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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

ال�سكرتارية التنفيذية

الدي�سك املركزى

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س التحرير

الإ�سراف الفنى

مدير التحرير

الإخراج والت�سميم اجلرافيكى

التدقيق اللغوى واملراجعة

من�سق ال�سرتاكات

حـســام عـــنتـر

مســعد إسمــاعيـل

د. أحـمـــد مـجــــاهد

أســــامــة عفيفى

محـمـــــد حــجى

محمــد السيسى

عبـــادة الزهـيرى

صـــالح عــزيـز

فكرى سعد

مــــروة حـــسـني

تاأ�س�ست عام 1957 - �لإ�سد�ر �لثانى

ت�سدرها �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب

�سهرية - ثقافية

68

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�س 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.   
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لكل ثورة اأيقونتها الفنية التى تتفجر بتلقائية وعفوية من بني �صفوف الثوار لت�صبح رمًزا 

لها على مر الع�صوروعادة ما تتفتح قرائح املبدعني فى خ�صم الفعل الثورى فيبتكرون اأعماًل 

تعرب بتلقائية وجمال عن الوجدان الثورى ال�صعبى فيلتف حولها ال�صعب ويحت�صنها لت�صبح 

الذاكرة  تاريخ  م��دارة فى  ليحتل  و�صاخًنا  الثورة طازًجا  اأت��ون  ال��ذى يخرج من  الثورى  الرمز 

الثقافية الوطنية.

ولقد عرفت م�صر عرب ثوراتها وكفاحها الوطنى جمموعة من الأيقونات الفنية املعربة عن 

كل ثورة ما اأن نتذكر الأيقونة حتى تتج�صد اأمام اأنظارنا ملحمة الثورة نف�صها.

فلقد متخ�صت ثورة 19 عن اأيقونتني فنيتني الأوىل، �صوت �صيد دروي�ش واأحلانه الثورية 

الوطنية املعربة عن الفعل الثورى ال�صعبى بانتمائها لفنون ال�صعب وثورته »�صكًل وم�صموًنا«.. 

��اذ عن عراقة ال�صعب الثائر  والأخ��رى متثال نه�صة م�صر ملختار الذى عرب برباعة وجمال اأَخّ

بطبقاته  امل�صرى  ال�صعب  التفاف  اإن  بل  وك��رام��ة..  حرية  الأك��ر  امل�صتقبل  �صنع  فى  ورغبته 

ل ملحمة ثورية �صاهمت فى تد�صني  املختلفة حول م�صروع اإقامة التمثال والتربع لإن�صائه �صَكّ

التمثال كاأيقونة خالدة معربة عن الثورة امل�صرية.

الوطنية  معاركها  وزخ���م  اأت��ون��ه��ا  م��ن  خ��رج  ال��ت��ى  يوليو   23 ث���ورة  ف��ى  ح��دث  نف�صه  ال�صيء 

والجتماعية.. »الأغنية الثورية« التى �صنعها جيل املوهوبني من ال�صعراء ك�صلح جاهني وفوؤاد 

اإبداعات  اإىل  الفتاح م�صطفى ومر�صى جميل عزيز والأبنودى وغريهم بالإ�صافة  حداد وعبد 

كاأم كلثوم  بها مطربون عظام  اإ�صماعيل و�صدا  واملوجى والطويل وعلى  الوهاب  امللحنني كعبد 

وعبد الوهاب وفريد وكارم وجناة وعبد احلليم حافظ الذى مَثّل قمة املوجة الغنائية الثورية 

اأيقونة  لكفاح ال�صعب فى معارك يوليو الوطنية الجتماعية ليت�صدر امل�صهد وي�صبح »�صوته« 

الثورة بل منازع.

اأ�صب��ح  ال��ذى  التح���رير«  »مي���دان  ف���ى  الث���وار  وا�ص����تقر  ين����اير   25 ث��ورة  اندلع��ت  وعن��دما 

»رمز الثورة«، بداأ الثوار ين�صدون اأغانى �صيد دروي�ش وعبد احلليم حافظ وال�صيخ اإمام وا�صتدعوا 

مرياث الغناء الثورى منذ ثورة 1919 حتى الآن.. واأثناء الغناء وكتابة اللفتات الثورية ومعارك 

الكر والفر كان هناك فًنا اآخر يتخلق تدريجًيا.

وال�صوارع حيث  احل���ارات  ج��دران  التحرير« على  »مظاهرات  قبل  ب��داأ  قد  ك��ان  اأن��ه  �صحيح 

كتبت �صعارات الثورة ومطالبها.. اإل اأن الر�صوم املناه�صة للنظام بداأت تر�صم على اأر�ش امليدان 

الثورى  الفنان  وب��داأ  التحرير،  ميدان  ج��دران  لتحتل  وثورًيا  فنًيا  تن�صج  وتدريجًيا  تدريجًيا، 

التاريخ  ي�صجل  القدمي  امل�صرى  الفنان  ك��ان  كما  متاًما  احليطان  على  الثورة  يوميات  ي�صجل 

مرياث  الثورى  الفنان  ه�صم  وا�صتعالها  الثورة  اأت��ون  وفى  القدمية..  واجل��داري��ات  املعابد  فى 

الروح  مع  برباعة  ومزجه  التلقائية  ال�صعبية  اجلداريات  وفنون  القدمية  امل�صرية  اجلداريات 

�صخونة  مع  وحت��ول  ن�صج  ال��ذى  اجلديد  امل�صرى  اجلرافيتى«  »ف��ن  ليخرج  املتاأججة  الثورية 

الأحداث وتطوراتها اإىل )اأيقونة ثورة يناير( الفنية.
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وبداأ ينت�صر ويتاألق بعد اأحداث ما�صبريو وحممد حممود وحتول اإىل ظاهرة احتلت 

ميادين التحرير فى كل حمافظة: الإ�صكندرية وبور�صعيد والأق�صر واأ�صيوط وال�صوي�ش. 

ورغم هذا النت�صار الأفقى اإل اأن ر�صوم اجلرافيتى فى مدخل �صارع حممد حممود اأ�صبحت 

اأ�صهر  اأ�صبح  ال��ذى  التحرير«  »ميدان  علمات  من  وعلمة  البارز  امل�صرية..  الثورة  رمز 

ميادين العامل.

يد  ام��ت��دت  ال��ث��ورة ورم��وزه��ا،  واأد مكت�صبات  اإىل  ت�صعى  امل�����ص��ادة(  )ال��ث��ورة  ولكن ولأن 

بليل لتزيل من على اجل��دران هذه )الأيقونة( وك��اأن هناك من يحاول  الغبية  ال�صتبداد 

»طم�ش« الثورة نف�صها، ورغم النتفا�صة القوية التى انفجرت فى وجه اأ�صحاب هذا القرار 

من  لري�صموا  التحرير  م��ي��دان  اإىل  اجلرافيتى  فنانى  ع��ودة  ورغ��م  اجل��اه��ل..  ال��ظ��لم��ّى 

جديد جدارياته وي�صجلوا )عار احلكومة( ويدينون فعلتها الغبية، لكن الر�صوم الطازجة 

التى ر�صمت فى غبار املعارك وحتت وطاأة الغازات امل�صيلة للدموع كانت قد اأزيلت للأ�صف 

ال�صديد!!

الدائمة من قبل  العامل من )الإزال��ة(  اأنحاء  اأن )فن اجلرافيتى( يعانى فى  �صحيح 

اأن  اأن مثل هذه الر�صوم )ت�صوه اجل��دران( لدرجة  التى ترى دائًما  �صلطات احلكم املحلى 

نقاد الفن وموؤرخيه ي�صنفونه حتت عنوان )الفنون الزائلة( �صاأنه �صاأن فنون الر�صم على 

كربى  اأح���داث  عن  املعربة  تلك  ا  خ�صو�صً منه  بنماذج  حتتفظ  عديدة  دوًل  لكن  الأر����ش، 

ومهمة فى تاريخها لي�صبح مزاًرا و�صاهًدا على هذه الأحداث مثل اجلزء املتبقى من جدار 

برلني بر�صومه وكتاباته الذى يحتل قائمة املزارات ال�صياحية فى اأملانيا.. لكن اأهل احلكم 

فى م�صر املحرو�صة قاموا بعدوانهم الغا�صم على اأيقونة الفن الثورية غري عابئني بالتاريخ 

اأو القيمة الفنية.

ال�صيد  بالتحقيق فى ملب�صات احل��ادث، ودعوة  ال�صيد رئي�ش اجلمهورية  ورغم قرار 

ال��وزراء الفنانني للعودة اإىل ميدان التحرير لري�صموا اجلداريات من جديد، فاإن  رئي�ش 

»اجلرمية« قد ارتكبت ومت اإزالة )فعل ثورى( فنى كان ميكن اأن ي�صبح مزاًرا وطنًيا و�صاهًدا 

اإبداعًيا على اأول ثورة �صعبية م�صرية بعد ثورة 1919.

عزاوؤنا اأن اأفلًما ت�صجيلية قد �صجلت هذه الر�صوم، وطبعت كتٌب توثيقية وثقت �صورها 

الدكتور جماهد  توىل  بعد   ���� الثورة  بعد  الكتاب  هيئة  اأ�صدرته  ال��ذى  الكتاب  اأهمها  ومن 

اإدارتها ��� ف�صًل على مليني ال�صور التذكارية التى �صورتها )الهواتف املحمولة( واملوجودة 

على الإنرتنت وعلى املواقع الدولية بلغات متعددة.. واأ�صبحت ر�صوم اجلرافيتى جزًءا ل 

بل لقد  الوطنية،  الثقافة  ذاك��رة  اللئق فى  يناير واحتلت مكانها  تاريخ ثورة  يتجزاأ من 

انطلقت قوافل »اجلرافيتى« بعد اأن ن�صج فنانوها ليعيدوا �صياغة الفعل الت�صكيلى نف�صه 

الأيدى  اأن هذه  الأهم  ال�صائدة م�صتقبًل  للفنون  فًنا ثورًيا جديًدا مغايًرا  �صينتج  والذى 

الغا�صمة قد �صجلت بفعلتها هذه »عارها« و«ف�صيحتها« فى �صجل التاريخ الذى ل ي�صتطيع 

اأحد اأن يزيل حرًفا من �صفحاته.
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امتدت يد االستبداد الغبية 
بليل لتزيل من على اجلدران 
رسوم اجلرافيتى  وكأن هناك 

من يحاول »طمس« الثورة 
نفسها
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األمـــــــــومــة..   لـ »أنور عبد املولى«

• اأنور عبد املوىل
مواليد القاهرة 1920.. تخرج فى 

كلية الفنون الت�سكيلية ق�سم النحت 

1941.. دبلوم معهد الرتبية عام 

1943.. اأقام العديد من املعار�ض 

املحلية والعاملية.. راأ�ض ق�سم النحت 

باإدارة التفرغ.. توفى عام 1966 قبل 

اأن يبلغ عامه ال�ساد�ض والأربعني.. 

منح جائزة الدولة الت�سجيعية عام 

1968 التى كان مر�سًحا لها قبل 

وفاته وتاأجلت ب�سبب نك�سة 1967.

6

اإن طاقة الأحياء الكربى التى فجرها حممود خمتار فى النحت امل�سرى فى ع�سرينيات القرن املا�سى، ا�ستمدت قوة الدفع 

والتفجري من زخم ثورة 1919 ومن روح الفن امل�سرى القدمي ومن مناخ النه�سة ال�ساملة الذى اأ�ساعه جيل الرواد فى الفن 

والأدب والفكر، وقد انتهت فى اأواخر الثالثينيات اإىل حالة من الركود واخلمول الإبداعى لدى فنانى اجليل الذى تاله، لغياب 

الدوافع التى فجرت موهبة خمتار، بتال�سى قوة الدفع للثورة، و�سحوب م�سروع النه�سة للجيل الالحق بها ودخول املجتمع حالة 

من البالدة واجلدل العقيم، اإْن على �سعيد احلركة الوطنية واحلراك ال�سيا�سى اأو على �سعيد احلراك القيمى واملجتمعى، هذا 

اإ�سافة اإىل التاأثري الطاغى ملوهبة خمتار ال�ستثنائية التى طبعت بطابعها اأغلب نحاتى اجليل الذى تاله بدون اإ�سراق مواهب 

م�سعة من بينه بربيق ي�سمد اأمام موهبة خمتار ومن ثم ي�ستطيع اأن يتجاوزها. 

الفنان اأنور عبد املوىل )1920 – 1966( كان اأحد اأبرز النحاتني فى جيل اخلم�سينيات وال�ستينيات – اإىل جانب اإبراهيم 

جابر واأحمد عثمان ومن�سور فرج وجمال ال�سجينى، الذين ا�ستطاعوا ا�ستعادة قوة التفجري والدفع، والنجاة من هيمنة تاأثري 

املا�سى و�سهدت  القرن  اأربعينيات  ا�ستعلت فى  التى  الوطنية  اإىل تفجر مواهبهم فى خ�سم احلركة  خمتار، ورمبا يعود ذلك 

�سحوة فنية وحداثية كربى على اأيدى اأبناء ذلك اجليل امل�سمى بجيل اجلماعات الفنية، وبالرغم من اقت�سار هذه اجلماعات 

اإل نحاًتا واحًدا هو جمال  اأن ت�سم  اآنذاك بدون  )مثل الفن واحلرية والفن املعا�سر والفن احلديث( على امل�سورين ال�سبان 

– ان�سغلوا فى بناء ذلك اجل�سر بني قوة الدفع الإبداعى لثورة  اأنور عبد املوىل  – ومنهم  ال�سجينى، فاإن نحاتى ذلك اجليل 

1919 وقوة الدفع الثانية بعد ثورة 1952، وا�ستعادوا روح اخللود والعظمة للفنان امل�سرى القدمي، لكن من خالل ح�س اإن�سانى 

واجتماعى عميق، متطلعني اإىل اخلروج باأعمالهم اإىل الف�ساءات العري�سة للمجتمع و�سط اجلماهري.

الواقع  ق�سايا  ومن  النابعة من جذور م�سرية عميقة  الفنية  باحلداثة  اأعمالهم  تتميز  اأن  على  اهتمامهم  تركز  ثم  ومن 

امل�سرى، واأن تتخذ هذه الأعمال ال�سمت ال�سرحى للفن امل�سرى القدمي ومن بع�س تاأثريات نحت خمتار،كل ذلك على عك�س 

توجهات جماعة الفن واحلرية، التى انطلقت روحها الثورية من التيارات اجلديدة فى الفن الأوروبى، واأقامت معار�سها فى 

قاعات مغلقة بعيدة عن اجلماهري، فارتبطت اأكرث بنخب املثقفني. 

امل�سرية  النه�سة  حالة  يعك�س  فهو  وم�سموًنا،  �سكاًل  الفنية  ل�سخ�سيته  منوذجى  متثيل  املوىل  عبد  لأنور  الأمومة  ومتثال 

اجلديدة بعد ثورة 1952، وروح ال�سموخ وال�سموق والكربياء التى ولدتها الثورة فى الإن�سان امل�سرى، والعطاء غري املحدود للوطن 

والإن�سانية الذى جت�سده هنا فكرة الأمومة، مبامتثله من ت�سحية ونبل وتالحم وتوا�سل لالأجيال، ومن م�سئولية عن �سنع احلا�سر 

اأمه  ب�ساق  مت�سبًثا  الطوق  عن  ي�سب  الطفلني  واأحد  لطفلها،  املتالحمتني  املراأتني  من  كل  احت�سان  فى  نراه  ما  وهو  وامل�ستقبل، 

رمًزا للحا�سر، والآخر وليد على �سدر اأمه مت�سبًثا بكتفها رمًزا للم�ستقبل. لكن املو�سوع والفكرة – على �سموهما – لي�سا كل ما 

مييزهذا التمثال، واإمنا جند اأن اأكرث ما مييزه هو �سرحية الكتلة وان�سيابيتها، وانطالقها فى خطوط راأ�سية متجاورة نحو الف�ساء 

الأعلى، وكذا احلركة الإيقاعية الناعمة واجليا�سة بعاطفة حميمية تعمق حالة الت�سام والحت�سان اإىل حد التالحم والتوحد بني 

الأمني والطفلني، بالرغم من اأن املراأتني تقفان فى اجتاهني متعاك�سني.. لكن اختالف الجتاهات اأدى اإىل ثراء احلركة الب�سرية 

والبناء ال�سرحى للتمثال فجلعه اأكرث ديناميكية وحترًرا وانطالًقا نحو الف�ساء، وهو ما اأكدته الكتلة الراأ�سية التى ت�ستند اإليها 

املراأتان وتتالحمان معها وهى تتجاوز ارتفاعها بقوة فينتقل ثقل الكتلة املت�سامة من اأ�سفل اإىل اأعلى كعمود �سامخ. 

وقد عالج عبد املوىل مو�سوع الأمومة فى جمموعة من التماثيل متثل مرحلة ن�سجه الفنى اأوائل ال�ستينيات، فرتة ح�سوله 

على منحة التفرغ للفن فى اأول عهد ذلك النظام، مع جمموعة متميزة من النحاتني وامل�سورين الذين �سكلوا ع�سب النه�سة 

امل�سرية احلديثة فى الفن، واأقاموا معار�سهم فى عدد من الأماكن الأثرية التاريخية مثل بيت ال�سنارى بال�سيدة زينب و�سراى 

املان�سرتىل بالرو�سة، ويعود الف�سل فى و�سع هذا النظام ورعاية الفنانني اإىل د. ثروت عكا�سة وزير الثقافة اآنذاك، وكان يراأ�س 

اإدارةالتفرغ املفكر الرائد حامد �سعيد، الذى ا�ستقطب جمموعة كبرية من املواهب الفنية املوؤمنة بتاأ�سيل فن م�سرجتديًدا ينبع 

من جذورنا احل�سارية املمتدة، وكان عبد املوىل من اأهم تلك املواهب. 

وبالرغم من اأن التمثال �سنع فى البداية فى حجم يعلو عن ن�سف املرت بقليل،فاإن تكوينه ينم عن روح �سرحية وا�سحة، مبا 

كان ير�سحه ليكون متثاًل ميدانًيا، ولأن يكرَبرّ ويعر�س فى مكان مفتوح. 

لقد اختطف املوت هذا الفنان وعمره 46 عاًما وهو فى ذروة عطائه الفنى، ولنا اأن نتخيل ما كان ميكن اأن يرثى به حياتنا 

الفنية لو امتد به العمر.

عز الدين جنيب
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قا�سم م�سعد عليوة

فى ذكرى ن�سر �أكتوبر

ســيناء  ومهـــزلة  غيـــاب  التنميـــة  الثقافيــة

ت�سع وثالثون عاًما مرت على ن�سر اأكتوبر املجيد الذى غري موازين القوى فى املنطقة، وقلب نظريات املعارك الع�سكرية 

العاملية راأ�ًسا على عقب وغ�سل عار هزمية 1967 وحرر الأر�ض.. ورغم الن�سر الع�سكرى املدوى فاإن العبور العظيم مل يكن جمرد 

)ن�سر ع�سكرى( لرد العتبار، بل لقد كان ملحمة كربى �سهدت بطولت اأ�سبه باملعجزات �سنعها الإن�سان امل�سرى جي�ًسا و�سعًبا.. 

على اأر�ض �سيناء التى رويت بدماء ال�سهداء عرب الع�سور، تلك الأر�ض املقد�سة التى �سار فى دروبها الأنبياء والقدي�سون والر�سل 

اأبناوؤها بكل غال ورخي�ض فى مواجهة ال�سهاينة، وظلوا قاب�سني على جمر م�سريتهم وعروبتهم  منذ فجر التاريخ، و�سحى 

رغم وطاأة الحتالل.

النظام  �ض  الغالية.. هَمّ اأر�ض الفريوز  اأجل حترير  التى �سالت من  ال�سهداء  الت�سحيات، والبطولت واملالحم ودماء  رغم 

الذين  اأهلها  وعامل  املجحفة..  و�سروطها  ديفيد  كامب  باتفاقيات  اأر�سها  على  الوطنية  الإرادة  وكَبّل  واأهلها..  �سيناء  ال�سابق 

�سمدوا اأمام اأعتى الظروف كمواطنني من الدرجة الثانية، وحرمهم من احلد الأدنى للخدمات الإن�سانية.

وها هى تعانى اقت�سادًيا واجتماعًيا واإن�سانًيا، الأخطر اأنها تعانى ثقافًيا، كما حتاول جهات عديدة �سلخها من ن�سيج الثقافة 

الوطنية ف�ساًل على حماولت طم�ض خ�سو�سيتها الثقافية املتميزة وعدم اإدراجها فى خطط التنمية الثقافية، نعم هناك اأبنية، 

وهناك موظفون واإدارات، وقوافل.. ولكنها بال اأى م�سروع ثقافى وبال اأى تخطيط.

واإذا كان الراأى العام من�سغل حالًيا بعد حادث رفح الأليم بق�سية التنمية القت�سادية والب�سرية فى �سيناء، فال بد اأن يعلم 

اأنه ل تنمية ب�سرية بال تنمية ثقافية، واأن الطريق الوحيد حلماية �سيناء واإعادة العتبار لأهلها يبداأ من خطة  املخططون 

وطنية �سادقة للتنمية الثقافية...

فهل نفعل؟! هذا هو ال�سوؤال.
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البوابة  �سيناء  �سيناء..  ع��ن  قيل  ك��م 

اأر�ض  �سيناء  احل�سن،  �سيناء  ال�سرقية، 

اأكرث  وم��ا  الأن��ب��ي��اء،  معرب  �سيناء  ال��ف��روز، 

ال�سفحات التى �سودت باحلديث عن قومية 

وهذه  عاًما   20 نحو  منذ  تنميتها،  م�سروع 

 25 ث���ورة  وب��ع��د  قبل  تنقطع،  ل  الأح��ادي��ث 

ت�سنيع،  مواطن،  ماليني   3 توطني  يناير، 

اإ�سكان،  توظيف،  �سياحة،  ن��ق��ل،  زراع���ة، 

مليار   13 تكلفة،  جنيه  مليار   83 ا�ستقرار، 

جنيه اإنفاق،...الخ،...الخ؛ ثم بلحظة اأ�سيب 

امل�سروع بال�سكتة ال�سيا�سية، مَلّا فدغه مبارك 

مبطارق الف�ساد وال�ستبداد والتبعية.

اأجود  اقتطعت  مربع  كيلومرت  األ��ف   66

وحوا�سى  للنهابني  ال�ساحلية  اأط��راف��ه��ا 

اأرا�سى �سيناء ب�سماليها  اأما اأغلب  ال�سلطة، 

الذين  ال��ن��ا���ض  اأم���ا  وو���س��ط��ه��ا،  وجنوبيها 

والإه��م��ال  وال�����س��ظ��ف  فللفقر  ي�سكنونها، 

اأن تكون موؤامرة تلك  اإل  والعزلة.. ل ميكن 

العزيزة  البقعة  ه��ذه  جعل  ا�ستهدفت  التى 

ال�سهيونى،  للعدو  مطمًعا  م�سر  اأر���ض  من 

للتطرف،  وم���وؤئ���اًل  ل���الإره���اب،  وم��ف��رًخ��ا 

ومزرعة للمخدرات، ومعرًبا ملهربات �سلعية 

عمدت  التى  امل��وؤام��رة  ذات  اإن��ه��ا  اأخ����رى.. 

وطنيتها  من  �سيناء  فى  الثقافة  اإف��راغ  اإىل 

والإرهاب  والنهب  الخ��رتاق  ظروف  لتي�سر 

اأمنه  الوطن  ي�سلب  والتطرف والجتار فيما 

وعقله.  

نعم.. لتفاقية كامب ديفيد دوٌر ل يغفل 

حتتكر  ل  لكنها  الآن،  �سيناء  تعانيه  ما  فى 

اتفاقية  فى  ن�ض،  يوجد  ل  اإذ  الأدوار  كل 

�سيناء  وتنمية  م�سر  بني  يحول  هذه،  الذل 

و�سكانها، ل يوجد بها ما يحول دون تنميتها 

اقت�سادًيا واجتماعًيا وثقافًيا.. لكن الرتكيز 

كان فقط على ما يي�سر النهب وال�سلب.

اإنها  قيل  التى  تلك  تنمية  تكن  مل  اأب��ًدا 

ال��ف�����س��ل بني  ل�����س��ي��ن��اء، لأن ع��ه��د  ك��ر���س��ت 

التنمية  خ��ط��ط  ف��ى  وال��ث��ق��اف��ة  الق��ت�����س��اد 

�سار  فكالهما  بعيدة،  اآم���اد  منذ  انق�سى 

واحًدا مندجًما م�سهوًرا فى بع�سه البع�ض، 

وما قيل اإنه ُطبق فى �سيناء � حتى مع مفهوم 

تنمية  باأنه  القا�سر� ل ي�سح و�سفه  الف�سل 

الثقافة مل  اأن  تبني  املرة  ر�سيدة، فاحلقيقة 

العامة  الثقافة  ُيعنت بها العتناء الالزم، ل 

ول الثقافة الوطنية؛ والأخرة نالها قدر من 

الت�سوه خطر. 

من كان يت�سور اأن �سيناء التى �سحت فى 

اأبناوؤها  وروى  والغاىل  بالعزيز  م�سر  �سبيل 

بدمائهم ثراها، ورف�ض م�سايخها اإغراءات 

م�سر،  عن  بالنف�سال  ال�سهيونى  املحتل 

�سيناء التى قدمت الفدائيني، واآوت القوات 

اخلا�سة من اأبناء الوادى الذى عملوا خلف 

خطوط العدو، �سيناء رمز الوطنية والفداء، 

من كان يت�سور اأن ياأتى وقت يتزوج فيه عدد 

هذا  األي�ض  اإ�سرائيليات؟..  من  اأبنائها  من 

دلياًل على مقدار الت�سوه الذى اأ�ساب الثقافة 

الوطنية فى هذا اجلزء الغاىل من وطننا؟.. 

الإ�سرائيلية؟..  بال�سلع  الجت��ار  تف�سر  وما 

�سيناء والوادى، كالهما 

يرغب فى احت�سان الآخر، 

كالهما عا�سق مدله بالآخر، 

العالقة بينهما هى عالقة 

اأم�ساج اجلزء بالكل، واأم�ساج 

الكل باجلزء، وهل فى ذلك 

من �سك؟.. لكن ــ ولنكن 

�سرحاء ــ ثمة هوة م�سطنعة 

فاغرة فاها منذ اأمد غري 

قريب تفرق بينهما.. هوة 

�سنعتها النظم ال�سابقة التى 

مل تر فى جبالها وتاللها 

و�سهوبها �سوى طبوغرافيتها 

الع�سكرية وثرواتها القابلة 

للنهب. 

ومع اأن هذه الهوة قابلة 

للردم، فاإن جهًدا حقيقًيا 

مل يبذل لردمها، ل ممن 

�سنعوها قبل ثورة 25 يناير 

ول ممن ورثوها بعد ثورة 25 

يناير. 
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األي�ض هو العور الذى اأ�ساب هذه الثقافة؟. 

املربر املقرون بالحتجاج جاهز.. كيف 

حتا�سبون اأفراًدا اأو جمموعات من الأفراد، 

هذا  مع  الود  تتبادل  وموؤ�س�ساتها  واحلكومة 

العدو ال�سهيونى.. تعطيه برتول م�سر وغاز 

اأو ت�ستمع  م�سر، ول حترتم اأحكام الق�ساء 

ملطالب الثورة؟.. كيف تعتبون على اأفراد اأو 

جمموعات من الأفراد، ورجال اأعمال الوادى 

مع  وال�ستراد  الت�سدير  ن�ساط  ميار�سون 

الثقافة  جتريف  بداأ  هنا  من  العدو؟..  هذا 

الوطنية فى ح�سن م�سر ال�سرقى الو�سيع.. 

من هنا بداأت املاأ�ساة.

اأن  الثقافى  العمل  م�سئولو  ي��درك  اأمل 

حقيقية  ثقافية  تنمية  �سيناء  تنمية  اإهمال 

كانت من نتائجه زيادة الهوة بينهم و�سكان 

اأن  ال�سيناوية  من  ينتظرون  هل  ال���وادى؟.. 

يقوموا هم بردم هذه الهوة ومل يكن م�سموًحا 

اأن يبيد، متلك  لهم، فى العهد الذى نتمنى 

مل  مثلما  عليها،  يقيمون  ال��ت��ى  الأرا����س���ى 

بالكليات  اللتحاق  لأبنائهم  م�سموًحا  يكن 

التعيني  اأو  ال�����س��رط��ة  كلية  اأو  الع�سكرية 

ف��ى امل��راك��ز امل��وؤث��رة؟.. ه��ذه اأم���ور مت�سلة 

عنه،  وناجتة  اإليه  موؤدية  الثقافى،  بال�ساأن 

ال�سهاينة  �سرقة  على  ال�سكوت  مثل  مثلها 

امل�سرية  الأر���ض  وامل��وروث فى هذه  للرتاث 

نتوقع  اأو  نطلب  فكيف  اإل��ي��ه��م..  ون�سبته 

كيف  ال��ه��وة؟..  ه��ذه  ب��ردم  ال�سيناوية  قيام 

ومداهمات ال�سرطة، القادمة من الوادى، ل 

تتوقف لبيوتهم وم�ساربهم باأ�ساليب ودعاوى 

�ستى؟.

وما  �سيناء،  اأه��ل  من  فهناك  ه��ذا  وم��ع 

ويعمل  الوطنى  بجذره  يت�سبث  من  اأكرثهم، 

الهوة  ي�ستطيع من هذه  قدر جهده لردم ما 

امل�سنوعة �سنًعا.

ك��م ن��ادي��ن��ا ون����ادى اأب���ن���اء ���س��ي��ن��اء من 

ووطنية  وطنيتهم  على  الغيورين  الوطنيني 

اأر���س��ه��م، التى ه��ى اأر���س��ن��ا، ب�����س��رورة، بل 

�سيناء  الثقافية؛  ب�سيناء  الهتمام  بحتمية 

التى ل ميكن النظر اإىل ثقافتها مبعزل عن 

الوادى  ثقافة  اإىل  النظر  اأو  ال��وادى،  ثقافة 

الثقافى  فالن�سيج  ثقافتها،  ع��ن  مب��ع��زل 

وثناياه  ونقو�سه  خيوطه  تعدد  على  امل�سرى 

اأ.. هذا  ن�ُ�سل منه خيٌط تهَرّ ن�سيج واحد، لو 

الن�سيج يلف عقائد وعادات وتقاليد واأخالق 

اأو  �ساحلية  بيئته:  كانت  اأًيا  املواطن  و�سلوك 

�سيناء التى �سحت بالعزيز والغاىل ت�سكو الهمال الثقافى والجتماعى

20
12

ر 
وب

كت
 �أ

-
ع 

اب
�س

�ل
د 

د
لع

�



10

اأجور اجلهود غر العادية، وانعدام العدالة 

فى توزيعها، ومنها الغريب املفجع كالنق�ض 

املتخ�س�سني  الباحثني  ك���وادر  ف��ى  احل���اد 

وع��م��ال اخل��دم��ات وك����وادر الأم����ن لدرجة 

اإنه  ىل:  ق��ال  الأم��ن  عن  امل�سئولني  اأح��د  اأن 

ي�سطر اإىل ا�ستئجار من يوؤمنون الن�ساط فى 

حمافظته)!(.

و�سفتها  التى  الهيئة  ف��ى  ه��ذا  يحدث 

واأط���راف  �سخمة  »راأ����ض  باأنها  م��رة  ذات 

متورمة« من فرط العمالة الزائدة والبطالة 

حتتاج  ل  �سيناء  فيها..  امل�ست�سرية  املقنعة 

اإىل موظفني فقط، واإمنا حتتاج اإىل املوظف 

املثقف املنا�سل.. حتتاج اإىل املوظف �ساحب 

الر�سالة.. املوظف املعنى لي�ض فقط  بتو�سيل 

ا ببث  اخلدمة الثقافية للمواطن، واإمنا اأي�سً

اأهل  و�سداقات  ود  وك�سب  التنوير،  ثقافة 

امل���دن وال���ب���وادى، واك��ت�����س��اف امل��واه��ب من 

على  واحلث  العام،  للراأى  وتقدميها  بينهم 

تنمية املهارات واملهن البيئية.

هو  ن�سيج  �سحراوية..  اأو  جبلية،  اأو  ريفية 

والوحدة؛  التنوع  لقانون  احلقيقى  التطبيق 

ه ثقافة �سيناء الوطنية وت�ُهَمل؟..  فكيف ت�ُ�سَوّ

الت�سويه  اأه���ل  يفكر  اأمل  ت���ُ��ع��َزل؟..  ك��ي��ف 

اإمنا  اأنهم  فى  باجلنب،  والتنائى  والإهمال 

فى  الطامعني  �سهوة  يفعلون  مب��ا  ي��ث��رون 

هم  ب��اأن��ه��م  حلظة  ي��ف��ك��روا  اأمل  ���س��ي��ن��اء؟.. 

الذين �سجعوا العدو ال�سهيونى لبث �سمومه 

املرتدية  املزيفة  والأبحاث  ت��ارة،  بالإعالم 

م�سوح العلم اأخرى، لزرع الزعم باأن �سيناء 

اإ�سرائيلية الُهوية؟!

ي�ست�سعروا  اأمل  �سمائرهم؟..  تهتز  اأمل 

خطورة ما اقرتفوه فى حق ثقافة �سيناء وحق 

م�سر واأمنها القومى؟

قلنا اإن التنمية الثقافية العامة والوطنية 

اأن  واأك��دن��ا  للتنمية،  احلقيقى  املدخل  هى 

التقدم  بثقافة  م�سروطة  احلقيقية  التنمية 

املواطنة، وحذرنا من خماطر  والبناء وحق 

قلنا  الثقافى..  الرتاجع  ومن  التخلف  ثقافة 

واأك��دن��ا وح��ذرن��ا م���راًرا وت���ك���راًرا، وج��اءت 

متنوعة  وت�����س��ري��ح��ات  وع�����وًدا  الإج���اب���ات 

حمافظتى  فى  الثقافى  بالن�ساط  كالهتمام 

حدوديتني،  حمافظتني  باعتبارهما  �سيناء 

املتنقلة،  وامل�سارح  الثقافية  القوافل  اإيفاد 

اإق��ام��ة امل��ه��رج��ان��ات وامل���وؤمت���رات الأدب��ي��ة 

فكانت  العملية  التطبيقات  اأم��ا  والفنية، 

لالحتفالت  وم��واك��ب��ة  ال�����س��ع��ف،  ���س��دي��دة 

نف�ض  تتكرر  وفيها  �سيناء،  بتحرير  الدورية 

الأن�سطة والكلمات والأغنيات.

الن�ساط  من  الأكرب  العبء  اأن  احلقيقة 

العامة  للهيئة  م��وك��ول  �سيناء  ف��ى  الثقافى 

على  اإ�سرافها  خ��الل  من  الثقافة،  لق�سور 

قليل  ع���دد  وه���و  كلها  ب�سيناء  م��وق��ًع��ا   24

ليغطى �سيناء �سا�سعة امل�ساحة، ومع نق�ض 

الهيئة فى  تبدو  والب�سرية  املادية  الإمكانات 

اللى بتغزل برجل حمار«،  موقف »ال�ساطرة 

العاملني  لدى  الثقافى  التاأهيل  �سعف  لكن 

ب�سيناء  الهيئة  ومكتبات  وبيوت  ق�سور  فى 

جعل منها غازلة »غر �ساطرة«.

فى  امل��واق��ع  ه��ذه  م��ن  الكثر  زرت  لقد 

ووقفت  واجلنوبية  ال�سمالية  املحافظتني 

تغلب  التى  واله�سا�سة  ال��رث��اث��ة  م��دى  على 

العاملني  اإىل  وبا�ستماعى  معظمها،  على 

ك�سعف  معتاد  ه��و  م��ا  منها  اأم����وًرا  وج��دت 

اإىل  حت���ت���اج  الأم  ك��م�����س��ر  ���س��ي��ن��اء 

ا�سرتاتيجية  حقيقية..  ثقافية  ا�سرتاتيجية 

ت�ُعلى من �ساأن الوطن وتقود م�سرة تنميته.. 

»�سو�ساء  اإىل  ولي�ض  ثقافى  فعل  اإىل  حتتاج 

ثقافية«.
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اأدباء  موؤمتر  اأ�سدر  1993م.  العام  فى 

دورته  ختام  فى  تو�سية  الأقاليم  فى  م�سر 

جناح  »اإن  ن�سها:  بالعري�ض  عقدت  التى 

�سيناء  حترير  فى  الع�سكرية  ال�سرتاتيجية 

ثقافية  ا�سرتاتيجية  بو�سع  للمطالبة  يدعونا 

احل�سارى  ال�����س��راع  اأن�����واع  ك��ل  مل��واج��ه��ة 

هذه  ف��ى  املنطقة  ت�سهده  ال���ذى  والثقافى 

املجل�ض  اإىل  التو�سية  واأح��ي��ل��ت  الآون�����ة«، 

الأعلى للثقافة فاأحالها اأمينه العام  د.جابر 

جمع  ثم  ال���26  املجل�ض  جل��ان  اإىل  ع�سفور 

اإىل  واأر���س��ل��ه��ا  اللجان  مناق�سات  ح�سيلة 

ينعقد  التى  الثقافة،  لق�سور  العامة  الهيئة 

الهيئة  رئي�ض  ليحيلها  معيتها،  فى  املوؤمتر 

اإىّل، لأرى فيها راأيى بو�سفى  ح�سني مهران 

فى  عقد  الذى  التاىل  للموؤمتر  العام  الأمني 

الأق�سر فى العام 1974م. ويا لهول ما وقفت 

ميكن  ل  غ��ث��اث��ات..  ب��ل  تفاهات،  م��ن  عليه 

جلان  مناق�سات  ح�سيلة  هى  هذه  تكون  اأن 

بها  املنوط  املوؤ�س�سة  هذه  وفى  احلجم  بهذا 

الثقافية..  واخلطط  ال�سرتاتيجيات  و�سع 

الفكرى  امل�ستويني  على  وغثاثات  تفاهات 

الإعدادية  املرحلة  تالميذ  وال�سياغى.. 

مبراحل،  فيها  مما  اأف�سل  هو  ما  ينتجون 

ولعل كاًل من الدكتور جابر ع�سفور الن�سط 

وح�سني مهران الديناميكى اأراد اأن ُيرينا فى 

تقريرى  كتبت  املهم  يعمالن..  ظ��روف  اأى 

ول  م��ه��ران،  ح�سني  على  وعر�سته  بو�سوح 

اأعرف ما مت بعد ذلك.

اأبو  عماد  الدكتور  اأن  ق��راأن��ا  اأن  وبعد 

الدكتور  حكومة  ف��ى  الثقافة  وزي���ر  غ���ازى 

ت�ستهدف  مو�سعة  خطة  قدم  �سرف  ع�سام 

وك�سر  وغ��رب��ي��ه��ا،  �سرقيها  �سيناء  اإع��م��ار 

املحلية،  ثقافتها  وتنمية  الثقافية،  عزلتها 

وحرفها التقليدية والبيئية واملحافظة عليها؛ 

املحرومة  املناطق  على  الرتكيز  خ��الل  من 

اإىل  املركزية  �سيا�سة  من  واخل��روج  ثقافًيا، 

فى  ع���ادل  ب�سكل  وت��وزي��ع��ه��ا  ال��الم��رك��زي��ة، 

عماد  الدكتور  ا�ستقال  �سيناء؛  مناطق  كل 

احتجاًجا على العنف الذى عومل به الثوار، 

تنفذ  ومل  ع�سام،  ال��دك��ت��ور  وزارة  وتبعته 

البنية  م�ستوى  على  ح��راًك��ا  نر  ومل  اخلطة 

الثقافية فى �سيناء، اللهم اإل افتتاح ال�ساعر 

�سعد عبد الرحمن لق�سرى ثقافة اأبو ردي�ض 

وراأ�ض �سدر، والإعالن عن نية تطوير ق�سر 

ثقافة �سرم ال�سيخ، واعتزام تعيني 95 موظًفا 

من اأبناء �سيناء فى الوحدات الثقافية بها.. 

ول نرى هذا كافًيا باأى حال من الأحوال.

�سيناء املن�سية
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ب��و���س��ط ال��ق��اه��رة، وب��ال��ت��ح��دي��د ف��ى ميدان 

الإ�سالمى  الفن  متاحف  اأك��ر  يقع  اخللق،  ب��اب 

من  مقتنياته  تتجاوز  والذى  بالعامل  املتخ�س�سة 

التحف الإ�سالمية املائة األف قطعة.

اأواخر  فى  املتحف  ه��ذا  اإن�ساء  فكرة  ول��دت 

القرن التا�سع ع�سر امليالدى عندما جمعت بع�ض 

التحف املنقولة من الآثار الإ�سالمية بالقاهرة فى 

الظلة ال�سرقية من جامع احلاكم باأمر اهلل قرب 

اأن  وقت  1869م  عام  فى  ذلك  وكان  الفتوح  باب 

الأثرية  باملبانى  تع�سف  التحديث  ري��اح  اأخ��ذت 

من  بها  ك��ان  ما  على  ال�سئولون  فخ�سى  القدمية 

ال�سياع.

ال��ف��رة ك��ان��ت ج��ه��ود اخلديوى  ت��ل��ك  ف��ف��ى 

اإ�سماعيل لتحديث القاهرة على النمط الباري�سى 

م�سغر  تخطيط  ع��ن  ف��ق��ط  لي�ض  اأ���س��ف��رت  ق��د 

اإىل غرب  الواقع  الف�ساء  الفرن�سية فى  للعا�سمة 

جديدة  ���س��وارع  �سق  اإىل  بل  الفاطمية  القاهرة 

ا مثل  مثل �سارع حممد على وميادين جديدة اأي�سً

اأدى لهدم عدة م�ساجد  العتبة اخل�سراء وهو ما 

ومنازل تاريخية وهدد بال�سياع العديد من الآثار 

املنقولة بها من منابر وم�سابيح وغريها.

وفى  عام 1881م �سدر مر�سوم من اخلديوى 

برئا�سة  العربية  الآثار  باإن�ساء جلنة حفظ  توفيق 

على  الإ�سراف  تولت  والتى  با�سا«  هرت�ض  »ماك�ض 

لعر�سها  م�ستقل  مبنى  وت��وف��ري  املقتنيات  جمع 

بعدما �ساقت بها اأروقة جامع احلاكم اإىل جانب 

الآثار  وترميم  �سيانة  فى  الرئي�ض  اللجنة  عمل 

الإ�سالمية بالقاهرة.

ماهر  اأحمد  مبيدان  احل��اىل  املوقع  واختري 

)حالًيا  امل�����س��رى  اخل��ل��ي��ج  ����س���ارع  ع��ل��ى  ل��ي��ط��ل 

على  املطل  منه  الآخ��ر  اجلانب  بينما  بور�سعيد( 

�سارع حممد على كان مقًرا لدار الكتب ال�سلطانية 

اأو الكتب خانه )دار الكتب امل�سرية حالًيا(.

دي�سمر   28 املوافق  1320ه���  �سوال   9 وف��ى 

مرة  لأول  للجمهور  اأب��واب��ه  املتحف  فتح  1903م 

العربية«..  الآث����ار  »دار  ال��ق��دمي  م�سماه  حت��ت 

»متحف  اإىل  امل�سمى  تغيري  مت  1952م  عام  وفى 

وقطع  حتف  على  يحتوى  لأن��ه  الإ���س��الم��ي«  الفن 

الإ�سالمية  الأقاليم  من  العديد  اإىل  تنتمى  فنية 

املغرب  وب��الد  واليمن  وتركيا  واإي��ران  الهند  مثل 

والأندل�ض اإىل جانب م�سر.

طراز  على  واجهته  �سيدت  املتحف  ومبنى 

املبانى اململوكية املنت�سرة باأرجاء القاهرة ول�سيما 

اأ�سلوب  وه��و  امل�سهر  احلجر  ا�ستخدام  جهة  من 

الأ�سفر  اللونني  م��ن  امل��دام��ي��ك  بتعاقب  البناء 

والأحمر، ف�ساًل على عقود مدخليه الثنني وهما 

بباب  امل�سهور  امليدان  املطل على  الرئي�ض  املدخل 

اخللق والفرعى بالواجهة ال�سمالية ال�سرقية. 

د.اأحمد ال�صاوى

كنوز   احلضارة  اإلسالمية  فى  القاهرة
جمعها متحف باب اخللق
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للمتاحف الإقليمية وكذلك للمتاحف املتخ�س�سة 

مثل متحف اخلزف.

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن املتحف مل ي�سر 

ولكنه  الأوىل  عاًما  الع�سرين  طوال  واحدة  قطعة 

ميزانية  له  خ�س�ست  بعدما  مقتنياته  من  زاد 

جتار  من  التحف  بع�ض  ل�سراء  1910م  ع��ام  فى 

نف�ض  فى  بداأت  خا�سة  بحفائر  وللقيام  العاديات 

اأعقبتها  ثم  م�سر  ب�سعيد  درنكة  مبنطقة  العام 

الف�سطاط  مدينة  اأط��الل  فى  الكبرية  احلفائر 

من  والأه��م  الأك��ر  بالق�سم  املتحف  زودت  والتى 

كان  املا�سى  القرن  من  ال�سبعينيات  وحتى 

يف�سل  �سيق  ���س��ارع  على  يفتح  الأخ���ري  امل��دخ��ل 

متت  حتى  ال�سيارات  لوقود  وحمطة  املتحف  بني 

للمتحف من  الواجب  التاأمني  اإزالتها  على �سبيل 

لت�ستخدم  للمتحف  اأر�سها  خطر احلريق و�سمت 

تعر�ض  متحفية  كحديقة  اليوم  واإىل  وقتها  من 

فيها بع�ض التحف احلجرية والأعمدة املنقولة من 

الآثار الإ�سالمية بالقاهرة ف�ساًل على منافذ لبيع 

البطاقات والكتب ومناذج م�ستن�سخة من مقتنيات 

املتحف ومق�سف خلدمة الزوار.

اإىل  طابقني  على  املتحف  ق��اع��ات  وت��ت��وزع 

ي�ستخدم  الأر�ض  م�ستوى  حتت  اآخر  طابق  جانب 

كمخزن للقطع الأثرية التى ل ت�ستوعبها القاعات 

ويحتاج الباحثون لالإطالع عليها لأغرا�ض البحث 

العلمي.

ونتيجة  افتتاحه  م��ن  ع��ام  م��ائ��ة  نحو  وب��ع��د 

املتحف  اأغلق  والأ�سا�سات  جدرانه  بع�ض  لتداعى 

اأجريت  �سنوات  �سبع  2003م ملدة  اأبوابه فى عام 

اإليه  واأ�سيفت  الالزمة  الرميم  اأعمال  خاللها 

وبعد  امل�سرية  الكتب  دار  مبنى  من  قاعات  عدة 

افتتاحه  اأعيد  والإ�ساءة  العر�ض  اأ�ساليب  حتديث 

فى نهاية �سهر اأكتوبر من عام 2010م.

من  املتحف  ملعرو�سات  الأوىل  النواة  وكانت 

فى  عددها  بلغ  والتى  القاهرة  عمائر  موجودات 

عام 1888م )985( قطعة فقط قفزت بعد عامني 

وطفقت  قطعة   )3201( اإىل  ال���دار  افتتاح  م��ن 

قطعة  األف  املائة  لتتجاوز  الأع��وام  مبرور  تتزايد 

مقتنياته  من  كبرًيا  عدًدا  يعري  املتحف  باأن  علًما 

طبق من خزف اأزنيك الرتكى 

من مقتنيات املتحف

مناذج متعددة من مقتنيات املتحف
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مقتنياته.

الدور  »الهدايا«  لعبت  احلفائر  جانب  واإىل 

ومن  املقتنيات،  ونوعية  اأع��داد  زي��ادة  فى  الأه��م 

اأبرزها جمموعة الأمري »يو�سف كمال« التى نقلت 

اأرتني  يعقوب  جمموعة  ث��م  وف��ات��ه  بعد  للمتحف 

با�سا وكان ع�سًوا بلجنة حفظ الآثار العربية وقد 

وهى  للمتحف،  باإهدائها  وفاته  بعد  ابنته  قامت 

ا�ستحمام  واأدوات  ولوحات  واأنواًطا  نيا�سني  ت�سم 

املتحف  ح�سول  ذلك  واأعقب  للقهوة..  وفناجني 

والإيرانى  الركى  ال�سجاد  من  ثمينة  هدايا  على 

من  اإل��ي��ه  اآل���ت  اخل���زف  على  ف�ساًل  والأق��م�����س��ة 

جمموعة الأمري يو�سف كمال.

وتوالت بعد ذلك الإهداءات  من امللك فوؤاد 

وابنه امللك فاروق وكانت اآخر الهدايا القيمة تلك 

واجلراحة  الطب  اأدوات  من  ال��ن��ادرة  املجموعة 

التى اأهداها للمتحف فى الربع الأخري من القرن 

اأمني  د.ه���رى  الآث���ار  وع��امل  الطبيب  الع�سرين 

عو�ض.

بالقاهرة  الإ���س��الم��ى  ال��ف��ن  متحف  ويتبع 

فل�سفة عر�ض متحفى خا�سة متزج بني الأ�سلوبني 

فبع�ض  الأث���ري���ة،  املقتنيات  لعر�ض  امل��ع��روف��ني 

للطرز  وفًقا  رتبت  معرو�سات  حتتوى  القاعات 

القاعات  م��ث��ل  الإ���س��الم��ى  ال��ف��ن  ف��ى  امل��ع��روف��ة 

والأيوبية  الطولونية  الطرز  لعر�ض  املخ�س�سة 

لعر�ض  الآخ���ر  والبع�ض  والإي��ران��ي��ة  واململوكية 

التحف  قاعات  مثل  بعينها  مادة  من  امل�سنوعات 

اخل�سبية والن�سيج والأ�سلحة.

الإ�سالمى  الفن  متحف  و�سف  اأن  واحلقيقة 

الإ�سالمى  الفن  متاحف  اأكر  باعتباره  بالقاهرة 

اأعداد مقتنياته بقدر  بالعامل ل يعتمد فقط على 

التى  النادرة  الفنية  والقطع  للنوعيات  ي�ستند  ما 

يحتويها بني جنباته.

من  اإب��ري��ق  املتحف  مقتنيات  اأ���س��ه��ر  وم��ن 

الرونز امل�سبوب يعرف با�سم »اإبريق مروان بن 

لأنه عرث  الأمويني وذلك  اآخر خلفاء  حممد« وهو 

حيث  �سويف  ببنى  امللق«  »اأبو�سري  بقرية  عليه 

له..  العبا�سيني  اإبان مطاردة  قتل اخلليفة هناك 

الر�سيق  الكروى  بدنه  بت�سميم  الإبريق  ويتميز 

و�سنبوره الذى يتخذ هيئة ديك نا�سر جناحيه وهو 

اأوىل  موعد  الفجر  لطلوع  اإ�سارة  فى  رمبا  ي�سيح 

الأباريق  تلك  مثل  كانت  طاملا  اخلم�ض  ال�سلوات 

ت�ستخدم لأغرا�ض الغت�سال والو�سوء.

م�سابيح  م��ن  ي�سمه  مب��ا  امل��ت��ح��ف  وي��ف��خ��ر 

واملعروفة  امل�ساجد  لإن���ارة  امل�ستخدمة  ال��زج��اج 

والأهم  الأك��ر  هى  وجمموعته  امل�سكاوات  با�سم 

فى هذا املجال وجلها تنتمى للع�سر اململوكى وهى 

من الزجاج املموه باملينا املتعددة الألوان، ف�ساًل 
قنينة من الزجاج مبتحف الفن الإ�سالمى

طبق من اخلزف املينائى بقاعة الفنون الإيرانية

اإناء من اخلزف الرتكى من معرو�سات املتحف 
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طبق من خزف كوبجى 

حمفوظ مبتحف الفن 

الإ�سالمي
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على م�سنوعات من الزجاج والبلور ال�سخرى.

التحف  من  متميزة  جمموعة  ا  اأي�سً وهناك 

حمرابان  ومنها  وامل��ح��اري��ب  كاملنابر  اخل�سبية 

من  وجمموعة  الفاطمى  الع�سر  م��ن  خ�سبيان 

بالقاعات  و�سعت  التى  اخل��رط  اخل�سب  اأحجبة 

الإ�ساءة  اأغ��را���ض  نف�ض  ولتحقيق  الهيئة  ب��ذات 

الناعمة التى كانت تقوم بها فى امل�ساجد واملنازل 

تركيبة قر كل  امل�سنوعات اخل�سبية  اأنف�ض  ومن 

احل�سينى  وامل�سهد  ال�سافعى  الإم��ام  م�سهد  من 

والأول من عمل »ابن معاىل النجار« ويعتران من 

اأن�سج الأمثلة املبكرة للح�سوات املجمعة املحفورة 

بالزخارف.

ويزدان املتحف مبجموعة متميزة من احللى 

ال��ذه��ب واأع����داد م��ن ال�سيوف  الإ���س��الم��ي��ة م��ن 

مكفتة  وه��ى  املماليك  �سالطني  ببع�ض  اخلا�سة 

اإنتاج  من  النارية  الأ�سلحة  بع�ض  وك��ذا  بالذهب 

مكفت  وجميعها  املغولية  والهند  العثمانية  تركيا 

والأحجار  باجلواهر  مر�سع  اأو  والف�سة  بالذهب 

الكرمية.

اأدوات  من  اأمثلة  املتحف  بقاعات  وتعر�ض 

وكذا  الإ���س��الم��ى  الع�سر  ف��ى  واجل��راح��ة  الطب 

ا الق�سم اخلا�ض  املخطوطات الطبية وهناك اأي�سً

ال��دول  ملعظم  تنتمى  ال��ت��ى  الإ���س��الم��ي��ة  بالنقود 

الإ�سالمية ويزيد عددها فى الوقت احلاىل عن 70 

األف قطعة من الذهب والف�سة والنحا�ض والرونز 

اإىل جانب �سنج الوزن املعدنية والزجاجية.

الفنية  باملنتجات  خا�سة  قاعة  وباملتحف 

الإيرانى  اخل��زف  ب��اأن��واع  عامرة  وه��ى  الإيرانية 

ال�سينى  للخزف  تقليًدا  �سنع  ما  ومنها  ال�سهرية 

والتحف املعدنية والزجاجية.

�سواهد  من  نادرة  جمموعة  ا  اأي�سً وباملتحف 

خمتلف  من  اإليه  حملت  والتى  احلجرية  القبور 

اأنحاء البالد وهى تعر�ض لتطور فن اخلط العربى 

عر الع�سور.

مبجموعته  الإ���س��الم��ى  الفن  متحف  ويعتز 

النادرة من املنتجات التى حتمل اأ�سماء ال�سالطني 

اأجلهم  من  اأنتجت  والتى  املماليك  من  والأم��راء 

للم�ساحف من اخل�سب  ومنها �سناديق وكرا�سى 

امل�سفح بالنحا�ض املكفت بالف�سة اأو الذهب وكذا 

املحابر والعلب الإ�سطوانية وكلها مكفتة بالذهب 

والف�سة ف�ساًل على ال�سماعد والتنانري والرثيات 

من  ت�ستهر  التى  الطعام  موائد  ا  واأي�سً املعدنية 

النا�سر  اململوكى  بال�سلطان  خا�سة  واحدة  بينها 

ع�ساء  كر�سى  با�سم  وتعرف  ق��الوون  بن  حممد 

20النا�سر حممد. 
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ليل  اجلنوب.. حنني  وأرواح  محـاصــرة

حممد م�سعد 

من  ي��ق��دم  ال���ذى  م�شروعه  اإط���ار  ف��ى 

بطقو�شه  ال�����وادى  ج��ن��وب  ع���امل  خ��ال��ه 

ال�شيفى  املو�شم  و�شمن  احلاكمة  واأفكاره 

»الغد«  امل�شرية  للعرو�ض  القومية  للفرقة 

قدم املخرج نا�شر عبد املنعم عر�ض »ليل 

اجلنوب« من تاأليف �شاذىل فرح.

املتابع لأعمال املخرج واملوؤلف ميكن اأن  

يدرك � من الوهلة الأوىل ��  وجود جمموعة 

التجربة  ه��ذه  ت��رب��ط  ال��ت��ى  ال�شمات  م��ن 

لكل منهما.. ففى حني  ال�شابقة  بالتجارب 

ا�شتكمالاً مل�شروع نا�شر  التجربة  تبدو تلك 

عبد املنعم امل�شرحى الذى يعكف عليه منذ 

�شنوات ويكر�ض له معظم عرو�شه امل�شرحية 

بطقو�شه  ال��وادى  جنوب  عامل  فيه  ويتناول 

واأف����ك����اره احل��اك��م��ة ب���داي���ة م���ن »ال��ط��وق 

والأ�شورة« و«خالتى �شفية والدير«.. وانتهاءاً 

ب«بنا�ض النهر« و«النوبة دوت كوم«.

فتلك العرو�ض تبدو مرتابطة ومتقاربة 

ي�شل  الذى  الب�شرية  املعاجلة  اأ�شلوب  فى 

كل  فى  ال���راوى  موقع  فى  التماثل  لدرجة 

من عر�ض »النوبة دوت كوم« و عر�ض »ليل 

العاقات  م��ن  ذل��ك  يتبع  وم��ا  اجل��ن��وب«، 

التى تربط الراوى باحلدث وال�شخ�شيات، 

وكذلك �شيادة روح روائية على العر�ض رمبا 

مل تكتمل فى »ليل اجلنوب« كحال العرو�ض 

على  تعتمد  كانت  والتى  اإليها  اأ�شرنا  التى 

اأ�شول �شردية.

تخليق  اإع���ادة  حماولة  ذل��ك  كل  وقبل 

ا  الف�شاء امل�شرحى لي�شبح اأكرث ثراءاً وتعبرياً

ا �شواء عرب اإعادة ت�شكيل العاقة بني  وعمقاً

اأو عرب  العر�ض  م�شاحة اجلمهور وم�شاحة 

تق�شيم  عرب  حتى  اأو  لل�شورة  عمق  تخليق 

»ليل  ح��ال  هو  كما  م�شتويات  بني  الف�شاء 

اجلنوب«.

ا  ح�شوراً والأك���رث  الأه���م  ال�شيء  لكن 

والذى  ال�شابقة  التجارب  تلك  كافة  فى   -

هو   - العر�ض  هذا  فى  تاأمله  املخرج  يعيد 

من  فيه  ما  بكل  املا�شى  ذلك  اإىل  احلنني 

براءة وعفوية وطفولة و ق�شوة، حنني يدرك 

عرب  اإل  اإ�شباعه  ميكن  ل  اأنه  البداية  منذ 

احلكى واإعادة �شرد الق�ش�ض التى اأغلقت 

اإىل الأبد وخطت اأقدار اأبطالها املاأ�شاوية.. 

و  احل�شرة  اإل  يحمل  ل  الإ�شباع  ذلك  لكن 

تهدمه  و  ال��ع��امل  ذل��ك  �شياع  على  ال��ن��دم 

كل  فى  يتلب�ض  اأب���دي..  حنني  فهو  ولذلك 

ي�شبح  ما  ا  فاأحياناً خمتلفة..  �شورة  مرة 

ا  واأحياناً ال��غ��ارق..  النوبة  عامل  اإىل  ا  حنيناً

فى  احلال  هو  كما  النجع  عامل  اإىل  ا  حنيناً

ليل اجلنوب. 

ال��ف��ردو���ض  اإىل  احل��ن��ني  ذل����ك  ل��ك��ن 

مع  يت�شافر  م��ا  ��ا  غ��ال��باً امل��ف��ق��ود  اجل��ن��وب��ى 

العامل  ذلك  انهيار  اأ�شباب  لك�شف  حماولة 

جناح  بال�شرورة  يعنى  ما  وه��و  تاآكله..  و 

نا�شر عبد املنعم فى جتاوز الروؤى املثالية 

واملُقد�شة للما�شى والغارقة فى ال�شعى وراء 

خطواته.. ولعل ذلك ما يجعل حالة احلنني 

»نا�شر«  ع��رو���ض  ف��ى  بال�شجن  ت�شع  التى 

مرتبطة طوال معظم الوقت بنقد للمجتمع 

املغلق وت�شاوؤل حول الهوية لكل من املدينة 

املجتمع  تربط  التى  وال��ع��اق��ات  والقرية 

الذى  التقليدى  واملجتمع  امل�شرى احلديث 

داخل  ال���راوى  ع��زل��ة  ب��ني  ومقابلة  يندثر 

نا�صر عبد املنعم

وفاء احلكيم
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التى  الحتفالية  واحلالة  بحداثتها  املدينة 

املرتابط  مبجتمعها  القرية  على  ت�شيطر 

ت�شكيل  يعيد  مب��ا  ذات����ه..  ع��ل��ى  وامل��ن��غ��ل��ق 

الت�شاوؤل حول هوية املثقف العربى وموقعه 

من جمتمعه، وهو ال�شوؤال الذى طاملا �شغل 

املبدعني امل�شريني والعرب كالطيب �شالح 

ويحيى حقى وغريهم.

ب��امل��ق��اب��ل ف����اإن جت����ارب ���ش��اذىل فرح 

لل�شعيد  منتمى  وخم��رج  ككاتب  ال�شابقة 

امل�شرى ميكن اأن تقودنا اإىل ت�شور خمتلف 

اأكرث  ا  مهتماً يبدو  ف�شاذىل  ال�شيء،  بع�ض 

بالقدرية املاأ�شاوية التى حتكم واقع اجلنوب 

ا  وتعيد اإنتاج واقعه ب�شكل تكرارى خ�شو�شاً

على م�شتوى املجتمع املغلق والذكورى الذى 

ي�شوه و يدمر طيلة الوقت اأى حماولة للتغيري 

اأو حتديث ذلك املجتمع  .

ول��ع��ل ت��ل��ك ال��ع��اق��ة ب��اجل��ن��وب ونقد 

املجتمع الذكورى كانت هى نقطة اللقاء بني 

كل من نا�شر عبد املنعم و �شاذىل فرح فى 

عر�ض »ليل اجلنوب«.

ففى بداية العر�ض يجل�ض �شاب )يحيى 

اإح�شا�شه  عن  ويتحدث  مكتبه  اإىل  اأحمد( 

اجلنوب..  اإىل  العودة  فى  ورغبته  بالغربة 

لكنه يدرك اأن العودة م�شتحيلة لأن العامل 

اأن  كما  وانتهي،  دمر  قد  اإليه  ينتمى  الذى 

العامل  بذلك  الأب��د  اإىل  ب��رتت  قد  عاقته 

وهو  جت�شده  ل��ه  ي��وؤك��د  )كما  تركه  بعدما 

يكت�شف  لكنه  القادر(..  عبد  طفل/حازم 

قدرته على اإعادة ذلك العامل عرب ال�شرد.. 

وبالتدريج ينك�شف عامل اجلنوب )النجع( 

ن�شاء  اأربعة  عرب  ال��راوى  ي�شتعر�شه  ال��ذى 

كل  ن��ور( حيث متثل   �� �شوق   �� ولع   �� )نخلة 

ا م��ن اأزم���ة امل���راأة ف��ى جمتمع  منهم ج���زءاً

املكبل  و  للن�شاء  القاهر  الأب���وى  اجل��ن��وب 

ت�شبح  التى  اأج�شادهم  ح��دود  داخ��ل  لهم 

فري�شة للقهر و ال�شتغال و ال�شتباحة من 

قبل املجتمع، وهو ما ي�شكل فى النهاية تلك 

امل�شائر املاأ�شاوية لهن. 

م�صهد من العر�ض

جانب من امل�صرحية

اأزمة املراأة فى جمتمع اجلنوب الأبوى

20
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بينهن  تربط  التى  العاقات  وب��رغ��م 

متتلك  منهن  ك��ااً  اأن  اإل  ال��ع��ر���ض  ط���وال 

حكايتها اخلا�شة واملنف�شلة ، بينما يجمع �� 

وي�شكل �� كل تلك احلكايات املنف�شلة موقع 

�شانع احلبال من ليف النخيل )احلباك( 

�� وهو املوقع الذى حتتله كافة ال�شخ�شيات 

الذى  امل��وق��ع  اأن��ه  كما  ا..  تقريباً ال��ذك��وري��ة 

يهيمن من مركزه املرتفع على عامل الن�شاء 

التى  باحلبال  ويحا�شرهن  الأ���ش��ف��ل  ف��ى 

م�شاحة  حول  الوقت  طوال  الرجال  يثبتها 

الن�شاء.

وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن الإي������ح������اءات 

من  تت�شرب  اأن  ميكن  التى  امليتافيزيقية 

اأن  اإل  /احلباك(  احلبال  )�شانع  هيمنة 

املخرج جتاوز تلك الإيحاءات املمكنة وقام 

الذكورية  ال�شخ�شيات  و�شع  عرب  بقمعها 

فى موقع تلك ال�شخ�شية الغائبة مبا يفتح 

تاأويات مرتبطة بدور املجتمع  اإىل  املجال 

واقع  تخليق  فى  الذكور  عليه  يهيمن  الذى 

الن�شاء املزدرى.. اأكرث من الطبيعة  القدرية 

التى  اليونانيات  القدر  بربات  تذكرنا  التى 

ميتلكها )احلباك( فى ن�ض �شاذىل فرح.

عامل من احلكايات

املختلفة  للتحرك بني احلكايات  ميكن 

ا للتعرف  اأن يك�شف لنا مدخااً اأكرث ات�شاعاً

ح��اول  ال��ت��ى  امل��ع��ق��دة  ال�شبكة  ت��ل��ك  ع��ل��ى 

متعدد  ع��امل  تخليق   - ع��ربه��ا   - امل��خ��رج 

الب�شرى  امل�شتوى  م��ن  ب��داي��ة  امل�شتويات 

ثاثة  اإىل  امل�شرحى  الف�شاء  تق�شيم  عرب 

ال��راوى  الأول  يحتل  متداخلة  م�شتويات 

وهو امل�شتوى الذى يجل�ض فيه اجلمهور مبا 

ا مبعا�شرته للمتفرج  ا مبا�شراً يعطى انطباعاً

الثانى يقبع  امل�شتوى  وت�شاركه عامله، وعلى 

ولعل  /ال��ط��ف��ل(  و)ال����راوى  الن�شاء  ع��امل 

الراوى  من  كل  بني  تربط  التى  العاقات 

ي�شل  ال��ذى  الطفوىل  وجت�شده  الأ�شا�شى 

تبادل  عرب  العر�ض  نهاية  فى  اأق�شاه  اإىل 

التداخل الذى يربط  موقعيهما يقدم ملدى 

بني م�شتوى الراوى وم�شتوى احلكاية.. واإن 

التق�شيم  ذل��ك  الثانى  امل�شتوى  من  يبقى 

الذى بني داخل وخارج.. ففى عمق امل�شتوى 

توجد )اأبواب /جحور( تخرج منها الن�شاء 

ويعدن اإليها فى نهاية العر�ض. 

اأما امل�شتوى الثالث فهو م�شتوى احلباك 

القرية.. حيث  املو�شيقية وجمتمع  والفرقة 

يهيمن الوعى الذكورى، ويقدم املخرج فى 

ذلك امل�شتوى امل�شاهد اجلماعية )كالغناء 

كان  واإن  الخ(  املولد..  اأو  املخنوق،  للقمر 

امل�شتوى  ذلك  فى  املو�شيقية  الفرقة  وجود 

م�شاحة  على  بال�شلب  اأث���ر  ق��د  ك��ان  ومب��ا 

م�شتوى  على  ا  م����ردوداً يعط  ومل  امل�شتوى 

املعنى اأو الت�شكيل الب�شري.

الت�شكيل  امل�شتويات  تلك  بني  ويربط 

)د.حممود  الديكور  مهند�ض  �شممه  الذى 

واملتمثل  العاملني  بني  يربط  والذى  �شامى( 

من  متتد  احل��ب��ال  م��ن  �شخمة  جديلة  ف��ى 

الف�شاء  ن��ح��و  وت��رت��ف��ع  ال��ث��ان��ى  امل�����ش��ت��وى 

�صامية عاطف - حممد ن�صر
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من  ذلك  يحمله  ما  بكل  للم�شرح..  املظلم 

اإيحاءات.

البادى  التعقيد  ذل���ك  ج��ان��ب  واإىل 

التعقيد  ذلك  فاإن  امل�شرحية  ال�شورة  على 

يت�شاعد مع توجه ن�ض العر�ض اإىل تقدمي 

عامل النجع من خال اأربع حكايات �� �شبه 

اختيار  اإل  بينهم  ي��رب��ط  ول   ���� منف�شلة 

هو  جتعله  التى  املطلقة  وهيمنته  ال���راوى 

احلابك الأكرث قدرة وهيمنة.

طعميه(  /دع���اء  )نخلة  م��ن  ف��ب��داي��ة 

املراأة الطويلة القامة التى ينغ�ض عاقتها 

الإجن��اب  ع��دم  على(  /نائل  )زوج��ه��ا  مع 

مرورااً بحكاية )ولع/ وفاء احلكيم( املراأة 

التى قام زوجها بقتل اأخيها فى ليلة عر�شه، 

اأخوتها  مع  دائمة  مواجهة  فى  واأ�شبحت 

الراغبني فى الثاأر لأخيهم عرب قتل طفلها 

بعد موت زوجها بال�شجن.

�شاهني(  �شريهان  )���ش��وق/  وك��ذل��ك 

التى تركها )زوجها/ حممد دياب( و�شافر 

للعمل باخلليج مما يدفعها اإىل اإقامة عاقة 

الزيات(،  حممود  )ع��ط��وة/  م��ع  جن�شية 

�شوفية  اإىل  تتحول  ب��اأن  حياتها  وتنتهى 

الأولياء  لزيارة موالد  اأرجاء م�شر  تطوف 

للتربك والذكر للتخل�ض من عقدة الذنب.. 

عاطف(  �شامية  )ن���ور/  حلكاية  و���ش��ولاً 

اأبوها تزويجها  الفتاة اجلامعية التى يقرر 

معتز  والفا�شد/  اجلاهل  عمها  )اب��ن  من 

احلب  عاقة  رغم  عنها  ا  رغماً ال�شويفي( 

التى تربطها ب�شاب نوبى )مرجان/ حممد 

ن�شر( لتنتهى حياتها بالتحول ملختلة تدور 

بال�شوارع بعدما تقوم الن�شوة بختانها.

ا  وكما يبدو فاإن كل حكاية ت�شكل جزءاً

فى  امل����راأة  ل��و���ش��ع  املظلمة  ال�����ش��ورة  م��ن 

اأن  كما  املحافظة،  ال��ذك��وري��ة  املجتمعات 

جميع تلك احلكايات تدور فى اأجواء يهيمن 

الو�شع  على  الأن��ث��وى  اجل�شد  مت��رد  عليها 

تبدو  ال��ت��ى  )ول���ع(  حكاية  حتى  القمعي، 

مرتبطة بالواقع القبلى للمجتمع ال�شعيدى 

حتتوى نذر ولع باإعطاء ج�شدها لأول عابر 

طريق حلماية طفلها يا�شني )زياد اإيهاب( 

اأنوثتها  على  تتمرد  اأنها  كما  امل��وت..  من 

عليه  �شفقة  بيدها  طفلها  تقتل  )بعدما 

وترتدى  املطاريد(  كبري  بيد  يقتل  اأن  من 

به  لتقيم  للجبل  وت�شعد  الرجال  ماب�ض 

وهى تتوعد اجلميع باملوت.

اإن اجل�شد الأنثوى هنا هو اأداة املقاومة 

والغاية  الهدف  التمرد على املجتمع وهو  و 

التى ي�شعى املجتمع ملقاومتها عرب البرت اأو 

عرب  احتياجاته  لإ�شباع  جمال  اإتاحة  عرب 

الطقو�ض.

نهاية عامل النجع

لكيفية  العر�ض يطرح  فاإن  النهاية  فى 

عدم ت�شاوى القوى املت�شارعة عرب النهيار 

ال�شخ�شيات  جميع  ي�شيب  ال��ذى  العقلى 

هن  هنا  فالن�شاء  ب��ال��ع��ر���ض..  الن�شائية 

فى  يقدمهن  العر�ض  فاإن  ولذلك  ال�شحية 

واإن   �� بال�شواد  مت�شحات  الأوق���ات  معظم 

كانت هناك حماولت قامت بها )م�شممة 

كل  لتحديد  امل��ل��ي��ج��ى(  ن��ادي��ة  امل��اب�����ض/ 

)فنخلة  مميز  لون  اإ�شافة  عرب  �شخ�شية 

فى  الأخ�شر  اللون  تاأخذ  بالطفل  احلاملة 

م�شاحات  به  ��ا  زياً ترتدى  التى  ول��ع  مقابل 

حماولة  اإىل  ي�شري  ما  وهو  اإل��خ(  حمراء.. 

برغم  �شخ�شية  بكل  خا�شة  هوية  لتخليق 

توحيد الزى.

الإ�شاءة  وم�شمم  املخرج  ح��اول  كما 

امل�شارك )عمرو عبد اهلل( تب�شيط العاقات 

بني امل�شتويات املختلفة و احلكايات املختلفة 

عرب البوؤر ال�شوئية املحددة التى توؤكد طوال 

احلبال  وحابك  الراوى  هيمنة  على  الوقت 

على العامل دون ا�شتخدام لاإ�شاءة امللونة 

عامل  على  اللونية  البوؤر  �شيادة  مقابل  فى 

العنيفة  امل�شاعر  تلك  على  للتاأكيد  الن�شاء 

التى متوج بال�شخ�شيات.

العنيفة  البكائية  احلالة  عن  ا  وبعيداً

التى ت�شيطر على كثري من اأجزاء العر�ض، 

الكثري  تفريغ  للمخرج  ميكن  ك��ان  التى  و 

الأداء  ف��اإن  بالعر�ض،  اإخ���ال  دون  منها 

عن  ا  كثرياً يبتعد  مل  العر�ض  فى  التمثيلى 

الإطار ال�شاعرى الذى اعتمده املخرج لكل 

املمثل وحدة  العر�ض ف�شار ج�شد  عنا�شر 

ت�شكيلية فى مقابل اأ�شلوب اأدائى مغرق فى 

اأو  املمثات  م�شتوى  على  �شواء  النفعالية 

على م�شتوى املمثلني الذكور.

فى النهاية رمبا مل يتجاوز نا�شر عبد 

املرحلة  تلك  اجل��ن��وب«  »ل��ي��ل  ع��رب  املنعم 

الفنية التى يعمل عليها منذ الن�شف الثانى 

من الت�شعينيات باأ�شكال خمتلفة، لكنه ومن 

الفنية  املتعة  تلك  على  حافظ  اآخ��ر  جانب 

التى يتميز بها م�شرحه.

يحيى اأحمد
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ْعُر ؟! ِلَْن ُيوَلُد ال�ِشّ

اِفرُي  الَع�شَ ِف��ي��ِه  ُت��َغ��اِدُر  َزَم����اٌن،  َه���َذا 

ا َبِاح.. ِخَما�صَ ْع�َصا�َصَها فى ال�صَّ
َ
اأ

َعَطَا�صى  ال����ُغ����ُروِب..  ِع��َن��د  َوَت���ْه���َج���ُع 

ا.  ا�شَ ِخ�شَ

َطاٌد  َت�صْ احَلْقِل  فى  الَقْمِح  ُه  َحَبّ َف��َا 

ْمنَقاَرَها 

ْهُر َت�ْصَبُح ِفيه امِلَياُه، َواَل الَنّ

!
ْ
َفَا َتْرَتِوى َح�ْصوًة ْمن َظَماأ

َواَل َقَطراُت الَندى فى امل�َصاء الكِظِيم.. 

َدى  َتُبُلّ ال�صَّ

، ُع�ْصب َتَيَبّ�س، ثم َتَهْنَد�َس..  َواَل الُع�ُسّ

َهٌة ْمن َهَواْء  ُه ُفَوّ َلكَنّ

َح�َصاَها ُبُطوٌن  ُخواْء 

اِفرِي،  َغاَر الَع�صَ َواَل �َصْقَف َيْحِمى �صِ

َتاْء!!  َفاِت ال�ِصّ ِمن َعا�صِ

•••
ْعُر؟! ِلَْن ُيوَلُد ال�ِشّ

َوْجَهَنا  َت�ْصُلُبَنا  ِالِيل..  االأ�صَ َزَم��اُن  َهَذا 

االآَدِمَىّ 

�َصِوَىّ 
ْ
َوُتلِب�ُصَنا َوْجَهَها املاأ

اَءَة  َوَتْغَتَاُل ِفيَنا اْلَبَ

َتْزَرُع  ِفيَنا اْلَبَذاَءَة 

ُتْغرُقَنا ِفى �َصحِيق اْلَهَواِن 

وَت�ْصَتُلَّنا ِخْنَجًرا َقاِطًعا، 

ماِن،  ِمِيم الَزّ فى �صَ

َوُروِح املَك��اِن، 

ِدي�ِق،  َوَظْهِر ال�صَّ

ِقي�ِق.!  َوَقْلِب ال�َصّ

َنْحُن   ، َواْل����ِغ����ِلّ ���ْق���ِد  احْلِ ِم���َن  َق��ِط��ي��ًع��ا 

ا�ْصَتْويَنا، 

ِة اْليِاب�َصْه  َعَلى ُجَثّ

ُتَراِوُغَنا ُلْقَمُة الَعْي�ِس فى ُكِلّ ِحنٍي.. 

َوِحينا �ِصحيًحا ُتَراِوُدَنا املًُنى الَياِئ�َصْه !! 

•••
ْعُر ؟! ِلَْن ُيوَلُد ال�ِشّ

َر ِم���ْن َق��ْه��ِر َذاَك  ������َدّ َه����َذا َزَم�����اٌن َتَ

مَاْن،  الَزّ

َر الَعِا�صَفْة  َلِّذى َزْمَ
َ
اأ

ًة َداِنَيًة َواِرَفْه  َوَواَعَدَنا َجَنّ

َنا ِكْذَبًة َخاِدَعًة َجِارَفْه 
َ
اأ َوَعَبّ

اِلعَجاِف  ِننِي  ال�ِصّ ِتْلَك  ُك��َلّ  ِبَها  َعِلْقَنا 

َواِل  اْلَ

ياِل  ُنَغَاِزُلُه َوَطًنا َقاِدًما ِمْن َخَيال اْلَ

اِل  َحى َوالِو�صَ ْبًحا َو�ِصيَم ال�صُّ َو�صُ

اِل.  َبِهَىّ اِل�صَ

َحْوَنا َعَلى َفْزَعِة اْلَهْوِل، َذاَك  فَما اإِْن �صَ

امْلَ�َصاْء 

�ُس ُهَراْء  َماِنِىّ َمْ
َ
اإَِذا ِباالأ

َرْتَنا َطِويًا،  ْن�ُصوَدٌة َخَدّ
ُ
َواأ

عبد القادر حميدة

عبد القادر حميدة

َزَمــــــــــاُن  األَضـــــــــِاليـــــْل!!

ال�شاعر  ي���غ���و����ص  م����ا  دائ����ًم����ا 

»ال�شاعر« فى وجدان اأمته ليج�شد 

اآالم�����ه�����ا، واأح����زان����ه����ا، وي���ن���ر فى 

وير�شم  االأم���ل  وم�����ش��ات  ق�شائده 

مالمح ربيعها القادم برهافة ت�شل 

اإىل حد النبوءة.

املخ�شرم  ال�����ش��اع��ر  ه���و  وه����ا 

عبد القادر حميدة.. فى ق�شيدتيه 

يوؤكد  ال����ع����دد  ب���ه���ذا  امل���ن�������ش���ورت���ن 

ف��ى م�شر  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق�����ش��ي��دة  اأن 

تت�شرنق  ومل  بو�شلتها  تفقد  مل 

ف���ى خ��ن��دق ال������ذات، ول��ك��ن��ه��ا كانت 

املقاوم  امل�����ش��ه��د  ت��ت�����ش��در  وم���ازال���ت 

ل��ال���ش��ت��ب��داد وت���غ���و����ص ف���ى ت���راب 

ال�����ش��ع��ب لتب�شر  ال��وط��ن ووج�����دان 

ب��احل��ل��م »غ����ر امل�����ش��ت��ح��ي��ل«، ففى 

قبل  كتبها  التى  االأ�شاليل«  »زم��ن 

يج�شد  �شنوات  بخم�ص  يناير  ثورة 

امل���ع���ان���اة وي���ر����ش���م م���الم���ح االأم����ل 

مب�شًرا بالغ�شب االآتى الذى جتلى 

»لت�شتيقظ  ال��ت��ح��ري��ر  م��ي��دان  ف��ى 

نوافذ  وتفتح  �شباتها  من  املدينة« 

الذى  الثورى  الربيع  اأم��ام  الوطن 

�شنعته اإرادة اجلماهر.  

املحرر
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 َوَنْحُن ُنَراِق�ُس فى الَوْهِم، 

َغاَث َذاَك الُهَراْء.  �صْ
َ
 اأ

ْمِر، 
َ
َوَها َنْحُن فى اآِخر االأ

جُنِه�ُس ِمْلَء احَلَناِجِر.. َبْعَد اِلغَناْء 

َجاِل  َوَنلِطُم فى َموِكٍب، ِمْن خُنُوِع الِرّ

َوَهْتِك ُخُدوِر الَعَذاَرى 

اْء!  ُدوِر الن�ِصّ َو�َصِقّ �صُ

غْبياْء:
َ
َوَكاالأ

نقْهُقَه ِحينًا..

َحُك.. َكْالُبَلَهاْء!  َوفى َكِلّ االأَحاِينِيِ َن�صْ

�َباَيا..  َفَنْحُن ال�َصّ

َماَم امْلَراَيا.. 
َ
اإَِذا َماَوَقْفَنا اأ

َوَنْحُن امْلََطاَيا،

َوَنْحُن الَعِبِيُد،

َوَنْحُن االإَِمَاْء!!!

»اأبريل 2007«

•••

َمِديَنِتى َتْسَتْيِقُظ
ِمْن ُسَباِتَها

ِزيِن َيْوًما، اإَِذا َت�َصاَبَحْت ِبَدْرِبِك احْلَ

بيْع. ِرْع�َصُة الَرّ

َرًقا، ُلوِع ُمْ َق احَلِننُي فى ال�صُّ َفّ و�صَ

ُموْع. ِبَجْمرِة ااْلأِننِي َوالُدّ

 ،
ِ
ْح���َام

َ
َوْاالأ  ،

ِ
ااْلإِْل��َه��ام َن��َواِف��َذ  َفْلَتْفَتِحى 

َمْل.
َ
َواالأ

اِل، �صَ ِنى َم�َصاِعَل اْلِنّ َوْلَتْح�صُ

َراِر، َواْلِعَناِق، َوالُقَبْل. باالإِ�صْ

َب���َراِح���ِك  ْب���������َواَب ف��ى 
َ
��ِدى ااْلأ اَل ت��و���صِ

اْلَوِريِف،

ِريْف. ِبا�ْصِم َحاِر�ِس اْلَ

ِديِه ِبا�ْصِمِه امْلُِخيْف. اَل ُتو�صِ

وؤَى اَلِّتى، ِدى َعَلى الُرّ َرّ َتَ

ياْه. ُب احْلَ ِبّ ُت�صَ

�َصى،
َ
ِدى َعَلى ااْلأ َرّ َتَ

اِفِل اْلُعَراْه. َتاِء ِفى َمَ َعَلى ال�ِصّ

ْلَف َباْب
َ
َوَفِتَّحى ِلْلَوْرِد اأ

وُج، َوا�ْصَتْقِطِرى اْلِعْطَر اَلِّذى َيُ

ْرَداْب. فى َحَداِئِق ال�ِصّ

وْلَتْح�ِصِدى �َصَواِعَد ااْلأْحَباْب.

ْب : ِمْن َغ�صَ َتنْيِ َتِاج َقْب�صَ ِعى َعَلى الِرّ �صَ

..َوِمْن َلَهْب.

َتُاج َخاِئًرا.. َوَيْنَتِحْب. �َصَي�ْصُقُط الِرّ

ِبيُع َحاِمًا ُوُروَدُه َو�َصْوَف َيْدُلُف الَرّ

�� َمِديَنِتى �� اإَلَ اجَلميْع.

ِبيُع َحاِمًا ُوُروَدُه َل�َصْوَف َيْدُلُف الَرّ

ِميْع. 20اإَِل اجْلَ
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موكب  رفقاء  �أح��د  عن  �لكلمات  هذه  �أكتب 

�الإبد�ع �الأدبى تذكرًي� لدوره �ملتميز حتى ال ي�ضيع 

فى زو�يا �لن�ضيان.

 1938 25 م��ار���س  ول���د جم��ي��د ط��وب��ي��ا ف��ى 

باملنيا فى �ضعيد م�ضر وح�ضل على بكالوريو�س 

عام  بالقاهرة  �ملعلمني  كلية  من  وتربية  ريا�ضة 

�� ق�ضم �ل�ضيناريو��  1960، فدبلوم معهد �ل�ضينما 

معهد  من  �لعليا  �لدر��ضات  فدبلوم   ،)1972(

�ل�ضينما، ق�ضم �الإخر�ج )1972(.

�لق�ضة  �لت�ضجيعية فى  �لدولة  وعلى جائزة 

)1979(.. نوق�ضت ر�ضائل علمية عن �أعماله باأكرث 

�ملنيا و�جلامعة �الأمريكية  من لغة فى جامعات: 

وروما  بروفان�س  �إن  و�إك�س  و�ل�ضوربون  بالقاهرة 

ونابوىل وو�ر�ضو.. كما كتب ق�ض�س ثالثة �أفالم 

ر��ضي،  حممد  �إخ��ر�ج  �ل�ضمت«  »�أبناء  رو�ئية: 

و«حكاية من بلدنا« �إخر�ج حلمى حليم، و«قف�س 

�حلرمي« �إخر�ج ح�ضني كمال. 

ون�ضر �ضبع جمموعات ق�ض�ضية: »فو�ضتوك 

مل  جر�ئد  و«خم�س   ،)1967( �لقمر«  �إىل  ي�ضل 

 ،)1972( �لتالية«  و«�الأي���ام   ،  )1970( ت��ق��ر�أ« 

جرت«  �ل��ت��ى  و«�حل��ادث��ة   ،)1978( و«�ل��ول��ي��ف« 

�أخرى«  وحكايات  �حلرمي  و«موؤ�مر�ت   ،)1987(

)1997(، و«23 ق�ضة ق�ضرية« )2001(.

عدم  »دو�ئ����ر  رو�ي�����ات:  �ضبع  ن�ضر  ك��ذل��ك 

مجيد طوبيا
بني  اإلبداع  املتألق  واجلسد  الذاوى

يو�شف ال�شارونى

�الإمكان« )1972(، و«�لهوؤالء« )1973(، و«�أبناء 

�ل�ضمت« )1974(، و«غرفة �مل�ضادفة �الأر�ضية« 

�لغروب«  )1978(، و«حنان« )1984(، و«عذر�ء 

بالد  �إىل  حتحوت«..  بنى  و«تغريبة   ،)1986(

 ،)1992( �جلنوب  بالد  و�إىل   )1987( �ل�ضمال 

و�ضدرت  �ضعد،  بالد  و�إىل  �لبحري�ت  بالد  و�إىل 

�الأجز�ء �الأربعة عام 2005.

عجيبة،  »مغامر�ت  لالأطفال:  ق�ضتان  له 

�ملو�ضيقي« )1980(، وم�ضرحية هزلية:  »وك�ضك 

ودر��ضات:   ،)2001( �ل��دويل«  �ل�ضحك  »بنك 

 ،)1976( �لبنوك«  ود�ضائ�س  �مللوك  »غ��ر�ئ��ب 

و«ديانا   ،)1996( للحمري«  �لعريق  و«�ل��ت��اري��خ 

حقى  يحيى  عن  �لقناديل«  و«ع�ضر  ومونيكا«، 

وع�ضره )1999(.

�أربعة  تقع فى  »تغريبة بنى حتحوت«  رو�يته 

�أجز�ء، ��ضتغرقت كتابتها �ضتة �أعو�م �ضبقها عام 

لتجميع مادتها �لعلمية، تدور �أحد�ثها فى نهاية 

�لتا�ضع ع�ضر فى  �لثامن ع�ضر، ثم �لقرن  �لقرن 

م�ضتلهًما  جديد  رو�ئ��ى  �ضكل  ال�ضتنباط  حماولة 

�لرت�ث �مل�ضرى �حلكائى فى �ضرد �الأحد�ث كما 

�إذ  ليلة:  و�ألف  �ل�ضعبية  و�ل�ضري  �لتاريخ  كتب  فى 

�إىل  �لتفات  دون  م�ضتمر  خط  فى  �ل�ضرد  ي�ضري 

�لتحول  فرتة  فى  م�ضر  �أح��و�ل  م�ضوًر�  �خللف 

دولة  قيام  حتى  �ملماليك  �أي���ام  م��ن  �حلا�ضمة 

حممد على عرب ثالثة �أجيال من �أ�ضرة حتحوت، 

و�قًعا  وت�ضبح  �لتاريخية  �لفرتة  تتخطى  لكنها 

�أدبًيا الأبناء �حلا�ضر يعي�ضونه باعتباره جزًء� من 

�لرو�ية فيعتمد على فكرة  �أما هيكل  ما�ضيهم.. 

�لرحلة �ملقرتنة بالنبوءة. 

لها  كنموذج  فنقدم  �لق�ضرية  ق�ض�ضه  �أما 

�لتى  تقر�أ«  مل  جر�ئد  »خم�س  �لثانية  جمموعته 

�أ�ضدرها بعد ثالث �ضنو�ت من جمموعته �الأوىل 

»فو�ضتوك ي�ضل �إىل �لقمر«.

وو��ضح لكل من يقر�أ �ملجموعتني �أن جميد 

يحاول �أال يكرر نف�ضه ف�ضاًل على �أال يكرر غريه، 

موجودة  �لثانية  �ملجموعة  ب��ذور  جند  كنا  و�إن 

فى �ملجموعة �الأوىل، وبذور �ملجموعتني مًعا فى 

تر�ثنا �لق�ض�ضى �لق�ضري �ملعا�ضر.

بني  تطور  من  حدث  ملا  مالحظة  �أول  ولعل 

على  يغلب  ك��ان  �لغائب  �ضمري  �أن  �ملجموعتني 

ل�ضمري  �لغلبة  بينما  �الأوىل  �ملجموعة  ق�ض�س 

�أن  يوحى  مم��ا  �لثانية،  �ملجموعة  ف��ى  �ملتكلم 

و�أن  نف�ضه،  على  �ن�ضحاًبا  �أك��رث  �أ�ضبح  �لكاتب 

�إىل  يدفعهم  مما  ت��اأزًم��ا  �أك��رث  �أ�ضبحو�  �أبطاله 

�العرت�ف و�الإف�ضاء �إىل �الآخرين علهم يتخففون 

بعد  �ملجموعة  ه��ذه  كتابة  ولعل  ي��ع��ان��ون..  مم��ا 

�لنك�ضة له �أثره فى هذ� �لتطوير.

�أما �ملالحظة �لثانية فهى �أن �لكاتب �أ�ضبح 

يحيى حقىحلمى حليمحممد را�سىح�سني كمال
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وكما   ، �لق�ضرية  �لق�ضة  ب�ضناعة  خ��ربة  �أك��رث 

وم�ضاوئها  مز�ياها  �لفنية  �لتجربة  لبكارة  �أن 

وت�ضافر  وم�ضاوئها،  مز�ياها  كذلك  فلل�ضنعة 

�لفنان  يقود  �ل��ذى  وح��ده  ه��و  و�خل���ربة  �ملوهبة 

�ل�ضعبة،  �ملعادلة  لهذه  دقيق  ت��و�زن  �إقامة  �إىل 

مو�جهة  فى  عام  بوجه  طوبيا  جميد  جنح  ولقد 

عليه  غلبت  حني  �أحياًنا  تعرث  و�إن  �ملعادلة  هذه 

مبا  �كت�ضافه  فرحة  عليه  طغت  كاأمنا  �ل�ضنعة 

يقت�ضد،  �أن  يجب  ك��ان  حيث  فاأ�ضرف  ي�ضنع 

�ملو�ضوعة  �لتقريرية  �جلمل  تلك  بذلك  و�أعنى 

حني  من  �ملوقف  على  تعلق  و�لتى  �الأق��و����س  بني 

الآخر لتعطيه بعًد� �آخر.

هذه  بجوهر  فتتعلق  �لثالثة  �لظاهرة  �أم��ا 

�ملجموعة �ضكاًل وم�ضموًنا ذلك �أن جميد طوبيا 

عليها  و�ل�ضيطرة  �للحظة  ��ضتيعاب  ي��ح��اول 

�للقطات  ع�����ض��ر�ت  خ��الل  م��ن  بها  و�الإم�����ض��اك 

�ملتحركة فى �أكرث من زمان و�أكرث من مكان.

وهذه   ���� �لعادية  �ل�ضرد  و�ضيلة  حطم  لقد 

ظاهرة ماألوفة فى ق�ض�س �الأدباء �ل�ضبان �� لكنه 

��ضتعا�س عنها بتكنيكه �خلا�س �لذى ��ضطنعه. 

الأن  فح�ضب  حا�ضًر�  لي�ضت  عنده  �للحظة 

�ملا�ضى  نتيجة تر�كمات  �إال  لي�س  نف�ضه  �حلا�ضر 

وما�ضى �ملا�ضي، كاأنها طبقات جيولوجية و�حدة 

من  و�الأمكنة  �الأزمنة  وتت�ضابك  �الأخ��رى..  ور�ء 

خالل ع�ضر�ت �لتفا�ضيل �جلزئية �حلية و�ملتقابلة 

فى  �ملتكاملة  �للحظة  �لنهاية  فى  لتقدم  �أحياًنا 

�لقارئ كما هى فى وعى كاتبها.. هذ� هو  وعى 

�ل�ضكل �لفني.

بقيت ظاهرة �الأ�ضلوب، فاجلمل �لتى تنت�ضر 

فى ق�ض�س �ملجموعة جمل ق�ضرية كاأنها طلقات 

لتتلوها  مهمتها  وتنتهى  �لقلب  فى  تنغر�س  نارية 

ال  وتن�ضرف،  مهمتها  ت��وؤدى  جملة  كل  �أخ��رى.. 

تتلكاأ وال تتطفل على غريها.. لي�س من �ل�ضرورى 

بعدها  �لتى  �أو  قبلها  �لتى  باجلملة  ترتبط  �أن 

بحرف عطف �أو ��ضم و�ضل، فال وقت الإبد�ء هذ� 

بع�س  و�ضفت  كما   �� �إنها  بني �جلمل..  �لتعاطف 

مالط  بينها  لي�س  �الأه��ر�م  كحجارة   �� �الأ�ضاليب 

هكذ�  �لهو�ء،  تفريغ  بف�ضل  متا�ضًكا  �أ�ضد  لكنها 

لت�ضكل  �لبع�س  بجو�ر  بع�ضها  �جلمل  تتما�ضك 

باأجز�ئها  �لف�ضيف�ضاء  ت�ضكل  كما  �لفنية  �للحظة 

�للحظة  قتامة  ورغ��م  �لفنية..  �للوحة  �لدقيقة 

فاإنها ال تتكون �إال من جمموع متناق�ضاتها فت�ضبغ 

يقول:  جميًد�  وك��اأن  �ل�ضخرية..  من  لوًنا  عليها 

هذ� هو و�قع �حلياة ال حتاولو� �أن تهربو� منه �أنا 

�أجابهكم به.. �ملوت يتد�عى معه ذكرى �لزو�ج، 

يق�ضون  �مل��ع��زون  يجل�س  �ل��ع��ز�ء  ���ض��ر�دق  ف��ى 

�ل�ضغار..  على  �ل�ضحك  يكب�س  بينما  نو�درهم 

ل�ضو�س �ملقابر ي�ضرقون �أكفان �ملوتى و�أ�ضنانهم 

�لذهبية، �لفخر الأن �جلنازة كانت مهيبة كبرية 

رغم �أن �لنعى مل ين�ضر بعد، �حلياة مت�ضى كما 

هى ال حت�س �أن �أحًد� قد �ضقط �أو فقد...

• • •
تقر�أ«  مل  جر�ئد  »خم�س  �الأوىل  �لق�ضة  فى 

تروى  فجثته   �� له  ��ضم  ال  �ل��ذى  بطلنا  �أن  جند 

�إىل  �لقرية  من  ن��زح  قد   �� ل�ضانها  على  �لق�ضة 

�أن  الب��د  ل��ن��ا..  تقول  ال  �لق�ضة  مل���اذ�؟  �ملدينة، 

�ملدينة  �إىل  فاأقبل  على مطاحمه  �ضاقت  �لقرية 

رمبا ليتعلم ورمبا ليك�ضب قوته.. لي�ضت هناك �إال 

�إ�ضارة �إىل ن�ضاء �ملدينة على ل�ضان رفاق قريته.. 

فامر�أة �ملدينة �ضهلة �ملنال من ناحية و�ل�ضعيدى 

له جاذبية �ضديدة بالن�ضبة لها من ناحية �أخرى 

�ملدينة  �م��ر�أة  لكن حتى عندما حتقق حلمه فى 

و�أ�ضبحت قريبة �ملنال كانت جتربته معها �أقرب 

كانت  وكما  �حللم..  �إىل  هى  مما  �لكابو�س  �إىل 

فى  عنها  بعيد  وهو  حلًما ممتًعا  له  تبدو  �ملدينة 

�لقرية، هكذ� بدت له �ملر�أة باهرة فى �ضرفتها، 

و�أكرث فتنة عند ركوبها �ل�ضيارة.. وكما �ضدم فى 

�ملدينة �لتى لفظته من بيت قريبه �ل�ضعيدى �إىل 

�لفندق ومن �لفندق �إىل �ضقته �لتى وجدو� فيها 

م�سهد من فيلم »اآبناء ال�سمت«

جميد طوبيا
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دم فى هذه �ملر�أة �لتى مالت عليه  جثته، كذلك �ضُ

مب�ضحوق  مطلًيا  وجهها  فر�أى  �ضقته،  فى  لتقبله 

برونزى يرك�س خلفه ب�ضرعة كبرية جًد� فرك�س 

عنه ببطء �ضديد جًد�.

وحدث له ما يحدث فى �لكابو�س متاًما: �أر�د 

�أن ي�ضرخ فوجد �أن حبال �ضوته منزوعة ممزقة، 

وعندما عرثو� على جثته فى �ضقته وجدو� خم�س 

جر�ئد مل تقر�أ �أى �أنه مات منذ خم�ضة �أيام.

فيها  �لر�وية  يز�ل  ما  »�جلاحظون«  وق�ضة 

كانت  و�إن  �أخرى   تنويعة  �إنها  �الأحياء،  من غري 

�أ�ضد ق�ضوة �� ملو�ضوع �لق�ضة �الأويل.

و�إذ� كانت �لرحلة �لفا�ضلة فى �لق�ضة �الأوىل 

من  هنا  �لرحلة  ف��اإن  �ملدينة،  �إىل  �لقرية  م��ن 

�لقاهرة  وبرج  �لنيل،  �لبحر عرب  �لعا�ضمة حتى 

على  دلياًل  �الأوىل  �لق�ضة  فى  ذك��ره  جاء  �ل��ذى 

�لقهر حيث عقد �لر�وية فوقه مقارنة بني حجمه 

�أخرى  �ملدينة، يعود هنا ذكره من ز�وية  وحجم 

�لذى  �لوقت  فى  فهو  �لداللة،  نف�س  ليوؤدى  لكن 

كان يغو�س فيه �لغريق حتت �ضطح �ملاء كان برج 

يتاأمله من  �ضائح  وفوقه  �أمامه  �ل�ضاهق  �لقاهرة 

�ل�ضابق:  �لتكنيك  وبنف�س  مكرب،  منظار  خالل 

�حلا�ضر لي�س �إال تر�كمات �ملا�ضي، فريتد �لغريق 

�ملا�ضى  و�إىل  طفولته،  �إىل  �لبعيد:  �ملا�ضى  �إىل 

�لقريب حيث كان يطلب �الإحالة �إىل �ملعا�س رغم 

�أنه فى �لثالثني داللة على �لرغبة فى �الن�ضحاب 

يتلون  رحلته  فى  �لغريق  ومب�ضى  �حل��ي��اة،  من 

عليه مرة �آيات �لقر�آن وي�ضلون عليه مرة �أخرى 

�ضالة م�ضيحية، وجثته فى ق�ضتنا هذه ال تتعفن 

�ل�ضابقة  �لق�ضة  فى  �لر�وية  جثة  تعفنت  كما   ��

�الآخرين،  عامل  عن  مبعزل  تظل  ال  الأنها  ذلك   ��

�ضو�ئل  �أمعاوؤها  تفرز  حيث  تبتلعها  �ضمكة  ف��اإن 

ج�ضد  ميت�ضه  وهكذ�  متاًما  فتحللها  ا  و�أحما�ضً

وت�ضطاد  خالياها  من  ج��زًء�  وي�ضبح  �ل�ضمكة 

�لغا�ضلة  �الآالت  ف��ى  ج�ضدها  وي��دخ��ل  �ل�ضمكة 

ويوؤكل  ويباع  يعلب،  �أن  �إىل  فالقاطعة  فاملطهرة 

وي�ضتطعم �الآخرون مذ�ق �ل�ضمكة �لتى تغذت به، 

�ل�ضاخرة:  �جلملة  هذه  لزوجها  �لزوجة  وتقول 

�إن �ضناعة �ل�ضردين تقدمت جًد�.. هذ� م�ضري 

ميوت  �أن  الب��د  �حلا�ضر،  �لع�ضر  فى  �الإن�ضان 

ع وُيعلب حتى ي�ضتطعمه �الآخرون. وُيقَطّ

�أخرى  �ضورة  �إال  لي�ضت  »�لغ�ضاء«  وق�ضه 

و�ملكانية  �لزمانية  �خليوط  جمموعة  لتد�خل 

�إىل  تف�ضى  و�لتى  للحظة  و�لد�خلية  �خلارجية 

لون من �ألو�ن �ملوت، فالر�وى هنا � و�إن مل يتحول 

�أن  �إال   �� �ل�ضابقتني  �لق�ضتني  فى  كما  جثة  �إىل 

�إح�ضا�ضه بذروة �لن�ضوة و�حلياة قد مات.. مات 

�ليوم  عامل  فى  معزولة  غري  �لن�ضوة  حلظة  الأن 

حتبطها  مروعة  �أح��د�ث  من  حولها  يجرى  عما 

وتف�ضدها، فالق�ضة تبد�أ بربقية تهنئة بالزفاف 

للعري�س �� وهو �لر�وية �� من �ضديق له باجلبهة.. 

 �� �لعري�س  على  يجثم  �ل�ضديق  هذ�  �ضبح  ويظل 

�إىل  فيها  يكون  ما  �أح��وج  هو  �لتى  �للحظة  حتى 

�النعز�ل، حلظة �إنفر�ده بعرو�ضه، لكنه لي�س هذ� 

�ل�ضديق �ملجند فقط هو �لذى ير�فق بطلنا فى 

خمدع زفافه، بل �إن �أتفه �الأ�ضياء تتدخل بدورها: 

قطة،  م��و�ء  حم��رك،  �ملو��ضري،  فى  �ملياه  �ضوت 

هدير �آالت.. �ضوت طائرة يقرتب، حتى �أنه متنى 

لو كان �ملنزل قد �ضنع من مادة عازلة لل�ضوت، 

�للحظة  ففى  �لرت�نز�ضتور،  �ل��ر�دي��و  هناك  ثم 

�لتى بد�أت فيها �حلياة من حوله وحول عرو�ضه 

تتال�ضى وتغيب فى �ضباب وردي، وت�ضيق لت�ضبح 

�ل�ضيق مرتني:  كلمة  �ل�ضيق )يكرر  ذلك �حليز 

مرة ب�ضيغة �لفعل ومرة ب�ضيغة �ال�ضم( فى هذه 

فى  معه  يتحدث  رج��ل  �ضوت  �إىل  تنبه  �للحظة 

�حلجرة بجو�ر �ل�ضرير ينبعث من �لر�ديو �� ورمبا 

ا ب�ضبب برقية �ضديقه ��� معلًنا عن  من د�خله �أي�ضً

فوق  �ضفتاه  فارتبكت  بالع�ضر�ت،  غارة  �ضحايا 

�ضفتيها وهى ترمقه بنظرة مت�ضائلة.

بعد  ما  الإن�ضان  بالن�ضبة  �إذن  هناك  يعد  مل 

منت�ضف �لقرن �لع�ضرين د�خل وخارج �أو خا�س 

وعام، لقد �ضقط �حلاجز بينهما و�أ�ضبح �ضقوط 

قتيل وجريح  ما بني  بالع�ضر�ت فى غارة  �لقتلى 

من �أخ�س �ضئون �الإن�ضان �ملعا�ضر �ضاأنه فى ذلك 

من  يعد  مل  بحيث  متاًما،  بعرو�ضه  خلوته  �ضاأن 

�ملمكن �أن يتجاهل �لو�حد لي�ضتمتع باالآخر.

فتعرت�س  �مل�ضمون  مع  �الأ�ضلوب  ويت�ضافر 

�جلملة �جلملة وت�ضقط �حلو�جز بينهما.

فيها  ت�ضيق  غ��ر�م��ي��ة«  »م��ط��ارح��ة  وق�ضة 

ف��ال��زم��ان يتحرك ما  �ل��زم��ان و�مل��ك��ان،  د�ئ���رة 

ب��ني �حلمام  م��ا  و�مل��ك��ان  و�مل�����ض��اء  �ل�ضباح  ب��ني 

�لتى  �ملعانى  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع  و�ل�����ض��ارع،  و�لبيت 

موجودة  �ل�ضابقة  �لق�ض�س  فى  وجودها  �ضبق 

فى  �لبطل  تالحق  �لتى  فالعيون  هنا،  مًعا  كلها 

بطلنا،  تالحق  هنا  تز�ل  ما  »�جلاحظون«  ق�ضة 

ج��ر�ئ��د مل  »خم�س  ق�ضتْي  ف��ى  �مل��وج��ود  و�مل���وت 

تقر�أ« و«�جلاحظون«، و�لعجز �جلن�ضى فى ق�ضة 

�أن  يذكر  فالر�وية  هنا،  مًعا  �جتمعا  »�لغ�ضاء« 

عربة �ضود�ء كبرية لنقل �ملوتى كانت تتبعه وهو 

مل ميت بعد، وفى �مل�ضاء �� ورغم حماوالت زوجته 

�� ال ي�ضتطيع �أن يطارحها �لغر�م، ولئن كان �ضبب 

تد�خل  هو  »�لغ�ضاء«  ق�ضه  فى  �جلن�ضى  �لعجز 

�خلارج مع �لد�خل فى �ضورة ما يقع فى �لعامل 

من �أحد�ث مفزعة ينقلها �لر�ديو �ل�ضغري، فاإن 

هو  غر�مية  مطارحة  فى  �جلن�ضى  �لعجز  �ضبب 

تد�خل �خلارج مع �لد�خل ممثاًل فى هذه �لعيون 

عليه  وت�ضد  فت�ضله  وتالحقه  �لبطل  تر�قب  �لتى 

�أخ�س  �أن��ه  يعتقد  ما  ملمار�ضة  �لعزلة  فى  حقه 

�ضئونه و�لتى تو�ضح �لق�ضة �أنه يبدو �أنها مل تعد 

در�مًيا  يقدم  ال  �لفرد  �ن�ضحاق  �أن  على  كذلك، 

فقط  عجزه  �أو  بوفاته  بالتلويح  �لق�ضة  هذه  فى 

و�أن  ينق�س  �أن��ه  �لبطل  يعتقد  �ل��ذى  وبطوله  بل 

ج�ضمه ينبعج نتيجة طرقات فوق ر�أ�ضه من رجال 

فى مالب�س حد�د وجوههم �ضاحبة كوجوه �ملوتي، 

ليغت�ضل  ��ضرت�ها  �لتى  �ل�ضابونة  ب�ضياع  وكذلك 

بها ثم �كت�ضف �ضياعها عند و�ضوله �ملنزل.

�أما �لعجز فى ق�ضة »مليون نحلة فى �لر�أ�س« 

فهو ال يتمثل فى فقد�ن �حلياة، وفقد�ن �لرغبة 

�لقدرة  بل فى فقد�ن �حلقيقة وعدم  �جلن�ضية، 

على �لتعرف عليها �ضو�ء من خالل حو��س �لفرد 

�الآخرين،  �إدر�ك  خ��الل  من  �أو  و�إدر�ك���ه  نف�ضه 

فطو�بق �ملجمع تبدو من خالل �ضالته �لد�خلية 

�لر�وية  �ضعد  ف��اإذ�  �رتفعت  كلما  ت�ضيق  دو�ئ��ر 

�إىل فوق ونظر �إىل �أ�ضفل حدث �لعك�س، وق�ضبان 

�أن  �أنها البد  �ل�ضكة �حلديدية �لتى تعلم �لر�وية 

وروث  �لبعد،  على  تتالقى  ير�ها  متو�زية  تكون 

ير�ه  ال  �مل��ي��د�ن  �أر���س  على  ي��ر�ه  �ل��ذى  �لبهيمة 

من  �أك��رث  على  ذل��ك  فى  ويعتمد  �مل��رور  �ضرطى 

يرونها  يرونها مرة وال  فاإنهم  �ملر�أة  �أما  برهان، 

�ل�ضم�س  �إىل  متجًها  �لعون  فيلتم�س  �أخ��رى  مرة 

�لفر�عنة لكن ذلك  �أجد�ده  لها كما فعل  ي�ضلى 

�إلًها،  �ل�ضم�س  تعد  ومل  �ل�ضنني  �آالف  منذ  ك��ان 

�ت�ضح  لكن  �ل�ضماء  فى  �إىل جنم م�ضيء  فاجته 

موجوًد�  �ضووؤه  كان  و�إن  موجود  غري  �لنجم  �أن 

مل  �ل�ضنني،  �آالف  بعد  �إلينا  ي�ضل  �ل�ضوء  الأن 

يبق �إال �مل�ضباح �� كم�ضباح ديوجيني�س �ليونانى 

و�ضح  ف��ى  �حلقيقة  ع��ن  ب��ه  يبحث  ك��ان  �ل���ذى 

�لنهار مكتفًيا من �لدنيا بربميل يوؤويه �� غري �أن 

م�ضباحه مل يكن به زيت ومل يكن معه ثقاب وال 

حجر�ن ي�ضعله بهما حتى �تهمه �لنا�س باجلنون، 

لكنه مع ذلك ظل يحرك م�ضباحه مييًنا وي�ضاًر� 

وهو ال يرى �ضيًئا.

لق�ض�س  من����وذج  �الأن����ه����ار«  »ك���ل  وق�����ض��ة 

�ضليمان  ق��ول  من  م��اأخ��وذ  فالعنو�ن  �ملجموعة، 

و�لبحر  �لبحر  �إىل  جترى  �الأنهار  »كل  �حلكيم 

�إىل  �لعط�ضى  للرغبة  رم��ز  وه��و  مب���الآن«  لي�س 

�مل��ع��رف��ة و�ل��ت��ى ال ت��رت��وى �أب����ًد�.. وي��ل��ج��اأ جميد 

�ملعني:  ه��ذ�  ح��ول  در�م��ي��ة  تنويعات  �إىل  طوبيا 

�البن ي�ضاأل عن عدد �ل�ضمو�ت و�لبنت عن عدد 

�الأر��ضني و�الإن�ضان ي�ضعد �إىل �لف�ضاء  ليجوبه، 

فوق  �جل��ب��ل  ي�ضعان  �لعمالقان  و�الإغ��ري��ق��ي��ان 

�ل�ضماء،  �إىل  لي�ضال  �الأومل��ب  جبال  فوق  �جلبل 
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و�بن �لبحار مل ي�ضمح له �أبوه �أن يوغل فى �لبحر 

على  �أب���وه  وك���ان  ي��وم  ذ�ت  غافله  لكنه  �لكبري 

�إىل  �لدفة  ل  وح��َوّ به  و�أقلع  �ملركب  وفك  �لياب�ضة 

فاملركب �ضغري  ليعود  �أبوه  وناد�ه  �لكبري،  �لبحر 

و�لبحر كبري، لكنه مل ي�ضتمع لند�ئه، ومن يومها 

و�أبوه ينتظره ليجيبه على �ضوؤ�ل عجيب يحريه.

�آخر  �لن�ضاء«  ك��ل  �ل��رج��ال  »ك��ل  ق�ضة  �أم��ا 

�أكمل ق�ض�س  ق�ض�س �ملجموعة، فهى فى ر�أيى 

�لفنى  �ل��ن��وع  ع��ن  تعبرًي�  و�أن�ضجها  �ملجموعة 

�لذى يريد جميد طوبيا �أن يقدمه لنا من خالل 

ذلك  �إىل  �أخ���رى  م��رة  نرتد  فنحن  جمموعته، 

�للحظة  ين�ضج  �ل��ذى  �لعجيب  �ملت�ضابك  �لعامل 

هذ�  و�مل��اأ���ض��اة،  ب��احل��زن  �مل�ضحونة  �حل��ا���ض��رة 

حلظة  �إىل  �ملف�ضى  و�ملكانى  �لزمانى  �لتد�خل 

�أم  �الأم،  جنازة  حلظة  �للحظة  م��ري��رة،  قامتة 

وبغري  �ضرب  فى  �للحظة،  وي�ضتح�ضر  �ل��ر�وي��ة، 

من  لقطة  �لكامري�،  كعد�ضات  وحو��ضه  عجلة، 

بكل  �للحظة  ولقطة من هناك، ال�ضتح�ضار  هنا 

هى  كما  �لقارئ  وعى  فى  تكون  بحيث  جو�نبها 

يتكونان  و�مل��ا���ض��ى  �حلا�ضر  كاتبها،  وع��ى  ف��ى 

فنان  كاأنها مننمة  موحية،  �ضغرية  من جزئيات 

�لنهاية  ف��ى  �لفنى  �لعمل  يتكون  منها  دق��ي��ق، 

من  حم��اوالت  كانت  �ملجموعة  ق�ض�س  وك��اأمن��ا 

�ملتكامل،  �لفنى  �لعمل  ه��ذ�  �إىل  �لو�ضول  �أج��ل 

وكاأمنا هذه �لق�ضة بدورها لون من �ألو�ن �لنقد 

غري �ملبا�ضر للق�ض�س �الأخرى باملجموعة.

حاول  فقد  �ل��زو�ي��ا«  »ح��ك��اي��ات  ق�ضة  �أم���ا 

جميد طوبيا �أن يقدم فيها �ضكاًل جديًد� بالن�ضبة 

�ضكاًل  ك��ان  و�إن  باملجموعة  �الأخ���رى  لق�ض�ضه 

�أربع  فهناك  �لرباعي،  �ل�ضكل  هو  معروًفا  �أدبًيا 

�أتوبي�س، كل منها  �ضخ�ضيات تلتقى على حمطة 

�الأوىل  �الأرب��ع، �حلكاية  �لزو�يا  ز�وية من  حمور 

و��ضمها »�لز�وية �لو�حدة« بطلها ال ي�ضمع �إال نف�ضه 

فهو ي�ضع �ضماعة فى �أذنه ينتزعها متى �ضاء فال 

ي�ضمع �إال نف�ضه وال يرى �لعامل �إال من وجهة نظره 

�لو�حدة  �لز�وية  فاإننا من خالل هذه  ومع ذلك 

�ملقبلة:  �حل��ك��اي��ات  �ضخ�ضيات  ع��ل��ى  ن��ت��ع��رف 

و�إخ���و�ن  �ل�����ض��ف��اه،  على  �حل��م��ر�ء  �لبقعة  ذ�ت 

�ل�ضفا، و�ل�ضاب �لطويل و�ضاحبته ذ�ت �ملعطف 

�لرخي�س.. لهذ� فاإننا نت�ضاءل فى نهاية قر�ءتنا 

�إىل  تنبهنا  خاللها  من  كنا  �إذ�  �الأوىل  للحكاية 

كل هذه �ل�ضخ�ضيات �الأخرى فهل حًقا ما يز�ل 

بطلها �ضاحب ز�وية و�حدة؟

ذ�ت  �ضاحبتها  فلي�ضت  �لثانية  �حلكاية  �أما 

�ملوؤلف  �لتى جعلها  �ل�ضفاه  على  �لقبعة �حلمر�ء 

�لذى  �ل�ضاب  حكاية  ه��ى  م��ا  بقدر  لها  عنو�ًنا 

�أغرته ثم ما لبثت �أن �أهملته عندما وجدت �ضيًد� 

�لعابر  �مل��وؤمل  �حل��ادث  هذ�  طريق  وعن  �أ�ضمن، 

و�ضل �� رمبا الأول مرة �� �إىل �ضياغة حلياته: �أعمل 

له  فلي�س  و�إذن  حمار،  باأجر  و�أج��ازى  كاحلمار 

�ملتعة  حلظات  من  حلظة  �إىل  �لتطلع  فى  �حلق 

�لتى هى من حق غريه ممن ال ينتمون �إىل دنياه، 

دنيا �حلمري .

�الأ�ضد�د  �أ�ضماء  �إخو�ن �ل�ضفا فهو من  �أما 

�ضاحب  �أو  �الأوىل  �حلكاية  �ضاحب  �كت�ضف  كما 

�إخ����و�ن �ل�ضفا  �ل���و�ح���دة ح��ني ق���ال:  �ل���ز�وي���ة 

�إال  يتم  مل  و�ضفاوؤهم  �للعنة..  ويت�ضاجرون؟... 

حني �أقبل �لطعام.

�الأنثى  حكاية  فهى  �ل��ر�ب��ع��ة  �حلكاية  �أم��ا 

فى  عنها مبطاحمه  م�ضغول  رجلها  الأن  �لغ�ضبى 

�لعمل و�ملجتمع، و�أ�ضار �لكاتب بلباقة �إىل �أن هذه 

�الأم ال فرق،  �الأنثى قد تكون �حلبيبة وقد تكون 

كل منهما تريد �لرجل لنف�ضها وحتاول �أن تثنيه 

عما هو م�ضغول به عنها، ب�ضيحتها �ملعروفة: وهل 

�أنت �مل�ضئول عن �ضالح �ملعوج فى �لكون؟ وكاأمنا 

�لكاتب يريد �أن يقول: �إنه كما �أن ور�ء كل عبقرى 

�مر�أة ، كذلك فاإن ور�ء كل مغمور �مر�أة.

�الأور�ق  ف��ى  »ث��ق��وب  ق�ضة  ه��ن��اك  �أخ����ريً� 

بالن�ضبة  خمتلفة  جتربة  كذلك  وهى  �خل�ضر�ء« 

حيث  �الأ�ضلوب  ناحية  من  �ملجموعة  لق�ض�س 

ي�ضف ويقرتب من لغة �ل�ضعر، وهى حتكى ماأ�ضاة 

�لذين �ضردو� من فل�ضطني و�لذين �ضردوهم منها 

و�ل�ضوت  �لكور�س  طريقة  ذلك  فى  م�ضتخدًما 

�الأقو�ل  ب��دل  �الأع��م��ال  �إىل  دع��وة  وه��ى  �ملنفرد، 

منه  �لغنائية  و�لق�ضيدة   �� �ل�ضعر  من  و�قرت�بها 

�� يجعلها �أكرث جتريًد� ويبعدها عن روح  بالذ�ت 

بالذ�ت  �لق�ضرية  �لق�ضة  وعن  �لدر�مى  �لعمل 

بجزيئاتها �لدقيقة �حلية �ملتنوعة �لتى قدمها لنا 

جميد طوبيا فى �لق�ض�س �الأخرى ملجموعته.

حتية مل�ضو�ر �ملبدع جميد طوبيا ولن ين�ضاك 

ن�ضر  ب��اإع��ادة  مطالبني  ق��ر�وؤك  وال  جيلك  �أبناء 

�إبد�عاتك.

م�سهد من فيلم »قف�ص احلرمي«
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�أطفالاً  �لقرية  �أول  �إىل  جن��رى  حفاة 

�شهر،  كل  �أول  ياأتى  �شوته،  ب�شماع  فرحني 

حبات  مثل  �لنتظار  ويقتلنا  قدومه  ننتظر 

�لذرة على �شاج �لفرن.

� ما  � م��ا ي���زور �أح��ام��ن��ا.. ك��ث��راً  ك��ث��راً

من  ومنوت  �ل�شحرية،  �ألعابه  نتذكر  جنل�س 

 � كثراً نت�شاءل  و�لإع��ج��اب،  �لده�شة  ف��رط 

�شكل  وما  ي��روح؟  �أي��ن  و�ىل  ياأتى؟  �أي��ن  من 

تعلم  �أين  مثلنا؟  وياأكل  ينام  وهل  حياته؟، 

هذه �لألعاب �ل�شحرية ومن علمه؟

روؤو�شنا  فى  تدور  كانت  �أ�شئلة  هذه  كل 

مثل ع�شاة �لنب �لتى تدور لتحم�شه.. كانت 

هذه �لأ�شئلة تعك�س �هتمامنا، نكاد من فرط 

هذ� �لهتمام �أن ن�شبح در�وي�شه.

ذ�ت  �شنطته  كتفه  على  ويحمل  ي��اأت��ى 

�لعامل  لتحمل  �ت�شعت  �لتى  �لبنى،  �ل��ل��ون 

�لأ�شاطر،  عنه  حكت  كالتى  جر�ب  وكاأنها 

ومي�شك فى يده ع�شا من �خلرز�ن، قليااً 

لتكمل  �شنعت  وكاأنها  عليها  يتوكاأ  كان  ما 

�ل�شورة فقط.

من  ع��م��ره  م��ن  �خلم�شني  ت��ع��دى 

فرتة لي�شت قليلة، �ل�شعر جمعد  �أ�شمر 

�لتجاعيد  بع�س  ب��ه  وج���ه  �مل���ام���ح، 

�لب�شيطة �لتى تنبئ عن �شنو�ت عجاف 

مرت به.

ا وجزمة مل  ا وبنطلوناً يرتدى قمي�شاً

تفارقه فى �شنينه �لأخرة، حتملت معه 

�شقاء ومر�ر�ت �لطريق و�عوجاجه.

جنل�س د�ئرة مل تكتمل مثل هال 

بيتى   رغ��ي��ف  �أون�����ش��ف  ع��رب��ي،  �شهر 

نا�شف. 

�شيالتنا،  �إر�دى  ل  ب�شكل  نتح�ش�س 

ليطمئن كل طفل على م�شروفه �لذى 

�شوف يعطيه له ليجل�س يتفرج على �ألعابه.

ا، مثل  ا با�شتيكياً يخرج من �شنطته قمعاً

�أمهاتنا  ت�شتخدمه  كانت  �ل��ذى  �جل��از  قمع 

�أيامه  باجور �جلاز.. وكوب طويل مثل  مللء 

زرقاء  كانت  �لقما�س  من  وقطعة  �لعجاف، 

فى  �شغرة  ك��ور  وثاثة  ما  زم��ن  فى  �للون 

حجم بي�شة لفرخة �شامورت بكرية �لبي�س.

يرتكب  مل  ب��رئ  ذئ��ب  بنظرة  يرمقنا 

ا، ومل يقتل �بن يعقوب �أو يلوث قمي�شه  ذنباً

بدم كذب يحرك يده بخفة فر��شة و�شرعة 

قطار.

خفتها  ف����رط  م���ن  ن���ر�ه���ا  ل  ن���ك���اد   

و�شرعتها.. نكاد نرى له �أكرث من يد.. تغمرنا 

�لده�شة مثل �شيل يغمر �لبلدة كل عام، مرة 

�ل�شغرة فى  �لكورة  ي�شع  �ل�شتاء وهو   فى 

فمه ثم يخرجها من يده �لفارغة ياأكلها ثم 

يخرجها من جيب �أحدنا. 

بطن  على  �لبا�شتيكى  �لقمع  ي�شع 

�أحدنا ينزل ماء يحول �لقما�شة �ل�شماء �إىل 

حمامة تخرج من �لكوب �لبا�شتيكى. 

�شحرية  �ألعاب  من  ي�شنعه  ما  يده�شنا 

�لده�شة..  فرط  من  �لده�شة  تقتلنا  وتكاد 

وكرمال  يلوث  مل  �لنهر  كماء  ا  فرحاً نفرح 

�ل�شحر�ء �لتى مل تد�شها قدم. 

بف�شتان  ع��رو���س  ف��رح��ة  ي�شبه  ��ا  ف��رحاً

�إىل  حدفه  ب��اأن  �مل��وج  �أنقذه  وغريق  زفافها 

�لرب.

هذه �لده�شة �لبكر مل تتكرر �إل عندما 

�شامل..  حلمى  لل�شاعر  م��رة  لأول  ح�شرت 

ا مر  �أمامى، خفيفاً �لتقيته، عرب من  �شدفة 

فى  ثقته  ل�شدة  �مل��اء  على  ي�شر  كان  وكاأنه 

�ملاء، جميااً كاأنه ندى، و�لطريق وردة تنظر 

من �شرفة ليلى مر�د.

�شوف  �لتى  ن�شو�شه  ورتب  جعبته  فتح 

يقر�أها علينا. 

فرتة  عن  حتدث  �لأم�شية   مدير  قدمه 

مر�شه وكيف كانت فرتة ع�شيبة مرت عليه 

لكنه خرج بالعديد من �لق�شائد �لتى جعلته 

 � �شاعراً ع��ودن��ا  كما  �لأزم���ة  ه��ذه  م��ن  يعرب 

�ألعاب �شعرية  �بتد�ع  له قدرة على  ا،  مفارقاً

تخ�شه.

ن�شو�شه  بالتجديد،  ا  مغرماً ك��ان 

مل  �لتى  �جل�شور،  �حلرة  روحه  حملت 

حلمى  �ل�شاحر  ا..  يوماً �خل��وف  تعرف 

�شامل  �ل�شاعر بدرجة �إن�شان، ��شتبكت 

ن�شو�شه مع �ل�شارع و�ليومى ب�شكل فنى 

ا يطرح. وجماىل مغاير وخمتلف عَمّ

 �شدر لل�شاعر �لعديد من �لدو�وين 

لي�شان�س  على  ح�شل  �لنقدية،  و�لكتب 

جامعة  �لآد�ب  كلية  م��ن  �ل�شحافة 

ملجلة  حترير  كمدير  عمل  �ل��ق��اه��رة، 

قو�س  ملجلة  ورئي�س حترير  ونقد،  �أدب 

قزح �لثقافية.

�شامل ال�شهبانى

حلمى سالم..  الساحر.. 
 شــــاعــــر بدرجـــــــة إنســــــــان

حلمى �سامل
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�لق�شائد �ل�شعرية بالإ�شافة �إىل وقته. 

ا: �أنا  قال بلهجة �أب و�شاعر كبر مازحاً

هنا  �أ�شمعك،  عايز  هديتك(  قابل  )م�س 

� كيف  فقط �أدركت كيف يكون �ل�شاعر كبراً

ل ينف�شل �لن�س عن روح كاتبه.

حلمى  �لكبر  �شاعرنا  على  �هلل  رحمة 

ترحل  ومل  �إب��د�ع��ه  يرحل  ومل  رح��ل  �شامل  

ا  و�لإبد�عية.. رحل خفيفاً �لإن�شانية  مو�قفه 

�لأر����س،  ك��اأن��ه ط��وب  ا  ب�شيطاً �ل��ظ��ل،  ك��اأن��ه 

كاأنه  ا  رقيقاً �جل��ن��وب،  نخل  ك��اأن��ه  ا  �شاخماً

� كاأنه �ل�شيل. �لندى، هادراً

�ل�شبعينيات،  جيل  �إىل  �شاعرنا  ينتمى 

�لثقافية  �جلماعات  من  �لعديد  فى  �شارك 

مثل �إ�شاءة و�أ�شو�ت، وغرها من �ملعلومات 

�لتى لن تكلف �لقارئ �إل �شغطة ب�شيطة فى 

جوجل، ليعرف ما �شدر لل�شاعر وما �أنتجه 

من �أعمال �إبد�عية وجو�ئز ومنا�شب تقلدها 

لذ� فاأنا �أحتدث هنا عن �شاعر كان ىل معه 

�أكرث من موقف �شخ�شى.

فى  �لتقيته  عندما  �مل��و�ق��ف  ه��ذه  �آخ��ر 

نقابة �ل�شحفيني فى �أم�شيته �ل�شعرية �لتى 

ا له بعد عودته من مر�شه. كانت تكرمياً

ا يعرف كيف  ا نبيااً مبدعاً  ر�أيت �شخ�شاً

يقدم ن�ش�اًا يحرتم وعى �ملتلقي.

ا ك�شاعر..  كنت فى هذه �لأم�شية م�شاركاً

�لكبار  �ل�شعر�ء  من  �لعديد  هنالك  وك��ان 

و�ل�شباب �مل�شاركني فى هذه �لأم�شية.

ون�شو�شه  �شهادته  �إىل  �أ�شتمع  جل�شت 

و�أنا فى غاية �لفرح و�لندها�س و�ل�شتمتاع، 

�أهدى وقتى �ملقرر  �أن  كنت قد عزمت على 

�إىل  ���ش��ع��ري��ة..  ق�شيدة  فيه  �أق���ول  �أن  ىل 

�شاعرنا �لكبر حلمى �شامل. 

بتهور  قمت  بن�شو�شه..  ��شتمتع  حتى 

�لكبر  �شاعرنا  ىل  فلي�شمح  وق��ل��ت:  �شاب 

�أن �أهدى وقتى �إليه ليلقى علينا �لعديد من 

حلمى �سامل

بري�سة الفنان حممد حجى
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كعادتها طرحت الكاتبة البلجيكية روايتها فى ال�صيف

»آميلى  نوثومب«  تقابل  جمهورها  بـ»حلية زرقاء«

حممود قا�صم

يعرثوا  اأن  الفرن�سيني  على  ال�سهل  من 

اأج��ازة  ف��ى  يقرءونها  التى  رواي��ات��ه��م  على 

مو�سم  اأن  باعتبار  وذلك  ب�سهولة،  ال�سيف 

اأو  �سبتمرب،  �سهر  م��ع  احلقيقى  ال��ق��راءة 

الرواية  لكن  املدر�سة،  اإىل  ال��ع��ودة  مو�سم 

ال�سيفية امل�سمونة التى يقراأها الفرن�سيون 

ب��ك��ل ث��ق��ة، ه��ى ال��ت��ى حت��م��ل ا���س��م الكاتبة 

داأب���ت  ح��ي��ث  ن��وث��وم��ب،  اآم��ي��ل��ى  البلجيكية 

فى  لها  جديدة  رواي��ة  اإ�سدار  على  الكاتبة 

لتكون  ال��ق��راء  فيتلقفها  ال�سيف،  اأ�سهر 

الرواية الوحيدة، اأو الأكرث اأهمية فى ف�سل 

ال�سيف  قراءة  اأن  باعتبار  وذلك  ال�سيف، 

اأقرب اإىل الت�سلية، اأو اأن ال�سيف هو مو�سم 

الأجازات حتى من القراءة نف�سها.

الكاتبة  اأعدتها  التى  العام  هذا  رواي��ة 

الأكرث �سهرة الآن فى اللغة الفرن�سية حتمل 

بداية  طرحها  ومت  زرق���اء«  »حل��ي��ة  ع��ن��وان 

األبان  النا�سر  ل��دى  ع��ادة  وه��ذه  ال�سيف، 

مي�سيل اتبعها مع الكاتبة منذ ع�سرين عاًما 

»علم  ب��رواي��ة   1992 ع��ام  ب��داأت  بال�سبط، 

�سحة القاتل« ومن اأهم الروايات التى �سدرت 

طوال هذه ال�سنوات »ده�سة وارجتافات« عام 

 ،2000 عام  الأنابيب«  و«ميتافيزيقا   ،1999

وروايات اأخرى �سنذكرها ونحن نتعرف على 

م�سرية الكاتبة.

كظاهرة  الكاتبة  عند  نتوقف  اأن  وقبل 

الرواية  اأن  اإىل  ن�سري  فاإننا  باري�سية،  اأدبية 

من  واحد  بطلها  اأ�سابيع  منذ  �سدرت  التى 

�آميلى  نوثومب
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ال�سخ�سيات التخيلية التى متزج بني الواقع 

�ساترين  ت�سمى  فتاة  هنا  وهى  والفانتازيا، 

كان ظهورها اإيذاًنا باختفاء ثمانى ن�ساء فى 

العديد من الأوطان منها نيبال واأ�سبانيا.

وت�سف املوؤلفة بطلتها قائلة: اإنها »بعد 

اأغلقتا  الليلة البي�ساء، فاإن عينيها قد  هذه 

واكفهرت ال�سابة، فى ل وعى مليء بعبارات 

الختفاء«،  املوت حالة من  »لي�س  من طراز 

و«اأنا  �ساأعاقبهم«،  اأننى  عرفت  اأي��ن  و«م��ن 

اأحتمل  ل  اأن��ن��ى  و«ك��م��ا  ك��احل��م��ل«،  رق��ي��ق 

الإهانة«.

على  احل�سول  فر�سة  لنا  تتاح  اأن  اإىل 

هذه الرواية التى �ستدخل فى �سباق اجلوائز 

الكاتبة،  اإبداع  على  التعرف  يهمنا  الأدبية، 

وملاذا �سكلت ظاهرة اأدبية خا�سة بها.

من املعروف اأنه مل تت�سكل ظاهرة اأدبية 

مع  حدث  مثلما  الأخ��رية  العقود  فى  عاملية 

لأنها  فقط  لي�س  نوثومب،  اآميلى  الكاتبة 

مبكرة،  �سن  فى  الإب��داع��ى  ن�ساطها  ب��داأت 

فى  وه���ى  الأوىل  رواي��ت��ه��ا  ن�����س��رت  ح��ي��ث 

قد  وكانت  العمر  من  والع�سرين  اخلام�سة 

ال�سن  بتاأليف ع�سر روايات قبل هذه  قامت 

مل تتمكن من ن�سرها.

ا لأنها فى هذه ال�سن ال�سغرية،  بل اأي�سً

فازت عن اإحدى رواياتها بجائزة الأكادميية 

»ده�سة  رواية  وهى  1999م،  عام  الفرن�سية 

الفرن�سى  نا�سرها  اأن  كما  وارجت���اف���ات«، 

األبان مي�سيل اعتاد اأن يطرح فى كل خريف 

واحدة من رواياتها اجلديدة، التى تت�سدر 

قوائم املبيعات لعدة اأ�سابيع، قبل اأن تدخل 

اأ�سهر،  فى املناف�سة مع روايات اأخرى لعدة 

العدو«  »ف�سائية  روايتها  مع  ح��دث  مثلما 

ثم  2001م،  ع��ام  خريف  فى  �سدرت  التى 

مع روايتها »روبري ا�سم علم« التى ت�سدرت 

املبيعات فى عام 2002.

رواي���ات  كاتبة  لي�ست  نوثومب  اآميلى 

ق�س�س  اأو  جت�س�س،  رواي���ات  اأو  بولي�سية 

عاطفية ملتهبة، لكنها اأديبة موهوبة، يحتاج 

ح�سيلة  اإىل  اإبداعها  يتابع  ال��ذى  ال��ق��ارئ 

وا�سعة املجال من الثقافة، واملعرفة، واإل ما 

ملا  اخللفية  املعانى  متابعة  ب�سهولة  ا�ستطاع 

فى الرواية.

لذا، فنحن اأمام ظاهرة اأدبية موجودة 

بقوة، ل متثل فقط الثقافة الأوروبية احلديثة، 

وتعي�س  الأ�سل،  بلجيكية  اأنها  باعتبار  لي�س 

ا لأنها انغم�ست  اأي�سً الآن فى باري�س، ولكن 

اليابانية،  ا  خ�سو�سً الآ�سيوية،  الثقافة  فى 

حيث ق�ست ال�سنوات الأوىل من حياتها فى 

اليابان، ورافقت اأباها الدبلوما�سى اإىل عدة 

الأدباء  و�سادقت   ثقافاتها،  تابعت  اأوطان، 

فيها، وانعك�س هذا بو�سوح فى كتاباتها.

نكاد  ل  لكننا  اأدب��ي��ة،  ظاهرة  اإذن  هى 

نعرف عنها �سيًئا..

ولدت اآميلى فى عام 1967م، فى مدينة 

»كوب« اليابانية، لأب �سفري، وتبًعا ملهنة الأب 

اخلم�س  ال�سنوات  اليابان  فى  عا�ست  فقد 

�أغلفة رو�ياتها

الأوىل من حياتها مع �سقيقتها الوحيدة ثم 

مدار�س حكومية عديدة  فى  تلميذة  �سارت 

بكل من اإندوني�سيا ونيبال، وذلك تبعا للدول 

التى عمل فيها الأب �سفرًيا، وعندما كربت 

الفتاة، قررت اأن تدر�س الفل�سفة فى جامعة 

قررت  ال��ت��ى  املدينة  ف��ى  وذل���ك  بروك�سل، 

ال�سكن فيها منذ تخرجها فى اجلامعة حتى 

الآن.

وق��د اأت��ق��ن��ت اآم��ي��ل��ى ع��دة ل��غ��ات، منها 

ول�سك  والإجن��ل��ي��زي��ة،  اليابانية،  بالطبع 

فى  اأث��ره��ا  تركت  ق��د  الفل�سفة  درا���س��ة  اأن 

اأعمالها، فاأبطالها اأ�سحاب مواقف حقيقية 

من احلياة، ولي�سوا جمرد خملوقات، ويبدو 

ذلك وا�سًحا فى �سخ�سية اإيبفل فى روايتها 

امل�سوه،  الأح����دب  من���وذج  فهو  »اغ��ت��ي��ال«، 

ال��دم��ي��م ال���ذى راأي��ن��اه ف��ى رواي���ة »اأح���دب 

ترى  نوثومب  لكن  لفيكتور هوجو،  نوتردام« 

�سيكون  الع�سرين  القرن  نهاية  اأح��دب  اأن 

اجلن�سى  للإغراء  ا  وراف�سً ومثقًفا  عا�سًقا 

بل �سيكون حمكًما  العامل  من ملكات جمال 

فتاة  اأجمل  لختيار  النهائية  امل�سابقات  فى 

فى الكون.

كتبت اآميلى نوثومب اإحدى ع�سرة رواية، 

تدفع  اأن  قبل  اأدراج��ه��ا  فى  بها  واحتفظت 

1992م  عام  القاتل«  �سحة  »علم  بروايتها 

مبيعات  ال��رواي��ة  حققت  وق��د  النا�سر.  اإىل 

الأو�ساط  ف��ى  اآميلى  وا�ستقبلت  �سخمة، 

البع�س  اأن  رغم  �سديدة،  بحفاوة  20الثقافية 
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اإىل الكثري من العبارات  اأرجع هذا النجاح 

املك�سوفة التى ت�سمنتها رواياتها، مما حدا 

باآميلى اأن تبتعد عن هذا النوع من العبارات 

الكلمات  اأن  لتوؤكد  التالية،  رواي��ات��ه��ا  ف��ى 

املك�سوفة ل ت�سنع وحدها كتابة جيدة.

ورغم اأن الكاتبة تقيم فى بلجيكا، فاإن 

املجلت الأدبية تتعامل معها على اأنها كاتبة 

اللغة،  فرن�سى  نا�سرها  لأن  رمبا  فرن�سية، 

مًعا،  الثقافتني  لق���راب  ورمب��ا  وال��وط��ن، 

وهذه ظاهرة عادية حتدث دوًما، ولعل من 

اأبرز الأ�سماء التى متثلها الكاتبة فران�سواز 

ماليه جوري�س.

نوفمرب   3 ف��ى  »ل��وب��وان«  جملة  وت��ق��ول 

ت�سبه  ل  متفردة،  كاتبة  اأم��ام  اإننا  2000م 

املعا�سرين  اأو  الأقدمني  الكتاب  من  اأح��ًدا 

اأمام روايتها  اأحنوا روؤو�سهم  واأن النقاد قد 

فيلم  كاأنها  ب��دت  التى  ال�سغرية،  الأوىل 

اأن  يعنى  مب��ا  امل��ون��ت��اج،  حمكم  �سينمائى 

اجل��م��ل وامل���ف���ردات ال��ل��غ��وي��ة م��وج��ودة فى 

اأماكنها ب�سكل حمدد متاًما.

اأ�سماء روايات  اأن ن�ستعر�س  ومن املهم 

يتم  التى  الأوىل  املرة  اأنها  باعتبار  الكاتبة 

فبعد  العربية،  باللغة  عنها  الكتابة  فيها 

روايتها الأوىل عام 1992م ن�سرت فى العامل 

التاىل »العا�سق والرهينة« ثم رواية »اأ�سياء 

لذع«  و«نقد  1994م،  عام  لل�ستعال«  قابلة 

عام 1995، و«ال�سمال« 1996، و«اغتيال« فى 

عام 1997، وفى العام التاىل »زئبق« وفى عام 

1999 ح�سلت على اجلائزة الكربى للرواية 

عن الأكادميية الفرن�سية عن روايتها »ده�سة 

»ميتافيزيقا  روايتها  ثم قدمت  وارجتافات« 

التاىل  ال��ع��ام  وف��ى   ،2000 ع��ام  الأن��اب��ي��ب« 

كانت روايتها »ف�سائية العدو« و«روبري ا�سم 

 ،2003 امل�سيحية«  و«�سد   ،2002 عام  علم« 

و«دخول امل�سيح اإىل بروك�سل« ج2، و«ال�سرية 

الذاتية للجوع« 2004، و«حم�س الكربيتيك« 

ول  حواء  »ل   ،2006 بلبل«  »يوميات   ،2005

اآدم« 2007، »ع�س غراب باري�س« 2008.

الغرابة،  بالغة  الأع��م��ال  ه��ذه  واأ�سماء 

وغري تقليدية متاًما باللغة الفرن�سية، وتقول 

راق�س  حفل  فى  كاأننى  »اأتعامل  الكاتبة: 

اأرق�س  وت��اأت��ى رواي��ات��ى »ك��اأن��ن��ى  ل��ل��روك« 

ح�سب  رواياتها  برقيم  تقوم  كما  معها«.. 

حياتها،  ف��ى  األفتها  ال��ت��ى  الأوىل  ال��رواي��ة 

اأنها  ترى  فهى  الن�سر،  عن  النظر  ب�سرف 

األفت خم�ًسا وثلثني رواية، فى نف�س العدد 

اأك��ت��ب ل  ال�����س��ن��وات.. وت��ق��ول: »عندما  م��ن 

اأبحث عن الن�سر، وبعد النتهاء من الرواية 

اأدفع بها اإىل النا�سر وكاأننى اأحاول التخل�س 

منها«.

وع���ن ح��ي��ات��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة ن�����س��رت جملة 

موجودة،  غري  اليومية  »احلياة  اأن  لوبوان 

ل��ل��وج��ود، فهى  م��ا  ك��ان ه��ن��اك ف�سيلة  ول��و 

بروك�سل  فى  اأ�ستيقظ  التاىل:  النحو  على 

فى  الرام  لأ�سوات  الأوىل  الرنيمات  على 

اخلام�سة والن�سف �سباًحا، مما يعنى اأننى 

قد منت اأطول فرة ممكنة، وت�ستيقظ اأختى 

جولييت قبلى ب�ساعتني حني تن�سغل باإعداد 

احللويات والطبخ، واأعد بنف�سى ن�سف لر 

واحدة،  مرة  اأحت�سيها  الداكن،  ال�ساى  من 

فى  اأقيم  اأننى  واأح�س  اأوراقى  اأمام  واأجل�س 

غوا�سة اأثناء الكتابة، وبعد ذلك اأطالع بريد 

اأنزل  املرا�سلت ثم  واأرد على هذه  القراء، 

املو�سيقى  اأما  لل�سري،  بروك�سل  �سوارع  اإىل 

فلها وقت اآخر«.

وتتعامل اآميلى نوثومب مع العامل مبنظور 

امل�سرحيات  اإىل  اأق��رب  فرواياتها  حم��دد، 

حمدودة ال�سخ�سيات وتبدو كاأنها تدور فى 

حلبات مغلقة.

والتهكم  ال�����س��خ��ري��ة،  ب��ح�����س  ومت��ت��ل��ئ 

املتبادل، وحت�س كاأمنا هناك غيلن ب�سرية 

ت�سعى لنتهاك اأج�ساد الآخرين.. كما يتقابل 

اأ�سخا�س  م��ع  م�ساهري  الأع��م��ال  ه��ذه  ف��ى 

يعي�سون وراء الغمام، وغالًبا ما تقوم الأ�سياء 

من  الرثثرة  وتاأتى  الب�ساطة،  بخنق  املعقدة 

اأجل الق�ساء على ال�سمت، وحتدث مواجهة 

حا�سمة بني الأقوياء، والأبرياء، باعتبار اأن 

القوة ل ميكن اأبًدا اأن تت�سم بالرباءة.

والكاتبة التى ن�سرت روايتها الأوىل وهى 

العمر،  من  والع�سرين  اخلام�سة  �سن  فى 

حاولت ا�سرجاع بع�س جتاربها ال�سخ�سية 

مثلما  ال����ورق،  ف��وق  ت�سكبها  اأن  اأج���ل  م��ن 

التى  وارجتافات«  »ده�سة  روايتها  مع  حدث 

حيث  ن�سخة،  مليون  ن�سف  قرابة  منها  بيع 

تتحدث عن جتربتها اليابانية، والتى �سوف 

نتوقف عندها مع رواية »اغتيال«.

باعتبارها  الكاتبة مع رواياتها  وتتعامل 

وقائع  �سغرية  �سابة  فيها  ت��دون  كرا�سات 

فى  فالبطلة  النا�س،  اإىل  تنقله  اأن  حتب  ما 

اآميلى،  تدعى  وارجتافات«  »ده�سة  روايتها 

وهى تعمل موظفة فى �سركة يابانية �سخمة 

للمقاولت، يقع مركزها الرئي�سى فى مدينة 

تدور  ما  »دائما   ..1995 يناير  وفى  طوكيو، 

بال�سيد  تلتقى  يناير«  فى  رواياتها  اأح��داث 

مكان  اإنه  باملتاهة،  اأ�سبه  مكان  فى  �سايتو، 

تبادل  فى  الث��ن��ان  يبداأ  ذل��ك  وبعد  خانق، 

الفتاة  وتدعو  معربة،  لكنها  »باردة«  ر�سائل 

الرجل اإىل مباراة فيما بينهما فى اجلولف، 

املوؤ�س�سات  زي���ف  تكت�سف  م��ا  و���س��رع��ان 

فعماد  الرجل،  هذا  خلل  من  القت�سادية 

وحت�س  والرياء،  الكذب  هو  فيها  العلقات 

اأن الب�سر لي�سوا �سوى ن�سخ كربونية م�سورة 

عن طريق اأجهزة ت�سوير كربونى.

الغرابة.  بالغ  املجتمع  من  النوع  وه��ذا 

املراحي�س،  فى  تتحدث  اأن  فالنا�س ميكنها 

ومع  املفتوحة،  الأم��اك��ن  من  اأك��رث  والأبنية 

ذلك فمن الأهمية األ يكف الإن�سان عن اأن 

ويعجب  الوجوه  ملمح  يعرف  اآدمًيا،  يكون 

ف��ى داخ��ل��ه من  ي��ت��ح��رر  واأن  ب��اأ���س��ح��اب��ه��ا، 

اجل�سد،  �سهوة  ومنها  املتعددة،  عبودياته 

ا  ولذا فرغم جمال اأبطال رواياتها، خ�سو�سً

تاأثرًيا  اأ�سد  الروحى  اجلمال  فاإن  الن�ساء، 

وبقاء.

ال�سخ�سية  ف��ى  وا���س��ًح��ا  ذل��ك  وي��ب��دو 

بالغة  فهى  »اغتيال«  روايتها  فى  الرئي�سية 

ال���رج���ال الذين  ل��ك��اف��ة  احل�����س��ن، م��ب��ه��رة 

الذى  الدميم  اأبيفان  يحيطونها، مبن فيهم 
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الأخرية  املواجهة  من  ذلك  ويت�سح  يحبها، 

التى حتدث بني الطرفني، فهى ت�سدم باأنه 

واقع فى غرامها، حتت ادعاء اأنه عندما يقع 

املرء فى الع�سق، فعليه اأن ينظر اإىل اأعماق 

احلبيب، ولي�س ظاهره، وتكون ال�سدمة اأن 

اإيتل تطلب من الدميم اأن يحب دميمة مثله، 

واأن يكت�سف اأعماقها.

ورغم اجلمال املبهر الذى تتمتع به اإيتل، 

وتقع  والتلقائية،  الب�ساطة  بالغة  تبدو  فاإنها 

فى حب فنان اأقل موهبة، وح�سورا، منتفخًا 

ي�ستند  اأن  للمرء  ميكن  ما  ميتلك  اأن  دون 

اإليه، ومثل هذه املراأة اجلميلة موجودة فى 

اأغلب اأعمال الكاتبة.

تدور  فهى  العدو«  »ف�سائية  روايتها  اأما 

برحلة  القيام  انتظار  اأثناء  دوىل  مطار  فى 

من باري�س اإىل بر�سلونة، لكن الرحلة تتاأخر 

اأن يكون حمبو�ًسا فى  ويعانى اأجنو�ست من 

برجل  ويلتقى  �ساعات،  لعدة  �سيق  ع��امل 

»من�سوج  تك�ستل  نك�ستور  هو  مثله،  غا�سب 

مع  جوفاء  ثرثرة  فى  يدخل  الذى  الن�سيج« 

حياته  ق�سة  الأول  يحكى  حيث  اأجنو�ست 

ارتكب  اإن��ه  ويقول:  ماألوفة،  غري  بتعبريات 

الفاعل،  اأنه  اأحد  اأن يكت�سف  جرميتني دون 

و�سط  امراأة  اغت�ساب  الأوىل هى  اجلرمية 

املقابر، اأما الثانية فهى قتل هذه املراأة قبل 

ع�سر �سنوات، والتى التقاها م�سادفة.

اأجنو�ست  ف��اإن  الكاتبة  طريقة  وعلى 

يكت�سف اأن املراأة القتيلة لي�ست �سوى زوجته، 

احلكى،  ع��ن  يكف  اأن  حمدثه  م��ن  فيطلب 

مفرداتها  ت�سنع  وكاأنها  هنا  الكاتبة  وتبدو 

اللغوية اخلا�سة بها، وهى مفردات جتعل من 

ا  خ�سو�سً اأخ��رى،  لغات  اإىل  نقلها  ال�سعب 

هل  »اأن��ا  تقول  ك��اأن  اللتينية،  غري  اللغات 

ي��ك��ون اآخ����ر«  و«ك��ائ��ن اإن�����س��ان«، ه��ل ميكن 

اأقتل«  اأن��ا  »مل��اذا  اأو  نف�سه؟..  عدو  يكون  اأن 

هو... وكلمة اقتل هنا تاأخذ منطوًقا لفظًيا 

اأو ح�سب  بها،  التلفظ  »اأنت« عند  يعنى  مبا 

هو«..  اأن��ت،  »اأن��ا،  بالقواعد  اخلا�س  املفرد 

لذا فاإن الكاتبة تبدو كاأنها تكتب للفرن�سيني 

مرجمة  هذا  اأق��رت  وقد  الأول،  املقام  فى 

اأعمالها خارج بلدها، عدا اإيطاليا.

ارتكب اجلرمية  اأنه  فالقاتل هنا فخور 

هذه  ط��وال  ح��ًرا  ظ��ل  اأن��ه  بدليل  الكاملة، 

ل�سنا  هنا  ونحن  »فعلها«  اأن  بعد  ال�سنوات 

ل  نك�ستور  القاتل  ج��رائ��م،  ق�س�س  اأم���ام 

يتقابل مع اإجنو�ست اإل بعد �سفحات عديدة 

اأنه  على  املوؤلفة  لنا  وت�سوره  ال��رواي��ة،  من 

مثقف، يقراأ كافة املبدعني الكبار فى تاريخ 

الب�سرية من جوته اإىل با�سكال، ولوات�سون، 

نظرية  فى  قراءته  على  ف�سًل  و�سبينوزا، 

الأنانية.

من الوا�سح اأن اآميلى نوثومب ا�ستفادت 

اخلا�سة،  وثقافتها  درا�ستها،  م��ن  بكرثة 

العامل،  م��ن  ع��دي��دة  اأم��اك��ن  ع��رب  ورحيلها 

ي��ب��دو ه��ذا ف��ى رواي���ة »اغ��ت��ي��ال« وال��رواي��ة 

ت�سف �سيربيا التى تراها من فوق الطائرة، 

فالكاتبة حتاول اأن تلتقط خيًطا من خيوط 

لت�سيغها  املتميزة  القدمية  الأع��م��ال  اأح��د 

ب�سكل وهوية خمتلفتني متاًما، فمن كوزميودو 

فى »اأحدب نوتردام« فى رواية »اغتيال« اإىل 

»ل�ستفن�سون« فى  وم�سر هايد  دكتور جيكل 

»ف�سائية العدو«.

�آميلى  

20
12

ر 
وب

كت
 اأ

-
ع

اب
�ص

ال
د 

د
لع

ا



32

مدار  ع��ل��ى  امل�ستقل  امل�����س��رح  ا���س��ت��ط��اع 

ال�سنوات املا�سية اأن ينقذ ال�ساحة امل�سرحية 

اإىل  وي�سد  اأ�سابتها،  التى  الرتابة  حالة  من 

م�سرح  غ��ي��اب  ال���ذى خلفه  ال��ف��راغ  م��ا  ح��د 

م�سرح  يقدمها  التى  للأعمال  نتيجة  الدولة، 

الدولة البعيد عن اجلمهور وعن واقع املجتمع 

امل�سرى.

ال�سعب  ف��ي��ه  ال����ذى زه���د  ال��وق��ت  ف��ف��ى 

الدولة  م�سرح  واأ���س��ب��ح  امل�����س��رح،  امل�����س��رى 

امل�سرحية  العرو�ض  اأغلب  يت�سول جمهوره يف 

حاول  ناجحة  لأعمال  قليلة  عدا مناذج  فيما 

بها �سباب امل�سرح اأن يحفروا فى �سخر البيت 

الفنى للم�سرح ال�سلب الذي ل يقبل التغيري 

ب�سهولة، كان �سناع امل�سرح امل�ستقل يحاولون 

وزارة  �سخر  لكنه  ا  اأي�سً ال�سخر  فى  احلفر 

ل  حتى  ال�ستقلل  لفكرة  الراف�سة  الثقافة 

تعلو الأ�سوات املعار�سة.

الت�سعينيات  ب��داي��ة  ف��ى  ظ��ه��رت  ف��ق��د 

امل�ستقلة  امل�سرحية  ال��ف��رق  م��ن  جم��م��وع��ة 

امل�سرح«  و«اأتيليه  و«الغجر«  »احل��رك��ة«  مثل 

والتى  وغ��ريه��ا  و«ال�����س��وء«  و«امل�����س��ح��رات��ي« 

على  احلفاظ  من  �سنوات  مدار  على  متكنت 

م�سرحى  جتمع  وتكوين  امل�ستقل  امل�سرح  تيار 

يهدف من خلل الأن�سطة املختلفة اإىل انتزاع 

كجزء  التيار  بهذا  الثقافة  وزارة  اع���راف 

م�سر  فى  امل�سرحية  احلركة  من  يتجزاأ  ل 

ا مادًيا وفنًيا. واملطالبة بدعمه اأي�سً

ال�سابق  الرئي�ض  و�سفى  د.ه��دى  وكانت 

الداعمني  اأك��ر  من  للفنون  الهناجر  ملركز 

لهذا التيار منذ بدايته فى الت�سعينيات وهو ما 

تزامن مع افتتاح الهناجر، وبعد اإغلق م�سرح 

التجديدات  بحجة   2007 عام  فى  الهناجر 

اأن�سطته  ا�ستمرار  على  و�سفى  هدى  اأ�سرت 

امل�ستقلة،  الفرق  ذلك  على  و�ساعدها  الفنية 

اأهدى دورته الأوىل لرائد امل�سرح امل�ستقل

املوسم  األول  للفنون  املستقلة   يكرم جنيب  الريحانى
منى �سديد

ونظم الهناجر ثلثة موا�سم للم�سرح امل�ستقل 

ثورة  �سبقت  التي  ال��ث��لث  ال�سنوات  خ��لل 

�سباب  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  وذلك  يناير   25

فوؤاد  �سيد  اأ�س�سها  التي  امل�ستقلني  الفنانني 

رئي�سة  احل�سيني  وعزة  احلركة  فرقة  رئي�ض 

فرقة الغجر.

و تطورت فكرة املو�سم امل�سرحي امل�ستقل 

للفنون  كامل  مو�سم  اإىل  وحتولت  العام  هذا 

امل�ستقلة من �سينما وم�سرح ومو�سيقى وغناء 

الفنون  »مو�سم  ع��ن��وان  حت��ت  ت�سكيلي  وف��ن 

امل�ستقل الأول امل�سرحي الرابع«، وقال املخرج 

فعالياته  ب��داأت  ال��ذي  املو�سم  اأن  ف��وؤاد  �سيد 

منت�سف  ح��ت��ى  وي�����س��ت��م��ر  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 

دي�سمرب املقبل تنظمه موؤ�س�سة �سباب الفنانني 

الإنتاج  �سئون  قطاع  مع  بالتعاون  امل�ستقلني 

الثقايف برئا�سة د.خالد عبد اجلليل.

انطلقت العرو�ض امل�سرحية للمو�سم بعد 

افتتاحه ر�سمًيا فى 8 �سبتمرب املا�سى بعر�ض 

التى  احلكاية«  »اأن���ا  لفرقة  ك��ده«  »بب�ساطة 

ت�سارك هذا العام لأول مرة فى املو�سم ويتناول 

العر�ض �سهادات حقيقية عن اأحداث ثورة 25 

يناير يرويها املمثلون مب�ساحبة اأغانى ال�سيخ 

الأوىل  والدورة  كتابة،  ور�سة  نتاج  اإمام، وهو 

الرابع«  »امل�سرحى  امل�ستقلة  الفنون  ملو�سم 

مهداة للفنان الراحل جنيب الريحانى.

املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال�����س��وء  ف��رق��ة  وت��ق��دم 

عن  م�سرحًيا  ��ا  ع��ر���سً نوفمرب  �سهر  خ��لل 

الريحانى بعنوان »الريحانى بديع«، و�ساحب 

معر�ض  اإق��ام��ة  �سبتمرب  ف��ى  املو�سم  افتتاح 

للفنون  الهناجر  مركز  فى  الريحانى«  »دنيا 

للفنان حمدي الكيال الذى اأقام اأول معر�ض 

جنيب الريحانى

عزة احل�سينى
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للريحانى فى عام 1964 فى م�سرح الريحانى 

ب�سارع عماد الدين، تكون من 90 لوحة متثل 

الثانى  وامل��ع��ر���ض  الريحانى  ح��ي��اة  م��راح��ل 

للريحانى كان فى يونيو عام 2010 فى مكتبة 

الإ�سكندرية مبنا�سبة  ذكرى وفاته، واملعر�ض 

الأوبرا مبيلد  الثالث كان فى احتفالت دار 

الريحانى، ويعترب هذا هو معر�سه الرابع عن 

�سرية املبدع الراحل جنيب الريحانى وي�سجل 

الريحانى  ح��ي��اة  م��ن  م�ساهد  بري�سته  فيه 

واأعماله الفنية مثل امل�سهد الأخري له فى فيلم 

»غزل البنات« اأمام ليلى مراد.

العام  هذا  امل�ستقل  املو�سم  فى  ي�سارك 

م�ستقلة  فرق  تقدمها  م�سرحًيا،  ا  عر�سً  38

و«ال�سوء«  امل�سرح«  »اأتيليه  مثل  خم�سرمة 

و«امل�سحراتى« بالإ�سافة لفرق اأخرى مازالت 

اأنهم  ال��ط��ري��ق، وق��ال �سيد ف���وؤاد  ب��داي��ة  ف��ى 

للمو�سم  جديدة  ف��رق  �سم  على  حري�سون 

امل�سرح  تيار  ا�ستمرار  على  للتاأكيد  �سنوًيا 

الفرق  ه��ذه  حت�سل  وحتى  ومن���وه،  امل�ستقل 

على فر�سة لتقدمي عرو�سها اأمام اجلمهور.. 

يزداد  امل�سرحية  ال�ساحة  على  وبا�ستمرارها 

فى  عليها  حت�سل  التى  العر�ض  لياىل  ع��دد 

املو�سم، ولأول مرة هذا العام ي�سمح القائمون 

على تنظيم املو�سم مب�ساركة عرو�ض م�سرحية 

ذلك  على  ف��وؤاد  �سيد  وعلق  قبل  من  عر�ست 

فر�سة  على  حت�سل  مل  العرو�ض  ه��ذه  ب��اأن 

كافية من العر�ض حتى يراها اجلمهور.

الأكرب  الن�سبة  »رواب���ط«  م�سرح  وي�سهد 

املو�سم  فى  امل�ساركة  امل�سرحية  العرو�ض  من 

ا م�سرحًيا،  امل�ستقل، التى ت�سل اإىل 28 عر�سً

»خيالت3«  م�سرحية  حالًيا  تعر�ض  حيث 

للمخرج حممد فوزى وفرقة »كيان ماريونت«، 

اأكتوبر عر�ض م�سرحية  ويبداأ فى الثالث من 

»العجلة والقمر« للمخرجة رمي حجاب وفرقة 

اأكتوبر، وتعر�ض م�سرحية   7 امللح حتى  كيان 

وفرقة  على  عبري  للمخرجة  العك�ض«  »اإثبات 

14 اأكتوبر،  8 اإىل  امل�سحراتى فى الفرة من 

اأبو  حممد  للمخرج  »املمثلت«  عر�ض  ويليها 

 15 من  الفرة  فى  »ال�سظية«  وفرقة  ال�سعود 

تعر�ض  التوقيت  نف�ض  وفى  اأكتوبر،   17 اإىل 

م�سرحية »هايدى« للمخرج حممد ال�سعيدى 

وفرقة »ُتلكا«.

حقيقتان   �� »املند�سة  م�سرحية  وتعر�ض 

وفرقة  �سالح  اأحمد  للمخرج  واحدة«  وممثلة 

الفرة  فى  والرقمية  الأدائية  للفنون  املدينة 

من 18 وحتى 21 اأكتوبر، ويقدم املخرج عبد 

مل�سرحية  وح��ي��دة  عر�ض  ليلة  ال�ساعر  اهلل 

 22 ي��وم  م�سر  تياترو  ف��رق��ة  م��ع  »ال�����س��ف��اح« 

اأكتوبر، ويقدم املخرج حممد حمرو�ض عر�ض 

»الزيارة« مع فرقة نا�ض جروب فى الفرة من 

اأكتوبر، وللمخرج حممد ح�سنني   25 اإىل   23

تفانني  فرقة  مع  �سهرزاد«  »و�سكتت  عر�ض 

�سامي  وملحمود  اأكتوبر،  و31  يومى30  خلل 

عر�ض »جئت لأحكى« مع فرقة اجلذور من 1 

اإىل 3 نوفمرب.

بعر�ض  قابيل  ع��م��رو  امل��خ��رج  وي�����س��ارك 

»بيت الطيب« مع فرقة هم�سة فى الفرة من 

الفنان حمدى الكيال مع وزير الثقافة

د.هدى و�سفى تت�سلم درع التكرمي

جينا الريحانى تت�سلم درع التكرمي من وزير الثقافة

خالد �سالح اأثناء تكرميه
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4 اإىل 7 نوفمرب، ويقدم عبد ال�سميع عبد اهلل 

عر�ض »اإيه يف اأمل« مع فرقة البحارة 

»لعبة  عر�ض  كحيلة  وملحمود  نوفمرب،   8 يوم 

املوت« لفرقة فناني�ست يومى 11 و 12 نوفمرب، 

 »2000 ���س��اه��ني ع��ر���ض »ال��رح��ل��ة  ولإمي����ان 

نوفمرب،  و14   13 يومي  الهنا  تياترو  لفرقة 

ولأ�سرف فوؤاد عر�ض »�سرخة اأيوب« 

لفرقة اأيوب الفن يوم 15 نوفمرب، كما يقدم 

عرو�ض   3 »م�سروع  عر�ض  حزين  م�سطفى 

وفرقة واحدة« مع فرقة ملمح يومى 18 و19 

نوفمرب، ولهاين عبد النا�سر عر�ض »الرق�ض 

اإىل   20 الفرة من  لفرقة هلو�سة فى  حرام« 

»دنيتنا«  عر�ض  ن�سر  ول��ع��ادل  نوفمرب،   22

لفرقة ا�ستوديو املبدع ال�سغري يومى25 و 26 

»الريحاين  عر�ض  �سعيد  ول��ط��ارق  نوفمرب، 

بديع« مع فرقة ال�سوء يومى27 و 28 نوفمرب، 

يونانية«  »واح��دة  عر�ض  ال�سرقاوي  ولي�سرا 

لفرقة ويفزWaves يوم 29 نوفمرب.

بعر�ض  القاهرة  مدر�سة  فرقة  وت�سارك 

»قالوىل هنا« فى الفرة من 2 اإىل 6 دي�سمرب 

اإخراج جيدو كلينيه و يوخم �ستافناوتر، وتقدم 

فرقة �سو�سة امل�سرحية عر�ض »كراب واللعبة يف 

انتظار جودو« للمخرج حمادة �سو�سة يف الفرة 

من 9 اإىل 12 دي�سمرب وتنتهى عرو�ض م�سرح 

روابط يوم 13 دي�سمرب بعر�ض للمخرج هاين 

طاهر وفرقة كا�ستينج بعنوان »كا�ستينج«. 

عرو�ض   10 الهناجر  م�سرح  وي�ست�سيف 

بالإ�سافة  امل��و���س��م  خ���لل  ف��ق��ط  م�سرحية 

جنيب  الكبري  الكاتب  مبيلد  احتفالية  اإىل 

حمفوظ يف 10 دي�سمرب املقبل، وكان قد �سهد 

املا�سي  �سبتمرب  �سهر  خ��لل  عرو�ض  ثلثة 

احلكاية  اأن���ا  لفرقة  ك���دة«  »بب�ساطة  وه��ى 

و«اللعبة« للمخرج حممد جرب وفرقة ا�ستديو 

ح�سنني  ر�سا  للمخرج  و«ال�سلطانية«  الربوفة 

اأتيليه  فرقة  تقدم  بينما  املحرو�سة،  وفرقة 

جمهول«  �سد  حتقيقات   3« عر�ض  امل�سرح 

اإىل   15 من  الفرة  فى  اخلالق  عبد  وحممد 

ال�ساعر  اهلل  عبد  املخرج  ويقدم  اأكتوبر،   20

م�سر  تياترو  فرقة  مع  احلمار«  ظل  »ق�سية 

يوم 21 اأكتوبر، وللمخرج اأمري �سلح الدين 

كاريزما  فرقة  مع  امل��خ«  يف  »ارجت��ال  عر�ض 

يوم 19 نوفمرب، ويقدم املخرج �سادي الدايل 

وفرقة اأتيليه امل�سرح ال�سغري عر�ض »�سحك 

20 و21 نوفمرب، وتقدم فرقة  ال�سنني« يومى 

ال�سوء عر�ض »الريحانى بديع« اإخراج طارق 

نوفمرب،   25 اإىل   22 م��ن  ال��ف��رة  ف��ى  �سعيد 

�سبيل  وفرقة  ب�سيونى  داليا  املخرجة  وتقدم 

 13 اإىل   11 ال��ربل�����ض« م���ن   »���س��ح��ر  ع��ر���ض 

دي�سمرب، ويقدم املخرج حممد حبيب 

وفرقة �سوت ال�سدى عر�ض »�سهيق .. زفري« 

يومى 14 و 15 دي�سمرب.

من  ع��دد  امل�ستقل  املو�سم  خ��لل  ويقام 

الور�ض امل�سرحية يقوم بالتدريب فيها مدربون 

متخ�س�سون و�سيتم تقييمها فى نهاية املو�سم 

ومنها  م�ساركة،  �سهادات  املتدربون  ومينح 

اأ�سا�سيات  على  للتعرف  للم�سرحيني  ور�سة 

العمل بامل�سرح و اإعداد املمثل و تعريف ب�سيط 

على تقنيات امل�سرح و ال�سينما وكيفية حتويل 

ن�سو�ض امل�سرح اإىل عر�ض والرجتال وعمل 

م�ساهد م�سورة للم�ساركني كما يتم التدريب 

على تنظيم طاقة اجل�سم و الطاقة الداخلية 

�سواء  املختلفة  الأدوار  مع  العمل  و  للممثل 

كوميدية اأو تراجيدية ، ي�سرف عليها الفنان 

اأحمد خمتار واملخرج هاين املتناوى.

وال�������ور��������س�������ة 

فى  للحكي  الثانية 

ور�ض  م�سروع  اإط��ار 

امل�سحراتى  خمترب 

ف������ى ا�����س����ت����خ����دام 

التنمية  فى  امل�سرح 

حتت اإدارة املخرجة 

ع��ب��ري ع���ل���ى، وه��ي 

بدعوة  ب��داأت  ور�سة 

م��وؤ���س�����س��ة امل������راأة 

ملخترب  اجل����دي����دة 

فتيات  ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  لعمل  امل�����س��ح��رات��ي 

منتدى ال�سابات مبوؤ�س�سة املراأة اجلديدة علي 

مع  العام  العمل  ميدان  فى  ور�ض  كيفية عمل 

فكرة  وكانت  بالتنمية  امل�ستهدف  اجلمهور 

حوار  ط��رح  على  ال��ت��دري��ب  ه��ى  امل�سحراتى 

التحدث  على  امل�سكلة  اأ�سحاب  وم�ساعدة 

عن م�سكلتهم واجلدل حول تلك امل�سكلت 

حللها اأو للم�ساهمة يف طرح ت�سورات للحلول 

واألعاب  وتدريبات  كتابة  ور�سة  عرب  وذل��ك 

درامية مع اأ�سحاب امل�سكلة املطروحة. 

ال�سينوغرافيا  ف��ى  ال��ث��ال��ث��ة  وال��ور���س��ة 

وعنوانها »املعرفة للجميع« تهدف اإىل التعرف 

وتركيبها  والأج���ه���زة  الإ����س���اءة  معنى  على 

و�سيانتها وكيفية تنفيذ خطة اإ�ساءة والتدريب 

مع  التعامل  وكيفية  الإ���س��اءة  ت�سميم  على 

خلق  بهدف  الإ���س��اءة،  يف  امل�سرحى  الن�ض 

الإ�ساءة  جمال  فى  املبدعني  من  جديد  جيل 

فى  اأ�سا�سى  كعن�سر  باأهميتها  والتعريف 

بكر  اأبو  الفنان  ويديرها  امل�سرحى،  العر�ض 

ال�سريف. 

والعرائ�ض  الرابعة للأراجوز  الور�سة  اأما 

وزير الثقافة مع املكرمني وعدد من فنانى امل�سرح امل�ستقل

فقرة مو�سيقية فى حفل االفتتاح
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م�سرح  مبفاهيم  للتعريف  فتهدف  القفازية 

�سناعة  م��ه��ارات  على  وال��ت��دري��ب  العرائ�ض 

وكيفية  الب�سيطة  اخل��ام��ات  م��ن  ال��ع��رو���س��ة 

ور�سالة  اأفكار  عن  التعبري  فى  ا�ستخدامها 

جذابة  ب�سرية  اأ�ساليب  واكت�ساف  املجتمع 

فى التوا�سل مع املجتمع ، وينتج عنها معر�ض 

وعر�ض  وعرائ�ض خيال ظل،  قفازية  عرائ�ض 

الور�سة  على  ي�سرف  منهما،  لكل  م�سرحى 

الفنان نبيل ال�سنباطي.

حممد  وال�سيناري�ست  املخرج  وي�سرف 

فى  ور���س��ة  على  �سعيد  وط���ارق  اخل��ال��ق  عبد 

حرفية كتابة ال�سيناريو وبرنامج الور�سة اأوًل: 

ال�سيناري�ست؟،  هو  ومن  ال�سيناريو؟  هو  ما 

وثانًيا:  ال�سيناريو،  كتابة  اإىل حرفية  ومدخل 

اإىل  املجردة  الأف��ك��ار  حتويل  على  تطبيقات 

التتابع  دقيقة  وم�ساهد  و�سخ�سيات  اأحداث 

ومعربة، والفرق بني حرفية الكتابة فى الق�سة 

تكتب  وكيف  والفيلم،  وامل�سرحية  وال��رواي��ة 

حواًرا درامًيا يتنا�سب مع ال�سخ�سية واملوقف، 

وتطبيق على كتابة احلوار ال�سينمائي، والبناء 

اأ�سول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  واأن���واع���ه،  ال��درام��ي 

ق�سة  حتويل  ميكن  وكيف  الدرامية،  الكتابة 

فيلم،  اإىل  اأو حتى خرب فى جريدة  رواي��ة  اأو 

ومراعاة  الدرامية  ال�سخ�سية  ر�سم  وكيفية 

الأبعاد النف�سية والجتماعية واجل�سمانية لكل 

بع�سها،  عن  ال�سخ�سيات  ومتييز  �سخ�سية، 

الدرامية  ال�سخ�سية  كتابة  على  وتطبيق 

خمتلفة«،  مواقف  فى  الواحدة  »ال�سخ�سية 

وكيف يكون للكاتب لغته  ال�سينمائية اخلا�سة 

به وكيف تختلف اللغة فى الأعمال الفنية عما 

يتم ا�ستخدامه فى احلياة اليومية، وتطبيقات 

على اللغة ال�سينمائية. 

فى  ور�سة  ماريونيت  كيان  فرقة  ونظمت 

نتج  الأ���س��ود«  ..امل�سرح  الظل  »خيال  تقنية 

عنها العر�ض امل�سرحى  »خيالت3« وانق�سمت 

الور�سة اإىل حمورين، املحور الأول عن تقنيات 

فن امل�سرح الأ�سود، واأفكار فى ال�سناعة من 

بناء  الثانى  واملحور  البيئية،  اخلامات  خلل 

بني  العلقة  هى  وما  العرائ�سية،  ال�سخ�سية 

واإيجاد  التحريك،  وف��ن  الدمى  وف��ن  املمثل 

والأفكار  ال�سور  ت�سكيل  فى  جديدة  �سيغة 

امل�سرح  �سينوغرافيا  خ���لل  م��ن  املتخيلة 

�سكري عبد  الفنان  قام  وقد  الأ�سود 

اهلل بالتدريب على �سناعة العرائ�ض 

امل�سرح  ور���س��ة  وي��دي��ر  وال��ت��ح��ري��ك، 

الأ�سود املخرج حممد فوزي و�سينتج 

عنها عر�ض اآخر بعنوان »املطبخ«.  

وي��ت�����س��م��ن ب���رن���ام���ج امل��و���س��م 

للفنون  ��ا  اآخ����ر، م��ع��ر���سً م��ن ج��ان��ب 

الت�سكيلية بعنوان »خطوط متقاطعة« 

عبلة،  حممد  الفنان  اإ���س��راف  حتت 

لل�سينما  م�سابقة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

امل�ستقلة بداأ التقدمي لها فى رم�سان 

 140 م��ن  اأك���ر  للم�سابقة  وت��ق��دم  امل��ا���س��ى 

منها  اأف��لم   3 اختيار  و�سيتم  م�ستقًل  فيلًما 

الإنتاج  قطاع  دعمهم من  يتم  3 خمرجني  ل� 

الثقافى مببلغ ع�سرين األف جنيه لإنتاج فيلم 

جديد لكل خمرج منهم.

من جهة اأخرى �سهد حفل افتتاح مو�سم 

الفنون امل�ستقلة تكرمي عدد من رموز احلركة 

امل�سرحية امل�ستقلة، منهم الفنان خالد �سالح 

امل�ستقلة،  احلركة  فرقة  يف  ال�سابق  الع�سو 

ود.هدى  �سليحة  د.نهاد  امل�سرحية  والناقدة 

و�سفي الرئي�ض ال�سابق ملركز الهناجر للفنون 

اهلل  عبد  اأحمد  ال�ساب  ال�سينمائي  واملخرج 

�سحاتة  ح��ازم  الراحل  الناقد  وا�سم  ال�سيد 

»اأحد �سحايا حريق م�سرح بنى �سويف« واأحد 

الت�سعينيات  املميزين فى فرة  امل�سرح  كتاب 

الت�سكيلي  الفنان  واأخ���رًيا  الأل��ف��ي��ة،  واأوائ���ل 

اأثناء  �سلح عناين الذى اعتذر عن التكرمي 

د.حممد  الثقافة  وزي��ر  ح�سره  ال��ذى  احلفل 

للتكرمي  رف�سه  عنانى  وب��رر  ع��رب،  �سابر 

ورف�سه  للمو�سم  الثقافة  وزارة  دعم  ب�سبب 

وزير  م��ن  التكرمي  على  للح�سول  ال�سديد 

ال��ث��ق��اف��ة د.حم��م��د ���س��اب��ر ع���رب لأن���ه فنان 

م�ستقل والفن امل�ستقل فى راأيه فن ثائر.

وكانت موؤ�س�سة �سباب الفنانني امل�ستقلني 

الفنون  اأ�سدرت كتاًبا على هام�ض مو�سم  قد 

وث��ورة  ث���ورة  ف��ى  »م�����س��رح  ب��ع��ن��وان  امل�ستقلة 

اخلطيب  �سمري  حممد  للدكتور  م�سرح«  فى 

عبارة  وهو  الثقافى  الإنتاج  قطاع  من  بدعم 

ونقد  م�سرحًيا  ال��ث��وري  للم�سهد  ق��راءة  عن 

حفل  ويقام  ال�سائدة،  امل�سرحية  للممار�سات 

لتوزيع اجلوائز و�سهادات امل�ساركة فى نهاية 

املو�سم يوم 16 دي�سمرب.

لقطة من عر�ض ن�ساز لفرقة حالة

عائلة حازم �سحاته تت�سلم درع التكرمي�سيد فوؤاد والفنانة �سلوى حممد على
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غري  م�ستقل  �سكن  �إىل  �نتقاله  على  مي�ض  مل 

عملها  مكان  فى  �أم��ه  �إىل  ج��اء  حتى  وجيزة  ف��رة 

ا، بالكاد ي�ستطيع �لتنف�ض  ناحًل جائًعا مفل�ًسا مري�سً

حيث عاودته نوبات �لربو �لذى الزم طفولته. جاء 

و�أف�سى لها بكل ق�سته �لتى مل تخربنى بتفا�سيلها 

تعرفنى  م��ن  خ��ري  فهى  �ملح�سوب  بالتق�سيط  �إال 

جًد�  مت�سايًقا  كنت  �لع�سرين.  حبنا  �أع���و�م  بعد 

�إىل  م��ر�ًر�  ��ستكانا  �إنه  �إذ  �لبيت.  �إىل  �إعادته  من 

�لكومون مدعًيا �أننى �أ�سربه و�أرعبه كى يفوز ب�سكن 

�سينال  باأنه  �لكومون  و�أقنعت  به  فت�سبثُت  م�ستقل 

مر�ده حاملا يبلغ �لثامنة ع�سرة. عاتبته:

� لي�ض يا بوي؟  

� كنت �أريدهم يعطوننى �سقة ب�سرعة!!

� وتتهمنى بالعنف �لعائلي!

�الأدوية وعاملته بحنان  له  �أطَعَمتُه…��سرت 

مما جعله يعرف لها �أنه،  كان يدخن �حل�سي�ض منذ 

�الأ�سهر �الأوىل �لتى و�سل فيها، ويريد �لتوقف. ظل 

معنا قر�بة �سهرين لنكت�سف �أنُه ي�سحب من ح�سابه 

عجز  �أن��ه  حتى  كبرية  مبالغ  بالناق�ض  �مل�سرفى 

�ملطعون  �ل�سمت  �أل��زم  كنُت  �الإيجار.  ت�سديد  عن 

�سارًد� من وجه زوجتى  �ل�سغرية  بيتنا  فى حديقة 

من  بغ�سبه  و�ملتما�سك  �ملخذول،  �ملتك�سر،  �ملتقد، 

حلظة �النهيار �لتى �أر�ها بعمق عينيها �ل�سود�وين 

بنظر�ته  �ملحطم  �ملتبلد  وجهه  وم��ن  �لو��سعتني، 

�لك�سرية، �مل�ستنجدة، و�مل�سوبة نحو حياد ملحمى 

عن  �نف�سلت  �ل�ساحبة.  �لغروب  ب�سماء  �ملحدقة 

�مل�سهد متاًما ر�ئًيا نف�سى فى حو�ض د�ر �أهلى �لكبري 

فى غروب مثل هذ� و�أبى ينهال علّي بع�ساه �لغليظة 

و�سر�خى �ملوجوع �مل�ستنجد باأمى �لتى تهرع نحونا 

�إىل طرف �حلو�ض  بّي  لتحمينى من ع�ساه وتبتعد 

�إ�سابتى  �أنحاء ج�سمى كى تتوثق من عدم  متلم�سًة 

مرددة مبر�رة :

� �ألف مرة  قلُتلك �سري �آدمي، وال جتيب �الإهانة 

لنف�سك.

وقتها كنُت �أ�سعر بني ذر�عيها وكاأنها �نت�سلتنى 

فاألزم  �الآم��ن��ة.  ح�سنها  ف�سحة  �إىل  �جلحيم  من 

�ل�سمت م�سرخًيا بني ذر�عيها بكل ما بج�سدى من 

�سيء..  كل  �سيء..  كل  ون�سيان  �لنوم  فى  ر�غًبا  ود 

�لنوم   . و�ل��ذن��وب  و�للعب  �أب��ى  و�ل��غ��روب،  �لدنيا 

و�لذوبان فى ح�سنها �حلميم.. ها هى عيناى تطل 

علّي من عينيه �ملتو�سلتني.. ها�أنذ� �أجدنى حما�سًر� 

بفيزيقية هذ� �جل�سد �لطالع من ج�سدى �جلال�ض 

�لدور  �أعماها  وقد  ت�سرخ  زوجتى  كانت  قبالتي. 

�لذى مَثّله وجعلها متنحه �الأمان ومتده بحاجته من 

متطلبات يومه .

� ت�سرب قهوتك وتذهب �إىل �سقتك وال تدو�ض 

عتبة بيتي!

من  عادتا  �للتني  بعينى  �لذليلة  نظر�ته  ��ز  رَكّ

غور حو�ض �أهلى �ملندثر �ل�ساطع هذى �للحظة بكل 

تفا�سيله �لد�ر�سة. عانقته برم�ض عينى وقلُت:

� هاك �ملفتاح و�ذهب.. �ساأمر عليك!

ليلتها ت�سممنا. غادرنا �لنوم و�ل�سحو، �لكلم 

و�ل�سمت. بقينا نت�سور �أملًا فى �سمت �لليل. هربُت 

من غرفة �لنوم. غ�سُت فى حريتى م�ستعيًد� كل ما 

�لك�سرية، و�لذى كان  لها فى عودته �الأخرية  حكاه 

يخ�سى �أن يبوح به ىل ل�سبٍب ب�سيط هو �إننى �أبحُت 

له كل �سيء، �خلمرة و�لدين، �لن�ساء و�لعفة، هو من 

و�جلرمية،  و�ملخدر�ت  �لعنف  من  وحذرته  يختار 

ودعوته كى يكون �سديًقا ىل . 

وعينني  ذ�ب��ل��ة  بق�سماٍت  ينتظرنى  وج��دت��ه 

�سالم اإبراهيم

طفــــالن  ضــــــائعـــــــان
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حديقة  على  يطل  م�سّيج  ممر  �إىل  �ملف�سى  �لباب 

�ل�سياج  ع��ل��ى  ب��ك��وع��ى  �ت���ك���اأُت  �الأب��ن��ي��ة.  تتو�سط 

فى  �لع�سب،  ف��ى  �ل��غ��روب،  ف��ى  مبحًر�  �حل��دي��دى 

�لق�سة..  ك��ل  �لق�سة..  ف��ى  �خلفيفة،  �لن�سمات 

فاأوجعنى قلبي. وخلفى فى عتمة �ل�سرير قطعة من 

روحها،  �سماتى تخو�ض فى عذ�ب  كل  ذ�تى حتمل 

حما�سرًة بني رغائبها �ملعطلة بال�سر.. وبني تهديد 

خو�ء  فى  �نحدرُت  قرًبا.  �لنا�ض  �أ�سد  من  بالنبذ 

�للحظة، ذلك �خلو�ء �لذى �أ�سيع فيه كلما �أهج�ض 

بفقد حبيب، وهذ� �حلبيب لي�ض �أى حبيب .

ب�سحوبه �حلزين. هوت عزميتى  �مل�ساء  هبط 

�إىل �ل�سفر حال عبورى �لعتبة ثانيًة . جاوزُت ف�سحة 

��ستلقاءته  على  �أطللُت   . �ملطبخ  م�سافة  �ملدخل.. 

�أمه  له  ��سرته  �لذى  �لقدمي  �سريره  �ملخذولة على 

حال و�سوله. ر�أيته هيكًل من رماد، هم�ض ب�سوٍت 

خمذول:

� بابا.. مو�فق!.

نحو  خ��ط��وُت  ب��اأن��ف��ا���س��ن��ا.  �ل�سمت  �حت�سد 

�لكر�سي. جل�ست مبو�جهة طوله �ملمدد ب�سكٍل مائل 

على �ل�سرير. كنُت �أتك�سر باأعماقى وم�سهد �سعفه 

�أين  و�نك�ساره و��ست�سلمه يوجع كل ذرة مني. من 

بنا  �لتحاقه  �أين وهو منُذ  �لثقة بكلمه؟.. من  ىل 

�للتني  بعينى  �أ�ستبطنه  كنُت  يقول.  ما  عك�ض  يفعل 

نحو  �لكر�سى  مغادرة  �إىل  ف�سارعت  بغتًة  تخ�سلتا 

�ملغ�سلة �لقريبة. م�سحت وجهى بحفنة ماء بارد قبل 

�أن �أعود �إىل جل�ستى و�ل�سمت �ملربك، �لذى جعله 

يحدق نحو �لنافذة متحا�سًيا �لنظر �سوبي.. وددُت 

لو �أغور فى �أعماقه.. لو �أحيطه بنف�سى وج�سدي.. 

و�لتى  حافتها  على  يتاأرجح  �لتى  �لهوة  من  �أحميه 

على  �أو�سكُت  و�ل�سياع..  �خل��و�ء  �إىل  به  �ستف�سى 

�أقبله..  �أع��ان��ق��ه..  ن��ح��وه..  ج�سدى  ورم��ى  �لقيام 

�أرميه فى  �أحمله عالًيا.. عالًيا..  �أنه�سه..  �أ�سمه.. 

فى  عودته  مثلما  بذر�عى  و�أتلقفه  �لغرفة  ف�ساء 

�أعيد خلقه من جديد.  �أ�سمه بج�سدي..  طفولته.. 

وتو�زنُت مب�سقة قائًل:

� ت�سلمنى كارت ح�سابك و�لرقم.. ونتلزم كل 

�لوقت عد� وقت عملك! 

•••
متاًما  �نف�سل  �النهيار.  حافة  على  �أت��اأرج��ح 

�ملكتبة  ن��و�ف��ذ  ع��رب  ب�سرى  �أح�سر  ح��ويل.  عمن 

Roskilde �لزجاجية �ملطلة على فناء حم�سوٍر 
بني �أبنيتها يوؤدى �إىل مدخل �لرو�د �لوحيد. �أمتوج 

بوقدة روحى حال روؤيتى ل�سكٍل ي�سبهه، ومتوت قو�ى 

حينما ال يكون هو. �ساعة من �جلحيم �أتلظى بنارها 

ال ت�سبه �أى �ساعة من �ساعاته �لتى ع�ستها فى ليل 

خنادق �حلرب مع �إير�ن، فى ليل حرب �لع�سابات، 

كمن  وح��ر�رة  بعنف  عانقنى  متورمتني.  حمر�وين 

وطبع  �سمنى  هكذ�.  و�لبقاء  ب��ّي  �اللت�ساق  يريد 

فقدرت  قبلته �حلميمية،  �ملرجتفتني  وجنتّي  على 

�أى ليلة �سعبة ق�ساها وحيًد�. تاأرجحُت على حافة 

حويل.  �مللتفتني  �لفتيتني  ذر�ع��ي��ه  ب��ني  �الن��ه��ي��ار 

ملم�سه  طر�وة  من  �لقادم  و�سوعه  بعناء  متا�سكت 

�لعارى وهو �بن �ل�سنتني يغفو بح�سنى على �سوتى 

�لرتيب �ملرمن:

غز�لة غزلوك .. باملاى دعبلوِك ….

�لقادم من عطر  متا�سكُت متغلًبا على خدرى 

�لطفلى  �جل�سد  نف�ض  ح�سني.  فى  �لغافى  ج�سده 

�لذى كان يقف �أمامى مبلحمه �جلدية �ملحتدمة، 

وهو يحاول ثنيى عن �اللتحاق باجلبهة مردًد�:

� بابا .. بابا .. ال تروح تره يقتلوك!

طو�ل  ظللُت  رق��ب��ت��ه.  �ملنب�سطة  بكفه  ح���اًز� 

ملتحقني  فيها  تركناه  �لتى  ع�سرة  �خلم�ض  �ل�سنني 

جتعلنى  �لتى  �للحظات  تلك  �أت��ذك��ر  �جلبل  بثو�ر 

ا  �أبكى فر�قه �سًر�. متا�سكُت بذر�عيه برفق، ناف�سً

بعقل.  حاورته  �ملكبوت.  �حلنني  في�ض  كيانى  عن 

�إغ��ر�ء  ب��ني  ح��ائ��رة  وم��لحم��ه  �ل�سمت  يلزم  ك��ان 

�لقاطع.  �لو��سح  وك��لم��ى  �الأ���س��ب��وع  نهاية  ليلتى 

�أدرى  ال  حيث  �إىل  ي��غ��ادرن��ى  ب��ع��ي��ًد�.  ي��ح��دق  ك��ان 

�ملري�سة  رغبته  من  نهائًيا  للخل�ض  �أدع���وه  و�أن��ا 

و�سولنا  حال  بها  باح ىل  �لتى  �الآخرين  �سرب  فى 

ويلوذ  �أ�سبوع  نهاية  كل  ميار�سها  وكان  �ل�سام،  �إىل 

�ل�سرطة معترًب� جناته ن�سًر� وفخًر�.  بالفر�ر من 

�لذى  �سمته  فى  يخو�ض  �أ�سئلتي.  على  يرد  ال  كان 

�لياأ�ض  فى  �أ�سقط  �أك��اد  خاطفة  للحظات  يجعلنى 

�بن �حلروب  فهو  �لر��سخ،  ليقني خر�به  م�ست�سلًما 

�إير�ن، وعا�ض  حًقا ولد بعد �سنتني من �حلرب مع 

�أعاود  ولكن  و�حل�سار،  �الأخ��رية  �حل��رب  خما�ض 

ثباتى بالغور فى ثناياه �لقدمية، بج�سده �حلامل كل 

�لذى  ب�سرته، �سوته  لون  �لطويلة،  �سفاتي.. قامته 

يوهم �لعديد من �الأ�سدقاء فيحدثونه فى �لتليفون 

رغم  �لكلم  �أعيد  �إيّل.  يتحدثون  �أنهم  معتقدين 

�إح�سا�سى بثقله عليه، مدفوًعا ب�سعور عميق بالذنب 

لركنا �إياه وعمره ثلث �سنني فقط فقلت :

� بابا.. ��سمع.. قم.. �نه�ض بحالك و�أنا معك. 

�أحمل حاىل و�ترك �أمك و�أخويك ونعي�ض مًعا �إىل �أن 

جتد جادة �ل�سو�ب.

تك�سر فى جل�سته و�أنا �أفي�ض فى ر�سم �سيناريو 

حياته �ملقبلة فيما لو �ختار درب �لظلم.. �سيفقد 

�مل�سردين  �أم��ك��ن��ة  ن��زي��ل  �سيكون  و���س��ك��ن��ه،  عمله 

�لو�سخة. ر�أيته ين�سرح فى جل�سته على �سريره حتت 

�أهديتها له عند �نتقاله حتى  لوحة ل�سلفادور د�ىل 

�أ�سبح ر�أ�سه حم�سوًر� بني �جلد�ر وفر��ض �ل�سرير. 

بالكلم  بالفر��ض  باجلد�ر  يندمل  يكاد  �أح�س�سته 

�أ�سرد  و�أن��ا  فيها  �أتخيله  �لتى  باالأمكنة  باللحظة 

نه�ض   . �ملحتمل  و�سعه  ماأ�ساوية  تفا�سيل  خميال 

فاقد  وج��ٍل،  ب�سوت  ليقول  بعناء  هيكله  رم��اد  من 

�ليقني :

� ما �ملطلوب منى ؟

�الأم��ر ب�سيط. ترك كل �سيء. ال خ��روج فى   �

�ملدينة.  مكتبة  �إىل  �لعمل  وم��ن  �الأ���س��ب��وع.  نهاية 

�جعلنى �سديقك �الأوحد فنحن مل نع�ض مًعا.

� بابا.. هذه �ل�سروط �سعبة !

� لي�ض لدى �سو�ها و�إال �أحمل حاىل و�أعود �إىل 

�أهلك. ولك ما ت�ساء من درب تختاره!. 

.… �

عميًقا..  فكر  مت�سرًعا..  ج��و�ًب��ا  تعطنى  ال   �

وطويًل! .

فتحت  �ل�سيقة.  �ملطبخ  ف�سحة  عرب  20وخطوت 
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وثو�ر  لرفاق �خلنادق  �لفيزيقى  �لفقد  �ساعات  فى 

تفي�ض نحو  �أن  باأرو�حهم قبل  �لذين جادو�  �جلبل 

�ملجهول حتت ناظري. هذ� جحيم خمتلف متاًما. 

تقب�ض  �ساعة  جحيم  مباركة.  غري  حلظاته  عذ�ب 

منذ  تكت�سف  وهى  رمادها  فى  �أمعنت  �لتى  �ل��روح 

�نتقاىل قبل �أ�سبوعني مدى �خلر�ب فى روح ولدي. 

�أ�سبوعان  �لنوم.  ح��لوة  فيهما  �أذق  مل  �أ�سبوعان 

بغفوته  حمدًقا  �لكر�سى  على  جال�ًسا  جو�ره  �أ�سهر 

يغور  وه��و  بر�ءتها  ت�ستد  �لتى  وق�سماته  �لعميقة 

بعد  لوجودى  مطمئًنا  و�الأح��لم  �لنوم  مناحى  فى 

متوتًر�  �ل�سمع  يرهف  �الأوىل  �الأي���ام  ف��ى  ك��ان  �أن 

ذلك  وك��ان  �خلارجي.  �ملمر  من  ياأتى  حفيف  الأى 

�أحدق فى عامله �ل�سرى �لذى  ال يخفى علي.. كنت 

�ملربر  وقلقه غري  غفلة عنى عرب حذره  فى  ن�سجه 

�إطلًقا فى بلٍد مثل �لدمنارك. قلق وخ�سية ت�سيب 

من يخرج على �لقانون.. قلقه ذ�ت قلقى فى �لعر�ق 

�أ�سهر �لليل كله خ�سيًة من رجال �الأمن �لذين  و�أنا 

�ل�سمع  �أره��ف  مثله  كنُت  �لفجر..  وج��ه  يختارون 

�إىل  �أدرى  ال  كنُت  وقتها  �ملطلق..  للهروب  م�ستعًد� 

�لذى ذقته مر�ًر� فى  �لتعذيب  �أين، هلًعا من هول 

تلك �الأمكنة �ملعتمة �لرطبة �لغام�سة �لتى ت�سيب 

�أ�سهر  �جلنون.  حافة  على  �مل�سرف  بالياأ�ض  نزيلها 

م��اء زجاجي،  �إن���اء  ب�سوء خم��ب��وء حت��ت  م��غ��م��وًر� 

�أ�سطو�نى �ل�سكل تر�سب فى قعره كتلة دم وتنت�سر 

من  لتوها  نزفت  كاأنها  حمر�ء  قطر�ت  �أنحائه  فى 

ج�سٍد جمروح.. �ساألته بعد ليلتني :

� بابا.. من �أين جلبت هذ� �ل�سوء؟

� ��سريته.. ومن دونه ال �أ�ستطيع �لنوم!.

مل �أبح له ب�هول �الأخيلة �لتى تعي�سنى فيها بقع 

باإ�سابة  يذكرنى  و�لذى  �ملاء  باأنحاء  �ملنثورة  �لدم 

جو�رى  �إىل  �جلال�ض  �جل��ن��دى   � ط��ه  عبد  مظهر   �

قذيفة  ب�سظايا  �حل��وي��زة  ه��ور  و�سط  ق��ارب  على 

�أ�سقطته من �لزورق فبقع دمه لون �ملاء �مل�سطرب 

و�سعنا  مقلًبا  جو�ره  �أ�سهر  هذ�.  ي�سبه  ت�سكيٍل  فى 

�ليوم.  طو�ل  م�ساحبتى  �إىل  و��سطر�ره  �جلديد، 

كان البد �أن يحكى تفا�سيل عابرة �سريعة، تفا�سيل 

هو ال يدرك ما تخلفه فى �سهرى حتت نزيف �ملاء 

بليلى  �أتلظى  تنتهي.  ال  مذبحة  ح�سرة  فى  وكاأننى 

�لطويل ر�ئًيا هذه �لقطعة �حلية �لفتية �لطالعة من 

و�ل�سياع.  �جلرمية  عامل  �إىل  طريقها  فى  ج�سدى 

يقلبنى جمر حكاياه عن �سربه لكل من ينظر �إليه 

وقوعه  وع��دم  هروبه  جمد  عن  �لتحديق..  ويطيل 

ت�سرق  �لتى  �لكيفية  تفا�سيل  عن  �ل�سرطة،  باأيدى 

كان  مثًل.  باب  قفل  ك�سر  كيفية  �لع�سابات..  بها 

يوؤكد باأنه مل يكن معهم، لكنه ميثل �أمامى �لعملية 

�ملخدر�ت  بيع  �أمكنة  ع��ن   .. �لغرفة،  م�سرح  ف��ى 

ملب�سه  ق�سة  م�ستعيًد�  رعًبا  �أجتمد  و�أن��و�ع��ه��ا. 

فى  وه��و  هاجمه  �أن��ه  �دع��ى  كلٍب  باأ�سنان  �ملمزقة 

م�ستحيل  وذلك  ثلثاء..  كل  بحفل  �ملدينة  حديقة 

فباإ�سارة من �ساحب �لكلب يكف. ثمة �أ�سر�ر خلف 

كل �حلكايات، فالكلب �لذى مزق بنطاله وقم�سلته 

ال بد �أن يكون كلب حر��سة. لي�ض �أمامى خيار �سوى 

�أك�سب  كى  و�لت�سديق  �لبلهة  وت�سنع  �الإن�سات 

�أ�سبوعان  �لغريب.  �ل�ساذ  �لو�سال  هذ�  ��ستمر�رية 

في�ض  �لعاجز حتت  و�جللو�ض  و�لظنون  �ل�سهد  من 

�لدم �لعائم خلف زجاج �الأ�سطو�نة .. �أ�سبوعان فى 

و�لذى  بال�سر،  �لر��سخ  عامله  و�سط  ح�سورى  خو�ء 

يلب�ض  �أ�ستطيع فهمها مطلًقا.. فهو  بناه بطريقة ال 

�أجمل و�أغلى �مللب�ض �لتى ال ن�ستطيع رغم عملنا �أن 

�أنه ي�سريها باأ�سعار زهيدة  نوفرها له. كان يدعى 

تنفعه  مل  �ل�سرقة..  �حرفو�  �لذين  �الأجانب  من 

و�أمه فى كرد�ستان ومع�سكر�ت  �أنا  ق�س�ض جوعنا 

�للجوء فى تركيا و�إير�ن حيث ��سطررنا �إىل �لنوم 

وقتها  �سعد�ء  ون��ك��ون  غ��ط��اء..  دون  �ل���ر�ب  على 

عندما نح�سل على قطعة خبز وحبات زيتون نقاوم 

بتقادم  �أح�سه  كنت  �ل�سعب.  يومنا  ج�سامة  بها 

�الأيام يزدرى ق�ستنا.. كل ق�ستنا.. من �ملوؤكد �أنه 

يعتربنا معتوهني.. غبيني.. متعلقني مبثل ال حتقق 

�إىل  �نتقل  �أن  ما  وهو  ي�ستخف  ال  كيف  لها.  و�قعًيا 

�سقته حتى جلبو� له تليفزيون وفيديو ومبلغ من �ملال 

مكنه من �سر�ء �أثاٍث غاٍل. �أر�ه فى غمرة نثار �لدم 

�ل�سابح باأ�سطو�نة �ملاء �ل�ساكن يغفو ب�سكينة.. نف�ض 

يغفو  عاًما.  ع�سر  �ستة  قبل  بح�سنى  غفوته  �سكينة 

�ملبحر  �حلائر،  �ل�ساهر  خفقى  تارًكا  جفنيه  ملء 

�لنوم  ع��امل  فى  �لغام�ض  �سفره  عمق  فى  بذهول 

فى  �أ�سبوعان  �ل��روح.  معطوب  �أ�سهر  و�الأح���لم.. 

غمرة �ملاء �ملذبوح �لنازف فى �سمت ليلى �لطويل. 

�مل�ساحبة  خ���و�ء  نف�سى  ف��ى  ر���س��ّخ��ْت  �أ���س��ب��وع��ان 

ال  فيه  �الآخر  �لطرف  �ملفرو�سة فى حو�ر،  �ليومية 

�سكنه  �أج��رة  ي�ستطيع دفع  قوة حيث ال  له وال  حول 

وقوت يومه. �أ�سهر �إىل �أن تنت�سلنى زقزقة ع�سافري 

�لغب�سة.. �أ�سهر معانًقا تبا�سري فجر �لنافذة �لغا�سل 

نزيف ماء �لظلمة �ملبقعة ببقايا �أج�ساد قتلى �ملحن 

�إىل  عائًد�  ي�ستقيم  به  حاملًا  و�لع�سور..  و�ملو�قف 

ح�سنى و�ملعنى بحيث �أزوره فى عطلة �الأ�سبوع فى 

�سكنه ولي�ض فى �ل�سجن.

�سريره.  ج��و�ر  �ل�ساهرة  جل�ستى  من  �أنه�ض 

�أ�ستقيم بعناء م�سلواًل ب�سجني، ب�سيل حبى �ملكبوت 

بج�سدي،  و�إذ�بته  ح�سنه  فى  عناقه،  فى  ورغبتى 

فى �لغور فيه. �أخطو مرنًحا �سوب �لباب �ملف�سى 

من  �ملتدفقة  �ل�سفيفة  �لف�سة  تغمرنى  �لفجر،  �إىل 

�إىل  �حلديدى  �ل�سلم  درجات  �أهبط  �ل�سماء.  غور 

�حلقول  �سطر  �أميم  �لع�سافري.  و�سجيج  �حلديقة 

له�سي�ض  �أن�ست حلفيف خطوي،  و�لغابة.  �ملجاورة 

�الأع�ساب، لعويل �لريح، لنب�سى �ل�ساج فى عمقها 

ببقايا  �ملحت�سدة  �ل�ساهقة  �أ�سجارها  �سيقان  وبني 

�لعتمة :

�ل�سر؟  �أختار درب  مِلَ  لنا ه��ذ�؟..  � مل يحدث 

�أثمت لعنة حلت علينا ورثناها من �الأ�سلف؟!!! 

�أتوغل فى غابة نف�سي، فى مناحيها �لبعيدة، فى 

لون �لفجر و�الأ�سجار �لبا�سقة، فى �لع�سب و�لدغل 

تف�سر ىل  ق�سة  �أية  ج��و�ب..  ق�سة  باحًثا عن  و�الأمل 

و�سعى �لب�سرى �لبائ�ض، حمروًما من فر��ض بهجتى 

جو�ر رفيقة عمري، من ذلك �لتغبي�ض �جلميل بوجه 

وعلب  �لفطور  لوجبة  �إع��د�دى  طقو�ض  من  طفلّي، 

�إىل  يخرجان  وهما  �ل�سباح  وقبلة  طعام غذ�ئهم، 

�ملدر�سة، حمروًما وكاأننى فى عامٍل �آخر. عامل ناء.. 

وفى  متوتر  و�ل�سلم.. عامل  �الأم��ان  يعرف  ال  عامل 

كل يوم �أكت�سف حبوب خمدرة و�أور�ق لف �حل�سي�ض 

خمبوءة باأدر�ج �ملطبخ وحتت �ل�سرير، فى �حلقائب 

و�لو�سائد. �سكاكني وهر�و�ت و�أقنعة �سود�ء ال ُتظهر 

�أهيم فى فجر  �ل�سطو.  ت�ستعمل عند  �لعينني  �سوى 

ب�سجني،  خمتنًقا  �أت��ه��دج  �لق�سة.  فجر  �لغابة.. 

ومتنيُت فى تيه �لغابة لو كنُت فى حميمية �أمكنتى 

�الأوىل.. لو كنُت فى مدينتى �جلنوبية.. حيث كنُت 

�أهرع وقت ��ستد�د حمنة روحى �إىل �لفر�ت .

مبعانقة  �ل��ت��ى  �ل��ذه��ب  �سبابيك  منى  �أي���ن   �

وقت  �لطماأنينة  على  �أعرث  كنُت  جل�سدها  �أ�سابعى 

��ستد�د �ملحنة .

.. حمنتى فريدة يا �سماء .. 

حمنتى عارية يا ف�سة..

حمنتى  �أ���س��ج��ار..  ي��ا  ج�����س��دى  ف��ى  حمنتى   

حمنة.

�سر�ٍخ  ف��ى  فانفجرت  بلهاثي،  �أختنق  ك��دت 

�لغابة  �سكون حيو�ت  �أجوف.. �سر�خ جمنون مزق 

و�لفجر.. �سرخُت.. �سرخُت بكل ما بَيّ من طاقة. 

نطًحا  �نهلُت  �سجرة.  �أق��رب  نحو  ا  ر�ك�سً �سرخُت 

�أدميُت  حتى  �الأخ��ر���ض  �ملتني  �ساقها  على  ولكًما 

وجهى وظاهر كفي. ��ستكنت منهًكا.. تاأملُت خو�ء 

حلظتي.

� يا حبيبي.. مدد.. يا حا�سر �ل�سد�ت.. مدد.. 

ودفنُت وجهى  م��دد..  ب��اب خيرب..  د�ح��ى  يا  م��دد 

حتول  بفي�سي.  �ختلط  �ل��ذى  �لندى  �لغابة  بع�سب 

نحيبى �إىل بكاٍء خافٍت مه�سوم . ومن في�ض دمعى 

ر�أيته ي�ستقيم منبثًقا من لهاثي.. من قلف �ل�سجرة 

طفولتي..  من  نف�سي..  غ��ور  من  بنزفى..  �مللون 

ج�سدى  و�عتنق  �لكرمية  �لبي�ساء  بلحيته  جاءنى 

حليته  ع�سب  �أتون  فى  وغبت  به  �لتففُت  �لبائ�ض.. 

�أبوح  �أن  �أردت  �أب�سره بحايل..  �أن  �أردت  �لف�سي.. 

�أملي، خو�ء حلظتى  بوؤ�سي،  له بكل �سيء.. �سجني، 

ر�أ�سه  م��ن  ب��ه��زة  �سربنى  ���س��ربين..  و�سياعها، 
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يا  �حل��م��ي��م..  نف�سه  وجهى  ف��ى  ونفث  �ملقد�سة.. 

حبيبى يا بن �أبى طالب.. يا حبيبي.. يا �سفيعى فى 

�لغربة.. �أ�سار بذر�عه �ملو�سحة برد�ء �أبي�ض �سوب 

�سقة ولدى .

��ستقبلنى مذعوًر� وهو يتلم�ض ق�سماتى �لنازفة 

ويردد الهًثا:

� م��ن �ل���ذى ف��ع��ل ب��ك ه���ذ� ي��ا ب��اب��ا.. م���ن؟.. 

�ساأمزقه!. 

نطقت ب�سوٍت و�هن:

� �أنَت !.

� بابا.. بابا.. يا بابا!.

عانقته بحنان فذهب �لكلم.

�ملكتبة  �ساعة  ورقا�ض  �نتظارى  فى  �أت��اأرج��ح 

متنيت  و�لن�سف.  �ل�ساد�سة  �إىل  ي�سري  �جلد�رية 

فيزيقية  حلظة  يكون،  �سكٍل  ب��اأى  وعناقه  عودته 

فى  �أحملق  فرعه.  �جل�سد  فيها  ي�ستدعى  جم��ردة 

�ل�ساعة و�لنافذة، فى حركة �أج�ساد �لب�سر �ملغادرة 

�لبائ�سة  ذ�ت��ى  ف��ى  �أحملق  �الإغ���لق.  موعد  قبيل 

�أتوقد  �ليومي.  وهن عجزها  فى  تتدىل  بد�أت  �لتى 

علّي  تكب�ض  و�ل��دق��ائ��ق  و�ح���دة  ف��ى حلظة  و�أت��رّم��د 

�للحظات  فى  ياأتى  لو  ياأتي..  لو  �نخذ�يل.  معريًة 

�الأخرية.. وال يعي�سنى هو�ج�ض ليلة �خلمي�ض �لفائت 

�ساهًر�  �سقته،  فى  وحيًد�  وتركنى  بها  �ختفى  �لتى 

�ل�ساحق.  و�خل��ذالن  �ملاحق  �لغ�سب  بني  حمتدًما 

ياأتى يا  لو  ليلته تلك؟.  �أين ق�سى  كان هو ال يدرى 

رب �لكون و�ملعرفة و�خللق.. لو ياأتي.. مل يبق �سوى 

بني  �لوحيد  فوجدتنى  حو�ىل  تلفُت  دقائق.  خم�ض 

�ملتململت  و�ملوظفات  و�لكمبيوتر�ت  �لكتب  �أدر�ج 

فى  تر�سخت  �مل��ك��رور.  يومهن  حل��ظ��ات  �آخ���ر  م��ن 

�خلذالن. تر�سخت فى ذل حلظتى �خلاوية. تعطلُت 

غري قادٍر على �لنهو�ض مثل حاىل متاًما فى عتمة 

كنُت  �لتى  وبيت طفولتى  �مللجئ  �لزنز�نة وغب�سة 

بهمة  فى  منهاًر�  تعطلُت  �لوقت.  كل  مذنًبا  فيها 

حلظتى  و�إىل  �لطفولة  منُذ  حرينى  �ل��ذى  �ل�سوؤ�ل 

�مل�سرفة على �ل�سيخوخة:

� مِلَ يحدث ىل كل هذ�؟

�أ�سرفُت على �خلمود فى توتر �لدقائق �لثلث 

عيون  حت��ت  مب�سقة  ج�سدى  و�أن��ه�����س��ُت  �الأخ����رية، 

بج�سدى  خطوت  خروجي.  �مل�ستعجلت  �ملوظفات 

م�سائى  ف��ن��اء  �إىل  �ملف�سى  �ل��ب��اب  ن��ح��و  �خل��ائ��ر 

بنف�سى  �أن��ف��رد  حينما  طفولتى  ف��ن��اء  �حل��زي��ن.. 

�أخطو  �لقدمي.  �أهلى  بيت  حو�ض  فى  �لنجوم  حتت 

فى  يتماهى  كمن  �أخطو  �ملكتبة.  باب  نحو  خم��دًر� 

خر�ض جد�ر. �أرمى خطو�تى �حلجرية حتت مر�أى 

بعد  �لدخول  يبغى  من  ملنع  �لباب  قبالة  �حلار�ض 

وكاأننى  �أجتازه  �آلًيا..  �لدخول  باب  يفتح  �ل�سابعة. 

�أعرب نحو حتفي. �سرت فى �لفناء. تذكرُت �سديقى 

�ل�ساعر وحزنه �لدفني وهو ين�سد فى باحة م�سجد 

�حلاجم قبل ثلثني عاًما:

�أموتن �سكته قلبى كتاب …    

و�ليقره �لقلب يعمه!• 

وبغتة ظهر من خلف حافة �جلد�ر ف�سرخُت 

به نا�سًيا كل تفا�سيل �نتظاري:

� وين كنت يا بابا.. وين؟! .

كان يرنح، و.. بالكاد ي�ستطيع �لكلم، ويحدق 

بعينني م�ستنجدتني يزيد من بر�ءتهما �خلدر  �إىل 

ون�ساعة �ن�سد�ده يل.

جناحى  مثل  ذر�عيه  �إف��ر�د  �سوى  ي�ستطع  مل 

طائر عانقته ب�سغف �ساًما من ج�سده �لفتى �له�ض 

و�حل�سي�ض.  و�خل��م��رة  �ل��دخ��ان  رو�ئ��ح  من  خليًطا 

�ملكتبة  فناء  �سمت  ف��ى  �مل��خ��ذول  عناقه  ك�سرنى 

�خلاوي.

متل�سقني..  �ل�����س��ارع  �سمت  ف��ى  �ن��ح��درن��ا 

حبيبني.. �سائعني.. 

مثل طفلني يتيمني 

�ل�سبانى  على  �لعر�قى  لل�ساعر  ق�سيدة  • من 
20• �سلم �إبر�هيم، قا�ض عر�قى مقيم بالدمنارك.
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تكتمل هذه ال�سنة مائة عام على رحيل 

والكاتب  وال�����س��اع��ر  وامل�����س��رح��ى  ال���روائ���ى 

اأوج�ست  وامل�����س��ور  وال��ر���س��ام  ال�سيا�سى 

اإث���ارة  الأك���ر  ال�سخ�سية  ���س��ري��ن��دب��رج، 

للجدل فى كل تاريخ الثقافة ال�سكندنافية، 

والكاتب الذى هز احلياة الفكرية فى ال�سويد 

هزة اأخرجتها من الظالم اإىل النور.

يحظ  مل  هذه  اأهميته  فربغم  ولالأ�سف 

القارئ العربى برجمة وافية لأعماله، فما 

ب�سع  مثالاً  ا،  ج��داً قليل  لغتنا  اإىل  منها  نقل 

كتبها،  م�سرحية   60 ب��ن  م��ن  م�سرحيات 

اأهميتها فبالكاد يعر على  اأما رواياته على 

فلتكن  العربية..  املكتبة  فى  منها  واح��دة 

املرجمن  اأدع��و  لكى  فر�سة  املنا�سبة  هذه 

وتعريف  ال��ن��ق�����ص  ه���ذا  ���س��د  اإىل  ال��ع��رب 

اأع��ظ��م عباقرة  اأح���د  ب��اأع��م��ال  اجل��م��ه��ور 

الأدب فى الع�سر احلديث، عبقرية تبجلها 

الحتفالت ال�ستثنائية التى �سهدتها بالده 

من اأق�ساها اإىل اأق�ساها و�ستتوا�سل طوال 

ال�سهرة  م�سرحياته  عر�ست  حيث  العام، 

واأفالم  عنه،  ت��دور  م�سرحيات  جانب  اإىل 

وم�سل�سالت تلفزيونية عن حياته، بالتزامن 

مع حما�سرات ومعار�ص ون�ساطات متنوعة 

فى  ثقافى  م�سى  ج���ولت  فيها  مب��ا  ك��ث��رة 

فى  وفعاليات  خطاه  �سهدت  التى  ال�سوارع 

ال�ساحات واملكتبات العامة.

باخت�سار، هذه ال�سنة هى �سنة اأوج�ست 

ي�سبق  مل  احتفاء  بامتياز..  �سريندبرج 

لأى  تاريخه  امتداد  على  املجتمع  منحه  اأن 

�سخ�سية اأخرى.

الإحاطة   �� يقال  واحل��ق   �� ال�سعب  من 

ح�ضل على »جائزة نوبل امل�ضادة« التى مولها 40 األف مواطن

السويد  حتتفل  مبئوية  أوجست  ستريندبيرج

�ضمري طاهر

بهذا العبقرى فى مقالة.. لي�ص فقط ب�سبب 

تعدد  ب�سبب  ول  وت��ن��وع��ه،  اإن��ت��اج��ه  غ���زارة 

اإىل  ال��ف��ن  اإىل  الأدب  م��ن  تفوقه  جم���الت 

نف�سها  لأن حياته  واإمنا  ال�سيا�سية،  املواقف 

ا..  هى من التقلب والتنوع بحيث ت�ستغرق كتباً

وهذه لي�ست مبالغة واإمنا بالفعل هناك كتب 

اأو  مرحلة  اأو  ف��رة  فى  منها  كل  تخ�س�ص 

جانب من جوانب هذه ال�سخ�سية. 

تبدو  �سريندبرج  حياة  ا�ستقراء  من 

من  ا  مزيجاً ا  نتاجاً تقديرى   فى   �� عبقريته 

التى  املجحفة  التناق�سات  عنا�سر:  ثالثة 

مراحل  امتداد  على  �سهدها  اأو  لها  تعر�ص 

والإح�سا�ص  بها؛  املرهف  وال��وع��ى  حياته؛ 

التمرد  روح  هى  بب�ساطة،  اأو  باأناه..  القوى 

على الظلم مهما كانت اأ�سكاله.

�سنة  وبعد  اأم��ه،  فقد  الثامنة  �سن  فى 

وف��ى خ��الل هذه  الثانية،  للمرة  اأب��وه  ت��زوج 

بينه  ا  ات�ساعاً تزداد  امل�سافة  كانت  التغرات 

املثقف،  املنحَدر،  )البورجوازى  اأبيه  وبن 

لكن »البارد امل�ساعر، القا�سى واملهيمن« كما 

ي�سفه اأوج�ست(.. وا�ستمرت من �سيء اإىل 

اأ�سواأ �سنة بعد اأخرى.

والع�سرين  ال�سابعة  �سن  فى  كان  وحن 

ل�سقيق  اإرث���ه  بكامل  اأو���س��ى  اأب���اه  ب��اأن  علم 

�سرتيندبريج من اخلارج ومن الداخل.. م�سرحية عنه
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ن�سيب،  اأى  من  الأخ��ر  وحرمان  اأوج�ست 

بينهما  لقاء  اآخ��ر  ذلك  وك��ان  معه  فت�ساجر 

بعد  الأب  موت  حتى  اأوج�ست  قاطعه  حيث 

�سبع �سنوات من ذلك.

هذا  ظل  واملهنية  العلمية  م�سرته  فى 

ا حن يتحول اإىل  ا، مثمراً املزيج الثالثى ن�سيطاً

ا حن يت�سبب فى �سياع الفر�ص  اأدب، هّداماً

وتدمر العالقات.. وبدا تنقله غر املفهوم 

عن  بحث  وكاأنه  واملهن  الدرا�سة  فروع  بن 

الذات، يبداأ الدرا�سة فى اجلامعة ثم يركها 

بع�ص  التعليم  فى  ي�ستغل  واحد؛  ف�سل  بعد 

الوقت ليمول درا�سته للطب؛ يجذبه التمثيل 

ا ثم ل يلبث اأن يقطع هذا  ويعمل ممثالاً ثانوياً

يحرم  التى  اجلامعية،  الدرا�سة  اإىل  ليعود 

منها بعد فرة ب�سبب اعرا�ساته و�سجاراته 

الدائمة مع املدر�سن.. ومل ي�ستقر اإل عندما 

امللكية، وهى  املكتبة  ح�سل على وظيفة فى 

ثقافته  اإغناء  فى  الف�سل  لها  التى  الوظيفة 

وانطالقه فى عامل الكتابة.

واأ�سهر  اأول  اأ���س��در  ال��ف��رة  ه���ذه  ف��ى 

اأعماله الروائية: الغرفة احلمراء )1879( 

ال�سويدى  الأدب  فى  فا�سالاً  ا  حدثاً لت�سر 

حيث اأدخلت هذا الأدب اإىل عامل احلداثة، 

فى  الطبيعى  لالجتاه  ظهور  اأول  كانت  كما 

�سريندبرج  �سيعززه  اجت��اه  وهو  ال�سويد، 

بعد عدة �سنوات مب�سرحيات: الأب والآن�سة 

جوليا والدائنون.

��ا ك��ت��ب اأوىل  وف���ى ه���ذه ال��ف��رة اأي�����ساً

حن  ال��ت��ى  اأول����وف،  الأ���س��ت��اذ  م�سرحياته: 

ا  عر�ست مل يعلم اجلمهور اأنها كانت تتويجاً

املوؤلف  قدمها  فحن  عنيد:  كفاح  لق�سة 

الأكادميية  م�سابقة  اإىل  الأم��ر  اأول  ال�ساب 

فاأر�سلها  امل�سابقة،  ف��ى  ف�سلت  ال�سويدية 

هى  كما  يقبلوها  فلم  امللكى  امل�سرح  اإىل 

عليها  تعديالت  باإجراء  املوؤلف  طالبوا  بل 

ففعل  عدمية،  مقاطع  اعتربوها  ما  وحذف 

اأخرى  تعديالت  فطلبوا  بها  اإليهم  وع��اد 

منه  اأكلت  مرات  خم�ص  وهكذا  ا  اأي�ساً ففعل 

خم�ص �سنوات.

�ستكون  الرجعية  الثقافية  الإدارة  هذه 

ا لنقده ال�سليط ومعها كل النظام امللكى  هدفاً

ا  والكني�سة والقيم الجتماعية ال�سائدة، نقداً

و�سل اإىل ذروته فى كتابه »اململكة اجلديدة« 

ال�سافر  العداء  من  زوبعة  �سده  اأث��ار  ال��ذى 

الق�ساو�سة  اأحد  األفه  كتاب  اأمثلته  من  كان 

بعنوان »اأدب �سريندبرج والنحرافات بن 

فتيان املدار�ص«!.. ونتيجة لهذه احلملة اأجرب 

و�سوي�سرا،  فرن�سا  اإىل  البالد  مغادرة  على 

�ستون األفاً �ساروا فى جنازته

عرو�ض مل�سرحياته فى الهواء الطلق�ستون األفاً �ساروا فى جنازته
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لكنه وا�سل من هناك الكتابة بغزارة فاأجنز 

ق�س�سية  وجمموعات  وم�سرحيات  رواي��ات 

باأ�سلوب  ال��واق��ع  نقد  ف��ى  خطه  فيها  ر�سخ 

وزاد  ال�سباب  فكر  من  قربه  ما  وه��و  فني، 

من انت�سار اأعماله، الأمر الذى اأقلق النظام 

واإدارته الثقافية فوجهت له تهمة التجديف 

فقرات  اإىل  ا  ا���س��ت��ن��اداً والت�سهر  ب��ال��دي��ن 

وقدم  »ال���زواج«  الق�س�سية  املجموعة  من 

للمحاكمة.

اأن  اإل  برباءته  املحكمة حكمت  اإن  ومع 

وما  كيدية،  اتهامات  من  الق�سية  تخلل  ما 

تك�سف عن دور الق�سر امللكى فيها وكذلك 

اأن  ي��ري��د  ك��ان  ال���ذى  ا  �سخ�سياً امل��ل��ك  دور 

والتحري�ص  التاآمر  وجو  الكتاب،  ن�سر  مينع 

�سحته  على  اأث���رت  كلها  عليه،  الإع��الم��ى 

ورئي�ص  امللك  ا  مهاجماً فانفجر  النف�سية، 

جائزة  متنح  )التى  ال�سويدية  الأكادميية 

نوبل( واأع�ساءها »الهواة« على حد و�سفه.

وقتها  ك��ان��ت  الأك���ادمي���ي���ة  اأن  ي��ذك��ر 

ومتحجرة  الفكر  رجعية  ب���اإدارة  حمكومة 

ازدراءاً  �سريندبرج  تقابل  وظلت  الذهنية 

ر�سح  وعندما  حلظة؛  اآخ��ر  حتى  ب���ازدراء 

ا�ستبعدته  حياته  اأواخ���ر  فى  نوبل  جلائزة 

الأكادميية بتربيرات واهية فثارت موجة من 

اأن�ساره،  واأطلق  واملظاهرات  الحتجاجات 

مببادرة من ر�سام ا�سراكي، حملة تربعات 

امل�سادة«  نوبل  »ج��ائ��زة  اأ�سموها  جل��ائ��زة 

امل�ساهمن  جمموع  بلغ  ال�سعب«  »جائزة  اأو 

 40 املواطنن(  عامة  من  )وغالبيتهم  فيها 

اأيامنا  فى  يعادل  ما  �سخ�ص، فجمعت  األف 

300 األف دولر، ومنحوها له با�سم ال�سعب! 

وعادت هذه الأموال اإىل ال�سعب ثانية حيث 

تربع اأوج�ست مبعظمها ملوؤ�س�سات مدنية مثل 

قدمت  العمل..  عن  العاطلن  دعم  خزينة 

اآخ��ر عيد ميالد له،  ل��ه ه��ذه اجل��ائ��زة ف��ى 

22 يناير 1912، حيث ق�سدت بيته م�سرة 

�سارك فيها 15 األف مواطن من حمبيه.. مل 

الأكادميية  اأقوى لطمه على وجه  يكن ذلك 

ال�سويدية وجلنة نوبل البورجوازية وح�سب، 

تاريخ  فى  نظر  له  لي�ص  ا  حدثاً ك��ان  واإمن��ا 

الأدب فى العامل.

وم��ث��ل��م��ا ك���ان اأوج�����س��ت رائ����د الجت���اه 

ب��رواي��ة  ال�����س��وي��دى  الأدب  ف��ى  ال��ط��ب��ي��ع��ى 

»الغرفة احلمراء«، ورائد م�سرحية الف�سل 

»ابن اخلادمة«  رواية  الواحد، فقد كان فى 

العماىل  ب��الأدب  ا لجتاه جديد عرف  رائ��داً

اأوج�ست �سرتيندبريج

من م�سرحيته �سوناتا الأ�سباح
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ا ط��وي��ل��ة ب��ع��د ذل����ك.. لكن  ا���س��ت��م��ر ع���ق���وداً

اإىل نقطة مهمة هى  ال�ستدراك هنا  يجدر 

التقولب  على  الع�سى  �سريندبرج،  اأن 

من  ثوريته  فى  ينطلق  ك��ان  الأيديولوجي، 

للحرية  ع�سقه  ه��و  حم�ص  ف���ردى  منطلق 

العادلة  غ��ر  للعالقات  ال�����س��ارخ  ورف�سه 

اأو عام،  اأكانت على م�ستوى �سخ�سى  �سواء 

ولهذا جاء هجومه على الطبقة العليا وامللك 

من  ��ا  ن��اب��عاً املحافظة  واملوؤ�س�سة  واجل��ي�����ص 

طبيعته املح�ص.

يف�سر  ا  ���س��وءاً النقطة  ه��ذه  تلقى  وق��د 

وباحلركة  العماىل  ب��الأدب  عالقته  تعقيد 

العمالية.. فالأدب العماىل الذى افتتحه هو 

حترره  مع  ا  ان�سجاماً  �� واإمن��ا  فيه  ي�ستمر  مل 

فى  ج��ّرب   �� للتجديد  الدائم  و�سعيه  الفنى 

هذا  ا  تاركاً اأخ��رى  مناهج  الالحقة  اأعماله 

وبالن�سبة  وا�سلوه..  اآخرين  لكتاب  النهج 

اأوج قوتها  التى كانت فى  العمالية،  للحركة 

كان  فقد  ال�سيا�سية،  تنظيماتها  وتوؤ�س�ص 

ا فيها وت�سور اأن العقيدة ال�سراكية  مت�سككاً

تعنى الإحلاد، هذا فى الوقت الذى كان فيه 

فى  وينا�سرونه  ي�ستلهمونه  ال�سراكيون 

�سراعه مع الق�سر وكان امل�سمون اجلوهرى 

لال�سراكية يجرى فى دمه وينطق به قلمه! 

غر اإنه فى اأواخر حياته كان له ات�سال مع 

اأع�ساء  من  املوؤمنن  امل�سيحين  من  ع��دد 

حزب العمال ال�سراكى الدميقراطى واأدى 

ومنذ  التيار  بهذا  معرفته  تو�سيع  اإىل  ذلك 

باأنه  علنى  ب�سكل  نف�سه  ي�سف  �سار  ذاك 

»م�سيحى وا�سراكى«. 

فى  ي��ردد  ل  كبر،  جتريبى  اأوج�ست 

�سلوك طريق جديد عليه اأو جتريب اأ�سلوب 

)األي�ص  قبل  من  غره  ول  هو  ي�ستخدمه  مل 

هو من �سهر اللياىل بن املحاليل الكيمياوية 

باإمكانية حت�سر الذهب فى  لإثبات فكرته 

كانتا  خا�سيتن  يتطلب  وه��ذا  املخترب؟!( 

ا  ا قوياً ا من �سخ�سيته: اإمياناً على الدوام جزءاً

القارئ  �سيالحظ  لذلك  وج��راأة..  بالذات، 

م�سافة  اأعماله  من  واآخر  عمل  بن  ثمة  اأنه 

مع  يح�سل  مل  ب�سكل  وا�سعة  وفنية  فكرية 

اأى كاتب اآخر.. فمن الواقعية اإىل الطبيعية 

اإىل النف�سية اإىل اخليالية اإىل الرمزية اإىل 

وال�سر  وباحثاًا..  مت�سائالاً  يتنقل  التاريخية 

فى هذا هو اأنه مل ينطلق من فكر معن ليقراأ 

العامل واإمنا انطلق من نف�سه ليتلم�ص العامل 

طوال  النهج  هذا  على  �سار  واإْذ  ويح�ّسه.. 

حياته الفكرية فقد كان ح�ساده النهائى هو 

اأن ال�سويد بعد اأوج�ست �سريندبرج مل تعد 

هى نف�سها قبله.

ال�سمعة  مثال  الرجل  هذا  على  ينطبق 

من  حققه  فما  للنا�ص..  لتنر  حترق  التى 

لتقريب  ب��ه  ق��ام  وم��ا  الفن  ف��ى  اخ��راق��ات 

افتتاح معر�ض لكافة مواهب �سرتيندبريج

معر�ض ل�سريته الفكرية

ح�ساب  على  ��ا  دوماً كان  امل�ستقبل  من  بالده 

�سحته الذهنية و�سالمه الروحي.

ثلث حياته ق�ساها خارج بالده.. نوبات 

قاربت  ذه��ن��ى  اخ��ت��الل  وف����رات  ع�سبية 

عا�سفة..  وط��الق��ات  زي��ج��ات  اجل���ن���ون.. 

اأن  يحدث  ومل  هذا  كل  حماربة..  ت�سهر.. 

نطلقها  كالتى  كبرة  ا  اأو�سافاً لنف�سه  اأعطى 

ا  حراً ا  كاتباً نف�سه  ي��رى  ك��ان  ال��ي��وم..  عليه 

ويتقبل  اآرائ���ه  ع��ن  يعرب  اأن  يريد  م�ستقالاً 

بهذا  ���س��ك��وى..  دون  الآراء  ه���ذه  ع��واق��ب 

ا.  ا اأبدياً التوا�سع �سنع له جمداً

ال�سويد. فى  يعي�ص  عراقى  كاتب  طاهر،  • �سمر 
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�سماء  د.  القديرة  الفنانة  معر�ض  فى 

الأدي���ب  مب�ساركة  اأع��م��ال��ه��ا  وج��دي��د  يحيى 

املبهرة،  ون�سو�سه  ال��راوى  �سالح  د.  الكبري 

النقدية  الكتابة  الهائل من  وو�سط هذا الكم 

بالبتعاد عن  مهموًما  اأجدنى  الأعمال،  حول 

النقد والتحليل هذه املرة والكتفاء مبا كتبه 

اأ�سدقائى الأجالء الذين حاولوا كل بروؤيته، 

حول  واملناق�سة  للتفكري  مغايًرا  باًبا  فاحًتا 

من  كتبتها  والنقد،  ل��الإب��داع  م��وازي��ة  ق�سية 

تفيد،  علها  بالذات  هنا  طرحها  واأعيد  قبل 

ق�سرية  بق�سة  نف�سه  ال��وق��ت  ف��ى  وم��ذك��ًرا 

ترجمها  زو�سكند«  »باتريك  الأملانى  للكاتب 

عنوان  حت��ت  ال�سايب،  طلعت  العربية  اإىل 

»هو�ض العمق«. 

ق�سة �سردية عن فنانة ت�سكيلية ومعر�سها 

الأول، ثم كتابة ناقد فى �سحيفة ما، مفنًدا 

وحملاًل الأعمال الفنية متهًما اإياها بالفتقار 

اإىل العمق!!. هكذا، لتبحث الفنانة بعدها عن 

كيف ياأتى العمق املزعوم.. تروح وجتيء بني 

الكتب واملراجع.. تتابع املعار�ض املختلفة فى 

أنظــــــــر  تـــــــــــــرى...
جماهد العزب 

كل اجتاه، حتاور مبدعيها وزواره��ا.. جتل�ض 

املغلقة،  غرفتها  داخ��ل  بال�ساعات  منزوية 

عن  بحًثا  لوحاتها  اإىل  تنظر  �سائمة  هائمة 

ينتهى  جت��د..  فال  ناقدها،  قال  كما  الغائب 

بها احلال بالبقاء داخل جدرانها.

اأين يكمن العمق؟!

انظر ترى..

لو عاد الزمن بنا، قبل اأن نكرب ون�سبح 

هناك،  وكلمة..  راأى  اأ�سحاب   � يدعون  كما   �

حيث بيوتنا القدمية وحاراتنا ال�سيقة وخنقة 

اجل����دران ال��ب��ال��ي��ة.. ل��و ع��دن��ا، اإىل ذاك���رة 

الطفولة وال�سبا، نياًما فوق اأ�سرتنا باأعمدتها 

ال�سقف  اإىل  ووجوهنا  مت�ساركني  النحا�سية، 

ال�سمت  يلفنا  والرطوبة،  املياه  ببقع  النا�سع 

وتهداأ  معتادة،  �سقاوة  عن  ممتنعني  قلياًل 

الن�ساء  وث��رث��رات  ال�سارع  �سيحات  للحظة 

اللواتى جبلن عليها.. حلظة من التوغل داخل 

حني  ن��رى  م��اذا  ال�سور..  وا�ستعادة  ال��ذات 

مت�سح اأعيننا �سداأ ذلك ال�سقف القدمي؟!!.

اثنان فقط، جتمعهما �سن واحدة وتراكم 

يرى  �سبيه،  ثقافى  وم���درك  واح���د  معرفى 

األيفة  واأعناب وخملوقات  نعيم  اأحدنا جنات 

�سغرًيا  اأم��ه  هدهدة  ي�ستعيد  القلب،  طيبة 

و�سحكات اأبناء عمومته يلعبون و�سط الدار، 

حجرية  وكتاًل  و�سباًعا  وحو�ًسا  الآخ��ر  ويرى 

اأقرانه  اأبيه و�سفعات  وبيوًتا مهدمة، و�سياح 

وقت خروجهم من ح�سة الدر�ض!!. 

اأين يكمن العمق ؟!!.

ال�سواء  روائ����ح  اأن��وف��ن��ا  ح��ني مت��ر ع��رب 

بدفئها  امل��ت��ق��د  ال��ف��ح��م  ج��م��رات  وت��ل��ف��ح��ن��ا 

فى  الأحبة  و�سهرات  مكان،  دفء  فن�ستعيد 

اأح�سان من مروا  اأو  الباردة؟،  ال�ستاء  لياىل 

تاركني وراءهم اآثارهم فينا؟، اأو نرى همومنا 

الفقر  وح��رم��ان  الفقد  وذك��ري��ات  احل��ارق��ة 

ونريان  حلم  قطعة  امتالك  علينا  عز  وق��ت 

مدفاأة؟.

رائحة  ف��ى  اأم  ���س��دئ،  ق��دمي  �سقف  ف��ى 

حلظة عابرة؟ � هه؟

ثم ماذا يكون العمق اأ�ساًل ؟!.

و«ال�سوؤال باب املعرفة«

من  الأوىل  م��راح��ل��ى  ف��ى  ُعلمت  ه��ك��ذا 

عمرى وقت كان التعليم جيًدا حقيقًيا وله نتاج 

وا�سح، بيد اأن الأمر مل يدم طوياًل و�ساعت 

اجلودة كما ندر معها املُجد من املعلمني!.

ويراوغنى  يراودنى  ظل  ال��ذى  وال�سوؤال 

مب��ك��ر م��ع��ان��د ط���وال ال��وق��ت: ه��ل ك���ان علّى 

الذى  ال��واق��ع  الأ���س��ي��اء/  ورائ��ي��ة  م��ا  معرفة 

ما عالقتى  دقة:  اأكرث  اآخر  اأو مبعنى  ن��راه؟، 

وامليتافيزيقا؟، فعرفت »اأن الفن ل ينبغى اأن 

يقت�سر على حماكاة الطبيعة املادية وحدها، 

بل يجب اأن يكون نقطة انطالق نحو التجربة 

امليتافيزيقية لكى يتيح للم�ساهد اأن يدنو من 

وخلق  املادة  اإليه خلق  الذى  الإلهى(  )الفكر 
وجوه �سماء يحيىمن اأعمال الفنانة د.�سماء يحيى
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يفي�ض  اأن  الفنان  بها  ي�ستطيع  التى  الهبة 

الروح فيما ي�سنع«)1(

انظر ترى!!..

ل اللون لون، ول اخلط خط، ول ال�سورة 

�سورة، ول الواقع واقع مهما يكن ومهما تكن 

اأكيًدا موقًنا منه، فحقيقة ال�سورة هى ما نراه 

نحن فرادى، والواقع ما نعي�سه ونرويه نحن � 

ا � فرادى، وما �سبق من تاريخ هو حم�ض  اأي�سً

ل  والتاريخ  ح��ال،  اأي��ة  على  اأ�سطورى  ت�سور 

يعنى العميق منه اأو املوغل فى القدم، بل هو 

اللحظة ما قبل قراءتك تلك ال�سطور التى بني 

يديك الآن.

الكل ت�سور افرتا�سى ن�سبى ملا هو واقع 

تركه  مبجرد  تاريخ  اإىل  حتول  حلظى،  عابر 

باأوجه  كالأ�ساطري  ن�ستعيده  عليه،  العبور  اأو 

والرتاكم  العقلية  البنية  حتكمها  خمتلفة 

املعرفى واملدرك وبع�ض خربات م�سافة، اإىل 

جانب الدافع املحفز ل�ستعادتها وما علق فى 

الذاكرة من وقائع مماثلة.  

اأين يكمن العمق اإذن؟!!

التذكر  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة  ال���روؤي���ة  ه��ل ه��و 

احلال  هى  كما  املعرفى  الرتاكم  وا�ستعادة 

وتعيد  تتوالد  الأفكار  اأم هو  اأفالطون؟،  عند 

قال  كما  مل�ستحدثاتها  وفًقا  وتت�سكل  اإنتاجها 

ال���روح وحتليالتها مبا  ه��ى  ه��ل  اأر���س��ط��و؟.. 

اأم  هيجل؟،  عند  كما  املبدعة  الذات  تختلقه 

�سيكون  ما  وا�ست�سراف  وت�ساعداتها  املخيلة 

هى  كما  النتائج  عليها  تبنى  ملقدمات  وفًقا 

احلال عند كروت�سه؟، اأم فى النهاية هو حمو 

الأوىل  �سورته  وتفكيك  ا�ستهالكه  بعد  الأثر 

التى كان عليها وا�س�تحداث جديد كما يقول 

جاك دريدا؟!.

اأثر  اإح���داث  ب��ه  ي���راد  ذات  فعل  ه��و  اأم 

� ميتد على  اأنا  اأظن  � كما  الأثر  اأًيا كان هذا 

ا�ستقامته بال�سرورة داخل املتلقى اأو الناظر 

ا�ستنها�ض  على  يحثه  ال��ف��ن��ى،  العمل  اإىل 

دفعه  اأو  التفكري،  واإع��ادة  واملرتاكم  الكامن 

األيم  واق��ع  على  وال��ث��ورة  التمرد  اإىل   � رمب��ا   �

والبحث عن واقع مغاير متجاوز؟!.

هكذا، كلها اأمور حتدث حني التلقى.. 

اأن  اجل��ي��د،  الفنى  العمل  ���س��روط  وم��ن 

باأية  ن�ستطيع  ل  لكننا  ذاته،  يكون عميًقا فى 

توافرت  اإذا  اإل  العمق  م��دى  اإدراك  ح��ال 

الفنى  العمل  ا�ستيعاب  على  ال��ق��درة  لدينا 

الثقافى  ملدركنا  وفًقا  معه،  والتفاعل  كاماًل 

مرتاكم  م��ن  لدينا  يتك�سف  وم��ا  وامل��ع��رف��ى، 

ذاتى ووعى، لنعود بعدها اإىل حتليله والبناء 

عليه اأو التفكري فيه ب�سورته اجلديدة بروؤية 

واأفكار اأكرث ات�ساًعا.

ثم ماذا؟..

انظر ترى!!..

العمل الفنى يحث فقط، اأو يدفع املتلقى 

اأو  الواقع،  واإدراك  لديه  املرتاكم  روؤي��ة  اإىل 

هى  الإبداع  مهمة  فكل  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف 

احلث.. اأما اإدراك العمق والإحالت � تداعيات 

الن�ض � اأو م�ستويات الروؤية الب�سرية، فكلها 

تاأتى فى مهام التلقى الأ�سا�سية، وفًقا ملدركات 

مع  التفاعل  على  ق��ادرة  معرفية  وتراكمات 

العمل الفنى حني تلقيه، اأو ا�ستنباط املخزون 

وم�ساحات  وخ��ط  ل��ون  دللت  م��ن  العميق 

فمن  واإل:  مفردات  من  اآخ��ره  اإىل  واأ�سكال، 

اأين ياأتى العمق اإذن؟!.

نعم، انظر ترى.

 )1( اأفالطون ـ كتاب الفن البيزنطى ـ د. ثروت عكا�سة

اأحد اأعمال الفنانة
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كان ذلك فى الن�سف الأول من ال�سبعينيات، 

الع�سكرية  خدمتى  اأث��ن��اء  ف��ى  التحقت  حينما 

اجلوى(..  الدفاع   �� امل�سلحة  بالقوات  )�سابًطا 

ذلك  ف��ى  وه��و  ال��ف��ن��ى،  للنقد  ال��ع��اىل  باملعهد 

باأكادميية  امل�ستحدثة  املعاهد  واحد من  الوقت، 

امل�ستنري  الثقافة  وزي��ر  رعاية  بف�سل  الفنون، 

ثروت عكا�سة واإميانه.

يقبل  الأوىل،  ب��داي��ات��ه  ف��ى  امل��ع��ه��د،  وك���ان 

)بكالوريو�س  العليا  امل��وؤه��ات  على  احلا�سلني 

يخ�سع  اأن  �سريطة  ولي����زال..  ولي�سان�س(.. 

املتقدم لختبارات مبدئية.. حتريرية و�سفوية �� 

�� لتحديد خطوط عامة ورئي�سية فى  اأذكر  فيما 

والفنية  الأدبية  معرفته  وم��دى  املتقدم،  ثقافة 

وال�سينما  امل�����س��رح  م��ي��ادي��ن  ف��ى  واجل��م��ال��ي��ة، 

من  والآداب..  واملو�سيقى  الت�سكيلية  والفنون 

�سعر ورواية وق�سة ق�سرية.. اإلخ، ورمبا احتوت 

النقدى  ال��راأى  اإب��داء  طلب  على  الأ�سئلة  بع�س 

اأو رواية  اأو م�سرحية قائمة،  فى فيلم معرو�س، 

ذائعة.. اإلخ.

من  التيقن  ذل���ك،  ك��ل  م��ن  الغر�س  وك���ان 

الفنى(  )النقد  لدرا�سة  املتقدم  ه��ذا  ج��دارة 

وبامتاكه  من�سبطة،  وعلمية  منهجية  درا�سة 

وهوى  هواية  من  واملقبول  املعقول  الأدن��ى  للحد 

هذا النوع من الدر�س املتخ�س�س فى املو�سوع.. 

�صفحات جمهولة من تاريخ احلركة الت�صكيلية فى م�صر

مأســـــــاة  إمييـــــه  عــــــــــــازار
ماجد يو�صف

الختبارات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ي�ست�سفى  وح��ت��ى 

لهذه  فعًا  والغاوى  واملريد  العا�سق  املبدئية.. 

الكبرية  الأع��داد  بني  ومن  الإبداعية..  امليادين 

ن�سبتهم  ت�سري  ال��ذي��ن  املتقدمني،  م��ن  ن�سبًيا 

الأكرب هذه اإىل هذا النوع الطموح من النا�س.. 

اإىل جمرد جمع ال�سهادات والإكثار منها لأ�سباب 

الوجاهة الجتماعية رمبا، اأو ملء الفراغ ب�سيء 

الوظيفى  ال��رق��ى  م��ن  ملزيد  اأو  اأح��ي��اًن��ا،  مفيد 

اآخر ما ي�سابه هذا من  اإىل  اأخ��رى..  اأحياٍن  فى 

فى  العميقة  الرغبة  بينها  من  لي�س  اأ�سباب.. 

درا�سة الفنون والآداب جمتمعة، توطئة لتخريج 

)ناقد حمرف ودار�س للفنون والآداب( للدفع به 

فى خ�سم حياة ثقافية واإبداعية متعط�سة لوجود 

ا  خ�سو�سً وال��دار���س،  العارف  الناقد  هذا  مثل 

�� مينح  الأوليني  الدبلوم  �� بعد �سنتى  واأن املعهد 

درجتى املاج�ستري والدكتوراة ملن اأراد ا�ستكمال 

امل�سوار.

تلك،  القوية  بداياته  فى  املعهد  وفر  املهم، 

حتت  فيه،  للتدري�س  الأ�ساتذة  اأف�سل  من  نخبة 

قيادة العميد الفنان الكبري واملعلم الفذ الأ�ستاذ 

اجلليل عبد ال�سام ال�سريف، لعلى اأذكر منهم 

ونعمات  الأدب،  ف��ى  تليمة  املنعم  عبد  الآن.. 

ق�سطندى  وفخرى  م�سر«،  »�سخ�سية  فى  فوؤاد 

روى  مارتا  الأمريكية  والأ���س��ت��اذة  امل�سرح،  فى 

ل��ت��دري�����س امل��و���س��ي��ق��ى، غ��رب��ي��ة و���س��رق��ي��ة، هى 

النحات  اأخ��ت  الكرمي  عبد  عواطف  والأ�ستاذة 

والأ�ستاذ  الكرمي،  عبد  �ساح  ال�سهري  والفنان 

الت�سكيلية،  الفنون  لتدري�س  عازار  اإمييه  الكبري 

وكمال ممدوح حمدى لتدري�س الثقافة اليونانية 

القدمية فى ال�سعر والفنون وامل�سرح والفل�سفة.. 

فى  �سالح  العزيز  عبد  اجلليل  والأ�ستاذ  اإل��خ، 

القدمية،  امل�����س��ري��ة  واحل�����س��ارة  امل�����س��ري��ات 

لتدري�س  الفذ  الأ�ستاذ  عنانى  حممد  والدكتور 

اإىل  لل�سينما..  �سيف  اأبو  و�ساح  ا،  اأي�سً امل�سرح 

ع�سرات الأ�ساتذة الأفذاذ الذين غابت اأ�سماوؤهم 

العلمى  م�ستواهم  فى  يقلون  ل  ولكنهم  الآن، 

واملعرفى عن هوؤلء الأعام امل�سار اإليهم.

وللحق فقد كانت تلك ال�سنوات امل�سيئة من 

اأوا�سط ال�سبعينيات، هى الع�سر الذهبى للمعهد 

ل باأ�ساتذته وخريجيه، فى ذلك الوقت،  الذى �سَكّ

الفنى(  )الناقد  لإعداد  حقيقية  علمية  مدر�سة 

املوؤهل معرفًيا وعلمًيا وثقافًيا وجمالًيا، خلو�س 

ومل  وال�ساق،  وال�سحيح  النادر  العمل  هذا  غمار 

الربانية  املوهبة  توفر  اإل  بعدها،  يبقى  يكن 

والعلم،  الدرا�سة  بعد  الهتمام،  هذا  ل�ساحب 

ل�سق طريقه، وتبواأ ما توؤهله له موهبته من مكان 

اأعلى  على  وموؤهل  معتمد  فنى  كناقد  ومكانة، 

م�ستوى.

اإدوار اخلراط عبد املنعم تليمة�سالح اأبو �سيف فيكتور هوجوحممد عنانى
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املهم، وحتى ل اأطيل، كان فى ال�سدارة من 

هذا الرعيل من العلماء الأفذاذ فى ذلك الوقت، 

تاريخ  لنا  ����س  دَرّ ال��ذى  ع���ازار،  اإمي��ي��ه  الدكتور 

الفن احلديث فى اأوروبا وم�سر، وهو باملنا�سبة 

�ساحب الكتاب ال�سهري عن »الت�سوير احلديث 

عام  حتى  الت�سوير  ه��ذا  فجر  منذ  م�سر«  فى 

برجمته  وق��ام  بالفرن�سية،  كتبه  1961وال���ذى 

عنها، من �سنوات قريبة )2005( اإدوار اخلراط 

القومى  امل�����س��روع  ع��ن  لي�سدر  عطية،  ونعيم 

للرجمة، اأى بعد ما يقارب 44 عاًما منذ كتابته 

بالفرن�سية التى يجيدها اإمييه عازار.

املهم، كنت �� واأنا الدار�س للفن ولتاريخ الفن 

فى كلية الربية الفنية �� اأتابع منبهًرا درو�س هذا 

الفن  لتاريخ  الثقافة..  والوا�سع  النابه  الأ�ستاذ 

اأوروبا وفى م�سر، ومعقد النبهار  احلديث فى 

للفن  وهوايتى  در�سى  فى  مرة،  لأول  اأننى  هنا، 

الذى  النف�سال  حجم  اأدرك  ال��ف��ن..  ولتاريخ 

الأعمال  بني  لنا..  الفن  تاريخ  تدري�س  فيه  وقع 

الجتماعية  وروابطها  و�سائجها  وبني  الفنية.. 

والفكرية والفل�سفية فقد كان معقد هذا التاريخ 

الت�سوير حتديًدا  لفن  اأو  للفنون،  )الأكادميى( 

يتتبع تاريخ املدار�س واملراحل من ناحية منجزها 

مذهبًيا   عليه  املجمع  وم�سماها  الت�سويرى، 

�سرييالية..  واقعية،  رومانتيكية،  )كا�سيكية، 

احلديث  الأوروب���ى  الت�سوير  فن  ففى  اإل���خ(.. 

النيو  عن  باحلديث  التاريخ  هذا  يبداأ   �� مثًا   ��

كا�سيكية اأو الكا�سيكية العائدة اأو الكا�سيكية 

اجلديدة على اأيدى »اآجنر« و«جاك لوي�س دافيد« 

وي�سري اإىل هذه القيم الكا�سيكية اجلديدة فى 

و«النبع«  لدافيد،  الأخوة هورا�س«  »ق�سم  لوحات 

لآجنر مثًا، ثم ينتقل للحديث عن الرومانتيكية 

امليدوزا«  »طوف  جرييكو  اأعمال  فى  تتجلى  كما 

بنف�س  ثم  اأو »مذبحة خيو« لديا كرو،   �� �� مثًا 

اأو العازلة للعمل الفنى  الطريقة )النف�سالية( 

مدر�سة  عن  احلديث  يتم  �سياقاته  جممل  عن 

الباربيزون ثم الواقعية و�سوًل اإىل النطباعية.. 

اإىل خمتلف جتليات الفن احلديث بعد ذلك.

الفن،  ت��اري��خ  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اإزاء  ف��اأن��ت 

ال�سلة  منبتة  الت�سويرية  الأع��م��ال  مع  مت�سى 

بعروقها و�سرايينها من حركة الواقع واعتمالته 

الفل�سفية  واأبعاده  الجتماعية  واآفاقه  ال�سيا�سية 

تطورها  فى  الأعمال  هذه  وك��اأن  الفكرية  وروؤاه 

ترجع اإىل اأ�سباب تقنية وت�سويرية بحتة.. تنبع 

من قيم الت�سوير ذاته، ول تعود اإىل غري هذا من 

اأ�سباب.. ومن ثم بدا لنا الأمر من هذا التاريخ 

الروؤية  فى  احلادث  التغري  وكاأن  للفن..  املجرد 

اأو روؤاه الذاتية،  اأو ونوازعه ال�سخ�سية،  الفنية، 

ول ميت ب�سلة اإىل غري ذلك من اأ�سباب.

�سروحه  فى  عازار  اإمييه  فرادة  تاأتى  وهنا 

هذه  يربط  حينما  الثاقبة..  وروؤي��ت��ه  ال�سافية 

ال��ت��ط��ورات ب���احل���راك الج��ت��م��اع��ى والأب���ع���اد 

للحظة  اأو  للع�سر،  الفل�سفية  والروؤى  ال�سيا�سية 

الرابط  بهذا  نقول  وحينما  املعنية،  التاريخية 

للفن،  ع���ازار  روؤي���ة  ف��ى  الجتماعى  ال�سيا�سى 

نحذر من اأنه مل يق�سد اإىل تف�سري مارك�سى ما 

لهذه الأعمال، وهنا امتيازه واإ�سافته، فالعن�سر 

الجتماعى فى منظوره عن�سر حا�سم وع�سوى 

و�سرورى، اأخذ به املنظور املارك�سى اأم مل ياأخذ.. 

للفن  الجتماعى  البعد  تخرع  مل  فاملار�سكية 

منظورها  فى  وحا�سمة  كبرية  اأهمية  اأولته  واإن 

من  اأ�سمل  البعد  هذا  اأن  يبقى  ولكن  الفكرى، 

امليكانيكى  الأح����ادى  امل���ادى  التف�سري  جم��رد 

يوىل  ولكنه  عليه،  ال��واق��ع  ا�ستمل  واإن  للواقع، 

اهتماًما كبرًيا كذلك لاأبعاد الروحية والنف�سية 

والروؤيوية لهذا الواقع، مبا يتجاوز جمرد النظرة 

املادية التى تظل فى النهاية نظرة اأحادية، تعلى 

من  العديد  وتغفل  )امل���ادى(  معني  جانب  م��ن 

فى   �� اأهميتها  على   �� فتطل  الأخ��رى،  اجلوانب 

مبت�سرة  نظرة  الأق��ل،  على  الفن  تاريخ  ق��راءة 

وقا�سرة.

اإمييه عازار بري�سة الفنان حممد حجى
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�سرحه  فى  الرجل  ات�ساع  من  بلغ  لقد  بل 

لتاريخ الفن والت�سوير اأنه كان يتحدث فى اإطار 

حتليله ملرحلة ما من هذا التاريخ.. الكا�سيكية 

اجلديدة اأو الرومانتيكية.. اإلخ، عن جتليات هذا 

والإبداع  الأدب  فى  اجلديد  الت�سويرى  املنحى 

وال�سعر،  والرواية  والق�سة  امل�سرح  فى  الأدب��ى 

لنف�س  ا  اأي�سً والفل�سفى  الفكرى  الإبداع  وفى  بل 

املرحلة، بحيث اأنه يتم ب�سا�سة ب�سيطة وعميقة 

املدر�سة  اأو  الفن  عن  احلديث  نف�سه..  الآن  فى 

الفنية فى الإطار الإبداعى كله للمرحلة املعنية، 

اأو  ال�سعر  اأو  مثًا  امل�سرح  ف��ى  ذل��ك  وجتليات 

الرواية.. اإلخ، بل ويلفت نظرنا اإىل كتابات بع�س 

واأبوللينري  كبودلري  الت�سكيلى  الفن  ال�سعراء فى 

باإبداعات  الفن  فى  الرومانتيكية  مثًا، وعاقة 

فى  رو���س��و  واأف��ك��ار  الأدب،  ف��ى  ه��وج��و  فيكتور 

الفرن�سية  الثورة  وعاقة  الطبيعة،  اإىل  العودة 

بالثورة فى الفن، وكيف اأن الكا�سيكية العائدة 

للثورة  كانت هى املدر�سة الفنية املواكبة حرفًيا 

من  ولكن  الزمنية،  اأو  التاريخية  الناحية  من 

الثورة  هى  الرومانتيكية  كانت  الفعلية  الناحية 

ال�سيا�سية  للثورة  حًقا  واملعادلة  املوازية  الفنية 

والجتماعية فى فرن�سا.

•••
كان هذا معيار اأول وحا�سم فى روؤية اإمييه 

الثانى  املعيار  ولعل  الفن،  ولتاريخ  للفن  ع��ازار 

الذى ل يقل اأهمية فى روؤية هذا الأ�ستاذ الكبري، 

ق��راءة  »كيفيات  عليه  نطلق  اأن  ن�ستطيع  م��ا 

»كيف  باخت�سار..  اأو  الفنى«..  العمل  اأو  اللوحة 

عازار  مبفهوم   �� اللوحة  وق��راءة  اللوحة«..  نقراأ 

اأدبى،  مبعيار  م�سمونها  ترجمة  اإىل  حتيل  ل   ��

لغته  للفن  واإمن��ا  حتى..  �سعرى  اأو  حكائى،  اأو 

الأدبية  اللغة  عن  الفارقة  واأبجديته  اخلا�سة 

والقراءة امل�سمونية، وهذه اللغة هى لغة ت�سكيلية 

وامتطت  الكلمات،  ا�سطنعت  واإن  بالأ�سا�س، 

وعن  نف�سها  ع��ن  تعبريها  اأج���ل  م��ن  ال��ل��غ��ة.. 

اأو  ت�سكيلية،  لغة  بالأ�سا�س  ولكنها  خ�سو�سيتها، 

اللغة  هذه   �� اأجروميتها  كذلك..  تكون  اأن  يجب 

الت�سميم،  اأو  والتكوين  واخل���ط  ال��ل��ون  ه��ى   ����

والظل..  وال�سوء  والفراغ،  والكتلة،  وامل�ساحة، 

اإلخ.. والقمر �� مثًا �� فى هذا املفهوم ل يكت�سب 

اأهميته فى اللوحة.. من اعتباره.. هذا القر�س 

فى  �سافية  ليلة  فى  ال�سماء،  فى  املنري  الف�سى 

واإمنا  اإل��خ،  �سفيفة..  لزوردي���ة  �سماء  اأح�سان 

م�ساحة  هو  اللوحة،  فى  ال�ساعرى  القمر  ه��ذا 

لونية م�ستديرة تتحدد قيمتها فى اإطار عائقها 

والتكوينات  امل�����س��اح��ات  بقية  م��ع  الت�سكيلية 

والأل��وان فى اللوحة بغ�س النظر عن م�سمونها 

ال�سعرى اأو الأدبى.. ولعل ما يعطى للوحة، ولهذا 

اأنه حقق ح�سوره  القمر قيمته بالدرجة الأوىل، 

الت�سكيلى واملعمارى والتكوينى فى اللوحة، ومن 

ا  اأي�سً الت�سويرى  التحقق  لهذا  ونتيجة   ���� ث��م 

اأن ن�سيف )اأو  �� كان لنا  كعن�سر ت�سكيلى بحت 

واأدبية  �سعرية  قيم  من  ن��راه  ما  له  ن�سيف(  ل 

اأخرى.

كان هذا هو املفتاح الثانى فى قراءة اإمييه 

الت�سكيلى،  املفتاح  هذا  الفنية،  لاأعمال  عازار 

ا�ستطعنا  اأعيننا،  ن�سب  و�سعناه  اإذا  وال���ذى 

بالدربة وال�سرب واملهارة، اأن ن�سطنع فى نقدنا 

بالأ�سا�س، ل تدين  وت�سكيلية  لغة خا�سة  للفنون 

فى  اإل  للحكاية،  اأو  للق�سة  اأو  لل�سعر  اأو  لاأدب 

واإن  حتى  التحليل،  م��ن  ثالث  اأو  ث��ان  م�ستوى 

اأ�سطورة  للوحته..  )كمو�سوع(  الفنان  ا�سطنع 

ذائعة، اأو ق�سة م�سهورة، اأو مو�سوًعا تاريخًيا.. 

�سهري..  ح��ادث  اأو  معروفة..  تاريخية  كمعركة 

كفرق »طوف امليدوزا« مثًا.. وهكذا.

•••
اأن  ع��ازار،  اإمييه  روؤي��ة  فى  الثالث  الدر�س 

لكل فنان �� بهذا املعنى �� مفاتيح ت�سكيلية خا�سة، 

متكننا �� فى حال تاأملها بعمق، وا�ستبطانها بقوة 

�� من العثور عليها )عميًقا( معراة من )املو�سوع 

اخلادع، واحلكاية البادية، والأ�سطورة املاثلة(.. 

املعنى،  بهذا  الت�سوير  تاريخ  ي�سبح  ثم  وم��ن 

وال�سيغ  الت�سكيلية،  املعطيات  لتطور  تاريًخا 

الفنية..  لاأعمال  املعمارية  وال��روؤى  البنائية، 

وهكذا قراأ عازار فى كتابه )العمدة( الت�سوير 

احلديث فى م�سر، وهو ما حدا بالناقد الفرن�سى 

اأن  القول:  اإىل  الكتاب  قدم  ال��ذى  بو«  »�سرييل 

بلغة  الت�سوير  عن  يتحدث  ع��ازار  اإمييه  ال�سيد 

اللحظة الأوىل، وبا  اأننا منذ  الت�سوير، بحيث 

لف اأو دوران، جندنا اأمام نقاء التقنية النقدية، 

ولزوميات الت�سوير ذاته.

»البورتريه«  ه��ذا  فى  اكتفى  وباخت�سار.. 

عن  باحلديث  العجالة..  ه��ذه  فى  اأو  ال�سريع، 

الناقد  هذا  عمل  فى  وال��روؤي��وى  الفنى  اجلانب 

اإمييه  خه  ر�َسّ ما  اأن  واعتقد  اإمييه عازار..  الفذ 

فى  بحتة  )ت�سكيلية(  واأقي�سة  معايري  عازار من 

الكامل  التجذر  يتجذر  الفنى.. مل  العمل  قراءة 

مازال  وال��ذى  الآن..  حتى  الت�سكيلى  نقدنا  فى 

مييل حلد كبري )فى معظمه( اإىل النطباعات، 

بالعمل  يحيط  ما  اأو  امل�سامني،  عن  واحلديث 

وتاريخه  ال��ف��ن��ان  ح��ي��اة  م��ن  ن��ف�����س��ه..  ال��ف��ن��ى 

يتمكن  اأن  دون  اخلا�سة،  ومعاناته  ال�سخ�سى 

جوهرى،  هو  ما  ا�ستخا�س  من   �� النقد  هذا   ��

وما هو ت�سكيلى، وما هو لغة فنية خا�سة من كل 

ذلك.

•••
تعارفنا  م��ن��ذ  ع�����ازار،  ب��اإمي��ي��ه  رب��ط��ت��ن��ى 

النوع  ذل��ك  من  قوية،  عاقة  ه��ذا،  الأك��ادمي��ى 

ين�ساأ بني معلم كبري ولفت  من العاقات الذى 

مبنهجه ومنطق قراءته، وبني طالب نابه.. كان 

فى �سوق كبري اإىل قراءات من هذا النوع للعمل 

املبتكرة  اإمييه عازار  اأن طريقة  الفنى.. مبعنى 

وغري ال�سائعة فى ذلك الوقت �� ورمبا حتى الآن 

وروؤى  ت�سورات  املجتهد  الطالب  لدى  نا�سبت   ��

ال�سعرية،  جتاربه  فى  بها  يره�س  كان  واأفكار 

وحماولته الإبداعية.. واإن مل يعرث على غطائها 

النظرى الكامل بعد حتى هذا التاريخ.

ثم  وم��ن  اهتمامى،  م��دى  ال��رج��ل  واأدرك 

ك��ن��ت م��ن امل��ق��رب��ني ل��ه وامل��ف�����س��ل��ني ل��دي��ه بني 

اأمار�س   �� الوقت  هذا  حواىل   �� وكنت  زمائى.. 

وفنى..  واأدب��ى  ت�سكيلى  الوا�سع..  باملعنى  النقد 

على  اأط��ل��ع��ه  وك��ن��ت  وامل���ج���ات،  ال�سحف  ف��ى 

والن�سح  املفيد  ال���راأى  ليبدى  امل��ح��اولت  ه��ذه 

اأن  على  اتفقنا  الإط����ار،  ه��ذا  وف��ى  وال��ب��ن��اء.. 

يونان،  رم�سي�س  الكبري  امل�سرى  الفنان  يكون 

فى  �سرعت  التى  للماج�ستري  لر�سالتى  مو�سوًعا 

التح�سري والإعداد لها حتت اإ�سرافه.. وتطلبت 

مراجعاتى وحت�سرياتى الردد على منزله الأنيق 

الأول بهذه  انطباعى  اأذكر  بالزمالك.. ومازلت 

احلى  ه��ذا  فى  الأ�ستاذ،  حم��راب  اإىل  ال��زي��ارة 

الفخمة  العمارة  وتلك  العتيد..  الأر�ستقراطى 
اإمييه عازار 

مهداة من الفنان د. �سبحى ال�سارونى
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عن  تزيد  ل  رمبا  والأدوار..  الرتفاع  املحدودة 

�ستة طوابق فى اأح�سن الأحوال، فقد امنحت مثل 

كانت  والتى  الآن..  الذاكرة  من  التفا�سيل  هذه 

الأنيق،  النظيف  مبدخلها   �� اأق�سد  العمارة   ��

العتاقة  طابع  الزمن  مرور  عليه  اأ�سفى  وال��ذى 

الر�سينة، والقدم املعترب واملتما�سك.. فكل �سيء 

يربع  املكني  والبواب  قدمه،  رغم  وي��ربق  يلمع 

على دكته ال�سهرية بزيه التقليدى.. من عمامة 

بي�ساء نظيفة، وثوب اأبي�س معتنى به.. لي�ساألك 

فى اأدب عن مرادك، ويوجهك اإىل ما تريد.

وما اإن تدو�س على اجلر�س حتى يردد فى 

عاقة  ل  وهادئ  ناعم  مو�سيقى  �سوت  الداخل 

له بجلبة فجة، اأو برنني حاد مفزع ومزعج.. ثم 

ما هى اإل ثوان حتى يفتح لك الباب »�سفرجًيا« 

ا كما كنا ن�ساهده  فى زيه التقليدى املزرك�س اأي�سً

فى الأفام، لريحب بك، ويقودك فى اأدب عرب 

لكبار  بلوحات  جميعها  ازدانت  وقاعات  ردهات 

الفنانني امل�سريني والأجانب، تزينت بها جدران 

للمرة  معظمها  ترى  ولعلك  والردهات،  الأروق��ة 

الأوىل، لأنها غري �سائعة فى كتالوجات الفنانني 

املطبوعة  املظان  فى  رائجة  وغري  امل�سهورين، 

لأعمالهم.. ويتكرر الأمر.. اللوحات واجلدران.. 

م�ساًفا اإليهما مكتبة �سغرية وعامرة تت�سم بذوق 

رفيع ل يخفى.. فى ال�سالون الكا�سيكى املنمق 

يقل بحال عن  لأمد طويل، ل  وامل�ستقر  واملرتب 

حلظات  فى  وت�سعر  الأق��ل(..  )على  القرن  ربع 

كتبه  ب��اأرف��ف  امل��ك��ان،  تتاأمل  حينما  الن��ت��ظ��ار، 

وجملداته العربية )والأجنبية اأكرث( فى دواليب 

عتيقة  واملكتبات  زجاجية،  �سلف  ذات  خ�سبية 

الزان  خ�سبها  بلمعان  حتتفظ  لزال��ت  ونظيفة 

ودللته على جودة ال�سانع، ودقة الأوميا، واإتقان 

الذى  واأنت  يقني،  على  يجعلك  الذى  الت�سطيب 

الأيام  تلك  فى  الزوجية  احلياة  لدخول  ت�ستعد 

الأثاث(..  و�سناع  النجارين  مع  عينك  )وطالع 

باأن م�ستوى الأداء الآن ل�سناعة املوبيليا والأثاث 

قد تدهور فى م�سر جًدا.. قيا�ًسا على ما تراه 

فى  �سواء  ال�سنع،  ومتقنة  رائقة  فنية  قطع  من 

الرائق  الكا�سيكى  ال�سالون  فى  اأو  املكتبات، 

الناعم، والذى ل يزدحم ازدحام الذوق اجلديد 

النفتاح  اأغ��ن��ي��اء  اأو  اجل���دد،  احل���رب  لأغ��ن��ي��اء 

الفخمة  واحلليات  البذيئة،  ال�سخمة  بالأوميات 

الأ�سيل..  مبعناها  والفن  ال��ذوق  من  الفقرية 

وقل مثل هذا عن ال�سجادة الثمينة العتيقة جًدا 

وتن�سجم  تتعاي�س  التى  باألوانها  جًدا،  والأ�سيلة 

مع املكتبة وال�سالون واللوحات واألوان اجلدران 

فى تناغم مو�سيقى وفنى يليق ببيت اأ�ستاذ كبري 

للفن والنقد والإح�سا�س كاإمييه عازار.

هذا  فى  وتاأماتى  ا�ستغراقاتى  يقطع  ول 

ينحنى  امل��ه��ذب  ال�سفرجى  اإل  احل��ى،  املتحف 

الذى طلبته ومعتذًرا عن  القهوة  مقدًما فنجان 

قبل  له  ط��راأت  مبكاملة  لن�سغاله  الأ�ستاذ  تاأخر 

الأ�ستاذ  ي��اأت��ى  م��ا  �سرعان  ث��م  للباب..  طرقى 

مل  التى  و�سيجارته  الأن��ي��ق،  امل��ن��زىل  روب��ه  ف��ى 

ت��ك��ن ت��ف��ارق ي���ده اأب�����ًدا.. م��رح��ًب��ا ب��ح��ب وفرح 

حقيقيني بزيارتى.. وينتقل احلديث من تعليقى 

بالفخر  م��اأه  ال��ذى  ه���ذا..  احل��ى  متحفه  على 

حديًثا  ليحدثنى  الفر�سة  واأع��ط��اه  وال�سعادة، 

تف�سيلًيا عن هذه اللوحات الأ�سلية التى اأهديت 

احلياة  وم��راح��ل  املختلفة،  العمر  �سنى  فى  له 

من  ومبدعيها  اأ�سحابها  من  املتعددة  الغنية 

والأجانب..  والأرم��ن  امل�سريني  الفنانني  كبار 

ومن  م�سر،  فى  اللوحات  ه��ذه  اأب��دع��وا  الذين 

الأرمن  املاحظة  بهذه  اأخ�س  طبًعا  وحيها.. 

امل�سرية  اللوحات  اأم��ا  ع��ام..  ب�سكل  والأجانب 

فكانت للجزار وحممود �سعيد وحامد ندا وناجى 

ومرجريت نخلة وغريهم.. ثم ينتقل احلديث بنا 

حتى  ونك�سى  بحثى  ونتائج  يونان،  رم�سي�س  اإىل 

الآن عن كتاباته واأعماله وم�سادر الكتابة عنه.. 

واملراجع املهمة فى هذا اخل�سو�س.. اإلخ.

•••
م���رات فى  للرجل ع��دة  زي��ارات��ى  وت��ت��ك��رر 

بيته، قبل اأن اأنقطع عنه متاًما، بل واأنقطع عن 

للماج�ستري  والتح�سري  البحث  فى  ال�ستمرار 

نهائًيا، ب�سبب �سفرى من اأجل توفري املال الازم 

حيث  اإل���خ..  ال��زوج��ي��ة..  وبيت  والعف�س  لل�سقة 

�سافرت اإىل قطر للعمل باملجل�س الأعلى لل�سباب 

هناك.. م�سرًفا ثقافًيا للنادى الجتماعى الوحيد 

هناك �� حتى هذا الوقت )اأواخر ال�سبعينيات( �� 

اإمييه عازار بري�سة الفنان عبد الهادى اجلزار
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نادى )اجل�سرة( الثقافى الجتماعى، وتتوا�سل 

الر�سالة،  حول  والأ�ستاذ  اأن��ا  الت�سالت  بيننا 

بقوة  وتعاك�سنى  ال�ستمرار،  على  بقوة  يحثنى 

��ا ظ���روف ال�����س��ف��ر، وال��ت��زم��ات ال����زواج،  اأي�����سً

و�سروراته امللحة، واأعباء العمل، حتى اأننى اأذكر 

املاج�ستري  لدار�س  املمنوحة  القانونية  املهلة  اأن 

اأو  النتهاء  على  اأو�سكت  ر�سالته،  فيها  لينجز 

انتهت بالفعل، فلم اأعد اأذكر جيًدا الآن، ولعلى 

اأذكر، واإن ب�سكل عائم، املحاولت امل�ستميتة من 

فر�سة  ومنحى  ىل،  املدة  هذه  لتجديد  الأ�ستاذ 

�سفرى من  اأثناء  وما جت�سم  املعهد،  جديدة مع 

حم���اولت وم��ك��اب��دات م��ن اأج���ل ذل���ك، وبرغم 

الدرا�سة،  ه��ذه  قطعته  ال���ذى  الكبري  ال�سوط 

يونان  الفنان رم�سي�س  الوا�سعة حول  والقراءات 

وكتاباته..  واأف��ك��اره  ورف��اق��ه  وع�سره  واأعماله 

مبا �سكل ذخرية كبرية بالفعل.. حالت ظروفى 

وانقطعت  ال�ستمرار،  دون  اأنكر،  ل  )ك�سلى( 

ال�سلة بينى وبني الأ�ستاذ ب�سبب ال�سفر املتوا�سل 

من قطر اإىل ال�سعودية.

ومرت �سنوات لعلها طويلة ن�سبًيا، انقطعت 

اأكف  اأكن  فيها الأ�سباب بينى وبني الأ�ستاذ، مل 

عنه،  ال�سوؤال  عن   �� ذل��ك  برغم   �� اأثنائها  فى 

بينى  انبتت  حتى  الإج���ازات،  فى  به  والت�سال 

يرد،  تليفونه  يعد  ومل  مت��اًم��ا،  الأ�سباب  وبينه 

كاًما  ىل  قالوا  والأ�سدقاء،  للزماء  وب�سوؤاىل 

الرجل  اأن  ملخ�سه  جيًدا،  اأ�ستوعبه  مل  مبهًما 

فى  �سقته  وترك  بل  به،  والتدري�س  املعهد  ترك 

ومل  اأع��رف  ومل  غام�سة،  ظ��روف  فى  الزمالك 

وبحث  لأى  بعد  ث��م  ذل���ك..  ك��ان  كيف  يعرفوا، 

تو�سلت  الآن،  تفا�سيلهما  اأذك��ر  ل  م�ستفي�سني 

ح�سلت  اأن��ى  اأذك��ر  ال��ذى  اجلديد،  تليفونه  اإىل 

عن  معرًبا  حادثته  وعندما  الأنف�س،  ب�سق  عليه 

رغبتى فى لقائه، اإذ به يعطينى عنوانه اجلديد 

كيف دخت  واأذكر  باإمبابة!..  العمال  مدينة  فى 

من  واطئ  بيت  اإىل  و�سلت  حتى  دوخات  ال�سبع 

فى  تزيد  ل  والتى  باإمبابة،  العمال  مدينة  بيوت 

الأر�سى  الأول  بالدور  واإذ  دوري��ن..  عن  العادة 

اإىل  واأ���س��اروا  الأ�سليني  البيت  اأ�سحاب  ي�سغله 

�سلم داخلى يقود اإىل الدور الثانى الذى يقطنه 

يقع  ال��ذى  اجلديد  الو�سط  وراعنى  الأ�ستاذ.. 

�سعبى  و�سط  وه��و  رح��اب��ه..  فى  الأ�ستاذ  منزل 

اإليه  �سعدت  وحينما  للغاية،  وفقري  متوا�سع 

واملتوا�سع  ج���ًدا  ال�سيق  امل��ك��ان  اأك���رث  راع��ن��ى 

وكتبه  لوحاته  اأنحائه  فى  تكد�ست  الذى  للغاية 

جيًدا..  واأذكر  واحد،  مكان  فى  كلها  و�سريره.. 

كيف اخرعنا ب�سعوبة م�ساحة للجلو�س فى هذا 

الطبيعى  واملتنافر.. وكان من  اخل�سم املراكم 

نظراتى  فى  وال�ستفهامات  الأ�سئلة  تتقافز  اأن 

ب�سيء  اأنطق  مل  واإن  البادية،  وده�ستى  املتعجبة 

بتقدمي  يعن  مل  ناحيته  من  وه��و  وت��اأدًب��ا،  حياًء 

التى مل  اخلر�ساء  الأ���س��ي��اء  ه��ذه  ع��ن  اإج��اب��ات 

اأطرحها اأ�سًا!.

وثابت  متما�سًكا  ليبدو  جباًرا  جهًدا  وب��ذل 

ومقامه،  باأ�ستاذيته  يليق  كما  واملنطق  اجلنان 

وهو يتجاهل كل ذلك ليحدثنى عن ر�سالتى وعن 

عتاًبا  علّى  ويعتب  اإلخ،  اأح��واىل..  وعن  اأخبارى 

عنها،  وان�سرافى  الر�سالة  لإه��م��اىل  �سادًقا 

ب�سبب الزواج وال�سفر والعمل.. اإلخ، وكلها حجج 

للفن  نف�سه  وهب  لرجل  بالن�سبة  مقنعة  تبد  مل 

على  اأو  البتة،  يتزوج  مل  واأظنه  والنقد.  والعلم 

الذى  التاريخ  له زوجة فى كل هذا  اأر  الأق��ل مل 

جمع بيننا، منذ اأوا�سط ال�سبعينيات وحتى اواخر 

الثمانينيات.. وكانت هذه هى زيارتى الأخرية له 

فى هذا املكان البائ�س.. وتركته واأ�سئلتى معلقة 

تبحث عن اإجابة.. ما الذى دفع الأحداث والأمور 

فى حياته اإىل مثل هذا التدهور من الزمالك اإىل 

اإمبابة؟ وكيف فقد �� فجاأة �� هذا امل�ستوى الراقى 

)الأر�ستقراطى(  اأقول  وحينما  الأر�ستقراطى، 

واإمنا  فقط،  وامل���اىل  امل���ادى  امل�ستوى  اأع��ن��ى  ل 

امل�ستوى اجلماىل والفنى والذوق العاىل، والبيئة 

الجتماعية الائقة باأ�ستاذ مثله؟

با  معلقة  وغ��ريه��ا  الأ�سئلة  ه��ذه  وبقيت 

اإجابات، حتى حكى ىل بع�س من اأثق به ماأ�ساة 

 �� الذاكرة  تخنى  مل  اإذا   �� واأظنه  ع��ازار،  اإمييه 

وزادتنى  اخل���راط..  اإدوار  الكبري  الأ�ستاذ  هو 

لعلنى  لغًزا  و�سكلت  احلكاية حرية على حرية.. 

اأو  له على تف�سري مقنع..  اأعرث  �� مل  الآن  �� حتى 

تربير معقول!.

اإدوار  رواه����ا  ك��م��ا  احل��ك��اي��ة،  وت��ت��ل��خ�����س 

اخل����راط، ف��ى اأن ه��ذا )ال�����س��ف��رج��ى( امل���وؤدب 

غري  لولبية  بطرائق  ا�ستطاع  نف�سه،  امل��ه��ذب 

خمتلف  على  الطويل  اإ�سرافه  وع��رب  معروفة، 

�سئون الأ�ستاذ.. واأوراقه وم�ستنداته وعقوده بل 

�� عربية عازار  ا اأن عربيته  وممتلكاته، خ�سو�سً

بطاقة  يتكلم  ول  يقولون،  كما  مك�سرة  كانت   ��

اإل بالفرن�سية.. مبعنى اأنه مل يكن يجيد التعامل 

احلكومية،  وامل�سالح  الر�سمية،  املوؤ�س�سات  مع 

اإلخ،  القانونية..  ال�سفة  ذات  املعنية  والهيئات 

فى  عنه  ينوب  ك��ان  ال��ذى  ال�سفرجى  ه��ذا  واأن 

الأ�ستاذ  عامله  وال��ذى  طويلة،  لعقود  ذل��ك  كل 

واأودعه   �� اأقل  لي�س   �� لأعماله  كمدير  با�ستمرار 

ثقته الكاملة، ا�ستطاع عرب تزويره لأوراق الأ�ستاذ 

نية  بح�سن  توقيعاته  على  وح�سوله  وخ��داع��ه 

طبًعا.. ال�ستياء على �سقة الأ�ستاذ وممتلكاته 

ولوحاته ومقتنياته، حينما ا�ستتب له الأمر عرب 

هذه املخاتات والتزويرات والحتيال والن�سب 

املنا�سبة..  اللحظة  فى  ا�ستطاع  النف�س  الطويل 

حياته  على  وا�ستوىل  �سقته..  من  الأ�ستاذ  طرد 

ال�سارع،  فى  به  واألقى  الرخي�س،  ال�سكل  بهذا 

الر�سمية  والتوكيات  والأوراق  القوانني  ت�سانده 

وال�سهر العقارى.. اإلخ.. اإلخ.. اإلخ!

العمال  مدينة  اإىل  الأ�ستاذ  انتقل  ثم  ومن 

مل  ما  وه��و  اإن��ق��اذه..  ميكن  ما  لإن��ق��اذ  باإمبابة 

يتحمله ملدة طويلة، اإذ بلغنى بكل الأمل بعد ذلك 

مبدة لي�ست طويلة.. اأن الأ�ستاذ قد توفى!.. اأما 

كيف كان ذلك؟ واأين ذهبت اأوراقه وخمطوطاته 

ومقتنياته  ولوحاته  وجملداته  وكتبه  وم�ساريعه 

من  وهل  ذلك؟  كل  ذهب  اأين  منها؟  الباقى  اأو 

املعقول اأن هذا العقل الفذ مل يبدع �� على مدى 

الت�سوير  عن  ه��ذا  امل��ع��روف  كتابه  اإل   �� عمره 

امل�سرى احلديث؟.. اإذن اأين ذهب كل ذلك؟.. 

كل ذلك؟  �سوؤالهم عن  ورثة ميكن  له  كان  وهل 

وماذا نفعل من اأجل النب�س عن كل ذلك ومعرفة 

غام�سة  تظل  التى  للحقيقة  الكاملة  الأب��ع��اد 

وملتب�سة حتى الآن؟ وهل هناك اأمل ما فى العثور 

وخمطوطاته  الرجل  اأوراق  من  تبقى  ما  على 

واإعدادها للن�سر بعد ترجمة ما يحتاج منها اإىل 

الآن  حتى  معلقة  تظل  الأ�سئلة  ه��ذه  كل  ذل��ك؟ 

على الأقل، تنتظر ما ت�سفر عنه الأيام القادمة 

من اإجابات.. قد ت�سكل �� اإذا كانت اإيجابية كما 

بكل  املكا�سب  املزيد من   �� املهم  نرجو وهذا هو 

املعا�سرة..  امل�سرية  الت�سكيلية  للحركة  تاأكيد 

وما خفى من تاريخها.. اأو من بع�س جوانب هذا 

التاريخ.. وها نحن ننتظر!!  

رم�سي�س يونان



»لو كنت قائدا جلي�سنا الأ�سطورى

لزرعت املوت والدمار فى كل املنازل وال�شوارع

فى كل امل�شاجد والكنائ�س...

هل �شي�شكنون عندنا.. ال �شكن لهم عندنا

ال رحمة لهم عندنا«

املتطرف  ال�شهيونى  ال�شاعر  قاله  ما  هو  هذا 

ـ الذى اأفرزته حركة باخ، ورباه احلاخام  اأب�شلوم كورـ 

»لو  بعنوان  ق�شيدة  فى  ــ  كاهانا  مائري  العن�شرى 

فى  ن�شرت  والتى  االأ�شطورى«  جلي�شنا  قائًدا  كنت 

مطلع  فى   ،1982 يوليو   2 فى  معاريف  �شحيفة 

ا اجلي�س على  �شً ق�شيدته عن جمازر اإ�شرائيل حمِرّ

املنازل،  وتدمري  والن�شاء  االأطفال  من  املزيد  قتل 

مما يوؤكد اأن ال�شهيونى �شحى بدور االأدب االإن�شانى 

بكل مقوماته الفنية فى �شبيل نزعة العدوان والعنف 

واحل�س على كراهية االآخر واإلغائه وقتله واغت�شاب 

اأر�شه والعي�س مكانه وفوق اأنقا�شه.

وبعد اأن كان االأدب وال�شعر والثقافة تعبرًيا عن 

ا  ر�شا�شً »اإ�شرائيل«  جعلته  والفكر  واالإبداع  احلرية 

ينطلق من يد ال�شهيونى ليخرتق ج�شد الفل�شطينى 

والعربى وعقل االأوروبى والعاملى.

العربية  الدولة  اإقامة  فكرة  ولدت  اأن  فمنذ 

دولة  فى  م�شتقل  �شهيونى  يهودى  كيان  واإن�شاء 

ال  حتديان  ال�شهاينة  اأمام  كان  العربية  فل�شطني 

ا بعد زعمهم باأن هذه االأر�س  ي�شتهان بهما، خ�شو�شً

مل  ورجال  �شباب  وجود  اإىل  باالإ�شافة  هذا 

دوًما  يواجهون  وحتقيقه  االأمل  هذا  ميالد  يعاي�شوا 

حالة العداء امل�شتمر الذى ال ينتهى مع دول اجلوار 

االنتماء  قوة  من  ي�شعف  قد  والذى  املنطقة  فى 

املرجوة.

مل جتد »اإ�شرائيل« �شبياًل ملواجهة هذا التحدى 

كثري  فى  االأقوى  ــ  العن�شرية  �شالح  با�شتخدام  اإال 

جعل  ما  وهو  ــ  النووى  ال�شالح  من  االأحيان  من 

�شميم  فى  يدخل  االإ�شرائيلى  العن�شرى  التمييز 

االأيديولوجية ال�شهيونية.

قد منحها اهلل لهم، واأنه لي�س هناك حل 

مبعرثون  اأنهم  طاملا  العامل  يهود  مل�شكلة 

فى �شكل جماعات �شغرية م�شطهده اإال 

وبالطبع  االأر�س،  هذه  فى  يجتمعوا  اأن 

هدفهم  لتحقيق  حجتهم  هذه  كانت 

اال�شتعمارى اال�شتيطانى فى اأغلى واأطهر 

بقاع االأر�س.

فى  ويتمثل  خارجى  االأول  التحدى 

اجلديد  ال�شهيونى  الكيان  هذا  ح�شول 

فى  وللنجاح  الدولية..  ال�شرعية  على 

ال�شهاينة  اليهود  ا�شتخدم  ذلك  حتقيق 

ال�شيطانية  واالآالعيب  احليل  من  الكثري 

ا  خ�شو�شً و  العامل  وتاأييد  عطف  لك�شب 

الدولة  ميالد  فى  امل�شاركة  على  واإجباره  االأوروبي، 

املزعومة.. و�شاعدهم على النجاح فى هذا التحدى 

ال�شيا�شات اال�شتعمارية التى �شلكتها الدول االأوروبية 

فى املنطقة العربية .

جمال  وهو  ـ  الداخلى  الثانى   التحدى  اأما 

تاأييد  ي�شمنوا  اأن  لل�شهاينة  كيف  االآن:  حديثنا 

وانتماء ووالء اأبنائهم واأحفادهم للدولة العربية على 

ا واأنه مع بداية ن�شاأة الكيان  مدار التاريخ.. خ�شو�شً

ال�شهيونى مل يكن هناك قبول من كل اليهود لفكرة 

الهجرة واالنتقال اإىل وطن جديد رغم ت�شويره باأنه 

الوطن املنقذ لهم من ا�شطهاد العامل.
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فايز اأبو �سمالةحامد عبد اهللجون جونيه�سامى ميخائيل

»اح�سدوهم.. اذبحوهم.. نريد اأن نرى الدماء فى �سربا و�ساتيال«

يوناثان غيفن



احلقد  عن  دائًما  ومعربة  هادفة  ثابتة  اأيديولوجية 

الدفني جتاه ال�شخ�شية العربية، وعن تزييف حقيقة 

االأر�س الفل�شطينية، وي�شاحبها نظرة متعالية تربر 

االأملان..ارتفعت  اأيدى  على  اليهودى  له  تعر�س  ما 

هذه النظرة حدة حتى و�شلت حلد اعتبار اأن قاتل 

العرب بطل«.

الهمجى  ال�شاعر  �شعر  فى  جلًيا  هذا  جند 

الكراهية  ثقافة  اأبناء  اأحد  ــ  غيفن  )يوناثان 

من  )عدت  ق�شيدة  فى  العن�شرية(  ومتزعمى 

اأجازتى( التى ن�شرت فى 22 اأكتوبر1982 ب�شحيفة 

يديعوت اأحرنوت .. وحاول فيها اأن ي�شوغ من الكلمة 

الدموية منظًرا جمياًل حيث قال:

اأمى بكت لأننى مل اأقتل املزيد

من قاتلى اأطفال معالوت

جاء  و�شور،  �شيدا  اأطفال  عن  احلديث  وعن   

مما  واأ�شواأ  ذلك  من  اأ�شواأ  هو  ما  اأ�شعارهم  فى 

الذى  ــ  �شيدوم(  )اإفرامي  كتب  حيث  عقل  يتخيله 

يعد رائًدا من رواد حركة هتحيا التى تراأ�شها غوؤوال 

اأمثال  �شعراء  امل�شمني  من  العديد  واأفرزت  كوهني، 

ق�شيدة  كورــ  واأب�شالوم  �شيمر،  ونعمى  �شيدوم، 

بعنوان )�شيدا و�شور(:

األعنكم  اأتهمكم/  اإنى  و�سور/  �سيدا  اأطفال  يا 

لأنكم خمربون

�ستنامون حمطمى العظام فى احلقول والطرقات

ل ت�ساألوا ملاذا.. فاإنه العقاب/ والآن حان العقاب

كل الن�ساء فى �سيدا و�سور.. كل الأمهات

كل احلوامل.. كل امل�سنني وكل الأرامل..

ها نحن قادمون لنعاقبكم.. لنقت�ص منكم.

اأنه  جند  والتطرف،  الدموية  لفكرة  وتاأكيًدا 

واالأوروبى  العربى  العامل  فيه  الذى وقف  الوقت  فى 

�شد ما حدث من جمازر فى �شربا و�شاتيال 1982 

الكيان  همجية  �شد  حمالت  الكثريون  نظم  حيث 

ال�شهيونى ومنها ما قام بها االأديب الفرن�شى جون 

حامد  امل�شرى  والفنان  جارهالى  م�شارًكا  جونيه 

الق�شية  عن  فيها  مدافعني  العامل  عرب  عبداهلل 

كتب  ال�شهيونى..  بال�شلوك  منددين  الفل�شطينية 

ال�شهيونى )يوناثان غيفن( ق�شيدته بعنوان �شربا 

يديعوت  �شحيفة  ــ  ملحق  فى  ــ  ون�شرتها  و�شاتيال 

اأحرونوت فى اأكتوبر 1982.. قال فيها:

ال�سا�سة  اأمام  يجل�ص  غفري..  جمهور  هناك 

ال�سغرية 

اإىل  طريقهم  فى  الفل�سطينيني  الأ�سرى  راأينا 

املعتقل 

ا.. اقتلوهم. �سرخ اجلمهور.. و�سرخت اأنا اأي�سً

اح�سدوهم.. اذبحوهم.. نريد اأن نرى الدماء فى 

�سربا و�ساتيال

اإلقاء  من  البد  عام  ب�شكل  والعرب  الفل�شطينية 

ال�شوء هنا على اأننا لن نتحدث عن االأدب العربي، 

بـ)االأدب  ي�شمى  ما  على  حديثنا  ين�شب  ولكن 

الذى كتب داخل  االأدبى  الر�شيد  االإ�شرائيلي( وهو 

ن�شر  �شواء   48 دولة  قيام  بعد  ال�شهيونى  الكيان 

ما  اأو  االجنليزية  باللغة  كتب  اأو  خارجه،  اأو  داخله 

اأن  االإ�شرائيليون  اأدرك  فقد  اللغات،  من  عداها 

اللغة العربية لغة ميتة لن يلقى لها بااًل اأمام العامل، 

فبالرغم  دايان(  )ياعيل  الكاتبة  ذلك  على  ومثال 

من اإقامتها فى فل�شطني املحتلة طوال حياتها فاإنها 

تكتب باالإجنليزية عن واقع الكيان ال�شهيونى .

وحقيقة فقد عجز )االأدب االإ�شرائيلى( دائًما 

وذلك  املتما�شك  القوى  االأدب  مبظهر  الظهور  عن 

ملقومات  تفتقر  ذاتها  اإ�شرائيل  اأن  اأولهما  ل�شببني: 

)االأديب  اأن  والثانى  واللغة..  االأر�س  وهى  القومية 

االإ�شرائيلى( جنده دائًما ال يعرب عن ذاته باالإ�شافة 

لكونه اليبحث فى اأدبه و�شعره عن املعانى احل�شية اأو 

التعبريات اللغوية اأو عن االأفق الوجدانى له.. مبعنى 

اأدق النتاج االأدبى ال�شهيونى نتاج اأيديولوجى لي�س 

اإيقاع  عن  يعرب  ما  دائًما  فهو  فنى  ثقافى  هدف  له 

خطوات املوؤ�ش�شة الع�شكرية ال�شهيونية.

وكما قال )عميحاى( عن )االأدب االإ�شرائيلي( 

فى  يتعدى  ال  املعا�شرون  ال�شهاينة  يكتبه  ما  اأن 

حقيقة االأمر كونه ر�شًما حلدود ال�شيا�شة.

جاء  كما  ــ  البع�س  اعتربه  االإ�شرائيلى  االأدب 

على ل�شان الدكتور عبد الوهاب امل�شريى ــ اأدًبا من 

حممود  الفل�شطينى  ال�شاعر  واأبدى  الثالثه  الدرجة 

اإنه ال  دروي�س راأيه فى )االأدب اال�شرائيلي( قائاًل: 

على  دائًما  يقف  مقالة..  اأو  خطبة  يكون  اأن  يتعدى 

52
»راأينا الأ�سرى الفل�سطينيني فى طريقهم اإىل املعتقل«.. غيفن

عن�شرية اإ�شرائيل مل تكن باجتاه العرب فقط 

كامل  فى  وجت�شدت  امللونة،  ال�شعوب  اإىل  تعدته  بل 

ا  وخ�شو�شً يهودى  غري  هو  ما  كل  جتاه  معانيها 

ال�شهيونى  الكيان  مار�س  فقد  الفل�شطينيني 

العن�شرية فى كل نواحى احلياة حتى و�شلت للثقافة 

والفكر.

العن�شرية ال  ب�شور من  الثقافة  وعندما تطوق 

جتد اإال جمتمًعا م�شوًها ه�ًشا م�شروًخا يعي�س دائًما 

عدو  اأكرب  معروف  هو  كما  والتوتر  دائم،  توتر  فى 

لالإبداع واالأدب.

وقد جاء على ل�شان الكاتب ال�شهيونى �شامى 

ميخائيل )رئي�س جمعية حقوق املواطن فى اإ�شرائيل 

االإ�شرائيلية  الثقافة  و�شفه  فى  االأ�شل(  عراقى   -

قوله باإنها ال تقل �شمية عن االإ�شالم املتطرف )!!( 

اأطفالها من الرو�شة حتى  اإ�شرائيل تغذى  اأن  حيث 

على  والتعاىل  وال�شك  الكراهية  ال�شيخوخة  مرحلة 

ا العرب. االآخر خ�شو�شً

ما  وال�شعر  االأدب  عن�شرية  على  �شاعد  وقد 

تداولته املدار�س من علوم كالرتبية الدينية والوطنية 

والتاريخ واجلغرافيا وجميع االأدبيات املتداولة فيها  

االإ�شالمى  العربى  التاريخ  لت�شويه  ت�شعى  والتى 

الدرا�شية من  الكتب  اإىل ما احتوت عليه  باالإ�شافة 

معانى حتر�س على قتل االآخر واملحافظة على روح 

الكراهية لالأمم، حتى اأن وزير املعارف ال�شهيونى 

الرتبية  اأن  اأكد   )1996( نيتنياهو  حكومة  فى 

والتعليم فى »اإ�شرائيل« تهدف اإىل خلق �شلة وثيقة 

بني الطلبة واجلي�س عرب برنامج تدريبى منظم.

فى  االإ�شرائيلى  االأدب  دور  عن  احلديث  وقبل 

ن�شاأة وتطور الدولة االإ�شرائيلية وموقفه من الق�شية 



االأدب  بجناحيها  االإ�شرائيلية(  )الثقافة 

التطورات  كل  ال�شنني  مدار  على  واكبت  وال�شعر 

ال�شهيونى..  الكيان  بها  مر  التى  واالأحداث 

الع�شابات  به  تقوم  ما  عما  ومدافعة  مربرة  تارة 

وغدر  وا�شتيطان  اغت�شاب  اأفعال  من  ال�شهيونية 

الغام�س  باملعنى  لل�شالم  واأخرى داعية  وعن�شرية، 

الفل�شطينى  االأديب  عنه  عرب  والذى  ال�شهيونى، 

)فايز اأبو �شمالة(: »بدت لالأدب االإ�شرائيلى ق�شية 

ال�شالم وكاأنها اأطروحة مثالية يخاطب ال�شاعر فيها 

الف�شاء فى ال�شماء ولي�س مبفهوم اأن ال�شالم هدف 

يحتاج لتحقيقه توافق وتنازل االأطراف املت�شارعة 

حول ق�شيتهم«.

على  دائًما  االإ�شرائيلي(  )االأدب  حر�س  فقد 

التاأثري  قا�شًدا  ال�شهيونى  اجلمهور  خماطبة 

ن�شاأة  بداية  مع  اأنه  فنجد  ال�شيا�شى،  الوعى  على 

االأوائل  املهاجرين  بت�شجيع  قام  ال�شهيونى  الكيان 

ا  خ�شو�شً الزمهم  الت�شجيع  هذا  فل�شطني..  اإىل 

اإىل  واالفتقار  احلزن  اإال  فيها  يجدوا  مل  عندما 

على  ال�شعرى  االهتمام  ان�شب  وبالتدريج  االأمان.. 

الغطر�شة  �شمات  تعالت  ثم  )املقاومة!!(،  �شرورة 

واال�شتعالء فى اأ�شعارهم وظهر هذا جلًيا فى اأ�شعار 

)اأنا جرينو(، و)جربائيل الي�شع(.

اأكرث  من   1967-1948 من  الفرتة  وتعترب 

عن  ال�شهيونى  ال�شاعر  فيها  عرب  التى  الفرتات 

مدى احتقاره لل�شخ�شية العربية و�شورها على اأنها  

عليها  يغلب  القومية،  من  جمردة  مزعج،  كابو�س 

ج�شع املال و�شهوة اجلن�س، واأظهر الفل�شطينى بكونه 

ويقبل  يومه  قوت  لك�شب  فقط  يعمل  فقرًيا  �شعيًفا 

اأما  اليهودى..  يقبلها  ال  التى  املتدنية  باملهن  العمل 

كونها  على  االأدب  ف�شورها  ال�شهيونية  ال�شخ�شية 

ال�شخ�شية املنا�شلة املقاتلة.

االإ�شرائيلى  االأدب  تناول   1967 حرب  وبعد 

ال�شخ�شية الفل�شطينية بكونها حمبطة، خاب اأملها 

فى العرب ومل يعد اأمامها اإال االنخراط فى املجتمع 

فى  الغطر�شة  لغة  زادت  فقد  وبالطبع  االإ�شرائيلي، 

كل االأدبيات التى �شاحبت هذه الفرتة.

)االأدب  فى  الن�شر  للحظات  املتابع  ولكن 

م�شاعر  من  اأبًدا  تخل  مل  اأنها  يجد  االإ�شرائيلي( 

االحتفاظ  اإمكانية  فى  الثقة  وعدم  الدفني  القلق 

املتابع  يلم�شه  ما  وهو  الع�شكرية..  باالنت�شارات 

ب�شكل وا�شح بعد اتفاقية كامب ديفيد.

لبنان  على  ال�شهيونى  العدوان  بعد  ظهر  كما 

عام 1982، واالنتفا�شة الفل�شطينية 1987، ما �شمى 

باالأدب املناه�س واأدب االنتفا�شة.. والذى عرب عن 

فى  وحذر  الغام�س،  امل�شتقبل  من  اخلوف  �شدة 

�شيا�شتها  ا�شتمرار  من  ال�شهيونية  ال�شلطات  متنه 

اأن هذا مل ياأت على هوى ال�شلطة  اإال  اال�شتعمارية، 

النوع  لهذا  الفر�شة  مينح  فلم  وبالتاىل  احلاكمة، 

بهجمة  وقوبل  به،  واملعرفة  االنت�شار  فى  االأدب  من 

�شر�شة ق�شت عليه متاًما.

ومع طول الطريق الذى �شار فيه االأدب وال�شعر 

املجتمع  حتويل  عاتقه  على  اآخًذا  االإ�شرائيلى  

عدوانية  بروح  معباأ  حمارب،  ملجتمع  االإ�شرائيلى 

التغييب  ملنهج  ومتبع  ا�شتعمارية،  تو�شعية  واأطماع 

والطم�س والت�شليل والكذب عن الذات، هادٍف فيه 

�شاكنى  جميع  والء  وك�شب  االنتماء  روح  خلق  اإىل 

االإ�شرائيلية  للدولة  العامل  و�شهاينة  اإ�شرائيل 

ا بعد  املزعومة ــ واجهته الكثري من العقبات خ�شو�شً

اأن وجد اليهودى نف�شه هو واأوالده فى عداء دائم مع 

من حوله، وفى و�شع متهم عنيف غا�شب عن�شرى 

تظهر  بداأت  اإنه  حتى  اخلارجى  العامل  قبل  من 

الهجرة املعاك�شة من الداخل للخارج.

اإىل  ال�شهيونى  الكيان  عمد  املوقف  هذا  اأمام 

فكرة تن�شئة جيل خا�س ي�شمى جيل اليهودى االأمثل 

يهودية  خا�شة  تربية  يرتبى  ال�شابرا(،  )جيل 

العرب  وال�شيما  االأعداء  ذبح  فى  الرغبة  اأ�شا�شها 

حتى املوت لت�شتمر اإ�شرائيل.

تاأ�شي�س  من  جيلني  بعد  ظهر  ال�شابرا  جيل 

حتتوى  ما  اأحد  على  يخفى  وال  ال�شهيونى  الكيان 

عليه جعبة هوؤالء من عن�شرية واإ�شرار على حتقيق 

يتحرك  الفرات،  اإىل  النيل  من  امليعاد  اأر�س  حلم 

ال�شلبى  واالإيجاب  ال�شلب  بني  دائًما  اجليل  هذا 

لتحقيق هدفه.

والذى  اجليل  هذا  فكر  عربعن  منوذج  واأكرث 

يعد مثاًل حًيا له ما جاء فى اأ�شعار املتطرفة )نعمى 

هتحيا  حركة  فى  فاعلة  ع�شوة  تعد  التى  ــ  �شيمر( 

�شيمرعمليات  نا�شرت  عنها-  احلديث  �شبق  والتى 

اإبادة الفل�شطينني اإذ قالت:

اأحدهم  ليذبح  بع�سهم..  ليذبحوا  علينا..  ماذا 

اآخاه

فلماذا نتدخل نحن.. وملاذا ل نكون �سعداء

نف�ص ال�ساعرة جندها تتحدث فى بع�ص ق�سائدها 

اليوم  اإىل  حقيقته  تت�سح  مل  الذى  ال�سالم  عن 

فتقول:

رمبا غدا �سنبحر فى �سفن

من �ساحل اإيالت حتى �ساحل العاج

وعلى املدمرات القدمية �سي�سحن الربتقال 

رمبا بكل املمرات ال�سيقة غدا

�سي�سوق قطيع اأغنام 

رمبا باألف مدقة غدا.. �ستدق اأجرا�ص العيد

يا للعجب كيف احلديث عن ال�سالم واآلة احلرب 

تنقل الربتقال!!.

جيل  اإليه  يهدف  الذى  ال�شالم  هو  هذا 

ال�شابرا..

اليهودى  جيل ال�شابرا نتاج طبيعى ملا عاي�شه 

واالغت�شاب  الدمار  اإال  حوله  يجد  فلم  ال�شهيونى 

احلقائق  وقلب  الربيئة  النف�س  وقتل  والعن�شرية 

مع  واخلالف  الفكر  ومعاداة  الواقع  ومعار�شة 

الفطرة والطبيعة.

وقد اعترب ال�شهاينة اأن جيل ال�شابرا هم من 

ميثلون ال�شخ�شية اليهودية 100% ون�شبوه اأن يكون 

بدياًل ليهودى املنفى وي�شغل كل املهن التنموية العليا 

واملتدنية منها.

تبقى حقيقة واحدة وهى »من تذوق طعم الدم 

ومل يتنف�س الهواء اإال وهو معباأ بالكراهية  لن يبدع 

اإال �شًرا ولن يولد من رحم الق�شوة اإال العنف«.
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»اأمى بكت لأننى مل اأقتل املزيد«.. غيفن
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حمزة اخلطيب

ني�سان)1( يا حمزة!

والأر�ض تناديك، عري�سها

كل بنف�سجها

اأحمرها املهراق

وزغاريد العذارى

لك

اأربعون وطًنا م�سلوًبا

تبزغ فيك، ثالثة ع�سر قلًبا

وملا الع�سق طغى

اأهديتها/ تنا طفولتك

�سينه�ض ال�سبح

�سنهتف  النوروز)2(،  اأول  ويف 

للحرية

ونطري.

اإبراهيم قا�شو�ش

�سوتك

يرفع وقتنا

ثورة

وحماه اجلرح

تنجز العا�سي، عا�سًيا

مل يكن اإل �سحيًحا

نـوروز  الشـــــــام
خالت اأحمد

اأن تكون

ناعورة 

عا�سي

حماه

لرتفعنا ل�سوتنا

الذي ثورة.

�سنطري.

غياث مطر

ذاك ال�سهيد، حبيبي

يحمل يل منذ اآذار ورًدا

غيُث هو

ينهمر من فرط احلب

وي�سقي » احلماة« مطًرا

اأرفعوه حبيبي 

اإيّل

خم�سة وع�سرين �سم�ًسا

�سنطري.

م�شعل متو

كثرٌي اأنت 

ل ت�سعك الكلمات.

حم�ش

اأميي�سا ال�سم�ض

اأربعاوؤنا املجنون ثورة

ل�ساح/عة احلرية

الفراعنة

الرومان

واملغول

مروا.

خالت اأحمد
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�سن�سرب العا�سي

ونطرق على الأواين النحا�سية

ليمروا.

ومن جهاتنا الثمانية

م�سرعني على احلرية

�سنطري.

• �ساعرة �سورية من كرد�ستان �سوريا
ني�سان  �سهر  فى  الكرد  يتزوج  ل   )1(

ال�سهر  هذا  اأن  يعتقدون  لأنهم  اأب��ًدا، 

هو عر�ض الأر���ض.. فال يناف�سها عليه 

اأحد.

بداية  اجل��دي��د،  ال��ي��وم  ن����وروز:   )2(

احلياة
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ي��و���س��ف وه��ب��ى بزينب  ���س��ر اح��ت��ف��اظ 

���س��دق��ى وا���س��ت��غ��ن��ائ��ه ع��ن ف��اط��م��ة ر�سدى 

وزوجها عزيز عيد.

من  العربى  الغناء  �سيدة  حتولت  كيف 

من  رائ��دة  اإىل  مهلبية  بطبق  تغنى  مغنية 

رواد النه�سة الفنية فى م�سر.

بكتاب  اأم�سكت  كلما  مل���اذا  اأع���رف  ال 

الفور  على  راغ��ب،  ل�سكرى  اخللفى  الباب 

مرتني«  م��ات  ال��ذى  »الرجل  رواي��ة  تذكرت 

للكاتب الربازيلى جورجى اأمادو، وال اأعنى 

فاحلكاية  الكتابني،  بني  ت�سابه  اأى  بذلك 

كتاب  �ساحب  راغب،  �سكرى  اأن  فى  تكمن 

اإىل  اأق��رب  احلقيقة  فى  هو  اخللفى  الباب 

الرجل الذى مات مرتني؛ فعلى الرغم من 

رحيل راغب فى اأغ�سط�س من العام 1983، 

يعترب  التاريخ  هذا  اأن  تثبت  احلقيقة  ف��اإن 

تاريخ وفاة �سكرى راغب ثانيًة، حيث اإنه قد 

مات مرة اأخرى من قبل، واأعنى بذلك فى 

العام 1971 �ستاًء، حيث ن�سب حريق مزعج 

اأحد االأبنية التاريخية العظيمة  ومدمر فى 

 �� امل�سرية  االأوب���را  دار  مبنى   �� م�سر  فى 

ل اإىل اأنقا�س ملعنى مازال يكوينا  والذى حتَوّ

اإىل االآن.

ك���ان راغ���ب اأ���س��ه��ر م��دي��ر م�����س��رح فى 

تاريخ االأوبرا امل�سرية، فحني نذكر االأوبرا 

فى  راغ��ب  �سكرى  االأ�سري  عا�سقها  يتبعها 

كتابه »مائة �سخ�سية م�سرية و�سخ�سية«، 

يذكر �سكرى القا�سى: فقد كانت مثل تلك 

بداية  احل��ري��ق(،  حلظة  )يعنى  اللحظات 

خارت  حيث  راغ��ب(،  )اأى  حلياته  النهاية 

جال�ًسا  وارمت���ى  امل���روع  امل�سهد  اأم���ام  ق��واه 

اأ�سفل قاعدة متثال اإبراهيم با�سا فى ميدان 

التاريخية  باملع�سوقة  يهذى  وراح  االأوب���را 

الثقافة  قالع  من  قلعة  معها  احرتقت  التى 

والفنون فى العامل كله«.

لقد كان حريق االأوبرا مبثابة قتل عمد 

كل  ك��ان��ت  حيث  راغ���ب  ل�سكرى  بالن�سبة 

حياته، وهو ما يو�سحه كتابه الباب اخللفى، 

والذى نحن ب�سدد احلديث عنه.

لقد �سدر الكتاب فى طبعته االأوىل فى 

الدار  عن  بديع  اأزرق  بغالف   1958 العام 

مطبعة  جمرد  احلقيقة  فى  وهى  امل�سرية 

على  وُكِتب  اآن��ذاك،  باملالية  �سامى  ب�سارع 

�سكرى  املنتج:  اأو  املخرج  بطريقة  الغالف 

�سيقدم  وكاأنه  اخللفى،  الباب  يقدم  راغب 

ا م�سرحًيا جلمهور املتلقني، ولعل اأجمل  ن�سًّ

التى  الب�ساطة  هى  الكتاب  غ��الف  فى  ما 

االأوىل  ال�سفحة  وف��ى  االأوج���ه،  كل  احتلت 

طارق ها�شم

فى كتابه الباب اخللفى

شكرى  راغب  يكشف  أسراًرا جديدة  فى  حياة  سليمان  جنيب

غالف الكتاب

فاطمة ر�شدى
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من  يحبون  من  توقيع  على  احل�سول  اأج��ل 

الفنانني.. بب�ساطة ت�سعر اأن الباب اخللفى 

هو النافذة احلقيقية اإىل العامل كما ت�سوره 

راغب �سكرى.

وكتبه  �سفحة،   192 ف��ى  يقع  الكتاب 

�ساحبه بلغة مرنة ذات اإيقاع مريح فى خفة 

ظل متَيّز بها كاتبه.

وي��ذك��ر راغ���ب اإن���ه ف��ى ال��ع��ام 1938 

ُنِقلت دار االأوبرا اإىل وزارة املعارف، حيث 

لتم�سري  ح��ان  قد  الوقت  اأن  ال���وزارة  راأت 

عليها  ي�سيطر  ك��ان  اأن  بعد  االأوب����را،  دار 

عت اخلطة ما بني االأ�ستاذ  االإيطاليون، فُو�سِ

اجلميلة  الفنون  ع��ام  مدير  ح�سن  حممد 

وزير  الع�سماوى  واالأ�ستاذ حممد  حينذاك، 

نقل  ال��وزارة  قررت  حيث  االأ�سبق؛  املعارف 

االأوبرا،  لدار  وكياًل  جنيب  �سليمان  املمثل 

�سدقى  الرحمن  وعبد  راغ��ب  �سكرى  ث��م 

اخلطة  تتحقق  حتى  تباًعا  ذهنى  و�سالح 

املرغوبة، فت�سبح دار االأوبرا داًرا م�سرية 

»ب��ح��ق وح��ق��ي��ق« ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ري �سكرى 

فرباير  اأول  فى  بالقاهرة  ولد  الذى  راغب 

ترك   1925 العام  وف��ى   ،1907 العام  من 

ل�سخ�س  راغ���ب  �سكرى  م��ن  اإه���داء  ُوِج���د 

غري معلوم، رمبا تنا�سى اأن يذكره من�سغاًل 

بطرافة االإهداء، وهذا يخ�س الن�سخة التى 

فى يدى، مبا يفيد اأن هذه الن�سخة تختلف 

االإه���داء  م��ًع��ا  ول��ن��ق��راأ  الن�سخ،  ك��اف��ة  ع��ن 

الطريف الذى كتبه راغب: »اأن�سحك بعدم 

اأخوك  ُمَوقًعا  يقراأك،  فدعه  واإال  القراءة، 

ا�سم  يذكر  اأن  متنا�سًيا  راغ���ب«،  �سكرى 

ما  قارًئا  يق�سد  كان  رمبا  اأو  اإليه،  املُهَدى 

بعينه.

اأو  اخل��ل��ف��ى  ال��ب��اب  اأن  راغ����ب  وي����رى 

باب  اإنه  كما  ال��رواد،  قبلة  هو  )الكالو�س( 

العامل،  م�سارح  جميع  فى  املمثلني  دخ��ول 

كذلك يق�سده ع�ساق امل�سرح وال�سباب من 

يو�سف وهبىجنيب الريحانى

�سليمان جنيب
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�سالحيته  عدم  طبًيا  ثُبت  اأن  بعد  درا�سته 

حِلق بوظيفة �سكرتري 
ُ
اأ ثم  لوظيفة مدر�س، 

يناير من  ف��ى  وال���زخ���ارف  ال��ف��ن��ون  مل��دي��ر 

1926، التى �سارت فيما بعد الفنون  العام 

التطبيقية، وبقى فى عمله حتى عام 1938، 

حيث ُنِقل بعد ذلك اإىل دار االأوبرا امل�سرية 

)راجع ال�سجل امل�سرى للم�سرح وال�سينما - 

مل�سنفه و�ساحبه حممد �سكرى ع�سو نقابة 

املمثلني - اجلزء االأول 1945 مطبعة عطايا 

باب اخللق - ُيَعُدّ من الكتب النادرة(.

وعن غرام �سليمان جنيب االأول يحكى 

راغ���ب م��ن خ���الل ك��ت��اب��ه ال��ب��اب اخللفى: 

1945 وبداأت  اأيام احلرب وجاء عام  مرت 

م  ونَظّ ع��ه��ده��ا،  �سابق  اإىل  ت��ع��ود  االأوب����را 

فيه  وح�سد  االأول  املو�سم  جنيب  �سليمان 

العاملية  االأ�سوات  ذوى  من  جمموعة  اأك��رب 

واالأ�سماء الرَنّانة، وكان �سليمان اإَبّان احلرب 

بت�سى  االأوىل  بالراق�سة  وثيقة  �سلة  على 

فرقة  مع  م�سر  اإىل  ح�سرت  التى  دانوا�س 

االأوبرا االإيطالية فى العام 1938، وتوطدت 

�سداقتها مع �سليمان فى تلك اللحظة، حتى 

اأن �سليمان كان دائم االت�سال بها فى فرتة 

ا فى املدة التى احتل فيها  احلرب وخ�سو�سً

وير�سل  يرا�سلها  فكان  اإيطاليا،  احللفاء 

اإليها مع اأ�سدقائه ما كانت حتتاج اإليه من 

ي�سعب  ذلك مما  اأو غري  وماأكوالت  هدايا 

احل�سول عليه فى اإيطاليا اأيام احلرب.

حتى جاء عيد ميالد فاروق، فتقرر اأن 

ا  تقدم فرقة االأوبرا االإيطالية فا�ساًل راق�سً

على م�سرح �سراى عابدين، وبالطبع ح�سر 

للراق�سات  ت  ع����َدّ
ُ
اأ التى  ال��ربوف��ة  ف���اروق 

دانوا�س  بيت�سى  راأ�سهن  وعلى  االإيطاليات 

�سليمان  �سديقة  اجلميلة  االأوىل  الراق�سة 

جنيب )كما اأو�سح راغب - الباب اخللفى 

�س 25(، وي�سري راغب اإىل اأن امللك فاروق 

تلك  فى  دانوا�س  بيت�سى  من  التقرب  حاول 

االإيطاىل  ف���اروق  ق  ح���اَلّ طريق  ع��ن  الليلة 

اهتمام،  اأى  تعره  مل  دانوا�س  اأن  اإال  جارو، 

ل�سبب واحد هو اأنها كانت تطمع فى الزواج 

من �سليمان جنيب، كما حكت هى بنف�سها 

املاي�سرتو  وو���س��ط��ت  ب��ل  راغ����ب،  ل�سكرى 

االإيطاىل بللي�سا حيث كان �سديًقا للطرفني 

فى  اأملها  يحقق  اأن  وبيت�سى(،  )�سليمان 

الزواج من �سليمان بك جنيب، وكانت اإهانة 

لفاروق الذى عَزّ عليه اأن ترف�س بيت�سى طلبه 

�سليمان  اإىل  فيه  ب  تتقَرّ ال��ذى  الوقت  فى 

نهاية  وعقب  اخللفى  الباب  من  واأ�سحابه 

ت�سلل  االإيطالية،  للفرقة  امل�سرحى  العر�س 

فاروق مرة اأخرى اإىل امل�سرح ليتحدث ولكن 

هذه املرة مع مدير امل�سرح - �سليمان جنيب 

- معاتًبا له على اإهماله، وبالطبع جاء هذا 

االإهمال نتيجة لَوَله �سليمان ببيت�سى، الذى 

ن�سى الدنيا من اأجلها حتى اإ�سدال ال�ستار، 

احلادثة التى كانت ال�سبب فى خ�سام امللك 

فاروق وقتذاك للمثل ومدير امل�سرح �سليمان 

جنيب.

يعرف ق�سة غرام جنيب  اجلميع كان 

و�سامى  راغ��ب  �سكرى  م��ن  ب���دًءا  ببيت�سى 

ال�سوا وجنيب الريحانى.

�سليمان  ا�سُتْدعى  الليلة  هذه  اإثر  على 

ح�سنني  اأحمد  ملقابلة  الق�سر  اإىل  جنيب 

با�سا �سباح اليوم التاىل، بتكليف من امللك 

جديدة  بتهمة  �سليمان  مع  للتحقيق  ف��اروق 

اإىل  الراق�سات  ا�سطحاب  وهى  وغريبة، 

�سليمان  اإج��اب��ة  وه���ذه  ال��ب��ا���س��وات،  ب��ي��وت 

واحدة،  راق�سة  اإال  اأع��رف  ال  »اأن��ا  جنيب: 

اأ�ساء،  م��ك��ان  ك��ل  ف��ى  م��ع��ى  واأ�سطحبها 

كمان،  وال��ب��ه��وات  ال��ب��ا���س��وات  ب��ي��وت  حتى 

التى  دانوا�س  بيت�سى  هى  الراق�سة  وه��ذه 

�ساأتزوجها، بلغ موالك هذا الكالم وال�سالم 

عليكم«.

نتيجة  ح�سنني  اأحمد  رف��ع  بعدها  من 

قطيعة  فكانت  ال�سابق،  امللك  اإىل  التحقيق 

وموا�سمها  االأوب���را  قاطع  حيث  امللك،  من 

اإىل  و�سليمان وم�سروعاته، وان�سرف عنها 

حد  على  وذلك  اللهو،  واأماكن  الكباريهات 

�س  اخللفى  )ال��ب��اب  راغ��ب  �سكرى  رواي���ة 

.)28

ينته  مل  املو�سوع  اأن  اإىل  راغب  وي�سري 

عند هذا احلد، حيث تدخل اأحمد ح�سنني 

�سليمان  نقل  امللك  على  مقرتًحا  ذلك  بعد 

28 من  اآخر )وكما جاء فى �س  اإىل مكان 

عاجبك  م�س  �سليمان  كان  »اإذا  الكتاب(: 

اآخر، واإذا كنت را�سًيا  اأى مكان  اإىل  ننقله 

امللك  فرد  للمقاطعة،  داع��ى  في�س  ما  عنه 
اأم كلثوم
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االأوبرا،  فى  ي�ستنى  الزم  �سليمان  ال�سابق: 

ب�س اأنا اأحب اأاأدبه«.

�سليمان  ا�سُتْدعى  حتى  اأيام  مت�س  ومل 

جنيب ملقابلة امللك فاروق، وعر�س عليه فى 

وموا�سمها  االأوب��را  م�سروعات  املقابلة  هذه 

املقبلة، كما ق�َسّ عليه جنيب اآخر الق�س�س 

ل�سماعها  َي�����ُس��ُرّ  ف���اروق  ك��ان  التى  والنكت 

و�سمح  كثرًيا  ف��اروق  و�سحك  �سليمان،  من 

ال�ستح�سار  اخل��ارج  اإىل  بال�سفر  ل�سليمان 

فرقة باليه �سانزليزيه من فرن�سا.

الباب  من  �سدقى  زينب  ت�سللت  كيف 

اخللفى؟

على الرغم من اأن كتاب الباب اخللفى 

عن  للحديث  �سفحاته  من  كثرًيا  اأف��رد  قد 

�سليمان جنيب بالتف�سيل الدقيق، حيث اأن 

�سليمان  مع  عا�س  قد  راغب  �سكرى  موؤلفه 

بدار االأوبرا ما يقرب من �سبعة ع�سر عاًما، 

وفكاهى  وممثل  ك�سديق  عنه  حتدث  فلقد 

فاإن  واخليل،  للطاولة  وعا�سق  جوان  ودون 

الفرتة  ه��ذه  رم���وز  اأح���د  ين�س  مل  امل��وؤل��ف 

النادرة وهى املمثلة العظيمة زينب �سدقى. 

�سديقها  مكتب  �سدقى  زينب  دخلت 

ومرت  جنيب،  �سليمان  االأوب���را  دار  مدير 

اجلانب  فى  مكتبى  اإىل  جال�س  واأن��ا  علّى 

االأي�سر ملدخل غرفة املدير، حيتنى فاأجبت 

زينب  اأذك���ر  واأن���ا  م�����س��رق..  بوجه  حتيتها 

مب�سرح  اخلالدة  م�سرحياتها  فى  �سدقى 

رم�سي�س، اأذكرها وهى متثل دور مارجريت 

فى  اأذكرها  الكاميليا،  غادة  م�سرحية  فى 

اأذكرها  وناتا�سا،  والذهبى  ليلى،  جمنون 

واأ�سر  ر�سدى  فاطمة  مع  اختلفت  عندما 

يو�سف وهبى اأن يتخل�س من فاطمة ر�سدى 

وزوج��ه��ا ع��زي��ز عيد وك��ان��ا م��ن اأه���م عمد 

النظر  يعيد  وهبى  يو�سف  وك��ان  الفرقة، 

ف��ى اح��ت��ف��اظ��ه ب��زي��ن��ب الأن��ه��ا ك��ان��ت ملكة 

واأناقة  وفًنا  وثقافة،  جمااًل  حًقا،  التمثيل 

واأر�ستقراطية.

�سدقى  زينب  عن  راغ��ب  �سكرى  كتب 

فى  م�سرحًيا  مونولوًجا  يكتب  ك��ان  لو  كما 

وع�سق  حمبة  عن  كتب  الدرامى،  ت�ساعده 

ال�ساهدة على ع�سر  الفاتنة املوهوبة  لهذه 

الفنون  اأع��رق  من  امل�سرية  فنوننا  كانت 

واأكرثها ازدهاًرا.

ن�سيب اأم كلثوم من الباب اخللفى

 - كتابه  ف��ى  مي��ر  اأن  راغ��ب  ين�سى  وال 

وكيف ين�سى - على اأم كلثوم، التى تناولها 

اأدائها  فى  تقدمه  ما  بكل  م�سيًدا  بحديثه 

كتابه  فى  يذكره  ومم��ا  واالإن�سانى،  الفنى 

كما  كلثوم  اأم  الب�سيط:  ال�ساحر  الفريد 

تعرفها املاليني هى ال�سيدة العظيمة الفنانة 

امللك فاروق زينب �سدقى

وال�سخ�سية  الذهبية،  احلنجرة  �ساحبة 

اجلبارة، و�ساحبة اأجمل �سوت واأعمق نكتة 

تعرفها  كما  كلثوم  اأم  هذه  ت�سوير،  واأب��رع 

املاليني.

اأما اأم كلثوم كما يعرفها �سكرى راغب 

التى  ال�سيدة  فاإنها  الباب اخللفى،  �ساحب 

ت�ساوى مائة رجل بل تزيد، كما يذكر: اإن اأم 

كلثوم ا�سرتك فى تكرميها العهدان املا�سى 

واحلا�سر، وهنا يق�سد قبل الثورة وبعدها، 

ال�سابق  فى  اأ�سرنا  كما  الكتاب  �سدر  حيث 

فى العام 1958، ويرجع ذلك بح�سب راغب 

وروحها  �سخ�سيتها  من  لها  كلثوم  اأم  اأن 

ومن كرامتها وفنها ما يوجب على اجلميع 

احرتامها، كما ي�سري اإىل اأن اأم كلثوم التى 

مهلبية،  بطبق  تغنى  الفنية  حياتها  ب��داأت 

�سايرت النه�سة الفنية، بل اأ�سبحت رائدة 

لها.

كتاًبا  لي�س  اخللفى  ال��ب��اب  ك��ت��اب  اإن 

نادرة احلدوث،  فنية  قطعة  هو  بل  فح�سب 

ح�سل  ال��ذى  راغ��ب،  �سكرى  اأى  ف�ساحبه 

االإبداع  فى  التقديرية  الدولة  جائزة  على 

فى  منا�ساًل  وعا�س   1979 عام  فى  الفنى 

�سيء  ذل��ك  ك��ان  واالأوب����را،  امل�سرح  �سبيل 

اجلميل،  رد  �سبيل  على  الدولة  من  ب�سيط 

 1952 العام  فى  يوليو  ثورة  قامت  اأن  فبعد 

كانت  التطهري، حيث  قائمة  ا�سمه فى  كان 

االأوبرا تتعامل مع الق�سر، اإال اأن اللجنة مل 

وقدرته  خلربته  نظًرا  حمله  يحل  من  جتد 

الفنية، فاأبقته لدرجة اأن �سالح �سامل كتب 

تاأ�سرية حمددة اأمام ا�سمه )�سر ال بد منه 

ويبقى(.

مرت  فقد  االأح��وال  مغري  �سبحان  لكن 

فى  م�ست�ساًرا  راغب  �سكرى  واأ�سبح  االأي��ام 

رئا�سة اجلمهورية وم�سرًفا على االإ�سالحات 

�سخ�سية  مائة  )راج��ع  عابدين  ق�سر  فى 

القا�سى  ���س��ك��رى   - و�سخ�سية  م�سرية 

الهيئة   -11 عدد  امل�سريني  تاريخ  �سل�سلة 

كذلك   ،)1987 للكتاب  العامة  امل�سرية 

ترك كنًزا فريًدا ا�سمه الباب اخللفى.
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مــــن  دفـتـــــر  أحــــوال  الثــــــورة
  جمدى احلمزاوى

ال�سيد/

  نحيط �سي�دتكم علًم� ب�أنه بعد البحث 

والتحرى وا�ستيف�ء املعلوم�ت من م�س�دره� 

، ت�أكدن� مب� ل يدع جم�ًل لل�سك من الآتى:

 اأوًل - اإنه فى يوم الت��سع والع�سرين من 

ين�ير ع�م 2011 وبينم� ك�ن الطفل مو�سوع 

للأحذية؛  م��سًح�  يعمل  وال���ذى  البحث 

حيث ك�ن مقره الرئي�سى هو بع�ض املق�هى 

ب�لق�هرة، وغري  املنت�سرة مبيدان رم�سي�ض 

ن�سرد  اأن  احل���ل  ه��ذه  ف��ى  ب�لذكر  جدير 

العمل حيث  ل�سي�دتكم م� الذى دفعه لهذا 

كم�  بعد،  اأع���وام  الثم�نية  يتعدى  مل  اأن��ه 

اأن نخربكم عن  القول  ن�فلة  � من  اأي�سً اأنه 

املع�ن�ة التى لق�ه� هذا الطفل حتى يكون له 

�سندوق م�سح الأحذية اخل��ض به، ول كيف 

انه ي�سطر فى كل يوم تقريًب� مل�سح اأحذية 

الع�ملني ب�ملق�هى واأ�سح�به� ب�ملج�ن حتى 

ي�سمحوا له ب�لتواجد فى املق�هى ومم�ر�سة 

عمله.

الت��سع  ي��وم  ف��ى  اإن��ه  �سيدى  ي���  املهم   

ان��ط��لق �سرارة  وب��ع��د  وال��ع�����س��ري��ن ه���ذا؛ 

ك�ن �س�حبن�  اأي�م،  ب�أربعة   املب�ركة  الثورة 

ن�داه  حيث  املق�هي؛  ب�أحد  عمله  مي�ر�ض 

وهو  اأحذيتهم�،  لهم�  ليم�سح  �سخ�س�ن 

يتحدث�ن عن �سرورة  �سمعهم�  بعمله  يقوم 

امل�سى ب�لثورة اإىل نه�يته�؛ واأ�سي�ء من هذا 

الدخول فى  اإىل  القبيل. هن� دفعه ف�سوله 

احلديث وال�سوؤال عن م�هية  الذى يتحدثون 

لهجة  ف��ى  اأحدهم�  ان��ربى  عنده�  ع��ن��ه؟؛ 

ب�ملقهى؛  من  كل  انتب�ه  ا�سرتعت  حم��سية 

كل  على  �ستق�سى  الثورة  اأن  كيف  واأخ��ربه 

على  البلد  ث��روة  و�ستتوزع  املوجود  الفقر 
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املحت�جني، واأنه عندم� ت�أتى الثورة ب�لك�مل 

اأى الولد ال�سغري �سيرتك هذه املهنة  ف�إنه 

و�سيعود ث�نية لللتح�ق ب�ملدر�سة، حيث اأن 

�ستكون  الثورة  جميء  بعد  �س�عته�  الدولة 

اأحد  هى امللزمة بتعليمه واإع��سته  يخربن� 

الطفل  �سم�ع  عند  تقريًب�  اأنه  املتواجدين 

لهذه العب�رة، �سرد بفكره بعيدا ورمب� راح 

من  فرغ  اأن  بعد  اأن��ه  اإىل  ينتبه  ومل  يحلم، 

ومل  ال�سخ�س�ن  ان�سرف  الأح��ذي��ة  م�سح 

ين�وله اأية نقود وعندم� �س�أل ال�سغري عن 

املك�ن الذى �سي�أتون منه بهذه الثورة اأخرباه 

ب�أنه   ميدان التحرير.

وبع�ض  العي�ن  �سهود  يخربن�  ث�نًي�:- 

الثق�ت  اأن الولد بعد اأن اأف�ق من حلمه ذهب 

وا�سرتى علبة ك�سرى ثم ان�سرف كلية اإىل 

ك�ن  الذى  املقهى  فى  التليفزيون  م�س�هدة 

يذيع الأخب�ر عندئذ وعلمن� ب�أن التليفزيون 

امل�سرية  القن�ة  على  موجًه�  ك�ن  �س�عته� 

)الكنت�كي(  وج��ب���ت  ع��ن  حت��دث��ت  ال��ت��ى 

وهن�  ب�لتحرير،  للمتواجدين  تذهب  التى 

يتمه�،  اأن  دون  الك�سرى  علبة  الطفل  ترك 

واأخذ �سندوقه على كتفه، و�س�ر فى �س�رع 

اجللء، متجًه� اإىل امليدان.

ث�لًث�:- بعد اأن وزعن� �سورة الطفل على 

ب�لتحرير  متواجدين  ك�نوا  الذين  رج�لن� 

� بع�ض ال�سهود الذين  فى هذه الآونة واأي�سً

اأجمعوا  ب��ه،  متواجدين  ك���ن��وا  اأن��ه��م  نثق 

الثلثني  ليلة  فى  اأن��ه  على  تقريًب�،  كلهم 

ي�سيح  وهو  طفل  �سوت  �سمعوا  ين�ير،  من 

يكرره� مراًرا  واأخ��ذ  ث��ورة(  ي�  لك  )ج���ى 

وهو يخل�ض من نف�سه من بع�ض الأ�سخ��ض 

الذين ك�نوا يحيطون ب�مليدان، وفعًل جنح 

على  و�سندوقه  وج��رى  منهم  الإف��لت  فى 

كتفه اإىل حيث الثوار ب�مليدان، وهن� رحب 

)اهلل  حم��ض  فى  �س�ح  والبع�ض  الثوار  به 

اأكرب(، تلقفته جمموعة �سغرية عب�رة عن 

وهن�  ب��ه،  ورح��ب��وا  ال�سب�ب  وبع�ض  فت�تني 

وجبة   يريد  واإن���ه  ج�ئع  اإن��ه  الطفل  �س�ح 

)الكنت�كي(  وهن� عل �سوت كل من �سمعه 

ب�ل�سحك، وتطوعت الفت�ت�ن واأخذت�ه ج�نًب� 

لهذا )الكنت�كي(  ب�أل وجود  اأخربت�ه  حيث 

من   � بع�سً اأخ��رج��ت  منهم�  واح���دة  ولكن 

�س�ندويت�س�ت الكبدة وال�سجق.

املهم اأن الطفل ظل مع هذه املجموعة، 

فك�ن  عمل  بل  معهم  يقيم  اأن  اأب��ى  ولكنه 

مق�بل،  بل  ال��ث��وار  اأح��ذي��ة  مي�سح  ي��وم  كل 

ويح�سر  يتطوع  فقط  ال�سب�ب  بع�ض  وك�ن 

وفى  اللزمة،  وال�سبغة  الورني�ض  علب  له 

الثورة وم�  الليل ك�نوا يحدثونه عن  اأوق�ت 

�ست�أتى به  لأمث�له بل اإىل امل�سريني جميًع�، 

وعندم� طلب اأحدهم اأن يكتب ل فتة تطوع 

الولد بكت�بته� ي� �سيدى وك�ن خطه جميًل 

فعًل ومن املمكن اأن يعمل خط�ًط� ل م��سح  

ال�سمر  لي�ىل   من  ليلة  فى  اإنه  بل  اأحذية، 

التى ك�نت ب�مليدان، حدث اأن تعب من يقوم 

اأنف��سه،  ليلتقط  ث�نيتني  وتوقف  ب�لغن�ء 

يقول  الأغ��ن��ي��ة،  اأك��م��ل  الطفل  ه��ذا  ول��ك��ن 

ك�ن  الطفل  �سوت  اأن  ورج�لن�:-  ال�سهود 

اإىل  الوقت،  نف�ض  فى  وجميًل  قوًي�  رائًع�، 

املجموع�ت  بع�ض  ا�ستدعت  التى  الدرجة 

املج�ورة للن�سم�م اإىل املجموعة التى ك�ن 

معه�، بل اإن بع�ض ال�سهود يق�سم اأنه ب�سوت 

املجموع�ت  بع�ض  توحدت  قد  الولد  ه��ذا 

التى ك�نت تتن�فر فى ال�سب�ح فيم� بينه�، 

نتيجة الختلف حول م� يجب اأن تقوم به 

ال�سلط�ت اآنذاك فى الأي�م الق�دمة.

موقعة اجلمل  فى  اإنه  البع�ض  ويق�سم   

فوق  يطري  تقريًب�  الطفل  ه��ذا  ال�سهرية، 

ب�إ�سن�د  ويقوم  اجلرحى   ليلتقط  الروؤو�ض  

من منهم على و�سك الوقوع، ويق�سم البع�ض 

اأنه ك�ن هو الوحيد الذى يخرج من  الآخر 

معه  ح�مًل  ف�ئقة  ب�سرعة  ويعود  امل��ي��دان 

ال�س��ض  ك�أربطة  الب�سيطة  الأدوي���ة  بع�ض 

ومطهرات اجلروح، بل يذهب بع�سهم اإىل 

ل  املقلوب،  للح�س�ن  ال�سهرية  ال�سورة  اأن 

هذا  اأن  هى  احلقيقة  واأن  احلقيقة،  تقول 

احل�س�ن  وج��ه  ف��ى  وق��ف  م��ن  ه��و  الطفل 

احل�س�ن  ف��وق��ف  ي��ق��ف،  اأن  ف��ي��ه  و���س��رخ 

ميتطيه  م��ن  واإىل  اإل��ي��ه  ام��ت��دت  و�س�عته� 

اأي�دى بقية الثوار.

امل�سرى  التليفزيون  اعرتف  وعندم�   

ب�لثورة املجيدة وراح يفت�ض عن البع�ض من 

براجمه،  فى  يظهروا  كى  التحرير  �سب�ب 

اأن  بد  الختي�ر منهم ل  يقع عليه  ك�ن من 

حذائه  بتلميع  ليقوم  الطفل  هذا  على  مير 

اأوًل، احتف�ًء بهذه املن��سبة.

مل�سر  الثوار  حترك  وقت  فى  رابع�:-  

على  ال�س�بق  الرئي�ض  ليجربوا  اجل��دي��دة 

التنحي، حدثتن� بع�ض امل�س�در على اأن هذا 

الطفل ك�ن من املتجهني اإىل هن�ك، ولكن 

� اأنه ك�ن  بع�ض امل�س�در الأخرى اأكدت اأي�سً

النقطة  ه��ذه  وعند  التحرير،  ف��ى  لي���زال 

اإنه  �سي�دتكم   اأبلغ  اأن  ي�ستح�سن  �سيدى  ي� 

مبح�ض ال�سدفة البحتة وفى اجتم�ع خ��ض 

ك�نت  املختلفة،   املح�فظ�ت  فى  برج�لن� 

�سورة الطفل على املكتب مبح�ض امل�س�دفة 

فى  يعملون  الذين  الرج�ل  من  الكثري  واإن 

ال�سوي�ض والأ�سكندرية واملحلة الكربى وقن� 

اأثن�ء  فى  اإنهم  ق�لوا:  والفيوم،  واأ�سيوط 

� مثله ب�ل�سبط  فى  الثورة �س�هدوا �سخ�سً

امليدان الرئي�سى لتلك املدن، ويك�د  اأن يكون 

التواأمة هذه هى  نقطة  ورمب�  التواأم،  اأخ�ه 

ال�سه�دتني  الإ�سك�ل فى ت�س�رب  التى حتل 

اأنه ك�ن فى التحرير وفى نف�ض الوقت  بني 

متجًه� مل�سر اجلديدة، وج�رى التحقق من 

هذه النقطة مع اأنه� لن تفيد كثرًيا.

ال�س�بق  الرئي�ض  تنحى  بعد  خ�م�ًس�:- 

والأخ��ذ وال��رد الذى حدث فى هذه الفرتة 

وبعد ف�ض العت�س�م فى التحرير، ان�سرف 

فلم  وح��ي��ًدا،  ال��ول��د  ون�سوا  هن�ك  م��ن  ك��ل 

يجد بًدا من حمل �سندوقه والعودة مليدان 

رم�سي�ض.

املقهى،  ودخ��ل  للميدان  و�سل  عندم� 

الزب�ئن،  م��ن  اأح��د  عليه  ي��ن���دى  اأن  20وقبل 
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وقعت م�س�جرة كبرية فى امليدان، ق�م فيه� 

املت�س�جرون بقذف بع�سهم البع�ض بكل م� 

و�سلت اإليه اأيديهم من �سن�ديق وزج�ج�ت 

املي�ه الغ�زية املنت�سرة على جوانب الأك�س�ك 

اأحدهم  ولكن  املنطقة،  هذه  فى  واملحلت 

ب�لتق�ط  ق�م  يقذفه  �سيًئ�  يجد  مل  عندم� 

الطفل  اأم���م  من  الأح��ذي��ة  تلميع  �سندوق 

على  ال�سندوق  ن��زل  غ��رم���ءه.  ب��ه  ورم���ى 

الأر�ض حمطًم� حتطيًم� ت�ًم� ووقف الولد ل 

يعرف م�ذا يفعل من هول املف�ج�أة، بعدم� 

يقوم  اأن  ال��ول��د  ح���ول  امل�س�جرة،  ه���داأت 

مل  ولكنه  �سندوقه،  من  تبقى  م�  ب�لتق�ط 

يجد �سيًئ� ي�سلح  لللتق�ط، فبكى.

من  يفعل  م���ذا  يعرف  ل  الولد  ووق��ف 

امل�س�جرة  ه���داأت  بعدم�  ؛  امل��ف���ج���أة  ه��ول 

تبقى  م�  ب�لتق�ط  يقوم  اأن  الولد  ح���ول   ،

ي�سلح   �سيئ�  يجد  ولكنه مل   ، من �سندوقه 

لللتق�ط ، فبكى.

�س�عته�  ال��ول��د  اأن  م�س�درن�  تخربن� 

املحطم،  �سندوقه  بق�ي�  بج�نب  جل�ض 

حتوقل  املوجودين  اأ���س��وات  بع�ض  وتع�لت 

وت�ستعيذ، ولكنهم مل يفعلوا �سيًئ� يذكر، كل 

م� فى الأمر اأنه ك�نت هن�ك دائرة �سغرية 

اأن  عن  نتجت  الولد،  ح��ول  اجلم�هري  من 

اإىل حد م�  بعيًدا  واملتواجدين  امل�رة  بع�ض 

عن مك�ن احلدث ك�نت ت�سرتعى انتب�ههم 

لي�س�هدوا،  ف��ي���أت��ون  ه���ذه  ال��ول��د  جل�سة 

وي�س�ألون عن ال�سبب ، وم� اأن يعرفوا حتى 

هذه  ا�ستمرت  انتهت.  فد  مهمتهم  تكون 

احل���ل��ة ل��دق���ئ��ق، ث��م ج���ء اأح���د امللتحني 

للولد:  وق���ل  البي�س�ء  اجللبيب  اأ�سح�ب 

قوم ي� بنى تع�ل مع�ي�.

بفكره  ���س��رح  ال��ول��د  اأن  وا���س��ًح���  ك���ن 

بعيًدا، ورمب� مل ي�سمع كلم�ت هذا امللتحي، 

الذى اأع�د الأمر مرة ث�نية ولكنه فى املرة 

يقول:  وه��و  الولد  واأنه�ض  ي��ده  مد  الث�نية 

ح�سل خري اإن �س�ء اهلل، ج�يز ي� بنى ربن� 

ال�سغلة الزفت دي، وتقرب  ك�تب لك تودع 

لربن�، وتكون بنى اآدم كوي�ض.

و�س�أل  �سيدى  ي�  للواقع  الولد  ع�د  هن� 

ي�أتون  الذين  من  واح��ًدا  ك���ن  اإذا  امللتحى 

علمة  براأ�سه  امللتحى  اأوم�أ  وهن�  ب�لثورة؟ 

املوافقة وهو يقول: كله ب�أمر اهلل.

وهذا  امللتحى  ب���أن  حتري�تن�  اأف�دتن� 

الولد معه، اجته� اإىل العرب�ت التى تذهب 

معرفتن�  وانقطعت  ك���ت،  والكيت  لإمب�بة 

هو  مب���  م�سغولني  كن�  حيث  لأي����م  ب���لأم��ر 

اأهم، و�سي�دتكم تدركون هذا؟

بعد مرور حواىل ثلثة اأي�م، اأدركن� اأن 

هذا امللتحى اأخذ الولد معه جلراج �سي�رات، 

املوجودة  ال�سي�رات  غ�سيل  هو  عمله  وك�ن 

النه�ر  فى  اأم���  الليل،  اأثن�ء  به�  والعتن�ء 

فك�ن الولد دائًم� مرافًق� لهذا امللتحى وهو 

يجوب بع�ض امل�س�جد والتجمع�ت اخل��سة 

به، ويذكر واحد من م�س�درن� اأنه فى يوم 

ق�ل امللتحى للولد: هي� لأعلمك كيف تتو�س�أ 

اأج�ب  و�س�عته�  اهلل،  فرو�ض  ت��وؤدى  حتى 

الولد بكل ثقة اأنه يعرف جيًدا كيف يتو�س�أ، 

ك����ن ه���ذا اأم�����م ج��م��ع م��ن ال��ن������ض وفعًل 

دخلت املجموعة مك�ن الو�سوء فى امل�سجد 

وتو�س�أ الولد وامللتحى يراقبه ب�هتم�م، وفى 

الو�سوء �سرخ  بعملية  الولد  قي�م  منت�سف 

خ�طئة،  بطريقة  يتو�س�أ  ب�أنه  فيه  امللتحى 

ولكن الولد رد ب�أنه يتو�س�أ كم� تعلم. وقبل 

اأن يتم�دى امللتحى فى �سراخه، ج�ءه �سوت 

واحد من املوجودين يخربه ب�أن الولد فعًل 

�سكت هذا  وهن�  بطريقة �سحيحة،  يتو�س�أ 

امللتحى تقريًب�، لأنه كم� عرفن� اأن �س�حب 

اجلمع  ه��ذا  فى  منزلة  اأك��رب  ك���ن  ال�سوت 

منه.

تلقني  فى  امللتحى  ب��داأ  اأي���م  ع��دة  بعد 

اأكرب  درو�ًس� هو وجمموعة ممن هم  الولد 

اأن  فى  الدرو�ض  هذه  تتلخ�ض  العمر،  فى 

يبتغى  ومن  الإ���س��لم،  هو  اهلل  عند  الدين 

اأنه  كم�  منه.  يقبل  فلن  ديًن�  الإ�سلم  غري 

واأن��ه  ع��ن منزلة اجل��ه���د  لهم  ي��ق��ول  ك���ن 

واجب �سد كل من هو لي�ض  مب�سلم.

وك�ن الولد ي�س�أل متى يعود للمدر�سة؟ 

فك�ن رد امللتحى اإن هذه هى املدر�سة التى 

والآخ����رة.  ب�لدني�  ي��ف��وز  فيه�  ينجح  م��ن 

اأن  يريد  اأنه  له  وق�ل  الولد  ن�ق�سه  وعندم� 

اأن  يقدر  حتى  زم�ن  ك�أي�م  املدر�سة  يدخل 

ي�سبح طبيًب� كم� حلمت به اأمه ذات يوم.. 

اأخربه امللتحى ب�أن هذا �سيحدث ولكن بعد 

اأن تتمكن الثورة من الأمر ف�لأمر م�زال فى 

اأوله وم�زالت هن�ك �سعوب�ت.

يوم  ف��ى  اأن��ه  �سيدى  ي���   ��� اأي�����سً وعلمن� 

احل�دثة ال�سهرية عند كني�سة اإمب�به، ج�ء 

و�س�ر  عمله  من  الولد  واأخ��ذ  امللتحى  ه��ذا 

وال�سب�ب،  ال�سبية  من  وجمموعة  هو  به 

وهو يقول لهم: اأن الوقت قد ح�ن للجه�د، 

اأخيهم  ومع  اهلل   مع  يقفوا  اأن  عليهم  واأن 

امل�سلوب منه،  له حقه  الدين حتى يرد  فى 

واح���د منهم زج���ج��ت��ني من  ك��ل  واأع��ط��ى 

زج�ج�ت املولوتوف ط�لًب� منهم اأن يحرقوا 
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به� الكني�سة.

واملرج  ال��ه��رج  وح����لت  الكني�سة  عند 

الولد  اأن  يبدو  دائ��ًرا،  ك�ن  الذى  والقتت�ل 

للجمل  موقعة  ت�سبه  رمب�  احل�لة  ب�أن  �سعر 

حيث ك�نت احل�لة م�سطربة ف�سرخ ب�سوت 

ع����ل: اهلل اأك���رب ج���ى ل��ك ي��� ث���ورة، ورفع 

الكني�سة.  على  ليقذفه�  املولوتوف  زج�جة 

ولكن ق�لوا لن� اأن عني الولد ت�سمرت عندم� 

رفع  ثم  الب�ب،  فوق  املوجود  ال�سليب  ملح 

راأ�سه ع�لًي� اإىل حيث ال�سليب املوجود فى 

الأعلى، وهن� ت�سمرت يده مت�ًم�؟

واعذرون�   ، ل�سي�دتكم  نقول  اأن  ن�سين� 

من�  طلبتموه�  ال��ت��ى  ف�لعجلة  ذل��ك  على 

ك�نت هى ال�سبب وكن� نقرر اأن  ن�سوغ هذا 

التقرير من جديد ونتل�سى هذه ال�سقطة، 

من  حرفًي�  �سي�دتكم  اأوام���ر  ننفذ  ولكنن� 

حيث ال�سرعة.

الولد  هذا  اأن  �سي�دتكم  نخرب  اأن  نود 

فى  ل��لأح��ذي��ة  م��سًح�  يجول  ك���ن  عندم� 

ول  به اجل��وع  ي�ستبد  ك���ن عندم�  امل��ي��دان، 

الن��ض  لن�سراف  نتيجة  نقود  معه  يوجد 

ك�ن  لآخ��ر..  اأو  ل�سبب  اأحذيتهم  تلميع  عن 

امليدان،  فى  الفتح  مل�سجد  يتوجه  عندم� 

موجودة  للفقراء  املج�نية  الوجبة  حيث 

كثرًيا  الط�بور  فى  يقف  ك�ن  الع�م،  طوال 

من  بع�ض  ك���ن  الأوق�����ت  م��ن  الكثري  وف��ى 

 � يكربونه �سًن� يزيحونه عن مك�نه، خ�سو�سً

امليدان  مرت�دى  من  هذا  على  اعت�دوا  من 

ح�سن  ولكن  ال�س�ئقني؛  وبع�ض  الب�عة  من 

الأزرق  اجلينز  البنطلون  �س�حب  امللتحى 

ل يرتك �سلة جم�عة  ك�ن  وال��ذى  دائًم�. 

الكبدة  عربة  �س�حب  الفتح،  م�سجد  فى 

املوجودة ب�لقرب من ب�ب امل�سجد اخللفى 

حيث الدخول ملطعم امل�سجد، ك�ن �س�عته� 

ين�دى عليه ومينحه بع�ض ال�س�ندويت�س�ت، 

�سيًئ�  ي�أخذ  اأن  �س�عته� يرف�ض  الطفل  ك�ن 

بل ثمن فك�ن ح�سن �س�عته� يقول: بعدم� 

ثم  حذائي؛  بتلميع  �ستقوم  الأكل  من  تفرغ 

عندم�  ج��ًدا  ع���ل  ب�سوت  ح�سن  ي�سحك 

ينتهى �س�حبن� من طع�مه ويجد اأن حذاء 

ح�سن من نوع )الكوت�سي( الذى ل مي�سح، 

ال�س�ى  كوب  فى  ي�س�ركه  ح�سن  ك�ن  وهن� 

ويخربن�  اجل�ية،  املرة  متعو�سة  له:  ويقول 

الولد  تعر�ض  عندم�  اأن��ه   � اأي�سً م�سدرن� 

ح�سن  من  ب�لقرب  يجل�ض  وك���ن  للمر�ض  

ل�سيدلية  ا�سطحبه    الإعي�ء  عليه  ويبدو 

ح�لته  منري  عرف  وعندم�  القبطي،  منري 

اأعط�ه بع�ض الدواء ون�سحه ب�لراحة الت�مة 

ملدة ثلثة اأي�م، و�س�عته� غمغم الولد ب�أنه 

منحه  عمل،  ب��ل  ي��وًم���  ي��رتك  اأن  يقدر  ل 

منري ع�سرين من اجلنيه�ت، ورف�ض الولد 

مقدًم�  يدفع  اأنه  اأخربه  منري  ولكن  قبوله� 

اإن  بل  �سهور،  �ستة  ملدة  ح��ذاءه  تلميع  ثمن 

�سيدلنية  تعمل  والتى  منري  زوجة  ك�ترين� 

خرجت  ال�سيدلية  نف�ض  ف��ى   ��� اأي�����سً ه��ى 

يدور،  عم�  و���س���أل��ت  املعمل   م��ن  �س�عته� 

الب�ب  ل��ه  وفتحت  ن���دت��ه  ع��رف��ت  وعندم� 

ك�نت  التى  ال��دواء  علب  بفتح  هى  وق�مت 

فى يده ون�ولته الأقرا�ض وهى من اأح�سرت 

راأ�سه  على  م�سحت  ثم  لي�سرب،  امل�ء  كوب 

وق�لت له ب�ل�سلمة ي� بطل، وك�نت ك�ترين� 

ال�سليب  ملح  راأ�سه حيث  بيده� على  تربت 

مر�سوًم� فوق ر�سغه�.

هذه  تذكر   الولد  اأن  �سيدى  ي�  يبدو   

الأ�سي�ء؛ ولذا وقفت يده عن رمى الزج�جة: 

بقذف  ي�أمر  �سوت   ج�ء  م�  �سرع�ن  ولكن 

ال��زج���ج���ت ب�����س��رع��ة؛ وه��ن��� اه��ت��زت يده 

و�سقطت الزج�جة بج�نبه مت�ًم�.

نتيجة  ب�مل�ست�سفى  بعد يومني ق�س�هم� 

الولد  ق�سى  الأوىل،  ال��درج��ة  م��ن  ح��روق 

ق�له�  كلمة  اآخ��ر  اأن  املمر�ض  وق���ل  نحبه، 

الولد قبل اأن ميوت هي، ي� رب خلينى لغ�ية 

م� اأ�سوف الثورة.

اأنه مل يتعرف عليه اأحد، حتى  ونتيجة 

به،  له  �سلة  ل  انه  وق�ل:  اأنكره  امللتحى  اأن 

على  �سهور  ثلثة  من  يقرب  م�  م��رور  بعد 

اأن  �سي�دتكم  على  نقرتح  فنحن  حدث  م� 

يتعرف  لن  اأن��ه  نعتقد  لأنن�  بدفنه  تقوموا 

20عليه اأحد ولن يط�لب اأحد بجثم�نه.
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املنظر: عائلة تركية تعمل فى ن�سج ال�سجاد.. 

)�سوت  ال�سوت  �سجيج  �سجادة..  اأمامهم 

القنابل( يرتفع ولكنهم يركزون فى عملهم.

لكن  اأع��م��ل،  اأن  اأح���اول  اأع�سابى..  امل���راأة: 

اأع�سابى تخونني.

ف�سوف  رئا�ستي،  حتت  تعملني  لأنك  الرجل: 

اأنتظر حتى يزول التوتر.

املراأة : اإن الإبرة تطي�ش.

الرجل: الإبرة ت�سري حيث تاأمرينها.

)ت�سقط قذيفة(

املراأة: )ترمى الإبرة(... اأع�سابي..

انظر ماذا يحدث...

الفتاة: اإنها اإرادة اهلل حيث ت�سقط القذيفة.. 

واأع�سابنا لن ت�ستطيع اأن تغري م�سارها. 

املراأة: اأعرف... اأعرف. 

الرجل: ام�سكى الإبرة.

وانتهى  القذائف،  ب�سبب  توقفنا  اإذا  الفتاة: 

لدينا  يكون  فلن  التجارة،  وب��داأت  احل�سار 

خمزون كاف من ال�سجاد.

املراأة: اأعرف كل هذه الأ�سياء.

الفتاة: اأنا ل اأعطيك حما�سرة.

الرجل: هذه كلها اأ�سياء مفزعة ولكن ل يوجد 

لدينا املخزون الكايف.

النســاجــون  ينتشــون  حـني  يكتشفــون  لونـــــًــا  جــــديًدا
تاأليف: هوارد باركر•

ترجمة: ربيع مفتاح

املراأة: اأعرف ذلك، حتى موتى لن يكون اأمًرا 

ذا اأهمية. 

الفتي: .. ول اأنا..

اأم�سك  اأن  اأ�ستطيع  اأنت، ولكنى ل  املراأة: ول 

بالإبرة حني....

الفتي: )حمدًقا(... اإن جي�سنا ين�سحب.

الرجل: كل �سيء باأمر اهلل.

���س��وف يدخلون  الأع�������داء....  ل��ك��ن  ال��ف��ت��ى: 

املدينة.

الرجل: وا�سح اإنها اإرادة اهلل. 

حلظة  ي�سرخ..  �سخ�ش  ت�سقط..  )قذيفة 

�سمت(

ملاذا تتوقفون عن العمل؟

الفتي: �ساأح�سل على بندقية من اأحد املوتى، 

و�سوف...

الرجل: لبد اأن تنتهى من هذه ال�سجادة. 

الفتى: وماذا لو اأن الأعداء قتلونا؟.

اإىل  ي��ن��ظ��رون  و���س��وف  يقتلونا،  ل��ن  ال��ف��ت��اة: 

فى  همك  �سع  �سيًئا..  يفعلوا  ولن  ال�سجادة 

عملك.

و�سوف  مقدمتك،  على  �سي�سربونك  الفتي: 

بعيًدا  اأو  ال�سجادة  ف��وق  جونلتك  يخلعون 

عنها.

يتكلم  وه��و  اأن�سج  اأن  اأ�ستطيع  كيف  الفتاة: 

هكذا؟! كيف؟.

الرجل: لقد تركت �سًفا من الغرز..

اأح�ساءك  ينزعون  �سوف  واأن����ت...  الفتى: 

ويقدمونها قرباًنا.

ن�سمح مبرور  اآخر، نحن  الرجل: وهذا �سف 

الرياح لتق�سى على كفاحنا وتدمر عائلتنا.. 

مازلت اأعمل، اأ�سابعى مازالت �سريعة وبطيئة 

كما هي، ولكنى اأقاوم، ومل اأترك �سيًئا واحًدا 

من اأجل اخلوف اأو التاريخ.

الفتاة: �سوف اأنتهى من اآخر �سف يل.

اإنها تعرف جيًدا اأن كل الآلم ميكن  الرجل: 

هى  ال�سجادة  العمل،  طريق  عن  اإخمادها 

علمه  وكذلك  وال��دي،  علمنى  هكذا  احلياة، 

�سيًئا،  غ��ريوا  قد  التتار  ول  الرو�ش  ل  اأب��وه، 

احلياة �ست�ستمر، ور�سالتنا فى هذه اخليوط.

الفتي: اأعرف، اأعرف ذلك جيًدا.

مازلت  ولكنك  ت��ع��رف،  اأن��ك  تقول  ال��رج��ل: 

تف�سل البندقية.

هناك  يكون  لن  البندقية  ب��دون  لأن��ه  الفتي: 

والبندقية  ال�سجادة  اأن  اأعرفه  وما  �سجادة 

�سورتان ل�سيء واحد.

املراأة  تقف  منهم،  بالقرب  قذيفة  )ت�سقط 

تلفت  مل  لكنها  �سيحة،  وتطلق  قدميها  على 

انتباه الرجل( 

املراأة: ل تقف، ول تلق باًل ل�سيء.

) ت�سقط قذيفة اأخرى ت�سرخ املراأة ثانية(

م�ستمر  اأن��ا  ي��رام،  ما  على  �سيء  كل  الفتى: 

)بخوف(.. اأنا.

�سظايا  �ست�سيبك  وقفت  لو  اجل�ش،  الفتاة: 

الطائرة.

الفتى: احل�سان اأ�سابته ر�سا�سة. 

)�سيل من الدم ينت�سر على خ�سبة امل�سرح(

و�سنحتاج  قريًبا  احل�سار  ينتهى  قد  الرجل: 

ولن  اأم���وال،  اإىل  نحتاج  ناأكل  ولكى  للطعام 

ينجز  مل  اإذا  فيه  نتاجر  �سيء  لدينا  يكون 

امل��خ��زون ال��ك��ايف.. امل��خ��زون ه��و ك��ل �سيء.. 

املخزون هو احلياة. 

عندما  اأك��ر  ب�سرعة  ت�سري  اأ�سابعى  الفتاة: 

)م�صرحية ق�صرية جًدا(
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اأفكر فى الطعام. 

اأع�سابى  اإن  ت��ع��ذروين..  اأن  اأرج���و  امل����راأة: 

تهددنا جميًعا.

كما  �سابة  ل�ست  اأن��ك  اأدرك���ت  الآن  ال��ف��ت��اة: 

كنت.

املراأة: اأنا مرهفة وح�سا�سة دائًما.

مثل  ن�سيطة  كانت  اأ�سابعك  ولكن  ال��رج��ل: 

راأيتها  فيها..  عيب  ل  �سلبة  اأ�سابع  النحلة، 

واأعجبتني.

اجة فى املدينة.  املراأة: نعم كنت اأ�سرع ن�َسّ

الرجل: و�ساعتها قررت الآتى: هذه املراأة لبد 

واأن تكون زوجتي.

املراأة: القذائف هى التى تف�سد تركيزي.

)ت�سقط قذيفة بجوارها(

الفتي: رجل مقتول فى احلديقة.

)تيار من الدم ين�ساب على خ�سبة امل�سرح(

لبد اأن اآخذ مكانه 

لن  القما�ش،  حوا�سى  تركت  ..ل��و  ال��رج��ل: 

ينتهى  العمل فى هذه ال�سجادة.

على  ي�ستولون  ���س��وف  الأع����داء  اإن  ال��ف��ت��ى: 

املدينة

الرجل: لقد ا�ستولوا عليها قبل ذلك

ال��ف��ت��ي: ه��ل ه���ذا ه��و ت��ف��ك��ريك؟!  اإن ذلك 

بل  اأن��ت��ق��دك،  ل  اأن��ا  ال��ع��ودة  على  ي�ساعدهم 

اأعمل فى ال�سرا�سيب.

الرجل: لقد ا�ستهلكت �سوًفا اأكرث كما ترى.. 

اأنا اأكون حيث توجد �سلة ال�سوف.

 )تنه�ش الفتاة وتفح�ش ال�سوف(
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الرجل: لكنى اأعرتف اأن هذا الهجوم جعلنى 

اأ�سطرب.

قذيفة،  تنفجر  اخليط،  ب�سلة  تعود  )الفتاة 

تتزحلق فى الدم، وتقع(

الفتي: هل اأنت بخري؟

الفتاة:ل تتوقف عن العمل، اأنا بخري، كل ما 

حدث اأننى �سقطت فى دم احل�سان

الفتي: تق�سدين دم الرجل، األي�ش كذلك؟

الفتاة: ل تتوقف عن العمل.

)الطائرات تقذف(

من  نعمل  ل  ل��ن��اأك��ل،  نعمل  ن��ح��ن  ال���رج���ل: 

ت�سرتيه  ما  اأج��ل  من  ولكن  ال�سجادة،  اأج��ل 

ال�سجادة.. اأح�سرى ىل بع�ش ال�سوف.

الفتى: دم الرجل بالتاأكيد.

اأ�ستطيع  كيف  تق�سف،  ال��ط��ائ��رات  امل���راأة: 

ال�سر؟

الرجل: اأنا فى �سوق لروؤية ال�سوف.

اأ�سبح  اإىل لونه لقد  )حلظة �سمت( انظروا 

�ساحًبا جميًل حني امتزج بالدم.

الفتاة: �ساأبحث عن الباقى 

حينئذ  يجف،  حتى  قليًل  انتظرى  ال��رج��ل: 

�سيعطى لوًنا ذا حمرة خمتلفة.

الفتاة: �سوف اأح�سر لك اأكرث واأكرث. 

الرجل: اأح�سرى اأكرث وانقعيه فى الدم. 

الفتى: دم الرجل.

الرجل: واإذا نفد ذلك اذهبى اإىل امل�ست�سفي. 

الفتاة: )فى تعجب(.. امل�ست�سفى؟

دم  كبرًيا من  اإن���اًء  نعم كى مت��لأى  ال��رج��ل: 

اجلرحى

الفتى: اجلرحى؟!!

الرجل: نعم.. من هوؤلء الذين ينزفون دًما؟ 

اإن له بريًقا كريق دم الثور

املراأة: لون جميل ذو حمرة غري عادية.

يلهثون  ال��ع��م��لء  لنا  يجلب  ���س��وف  ال��رج��ل: 

ويقولون: ل يوجد ن�ساج لديه مثل هذه الألوان 

احلمراء.

الفتى: م�ستحيل اأن يحدث ذلك.

امل�ساغبة..  موهبة  اهلل  اأعطاك  لقد  الرجل: 

اإنك تراوغ دائًما. ان�سرف اإذا اأردت و�سوف 

�سوف  وت��ق��ط��ي��ع��ك..  بقتلك  ال���غ���زاة  ي��ق��وم 

ت�سحقك مدافعهم.

املراأة: اآه.. اآه

الرجل: كل اأغنياء وعظماء العامل �سوف ياأتون 

ويزايدون ويت�ساجرون من اأجل هذا اللون.

الفتى: حتى اإذا كان هذا الدم هو دم الغزاة.

الرجل: وهل  يح�سن ذلك لونه؟!

ت�ستثمر  كيف  تعرف  ل  اإن��ك  اأخ���ي،  الفتاة: 

مواهبك...

الفتى: اأ�ستطيع اأن اأفعل لكن..

الرجل: احلرب �سوف تنتهى كما يحدث دائًما 

ولن يكون لدينا خمزون من هذا الدم.

الفتى: من اأجل ذلك اأقتل، اأذبح...

الرجل: لن تفعل �سيًئا، �سوى ت�سليط ل�سانك 

علي، اإنك مل تنجز غرزة واحدة.

املراأة: لقد توقف ق�سف النريان.

الفتي: اإن مدينتنا قد �سفكت، واأنزل علمنا.

املراأة: الق�سف اجلوى قد توقف بالفعل.

الفتي: لقد هلكنا.

الرجل: نحن فى حاجة للطعام.

الفتاة: الغزاة �سوف يعطوننا خبًزا.

املراأة: اإن جنودهم ن�سف جوعي.

الرجل: )للفتى(... اأ�سرع اإىل امل�ست�سفى.

يظهر  يعملون،  الفتي،الن�ساجون  )ي��خ��رج 

جنديان يحدقان فيهم (

اجلندى الأول: ا�ستولينا على املدينة، ووجدنا 

عيون  ب���دون  وبع�سهم  م�سلوبني،  جنودنا 

والبع�ش الآخر بدون اأح�ساء. 

اجلندى الثاين: ولذلك فاإن الوح�سية وال�سلب 

�سيء  ك��ل  الن�ساء،  اغت�ساب  حتى  والنهب 

مباح.

هذه  اعطنى  )الرجل(  اإل�ى  الأول:  اجلندى 

ال�سجادة.

)الرجل يتم�سك بها(

اجلندى الثاين: ل تكن اأحمق.

الرجل: اترك راأ�سمايل، ر�سيدى، خمزوين.

اجلندى الثاين: ما هذا؟

الرجل  وي��ط��ع��ن  ي��ت��ق��دم  ث��م  بلغته  )ي��ح��ق��ره 

فيقتله، املراأة تتجمد مكانها(.

تعاىل  اأن��ت......  الفتاة:  اإىل  الأول:  اجلندى 

اأ�سيائى  ىل  تغ�سل  خادمة  عن  اأبحث  معي، 

بينما  ال��ف��ت��اة،  تنه�ش  اأخ�����رى..  وح��اج��ات 

تنظرى  ل  ال�سجادة..  يطوى  الثانى  اجلندى 

اأك����رث مما  ب��ف��زع ه��ك��ذا، ف��اأن��ا ح��ن��ون  اإىل 

تت�سورين.

)اجلميع يخرجون(

اأن  ت�ستطيع  ل  ولكن  ت�سرخ  اأن  املراأة حتاول 

تفتح فمها.

ا�ستغراب  ف��ى  وينظر  ب��الإن��اء  يعود  الفتى: 

ال�سجادة..   ال�سجادة..  كاملجنون  وي�سيح 

ال�سجادة.

اإجنليزى  م�سرحى  كاتب  باركر:  ه��وارد   •
م�سرحى  اإنتاج  له   ..1946 عام  ولد  معا�سر 

غزير وقد برع فى كتابة امل�سرحية الق�سرية 

جًدا.
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�صادى �صالح الدين

غربة امللك الضليل.. وعقدة طه حسني

غالف الكتاب

طه ح�سني

عنوان  ال�����ض��ل��ي��ل  امل���ل���ك  غ���رب���ة 

الذاكرة،  من  القي�س  ام��ر�ؤ  ي�ضتدعى 

الر�ضيد  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  ����ض��ع��ه  �ق���د 

لكتابه  ع��ن��واًن��ا  ال�ضمودى  ال�����ض��ادق 

للثقافة،  الأعلى  املجل�س  عن  ال�ضادر 

التى  املقالت  من  جمموعة  �يت�ضمن 

مرة  ليعيده  ال��ع��رب��ي،  ب����الأدب  تعنى 

منطلًقا  غ��ي��اب،  بعد  لل�ضاحة  اأخ���رى 

املتخ�ض�س  العام غري  القارئ  اأن  من 

التى  املو�ضوعات  هذه  مبثل  ين�ضغل  ل 

طه  زم��ن  ف��ى  نظريه  بها  ين�ضغل  ك��ان 

ال�ضعر  �ضار  حتى  �ال��ع��ق��اد..  ح�ضني 

اأ�ضوار اجلامعة  العربى القدمي حبي�س 

كتابات  ف���ى  ال���درا����ض���ة  �م����ق����ررات 

�درا����ض���ات اأك��ادمي��ي��ة، ي���رى اأن��ه��ا ل 

ت�ضلح للقراءة، حيث ��ضعت لأغرا�س 

نفعية، كتاب جامعى اأ� مذكرة درا�ضية 

المتحان  ي��وؤدى  ثم  الطالب  يتدا�لها 

بعد  بها �ل �ضيء  العام فيما �رد  اآخر 

ذلك.

مقدمته:  ف���ى  ق���ائ���ً�  �مي�����ض��ى 

القارئ مل ين�ضرف عن ال�ضعر العربى 

اجلدد  ال�ضعراء  اإن  بل  �ح��ده  القدمي 

ال�ضعر  م��ع  قطيعة  اإح����داث  ي��ري��د�ن 

عليه،  مت���رد�ا  فقد  ال��ق��دمي  ال��ع��رب��ى 

حتى  اجل���دي���دة،  الق�ضيدة  �ق��دم��وا 

»ق�ضيدة  اليوم  ي�ضمى  ما  اإىل  ��ضلنا 

التقليدية  الق�ضيدة  �ب��ات��ت  ال��ن��ر« 

ال�ضعراء  بني  كبري  حد  اإىل  مرفو�ضة 

اجلدد �كذلك النقاد فما بالنا بالقارئ 

ف� اأحد يتذكر اليوم اأ� يحا�ل التوقف 

حممود  اأ�  �ضوقى  اأحمد  ق�ضائد  اأمام 

�ضامى البار�دى ��ضواهما.

�ي��ت��ن��ا�ل ال��ك��ت��اب، ك��ذل��ك ع��دًدا 

�الفكرية  الأدب��ي��ة  ال�ضخ�ضيات  م��ن 

فى  �د�ره  ح�ضني  ط��ه  د.  بينها  م��ن 

ثم  العربي،  ل���أدب  التاأريخ  تاأ�ضي�س 

ق�ضية ال�ضعر اجلاهلي، التى مل يتوقف 

اتهم طه  �قد  اليوم،  اإىل  فيها  البحث 

اأمانته العلمية �فى  ح�ضني ب�ضببها فى 

اإميانه الديني.

املتعلق  ال�ضق  اأن  الكاتب  �يوؤكد 

العام  النائب  �كيل  ح�ضمه  ب��الإمي��ان 

معه  التحقيق  حفظ  حني  ن��ور،  حممد 

�ضكوكه  اأن  على  ا�ضتناًدا   1927 ع��ام 

فر�ضتها مقت�ضيات البحث العلمى �اأنه 

مل يكن لديه اأى ق�ضد جنائى من �راء 

ذلك، �من ثم جنا طه ح�ضني من تلك 

التهمة، �بقيت التهمة الأخرى ت�حقه 

انتحال  ف��ى  ف��ك��رت��ه  اأخ����ذ  اأن����ه  �ه���ى 

امل�ضت�ضرق  عن  نقً�  اجلاهلى  ال�ضعر 

الإجنليزى »مرجليوث«.

�نفى طه ح�ضني ذلك متاًما، �نفاه 

ا »مرجليوث«، لأن حما�ضرته التى  اأي�ضً

اجلاهلى  ال�ضعر  بانتحال  فيها  ق��ال 

طه  �حم��ا���ض��رات   ،1925 ع��ام  كانت 

ح�ضني التى األقاها على الط�ب كانت 

اأ�ضدرها  التى  �هى  ال�ضنة،  نف�س  فى 

مل  خ�ضومه  لكن  ع��ام  بعد  كتاب  فى 

اأ�ضدر  اأن  بعد  حتى  ذل��ك  ي�ضدقوا 

فيه  اأثبت  كتاًبا  بد�ى  د.عبدالرحمن 

اجلاهلى  ال�ضعر  �ضحة  فى  ال�ضك  اأن 

النقاد  بع�س  به  �قال  قائم منذ قر�ن 

العرب مثل ابن �ض�م.

ال�ضك  اأن  عبدالر�ضيد  د.  �يثبت 

فى ال�ضعر اجلاهلى موجود فى مقالت 

حني   1911 ع���ام  الأ�ىل  ح�ضني  ط��ه 

رمبا  امل�ضرية،  باجلامعة  يدر�س  ب��داأ 

»ناللينو«  اأ�ضتاذه  حما�ضرات  بتاأثري 

يقوم  ك���ان  اإي���ط���اىل  م�ضت�ضرق  �ه���و 

ناللينو  �لح��ظ  باجلامعة  بالتدري�س 

بني  املوافقة  عدم  اأن  حما�ضراته  فى 

اأخبار الأ�ضعار التى تن�ضب اإىل التبابعة 

احلقيقية  احلمريية  الكتابات  �اأخبار 

دليل على اأن الأ�ضعار خمتلقة.

طه  د.  ينتقد   1914 ع���ام  �ف���ى 

فى  اعتمد  لأن���ه  خ��ل��د�ن  اب��ن  ح�ضني 

�مل  ال�ضفهية  ال��ر�اي��ات  على  تاريخه 

�فى  امل��ك��ت��وب��ة،  ال��وث��ائ��ق  ع��ل��ى  يعتمد 

العام التايل.. عام 1915 ينكر الوجود 

التاريخى ل�ضخ�ضية اخلن�ضاء، لأ�ضباب 

اأ�ضطورية  �ضخ�ضية  �اعتربها  عديدة 

فى  تخ�ض�س  اأن��ه  ال��ك��ث��ري�ن  �ين�ضى 

�قد  باجلامعة،  ي��در���س  �ه��و  التاريخ 

التى  التاريخية  املدر�ضة  اإىل  انتمى 

الوثيقة،  على  يعتمد  التاريخ  اأن  ترى 

�تلك مدر�ضة ذاعت فى القرن التا�ضع 

يعترب  من  الغرب  فى  ظهر  �لذا  ع�ضر 

له،  �ج��ود  ل  �اأن��ه  اأ�ضطورة  �ضك�ضبري 

�فى  لأر�ضطو  بالن�ضبة  احل��ال  �كذلك 

باأن  قطع  من  هناك  العربى  التاريخ 

�ضخ�ضية  ���ض��داد  ب��ن  عنرتة  ال��ف��ار���س 

املهم  لها،  �ج��ود  �ل  متاًما  اأ�ضطورية 

اأن طه ح�ضني �ا�ضل البحث على هذا 

النحو حتى ��ضل اإىل موقفه من ال�ضعر 

مت  ق�ضائده  من  الكثري  �اأن  اجلاهلى 

انتحالها فى الع�ضر الإ�ض�مي.

نظرية  عبدالر�ضيد  د.  �ي�ضف 

بال�ضمول  اجلاهلى  ال�ضعر  فى  اأ�ضتاذه 

�ال��ت��ط��رف ال�����ض��دي��د ل��ك��ن ي��ع��ز عليه 

اأمانته  ف��ى  ال��ط��ع��ن  مت��اًم��ا  �ي��رف�����س 

اأ�  النظرية  تلك  نقل  �اأن���ه  العلمية 

�ضرقها من »مرجليوث«.

مهمة،  حقيقة  ال��ك��ت��اب  �ي��وؤك��د 

الدار�ضني  اأن  امل����وؤمل  م��ن  اأن����ه  ه���ى  

�ال��ب��اح��ث��ني ال��ع��رب ت��وق��ف��وا ع��ن��د طه 

�اإن  عنه  ي��داف��ع  م��ن  بينهم  ح�ضني،  

من  �هناك  ال�ضتنتاج  فى  اأخطاأ  راآه 

�فى �ضمريه  دينه  �يتهمه فى  يهاجمه 

علمية  اأب��ح��اًث��ا  جن��د  مل  لكن  العلمى 

تاريخ  اأ�  اجلاهلى  ال�ضعر  ف��ى  ���ض��واء 

ذلك  ح��دث  لو  اجلاهلية،  فى  العرب 

ر�ؤيتنا  �تقدمت  العلمى  البحث  لتقدم 

للثقافة �للتاريخ العربى قبل الإ�ض�م، 

تبقى  ح�ضني  طه  م�حظات  اأن  ذل��ك 

الكثري  اأن  �هى  معظمها  فى  �ضحيحة 

اأقرب  اجلاهلى  ال�ضعر  م��ف��ردات  من 

املجتمع  �اإىل  الإ�ض�مية  الثقافة  اإىل 

اأن  يعنى  �ه��ذا  الإ�ض�م،  بعد  العربى 

ثم  �م��ن  مفقودة  علمية  حلقة  هناك 

يجب البحث فيها، بدًل من التوقف عن 

طه ح�ضني لنمتدحه اأ� نلعنه �نن�ضى اأن 

اآراء طه  قرًنا من الزمان يقرتب على 

ح�ضني، �هذا يعنى اأننا مل نتقدم علمًيا 

من  جعلنا  لقد  �اح��دة،  خطوة  �نقدًيا 

طه ح�ضني »عقدة« ي�ضعب جتا�زها.. 

��ضتمه  ات��ه��ام��ه  ي��ت��وارث��ون  خ�ضومه 

ل  لكن  عنه  الدفاع  يتوارثون  �حمبوه 

20اأحد ي�ضيف اإىل البحث العلمي.
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الرغم من ق�ضر حياته  على 

عمر  ت��رك  فقد  املفاجئ  �رحيله 

كثرًيا  جعلت  �ضعرية  ع�مة  جنم 

اأثره،  يقتفون  الكتابة  ع�ضاق  من 

�ياأتى  د�ا�ي���ن���ه..  ع��ن  �يبحثون 

الأعمال  ال��ك��ت��اب  هيئة  اإ����ض���دار 

عمر  لل�ضاعر  الكاملة  ال�ضعرية 

لل�ضاعر  الع���ت���ب���ار  ل����ريد  جن���م 

الكبري.. �ي�ضع �ضمعة على �ضاهد 

قرب ال�ضاعر الراحل.

لقد متيز �ضعر جنم بالبحث 

الإجابات  �اإي��ج��اد  اجل���ذ�ر،  ع��ن 

يطرحها  التى  الغام�ضة  ل�أ�ضئلة 

بالهوية  �ت��ت��ع��ل��ق  ع��ل��ي��ن��ا  ال���واق���ع 

اإن����ه يرجع  ال���وج���ود،  �م�����ربرات 

الب�ضيطة  بعاميته   �� التاريخ  اإىل 

اأن  �يحا�ل  �ي�ضاأله،  ي�ضتلهمه،   ��

تكن  اإج��اب��ات، رمب��ا مل  يعر على 

�ضافية لل�ضاعر �هو ما زاده عذاًبا 

�مرارة.

يقدم  ل  اأع��م��ال��ه  ف���ى  جن���م 

الواقع باملعنى الذى  اإ�ضقاًطا على 

يريد  �اإمن��ا  النقاد،  عليه  تعارف 

اأن يقدم مزيًدا من الدللت على 

ا�ضطراب الواقع املمتد منذ زمن 

ق���دمي، ذل���ك ال���ض��ط��راب ال��ذى 

عا�ضه الآباء، �يعي�ضه الأبناء، فيما 

تظل النقاط امل�ضيئة القادمة من 

املا�ضى ع�مات نحا�ل اأن ن�ضتمد 

�ن�ضهم  بل  الوجود  م��ربرات  منها 

ظ�م  مواجهة  ف��ى  تعميقها  ف��ى 

كافة  م��ن  علينا  ي��ط��ل  ي����زال  م��ا 

اجلوانب.

ذلك الظ�م املتمثل فى هذا 

اخليانات  من  املحتمل  غري  الكم 

عا�ضها  كما  ال�ضاعر  عا�ضها  التى 

م�حمها  �تك�ضف  جيله،  اأب��ن��اء 

نخا�ضني  من  الراهنة،  الأح���داث 

ثر�اته  فيه:  ما  بكل  الوطن  باعوا 

الأبواب  �فتحوا  �اأب��ن��ا�ؤه،  �تراثه 

اأم��ام  اأ����ض��د�ه��ا  فيما  ل���أع��ادى 

الأبناء الب�ضطاء.

املا�ضى  باأن  �اعًيا  كان  جنم 

عليها  اتكاأ  التى  بامل�ضاهد  مليء 

التى  م�ضريتهم  ف��ى  النخا�ضون 

حم���ا�لت  اإىل  ب��ال��وط��ن  ان��ت��ه��ت 

جت����ري����ده م����ن ق��ي��م��ت��ه �جم����ده 

�اإن�ضانيته �عزله عن د�ره الثقافى 

ال�ضوء  ي�ضلط  اإن��ه  �احل�����ض��اري، 

�الجتماعية  الثورية  القيمة  على 

�الإن�ضانية للدعوة الإ�ض�مية منذ 

ق�ضيدة  فى  جنم  فيقول  بدايتها 

بعنوان »�ضي�س �باب«:

ملا زاد القهر بينهم

والوطن ما بقا�ش ي�ساع

من قري�ش خرج الغالبة

و الوطن جوه فــ قلوبهم

و �سم منقو�ش ع الدراع

م�سلمني

خلف قائدهم نبينا

ابن عبد اهلل الأمني

املدينة اتقبلتهم بالرايات

ع الدفوف الطري �سدح

للعالىل قام رمح

فــ اجلريد غنى البلح

و الُغنا اأ�سبح م�ساع

»طلع البدر علينا

من ثنيات الوداع »

�ضعب،  زم��ن  فى  عا�س  جنم 

الأبناء  الآباء �تركوا  اأن رحل  بعد 

من  فمنهم  ط��ري��ق��ه��م،  ي��ك��م��ل��ون 

انك�ضر �ضريًعا، �منهم من انحرف 

الطرق،  مفرق  عند  الطريق  ب��ه 

�منهم من حا�ل اأن يبتدع طريًقا 

اأن  يحا�ل  كان  �منهم من  اآخ��ًرا، 

لكن  يزال،  �ل  اآخ��ًرا  يبدع طريًقا 

هم  ممن  اأ�ضرع  ن�ضج  الذى  عمر 

كان يحمل فى  نف�س مرحلته،  فى 

اخلا�س  ال�ضعرى  �ضوته  داخ��ل��ه 

تك�ضف  ال�ضعرية  بداياته  اأن  رغم 

م���دى ت���اأث���ره ب���ف���وؤاد ح����داد، فى 

اأعوامه الأخرية.

ال�ضك  مر�س  اأ�ضابه  �رمب��ا 

امل�ضتقبل،  من  �اخل��وف  �احل��رية 

كان يحلم �يتمنى �ياأمل مب�ضتقبل 

خمتلف لكنه �ضك فى فكرة حتقق 

اأمنياته، لكنه مل يهرب من الواقع 

املوؤمل كما فعل البع�س بل انغم�س 

فيه حتى النخاع، �مل ينفرد بذاته 

من  خوًفا  �اأهله  نا�ضه  عن  بعيًدا 

�اقعهم املرير، بل اأحرقها لي�ضيء 

جوانب الطريق منتظًرا يوم عودة 

حلمنا ال�ضائع لواقعنا.

ف���ى ال���دي���وان ي�����ض��رخ جنم 

رغبتنا  يوؤكد  اإن��ه  نبى«،  م�س  »اأن��ا 

�لكنه  باخل��س،  جميًعا  �حلمنا 

مزيد  ف��ى  رغ��ب��ة  رمب��ا  يدعيه،  ل 

لت�ضحيح  ��ضائل  عن  البحث  من 

الذى  ل�حتجاج  رمبا  اأ�  الواقع، 

ي�ضبق الثورات:

وكاأن م�ش باقى

غري اإنى اأرثى

من زمان م�سكون ببكرة

اإمنا م�سجون باأم�سى

اأنــــا الــلــى مــولــود فــى وقــفــتــك يا 

بور�سعيد

واأنا اللى كان �سبوعى

زغروطة فى زفة �سهيد

واأنا اللى فى خم�سة يونيه

و�ساحبت  مـــريـــلـــتـــى،  طـــلـــقـــت 

ن�سارتى

وقطعت طيارتى الورق

ولب�ستلك كاكى

باأموت

لو ال�سجر فـ اح�سانك

ينام باكى

وفتحت  الــــقــــمــــرى  مــــع  غـــنـــيـــت 

�سباكى

والـــنـــور بقى  الــلــمــ�ــش عيطت  ملــا 

مزّرق

اأنا قلبى كان بفته

اأنا قلبى اأ�سبح اأرق

من ن�سمة حواريكى

وقولتلك  كــتــفــك  عــلــى  طبطبت 

بوحى

وهبتلك روحى

الباقيني  مـــع  اأ�ــســتــنــى  وقـــعـــدت 

هالل العيد

من امتى با�ستنى ومفي�ش جديد

األعمال الكاملة لـ »عمر جنم«..  شمعة على شاهد الشاعر الكبير
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اإل انك�سارى

وال�سيبة من بدرى

وهزميتى م التجاعيد؟

دلتا  الكهربا  �سلك  على  م�سنوق 

و�سعيد

�سهران  امل�سطبة  وفــوق  م�سنوق 

وحيد

مــ�ــســتــاق اأنــــاجــــى الــقــمــر اأتـــاريـــه 

خما�سمنى

وبي�سه  مواويله  را�سع  اللى  اأنــا 

فاطمنى

فــ  يندهلى  القمر  كــان  اللى  واأنــا 

املواعيد

ل �سرختى وا�سله

اأو �سوتى.. اأو هم�سى

وكاأن م�ش باقى

غري.. اإنى.. اأرثى

ال�ضاعر  ل��ي�����س  جن���م  ع��م��ر 

دائ��ًم��ا عندما  ال��ب��ا���ض��م  الأ���ض��م��ر 

�ضوارع  تعرب  �اأنت  �جهه  يفاجوؤك 

�اإمنا  بالوجوه،  املفعمة  القاهرة 

زغاريد  يحمل  ال��ذى  املعنى  ذلك 

�فرحة  ال�����ض��ه��ي��د،  ي���وم  ال��ن�����ض��اء 

�ر�ضع  بور�ضعيد،  ف��ى  ال�ضهادة 

امل����وا�ي����ل احل��زي��ن��ة �ال��ف��رح��ة، 

�الرغبة فى احلياة �لي�س الوقوف 

ب� جد�ى:

من امتى با�ستنى ومفي�ش جديد

اإل انك�سارى

وال�سيبة من بدرى

وهزميتى م التجاعيد؟

�لد عمر جنم مبدينة �ضوهاج 

فى 21�ضبتمرب 1956 �ح�ضل على 

عني  جامعة  التجارة  بكالوريو�س 

املعهد  �دب��ل��وم  1978م،  �ضم�س 

1990.. عمل  الفنى  للنقد  العاىل 

حيث   ،1976 ع��ام  منذ  �ضحفًيا 

ب���داأ ف��ى جم��ل��ة »���ض��ب��اح اخل���ري«، 

فى  ����ض���ارك   1985 ع����ام  �ف����ى 

�عمل  »ال��ق��اه��رة«  جملة  تاأ�ضي�س 

���ض��ك��رت��رًيا ل��ت��ح��ري��ره��ا، ث��م عمل 

جملة  لتحرير  فمديًرا  �ضكرترًيا 

»امل�����ض��رح«، �ف���ى ك��ت��اب اأ���ض��دره 

جنم  اأن  اع��ت��رب  ال��ف��ار���س  حممد 

ب��اب جاء  �ضعراء فى  اأرب��ع��ة  اأح��د 

م  قَدّ ال��ت��ح��دى«..  »ج��ذ�ر  عنوانه 

خ�له لأربعة �ضعراء هم: »حممد 

ك�ضيك �جمدى ريا�س �عمر جنم 

�ي�ضرى العزب«.

اأ�ضهر  اإح��دى  ه���ل«  بنى  »�ضرية 

ر�ايتان  لها  �اأهمها..  امل�ضرية  ال�ضري 

�الثانية  بال�ضعيد  الأ�ىل   خمتلفتان، 

ب��ال��وج��ه ب��ح��ري، ل��ك��ن اأه���م م��ا مييز 

الر�اية ال�ضعيدية البدء بال�ض�ة على 

القوافى  ��ح��دة  الأبيات  �ق�ضر  النبى 

للرا�ى  �امل�ضاحبة  امل�ضتخدمة  �الآلت 

كاأن يقول الرا�ى : »اأ�ل ابتداء القول/ 

ن�ضلى على النبى املختار«.

العامة  امل�����ض��ري��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  �ع���ن 

ال�ضرية  »ر�اي���ات  كتاب  �ضدر  للكتاب 

ج��زءي��ن، جمع  ف��ى  ق��ن��ا«  ف��ى  اله�لية 

�توثيق الدكتور خالد اأبوالليل.

قدم للكتاب الدكتور �ضم�س الدين 

احلجاجي، مو�ضًحا اأن ال�ضرية اله�لية 

لها ع�قة موثقة باملجتمع القنائي، �اأن 

عن  تنف�ضل  مل  ال�ضرية  ر�اي���ة  عملية 

ما  اأن  �اعترب  احلياة،  معاي�ضة  عملية 

حى  جت�ضيد  ال�ضرية  اإب��داع  فى  يحدث 

للعبقرية الفنية العربية، م�ضريا اإىل اأن 

هذا البحث اجلديد يقف دليً� على اأن 

هناك مدر�ضة ميكن اأن ن�ضميها املدر�ضة 

العربية فى درا�ضة ال�ضري ال�ضعبية.

ال�ضرية  اأن  احل��ج��اج��ى  �ي��و���ض��ح 

فهى  ال��ت��اري��خ،  ع��ن  خمتلف  فنى  عمل 

فرد  حكاية  يحكى  متكامل  فنى  عمل 

نهايتها من  اإىل  بدايتها  اأ� جماعة من 

�اإن كان  ال�ضعبي،  �جهة نظر الوجدان 

اأبوزيد  تاريخية، ف�ضخ�ضيات  لها بذ�ر 

�دياب �ح�ضن ال�ضلطان يذكرهم املوؤرخ 

اجليل  اأنهم  على  خلد�ن  ابن  ال�ضهري 

الثانى من مهاجرى بنى ه�ل.

من  ف�ضً�   19 من  الكتاب  يتكون 

القطع الكبري »ر�ايات الر�اه، ق�ض�س 

ال�ضرية  م��ن  م��وا�ي��ل  ل��ل��ر�اة،  متفرقة 

ال�ضرية  من  متفرقة  مربعات  اله�لية، 

اله�لية، ر�ايات الر�اة املحرتفني«.

ف�ضول  خ�ل  املوؤلف  �ي�ضتعر�س 

الكتاب ال�ضرية اله�لية �الق�ضة الفنية 

ع��ن ح��ي��اة ب��ن��ى ه����ل �ه��ج��رت��ه��ا من 

العربية  اجلزيرة  �ضبه  املقحل،  ال�ضرق 

اخل�ضراء،  تون�س  املزهر  الغرب  اإىل 

فقد توقفت هذه ال�ضرية عند انك�ضارات 

�ضورة  ف��ى  �انت�ضاراتهم  ه���ل  بنى 

�تقاليده،  العربى  املجتمع  تربز عادات 

فى رحلة بحثه عن الك�أ �الع�ضب تلك 

الرحلة البحثية، التى مل تنته فنيا بعد.

اأن  اإىل  ا  اأي�ضً الكاتب  ي�ضري  كما 

اله�لية قد تت�ضابه مع غريها من ال�ضري 

�ق�ض�س  حر�بها  فى  العربية  ال�ضعبية 

احلب �املغامرات، التى تت�ضمنها فهى 

الق�ض�س،  هذه  من  �ضل�ضلة  عن  عبارة 

عدة  على  خ�ضو�ضيتها  لها  ذل��ك  �م��ع 

م�ضتويات �التى منها خ�ضو�ضيتها على 

ال�ضعر  فيها  يلعبه  الذى  ال��د�ر  م�ضتوى 

الزمانى  ام��ت��داده��ا  م�ضتوى  على  اأ� 

�املكانى، �كذلك مد�ناتها �تنوع ر�ايتها 

ا ا�ضتمراريتها �خ�ضو�ضيتها على  �اأي�ضً

م�ضتوى نهايتها املاأ�ضا�ية، التى هى فى 

معا�س  �اقع  ماأ�ضا�ية  تعك�س  احلقيقة، 

�املحتدمة  ال��داخ��ل��ي��ة  ���ض��راع��ات��ه  ف��ى 

��ضلبياته املتعددة �املتكررة.

اإىل  كتابه  فى  الباحث  اأ�ضار  �قد 

عدم  �اأ�ل��ه��ا  �اجهته،  التى  امل�ضك�ت 

انتمائه اإىل جمتمع قنا.. �هو ما ��ضفه 

تتعدد  حيث  قنا  ف��ى  ال��ل��غ��ة«  ب���«غ��رب��ة 

ال�ضوتية  ال��ظ��واه��ر  �ت��ك��ر  اللهجات 

�اجه  كما  عليه،  اجل��دي��دة  �ال��ل��غ��وي��ة 

ا ات�ضاع امل�ضاحة اجلغرافية  الباحث اأي�ضً

بني  ال��ر�اة  �تنوع  البحث  مكان  ملنطقة 

الوقت  فى  �ندرتهم  �املحرتفني  الهواة 

زاد  م��ا  ه��و  ال�ضبب  ه��ذا  �لعل  نف�ضه، 

لنتعرف  للر�اية  املعرفية  القيمة  من 

املجتمعات  من  �احد  على  خ�لها  من 

الداخلية فى م�ضر �هو جمتمع قنا.

على  ح��ا���ض��ل  عبداحلليم  خ��ال��د 

العربية  اللغة  ق�ضم  الآداب  لي�ضان�س 

على  ح�ضل  كما  القاهرة،  جامعة  من 

ر�ضالته  عن  الكلية  نف�س  من  ماج�ضتري 

على  ح�ضل  كما  ال�ضعبية«،  »احلكاية 

��ا ح��ي��ث ك���ان عنوان  اأي�����ضً ال��دك��ت��وراه 

مبحافظة  اله�لية  »ال�ضرية  الر�ضالة 

20قنا« درا�ضة للرا�ى �الر�اة.
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مو�ضوًعا  الأل��وان  حديث  يظل 

املعرفية،  احلقول  جميع  فى  جذاًبا 

الدرا�ضة  اإىل  الت�ضكيلى  الفن  فمن 

اإىل  الأدب  �م��ن  البحتة،  العلمية 

كتابه  �ف���ى  الإن�����ض��ان��ي��ة..  ال��ع��ل��وم 

»اأخ�����ض��ر ب��ح��واج��ب« ال�����ض��ادر عن 

يعيد  م��وؤخ��ًرا،  بالقاهرة  العني  دار 

اكت�ضاف  احللوجى  حممود  القا�س 

الأل�������وان م���ن ج���دي���د، م���ن خ�ل 

ال�ضخ�ضية  �خربته  اخلا�ضة  ر�ؤيته 

�ضفحة  فمن  الق�ض�ضي،  �ع��امل��ه 

لأخ���رى، �م��ن ل��ون لآخ���ر، تكت�ضف 

م�ضافًا  املعلومات  مئات  هناك  اأن 

الذكية  امل�حظات  ع�ضرات  اإليها 

�اإيحاءاتها  الأل��وان  الكاتب عن  من 

باخت�ف  �اأه��م��ي��ت��ه��ا  �م��ع��ان��ي��ه��ا 

الثقافات داخل املجتمع الواحد.

مقدمته  فى  احللوجى،  �ي�ضري 

التى �ضماها »اإ�ضحى للون«، اإىل اأنه 

يبحث فى الألوان �معناها، �مذاقها 

��ضوتها،  �ملم�ضها،  �رائ��ح��ت��ه��ا، 

�كيفية ال�ضتفادة من نظام الألوان 

رتب  اأن��ه  اإىل  م�ضرًيا  الطبيعة،  فى 

درجات  ح�ضب  الكتاب،  مو�ضوعات 

العبارات  اإىل  ي�ضري  كما  الأل����وان، 

مثل  الأل���وان  كلمة  بها  يتكرر  التى 

كلمة »اإي�س لونك«.

اأغم�ضت  اأنك  لو  تخيل  �يقول: 

عينيك ثم فتحتهما، �اأعدت النظر 

لنف�س الأ�ضياء التى كنت تنظر اإليها 

اإغما�ضك، فراأيتها ل لون لها،  قبل 

طبًعا �ضت�ضك فى اختفائها، �ميكنك 

احلياة  ب��وج��ود  حت�س  األ  �ضاعتها 

النتيجة  ت��ك��ون  م��ن ح��ول��ك، �رمب���ا 

مر�رك  عند  بالأ�ضياء  ت�ضطدم  اأن 

بها.

الك�م  اأن  احل��ل��وج��ى  �ي��وؤك��د 

كالألوان، هناك حديث ميتزج باآخر، 

ميتزج  مثلما  ج��دي��د،  معنى  فيولد 

لون باآخر، فيكون لوًنا جديًدا، يقول 

احللوجى: اأ�ضل الألوان هى الأزرق، 

�تو�ضف  �الأ����ض���ف���ر،  �الأح����م����ر، 

تنتج  مل  لأنها  ال�ضريحة،  بالألوان 

م�ضيًفا:  اآخ��ر.  بلون  اخت�طها  من 

يكمل  ال��ك���م  ف��ى  اجل��دي��د  �املعنى 

معنى �ضابق، مثلما يكمل البنف�ضجى، 

الأحمر،  الأخ�ضر  �يكمل  الأ�ضفر، 

�يكمل الربتقاىل الأزرق.

�م��ن ال��ع��ب��ارات الأخ���رى التى 

تتكرر بها كلمة »لون«، »على كل لون 

يا بات�ضتا« �«��ضه جاب األوان« �«لونه 

خمطوف«. 

يحلل  اأن  احل��ل��وج��ى  �ي��ح��ا�ل 

يقول  فمثً�  العبارات..  معانى هذه 

ع��ن الأب��ي�����س: »ه���ذا ال��ل��ون ال��ذى 

فريتديه  احل��ي��اة،  رح��ل��ة  ع��ن  يعرب 

راق�ضو املولوية فى د�رانهم جترًدا 

�ت�ضوًفا كحركة الأجرام فى الكون، 

الطا���س  كاأنثى  الألوان  كل  �يجمع 

بيا�ضها  فى  تختزل  النى  البي�ضاء، 

األوان ذكرها املزهو بع�ضرات الألوان 

فى ري�س ذيله املت�ضعب..« �ي�ضيف: 

ف��ى م�ب�س احلج  زاه��د  »الأب��ي�����س 

متجرًدا  بيته  م��ن  امل�ضلم  فيخرج 

الإحرام  م�ب�س  عدا  �ضيء  كل  من 

كيوم  حجه  من  يعود  ثم  البي�ضاء، 

فيعّمد،  امل�ضيحى  �يولد  اأمه،  �لدته 

�يلب�ضونه الأبي�س جتردا«.

» الأب��ي�����س« ك��ان ح��ا���ض��ًرا فى 

»كان  ق��ال:  حينما  دنقل  اأم��ل  �ضعر 

نقاب الأطباء اأبي�س، تاج احلكيمات 

اأبي�س، اأردية امل�ءات، لون الأ�ضرة، 

اأرب��ط��ة ال�����ض��ا���س �ال��ق��ط��ن، قر�س 

اللنب،  كوب  امل�ضل،  اأنبوبة  املنوم، 

كل هذا ي�ضيع بقلبى الوهن، كل هذا 

فلماذا  بالكفن!  يذكرنى  البيا�س 

اإذا مت ياأتى املعز�ن مت�ضحني بلون 

ال�ضواد؟« ..

اللون الذى  اأما »الوردي« ذلك 

ت��ك��اد حت��ت��ك��ره ال��ب��ن��ات ���� ع��ل��ى حد 

قوله ��  فينت�ضر اأكر بني متعلقاتهن 

اإل  خ��د�ده��ن،  حمرة  م��ن  �يقطف 

اأنه دليل على ال�ضحة »اأطمئن على 

فاأراها  اأظافرى  اأتاأمل  �ضحتى حني 

�ردية ب� زرقة اأ� �ضحوب، �اأعجب 

عن  الفتيات  بع�س  ت�ضتغنى  كيف 

فتطلينها  الطبيعي،  اأظافرها  لون 

باملانيكري«.

� »الأ����ض���ف���ر« ال����ذى اخ��ت��اره 

احللوجى لي�ضبح اللون الغالب على 

»متوهج  عنه:  يقول  كتابه  غ���ف 

حالته،  اأغلب  فى  يقظ  احل�ضور، 

اأ�  زاع��ق،  للذهن،  �مثري  منت�ضر، 

الفواكه  �ضرب  �ضارب..  الآخر  من 

حتى ن�ضجت ��ضرب فى نفوخ فان 

ال�ضفراء  ثورته  اأعلن  عندما  جوخ 

اخل�ضخا�س  ك��زه��رة  ل��وح��ات��ه  ف��ى 

امل�ضر�قة«.

اأن����ه رغم  �ي��ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ك 

مم��ي��زات الأ���ض��ف��ر ف��اإن ل��ه »�ضمعة 

ل�ضحيفة  ل��ون��ه  ين�ضب  ح��ني  �ضيئة 

بن�ضر  ل�����ض��ه��رت��ه��ا  ت����ر�ج  ���ض��ف��راء 

املو�ضوعات امللفقة �املفربكة �اأخبار 

الف�ضائح �الإثارة ب� هدف«.. �هو 

مباريات  فى  الطرد«  »نذير  نف�ضه 

ك���رة ال��ق��دم �ن��ذي��ر اجل��ن��ون حني 

تقودك فو�ضى احلياة فى م�ضر لأن 

تكون نزيً� بال�ضرايا ال�ضفراء.

��ا اأن  �ال��ك��ات��ب ك���ان ح��ري�����ضً

»الذهبي«  �بني  الأ�ضفر  بني  ق  يفِرّ

يا  الذى قال عنه �ضيد در�ي�س »ليه 

ت�ضكى  عجب  اأح��وال��ك  كل  م�ضرى 

فقرك �انت ما�ضى فوق دهب«!

 - ال��ذه��ب��ى  – اأى  ال��ل��ون  فهو 

عن  »للحديث  دائ��ًم��ا  يفو�س  ال��ذى 

املجازية كو�ضف  الر�ة فى �ضورته 

���ضف  الأ���ض��ود،  بالذهب  البرت�ل 

فى  اأ�  الأب��ي�����س،  ب��ال��ذه��ب  القطن 

يقا�س  �ل��ه��ذا  احلقيقية،  ���ض��ورت��ه 

فى  ما  مبقدار  ال��د�ل  رخ��اء  معيار 

خزائنها من احتياطى ذهب«. 

»أخضر بحواجب«..  على كل لون
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امللك،  اأ�  ال�ضلطان،  ي��ق��ول:  اأ� 

ا�ضمه  يذكر  ثم  الأمري ف�ن،  اأ� 

�جده  �ال���ده  ا�ضم  بذكر  ك��ام��ً� 

�جد جده، حتى ي�ضل به اإىل اآخر 

التى  بالرتاجم  ياأتى  ثم  ن�ضبه، 

فقط،  بال�ضم  �ضوى  تعرف  مل 

يذكرتاريخ  ثم  فقط،  باللقب  اأ� 

توفى  ال��ذى  ال�ضهر  بذكر  �فاته 

فيه ثم ال�ضنة.

خليفة  ح��اج��ى  اأن  �رغ����م 

»�ُضلم  ع���ن���وان  ل��ك��ت��اب��ه  اخ���ت���ار 

الفحول«،  طبقات  اإىل  الو�ضول 

الأمر الذى يوهم باأنه رتب هوؤلء 

اأن  اإل  الطبقات،  على  الأع����م 

الرجال  تراجم  باأن  يفاجاأ  املرء 

الذين اأ�ردهم فى الكتاب جاءت 

على ترتيب احلر�ف.

�ق�ضم حاجى كتابه ق�ضمني: 

ال��رج��ال على  ت��راج��م  ف��ى  ق�ضم 

 ،)5542( احل������ر�ف  ت��رت��ي��ب 

�ق�����ض��م ف���ى ت��رت��ي��ب الأن�����ض��اب 

ا  اأي�ضً مرتًبا  �الأل��ق��اب  �الكنى 

بحيث   )3019( احل��ر�ف  على 

اإىل  ي�ضل  اأن  ال��ق��ارئ  ي�ضتطيع 

غايته ب�ضهولة.

فى  خليفة  حاجى  �ح��ر���س 

قائمة  ذك��ر  على  الأ�ل  الق�ضم 

يختم  �اأن  له،  املرتجم  مبوؤلفات 

ال��رتج��م��ة ب��ذك��ر امل�����ض��در الذى 

اع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ف���ى ����ض���رد ه��ذه 

الرتجمة حميً� اإىل ا�ضم املوؤلف 

املنهل«،  فى  اجلمال  »قاله  مثل: 

املحا�ضن  اأب��ى  الدين  جمال  اأى 

»ذكره  اأ�  ال�ضايف«،  »املنهل  فى 

اأى كتاب  ال�ضيوطى فى النحاة«، 

نقً�  »انتهى  اأ�:  الوعاة«،  »بغية 

تعدد  املذكورة«،عند  الكتب  من 

امل�ضادر.

�كتاب »�ُضلم الو�ضول« �احد 

م��ن اأه����م ك��ت��ب ال���رتاج���م التى 

م�����ض��ط��ف��ى ب���ن ع��ب��د اهلل 

الق�ضطنطينى هو ال�ضم احلقيقى 

للمو�ضوعى ال�ضهري حاجى خليفة 

الظنون«،  »ك�ضف  كتاب  �ضاحب 

ال�ضابع  ال��ق��رن  ف��ى  عا�س  ال��ذى 

ع�ضر املي�دي، �كتب فى التاريخ 

�الفكر  �ال��رتاج��م  �اجلغرافيا 

�الفل�ضفة �الجتماع.

فى  النتباه  اإل��ي��ه  لفت  �ق��د 

الإ�ض�مى  ال��ع��امل  �ف��ى  اأ�ر�ب����ا 

عند  �ع��رف  الوفرية  بت�ضانيفه 

»اإ�ض�حي«،  ب��اأن��ه  العثمانيني 

»د�ضتور  كتاب  الإ�ض�ح  فى  �له 

العمل فى اإ�ض�ح اخللل«.

�ضل�ضلة »الرتاث« التى ت�ضدر 

العامة  امل�����ض��ري��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ن 

للكتاب اأ�ضدرت املجلد الأ�ل من 

كتاب »�ضلم الو�ضول اإىل طبقات 

ال�ضهري  للمو�ضوعى  ال��ف��ح��ول«، 

الدكتور  بدرا�ضة �حتقيق �تعليق 

اأ�ضر على  �ال��ذى  حممد ح��رب، 

احلقيقى  امل���وؤل���ف  ا���ض��م  ك��ت��اب��ة 

بني  ب��ه  امل��ع��ر�ف  بلقبه  م��ذي��ً� 

املوؤلفني.

ملنهج خليفة  امتداد  الكتاب 

يت�ضم  اأن����ه  غ���ري  ال���رتاج���م  ف���ى 

فالرتجمة  ال��ن��وع��ي،  بال�ضمول 

من  معني  ن��وع  على  تقت�ضر  مل 

ف�ضملت  ت��ن��وع��ت  ب���ل  الأع������م 

كالأنبياء  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ك��ث��رًيا 

�اخل���ل���ف���اء �امل���ل���وك �الأم������راء 

�ال��ع��ل��م��اء �ال��ق�����ض��اة �ال���ق���راء 

�ال�ضعراء  �ال��ن��ح��اة  �ال��ف��ق��ه��اء 

فيرتجم  �الأط��ب��اء،  �الف��ضفة 

جلميع امل�ضاهري من النا�س، �اإن 

بالعلماء  اأك��رب  عناية  اأ�ىل  ك��ان 

�الفقهاء.

خمت�ضر  بذكر  املوؤلف  يبداأ 

�� مثً�  ل�ضاحب الرتجمة فيقول 

ف�ن،  الفا�ضل  العامل  ال�ضيخ   ��

فقط  لي�س  موؤلفها،  فيها  اعتمد 

ال��ع��رب��ي��ة، �اإمن��ا  امل�����ض��ادر  على 

الرتكية  امل�����ض��ادر  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 

من  ك��ذل��ك  �لعله  �ال��ف��ار���ض��ي��ة، 

الذين  امل�ضلمني  املوؤلفني  اأ�ائ��ل 

الأ�ر�بية  الثقافة  على  انفتحوا 

الغربية  امل�ضادر  من  �ا�ضتفاد 

فى كتاباته.

الن�س، كما  �تطلبت طبيعة 

�َضْطب  املوؤلف،  ُم�ضودة  فى  َ�َرد 

تتنا�ضب  ل  التى  الرتاجم  بع�س 

مع مو�ضوع الكتاب، �رمبا �ضطب 

ال�ضهو  طريق  من  الآخ��ر  بع�ضها 

�اخلطاأ، كما كرر بع�س الرتاجم 

الدمج بني ما �رد فى  الأخ��رى، 

الرتجمتني املكررتني.. كما يبد� 

فى  تدخ�،  �ضخ�ضني  هناك  اأن 

تاأريخ لحق، فى اإ�ضافة معلومات 

اإىل بع�س الرتاجم اأثبتها املحقق 

اإىل  نظًرا  ذلك  اإىل  الإ�ضارة  مع 

قيمة املعلومات امل�ضافة.

العثمانية  احلقبة  ت�ضهد  مل 

علمًيا  اإنتاًجا  العربية  الب�د  فى 

عدد  اإن��ت��اج  با�ضتثناء  ملحوًظا 

ق��ل��ي��ل م��ن امل��وؤل��ف��ني ي��اأت��ى على 

بن  م�ضطفى  موؤلفنا  راأ���ض��ه��م 

عبد اهلل املعر�ف بحاجى خليفة 

 -1609 1068ه�������/   -1017(

اأهم  م��ن  ُي��ع��د  ال���ذى  1657م( 

املوؤلفني العثمانيني الذين �ضاعت 

�ضهرتهم فى الآفاق مثل مواطنه 

الرحالة ال�ضهري اأ�ليا جلبي.

 ��جد حاجى خليفة اأنه اإذا 

»ك�ضف  كتابه  ف��ى  اأح�ضى  ك��ان 

العربى  الفكرى  النتاج  الظنون« 

فمن  ع�����ض��ره،  اإىل  الإ���ض���م��ى 

اآخر  كتاًبًا  يفرد  اأن  ال�ضر�رى 

ي��رتج��م ف��ي��ه جل��م��ي��ع الأع�����م 

اأتى على ذكرهم  املوؤلفني الذين 

20فى كتابه الببليوغرايف.
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 - و�شكرى  العقاد  مع   - املازنى  كان 

وال�شعرى  عامة  الأدبى  للتجديد  رائًدا 

هذا  من  الأول  الن�شف  فى  بخا�شة 

بني  البون  اأبعد  فما  ذلك  ومع  القرن.. 

واجتاهه،  الثالثة  هوؤلء  من  كل  مزاج 

ما  يعرف  عنيًدا  مفكًرا  العقاد  كان  فاإذا 

يريد ويثبت عنده فى الغالب الأعم، وكان 

ميُلّ  ول  ذاته  ي�شتبطن  منطوًيا  �شكرى 

يعترب  املازنى  فاإن  اأعماقها،  فى  الغو�ص 

بال ريب فنان هذا الثالوث.. اإذ كان اأعنف 

الثالثة انفعاًل واإ�شراًفا وتقُلًّبا بني عوا�شف 

عواطفه املهتاجة فى �شدر حياته وقبل اأن 

احلياة،  فى  �شاخرة  فل�شفة  على  ي�شتوى 

حتى لي�شّح القول باأن حياة املازنى تنق�شم 

ق�شمني ل تبدو عند النظرة ال�شطحية اأية 

�شديد  نف�شه  املازنى  وكان  بينهما،  عالقة 

فى  مَتّ  الذى  النقالب  بهذا  الإح�شا�ص 

حيث  �شعره  فى  يوؤكده  لرناه  حتى  حياته 

يقول فى اإحدى ق�شائده:

اإنى اأرانى قد حلت وانت�شخت

َوِر مع ال�شبا �شورة من ال�ُشّ

و�شرت غريى فلي�ص يعرفنى

َرِر اإذا راآنى �شباى ذو الُطّ

ولو بدا ىل لبُتّ اأنكره

كاأننى مل اأُكْنُه فى عمرى

كاأننا اثنان لي�ص يجمعنا

َكِر فى العي�ص اإل ت�شُبّث الِذّ

مات الفتى املازنى ثم اأتى

من مازٍن غريه على الأثر

قدمي  مازنٌىّ  هناك  كان  فقد  واإذن 

النقدية  معاركه  وفى  �شعره  فى  جنده 

فى  جنده  حديث  مازنى  ثم  خا�ص،  بنوع 

املازنى  وهو  مقالته  وجمموعات  ق�ش�شه 

الناثر ال�شاخر، واإن مل يكن من ال�شحيح 

ومل  اآخره  عن  مات  قد  القدمي  املازنى  اأن 

فكثرًيا  احلديث.  املازنى  عن  �شيًئا  يخلف 

احلديث  املازنى  القدمي  املازنى  يحتل  ما 

كما  والتنابذ  العراك  فى  الثنان  وياأخذ 

واأمامه  املازنى احلديث  يجل�ص  اأن  يحدث 

�شبح املازنى القدمي اأو �شخ�شه ثم يتحاور 

يقود  الذى  هو  اجلديد  كان  واإن  الثنان 

ِحداد..  باأل�شنة  القدمي  وي�شلخ  احلوار 

نقراأها  التى  املعار�شة  اأن  الظن  واأكرب 

املازنى  واإبراهيم  الكاتب  اإبراهيم  بني 

اإبراهيم  )ق�شة  الق�شة  تلك  مقدمة  فى 

املازنى  بني  معار�شة  هى  اإمنا  الكاتب( 

اجلديد واملازنى القدمي اأو �شبحه الذى مل 

ميت عن اآخره كما قلنا.

الكبرية  احلقيقة  هذه  �شوء  وعلى 

ن�شتطيع اأن نف�شر، بل اأن نربر ما فى اآراء 

بل  تناق�ص  من  النقدية  املازنى  واأحكام 

ر  تنَكّ ما  كثرًيا  فاملازنى اجلديد  ا�شتنكار. 

للمازنى القدمي واأنكره، وود اأن مل يكنه.. 

من  لوقفنا  الرغبة  هذه  فى  جاريناه  ولو 

درا�شتنا له كناقد عند هذا احلد، ولكننا 

ناأبى اأن ن�شِلّم له مبا اأراد.. قد كان املازنى 

اأن نهمل ما  ا واأو�شع ثقافة من  اأرهف ح�ًشّ

يريد اأن نهمله من نقده اأى من النقد الذى 

اأن يحاول ن�شخه  كتبه املازنى القدمي قبل 

املازنى اجلديد.

ال�سعر ــ غاياته وو�سائله

يقول العقاد واملازنى فى خامتة املقدمة 

التى كتباها للجزء الأول من الديوان: )وقد 

اأن  م�شى التاريخ ب�شرعة ل تتبدل وق�شى 

قبلها،  عبدت  اأ�شناًما  عقيدة  كل  حتطم 

اأوجب  �شحيًحا  لي�ص  ما  نقد  كان  ورمبا 

واأي�شر من و�شع ق�شطا�ص �شحيح وتعريفه 

نقدم  اأن  اخرتنا  فلهذا  حالته  جميع  فى 

تف�شيل  على  الباقية  الأ�شنام  حتطيم 

الأوىل  الأجزاء  ووقفنا  احلديثة  املبادئ 

من  بنماذج  و�شرندفها  الغر�ص  هذا  على 

تكون  وقواعد  لغة  كل  من  الراجح  الأدب 
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كامل�شبار وكامليزان لأقدارها(.

الكاتبان  يتم  مل  احلظ  ل�شوء  ولكن 

مقدرة  كانت  التى  الع�شرة  الأجزاء 

اجلزءين  غري  منه  يظهر  ومل  للديوان، 

الأول والثانى اللذين حاول فيهما حتطيم 

عبد  زميلهما  ثم  واملنفلوطى  �شوقى 

احلظ  حل�شن  ولكننا  �شكرى،  الرحمن 

راأيهما  ن�شتجلى  اأن  ما  حد  اإىل  ن�شتطيع 

بع�ص  من  ال�شحيحني  وال�شعر  الأدب  فى 

كتاباتهما الأخرى.. ومن بني هذه الكتابات 

1915با�شم  �شنة  فى  املازنى  ن�شره  كتِيّب 

اأن  �شبق  املو�شيقية وهى نظرية  الأنغام  اأو 

ف�شلنا القول فيها عند حديثنا عن زميليه 

واإن  ال�شل�شلة  هذه  فى  والعقاد«  »�شكرى 

النظرية  بلورة هذه  له ف�شل حماولة  يكن 

منذ وقت مبكر فى بحث مطرد متما�شك.. 

عيد طبع هذا الكتاب كوثيقة 
ُ
ويا حبذا لو اأ

قيمة فى تاريخ نقدنا املعا�شر.

الهدف  اأن  هى  الكتيب  هذا  وع�شارة 

كانت  الذى  التجديد  فى  والأ�شمى  الأول 

فى  ال�شدق  هو:  املدر�شة  تلك  اإليه  تدعو 

حتى  التعبري  فى  وال�شدق  الإح�شا�ص 

»ال�شعر ــ غاياته وو�شائله« على ورق جرائد 

فى اأربع واأربعني �شفحة من القْطع الكبري 

بني  جتمع  ال�شعر  من  نظرية  يب�شط  وفيه 

وهى  التعبري  ورمزية  امل�شمون  رومان�شية 

التجديد  جماعة  بها  نادت  التى  النظرية 

اأن  اأردنا  اإذا  العري�شة  خطوطها  فى  كلها 

فهو  مذهبية  ا�شطالحات  فى  نلخ�شها 

جماله  واأن  ت�شويًرا  لي�ص  ال�شعر  اأن  يوؤكد 

بحيث  قا�شرة  اللغة  واأن  العواطف  هو 

اإىل  يلجاأ  اأن  ال�شاعر  على  لزاًما  ي�شبح 

الرمز والإيحاء عن طريق ال�شور ال�شعرية 

املازنى



»اإنه  بقوله:  ال�شعر  نف�شه  املازنى  ف  ليعِرّ

يجد  بال�شدر حتى  يجي�ص  يزال  ل  خاطر 

ذلك  ومعنى  متنف�ًشا«..  وي�شيب  خمرًجا 

اأن ال�شاعر ل يقول ال�شعر بعمل اإرادى وفى 

حياة  من  اأو  التاريخ  من  يختاره  مو�شوع 

عندما  يقوله  واإمنا  له  املعا�شرين  النا�ص 

لها  وتلم�ص  �شدره  فى  اخلواطر  جتي�ص 

غنائًيّا  �شعًرا  نف�شه  من  فتنطلق  خمرًجا 

ال�شعر  وظيفة  تنح�شر  وبذلك  ا  �شخ�شًيّ

ومن  قائله،  عن  ال�شخ�شى  التنفي�ص  فى 

اأن  عن  ت�شيق  النظرة  هذه  اأن  البديهى 

الو�شفى  ال�شعر  من  اأخرى  لألوان  تت�شع 

والدرامى واملو�شوعى الذى ميكن اأن يعرب 

ق�شايا  بل  واآلمهم  الآخرين  اآمال  عن 

ال�شعوب، وتف�شري هذا الق�شور ت�شتطيع اأن 

جتده فيما اأو�شحناه فى مقالتنا ال�شابقة 

من اأن دعوة التجديد التى ظهرت فى اأوائل 

نطاق  فى  حم�شورة  ظَلّت  قد  القرن  هذا 

�شعرنا التقليدى الذى يعترب �شعًرا غنائًيّا، 

واأن اجتاه هذا التجديد كان نحو الوجدان 

ال�شبان  اأولئك  فيه  �شعر  وقت  فى  الفردى 

ذواتهم  عن  التعبري  اإىل  املا�شة  باحلاجة 

والتنفي�ص عما كربتهم به احلياة.

املازنى وحافظ اإبراهيم

 1915 �شنة  اأى  نف�شها  ال�شنة  واإىل 

بعنوان  املازنى  ن�شره  اآخر  كتِيّب  يرجع 

ة فى  »�شعر حافظ« وقد �شمنه مقالت عَدّ

نقده ن�شر بع�شها فى جملة »عكاظ« ويوؤكد 

املعا�شرون اأن هذا الكتيب قد اأثار حافًظا 

ثورة كبرية دفعته اإىل اأن يكيد للمازنى باأن 

ناظر  با�شا  ح�شمت  عند  نفوذه  ي�شتخدم 

ل باملازنى فينقله  ينِكّ املعارف عندئذ لكى 

بها  يعمل  كان  التى  الثانوية  املدر�شة  من 

اإىل مدر�شة دار العلوم لُيعِلّم مبادئ اللغة 

الإجنليزية للمبتدئني مما دفع املازنى اإىل 

ليعمل  احلكومية  وظيفته  من  ي�شتقيل  اأن 

فى ال�شحافة بعد ذلك طوال حياته.

اله�شيم«  »ح�شاد  كتاب  خامتة  وفى 

ال�شادر فى �شنة 1924 مت�شمًنا جمموعة 

املازنى  ودرا�شات  مقالت  من  كبرية 

اأن  ويود  الكتيب  لهذا  يتنكر  نراه  الرائعة 

مل يكتبه فيما عدا مقدمته التى نقلها فى 

هذا  املازنى  ر  ف�َشّ وقد  اله�شيم«.  »ح�شاد 

الت�شرف فى اخلامتة امل�شار اإليها بقوله: 

»ويرى القارئ فى كتابى هذا مقاًل كان فى 

الأ�شل مقدمة لكتاب جمعت فيه ما نقدت 

�شنني  اأكرث من ع�شر  منذ  �شعر حافظ  به 

وللقارئ احلق اأن ي�شتغرب اأن اأنقل مقدمة 

ها هنا ولهذا �شبب ل  كتاب مطبوع واأن اأد�َشّ

اأرى باأ�ًشا من اإي�شاحه: جمعت فيما م�شى 

نقدى ل�شعر حافظ وطبعته ون�شرته وبعت 

ال�شراة  اأخذ  ثم  بالقليل  لي�ص  عدًدا  منه 

من  بقى  مبا  ذرًعا  ف�شقت  على  يبطئون 

ا�شرتاها  رومى  بقال  اإىل  فحملتها  ن�شخه 

بقوىل  بذلك  نف�شى  وعزيت  بالأقة!  منى 

اأحق  اإن جنب ابن الرومى وزيتونه  لنف�شى 

بهذا النقد«.

وهو  جاءه  �شديًقا  اأن  كيف  يروى  ثم 

على  �شطا  قد  كاتًبا  اأن  اإىل  ينبهه  مري�ص 

ال�شارق  لهذا  اأجاز  قد  واأنه  حلافظ  نقده 

»اإنى  قوله:  مردًفا  كله  الكتيب  ي�شرق  اأن 

�شطو  اإىل  اأنبه  اأن  �شديقى  يا  لأ�شتحى 

خمافة  نقدى  على  املتل�ش�ص  �شاحبنا 

اأن  ا  اأرجو خمل�شً ما  اإىل  النا�ص  يتنبه  اأن 

هذا  كاتب  اأنا  اأنى  من  ن�شوه  قد  يكونوا 

الهراء القدمي! ومن اأجل هذا اأهب ل�شنا 

اأن  اأ�شهل  وما  اإياه  وبزنى  عليه  عدا  ما 

�شاحبى  ف�شحك  �شيء!!  غري  املرء  يهب 

وان�شرف!! وخطر ىل بعد اأن وهبت النقد 

ل�شارقه اأن اأ�شتنقذ املقدمة«.

هراء  كله  النقد  هذا  اأن  �شحيح  فهل 

كما زعم املازنى اأم هى عواطفه اجلائ�شة 

اأن  اأم  ذلك؟  اإليه  خيلت  التى  املتقلبة 

ا اأن يتنكر  املازنى اجلديد قد اأراد هنا اأي�شً

للمازنى القدمي؟

وبالرجوع اإىل مقدمة هذا الكتِيّب الذى 

الكبري  القطع  من  �شفحة  �شتني  فى  يقع 

حلافظ  العنيف  نقده  يربر  املازنى  جند 

النقد  هذا  »كتبنا  فيقول:  معقوًل  تربيًرا 

ومل  »عكاظ«  فى  تباًعا  ون�شرناه  عام  منذ 

بع�شهم  ح�شب  كما  عليه  لنا  الباعث  يكن 

�شغينة نحملها للرجل اأو عداوة بيننا وبينه 

وكيف يكون �شيء من ذلك ول علم لنا به 

ول �شداقة ول �شحبة ول نحن نرتزق من 

الكتابة وال�شعر اأو نزاحمه على ال�شهرة لأن 

ما بيننا من تباين املذهب واختالف املنزع 

احلظ  ل�شوء  ولكننى  لذلك  جماًل  يدع  ل 

الذى  اجلديد  املذهب  ميثلون  من  اأجد 

يدعو اإىل الإقالع عن التقليد والتنكب عن 

احتذاء الأولني فيما طال عليه القدم ومل 

ل�شوء  اأقول  له..  ي�شلح  اأو  لنا  ي�شلح  يعد 

احلظ باأنه لو كان النا�ص كلهم يرون راأينا 

الرجوع عن  فى �شرورة ذلك وفى وجوب 

خطاأ التقليد لربحنا من الوقت ما نخ�شره 

اليوم فى الدعوة اإىل مذهبنا وحماولة رد 

عليها  م�شوا  اإذا  عادة  النا�ص عن  جمهور 

النظر  ومزية  ال�شدق  ف�شيلة  اأفقدتهم 

وهما عماد الأدب وقوام ال�شعر والكتابة«.

ولكن املازنى كان لديه اأكرث من �شبب 

اأنه ي�شتهل  واأولها  الكتيب  لكى يتنكر لهذا 

كانت  يوم  وحافظ  �شكرى  بني  مبوازنة 

�شكرى،  وبني  بينه  طيبة  لتزال  العالقة 

ف�شدت  اأن  تلبث  مل  العالقة  هذه  ولكن 

ر جماعة التجديد  ف�شاًدا جعل املازنى يطِهّ
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من �شكرى الذى ي�شميه كما �شرنى »�شنم 

من  ظهرا  الذين  اجلزءين  فى  الألعيب« 

الديوان ويبلغ فى هجومه على �شكرى حد 

ف�شاًل  احلوا�ص  وهذيان  باجلنون  اتهامه 

ناق�ص  وبذلك  ال�شعرية  امللكة  هبوط  عن 

نف�شه بنف�شه.. وها هو مطلع تلك املوازنة 

وبيان اأ�شا�شها العام كما �شاغه املازنى فى 

اأوىل مقالته فى هذا الكتيب: 

)ل جند اأبلغ من اإظهار ف�شل �شكرى 

اجلديد  للمذهب  ما  وبيان  عليه  والدللة 

من  واحل�شن،  املزية  من  القدمي  على 

�شكرى  مثل  مطبوع  �شاعر  بني  املوازنة 

واآخر ممن ينظمون بال�شنعة مثل حافظ 

بك اإبراهيم، فاإن اهلل مل يخلق اثنني هما 

ا فى املذهب وتبايًنا فى املنزع  اأ�شد تناق�شً

ح�شنه  يظهر  قيل  كما  وال�شد  هذين:  من 

ال�شد ــ حافظ رجل ن�شاأ اأول ما ن�شاأ ما بني 

فى  ترى  ذلك  اأجل  ومن  واملدفع.  ال�شيف 

وانتظام  اجلندى  خ�شونة  من  �شيًئا  �شعره 

وعجزه  خياله  و�شعف  واجتهاده  حركاته 

ولعل  والتفنن..  والخرتاع  البتكار  عن 

ل  حافًظا  اأن  فى  ا  اأي�شً ال�شبب  هو  هذا 

القول فيه من  ي�شاأل  اإل فيما  ال�شعر  يقول 

الأغرا�ص بيد اأنه على ما به من �شيق فى 

اأف�شح  امل�شطرب وتخلف فى اخليال كما 

ل�شان تنطق به ال�شحف واأقدر النا�ص على 

وتن�شيق  اأخبارها  وتن�شيد  معانيها  نظم 

فقرها لو اأن هذا ما يحمد عليه ال�شاعر اأو 

اأن فى هذا فخًرا لأحد - �شاعًرا كان اأو غري 

اإىل  طرفه  ي�شعد  ل  �شكرى  واأما  ــ  �شاعر 

اأرفع من اآمال النف�ص الب�شرية ول ي�شوبه 

ووكده،  داأبه  ذلك  قبلها،  من  اأعمق  اإىل 

�شعره  حتبري  فى  كحافظ  يبالغ  ل  وهو 

والتطريز  الو�شى  من  ح�شبه  بل  وتدبيجه 

اأن ي�شمعك �شوت تدفق الدماء من جراح 

الفوؤاد واأن يف�شى اإليك بنجوى القمر عن 

فى  البت�شامات  وومي�ص  القبور  مكفهر 

ظالم ال�شدور واأن ين�شقك ن�شيم الريا�ص 

ي�شعرك هزة احلنني  واأن  ال�شحر  واأنفا�ص 

فى  بك  يغو�ص  واأن  والأمل  الياأ�ص  ودفعة 

من  جزء  جمرد  املعرى  معنى  اأ�شبح  وقد 

جمادلة حافظ لنف�شه.

واأما الذى ي�شتحق النظر والإفادة منه 

فى هذا الكتيب فهو املقالت الأخرية التى 

وق�شائد  اأبيات  بع�ص  املازنى  فيها  تناول 

حافظ بالنقد التطبيقى والتف�شيلى مثل: 

ينا«  »م�ِشّ زلزال  فى  حافظ  لق�شيدة  نقده 

الإن�شانى  الذوق  فى  اأخطاء  عدة  يلتقط 

مثل  ذاتها  اللغة  فى  بل  حلافظ  وال�شعرى 

قول حافظ:

فاإذا الأر�ص والبحار �شواء

فى خالق كالهما غادران

قد  اإنه  بقوله  املازنى  عليه  يعلق  الذى 

يغتفر..  ل  خطاأ  غادران  قوله  فى  اأخطاأ 

اأن تقول حممد وعلى  باأنه ل ي�شح  وذلك 

كالهما م�شيبان اأو غادران، بل ال�شواب 

ي�شت�شهد  ثم  غادر..  اأو  م�شيب  تقول  اأن 

القدمي  ال�شعر  من  اأبيات  بعدة  ذلك  على 

مثل قول ابن الرومى فى الهجاء:

اإن اأبا حف�ص وعثنونه

كالهما اأ�شبح ىل نا�شًبا

مالحظات  من  الكثري  اأن  راأينا  وفى 

املازنى اجلزئية فى هذه املقالت الأخرية 

من الكتيب ي�شتحق العتماد، كما اأنه مما 

الذوق  و�شالمة  بالفطنة  املازنى  ي�شهد 

ورديئه..  جيده  بال�شعر  املعرفة  و�شعة 

وبذلك نخل�ص اإىل اأن هذا النقد ل ميكن 

واإن  املازنى  زعم  كما  هراًء  كله  اعتباره 

وا�شحة  والإ�شراف  والتحامل  العنف  يكن 

فى كثري من اأجزائه.

املازنى و�سكرى

عن  ال�شابق  كتيبه  فى  ــ  املازنى  راأينا 

�شعر حافظ ــ يعترب �شكرى �شاعًرا مطبوًعا 

ميثل مذهبهم اجلديد اأ�شدق متثيل، ولكن 

ف�شدت  اأن  ــ  قلنا  كما  ــ  تلبث  مل  العالقة 

على  �شكرى  عاب  اأن  بعد  الرجلني  بني 

املازنى انتحاله لبع�ص الأ�شعار الإجنليزية 

وبخا�شة من جمموعة »الذخرية الذهبية« 

اإ�شاءة  ذلك  فى  ويرى  النت�شار،  الوا�شعة 

عليه  اأحفظ  مما  كلها،  التجديد  لدعوة 

جلج الفكر(.

املوازنة  هذه  فى  املازنى  مي�شى  ثم 

اأبياًتا  فيها  يورد  مقالت  ثالث  خالل 

ل�شكرى واأخرى حلافظ فى معان واأغرا�ص 

حتى  حافظ  على  �شكرى  مف�شاًل  متقاربة 

اإذا فرغ من هذه املوازنة التى ت�شقط فيها 

موا�شع �شعف حافظ وتربيز �شكرى مما 

اتهامه  اإىل  يظهر  فيما  القراء  بع�ص  دفع 

لي�شت�شهد  حافظ  جيد  دائًما  يغفل  باأنه 

جيده  باأن  حافًظا  يتهم  اأخذ  برديئه، 

عدة  كتب  وبالفعل  القدماء.  من  م�شروق 

مقالت فيما �شماه »�شرقات حافظ« وهى 

عاة تع�شف املازنى فى معظمها  �شرقات مَدّ

على  التدليل  فى  ونكتفى  ظاهًرا  تع�شًفا 

قد  اأنه  املازنى  زعم  �شرقة  باأول  ذلك 

�شبطها وهى قول حافظ: 

جنيت عليك يا نف�شى وقبلى

عليك جنى اأبى فدعى عتابى

اإذ يدعى باأنه ماأخوذ من قول املعرى:

وما جنيت  اأبى علّى  )م(   هذا جناه 

على اأحد

معنى  بني  الوا�شح  الختالف  رغم 

البيتني اإذ يجادل حافظ نف�شه بينما يقرر 

بها..  ويتربم  منها  ي�شكو  حقيقة  املعرى 

حافظ اإبراهيم



اجلزء  فى  عنيًفا  هجوًما  فهاجمه  املازنى 

»�شنم  عنوان  حتت  الديوان  من  الأول 

�شالمة عقله  فى  ك  ي�شَكّ واأخذ  الألعيب«، 

م�شتدًلّ بعدد من اأبيات �شكرى التى وردت 

ا  فيها كلمة اجلنون، مع اأنه من الثابت علمًيّ

اأن املجنون ل يح�ص بجنونه، وعلى العك�ص 

من ذلك يوؤكد دائًما اأنه اأعقل العقالء.

اأنكر  قد  العام  الراأى  اأن  والظاهر 

العنيف  الهجوم  هذا  املازنى  على  عندئذ 

تناق�ص  على  بل  املذهب،  فى  زميله  على 

ب�شكرى  الإ�شادة  من  العنيف  النتقال  فى 

كما راأينا اإىل �شن هجوم عنيف ظامل عليه 

حتى راأينا املازنى يحاول تربير موقفه فى 

قد  يكن  واإن  الديوان  من  الثانى  اجلزء 

عاد فيه اإىل مهاجمة »�شنم الألعيب« من 

جديد فيقول: 

اأر�شت  �شكرى  عن  اأوىل  كلمة  )كتبنا 

الذين  الباىل  العتيق  املذهب  اأهل  اثنني: 

اأن يعدوا �شكرى من دعاة  اإل  ياأبون  كانوا 

وياأخذونا  علينا  يح�شبوه  اأن  واإل  اجلديد 

حيث  من  �شخطوا  هوؤلء  ولكن  ب�شعره، 

عن  الأذى  منيط  اأن  يرقهم  ومل  ر�شوا، 

وخامة  عنه  وننفى  اجلديد  املذهب 

نحن  ول  اأمرهم  يعيننا  ولي�ص  �شكرى. 

فى  فاإنهم  ر�شاهم  من  �شخطهم  نباىل 

)م�شكني  يقول:  ثم  حمنطة(  جثث  راأينا 

يقول  ماذا  لبكمه  يعرف  ل  ال�شنم،  هذا 

ويتطوع امل�شفقون عليه للدفاع عنه فيجيء 

منا  وينقمون  نقدنا،  من  له  اأقتل  دفاعهم 

ي�شخرون  وهم  األعيب،  �شنم  جعلناه  اأنا 

منه ويت�شاحكون به، وماذا يجدى ذودهم 

له  نخل�ص  �شكرى  وكان  كنا  لقد  عنه.. 

الن�شح ومنح�شه الراأى وال�شداد ون�شجعه 

ونغتبط مبا نراه من متلمله من قيود العهد 

القدمي، ونعتد ذلك منه رغبة �شادقة فى 

كان  فهل  فيه،  الأمل  مع  وجنرى  التحرر 

عليه اأن نظل العمر طامعني فى غري مطمع 

ثم  منه  الياأ�ص  من  �شيء  على  اأهملناه  ثم 

تخ�شنا له وعنفنا عليه فى الزجر فلم يغن 

ل الإغ�شاء ول اللني ول العنف، وظل �شادًرا 

كل  كنا فى  ولقد  اأحفاه!  راأ�شه حتى  راكًبا 

ما كتبناه عنه فى اأول عهده بقر�ص ال�شعر 

اأن ننبهه اإىل  ل نغفل اإىل جانب الت�شجيع 

عيوبه فقلنا عنه ملا �شدر اجلزء الثانى من 

ديوانه: »اإنه يطاأ مفاخر ال�شنعة بقدميه، 

اأو تنقيح ول  واإنه ل يتعهد كالمه بتهذيب 

يباىل اأى ثوب األب�ص معانيه، وعللنا يومئذ 

لتمادى  طبيعية  نتيجة  باأنه  هذا  جموحه 

وجلاجتهم  القدمي  املنهج  فى  ال�شعراء 

اأنه نتيجة رد  اأى  العتيق  فى احتذاء املثال 

فعل، فهو تطوح وتطليق للعقل يقابلهما من 

كهف  فى  املقلدين  الأخرى غطيط  اجلهة 

يرى  فهل   1913 �شنة  ذلك  وكان  املا�شى 

اأن راأى اليوم ل يتفق مع راأى الأم�ص  اأحد 

اأدينا  لقد  كال  راأيني؟  هناك  اأن  �شح  اإن 

الواجب له قدمًيا، ولكننا اليوم نوؤدى حق 

الأدب وحده«(.

ومن الوا�شح اأن املازنى يغالط فى هذا 

اأن  ويكتفى  تناق�شه.  عن  امللتوى  الدفاع 

نالحظ اأنه يعترب عدم الحتفال بالألفاظ 

الديوان بينما  اللغوية عيًبا فى  وال�شياغة 

كان يراها ف�شاًل فى كتيبه عن �شعر حافظ 

كحافظ  يبالغ  ل  �شكرى  )اإن  يقول:  حيث 

من  ح�شبه  بل  وتدبيجه،  �شعره  حتبري  فى 

تدفق  ي�شمعك �شوت  اأن  والتطريز  الو�شى 

الدماء من جراح الفوؤاد...(.

يق�شد  املازنى مل  فاإن  حال  اأية  وعلى 

فى اجلزء الثانى من الديوان اإىل نقد �شعر 

ق�شر همه  بل  بالباطل،  اأو  باحلق  �شكرى 

كما فعل فى اجلزء الأول على اإيهام �شكرى 

واإيهام القراء باأن �شاعرنا العظيم جمنون 

فى  يقت�شر  ومل  احلوا�ص.  بهو�ص  م�شاب 

تاأييد  هذا املقال الثانى على العتماد فى 

ا  اأي�شً ا�شتند  بل  �شكرى  �شعر  على  دعواه 

على الكتيب الرائع الذى كتبه �شكرى، على 

»اعرتافات  بعنوان  جمهول  �شديق  ل�شان 

ما  ال�شديق  اأن هذا  يزعم  فراح  جمنون« 

هو اإل �شكرى نف�شه، بل حاول اأن يزيد هذا 

م�شرحية  اإىل  بال�شتناد  تاأكيًدا  الدعاء 

ا بعنوان  �شغرية كان �شكرى قد كتبها اأي�شً

»احلالق املجنون«.. ومن البنِيّ اأن كل هذا 

ل يعترب من النقد الأدبى فى �شيء بل هو 

والعقاد  املازنى  اأ�شاب  �شخ�شى.  جتريح 

ال�شنوات  فى  اعرتفا  عندما  احلق  �شاكلة 

باأنهما قد ظلما �شكرى، واعرتفا  الأخرية 

وفى  التجديد  دعوة  فى  لهما  بقيادته 

و�شلهما بال�شعر الغربى عامة والإجنليزى 

خا�شة، وبذلك ن�شتطيع اأن نوؤكد اأن حملة 

اأقرب  كانت  حافظ  على  العنيفة  املازنى 

يرد  اأم مل  املازنى  اأراد  الأدبى،  النقد  اإىل 

واإن  �شكرى  الرحمن  عبد  على  حملته  من 

كنا ل ن�شتطيع اإغفال ما فى حملة املازنى 

كل  ي�شتطيع  �شطط  من  ا  اأي�شً على حافظ 

قارئ اأن يح�ص به فى مثل قوله فى �ص 14 

من كتيبه عن »�شعر حافظ«: 

)لو كان لالأدب حكومة تنت�شف له من 

جزاء  اأقل  لكان  املح�شن  وتكافئ  امل�شيء 

حافظ على ما ارتكب من ال�شعر اأن يبتاع 

ما ا�شرتاه النا�ص من كتبه ثم يحرقها بيده 

لأن �شعره جناية على الأدب واأنت فقد تعلم 

هو  ما  ومنه  اآثًما  يكون  ما  ال�شعر  من  اأن 

بريء �شالح، اأما الآثم فذلك الذى يف�شد 

الذوق ويعود النا�ص الكذب وي�شلل النفو�ص 

و�شعر حافظ من هذا النوع(.

املازنى واملنفلوطى

ل  تكَفّ الديوان  من  الثانى  اجلزء  وفى 
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لطفى  م�شطفى  الكاتب  بتحطيم  املازنى 

ال�شعف  اأدب  عن  فتحدث  املنفلوطى 

ا ل يخلو من  والنعومة والأنوثة حديًثا عاًمّ

تطبيقى  نقد  اإىل  انتقل  ثم  عقيم..  جدل 

التى  »اليتيم«  لق�شة  وبخا�شة  »للعربات« 

األفها املنفلوطى ون�شرها فى هذا الكتاب، 

اأ�شلوب  عن  احلديث  اإىل  اأخرًيا  وانتهى 

املنفلوطى وهو خري اأجزاء هذا النقد. لأن 

املازنى قد جلاأ فيه اإىل نقد تطبيقى دقيق، 

الأدبية  الأ�شول  بع�ص  اإىل  ا�شتند  كما 

اجلزء  فى  نراه  ولذلك  الثابتة،  واللغوية 

عداه  ما  حني  عن  النظر،  ي�شتحق  الذى 

اإ�شراف  هى  واحدة  فكرة  عن  يخرج  ل 

ميكن  اإ�شراًفا  العاطفية  فى  املنفلوطى 

– بالفتعال  املازنى  – راأى  كما  تف�شريه 

اإىل  باأدبه  يخرج  مما  والتطرى  والنعومة 

ال�شبان  فى  التاأثري  واحتمال  ال�شلبية 

احلياة  فى  �شالبتهم  من  ي�شعف  تاأثرًيا 

اأية  واإيجابيتهم فى مواجهتها، ولكنه على 

بكثري  اأف�شل  نراه  �شليم  مثاىل  اأدب  حال 

من اأدب امليوعة اجلن�شية بل الوقاحة التى 

ن�شهدها اليوم فى بع�ص اأدبنا الق�ش�شى.

املنفلوطى  لأ�شلوب  املازنى  نقد  واأما 

من  عدد  اإىل  ــ  قلنا  كما  ــ  ا�شتند  فقد 

الأ�شول النقدية ال�شليمة. 

املنفلوطى  على  ياأخذ  مثاًل  فهو 

اإ�شرافه فى ا�شتعمال املفعول املطلق ويقول 

فى  مطلًقا  مفعوًل   572 له  اأح�شى  اأنه 

العربات، وثالثني مفعوًل مطلًقا فى ق�شة 

»اليتيم« وحدها مع اأنها تقع فى 19 �شفحة 

وقد  كبري.  ببنط  مطبوعة  »العربات«  من 

من  اأنه  زعم  عدة  اأمثلة  املازنى  لها  اأورد 

املفعولت  ال�شتغناء فيها عن هذه  املمكن 

املطلقة دون اأن ي�شطرب التعبري مثل قول 

املنفلوطى: 

)وقلت ل بد اأن يكون وراء هذا املنظر 

ال�شارع ال�شاحب نف�ص قريحة معذبة تذوب 

بني اأ�شالعه »ذوًبا«.. وقد علق املازنى على 

التى  والع�شرين  ال�شبعة  املطلقة  املفاعيل 

اأوردها بقوله: وهذه اأمثلة للمفعول املطلق 

ولي�ص  عليه،  وي�شرب  احل�شو  هذا  يحتمل 

العاقل من عدم  باأن يثري عقل  اأحق  �شيء 

اكرتاث الكاتب بوقته وجمهوده(.

واملازنى فى نقده لأ�شلوب املنفلوطى ل 

يتكفى بنقد طرائق التعبري، بل ميد معنى 

الوا�شع  اجلديد  مفهومنا  اإىل  الأ�شلوب 

الكاتب  هو  الكاتب  اأ�شلوب  اأن  يرى  الذى 

نف�شه من حيث اأنه يرتكز فيه فنه ونظرته 

نراه  الأ�شا�ص  هذا  وعلى  احلياة.  اإىل 

اإ�شرافه  ب�شبب  ا  حانوتًيّ املنفلوطى  ي�شمى 

عليه  ياأخذ  نراه  كما  العربات،  ذرف  فى 

املفهومة  املح�شو�شات  فى  التف�شيل  تكلف 

وغري املفهومة.. مثل قوله فى و�شف اليتيم 

ا  ا ف�شفا�شً مثاًل: اإنه قد راأى عليه )قمي�شً

وكان  موًجا(..  بدنه  فيه  ميوج  اجللد  من 

ي�شكن فى غرفة مقابلة ملنزل  اليتيم  هذا 

املنفلوطى ويف�شل بينهما �شارع، ومع ذلك 

اليتيم  راأى  قد  اأنه  يزعم  املنفلوطى  نرى 

يرفع  راآه  ثم  املطالعة،  منكفًئا على مائدة 

بل  عينيه،  من  تنهل  الدموع  فريى  راأ�شه 

الكتابة من �شفحة  الدموع قد حمت  يرى 

املازنى  واأمثال ذلك مما عدده  كرا�شته.. 

يقطع  مما  املنفلوطى،  لأ�شلوب  نقده  فى 

الق�ش�شى  الأ�شلوب  وُبعد  بالفتعال 

املعقولية  عن  بل  ال�شادقة  الواقعية  عن 

ال�شليمة.

خامتة املرحلة

نقده  اأى  القدمي،  املازنى  نقد  هذا هو 

فى املرحلة الأوىل من حياته وقبل اأن ميوت 

املازنى وياأتى على اإثره فتى اآخر من مازن، 

تخل�ص  الذى  ال�شاخر  املازنى اجلديد  هو 

امل�شرفة  واندفاعاته  العنيفة  من عاطفيته 

ر هو  ت به فى متاهات نقدية تنَكّ التى زَجّ

ر  نف�شه بعد ذلك ملعظمها اأو على الأ�شح تنَكّ

نرى فى  �شوف  الذى  املازنى اجلديد،  لها 

ا  نهائًيّ راأيه  عليه  ا�شتقر  مما  الآتى  املقال 

فى الأدب والنقد والدرا�شات الأدبية.

الرجلني  بني  اأميز  اأن  ىل  ليحلو  واإنه 

اأعتربها  �شفحة  فى  نف�شه  املازنى  بقلم 

من اأجمل واأعمق ما كتب حيث يقابل بني 

فى كتابة املنفلوطى وكلها ل �شرورة اإليها 

الغلو  تاأكيد  فى  الرغبة  من  اإل  داعى  ول 

الذى يتطلبه من يحمل نف�شه على التلفيق 

من  املجرى  هذا  يجرى  ما  اأو  والت�شنع 

الأغرا�ص الأخرى(.

واإن كنا ل نوافق املازنى على ما اأطلقه 

من اأن كل هذه املفعولت املطلقة ل �شرورة 

لها وميكن ال�شتغناء عنها. فمن بني هذه 

الأمثلة مثاًل قول املنفلوطى: »فيتهافت لها 

من  اإذ  املقو�ص«..  احلباء  تهافت  ج�شمه 

�شرورى  هنا  املطلق  املفعول  اأن  الوا�شح 

خللق �شورة موحية. وهكذا الأمر فى عدد 

من الأمثلة الأخرى التى ي�شتطيع اأى قارئ 

اأن يف�شل فيها بني املازنى واملنفلوطى.

املازنى  اه  �شَمّ فيما  الأمر  وكذلك 

عند  فاملازنى  النعوت،  فى  بالإ�شراف 

الآخر  فى  اأنه  لنا  يلوح  املبداأ  هذا  تطبيق 

ربط  قد  اأنه  نالحظ  كنا  واإن  اأ�شرف  قد 

هذا النقد مببداأين لغويني �شليمني اأولهما: 

توؤكد  التى  الثابتة  اللغوية  للحقيقة  تاأكيده 

ي�شمى  ما  واأن  اللغة،  فى  ترادف  ل  اأن 

مفارقات  على  ينطوى  اأن  بد  ل  مرادًفا 

الثانى  واملبداأ  مرادفه.  عن  متيزه  وظالل 

يعرب عنه املازنى تعبرًيا �شليًما بقوله: )كل 

للكاتب  قاتلة  عنها  ال�شتغناء  لفظة ميكن 

اأن  من  الأدب  باب  فى  اأغنى  العلم  فاإن 

عبد الرحمن �سكرى



»اإبراهيم  طورى حياته فى مقدمة ق�شته 

الكاتب« فقال:

ل�شت  باأنى  اأقول  اأن  اأحتاج  )ل�شت 

هذا  واأن  الرواية  ت�شفه  الذى  باإبراهيم 

على  عينيه  فتح  ول  قط  كان  ما  املخلوق 

احلياة اإل فى روايتى... ثم اإنى ل�شت اأر�شى 

اأن اأكون فيما تعجبنى �شريته ول مزاجه ول 

التفاتات ذهنه.. وقد ندمت على خلقه بعد 

اأن �شويته، فلو كان دمية حلطمتها وطحنتها 

ذلك  به،  ونبوت  جلفوته  �شديًقا  كان  ولو 

اأتلقاها  واأنا  باحتفال  احلياة  يتناول  اأنه 

اأفرت  واأنا  بالدنيا  يعبث  هو  احتفال،  بغري 

لها من اأعذب ابت�شاماتى، واأح�ص ال�شرور 

كالعرق،  اأ�شابعى  اأطراف  من  يقطر  بها 

وهو مغرم بالتفل�شف واأنا اأعد الواحد من 

وهو  املرثية،  ي�شتحق  مرزوًءا  الطراز  هذا 

عنيد  وهو  متوا�شع  �شمح  واأنا  متكرب  وعر 

عطوف،  واأنا  نفور  وهو  �شل�ص،  ري�ص  واأنا 

باحلياة  مغتبط  واأنا  مرارة  نف�شه  وفى 

اأن  يريد  كاأمنا  وهو  بها  قانع  عنها  را�ص 

يخلق الدنيا والنا�ص على هواه ولذلك تراه 

قليل الت�شامح �شيق ال�شدر واأنا ل اأرى فى 

اأو من  اأبدع مما كان ول�شت مثله  الإمكان 

التثليث فى احلب اأو الكره، ومل اأمر�ص قط 

بالبينيمونيا... اإلخ... فلي�ص بيننا كما ترى 

من ت�شابه �شوى اأن كلينا ق�شري قميء واأنا 

اأزيد عليه اأنى اأ�شبت بالعرج فليته كان هو 

امل�شاب واأنا الناجى املعافى(.

فاإىل املازنى الثانى.. املازنى احلق فى 

املقال الآتى.

•••
ق�شمني،  حياته  املازنى  اإبراهيم  م  ق�َشّ

املازنى  اأن  ق�شائده  اإحدى  فى  اأخربنا  بل 

القدمي قد مات وجاء على اأثره فتى جديد 

د على  من بنى مازن.. ومن املمكن اأن نحِدّ

املازنى  من  النتقال  تاريخ  التقريب  وجه 

�شنة  بحواىل  اجلديد  املازنى  اإىل  القدمي 

1923 اأو �شنة 1924.

ولقد �شبق اأن حتدثنا فى املقال ال�شابق 

الأوىل،  مرحلته  فى  ناقًدا  املازنى  عن 

ال�شعر  نظرية  فى  النقدية  اآراءه  وناق�شنا 

عامة وفى نقده حلافظ اإبراهيم، ثم نقده 

للمنفلوطى وعبد الرحمن �شكرى فى كتاب 

»الديوان« بجزءيه.

فى  النقدية  لآرائه  اليوم  ونعر�ص 

من  فيها  تخل�ص  التى  الثانية  مرحلته 

امل�شرية  وغ�شباته  العنيفة  انفعالته 

الثائر  ال�شاخر  الهادئ  املازنى  واأ�شبح 

املبدع.

والفرتة الثانية من حياة املازنى تعترب 

منها  اأكرث  واأدبية  جمالية  درا�شات  فرتة 

فرتة معارك نقدية اأو نقد توجيهى باملعنى 

معظم  راجعنا  فقد  الألفاظ  لهذه  الدقيق 

ما كتبه من مقالت نقدية فى تلك الفرتة 

ال�شدة  روح  عن  تكون  ما  اأبعد  فوجدناها 

التى متيز بها نقده فى املرحلة الأوىل، بل 

اأبعد ما تكون عن روح اجلد.

كتاًبا  ين�شر  مثاًل  فالدكتور طه ح�شني 

عن ال�شعر اجلاهلى ي�شكك فى ن�شبة اأكرث 

هذا ال�شعر اإىل من ن�شب اإليهم من �شعراء، 

ويحاول املازنى اأن ينقد هذا الكتاب فيلجاأ 

هو  ي�شك  اأنه  عى  ليَدّ ال�شاخر  اأ�شلوبه  اإىل 

الآخر فى وجود الدكتور طه ح�شني نف�شه 

كان  اأن  منذ  حياته  ي�شتعر�ص  عندما 

ال�شعيد  قرى  اإحدى  فى  القراآن  يحفظ 

ا، ثم طالًبا فى  اإىل اأن اأ�شبح طالًبا اأزهرًيّ

باجلامعة..  فاأ�شتاًذا  بباري�ص  ال�شوربون 

وي�شتخدم كل هذه املراحل ليدّلل على اأنه 

طه  ال�شعيدى  يكون  اأن  املعقول  غري  من 

فتية  اأحد  اأ�شبح  الذى  نف�شه  هو  ح�شني 

احلى الالتينى بباري�ص.

وُيطلب من املازنى فيما يبدو اأن يكتب 

واأ�شعة«  و«ظلمات  »ال�شحائف«  كتابى  عن 

»الواجب«  عن  مقاًل  فيكتب  مى  لالآن�شة 

املذكورين  الكتابني  تلقى  قد  باأنه  ي�شتهِلّه 

فى  يفكر  فاأخذ  نف�شى  �شيق  �شاعة  فى 

عن  كله  املقال  يكتب  وبالفعل  الواجب.. 

اأدائه  وم�شقة  الواجب  فى  الفال�شفة  اآراء 

ُمغفاًل اأَىّ حديث عن كتابّى مّى.. ولعله قد 

املقال  انتهى من  اإذا  هرب من ذلك حتى 

اختتمه باأ�شطر قليلة عاد فيها اإىل الكتابني 

خفيفة  جماملة  الكاتبة  فيهما  ليجامل 

نفور  من  عنه  عرف  ما  مع  تتفق  متكلفة 

فيقول:  الأدبّى  و�شالونها  الآن�شة  هذه  من 

اأف�ص  اأن  قبل  نف�شى  اأحدث  كنت  )كذلك 

الغالف عن الكتابني وقد م�شت على ذلك 

معاناة  كلها  تكون  اأن  اأقدر  كنت  اأ�شابيع 

لالإح�شا�ص مبرارة الإذعان لعامل اأو باعث 

من غري النف�ص ولكنى ما كدت اأت�شفحها 

�شفحة  ذلك  ومن  ف�شاًل  هذا  من  فاأقراأ 

حتى �شعرت باأن الواجب قد ا�شتحال رغبة 

وزايلنى انقبا�شى من الأدب(.

الأ�شدقاء  اأحد  اأن  الظن  واأكرب 

الأ�شتاذ  مثل  بـ«مّى«  املعجبني  امل�شرتكني 

العقاد اأو غريه هو الذى كان قد طلب من 

املازنى اأن يكتب عن الكتابني على نحو ما 

نح�َصّ من الأ�شطر ال�شابقة، فاأح�ص املازنى 

فل�شفة  فى  يبحث  فاأخذ  واجب  اإزاء  باأنه 

الواجب التى ا�شتغرقت املقال كله، ثم عاد 

فتذكر الكتابني وجامل فيهما هذه املجاملة 

اللطيفة املتكلفة. وبذلك تخل�ص من حرج 

املوقف بلباقة واإن ظلت لباقة مك�شوفة.

كتاب  عن  مقاًل  يكتب  نراه  وباملثل 

»الف�شول« ل�شديقه الأ�شتاذ العقاد فيختار 

العنوان  يجعلها  عامة  ق�شية  للحديث 
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الأول الكبري ملقاله وهو »الأدب ينه�ص فى 

ع�شور امل�شادة.. ل ع�شور اللني والأمن«، 

على حني ي�شع عنواًنا ثانًيا بخط �شغري هو 

التعريف  الذى يكتب فى  الف�شول«  »كتاب 

اإىل  ذلك  بعد  لينتقل  اأ�شطر  ب�شعة  به 

فى  وينفق  اختارها،  التى  العامة  الق�شية 

اأن يعود فى  احلديث عنها كل املقال على 

فيها  غناء  ل  قليلة  اأ�شطًرا  ليكتب  النهاية 

عن اأهمية كتاب �شديقه فيقول:

املذهب  على  يعيبون  كانوا  )ولقد 

اجلديد اأنه يهدم ول يبنى كاأمنا ميكن اأن 

اأن يزيل الأنقا�ص وي�شلح  يبنى املرء قبل 

الأر�ص ويهيئها للبناء. فاليوم ما ع�شاهم 

اأن يقولوا؟ هذا كتاب كله بناء وت�شييد فهل 

نظنهم  ل  به؟  كفرحنا  اجلامدون  يفرح 

مبا  لنطالبهم  كنا  وما  ذلك!  ي�شتطيعون 

اإذن  طوقهم..  عن  ويخرج  ذرعهم  يفوت 

فليغ�شوا به اإذا �شاءوا(.

وما  الكتاب  هذا  اأهمية  عن  واأما 

ت�شمنه من نظرات واأبحاث، وراأى املازنى 

على  �شيء  فال  ذلك  كل  فى  املف�شل 

الذى  املقال  فى  الأمر  وكذلك  الإطالق.. 

ن�شره عن اجلزء الثالث من ديوان العقاد 

اأية حماولة لنقد هذا  ا فاإنه مل يبذل  اأي�شً

النقد واإظهار ما فيه من موا�شع القوة اأو 

ملقاله  اتخذ  اأن  هو  فعله  ما  وكل  ال�شعف 

عنواًنا ثانًيا هو »ترجمة �شيطان.. من نار 

تلخي�ص  كله فى  املقال  واأنفق  اإىل حجر«، 

الق�شيدة الطويلة التى حتمل هذا العنوان 

فى ديوان العقاد املذكور وعر�شها مكتفًيا 

باأن ي�شفها عدة �شفات عامة ل مو�شوعية 

فيها مثل قوله اإنها فريدة فى لغة العرب، 

اأو:

انتهاء  على  لدلياًل  ظهورها  فى  )اإن 

ركود  اإليه  ا�شطرنا  الذى  التمهيد  دور 

البناء  واأننا الآن فى دور  اللغة قروًنا عدة 

لل�شعر  ات�شعت  اللغة  كانت  واإذا  الفنى.. 

الق�ش�شى على هذا الن�شق فهى لن ت�شيق 

ثم  اهلل  بحمد  ال�شعر  فنون  من  غريه  عن 

بف�شل العقاد(.

مو�شوع هذه امل�شرحية واأحداثها واأفكارها 

خم�شة  عن  اأخذها  واإمنا  الأ�شا�شية، 

ح�شن  فى  ابتكاره  وكان  قدمية،  م�شادر 

ا�شتفادته من تلك امل�شادر وانتقاء خري ما 

فى كل منها ليوؤلف من كل ذلك م�شرحيته 

املازنى  مقالت  الرائعة.ومعظم  الأ�شيلة 

نف�شه.  للمنهج  تطبيًقا  تعترب  الغناء  ذات 

اأو  فكرة  هى  دائًما  عنده  البدء  فنقطة 

املوؤلفات  فى  قراءاته  من  التقطها  اأفكار 

الأعم  الغالب  فى  هو  وعمله  الأوروبية، 

عن  مثاًل  فبحثه  الأفكار،  تلك  من  توليد 

الو�شف ال�شعرى وفن الت�شوير تقوم فكرته 

الأ�شا�شية ــ كما اأ�شار هو نف�شه فى هام�ص 

هذا البحث ــ على النظرية اجلمالية التى 

»ل�شنج«  ال�شهري  الأملانى  الناقد  عر�شها 

املجاز فى  كتابه »لوكون«، وبحثه عن  فى 

�شرح  كما  يقوم  ووظيفته  ون�شاأته  اللغة 

الإجنليزى  الفيل�شوف  راأى  على  نف�شه  هو 

»لوك« فى هذه الق�شية، ولكن هذا املنهج 

مل يفقد املازنى اأ�شالته التى ي�شتمدها من 

قدرته الفائقة على متُثّل ما ُيقراأ والإفادة 

درا�شاته  فى  وتطبيقه  اإليه  والإ�شافة  منه 

الأدبية وفى معاجلته مل�شكالت التعبري فى 

اأدبنا املعا�شر على نحو ما �شنف�شله.

نظرية الو�سف والت�سوير

مثاًل  والت�شوير  الو�شف  عن  وبحثه 

ال�شهري  الرومى  ابن  بو�شف  ي�شتهَلّه  نراه 

ل  ّ ل�شانع الرقاقة، ثم ي�شتطرد منه ليف�شِ

فى  »ل�شنج«  ف�شلها  التى  العامة  النظرية 

كتابه »لوكون« وقال فيها: 

)اإن ال�شعر الو�شفى هو الذى ي�شتطيع 

اأن ي�شور احلركة املتتابعة فى الزمن على 

اأن  ي�شتطيع  ل  بالري�شة  الت�شوير  اأن  حني 

يلتقط اإل منظًرا �شاكًنا اأو �شبه �شاكن فى 

مكان ما(.

التوليد  فى  ذلك  بعد  املازنى  وياأخذ 

ميكن  توليدات  العامة  الفكرة  هذه  من 

على  هجومه  مثل  بع�شها  على  ه  نقَرّ اأن 

الإمرب�شيونزم اأو النطباعية فى الت�شوير 

الناجح  الت�شوير  اأن  باعتبار  بالري�شة 

التى  العديدة  الأمثلة  هذه  ومن 

التى  التوجيهى  النقد  ملقالت  �شربناها 

كتبها املازنى فى املرحلة الثانية من حياته، 

ن�شتطيع اأن نوؤكد اأنه مل يقم فى هذه املرحلة 

مبجهود يذكر، واإمنا ن�شتطيع اأن ن�شجل له 

هذا املجهود فى جمال الدرا�شات الأدبية 

كبرًيا  عدًدا  فيها  خَلّف  التى  واجلمالية 

كبرية  فائدة  اأفادت  اجليدة  املقالت  من 

فى  والأدبية  اجلمالية  ثقافتنا  تو�شيع  فى 

حياتنا املعا�شرة.

الدرا�سات اجلمالية

الدرا�شات  عن  نتحدث  اأن  وقبل 

اجلمالية والأدبية للمازنى نحب اأن نو�شح 

وهو  والتفكري!  الدرا�شة  فى  العام  منهجه 

منهج ن�شتطيع اأن جنده فى مقالني ن�شرهما 

فى �شنة 1923 بجريدة الأخبار )القدمية( 

اله�شيم«  »ح�شاد  كتابه  فى  جمعهما  ثم 

كان  التى  البندقية«  »تاجر  م�شرحية  عن 

ال�شاعر  عندئذ  العربية  اإىل  ترجمها  قد 

بهذين  ال�شت�شهاد  ومو�شع  خليل مطران. 

املقالني ياأتى من حديثه املف�شل عن ق�شية 

فى  وبخا�شة  فيهما  يوؤكد  فهو  البتكار.. 

املقالة الأوىل اأن البتكار لي�ص معناه اخللق 

ال�شتفادة  ح�شن  معناه  واإمنا  العدم،  من 

ويوؤيد  ال�شابقني.  وجمهودات  كتابات  من 

يبتكر  مل  نف�شه  �شك�شبري  باأن  الراأى  هذا 

م�سطفى لطفى املنفلوطى



اجلميل هو الذى ي�شور الأ�شياء فى ذاتها 

الوقع  ذلك  الفنان  نف�ص  فى  وقعها  ل 

املذهب  هذا  فنانى  بع�ص  ير�شمه  الذى 

على حني  م�شوهة،  ب�شعة  �شور  فى  اأحياًنا 

ي�شور  اأن  ي�شتطيع  الو�شفى  ال�شعر  اأن 

و�شفه  مع  ت�شوير  اأروع  النطباعات  تلك 

الو�شف.  هذا  خالل  ومن  للمرئيات. 

املذهب  اأ�شحاب  تخليط  املازنى  ويرجع 

بالت�شوير  خرجوا  قد  اأنهم  اإىل  وعبثهم 

ف�شاء  ال�شعر  جمال  ليناف�شوا  جماله  عن 

اأدركوا  اأنهم  ولو  فنهم.  و�شاء  م�شلكهم 

تلك  والتزموا  التعبريية  و�شيلتهم  حدود 

البعيد.  ال�شالل  هذا  �شُلّوا  ملا  احلدود 

بع�ص  على  اإقراره  ن�شتطيع  ل  حني  على 

ال�شعر  اأن  زعمه  مثل  الأخرى  التوليدات 

اأو�شاًعا  يلتقط  اأن  ي�شتطيع  ل  الو�شفى 

به  انفرد  راأٌىّ  وهذا  املكان.  فى  �شاكنة 

املازنى فى فهم »ل�شنج« فاأخطاأ فيما نعتقد 

لأن ال�شعر الو�شفى عامر بت�شوير الأ�شياء 

الثابتة، ومل يقل اأحد ب�شرورة ق�شره على 

و�شف املتحركات ومالحقتها عرب ان�شياب 

الزمن.

وفى مقال املازنى الثانى عن »الت�شوير 

اأتى  قد  اأنه  اإلينا  يخيل  الو�شفى«  وال�شعر 

حًقا بجديد عندما حتدث عن )الدمامة( 

للت�شوير  مو�شوًعا  تكون  لأن  و�شالحيتها 

بني  يفرق  نراه  اإذ  الو�شفى.  ال�شعر  اأو 

اإثارة  اأى  بالدمامة،  والإح�شا�ص  الدمامة 

اأو  امل�شور  اأن  فيقرر  الإح�شا�ص..  ذلك 

الدمامة  يختار  اأن  فى  �شري  ل  ال�شاعر 

فى  ن�شاهد  ما  نحو  على  لفنه  مو�شوًعا 

من  كثري  وفى  الهجاء،  ق�شائد  روائع 

هذا  من  هدفه  ولكن  الفنية.  اللوحات 

الت�شوير ل ميكن اأن يكون اإثارة الإح�شا�ص 

دائًما  هدفه  يكون  اأن  يجب  بل  بالدمامة، 

اإثارة هذا الإح�شا�ص. كاأن  اآخر غري  �شيًئا 

على  الفنية  بالقدرة  الإعجاب  اإثارة  يكون 

الت�شوير اأو اإثارة ال�شحك وال�شخرية من 

عون  ويَدّ اأ�شحابها  يجهلها  التى  الدمامة 

اإثارة  اأو  امل�شحك  لغرورهم  عك�شها 

العطف وال�شفقة على تلك الدمامة بف�شل 

من  ر  امل�شِوّ اأو  ال�شاعر  عليها  ي�شبغه  ما 

م�شاعره اخلا�شة احلانية.

ق�سية املجاز

»ح�شاد  فى  القيمة  املازنى  ودرا�شة 

طويلة  ب�شفحة  ون�شاأته  للمجاز  اله�شيم« 

فيها  يوؤكد  »لوك«  الإجنليزى  للفيل�شوف 

اأ�شا�ص  على  اللغات  فى  ن�شاأ  قد  املجاز  اأن 

نقل الألفاظ اأى الرموز اللغوية من جمال 

ثم  املعنويات،  جمال  اإىل  املح�شو�شات 

يعر�ص لبع�ص من اأيدوا »لوك« اأو عار�شوه 

ثم  »لوك«،  راأى  مرجًحا  الراأى  هذا  فى 

العربى  البيان  علماء  اآراء  نقد  اإىل  ينتقل 

واإرجاعها  ون�شاأته  املجاز  فى  القدماء 

اإىل التفاق بني النا�ص على نقل لفظ من 

جمال اإىل اآخر بجامع ال�شبه بني املجالني 

بني  التفرقة  اإىل  الأمر  اآخر  فى  لينتهى 

مو�شًحا  ال�شعرى  واملجاز  اللفظى  املجاز 

اأن املجاز اللفظى هو وحده الذى ميكن اأن 

بني  الظاهرى  الت�شابه  اأ�شا�ص  على  يف�شر 

اأن  حني  على  اإليه،  واملنقول  منه  املنقول 

املجاز ال�شعرى قد يقوم على اأ�شا�ص ت�شابه 

بني  النف�شى  الوقع  فى  ت�شابه  اأى  داخلى 

املنقول منه واملنقول اإليه.

وبذلك م�َصّ املازنى من بعيد الأ�شا�ص 

وهو  التعبري  فى  الرمزية  الفل�شفى ملذهب 

املذهب الذى يقوم على اإمكان تبادل عوامل 

اخلا�شة  لالألفاظ  املختلفة  املح�شو�شات 

بكل منها على اأ�شا�ص وحدة الأثر النف�شى، 

ومقالتنا  كتبنا  فى  اأو�شحنا  ما  نحو  على 

عن  كتابنا  ومنها:  والتطبيقية  النظرية 

)الأدب ومذاهبه(، ولكن بحث املازنى كان 

بالن�شبة  ة  يعترب بال ريب جديًدا كل اجلَدّ

لعاملنا الأدبى واللغوى عندما كتبه.

ق�سية اخليال

»ح�شاد  فى  اخليال  عن  كلمته  وفى 

يقول  من  مذهب  املازنى  يعتنق  اله�شيم« 

من علماء النف�ص: »اإن اخليال ال�شليم هو 

العنا�شر املختلفة  يوؤلف بني  الذى  اخليال 

ل  النظرة  وهذه  جديًدا«،  �شيًئا  ليخلق 

وبخا�شة  النف�شية  الأبحاث  جميع  تقرها 

احلديث منها، اإذ نراها متيز بني اخليال 

اخلالق واخليال املوؤلف. فهناك خيال يكاد 

يخلق من العدم ل�شيما ذلك اخليال الذى 

تخيلت  التى  البدائية  ال�شعوب  به  متتعت 

اخلارقة،  والأ�شاطري  الوهمية  الكائنات 

فى  املازنى  اأن  نالحظ  ذلك  مع  ولكننا 

يق�شر  اأن  جاهًدا  حاول  قد  الكلمة  هذه 

هذه  من  يتخذ  لكى  التاأليف  على  اخليال 

للتمييز بني اخليال اجليد  اأ�شا�ًشا  الفكرة 

واخليال الرديء فى ال�شعر العربى.. فرناه 

ي�شت�شخف بحق كل خيال ياأتى باملحال الذى 

ت�شتنكره حقائق احلياة وواقعها امل�شَلّم به 

من اجلميع مثل قول اأحد القدماء:

بكت عينى الي�شرى فلما زجرتها

عن اجلهل بعد احللم اأ�شبلتا مًعا

فقد علق عليه املازنى مبا يظهر �شخفه 

اأن  ميكن  ل  فالإن�شان  وافتعاله،  وكذبه 

مًعا  بالعينني  والبكاء  واحدة،  بعني  يبكى 

احلزن  على  دللة  اأكرث  يكون  اأن  ميكن  ل 

بعني واحدة بفر�ص اإمكانه. وكذلك الأمر 

اأ�شار  التى  فى كثري من الإحالت الأخرى 

اإليها املازنى فى هذه الكلمة. وبا�شتطاعنا 

ا�شتخدمه  قد  املقيا�ص  هذا  اأن  نذكر  اأن 

عند  »الديوان«  فى  ا  اأي�شً العقاد  الأ�شتاذ 

نقده ل�شعر �شوقى، ولعله كان من املقايي�ص 

ندواتهما  فى  ال�شديقان  عليها  اتفق  التى 

اخلا�شة.

اأن  الكلمة  هذه  من  يت�شح  وهكذا 

املازنى اإذا كان يخطئ اأحياًنا فى التفكري 

فى  كثرية  اأحياًنا  ي�شيب  فاإنه  النظرى 

النظرية  معارفه  من  وي�شتخدم  التطبيق، 

اأهدر  لو  التطبيق حتى  يعينه على هذا  ما 

ذكرها  يعوق  قد  اأخرى  نظرية  جوانب 

اإىل  ذلك  كل  ومرُدّ  النقدية..  تطبيقاته 

يح�ص  وكان  بطبعه،  فناًنا  كان  املازنى  اأن 

فيما  القبح  اأو  اجلمال  موا�شع  بذوقه 

ذلك  بعد  يحتال  ثم  نقد،  من  له  يعر�ص 

على ما قراأ اأو در�ص من نظريات لي�شعها 

ال�شادقة  الذوقية  اأح�شا�شي�شه  خدمة  فى 
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ليخيل  حتى  العقلية  باحلجج  وتاأييدها 

اإلينا اأن املازنى كان فناًنا فى حياته واأدبه 

ونقده، على حني كان �شديقه العقاد مفكًرا 

اأكرث قدرة على معاجلة النظريات الفكرية 

والتوليد فيها.

الدرا�سات الأدبية

التى  الأدبية  الدرا�شات  عن  واأما 

من  الثانى  الن�شف  فى  املازنى  بها  قام 

ال�شعراء  تناولت  قد  اأنها  فنالحظ  حياته 

العقاد،  در�شهم  الذين  اأنف�شهم  القدماء 

اأن  �شبق  وقد  الرومى..  وابن  املتنبى  مثل: 

ف�شرنا هذا الختيار باأن هذين ال�شاعرين 

اتخذته  الذى  الأ�شا�شى  ال�شرط  يحققان 

بعظمة  للحكم  اأ�شا�ًشا  الديوان  جماعة 

ال�شاعر، وهذا ال�شرط هو ظهور �شخ�شيته 

�شيق،  مقيا�ص  بالبداهة  وهذا  �شعره،  فى 

اأعظم �شعراء  اأن ننكر على  لنا  واإل ل�شح 

الإن�شانية وهو »هومريو�ص« �شفة العظمة، 

اأن  على  يجمعون  العامل  نقاد  جميع  لأن 

�شخ�شية »هومريو�ص« ل تطالعنا قط من 

قريب اأو من بعيد خالل مالحمه الرائعة.

وابن  للمتنبى  املازنى  ودرا�شات 

الرومى تلوح لنا متاأثرة اأكرب التاأثر مبنهج 

�شديقه الكبري عبا�ص حممود العقاد حتى 

العقاد  درا�شات  على  يحيل  املازنى  لرنى 

فى موا�شع كثرية، ف�شاًل على اأن درا�شات 

املازنى لهذين ال�شاعرين قد دار معظمها 

من  ال�شاعرين  �شخ�شية  ا�شت�شفاف  حول 

�شعرهما، وهذا هو منهج العقاد الذى �شبق 

انفرد  قد  املازنى  كان  واإذا  اأو�شحناه.  اأن 

ابن  عن  الو�شف  لفن  درا�شته  فهو  ب�شيء 

التى  »ل�شنج«  نظرية  اأ�شا�ص  على  الرومى 

اإىل  فطنته  ثم  �شبق،  فيما  عنها  حتدثنا 

اأن ابن الرومى كان اأكرث تاأثًرا عن طريق 

النظر وال�شمع اأكرث منه عن طريق حوا�شه 

راح  وقد  وال�شم..  اللم�ص  ل�شيما  الأخرى 

يدلل على هذه املالحظة ال�شادقة باأمثلة 

ة من �شعر ابن الرومى. عَدّ

ثم نالحظ على درا�شات املازنى الأدبية 

وبخا�شة  ال�شتطرادات  كثرية  اأنها جاءت 

درا�شته  ي�شتهل  نراه  حيث  مطالعها  فى 

وب�شفحات  الرومى  ابن  عن  الطويلة 

ل�شري  العرب  اإهمال  عن  و�شفحات 

�شعرائهم، بل ال�شتطراد اإىل الهجوم على 

وتف�شيل  بخا�شة،  و�شعرهم  عامة  العرب 

الغرب و�شعرهم عليهم. فيقول:

فى  العربى  الأدب  عيوب  اأظهر  )اإن 

نظره اثنان: ف�شاد فى الذوق، و�شطط فى 

الذهن عن ال�شبيل ال�شواء(. 

العيبني  هذين  اإي�شاح  فى  ياأخذ  ثم 

على اأن ي�شتدرك بعد ذلك فيقول:

اأو  العرب  على  الزراية  نحاول  )ل�شنا 

الغ�ص من �شعرهم، واإمنا نريد اأن نقول اإن 

العرب لي�شوا اأ�شعر الأمم! واإن اأحًدا ليقراأ 

اآثار الغرب فيملك قلبه ما يتبني فيها من 

النبل  والإخال�ص وخمابل  ال�شدق  �شمات 

احلياة  دلئل  من  ي�شت�شفه  وما  وال�شرف، 

وعبادتهما  وحبهما  باجلمال  والإح�شا�ص 

من  يتو�شمه  وما  مظاهرهما،  جميع  فى 

ذكاء امل�شاعر ويقظة الفوؤاد و�شدق النظر 

وتنا�شبها  النف�ص  وعلو  ال�شريرة  و�شفاء 

مظاهر  من  يكتنفها  ما  كل  مع  وجتاوبها 

الطبيعة(.

)هذه  بقوله:  ذلك  كل  يردف  ثم 

ينكر  وما  لل�شبهة،  فيها  مو�شع  ل  حقيقة 

الطبيعة  ملفاتن  اأفطن  الآرية  ال�شعوب  اأن 

احلق  وجمال  الإن�شانية  النف�ص  وجاللة 

والف�شيلة اإل كل مكابر �شعيف الب�شرية، 

اأو رجل اأعمته الع�شبية الباطلة عن اإدراك 

احلق  لأن  الباطلة  الع�شبية  ونقول  ذلك. 

التما�شه،  فى  �شواء  وكلنا  الوجود  غاية 

واأميا رجل فاز منه بن�شيب فهذا ال�شعيد 

ولي�ص  وم�شكور،  معذور  فهو  واإل  املوفق، 

يغ�ص من اأحد اأنه ان�شرف عن هذه الدنيا 

غري منجح(.

ال�شعوبية  زعمته  ما  مبثل  ياأخذ  بل 

اأن  من  حديًثا  امل�شت�شرقني  وبع�ص  قدمًيا 

ممن  العربى  والنرث  ال�شعر  فحول  اأغلب 

ار  ب�َشّ العرب مثل:  اإىل غري  ن�شبهم  ينتهى 

بن ُبْرد ومروان بن اأبى حف�شة واأبى نوا�ص 

وابن  املقفع  وابن  ومهيار  الرومى  وابن 

وابن  الزمان  وبديع  واخلوارزمى  العميد 

الأ�شفهانى  الفرج  واأبى  ال�شابئ  اإ�شحاق 

نريد  وما  النعمان وغريهم..  واأبى حنيفة 

اأن نعود فنناق�ص هذا الراأى امل�شرف الذى 

قتله العرب واملن�شفون فى كل قطر بحًثا 

لندلل  الآراء  هذه  اأوردنا  ولكننا  وتفنيًدا. 

بالغربيني  املازنى  تاأثر  مدى  على  بها 

واإذا  لهم.  به  تع�شُّ بل  واأدبهم  وثقافتهم 

كنت ل اأحب لنا كعرب اأن نتنكر لأجمادنا 

اأو نبخ�شها حقها، فاإننى من جهة  التليدة 

الثقافات  عن  ن�شدف  اأن  اأحب  ل  اأخرى 

الأجنبية وعن الإفادة منها والنتفاع بها، 

ولكن فى اتزان وحمافظة على تراثنا وثقة 

باأنف�شنا ومبا�شينا.

دائرة النقد

ل �شك اأن القارئ لهذا املقال واملقالت 

ال�شابقة قد لحظ �شيق دائرة النقد �شيًقا 

�شديًدا عند اجليل الذى �شبقنا. فقد كان 

واحد  نوع  على  بل  ال�شعر،  على  مق�شوًرا 

منه وهو ال�شعر الغنائى اأى �شعر الق�شائد 

بالرغم من اأنه كانت قد ظهرت وازدهرت 

كفِنّ  كبرية  اأخرى  اأدبية  فنون  عندنا 

الق�شة  والنرثية، وفن  ال�شعرية  امل�شرحية 



والأق�شو�شة وفن املقال الأدبى. وقد راأينا 

فع الأ�شتاذ العقاد  فى مقال �شابق كيف تَرّ

والفن  الأدب  بنقد  نف�شه  ي�شغل  اأن  عن 

التمثيلى ولكننا قراأنا للمازنى فى »ح�شاد 

اله�شيم« نقًدا مل�شرحية غادة الكاميليا التى 

مثلتها فرقة الأ�شتاذ يو�شف وهبى وقامت 

بدور مارجريت )غادة الكاميليا( ال�شيدة 

روزاليو�شف.. اإل اأن املازنى قد �شَبّ معظم 

اإن مل يكن كله على مناق�شة امل�شكلة  نقده 

الجتماعية الأخالقية التى ت�شمنتها تلك 

لالأ�شول  ب�شيء  يعر�ص  اأن  دون  امل�شرحية 

التى  امل�شرحية  لهذه  توفرت  وهل  الفنية 

الفرن�شى  للكاتب  ق�شة  الأ�شل  فى  كانت 

فقد  التمثيل  عن  واأما  ال�شغري.  دوما�ص 

ال�شيدة  مقدرة  على  فاأثنى  املازنى  تناوله 

روزا املمتازة، وعلى الأ�شتاذ يو�شف وهبى 

حني  على  الغادة،  ع�شيق  اأرمان  دور  فى 

عدم  عيد  عزيز  الكبري  املمثل  على  اأخذ 

حفظه لدوره واعتماده على امللقن.

قد  امل�شرحى  النقد  اأن  والواقع 

نقاد  الفرتة  تلك  خالل  فيه  تخ�ش�ص 

حلمى  واأحمد  تيمور  حممد  مثل  اآخرون 

الأدب  وكاأن  على حماد وغريهم،  وحممد 

امل�شرحى لي�ص جزًءا من الأدب عامة، وهو 

انف�شال نعتقد اأنه كان له اأثره فى تاأخري 

امل�شتوى  اإىل  امل�شرحى  التاأليف  تطور 

اآداب الغرب، ولكن  الأدبى الذى يتمتع به 

اأن نظرة املجتمع كله اإىل امل�شرح  الظاهر 

قد لعبت دوًرا كبرًيا فى هذا النف�شال.. 

اأنه لول اخل�شومة التى كانت  ومن املوؤكد 

نا�شبة بني العقاد و�شوقى ورغبة التحطيم، 

ملا كتب العقاد كتيبه املعروف عن م�شرحية 

هذا  نفهم  قد  اأننا  على  ل�شوقى.  »قمبيز« 

امل�شرح  ميدان  يدخل  اأن  قبل  النف�شال 

�شوقى  اأمثال:  من  وناثرينا  �شعرائنا  كبار 

تيمور،  وحممود  واحلكيم  اأباظة  وعزيز 

واأما بعد ذلك فل�شنا نرى مربًرا لأن يهمل 

اجليل ال�شابق من نقادنا هذا الفن الأدبى 

وهو  املعا�شر،  جليلنا  نحمد  كما  الكبري، 

لأ�شوله  ودر�شه  به،  اهتمامه  لحٌق  جيل 

ا عنايته  الفنية العاملية، كما نحمد له اأي�شً

بفن الق�شة والأق�شو�شة الذى اأخذ يطغى 

فى اآداب العامل كافة.

ولقد حدث قبل كتابة هذا املقال باأيام 

تناق�ص  ندوة  اإىل  امل�شاء  جريدة  دعت  اأن 

�شوؤاًل و�شعه الق�شم الأدبى باجلريدة هو: 

ى النقد واجبه نحو الأدب املعا�شر؟ هل اأَدّ

يحيي  الأ�شتاذ  وقف  الندوة  هذه  وفى 

مهمة  ق�شية  اإىل  الأنظار  ليلفت  حقى 

الفنون  على  الأدبى  النقد  انت�شار  هى: 

النقاد  ميد  اأن  اإىل  ودعا  الت�شكيلية، 

وحدة  بحكم  الفنون  تلك  اإىل  اهتمامهم 

الأ�ش�ص والوظائف بني الفنون كافة.

اإىل  الأ�شيلة  اللفتة  ولقد دفعتنى هذه 

الق�شية  هذه  ال�شل�شلة  هذه  فى  اأبحث  اأن 

ال�شابق  نقادنا  جليل  كان  هل  لأتبني: 

اهتمام بالفنون الأخرى اأم ل؟

وحل�شن احلظ عرثت على عدة مقالت 

للمازنى فى نقد بع�ص الفنون الأخرى مثل: 

الغناء  وفن  املعا�شر،  امل�شرى  النحت  فن 

املقالت  هذه  وكل  العربيني،  واملو�شيقى 

جمموعة فى كتابه »�شندوق الدنيا«. 

اأما عن النحت فقد كتب املازنى مقاًل 

لفناننا  م�شر«  »نه�شة  متثال  عن  طوياًل 

الكبري حممود خمتار، وهو مقال يجمع بني 

اجلد والفكاهة، وفيه يحمل املازنى حملة 

فيزعم  التمثال اخلالد،  �شديدة على هذا 

هو  الهول  اأبو  وهل  فكرته،  يفهم  مل  اأنه 

الذى ميثل النه�شة فى هذا التمثال. وفى 

هذه احلالة ل يرى املازنى اأن الو�شع الذى 

اختاره خمتار لأبى الهول يوحى بالنهو�ص، 

اأقدامها  على  تنه�ص  ل  الأربع  ذوات  لأن 

اخللفيتني.  القدمني  على  بل  الأمامية 

اإقعاء  و�شع  التمثال  فى  الهول  اأبى  وو�شع 

ل نهو�ص.. واأما اإذا كانت الفالحة الواقفة 

فاإن  للنهو�ص،  ترمز  التى  هى  جواره  اإىل 

بهذا  يوحى  ما  و�شعها  فى  يرى  ل  املازنى 

املازنى  اأن  املوؤكد  ومن  اإلخ...  النهو�ص 

اأراد، فالتمثال كله  لو  الفهم  كان ي�شتطيع 

م�شر  ارتكاز  على  القائمة  للنه�شة  يرمز 

فى  وجهها  عن  اأ�شفرت  التى  اجلديدة 

القدمية  م�شر  على  الفالحة  �شخ�شية 

له  اختار  وقد  الهول.  اأبو  لها  يرمز  التى 

حممود خمتار الو�شع الراب�ص الذى يروق 

يختار  اأن  يريد  كان  فكيف  واإل  الب�شر، 

و�شع الناه�ص على �شاقيه اخللفيتني الذى 

يوحى للناظر بالنكفاء على الوجه!.

للمازنى  نحمد  حال  اأية  على  ولكننا 

اهتمامه بهذا التمثال كما نحمد له اهتمامه 

مب�شرحية غادة الكاميليا، واأخرًيا اهتمامه 

بفنّى الغناء واملو�شيقى العربيني، وقد اأخذ 

حتى  اأحياًنا  منه  ن�شكو  لنزال  ما  عليهما 

اليوم من احلر�ص على التطريب اأكرث من 

احلر�ص على التعبري ال�شادق العميق، ثم 

اأبدى فيما يخت�ص بغناء ال�شعر لفتة اأ�شيلة 

فقال: »اإن كرثة التكرار عند مغنينا لبع�ص 

اجلمل ال�شعرية والوقوف عندها اأكرث مما 

اأخذته  ما  اإىل  يرجع  اإمنا  يحلو،  وما  يجب 

الديوان فى دعوتها اجلديدة على  جماعة 

وانعدام  التفكك  من  العربية  الق�شيدة 

الوحدة الع�شوية«.. موؤكًدا اأنه لو تخل�شت 

هذين  من  الأخرى  هى  ال�شعرية  الأغنية 

الغناء  ن�شق  على  غناوؤنا  ل�شتقام  العيبني 

اإن�شانًيا  غناًء  املازنى  يعتربه  الذى  الغربى 

املازنى  ربط  الأ�شيلة  اللفتة  وبهذه  رفيًعا. 

بني فنّى ال�شعر والغناء العربيني وهو ربط 

نرجو اأن يحققه ويو�شعه جيلنا نحن بحيث 

ت�شبح الفنون التعبريية كافة بل الت�شكيلية 

الأ�شول  من  لكثري  تخ�شع  وحدة  ا  اأي�شً

يكون  وبذلك  املوّحدة،  واجلمالية  الثقافية 

الق�شية  هذه  نحو  توجيهنا  ف�شل  للمازنى 

�شائرون  اأننا  اأح�شب  كنت  واإن  الهامة، 

ات�شع  اأن  بعد  الغاية  هذه  نحو  تلقائًيا 

فاأ�شبح  النقد عند جيلنا احلا�شر  مفهوم 

وا�شعة  وجمالية  فكرية  مذاهب  على  يقوم 

يقف  ل  اأ�شبح  كما  وتتناف�ص،  تت�شارع 

كافة  اإىل  ميتد  بل  الق�شائد،  �شعر  عند 

التقليدية  والنرثية  ال�شعرية  الأدب  فنون 

وامل�شتحدثة على ال�شواء.

•••
ن�شرت فى العددين 35، 36 من 

»املجلة«، فى نوفمرب واأكتوبر 1959، على 

حلقتني كجزء من �شل�شلة كتبها الدكتور 

حممد مندور بعنوان: »�شل�شلة النقد 

والنقاد«.
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و�أرى  ورق،  على  للنا�س  �أكتب  �أن  �أع�شق 

�أحد  جملة  �أو  جل��ري��دة  �لنا�س  ت�شفح  ف��ى 

�أمرين: �إما نزهة، �إذ� كان �لعابر قر�أ �خلرب 

�ملو�شوع  �أن  �أو  عنو�ًنا جذبه  لأن  بال�شدفة، 

ا  �شخ�شً �لعابر  كان  �إذ�  مهمة  �أو  ��شتهو�ه، 

جاء �إىل هنا بغر�س �لبحث فى مو�شوع ما، 

يجمع �أو يقر�أ كل ما كتب عنه.. و�أنا �أحاول 

وي�شفى  ه��ذ�  يعجب  م��ا  ب��ن  �لتوفيق  هنا 

تعط�س ذ�ك حول مو�شوع �مل�شالت �مل�شرية 

�مل�شالت  وحتديًد�  �حل��دود،  خارج  �لقدمية 

�مل�شرية فى مدينة روما �لإيطالية.

من  ق�شًر�  �أخ��رج��ت  م�شرية  م�شالت 

ب�شيادته  �إم��رب�ط��ور  بها  ليتفاخر  �أر���ش��ه��ا 

�لإم��رب�ط��ور  لينتهى  ل��ذك��ر�ه،  تخليًد�  �أو 

مسالت  مصرية  فى  قلب  روما
حممد التداوى

وتبقى  �ل��ف��رع��ون،  ����ش��م  ويخلد  �ملتفاخر، 

م�شالتنا �شو�هد على تاريخ م�شر �لفرعونية 

لز�لت  �لتى  �لقدماء  �مل�شرين  قدرة  وعلى 

حتري �لعامل و�لعلماء.

روما  فى  �مل�شرية  �مل�شالت  �لكتابة عن 

تخت�شر  �أن  حت��اول  حن  بالهن  لي�س  �أم��ر 

لكل  مقال..  فى  تقدمه  م�شلة،  ع�شرة  ثالث 

�� �أى  م�شلة ق�شة بد�أت باأو�مر من �لفرعون 

فرعون �� ببناء م�شلة له فى مكان ما.. ت�شبقها 

�لفكرة �لتى حتًما عر�شها �أحد م�شت�شاريه �أو 

كهانه بو�شفها �لطريق �إىل �ملجد.

على  مي�شى  �إل��ًه��ا  م�شر  ف��رع��ون  ك��ان 

هم  �لذين  �لبالد  �أه��ل  معتقد  فى  �لأر����س 

نتفاخر  ح�شارة  لنا  تركو�  �لذين  �أ�شالفنا، 

د�ئًما  �أننا نظرنا  �ل�شعوب، مع  �أمام كل  بها 

نادًر�  �إل  نتدبر  ومل  �لعقائدى  عورهم  �إىل 

عظمتهم �لعلمية و�لعملية.

�أنا هنا كم�شرى و�شط مدينة روما �أرى 

عمن  �أح��ت��ار  �مل�شالت..  ه��ذه  مكان  كل  فى 

ق�ش�س  ع�شر  �لثالثة  للم�شالت  �أت��ك��ل��م.. 

�شادو�  وفر�عنة  متباينة  وحكايات  خمتلفة 

من  �مل�شالت  هذه  �قتطعو�  و�لعباد،  �لبالد 

و�مل�شلة  م��ا،  ذك��رى  تخلد  كى  م�شر  جبال 

نفهمه  ل  لغًز�  لنا  بقت  �لذكرى  تخليد  فى 

�لق�شة  لنا  يحكى  ا  ن�شً جند  �أن  منتظرين 

لالأ�شف  غائب  �لن�س  وه��ذ�  و���ش��وح،  بكل 

�ل�شديد.

لنا  ك�شفت  �لتى  ه��ى  فقط  فال�شدفة 
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كيف كانت ت�شنع �مل�شلة حن تركو� لنا هم 

كى  �أ���ش��و�ن،  فى  بالناق�شة  �مل�شماة  �مل�شلة 

للحجارة  قطعهم  ط��رق  من  طريقة  حتكى 

ا �لقطع �ل�شخمة مثل �مل�شالت. وخ�شو�شً

ا هى من تعطينا �لفكرة  �أي�شً و�ل�شدفة 

عن �ملدة �لتى كانو� ي�شتغرقونها لقطع م�شلة 

مثاًل بارتفاع ثالثن مرًت�.

هنا فى ميد�ن �لفاتيكان وحتديًد� �شاحة 

�لقدي�س بطر�س �أبو �لكني�شة �لكاثوليكية، تقع 

�مل�شلة �لوحيدة �لتى مل ت�شقط كزميالتها فى 

ع�شور �ل�شمحالل �لرومانى بعد �أن �شعفت 

�ل�شلطة  مو�جهة  فى  �لإم��رب�ط��وري��ة  �شلطة 

�أدى  كبري  و��شمحالل  ف�شاد  و�شاد  �لبابوية 

روما  معامل  من  و�لكثري  �لكثري  طم�س  �إىل 

�لرومانية �إل �أن م�شلة م�شرية ظلت و�قفة.

م�سلة الفاتيكان

هذ�  �لثانى،  �أمنحتب  �لفرعون  م�شلة 

��شمها �حلقيقى عند �لولدة فى حمجر من 

�أول  �رتفعت  �مل�شرية..  �ل�شحر�ء  حماجر 

�ل�شهرية  �أون  مدينة  �شماء  فى  �رتفعت  ما 

بهليوبولي�س عند �ليونان وعن �شم�س حالًيا، 

يحب  كان  رومانى  �إمرب�طور  �غت�شبها  ثم 

�لإمارة  �شكان  عند  �لغ�شب  م�شاعر  �إث��ارة 

�أر�د  م�شر  فمن  �شيادته،  حت��ت  تقع  �لتى 

�أن يهينهم فلم يجد �أكرث من �مل�شلة لتجرح 

لديهم  ع��زي��ًز�  منهم  �أخ��ذ  فقد  كربياءهم 

��شتقبال  و��شتقبلها  ب����الده،  ف��ى  �أ����ش���رًي� 

�لفاحتن و�أقامها فى ميد�ن مهم كى ير�ها 

�شكان روما وزو�رها كدليل على �شيادته على 

م�شر و�شكانها.

هذ� هو �لتاريخ، نحن لنا �أ�شرى غائبون 

هنا  لكنهم  غريهم،  ن�شينا  كما  ن�شيناهم 

�شو�هد �إنهم ينتمون �إىل �أر�س �أخرى وعامل 

�آخر ��شمه م�شر �لفرعونية.

بعدما  �لثانى  �أمنحتب  �لفرعون  م�شلة 

�أح�شرها هذ� �لإمرب�طور �مل�شمى كاليجول 

حلبة  لتتو�شط  و�أق��ام��ه��ا  ميالدية   37 �شنة 

بن  �ل�شر�ع  حلبة  مبثابة  كانت  �لتى  نريون 

�أن  بعد  حتى  مكانها  ف��ى  ظلت  �لفر�شان، 

�أن  بعد  حتى  و�قفة  ظلت  �حللبة،  تهدمت 

تكونت مدينة من �ملقابر حولها و�إىل جو�رها 

�لقدي�س  ك��ات��در�ئ��ي��ة  �أو  بازيلكا  �كت�شفت 

�شيك�شتو�س �خلام�س  �لبابا  �أمر  ثم  بطر�س، 

�لفاتيكان  �شاحة  �إىل  مكانها  م��ن  بنقلها 

ميالدية   1586 �شنة  �شيف  ف��ى  �لرئي�شية 

دومينيكو  �لي���ط���اىل  �مل��ه��ن��د���س  ب��و����ش��ط��ة 

فونتانا، �لذى ��شتغرق فى نقلها �أربعة �شهور 

ثمامنائة  و�أي��دى  �شخمة  معد�ت  م�شتخدًما 

�لبابا  وطلب  ح�شاًنا،  و�أربعن  ومائة  عامل 

تام  �شمت  فى  �لعمل  من  �جلميع  ينتهى  �أن 

�شجة  يحدث  من  يعاقب  لأن  �لأم��ر  وو�شل 

حدًثا  �أن  �إل  �مل�شلة،  رفع  �شاحة  فى  باملوت 

�لبحار  �شاهد  �شيء حن  كل  ��شتثنائًيا غري 

بينيدتو  ليجوريا  مقاطعة  م��ن  �أت���ى  �ل���ذى 

ب�شبب  ب��ق��وة  م�����ش��دودة  �حل��ب��ال  بري�شكا، 

من  �أك��رث  يبلغ  �ل��ذى  للم�شلة  �ملفرط  �ل��وزن 

300 طن وب�شبب �شدة �حلبال هذه �رتفعت 

تهتكها  فى  يت�شبب  كاد  درجة حر�رتها مما 

و�شقوط �مل�شلة وف�شل �ملهمة �لكبرية، فنادى 

بلهجته  �ملحيط  �ل�شمت  خرق  عال  ب�شوت 

مبعنى   »aiga ae corde« �لليجورية: 

تربيده،  قا�شًد�  �حلبال  على  �مل��اء  ��شكبو� 

�ملهند�س  بها  �أخ���ذ  �ل��ت��ى  �لن�شيحة  وه��ى 

فونتانا، وجعل �لعمال ي�شكبون مياًها كثرية 

�إىل �أن �نتهو� من رفعها فى �لعا�شر من �شهر 

�لبابا  يعاقب  ومل  �لعام،  نف�س  من  �شبتمرب 

هذ� �لبحار بل كرمه باأن طلب منه �أن يحدد 

�أخرى رمبا كان  لها ق�شة  �لتى  هو مكافاأته 

جمالها مقاًل �آخر.

�مل�شلة كانت حتمل فوقها كرة يقال �أنها 

وحن  قي�شر،  يوليو�س  رم��اد  حت��وى  كانت 

رفعت فى �شاحة �لفاتيكان نحيت هذه �لكرة 

وو�شع  ذل���ك،  بعد  روم���ا  متحف  و�أودع����ت 

نقلها  وقت  فى  بابوى  باأمر  فوقها  �ل�شليب 

بالفاتيكان..  بطر�س  �لقدي�س  �شاحة  �إىل 

�شماوى  ملعتقد  �لآن  تنتمى  �أنها  عن  تعبرًي� 

غري معتقد تعدد �لآلهة �لقدمي.

خم�شة  ت��رت��ف��ع  �لآن  �مل���وج���ودة  �مل�شلة 

وع�شرين مرًت� فوق قاعدة حتيط بها �لأ�شود 

�لنحات  منها  �ثنن  �شمم  �لتى  �لربونزية 

�لإيطاىل �ل�شهري بالربي�شانو.

م�سلة الترياني�سى

�أما �أطول م�شلة فى روما، فهى للفرعون 

�لر�بع،  حتتم�س  وخ��ل��ف��ه  �ل��ث��ال��ث  حتتم�س 

فى  جيوفانى  ���ش��ان  �شاحة  حالًيا  تتو�شط 

وثالثن  �ثنن  م��ن  �أك��رث  وترتفع  لت��ري�ن��و، 

�رتفاعها  �أمتار عن  �أربعة  بارتفاع يقل  مرًت� 

 230 وت��زن  قاعدة  �أك��رب  ولديها  �حلقيقى، 

طًنا، �أخذت من معبد �آمون فى �لكرنك حيث 

�أح�شرها �إىل روما قن�شطانطيو�س �لثانى فى 

مك�شيمو�س  �شاحة  بها  ليزين  م.   357 �لعام 

منف�شلة  �أج��ز�ء  ثالثة  فى  عليها  عرث  وق��د 

�شيك�شتو�س  �لبابا  و�أعادها  م.   1587 �لعام 

كاتدرائية القدي�س بطر�س القدمية مع امل�سلة امل�سريةرفع امل�سلة 1586 بتخطيط فونتانا
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فى  وو�شعت  �لالئق  و�شعها  �إىل  �خلام�س 

لتري�ن  ق�شر  ق��رب  جيوفانى  �شان  �شاحة 

وت�شمى مب�شلة لتري�ني�شى.

م�سلة �ساحة بوبولو

ميد�ن  ��شمه  ف�شيًحا  ميد�ًنا  تتو�شط   

�شم�س  ع��ن  مدينة  م��ن  �أح�شرها  �ل�شعب 

 10 �شنة  فى  قي�شر  �أغ�شط�س  �لإم��رب�ط��ور 

مك�شيمو�س  �شاحة  فى  وو�شعت  �مليالد  قبل 

ثم �شقطت وتو�رت حتت �أنقا�س �ملدينة �إىل 

�أن عرث عليها فى نف�س �لوقت �لذى عرث فيه 

عام  لتري�ني�شى  فى  �ملو�شوعة  �مل�شلة  على 

قطعتن  �إىل  ك�شرت  ق��د  وك��ان��ت  م.   1587

�شيك�شتو�س  �لبابا  ب��اأو�م��ر  تركيبها  و�أع��ي��د 

�خلام�س فى 1589 م. ثم �أ�شيف �إليها نحت 

�لأ�شود فى �لقاعدة عام 1818 م. و�رتفاعها 

مرًت�   36 �أ�شبحت  ثم  مرًت�  وع�شرون  �أربعة 

ب�شبب �لقاعدة �لتى �أن�شئت من �أجلها.

م�سلة �سوالرى

�لأول  ب�شمتيك  �ل��ف��رع��ون  م�شلة  ه��ى 

���� عن  �أون  �مل�����ش��الت  �أق��ام��ه��ا ف��ى م��دي��ن��ة 

�شم�س �� ثم �أح�شرها من م�شر �لإمرب�طور 

�أغ�شط�س �شنة 10 قبل �مليالد وجرى لها ما 

جرى لالأخريات �إىل �أن عرث عليها فى �لقرن 

ورفعت  ونظفت  فاأ�شلحت  ع�شر..  �ل�شاد�س 

روما  »مونتيت�شيتوريو« فى  �شاحة ق�شر  فى  

�ل�شاد�س،  بيو�س  �لبابا  باأو�مر  م   1792 فى 

�لآن  و�أ�شبحت  م���رًت�   21.79 و�رت��ف��اع��ه��ا 

�شنعت  �لتى  �لقاعدة  بف�شل  مرًت�    33.97

من �أجلها.

�أربعة  �حتاجو�  قد  �ل��روم��ان  ك��ان  و�إذ� 

�أمنحتب  م�شلة  مثل  م�شلة  لريفعو�  �أ�شهر 

�لثانى، فاإن �لن�س �لذى �كت�شف على �إحدى 

م�شلتن  قطع  �أن  يوؤكد  حت�شب�شوت  م�شلتى 

ي�شتغرق  قد  لكل م�شلة،   بطول ثالثن مرًت� 

حري  �ل��ذى  �لأم��ر  وهو  غري،  ل  �أ�شهر  �شبعة 

�لعلماء �أكرث حيث �أنهم قالو� �إن قطع م�شلة 

و�حده يحتاج ثمانية �أ�شهر على �لأقل رغم ما 

معد�ت  من  �لقدماء  �مل�شريون  ميتلكه  كان 

و�إمكانيات ب�شيطة.

م�سلة بيات�سا ديل بوبولو

الكولو�سيوم �ساهد على تاريخ روما
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اللحظة  ع��ل��ى  �شي�شهد  حم��ف��وظ  ك���ان  مب 

الراهنة؟.. رمبا كان هذا هو ال�شوؤال الأهم الذى 

رحيل  ب��ذك��رى  الح��ت��ف��ال  ف��ى  امل�شاركون  طرحه 

جنيب حمفوظ ال�شاد�شة، فهو احلا�شر باإبداعه، 

لقد  رح��ي��ل��ه..  رغ��م  وط��ن��ه،  ق�شايا  م��ع  امل�شتبك 

الذى عا�شته  ال�شيا�شى  �شاهًدا على احلراك  كان 

م�شر فى فرتات خمتلفة، ورا�شًدا لذلك احلراك 

من  كثرًيا  اإن  بل  رواي��ات��ه!!..  �شخو�ص  خالل  من 

وحتى  رحيله  بعد  م�شر  بها  مرت  التى  الأح��داث 

ر بها.  قيام ثورة 25 يناير طاملا ب�َشّ

وقد وافقت الذكرى ال�شاد�شة لرحيل الروائى 

حلمى  ال�شاعر  اأربعينية  حمفوظ،  جنيب  العاملى 

�شامل، وهو ما احتفت به موؤ�ش�شات وهيئات ثقافية 

احتفالية  للكتاب  العامة  الهيئة  فعقدت  عديدة، 

حملت  ن��دوات  جمموعة  ت�شمنت  مبحفوظ  كربى 

و«درا�شات  حم��ف��وظ«،  جنيب  »ذك��ري��ات  عناوين 

واأدب��ه  ح��ول جنيب حم��ف��وظ«، و«جن��ي��ب حمفوظ 

كل  والندوات  اللقاءات  فى  �شارك  اإيطاليا«،  فى 

وجمال  القعيد،  ويو�شف  جم��اه��د،  د.اأح��م��د  م��ن 

ف���اروق،  واإك���رام���ى فتحى، وج��ي��ه��ان  ال��غ��ي��ط��اين، 

وح�شام نائل، ود.حممد بدوى، ود.ح�شني حمودة، 

ود.ي�شرى عبد اهلل، ود.�شالح ال�شروى.

حمفوظ  ح��ول  ن��دوة  ال��ق��اه��رة  اأتيليه  وعقد 

�شارك فيها د.عمار على ح�شن، ود.ح�شني حمودة، 

ود.حممود الربيعي.

الكتاب  هيئة  �شاركت  الآخ���ر  اجل��ان��ب  على 

املثقفني فى الحتفال باأربعينية �شامل التى �شارك 

فيها د.اأحمد جماهد، وال�شاعر ال�شماح عبد اهلل، 

وح�شن  �شقر،  ومي�شون  يو�شف،  �شعبان  والناقد 

احتفلت  كما  الكرمي،  عبد  املق�شود  وعبد  طلب، 

ور�شة  ومنها  باملنا�شبة  اأخ��رى  ثقافية  موؤ�ش�شات 

الزيتون الإبداعية، وجملة اأدب ونقد.

ففى احتفالية اأتيليه القاهرة مبحفوظ حتدث 

امل�شهد  عن  ح�شن   على  عمار  ال�شحفى  الكاتب 

تنباأ بالثورة ومت�سك بالبعد الفرعونى والإ�سالمى

جنيب  محفوظ..  حضور  رغم  الغياب

كان  لو  م��اذا  ال�شوؤال:  وط��رح  الراهن  ال�شيا�شى 

جنيب حمفوظ على قيد احلياة؟ ماذا كان ميكن 

اأن يقول، ومب كان �شي�شهد على اللحظة الراهنة؟

الروائى  �شخ�شية  تقم�ص  حم��اوًل  واأج���اب 

كان  لو  حمفوظ  وروؤاه:  رواياته  خالل  من  العاملى 

وكان  امل��ائ��ة،  بعد  ال�شنة  عمره  لبلغ  بيننا  يعي�ص 

كان  ال��ت��ايل،  النحو  على  امل�شهد  ي��رى  اأن  ميكن 

�شي�شاأل نف�شه �شوؤاًل: هل نحن اأمام ماأمون ر�شوان 

الفتاح  عبد  اأم  »امل��راي��ا«،  ف��ى  الطيب  الإخ��وان��ى 

اإ�شماعيل الإخوانى املاكر فى »القاهرة 30«؟ 

قطب؟،  �شيد  اأم  البنا  ح�شن  اأم��ام  نحن  هل 

به  اأم�شكت  التى  واملجموعة  الإخ���وان  تنظيم  اإن 

تنتمى اإىل قطب اأكرث مما تنتمى اإىل البنا، تنتمى 

ر�شوان،  ماأمون  ولي�ص  اإ�شماعيل  الفتاح  عبد  اإىل 

جنيب حمفوظ بري�شة الفنان حممد حجى
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كتابيه  فى  اإب��رة  العامل من خرم  يرى  �شيد قطب 

قال  وحمفوظ  الطريق«،  فى  و«معامل  »الظالل«، 

حكم  اإىل  م�شتاقون  امل�شريني  اأن  يبدو  قبل:  من 

الإخوان.

الي�شارى  البطل  عن  �شي�شاألنا  كان  حمفوظ 

ميدان  ف��ى  ومكانه   »30 »ال��ق��اه��رة  ف��ى  ط��ه  على 

العقد  فى  امل�شرى  الي�شار  اأهني  اأن  بعد  التحرير 

الأخري.

م�شر  ف��ى  ي��ك��ون  اأن  نتمنى  ���ش��ي��ق��ول:  ك���ان 

العدل  اإىل  املنحاز  الفتى  ذل��ك  ط��ه،  على  مليون 

التوجه احلاىل يذهب  واأن  ا  الجتماعي، خ�شو�شً

راأ�شمالية متوح�شة على غرار ما كان يحدث  اإىل 

فى جلنة ال�شيا�شات.

اأي����ن ���ش��ع��د زغلول  ك���ان حم��ف��وظ ���ش��ي�����ش��األ 

لو  ال��ذى رمب��ا  وه��و  يناير   25 ث��ورة  مب�شريته فى 

اأين  �شي�شاأل:  ك��ان  اآخ��ر،  �شاأن  مل�شر  لكان  ظهر 

مثل  ن�شالية  رح��م حركة  ول��د من  ال��ذى  احل��زب 

الوفد، كان �شيكتب على الفي�شبوك: احر�شوا على 

اأن يكون فتوتكم عا�شور الناجي.

التعددية والتنوع

ت�����ش��ه��ده م�شر ه���ذه الأي�����ام من  وح���ول م��ا 

حماولت اإق�شاء الآخر والنفراد مبقاليد احلكم، 

التنوع  قيمة  على  ال�شوء  حمودة  د.ح�شني  �شَلّط 

قائاًل:  حم��ف��وظ،  فكر  ف��ى  بالتعددية  والإمي����ان 

حمفوظ عرب عن التعدد والختالف ومت�شك بهذه 

التى  رواياته  فى  بو�شوح  هذا  جتلى  وقد  القيمة، 

والغربي،  والإ�شالمى  الفرعونى  البعد  فيها  ظهر 

الأق��دار«،  »عبث  فى  الفرعونى  البعد  جتلى  وقد 

و«ك��ف��اح ط��ي��ب��ة«.. والإ���ش��الم��ى ف��ى »األ���ف ليلة«، 

ال�شردية  الأ�شكال  وا�شتعار  فطومة«،  ابن  و«رحلة 

�شياغة  فى  اإليها  واأ�شاف  ه�شمها  التى  الغربية 

عامله الروائي.

وقال: ظهر ميل حمفوظ اإىل الإفادة من النتاج 

الغربى منذ الأربعينيات حيث قراأ بفرن�شية متعرثة 

البحث عن الزمن املفقود ملار�شيل برو�شت، وهو ما 

ا�شتفاد منه فيما بعد، وقد قدم �شخ�شيات متثل 

املجتمع  فى  عا�شت  فكرية  تيارات  ذاتها  حد  فى 

امل�شرى وحكمت توجهاته، وقد تناول مو�شوعات 

التى  واملدينة  اخلال�ص  و�شبل  والت�شلق  التحرر 

�شكلها  فى  لتنخرط  القدمية  تخرج من عالقاتها 

اجلديد الذى فر�شه عليها العامل احلديث.

واأ�شاف: فى اأعماله ومنها »مريامار« و«ثرثرة 

العدالة والغرتاب، وفى  تناول ق�شية  النيل«  فوق 

نقلة اأخرى تناول امل�شري الإن�شانى )اأولد حارتنا 

واحلرافي�ص وابن فطومة(، وفى مرحلته الأخرية 

ان�شغل مبغامرة الكتابة نف�شها وفكرة حلول النوع 

والأ�شكال املتعددة، رمبا كان هذا تعبرًيا عن الرثاء 

ل �شخ�شية حمفوظ منذ  والتنوع والتعدد الذى �شَكّ

�شنوات التكوين.

مهابة القيمة

بينما حتدث د.حممود الربيعى عن احل�شور 

املهيب ملحفوظ، تلك املهابة التى ل جتعله منعزًل، 

وقال:  العليا،  الطبقات  م�شاف  ف��ى  ت�شعه  ول 

لي�شت مهابة التقعر والتحذلق، واإمنا مهابة القيمة 

والفكرة، لقد التقيت حمفوظ اأول ما التقيته عقب 

67، كان على وجهه م�شحة حزن خفيفة،  هزمية 

من  مهابة  لكنها  مهيًبا،  ح�شوًرا  له  اأن  اأح�ش�شت 

اأو العقاد  نوع خا�ص، لي�شت مهابة توفيق احلكيم 

اأو طه ح�شني، فمحفوظ يجعلك تقف على م�شافة 

منه على اأمل م�شتمر اأن تقطع هذه امل�شافة اإليه.

التعامل  يتم  اأن  �شرورة  اإىل  الربيعى  واأ�شار 

اإىل  مع حمفوظ بهذا القدر من املهابة، فالدعوة 

اإدخال حمفوظ فى التعليم يجب اأن تتم فى ظروف 

بنف�ص  لقراءته  والتالميذ  املعلمون  فيها  يحت�شد 

الروح التى يقراأ بها الغرب اأعمالهم العظيمة فى 

واإذا مل تتم قراءة حمفوظ بهذه  الدر�ص،  قاعات 

لهذه  الظروف  تتهياأ  اأن  اإىل  مهماًل  فليبق  ال��روح 

القراءة املهيبة. 

احللم بالثورة

اأوىل  حمفوظ«  جنيب  »ذك��ري��ات  ن��دوة  وف��ى 

ندوات هيئة الكتاب فى الحتفال مبحفوظ احتلت 

حمور  يناير  ثورة  بعد  وم�شر  الراهنة،  الأو�شاع 

القعيد:  يو�شف  الكبري  الكاتب  وقال  املناق�شات،  

بالثورة  حلم  خمتلفة،  مب�شر  يحلم  حمفوظ  كان 

وهو فى الثامنة، و�شارك فى املظاهرات وهو طفل 

جتربة  من  موقف  لديه  حمفوظ  اأن  كما  �شغري، 

عبد النا�شر بالطبع مل يكن يحلم اأن حتكم م�شر 

النظام  يتخل�ص  اأن  يريد  كان  ولكن  اأخ��رى،  قوى 

من عيوبه. 

الغيطانى والقعيد وجماهد .. وذكريات جنيب حمفوظ
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 واأ�شاف القعيد: بعد اأن تخرج جنيب حمفوظ 

الفل�شفة  لدرا�شة  فرن�شا  اإىل  ي�شافر  اأن  يريد  كان 

عودته،  بعد  جامعًيا  اأ�شتاًذا  لي�شبح  باري�ص،  فى 

وعندما تقدم باأوراقه للح�شول على البعثة و�شاأله 

املوظف عن ا�شمه ت�شور اأنه م�شيحى فرف�ص ت�شلم 

ذلك مل  رغم  للبعثة،  يذهب حمفوظ  ومل  اأوراق��ه 

يحوله ف�شل بعثة فرن�شا لإن�شان معقد، وقرر وقتها 

واأخذ  غِلق، 
ُ
اأ الباب  هذا  اأن  طاملا  روائًيا  يكون  اأن 

البداية  فى  يكتب  وك��ان  ومثابرة،  بجدية  الأم��ر 

ثالث  كتابة  بعد  توقف  ولكنه  تاريخية  رواي���ات 

يكتب  زي��دان  جورجى  اأن  اكت�شف  عندما  رواي��ات 

الرواية التاريخية، وبداأ حمفوظ يكتب روايات من 

الواقع املعا�شر.

حمفوظ  اأ�شيب   �� للقعيد  الكالم   �� ذلك  بعد 

مينعه  كان  ما  وهو  العني  فى  احل�شا�شية  مبر�ص 

فكان  ال�شيف،  �شهور  والكتابة طوال  القراءة  من 

مار�ص  �شهر  حتى  اأكتوبر  �شهر  من  فقط  يكتب 

ال�شخم  الكثيف  النتاج  من  مينعه  مل  هذا  ولكن 

يكن  مل  اإن  ع��ام  كل  اأدب��ًي��ا  عماًل  يكتب  ك��ان  فقد 

اإل بعد ثورة  اأبًدا عن الكتابة  عملني.. ومل يتوقف 

يوليو حتى عام 1959وتفرغ فى هذه الفرتة لكتابة 

ال�شيناريوهات.

لديه  ك��ان��ت  ق���ال:  ال�شخ�شية  طباعه  وع��ن 

ق���درة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ن��ف�����ص، وق���د ظ��ل موظًفا 

الكتابة  من  مينعه  مل  الوظيفة  وقيد  حياته  طوال 

بع�ص  فهناك  ملتزًما  وك��ان  للتكا�شل،  يدفعه  ومل 

على  »ثرثرة  مثل  الرقابة  من  املرفو�شة  الروايات 

بهذا  اأثناء عمله  لإجازتها  ي�شع مطلًقا  النيل« ومل 

اجلهاز.. فقد دخل للرقابة واأعماله معطلة وخرج 

ا، كانت لديه قدرة على  منها واأعماله معطلة اأي�شً

التنظيم،  على  فريدة  وق��درة  بالأ�شياء  الل��ت��زام 

وقت  وح��ت��ى  ج���ًدا،  �شخمة  ث���روة  ال��وق��ت  ويعترب 

ح�شوله على نوبل التزم بربناجمه اليومي.

املقاهى

من جهته حتدث جمال الغيطانى عن املقاهى 

وقال:  معه  وذك��ري��ات��ه  حمفوظ  جنيب  حياة  ف��ى 

لعبت املقاهى دوًرا كبرًيا فى حياة جنيب حمفوظ، 

وحتى عام 59 كنت اأقراأ له ومل األتق به �شخ�شًيا، 

التى  ال�شوراع  اأ�شماء  حتمل  كتب  نظرى  ولفتت 

اأعي�ص فيها مثل زقاق املدق وق�شر ال�شوق، بداأت 

تتجاوز  رواية  اأمام  اأنى  وفوجئت  امل��دق«،  ب�«زقاق 

الروايات الأجنبية التى كنت معجًبا بها، وعندما 

راأيته لأول مرة دعانى لأجل�ص معه واأ�شدقائه على 

املقهى، ثم انتقل اإىل مقهى اآخر، وكانت املناق�شات 

التى دارت  املناق�شات  ت�شجل  اأن  ولو قدر  حتتدم، 

وقد  ال�شحف،  فى  ين�شر  ما  اأه��م  من  لأ�شبحت 

انفرط  انتهائها  وبعد  مثرية  نهاية  الندوة  انتهت 

للحياة  ت�شربنا  اللقاءات  هذه  خالل  ومن  العقد، 

الأدبية والثقافية.

واأكد الغيطانى اأن حمفوظ مل يكن فى بداياته 

وما  مهماًل،  يكن  ومل  البع�ص  يردد  كما  جمهوًل، 

�شيد  كتب عنه  بالهتمام حتى  اإنه مل يحظ  يقال 

قطب كالم غري �شحيح.

يعود الغيطانى اإىل املقاهى مرة اأخرى قائاًل: 

كنا جنل�ص على مقهى ري�ص �شنة 1977، ثم دعانا 

ملقهى عرابى وكان هذا املقهى ينتمى لآخر فتوة من 

حمفوظ  بنجيب  فوجئنا  وهناك  القاهرة،  فتوات 

اأيدينا على بع�ص  اآخر غري الذى نعرفه، وو�شعنا 

ونهاية«   »بداية  ومنها  لرواياته  احلقيقية  الأ�شول 

و«ال�شراب«  فكلها ق�ش�ص حقيقة واأرجو اأن يهتم 

الدار�شون باأ�شماء اأبطال روايات حمفوظ.

نادى  ف��ى  نلتقى  كنا  تالية  ف��رتة  ف��ى  وق���ال 

الدبلوما�شيني واتفقنا على اأن نلتقى هناك، بعدها 

وقع حمفوظ فى منزله ودخل امل�شت�شفى ثم توفى 

ومل ندخل النادى الدبلوما�شى بعدها.

اأثناء وبعد نك�شة  وحول ذكرياته مع حمفوظ 

النك�شة  بعد   67 ع��ام  فى  الغيطاين:  ق��ال   1967

فى  لنلتقى  لنا  يهم�ص  جنيب  بالأ�شتاذ  فوجئت 

مل  اإذا  وق��ال  وا�شح،  موقف  له  وك��ان  الفي�شاوي، 

ع�شكرًيا  اإ�شرائيل  نحارب  اأن  على  قادرين  نكن 

يجب اأن جند طريقة لل�شلح، ومن هنا كان تاأييده 

لل�شادات، وكانت لديه قناعات اأ�شا�شية مل يغريها 

على الإطالق مثل اإميانه بالدميقراطية، وفى هذا 

الوقت كتب »احلرافي�ص«.

واأ�شاف: كانت قناعاته ثابتة، ل يحيد عنها 

و�شرب  الثمن،  يدفع  لأن  دائ��ًم��ا  م�شتعًدا  وك��ان 

الغيطانى مثاًل بروايته »ثرثرة فوق النيل« قائاًل: 

قراًرا  فاأ�شدر  هذه  بروايته  امل�شري  عرف  عندما 

باعتقال حمفوظ اإل اأن عبد النا�شر اأ�شدر قراًرا 

بوقف اعتقاله فوًرا.

�شال�شل حمفوظ

اهتمام  اأن  جماهد  اأحمد  د.  اأكد  جانبه  من 

حمفوظ  جنيب  ال��ع��امل��ى  ب��الأدي��ب  ال��ك��ت��اب  هيئة 

وتنظيم  ب��ذك��راه  الحتفال  على  فقط  يقت�شر  ل 

تهتم  واإمن��ا  فقط  املنا�شبات  بع�ص  فى  ال��ن��دوات 

خالل  من  ال��ع��ام،  ط��وال  العاملى  ب��الأدي��ب  الهيئة 

ب�«�شل�شلة  ذل��ك  على  ودل��ل  املختلفة،  اإ�شداراتها 

الكتاب  هيئة  عن  ت�شدر  التى   « حمفوظ  جنيب 

ويراأ�ص حتريرها الروائى والكاتب يو�شف القعيد.. 

كتب  ثالثة  �شت�شدر  ال�شل�شلة  اأن هذه  اإىل  م�شرًيا 

حل�شني  ايطاليا«  فى  واأدب��ه  حمفوظ  »جنيب  هى 

حمودة، و«جنيب حمفوظ يتذكر« جلمال الغيطانى، 

الروؤية  فهو »جنيب حمفوظ..  الثالث  الكتاب  اأما 

والأدب« لعبد املح�شن طه بدر.

كتابان  الأ�شرة  مكتبة  فى  موؤخًرا  �شدر  كما 

بعنوان  الأول  الكتاب  مهمان عن جنيب حمفوظ  

اإبراهيم  تاأليف  لنجيب حمفوظ«  الروائى  »العامل 

فتحى، و«ال�شورة واملثال« للدكتورة لطيفة الزيات، 

ثورة 25 يناير.. ثورة اجتماعية
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من  اأخ��رى  كتب  ثالثة  �شدور  اإىل  بالإ�شافة  هذا 

الن�شر العام بهيئة الكتاب وهى »تاأمالت فى عامل 

و«جنيب  ال��ع��امل،  اأم���ني  ملحمود  حم��ف��وظ  جنيب 

للدكتور ح�شني  الالتينية  اأمريكا  و�شينما  حمفوظ 

نوبل«  اإىل  احل��ارة  من  حمفوظ  و«جنيب  عطية، 

حترير اأ�شامة الألفي.

حمفوظ وال�شرد العربى

وف��ى ن��دوة »درا���ش��ات ح��ول جنيب حمفوظ« 

قال الناقد الدكتور حممد بدوى: كان اأمام جنيب 

الأحياء  ���ش��ورة  جت�شيد  كيفية  م�شكلة  حمفوظ 

ال�شعبية من خالل اللغة العربية الف�شحى، فكان 

يكتب فى اأعماله الأدبية عن �شخ�شيات ل يتطرق 

وتاأويل  تف�شري  يعيد  اأن  يحاول  وظل  اأح��د،  اإليها 

تلخي�ص  فى  متميًزا  ك��ان  لقد  املقد�شة..  الكتب 

على  يتعرف  كله  العامل  جعل  حتى  الب�شر  م�شرية 

�شخ�شيتنا واأحداثنا.

جنيب  العربية  الرواية  عميد  بدوى:  ووا�شل 

حمفوظ خلق �شكاًل فنًيا لل�شرد العربى مي�ص جميع 

الب�شر، احلارة فى اأعماله �شورة م�شغرة للمجتمع 

واملعنى  ال��ق��وى  ال���وج���ودى  وال��ت��وج��ه  امل�����ش��رى، 

واحلليف  العدو  اأن��ه  راأى  ال��ذى  الزمن  باإ�شكالية 

يد  على  لالغتيال  عر�شه  واحد،  اآن  فى  لالإن�شان 

اجلماعات املتطرفة.

لغة  عن  احلديث  اإىل  فتحى  اإكرامى  وتطرق 

اأن  اإىل  م�شرًيا  ال�شرد،  فى  واأث��ره  جنيب حمفوظ 

لغته تنق�شم اإىل �شقني �شق وظيفى و�شق جماىل، 

بينما حتدث ح�شام نايل عن رواية »اأولد حارتنا« 

وعن الف�شاء العائلى فى هذه الرواية وقدم حتلياًل 

نقدًيا.

وحتدثت د.جيهان فاروق عن فكرة اخلال�ص 

اأنه و�شع حكمته  اإىل  اأعمال حمفوظ، م�شرية  فى 

الذاتية  ال�شرية  اأ�شداء  فى  الفل�شفى  الطابع  ذات 

املوؤلف  هو  واملخل�ص  ربه  عبد  ال�شيخ  ل�شان  على 

اأن  للغيطانى  حم��ف��وظ  جنيب  واع���رتف  نف�شه، 

ال�شرية  اأ�شداء  فيها  �شيمزق  كان  حلظات  هناك 

الذاتية.

رحيله �شادم وقا�س.. حلمى �شامل

حلمى  باأربعينية  الكتاب  هيئة  احتفالية  وفى 

الهيئة:  رئي�ص  جماهد  اأحمد  الدكتور  قال  �شامل، 

الرحيل املفاجئ لل�شاعر مل يكن �شادًما لنا فقط 

خرب  اأ�شعدنا  اأن  فبعد  وقا�شًيا،  موؤملًا  ك��ان  واإمن��ا 

اأنف�شنا  هياأنا  بنجاح،  ال�شعبة  للجراحة  اجتيازه 

ملتابعة م�شواره احلياتى وال�شعري، وقد كان ميلوؤنا 

ميالأ  حيوًيا  كان  كما  �شامل  حلمى  يعود  اأن  الأم��ل 

لالأ�شئلة،  واإثارة  وفرًحا  �شعًرا  ال�شعرية  منتدياتنا 

لكنه رحل فى وقت متر به البالد مبرحلة ع�شيبة 

من التقلبات والتغريات.

واأ�شاف: حلمى كان اأحد دلئل الثورة، واأحد 

ون�شاطه  بل  ومقالته،  ب�شعره  لها  مهدوا  الذين 

ال�شيا�شى املبا�شر.

واأ�شار جماهد اإىل اأن هيئة الكتاب قد منحته 

له  وطبعت  رحيله،  قبل  عليها  ح�شل  جائزة  اآخر 

اآخر دواوينه، موؤكًدا: اأن دور الهيئة لن يقف عند 

مثقفيها،  و�شع  فى  ما  بكل  �شتعمل  بل  احلد،  هذا 

الذين يعملون بها من اأجل اإتاحة اأعماله ال�شعرية 

يتاح  حتى  ب��اأي��ام،  رحيله  قبيل  للقارئ  والنرثية 

اجلديدة  والأجيال  واملثقفني  والباحثني  لل�شعراء 

فى  نقف  اأن  لنا  يتاح  وحتى  كاماًل،  تراثه  معاينة 

حلم  التى  م�شر  اأح��وال  ونتاأمل  الوا�شعة  �شرفته 

بها �شاعر كتب كل ما كتب من اأجل اإر�شاء مبادئ 

احلق واخلري واجلمال.

اأن  يو�شف  �شعبان  وال�شاعر  الناقد  واأك���د 

التفتي�ص فى �شرية  حلمى �شامل الأدبية، وال�شعرية، 

هو  عاًما،   40 من  اأكرث  اإىل  متتد  التى  والفكرية، 

عمل  متعدد الأوجه وحمري اإىل حد كبري، م�شرًيا 

خلق  على  ق��درة  الأك���رث  ه��و  �شامل  حلمى  اأن  اإىل 

الأفكار، واخرتاق تابوهات كثرية اأدت لإ�شكالت.

املختلفة  �شامل  حلمى  جتارب  �شعبان  وتناول 

اأن  لها  يريد  كان  التى  اإ�شاءة،  جملة  بينها  ومن 

وبالفعل  �شيا�شية،  �شبهة  بها  ولي�ص  �شعرية  تكون 

�شدر العدد الأول فى يونيو 1977م،  وكانت املقدمة 

من �شياغته، ووجه فيها انتقادات لتجارب �شالفة 

واعتربها بياًنا للحركة ال�شعرية فى هذا الوقت.

واختتم �شعبان يو�شف حديثه قائاًل كان حلمى 

اأكرث �شعراء جيله و�شطية  فى ال�شيا�شة و�شدامية 

فى الفكر، فكتب عن فرج فودة، وحممود العامل، 

واأ�شياء كان هو الوحيد القادر اأن يكتب عنها.

الذى قدم   �� ال�شماح عبد اهلل  ال�شاعر  وذكر 

لكنه  ميوت  ل  ال�شاعر  اأن   �� الكتاب  بهيئة  الندوة 

حياته  ط���وال  وي��ظ��ل  ح���ال،  اإىل  ح��ال  م��ن  ينتقل 

اإىل  انتقل  م��ا  ف���اإذا  الق�شيدة،   كتابة  ح��ال  ف��ى 

من  اأ�شيل  جزء  اإىل  نف�شه  هو  حتول  اأخ��رى  حال 

حركاته  على  دال���ة  ح��روف��ه  وت�شبح  ق�شيدته، 

و�شكناته وتقلباته، وهكذا بانتقال حلمى �شامل من 

حال اإىل حال يكون قد حجز لنف�شه مقعًدا دائًما 

فى قلوبنا، واأ�شبح م�شارًكا وفعاًل فى كل ما منر 

به من منعطفات وحتولت وكاأنه ميار�ص معنا نوًعا 

من األعيبه ال�شعرية التى ا�شتهر بها، وهو ما يف�شر 

فى  الثقافية  اجلماعة  من  الكبري  الهتمام  هذا 

م�شر ب�شعره وبدوره فى تطور الق�شيدة احلداثية، 

فقد اأقامت له ور�شة الزيتون ندوة كبرية واأقام له 

وها  �شعرية خا�شة  اأم�شية  للكتاب  معر�ص في�شل 

مكانة  من  له  ملا  ب�شعره  حتتفى  الكتاب  هيئة  هى 

ودور كبري فى حياتنا الثقافية.

�شقر  مي�شون  ال�شاعرة  ذك��رت  جانبها  من 

فكان  ب��احل��ي��اة،  ينب�ص  ���ش��ع��ًرا  ت���رك  حلمى  اأن 

يو�شع  ووج��دان��ه،  روح��ه  م��ن  ق�شيدة  لكل  يعطى 

دائًما  لغته  ال�شخ�شية من خالل احلياة،  جتربته 

وي�شم  املو�شيقي،   خ��الل  من  تدخل  جتريب  لغة 

واأ�شافت  جتربته،  ليو�شع  الآخ��ري��ن  جت��ارب  من 

الت�شكيلى  بالفن  �شعره  فى  حلمى  تاأثر  مي�شون: 

خمتلًفا،  مذاًقا  �شعره  اأك�شبت  التى  واملو�شيقى، 

كما اأنه مل يحتذ منوذًجا بعينه، فقد كتب ق�شائده 

يكتب  ك��ان  وعندما  مبا�شرة،  والعقل  القلب  من 

لهم،  يقراأها  اأ�شدقائه  على  مير  جديدة  ق�شيدة 

وكم ت�شاءلت عن مدى عالقة ال�شوت بالق�شيدة 

وق�شيدته كانت خا�شة ب�شوته، وكما يقول حلمى 

دائًما اإن خ�شائ�ص ال�شعر و�شعها ب�شر وما و�شعه 

ب�شر يغريه ب�شر اآخرون.

وا�شتطردت: كلنا نبداأ باملحاولة ثم اخلال�شة 

اأما  الأخ��رية،  الكتابة  كاأنها  اخلال�شة  يكتب  وهو 

عرف  وحلمى  ق�شائده،  اإل  ت�شنعه  فال  ال�شاعر 

�شريًعا اأن احلياة كاأى حياة اأخرى يجب اأن نعي�شها 

اأحالمه  واإل �شت�شبح ن�شًيا من�شًيا.. مل يتخل عن 

العارف  نظرة  ونظر  حوله  نظر  جيله،  واأح���الم 

وحمل �شعره ومت�شك به كثرًيا.

واأنهت مي�شون كالمها بقولها: حلمى كتب فى 

عالية  راأ�شك  »ارفع  ق�شيدة  فى  اجلميل  املبا�شر 

عميقة  بتجارب  اخت�ص  وكذلك  امل�شرى«،  اأن��ت 

اجلريء  فيها  ك��ان  ال�شعري،   النف�ص  من  قريبة 

»خليج  مثل ق�شيدة  لأحد  يح�شب ح�شابًا  ل  الذى 

ال�شوي�ص«.

الق�شائد  بع�ص  ب��اإل��ق��اء  ال��ن��دوة  واختتمت 

طلب  ح�شن  ال�شاعر  فاألقى  ل��ل��راح��ل،  ال�شعرية 

لق�شائد  اإ�شافة  الإمكان«،  فى  كان  »هل  ق�شيدة 

األقاها ال�شاعران اأجمد ريان، وعبد املق�شود عبد 

الكرمي.

حلمى �شامل

20�سادى �سالح الدين
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االجتماع  م�ؤخًرا  القاهرة  �شهدت 

الكتاب  ل���«راب��ط��ة  االأول  التاأ�شي�شى 

العام  تاأ�ش�شت مطلع  التى  ال�ش�ريني« 

للكتاب  م�شتقل  ك��ت��ج��م��ع  اجل�����ارى 

التيارات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ال�����ش���ري��ني 

االأدبية والفكرية خارج اإطار الهيئات 

امل�شاندة  اإط�����ار  وف���ى  ال��ر���ش��م��ي��ة. 

الكتاب  م��ن  ع��دد  اأع��ل��ن  والت�شامن 

واالأدباء العرب انت�شابهم اإىل الرابطة 

التى اأتاحت ع�ش�يتها للكتاب العرب 

ال�شعب  ي�شاندون  ممن  العرب  وغري 

ال�ش�رى كاأع�شاء �شرف.

و18  و17   16 اأي����ام  م���دى  وع��ل��ى 

اأع�شاء  انتخب  املا�شى  �شبتمرب  من 

ال�����ش���رى �شادق  ال��ك��ات��ب  ال��راب��ط��ة 

ج���ال ال��ع��ظ��م رئ��ي�����ش��ًا، ك��م��ا جرى 

التنفيذى  املكتب  اأع�شاء  انتخاب 

ر�شا عمران، وح�شام  للرابطة وهم: 

ولينا  بريقدار،  وفرج  حممد،  الدين 

وج�رج  اجلباعي،  ورمي��ة  الطيبي، 

وخطيب  ال��ع���دات،  وح�شني  �شربا، 

بدلة، وخلدون ال�شمعة، وعبد النا�شر 

ي��شف  وحليم  جنم،  ومفيد  العايد، 

ثقافية  مل�ؤ�ش�شة  انتخابات  اأول  فى 

عن  كبديل  تطرح  معار�شة  �ش�رية 

»احتاد الكتاب العرب« احلك�مي.

جال  �شادق  اأن  بالذكر  جدير 

من  باال�شتقالية  االح��ت��ف��اظ  م��ع 

ال�ش�ء على  االكتفاء بتاعب  خال 

م��ش�عه  اإىل  واالإي���ح���اء  ال��ل���ح��ة، 

وت�شجيل االأثر الذى يرتكه.

واأ�شاف: ظل حممد النا�شر اأميًنا 

الت�شكيلى،  واملدى  وامل��ش�ع  لل�شكل 

يعرب  ال  ن��ظ��ره  وج��ه��ة  م��ن  فالفنان 

ا  اأي�شً يتطلع  بل  ع�شره،  اآم��ال  عن 

ذلك  ياأتى  هنا  ومن  امل�شتقبل،  اإىل 

الفنية  االأعمال  لهذه  املنت�شى  اجل� 

فل�حاته  ي�شت�ىل على خيالنا،  الذى 

وم�شاعرها  باإخا�شها  ت�شحرنا 

امل�شرية  احل���ي���اة  الأن  ال��ع��م��ي��ق��ة، 

الي�مية تطل علينا منها، ولهذا فقد 

�شمت بهذه الق�ة ال�شاعرية.

ودور  العربى..  الربيع  ث���رات 

ال�����ش��ب��اب ف��ى ان��ط��اق��ه��ا وال���دور 

الفرتة  ف��ى  عاتقهم  على  امللقى 

املقبلة كان امل��ش�ع الرئي�شى الذى 

تبنته جملة »روك�ش«  اجلزائرية/ 

الذى  االأول،  عددها  فى  الت�ن�شية 

ي�شم ملًفا تف�شيلًيا عن �شيناء.

ف�شلية  جم���ل���ة  »روك�������������ش« 

ال�طن  درا���ش��ة  ف��ى  متخ�ش�شة 

�شه�ر،  ثاثة  كل  ت�شدر  العربى  

ال�شكل  ف��ى  كالكتاب  ت��ب��دو  وه��ى 

العميقة  امل������ش���ع��ات  وحم��ت���ى 

�شحيفة  االأول  امل��ق��ام  ف��ى  لكنها 

واملعل�مة  اخل���رب  اإي�����ش��ال  ت��ري��د 

للقارئ املهتم. 

من  ع����دًدا  امل��ج��ل��ة  ت�شتعر�ش 

امل��ش�عات املتعلقة بث�رات الربيع 

العربى، كما ي�شم العدد م��ش�ًعا 

تف�شيلًيا عن احلياة البدوية داخل 

تفا�شيلها  بكل  امل�شرية  �شيناء 

احلياتية.

ال�شيدة  املجلة  حترير  يراأ�ش   

التحرير  وم��دي��ر  ت����رب،  ���ش���ن��ي��ا 

ا�شمها  ي��ع���د  ج������زاىل..  ه��ا���ش��م 

وتعنى  ف��ار���ش��ى  الأ���ش��ل  »روك�����ش« 

النه�شة.

من  جامعى  واأ���ش��ت��اذ  مفكر  العظم 

عدد  له   ،1934 �شنة  دم�شق  م�اليد 

الفكر  »ن��ق��د  اأب���رزه���ا  ال��ك��ت��ب  م��ن 

الديني«، و«اال�شت�شراق واال�شت�شراق 

معك��شًا«، و«ما بعد ذهنية التحرمي«، 

و«فى احلب واحلب العذرى«.

وك��ان��ت ال��راب��ط��ة اأ����ش���درت مع 

اأكرث  وقعه  تاأ�شي�شيًا  بيانًا  انطاقها 

م��ن م��ائ��ة ك��ات��ب ���ش���رى ج���اء فيه: 

الكَتّاب  رابطة  تك�ن  اأن  اإىل  »نتطلع 

التيارات  لتفاعل  حا�شًنا  ال�ش�ريني 

االأدبية والفكرية املختلفة التى تزخر 

تك�ن  اأن  واإىل  ال�ش�رية،  احلياة  بها 

ثقافة  وتفكيك  لنقد  عملًيا  اإط���اًرا 

ا�شتثمار  �شها  كَرّ التى  ال�احد  الل�ن 

بال�شلطات  احل��اك��م  البعث  ح��زب 

ال�شم�ىل  و�شل�كه  والرمزية  املادية 

»احتاد  فى  د  جت�َشّ الذى  االإق�شائى 

الكَتّاب العرب« على مدار عق�د من 

حكم التع�شف االأمنى.

وف���ى اإط����ار ن�����ش��اط��ه��ا اأ���ش��درت 

رابطة الكتاب ال�ش�ريني كتابا بعن�ان 

دورى  كتاب  وه�  االأدبية«  »الرابطة 

واملثقفني  ال��ك��ت��اب  باأن�شطة  يعنى 

ال�ش�ريني« وجاء العدد االأول بعن�ان 

املثقف�ن والث�رة.

»مائيات حممد النا�صر« 

حتى 25 �أكتوبر
للفن�ن  قرطبة  قاعة  ا�شتقبلت 

التى  النا�شر  حممد  الفنان  اأعمال 

اإبداعاته  من  خمتارة  مناذج  ت�شكل 

وحتى  عمله  بداية  منذ  لعق�د  متتد 

االآن.

افتتاحه  ج���رى  ال���ذى  امل��ع��ر���ش 

اآخر �شبتمرب ي�شتمر حتى 25 اأكت�بر 

املعر�ش  على  تعليقه  وفى  اجل��ارى. 

اخلمي�شى:  م������ش��ى  ال��ن��اق��د  ق���ال 

تنك�شف  ال�شاعرية  الفنان  ب�شرية 

التاأليف  ف��ى  ال��ت��ن���ع  اع��ت��م��اده  ف��ى 

واملعاجلة باأ�شل�ب متجان�ش، فه� مل 

اأو  ال�ش�ء  تفكيك عنا�شر  اإىل  يعمد 

متديد القيم الل�نية املتممة امل�شاءة 

الت�شجيل  ي��ح��اول  ب��ل  ال��ظ��ال،  ف��ى 

الب�شرية  ال�قائع  ملظاهر  املطابق 
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اللبنانية  امل��شيقى  فرقة  األغت 

»م�شروع ليلة« احلفل الغنائى الذى 

»الفلفل  لفرقة  �شتنظمه  ك��ان��ت 

الت�شيلى احلار االأمريكية«، و�شرح  

فرقة  اأعمال  مدير  غطا�ش  كرمي 

ليلة«  »م�شروع  اللبنانية  امل��شيقى 

اإمييل  ن�����ش��ره��ا ع��رب  ف��ى ر���ش��ال��ة 

ت�شارك  ل��ن  فرقته  اأن  ال��ف��رق��ة، 

ف��ى احلفلة  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ف��رق��ة 

�شتقيمها  ك��ان��ت  ال��ت��ى  الغنائية 

العديد  ب��ع��د  وذل����ك  ب���ب���ريوت.. 

م��ن ال���ن���داءات م��ن ق��ب��ل جمه�ر 

اتهام  مت  حيث  اللبنانية  الفرقة 

الفرقة االأمريكية مب�شاندة الكيان 

ال�شهي�نى ب�شكل غري مبا�شر عن 

طريق اإقامة حفات هناك.

اللبنانية  الفرقة  اأعلنت  وق��د 

تفا�شيل  اإع����ان  ع��ق��ب  م���ق��ف��ه��ا 

االأمريكية  للفرقة  الفنية  الرحلة 

التى اأقامت حفلة فى تركيا ثم فى 

تل اأبيب قبل الذهاب للبنان. 

جدير بالذكر اأن فرقة »م�شروع 

فى  غنائًيا  حفًا  تقدم  التى  ليلة« 

كل  م��ن  اأك��ت���ب��ر  �شهر  ف��ى  باري�ش 

2008 فى  ع���ام  ت��ك���ن��ت  ق��د  ع���ام 

ثمانية  ح���اىل  من  ب��ريوت  جامعة 

اإع��ان  مت  وبالفعل  ال�شباب  م��ن 

وتلقى  واح����دة،  ليلة  ف��ى  ن�شاأتها 

الفرقة قب�اًل لدى ال�شباب لكلمات 

حت�ز  التى  وم��شيقاها  اأغانيها  

على اهتماماتهم.

اإعالن جائزة 

»غونكور« الفرن�صية 

30 اأكتوبر من لبنان
جائزة  حتكيم  جل��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 

املكافاآت  اأرف���ع  اأح���د  »غ���ن��ك���ر« 

�شيتم  اأن���ه  فرن�شا،  ف��ى  االأدب��ي��ة 

الق�شرية  القائمة  ع��ن  الك�شف 

على  للتناف�ش  املختارة  للروايات 

العام احلاىل من بريوت،  جائزة 

فى 30 اأكت�بر املقبل، اأثناء انعقاد 

الفرنك�ف�ين.  ال��ك��ت��اب  معر�ش 

جميع  يح�شر  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

غ�نك�ر«  »اأك���ادمي���ي���ة  اأع�����ش��اء 

فعاليات املعر�ش.

وم��ث��ل ك��ل ع���ام، وب��ع��د اإع���ان  

القائمة الط�يلة للروايات املختارة 

االأدبى  ال��شط  ينتظر  للتناف�ش، 

الفرن�شى ا�شم الكاتب الذى �شتف�ز 

روايته باجلائزة التى تفتتح �شل�شلة 

كل  خريف  فى  االأدبية  التكرميات 

عام، وتعلن فى 7 ن�فمرب املقبل.

املتناف�شة  ال��رواي��ات  بني  وم��ن 

الي�ناين«  »الطفل  امل��شم  لهذا 

لفا�شيلى األيك�شاكي�ش ال�شادرة عن 

و«م�شاركة«  »�شت�ك«،  من�ش�رات 

عن  ال�شادرة  اأوب���رى  لغ�يناييل 

و«طاع�ن  فران�ش«،  دو  »مريك�ر 

وك�لريا« لباتريك دوفيل ال�شادرة 

ث���روة«  و«اأى  »����ش����ي«،  دار  ع��ن 

جلا�شبار مارى جانفييه ال�شادرة 

عن »فايار«، و«مثل حي�ان« جل�ى 

�ش�رمان ال�شادرة عن »غاليمار«، 

عن  ال�شادرة  الل�ش��ش«  و«�شارع 

دار »اآكت �ش�د«.
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الن�ش��ش  »ح���ار  عن�ان  حتت 

ب��ني ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة وال��رواي��ة 

احتاد  من�ش�رات  و�شمن  العاملية« 

كتاب  �شدر حديًثا  املغرب،  كتاب 

ن��ق��دى ل��ل��ب��اح��ث امل��غ��رب��ى حممد 

م���ن خاله  ي���ح���اول  ال����دوه�����.. 

ا����ش���ت���ج���اء من������اذج ب����ح�����ارات 

العربية  الرواية  اأقامتها  متجددة 

مع ن�ش��ش عاملية متن�عة.

وتكمن اأهمية القيام بهذا الن�ع 

م��ن االأب��ح��اث امل��ق��ارن��ة ���� بح�شب 

 �� ب���رادة  ال��ن��اق��د امل��غ��رب��ى حممد 

منذ  الرواية  �شكل  اأن  منطلق  من 

مروًرا  االأوىل،  الي�نانية  التجارب 

كي�ش�ت،  ودون  وليلة  ليلة  باألف 

اجلديدة  ال���رواي���ة  اإىل  و����ش����اًل 

الاتينية  واأم���ريك���ا  فرن�شا  ف��ى 

والربتغال والعامل العربي، يج�شد 

اأ�شئلة احلداثة ومع�شات الع�شر 

واخل�ف،  والعنف  بالقلق  املطب�ع 

ال�شرق  بني  م�شرتكة  �شمات  وهى 

والغرب مع اختاف فى التفا�شيل 

وامل�شت�يات.

املختارة  النماذج  �شملت  وقد 

الباحث  درا����ش���ة  ف���ى  ال�����ش��ب��ع��ة  

�ش�رة  مقارنة  ال��دوه���«  »حممد 

ك���ارام���ازوف  االإخ������ة  ب��ني  االأب 

احلافى  واخلبز  لدو�شت�يف�شكى 

رواي���ة  وع��اق��ة  ���ش��ك��ري،  ملحمد 

ال�شمال«  اإىل  ال��ه��ج��رة  »م������ش��م 

كي�ش�ت«  »دون  مع  �شالح  للطيب 

فى  كافكا  وح�ش�ر  لثريبانتي�ش 

تاأثريات  وعلى  العربية،  الرواية 

الرواية  على  وت�ل�شت�ى  فل�بري 

العربية وم�شار الرواية الب�لي�شية 

احلرب  رواي��ة  و�شعرية  العربية،  

ب��ني »ذه��ب م��ع ال��ري��ح« و«ال�طن 

تيار  ثم  نعنع،   حلميدة  للعينني« 

من  العربية  ال��رواي��ة  ف��ى  ال���ع��ى 

»ال�شياد  رواي����ة  من����ذج  خ���ال 

واليمام« الإبراهيم عبد املجيد. 

ويخل�ش الباحث حممد الدوه� 

دي���ان  اأ�شحت  ال��رواي��ة  اأن  اإىل 

من  احلديث،  الع�شر  فى  العرب 

حيث ك�نها ت�ؤرخ �شردًيا للتط�رات 

والتقلبات ال�شيا�شية واالقت�شادية 

املنطقة،  عرفتها  التى  والثقافية 

كما اإنها فى املقابل تدين بتط�رها 

الروائية  للتجارب  كبري  حد  اإىل 

العاملية. 

المغرب 

الرواية العربية فى 

كتاب لـ«حممد الدوهو«

 املجلة اهتمت ب�صيناء فى عددها الأول

غالف الكتاب 
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�شن�ات،  اأرب��ع  دام  انقطاع  بعد 

كري�ش  االأم��ري��ك��ي��ة   الفنانة  تع�د 

براون للغناء مع فريق »ك�را اأوارد« 

فى حفل ي�شت�شيفه اإ�شتاد العا�شمة 

اأبيدجان ي�م 29 دي�شمرب القادم.

ي�����ش��ارك ف��ى احل��ف��ل ع���دد من 

ال�شهرية  امل�شابقات  غ��ن��اء  ف��رق 

احلفل  وي��ه��دف  اأوارد،  ج��رام��ى 

الفنانني  خم��ت��ل��ف  ت���ك���رمي  اإىل 

مثل  اأفريقى  اأ�شل  من  واملفكرين 

نيل�ش�ن  وكذلك  جاك�ش�ن  مايكل 

احلفل  رئي�ش  واأ���ش��ار  مانديا... 

اأن ت�قف هذا الن�شاط الفنى  اإىل 

الغنائية  الفرق  لقيام  نتيجة  كان 

عدد  ف��ى  احل��ف��ات  م��ن  بالعديد 

اأفريقيا،  جن�ب  مثل  البلدان  من 

لكنها  فا�ش�،  وب�ركينا  ونيجرييا، 

مما  امل�شاكل  من  ع��دًدا  �شادفت 

تقدمي  ف��ى  جن��اح��ه��ا  ع��ل��ى  ق�شى 

العرو�ش ببلدها االأ�شلى.

اأبيدجان

نيل�صون مانديال

»كري�ش براون« تعود 

للغناء فى كوت ديفوار

اث����ن����ان وت�������ش���ع����ن ف���ن���اًن���ا 

م���ن خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال��ع��امل 

الثانية  ال��دورة  فى  �شي�شارك�ن 

مل���ه���رج���ان ك���امت���ن���دو ال����دوىل 

ي�شتمر  الذى  والفن�ن،  للثقافة 

ح�اىل �شهر، خال الفرتة من 

25 ن�فمرب وحتى 21 دي�شمرب.

ع�شر  ترعاه  الذى  املهرجان 

على  ك��ربى  نيبالية  م�ؤ�ش�شات 

للفن�ن  نيبال  اأكادميية  راأ�شها 

الت�شكيلية، ومركز نيبال للفن.. 

يرتكز على عدة حماور اأبرزها 

�شتدور  ال���ذى  املناخى  التغري 

وذلك   ، الفنية  االأع��م��ال  ح�له 

ت�شكيلية  ل���ح��ات  خ���ال  م��ن 

وفن�ٍن  ف�ت�غرافية،  واأع��م��اٍل 

لاأداء وعرو�ش اأفام.

املهرجان  ه��ذا  اأهمية  تاأتى 

من ك�نه فعالية ثقافية �شخمة، 

الر�شمية  الثقافة  ي�شار  على 

واالأماكن  ل��ل��دول  واالع��ت��ي��ادي��ة 

فى  ثقافية  مراكز  ت�شكل  التى 

اآ�شي�ية  دول��ة  فنيبال  ال��ع��امل، 

وهى  وال�شني،  الهند  بني  تقع 

دولة حبي�شة �شغرية قلما ي�شمع 

عنها العامل، ب�شبب هذا امل�قع 

املعزول.

التى جتاور  نيبال  اأن  املفارقة 

التبت ال�شينية قد �شهدت حراًكا 

العامل،  ع��ن��ه  ي�شمع  مل  ح��دي��ًث��ا 

اأربع  من  جمه�رية  اإىل  وحت�لت 

�شن�ات فقط، حتديًدا فى العام 

2008 حيث اأُلغيت امللكية ر�شمًيا 

د�شت�ر وطنى جديد،  اإعداد  ومت 

ب��رمل��ان منتخب  واأ���ش��ب��ح ه��ن��اك 

واأح���زاب، وك��ان ه��ذا املهرجان 

اأحد نتائج هذا التغيري.

مي��ث��ل ال����ط���ن ال��ع��رب��ى فى 

ه�  فل�شطينى  �شاب  املهرجان 

»اإبراهيم ج�ابرة« الذى يذهب 

ويقدم  ي��شل  ك��ى  نيبال  اإىل 

اأمام  مقه�ًرا  فل�شطينًيا  �ش�ًتا 

كاتمندو

كامتندو عا�صمة نيبال

التغري املناخى

 والق�صية  الفل�صطينية 

فى مهرجان بنيبال

ك��ل ه���ذا احل�����ش��د ال����دوىل من 

خال عدد من فن�ن االأداء هى 

»احلقيبة«، و«قلق« و »ترانزيت«، 

ماأ�شاة  على  ال�ش�ء  يلقى  حيث 

ووق�ف  الفل�شطينيني  تهجري 

ال���ع���امل م����ق���ف امل���ت���ف���رج بل 

املت�اطئ على هذه املاأ�شاة التى 

فالعامل  جترى  وقائعها  الت��زال 

الفل�شطينى   فم  على  يده  ي�شع 

ي�شمع  ال  ك���ى  ي�����ش��رخ  ال����ذى 

مي�ت  لن  ولكنه  اأح��د  �شراخه 

معزواًل. 

ت�شارك فى هذه الدورة  ذات 

 – – اجل�����ش��د  »االأر������ش  تيمة 

حر�ش  وق��د  دول���ة،   31 العقل« 

على  املهرجان  على  القائم�ن 

التكن�ل�جيا  ط��اب��ع  اإ���ش��ف��اء 

حيث  عليه،  احل��داث��ة  �شديدة 

الفنية  ال��شائط  على  الرتكيز 

احلديثة والطباعة الرقمية. 

امل��ه��رج��ان ي��ق��ام ك��ل ثاث 

االأوىل  دورت��ه  وكانت  �شن�ات، 

االأ�شط�رة  »ف�شل  ا�شم  حتمل 

الن�شاء«،  مكانة   – ال�اقع  عن 

فى  املهرجان  فعاليات  وت��دور 

وال  ن��ي��ب��ال،  دول���ة  م��دن  معظم 

ه�  كما  العا�شمة  على  تقت�شر 

ال�شائع فى مثل هذه الفعاليات 

الثقافية.
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اأعلن متحف »تايت م�ديرن« 

ل�حة  �شمه  لندن   فى  ال�شهري 

للفنان  و����ش���ات���ي���ا«  »����ش���ربا 

اإىل  ال��ع��زاوى  �شياء  ال��ع��راق��ى 

لتعر�ش  ال��دائ��م��ة،  جمم�عته 

الل�حة مع جمم�عة من اأعمال 

اأمثال  العامليني  الفنانني  كبار 

داىل  و�شلفادور  بيكا�ش�  بابل� 

وغريهم.

جدير بالذكر اأن هذه الل�حة 

االأوىل  مرتني  �ش�ى  تعر�ش  مل 

 1983 عام  العربى  ال�طن  فى 

ف��ى ال��ك���ي��ت، ث��م ع���ام 2003 

بروفان�ش  اأن  اإك�ش  مدينة  فى 

تظاهرة  ���ش��م��ن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 

الفل�شطينى  ال�شاعر  لتكرمي 

حمم�د دروي�ش. 

حجم الل�حة يبلغ 7.5 اأمتار 

ا، اأجنزها  ط�اًل و3 اأمتار عر�شً

ال���ف���ن���ان ال����ع����راق����ى ب��احل��رب 

ال�شينى على ورق مل�شق على 

التاىل  الي�م  فى  قما�ش  قطعة 

من وق�ع املجزرة. 

��د  ال��ع��م��ل امل���ج���زرة  ي��ج�����شّ

�شل�شلة  خ����ال  م���ن  امل���روع���ة 

خللق  جمعت  مقطعة  م�شاهد 

�شردية ت�شهد على عنف احلرب 

ف�شاء  وي��ط��غ��ى  ودم���ي��ت��ه��ا.. 

واأي���اد  �شامت  ���ش��راخ  ال��ل���ح��ة 

ب�شرية  واأ�شاء  بياأ�ش  ممدودة 

مر�ش�مة بخط�ط �ش�داء قامتة 

اأجزائها  ب��ع�����ش  ف��ى  ملطخة 

بالل�ن االأحمر.

»�شربا  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

جمم�عة  من  واح��دة  و�شاتيا« 

اأع�����م�����ال اأب����دع����ه����ا ال���ف���ن���ان 

العربى  ال�شراع  عن  العراقى 

ال�شهي�نى. 

بريطانيا حتظر ت�صدير 

»الطفل واحلمامة«

قرر وزير الثقافة الربيطانى اإد 

ت�شدير  على  حظر  فر�ش  فايزى 

للفنان  واحل��م��ام��ة  الطفل  ل���ح��ة 

ال�شهري بيكا�ش�، على اأمل اأن يظل 

العمل الفنى داخل بريطانيا حتى 

االأخرية  الفر�شة  وه���  دي�شمرب، 

اململكة  ف��ى  بالل�حة  لاحتفاظ 

املتحدة ولتتمكن جهات بريطانية 

من �شرائها. 

ا  معرو�شً الفنى  العمل  وك��ان 

عام  منذ  ال��ربي��ط��ان��ى  للجمه�ر 

1970، لكنه بيع ب�شكل خا�ش هذا 

و  جم��ه���ل،  اأجنبى  مل�شرت  ال��ع��ام 

تقدر قيمته بخم�شني ملي�ن جنيه 

ا�شرتلينى )79 ملي�ن دوالر(.

»الطفل واحلمامة« هى واحدة 

التى  بيكا�ش�  ل���ح��ات  اأق���دم  م��ن 

ر�شمها وه� فى التا�شعة ع�شر من 

عمره، و هى ل�حة لطفل يحت�شن 

حمامة ويقف بج�ار كرة متعددة 

االأل�ان فى باري�ش عام 1901.

من  واح��دة  الل�حة  ه��ذه  وتعد 

وب��اك���رة  بيكا�ش�  اأع���م���ال  اأه���م 

اأهم  قائمة  �شمن  وتعترب  اإنتاجه 

االأعمال املعرو�شة فى بريطانيا. 

واع�����ت�����رب جم���ل�������ش ال���ف���ن����ن 

العمل  ه�����ذا   اأن  ال���ربي���ط���ان���ى 

واحلياة  بالتاريخ  مرتبط  الفنى 

ق�ش�ى  اأهمية  وذو  الربيطانية، 

القدمية  بيكا�ش�  اأعمال  لدرا�شة 

وفهم تط�ره الفنى ، فه� ذو اأهمية 

خا�شة لرتاثهم  ال�طني. 

الثقافية  امل�ؤ�ش�شات  ت�شعى  لذا 

التم�يات  جل��م��ع  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

الازمة ملنع بيع وت�شدير مثل هذه 

واحلفاظ  اخل���ارج  اإىل  االأع��م��ال 

عليها داخل الباد.

ت�شدير  ت��اأج��ي��ل   حت���اول  كما 

فى   2013 ي�ني�   16 حتى  الل�حة 

ب�شرائها  ت��شية  تقدمي  مت  ح��ال 

عند ال�شعر امل��شى به والبالغ 50 

ملي�ن جنيه ا�شرتليني.

الربيع العربى 

على م�صرح »�صوهو«

»�ش�ه�«  م�����ش��رح  جت��رب��ة  ت��ع��د 

واأ�شجع  اأخ�شب  من  اإجنلرتا  فى 

التجارب امل�شرحية فى هذا البلد 

فرق  ت�شتغل  حيث  فنًيّا،  العريق 

التجريب  على  »�ش�ه�«  وخ�شبات 

ف��ى ح��ق��ل »ال��ن�����ش«، وع��ل��ى هذا 

ياأتى اأى اختاف اأو جدة فى بقية 

عنا�شر العمل امل�شرحي، انطاًقا 

م���ن االإب��������داع واالخ����ت����اف فى 

الكتابة، ويقدم امل�شرح الك�ميديا 

اأ�شكال  �شمن  الكباريه  وم�شرح 

اعتماًدا على هذه  اأخرى عديدة، 

 25 ع��ن  امل�شرح  اأع��ل��ن  املفاهيم 

اخلريف  مل��شم  ج��دي��ًدا  ا  عر�شً

الذى ينتهى فى منت�شف دي�شمرب 

القادم.

وم�����ن اأب��������رز ع����رو�����ش ه���ذا 

امل�شرحيات  من  جمم�عة  امل��شم 

ليلة وليلة  »األف  الق�شرية بعن�ان 

فى الع�ش�ر احلديثة«، وتلقى هذه 

املجم�عة ال�ش�ء على ما ا�شطلح 

العربي«..  بال�«الربيع  بت�شميته 

املختلف  و�شكله  ونتائجه،  اأ�شبابه 

ب��اخ��ت��اف ك��ل دول���ة، م��ن م�شر 

وليبيا  باليمن  م��روًرا  ت�ن�ش،  اإىل 

و�ش�ريا وذلك با�شتخدام العرائ�ش 

لي�شت  حية  م��شيقى  جانب  اإىل 

م�شجلة ماأخ�ذة من تراث كل بلد 

لتحكى كل منها ق�شة من ق�ش�ش 

هذا الربيع.

الربيع  م�شرحيات  جانب  اإىل 

اأخرى  م�شرحيات  تعر�ش  العربى 

عن  »البحث  م�شرحية  بينها  من 

اليابانى  اإخ��راج  من  ف��اى«  باتر 

ماأخ�ذ  والعر�ش  تيللز،  �شتيفن 

باتر  »م��دام  ب�ت�شينى  اأوب���را  عن 

راديكايل،  ب��اإع��داد  ولكن  ف��اي« 

يابانى  اأحداثه ح�ل مهاجر  تدور 

تراثه  اك��ت�����ش��اف  يعيد  اأم��ري��ك��ى 

عنه  ينتج  ال��ذى  االأم���ر  اليابانى 

الكثري من املفارقات، التى تغلفها 

م��شيقى ب�ت�شينى البديعة. 

لندن

�صربا و�صتيال 

فى تايت مودرن

لوحة الطفل واحلمامة

لوحة �صربا و�صتيال للعراقى العزاوى
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»ممن�ع  ال���ث��ائ��ق��ى  الفيلم  ف��از 

ي��روي��ه فن  ل�شق االإع���ان���ات.. م��ا 

فران�ش  ب��ج��ائ��زة  ل��ل��ع��امل«  ال�����ش��ارع 

فرن�شا  باإذاعة  املعروفة  وهى   -24

الدولية لل�ثائقى- ويب. 

نظرة  ال�ثائقى  الفيلم   ويقدم 

عن ال�ش�ر املر�ش�مة على اجلدران 

وهى:  العامل،  عرب  مدن  ثمانى  فى 

ب�ج�تا،  ب��اري�����ش،  اأث��ي��ن��ا،  ت��رك��ي��ا، 

ني�ي�رك،  ن���ريوب���ى،  ب���ل���،  ���ش��ان 

و�شنغاف�ره.

ولقطات  م�شاهد  الفيلم  وي�شم 

بادهم  ���ش���ارع  يج�ب�ن  لفنانني 

فى  بال�شارع،  الفن  ذل��ك  ملمار�شة 

مدة التزيد عن 10 دقائق يحاول كل 

فنان اأن يقدم نف�شه وبلده من خال 

ر�ش�مات على ح�ائط مدنهم.

ت�شلم اجلائزة فى دورتها الرابعة 

لل�ش�رة«  »تاأ�شرية  مهرجان  خال 

وتبلغ  فرن�شا،  فى  بربينيان  مبدينة 

قيمة اجلائزة 4 اآالف ي�رو.

ومن املعروف اأن القناة الف�شائية 

فران�ش 24  تقيم مهرجاًنا لل�ش�رة 

اأغ�شط�ش،  �شهر  نهاية  فى  عام  كل 

وقد فاز العام ال�شابق فيلم الطريق 

عمل   ملنطقة  ال�شحفيني  رحلة  عن 

بعد كارثة ت�شرن�بيل.

العامل  عرف  اأخ��رى  ناحية  ومن 

العربى هذا الفن وانت�شر بكثافة فى 

اأعقاب ث�رات الربيع العربي.

باري�ش

»ممنوع ل�صق الإعالنات«.. 

فيلم ت�صجيلى

مل�صق الفيلم

البندقية  م��ه��رج��ان  رئي�ش  دع��ا 

ومراكز  وجمعيات  وم��دي��ره  ال��دوىل 

�شينمائية و�شينمائي�ن من اأوروبا اإىل 

ال�ش�رى  ال�شينمائى  �شراح  اإط��اق 

عروة نريبية،  الذى ت�ؤكد عائلته اأن 

ال�شلطات ال�ش�رية اعتقلته فى مطار 

دم�شق وه� فى طريقه اإىل القاهرة. 

وقد اأ�شدر عدد من ال�شينمائيني 

فى  ال�����ش��ح��اف��ة  ع��ل��ى  وزع  ب���ي���اًن���ا 

�شراح  الإط�����اق  ودع����ا  امل���ه���رج���ان 

البيان  عرف  ال�ش�رى..  ال�شينمائى 

حيث  ال�شينمائية،  نريبية  مب�شرية 

عمل مديًرا ملهرجان »دوك�ش ب�ك�ش« 

لاأفام ال�ثائقية، ويعترب واحًدا من 

اأن�شط  م�ؤ�ش�شيه فى دم�شق، كما عمل 

ال�ش�رية،  ال�ثائقية  لاأفام  منتًجا 

وكان ي�شتعد خل��ش جتربة االإخراج 

االأوىل له مع فيلم عن دم�شق.

نريبية  ع���روة  اأن  ال��ب��ي��ان  وذك���ر 

من  اجل���دي���د  اجل���ي���ل  اإىل  ي��ن��ت��م��ى 

املهتمني  ال�����ش���ري��ني  ال�شينمائيني 

اإىل  بالت�ق  واملفعمني  العامل  ب�شينما 

احلرية.

مهرجان  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

اأقدم  ال��دوىل  ال�شينمائى  البندقية 

مهرجان �شينمائى فى العامل، اأ�ش�شه 

ج�زيبى ف�لبى فى العام 1932 وتبداأ 

اأغ�شط�ش  �شهر  نهاية  فى  فاعلياته 

من كل عام. 

ك��م��ا ي��ع��د امل���ه���رج���ان م���ن اأك���رث 

ت��األ��ًق��ا، ويعترب   ال��ع��امل  م��ه��رج��ان��ات 

جزًءا من بيناىل فيني�شيا.. الذى يعد 

ا فنًيا �شخًما ومهرجاًنا  بدوره معر�شً

للفن املعا�شر.

ومتنح جائزة املهرجان الرئي�شية 

فيلم  الأف�شل  الذهبى  االأ���ش��د  وه��ى 

الر�شمية  امل�����ش��اب��ق��ة  ف���ى  ي��ع��ر���ش 

كاأ�ش  جل��ائ��زة  اإ�شافة  للمهرجان، 

ف�لبى الأف�شل ممثل وممثلة. 

اأ�شط�رية،  مدينة  م��شك�.. 

التى  الف�ت�غرافية  ال�ش�ر  تبدو 

تاأتيك منها وكاأنها ل�حات خيالية 

منزوعة للت� من كتاب للحكايات.. 

متاًما  يختلف  بطعم  مهيبة  روعة 

عن اجلمال الغربي.

هذه املدينة ال�شابة �� اإذا اأخذنا 

»اأ�ش�ان«  مثل  مدًنا  االعتبار  فى 

التى يع�د عمرها الأكرث من خم�شة 

اآالف عام �� يحتفل بها املايني فى 

ذكرى ميادها ال�)865(.

اجل�انب  متعددة  االحتفاالت 

ويغلب عليها الطابع الثقافى، حيث 

املهرجانات  م��ن  العديد  اأقيمت 

اإطاق  ومت  والراق�شة،  الغنائية 

اخلام�ش  ال��دوىل  م��شك�  معر�ش 

والع�شرين للكتاب، مب�شاركة األف 

دول  م��ن  للن�شر  دار  وخم�شمائة 

وبريطانيا  اأملانيا  منها  خمتلفة 

وال��ن��م�����ش��ا وف��رن�����ش��ا، وال��ي��اب��ان 

وال�شع�دية..  وت��رك��ي��ا  واإي��ط��ال��ي��ا 

واإيران التى ت�شارك ب�شكل مكثف 

عن�ان  بخم�شمائة  ت�شارك  حيث 

دار  خم�شني  ع��ن  ���ش��ادر  ج��دي��د 

ن�شر اإيرانية، يرتكز معظمها على 

وق�شايا  ال�شيا�شية،  اجلغرافيا 

وفى  امل�شتعلة  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق 

قلبها الق�شية الفل�شطينية.

ودرجة  ال��ب��اردة  الرياح  ورغ��م 

ت�شل  بالكاد  تبلغ  التى  احل��رارة 

قامت  مئ�ية،  درج��ات  ع�شر  اإىل 

ف��رق��ة »ال���ك����ات���رو« وه���ى اإح���دى 

حفل  باإقامة  م��شك�  باليه  ف��رق 

الب�ل�ش�ى،  م�شرح  اأمام  م��شيقى 

كاملعتاد،  امل�شرح  داخ��ل  من  ب��داًل 

اأك�����رب ع����دد ممكن  ل��ي�����ش��اه��ده 

البدر  ك��ان  اجل��م��ه���ر، حيث  م��ن 

وال�شحاب العابر يحت�شنان معامل 

»ديك�ًرا«  ًنا  مكِ�ّ التاريخية  املدينة 

مو�صكوالبندقية

مل�صق مهرجان البندقية

�صينمائيون يطالبون 

باإطالق �صراح املخرج 

ال�صورى عروة نريبية

العا�صمة الرو�صية 

حتتفل مبيالدها 

الـ)568(
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تزايد ملح�ظ  فى عدد العرو�ش 

التى تقدم جماًنا جلمه�ر يتزايد 

اأخ���رى، فى  بعد  ���� �شنة  ب���دوره   ����

الطلق  اله�اء  م�شرح  مهرجانات 

الق�مية  احلدائق  فى  تقام  التى 

تتح�ل  حيث  املتحدة..  بال�اليات 

امل�شاحات اخل�شراء اإىل ف�شاءات 

�شك�شبري  اأعمال  تقدم  م�شرحية 

االأ�شاليب  من  له  ح�شر  ال  بعدد 

اأورك�شرتا  اأم���ا  مهيًبا،  طبيعًيا 

اجلمه�ر  ل��ه��ذا  ف��ق��دم  م������ش��ك��� 

الغفري م��شيقى رحمانين�ف جنًبا 

فريدى  م��شيقى  م��ع  جنب  اإىل 

الرومان�شيات  واأ�شهر  بيزيه،  و 

ومقط�عات  ال�شعبية،  الرو�شية 

والفرن�شية،  االإي��ط��ال��ي��ة  االأوب����را 

اإنها امل��شيقى اخلالدة فى �ش�ارع 

املدينة اخلالدة.

فاأعلنت  الرو�شية  امل�شارح  اأما 

برامج م�ا�شمها اجلديدة فى هذا 

الي�م االحتفايل، فم�شرح ت�شيك�ف 

الفنى الذى افتتح م��شمه ال�115 

»�شقة زديكا« عن ن�ش  مب�شرحية 

ميخائيل  الكبري  الرو�شى  للكاتب 

امل��شم  يك�ن  و�ش�ف  ب�جلاك�ف، 

»ي�بيل  �شعار  حت��ت  كله  احل���اىل 

�شتان�شاف�شكى«  ق�شطنطني 

اأب�امل�شرح احلديث. 

�ش�ف  االح��ت��ف��االت  ومبنا�شبة 

من  ال��رو���ش��ى  اجل��م��ه���ر  يتمكن 

م�شاهدة م�شرحية اأجاثا كري�شتى 

»�شاهد االتهام« الأول مرة. 

االحتفاالت  الزم  عجيب  تقليد 

مبدينة م��شك� ه� قيام ال�شلطات 

املدينة  �شماء  من  الغي�م«  ب�«طرد 

تبدو  حتى  ع��ادة،  بها  تتلبد  التى 

ال  وح��ت��ى  ال��ب��ه��اء،  كاملة  املدينة 

روؤو����ش  ع��ل��ى  االأم���ط���ار  تت�شاقط 

املحتفلني. 

نيويورك

م�صارح فى الهواء 

الطلق

والروؤى الفنية. 

اأك����رب ه���ذه امل��ه��رج��ان��ات ه� 

م��ه��رج��ان ���ش��ن��رتال ب�����ارك فى 

مب�شرحية  يفتتح  الذى  ني�ي�رك، 

هال«  »م��ش  لفرقة  حتبه«  »كما 

حيث يتابع اأكرث من مائتى متفرج 

ي��ق��ارب »د���ش��ت��ة« ممثلني عرب  م��ا 

احلديقة.

الكبري  ال���ع���ن����ان   ه���ذا  حت���ت 

داخل  »�شك�شبري  مهرجان  هناك 

الغابات« حيث تقدم فرقة »م��ش 

هال« ثاث م�شرحيات ل�شك�شبري، 

من اإخراج تيد مادي�ش�ن، اأما فرقة 

الكا�شيكى  للم�شرح  ن��ي���ي���رك 

مريًحا«،  حذاًء  »ارتدى  و�شعارها 

البان�رامى  امل�شرح  ن�عية  فتنتهج 

من  ����ش���رًيا  يتبعها  وج��م��ه���ره��ا 

م��شمها  و�شتفتتح  الآخ���ر،  م�قع 

ع�شرة«،  الثانية  »الليلة  مب�شرحية 

ف�ش�ف   202 م�����ش��رح  ف��رق��ة  اأم���ا 

ت���ق���دم م�����ش��رح��ي��ة »ك���م��ي��دي��ا 

من  يتك�ن  عمل  بفريق  االأخطاء« 

�شيدات  وخ��م�����ش  رج���ال  خم�شة 

ن�ش  يقدم�ن  عرائ�ش،   وخم�ش 

دقيقة   90 فى  ال�شهري  �شك�شبري 

ال�شخ�شيات  اأزياء  ت�شبه  وباأزياء 

بريدج  ف��ى  وذل���ك  ال��ك��ارت���ن��ي��ة، 

بارك بربوكلني. 

ن�شيب  املهرجانات  ه��ذه  ف��ى 

وامل�ؤ�ش�شات  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ك��ب��ري 

جامعة  ت�شارك  حيث  التعليمية 

ني�ي�رك بالتعاون مع فرقة �شميث 

���ش��رتي��ت وك���ذل���ك م��در���ش��ة بال 

»الليلة  عر�ش  بتقدمي  ل��ل��درام��ا  

�شيف«  ليلة  وحلم  ع�شرة  الثانية 

فى هارمل. 

من�ذًجا  اأرك��ان�����ش  والي��ة  وتعد 

املعاهد  تت�ىل  التعاون حيث  لهذا 

اإقامة  واجل��ام��ع��ات  وامل���دار����ش 

ال�شن�ى  ال�شك�شبريى  املهرجان 

فى اله�اء الطلق. 

فى  �شك�شبري  م�����ش��رح  ه��ن��اك 

اأ�شهر  ي�شتقدم  ال���ذى  اأرك��ان�����ش 

احرتافية،  واأك���رثه���م  امل��م��ث��ل��ني 

ويعتمد �شكل االإنتاج على االنفتاح 

عاقة  فى  التعليمى  املجتمع  على 

االحرتافى  امل�شت�ى  م��ع  جدلية 

دون اإغفال تقدمي اأعلى امل�شت�يات 

الفنية.

اأعمال  بتقدمي  املهرجان  يق�م 

اإخ���راج  ع�����ش��رة«  الثانية  »الليلة 

اإنها  تق�ل  التى  �شكاليت  ريبيكا 

الأ�شل�بها  الفقرى  العم�د  اأخ��ذت 

العر�ش  ه����ذا  ف���ى  االإخ����راج����ى 

حيث  الرومان�شية،  العاقة  من 

احلب  ق�ش�ش  من  الكثري  هناك 

تدخل فى ن�شيج العمل امل�شرحي، 

اللغة  على  ��ز  ت��رِكّ اأنها  اإىل  الفتة 

تدعم  ب�����ش���ت��ي��ات  امل�����ش��رح��ي��ة 

االأبطال  بها  يح�ش  التى  امل�شاعر 

كٌل جتاه االآخر. 

اإىل جانب ذلك يقدم املهرجان 

من  وه��ى  »العا�شفة«  م�شرحية 

غنائية  �شك�شبري  م�شرحيات  اأكرث 

و���ش��ح��ًرا ع��ل��ى ح��د ق����ل املخرج 

اإىل  ال���ذى عمد  راي�����ش«  »ج������ش 

حافل  م�شرحى  ع��ر���ش  اإخ����راج 

كل  ين�شى  اجلمه�ر  جعل  باخلدع 

خال  من  ذواتهم،  خ��ارج  ه�  ما 

االأ���ش���اء، واالأ���ش���ات، واحلركة، 

حيث  واالأزي����اء،  وال�شخ�شيات، 

ال���ه���دف ه���� خ��ل��ق م�����ش��اع��ر بني 

اجلمه�ر واملمثلني ت�ازى امل�شاعر 

اأحد العرو�ش
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 للر�سام الأمريكى »بي�ش« والهجوم الإ�سالمى قد اأ�ساب قبعة العم �سام.

بعنوان  دام«  »ف��ان  الهولندى  للر�سام 

اأو  العربى  والإره���اب  العربى«  »الربيع 

الإ�سالمى يقف على  ع�ش املوجود فيه 

قنابل ولي�ش طيوًرا.
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من حقنا كم�ضلمني اأن نغ�ضب عندما ينتج الغرب 

فيلًما ركيًكا ورديًئا بق�ضد الإ�ضاءة للنبى حممد �ضلى 

ن�ضتخدم  اأن  حقنا  من  لي�س  لكن  و�ضلم.  عليه  اهلل 

ال�ضورة  تتاأكد  ل  حتى  غ�ضبنا  عن  للتعبري  العنف 

ال�ضلبية عنا باعتبارنا همًجا واإرهابيني كما اأظهرنا 

هذا الفيلم الرديء.

كان ميكننا اأن نتظاهر اأمام ال�ضفارة الأمريكية 

حدث  ال��ذى  ال�ضكل  بهذا  ل  راقية  �ضلمية  بطريقة 

الأمريكى  ال�ضفري  قتل  اإىل  ليبيا  فى  و�ضل  وال��ذى 

وثالثة من املوظفني الأمريكان.

ق�ضية  ن��رف��ع  اأن  ذل���ك  م��ن  ب���دًل  ميكننا  ك���ان 

على  احل�س  بتهمة  اأمريكا  فى  الفيلم  منتجى  على 

ننتج  اأو  الأمريكى  القانون  مها  يجِرّ التى  الكراهية 

ودول  ال��ك��رمي،  بر�ضولنا  يليق  عظيًما  فنًيا  عماًل 

البرتول الإ�ضالمية متلك اإمكانات هائلة متكنها من 

اإنتاج عمل فنى حمرتم.

عقائد  يحرتم  اأن��ه  ديننا  نظهر  اأن  ب��د  ل  ك��ان 

الآخرين واأن الدين الإ�ضالمى دين الرحمة ول ن�ضمح 

اأو يزدرى  باأن ميزق الإجنيل  املت�ضددين  مثاًل لأحد 

الدين امل�ضيحى وكان ل بد اأن نحا�ضبه اأو نعاقبه.

دفاعنا  عن  غنى  فى  ودينه  اهلل  ر�ضول  املهم.. 

الأهوج والعنيف.. يرحمكم اهلل.

ودعونى اأقدم لكم هذا الكاريكاتري الغربى والذى 

عرب عن موقفهم من رد فعلنا العنيف:

عن الفيلم امل�سيء 

للنبى حممد عليه 

ال�سالة وال�سالم

للر�سام الأمريكى »برين« واملقاطع الأربعة تقول اأن امل�سلمني يكرهون 

اأمريكا طوال ف�سول ال�سنة ولي�ش )الربيع العربى فقط(.

للر�سام الأمريكى »رامريز« وفيه ال�سرق الأو�سط يحرق العلم الأمريكى 

وهو واقف على �سندوق هو امل�ساعدات الأمريكية.

للر�سام الأمريكى »رام�سى« عما حدث فى ليبيا واأن الإرهاب الذى قطعه 

اإرًبا مازال يلدغه.
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ت بها الثقافة، خالل �سنوات الثورة، حتمل اأكرث من داللة، على التطور اجلديد، فى حياتنا  اإن التجربة التى مَرّ

الفكرية، الإقامة ميزان القوى فى كيان االإن�سان، على اأ�س�س ناب�سة باالأمل واحلياة.

وفى مرحلة التطور ال�سناعى، التى منر بها فى هذه االأيام، نح�ُسّ اأننا اأ�سد حاجة اإىل الثقافة، ليقوم هذا 

التوازن فى كياننا، فال ي�سرفنا البناء املادى عن بناء العاطفة، والوجدان، وال�سمري.

وبع�س االأمم يغريها ما حتققه من تقدم فى جمال ال�سناعة، فتغفل اجلانب الروحى من حياتها، واإذا هى اأمام 

جمتمع جاف جامد غري متوازن.

ذلك اأن الثقافة، تدخل حياة الفرد وحياة املجتمع، لتجلو ب�سريته وت�ساعف من ح�سا�سيته مبا يحيط به 

ى �سخ�سيته فى طريق التطور االإن�سانى امل�ستقيم، وتربطه ربًطا حمكًما باحلياة، وباالأحداث،  من عوامل، وتنِمّ

وبالزمن، وبالنا�س.

فاإذا ما جَفّ هذا املَعني االإن�سانى من حياة االإن�سان، اأو اإذا ما انخف�س م�ستواه فى تكوين اجلماعة، فاإن االإن�سان 

واجلماعة التى يحيا فيها، تعي�س حينئذ وهى �سديدة االإح�سا�س باأن �سيًئا ما ينق�سها، ليمالأ حياتها نوًرا وجمااًل واأماًل.

وقد تن�سى جماعة من اجلماعات، فى فرتة االندفاع االأوىل نحو البناء املادى، ما ينبغى اأن يتوفر لها من منٍوّ 

وجدانى وعاطفى، و�سقل للم�ساعر واالإح�سا�سات االإن�سانية فى اأبنائها، لكنها عندما تتعر�س الأزمة فى وجدانها 

فغالًبا ما يكون ذلك على اأ�سا�س ما بنته يداها.

الأن البنيان يكون حينئذ بنياًنا خاوًيا خالًيا، بال روح.

اء، حتكمها  والأن ال�سعور بامل�سئولية عن هذا البنيان، ي�سبح �سيًئا عزيًزا فى جمتمع تطور اإىل اآالت �سَمّ

االجتاهات املادية املجردة عن كل ما يت�سل بالذوق، اأو التذوق، اأو ال�سعور باجلمال، اأو االرتباط الوجدانى باحلياة.

ت بها الثقافة فى بالدنا، اأكرب االأثر، فى حتديد الدور االإيجابى الذى يجب اأن  وهكذا كان للتجربة التى مَرّ

توؤديه الثقافة للمجتمع الذى حتيا فيه.

وكانت اأوىل خطوات التجربة، اأن ي�ستقر الراأى على مفهومها.

ولعلنا قد قطعنا زمًنا طوياًل، نناق�س هذا املفهوم، وطاملا اختلفنا عليه.

على اأننا انتهينا، اأو كدنا ننتهى، اإىل اأن هذا املفهوم وا�سع وعري�س، ي�ستوعب كل م�سدر ميكن اأن ي�سّع فكرة، 

وكل �سوت ميكن اأن يوم�س بانفعال، وكل حركة ميكن اأن ت�سرق على النا�س ب�سعور.

الثقافة اإذن، بهذا املفهوم، �سيء �سائع فى حياتنا جميًعا، ي�ستوعب جميع طرق االأداء الفكرى اأو الفنى، ويدخل 

حياتنا مع ال�سم�س ومع الهواء.

وعلى هذا االأ�سا�س من فهم الثقافة، م�ست الثورة فى طريق التنمية الثقافية لتقيم �سخ�سية الفرد على اأ�سا�س 

من التذوق والقدرة على اال�ستمتاع مبا فى احلياة من جمال.

ذلك لتقوى ملكة املالحظة امل�ستنرية فى كل املواطنني، ولتزداد مقدرتهم على اخللق واالإبداع، عن طريق 

ارتباطهم بالطبيعة من حولهم، وباحلياة الناب�سة فيهم، بل حياة االأجيال التى �سبقتهم، وباالأمل فى م�ستقبل 

اأف�سل لالأجيال التى تعقبهم.

ن املواطن ال�سليم املتوازن، اخلاىل من الُعقد االجتماعية اأو الفكرية اأو  وبهذا تعرف الثورة طريقها، لتكِوّ

النف�سية، ليواجه م�سئوليات املجتمع اجلديد، فى اأمانة و�سجاعة و�سدق.

ة،  ولُي�ْسهم فى بناء م�ستقبلنا الدميقراطى اال�سرتاكى التعاونى، على اأ�سا�س من وجدان طيب، وب�سرية جملَوّ

واإرادة تعرف اإمكانياتها، وتعرف كذلك غاياتها.

تها الدولة قد اآتت ثمراتها. ويوم يتحقق لنا هذا املواطن، �ستكون جميع الربامج التى اأعَدّ

ومن بينها برامج التنمية الثقافية.

وحينئذ ترتدد اأ�سداء ال�سيحة التى اأطلقها فينا الرئي�س جمال عبد النا�سر فى �سمائر االأجيال.

الثقافة  فى  مجتمعنا  اجلديد

بقلم:

د. ثروت عكا�شة

 -44 العدد  فى  باملجلة  ن�سر 

الدكتور  وك���ان   ،1960 اأغ�سط�س 

للثقافة  وزي�������ًرا  ع��ك��ا���س��ة  ث�����روت 

دون  ا�سمه  بن�سر  املجلة  واك��ت��ف��ت 

ال�����وزارى..  االإ����س���ارة اإىل م��وق��ع��ه 

ن��ع��ي��د ن�������س���ره ف����ى اإط�������ار احل�����وار 

بعد  ال��ث��ق��اف��ة  دور  ع��ن  املجتمعى 

ثورة يناير.
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