول فيها الأدب 
العربية  الآداب  واأن  واحل��دي��ث��ة،  ال��ق��دمي��ة 
امتازت بتفننها اللغوى فى الأ�ساليب حتى و�سل 
الأمر بها فى وقت من الأوقات اأن اأ�سبحت اأدًبا 
لفظيًّا، واأن الأدب احلديث ورث ال�سيء الكثري 
�ساعد  وق��د  ال��ق��دمي��ة،  اخل�سائ�س  ه��ذه  م��ن 
على هذا املرياث وحدة الأ�ساليب وعدم تلقيح 
القرن  حتى  الأجنبية  ب��الآداب  العربية  الآداب 
الأدب احلديث،  تكلم عن جمرى  ثم  الأخ��ري، 
وات�سال الأدباء العراقيني بالفكر الغربى الذى 

ُنِقلت اآثاره اإىل اللغة الرتكية.
ثم قال بعد ذلك:

الزهاوى  �سدقى  جميل  ال�سيد  عا�س   •
اأرباع  ثالثة  نحو  الفيل�سوف  العراقى  احلكيم 
القرن )1863 – 1936م(. وهذه الفرتة التى 
متطاولة  حقبة  ال��زم��ن  �سفحة  على  ام��ت��دت 
امتازت مبا انعك�س على �سفحتها من خمتلف 

والنفعالت  وامل�ساعر  املتناق�سة  الإح�سا�سات 
املت�ساربة، وقد كانت تاأخذ فى ظهورها �سوًرا 
املجتمع  اأ�ساب  ال��ذى  للتقلقل  نتيجة  متباينة 
فى  الن��ت��ق��ال  ع�سور  طبيعة  وه���ذه  ال��ع��رب��ى، 

التاريخ دائًما.
فى  وامل��وؤث��رات  العوامل  ه��ذه  ���رت  اأثَّ ولقد 
اأدب���ه  ف��ى  ل��ه��ا  ف��ا���س��ت��ج��اب  ال���زه���اوى  نف�سية 
لت فى عقليته عن طريق  وفعَّ الفكرى،  ونتاجه 
الفكرية  اآث���اره  لها  تبًعا  فتكيفت   ، �سعورىٍّ ل 
والفل�سفةوبقية  والفن  الأدب  ف��اإن  والأدب��ي��ة، 
املظاهر  ك���اإح���دى  ال��ب�����س��ري��ة  امل��ع��رف��ة  دروب 
الزمن  �سفحة  على  الإن�سان  من  تنعك�س  التى 
توؤثر فى  التى  والفواعل  العوامل  لكل  ت�ستجيب 

كيانه واأخيلته.
وهذه نقطة هامة يحبوها النقد بنتائجه، 
فربط الفكر الإن�سانى فى وحدة عامة، والنزول 
الإن�سان،  فى  الع�سبية  املوازنة  حكم  عند  بها 
الأ�سيل  العك�سى  الفعل  فى  لرتكيزها  والعمل 
ن�ستند  علمية  بتكاأة  يجهزنا  عنه،  واملتحول 

فى  كانت احلرية طابًعا  �شاعًرا  العربى  العامل  فقد  �شنة  وع�شرين  اثنتني  منذ 
وفيل�شوًفا حكيًما،  مفكًرا  عاملًا  وك��ان  وتعبريه،  اأدائ��ه  اإىل  و�شيلته  واجل��راأة  تفكريه، 
اآراءه  �شعره  وي��ودع  والفل�شفة،  العلم  فى  ال�شعر مذاهبه  اأجنحة  ل  يحمَّ اأن  ا�شتطاع 
وتاأمالته، ذلك هو �شاعر العراق جميل �شدقى الزهاوى الذى توفى ببغداد فى 23 

من فرباير �شنة 1936.
وقد ُكتبت عن الزهاوى درا�شات كان من اأوفاها درا�شة كتبها املرحوم اإ�شماعيل 
اأدهم الذى توفى بالإ�شكندرية فى 23 يوليو �شنة 1940 بعنوان "الزهاوى ال�شاعر"، 
الإ�شالمية،  املعارف  دائ��رة  فى  كرات�شكوف�شكى  اإ.  الرو�شى  امل�شت�شرق  ن�شره  وبحث 
فاآثرنا – حتية لروح هذا ال�شاعر الكبري - اأن نقتطف من درا�شة اأدهم ومن بحث 

كرات�شكوف�شكى الكلمتني املن�شورتني فيما يلى:

�شاعر �لعر�ق �لعامل �لفيل�شوف فى ر�أى ناقدين



67

20
12

يو 
يول

بع 
لر�

د �
عد

�ل

ودرا�ستنا  وحتليلنا  الأدب���ى  نقدنا  ف��ى  اإليها 
اأغوار  اإىل  بنا  ومت�سى  الإن�ساين  الفكر  لآث��ار 
بنهر  ات�سال  على  وجتعلنا  الب�سرية،  النف�س 
اإل  الإن�سانية،  النف�س  فى  ق  يتدفَّ الذى  املعانى 
اأن هذا املنظر فى الواقع ان�سراف عن النقد 
املبا�سر املوَّجه لالآداب اإىل البحث عن حقيقتها 

والعوامل التى كيَّفتها على هذه ال�سورة. 
وهذا املنطق من البحث واإن كان ُيعرت�س 
حتليليًّا  علًما  الآداب  درا�سة  يجعل  باأنه  عليه 
فمن  احل��ي��اة،  علم  اأو  امل��ق��ارن  ال��ت��اري��خ  كعلم 
اإن  حيث  الع��رتا���س،  ه��ذا  مثل  تفنيد  ال�سهل 
هذا الأ�سلوب هو ما يقت�سيه منطق احلادثات، 
وقد ُيعرت�س على مثل هذه الفكرة فى اأنها تقتل 
كانت  اإن  لأنها  ل��الآداب  املوَّجه  املبا�سر  النقد 
الأدبى  النقد  كل جدِّ  ينح�سر  ملقدمات  نتيجة 
فى الك�سف عنها، كان معنى ذلك جعل اأهمية 
عنها،  تتمخ�س  التى  لالأ�سباب  ن�سبية  الأدب 

وهذا يوؤدى اإىل رف�س كل ما هو جمرد واإحالل 
كل ما هو ن�سبى، اإل اأننى ل اأجد هذا العرتا�س 
ته  يقوم على اأ�سا�س من احلق فاإنه ي�ستمدُّ كل قوَّ
�ساعت  التى  للفكرات  نتيجة  الوجود  فهم  من 

عن املعانى املجردة. 
د،  جمرَّ هو  ما  هنالك  لي�س  اأن��ه  وال��واق��ع 
واإمنا حتوُّل دائم و�سريورة متوا�سلة، وتعاقٌب 
ل نهاية له من الفعل ورد الفعل تاأخذ الأ�سياء 
وعينا  ف���اإذا  خ��الل��ه.  ل��ه  بالن�سبة  اأو���س��اع��ه��ا 
اأدب  على  تطبيقها  على  وعملنا  املبادئ  هذه 
الزهاوى فى ر�سالتنا هذه ف�سنحتاج اإىل جُملَّد 
�سخم، لهذا نرتك التو�سع وال�ستفا�سة ونكتفى 

هنا ببع�س التطبيقات اجلزئية.
فى  – ول��و  نعر�س  اأن  املهم  ك��ان من  ومل��ا 
– حلياة الزهاوى حيث يت�سل ال�سيء  عجالة 
اآرائه بحياته  اأفكاره وبع�س جوانب  الكثري من 
املراجع  اأن  فاإننا جند  وما لب�سها من ظروف 

اأنها  ذل��ك  على  زد  قليلة،  ال�����س��دد  ه��ذا  ف��ى 
حياته،  فى  ه��ام  ل�سيء  تعر�س  مل  م�سطربة 
فهى تقرر اأن الزهاوى ولد فى يوم الأربعاء 18 
حزيران )يونيو( �سنة 1863م املوافق اآخر يوم 
كردية  اأ�سرة  من  1279ه  �سنة  احلجة  ذي  من 
من  ن�سبه  وان  لبغداد،  ال�سمال  من  انحدرت 
 – الزهاوى  في�سى  حممد  ال�سيد  وال��ده  جهة 
الذى كان مفت�ًسا فى بغداد ومن كبار الرجال 
البارزين فيها – كان يت�سل بامراء ال�سليمانية 
البابان)1(، ومن جهة والدته ال�سيدة فريوزج 
العريق  الأ���س��ل  ذات  ال��ك��رد  بيوتات  ب��اإح��دى 
املراجع  هذه  تعود  ثم  بكرك.  الكرمي  واملحتد 
يرجع  بالزهاوى  والده  ت�سمية  �سبب  اأن  وتقرر 
اإىل اأن جدَّ الزهاوى املالَّ اأحمد كان قد هاجر 
ال�سنني  فيها  واأق����ام  زه����او)2(،  مدينة  اإىل 
زه��او،  �سيدات  اإح���دى  م��ن  وت���زوج  الطويلة، 
وولد منها والد الزهاوى – حممد الفي�سى – 
كان  اأنه  فتقرر  لطفولته  املراجع  هذه  وتعر�س 
عرفه  حتى  اللهو  فى  اإيغال  مع  الذكاء  متقد 
اأنه  "باملجنون" لتناق�س حركاته، غري  اأقرانه 
مل يكن يعنى مبا يقولون، وهذا ما جعل �سحابه 

 جميل �شدقى الزهاوى

اإبراهيم ناجى
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اأن فيه ناحية من  اأ�سرته يظنون  واأفراد  لداته 
ال�سذوذ. 

ما  �سرعان  اللهو  فى  الإيغال  اأن هذا  غري 
انك�سف عن حيوية الطفل ال�سغري، فما عرف 
القراءة حتى انهال على الكتب يقروؤها، فجاء 
والده مبربيني لياأخذ على يديهما مبادئ اللغة 
ما  القراآن. وعلى قدر  وليحفظ  الدين  واأ�سول 
كان اإكبابه على هذه العلوم كبرًيا واأخذه منها 
وا�سًعا، كانت عقليته تنمو، ل من جهة احلفظ 
وال�ستذكار وتكدي�س املعلومات، واإمنا من جهة 
احليوية  طبيعته  كانت  فقد  الذهنية،  الكفاءة 
اإل  ومزاجه القوى ل يرتكان م�سالة تعر�س له 
اإذا قتلها بحًثا. وما بلغ �سنى �سبابه حتى اأخذ 
فى  ق  وتعمَّ ن�سيب،  باأكرب  الأقدمني  علوم  من 
والفل�سفة،  واملنطق  الإ�سالمى  والفقه  التوحيد 
تعقد  كانت  التى  املجال�س  فى  مواهبه  وجتلت 

بدار والده على مقربة من الدجلة. 
الفار�سية  اللغتني  تعلم  قد  الزهاوى  وكان 
اإىل  وال��رتك��ي��ة، واط��ل��ع على ك��ل م��ا ك��ان ينقل 
وهذا  الغربيني،  املفكرين  اآث���ار  م��ن  الأخ���رية 
الزمن،  قوًيا مع  اأث��ًرا  نف�سه  الط��الع ترك فى 
عقليته  – اأو����س���ال  ل���ه  – ن��ت��ي��ًج��ة  ت��ق��ط��ع��ت 

التقليدية.
من  الأوىل  ال�سنني  ف��ى  ال��زه��اوى  وك���ان 
�سبابه حتى الع�سرين ورًعا يوؤمن بالدين، غري 
اأن طغت موجة من  الوقت  اأنه حدث فى ذاك 
ن�سر  العربية؛ فقد  البلدان  التفكري على  حرية 
على  بخرن  )�سرح  كتابه  ل  �سميِّ �سبلى  الدكتور 
كانت  م�ستفي�سة  مقدمة  ل��ه  وج��ع��ل  دارون( 
و�سعة  املنطق  و�سالمة  التفكري  عمق  فى  اآي��ة 
اأثارت  الوقت. وهذه موجة  املعلومات فى ذاك 
به  خ��رج  م��ا  لكل  الكثريين  عند  التنكر  روح 
كانت  اأخ��رى  جهة  ومن  ما�سيه،  من  الإن�سان 
لها  ُتنَقل  التى  الكتب  – ب��اآلف  الرتكية  اللغة 
من الآداب الغربية – �سبًبا فى انت�سار الأفكار 
الغربية والثقافة الأوروبية عند الكثري من اأبناء 
ال�سرق، فلقد كان كل مثقفى العامل العربى فى 

ذلك العهد يعرفون الرتكية. 
للزهاوى  م��ت��وف��ًرا  ال�سبيل  ك���ان  وه��ك��ذا 
الأوروبية  اللغات  يعرفون  ل  الذين  من  ولغريه 
طريق  عن  الغربية  الآراء  باأحدث  يت�سلوا  لأن 

اللغة الرتكية.
فاإذا لحظنا بجانب ذلك اأن الزهاوى كان 
ما  كل  فى  �سغره  من  ال�سك  نف�سه  فى  يكمن 
ُيلقى اإليه، عرفنا كيف تقطعت اأو�سال عقليته 
التقليدية حتت حمراث العلم والثقافة الغربية، 
مع  والفل�سفية  العلمية  الدرا�سة  على  واأق��ب��ل 
متابعته للمذاهب الأدبية الغربية احلديثة، فما 
�سعر اإل والقناع الذى يحجبه عن طريق املعرفة 
احلقيقية قد �سقط، وال�سكوك التى تكتنفه قد 
العلم  – طريق  الطريق  اإىل  واهتدى  تبددت، 
– ليم�سى ا�ستناًدا عليه اإىل الغو�س فى اأغوار 

احلياة كا�سًفا عن �سرها.
كل  ا�ستنفدت  ال��زم��ن  م��ن  ال��ف��رتة  وه���ذه 
ل  هزياًل  اأ�سبح  ما  و�سعان  البدنية،  حيويته 
يبدو عليه �سيء من ن�سارة ال�سباب، فقد ذهب 
بربيق  للمطالعة  واإدمانه  الدر�س  على  انكبابه 
عينيه وتركهما مري�ستني لتختفيا وراء عوينات 
وراأ�سه  لل�سفرة،  �سارًبا  لونه  وجعل  �سوداء، 
م�ستعاًل �سيًبا، بالرغم من اأنه مل يكن وقتئذ قد 

جاوز الثالثني من �سنى حياته.
ال�سك  يخالج  كان  الفرتة  هذه  خالل  فى 
اأحياًنا نف�س ال�ساعر الفيل�سوف، اإل اأن حا�سيته 
ال�سعر،  اإىل عامل  الدقيقة كانت تزجى قدميه 
وتهذبت  وا�سعة،  ثقافة  نف�سه  اكت�سبت  وق��د 
اإح�سا�ساته بوقوفه على مذاهب الآداب القدمية 
ع�سارة  فيه  وو�سع  ال�سعر  فنظم  واحلديثة، 
وهكذا  واإح�سا�سه.  باحلياة  و�سعوره  تفكريه 
اأ�سبح ال�سعر عند الزهاوى و�سيلة للتعبري عن 

اأفكاره ولالإبانة عن اإح�سا�ساته وم�ساعره.
اآمن الزهاوى بالعلم ونزل عند مقرراته، 
باأ�ساليب  موؤمًنا  الطبيعة  فى  يبحث  وم�سى 
معتقًدا  درا�سته  من  وخرج  البحث،  فى  العلم 
اعتقاًدا ل يوهنه ال�سك ول يتطرق اإليه الريب 
وحدة  العامل  واأن  وحدتها  الطبيعة  لقوانني  اأن 
مت�سلة اأ�سبابها غري منف�سمة اأجزاوؤها، وعاد 
بالأ�سياء كلها اإىل الأثري فهو عنده "املرجع فى 
فى  حاٌل  الألوهة  اأن  واعتقد  والأثر"،  الأ�سياء 
من  له  ب��دا  حيث  الأث��ري،  فى  فنظرها  الكون، 
عامل   – والذاتى  املو�سوعى  العامل  فى  نظره 
الطبيعة والنف�س – اأن ل انف�سام بني ال�سبب 

وامل�سبب، بني العلة واملعلول. 
بوحدة  لإميانه   - الزهاوى  ان�ساق  وهكذا 
ال�ساعرة  ذواتنا  بني  الت�سال  وبطبيعة  الكون 
الإميان  اإىل   – الأ�سياء  طبيعة  وب��ني  املفكرة 
عن  ب��اهلل  الت�سال  وباإمكان  الكون  فى  ب��اهلل 
ط��ري��ق ال���ك���ون. وه��ك��ذا دل���ف ال���زه���اوى اإىل 
باأن  يوؤمن  ت�سوُّفه،  فى  عميًقا  فكان  الت�سوُّف 
هنالك وراء ذواتنا واأعرا�س الأ�سياء التى تبدو 
وبني  بيننا  ت�سل  حقيقة  واح���دة،  حقيقة  لنا 
العامل  فى  نفكر  اأن  اأمكننا  ملا  ولولها  الكون، 
للعامل  اأمكن  وملا  به،  لنفعالتنا  ن�ستجيب  واأن 

اأن يوؤثر فينا.
الزهاوى  عليها  يقيم  التى  احلقيقة  هذه 
التفكري  فى  اأ�سا�سية  الواقع  فى  ت�سوفه  �سرح 
من  اأ�سولها  م�ستمدة  وهى  احلديث،  العلمى 
التى  الريا�سية  للموؤلفات  الزهاوى  مطالعات 

كانت تنقل اإىل الرتكية عن الفرن�سية.
الفل�سفة"،  "عليا  كتابه  ال��زه��اوى  و�سع 
الأخري  العقد  فى  "الكائنات"  بكتابه  واأعقبه 
الكتابني  هذين  وفى  ع�سر.  التا�سع  القرن  من 
�سرقية  فل�سفة  وه��ى  فل�سفته،  اأ���س��ول  كمنت 
الغربية  الآراء  من  الكثري  داخلها  العموم  على 
م بالإحلاد ونزل به  واملقررات العلمية، ولقد اتهُّ

الكثري من احليف ل�سوء تف�سري اأفكاره.
الزمن  م���ن  ال���ف���رتة  وف����ى خ����الل ه����ذه 
ُع����نيِّ ال���زه���اوى ع�����س��ًوا مب��ج��ل�����س امل��ع��ارف 
عربًيا  فمحرًرا  ملطبعتها،  فمديًرا  ببغداد، 
ملحكمة  فع�سًوا  الر�سمية،  "الزوراء"  مبجلة 
وات�سل  الأ�ستانة  اإىل  و�سافر  ال�ستئناف. 
فاأثار  والرتقى"  "الحتاد  ح���زب  ب��رج��ال 
ات�ساله هواج�س ال�سلطان عبد احلميد فاأبعده 
عن الآ�ستانة باأن اأر�سله مع البعثة الإ�سالحية 
ال��زه��اوى هناك  وظ��ل  لليمن!  ع��اًم��ا  واع��ًظ��ا 
واأنعمت  الآ�ستانة،  اإىل  ع��اد  ثم  ال�سنة،  نحو 
املجيدى  بالو�سام  العثمانية  احلكومة  عليه 
ب��اإك��ث��اره من  اأن���ه  غ��ري  الثالثة،  ال��درج��ة  م��ن 
والرتقى"  "الحتاد  حزب  برجال  اجتماعاته 
اأثار على نف�سه حفيظة ال�سلطان فقب�س عليه 
األ  على  بغداد  اإىل  واأر���س��ل خم��ف��وًرا  رج��ال��ه، 

يربحها. 
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اأن  تركيا  اأحرار  ا�ستطاع   1908 عام  وفى 
التنازل عن جانب من  اإىل  ي�سطروا ال�سلطان 
من  اأ�سا�س  على  الد�ستور  يعلنوا  واأن  �سلطته، 
ال�سلطنة  عنا�سر  جميع  وامل�ساواةبني  احلرية 
العثمانية، فُرفع عن الزهاوى اأمر احلجر، وعاد 
لالآ�ستانة وُعنيِّ اأ�ستاًذا للفل�سفة الإ�سالمية فى 
"املدر�سة امللكية" ومدر�ًسا لالآداب العربية فى 

الفنون".  "دار 
من  اأكرث  امتدت  التى  الفرتة  وخالل هذه 
عقدين من الزمان ن�سر الزهاوى كتابه "تعليل 
الت�سور  على  بقوة  اعرتا�س  وفيه  اجلاذبية" 
القدمي للجاذبية – نظرية نيوتن" – وهاجمها 
الظاهرة  اأن  وق��رر  وال��ع��ق��ل،  العلم  مب��ح��راث 
هى  "اجلذب"  ا�سطالح  اإليها  ن�سرف  التى 
للمادة  امل��ادة  دفع  "دفع" – يعنى  الواقع  فى 
والنور فى  تولُّد احلرارة  املبداأ  بهذا  – و�سرح 
 – اإليها  ا�ستناًدا   - وعلَّل   والنجوم،  ال�سمو�س 

حدوث الزلزل وحركات ذوات الأذناب. 
بلغت  ح��د  اأى  اإىل  ينبئك  الكتاب  وه��ذا 
فى  وك��ف��اءت��ه  الطبيعة  ع��ن  ال��زه��اوى  اأف��ك��ار 
القيا�س العلمى والبحث وال�ستق�ساء وابتكاره 
التى  بالأفكار  تاأثر  باأنه  ت�سهد  وهى  النظرى. 
دافع عنها الريا�سيون فى خالل القرن التا�سع 
موؤلفاته  فى  بثها  والتى  ك��ب��رًيا،  ت��اأث��ًرا  ع�سر 
امل�سهور  الفرن�سى  الريا�سى  بوانكاريه  هرنى 
�سالح  الرتكية  اإىل  اآثاره  ترجم  الذى  – وهو 
التى  الفرتة  فى  الأ�ستانة  جامعة  مدير  زكى 
 )1905( للن�سبية  اأين�ستني  اإعالن  بني  م�ست 

ووفاة بوانكاريه )1909(.

اأول  ال��زه��اوى  ن�سر  ال��ف��رتة  وخ��الل ه��ذه 
وُعرف  املنظوم"،  "الكِلم  بعنوان  ل��ه  دي���وان 
الزهاوى كاأحد اأعالم املدر�سة احلديثة الأدبية 

فى ال�سرق و�ساعر العربية الفيل�سوف.
رجع الزهاوى اإىل بغداد عام 1910 ملر�س 
مدر�ًسا  ا�ستغل  مر�سه  من  �سفى  وملا  اأ�سابه، 
جريدة  ف��ى  م��ق��اًل  ون�سر  احل��ق��وق،  مب��در���س��ة 
"املوؤيد" عن املراأة دافع فيه عن حريتها، فثار 
�سده اجلمهور، وكادوا يفتكون به لول اعتكافه 
فى منزله، وعزلته احلكومة من من�سبه تهدئة 
ملن�سبه،  ثانية  اأعيد  مدة  وبعد  العام.  للراأى 
بغداد،  ع��ن  ث��م  املنتفق  ع��ن  ن��ائ��ًب��ا  وان��ت��خ��ب 
جل�سات  حل�سور  الأ�ستانة  اإىل  م��راًرا  وذه��ب 
احلرب  كانت  ثم  فيها،  "املبعوثان" واخلطبة 
العظمى واحتالل الإجنليز للعراق ففكروا فى 

نفيه من العراق.
ثم عني ع�سًوا مبجل�س املعارف، ثم رئي�ًسا 
اأكرث  ب  فعرَّ العثمانية،  القوانني  تعريب  للجنة 

من �سبعة ع�سر جملًدا فى القانون.
فعوك�س   1922 علم  في�سل  امل��ل��ك  واأت���ى 
وحاول  عي�سه،  فى  وحورب  رزقه  فى  الزهاوى 
باملال،  ويغريه  غليه،  يحتذبه  اأن  في�سل  امللك 
ويجعله �ساعر البالط، اإل اأنه رف�س ذلك باإباء 

و�سمم!
وفى خالل عام 1922 رغب فى اأن ي�سافر 
اإىل �سوريا، ولكن قامت الثورة ال�سورية فقطعت 
املوا�سالت، وا�سطر اإىل اأن يبقى ببغداد حتى 
اأتاحت له الظروف فر�سة زيارة بلدان ال�سرق 

العربى فيما بعد.

اأن طاف  بعد  ب��غ��داد  اإىل  ال��زه��اوى  رج��ع 
اأق�سى حدود ال�سهرة  بالعامل العربى وقد نال 
ذلك  خ��الل  اأ�سيب  وق��د  ب��اأدب��ه.  القمة  وب��ل��غ 
اجل�سم،  م��ن��ه  ووه����ن  ال�����س��ي��خ��وخ��ة،  مب��ر���س 
اإغفال  فيه  ���ر  واأثَّ �سيًبا،  ال��راأ���س  منه  وا�ستعل 
الأدعياء  وانتقا�س  اأمره وكيد خ�سومه  الدولة 
حيث  الر�سيد  �سارع  فى  بالنزواء  فاكتفى  له، 
يقوم منتداه ليجال�س بع�س الأدباء ي�سكو اإليهم 
حاله وين�سدهم روائع �سعره. وظلت حياته فى 
ال�سنني الأخرية على وترية واحدة من ال�سكوى 
من الزمان وان�سراف الأيام، ونظم الق�سائد 
واإيداعها ع�سارة فكره واإح�سا�ساته حتى ق�سى 
نحبه فى ال�ساعة الرابعة من م�ساء الأحد 23 

من فرباير �سنة 1936م فى منزله ببغداد.
•••

الزهاوى علٌم من اأعالم التفكري احلر فى 
ان معبد اأبوللو،  ال�سرق العربى، وكاهن من كهَّ
ُعرف ب�سعره الفل�سفى اأكرث من اأى �سيء اآخر، 
غري اأنه ذو �سخ�سية متعددة النواحى، فله فى 
الطبيعيات كعب عال وفى علم احلياة ن�سيب 
وافر، وله من الفل�سفة حظ كبري، ومن الأدب 
اأ حتيط بكل  عنا�سره الأ�سا�سية.ومن ال�سعب 
املوجزة  الر�سالة  هذه  مثل  فى  النواحى  هذه 
من  مينعنا  ل  ه��ذا  اأن  غ��ري  �ساملة،  اإح��اط��ة 
عام،  بوجه  الزهاوى  �سعر  خ�سائ�س  درا�سة 

والعمل على حتليلها لعنا�سرها الأ�سا�سية.
ا�سة اأ�سيلة فى  الزهاوى �ساحب نف�س ح�سَّ
على  وتغلب  بها،  و�سعورها  باحلياة  اإح�سا�سها 
نف�سه نزعة التفكري والتاأمل فيخرج �سعره وقد 
بجانب  واحلكمة  والتاأمل  الفل�سفة  عليه  غلبت 
ال�سعور ودقة املعنى.  واأ�سالة  الإح�سا�س  �سدق 
كل  يهتم  الإن�سان  جتعل  الطبيعة  ه��ذه  ومثل 
ال�سناعات  بعيًدا عن  ويكون  باملعنى  الهتمام 

اللفظية. 
من  كلها  وكتابته  �سعره  يخلو  يكاد  ولهذا 

ال�سناعات اللفظية.
ولقد اآمن الزهاوى باأن ر�سالة ال�سعر هى 
عربَّ  ولقد  وامل�ساعر،  الإح�سا�سات  عن  الإبانة 

عن ذلك فى قوله:

 اأحمد رامىاأبو القا�شم ال�شابى
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ما ال�شعر اإل �شعورى جئت اأعر�شه
فانقده نقًدا �شريًفا غري ذى خلِل

ال�شعُر ما عا�ش دهًرا بعد قائله
و�شار يجرى على الأفواه كاملثِل

وال�شعر ما اهتزَّ منه روح �شامعه
كمن تكهرب من �شلك على غفِل

وقد عرف الزهاوى كيف يكون عند اإميانه 
املهاترات  ال�سعر، فقد خال �سعره من  بر�سالة 

اللفظية.
وميكننا ا�ستناًدا على اأحداث ما ُعِرف من 
الزهاوى  �سعر  اأن  نقرر  اأن  ال�سر)3(  تقا�سيم 
ك���ان زاخ�����ًرا ب��ك��ل دروب�������ه)4(. ول��ق��د عرف 
م ديوانه على اأ�سا�س  الزهاوى هذه الدروب فنظَّ
التاأمل  و�سعر  للفل�سفة  فكان  املو�سوع،  وح��دة 
النف�س"،  "هواج�س  عنوان  حتت  خا�س  ق�سم 
وكان ف�سل "ال�سهقات" وقًفا على �سعر الغزل 
املجروح" مق�سوًرا  "اأنني  ق�سم  وكان  واحلب، 

على ال�سكاة والبث.
وغنى �سعر الزهاوى بجميع دروب فن ال�سعر 
ل يقوم دلياًل على دربه فى جميع فنون ال�سعر 
تغلب  رج��ل  قلنا  كما  فالزهاوى  واح���دة،  بقوة 
عليه نزعة التفكري والتاأمل، ومثل هذا ال�ساعر 
ل كان �سعره جاًفا لي�س  اإذا نظم فى احلب وتغزَّ
نزعة  تغلبه  واإمن��ا  باحلب،  ال�سعور  اأ�سالة  فيه 
احلكيم الذى يحلل احلب، واأنت ترى الزهاوى 

فى اإحدى ق�سائدهالغرامية يقول:
�شرارة ال��ق��ل��وب  ف��ى  احل���ب  اأول 

ت���خ���ت���ف���ى ت���������اًرة وت���ظ���ه���ر ت�����اره
ي��ك��ون �شراًجا ي��رق��ى، ح��ت��ى  ث��م 

ل������ذوي������ه، ف����ي����ه ه�������دى واإن����������اره
الأيام مع  يكون  حتى  يرقى  ثم 

ح��������راره ذات  ح������م������راء  ن������������اًرا 
ث����م ي���رق���ى ح���ت���ى ي���ك���ون اأت����وًن����ا

ب�����ح�����رارت�����ه ت���������ذوب احل�����ج�����اره
ي���ك���ون حريًقا ي���رق���ى ح��ت��ى  ث���م 

ف���ي���ه ه����ل����ٌك لأه�����ل�����ه وخ�������ش���اره
بركاًنا مي��ث��ل  ح��ت��ى  ي���رق���ى  ث���م 

ي�����رى ال���ن���ا����ش م����ن ب��ع��ي��د ن����اره
ي��ك��ون جحيًما ث���م ي��رق��ى ح��ت��ى 

العباره ت�شيق  تفا�شيلها  ع��ن 

ق�سيدته  اأن  ج���الء  ب��ك��ل  ت��الح��ظ  واأن����ت 
احلب  اإح�سا�سات  على  احتواًء  تكون  ما  اأبعد 
من  ���س��يء  على  فيها  ع��رثت  واإن  وم�����س��اع��ره، 

التحليل النف�سى لظاهرة احلب.
واأين مثل هذا ال�سعر مما نظمه فى الغزل 
واأحمد  ناجى  واإبراهيم  مطران  خليل  اأمثال 
القا�سم  واأب��و  ال�سريفى  كامل  وح�سن  رام��ى 
مما  اخل��ورى،  وب�سارة  جودت  و�سالح  ال�سابى 
العاطفة  و���س��دق  الإح�سا�س  مت��وُّج  فيه  تلمح 
وحرارتها، ف�ساًل عن املو�سيقى العذبة املالئمة، 
عاطفة  حول  �ساعريتهم  التئام  على  يدل  مما 

احلب، وهو ما نفتقده فى �سعر الزهاوى.
ول  ال�سك  يوهنه  ل  اعتقاًدا  اأعتقد  واإن��ى 
يتطرق اإليه الريب اأن �ساعرية الزهاوى كامنة 
فى �سعره الفل�سفى، ويجب اأن نبحث عنها فيه، 
ة  املعرَّ الفيل�سوف  و�سارك  القمة  فيه  بلغ  حيث 
اأبا العالء عر�سه فى اجللو�س على قمة ال�سعر 

العربى الفل�سفى.
•••

الفيزيقا)5(،  ف��ى  اآراء  للزهاوى  كانت 
وكانت غريبة بالن�سبة ملعا�سريه من ال�سرقيني 
الغرب  من  اإليهم  َي��ِرد  العلم  باأن  اآمنوا  الذين 
وحده، ومل يكن لهم من ال�سجاعة ما يجعلهم 
عون نظريات العلوم فى الفيزيقا والفلك  يخ�سِ
الأ�سباب  عند  بها  وينزلون  للعقل،  والكيمياء 
العلمية ليحللوها وينتقدوها. غري اأن الزهاوى 
ا ينزل عند وحى تفكريه،  كان كما قلنا �سح�سً
وكان يتمتع اإىل جانب ذلك بعقلية علمية دقيقة 
فى  ون�ساأته  ظروفه  ول��ول  للكثريين،  توهب  مل 
بيئة �سرقية لكان له فى العلوم �ساأن كبري. ولقد 
واملباحث  ال�سوء  ال��زه��اوى  عقلية  م��دار  ك��ان 
التفاحة نظر  �سقوط  ا�سرتعى  ال�سوئية، فكما 
ترتكز  اأن  فى  �سبًبا  وكانت   ، نيوتون  اإ�سحق 
كان  وكما  اجلاذبية،  فى  البحث  حول  عقليته 
األربت  مة  العالَّ والده  اأه��داه  الذى  املغناطي�س 
تدور  اأن  ف��ى  �سبًبا  �سغره  ف��ى  اإل��ي��ه  اأين�ستني 
يت�سل  وما  املغناطي�سية  املباحث  حول  عقليته 
بها من الكهرباء واجلاذبية وال�سوء والتى جنح 
فى ربطها كلها فى معادلة واحدة عام 1928. 

كذلك كانت احللقات ال�سوئية التى بدت لعني 
اأثناء  ال�سغار  اأح��د  من  لطمة  اإث��ر  ال��زه��اوى 
ال�سوئى)6(  للبحث  ان�سرافه  �سبب  هجعته 
فى  املتوالية  وال��ن��ور  الظالم  حلقات  ودرا���س��ة 
كانت  التى  تلك  عليها،  ال�سغط  اأثر  من  العني 
من  تدور  التى  ال�سوئية  املباحث  لأهم  مقدمة 

حول الكم)7(.
وال�سوء  احل���رارة  ال��زه��اوى  ر  ت�سوَّ لقد 
والكهربية مقادير من الطاقات حتوط الأج�سام 
فتحدث فيها ما نطلق عليه ا�سطالح احلرارة 
وال�سوء والكهربية )الكائنات �س 150(. ولقد 
)تعليل  كتابه  فى  م��ه  وق��وَّ راأي��ه  ال��زه��اوى  ح  تفَّ
اجلاذبية( اإذ اعترب هذه املقادير من الطاقات 
منف�سلة غري مت�سلة، واأنها تنطلق فى الف�ساء 

وتبعث الن�ساط فى الأج�سام املادية.
من  قريبة  اأنها  اآرائ��ه  على  يالحظ  ومما 
بع�س ت�سوراتنا العلمية. ول �سك اأن الزهاوى 
الآراء  نقلوا  الذين  الرتك  باحثى  من  اقتب�سها 
الغربية فى الكم والطاقة اإىل الرتكية فى العقد 

الأول من القرن الع�سرين.
عقلية  اإىل  هنا  ن�سري  اأن  امل�ستح�سن  ومن 
الزهاوى  اأن  يقراأ  فمن  الريا�سية:  ال��زه��اوى 
وي�سع  ال��دام��ا،  يدر�س  الطوال  ال�سنني  ق�سى 
ال�سك فى  اإليه  يتطرق  فيها، ل  لعبة  األف  نحو 
غري  ذلك  وراء  من  تريد  العقلية  هذه  مثل  اأن 
فى  در���س  الزهاوى  اأن  املرجح  ومن  يبدو،  ما 
املرحوم  اأ���س��ار  فلقد  الحتمال،  قوانني  ذل��ك 
اإحدى  فى  الآ�ستانة  جامعة  مدير  زكى  �سالح 
حما�سراته الريا�سية اإىل هذه امل�ساألة واإىل اأن 
نتائج  له  م  الزهاوى قام من بني احل�سور وقدَّ
فى  الحتمال  ق��وان��ني  در���س  اإن��ه  وق��ال  بحثه، 
الداما والرند. ولقد اأملع اإىل هذه النتائج �سالح 
زكي فى )جملة جامعة اإ�ستانبول(، ول �سك اأن 
الزهاوى لو كان له من ا�سباب حياته ما يجعله 
ياأخذ من الريا�سة على اأ�سلوب علمى لكان له 
فيها م�سائل عميقة، اإذ العقلية الريا�سية تبدو 

لنا من ثنايا بحوثه املتنوعة)8(.
بقوة  ال��زه��اوى  بثَّه  ال��ذى  الت�سور  وه��ذا 
من  الأخ��ري  العقد  فى  "الكائنات"  كتابه  فى 
القرن التا�سع ع�سر يقرب من ناحية لت�سورات 
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عر�ست  اأن  ىل  �سبق  ولقد  العلمية.  اأين�ستني 
للن�سبية  "الر�سالة"  جم��ل��ة  �سفحات  ع��ل��ى 
تعترب  الن�سبية  اأن  وق���ررت)9(  اخل�سو�سية 
املادة جمموعة احلوادث التى تتعاقب فى عامل 
"الزمان – املكان" وترجع للف�ساء على اعتبار 
اأنه م�سدر املادة، واأن املادة وكذا الطاقة عقٌد 
فى عامل "الزمان – املكان". ويفرتق اأين�ستني 
للف�ساء ل يفرتق  اأن ت�سوره  الزهاوى فى  عن 
عن الزمان فكالهما حٌد ل�سيء واحد هو X اأو 
املجهول الذي يعطيه اأين�ستني ا�سطالح "عامل 
اجلذب  الزهاوى  وت�سور  املكان".   – الزمان 

قائم على فر�س جمال جاذبىٍّ  فهو يقول:
�سرًيا  ت�سري  قوى  اجلاذبية  اأن  اأرى  "اأنا 
اإل  يظهر  ل  تاأثريها  ولأن  ط��ف��رة،  تطفر  ول 
كاأنها  املادة  اإىل  قبل و�سولها  املادة فتظن  فى 
مطلق  فى  حركة  امل��ادة  كانت  و�سواء  مفقودة، 
تعليل  من  فالبد  الف�ساء  مطلق  فى  اأو  الأث��ري 
داخلة  ب�سيطة  حركات  فر�س  من  جاذبيتها 
لوجود  بانية  اإىل غريها  منها  وخارجة  بناءها 
اإليها  تاأتى  مراكز  اجلواهر  ك��اأن  الغري،  ذلك 
خيوط من كل جهة وتتفرع كذلك اإىل كل جهة 
واردة �ساردة تربط بذلك الواحد منها بالآخر 

هي جاذبيتها" )الكائنات �س 105(.
العلمية  نواحيه  لبقية  نعر�س  م�سينا  ولو 
بالإ�سارة  فنكتفى  �سخم،  جملد  كفانا  م��ا 
كان  فقد  احلياة؛  علم  �ساحة  فى  مباحثه  اإىل 
الزهاوى ماديًّا فى علم احلياة، يت�سور احلياة 

ا ويوؤمن بتولدها ذاتيًّا عن اجلماد  ت�سوًُّرا ماديًّ
الذى  الت�سال  بنامو�س  اعتقاده  وع��ى  حتت 
اإذ  احلياة؛  ع��امل  باأدنى  اأعالها  امل��ادة  يربط 
اخللية  مظاهر  جميع  تعليل  امل���ادة  ف��ى  يجد 
 173 �س  )الكائنات  الربوتوبال�سما   – احلية 

يقرر: فهو   ،)182 –
مثل  املح�سو�سة  احلياة  اأعمال  جميع  "اأن 
احلركة  اإىل  ت��وؤول  كلها  طبيعية  القوى  �سائر 
وهى  امل���ادة  م��ن  ال��ق��وى  �سائر  مثل  وت��ول��ده��ا 
ومن�سوؤها  عنها  تنفك  ل  لها  مرافقة  مثلها 

مثل �سائر القوى عنا�سرها.....")10(.
على  ن�ساأت  احلياة  اأن  الزهاوى  ويفرت�س 
حتت  ب��دء  ذى  ب��داءة  طبيعية  بعوامل  الأر���س 
قد  ال�سرائط  هذه  بع�س  واأن  معينة،  �سرائط 
نفدت من الأر�س، فلهذا ل تتوقد اليوم اإل من 

�سوء حياة �سابقة لها )الكائنات �س 182(.
وباأن  التطور،  بنظرية  ال��زه��اوى  وي��وؤم��ن 
وقد  احليوان،  عامل  دوحة  فروع  اأحد  الإن�سان 
خرج من اإحدى �سور الرئي�سيات ان�سالًل على 
ة النتخاب الطبيعى  مدى الدهور حتت فعل �سنَّ
تخرج  ال��ت��ى  �سفوفه  حفظ  على  تعمل  ال��ت��ى 

منت�سرة من معمعة التناحر على البقاء.
ومن طرائف ما نذكر عن اآرائه فى التطور 
وقد  القالب.  احلمام  اأ�سل  فى  القيم  مبحثه 
ن�سره مبجلة "املقتطف" فى العقد الأخري من 
فى  دارون  اآراء  ا  معار�سً ع�سر  التا�سع  القرن 
لقت  طريفة  اأخرى  نظرية  ا  ومفرت�سً ن�ساأته، 
خري  من  واعتربت  العلمية،  الدوائر  فى  ا  حظًّ
التعليالت فى من�سئها اإن مل تكن خريها، ولقد 
وف �ساحب  اأ�سار اإىل ذلك الدكتور يعقوب �سرُّ

"املقتطف".
•••

ولقد نظر الزهاوى مل�ساألة اجلن�سني فكان 
الدوحة  بوحدة  اعتقد  اإذ  نظرته؛  فى  عميًقا 
ومل   – وامل���راأة  الرجل   - يها   ب�سقَّ الإن�سانية 
ق بني اجلن�سني لالختالف اجلن�سى، وقرر  يفرِّ
اأن املراأة اإن كانت اأقل فى ا�ستعدادها الطبيعى 
م��ن ال��رج��ل ف���اإن ه��ذا ال���س��ت��ع��داد ي���رتدد بني 
اأنه  الرجل، حتى  ا�ستعداد  ويقرب من  ين،  حدَّ
لأننا  الرجل؛  ننزلها دون  اأن  للمراأة  الغنب  من 
الطبيعى يرتدد  الرجل  ا�ستعداد  اأن  لو فر�سنا 

بني 60 و100 فيكون ا�ستعداد املراأة مرتدًدا بني 
50 و90، وهذا يثبت اأن هنالك فى الن�ساء من 
هّن اأكرث ا�ستعداًدا من الرجال، مما يجعل من 
اإنزالهن دون ا�ستعدادهنَّ الطبيعى  الغنب لهنَّ 

وكفايتهن.
الفكرات  تلك  يتابع  الآراء  ه��ذه  فى  وه��و 
الف�سل  فى  اأفالطون فى جمهوريته  بثها  التى 

الثالث فى �سدد تكلمه عن امل�ساألة اجلن�سية.
باأن  ال��وج��ي��زة  ال�سطور  ه��ذه  م��ن  ن��خ��رج 
لها  فائقة  علمية  بعقلية  يتمتع  ك��ان  ال��زه��اوى 
وهذه  الأوىل،  ودعائمها  اأ�س�سها  ذاتيتها  من 
لها بح�سب  العقلية متتاز بت�سعب نواحيها وت�سكُّ
منطق العلوم؛ فهى تبدو فى الريا�سيات عقلية 
تظهر  الفيزيقا  فى  اأنها  كما  فائقة،  ريا�سية 
احلياة  علم  فى  وهى  عميقة،  فيزيقية  ذهنية 
تغلبها  دقيقة  بيولوجية  عقلية  ف��ى  تتظاهر 
النزعة املادية، وقد كان ملعارفه هذه اأثر عميق 

فى تكييف �سعره الفل�سفى.
•••

امل�ست�سرق  كرات�سكوف�سكى  اإ.  الأ�ستاذ  اأما 
الرو�سى فقد ا�ستهل بحثه الذى ن�سر فى دائرة 
املعارف الإ�سالمية )املجلد العا�سر 446 – 450 
الزهاوى  حلياة  برتجمة  العربية(  الطبعة  من 

ثم انتقل اإىل الكالم عن اأ�سعاره فقال:
احل�سر  يخطئها  التى  الزهاوى  واأ�سعار 
العربية  وامل��ج��الت  ال�سحف  ف��ى  تفرقت  ق��د 
اإل  العربية، ومل يجمع منها  البالد  اأمهات  فى 
ت�سدر  مل  الثانية  املجموعة  اأن  ذل��ك  القليل: 
�سدور  على  عاًما  ع�سر  خم�سة  م�سّي  بعد  اإل 
الثانية هى:  املجموعة  الأوىل. وهذه  املجموعة 
رباعيات الزهاوى )بريوت عام 1924( وديوان 
وهناك   ،)1924 �سنة  )ال��ق��اه��رة  ال��زه��اوى 
فى  العهود  ف��ى جميع  اأ���س��ع��اره  م��ن  خم��ت��ارات 
جمموعة اللباب؛ )بغداد �سنة 1928(، وُتعرف 
اآخر هذه املختارات با�سم الأو�سال )بغداد �سنة 
1934(، وميكن الطالع على كثري من ق�سائده 
الطويلة فى املجالت ب�سفة خا�سة: مثال ذلك 
بعنوان  املر�سل  ال�سعر  فى  بذلها  التى  املحاولة 
رقم  ج35،  الهالل  جملة  عام" فى  األف  "بعد 
وم�سرحية   ،917 –  913 �س   ،1927 يونيو   ،8
العرب ج5، �سنة  لغة  ليلى و�سمري" فى  "رواية 

 ب�شارة اخلورى
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وجند   .608  –  577 ���س   ،10 رق���م   ،1928
الكبري  الفي�سان  فيها  ي�سف  التى  الق�سيدة 
جملة  ف��ى  الفالح"  "نكبة  ب��ع��ن��وان  ب��ال��ع��راق 
�س   ،7 رق��م   ،1929 �سنة  ال�سرقية،  الرابطة 
املعنونة  الطويلة  الق�سيدة  اأم��ا   ،26  –  23
ب"الثورة فى اجلحيم" فقد ن�سرت فى جملة 
 –  641 6، �س  رقم   ،1931 �سنة  ج1،  الدهور 
Widmer،وتعترب هذه  669، وقد ترجمها 
املجموعات كلها وكذلك الق�سائد املفردة خري 
الناحية  من  لنظرياته  تطبيقه  على  ال�سواهد 
لب�سطها  اأف��رد  التى  النظريات  وهى  العملية، 
واملحا�سرات  امل��ق��الت  م��ن  ع���دًدا  و�سرحها 
واملقدمات التى و�سعها لدواوينه ال�سعرية، وهو 
يرى اأن ال�سعر بجميع اأغرا�سه يجب اأن يتحرر 
من اأ�سر التقاليد اجلامدة بحيث ل يراعى يه 
اإل القواعد اللغوية )والزهاوى فى هذه الناحية 
من اأن�سار اللغة ال�سعبية(، ومن راأيه اأن حتلَّ 
وي�سح  احلالية،  الكتابة  لغة  حمل  اللغة  هذه 
ا�سطناع  ز  ج��وَّ ق��د  ه��و  ي��ب  القافية،  تنوع  اأن 
��ل، وق���ال ب��ع��دم وج���ود تقييد  ال�����س��ع��ر امل��ر���سَ
الأوزان بالنظريات التى و�سعها اخلليل؛ وباأن 
نه�سهة ال�سعر ل تكون بتقليد فحول الل�سعراء 
الأوروبيني تقليًدا اأعمى، ويجب على كل �ساعر 
ل�سعبه  ا  خمل�سً بل  لغته  على  اأميًنا  يظل  اأن 
ا. ونظرة اإىل بع�س اأق�سام ديوان الزهاوى  اأي�سً
ا  تامًّ خروًجا  خرج  قد  اأن��ه  على  للدللة  كافية 
اأغرا�س ال�سعر القدمية كاملديح والهجاء  على 

وغريهما.
 وهذه الأق�سام هى ال�سهقات )املو�سوعات 
)ال�سعر  ���س��ج��ون  واحل���دي���ث  ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة(، 
)النواح(،ووحى  املجروح  واأنني  الق�س�سى(، 
)احلركة  وامل�����راأة  )ال��وط��ن��ي��ات(،  ال�سمري 
الن�سوية( وغري ذلك. ول ي�ستطيع اأحد اأن ينكر 
ال�سعر  فى  الكلمة  مبعنى  د  جم��دِّ الزهاوى  اأن 

العربى �سواء فى مادته اأو فى قوالبه.
املواهب  اأ���س��ح��اب  م��ن  ال���زه���اوى  وك���ان 
الأ�سيلة، ولكنه كان مت�سائًما اإىل اأبعد احلدود، 
ولي�س ذلك غريًبا منه بالن�سبة لظروف حياته 
)بل اإنا لنجده عنده اأفكاًرا عن النتحار، وهذا 

عجيب فى ال�سعر العربى: الديوان �س 404(.

واأكرث اأ�سعار الزهاوى جيَّا�س بالقوة واحلياة 
نظم بلغة �سهلة م�سرقة. على اأن هذه القوة وهذه 
احلياة مل حترما هذه الأ�سعار اأن تكون فى كثري 
مثال  العميقة:  بامل�ساعر  حافلة  الأح��ي��ان  من 
ذلك ق�سيدة "الغريب املحت�سر" )الديوان �س 
بابها  فى  الفريدة  والق�سيدة   ،)105  –  103
التى نظمها بعنوان "تنومًيا لطفلتها")الديوان 
�س 14(، وق�سيدة "على قرب ابنها" )الديوان 
ي�سب  مل  ال��زه��اوى  اأن  على   .)79 –  77 �س 
هذا النجاح فى املحاولت التى بذلها لتب�سيط 
قالب  فى  بعر�سها  الأ�سيلة  العلمية  نظرياته 
�سعرى: )مثال ذلك اأ�سعاره عن قوى اجلاذبية 
عن  اأو   ،143 –  142 �س  ال��دي��وان،  والتنافر: 
�س  الرباعيات،  العامل:  خلق  فى  الأث��ري  �ساأن 

190، رقم 251، اإىل غري ذلك(.
بل  فح�سب،  ���س��اع��ًرا  ال��زه��اوى  يكن  ومل 
فى  اأ�ستاذ  فهو  وفيل�سوًفا،  ع��املً��ا  ا  اأي�سً ك��ان 
ا  اأي�سً تعمق  وق��د  امل��اأث��ورة،  الإ�سالمية  العلوم 
من  كثرًيا  وب�سط  الطبيعية،  العلوم  درا�سة  فى 
النظريات امل�سهورة، مثل نظرية الكهرباء وقوة 
التنافر )وهى النظرية العامة املقابلة لنظرية 
اجلاذبية(، وغري ذلك، وقد اأيَّد هذه النظريات 
بقوة فى كثري من املقالت املتفرقة وفى ثالث 
�سنة  )القاهرة  الكائنات  كتاب  جمموعات: 
1896(، اجلاذبية وتعليلها )بغداد �سنة 1326ه 
)القاهرة  اأرى  مما  املجمل   ،)1910 – �سنة 

�سنة 1924(.
وك���ان امل���وؤل���ف ف���خ���وًرا ب��ال��ك��ت��اب الأخ���ري 

ولي�س  التاأمل  على  نظرياته  وتقوم  ا،  خ�سو�سً
النظريات  ه��ذه  قوبلت  وق��د  التجربة،  على 
بفتور، بل اإن البيئات العلمية العربية قد رمتها 
وكتب  املقتطف.  جملة  ذل��ك  مثال  ب��اخل��ط��اأ: 
الزهاوى عالوة على ما ذكرنا فى مو�سوعات 
و�سباقها )1896(،  مثال ذلك: اخليل  اأخرى: 

وال�سطرجن )جمموعة كبرية مل تن�سر بعد(.
�سهرة  باأن  املقام  هذا  فى  ه  ننوِّ اأن  ويجب 
ال���زه���اوى ل ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ك��ت��اب��ت��ه ف���ى هذه 
فى  ت��ربي��زه  على  تعتمد  واإمن���ا  امل��و���س��وع��ات، 
الطبقة  م��ن  كاتًبا  يعدُّ  اأن��ه  �سك  ول  ال�سعر، 

الأوىل فى الأدب العربى احلديث.
الفار�سى،  ب�سعره  ا  اأي�سً والزهاوى م�سهور 
اأن  ل��ه  اأت���اح  اللغة  ه��ذه  ف��ى  ت�سلعه  اأن  ذل��ك 
اخليام  عمر  رباعيات  من  خم��ت��ارات  يرتجم 
لقد مت  �سنة 1928،  بغداد  )رباعيات اخليام، 
اإعداد الن�س الفار�سى ملائة وثالثني رباعية مع 

ترجمتها النرثية وال�سعرية فى عام 1925(.
الأوروبيني  العلماء  بع�س  يذكر  ول�سوف 
كيف جتلى الزهاوى فى اأعياد ذكرى الفردو�سى 
التى اأقيمت فى طهران علم 1934؛ فقد قوبلت 
والفار�سية،  بالعربية  نظمها  التى  ق�سائده 
واأهداها لذكرى هذا ال�ساعر، با�ستح�سان كبري 

من اأولئك الذين ا�ستمعوا اإليه من الفر�س.

الزهاوى  عن  مقاله  فى  كرات�سكوف�سكى  الأ�ستاذ  يذكر   )1(
العا�سر  املجلد  م��ن   446 )���س  الإ�سالمية  امل��ع��ارف  ب��دائ��رة 
اأن  اإىل  تذهب  الروايات  من  رواية  اأن  العربية(  الرتجمة  من 
الوليد القائد العربى  اإىل خالد بن  هذه الأ�سرة يرجع ن�سبها 

امل�سهور.
)2( زهاو: بلدة من اأعمال كرمان�ساه.

 Roxburgh )J.F.(: The Poetic  )3(
.Procession. Oxford: Basil Blackwell

)4( ديوان الزهاوى – القاهرة 1923.
ومن  الإف��رجن��ي��ة،   Physics لفظة  يقابل  م��ا  وه��ذا   )5(
كلمة  لأن  الطبيعى،  العلم  اأو  الطبيعيات  نقول علم  اأن  اخلطاأ 

الطبيعية تقابل لفظة Nature الإفرجنية.
)6( انظر للزهاوى كتابه )تعليل اجلاذبية( وما ورد فيها من 

اإ�سارات لبحثه.
 De Broglie )Louis(: - La Physique  )7(
 Nouvelle et les quanta، Edition
.Flammarion، Paris 1946. PP. 104 – 130

)8( "الكائنات": ف�سل متناهى املقادير والأبعاد.
)9( جملة الر�سالة: 9/ 3/ 1936 �سفحة 385 – 387.

)10( "الكائنات": �س 173، )املقالة ال�ساد�سة( فى احلياة.

خليل مطران
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يا ندماء �لليل ويا رفقاء �ل�ّصهرْه
�لليلَة منرُح، نلهو

نلعب بالرند ون�صتطلع برج �لقو�ْس
ن�صهر حتى نلقى وجه �ل�صم�ْس

ونودع ليل �لأم�ْس
فقفو� �صاعة ياأتينا �ل�صبح

و�نتف�صو�
حتى ل يعلق طرف �لأم�س بطرف �ل�صم�س

فالغد ياأتي لي�س كما كان يجيء
يختال وميرح

لكن ي�صهر رحمًا، ويقود بر�قًا
يتنكر لرجال �لظلمة و�لأيام �جلدباء

ينهل بالرمح دموع �جلبناء
ودماء �لأبطال �ملنت�صرين

ن ماء �لنيل بلون �لأر�س فيلوِّ
ولون �حلب

ولون �لأيام �ملخ�صّرة يف عينْي طفل
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دروي�ش الأ�سيوطي 

عر مصطفى حامد.. َتِعٌب يكتُب الشِّ

هذا  �شباب  من  واحد  حامد  م�شطفى  وال�شاعر 
ويقا�شى  قا�شى  الذى  اجليل  من  املتعبني،  الوطن 
ذلك التعب الذى ال ينق�شي، وال يفرت، ورغم كل 
ما ميكن اأن ي�شغل �شاب يبتنى اأ�شرة فى ظل هذه 
الظروف، مل يفارق ال�شعر ومل يفارقه.. ظل يكتبه 
ورمبا  الللزمللاء..  وعلى  االأ�للشللدقللاء  على  ويلقيه 
�شعرية  اأم�شيات  فى  االإن�شاد  فر�شة  له  اأتيحت 
من  يح�شرها  مما  اأكرث  ال�شعلراء  من  يح�شرها 
اجلمهور، وقد لفت ال�شاعر انتباهى فى عدد من 
وفى  القو�شية  وفى  اأ�شيوط  فى  ال�شعر  اأم�شيات 

غريهما. 
فى  والتعب  بال�شعر  عاقته  عللن  ال�شاعر  يعرب 

 : واحدة من ق�شائده الق�شرية قائااً

)�أنا عا�شٌق َتِعٌب..
�شاعٌر  !!

وهل يكتب �ل�شعَر دوماً
�شوى �ملتعبني !!؟

فكونى �أيا �أر�ُض برد�ً.. 
�شالماً على �لعا�شقني

ونا�شدُتِك �هلل  يا �أر�ُض 
ال ت�شربى من دم �ملتعبني..

وال ترتوى من دمى مرتني!! .ٍ.(

م�شر  �شعيد  فى  والنجوع  القرى  اأبناء  كل  ومثل 
بالف�شحى  قلل�للشللائللده  حللامللد  م�شطفى  يكتب 
االآثم،  ال�شمت  يخيم  وحولها  وحوله  وبالعامية، 
فما من ناقد يلتفت اإىل ما يكتبونه، وما من بقعة 
اإبداعه  اإعامية ت�شعى لتفر�ش على مامح  �شوء 
م�شلاحة للتعرف.. ورغلم اأن ال�شعيد م�شكون مبا 
اأق�شام النقد بتلك  اأربع جامعات، فاإن  يزيد على 
اأبناء  اأعمال  بدرا�شة  تهتم  ما  ا  نللادراً اجلامعات 
نف�شه  اإبداعهم  فر�ش  من  ا  جداً قليلون  االإقليم.. 
بال�شعيد،   اجللامعات  بتلك  النقد   اأق�شام  على 
امل�شتحيل  من  ل  ل�شهرتهم  ل   اأ�شبح  اأن  بعد  وذلك 
والنقد  االأدب  اأ�شاتذة  معظم  وعكف  جتاهلهم، 
على اجرتار الق�شايا االأزلية، واملبدعني املكرورين 
عبد  �شاح  عند  توقف  منهم  املللجللدد  اأن  حتى 

ال�شبور واأمل دنقل. 
ورمبا كان لثورة الو�شائط الرقمية تاأثريه االإيجابى 
على املبدعني فى �شقوق القرى والنجوع، فقد بات 
على  والتغلب  غريهم،  مع  التوا�شل  مكنتهم  فى 
القاهر..  املركز  من  حولهم  امل�شروب  احل�شار 
قواعد  اأنه فى ظل غياب  امل�شكلة  لكن  القاهرة، 
الن�شلر على املدونات وامللتقيات ومواقع التوا�شل، 
تاهت النماذج اجليدة التى ميكن اأن يحتذى بها 
فى خل�شم ما يدونه االأدعياء من �شقط القول.. 
وغلللاب �للشللوت الللنللقللد احلللقلليللقللي، وا�للشللتللبللدل به 
تعليقات جملاملة ت�شر اأكرث مما تفيد،  وانت�شرت 
فى الف�شاء االفرتا�شى  جمموعة من امل�شابقات 
التى ال تهدف اإال للرتويج ال�شم �شاحب امل�شابقة، 
ا، والتى ت�شلل املبدع النا�شئ  والتى ال تكلفه كثرياً

عن حقيقة موقفه االإبداعى . 
الر�شينة،  املجلة  هذه  مثل  اأهمية  تاأتى  هنا  من 
لتطرح من خالها املواهب التى تب�شر بالعطاء، 
عقمت..  قد  العربية  اأن  البع�ش  يظن  ال  حتى 
وتتيح  فى  الوقت نف�شه مناذج من اإبداع �شباب 
ال�شعراء اأمام النقاد احلقيقيني، علهم يتعرفون 

على موا�شع اأقدامهم. 
بلغ  قد  اأنلله  يزعم  ال  حامد  م�شطفى  وال�شاعر 
يعكف  هللو  بللل  ال�شعرية،  جتربته  فللى  ياأمله  مللا 
ا،  تبدو على �شطحها مامح  داً على جتربته جموِّ
باآيات  عاقته   خللال  مللن  االأزهللريللة:  درا�شته 
من  ق�شيدة  تخلو  تكاد  ال  التى  الكرمي،  القراآن 
لداللة   ا�شتيحاء   اأو  الآيللة،  ت�شمني  من  ق�شائده 

اأو تركيب.
وعاقته تبدو وثيقة بلغة القراآن، فمن النادر اأن 
تعودناها  التى  الفادحة  االأخطاء  تلك  لديه  جتد 
فى كتابات البدايات.. وال�شاعر م�شتمع جيد لكل 
ي�شتفيد  االآخللرون من ماحظات وعله  ما يبديه 
جدية  اإىل  يلتفتون  �شوف  مللن  ماحظات  مللن 

 . جتربته فى تطويرها م�شتقبااً

وهاكم ق�شيدتان من الق�شائد نقدم بها 
�شاعرنا ال�شاب م�شطفى حامد .

م�شطفى حامد عثمان �شحاتة من مواليد 
القو�شية باأ�شيوط عام 1972 در�ش باالأزهر 
ال�شريف حتى ح�شل على لي�شان�ش التاريخ من 
كلية اللغة العربية بجامعة اأ�شيوط عام 2002 
ا باالأزهر.. ال�شاعر له جمموعة  ثم عمل مدر�شاً
من الق�شائد املن�شورة، وح�شل على ع�شوية 
نادى االأدب بالقو�شية، ون�شر له فرع ثقافة 
اأ�شيوط فى م�شروع الن�شر االإقليمى جمموعة من 
ق�شائده الف�شيحة، وال�شاعر يكتب بالف�شحى 
ا بالعامية.  ويكتب اأي�شاً
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و حني اأفوتُ  من قّدام �شرفتها . .
يخ�شُّ عبرُيها رئتى ..!! 

و األقانى اأنا ملكااً . .
و كل النا�ش حا�شيتي

و كل االأر�ش اأطويها مبيمنتى . .
فاأن�شانى . .  و اأهوانى . .  و اأع�شقها .

فكل العا�شقني اأنا
ووحدك اأنت �شيدتى . .

و اأغنيتى .. !!

و حني اأفوت اأ�شاألنى . .
ترى �شافتْ 

من ال�شباك مملكتى و تيجانى ؟
و هل �شافت �شهام عيونها . .

خ�ّشت اإىل رئتي
و اأوردتى ؟

وحني اأجيب األقانى . .
اأكفكف دمع اأحزانى 

و اأجمُعُه ! !
اأمللم غربتى معُه ! !

و األعن وهم اأحامى . .
و اأكرهنى . .

        و اأع�شقها .

... وأْعَشــــــُقها:
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)1(
�شباٌح  جديد    

ي�شاورنى ال�شك اأنى �شعيد 
و ينتابنى القلُق العاطفيُّ 

و �شُيٌء من اخلوِف واحلزِن
يعبُث بالذاكرة !! 

و نخلُ ُ  ..
ي�شق ال�شباب 

و للخلف يجرى! 
و تلك التى �شففت �شعرها 

حتمل الكتب املدر�ّشية 
وللخلف يجرى نخيُل.. رجاٌل.. بنات 

و�شوت املذيع يجيءُ   
         " هنا القاهرة " 

و ملّا يزل بعد جند اخلا�ش 
يطاردن كل الع�شاه !!
_ يقولُ  املذيع _

وقد �شيطر اجلند قبٍل قليل 
على " بغداد "

و ملَّا تزل بعد " تكريُت " 
تعلن ع�شيانها  ! 

وقد حا�شرتها اجلنود 
      "... ال  " هنا  

و يهم�ش فى البا�ش كل اجللو�ش 
في�شرخ فينا املغنى !

 ")قوم اأقف و اأنت بتكلمنى "(
) 1( 

ا حكون ! في�شّ
واأ�شحك حتى الثمالة !! 

يعاودنى القلق العاطفى الغريب 
واأ�شعر باخلوف  

    مما ...    يغيب .!

 )2(
�شباح �شهيد .. 

ورمُيُ  ) 2 (
مت�شط خ�شاتها 

فى عيون الوطن 
تكحل اأعينها الناع�شات 

بحلم الطفولةْ  
تلوح ) للقد�ش(

فى وجهها ال�شبح باالأغنيات 
تهندم ف�شتانها 
غري كل البنات 

�شباح .. " ورمي ٌ "
تقبل اأطفالها فى ثبات 

و مت�شى ... 
...

�شباحُ ُ  ...
و ماذاك باخل�شر يا رمي ؟ 

قالت ... حزامى 
به يعرف القاعدون 

باأنا كفيناهمو كل عبء الرجولة !
به  .. �شوف اأحيا .. 

و ىل فيه ل قالت ل ماآ رُب اأُخرى ...

و مت�شى ...
لتزرع فى قلب هذى الباد 

نخيااً .. رجاال اً ..ن�شيدا 
. . . و تف�شح فينا  
رجولتنا الكاذبة !! 

و تزرع للقادمني ...

َصَبــــاَحـــــاْت
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�شباحااً .. جديدْا 
 )3(

�شباحُ ُ  ... 
على كاهلى كل يوم يحط ُّ..

فيهزم يّف الطفولة .
يبعدنى عن براءات حلمي

و ياأخذنى .. نحو ما يجهلُ  القلبُ  والعقلُ  
ياخذنى  ...

            لللل   ب ع  ى  د 
فتنداح يّف املواجُع 

تعبث بالروح  ) لو ( 
و ياليتها  ) لو ( تفيد !!

�شباحُ ُ  .. واأ�شاألنى ..
كيف يا قلُب جاءت اإليك  ؟ 

و كيف خلعت احلذر  !؟
و اأ�شاأل يفُّ ؟ 

-  التى قدا راحت بقلبى  – 
ترّي هل تكونني اأنِت 

كما  اأ�شتهى  !!
قطرة من ندى ّ  

يغ�شل القلبَ  من حزنه امل�شتبد !؟ 
ترى ..

  هل ...
     تكونني ؟ 

                 )4(
�شباح اأخري ...

اأكان  �شباحااً جديدااً  ؟
ملاذا اإذن 

مل جتيء الع�شافرُي 
بالفرحة البكر 

كى ت�شتحَم 
على �شاطئى .. 

ثم تنقُر فيهِ 
على �شرفتى  املغلقة  !!؟ 
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الإن�سانى،  الفعل  ح��ول  ق��دمي  ���س��وؤال  ه��و 
�سيغة  ف��ى  ال��ع�����س��ور  ع��ر  الب�سرية  ط��رح��ت��ه 
هل  والقدر"..  "الق�ساء  والختيار" و  "اجلر 
الإن�سان هو مالك القرار و�ساحب الفعل، اأم اأن 
هناك قوانني طبيعية ونف�سية واجتماعية تلزمه 
له  ت��رك  اأن  دون  النحو  ه��ذا  على  بالت�سرف 
خياًرا اآخر، فهو يعمل على نحو ق�سرى، واأفعاله 
حتتمها قوانني مقدرة �سلًفا مثلها مثل القوانني 
وهبوب  الأمطار  �سقوط  حتتم  التى  الطبيعية 

الرياح؟
ل�سلوك  اخلفى  املحرك  هو  ال��اوع��ى  هل 
يوؤكد  ال��ذى  النف�سى  التحليل  وه��ل  الإن�����س��ان؟ 
على تلك الفكرة علم يوؤخذ بنظرياته كحقيقة 

علمية؟ 
درا�سة  علماء  عليه  يجيب  ال�����س��وؤال  ه��ذا 
الاوعى  ب�ساأن  والأع�����س��اب  الب�سرى  العقل 
اأن  من  قيل  ما  كل  فرغم  ال�سلوك،  فى  ودوره 
بذلك  والإق����رار  بعلم  لي�س  النف�سى  التحليل 
بع�س  ان��رى  ممثليه،  كبار  من  بع�س  قبل  من 
واجلهاز  املخ  درا�سة  فى  املتخ�س�سني  العلماء 
الع�سبى بالدفاع عن اأطروحة التحليل النف�سى 
الإن�سان  فعل  توجيه  فى  ودوره  الاوعى  ب�ساأن 

رغما عنه.
ففى عام ١٩٩٢ ظهرت كتابات مهمة لعامل 
اإيدملان"  "جريالد  الع�سبى  اجلهاز  بيولوجيا 
وهو احلائز على جائزة نوبل للطب فى ١٩7٢، 
"فوق  باأطروحات  الاوعى  اإيدملان عن  ويدافع 
علمية" اإن جاز التعبري بل و "ميتا – بيولوجية" 
يفتح  باأطروحاته  وهو  "ما فوق احليوية"..  اأى 
منها  ليدخل  ال�سلبة  العلوم  ج��دار  فى  ثغرة 
التحليل النف�سى لي�س ليناق�سه وهل هو علم اأم 
ل واإمنا ليقول دون تردد اإن الاوعى موجود وله 
حمله فى العقل الب�سرى وبالتاىل له تاأثري على 

�سلوك الإن�سان.

يقول اإيدملان: "تراكمت نتائج عديدة متعلقة 
باأمرا�س الع�ساب وكذا فى التنومي املغناطي�سى 
معظم  �سحة  على  لترهن  الل�سان  زلت  وفى 
التى  بالاوعى  املتعلقة  الأ�سا�سية  الأطروحات 
قالت بها املدر�سة الفرويدية وهى الأطروحات 
التى متنح الاوعى دوًرا حا�سًما فى التاأثري على 
فعل الإن�سان.. اإذ بح�سب فرويد هناك عنا�سر 
فعل  فى  تتجلى  اأن  ميكن  الاوعى  فى  مدفونة 
واٍع.. فرغم اأنه من املمكن النظر لفرويد على 
من  فاإنه  للكلمة  الدقيق  باملعنى  عاملا  لي�س  اأنه 
اأوائل من تو�سلوا للك�سف عن الاوعى وتاأثريه 

على ال�سلوك الإن�ساين".
وي�سيف :"اإن النتيجة النهائية التى تو�سلت 
اإليها وميكن تعميمها على كل العلوم التى تهتم 
وقعت  اأف��ع��ال  بثبوت  اأن��ه  فى  تتلخ�س  بالعقل 
اإليها  التى ن�سل  فالنتائج  الاوعى  تاأثري  حتت 
الوعى  تو�سل  )اأى  الوعى  ا�ستبطان  عن طريق 
لأخطاء  عر�سة  العقل(  فى  يدور  ما  مل�ساهدة 
لنا  يك�سف  ل  الوعى  اأن  يعنى  كبرية.."  ذلك 

الالوعى وما بعد البيولوجيا
د. م�صطفى نور الدين 

احلقيقة كاملة.
ويتوا�سل التاأكيد على تلك الفكرة من قبل 
الدرا�سني  هوؤلء  اأهم  ومن  العلماء  من  العديد 
الذى  دامازيو"  "انطونيو  ا�سم  انت�سر  للعقل 
لوجود  املوؤيدة  الأطروحة  على  براهينه  يقدم 

الاوعى وتاأثريه على �سلوك الإن�سان.
يقول دامازيو: "اإن اأفكارنا وذكرياتنا نتاج 
عملية طويلة ل�سنا واعني بها، فنحن نعرف اأن 
العقل الب�سرى واقع حتت تاأثري عوامل غام�سة 
اأو لقدر..  وملغزة كان القدماء ين�سبونها لآلهة 
فى  اكت�سافها  اإع��ادة  مت  الغام�سة  القوى  وهذه 
الغائرة  الأع��م��اق  فى  الع�سرين  القرن  مطلع 
عادة  ين�سب  الذى  النموذج  بح�سب  العقل  فى 
الغائرة  الأع��م��اق  وه���ذه  ف��روي��د،  ل�سيجموند 
بها  م��ر  لتجارب  تعود  النظرية  تلك  بح�سب 

الفرد فى بدايات حياته". 
ل�سدورها  تده�س  دامازيو عبارة  وي�سيف 
حيث  املعملية  التجربة  على  ي�ستند  ع��امل  عن 
ال��اوع��ى مل  وج��ود  على  ال��راه��ني  "اإن  يقول: 
فى  مبا  القرن  هذا  ط��وال  الراكم  عن  تتوقف 
ملدر�سة  تنتمى  ل  التى  العلوم  حقول  من  ذلك 
فرويد اأو يوجن.. فكل من علم النف�س الجتماعى 
وعلم النف�س الإدراكى احل�سى واللغويات وعلوم 
ميكن  ل  ب��دلئ��ل  مت��دن��ا  كلها  ال��ع��ق��ل  درا���س��ة 
العقل  على  بوعى  لي�س  ما  اأهمية  عن  تكذيبها 
التى  الكيفية  وعلى  ال�سلوك  وعلى  الإن�سانى 

يعمل بها الاوعي".
من  غ��ريه  من  اأبعد  اإىل  دام��ازي��و  ويذهب 
باأن  بالقول  العقل  درا���س��ة  ف��ى  املتخ�س�سني 
نظام  قلب  فى  ج��ذوره  يجد  الاوعى  "عامل 
الذاكرة  دعامة  ت�سكل  التى  الع�سبية  اخلايا 
و�سيلة  هو  النف�سى  التحليل  واأن  ال�سخ�سية، 
النف�سية  ال��رواب��ط  �سبكة  اكت�ساف  مل��ع��اودة 
املتداخلة واملت�سابكة بقلب �سجل تاريخ الذاكرة 

فرويد
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ال�سخ�سية". 
دامازيو  انطونيو  يقوله  فيما  غرابة  الأكرث 
الإن�سان،  لدى  الأخاقى  الوعى  يخ�س  ما  هو 
حيث يقول: "اإن النظام الاواعى جل�سد الفرد 
بتطور  ت�سمح  التى  الأن��ا  اأو  الهوية  بداية  يخلق 
واأن  جنينى  وع��ى  وك��ذا  املركزية  الأن��ا  من  كل 
ت�سكيل  اأو  بتكوين  ي�سمحون  اأولئك بدورهم  كل 
ت�سكل  بعدها  ياأتى  ثم  لاأنا  الذاتية  ال�سرية 
الوعى  يقود  ال�سل�سلة  نهاية  املمتد، وفى  الوعى 

املمتد اإىل الوعى الأخاقي". 
من حقنا هنا اأن نت�ساءل: هل هذا الكام 
علمى حًقا اأم هو تخيل حم�س وحم�س تخيل؟ 
وهل  العملية؟  هذه  من  التاأكد  ميكننا  كيف  اإذ 
الأحياء  علم  تخ�س  م�ساألة  الأخ��اق��ى  وعينا 

"بيولوجية"؟
الفكرة  تلك  مثل  مع  نقابلها  التى  امل�سكلة 
درا�سة  علوم  اأن  ف��ى  منها  جانب  ف��ى  ناجمة 
مفهوًما  اأو  م�سطلًحا  ت�ستخدم  الأع�����س��اب 
فى  والأف��ك��ار  التف�سريات  من  بالعديد  ا  حممًّ
الفل�سفة والديانات والتحليل النف�سي.. فتحديد 
لآخر  ف��ك��ر  م��ن  يختلف  ب��ال��اوع��ى  امل��ق�����س��ود 
ما  هو  اخللط  وه��ذا  لغريه،  معرفى  حقل  ومن 
املتخ�س�سني فى  العلماء  يج�سده اخلاف بني 
درا�سة العقل والأع�ساب اأنف�سهم ويعك�س تعقد 
وهو  لودو"  "جوزيف  عند  والتوقف  الق�سية.. 
دامازيو  لت�سور  املعار�سني  العلماء  كبار  اأحد 
داخل  فى  اآخ��ر  وتف�سريا  اأخ��رى  روؤي��ة  �سيو�سح 
منهجه  اأن  يفر�س  الذى  املعرفى  احلقل  ذات 
العلمى يقود اإىل اتفاق بني اجلميع ولكنه فيما 

يخ�س تلك الق�سية ل يتحقق.
يقول جوزيف لودو: "هل لو متكن �سخ�س 
من حل م�سكلة الوعى �سيقود ذلك لفهم كيف 
ثة(  املورٍّ املفردة:  الكلمة  )من  ثات  املورِّ ت�سلك 
ت�سكل  التى  الوراثة  عن�سر  اأى  "اجلينات"  اأو 

احلي؟"  الكائن  فى  للوراثة  الأ�سا�سية  الوحدة 
ويجيب "لودو" بالنفي.. ذلك لأن امل�سكلة التى 
يتناولها علم ال�سلوك امل�ستند على درا�سة العقل 
هي: كيف عملت عقولنا لأن نكون ما نحن عليه، 
واأفعالنا جترى  اأفكارنا وم�ساعرنا  فالكثري من 
ب�سورة تلقائية ول يحيط الوعى بها عند قيامه 

بها اإل فى حلظة حدوثها". 
مل�ساألة  التعر�س  من  امل�ستوى  ه��ذا  وعند 
مع  لودو  جوزيف  خاف  يبداأ  الإن�سانى  الفعل 
اأمثال  من  املعار�س  التيار  يتبناه  الذى  التوجه 
"اإيدملان ودامازيو" لأنه ي�سع بع�س التحفظات 

ب�ساأن التحليل النف�سي.
ال�سخ�سية  لغز  اأن  ل��ودو  ج��وزي��ف  يعتر 
يتطلب التو�سل حلل غمو�س الوظائف الاواعية 
تعريفه  ي�سيف  اأنه  ب�سكل جوهري، غري  للعقل 
اخلا�س ملفهوم الاوعى حتى ي�ستبعد اأى خلط 

و�سوء فهم مبا يعنيه باملفهوم املعقد.
غري  مفهوم  ال��اوع��ى  ب��اأن  "لودو":  يقول 
ي�ستخدمه  حينما  فالبع�س  معناه  فى  وا�سح 
دفنها  مت  ال��ت��ى  امل��وؤمل��ة  ال��ذك��ري��ات  ب��ه  يق�سد 
يق�سده  ال����ذى  ال���س��ت��خ��دام  اأى  ون�����س��ي��ان��ه��ا 
عند  البع�س  اأن  حني  فى  ف��روي��د..  �سيجموند 
احلالة  تلك  يق�سد  ال��اوع��ى  ملفهوم  التطرق 
التى مير بها الإن�سان فى حلظة املوت العيادي.. 
وغريهم يق�سدون حالة فقدان الوعى بعد تلقى 
بعد  ثمل  حالة  فى  لأن��ه  اأو  الراأ�س  على  �سربة 

املبالغة فى تناول م�سروبات روحية. 
وهنا يحدد لودو اأن كل تلك احلالت لي�ست 
هى ما يق�سده بالاوعي، فالاوعى بح�سب ما 
يعنيه هو قيام العقل بالعديد من الأ�سياء دون 

اأن يكون الوعى حميًطا بها.
برغم هذا املوقف الوا�سح فى نظرية لودو 
فاإنه يرك الباب مفتوًحا للتف�سري الذى يقدمه 
فيقول  فرويد،  اأطروحات  فى  النف�سى  التحليل 

واأخرى  �سمنية  مظاهر  "هناك  بالفعل  باأنه: 
يندرج  اأنف�سنا  عن  نعرفه  فما  لاأنا"،  وا�سحة 
الوا�سحة فى حني ما يظل  املعلنة  فى املظاهر 
املظاهر  فى  يدخل  ب��ال��ذات  الوعى  عن  خفيًّا 
درا�سة  اإن  اآخ��ر  بقول  يعنى  وذل��ك  ال�سمنية، 
تقوم  امل��خ  اآليات  اأن  توؤكد  الإن�سانية  ال��ذاك��رة 
اأنها  حني  فى  و�سريح  وا�سح  ب�سكل  بالتذكر 
�سمنى  ب�سكل  معلومات  بتخزين  ا  اأي�سً تقوم 
تخزين  ف��ى  العمليتني  م��ن  وك��ل  ب��اوع��ي،  اأى 
املعلومات ت�سكان الأنا وحتافظان على بقائه، 
هى  مثًا  والكام  ال�سري  فى  الإن�سان  فطريقة 
ال�سابقة  اخل��رات  على  بناء  بها  نقوم  وظائف 
نطاق  خ���ارج  وق��وع��ه��ا  ���س��اع��ة  حت���دث  ولكنها 

الوعي.
قال  الذى  التق�سيم  مع  يتم  هنا  فاللتقاء 
به فرويد للوعى مبرتبتني: اأى مرحلة "ما قبل 
لي�س  ولكن  الإدراك  متناول  فى  وهى  الوعي" 
على  ي�ستع�سى  وه��و  وال��اوع��ى  ف���ورى  ب�سكل 
مفاهيم  بني  التوافق  �سبه  وبرغم  الإدراك.. 
فرويد و لودو فاإن الأخري ي�سدد على اأن مفاهيم 
كانت  ول��و  حتى  يق�سده  ما  هى  لي�ست  فرويد 
الذى  امل�سمون  لأن  ذات��ه��ا  ه��ى  امل�سطلحات 

حتمله يختلف لدى كل منهما.
درا�سة  علماء  ب��ني  اخ��ت��اف  اأم���ام  نحن 
حرية  يخ�س  فيما  الب�سرى  والعقل  الأع�ساب 
الفرد فى �سلوكه وحماولة التقرب مما يقول به 
احلا�سم،  الاوعى  دور  ب�ساأن  النف�سى  التحليل 
مدار�س  براأى  اأكرث  امل�ساألة  تلك  تتعقد  و�سوف 
الأع�ساب  ودرا�سة  احليوية  العلوم  فى  اأخ��رى 
اأ�سا�سى  البيولوجى كعامل  للعامل  حينما تنظر 
الوراثى  العامل  تاأثري  اأى  ال�سلوك  توجيه  فى 
من  ب��ه  ي��ق��ول  مل��ا  دور  ك��ل  ون��ف��ى  كعامل حتمى 

مينحون الاوعى الدور احلا�سم.

جري�لد �إيدملان جوزيف لودو �أنطونيو د�مازيو
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عاد اإىل البيت وهو يلهث، تابعه اخلدم فى ده�شة، نظر حوله 
م�شطرًبا، قال: 

- اأغلقوا كل الأبواب، ف�شوف ياأتون بعد قليل.
مذعورة،  الزوجة  وعادت  الأبواب.  لغلق  اخلدم  بع�ض  اأ�شرع 

قالت:
- ماذا بك؟

ده�شة،  فى  امل�شهد  يتابعون  الذين  اخلدم  باقى  اإىل  نظر 
ف�شاحت:

- اذهبوا اإىل اأعمالكم الآن.
فانف�شوا م�شرعني، اقرتبْت منه، قالت:

- اجل�ض واحك ىل ما حدث؟
- لقد ف�شلنا فى ثورتنا على احلاكم.

وقفْت من هول ال�شدمة:
- وهل علم مبا كنتم �شتفعلونه؟

- اأحد الزمالء خاننا، واأبلغه مبا كنا ننوى فعله.
- هل مت القب�ض على البع�ض؟

- نعم. ويعذبونهم الآن فى ق�شوة.
- وما الذى اتفقتم عليه؟

- النتحار.
قامت منتف�شة وقالت:

- هذا هو احلل، لبد من اأن ننتحر الآن. 
- وملاذا اأنِت؟!

- احلاكم �شيعذب الثوار واأقاربهم جميًعا، اأنا اأعرفه جيًدا.
�شارت ببطء �شديد وجاءت ب�شيف طويل، وقدمته اإليه:

- ها هو ال�شيف، ابداأ اأنت.
اأن  اأم�شكه بيد مرتع�شة، و�شعه نحو �شدره، لكنه مل ي�شتطع 
يدفعه نحو ج�شده. ثم جل�ض منهاًرا يكاد يبكى وال�شيف يهتز 

بجواره.
تابعته باهتمام، كان يغم�ض عينيه، وج�شده كله يرتع�ض.

منه،  ال�شيف  اأم�شكت  تتابعه،  مازالت  وهى  مكانها  من  قامت 
املنهار، ثم دفعته  الزوج  اإىل  و�شعته نحو �شدرها وهى تنظر 

قصتـــان عن الثـــــورة
م�صطفى ن�صر

1 – املصـــري
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كان  كان،  اأبي�ض كما  يعد  لون وجهها، مل  نحو اجل�شد فى عنف، تغري 
مزيًجا من الأحمر والأزرق.

�شدة  رغم  دًما، ومتا�شكت  يقطر  وهو  ثانية فى عنف،  ال�شيف  انتزعت   
الأمل. وقدمته لزوجها قائلة:

- زوجى احلبيب، �شدقنى اإنه ل يوؤمل كثرًيا.
فام�شكه بيد قوية، واغمده فى �شدره قائاًل:

- نعم يا حبيبتي، ل يوؤمل كثرًيا.
و�شقطا مًعا على الأر�ض جثتني هامدتني، و�شط ده�شة اخلدم حولهم.   

فى �شتاء عام 1904، جتمع العمال قريًبا من النهر، كانوا حزانى؛ فما 
اأ�شرهم، وقد توقفت  اأجر ل يكفى لطعامهم وطعام  يتقا�شونه من 
�شهور  لثالثة  م�شتحقاتهم  دفع  عن  بها  يعملون  التى  ال�شركات 

كاملة. 
ول  الدواء،  ثمن  يجد  ول  متوت،  تكاد  مري�شة  فابنته  اأحدهم  بكى 

حتى الطعام لها.

2 - مذحبة قصر الشتاء
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قال �شاب �شغري، مفتول الع�شالت:
-  لبد من عمل �شيء.

قال عامل م�شن:
واأقاربه  للقي�شر  ملك  بها،  نعمل  التى  ال�شركات   -

واأ�شدقائه.
ول  القي�شر  قدرة  فى  لي�شوا  فهم  بالإحباط،  اأح�شوا 

رجاله، فماذا يفعلون؟
قال رجل متو�شط العمر:

- احلل هو اأن نذهب لعر�ض م�شاكلنا على القي�شر.
- اأتظنه �شي�شمع لنا؟

ال�شفوف، فهو ل يعرف  ابتعد �شاحب القرتاح و�شط 
ماذا �شيحدث.

قال ال�شاب املفتول الع�شالت:
و�شاأذهب  عليها،  اأخاف  اأ�شرة  ىل  ولي�شت  اأعزب،  اإننى   -

لق�شر ال�شتاء.
قال الرجل امل�شن:

- القوة ل ت�شلح مع هوؤلء، �شدقني.
ابتعد ال�شاب املفتول الع�شالت غا�شًبا وهو يردد:

- اأن�شمت على الظلم؟!
و�شع الرجل امل�شن يده على كتفه قائاًل:

- ل تتهور، فالقي�شر ل يرحم.
اأحنى ال�شاب راأ�شه، وجل�ض على حافة النهر �شامًتا.

قال الرجل امل�شن ب�شوت �شعيف كله اأمل:
- اإننى اأعانى مثلكم، لكننى اأبحث عن حل لكى ل يقتلوننا.

اقرتب رجل ق�شري وقال:
- يحمل كل منا قطعة قما�ض بي�شاء.
جاء ال�شاب املفتول الع�شالت قائاًل:

- ماذا يعنى هذا؟
- يعني، اأننا جئنا م�شاملني، واأكيد القي�شر �شيقدر هذا.

واأكمل الرجل امل�شن:
- ونكتب عليها  " لقد جئنا م�شاملني " 

اأقم�شة بي�شاء، �شدوها قريًبا من  ا�شتح�شنوا الفكرة، وبحثوا عن 
رفعوها  ثم  اأخ�شر،  بلون  قما�شة  كل  على  وكتبوا  النهر،  حافة 

لأعلى، و�شاروا فى طريقهم لق�شر ال�شتاء، حيث مقر القي�شر. 
اأتيناكم   : لفتة  اأعلى  ولفتته  املقدمة،  فى  امل�شن  الرجل  كان 

م�شاملني.
وال�شاب املفتول الع�شالت خلفه متاًما وي�شري بال لفتة. 

تابعتهم اجلماهري منده�شة، فمن يقدر على التظاهر اأمام قي�شر 
البالد العنيف؟!

متطر  ال�شماء  كانت  الق�شر،  من  يقرتبون  وهم  باخلوف  اأح�شوا 
اختلط  وقد  البي�شاء،  الالفتات  ويرفعون  ي�شريون،  وهم  بغزارة، 
الناحية  فى  واجلنود  الالفتات،  بها  املكتوب  بالبوية  املطر  ماء 
الكبري  الق�شر  �شور  اأمام  ال�شوداء  مبالب�شهم  ي�شطفون  الأخرى 

امل�شيد بالطوب الكبري املائل لل�شمرة، ويرفعون بنادقهم. 
�شاح الرجل امل�شن فى �شوت واهن مرتع�ض:

- اإنا اأتيناكم م�شاملني. 
فى  الع�شالت  املفتول  ال�شاب  فاأ�شبح  قلياًل،  �شاقاه  وتراجعت 

املقدمة بال لفتة، ويده م�شمومة وهو ي�شيح:
-  اأتيناكم م�شاملني.

وردد اجلميع الهتاف خلفه. 
غري  باحلركة  اأح�شوا  لكن  اجلنود،  قائد  نداء  الثوار  ي�شمع  مل 
املفتول  ال�شاب  وقع  اأج�شادهم،  نحو  الر�شا�ض  وانطلق  العادية، 
الع�شالت، وخلفه الرجل امل�شن ومازالت لفتته ذات اخلط الرديء 

الأخ�شر فى يده مرفوعة.
كان الر�شا�ض كثرًيا يكفى لقتل كل املتظاهرين.
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رجب �سعد ال�سيد

شــهّيُة العـــاَلـم املعـــدنية
قراءة فى اإح�سائيات اإنتاج العامل من املعادن

 ا�ضتهالك العامل من املعادن يت�ضاعَف فى 2008 مقارنة ب�ضبعينيات القرن املا�ضى.

اأهتمُّ بالتوقَف اأمام الإح�ساءات ذات الدللة، اأو الإح�ساءات التى ميكُن قراءُتها، 
املجّردة،  طبيعتها  الأرقاُم  تتجاوُز  كثرية،  اأحيان  ففى  العامل،  اأحواَل  ِمـُل  ُتْ والتى 

ـُنـهــا. لتف�سَح عن حقائق ي�سهُل تبيُّ
من هذه، اإح�سائيات وردت بتقرير للورلد ووت�ش اإن�ستيتيوت، عن اإنتاج العامل من 
العام  اإىل  الع�سرين،  القرن  �سبعينيات  اأواخر  من  الفرتة  فى  ت�ساعَف  الذى  املعادن، 

)2008(، وقت اإ�سدار التقرير.
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وبح�ساب �لأرقام، �أنتجت م�سانُع وم�ســابُك 
�أربعني  �ملا�سي،  �لقرن  منت�سف  منذ  �لعامل، 
�لألومنيوم، و�لكادميوم،  بليون طن من معادن: 
و�لر�سا�ص،  و�لــذهــب،  و�لنحا�ص،  ــكــروم،  و�ل

و�لزئبق، و�لنيكل، و�ل�سلب.
ــاج �ملعادن  ــت �إن ــعــامل عــلــى  �إقـــبـــاُل �ل وكـــان 
مزدهًر� فى زمن �حلرب �لعظمى �لثانية، �أخذ 
وخالل  1974؛  عــام  حتى  وئــيــًد�،  ينمو  بعدها 
من  حالة  �لإنتاُج  �سهَد  �لتالية،  �سنة  �لع�سرين 
نهاية  فى  عــاد  �أن  �لــعــامُل  يلبث  مل  ثم  �لثبات، 
ت�سعينيات �لقرن �لع�سرين �إىل �لتو�سع فى �إنتاج 
�ملعادن، مبعدل غري م�سبوق.. وكان ذلك مرتتًبا 
)��ستهالك(  معدلت  فى  و��سحة  ــادة  زي على 
تنمية  خطط  لتحقيق  ت�سعى  دول  فــى  �ملــعــادن 
�إىل  بالإ�سافة  وكوريا �جلنوبية،  كالهند  طموح، 
�لعمالق  �قت�ساديات  فى  �لدر�ماتيكى  �لنموِّ 

�ل�سيني.
�لعاملى  �لإنــتــاج  بنمو  �لإحــ�ــســا�ــص  وميــكــن 
تطور  مبالحظة  �أف�سل،  نحو  على  �ملعادن،  من 
 77 وكــان  منها،  �لــفــردى  �ل�ستهالك  متو�سط 
كجم   165 �إىل  �زد�د   ،1950 بالعام  كيلوجر�مًا 

عـام 1975، ثم قفز �إىل 213 كجم فى 2008.
�ملتو�سطات  مــع  نتعامل  �أن  يجب  �أنــنــا  �إلَّ 
كاأرقام  بها  يكتفى  مــن  ت�سلل  فهى  بحر�ص، 
ــ تخفى حقيقة  ــ على �سبيل �ملثال  �إنها  جامدة؛ 
على  بانتظام  يــتــوزع  ل  �ملــعــادن  ��ستهالك  �أن 
مو�قع  فهناك  �لعامل،  �أنحاء  جميع  فى  �لب�سر 
بلغ  فقد  للمعادن؛  �سر�هة  – �أ�سد  – حمدودة 
متو�سط ��ستهالك �لفرد �لأمريكى من �ملعادن، 
ــو�زى 9  ي عــام 2008، )380 كجم(، وهــو رقــم 

�سعًفا  و15  �ل�سيني،  �لفرد  متو�سط  �أ�سعاف 
ل�ستهالك �لفرد بالهند.

لنو��سل �لرحلة مع �لأرقام، لن�ستك�سف عن 
طريقها حقائق عامل �سناعة �ملعادن، ولتخربنا 
�ملعادن  من  �لعاملى  �لإنــتــاج  وزن  من   %95 بــاأن 
يذهب لل�سلب، �مل�ستخرج من خامات �حلديد، 
ياأتى بعده، مب�سافة كبرية، �لألومنيوم �مل�ستخرج 
و�لزنك،  �لنحا�ص  ثــم  �لبوك�سايت،  خــام  مــن 

بن�سب �أ�سغر.
على  لتدلنا  بــالأرقــام  ن�ستعني  �أخــرى،  مرة 
�أن يخفى عنا  حجم �لإنتاج، ولكن هذ� ل يجب 
و�لكروم  و�لكادميوم  �لزرنيخ  مثل  معادن   �أن 
ت�ستخرج  �لــتــى  و�لـــذهـــب،  و�لــنــيــكــل  و�لــزئــبــق 
�آثارها  لها  قليلة،  بكميات  �ملناجم  من  خاماتها 
�لبيئية �خلطرية، �إذ ترتك عمليات ��ستخال�سها 
و�ملو�د  �ملخّلفات،  من  �سخمة  كميات  ور�ءهـــا 
�ل�سامة، كما تعّرى مو�قع �لتعدين و�ل�ستخال�ص 

من غطائها �خل�سري.
وفى عام 2005، ترتب على عمليات �إنتاج 10 
معادن �أ�سا�سية ثالثة باليني طن من �ملخلفات، 
وهو ما يو�زى �أربعة �أ�سعاف وزن �ملعادن �لتى مت 
��ستخال�سها من تلك �لعمليات، و�لالفت للنظر 
بو�سائل  �لآن  تهتم  �ل�ستخال�ص  عمليات  �أن 
لرفع  �لتعدينية،  �ملخلفات  ملعاجلة  م�ستحدثة 
عو�ئد عمليات �لتعدين، نتيجة لنخفا�ص نوعية 
�هتمامها  يفوق  و�أحيانا  �مل�ستخل�سة،  �خلامات 
بتدوير �ملخلفات عملية �ل�ستخال�ص �لأ�سا�سية.

�لعامل،  �أبرز منتجى خام �حلديد فى  ومن 
�خلامات  وتتو�فر  و�أ�سرت�ليا،  و�لرب�زيل  �ل�سني 
�ملاجنيتايت،  �أهــمــهــا:  ــورة،  �ــس مــن  �أكـــر  فــى 

وحتتاج  و�لليمونايت؛  و�لكوتايت،  و�لهيماتايت، 
�إىل �إ�سافات من �لكروم و�لنيكل، لإنتاج �ل�سلب 
ب�سفاته �ملعهودة، وقد و�كبت �لزيادُة فى �إنتاج 
�لــعــامل من  �إنــتــاج  �لــعــام فــى  �لــتــز�يــَد  �ل�سلب 
بالعام  طن  مليون   189 من  فت�سارعت  �ملعادن، 
1950 �إىل �أكر من 1.3 بليون طن عام 2008.. 
وكان لالأزمة �لقت�سادية �لعاملية �لر�هنة وقعها 
على �إنتاج �ل�سلب، فانخف�ص ب�سورة حادة، كما 
هبطت �أ�سعاره، بنهاية عام 2008؛ و�متدت هذه 
– با�ستثناء   2009 – عامنا هذ�  �إىل  �لأحــو�ل 
فى  �قت�سادها  جنح  �لتى  �ل�سني،  هو  وحيد، 
وكان  �ل�سلب،  لقطاع  �لنمو  بزخم  �لحتفاظ 
�إنتاج �ل�سلب �ل�سينى قد حقق قفزة كبرية فى 
�أقل من 20 عامًا، فارتفع من 66 مليون طن عام 
1990، �إىل 500 مليون طن عام 2008، وهو ما 
ميثل 38% من جممل �لإنتاج �لعاملي؛ وهو حجم 
فى  �ل�سلب  منتجى  قمة  على  تــرتبــع  يجعلها 
�لعامل، دون مناف�ص، ويتجاوُز جمموَع ما �أنتجته 
�لدول �خلم�ص �لتالية لها فى �لرتتيب، فى نف�ص 
�ل�سنة، وهي:  �ليابان، مل يزد �إنتاج عام 2008 
�ملتحدة  �لوليات  و  طن،  مليون   119 عن  فيها 
مليون   69 ورو�سيا  طــن،  مليون   91 �لأمريكية 
طن، و�لهند 55 مليون طن، وكوريا �جلنوبية 53 

مليون طن.
��ستهالكه،  ــا  �أم �ل�سلب،  �إنــتــاج  عــن  هــذ� 
و�أوربا  �ل�سمالية  �أمريكا  دول  �أن  �لأرقــام  فتقول 
– ت�ستهلك 44% من  – منذ عقد م�سى  كانت 
ــاج �لــعــاملــي؛ وتــغــري �حلـــال �لآن،  ــت �إجــمــاىل �لإن
ل�ستهالك  �سهية  �لأكــر  هى  �ل�سني  و�أ�سبحت 
�ل�سلب، �إذ يذهب �إليها – وحدها – 36% من 
�لإنتاج �لعاملي، يليها دول �آ�سيوية �أخرى ت�ستهلك 

ما جمموعه 22% من �سلب �لعامل.
ثم تاأتى �أرقاٌم �أخرى لتك�سف لنا عن جانب 
�ل�سلب،  مــن  �لعاملى  �لإنــتــاج  ق�سة  فــى  معتم 
فاملعروُف �أن �سناعة �ل�سلب حتتاج �إىل كميات 
�نطالُق  عليها  يرتتب  كما  �لطاقة،  من  �سخمة 
عن  �مل�سئولة  �لدفيئة،  غــاز�ت  من  كبري  حجم 
و�حد  �إنتاَج طن  �أن  ثبَت  فقد  �لكوين؛  �لحرت�ر 
من �ل�سلب ُيطلُق ما متو�سطه 1.7 طن من غاز 
�ل�سلب،  �سناعة  �أن  �أى  �لكربون.  �أك�سيد  ثانى 
لل�سلب  منتجة  دول  �ست  �أكـــرب  فــى  وحــدهــا، 
�أك�سيد  ثانى  من  �نبعاثات  عن  م�سئولة  بالعامل، 
فى  طــن،  بليون   1.5 عن  وزنها  يزيد  �لكربون 
عام و�حد، هو 2008؛ ومتثل هذه �لكمية حو�ىل 
خمتلف  من  �لغازية  �لنبعاثات  جممل  من   %6
�لأن�سطة �لب�سرية، و27% من �لنبعاثات �لغازية 

من �ل�سناعة.
العمالق ال�ضينى وتزايد اال�ضتهالك من املعادن.
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و�ـــســـرعـــان مـــا تـــطـــورت عــمــلــيــات �إنـــتـــاج 
فرت�جعت  بـــالأ�ـــســـو�ق،  وتـــوفـــر  �لألـــومـــنـــيـــوم، 
تز�يدت  و�إن  �لنفي�سة،  �لــفــلــز�ت  بــني  مكانته 
ًنا رئي�سًيا فى �سناعات  ��ستخد�ماته، و�سار مكوِّ
�ملبانى  �لربية و�جلوية، وفى  �ملو��سالت  و�سائل 

و�لإن�ساء�ت، وو�سائل �لتعبئة.
وي�ستخل�ص �لألومنيوم من خام �لبوك�سايت، 
�لذى تنت�سر مناجمه ب�سكل �أ�سا�سى فى �أ�سرت�ليا 
�إنتاج  تز�يد  وقــد  و�لهند،  و�لــرب�زيــل  و�ل�سني 
طن،  مليون   2 من  �لبوك�سايت  من  �لألومنيوم 
عام 1950، �إىل 39.7 مليون طن بالعام 2008، 
وكانت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية تت�سدر قائمة 
بن�سبة   ،1960 عــام  حتى  �لألــومــنــيــوم  منتجى 
�إىل  وتر�جعت  �لعاملي،  �لإنتاج  من  تقريبًا   %40
�لتى  لل�سني،  �ل�سد�رة  تاركة  �لآن،  فقط،   ،%7
�أنتجت 34% من �ألومنيوم �لعامل، بالعام 2008؛ 

تليها رو�سيا بن�سبة �إنتاج 11%، ثم كند� %8.
�لأمريكية  �ملــتــحــدة  ــات  ــولي �ل تخلت  وقــد 
�لألومنيوم  ف�سناعة  خمــتــارة،  �ل�سد�رة  عن 
للطاقة،  ��ستهالكا  �ل�سناعات  �أكر  من  و�حدة 
�لعامل  �إنــتــاج  مــن  تــاأخــذ - وحــدهــا - %3  فهى 
 1.6 �خلــام  �سهر  عن  ويتخلَُّف  �لكهرباء،  من 
�إىل  بالإ�سافة  �لكربون،  �أك�سيد  ثانى  من  طن 
هو  غــازي،  فلورينى  مركب  �نبعاثات  من  طن 

برفلوروكربون، لإنتاج طن و�حد من �لفلز.
كبرية  تغري�ت  طــر�أت  فقد  حال،  �أى  وعلى 
�إنتاج  �لطاقة فى عمليات  ��ستهالك  على كفاءة 
منه  �لــو�حــد  �لطن  كــان  �أن  فبعد  �لألــومــنــيــوم، 
يحتاج �إىل 50 �ألف كيلوو�ت/�ساعة، عام 1900، 
�نخف�ص �إىل �لن�سف بعد ن�سف قرن، ثم �أ�سبح 

16 �ألف كيلوو�ت/�ساعة فى عام 2000.
وقد خفف �لعتماد على )خردة( �لألومنيوم 
فى �إنتاجه – �أو تدوير �ملهمل منه – من م�ساكله، 
حيث حتتاج عملية �لتدوير �إىل 5-6% فقط من 
�لطاقة �مل�ستخدمة فى �لت�سنيع من �لبوك�سايت، 
�أنها تغنى عن عمليات �لتعدين وما يتخلف  كما 
حجم  �زد�د  ــد  وق �ــســامــة.  خملفات  مــن  عنها 
�لألومنيوم �ملنتج بالتدوير، من 2.6 مليون طن 
فى عام 1970، �إىل 9 مليون طن �سنة 2000؛ �أى 
بن�سبة 38%.. وقد ��ستمر �لرقم فى �لنخفا�ص، 
 ،2008 عــام  طــن،  مليون   6.3 �إىل  و�سل  حتى 
تر�جع  ل�سببني:  وذلك   ،%16 �إىل  ن�سبته  فتدنت 
�لعتماد على خردة �لألومنيوم، و تز�يد �لإقبال 
على �إنتاجه من خام �لبوك�سايت،  وت�ستحق جتربة 
�ليابان فى �إنتاج �لألومنيوم �لتوقف �أمامها، فقد 
حظرت ت�سنيعه حمليًّا من �لبوك�سايت، و�أباحت 

�لت�سنيع بالتدوير، بالإ�سافة �إىل �ل�ستري�د.

كان ميكن لهذه �لأرقام �أن ترتفع �أكر، لول 
على  و�ل�سلب،  �حلديد  �سناعات  به  حظيت  ما 
مدى �لثالثني �سنة �ملن�سرمة، من تطور�ت فى 
��ستخد�م  �إعادة  وفى  �لطاقة،  ��ستهالك  كفاءة 
و�ل�سلبة،  �لــغــازيــة  �لــثــانــويــة  �ملنتجات  بع�ص 
ثانى  �نبعاثات  فى  جوهرية  تخفي�سات  حققت 

�أك�سيد �لكربون.
�جلنوبية  وكــوريــا  و�أملــانــيــا  �إيطاليا  وتــاأتــى 
ــابــان فــى مــقــدمــة �لــــدول �لــتــى تطبق فى  ــي و�ل
عالية  كفاءة  ذ�ت  تكنولوجيات  �ل�سلب  �سناعة 
و�أوكر�نيا،  رو�سيا  �أمــا  �لطاقة؛  ��ستخد�م  فى 
فم�ستمرتان فى ��ستخد�م �أفر�ن �ل�سهر �لقدمية 
ذ�ت �ملو�قد �ملفتوحة؛ ويغلب على م�سانع �ل�سلب 
من  �لنوعية  منخف�سة  �أنو�ع  ��ستخد�م  �لهندية 
�لفحم لتوليد �لطاقة، مبا يرتتب على ذلك من 
�ملنتجني  �أكــرب  �ل�سني،  �أمــا  ثقيلة؛  بيئية  �أعباء 
و�سائل  على  تعتمد  فهى  لل�سلب،  و�مل�ستهلكني 

�إنتاج قدمية، ل ت�ستخدم �لطاقة بكفاءة عالية، 
و�إن كانت ُتدخـُل �لآن حت�سينات وجتديد�ت على 

كل �سناعاتها.
مرة،  لأول  �لألومنيوم،  �لعامل  عــرف  وقــد 
�لأملانى  �لكيميائى  متكن  حني   ،1827 بالعام 
ثم  منه،  دقيقة  حبيبات  �إنتاج  من  "فوهلر" 
��ستخل�ص كتلة م�سغوطة من هذ� �لفلز �جلديد، 
رجل  متكن  ثــم  �ملـــحـــاولت؛  مــن  �سنة   18 بعد 
"�سنكلري دويف" من حتويل  �لفرن�سى  �ل�سناعة 
ا  بع�سً عر�ص  وقو�لب،  �سفائح  �إىل  �لكتلة  تلك 
 ،1855 عام  ــدويل،  �ل باري�ص  معر�ص  فى  منها 
فــاأ�ــســبــح حــديــث �ملــجــتــمــعــات، و�ــســار �متالك 
�لذهب، حتى  قيمته  وفاقت  قطعة منه رفاهية، 
يخ�ص  ولئــمــه،  فــى  كـــان،  �لــثــالــث  نابليون  �أن 
من  مائدة  باأدو�ت  �ملالكة  �لأ�سرة  و�أفر�د  نف�سه 
من  فكانت  و�لف�سية  �لذهبية  �أمــا  �لألومنيوم، 

ن�سيب �أ�سحاب �ملكانة �لأدنى فى �لبالط!.

 االألومونيوم اأكرث ال�ضناعات ا�ضتهالًكا للطاقة.

املعادن تدخل فى خمتلف ال�ضناعات.



الوطنية  امل�سابقة  اإط���ار  ف��ى 
الختيار امللحقني الثقافيني مل�سر 
الرازق  د. عبد  فاز  فى اخل��ارج، 
االإيطالية  اللغة  ق�سم  رئي�س  عيد 
جامعة  االآداب  بكلية  واآداب���ه���ا 
الثقافى  امللحق  مبقعد  القاهرة، 
فى  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر  جل��م��ه��وري��ة 
التعليمية  البعثة  ومدير  اإيطاليا 
املنتظر  ومن  روم��ا،  فى  والعلمية 
مهام  عيد  ال��دك��ت��ور  يت�سلم  اأن 
فى  اجل��دي��د  الدبلوما�سى  عمله 
مبقر  ال���ق���ادم  ي��ول��ي��و  م��ن  االأول 
فى  امل�سرية  الدبلوما�سية  البعثة 

العا�سمة االإيطالية. 
عبد  د.  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
ال�������رازق ع��ي��د ل���ه ال���ع���دي���د من 
حمليًا  املن�سورة  العلمية  االأبحاث 
فى  �ساهم  وقد  ودوليًا،  واإقليميًا 
اللغة  اأق�����س��ام  م��ن  ع��دد  تاأ�سي�س 
وخارجها،  م�سر  فى  االإيطالية 
تدري�س  ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و  اأول  وه���و 
بجامعة  التخ�س�س  ه���ذا  ف��ى 
ال����ق����اه����رة، ول�����ه ال���ع���دي���د من 
املن�سورة  وال��درا���س��ات  امل��ق��االت 
ن�سرت  كما  وخارجها،  م�سر  فى 
املرتجمة  الكتب  م��ن  العديد  ل��ه 
وكان  العربية،  اإىل  االإيطالية  من 
العربية  من  يرتجم  م�سرى  اأول 
اإىل االإيطالية وتن�سر ترجمته فى 
ع�سو  وه��و   .2007 ع��ام  اإيطاليا 
العلمية  اجلمعيات  من  ع��دد  فى 
اأول  كان  كما  والدولية،  امل�سرية 
حتكيم  جلنة  فى  م�سرى  ع�سو 
العاملية  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��ائ��زة 
وناق�س  واأ���س��رف  ال��رتج��م��ة،  ف��ى 
املاج�ستري  ر���س��ائ��ل  م��ن  ال��ع��دي��د 
ع�سوًا  ك���ان  ك��م��ا  وال���دك���ت���وراه، 
ال�سعبية  الدبلوما�سية  وف��د  ف��ى 
امل�سرية الذى �سافر اإىل عدد من 

 �� فنانوها  ي��راه��ا  كما  امل��غ��رب 
امل�����س��ان��ع وامل��ح��ط��ات احل��راري��ة 
واالأ�سجار �� مو�سوع املعر�س الذى 
مغاربة  فنانني  ثمانية  به  ي�سارك 
للت�سوير  فوتوماد  مهرجان  فى 
حالًيا  امل���ق���ام  ال���ف���وت���وغ���راف���ى 

بفرن�سا.
ي��ق��دم امل�����س��ورون ع����دًدا من 
اأعمالهم التى يعربون من خاللها 
عن بلدهم املغرب كما ي�ساهدونها 
تراها  ك��م��ا  ول��ي�����س  ب��اأن��ف�����س��ه��م 

الدول ومنها اإثيوبيا، والذى حقق 
عددًا كبريًا من النجاحات.

ال���دك���ت���ور/ عبد  ت��ل��ق��ى  وق����د 
عدد  م��ن  التهنئة  ع��ي��د  ال����رازق 
كبري من ال�سخ�سيات العامة فى 
احلركات  ومن  واخل��ارج  الداخل 
واالأح��زاب عالوة على  ال�سيا�سية 
ت��ه��ن��ئ��ة خ��ا���س��ة م���ن ط��الب��ه فى 
اجلامعات  فى  وزمالئه  اجلامعة 
امل�سرية ومن كلية االآداب واإدارة 

جامعة القاهرة. 
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القاهرة

الدار البي�ضاء

د. عبد الرازق عيد 
ملحًقا ثقافًيا فى اإيطاليا

املغرب فى عيون 
فنانيها.. بفرن�ضا

د. عبد الرازق عيد

اإميانويل دوجناال

اأحد االأعمال امل�صاركة فى مهرجان فوتوماد للت�صوير

كامريات ال�سائحني واالأجانب.
باهتمام  املعر�س  حظى  وق��د 
الذين  وال��ن��ق��اد  امل��ع��ر���س  رواد 
امل�ساركة  االأع��م��ال  متيز  اأك����دوا 
الفنانني  ه��وؤالء  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 
الت�سوير  م���در����س���ة  ارت���������ادوا 
عن  خارجة  وم�ساهدهم  الدولية 
املناطق  متثل  فهى  التقليدية،  
احل�سرية  وال�سواحى  ال�سناعية 
الع�سوائية  عليها  اأث���رت  وك��ي��ف 
والقبح رغم ما متلكه من مقومات 

جمال نادرة.
ال��ف��ن��ان ح�����س��ن حجاج  ي��ق��دم 
املغربية  ال��ب��ي��ئ��ة  م���ن  ل��ق��ط��ات 
ال�سالونات  م��ث��ل   ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
الرنجيلة،  لتدخني  املخ�س�سة 

ولوحات لن�ساء �سرقيات. 
"لغة  ل�سياغة  حم��اول��ة  وف��ى 
امل���غ���رب،  ب���اأ����س���ج���ار  خا�سة" 
مناوى  خليل  امل�سور  ي�ستح�سر 
ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ى متكن 
البناء  نه�سها  و  اخل���راب  منها 

الع�سوائي. 
ليلى  الفنانة  ت�ساهم   بينما 
ح��ي��دة ف��ى ت��ق��دمي امل��غ��رب  التى 
ت�سارك  حيث  الكثريون،  يجهلها 
ال�سناعية  املركبات  عن  باأعمال 
وكاأنها  ت��ب��دو  ال��ت��ى  ال�����س��ا���س��ع��ة 

منحوتة.



اإميانويل  واملوؤرخ  الكاتب  اأبدى 
ثورات  ف�سل  من  تخوفه  دوجن��اال 
له  حوار  فى  وقال  العربى  الربيع 
الفرن�سية:  االأنباء  وكالة  ن�سرته 
����س���ه���دت اأف���ري���ق���ي���ا ف����ى ف���رتة 
الثورات  م��ن  ع���دًدا  الت�سعينيات 
املماثلة ملا يحدث حالًيا فى م�سر 
وتون�س وليبيا، واأو�سح اأن االأو�ساع 
قد تكون اأكرث �سوًءا مما يت�سوره 
ا مع تفتت الثوار  البع�س، خ�سو�سً
واأح��زاب  ت��ي��ارات  على  وتوزعهم 

متناحرة.
حواره:  فى  دوجن��اال  واأ���س��اف 
اأخ�������س���ى ع����دم مت��ك��ن ال���ث���ورات 
العربية من حتقيق مطالبها مثلما 
ح���دث ف��ى ال��ع��دي��د م���ن  البالد 
ا واأن الظروف  االإفريقية خ�سو�سً
واملالب�سات تت�سابه اإىل حد كبري.

دوجناال  االأفريقى  املوؤرخ  ويعد 
باأفريقيا  الرواية  كتاب  اأب��رز  من 
االأوىل  روايته  منذ  �سهرته  ب��داأت 
وكانت   1973 ع���ام  كتبها  ال��ت��ى 
بعنوان "�سالح فى يدى وق�سيدة 
فى جيبى"، عرب من خاللها عن 
الفقر  تعانى  النا�س  من  �سرائح 

والف�سل واال�سطهاد.
ك��م��ا ج���اءت رواي���ت���ه االأخ���رية 
النهر"  بجوار  ملجموعة  "�سورة 
فى  الن�ساء  ملعاناة  حًيا  جت�سيًدا 
بلده ومنوذج متكرر فى الكثري من 

البلدان االأفريقية.
دوجن���اال  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
كاتب اأفريقى جعله االأدب منفتًحا 
اأنه  اإىل  باالإ�سافة  ال��ع��امل،  على 
حديث  كتابة  اأ���س��ل��وب  ي�ستخدم 
ت�سهده  ال����ذى  ال��ت��ط��ور  ي��ن��ا���س��ب 

البالد االإفريقية.

التى  باري�س  وكالة �سور  ت�سعى 
تقدم اأعمالها فى 40% من ال�سوق 
انت�سارها  جم��ال  تو�سيع  العاملى 
اجلنوبية  الأم��ري��ك��ا  تتوجه  حيث 
عرو�س  لتقدمي  وت�سعى  واآ���س��ي��ا، 
خا�سة وقيمة للمتعاملني معها من 
معاهد  من  العديد  اإن�ساء  بينها 

الت�سوير فى هذه الدول.
االإط����ار مت حتديد  ه���ذا  وف���ى 
عام  اأبريل   28 –  24 من  الفرتة 
الإ�سدار  م��وع��ًدا  ال��ق��ادم   2013
طبعة خا�سة فى اأمريكا من اأ�سهر 
ال�سور التى تقدمها الوكالة التى 
تعد اأ�سهر وكالة فرن�سية لل�سور. 

فريدمان  ج��ول��ي��ان  واأو����س���ح 
ناجحة   العالقة  اأن  الوكالة  مدير 
باري�س  ف��ى  ال��وك��ال��ة   ن�ساط  ب��ني 
متعددى  ب��اأم��ري��ك��ا  وال��ف��ن��ان��ني 
والفن  احلياة  يرثى  مما  املواهب 

ب�سكل خا�س.

حتت عنوان  - بانوراما -  يكرم 
)جورج  الفرن�سى  الثقافى  املركز 
بامبيدو( الفنان االأملانى املعا�سر 
اإقامة  خالل  من  ريت�سر،  ج��رارد 
معر�س دائم ملجموعة متنوعة من 

اأعماله منذ عام 1960.
�سورة   150 امل��ع��ر���س  ي�����س��م 
واأع����م����ال م���ن ف���ن ال��ب��ورت��ري��ه، 
من  وغ���ريه  ال�سامتة،  الطبيعة 
املركز  واأعلن  املعا�سرة..  الفنون 
الفرن�سى اأن املعر�س الذى ي�ستمر 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  منت�سف  ح��ت��ى 
مل�سار  متاأنية  ق��راءة  يعد  القادم  
ال��زم��ن وامل��و���س��وع الأع��م��ال واحد 

من اأبرز الفنانني املعا�سرين.
للفنان  ل�����س��وؤال  اإج���اب���ة  وف���ى 
االأملانى عن اأ�سلوب عمله ذكر اأنه 
ر�سمه  فى  قواعد حم��ددة  يتبع  ال 
لدى  لي�س  وق��ال  لوحاته،  من  الأى 
برنامج عمل حمدد واأ�سلوب اأتبعه 
فى الر�سم ، فاأنا اأحب الالنهائية 

والتلقائية.
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باري�سليبرفيل

دوجناال: اأخ�ضى ف�ضل 
الثورات العربية

الفرن�ضية لل�ضور ت�ضدر 
طبعة اأمريكية

فرن�ضا تكرم االأملانى 
ريت�ضر" "جرارد 

الفنان االأملانى جرارد ريت�صر

اأحد اأعمال الفنان جرارد ريت�صر

نرمني العطار - والء فتحى
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الثقافى  امل���رك���ز  ي�ستقبل 
فى  بامبيدو،  ج��ورج  الفرن�سى 
 10 وحتى  يونيو   20 من  الفرتة 
لفن  معر�سا  ال��ق��ادم  �سبتمرب 
املعمار االإيطاىل عن الفرتة من 

 .1965 – 1685
الفن  متحف  م��دي��ر  وي�سري 
احلديث اأن املعر�س يقدم والأول 
مرة حتت عنوان )اجتاه(، وهو 
التى  ال��ف��ن��ي��ة  ا���س��م اجل��م��اع��ة 
اأعقاب فرتة  فى  ظهرت هناك 
اأكرث  املعر�س  وي�سم  احلرب.. 
ماكيت  مابني  عماًل   250 م��ن 
بجانب  و�سور  ولوحات  ور�سوم 
االأف�����الم امل�����س��ج��ل��ة وال��وث��ائ��ق 
تلك  ازده��ار  فرتة  تر�سد  التى 

اجلماعة .
)اجتاه( تهتم بالفن العملى 
احلديث البعيد عن املثالية، فهو 
يعرب عن احتياجات النا�س اأكرث 
من متطلبات احلداثة.. وتعترب 
املدار�س  اأك���رث  م��ن  اجل��م��اع��ة 
ان��ت�����س��اًرا ف���ى اإي��ط��ال��ي��ا حيث 
املعماريني  م��ن  الكثري  جت��ذب 
البناء  فى  العملية  لنظرياتها 

تبًعا الحتياجات املجتمع.

ر�سومات  م��ن  ع��دد  حققت 
الفرن�سى  للفنان  الكاريكاتري 
يورو  األ��ف   160 ح��واىل  بالنتو 
ب��امل��زاد  للبيع  ع��ر���س��ه��ا  ع��ن��د 
العلنى، حمققة بذلك طفرة فى 

املبيعات بلغت 13 األف يورو. 
عماًل   150 امل������زاد  ي�����س��م 
ر�سوم  ع��ل��ى  ت�ستمل  ل��ب��الن��ت��و 
اجلديد  ال��ف��رن�����س��ى  ل��ل��رئ��ي�����س 

مدى  على  رو�سيا  احتفلت 
ب�ساعرها  امل��ا���س��ى  ال�����س��ه��ر 
بو�سكني،  األك�سندر  العظيم 
ح���ي���ث ب������داأ االح����ت����ف����ال فى 
ال�����س��اد���س م���ن ي��ون��ي��و، وهى 
اأ�سبحت  التى  ميالده  ذك��رى 

يوًما لل�سعر الرو�سي.
عدة  االحتفالية  ت�سمنت 

بيت  داخ���ل  اأق��ي��م��ت  فعاليات 
مبدينة  ال���ك���ب���ري  ال�������س���اع���ر 
وهو  بولدمنو"  "بول�سوى 
اأجمل  بو�سكني  فيه  كتب  الذى 
بالكني"،  "ق�س�س  روائ��ع��ه.. 
و"الفار�س   ،" �سغرية  ماآ�سى 

النحا�س". 
اأن�����ه منذ  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
ال�سغري  وب��ل��ده    1967 ع���ام 
بعيد  يحتفل  "البول�سوي" 
م��ي��الد ���س��اع��ره امل���ول���ود عام 
الكتاب  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال   1799
والنا�سرين وكذلك ال�سياح من 

اأرجاء العامل. 
االح��ت��ف��االت ب�سالة  ب���داأت 
و�سع  ثم  ال��ع��ذراء  كني�سة  فى 
متثال  اأمام  الزهور  من  اإكليل 
متحف  ف��ى  ال�سخم  بو�سكني 

حممية "بولدينو". 
قام  االحتفاالت  اإط��ار  وفى 
العا�سمة  فى  بو�سكني  متحف 
مو�سكو بافتتاح متحف اخليال 
اأثرية  قطعة   46 ي�سم  ال��ذى 
عاملًيا  ومتحًفا  دول���ة   27 م��ن 
برادو  ومتحف  اللوفر  بينها 

واالأكادميية الفنية امللكية. 
متحف  هو  بو�سكني  متحف 
 1912 ع��ام  منذ  افتتح  عريق 
للفنون  م��ت��ح��ًف��ا  ب���اع���ت���ب���اره 
اال�سم  بهذا  و�سمى  اجلميلة، 
الرو�سى  ال�ساعر  با�سم  تيمًنا 
وي�سم  ب��و���س��ك��ني،  األ��ك�����س��ن��در 
ك��ن��وًزا م��ن ك��ل اأن��ح��اء العامل 
مهمة  اآث����اًرا  ي�سم  اإن���ه  حتى 
وبالد   الفرعونية  للح�سارتني 
اإىل  و���س��واًل  النهرين  ب��ني  م��ا 

فنون القرن الع�سرين. 
بو�سكني  على  الرو�س  يطلق 
رو�سيا"  �سعراء  "اأمري  لقب 
م�سرحه  ع��ظ��م��ة  اأن  رغ����م 
ت��ق��ل ع��ن عظمة  ورواي���ات���ه ال 
اأكرث  يع�س  اأنه مل  �سعره ورغم 

بيع  مت  وق��د  ه��والن��د..  فرن�سوا 
االأعمال ل�سالح جمعية الر�سوم 
املتحركة لل�سالم، التى اأن�ساأها 
الفنان منذ عام 2006 بت�سجيع 
من رئي�س االأمم املتحدة ال�سابق 

كوفى عنان.
ر�سام  اأن  امل���ع���روف  وم����ن 
يعمل  ب��الن��ت��و  ال���ك���اري���ك���ات���ري 
�سحفًيا فى اجلريدة الفرن�سية 

اليومية لوموند.
اخلطى  م�����س��روع��ه  وي��ع��ت��رب 
ك��ب��ري ج����ًدا، ف��ق��د ح���دد هدًفا 
بني  احل��وار  اإقامة  فى  متثل  له 
الثقافات بوا�سطة الر�سم الذى 
يتحرر من حواجز اللغة ويتميز 
على الكلمات بكونه فى متناول 

اجلميع وفوًرا.
كما و�سع بالنتو اأ�س�س مهمة 
ال��ر���س��ام اجل��دي��دة وال��ت��ى قال 
عنها اأن الر�سم بو�سعه اأن يكون 
و�سيًطا ملحاولة تطوير االأ�سياء. 
قاله  ما  رويرتز  وكالة  وو�سفت 
"دبلوما�سية  ب��ع��ب��ارة  ب��الن��ت��و 
دبلوما�سية  وه��ى  الر�سوم".. 
فيها  يكون  وال  القلم  ت�ستخدم 
اإمنا  م�ساهد  جم��رد  ال��ر���س��ام 

فاعاًل فى هذا العامل. 

مو�ضكو

اأحد اأعمال بالنتو

بو�صكني

الفن االإيطاىل
 فى مركز بامبيدو

اأعمال بالنتو
 باملزاد العلنى

احتفاالت مهيبة
 بـ" بو�ضكني "
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ب���ع���د ت���وق���ف ع���ام���ني ع���اد 
�سينيفيان"  "اأو�سيان  مهرجان 
ب���دورت���ه ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة فى 
"نيودلهي"،  الهندية  العا�سمة 
�سينمائى  فيلم   )200( ليقدم 

من اآ�سيا والعامل العربى.
املهرجان الذى يهدف لن�سر 
من  ح��اول  ال�سينمائية  الثقافة 
اأف���الم دورت���ه اجلديدة  خ��الل 
على  اجلمهور  اأذواق  اإر���س��اء 
التعليمية  امل�ستويات  اختالف 
والثقافية، فهناك اأعمال تعتمد 
و�سواًل  الب�سيط،  ال�سرد  على 
ل��ن��وع��ي��ة اأخ�����رى م���ن االأف����الم 
املعقدة  الق�سايا  تتناول  التى 
�سديًدا  اختالًفا  تختلف  والتى 
العادية  احل��ي��اة  تفا�سيل  ع��ن 
الب�سيطة  التى يعي�سها امل�ساهد 
الدورة  هذه  اأن  ورغم  يوم،  كل 
ت��ت��ن��اول ب�سفة  امل��ه��رج��ان  م��ن 
املرتبطة  ال��ق�����س��اي��ا  خ��ا���س��ة 
ب��ال��ط��ف��ل، مل ت�����س��ارك اأف���الم 

التحريك بالقدر املنا�سب.
امل����ه����رج����ان ال�������ذى ح��ول��ه 
القائمون عليه من جمرد حدث 
ثقافية  تظاهرة  اإىل  �سينمائى 
فعالياتها  تدور  اإن�سانية كبرية، 
فى  وا�سع،  جغرافى  مدى  على 
العا�سمة الهندية دون االكتفاء 
املركزية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ب���ال���ب���وؤر 
�ساهم  كما  الراقية،  واالأح��ي��اء 
فى  الدخول  تذاكر  اإلغاء  ق��رار 
اأك��رب من اجلماهري  دف��ع ع��دد 
حيوية  فى  للم�ساركة  الفقرية 
ال�سينمائية  االإبداعية  العملية 

داخل املهرجان.
التى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تت�سمن 
ت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى اخل��ام�����س من 
ا  معر�سً ال���ق���ادم،  اأغ�����س��ط�����س 
بعنوان "مائة عام من ال�سينما 

الهندية"، وحلقات نقا�س تتناول 
الطابع  يفر�سها  مو�سوعات 
منها  ل��ل��م��ه��رج��ان  اجل��غ��راف��ى 
ال�سينما  فى  املدينة..  "دلهى 
خا�سة  وف��ع��ال��ي��ة  الهندية"، 
الهندى  ال�سينمائى  باملخرج 
"مانى راكول" كذلك يتم عقد 
النقا�سية  احللقات  من  �سل�سلة 
ح��ول االإط����ار ال��ن��ظ��رى حلرية 

الفكر والتعبري االإبداعي.
لعقد  التمهيد   اإط����ار  وف���ى 
الطبيعي/  )ال��رتاث  حول  قمة 

�سيرتجم  الذى  االإن�سان(  �سنع 
�سينمائى  مهرجان  اإىل  ب��دوره 
ملو�سوعات  خم�س�س  ج��دي��د 
البيئة، �سيقام على هام�س هذه 
العرو�س  من  جمموعة  ال��دورة 
تتناول  ال���ت���ى  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
من  وانطالًقا  البيئية،  امل�ساكل 
اللجنة  اخ��ت��ارت   املفهوم  ه��ذا 
كرمز  "ال�سلحفاة"  املنظمة 
اأقدم  م��ن  لكونها  للمهرجان، 
املخلوقات على كوكب االأر�س .

من 38 عاًما.
فى  خمتلًفا  بو�سكني  ك���ان 
بينهما،  وم��ا  م��ي��الده ومم��ات��ه 
احلب�سة  اإىل  ترجع  فاأ�سوله 
الغليظتان  �سفتاه  ت���دل  ك��م��ا 
ينتمى  ال���ذى  املجعد  و���س��ع��ره 
التى  االأفريقية،  االأ�سول  لتلك 
"نادي�ستا  وال��دت��ه  ع��ن  ورث��ه��ا 
ال�سابط  اأو�سيبافندا" حفيدة 
االأف���ري���ق���ى ال�����ذى ك����ان من 
املقربني لدى القي�سر بطر�س 

االأول. 
من  االأول  الن�سف  وك���ان 
القرن التا�سع ع�سر هو الع�سر 
الذهبى الإنتاج بو�سكني االأدبى 
فرتة تقارب بني االأدب الرو�سى 

واالآداب العربية. 
بو�سكني  ان��ت��ق��د  م��ا  ك��ث��رًيا 
والنبالء  ال��ق��ي��ا���س��رة  ح��ي��اة 
وتقييد  �سعبه،  بحرية  وطالب 
القي�سرى  احل��ك��م  ���س��ل��ط��ات 
الذى كانت اأ�سعاره مراآة ملا به 
من انحالل وتف�سخ وهو االأمر 
حمبوًبا  االآن  حتى  جعله  الذى 
وفى  ب��ل  ال��رو���س  م��ن  للعامة 
االحتاد ال�سوفيتى ال�سابق بعد 

الثورة البل�سفية.
نهاية  بو�سكني  حياة  انتهت 
بدراماتيكية  تليق  دراماتيكية 
التى  امل��ب��ارزة  فاأثناء  اأ�سعاره 
دع����ا اإل���ي���ه���ا ب��و���س��ك��ني اأح���د 
اأ���س��دق��اء زوج��ت��ه وه��و ب��ارون 
اإقامة  ي��ح��اول  ك���ان  ف��رن�����س��ى 
عالقة معها، تلقى طلقة نارية 
اإ�سابات  الإ�سابته  اأدى  مم��ا 
خطرية توفى على اأثرها تارًكا 
االأع��م��ال  م��ن  �سخًما  ع����دًدا 
العالية،  القيمة  ذات  الفنية 

توحى باأنه قد عا�س لالأبد. 

  دلهى 

مهرجان االأفالم العربية االآ�ضيوية
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ح��ق��ق��ت رواي�������ات االأدي�����ب 
�ساحب  باموق  اأورهان  الرتكى 
نوبل معداًل قيا�سًيا فى مبيعات 
الروايات فى الهند، حيث تاأتى 
فى  الرباءة"  "متحف  رواي��ت��ة 
املركز االأول من حيث املبيعات 
ويحظى  الهندية،  املكتبات  فى 
التبجيل  م��ن  بالكثري  ب��ام��وق 
الهندى  القارئ  لدى  وال�سهرة 
ب�سكل يفوق كثرًيا ما يحظى به 

فى املجتمعات العربية.
اأوىل  هى  الرباءة"  "متحف 
الروايات التى اأ�سدرها االأديب 
الرتكى بعد فوزه بنوبل، وتدور 
الرثى  ال�ساب  "كمال"،  ح��ول 
امل�سئول عن اإدارة ثروة عائلته، 
عاطفية  ع��الق��ة  تنمو  وال����ذى 
قريباته،  اإح�����دى  وب���ني  ب��ي��ن��ه 
وتدعى "مو�سون"، اإال اأن كمال 
يقع فى غرام فتاة تركية تلقت 
كان  حيث  باري�س،  فى  تعليمها 
يوًما قن�ساًل لبالده فى فرن�سا، 
وجت���رى اأح����داث ال���رواي���ة فى 
القرن  وثمانينيات  �سبعينيات 
الفرتة  وهى  تركيا  فى  املا�سى 
ال�سيا�سى  بالعنف  حفلت  التى 
الدموي، بني التيارات الي�سارية 

واليمينية. 
وف������ى ظ�����ل خ������وف ك���م���ال 
الفتاة  ه��ذه  م��ن  ال��رواي��ة  بطل 
قيم  م��ن  متثله  مب��ا  الباري�سية 
للرباءة  متحًفا  يقيم  غربية 
وتذكارات  متعلقات  فيه  يجمع 
التى  "مو�سون"  االأوىل  حبيبته 
متثل التقاليد الرتكية ال�سرقية 
ما  لل�سراع  وا�سحة  اإ�سارة  فى 
بني تركيا االأتاتوركية املعا�سرة 
وت��رك��ي��ا ال��ق��دمي��ة ال��ت��ى متثل 
تركيا  الكاتب  نظر  وجهة  من 

ب���ورق  م��غ��ل��ف��ة  "ذكريات 
العنوان  ه��ذا  حت��ت  الذهب" 
"ليتا  االأ�سبانية  الفنانة  قدمت 
الفنى  معر�سها  كابيوليت" 
وي�سم  دب���ى  ت�ستقبله  ال���ذى 
حمجبات،  ل��ن�����س��اء  ل���وح���ات 
اأعمالها  ع���رب  ت���داف���ع  ح��ي��ث 
العربية  امل��راأة  حق  عن  الفنية 
مع  ين�سجم  م���ا  ارت�����داء  ف���ى 
مواجهة  ف��ى  وذل��ك  ثقافتها، 
وهى  للحجاب،  الغربى  العداء 
هنا تعنى املراأة العربية ب�سفة 
فقط،  امل�سلمة  ولي�ست  عامة 
ال�سيدات  م��ن  الكثري  فهناك 

غري امل�سلمات يغطني روؤو�سهن 
العربى، كجزء من  الوطن  فى 
هذه  ف��ى  والتقاليد  ال��ع��ادات 
حد  على  اجلغرافية  املنطقة 

تعبري "كابيوليت".
والأن "كابيوليت" املقيمة فى 
 �� وعا�ست  يتيمة  ولدت  هولندا 
مرموقة  فنانة  ت�سبح  اأن  قبل 
اأطفال  بحياة  اأ���س��ب��ه  ح��ي��اة   ����
فاإن  بر�سلونة،  ف��ى  ال�����س��وارع 
القيمة االأوىل التى حتتفى بها 
ف��ى ه��ذا امل��ع��ر���س، ه��ى قيمة 
احلرية امل�سئولة، التى ترى اأن 
الغرب يدير لها ظهره باإ�سراره 
على عدم روؤية ما وراء احلجاب 
ر�سمتها  ودالالت  م��ع��ان  م��ن 
من  كجزء  كابيوليت،  فر�ساة 
العادات  لدعم  كبري  م�سروع 
بقيمها  ال��ع��رب��ي��ة،  وال��ت��ق��ال��ي��د 
التاريخية،  وكنوزها  العريقة 
ا اأن ال�سعب االأ�سبانى  خ�سو�سً

الرباءة.
احلا�سل  باموق  اأورهان  يعد 
 2006 ع��ام  نوبل  جائزة  على  
م���ن اأه�����م االأدب�������اء االأت�����راك 
ترجمت  ح��ي��ث  امل��ع��ا���س��ري��ن، 
لغة   34 م��ن  اأك��رث  اإىل  اأعماله 
ف��ى اأك��رث م��ن مائة دول���ة، وهو 
��ا م��ن اأك���رث اأدب����اء بالده  اأي�����سً
ل��ل��ج��دل، داخ����ل  تركيا  اإث����ارة 
ب�سبب  ق�سائًيا  الحقته  ال��ت��ى 
م�سطفى  ل�سخ�س  اإه��ان��ت��ه 
لدى  املقد�سة  اأت��ات��ورك،  كمال 
تلقيه  اإىل  باالإ�سافة  االأت��راك، 
فور  ا�سطر  بالقتل  تهديدات 
الفرار  اإىل  جديتها  من  تاأكده 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  ه��ارًب��ا 
اأعماله  اأ�سهر  ومن  االأمريكية، 
ا�سمى  الثلج،  البي�ساء،  القلعة 

اأحمر.

دبى 

اأورهان باموق

اأحد االأعمال امل�صاركة فى معر�ض دبى

الرباءة"  "متحف 
االأكرث مبيًعا فى الهند

احلجـــــاب
 بعيون اأ�ضبانية
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ع�����رثت ب���ري���ون���ى دي��ك�����س��ون 
الوطنى  االأر�سيف  عن  امل�سئولة 
فى  الربيطانى  الفيلم  معهد  فى 
فرباير املا�سي، بعد يوم واحد من 
ديكنز  مبئوية  االحتفاالت  تد�سني 
)ال�سامت(  الفيلم  على  الثانية، 
جو  "وفاة  ل��دي��ك��ن��ز  امل���ف���ق���ود 
باأبحاث  قامت  بعدها  امل�سكني"، 
اأ�سفرت  م��ت��ع��ددة  اجت��اه��ات  ف��ى 
من  اكت�سفت  متعددة  اجت��اه��ات 
امل�سكني"  ج��و  "وفاة  اأن  خاللها 
كان اأول فيلم ا�ستلهم �سخ�سيات 

االأديب االإجنليزى االأ�سهر.
بعد  الفيلم  عن  الك�سف  ياأتى 
111 �سنة من �سناعته، وخم�سني 
االأرف���ف  اأخ����رى ظ��ل ملقى ع��ل��ى 
املهملة، ليجد طريقه اإىل �سا�سات 

العر�س ال�سينمائى فى لندن.
ال��ف��ي��ل��م م���اأخ���وذ ع���ن رواي����ة 
هاو�س"  "اليك  ديكنز  ت�سارلز 
وقد اأنتج عام 1901 كاأحد اأفالم 
املخرج االإجنليزى الطليعى "جى 
"لورا  زوجته  �سميث" وقامت  اإيه 
ال��رواي��ة كما  ب��اى الي" ب��اإع��داد 
كانت  فقد  بالتمثيل  ا  اأي�سً قامت 
ممثلة م�سرحية مرموقة فى ذلك 
الوقت، حيث �سكل اإيه جى �سميث 
فقد  فنًيا  ثنائًيا  ل���ورا  زوج��ت��ه  و 
معظم  ف��ى  بالتمثيل  ه��ى  ق��ام��ت 

اأعماله.
الفيلم وجد فى حالة  ممتازة 
وعلى م�ستوى فنى عاىل كما يوؤكد 
وقد  ال��ربي��ط��اين،  الفيلم  معهد 
اخ��ت��ار امل��خ��رج واح���دة م��ن اأكرث 
 �� احللقات حزًنا فى رواية ديكنز 
من املعروف اأن ديكنز كان ين�سر 
ال�سحف  ف��ى  م�سل�سلة  رواي��ات��ه 
���� مم��ا خ��ل��ق حالة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
�سديدة  م��ي��ل��ودرام��ي��ة  ب��ان��ت��وم��امي 

االألفة مع اأداء ذلك الوقت.

ال�سبى  ع��ن  الفيلم  يتحدث 
"باليك  جو اجلدير بال�سفقة من 
اإح���دى  ف��ى  ي��ق��ع  هاو�س" ال����ذى 
ال���ربودة  ق��ار���س��ة  ال�ستاء  ل��ي��اىل 
اأمام حائط الكني�سة وهو ينتف�س 
بها،  يكن�س  التى  املق�سة  وبجواره 
اأدوات  م��ن  م��ا مي��ل��ك  ك��ل  وه���ى 
ي����راه اخلفري  وع��ن��دم��ا  اإن���ت���اج، 
ليم�سك  ويقرتب  فانو�سه  ي�سيء 
يخر  التى  ذاتها  اللحظة  فى  جو 
ي�سم  وه��و  �سريًعا  ال�سبى  فيها 

كلتا يديه فى و�سع ال�سالة.
الفيلم  معهد  يقوله  مل��ا  طبًقا 
كان  الفيلم  هذا  ف��اإن  الربيطانى 
ح�سلوا  اأف���الم  جمموعة  �سمن 
عليها عام 1954 تنتمى اإىل اأعمال 
ما  خطاأ  وح��دث  �سميث  اإي��ه  جى 
جعلهم ال ينتبهون اإىل كون الفيلم 

ماأخوذ عن رواية لديكنز.
يوؤرخ  كان  االكت�ساف  هذا  قبل 
بفيلم "البخيل" كاأول فيلم ماأخوذ 
عن ديكنز، ورغم اأن كال العملني 
من اإنتاج 1901 اإال اأن البخيل مت 
اإنتاجه فى نوفمرب، اأى بعد "وفاة  

جو امل�سكني" باأ�سهر.  

حتديًدا لديه عالقات تاريخية 
مع العامل العربي.

تختبئ  االأقم�سة  تلك  حتت 
ن�ساء  اأذك��ي��اء،  ن�ساء  اأم��ه��ات، 
لوحات  اإنها  عالية،  بكرامات 
بورق  ملفوفة  ثمينة  كنوز  عن 
من ذهب، ال ت�ستدعى اأبًدا كل 
للحجاب،  الغربى  العداء  هذا 

واإمنا ت�ستدعى اكت�سافهن.
ال�سيا�سى  البعد  جانب  اإىل 
جمالًيا  ع��املً��ا  اللوحات  تقدم 
االإيحاء،  عنا�سر  ك��ل  ميتلك 
تاأتى  حيث  خا�س  فنى  لبناء 
االإ���س��اف��ة ال��ف��ن��ي��ة م��ن خالل 
"قيمة"  ف��ى  امل��وج��ود  ال��ت��ن��وع 
االأل��وان  وف��ى  نف�سها  احلجاب 
احل������ارة ال���ت���ى ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
جانب  اإىل  العربية  االأج����واء 
ال��ل��ون��ني االأب���ي�������س واالأ����س���ود 
كابيوليت  تعتربهما  ال��ل��ذي��ن 

اأ�سا�سيني فى كل اأعمالها .
وتنفى الفنانة االأ�سبانية اأية 
الن�سائية  باحلركة  لها  عالقة 
مولعة  اأن��ه��ا  ت��وؤك��د  ك��ان��ت  واإن 
ف�سائه  ف��ى  االأن���وث���ة  مب��ف��ه��وم 
تبًعا  واأى كانت جتلياته  العام، 
احلا�سنة  بيئته  خل�سو�سية 
و�سيا�سًيا  وتاريخًيا  جغرافًيا 
وهى  العربية  للمراأة  وبالن�سبة 
م��و���س��وع ه���ذا امل��ع��ر���س ف��اإن 
بامل�سائل  عالًيا  اإح�سا�ًسا  لديها 
اجل��م��ال��ي��ة وه���و االأم����ر ال��ذى 
حر�ست "ليتا" على اإبرازه من 
على  اخلا�س  اال�ستغال  خالل 
كل  داخ���ل  اللونية  ال��ع��الق��ات 
الر�سائل  اإبراز  اأجل  من  لوحة 
اجلمالية وال�سيا�سية للمعر�س 
اإن�سانية  ر���س��ال��ة  اإىل  و���س��واًل 
عمل  �سميم  م��ن  ه��ى  ع��ام��ة 

الفنان اأًيا كانت اأدواته.

لندن

العثور على الفيلم املفقود لديكنز

م�سهد من فيلم «وفاة جو امل�سكني«
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تعد  التى  الأثرية  "الكاب" العا�صمة  اأمام 
قرية  وفى  القدمية،  م�صر  عوا�صم  اأق��دم  من 
�صم�س  عنها  وغربت  الن�صيان،  طواها  �صغرية 
اإدفو  التابعة ملركز  احل�صارة ا�صمها الب�صيلية 
اأ�صوان، ا�صطحبنى عدد من �صباب  مبحافظة 
ال�صياحيني  املر�صدين  جمعية  م��ن  الأث��ري��ني 
اآثارنا  اأح���د  ال��ك��ول  ل��زي��ارة ه���رم  ب��الأق�����ص��ر 

املهملة.
عدت وفى نف�صى غيظ من هذا الإهمال لأثر 
قد يفتح بوابة تاريخ هذه املنطقة ويفك كثرًيا 
الفراعنة  جعله  الإقليم  فهذا  اأ�صرارها،  من 
اأول اأقاليم اجلنوب.. حيث يت�صع الوادى قليًل 
ال�صحراء،  اأودي���ة  من  الإن�صانية  اإليه  فتحج 
الع�صور فتعرف  اأقدم  القبائل من  اإليه  وتهرع 

�صاأن  لأ�صحابها  كان  رتيبة  م�صتقرة  حياة  فيه 
ال�صيا�صية  الوطن  واأثر خطري فى حياة  عظيم 
اللبنات  ب��اك��ورة  �صربت  فيه  والقت�صادية.. 
خرجت  فمنه  ال��وط��ن،  تاريخ  منها  بنى  التى 
احلكم  �صئون  فيه  مار�صت  التى  ال�صللة  تلك 
عند  "طينة"  اإق��ل��ي��م  ب��ع��ده  لت�صتوطن  ده���ًرا 
جرجا امل�صرية احلالية، وا�صتطاعت بعدئذ اأن 
واأ�صرته  مينا  قيادة  حتت  م�صر  اأقاليم  تطوى 

التاريخية املعروفة.  
هرم الكول، هذا الأثر النادر حتدثت عنه 
له تاريًخا، فنجد  الكتب لكنها مل حتدد  بع�س 
حفرت  وقد  هرًما،  ت�صميته  فى  يرتدد  ريتزنر 
للدرا�صات  اإليزابيث  امللكة  موؤ�ص�صة  من  بعثة 
عام  ك��اب��ار  ج��ان  برئا�صة  القدمية  امل�صرية 
على  العثور  ف��ى  اأم���ًل  امل��وق��ع  ه��ذا  ف��ى   1946

هرم األقصر الذى أهملته اآلثار املصرية
عبد املنعم عبد العظيم 

مدخل هذا الهرم، ولكنها مل تنجح فى الو�صول 
اأحد  �صتينون  جان  قام  ب�صنوات  وبعدها  اإليه 
اجلزء  عن  درا�صة  بعمل  البعثة  تلك  مهند�صى 
امل��وج��ود ف��وق الأر����س م��ن ه��ذا ال��ه��رم وخرج 

بالنتائج التالية: 
هذا الهرم �صيد ليكون هرًما مدرًجا يتكون 
اأولها مكون من اثنى  من نواة وثلث طبقات، 
اأمتار   4 وارتفاعها  الأحجار  ع�صر مدماًكا من 
اأما  مداميك،  ع�صر  والثانية  امل��رت،  ون�صف 

الثالثة فقد تهدم جزء كبري منها. 
وقد ح�صل البناءون القدماء على الأحجار 
حمجر  من  الهرم  منها  �صيد  التى  ال�صغرية 
مائلة  مر�صو�صة  الأح��ج��ار  وه��ذه  منه  قريب 
اأى  على  �صتينون  جان  يعرث  ومل  الداخل..  اإىل 
ومن  الهرم،  هذا  لأحجار  خارجى  لك�صاء  اأثر 

يقع الهرم على م�صافة قريبة من الكوم الأحمر هرياكوبولي�س اأقدم عوا�صم اجلنوب.
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يرجع  الهرم  هذا  تاريخ  اأن  عام  بوجه  املعتقد 
اإىل الأ�صرة الثالثة.  

اأما املونة فكانت من الطني املخلوط بالتنب 
الناحية  ف��ى  ال�صلع  وط��ول  اجل��ري  م��ن  وقليل 
ال�صمالية البحرية 18 مرًتا و60 �صم، ول يعطينا 
جان �صتينون مقايي�س الأ�صلع الأخرى ولكننا 
اأن له قاعدة مربعة واأن ارتفاعه كان  �صاهدنا 

فى الأ�صل 9 اأمتار و40 �صم. 
فى هذا الهرم ظاهرة غري عادية وهى اأن 
زواياه، ولي�صت اأ�صلع قاعدته، هى التى تتجه 
ذلك  كان  ورمبا  الأ�صلية،  الأربع  اجلهات  نحو 
فى  النيل  فيه  ي�صري  ال��ذى  الجت��اه  اإىل  راجًعا 

هذه املنطقة. 
الكوم  من  قريبة  م�صافة  على  الهرم  يقع 
اجلنوب  عوا�صم  اأقدم  هرياكوبولي�س  الأحمر 
حيث عرث على اآثار مهمة وكثرية، تنتمى لأقدم 

الع�صور. 
ت�صعني  من  اأك��رث  م�صر  فى  اكت�صف  لقد 
الأه���رام  ع��دد  تقدير  ال�صعب  وم��ن  ه��رًم��ا، 
املدفونة ومل تكت�صف، والأهرامات لي�صت جمرد 
مبان �صاهقة عزت على الزمن ولكنها متثل فًنا 
ا  اأي�صً القدم وتقدم  هند�صًيا قدمًيا �صارًبا فى 
الفكرة التى تكمن وراء الفل�صفة التى تظاهرها 

واملرتبطة بعبادة ال�صم�س. 
واإذا �صاألت اأى رحالة ممن يجوبون اأنحاء 
نف�صه  ف��ى  تركت  الأث��ري��ة  املبانى  اأى  ال��ع��امل: 
اأعمق الأثر؟ يجيب: الأهرام حلجمها ال�صخم 
واإتقان عمارتها وعمرها الذى بلغ اآلف ال�صنني 

وجمالها الفنى وح�صن موقعها وتاريخها. 
وال�صياحية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  الأه��م��ي��ة  ورغ���م 
لهرم الكول وموقعه الفريد فاإنه ليزال �صريع 
اأحجار  ا�صتخدام  فى  الأه��اىل  وب��داأ  الإهمال، 

منه فى املبانى املجاورة، واملغامرون ول�صو�س 
مل  الآن  وحتى  وح��ول��ه،  فيه  احلفر  فى  الآث���ار 
يدر�س درا�صة علمية ولتزال مداخله جمهولة. 
اآثارها  لتزال  بكر  منطقة  فى  الهرم  يقع 
مل  الفرن�صية  احلملة  بع�صها  ر���ص��دت  ال��ت��ى 
تكت�صف ومل تدر�س، وعلى بعد ع�صرين كيلومرًتا 
منها تقع الع�صامية التى اكت�صفت فيها ح�صارة 

من اأقدم ح�صارات التاريخ امل�صري. 
وم�صرًحا  م���زاًرا  املنطقة  ه��ذه  واأت�����ص��ور 
اأ�صيًل وم�صروًعا  فًنا م�صرًيا  لل�صائحني  يقدم 
لل�صوت وال�صوء.. واإعادة تطوير هذه املنطقة 
الأثرية باآثارها وتاريخها بدًل من هذا الإهمال 
اإىل ركام من  يتحول هذا  اأن  وقبل  والتجاهل، 

الرتاب. 
مدير مركز درا�صات تراث ال�صعيد � 
الأق�صر

حالة مرتدية و�صل لها هرم الكول.



طلقوا املدافع 
�سّمموا الغاز اتخنق

�سقط الولد من بني اإيدينا مل نطق
وبُفجْر فاق االحتمال وبدون ندم 

غاروا عليه مبدرعة االأندال
طاحت به من جنبه ال�سمال

من اإيده مل �سقط  العلم
جّروه جنود )االحتالل(

وبغّل معجون بالنداله
طوحوه و�سط الزباله

هم يرموه ف بحر يغّيبوه وُدّ
يطفوا ب�ساير جْمر ي�سعل قلبنا

يحفر مالحمه ع الوجوه
من قلبه ت�سحى االأفئدة

ومن العينني ير�سق �سورتنا يف ال�سما
غيمة عط�ش طال للفدا
من فّمه ين�ساب الندا:

اإىل االأمام .  .
من�سى بروحه ال�ساهده

وب�سدره نتلّقى الر�سا�ش 
يتفّجر الدَم املعّطر بالنجوم 

ير�سم وطن 
طالع على جبني الزمن

.  .  .  .  .
ما بني �سحابه م ال�سموم

وف نوبه تانيه للهجوم
ُده اجلالد: يعوي احَلَر�ْش على �َسيِّ
الواد" عني  كلت  با�سا  يا  "جدع 

)واأبطالنا الوالد
عني اّمهم

عيــــون الوطـــن
�أ�سامة فرحات
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من بعد غيبه وطول �سفر
وف غفوه من بط�ش القدر

مرق ال�سهاب 
�سّق ال�سكون

عناقيد �سرر 
ترُبق ف اأح�سان امليدان

يطرح عيون
.  .  .  .

نّط ال�سوؤال من فني ياخينا قاّلنا:
ال�سالم  �سارع  باغو�ش  من  "اأنا 

يعني من الفيوم
بلد ال�سواقي ال�سبعه وبحرية قارون

مني زّينا من ُغلبنا املوت يهون"
�سحكنا يومها واترمينا م التعب

مل نفرتق من وقتها
�سهاب)1( وانا

وكان جدع خجول وطّيب والزفاف
باقي له ميكن ُجمعتني

دمعه ُقرّيب
اإمنا ف احلق طاقة من اللهب

ت�سبق  �سفوفنا لالأمام
.  .  .  .

يف االعت�سام
م ال�سارع اللي ف قّمته يطّل امليدان

�سرب الربوجي للغيالن
نوبة هجوم قا�سده العيدان

اخل�سرا يف قلب الغيطان
ودا �سيء عجيب . . !

يعميهم احلقد املريب 
اللي انغر�ش يف قلبهم



كان بع�سهم فقد ال�سمال
وقت الب�ساير يف يناير(

والنهاردا التانية حلقت اأختها
جا وقتها

توهب ُغمانا �سّيها
.  .  .  .

ومن العيون
واحد من النا�ش الغالبا الطيبني

حّتة ولد . .
�ساف زهره و�سط املعمعان

قال: ارجعي
باين عليكي بنت نا�ش

واخاف عليكي يلحقك غدر الر�سا�ش
وخمالب الوح�ش اللى ناوي ينه�ِسك

اأّما احنا .  .  فايتني الزمان 
ليكوا ع�سان ت�سحى البلد

.  .  .  .
 )مدد مدد يا اأهل م�سر

املقهورين املنهوبني
اللي على ن�سر امليدان

ِحلفوا اليمني
مدد يا اأ�سحاب البلد(

.  .  .  .
واملجرمني

يف الَفجر ف�سلوا ي�سفحوا
الدم املنْطَور يف ال�سوارع

ع الفطار
ويِجّزوا ويِح�ّسوا الروؤو�ش

يتفرفط اللحم الربيء
ميال بدّمه �ِسْدقهم

يتبادلوا نخب االنت�سار

من ُفجرهم 
.  .  .  .

�سربوا الربوجي للغيالن:
باالأمر الزم تنطفي عيون الوطن 

َطلقوا الوحو�ش
ح�سدوا اجليو�ش

)اللي ما قدرت تنح�سد
يوم رّجعوا والدنا يف �سّتة م النعو�ش(

وما اأدركو�ش اإنه خال�ش
دّق الناقو�ش ُرفع االآدان

َمَرق ال�سهاب
�سّق ال�سكون

م ال�سرر املقّد�ش واتل�سّ
بْرق ف قلب امليدان

يطرح عيون
 نوقمرب 2011
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اإ�سارات:
)1( �سهاب اأحمد من مواليد 3 مار�ش 1986 من حمافظة الفيوم وهو اأول �سهيد �سقط 

بعد ان�سمام ال�سرطة الع�سكرية لقوات االأمن اأثناء قيامهم بف�ش االعت�سام مبيدان 
التحرير م�ساء االأحد 20 نوفمرب 2011. وال�سهيد من �سارع ال�سالم مبنطقة باغو�ش. 
ي�سهد له كل معارفه بح�سن خلقه و�سلوكه الرفيع وا�سمه بالكامل �سهاب الدين اأحمد 

اإبراهيم اأحمد الدكروري وي�ستعد للزفاف بعد اأ�سبوعني. �سقط بعد اختناقه من الغاز 
الكثيف الذي اأطلقته قوات االأمن وال�سرطة الع�سكرية علي املتظاهرين. وجده رفيقه 

عبد الرحمن ملقي اأر�سا يرتدي علم م�سر حاول اإنقاذه  لكن �سربته احدي مدرعات 
ال�سرطة يف جانبه االأي�سر �سقط بعدها �سهاب اأر�سًا للمرة الثانية ومل ي�سمد البطل 

هذه املرة الأن املتظاهرين ده�سوه يف اللحظة التي فروا فيها من قوات االأمن واجلي�ش. 
وعندما عاد املتظاهرون مرة اأخري اإيل ميدان التحرير، بحث عبد الرحمن عن �سهاب 

فوجده ملقي علي االأر�ش بجانب القمامة بعد اأن جره جنود القوات اخلا�سة واألقوه 
يف هذا املكان. حاول اإ�سعاف �سديقه ونقله اإيل امل�ست�سفي امليداين لكنه لفظ اأنفا�سه 

االأخرية قبل اأن ي�سل اإليها. 
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الر�سام الأمريكى ديف جرانلند وقد ر�سم مبارك فى حمب�سه حتت عنوان )ا�سرتاتيجية 
مبارك الدفاعية( وهو يتحدث فى املحمول طالًبا ال�ستعانة باملحامية الأمريكية )كي�سى 

اأنتونى( التى ا�ستطاعت بعد �سنوات عدة اأن تاأتى بالرباءة ملوكلها املحكوم عليه باملوؤبد.

حديدية  قب�سة  هيئة  على  الدكتاتورية  ر�سم  دام  ف��ان  الهولندى  الر�سام 
وال�سعب امل�سرى ك�سل�سلة حديدية ا�ستطاعت اأن ت�سقطه من على عر�سه.

فى  مبارك  ر�سم  فران�س�سكوو  الأ�سبانى  الر�سام 
ذرات  يت�ساقط  وه��و  )ال��زم��ن(  الرملية  ال�ساعة 

حتى ينتهى متاًما بعد احلكم عليه.
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كان ل�سدور احلكم على الرئي�س املخل�ع ح�سنى مبارك ووزير داخليته بال�سجن امل�ؤبد تداعياته 
املحلية والدولية.. حمليًّا اعتربه الكثريون حكًما مر�سيًّا لكن املاليني خرجت اإىل ميادين التحرير 
فى املدن امل�سرية معلنة رف�سها احلكم بالرباءة على م�ساعدى وزير الداخلية ال�سابق وذلك لعدم 
وج�د اأى قرائن مادية لدى املحكمة تدينهم بتهمة قتل املتظاهرين ونف�س ال�سبب كان يع�د على 
باإمكانهما منع قتل  لأنه كان  امل�ؤبد  بال�سجن  القا�سى حكم عليهما  اأن  اإل  ووزير داخليته  املخل�ع 
املتظاهرين ومل يفعال وه� ما كان ميكن اأن ميتد مل�ساعدى وزير الداخلية املهم كان هذا ه� راأى 

الكاريكاتري العاملى على هذه املحاكمة:

حماكمة الرئي�س ال�سابق

الر�سام النم�ساوى بيرت ر�سم مبارك م�سجوًنا فى الهرم كفرعون.
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علمتنى جتربتى فى الكتابة اأن اللغة حوار دائم بني الفرد ونف�سه، حوار دائم بني النف�س والآخرين، اأن اللغة 
�سيولة، فيها تعبريات وتركيبات غري ماألوفة تعرب عن غرابة احلياة وتناق�ساتها،  ب�ساطة، فيها  املعربة فيها 
جتعلنا نتوقف، ُن�سدم، ننده�س، ننفعل، اأو نفكر فى اأ�سياء مل تخطر على بالنا من قبل فتجعلنا ن�سرح حولها. 
التغيري  املاألوف، فيها  القواعد. فيها خروج عن  القواعد وخلق ما هو خارج نطاق هذه  ك�سر  فيها قدرة على 
والتبديل الذى يتواءم مع املكان والزمان، مع املتكلم اأو املخاطب. اللغة حوار دائم بني اثنني، اأو حوار بني الفرد 
ونف�سه اأو مع اآخرين يتحركون اأحياًنا فى اخليال. اللغة اأداة للتفكري، والت�سال والت�سرف، واجلدال قبل اأن 
تكون قواعد لل�سرف، اأو النحو، اأو التعبري اأو البيان. اللغة احلية لي�ست اأداة متعالية، منعزلة عن النا�س، عن 
املجتمع، عن الظرف واملكان والزمان. اللغة احلّية لي�ست نخبوية تفقد اأهم ما فيها وهو قدرتها على احتواء 
الواقع وما وراءه، على روؤية ال�سطح، والعمق، على جت�سيد املعنى الظاهر والكامن وتو�سيله. اللغة لي�ست اأداة 
لطبقة معينة دون غريها، لفئة معينة دون غريها، لنخبة معينة دون غريها يتخاطب اأفرادها فيما بينهم بها. 
اللغة ملك لل�سعب كله، يتخاطب بها، يتفاعل عن طريقها، يتبادل بها العواطف والأحا�سي�س وال�سور والأفكار. 
رمز  اللغة  اأنف�سهم.  عن  للتعبري  م�ساحة  النا�س  كل  فيها  يجد  اأح��د  منها  ُي�ستثنى  ل  دميوقراطية  اأداة  اللغة 
للواقع، للنا�س، للمجتمع ل ت�ستبعد اأحًدا. الأطفال يتحدثون بطالقة دون اأن يعرفوا �سيًئا عن القواعد اأو بناء 
اإدراكهم لالأ�سياء ب�سدق لفت للنظر. اللغة ملك جلميع الب�سر  اللغة، مع ذلك يعربون كما يح�سون بها عن 

يتحدث بها الفالحون الأميون، ين�سجون احلكاوى وال�سور واملفارقات بعبقرية يعجز عنها اأ�ساتذة اجلامعة. 
    اللغة متحركة دائًما ل ت�ستقر عند نقطة ثابتة. اإنها فى حالة حتول م�ستمر لأ�سباب تاريخية وجغرافية، 
ل  لذلك  تتغري  ل  اإنها  امليتة.  اللغات  هى  امل�ستقرة  الوحيدة  اللغات  واقت�سادية.  اجتماعية  وثقافية،  �سيا�سية 
الأخرى،  الثقافات  مع  ال�سدام  تعانى  "ال�سوائب".  حتتمل  الديناميكية  اللغات  �ساذ.  اأو  غريب  اإليها  يدخل 
وزحفها عليها. ت�ستوعب ما ميكن اأن ت�ستوعبه. اللغة تفتح اأبوابها خطوة بعد خطوة لكل تفرعاتها، وتبدلتها، 
ولهجاتها حتى يجد املتحدثون بها مكاًنا لهم فيما يكتب عنهم، وتعبري حقيقى عن و�سعهم. اللغة لي�ست ملًكا 
لأحد ما دامت تريد اأن تعرب عن احلياة، وعن النا�س تعبرًيا �سادًقا. اللغة ل تف�سد واإمنا تتحول بالتدريج على 
نحو خفى وظاهر عرب الزمن، ول اأحد ي�ستطيع اأن ُيوقف ما يحدث لها من تطور، وَمْن ُيحاول ذلك م�سريه 

الف�سل. 
   اأن�سار اللغة العربية الف�سحى وحدها دون غريها ياأتون لنا بالقواعد، اأو يهددوننا ب�سياع الهوية كاأن 
ُيف�سرها احلكام، والوعاظ، ورجال  األفاظ ولي�س معاِن  القراآن  كاأن  بالقراآن  اأو يهددوننا  ثابتة،  الهوية نف�سها 
الدين، والعلماء، والنا�س العاديون ح�سب ظروف حياتهم. اللغة تعبري عن الإن�سان، والإن�سان ح�سيلة خفية 
مت�سابكة، ل عقالنية لعواطف وم�ساعر، واأوهام، وهذيان، واأ�ساطري ول ت�سطيع اللغة اجلامدة اأن ُتعرب عنه. ل 
ُتوجد �سفائية لغوية لأنه لتوجد �سفائية اإن�سانية. اللغة يغزوها �سكان املناطق الع�سوائية، وفالحو وجه بحرى 
وال�سعيد، و�سائقو �سيارات الأجرة، وال�سياح، و"اخلرتيه"، واملوم�سات، واأطفال ال�سوارع. اإنهم ُيزيدون اللغة ثراًء 
باأ�ساليب تعبريهم، باأمثالهم وطريقة حكيهم، باألفاظهم العفوية املنطلقة من قيودها، فكم يبدو الأمر فاتًرا 
وغريًبا عندما ي�سيغ الكتَّاب كالمهم باللغة العربية الف�سحى. اإنهم يحرموننا من كل تراث الإبداع ال�سعبى 
ويعملون على واأده. اأ�سحاب اللغة الف�سحى وحدهم يرون فى غزو العامية، فى كالم الفالحني، ولغة ال�سباب 
كارثة، رغم اأنها تقود اإىل حتول تدريجى لبد منه، ورغم اأن هذا فى نهاية املطاف انت�سار للحياة على املوت، 
انت�سار للكائنات التى ُتولد وتعي�س وتت�سارع، وحُتب، ومتوت على التحجر وجمود الفكر. اإن م�سدر الإبداع هو 

هوؤلء املاليني الذين ُنريد اإ�سكات اأ�سواتهم، ولغتهم كاأنهم كائنات ل وجود لهم ول دور لهم فى احلياة. 
   يجب اأن نقارن بني اللغة التى نتحدث اأو نكتب بها الآن وبني اللغة التى كان يكتب بها "اجلربتي". اللغة 
اإن هذا هو  النحوية.  املُعجمية، وقواعدها  واأ�ساليبها  ال�سوتية،  الأ�سكال  وتتنوع  تتبدل فيها  ال�سعب،  ي�سنعها 
الدليل على متانة اللغة وقدرتها على ال�ستمرار، فلنفتح النوافذ للتطور، والأبواب للتعبري، ولنف�سح املجال 
يكتبونه، لنرتكهم  واأفكار و�سور ما  ولنهتم مبعان  باأ�سلوبهم،  ال�سباب  يكتب  لكى  بلغته،  ال�سعب  لكى يتحدث 
يبحثون عن اأ�سلوبهم الفنى اخلا�س بهم. اأما احل�سائ�س ال�سامة فالبد اأن جُتتث اأو متوت لأن الإبداع احلقيقى 

هو القادر وحده على اأن يغالب الزمن ليبقى حًيا ن�ستمتع به ونتعلم ونتغري فى وجوده. 

اللغة والوعى باحلياة 

بقلم:
د. �شريف حتاتة 
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