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�ــســعــر �لـــعـــدد فـــى مــ�ــســر 5 جــنــيــهــات • �ــســعــر �لعدد 
باخلارج 5 دولر�ت �أو ما يعادلها فى �لبالد �لعربية 
 • 70 جنيًها  م�سر  لالأفر�د  �ل�سنوى  �ل�سرت�ك   •
 • جنيًها   280 مب�سر  للموؤ�س�سـات  �ل�سنوى  �ل�ــســرت�ك 
 • دولًر�   65 خــارج م�سر  لــالأفــر�د  �ل�سنوى  �ل�ــســرت�ك 

�ل�سرت�ك �ل�سنوى للموؤ�س�سات خارج م�سر 200 دولر

ال�سكرتارية التنفيذية

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س التحرير

الإ�سراف الفنى

مدير التحرير

�سكرتري التحرير

الإخراج والت�سميم اجلرافيكى

التدقيق اللغوى واملراجعة

حـســام عـــنتـر

د. أحـمـــد مـجــــاهد

أســــامــة عفيفى

حمـمـــــد حــجى

مصطفى عبـــادة

حممــد السيسى

عبـــادة الزهـريى

صـــالح عــزيـز

مــــروة حـــسـني

تاأ�س�ست عام 1957 - �لإ�سد�ر �لثانى
ت�سدرها �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب

�سهرية - ثقافية



ما اإن كتب ق�صيدته "املفخخة" حتى انفجرت فى وجهه "قنابل" العن�صرية ال�صهيونية.. 
و"�صواريخ" معاداة ال�صامية املوجهة - دائًما- اإىل كل من ت�صول له نف�صه انتقاد اأى�صىء فى 

اإ�صرائيل، حتى نظام اإ�صارات املرور فى �صوارعها!!!
ورغم ذلك.. تركناه وحيًدا!!!

مبكيالني..  بالكيل  واتهمه  لإ�صرائيل،  الأعمى  انحيازه  وك�صف  ال��دوىل،  املجتمع  عرى 
الأمريكية  بالرعاية  حتظى  التى  الإ�صرائيلية  ال��ذري��ة  القنابل  اأك���وام  على  ال�صوء  و�صلط 
والدولية، بينما جتي�ض اجليو�ض، وتفر�ض العقوبات على اإيران.. ملجرد اأنها فكرت فى اإن�صاء 

حمطة لتخ�صيب اليورانيوم مل تنتج اأى قنبلة بعد!!!
ا.. تركناه وحيًدا!!! واأي�صً

مل ي�صتطع �صمريه اأن يتحمل املذابح، وال�صتيطان الق�صرى، ونزع هوية الفل�صطينيني.. 
واأدان نف�صه علًنا ل�صمته الطويل على ذلك كله.. واأعلن مترده اجلميل، رغم علمه بتهمة 
والنفاق  الأوروب��ى،  والكذب  ال�صهيونية،  العن�صرية  فف�صح  اجلاهزة..  ال�صامية"  "معاداة 
العاملى لإ�صرائيل، واتهمها علنية بتهديد ال�صلم العاملى.. معتذًرا للإن�صانية عن انحيازه 

لها يوًما..
لكن �صمرينا مل يتحرك.. وتركناه منفرًدا يواجه م�صريه... مل نكتف بذلك.. بل �صافر 

بع�صنا اإىل القد�ض املحتلة خمرتًقا "اإجماع الأمة" على رف�ض التطبيع!!!
ق�صيتنا،  تبنى  لأن��ه  الدولية  املحاكم  فى  مبقا�صاته  واإن���ذارات  بالقتل،  تهديدات  تلقى 
اإىل غول  تتحول  ل  ال��دوىل حتى  للتفتي�ض  الإ�صرائيلية  النووية  املن�صئات  باإخ�صاع  وطالب 

يدمر العامل.
اأخطر  اأنها  اإي��ران.. بدعوى  املزيد من احل�صار على  اإىل فر�ض  ورغ��م ذلك دعا بع�صنا 

علينا من اإ�صرائيل!!!
واللعنات  الإهانات  يتلقى  ال�صهيونية اجلهنمية،  الإعلم  اآلة  اأمام  �صاخًما  وقف جرا�ض 
ال���ذى ل  اإ���ص��رائ��ي��ل  ك��ي��ان  ن��وب��ل منه لأن���ه جت���راأ وه��اج��م  البع�ض ب�صحب ج��ائ��زة  ومطالبة 

مي�ض!!!
ومت�صددى  اإ�صرائيل،  حكام  ت�صريحات  ون�صر  لق�صيدته  ركيكة  ترجمات  بن�صر  واكتفينا 
ال�صهيونية �صده بطريقة حمايدة، و"مهنية" جًدا، وكاأننا نخ�صى اإغ�صاب �صكان الكني�صت 
والبيت الأبي�ض جمتمعني، وكاأن ثورة يناير مل تتفجر، وكاأن مبارك مازال يدير م�صر من 

�صريره الوثري فى حمب�صه الفاخر!!!
وانخر�صت احتادات الكتاب العرب ومل تنطق ببنت �صفة حول الق�صية، ومل ي�صر ال�صيد 

اأمني اجلامعة العربية ولو باإ�صارة عابرة تعرب عن اأى موقف ت�صامنى مع الرجل!!!
هل كان جرا�ض معادًيا للعرب؟!! هل كان �صدنا طوال الوقت؟!

على  ح�صوله  منذ  واأ�صهم  العربية  والآداب  للثقافة  حمب  فهو  ال�صحيح..  هو  العك�ض 
جائزة نوبل فى دعم احل��وار العربى الأملانى، واحل��وار العربى الأوروب���ى.. وك��ان دائًما �صد 
اأمريكا.. لي�ض هذا  "�صدام احل�صارات" الذى �صاغه كارهو العرب وامل�صلمني فى  م�صطلح 
فح�صب بل لقد ذهب - جرا�ض - اإىل اليمن بدعوة من ال�صاعرة العراقية اأمل جبورى، وانبهر 
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  لـماذا تركنـا جـراس وحــيًدا؟!



بعمارة )ح�صرموت( الطينية ال�صاخمة.. واأحزنه تعر�صها للنهيار والندثار.. فقرر 
مدر�صة  جرا�ض" ليكون  "بيت  ب�  بعد  فيما  ع��رف  الطني" ال��ذى  "بيت  لإن�صاء  التربع 
اأيدى  التقليدى بنف�ض اخلامات، على  البناء  ال�صبان فنون وطرق  الفنيون  يتعلم فيها 
"الأ�صطوات" القدامى و�صيوخ احلرفة.. واأوقف مبلًغا �صخًما من املال للإنفاق على هذا 
امل�صروع العملق. وعاد مرة ثانية لريى بنف�صه نتائج اأعمال الرتميم التى متت باأيدى 
التقليدية اجلديدة ترتفع على نف�ض  البيوت  املهرة اجل��دد.. و�صاهد  اليمنيني  العمال 

الطراز الفريد..
ورغم ذلك مل نوجه له كلمة �صكر واحدة، بل ل يعرف اأغلبنا �صيًئا عن ذلك امل�صروع، 
ول دوره فى اإنقاذ هذا النمط املعمارى الفائق اجلمال الذى جتاهلته اليون�صكو ومنظمة 
"ال�صناديق"  الثقافة العربية؛ ول يعرف عنه �صيًئا كثري من املعماريني من هواة بناء 
الإ�صمنتية املكيفة. وتركناه يلقى م�صريه املحتوم فى مواجهة "عدونا" اللدود دون اأن 
يرم�ض لنا جفن، بل اأ�صاع بع�صنا اأنه تراجع عن موقفه واعتذر لإ�صرائيل.. رغم اأن ذلك 
مل يحدث، ومازال الق�صف ال�صهيونى العن�صرى م�صتمًرا على ق�صيدته ال�صفافة التى 
زلزلت الأر�ض من حتت اأقدام اإ�صرائيل واأ�صدقائها وانتقلت توابع زلزاله ال�صعرى اإىل 
اأوروب��ا واأمريكا فت�صامن معه كتاب ومثقفون عامليون، ووقفوا مع حقه فى اإبداء راأيه 

واتهموا مهاجميه بالعن�صرية ومعاداة احلرية..
اإياها  متهًما  الق�صيدة  بنقد  بع�صنا  وان��ف��رد  ال�صفاه  مب�صم�صة  نحن  واكتفينا 
بال�صطحية والركاكة والتفكك.. رغم اأنها مل ترتجم ترجمة اأدبية واحدة، واأغلب من 
ترجموها مل يرتجمونها عن الأ�صل الأملانى، واأدخلها الكثريون فى ماكينة )جوجل( 

للرتجمة فخرجت مم�صوخة مفككة الأو�صال.
مل نقف معها اأو معه.. ومل يخرج اأحد من �صعرائنا "الكبار".. ليعلن ت�صامنه مع 
"الكبار"  العامل  �صعراء  "املزعومني" من  اأ�صدقاءه  عربى  �صاعر  اأى  ي��دع  ومل  الرجل 
من  يونان  ورم�صي�ض  حنني  ج��ورج  مبوقف  يذكرنى  بالتحديد  املوقف  ه��ذا  مل��وؤازرت��ه.. 
املعر�ض الذى دعا اإليه "اأندريه بريتون" للت�صامن مع اإ�صرائيل �صد العرب فى حرب 
ورم�صي�ض  ج��ورج حنني  اأر�صل  يومها  اليهود!!  اإب��ادة  يحاولون  العرب  اأن  1948، مدعًيا 
يونان عدة ر�صائل اإىل فنانى العامل الأحرار ي�صرحان فيها احلق الفل�صطينى.. ويو�صحان 
�صد  ال�صهيونية  املنظمات  بها  قامت  التى  املجازر  ويف�صحان  الإ�صرائيلية،  اجلرمية 
اأن هذه احلرب هى دفاع �صرعى عن الأر�ض والنف�ض،  الفل�صطينيني العزل.. ويوؤكدان 
واأن اإ�صرائيل متار�ض مع العرب ما مار�صته النازية مع اليهود اأنف�صهم.. اأر�صل ر�صائل 
العامل و�صعرائه.. ون�صروا  اإىل بيكا�صو، ومريو وداىل وجاكوميتى وغريهم من فنانى 
العديد من املقالت فى املجلت الطليعية العاملية.. فف�صل معر�ض "بريتون" العن�صرى 

وقاطعه الفنانون الكبار..
ملاذا مل يفعل �صعراوؤنا مثلما فعل جورج حنني ورم�صي�ض يونان ملنا�صرة جرا�ض؟!! 

وملاذا تركناه وحيًدا فى مرمى النريان؟!
ملاذا؟!!!

�صوؤال حارق بالفعل..
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 أمام آلة اإلعالم

 الصهيونية اجلهنمية
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 واللعنات
 ألنه جترأ وهاجم

 كيان إسرائيل الذى 
ال ميس

 ومل يتحرك أحد !!!



ما اإن تقف اأمام هذه اللوحة التى كانت معرو�ضة فى متحف الفن احلديث �ضمن جمموعة 
من اأعماله املجهولة - دون اأن ينتبه اأحد- حتى يتداعى اإىل ذهنك مبا�ضرة �ضكل "الأحجبة 
تزيد  ل  التى  اللوحة  تتاأمل  اإن  وما  ال�ضحرية..  الغام�ضة  وكتاباتها  ال�ضعبية" بطال�ضمها 
"دينامية بنائية" متدفقة احلركة  اأمام  م�ضاحتها عن )34�ضم× 48�ضم( حتى جتد نف�ضك 
رائعة الإحكام.. فاملراأة اجلال�ضة فى الي�ضار مع الفالح املتاأمل ياأخذان عينيك لي�ضلماهما اإىل 
وجه الفالح الغائم، في�ضلموك اإىل البومة الوافقة فوق راأ�ضه لي�ضعدوا بك جميًعا - ال�ضجرة 
ال�ضامقة الوارفة.. هذا التنامى اإىل الأعلى املر�ضوم "بالأ�ضود" ي�ضدم ب�ضرك بالن�ص ال�ضعرى 
املكتوب "بالأحمر" لياأخذ عينيك �ضطًرا �ضطًرا اإىل الأ�ضفل حتى ت�ضل اإىل املراأة التى تندب 
رجلها املقتول، فياأخذك ال�ضادوف ب�ضرًيا اإىل الطيور املحلقة فى اليمني لت�ضتقطب ب�ضرك 
غ�ضون ال�ضجرة مرة اأخرى فتاأخذه اإىل الأ�ضفل حيث البومة والفالح واملراأة اجلال�ضة فى 
الذى  الفا�ضد  امللكى  النظام  اللوحة وقد مالأتك ثورة عارمة �ضد ذلك  الي�ضار لتخرج من 
ا�ضتباح الوطن وعربد فيه، فتتخذ نف�ص موقف الفنان وتاأخذ عهًدا على نف�ضك- كما تعهد- 
باأن تطوى عهود الظلم طًيا.. هذه اللوحة التى ر�ضمها اجلزار عام 1951 بعد خروجه من 
الع�ضر  "اجلوع" التى تدين  ب�ضبب عر�ضه لوحة  اأمني  واأ�ضتاذه ح�ضني يو�ضف  ال�ضجن هو 
امللكى هى واحدة من عدة لوحات ا�ضتلهم الفنان فيها �ضكل "الأحجبة ال�ضحرية" بطال�ضمها 
وطريقة ر�ضمها، فى اإطار م�ضروعه الذى اعتمد على ا�ضتلهام الرتاث ال�ضعبى.. ولقد جمع 
الكتابة  اأدخلوا  ال�ضورياليني  اأن  �ضحيح  حمكم..  فنى  بناء  فى  والر�ضوم  الكتابة  بني  فيها 
داخل ر�ضومهم ولوحاتهم �ضواء فى م�ضر اأو فى عوا�ضم عاملية عديدة و�ضحيح اأن مرياث 

والكتابة.. الر�ضوم  الفنية" بني  "املزاوجة  هذه  على  يحتوى  "املخطوطات" الإ�ضالمية 
لكن م�ضروع اجلزار كان منتمًيا اإىل الرتاث ال�ضعبى وكنوزه الب�ضرية، وغرائبيته امللحمية، 
من  العديد  الثورية"  "اأحجبته  م�ضروع  فى  اجلزار  اأجنز  ولقد  الفنية  وتقاليده  وخياله 
الأعمال، التى بقى منها بني اأيدينا - على حد علمى - �ضتة اأعمال �ضمت اأ�ضعاره وكتاباته 
بالإ�ضافة اإىل عمل �ضابع تت�ضمن ق�ضيدة لل�ضاعر ال�ضورياىل ال�ضكندرى اأحمد مر�ضى ولقد 
اأنتج هذه "الأحجبة" فى الفرتة من عام 1950 وحتى 1955 قبل اأن يلتحم باحلراك الثورى 
املت�ضاعد مع معارك ثورة يوليو التحررية ليبدع اأعماله الكربى كاإن�ضان ال�ضد العاىل وحفر 
وجمموعة   الف�ضاء  وع�ضر  والإن�ضان  والآلة  والإن�ضان  وامليثاق،  وال�ضالم،  ال�ضوي�ص،  قناة 
�ضيطرة الآلت ال�ضخمة على اإن�ضانية الإن�ضان، ورغم رحيله املبكر، اإل اأن اإجناز عبد الهادى 
الرتاث  ا�ضتلهموا  الذين  الفنانني  كان فى طليعة  بامتياز فلقد  كان هائاًل  الثورى  اجلزار 
ال�ضعبى بوعى وثورية وا�ضتطاع اأن يعرب عن جمتمعه وق�ضاياه الكربى بوعى وحرفية بارعة 
)موتيفات  اإنتاج  يعيد  مل  فهو  افتعال  دون  الوطنية  وللثقافة  للهوية  تنتمى  اأعماًل  لينتج 
الرتاث( ولكن ه�ضمها ثقافًيا وفنًيا ومعرفًيا ليعيد بنائها جمالًيا ليعرب عن هموم الإن�ضان 
اأو ثرثرة موؤمًنا بدوره احلقيقى فى مواجهة  باإتقان جميل دون مبا�ضرة  املعا�ضر  امل�ضرى 
لوحة  ب�ضبب  ي�ضجن  م�ضرى  فنان  كاأول  ال�ضجني"  "الفنان  لقب  ليحمل  والف�ضاد  الظلم 
واجه بها الظلم وال�ضتبداد. واملتاأمل لهذه اللوحة "املقاتلة" لبد اأن ي�ضتدعى ب�ضرًيا ر�ضوم 
دعمت  تقوي�ضه  فى  و�ضاهمت  مبارك  نظام  �ضد  املحرو�ضة  حوائط  مالأت  التى  اجلرافيتى 
انت�ضار ثورة 25 يناير.. اإنها بب�ضاطة ر�ضالة الفن والفنان اخلالدة فى مواجهة الظلم والقبح 

والف�ضاد عرب الع�ضور.
اأ. عفيفى

اجلـزار.. وفــن األحــجبـــة الثــــــورى

• عبد الهادى اجلزار
مواليد الإ�ضكندرية "القبارى" مار�ص 

بال�ضيدة  وعا�ص  القاهرة  اإىل  1925. • انتقل 
زينب وق�ضى بها طفولته و�ضبابه. • 

تتلمذ على يد ح�ضني يو�ضف اأمني و�ضارك 
فى تاأ�ضي�ص جماعة الفن املعا�ضر عام 

1946. • التحق بكلية الفنون اجلميلة 
عام 1944 وعني بها معيًدا عام 1950. • 

اعتقل عام 1949 هو واأ�ضتاذه ب�ضبب لوحة 
وحممد  �ضعيد  حممود  "اجلوع" وتدخل 

ناجى لالإفراج عنهما. • �ضافر اإىل اإيطاليا 
للدرا�ضة وعاد ليتبنى املواهب اجلديدة فى 
كلية الفنون اجلميلة من فنانى ال�ضتينيات 

ويكمل م�ضروعه الفنى العمالق حتى رحيله 
فى مار�ص عام 1966 بعد معاناة طويلة مع 

اأمرا�ص القلب
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دراما االنتصــار واالنكســار
قا�سم م�سعد عليوة

أبـو العــربى البــورســعيــدى.. 
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عن قناعة ويقني و�سفُت بور�سعيد فى كتاب عنها باملدينة اال�ستثناء، وهى بالفعل املدينة اال�ستثناء، 
بظروف  وال  واأوروبا،  واآ�سيا  اأفريقيا  هى:  ثالث  قارات  بني  ي�سل  الذى  العبقرى  مبوقعها  فقط  لي�س 
ن�ساأتها التى رافقت �سق قناة ال�سوي�س فى اأ�سهر واأدق عملية جراحية ُترى ل�سطح الكرة االأر�سية، وال 
بكونها اأول مدينة م�سرية تن�ساأ فى الع�سر احلديث بعيًدا عن حو�س نهر النيل، وخارج نطاق القاهرة 
ا بكونها املدينة االأوىل والوحيدة فى م�سر وفى الوطن العربى التى تبلورت فيها  املركزى؛ واإمنا اأي�سً
املواجهة بني الثقافة العربية والثقافات االأجنبية فى حيني متقابلني، هما: حى العرب وحى االإفرجن، 

وبعدما كانت ال�سيطرة للثانى اأ�سحت لالأول بعد �سراع كفاحى مرير.
اأما ملاذا �ُسمى حى الوطنيني بحى العرب ولي�س بحى امل�سريني اأو حى الفالحني اأو االأُجراء اأو اأى ا�سم 

اآخر؟.. فاالإجابة عليه هى اال�ستثناء الذى مل ت�سنعه اأية مدينة م�سرية اأو عربية اأخرى؟
اأو عربية  اأية مدينة م�سرية  التى فعلت ما مل تفعله  ا املدينة امل�سرية العربية الوحيدة  اأي�سً وهى 
ُي�سبق  اأن  البد  العربى  بـ  ت�سميه  فمن  اأبنائها،  الأغلب  ت�سميتها  عند  بال�سيادة  العروبة  باإقرانها  اأخرى 
بال�سيد، ومن ت�سميه بال�سيد البد اأن ُيتبع بالعربى، حتى اإْن اقت�سرت �سهادة امليالد على واحدة فقط من 

هاتني املفردتني، وما اأكرث ال�سيد العربى فى هذه املدينة.

بنات بور�سعيد



بة،  املَُركَّ الت�سمية  بهذه  يت�سمون  من  اإنَّ 
الوجود  وقت  ـ  مثلوا  ال�سفة،  بهذه  اأقول  واأكاد 
وبرتديدها  الكاثرة،  الأكرثية  ـ  بها  الأجنبى 
�سوارعها  ف�ساءات  فى  الأ�سماء/ال�سفات  هذه 
ما  بقدر  الأجنبى  قاومت  مبانيها  جدران  وبني 
عاي�سته.. األي�ست هذه هى املقاومة ال�ستثناء؟! 

ال�سخ�سية  ابتكرت  الجتاه  ذات  وفى 
العربى..  اأبو  املعجزة فى مقاومتها.. �سخ�سية 
العرب..  لكل  اأًبا  ي�سبح  اأن  ق�سدت  لكاأنها 
مقاتلة،  مواجهة،  �سجاعة،  وثابة،  �سخ�سية: 
فنانة، منطلقة، مرحة، وتقد�س فوق هذا وذاك 
عالقات الأ�سرة واجلرية والزمالة.. هل بعد هذا 
العرب؟..  اإليها  يحتاج  و�سفات  خ�سائ�س  من 
امون الباغون فى زمن النعطافة  لكن �ساء الهدَّ
من  ال�سبعينيات  -انعطافة  الكربى  ال�سالبة 
ال�سخ�سية  هذه  من  ينالوا  اأن  الفائت-  القرن 
و�سفة  خ�سي�سة  كل  فى  بالباطل  فطعنوها 
وال�سخرية،  للتندر  مادة  وجعلوها  بها،  تتمتع 
واأطلقوا عليها بكل فجاجة النكات تلو النكات، 
فعل  متار�س  زالت  ما  هذاـ  كل  مع  ـ  اأنها  غري 
حتمية الوجود على الرغم من كل الأقاويل التى 
وانق�سى،  وىلَّ  قد  احلتميات  ع�سر  اأن  تزعم 

ا ـ من ا�ستثناء؟ فهل بعد هذا ـ اأي�سً
الف�ساد  زمن  فى  �سار  الذى  العربى  اأبو 
وال�ستبداد مثاًل للتندر وال�سخرية عا�س و�سارك 
�سهدها  التى  اجل�سام  واملواقف  املالحم  كل 
يومنا  حتى  ال�سوي�س  قناة  حفر  منذ  الوطن، 

ن �سخ�سيته  هذا. منها ا�ستمد مقوماته، وبها كوَّ
الإجنليزى  الحتالل  قوات  نا�سل  الوطنية.. 
التى �سمح لها ال�ستعمارى الفرن�سى دى لي�سب�س 
عرابى  هوجة  اأثناء  ال�سوي�س  قناة  من  باملرور 
خيانة وغدًرا.. اأغلب الكتابات التى تناولت هذه 
الدوار  وكفر  الإ�سكندرية  على  ركزت  احلقبة 
والتل الكبري واأغفلت بور�سعيد. هل ميكن ل�سفن 
بغري  القناة  هذه  من  لتمر  ال�سمال  من  اآتية 
كثريون  يعلمه  ل  ما  وبور�سعيد؟..  تتما�س  اأن 
عرابى،  جانب  اإىل  بقوة  وقفت  بور�سعيد  اأن 

اإىل  توفيق  اخلديوى  رجل  حمافظها  فر  ومنها 
�سعبها.  من  به  حمتمًيا  الإجنليزى  الأ�سطول 
بور�سعيد وهذه حالها قاومت الإجنليز واأ�سرت 

ع�سرة من جنودهم بطابية الديبة.
هى  هذه  املعلومة؟..  بهذه  اأحد  يعلم  هل 

بور�سعيد التى اأجنبت اأبو العربى. 
التاأييد  مظاهرات  فى  العربى  اأبو  �سارك 
اإيذًاء  واأوذى  الر�سا�س  وتلقى  1919م..  لثورة 
من  �سحوا  الذين  اآبائه  جثث  وحمل  كبرًيا، 
متقدة..  الثورة  هذه  جذوة  على  الإبقاء  اأجل 
موجه  وكالمى  املواجه،  ال�سجاع  الوثاب  هذا 
عا�س  دراية،  عدم  عن  منه  ال�ساخرين  اإىل 
والثانية عي�سة املكابد لويالتها  احلربني الأوىل 
حتت ق�سف البومب والطوربيدات ملدينته التى 
ا�ستقبل  الذى  وهو  نالها،  ما  الدمار  من  نالها 
مهاجرى فل�سطني فى العام 1948م، وهو الذى 
ظلت  التى  الفدائية  الكتائب  طليعة  فى  كان 
تخرتق مع�سكرات قاعدة ال�سوي�س وجعلت حياة 
1951م.  الأعوام  فى  م�ستعًرا  جحيًما  الإجنليز 
اإلغاء معاهدة 1936م.  اأى منذ  حتى 1953م.، 
حتى العام 1954م. عام توقيع اتفاقية اجلالء. 
ق�سة  تعرفون  ل  ال�ساخرون  اأيها  لعلكم 
البطل نبيل من�سور.. فقد عملت �سلطة الف�ساد 
الذاكرة  يجعل  ما  كل  طم�س  على  وال�ستبداد 
الوطنية دائمة التوهج.. نبيل من�سور هو ال�سقيق 
الأ�سغر لـ «اأبو العربى«.. هو ال�سبى الذى اأحرق 
وا�ست�سهد  بور�سعيد  جنوب  الإجنليزى  الكامب 
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اأو  اأزيد  لن  اأ�سالكه..  فوق  الإجنليز  بر�سا�س 
له التاريخ القريب لـ«اأبوالعربى« فى  اأكرر ما �سجَّ
حروب 1956م، و1967م، وال�ستنزاف، وحرب 
1973م. فهى فى متناول اأيديكم، وما اأي�سر اأن 

تعودوا اإليها.
يقول:  واأ�سمعه  نف�سه،  يراجع  بع�سكم  اأرى 
خا�سها  واملعارك  احلروب  هذه  كل  ياه.. 
كل  مزهًوا؟!..  منت�سرًا  منها  وخرج  اأبوالعربى 
ل؟!.. كيف �سمحنا  ل ومل ميِّ هذه احلروب ومل يكِّ

لأنف�سنا بال�سخرية منه؟
الأو�سمة  واأ�سرف  اأعلى  ي�ستحق  الذى  هذا 
نالت  �سنمار..  جزاء  �سوى  اأ�سف  بكل  ينل  مل 
الباط�سة وع�سات كائنات املال  ال�سلطة  منه يد 
املتوح�سة.. اإنهم اقت�ساديو النفتاح القت�سادى. 
اأعمدة فو�سى القت�ساد الذى �سمى باحلر وما 
والكموبرادريون  الحتكاريون  اإنهم  كذلك..  هو 
دعاة التبعية ومن�سطو خمائر الف�ساد.. �سخ�سية 
بهذه ال�سفات ل ميكن اأن ت�ستمر مرفوعة الهامة 
ولي�س  مبقتل..  اإ�سابتها  من  لبد  عرفهم..  فى 

اأقتل للمرء من ال�سخرية منه..
حاولوا  الوراء..  اإىل  بذاكرتكم  ارجعوا 
من  ال�سخرية  فيه  بداأمت  الذى  التوقيت  تذكر 
هذه ال�سخ�سية وجعلها مادة لتندركم ومو�سوًعا 
�سنة  على  عرثمت  هل  فعلتم؟..  هل  لنكاتكم.. 
اإنه  اأظن..  ل  ال�سبعينى؟..  العقد  على  �سابقة 
جميعها..  م�سر  نال  الذى  التف�سخ  بداية  عقد 
اإنه العقد الذى حول بور�سعيد اإىل معرب لتهريب 
ال�سهادة  مدينة  حتولت  لقد  امل�سرية..  الرثوات 
والن�سر وال�سمود اإىل خمازن للب�سائع الأجنبية 
من  البداية  فى  جاءت  ب�سائع  ب�سائع؟..  واأية 
تايوان ثم انتهت بال�سني.. بداأت «ببدلة حمادة.. 
حالوة«  يا  وال�سموكن  و«الرتيفريا  زيادة«  �سكر 
اجلنبني«  على  ويتلب�س  عر�سني  و«العر�سه 
مابن�سى«،  واللى  و«اللبان  لوزة«  يا  و«البلوزة 
وانتهت با�سترياد كل �سىء.. كل �سىء.. من الالب 

توب وما هو اأعقد اإىل الثوم وما هو اأب�سط. 
واأغلبهم  الطفرة،  اأغنياء  ثقافة  وظهرت 
مكيفات  وراجت  خارجها،  من  املدينة  جاء 
لل�سيجارة  املجلوب  املخدر  من  الأغنياء،  هوؤلء 
وال�سي�سة اإىل الأغنية ال�سفيهة والعهر املك�سوف 
واملتخفى.. ومادام هناك مال وهناك منا�سب، 
وهناك  انحرافات،  وهناك  ف�ساد،  فهناك 
توظيف للبط�س ال�سرطى، والتلميع الإعالمى.. 

وهناك.. وهناك.. وهناك..
وطعن  اأبوالعربى،  حو�سر  املناخ  هذا  فى 
اجل�سع  �سكاكني  طعنته  الطعنة..  تلو  الطعنة 

والق�سوة والأنانية والزيف والتوح�س.. حما�سروه 
وطاعنوه هم الذين �ساموا ال�سعب امل�سرى كله 
احلاكمة  ال�سلطة  باط�سو  اإنهم  العذاب..  مر 

واأهل النهب وال�سلب.
يتحمل  وهو  ال�سبعينيات  اأوا�سط  منذ 
ويتلقى  تفاديه  ي�ستطيع  ما  يتفادى  الطعنات، 
ما يربح ج�سده وي�سنيه، لكنه اأبًدا مل يتخل عن 
التى جبل عليها وفى مقدمتها  طباعه و�سفاته 
التى  الواقعة  جاءت  اأن  اإىل  اجلارفة..  وطنيته 
اختلقها نظام مبارك الفا�سد امل�ستبد اختالًقا؛ 
التى  املدينة  ويعاقب  ال�سخ�سية  هذه  ليعاقب 

اأجنبتها فوق عقابها ال�سبعينى. 
1999م..  العام  فى  وقعت  الواقعة 

ذاك  من  �سبتمرب  من  ال�ساد�س  فى  وبالتحديد 
�سخ�سية  �سكنتهم  ممن  واحد  بطلها  العام، 
اأبوالعربى  �سخ�سية  اأن  ومعروف  اأبوالعربى، 
من  الآلف  على  موزعة  املقدامة  الوطنية 
ال�سيد،  ا�سمه  البطل  هذا  بور�سعيد..  اأهاىل 
وكما �سرحنا من قبل، فاإنه يكفى اأن يكون ا�سم 
ينادى  ل  فهو  لذا  بالعربى،  لُيكنى  ال�سيد  املرء 
اإل بالعربى، ا�سمه ح�سب �سهادة امليالد ال�سيد 
الذى  العرف  وح�سب  �سليمان  حممود  ح�سني 
ال�سيد  هو  ا�سمه  فاإن  القانون  مرتبة  اإىل  يرقى 

العربى ح�سني حممود �سليمان.
حى  العرب،  حى  اأبناء  من  واحد  هو 
واأجنب  متزوج  الوطنية،  والأ�سالة  البطولة 
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�سهداء العدوان الثالثى

عبدالنا�سر بعد تاأميم القناة



عند  الكائن   50 رقم  بالعقار  ويقيم  ولدين 
وحارة  )احلميدى(  ماهر  اأحمد  �سارع  تقاطع 
احلى  اأبناء  من  الكثريين  مثل  فقري  املحلة، 
الذى التهمته التجارة والتجار، �ساقت به �سبل 
ال�سكايا  تقدمي  من  و�ساق  مرة،  غري  العي�س 
فى  بها  قام  للمدينة  زيارة  وذات  ال�سكايا،  تلو 
مبارك  1999م(  �سبتمرب   6( التاريخ  هذا 
يكرر  اأن  العربى  ال�سيد  امل�ستبد، عزم  الفا�سد 
ما كرره كثريون من اأمثاله عند زيارة الروؤ�ساء 
ملدينة الب�سالة والوطنية.. اأمر ب�سيط.. يتقدم 
ب�سكوى مبا�سره منه هو الفرد الب�سيط، النقطة 
راأ�س  اإىل  اخل�سم،  ال�سعب  بحر  فى  الدقيقة 
الدولة وما�سك دفتها، فتنحل م�سكلته، ويظهر 
راأ�س الدولة مبظهر الراعى ل�سعبه غري املتعاىل 

عليهم.
تبادل  اعتزم،  فيما  العربى،  راأى  هكذا 
اأن  كيف  �سغري  بعد  وهو  راأى  لقد  م�سالح.. 
كان  عبدالنا�سر  جمال  ا�سمه  جلياًل  زعيًما 
كان  وكيف  املواطنني،  �سكاوى  بنف�سه  يلتقط 
اأو  ليلتقطها  املواطنني  نحو  ب�سخ�سه  يتجه 
الكثري عن  و�سمع  بها،  اإليه  يهرول  ي�ستقبل من 
اأ�ساليب حل هذه امل�سكالت.. وهل هناك ما هو 
راأ�س  اإىل  اللجوء  من  امل�سكالت  حل  فى  اأجنح 

الدولة، واإن كان فا�سًدا م�ستبًدا؟
مغافلة  وحاول  اإذن  العربى  ال�سيد  فعلها 
والندفاع  يوليو   26 �سارع  فى  احلرا�سة  كردون 
بدائرة حى  الواقعة  املربة،  م�ست�سفى  اأمام  من 
املكان  هذا  غادرت  اأننى  ت�سادف   - العرب، 
متجًها اإىل بيتى قبل احلادث بدقائق معدودات 
- �سوب �سيارة مبارك ومعه �سكواه، لكنه تعرقل 
ر�سا�سات  لتنطلق  جنديان،  مي�سكه  حبل  فى 
قتياًل  وجتندله  باجتاهه  اخلا�س  احلر�س 

ي�سحط فى دمه.
قيل اإن يده املم�سكة بال�سكوى كانت قد بلغت 
زجاج نافذة ال�سيارة، ف�سارع الطاغية باإغالقها 
ال�سيارة  لتنطلق  اأمل،  باآخر  املت�سبثة  اليد  على 
ال�سريع  العربى  ال�سيد  �ساحبة  �سرعة  باأق�سى 
رفيع  راكبها  من  �سفقة  بال  عجالتها  حتت 
ال�ساأن ول رحمة، لُتْخِليه بعد نحو 150 مرًتا جثة 

م�سرجة بالدم والو�سخ فوق اأ�سفلت الطريق.
اأ�سقط  اخلا�س  احلر�س  ر�سا�س  اإن  وقيل 
املوجود  ال�سخ�سى  احلار�س  واأ�ساب  العربى 
جاكت  تلوث  يف�سر  مما  الرئي�س  �سيارة  داخل 

املحافظ،  مكتب  فى  ا�ستبدله  الذى  الرئي�س، 
بالدم بينما �سارع احلر�س املوجود فى ال�سيارة 
اخللفية باإغالق �سباك �سيارة الرئي�س بالرميوت 

كنرتول فاأ�ساب يده.
ون�سرها  احلقيقة  اإظهار  املمكن  من  كان 
على الراأى العام، لكن ال�سلطة املدانة "َكَفْت على 
اخلرب ماجور".. هذا اخلرب حتمله اأوراق وملفات 
1999م..  ل�سنة   1109 رقم  حمل  الذى  التحقيق 

ح�سر نيابة اأمن دولة عليا.. اأين هذا التحقيق؟.. 
ملاذا مل تظهر نتائجه اأو تن�سر؟.. الإجابة وا�سحة 
النظام  يثبتان مدى ظلم  والن�سر  الإظهار  متاًما 
الأفعال  ردود  مواجهة  من  وارتعاده  وا�ستبداده 

الغا�سبة للحق املطالبة بالعدل. 
األي�س هذا �سحيًحا؟..

اأًيا ما كان الأمر فقد اأخطاأ ال�سيد العربى 
فى  يحدث  مثلما  اأفقده،  تراجيدًيا  خطاأ 
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بعدم  اأخطاأ  حياته..  الإن�سانية،  الرتاجيديات 
احرتا�سه وعدم تذكره لواحد من اأهم الدرو�س 
الفا�سد  الرئي�س  اأن  وهو  امل�ستفادة،  ال�سيا�سية 

ال�سيد  امل�ستبد دائًما ما يكون خائًفا.. ن�سى 
اأن مبارك حكم فلم يعدل، ومن ثم  العربى 
لو  حتى  خملوق،  لأى  ياأمن  ول  ينام  ل  فهو 
كان هذا املخلوق هو ال�سيد العربى، الوطنى 
ق�سية  اأية  ذمة  على  املطلوب  غري  الب�سيط 
من  فئة  اأية  فى  جل  امل�سَّ غري  الق�سايا،  من 
فئات امل�سجلني جنائيًا )اأ( اأو )ب( اأو )ج(، 
ي�سبق  مل  �سيا�سًيا،  ن�سيط  غري  كان  لو  حتى 
اأمنية  ملفات  توجد  ول  �سجنه،  اأو  اعتقاله 
اأ�سابري  فى  ول  املباحث  دواليب  فى  ل  له 
الرئي�س  به  يهتم  ل  هذا  كل  الأمن.  مديرية 
اخلا�س  حر�سه  وليحظى  امل�ستبد،  الفا�سد 
من  فرد  اأى  يفكر  كيف  فيه،  التفكري  برفاهية 
على  املقبل  هذا  اأن  فى  املدجج  احلر�س  هذا 
رئي�سه هو فقط العربى املواطن الب�سيط  الذى 

مدعاة  من  ما  والف�ساد؟..  الظلم  اآلة  طحنته 
ملثل هذا التفكري ما دام قد منحه هذا الرئي�س 

ت�سريًحا معتمًدا للقتل.
مع كل هذه الإثباتات التى ت�سري اإىل اجلانى 
اخلائف،  امل�ستبد  الفا�سد  ذلك  احلقيقى، 
انقلبت النتيجة.. فاإذا باجلانى قد �سار بقدرة 
الإعالم الزائف والإدارة الفا�سدة، جمنًيا عليه؛ 
واملجنى عليه �سار جانًيا، لي�س وحده واإمنا معه 
تتواىل،  العقوبات  هى  وها  ومدينته،  اأ�سرته 
فاأفراد الأ�سرة يتنقلون من حتقيق اإىل حتقيق، 
واملدينة من جزاء اإىل جزاء.. ا�ستباح احلر�س 
املحافظ  ُعزل  املدينة،  فى  �سرب  كل  اجلمهورى 
�سخ�سية،  خدمات  مبارك  خدم  طاملا  الذى 
املركبات  حملة  عن  م�سئوًل  كان  حينما 
القادة  من  العديد  ُعزل  اجلمهورى،  باحلر�س 
واجلزاء  وجزاءات،  حماكمات  ال�سرطيني، 
البطىء  باملوت  املدينة  على  هو احلكم  الأق�سى 
اململ،  القاتل  بالتدريج  احلرة،  املدينة  باإلغاء 
املالية  ال�سناديق  اأر�سدة  على  وبال�ستيالء 
عن  النتباه  و�سرف  احلرة،  باملنطقة  اخلا�سة 
وبرامج  خطط  ووقف  التفريعة،  �سرق  م�سروع 
املرافق  على  الإنفاق  وعدم  احلقيقية،  التنمية 
مبا يتفق وو�سعها احل�سارى، وكالعادة ا�ستخدم 
لي�سوه  املفتعلة  الواقعة  هذه  املزيف  الإعالم 
وجه  تبيي�س  على  ويعكف  العربى،  اأبو  �سمعة 

مبارك، وت�سويد وجه بور�سعيد.
هل راأيتم دراما متاثل الدراما التى اكتنفت 
وهبوطها..  �سعودها  فى  ال�سخ�سية  هذه 
حتولت  فيها  دراما  وانك�سارها؟..  انت�سارها 
ماأ�ساوية..  ونهايات  مبهجة  بدايات  مف�سلية.. 
هذه  مييز  ما  واندحار.  �سعود  ودم..  �سحك 
مدينتها..  من  م�ستمد  فيها  ما  كل  اأن  الدراما 
املدينة املرتبطة بتاريخ م�سر الأم، املتكئة على 
راأ�س خارطتها، املدينة التى هى ا�ستثناء فى كل 
تلد فى كل حلظة  اأنها  ا�ستثنائيتها  �سىء، ومن 
حامل  اأبّى..  �سامخ..  جديد..  عربى  من  اأكرث 
جلينات الوطنية والفداء. ول غرو فى هذا فهى، 

وهذا ما ينبغى اأن ُيلتفت اإليه، اأم العربى.
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كاأنها هبة ريح عاتية لفحت جذع ال�شجرة 
فراحت  البائد،  الزمن  بقايا  عنها  فنف�شت 
بق�شوة  وعنف..  بهوادة  حوله  وتطوف  تلف 
وليونة، نازعة عنه زوائده الإ�شافية، و�شرعان 
اأ�شاريرها وتهف عليه  ما يتبدل احلال فتهداأ 
وتهذب  اأطراف  العليل فتحف  الن�شيم  حفيف 
داخل  يتوارى  كائن  تبحث عن  كاأنها  جوانب، 
الأبدية،  غفوته  من  اإنقاذه  حتاول  اجلذع، 
يحياها،  اأن  ي�شتحق  التى  احلياة  اإياه  مانحة 

فتق�شم بقوة وملكوت اهلل اأنها لن ترتك كائن 
ال�شجرة اإل بعد اأن تخرج به للنور.

ي�شاعدها  من  رزقها  اهلل  اأن  خا�شة 
ميلك  من  عباده  من  وا�شطفى  مهمتها،  فى 
من  اجلذع،  جنني  ا�شت�شعار  على  القدرة 
يدها،  قب�شة  ويتلب�س  الريح  هذه  مع  يتوحد 
مع  يتعامل  لكى  وحفيفها،  وليونتها  وقوتها 
م�شكني  جنني  بداخله  ي�شجن  م�شمت  جذع 
اخللق  على  وقدرته  اهلل  يع�شق  من  �شعيف.. 

أرشدنى ربى  إىل جذوع الشجـر.. فكشفت أســرارها
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ويقدر نعمة الإبداع التى منحها اهلل اإياه، من 
�شخر يده و�شمعه واإح�شا�شه  اأكرث من 40 عامًا 
لنحت جذوع ال�شجر وا�شتخراج اأجنتها  التى 
توارت، من �شجنته ق�شبان الوظيفة، من �شرب 
على  وجتراأ  امل�شرية،  املتاحف  حرا�شة  على 
�شارقيها، وك�شف عنهم، من حارب الختال�س 
والوطنية  بالإخال�س  والتهريب  والن�شب 
ونحات اخل�شب  القدير  الفنان  اإنه  والأمانة.. 
"�شربى  العربى  والوطن  م�شر  فى  الأول 

نا�شد". 
بعد تاريخه الفنى احلافل قرر منذ �شت 
نف�شه  عزل  املجتمع..  عن  يبتعد  اأن  �شنوات 
بنف�شه، بعد اأن اأ�شابه الياأ�س فى �شالح اأمور 
يتجه  داهمًا  خطرًا  ا�شت�شعر  اأن  بعد  البالد.. 

نحو الفن.
واأفكاره،  وفنه  منحوتاته  على  خاف 
احت�شنها  فى بيته وانطوى مع قطتيه "ناي�شى 
فى  العي�س  عن  يعو�شانه  اللذان  وكوكى" 
من  يده  منع  معهما  يحاول  م�شمت،  جمتمع 
الطرق على اخل�شب، خ�شى اأن مي�شك اأزميله 
يعرف  ل  اأجنة  ليخرج  اأخرى،  مرة  ومربده  
فانطوى  والفزع  اخلوف  اأ�شابه  م�شريها، 

تاركًا الرياح تعوى وت�شرخ فى اآذان 
ال�شجر وما من جميب.

مع  ال�شمت  حاجز  ك�شر  لكنه 
فقد  النور..   اإىل  بخروجها  فرحًا  "املجلة" 
واحلق  الفن  زمن  لعودة  ب�شارة  اعتربها 
واجلمال.. التقينا به فى حماولة لنعي�س معه 
هذه اللحظات التى ت�شهد خروجه مرة اأخرى 
للحياة.. ودار بيننا هذا احلوار، لن�شرتجع معًا 
تاريخه مع فن النحت على اخل�شب.. �شاألته ــ 

الأ�شئلة املعتادة ــ عن التلمذة والتعليم؟.
ي�شرت�شل  جعلته  فقد  خطتى،  وجنحت 
مل  اأنا  لالأ�شف  قائال:  تذكر  طويلة..  بتنهيدة 
اأتتلمذ على يد اأحد فقد علمت نف�شى بنف�شى، 
وهذا لي�س نكرانًا للجميل من اأحد، فقد تعلمت 
الفنون  كان  واأ�شتاذى  امل�شرى،  املتحف  فى 
والقبطى،  الإ�شالمى  واملتحف  الفرعونية، 
و�شور الأزبكية ملا به من كتب فنية ومعلومات 

وتاريخ للفن.
اأما  فى كليتى، - كلية الفنون التطبيقية 
ب�شكل  يتم  اخل�شب  على  النحت  تعليم  كان   -
من  متثال  ب�شنع  نبداأ  حيث  عقيم،  تقليدى 
"اأوت  اخل�شب  على  نر�شمه  ثم  اأول  اجلب�س 
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�شنعة  اأنه  اأى  "اأوميا"..  �شغل  وكاأنه   لين"، 
وحرفة، مل اأقتنع يومًا اأنه فن، فكنت اأرى فى 
لأتاأمله  جل�شت  ثم  ومن  للخ�شب،  ظلما  ذلك 
كثريًا، وتخيلته �شاأن الإن�شان، فجذع ال�شجرة 
ينبت من الأر�س، ويظل �شاكنًا عليها والفارق 
ناأكل  اأننا  ثم  الأر�س،  على  نتحرك  اأننا  بيننا 
ال�شجرة،  جذع  �شاأن  �شاأننا  ومنوت  ون�شرب 
وبداأت  بطريقتى،  نحته  اإىل  ربى  فاأر�شدنى  
باأدوات بدائية جدًا، اأحذف ما يخفى العن�شر 
الأخرى  املنحوتات  اأما  بداخله،  الإن�شانى 
فكل  لذلك  والإ�شافة،  احلذف  على  فتعتمد 

اأعماىل حتتوى على العن�شر الإن�شانى.
قاطعته.. اأمل جترب خامات اأخرى؟.

كل  مع  عملت  اأجاب..  املحرتف  بلهجة 
واحلجر  اجلب�س،  مع  بدايتى،  فى  اخلامات 
ال�شناعى، كما �شبكت النحا�س.. لكنى وجدت 
متنحنى  كانت  فاأليافه  مالذى  اخل�شب  فى 
ما  وكثريًا  خامة،  اأى  فى  اأرها  مل  جماليات 
كنت اأ�شعر اأنها اختارتنى با�شمى وكيانى لكى 
اأكت�شف اأ�شرارها وحدى، حتى خ�شنى الفنان 
لن  بعبارة  معار�شة  اأحد  فى  مرة  ذات  بيكار 
اأن�شاها قائاًل: لقد طوع �شربى نا�شد اخل�شب 

لي�شبح عجينة لينة فى يده.  
على   ليطلعنا  ذاكرته  اأرهق  اأن  حاولت 

اأول متثال �سعر بعد نحته اأنه فنان مميز؟
اأجاب  اأنتظره كثريًا فقد  اأنى مل  املده�س 
لفرتة  به  اأننى عدت  وعرفت عندئذ  ب�شرعة، 
ال�شتينيات مع اأول متثال اقتنته وزارة الثقافة 
وطنى  تاأثري  له  كان  فقد  الرتاحيل  عامل  له 
بفرحة  جاء  لأنه  ككل،  املجتمع  على  عظيم 
�شاغ   8 من  الرتاحيل  عمال  راتب  زيادة 
النا�شر"،  "عبد  لهم  قررها  قر�س   25 اإىل 
اأ�شماء  بعد مطلقًا عليها  فيما  اأعماله  وتوالت 

باعتبارها اأجنته واأبنائه.
ارتباط  على  اإ�سراره  عن  �ساألته 
وطنية،  �سيا�سية،  باملنا�سبات..  منحوتاته 

جمتمعية اأو دولية؟
اإل  اأنحت  اأنا مل  اأجاب:  املعهودة  برباءته 
وتراكم حلدث معني،  امل�شاعر  في�س من  بعد 
فتدفع  به،  اأمتلئ  حتى  به  نف�شى  اأ�شحن  اأظل 

حديث  جنينًا  لتخرج  يدى  بقب�شة  م�شاعرى 
ميالد،  وتاريخ  ا�شم  على  يح�شل  الولدة 
بق�شية  مرتبط  ال�شبب  وهذا  للوجود،  و�شببًا 
ق�شايا  الأمر  حقيقة  فى  واأغلبها  انفعال  اأو 
الوحدة،  ومتثال  اأبوحريد  جميلة  �شاأن  عامة 
من  وهو  الكوكب،  ومتثال  النفتاح،  ومتثال 
بكلمة جوجارين  تاأثرت  اأعماىل  فقد  اأ�شخم 
اأول رائد ف�شاء  ي�شعد اإىل القمر وعاد ليقول: 

مل اأر اهلل فوق، فقد قررت اأن األقنه 
والإن�شان  املجرات  فجعلت  در�شًا 
ليعلم  ما،  فى حدود  كلها  والكواكب 
اأن اهلل يحتوى كل هذا العامل مبا فيه 

ف�شاءه وكواكبه.
لر�سالة  دوماً  فنك  �سخرت 
وتبنيت  االنفتاح،  عن  عربت  ما، 
مع  و�سارعت  ال�سالم،  ق�سية 
اأطفال  ونا�سرت  العربية،  الوحدة 
بكتف  كتفاً  ملاذا مل تقف  فل�سطني، 
مل  اأنها  حتى  يناير،   25 ثورة  مع 

حتفزك للخروج من عزلتك؟
اأنه  ظننت  حتى  وجهه  عب�س 
�شيتخلى عن دبلوما�شيته لكنه حتدث 
باحلزن  ممزوجة  تاأ�شى  بلهجة 
م�شاعر  نف�شه،  الوقت  فى  والب�شارة 
كيف  اأعرف  ل  وجهه  على  ارت�شمت 
من  ا�شت�شعرتها  فقط  اأ�شفها، 
اإنها �شحوة يا بنيتى لي�شت  عبارته: 
يخيب  اأن  بعد  قادمة  الثورة  ثورة، 

اأن  بعد  اأحالمهم،  فى  واملثقفني  الثوار  ظن 
والب�شطاء،  بالفقراء  فاأكرث  اأكرث  الكيل  يطفح 
اأفاعى تنال من عقولنا  اأن ي�شبح اجلوع  بعد 
قبل اأح�شائنا، اأرى الثورة قادمة ولكنى اأخ�شى 

اأن تتاأخر. 
عبو�سه  عودة  على  نف�سى  اأ�سامح  مل 
مرة  اجلميل  لزمنه  به  العودة  فحاولت 

14

املحررة مع �سربى نا�سد

ر�ساقة و�ساعرية



عام  مدير  وظيفته  عن  و�ساألته  اأخرى 
احلفاظ  ا�ستطاع  وكيف  امل�سرية  املتاحف 
له  تتعر�ض  ملا  تتعر�ض  ومل  مقتنياتها  على 

االآن؟
حيز  اإىل  به  دخلت  فقد  فعلت..  ما  عبثًا 
األيم وبدا ذلك من تنهيدته الطويلة ال�شاخنة 
باملخاطر  حافل  الوظيفة  مع  تاريخى  قائاًل: 
والآلم التى ل اأرغب فى تذكرها، فقد عملت 
بعد  وظيفتى  وخ�شرت  املتاحف  على  م�شرفًا 
مغلوط،  بروتني  العمل  رف�شت  لأنى  �شهرين، 
لي�س  اإدارة  فى  عزىل  فتم  �شفهيًا،  والتعامل 
ومع  املعمارى  التجميل  اإدارة  ت�شمى  عمل  بها 
ذلك وجدت لنف�شى بها عمل، ثم ح�شلت على 
من�شب مدير عام املتاحف امل�شرية بقرار من 
رئا�شة الوزراء بحكم مكانتى الفنية فى الوطن 
العربى، وما ح�شلت عليه من اأو�شمة وجوائز 
و�شهادات تقدير كثرية منذ عام 61.. امتالأت 

�شنوات عملى بجوائز و�شهادات تقدير وتكرمي 
�شوريا،  م�شر،  من  بداية  الدول  خمتلف  من 
املجر، املوؤ�ش�شة الأندل�شية وغريها، لذلك كنت 
اأرى فى نف�شى اأف�شل حار�س على كنوز وطنى 
والتهريب،   ، وال�شرقة  التخريب،  من  اأحميها 

وحتى الإهمال.
عن  الف�سف�سة  بقطار  الأحلق  قاطعته 
تتعلق  م�سكالت  واجهت  هل  عمله..  �سنوات 

بال�سرقة اأو التهريب الأعمال فنية؟
قابل �شوؤاىل بابت�شامة وانتف�س واقفًا وهو 
يتحدث عن جتربة م�شحكة حدثت مع خواجة 
بولو" الذى  "جان  جيدًا  ا�شمه  يتذكر  اأجنبى 
حاول �شرقة لوحة اأثرية عمرها اأكرث من 200 
عامًا تنتمى لفنون املدر�شة الربيطانية مدعيًا 
اأنه ا�شرتاها من حمل بالإ�شكندرية، وعندئذ 
�شكوكى،  وتاأكدت  لفح�شها  جلنة  �شكلت 
فرف�شت طلبه واأعدتها اإىل متحف اجلزيرة، 

اإل كتابة �شكوى للوزير  وما كان من اخلواجة 
مهددًا اإياى مبقا�شاتى وتقدمي �شكوى لالأزهر 
باأنى اأرغب فى اقتناء لوحة عارية ونحن نعي�س 
م�شئول  دومًا  كنت  لذلك  اإ�شالمية،  دولة  فى 

ثقيل على كل الإدارات.
كم دام عمرك فى الوظيفة وماذا جنيت 

منها؟
�شنوات   5 عملت  قال  املنت�شر  بابت�شامة 
�شيء  لكل  توثق  التى  بطريقتى  ىل،  حال  كما 
وكان من الأجدى اأن اأرف�س الوظيفة �شاأن اأى 
فنان يحاول التحرر من قيود العمل الروتينى، 
وطنيًا،  واجبًا  وظيفتى  فى  وجدت  ولكنى  
فنان،  كونى  عن  تبعدنى  ل  اأقدمها  وخدمة 
�شميم  من  م�شر  لكنوز  حرا�شتى  اأرى  فكنت 
عملى، وكان راتبى 530 جنيهًا  حني خروجى 

على املعا�س فى 31 دي�شمرب 97.
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ا�ستلهم الفن امل�سرى القدمي واأعاد اإنتاجه ب�سكل معا�سر
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)1( 
�لزمان: ظهر �أحد �أيام �سهر دي�سمرب 1967.

د."ثروت  مبكتب  �الجتماعات  حجرة  �ملكان: 
فهمى  عائ�سة  بق�سر  �لثقافة،  وزير  عكا�سة" 

بالزمالك.     
)طبيب(،  �لنوريجى"  د."على  �حلا�سرون: 
�ليزيد"  �أبو  "�ل�سيد  )حمام(،  رجب"  د."جالل 
�سيا�سيون  نا�سطون  وجميعهم  )موظف(.. 

مبحافظة كفر �ل�سيخ.
وفى �جلانب �ملقابل: د."فتحى خليل" )طبيب 
نف�سى  عكا�سة" )طبيب  د."�أحمد  �لقاهرة(،  من 

و�سقيق �لوزير(.. و�أنا.
�لوزير  ال�ستدعاء  تلبيًة  ح�سرت  قد  كنت 
�إىل"�سعد كامل" مدير  به  تقدمت  تقرير  �إثر  ىل، 
– عما حدث بينى وبني  عام �لثقافة �جلماهريية 
"�إبر�هيم بغد�دى" حمافظ كفر �ل�سيخ – مبكتبه 

منذ �أيام.
حيث كان قد دعا جمل�س �ملحافظة و�ملجل�س 
عر�س  طارئ،  �جتماع  �إىل  بها  لالإعالم  �الأعلى 
وظيفتى،  مهام  على  خروجًا  �عتربه  ما  خالله 
ما  �الأ�سلية،  ملهمته  �لثقافة  ق�سر  لعمل  و�نحر�فًا 
بعد  عا�سفة،  مو�جهة  بيننا  حتدث  �أن  �إىل  �أدى 
�إعالن �عرت��سه �لكامل على �سيا�سة �لق�سر �لذى 
لالإقليم،  حمافظًا  ياأتى  �أن  قبل  من  �إد�رته  �أتوىل 
و�تهامه ىل باأننى �أ�ست�سيف فيه �سخ�سيات ي�سارية 
وكتَّابًا  و�سحفيني  �سعر�ء  �لقاهرة..  من  و�سيوعية 

و�سيا�سيني.
فى  يحدث  ما  باأن  �لقول  حد  به  �الأمر  وبلغ 
�أحتد�ه  �أننى  و�عترب  وطنية،  خيانة  د  ُيعَّ �لق�سر 
�سخ�سيًا بهذ� �لن�ساط ب�سماحى بتغلغل �ل�سيوعية 
فى �ملحافظة، وقال: "�إنه �سوف يقوم بتغيري ر�سالة 
�لفر�غ  وقت  �إ�سباع  على  تقت�سر  بحيث  �لق�سر، 
بعيدً�  �لبحتة  و�لثقافية  �لفنية  باملو�د  �ل�سعب  لدى 
من  بد  ال  كان  و�إن  �ل�سيا�سية،  �لتوجهات  عن 
�لعمل �ل�سيا�سى �أحيانًا، يجب �أال يتجاوز �الأهد�ف 
– من  – مثاًل  مانع  للدولة، فال  �لعامة  �لر�سمية 

�إذ�عة ُخَطب �ل�سيد �لرئي�س، ومن تعريف �ل�سعب 
�سىء  باأى  �لت�سحية  يقبل  باأن  و�إقناعه  بو�جباته 
وهو ر��ٍس من �أجل �ملعركة، ويجب �أال يتحدث فى 
مثل هذه �الأمور �إال �سخ�سيات من �أبناء �ملحافظة 

ولي�س من خارجها".
ورف�ست  قاله،  ما  كل  على  �عرت�ست  وقد 
بعدم  �لق�سر  لن�ساط  �تهامه  خا�سًة  �تهاماته، 
طعنًا  �عتربته  عما  �مل�سئولية  لته  وحمَّ �لوطنية، 
�الإجر�ء�ت  حياله  �أتخذ  �سوف  مما  وطنيتى،  فى 

�لقانونية. 
�التهام  هذ�  عن  �لرت�جع  حماواًل  وقاطعنى 
بالقول �أنه: "ال يق�سدنى �أنا"، فقلت: "�أن كل من 
�لقادمني  من  – �سو�ء  و�لهجوم  باالتهام  تناولهم 
من �لقاهرة �أو من �أبناء كفر �ل�سيخ – هم �أ�سرف 
كان  �خلالف  و�أن  وطنية،  و�أكرثهم  م�سر  �أبناء 
وحقوق  �لثورة  ملبادئ  �لق�سر  �نحياز  فى  يتلخ�س 
تتعار�س م�ساحلهم مع  و�نحيازه هو ملن  �ل�سعب، 

�ال�سرت�كية ومن يجدون فيها خطرً� عليهم".
تعيني  نيته  باإعالن  �جلل�سة  �ملحافظ  و�أنهى 
مدير جديد للق�سر من �أبناء �ملحافظة بداًل منى، 
و�أنه �سيلغى �نتد�ب كل �لعاملني �لذين �نتدبهم من 
�أع�ساء  وكذلك  �لق�سر،  �إىل  �ملحافظة  قطاعات 

�لفرقة �مل�سرحية.
كان �أكرث ما �أده�سنى حلظة دخوىل مكتب وزير 
�لثقافة الأول مرة، هو وجود �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية 
�لثالثة من �أبناء كفر �ل�سيخ، رغم �أنهم �أ�سدقائى 

وحمل �إعز�زى، لكن وجودهم �ليوم يعطى موؤ�سرً� 
�ملحافظ  يتهمهم  من  بني  فهم من  ما،  �سىٍء  على 
وي�ستغلون  بتحري�سى  يقومون  �لذين  بال�سيوعية 
�لق�سر الأغر��سهم �ل�سيا�سية، ما جعلنى فى حرية 

من دو�فع �لوزير لدعوتهم معى فى �ملقابلة.
�لفكرية  مرجعيتى  باعتبارهم  و�  ُدعُّ هل 
و�ل�سيا�سية بكفر �ل�سيخ، و�أن �ملطلوب هو �إقناعهم 
�إقناعهم  �أو  �جتاهى،  فى  �مل�سى  عن  باإثنائى 
للمحافظ  �إر�ساء  �لق�سر  وعن  عنى  باالبتعاد 

و�الأجهزة �الأمنية؟.
ود."فتحى  عكا�سة"  د."�أحمد  عالقة  وما 
حتى  حريتى  فى  وبقيت  كله؟.  باملو�سوع  خليل" 
�لرتتيب  باأن  �لوزير  ح�سور  �نتظار  �أثناء  علمت 
لهذ� �للقاء مت من خالل د."�أحمد عكا�سة"، �لذى 
طلب من �سديقى د. "فتحى" دعوة �أ�سدقائه بكفر 
�ل�سيخ �إبالغهم برغبة �لوزير فى �لتعرف عليهم.. 
�زد�د  فقد  �الطمئنان  ببع�س  �َسُعرت  ما  وبقدر 

�ملوقف �أمامى �لتبا�سًا.
بحر�رة،  �جلميع  على  و�سلَّم  �لوزير  ح�سر 
و�سر�مته  جديته  ومع  �أكرث،  بقوة  يدى  على  و�سدَّ 
ملحوظة،  بب�سا�سة  يفي�س  وجهه  كان  �لع�سكرية 
وهو يطلب منى �أن �أدخل فى �ملو�سوع مبا�سرًة، و�أن 

�أحكى له جتربتى فى كفر �ل�سيخ منذ بد�يتها.
�ل�سر�حة..  مبنتهى  �لتفا�سيل  كل  له  حكيت 
منذ  و�جهتنى  �لتى  و�لتحديات  �لعقبات  "عن 
فى  �خت�سارها  ميكن  و�لتى  للموقع،  ��ستالمى 
�أو  مالية  �عتماد�ت  باأية  �لوز�رة  م�ساركة  عدم 
جعلنا  مما  �لق�سر،  تاأ�سي�س  فى  ب�سرية  قوى 
بالكامل على دعم �ملحافظ، وهو ما ي�سمح  نعتمد 
حتدثت  ثم  �سروطه،  و�إمالء  علينا  بال�سغط  له 
�جلمهور،  مع  �لثقافى  �لعمل  حتديات  عن  معه 
له منذ هزمية )1967(،  �لتغيري �لذى حدث  بعد 
وجرح �لنا�س �لذى اليز�ل ينزف ب�سببها، ورف�سهم 
�أفالم  مثل  �ملعتادة،  و�ل�سيا�سة  �لثقافة  مو�د 
�لتى  �ال�سرت�كى  �الحتاد  رجال  و�أحاديث  �لت�سلية 
�ملو�طنون  يرى  فيما  �لهزمية،  وقوع  فيها  يربرون 

ثروت عكا�شة

مواقف دالَّة.. وأفكار ال متوت
عز الدين جنيب

وكالة الغورى
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مل  �لذى  �لد�خل  فى  تكمن  �حلقيقية  �أ�سبابها  �أن 
حدوث  عند  يقف  ال  �لعميق  جرحهم  و�أن  يتغري، 
�سعورهم  هو  �الأعمق  �إن  بل  �لع�سكرية،  �لهزمية 
معاناتهم  و�أن  هم،  �أجلهم  من  ثورة  تقم  مل  باأنه 
من �الإقطاع و�ال�ستغالل التز�ل م�ستمرة كما كانت 
هم  م�سريهم  فى  يتحكمون  من  الأن  �لثورة،  قبل 
ال  بع�سهم  �أن  حتى  �ملخلوعة،  �لقوى  نف�س  �أذناب 
يز�لون �أ�سبه بالرقيق ال يقتاتون �إال مبا يتف�سل به 
عليهم كبار �ملالك �لذين ��ستطاعو� �اللتفاف على 
باإعطائهم  يكتفون  وقد  �لزر�عى،  �الإ�سالح  قانون 
حقهم فى زر�عة �الأر�س فى �سكل �أقد�ح من �الأرز 
�أر�س  يزرعونها فى  �لتى  �ملحا�سيل  �أو كيالت من 
ا هى  �ل�سادة بداًل من �لنقود، و�أن كل مطالبهم منَّ
�سكو�هم  ليعر�سو�  �لرئي�س،  �إىل  �سوتهم  تو�سيل 

ة من و�قع ال يليق باالإن�سان". �ملُرَّ
�أخربته: "كيف جعلت من قافلة �لثقافة �سوتًا 
�أنف�سهم،  عن  خالله  من  يعربون  وجهازً�  لهم 
�حلقائق  من  �لكثري  عن  بو��سطتها  ك�سفو�  وكيف 

و�ملاآ�سى".
وقلت: "�أننى �سهدت تر�ثًا مرت�كمًا من �لقهر 

بحر�رة  يتحدثون  وهم  �أمامى  يت�ساقط  و�خلوف 
باحلق  مطالبني  �ال�ست�سهاد،  �إىل  �أقرب  و�ندفاع 
قد  �أنه  يعرفون  �أنهم  وقائلني  و�لكر�مة،  و�لعدل 
�أيدى  على  حديثهم  بعد  �لر�سا�س  عليهم  ُيطَلق 
�جلدد  �الإقطاعيني  من  �لو��سعة  �الأكمام  �أ�سحاب 

فال يعودون �إىل بيوتهم".
وقلت: "�إنه مل يكن �أمامى �إال نقل �سوتهم �إىل 
�لعدل،  وحتقيق  �مللفات  لفتح  �الأمور  بيديهم  من 
لكنهم مل يتحركو� الإن�سافهم بل �ُتِهمت باأننى من 
ثورة ومل  تقم  وكاأمنا مل  بينهم،  �ملند�سة  �لعنا�سر 

يتغري �سىء من �لو�قع".
�أرى  �أعد  ومل  باالنفعال،  ج  يتهدَّ �سوتى  كان 
د  �أمامى وزيرً� وال م�ستمعني وال مكان.. كنت �أتوحَّ
مع كلماتى مرتفعًا فوق �ملكان و�لزمان، تامًا مثلما 
�لثقافة  قافلة  ميكروفون  مع  يتوحد  �لفالح  كان 
ً� عن وجيعته ميا ي�سبه �إطالق  باإحدى �لقرى معربرِّ

زفر�ته �الأخرية قبل �ال�ست�سهاد.
.. هالنى �ل�سمت �لعميق �ملخيم  وعندما �سكتُّ
حالة  فى  م�ستغرقًا  �لوزير  كان  فيما  �لقاعة،  على 
�أن  وتوقعت  �جلميع..  �سملت  �لتى  �الندماج  من 

يكون ما قلته قد �أكدَّ للوزير ما قاله �ملحافظ باأننى 
�نحرفت عن دورى �ملنوط به بدخوىل فى مناطق 
�خت�سا�س  �أو  �خت�سا�سى  من  ولي�ست  خطرة 
�لوز�رة.. لكننى مل �أكن م�ستعدً� للرت�جع حتت �أى 
�إعفائى  �أطلب  �أن  �إىل  �الأمر  �أدى  ولو  ظرف، حتى 

من من�سبى.
ما  لكل  تاأييده  ويعلن  موقفى  يحيى  به  و�إذ 
فعلته ويطالبنى باأال �أتر�جع، بل يتجه بحديثه �إىل 
�إىل  وقوفهم  ويحيى  �ل�سيخ  كفر  من  �حلا�سرين 
جانبى، موؤكدً� �أنه طلب �اللتقاء بهم لهذ� �لغر�س، 
ثم ��ستمع باهتمام �إىل وجهات نظرهم فى �ملوقف 
روؤيتهم  وفى  �جلماهري  مع  �لعمل  وفى  �ل�سيا�سى 
"لعبد �لنا�سر" �لذى يعتربون �أنف�سهم من مريديه 
حميط  فى  يعمل  لكنه  طريقه،  على  و�ل�سائرين 
ن  يعادى �أفكاره مثلما يحدث فى كفر �ل�سيخ.. و�أمَّ
�لوزير على كالمهم و��ستطرد موؤكدً� وجهة نظرهم 
مبا يحدث معه �سخ�سيًا فى جمال �لوز�رة، و�أ�سار 
�إىل �حلرب �لرخي�سة �لتى ُت�َسن �سده من �ملو�قع 
�لرجعية حتى قال: "�إننى �أقف فوق م�ستنقع كبري، 
وكل �ل�سحف تهاجمنى فيما عد� �جلمهورية، وهى 

لالأ�سف �سبه �سرية!".
وُذهلت مما �أ�سمع.. هذ� �لرجل �لذى ��ستطاع 
�أن يبنى �سروحًا للثقافة ال حُت�سى وال ُتعد، و�لذى 
ُترى  تكاد  ال  نقطة  �ل�سيخ  كفر  ثقافة  ق�سر  يبدو 
ويقف  قاله  ما  مبثل  يعامل  �أعماله..  خريطة  على 
ل  وحيدً� فى هذه �حلرب؟!.. هذ� �لرجل �لذى حتوَّ
�آثار  �إنقاذ  �أجل  من  عاملية مبعركته  �سخ�سية  �إىل 
�إقناع  فى  وبنجاحه  �أ�سو�ن،  فى  �لغرق  من  �لنوبة 
هيئة �ليون�سكو بتبنى حملة �الإنقاذ ومتويلها، ومبا 
قام به من و�سع �لبنية �الأ�سا�سية كى تكون �لثقافة 
ولو  للمو�طن  و�سرورة  حقًا  و�الأدب  �لفن  وثمار 
و�لعالج  و�لك�ساء  �لغذ�ء  مثل:  �لنجوع  �أق�سى  فى 
�لثقافة  ق�سور  الإقامة  �لركائز  فو�سع  و�لتعليم، 
ودور �ل�سينما و�مل�سرح و�لكتاب و�لفنون �لت�سكيلية 
�أكادميية �لفنون وفرق �مل�سرح و�ملو�سيقى  ومعاهد 
وقاعات  �لفنى  �لتذوق  ومعهد  و�ملتاحف  و�لباليه 
�لفنون �لت�سكيلية و�ملر�كز �ملتخ�س�سة فى �لبحوث 
�لفن  ملبد�أ  �س  وُكررِّ �لتقليدية،  و�حلرف  �لفنية 
�ال�سم،  بهذ�  متخ�س�س  مركز  �إقامة  عرب  للحياة 
للفنانني  �أ�س�س  من  �أول  كان  �لذى  �لرجل  هذ� 
�سد�رة  فى  فو�سفهم  بهم  تليق  مكانة  و�لكتَّاب 
�أعلى �ملنا�سب،  هم  �مل�سهد �لثقافى و�الإد�رى، ووالَّ
وجعل  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات  �أهم  لقيادة  و�ختارهم 
فى  باالأقاليم،  �لثقافى  �لعمل  قيادة  فى  �ل�سباب 
�أجل  من  و�أ�سدر  نوعها،  من  �الأوىل  هى  �سابقة 
�ملبدعني قانونًا للتفرغ للفن و�الأدب، ودعا �أعد�دً� 
�أ�سو�ن و�لنوبة  كبرية منهم لالإقامة ملدة �سهر فى 

 بري�شة حممد حجى
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عند  �لنيل  ملجرى  �لعظيم  �لتحويل  حالة  ليعي�سو� 
بناء �ل�سد �لعايل، ودعاهم للتعبري عن تهجري قرى 
�لنوبة قبل �أن تغرق حتت مياه �لبحرية... وغري كل 
�لناجحة  �مل�سروعات  من  �لع�سر�ت  هناك  ذلك: 
�لتى �أر�ست �الأعمدة �خلر�سانية للعمل �لثقافى فى 
م�سر الأول مرة.. هل ي�ستحق بعد كل هذ� �أن ُت�سنَّ 
�أ�سبح  �أنه  من  ي�سكو  حتى  �حلرب  هذه  مثل  عليه 
�ال�ست�سالم  �أعلن  �أن  �أنا  �أكاد  بينما  م�ستنقع،  فوق 

بعد معركة ق�سرية فى موقع �سغري؟!
�لثقافى  للعمل  مفهومه  لنا  ي�سرح  و��ستطرد 
�لقائم على حمورين: �أفقى ور�أ�سى، وعلى �مل�ساركة 
كنوز  عن  �لك�سف  وعلى  �جلماهري،  مع  و�لتفاعل 
وعن  �أمامها،  �لطريق  وفتح  �الإبد�ع  فى  �ملو�هب 
�إميانه بدور �ل�سباب وثقته فى �أنه قادر على حتقيق 

�لتغيري �حلقيقى.
وفى �لنهاية قال �إن ما يفخر به فى جتربته: 
"بناء�ن �أ�سا�سيان يحققان هذه �ل�سيا�سة: �لثقافة 

�جلماهريية و�ملعاهد �لفنية".
نف�سى:  وبني  بينى  �أت�ساءل  �أز�ل  ال  وكنت 
ذ�ت  تكون  �أن  �لثقافية  جتربتى  ملثل  ميكن  "هل 
قام  �لتى  �لبانور�مية  �لروؤية  هذه  و�سط  �أهمية 
مبا  ي�سعر  كان  وكاأمنا  وملاذ�؟..  با�ستعر��سها؟.. 

كان يدور بد�خلى.
�إىل  كالمه  موجهًا  �ملقابلة  نهاية  فى  فقال 

بلهجة حميمة:
موقعك..  فى  ت�سمد  �أن  �أرجوك  "�أرجوك.. 
فاإذ�  �لثقافة..  لوز�رة  �أمامية  قلعة  ر�أ�س  �أنت على 
تلو  و�حدة  �لقالع  بعدها  ت�سقط  �سوف  �سقطت 
"بغد�دى"  �ملحافظ  الأن  متاأمل  �إنك  �الأخرى.. 
يحاربك.. فما قولك فى �أنه قدم �سدى تقريرً� �إىل 
�لرئي�س عندما – يق�سد �ملحافظ – كان �سابطًا 
لوز�رة  �الأوىل  �ملرة  فى  وزير  و�أنا  باملخابر�ت، 
�لثقافة، يتهمنى فيه بال�سيوعية؟.. ��ستمر .. وتاأكد 

�أننى لن �أتخلى عنك".
�أمامى  توم�س  �لكلمات  هذه  ظلت  لقد 
كال�سعاع بعد �أن عدت و��ستاأنفت معركتى �لثقافية 
حتى حققت جناحًا غري م�سبوق فى �سهور معدودة، 
وكان ومي�س كلماته يتوهج كلما و�جهتنى �ل�سعاب 
و�ساقت �لدنيا �أمامى، فاأعود ممتلكًا طاقة جديدة 
�لتوقف  �أُرغمت على  و�الإ�سر�ر.. حتى  لال�ستمر�ر 
وعدت �إىل �لقاهرة فى يوليو 1968، بعد �أن وجدت 
نف�سى فى مو�جهة مع طو�حني �لهو�ء، ومن خلفها 
�لنظام كله، فيما كان هو يو�جه حربا �أ�سد و�أعتى 

على قمة �لنظام!
)2(

�لزمان: منت�سف �أكتوبر 1968.
باب  مبيد�ن  �جلميلة،  �لفنون  قاعة  �ملكان: 

�للوق بالقاهرة.

�ملنا�سبة: �فتتاح وزير �لثقافة ملعر�س �لفنانني 
�مل�سريني حول �لق�سية �لفل�سطينية.

�لعار�سني،  �لفنانني  جمموعة  �حلا�سرون: 
�لفنون  عام  مدير  رزق"  �لقادر  "عبد  �لفنان 
رجال  بع�س  �جلمهور،  من  �أعد�د  �جلميلة، 

�الإعالم، بع�س �ل�سفر�ء �الأجانب.
ح�سرت �إىل �لقاعة متاأخرً� بع�س �لوقت عن 
�أ�سرع  �لباب حتى  �جتزت  �أن  وما  �الفتتاح،  موعد 
قائلني:  �سديد  باهتمام  �سخ�س  من  �أكرث  �إىل 

يريدك"!. بالد�خل  �لوزير  "�أ�سرع.. 
متجهمًا  كان  عليه،  و�سلَّمت  نحوه  �جتهت 
لوحتى  عن  يحدثنى  مل  �لغ�سب،  �إىل  و�أقرب 
�ملعرو�سة كما توقعت، بل �ساألنى بلهجة ع�سكرية: 

�مل�سافرخانة"؟ فى  �سغلك  فى  �إيه  "عملت 
قر�رً�  �أ�سدر  قد  قليلة  �أ�سهر  منذ  كان 
�أن  بعد  �مل�سافرخانة،  ق�سر  على  م�سرفًا  بتعيينى 
�الأخرية  �للم�سات  و�سع  �أثناء  لزيارته  ��سطحبنى 
فى ترميمه، لنتفقد قاعات ونافور�ت وم�سربيات، 
هذ� �الأثر �ملعمارى �لر�ئع، ولي�ستمع �إىل مقرتحاتى 
مر��سمهم  فى  �لت�سكيليني  �لفنانني  ت�سكني  ب�ساأن 
�أ�ستغل  �أن  منى  وطلب  بالق�سر،  لهم  �ملخ�س�سة 
الأجعل  �ل�سيخ  كفر  ثقافة  بق�سر  �ل�سابقة  خرب�تى 
�إ�سعاع ثقافى وفنى يتفاعل مع �ملنطقة  منه مركز 
�أن  قبل  من  هناك  فعلت  كما  فيها  يوجد  �لتى 
بالفعل  و�سعيت  عام،  من  �أكرث  منذ  �لق�سر  �أترك 
�الأطياف،  كل  من  و�ملبدعني  �ملثقفني  الجتذ�ب 
ت�سكيليني و�أدباء، �سيا�سيني ونقاد، ودعوت زمالئى 
لتكوين  بالق�سر  مر��سم  على  �حلائزين  �لفنانني 
�ملحيط  و�ملجتمع  �لفن  بني  تربط  فنية  جماعة 
بالق�سر و�لبيئة �لرت�ثية و�ل�سعبية �لتى يدخل فى 

حميطها.
�ملبا�سر  رئي�سى  ��ستدعانى  �الأيام  �أحد  وفى 

�أعلى  "عبد �لقادر رزق" �إىل مكتبه، وكان  �لفنان 
باأننى  يتهمنى  به  و�إذ�  �آنذ�ك،  ت�سكيلية  �سلطة 
بوؤرة  لتكوين  بامل�سافرخانة  زمالئى  جتنيد  �أحاول 

�سيوعية!..
وتذكرت على �لفور موقفًا م�سابهًا مع حمافظ 
جمل�س  عقد  �الأخري  باأن  �لفارق  مع  �ل�سيخ،  كفر 
�ملحافظة ليكون �ساهدً� على حماكمتى.. وحاولت 
مغر�س  �سخ�س  بذلك  �أبلغه  �لذى  باأن  �إقناعه 
ف�سخر  باملباحث،  عالقة  على  �أنه  �أعرف  و�أعرف 
منى وهزئ من عملى �ل�سابق بالثقافة �جلماهريية، 
معتربً� �أن ما يحدث فى ق�سور �لثقافة هو نوع من 
�إىل  �لكالم  �سدمنى  و�لدمياجوجية،  �لتهريج 
�لثقافة  عن  تعرف  "ماذ�  و�ساألته:  �الإيالم،  حد 

�جلماهريية؟.. هل زرت يومـًا �أى ق�سر؟
ذلك،  �إىل  بحاجة  "ل�ست  با�ستعالء:  فرد 
ج  �ل�سذَّ ت�سحكون على  �أنتم  يكفى!..  ��سمها وحده 

و�جلهالء.. �أما هنا فال ينفع هذ� �لكالم".
�سدمتى  من  �أكرب  موقفه  من  �سدمتى  كانت 
فهو  �ل�سيخ،  كفر  بغد�دى" حمافظ  "�إبر�هيم  فى 
و�ملدنى،  �لع�سكرى  تاريخه  طو�ل  خمابر�ت  رجل 
�سيا�سى  توجه  �أى  فى  يت�سكك  �أن  �لطبيعى  ومن 
فنان  فهو  "رزق"  �أما  للنظام،  حار�سـًا  يعمل  الأنه 
�أواًل، وهو ثانيًا رجل وطنى وكان ع�سوً� فى �حلزب 
وُيحكى  بزمان،  �لثورة  قبل  �لتاريخى  �لوطنى 
�مل�سرى"  "عزيز  �لفريق  بيته  فى  �أخفى  �أنه  عنه 
�ل�ساد�ت"،  "�أنور  �ملف�سول من �جلي�س  و�ل�سابط 
و�الإجنليز  �لبولي�س  من  ومطلوبني  هاربني  وكانا 
"�أمني عثمان"، ما كان يجعلنى  فى ق�سية �غتيال 
فى  ر�أيى  عن  �لنظر  بغ�س  كبريً�  �حرت�مًا  له  �أكن 
�إنتاجه �لنحتى �الأكادميى... فجاء ما �سمعته منه 
غ�سبى  وي�ستثري  �ل�سورة  هذه  ليهز  مكتبه  فى 
حتى و�جهته قائاًل: "�أنت تت�سرف هنا كجرن�ل ال 

كفنان وترتك �ملباحث تدير �سئونك!.
فانتف�س غا�سبًا وهو ي�سرخ:

�مل�سرف  تعد  مل  �ليوم  من  �أنت  بره!..  "�طلع 
على �مل�سافرخانة!.. تف�سل!

�ساألته بهدوء وما زلت جال�سًا �أمام مكتبه:
مر�سمى  �ساأترك  وهل  �ساأذهب؟..  "�أين 

بالق�سر �أي�سًا؟. 
قاعد..  �نت  �آدى  �ملر�سم..  فى  "خليك  قال: 

لكن بدون م�سئولية".
فى  لبقائى  ��سرتحت  فاإننى  غ�سبى  وبقدر 
عن  يعطلنى  عمل  �أى  عن  م�سئولية  بدون  مر�سمى 
�الإنتاج �لفنى، فكاأننى ح�سلت على منحة للتفرغ!.

وبالفعل؛ قام بتعيني �لنحات �لر�حل "حممد 
مبا  �لوزير  �إبالغ  �أحاول  ومل  مكانى،  م�سطفى" 
م�ساكل  �أية  فى  به  �لزج  عدم  مف�ساًل  حدث، 
�ملرحوم  يومًا  مر�سمى  فى  ز�رنى  حتى  ب�سببى، 
زيارة  ــ  �لوز�رة  �أول  وكيل  �ملنعم" ــ  عبد  "ح�سن  بالزى الع�شكرى
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مفاجئة، وكان قد �سمع من بعيد مبا حدث، و�أ�سر 
على معرفة �حلقيقة منى.. حكيت له �حلكاية على 
�أن  �لوزير، حيث  �إبالغ  منه عدم  وطلبت  م�س�س، 
من  بداًل  ينا�سبنى،  عليه  �أ�سبحت  �لذى  �لو�سع 
بادر  �لرجل  لكن  �لتفرغ،  على  �حل�سول  طلب 

باإبالغ �لوزير.
�سوؤ�ل  على  �لرد  فى  �ملر�وغة  حاولت 
م�ستعدً�  عينيه  فى  �ل�سرر  ر�أيت  وقد  د."ثروت"، 
لالنفجار فى وجه �لفنان "رزق"، �لذى كان يتوكاأ 
على ع�سا ويبدو عليه �ل�سحوب �ل�سديد �إثر جلطة 
�أى  حدوث  �أجتنب  كنت  لهذ�  فرتة،  منذ  به  �أملت 
�أزمة �أثناء حفل �الفتتاح �إ�سفاقًا عليه و�سط زحام 
�ملدعوين، لكن �لوزير �أ�سرَّ على �ل�سوؤ�ل قائاًل ىل: 

فيه؟ فعلت  فماذ�   .. معنيَّ بن�ساط  كلفتك  "�أنا 
�أح�س�ست �أننى وقعت فى �لفخ، ومل يعد �أمامى 

باب للهروب، فا�سطررت لالعرت�ف:
�مل�سئول عن  �أعد  �أننى مل  فندم  يا  "�حلقيقة 

�لق�سر".
ف�ساأل بحدة و�ل�سرر يتطاير من عينيه: "ومن 

هو �مل�سئول عنه؟".
�أقول  وكاأننى  �سمت  فى  رئي�سى  �إىل  �أ�سرت 

بغري �سوت: "تف�سل قل له �أنت!".
فقال موجهًا حديثه �إىل �لوزير فى وجل:

كفء". رجاًل  مكانه  عينت  "�أنا 
وهنا �نفلت زمام �لغ�سب لدى �لوزير و�ساح:

�أم  �أنت  �لكفء..  �لرجل  يحدد  �لذى  "من 
�أنا؟".

حاول �الأ�ستاذ "رزق" �أن ميت�س �ملوقف فقال 
م�سريً� بيده نحوى:

فى  �أخدته  �أنا  كفاءته  ب�سبب  فندم  "يا 
مكتبى.. )ومل يكن يقول �حلقيقة مع �الأ�سف!(.

�زد�د غ�سب �لوزير وهو يقول:
�سمت  )ثم  مكتبك؟..  فى  حتطها  فازة  "هو 
قر�ر  �أ�سدرت  �أنا  ��سمع..  و��ستطرد(،  حلظة 
الإ�سد�ر  �ساأ�سطر  و�إال  تنفيذه..  وعليك  بتعيينه.. 

قر�رين: و�حد له وو�حد لك!".
كالطلقة،  �لقاعة  من  خارجًا  و�ندفع  قالها 

و�سط ذهول �جلميع.
�أن  �إىل وظيفتى، وحر�ست على  وهكذ� عدت 
مع  تنحيتى  بقر�ر  �لوزير  �أبلغ  مل  �أننى  من  يتاأكد 
بد�فع  وذلك  باملعر�س،  له  حدث  ما  على  �أ�سفى 
�لرجل  بلغ هذ�  ولكن مهما  �أكرث...  ولي�س  �إن�سانى 
ُيذكر  ال  �سىء  ذلك  فاإن  �ل�سلطة،  غطر�سة  من 
مقارنة مبا فعله �أخوه �لفنان "عبد �حلميد حمدى 
م�ستعينًا  �ملن�سب،  فى  حمله  حلَّ  �لذى  رزق"، 
من  بلغ  قد  �ل�ساد�ت،  بالرئي�س  �لقدمية  بعالقته 
مب�ساعدة  �لبلطجية  بع�س  ��ستاأجر  �أن  جتربه 
مباحث �أمن �لدولة لتدمري مر�سمى ولوحاتى ــ بعد 

�سبع �سنو�ت من حادث قاعة باب �للوق ــ ثم �أكمل 
�سنو�ت  ثالث  الأق�سى  �لعمل،  من  بف�سلى  جميله 
د�ئخا بني �ملحاكم حتى ح�سلت على حكم باإلغاء 

�لف�سل �لتع�سفى.. لكن هذه ق�سة �أخرى!. 
)3(

مالمح  �أحد  كان  و�لعد�لة   باحلق  �الإميان 
ما  هذ�  عكا�سة":  "ثروت  ومبادئ  �سخ�سية 
حمور  وكونى  �ل�سابقني،  �ملوقفني  من  ن�ستخل�سه 
�حلادثني ال يعنى �أننى �لبطل، �إمنا �لبطولة �حلق 
ُتن�سب �إليه، فقد كان �نحيازه ىل فى �ملوقف �الأول 
بالدور  �إميانه  من  نابعًا  �ل�سيخ  كفر  ثقافة  بق�سر 
من  ي�سمله  مبا  �لق�سر،  ملدير  و�ل�سجاع  �حلقيقى 
�ملركزية  وك�سر  �لثقافى  �لتوزيع  عد�لة  حتقيق 
�لثقافية �ل�سديدة فى �لعا�سمة، و�الإميان بال�سباب 
كقياد�ت قادرة على تخطى �ل�سعاب بحلول ذ�تية 
�لتغيري د�خل وعى  �إحد�ث  ومبتكرة، وكذلك على 
�سلب  فى  عليه  ير�هن  كان  ما  وهو  �ملجتمع.. 

م�سروعه �لوطنى �لكبري.
بق�سر  �خلا�س  �لثانى  �ملوقف  فى  �أما 
من  �مل�سروع،  هذ�  عن  يد�فع  فكان  �مل�سافرخانة، 
وجود  عرب  و�ل�سعب  �ملبدعني  بني  يربط  �أنه  حيث 
من  ميثله  مبا  �لتاريخى،  �لق�سر  هذ�  فى  �لفنانني 
�لهوية  روح  تلهمهم  باأن  جديرة  ح�سارية،  �أ�سالة 
�ملحيطة  �ل�سعبية  �لبيئة  به  توحى  ومبا  �مل�سرية، 
بحى �جلمالية من جذور قادرة على تخ�سيب قر�ئح 
�لفنانني، مما ينعك�س فى تعبريهم عن �النتماء وفى 
ربطهم بني �الأ�سالة و�حلد�ثة... وهو نف�س ما حققه 
وكالة  مثل  �أخرى،  �أثرية  مو�قع  عدة  فى  ذلك  قبل 
�لغورى باالأزهر، �لتى جمعت حجر�تها بني مر��سم 
بحى  �ل�سنارى  وبيت  �حلرفيني،  وور�س  �لفنانني 

للفنانني،  مر��سم  كذلك  �سمَّ  �لذى  زينب،  �ل�سيدة 
�ل�سعبى  �لرت�ث  فنون  فى  للباحثني  وقاعات 
و�سر�ى  �سحاتة"،  "خمي�س  �لفنان  �إ�سر�ف  حتت 
"للفن  مركزً�  كانت  �لتى  بالرو�سة،  �ملان�سرتىل 
�سعيد"،  "حامد  �لر�ئد  �لفنان  بقيادة  و�حلياة" 
م�ستعينـًا بتالميذه من �لفنانني و�مل�سممني للبحث 
عن �أمناط جمالية ميكن �أن تدخل فى �سميم �حلياة 
�لطبيعة،  ملالمح  �لفنية  �لدر��سات  ولعمل  �ليومية، 
بطبقاتها  �حل�سارية  �لهوية  جذور  عن  بحثا 
�ملرت�كمة، ومركز �خلزف مبدينة �لف�سطاط �الأثرية 
�لر�ئد  �لفنان  �إ�سر�ف  حتت  �لقدمية،  م�سر  بحى 
�ل�سعبى،  �ملوروث  د�خل  للبحث  �ل�سدر"،  "�سعيد 
منطقة  �أبناء  من  �حلرفيني  �ل�سبية  و��ستيعاب 
�لفطرية  خرب�تهم  لتخ�سيب  �ل�سعبية،  �لفو�خري 

بفنون �خلزف �ملعا�سر.
ــ  نظره  فى  ــ  �مل�سافرخانة  فى  وجودى  كان 
�مل�سروع، وكان دفاعه عنى يتجاوز  ��ستكمااًل لهذ� 
�مل�سروع  ب�سرورة  �العتقاد  �إىل  �ل�سخ�سى  �لبعد 

و��ستمر�ره.
ور�ء  �لكامن  �ملعنى  �إ�سقاط  حاولنا  لو  �إننا 
هذين �ملوقفني على كل م�سروعات "ثروت عكا�سة" 
�إليها  للدخول  مفتاحًا  جنده  �سوف  �الأخرى، 
مادية  �إجناز�ت  كمجرد  ال  و��ستيعابها،  جميعًا 
بني  يربط  م�ستنري  كفكر  بل  �لو�قع،  �أر�س  على 
�أو كروح تبث �حلياة فى بقايا  �ملا�سى و�مل�ستقبل، 
م�سروعاته �لتى مت �إفر�غها من م�سمونها حتى لو 

�أو�سكت على �ملوت.
لكن.. هل متوت �الأفكار؟.. بالقطع ال.. وحتى 
لو جتاوزها �لزمن تظل �ساحلة للبعث و�حلياة من 

جديد.

ثروت عكا�شة



للأق�صر التى هى طيبة مكان فى القلب.. 
منها بداأت حرب حترير البلد من الهك�صو�س، 

ومنها نعيد مد اأيدينا اإىل عمقنا فى اجلنوب.
رمبا  اأ�صابيع  �صتة  فى  زي��ارات  ثلث  ولكن 
التى  للمدينة  العودة  فى  للزهد  النف�س  تدفع 

ا�صت�صافت اأول مهرجان لل�صينما الأفريقية.
الأق�صر  ملتقى  ح�صرت  املا�صى  يناير  فى 
بيناىل  بتاأ�صي�س  اأو�صى  وقد  للت�صوير،  الدوىل 
مررت  اأ�صابيع  ثلثة  وبعد  للفنون،  اأفريقيا 

بالأق�صر عائًدا من اأ�صوان فى رحلة ذات طبيعة 
اأ�صرية، واليوم مهرجان لل�صينما الأفريقية، فهل 
اأترحم على مارك�س القائل اإن التاريخ ل يتكرر، 
واإمنا يتقدم عرب منحنيات قذرة؟ وقد زاد طول 
من  عمر  هى  عامًا،  اأربعني  على  املنحنى  هذا 
فراق و�صعت له ثورة 25 يناير نهاية، والثورات 

يذهنب ال�صيئات.
مهرجان خمتلف، بوجوهه واأفلمه وجنومه 

وجلنة حتكيمه وافتتاحه حتت ال�صم�س.

لنبداأ  ب��ل  لنغت�صل،  ل  النيل  نحو  م�صينا 
الفتتاح، و�صط ح�صور كبري ملخرجني وممثلني 
القاهرة  م��ه��رج��ان  اأ����ص���واء  ي���وًم���ا  ت��ف��ل��ح  مل 
ال�صينمائى فى توحيد كلمتهم، حملتهم حما�صة 
عبدالرحمن  هما  ب��ارزي��ن  مبخرجني  ج���اءت 
اإىل  الدنيا  اآخ��ر  من  جرميا،  وهايلى  �صي�صاكو 
بهما  حتيط  �صفينتني  فى  تفرقنا  ثم  الأق�صر، 
اأننا  اإىل  ننتبه  ل  ونحن  اإنقاذ،  وو�صائل  قوارب 
مبتابعة  خمرجه  عن  نن�صغل  م�صهد  من  ج��زء 

مهرجان األقصر للسينما األفريقية.. مصر عادت
�ســـعد القـــر�ش
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لتنتهى  ال�صعبية،  والرق�صات  العازفني  عزف 
اجلولة النيلية بق�س �صريط على ال�صاطئ.

ال�صريط  اأن  اأك��ت�����ص��ف  ���ص��وف  اأي����ام،  ب��ع��د 
الثقافة د.�صاكر عبد احلميد  الذى ق�صه وزير 
وحمافظ الأق�صر عزت �صعد ل يخ�س مهرجان 
اأما  الأق�صر،  كورني�س  افتتاح  واإمن��ا  ال�صينما، 
الأق�صر،  معبد  �صاحة  ففى  املهرجان  افتتاح 
الثالث،  اأمنحتب  العظيم  اء  البنَّ ح�صرة  ف��ى 
واملحافظ  الوزير  وتدعو  بنا،  ترحب  وال�صم�س 
لي�س  لي�س من ذهب، هذا  للقت�صاد فى كلم 
مذيعة  تدعو  اإن�صائية  بلغة  اأو  اإ�صهاب  مقام 
الناظرين،  ت�صر  ل  بلهاء  على،  اإجن��ى  ا�صمها 

لل�صحك على كلم ل ينا�صب ال�صياق.
الفن  ل��ف��ق��رات  مت��ه��ي��ًدا  ال�صم�س  وم��ال��ت 
مده�صة  فقرات  قدمت  التى  والفرقة  ال�صعبى، 
يناير   8 للت�صوير  الأق�����ص��ر  ملتقى  ختام  ف��ى 
ولكن  التنظيم،  ا�صطراب  ب�صبب  ظلمت   2012
الدفء غالب، والثورة حا�صرة، ولولها ما اأقيم 
اأن  مل�صر  ي��ري��دون  اأف��ارق��ة  ج��اء  ول  مهرجان، 

ت�صتعيد بعدها الأفريقى.
ع��ادوا  دول���ة   34 ال��ذي��ن ميثلون  الأف��ارق��ة 
مل�صر الثورتني، ثورة �صباط يوليو 1952 وثورة 
�صعب يناير 2011، �صريونها عرب بانوراما متتد 
اأفلمها  اإىل  القدمية  ومعابدها  متاحفها  من 
م  احلديثة، ومنها اأعمال لداود عبد ال�صيد، املكرَّ
درع  ت�صلمت  الكا�صف،  ولر�صوان  الفتتاح،  فى 
اأهديت هذه الدورة  تكرميه ابنته عايدة، حيث 
�صوتيجى  املمثل  اإليه مع  � 28 فرباير 2012   21

كويتى 1936-2010 من بوركينا فا�صو.
اأن  يكفى  الأثيوبية  ال�صينما  يعرف  ل  وملن 
اأن  و�صيدرك  جرميا،  لهايلى  تيزا  فيلم  ي�صاهد 
الرغبة فى  اأو  الإدراك  اأحياًنا من  اأو�صع  العامل 

الإدراك.
املهرجان جاد، يحمل براءة املبادرة الأهلية، 

امل�صتقلني  الفنانني  �صباب  موؤ�ص�صة  تنظمه  اإذ 
جمال  ف��ى  تعمل  رب��ح��ي��ة،  غ��ري  منظمة  وه���ى 
الفنون والثقافة منذ عام 2006، ونظمت العام 
 �� امل�صتقلة  الثقافة  ائتلف  فى  كع�صو   �� املا�صى 
الفن  واملحافظات عنوانها  القاهرة  اأن�صطة فى 
ميدان، و�صاركت فى دي�صمرب 2011 فى تنظيم 
والأق�صر  والإ�صكندرية  القاهرة  فى  احتفالت 

مبنا�صبة مئوية جنيب حمفوظ.
الطويلة  للأفلم  م�صابقة  جاد:  املهرجان 
وتون�س  ال�����ص��ودان  م��ن  اأف����لم  فيها  تتناف�س 
وال�صنغال  ونيجرييا  وكينيا  واملغرب  واجلزائر 
و�صاحل  فا�صو  وبوركينا  وبنني  اأفريقيا  وجنوب 

العاج وماىل وم�صر.
فيها  يتناف�س  الق�صرية  للأفلم  وم�صابقة 
25 فيلًما من تون�س واجلزائر واملغرب وموزمبيق 

فا�صو  وبوركينا  وال�صنغال  والنيجر  وناميبيا 
وجنوب  وكينيا  وغ��ان��ا  والكوجنو  وال��ك��ام��ريون 

اأفريقيا ومدغ�صقر وزامبيا وم�صر.
وق��ب��ل ���ص��اع��ات م��ن ع��ر���س فيلم اخل��روج 
بعدم  �صنفاجاأ  عي�صوى،  له�صام  القاهرة،  من 
ح�صوله على ترخي�س بالعر�س، ولو لل�صحفيني 
الرقابة،  فى  الفيلم  التحكيم،  وجلنة  والنقاد 
الفيلم،  منع  على  ي��ج��روؤ  ل  خ��ائ��ف،  وال��رق��ي��ب 
ت�صريًحا  مينحه  اأن  يخ�صى  نف�صه  الوقت  وفى 
ل  ظنها  �صبابية  م�صاحة  فى  تركه  بالعر�س، 
اأمام  اأو  وال�صينمائيني  املهرجان  اأم��ام  تدينه 
على  وافق  اإذا  يغ�صبها  اأن  يخاف  التى  ال�صلطة 
م�صلم  �صاب  يتناول علقة  �صائك،  فيلم  عر�س 
يقول  كما  علقة  جمرد  لي�صت  م�صيحية،  بفتاة 
تدفع  اجتماعية  اأزم��ة  واإمن��ا  املهرجان،  دليل 
والفتاة  اإيطاليا،  اإىل  ال�صرية  للهجرة  ال�صاب 

ت�صر على البقاء فى م�صر.
وفجاأة  بياًنا،  يكتبوا  اأن  احل�صور  اق��رح 
ال�صناوى  ط���ارق  وك���ان  بكتابته،  اإىل  اأ���ص��اروا 
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املخرجة ال�ضودانية تغريد ال�ضنهورى

فوزى �ضالح واأحمد ر�ضوان.. وجائزتان



ورقة  فى  ع  فوقَّ ع  وقِّ له  وقلت  للمغادرة،  ي�صتعد 
توير  التوقيعات عن طريق  انهالت  ثم  بي�صاء، 
واإعلميني  و�صينمائيني  ملثقفني  والفي�صبوك 
يدينون مماطلة الرقابة، ورخاوة الرقيب، وكل 
اأ�صكال تقييد احلرية، وناأ�صف حلدوث مثل هذه 
املمار�صات بعد ثورة 25 يناير التى تبنت مفهوم 

احلرية والدولة املدنية.
تدفعنى  باملهرجانات  املتوا�صعة  اخل��ربة 
لقراءة املدخل اأو بع�س املداخل، دليل املهرجان 
"�صيك"،  دليل  املهرجان  ولهذا  واإ���ص��دارات��ه، 
فى  ال�صينما  خم��رج��ى  قامو�س  هما  وك��ت��اب��ان 
املغرب، ل�صمري فريد، و�صينما اأفريقيا ال�صوداء، 
على  وا�صمه  اأوكاديك،  فرانك  نوا�صوكو  تاأليف 
ن�صوا  فهل  اأوك��ادي��ك،  ف��ران��ك  الكتاب  غ��لف 
للكلمة دللة �صيئة  اأن  اأم  نوا�صوكو،  الأول  ا�صمه 
على  حممود  املرجم  يذكر  ل  ب��اهلل؟!  والعياذ 
اأو  �صدر  اأين  الكتاب،  عن  ول  املوؤلف  عن  �صيًئا 
متى؟ و�صاألت رئي�س املهرجان �صيد فوؤاد فقال: 
مل  نيجريي..  امل��وؤل��ف  واإن  دك��ت��وراه  ر�صالة  اإن��ه 
يكن الوقت مت�صًعا لأ�صاأل فى اأى جامعة نوق�صت 
للر�صالة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��رج��م��ة  وه���ل  ال��ر���ص��ال��ة؟ 
مبا�صرة، اأم للر�صالة بعد اإعدادها للن�صر العام 

فى كتاب؟
ال�صينما  اأن  �صفحة،   400 الكتاب  ي�صجل 
الأفريقية لعبت دوًرا ثورًيا فى مرحلة ال�صتقلل، 
يكفى  غربية،  فنية  باأ�صاليب  تاأثرها  يعيبها  ول 
اأنها عربت عن احلما�س لبناء الدولة الوطنية، 
املفقودة،  الهوية  عن  والبحث  ال��راث  واإحياء 
الدول  اإن  ا  اأي�صً يقول  اأن  مينعه  ل  ه��ذا  ولكن 
�� رغم ا�صتقللها  �� جنوب ال�صحراء  الأفريقية 
ثقافًيا  ا�صتقلًل  حتقق  مل  فاإنها  ال�صيا�صى، 
واقت�صادًيا ي�صمح باإنتاج �صينما اأفريقية الهوية، 
اإذ ظلت اآثار ال�صتعمار القدمي حتول دون ظهور 
�صينما قومية حقيقية قادرة على التعبري عنهم 
اأفراد  خمرجون  قدمها  اأفلم  با�صتثناء  ولهم، 

ولكنها ل متثل تياًرا فنًيا اأفريقًيا.
فمنذ  احلقيقية،  م��رارة  بع�س  الكتاب  فى 
اأفريقيا �صحية اخليال  كانت  ال�صينما،  اخراع 
عام  لوميري  الأخوين  اأف��لم  منذ  ال�صت�صراقى 
ال�صينما  اأ�صفت  لح��ق��ة  مرحلة  وف��ى   ،1897
ال�صتعمار،  على  العقلنية  نزعات  الأوروب��ي��ة 
و�صوهت الأفارقة باعتبارهم برابرة متوح�صني، 
الذين جاءوا  تتنكر للأوروبيني  وكائنات غريبة 

لإر�صادهم وحمايتهم.
ي�صعوا  اأن  الأف��ارق��ة  املخرجني  على  وك��ان 
واقعية ملواجهة  اأكرث  اإبراز �صورة لبلدهم  اإىل 
ال�صائدة،  وال��ف��ن��ي��ة  الأي��دي��ول��وج��ي��ة  ال�����ص��ورة 

مهمة  اأداة  ال�صينما  باأن  اإميانهم  من  انطلًقا 
للتنمية الثقافية ل�صعوب اأفريقيا.. اأداة حتري�س 
و�صيا�صًيا  اجتماعًيا  التنوير  اأج��ل  م��ن  ث��وري��ة 
الوعى  ت�صكيل  فى  املحر�س  دور  لعبت  وفنًيا.. 
الثورى، اإل اأن مرحلة ما بعد ال�صتعمار �صهدت 
ال�صكلى،  ال�صتقلل  ي�صميه  ما  منها  ارتباكات 
ا�صتعمارية..  ح��ك��وم��ات  على  دول��ه��ا  لع��ت��م��اد 
دوىل  باإيعاز  قاتلة  �صراعات  واجهت  اأفريقيا 
وانقلبات، واقت�صاد م�صطرب، ب�صبب اأ�صاطني 
املال فى الغرب الذين يحددون اأ�صعار �صادرات 
العامل الثالث اإ�صافة اإىل �صوء الإدارة الداخلية، 
ومن �صاأن التبعية القت�صادية والعجز ال�صيا�صى 
بطبيعتها  وه��ى  الإفريقية،  بالثقافة  الإ���ص��رار 
ت�صتع�صى  وثقافات  ورم���وًزا  تفا�صيل  تت�صمن 
تتحدى  ب��ل  ال��غ��رب��ى،  امل�صاهد  على  �صفراتها 

املناهج النقدية ال�صائعة فى ال�صينما الغربية.
ال�صوداء  اأفريقيا  حكومات  اأدرك���ت  وق��د 
التقليدية،  الثقافة  لن�صر  كاأداة  ال�صينما  اأهمية 
واملر�س  كاجلهل  م�صكلت  م��ن  تواجهه  وم��ا 
ت�صتطع  مل  ول��ك��ن��ه��ا  ال��ع��رق��ي��ة،  وال���ن���زاع���ات 
قابلة  ك�صناعة  ال�صينما  فى  ال�صتثمار  ت�صجيع 

للزدهار.
الأفارقة،  املخرجني  كفاح  املوؤلف  ويحيى 
�صيا�صًيا  معقد  �صياق  ف��ى  ي��ج��اه��دون  ال��ذي��ن 
ما  وقد متكنوا من حتقيق  ونف�صًيا،  واقت�صادًيا 
م�صتوى  على  الأفريقية،  بال�صينما  و�صفه  ميكن 

الن�صج اجلماىل والفنى.
وف���ى ح��ني ق��دم��ت ال����دول ال��ت��ى خ�صعت 

وموريتانيا  ال�صنغال  الفرن�صى،  للحتلل 
وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���ص��و و���ص��اح��ل ال��ع��اج، فى 

�صنواتها الأوىل اأفلم الوعى القومى 
الدول  ف��اإن  بال�صتعمار،  املنددة 

للحتلل  خا�صعة  كانت  التى 
الربيطانى مثل غانا ونيجرييا، 

قدمت اأفلًما جتارية، ورغم 
اأبطال  ف���اإن  التباين،  ه��ذا 
الأف��ارق��ة،  التحرير  ح��رك��ة 
التام  بالتحرر  ن���ادوا  مم��ن 

من مرياث ال�صتعمار، ربطوا 
الحتكارات  ع��ن  ال�صتقلل 

الثقافية  بالنه�صة  ال��دول��ي��ة 
الذات  لتحرر  ك��اأداة  الأفريقية، 

واملجتمع.
اأترك املداخل الدليل والكتابني، 

واأتعامل مع حلم املهرجان ودمه، مع 
تيزا،  الفتتاح  بفيلم  والبداية  الأفلم، 

وقد �صاهدته من قبل، فى القاهرة اأو نيودلهى، 
ولكنه هنا يعر�س ناطًقا بلهجته املحلية الأثيوبية، 
ومرجًما اإىل الفرن�صية، ومل يكن �صعًبا ترجمته 
املهرجان،  دولة  لغة  لكربياء  احراًما  للعربية، 
مل  وكثريون  م�صاهديه،  ا�صتبقاء  على  ا  وحر�صً

يكملوا العر�س.
كف  بفيلم  ا  مرب�صً كنت  باأننى  اأع���رف 
القمر خلالد يو�صف.. كانت قاعة ق�صر الثقافة 
مع  متفاعلون  وهم  الأق�صر،  باأهاىل  مزدحمة 
اإن  ال�صينما، حتى  تعنيهم جماليات  الفيلم، ول 
عن  يتحدث  اإن��ه  قالت:  جامعية  لعلها  موظفة 
اغت�صاب فل�صطني، خرجنا من هم�س تيزا اإىل 
وتقريريته،  مبا�صرته  فى  القمر(  )كف  زعيق 
من  خم��رج،  بقدرة  انتقلت،  ال�صراخ  وع��دوى 
الكبري خالد �صالح، وقد حافظ  ابنها  اإىل  الأم 
على الأمانة فوا�صل ال�صراخ وهو ين�صح اأخوته، 
زكى،  اأحمد  هيثم  الأ�صغر  فيهم  مبن  واإخوته 
�صراًخا  يبادلونه  وجهه،  فى  ي�صرخون  ظلوا 
ب�صراخ، اإىل اأن اأنقذتنى كلمة النهاية واحلمد 
لأجد  ���ص��واه،  م��ك��روه  على  يحمد  ل  ال���ذى  هلل 
مثل  وفى  بالفيلم،  ي�صيدون  متحم�صني  الأهاىل 
هذا املقام ل ي�صح الوقوف فى وجه الزحف.. 
فى  فكتبت  ذلك،  ير�صنى  ومل  ال�صمت،  اآث��رت 
�صفحتى على الفي�صبوك: رجعت من فيلم )كف 
القمر(، وقررت انتقاده، ولكنى وجدت جمهور 
الأق�صر فرًحا، فلم اأ�صاأ اأن اأف�صد فرحته بالقول 
اإننى �صاهدته كثرًيا فى اأعمال امل�صطفني نيازى 
وال�صيفى،  الإم��ام  واحل�صنني  الدين،  وح�صام 

22
م�ضهد من فيلم حواء



حني  عن  املقال  هذا  اأ�صع  الحتياط  باب  ومن 
باحلواو�صى،  اأه��ًل  يا  مقاىل  وعنوان  مي�صرة.. 
وقد ن�صر فى مار�س 2008 فى الد�صتور والقد�س 

العربى.
اجلمر  �صنوات  وقائع  اإىل  القمر  كف  من 
ال�صينما  ميثلون  و�صينمائيني  اأفلًما  �صاهدت 
احلقيقية، فى دول تراهن على الفن.. فى الفن 
لي�صت الأفلم بالنيات، ول ي�صفع ملخرج متوا�صع 

موقفه ال�صيا�صى. فيلم اأو ل فيلم.
الأخ�صر  بفيلم  الأق�����ص��ر  اأه���اىل  اأع��ج��ب 
بالأم�س  اجلمر  �صنوات  وق��ائ��ع  ك��اأن  حامينا، 
فقط، واأ�صفقوا على بطله ميلود، ن�صف احلكيم 
الحتلل  وح�صية  على  ك�صاهد  العاقل،  ن�صف 
ق�صية  عدالة  على  الوطنيني  ورهان  الفرن�صى، 
ق�صية  يتناول  هام�س،  ناعم  فيلم  ب��لده��م.. 
كربى من دون اللجوء اإىل �صراخ، حتى اإن بع�س 
م�صاهده �صامتة، ومت�صى دقائق فقط على وقع 

الر�صا�س اأو اخلطوات احلذرة للمجاهدين.
اأحد  فيه  يدلل  اأحببته،  م�صهد  الفيلم  فى 
اجلزائريني على اأن الدنيا لي�صت مرحلة عابرة، 
�صبب  ولي�س هذا  امل�صلم،  فيها  يزهد  األ  ويجب 
اإعجابى بامل�صهد، واإمنا ا�صت�صهاد الرجل بالآية 
وقد  الدنيا«،  من  ن�صيبك  تن�س  »ول  القراآنية 
هذا  الدنيا،  هذه  فى  ن�صيبك  تن�س  ول  قالها: 
الدين  لأنه جزء من  نف�صى  اإىل  احل��وار حمبب 
وهى  ب���اهلل،  املبا�صرة  ال��ع��لق��ة  م��ن  ال�صعبى، 
علقة رمبا يف�صدها املتحدثون با�صم اهلل، ممن 
يدعون النا�س اإىل دين هم موؤمنون به، واإله ل 
من  يتخذون  املتنطعون  وه��وؤلء  غ��ريه،  يعبدون 
الدعوة وظيفة، ول يعرفون �صيًئا ا�صمه الرغيب، 

ويب�صرون العباد بالنار وبئ�س امل�صري.

وذكرتنى جملة اجلزائرى فى فيلم الأخ�صر 
الأ�صطى رم�صان احللق،  قاله ىل  حامينا مبا 
وه���و رج���ل م��ت��دي��ن، ول��ك��ن م��رارت��ه مل حتتمل 
النتخابات  ف��ى  وال�صلفيني  الإخ����وان  األع��ي��ب 
)2011(، فقال ىل اإنهم يخالفون كلم الر�صول 
فى  دي��ن  ول  الدين  فى  �صيا�صة  »ل  ق��ال:  ال��ذى 
ال�صيا�صة«، واإن ال�صادات تاأ�صى بهذا احلديث.. 
�صحكت، ومل اأ�صحح لرم�صان لأن الإن�صان رمبا 
ي�صل بفطرته اإىل معنى اأو حقيقة، مبا فى ذلك 
الإميان باهلل، وحني تريد اإثبات احلقيقة نف�صها 

بالدليل العقلى تف�صد عليه اإميانه الفطرى.
اأفريقية املهرجان اأوقعتنا فى �صرك اأفلم 
روائية وت�صجيلية تك�صوها ال�صمرة، ولي�س ال�صرك 
اأن  اإىل  تقرير حالة،  واإمنا  ا،  انتقا�صً اإ�صاءة ول 
اأ�صرقت �صم�س املهرجان بفيلم حكايات تون�صية، 
وقد  حفيظ،  مازنى  ندى  ملخرجته  الأول  العمل 
بالفعل  وك��ان  للفيلم،  الدعاية  التوان�صة  اأج��اد 
ذوى  اأف��ري��ق��ي��ا،  ف��ق��راء  معاناة  فمن  خمتلًفا، 
وجوه  بنور  ال�صينما  اإ�صراق  اإىل  ال�صود،  الوجوه 
ناهدة  �صدور  ذوات  تون�صيات  الفيلم،  بطلت 
عامل  ف��ى  ت��ت��ه��ادى  ر���ص��ي��ق��ة،  واأج�����ص��اد  واأذرع 

خمملى.. قلنا: ليته كان فيلًما يليق مبهرجان!
وك��م��ا ب����داأ امل��ه��رج��ان ب��ف��رح��ة الأف���ارق���ة 
�صرف  على  اخلتام  كان حفل  با�صتعادة م�صر، 
طويًل  احل�صور  �صفق  اإذ  النا�صر،  عبد  جمال 
اآباء  عن  يتحدث  وه��و  م،  امل��ك��رَّ جرميا  لهايلى 
واملعنى  عبدالنا�صر،  مقدمتهم  وفى  اأفريقيا، 
ع�صو  �صي�صاكو  الرحمن  عبد  عليه  �صدد  نف�صه 
جلنة التحكيم الذى يزور م�صر لأول مرة، وكان 
قد رف�س دعوات �صابقة، و�صعد باحل�صور؛ لأن 
املهرجان اأفريقى، ولأن م�صر ثارت وا�صتعادت 
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روحها، وتريد ا�صتعادة دورها الأفريقى.
عل ت�صفيق القاعة، وجتاوب معه ت�صفيق 
املن�صة، حيث جلنة التحكيم، وحمافظ الأق�صر 
عزت �صعد، وعماد اأبوغازى الوزير ال�صابق الذى 

تبنى املهرجان، وكان يبت�صم ول ي�صفق!
واأعلم  غازى،  اأبو  قابلت  الع�صاء،  فى حفل 
من حواراتنا ال�صابقة اأنه ل يحب عبد النا�صر.. 
الت�صفيق،  عن  املمتنع  الوحيد  كنت  ل��ه:  قلت 
ابت�صامتك  من  اأك��رث  عبدالنا�صر  ي�صتحق  األ 

للم�صفقني لذكراه؟ فقال: م�س ممكن!
اإ�سارات:

� نظم املهرجان ملتقى للطلب والدار�صني 
بع�صهم  اأفريقًيا  طالًبا   35 مب�صاركة  ال�صباب 
الفنون  بكلية  املتحركة  الر�صوم  ق�صم  طلبة  من 

اجلميلة بالأق�صر.
املهرجان  مديرة  احل�صينى  عزة  اأعلنت   ��
خم�صة  اإنتاج  لدعم  دولر  األ��ف   50 تخ�صي�س 
اأفلم ق�صرية، من م�صاريع ال�صباب امل�صاركني 
 30 مببلغ  طويل  فيلم  اإنتاج  ودع��م  امللتقى،  فى 

األف دولر.
جوائز الأفالم الطويلة:

الروح  فتى  الكينى  ال��روائ��ى  الفيلم  ف��از   �
للمخرجة هوا عثمان بجائزة اأح�صن فيلم.

حبيبتنا  ال�صودان  ال�صودانى  الفيلم  فاز   ��
جلنة  ب��ج��ائ��زة  ال�����ص��ن��ه��ورى  ت��غ��ري��د  للمخرجة 

التحكيم.
�� فاز الفيلم الت�صجيلى مولود فى 25 يناير 
اإ�صهام  اأح�صن  بجائزة  ر�صوان  اأحمد  للمخرج 
فنى، واأهدى ر�صوان اجلائزة للثوار وال�صهداء، 
عل  القاعة  وم��ن  م�صتمرة،  ال��ث��ورة  اأن  واأع��ل��ن 

هتاف: ي�صقط ي�صقط حكم الع�صكر.
جوائز الأفلم الق�صرية:

�� فاز الفيلم املغربى حياة ق�صرية للمخرج 
عادل الف�صيلى بجائزة اأف�صل فيلم.

�صانى  للمخرج  طائر  �صرخة  فيلم  ف��از   �
جلنة  بجائزة  النيجر  م��ن  م��اج��ورى  الهاجى 

التحكيم.
� فاز الفيلم التون�صى قاع البئر للمخرج معز 

بن ح�صن بجائزة اأف�صل اإ�صهام فنى.
�� منحت موؤ�ص�صة �صباب الفنانني امل�صتقلني 
ر�صوان  املخرج  با�صم  الق�صري  للفيلم  جائزة 
الكا�صافا  ا�صتعارة  لفيلمى  منا�صفة  الكا�صف 
للمخرج  حى  وجلد  ميتا،  ليونيل  للكامريونى 

فوزى �صالح.

عايدة الكا�ضف تت�ضلم درع تكرمي اأبيها



ال ثورة دون فن، وال تاريخ دون كاتب، وفى الفن 
كثرًيا ما تكمن الثورات باأ�سبابها واأولوياتها.

اأعقبتها  ثورات  هناك  الثورة..  جناح  الفن 
الدافع  كانت  فنية  حركات  وهناك  فنية،  حركات 
للثورة، وهل من ثورة دون عنا�سر مكونة لها ـ هذا 
ـ اأو ما ا�سطلح عليه باالأداء  ما اأ�سميه بفنية الثورة 

الثورى.
ثورات  من  للثورات،  مهًدا  م�سر  كانت  لقد 

اجتماعية و�سيا�سية حتى الثورات الدينية.
ترتبط  فالثورة  املدخل،  هى  م�سر  كانت 
ل الوجود، والوجود الثورى  بالوجدان والوجدان ي�سكِّ
الفنون  دور  ياأتى  هنا  ومن  �ض،  حمرِّ من  له  بد  ال 
تكون  ما  فكثرًيا  الثورات،  على  ا  �سً حمرِّ بو�سفها 
ا�ستكمااًل  تكون  ما  واأحياًنا  الن�سيج،  اأو  املقدمة  فى 

للم�سهد الثورى.
كانت  مهمة  عديدة  ثورات  حدثت  م�سر  ويف 
العام،  التاريخ  على  املفتوح  الباب  هى  مرة  كل  فى 
الغزو  حاالت  من  الكثري  اإىل  الثورات  هذه  وترجع 

التى تعر�ست لها.
االأ�سرة  ع�سر  فى  مل�سر  ال�ساميني  غزو  فمنذ 
ال�ساد�سة، وغزو الهك�سو�ض فى القرن ال�سابع ع�سر 
�سعوب  وغزو  االآ�سوريني،  غزو  اإىل  اإ�سافة  ق.م، 
الثالث  القرن  اأواخر  فى  املتو�سط  االأبي�ض  البحر 
عرب  الفر�ض  غزو  م�سر  كافحت  كما  ق.م،  ع�سر 
كفاح  وامتد  البطلمى،  الع�سر  فى  ثورات  ثالث 

ال�سعب امل�سرى فى الع�سر الرومانى.
لغزوين  م�سر  تعر�ست  الو�سطى  القرون  وفى 
�سليبيني، وفى الع�سر احلديث جاءت رحلة مقاومة 
الفرن�سية،  واحلملة  العثمانى،  للحكم  ال�سعب 

االإ�سكندرية  ففى  طوائفه؛  بكل  ال�سعب  قاوم  حيث 
ثورتى  ا�ستعلت  واإمبابة..  و�سرباخيت  والقاهرة 
فى  املقاومة  نن�سى  وال  والثانية،  االأوىل  القاهرة 

الوجه البحرى وال�سعيد.
ومن احلملة الفرن�سية التى انتهت فى 1801، 
 ،1807 فى  فريزر  بقيادة  االإجنليزية  احلملة  اإىل 
نها ال�سعب در�ًسا من ال�سعب ن�سيانه، حتى  والتى لقَّ
بعدما عاد االحتالل االإجنليزى فى العام 1881 مل 
يقاوم طيلة  امليدان، وظل  ال�سعب مقعده فى  يرتك 

�سعد  بزعامة   1919 ثورة  حدثت  حتى  عاًما  الـ38 
زغلول.

امل�شهد الغنائى فى ثورة 19
بجناحه  امل�سرى  الفن  �سعود  كان  هنا  من 
التجارب  اأهم  من  هى  جتربة  عرب  الغناء،  االأ�سيل 
�سيد  ا�ستطاع  فقد  احلديث؛  تاريخنا  فى  الفنية 
والغناء، هى  املو�سيقى  ثورة فى  اأن ي�سنع  دروي�ض، 
اأول  فكان  امل�سرية،  الفنية  ال�سخ�سية  بناء  ثورة 
يا  قوم  ن�سيد:  هو  حقيقى،  م�سرى  قومى  ن�سيد 
ليكون  خريى،  بديع  ال�ساعر  كتبه  الذى  م�سرى، 
ظاهرة  احتجاجية  من  فيه  ملا   ،1919 ثورة  اأيقونة 
بني  ما  مقارنًة  امل�سرية  ال�سخ�سية  حال  على 
اجلد،  بامل�سرى  ُيعرف  وما   1919 فى  امل�سرى 
االأوىل: احلا�سرة  ال�سخ�سيتني،  ال�سراع بني  ذلك 
الظاهرة  والثانية  الن�ض،  فى  و�سلبيتها  بخمولها 

بتاريخها بني مبنى ومعنى. 
فبعد اأن يبداأ ال�ساعر بديع خريى نداءه: "قوم 
من  ينتقل  ثم  بتناديك"،  دامًيا  م�سر  م�سرى  يا 
للمنادى  امللزمة  التذكري  حالة  اإىل  املنادى،  حالة 

عليه: "خد بن�سرى ن�سرى دين واجب عليك".
وي�ستمر ال�ساعر فى �سرد االأحداث التى دفعته 
اإىل فر�ض هذا النداء وياأتى فى مقدمتها �سعار ثورة 
"يوم ما �سعدى راح هدر"، واملق�سود هنا:   :1919
اإليه  ُم�سار  من  ال�ساعر  حولَّه  الذى  زغلول،  �سعد 
اإىل امللكية "�سعدى"، "قدام عنيك"، ثم يرى عليه 
باإيديك"؛  �سيعته  اللى  جمدى  "عدىل  م�سئولية: 
ذلك  فى  امل�سرى  ل�سخ�سية  وا�سح  اتهام  وهنا 
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احلني، وهو اتهام جرئ وغريب على هذه الفرتة.
حالة اجلدود  و�سف  فى  ال�ساعر  ي�سرت�سل  ثم 
طدول  يكتب:  حني  احلا�سر  مع  تفاعلهم  ومدى 
كل  جمودك  من  نهار  ليل  قبورهم  فى  جدودك 
ع�سمة بت�ستجار"، وهو ما يعك�ض اإىل اأى مدى كانت 
حالة امل�سرى من اجلمود والك�سل، حالة و�سلت اإىل 
ارتكاب فعل التعذيب فى املا�سى بتاريخه واأ�ساءت 
اإليه، وهو ما يو�سحه ال�سطر التاىل: "�سون اآثارك 
ياللى دن�ست االآثار/ دول فاتولك جمد وانت دفنت 

عار".
�ض فى الن�ض ذا داللة عالية،  وقد يكون املحرِّ
وهذا االأ�سلوب التحري�سى من االأ�ساليب ال�سرورية 

فى هذه احلالة. 
دااًل  الن�ض  هذا  يجعل  اأن  دروي�ض  �سيد  جنح 
على املرحلة بلحنه الذى يتما�سى مع عفوية الن�ض، 
فقد ا�ستطاع دروي�ض اأن يخرج النار من قلب مقام 
م�ستطرًيا،  و�سًرا  �سارًخا  حجًرا  ليجعله  "العجم" 
التدريجى؛  اللحنى  لل�سعود  م�ستوى  من  اأكرث  عرب 
فمن اجلملة الب�سيطة املمتدة فى بداية اللحن اإىل 
اللحن  منت�سف  فى  واملو�سوعية  النارية  احلركة 
اأ�سعر  عارك"،  "دفنت  وحتى  اآثارك"،  "�سون 
اأ�سيل، لقد كان  "مانفي�ستو" ثورى  اأمام  اأقف  اأننى 
ن�سيد "قوم يا م�سرى" هو اأول ن�سيد قومى حقيقى 

ا�ستطاع اأن يحجز مقعده فى التاريخ!
ثورة  بانتهاء  دروي�ض،  �سيد  ثورة  تنتِه  ومل 
يا  "قوم  ن�سيد  فبعد  بفنه،  ثائًرا  فظل   ،1919

فى  قدم  الك�سافة"،  "بن�سيد  واملعروف  م�سرى" 
العام 1921 مع نظلى مزراحى من كلمات ال�ساعر 
االأمم  فى  جيو�ض  "اأح�سن  التون�سى،  بريم  حممود 
من  رجع  "اجلي�ض  املجموعة  نف�ض  ومن  جيو�سنا"، 
"اليوم يومك  احلرب"، كما قدم مع حياة �سربى، 
يا جنود"، و"اأنا امل�سرى كرمي العن�سرين"، وكلها 

كتبها بريم التون�سى.
جنى  عام  وهو   1923 العام  فى  قدم  كذلك 
ثمار الثورة ب�سياغة ن�ض د�ستور 1923؛ اأول د�ستور 
"بالدى بالدى"، من كلمات  مدنى حقيقى، ن�سيده 

ال�ساعر يون�ض القا�سى، واأحلان �سيد دروي�ض.
كليوباترا:  رواية  من  اإلهام"  "ن�سيد  ياأتي  ثم 
"م�سرنا وطننا/ �سعدها اأملنا/ كلنا جميًعا للوطن 
�سحية/ اأجمعت قلوبنا هاللنا و�سليبنا/ اأن تعي�ض 
الغنائى  امل�سهد  كان  هكذا  هنية(  عي�سة  م�سر 
ال�سارع  حلن  من  م�سهًدا   ،1919 لثورة  املواكب 
وعنواًنا لن�سال وطنى حقيقى مازالت اآثاره حا�سرة 

بيننا.  
كيف غنينا فى ظل ثورة 52

من اأعظم االأ�سباب وراء ثورة اجلي�ض فى العام 
1952، بح�سب راأى �سالمة مو�سى يف كتابه ــ الف�سل 
الذى اآلت اإليه ثورة 1919 والتى كانت تنطوى على 
اأحداث عديدة ياأتى بينها اال�ستقالل عن االإجنليز، 
فلم تنجح فى هذا.. كما اأنها مل تنجح يف احلد من 
خلق  فى  تنجح  مل  اأنها  كما  فوؤاد،  امللك  ا�ستبداد 

جهاز حكومى عادل لالإدارة والق�ساء.
كما يرى �سالمة مو�سى اأنها مل تنجح فى تعميم 

طبقات  بني  االجتماعية  العدالة  واإيجاد  التعليم، 
يوليو   23 ثورة  تقوم  اأن  �سرورًيا  كان  لذا  ال�سعب، 
حيث  مذهل؛  غنائى  م�سروع  �ساحبها  التى   ،1952
وكمال  جاهني،  �سالح  اأ�سماء  امل�سروع  هذا  اأفرز 
م�سهًدا  ليقدموا  حافظ  احلليم  وعبد  الطويل، 

غنائًيا من النادر تكراره.
فى  الفريد  الثالثى  لهذا  لقاء  اأول  كان  فقد 
جاهني  �سالح  كتبها  والتى  ال�سعب"،  "اإحنا  اأغنية 
كان  الذى  ــ  النا�سر  عبد  جمال  الراحل  للزعيم 
ال�سعب  "اإحنا  فكتب:  للحرية  مفتاًحا  يراه  جاهني 
فاحت  يا  ال�سعب/  قلب  اخرتناك من  ال�سعب/  اإحنا 
باب احلرية/ يا ري�ض يا كبري القلب... اإىل اآخره". 
يونيو   24 يوم  فى  احلليم  عبد  غناها  وقد 
1956، اإال اإنها مل تكن االأغنية االأوىل من االأغنيات 
اأغنيات  �سبقها  بل  الثورة،  عن  ة  املعربِّ اأو  املواكبة 
با�سم  العليم  كاأغنية حليم مع ع�سمت عبد  اأخرى 
الثورة  عقب  قدماها  والتى  اجلديد"،  "العهد 
مبا�سرًة وهى لل�ساعر حممود عبداحلى ومن اأحلان 
املوؤرخ املو�سيقى عبداحلميد توفيق زكى، تلتها اأغنية 
"ثورتنا امل�سرية" لل�ساعر ماأمون ال�سناوى واأحلان 

رءوف ذهنى.
اإال اأن اأغنية "اإحنا ال�سعب" كانت من االأغنيات 
ت عن اأهمية احلدث ا�ستناًدا اإىل اأحد اأهم  التى عربَّ
النا�سر.. حيث  الراحل جمال عبد  رموزه: الزعيم 
م �سورة جنحت فى التدليل  ا�ستطاع جاهني اأن يقدِّ
بن�سيج  كرمز،  النا�سر  عبد  ارتباط  مدى  على 
املواطن فى ذلك احلني: "اإحنا حياتك وابت�ساماتك 

كمال الطويل�سيد دروي�ش �سالح جاهني
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وانت حياتنا/ احنا بنفرح وانت بتفرح من فرحتنا/ 
اخرتناك  واحنا  مبحبتنا/  يكرب  قلبك  نكرب  ما  كل 
يا  ري�ض  يا  باب احلرية/  فاحت  يا  وراك/  وهنم�سى 

كبري القلب".
واأعتقد اأن اجلملة لدى ال�ساعر �سالح جاهني 
متلق،  اأو  م�ستمع  اأى  ب�سهولة  تخرتق  اأن  ت�ستطيع 
كذلك كانت عبقرية كمال الطويل الذى انحاز اإىل 
اللحن  هذا  �سياغة  فى  ال�سرفة  ال�سرقية  الروح 
احلليم  عبد  اأداء  جاء  كما  كثرية،  اأخرى  واأحلان 
الب�سيط  امل�سرى  املواطن  روح  اإىل  اأقرب  حافظ 

بتلقائيته املعهودة.
امل�سرية  للثورة  املواكبة  حافظ  اأغنيات  ومن 
اها  والتى غنَّ يا حبيب املاليني"،  "يا جمال  اأغنية: 
فى العيد ال�ساد�ض للثورة وحتديًدا فى �سهر فرباير 
من العام 1958 وهو ال�سهر الذى متت فيه الوحدة 
بني م�سر و�سوريا.. االأغنية كتبها ال�ساعر والكاتب 
الطويل،  كمال  ا  اأي�سً ها  وحلنَّ احلربوك،  اإ�سماعيل 
وقد  للثورة..  اأ�سا�سى  كرمز  نا�سر  تطرح  وكانت 
حتول  اإذ  االأول؛  اأداءها  هنا  ال�سورة  جتاوزت 
نا�سر اإىل رمز عربى كبري بح�سب ن�ض احلربوك، 
قام  جباله/  ويا  وديانه  بحاله/  ال�سرق  "�سحيت 

ب�سعوبه واأبطاله/ مع بطل االأمة العربية".
وفى التا�سع من يناير من العام 1960 فى حفل 
م  قدَّ اأ�سوان،  مدينة  فى  اأُقيم  الذى  املدينة  اأ�سواء 
ال�ساعر  رائعة  الطويل  وكمال  حافظ  عبداحلليم 
كانت  التى  �سعبط،  "حكاية  كامل،  �سفيق  اأحمد 
النا�سر  عبد  فر�سها  التى  التحدى  حالة  د  جت�سِّ
حني وقف اأمام العامل يعلن اإ�سراره على بناء ال�سد 

العاىل حتى ولو كره البنك الدوىل.
وهى  الطويلة،  الوطنية  االأغنيات  من  االأغنية 
تكن  مل  واإن  اال�ستعرا�ض،  اإىل  اأقرب  احلقيقة  فى 
ـ  كلمات  فاالأغنية،   بالفعل،  غنائًيا  ا  ا�ستعرا�سً
واآدى  هنبنى  "قلنا  الكور�ض:  يبداأها  اأداء،  ـ  حلن 
احنا بنينا ال�سد العاىل/ يا ا�ستعمار بنيناه باإيدينا 
دى  هى  النا/  عمَّ باإيد  اأموالنا  من  العاىل/  ال�سد 
للمطرب  الت�سليم  ويتم  بنينا"..  اإحنا  واآدى  الكلمة 
اأقرب  مبدخل  ليبداأ  حليم،  يج�سده  الذى  نى  املغَّ اأو 
البداية هكذا:  فتكون  املطرب  اإىل  منه  الراوى  اإىل 
الكور�ض:  يرد  بكلمة"،  ىل  ت�سمحوا  "اإخوانى/ 
ـ املغنى ليعلن ما وراء  "هيه"، ثم ي�سرت�سل الراوى 
احلكاية والتى ال تتمثل فى ال�سد ك�سورة افرتا�سية 
ملا خلفها، بل فيما يكمن خلفه اأى ال�سد كحكاية اأو 
الكفاح  ال�سد/ حكاية  "احلكاية م�ض حكاية  تاريخ: 

ينتهى  اأن  واإىل  اإحنا"  حكايتنا  ال�سد/  ورا  اللى 
املقطع االأول من احلكاية.

الأداء  وجدانية  �سورة  الراوى  ـ  حليم  يقدم 
"الري�ستاتيف" ثم ينتقل من هذا االأداء اإىل االأداء 
الغنائى النابع من نف�ض البداية، فيبدو الغناء اأقرب 
اإىل احلكاية، اإال اأن ال�سورة تاأخذ ُبعًدا درامًيا اآخر 
حني ي�سل املطرب اإىل املقطع الذى اأود اأن اأ�سميه 
"وامل�سانق  واحد:  اآن  فى  حلنًيا،  �سعرًيا/  بامللتهب 
للى رايح واللى جاى/ ودم اأحرارنا اللى راحوا فى 
ح�سا�سية  اإىل  اأ�سري  اأن  ىل  وا�سمحوا  دن�سواى".. 
الذى مل يحِظ باهتمام  اأحمد �سفيق كامل  ال�ساعر 
من  كتلة  ال�ساعر  هذا  اإن  جتربته،  ت�ستحقه  نقدى 
بداية  على  قدرة  ولديه  النظر،  وُبعد  احل�سا�سية 
فى  وملهمة  مده�سة  ب�سورة  ال�سعرية  مقطوعاته 

ذات الوقت.
هذا  فى  املقاطع  اأحد  فى  يقول  ماذا  ولرنى 
اأرواحنا فى  اللى  للنيل  نب�ض  "كان طبيعى  الن�ض: 
فى  وال�سحارى  �سايعة/  االأر�ض  فى  مايته  ايديه/ 
فى  واحلميمية  الذكية  ال�سهولة  فهذه  اإليه"..  �سوق 
اأن  ت�سعر  اأن  ميكنك  طبيعى"،  "كان  الوقت  ذات 
قائلها ال يتحدث معك من خلف اأغنية اأو ن�ض، بل 
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هو يجل�ض معك قريب منك.
اتخذت  التى  �سعب" وحدها  "حكاية  تكن  ومل 
�سفيق  اأحمد  جتربة  فى  الدرامى  امل�سرحى  الطابع 
املو�سيقار  مع  "ذكريات"  رائعته  فهناك  كامل، 
عبداحلليم  واأداء  عبدالوهاب،  حممد  العبقرى 
فهناك  ال�سورة،  بنف�ض  تق�سيمها  مت  حيث  حافظ، 
مب�ساركة  باحلكاية  ينفرد  بطل  وراوى،  كور�ض 

الكور�ض.
التى  االأغنيات  اأهم  "ذكريات"  اأغنية  د  وُتعَّ
احلقيقية  االأزمة  وهى  الهوية،  مفهوم  فى  تبحث 
"وافتكرت  احلكاية:  فى  الراوى  اأو  البطل  لدى 
م�سر  فى  واإحنا  �سعيدة/  م�ض  بعيدة  بعيدة  �سنني 
ليحدد  الكور�ض  الراوى،  يقاطع  هنا  اجلديدة"، 
"اجلريان  الراوى:  ليكمل  "دا كان زمان"،  الزمن: 
اإجنليز  اأجانب/  اأكرتهم  كانوا  جانب..  كل  من 
حالهم يغيظ والعجايب/ كنت حا�س�ض اإن اأنا واأهلى 

االأجانب".
والع�سرين  الثالث  ثورة  اأعقبت  كثرية  اأغنيات 
من يوليو 1952، ا�ستطاعت اأن تر�سم م�سهًدا غنائًيا 
وعبدالوهاب،  كلثوم،  واأم  قنديل،  حممد  كبرًيا،.. 
فى حياة  النقلة احلقيقية  اأن  لدرجة  وعبداحلليم، 

االأخري كانت بعد الثورة مبا�سرًة.
اأغنيات 25 يناير

التجربة  واجهت  التى  احلقيقية  امل�سكلة  اإن 
يناير  من  والع�سرين  اخلام�ض  ثورة  بعد  الفنية 
الثورة  هذه  عظمة  اأن  فى  تكمن   2011 العام  من 
اأكرب من  يرتبك فاحلدث  و�سعبيتها جعلت اجلميع 

احلكم  اأن  اعتقادى  وفى  املرحلة،  هذه  فنون  كافة 
ال�سعوبة مبكان، حيث  االآن من  التجربة  على هذه 
للتجربة، وذلك  االأ�سا�ض  اأو  مل ي�سبح هناك قوام، 
فعام  الزمن،  عامل  اأواًل:  كثرية،  عوامل  بحكم 
هذه  بحجم  فنية  جتربة  خللق  كافًيا  لي�ض  واحد 
فى  الوقوع  الطبيعى  من  كان  لذا  الهائلة،  الثورة 
يف  ح�سرت  التى  االأغنيات  فاأغلب  اال�ست�سهال،  فخ 
العارم  الزخم  هذا  وروعة  بحجم  تكن  مل  امل�سهد، 

من الرقى والتح�سر.
االأغنيات كتح�سيل حا�سل،  اأغلب  لقد جاءت 
هالل،  حمادة  اأغنية  نعترب  اأن  املمكن  من  فهل 
اأرى  اإننى  "�سهداء 25 يناير"، ل�سان حال الثورة؟، 
من  االأغنية  ي�سوب  ملا  بعينه،  اجلنون  ذلك،  فى 
�سعف وركاكة وا�ست�سهال: "�سهداء 25 يناير/ ماتوا 
|"بالديب  اأتى  قد  ال�ساعر  يناير" وكاأن  اأحداث  فــ 
ال�سهداء  اأن  النا�ض  اأن ظن  اعتبار  ديله"، على  من 
قد ا�ست�سهدوا فى دي�سمرب اأو اأكتوبر اأو فى اأى �سهر 

اآخر.
التاريخ حتتاج  فى  ثورة  اأى  اأن  اأقول  هنا  ومن 
اإىل وقت كاٍف من الزمن لطرح فنونها ومنجزاتها 
من اأدب وغناء و�سينما وغريه من الفنون، وفى ظل 
اأحداث الثورة راح االإعالم العجيب يت�سدق باأغنية 
اأنها  على  جمال  ورامى  ال�سافعى  عزيز  من:  لكل 
اأح�سن اأغنية تعرب عن الثورة، علًما باأن اأروع ما فى 
هذه االأغنية هى القيمة االأ�سا�سية التى فى جزء من 

حلن للراحل العظيم بليغ حمدى.
فاملقطع  بالدى"..  "يا  اأغنية  هنا  اأق�سد  واأنا 
ا�ستدعاء  ال�سافعى/ جمال هو  اأغنية  االأ�سا�سى فى 

فيلم  من  اأغنية  فى  االأ�سا�سية  املقاطع  من  لواحد 
بليغ  وامللحن  حداد  فوؤاد  لل�ساعر  حلظة"  "العمر 
حمدى، وهو مقطع: "يا بالدى يا بالدى/ اأنا بحبك 
عن  يخرج  اأن  ي�ستطع  مل  امللحن  حتى  بالدى"  يا 
امل�سحك  ومن  التالية،  املقاطع  فى  بليغ  حلن  روح 
فى االأمر، اأن االإعالم ذاته، هو الذى قدم اأغنيات 
لعمرو دياب وحممد منري، كانت من املفرت�ض اأنها 
يعزف  اأحدهما  كان  بل  الثورة،  قبل  ما  اإىل  تنتمى 
وخلفه �سور الرئي�ض املخلوع ح�سنى مبارك كو�سيلة 

من و�سائل الدعاية.
�سوًرا  وخلفها  ُتعر�ض  االأغنيات  هذه  اأ�سبحت 
ي�ستحقوا  مل  ال�سهداء  هوؤالء  كان  لو  كما  لل�سهداء، 
اأعمااًل ترقى اإىل نقائهم وطهارتهم، فهم الوحيدون 
على  خالف  وال  م�سر،  جناة  �سريبة  دفعوا  الذين 
تتجاوز  كثرية  اأغنيات  هناك  اأن  �سحيح  ذلك، 
الع�سرين اأغنية، اإال اأن جميعها جاء من باب "احلق 

الثورة".
حتى االأغنية الوحيدة التى اأ�ساد بها املو�سيقار 
الفنان عمار ال�سريعى وهى اأغنية م�سطفى �سعيد، 
"يا م�سر هانت" من كلمات متيم الربغوثي واأحلان 
مغنيها م�سطفى �سعيد، هى فى احلقيقة اأقرب اإىل 
املن�سور ال�سيا�سى منها اإىل ال�سعر، لقد غاب ال�ساعر 

وح�سر النا�سط ال�سيا�سى.
�سعيد  م�سطفى  حلن  االأغنية  من  يبقى  فقط 
بو�سفه حلًنا فارًقا الإمكانياته على التلوين والتجديد 

فى م�سار اجلملة اللحنية.
فى النهاية اأود اأن اأقول: اأن ثورة 25 يناير اأكرب 
من اأن تخدع اأوي�ستهان بها واأنها حتًما �ستك�سف كل 
تكتب  مل  التى  فاالأغنيات  لذا  خداعها؛  يحاول  من 
بعد هى االأْوىل باالنتظار، واأرجو اأن يعرف اجلميع 
اأن هذا مل ينتق�ض من �ساأن اأحد بعينه، فاأى حماولة 
هى م�سكورة، اإال اأنه من االأف�سل اأن نبحث عما يليق 

بثورتنا املجيدة.

�سعد زغلول جمال عبد النا�سر
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العام  هذا  امل�سرحية  ال�سارقة  اأيام  احتفلت    
ال�سارقة  حاكم  بح�سور  والع�سرين  الثانية  بالدورة 
وجمع  القا�سمى  بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
غفري من امل�سوؤليني وامل�ساهدين من كل اأنحاء دولة 
م�سرح  امل�ساركة  الفرق  العربية.وكانت  الإمارات 
دبا  الوطنى،م�سرح  عجمان  م�سرح  الأهلى،  دبى 
حتا  جمعية  م�سرح  يا�س،  بنى  احل�سن،م�سرح 
الوطنى.  ال�سارقة  وم�سرح  العني  م�سرح  للفنون، 
الرئي�سية  الندوة  مو�سوع  املهرجان  منظمو  اأختار 
العربى(�سارك   امل�سرح  فى  املمثل  )تاريخ  حول 
من م�سر الدكتور هناء عبد الفتاح واملخرج خالد 
والأكادمييني  الباحثني  من  جمموعة  مع  جالل 
والإمارات.  والعراق  ولبنان  واملغرب  اجلزائر  من 
وهى  جديدة  فعالية  العام  هذا  املهرجان  �سهد 
امل�سرح  كليات  و  ملعاهد  خريجى  اأوائل  ا�ست�سافة 
من البالد العربية للح�سور وامل�ساركة ونظمت لهم 
ثالث دورات تدريبية مع املمثل ال�سورى فائز قزق 
واملخرج العراقى جواد لأ�سدى والكاتبني الإماراتيني 

اإ�سماعيل عبد اهلل ومرعى احلليان. 
امل�سرحية  ال�سارقة  اأيام  اأم�سيات  اأخر  �سهدت 
التون�سى  املخرج  لفرقة  غوت(  )طور  م�سرحية 
املن�سف ال�سوي�سى عن ن�س جديد حلاكم ال�سارقة 
قائد  هو  غوت  وطور  القا�سمى.  �سلطان  الدكتور 
ع�سر  ال�ساد�س  القرن  فى  عا�س  عثمانى  بحرى 
اأن  ا�ستطاع  فقد  الإ�سالم،  خلدمه  حياته  وهب 
يحرر �ساحل �سمال اإفريقيا العربى من يد الأ�سبان 
الذين ا�ستولوا على تلك املناطق �سنة 916ه املوافق 
الأمري  ح�سني  بن  حممد  �سعف  نتيجة  1510م، 
تون�س  حكام  حف�س  األ  �ساللة  من  ع�سر  التا�سع 
يعدون  بل  عليه  لي�سكتون  الأ�سبان  لكن  اآنذاك. 
مالطة  فى  اأ�سدقائهم  مبعاونة  كبري  اأ�سطول 
وكو�ستاريكا ويهاجمون قوات طور غوت وينت�سرون 
فى  قواته  على  مفاجئ  هجوم  وياأ�سرونه،اإثر  عليه 

جزيرة جربه التى تقع فى تون�س الآن. 
ويبدى  ب�سهولة  ي�ست�سلم  ل  غوت  طور  لكن 
مقاومة عنيفة رغم ال�سال�سل التى قيد بها وتعذيبه 
تنظيم  على  ويحثهم  رجاله  مع  يتوا�سل  بق�سوة، 
اأنف�سهم ل�ستعاده حكم جربه وال�ساحل العربى كله. 

اأيام  ال�سارقة امل�سرحية 
كثري من املسرح .. قليل من السياسة 

د.�ســـامية حـــبيب 
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اأحداث  من  بها  ما  بكل  اليومية  فاحلياة   ، ال�سيا�سة  من  مفر  فال  امل�سرح  يح�سر  عندما   
اإن بع�س كبار امل�سرحيني يرون امل�سرح مراآة تعك�س احلياة  ، بل  وم�سكالت هي زاد امل�سرح وزواده 
لتتاأملها وتفح�سها وتقدمها للجمهور لريوا اأنف�سهم ب�سورة اأو�سح . يف مهرجان ال�سارقة امل�سرحي 
الذي يحمل ا�سم )اأيام ال�سارقة امل�سرحية ( جتمع نخبة كبرية من رجال امل�سرح العرب وكان امل�سرح 
التون�سي وال�سوري �سيوف بعر�سني على هام�س امل�سابقة الر�سمية التي تخت�س مب�سرحيات الفرق 
املحلية داخل الإمارات فقط . كما مت تكرمي الفنان ال�سوري دريد حلام عن جممل م�سريته الفنية 

والفنان الإماراتي اإبراهيم �سامل . 

م�سهد من م�سرحية طورغوت



وبالفعل ينجحون حتت قيادة الأمريال الرتكى خري 
يخو�س  غوت.  طور  يحرروا   اأن  بربرو�س،  الدين 
ا�ستمرت  كثرية  حروبا  قواته  مع  غوت  طور  البطل 
�ست �سنوات اأن ي�ستعيد ال�ساحل بكل مدنه، املهدية 
اأيدى  من  وتون�س  واملن�ستري  و�سو�سة  ق�س  و�سفا 
�سده  تتحالف  ال�ستعمارية  القوى  الأ�سبان.لكن 
طالبة  وحتاربه  املقد�س(  )احللف  م�سمى  حتت 
اأحد  فى  اأ�سطوله  فتحا�سر  ميتا.  او  حيا  راأ�سه 
م�سايق جزيرة جربه لكنه ينت�سر بخدعة عبقرية 
بكل  املقد�س  احللف  فينهار  البحر  لعر�س  ويخرج 
اأ�سطوله، ويحا�سرهم فى مالطة رافعا برجا عاليا 
و�سجاعة  بقوته  ليذكرهم  اأعدائه  جماجم  من 
اإل  ياأبى  �سطوته  بكل  هو  ال�ستعمار  لكن  رجاله. 
ح�سار  حرب  فى  فا�ست�سهد  غوت  طور  هزمية 

مالطة ودفن فى طرابل�س. 
دائما ما ت�سكل امل�سرحيات التاريخية اأى التى 
تتخذ من املادة التاريخية جمال حرا لقراءة الواقع 
لتقدميها  يت�سدى  الذى  للمخرج  كبريا  حتديا 
املن�سف  خذل  فقد  امل�سرح،وللحقيقة  خ�سبة  على 
عر�سا  فقدم  واجلمهور.  الرائع  الن�س  ال�سوي�سى 
وكاأنه  الن�س  تنفيذ  مبعنى  مدر�سيا  م�سرحيا 
روؤية  فال  للجمهور.  املمثلني  من  م�سرحية  قراءة 
حا�سر  مع  وتتما�س  للن�س  تف�سري  حتدث  فكرية 
املتفرج،خا�سة والأحداث دارت فى موطنه تون�س، 
ال�سورة  جماليات  امل�سرحى  العر�س  افتقد  كما 
الب�سرية اأى ال�سينوغرافيا فالإ�ساءة كانت مظلمة 

باهتة طوال العر�س، املالب�س جد فقرية وغري داله 
على مكون ال�سخ�سيات بحيث مل ندرك الفارق بني 
فى  وقائدهم.  الأ�سبان  وقوات  ورجاله  غوت  طور 
عليها  كتب  كبري  عر�س  ب�سا�سة  خلفية  �سغل  حني 
فى  ثم  احلربية  املعارك  واأماكن  الف�سول  اأ�سماء 
وكاأننا  العر�س  فى  امل�ساركني  كل  اأ�سماء  اخلتام 
فقد  املو�سيقى  اأما   ! م�سرح  ولي�س  �سينما  اأمام 
اعتمد على كوالج اأى جتميع من �سيمفونيات عاملية 
بني  انف�سال  عامل  �سكل  مما  جاهزة،  ومو�سيقى 

الأحداث واملتفرج 
قدم م�سرح دبا احل�سن م�سرحية )النطاح( 
تاأليف واإخراج عبد اهلل زيد مع طفلني بارعني لعبا 
اجلرن،لذا  واأحمد  نبيل  اهلل  عبد  هما  اأبنيه  دور 
املهرجان.  فى  واعد  ممثل  اأف�سل  جائزة  ا�ستحقا 
لعب زيد دور اأب �سكري تكالبت عليه الديون خا�سة 
الثور  فوز  على  اأماله  يعلق  وهو  زوجته  مر�س  بعد 
ال�سخم الذى ميتلكه فى م�سابقة مل�سارعة الثريان، 
وتلك ريا�سة تعد من اأهم واأعرق امل�سابقات ال�سعبية 
امل�سابقات  فتقام  الفجرية،  اإمارة  بها  ت�ستهر  التى 
التى تر�سد لها جوائز مالية �سخمة  وعليها يرتكز 
عالج  وموا�سلة  ديونه  �سداد  اأجل  من  الأب  حلم 
زوجته.وفى انتظار امل�سابقة يحت�سى اخلمر لدرجة 
ابنيه  حمولت  كل  فتبوء  زوجته  ويهمل  الإدمان 
اإثنائه عن ال�سراب والنتباه لهما ولأمهما لذا تنتهى 

امل�سرحية بوفاة الزوجة.
كان  العني  مل�سرح  )عنمرب(  م�سرحية  فى 

واأزمة انف�سال  ال�سباب،  اأكرث قربا لأزمة  املو�سوع 
�سجن  فى  ل�سبب جرمية  بعد حب�سهما  املجتمع  مع 
وتاأمل  الذات  مبحا�سبة  منهما  كل  فيقوم  مقفر، 
حياته كيف اأم�ساها فى لهو وعبث، في�سع كالهما 

خطة مل�ستقبل واعد بعد انق�ساء العقوبة. 
كثري  ح�سدت  والتى  اجلميلة  امل�سرحيات  من 
وديك(  ليلة  )األف  م�سرحية  كانت  اجلوائز  من 
حيث ذهب املوؤلف ال�ساب طالل حممود اإىل معني 
النجاح فى  بفكرة لقت  ينهل منه  وليلة  ليلية  األف 
العر�س امل�سرحى. حيث يتوقف الديك عن ال�سياح 
فجر كل يوم ثم ي�سيع الديك. مما يدفع �سهرزاد 
تخرج  جتده  ل  وحني  الق�سر  داخل  عنه  للبحث 
النا�س  مبعاناة  فتفاجاأ  البحث،  توا�سل  للمدينة 
وجود  تكت�سف  واأي�سا  �سهريار  �سيا�سات  نتيجة 
جمموعات معار�سة حلكم �سهريار، فتن�سم اإليهم 
وينجحون فى التخل�س منه وعودة العدل واحلرية 
خمرج  اأف�سل  جائزة  على  العر�س  ح�سل  للبالد. 
وجائزة  �سالح  اهلل  عبد  مروان  هو  واعد  ل�ساب 

اأف�سل ممثلة لبدور حممد.
اأف�سل  من  )زهرة...مهرة(  م�سرحية  وكانت 
م�سرحيات املهرجان حيث تكاملت العنا�سر الفكرة 
ال�سورة  والتمثيل والإخراج مع جماليات  الدرامية 

والإيقاع.
فقد ح�سال املمثلون الثالثة بها وهم اإبراهيم 
الأوىل  التمثيل  جائزة  ال�سميطى  وجمال  �سامل 
الثانية.  اجلائزة  �سالح  اهلل  عبد  مروان  وح�سل 
له  �سهد  الذى  اهلل  عبد  اإ�سماعيل  للكاتب  الن�س 
املهرجان اأكرث من م�سرحية، متيزت )زهرة مهرة( 
حيث  بالدنا  كل  فى  للتقدمي  ت�سلح  براقة  بفكرة 
البريوقراطية الإدارية نتخر فى كيان كل امل�سالح 
احلكومية ب�سبب ف�ساد امل�سئولني واملوظفني بها ممن 
غريه،فيقبلون  اأو  مل�سكن  املواطنني  حاجة  ي�ستغلون 
زهرة  ال�سيدتان  غريها.  اأو  الر�سوة  اأو  الوا�سطة 
ومهرة �سقيقتان ت�سكنان منزل قدميا اأيال لل�سقوط 
الت�سكني  اإدارة  للح�سول على منزل من  وتتقدمان 
باحلكومة، لكنهما تقعان فى �سرك موظف مرت�سى 
عدمي ال�سمري يغرى كل منهن باإقامة عالقة غرامية 
معه حتى يقوم بتخ�سي�س قطعة اأر�س لهما. مثلما 
جدل  وبني  املقابل،  املنزل  فى  جاراتهن  مع  حدث 
املوظف احلقري  ورد حتاول كل منهما خداع  و�سد 
بحيل للهرب من مطلبه لكن اأمام اإ�سراره تنك�سف 
اخلدعة وهى اأنهما رجالن وجلاأ لهذه احليلة ظنا 
منهما اأن امل�سئولني يتعاطفون مع الن�ساء الوحيدات 
ل  الف�ساد  اأن  يكت�سفا  لكن  منزل،  ويعطوهن  فقط 
اإل من خ�سع لالبتزاز من  يفرق بل يظلم اجلميع 

اجل احل�سول على حقه. 
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م�سهد من اإحدى امل�سرحيات امل�ساركة



ف الإبداعات الأدبية  ميكن لنا باطمئنان اأن ن�صنِّ
الإبداعات: ن�صو�ص  اإىل نوعني من  ال�صفهية  ال�صعبية 
ل ترتبط بطقو�صها ارتباًطا قوًيا، ولذا ميكن ترديدها 
ال�صعرى  ال�صعبى  الق�ص�ص  مثل  كثرية،  اأوقات  فى 
واملواويل  والزواج  كاحلج  الأفراح  واأغنيات  والنرثى، 

ال�صعبية، وال�صري ال�صعبية وغريها.
املثل  مثل  املنا�صبة:  ت�صتدعيها  اأخرى  ون�صو�ص 
مثل:  ال�صعبى  الطق�ص  اأوي�صتلزمها  والعديد،  ال�صعبى، 
اأغنيات )ال�صبوع(، واأغنيات اخلتان، ون�صو�ص الرقية 
والعالجات، ون�صو�ص الزار، ون�صو�ص الذكر واأغنيات 

احلرف اليدوية.
ـ له توقيتاته التى  فالعديد ـ ذلك الغناء احلزين 
يغنى فيها، وجميعها ترتبط  مبراحل املاأمت: من ندب 
لالإعالن عن الوفـاة، وبكاء جتـهيز امليت، وبكاء دفـن 
)الأمانة( اأو اجلثة، ثم عديد )الن�صبة(، واأخرًيا بكاء 
املوا�صم واملنا�صبات )التفاكرية(.. ونعد بكاء املري�ص 
هذا  ف�صلنا  وقد  ا..  اأي�صً العديد  من  اجلهـادية  وبكاء 
كله فى كتابنا "اأ�صكال العديد فى �صعيد م�صر" )1(.. 
كما اأن املـواقف احليـاتية التى تواجهنا هى ما يفر�ص 

علينا التمثل باحلكمة اأواملثل ال�صعبى. 
الحتفاىل  فيها  يختلط  والتى  الطقو�ص  اأما 
ول  �صديًدا،  ارتباًطا  ن�صو�صها  بها  باملقد�ص، فرتتبط 
ي�صت�صاغ متثلها اأو غناوؤها فى غري اأوقات القـيام بهذا 
الطق�ص اأو ذاك، فال يعقـل اأن نتغنى اأو نتلوا ن�صو�ص 
)الرقية( دون طق�ص الرقية نف�صه، ول معنى لن�صو�ص 
الزار  رق�صات  الن�صو�ص  ت�صاحـب  اأن  دون  )الزار( 

نف�صها وطقو�صه. 
امل�صاحبة  الن�صو�ص  بغناء  الن�صاء  تقوم  ول 
بالفعل  مولود  هناك  يكون  اأن  دون  املولود  )ل�صبوع( 
اللفظى  والرتديد  بالغناء  اأعنيه  ما  بني  فرق  وهناك 

لال�صت�صهاد اأوالتدوين . 
الفلكلور  "نظرية  كتابه  فى  "بروب"  يقول 
وتاريخه": "اإن الفولكلور وهـو يعنى به فى هذا املجال 
الأدب ال�صعبى ميتلك عدًدا من املالمح اخلا�صة التى 
تختلف اختالًفا حاًدا عن الأدب الفردى، اإىل درجة اأن 
مناهج درا�صة الأدب الفردى تعجز عن حل م�صاكله".

اأول مالمح هذه اخل�صو�صية: اأن الأدب ال�صعبى 
ـ بو�صفه و�صيلة ات�صال جمعية ـ على امل�صافهة،  يعتمد 
على  ترتب  كتابة  تثبيته  حد  اإىل  الن�ص  و�صل  فاإذا 
الن�ص  نقل  اأن عملية  الأول  الأمر  اأمران مهمان:  هذا 
من  يد  على  تتم  اأن  لبد  مكتوب  ن�ص  اإىل  ال�صفاهى 

عا�ص وا�صتوعب ح�صارة الكلمة املكتوبة.. وهذا معناه 
راٍو  بني  ات�صال  كو�صيلة  خا�صيته  �صيفقد  الن�ص  اأن 

وجمهور، ويت�صل بالقارئ مبا�صرة. 
للرواة  يتيح  املكتوب  الن�ص  اأن  الثانى:  وامللمح 
فر�صة اإعـادة رواية الن�ص مرة اأخرى رواية �صفاهية.. 
املعـاد  الن�ص  فاإن  التاريخية  الظروف  لتغري  ونظًرا 
على  التغيري  اأو  اختزال  لعملية  يتعر�ص  �صوف  روايته، 
نحو ما.. وقد يروى فى �صيغة لغوية اأخرى.. فاإذا مـا 
بنف�صها  ا�صتقلت  للن�ص،  اجلديدة   الرواية  �صـاعت 
جماعية(  ات�صال  و�صيلة  ميثِّل  �صفاهًيا  ا  ن�صً و�صار 

.)2(
اأما ما نحن ب�صدده، واأعنى هنا )اأغنيات احلرف 
اليدوية( فهى اأغنيات ترتبط بالعمل اليدوى، وباإيقاع 
اأداء عمليات تلك احلرف..  فهذه الأغنيات واإن كانت 
�صمات  فى  عام  ب�صكل  ال�صعبية  الأغنيات  مع  تت�صارك 
وبالأعراف  ال�صعبية،  باجلماعة  الحتفاء  مثل:  عامة 
الأداء،  ومثل جماعية  �صاطري  والأ املعتقدات  والتقاليد 
وقدرة تلك الن�صو�ص على النتقال فى الزمان واملكان، 
عن  تتميز  فاإنها   اإلخ..  والإ�صافة  للحذف  وقابليتها 
ال�صمات  من  مبجموعة  ال�صعبية  الأغنيات  من  غريها 

اخلا�صة، اأهمها:
بالعمل  واإبداعها  الن�صو�ص  هذه  ارتباط  اأوًل: 
هذه  تراجعـت  لهذا  البدنى..  واملجهود  اليدوى، 
العمل  من  احلرفى  العمل  لتطور  نتيجة  الن�صو�ص 
تقريًبا  اختفت  اأنها  الآلية حتى  ا�صتخدام  اإىل  اليدوى 
الأعمال،  اأداء  فى  الآلية  �صيادة  مع  حياتنا،  واقع  من 
فقد �صارت الآلة تقوم بكل اجلهد الإنتاجى، و�صار كل 
لدينا  يعـد  فلم  الآلة.  ا�صتخدام  كيفية  هو  العامل  هم 
امل�صطاح، ومل يعد لدينا النورج، ومل يعد لدينا ال�صواقى 
وال�صواديف.. وكلها اأدوات تقـوم على ا�صتخـدام اجلهد 

البدنى لالإن�صان واحليوان.
ثانًيا: ارتباط اإيقاع تلك الن�صو�ص باإيقاع احلرفة: 
تختلف  بها،  العمـل  اإيقاع  فى  حـرفة  كل  تختلف  كما 
اأغنيات  مييز  ما  واأهم  اإيقاعها..  فى  ا  اأي�صً اأغانيها 
ما  اأو  اإيقاعها،  هو  اأخرى،  حرفة  اأغنيات  عن  حـرفة 
ال�صعرى،  بالوزن  ت�صميته  على  والنقاد  ال�صعراء  درج 
اأو الأبحر ال�صعرية.. وعلينا اأن نوؤكد هنا ب�صكل وا�صح 
الوحدة  بني  النف�صام  يقبل  ل  الذى  الرتباط  ذلك 
للن�ص  الإيقاعية  والوحدة  احلرفية  للعملية  احلركية 

امل�صاحب.
عملية  اإيقاع  مع  ما  عملية  اإيقاع  تت�صـابه  وقد 

اإليها  �صنعود  واإحالل  تبادل  عملية  تتم  وهنا  اأخرى، 
فى حينها.  

يقاع ال�صوتى م�صاألة مهمة من زاوية اأخرى،  والإ
اأعنى زاوية ال�صكل الفنى لالأغنية ال�صعبية  فال�صفهية 
واكتماله..  يقاع  الإ ووحدة  الرتكيب  �صهولة  تقت�صى: 
�صعوبة  اإىل  يوؤدى  �صوف  اخل�صائ�ص  تلك  وغياب 
يقاع  اإلإ بني  الت�صاق  عدم  ويربز  والرتديد،  احلفظ 

غنية. احلركى للعامل واإيقاع الأ
ثالًثا: احتفاء اأغنية احلرفة مبا ت�صتلزمه احلرفة: 
من اأدوات عمل وحيوان واإن�صان،  فتحتفى الأغنية بكل 
ذلك، فنجد ذكر فى الأغنيات ال�صعبية للبقر والثريان 
واجلمال واأو�صافها واأنواعها.. كما جند ذكر لالأدوات 
الفاأ�ص والنورج واملحراث والعود  التى ت�صتخدم كذكر 

.. اإلخ.
ا مبا يتطلبه ممار�صة  كما حتتفى تلك الأغنية اأي�صً
احلرفة من معارف وتوجيهات، وما ي�صتحقه العمل بها 

من حتفيز واإر�صاد. 
ومن املهم  ونحن ب�صدد اأغنيات احلرف اليدوية، 
اأن نتعرف على خارطة الأعمال احلرفية اليدوية التى 

كان ميـار�صها امل�صرى حتى وقت قريب.
يعمل  فالح  تاريخه:  بدايات  منذ  امل�صرى 
تاريًخا  املعـروف  تاريخه  معظم  ل  وي�صكِّ بالفالحة، 
للعمل ال�صامل غري املتخ�ص�ص، فلم  يعـرف التخ�ص�ص 
بنف�صه  ي�صنع  الفالح  فكان  نق�صده،  الذى  باملعنى 
خبزه،  وتخبز  حبوبه  تطحن  وزوجته  عمله،  اأدوات 
اإليه طعام الأ�صرة من  ويقطف هو واأطفاله ما يحتاج 

خ�صر وبقـول من الأر�ص.
فرد  كل  يقوم  حقله،  زراعة  فى  يبداأ  وحينما 
والت�صميد  والرى  البذر  فى  بدوره،  الأ�صرة  اأفراد  من 
واحل�صاد.. ول تقت�صر امل�صاركة على الإن�صان وحده،  
ـ  البيت مع الأ�صرة  ـ الذى يقت�صم  بل ي�صارك احليوان 

فى القيام بدوره فى الزراعة والت�صميد واحل�صاد.
لقد امتهن امل�صرى ثالث حرف يدوية اأ�صا�صية: 
الفالحة، والرعى، و�صيد الأ�صماك.. وكل حرفة اأخرى 
جوار  اإىل  اإ�صافى  كعمل  ميار�صها   كان   ميار�صها 
اأواحلدادة  بالنجارة  الأ�صا�ص.. كاأن يعمل مثاًل  مهنته 
اأوالن�صيج اأوالعمارة والبناء.. اإلخ.. وكان امل�صرى يعد 

تلك الأعمال عماًل طارًئا.
هى  الأ�صا�ص  حرفتهم  كانت  الوادى  ف�صكان 
فحرفتهم  ال�صحراوية،  املناطق  �صكان  اأما  الفالحة، 
يعد حرفة  الأ�صماك  بينما �صيد  الرعى،  الأ�صا�ص هى 

اأغنيـــاُت احِلرِف اليدوّيِة ال�شعبية
قــوس واحلـــــرفة بني النُّصــوص والطُّ
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من يقيمون على �صواطئ البحار والبحريات. 
الفالح  اأن  البع�ص  ذهن  اإىل  يتطرق  األ  ويجب 
اأو�صيد  كالرعى،  اأخرى  باأعمال  يقوم  ل  امل�صرى 
لقد  الزراعة..  ميار�صون  ل  الرعيان  اأن  اأو  الأ�صماك، 
مار�ص امل�صرى كل ما يلزم حياته من اأعمال فى طاقته 
وكلما  بها..  يقوم  من  حوله  يجد  ول  بها،  يقوم  اأن 
مـا،  عمل  من  قوته  على  احل�صول  امل�صرى  ا�صتطاع 
مع  لكنه  فيه،  والتخ�ص�ص  احرتافه،  اإىل  انحاز  كلما 
ذلك يظلـ  فيما بينه وبني نف�صهـ  يعد الفالحة اأوالرعى 

اأوال�صيد هو عمله احلقيقى. 
من  امل�صتمرة  احلركة  تتطلب  الرعى  حرفة  اإن 
على  الرعـاة  ويعتمد  للمرعى،  طلًبا  مكان،  اإىل  مكان 
املنازل التى ي�صهل حملها، فكانت اخليام )بيت ال�صعر( 
يعكفون  التى  احليوانات  و�صعر  اأوبار  من  ت�صنع  التى 
عمال نوًعا من الغناء  على رعيها، وقد تطلبت هذه الأ
الطني(   )بالد  �صكان  يغنيه  الذى  الغناء  عن  يختلف 
كما اأ�صموا �صكان الوادى فى بع�ص اأغانيهم.. وي�صمى 

�صكان الوادى هوؤلء الرعاة بالعرب اأوالأعراب.
وتتطلب حياة البحارة وال�صيادين منًطا خمتلًفا 
اأغنيات  من  لها  لبد  وبالتاىل  والعمل،  املعي�صة  من 
ال�صعيد  يعد  ول  الأعمال..  تلك  طبيعة  مع  تتنا�صب 
كنا  لكننا  املهمة منذ فرتة طويلة،  ال�صيد  اأماكن  من 
نتحـول فى مو�صم الفي�صان اأو )الدمرية( اإىل �صيادين 
نحتاج  لأيام  )امللوحة(  مملًحا  �صيدنا  نختزن  مهرة، 

فيها اإىل ما ادخرناه. 
اأما )حرفة الزراعة( فتنق�صم اإىل جمموعة من 
الأعمال اأوالعمليات اليدوية، مثل: عمليـات )احلرث( 
فاحل�صاد  والت�صميد،  والرى،  والبذر،  و)التطوي�ص(، 
الغالل   ف�صل   اأو  را�ص(  )الدِّ ثم  اأوالقلع،  اأواجلنى 

وتخزينها.
لنـوع  تبًعا  عمال  الأ بتلك  القيام  ترتيب  ويختلف 
املح�صول، فقد ي�صبق الرى البذار، وقد ي�صبق الت�صميد 
احلرث وهكذا.. و تتطلب كل عملية  من عمليات حرفة 

الزراعة جمموعة من الأدوات، واأنواًعا من احليوانات، 
وتوقيًتا منا�صًبا.  

يعتمد  ـ  قريب  وقت  اإىل  ـ  امل�صرى  الفالح  وكان 
على )املقاي�صة( فى عملية تبادل ال�صلع واخلدمات.. 
الزراعى  العامـل  يبادل  اأن  امل�صتغرب  من  يكن  فلم 
من  جزء  مقابل  البدنى  جهده  الأر�ص  ميلك  ل  الذى 
يحتاجه،  حيوان  على  احل�صول  اأومقابل  املح�صول، 
فى  ال�صائد  النظام  هو  باملقاي�صة  التبادل  نظام  وكان 
هامة  اجتماعية  عملية  اأن  حتى  وقتها..  كله  العامل 
كالزواج، كانت تتم فعاًل باملقاي�صة، فاآخذ ابنتك زوًجا 
اأو اأن  لولدى مقابل اأن تاأخذ اأنت ابنتى زوًجا لولدك، 
تقـدم الفتاة زوًجا للرجل مقابل خدمة يوؤديها الرجل 
النبى  فمو�صى  القارئ،  عزيزى  تنده�ص  ل  لأبيها.. 
امل�صريني  بني  تربى  والذى  وال�صالم،  ال�صالة  علـيه 
تزوج مقابل ا�صتئجاره للعمل عند والد زوجه و�صاهدى 
اإحـدى  اأنِكَحَك  اأْن  اأريُد  اإنى  "قال  من القراآن الكرمي: 
ابنتىَّ هاتني على اأْن تاأُجَرنى ثمانى ِحجج، فاإْن اأمتمَت 
ع�صًرا فِمْن ِعْنِدك، وما اأريُد اأْن اأ�ُصقَّ عليك، �صتجدنى 

اإْن �صاَء اهلُل ِمَن ال�صاحلني")3(.
هذه  معظم  فى  ال�صريك  هو  احليوان  وكان 
عمال، وبالتحديد كان البقر واجلمال واحلمري من  الأ
اأهم حيوانات العمل.. وقد ا�صتخدم امل�صرى جمموعة 
لت البدائية، التى غالًبا ما ي�صنعها بنف�صه، اأو  من الآ
ال�صعبية  اجلماعة  طورت  وقد  ت�صنيعها،  فى  ي�صارك 

خمرتعاتها مبا يتنا�صب مع ظروفها احلياتية. 
فقد ا�صتخدم الفاأ�ص للتطوي�ص، والعزيق، واقتالع 
املحراث  وا�صتخدم  احلقول،  وتخطيط  احل�صائ�ص، 
وا�صتخدم  للتلويق..  اللوح  و�صنع  احلرث..  لعمليات 
الة(   اأو)البدَّ والطنبور  وال�صاقية  )ال�صادوف(  العود 
والفا�صة،  والفوا�صة،  املنجل،  وا�صتخدم  للرى، 
عن  الغالل  وف�صـل  وللدر�ص  للح�صاد..  وال�صر�صـرة 
اأعوادها ا�صتخدم النورج للدرا�ص، و)ال�صومة( للدق. 

من  بعديد  القيام  فى  الن�صاء  تخ�ص�صت  وقد 
بجـانب  عليها احلياة،  فر�صتها  التى  اليدوية  عمال  الأ
عند  احلقول  فى  لرجالها  معاونة  من  به  تقوم  ما 
�صرتها،  لأ الطعام  باإعداد  تكفلت  فاملراأة  ال�صرورة.. 
فعليها اأن تقوم بتنظيف احلبوب )الغربلة(، ثم طحنها 
اأوالطاحون ثم �صنـاعة اخلبز.. وقد  على )الرحاية( 
ولنف�صها..  لأطفالها  الك�صاء  توفري  فى  املراأة  ت�صهم 
وتزيينها  )اخلياطة(  املالب�ص  بحياكة  املراأة  فتقوم 
ت�صتخدم  وقد  )الطواقي(،  الراأ�ص  اأغطية  و�صناعة 
نولها اليدوى لن�صج ما حتتاج اإليه من مفار�ص واأغطية 
مـا  كل  ا�صتخدمت  املراأة  اإن  بل  �صرة،  الأ حلياة  لزمة 
للغرف،  بناء  من  �صرة:  الأ اإقامة  حمل  عداد  لإ حولها 
من  والأفران  للطبخ،  والأوعية  امل�صاطب،  و�صناعة 

الطني وخملفات احليوانات. 
يقوم  التى  عمال  الأ معظم  ي�صاحب  ما  وعادة 
بها امل�صرى رجاًل  كان اأوامراأة، جهًدا ع�صلًيا �صاًقا، 
اإطار  من  وخروًجا  منظمة..  رتيبة  حركة  يتطلب 
الرتابة، وتغلًبا على ق�صوة العمـل املرهق يغنى الفالح 

امل�صرى ما وجد اإىل الغناء �صبياًل.
�صكل  فى  اليدوية  احلرف  اأغنيات  بداأت  لقد 
انتظمت  مـا  �صرعان  العملية،  اأداء  ت�صاحب  اأ�صوات 
تلك الأ�صوات لتتواكـب مع اإيقاع العملية احلركى، ثم 
ما لبث اأن تطورت تلك الأ�صوات اإىل كلمات واأغنيات 
فى  له  امل�صاركني  وتر�صد  العامـل،  م�صاعر  عن  تعرب 
من  اإليه  ينتبهوا  اأن  ينبغى  ما  اإىل  وتوجههم  العمل 

خربات تلزمهم فى حرفتهم . 

)1(   اأ�صكال العديد فى �صعيد م�صر ـ دروي�ص الأ�صيوطى ـ مكتبة 
الدرا�صات ال�صعبية ـ هيئة ق�صور الثقافة. 

ال�صعبى" ـ الدكتورة  للتعبري  "املقومات اجلمالية  )2( نقاًل عن: 
العامة  الهيئة  ـ   1966 ال�صعبى  الرتاث  مكتبة  ـ  اإبراهيم  نبيلة 
الآية  ـ  الق�ص�ص  "�صورة  ـ  الكرمي  القراآن   )3( الثقافة  لق�صور 

 .")27(
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تحت�ضن  الميادين  �ضور  على  عام  مر   
وجه  على  يتعرف  العالم  الذين جعلوا  ال�ضباب 
ال�ضرق الجديد، وكما اأن ال�ضينما الإيطالية قد 
�ضتيفانو  فيلم  عبر  الم�ضرية  بالثورة  احتفت 
فقد  التحرر"،  ميدان  "التحرير،  �ضافونا 
احتفت الأو�ضاط الأدبية كذلك بكتاب "الثورات 
لفران�ض�ضكا  المتو�ضطي"  التحول  العربية: 
دار  عن  م   2011 نوفمبر  في  وال�ضادر  او،  كورَّ
وتمهد  ال�ضهيرة.  الإيطالية  موندادوري  ن�ضر 
العربي  العالم  اإن  قائلة:  لكتابها  فران�ض�ضكا 
عام  من  دي�ضمبر  منذ  كبير  تحوُّل  حالة  في 
اأفريقيا،  �ضمال  �ضواحل  اهتزت  فقد   ،2010
هزتها  الأو�ضط،  ال�ضرق  في  الدول  تتابعت  ثم 
العالم   اأنحاء  �ضتى  في  النا�س  ووقف  الثورات، 
العرب".  "ربيع  ا�ضم  عليها  واأطلقوا  يحيونها، 
التعبير  في  بالحق  يطالبون  ال�ضباب  لقد خرج 
فران�ض�ضكا:  تت�ضاءل  ثم  بحرية.  اأنف�ضهم  عن 
التاريخ  في  الفكر  حرية  ولدت  ومتى  اأين 
الحديث للعالم العربي، ومتى ولماذا بداأ القمع 
ال�ضيا�ضي؟ وتطرح فران�ض�ضكا اإجابة ما تلبث اأن 
تعمقها في متون ف�ضول كتابها قائلة: لقد ظهر 
اإلى ال�ضطح في هذه البلدان ما كان ين�ضج منذ 
ال�ضيا�ضية  الحرية  اإلى  الحاجة  �ضنوات م�ضت: 
حقوق  احترام  اإلى  والحاجة  والقت�ضادية، 

طبقة  بوجود  الم�ضتمرة  والمطالب  الإن�ضان، 
�ضيا�ضية جديدة اأكثر انتباًها وقدرة وا�ضتحقاقًا 
تتقاطع مع  األ  العطاء �ضريطة  ترغب بحق في 

اأبناء الحر�س القديم. 
او يهدف اإلى توجيه  اإن كتاب فران�ض�ضكا كورَّ
القارئ اإلى م�ضارات جديدة واإلى �ضرد وتحليل 
وال�ضيا�ضية  والقت�ضادية  الع�ضكرية  الأحداث 
المعادلة  في  الإن�ضاني  ال�ضق  يغفل  اأن   دون 
هذه  فوران  وراء  الكامنة  العميقة  والأ�ضباب 
الأحداث  هذه  فهم  اأن  ترى  والكاتبة  ال�ضعوب. 
الدرا�ضة  خ�ضو�ضية  بين  بالجمع  اإل  يتاأتى  ل 
ودينامية  تعقيًدا  اأكثر  روؤية  مع  التاريخية 
د في حالة تغير و�ضيرورة م�ضتمرة  لمجتمع معقَّ

فران�ض�ضكا  وترى  م�ضى،  وقت  اأي  من  اأكثر 
في  والكتاب  الفنانين  اإن  يقول:  الواقع  اأن 
التوتر،  عن  يعبرون  الذين  اأولئك  هم  الغالب 
و  القادم  والقلق، والآمال، وا�ضت�ضراف لمحات 

المحتمل. 
عبر  م  ُتقدِّ اأن  فران�ض�ضكا  حاولت  لقد 
في  الثقافة  تاريخ  عن  عامة  لمحة  العمل  هذا 
الديناميات  على  التركيز  ثمَّ  ومن  الما�ضي، 
اإلى الأحداث التي وقعت في الأ�ضهر  التي اأدت 
عند  الخ�ضو�س  وجه  على  وتوقفت  الأخيرة، 
وو�ضائل  المدني  والمجتمع  المراأة،  تمكين 
والتي  المختلفة  كتابها  ف�ضول  عبر  الإعالم، 
تتواتر تحت عناوين فرعية على النحو التالي: 

اإيطـــاليــا والـوطــن الـعـــربـي 

تــاريـــخ مــن الصــــراع واحلــــوار 

د. عبـد الـرازق عـــيد

او امل�ستعربة الإيطالية فران�س�سكا كورَّ
بني ال�سيا�سة والأدب  والثورات العربية
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في  المراأة  و�ضع  والثقافة،  التاريخ  من  قرنان 
العالم العربي واإ�ضهاماتها في الثورات العربية، 
و�ضنم  الأو�ضط  ال�ضرق  في  الدمقرطة  �ضيا�ضة 
المجتمع المدني، ثورة الميديا العربية الجديدة، 
وتون�س من الثورة اإلى الد�ضتور الجديد، م�ضر: 
ثورة دالة. �ضوريا: نحو التحول. مخاوف الآباء، 
كتابها  فران�ض�ضكا  تختم  ثم  الأبناء.  وانطالق 

بوقفات اأمام الدول العربية الأخرى.
التقيتها  لقد  او؟  كورَّ فران�ض�ضكا  هي  فمن 
الملك  مركز  مها  نظَّ ندوة  في  الأولى  للمرة 
في  الإ�ضالمية  والدرا�ضات  للبحوث  في�ضل 
الريا�س حيث األقت محا�ضرة بعنوان )ال�ضعراء 
الندوات  قاعة  وامتالأت  �ضقلية(،  في  العرب 

الكبرى بالمركز بجمهور من المهتمين بالتراث 
العربي  وبالوجود  عامة،  والإ�ضالمي  العربي 
اللقاءات  وتعددت  خا�ضة،  ب�ضفة  �ضقلية  في 
للكتاب،  الدولي  القاهرة  في معر�س  بعد  فيما 
بجامعة  الإيطالية  اللغة  ق�ضم  في  وموؤخرًا 
فران�ض�ضكا  الدكتورة  والأ�ضتاذة  القاهرة. 
فران�ض�ضكا  الإيطالية  الم�ضتعربة  اإنها  ماريا 
كلية  من  اللي�ضان�س  على  ح�ضلت  او،  كورَّ ماريا 
�ضابينت�ضا  ل  روما  بجامعة  والفل�ضفة  الآداب 
اللغة  تخ�ض�س  الحديثة  والآداب  اللغات  في 
ح�ضلت   1983 عام  وفي   ،1980 عام  العربية 
الأمريكية  الجامعة  الماج�ضتير من  على درجة 
اأتاحت  �ضنوات  �ضبع  عا�ضت  حيث  القاهرة  في 

لها فر�ضة التحدث باللهجة الم�ضرية القاهرية 
بطالقة، لدرجة اأن من يراها ويتحدث اإليها، ل 
يتخيل اأنها لي�ضت م�ضرية وقاهرية، ثم عادت 
الدكتوراة  اجتازت  حيث  روما  اإلى  فران�ض�ضكا 
بعد  رجت  تدَّ ثم   ،1990 عام  روما  جامعة  من 
م�ضاعد  كاأ�ضتاذ  الأكاديمي  ال�ضلك  في  ذلك 
ت�ضغل   اأ�ضتاذ عام 2003، وهي  ثم  عام 1992، 
والثقافة  اللغة  كر�ضي  اأ�ضتاذ  وظيفة  الآن 
العربية في كلية العلوم ال�ضيا�ضية  لوي�س جويدو 
كارلي بجامعة بجنوب اإيطاليا،وعملت كاأ�ضتاذ 
الإيطالية  الجامعات  من  كبير  عدد  في  زائر 
منتدى  على  ت�ضرف  كما  والعربية،  والأوروبية 

الديموقراطية في الدول البحر متو�ضطية.
 وللدكتورة فران�ض�ضكا عديد من الموؤلفات 
من  والترجمات  قة  المحقَّ والكتب  والبحوث 
"�ضعراء  مقدمتها  في  ياأتي  واإليها،  العربية 
لأحمد  كليوباترا  و"م�ضرع  عرب في �ضقلية"، 
م�ضر"،  في  الظل  خيال  م�ضرح  و"  �ضوقي"، 
و"درا�ضة مقارنة حول جحا العرب في كل من 
و"الآراء  والتركي"،  ال�ضقلي  ال�ضعبي  الفن 
بعد  والإ�ضالمي  العربي  العالمين  في  والإعالم 
من  و"مختارات  �ضبتمبر"،  من  ع�ضر  الحادي 
الهجري  ال�ضاد�س  القرن  من  العربي  ال�ضعر 
من  �ضعرية  و"اأ�ضوات  الحديث"  الع�ضر  حتى 

المتو�ضط" وغيرها.
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معي  حديثها  فران�ض�ضكا  الأ�ضتاذة  بداأت 
و�ضفتها  والتي  ال�ضبعينيات  فترة  اإلى  بالعودة 
العربي  الأدب  دار�ضي  على  الع�ضيبة  بالفترة 
اأ�ضاتذة  كبار  من  ثالثة  توفي  حيث  وال�ضرق، 
دلفيدا  منهم  اإيطاليا  في  ال�ضرقية  الدرا�ضات 
"مرت  وقالت:  نالينو.  وماريا  منجانتي  وباولو 
منت�ضف  في  طالبًا  وكنا  عجيبة،  �ضمت  فترة 
اأروع  مات  ال�ضبعينيات  اأواخر  في  و  الطريق، 
اأومبرتو ريتزيتانو، ومن  واأهم الأ�ضاتذة الكبار 
لعدم  الدرا�ضة  ا�ضتكمال  ال�ضعب  من  كان  ثمَّ 
اإليهم،  ن�ضتند  متخ�ض�ضين  اأ�ضاتذة  وجود 
الجامعة  في  للدرا�ضة  م�ضر  اإلى  ف�ضافرت 
درجة  على  منها  بالقاهرة وح�ضلت  الأمريكية 
اإيطاليا وقررت  اإلى  الماج�ضتير. وبعدها عدت 
حتى  دوائرهم  وفي  ال�ضيا�ضيين  مع  ال�ضتغال 
الدعم  منهم  ونلقى  وقلوبهم  عقولهم  نفتح 
في  والن�ضر  البحث  اآفاق   تهيئة  في  والتعاون 
حقول الدرا�ضات العربية والإ�ضالمية، اإذ كانت 
هو  ما  كل  لها  يروق  ل  ثقافية  �ضيطرة  هنالك 
المثال  �ضبيل  وعلى  العموم.  وجه  على  عربي 
مغمورة  زلت  ما  وكنت   - اآنذاك  معي  حدث 
كتابي  اأن�ضر  كي  اأنني  الطريق-  بداية  وفي 
"�ضعراء عرب في �ضقلية" اتفقت مع عدد من 
اأ�ضهر ال�ضعراء الإيطاليين المعروفين لدى دور 
على  تعليقاتهم  كتابة  اإليهم  وطلبت  الن�ضر، 
بالطبع  النتيجة  وكانت  المترجمة،  الق�ضائد 
الكتاب  طباعة  على  الن�ضر  دار  موافقة  هي 
نت بافتتاحيات ممهورة باأ�ضماء هوؤلء  لأنها �ضمِّ
نطاق  على  الكتاب  توزيع  الالمعين  ال�ضعراء 

وا�ضع وهو الأمر الذي حدث بالفعل".
كان هذا في زمن قريب م�ضى، وت�ضتكمل 
الآن  اأما  بقولها:  حديثها  فران�ض�ضكا  الدكتورة 
فقد �ضار هنالك اهتمام بالعربية وتراثها من 
كم�ضتعربين  كفاحنا  ا�ضتمرار  ظل  كما  جانب، 
اآخر،  جانب  من  والبحوث  الن�ضر  ميدان  في 
"جحا  كتابي  فيها  ح�ضل  لحظة  جاءت  حتى 
الجائزة  على  الحكيم"  الأبله،  المخادع، 
الثانية من مهرجان دولي لكتب الأطفال، حيث 
بين  وا�ضع  نطاق  على  قبوًل  الكتاب  هذا  لقى 
الأطفال في المدار�س وبخا�ضة مدار�س العرب 
اخترت  فقد  ذلك  ومع  اإيطاليا،  في  المنت�ضرة 
المعروف  ال�ضقلي  الكاتب  مقدمته  لكتابة 

توفي  الذي   )1989  -1921( �ضا�ضا  ليوناردو 
جحا  يحب  وكان  باليرمو،  في  �ضنوات  منذ 
ويتذكر جده الذي كان يحكي له نوادره، ولهذا 
الن�ضر  اإلى  طريقه  كذلك  الكتاب  وجد  ال�ضبب 
اأحد  �ضا�ضا،  با�ضم  لقترانه  النت�ضار  ثم  ومن 

اأ�ضهر الكتَّاب في تاريخ الأدب الإيطالي.
من  فران�ض�ضكا  الدكتورة  انتقلت  ثم    
حديثها عن الما�ضي اإلى و�ضف واقع الدرا�ضات 
الو�ضع  اإن  فقالت:  الراهن  الوقت  في  العربية 
اللغة  اإزاء  يوم  بعد  يومًا  يتغير  اإيطاليا  في 
دوائر  واإن  والإ�ضالمية  العربية  والثقافة 
الهتمام تزداد وتت�ضع، كما اأن اأعداد الطالب 
الإيطاليين المقبلين على درا�ضة اللغة العربية 
واآدابها والثقافة الإ�ضالمية في اطراد م�ضتمر، 
وقت  في  الدرا�ضات  من  النوع  هذا  كان  بينما 
في  روما  منها  قليلة  اأماكن  على  قا�ضرًا  م�ضى 
والبندقية  الجنوب  في  ونابولي  اإيطاليا  و�ضط 
اأكثر من خم�ضة  الآن فهنالك  اأما  ال�ضمال،  في 
وجنوب  �ضمال  في  للدرا�ضة  رافدًا  وع�ضرين 
الآن  وحدها  نابولي  وفي  اإيطاليا،  وو�ضط 
برامجها  بين  العربية  اللغة  تعتمد  كليات  اأربع 
الدرا�ضية وهي: كلية الآداب ويدر�س فيها اللغة 
العربية مائة وخم�ضون طالبًا، واللغات ويدر�س 
وبها  الإ�ضالمية  والدرا�ضات  طالب،  مائتا  بها 
خم�ضون طالبًا، ثم العلوم ال�ضيا�ضية وبها مائة 
فران�ض�ضكا  اأكدت  ال�ضياق  هذا  وفي  طالب. 
عديدة  كليات  في  بالتدري�س  تقوم  اأنها  على 
و�ضددت  ال�ضيا�ضية،  العلوم  كلية  في  وبخا�ضة 
العربي  التاريخ  اأن  الأهم في تقديرها  اأن  على 
نظر  وجهة  من  تدري�ضه  يتم  الكليات  هذه  في 
من  ولي�س  ال�ضيا�ضي  وفكرهم  اأنف�ضهم  العرب 
ولع�ضقها  الإيطاليين.  ين  المنظرِّ نظر  وجهة 
اأن  اإلى  الدكتورة كوراو  اأ�ضارت  العربي،  لل�ضعر 
اإلى  تعود  متها  نظَّ قد  كانت  �ضعرية  اأم�ضية  اأول 
عدد  في  محدودة  وكانت  روما  في   1987 عام 
واأكدت  الح�ضور.  من  والمهتمين  الم�ضاركين 
كوراو على اأن كل ربوع اإيطاليا الآن تزخر بعدد 
كبير من ال�ضعراء العرب، واأنها داأبت منذ عدة 
في  عربية  �ضعرية  اأم�ضية  اإقامة  على  اأعوام 
العراقي  ال�ضاعر  موؤخرًا  اإليها  ودعت  باليرمو 
كما  العربية.  �ضعراء  من  وغيره  يو�ضف  �ضعدي 
اثني ع�ضر  لها  اأن  الإيطالية  الم�ضتعربة  ذكرت 

اإ�ضدارًا في مو�ضوع ال�ضعر العربي اآخرها كتاب 
بمثابة  وهو  ن�ضخة  األف  خم�ضين  من  اأكثر  باع 
مختارات من ال�ضعر العربي من الجاهلية وحتى 
الآن، كما �ضدر لها في معر�س تورينو مختارات 

مترجمة من �ضعر محمود دروي�س.
قد  كانوا  الأغالبة  فاإن  معروف  هو  وكما   
فتحوا جزيرة �ضقلية عام 827 م على يد اأ�ضد 
بن الفرات، وظلوا بها قرابة ثالثة قرون حتى 
وتعتبر  م.   1192 عام  النورمانديون  احتلها 
ال�ضرق  بين  ثانية  لقاء  نقطة  �ضقلية  جزيرة 
انتقلت  الذي  الثاني  المعبر  وكانت  والغرب، 
اإلى  الإ�ضالمية  العربية  الح�ضارة  طريقه  عن 
وكانت  الو�ضطى،  الع�ضور  في  الفكرالأوروبي 
امتزجت  بوتقة  الجغرافي   موقعها  بف�ضل 
فيها الح�ضارة الإ�ضالمية بالح�ضارة الأوروبية 
اأفريقيا  بين  وح�ضاري  �ضيا�ضي  ات�ضال  وحلقة 
واأوروبا.  وقد هاجر اإلى �ضقلية عدد كبير من 
العلماء ومنهم ابن حوقل العراقي الذي �ضدق 
في نقل �ضورة الحياة الجتماعية اآنذاك، حيث 
كان يوجد 300 م�ضجد وما يماثل هذا العدد من 
باليرمو.  ال�ضقلية  العا�ضمة  في  فقط  العلماء 
البالد  والعربي  الإ�ضالمي  الوجود  اأنع�س  وقد 
والتجاري  القت�ضادي  تطورها  في  و�ضاهم 
والفنون  العلوم  مجالت  وفي  والزراعي 

والمعارف.
اأما عن ال�ضعر العربي في  �ضقلية جزيرة 
الإيطالية  الم�ضتعربة  تطرقت  فقد  الفن 
فران�ض�ضكا اإلى الحديث عن ابن حمدي�س وابن 
وبالنوبي  والخياط  والتميمي  والطوبي  القطاع 
الأغالبة  حكام  اأن  المعروف  ومن  وغيرهم. 
وجمعهوهم  ال�ضعراء  على  اأغدقوا  �ضقلية  في 
اأيامهم،  في  ال�ضعر  وازدهر  بالطاتهم  في 
الدولة وذرف  �ضقطت  ال�ضعراء حينما  وبكاهم 
ال�ضعر الدموع على الوطن الزاوي وعلى �ضراع 
وبكاء  الديار  اإلى  الحنين  فيه  وامتزج  الأخوة، 
ال�ضعر  وكان  والأ�ضدقاء،  الأهل  وفراق  المدن 
الدامية.  الدرامية  الأحداث  تلكم  على  �ضاهدًا 
الم�ضيحيين  والحكام  النورمانديين  عن  اأما 
الجدد في �ضقلية بعد �ضقوطها وغياب الحكم 
الإ�ضالمي عنها، فقد كان المبراطور روجيرو 
في  ي�ضمع  الأذان  وكان  رفيعة،  ثقافة  مثقفًا 
الإ�ضالمي.  البروتوكول  بتقليد  واحتفظ  عهده 
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�ضمه  باليرمو  اإلى  الإدري�ضي  و�ضل  وعندما 
األفَّ في معيته كتابه  اإلى بالطه حيث  روجيرو 
في الجغرافيا. وظل �ضعراء بالط روجيرو على 
كال�ضكيتهم في تقاليدهم ال�ضعرية وركزوا على 
عبد  ومنهم  الزاهرة.  النورمانديين  ق�ضور 
روجيرو  مات  وحينما  الترابانيني.  الرحمن 
ظلت وا�ضتمرت الإبداعات العربية مع جوليلمو 
وامتدحه  باهلل  بالم�ضتن�ضر  نف�ضه  ب  لقَّ الذي 

ال�ضاعرابن قالق�س في ق�ضائد عدة.
او  كورَّ الأ�ضتاذة  اأ�ضارت  ال�ضياق  وفي هذا   
الإيطالي  ال�ضعر  في  العربي  ال�ضعر  تاأثير  اإلى 
واأن هنالك �ضور مرتبطة ب�ضعر الحب ما تزال 
بع�س  اأن  اأكدت  كما  اليوم،  حتى  وناب�ضة  حية 
ال�ضعر  تاأثير  اإلى  ت�ضير  الفرن�ضية   الدرا�ضات 
التروبادور، ولم تغفل  العربي في بدايات �ضعر 
في هذا ال�ضدد مقولة فن�ضنت�ضو كون�ضولو باأنه 
قبل  �ضقلية  في  حقيقي  اأدب  تاريخ  يوجد  ل 
اإلى  كذلك  الحوار  بنا  وتطرق  العربي.  الوجود 
الأ�ضتاذة  فعددت  العربي،  العمارة  فن  تاأثير 
فران�ض�ضكا الآثار الإ�ضالمية ال�ضاهدة حتى الآن 

كني�ضة  ومنها  �ضقلية  في  العربي  الوجود  على 
العزيزة،  وق�ضر  القبة،  وق�ضر  مونريالي، 
وجود  اإلى  او  كورَّ اأ�ضارت  الر�ضيق  وباأ�ضلوبها 
لهجة  وفي  الإيطالية  في  كثيرة  عربية  كلمات 
اأ�ضماء  وفي  الخ�ضو�س،  وجه  على  �ضقلية 
عالوة  �ضقلية،  في  عائالت  واأ�ضماء  بل  المدن 
اإلى  بالإ�ضافة  والمح�ضي  المهلبية  اأكالت  على 
التداخل  هذا  على  �ضواهد  وكلها  جحا،  نوادر 
فران�ض�ضكا  اأكدت  كما  والح�ضاري،  الثقافي 
ي�ضتركون  ال�ضقليين  اأن  على  المرحة  بروحها 
ويروق  الرداء،  في  كذلك  العرب  مع  اأحيانًا 
ارتداء  العربية  الدول  لبع�س  زياراتها  في  لها  

العباءة مع الإي�ضارب ال�ضقلي.
عدة  باإلقاء  الحوار  فران�ض�ضكا  واختتمت 
باللغة  ال�ضقلي  العربي  ال�ضعر  من  اأبيات 
العربية وبالإيطالية لمجبر ابن المجبر، ولبن 
طالقتها  على  بالثناء  م�ضحوبة  حمدي�س، 
لت�ضتاأنف  اإيطاليا  اإلى  لتعود  العربية  اللغة  في 
م�ضارها في طريق غير مفرو�س دائمًا بالورود، 
ح بيديها قائلة: �ضكرًا لكم اأيها العرب  وهي تلوِّ

على ما قدمتوه لنا. 
من  لأجيال  امتداد  او  كورَّ فران�ض�ضكا  اإن 
فيدا  كدل  القدامي  الإيطاليين  الم�ضتعربين 
وكايتاني ونالينو وجابريلي وغيرهم، وهي تقف 
دافلتو  كاميرا  اإيزابيال  مثل  اآخرين  مع  الآن 
وكالوديو لوياكونو و اأنطونينو بلليتيري وغيرهم 
في طليعة المهتمين بالتراث العربي الإ�ضالمي 
من  اأجياًل  يخرجون  يزالون  وما  اإيطاليا،  في 
وحا�ضرنا  بما�ضينا  المهتمين  الإيطاليين 
باللغة  يهتم  من  بينهم  ومن  الم�ضترك. 
العربي  بالتاريخ  يهتم  ومن  واآدابها  العربية 
التراث،  بتحقيق  يهتمون  واآخرون  الإ�ضالمي، 
الإ�ضالمية  بالدرا�ضات  معنيون  هنالك  بينما 
والقراآن الكريم وعلومه، عالوة على المهتمين 
بالفن العربي الإ�ضالمي والعمارة والزخارف و 
العمالت والآثار، اإ�ضافة اإلى المن�ضغلين بحقل 
الترجمة من الثقافة العربية قديمها وجديدها، 
التاريخ  بهذا  العربي  القارئ  تعريف  و�ضنحاول 
الممتد من التراث الثقافي عبر بناء ج�ضور من 

الحوار من خالل �ضفحات "المجلة".
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ت �إمكانية  �أهم ما �أجنزته ق�صيدة �لنرث �أنها �أكدَّ
�النفالت من �صر�مة �ملوروث، دون �لتخلى عن ق�صية 
لالجرت�ر  ن�صتكني  فال  جديدة،  عربية  ثقافى  طرح 
طويلة.   لفرتة  وعى  دون  متار�صه  ثقافتنا  ظلت  �لذى 
�أدبى  جن�س  حتويل  فى  �لنرث  ق�صيدة  جنحت  وقد 
يتما�صى مع ظروف  �إىل جن�س  قلبه  �صابق من خالل 

�الإن�صان �الجتماعية و�لثقافية و�الإبد�عية �جلديدة. 
�رتبطت ق�صيدة �لنرث �الأوىل فى �الإطار �حلد�ثى 
"�صوز�ن برنار"، ومنها  �لناقدة  بالكثري من مفاهيم 
�لدالالت  تعدد  وكذلك  �لتوهج،  �أو  و�لكثافة  �الإيجاز 
�ل�صعرية، وغري هذ�.  ولكن ق�صيدة �لنرث �نتقلت عرب 
فى  �إليه  و�صلت  ما  �إىل  و�صلت  حتى  جذرية  حتوالت 
�ل�صعرى  �ملرحلة �جلديدة، حيث بد�أنا نعرف �لن�س 
نظرية  الأية  �خل�صوع  دون  ب�صاحبه  ب�صدة  �ملرتبط 
�ثنتني  ق�صيدتني  رد  ممكًنا  يعد  مل  �أنه  حتى  �صابقة 
لل�صاعر نف�صه �إىل قالب �صعرى بعينه، فلم تعد هناك 

ق�صيدة ت�صبه ق�صيدة �أخرى حتى لل�صاعر نف�صه.
�لق�صا�س" ن�صو�صه  "جمال  �ل�صاعر  وقد كتب 
�لقو�لب  د�خل  متفرًد�  كبرًي�  �إجناًز�  قدمت  �لتى 
يختلف  جديًد�  منطًقا  �ليوم  تقدم  وهى  �حلد�ثية، 
�إىل حد  �للغوى  �ملجاز  نف�صه، فقد قّلت حدة  فيه مع 
كما  �ل�صهدى،  باملجاز  ي�صمى  ما  على  لنتعرف  كبري، 
طرحت جتربته �جلديدة وميثلها هذ� �لديو�ن بقوة، 
ذ�تية  جو�نب  ت�صمني  خالل  من  جديدة  معطيات 
�ل�صابق، كما  �لرمزى  باملعنى  �ل�صخ�صانى ال  باملعنى 
��صتفادت من �أ�صكال عديدة لتقدمها فى �لوقت نف�صه 
بني  ما  �جلمع  �أو  و�ملعنوى،  �حل�صى  بني  �جلمع  مثل: 
�الأفوري�صم، و�لرثثرة �ملق�صودة �ملمتدة، �أو �جلمع ما 
بني �ملقطع �لذى يعاين �الأ�صياء،  و�ملقطع �لذى يحلم 

بها فى �لوقت نف�صه. وهكذ�.
هذه  على  ت�صيطر  �أ�صا�صية  حماور  هناك 
�لتجربة، �ملحور �الأهم فيها هو ذ�ت �ل�صاعر باملعنى 
�ل�صخ�صانى، و�لع�صور �جلديدة ت�صهد �صعود �لذ�ت 
باملعنى �ل�صخ�صانى لتكون بدياًل لكل �لقيم �ملرتبطة 
بالذ�ت باملعنى �لتقليدى، �أو �لذ�ت باملعنى �جلمعى، 
حيث يتم �لرتكيز على مفهوم �ل�صخ�س، وهو يختلف 
ج�صد�نى،  مادى  كيان  �لفرد  الأن  �لفرد،  مفهوم  عن 
ولعل  �ل�صخ�صية،  بناء  هي  �ل�صخ�صانية  ولكن 

عندما  �لوجود  فى  �صخ�صانى  �أول  كان  "�صقر�ط" 
تكّون  �حلديثة  �لع�صور  وفى  نف�صك"،  "�عرف  قال: 
هو  �لب�صرى  �ل�صخ�س  "باأن  يقول:  فل�صفى  مذهب 
على  �مل�صطلح  ويطلق  �الأ�صا�صية،  �أو  �لعليا  �لقيمة 
��صتقاللية  على  توؤكد  �لتى  �ل�صخ�صانية  �لفل�صفة 
جمموعة  خالل  من  �حلر،  �لب�صرى  �ل�صخ�س 
و�ل�صخ�صانية  ومنطقية،  و�نفعالية  �أخالقية  �أبعاد 
�لقوى  �إطالق  وتعنى  و�ملحّدد�ت،  �الأطر  على  تعلو 
قة فى �لفرد. و�ل�صخ�صانية هى �لتى  �لكامنة و�خلالَّ
خالل  من  ومكنوناته  �أ�صالته  ليعي�س  �الإن�صان  تدفع 
هو  �الأ�صا�س  �ملحور  كان  و�إذ�  �ملتفردة.  خ�صو�صيته 
�لذ�ت باملعنى �ل�صخ�صانى، فاملحاور �لثالثة �الأخرى 
فى هذه �لتجربة تدور فى �أفالكها حول ذ�ت �ل�صاعر 
و�ملر�أة،  و�ل�صيخ،  �لطفل،  هى:  �ملحاور  وهذه  ا،  �أي�صً
وهى حماور نابعة من �ملحور �الأول )�أو ذ�ت �ل�صاعر( 
من ناحية، وتقوم كلها بالتحاور معه من ناحية �أخرى. 
�أو  و�لذ�ت؟  �ملعطيات  �لعالقة بني هذه  �صر  ما  ولكن 
لها �أو تنبع منها؟ �صر �لعالقة هو �أن �لطفل  كيف تكمِّ
يكاد يكون هو �ل�صاعر فى مرحلة طفولته، و�ل�صيخ هو 
�لالئى  هنَّ  و�لن�صاء  �مل�صتقبلية،  �ملرحلة  فى  �ل�صاعر 
ي�صفن قيمة جوهرية من خالل �لعالقة �حلميمة �لتى 

جتريها معهم هذه �لذ�ت.
ويبد�أ �لن�س �الأول بالطفل، �أو بطفولة �ل�صاعر، 
حيث هذ� �ملرح و�لرب�ءة و�لرغبة فى �لفن و�لر�صم، 
ُيعدَّ  و�لت�صخي�س  �لت�صخي�س،  ممار�صة  فى  و�لرغبة 
و�حلو�ر  �لد�خلية  �النفعاالت  عن  للك�صف  و�صيلة 
على  قدرة  له  �لت�صخي�س  الأن  و�لكون،  �ملجتمع  مع 
وعلى  و�الإيحاء،  �الإيجاز  وعلى  �لعاطفى،  �لتكثيف 
على  ذ�ته  �الإن�صان  ي�صقط  �إذ  �الإ�صقاط،  حتقيق 
مظاهر �لطبيعة من حوله، فيتعمد ت�صخي�س �الأ�صياء 
�مل�صبوبة  �لعو�طف  عن  تعبرًي�  �لطبيعة   و�ملناظر 
�لن�س  بد�ية  فى  �لطفل  يبد�أ  �ملرهف.  و�حل�س 
و�صفتني  �أذنني  لل�صجرة  فري�صم  �الأ�صياء  بت�صخي�س 
عنقها  فى  يعلق  ثم  �ملخاطبة،  وتبادله  تتكلم،  لكى 
قة م�صتمرة  جر�ًصا.  وتظل هذه �لروح �لطفولية �خلالَّ
رغبته  وت�صتمر  نكرب،  �أن  بعد  �ل�صاعر حتى  فى حياة 
فى �إقامة عالقة مع �أ�صياء �لعامل، وهى عالقة ت�صعى 
لعناق �لوجود، ودمج معطياته حًبا وت�صوًفا، وهناك 
ل �إىل كل  روؤية مابعد حد�ثية ترى �أن كل �الأ�صياء ُتو�صِّ
�الأ�صياء، الأن جميع �الأ�صياء فى هذ� �لكون مت�صلة و 
"باولو كويلو":  متد�خلة ببع�صها �لبع�س، وكما يقول 
�لبع�س، وكل  ببع�صها  �الأ�صياء مت�صلة  �أن كل  )�أفهم 
فى  ت�صب  �الأنهار  وجميع  ببع�صها،  تلتقى  �لطرق 
�إمكانيات  هناك  �حلديث  �لعلم  وفى  نف�صه(.  �لبحر 
�لبع�س، عن طريق  �الأ�صياء فى بع�صها  لتاأثري  د�ئمة 
�أو  �خلفى،  بالتعاطف  �جلديد  �لفكر  فى  ماي�صمونه 
�الأ�صياء  �أن  �إىل  ي�صتند  �لذى  وهو  �لت�صاكلى،  �ل�صحر 
ت�صتمر  و�أنها  �لتى كان مت�صلة ببع�صها فى وقت ما، 
فى �لتاأثري على بع�صها �لبع�س حتى بعد �النف�صال.  
ل  �أن ُيو�صِّ و�ل�صاعر بالفعل يوؤمن باأن كل �صىء ميكن 
�إىل �أى �صىء: )كلُّ �ُصرفٍة زمٌن، كلُّ زمٍن ماٌء، كلُّ ماٍء 
�صديدة  �لعبارة  و�للغة فى هذه   ،).. يٍد جوع  كلُّ  َيٌد، 
�ل�صرد  �أ�صلوب  هو  �الأ�صل  فى  هذ�  الأن  �جلاذبية، 
�حلكائى فى بع�س �لق�ص�س �ل�صعبية، ولكن �مل�صاألة 
فى �لنهاية �صتكون لها مرجعيتها �لفل�صفية من خالل 
من  �آخر  مكان  وفى  خا�صة.  وكونية  وجودية  نظرة 
�لن�س تبتعد �لطفولة كثرًي� الأنها بد�ية �حلياة �الأوىل، 
تبتعد كثرًي� وت�صبح كالرماد، ولكنها تعود لت�صتيقظ 
مرة �أخرى، لت�صيء مناطق �أخرى فى �لتجربة، ولعل 

عن التعاطف اخلفى
قراءة فى ديوان ن�صاء ال�صرفات لل�صاعر جمال الق�صا�ص
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ذكر "نقار �خل�صب" فى حد ذ�ته هو تاأكيد على رمز 
طفوىل يحبه �أطفال �لعامل. 

�أن  يريد  بطفولته،  �اللت�صاق  �صديد  و�ل�صاعر 
�لدو�م،  على  ت�صاحبه  يجعلها  و�أن  �أبدية  يجعلها 
قى  يخاطبها م�صتجدًيا: )�خُرجى �أيتها �لطفولُة، �صقِّ
معطَفك(، الأن طفولتنا د�ئًما تتكل�س وُتغطى بطبقات 
ت�صق  لكى  يناديها،  و�ل�صاعر  طبقات،  فوقها  من 
�أبد  جو�ره  �إىل  تظل  لكى  فوقها،  ترت�كم  طبقة  �أية 

�الآبدين.  
�لذ�ت �ل�صخ�صانية مبعناها �الآنى حا�صرة بقوة، 
وهى �لتى ت�صرف على �إد�رة كل �لعالقات فى �لن�س، 
"�ملاي�صرتو" �لذى يقود فرقته �ملو�صيقية،  متاًما مثل 
وتظل هذه �لذ�ت د�ئمة �حل�صور و�الختفاء فى �لن�س 
كله، وميكن �أن تطل علينا ب�صكل �صديد �ملبا�صرة من 
خالل �ل�صمري "�أنا": )�أنا �آن�صُت ناًر�( وهنا ي�صتعري 
�الإحيائى  �ل�صاعر  م�صرح  من  بالغية  لغة  �ل�صاعر 
باال�صتعال  �إح�صا�صه  عن  ليعرب  �صوقى"  "�أحمد 
�مل�صدر  �أما  بارد.  عامل  �إز�ء  و�الإن�صانى  �لعاطفى 
�الأ�صا�س  فهو �الآية �لقر�آنية �لكرمية فى �صورة �لنمل: 
ْنَها  مِّ �َصاآِتيُكم  َنارً�  �آَن�ْصُت  نِّ  �إِ اِلأَْهِلِه  ُمو�َصى  َقاَل  )�إِْذ 

َطُلوَن(. َعلَُّكْم َت�صْ ِبَخرَبٍ �أَْو �آِتيُكم ِب�ِصَهاٍب َقَب�ٍس لَّ
ا لي�صري �إىل �الأزمنة  كما �أن �ل�صيخ �صيح�صر �أي�صً
�جليا�صة:  بالعاطفة  يفي�س  �صيخ  وهو  �لقادمة، 
�ل�صنني  بخرب�ت  اأ  معبَّ فهو  ُتُه(،  حمبَّ �غتالْتُه  )�صيٌخ 
منطقة  �إىل  حزينة  بعني  ينظر  ولكنه  وبحكمتها، 
�لود�ع فى هذ� �لعامل. ويظل �ل�صاعر يتح�ص�س مناطق 
و�إذ�  �صمنى،  ب�صكل  ويرف�صها  �لقادمة،  �ل�صيخوخة 
كانت �صرفات �لن�صاء ت�صج باالأغانى، فهى )ال ت�صلح 
لود�عه(، الأنه مت�صبث بجمال �لن�صاء، رغم �ألف دمعة 
تن�صكب، ورغم )�لدفرت �ملقلوب، و�الأوعية �لبائ�صة(، 
لكى  �ل�صيخ  وي�صعى  �الأخرى،  �الإحباطات  وكافة 

�لتى  �لود�ع  منطقة  ا  �أي�صً ويتجاوز  هذ�،  كل  يتجاوز 
بالكائن  يلوذ  و�لرهافة،  �لرقة  برمز  فيلوذ  توؤرقه، 

�لرومانتيكى �ملرفرف، يلوذ بالفر��صة: 
�أيتها �لفر��صة

خففى �لرفيف.
وهنا ي�صل �ل�صيخ الأكرث �ملعانى رقة ورهافة، الأن 
�لرفيف بطبيعته �صديد �لرقة، ولكنه يطالب �لفر��صة 
مبزيد من تخفيف �لرفيف، م�صتعرًي� �ملعنى من "�أبى 

�لعالء �ملعرى"، حني رثى قريًبا توفاه �هلل : 
ِمْن  �إاّل  �أْر�ِس  �لـ     �أِدمَي  �أُظّن  ما  �لَوْطء  َخّفِف 

َهِذِه �الأْج�صاِد
�حلنون  �جلانب  هذ�  ليمثِّلن  �لن�صاء  تاأتى  ثم 
غزير �لعطاء، �جلانب �لذى يحتاج له �ل�صاعر بقوة، 
ولكنه عندما ينظر بعني �ل�صيخ، �صيح�س باأن �مل�صاألة 
بد�أت تهرب من بني يديه، و�أنه بد�أ يح�سُّ باالفتقاد: 
ُلُكنَّ .. قلبى مل  )ال �أعرُف كيف �أحر�صكنَّ ، كيف �أتخيَّ

يعْد ِطفاًل، وج�َصدى مل يعْد يوقُظنى ..(. 
�الإيحاء  نبع  هن  �لتجربة  فى  �لن�صاء  ولكن 
�لتى  �ملر�أة  هذه  وبخا�صة  �لغنى،  �لد�ئم  و�جلمال 
�ملبلول(،  )ب�صعرها  الأعلى  وت�صعد  �أنوثتها،  تخترب 
الأنه  �ل�صرفات  فى  �لالئى  �لن�صاء  �ل�صاعر  و�ختار 
مكان حمبب لال�صتعر��س من ناحية، ومكان �لفرجة 
من ناحية �أخرى، و�ل�صاعر يخاطبهن بياء �لند�ء، )يا 
�أو ي�صتنجد بهن  ُرفات( الأنه ي�صتجري بهن،  ن�صاَء �ل�صُّ
�صنًد�  ولي�صبحن  يقويه،  �صيًئا  ليمنحنه من جمالهن 
له فى زمن حمبط بارد، وبعد �أن �صار يح�س بالعزلة 
�ملفرو�صة عليه، فقد �صار معزواًل عن �لعامل، ومعزواًل 

عن ما�صيه و�إرثه، بل وحتى معزواًل عن نف�صه:
رفات  يا ن�صاَء �ل�صُّ

مهاًل .. 
�أنا �الأعزُل حتى من نف�صى 

ال �إرَث ىل 
ر  �حلياُة مترُّ حتت ل�صانى مثل قر�ِس �ملخدِّ

ال �أ�صتطيُع �أن �أ�صتعيَد �أغنيتى 
ال �أ�صتطيُع �أن �أكتَب  .. 

َر �أحٌد .. �أننى ِع�صُت هنا ـ �س12  حتى يتذكَّ
وحو�ر  �لن�صاء،  مع  خفية  عالقة  هناك  ود�ئًما 
وخ�صو�صية  �لقوية  �لو�صائج  يوؤكد  عميق  د�خلى 

�لعالقة: 
هل �أ�صُع ر�أ�صى هنا 

بينى وبينكنَّ �صارٌة ال ُترى. 
ا عالقة عري�صة مت�صعبة،  و�لعالقة بالن�صاء �أي�صً
عالقة  تارة  فهى  نف�صها،  باحلياة  �لعالقة  ت�صبه 
عالقة  �أخرى  تارة  وفى  عاطفى،  و��صتيحاء  ��صتلهام 
مناورة، و�أكاذيب بريئة تو�صع على �لطاولة، ي�صدقنها 
�أو �ل�صيكوالتة  �لن�صاء، ومي�صغنها مثل علكة �لنعناع، 
وهكذ� تنقل �لتجربة حيوية �لعالقة وثر�ءها. و�ل�صاعر 
هى  وكم  ومد�عبتهن،  �لن�صاء  جمار�ة  عن  يتوقف  ال 
�إنه ال  �لكِلمات(.  ، حارٌة حتَت جلِد  �أنفا�صهنَّ )د�فئٌة 

حلظة  فى  نف�صه  به  وي�صِّ �لن�صاء،  يفارق  �أن  ي�صتطيع  
مفارقتهن، بال�صجرة �لوحيدة، ولكنه ت�صبيه ماكر الأن 
�ل�صجرة ال ت�صتطيع �أن تبقى دون عالقة بالهو�ء �لذى 
فوقها،  وبال�صحاب  حولها،  من  وبال�صماء  تتنف�صه، 
هى  بالن�صاء  فعالقته  �إذن  �أغ�صانها،  على  وبالطيور 

عالقة حميمة ال ميكن تهديدها: 
�صتخرج �أيامى من هياكلكنَّ
�صاأكوُن وحيًد� مثَل �صجرٍة   

يتعادل  �لكتابة فهو  وللحلم مكان كبري فى هذه 
�ملعنوى  �جلانبني  وبوجود  �ملفرطة،  �حل�صية  مع 
و�ملادى يحدث تفاعل يوؤدى �إىل �صعورنا بنكهة �حلياة 
�لو�قعية �لتى حتوى �لبعدين فى كل موقف، وفى كل 
�صكل  )على  �لديو�ن  فى  �الأوىل  و�لق�صيدة  حدث، 
طائر( تفاجئنا باأن �حللم هو �لذى على �صكل طائر، 
وهو ت�صوير دقيق عندما يجعل �ل�صاعر �حللم طائًر� 
للحلم  وميكن  جميعًا.  روؤو�صنا  فوق  يحلق  �أن  ميكن 
حملًيا  حلًما  في�صبح  نخلتني،  �صكل  ياأخذ  �أن  ا  �أي�صً
ا يذكرنا باجلو  ميكن �أن ياأخذ طابًعا م�صرًيا خال�صً
�لريفى �حلميم، وميكن فى �حللم �أن يجعل �ل�صاعر 
�خل�صوع  يتطلب  مما  كله،  �لكون  على  تطل  �لنافذة 

و�ل�صالة.
�أما �جلانب �حل�صى �ملقابل فيتمثل فى معطيات 
�ملعنوية  �ملعطيات  مع  يتعادل  ب�صكل  منت�صرة  كثرية 
و�حللمية، ليخلق �لتكامل طعم �حلياة، وهى معطيات 
علكة  هناك  وتذوقية:  ومل�صية  ب�صرية  تاأثري�ت  ذ�ت 
ر،  �ملخدِّ وقر�س  و�ملرطبات،  و�ل�صيكوالته،  �لنعناع، 
ت�صبع  بالن�صاء  �لعالقة  �أن  كما  �لعيون،  وظالل 
�جلانب �حل�صى بغز�رة، من خالل �الإيحاء �جل�صدى، 
�لكلمات(،  جلد  حتت  �حلارة  �لد�فئة  )و�الأنفا�س 
ومتعن كتابة �ل�صاعر فى جلب �ملعانى �حل�صية �صديدة 
 ، �لكاكاو  وزبدة  �الألو�ن،  رغوة  عن  فيتكلم  �لتاأثري، 

و�ل�صال �ملعقود، ووم�صة �لربو�س، وهكذ� .     
ـ  ـ كعهده د�ئًما، فى جتربته كلها  �ل�صاعر  ولكن 
ورغم معانى �ل�صيخوخة و�الإحباط، ورغم رمز �لقط 
�لعجوز �لذى �صاخت ر�صائله، و�لذى هو رمز للحياة 
كلها، يظل مت�صبثًا بعنا�صر �جلمال و�حللم و�لتوقع، 

و�نتظار ما مل يكن فى �حل�صبان.
�أ�صعدة  فى  وت�صعبت  �ليوم  �حلياة  �ت�صعت  لقد 
جذرية  حتوالت  تاأثريها  و�أحدث  �ملختلفة،  �ملعرفة 
فى �صتى �ملجاالت، مما �أدى �إىل فتح باب �الحتماالت 
ودرجاتها،  �لتوقعات  نهاية على كل �صنوف  �إىل ماال 
تعدد  فكرة  يطرح  كتابته  معظم  فى  و�ل�صاعر 
�الحتماالت، بل ويظل بالرغم من �لهموم و�الإحباطات 
�لتى حتا�صره، يظل مت�صبًثا باأحالمه، ويظل منتظًر�، 
�أو  جديًد�،  نباأ  حاماًل  �لباب(،  �أحدهم  )يدق  ورمبا 
ا مل نكن نتوقعه. وتلك خ�صي�صة ر�ئعة يتحلى  خال�صً
بها د�ئًما بنو �لب�صر، وهى �لتى تعينهم على جمابهة 
�متد�د  على  بها  ميرون  �لتى  �لهائلة  �الإحباطات 

�حلياة. 

الغالف من ت�صميم الفنان حممد عبلة
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النهر  ت�ضرب  ال�ضم�س   , و�ضمتنا  جل�ضنا 
و�ضع  ال�ضف�ضاف  �ضجرة  بجانب   , ب�ضخونة 
باجلنب  ملأها  التى  الكبرية  القما�س  حقيبته 
الأبي�س والطماطم واجلرجري , و�ضعت حقيبتى 
 , البلدى  اجللدية بجوارها وقد ملأتها باخلبز 
وعجورتني , وزجاجة ماء , وترم�س �ضاى , وكوب 
من زجاج وكوب من خزف , وبرنيطة و�ضب�ضب. 
بده�ضة  وتطلع  النهر  اأمام  وقف   , نه�س 
من  برنيطة  راأ�ضه  على  و�ضع  وقد   , وتوج�س 
القما�س املدورة مثل ال�ضيادين وو�ضع �ضماعتى 
اأذنيه و املوبايل فى جيب القمي�س  املوبايل فى 

الأحمر الباهت . 
�ضمك  ل�ضيد  مكان  اأف�ضل  هذا  اأن  اتفقنا 
جوار  الق�س  و�ضويت   , املكان  نظفت   , البلطى 
جذع ال�ضجرة ال�ضخم , خل�ضة لحظته يبت�ضم . 
كنا هنا بال�ضبط ونحن فى اخلام�ضة ع�ضر 
من عمرنا , ومعنا �ضندوت�ضات الفول وطعمية و 

ال�ضنارات  , كنا نرغب فى يوم جميل . 
�ضحبة  واأحب   , ال�ضيد  اأحب  ل  كنت 
اآخرين  خم�ضة  ومعنا  وفايز  اأنا   , ال�ضحاب 
, ن�ضف نهار م�ضى ومل ي�ضد  فى نف�س عمرنا 

اأحدنا �ضمكة واحدة . 
رجع فايز يظلع , وقف اأمامى قائل : 

كنا هنا .. اأتتذكر ؟ .. منذ اأكرث من خم�ضني 
�ضنة  , هنا جل�ضنا , كنت اأخاف على بنطلونى 
من  اأخاف  احلقيقة  فى   , الرتاب  من  الأ�ضود 
اأمى , كنت م�ضاباً  بالربد , جئت حتى ل اأف�ضد 
حلمك بيوم �ضيد , كنا هنا , اأكلنا , ثم ذهبت 
خرجنا   , كبرية  ماء  زمزمية  لنملأ  �ضعيد  مع 
 , وتفزعنا  مترق  ال�ضيارات   , ال�ضريع  للطريق 
قال ىل اأنه ل يحب الفتيات اللتى يحكى عنهن 
واحدة   فتاة  اأ�ضلً   يكلم  مل  اأنه  واأ�ضاف   , لنا 

املغامرات  بهذه  نفرح  لأننا  يت�ضلى  اأنه  قال   ,
املوؤلفة , لكنه اأثنى عليك يا رفيق , لأنك ل تهتم 
بحكايات البنات مع اإن رفاق عمرك بنات تلعب 

معهن وت�ضهر معهن وتغنى اأغانيهن . 
�ضببت ال�ضاى فى كوب من زجاج وكوب من 
خزف , قلت لفايز لقد ا�ضتيقظ ال�ضمك وعلينا 

اأن ن�ضيده . 
�ضيد  فى  ف�ضلنا  اأننا  حدث  ما  �ضبب  كان 
وي�ضتحم  ينزل  اأن  �ضعيد  وقرر   , واحدة  �ضمكة 
و  البلهار�ضيا  من  اأخاف  ولأننى   , النهر   فى 
النزول  امتنعت عن  اأبداً   النهر  اأنزل  لأننى مل 
, اأنت اأي�ضاً  رف�ضت تنزل اإىل النهر , داعبتك 

قائل : يا جبان . 
اأ�ضعل �ضيجارة وقال : 

مل اأكن جبانًا, ملب�ضى الداخلية غري لئقة 
مل تكن نا�ضعة البيا�س ون�ضف كم فانلتى كان 
مفتوقاً  حتت الإبط  , وجوربى مثقوباً  ويخرج 
الذى  الوجيه  اأنا   , الكبري  اإ�ضبعى  ظفر  منه 
يرتدى القمي�س الأ�ضفر  فوق البنطلون الكحلى 
" الذى جعله  " الفازلني  بـ  , و�ضعرى مم�ضطاً  

اأكرث ملعاناً  . 
 , عليهم  تفرجت   , للنهر  النزول  قرروا 
واألعن   , بع�ضهم  على  املاء  ير�ضون   , �ضعداء 

البلهار�ضيا وخوفى . 
�ضاعتان ومل يغمز فلني �ضنارة فايز , بينما 

فلني �ضنارتى غمز ع�ضرات املرات ,وحني اأنت�س 
�ضنارتى ل اأجد حتى ع�ضبة . �ضاح اأنا مل اأُخدع 
يا رفيق  . �ضحكت  اأنت م�ضكني   .. مرة واحدة 

وقلت : لكننى اأكاد اأجنح . 
اأزاح الربنيطة للخلف . 

هل �ضمعته ينادينى .. فايز .. فايز .. , مل 
اأ�ضمعه , كان املاء يلهو بهم , قال اأحمد : بداأنا 
اأرجلنا  حتت  من  الأر�س  هربت  عندما  ن�ضرخ 
, مل اأنزل اإليهم , ول رفيق , كنا ن�ضرخ .. كنا 

ن�ضرخ .. يقبون ويغط�ضون . 
وغرق . 

بعد  املكان  لهذا  و�ضلنا  كيف   : لفايز  قلت 
خم�ضني �ضنة ؟ 

املكان  وم�ضح  الربنيطة  خلع   , فايز  وقف 
بعينيه : 

اإنه لي�س ذات املكان , خلفنا كانت غيطان 
بل حدود , واأمامنا بعد ال�ضط غيطان , من�ضى 
الأبراج  الآن   , ال�ضريع  الطريق  حتى  كثريا  

واملخازن وال�ضيارات . 
مب . 

 . �ضيد  بندقية  طلقة  �ضماع  على  انتبهنا 
�ضاب بالغ النحافة يحمل بندقية �ضيد وي�ضوب 
باجتاه ال�ضجرة , يحمل على كتفه حقيبة قما�س 
كبرية , رميت ال�ضنارة , قلت له �ضباح اخلري 
, رد دون اأن ينظر ىل , واأطلق طلقات اأخرى , 
قلت له : طارت كل الع�ضافري . قال : اأنا اأ�ضيد 

اليمام  . ثم �ضاألنى : معك �ضاى ؟ 
جل�ضنا حتت ال�ضجرة , �ضعره الأ�ضود معفرا 
ً بالرتاب , وجهه يغرق فى العرق , وبني حلظة 
واأخرى يب�س فى بطن حقيبته ليتاأكد من �ضئ 
راأيت  املتهالك  القدمي  حذاءه  خلع  وملا   , ما 
الي�ضرى  رجله  و�س  وربط  جورب  بدون  قدميه 

 غـــــــرقى
جـار النبى احلــلو 
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مل   , فارغاً   الكوب  اأعطانى   . قما�س  بقطعة 
بندقيته  حاملً   وم�ضى   , الكلم  معى  يتبادل 

على كتفيه مثل الثوار فى الأفلم القدمية .
لغة  ول  لغتها  ول  البنادق  يحب  ل  فايز 
اأ�ضحابها حتى لو �ضيادين غلبة . و�ضع حجرا 
النهر  فى  ال�ض�س  فيما  ال�ضنارة  طرف  فوق   ً
على  جل�س   , املاء  �ضطح  على  تتهادى  والغمازة 
ثم   , ناعم  تراب  على  باإ�ضبعه  ير�ضم  الأر�س 

قال: 
 .. ل  ل   .. اأهرب  مل  يومها  اأنا  فكرة  على 
اأجهله ,  هربت .. هربت من ق�ضوة املوت الذى 

اأنت جريت اإىل الطريق ال�ضريع . 
قلت : نعم .. كنت اأبحث عن تليفون طالبا 
ال�ضيادين  من  جماعة  اأبى  اأر�ضل  النجدة   ً

اأ�ضحابه ظلوا يبحثون حتى حط الغروب  . 
قال فايز : 

اأخذته اجلنية وغرزت يده اليمنى فى طني 
النهر . 

قلت : 
قفز اأحدهم وخرج بالغريق . 

دار  و�ضل  قد  فايز  كان  الغروب  �ضاعة 
و�ضاهد  حفلتني  وح�ضر  تذكرة  وقطع  ال�ضينما 
وظل  �ضريره  اإىل  ت�ضلل   , وخرج  اأفلم  اأربعة 

يبكى وين�ضج . 
�ضاعة الغروب مل ي�ضدق اأ�ضحابنا اأنهم مل 

يغرقوا . 
بجوار  ال�ضنارة  تركت   , احلذاء  خلعت 
ال�ضجرة واأخذت اأمت�ضى حافيا ً , فرحت بحرارة 
تنبعث من الرتاب , هنا بال�ضبط غرق .. ل .. 

لي�س بال�ضبط .
قبل انت�ضاف النهار �ضد فايز ال�ضنارة من 
حتت احلجر واأطاح بها فى النهر , عامت على 

�ضطح املاء , قال بزهق : 
اأنا ما�ضى .. مل اأكمل اليوم , ل اأحب النهر 

, ول �ضيد ال�ضمك , جئت فقط كى ل اأف�ضد 
عليك رغبتك فى يوم �ضيد . 

" العجوزان"  رواية  ف�ضل من 
مل ت�ضدر بعد



على مدى اخلم�ضه و الع�ضرين عاًما املا�ضية 
تاألق الفنان ماهر جرج�س كمحرك ثقافى على 
م�ضتوى رفيع فى تن�ضيط املناخ الفنى والثقافى 
اإ�ضرافه  بداية  من  وخا�ضة  الأ�ضكندرية  مبدينة 
على ق�ضرال�ضاطبى للتذوق الفنى عام 1987 .. 
�ضارك  املتخ�ض�ضة..  الق�ضور  اأوائل   من  وهو 
ملنظومة  كبداية  تطويره  على  جرج�س  ماهر 
جالريى   ( باإن�ضاء  وقام  املتخ�ض�ضه  الق�ضور 
متاألًقا  مازال  والذى  الت�ضكيلية  للعرو�س   )88
تعرفت  الوقت  ذلك  فى  الآن..  حتى  باأن�ضطته 
لإقامة  ودعانى  بالن�ضاط  املتوهج  بالفنان 
معر�ضى الهام ) �ضندوق الدنيا( ليواكب حفل 
ح�ضنى  فاروق  بح�ضور  ال�ضاطبى  ق�ضر  افتتاح 
ابن الأ�ضكندرية الذى اأ�ضبح وزيًرا للثقافة وقتها 
.. منذ ذلك الوقت انطلق ماهر جرج�س ليرثى 

احلياة الثقافية مبدينة البحر والفن واجلمال.
جرج�س  ماهر  وجد  �ضنوات  ثالث  منذ 
نف�ضه فى ثياب املوظف الذى اأ�ضبح على املعا�س 
يحكم  وظيفى  قانون  على  د  مترَّ حلظتها   ..
وهو  والعجز  بالكمون  الن�ضطة  طاقاته  على 
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فا�ضتدعى   .. والعطاء  ال�ضباب  فتوة  فى  مازال 
على  جعله  والذى  داخله  فى  الذى  الفنان  فوًرا 
اإجنازاته  ل  يجمِّ الوظيفى  عمله  �ضنوات  مدى 
املختلفة  للمطبوعات  بارعه  جميلة  بت�ضميمات 
التى  املعايده  وكروت  والدعوات  لالأن�ضطة 
جميع  اإىل  وير�ضلها  ال�ضاحرة  بري�ضته  ير�ضمها 
اأ�ضدقائه .. فتح للفنان داخله الأبواب لينطلق 
فاأبدع جمموعة رائعة من لوحاته الرثية باللون 
ا  معر�ضً لها  م  ونظَّ الت�ضكيلى  احلكى  وجماليات 
هاًما مبركز احلرية لالإبداع فى مار�س املا�ضى 
الذى  املبدع  الفنان  جرح�س  ماهر  لنا  ليعود 
اجلديد  الأ�ضكندرية  مبدعى  تراث  اإىل  ي�ضيف 
وانلى  �ضيف  عامل  من  عبق  حتمل  لوحاته   ..
و�ضامح  العدوى  و�ضعيد  مطاوع  املنعم  وعبد 
 .. يخ�ض�ضه  متيز  فى  وغريهم   الدين  �ضالح 
من  وال�ضتني  الثانية  جتاوز  وقد  وقتها  له  قلت 
عمره : هذا معر�ضك اخلا�س الأول اأيها الفنان 
الرتكيز  القادمة  الفرتة  فى  عليك   .. ال�ضاب 
ابت�ضم   . واعد  فنان  فانت  لوحاتك  اآخر  حول 
الت�ضكيليني  الفنانني  نقيب  لنتخابات  وتركنى 

بالأ�ضكندرية التى ر�ضح لها نف�ضه وكاأنه ا�ضتاق 
للعمل الثقافى اجلمعى وخدمة جماهري وع�ضاق 
فى  يدخل  اأنه  اأعلم  وكنت   .. والفنانني  الثقافة 
عاد  ولكنه   .. عنه  غنى  فى  هو  نقابى  �ضراع 
عامله  فى  ويركز  اإبداعه  ليوا�ضل  الفنان  لنا 
الفنى وهو فى مرحلة الن�ضج العمرى الذى مل 
على  جرج�س  ماهر  .ح�ضل  كثرًيا  منه  يتبقى 
الفنون اجلميلة عام 1973 من كلية  بكالوري�س 
الفنون اجلميلة بالأ�ضكندرية وبعد عامني عمل 
بالهيئة العامة لق�ضور الثقافة حتى خروجه من 
للثقافة  العمل الوظيفى عام 2009 كمدير عام 
بعد  الفنى  لالإبداع  فقط  ليتفرغ  بالأ�ضكندرية 
اأجد من  ول   .. الثقافى  العمل  تاريخ حافل من 
نف�ضه  بها  قدم  التى  الكلمة  من  اأف�ضل  يقدمه 
مطبوعات  �ضمن  كانت  ورقة  فى  وم�ضريته 

معر�ضه الأخري يقول فيها:

ذكريات و�ضداقات
درا�ضتها  مواد  بكلية  التحقت  عام1969   (
بالأ�ضكندرية(  اجلميلة  الفنون  كلية   ( الر�ضم 
اأنا  ق�ضيتها  �ضنوات  خم�س   .. هذا  اأجمل  ما 
اأدرى كيف  الأ�ضدقاء ل  توافقية من  وجمموعة 
والنحت  والت�ضوير  الر�ضم  ندر�س  جتمعنا 
اأحمد  الراحل  عميدها  زمن  فى  والزخرفة 
رفيق  وكان  ودعاباته  وطرافته  بقامته  عثمان 
احد   العدوى  �ضعيد  الراحل  الفنان  جمموعتنا 
كان  والذى   .. التجريبيني  حركة  مثلث  ا�ضالع 
ال�ضلع الثانى لها الفنان م�ضطفى عبد املعطى 
الفنان  والثالث  الت�ضوير..  لنا  �س  درَّ الذى 
�س لنا الر�ضم  الراحل حممود عبد اهلل الذى درَّ
الرحالن  عليها  فقام  والنحت  الزخرفة  اأما   ..
اأ�ضعد مظهر والغول على اأحمد .. اأما تاريخ الفن 
احلقيقى والثقافة التى جنهلها كان يقوم عليها 
الراحل ح�ضن ظاظا . فى هذا املناخ كنا نق�ضى 
داخل  امل�ضاء  حتى  ال�ضباح  من  اليوم  �ضاعات 
كلية تقع فى قلب املدينة ذات ال�ضوارع النظيفة 
مبانيها  ح�ضارى  عبق  ذات  مدينة   .. والهادئة 
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مدينة   .. رائعة  وزخارف  بت�ضميمات  تتحلى 
عليها  �ضطا  الثقافات  متعددة  كوزموبوليتانية 
اإخطبوط جتارى حاول طم�س معاملها الآن .. مع 
جمموعة الدرا�ضة كنا نلتقى فى املراكز الثقافية 
 – الفرن�ضى   – الرو�ضى   – الأملانى  باملدينة: 
ال�ضتينيات  جيل  �ضانع   ( احلرية  ثقافة  وق�ضر 
اأتيليه  مع  ال�ضكندريني(  والفنانني  الأدباء  من 
امل�ضرى  الفن  رائد  اأ�ض�ضه  الذى  الأ�ضكندرية 
و�ضينمات   .. ناجى  حممد  الفنان  احلديث 
الهمربا  الزمن  ذلك  فى  امل�ضهورة  املدينة 
وغريها  ومرتو  واأمري  واأوديون  وبالزاولجيتيه 
والتى اختفى معظمها الآن .. كنا ن�ضاهد اأفالم 
واأفالم   ) �ضاتركون   ( فللينى  الإيطاىل  املخرج 
اأبو  و�ضالح  �ضاهني  يو�ضف  واأفالم  في�ضكونتى 
�ضيف . كانت الدرا�ضة الكادميية بالكلية تكمل 
ن�ضرب  اأخذنا  والتى  باملدينة  احلرة  الثقافة 
جذابة  الأ�ضكندرية  كانت  الثمالة..  حتى  منها 
ا لكلية الفنون اجلميلة  حرة اأعطت مذاًقا خا�ضً
عبارة  وفى   .. لالأحالم  �ضانعة  مدينة   .. بها 
 ) لية  اإ�ضكندرية   ( فيلم  اأبطال  لأحد   �ضادقة 
يا  فيكى  اتولدت  ما  ياريتنى   ( �ضاهني  ليو�ضف 
ا�ضكندرية( قالها حني تعرثت اأحالمه فى مدينة 
حتقيقها.  عليهم  ويبقى  الأحالم  لأهلها  تعطى 
فى عام 1973خرجت من هذا العامل والتحقت 
الأوىل  مراحلها  خالل  رافقنى  التى  باجلندية 
كان  بعدها   .. زبادى  الفنان طارق  )التدريب( 
اجلبل   .. بال�ضوي�س  عتاقة  جبل  بجانب  موقعى 
متعددة  روؤى  ىل  ي�ضنع  فهو  �ضديقى  اأ�ضبح 
اأما   .. القمرية  واللياىل  والظهرية  الفجر  فى 
 .. فيها اجلبل  التى يختفى  املظلمة  اللياىل  فى 
فى   . اأراه  ل  موجود  �ضىء  من  بالرهبة  فاأ�ضعر 
عام 1976 اإ�ضتلمت العمل بالثقافة اجلماهريية 
ق�ضر  تطوير  على  اأ�ضرفت   1987 عام  وفى   ..
..  ومنذ هذا  للتذوق  لي�ضبح ق�ضًرا  ال�ضاطبى 
بداية  كانت  وبه  الق�ضر�ضديقى  اأ�ضبح  التاريخ 
 . ال�ضباب  و�ضالون  اخلريف  �ضالون  م�ضرية 
للت�ضميم  ا�ضت�ضارى  تكليفى  مت   1994 عام  فى 
ويف  جابر)  ب�ضيدى  التذوق  بق�ضر  الداخلى 
اإىل  ال�ضاطبى  من  الق�ضر  ارحتل   1995 عام 
�ضعلة  يحمل  وهو  الفينيق  كطائر  جابر  �ضيدى 
برميثيو�س( عبارة لل�ضاعر الدكتور حممد رفيق 
خليل قالها عنى فى احتفالية مرور ع�ضرة اأعوام 

على افتتاح ق�ضر التذوق. 
وفى عام 2002 اأ�ضبحت 
مديًرا للق�ضر وهنا كانت 
ثقافة  �ضناعة  جتربة 
وحقيقية  و�ضادقة  جادة 
ال�ضديق  مع  بالتعاون 
الدين  �ضالح  �ضامح 
املبدعني  واأ�ضدقائى 
 .. والفنانني  الأدباء  من 
طازجة  الربامج  كانت 
الق�ضر  معها  اأ�ضبح   ..
الثقافى  لالإ�ضعاع  مركز 
 .. والأدبى  والفنى 
زمرة  اإىل  وان�ضممت 
معهم  و�ضداقتى  الأدباء 
ول  كرث  فهم  اليوم  اإىل 
اأ�ضتطيع اأن اأذكرهم هنا 
اأن�ضى  اأن  ج  اأحترَّ فاإنى 
.و�ضداقتى  منهم  اأحًدا 
الأدباء  مع  م�ضتمرة 
القاهريني  والكتَّاب 
اخلراط  اإدوارد  ومنهم 
وال�ضعراء  واأ�ضامةعفيفى 
الرحمن  عبد  �ضعد 
�ضعده  اأبو  فريد  وحممد 
و�ضداقة   .. واآخرون 
كثرًيا  عليها  حزنت 
برحيل الكبري فاروق عبد 
القادر و�ضيد خمي�س .اأما 
حمبوبتى  فهى  ال�ضينما 
اأ�ضرفت   .. و�ضديقتى 
ال�ضينما حتت  نادى  على 
الفيلم  )جماعة  م�ضمى 
بدور  اعرتاًفا  املختار( 
فى  حقى  يحى  الرائد 

فى  عابدين  ب�ضراى  املختار  الفيلم  ندوة  اإن�ضاء 
انفتح  هنا   .. اخلم�ضينيات  من  الثانى  الن�ضف 
منهم  ال�ضينما  عامل  من  جدد  لأ�ضدقاء  الباب 
مرعى  و�ضالح  منري  عادل  املونتري  الراحلون 
املخرج  مع  دائمة  و�ضداقة  ريا�س  وناجى 
الب�ضالوى  خريية  اد  والنقَّ دروي�س  فوؤاد  اأحمد 
عدىل  ونادر  ال�ضناوى  وطارق  �ضليمان  وفوزى 

 .. الفتاح  عبد  حممد  والباحث  ح�ضنى  و�ضياء 
د.  �ضداقة  ىل  اأ�ضافت  ال�ضينما  ور�س  وجتربة 
املو�ضيقى  عامل  اأ�ضدقاء  ومن   . ال�ضبان  منى 
الراحل عادل اأبو زهرة ود. ح�ضن البحر دروي�س 
وال�ضديق  ربه  عبد  حم�ضن  الفنان  وال�ضديق 
زيد  اأبو  حممود  والفنان  ال�ضفيع  عبد  اإبراهيم 
العربية  للمو�ضيقى  التذوق  ق�ضر  فريق  قائد 
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)الذى عانينا الكثري فى تكوينه( اما اأ�ضدقائى 
اأ�ضعد  حينما  اأوقاتى  اأ�ضعد  فكانت  ال�ضغار 
للدور اخلام�س حيث تقام ور�س الأطفال بق�ضر 
 .. مًعا  ون�ضحك   .. مًعا  نتحاور  كنا   .. التذوق 
متميزة..  معار�س  اأقمنا   .. نقًيا  اأ�ضبح  ومعهم 
واأ�ضدرنا العدد الأول من جملتهم ) دنيا التذوق 
تخ�ض�ضى  خارج  من  �ضداقات  تلك  كانت   )
اأحبائى  من  العديد  ىل  اأ�ضاف  الذى  الت�ضكيلى 
م�ضطفى   – ال�ضطوحى  اأحمد  منهم  الفنانني 
الفنان  و�ضديقى  خفاجه  – على  الوهاب  عبد 
ثالثاء  كل  اأتردد  الذى  داو�ضتا�ضى  ع�ضمت 
واألتقى   .. الأ�ضكندرية  باأتيليه  �ضالونه  على 
عنده بالعديد من الفنانني  والأدباء والن�ضطاء 
الدين  عز  الفنانني  للنقاد  ا  اأي�ضً .و�ضداقتى 

القوي�ضى وحممد كمال  ي�ضرى  وال�ضفري  جنيب 
والراحلني اإبراهيم عبد املالك وعادل امل�ضرى 
لثقافة  عاًما  مديًرا  تكليفى  مت   2006 عام  .فى 
املقايي�س  بكل  ثرية  جتربة  وهى  الأ�ضكندرية 
الأهاىل  اىل  الثقافة  توجه  اأن  اأ�ضعدنى  فقد 
كل  معهم  نلتقى  كنا  القوم  ب�ضطاء  ومنهم  
العبا�س  اأبى  ومنطقة  ال�ضاللت  بحديقة  �ضيف 
)الأدب  الثقافة  نقدم  كنا  رم�ضان  �ضهر  خالل 
الأ�ضدقاء  ومعنا  الت�ضكيلى(  والفن  وال�ضينما 
ب�ضاطه  بكل  نقدم  والأدباء  الفنانني  كبار  من 
وي�ضر اأعمق الأفكار والق�ضايا وكنا ن�ضعد معهم 
العربية  واملو�ضيقى  ال�ضعبية  الفنون  تقدمي  عند 
ل�ضينما  مهرجانات  ثالث  باحلديقة  واأقمنا   ..
الطفل .. كما احتفلنا خالل عام 2008 باختيار 

واأقمنا  الإ�ضالمية  للثقافة  عا�ضمة  الأ�ضكندرية 
الفريدة  املنا�ضبة  لتلك  الفاعليات  من  العديد 
يناير   25 ثورة  بعد   2011 .واأخرًيامنذعام 
احلرية  ملركز  واأنتمى  واأعود  جديد  من  اأبداأ 
واأق�ضى  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  كاأحد  لالإبداع 
اأع�ضاء  اأ�ضدقائى  مع  املثمر  الوقت  من  ا  بع�ضً
اأبو  �ضربى  ال�ضاعر  العمدة   .. الإدارة  جمل�س 
ود.  ر�ضدى  د.حممود  ال�ضيا�ضى  والنا�ضط  علم 
والكاتب  اأدول  حجاج  والروائى  �ضعودى  ه�ضام 
الإن�ضان  الفنان  عامل  هو  هذا  خالد(.  عالء 
فى  املبدعني  بالأ�ضدقاء  غنى  جرج�س  ماهر 
منظومته  قدم  ومعهم   .. الإبداع  جمالت  كل 
الثقافى  العمل  فى  فارقه  كعالمة  الثقافية 
وحني    .. م�ضر  م�ضتوى  على  اجلماهريى 
ملجل�س  كرئي�س  ا�ضتقالتى  لتقدمي  ا�ضطررت 
اإدارة مركز احلرية لالإبداع كلفت الفنان ماهر 
اخلربة  فهو  بالنيابة  املجل�س  برئا�ضة  جرج�س 
باأنه  واأو�ضيت  العمل  فى  والإخال�س  واجلدية 
خري من يوؤدى هذا العمل .. ومازال هذا ال�ضاب 
الثقافى  العمل  فى  ليعطيه  الكثري  لديه  العجوز 
�ضعلة  الفينيق يحمل  الفنى كطائر  الإبداع  وفى 

برميثيو�س لثقافة الأ�ضكندرية.
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�ساأفقاأُ عينيَك اأيُّها القمر
هذِه  على  الوحيد  اهد  ال�سَّ َك  لأنَّ

الآلم

هذِه  فى  الوحيُد  ابُح  الرَّ اأنا 
احلروِب

ُكلََّما دخلُت حربًا
جًا بالأرامل. خرجُت منها ُمدجَّ

•
حلظًة  احلرُب  هذِه  ترتكنى  َلْ 

واحدًة،
رافقتنى لثالثنَي عامًا كاأمٍّ حنون

ليِل بنريانها ئنى فى الَّ ُتدفِّ
�َسْعِرى  ُد  �سِّ ُتَ باِح  ال�سَّ وفى 

بب�ساطيِل اجلنوِد
هذى  ُكلِّ  من  اأَتعُب  وحينما 

عادِة ال�سَّ
ُتَفاِجئنى بقنابَل ُتوقُظ الب�ساتنَي

َواد... �سائَل َمْدُمْوَغًة بال�سَّ وتردُّ الرَّ
•

ُق ُكلَّ يوم هذِه احلرُب تتاأنَّ

ترتدى  كانت  عامًا  ثالثنَي  فمنُذ 
وارِع الأخ�سَر فى ال�سَّ

توزع الأ�سجاَر على الدروِب
وت�سبُغ البناياِت بوروٍد ياب�سْة...

هريِة وحنَي تناُم قلياًل فى الظَّ
ُع الأج�ساَد.. توزِّ

دْت ثيابها ة جدَّ ذاَت مرَّ
فانهارْت ج�سوُر املدينِة

عبواٌت  فِح  ال�سَّ على  تطفو  بينما 
نا�سفٌة

ُيبلِّلنى الوقُت باملرايا
فاأرى جيو�سًا تدخُل باحَة البيِت

ترف�ُض الأر�َض
فتهتزُّ املزهرّياُت

ويدخُل الورُد فى خانٍة من نحيْب
يا.....

لهوؤلِء اجلنِد
حيوان  تاريخ  مثل  ملقاة  حياتهم 

نافق
على مرمى مكتب جتنيد

تذوُب 
كما نتفة ثلٍج على �سجرة!

•
لديَّ مالينُي اليتامى
واأطراٌف ل حت�سى

والأرجل  الأيدى  لبيِع  �سوقًا  فتحُت 
والأ�سابع

وؤو�ِض وفى خزانتى اآلُف الرُّ
احاِت وعلى اأطراِف ال�سَّ

ُل رجاٌل يبحثوَن عن اأطرافهم  يتجوَّ
ال�سائعة

لقد �سرقتها احلرُب واأهدتهم مهنًا 
ل يتقنها اأحٌد

اإنَّها احلرُب
ل ترتك جماًل للعاطلني..

•
بيِذ.. كالنَّ

رًة وهبتنا احلرُب اأج�سادًا خممَّ
ل حتفُظ الكدماِت

م�ِض وكاحلرائِق التى تهطُل كال�سَّ
حائٍط  على  املائلِة  كالبنادِق 

احلـــرُب.. فى طـبعتهـا األخــرية
�صفــاء ذيـاب
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منهزٍم
هذِه  فى  نواُت  ال�سَّ ترتاكُم 

احلرِب..
•

وهبتنى احلرُب اأ�سياَء كثريًة
وعلَّمتنى مهنًا ل ُتعدُّ

علَّمتنى كيَف اأ�سنُع التَّوابيَت
وكيَف اأنوُح على اإخوتي

وحنَي تعبُت
عادِة  من  اجللو�َض  باأنَّ  اأنباأتنى 

احلرِب،
فجل�سُت..

•
وهبتنى احُلبَّ

فالفاتناُت يطّوقننى كلَّ يوم
وتعلَّمُت كيَف اأموُت

! فال خوَف عليَّ
•

احلروُب تهُب الغنائَم
نوِد والقاعديَن للجُّ

فتعطى اجلنوَد موتًا يليق
ُ بالبنادِق

والقاعديَن م�ستقباًل
 من الكرا�سى اخل�سب.

•
فُق املخروُم طويٌل هذا النَّ

وطويلة هى احلرُب
مْع... وطويٌل اأ�سطوُل الدَّ

•
ا ل تهبُه احلرُب.. َمْن منِّ

عالمَتُه الفارقْة؟!

�شاعر وفوتوغرافى عراقى 
مقيم فى الرنويج



مت��ت��د خ���رة �ل��ب�����س��ر ب��ال�����س��ع��ي م���ن �أج���ل 
�ل�سرقة  ف��ي��ه��ا  �ل�����س��ب��ل، مب��ا  ب��ك��ل  �مل��ع��ل��وم��ات 
�أن  قبل  م��ن  ق��دمي��ة،  ع�سور  �إىل  و�لتج�س�س، 
تظهر �لدولة ب�سكلها �حلديث، بل رمبا من قبل 

�أن يعرف �لإن�سان �للغة. 
َف �لتج�س�س  ويحلو لبع�س �ملوؤرخني �أن ُيع�رِّ
باأنه �أقدم �ملهن يف �لعامل؛ و�خرت �أى �إمر�طورية 
لن  �لب�سرية،  �حل�سارة  تاريخ  يف  ذكُرها  ورد 
جتنيد  يف  �سلوعها  �كت�ساف  يف  �سعوبة  جت��د 
جمع  مهام  �إليها  �أ�سندت  للتج�س�س،  �سبكات 
على  تو��سعْت  من  �أو  �أعد�ئها،  عن  �ملعلومات 

�أنهم �أعد�وؤها. 
ذ�تها،  �ملقد�سة  �لكتب  يف  نعرث  �أن  وميكن 
�سيا�سي  ط��اب��ع  ذ�ت  ق�س�س  م��ن  �أوردت����ه  مب��ا 
�لتج�س�س  ب��اأم��ور  �هتمامات  على  وع�سكري، 
وج��م��ع �مل��ع��ل��وم��ات �ل���س��ت��خ��ب��اري��ة.. م��ن هذه 
�لق�س�س، �عتماد �لنبي مو�سى على �جلو��سي�س 

ليجمعو� له �ملعلومات عن �أر�س كنعان، وقوله يف 
��سعدو�   : �لتور�ة  ذكر يف  لهم، ح�سبما  تكليفه 
من هنا �إىل �جلنوب، و��سعدو� �جلبل، و�نظرو� 
�لأر�س، ما هى، و�ل�سعب �ل�ساكن فيها، �أقوي هو 
�لأر�س،  وكيف هي  كثري..  �أم  قليل  �أم �سعيف، 
�أجيدة �أم رديئة.. وما هي �ملدن �لتى هو �ساكن 
فيها، �أخميمات �أم ح�سون.. وكيف هى �لأر�س، 

�أ�سمينة �أم هزيلة، �أفيها �سجر �أم ل.
ودليلة  ���س��م�����س��ون  ق�����س��ة  ف�����اإن  ك���ذل���ك، 
�لن�ساط  �إلَّ ف�سلاً من  �لأمر،  و�قع  فى  لي�ست، 
موؤلف  ك���ر�ودى،  ت��ريي  ويقول  �ل�ستخبار�تى، 
�جلو��سي�س  تاريخ  �ل��د�خ��ل..  فى  �لعدو  كتاب 
فى  �أن��ث��ى  �أول  ك��ان��ت  دل��ي��ل��ة  �إن  و�ل��ت��ج�����س�����س، 
�ل�سرى،  �لعميل  ب��دور  تقوم  �مل��ع��روف  �لتاريخ 
ا  قدمياً فل�سطني  فى  �لأر����س��ى  م��لك  جنح  �إذ 
�إىل معلومات  باأى طريقة  لت�سل  فى جتنيدها، 

تعينهم على �لق�ساء على عدو لدود. 
ومل يقت�سر �ل�سعى من �أجل �ملعلومات على 
�نتقل  فقد  �لع�سكرى،  �ل�ستخبار�تى  �لن�ساط 
�لتج�س�س  مثل  �إث���ارة،  من  تخلو  ل  نو�حى  �إىل 
�مللكية  ح��ق��وق  على  و�ل���س��ت��ي��لء  �ل�سناعى، 
�لتجارية؛  �لعمليات  �أ�سر�ر  و�سرقة  �لذهنية، 
وميكنك �أن تدرج ذلك كله حتت عنو�ن: �سرقة 

�لأفكار!. 
ا  �ل�����س��وك��ولت��ة منوذجاً ت��اري��خ  ل��ن��ا  وي��ق��دم 
�لنوع..  هذ�  من  �سرقة  حلالة  �لأرك��ان  متكامل 
ومل تكن �سجرة �ل�سوكولتة، �أوبالأحرى، �سجرة 
�لأمركيتني، حيث كان  �إل فى  �لكاكاو، معروفة 
ما  ع�سور  فى  �لأ�سليون،  �ل�سكان  بها  ي�ستمتع 
و�ملايا،  �لأزتيك  �سعوب  مثل  كولومبو�س،  قبل 
متد�ولة،  كعملة  حبوبها  ي�ستعملون  كانو�  �لذين 
وكانو� يخمرونها لي�سنعو� منها م�سروبات ذ�ت 

مذ�ق م�ر.
�إىل  يلتفت  مل  كولومبو�س  �أن  و�ل��غ��ري��ب 
بعد  �إلَّ  مب�سروباتها   � كثرياً يهتم  ومل  �لكاكاو، 
رحلته �لر�بعة �إىل �لعامل �جلديد، حيث لحظ 
�أن �لأزتيك يف نيكار�جو� يعبدون تلك �ل�سجرة، 
�لتى مل ترث فيه �سهية �مل�ستعمر �لناهب للرثو�ت. 
وقد حدث ذلك مع هريناندو كورتيز، وهو مغامر 
�أ�سبانى �آخر، مهد لثلثمائة  �سنة من �لهيمنة 
�لو�سطى،  و�أمريكا  �ملك�سيك  على  �لأ�سبانية 
�سجرة  لبذور  �لتجارية  للقيمة  �نتبه  �لذي  وهو 
ذلك  من  �لأكرث  �أ�سبانيا؛  �إىل  فجلبها  �لكاكاو، 
�ملك�سيك،  يف  �لكاكاو  مز�رع  �إن�ساء  فى  بد�أ  �أنه 

عام 1550. 
 �أل يحق ل�سعوب �لعامل �جلديد، فى �أمريكا 
�أن  �ملايا و�لأزتيك،  �أحفاد  �جلنوبية و�لو�سطى، 
بالكاكاو،  �لنتفاع  بحق  �لقدمي  �لعامل  يطالبو� 
��ستمتعو�  �لتى  وحبوبها  �ملقد�سة،  �سجرتهم 

مبنتجاتها على مدى قرون من �لزمن؟
وكما �سرقت �أوربا �أ�سر�ر �ل�سوكولتة - بل 

من �شرقة اأ�شجار الكاكاو اإىل ال�شاى مروًرا بالعجلة البخارية

االسـتخبــارات.. َهــَوٌس َبَشـــــِريٌّ
رجب �شعد ال�شيد
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لقد �سرقت �ل�سجرة ذ�تها - من �لأزتيك و�ملايا، 
ا �سارقة �أ�سر�ر �لبور�سلني، �أو�خلزف،  فهى �أي�ساً
�جلا�سو�س  وك��ان  �ل�سني؛  ن�ساأته،  موطن  من 
فى  �خلزف  �سناعة  �أ�سر�ر  على  ل  حت�سَّ �لذى 
ز�فييه  فر�ن�سو�  �لي�سوعى  �لق�س  هو  �ل�سني 
لي�س  �أنه  يعتقد  من  ثمة  كان  و�إن  دينتاركوليه، 

ل�س �خلزف �ل�سينى �لوحيد.
ُر �لعارفون ب�سناعة �خلزف �ل�سينى  ويقدِّ
�لتى ي�سنع منها  �لقو�م،  �لعجينة غليظة  قيمة 
ا  � �سينياً �سراً تركيبها  �لأ�سلى، وقد ظل  �خلزف 
ا، منذ �لقرن �لتا�سع، ولعدة قرون تالية،  متكتماً
�لعامل  ف��ى  �خل���زف  �سناع  �إليها  تو�سل  حتى 
مادة  من  تتكون  �لعجينة  تلك  وكانت  �لغربى. 
بي�ساء ذ�ت �سفاء و�سفافية، قوية، ل حتتاج �إىل 
�أخرى،  �لعك�س من عجينة  تزجيج؛ على  عملية 
لينة  وكانت  �لأورب��ى،  كان ي�سنع منها �خلزف 
ولي�س لها من �سفات �خلزف غري عدم نفاذية 

�ملاء.
وك���ان���ت حم�����اولت ���س��ن��اع��ة �خل����زف فى 
�أمل��ان��ى يدعى  ب��د�أت على يد خم��رتع  �أورب���ا قد 
�إىل  تو�سل  ت�سرينهو�س،  فون  و�لرت  �إهريتفريد 
عنه  �أخذها  �خل��زف،  ل�سناعة  خا�سة  طريقة 

بوجتر،  فريدري�س  جوهان  هو  �أملانى،  كيميائى 
�لذى قام بزيارة �ل�سني عدة مر�ت، ومتكن من 
وكون  �إ�سافية،  �أ�سا�سية  مكونات  على  �لتعرف 
مي�سني،  هى  �خل��زف،  ل�سناعة  �أملانية  �سركة 
حماطة  وكانت   ،1708 عام  �إنتاجها  �أول  ظهر 

ب�سياج قوى من �ل�سرية.
فى  �ل�سر�سة  �ملناف�سة  ظ��روف  و�قت�ست 
جمال �سناعة �خلزف، �لذى �أطلق عليه �لغربيون 
�لذهب �لأبي�س، لرتفاع ثمنه، �ل�سعّى للح�سول 
�ل�سينى،  �خل��زف  �أ���س��ر�ر  عن  معلومات  على 
فكان تكليف �لق�س ز�فيري بهذه �ملهمة. وقد قام 
�سينية  مدينة  فى  �لتج�س�سية  مبغامرته  �لرجل 
��ستهرت  جينجديزهني،  با�سم  �ل��ي��وم  تعرف 
باأفر�ن �خلزف؛ وكان د�ئم �لرتدد عليها بحجة 
�لذين  �لأف��ر�ن،  تلك  فى  �لعاملني  بع�س  رعاية 
جنح فى دعوتهم للديانة �مل�سيحية.. وكان ذلك 
عليه  ل  يتح�سَّ ما  ير�سل  �ل�سناعى  �جلا�سو�س 
من معلومات، �أولاً باأول، وب�سورة مف�سلة، �إىل 

رئي�سه فى فرن�سا، على مد�ر �لعام 1712.
وجن���ح �لأمل�����ان ف��ى �حل�����س��ول ع��ل��ى تلك 
فى  �لأملانية  �إىل  مرتجمة  وُن�سرت  �لر�سائل، 
ذلك  وم��ن��ذ  ع�سر،  �لثامن  �ل��ق��رن  ثلثينيات 
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�سموئيل �سالتر
 جا�سو�س االأ�سرار ال�سناعية االإجنليزي.



� على �ل�سني. �لتاريخ مل يعد �خلزف حكراً
قر�سنة  عمليات  �ملعلومات  تاريخ  ويعرف 
به  ��ستهر  م��ا  منها  ع��دي��دة،  �أمريكية  و�سطو 
على  �لأمريكيون  يعرفه  �لذى  �سلتر،  �سمويل 
�أنه �أبو �لثورة �ل�سناعية �لأمريكية، وهو �للقب 
�أن��درو  �لأم��ري��ك��ى  �لرئي�س  عليه  �أطلقه  �ل��ذى 
ويكيبيديا  �حلرة  �ملو�سوعة  وت�سفه  جاك�سون؛ 
�للقب  �أن  هى  و�حلقيقة  �سناعة..  رج��ل  باأنه 
�إ�سافية  �سفة  ثمة  �أن  �إلَّ  �سحيحان،  و�ل�سفة 
ا، وهى �أنه كان جا�سو�س  تنطبق على �سلتر متاماً
�أ�سر�ر �سناعية من طر�ز فريد؛ فقد ظهر فى 
�لتى  �ملت�سارعة  �ملبهرة  و�لأحد�ث  �لوقائع  زمن 
كانت تعي�سها �أوربا فى مناخ �لثورة �ل�سناعية، 
�لثامن ع�سر، حيث  �لقرن  فى وقت متاأخر من 
تطوير  ت�ستهدف  متعاقبة،  م�سنية  جهود  كانت 
�لت�سغيل �لآىل، قد �نتهت فى �إجنلرت� �إىل �بتكار 
خيوط  غ��زل  عجلة  منها  �ملهمة،  �لآلت  بع�س 
و�لتى  �مل��ي��اه،  دف��ع  ق��وة  حتركها  �لتى  �لقطن، 
با�سم   1768 عام  فى  �خرت�عها  ب��ر�ءة  لت  �ُسجِّ

�ملبتكر �لريطانى ريت�سارد �أركر�يت.
�سناعة  فى  ا  �نقلباً �لآلة  تلك  �أحدثت  وقد 
زي���ادة  م��ن  �ل��ع��م��ال  مكنت  �إذ  �ل��ق��ط��ن،  غ���زل 
�إنتاجهم على نحو غري م�سبوق.. ومل يتمكن �أحد 
من �أن ي�سع يده على �أ�سر�ر ت�سنيع وت�سغيل �آلة 
، فقد كانت  �أركر�يت.. لكن ذلك مل يدم طويلاً
�ملحيط  �لآخر من  �أمريكا، على �جلانب  هناك 
مئات  �لقطن  م���ز�رع  متتد  وفيها  �لأط��ل�����س��ى، 
�لرجل  ��ا- ذل��ك  -�أي�����ساً وك��ان هناك  �لأم��ي��ال؛ 
كان  �لذى  �سلتر،  �سمويل  �مل�سمى  �لإجنليزى 
ا  �سبياً بعد  ي��زل  مل  وه��و  �لعملية  حياته  ب��د�أ  قد 
�إن  �أركر�يت؛ وما  باآلت  للغزل يد�ر  فى م�سنع 
 ،1789 �سنة  فى  و�لع�سرين،  �لو�حد  عامه  بلغ 
حتى كان قد �كت�سب خرة كبرية بهذه �لآلت، 
ة  طموحاً ��ا  خ��ط��طاً ث��م��ة  �أن  علمه  �إىل  وت��ن��اه��ى 
�ل�ساحلية،  �لأمريكية  �ملدن  بع�س  فى  للت�سنيع 
و�أنها  ونيويورك،  وبو�سطون  بروفيد�ن�س  مثل 
مغادرة  فقرر  لها،  تعطِّ فنية  �سعوبات  تو�جه 
�لعام  ف��ى  نيويورك  �إىل  �ل��رح��ال  و�سد  وط��ن��ه، 
غزل  �آلت  من  ومتكنه  بخرته  حمملاً  ذ�ت��ه، 
على   � ق��ادراً جتعله  لدرجة  �لإجنليزية،  �لقطن 
�إىل ت�سميماتها �ل�سرية  ت�سنيعها دون �لرجوع 
ريت�سارد  �لإجنليزي  مو�طنه  با�سم  �مل�سجلة 

�أركر�يت.
نيويورك  �إىل  و�سوله  على  ع��ٌام  مي�س  ومل 
مالكى  �لر�سائل،  عر  يغازل،  �سلتر  بد�أ  حتى 

ا  عار�ساً �أي��لن��د،  رود  فى  وب���ر�ون  �آمل��ى  م�سنع 
عجلة  ين�سئ  �أن  على  مقدرته   � موؤكداً خدماته، 
بلده  �ب��ن  باآلة  �سبيهة  �مل��اء،  بدفع  تعمل  دو�رة 
�أركر�يت، وجاء فى ر�سالة منه �إىل �آملى وبر�ون 
مل  �إن  مالية  م�ستحقات  �أى  عن  بالتخلى  تعهده 
يتمكن من تكوين تلك �لآلة، �أو �إذ� مل تنتج غزلاً 
فتعاقد معه  �لإجنليزى؛  �لغزل  له جودة  ا  قطنياً
�مل�سنع فى عام 1790؛ وجنح �سلتر فى �سنع 
�لإجنليزية،  �لغزل  ماكينة  من  �أمريكية  ن�سخة 
مكنت �آملى وبر�ون، فى �لعام 1793، من �فتتاح 
�لتى  �لإجنليزية،  ب��الآلت  يعمل  جديد  م�سنع 
�لآدمى  �لكيان  فى  متج�سدة  �أ�سر�رها  �نتقلت 
ل�سمويل �سلتر ذ�ته، ولي�س من خلل و�سائط 
من  �لع��ت��ي��ادي��ة،  و�لتج�س�س  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ق��ل 

�سفر�ت وخلفه.
هانا،  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �سلتر  ل��زوج��ة  وك���ان 
ن�سيب من �لكعكة، �إذ متكنت - لطول معاي�ستها 
خليوط �لغزل- من ت�سنيع �لقطن �ملغزول �إىل 
خيوط للحياكة، و�سجلت هذ� �لبتكار با�سمها، 
بر�ءة  على  حت�سل  �أمريكية  �م��ر�أة  �أول  فكانت 
لقر�سان  �لأمريكية  �حلياة  و�بت�سمت  �خرت�ع.. 
بعد  فتمكن،  ���س��لت��ر،  �لإجن��ل��ي��زى  �ل�سناعة 
�سنو�ت قليلة من مغادرته وطنه، من �لنف�سال 
�سركة   1798 بالعام  و�أ�س�س  وب��ر�ون،  �آمل��ى  عن 
�سمويل �سلتر و�سركاوؤه، �لتى مل تلبث م�سانعها 
�لذى  للنموذج  ا  وفقاً يديرها  وكان  تعددت،  �أن 
عرفه فى �إجنلرت�.. كما �أنه مل ين�س طفولته فى 
ا  �مل�سانع �لإجنليزية، فخ�س�س للأطفال ن�سيباً
�أبناوؤه  و�أق��ب��ل  مب�سانعه،  �لتوظيف  فر�س  فى 
على �إد�رة �ل�سركة وم�سانعها، وغريو� طريقته 

وفاته عام 1835، وجنحو� فى  بعد  �لإد�رة  فى 
تنمية �ل�سركة �لتى قفز عدد م�سانعها �إىل 13 

ا. ا �سخماً م�سنعاً
 ،� وكان �سلتر قد �سار، قبيل وفاته، مليونرياً
�حلظر  وب�����س��ب��ب  �أب��ن��ائ��ه،  جم���ه���ود�ت  بف�سل 
�لب�سائع  ��ستري�د  على  �لأمريكان  فر�سه  �لذى 
�لإجنليزية، وبينها خيوط �لغزل، ب�سبب �حلرب 
�لتى ن�سبت بني �أمريكا و�إجنلرت� بالعام 1812، 
ومل يجد �سلتر �أى غ�سا�سة - بطبيعة �حلال- 
فى �أن يحل غزل م�سانعه �لأمريكية حمل غزل 

�إجنلرت� .. وطنه �لأم!
وفى �سياق �سرقات �لغرب من �ل�سرق، ترز 
قرب  وقائعها  جرت  �لتى  �ل�ساى،  �سرقة  ق�سة 
منت�سف �لقرن �لتا�سع ع�سر، وي�سفها نٌفر من 
�لغربيون،  وك��ان  �لكرى..  بال�سرقة  �ملوؤرخني 
بال�ساى،  �سغوفني  �لأر����س،  �سعوب  من  وكثري 
�لزمان  من  قرنني  عن  يزيد  ملا   - عرفوه  وق��د 
�ل�سينيون  ينفرد   ،� م��ف��ي��داً  � ل��ذي��ذاً ا  م�سروباً  -
�أى  لدى  تكون  �أن  �سنة، دون  �ألفى  باإنتاجه منذ 
�إنتاجه؛ ومل  �لغرب فكرة عن كيفية  �إن�سان فى 
�ملو�قع  بدخول  �ل�سينيني  لغري  ا  م�سموحاً يكن 
هز فيها �ل�ساى؛  فى �لأر��سى �ل�سينية، �لتى ُيجَّ
وجنح �ل�سينيون فى �لتعتيم على �أ�سر�ر �سناعة 
�ل�ساى، لدرجة �أن لينايا�س - �ملعروف باأبى علم 
�لت�سنيف - �أخطاأ فى �لو�سع �لت�سنيفى لل�ساى، 
�سحيح،  غري   Genus جن�س  ��سم  فاأعطاه 
و�عتر كلاًّ من �ل�ساى �لأ�سود و�ل�ساى �لأخ�سر 

نوعني نباتيني منف�سلني، وهما نوع و�حد.
�لقائمني  حنق  �مللب�سات  هذه  �أث��ارت  وقد 
�سركة  وهى  �ل�سرقية،  �لهند  �سركة  �إد�رة  على 
جتارية بريطانية كانت تعمل فى جتارة �لب�سائع 
فى  �لريطانى  �لتاج  م�ستعمر�ت  من  �لقادمة 
�سعبية  ذ�  ا  منتجاً �أمامهم  وج��دو�  �إذ  �ل�سرق، 
و��سعة، هو �ل�ساى، وخامته �لأ�سا�سية عبارة عن 
نبات ينمو ب�سهولة مذهلة، وهو مزدهر فى بع�س 
�مل�ستعمر�ت �لإجنليزية، كالهند، وبالوقت ذ�ته، 
ميتلك �لريطانيون قدر�ت �سناعية كبرية، كما 
وهى  متوفرة،  �لرخي�سة  �لهندية  �لعمالة  �أن 
مكا�سب  لل�سركة  حتقق  باأن  كفيلة  عو�مل  كلها 
من  وبالرغم  �مل�ستهاه،  �ل�سلعة  هذه  من  هائلة 
�لعلمية  �ملحاولت  كل  بالف�سل  باءت  فقد  ذلك 
لت�سنيع  �ل�سحيحة  �لطريقة  �إىل  للتو�سل 
�سديد؛  باإقبال  حتظى  ك�سلعة  وجتهيزه  �ل�ساى 
�مل�سروب  ذل��ك  �إىل  �ل�ساى  نبات  يتحول  فلكى 
�لنبات  �أور�ق  بع�س  تنتزع  �أن  يكفى  ل  �ملتميز، 
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 � تعقيداً �أك��رث  عمليات  فثمة  �مل��اء،  فى  وتنقعها 
فكانو�  �ل�سينيون،  فيها  ب��رع  بكثري،  ه��ذ�  من 
�ل�ساى عر عملية متعددة �خلطو�ت،  يجهزون 
تت�سمن ��ستخد�م درجات خمتلفة من �حلر�رة 
كثرية من طرق  ا  و�أنو�عاً و�مل�سطنعة،  �لطبيعية 
�ملعاجلة و�لتجفيف و�ملناولة و�لتد�ول و�لفرز.. 
رف�سهم  فى  ا  متاماً حازمني  �ل�سينيون  وك��ان 
بعمليات  �ملت�سلة  �أ�سر�رهم  غريهم  م�ساركة 
جتهيز �ل�ساى، فما �لعمل؟.. قررت �سركة �لهند 

�ل�سرقية �للجوء �إىل �أعمال �لتج�س�س!.
روب��رت  ��سمه  ا  �سخ�ساً �ل�سركة  �أر���س��ل��ت 
بالب�ستنة  ملم  �سكوتلندي  �أفاق  وهو  فورت�س��ن، 
�أ�سر�ر  لها  ليح�سر  �ل�سني،  �إىل  �لنبات،  وعلم 
�سدر  كتاب  فى  ورد  ما  ح�سب  �ل�ساى،  �سناعة 
�سبيل  فى  عنو�نه  روز،  �ساره  ملوؤلفته   ،� م��وؤخ��راً
�أ�سر�ر  �إجنلرت�  �سرقت  كيف  �ل�سينى:  �ل�ساى 
�لتاريخ.  �لعامل وغريت م�سار  �أف�سل م�سروبات 
لأحد  زي���ار�ت  ترتيب  ف��ى  فورت�سن  جن��ح  وق��د 
فى  عيناه  و�لتقطت  �ل�سينية،  �ل�ساى  م�سانع 
تلك �لزيار�ت �أ�سر�ر �سناعة �ل�ساى؛ وفيما يلى 
بع�س مما ذكره فى تقاريره لروؤ�سائه فى �سركة 

�لهند �ل�سرقية:
1 – �أن �ل�سايني �لأخ�سر و�لأ�سود �سلعتان 
خطو�ت  فى  �ختلف  عن  ناجتتان  خمتلفتان، 

ت�سنيع وجتهيز نبات و�حد، هو نبات �ل�ساى.
2 – تبد�أ �لطريقة �ل�سينية لتجهيز �ل�ساى 
لل�سم�س،  بتعري�سها  �لنبات،  �أور�ق  بتجفيف 
�لتقليب  مع  �سخمة،  مقلة  فى  حتمي�سها  ثم 
�أ�سطو�نات  على  �لأور�ق  مت��رر  ث��م  �مل�ستمر، 
ت�سغطها  �ل��ب��ام��ب��و،  �أق�����س��اب  م��ن  م��ت��ح��رك��ة، 

لتخل�سها من ع�سارتها �خل�سر�ء.
�ل�ساى،  �أور�ق  ب��ف��رز  �ل��ع��م��ال  ي��ق��وم   –  3
ح�سب درجة جودتها، وياأتى فى �ملقدمة �ل�ساى 
وهما  �لنبات،  فى  ورقتني  �أح��دث  من  �مل�سنوع 

�أعلى ورقتني، و�لرعم �لذى يحيطان به.
�ُس �لأور�ق �ملنتجة لل�ساى �لأ�سود  4 – ُتعرَّ
لل�ساى  �ملنتجة  �أم���ا  �ل��ن��ه��ار،  ط���و�ل  لل�سم�س 

�لأخ�سر، فل�ساعة و�حدة �أو �ساعتني.
ْت عين���ا فورت�سن �لفاح�ستان  5 – مل تف�وِّ
لوحة  فى  مكتوبة  ر�آها  �ل�ساى،  �سعر عن  �أبيات 
�ل�سني  �سعر�ء  لأح��د  م�سنع،  مبدخل  معلَّقة 

�لكل�سيكيني، تقول:
�أجوُد �ل�ساى هو

�ُن كجلود �أحذية فر�سان �لتتار �ملُغ�سَّ
�ملتلفُف كُلْغ��ِد ث�وٍر ق�وى

من   � مت�ساعداً يرتقرق  ك�سباٍب  �ملرتعرع 

و�ٍد �سديد �لنحد�ر
ن�س���يٌم  ���ها  م�سَّ بحرية  ك�سطح  �لو�م�س 

عليل
على �أن يكون رطب��ااً طريااً

كاأنه �لأر�ُس فى �أعقاب �جتاح �ملطر !
ت�سميم  ي��ت��ع��م��دون  �ل�����س��ي��ن��ي��ني  �أن   –  6

�لريطانيني بال�ساى!. 
وتف�سر �ساره روز ملحظة فورت�سن �لأخرية 
�لريطانيني  �أن  يعتقدون  كانو�  �ل�سينيني  باأن 
يرغبون فى �أن يكون �سايهم �سديد �لإخ�سر�ر، 
�إ�سافة �سبغات  – �إىل  � لهم  – �إر�ساءاً فذهبو� 
زرقاء و�سفر�ء، ينتج من �حتادهما درجة �أعلى 

من �للون �لأخ�سر.
ملحظته  من  ذلك  فورت�سن  ��ستنتج  وقد 
�أخ�سر  �ساى  م�سنع  عمال  �أ���س��اب��ع  ��سطباغ 
�أن �ل�سبغة  باللون �لأزرق.. وقد تبني فيما بعد 
�ل�سائع  ��سمه  كيميائى  م��رك��ب  ه��ى  �ل��زرق��اء 
�أزرق برو�سيا، و�سيغته �لكيميائية  هى �سيانيد 
�أ�سد  فهى  �ل�سفر�ء  �ل�سبغة  �أما  �حلديدوز.. 
ا  مركباً �ل�سينيون  ����س��ت��خ��دم  ف��ق��د  ���ا،  �إزع���اجاً
وهو  �ل��لم��ائ��ي��ة،  �لكال�سيوم  ك��ري��ت��ات  ��سمه 
�لتى  �ملعروفة،  �جل��ري  م��ادة  �لأم��ر  حقيقة  فى 
غاُز  �إليها  �ملاء  �إ�سافة  عند  تك�سرها  عن  ينتج 

منه  �لعالية  وللرتكيز�ت  �لهيدروجني،  كريتيد 
� من �أجهزة �جل�سم،  تاأثري�ٌت �سامة، تطال عدداً
وبخا�سة �جلهاز �لع�سبى؛ كما �أن �جلري، مهما 
باأعر��س مزعجة،  قلت كميته، ي�سيب �جل�سم 
مثل �إحمر�ر �لعينني، و�لتهاب �لزور، و�لغثيان، 
�لتعر�س له ملدة طويلة  �أن  �لتنف�س؛ كما  و�سيق 
و�ل�سد�ع  �ل��ذ�ك��رة  وف��ق��د�ن  �لإج��ه��اد  ي�سبب 
يكون  وقد  و�ل���دو�ر،  �ملخاطية  �لأغ�سية  وتهيج 
تاأثري�ت  �إىل  بالإ�سافة  �إجها�س،  ح��الت  ور�ء 

على �سحة �لأطفال.
�ملعلومات  جا�سو�س  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
قد  فورت�سن  �ل�ساى،  جا�سو�س  �أو  �ل�سناعية، 
متكن من �حل�سول على عينات من �ل�سبغتني 
�إجنلرت�،  �إىل  و�أر�سلهما  و�ل�سفر�ء،  �لزرقاء 
و�عتره  روؤ����س���ائ���ه،  ل���دى  �أ���س��ه��م��ه  ف��ارت��ف��ع��ت 
، لنقله  �أولاً  : ا، ل�سببني  �لريطانيون بطلاً قومياً
�إىل  �أدت  �لتى  �ل�سينى،  �ل�ساى  �سناعة  �أ�سر�ر 
ا، لك�سفه  تطور �سناعة �ل�ساى �لإجنليزى.. وثانياً
�لأخ�سر  �ل�ساى  �سناعة  مدخلت  خطورة  عن 
عن  �لإجن��ل��ي��ز  ���س��رف  �ل���ذى  �لأم���ر  �ل�سينى، 
��ستهلك �ملنتج �لأجنبى، فر�َج �ملُنتُج �لوطنى.
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�سجرة الكاكاو



 ليتنى
كنُت مثَل اأبى الهوِل

فى �صمتِه املحتّمل
وت�أملِّه...،

وجت�وزِه للزم�ِن اجللْل
اأنفُه ُك�ِصرْت

مّنذ األفني لكنُه
منذ األفنِي

ي�صتن�صق احللَم والليَل واحلزَن
حتى يجىء الأمْل

مفعم� برحيِق الُقبل
ليتنى ي�فت�َة الهوى

مثلُه

وفمى فمُه
راأ�صُه مثل راأ�صى الذى 

�صوهته الرعوْد
ليت راأ�صىِ كراأ�س اأبى الهوِل اإْذ

خته يداِك اللت�ن �صمَّ
راِت الورود تفي�ص�ن .من �صكَّ

وت�صتبق�ِن حنني �صف�هك
..ي�لل�صف�ه التى

 متنح الع��صقني اخللود
...
...

ف��صٌل
واأعوْد

ليتنــى مثــله
عــزت الطــريى
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قدمت املجلة عرب م�سريتها كتَّاًبا ومبدعني واأكادمييني اأ�سبحوا جنوًما وكتَّاًبا را�سخني ير�سمون 
الآن مالمح الفكر املعا�سر باإبداعاتهم وموؤلفاتهم ودرا�ساتهم. وذلك لإلقاء ال�سوء على دور املجلة 

عرب هذه امل�سرية الراقية، ودورها فى رفد احلركة الثقافية باملواهب ال�سابة اآنذاك.
اًنا" وقدمتهم لل�ساحة الثقافية  "�سبَّ لذا نن�سر ابتداء من هذا العدد �سهادات من ن�سروا فيها 
اإ�سهامهم  وو�سع  العظام  الآب��اء  دور  لتثمني  الإبداعى فى حماولة  وا طريقهم  �سقُّ ودعمتهم حتى 

اجلليل فى مكانه الالئق من ذاكرة الثقافة الوطنية. 

الـمجـــلـة..
منجــم املواهـب املتـألقـة

شــهادات وآراء

املح������رر



و�س�ألت روحى بينى وبني روحى:
ك�ن  �أحمد؟..  ي�  تفى  وال  تعد  كيف   -
والئًم�  ع�تًب�  �أم�مى،  م�ثًل  حقى  يحيى 
وك�ن  معه،  علقتى  مفرد�ت  ي�ستعيد  وهو 
�ل�سديق �أ�س�مة عفيفى قد طلب منى �سه�دة 
كنت قد كتبته� ون�سرته� منذ �سنو�ت ي�سعب 
�أن �أح�سبه� �أو �أح�سيه� - ك�نت فى ذكر�ه �أو 
بعد رحيله - وُن�سرت فى جملة عربية ت�هت 

�أو فى جملة م�سرية مل �أعرث له� على �أثر.
ك�ن  عرفته،  م�  بح�سب  حقى  ويحيى 
�سنو�ت  ع�سن�  �أن  ت�س�دف  ن�دًر�  �إن�سً�ن� 
ن�أتن�س بوجوده - فى جملة �ملجلة �أو جريدة 
�مل�س�ء �أو �أى م�س�حة بر�ح مفتوح يتحرك فيه 
بعد  ميد�ن �سغري  �إىل  �ملجلة  فى  م�سو�ره   -
عبور �س�رع 26 يوليو وهو ي�سعى حم�ًط� بعدد 
مك�ن  �إىل  لي�سل   - �ل�ستيني�ت  كّت�ب  من 
قرب  �جلديدة  م�سر  �إىل  متوجًه�  ركوبه 

ميد�ن روك�سى.
و�لبد�ي�ت معه ك�نت ��سًم� قر�أن� كت�ب�ته 
الأبعد  معه  �الإن�س�نى  ب�لتو��سل  و�سعرن� 
�حلدود، رمب� الأننى �أنتمى للريف �أكرث، ك�نت 
�أعم�له ت�س�ك�سنى  �أو غريه� فى  �لبو�سطجى 
�أمر  و�أخذ  �لتحفز  منطقة  فى  وت�سعنى 
مب�س�عر  و�لوعى  �جلد  حممل  على  �لكت�بة 
�لنف�سية  وتركيب�تهم  وخ�س�لهم  �لب�سر 

ومري�ثهم �لك�من فى �لوعى و�للوعى.
هو ك�تب م�سحون بخرب�ت متنوعة بد�يًة 
من �لعمل فى �سف�رة م�سرية خ�رج حدودن� 
ومروًر�  �لتحديد،  وجه  على  �لغرب  وفى 
�أعم�اًل  لن�  ينتج  وك�تًب�  م�سئواًل  ب�ل�سينم� 
ر�ئدة يحق للنق�د �أن يكتبو� عنه� �أكرث منى 
به  �ن�سغل  �لذى  �جليل  نحن  �أمث�ىل،  ومن 
يحيى حقى وقدم غ�لبية من �آمن بقدر�تهم 
على مو��سلة �مل�سو�ر، ومل يكن ره�نه خ��سًر� 

على �أى نحو.
ك�ن �لك�تب �لذى يحظى بقبوله �أو ر�س�ه 
منطقة  فى  �أنه  وي�سعر  يطمئن  م�ستو�ه  عن 
�الأم�ن، حتى لو تعرث �أو ت�أخر �أو �أ�س�به �مللل 
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�أو �لك�سل �أو �نز�ح بفعل ف�عل �أو جمموعة تر�ه 
غري جدير ب�لبق�ء بينهم الأنه يختلف معهم فى 
�أو حدود ال يحق ملن  تتربى حو�جز  ك�نت  �أمور 
�أو  �ملجموعة  ر�س�  ين�لو�  �أن  �إط�ره�  خ�رج  هم 
لكن  �مل�سبوقة..  غري  �الأفك�ر  �أ�سح�ب  �أو  �ل�سلة 
يحيى حقى بقدر�ته متكن من �حتو�ء �لكل، مل 
يكن بعيًد� عن تف��سيل �لو�قع ومل يكن مرتفًع� 
جمهواًل،  �أو  له  معروًف�  ب�به،  يطرق  من  على 
يحتوى �لكل ويرحب بعب�ر�ت �س�دقة ومطمئنة 

ثم يتبعه� مب� ي�سبه �ل�سوؤ�ل: 
�أفندم؟..

ويتو�زن  يليق  �لتو�سيف  ك�ن  ملن  �أفندم، 
مع توقع�ته - ك�ن �الأمر ب�لن�سبة له هو �لكلم 
�أو  بن�سره  ويو�سى  يقبله  �لن�سر-  قبل  �ملكتوب 

يعتذر عنه برقة وخفة دم وهو يقول: �أفندم.
و�سوف   - بهذ�  جدير  الأنه  �أ�ستعيده  �سوف 
ك�ن  ق�سة  معى  ح�مًل   - معه  لق�ء  ب�أول  �أبد�أ 
ومب�ح  �مته�ن  �ملب�ح،  �المته�ن  مربع  عنو�نه� 
�سمعه،  م�  لت�أكيد  يدعونى  وهو  �س�ألنى  كم� 
و�أ�س�ر ىل الأجل�س، ثم  ف�أجبته بح�سن �ال�ستم�ع 
طلب منى �أن �أقر�أ على مهل، و�أ�س�ف م�سجًع�: 
ك�أنك تقر�أ لروحك بينك وبني روحك.                                                                                                           
عملق  �أو  م�رد  �أم�م  �أقر�أ  كنت  لكننى 

وي�ستعيده�..  ي�سمعه�  �لتى  �لكلم�ت  يتح�س�س 
وكنت بكل �لع�سر �أنطق �ملكتوب و�أحت�س�س نب�سى 
ىل  �أ�س�ر  وقد  ه�دًئ�،  وال  م�ستتًب�  يكن  مل  �لذى 
�أكرث من مرة ب�أن �أمتهل و�أهد�أ، و�أح�ول وال �أفلح 
�مل�أزق  ذلك  يتخطى  ك�ن  لكنه  مرة،  من  �أكرث 

�لذى �سعرت �أننى وقعت فى بر�ثنه.
كم�ل  �الأ�ست�ذ  ن�دى  �الأخري  �ل�سطر  وعند 
ممدوح حمزة، رمب� كنت �أ�سمعه الأول مرة ورمب� 
ب�أن  له  �أ�س�ر  ولكنه عندم� ج�ء  بعده�  ت�ه منى 
ي�أخذ �لن�س وي�سعه فى �لعدد �لق�دم، و�الأ�ست�ذ 
كم�ل يعتذر �أو يح�ول �العتذ�ر الأن �لعدد �كتمل 
على  �أ�سر  �لرجل  لكن  جديدً�..  ي�سع  يعد  ومل 
ب�ل�سكر  �لنطق  عن  وع�جز  ت�ئه  و�أن�  موقفه 
و�المتن�ن الأنه تقبل م� كتبته ور�سى عنه، وك�ن 
ن�سيب ق�سة مربع �المته�ن �ملب�ح هو �لن�سر فى 
فى  بح�س�ب�تى  �لن�س  ن�سر  وك�ن  �ل�سهر،  نف�س 

�أو�خر �ل�ستيني�ت هو �لبد�ية �حلقيقية لك�تب.
�سوف �أحتدث عنه مت�س�مًن� مع ك�تب نقلوه 
من �الإد�رة �لع�مة للتفتي�س �لعم�ىل �إىل مديرية 
نحو  على  مت  �الأمر  �أن  تتخيل  �أن  ولك  �أ�سو�ن، 
مب�غت وفى تلك �الأي�م �ل�سعبة قبل رحيل عبد 
ك�نت  بح�س�ب�تى  �الأخرية  �أي�مه  ولعل  �لن��سر، 
و�أي�مه�  تب�ًع�،  ن�سهده�  حتفل مبتغري�ت �سوف 
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مل �أكن �أملك غري �الأ�ست�ذ يحيى حقى فى جملة 
ومل  ري�س،  مقهى  فى  حمفوظ  وجنيب  �ملجلة، 
يبخل على �أحدهم� ب�إعط�ئى مو�فقة على منحة 
فى  �الأزمة  ك�نت  وقد  رو�ئى،  ن�س  لكت�بة  تفرغ 

هذ� �لتوقيت له� دالالت بح�س�ب�تى.
وبد�ية زمن  - مقدم�ت  نه�ية زمن  ك�نت 
 - مغ�ير  م�س�ر  له  زمن  وبد�ي�ت  زعيم  موت 
�الأ�ست�ذ  عند  ن�سرن�ه�  �لتى  �لن�سو�س  وك�نت 
يحيى حقى مبيلد جديد جليل مل يفتقد ح�س 
�لرع�ية  �لقدرة على  وال  يحيى حقى  �الأب عند 
�لث�لث  ع�ملن�  فى  لك�تب  تتوفر  �أو  يلزم  �لتى 
وبغ�س �لنظر عن تف�وت �النتم�ء�ت �ل�سي��سية، 

�س�دقة �أو م�سحونة ب�ملب�لغ�ت.
نرى  نحن  وه�  �لد�فئ،  �حل�سن  هو  ه� 
وحتتوين�  لن�  تتجلى  �مل�سبوقة  غري  �لق�م�ت 
تربع  ك�نت  �لتى  �ل�سلطة  تع�سف  من  وحتمين� 
ب�أقلم  �لتق�رير  وكت�بة  و�ملر�قبة  �حلب�س  فى 

حمرتفة ومنت�سرة فى كل �الأرك�ن.
ولعل �سه�دتى �ملن�سورة ذكرت و�حتوت �آخر 
و�لود�ع  �خلت�م  مرحلة  فى  للرجل  م�س�هد�تى 

�حلتمى للحي�ة قبل �لرحيل.
دم�سق  �س�رع  فى  �سقة  ��ست�أجرت  قد  كنت 
يحيى  �أ�ست�ذن�  وك�ن  روك�سى،  ميد�ن  تطل على 
على  ج�ل�ًس�  �أر�ه  دم�سق،  ل�س�رع  ع��سق  حقى 
ويت�بع،  يت�أمل  �أتوبي�س،  حمطة  �أم�م  مقعد 
بيده  وي�سري  يبت�سم  منه  �أقرتب  كنت  وعندم� 
�أكرث،  منه  الأقرتب  في�سجعنى  ر�أ�سه  �إمي�ءة  �أو 
�أ�سلم و�أ�س�أله عن �الأحو�ل، يهز ر�أ�سه ر��سًي� عن 
حم�نى  من  مع  ب�لتو��سل  �أ�سعر  و�س�كر،  نف�سه 
ن�جت  �إد�رى  تع�سف  من  �حلم�ية  درع  و�أعط�نى 
�لك�تب  وبني  بينى  ق�ئمة  ك�نت  خلف�ت  عن 
�أ�سرع  و�أن�  م�سو�رى  وت�بع  حم�نى   - و�ل�سلطة 
فى كت�بة �لن��س فى كفر ع�سكر وهى �أول رو�ية 
�مل�سرية،  �لعزبة  عن  �ل�سد��سية  �سمن  �أكتبه� 
والبد �أنه قر�أه� وكتب عنه� تقرير �ملو�فقة على 
�لن�سر فى هيئة �لكت�ب - ومبثل م� فعل �أ�ست�ذن� 
جمموعة  ن�سر  على  يو�فق  وهو  حمفوظ  جنيب 
�لنب�س فى �لدم�غ بد�ر �ملع�رف - ولوال �سه�دته 

اأحمد ال�شيخ
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�لتى رحبت ب�لن�س م� عرفت �لطريق �إليكم.
هو  �ل�سه�دة  هذه  فى  �أقوله  �أن  �أود  وم� 
فى  �لك�تب  حي�ة  فى  �أهم  �الإن�س�نى  �حل�س  �أن 
�أو �لعلق�ت �خل��سة  م�س�ألة �لكلم عن �لذ�ت 
عمن هم معن� ومن هم خ�سومن�، هل ميكن �أن 
ن�سنف يحيى حقى �أو جنيب حمفوظ فى خ�نة 

�ليمني �لتقليدى �أو �لي�س�ر �لتقليدى؟
يحيى  ك�ن  ومثلم�  �آخر،  كي�ن  �لك�تب 
حقى ي�سع �إن�س�نية وم� كن� نر�ه ب�سكل متو��سل 
نلتف  يوم جمعة  كل  ري�س  ول�سنو�ت على مقهى 
بكل  �الأي�م  وك�نت   - فيه� حول جنيب حمفوظ 
�لطمـ�أنة  م�س�عر  فيه�  علين�  تهون  م�س�عبه� 
�أو  �إدري�س  يو�سف  �أو  حقى  يحيى  تعرف  الأنك 
�أن  نتمنى  كن�  لكتَّ�ب  متو�لية  حمفوظ،  جنيب 
نكون على م�ستو�هم �ل�سلوكى و�الإن�س�نى، و�أعني 
�سر�ديب  فى  �لذ�كرة  ت�هت  لو  حتى  ب�مل�س�ر 
ك�نت  ك�تب  عن  �سه�دة  لكم  �أكتب  و�أن�  �أر�ه� 
م�س�دف�ت  ولوال  ز�ئًد�،  ن�سي�ًن�  �الأخرية  �أي�مه 
تكررت معه و�أن� �ألتقى به و�أح�دثه فيتعرف على 
وي�س�ألنى عن �أحو�ىل، �أ�سعر ب�المتن�ن له و�أ�س�أله 
�إن ك�ن من �ملمكن �أن �أ�س�عده فى �لو�سول �إىل 
�لر�سيف �الآخر كم� ك�ن يطلب �أحي�ًن�، ي�سكرنى 
ن�حيته..  �ملحدود  ذر�عى  على  ر�حته  ي�سند  �أو 
فى  يكون  �سوف  و�أنه  وب�ق  ح��سر  �أنه  �أ�سعر 
من  �لب�قية  �الأي�م  �أو  �ل�سنو�ت  طو�ل  �لذ�كرة 
�مل�ستوى  على  ب�مل�س�عد�ت  له  وعرف�نى  عمرى، 
�سه�د�ت  �لوظيفى،  حتى  �أو  �الإن�س�نى  �أو  �لفنى 
عن  �ل�سوؤ�ل  �أم�م  ت�سعن�  و�أن  تبقى  �أن  يلزم 
�خل�لدين و�أ�سب�ب خلودهم فى �لفن و�ل�سي��سة 

و�الأدب.
حفظك �هلل ي� �أ�ست�ذن� و�أبق�ك فى �لذ�كرة 
مع  �سلوكه  بع�س  ون�سلك  به  نقتدى  نرب��ًس� 
�مل�ستوى  على  م�سرن�  لتبقى  �لق�دمة  �الأجي�ل 

�للئق به�. 
نحلم

مب�سر �مل�ستقبل.. و�لن��س.
حمفوظ  وجنيب  حقى  يحيى  ونتذكر 
وتركو�  و�س�عدون�  �س�ندون�  ممن  وغريهم� 
ق�بل  حتى  هو  وال  ينز�ح  ال  كلًم�  �لذ�كرة  فى 
ال  �أمث�له  و��ستع�دة  ق�ئم،  و�لدليل  للن�سي�ن، 
وح�س  وم�سد�قية  وورق  قلم  من  �أكرث  حتت�ج 
�إن�س�نى تعلمن�ه من �الأ�س�تذة �لكب�ر �أمث�ل يحيى 

حقى.

كنُت ل اأزال طالباً فى الفنون 
التطبيقية، عندما ذهبُت اإىل جملة 
املجلة للمرة الأوىل .
حرمنى خجلى الريفّى من 
التقّرب ممن اأحببت من الكتَّاب ، 
هوؤلء الذين - منذ التحقُت باجلامعة 
عام 1967-  واأنا اأراهم فى ري�س، 
وايزافت�س، والتيليه، والنادى النوبى، 
ودارالدباء، ورابطة الأدب احلديث، 
ومقهى اإ�سفنك�س، و�سوق احلميدية. 
ومع ذلك مل تكن لدّى اجلراأة 
لالنخراط فى هذه التجمعات، مل 
اأجتاوز اجللو�س ومتابعة النقا�سات، 
والبحلقة فى وجوه امل�ساهري جنيب 
حمفوظ – ويو�سف اإدري�س – وجنيب 
�سرور- و�سالح عبد ال�سبور- ولوي�س 
عو�س – و�سعد الدين وهبه – 
وفاروق عبد القادر- وابراهيم فتحى  
- واآخرين.
ومع ذلك كنُت – اأنا اخلجول 
بطبعى - اأبدو اأكرث جراأة فى وجود 
�سديق حميم ، قادم لتوه من البلد!، 
كاأن علّى - لأننى ق�سيت عامني فى 
القاهرة - اأن اأكون قد عرفت كل �سىء 
فى املدينة، واأ�سبحْت ىل عالقات مع 
من متالأ �سورهم، واأخبارهم ال�سحف 
واملجالت، والعجيب اأننى بالفعل 
كانت تتلب�سنى روٌح اأخرى، اأ�ستغربها 
فيما بعد، عندما اأتاأمل ما فعلُت، اإذ 
اأ�سرُي جريًئا، خفيًفا، ولبًقا، وودوًدا 
فيعاملنى العامل بقدر كبري من الود 
واحلميمية .

حيـــيى حقـى..
 كناسُة الزمِن اجلميل

فريد اأبو�شعدة



بو�سوح  له  �سنقول  فريد،  ي�  ��سمع  �أخى،  ي� 
�لربن�مج  من  تذ�ع  ن�سو�سن�  و�أن  كتَّ�ب،  �أنن� 
تت�ح  �أن  ونتمنى  �أخى،  ي�  �لث�نى، هذه حقيقة 
�لطريق،  طو�ل  �ملجلة،  فى  �لن�سر  فر�سة  لن� 
ر�كبني  وبع�سه  �سرًي�،  بع�سه  قطعن�  �لذى 
�سين�ريوه�ت  ن�سع  ونحن  �لعتبة  ميد�ن  حتى 
بني  تر�وح  متنوعة،  وديب�ج�ت  خمتلفة، 
و�لرج�ء  قليًل،  ب�لنف�س  �العتد�د  مع  �لرج�ء 

بل �أى �عتد�د!!
�تف�قن�  دون  �ملجلة،  �إىل  �سعدن�  هكذ� 
على �ل�سين�ريو، مل يكن موجوًد� فى �ل�س�لون، 
و�آخرين  النعرفهم  بكتَّ�ب  �زدحم  �لذى 
�لذى  �هلل  عبد  �لط�هر  يحى  بينهم  نعرفهم، 
كنت �أعرفه و�سبق �أن عرفت ج�ر �لنبى عليه، 
عليه  وتعرفت  �سبق  �لذى  �لورد�نى  وحممود 
�لذى  �لنبى،  ج�ر  وبني  بينه  ب�لتعريف  فقمت 
ق�ل : �أنت قريب �إبر�هيم �لورد�نى؟! )يق�سد 
�ل�سحفى ب�جلمهورية( ف�نزعج حممود جًد�، 
حتى ك�د ينفجر غ�سًب� وت�سبح م�س�دة بينهم�، 
وتدخلت مرة �أخرى و�أزلت �للب�س �لن��سئ من 
ق�سري  حقى،  يحى  �الأ�ست�ذ  وج�ء  �ال�سم، 
ـ  ِمَيّة(  )ِبُلَكّ �إال  �ملرت  عن  طوله  اليزيد  �لق�مة 
على حد تعبريه ـ  ر�أ�سه كبري، وفمه ال تف�رقه 
و �خلجل،  �ملودة  بني  تر�وح  غ�م�سة  �بت�س�مة 
فى عينيه بريق عينى �سقر،  يتكئ على ع�س� 

معقوفة من �الأعلى.
فى  �جلديدين  �كت�سف  و�حدة  بلمحة 
ت�س�وؤل،  نظرة  نحون�  ونظر  �ملجلة،  �س�لون 
فقمت وق�م ج�ر، تقدمن� من �لعبقرى، �لذى 
ف  ف�ج�أن� بق�سر ق�مته، وم� كدن� نتكلم لنعرِّ
�أنف�سن�، حتى و�سع �لك�تب �لر�ئع يده �ليمنى 
يدى،  �الأخرى  بيده  و�أم�سك  ج�ر  كتف  على 
�ل�سغرية، �ملطلة على  �ل�سرفة  �إىل  بن�  و�جته 
تقع  حيث   ،)   ( و�س�رع  ثروت  �س�رع  تق�طع 
�لع�مة  �لهيئة  مكتبة  �لتق�طع  ن��سيتى  على 
للكت�ب فى جهة ومكتبة د�ر �ملع�رف فى �جلهة 

�ملق�بلة.
م� �أن نطق ج�ر�لنبى ب��سمه حتى �نفرجت 
ب�سغف،  علين�  و�أقبل  �لكبري،  �أ�س�رير�لك�تب 
و�نطلق فى حديث طويل، بد�أه بحك�ية �س�ئقة 
يعمل فى  به عندم� ك�ن  ف  تعرَّ عن �سديق - 
1930م  ع�م  ب��سطنبول  �مل�سرية  �لقن�سلية 

- وك�ن ��سمه ج�ر�هلل! و��ستطرد فى حك�ي�ت 
�ل�سعودى -  حني عني  �ملجتمع  طريفة - عن 

فى �لقن�سلية �مل�سرية فى جدة ع�م 1929م
ك�ن متو��سًع�، وحك�ًء� ف�تًن�، موؤدًب� �أكرث 
فى  )�أفندم(،  كلمة  ي�ستخدم  �إذ  �للزم،  من 
وعندم�  معن�،  حديثه  فى  و�سغرية  كبرية  كل 
كونى  عند  توقف  بنف�سى،  فه  الأعرَّ دورى  ج�ء 
�لتطبيقية،  �لفنون  كلية  فى  �لطب�عة  �أدر�ُس 
�لعربى  �حلرف  تطويع  �إمك�ن�ت  عن  �س�ألنى 
�ل�سحف  طب�عة  فى   - �ل�سرعة  ملتطلب�ت 
�أن نخ�سر جم�لي�ت �حلرف  و�ملجلت - دون 
�طلعه  �أده�سنى  �لنق��س  وفى  �لعربى، 
بذلت،  �لتى  �لعديدة  �ملح�والت  على  �لو��سع، 
بع�سه� فى جممع �للغة �لعربية، وبع�سه� من 
و�سل  بل  مفكرين،  �أو  معروفني،  خط�طني 
�الأمر�إىل �لتفكري فى طب�عة �ل�سحف بحروف 

منف�سلة كم� فى �للغة �الإجنليزية!!
�لوقت من �سيف ع�م197، ك�ن  فى هذ� 
جم�لي�ت  حيث  )يدوى(  �إم�  �حلروف  �سف 
فى  وبطيئة  للعي�ن،  ب�دية  �لعربى  �حلرف 
�إم�  ب��ستخد�م  )�آىل(  �أو  نف�سه!،  �لوقت 
م�كين�ت )�ملونوتيب( �أوم�كين�ت )�للينوتيب( 
حرًف�  ي�سبُك  بع�سه�  �أن  نفهم  �أ�سم�ئهم  ومن 

حرًف� ، و�الأكرث تطوًر� ي�سبُك �سطًر� �سطًر� .
فيلم  وعن  �لبو�سطجى  فيلم  عن  حتدثن� 
وهى   بعينيه  �أتف�ج�أ  وكنُت  ه��سم  �أم  قنديل 
ثم  ـ  ت�رة  ـ  ود�عة  فى  �حل��سرين  تنظر�إىل 
�لي�سرى  ويده  �الأر�س  �إىل  �أخرى  ت�رة  ينظر 

تقب�س على ع�س�ه �لق�سرية فى قلق ظ�هر.
ك�ن  �لبيوت،  ق�سة  �لنبى  ج�ر  له  ترك 
نف�س  من  دي�سمرب  وفى  �ل�سيف  فى  �للق�ء 
�لع�م 1970 ترك �ملجلة �لتى تر�أ�س حتريره� 
و�حلي�ة  �لكت�بة  �عتز�له  و�أعلن  منذ 1962م، 

�لثق�فية!
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النز�ل  كن�  عندم�  ب�سنو�ت،  هذ�  قبل 
مثل  نعتربجملت  كن�  �لع�مة،  �لث�نوية  نك�بد 
�ملجلة و�ل�سعر و�لك�تب جملت خ�مت �لن�سر!، 
�لن�سر فيه� �عرت�ٌف من �سلط�ت �أدبية ن�فذة ال 
يط�له� �لبهت�ن، وم�سوٌغ للتع�مل معك كك�تب، 
كيف ال وهم �لق�م�ت: يحى حقى، وعبد �لق�در 
�ملجلة  ك�نت  �س�لح،  عب��س  و�أحمد  �لقط، 
�ل�ستيني�ت،  الأدب�ء  �جلديدة  �لكت�بة  تن�سر 
ب�أ�سو�ت  ن�سرن� ق�س�ئدن� وق�س�سن�  وكن� قد 
�أبو�سنة، وكم�ل  به�ء ط�هر، وحممد �بر�هيم 
ممدوح حمدى، وغريهم فى �لربن�مج �لث�نى 
)�لربن�مج �لثق�فى �الآن(، كن� نر�سل من مدنن� 
�إليهم  �لدلت�،  طمى  فى  �لغ�ئرة  �ل�سغرية، 
فى خط�ب�ت،  ن�سو�سن�  م��سبريو،  فى  هن�ك 
وننتظرحتى ن�ستمع �إليه� ب�أ�سو�تهم، مل يرون� 
�أبو�سنة،  �إبر�هيم  حممد  �أن  حتى  نرهم،  ومل 
�سعرية،  �أم�سية  فى  �ملحلة  �إىل  ج�ء  عندم� 
ب�أ�سم�ئن�،  نذكره  ورحن�  حوله،  �لتففن� 
�ملرة  وك�نت  قر�أه�،  �لتى  ق�س�ئدن�  وبعن�وين 
ن�سو�سهم،  �أذ�ع   من  فيه�  ر�أى  �لتى  �الوىل، 

�لتى و�سلته ب�لربيد!.
قليل،  جتر�أن�  �أنن�،  هذ�  من  �أق�سد 
�ل�ستيني�ت  موجة  بذيول  �للح�ق  فى  وفكرن� 
�إذ�عًي� ممهوًر�  �سًك�  �أن  معتربين  �ل�س�خبة، 
يكون   �أن  ميكن  �لث�نى،  �لربن�مج  مب�سد�قية 
م�سوًغ� للح�سول على �سك من جملت خ�مت 

�لن�سر!!
�حللو،  �لنبى  ج�ر  �سديقى  علّى  مّر 
فى  وقمن�  �لطلبة  مدينة  فى  معى  ليلته  وب�ت 
جملة  لغزو  ثروت  �س�رع  ق��سدين  �ل�سب�ح 
ونريد  �ملحلة  من  كتَّ�ب  �أنن�  �سنقول:  �ملجلة!، 
من �سي�دتكم �أن ترى ن�سو�سن�، �أو نحن كتَّ�ب 
من �ملحلة وي�سرفن� �أن تقع عني �سي�دتكم على 
ن�سو�سن�، ال ي� ج�ر، نقول �أنن� من ع�س�ق جملة 
�ملجلة ونحلم �أن تروق ل�سي�دتكم ن�سو�سن�، ال 



�أر�ه فيه� روؤي� �لعني، قبل بد�ية  �أول مرة 
�ل�ستيني�ت، ليًل، �أم�م عربة يد حتمل كوًم� من 
�لبلح �الأمه�ت، فى �سوق ميد�ن �جل�مع مب�سر 
�جلديدة، �لذى مل يكن مزدحًم� كم� هو �الآن. 
�لرجل  �إىل  �لطويل،  ر�س�  �سديقى،  نبهنى 
 – – �أي�مه�  �لق�سري، ب�سعره �لف�سى �لغزير 
و�لده�سة:  �لتوقري  بني  يجمع  ب�سوت  ق�ئًل، 
"�إنه يحيى حقى". �قرتبن� من �لعربة، �سوت 
حفيف كلوب �الإ�س�ءة و��سح، ب�أ�س�بع خبرية 
ب�أ�س�بع  �لبلح�ت  �إحدى  حقى  يحيى  فرك 
غرف  �لر�س�ء،  بعلمة  للب�ئع  �أوم�أ  خبري، 
�أن  �الأ�ست�ذ طلب منه  لكن  �لكوم،  �لرجل من 
وقبل  �أحر��سه،  من  ال  �لكوم  �سطح  من  ي�أخذ 
�أن يخرج يحيى حقى ورقة �خلم�سة �س�غ من 
�أي�م ك�ن �ل�س�غ �س�غً� فتح كي�س �لبلح  جيبه 

ونظر بد�خله، ق�ل �لب�ئع بود ي�سوبه �الحتج�ج: 
"�أنت تعرف �أنى ال �أ�ستبدل كي�ًس� بكي�س.. خذ 
وتوكل على �هلل.. و�دع ىل"، رفع يحيى حقى 
وردة  عليه�  مر�سوم  كبرية،  "�سنطة" قم��س 
فيم�  بد�خله�  قليًل  منتفخة  �الألو�ن،  ب�هتة 
�الأ�ست�ذ  �أ�سند  م�سرتي�ت.  من  لف�ئف  يبدو 
و�سع  فتحه�..  �ليد..  عربة  على  "�ل�سنطة" 
يحيى  تلفت  جوفه�..  فى  �لبلح  كي�س  �لب�ئع 
�ن�سرف  م�..  �سيًئ�  يتبني  كى  حوله  حقى 

بخطو�ت متمهلة، نحو دك�ن �جلز�رة.
�إىل  �لذه�ب  يف  حقى  يحيى  حببنى 
و�أ�سرتى  �لن��س،  مع  �أتع�مل  و�أن  �الأ�سو�ق، 
الحًق�  �كت�سفت  و�الأهم،  بنف�سى.  �أحت�جه  م� 
ت�ستوعبه  تر�سده،  �الأ�ست�ذ،  به  يقوم  م�  �أن 
ن��سعة  �سطور  فى  لتفرزه�  �الإبد�عية  ط�قته 
حتت  عنده..  �إال  �خل��س  برونقه�  تتو�فر  ال 
عنو�ن: "�لو�س�ي� �لع�سر فى �سوق �خل�س�ر"، 
يف  ن�سره�  �أعيد  جميلة،  مق�لة  �الأ�ست�ذ  كتب 
خل�سة  فيه�  يقدم  ف�بت�س�مة"،  "فكرة.. 
 � خ�سو�سً مبيًن�،  �ل�سر�ء  ع�مل  فى  خربته 
للغ�سم مثلى، �أ�س�س �الختي�ر و�لتف�و�س، ف�سًل 
عن كيفية �التف�ق و�لرق�بة، على طريقته فى 
�لدع�بة، مل يفته �لقول �إنه متنى �لعكوف على 
�أخوية يف  "ع�سر ن�سلئح  ي�سميه  ت�أليف كتيب 

�سر�ء �لف�كهة �مل�ستوية".
�لذي  �لدبلوم��سى  �لرجل  حقى  يحيى 
مرتدًي�  �لف�خرة،  �حلفلت  ع�سر�ت  ح�سر 
نف�سه  هو  �الأنيقة،  �لبدلة  �أو  "�لرودجنوت" 
و�سط  يقف  �ملرتو،  يركب  مر�ًر�  ر�أيته  �لذى 
خم�لطته  لوال  و�لطلبة..  �ملوظفني  زحمة 
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عن يحــيى حــقى 
أتـمنى.. ابتســــامة رضـــــا

كــمال رمــــزى

يومًيا، يرتاءى يل طيفه 
اجلميل، ياأتى �سفاًفا، عذًبا، 
فيبت�سم قلبى، واأحياًنا، فى 
املاآزق اأ�ستدعيه فيلبى. ل يبخل 
بن�سيحة، اأتقبلها فى خياىل 
بامتنان حتى اإن ت�سمنت زجًرا 
وتاأنيًباعالقته بى مل تكن 
وطيدة، لكن عالقتى به كانت 
ولتزال برغم تقدمى فى 
العمر اأقرب اإىل عالقة التلميذ 
باأ�ستاذه، اأو ال�سبى بوالده. هو 
عندى م�سدر عطاء متجدد: 
حنان وحمبة، جدية وداأب، 
روؤية رحبة للحياة والنا�س. 
اأتعلم منه بقدر طاقتى، كيف 
اأنظر لالأمور، وكيف اأعرب 
عنها.



دون  �ملليني، من  يعي�س  كم�  و�لعي�س  للن��س، 
�أو �قت�س�دية، مل�  �سي�رة، بل م�س�ريع جت�رية 
عمق  �إىل  وب�سريته  بب�سره  ينفذ  �أن  له  ت�أتى 

�لو�قع �مل�سرى.
�جلميلة  جتربتى  عن  �أروى  �أن  قبل 
كنت  ب�أنى  �العرت�ف  �أود  معه،  �لق��سية 
فى  مِقل  �الأ�ست�ذ  �أن  يظنون  �لذين  من 
فى  �ملتف�نى  �لنزيه  �لن�قد  لكن  كت�ب�ته، 
بتجميع  تعهد  دو�رة،  فوؤ�د  و�إخل�سه،  جديته 
بني  �ملبعرثة  حقى  يحيى  مق�الت  وت�سنيف 
فوؤ�د  بد�أ  �إن  م�  مغمورة..  وجملت  جر�ئد 
دو�رة فى عمله �أدرك و�أدركت معه الحًق�، �أنه 
دخل منجًم� مليًئ� بعروق �لذهب، �أخذ يتتبعه� 
وت�آكل  �لقدمية  متحمًل بجلد تر�ب �ل�سحف 
�الأ�ست�ذ  كت�ب�ت  لت�سدر  �لكلم�ت،  حروف 
و�مل�سرح  و�ملو�سيقى  �ل�سعر  جزًء�:   26 فى 
و�لت�ريخ و�لنقد و�لعم�رة.. ف�سًل عن �أعم�له 
�الأ�ست�ذ،  كت�ب�ت  كل  �أن  �حلق  �الإبد�عية.. 
فى  مب�  �إبد�عية  �أعم�ل  غريى،  وعند  عندى 
حني  �أنه  ذلك  �لنقدية،  مق�الته  طبًع�،  ذلك، 
يتعر�س لرو�ية �أو ديو�ن �أو مقطوعة مو�سيقية، 
جتده يتلم�سه� ح�نًي� مبيًن� بره�فة وقعه� على 
نف�سه. �إنه ال يقي�س �الإبد�ع�ت مبع�يري ج�هزة 
لكن يعرب عن �نطب�ع�ته عنه� بلغة �آ�سرة جتمع 

بني �لر�س�قة و�لدقة و�لعذوبة.
�ل�سينم�"،  "فى  كت�ب  له  �سدر  حني 
ن�سيبن�  �ل�س�بع،  �لفن  ع�س�ق  نحن  �عتربن�ه 
�لغ�ىل من عط�ي� �الأ�ست�ذ.. قررن� يف جمعية 
ب�لكت�ب  �الحتف�ل  �مل�سريني  �ل�سينم�  نق�د 
و�لك�تب.. ه�تفته، ف�حتته ب�الأمر.. د�ر بينن� 

�حلو�ر �لت�ىل:
�أن�  �لعت�ب:  من  قدًر�  يحمل  ب�سوت  ق�ل 

زعلن الأن �أحًد� مل يعلق على �لكت�ب.
كتب  �أ�ست�ذ..  ي�  كيف  بحم��سة:  علقت 
ف�روق  �لب�سلوى،  خريية  فريد،  �سمري  عنه 

عبد �لق�در.

�س�لنى ب�سوت ودود: م�ذ� ق�لو�؟
�أجبته: كذ� وكذ�.

ذهبو�  فيم�  ر�أيك  م�  ث�نية:  مرة  �س�ألنى 
�إليه؟

بعد �نته�ء �ملح�دثة رويت م� حدث ل�سمري 
و�أخطرنى  �سحك  منهم  كل  وف�روق،  وخريية 
�الأ�ست�ذ  ون�ق�سه  تليفونًي�،  �ملق�لة  له  قر�أ  �أنه 
�أن  �أدركت  تف�سيلية..  م�ستفي�سة  من�ق�سة 
يحيى حقى �لذكى، �لدبلوم��سى، و��سع �حليلة 
وقع  معرفة  يريد   – ب�لت�أكيد  �خلري  فى   –
كت�ب�ته على �الآخرين.. ووقع كت�ب�ت �الآخرين 

عنه عند �آخرين!
ة يعلمن�  �الأ�ست�ذ فى هذ�، ويف مو�قف عدَّ
�سيًئ� عن فن م� �أحوجن� �إليه.. هو فن �الإ�سغ�ء 
ف�سًل عن متعة �أن ترى نف�سك فى بهو مر�ي�.

و�الأغنى  ت�أثرًي�  �الأعمق  �لدر�س  �أم� 
فك�ن  به،  حظيت  �لذى  ق�سوة  و�الأ�سد  ف�ئدة 
رئ��سة  �إ�سن�د  بعد  �ل�ستيني�ت،  منت�سف  فى 
بحق،  جعله�،  �لذى  للأ�ست�ذ  �ملجلة  جملة 
�لرفيعة"..  �لثق�فة  "�سجل  جد�رة  وعن 
لذ�  ك�تًب�.  ن  ُد�سِّ �أنه  يعترب  فيه�  ين�سر  من 
غمرتنى �ل�سع�دة حني و�فق فوؤ�د دو�رة، مدير 
�أخرج  وبينم� كنت  حتريره�، على مق�لة ىل، 
�سقة  ت�سغل  �لتى  �ملجلة  حجر�ت  �إحدى  من 
ثروت،  �خل�لق  عبد  ب�س�رع  عم�رة  �سغرية يف 
حتته� مكتبة د�ر �ملع�رف، فوجئت بحيى حقى 
وهو  غلبه،  �لنع��س  �أن  لو  كم�  ىل  بد�  �لذى 
ج�ل�س على كر�سى �أ�سيوطى �س�نًد� ر�أ�سه على 
و�أ�س�ر  وين�دينى  عينيه  يفتح  ع�س�ه،  مقب�س 
جو�ره  �إىل  �أجل�س  كى  وجهه  من  بلفتة  بلغته 
على كر�سى بل ظهر، �س�ألنى عن ��سمى وعن 
�س�ب  من  طلب  عليه..  يطلع  مل  �لذى  مق�ىل 
�أ�سمر ��سمه �حل�س�نى – فيم� �أذكر – �إح�س�ر 
ورق�ته  و�سلمنى  �أخذه منه  �أح�سره..  �ملق�ل.. 

�الأربع وق�ل ىل: �قر�أ.
�ملق�ل  ن�سر  يف  ف�آم�ىل  �سدرى،  �نقب�س 
ب�تت مهددة.. �أع�د �الأ�ست�ذ ر�أ�سه فوق مقب�س 
ع�س�ه و�أغم�س عينيه.. ب�سوت متلعثم قر�أت 
�الأفك�ر  �إن  ك�لت�ىل:  ك�ن  �لذى  �الأول  �ل�سطر 

�لثورة   – بعنو�ن  �ملعنون  �ملق�ل  فى  �لو�ردة 
للدكتور  و�الأدب  �لثورة  بكت�ب   – �لثق�فية 
للأفك�ر  �كت�س�ف  عملية  لوي�س عو�س، مبث�بة 
– خط�ب  مق�لة  فى  �لو�ردة  �كتم�اًل،  �الأكرث 

مفتوح لوزير �لثق�فة – بذ�ت �لكت�ب.
فتح �الأ�ست�ذ عينيه ورفع ر�أ�سه ��ستوقفنى، 
�إن.. ��سطبه�.. بحثت  ق�ل: مل�ذ� بد�أت بكلمة 
كنت  �خللفى.  بنط�ىل  جيب  فى  �لقلم  عن 
�جليب  فى  �أنه  �إىل  �أنتبه  فلم  م�ستًت�،  مرتبًك� 
�خللفى جل�كتتى.. مدَّ �الأ�ست�ذ يده �إىل مكتب 
�لر�س��س  �أقلم  �أحد  �أعط�نى  ي�س�ره..  على 

ح�د �ل�سن.. �سطبت.
و��سل يحيى حقى ملحظ�ته: هذ� �ملق�ل 
و�أنت   – �لكتب  عر�س   – ب�ب  فى  �سين�سر 
كتبت عنو�ن �لكت�ب و��سم موؤلفه، فلم�ذ� تعيد 

ذكرهم� فى �ل�سطر �الأول.. �حذف.
بهول  �أح�سَّ  �أنه  يبدو  فيم�  حذفت.. 
ح�نية،  بلهجة  فو��سل  �ملنهمرة..  ملحظ�ته 
"مبث�بة"  بكلمة  تكتفى  �أن  ترى  �أال  م�ست�أذنة: 
�الأوىل  ف�لكلمة  "عملية"  كلمة  عن  وت�ستغنى 

تكفى.
�ملخت�سر  �ل�سطر  قر�ءة  و�أعدت  فعلت.. 
�لذى �أ�سبح ك�لت�ىل: �الأفك�ر �لو�ردة فى مق�لة 
للأفك�ر  ��ستك�س�ف  مبث�بة  �لثق�فية  �لثورة 
�الأكرث �كتم�اًل �لو�ردة يف مق�لة خط�ب مفتوح 

لوزير �لثق�فة.
�مللحظ�ت  بهذه  حقى  يحيى  �كتفى 
يف  �لليل  طو�ل  �أ�سهر  �أن  منى  طلب  �لثمينة، 
�أحذف  و�أن  مر�ت  عدة  �ملق�ل  كت�بة  �إع�دة 
و�أح�ول عدم  – كل م� هو ز�ئد،  – ب�سج�عة 
كت�بة �للفظة �لو�حدة يف �ل�سطر و�أال �أ�ستخدم 
بقدر �الإمك�ن حرف �لو�و فى بد�ية �جلملة.. 

ووعدنى بن�سر �ملق�ل.. وفعل.
حقى  يحيى  �أن  �س�دًق�،  �العرت�ف  علّى 
حني  ومنجدى  ومر�جعى  �ملتخيل  ق�رئى  هو 
مق�لة  كل  مع  �أمتنى  بل  �ل�سي�غة،  فى  �أتعرث 
�أن �أحظى من طيفه د�ئم �حل�سور.. ب�بت�س�مة 

ر�س�ء.       
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رحيلها،  من  ثالث  �سنوات  قبل  ذلك  حدث 
وقع  فيما  الأوىل،  ذكراه  الأيام  هذه  ل  ِ تحُ الذى 
ن�سيان  اإىل  ركنت، كغريها،  اأنها  وقتها  من ظنى 
تقلب  عربه  كابدت  م�سوار  بعد  الراأ�س،  م�سقط 
البالد والأقوام، والعي�س فى بنادر مل ت�ستطع اأن 
م�سام  بني  الالبد  ال�سعيدى  النيل  طمى  تطم�س 
و�سوهاج  ال�سريف  ديروط  من  بدًءا  روحها، 
فى  اخلارج  مبدائن  مرورًا  والقاهرة،  واأ�سوان 
لندن وباري�س وطرابل�س الغرب، لتعود كّرة اأخرى 

اإىل اأم الدنيا املحرو�سة.
لإعجابها  معاينتى  حال  نف�سى  �ساألت 
عن  يتناءى  ملا  ال�سيق  الزمن  تراه  بالفكرة: 
كما  اجلاذبية  قانون  ع�سق  الو�سيعة؟  الأر�س 
ب؟ اأم اأنها حمبة الأوطان  الفقراء.. الطبع الغالاَّ

قا�سية؟   
مت �سطر قريتها  وهكذا حملت دفرتى، ومياَّ
اأ�سيوط،  مبحافظة  القو�سية  مركز  داوود  ال�سيخ 
�سنوات  عن  اأهلها  فيها  اأ�ساأل  اأيامـًا  ق�سيت 

التكوين الأوىل التى عا�ستها هناك. 
فتاة ال�صعيد

اأبوزيد  حممدين  اأبوزيد  حكمت  ِلدت  وحُ
حممدين، وهو ا�سمها بالكامل، لأب يعمل موظفـًا 
بال�سكة احلديدية، وميتلك فى داره مكتبة ت�سم 
خطب م�سطفى كامل، واأعمال املنا�سلة الفرن�سية 
جولييت اآدم، وموؤلفات م�سطفى �سادق الرافعى، 
ولأم ت�سارك جاراتها و�ساحباتها امل�سيحيات فى 

مبا  ال�سوم  اأيام  طيلة  وتكتفى  العذراء،  �سوم 
يعدونه لها من طعام خاِل من الدهون.

وخالل فرتة تعليمها الأوىل، توزعت رعايتها 
ال�سيخ  اهلل  وىل  كبريين:  دينيني  قطبني  بني 
مركز  بد�سلوط  ومقامه  العيون  اأبو  اإبراهيم 
ديروط، والبابا كريل�س ال�ساد�س بابا الإ�سكندرية 
على  وكان  الأ�سبق،  املرق�سية  الكرازة  وبطريرك 
لكني�سة  راعيـًا  عمل  اأيام  وبوالدها،  بها  عالقة 

مارى جرج�س مبنطقة م�سر القدمية.
تعليمها،  ا�ستكمال  الأول: تدخل فى �سرورة 

التقليد  على  ا  ً �سريرْ جّدها  مبعار�سة  عرف  حني 
والثانى:  بناتها،  تعلم  بعدم  القرية  فى  ال�سائد 
من  اأهلها  عن  ورثته  ما  تعميق  فى  �ساهم 
للنا�س  انحيازها  ا�ست�سعر  حني  املحبة،  قيم 

وهمومهم.
مدر�ستها الأوىل كانت فى ديروط ال�سريف، 
بحكم ظروف  اأ�سوان  ثم  �سوهاج  فى  والبتدائية 
مبدر�سة  لاللتحاق  بعدها  لتتقدم  اأبيها،  عمل 
حلوان الثانوية، وتقيم بال�سكن الداخلى للطالبات 
جنيًها،  اأربعني  م�ساريفها  وكانت  املغرتبات، 
اقت�سى من اأبيها اأن يبيع فداًنا من اأر�س ميلكها 

كل �سنة، كى يغطى نفقاتها.
اأن  ت الأم  اأ�سراَّ اأم الدنيا،  اإىل  ويوم �سفرها 
البندر،  طعام  عن  لها  ا  تعوي�سً بيدها  تطعمها 
واأو�ساها زميل لأبيها اأن تاأخذ حذرها من �سبايا 

القاهرة لأنهن يلعنب بالبي�سة واحلجر.
كناَّ  املدر�سة  طالبات  من  زميالتها  معظم 
اإجنليزيات  كن  واملدر�سات  البا�سوات،  بنات  من 
دها:  تفرُّ متار�س  اأن  لها  بد  ل  فكان  وفرن�سيات، 
ثورة  وتزعمت  اأجنبية،  كلغة  الفرن�سية  اختارت 
الطالبات داخل املدر�سة �سد الإجنليز والق�سر، 
مما اأثار غ�سب امل�سئولني، ف�سدر قرار بف�سلها 
مدر�سة  اإىل  نقلها  �سرط  اإعادتها،  متت  حتى 

الأمرية فايزة مبدينة الإ�سكندرية.

حــكمت اأبـو زيــد
للوطـــــن ســــر آخــــر

د. حممد حافظ دياب

�آمال فهمى نعمات �أحمد ف�ؤ�د

فى جمل�س الأمة
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وال�ستقالل  التحرر  ق�سايا  مع  وا�ستبكت 
بع�س  مرا�سلة  عرب  الثانوية،  درا�ستها  اأثناء 
فتاة  بتوقيع  فيها  تكتب  كانت  التى  الدوريات 
امل�سريات  الن�ساء  تخلع  اأن  داعية  ال�سعيد، 
لبا�سهن الأفرجنى، اأو بتعبريها اللبا�س امل�ستعار 
امل�سنوع خارج م�سر، واأن ي�ستبدلنه باآخر �سنع 
فى م�سر.. وهو ما لفت انتباه الكاتب ال�سحفى 
اليومى  العمود  �ساحب  حممد،  ال�ساوى  اأحمد 
ه  فنواَّ ودل،  قل  ما  الأهرام،  جريدة  فى  امل�سهور 
األغى  وحني  �ساعد..  مب�ستقبل  لها  وتنباأ  عنها، 
�ساركت   ،1935 �سنة  الد�ستور  �سدقى  اإ�سماعيل 
ومعها  �سده،  ال�سباب  بانتفا�سة  ِرف  عحُ فيما 

الطالب جمال عبد النا�سر.
تقدمت  البكالوريا،  على  ح�سولها  واإثر 
الأول  فوؤاد  جامعة  فى  الآداب  بكلية  لاللتحاق 
عميدها  ور�سحها  حاليًا،  القاهرة  جامعة 
افتحُِتح  الذى  الفرن�سية  اللغة  لق�سم  ح�سني  طه 
التاريخ،  بق�سم  تلتحق  اأن  اآثرت  لكنها  وقتذاك، 
فى  التاريخ  مادة  بتدري�س  تخرجها  عقب  لتعمل 
وكان  بنات،  الثانوية  حلوان  القدمية،  مدر�ستها 
فوؤاد  اأحمد  ونعمات  فهمى  اآمال  تالمذتها:  من 

ونوال ال�سعداوى ونبيلة اإبراهيم.
�سنة  والطلبة  العمال  انتفا�سة  اندلع  ومع 
حا�سرة  وكانت  بينهم،  نف�سها  وجدت   ،1946

معهم وقت وقوع حادثة كوبرى عبا�س، التى راح 
اإبراهيم  نبيلة  وتذكر  الطلبة،  �سحيتها عدد من 
اأن اأ�ستاذتها قادت مظاهرة من طالبات املدر�سة 

اإىل ق�سر عابدين تهتف باجلالء والد�ستور.
اإىل  علمية  بعثة  فى  زيد  اأبو  حكمت  َر�سح  وتحُ
جامعة اأدنربة با�سكتلندا، ثم جامعة اأندروز، ثم 
فى  الدكتوراه  درجة  منحتها  التى  لندن  جامعة 
علم النف�س الجتماعى، وهناك در�ست على يدى 
مارجريت ميدواآيزيك، وكان من زمالئها: حامد 
عمار وعبد العظيم اأني�س وفائق فريد واأحمد اأبو 
زيد ومعهم الطالب العراقى خري الدين ح�سيب، 
الذى توىل بعدها وزارة القت�ساد فى بلده، واأ�س�س 

مركز درا�سات الوحدة العربية فى بريوت.
بلندن،  امل�سرى  النادى  فى  يجتمعون  كانوا 
اإقامة  فى  مهمتها  حددوا  وطنية  جلنة  نوا  وكواَّ
هناك  املثارة  الدعاءات  على  للرد  حما�سرات 
�سد ثورة يوليو، وفى عقد اجتماعات مع الزمالء 

والزميالت الأفارقة.
وخالل �سنتيها الأخريتني فى البعثة، قطعوا 
ما  اأبوها  اإليها  فاأر�سل  املالية،  مكافاأتها  عنها 
البطريق،  احلميد  عبد  و�ساعدها  �سها،  يعواَّ
طبع  فى  هناك،  ل�سفارتنا  الثقافى  امل�ست�سار 

ر�سالتها.  

املنعطف
ِينت  عحُ  ،1955 عام  البعثة  من  عودتها  بعد 
مع  �سم�س،  عني  بنات  كلية  تدري�س  بهيئة  ع�سوًا 
ال�سابقة  زميلتها  فهمى،  اأ�سماء  يد  على  اإن�سائها 
وحني  الثانوية،  بحلوان  التاريخ  تدري�س  فى 
لحت نذر العدوان الثالثى عام 1956، ان�سمت 
بور�سعيد،  اإىل  و�سافرت  ال�سعبية،  املقاومة  اإىل 
اأفالطون،  واإجنى  نرباوى  �سيزا  وب�سحبتها 
والإ�سعافات  الع�سكرية  املعارك  فى  للم�ساركة 

الأولية.
اأختريت  املحلية،  الإدارة  قانون  �سدور  ومع 
جنب  القاهرة،  حمافظة  حملى  مبجل�س  ع�سوًا 
بنت ال�ساطئ، فريد اأبو حديد، �سعد الدين وهبة، 
بلجنة  وع�سوًا  القلماوى،  و�سهري  خاكى  اأحمد 
و�سهدت  الوطنى،  العمل  ميثاق  ملناق�سة  املائة 
الرئي�س  مع  اأدارته  حواًرا  اللجنة  هذه  فعاليات 
الراحل جمال عبدالنا�سر حول مفهوم املراهقة 
الفكرية، ودوره فى تدعيم العمل الثورى، اإ�سافة 
للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  فى  ع�سويتها  اإىل 
بتمثيل  خالله  من  وطالبت   ،1962 عام  القومى 
�سغار املوظفني وزيادة ن�سبة مقاعد املراأة، ناهينا 
املركزية  اللجنة  فى  الوحيدة  املراأة  كانت  اأنها 

لتنظيم التاد ال�سرتاكى العربى.
اأجل  من  العمل  خطا  ال�ستينيات،  وخالل 
مع  نوعية  خطوات  امل�سرية  املراأة  دور  تفعيل 
لر�سم  جهدها  �ست  كراَّ حني  زيد،  اأبو  حكمت 
ح�ساده،  با�ستلهام  له،  املالئمة  العمل  اأولويات 
غها فى ن�سق من الأولويات  ور�سد معوقاته، و�سورْ
الأ�سا�سية  املحددات  تعيني  يت�سنى  كى  الن�سبية، 
التى ميكن البدء منها، �سواء فى جمال ربط هذا 
الدور بالعمليات املجتمعية ال�سرورية للتنمية، اأو 
فى اجتاه تدعيمه على �سورة يتحقق فيها للمراأة 

م�ساركة غري قائمة على تيُّز النوع.
الرئي�س  اختيار  وقع  حني  الفر�سة،  وواتتها 
الجتماعية  لل�سئون  كوزيرة  عليها  عبدالنا�سر 
بني عامى 1962 و1965 وكانت بذلك اأول وزيرة  
جمل�س  فى  الوحيد  والرجل  العربى،  العامل  فى 

الوزراء كما كان عبدالنا�سر يحب اأن يناديها.
على  قا�سرًا  الجتماعى  العمل  كان  قبلها، 
كمنحة  معه  يتعاطني  ممن  والهوامن،  الأمريات 
من  للبع�س  واإعانة  الفقراء،  فئات  على  زع  واَّ تحُ
واملعوقني  وامل�سنني  والأرامل  واملطلقات  اليتامى 
الرئا�سة  يقت�سر دورهن على  فيما  ال�سجون  ورّد 
والتربعات  اخلريية،  جلمعياته  ال�سرفية 
املعار�س،  وافتتاح  احلفالت،  وح�سور  ال�سنينة، 
احلقوق  من  كحق  معاينته  بدل  الهبات،  وتوزيع 

التى يكفلها املجتمع لهذه الفئات.
قامت  الوزارة،  فى  عملها  وخالل  لكنها، 
ونقلت  والأ�سرة،  للمجتمع  وزارة  اإىل  بتحويلها 

حكمت �أب�زيد
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ن�ساطها من العا�سمة اإىل القرى والنجوع، فكانت 
اإىل  تذهب  لكى  الفجر،  مطلع  يوم  كل  ت�ستيقظ 
كان  والأهم،  الأجدر  عملها  لكن  املناطق،  هذه 
مب�سروع  العمل  ان  اإباَّ النوبة  اأهاىل  تهجري  توليها 
مدينتى  بني  الأ�سلى  موطنهم  من  العاىل،  ال�سد 
اجلديد  النوبة  جمتمع  اإىل  واأبو�سمبل،  ال�سالل 
بني مدينتى كوم اأمبو، ودراو �سمال اأ�سوان، ومن 
مع  احلافلة  تركب  راأوها  الأيام،  تلك  �ساهدوها 
اإىل  لتو�سيلهم  واأمتعتهم  املهجرين  هوؤلء  اأ�سر 

موطنهم اجلديد.
واإذا كنا ل�سنا فى وارد التق�سى ال�سامل لكافة 
ما قدمته حكمت اأبوزيد للعمل الجتماعى خالل 
فرتة وزارتها، فلقد تكفى ريادتها مل�سروع الأ�سر 
وم�سروعات  البديلة،  الأ�سر  وم�سروع  املنتجة، 

توطني بدو �سيناء، وم�سروع الرائدات الريفيات، 
قانون  اإ�سدار  ودفعها  الريفية،  باملراأة  والنهو�س 
رقم 32 ل�سنة 1964 ب�ساأن اجلمعيات واملوؤ�س�سات 

الجتماعية الأهلية.
النا�سر  عبد  كلاَّفها   ،1967 هزمية  واإثر 
على  املوجودين  اأ�سر  رعاية  على  بالرتكيز 
زيارتهم، وظلت تتفظ  اجلبهة، فحر�ست على 
فى م�سكنها بفارغ �ساروخ اأحُطلق على �سيارة جيب 
عا�سم  مدحت  املو�سيقار  ومعها  ت�ستقلها،  كانت 
اأ�ستاذا  بعدها  لتقود  اجلبهة،  اإىل  طريقها  فى 
الآداب  بكلية  واحل�سرى  الريفى  الجتماع  لعلم 
اأ�سر  خدمة  جلنة  وترتاأ�س  القاهرة،  جامعة 
فى  وت�سارك  ال�ستنزاف،  حرب  اأثناء  املقاتلني 
العديد من املوؤمترات العلمية، وت�سل على علم 

لينني،  وو�سام  الفار�س،  وو�سام  �سيناء،  حمافظة 
ولديها  داوود،  ال�سيخ  قريتها  فى  با�سمها  و�سارع 

تكرمي ل يعادله ح�سولها على جائزة نوبل.
وجع الرحلة

حني  العربى،  احللم  فيه  �سّح  اأوان  وجاء 
واحلروب  الكاذب،  ال�سالم  بدعاوى  ازدحم 
ال�ستبداد،  لطبائع  املقنن  والإ�سباغ  الأهلية، 
اخلالفات  ديفيد،  كامب  اخليبات:  لتتواىل 
العربية، العتداء الإ�سرائيلى على املفاعل الذرى 
العراقى، ال�سمت والعجز اإزاء الغزو الإ�سرائيلى 
بتون�س..،  الفل�سطينية  املقاومة  �سرب  للبنان، 
وتراءى ت�سّظى الأ�سئلة املزورة، وتنا�سلت الفوا�سل 
والتناق�سات على خط لنهائى من �سخائم الطم�س 

وال�ستيعاب، وتزايد الرتهان للمرتوبول.
العمل  عودة  امل�سهد،  عتمة  من  وزاد 
يوليو،  ثورة  قبل  عهده  �سابق  اإىل  الجتماعى 
الأوىل،  ال�سيدة  اأيدى  بني  اأخرى  مرة  لريتهن 
النفتاح  ومنتفعى  امل�ستثمرين  وعقليات 

واملعونات.
حكمت  ذهبت  املالح،  الزمن  هذا  بدء  ومع 
منذ  بداأته  م�سواًرا  لت�ستكمل  ليبيا،  اإىل  زيد  اأبو 
الجتماع  لعلم  اأ�ستاذًا  فتعمل  اخلم�سينيات، 
�سد  هناك  مظاهرة  وتقود  طرابل�س،  مبدينة 
وطالبى  للمنا�سلني  دارها  وتفتح  ديفيد،  كامب 
العلم والأ�سدقاء، وتعنياَّ �سفرية لليبيا فى باري�س.
اإىل  عادت  �سنة،  ع�سرة  ت�سع  غياب  وبعد 
بلدها عام 1992، وخرجت من املطار اإىل �سريح 
مل  عودتها  لكن  الفاتة،  لقراءة  عبدالنا�سر 
بوا من اأنف�سهم حملة  ترق، على ما يبدو، ملن ن�ساَّ

لوظيفة التخوين والو�ساية.
اإىل  القرية  من  ممتدة،  كانت  اإذن  الرحلة 
ولندن،  القاهرة  اإىل  ومنها  الإقليمية،  املدن 
طرابل�س وباري�س، وبعدها عودة اإىل القاهرة، فى 
اأ�سياء هذه  اأن تعيد ترتيب ما تبعرث من  حماولة 
املدينة ووجوهها واأوجاعها، وتلك فاتورة الوطن 
التى ظلت تدفعها، باأمل اأن تكتمل عينيها مب�سهد 
حممد  املنا�سل  عمرها  �سريك  لكن  مغاير.. 
ال�سياد ميوت فجاأة، وي�ستد املر�س بابنة ال�سيخ 
داوود، ويتوقف لقائى الأ�سبوعى معها مل�ساعدتها 
فى  لريوح  الوجع،  ويزداد  مذكراتها،  تدوين  فى 
لكن   ،2011 يناير  ثورة  اندلع  بارقة  مع  اأحيان 
تالل  على  فينغر�س  اأخرى،  ة  كراَّ يعاودها  الوجع 
ل  �سعب،  وطن  فى  ا  حباَّ ومتوت،  الواهن  اجل�سد 

يتعب من ليله الطويل.

   القاهرة فى 3/ 3/ 1969
�سيدتى اجلليلة الدكتورة حكمت اأبو زيد

غمرنى اإ�سعاعك ف�سعدت مرتني، مرة به، ومرة لأننى ل زلت قادرًا      
على التلقي.          

ي�سرفنى تف�سلك – اإذا �سمح وقتك – باإلقاء نظرة على م�سرحية  ميرتلنك امل�سماة »الطائر الأزرق«، 
اأن يقوم بدوريهما فى امل�سرحية  اللغة الفرن�سية، وينبغى بالتاىل  النور والليل من الألفاظ املوؤنثة فى  لأن 
فتاتان، فقد ا�سطررت اإزاء تذكريهما فى اللغة العربية اأن اأتايل ف�سميت الليل »فحمة الليل« والنور »ب�سمة 

النور«، وكذلك اقت�سرت على الإ�سارة للمتكلم بكلمة هى اأو هو دون ذكر ال�سم تخفيفًا على عني القارئ.
                           واأكرر احرتامى واإجالىل واإعزازي،

                                                                                                                                             يحيى حقى    

�سورة من ر�سالة يحيى حقى للدكتورة حكمت اأبوزيد
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على عك�س ما �سدعوا به ر�ؤ�سنا من القواعد 
ال�سحافة  �املو�سوعية، ك�سفت  املهنية �احلياد 
لتف�سح ما ردده  القبيح  ال�سهيونية عن �جهها 
ب��راق��ة عن  م��ن كلمات  �اأ���س��ي��اع��ه��م  اأت��ب��اع��ه��م 
احلكمة �فهم الآخر �احلوار، فاأ�سبحنا نفرط 
فى ثوابتنا الوطنية حتت �سعارات كاذبة، �نقدم 
ت�ساحما فى غري حمله اإما عن جهل اأ� بدعوى 

التح�سر �التعاي�س ال�سلمى.
اأن يقال"  "ما ينبغى  �رمبا جاءت ق�سيدة 
فيها  ي�ساند  التى  ج��را���س  جونرت  نوبل  لأدي���ب 
ال�سهيونية  العن�سرية  �يهاجم  العربى  احلق 
ت�سايتوجن"  "ز�ديت�سه  جملة  ن�سرتها  �ال��ت��ى 
القبيح  ال��وج��ه  ذل���ك  ع��ن  لتك�سف  الأمل��ان��ي��ة 
�سارية  حربا  �سنت  التى  ال�سهيونية  لل�سحافة 

�سد الأديب الكبري.
اأن  ال��ن��ري��ة  ق�سيدته  ف��ى  ج��را���س  اأك����د 
ل�سرب  حت�سرياتها  خ��ال  م��ن  "اإ�سرائيل" 
املن�ساآت النو�ية فى اإيران متثل تهديدًا لل�سام 
العاملى، �لدرء ذلك يجب التكلم الآن، �قال اإنه 
�سئم من نفاق الغرب فيما يتعلق ب�"اإ�سرائيل"، 
�انتقد  لل�سمت..  ذريعة  لي�ست  النازية  �اأهوال 
جتهيزها  ميكن  غوا�سات  بيع  على  اأملانيا  بلده 

باأ�سلحة نو�ية اإىل "اإ�سرائيل".
ان��ت��ه��ج��ت ال�����س��ح��اف��ة ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة عدة 
من  ي��ك��ن  مل  ال��رج��ل  لت�سويه  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
املتعمد  التجاهل  ا�سرتاتيجية  بالطبع  بينها 
املو�سوعية  ثوب  لرتداء  مك�سوفة  حما�لت  مع 
املتطرف  ال�سهيونى  امل���وؤرخ  فكتب  �املهنية.. 
"توم �سيجاف" فى �سحيفة "ها اآرت�س" �ساخرا 
ق�سيدة  ج��را���س  جونرت  )ق�سيدة  م�ستهزئا: 
مثرية لل�سفقة اأكر من كونها معادية لل�سامية( 

امل�سمون  اأهمية  من  للتقليل  بائ�سة  حما�لة  فى 
الفكرية  بالقيمة  م�ستخفا  للق�سيدة  الفكرى 

للكاتب الكبري.
يبداأ املوؤرخ ال�سهيونى ب�سكل خربى ذاكرا 
ا�سم الق�سيدة �ا�سفا الق�سيدة باملثرية للجدل 
م�سريا �� فى ادعاء زائف للمهنية �� اإىل ما ��سفه 
تهديدا  متثل  "اإ�سرائيل"  ب��اأن  جرا�س  جونرت 
لل�سام العاملى ب�سبب تر�سانتها النو�ية.. �فجاأة 
اخلربية  ال�سياغة  من  هااآرت�س  حم��رر  ينتقل 
هو  ذلك  )اإن  قائا:  للعمل  قيميا  حكما  ليقدم 
اأن  جرا�س  جلونرت  يكن  مل  ال��ذى  الأ�ل  اخلطاأ 
يقع فيه( �ي�ستطرد: )مل يكن ينبغى له اأن يقول 

ذلك  قالوا  غ��ريه  كثريين  لأن  مل���اذا؟..  ذل��ك.. 
داخل "اإ�سرائيل" �خارجها(.

)اإن  ال�����س��ه��ي��ون��ى:  امل�������وؤرخ  �ي�����س��ت��ك��م��ل 
�سهور  منذ  من�سغلني  �ال��ع��امل  "اإ�سرائيل" 
اإىل  �ق��ائ��ي��ة  �سربة  توجيه  ح��ول  ب��ج��دل  ع��دة 
ي�ستعر  حيث  ال��ن��و�ى  برناجمها  لوقف  اإي���ران 
القرار حكيما  ه��ذا  ك��ان  اإذا  ما  اخل��اف ح��ول 
م�ستويات  على  املحتملة  نتائجه  هى  �ما  ل،  اأم 
�ا�سرتاتيجية، �مل ي�سل هذا  اأخاقية  عديدة، 
اخلاف اإىل �سئ.. هكذا فاإن مو�سوع ق�سيدة 
يغرى  ما  فيه  يوجد  ل  مبتذل  مو�سوعا  جرا�س 

بالتنا�ل(.

لأنه قال احلقيقة
الصحافة الصهيونية تشن محلة تشويه

 ضــــد جــونرت جــراس
ولء فتحى

جونرت جرا�س
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يعترب  ال�سهيونى  امل��وؤرخ  اأن  لل�سفقة  املثري 
تنا�ل جونرت جرا�س فى �سعره خطورة الرت�سانة 
النو�ية ال�سهيونية باخلطاأ.. بينما يرى اأن فكرة 
م�سر�عها  لوقف  اإيران  على  الع�سكرى  الهجوم 

النو�ى بالعمل الوقائى!!!.
قد  ج����را�����س  ج���ون���رت  اأن  اإىل  �ي���ل���م���ح 
للموؤرخ:  ��ف��ق��ا  امل��و���س��وع  ه��ذا  بتنا�له  اأفل�س 
فى  �سباقني  كانوا  اأنف�سهم  )"الإ�سرائيليون" 
اإىل  �سربة  توجيه  من  �حتذيرهم  انتفاداتهم 
املو�ساد  رجل  داجان  مائري  اإن  �الدليل  اإي��ران، 
ال�سابق ي�سارك جرا�س نظريته فى اأنه ل ينبغى 
اأن تق�سف اإيران، بل اإن داجان �سرب املثل �� �يا 
لل�سجاعة �� التى يتمتع بها امل�سئولون الر�سميون 
فى "اإ�سرائيل"، �مل يكف من �قتها عن الكام 
�� يق�سد داجان �� �يجب اأن ن�ستمع له لأن قليلون 
اأكر مما يعرف  من يعرفون فى ذلك املو�سوع 

هو �� يق�سد جونرت جرا�س(.
بال�سر�رة  اأن جرا�س  اإىل  املوؤرخ  يلمح هنا 
لداجان..  ن�ستمع  ان  علينا  �اأن  �سيئا  يعرف  ل 
�ي�ساأل: هل اخلطاأ الذى �قع فيه جرا�س جمرد 
�سئ  لأنه حتدث عن  "قدمي" اأم  تنا�ل مو�سوع 
يردده  ملا  ال�ستماع  عليه  ك��ان  بينما  يعرفه  ل 

داجان؟!.
هنا يجيب �سيجاف: )اإذا ن�سر داجان �سعرا 
اأنه فقد  النا�س  فى �سحيفة �سيارة �سوف يقول 
عقله �نف�س ال�سئ ميكن قوله عن جونرت جرا�س 
ا�سرتاتيجيات  عن  اإطر�حات  فى  يتدخل  الذى 

نو�ية(.
التاريخ  ن��وب��ل ���س��اح��ب  اأدي����ب  ل��ق��د حت���ول 
ين�سر  تافه فقد عقله  اإىل جمرد  الكبري  الأدبى 
فى  م�سريية  مو�سوعات  ح��ول  ق��دمي��ا  ك��ام��ا 

��سائل اإعام �سيارة!!.
ال�سوؤال:  ليطرح  اأخ��رى  م��رة  امل���وؤرخ  يعود 
الر�سانة  مدعيا  �يجيب  ج��را���س؟  اأخ��ط��اأ  ه��ل 
)رمبا يكون جرا�س خمطئا �رمبا ل يكون( لكن 
ر�سانته  عن  هااآرت�س  حمرر  يتخلى  ما  �سرعان 
متو�سط  م�ستهلك  اكر من  يعلم  ل  قائا: )هو 

لاأخبار اليومية(.
اخرى  لنقطة  ال�سهيونى  امل����وؤرخ  ينتقل 
انتقد  )ل��ق��د  ق�سيدته:  ف��ى  ج��را���س  ت��ن��ا�ل��ه��ا 
احل��ك��وم��ة الأمل��ان��ي��ة لأن��ه��ا ب��اع��ت غ��وا���س��ة ل� 
تكون  �ق��د  نظره  �جهة  اإن��ه��ا  "اإ�سرائيل".. 
منطقية اإل اأن تلك م�ساألة مت اإقرارها بوا�سطة 

ال�سعب الأملانى �ب�سكل دميقراطى(.

رمبا بالفعل اخطاأ جونرت جرا�س عندما عفد 
مقارنة بني اإيران �الكيان ال�سهيونى.. فالأ�ىل 
د�لة منذ الأزل بينما الثانية حتا�ل اإزاحة د�لة 
فى  مرتكبة  مكانها،  لتحتل  اخلريطة  على  من 
�سبيل ذلك اأعمال �ح�سية �همجية �قتل �تر�يع 
��سرقة تراث �غريها من املمار�سات ال�سهيونية 

التى ل تخفى على طفل �سغري.
�مل ين�س املوؤرخ ال�سهيونى بالطبع ممار�سة 
الغرب  فى  �التم�سح  �ال�ستجداء  التذلل  هواية 
الأفعال  ليربر  الأخاق احلميدة  عبارات  �ذكر 
ا�  ك��ان  اإي��ران��ى   ���� الآخ���ر  ف��دائ��م��ا  ال�سيطانية 
الوديع  احلمل  يهدد  ال��ذى  الذئب  هو   �� عراقى 

"اإ�سرائيل".
نواياه  ع��ن  يك�سف  ان  �سيجاف  �ي�سطر 
طوال  د�م��ا  "اإ�سرائيل"  تفعل  كما  العد�انية 
عمرها �� الذى ل يتجا�ز عمر �سيخ عربى �� فهو 

الذى ا�ست�سهد براأى داجان من قبل عاد ليربر 
للكيان ال�سهيونى توجيه �سربة ع�سكرية لإيران 
ح�سرية  اه��داف��ا  هناك  تكون  )���س��وف  ق��ائ��ا: 
"اإ�سرائيلية" لإيران �هذه الأهداف  لأى �سربة 
�سديدة التحديد �هى املن�ساآت النو�ية الإيرانية 
العامل  اأن يجادل فى كون  اأحد فى  ي�ستطيع  �ل 
الإيرانى  النو�ى  ال�ساح  د�ن  اأف�سل  �سي�سبح 
فى  اأي�����س��ا  �ل��ك��ن  فى"اإ�سرائيل"  ف��ق��ط  لي�س 
�سمال اأملانيا حيث يحيى جرا�س �يكتب �ينحت 

�ير�سم(.
اأى  ال�سهيونى  ي��ربر  ب�ساطة  �بكل  هكذا 
يكون  لن  ب��اأن ذلك  اإي��ران �يجزم  ع��د�ان على 
اإيران  على  العد�ان  اأن  �يعترب  بل  حمل خاف 
جرا�س  جونرت  ليعي�س  اف�سل  ال��ع��امل  �سيجعل 
هى  الإيرانية  املن�ساآت  كانت  لو  كما  �سام  فى 
�هنا  العامل  بقاع  �ستى  فى  القلق  ت�سبب  التى 
الذى  الأم��ني  ال�سرطى  د�ر  "اإ�سرائيل"  تلعب 
العاملى  فال�سام  العاملى،  ال�سام  لإقرار  ي�سعى 
لإيران  ع�سكرية  �سربة  توجيه  د�ن  ي�ستقر  لن 
�سام  فى  يحيا  لن  الأملانى  ال�سمال  اأ�  �اأملانيا 
ال�ساح  اأما  الع�سكرية،  قدراتها  تطور  �اإي��ران 
ت�ستخدمه  للعامل  الأمان  ال�سهيونى فهو �سمام 

الأ�سرار!!!. "اإ�سرائيل" ملواجهة 
�مل يخلو الأمر من ابتزاز �ا�سح لأديب نوبل 
اإدانة  يقول: )حتى  ال�سهيونى  املوؤرخ  فقد كتب 
"اإ�سرائيل" النو�ية مل ياأت فيها الكاتب اللمانى 
بجديد فمنذ �سنوات عدة ك�سف اإيلى موردخاى 
�كان  لل�سحافة  النو�ى  باده  برنامج  تفا�سيل 
اآلف  ان هناك  اإىل  بالإ�سافة  ذلك عام 1986 
اأن  التى كر�ست نف�سها لذلك مما يعنى  املواقع 

جرا�س

نتنياهو توم �سيجاف
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حما�لة جرا�س لإعطاء انطباع باأنه ك�سر حاجز 
ال�سمت هى جمرد اأ�سياء فى خيال الكاتب(.

يحرتفها  التى  البتزاز  حما�لة  هنا  �تاتى 
ال�سهاينة عندما كتب املوؤرخ يقول: )هل ميكن 
املتاحقة  ال�سدمات  موجات  ين�سى  ان  لأح��د 
�سريته  ف��ى  �سنوات  منذ  ج��را���س  خلفها  التى 
"الوافن  فى  خدم  باأنه  اعرتف  عندما  الذاتية 

اإ�س اإ�س" اأثناء احلرب العاملية الثانية(.
�تهكم  ب�سخرية  كتبه  ما  �سيجاف  �يختتم 
يك�سفان عن حقد �غل ل يخفى على  �سديدين 
لل�سفقة  مثري  )اإن���ك  ل�جرا�س:  قائا  ال��ق��ارئ 
كتبت  ان���ك  ت��ق��ول  لل�سامية،  م��ع��ادي��ا  �ل�����س��ت 
الق�سيدة باآخر قطرات حربك، دعنا نتمنى اأن 
متتلك املزيد منه �� يق�سد احلرب �� لتكتب ر�اية 

جميلة(.
مل يتوقف الأمر عند ما كتبه "توم �سيجاف" 
بل اأفردت ال�سحيفة م�ساحة لكاتب اآخر يدعى 
عوفر ديرتيت الذى حا�ل جتميع اكرب قدر من 
الأملانية فى  التى �جهتها ال�سحافة  النتقادات 
اأن يقال"  "ما ينبغى  تقرير مو�سع عن ق�سيدة 
على طريقة "��سهد �ساهد من اأهلها" م�ستفيدا 
الذين  الأمل����ان  بع�س  ل��دى  ال��ذن��ب  ع��ق��دة  م��ن 

الكيان  انتقاد  جت��اه  ح�سا�سيتهم  فى  يبالغون 
ال�سهيونى.

كتب املحرر ال�سهيونى يقول: )بعد �ساعات 
فقط من ن�سر ق�سيدته �سد "اإ�سرائيل" تعر�س 
�سحيفة  ��سمت  �سده  كثيفة  حلمات  جرا�س 
"دير �سبيجل" �حدها فى عدد لحق لق�سيدة 
جرا�س على ع�سرة مقالت، كذلك اأ�رد املحرر 
تعليقات على ل�سان اأع�ساء فى احلزب امل�سيحى 
الأملانية  امل�ست�سارة  ح��زب  �ه��و  الدميقراطى 

مريكل.
�مل ين�س املحرر ال�سهيونى اأن يبتز جونرت 
ال�سابعة  ف��ى  �ه��و  تطوع  ب��اأن��ه  �ي��ذك��ره  ج��را���س 
اإ�س"  "الوافن  فى  العاملية  احلرب  اأثناء  ع�سرة 
�اأ�رد كاما على ل�سان ر�برت بوليتزر اأحد كبار 
ال�سيا�سيني الأملان فى حزب مريكل يقول فيها: 
يتكلم  اأن  مبجرد  �لكن  عظيم  كاتب  )جرا�س 
يكون  ما  �غالبا  عمقه  عن  يبتعد  ال�سيا�سة  فى 
للمعادين  �من��وذج  منافق  جرا�س  اإن  خاطئا.. 
لل�سامية الذين يدعون اأنهم اأ�سدقاء لليهود �ل 
"اإ�سرائيل"  باأن  ادعاءاته  على  دليل  اأى  يوجد 

�سلحت الغوا�سات الأمان ب�ساح نو�ى(.
يورد  اأن  ال�سهيونى  امل��ح��رر  تعمد  ل��ق��د 

للمنظمات  بولئهم  املعر�فني  ال�سيا�سيني  اآراء 
اأ�  حتليا  اأ�  ت�سريحا  ينقل  اأن  د�ن  اليهودية 
الذى  الكبري  الكاتب  ق�سيدة  على  اأدبيا  نقدا 

حتتفى به ال�سحافة الي�سارية.
"جوي�س جورنال" فكتبت حتت عنوان  اأما 
جرا�س"  على  عنيفا  هجوما  ي�سن  "نتنياهو 
جرا�س  فيها  هاجم  التى  نتنياهو  كلمة  �اأ�ردت 
نف�سه  م��ن  يخجل  اأن  ج��را���س  ع��ل��ى   ( �ق����ال: 
اإي���ران  ب��ني  ي�سا�ى  فهو  ج��رمي��ة،  ارت��ك��ب  لأن���ه 
الهولوك�ست  تنكر  التى  اإي��ران  �"اإ�سرائيل".. 

�تهدد �جود "اإ�سرائيل"(.
عن  ال�سهيونية  ال�سحافة  ك�سفت  لقد 
�جهها القبيح �احلقد �العد�انية الوا�سحة التى 

ت�سهرها فى �جه كل منا�سر للحق العربى.
جدير بالذكر اأن جونرت جرا�س اأحد املولود  
اأحد  دانت�سيج  مدينة  فى  اأكتوبر1927   16 فى 
الأمل���ان فى ف��رتة ما بعد احلرب  الأدب���اء  اأه��م 
لاآداب  نوبل  جائزة  على  حاز  الثانية،  العاملية 
�سنة 1999، �هو يعي�س اليوم بالقرب من مدينة 

لوبيك فى �سمال اأملانيا.

كاريكاتري بري�سة الر�سام الأمريكى ال�سهري اأوليفر يت�سامن به مع الكاتب الأملانى جرا�س



احلقيقة  هى  املدينة  اإنها  "فقط 
فى  داريل  لوران�س  عى  يدَّ هكذا  الوحيدة"، 
االحتفاء  املمكن  من  يكن  مل  لذا  رباعياته، 
مبع�شوقته  االحتفاء  دون  داريل  مبئوية 

مدينة االإ�شكندرية.
�شام  الكاتب  اأ�شدر  الذكرى  هذه  فى 
�شودي�شون كتابه: اإ�شكندرية داريل فى �شور، 
النادرة  ال�شور  من  كبرًيا  عدًدا  يورد  حيث 
لداريل نف�شه وملدينة االإ�شكندرية فى اأوائل 
حرب  بعد  �شام:  يقول  الع�شرين.  القرن 
القومى،  النا�شرى  احلكم  وحتت  ال�شوي�س 
رت مدينة االإ�شكندرية الكوزموليتنانية  تبخَّ
فاإنه  لذا   . رباعياته  فى  داريل  و�شفها  التى 
وقبل  داريل  كتب   1950 عام  اأواخر  فى 
التى  االإ�شكندرية  اإن  مبا�شًرة:  احلرب 
الذاكرة  من  بقى  ما  اإن  �شاعت،  و�شفتها 
االأ�شياء  من  غريه  مثل  مثله  خيالًيا  اأ�شبح 
اإ�شكندرية داريل  املوجودة فى الرواية، لكن 
باإغوائها  حمتفظة  وثرية،  حقيقية  بقيت 
اإال  توجد  ال  و�شخ�شيات  بنكهة  احلا�شر  فى 
ياأخذنا  �شودي�شون  �شام  وحدها.  فيهاهى 
الوحى  لريينا  نادرة  فوتوغرافية  �شور  عرب 

واالإلهام الذى مازال يقيم فى االإ�شكندرية.
ولد االأديب لوران�س داريل 1912 وا�شتهر 
برباعياته عن االإ�شكندرية وهى اأربع روايات 
بلتازار،  جو�شنن،  املكان:  وحدة  بينها  يجمع 
ماونت اأوليف وكليا. مل تقت�شر �شهرة داريل 
على م�شر فقط، ولكن هذه الرباعيات و�شعته 

جنًبا اإىل جنب مع عظماء الروائيني.
كانت حياة داريل �شاخبة مليئة بالف�شل 
املولود  فداريل  ا،  اأي�شً والنجاحات  واملرارات 
فى الهند الأ�شرة بريطانية اأر�شلته اإىل وطنه 
االأم فى �شن احلادية ع�شر ف�شل ف�شًل ذريًعا 
التى  بريطانيا  وكره  الر�شمى  التعليم  فى 
عمل فيها كعازف بيانو فى ملهى ليلى م�شبوه 
جاميكا  اإىل  انتقل  ثم  اأملك  ك�شم�شار  ثم 

فى مئويته..
اإلسكندرية فى 
ألبــوم داريـل
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داريل مع ابنته

�سقة كانت بن�سيون رخي�صبرج العرب 1930



ليعمل فيها فى �شلك ال�شرطة لكنه انتقل اإىل 
اأوىل  اإيزبل  نان�شى  اأن تزوج من  اليونان بعد 
زيجاته االأربعة، مل يبقى داريل فى اليونان 
اإىل  النازى  طويًل حيث هرب منها خوًفا من 
م�شر وحتديًدا مدينة االإ�شكندرية مع�شوقته 
التى وجد فيها �شالته وراحته. وق�شى داريل 
اآخر ثلثني عاًما من حياته فى فرن�شا حيث 

توفى عام 1990 عن عمر يناهز 78 عاًما.
كثرية  حمطات  االأدبية  داريل  حياة  فى 
 ،1935 عام  االإطلق  على  اأهمها  كان  مهمة 
االأديب  مع  ال�شهرية  مرا�شلته  بداأ  حيث 
مدار  روايته  حول  ميللر  هرنى  الكبري 
رواية  وراآها  داريل  انتقدها  التى  ال�شرطان، 
اأذكى  هو  النقد  هذا  ميللر  ووجد  تعليمية، 
فهى  الثانية  املحطة  اأما  قراأه،  نقد  واأبدع 
كتاباته لرباعيات االإ�شكندرية التى و�شعته 
اأمثال  العامل  روائىَّ  كبار  جنب  اإىل  جنًبا 

هرنى ميللر وجيم�س جوي�س.
ل  والأن داريل ع�شق البحر املتو�شط وتنقَّ
اليونان  االإ�شكندرية،   – م�شر  دوله:  بني 
ت  عمَّ مبئويته  االحتفاالت  فاإن  وفرن�شا، 
لوطنه  باالإ�شافة  جميًعا  املتو�شطية  الدول 

االأم بريطانيا.   

والء فتــحي
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داريل مع زوجته الأوىل وابنته

الإ�سكندرية مدينة الذكريات

مدخل الفيال التي عا�ص فيها داريل

�سقة كانت بن�سيون رخي�ص
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اأننا نخت�صر الكتاب واملفكرين  من امل�ؤ�صف 
اأو   ، حدث  فى  اأو   ، واحد  كتاب  فى  واملبدعني 
،مثلما  كثرية  والأمثلة   ، واحدة  ق�صيدة  فى 
)فى  كتابه  فى  ح�صني  طه  الدكت�ر  اخت�صرنا 
فى  العديدة  كتاباته  ،ون�صينا  اجلاهلى(  ال�صعر  
واملقالت   ، الأدبى  والنقد   ، الإ�صالمى  الفكر 
ال�صاعر  واخت�صرنا   ، وخالفه  التعليم  ح�ل 
رغم   ) )الأطالل  ق�صيدة  فى  ناجى  ابراهيم 
دواووينه التى تركت اأثرا كبريا فى معظم �صعراء 
اأي�صا  واخت�صرنا   ، بعد  فيما  احلديثة  املدر�صة 
ق�صيدتها  فى  املالئكة  نازك  العراقية  ال�صاعرة 
)الك�لريا( رغم اأن اإجنازاتها ال�صعرية والنقدية 
العربيني  والنقد  ال�صعر  تط�ر  فى  عالمات  نعد 
الأمثلة  ع�صرات  هناك  وهكذا   ، كبري  ب�صكل 
، بل  التى ل تقت�صر على ه�ؤلء املذك�رين فقط 
ت�صمل معظم الدباء والكتاب املرم�قني ، لي�صبح 
، والكاتب  ال�صاعر  حما�صرا فى �صجن ق�صيدة 
مكبال  والروائى   ، كتاب  اأو  حدث  فى  م�صج�نا 
باأ�صداء رواية زاحدة ، وهكذا يتم اغتيال الكتاب 
عندما  وحتى   ، وعجيب  غريب  ب�صكل  واملبدعني 
ذاك  اأو  الكاتب  هذا  مل�ؤلفات  وا�صع  ن�صر  يحدث 
مما   ، وق�يا  من�ص�با  احل�صار  يظل   ، ال�صاعر 
يتطلب ث�رة فى الأداء الثقافى والإعالمى ، رمبا 
دقت  التى  الث�رة  هذه  مبثل  ت�صمح  املرحلة  هذه 
الب�اب بق�ة منذ �صن�ات ، وبدات وقائعها تظهر 

ب��ص�ح فى 25 يناير 2011 .
فاأنا   ، ط�يلة  مقدمات  فى  الدخ�ل  ودون 
ومفكر  لكاتب  حدث  ملا  احلديث  هذا  اأ�ص�ق 
والثقافية  الإعالمية  الدوائر  �ص�هته  وناقد 
بطريقة مريعة ، ومل ترتكب هذه الدوائر خطيئة 
جمه�داته  فى  �صككت  بل   ، فقط  الخت�صار 
التهامات  له  تلفق  وراحت   ، والنقدية  العلمية 
اأقالم  روتها  التى  �صريته  حتى  وجمعاء،  فردية 
ح�صن  واأحمد  الكياىل  �صامى  طراز  من  مرم�قة 
الزيات وح�صن كامل ال�صريفى وا�صماعيل مظهر 
اأ�صماء واأقالم كبرية ، راح البع�ض  وغريهم من 
ي�صكك ويق�م بتكذيب كل ماقيل ، دون اأدلة دامغة 

، اأو حتى اأدلة ب�صيطة ، وانا اأق�صد الكاتب امل�ل�د 
انتحر فى  انه  ، والذى قيل  فى17 فرباير 1911 
الأ�صكندرية بتاريخ 23 ي�نلي� 1940، وترك خلفه 
الباحث  وا�صتطاع   ، امل�ؤلفات  من  مه�ل  عددا 
ابراهيم  اأحمد  الدكت�ر  املحرتم  والأكادميى 
اله�ارى بجمع معظم تراثه الفكرى والنقدى  فى 
املعارف  دار  ون�صرتها  طبعتها   ، جملدات  ثالثة 
امل�صرية فى اأع�ام 1984 و1985 و1986، واألف 
اأدهم  )ا�صماعيل  عن�ان  حتت  هاما   كتابا  عنه 
ناقدا( وجمع فيه بع�ض ماكتب عنه ، واأرخ ب�صكل 
التحية  ت�صتحق  بدقة  ووثقها  الكاتب  علمى حياة 

والحرتام
مل  رمبا  اأدهم  ا�صماعيل  مع  حدث  والذى   
فى  له  نظريا  جند  ل  ونحن   ، غريه  مع  يحدث 
حكاية  عن  النظر  وبغ�ض   ، الع�صرين  القرن 
الرحيل منتحرا  هذه ،والتى اأ�صك فيها ، رغم اأن 
خيال ال�صاردين كان خ�صبا ومتعدد الت�جهات ، 
اإل اأننى اأجد نف�صى اأمام جرمي اغتيال كاملة ،ولأن 
ا�صماعيل اأدهم كان كاتبا ومفكرا مثريا للجدل ، 
فلم يجد من ينقب بدقة خلف عملية رحيله ، واأنا 

املرء  يتحقق  ،وعندما  لنتحاره  اى مربر  اأجد  ل 
ال�صك  ي�صاوره  لن   ، اأدهم  حياة  جمريات  من 
حلظة واحدة اأن هذا الرجل كان متحققا ب�صكل 
والتى   ، الأدبية  الر�صالة  له جملتا  تن�صر   ، وا�صع 
حمم�د  عبا�ض  طراز  من  كتاب  فيها  يكتب  كان 
واأحمد  هيكل  وطه ح�صني وحممد ح�صني  العقاد 
اأمني وم�صطفى �صادق الرافعى وت�فيق احلكيم 
ال�صا�صية  واحلياة  املجتمع  جن�م  من  وغريهم 
والفكرية والثقافية امل�صرية والعربية ، كما كانت 
ي�صدرها  كان  (التى  )احلديث  جملة  له  تن�صر 
وكان   ، الكياىل من حلب  �صامى  املرم�ق  الأديب 
يعتنى ب�ص�صكل خا�ض بدرا�صات واأحاث ا�صماعيل 
يع�د   ، املجلة  فى  ين�صرها  كان  فبعدما   ، ادهم 
مرة  من  اأكرث  كتيبات  فى  اأخرى  مرة  وين�صرها 
الأو�صاط    فى  تالقيه  كانت  الذى  الإقبال  ل�صدة 
اىل  ،بالإ�صافة  ال�ص�اء  على  والعامة  الثقافية 
 ، فعل  ردود  من  الدرا�صات  هذه  تثريه  ماكانت 
وحماورات ومناق�صات جادة ومراجعات من كتاب 
واأدباء ومفكرين ونقاد اأمثال اأحمد زكى اأب��صادى  
وفيليك�ض فار�ض وم�صطفى �صادق الرافعى ،لكل 
لالنتحار  اأدهم  ا�صماعيل  مايدفع  ي�جد  ل  ذلك 
 ، منهجية  علمية  بعقلية  يتمتع  اأنه  عن  ،ف�صال 
 ، العميق  والبحث  والتحليل  القراء  على  قادرة 
ول اأرى ان م�صالة مر�صه واعتالل �صحته دافعة 
اأن  اأظنه  وما   ، احلياة  من  للتخل�ض  ق�ى  ب�صكل 
من  يثريه  كان  ملا  مدبر  لغتيال  تعر�ض  ادهم 
الدينية  العقيدة  من  ينال  ما  وبها  جريئة  اأفكار 
ماجاء  الأفكار  هذه  راأ�ض  وعلى   ، مبا�صر  ب�صكل 
انا  )ملاذا   : عن�ان  حتت  ال�صهريين  مقاليه  فى 
لتهديدات  تعر�ض  ح�صني  طه  وكان   ،  ) ملحد 
ومل   ،) اجلاهلى  ال�صعر  )فى  كتابته  بعد  بالقتل 
تت�قف تهديدات املالحقة لطه ح�صني ،اإل بعد اأن 
حذف الف�صل الذى اأثار حفيظة النا�ض ، بالرغم 
اأن القا�صى العادل حممد ن�ر كان قد حكم  من 
بتربئة طه ح�صني وكتابه من تهمة الإحلاد ، لكن 
وحتى   ، حياته  ط�ال  تالحقه  ظلت  التهمة  هذه 
فال  اأدهم  ا�صماعيل  حالة  فى  ،اأما  رحيله  بعد 

أديب ومفكر وشاعر يلتقون فى كتاب استثنائى
�سعبان يو�سف

غالف الكتاب
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اأظنه قد تنازل عن اأفكاره ، وكان املجتمع اآنذاك 
الدينية  التيارات  بع�ض  فيه  وتك�نت  ن�صاأت  قد 
)جماعة  التيارات   هذه  راأ�ض  وعلى   ، املنظمة 
بق�ة  تت�اجد  كانت  والتى   ، امل�صلمني(  الأخ�ان 
م�ؤ�ص�صها  بقيادة  امل�صرى  املجتمع  اأرجاء  فى 
اأو   ، جلماعة  اتهاما  اأوجه  ل  واأنا   ، البنا  ح�صن 
لتيار بعينه ،لكننى اأ�صري اىل ان املجتمع كان قد 
،رغم  املرحلة  تلك  فى  ت�صاحمه  بع�ض  يفقد  بداأ 
ماكان يغلفها خارجيا غالف �صبيه بالليرباليةن 
كثرية  والدلئل   ، كذلك  يكن  مل  املحت�ى  اأن  اإل 
على ذلك من اغتيالت وت�صفيات بدنية كثرية، 
ويكفى بعد جماعة الخ�ان امل�صلمني، بروز احمد 
ح�صني وحزبه )م�صر الفتاة ( والذى كان ينتهج 

منهج هتلر وم��ص�لينى ،ومن يقرا جريدة م�صر 
�صريعة  العنف  كان  مدى  اأى  اىل  �صيلحظ  الفتاة 
ت�صفية  مربرات  فكانت  ،لذلك  املتحاورين 
اأكرث  مربرة   ، واغتياله  بدنيا  ادهم  ا�صماعيل 

بكثري من م�صالة انتحاره
الق�ى  حاولت  ادهم  ا�صماعيل  كان  واإذا 
فهناك   ، حياته  فى  اغتياله  والعنيفة  الغا�صبة 
اأحتدث  ل  ،واأنا  رحيله  بعد  اغتياله  حاول�ا  من 
عن خ�ص�مه واملتناق�صني معه فكريا و�صيا�صيا ، 
،�صاحمهم  م�صتنريين  كتاب  عن  احتدث  لكننى 
دراية  على  يك�ن�ا  اأنهم مل  يقني  على  واأنا   ، اهلل 
�صاملة برتاث الرجل ، وعلى �صبيل املثال الناقد 
والذى كتب عام   ، النقا�ض  الكبري رجاء  الراحل 
املك�ص�رة((  )التماثيل  عن�ان  حتت  كتابا   1963
وذكر  )املنتحرون(  عن�انه  مقال   فيه  وكتب 
وانتحال   ، بالكذب  ،واتهمه  اأدهم  ا�صماعيل  فيه 
اجلن�صية الرتكية و�صطح خيال ناقدنا وه� ي�صف 
عملية انتحاره اإذ يق�ل : )فى �صيف عام 1940 
�صاهد النا�ض على �صاطئ ال�صكندرية رجال رقيق 
اجل�صم ،ي�صري وفى يده كمية من ال�صيك�لته ياأكل 
منها،وكلما قبله طفل اأعطاه واحدة ،وكانت على 
ت�صرفاته   وراأى  اأحد  راآها  ابت�صامةاإذا  �صفتيه 
اأح�ض اأنه ن�صف جمن�ن ،ولكن اإذا تاأمل الن�صان 
هذه البت�صامة التى متالأال�جه الرقيق ال�صاحب 
بالعذاب وال�صياع -  ل�جد وراءها �صع�را عميقا 
وي�صتطرد النقا�ض - انتهت ال�صيك�لتة التى كان 
ي�زع  كان  الذى  بالرجل  النا�ض  وف�جئ  يحملها 
بنف�صه  يلقى  قليل  منذ  وال�صيك�لتة  البت�صامات 
النا�ض  ويحاول   ، الأم�اج  فتبتلعه  البحر  فى 

اإنقاذ ج�صده امليت(   اإل  ، فال ي�صتطيع�ن  اإنقاذه 
، وهذه احلكاية من اإبداع خيال الناقد الكبري ، 
�صرب  فه�  جمن�ن  ن�صف  اأو   باملجن�ن  ف��صفه 
من اخليال ، ول اأظن اأن املقتل فيما �صبق ، لكن 
النقا�ض ي�صتمر قائال :)حاول ا�صماعيل اأدهم فى 
حياته اأن يقتع النا�ض اأنه لي�ض من م�صر ، واإمنا 
منها  ونال  رو�صيا  فى  تعلم  تركى  م�صت�صرق  ه� 
�صهادة الدكت�راة فى العل�م ، و�صدقت ال�صحف 
اأبحاثه على هذا  له  تن�صر  وكانت   ، الق�صة  هذه 

ال�صا�ض (! 
ويطعن مقال النقا�ض تقريبا فى كل مايتعلق 
ان  يق�ل   ، الثالثني  العمر  �صن�ات  ، حتى  باأدهم 
عمره خم�صة وثالثني عاما ، ول اأظن اأن النقا�ض 
 ، وثقافته  وعلمه  بالرجل  دراية  من  ينطلق 
و�صنالحظ ان هناك تناق�صات فى كالم النقا�ض 
اأن ا�صتطرد كثريا فى ماقاله النقا�ض  اأريد  ، ول 
اأن  وهى  واحدة  مالحظة  من  اأنده�ض  ولكننى   ،
�صاق  كلما  النقا�ض  رجاء  ناقدنا  الكبري  الراحل 
معل�مة عن ادهم يق�ل ) وكل الذين عرف�ا اأدهم 
الذين  ه�ؤلء  من  اى  يذكر  اأن  ودون   ) ي�ؤكدون 
يعرف�ن اأدهم او كان�ا قريبني منه ، ول يفل مقال 
لأدهم  عميقة  تكريه  عملية  �ص�ى  النقا�ض  رجاء 
اهلل  ،رحم  ا�صانيد  اأدنى  ودون   ، ادلة  اأى  دون 
ناقدنا الكبري ، الذى اثرى حياتنا بكتابات تعلمنا 

منها الكثري ، بعيدا عن مثل هذه الرتهات 
كتب�ا  الذين  كل  على  نرد  اأن  حاولنا  ول� 
رافق�ه  من  على  م�صتندين   ، اأدهم  عن  بال�صلب 
كل  اأن  �صنالحظ   ، و�صدق�ه  و�صادق�ه  وزامل�ه 
الفرتاءات التى نالت اأدهم مل تكن اإل اأوهاما اأو 
اأ�صاليل ، اأريد بها تبعيد الرجل عن م�صار الثقافة 
العربية ، وحماولت تط�يرها ، لأن كل من ينا�صر 
اأدهم  العربية على عذاء كبري مع  الق�مية  فكرة 
واأفكار اأدهم ، ول يعرف�ن �صيا�صة احل�ار ، ولكنهم 
وهى   ، والفكرى  الأدبى  القتل  �صيا�صة  احرتف�ا 
الطبيعى  ومن  املادى،  القتل  من  اأخطر  �صيا�صة 
اأن جند من ين�صف ادهم، وعلى راأ�صهم �صديقه 
ونا�صره الأول �صامى الكياىل ، الذى ن�صر ف�صال 
ط�يال عنه فى كتابه )الراحل�ن( ويعدد مناقبه 
و�صريته وم�ؤلفاته، واإن كذبنا اأحدا ، فلن ن�صتطيع 
والباحث  واملفكر  الناقد  الكياىل  �صامى  تكذيب 
ال�ص�رى الكبري ، ويكتب الكياىل فى ثنايا ماكتب 
الت�صال  وثيق  اأدهم  الدكت�ر  )كان   : اأدهم  عن 
بكبار امل�صت�صرقني ، وقد اطلعنى على عدة ر�صائل 
مب�اهبه  ومديح  اإطناب  كلها  هى  واإذا   ، منهم 
ال�صئلة  بع�ض  ي�صاله  اأن  البع�ض  يرتدد  ل  وكان 
هذا  ت�ثق  وقد   ، ال�صرق  �صميم  مت�ض  �صئ�ن  فى 

رجاء النقا�ش
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الت�صال منذ كان فى رو�صيا وبعد اأن �صمى وكيال 
للمعهد الرو�صى   للدرا�صات الإ�صالمية ، وهناك 
وغريهم  وكازمري�صكى  كرات�صف��صكى  مع  عمل 
بروكلمن  مع  وثيقة  �صالته  كانت  كما  وغريهم، 
يكد  مل  اأنه  على  _البن_  كايتانى  والبن�ض 
العالقات  هذه  ف�صرت  حتى  م�صر  اىل  ينتقل 
من  وهذه   _ البع�ض  فاتهمه  معك��صا  تف�صريا 
اأ�صخف التهم _ بانحيازه اىل املب�صرين ، وهى 
�صبيهة بالتهمة التى األ�صقت مبجلة احلديث فى 
احلديث  �صاحب  اأن  ذكروا  فقد  الأوىل،  �صنيها 
خم�صني  ح�صني  طه  الدكت�ر  من  �صهر  كل  يتلقى 
جنيها لن�صر اآرائه الإحلادية ن وه� بدوره يتلقى 
 ! الربوت�صتانت  جمعيات  من  ال�صخم  املال  هذا 
الدكت�ر  الكالم اىل  بهذا  اأف�صيت  ملا  اأنى  واأذكر 
من  بل  التناق�ض  هذا  من  كثريا  �صحك  طه 
التهم  هذه  مثل  تقبل  التى  العق�ل  هذه  �صخافة 
الباطلة!(  اأحببت اأن اأنقل بع�صا من كالم اأقرب 
النا�ض لأدهم ، حتى تت�صح بع�ض �ص�رته ، ويت�صح 
املناخ الذى كان يعمل فيه املفكرون اآنذاك ، وما 
ا�صبه الي�م بالبارحة ! عن حديث الت�يل الأجنبى 
والعمالة للغرب وما�صابه من ق�صايا ل تعمل غال 

على تعطيل امل�صارات الغيجابية ال�صحيحة.
اأدهم  ا�صماعيل  للدفاع عن  ول�صت م�صطرا 
فى  مبا   ، يكتبه  ماكان  اأهمية  على  التدليل  اأو   ،
 ) ملحد  اأنا  )ملاذا  عن�ان  حتت  ماكتبه  ذلك 
وجدى  فريد  حممد  املحرتم  الكاتب  عليه  ورد 
كتابة راقية ، وفند فيها الأخطاء التى وقع فيها 
 ، يحتقر كالمه  اأو  ي�صخف  اأو  ي�صفه  ومل   ، اأدهم 
منا(  ال�صفهاء  فعل  )كما  قتله  على  يحر�ض  ومل 
عندما حر�ص�ا على قتل جنيب حمف�ظ واغتيال 
فرج ف�دة ، لكننا جند رقيا اآخر عند فريد وجدى 
الذى كتب حتت عن�ان )ملاذا ه� ملحد ( كتابة 
ثرية ورائعة يق�ل فى م�صتهلها : )ونحن الآن فى 
،ن�صلك  الد�صت�رى  احلكم  بحب�حة  ،وفى  م�صر 
 ، نف�صه  املنهاج  هذا  والتفكري  الكتاب  عامل  من 
فال ن�صيق به ذرعا ما دمنا نعتقد اأننا على احلق 
املبني ، واأن الدليل معنا فى كل جمال جن�ل فيه 
ثمرات  اأنه من  يدعى  الذى  الت�صامح  واإن هذا   ،
نفحات  من  احلقيقة  فى  ،ه�  احلا�صر  الع�صر 
الغ�صالم نف�صه ، ظهر به اآباوؤنا الول�ن اأيام كان 
العامل كله ، فقد كان يجتمع  ال�صلطان على  لهم 
ومعتزل  �صنى  بني  واحد  جمل�ض  فى  املتباحث�ن 
امل�صائل  اأطراف  فيتجاذب�ن  الخ  ودهرى  وم�صبه 
احلرية  هذه  حيال  الدين  يزدد  فلم   ، املع�صلة 

العقلية اإل هيبة فى النف��ض ، وعظمة فى القل�ب 
، وكرامة فى التاريخ ( ثم ي�صتطرد وجدى :) هذه 
لر�صالة  فيه  ن�صرع  نقد  يدى  بني  ن�ص�قها  مقدمة 
ن�صرها   ، ملحد(  اأنا  )ملاذا  بعن�ان  الينا  ترامت 
ح�صرة الدكت�ر ا�صماعيل اأدهم  فى جملة الإمام 
ال�صادرة فى اأغ�صط�ض �صنة 1937 ثم اأفردها فى 
كرا�صة تعميما للدع�ة ( ، وي�صرت�صل حممد فريد 
اأدهم  اأفكار  وبحث  وتف�صيل  تفنيد  فى  وجدى 
بهذه الطريقة الهادئة املحرتمة والعقلية املجدية 
والقتل  العزل  على  حتفيز  ودون   ، ت�صنج  دون   ،
ي�صمح  املجتمع  كان  العقلية  وهذه   ، وال�صتبعاد 
التيارات  ت�صلل  رغم   ، املرحلة  تلك  فى  جدا  بها 

التحري�صية والتكفريية فى ذلك ال�قت ،
ورغم اننا ا�صتغرقنا فى تف�صيل لهذا ال�جه 
اأدهم  جمه�دات  ان  اإل   ، اأدهم  ا�صماعيل  عند 
كانت �صخمة ومه�لة ، وحاول كثريون اخت�صاره 
كتب  اأنه  رغم   ) ملحد  اأنا  )ملاذا  معركة  فى 
 ، ثقيل  فكرى  �صاأن  ذات  ونقدية  فكرية  مط�لت 
وذات ت�جه �صيا�صى ليرباىل حر وم�صتنري و�صاطع 
فما   ، وعميقة  ثاقبة  ال�صيا�صية  نظراته  وكانت   ،
كتبه عن الد�صت�ر امل�صرى ، ل� ا�صعدناه الآن لأنار 
لنا بع�ض ظلمة هذا احلا�صر الذى نعي�صه ، وقد 
غالبية  اله�ارى  _الدكت�ر  ا�صلفنا  -كما  ن�صر 
مما   ، نفدت  قد  الطبعة  اأن  ،واأظن  اأدهم  تراث 

يجعلنا نطالب باإعادة ن�صر هذه الأعمال القيمة
عن  كتابه  اإىل  ن�صري  اأدهم  ماكتب  و�صمن 
ت�فيق احلكيم الذى ن�صره قبل رحيله ، وه� اأول 
،يق�ل عنها  ت�فيق احلكيم،  درا�صة متكاملة عن 
اأ�صك  ل  )درا�صة   : الرافعى  �صادق  م�صطفى 
ل�جهت  حقيقتها  على  عرفت  ل�  اأنها  فى  حلظة 
ال�صحيح  وجهه  اىل  العربى  الأدب  فى  النقد 
�صالمة  ،وكتب  الطريقامل�صت�(  على  واأقامته 
م��صى قائال : )ل� اأننا كنا ندرك مغزى النه�صة 

الع�صرين  القرن  فى  الب�صرى  والتقدم  احلديثة 
ل  لكى  كاتب  يكافاأبه  ما  باأح�صن  اأدهم  لكافاأنا 
بالأ�صاليب  اأدبنا  تلقيح  فى  الكتابة  عن  ينقطع 
العلمية وتعيني الطرائق للرقى باأنف�صنا واآدابنا(، 
فى  )العربة   : �صادى  اب�  زكى  اأحمد  ويكتب 
نف�صه  الدرا�صى  بالنهج  اأدهم  الدكت�ر  درا�صات 
من  معه�دا  لي�ض  مبا  مل��ص�عاته  تناوله  وبكيفية 
قبل فى الأدب العربى ( ،واأكتفى بهذا القدر من 
اأفكار ا�صماعيل  التقريظ لكتابة ومنهجية وقيمة 
من  رهط  كتابات  ذلك  فى  م�صتثنيافى   ، اأدهم 
الكتاب والنقاد وامل�صت�صرقني ، فلي�صت العربة فى 
تقديرى مايكتب عن الكاتب ، ولكن العربة فى ن�صر 
الكتاب  هذا  اهمية  تاتى  لذلك   ،، ماكتبه  وقراء 
الذى قدم له الكاتب �صامى الكياىل ،واأعاد ن�صره 
عام 1945عن دار �صعد م�صر للطباعة والن�صر، 
الرومان�صى  لل�صاعر  اخرى  درا�صة  بها  واأحلق 
احلكيم  )ت�فيق  عن�ان  حتت  ناجى  ابراهيم 
،حياته من كتبه وتاأثريه (، واأظن اأن درا�صة ناجى 
قراء  ل�صتكمال   ، متميزا  بعدا  للكتاب  اأ�صافت 
 ، والب�صر  ال�صمع  وافية ومبكرة لكاتب كان ملئ 
 ، والغرب  ال�صرق  اىل  ذهبت  م�صرحياته  وكانت 
واعتربها كثريون _اآنذاك_جزء من الأدب 
العاملى ،وفى هذه الدرا�صة ي�صتكمل اأدهم نظريته 
العربية  الآداب  خلت  وملاذا   ، العربى  الأدب  فى 
يجرى  ل  وه   ، عم�ما  وامل�صرح  الق�صة  فن  من 
ينط�ى  العربى  الرتاث  باأن  اآخرون  ذهب  مثلما 
على فن�ن ق�ص�صية وم�صرحية ، وينفى ذلك بق�ة 
،اإذ اأنه يذكر فى م�صتهل كتابه : )مل تن�صاأالق�صة 
والأق�ص��صة فى الأدب العربى احلديث من اأ�صل 
احلما�صية  والق�ص�ض  كاملقامات  قدمي  عربى 
الق�ص�صى  الفن  ن�صاأ  ،اإمنا  البع�ض  يظن   كما 
مرتعرعا فى الأدب العربى احلديث حتت تاثري 
الآداب الأوروبية مبا�صرة وما ميكن ان نق�له فى 
اإ،  امل�صرح  لفن  نقرره  اأن  الق�ص�صى ميكن  الفن 
الفن  ال�صربني من  لهذين  الراأى  فاإذا �صح هذا 
فلي�ض من حاجة اىل اأن نبحث عن مقدمات الفن 
الق�ص�صى وامل�صرحى فى الأدب العربى احلديث 
فى اآداب العرب القدمية( ، ول اأريد ان ا�صتطرد 
ما  بقدر   ، اأدهم  نظر  ل�جهة  وتف�صيل  �صرح  فى 
اأترك الكتاب للقارئ الكرمي ، دون و�صاية منا ، 
اننا  واأرى   ، التلقى  عملية  على  ن�ص��ض  اأن  ودون 
نحتاج لقراءة هذا الن�ض النقدى الغائب ، ونحن 
مقبل�ن على الذكرى اخلام�صة والع�صرين لرحيل 
ت�فيق  الكبري  الكاتب   ، العربى  امل�صرح  رائد 

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

الرياح؟
عر  اإجاباتها  والفل�سفات  الأدي��ان  قدمت 
الع�سور، وحاولت العلوم احلديثة اأن تكون لها 
كلمة. ونحاول عر حلقات هذا املقال اأن نقدم 
حل  فى  ح��دة  على  علم  كل  اإ�سهامات  باإيجاز 

األغاز هذه الق�سية ال�سائكة.

اأم  ن��ح��ن م��ذن��ب��ون  ه���ل 
هذا  ؟  �سحايا  اأم  م�سئولون 
الأ�سلوب فى التطرق للمو�سوع 
ي��ل��وح م��ث��ًرا غ��ر اأن���ه مم��ا ل 
ي�ساأل  الإن�سان  اأن  ف��ىه  �سك 
نف�سه  على  ال�����س��وؤال  وي��ط��رح 
وحول  ودواف��ع��ه  �سلوكه  ح��ول 
الأ�سباب التي جعلته اليوم ما 
لي�سبح  حتوله  وعن  عليه  هو 
يجد  بحيث  الزمن  عر  اآخ��ر 
يتعرف  يكاد  ل  اأحياًنا  نف�سه 
على ذاته وعلى �سمره نف�سه 
فى مواقف متنوعة فى حياته. 
على  ممكنة  اإج��اب��ة  م��ن  ه��ل 

تلك الت�ساوؤلت؟
هذه  فى  ق�سيتنا  لي�ست 

فى  الإن�سان  على  �ساملة  نظرة  اإلقاء  ال�سطور 
ما  لفعل  تدفع  اأ�سباب  من  يحيطه  مبا  املجتمع 
ككائن  داخله  من  الإن�سان  هو  نتق�ساه  ال��ذى 
وه���ل ه��ن��اك م��ا ه��و غ��ر م��ن��ظ��ور للعني يقف 
خلف ال�سلوك بكل اأنواعه؟. ولذا يلزمنا ارتياد 
والفال�سفة  العلماء  فيها  ح��اول  التى  املعارف 
املعارف  تلك  زي���ارة  اأى  اإج��اب��ة،  ع��ن  البحث 
العلوم  النف�س وفى اجل�سد فى  التى بحثت فى 
احلديثة. هذا ال�سبيل حمفوف باملخاطر نظًرا 
ل�ستحالة الإملام بكل التفا�سيل. واحلل املمكن 
هو التوقف عند بع�س التحليالت الهامة والتى 
لها وزنها فى الفكر فى درا�سة هذه الق�سايا. اأى 
عدم اإدعاء تقدمي نظرة �ساملة واإمنا التعر�س 
للتفكر. وبناًءا على  الباب  التى تفتح  للق�سايا 
مع  العري�سة  للخطوط  نتطرق  الختيار  ه��ذا 

�سرورة التنويه باأن النظرة الذاتية فى الق�سية 
ل مهرب منها مهما توخينا املو�سوعية. فبهذا 

الطريق حتدث املواجهة بني الأفكار وترثى.
عند  الأول  املقال  هذا  فى  نتوقف  و�سوف 
مل�سطلح  وباملرجعية  فقط  النف�سى  التحليل 
واح����د وه���و »ال����الوع����ى«. ه���ذا ق��ل��ي��ل، ولكنه 
م�سطلح هام و�سرورى لتتم مواجهة بينه وبني 
علم  اإىل  امل�ستندة  ال�سلوك  درا�سة  مثل  علوم 
عمل  من  بداية  ال�سخ�سية  درا�سة  اأو  الوراثة 
وغر  الع�سبية  والأن�سجة  الأع�����س��اب  خاليا 
لتك�سف  يوم  كل  تتقدم  حديثة  علوم  من  ذلك 
لنا اأ�سراًرا مل تكن معروفه قبل تقدم التقنيات 

احلديثة التى ت�سر اأغوار اجل�سد واملخ.
واملواجهة بني ت�سورات ل تعنى بال�سرورة 
الت�سورات  على  الغلبة  م��ا  لت�سور  يكون  اأن 
الأخرى. فامل�ساألة من هذه املواجهة هى متابعة 
ذاته  لفهم  الإن�سان  جهود 
ولفهم الآخر، وفتح احلوار 
كيف  وتتبع  ل��روؤي��ة  بينها 
م�ستقبله  الإن�سان  ير�سم 
ب���ني احل���ل���م وامل��م��ك��ن��ات 

واملخاطر الحتمالية.
�سيجموند  ي����ق����ول 
ل  الإن�����س��ان  »اإن  ف��روي��د: 
على  ال�����س��ي��ط��رة  مي���ل���ك 
ن��ف�����س��ه، ف���ال���الوع���ى هو 
ويلخ�س  ي��ق��ودن��ا.«  ال���ذى 
»ثالثة  اإن  بالقول  نظريته 
على  نكدت  ك��رى  اأ�سياء 
املنكدات  اأول  الإن�����س��ان. 
بك�سف  ك��ون��ى  ط��اب��ع  ذات 
الأر�س  اأن  »كوبرنيكو�س« 

الإن�ضان بني امل�ضئولية وال�ضرورة

اإلرادة .. الوهـــــم
دكتور: م�ضطفى نور الدين
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والثانية  حولها.  وت���دور  ال�سم�س  م��ن  اأ�سغر 
الإن�سان  »اأن   : »داروي��ن«  قال  عندما  بيولوجية 
ينحدر  ذات��ه  واأن��ه  احليوانات  من  اأف�سل  لي�س 
ل�سيقة  قرابة  عالقة  وتربطه  منها  �ساللة  من 
ببع�س من اأنواعها«. غر اأن اأكرث املنكدات اأملًا 
النف�سية،  كانت دون �سك التى حلقت بطبيعته 
ما  كل  برغم  اأنه  على  يوؤكد  النف�سى  فالتحليل 
اأو  الإن�سان  ف��اإن  ومعتقدات  مظاهر  من  ي�سود 
اأبًدا  يكن  واأن��ه مل  �سيًدا فى منزله  لي�س  »الأن��ا 

II».امل�سيطر على نف�سه
التحليل  التوقف عند  تلك النظرة ت�ستلزم 
التى  املعرفة واحلدود  النف�سى كفرع من فروع 
الفكرة  تلك  مبثل  بالقول  ل��ه  لت�سمح  ميلكها 
الإن�ساين  ال�سلوك  خلف  ال�سر  ح��ول  القطعية 
اأًيا كان هذا ال�سلوك. ولكى نحدد تلك احلدود 
حول  الأخ���رى  العلوم  تقوله  م��ا  ن��رى  اأن  يلزم 
التحليل النف�سى وكذلك ما يقوله علماء التحليل 

النف�سى. 
ناق�س  م��ن  اأول  م��ن  العلوم  فل�سفة  كانت 
فكتب  مبو�سوعية  النف�سى  التحليل  نظريات 
حتفظات  وو�سع  مطوًل  بوبر«  »ك��ارل  العامل 
التحليل  نظريات  يخ�س  »فيما  بقوله:  عليها 
النف�سى ي�ستحيل بب�ساطة و�سعها مو�سع اختبار 
وكذا ل ميكن دح�سها. فلي�س هناك اأى �سلوك 
ب�سرى ميكن اأن يتناق�س معها. وهذا لي�س معناه 
اأن اإ�سهامات كل من »فرويد« و«اإدلر« خالية من 
متثل فعلى لبع�س الظواهر. واأنا على يقني من 
اأن ق�سًما كبًرا مما يقولون به حا�سم و�سيكون 
يخ�سع  علمى  نف�س  علم  فى  لحًقا  مكانة  له 

III».لالختبار والقيا�س
جرونروم«  »اأدول��ف  العلوم  فيل�سوف  اأم��ا 
ويقول  الأطروحة  لتلك  ا  فىتخذ موقًفا معار�سً
وهمى  ع��الج  اإل  هو  ما  النف�سى  التحليل  ب��اأن 

بديل ويبلور راأيه بعبارته : »لي�س هناك ما مينع 
مثلما  ناجعة  النف�سى  التحليل  جل�سات  اعتبار 
بتناول دواء بديل يخلو من  بال�سفاء  هو احلال 
بالتجارب  ال�ست�سهاد  )ميكن  الفاعلة.«  املواد 
يعانون  املر�سى  من  عينتني  على  جت��رى  التى 
بع�س  يتناول  معرفتهما  فبدون  نف�سه.  ال��داء 
يتناول  الداء بينما  الفعلى لهذا  الدواء  الأفراد 
فى  وهو  دواء  باأنه  لهم  يقال  ما  الآخر  البع�س 
احلقيقة ل تاأثر له ول يدخل فى مكوناته مواد 
اأى مر�س. ولكن لكل من الدوائني ذات  لعالج 
ال�سكل والطعم. فاإذا �سفى املري�س من الدواء 
هو  والإيحاء  النف�سى  العامل  اأن  يقال  الوهمى 

�سبب ال�سفاء.(
العامل  فكرة  وي�ستمر جرونروم مبعار�سة 
ميكن  النف�سى  التحليل  ب���اأن  ف��ي��ق��ول:  ب��وب��ر 
اأو عدم �سحة ما يقول به »  التحقق من �سحة 
وبالتاىل  تنبوؤية  �سمات  لها  فرويد  فاأطروحات 
ميكن التحقق من حدوث ما قالت به من عدم 

 IV».حدوثه
هل يعنى هذا نهاية التحليل النف�سى؟ �سبق 
التاريخ،  نهاية  اأخ��رى؟  نهايات  عن  �سمعنا  اأن 
الأيديولوجية  نهاية  الفن،  نهاية  الأدب،  نهاية 
بل ونهاية العامل! ت�ساوؤلت وغياب لليقني. عدم 
يقني ب�ساأن نهاية ما لأن الت�ساوؤلت ت�ستمر دون 
انقطاع. فالتناق�سات لدى الإن�سان تتج�سد فى 
يعتر ظاهرة  ما  كل  فى  اأكرث  ب�سهولة  اعتقاده 
يقوله  مبا  ي�سك  بينما  لالأديان  تن�سب  متعالية 
وخرة  بعمق  متيز  ولو  حتى  الب�سر  من  اأمثاله 

طويلة فى املمار�سة.  
ول��ك��ن ت��ل��ك اخل���الف���ات وال��ن��ق��ا���س قدمي 
وت�ستمر حول التحليل النف�سى والت�ساوؤل بهل هو 
اإليه فى فهم الكيفية التى  علم ميكن ال�ستناد 
تعمل بها م�ساعر الإن�سان واإدراك اأمناط �سلوكه 

ل  التى  للم�ساكل  احللول  لإيجاد  يتو�سل  وكيف 
التغرات  م��ن  ب��دوام��ة  ع��امل مي��وج  ف��ى  تنتهى 
والقت�سادية؟  والثقافية  والجتماعية  املادية 
فال ميكن القول باأن كل �سيء انتهى. اإذ لو كانت 
املعرفة بالإن�سان حما�سرة من اأمام ومن خلف 
اأفعاله  لإي�ساح  نتو�سل  فكيف  اجلانبني  وم��ن 

وفهم م�ساعره ودوافعه واأحكامه فى احلياة؟
هو  النف�سى  التحليل  م�ساكل  د  عقَّ ما  رمبا 
من  يعانون  ملن  العالجى  بالدور  اكتفائه  عدم 
لأطروحاته  والنظر  بتعميمه  نف�سية  اأم��را���س 
الإن�سان  على  للتطبيق  �ساحلة  كانت  لو  كما 
فى كل ظرف حياتى وفى كل مكان. اإذ حاولت 
ح�سره  جتاوز  النف�سى  التحليل  تيارات  بع�س 
بتقدمي  وق��ام��ت  ف��ردي��ة  عالجية  جل�سات  ف��ى 
تف�سرات للطبيعة الإن�سانية ب�سكل عام وفى كل 
واحد  فرع  على  م�سروع ع�سيب  وهو  الع�سور. 
من فروع املعرفة التى يزداد تعقدها يوًما بعد 
يوم. واملالحظ اأن �سيجموند فرويد حتفظ فى 
املغامرة  تلك  فى  الدخول  بعدم  حياته  بدايات 
مهيمًنا  علًما  النف�سى  التحليل  جتعل  ال��ت��ى 
يفر�س نظرته على املعارف الأخرى التى تبحث 
فى الإن�سان. وكتب فرويد حينئذ: »اإن التحليل 
خلق  على  ق��ادر  غر  اأراه  ما  بح�سب  النف�سى 
لتلك  يحتاج  ل  وهو  وحده.  تخ�سه  للعامل  روؤية 
الروؤية فهو جمرد فرع من العلوم وما ميكن هو 
اأن يتكامل فى روؤية مع كل العلوم. غر اأن هذه 
روؤية  لي�ست  لأنها  الت�سخيم  ت�ستحق  ل  النظرة 
بتاًتا واإمنا روؤية غر كاملة فهى ل تدعى اإغالق 
العلمى  فالتفكر  النظام.  ت�سكل  فى  الأب���واب 
اأكرثها،  وما  الكرى،  وامل�سكالت  يافًعا  مازال 

مل يتم ال�سيطرة عليها.« 
فرويد  كتابات  فاإن  الت�سريح  هذا  وبرغم 
كلية  ن��ظ��رة  لبلورة  حم��اول��ة  �سهدت  الأخ���رة 
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مثلما  النف�سى  التحليل  منظور  من  العامل  عن 
و«قلق  وه��م«  :«م�ستقبل  كتبه  ف��ى  ذل��ك  جتلى 
و«مو�سى  واحل��رام«  الطوطم  و«  احل�سارة«  فى 
والتوحيد«. وتتابع هذا التوجه عند العديد من 
راي�س«  »فىلهيلم  مثل  النف�سى  التحليل  علماء 

و«اإريك فروم« وغرهما.
للتحليل  العلمية  القيمة  من  احلد  اأن  غر 
اأكر  م��ن  ت��اأت��ى  عندما  قوتها  ت��اأخ��ذ  النف�سى 
اأكر  �ساحب  فكلمات  املعا�سرين.  ممثليها 
»جاك  النف�سى  التحليل  فى  فرن�سية  مدر�سة 
النف�سى  للتحليل  حتديده  فى  هنا  تفيد  لك��ان« 
الإن�سان.  فى  تبحث  التى  املعارف  من  وموقعه 
»ما  اأح��د حما�سراته:  يقول »ج��اك لك��ان« فى 
النظر  يلزم  اأنه  وهو  اأقوله  �سوف  لكم  �ساأقوله 
للتحليل النف�سى بجدية برغم اأنه لي�س بعلم. بل 
اإنه لي�س علًما على الإطالق لأن املزعج فى ذلك 
غزيرة  وبكتابات  بو�سوح  عليه  الرهنة  مت  اأنه 
املدعو »كارل بوبر«. فهو لي�س بعلم لأنه يتعذر 
من  نوًعا  اإل  النف�سى  التحليل  فلي�س  دح�سه. 
يدومه.  ال��ذى  الوقت  وج��وده  �سيدوم  املمار�سة 
اأو بدقة »رغى« ول يوجد  اإنه ممار�سة »ثرثرة« 
الكالم  ب  يقرِّ و«الرغى«  »رغى« بدون خماطر. 
اأن هذا  و«التفتفة«. غر  اللعاب  من حالة �سيل 
ل مينع من القول اأن التحليل النف�سى له نتائجه 

وله معنى.« 
هو  النف�سى  التحليل  اأن  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 

الفىل�سوف  ي��ق��ول  ك��م��ا  »ن��اج��ح��ة«  مم��ار���س��ة 
يحرم  ل  فذلك  الفل�سفة.  عن  »فىجتن�ستاين« 
يجدا  اأن  من  النف�سى  التحليل  ول  الفل�سفة  ل 
القول  ميكن  ب��ل  امل��ع��ارف.  و�سط  مكانة  لهما 
يقول  مثلما  فن  هو  النف�سى  التحليل  اأن  ا  اأي�سً
املحلل النف�سى الكبر وطبيب درا�سة الأع�ساب 
الذى  الفن  »اإن��ه  يقول:  اإذ  لوكلير«.  »�سرج 
مي��ار���س وظ��ي��ف��ت��ه ح���ول ال��الحم�����س��و���س وغر 
املرئى وغر امللمو�س وحول ال�سمت والفراغ.. 
فمو�سوع التحليل النف�سى هو اجلهاز النف�سى، 
الروحى، وهو بذلك ه�س ومعر�س للتدهور ككل 

فن.« 
الكبر  الفرن�سى  النف�سي  املحلل  ويذهب 
تعيني  فى  ذلك  من  اأبعد  اإىل  جريني«  »اأندريه 
العلوم  و�سط  النف�سى  للتحليل  ال�سعبة  املكانة 
لعدم  ت�ساوؤمه  يبدى  جرين  فاأندرية  احلديثة. 
النف�سى  التحليل  لأ�س�س  العلوم اجلديدة  اإقرار 
درا�سة  بعلوم  العلماء  غالبية  معار�سة  وخا�سة 
الإدراك  وع��ل��وم  الع�سبى  اجل��ه��از  بيولوجيا 
العقل  ع��م��ل  تعتر  ال��ت��ى  ت��ل��ك  )اأى  احل�����س��ى 
م�ستنًدا على املعلومات التى يتم حت�سيلها من 
وبعد  ا�ستيعابها  ويتم  واحلوا�س  واللغة  الروؤية 
ونتيجة  مت�سقة  الن�سان  �سلوكيات  تاأتى  ذلك 
بح�سب  فامل�سكلة  امل��ع��ق��دة(.  العملية  لتلك 
الأمور  من  العديد  فى  تتج�سد  جريني  اأندريه 
النف�سيني  املحللني  بني  احل��وار  اأن  اأهمها  لعل 
والعلوم الأخرى حمدود. اإل اأن ذلك ل ي�ستبعد 
من  بخطوة  النف�سى  التحليل  علماء  يقوم  اأن 
اأجل هذا احلوار م�ستندين اإىل احلالت العينية 
لعالجهم فهى التى متثل حجر الأ�سا�س فى كل 
فى  تقودهم  التى  بالنظرية  لالعراف  تقارب 
ب�سرورة  قناعته  »ج��ري��ني«  ويبدى  املمار�سة. 
احلوار والقراب من علماء البيولوجيا خمالًفا 
يرى  ل  باأنه  ذل��ك  وي��رر  زم��الئ��ه.  راأى  بذلك 
ل  النف�سى  التحليل  فى  نظرية  بناء  فى  معنى 
عالقة لها باجل�سد واملعارف التى تراكم حوله 
الب�سرى.  والعقل  البدن  تدر�س  التى  العلوم  فى 
قبل  م��ن  ال��الوع��ى  ا�ستبعاد  اأن  جريني  وي��رى 

التامة  معرفتهم  لعدم  يعود  احلديثة  العلوم 
بالتحليل النف�سى.

ميكن  م��ا  يوجد  جريني  نظر  وجهة  فمن 
اإخ�ساعه للمعرفة العلمية وغره ما ل ميكن له 
التجريبي.  العلمي  للمنهج  مو�سوًعا  ي�سبح  اأن 
على  تطبق  اأن  ميكن  ل  العلمية  فاملو�سوعية 
اأن  الديانات والفكر التاأملى الروحى ول ميكن 
لي�ست  لأنها  ا  راف�سً موقًفا  منها  العلم  يتخذ 
وينتقد  معملًيا.  قيا�سه  ميكن  للعلم  مو�سوًعا 
جريني حماولت بع�س املحللني النف�سيني للقول 
بعلمية التحليل النف�سى با�ستخدام الريا�سيات 
عن  ليدافعوا  النف�س  علم  مبفاهيم  وربطها 
ذلك  ف��ى  ويجد  النف�سى  التحليل  م�سداقية 
انحراًفا ل يفىد التحليل النف�سى ول يجعل منه 

علًما. 
التحليل  لإ�سكالية  املوجز  التناول  من هذا 
القول  اأن  تبني  احلديثة  العلوم  و�سط  النف�سى 
واأنها  اأف��ع��ال��ه  على  ي�سيطر  ل  الإن�����س��ان  ب���اأن 
اإىل  للنظر  يحتاج  ق��ول  ب��ال��الوع��ى  حمكومة 
كتف�سر  تقدمه  الذى  ما  لرنى  الأخ��رى  العلوم 
اأن  لنا  تك�سف  ���س��وف  امل��ق��ارن��ة  ف��ه��ذه  ب��دي��ل. 
من  واحد  لفرع  ميكن  ول  معقد  كائن  الإن�سان 
فروع املعرفة الدعاء باأنه يحمل وحدة الإجابة 

النهائية والقاطعة عليها.
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 1
لي�س حلم يقظة 

وال تخاريف عجوز يخلط احلا�ضر باملا�ضى 
فى عجينة يلوكها فى ا�ضطوانة م�ضروخة

عن الوطن الذى كان 
والن�ضر املنقو�س

والغولة التى ترت�ضد االأحالم 
خلف خطوط الطول والعر�س 

وقبل خط االإلتفاف 
عند التقاء اخليط االأبي�س باخليط االأ�ضود 

حيث ينتهى الرفث 
وت�ضوى اخلريطة �ضعرها املنكو�س 

قبل اإفت�ضاح �ضرها املف�ضوح
•••

لي�ضت وليدة ال�ضدفة 
وال مغلفة بلكنةاأجنبية 
ومل ت�ضقط بالربا�ضوت 

اأو حتلق فى منطاد 
قبل رحلة احلمام الزاجل 

وبراءة اإخرتاع العنادل 
فى ا�ضطفاف قو�س قزح 

واملار�ضات الع�ضكرية 
ون�ضيد املار�ضليز 
وال�ضاعر الل�س 

وم�ضدات ال�ضدر والباروكات، 
واجلينز والنقاب وال�ضروال 

وحكايات على بابا 
ول�س بغداد 

ولوران�س العرب

فى متاهة ال�ضحراء 
واإعادة �ضياغة اخلرائط 

بالهدايا والنذور 
وزيارة االأ�ضرحة 
•••

ماذا تريدين اإذا 
اأيتها العرافة العمياء 

من حفاة نهر النيل 
واجلراد الذى طوحته الريح 

واالأهلة وال�ضلبان 
والتوا�ضيح والرتانيم 
فى جنازة اإيزوري�س 

وبوح اإيزي�س 
فى طق�س االأهلة 

ونفري اخلروج
 

2
كالذى يطارد الذبابة الطائرة

يغلق عينيه ويفتحهما
فى عناد ثور ينطح الهواء 
وببغاء يكرر جملة واحدة

تعاىل اأيتها الغبية
وياأ�س طبيب العيون

فى �ضرب اأغوار �ضبكات االأغيار واملند�ضني
•••

ثمة طوابري انتظار طويلة
لبا�ضات ال ت�ضل اأبدا

وميادين �ضهداء اأعيتها الهتافات
واأبواق الباعة اجلائلني

وحاملى الهواتف املحمولة
للبث احلي

ملعارك الدببة واخلراتيت
فى حدائق احليوانات

والغابات امل�ضتعلة
من ثقب االأوزون
وبرج ال�ضرطان ،

وجائزة نوبل
ملثريى الفنت وموؤججى احلروب

وعراك النظارة واجلماهري
ملزيد من ال�ضجب والتاأييد واال�ضتجداء

 3
كعجوز ي�ضحك على نف�ضه

وقد اأيقظته اآالم بدنه املرتهل
وعظامه النخرة ،

واإحباطاته التى تطارده فى كوابي�ضه
وتق�س م�ضاجعه

�ضبية  من  حما�ضر  كجرو  مذعورا  فيهب 
اأ�ضقياء

كقطة تائهة فى عا�ضمة متوح�ضة ؛
هالكة هى ال حمالة

حتت عربات طائ�ضة ور�ضيف متهالك
ال �ضري اإذا اأن نتحدث عن �ضحوة الكون

بابت�ضامة"�ضم�س  الوليد  النهار  وا�ضتقبال 
خجلى 

وقبالت الزهور فى جبني ال�ضباح"
ونحن نبتلع كمية االأقرا�س التى جتعلنا اأكرث 

بالهة

قصــــــائــد 
عـيـد �صــــــالـح
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باحلكمة املوؤجلة
لغد اليجىء

 
4

بي"  مي�ضك  وال  "اأم�ضك" بالن�س 
اأتكئء على مفردة ال ت�ضمن من جوع

وال حترر �ضربا من قلب يحتاج اإىل تغيري �ضريانه التاجي
مل تكن �ضافرة الوقت

وال هجوم القنا�ضة وبوابة اجلوع وخرائط كثرية 
رمبا فى انتظار ت�ضقق الليل واالأهازيج

بالروح الينايرية 
ال يفد القنفذ الليلي

وال املعلق على �ضا�ضة �ضباح م�ضرئب
عينان زجاجيتان وقلن�ضوة وكاب

وب�ضع حروف ال تقيم اأود الع�ضاق
ال اأ�ضدق ال�ضاحر االأليكرتوين
وال االأزرار وال �ضاعة احلائط

رمبا جني يخرتق املنظومة ويخلع قلب العربات
رمبا مالك حار�س ودع الزغب

واألقى فى االأر�س روا�ضى حتجب عني القر�ضان
ومترر االإحداثيات من حقول ال�ضعيد

لدمياط ور�ضيد
طابت اللحظات واحلروف

فى كعكة اأنبتت �ضبع �ضنابل
فى كل �ضنبلة مائة حبة
فى كل حبة مليون نواة

تتكاثر النويات ..هكذا هكذا
.. !!..ال يهداأ الن�س ..

وال ت�ضتقيم احلروف 
فى ابتعاثها امل�ضتحيل

73



م�صـطـفى عبــادة

انت�صرت الراأ�صمالية، ن�صرها التاريخى فى 
الدءوبني،  مفكريها  بف�صل  الثمانينيات،  نهاية 
خاطبت  اأف��ك��ار،  م��ن  ب��ه  اآم��ن��وا  مل��ا  واإخال�صهم 
احل�صيَّة،  وامل��ت��ع  للرفاهية  ميلها  الب�صرية  ف��ى 
فكرة  ب��داي��ًة،  ه��دم��وا،  ذل��ك  اإىل  ي�صلوا  ولكى 
للقوميات  احل�صارية  واجلذور  "التاريخانية"، 
فعل  كما  القومية،  الوطنية  الدولة  اأو  الأخ��رى 
واأع��داوؤه(  املفتوح  )املجتمع  فى  بوبر"  "كارل 
مع  ح��واره  فى  يقول  حيث  ال��ق��رن(،  و)خال�صة 
"جيانكار لوبوزيتى"، �صمن كتاب خال�صة القرن: 
"لرنف�ض التاريخانية ي�صبح امل�صتقبل مفتوحًا"، 
تاريخانيني  ن��ك��ون  اأن  ميكن  امل��ح��اور:  وي�����ص��األ 
من  خطاأ  التاريخانية  ف��رد:  ودميوقراطيني؟ 
التاريخ  التاريخانى يرى  اأق�صاها،  اإىل  اأق�صاها 
اأنه  مثل جمرى املاء، مثل النهر اجلاري، يعتقد 
ي�صتطيع اأن يتوقع اأين مير املاء، التاريخانى يعتقد 
اأنه اأكرث ذكاء، اإنه يرى املاء ويت�صور اأو يتخيَّل اأن 
هو  املوقف  هذا  بامل�صتقبل،  يتكهن  اأن  باإمكانه 

على "امل�صتوى الأخالقى خاطئ كليًة"
فاأمريكا  ي��ك��م��ل،  اأن  ي��و���ص��ك  ب���ه  وك���اأن���ى 
كل  فيما  ت��اري��خ،  ب��ذات  لي�صت  الآن  دول��ة  اأق��وى 
الأر�صية  الكرة  بامتداد  احل�صارية  القوميات 
والف�صاد  والفقر  والتطرف  الن�صقاقات  تعانى 
فى  وتغرق  الغيبيات،  فى  والإيغال  واملح�صوبية، 
ويغرقون  اأب��ن��اوؤه��ا  ويهاجر  وال����راب،  ال��ظ��الم 
حلياتهم،  اأف�صل  م�صتوى  عن  بحثًا  البحر،  فى 
يخ�صرونها،  وغالبًا  غ��رق��ًا،  خ�صروها  ل��و  حتى 
عن  اأذهانهم  فى  ا�صتقرت  التى  ال�صور  بف�صل 
الذى  وال��دمي��ق��راط��ي،  واحل��ر  النظيف  ال��غ��رب 
اأوطانهم  فيما  للعاطل،  حتى  كرمية  حياة  يكفل 
ذات التاريخ والر�صالت ال�صماوية، التى خ�صها 
ال�صرف حترمهم من كل هذا، فى  وحدها بهذا 
معادلة غر منطقية جعلت من الدين واحل�صارة 
يخالف  مبا  وعار  �صلب  قطب  العظيمة  القدمية 
احلقيقة، وجعلت من العلمانية والالتاريخ قطب 
 - اأي�صًا   – يخالف  مبا  وكرامة  و�صرف  اإيجاب 
منها  يهربون  التى  ال��دول  تلك  وك��اأن  احلقيقة، 
املقولت  تتبنى  وهى  وح�صارتها  تاريخها  ومن 
وف�صادها  وفا�صيتها  ا�صتبدادها،  لتربير  الدينية 
�صعارًا  واحلداثة  العلمانية  من  جعلت  الداخلي، 
لكل ما يناق�ض ذلك فخ�صرت كل �صيء، وانهارت 
قطاعات  حملها  وحلَّت  �صعوبها،  ومع  ب�صعوبها 

هى  العربى" توؤمن  الربيع  "ثورات  بعد  اأخ��رى، 
مواجهة  ف��ى  وت�صعه  اأي�����ص��ًا،  بالتاريخ  الأخ���رى 
ال�صيا�صة، اأعنى الراأ�صماليني املتدينني، اأ�صحاب 
اأهم  ي�صكلون  ال��ذي��ن  الإ���ص��الم��ي��ة،  امل�صروعات 
كما  الثالث،  العامل  دول  فى  راأ�صمالية  �صريحة 
امل�صلمني  الإخ��وان  هيمنة  من  م�صر،  فى  جرى 
بعد   – برملانية  انتخابات  اأول  على  وال�صلفيني 
�صقوط النظام فى 11 فرباير 2011 – واإ�صاعة 
عن  البعيد   – ربنا  بتوع   - الإن�صائى  خطابهم 
امل�صالح الدنيوية املدن�صة، وكما جرى فى تون�ض 
التاريخ،  اإع��ادة  نحو  يدفع  خطاب  وه��و  وليبيا، 
واإنزال اجلنة على الأر�ض، التى مل نر من اأثر لها 
حتى الآن، غر اللجاج والدم والفقر والفو�صى، 
النظم  اأن  يتعلم  اأو  ي��ع��رف  اأن  ي��ري��د  اأح���د  ول 
الجتماعية مهما كانت زائلة، واأن خبث التاريخ 
لتحفر  ين�صرك  اأو  ليحرقها،  مرحلة  يكرر  رمبا 
قربك بالن�صر، وقد انت�صروا انت�صارًا �صاحقًا، 
الفقراء،  واأح��الم  ال�صهداء،  جثث  على  وركبوا 
وغفلة الأميني الذاهلني الذين يقال عنهم اأعظم 

�صعب فى التاريخ!!
الراأ�صمالية  ان��ت�����ص��رت  ح����ال..  اأى  ع��ل��ى 
الإ�صالمى  وب�صقها  الغرب،  فى  العلمانى  ب�صقها 
مرتب  الثانية  وانت�صار  الأو���ص��ط،  ال�صرق  فى 
كما  الراأ�صمالية،  العوملة  اأن  ذلك  الأوىل؛  على 
اأو�صحت ذلك فى العدد ال�صابق، مع كتاب "جون 
العامل"،  اخراع  واإعادة  العوملة  "انهيار  �صول": 
والتدريب،  بالتمويل  الدينية  الجتاهات  ت  دعمَّ
اأيدولوجيًا  معًا  التقيا  وقد  منها،  املتطرفة  حتى 
على كراهية النظم ال�صراكية واملارك�صية كفكر 
النقا�ض  واأ�صبح  وفل�صفى.  واقت�صادى  �صيا�صى 
فى العامل الآن ذا اجتاه واحد داخل منط واحد، 
الدعم  بعد  بالقوة  الغربية  الدميقراطية  فر�ض 
الناعم والتدريب، والنقا�ض والأ�صئلة من نوعية: 
"م�صتقبل الإ�صالم ال�صيا�صي، والإميان ال�صحيح 
والإ����ص���الم،  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال�صحيح،  وغ���ر 
نقي�صان  وكاأنهما  بالغرب"،  وعالقته  والإ�صالم 
هما  فيما  الأيدولوجيا،  فعاًلفى  نقي�صان  وهما 
م�صركة  وم�صالح  قا�ٍض  راأ�صماىل  حتالف  فى 
فى  كالهما  القت�صاد،  فى  وبيزن�ض  واتفاقات 
لتمرير  التاريخانية  فكرة  عن  تخلى  القت�صاد 

امل�صلحة امل�صركة.
�صتدور  املريبة،  الغفلة  لهذه  ا�صت�صلمت  اإذا 

الشــمولية 
إرثنـا البغيـض
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يلفت  اأو  نظرك  اأن متد  دون  عقيم  نقا�صات  فى 
لي�ض  الرا�صمالية،  انت�صار  منذ  اأن��ه  انتباهك 
مفكر  اأو  و�صيعة،  حتى  اأو  عظيمة  فكرة  هناك 
مبدع  حتى  اأو  مهم،  فيل�صوف  اأو  النا�ض،  ي�صغل 
كلمة  �صمعت  العامل، هل  بقعة من  اأى  فى  كبر، 
ىل  اذكر  �صمعت،  كنت  واإن  ومتى؟  "فل�صفة"؟ 
الفل�صفية  النقا�صات  وم��ا  الآن،  فيل�صوف  ا�صم 
تهتم؟  �صيء  وباأى  الآن؟  جترى  التى  الفكرية  اأو 
تدري�ض  م  – حترِّ الآن  العربية  -  الدول  )بع�ض 
مذهب  هناك  وه��ل  جامعاتها(،  ف��ى  الفل�صفة 
القرن  نعرف من ح�صاد  ما  فل�صفى جديد غر 
اإطار  فى  يجتهد  الع�صرين؟ هل هناك حتى من 
على  ال�صراع  وك��اأن  نف�صها؟  القدمية  الفل�صفة 
امل�صتوى الفكرى ُيراُد له اأي�صًا اأن ي�صبح ذا اجتاه 
راأ�صمالية  والالفكر":  "الالفل�صفة  وهو:  واحد، 
وميتافيزيقا على  ودين  وغيبيات  القت�صاد،  فى 

م�صتوى الأيدولوجيا.
حتمى  كمذهب  الراأ�صمالية  هيمنة  وك���اأن 
وقدرى تقوده قوة مرعبة ع�صكريًا مثل "اأمريكا"، 
اأية حماولت فكرية،  اأمام  اأمام  ت الأفق  قد �صدَّ
امل��اأزق/  ه��ذا  من  اخل��روج  فى  ت�صهم  اأن  ميكن 
املذهب الراأ�صمايل، اإلَّ ما كان حماولة لتربيرها 

اأو دح�ض اأى خمالف له.
على:  نظرة  نلقى  اأن  الآن  نحاول  ل  فلمذا 
ومذاهبها،  تياراتها،  ع�صرنا..،  "فل�صفات 
الطويل  العنوان  وه��ذا  وق�صاياها"  واأعالمها، 
عن:  تقريبًا  عام  منذ  �صدر  لكتاب  هو  املدر�صى 
بال�صراك  نا�صرون"،  للعلوم..  العربية  "الدار 
مع: "من�صورات الختالف" و"موؤ�ص�صة حممد بن 
ره: "جان فران�صوا دورتيى"  را�صد اآل مكتوم"، حرَّ
التى  الإن�صانية"  "العلوم  جملة:  حترير  رئي�ض 
ت�صدر فى فرن�صا، وترجمة اجلزائري: "اإبراهيم 
�صحراوى"، الكتاب فى اأ�صله درا�صات ن�صرت فى 
املجلة نف�صها، وا�صرك فى تاأليفه ع�صرون مفكرًا 
منهم  واح��د  عن  �صمعنا  رمبا  و�صحفيًا.  وكاتبًا 
النخبة  العربية ح�صب مزاج  اأكرث فى ثقافتنا  اأو 
املرجمة عندنا التى تركز على الن�صو�ض الأدبية 
واإذا كنت مل  تودوروف".  "تزفتان  مثل:  وحدها 
ت�صمع بواحد من هوؤلء فى ال�صحافة امل�صرية اأو 
املجالت الثقافية الكثرة التى ا�صطنعتها بع�ض 
الدول لنف�صها بحثًا عن دور، فالعيب لي�ض فيك، 
فى  راأ�صهم  خانك،  من  وعلى  فى  بل  عليك،  اأو 

تغييبك عن كل الق�صايا اجلادة التى ل ت�صتقيم 
لوله ما  الذى  املنهج  لأنها متثل  حياتك بدونها، 
عرفت من اأنت ول ماذا تريد، العيب فيمن جعل 
ال�صغر"  و"�صعد  اجليل،  رمز  ح�صنى"  "تامر 
القا�صم امل�صرك الأعظم الذى يتداوله اأطفالنا، 
وا�صاأل طالب الثانويات العامة ما الذى يدر�صونه 
فى منهج الفل�صفة، وما م�صتقبل اأق�صام الفل�صفة 
ر�ض لطالبها؟ العيب فى  فى جامعاتنا، وماذا تدِّ
ومراكز  الدولة،  توزعت بني عطايا  نخبة خائنة 
الرفاه  عن  تبحث  نخبة  لأنها  الأجنبي،  التمويل 
ول  ال��وط��ن،  اأو  الفكرة  تهمها  ول  الج��م��اع��ي، 
ا�صبحوا  ال��ذي��ن  الي�صاريني  ك��رثة  م��ن  تنده�ض 
اأ�صحاب جمعيات اأهلية تهتم باخلتان، والثقافة 
اجلن�صية، وتقابلها من جهة اأخرى مراكز حتفيظ 
القراآن، وامل�صتو�صفات الإ�صالمية، مال غربى فى 

مواجهة مال خليجى.
�صجرة  الكتاب  ي�صنع  ف�صول،  �صبعة  ف��ى 
مذاهبها  واأه��م  ن�صاأت،  كيف  للفل�صفة،  عظيمة 
ولدت  وكيف  طوروها،  ومن  واأعالمها  وتياراتها 
النظريات الفل�صفية الكبرة، واأثرت فى بع�صها 
البع�ض؟ وهل الفل�صفة – مثاًل – علم يدور فى 
�صيا�صات،  يرفد  منهجي،  �صيء  اأنها  اأم  الفراغ؟ 
"الرباجماتية"  هل  دول،  م�صالح  عليه  وتقوم 
ر�ض فى اجلامعات  مثاًل جمرد نظرية فل�صفية تدَّ
للطالب اأم اأنها منهج ي�صلح للتطبيق فى الواقع 
دًا ل ميكنه  النطرية جيِّ يفهم هذه  العملي؟ من 
اأمريكا  �صيا�صة  عن  ال�صخيف  ال�صوؤال  ي�صاأل  اأن 
بنا  يتعلق  فيما  مبكيالني  الكيل  فى  وطريقتها 
�صواء  كلها  الأمريكية  فال�صيا�صة  وباإ�صرائيل، 

داخليًا فيما يتعلق بالنظم الجتماعية والعالقات 
بني الأفراد، اأو فيما يتعلق بعالقاتها اخلارجية مع 
اأ�ص�صها الثابتة وفق نظرية  الدول جميعًا و�صعت 
"الرباجماتية" الفل�صفية التى ر�صخها ثالثة من 
�صارل  دي���وي،  "جون  ه��م:  الفل�صفة  ف��ى  الكبار 
�صاندر�ض بر�ض ووليم جيم�ض". وت�صمى: "فل�صفة 
اإلَّ عرب الإجراء  اأى ل تتقدم املعرفة  التجربة"، 
بالواقع،  املفهوم  مواجهة  فى  املتمثل  التجريبى 
الت�صور  ه��ذا  اجل��اه��زة.  ال��درو���ض  فهم  اإىل  ل 
الدميقراطية  نظرية  اأ�ص�ض  الذى  هو  التجريبى 
تتجابه  خمترب  جمرد  املجتمع  "حيث  الأمريكية 
وعلى  احللول"..  ب  وجُترَّ املتناق�صة  الأفكار  فيه 
"الفو�صى  هذا الأ�صا�ض الفكرى جاءت نظريته: 
اخلالقة" التى يقول البع�ض اإنها موؤامرة علينا، 
اين  من  اأو  امل�صطلح  بفهم  نف�صه  يعنى  اأن  دون 
مفكر،  لأننا جمتمع غر  ذلك  يفعلون  اأت��ى، هم 

وغر معنى اأ�صا�صًا مبا هو الفكر.
املحللني  ك��ل  اأن   – م��ث��اًل   – ت��الح��ظ  األ 
والف�صائيات  ال�����ص��ح��ف  ف���ى  ال���ص��راج��ي��ني 
م�صتمرة"  "الثورة  مت��ث��ل:  م�صطلحا  ي���رددون 
و"الأناركية"، ول ي�صرحون للنا�ض ما معنى هذه 
امل�صطلحات ومن اأين اأتت، هم اأي�صًا ك�صاىل ل 
يعرفون، "الثورة م�صتمرة" م�صطلح �صكه "ليون 
"لينني"..  م��ع  خالفه  �صبب  وك��ان  تروت�صكى" 
كان  طبعًا،  املار�صكية  الفل�صفة  داخل  حوار  هذا 
"لينني" يرى اأن على الثورة اأن تقيم دولة وو�صع 
ت�صوره فى كتاب: "الدولة والثورة"، فى رده على 
م�صتمرة" الذى  "الثورة  "تروت�صكى"،  م�صطلح 
يرى اأن على الثورة األ تتوقف عند حد، لأنها لو 
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حتولت اإىل دولة ف�صتقع فى نف�ض اأخطاء الدولة 
بعينها،  طبقة  م�صالح  حتقق  ال��ت��ى  امل�صتقرة 
العام،  النقا�ض  من  غيبت  الراأ�صمالية  لأن  لكن 
يعرف مفكرونا معنى  ما عداها مل  فل�صفات  اأى 

امل�صطلح اأو تاريخه ومن اأية فل�صفة جاء.
املوؤ�ص�صة  "الربجماتية"  ب��ن��ت  ه���ذا  وم���ع 
التطور  ي�صتطيع  نظامًا  الأم��ري��ك��ي��ة  لل�صيا�صة 
الآخر  ال�صيطرة على  وباأق�صى درجات  بالنفعية 
ال�صيا�صى  امل�صتوى  فى  اأن��ه  اأى  يفكر،  ل  دام  ما 
"توؤدى الرباجماتية اإىل تربير الدميقراطية لي�ض 
باعتبارها نظامًا مثاليًا بل نظام ي�صمح بت�صحيح 
عند  تعديلها  ث��م  ح��ل��ول  وجت��ري��ب  الأخ���ط���اء، 
"وامل�صكالت الجتماعية مثلها مثل  ال�صرورة".. 
معد  انطالقًا من منوذج  تعالج  األَّ  ينبغى  الفكر 
�صلفًا بل يجب ت�صور حلول جديدة انطالقًا من 
م�صكالت الزمن احلا�صر واإخ�صاعها للنقا�ض".

عند هذه النقطة يجب اأن نفهم "الأناركية" 
التى هى جزء من نقا�ض فل�صفى فى الغرب، وتلقى 
الجتماعية،  خلفياتها  دون  الأ�صماع  على  عندنا 
فالأناركية تقرب من املثالية الرومان�صية، يحلم 
الدينية،  التيارات  ممثلو  يحلم  كما  ممثلوها، 
على  اجلنة  "اإنزال  اأو  فا�صلة"  "مدينة  باإقامة 
كما  الرغبة،  لأن  ينجح،  لن  وكالهما  الأر�ض" 
فى  نف�صه"  الكتاب  ف��ى   – بوبر"  "كارل  ي��رى 
�صنع ال�صعادة لالآخرين متثل خطرًا كبرًا فى اأن 
نفر�ض عليهم روؤيتنا للوجود.. فامل�صاكل الكربى 
التى نعرفها فى الفرة املعا�صرة تعود اإىل الرغبة 
فى جعل العامل اأف�صل، "وذلك هو جوهر فكرة: 
املجتمع املغلق واملفتوح" اأحد اأهم اإ�صهامات بوبر 

فى الفل�صفة الجتماعية وال�صيا�صية املعا�صرة. 
الكتاب..  م��ن  اخل��ام�����ض  الف�صل  ف��ى  كما 
بعنوان: "فل�صفة العلوم".. "كارل بوبر": "العلم 

واملنطق النقدى".
هو:  "بوبر"  ي�صرحه  كما  املغلق  واملجتمع 
املجتمع املت�صّور بل املقام من اأ�صخا�ض يحلمون، 
الأر�ض،  �صطح  اإىل  اجلنة  باإنزال  ما،  نحو  على 
كما تفكر اجلماعات الدينية، والفل�صفة املارك�صية 
– اأفالطون  باأطيافها، و"هكذا يتهم كارل بوبر 
من  دقيقة  ن�صخة  ال��دول��ة  تكون  اأن  فى  برغبته 
املدينة  مثال:  اأو  �صكل  اأى على  الأ�صلى  النموذج 
الفا�صلة"، ال�صيء نف�صه بالن�صبة للمارك�صية التى 

"بوبر" مرات عديدة عن تالقيه معها يف:  عربَّ 
من  لكنه  املجتمع".  لأمرا�ض  حلول  "ا�صتعجال 
جهة اأخرى يوؤكد اأنه لي�ض باإمكان الثورة العنيفة 
خطورة..  اأك��رث  جتعله  اإنها  بل  الو�صع،  حت�صني 
الأ�صياد اجلدد  يكون  اأى �صمان لأن  لي�ض هناك 
اأح�صن من �صابقيهم، وميكنك تطبيق ذلك على 
الإ�صالمى  والعدالة"  احلرية  "حزب  �صيا�صات 
ويفعل  فعل  وم��اذا  الآن،  ال�صعب  جمل�ض  حاكم 
نف�ض  ي��ط��ب��ق  وه���و  وب��امل�����ص��ري��ني،  للم�صريني 

�صيا�صات ال�صادة الذين ثرنا عليهم.
ال�صيا�صة الجتماعية  اأخرى على  ومن جهة 
اإىل  ت��ه��دف  اأن  "بوبر"،  راأى  ف��ى  العقالنية، 
لها  لي�ض  لكن  الأم��را���ض،  وط��اأة  من  التخفيف 
حتقيق  اإىل  الأح���وال،  من  ح��ال  ب��اأى  تهدف  اأن 
"لنرك هذا البحث عن ال�صعادة  ال�صعادة لهم: 
اأن  يريدون  ال�صموليني  لكن  اخلا�ض".  للمجال 
يفعلوا كل �صيء باأنف�صهم، ي�صعوننا فى اأقفا�ض، 
لنا  ليحققوا  للمجتمع،  الدينى  ت�صورهم  وف��ق 
الفل�صفة  اإىل اجلنة،  باأيدينا  ال�صعادة، ولياأخذوا 
ال�صمولية وال�صيا�صات ال�صمولية، هى اإرث القرن 
الع�صرين الكئيب، خ�صو�صًا فى منطقتنا العربية، 
وهى تتاأ�ص�ض على فكرتني متناق�صتني: الدين من 
ناحية، واملارك�صية من ناحية اأخرى، وجتلياتهما 
فى ال�صيا�صات والعالقات الجتماعية، و�صمولية 
املارك�صى  انتقدت  لو  لأنك  ق�صوة.  اأ�صد  الدينى 
من  يوؤخذ  اأ�صخا�ض،  جمرد  اإىل  موجه  فنقدك 
كالمهم ويرد عليه، اإمنا لو فعلت الأمر نف�صه مع 
اأو على  "اهلل" نف�صه  املتدين فاأنت تعر�ض على 

الأحوال. اأح�صن  "الر�صول" فى 
حوا  ي�صرح الكتاب وفق الفال�صفة، الذين �صرَّ
الفكر ال�صمويل، احلركة ال�صمولية، على اأنها هى 
ت�صريع  ال�صمولية  الأيدولوجية  تزعم  التى  الأداة 
جمردة  حركة  اإنها  بها،  الطبيعى  القانون  �صر 
فوق  ك��ون��ه��ا  للحكم،  حقيقى  ب��رن��ام��ج  اأى  م��ن 
فى  ت�صبه  وه��ى  الطبقات،  وم�صالح  الأح���زاب، 
العلن  فى  ين�صط  ًا  �صريَّ جمتمعًا  اجلوانب  بع�ض 
)جماعة الإخوان امل�صلمني – وذراعها ال�صيا�صية 
م�صارًا  ع�صو  كل  يتبع  والعدالة(  احلرية  حزب 
للطوائف  خالفًا  بالقبول،  يحظى  كى  ًا  حت�صي�صيَّ
مقا�صدها،  وراء  ال�صمولية  احل��رك��ة  تختفى 
احلقائق  عن  يك�صف  ال�صمولية  احلركة  رئي�ض 

الأنبياء،  يفعل  كما  امل�صتقبل  بها  �صياأتى  التى 
وبوجوده فى مركز احلركة يدين ب�صلطته ملهارته 
فى حتريك اجلماهر، مثل حتريكه لل�صراعات 
على  ذل��ك  ينطبق  )احل��رك��ة(،  فيها  الداخلية 
"النازيني" و"املارك�صيني" و"الإ�صالميني". حيث 
يتغذى هذا الرنوع بنظام "احلركة" الذى يف�صل 
اإلَّ  اإليه  ينظر  ل  الذى  الواقع  الفرد عن  انقطاع 
نخبة  ال��درب،  ورفقاء  املتعاطفني  �صذاجة  عرب 
احلركة ل ترى الواقع هى اأي�صًا اإلَّ عرب ال�صذاجة 

الن�صبية للمنخرطني الب�صطاء وهكذا دواليك.
عن  ال��ث��ورة  بعد  م�صر،  فى  الب�صطاء  ق��ال 
التيارات الإ�صالمية اإنهم "بتوع ربنا" واأعطوهم 
يت�صرف  وبدورهم،  النتخابات،  فى  اأ�صواتهم 
ربنا"  "بتوع  اأنهم  على  احلركة  نخبة  من  هوؤلء 
ولي�صوا "بتوع الواقع".. م�صالح النا�ض، �صذاجة 
التاأثر  اأهمية  متبادلة، وهنا تعرف هذه النخبة 

الذى متار�صه الأكاذيب على اجلماهر.
وعرب  اإ�صالمية  كح�صارة  نحن  هل  لكن 
نكون  اأن  ينبغى  ومل��اذا  الكتاب؟  فى  موجودون 
منا لهذه العلوم وفيها لكى  موجودين، ماذا قدَّ
اإ�صهامنا  موجودين،  فل�صنا  �صيء،  ل  نح�صر، 
كنا  وتقنية،  وفكرًا  �صيا�صة  معدوم،  احل�صارى 
نعم،  ح�صارة..  لدينا  كانت  نعم..  متقدمني.. 
والفل�صفة  بالعلم  مليئًا  عظيمًا  تاريخًا  منلك 
منه،  ن�صتفيد  ل  عرفناه  واإن  نعرفه،  ل  لكننا 
م�صكالت  مواجهة  فى  التاريخ  ن�صتح�صر  نحن 
مقا�ض  على  حلها  نحاول  معا�صرة،  �صيا�صية 
نظرتها فى ال�صابق، فن�صتدعى "عبد النا�صر" 
اأخرى،  مرة  الزاهر  الإ�صالمى  والتاريخ  مرة، 
 – التاريخ  "اإن  ذل��ك  ننجح،  ول��ن  ننجح،  ومل 
– الذى ل ي�صتغل لي�ض �صيئًا  كما يقول توينبى 
عن  عبارة  كلها  الفكرية  احلياة  اإن  ب��امل��رة.. 
اإذا  العملية.  احلياة  �صاأن  �صاأنها  وعمل،  حركة 
املادة �صتكون فى حكم املادة  مل ت�صتخدم هذه 

امليتة".
فالفل�صفة  "لذا  ال��ك��ت��اب:  م��رج��م  ي��ق��ول 
الغربية،  الفل�صفة  ه��ى  الكتاب  ف��ى  املعرو�صة 
فى  اإلَّ  الأخ��رى،  الفل�صفات  من  لغرها  ذكر  ول 
طفيل" و"حى  "ابن  عن  مرة  عابرتني  اإ�صارتني 

بن يقظان" والأخرى عن "البوذية". 
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عبده"  حممد  ال�صيخ  الإمام  الأ�صتاذ  "تاريخ 
اأهم  اأح��د  وه��و  ر�صا"،  ر�صيد  "حممد  تاأليف  من 
�صدر  الإم���ام،  �صرة  ر�صدت  التى  الكتب  واأوف���ى 
فى  للكتاب  العامة  امل�صرية  الهيئة  ع��ن  حديثًا 
وفكر  حياة  ف��ى  �صيئًا  ت��رك  مل  جم��ل��دات،  ثالثة 
فى  الكتاب  يقع  ذكر،  "حممد عبده" دون  الإم��ام 
2215 �صفحة من القطع الكبر، واجلهد فى هذا 
يعود  بها،  التى خرج  بالطريقة  واإخراجه  الكتاب، 
واملعنيني  املوؤرخني  اأخل�ض  من  لواحد  فيه  الف�صل 
بالدرا�صات التاريخية، حتقيقًا وبحثًا واإ�صرافًا على 
"اأحمد  الدكتور:  الأ�صتاذ  وهو  التاريخة  ال�صال�صل 
دون  الكتاب  قراءة  تكتمل  ل  الذى  ال�صلق"،  زكريا 
 : واملوؤلفنينْ الكتاب  ي�صع  له حيث  ال�صافية  مقدمته 
�صياقهما  فى  ر�صا"،  ور�صيد  عبده  حممد  "الإمام 
الدور  ليبني  وال�صيا�صي،  والجتماعى  التاريخى 
العظيم الذى لعبته النخبة فى نهاية القرن التا�صع 
ع�صر وبداية القرن الع�صرين فى النه�صة العربية، 
ت  ومدَّ الأ�صيلة،  لأفكارها  اأخل�صت  نخبة  وه��ى 
وا�صتفادت  اجلديدة  لالأفكار  عمق  بكل  ب�صرها 
على  قائمة  اأ�صحابها،  مع  عالقات  واأقامت  منها 
على  ال�صحيني،  والتاأثر  بالتاأثر  موؤمنة  الندية 
على  اأم���ني،  �صجل  وب��ع��ده،  ذل��ك  قبل  الكتاب  اأن 

زمنية  حقبة  ف��ى  م�صر  ل��واق��ع  ك��اف��ة  امل�صتويات 
وهو  ر�صا  فر�صيد  بعدها،  اأتى  مما  للكثر  اأ�ص�صت 
"جمال  ال�صيخ  �صرة  وك��ذا  الإم��ام،  �صرة  ير�صد 
الدين الأفغانى"، فى اجلزء الأول، ويجمع بينهما، 
اأغلب  فى  والجتماعية  ال�صيا�صية  احلياة  ر�صد 
الأقطار العربية، مبا ي�صكل بانوراما كاملة لع�صر 
وطرق  ونخبه،  وحكامه  و�صيا�صاته  برجاله  كامل 
التعليم واملعي�صة فيه، الكتاب من هذه الناحية لي�ض 
باهر على م�صر فى  بل �صوء  لرجل،  ببليوجرافيا 
اأدق �صئونها وحياتها منذ ما يزيد على مائة عام، 
فى  والفكرى  الجتماعى  التاريخ  اإىل  اأق��رب  هو 

تالقيهما مع ال�صيا�صى والدوىل.
مقالت  اأهم  الكتاب  من  الثانى  اجلزء  �صمل 
الإم���ام ال��ت��ى ن�صرت ف��ى اجل��رائ��د، ول��وائ��ح��ه فى 
عن  ومدافعته  الديني،  والتعليم  الربية  اإ�صالح 
ور�صائله  كتبه  وعلى  �صقلية،  اإىل  ورحلته  الدين، 
املختلفة  املو�صوعات  فى  والف�صالء  العلماء  اإىل 
وعلى بع�ض حكمه املنثورة، وا�صتمل اجلزء الثالث 
والف�صالء،  ال��ك��رباء  وبع�ض  اجل��رائ��د  تاأبني  على 
ومنوذج من تعازى اأهل الأقطار والأم�صار ومراثى 

ال�صعراء.
زكريا  د."اأحمد  ر�صد  الطويلة  مقدمته  وفى 
التنويرية  واأفكاره  الفكرية  الإم��ام  رحلة  ال�صلق" 
يقول  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة  وخ��ل��ف��ي��ات��ه��ا 
الدين  فى  يرى  ل  عبده  حممد  "كان  د."ال�صلق": 
من  اأ�صرع  كان  فما  للعقول"،  وقيدًا  للنفو�ض  ُغال 
باب  اإغ���الق  اإىل  املنعزلني  اجل��ام��دي��ن  ال�صيوخ 
ذلك  فهاله  راأي��ه��م،  ي��رى  ل  من  وتكفر  الجتهاد 
بها  ينحو  واأن  الدينية  العقيدة  يب�صط  اأن  واأراد 
ًا واأن يخل�صها مما علق بها من �صوائب  منحى عقليَّ
اأف��ك��ارًا ج��دي��دة، ومل يكن  اأذاع  م��ادي��ة، وم��ن هنا 
الإ�صالمى  العامل  ا�صتنها�ض  اإلَّ  ذل��ك  من  يبتغى 
تخطيط  نتيجة  والعقم،  العجز  عليه  ق�صى  ال��ذى 

املحرفني من رجال الدين واحلكام ال�صيا�صيني.

تـاريـــخ األستاذ اإلمام

حممد عبده

ر�صيد ر�صا
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املعا�صرة"  واحلياة  الإ�صالمية..  "الثقافة 
العامة  امل�صرية  الهيئة  عن  �صدر  جديد  كتاب 
خلف  د."حممد  وراج���ع���ه  ج��م��ع��ه  ل��ل��ك��ت��اب، 
والكتاب  ��ار.  ن�����صَّ د."ح�صني  م��ه  وق��دَّ اهلل"، 
مت ملوؤمتر  ي�صم جمموعة من الأبحاث التى قدِّ
"الثقافة الإ�صالمية" الذى عقد برعاية جامعة 
املدة  فى  "الكوجنر�ض"  ومكتبة  "برن�صتون" 
ببلدة   )1953 �صنة  �صبتمرب  و16   8( ب��ني  م��ا 
برن�صتون"، وفى املدة من )17 و19( من العام 
وكانت  بوا�صنطن".  "الكوجنر�ض  مبكتبة  نف�صه 
هذا  ن�صرت  قد  بالقاهرة  "فرانكلني"  موؤ�ص�صة 
اأع��ادت  ثم   ،)1956 �صنة  )يناير  فى  الكتاب 
 ،)1962 ع��ام  من  )اأغ�صط�ض  فى  ثانية  طبعة 
وكان عنوان املوؤمتر كما جرت وقائعه: "الثقافة 
املعا�صر"،  ب��ال��ع��امل  عالقتها  ف��ى  الإ���ص��الم��ي��ة 
العنوان  من  واأ���ص��ح  علمًيا،  دقيق  عنوان  وه��و 
"الثقافة  العربية:  الطبعة  فى  له  اأختر  ال��ذى 
الثانى  لأن  املعا�صرة".  واحل��ي��اة  الإ�صالمية 
ناحية،  فى  الإ�صالمية  الثقافة  ي�صع  ترى  كما 
وكاأنهما  اأخ��رى،  ناحية  فى  املعا�صرة  واحلياة 
 – تلتقيان  ل  مق�ض  زاوي��ت��ا  اأو  نقي�ض،  طرفا 
ثنائية  وه��ى  �صيًئا،  لتقطعا  اإلَّ   – التقتا  اإن 
نه�صتها  قيام  منذ  العربية  الذهنية  فى  مزمنة 
على"  "حممد  ي��د  على  م�صر،  ف��ى  احل��دي��ث��ة 
واحلداثة  والنقل،  والعقل  واملعا�صرة،  كالراث 
اأو  وال��غ��رب،  ال�صرق  واإج��م��اًل  املحلية،  والقيم 
م�صارنا  قت  عوَّ قاتلة  ثنائيات  وال��غ��رب،  ال��رب 
واقعية  �صيا�صات  من  عليه  ترتب  وما  الفكرى، 
بالغرب  النا�ض، فنحن معجبون  حتكم م�صالح 
م، ون�صتهلك منتجاته، ونكرهه فى الوقت  املتقدِّ
نف�صه لأنه غرب كافر، وهكذا فى دائرة مفرغة 
مل تف�ض بنا اإىل �صيء ذى بال فى تطوير حياتنا 
اأى  فى  لالأمام،  خطوة  بها  م  والتقدُّ وحتديثها، 
جمال، والبادى الآن اأننا ذاهبون – حتى – اإىل 
مطلق  ع��داء  حلظة  اإىل  الثنائية،  هذه  قبل  ما 
للجماهر  الدينية  التيارات  تعبئة  عرب  للغرب 
الغفرة واإفهامها اأن العودة اإىل املا�صى، بنظمه 
تلك  ك��ل  م��واج��ه��ة  ف��ى  احل���ل،  ه��ى  و�صيا�صاته 

امل�صكالت التى تع�صف بنا، مع اأن هذه النخبة 
اقت�صادًيا على جتارتها مع هذا  تعي�ض  نف�صها، 
الغرب، ويظهرون فى  �صيارات  الغرب، يركبون 
خطبهم  ويبثون  الغرب،  اخرعها  تلفزيونات 
– تقريًبا  يحتكر  وبع�صهم  الغرب،  انرنت  فى 
الغرب،  من  الكمبيوتر  غيار  قطع  ا�صتراد   –
�صد  اأف��ك��اًرا  وبها  الأم���وال  ه��ذه  من  ويراكمون 

قناعات واآليات الكمبيوتر نف�صها.
كربى:  اأق�صام  اأربعة  اإىل  الكتاب  ينق�صم 
"الأول" بعنوان: "الإ�صالم واحلياة"، و"الثانى" 
"فى  و"الثالث":  والغرب"،  "الإ�صالم  بعنوان: 
و"الأخر"  الإ�صالمى"،  والج��ت��م��اع  ال��ت��اري��خ 
العلماء  وم��ن  بالده".  فى  "الإ�صالم  بعنوان: 
"بايار دودج،  الذين �صاركوا فى هذه الأبحاث: 
باتاى،  جرونباوم،  �صميث،  هارولد  بروز،  ميلر 
د.ماثيوز،  ت�صارلز  لوي�ض.ف.توما�ض،  كر�صويل، 
�صفيق جربى،  الدين،  جواد على، حممد نظام 

حممد كفراوى وحممد البهى".
يقول  ك��م��ا  الأب���ح���اث،  ه���ذه  ك�صفت  وق���د 
"د.حممد خلف اهلل" فى مقدمته، كما ك�صفت 
هى:  وا�صحة  حقيقة  ع��ن  امل��وؤمت��ر  مناق�صات 
الإ�صالمية  البالد  فى  املعا�صرين  املفكرين  اأن 
باحلياة،  الدين  ل�صلة  تقديرهم  فى  يختلفون 
و�صلة ال�صريعة بالتطورات الجتماعية، متاأثرين 
القائمة  الفكرية وال�صيا�صية  فى هذا بالظروف 
فى بالدهم، وبنوع الثقافة الغالبة فى �صخ�صية 
كل منهم، ومبقدار ما اأتيح لكل مفكر من فر�ض 
لفهم اأ�صول الإ�صالم واأهدافه واأ�صرار ت�صريعه، 
وخ�صائ�ض النظام ال�صامل الذى اأقامه، فتفكر 
العربى يختلف – فى بع�ض امل�صائل – عن تفكر 
الركى، وموقف الهندى يفرق – اأحياًنا – عن 
موقف الباك�صتاين، ولعل هذا فى ذاته يربر ن�صر 
اأو  مل�صئوليتها،  حتمل  دون  هى،  كما  الآراء  هذه 
موافقة على ما جاء فيها، حتى يت�صح الطريق 
التفاهم الذى تن�صده الأمم الإ�صالمية  لتحقيق 
فيما بينها، ونوع الوحدة التى ينبغى اأن حتاول 

الو�صول اإليها فى مقا�صدها واأغرا�صها.

حرب باردة 
مستمرة

غالف الكتاب



احلميد  عبد  �شاكر  الدكتور  اأكد  االفتتاح  فى 
االإبداع،  عن  تعبري  الثورة  اأن  على  الثقافة  وزير 
والتكرار  والتكرار،  النمطية  �شد  يعمل  واالإبداع 
نوع من االآلية، واالآلية والنمطية نوعان من فقدان 
الروح، ونوعان من املوت، فهما حالتان مت�شادتان 

للإبداع. 
فعل  والثقافة  اإبداعى  فعل  الثورة  اإن  وقال 
زمنية  حلظة  على  والتثبيت  التكرار  اأما  اإبداعى 
خارج  والعي�ش  املوت  اأفعال  من  نوع  وكذلك  بعينها 
دائم  واإبداع  وحياة  دد  تجَ هى  فالثورة  احلياة، 

م�شتمر. 
نوع  بها  تكون  اأن  ينبغى  الثقافة  وكذلك 
والعقل  احلوار  اأ�شا�ش  على  املنفتح  الوجود  من 
القريب  االآخر  على  واالنفتاح  والت�شامح  واخليال 
النظر  ووجهات  الروؤى  بتعدد  واالعرتاف  والبعيد، 
اأن  فينبغى  التفكري،  من  اأحادية  على  االنكفاء  ال 

احتلت ق�شايا وم�شكالت التحول الثورى 
ومتغريات ما بعد الثورات االجتماعية 

والثقافية بوؤرة ال�شوء فى موؤمتر الثقافة 
والثورة الذى عقده املجل�س االأعلى 

للثقافة فى الفرتة من 14 وحتى 16 اأبريل 
املا�شى و�شارك فيه باحثون ومثقفون 
ومبدعون من م�شر والوطن العربى 

والعامل ورغم �شخونة املناق�شات وحدتها 
اإال اأن اجلميع اأكدوا �شرورة قبول التعدد 

واالختالف كطريق وحيد حلرية الفكر 
والتعبري الذى هو الطريق الوحيد 

للنه�شة الثقافية القادمة.

ذلك  هو  والثقافة  الثورة  على  املهيمن  العقل  يكون 
"باختني" وقال  عنه  حتدث  الذى  احلوارى  العقل 
من خلله اأن الوجود االإن�شانى ب�شكل عام والوجود 
االآخر  خلل  من  وجود  هو  خا�ش  بوجه  االإبداعى 
فدائًما االآخر موجود وال ميكن اأن نفكر مبعزل عن 

االآخر واأن نوجد فى حالة حوار مع االآخر.
ووا�شل وزيرالثقافة: اإن موؤمتر الثورة والثقافة 
وكيفية  الثورات  قيام  اأ�شباب  ال�شتك�شاف  ياأتى 
ا�شتمرارها وكيف ته�ش اأي�شًا كما يحدث االآن فى 
م�شر. م�شريا اإىل اأن الثورة لي�شت �شيئًا افرتا�شيًا 

مطلقًا واإمنا هى ممار�شة واقعية.

مب�شاألة  ترتبط  الثورة  اأن  احلميد  عبد  وراأى 
حتديد الهوية، هوية الدول وال�شعوب، ولكن الهوية 
واملحددة  اجلامدة  الهوية  لي�شت  هنا  املق�شودة 
فالثورات  املفتوحة  الديناميكية  الهوية  اإمنا  �شلفًا 

قيام الثورات واستمرارها
فى مؤمتر اجمللس األعلى للثقافة
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الذى  بامل�شتقبل  ترتبط  واإمنا  باملا�شي،  ترتبط  ال 
تر�شم اآفاقه.

للمجل�ش  العام  االأمني  توفيق  �شعيد  د.  وقال 
اإن ما حدث فى  البع�ش يقولون  اإن  للثقافة  االأعلى 
اإىل  ا�شتنادًا  انتفا�شة  ولكن  ثورة  يكن  مل  م�شر 
واملجتمع  النظام  فى  جذرى  تغيري  هى  الثورة  اأن 
اأقول  والثقافة وهو ما مل يحدث فى م�شر، ولكنى 
فيه  نقع  الذى  ولكن اخلطاأ  ثورة  كان  ما حدث  اإن 
اأننا نت�شور اأن الثورة حلظة مكتملة بذاتها، ولكنها 
تكمل  اأخرى  حلظات  بعدها  تتواىل  دفع  حلظة 
اأن  ميكن  ال  الثورة  اأن  توفيق  الثورة.واأكد  م�شرية 
وعى  وفى  الثقافة  فى  تغري  حدث  اإذا  اإال  تكتمل 
الذى  العميق  الدر�ش  هو  وهذا  وعاملهم  النا�ش 

تعلمناه من الفيل�شوف االأملانى الكبري هيجل.
للموؤمتر  الكبري  احل�شور  اإن  �شعيد:  واأ�شاف 
باحلياة،  ناب�شًا  �شيبقى  البلد  هذا  اأن  على  يوؤ�شر 
معقولة  زمنية  فرتة  بعد  ياأتى  املوؤمتر  اأن  واأ�شاف 
تاأملها  لنا  يتيح  الذى  املر  يناير  ثورة  اندالع  من 
وقال  لها،  اأو�شح  روؤية  لنا  ويتيح  منها  م�شافة  من 
فاح�شًا  الثورى  احلدث  هذا  �شيتناول  املوؤمتر  اإن 
واالإبداعات  وم�شتقبله  وواقعه  ودالالته  اإرها�شاته 
التى انبثقت عنه، م�شددا على اأن الثورة لن تكتمل 
وحني  والنجوع  القرى  فى  النا�ش  وعى  بتغري  اإال 
واأن  كفرًا  لي�شت  العلمانية  اأن  النا�ش  عموم  يعرف 

الليربالية لي�شت حتلًل من االأخلق.
االأحاديث واملواقف املختلفة من الثورة و�شور 
نتابع  ونحن  الذاكرة  تقتحم  كانت  والقمع  الظلم 
فعاليات املوؤمتر املختلفة. اأوقفنا اخلبري االقت�شادى 
والطريق  االقت�شادى  "الطريق  النجارعند  اأحمد 
اإىل الثورة امل�شرية"، كم كان احلديث عن التزييف 
قليلة  �شهور  قبل  قال:  مرعبا،  والتلفيق  والتدلي�ش 
من ثورة 25 يناير كانت حكومة اأحمد نظيف ومن 
الديكتاور  لنظام  الر�شمية  االإعلمية  االآلة  ورائها 
البيانات  املخلوع مبارك، تغرق م�شر بطوفان من 
الرائع  االقت�شادى  االأداء  اإىل  كلها  ت�شري  التى 
والبطالة،  للفقر  وتراجع  قوى  منو  من  للحكومة 
وهى بيانات كانت تتناق�ش ب�شورة فظة مع حقائق 
والتباطوؤ  والبطالة  الدخل  توزيع  و�شوء  الفقر  واقع 
االقت�شادية  االتاهات  تقرير  وكان  االقت�شادي. 
اال�شرتاتيجية وحده، من بني التقارير االقت�شادية 
اإىل  فيها،  لب�ش  ال  وا�شحة  ب�شورة  ي�شري  العلمية 
ا�شتهدفت  التى  احلكومية  البيانات  تلك  عك�ش 
واأثبت  مزيفة،  ببيانات  احلكومى  االأداء  تميل 
الر�شمية  البيانات  ونقد  حتليل  م�شداقية  الواقع 
الذى قدمه هذا التقرير على مدار �شنوات �شدوره. 
معاجلته  فى  له  العام  االتاه  �شواب  اأي�شا  واأثبت 

والعربية  امل�شرية  االقت�شادية  والق�شايا  امل�شاكل 
وربطها ب�شورة وثيقة بالبيئة ال�شيا�شية التى يعمل 
الق�شايا  تلك  من  يتعلق  ما  �شواء  االقت�شاد،  فيها 
العربية  الوطن  بلدان  مع  االقت�شادى  باالندماج 
فى  واملتكافئ  العادل  واالندماج  النامية،  والدول 
االقت�شاد العاملي، اأو بحفز النمو وتنويع االقت�شاد 
والتطوير  البحث  على  واالإنفاق  الرعاية  وحت�شني 
العلميني وربطهما مبجاالت االإنتاج املختلفة باعتبار 
فى  االإنتاجية  فى  الزيادة  من  الكربى  الغالبية  اأن 
العامل حتققت من التطويرات التقنية الناتة عن 
الف�شاد  العلميني، ومنع ومكافحة  البحث والتطوير 
املعوق لتاأ�شي�ش االأعمال اخلا�شة الكبرية واملتو�شطة 
وال�شغرية والتعاونية واملعوق مل�شالح املواطنني اأيا 
من  ومتكينهم  العاطلني  وت�شغيل  طبيعتها،  كانت 
ك�شب عي�شهم بكرامة، ومكافحة الفقر بكل ال�شبل 
املكافحة،  تلك  حتقيق  خللها  من  ميكن  التى 
وحتقيق العدالة االجتماعية من خلل نظم عادلة 
والتحويلت  ال�شلعى  والدعم  واالأجور  لل�شرائب 
ودعم اخلدمات العامة عموما واخلدمات ال�شحية 

والتعليمية على نحو خا�ش. 
كانت  التى  املُزيفة  البيانات  مع  وبالتوازى 
حكومة نظيف ُت�شدرها، كانت مطبوعات �شندوق 
البيانات  تلك  ن�شر  تعيد  الدوليني  والبنك  النقد 
بقدر  احلقيقة  تهمهما  مل  حيث  تدقيق،  اأى  بل 
مبارك  ونظام  نظيف  حكومة  بتطبيق  اهتمامهما 
لربناجمها، وحتقيقه لروؤى وم�شالح الدول الدائنة 

ومن خلفها الطبقات الراأ�شمالية فيها، واملتمثلة فى 
فتح االقت�شاد امل�شرى بل �شوابط من خلل حترير 
متطلبات  يتجاوز  مبا  واخلدمية  ال�شلعية  التجارة 
من  �شريبى  ملذ  وبناء  العاملية،  التجارة  منظمة 
خلل قانون ُيخف�ش ال�شرائب على ال�شريحة العليا 
للدخل من 42% اإىل 20% وم�شاواتها فى هذا ال�شدد 
مع الطبقة الو�شطى حيث ُيفر�ش هذا املعدل على 
كل من يزيد دخله على 40 األف جنيه فى العام اأيا 
اجلنيهات،  مليارات  بلغ  لو  حتى  دخله  حجم  كان 
كبرية  �شريبية  وت�شهيلت  تخفي�شات  وجود  مع 
بدعوى  االأخرية  ال�شنوات  فى  الراأ�شمالية  للطبقة 
العاملية.  االأزمة  تاأثريات  مواجهة  على  م�شاعدتها 
بل  بور�شة  فى  االأموال  لغ�شل  اآخر  ملذ  وبناء 
�شوابط تنظيمية و�شريبية. واأي�شا من خلل اإقرار 
�شرية احل�شابات امل�شرفية التى تتغطى بها االأموال 
الناتة عن الف�شاد اأو االقت�شاد االأ�شود. باالإ�شافة 
اإىل بيع القطاع العام دون وجود اأى �شمان ل�شفافية 
ونزاهة تلك العملية التى حتولت فى الواقع العملى 
مدار  على  هوال  الف�شاد  عمليات  اأ�شد  اإحدى  اإىل 

التاريخ االقت�شادى مل�شر.
الوزيرين  اأن  اأنه كان الفتا  اإىل  النجار  واأ�شار 
"نظيف"،  حكومة  �شيا�شات  اأ�شواأ  عن  امل�شئولني 
ويو�شف بطر�ش غايل،  الدين  وهما حممود حميى 
قد مت اختيارهما للعمل �شمن قيادات البنك الدوىل 
و�شندوق النقد الدويل. واالأول بالذات م�شئول عن 
�شفقات ف�شاد مروعة فى بيع القطاع العام مثل بيع 

وزيرالثقافة:
الثــورة والثقـافة فعـــالن اإبداعيـــان
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�شركة طنطا للكتان والزيوت باأقل من 8% من قيمة 
مبا�شرة  الكائنة  اأر�شها  م�شاحة  تبلغ  اأر�شها حيث 
على الطريق الزراعى بني القاهرة واالإ�شكندرية فى 
منطقة ميت حبي�ش فى طنطا نحو 310 اآالف مرت 
بني  يرتاوح  املنطقة  تلك  فى  االأر�ش  و�شعر  مربع، 
اأفندى  عمر  �شركة  وبيع  اآالف جنيه،  و�شبعة  ثلثة 
وا�شتكمال خ�شخ�شة �شركة اال�شكندرية للأ�شمنت 
ب�شورة مهدرة للمال العام، وبيع االأرا�شى اململوكة 
قيمتها،  ُع�شر  من  باأقل  ال�شركات  من  كبري  لعدد 
التنفيذيني  املديرين  �شمن  زال  فما  ذلك  وبرغم 
لنا  بالن�شبة  يجعله  مبا  االآن،  حتى  الدوىل  للبنك 
تدمري  فى  �شاعدوا  من  وملكافاأة  للف�شاد  موؤ�ش�شة 
العاملية  الراأ�شمالية  ل�شالح  بلدانهم  اقت�شادات 

التى يعمل البنك الدوىل كوكيل لها.
احلكومية  البيانات  من  النقي�ش  وعلى 
التى  االأخرية  االأعوام  فى  �شهدت م�شر  الر�شمية، 
�شبقت �شقوط نظام مبارك الديكتاتورى، وبالذات 
فى عام 2010، م�شتوى غري معهود من ا�شطراب 
النا�ش مبا�شرة،  اخلدمات العامة التى مت�ش حياة 
مثل انقطاع الكهرباء وما يرتتب عليه من اأعطال، 
الذى  الغاز  ونق�ش  فنية  م�شاكل  ب�شبب  وذلك 
ميلك  بلد  فى  به،  احلرارية  املحطات  تزويد  يتم 
مرت  مليار   2200 تقارب  الغاز  من  احتياطيات 
مكعب، وينتج نحو 58.9 مليار مرت مكعب �شنويا،  
 37.4 ملدة  تكفى  االحتياطيات  هذه  اأن  يعنى  مبا 
وي�شدر  الراهنة،  االإنتاج  م�شتويات  ظل  فى  عاما 
الغاز للعديد من الدول مثل اأ�شبانيا وتركيا واالأردن 
باأ�شعار تقل عن ربع ال�شعر فى االأ�شواق  واإ�شرائيل 
كبرية فى جمال  اأزمة  �شهدت م�شر  كما  الدولية. 
نوعية  فى  املعتاد  التدنى  ب�شبب  لي�ش  ال�شرب  مياه 

بعد  انقطاعها  ب�شبب  اأي�شا  ولكن  وفقط،  املياه 
انك�شار اأنابيب املياه فى مناطق مل مير على اإن�شائها 
زمن طويل مثل القاهرة اجلديدة والتجمع اخلام�ش 
مما  زايد،  وال�شيخ  اأكتوبر  من  ال�شاد�ش  ومدينتى 
ي�شري اإىل عدم مطابقة البنية االأ�شا�شية فى قطاع 
ال  اأمر  وهو  للموا�شفات،  املناطق  هذه  فى  املياه 
ميكن اأن يحدث اإال اإذا كانت هناك عمليات ف�شاد، 
الرتدى  ذلك  وبرغم  اأحد.  ُيحا�شب  مل  ذلك  ومع 
املوازنة  بيانات  اأ�شارت  فقد  ال�شرب  مياه  ل�شبكة 
االأخري فى عهد مبارك  املاىل  للعام  للدولة  العامة 
فى  اال�شتثمارات  تراجع  اإىل   ،)2011-2010(
قطاع مياه ال�شرب اإىل 1.21 مليار جنيه م�شري، 
بنحو 5.8 مليار جنيه عام 2010-2009،  مقارنة 

بن�شبة انخفا�ش بلغت نحو %79.1. 
فى  املروع  التلوث  هناك  وبعده  ذلك  وقبل 
ال�شناعى  ال�شرف  مياه  يتلقى  الذى  النيل  مياه 
والزراعى واأحيانا ال�شحى دون اأن حترك حكومات 
الديكتاتور املخلوع �شاكنا للحفاظ على نقاء �شريان 
يرفعونه  القدماء  اأجدادنا  كان  الذى  م�شر  حياة 
ملرتبة القدا�شة، ويتوعدون من يلوثه باجلحيم فى 

االآخرة. 
حكومة  فرتة  خلل  وا�شحا  ظهر  كما 
فى  الراأ�شماليني  لوجود  الوبيلة  االآثار  "نظيف"، 
احلكم ب�شورة مبا�شرة من تعار�ش فظ للم�شالح 
جعل وزيرين )حممد من�شور وزير النقل االأ�شبق، 
ي�شرتيان  ال�شابق(،  االإ�شكان  وزير  املغربى  واأحمد 
اأحد البنوك امل�شرتكة )البنك امل�شرى االأمريكي( 
مليون   336 �شيع  مما  قيمته  من  كثريا  اأقل  ب�شعر 
جنيه على االأقل على احلكومة، وجعل اأحد الوزراء 
والأقربائه  لنف�شه  ي�شتحوذ  املغربي(  )اأحمد 

البناء،  اأرا�شى  من  هائلة  م�شاحات  على  ول�شركته 
قيمة  لرتتفع  باملزادات  االأرا�شى  اأ�شعار  وي�شعل 
من  املليارات  بع�شرات  بحوزته  التى  االأرا�شى 
والعقارات  االأرا�شى  اأ�شعار  رفع  مبا  اجلنيهات 
اأو  اأ�شعاف  بخم�شة  احلكومة  هذه  عهد  مدار  على 
اأكرث وهو ما اأدى اإىل حرمان قطاعات �شخمة من 
حمدودى الدخل من الفقراء وبع�ش �شرائح الطبقة 
مبارك  برنامج  وحتى  ال�شكن.  حق  من  الو�شطى 
بع�ش  اإىل  اإهداوؤه  مت  الدخل،  حمدودى  الإ�شكان 
الراأ�شماليني لين�شئوا م�شاكن تبداأ ب�شعر يزيد على 
لل�شقة 63 مرتا وهو مبلغ ال ميكن  األف جنيه   100
م�شر،  فى  الدخل  حمدودى  اأو  للفقراء  يتوافر  اأن 
ولي�شتفيد هوؤالء الراأ�شماليون الأنف�شهم من امليزات 
من  العام  واملال  املوارد  من  الدولة  قدمتها  التى 
للمرت فى منطقة  ب�شعر 70 جنيها  اأرا�ش رخي�شة 
بها مرافق خارجية، اأى نحو 5% من ال�شعر ال�شوقى 
 15 تبلغ  ترد  ال  ومنح  اجلديدة،  املدن  فى  للأر�ش 
األف جنيه عن كل وحدة 63 مرتا يتم بناوؤها، بينما 

�شاعت حقوق حمدودى الدخل وُتركوا بل �شكن. 
لدى  امل�شالح  تعار�ش  اأن  عن  ف�شل  هذا 
بع�ش قيادات ال�شلطة الت�شريعية مثل رئي�ش الهيئة 
الربملانية للحزب الوطنى )اأحمد عز( والذى كان 
متهما مبمار�شة االحتكار فى قطاع احلديد، قد اأدى 
االحتكار،  ومنع  املناف�شة  حماية  قانون  �شدور  اإىل 
بل  احتكارا،  مينع  اأو  مناف�شة  يحمى  وال  �شعيفا 
احتكارى  اتفاق  اأى  من  يخرج  اأن  يريد  من  يعاقب 
االإبلغ  هذا  من  املحتكرين  كل  ملنع  عنه،  ويبلغ 
وجلعلهم كع�شابة اإجرامية موحدة امل�شري وت�شمن 
عدم خروج اأى فرد منها على اتفاقاتها االحتكارية 

االإجرامية.
ال  االقت�شادى  االأداء  �شوء  اأن  واحلقيقة 
مبارك  عهد  اإن  اإذ  نظيف،  حكومة  على  يقت�شر 
االقت�شادى  االأداء  ناحية  من  االأ�شواأ  هو  اإجماال 
بلغ  فبينما  االأقل،  على  عقود  �شتة  منذ  م�شر  فى 
معدل النمو احلقيقى للناجت املحلى االإجماىل نحو 
6% فى اخلم�شينيات، وارتفع اإىل اأعلى ذروة له فى 
الع�شرين حيث  القرن  االأول من �شتينيات  الن�شف 
بلغ نحو 8.3% �شنويا. وح�شب بيانات البنك الدوىل 
املحلى  للناجت  ال�شنوى  النمو  معدل  متو�شط  بلغ 
من  الفرتة  خلل   %6.8 نحو  امل�شرى  االإجماىل 
اأخذنا مبتو�شط  واإذا  اإىل عام 1980.   عام 1965 
ال�شنوى منذ اخلم�شينيات وحتى عام  النمو  معدل 

1980 فاإنه قد بلغ نحو 6.8% �شنويا.
وقد بلغ معدل منو الناجت املحلى االإجماىل فى 
عام  من  الفرتة  خلل  �شنويا   %6.4 نحو  ال�شني 
 %3.6 نحو  املعدل  وبلغ   ،1980 عام  حتى   1965
�شنويا فى الهند خلل الفرتة املذكورة، وبلغ املعدل 
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املناظر فى تايلند 7.2% �شنويا، وفى ماليزيا نحو 
7.3% �شنويا، وفى كوريا اجلنوبية نحو 9.6% �شنويا 

خلل الفرتة من عام 1965 اإىل عام 1980. 
اأن م�شر كانت تقف فى ال�شف االأول مع  اأى 
وكانت  االقت�شادي،  النمو  فى  العامل  دول  اأ�شرع 
حرب  نهاية  حتى  النمو  ذلك  حتقيق  فى  تعتمد 
م�شر  جعل  ما  وهو  باالأ�شا�ش،  ذاتها  على  اأكتوبر 
تخرج من تلك احلرب وكل ديونها املدنية اخلارجية 
الديون  تلك  اإىل  وي�شاف  فقط.  دوالر  مليار   2.7
ال�شابق  ال�شوفيتى  ع�شكرية للحتاد  ديونا  املدنية، 
اأما  النهاية.  فى  منها  م�شر  اإعفاء  مت  ديون  وهى 
ال�شبعينيات  من  الثانى  الن�شف  فى  ال�شريع  النمو 
بالرتكيز  حتقق  فقد  �شنويا،   %9.5 نحو  والبالغ 
على قطاع اخلدمات املالية والتجارية وال�شياحية، 
واعتمد فى متويل النمو على االإفراط فى االقرتا�ش 
من اخلارج وكبل م�شر بديون خارجية كبرية بلغت 

نحو 21 مليار دوالر فى عام 1980.  
وخلل الفرتة من عام 1983 حتى عام 2010، 
املحلى  للناجت  ال�شنوى  النمو  متو�شط معدل  تدهور 
االإجماىل امل�شرى اإىل 4.3% �شنويا طبقا لبيانات 
البيانات  عن  املاأخوذة  الدوىل  النقد  �شندوق 
مبالغات  على  تنطوى  التى  امل�شرية  الر�شمية 
بالزيادة فى اإطار انت�شار تزوير البيانات الر�شمية 
لتجميل االأداء املتوا�شع لغالبية احلكومات املتعاقبة 
خلل العقود الثلثة االأخرية. وباملقابل بلغ املعدل 
فى  �شنويا   %6.7 وبلغ  �شنويا،   %10 ال�شني  فى 
الهند، ونحو 6% �شنويا فى ماليزيا وكوريا اجلنوبية 
مكانة  تتدهور  اأن  الطبيعى  من  وكان  وتايلند. 
النمو  رقم  اأن  البلدان، خا�شة  بهذه  مقارنة  م�شر 

على  ينطوى  مب�شر  اخلا�ش  ال�شعيف  االقت�شادى 
درجة من الت�شخيم واملبالغة غري احلقيقية.

العقود  فاإن  الت�شخم،  ملعدل  بالن�شبة  اأما 
فى  الكبري  الت�شخم  عهد  تعترب  االأخرية  الثلثة 
تاريخ م�شر. ووفقا لبيانات �شندوق النقد الدويل، 
فاإن متو�شط املعدل ال�شنوى للت�شخم بلغ نحو %3.2 
�شنويا فى املتو�شط خلل الفرتة من عام 1960 اإىل 
عام 1970. وبلغ هذا املعدل نحو 9.6% �شنويا فى 
اإىل عام 1981 خلل حكم  الفرتة من عام 1971 
ال�شادات.  وخلل االأعوام من 1982 حتى 2010 بلغ 
متو�شط معدل الت�شخم نحو 11.3% �شنويا،  علما 
ا�شطراب  اإىل  يوؤدى  الت�شخم  معدل  ارتفاع  باأن 
ح�شابات اال�شتثمار القائم على التوقعات، كما يوؤدى 
حقوق  اأ�شحاب  ل�شالح  الدخل  توزيع  اإعادة  اإىل 
التملك وبالذات الفئات الراأ�شمالية املختلفة، على 
من  الثابتة  و�شبه  الثابتة  الدخول  اأ�شحاب  ح�شاب 

اأ�شحاب الرواتب واالأجور واملعا�شات.
جملة  حترير  رئي�ش  غامن  ليلى  د.  وحتدثت   
"البدائل" عن دور املراأة فى الثورات العربية واآفاق 
�شرورة  على  موؤكدة  القرار،  �شنع  فى  م�شاركتها 
فهناك  املراأة،  دور  على  املوؤ�ش�شى  الطابع  اإ�شفاء 
فر�شة اأمام املراأة فى و�شع الد�شتور و�شرورة ربط 
م�شار  فالثورة  االأخرى،  احلقوق  ب�شباق  مطالبها 
الغرب  فى  والرجل  املراأة  ح�شلت  وقد  و�شريورة 
عامًا  مائتى  ا�شتمرت  معركة  بعد  حقوقهم  على 

ليثبتوا حقوقهم.
اأ�شتاذ  عفيفى  حممد  د.  قدم  جانبه  ومن 
"الطريق  بعنوان  ورقة  املعا�شر  العاملى  التاريخ 
فيها  حتدث  تاريخية"  روؤية  العربي:  الربيع  اإىل 

عن التغريات الدميوغرافية وارتفاع ن�شبة ال�شباب 
التى  العربى  العامل  فى  االت�شاالت  ثورة  وانت�شار 
اإىل  اأدى  مما  املعرفة،  من  جديدة  اأمناطًا  خلقت 
ي�شري  "ارحل"  فم�شطلح  االأبوي،  النظام  �شقوط 
مع  الغرب  فى  �شقط  الذى  االأبوى  النظام  اإىل 

�شقوط ال�شيوعية وجدار برلني.
كما اأكد الكاتب واملفكر اللبنانى ال�شهري دكتور 
كرمي مروة فى كلمته اأمام املوؤمتر "الثورات العربية 
التى انطلقت من تون�ش وامتدت اإىل معظم البلد 
العربية هى ظاهرة غري م�شبوقة ولن تنتهى مهما 
للوطن  جديدا  تاريخا  كتبت  فقد  الزمن،  طال 

العربي".
كل  والثوار  املثقفني  اأن  مروه  كرمي  واأ�شاف 
عقود  بعد  العربى  واالإن�شان  للآخر  بحاجه  منهما 
من اال�شتبداد والظلم و تدمري الوعى واالإرادة يخرج 
توا�شل ال  دائمًا هو  والتاريخ  القوية  الطريقة  بهذه 
انقطاع، فيه اجلديد ياأتى على قاعدة القدمي الذى 
مر  وهو ثورة املقهورين الذين اكت�شفوا فى حلظات 
ينا�شلوا  اأن  وعليهم  م�شلوبة  لهم حقوق  ب�شر  اأنهم 
للو�شول اإليها. وعن م�شر، قال مروه: "منذ مطلع 
�شبابى واأنا اأع�شق م�شر واعترب كبار مثقفى م�شر 
اإىل  م�شر  �شتعيد  امل�شرية  والثورة  االأنبياء.  مثل 

مكانتها ودورها الذى افتقدته طويًل.
واألقى ال�شاعر والربوفي�شور االأ�شبانى خو�شيه 
اأن الربيع  اأمام املوؤمتر، ذكر فيها  ماريا حما�شرة 
جمرد  وال  ظرفيًا  �شيا�شيًا  ا�شطرابا  لي�ش  العربى 
ثوره  الواقع  فى  اإنه  ا�شتبدادية،  نظم  �شد  مترد 
جيل  ظهور  مع  كبري  عمق  ذات  وثقافية  اجتماعية 
جديد رائع من النا�شطني واملدونني وكتاب امل�شرح 

والفنانني كلهم ي�شكلون بذرة الثورة الثقافية.
وقال املفكر الي�شارى �شريف حتاتة اإن مظاهر 
ايجابي،  جانب  لها  الثورة  فى  واالنفلت  الفو�شى 
وطرح  اخلوف.  من  التخل�ش  على  ت�شاعد  فهى 
عدة اأ�شئلة حول وجود انقطاع بني الثورات العربية 
للعوملة  املناه�شة  العامل  فى  ال�شعبية  واحلركات 

الراأ�شمالية.
�شعبان  الدين  بهاء  اأحمد  املهند�ش  واأ�شار 
حركات  اإ�شهام  اإىل  امل�شرى  والكاتب  ال�شيا�شى 
فى  وغريها  �شعيد  خالد  وكلنا  ابريل  و6  كفاية 
الثورات العربية باعتبارها حركات احتجاج �شيا�شى 

وثقافى واجتماعى �شد نظم ا�شتبدادية.
الثورة  اإن  الدكتور ه�شام جعفر  الباحث  وقال 
جديد  وح�شارى  معرفى  لنموذج  تد�شني  امل�شرية 
واإن القيم بها طبقت على اأر�ش الواقع مثل ال�شلمية 
واإن  االإن�شانية  الكرامة  وقيمة  واملواطنة  والتعددية 
هذه القيم واملمار�شات �شيكون لها بالغ التاأثري على 

م�شتقبل م�ش



ق�ضية  "موازين" يعيد 
الفــــن والحـــــريــة
رفعها  عبارة  موازين"  من  يقترب  اأحد  "ال 
المغرب  فى  والمثقفين  النا�شطين  من  مجموعة 
المهرجان  وق��ف  ب��اده��م  م��ح��اوالت  راف�شين 

ال�شنوى للمو�شيقى "موازين". 
من جانبه �شرح الحبيب ال�شوبانى وزير الدولة 
المغرب  فى  المدنى  والمجتمع  البرلمان  ل�شئون 
من  واعتباره  المهرجان  هذا  اإقامة  باده  رف�ض 
اأن�شطة النظام ال�شابق، التى ال تح�شب على المد 

االإ�شامى فى الباد.
وفى حواره مع �شحيفة االأخبار ذكر ال�شوبانى 
اأن����ه ت��وج��د ث���اث م��ع��وق��ات ت��ق��ف اأم�����ام قيام 
غير  اأم��وال  المهرجان  تلقى  اأبرزها  المهرجان، 
معلومة الم�شدر، ويجذب انتباه طاب المدار�ض 
من  منهم  مطلوب  هو  ما  عن  بعيدا  والجامعات 

واجبات.
الغنائى  موازين  مهرجان  اأن  بالذكر  جدير 
الجمهور  م���ن  ال��ن��ظ��ي��ر  م��ن��ق��ط��ع  اإق���ب���اال  ي��ل��ق��ى 
المغربى حيث �شاهده عام 2011 ما يقرب من 2 
2،مليون م�شاهد، وهذا ما يف�شر اإقبال الفنانين 
والمطربين العالميين اأمثال �شاكيرا وغيرها على 

قبول الم�شاركة به دون مقابل.
لكن ال��م��د االإ���ش��ام��ى ف��ى ال��ب��اد اأع���اد من 
جديد ق�شية الفن والحرية بين مختلف توجهات 

المثقفين هناك.

ميلك  ال�شعب  اأن  املوريتانى  الرئي�ض  و�شرح 
اإىل  م�شريا  عاما،   700 منذ  اأدبيا ميتد  تاريخا 
التاريخ هو طريق باده لتحقيق  اإعادة هذا  اأن 
ال���وزراء  رئي�ض  اع��ت��ر  جانبه  م��ن  ال�����ش��ام.. 
نواة لدعم احلياة  اأن هذا املكان هو  املوريتانى 
ال�شراعات  عن  بعيدا  مقوماتها  بكل  الطبيعية 
الباد عن  اأهل  الكثري من  كما عر  والقبلية.. 
للبعد  كفر�شة  امل�شرح  تاأ�شي�ض  باإعادة  فرحتهم 
واإن كان  �شابقا،  الذى طال اجلميع  العنف  عن 
االإ�شاميني  تدخل  م��ن  يخ�شى  الزال  البع�ض 
الب�شطاء  فر�شة  يعتر  الذى  الن�شاط  هذا  ملنع 

الوحيدة للت�شلية.
بعر�ض  امل��وري��ت��ان��ى  التليفزيون  ق���ام  وق���د   
ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��ه��رج��ان،  االأغ��ان��ى 
عر�ض  بجانب  ال�شعبية  والرق�شات  واملو�شيقى 
املعانى  م���ن  ك��ث��ريا  ي��ح��م��ل  م�����ش��رح��ى مم��ي��ز 

الهادفة.

متحف القلوب املحطمة
فـى كـــرواتيـــــــــــــــا
تاأ�شي�ض متحف  ق�شة حب فا�شلة كانت وراء 
�ض املتحف فى زغرب  القلوب املحطمة.. فقد اأ�شَّ
املخرجة  وحبيبته  جروي�شيك  درازي��ن  الفنان 
اأولينكا في�شيكيا، بعد انف�شالهما تخليًدا لذكرى 

حبهما املهزوم.
لكن  االإن�شانية،  العاقات  تف�شل  ما  دائ��ًم��ا 
زخ��م احل��ي��اة ال ي��ت��وق��ف، هنا ف��ى زغ���رب فى 
وامل�شى  للتعافى  مثالية  فر�شة  توجد  كرواتيا 
املرحة  احل��ب  الآالم  مرير  اج��رار  دون  قدًما 

التى تنق�ض فا تزول.
ازدهرت فكرة اإقامة متحف للعاقات املنهارة 
عر التجول فى كل اأرجاء العامل باالرتكاز على 
يعر�ض  الذى  الف�شل  هذا  وبقايا  الف�شل  مفهوم 
مة كفر�شة للتعافى من  فى متحف القلوب املحطَّ
بقايا م�شاعر تنهار وذلك فى عاقة جدلية مع 

مفهوم اآخر هو مفهوم االإبداع.
واأًيا كان احلافز الذى يجعل �شخ�ض ما يترع 
بحاجيات هى غاية فى احلميمية واخل�شو�شية، 
فى  وت�����ش��ارك  ت�شاهم  اأن  واح���د:  ال��ه��دف  ف��اإن 
من  عملية  تخلق  حتى  امل��ع��رو���ش��ات  جمموعة 
تكت�شف  اأن  بها  ت�شتطيع  ال��ع��اج��ى  الك�شف 
اإمكانيات احلياة املتبقية داخلك ت�شتعيدها ثم 

مت�شى قدًما.

مهرجان مو�ضيقى
فى الهواء الطلق 
االأهلية،  احل���رب  م��ن  ع��ام��ا  ع�شرين  ب��ع��د 
بالعا�شمة  املك�شوف  القومى  امل�شرح  قلب  وفى 
مو�شيقى  م��ه��رج��ان  اأول  اأق���ي���م   امل��وري��ت��ان��ي��ة 
فى  للمجتمع  ج��دي��دة  روؤي���ة  يقدم  ال��ب��اد،  ف��ى 
فى  �شادت  التى  العنيفة  بعد �شورتها  موريتانيا 

اأذهان الكثريين منذ 1991.
وقد اأقيم امل�شرح فى الهواء الطلق باإمكانات 
للمواطنني  اأن يقدم  ا�شتطاع  للغاية، لكنه  قليلة 

فى موريتانيا حفات مو�شيقية ممتعة.
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"جمـــــــــدالنـــــى"
يروى "�ضنوات جمدنا"
عنوان  هو  املخت�شرة"  جمدنا  "�شنوات 
�شريف  اللبنانى  لاأديب  الثالثة  الرواية 
جمدالنى، ال�شادرة عن دار "�شوى" الفرن�شية، 
اأهم  من  فرة  تفا�شيل  خالها  من  ويروى 
احلرب  اندالع  قبل  بريوت  فى  التاريخ  فرات 
فى ال�شبعينات، حيث االأ�شواق العامرة ومقاهي 
�شارع احلمرا الذى كان يف ال�شابق قبلة املثقفني 

وال�شحفيني.. وزيوع الفنون مبختلف اأ�شكالها.
وتاأتى الرواية الثالثة بعد روايتني للكاتب عام 
2005 و2007 "حكاية البيت الكبري" و"القافلة" 
"�شوى" ويتناول خالهما  اللتان �شدرتا عن دار 
التاريخى  ال�شرد  من  اإطار  فى  لبنان  فى  احلياة 
فتبداأ  واالأ�شاطري،  واملاحم  بالتفا�شيل  امللئ 
املفاجئ  اأبيه  ووفاة  طفولته  منذ  احلكاية 
االأقم�شة  لبيع  حمل  فى  للعمل  ا�شطراره  ثم 
حبيبته  مع  ولقاءه  اأ�شرته..  احتياجات  ل�شد 
حلم  اأجل  من  امل�شرى  مع  ومغامراته  ال�شعودية 
"�شنوات  االأخرية  روايته  فى  ليتناول  الرثاء.. 
فى فرة  فى بريوت  املخت�شرة" احلرب  جمدنا 

ال�شبعينات والتى ق�شت على كثري من االآمال. 
يتميز الكاتب اللبنانى �شريف جمدالنى بقدرته 
بتفا�شيل  القارئ  واإمتاع  احلكى  على  العالية 
وقد  االأ�شاطري،  من  لعامل  تاأخذك  التى  اأعماله 
توؤرخ  كونها  بالرواية  الفرن�شى  االإعام  اإهتم 
ين�شاها  قد  بريوت،  فى  مهمة  تاريخية  لفرة 

البع�ض لكنها تعي�ض فى ذاكرة اأهلها.

عودة الق�ض�ص امل�ضورة 
ت�شهد حاليا ال�شحافة الفرن�شية اإقباال كبريا 
احلياة  تتناول  التى  امل�شورة  الق�ش�ض  على 
ال�شيا�شية والرئا�شية بتفا�شيلها املعقدة اجلافة، 
واعترت ال�شحف االفرن�شية اأن اهتمام القارئ 
بتلك النوعية من الق�ش�ض تاأتى من باب التغيري 
بجانب اأنه يحتوى على معلومات حقيقية ت�شاعد 

على التفكري والفهم للحياة ال�شيا�شة.
عمل  طريقة  "لوفيجارو"  �شحيفة  وقدمت 
متكامل  عمل  لفريق  واحتياجها  الق�ش�ض  تلك 
�� كما  �� �شحفى وكاتب ور�شام كاريكاتري متميز 
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املتحف االآن ملتقى الأكرث من األف حتفة من 
خمتلف اأرجاء العامل، كل حتفة منها هى ق�شة 
حتتك  ال  خ�شو�شية  ف��ى  بالف�شل  مكللة  ح��ب 
احلب  فى  اإرًث��ا  ت�شتعر�ض  حتفة  فكل  ب��اأخ��رى، 
بنوع من القد�شية وال�شعائرية االحتفالية حيث 

الر�شانة تغلف جميع املعرو�شات.
على  جترنا  جمتمعاتنا  اإن  اأولينكا:  تقول 
حفات  مثل  �شتَّى  وداعية  مبنا�شبات  االحتفاء 
يكون  اأن  علينا  تاأبى  لكنها  واجلنازات  التخرج 
العاقات  وحتطم  ب��زوال  ر�شمًيا  تاأبيًنا  هناك 
امل�شاعر  على  القوى  تاأثريها  رغ��م  االإن�شانية 
اأن كل عاطفة هى، وب�شكل  واالأحا�شي�ض، ورغم 

ها وحدها. جوهرى لها جمهورها الذى يخ�شُّ
مكد�شني  العامل  عر  واأولينكا  درازين  جتول 
م�شبوغة  كلها  التحف  م��ن  مذهلة  جمموعة 
املحليني  والتاريخ  والثقافة  ال�شخ�شية  باخلرة 
باأ�شلوب  ق��دم��ت  ال��ت��ح��ف  ف����اإن  ذل���ك  ورغ����م 
اجلمهور  ن  مكَّ كونًيا  منوذًجا  ل  لي�شكَّ العر�ض 
ي�شعرك  ب�شكل  املعرو�شات  تلك  ا�شتك�شاف  من 
خرة  اجلمهور  يلهم  مبا  واالرت��ي��اح  بالتوا�شل 
ى ما ن�شعر ونوؤمن  مميزة للتب�شر االأعمق كى يقوِّ

به جتاه االأ�شياء بداًل من املعاناة الطائ�شة.
ال��ف��ك��رة وامل��ت��ح��ف ح��ظ��ي��ا بتغطية  ك��ل م��ن 
اإىل  �شى  بى  بى  ال�  رادي��و  فمن  هائلة  اإعامية 
االإندبندت  جملة  وم��ن  ميل،  الديلى  �شحيفة 
الريطانية اإىل اللوموند الفرن�شية ومن ال� �شى 

اإن اإن اإىل الراديو نا�شيونال بابليك.
اأخ��رًيا  افتتاحيتها:  ف��ى  ميل  الديلى  قالت 
وطنًيا  منزاًل  االأدوات  من  النوعية  هذه  وجدت 
مب��ا ي��ك��رم ه���وؤالء ال��ذي��ن ف��ق��دوا احل���ب.. اأما 
الترع  فكرة  وج��دت  فقد  التليجراف  حم��ررة 
للمتحف من اأعلى خم�شة اأ�شياء ميكن فعلها فى 

هذا االأ�شبوع.
ف��ى اأواخ���ر �شهر م��ار���ض واأوائ���ل اإب��ري��ل قام 
م�شابقة  اأول  باإطاق  مة  املحطَّ القلوب  متحف 
الختيار اأف�شل حتفة معرة عن احلب، فاز بها 
واأنطونيو  فانوفيك  فاج�شكو  ناتا�شا  الفنانان 
اأغطية  م��ن  ل���زوج  ت�شميمهما  ع��ل��ى  ك��ارك��ا، 
بها  ميكن  بارعة  مبتكرة  �شو�شتة  مع  الو�شائد 
دم��ج و���ش��ادت��ني داخ���ل غ��ط��اء واح���د لت�شبحا 
احلب  الإب����راز  �شخ�شني  ت�شع  واح���دة  و���ش��ادة 
بينهما فى ت�شميم يوؤكد على التداخل والتقارب 

وكلية العاقة واملوت.

بــاريـــــ�ص

غالف �ضنوات مجدنا



الق�ش�ض  �شيناريوهات  و�شع  يتم  اأنه  اأو�شحت 
لتقدميها  للمعلومات  وجتميع  درا�شة  بعد 
جفاف  رغم  بالفكاهة  ميتلئ  اأ�شلوب  فى 

املو�شوعات.
عليها  يقبل  التى  الق�ش�ض  اأبرز  بني  ومن 
القارئ "�شاركوزى واالأغنياء"، "قدرة االإقناع"، 
"احليوانات  به"،  حتلمون  الذى  "الرئي�ض 
اخلا�شة  و"احلياة  حتكمنا"  التى  ال�شخمة 

ملارين لوبون".
الق�ش�ض  تلك  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
للقراءة  جلذبهم  االأطفال  متوجهة  بداأت  قد 
اأ�شاليب  م�شتخدمة  للكبار  تتوجه  االآن  لكنها 
التفاعل و  للواقع وحتثه على  اأكرث  جديدة لفهم 

امل�شاركة.

معهد العامل العربى 
يكت�ضــــــف اجل�ضــــد
القادم  يونيو  بباري�ض  العربى  املعهد  يقيم 
العرب  الفنانني  تناول  كيفية  عن  فنى  معر�ض 
فى  االإن�شانى  للج�شد  واملعا�شرين  الكا�شيكيني 

اأعمالهم املختلفة.
يلقى املعر�ض ال�شوء على العديد من الفنانني 
ع�شر  التا�شع  القرن  فى  املعا�شرين  والنحاتني 
اجل�شد  ا�شتخدموا  الذين  العربى  العامل  فى 
بتعبرياته وم�شاعره بل وجتاربه املتنوعة كو�شيلة 

تعبريية يطرحون من خالها اأ�شئلتهم .
من�شقى  اأحد  عبيد  مكرم  منى  و�شرحت 
املعر�ض باأنها فوجئت بالكم الهائل من االأعمال 
كرمز  اجل�شد  با�شتخدام  اهتمت  التى  العربية 
لكثري من املعانى، ومن هنا كانت رغبة املعر�ض 
فى تقدمي �شورة مغايرة ملا يقدمه االإعام من 

�شور منطية للج�شد.
ر�شوم  متنوعة،  فنية  اأعمال  املعر�ض  ي�شم 
ومتاثيل و�شور وفيديو وغريها، اأبدعها الفنانون 
العرب منذ عام 1890 فى حماولة لتقدمي حوار 
والقدماء  املعا�شرين  الفنانني  بني  اجل�شد 
جورج  من  لكل  اأعمال  ي�شم  حيث  منهم.. 
اأن�شى،  داوود كورم وجران خليل جران وعمر 
وخا�شة اأن اأعمال هوؤالء كان يغلب عليها  الروح 
االأكادميية، بينما جند متيز فى  حماولة الفنان 

خليل �شلبى لعر�ض جمال اجل�شد الذكورى.
ماجيدة  املغربية  الفنانة  جتربة  ترز  كما 
املراأة  ج�شد  حوار  بتقدمي  اهتمت  والتى  ختارى 

وقتها..  فى  الن�شاء  ترتديه  الذى  احلجاب  مع 
عابدين  عادل  العراقى  الفنان  ا�شتخدم  بينما 
املراأة  ج�شد  موربيلد  ليلى  ال�شورية  والفنانة 

كرمز فى مواجهة اأنانية الرجل وعنفه . 
بينما ك�شفت اأعمال الفنانني املعا�شرين عن 
واأن  خا�شة  املا�شى،  فى  بدا  ملا  خمالفة  روؤية 
للعمل  الن�شاأة  بلد  تركوا  الفنانني  هوؤالء  غالبية 
يخفى  ال  اأمريكا مما  اأو  فرن�شا  فى  اأوالدرا�شة  
التى  املختلفة عن  الباد  تلك  تاأثرهم مبفاهيم 
برمزية  ا�شتخدم اجل�شد  فيها.. حيث مت  ولدوا 
وجهة  عر�ض  فى  حتى  وتت�شابك  تتداخل  كبرية 

النظر ال�شيا�شية.

اإيقـــــــــاف مــــــزاد لبيـــع
تعذيب" اجلزائريني  "اأدوات 
العلنى  باملزاد  بيع  عر�ض  عملية  اأثارت 
املنفذ  مي�شونار  بفرنيند  اخلا�شة  للمجموعة 
حرب  اأثناء  والتعذيب  القتل  لعمليات  ال�شابق 
االأو�شاط  فى  وا�شعا  جدال  اجلزائرية  التحرير 

الثقافية بفرن�شا. 
الذى  املزاد  اإقامة  عن  االإعان  اأعقاب  ففى 
امل�شتخدمة  التعذيب  اأدوات  جمموعة  ي�شم 
الفرن�شى  الثقافة  وزير  تدخل  الوقت،  ذلك  فى 
نهائيا  املزاد  اإقامة  ومنع  ميتريان  فريديريك 
وبرر  الإقامته..  يتم حتديد موعد الحق  اأن  دون 
عاقة  ال  العمل  هذا  مثل  قائا:  قراره  الوزير 
الت�شاوؤالت  من  كثريا  يثري  ما  بقدر  بالثقافة  له 

واال�شتف�شارات!!.
واأعلنت دار املزاد العلنى الفرن�شية "كورنات 
فى  ا�شتعملت  اأدوات  بيع  تعليق  �شري"،  دو�شان 
اال�شتعمارية،  املرحلة  اإبان  اجلزائريني  تعذيب 
اأ�شباب  املذكورة  العلنى  املزاد  دار  ُمثّمن  وذكر 
فرن�شية،  اإلكرونية  مواقع  ح�شب  البيع،  تعليق 
البيع  هذا  اأثاره  الذى  االنفعال  "اأمام  قائا: 
االأطراف  جلميع  ال�شماح  بغية  تعليقه  قررنا 
املعنية بدرا�شة املحتوى احلقيقى لهذه ال�شل�شلة 

بهدوء".
الفرن�شى،  اجلاد  تعذيب  اأدوات  بيع  واأثار 
جمعيات  من  عديد  �شخط  العلنى  املزاد  فى 
فيما  اجلزائر،  وفى  فرن�شا  فى  االإن�شان  حقوق 
اعتر جمل�ض املبيعات الطوعية عملية البيع هذه 

"قانونية".
ده�شتها  اجلزائرية  الوطن  �شحيفة  واأبدت 
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الباد  احتفال  مع   بالتزامن  املزاد  اإقامة  من 
مبرور 50 عاما على اإعان ا�شتقال اجلزائر.

والباحث  الكاتب  اأعلن  اأخرى  جهة  من 
جاب  اأنه  بي�شات  مي�شال  جون  االأنرثبولوجى 
تو�شل  حتى  اأوربا  فى  املزادات  �شالونات 
ل�شاحب املجموعة فى تاهيتى وهناك اأتيحت له 
اأن يلتقى به ويحاوره وي�شدر كتاب عام  فر�شة 
وثيقة  يعد  وهو  جاد(،  )كلمات  بعنوان   2002
تاريخية عن فرة من التاريخ املهمة، واعتر اأن 
�شراء تلك املجموعة يعد عملية مثرية وح�شا�شة 
االأدوات  �شاحب  اأن  يعرف  واأنه  خا�شة  للغاية، 
الإقامة متحف ي�شم  �شعى كثريا ومنذ1990  قد 
من  خا�شة  فرة  لر�شد  مقتنياته  جمموعة 

التاريخ الفرن�شى. 
بينما رد عليه اأحد امل�شئولني باأن االأدوات التى 
مت ا�شتخدامها فى تلك الفرة الزالت عدد من 
االآن، وهو ما  ت�شتخدمها حتى  العامل  الدول فى 
اأو  عنه  احلديث  الفرن�شى  الثقافة  وزير  رف�ض 

التعليق عليه.  
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م�ضتقبل ال�ضحـــافة
على الم�ضرح القومى
المقابات  م��ن  �شاعة  ال�شتين  ي��ق��ارب  م��ا 
اإنتاج  فى  ُت�شتخدم  كى  جمعها  تم  ال�شحفية 
ال�شحافة  م���اأزق  ف��ى  يبحث  م�شرحى  عر�ض 

الورقية، با�شتخدام �شهادات حقيقية.
الم�شرحية التى بداأ عر�شها نهاية اأبريل تلقى 
ال�شوء على ما�شى وحا�شر وم�شتقبل ال�شحافة 
انخفا�ض  عن  موؤكدة  حقيقة  �شوء  فى  الورقية 
ارتفاع  مع  بالمقارنة  الورقية  المطبوعة  عائد 
عائدات الميديا الرقمية مما يوؤ�ش�ض لت�شاوؤالت 

ا حول هذا الماأزق. اأخاقية اأي�شً
فى  داخ��ل  اإن��ه  �شتون:  فيكى  المخرج  يقول 
ولكن  �شحفيين  اأ�شدقاء  من  معمقة  نقا�شات 
ال�شحافة  عالم  فى  االأ�شعب  ال�شئ  اأن  يبدو 
على  قدرتهم  هو  اأنف�شهم  ال�شحفيين  وعلى 
مهنتهم  تجاه  الخا�شة  مواقفهم  عن  التعبير 

التى يتيهون بها ع�شًقا.
اإذن ما دور الم�شرح هنا؟

يجيب فريق العمل: الم�شرح هو مكان مذهل 

عــايدة".. "اأوبــرا 
على رويال األبرت هول
الم�شارح  لي�ض كغيره من  األبرت هول،  رويال 
اأ�شهر  ل��ك��ون��ه م��ن  ي��ع��ود  االأوروب���ي���ة، وذل���ك ال 
المو�شيقى  حفات  تقدم  التى  المراكز  واأكبر 
والفنون الفلكلورية فقط، ولكن الأننا كم�شريين 
ا، وكعرب عموًما نكن له حنيًنا من نوع  خ�شو�شً
خا�ض ال ينمحى بل تزداد نقو�شه فخامة وغوًرا 
وقف  تحديًدا،   1967 عام  ففى  الزمن،  بمرور 
الم�شرح  ه��ذا  خ�شبة  على  حافظ  الحليم  عبد 
الحفلة  ميعاد  قبل  التذاكر  بيعت  وقتها  ليغنى، 
عن  يبحث  الجمهور  و�شار  كاملين،  باأ�شبوعين 
نه من الح�شول على تذاكر يدخل  اأى منفذ يمكِّ
اإلى �شوت عبد الحليم التي  بها القاعة لي�شتمع 
اهتزت القاعة على اأنغامه، اأقيمت هذه الحفلة 

ل�شالح الاجئين العرب.
اأثرى  موقع  اإل��ى  تحولت  القاعة  نف�ض  االآن، 
كامل لتليق با�شتقبال عايدة فيردى، التى مهما 
فمجرد  فيها،  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��م��رات  ع��دد  يكن 
لجمهور  العظيم  ال��ح��دث  بمثابة  ه��و  عر�شها 
الأوبرا  الجديد  االإنتاج  م�شر.  ولمحبى  االأوب��را 
عايدة يتميز اإ�شاًفة اإلى �شخامته وفخامة فريق 
اأبطاله  جانب  اإل��ى  م��وؤدى  مائتين  البالغ  العمل 

ولي�ض  �شخمة،  اأ�شئلة  تطرح  اأن  فيه  ت�شتطيع 
بال�شرورة معرفة االإجابة، لكن اأن توجد االأ�شئلة 

هنا وهناك يعنى اأن تبداأ الجدل.
ريفيو  بوك  لندن  مع  بالتعاون  العر�ض  اأنتج 
وبم�شاعدة ثاثة �شحفيين هم بول فاين وروث 

وي�شورت ومحرر �شحيفة الجارديان.
ال�شحفيين  ع��ل��ى  ال��م��ق��اب��ات  ت��ت��وق��ف  ل��م 
الطباعة  عمال  قابل  العمل  فريق  ولكن  فقط 
والقراء واأ�شحاب ال�شحف مما اأنتج عدًدا من 
كتاًبا  لت�شدر  وتحرر  تكتب  �شوف  ال�شهادات 
بالتوازى مع العر�ض الم�شرحى الذى افتتح فى 

نهاية اإبريل فى مربع الميديا فى جا�شكو.
ر  يطوِّ �شوف  العر�ض  من  المو�شم  ه��ذا  فى 
طريق  عن  اأدوات��ه��م  الم�شروع  على  القائمون 
ليعك�ض  االأداء  وتطوير  البروفات  من  المزيد 
عالم  ف��ى  ت��ح��دث  اأن  يمكن  ال��ت��ى  ال��ت��ط��ورات 
ال�شحافة. العر�ض �شوف يقدم كذلك فى لندن 

فى اأكتوبر القادم.

ا�ضـــكتلندا
لنـــــــدن

رويال األبرت هول

عبد الحليم حافظ

نريمني العطار
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ومخرجه �شتيفن ماد جالف والم�شممة اإيزابيا 
والأول  فاإنه  �شبق  ما  كل  اإل��ى  اإ�شافة  ووت��ر،  باى 
مرة ت�شتخدم �شا�شات عر�ض عماقة تمتد على 
وتعميق  لتو�شيع  بالجمهور  الخا�شة  الروؤية  مدى 
المنظور الب�شرى ب�شكل غير م�شبوق فى تاريخ 

تقديم هذه االأوبرا الرائعة.
فيكتوريان  المولع  الب�شريات  ع��ال��م  ح��ول 
تعود  تاريخية  �شاحة  اإل��ى  القاعة  اإدورودي����ان، 
ومنحوتات  مبتورة  باأعمدة  القديمة  م�شر  اإلى 
مك�شورة، واأكوام �شخمة من الحجارة والتماثيل 

مة. المهدَّ
احتفظ  فقد  جالف  ماد  �شتيفن  المخرج  اأما 
المعروفة  االأ�شلية  الفترة  من  ف�شفا�ض  باإطار 
محافًظا على اإخراج م�شرحى تقليدى في اإطار 
خلفية  على  ت��دور  التى  الب�شيطة  الحب  ق�شة 
اأن  ا�شتطاع  اأنه  اإال  واأثيوبيا  م�شر  بين  الحرب 
والحدة  العبقرية  �شديد  �شغوًفا  �شرًدا  ي�شتولد 
اهتمامات  وتناق�ض  الم�شالح  ل�شراعات  �شمح 
على  بروعة  تتجلى  اأن  حدة  على  �شخ�شية  كل 
عادى  غير  ب�شكل  المتقدة  ال�شوتية  ال��ق��درات 
لل�شخ�شيات الرئي�شية الأوبرا فيردى، مما يمكن 
للموؤدى  دة  ُمعقَّ �شوتية  م�شاحات  عليه  نطلق  اأن 

الفرد.
ربما كانت جغرافًيا م�شرح رويال األبرت هول، 
اإيزابيا  للم�شممة  بالن�شبة  حدين  ذو  �شاًحا 
باى وتر فالمكان �شديد المراوغة بف�شاء ف�شيح 
متقطًعا  تتابًعا  حققت  اأنها  اإال  مفتوحة،  وحدود 
الموؤثرات  خ�ض  فيما  وال�شور  الم�شاهد  من 
على خ�شبة الم�شرح متحكمة بمهارة في عر�ض 
التقنية  ذات  ال�شخمة  ال�شا�شات  على  �شورها 
العالية. تجلَّى ذلك اأكثر ما تجلَّى على الم�شهد 
في  ذروة  م�شهد  وهو  االنت�شار  بموكب  الخا�ض 

هذه االأوبرا.
ل المعلم االأكثر  جاء تنفيذ هذا الم�شهد لي�شكِّ
و�شوًحا فى العر�ض وليكون من اأجمل التنفيذات 
تاريخ  عبر  المهيب  الع�شكرى  الموكب  ل��ه��ذا 
تقديم عايدة، مع انعكا�ض �شورة مج�شمة تمثل 
م�شر في عزها وترمز لم�شر القديمة البديعة 
وملوكها  الكهنة،  وطبقة  المهيب،  بجي�شها 
ونا�شها، وكذلك �شوء معاملة االأ�شرى االأثيوبيين 

فى تلك الفترة.
اأدت اأنديرا توما�ض الدور الرئي�ض اأداًءا جليًا 
مثيًرا في معظم الوقت ب�شوت كونترالتو عميق، 
رنين  فكان  رادامي�ض،  دور  فى  هيللر  مارك  اأما 
ن�شيج  فى  بامتياز  وبطولًيا  نبيًا  المدوى  �شوته 
مغزول بدقة مع اإجمالى اأداء الممثلين الذى قدم 

ترجمة رائعة ودوؤوبة للعمل فاقت كل التوقعات.
التكنولوجيا  ا���ش��ت��خ��دام  ي��ح��ظ��ى  ال  رب��م��ا 
المهيبة  الكا�شيكية  االأوب��رال��ي��ة  االأع��م��ال  ف��ي 

قبل  بالتذمر من  ه  وجِّ ما  كثير  اإنه  بل  باالإجماع 
محبى االأوبرا الكا�شيكيين، ولكن مدير م�شرح 
لذلك  ي�شت�شلم  لم  تحديًدا  هول  األبرت  الرويال 
الفن  متذوقى  ال�شتمالة  محاوالته  فى  وا�شتمر 
هو  اأر�شى  معايير  اإلى  ال�شنوات  عبر  االأوبرالى 

قواعدها وارتفعت معه بمرور الزمن.
واالآن فاإن جمهوره هم االأكثر ا�شتمتاًعا وهم 
مغاير  ب�شكل  االأوب���رات  وي�شاهدون  ي�شتمعون 
اأى  ا�شتمتاًعا عن  االأكثر  الجمهور  يجعلهم  جًدا 
والوفى  المخل�ض  الجمهور  هذا  اآخ��ر.  جمهور 
ف اأوبرا عايدة بحب �شديد وهى  لكا�شيكيته تلقَّ

ُتعر�ض على م�شرح رويال األبرت هول.
والممثلين  العاملين  ع��دد  المخرج  �شاعف 
ًيا  تحدِّ خلق  مما  لعايدة  اآخ���ر  ع��ر���ض  اأى  ع��ن 
انت�شروا  الذين  وراق�شيه  بممثليه  ا�شتراتيجًيا 
بالنف�ض  بثقة  وخارجها  الم�شرح  خ�شبة  على 
��ه��ا ال���ع���زف ال���رائ���ع  م��ث��ي��رة ل���اإع���ج���اب دع��مَّ
بقيادة  الفيلهرمونى  ال��م��ل��ك��ى  ل��اأورك�����ش��ت��را 
االأمان  فًرا  موَّ  ،Andrew Green Wood

المطلوب للممثلين والراق�شين.
الباذخة  وال��روع��ة  عايدة  اأوب��را  �شهرة  رغ��م 
ب�شكل  االألفة  �شديدة  جعلتها  التى  لمو�شيقاها 
يبدو �شعبًيا لدى جمهورها. اإال اأن اختيار فريق 
تحدًيا  كان  ال�شكل،  بهذا  عايدة  لتقديم  العمل 
فاأوبرا عايدة هو  ب�شقوط مدوى؛  �شعًبا ومنذًرا 
وقت  اأى  في  يفلت  اأن  يمكن  م��راوغ جًدا  عر�ض 
قد  العمل  فريق  اأن  اإال  م�شرح،  خ�شبة  اأى  وعلى 

ك�شب الرهان.
العر�ض  ه��ذا  ف��ى  هنا  المخرج  فكرة  كانت 
التى  االأوب���را  تلك  بين  وت��زاوج  تزامن  خلق  هو 
اأوبرا  بها  ليفتتح  اإ�شماعيل  الخديوى  اقترحها 
القاهرة الجديدة في ذلك الوقت وم�شرح األبرت 

هول، كا االأمرين يعود تاريخهما اإلى 1871.
اأهرامات  عر�شت  التى  العماقة  ال�شا�شات 
الزرقاء  ال�شافية  الثاثة تحت �شمائها  الجيزة 
و�شفة  الامع  بدهانها  الباهية  المعابد  وداخل 
النيل واأبو الهول مك�شور اأعطت انطباًعا اأن قاعة 
األبرت هول قد انتهى بها االأمر على هذا الحال 

ولن تعود ثانية اإلى �شابق عهدها.
عالم  با�شا  ميريت  تاأليف  من  عايدة  ق�شة 
المو�شيقى  اأما  ال�شهير،  الفرن�شي  الم�شريات 
الخديوى  من  بطلب  األَّفها  التي  لفيردى  فهى 
الذهب،  من  فرانك  األف   150 مقابل  اإ�شماعيل 
وُعر�شت في اأوروبا الأول مرة على م�شرح ال�شكاال 

فى اإيطاليا فبراير 1872.

كوالي�س عايدة

ت�ضميمات  المالب�س



تبداأ فى ال�شاد�س ع�شر من مايو اجلارى الدورة 
الدوىل  ال�شينمائى  كان  ملهرجان  وال�شتني  اخلام�شة 
العربية.  ال�شينما  مل�شاركات  ملحوظ  تراجع  و�شط  
ال�شينما  مهرجانات  على  دائًما  �شيًفا  ظلت  التى 

العاملية منذ مار�س 2011 وحتى الآن.
وياأتى توا�شع التمثيل العربى وعودته اإىل اأطره 
املعتادة فى مهرجان كان ال�شينمائى و�شط الق�شام 
املتعددة التى ي�شهدها املهرجان، بعد عام واحد من 
قيام كان بتخ�شي�س ق�شم ل�شينما الثورات العربية، 
العربية،  الثورات  يوميات  ت�شجل  افالم  �شهد عر�س 
وتقدم جوانًبا خمتلفة ملا �شهدته م�شر وتون�س ودول 
الغربية  ال�شحافة  عليه  تطلق  مبا  التحقت  اأخرى 
»الربيع العربي«، وجاء تخ�شي�س ق�شم للربيع العربى 
فى كان و�شط توقعات باأن يربز احل�شور العربى فى 
املهرجانات الدولية بعد موجات الثورة والتحرر التى 

�شملت انحاءا متفرقة من الوطن العربي.

وياأتى غياب ال�شينما العربية فى كان هذا العام 
ال�شينما  �شهدتها  التى  الرتاجع  �شل�شلة  فى  حلقة 
العربية خالل العام املا�شي، فقد مر ح�شور ال�شينما 
منخف�س  مبنحنى  الكربى  املهرجانات  فى  العربية 
الذى  الوا�شع  الحتفاء  بعد  الأخرية  الأ�شهر  خالل 
م�شر  ثورتى  عقب  العربية  الفالم  به  ا�شتقبلت 
انخفا�س معدلت  الرتاجع فى ظل  وا�شتمر  وتون�س، 
العرية  الدول  )اأكرب  م�شر  فى  ال�شينمائى  النتاج 

اإنتاًجا(.
فيني�شيا  مهرجان  من  املنق�شية  الدورة  خالل 
كانت  املا�شي،  �شبتمرب  فى  الدوىل  ال�شينمائى 
الثورات العربية مازالت فى مرحلة املد القوى واختار 
والروائية  الوثائقية  الأفالم  من  عدد  املهرجان 
العربية ليقدم من خاللها للح�شور فر�شة »ملعرفة ما 
جرى فى ال�شرق الو�شط خالل العام املنتهي« بح�شب 

بيان �شادر عن املهرجان. 

التى  �شوريا  من  فيلمني  املهرجان  اختار  وقتها 
تعانى منذ ما يزيد عن العام من مذابح دموية يتعر�س 
وثائقيني  فيلمني  املهرجان  عر�س  املدنيون،  لها 
الرا�شى  داخل  تعمل  �شركة  انتجتهما  �شوريني 
�شبكة  وهى  ابونظارة«  »اأفالم  �شركة  وهى  ال�شورية 
والفل�شطينيني  ال�شوريني  امل�شتقلني  املخرجني  من 
عرب  ويبثونها  التكلفة  قليلة  افالما  ي�شورون  الذين 
مواقع متفرقة على �شبكة النرتنت، بداوا العمل فى 
2010 قبل اندلع الثورات العربية بعام تقريًبا بهدف 

»اإنقاذ ال�شينما الوثائقية العربية«.
التناول  عن  بعيدان  املعرو�شان  العمالن  وكان 
 2010 عام  انتاج  من  وكانا  ال�شورية  للثورة  املبا�شر 
اأولهما »الطالئع« الذى يتناول لوائح اإحلاق الطفال 
فى  اأ�ش�س  الذى  البعث«  »طالئع  بربنامج  ال�شوريني 
املدار�س ال�شورية على غرار مدار�س كوريا ال�شمالية،  
و ي�شمن الربنامج تن�شئة اجليل اجلديد على الولء 
للنظام احلاكم وا�شرة الرئي�س الراحل حافظ الأ�شد. 
عمار  للمخرج  ال�شم�س«  »حا�شنة  الثانى  الفيلم  اأما 
البيك، يربط الفيلم بني الثورتني امل�شرية وال�شورية 
من خالل ت�شجيله ليوم اأ�شرة �شورية ت�شتعد للتظاهر 
فى العا�شمة دم�شق ت�شامًنا مع متظاهريى م�شر فى 
الرابع من فرباير 2011، قبل اأيام من اإجبار الرئي�س 
ال�شابق ح�شنى مبارك على التنحي، ثم م�شاركة تلك 
�شورية  اجتاحت  التى  املظاهرات  نف�شها فى  ال�شرة 
املعار�س  ا�شت�شهاد  عقب  النظام  باإ�شقاط  للمطالبة 
ال�شورى حمزة اخلطيب رمًيا بالر�شا�س بعد تعذيبه 

فى مايو من العام نف�شه.
الفيلم  عرب  حا�شرة  امل�شرية  الثورة  تكن  ومل 
املهرجان  تركيز  كانت هى حمور  بل  ال�شورى فقط، 
وال�شرير  الطيب   -2011 »حترير  فيلم  بعر�س 
خمرجني  ثالثة  فيه  �شارك  الذى  وال�شيا�شي« 
اأمني وعمرو  واأينت  م�شريني �شباب، هم تامر عزت 
�شالمة. وهو الفيلم الذى طاف مهرجانات �شينمائية 
عدة ممثال لل�شينما امل�شرية، ف�شارك فى مهرجانات 

فيني�شيا وروتردام وتورنتو ومهرجانات اأخرى"
انقرة �شل�شلة من  ا�شت�شافت مدينة  وفى تركيا 
عن  الق�شرية  والروائية  الوثائقية  ال�شينما  عرو�س 
الجتماعى  التوا�شل  و�شائل  ودور  العربية  الثورات 

مهرجانات العامل.. تبحث عن السينما العربية 
عــزة مغــازى

88

م�سهد من خم�س كامريات مك�سورة



قنوات  انتاج  من  معظمها  فى  اأفالم  وهى  فيها، 
الفن  فيها  يرتاجع  بالأ�شا�س،  اخبارية  و�شبكات 
يجد  ومل  واملعلوماتية.  التوثيق  ل�شالح  ال�شينمائى 
مهرجان ا�شطنبول ال�شينمائى مفرا من عر�س اأفالم 
)باملخالفة  عام  من  اأكرث  انتاجها  على  مر  عربية 
بال�شينما  يحتفى  كى  املهرجانات(  ولوائح  ل�شروط 
وعر�س  العربي.   بالربيع  احتفاله  اإطار  فى  العربية 
يحمل  خا�س  ق�شم  �شمن  العربية  الأفالم  املهرجان 

ا�شم "ال�شلطة لل�شعب".
لتى  الفالم  معظم  جاءت  الذى  الوقت  فى 
امل�شابقات  فى  وت�شارك  العربية  الثورات  تتناول 
املنتظر  ل�شينمائية  املهرجانات  من  لثالثة  الر�شمية 
عربية  غري  اأفالما  العام،  هذا  تركيا  فى  انعقادها 
انتاجا وابداعا، حيث ي�شارك فى مهرجانى ا�شطنبول 
 " التحرير  "ميدان   : اأفالم  ال�شينمائيني  واأنقرة 
البلد-  و)و�شط  �شافونا،  �شتيفانو  الإيطاىل  للمخرج 
وتقت�شر  بوبولين،  كارولينا  لالإيطالية  القاهرة( 
امل�شاركة امل�شرية على فيلم )ثورة �شباب( للمخرج 

ال�شكندرى عماد ماهر.
احتفى  فقد  ال�شينمائى  برلني  مهرجان  اأما 
اأفالم  بعر�س  املنق�شية  دورته  فى  العربية  بالثورات 
تتناول الثورات على هام�س م�شابقته الر�شمية ومنها 
فيلم الثورة خرب الذى يتناول يوميات �شتة �شحفيني 
الوىل  ع�شرة  الثمانية  اليام  اأحداث  بتغطية  قاموا 
يواجهها  التى  للم�شكلة  الفيلم  وي�شتعر�س  للثورة، 
ال�شحفيون ال�شتة فى الحتفاظ مبهنيتهم وحيادهم 
اأمام اأحداث الثورة الذين �شاركوا فيها وكانوا جزءا 

منها.
اأما مهرجان اأفالم حقوق الإن�شان الذى تقيمه 
منظمة هيومان رايت�س ووت�س فقد اتخذ خالل دورته 
اللبنانية  املخرجة  �شورة  من  املنق�شى  فرباير  فى 
نادين لبكى �شورة غالف للربنامج ومل�شق املهرجان 
فى حفاوة وا�شحة بال�شينما العربية، وخالل املهرجان 

الذى يعد واحدا فى �شل�شلة من املهرجاانات ال�شنوية 
التى تقيمها املنظمة فى عوا�شم خمتلفة من العامل، 
عر�س الفيلم الفل�شطينى )خم�س كامريات مك�شورة( 
القمع  من  مل�شاهد  الفيلم  ويعر�س  برنات،  لعماد 
الحتالل  قوات  يد  على  الفل�شطينيون  يلقاه  الذى 
م�شاهد �شورها عماد  والفيلم ح�شيلة  ال�شرائيلية، 
يد  على  للتحطم  م�شريها  انتهى  كامريات  بخم�س 

جنود الحتالل.
العربية  الثورات  دول  �شينما  احتلت  بالطبع 
العربية  ال�شينمائية  املهرجانات  فى  بارزا  موقًعا 
نظم  على  ثورات  �شهدت  التى  الدول  كون  بحكم 
احلكم فيها من اأغزر دول العامل العربى انتاجا مثل 

م�شر وتون�س. ولكن بقى احتفاء املهرجانات العاملية 
والفن  الثقافة  لتقدمي  فر�شة  العربية  بال�شينما 

العربيني ومبادئ الثورات العربية اإىل العامل. 
احتفت  التى  العربية  املهرجانات  بني  ومن 
ال�شينمائى  تطوان  مهرجان  العربى  الربيع  ب�شينما 
فى  اأقيم  والذى  ع�شر  ال�شاد�شة  دورته  فى  باملغرب 
ق�شًما  املهرجان  وخ�ش�س  املا�شي،  مار�س  نهاية 
فى  العربية  الثورات  تتناول  التى  الوثائقة  لالأفالم 
روتردام  مهرجان  وكذلك  و�شوريا.  وم�شر  تون�س 
الثورات  �شهيد  وجه  من  اتخذ  الذى  العربى  للفيلم 
العربية الول حممد البوعزيزى �شعارا ملل�شق دورته 

احلادية ع�شرة التى اأقيمت فى �شبتمرب املا�شي.
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ال�سردية  بالتعددية  تعريفه  اإطار ما ميكن  فى 
امل�سرية  لل�سينما  توافرت  التى  والفكرية  والفنية 
اخلربة  خلفية  وعلى  العتيد،  املديد  تاريخها  عرب 
بتقدمي  امل�سرية  ال�سينما  قيام  امل�ستقاة من جتربة 
الروائيني  لكبار  الأدبية  الأعمال  من  كبري  عدد 
 – القدو�س  عبد  اإح�سان  وانت�ساًرا:  ذيوًعا  الأكرث 
مببادرته  كرمي  حممد  قام  منذ  حمفوظ،  جنيب 
رواية  عن   1930 زينب  ال�سامت  فيلمه  بتقدمي 
ًعا بذلك عالقة التفاعل  حممد ح�سنني هيكل؛ م�سرِّ
والتوا�سل، التى اأخذت طريقها منذ ذلك الوقت بني 
اإنتاج  واإعادة  جهة،  من  والأدب  امل�سرية،  ال�سينما 
اإىل  الن�س  ثقافة  من  والروائية  الأدبية  الأعمال 

ثقافة ال�سورة من جهة ثانية. 
منذ ذلك احلني وفى اإطار العالقة التى قامت 
وتوطدت بني ال�سينما والأدب فى م�سر، وفى غريها 
من بالد العامل التى عرفت ال�سينما، ومببادرة من 
ال�سينمائيني اأنف�سهم، قد يكون من اجلائز حماولة 
باأن  ترى  التى  الفر�سية  م�سداقية  موؤ�سر  قيا�س 
ثمة اإمكانية حقيقية للزعم بوجود وقيام ما ُي�سمى 
الختبار،  مو�سع  وو�سعها  حمفوظ،  نحيب  ب�سينما 

ولأكرث من �سبب اأهمها على الإطالق:
د  ُيعَّ الروائى،  الأديب  حمفوظ  جنيب  اأن   -1
من اأكرث الأدباء فى جيله، ورمبا فى غري جيله حتى 

يومنا هذا ا�ستغاًل، واحرتاًفا ملهنة ال�سينما ب�سفته 
تقدمي  فى  موؤثًرا  فاعاًل  وم�سارًكا  لل�سيناريو،  كاتًبا 
من  عدد  مع  ذلك  فى  متعاوًنا  الأفالم،  ع�سرات 
على  تعرفه  منذ  امل�سرية،  ال�سينما  خمرجى  كبار 
فى  له  وم�سارًكا  �سيف،  اأبو  �سالح  ال�سينما  فنان 
وعبلة  عنرت  مغامرات  فيلم  �سيناريو  واإعداد  كتابة 
1948، واأول جتربة احرتافية لعمل جنيب حمفوظ 

يف ال�سينما.
د واحدًا من  2- اأن الأديب والروائي الكبري ُيعَّ
اأكرث الأدباء، الذين حظيت اأعمالهم الأدبية باهتمام 
كبري وغري م�سبوق من ِقَبل ال�سينما امل�سرية، التى 
حتويل  على   - لالنتباه  لفت    - وبانتظام  حر�ست 
اعتباًرا من  الأقل  ال�سينما على  اأعماله فى  وتقدمي 
فى  ومر�سده  عمره،  �سديق  بادر  عندما   ،1960
اأول  بتقدمي  �سيف،  اأبو  �سالح  ال�سينما،  احرتاف 

عمل روائى له فى ال�سينما فى فيلم بداية ونهاية.
املثري فى فر�سية وجود، اأو قيام �سينما جنيب 
منهما  واحدة  لكل  اإجابتني  حتتمل  اأنها  حمفوظ؛ 
الإجابتني  كاًل من  واأن  املُعَلنة،  و�سواهدها  اأ�سبابها 
تنقد الأخرى وتنفيها مًعا فى اآن واحد، وذلك على 

النحو التايل:
الإجابة الأوىل:

من  الكثري  توافر  اإىل  فحواها  فى  ت�ستند 

قيام  ثبوت  كفة  من  ح  ترجِّ التى  والأدلة  ال�سواهد 
ل  قاطع  نحو  على  حمفوظ،  جنيب  �سينما  اأركان 
لب�س فيه، وهذه الروؤية، النتيجة تنطلق قاعدتها من 
قليل  غري  لعدد  الأفالم  من  ع�سرات  وجود  حقيقة 
حتمل  التى  امل�سرية،  ال�سينما  خمرجى  كبار  من 
كاتًبا  ب�سفته  حمفوظ،  جنيب  واأثر  وتوقيع  نفحة 
قبوله  بداية  منذ  الأفالم  من  الكثري  ل�سيناريوهات 

احرتاف العمل فى ال�سينما 1948:
�سيف  اأبو  �سالح  اكت�سافات  اأهم  لعل 
كاتًبا  حمفوظ  لنجيب  اكت�سافه  هو  ال�سينمائية، 
ف عليه فى الأربعينيات عن طريق  لل�سينما، فقد تعرَّ
له  قراأ  اأن  بعد  نويرة،  فوؤاد  امل�سرتك:  �سديقهما 
اأعماله الأوىل: هم�س اجلنون 1938، عبث الأقدار 
1939، رادوبي�س 1943، كفاح طيبة 1944 - ودعاه 
لكتابة اأول �سيناريو مًعا، وكان لفيلم مغامرات عنرت 
عن  حمفوظ  لنجيب  �سهادة  وفى   ..1948 وعبلة 

بداية عالقته ب�سالح اأبو�سيف وال�سينما يقول:
باأن   - اأبو�سيف  �سالح  يق�سد   - "اأوهمنى 
فى  اأكتبه  ا  عمَّ كثرًيا  تختلف  ل  ال�سيناريو  كتابة 
هذا  ماهية  عن  �ساألته  عندما  وذلك  الرواية.. 
اأننى  واحلقيقة  اأعرفه...  اأكن  مل  الذى  ال�سيناريو 
اأبو�سيف،  �سالح  يد  على  ال�سيناريو  كتابة  تعلمت 
كتابة  مراحل  من  مرحلة  كل  فى  ىل  ي�سرح  وكان 

�سينما جنيب حمفوظ

فرضيـــة أم حـقيقـــة!
اأحمد عبد العال
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اأن  وبعد  بال�سبط،  املطلوب منى  ال�سيناريو؛ ما هو 
اأنتهى من كتابته اأعر�سه عليه للمناق�سة"-)1(.

كتابة  فى  حمفوظ  جنيب  تعاون  وقد 
�سيناريوهات باقة من اأكرث الأفالم ذيوًعا فى تاريخ 

�سالح اأبو�سيف:
ح�سن  الأ�سطى   ،1951 ظامل  يا  يوم  لك 
بالتعاون مع �سيد بدير 1952، ريا و�سكينة بالتعاون 
�سباب   ،1954 الوح�س   ،1953 اأبو�سيف  �سالح  مع 
امراأة بالتعاون مع �سيد بدير 1956، الفتوة بالتعاون 
اإعادة  احلب  هو  هذا   ،1957 �سبحى  حممود  مع 
لل�سيناريو الذى كتبه حممد كامل حممد املحامى، 

مع  بالتعاون  والأر�س  ال�سماء  بني   ،1958 حرة  اأنا 
�سالح اأبو�سيف 1959، واأخرًيا فيلم املجرم 1978.

كاتًبا  وب�سفته  حمفوظ  جنيب  وا�سل  كما 
ال�سينما  خمرجى  كبار  مع  تعاونه  لل�سيناريو 
نيازى م�سطفى فيلم  بالتعاون مع  م  امل�سرية؛ فقدَّ
قدم  �سامل  عاطف  ومع   ،1955 احل�سينية  فتوات 
فى  وو�سوًحا  بروًزا  الأكرث  اأعماله  اأهم  من  ثالثية 
فى  يقع  الذى  التوجه  وهو  الإ�سالحى؛  توجهها 
كان،  �سينمائًيا  حمفوظ  جنيب  م�سروع  من  القلب 

اأو روائًيا.
فى  حمفوظ  جنيب  تعاون  رمزي،  ح�سن  ومع 

توفيق  ومع   ،1958 الهاربة  فيلم  �سيناريو  كتابة 
عبد  مع  بالتعاون  املهابيل  درب  فيلم  فى  �سالح 
الزرقانى  علي  ومع   ،1955 ال�سحار  جودة  احلميد 
اإخراج  جميلة  فيلم  فى  ال�سرقاوى  الرحمن  وعبد 
يو�سف �ساهني 1959، ومع عبد الرحمن ال�سرقاوى 
وعزالدين ذوالفقار فى فيلم النا�سر �سالح الدين 
اإخراج يو�سف �ساهني 1963، وفيلم الختيار اإخراج 
يو�سف �ساهني 1971، وفيلم املذنبون اإخراج �سعيد 
الدين  اإخراج ح�سام  توحيدة  وفيلم  مرزوق 1977، 

م�سطفى 1976.
اإذن على �سعيد احرتاف الكتابة اإىل ال�سينما، 
التى  قدم جنيب حمفوظ ما يقارب من 20 فيلًما، 
مازالت حا�سرة بقوة فى ذاكرة ال�سينما امل�سرية، 
اعها:  و�سنَّ خمرجيها  واأكرب  اأهم  مع  بال�سرتاك 
�ساهني،  يو�سف  �سالح،  توفيق  اأبو�سيف،  �سالح 
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نيازى م�سطفى وعاطف �سامل.
اإذا  اإل  متاًحا،  ول  ممكًنا  يكن  مل  اأمر  وهو 
اإ�سهاماته،  حق  وفى  حمفوظ،  جنيب  حق  فى  ثبت 
ًا لل�سينما، اأن عمله فى ال�سينما  وب�سفته كاتًبا ومعدَّ
وان�سمامه اإىل �سفوف كبار ال�سينمائيني، كان عماًل 
احرتافًيا دون �سك، بعدما توافرت له كافة ال�سروط 
انخراطه  واأن  واحلرفية،  املهنية  وال�ستحقاقات 
حتقيًقا  وواجبة،  حمقة  ا�ستجابة  كان  ال�سينما  فى 
ا�ستدعاوؤه  اأو  اإليه،  الإ�سارة  ميكن  ل  فنى  لإجناز 
، ول بد اأن ُيقَرن �سمن ما يقرن به با�سم  للح�سور اإلَّ

جنيب حمفوظ دون تردد.
حمفوظ  جنيب  دور  ذلك  اإىل  اأ�سفنا  اإذا 
وكيفية  نوعية  نقلة  اإحداث  يف  الفاعلة  وم�ساركته 
فى م�سامني وروؤى وبنية ال�سينما امل�سرية، ثقافًيا، 
اأ�سلوبية  فى  تغيرًيا  معه  ا�ستلزم  مما  وفكرًيا، 
ال�سرد، والبناء الفيلمى، وذلك عرب اأعماله الروائية 
املاليني  و�ساهدها  امل�سرية،  ال�سينما  قدمتها  التى 
وليزالون، التى ترامت اأ�سداوؤها فى الف�ساء املرئى 
التوا�سل  �سبكات  حمدًثة تطوًرا هائاًل فى عالقات 
اجلمعى بني اجلمهور وال�سينما من جهة، واخلطاب 

النقدى من جهة ثانية.
املحيط  واأهمية  وتاأثري  دور  اأدركنا  اأننا  ولو 
حمفوظ  جنيب  حققه  الذي  املغاير  البديل  املرئى 
واأحداثه وروؤياه  الروائى ب�سخو�سه  من خالل عامله 
التى وقع عليها الختيار وقدمتها ال�سينما امل�سرية، 
اإىل  له  توافرت  قد  حمفوظ  جنيب  اأن  لنا  يتبني 
الالزمة  وال�ستحقاقات  ال�سروط  كافة  كبري،  حد 
تردد  �سينما جنيب حمفوظ دومنا  واإعالن  لإ�سهار 
اأو مواربة، وهى ال�سينما التى �سارك فى �سناعتها، 
الفنى  وتاريخه  ومب�سواره  به  وارتبطت  وتاأ�سي�سها 

�سينمائًيا وروائًيا مًعا وفى اآن واحد.
عامله  بانتقال  حمفوظ  جنيب  اأحدث  لقد 
ال�سورة،  ثقافة  اإىل  الن�س  ثقافة  من  الروائى 
وحراًكا  امل�سرية،  ال�سينما  مرياث  فى  انقالًبا 
الأمر  قبل،  من  الفيلمى  ال�سرد  ي�سهده  مل  معرفًيا 
العائد  ونوعية  طبيعة  فى  حتول  عن  اأ�سفر  الذى 
املعرفى على �سعيد عالقات التلقى وامل�ساهدة، ومل 
يكن ذلك نتيجة ملخالفة اأدب جنيب حمفوظ ملرياث 
ب�سبب  اأو  وانقالبه عليه فح�سب،  امل�سرية  ال�سينما 
جتاوزه لقيود وتقاليد ال�سرد الفيلمى ال�سائدة التى 
قيدت ال�سينما امل�سرية طوياًل وحالت دون حتريرها 
عبًئا  جملتها  فى  وكانت  طويلة..  لعقود  وتطورها 
م�ساًفا وثقياًل على كل حماولت التجديد والتغيري 
وحتى  ن�ساأتها  منذ  امل�سرية  ال�سينما  �سهدتها  التى 

يومنا هذا.
ال�سينما  فى  حمفوظ  جنيب  اأدب  ل  �سكَّ لقد 
ال�سرد  بنية  فى  لالنتباه  ملفًتا  تطوًرا  امل�سرية 
وذلك  والفكرى،  الثقافى  ال�سعيدين  على  الفيلمى 
من  الأقل  على  امل�سرية  ال�سينما  مقارنًة مبوروثات 
اإذا  املعرفية  النقدية  اأو  النقدية،  املعرفية  الوجهة 

�سئنا الدقة.
مبهمة  ا�سطلع  الذى  الفيلمى  ال�سرد  مثَّل  لقد 
وم�سئولية التعبري عن عامل جنيب حمفوظ الروائى 
م�ساًرا  الإخفاق،  اأو  النجاح  من  حظه  كان  واأيًا 
والتلقى  والر�سالة  الفيلم  ملاهية  وجديًدا  خمتلًفا 

على التواىل.
الروائية  حمفوظ  جنيب  اأعمال  �سنعت  لقد 
تعتاده  مل  و�سيا�سًيا  نقدًيا  توجًها  ال�سا�سة  على 
غري  هناك  يكن  ومل  قبل،  من  امل�سرية  ال�سينما 
لي�س  امل�سمار  فى هذا  يناف�سه  من  جنيب حمفوظ 
لأنه وحده الذى وعى واأدرك... وراأى واطلع، ولكن 
الأكرث  وحده  الروائى  عامله  كان   - حتديًدا   - لأنه 
مطالب  عن  واإف�ساًحا  ات�ساًقا  والأكرث   ... غواية 
وتلِّح  امل�سريني  توؤرق  باتت  التى  والإ�سالح  التغيري 
عليهم منذ اأن اأعاد �سالح اأبو�سيف اكت�ساف جنيب 
حمفوظ الروائى، وتقدميه لأول عمل روائى ملحفوظ 

على ال�سا�سة فى فيلم بداية ونهاية 1960.
حيث   ،1949 ظهورها  اأول  عند  الرواية  قراأت 
بحكم  باأول  اأوًل  حمفوظ  جنيب  اأعمال  اأقراأ  كنت 
باإخراجها،  اأحلم  وكنت  مًعا،  وعملنا  �سداقتنا 
اإنتاجها،  على  يجروؤ  الذى  املنتج  اأجد  مل  ولكن 
وعندما وجدت املنتج وهو نف�سه الذي اأنتج يل فيلم 
الت�سوير  مدير  اأن  وجدت  والأر�س،  ال�سماء  بني 
اأن  يريد  وكان  الرواية،  وا�سرتى  �سبق  ن�سرة  عبده 

يخرجها، لكننا ا�سرتينا منه الرواية -)2(.
على  الروائى  بعامله  حمفوظ  جنيب  �سنع  لقد 
بال�سرورة  لي�ست  ال�سا�سة، �سينما خمتلفة ومغايرة 
اأن تكون خروًجا كلًيا على تراث ال�سينما امل�سرية، 
موروثاتها  لكل  لوجي�ستيًا  اجتياحًا  تكون  اأن  اأو 
وبعامله   - حمفوظ   - بالتاأكيد  ولكنه  وترهالتها، 
الروائى اإطاللة وا�سعة على روؤى مل ي�سبق لغريه اأن 

جاء بها، واأن هذه الروؤى وهذا احلقيقى من اأدبيات 
حتولت  عن  ومدوناته  ال�سردى  ومنهجه  حمفوظ 
ملرياث  بالن�سبة  تكن  مل  ودنياه،  وجمتمعه  ع�سره 
ال�سينما امل�سرية باأقل من نقطة على ال�سطر والبدء 

من جديد.
اإن �سينما جنيب حمفوظ حا�سرة على ال�سا�سة 
املنتخبة  النخبة  تلك  فى  مغالة ممثَّلة  اأو  غلو  دون 
من اأعماله الروائية التى �ساهدها اجلمهور منذ اأن 
بداية  فيلم  فى  الرائعة  ب�سرديته  مرة  لأول  فوجئ 

ونهاية 1960، ثم توالت اأعماله بعد ذلك:
بني   -  1963 املدق  زقاق   - والكالب  الل�س 
خان   –  1965 الطريق   -  1964 الق�سرين 
ال�سوق  ق�سر   -  1966  30 القاهرة   - اخلليلي 
مريامار   –  1968 واخلريف  ال�سمان   -  1967
1969 – ال�سراب 1970 - ثرثرة فوق النيل 1971 
– ال�سحاذ 1973 - احلب حتت املطر  ال�سكرية   -
ال�سيطان   - القمة  اأهل   - – الكرنك 1976   1975
يعظ 1981 - التوت والنبوت - اجلوع - احلب فوق 

ه�سبة الهرم 1986 - قلب الليل 1989.. الخ 
معها  التفاق  من  الأفالم  هذه  حظ  كان  واأًيا 
اأنها  اإل  ال�سخط،  اأو  القبول  من  الختالف..  اأو 
لأدب  تنتمى  اأن  اإل  لها  ممكًنا  يكن  مل  املجمل  فى 
اإليهم  تنتمى  ما  �سمن  حمفوظ،  جنيب  و�سخ�س 
ر لهم  من ال�سينمائيني والفنيني واملمثلني الذين ُقدِّ
جنيب  وروح  هوية  وا�ستنطاق  تاأكيد  فى  امل�ساركة 
�سينمائًيا  اأو  �سينمائًيا،  روائًيا  كونه  يف  حمفوظ 

روائًيا دون ريب. 
اأبو  �سالح  مقاربة  لحظ  ال�سدد،  هذا  فى 
مقارنًة  الروائى،  حمفوظ  جنيب  لعامل  �سيف 
ال�سيخ  كمال  مقاربة  اأو  الإمام،  ح�سن  مبقاربة 
مقارنًة مبقاربة ح�سام الدين م�سطفى، اأو مقاربة 

ح�سني كمال مقارًنة مبقاربة علي بدرخان.
الإجابة الثانية:

التى  الأوىل  الإجابة  وتفنيد  دح�س  على  تقوم 
انتهت فى دعواها اإىل الإقرار بوجود �سينما جنيب 
حمفوظ، على اعتبار اأن ح�سور جنيب حمفوظ على 
اأو  �سينمائًيا،  كاتًبا  املهنية  ب�سفته  �سواء  ال�سا�سة 
جتربته  حتوُّل  ال�سيوع  اأو  بال�سرورة  يعنى  ل  روائًيا 
له  تيار  اأو  مدر�سة  اإىل  وبال�سينما  ال�سينما  فى 
اأن  معه:  القول  ميكن  نحو  على  وتاأثرياته  امتداده 
وح�سوره  بال�سينما  العمل  حمفوظ  جنيب  احرتاف 
اعتباًرا من 1948، وم�ساركته ل�سالح اأبو �سيف فى 
وحتى  وعبلة،  عنرت  مغامرات  فيلم  �سيناريو  كتابة 
ظهور �سرديته الروائية الأوىل فى فيلم بداية ونهاية 
1960.. ثم تتابع ظهور اأعماله الروائية فى ال�سينما 
منذ ذلك احلني وب�سفة تكاد تكون �سبه منتظمة قد 
اأ�سفر فى متركزه وا�ستمراره اإىل ما ميكن التفاق 
عليه ا�سطالحًيا مبدر�سة اأو تيار جنيب حمفوظ فى 
ال�سينما، وذلك على نحو مماثل ملا ميكن اجلزم به 
فى جمال الأدب، واإ�سهار الإعالن عن تاأ�سي�س تيار 
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جنيب حمفوظ فى الرواية العربية.
الإقرار  فر�سية  تثريها  التى  الإ�سكالية  اإن 
بوجود �سينما جنيب حمفوظ، رمبا ميكن مقاربتها 
عليه  يتفق  ما  مع  جنب  اإىل  جنًبا  عت  ُو�سِ لو  فيما 
بوجود  الإقرار  اإىل  والنقاد  الباحثني  من  الكثريون 
تيار جنيب حمفوظ فى الرواية، واأن جنيب حمفوظ 
انتزاع  فى  مواربة  اأو  لب�س  دون  متاًما  جنح  روائًيا 
يوؤكد  مبا  الروائى  عامله  وا�ستنطاق  وا�ستخال�س 
واختالفه  وامتيازه  جهة،  من  وتفرده  خ�سو�سيته 
والروائيني  الأدباء  من  غريه  عن  وا�ستقالليته 
البنية  بتحديث  قيامه  عن  ف�ساًل  ثانية،  جهة  من 
اآلية  من  بها  والنتقال  العربية  للرواية  ال�سردية 
احلكى اإىل دينامكية املغامرة، والكت�ساف من جهة 
ل واملعمار الروائى  ثالثة، ل من حيث ال�سرد والت�سكُّ
لة  واللغوى فح�سب.. وكان على �سعيد الذهنية واملُخيِّ
والهبة الذاتية التى ل ميكن معرفتها اأو تعريفها اإل 
با�ستدعاء جنيب حمفوظ وح�سوره روائًيا، وهو ما 
ل ميكن ال�ستدلل عليه اأو اجلزم به يف حال ح�سور 

عامل جنيب حمفوظ على ال�سا�سة.
الروائى  عامله  فى  حمفوظ  جنيب  اأن  ذلك 
لته  وماهيته الإبداعية ل يدخل فى اختياراته وخُميِّ
الكتابة  فى  ودوافعه  وروؤياه  وهواج�سه  وذهنيته 
ب�سخ�سه  فرًدا متفرًدا  �سوى جنيب حمفوظ، ذاته 
اأو  ا بذاته فى ذاته دون رقيب  �سً ودمه وولعه م�سخِّ

�سريك.
حمفوظ  جنيب  عن  متاًما  يختلف  ما  وهو 
عامله  به  يطالبنا  ما  واأن  ال�سا�سة،  على  الروائى 
الروائى �سينمائًيا، لي�س �سوى نتاًجا جماعًيا توافقًيا 
بني ذوات اأخرى خمتلفة التى متار�س اختياراتها من 
حيث انتهى اإليه جنيب حمفوظ فى رواياته بالتفاق 
واأن  احلذف..  اأو  بالإ�سافة  بالختالف...  اأو  معه 
ما ن�ساهده من عامله الروائى على ال�سا�سة مل يكن 
ح�سور  اإطار  فى  اإل  واإجنازه  اإليه  الو�سول  ممكًنا 
فى  كاًل  اأفرادها  يتقا�سم  التى  املهنية  اجلماعة 

جماله وتخ�س�سه ما هو م�سخر له وُمكلِّف به دون 
زيادة اأو نق�سان. 

اإن ح�سور جنيب حمفوظ روائًيا فى ال�سينما، 
واإمالءات  مبخاطر  املحفوف  احل�سور  هو  اإمنا 
ومزاحمة وم�ساركة اجلماعة املهنية التى ل ي�ستقيم 
وعماًل  روًحا  مًعا  ب�سيغة  اإل  ح�سورها  اأو  حالها 
على  حمفوظ  جنيب  من  يجعل  ما  وهذا  وتنظيًما، 
ولي�س  املهنية  اجلماعة  هذه  فى  ع�سًوا  ال�سا�سة 
هو  كما  منقو�سة  غري  �سيادة  ذا  اأو  عنها  م�ستقاًل 
متفرًدا  منفرًدا  الروائى..  عامله  فى  احلال  عليه 

لكونه الأنا والآخر مًعا وفى اآن واحد.
اإن ح�سور جنيب حمفوظ وعامله الروائى على 
الفيلم  اأن  �سوى  الأمر  حقيقة  فى  يعنى  ل  ال�سا�سة 
املاأخوذ عن الرواية، الذى يحمل نف�س عنوانها لي�س 
اإل نتاًجا وتعبرًيا عن عمليات التحوُّل والتغيري التى 
نوع  من  هويتها  تغيري  بهدف  الرواية  لها  تعر�ست 
اإليه  تنتمى  كانت  ومن جنا�س  اآخر متاًما،  نوع  اإىل 
ميكن  ل  خمتلف  اآخر  جنا�س  اإىل  طبيعًيا  انتماًءا 
عمليات  ي�سبه  وفيما  ق�سًرا،  اإل  واإجنازه  حتقيقه 
ذكر  من  واجلن�س  النوع  لتغيري  اجلراحى  التدخل 

اإىل اأنثى اأو العك�س.
لها اجلنا�س  يتعر�س  التى  التحول  اإن عمليات 
هويته  وتغيري  اآخر  جنا�س  اإىل  انتقاله  عند  الأدبى 
تفرت�س  ومغايرة  خمتلفة  بديلة  بهوية  الأ�سالنية 
واحلذف  التعديل  ب�سرورات  القيام  تفرت�سه  فيما 

والإ�سافة التى تتالءم وتتنا�سب مع:
1-  تغيري النوع واجلنا�س.

الأ�سلية  الهوية  وعالقات  �سبكة  تفكيك    -2
البديلة  الهوية  ل�ستدعاء  توطًئة  وع�سوًيا  وظيفًيا 

التى هى بال�سرورة والنوع خمتلفة ومغايرة.
 – البديل  النوع  اجلنا�س/  ومتكني  تهيئة    -3
– لأدواره املنوط بها فى عالقات  الهوية  اأًيا كانت 
التعبري والتوا�سل والتفاعل والت�سال والتى تختلف 
والأ�سلوبية  والأداة  الكيفية  عن  الختالف  كل 

والتعبريية التى كان يتمتع بها الأ�سالنّى عندما كان 
ليزال اأ�سالنًيا بالن�ساأة والتكوين ولي�س �سيًئا اآخر.

اإن جنيب حمفوظ الروائى على ال�سا�سة لي�س 
ن�سو�سه  فى  املقروء  حمفوظ  جنيب  بعينه  هو 
اإنه  الأ�سالنى،  حمفوظ  جنيب  هو  ول  الروائية، 
كيان اآخر وبهوية اأخرى وب�سريورة جد خمتلفة عن 
�سريورته التى يعرفها وقد ل يعرفها غريه.. اإنه على 
ال�سا�سة يطالبنا بهيئة و�سكالنية و�سورية رمبا كان 
�سريًكا اأو م�ساهًما فيها، ولكنها لي�ست م�سئوليته ول 
يكون  ل  الأ�سالنى عندما  ال�سا�سة  اإنه على  هويته، 
وانقالبًيا  اأ�سالنيته  عن  متحوًل  وي�سري  اأ�سالنًيا 

مًعا وفى اآن.
حمفوظ  جنيب  �سينما  فى  حمفوظ  فاإن  ولذا 
لي�س هو الروائى ول هو الأ�سالنّى، اإنه اخلارج عن 
فيها  وجد  التى  وخ�سو�سيته  وهويته  الأدبى  جن�سه 
نف�سه وا�ستقالليته و�سيادته اإذا جاز التعبري، والتى 
دولة  اإىل  املهاجر  اإنه  الروائية،  دولته  فى  اكت�سبها 
ولكنه  وع�سويتها  جن�سيتها  فيها  يكت�سب  قد  اأخرى 
فى النهاية وفى اإطار هجرته من دولته الروائية اإىل 
ال�سينما دولته البديلة، لن يكون فى اأف�سل الأحوال 
جلمهوريته  حاكًما  ولي�س  العادة  فوق  مواطًنا  �سوى 

ًدا عليها بال منازع. الروائية و�سيِّ
اإن املثري فى موقف جنيب حمفوظ من حتويل 
قبوله  هو  ال�سينما؛  فى  وتقدميها  الروائية  اأعماله 
مببداأ اإنهاء عالقته وم�سئوليته الأدبية واإقراره باأن 
الذى  الغالف  اإطار  فى  فقط  تنح�سر  م�سئوليته 
فى  م�سخ�سة  روايته  بقيت  طاملا  توقيعه  يحمل 
جهة  من  الروائية  هيئتها  وفى  جهة  من  �سخ�سه 
ثانية، واأنه فى حال حتول اإحدى رواياته اإىل جنا�س 
العمل  اإىل فريق  بالكامل  توؤول  امل�سئولية  فاإن  اآخر، 
املهنى املكلف مبهمة التدخل اجلراحى لتغيري النوع 

من رواية اإىل فيلم.
، فاإن جنيب حمفوظ الروائى وفى حال  ومن ثمَّ
اأعماله فى ال�سينما قد قبل وارت�سى را�سًيا  تقدمي 
كلًية  والنخراط  ونفيها  م�سئوليته  بتحييد  مر�سًيا 
فى عمليات التحول التى كانت جُترى لأعماله دون 
يكون  اأن  قبل  اآخر  ومبعنى  اأنه  اأى  �سرط..  اأو  قيد 
التحول  عمليات  عن  متاًما  ومغيًبا  متاًما..  حيادًيا 
وتاريخه،  عمره  وثمرة  لرواياته،  جُترى  كانت  التى 

دومنا انتظار خلدمة ما بعد البيع. 
ق�سية  من  اإدري�س  يو�سف  مبوقف  ذلك  قارن 
حتويل اأعماله وتقدميها فى ال�سينما وكان ذلك على 
النقي�س من موقف جنيب حمفوظ حيث كان يرى 
تتوقف  ل  والأخالقية  الأدبية  م�سئوليته  اأن  اإدري�س 
ول تنقطع حتى فى حال موافقته على تغيري جنا�س 

اأعماله الروائية من الأدب اإىل ال�سينما.
اإن حماولة نفى فر�سية وجود ما ُي�سمى ب�سينما 
اأن  ذلك،  و�سواهد  يربرها  ما  لها  حمفوظ  جنيب 
والأدب  ال�سينما  بني  ون�ساأت  قامت  التى  العالقة 
وجهتّى  تاريخه  وحتى  بدايتها  منذ  حتتمل  كانت 
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نظر.
ترى الأوىل منهما: اأن الأعمال الأدبية والروائية 
الأ�سالنى طاملا  وجنا�سها  بنوعيتها  تبقى حمتفظة 
وت�سكلت  خلقت  التى  والهوية  الهيئة  على  بقيت 
عليها، واأنه فى حال حتولها وانتقالها اإىل ال�سينما 
تفقد اأ�سالنيتها مكت�سبة بذلك هويتها البديلة التى 

ل ميكن مقاربتها اإل بال�سينما.
حتول  اأن  الأخرى:  النظر  وجهة  ترى  بينما 
يعنى  ل  ال�سينما  اإىل  الروائى  الأدبى،  اجلنا�س 
مل  كاأنه  وا�سمحالله  اندثاره  اأو  فناءه  بال�سرورة 
اجلنا�س  وا�ستبدال  النوع  تغيري  عمليات  واأن  يكن، 
ومهارتها،  براعتها  كانت  مهما  اآخر  بجنا�س 
على  ا  ع�سيِّ �سلًدا  يبقى  الأ�سالنى  من  �سيًئا  فاإن 
وهو  اجلديدة،  �سريورته  فى  به  ول�سيقًا  الختفاء 
فى ذلك اأ�سبه بالنواة ال�سلبة الدالة على كينونتها 

ال�سابقة والالحقة عليها معًا وفى اآن.    
غواية عامل جنيب حمفوظ الروائي:

من  كاًل  اأن  املتداول  ال�سائع  من  كان  رمبا 
فى  ان  يعدَّ حمفوظ،  وجنيب  القدو�س  عبد  اإح�سان 
والأوفر  وانت�ساًرا،  رواًجا  الأكرث  غريه  وفى  جيلهما 
اأن بداأت ال�سينما  حًظا وح�سوًرا على ال�سا�سة منذ 
ال�سامت  زينب  فيلم  بالأدب فى  امل�سرية عالقتها 
اإخراج حممد كرمي 1930.. وحتى يومنا هذا على 
اأقل تقدير، ولأ�سباب تبدو وا�سحة اأحياًنا وملتب�سة 

اأحياًنا اأخرى.
القدو�س  عبد  اإح�سان  لأعمال  املتابع  اإن 
 – حتديًدا   – ال�سا�سة  على  والق�س�سية  الروائية 
املراأة  بعامل  العموم  وجه  على  ارتباطها  يالحظ 
املجتمعى والأنثوى الذى مل تربحه ومل تغادره اإل عن 
عبد  اإح�سان  اأدب  ارتباط  نعنى  ذلك..  ولعل  قليل، 
القدو�س واأعماله الروائية على ال�سا�سة بعامل املراأة 
لة امل�ساهد املتلقى من اإ�سكاليات  وما تثريه فى خميِّ
على  متردها  وحماولت  وحتررها  املراأة،  حرية 
عن  للتعبري  وحماولتها  واملجتمع،  الرجل  ا�ستبداد 
والأنثوية  الآدمية  وهواج�سها  وتطلعاتها  رغباتها 
بها  العرتاف  لنتزاع  احلثيث  و�سعيها  جهة،  من 
جهة  من  فح�سب  بيولوجًيا  نوًعا  ولي�ست  كمواطنة 
بالرجل  م�ساواتها  لتحقيق  املتعرث  ون�سالها  ثانية، 

من جهة ثالثة.
اأدب  فى  الروائى  العامل  ارتباط  كان  رمبا 
اإح�سان عبد القدو�س بزوايا املراأة املختلفة وهمومها 
من  عري�س  قطاع  لدى  ذلك  و�سيوع  وهواج�سها، 
كان  رمبا  ومدمنيها،  ال�سائدة  الثقافة  م�ستهلكى 
ل واحًدا من الأ�سباب املروجة واملع�سدة لنت�سار  ي�سكِّ
اأعمال اإح�سان عبد القدو�س روائًيا و�سينمائًيا على 

حد �سواء، اإن مل يكن اأمتها على وجه الإطالق.
اأما فيما يتعلق بغواية جنيب حمفوظ الروائى؛ 
كان - حتديًدا  ورمبا  يختلف متاًما  الأمر معه  فاإن 
القدو�س  عبد  اإح�سان  عامل  من  النقي�س  على   -

الروائي.
القدو�س  عبد  اإح�سان  اأدب  متركز  كان  واإذا 
معًنا  املراأة  بعامل  ارتبطت  قد  الروائية  ومركزيته 
جنيب  اأدب  متركز  فاإن  بها،  والت�ساقه  و�سورة 
اأو  عنونتها  ميكن  ل  الروائية  ومركزيته  حمفوظ 
طرقه  الذى  والتنوع  التعدد  اإطار  فى  اإلَّ  معاينتها 

جنيب حمفوظ وخربه عن جراأة واكت�ساف.
يجد  مل  واملخاطر  املغامر  حمفوظ  جنيب  اإن 
وكان  وارتاده،  اإل  الرواية  حقول  من  روائًيا  حقاًل 
له فيه موقًعا وعلًما، ومل يجد زاوية من زوايا م�سر 
والزمان..  املكان  والب�سر..  املجتمع  وامل�سريني: 
ال�سوء  والنهار..  الليل  احلياتى..  واملعا�س  التاريخ 
ر  املب�سَّ امل�ستك�سف  نفاذ  منها  ونفذ  اإل  والظالل.. 
غدا  حتى  وراأ�سًيا،  اأفقًيا  ا..  وعر�سً طوًل  الب�سري 
معرفًيا  حقاًل  الروائى  وعامله  حمفوظ  جنيب  اأدب 
م�سر  مطالعة  اأراد  من  لكل  املعرفة  حقول  من 
طالب  ولكل  ت�سليل  اأو  زيف  غري  على  وامل�سريني 
ومعانيها  �سورها  اأدق  فى  املتعة  تغدو  عندما  املتعة 

نباًل واإ�سراًقا.
لقد ارتبط ظهور عامل جنيب حمفوظ الروائى 
واأًيا كان حظ  ال�ستينيات -  ال�سا�سة فى بداية  على 
اقرتاًبا  العامل  هذا  من  ال�سينمائى  املعادل  هذا 
ور�سوخ  تكامل  اأولهما:  مبوؤ�سرين   - ابتعاًدا  اأو  منه 
امل�سرية  ال�سينما  فى  الجتماعى  الواقعى  الجتاه 
اأوا�سط  فى  بالظهور  الأوىل  مالحمه  بداأت  الذى 
اإبداعاته، على  اخلم�سينيات، وتطور واأعطى خربة 
اأيدى فر�سانه الكبار �سالح اأبو �سيف، توفيق �سالح، 

يو�سف �ساهني، وغريهم)3(.
لل�سينما  قدر  التى  التغيري  رياح  وثانيهما: 
الذى  والت�سلب  الركود  من  بها  والتطهر  عالقاتها 
اأخذها بعيًدا اإىل حيث ما كان يجب اأن تكون عليه؛ 
�سواء  ملحوظ  ب�سكل  ال�سينمائى  الإنتاج  تقدم  فقد 
واأُ�سُتعني بكبار  اأو فى التكنيك،  فى البناء الدرامى 
الكتاب امل�سريني، وعرفت ال�سينما امل�سرية فنانني 
قادرين على كتابة ال�سيناريو، الذين �سهدت اأعمالهم 

الدرامية  ومتطلباته  ال�سابع  للفن  عميقة  مبعرفة 
ال�سالون  حجرة  الكامريا  وهجرت  والتكنيكية، 
�سوارع  فى  لتتجول  والكباريهات،  النوم،  وحجرة 
القاهرة، وموانئ الإ�سكندرية وبور�سعيد وال�سوي�س، 
البرتول،  اآبار  حيث  وغريها  �سيناء،  و�سحارى 
واملناجم، واأ�سوان والأق�سر، حيث معابد الفراعنة 
الأفالم  ن�سبة  بذلك  وانخف�ست  العاىل،  وال�سد 
من  اأُنِتج  ما  وتطور  وال�ستعرا�سية،  امليلودرامية 
هذين النوعني فنًيا وتكنيكًيا، كما ظهرت اأنواع فنية 
والجتماعية،  والنف�سية  العاطفية،  كالدراما  اأخرى 
وا�ستخدم ال�سينمائيون الإمكانيات الفنية احلديثة، 
�سكوب،  وال�سينما  العري�سة،  وال�سا�سة  كالألوان، 
ال�سينمائية وجوه جديدة فى  واأ�سهمت فى احلركة 
خمتلف جمالت العمل ال�سينمائى، ورغم اأن اأًيا من 
هذه الوجوه ، مل يتو�سل بعد اإىل خلق اأ�سلوب خا�س، 
فاإننا رغم ذلك  فنية معينة،  اإن�ساء مدر�سة  اإىل  اأو 
عند  التميز  وحماولة  التعبري،  فى  اأ�سالة  نالحظ 

البع�س واإخفاق البع�س الآخر)4(.
لنف�سها  تتخذ  الرواية عند جنيب حمفوظ  اإن 
وتت�سكل  رداء،  األف  هيئتها  فى  وترتدى  وجه،  األف 
الرواية  اأن  اإل  �سكل)5(..  األف  حتت  القارئ  اأمام 
�سورًيا  لنف�سها  تتخذ  اأن  اإل  ميكن  ل  ال�سا�سة  على 
و�سينمائًيا اإل هيئة واحدة، ورداًءا واحًدا، ومكانها 
وتتباين  التاأويل  يتعدد  املتلقى  امل�ساهد  اأمام 
اآخر  اإىل  متفرج  من  تت�سارب  ورمبا  م�ستوياته، 
ون�سيب  جهة،  من  والتاأويل  التلقى  مل�ستويات  تبًعا 
وعًيا  الفهم  و�سحيح  التعليم  �سحيح  من  اجلمهور 
حمفوظ  جنيب  فاإن  ولذا  ثانية.  جهة  من  واإدراًكا 
حمفوظ  جنيب  بعينه  هو  لي�س  ال�سا�سة  على 
الذى  الروائى  بعامله  املتحول  حتديًدا  اإنه  الروائى، 
له  يدين  الذى  ال�سينما  اإىل عامل  الوجود،  له  يدين 
التى  ال�سينمائية  املهنية  اجلماعة  اإىل  الظهور،  فى 
الن�س  فى  ومهامها  واأدوارها  �سالحياتها  متار�س 
واجتاًها  اإبداًعا  الذاتية  لإمكاناتها  تبًعا  الروائى 
احلى  الأدب  من  الإنتاج  اإعادة  و�سرورات  اأوًل.. 
قاعدتّى  على  ال�سوق  ومطالب  ثانًيا..  ال�سينمائى 

العر�س والطلب ثالًثا.
املتحول  حمفوظ،  جنيب  عامل  فى  الغواية  اإن 
فيلمى  �سياق  فى  ال�سا�سة  على  املقدم  �سينمائًيا، 
تكمن  الغواية  هذه  وامل�ساهدة،  للعر�س  قابل 
بال�سرورة والأ�سا�س فيما تنتجه من تاأويالت و�سور 
وتوقعات تخيلية وذهنية و�سورية ناجزة فى النفاد 
اإىل الوعى اجلمعى املمثل ل�ستات معرفى مت�سارب 
ت�سنيفه  اأو  به  اجلزم  ميكن  ل  عليه،  وخمتلف 
�سيا�سًيا اأو عقائدًيا اأو فكرًيا، حتى لو كان ذلك على 
�سبيل معرفة مطالبه فى اللهو والت�سلية لقوة و�سلطة 
هى بالن�ساأة والتكوين جتمعية توافقية لكائن هائل 
تعارف  والذى  والروؤو�س،  الأطراف  متعدد  �سخم 
ف به ن�سبًيا  على ت�سميته باجلمهور.. ذلك هو املعرَّ

94

�أفي�ش فيلم �لطريق 1964.



واملطلق فى عموميته مًعا فى اآن.
جنيب  اأدب  فى  والإغواء  الغواية  م�سدر 
حمفوظ، ميكن مالحظته فى التدافع الذى وجدت 
تاأثري  حتت  فيه  مدفوعة  نف�سها  امل�سرية  ال�سينما 
من  اأثاره  وما   ،1960 ونهاية  بداية  فيلم  عر�س 
اإىل  اللتفات  تعاظم  اإىل  اأدت  فعل  وردود  اهتمام 
اأن  حظه  ح�سن  من  وكان  حمفوظ،  جنيب  اأدب 
اأعماله،  اأهم  من  واحدة  ولزالت  كانت  الرواية 
من  كان  عنها  املاأخوذ  الفيلم  واأن  ذيوًعا  واأكرثها 
�سواه.  اأحد  ولي�س  حتديًدا  �سيف  اأبو  �سالح  اإخراج 
و�سرديتها  قتامتها  على   - الرواية  هذه  اأن  والظن 
ال�سارمة - كانت مبثابة اكت�ساًفا مدوًيا لعامل جنيب 
حمفوظ الروائى واإعادة اكت�ساف ملوارده واإمكاناته 

ال�سورية وامل�سهدية.
وتنوعه  تعدده  عن  ف�ساًل  حمفوظ  جنيب  اإن 
كانت  رمبا  الروائية  اأعماله  اأن  اإل  الالنهائيني 
اإف�ساًحا  والأكرث  ال�سينمائية  لل�سورة  الأكرث غواية 
وتعبرًيا عن مطالبها الفنية واملهنية والتكنيكية اإذا 
جنيب  اأدب  فى  امل�سهدية  ال�سورة  اأن  التعبري  جاز 
كانت  رمبا  والإيحائية  التعبريية  وقوتها  حمفوظ 
جذًبا  واأكرث  الروائى،  عامله  ركائز  اأهم  من  واحدة 
لل�سينما وال�سينمائيني. وكاأن جنيب حمفوظ خمرج 
على  فيحركها  الكامريا..  بلغة  يتكلم  �سينمائى 
املوا�سع املختلفة حتى مينح القارئ فر�سة امل�ساهدة 
فى اأن يرى وي�سمع من املناظر والأ�سوات حتى يجد 
من  بدًل  ال�سخو�س  باقى  مع  املنظر  داخل  نف�سه 

القيام بدور امل�ساهد ال�سلبى.
وعلى الرغم من اأن جنيب حمفوظ يطنب فى 
وزواياه  املنظر  تفا�سيل  و�سف  فى  الأحيان  بع�س 
الدقيقة اإل اأن هذا يوؤثر فى �سري الأحداث وتفاعلها 
يزيد  الو�سفى  ال�سرد  اإن هذا  بل  ال�سخ�سيات،  مع 
نهايتها  اإىل  الأحداث  دفع  من  الأحيان  بع�س  فى 
البناء  تكامل  فى  دورها  توؤدى  وبذلك  املحتومة، 
فى  حمفوظ  جنيب  ي�ستمر  وهكذا  للرواية.  الفنى 
لكى  الأخرى  وراء  �سورة  ال�سعرية  ال�سور  اإيفاد 
والبعد  وال�سحر  الغمو�س  بجو  القارئ  اإىل  يوحى 
امل�ساهد  القارئ/  يندمج  حتى  واملكان  الزمان  فى 
الطريقة  وبهذه  املنظر.  وخبايا  ال�سورة  خبايا  فى 
يقدم لنا جنيب حمفوظ �سورة فنية برباعة كاتب 
ال�سيناريو الذى ل ين�سى التفا�سيل الدقيقة لل�سورة 
حتى يكاد القارئ / امل�ساهد يح�س باأنه يرى املنظر 
معاي�سة  من  ميكنه  وهذا  ال�سينما...  �سا�سة  على 
حدًثا  الق�سة  اأحداث  اإىل  جذبه  وبالتاىل  ال�سورة 
وقد  الرواية  قراءة  من  ينتهى  حتى  الآخر  وراء 
ول  ذهنه  فى  واأبعادها  ال�سورة  اأجزاء  تكاملت 
ا جتاه العمل الفنى املقدم له  ي�سعر حرية اأو غمو�سً

لقراءته اأو مبعنى اآخر م�ساهدته)6(.
الظن اأن جنيب حمفوظ ال�سينمائى اأفاد كثرًيا 
جنيب حمفوظ الروائى، واأن كليهما اأى ال�سينمائى 

والروائى قد ت�ساركا فى كتابة تاريخه الفنى الروائى 
وال�سينمائى على حد �سواء واأنه من ال�سعوبة مبكان 
معهما  التعامل  اأو  الآخر  اأحدهما عن  حماولة عزل 
على اعتبار اأن جنيب حمفوظ الروائى �سيء، وجنيب 
حمفوظ ال�سينمائ �سييء اآخر، واحلقيقة الثابتة اأن 

كليهما متداخل مع الآخر ومت�سارك معه فى اآن.    
املتاأمل لأدب جنيب حمفوظ بروية وجترد  اإن 
اأعماله  فى  حا�سرة  ال�سينما  اأن  يرى  اأن  ميكنه 
الوا�سح  اهتمامه  واأن  عني،  تخطئه  ل  نحو  على 
يكون  ما  اأقرب  وكاأنه  الروائى  ال�سرد  بت�سويرية 
و�سف  امل�ساهد:  تتابع  اإىل  التفا�سيل  زاوية  من 
املكان والأحداث - تقدمي ال�سخ�سيات فى اإطارها 
امل�سهدى  التتابع  ا�سطفاف   - والزمانى  املجتمعى 
وحركًيا  مرئًيا  يكون  اأن  اإىل  اأقرب  يجعله  ن�سق  فى 
فى اآن واحد - اعتناوؤه بالإيقاع والنتقال من م�سهد 
والبناء  ال�سرد  تقنيات  لبع�س  وا�ستدعاوؤه  اآخر  اإىل 
ككاتب  خربته  واقع  من  اكت�سبها  التى  الفيلمى 
لل�سيناريو - التفافه اإىل املوؤثرات ال�سوئية وال�سمعية 
والب�سرية وحر�سه البالغ على اأن ترد فى املو�سوع 

وال�سياق الذى يوؤكد على ت�سويرية ال�سرد.. اإلخ.
باإحالة  الوا�سح  حمفوظ  جنيب  اهتمام  اإن 
ال�سرد،  اإىل  ال�سورة  واإحالة  ال�سورة،  اإىل  ال�سرد 
الروائى  معماره  فى  الدالة  املعطيات  من  واحدة 
لديه  الأثرية  تقنياته  من  وواحدة  الفنى،  ون�سيجه 
جاء  رمبا  هنا  ومن  العتناء،  اأ�سد  بها  عنى  والتى 
تقدمي  اإىل  وال�سينمائيني  امل�سرية،  ال�سينما  تدافع 
اأدب جنيب  قراءة  كانت  ولذا  ال�سينما،  فى  اأعماله 
اأو  ال�سورية  القراءة  اإىل  تكون  ما  اأقرب  حمفوظ 

امل�سهدية اأكرث من كونها قراءة ن�س.
فى  ُينكر  ل  مرموق  دور  حمفوظ،  لنجيب 
وفى  م�سر  فى  والروائى  الق�س�سى  الفن  تاريخ 
اأنه له �ساأنه فى عامل ال�سينما،  العامل العربى، كما 
لل�سينما، واعتماد رواياته  الكتابة  على ال�سعيدين: 

وق�س�سه وتقدميها فى ال�سينما.
اأكرث مراحل تطوره قد  اأن  ومما يلفت النتباه 

الواقعية  تيار  حتت  تندرج  التى  باأعماله  ارتبطت 
مل�سرية  مناق�ستها  عن  ف�ساًل  تتميز  التى  النقدية 
ثورة يوليو ب�سمات جديدة فى لغتها وبنائها الروائى: 
فهى تعتمد على اجلمل الق�سرية، وال�سرد ال�سريع 
املتتابع، والبتعاد عن التفا�سيل، وعن الإغراق فى 
ُيعد جنيب   - باحلوار  الوا�سح  والهتمام  الو�سف، 
العربية فى  الرواية  اأقدر كتَّاب  حمفوظ واحًدا من 
كتابة واإدارة احلوار فى لغة ب�سيطة تقع و�سًطا بني 
الل�س  هى:  الروايات  وهذه   - والعامية  الف�سحى 
الطريق  ال�سمان واخلريف 1962،  والكتاب 1961، 
 ،1966 النيل  فوق  ثرثرة   ،1965 ال�سحاذ   ،1964
كما  ال�سينما،  فى  ُقدمت  مريامار 1967، وجميعها 
اأن اإ�سهام جنيب حمفوظ فى الكتابة لل�سينما وكتابة 
اأقل مما  ال�سيناريوهات قد بقى م�ستمًرا، واإن غدا 

كان عليه فى اخلم�سينيات)7(.
جنيب  اأدب  فى  والإغواء  الغواية  م�سدر  اإن 
 - ال�سينمائى  املعادل  نظر  وجهة  من   - حمفوظ 
تكمن فى �سيوع روح ومفردات وتراكيب ال�سينما فى 
اأعماله على نحو ل �سبهة فيه للتع�سف اأو الجرتاء، 
اإدارته  اإن جنيب حمفوظ فى معماره الروائى وفى 
للحالة الدرامية، كان معنًيا دوًما باأن ي�ستح�سر من 
ل�ستكمال  و�سرورى  ملزم  هو  ما  ال�سينمائى  عامله 
مهنة  ووعي  خربة  من  ومهارة  بحنكة  املعمار  هذا 
مًعا  احرتافهما  على  فعمل  ال�سينما،  ومهنة  الأدب 
فى  لي�س  متاًما  جنح  الذى  الروائى  اإنه  اآن..  وفى 
ال�سرد  واأ�سلوبية  الأدبى  ال�سرد  تقنيات  بني  املزج 
ووعى  اأدرك  الذى  ولكنه  فح�سب،  ال�سينمائى 
التخندق وراء  التجديد وعدم  اإىل  احلداثة؛ ف�سعى 
وحر�س  اإليه،  ينتمى  الذى  الأدبى  اجلنا�س  اأ�سوار 
اجلنا�س  األوان  كل  على  والنفتاح  التوا�سل  على 
واحل�سنيني  احلرفتني  اإىل  و�سوًل  والفني  الأدبى 
ال�سينمائى  �سينمائى،  الروائى  فيها  ي�سبح  التى 

روائى. 
حقق  الذى  الفنان  الكاتب  حمفوظ  جنيب  اإنه 
حقله الروائى، وفى عامل ال�سينما ما يوؤهله لأن يكون 
دون  بامتياز  وا�ستثنائًيا  متفرًدا  وحالته  جتربته  فى 

ريب.
                                                                                        

– الألف  – حماورات ها�سم النحا�س  اأبو �سيف  )1( �سالح 
 – – القاهرة  للكتاب  – الهيئة امل�سرية  الثنائى 224  كتاب 

1996 – �س 24.
)2( �سالح اأبو �سيف – م�سدر �سابق – �س 131.

– الهيئة  مراد  – �سعيد  العربية  ال�سينما  فى  الواقعية   )3(
 1999 – – القاهرة  ال�سينما 8  اآفاق  الثقافة  العامة لق�سور 

.28 – �س 
)4( الواقعية فى ال�سينما العربية – م�سدر �سابق – �س 27.
)5( فى نظرية الواقعية – د.عبد امللك مرت�سى – عامل املعرفة 

240 – الكويت – دي�سمرب/ كانون الأول 1998 – �س 11.
– نبيل راغب  )6( ق�سية ال�سكل الفنى عند جنيب حمفوظ 
– الهيئة امل�سرية العامة للكتاب – الطبعة الثانية – القاهرة 

.34 – �س   1975 –
)7( الرواية العربية فى ال�سينما – ر�سا الطيار – العراق – 

1983 – �س 113. 
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�أفي�ش فيلم �ل�شمان و�خلريف. 
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للفنان جليز - بوركينا فا�سو

عماد حجاج  - الأردن
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ما يحدث فى ال�سودان �سماله وجنوبه كان �سيًئا متوقًعا لأن �سوء الظن و�سوء النية موجودتان 
اإ�سفني  بني قيادتى البلدين تغذيهما با�ستمرار القوى الإمربيالية التى �سعت اإىل ف�سلهما ودقت 
الفناء  لي�س  وجنوبه  ب�سماله  وال�سودان  بينهما.  �سنعتها  التى  احلدود  فى  بينهما  الدائم  ال�سقاق 
اخللفى مل�سر.. بل هما المتداد الطبيعى والتكاملى لها وكل ما يحدث فيهما تاأثريه على الأمن 

القومى امل�سرى غاية فى اخلطورة.
ا  وعلى م�سر اأن تتحرك لراأب ال�سدع فامل�ساألة ل حتتمل الدبلوما�سية الهادئة اأو البطء خ�سو�سً
وقد اأ�سعنا الكثري من الوقت فى �سيا�سات باردة ل تراعى امل�سالح احليوية وامللحة مل�سر وبعدها 

الإقليمى واجلغرافى واحلتمى ولعلنا بعد الثورة نفيق اإىل ق�سايانا اجلغرافية التاريخية امللحة.

ال�سود.....ان

جمعة فرحات - م�سر
عماد حجاج  - الأردن
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من اأمتع حلظات حياتى ق�صاء بع�ض الوقت مع ال�صحف واملجالت التى 
�صدرت منذ وقت طويل. وعند دخوىل اجلامعة اكت�صفت مكتبة القلعة.. التى 
قبلت  – اإذا  الهواية  ه��ذه  ونتيجة   .1936 ع��ام  قبل  الإ���ص��دارات  كانت حت��وى 
جملة  بينها  عديدة  جم��الت  من  جمموعات  ل��دى  – اأ�صبح  هواية  ت�صميتها 
"املجلة". واأعتز بهذه املجموعة واأعود لها بني احلني واحلني. واأجد فيها كيف 
كانت الثقافة فى هذه الفرتة وكيف اأ�صتعيد ذكرياتى فهناك ما قراأته و�صغلنى. 

ا ما �صاركت به. وهناك اأي�صً
الفرتة  اأتت  ثم  بها.  فخوًرا  كنت  متوا�صعة  م�صاركات  �صاركت  البداية  فى 
التى راأ�ض فيها اأ�صتاذنا يحيى حقى املجلة، والفرتة التى �صاركه الإدارة اأ�صتاذنا 
اأنور املعداوى. اآنئٍذ كنت اأتردد على املجلة ل ل�صيء اإل لأحظى بلقاء من كانوا 
الكتَّاب.  كبار  ذل��ك من  بعد  اأ�صبحوا  الكتَّاب ومم��ن  كبار  عليها من  ي��رتددون 
"الرجل  بعنوان:  ق�صة  بينها  من  بها  اأعتز  "املجلة" اأعماًل  فى  اآنئٍذ  ون�صرت 
اأخذت  بل  املاألوف  باملعنى  امليدان"، ومل تكن ق�صة ق�صرية  اأعلى  ي�صكن  الذى 
اأك��ر. ولذلك كان يحيى حقى رحمه اهلل يقول ىل: هل ن�صرت لك  �صفحات 

جملة اأخرى ق�صة بهذا احلجم؟
– اأن املجالت الثقافية ذات دور  – ولي�ض ل�صبب �صخ�صى بالتاأكيد  واأرى 
املدر�صة  كنَّا ونحن تالميذ فى  "الر�صالة" و"الثقافة"،  دور  واأذك��ر  ج��ًدا،  هام 
موزع  اإىل  و�صولها  قبل  عليها  نح�صل  حتى  ال��ق��ط��ار  حمطة  ف��ى  ننتظرها 
– خلقت  – وغريها  ال�صحف. واأذك��ر دور "الآداب" البريوتية. هذه املجالت 

حركة ثقافية، واأ�صهمت فى اكت�صاف كتَّاب جدد. 
طائر  جديد:  من  "املجلة" تعود  جملة  اأرى  واأن��ا  ن�صوة  اجتاحتنى  ولهذا 
الفينيق الأ�صطورى يحرتق فى العدم ويلد نف�صه من جديد ويعود اإىل الوجود 

واإلينا.
الأم��ل فى  الفينيق، ولكن  الذكريات وحدها، ول معجزة طائر  مل تهزنى 
اإىل حد  الثقافة  فيها  فت  ُجرِّ بعد مرحلة  اإليها  اأ�صد احلاجة  ثقافة نحن فى 

يثري العجب.
نحن فى حاجة اإىل جملة "املجلة" وع�صرة اأخرى لو اأمكن، اإنها من الأ�صياء 

املعدودة التى اأعادت اإلينا التفاوؤل.
ما كان نلم�صه مرة اأخرى، وما يكون اإ�صافة اإىل ما كان. ما اأروع هذا.

طائر الفينيق يعود مرة أخرى!

بقلم:
حمفوظ عبد الرحمن
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