
هو  �أو  �حلجم..  هائلة  �صرحية  جد�رية  �أنه  �ملبهر  �لعمل  لهذ�  �مل�صاهد  يعتقد  وهلة  ول  لأ
منحوتة على جدر�ن �أحد �صروح م�صر �لقدمية �ل�صاخمة.. لكن �حلقيقة �أنه ل يتجاوز 132 

�صم �رتفاعاً و74 �صم عر�صاً.. 
ح�صا�س بال�صرحية، و�ل�صموخ هو �صر من �أ�صر�ر »جمال �ل�صجيني« �ل�صاحرة.. فاأغلب  هذ� �لإ
�لقدمي،  �مل�صرى  �لنحت  �صرحية  برب�عة  ت�صتلهم  �ملج�صمة..  ومتاثيله  �جلد�رية،  �أعماله 
�صالمية، �لتى تربى طفاًل فى ظاللها.. و��صتن�صق هو�ء حو�ريها �مل�صمخ  و�صموخ �لعمارة �لإ
�لباعة  و�أغانى  �لنحا�س  على  �ملطارق  دقات  �صو�ت  لأ �أذناه  وطربت  و�لتو�بل  �لبخور  برو�ئح 
إبد�عاته معربًة عن �أحالمهم  ت روحه بالنتماء �إىل ب�صطاء �لوطن فجاءت � �جلائلني �لتى مالأ

و�آلمهم وغ�صبهم وثورتهم.
بالثورية  تتميز  �لفنى  ن�صجه  فرتة  فى  �أنتجها  �لتى  »�ل�صجيني«  �أعمال  �أغلب  �أن  و�حلقيقة 
�جلميلة،  �لفنون  كلية  فى  در�صها  �لتى  �خلامات  على  ثورته  فخر�ً  ويكفيه  ومو�صوعاً  �صكاًل 

�لنحا�س  و�إحيائه لطرق  �لهوية  و�نحيازه خلامات 
وحتويله من جمرد حرفة �صعبية �إىل فن متكامل 
�أطلق  �لتى  �لنحتية  �للوحة  هذه  وفى  ركان،  �لأ
تت�صح  �مل�صري«  »�صجرة  ��صم  »�ل�صجيني«  عليها 
على  د�ئية  �لأ وقدرته  �لنحتية  »�ل�صجيني«  لغة 
�صعبه،  وجد�ن  فى  �صطورية  �لأ �لقوة  روح  جت�صيد 
فالفالح �لعمالق قوى �لبنية يك�صر �صجرة �لبوؤ�س 
�أنها م�صري  يروجون  �لرجعيون  كان  �لتى  و�ملهانة 
مة.. لكن قوة �لثورة �لكامنة ت�صتطيع �أن تفعل  �لأ
�صعبى  حى  فى  ن�صاأ  »�ل�صجيني«  ن  ولأ �مل�صتحيل.. 
�صالمية.. فهو  �لإ �لعمارة  بزخارف  وتغذى ب�صرياً 
بالتفا�صيل  مليء  فالعمل  �لفر�غ..  يكره  ما  د�ئماً 
بحيث  مدرو�صة؛  مبنظومة  تتناثر  �لتى  �لد�لة 
فى  و�صيا�صية  ب�صرية  دللة  تف�صيلة  كل  ت�صكل 
يك�صرها  �لتى  �ملحتوم  �مل�صري  ف�صجرة  �لعمل، 
و�لظاملني  باملظلومني  مليئة  �مل�صرى  ن�صان  �لإ
وميز�ن �لعدل �ملختل وجنمة د�وود �ل�صهيونية... 

إنها �صجرة قوية غا�صمة.. �صطورية.. � و�ملعلقني على �مل�صانق و�لكائنات �لأ
ولقد ��صتطاع »�ل�صجيني« �أن يج�صد هذ� �ل�صر�ع �مللحمى بني قوة �حلق وقوة �لطغيان.. فلقد 
�لظلم  متثل  �لتى  �ل�صجرة  لقوة  مناظرة  لتكون  �مل�صرى  �لفالح  بنيان  قوة  جت�صيد  فى  برع 
إنها  �لطاغى وفى نف�س �لوقت ج�صد قوة �ل�صجرة ليربز ت�صكيلياً قوة �ل�صر�ع بني �لتكوينني.. �
د�ئية �لبارعة و�لفهم �لثورى للفن، و�أعتقد �أن �أى متاأمل لهذ� �لعمل �صيجده �أكرث  �لقدرة �لأ
�قرت�باً بل وتب�صري�ً بثورة 25 يناير �لتى ��صتطاع من خاللها �ل�صعب �أن يهدم �لنظام �لفا�صد 

�لغا�صم �مل�صتبد...
�لزمان  عرب  �ل�صعوب  بانت�صار  �لتب�صري  فى  بدورها  تقوم  �لتى  �حلقيقى  �لفن  نبوءة  إنها  �
مل و�لتفاوؤل فى �أحلك حلظات �لتاريخ،  و�ملكان... لي�س هذ� فح�صب بل تغ�صل �لروح وتن�صر �لأ

مل فى �لتغيري.. ن�صان عزمية �لفعل �لثوري، و�لأ ي�صتلهم منها �لإ

شجرة املصري ونبوءة السجينى

ت�صدرها الهيئة امل�صرية العامة للكتاب

�صجرة �مل�صري

• جمال ال�صجيني • ولد فى باب �ل�صعرية 7 يناير 1917. • تخرج فى كلية �لفنون �جلميلة 1938 وعمل 
جيال من �لنحاتني. • در�س فى �إيطاليا فن نحت �لرخام، وت�صميم �مليد�لية. • �صارك فى  �أ�صتاذ�ً بها، ودّر�س لأ
�حلركة �لفنية 1942، وحتى رحيله فى �ل�صبعينيات. • له �أعمال نحتية عديدة فى كثري من �ملوؤ�ص�صات �لعامة 
كمطار �لقاهرة، ومقتنيات عديدة فى متحف �لفن �حلديث ومتثال �لعبور فى بنى �صويف. • �ألقى بتماثيله فى 

�لنيل �حتجاجاً على عدم ن�صبها فى �مليادين �لعامة... • رحل فى مدريد 22 نوفمرب 1977. 

تاأ�صـ�صت عـام 1957
�صد�ر �لثانى �لإ
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�سعر العدد فى م�سر 5 جنيهات • �سعر العدد باخلارج 5 دوالرات
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• اال�سرتاك  دوالًرا   65 م�سر  خــارج  فــراد  لــلأ ال�سنوى  اال�ــســرتاك   •

ال�سنوى للموؤ�س�سات خارج م�سر 200 دوالر
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ن؟!.. هل هو �حلنني للما�ضي؟! �أم  �ضاألتنى منده�ضة:.. �ملجلة..؟!! ملاذ� �لآ
�لتمرت�س خلف ��ضم حمرتم ل�ضمان �لتوزيع؟!

ن... هذه �ملجلة كانت  �بت�ضمت وقلت: بل �إن موعدها �لطبيعى يا �ضيدتى �لآ
منارة �ضرحية للمعرفة و�لعقل منذ �خلم�ضينيات، وحتى �إغالقها فى منت�ضف 

�ل�ضبعينيات...
يوليو  ث��ورة  ثورية  �كتملت  عندما  �خلم�ضينيات  فى  م�ضر  مثقفو  �أ�ض�ضها 
– بالتحديد – بعدما �نت�ضرت م�ضر �ضد �لعدو�ن �لثالثى فى معركة �لتاأميم، 
وتاأ�ضي�س  ح��الف،  �لأ ملعركة  وقيادتها  �لتحرري،  �لثورى  �لثورة  وعى  و�كتمال 
عدم �لنحياز، و�عتالء م�ضر مكانها �لطبيعى فى قيادة حركة �لتحرر �لوطنى 

عربياً، و�أفريقياً، وعاملياً...
»دورية  �إىل  بحاجة  �ل��ق��اه��رة  ك��ان��ت  �ل��ف��ارق��ة  �لتاريخية  �للحظة  ه��ذه  ف��ى 
ثقافية« تربط م�ضر معرفياً بالعامل، وتوؤ�ض�س تيار�ً عقالنياً ين�ضر �لوعى فى 
�ضا�ضية  �لأ �لركيزة  معاً  ي�ضكالن  و�لعقالنية  فاملعرفة،  �لعربي...  �لوطن  ربوع 

للحد�ثة �ملجتمعية �لتى هى بو�بة �لتقدم، و�حلرية، و�لعدل..
ولقد �أخل�س لهذه �لروؤية روؤ�ضاء حتريرها �لرو�د »د. حممد عو�س حممد، 
ود. عبد  �ضكرى عياد،  ود.  ود. يحيى حقي،  �ل��ر�ع��ي،  ف��وزي، وعلى  ود. ح�ضني 
معرفياً  منهجاً  توؤ�ض�س  �أن  م�ضريتها  عرب  �ملجلة  و��ضتطاعت  �ل��ق��ط..«  �لقادر 
إ�ضعاعها �لفكرى �حلر من �لقاهرة  عقالنياً؛ فتحولت �إىل منارة ثقافية تر�ضل �

�إىل �أطر�ف �لوطن �لعربى كافة.
�أخرى  جم��الت  و�ضت  هى  �ل�ضبعينيات  �أول  فى  »�ل�ضاد�ت«  �أغلقها  وعندما 
فيما عرف بقر�ر »�إطفاء �مل�ضابيح �لثقافية« كان ميهد – بوعى – ل�ضلخ م�ضر 
�لثالث  و�لعامل  �أفريقيا،  فى  �لتحررى  دوره��ا  وتقلي�س  �لعربي،  ج�ضدها  عن 
مريكى  �لأ �مل�ضروع  �أر�دها  – كما  ظافر  �لأ د�خل حدودها.. مقلمة  – لتتقوقع 

�ملعد لل�ضيطرة على �ملنطقة.
�لطبقات  ل�ضالح  و�لعقالنية  و�مل��ع��رف��ة،  �ل��وع��ي،  جت��ري��ف  ج��رمي��ة  فتمت 
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�ملتع�ضبة  �لالعقالنية  �لعن�ضرية  و�لتيار�ت  �لتابعة،  و�لر�أ�ضمالية  �لطفيلية، 
إ�ضقاط  فق.. تلك �لتى �ضادت �ملجتمع منذ منت�ضف �ل�ضبعينيات وحتى � �ضيقة �لأ

نظام »مبارك« فى 25 يناير 2011.
�أن ثورة 25 يناير حتتاج جمدد�ً لنف�س �ملطبوعة مرًة  �أنت ترى  إذن  � قالت: 

�أخرى.. �أو مبعنى �أدق لنف�س �لدور؟! �ألي�س كذلك؟!
�ل�ضتبد�د،  �ضد  قامت  فالثورة  ن،  �لآ �ضرورياً  �أر�ه  ما  بال�ضبط  هذ�  قلت: 
�ضيحقق  �لذى  لتحقيق جمتمع �حلد�ثة �جلديد  و�لتبعية  و�لتخلف،  و�لفقر، 
�حلرية، و�لعد�لة، و�لتقدم، و�ل�ضتقالل �لوطنى �حلقيقي.. ول حد�ثة بدون 
نلتف  �أن  ينبغى  ور�ي��ًة خفاقًة  رم��ز�ً،  »�ملجلة«  ��ضم  و�لعقل. هنا ي�ضبح  �ملعرفة، 
إبد�عاتنا  – نحن �ملثقفني – حولها لتعود من جديد لن�ضطر فيها �جتهاد�تنا، و�
نها »�ضجل �لثقافة �لرفيعة« �لذى هو �ضجل �ملعرفة، و�لعقل.. �ضجل �حلد�ثة  لأ
روح  �إىل  �حليوية  فتعود  ويعطيها  منها  ياأخذ  ن�ضانية  �لإ �لتجارب  على  �ملنفتح 
مة، وتتحول �لطاقة �لثورية �لتى هدمت نظام مبارك �لفا�ضد فى 25 يناير،  �لأ

ن�ضان. إن�ضانية �لإ �إىل طاقة هائلة لبناء �مل�ضتقبل �لذى يحقق �
�لتى هى حٌق  �ملعرفة  �أب��و�ب  ي�ضتهدف فتح  ث��وري،  »�ملجلة« فعل  لذ� فعودة 
إع��الٌء من �ضاأن �لعقل �لذى هو �أجمل ما  ن�ضان �لعربي، و� �أ�ضيل من حقوق �لإ

ن�ضان.  وهب �هلل لالإ
لنحارب �ل�ضتبد�د و�لعن�ضرية و�لدجل و�خلر�فة و�لتخلف و�لتبعية �لتى 
مة منذ منت�ضف �ل�ضبعينيات وحتى رحيل مبارك، فاملجلة  فر�ضت على هذه �لأ
ر�ء و�لجتهاد�ت توؤمن بالتجاور من �أجل �لتحاور  كانت و�ضتظل �ضاحًة تت�ضع لالآ
و�ضتظل  �أو �ختالف  للجميع.. ول ي�ضيق بخالف  يت�ضع �ضدره  �لذى  �خلالق 
مة �لعربية فى �ضعيها �ملخل�س  إبد�عات عقول �لأ ر�ء و�جتهاد�ت و� �أي�ضاً �ضجاًل لآ

لتحديث �ملجتمع �لعربى ليتجلى نور �لعقل.. وجمال �ملعرفة... 
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فى ميدان التحرير اجتمع العود، واجليتار.. الطبلة، واحلناجر.. الكاريكاتري، 
�سفلت..  واأغانى »عبد احلليم« الوطنية.. كوميديا الرجتال، والر�سم على الأ
النكتة املكتوبة، و�سندويت�سات الفول، والطعمية.. مو�سيقى الراب، والهيب هوب، 
مع مو�سيقى »�سيد دروي�ش«، وال�سيخ »اإمام«.. اأ�سعار »اأمل دنقل«، ونداءات الباعة 
اأ�سوات الفتيات  من املركزى، واللحم الب�سرى املقاوم..  اجلائلني،.. مدرعات الأ
ورائحة  للدموع،  امل�سيل  الغاز  رائحة  املدوية،  املجنزرات  واأ�سوات  املبحوحة، 
احرتاق مقر احلزب الوطنى.. األوان علم م�سر التى لونت الهواء واملطر.. دماء 
اأ�سجار ميدان التحرير ال�ساخمة،  ر�ش، وروت  ال�سهداء الزكية التى �سبغت الأ
والهتافات،  حل��ان،  الأ بها  تداخلت  بعد،  تر�سم  مل  عمالقة  ملحمية  جدارية 
ال�سعب،  اإرادة  بقوة  لت�سد  والدماء  ج�ساد،  والأ رواح،  والأ لوان،  والأ نا�سيد،  والأ
نور فجر الثورة امل�سرية، فاألهمت �سباب العامل فنون الحتجاج الثورى، وانتقلت 

باإيقاعاتها من ميدان التحرير.. اإىل ميادين العامل..   
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غنية املنفذة باأ�سلوب »الراب« كانت هى  الأ
ملنا�سرة  ت�سويرها  يجرى  التى  وىل  الأ غنية  الأ
الرئي�س  للثورة، وتتحدث بقوة عن رف�س نظام 
ال�سابق، فى الوقت الذى كان اخلطاب الإعالمى 
فيه يتجه نحو التهدئة، وقبول نظامه، فيما قيل 
كرث من �ستة اأ�سهر«. اإنه: »فرتة موؤقتة ل متتد لأ

جمعة  ي���وم   ت�سويرها  مت  ال��ت��ى  غ��ن��ي��ة  الأ
املظاهرات،  و���س��ط  ي��ن��اي��ر(   28( ال��غ�����س��ب 
التحرير،  ميدان   اإىل  و�سلت  التى  وامل�سريات 
من  العديد  عن  اأ�سفرت  مطولة،  معارك  بعد 
�سابات، وا�ست�سهاد مئات املتظاهرين بر�سا�س  الإ
غنية الوحيدة التى  قوات ال�سرطة، كانت هى الأ
لوقائع  اأ�سحابها  معاي�سة  اأثناء  ت�سويرها  مت 

الثورة بالفعل. 
وىل بني اأغان عديدة اأّلفها،  كما كانت هى الأ
اأنف�سهم،  وو�سع مو�سيقاها، واأداها املتظاهرون 
قبل اأن يلحق بهم فنانون حمرتفون، وم�ساهري، 

وىل للثورة من النجاح.  مع اقرتاب املوجة الأ

ربعاء  الأ ي��وم  �صبيحة  م�صر  اإىل  ن��رن��ت  الإ ع���ودة  م��ع 
الثانى من فرباير، بعد اإنقطاع دام خلم�صة اأيام فى حماولة 
اإىل  العائدين  الثوار  بانتظار  ك��ان  الغ�صب،  جمعة  ف�صال  لإ
نفا�س )بينما ي�صتقبل رفاقهم اجلمال،  منازلهم للتقاط الأ
الت�صال  ب��ع��ودة  م��ف��اج��اأة  ل��ل��م��ي��دان(  املقتحمة  ح�����ص��ن��ة  والأ

بال�صبكة الدولية اإىل اأجهزة حوا�صبهم.
وع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ى »ف��ي�����ص��ب��وك«، وفى 
كانت  امل�صتخدمني،  الرئي�صية حل�صابات كثري من  ال�صفحة 
و�صلة مل�صاهدة فيديو مت حتميلها على موقع يوتيوب، يبداأ 
�صبه  مياه  زج��اج��ة  ويحمل  كمامة،  ي��رت��دى  ب�صاب  الفيديو 
فارغة، ويتحدث اإىل كامريا حممولة قائال: »ده م�س �صعب 
م�صر، دى حكومة متواطئة، واإحنا هن�صحى، وم�س هرنكع« 
وتبداأ بعده املو�صيقى بينما يتوجه ال�صاب بعيًدا عن الكامريا، 
ي�صخر  و�صوت  املخلوع،  للرئي�س  �صورة  ال�صا�صة  عل  لتظهر 

من الت�صريحات التى كان يطلقها حول اهتمامه بال�صعب. 
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اإىل  طريقها  غنيات  الأ هذه  اأغلب  وج��دت 
بع�سها  فيه  ا�ستهر  الذى  الوقت  فى  نرتنت،  الإ
فى امليدان، خا�سة بعدما �سيطرت عليه اأجواء 
املقاومة بالحتفال. فبعد »موقعة اجلمل«، وبعد 
جافاهم  املعت�سمني  على  م��رت  ع�سيبة  اأي��ام 
امليدان  بداأ  ال�سعبية،  وامل��وؤازرة  التعاطف،  فيها 
ميتلئ من جديد بفئات من طوائف ال�سعب التى 
التحرير.  طالع على ما يحدث مبيدان  اأتت لالإ
وفى هذا احلني بداأ امليدان ي�سهد ميالد كلمات،  
اأغنيات  مع  تتجاور  جديدة،  �سامدة  ومو�سيقى 
»ال�سيخ اإمام« التى كانت �سوت للثورة منذ م�ساء 

اخلام�س، والع�سرين من يناير. 
املقاومة بالغناء

طويل  نهار  وبعد  للثورة،  وىل  الأ الليلة  فى 
من الكر  والفر و�سط الغازات امل�سيلة للدموع، 
لف بحلول ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء من  متكن الآ

التمركز فى امليدان ل�ساعات.
نفا�س قبل جولة   وفى ا�سرتاحة للتقاط الأ

جديدة من ا�ستن�ساق الغاز، جل�ست جمموعات 
ر�س، وبداأ الغناء يرتفع فى  من ال�سباب على الأ
فى  الع�ساق  »اجتمعوا  ا�ستحياء:  على  البداية 
�سجن القلعة، اجتمعو  الع�ساق فى باب اخللق.. 
يزيد  مهما  ال��زن��زان��ة،  ف��ى  الع�ساق  اجت��م��ع��وا 
ال�سجن مهما يزيد القهر«. وعندما حان موعد 
الت�ساوؤل : »مني اللى يقدر �ساعة يحب�س م�سر؟ 
» ارتفع ال�سوت من املتحلقني حول من يغنون: 

»ول حد«.
كانت هذه اإ�سارة مبكرة لطبيعة الغناء فى 
وىل مل ينطو على  امليدان، فالغناء منذ الليلة الأ
اأية اإ�سارات للفردية، توحدت املطالب فتوحدت 
فى  م�سارًكا  ال��ك��ور���س  �سوت  ك��ان  ���س��وات،  الأ

�سناعة النداء، وفى الحتجاج املنغم. 
م��ن بني  م��غ��ن��ون  قليلة ظ��ه��ر  اأي����ام  وب��ع��د 
فنانون حمرتفون  بامليدان  والتحق  املعت�سمني، 
اإىل  امل��ي��دان  من�سات  ع��ر  اأ���س��وات��ه��م  �سموا 
عدة  )اأنتج  كايروكى  فريق  ومنهم  معت�سميه، 

اأغنية  بينها  م��ن  ال��ث��ورة  ح��ول  لح��ًق��ا  اأغنيات 
يوبى( واأ�سكندريال  م�سرتكة مع الفنانة عايدة الأ
)كتب ال�ساعر اأمني حداد للفريق عدة اأغنيات 
اأدوه���ا ب��امل��ي��دان منها راج��ع��ني، واحل��ري��ة من 
ال�سهداء وغريها(. ومنهم اأي�سا الفنان ال�ساب 
الثورة،  مبطرب  ا�ستهر  ال��ذى  ع�سام«  »رام��ى 
وعرف بتلحينه ل�سعارات رددها املعت�سمون فى 

امليدان. 
)الحرتافية  الغنائية  امل�ساركات  تلك  فى 
منها، و�سبه الحرتافية(، كان ال�سوت اجلماعى 
يريد  »ال�سعب  �سعار  خرج  كما  متاًما  موحًدا، 
اإ�سقاط النظام«، فى حواىل الثامنة، والن�سف 
يناير،  م��ن  والع�سرين  اخل��ام�����س،  م�ساء  م��ن 
موحًدا بني حناجر جميع من كانوا بامليدان فى 

تلك الليلة.
اأنتج امليدان وقتها اأغنياته التى كانت �سلوى 
الف�سائيات،  �سا�سات  ونقلتها  معت�سميه،  ليل 
املتو�سطة  ال�ساحة  على  م�سلطة  �سارت  التى 
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لهام كل من  للقاهرة، والتى حتولت اإىل منبع لإ
يتابع اأخبارها.

فى  العام  م��دار  على  الثورة  ا�ستمرار  ومع 
تتوالد  غ��ان��ى  دخ��ول م��ع��ارك ج��دي��دة، ظلت الأ
داخل، وخارج امليدان. يغنيها متظاهرون، وثوار 
الذى  النظام،  �سد  الثورة  با�ستمرار  يوؤمنون 
ظل قائًما، وحماوًل ل�ستجماع قواه عقب رحيل 

راأ�سه.
املقاومة بال�سخرية

داخل ال�ساحة املحاطة مبدرعات، ودبابات 
خر اإىل  اجلي�س التى كانت حتاول التقدم من اآن لآ
وهتافات  اأج�ساد،  لها  فتت�سدى  امليدان،  داخل 
بتلك  املتمركزين  لتحييد  ال�ساعية  املعت�سمني 
املركبات فتقول: »اجلي�س، وال�سعب اإيد واحدة«، 
بداع يتخذ بعًدا جديًدا، ل ميكن اأن يقوم  كان الإ
املقاومة  لظهور  بدقة  بالتاأريخ  �سحفى  مو�سوع 
بال�سخرية الالذعة داخل ميدان التحرير، ولكن 
غنيات،  �سبوع الثالث، مل تعد الأ يبدو اأنه فى الأ
وال�سعارات تكفى وحدها كى ي�ستعني املعت�سمون 

بها على برودة اجلو، وعناد ال�سلطة.
�ساخرة،  لف��ت��ات  م��ن  امل���ي���دان  م�����س��اه��د 
توثقها  عد�سات  وج��دت  مرجتلة  وم�سرحيات 
كما  �ساحكة«،  »لثورة  �سورة  العامل  اإىل  لتنقل 
اأ�سماها الكاتب »نا�سر فرغلى« فى تقريره اإىل 

اإحدى الف�سائيات الجنبية التى تبث بالعربية. 
ف���ف���ى امل����ي����دان وج�����د امل��ع��ت�����س��م��ون فى 
الق�سرية،  التمثيلية  وال�سكت�سات  امل�سرحيات، 
ال��ت��ى ام��ت��دت من  ال��ب��اردة  ع���زاًءا ف��ى اللياىل 
الثامن، والع�سرين من يناير، وحتى ليلة احلادى 
»ا�سحك  ا�سكت�س  بينها  من  فراير.  من  ع�سر 
اليوتيوب،  اإىل  وجد طريقه  الذى  مبارك«  على 
عن  املعت�سمني  يحادث  هندًيا  رج��اًل  وي�سور 
ميدان  ف��ى  الهنود  اجتمع  فا�سد  رج��ل  ق�سة 
�سخم )ا�سمه ميدان التحرير كذلك(، واتفقوا 

على اإ�سقاطه.
اأحد  فيه  ينا�سد  م�سهد  اآخر  ا�سكت�س  وفى 
�سيده  املخلوع  الرئي�س  م��ن  املقربني  ال��رج��ال 
اأن  يبدو  ولكن  املعت�سمني،  ملطالب  بال�ستماع 
اأى  يفعل  فهو  الفهم،  على  ق��ادر  غري  الرئي�س 
بالفعل  املعت�سمون  ب��ه  يطالب  م��ا  غ��ري  �سىء 

)الرحيل(. 
فى  ت�سخر  التى  الق�سرية،  ال�سكت�سات 
على  املخلوع  الرئي�س  ق��درة  عدم  من  معظمها 
املطالب، وت�سوره رجاًل غبًيا عنيًدا بطئ  فهم 
امليدان،  فى  انت�ساًرا  ك��رث  الأ هى  كانت  الفهم، 
بالتوحد  تتغنى  اأخ���رى،  ا�سكت�سات  ترافقها 
امل�سرى  ال�سعب  ج��م��وع  ب��ني  وق��ت��ه��ا  احل����ادث 
الثورة:  مطالب  على  وم�سيحييه(،  )م�سلميه، 

الجتماعية،  وال��ع��دال��ة  وال��ك��رام��ة،  احل��ري��ة، 
والتطهري.

ا�ستهر  ال���ذى  ال�سهري  ال�سكت�س  ومنها   
مذبحة  �سهداء  )اأح��د  دان��ي��ال«  »مينا  لل�سهيد 
مع  ال�سهيد  فيه  يتجول  وال���ذى  م��ا���س��ب��ريو(، 
�سديق له، يغنيان للثورة ويت�ساءلن: )ليه الثورة 

جميلة، وحلوة، واأنت معايا؟(.
مل تتوقف املقاومة على ما هو داخل امليدان 
كان  التى  الفا�سلة  الراحة  �ساعات  ففى  فقط، 
العودة  قبل  بيوتهم  ف��ى  املعت�سمون  يق�سيها 
التى  للغ�سب  املثرية  امل�ساهد  كانت  للتحرير، 
اأحاديث ت�سم  التلفزيون من  �سا�سات  ت�سهدها 
بالتخريب،  تتهمهم  اأو  تهددهم  اأو  املعت�سمني 
التى  الب�سيطة  امل��ون��ت��اج  ب��رام��ج  ع��ر  تتحول 
مقاطع  اإىل  حوا�سبهم،  م��ن  م�ساحات  ت�سغل 
�ساخرة تنتقم من وا�سمى الثوار من الفنانني، 
املت�سلني  وحتى  وال�سيا�سيني،  ع��الم��ي��ني،  والإ
بالف�سائيات، عر حتويلهم اإىل اأ�سحوكة ت�سهد 
حتوى  التى  املتناق�سة،  ت�سريحاتهم  عليها 
اإ�سارات، ومعلومات ثبت كذبها لحًقا، )وعاود 
خرية(، حول  �سهر الأ البع�س ترديدها خالل الأ
و�سلوعهم  للتخريب،  وجنوحهم  الثوار،  عمالة 
تخريب  ت�ستهدف  خمططات  فى  امل�ساركة  فى 

الدولة، واإ�سقاطها.
ومن بني �سناع هذه املقاطع ال�ساخرة التى 
ا�ستهرت اأثناء وفى اأعقاب الثورة املخرج ال�ساب 
»متيم يون�س« والطبيب الذى حتولت حلقاته على 

النرتنت اإىل  برنامج تلفزيونى ناجح.
لوان املقاومة بالأ

اخلام�س،  ث���ورة  م��ن  قليلة  ���س��ن��وات  ق��ب��ل 
العمائر  حوائط  كانت  يناير،  من  والع�سرين 
فن  ظهور  ت�سهد  �سكندية،  والإ ال��ق��اه��رة،  ف��ى 
الن�س،  خلط  على  يعتمد  ال���ذى  اجل��راف��ي��ت��ى 
قواعد  اإىل  الحتجاج  ي�سال معانى  لإ وال�سورة 
�سعبية وا�سعة، دون اأن يباىل �سناعه، ومبدعوه 
التى  اأعمالهم  ببقاء  اأو حتى  املال،  اأو  بال�سهرة 
العمائر،  اأ�سحاب  باأيد  تزول  ما  �سرعان  كانت 
على  »اجل��راف��ي��ت��ى«  �سجل  ال��ت��ى  وال�����س��رك��ات 
املحلية،  املجال�س  موظفى  باأيدى  اأو  جدرانها، 
اأو  »ت�سويها«،  الحتجاجى  الفن  هذا  تعد  التى 

قل لترير اإزالتها. تعلن هذا على الأ
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ك���ان اجل��راف��ي��ت��ى م��ن ال��ب��داي��ة ه��و الفن 
انتظار  دون  امليدان،  خارج  للتمدد  �سعى  الذى 
وال�سوارع  امليادين  فى  امل��ارة  فوجد  نرتنت،  لالإ
املحيطة بو�سط القاهرة، �سورا لوجوه ال�سهداء، 
وعرف من األفوا اأعمال حمرتفة هذا الفن، اأنها 

تعود اإىل موفا اأو جنزير.
تاريخ فى عمل  لها  اأخ��رى  ا�سماء  وب��داأت   
واأر�س  اأعمالها على حوائط  تن�سر  اجلرافيتى، 

امليدان وحوله، مثل »الباندا احلزينة« و»كايزر«، 
وغريهم. 

وال�سعارات،  ال��غ��ن��اء  ك����ان  ك��م��ا  ول���ك���ن 
واأداء  ل��ي��ف  ت��اأ م��ن  ال�����س��اخ��رة  وال���س��ك��ت�����س��ات 
ال�سراى  وعلب  ل��وان  الأ اجلميع، كذلك �سارت 
وال�ستن�سيل  والر�سم،  الكتابة،  فى  امل�ستخدمة 
طفال  الأ للجرافيتى«. حتى �سار  »تقنية طباعة 
القادمون مع اآبائهم من املعت�سمني، وامل�ساركني 

اللعب  فى التظاهرات »املليونية«، ي�ساركون فى 
الثورة  و�سعارات  م�سر،  ا�سم  وكتابة  لوان،  بالأ

ر�س. على الأ
وم���ع ازدي�����اد م�����س��ارك��ة امل��ع��ت�����س��م��ني فى 
ال�سيغة  وح���ده  اجل��راف��ي��ت��ى  يعد  مل  ب�����داع،  الإ
امليدان.  ي�سهدها  التى  الب�سرية  ب��داع��ي��ة  الإ
فقد تفنن املعت�سمون فى اإبداع اأ�سكال خمتلفة 
املجل�س  )تعهد  لل�سهداء«  التذكارى  »للن�سب 
بعدما  بنائه،  باإعادة  امل�سلحة  للقوات  على  الأ
ف�س  اأثناء  الع�سكرية  ال�سرطة  جنود   حطمه 
اأحد العت�سامات بالقوة فى التا�سع من مار�س 

املا�سى(.
ظلت  ل��ل��ث��ورة،  وىل  الأ امل��وج��ة  انتهاء  وم��ع 
ملتحمة  اجلرافيتى  فن  خا�سة  ال�سورة،  فنون 
الحتجاجية  الثوار  وحتركات  الثورة،  مبوجات 
تلك  حتى  ال�سيا�سية،  واملطالب  ب��ع��اد،  الأ ذات 
�سعبية،  م�ساركة  جتتذب  مل  التى  التحركات 

لتظهر اأ�سماء جديدة اأ�سهمت فى هذا الفن.
اإىل امليدان ذهب متظاهرون، وفى امليدان 
لتكون  فنانون.  خرج  امليدان  ومن  فنون،  ولدت 
جديدة  منافذ  لنف�سها  خلقت  التى  اإبداعاتهم 
وفى  النرتنت،  على  الجتماعية  ال�سبكات  عر 
ال�سوارع بني النا�س، �ساهًدا على ثورة م�ستمرة، 

بداع.   تتم�سك بالتطهري، وباملقاومة بالإ
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.. هذه  �أل��ه��م��ت��م��ون��ا«  ن��ك��م  لأ ل��ك��م  »���ش��ك��ًر� 
تلقاها  ر���ش��ال��ة  حم��ت��وى  ه��ى  �لق�شرية  �جلملة 
�لتو��شل  ل�شبكتى  �مل�شريني  �مل�شتخدمني  مئات 
�لجتماعى في�س بوك وتويرت �شبيحة يوم �ل�شابع 
�ملوجة  و���ش��ول  م��ع  �مل��ا���ش��ى،  �شبتمرب  م��ن  ع�شر 
�إىل�شارع  و�ملعت�شمني  �ملتظاهرين،  من  وىل  �لأ

مريكى �ل�شهري »وول �شرتيت«. �ملال �لأ
ففى ه��ذ� �ل��ي��وم ب���د�أت ح��رك��ة ج��دي��دة فى 
م��ري��ك��ي��ة، ي��ق��وده��ا �شباب  �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأ

مريكية، وعدد  �لطالب فى كربيات �جلامعات �لأ
من �لفنانيني �ملعروفني مبيولهم �ل�شرت�كية �أمثال 
و�شكار  �لأ جائزة  على  �حلائز  مريكى  �لأ �ملخرج 
���ش��ار�ن��دون«  »���ش��وز�ن  و�لنجمني  م���ور«.  »مايكل 
مريكى »�شون بني« )�لذى  و»تيم روبنز« و�لفنان �لأ
ز�ر ميد�ن �لتحرير فى �أكتوبر �ملا�شى( وغريهم. 
�ن�شمو�  �لذين  �لفنانني  جميع  �أن  �لالفت  ومن 
�إىلحركة »�حتلو� وول �شرتيت« منذ بد�يتها، كانو� 
هم �أنف�شهم �لفنانني �لذين وقفو� فى وجه �إد�رة 

بو�س عندما قررت �شن �حلرب على �لعر�ق.
وول  مظاهر�ت  وو�جهت  ول  �لأ �ليوم  ومنذ 
�شرتيت )�لتى حتولت فى �ليوم نف�شه �إىل�عت�شام 
مفتوح م�شتمر حتى حلظة طباعة هذه �ل�شطور(، 
مريكية.  بالتجاهل �لتام من قبل و�شائل �لإعالم �لأ
�إىلتخريب  بال�شعى  �حلركة  متظاهرو�  و�تهم 
�لتى  �حلياة  �أ�شلوب  وهدم  مريكى،  �لأ �لقت�شاد 
مريكى«. وهنا قرر �ملتظاهرون  ت�شمى »باحللم �لأ
فى  ج��دي��د  م��ن  �مل�شرية  �ل��ث��ورة  ي�شتلهمو�  �أن 

»�ملقاومة بالفن«.
بد�أ  �شرتيت  وول  وب��و���ش��رت�ت  لف��ت��ات،  ف��ى 
�ملعت�شمون من طالب �جلامعات �لذين �ن�شمت 
»كما  مريكى  �لأ �ل�شعب  من  �أخ��رى  فئات  �إليهم 
�حلال فى �لثورة �مل�شرية«، فى توليف �شعار�تهم 
�أجهزة  عرب  �أبدعوها  فنية  �أعمال  مع  �ملرفوعة 
�لكمبيوتر، لت�شكل بو�شرت�ت »�حتلو� وول �شرتيت«، 
مو�قع  وعرب  �لدولية،  �ل�شبكة  على  �نت�شرت  �لتى 
دور  لعبت  �لتى  و�ملدونات  �لجتماعى،  �لتو��شل 
�لإعالم �لبديل فى ظل ��شتمر�ر جتاهل �لإعالم 

�لتقليدى للحدث.
بد�عات  �لإ ب��د�أت  �لعت�شام  ��شتمر�ر  ومع 
كما   - �أمريكا«  فى  �لتحرير  »ميد�ن  د�خل  تظهر 
جديدة،  �أخ���رى  �إب��د�ع��ات  �ملعت�شمون-  �أ�شماه 
و�لالفتات  �ملرفوعة،  �لبو�شرت�ت  عند  تتوقف  مل 
�جل���دي���دة، و�ل��ط��ري��ف��ة، و�جل��ري��ئ��ة �ل��ت��ى رفعها 
ت�شكيلية  �إبد�عات  لت�شبح  و�متدت  �ملعت�شمون، 
متكاملة �حتلت و�جهات �ملتاجر �لكربى ، ومبانى 
�شارع  من  تتخذ  �لتى  للقار�ت  �لعابرة  �ل�شركات 

مريكية مقًر� لها. وول �شرتيت بنيويورك �لأ
حلركتهم  م��ري��ك��ي��ون  �لأ �ملعت�شمون  �خ��ت��ار 
�لقت�شادية،  ب����ع����اد  �لأ ذ�ت  �لح��ت��ج��اج��ي��ة 
على  ت�شري  �أن  لحًقا(  )و�ل�شيا�شية  و�لجتماعية 
�خلطى �مل�شرية، ليحولو� كل ما يعرت�شون عليه 
عرب  �حتجاجى،  بيان  �إىل  �لكربى(  )كال�شركات 

�لفن �لذى �حتل و�جهاتها.
عو��شم  �إىل  �حل��رك��ة  �م��ت��دت  �أي����ام  ب��ع��د 
�لربيطانية،  �لعا�شمة  �أب��رزه��ا  بالعامل،  �أخ��رى 
�ليهما  �نتقل  �للتني  �لملانية.  لندن ومدينة برلني 
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�شد  �لغ�شب  م��وج��ة  �إليهما  �نتقلت  كما  �ل��ف��ن 
�ل�شبكة  على  �نت�شرت  دع��وة  بعد  �لر�أ�شمالية. 
�إىل خروج  �لعامل« دعت  بعنو�ن »�حتالل  �لدولية 
�لقت�شاد،  فى  غنياء  �لأ حتكم  يرف�شون  من  مع 
�أنحاء  ك��ل  ف��ى  �ل�شعوب  وم�شائر  و�ل�شيا�شية، 
و�لعت�شامات  �مل��ظ��اه��ر�ت،  فاجتاحت  �ل��ع��امل 
�أكتوبر  من  ع�شر  �خلام�س  فى  �لكربى  �لعو��شم 
فى  م�شتمرة  �لعت�شامات  وم��از�ل��ت  �مل��ا���ش��ى، 
ن، وجنح  �لعديد من هذه �لعو��شم بالفعل �إىل �لآ
بع�شها فى �إنهاء حكم قادة فى تلك �لدول، حيث 
رئي�س  من  �لتخل�س  فى  �إيطاليا  معت�شمو  جنح 

حكومتهم »�شرجيو بريل�شكونى«.
عمال �لفنية تظهر  وفى هذه �لدول بد�أت �لأ
ميادين  �أو  �لع��ت�����ش��ام��ات،  حيث  �ل�����ش��و�رع  ف��ى 
ومن  بها،  �ملعت�شمون  عليها  �أطلق  كما  �لتحرير 
�لتى ظهرت فى هذه �لعت�شامات  عمال  �أبرز �لأ
عمل لفنان �ل�شارع �لربيطانى �ل�شهري »بانك�شى« 
�لذى مثلت �أعماله، عرب �ل�شنو�ت �ملا�شية بيانات 
و�لحتالل.  �لر�أ�شمالية،  �شد  قوية  �حتجاجية 
�لف�شل  ج��د�ر  على  ر�شومه  �أعماله  �أ�شهر  وم��ن 
على  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  حكومة  بنته  �ل���ذى  �لعن�شرى 

ر��شى �لفل�شطينية �ملحتلة. �لأ

�لثانى  فى  �ملعت�شمون  ��شتيقظ  لندن  وفى 
من نوفمرب �ملا�شى على عمل يتو�شط �عت�شامهم 
)�حتكار(،  �ملونوبلى  للعبة  خمتلًفا  ت�شوًر�  ميثل 
�ل�شهرية فى م�شر با�شم بنك �حلظ، وقد جل�س 
ليت�شول  قبعته  ماًد�  تقليدي  بريطانى  عليها رجل 

فيها ما يجود عليه به �ملارة.
جر�فيتى  �أع��م��ال  �إىل  �ن�شم  بانك�شى  عمل 
بول  ���ش��ان��ت  ك��ات��در�ئ��ي��ة  ���ش��اح��ة  �شغلت  �أخ����رى 
�لربوت�شتانتية  �لبابوية  ومقر  ك��رب،  �لأ )�لكني�شة 
بانك�شى  م��ا حت��ول عمل  و���ش��رع��ان  ل��ن��دن(،  ف��ى 
جنيه  �ألف  باربعمئة  �لفنون  خرب�ء  )قدره  نف�شه 
��شرتلينى( �إىل �شاحة تفاعلية للفنون. حيث قام 
للعمل،  �مللونة  �ملربعات  على  بالر�شم  �ملعت�شمون 
ليتحول عمل بانك�شى �إىل عمل جماعى موجه �شد 
من  �لعديد  فيه  �شارك  �لحتكارية  �لر�أ�شمالية 

معت�شمى لندن.
ببقاء  بالمبالته  �مل��ع��روف  بانك�شى  ولكن 
متظاهرى،  �إىل  �آخ���ر  ع��م��اًل  �أه����دى  �أع��م��ال��ه، 
ومعت�شمى حركة »�حتلو� لندن«، حيث �أنهى لوحة 
�لبنوك �لقريبة من مقر  �أحد  �شخمة على جد�ر 
�لعت�شام وفى �أحد �أهم �لحياء �ل�شكنية �لرثية 
فى لندن يقول فيها »عفًو�، فاأ�شلوب �حلياة �لذى 

تريدونه مل يعد مطروًحا فى �ل�شوق«.
ميادينها،  �شهدت  �مل�شرية  �لثورة  �أن  ورغم 
فيه  ���ش��ارك  �إب��د�ًع��ا  �لتحرير  م��ي��د�ن  وبخا�شة 
يكونو�  �أن  دون  فئاتهم  خمتلف  على  �ملعت�شمون 
�مليد�ن �غان و�شعار�ت،  لينتج  فنانني متمر�شني، 
و�أعمال  �لر�شوم،  جانب  �إىل  هزلية  وم�شرحيات 
�أن  �إل   )body art( �جل�شد  وفنون  �لتجهيز، 
فى  �جلارية  �لعت�شامات  فى  �ل�شبيهة  �لفنون 
و�أبرزها وول �شرتيت،  �لعامل،  �أنحاء خمتلفة من 
�أعمالهم  �أه��دو�  حمرتفني  فنانني  عمادها  ك��ان 
مايلى  �ل�شابة  �لفنانة  ومنهم  �لعت�شام،  �إىل 
»ل  �أغنيتها  �أهدت  �لتى  مونتانا(  )هانا  �شاير�س 
ت�شت�شلمو�- �إنه م�شار للحرية« �إىل معت�شمى وول 
�أطلق  �شرتيت. و��شتخدم فى �لفيديو كليب �لذى 
عرب قناة خا�شة على يوتيوب �شوًر� من �لعت�شام 

�جلارى فى وول �شرتيت.
ومل تكن �لفنانة �لتى مل تتخط �لع�شرين من 
�لعمر وحدها من �أهدى �أعماله �أو �أنتج عماًل فنًيا 
�شبقها فى  مو�شيقيا ملعت�شمى وول �شرتيت، فقد 
ذلك عدد من �لفنانني ممن هم �أقل منها �شهرة 
ر  »�لآ مغنى  بينهم  وم��ن  �لعاملى،  �مل�شتوى  على 
�أهدى  �ل��ذى  ك��ارت��ر«  »بريندون  �ل�شاب  ب��ى«  �ن��د 
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»�أمو�ل  بعنو�ن  �أغنية  �شرتيت  وول  معت�شمى 
مغمو�شة بالدماء«. ويقول فى مطلعها »�ل�شركات 
�لكربى تريد �أن ندفع لها �ملال لكنها ل تهتم مبن 
ولهذ�  �مل��ال،  هذ�  على  �أجل �حل�شول  من  ينزف 
فحذ�ئى �لريا�شى م�شغول بدماء �أطفال يعي�شون 
�لذى  �شاميل«  »جاى  ا  �أي�شً ومنهم  �ملحيط«.  عرب 
غنية  �لأ لتكون  »�بت�شم«  �أغنيته  �ملعت�شمون  �ختار 

�لر�شمية لعت�شامهم.

وعندما �خلت بلدية نيويورك، وقو�ت �ل�شرطة 
�لقب�س على  و�ألقت  �لعت�شام،  لها موقع  �لتابعة 
عدد من �ملعت�شمني )�أطلق �شر�حهم لحًقا( فى 
�لر�بع ع�شر من نوفمرب �ملا�شى، كان ذلك �شبًبا 
�لذى  �ل�شارع  فى  جديدة  فنية  موجة  تفجر  فى 
عاد �إليه �ملعت�شمون فى م�شري�ت حا�شدة �شمت 
مريكيني �لذين �شدمهم عنف قو�ت  �ملزيد من �لأ
كان  بينهم  وم��ن  �لعت�شام،  ف�س  فى  �ل�شرطة 

فريق  فى  �ل�شهري  �جليتار  لع��ب  موريللو«  »ت��وم 
 Rage against the ل��ة«  �لآ »�لغ�شب �شد 
machine  وهو �لفريق �لذى �تخذت �شحيفة 
يحوى  لعدد  عنو�ًنا  ��شمه  من  مريكية  �لأ �لتامي 
باعتباره  �شرتيت  ول  لعت�شام  خا�شة  تغطية 
لة  �لآ مو�جهة  ف��ى  غ�شًبا  ميثل   ) )�لع��ت�����ش��ام 

�لر�أ�شمالية.
�لعت�شام،  حيث  �ل�شهري  �مل��ال  �شارع  وف��ى 
ليغنى مع  م��وري��ل��ل��و ح��ام��اًل ج��ي��ت��اره  ت���وم  وق���ف 
و�لوح�شية،  �لحتكار،  �شد  �أغانيه  �ملعت�شمني 
من  ع��دد  معه  ليجتذب  �ل��ف��ق��ر�ء.  و����ش��ت��ن��ز�ف 
�أتو�  �لذين  مريكيني  �لأ و�ملو�شقيني  �ملغنيني،  كبار 
ت�شامًنا  للمعت�شمني  جماًنا  حفالتهم  ليقدمو� 
معهم وتاأكيًد� على تاأييد هوؤلء �ملو�شيقيني ملطالب 
�لكربى،  �لفنية  �ملجالت  فتحولت  �ملعت�شمني. 
وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا »رول��ي��ن��ج ���ش��ت��ون��ز« �أه���م جمالت 
�لروك، و�أكرثها توزيًعا فى �لعامل لتفرد �شفحات 
م�شاركاتهم  حول  �ملو�شيقيني  مع  حل��و�ر�ت  منها 
�لإعالم  و�شائل  �نتباه  لفت  مما  �لعت�شام  فى 

�لتقليدية �لتى تتجاهل �لعت�شام �إليه.
ب������د�ع ف���ى وول  وم���ع �ت�����ش��اع م�����ش��اح��ات �لإ
يتفق  �لذين  �لفن  حمبى  �أنظار  لتجذب  �شرتيت 
منذ  �ل��ق��ائ��م  �لع��ت�����ش��ام  �أه����د�ف  م��ع  بع�شهم 
�للجنة  قررت  �ملا�شى  �شبتمرب  من  ع�شر  �ل�شابع 
فيها  ي�شارك  و�لتى  و�لثقافية �لعت�شام،  �لفنية، 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ف��ى  �ل�����ش��ارع  فنانى  م��ن  ع��دد 
�شافة �إىل كبار فنانى هولييود، وكبار �لكتاب،  بالإ
ناعوم  )ومنهم  فى �حلركة  �مل�شاركني  و�ملفكرين 
�لفنية  عمال  �لأ ت�شمني  فى  للنظر  ت�شوم�شكى(، 
�أبدعها معت�شمو� وول �شرتيت لتكون �شمن  �لتى 
يدر�شها  �لتى  �لفنون  فى  �حلرة  �لدر��شية  �ملو�د 
�للجنة  وطلبت  نيويورك،  م��د�ر���س  فى  �لطالب 
من فنانى �ملدينة �لنظر فى �إمكانية تطبيق ذلك 
�شافة لختيار �أعمال من  فى مد�ر�س �لولية. بالإ
�ملدينة  تاريخ  متحف  �إىل  ُت�شم  لكى  �لعت�شام 
مفتوح،  معر�س  تخ�شي�س  ومت  لبلديتها.  �لتابع 
فيه  تعر�س  ك��ى  ب��روك��ل��ني  منطقة  ف��ى  وجم��ان��ى 
�شافة ل�شور من  �أعمال فنية من وول �شرتيت بالإ
تاريخ  من  هام  كجزء  توثيقه  بهدف  �لعت�شام 

مريكية. �ملدينة، وتاريخ �لوليات �ملتحدة �لأ
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طاقات  تفجري  على  يناير   25 ث��ورة  �ساعدت 
والفن  ب���داع  الإ على  ب�سماتها  وتركت  ال�سباب، 
العائق  هو  نتاج  الإ يعد  فلم  منه،  امل�ستقل  خا�سة 
واأ�سبحت  فنهم  تقدمي  من  ال�سباب  مينع  ال��ذى 
بال�سافة  امل�ستقلة  الثقافية  وامل��راك��ز  امل�سارح 
على  الجتماعى  التوا�سل  ومواقع  اليوتيوب  اإىل 
نرتنت منافذ للعر�ض بعيًدا عن الرقابة وقواعد  الإ

ال�سوق التى ت�سيطر على الفن.
الفنانة ال�سابة هايدى التى ا�ستهرت من خالل 
دخول  رف�ست  اإنها  قالت  بلدى«  »اأه��وى  اأغنيتها 
وفكرة  القواعد،  هذه  ب�سبب  قبل  من  الفن  عامل 
عقود الحتكار، والتعامل مع الفن، واملوهبة على 
اأنها حرفة، بينما مينحها العمل امل�ستقل اإح�سا�ض 

خمتلف.

قدمتها  اأغنية  بلدى«  »قهوة  اأو  بلدى«  »اأه��وى 
هايدى مع عدد من اأ�سدقائها، وتقول اأن فكرتها 
بداأت من كلمات كتبها �سديقها ال�ساعر »حممد 
حلمزة  الغانى  من  ع��دًدا  قدم  ال��ذى  ال�سيد» 
هذه  ف��ى  وي��ت��ح��دث  النحا�س،  وحممد  من��رة 
غنية عن النا�ض الب�سيطة من اأهل م�سر بعيًدا  الأ
على  مًعا  واتفقا  الثورة،  واأح��داث  ال�سيا�سة  عن 
تقدميها، وتبناها ال�سديق الثالث امللحن واملوزع 
هانى كمال، وتقول هايدى اإنها واجهت م�سكلة 
ت�سجيل  من  النتهاء  بعد  كليب  الفيديو  ت�سوير 
طاهر  عمر  الكاتب  لها  ر�سح  اأن  اإىل  غنية  الأ

املخرج هيثم اأبو عقرب. 
النا�ض  هم  غنية  الأ اأب��ط��ال  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
التعبري عن هذه الروح بالفيديو  هيثم  وا�ستطاع 

الذى تدور اأحداثه فى املقاهى واملحالت القدمية 
الفاطمى، ويروى ق�س�ض  ب�سارع املعز لدين اهلل 
وىل  النا�ض الب�سيطة، م�سيفة اأن حبها للتجربة الأ
مكانيات جعلها تقبل  التى حققت النجاح باأب�سط الإ
ملحمد ال�سيد، فى حني  اأغنية ثانية  على تقدمي 
اأن »اأهوى بلدى« لي�ض لها عالقة مبا�سرة بالثورة، 
�ستكون اأغنيتها اجلديدة التى حتمل عنوان »ل�سه 

كتري« تعبري عن احلالة الراهنة للثورة.
غنية قام باهدائها لعدد  يذكر اأن فريق عمل الأ
غانى  الأ راأ���ض  على  وهى  الف�سائية  القنوات  من 

التى تعر�سهابع�ض القنوات يومًيا فى الفوا�سل.
بينما اأكد املخرج ال�ساب هانى عبد النا�سر 
موؤ�س�ض فرقة هلو�سة امل�سرحية امل�ستقلة اأن الفنان 
الدولة،  دعم  على  يح�سل  اأن  حقه  من  امل�ستقل 

هايدى : »اأهوى بلدى» اأعادتنى للغناء واملوهبة الحتتاج لعقد احتكار
بداع احلر ال ينتظر الدعم هانى عبد النا�سر : حق امل�ستقل على الدولة اأن تدعمه لكن االإ

حكاوى »�سند�س �سبايك» توؤرخ للثورة امل�سرية وجتارب ال�سباب 
اأحمد مبارك يك�سف خبايا اأروقة الق�سر بعد�سة ال�سينما الوثائقية 

من��ى �س��دي��د
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ينتظر  ل  الوقت  نف�ض  فى  لكنه  الثقافة،  ووزارة 
انتظار  العمل فى  يتوقف عن  ل  اأنه  اأح��ًدا مبعنى 
ونعمل  نت�سرف  اأن  تعلمنا  م�سيًفا  الدعم،  هذا 
مكانيات فامل�سرح امل�ستقل ل يقف عند  باأب�سط الإ
نتاج، وعرو�سه حتقق النجاح  حد املكان اأو جهة الإ

نها قريبة من النا�ض. النقدى واجلماهريى لأ
�ساركت فرقة هلو�سة مع جمموعة »اأنا احلكاية« 
و»نا�ض« فى تقدمي عر�ض م�ستقل خرج من ميدان 
املن�سات  اإحدى  على  مرة  ول  لأ وعر�ض  التحرير 
بعنوان  امل��ا���س��ى،  ف��راي��ر  ف��ى  العت�سام  اأث��ن��اء 
عبد  �سهام  بطولة  امليدان«،  ذاك��رة  من  »اأوراق 
طعيمة،  وحممد  يون�س،  وجنالء  ال�سالم، 
النا�سر،  عبد  وهاين  حم��رو���س،  وحم��م��د 
ملحمد  واإخ����راج  فنية  وروؤي����ة  رج��ائ��ى،  وعلى 
حمرو�س، وهانى عبد النا�سر، ومت ا�ستخدام 
غانى  راجوز فى العر�ض اإىل جانب الأ العرائ�ض والأ

واحلكى.
واجلمال«  ال��ورد  م�ساء  باأغنية  العر�ض  يبداأ 
التى تنتقد النظام ال�سابق ب�سكل كوميدى تاأليف 
حممد حمرو�س مب�ساركة اأفراد الفرقة، واللحن 
مقتب�ض من تيمة غربية، ويت�سمن العر�ض عدد من 
وراق ال�سفراء« تاأليف، وحكى  الق�س�ض منها »الأ
»�سلطان  باأغنية  وتنتهى  ال�سالم،  عبد  �سهام 

»الفالح  وق�سة  والتدلي�ض،  الظلم،  عن  وق��ادر« 
الكهني، واأهل بلده امل�سدقني« املاأخوذة عن ق�سة 
�سعبية عربية قام هانى عبد النا�سر باإعدادها 
ق�سة  وتروى  الفالحى،  للهجة  وحتويلها  درامًيا، 
اأن  اإىل  احل��اك��م،  اأك��اذي��ب  اأهلها  ي�سدق  قرية 
منهم،  كبري  ع��دد  م��وت  ف��ى  �سذاجتهم  تت�سبب 
ل�سح�سريه«  نقرة  »م��ن  باأغنية  الق�سة  وتنتهى 

واأحلان  ال�سالم،  عبد  �سهام  كلمات  من  وه��ى 
هانى عبد النا�سر. 

لهذا  ���س��ا���س��ى  الأ ال��ه��دف  اأن  ه��ان��ى:  وق����ال 
الذين  للب�سطاء  والو�سول  التوعية،  هو  العر�ض 
اإىل  م�سرًيا  والك��اذي��ب،  ال�سائعات  تخدعهم  قد 
اأنه قراأ هذه الق�سة منذ �سنوات طويلة، وعندما 
انت�سار  و�ساحبها  يناير   25 فى  الثورة  انطلقت 
قرر  امل�سري  ال�سارع  ال�سائعات فى  كم كبري من 
ا�ستخدامها فى التوعية من خالل امل�سرح، وينتهى 
العر�ض باأغنية »ثورتنا البي�سا« من تاأليف �سهام 

عبد ال�سالم، واأحلان اإميان �سالح الدين.
وق��دم��ت ال��ف��رق ال��ث��الث��ة ه��ذا ال��ع��ر���ض اأكرث 
الفن  واحتفاليات  ال�سباب،  مراكز  فى  مرة  من 
ميدان، وحكايات يناير فى قاعة منف، ومعر�ض 
الكتاب، من جانب اآخر قدمت فرقة هلو�سة عر�ض 
اأخر بعنوان »على �سوء قمر الثورة« يوثق للثورة، 
�ساركوا  �سباب  لثالثة  ح��ك��اي��ات  ث��الث  وي���روى 
ميدان  اإىل  دفعتهم  التى  �سباب  الأ ويو�سح  فيها، 
باإخراجه  قام  ال��ذى  العر�ض  واعتمد  التحرير، 
الفرقة  اإمكانيات  على  النا�سر«  عبد  »هانى 

ال�سعيفة.   
»�سند�س  ال�سابة  الفنانة  ال�سىء  نف�ض  وفعلت 
التحرير«  »ح��ك��اوي  ع��ر���ض  خم��رج��ة  �سبايك« 
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الب�سيطة  امل�ساهمات  على  بالكامل  اعتمد  الذى 
من فريق العمل، ومل يح�سل على اأى دعم مادى 
اأية جهة، وهو م�ستوحى من ق�س�ض حقيقية  من 
ويتحدث عن عالقة  يناير،  ثورة 25  اأح��داث  من 
والر�سا�ض  للدموع،  امل�سيلة  بالقنابل  املتظاهرين 
ال�سهرية،  ال��ن��ي��ل  ق�����س��ر  وم��وق��ع��ة  امل��ط��اط��ى 
من املركزى، والثورة فى ال�سوي�ض،  والهتافات، والأ
واملحافظات، واللجان ال�سعبية، والبلطجية، واأهم 
اللحظات التى عا�سها ال�سباب خالل ال 18 يوًما.

يروى  اأغلبهم  م�ستقل،  �سباب  العر�ض  اأبطال 
اأو  ال��ت��ح��ري��ر  م��ي��دان  ف��ى  ال�سخ�سية  جت��رب��ت��ه 
اأحداث حقيقية،  اأخرى عن  �سخ�سيات  �سهادات 
اأجمد،  و�سهاب  �سوانى،  االأ �سيف  فيه  �سارك 
و�ساىل  ���س��ادى،  اأب��و  واأح��م��د  ف��رج،  و�ساهر 
ذهنى، ونهال الرملى، و�سادى خليل، و�سادى 
بدر،  وعمرو  جنم،  �سامى  واأحمد  هجر�س، 
ورنا  ح�سام،  واأح��م��د  ال��دي��ن،  خ��ر  ومهند 
�سالمة،  وحممد  طاحون،  واأحمد  ريا�س، 
وخالد  �سعفان،  ون��ورة  زي��د،  اأب��و  وبريهان 
منال  من�سور، واأحمد �سليم، ومن�سق امل�سروع 
ال�ساذىل، وديكور مرمي القوي�سنى، ومو�سيقى 

وائل عالء.
تهتم  التى  التجارب  اأح��د  التحرير«  »حكاوى 
ن�سانية التى مر بها  بالتوثيق للثورة، والتجارب الإ
م�سرح  على  مايو  فى  مرة  ول  لأ وعر�ض  ال�سباب، 
بداع الفنى بدار  روابط، وتنقل بعدها بني مركز الإ
والفرير  اجليزويت،  وم�سرح  امل�سرية،  وب���را  الأ
ال�سروق  مكتبة  فى  احلكى  واأم�سيات  املنيا،  فى 
ومركز  ن�سر،  مبدينة  بكيا  ومكتبة  بالزمالك، 
كما  زغلول،  �سعد  �سريح  اأم��ام  الثقافى  »مكان« 
بالعا�سمة  ال�سنوى  »حكايا«  مهرجان  فى  �سارك 

ردنية عمان خالل �سهر �سبتمر املا�سى.  الأ
اأحمد  ال�ساب  املخرج  انتهى  اآخر  جانب  من 
فتحى من ت�سوير فيلمه الوثائقى امل�ستقل »اأروقة 
الكاتب  م��ع  اإنتاجه  ف��ى  ا���س��رتك  ال��ذى  الق�سر« 
حمد مبارك ال�سحفى بجريدة امل�سري اليوم،  اأ
املخلوع  الرئي�ض  ق�سر  داخل  من  اأ�سرار  ويك�سف 
�سبقت  التى  ي��ام  الأ فى  مبارك«  ح�سنى  »حممد 

قرار التنحى.
تدور اأحداث الفيلم فى 100 دقيقة، ومل يتقرر 
فى  �سيعر�ض  ك��ان  م��ا  واإذا  عر�سه،  خطة  بعد 
اأحمد  وقال  الف�سائية،  القنوات  فى  اأم  ال�سينما 
من  نوع  على  يعتمد  الق�سر«  »اأروق��ة  اأن  مبارك 
يتم  الديكودراما، حيث  ي�سمى  الوثائقية  ال�سينما 
حداث  الأ ا�ستخدام م�ساهد متثيلية ملحاكاة  فيها 

التى يرويها ال�سيف فى الفيلم مبعنى اإعادة متثيل 
ال�سابق حممد  احلدث، ويوؤدي �سخ�سية الرئي�ض 
اأبو  »مدحت  املمثل  الفيلم  فى  مبارك  ح�سنى 
عبداملجيد،  لغ�سنفر  ال�سوتي  والتعليق  العز«، 

ومونتاج كمال اأبوها�سم.
يتناول  الفيلم  اأن  مبارك  اأحمد  واأ���س��اف 
ال�ساعر  ي��ط��رح  ج��وان��ب حيث  ع��دة  م��ن  ال��ث��ورة 
والتاأثري  ال�سباب  روؤية  الرحمن يو�سف«  »عبد 
املوؤمل لقرارات الرئي�ض املخلوع عليهم فى ميدان 
جلماعة  ال�سيا�سية  الروؤية  يقدم  كما  التحرير، 
عاكف«  »مهدى  ل�سان  على  امل�سلمني  خ���وان  الإ
يقدم  اآخر  جانب  ومن  للجماعة،  ال�سابق  املر�سد 
ال�سارع  فى  يحدث  كان  ما  وتاأثري  فعال،  الأ ردود 
على من هم داخل الق�سر من رموز النظام على 
ال�سابق  العام  مني  الأ بدراوى«  د.»ح�سام  ل�سان 
خري باملخلوع  للحزب الوطنى، وتفا�سيل لقائه الأ

معلومات  اإىل  �سافة  بالإ ب�ساعات،  التنحى  قبل 
�سحفية،  م�����س��ادر  م��ن  ال��ف��ي��ل��م  ك��ات��ب  جمعها 
الق�سر  فى  العاملني  وبع�ض  �سابقني،  وم�سئولني 
لرموز  الهاتفية  الت�����س��الت  تفا�سيل  ت�سمنت 
»جمال  ب��ني  ات�����س��الت  ومنها  ال�سابق،  النظام 
ا  مبارك«، و»اأحمد عز«، ومن �سيوف الفيلم اأي�سً
منى  اللواء »اأ�سرف طراف« الذى يقدم اجلانب الأ
العقباوى«  �سامى  د.»اأح��م��د  وكذلك  ح��داث،  ل��الأ

املحلل النف�سى. 
ملخرجه  الثانية  التجربة  هو  الفيلم  اأن  يذكر 
»اأحمد فتحى« مع ال�سينما الوثائقية حيث قدم 
من قبل فيلم »اأجنحة الغ�سب« عن املعارك اجلوية 
وبطولت الطيارين امل�سريني من النك�سة، وحتى 
باإعداد  مبارك  اأحمد  قام  كما  اأكتوبر،  حرب 
الوثائقية كان منها  ق�سة  جمموعة من الرامج 

الراحل »جمعة ال�سوان«. 
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كى  للعيون  ب�صائد  ال�صرطة  اأجهزة  ا�صتعانت 
 ، ال�صباب  عيون  فى  املتوقد  ال��ث��ورة  ن��ور  يطفئوا 
حرارة  اأح��م��د   « ال�صاب  ���ص��ن��ان  الأ طبيب  وظهر 
منوذجًا، واأيقونة للت�صحية حني فقد اإحدى عينيه  
�صقوط  بعد  الثانية  ثم فقد  يناير  اأحداث 28  فى 
هنا  ومن  الع�صكرى،  املجل�س  عهد  وفى  النظام، 
�صعراء  اأم��ر  روح  اجلرافيتى  فنانو  ا�صتح�صر 
ت�صالح»  »ل  ق�صيدة  وكتبوا  دنقل»  »اأمل  الرف�س 
باأ�صكال متعددة ومتنوعة، وتناقلت �صفحات الفي�س 
الثوار  ن�صيد  لت�صبح  دنقل»  »اأم��ل  ق�صيدة  ب��وك 
جيل  �صاعر  الع�صرينات  جيل  وع��رف  اجل��دي��د، 
وهل    « دنقل  اأم��ل   « واملُلهم  الفريد،  ال�صبعينات 

ميوت من قال »ل» فى وجه من قالوا نعم ؟
املنطقة  تلك  فى  دنقل»  »اأم��ل  يجل�س  وح��ي��دًا 
اخلا�صة من قلب كل الذين قراأوا ق�صائده اأو حتى 
ومتنوعة،  متعددة  حكايات  �صمعوا  الذين  اأولئك 

عن طبيعة �صخ�صيته.
اأم���ا اأول��ئ��ك ال��ذي��ن اك��ت��وت اأب��دان��ه��م بنران 
وعار  م��ن��ح��درات��ه��ا،  م����رارة  وذاق����وا  ال�صيا�صة، 
ن فى كل  هزائمها القا�صية.. اأولئك املنت�صرون الآ
املمتد على طوابع  الوطن  بقعة على خريطة هذا 
ع�صرات  قلوبهم  انك�صرت  الذين  اأولئك  الربيد.. 
ك��وؤو���س املهانة،  واأج�����ربوا ع��ل��ى جت���رع  امل����رات، 
تنتهى  اأن  فما   ، م�صاء  كل  اإليه  فيلجاأون  واملذلة، 
»اأمل  تعرف  ل   � مذيعة  بابت�صامة  خبار  الأ ن�صرة 
اإىل  منهم  واح��د  كل  يخلو  حتى   � بالطبع  دنقل» 
»اأمل»  بعد اأن يتو�صاأوا ببكاء حارق يليق باجللو�س 
تلك  فى  وهنا   ، الرف�س  �صعراء  اأم��ر  ي��دى  بني 
متلأ  اأط��ف��ال  اإىل  يتحولوا  اأن  باإمكانهم  اخللوة 
 .. ال�صياع  و  والوحدة  اليتم  انك�صارات  عيونهم 
عريهم  ت�صرت  خيمة  ول  اأب،  بل  �صوارع  اأطفال 

اأ�شرف عبد ال�شافى 

20

هى  اأ�شياء ال ُت�شرتى
اأمل دنقل فى ح�شن 
جميالت الفي�س بوك 
مل يعد جديدًا القول باأن ثورة يناير كانت حالة 
الكاريكاتر  فنون  فيها  تناف�صت  متكاملة  اإب��داع 
فن  ظهور  هو  اجلديد  لكن  غ��ان��ى،  والأ وامل�صرح 
اأعقبت  التى  الفرتة  فى  تاألق  الذى  »اجلرافيتى» 
الثورة وواكب اأحداثها املتلحقة بداية من اأحداث 
ما�صبرو، ولي�س انتهاًء بوقائع �صارع حممد حممود 
وجمل�س الوزراء ، وكلما ا�صتحدثت  و�صائل جديدة 
فى قهر، و�صحل وقتل املتظاهرين كلما ابتكر فنانو 
اجلرافيتى اإبداعًا مده�صًا يوؤكد اأن الن�صر للفن، 

حذية الثقيلة . واجلمال ولي�س للأ

مواجهة القمع بالر�سم



مع  الواعى  امل�صرية  الثورة  �صباب  فعل  وهكذا   ..
فارق ب�صيط، وهو اأن كلمات »اأمل» مل تعد جمرد 
ن�صيد  اإىل  حتولت  لكنها   ، و�صجن  تاأمل،  حلظة 
للتحري�س والتثوير ، فما اأن ي�صمعوها اأو يقراأوها 

حتى تنتف�س الثورة جمددًا فى اأو�صالهم 
يدى  بني  »البكاء  اجلميلت   الفتيات  عرفت 
ل   « بوك  الفي�س  �صباب  وحفظ  اليمامة»،  زرق��اء 
كن�صيد  اجلميع   ي��ردده��ا  واأح��ي��ان��ًا   ..  « ت�صالح 
معه  يكمله  ترديده حتى  فى  اأحدهم   يبداأ  اأن  ما 

خرون: الآ
ال ت�شالح.. ولو منحوك الذهب

اأترى حني اأفقاأ عينيك, 
ثم اأثبت جوهرتني مكانهما ..

هل ترى ؟
هى اأ�شياء ال ت�شرتى

ذكريات الطفولة بني اأخيك, وبينك,

ح�شكما -فجاأة- بالرجولة
هذا احلياء الذى يكبت ال�شوق..حني تعانقه
ال�شمت -مبت�شمني- لتاأنيب اأمكما..

وكاأنكما
ما تزاالن طفلني!!

مل» فى ق�صائد »اأمل» فاأ�صبح  وجد ال�صباب »الأ
والبكاء،  والفرحة  مل  والأ والغاية  املنتهى،  ه��و 

وال�صاهد على كل ماآ�صينا .
اإلينا  و�صلت   ، اأمل  مات  وحني   1983 عام  فى 
فى القرى البعيدة اأطراف من ق�صة �صاعر يلتهم 
منه  طلبوا  �صاعر   ، يوم  بعد  يومًا  ج�صده  املر�س 
ورمبا   � وىل  الأ امل��رة  تلك  وكانت   ، »فقر»  �صهادة 
خرة � التى نعرف فيها اأن الفقر يحتاج �صهادة  الأ
الدكتوراه  درجات  على  للحا�صلني  بالن�صبة  حتى 
فى اجلوع، والعوز !! ، وعرفنا فيما بعد اأن التعفف 
يجرب املرتهلني » �صبعًا»  على البحث عن طريقة 

تعرتف فيها اأمامهم باأنك حتتاج اإليهم .
ينمو  دنقل  اأم��ل  خللها  ظل  �صنوات  وم�صت 
ب��داخ��ل��ن��ا ك�����ص��ج��رة وارف����ة ن��رع��اه��ا ب��ك��ث��ر من 
حكايات  ن�صمع  ونحن  حتى  والتبجيل  الح��رتام، 
الوطن  بحب  اكتوى  ف�صاعر   ، احلاد  مزاجه  عن 
�صمل واحلقيقى للرف�س ..  وظل راف�صًا باملعنى الأ
انت�صار  اأم��ًل فى  وفقر  م��رارة ج��وع،  كتم  �صاعر 
طفال من بيع »يا�صني»  يعيد اإليه توازنه، وينقذ الأ
توبي�صات ل بد واأن يكون حاد املزاج ، متوترًا  فى الأ
ومرتبكًا وم�صطربًا لدرجة املر�س .. فمن �صيمر�س   
وينه�س ال�صرطان ج�صده النحيل �صوى اأمل دنقل .. 
ن فى تلك  ذلك الفتى اجلنوبى اجلال�س وحيدًا الآ

املنطقة البعيدة داخل قلب كل من قراأ ق�صائده.
» حيًا متدفقًا  اأمل   « يعيد  الثورة  وها هو جيل 

متوقدًا .
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املثقف خائنًا  
هل كان البد يا »�شعدى« 
من اللعب مع  »الدجاج«؟! 
بلكونة  من  �صقط  من  هناك   ، اأن��واع  ال�صقوط 
ال�صقة ، ومن هوى فى حفرة عميقة، وهناك من 
ي�صقط من ذاكرة املحبني، والع�صاق فيرتك بقعة 

حزن و�صجن وانك�صار .
»�صعدى  الكبر  ال�صاعر  على  اللعنات  تتابعت 
احلرية،  هتافات  حلوة  تذوق  من  فكل  يو�صف»، 
واأق�صعر بدنه وهو يعود جمددًا كى يلم�س » وطنه 
مبن  بالك  فما   ، »�صعدى»  يلعن  واأن  لب��د  ك��ان   «
مت�صربًل  �صاهدوه  مبن  ؟  فار�صًا  يومًا  اعتربوه 
ب��احل��زن م�����ص��ردًا ف��ى ال��ع��وا���ص��م، وم��ن��ف��ي��ًا عن 
نظمة  للأ معار�صًا  كان  اأنه  �صّدقوا  ؟، مبن  وطنه 

الديكتاتورية التى مل حتتمل كلماته ؟!
الفنيات،  متوا�صعة   ، اللغة  ركيكة  بق�صيدة 
و�صاقطة فى املعنى » الدجاج ُ» كتب �صعدى يو�صف 

نهاية ماأ�صاوية غر متوقعة، ومل تكن لئقة به .
الدجاُج، وحده، �صيقول: ربيٌع عربّي.

هل خَلِت ال�صاحُة من طفٍل؟ 
اأعنى هل خلت ال�صاحُة من �صخ�سٍ يقول احلقَّ 

راحًا؟ �صُ
اأّي ربيٍع عربّي هذا؟

نعرف متامًا اأن اأمرًا �صدَر من دائرة اأمركّية 
معّينٍة .

وكو�صوفو،  والبو�صنة  اأوكرانيا  فى  حدث  وكما 
و�صط،  الأ ال�صرق  فى  يحدث  اأن  له  اأري��َد   ... اإل��خ 

و�صمايّل اإفريقيا .
الفي�صبوك يقود الثورة فى بلداٍن ل ميلك النا�س 

فيها اأن ي�صرتوا خبَزهم اليومّي !
ّمّي ، التقّي ... هذا املدقع حتى التل�صى ، الأ

هذا الذى ل ي�صتطيع اأن يذوق وجبًة �صاخنًة فى 
اليوم .

ع�صاب، وال�صاى وخبز  هذا الذى يعي�س على الأ
احلكومة املغ�صو�س.

نرتنت؟ هل يعرف الإ
وَمن هوؤلء القادُة الفتياُن ؟

�صقوط » �صعدى » كان درامتيكيًا للغاية ، لي�س 
الثورات  من  موقفه  فى  الكربى  لل�صدمة  فقط 
بفن  تتعلق  �صباب  لأ ولكن   ، ع��ام  ب�صكل  العربية 
الق�صيدة، وبحرفية ال�صاعر، وباأكاذيب �صدقناها 

�صنوات طوال .

ب�صقوط  ق��ارن��اه  ل��و  حتى  ل��ه  مثيل  ل  �صقوط 
�صعيد  اأح��م��د  »على  ال�صورى  والناقد  ال�صاعر، 
الثورة  اعترب  حني  باأدوني�س(  )املعروف  اإ�صرب» 
ال�صورية »حركة مترد �صبابية» ل متثل ثورة باملعنى 

النظرى التاريخى!.
ول مثيل له حتى فى ف�صائح التطبيع القدمية ، 
وقد ع�صنا جتارب موؤملة مع ال�صقوط بني اأح�صان 

العدو .
�صامل»  »على  الكاتب  فعلها  عندما  تاأملنا  فقد 
�صاحب اأغنية »على املمر»، عندما ا�صتقل �صيارته 
دم املثقفون �صدمة عنيفة  متوجهًا اىل تل اأبيب �صُ
واحتدوا على قلب رجل واحد لتدمر »على �صامل»، 
»لطفى  �صد  انطلقت  التى  نف�صها  احلملة  وه��ى 

اخلوىل» ثم »روؤوف م�صعد» فيما بعد .
ك���ان ال��ث��لث��ة اأ���ص��ح��اب م����راث ���ص��خ��م من 
الن�صال، فاأغنية على املمر لي�صت الإجناز الوحيد 
)امللحظ  الق�صرة  م�صرحيته  ،ففى  �صامل  لعلى 
مان ، ويطرح  من، والأ واملهند�س ( يناق�س فكرة الأ
ي�صرق  �صخ�س   بالطماأنينة  ي�صعر  كيف   : ت�صاوؤل 
عقرب  جم��رد   ، ينام  ل  �صاهرًا  �صيظل  وط��ن��ًا؟! 

�صغر يقلقه ، فيواجهه بامل�صد�س، والبندقية .
اخلوىل  لطفى  الكبر  الي�صارى  كاتبنا  اأم���ا 
الطليعة»،  »جملة  حترير  يراأ�س  كان  انه  فيكفى 
وكان الثالث هو عمنا روؤوف م�صعد �صاحب »بي�صة 
خلله  من  عرفناه  رائع  اإبداعى  كعمل  النعامة»  
الكتاب  � �صاحب  � وخد بالك من دى  اأي�صًا  ،وهو 

التحفة » �صباح اخلر ياوطن»
ُمطبع»   « بوجود  ي�صمحون  قد  العرب  املثقفون 
وقد   حم��ا���ص��رت��ه،  ع��ل��ى  ق�����ادرون  ن��ه��م  لأ بينهم 
لكنهم   ، ه��وؤلء   لوجهة نظر  بال�صتماع  ي�صمحون 
اليوم  بعد   « يو�صف  �صعدى   « بوجود  ي�صمحوا  لن 

بينهم.

م�شرح جديد ملبدعني قدامى 
  ر�شالة الفن
فى  حكاية ثورة 19
..»يا عزيز عينى وال�ُصلطة خدت ولدى .. ولدى 

يا ولدى واأنا نف�صى اأروح بلدى».
مل،  هل تعرف ملاذا ن�صعر بال�صجن، واحلزن والأ
تلك  ي���ردد  دروي�����س»  »�صيد  ���ص��وت  ن�صمع  ون��ح��ن 
نها من تاأليف ال�صعب امل�صرى الذى  غنية ؟، لأ الأ

عا�س اأربع �صنوات متتالية من التنكيل، والتعذيب 
املحتل  ج��ربوت  فيها  امتد   ، والتجويع  ه��ان��ة  والإ
الإجنليزى من قلب القاهرة اإىل القرى، والنجوع 
ال��ف��لح��ني من  ت�����ص��ادر ممتلكات  ك��ان��ت  ح��ي��ث  
ما�صية، وحم�صول للم�صاهمة فى تكاليف احلرب 
العاملية ، بل ومت اإجبارهم  على زراعة املحا�صيل 
التى تتنا�صب مع متطلبات احلرب، وبيعها باأ�صعار 
الفلحني  م��ن  لف  الآ مئات  جتنيد  ومت  قليلة، 
حيث كان يتم �صحبهم كما املا�صية ب�صكل ق�صرى، 
مدينتى  و�صهدت   ، املعي�صية  و�صاع  الأ وتدهورت 
�صكندرية مواكب للجائعني، فخرجت  القاهرة والأ

اآهات امل�صريني املكبوتة » ولدى يا ولدى» .
اجنلرتا  قب�صة  ف��ى  �صقطت  ق��د  م�صر  كانت 
اخلديوى  فخلعت  العاملية  احل��رب  ا�صتغلت  التى 
فى  العرفية  ح��ك��ام  الأ واأعلنت  حلمى»،  »عبا�س 
م�صر، وفر�صت احلماية عليها.، وظل امل�صريون 
يقاومون اجلوع والفقر والذل حتى ظهرت ب�صارة 
قادها  الوطنى  الن�صال  من  رحلة  عقب   19 ثورة 
و»حممد  كامل»  »م�صطفى  ثم  ع��راب��ى»  »اأح��م��د 
فريد» وامتدت حتى »�صعد زغلول»  لت�صنع م�صر 

و�صط.  اأول ثورة �صعبية فى اأفريقيا، و ال�صرق الأ
  تلك هى الفرتة التاريخية  التى انطلق منها 
م�صرح  خ�صبة  على    «19 ث���ورة  »ح��ك��اي��ة  ع��ر���س 

ميامى».
الثورة  عقب  يظهر  م�صرحى  عر�س  اأول  وه��و 
بحثًا  ب��ع��ده  ال��ع��رو���س  وتنوعت   ، اأ�صهر  ب��اأرب��ع��ة 
الثورة،  حت��اك��ى  م�صرحية  ودرام����ا  م��دخ��ل  ع��ن 
وتعك�س روحها �  عر�س »اأدى اللى �صار» للمخرج 
حم�صن حلمى، واملوؤلف حممد رفاعى على م�صرح 

الهناجر. 
عر�س ) حكايات ثورة 19 ( يبحث عن النا�س 
وحكاياتهم، اأين كانت اجلماهر من تلك الثورة؟ 
�صعبى  م��وال  كانت  اأم  �صنعتها  التى  النخبة  هل 
م�صرى امتد من �صرخات الفلحني فى احلقول 

اإىل كل �صرب فى اأر�س املحرو�صة ؟!.
املخرج  اإل��ي��ه��ا  �صعى  ال��ت��ى   ال��روؤي��ة  ه��ى  تلك 
اللحظة  فمنذ   ، اإ���ص��م��اع��ي��ل»  »اأح��م��د  العبقرى 
بحريته،  يحلم  �صعب  اأمام  واأنت  للعر�س،  وىل  الأ
له  ي�صنع  لكى  وملليم  بقرو�س  ي�صحى  �صعب 
يعربعن  متثاًل  خمتار»   »حممود  الكبر  النحات 
عري�صة  وجماهر  والنهو�س،  ال�صتقلل  اأم��ل 
»�صعد زغلول  لتفوي�س  التوقيعات  تتحم�س وجتمع 
العزيز  وعبد  عبيد  ومكرم  النحا�س  وم�صطفى 
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ال�صيد  لطفى  واأح���م���د  ���ص��ع��راوى  وع��ل��ى  فهمى 
امل�صروعة  ال�صلمية  بالطرق  لل�صعى  واآخ��ري��ن..»  
م�صر  ا�صتقلل  فى  �صبيًل  لل�صعى  وجدوا  حيثما 
تطبيقًا ملبادئ احلرية والعدل التى تتحدث عنها  
دولة بريطانيا العظمى ،هوؤلء هم �صواعد الثورة، 
واأعمدتها الرئي�صية ،فالفلحة التى ت�صمد اأمام 
الف�صاح عن  وترف�س  الإجنليز،  �صطوة اجلندى 
قم�صة الذى  مكان فدائى يختبى لديها ، وتاجر الأ
حتمل بنف�صه عبء اإعادة جثمان الزعيم الوطنى 
زهر  ، وم�����ص��اي��خ الأ اأمل��ان��ي��ا  ف��ري��د» م��ن  »حم��م��د 
والطلب  والق�صاو�صة  امل�صاجد  واأئمة  ال�صريف، 
الثورة  وق��ود  ه���وؤلء  ك��ل  وامل��وظ��ف��ني،..  واملثقفني 
وراء  يقف  بينما   ، بطريقته  ي�صنعها  ،اجلميع 
غانى  والأ املواويل  من  عظيم  ت��راث  ال�صعب  هذا 
و�صال فمن ل يهتز  التى ت�صخ دماء احلرية فى الأ
وهو ي�صمع » قوم يا م�صرى م�صر داميا بتناديك 

»ل�صيد دروي�س وبديع خرى» ؟!.
وخلل�صهم  جميعًا،  امل�صريني  حلرية  الثورة 
يجوز  ول   ، والظلم  واجل���وع  والفقر  القهر  م��ن 
اأو  دينى  تيار  الثورة  اأن يختطف  اأى م�صمى  حتت 
الفلحني  ع��رق  هى  ال��ث��ورة   ، حزبى  اأو  �صيا�صى 
املفكرين  وعقول  الفقراء،  ودموع  الغلبة  وغناء 

دباء واأهل ال�صيا�صة . وال�صعراء والأ
وما بني ال�صرد التاريخى  وامل�صاهد التى تعك�س 
»اأحمد  املخرج  تنقل  وت�صحياته،  �صعب  �صمود 
اإ�صماعيل»  بحرية تامة ليقدم فى �صاعة ون�صف 
واحلكايات  والبهجة  وال��ف��ن  ال��وع��ى  م��ن  عر�صًا 
الب�صيطة ، وتلك مدر�صة متيز بها »اأحمد اإ�صماعيل» 
، فهو يرى اأن الفن ر�صالة، وعليك اأن ت�صارك فى 
تقدميها بطريقتك ، لذلك ا�صتغل كل فنون امل�صرح 
)الب�صرية( عرب ت�صكيل لوحات وخلفيات لتمثال 
»نه�صة م�صر»، و)املو�صيقية( حيث ت�صمن العر�س 
خلل   من   ) و)ال��درام��ا   ، غنائية  مقطوعات   6
واحل�صرة  واجل���وع  الفقر  تنقل  ع��دي��دة  م�صاهد 
ال�صرد(   ( ج��ان��ب  اإىل  وال��ك��وم��ي��دي��ا،    ، مل  والأ
اأ�صا�صى ، وحتمل املمثلون كل هذا العبء  كمحور 
، فكانوا يتنقلون مع املخرج من لوحة اإىل م�صهد 
، ومن ال�صرد واحلكى مع اجلمهور اإىل التمثيل ، 
وبريت!،  والأ وال�صتعرا�صات  الغناء  اإىل  ومنهما 
لذلك ي�صعب على من ي�صاهد العر�س اأن يتحم�س 
جميعًا  حما�صهم  و�صط  ،خا�صة  خر  الآ دون  ملمثل 
التاريخى  العمق  يعك�س  عر�س  من  يقدمون  ملا 
لثورة 25 يناير ، فالثورة هى التى ت�صنع اأبطالها، 

وتختارهم ، وال�صعب هو �صاحب التوكيل الوحيد ، 
والنخبة مل تتحرك اإل عرب اإجماع �صعبى م�صرى 
فى  تقدميها  مت  التى  الر�صالة  هى  تلك  وكانت   ،
على  الثورة   روح  ودبت   ، ومتنوعة  بديعة  لوحات 
فتاألقوا  التمثيل  فريق  فتملكت من  امل�صرح  خ�صبة 
على،  حممد  �صلوى   ، اإ�صماعيل  )يو�صف  جميعًا 
حم�صن،  وحممد  رفعت  ونيفني  بركات،  وحمادة 
رحاب  معهم  �صليم  واإي���ه���اب  ال��ب��ن��ا،  وحم��م��ود 
العابدين حممد،  وزين  د�صوقى،  ر�صمى، وحممد 
وطارق اإ�صماعيل، و�صهاب الدين ع�صام، وعمرو 
اأبناء  م��ن  وجميعهم  ���ص��ف��وت(،  وحم��م��د  ���ص��رور 
امل�صرح القومى رائد البيوت امل�صرحية فى الوطن 
ال�صاب  الفنان  و�صوت  الغناء  عند  لكن  العربى، 
»حم��م��د حم�����ص��ن»  لب��د م��ن ال��ت��وق��ف ، م��ن هذا 
الفتى؟ ما هذا ال�صوت الرائق القادم من �صجن 
وجع  من   ، الوهاب»  عبد  وحممد  دروي�س  »�صيد 
والفلحني؟!، ورغم  والعمال  وال�صيالني  ال�صواقى 
له  �صمعت »حممد حم�صن» مرارًا وح�صرت  اأننى 
امل�صرحية  جتربته  اأن  اإل  احلفلت  من  العديد 
هذا  ك��ان  وك��اأمن��ا  مت��ام��ًا  خمتلفة  ج��اءت  وىل  الأ
ثورة  ب��اب  على  حم�صن»  »حممد  ينتظر  العر�س 
عن  بعيدًا  احلقيقى  مطربها  كان  التى  يناير   25
النحيف  الفتى  ه��ذا  ك��ان  ،فقد  ال�صغار  �صجيج 
بحنجرته الذهبية �صوت املثقفني، و�صمار اللياىل 

امل�صرح كان �صوته  ، وعلى  التحرير  و�صط ميدان 
نغم عذب اأ�صفى البهجة باأغانى الرتاث اخلالدة 
 « ال�صاوى  رج��ب   « املوهوب  ال�صاعر  اأع��اد  التى 
ا�صتلهامها من جديد :» قوم يا م�صرى ، يا عزيز 

عينى ، بلدى بلدى ، القلل القناوى».
خ�صبة  على  يقفون  ه��وؤلء  اأن  تتخيل  اأن  ول��ك 
موؤ�صف  جماهرى  غياب  و�صط  يوميًا،  امل�صرح 
الدولة كما كان  ،ف��م��ازال م�صرح  م��ربر  األ��ف  ول��ه 
قبل الثورة:عرو�س حمرتمة بل دعاية، وممثلون 
يبذلون جهدًا بل تقدير !!، فت�صيع الر�صالة و�صط 

�صجيج الهل�س، وبرامج التوك �صو.

مة مع �شعد«,  هتف امل�شريون »االأ
خوان : »اهلل مع امللك« فرد االإ
من يكتب عن اإخوان 
اليوم يا عم جنيب ؟
تلك  ير�صد  اليوم ؟ من  اإخ��وان  يكتب عن  من 
ال�صخ�صيات التى تر�صم دراما �صيا�صية جديدة ؟

اأعماله  فى  منهم  العديد  ق��دم  نوبل  �صاحب 
ي�صلح  لكنه  عامني  منذ  �صدر  كتاب  يدى  وبني   ،
وهو  التعبر  جاز  اإذا  اللحظة  كتاب  ليكون  اليوم 
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خوان امل�صلمون» ال�صادر عن  »جنيب حمفوظ والإ
اأخبار  موؤ�ص�صة  ت�صدرها  التى  اليوم  كتاب  �صل�صة 
درا�صة  وه��و   « بيومى  م�صطفى   « للكاتب  اليوم 
تنظيم   ن��وب��ل  �صاحب  راأى  كيف  تر�صد  مهمة 
خوان عرب رحلة طويلة ؟ كيف �صجل �صورتهم  الإ
واأفكار  ت��ط��ور ح��رك��ت��ه��م،  ف��ى رواي���ات���ه را����ص���دًا 
امللك  بداية من  نظمة  الأ رموزهم وعلقاتهم مع 

فاروق، وانتهاًء بع�صر ال�صادات .
منظومة  م���ن  ج����زء  امل�����ص��ل��م��ون  خ��������وان  والإ
ولعبت   ، لها  منطلقًا  الدين  من  اتخذت  �صيا�صية 
ال�صيا�صية  احلياة  فى  ب��ارزًا  دورًا  اجلماعة  تلك 
فى  اأن�صار  لها  واأ�صبح  م�صر،  فى  والجتماعية 
مر الذى نقل اإىل   معظم اأرجاء املحرو�صة، وهو الأ
جديدة  واأراًء   اأفكارًا  طبقاته   مبختلف  املجتمع 
الروحى  ب  الأ » مبثابة  �صيد قطب   « ، وكان  عليه 
القرن  ع�صرينات  ف��ى  ظ��ه��رت  ال��ت��ى  للجماعة 
دبية امل�صرية  املا�صى ، وارتبط قطب باحلركة الأ
العديد  له  ك�صاعر  ولكن  اأدبى،  كناقد  فقط  لي�س 
من الق�صائد العاطفية،واملوؤلفات منها: »طفل من 
القرية» )�صرة ذاتية(، »املدينة امل�صحورة» )ق�صة 
ومناهجه،  اأ�صوله   – دب��ى  الأ النقد  اأ�صطورية(، 
»الت�صوير الفنى فى القراآن». ، »م�صاهد القيامة 
فى القراآن» ،»معامل على الطريق»  ،وكان �صديقًا 
»للعقاد» قبل اأن ي�صبح �صديقًا ل�صاحب نوبل ، بل 
كان ال�صيخ »�صيد قطب» اأول ناقد يكتب عن اأعمال 
ب�صورة  حت��ول  ذل��ك  كل  لكن  حم��ف��وظ»،  »جنيب 
مده�صة ومثرة  لي�صبح �صيد قطب اأول من يكفر 
ثارة، وهذا التحول  املجتمع !، ورمبا كانت تلك الإ

بعامل  اه��ت��م��ام جن��ي��ب حم��ف��وظ  وراء  ال���درام���ى 
خوان امل�صلمني ، ذلك العامل الذى يعاد ت�صكيله  الإ
حاليًا عقب ثورة يناير ب�صورة اأكرث التبا�صًا ، ففى 
رواياته ر�صد لكيفية ظهورهم، وطريقة تفكرهم،  
خرى ، بل اإن  ديان الأ ونظرتهم للمراأة  وللعلم والأ
اأ�صبحت  مما  بالكثر  رواي��ات��ه   فى  تنباأ  الرجل 
التى  واملت�صددة  �صولية،  الأ اجلماعات  تلك  عليه 
وىل ،فهى  خوان امل�صلمني بذورها الأ زرع تنظيم الإ
خوان  الإ تنظيم  عن  قادتها  ان�صق  ف��روع  جم��رد 
لي�صنعوا تنظيماتهم اخلا�صة التى ترى فى تغير 
املجتمع بالقوة وبالعنف طريقًا اأقرب اإىل اجلنة .
خوان  يروى جنيب حمفوظ بداية علقته مع الإ
اأول  كان  الذى  قطب»   »�صيد  �صخ�س  فى  متمثلة 
ناقد يلتفت اإىل رواياته ، ثم ير�صد املتغرات التى 
انخراطه  وعقب  ذل��ك،  بعد  الرجل  على  ط��راأت 
يقول   � اأمامى  راأي��ت  لقد   «  : خ��وان  الإ تنظيم  فى 
متطرف   ، الفكر  ح��اد   ، اآخ��ر  اإن�صانًا   � حمفوظ 
وىل، واأنه  الراأى ، يرى اأن املجتمع عاد للجاهلية الأ
قطب»  »�صيد  ب�صخ�صية  ولتاأثرى   .. كافر  جمتمع 
تدور  التى  املحورية  ال�صخ�صيات  �صمن  و�صعتها 
حولها رواية »املرايا» مع اإجراء بع�س التعديلت 

الب�صيطة».
»عبد  �صخ�صية  جند  املق�صودة  الرواية  وفى 
الذى  وال�صاعر  املفكر  ذل��ك  اإ�صماعيل»  الوهاب 
وت�صددًا  تطرفًا  اأك��رث  منحى  اإىل  باأفكاره  يتحول 
كل  ورف�����س   ، املجتمع  تكفر  درج���ة  اإىل  ت�صل 

معطيات الع�صر من علم وقوانني ود�صاتر .
واأن  ف��لب��د  �صيا�صى  تنظيم  خ����وان  الإ ن  ولأ  

ي�صعى اأوًل اإىل ال�صلطة رغبة فى اكت�صاب �صرعية 
احللم  ه��ذا  ابتعد  وكلما   ، ال�صارع  فى  �صيا�صية 
النقلب.  ب����وادر  وظ��ه��رت  ال�����ص��دام،  اق���رتب 
م�صر  ف��ى  امل�صلمني»  خ���وان  الإ »جماعة  ظهرت 
اتاتورك  كمال  اإل��غ��اء  على  فعل  ك��رد   1928 ع��ام 
دعا  وق��د   ،1924 ع��ام  ف��ى  العثمانية  اخل��لف��ة 
ال�صلمية  اإقامة اخللفة  اإىل  امل�صلمون  خوان  الإ
ف��وؤاد» تن�صيب نف�صه  اأخ��رى، و حاول »امللك  مرة 
مما  الع�صرينات،  منت�صف  فى  للم�صلمني  خليفة 
كتابه  تاأليف  اإىل  ال��رازق»  عبد  »على  ال�صيخ  دعا 
 1925 ع��ام  احلكم(  واأ���ص��ول  ���ص��لم  )الإ ال�صهر 
الزهر  �صيوخ  دفع  مما  اخللفة،  فكرة  ملهاجمة 
ال�صيخ  �صد  زهر  الأ حتري�س  اإىل  امللكى  والق�صر 
وطرده  العلماء،  زم��رة  من  لطرده  ال���رزاق  عبد 

كذلك من �صلك الق�صاء امل�صرى .
اعتلى  امللك فاروق عندما  اإن  يقول:  والتاريخ   
زهر،  الأ فى  تتوييجه  اإىل  خ���وان  الإ دع��ا  العر�س 
ال�صهرة:  قولته  وق��ال  با�صا،  النحا�س  فاعرت�س 
مة، ويجب اأن يتوج حتت قبة جمل�س  »فاروق ملك الأ
خوان، هم الذين اأطلقوا على ديوان  مة.» ، والإ الأ
امللك فاروق � الذى كان �صاهد على األوان الف�صاد 
�صلمى» ، وهم الذين كانوا  �  » الديوان امللكى الإ
مة  يردون على هتافات حزب الوفد التى تقول: »الأ
مع �صعد»، بهتافهم ال�صهر: »اهلل مع امللك»، لكن 
اإىل عداء عندما  �صرعان ما حتول هذا النحياز 
دينية  مظلة  �صوى  يريدهم  ل  امللك  اأن  ت��اأك��دوا 

حتميه ، واأنه لن مينحهم اأى نفوذ �صيا�صى .
ماجرى  تكمل  حمفوظ»  »جنيب  و�صخ�صيات 
يوليو،  ب��ث��ورة  خ����وان  الإ رح��ب  فقد   ، ذل��ك  بعد 
»جمال  البكبا�صى  واأن  خا�صة  ثورتهم  واعتربوها 
تقرب  الثورة  زعيم  اأ�صبح  ال��ذى  النا�صر»  عبد 
رواية  ففى  جل�صاتهم،  بع�س  وح�صر  اإل��ي��ه��م، 
بتاأييد  الثورة  حتظى  �صاعة»  الزمن  من  »الباقى 
الذى  ب��ره��ان»   حامد  »حممد  خ��وان��ى  الإ ال�صاب 
�صل،  الأ اإخوانية  ح��رار  الأ ال�صباط  حركة  اعترب 
وعندما ين�صحه والده بالنتعاد عن تلك احلركة 
يرد بده�صة: »كيف اأهجرهم بعد اأن توج كفاحهم 
رواية  فى  تقريًبا  امل�صهد  ويتكرر  املبني؟»،  بالفوز 
خوانى  الإ ال�صاب  مع  وامل�صاء»  ال�صباح  »حديث 
فى  كان  الثورة  قامت  »وملا  قابيل»:  ح�صن  »�صليم 
اأنه  املرحلة الثانوية فرحب بها بكل حما�س وظن 
خوان اإمنا يندمج فى الثورة»..  بان�صمامه اإىل الإ
اإىل  ويتحول  متاًما  يتل�صى  ال�صعور  هذا  كل  لكن 
ما  وكل  ورجالها  وزعيمها  للثورة  مطلقة  كراهية 
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ينتمى اإليها ، فقد اأنتجت الثورة برناجمها اخلا�س 
ن�صاأ  ال��ذى  اجل��دي��د  اجليل  اح��ت��واء  ف��ى  وجنحت 
فى اأح�صانها ومل تعرتف بغره، بل اإنها راأت فى 
وي�صعى  ا�صتقرارها  يهدد  داهًما  خطرًا  خ��وان  الإ
عليه  جل�صت  الذى  العر�س  فوق  من  اإزاحتها  اإىل 
خوان  الإ ت�صفية  معركة  ب��داأت  وهنا  عناء،  بعد 
خوان  الإ ب��رم��وز  واملعتقلت  ال�صجون  ت  وام��ت��لأ
فى  بطال  الأ مواقف  وحتولت  ا،  اأي�صً وال�صيوعيني 
حامد  »حممد  هو  فها  النقي�س،  اإىل  ال��رواي��ات 
 � �صاعة»  الزمن  »الباقى من  رواية  � بطل  برهان» 
خوان  الذى هلّل للثورة  واعتربها تتويًجا جلهود الإ
كاأن  املجتمع   فى  مكانته  على  احل�صول  وانتظر 
ي�صن  كربى،  موؤ�ص�صة  راأ�س  على  اأو  وزي��ًرا  ي�صبح 
النا�صرية  ال�صلطة  على  وقا�صًيا  عنيًفا  هجوًما 
،فقد وجد نف�صه فى اأعماق �صجن رهيب، ويق�صى 
ال�صوت  ليظل  منه  وي��خ��رج  عامني  املعتقل  ف��ى 
خوانى الراف�س لكل ملمح ع�صر عبد النا�صر  الإ
اخلل�س،  الثلثى  العدوان  فى  يرى  اأنه  لدرجة 
فما اأن تدك طائرات  العدو بيوت وم�صاجد وكنائ�س 

القاهرة ن�صمعه يقول فى رواية الباقى من الزمن 
اأفدح  ما  ولكن  املجرمني  حركة  »انتهت  �صاعة: 
زمة  وحقق  الثمن»، و جتاوز النظام النا�صرى الأ
امل�صريون انت�صارهم ال�صعبى العظيم باملقاومة، 
ول   1967 هزمية  عقب  يتكرر  املوقف  ه��ذا  لكن 
تفريق  دون  �صماتته  برهان  حامد  حممد  يخفى 
نظام،  مع  خ��لف  وب��ني  باأكمله  وط��ن  حمنة  بني 
خوان على مواقفهم  ويظل اأبطال الروايات من الإ
باأن اخللف كان  النا�صر دون اعرتاف  من عبد 
�صيا�صًيا ومل يكن دينًيا بدليل غ�صب النظام على 
و�صراوة  وق��وة  ق�صوة  تقل  ل  ب�صورة  ال�صيوعيني 
وطالت التهامات بال�صيوعية اأدباء وكتاب �صجلوا 

دبية . عمال الأ مرارة املعتقل فى العديد من الأ
العداء  ه��ذا  ي�صتغل  اأن  »ال�����ص��ادات»  على  ك��ان 
مع   م�صاحلة  عقد  فقرر  وع�صره،  النا�صر  لعبد 
من  اأراد  ما  وحقق  اله�صيبى  عن  فاأفرج  خ��وان  الإ
خ��وان  الذين ظهروا فى رواي��ات حمفوظ  تاأييد الإ
م�صاركني فى �صن الهجوم على ع�صر عبد النا�صر، 
وراح حممد حامد  اإجنازاته،  ومن  منه  و�صاخرين 

برهان يدافع عن ال�صادات، ويربر كل اأخطائه، لكن 
اتفاقية كامب ديفيد مل ترتك فر�صة للدفاع، كما اأن 
العهود والوعود التى قدمها لهم ال�صادات مل تتحقق 
حزًبا  ك��ان  ول��و  حتى  �صىء  اأى  على  يح�صلوا  ومل 
الطلقات  وكانت  وت�صاعد  ال�صدام  بداأ  �صيا�صًيا. 
ال�صادات  الرئي�س  ���ص��در  اإىل  امل��وج��ه��ة  ال��غ��ادرة 
اجلماعة  عن  ن�صاأ  فقد  باآخر،  اأو  ب�صكل  اإخوانية 
عدد كبر من اجلماعات املتطرفة واملت�صددة التى 

اأذاقت م�صر ويلت ل اأول لها ول اآخر.
الكتاب لي�س جديدًا ، لكنه ي�صلح مرجعًا للحظة 
البنا»  »ح�صن  اأبناء  فيها  ي�صتعر�س  التى  الراهنة 
املجل�س  ويعقدون �صفقاتهم مع  الدينى،  نفوذهم 
و�صلحيات  ال��ربمل��ان  مقاعد  مقابل  الع�صكرى 

�صيا�صية جنهل الكثر منها .
جمتهد  كاتب  بيومى»  »م�صطفى  اأن  واحلقيقة 
وعا�صق لهذا النوع من الدرا�صات املهمة ،فقد �صبق 
و�صورة  حمفوظ»  جنيب  اأدب  فى  »ال��ق��راآن  وق��دم 
الفلح وال�صلطة فى اأدب يو�صف القعيد»، اإ�صافة اإىل 

كتاب مهم بعنوان »�صنع اهلل �صاهدًا وم�صاهدًا».
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كل  م��ع  ع���ار  و���ص��م��ة  �إىل  م��وؤ���ص��ف حت���ول  م�صهد 
وتتبارى  �أكتوبر،  بذكرى  م�صر  فيه  حتتفل  عام 
فالم  �لأ عر�ض  �إىل  �لتليفزيونية  �ملحطات  فيه 
�أن  �صانعيها  على  ينبغى  ك��ان  »�لفا�صحة«،�لتى 
بعدما  منها  خجاًل  وجوههم  ي��د�رو�  �أو  يدفنوها 
ت�صقط  ل  وجرمية  جبينهم  فى  �صبة  �إىل  حتولت 

بالتقادم !
»�صرخة منلة« .. وركوب املوجة

�لقرن  م����ن  �ل�����ص��ب��ع��ي��ن��ي��ات  ف����ى  ذل�����ك  ح�����دث 
عو�م �لتى تلت مبا�صرة  �ملا�صي،وبالتحديد فى �لأ
»�لعبور �لعظيم«،وبنف�ض �ملنطق  �لنتهازي،و�لعقلية 
�أ�صحاب  من  ع��دد  �ملنحرفة،�أ�صيب   نتاجية  �لإ
نتاجية بهلع وذعر كبريين بعد �إندلع  �ل�صركات �لإ
�لتو  مطالبون،فى  �أنهم  يناير،وت�صورو�   25 ثورة 

و�للحظة،باأن ُيعلنو� �نتماءهم وولءهم للثورة،ومل 
��صتثمرو�  �أخ����رى  ط��وي��اًل،وم��رة  وق��ت��ًا  ي�صيعو� 
�أماًل فى حتقيق  �لتاريخى وركبو� �ملوجة«  �حلدث 
مكا�صب وقتية، وكانت �لنتيجة �أن »متخ�ض �جلمل 
�أربعة  يونيو،ويعد  م��ن  ول  �لأ ففى  ف����اأرً�«؛  فولد 
دور  يناير،��صتقبلت  ث��ورة  قيام  من  فقط  �صهور 
تاأليف  منلة«  »�صرخة  فيلم  �ل�صينمائى  �لعر�ض 
�لعزيز،  عبد  �صامح  و�إخ��ر�ج  �جلليل،  عبد  طارق 
�أ�صحابه  يعلم  �جلليل،�لذى  عبد  عمرو  وبطولة 
رياح  تهب  �أن  قبل  ب��د�أ  ت�صويره  �أن  غريهم  قبل 
حد�ث،وب�صبب �لظروف  �لثورة،لكن مع تالحق �لأ
»�صرخة  ت�صوير  �ل��ب��الد،ت��وق��ف  عا�صتها  �ل��ت��ى 
�ملختلفة،ول�صبب  �لفنية  عمال  �لأ من  منلة«،كغريه 
بد�أت  و�ل��ك��ات��ب  و�مل��خ��رج  �ملنتج  ���ص��وى  يعلمه  ل 

ليتم  �ل�صيناريو  تعديل  ت�صتهدف  �لتى  �جلل�صات 
�لزج بعدد من �مل�صاهد غري �ملدرو�صة و�حلو�ر�ت  
»م�صخ  �صنع  �إىل  مر  �لأ و�مل�صوهة،لينتهى  �ملفاجئة 
من  عنه  �ملفرج  �مل�صرى  بال�صجني  �صينمائي«،بد�أ 
باأ�صره  �مل�صرى  بال�صعب  لينتهى  �لعر�ق  �صجون 
»�لنظام«  با�صقاط  مطالبًا  �لتحرير«  »ميد�ن  فى 
لو  للفيلم  بينما كان ميكن  »�ملخلوع«  طاحة ب  و�لإ
تنويرية  ر�صالة  يقدم  �أن  �لعادى  نهجه  على  �صار 
�لف�صاد،وتك�صف  حم��ارب��ة  على  حت�ض  حم��رم��ة 
عور�ت �ملجتمع و�أمر��صه،كالتفاوت �لطبقي،وزو�ج 
�ملال و�ل�صطة،و�صكوك بيع �صركات �لقطاع �لعام،و
منى على  �لر�صاوى،و�لنتخابات �ملزورة،و�لقهر �لأ
�لدولة،و�لع�صو�ئيات،و�ل�ض �أمن  مباحث  جهاز  يد 
فالتعديالت  و�لعوز؛  للفقر  نتيجة  خالقى  �لأ قوط 

من ت�شويه حرب �أكتوبر �إىل ركوب ثورة 25 يناير
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  ف��ى اأع��ق��اب ح��رب اأك��ت��وب��ر ،ال��ت��ى زل��زل��ت اأرك���ان الكيان 
ال�صينمائيني ب�صدمة  املنتجني  اأ�صيب عدد من  ال�صهيوين، 
فالم  قوية بعدما وجدوا اأنف�صهم مطالبني بتعديل م�صار الأ
يوم  م��اح��دث  ت��واك��ب  بحيث  بالفعل  ت�صويرها  ب����داأوا  ال��ت��ى 
ال�صاد�س من اأكتوبر،وترتجم النت�صار احلقيقى  النادر فى 
�صرائيلى  اإىل واقع مرئى يقف على  تاريخ ال�صراع العربى الإ
قدم امل�صاواة مع ما حتقق على اأر�س الواقع بالفعل،فما كان 
ركان،وفى  الأ مكتملة  جرمية  اأق��دم��وا،ف��ى   اأن  �صوى  منهم 
اأفالمهم،وفى متاجرة  غياب كامل للم�صئولية،،اإىل ىل ذراع 
الن�صر،وغازلوا،فى  العظيم،ا�صتثمروا  ب��احل��دث  ���ص��ارخ��ة 
اإىل موجة  وقتها،وحولوه   ال�صائد  العام  رخي�س،املناخ  نفاق 
ال�صينما  تتفنن  التى  والظواهر  امل��وج��ات  كمئات  ظ��اه��رة،  اأو 
وجوهنا  ف��ى  ا�صتثمارها،فاألقوا  ث��م  افتعالها  ف��ى  امل�صرية 
باأفالم على �صاكلة :«الر�صا�صة ل تزال فى جيبي« و«بدور« 

و«الوفاء العظيم«!
»�صرخة منلة« تاهت و�صلت الطريق

جمدى الطيب 



�جلمل،كالتى  بع�ض  بالفيلم،و�قحام  �أ���ص��رت 
جاءت على ل�صان ع�صو جمل�ض �ل�صعب � �أدى دوره  
�لفنان �لقدير حمدى �أحمد � مثل :«م�ض �نتو� ب�ض 
عبد  عمرو  �لبطل  وق��ول  بالتغيري«  بتحلمو�  �للى 
�جلليل:« �حنا ع�صنا عمرنا كله فى مرحلة �نتقالية 
�لر�أ�صمالية«  �إىل  �ل�صر�كى  �لحت��اد  زم��ن  من 
�ل�صياق«  عن  و«خارجًا  مبت�صرً�  فيلمًا  منه  جعلت 
باأن  كفياًلَ  »�صرخة منلة« وحده  كان عنو�ن  بينما 
�لثورية،بدون �حلاجة  فالم  �لأ ي�صعه فى م�صاف 
�لو��صح  �صقاط  يناير؛فالإ  25 بثورة  �لتم�صح  �إىل 
�أن  ت��اأك��ي��د �لبطل  �ل��ع��ن��و�ن وج��د ���ص��د�ه ف��ى  ف��ى 
»�لفقر�ء حتولو� �إىل جي�ض من �لنمل ُيد��ض حتت 
قد�م«و�أن عليهم �أن يقنعو� مبا ق�صم لهم على يد  �لأ
خرم  ويخرمو�  �لنمل  يفعل  كما  ويفعلو�  »�لنظام« 
ن  ليعي�صو� فى �صالم« لأ ويتد�رو� فيه  جوه �حليط 
»�لبلد م�ض بلدهم وكوي�ض �أن �أ�صحابها �صايبينهم 

يعي�صو� معاهم بدل ما يرحلوهم« !

جدًل  تثري  ب��اأن  �أ���ص��رن��ا،  كفيلة،كما  كانت  روؤي���ة 
باأن »�صرخة منلة«  دع��اء  �إىل �لإ من دون �حلاجة 
»�مل�صرى م�ض حيعيط   و�أن  �لثورة،  فيلم عن  �أول 
ل«مبارك«،فى  م�صاهد  �إ�صافة  �أبدً�«،بعد   تانى 
»�صيد  يطالب  حكمه،وهو  من  خ��رية  �لأ �ل�صاعات 
يرى  ل  بينما  �لق�صاء  �أح��ك��ام  ب��اح��ر�م  ق���ر�ره« 
ونظامه،و��صتعانة  �إ�صقاطه  عن  بدياًل  �ل�صعب 
�لذى  للمارد  ت�صجيلية  بلقطات  �لفيلم  خم��رج 
��صتيقظ،ونف�ض عنه �آثار �ملذلة وغبار �لقهر،وثاأر 
�لرئا�صى  �ملباحثية،و�ملوكب  �لدولة  من  لنف�صه 

�لذى �ختفى منه »�لرئي�ض« بعد خلعه !
»الفاجومي« قفز على الثورة

�أن م��اح��دث م��ع »���ص��رخ��ة من��ل��ة« تكرر  �مل��ف��ارق��ة 
فى  ُطرح  �لذى  »�لفاجومي«  فيلم  مع  »بالكربون« 
�ل�صالت فى �ليوم نف�صه � �أول يونيو � عن �صيناريو 
ببطولته  وق���ام  �ل�صماع  ع�صام  و�أخ��رج��ه  كتبه 
»�لفاجومي« و�صالح عبد  دور  �ل�صاوى فى  خالد 

�لذى  عي�صى«؛فالفيلم  �إمام  »�ل�صيخ  دور  فى  �هلل 
�لعام  م��ن  نوفمرب   9 ف��ى  �لفعلى  ت�صويره  ب���د�أ 
غري  جت��رب��ة  ي�صبح  �أن  �ملمكن  م��ن  ك��ان   2010
ير�صد  �لذ�تية،كونه  �ل�صري  �أعمال  فى  م�صبوقة 
بعد  �صاحبها،ولي�ض  حياة  فى  �صخ�صية  �صرية 
�عتماده  �إىل  �لعادة؛�إ�صافة  ج��رت  رحيلها،كما 
»�أحمد  �ل�صاعر  بنف�صه  �لتى كتبها  �ملذكر�ت  على 
ُيقال  فيلم  بتقدمي  �أ�صحابه  جنم«،�ن�صغل  ف��وؤ�د 
 25 بثورة  ما  عالقة  تربطه  �أو  »ث���وري«  �أن��ه  عنه 
على   � »�ل��ث��وري��ة«   � �لدع���اء  ه��ذ�  ،و�نعك�ض  يناير 
منحته  ما  م�صاره،و��صتثمر  عن  فانحرف  �لعمل 
�إيحاًء  ليعطى  وخ�صو�صية  بريق  من  له  �ل��ث��ورة 
�لعناوين  ُت�صري  بينما   )!( حالها  ل�صان  ن��ه  ب��اأ
عام  تبد�أ  ح���د�ث  �لأ ب��اأن  �ل�صا�صة  على  �ملكتوبة 
يعمل  �مليكانيكية،حيث  �لنقل  ور���ض  ف��ى   1959
��صمه،فى  تغري  جنم،�لذى  ف��وؤ�د  �أحمد  �ل�صاعر 
عالقته  وت��ب��د�أ  ن�صر،  ف���وؤ�د  �أده���م  �ل��ف��ي��ل��م،�إىل 
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�مل��ب��ك��رة ب��ال��ت��ظ��اه��ر�ت و�ل��ت��زوي��ر،وت��ورط��ه فى 
جميء  مع  تتغري  �أفكاره  �ل�صعب،لكن  قوت  �صرقة 
جمعه  تنوير،بعدما  حلظة  1962،وت��ن��ت��اب��ة  ع��ام 
عبد  عهد  فى  �لوطنية  �حلركة  و�أب��ن��اء  �ل�صجن 
�ل�صوت  لهذ�  �لي�صار،وتبنيهم  �لنا�صر،خ�صو�صًا 
ف���وؤ�د ح��د�د و�صالح  �ل��ذى يختلف ع��ن  �جل��دي��د 
�ل�صجني«،ومن  »�ل�صاعر  بلقب  جاهني،و��صتهاره 
�لعناوين �لتى حتدد �لفرة �لزمنية ب�صكل مبا�صر 
ياأتى �ل�صرد �أكرث مبا�صرة فى �لفيلم �لذى يعتمد 
جاءت  كبري،فاملعلومات،�لتى  ب�صكل  �لتلقني  على 
حديث  بعنف،فهناك  �مل�صاهد  باملذكر�ت،جتتاح 
فرو  عن عمله،بالو��صطة،فى منظمة �لت�صامن �لأ
�أ�صيوية و�أمريكا �لالتينية،وت�صبح �لفر�صة مو�تية 
لنتعرف ب�صكل عابر �إىل »يو�صف �ل�صباعي«،ونعرف 
له،وفى  تو�صطت  �لتى  هى  �لقلماوي«  »�صهري  �أن 
�لكبري  �لكاريكاتور  فنان  �لتقى  نف�صها  �ملنظمة 
حني  وفى   � �لوهاب  عبد  فطني  زكى   � »حجازي« 
�ل�صباعى  �ل�صيناريو ��صم »حجازي« ويو�صف  ذكر 
و«نو�رة جنم« و�صهام �صربى وبهاء �لدين �صعبان 
»�إمام« ب�صكل �صريح  �ل�صيخ  وحممد على م�صاعد 
�إمام  �ل�صيخ  وك��ذل��ك  �مل��ذك��ر�ت  لكاتب  �خ��ت��ار 
و�صافيناز كاظم وعزة بلبع �أ�صماء م�صتعارة،وكاأن 
و�لهوى،ولي�ض  �مل��ز�ج  »�نتقائية«،وح�صب  �مل�صاألة 
نهجًا ثابتًا ُيطبق على كل �صخ�صيات �لفيلم،وعلى 
�لطريقة نف�صها �أغرقنا �ل�صيناريو فى �لكثري من 
�لفجة  �جلن�صية  �لز�ئدة،كالعالقة  �لتفا�صيل 
ب��ني »�ل��ف��اج��وم��ي« و«روح���ي���ة« � ج��ي��ه��ان ف��ا���ص��ل � 
�لديني،�لذى �جتاح  للمد  �ملوحية  �إ�صار�ته  بعك�ض 
م�صر،فى �صورة و�صلوك زوج »روحية« � ماهر �صليم 
� و�بنتها »�أمال« �لتى �رتدت �حلجاب؛فال�صيناريو 
�ل�صماع«  »ع�����ص��ام  �لفيلم  خم���رج  كتبه  �ل���ذى 
عندما  �لبلبلة  و�أث����ار  �ل���ص��ط��ر�ب  عليه  غ��ل��ب 
عبد  »ج��م��ال  �ل��زع��ي��م  تنحى  م�صهد  �إىل  �أ���ص��ار 
م�صر  فى  �نطلقت  �لتى  �لنا�صر«،و�ملظاهر�ت 
ملطالبته بالر�جع عن قر�ر �لتنحي،و�نتحار »عبد 
وتاأبني  ب��در�ن«  »�صم�ض  وحماكمة  عامر«  �حلكيم 
»�صاهندة مقلد« لزوجها »�صالح ح�صني« ومبادرة 
�ل�صاد�ت  وع��ه��د  �لطلبة  وم��ظ��اه��ر�ت  روج����رز 
و�نتفا�صة  مل�صر  نيك�صون  وزي��ارة  �لقوى  ومر�كز 
»مدر�صة  م�����ص��رح��ي��ة  وع���ر����ض  ي��ن��اي��ر  و19   18
بيوتهم  يلزمو�  باأن  �ملو�طنني  قناع  لإ �مل�صاغبني« 
وحرب �أكتوبر،وظهور �لتيار �ملتاأ�صلم فى �جلامعة 
ملو�جهة �لنا�صرين و�لي�صاريني و�ملارك�صيني،وبدء 
�صابق  دون  �لنفتاح،وفجاأة،ومن  �صيا�صة  تطبيق 

بامل�صاهد  �أى مربر در�مى قفز  �إن��ذ�ر وفى غياب 
قر�ءة  �إن  �لقول  على  متكئًا  يناير   25 ث��ورة  �إىل 
بل  بالثورة فح�صب  تنبيء  »�لفاجومي« ل  ق�صائد 
عن  فيلمًا  لي�ض  »�لفاجومي«  بقدومها،و�أن  تب�صر 
فى  م�صر  عن  فيلم  هو  و�إمنا  جنم«  فوؤ�د  »�أحمد 
توؤكده  �ل��ذى  �ملعنى  �أبنائها،وهو  من  �بن  �صورة 
يا  �مه  يا  »م�صر  �لبطل  فيها  يغنى  �لتى  �لنهاية 
بهية«،وقد بلغ منه �لعمر عتيًا،وكاأنه »�صاهد على 
نه عا�ض حتى ير�ها متحققة على  �لثورة« و�صعيد لأ
�أر�ض �لو�قع )!( وهى نهاية يغلب عليها �لفتعال 
باد على  �لبطل مباكياج �صيء،و�إرهاق  ظهر فيها 
ظهر  �لتى  �ل�صيئة  �حلالة  يعك�ض  و�صوته،  وجهه 
فيلم  ممثلى  �ل�صاوي«،وغالبية  »خ��ال��د  عليها 
»�لفاجومي«،فاللياقة �لذهنية بدت غائبة،و�لتو�فق 
للممثل  �جل�صمانية  و�ملو��صفات  �ل�صخ�صية  بني 
غري حا�صرة،و��صتدعاء روح �ل�صخ�صية متاأرجح، 
د�ء،ف��ال��ف��ي��ل��م ل يلقى  و�لف��ت��ع��ال و����ص��ح ف��ى �لأ
دون  من  بال�صخ�صيات  مير  �لذى  للزمن  �عتبارً� 
جلاأ  �لتى  �ملفرد�ت  بينما  عليها  تاأثريه  يرك  �أن 
جو�ء �لثورية مل�صر  �إليها �ملوؤلف  � �ملخرج لر�صد �لأ
ومدر�صية،  تقليدية  و�ل�صبعينيات  �ل�صتينيات  فى 
لبد  »�لتاريخية«،فالثورى  �ل�صورة  لذ�ت  وتكر�ر 
�أو  »جيفار�«  عن  كتابًا  يقر�أ  وهو  علينا  يظهر  �أن 
جد�رغرفة  �وعلى  مكتبه  خلفية  فى  �صورته  ي�صع 

مببادئ  وي�صرب  »بوهيميًا«  يكون  �أن  نومه،ولبد 
�ملجتمع عر�ض �حلائط،ولبد �أن يكون »زير ن�صاء« 
�حلرمات،وكلها  وينتهك  ع��ر����ض  �لأ وي�صتبيح 
فى  �لبطل  ل�صخ�صية  »�ل�صماع«  ر�صمها  تفا�صيل 
فيلم »�لفاجومي« ملتزمًا � فى �لغالب � ب�صخ�صية 
وم�صجرة،  م�����ص��ت��ف��زة،  ب���دت  لكنها  ���ص��اح��ب��ه��ا 
جمالية.  مل�صة  �أى  من  وتخلو  لال�صمئز�ز  ومثرية 
»�لفاجومي«  فيلم  ياأتى  �أن  طبيعيًا  كان  ثم  ومن 
و�لفكرية  �لفنية  بالقيمة  يكن  مال،ومل  لالأ خميبًا 
و�ل�صيا�صية �لتى �نتظرناها، نتيجة لكرثة �إدعاء�ته 
نه � وهذ� هو �ملهم � �أبى �إل �أن يتم�صح  و�نفعالته،ولأ

بثورة 25 يناير !
»�صامى اأك�صيد الكربون«

يقود الثورة امل�صادة
بثورة  بالتم�صح  �كتفى  قد  »�لفاجومي«  كان  �إذ� 
م�صادة  ث��ورة  ق��اد  رم��زي«  »هانى  ف��اإن  يناير   25
�أخرجه  �لكربون«،�لذى  �أك�صيد  »�صامى  فيلم  فى 
�أك�����رم ف��ري��د وك��ت��ب��ه،ب��غ��ري وع���ي،ث���الث���ة كتاب 
�خلتم  �صر  »�صامح   : و�ح��دة،ه��م  �صيناريو،دفعة 
�أ�صهمو�  فالثالثة  ح�صن«؛  وع��الء  نبوى  وحممد 
مب�صاعره،ومل  باجلمهور،و�لتالعب  �لتغرير  فى 
ب�صورة مل  يناير   25 ثورة  �أهانو�  بل  بهذ�  يكتفو� 
تعاطفًا  و�أكرثها  رجعية  �لقوى  �أعتى  عليها  جتروؤ 
�ملتحولني«،�لذين  عك�ض  �لبائد،وعلى  �لنظام  مع 
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�أر�دو� �أن يركبو� �لثورة«،مل يخف »�صامى �أك�صيد 
و�لثو�ر،ففى  للثورة  �ملناه�ض  موقفه  �لكربون« 
عنها  تنفى  ل  ب�صورة  ومتتابعة  عجيبة  م�صاهد 
�صبهة �لتعمد �لو��صح،يقع �لبطل »�صامي« � هانى 
رمزى  فى قب�صة جمموعة من مفتوىل �لع�صالت 
فتاة  �إغ���و�ء  ف��ى  ن��ه جن��ح  م��ن��ه،لأ نف�صهم  لأ ث���اأرو� 
بعينها  منطقة  ط��ال  �ل�صرب  ن  ب�صحبتهم،ولأ
�أ�صقطتم  »�صامي«:«كده  »�ملوؤخرة«،ي�صرخ  هى 
ي�صقط  �أن  وقبل  �لنظام«  �صيعتم  و«كده  �لنظام« 
�لنظام«،وهو  �صيعتم  :«ك��ده  يهتف  ر���ض  �لأ على 
�صبة  �لبع�ض  �عتربها  �لتى  �صخافته  مع  ت�صبيه 
للنظام،بدليل ت�صبيهه باملوؤخرة،يعنى  فى �ملقابل 
لي�ض  »موؤخرة«  من  للتخل�ض  قامت  »�لثورة«  �أن   �
م�صاهد  ك��ل  ف��ى  يتاأكد  �ل���ذى  �ملعنى  �أك��رث،وه��و 
�لتافه  �ل�صباب  من  حفنة  فيها  ظهر  �لتى  �لفيلم 
ل  بدرجة  تاأكيد،و�جلهلة  بكل  بالفعل،و�ل�صاذج 
»�لثو�ر«)!(  �لفيلم  عليهم  �إنكارها،�أطلق  ميكن 
�حل�ض  عنها  يغيب  حتركهم  �ل��ت��ى  ه���د�ف  ف���الأ
و�لعلم  وم�صيئة،  عبثية  �ل�صيا�صي،ومظاهر�تهم 
�مل�صرى حتول فى �أيديهم �إىل خرقة بالية لي�صت 
معناها،ومل  �ل�صعار�ت  فقدت  بينما  مغزى  ذ�ت 
�لق�صايا؛  يحاء�ت �جلن�صية،و�صفهت  �لإ تفلت من 
فاملظاهر�ت خرجت،كما يقول م�صهد بني »�صامي« 
ثرياء ميلكون فيالت فى  ن »�لأ و�صديقه � �إدو�رد � لأ
مارينا«،و�ل�صر�ع �لطبقى عند �لبطلة � درة � �لتى 
ُيفر�ض �أنها خريجة جامعية،وت�صتعد لنيل درجة 
�ملاج�صتري،وقبل هذ� كاتبة �صحفية ونا�صطة، يعنى 
�أو  »فيات«  فارهة،ولي�ض  �صيارة  �حتقار من ميلك 
»�صيات«،باعتباره »عميل« �أو«خائن«. �أما �ملثقف فى 
�لفيلم فهو »جمنون« يهذى �أو �صاب يرتدى »كوفيه 
فل�صطينية« و»يهرتل« بكالم مقعر غري مفهوم عن 
�لعي�ض و�حلرية و�لعد�لة �لجتماعية«،ولحظ هنا 
�أنها �ل�صعار�ت �لثالث �لتى رفعها �ملتظاهرون فى 
ميد�ن �لتحرير مع �أول �أيام ثورة 25 يناير،وتتاأكد 
»جمعة  ب  �ل�صاذجة  �ملطالبة  مع  للثورة  �صاءة  �لإ
نقابة  �أم����ام  �ل�صطحية  �ل��غ�����ص��ب«،و�مل��ظ��اه��رة 
�أى  وو���ص��ف  باملعتقلني،  للمطالبة  �ل�صحفيني 
خطر  ل  دو�صة«  »�صوية  باأنها  �حتجاج  مظاهرة 
ذن  �لأ تخطئه  ل  ب�صكل  متعمدة  منها؛فال�صخرية 
و�ل�صقاطات  و�ل�����ص��خ��ب  و�ل��ع��ني،و�ل�����ص��و���ص��اء 
�لو�قعية،  عن  به  م�صد�قيته،وتناأى  �لفيلم  تفقد 
�أى  تناه�ض  ومتخلفة  رجعية  �أف��ك��ارً�  تكر�ض  بل 

�جتاهات ثورية.
قد يقر�أ �أحدهم تفاهة و�صطحية و�صذ�جة وتر�جع 

مرحلة  ن��ه��ا  ب��اأ �ل��ك��رب��ون«  �أك�صيد  »���ص��ام��ى  وع��ى 
حجم  على  للتاأكيد  �لفيلم  در�م���ا  ف��ى  �صرورية 
�لبطل فيما بعد،و�لتنوير  �لذى طر�أ على  �لتحول 
لها  يكن  مل  �فر��صية  ق��ر�ءة  �أ�صابه،وهى  �لذى 
يبدو  يبثه �حلو�ر  �لذى  �لفيلم؛فاجلهل  مكان فى 
يدعو  �لفيلم   لها،وكاأن  عالج  ل  �لتى  كال�صموم 
ميكن  م��ف��ر���ض،ول  ه��و  يحاربه،كما  ول  للجهل 
يقول  �حل���و�ر،�ل���ذى  جملة  يتقبل  �أن  عاقل  ى  لأ
 .. بتتنطط على �صعبها  :«دى حكومة  فيها �لبطل 
ولي�ض  �أدب«  »قلة  تعك�ض  نها  �صرعي«،لأ »نطة  ودى 
�أى فعل ثوري،وهو مايدعونا ليقني  حتري�صًا على 
�أن �لفيلم يقود ثورة م�صادة مبعنى �لكلمة،و�لدليل 
�أهمية  �ملتكررة،من  �لو��صح،و�صخريته  تقليله 
حر«،   م�صرى  »�أن��ا  بوك«،و�صعار  »�لفي�ض  وتاأثري 
و�لفجاجة فى جملتى :«زغردى يا �أم خمي�ض �حنا 
�للى نحينا �لرئي�ض« و«�هتفى يا �أم �صارة �حنا �للى 
�صلنا �لوز�رة«،فال�صباب �لثائر،كما يقدمهم �لفيلم 
قب�صة  من  تخل�ض  �لبطل  ن  لأ �لغ�صب  يعريهم 
عليهم  فوت  نه  لأ  � فوزي«  »يو�صف   � عمال  �لأ رجل 
�لن�صال  لهيب  و�أطفاأ  �لعام،  �لر�أى  تاأليب  فر�صة 
كّتاب  نظر  وجهة  ح�صب  يعنى   ما  بد�خلهم،وهو 
�ل�صيناريو وبطله وخمرجه � �أن »�لثو�ر« ل يهمهم 
حب  زمات،ويحركهم  و�لأ باملحن  �ملتاجرة  �صوى 

ثارة و�إ�صاعة �لفو�صى! �ملوؤ�مرة، و�مليل �إىل �لإ
»تك تك بوم«.. ل يعرف الفارق

بني الثوار والبلطجية
كان  يناير   25 ب��ث��ورة  و�مل��ت��اج��رة  �ل��وع��ى  غياب    
فى  ُعر�ض  بوم«،�لذى  تك  »تك  لفيلم  �أي�صًا  �صمة 

�أ�صهر   7 بعد  �ملا�صي،�أى  �أغ�صط�ض  من  �لثالثني 
»�إ�صعاد  فكرته  وكتبت  �لثورة،و�أنتجته  �إندلع  من 
للممثل »حممد  �أ�صندت  �صباب غام�صة  يون�ض«،ولأ
�صعد« مهمة كتابة �ل�صيناريو و�حلو�ر،ل�صر�صائه 
عقد  على  توقيعه  بها  تنتزع  ت��ن��ازلت  تقدمي  �أو 
فادحًا،وكانت  خ��ط��اأ  �لفيلم،فارتكبت  بطولة 
جمع  �جلميع؛فال�صيناريو  على  وب���اًل  �لنتيجة 
ل�صخ�صيات  و�ل�����ص��ورة  ب��ال�����ص��وت  ق�صا�صات 
ومو�قف قدمها »حممد �صعد« مر�رً� وتكر�رً� من 
�فتقدت  �لتى  �صو�ه،و�لفكرة  �جلميع  قبل،وملها 
خفة ظل »�إ�صعاد يون�ض« حتكى »ق�صة �صاب وفتاة 
حدد� موعد زو�جهما بعد �صر�ع طويل مع �حلياة 
زمات  و�لأ �لفقر  للتغلب على  م�صتمرة  ومو�جهات 
�لقت�صادية،وفى �للحظة �ملحددة للزفاف قامت 
ت�صلح،بقليل  كانت  فكرة  يناير«،وهى   25 ث��ورة 
من �لوعى �ل�صيا�صى و�لفهم �لجتماعى و�خلربة 
�لفنية،ل�صنع فيلم كوميدى مر�بط وم�صوق،لكن 
كتابة  باأ�صول  در�يته  »�صعد«،وقلة  خربة  �نعد�م 
م�صري  �إىل  بالفيلم  �أودت  و�حل���و�ر  �ل�صيناريو 
�لروؤية  �لدر�مية،و�فتقد  خيوطه  مفجع،تفككت 
�مل�صادفة  �لهدف،و�عتمد  عنه  �لر�صينة،وغاب 
�لهندية؛فالبطل  �مليلودر�ما  طريقة  على  �أ�صلوبًا 
بت�صنيع  ي��ق��وم  �ل����ذى   � ���ص��ع��د  حم��م��د   � »ت��ي��ك��ا« 
نف�صه من خالل م�صاهد غاية فى  »�لبمب« يقدم 
�ل�صحك،و�صباب  على  مطلقًا  تبعث  ول  �ل�صخافة 
يخططون  �أن��ه��م  يفر�ض  ب��وك«،�ل��ذي��ن  »�لفي�ض 
�ملختلني  من  جماعة  �لتحرير  ميد�ن  فى  للثورة 
�لبطل  عينا  تقع  �أن  �صذ�جة  ك��رث  و�ل�����ص��ذج،و�لأ
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مليد�ن  تخطيطية  »بروفة  �إىل  ُت�صري  خارطة  على 
رم�صانية.  دورة  ينظمون  فيت�صور�أنهم  �لتحرير« 
�صاءة  �ل�صعبية،و�لإ �للجان  بت�صويه  يكتفى  ول 
�مل�صن  �ل��رج��ل  �صخ�صية  »يح�صر«  ل��ل��ث��و�ر،و�إمن��ا 
يدى  »�لأ ع��ن  يتحدث  �ل��ذى   � ��صماعيل  جمال   �
ل  �صرفات  ف��ى  ي��رف��رف  م�صر  �ل��و�ح��دة«،وع��ل��م 
�أم �لفلول  �أ�صحابها من �لبلطجية  �إن كان  تعرف 
لعدو  �ن��ت��ظ��ارً�  مبتاري�ض  �حل���ارة  متتلئ  بينما 
بني  �لوقيعة  �إىل  ُي�صري  منا�صبة  جم��ه��ول،وب��دون 
معناه  يفقد  مرتبك  م�صهد  فى  و�ل�صعب  �جلي�ض 
�ختلقها  �لتى  �ل�صائعات  ترويج  �لفيلم  ويتبنى  بل 
يحقق  �أو  يتمح�صها  �أن  دون  من  �لبائد  �لنظام 
يذخر  وجدو�ها،كما  �أ�صبابها  عن  للبحث  فيها 
لها  يكون  �أن  ينبغى  ل  �لتى  �ملبا�صرة  بالعظات 
بد�ع  مكان فى �أى قطعة فنية تعرف طريقها �إىل �لإ
و�مل�صيحيني  �مل�صلمني  ب��ني  �حلقيقي،كالعالقة 
و�لتحولت  �ملفاجئة  �حل��ارة،و�لن��ق��الب��ات  ف��ى 
�لرئي�صية؛فاملبا�صرة  �ل�صخ�صية  على  تطر�أ  �لتى 
تخلو  ل  �مل�صتهدفة  خالقية  �لأ و��صحة،و�لر�صالة 
وملاذ�  ومتى  كيف  ي��درى  ل  و�أح���د  �صذ�جة،  م��ن 
نتاج �صور فى ديكور  قامت �لثورة فى فيلم فقري �لإ
خطر،ل  �لأ �لنقطة  �لفيلم،وهنا  �أن  فقرً�،بل  �أكرث 
و�لبلطجي،وتبدو  للثورى  دقيقًا  تو�صيفًا  ي�صع 
مر  �لأ ومنعدمة،وكاأن  غائبة  بينهما  �لفروقات 
متعمد،بدليل �أن  �لبطل ل يجد تو�صيفًا دقيقًا ملا 
يقول  �أن  �صوى  �لبائد  بالنظام  �إطاحة  من  حدث 
�لنظام  و���ض  فى    � تقياأ  �أى   � »طر�ض«  �ل�صعب   »:
لفظية  فجاجة  م��ن  �ملعنى  مافى  بكل  �لفا�صد« 

و�نتهازية �صيا�صية)!( 
»اأمن دولت«

منظومة اأمنية قبيحة وغبية
»�أمن  فيلم  يحتل  �أن  بالطبع  م��ث��رية  م��ف��ارق��ة 
دولت«،�لذى �أخرجه »�أكرم فريد«،  وُعر�ض فى 2 
فالم �لتى  نوفمرب من �لعام �ملا�صي، قائمة �أف�صل �لأ
�قربت من ثورة 25 يناير،على �لرغم من �نكار 
هالل«  »حمادة  �ملطرب  ر�أ�صه  �لعمل،وعلى  فريق 
حو�ر�تهم،و�كتفاوؤهم  كل  فى  �لفيلم،ذلك  بطل 
متابع  كل  ُي��درك  بينما  عائلي«  »فيلم  �أنه  بالقول 
عن  خرج  �لدين«  �صالح  »ن��ادر  كاتبه  �أن  للفيلم 
تناأى  �لعائلية،�لتى  ف���الم  �لأ ف��ى  �ملعتاد  �لنهج 
�لق�صايا  من  �لق��ر�ب  �لغالب،عن  بنف�صها،فى 
�لعميقة،وتتعمد  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��م��وم  �ل��ك��ب��رية،�أو 
�لتى تعتمد على �ملو�قف  �لب�صيطة  فكار  �لأ تقدمي 

ت  يا حلكا � و ، حة ملر �
�ملبالغات  �مل�صلية،وبع�ض 
�لكوميدية،ماد�مت ل تخد�ض 
�أفر�د  كل  �حلياء،وتخاطب 
خرى  �لعائلة؛ففى �لقر�ءة �لأ
ي�صتثمر  دولت«  »�أمن  لفيلم 
�لر�هنة،ويقدم  ج�����و�ء  �لأ
حمادة   � للبطل  »ب��ورت��ري��ه« 
بكلية  �لتحق  �ل��ذى    � هالل 
�ل�صرطة ب�صغوط كبرية من 
� �لذى  �أحمد حالوة   � و�لده 
ليفوز مبقعد  باع 5 فد�دين 
�ل�صعب،وملا  جم��ل�����ض  ف���ى 
ن�����ال ب��غ��ي��ت��ه،�أ���ص��ب��ح من 
عر�ف  حقه،ح�صبما تقول �لأ

�ملجل�ض،�لت�صرف  فى  �لعبثية 
فى 3 مقاعد فى كلية �ل�صرطة �نتقى و�حدً� منها 
فد�دين   7 خرين،و��صرى  �لآ ثنني  �لإ وب��اع  لبنه 
بوية على �لبن،�لذى  )!( وب�صبب هذه �ل�صغوط �لأ
�أو  �صياحيًا  مر�صدً�  ُي�صبح  ب��اأن  نف�صه  مينى  كان 
لعاب،ين�صم  لالأ مدر�صًا  حتى  �أو  ديكور  مهند�ض 
منية لكنه يبدو غريبًا عنها،وعاجزً�  للمنظومة �لأ
عن �لتو��صل مع ممار�صاتها �لعنيفة و�ل�صلوكيات 
بالقذرة؛فالتعذيب  و���ص��ف��ه��ا  �ل�����ص��اذة،�ل��ت��ى 
يبد�أ  �لبدنى  يذ�ء  �صاليب،و�لإ �لأ ممنهج،ومتعدد 
باإغر�ق �ملعتقلني باملياه فى غرف �لتعذيب ويتطور 
�إىل �ل�صعق بالكهرباء بينما تتاأهب �لكالب لتنه�ض 
� �صامى مغاورى   �أما �للو�ء »عفيفي«  ج�صاد  فى �لأ
�مل�صئول �لكبري فى �جلهاز فال يجد غ�صا�صة فيما 
مثل  �صلوب �لأ يجرى من تعذيب وعنف بل ير�ه �لأ

للح�صول على �لعر�فات »باحل�صنى !
م�صاهد ل تربهن على خروج �لكاتب نادر �صالح 
وتقاليد  بطقو�ض  ت�صميته  مي��ك��ن  ع��م��ا  �ل��دي��ن 
�صرورة  ت��وؤك��د  و�إمن���ا  فح�صب  �لعائلي«  »�لفيلم 
�إىل  »ر�ئد«،وُينقل  رتبة  �إىل  ُيرقى  �لثورة؛فالبطل 
حباط خمطط تنظيم  جهاز مباحث �أمن �لدولة لإ
�صطو�نة  »�لأ �حلكم،ح�صب  نظام  لقلب  �صيا�صى 
مال  �مل�صروخة �ملعتادة«،ويعقد رئي�صه �لكثري من �لأ
عليه،بينما يرى،فى قر�رة نف�صه،�أنه »�لرجل غري 
فى  �ملنا�صب«،وجناحه  غري  �ملكان  فى  �ملنا�صب 
لكن  و«�ل��ربك��ة«،  �مل�صادفة  وليد  منية  �لأ مهامه 
منية �ملحدودة،بل �ملتو��صعه،لل�صابط  �لقدر�ت �لأ
�لدولة،�لذى  �أم���ن  ج��ه��از  ق��ي��اد�ت  على  تنطلى 
�ل�صيناريو هجومًا كبريً� عليه،فيتهمه  ي�صن كاتب 

ن��ه »قمل  م���رة ب��ال��غ��ب��اء �ل�����ص��ي��ا���ص��ي،و�أخ��رى ب��اأ
رهابى  �لدولة«،وثالثة باإلقاء �ل�صوء على وجهه �لإ
�مل�صهد  �لتعذيب وكذلك  �لقمعي،كما فى م�صاهد 
�خلا�صة  �ملدر�صة  ومدير  �ل�صابط  يجمع  �ل��ذى 
تهديد  بلهجة  فيه  ويخاطبه   � �ل�صاوي«  »حممد   �
ووعيد :« نف�صى ملا �أكتب تقرير �أكتب جنب ��صمك 
�لنتهاكات  »كليبات«  عن  ناهيك   )!( »متعاون« 
�لبولي�ض،وفجرت  �أق�صام  فى  جت��رى   كانت  �لتى 
مبثابة  ن��رن��ت«،وك��ان��ت  »�لإ �صباب  بني  و���ص��اع  �لأ
�إرها�صة للثورة،و�لنزول فى مظاهر�ت فجر  25 
�صريح،ودعم  ب�صكل  �لفيلم  ح��دده  يناير،�لذى 
�ملعنى مب�صاهد �لطائر�ت وهى حتلق فوق روؤو�ض 
�لتحرير،ووقوف  ميد�ن  �صماء  فى  �ملتظاهرين 
�صباط  يجمع  �ل�صعبية،بينما  �للجان  فى  �لبطل 
�لتى  ور�ق  و�لأ �ل��وث��ائ��ق  �ل��دول��ة  �أم���ن  م��ب��اح��ث 

تدينهم،ويهجرون �ملقر هاربني !
ف��ى »�أم���ن دول���ت« ي���دور ح���و�ر �أي�����ص��ًا ب��ني �للو�ء 
خري تذمره من �نتهاك  و�لبطل حلظة �أن ُيبدى �لأ
�حلريات،ومالحقة �لنا�صطني و�لنا�صطات،فيعلق 
معملنا�ض  ول��و  مر�قبني  :«كلنا  �صاخرً�  »�ل��ل��و�ء« 
�لبيجامات«،كما  ونلب�ض  �لبيت  فى  حنقعد  ك��ده 
كل  فوق  �لبلد  :«م�صلحة  �ل�صمجة  �لعبارة  يكرر 
ولدنا  م�ض  :«دول  �لبطل  ي�صاأله  وعندما  �صيء« 
فى  :«ي��روح��و�  و�صادية  بعنف  عليه  يرد  بر�صه؟« 
�صتني د�هية«،بل �أنه يتهم �ل�صابط بعد ��صتقالته 
فالفيلم   )!( بالدولر«  و«بيقب�ض  »�صيوعي«  باأنه 
�لذى كان ُيفر�ض فيه �أن يقدم »حدوتة« تقليدية 
حماية  يتوىل  �لذى  منى  �لأ �جلهاز  �صابط   حول 
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�مل�صرية،من  �ل�صفرية  »دول���ت«  عائلة  وت��اأم��ني 
�لكيان �ل�صهيوين،بعد �إعالن نيتها تقدمي تقرير 
و�ملمار�صات  �لنتهاكات  يدين  �ملتحدة  مم  �لأ فى 
�صخرية  ليقدم  »�حل��دوت��ة«  �صر�ئيلية،يتجاوز  �لإ
جمل�ض  فى  �صائدً�  ك��ان  �ل��ذى  �مل�صهد  من  بالغة 
»�صيد قر�ره« �أيام فتحى �صرور،ويربط،بذكاء،بني 
قر�ر �صحب طاقم �حلماية من فيال �ل�صفرية فى 
بان�صحاب  �ل�صهري  »�لعاديل«  �خلطر،وقر�ر  ذروة 
مني«  �لأ »�لنفالت  حالة  لتكري�ض  �ل�صرطة  قو�ت 
بعد قيام �لثورة،�لتى تَرفع �لفيلم عن �ملتاجرة بها 
�أو �لتم�صح فيها،بل �صاق،بال خطابة �أو مبا�صرة �أو 
�دعاء و�فتعال،�ملربر�ت �لتى جتعل منها �صرورة 

تاريخية .
»�صيما على بابا«

واملخلوع وقائد البالط
�صاهدو�  �لذين  �أولئك  من  �أح��دً�  �أن  �لظن  �أك��رب 
»�أحمد  �أخ��رج��ه  ب��اب��ا«،�ل��ذى  على  »�صيما  فيلم 
�جلندي« وقام ببطولته »�أحمد مكي«، وُعر�ض فى 
بني  يجد عالقة  �ملا�صي، مل  �لعام  من  نوفمرب   2
�ملتاأنية  �لقر�ءة  لكن  يناير   25 ثورة  وبني  �لفيلم 
فكرته  كتب  �ل���ذى  للفيلم،  �لدقيقة  و�مل��ت��اب��ع��ة 
�ل�صيناريو  كتابة  فى  �صارك  جنيب،�لذى  �صريف 
�خليال  وظف  مكي«،  و�أحمد  �جلندى  »�أحمد  مع 
�صقاط،للحديث  �لرمزي،و�لإ �صلوب  �لعلمي،و�لأ
على  يجرى  فما  �لبائد؛  ونظامه  »�ملخلوع«  عن 
�صل  �ل��ك��وك��ب �ل��وه��م��ى »ري��ف��و« ���ص��ورة ط��ب��ق �لأ
للكوكب  على  �لأ م�صر؛فالقائد  فى  يحدث  مما 
�لقائد  من�صب  ي�صغل  كان  »�ملخلوع«  �أن  لحظ   �
نائبًا  يعني  �أن  يرف�ض   � �مل�صلحة!  للقو�ت  على  �لأ
حُتاك  حكمه،و�ملوؤ�مر�ت  من  �صنة   120 له،طو�ل 
جولته  �إح���دى  �صعفه،وفى  م�صتغلة  ح��ول��ه  م��ن 
�لكونية يتعر�ض ملحاولة �غتيال تودى بحياته � هل 
تتذكر زيارة »�ملخلوع« لبور�صعيد �أو �أدي�ض �أبابا ؟ 
�لبطانة فى  �لبحث عن �صبيه  �لفور تبد�أ  � وعلى 
حماولة  بف�صل  �ل�صعب  ق��ن��اع  دوره،لإ يتقم�ض  له 
عادة  لإ كافية  مهلة  على  �لغ��ت��ي��ال،و�حل�����ص��ول 
�لقب�صة  �إحكام  ثم  م��ور،وم��ن  �لأ مقاليد  ترتيب 
على  باملعار�صة  ط��اح��ة  �حل��ك��م،و�لإ كر�صى  على 
زكريا  باملدعو  ُي��ذك��رك  �ل��ب��الط،�ل��ذى  قائد  ي��د 
�مل��زدوج،�ل��ت��ى ُتذكرك  ع��زم��ي، وجل��ن��ة �حل��ك��م 
�لوطني،وباعت  و�حل����زب  �ل�صيا�صات  بلجنة 
�لكوكب كما تورطت فى جر�ئم ف�صاد كالر�صاوى 
فى  �لق�صاة  ذمم  �ل�صالح،وخربت  بيع  و�صفقات 
و�لرذيلة،ور�ح  بالفح�ض  �ملعار�صة  �تهمت  حني 

�ملظاهر�ت  من  للفر�ر  �أور�قهم  يرتبون  رجالها 
�ل�صعبية  �ل��ك��وك��ب،و�مل��ع��ار���ص��ة  تعم  ك��ان��ت  �ل��ت��ى 
يوؤرق  نزيهة،فالهاج�ض  بانتخابات  تطالب  �لتى 
ويدفعهم  �مل���زدوج  �حلكم  وجلنة  �ل��ب��الط  قائد 
لال�صتيالء  »�لنائب«  تعيني  خطة  تنفيذ  لتعجيل 
�لهروب  بعد  �لكوكب  وتدمري  �حلكم،  نظام  على 
مو�ل �لتى نهبوها،وهى �ملوؤ�مرة �لتى تك�صفها  بالأ
�لبطانة  وبني  بينها  باملو�جهة  وتعجل  �ملعار�صة 
باأنهم  �مل��ع��ار���ص��ة  رم���وز  تتهم  و�حل��ا���ص��ي��ة،�ل��ت��ى 
يتغافل  ل  بينما   )!( �أجنبية  �أج��ن��د�ت  �أ�صحاب 
�لفيلم �جلريء،�لذى ظلم كثريً� وقت عر�صه،عن 
�لنا�ض،  وعى  يزيف  �لفا�صد،�لذى  �لإعالم  �إد�نة 
�جلاهلة  �لتليفزيون  �إر�دتهم؛كمذيعة  وُيغيب 
�صل من مذيعات  و�ملنافقة �لتى ُتعد �صورة طبق �لأ

ومذيعى �لإعالم �مل�صرى قبل �لثورة وبعدها !
�صواء    �صينما عاقلة �صرقت الأ

غنياء جنو� ثماره«    »�لفقر�ء دفعو� ثمن �لن�صر و�لأ
�ل�صيناريو  كتاب  �صيخ  �أدي��ب«  �حلى  »عبد  كتبها 
�لقا�صي«،�لذى  »ب��ي��ت  فيلم  ب��ط��ل  ل�����ص��ان  ع��ل��ى 
�أكنوبر،وهاهو  ح��رب  ف��ى  ح��دث  م��ا  على  تاأ�صى 
تناولت  �ل��ت��ى  ف���الم  �لأ م��ع  يتكرر  نف�صه  �ل�صيء 
�لتى  �لطويلة  �لرو�ئية  فالم  يناير؛فالأ  25 ث��ورة 
�نك�صفت وت�صاءلت كثريً� مقارنة  بالثورة  تاجرت 
�لق�صرية،�لتى  و�لرو�ئية  �لت�صجيلية  ف��الم  ب��الأ
معطيات  مع  �أك��رب  وجتاوبًا  كبريً�  فهمًا  �أظهرت 
و�صرور�ت ثورة 25 يناير،و�أبدً� مل »تركب �ملوجة« 
قدمت  �لتجهيز«،بل  »�صابقة  م�صاهد  جت��ر  �أو 
فعل  �حلدث،كما  و�كبت  �لتى  ف��الم  �لأ من  باقة 

�ملخرجون »عمرو �صالمة وتامر عزت و�أينت �أمني« 
�لطيب   :  2011 »�لتحرير  �لت�صجيلى  �لفيلم  فى 
و�ل�صر�ض و�ل�صيا�صي«،�لذى جنح فى توثيق �لثورة 
ُيعو�ض  تاريخيًا دقيقًا  �صيجعل منه مرجعًا  ب�صكل 
�لتاريخية   � �ل�صيا�صية  �لوقائع  فقد�ننا للكثري من 
بفعل  وثائقها  �أو �صاعت  توثيقها  علينا  فات  �لتى 
همال و�لتو�طوؤ، كما �ت�صم بوعى �صيا�صي،وقدم  �لإ
قطعة  منه  جعل  مبا  �ل�صرد  فى  �أ�صلوب  من  �أكرث 
�صينمائية جذ�بة،فى نف�ض �لوقت �لذى تبنى روؤى 
جريئة ونا�صجة ر�صم بها �صورة »وطن فى ثورة« 
.وتكرر  �لف�صاد«  �صو�ض  عظامه  فى  نخر  و«نظام 
يناير«  »ب��رد  �لق�صري  �لرو�ئى  �لفيلم  فى  م��ر  �لأ
�إخر�ج  »رومانى �صعيد«،�لذى قدم �صورة �إن�صانية 
عانت،كغالبية  �صغرية  ���ص��رة  لأ �ل��ع��ذوب��ة  بالغة 
فى  و�حلاجة  و�لعوز  �لفقر  �مل�صرية،من  �صر  �لأ
لرفع  يناير   25 ث���ورة  »�مل��خ��ل��وع«،وج��اءت  عهد 
و�لكرب،وتبث فى  �لهم  وتزيح عنها  �لعبء  عنها 
مثل  كثرية  �أخرى  �أفالم  فعلت  مل،كما  �لأ روحها 
»مولود فى 25 يناير« �إخر�ج �أحمد ر�صو�ن« و»�أنا 
جندة« �إخر�ج نيفني �صلبي،�لتى ��صتفزها �أحد  و�لأ
ي�صاألها  وهو  �لتحرير  ميد�ن  فى  �ل�صرطة  �صباط 
جند�ت  �لأ بتوع  مع  هنا  جايبك  �للى  �يه  :«�نتى 
خالله  م��ن  ك�صفت  �ل���ذى  �لفيلم  ف��ك��ان  دول؟« 
جند�ت �حلقيقية،وثمنت دور �ل�صباب  �أ�صحاب �لآ
ف��ر�ج عن وطن  �لإ �أجندته  ر�أ�ض  �لذى و�صع على 
و�لل�صو�ض  فيه �خلونة  فا�صد عاث  بنظام  حُمتل 

ف�صادً�.
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الواقع ب�صورة  دراما  امل�صرح عن  دراما  تعرب  ال 
فى  املجتمعية  احلياة  وقائع  تعيد  ما  بقدر  مطلقة، 
ال�صرائح  طموحات  عن  ب��دوره  يعرب  جماىل،  بناء 
االجتماعية التى تعرب عنها هذه الدراما امل�صرحية، 
و�صائل  مهمة  ه��ى  وي��ح��دث  ح��دث  عما  فالتعبري 
االإعالم املختلفة، اأما �صرب اأغوار ما يحدث، وال�صعى 
للك�صف عن القوانني املو�صوعية التى حتكم حركة 
اإىل  احلا�صر  من  ينفذ  فنى  �صرح  وبناء  ال��واق��ع، 
القدرة  وميتلك  اليوم،  اإن�صان  فيخاطب  امل�صتقبل، 
على بث اأفكاره فى اأزمنة واأمكنة خمتلفة، فهذا هو 
دور امل�صرح الفاعل، وهذا ما مينحه �صفة الثورية، 
كى  للمتلقى  ودافعًا  اخلامد،  للوعى  مثريًا  ويجعله 

يدرك حقيقة ما يحدث، وينتف�ض لتغيريه.
لهذا واجه امل�صرح امل�صرى ماأزقًا تاريخيًا عقب 
من  يناير  اأواخ��ر  ال�صعبية  ال�صبابية  ثورته  انفجار 

التحرير  ميادين  فى  احتوت  والتى  الفائت،  العام 
القاهرة،  فى  وبخا�صة  ال��وط��ن،  ب��اأر���ض  املختلفة 
وت�صكيلية  وم�صرحية  وغنائية  �صعرية  ع��رو���ص��ًا 
الثورة ل�صياغات جمالية،  �صعارات  تلقائية، حتول 
ذاتها،  حول  تلتف  لكى  اجلماعية  باحلركة  وتدفع 
الثورى،  الفعل  الوقت عن جماعية  معربة فى ذات 
اختالفات  ومذيبة  عنه،  الفردية  القيادة  وغياب 
اجلميع  �صهرت  بوتقة  فى  وال��دي��ن  وال��ن��وع  ال�صن 
من  اأ���ص��ب��ح  ك��رن��ف��ال��ي��ًا  م�صرحيًا  و���ص��ع��ًا  وخ��ل��ق��ت 
ال�صعب ف�صل الكاتب وال�صاعر عن املخرج واملمثل 
واملو�صيقى عن اجلمهور الثائر، وام�صي الكل وجودًا 

حا�صرًا وفاعاًل فى الكل.
على  املنتف�ض  الثورة  فعل  اأثناء  اأح��د،  ي�صع  مل 
العام  من  ول���ني  االأ ال�صهرين  قى  الفا�صد  النظام 
املا�صى  القرن  بدايات  دع��وة  يحقق  لكى  الفائت، 

)امل�صتبد  فكر  د�صنت  وال��ت��ى  واح���د(،  ف��ى  )ال��ك��ل 
�صماتها:  اأهم  الدميقراطية  عن  ونزعت  العادل(، 
النظام  عليها  زاد  والتى  وكرامته،  املواطن  حرية 
املنهار تغييبه للعدالة االجتماعية، لذا �صار امل�صرح 
دميقراطية،  الفنون  اأك��ر  فهو  امل��ي��دان،  ب��وؤرة  فى 
فكار  واأ�صملها فى التاأ�ص�ض على بنية احلوار بني االأ
رادات، وهو بطبيعته فن مدنى ح�صارى،  والقوى واالإ
ال يعرفه الفكر ال�صحراوى، وال ي�صمو وجوده اإال فى 

زمنة املتح�صرة. االأ
ومن هنا جاء ماأزق امل�صرح فيما بعد اخلروج من 
الروؤية،  و�صبابية  الفو�صى  ل��دروب  الثورة  ميادين 
اإىل  اخلا�ض  املجتمعى  الفعل  من  االنفالت  وعقب 
�صباب  وظل  اخلا�صة،  واجلماعات  الفئات  اأفعال 
ميادين  فى  حدث  ما  يعيد  طويلة،  �صهر  الأ امل�صرح 
جتديد  دون  م�ض  االأ ب�صعارات  وي�صرخ  التحرير، 

بني ف�ساءات امليادين وف�ساءات امل�سرح
د. ح�سن عطية
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يتنا�صب مع م�صتجدات الواقع، وعفوية الثورة فتحت 
نوافذ املتاحف القدمية، فخرجت لل�صوارع اأطياف 
زمنة الباهتة، التى اأُجربت ذات يوم على االختباء  االأ
لي�ض  املتاحف،  ه��ذه  ظلمة  فى  ق�صري  غري  لزمن 
هم بقوة  فقط بقب�صة النظام املنهار، بل اأي�صا واالأ
ن�صان امل�صرى  االإ به  الذى حت�صن  املتح�صر  العقل 
منذ بداية القرن املا�صى، حتى اأوا�صط �صبعينياته، 
واأجنز فى خم�صينياته و�صتينياته اأبرز �صور امل�صرح 
طياف املختبئة  الداعى للتغيري، بينما عملت هذه االأ
فى �صقوق ال�صوارع واملتاحف والكهوف، على تقلي�ض 
وكما  املا�صى،  يناير  فى  فوجئت  حتى  العقل،  هذا 
تفاجاأ النظام املنهار نف�صه، باأن �صرائح من �صبابنا 
مازالت متتلك عقلها ووعيها واإدراكها بقيمة حرية 

ن�صان. التعبري، وحرية املواطن، وكرامة االإ
�سعارات احلرية والكرامة

خللخلة  قامت  ال�صبابية  التحرير  ميادين  ثورة 
ومازالت  ك���رب،  االأ رم��زه  باإ�صقاط  وتوجت  نظام، 
النظام  باإ�صقاط  �صمى  االأ هدفها  لتحقيق  م�صتمرة 
الفا�صد كله، وان مل تطرح اأى ت�صور للنظام البديل 
املعامل،  وا�صحة  اإيديولوجية  على  تاأ�صي�صًا  املرجو، 
واأكتفي الثوار فى البدء برفع �صعارات ثالثة هى : 
)عي�ض، حرية، كرامة اإن�صانية( تاأكيدًا على الروح 
املثقف،  ال�صباب  فكر هذا  على  املهيمنة  الليربالية 
الليربالية  بالكتلة  عرف  ملا  بعد  فيما  اأ�ص�ض  والذى 
العام  نهاية  انتخابات  خ��الل  املثقفة  النخب  بني 
وح�صر  ال�صعب(،  )جمل�ض  الت�صريعى  للمجل�ض 
الليربالية  الدميقراطية  لتحقيق  وحتركها  فكرها 

حركة  ع��ن  اأبعدها  مم��ا  الغربية،  الطريقة  على 
ال�صارع الفوارة بالغ�صب من اأجل العدل، فى الوقت 
اجتماعية(  )عدالة  �صعار  ا�صتبدال  فيه  مت  ال��ذى 
الفئات  م�����ص��ارك��ة  م��ع  امل��ب��ه��م  )ال��ع��ي�����ض(  ب�صعار 
غلف  واأن  الثورة،  فعل  خالل  الكادحة  االجتماعية 
ب�صباب كثيف، واكتفى املطالبون به بغاية حمدودة 
تغيري  اأى  دون  للمرتبات،  دن���ى  االأ احل��د  رف��ع  ه��ى 
اأربعني  منذ  امل�صتمر  االقت�صادى  النظام  بنية  فى 
عامًا، و�صرعان ما مت اختطاف هذا ال�صعار وربطته 
خوان امل�صلمني بحزبها ال�صيا�صى )حزب  جماعة االإ
احلرية والعدالة(، مما دفع بطبقات ال�صعب الدنيا 
ولو   – تبنى  م��ن  جانب  اإىل  للوقوف  واملتو�صطة 
على   – دعائيًا   – وعمل  م�صاحلها،   – ظاهريًا 
واالقت�صادية  االجتماعية  امل�صالح  ه��ذه  تغليف 
بغاللة دينية، ومواقف فعلية يوزع خاللها الطعام، 
جمرد  ف��ى  االجتماعية  العدالة  مفهوم  وي�صغط 
الفقري  على  الغنى  فيه  يت�صدق  ال��ذى  )التكافل( 
بنية  االأ ث��ب��ات  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ى  يعنى  مم��ا  امل��ح��ت��اج، 
وثبات  القائمة،  والثقافية  وال�صيا�صية  االجتماعية 
بنية،  الروؤى امل�صرحية املعربة بال�صرورة عن هذه االأ
ومن ثم من ال�صعب اأن نطلب من امل�صرح امل�صرى 

بعد حدث )الثورة( تعبريًا خمالفًا ملا قبله.
الثورة فى م�صر، بتعدد وجوههم  �صناع م�صرح 
العامة  والهيئة  للم�صرح  الفنى  البيت  مب�صرح 
لق�صور الثقافة والفرق امل�صتقلة وفرق الهواة، هم 
قبل  ما  م�صرح  �صنعوا  الذين  �صخا�ض  االأ نف�ض  هم 
�صاخطة  عرو�صًا  قبلها  منهم  البع�ض  قدم  الثورة، 

عرو�صًا  و�صاغ  املجتمع،  فى  مرتدية  اأو�صاع  على 
�صارك  ثم  به،  رقابيًا  امل�صموح  ح��دود  فى  متمردة 
فى اأحداث الثورة ال�صاخنة كثائر يطالب باإ�صقاط 
الفعل  ف��ى  مندجمًا  الفا�صد،  ال�صيا�صى  النظام 
م�صرحه  ف�صاء  اإىل  عاد  ثم  اجلماعى،  امل�صرحى 
ما  بينما  الثائر،  املختلف  تقدمي  عليه  باأن  لُيفاَجاأ 
لزمن  ت�صلح  ال  قدمية  ن�صو�ض  جم��رد  يديه  بني 
احلالة  تعد  مل  �صابقة  عرو�ض  فى  و�صروع  الثورة، 
النف�صية للجمهور قادرة على تقبلها، حتى مع تغيري 
بع�ض تفا�صيلها، واإ�صافة م�صاهد اأخرية فى العر�ض 
ت�صري لقيام الثورة، اأو االكتفاء بالقول باأن ما نقدمه 
هو منوذج للعامل القدمي املرفو�ض، فتخّلق اجتاهان 
الثورة،  عن  للتعبري  ال�صاعى  امل�صرح  اإط��ار  داخ��ل 
والالهث ملالحقة اأحداثها املمتدة على طول العام، 
وال�صابح معها فى �صدمي �صبابى �صنعته قوى الثورة 
امل�صادة من داخل النظام القدمي، والقوى املختطفة 
للثورة من اأعداء النظام املتداعية واجهته، والعاملة 
على ت�صلم موؤ�ص�صاته الت�صريعية والتنفيذية واحللول 

حمله.
وراق القدمية الأ

اأول تيار فى اإطار )م�صرح مالحقة الثورة( تبلور 
ول  منذ اأول اأيام الثورة، وحتى قبيل اكتمال العام االأ
ت�صجب  التى  القدمية  الن�صو�ض  حول  ومتحور  له، 
النظام ال�صابق، وتربر قيام الثورة، وا�صعًا اأ�صحابه 
اأمام تناق�ض حاد بني وقائع الن�ض القدمي املعربة 
و�صريعة  �صارية  حياتية  ووق��ائ��ع  م�صى،  زم��ن  عن 
امل�صرح عاملًا متاأخرًا  التغري، جتعل ما يحدث على 
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عما يحدث فى الواقع، وتفر�ض على �صناع العر�ض 
ال�صئيل  اأمام اجلمهور  نهاياته  فى  اليومى  التغيري 
اأفق  اأقل من  ما هو  تقدم  مل�صاهدة عرو�ض  القادم 
النفادى( لفرقة  توقعاته، وذلك مثل عر�ض )بيت 
م�صرح ال�صباب، والذى كان يعد قبيل اندالع اأحداث 
ن�ض  عن  ال�صارع(  من  )م�صهد  وعر�ض  ال��ث��ورة، 
واإخراج  �صعد«   »�صالح  للدكتور  نا�صج  وغري  قدمي 
»ي�ض ال�صو« من اإنتاج فرقة م�صرح ال�صباب كذلك، 
حول  وقائعه  تدور  ال�صغري«،  »العائم  م�صرح  على 
�صاذجة  متثيلية  اأدوارًا  رواده  يلعب  بال�صارع  مقهى 
وغري جمدية فيه. اأو اإ�صافة م�صاهد جديدة للعر�ض 
ومن  ال�صباب  فرقة  لنف�ض  )�صيزلوجن(  االرجت��ايل 
اإخراج »حممد ال�صغري«، والذى قدم قبيل الثورة، 
و���ص��اع املرفو�صة  ل��الأ ال���الذع  اإط���ار االن��ت��ق��اد  ف��ى 
ج��م��اه��ريي��ًا، وك��ذل��ك ع��ر���ض )ق���وم ي��ا م�صرى( 
»ع�صام  واإخ��راج  اإ�صماعيل«  »بهيج  الكبري  للكاتب 
االدعاء  ومت  املتجول(،  )امل�صرح  لفرقة  ال�صويخ« 
وحتى   ،!! الثورة  باأحداث  تنباأ  القدمي  الن�ض  باأن 
با�صم )دنيا  التجارى قدم عر�صًا  القطاع اخلا�ض 
الطوخى«  »حممود  املعروف  للكاتب  اأراج���وزات( 
واملخرج الكبري »جالل ال�صرقاوى« اأنتقد فيه اأحوال 
البلد قبل الثورة، و�صخر من رموز �صارت م�صجونة 
وهلل  املعروفة،  اأ�صمائها  اأو  ل�صخ�صياتها  باإحاالت 
فى النهاية لقيام الثورة، وكذلك احلال مع اأحدث 
تعديل  �صور  اأ���ص��رخ  ميثل  وال���ذى  ع��م��ال،  االأ ه��ذه 
امللتهبة،  الثورة  وقائع  مل�صايرة  القدمية  الن�صو�ض 
احلديث  امل�صرح  فرقة  ب��داأت  ال��ذى  العر�ض  وه��و 
التا�صع ع�صر  ال�صالم م�صاء  تقدميه بف�صاء م�صرح 
من يناير هذا العام، اأى قبيل مرور عام على قيام 
الثورة باأقل من اأ�صبوع مزمع تقدميه مع احتفاالت 
ول على اندالع �صرارة الثورة، واأعده  ذكرى العام االأ
»خمي�ض عز العرب« عن ن�ض بعنوان )الديكتاتور( 
وقائعه  نقل  بعد  روم��ان«،  »ج��ول  الفرن�صى  للكاتب 
روؤو�ض  اأ�صماء  واإط��الق  حتريرها،  وميدان  مل�صر 
�صريحة،  ب�صورة  �صخ�صياته  على  القدمي  النظام 
مما خلق تعار�صًا بني وقائع احلدث الدرامى للن�ض 
���ص��ل��ى ووق��ائ��ع احل��ي��اة ف��ى م�صر، واأجن���ز على  االأ
وىل تعيد تقدمي ما  امل�صرح م�صرحيتني كاملتني ؛ االأ
حدث فى م�صر خالل الفرتة من 25 يناير حتى 3 
تتاأرجح بني  والثانية  الكامل،  التنحى  قبل  فرباير، 
الواقع املجتمعى امل�صرى بتفا�صيله وواقع فانتازى 
يعرف  وال  الفرن�صى،  الن�ض  م��ن  م��ادت��ه  ي�صتمد 

منتهاه لتعلقه بالواقع امل�صرى.
اأوراق التوثيق

ب��ال��ت��وازى م��ع ت��ي��ار اإع����ادة ال��ك��ت��اب��ات القدمية 

يقوم  ت��ي��ار  ظ��ه��ر  ث��وري��ة،  ب�����ص��رخ��ات  وتطعيمها 
ذكريات  من  وراق  الأ �صاخبة  ق��راءات  تقدمي  على 
ح�����داث ال��ت��ى وق��ع��ت، م��ع ب��ث اأحل����ان حزينة  االأ
اأن  دون  املا�صية  اللحظات  ت�صتعيد  وطنية  واأغ��ان 
التهليل  عند  توقفًا  الراهن،  للزمن  جديدا  تقدم 
مثل عر�ض )حواديت  امليادين،  فى  القائمة  للثورة 
»داليا  د.  للمخرجة  خ��ا���ص��ة  ل��ف��رق��ة  ال��ت��ح��ري��ر( 
قدمته  الذى  للتحرير(  )تذكرة  وعر�ض  ب�صيونى«، 
»يو�صف  ال�صاب  للكاتب  الطليعة(  )م�صرح  فرقة 
بكاء  اأو  ب�صيومى«،  »�صامح  ال�صاب  واملخرج  م�صلم« 
اجلناين(  )ورد  عر�ض  مثل  ا�صت�صهدوا،  من  على 
املخ�صرم  للكاتب  الكوميدى(!!،  )امل�صرح  لفرقة 

»حممد الغيطى« واملخرج »هانى عبد املعتمد«. 
من  مناذج  ثالثة  عند  بالتحليل  توقفنا  ما  واإذا 
الثورة،  مالحقة  م�صرح  ل��واء  حتت  ق��دم  ما  اأب��رز 
)بيت  عر�ض  وه��و  زمنيًا،  ول  ب��االأ نبداأ  اأن  ميكننا 
كتابية  كتجربة  ال�صباب،  م�صرح  لفرقة  النفادى( 
واإخراجية  الفنى  بالبيت  ل� »حممد حمرو�ض«  اأوىل 
العرو�ض  اأح��د  وهو  مغاورى«،  ل�«كرمي  اأي�صًا  اأوىل 
الذى كان يعد قبل الثورة باأ�صهر، وفاجاأته الثورة، 
الكلى،  ببنائه  امل�صا�ض  عدم  على  �صناعه  وحر�ض 
فقدم بقاعة )يو�صف اإدري�ض( مب�صرح ال�صالم بنف�ض 
روؤيته ال�صابقة، مديرًا حدثه الدرامى حول حتقيق 
اأحد  مقتل  ف��ى  عثمان«  »اأح��م��د  ال�صرطة  حمقق 
»النفادى«  ال�صيخ  �صريح  داخ��ل  املجتمع  رج��االت 
باحلارة ال�صعبية امل�صماة با�صمه، وب�صياغة م�صابهة 
مل�صل�صل )اأهل كايرو( التليفزيونى الذى قدم العام 
الراهنة  التحقيق  وقائع  املا�صى، حيث متتزج  قبل 
القتل،  قبل  ح��دث  ما  بوقائع  بالقتل  املتهمني  مع 
القدمي،  )املذنبون(  لفيلم  متاما  مقارب  ومبنهج 
ت��واج��د ف��ى موقع  اإدان���ة ك��ل م��ن  وال���ذى ي�صتهدف 

جرمية القتل، عرب دفاعه عن نف�صه من تهمة القتل 
جرمية  عن  ب�صاعة  تقل  ال  اأخ��رى  جرمية  باإثبات 
والب�صر  ال��ذمم  و�صراء  وال�صذوذ  كالف�صاد  القتل 

ف�صاد فى املجتمع. رهاب وغريها من تهم االإ واالإ
توجهات  اأح��د  عن  بالفعل  العر�ض  هذا  يك�صف 
ب�صجب  واملكتفى  الثورة،  فيما قبل  امل�صرحى  العقل 
فى  امل�صت�صرى  ال��ف�����ص��اد  ع��ن  وال��ك�����ص��ف  ال���واق���ع، 
املجتمع، عرب بناء فنى قائم على لوحات مرتاكبة، 
تقطع احلدث فى لوحات متعددة )ديكوباج(، وتعيد 
بنائه ب )املونتاج( تاركة فراغات فيما بينها، على 
وتوجهه  لثقافته  وفقًا  بنف�صه  يكملها  اأن  املتلقى 
الفكرى املماثل، فى لعبة ذكاء بني الطرفني. ينتهى 
عر�ض )بيت النفادى( بنف�ض النهاية التى بنى بها 
العر�ض باأكمله للو�صول اإليها، وهى اأن الكل مدان، 
واالختالف هنا بني اإدانة فيلم )املذنبون( ل�صاحب 
»�صعيد مرزوق«  ق�صته »جنيب حمفوظ« وخمرجه 
وهذا العر�ض، اأن الفيلم اأدان كل املحيطني بالفنانة 
ال�صابة املقتولة من قادة املجتمع، بينما اأدان العر�ض 
ال�صعبية،  العائ�ض فى احلارة  ال�صعب  كل  امل�صرحى 
وحمله م�صئولية قتل الرجل املجهول فى امل�صرحية، 
فالفتاة الفقرية »اأ�صواق« )مرمي البحراوى( وافقت 
عمال وبائع املخدرات »على  على الزواج من رجل االأ
جنيهات  ب�صعة  مقابل  مربوك(  )حممد  النفادى« 
يرتكها بيدها بعد كل لقاء جن�صى بينهما، وخطيبها 
ب�صهولة  واف��ق  جم��دى(  )اأح��م��د  »فتحى«  ال�صابق 
رهابية ملجرد  على االن�صمام للجماعات الدينية االإ
فرتك  باحلى،  ام��راأة  مع  يوما  اجلن�ض  مار�ض  اأن��ه 
وطنه، ثم عاد اإليه منهوك القوى عيي الل�صان بعد 
غياب �صنوات طوال عا�صها بني اأفغان�صتان ومعتقل 
)حممد  »ه��ن��داوى«  ال�صرير  والفتى  جوانتامنو، 
دروي�������ض( مي��ار���ض ال��ع��ن��ف م��ع ك��ل اأه���ل احلارة، 

34

بو�سرت البيت النفادى



ابن  وهو  �صاهده  اأنه  ملجرد  هذا  »فتحى«  وبخا�صة 
العا�صرة من عمره واأمه الفاجرة بح�صنه، والطفل 
ال�صغري »�صيد« )فادى ي�صرى( يوافق على اأن ميار�ض 
من  خوفه  ملجرد  اجلن�صى  ال�صذوذ  معه  »هندواى« 
اإبالغ ال�صرطة عن توزيعه للمخدرات التى ورطه فى 
)�صامية  »نورهان«  عمال  االأ رجل  وزوجة  توزيعها، 
املناديل  بائعة  الطفلة  ���ص��راء  على  تعمل  ف���وزى( 
وابنة  »اأ�صواق«  اأخت  ال�صريفى(،  )لقاء  »�صفاء« 
»اأم اأ�صرف« )�صمر عبد الوهاب( التخاذها ابنة لها 
ب�صبب عدم اإجنابها، رغم عدم متيز هذه الطفلة، 
ول من زمن، وقتل  �صرة مات عائلها االأ وانت�صابها الأ

كرب »اأ�صرف« فى حرب اخلليج. ال�صقيق االأ
ال�صغرية  اإدري�������ض(  )ي��و���ص��ف  ق��اع��ة  اأج����ربت 
حارة  بناء  على  ها�صم«  »حممد  الديكور  م�صمم 
جهده  وبرغم  ال�صغرية،  امل�صاحة  داخ��ل  باأكملها 
لهذا  للم�صاهد املال�صق  بدا  مر  االأ اأن  الكبري، غري 
حارة،  )ماكيت(  ب  اأ�صبه  اأنه  القاعة  فى  الديكور 
ولي�ض وجودًا اإيهاميًا بوجود هذه احلارة، كما ف�صلت 
�صور »ح�صنى مبارك« على جدران احلارة املتقدمة 
يحاء باأن ما ن�صاهده  نحو اجلمهور امل�صاهد فى االإ
العر�ض  لطبيعة  ن��ظ��رًا  ال�صاقط،  للنظام  ينتمى 
احلا�صرة،  اللحظة  ف��ى  ي��ح��دث  ال���ذى  امل�صرحى 
والذى ال ي�صري اإىل اأن هذا حدث قبل الثورة، فقد 
اأعد قبلها بالفعل، هذا ف�صاًل عن اأن كل احلوارات 
املباح  ���ص��رار  االأ وكل  ال�صخ�صيات،  بني  احلميمية 
بها، وكل م�صاهد التحقيق الداخلية اأجراها املخرج 
ال�صاب ب�صاحة احلارة ال�صعبية املفتوحة واملفرو�ض 
اأنها مليئة باحلركة من �صكانها، والتى بداأ العر�ض 
اأ�صرطة  وبائع  الطعمية  بائعة  من  حيويتها  بتقدمي 
طفال، وذلك فى مفتتح العر�ض،  الكا�صيت ولعب االأ
يتعذر  التى  للمواقف  ليخليها  متاما،  ن�صاها  ثم 

حدوثها و�صط احلارة، وال يكتفى بذلك بل ويخرج 
يتحدث  �صعبيًا  مطربًا  امل�صاهد  فوا�صل  يف  علينا 
فى  الغائب  ال�صمري  عن  زاعقة  اأخالقية  ب�صورة 

احلارة، ويدعو لتطهري النف�ض من اأدرانها.
الن�ض  هذا  اختيار  خطاأ  النهاية  فى  هذا  يعنى 
فى  ل�صغطه  م��ك��ن��ة  واالأ زم��ن��ة  واالأ امل�صاهد  متعدد 
فى  اال�صتمرار  وخطاأ  ال�صغرية،  القاعة  م�صاحة 
وىل  االأ الثورة  اأ�صابيع  فى  م��ازال  جلمهور  تقدميه 
م�صحونًا ب�صعارات التغيري الثورية، وحمماًل ب�صحنة 
امل�صتويات  فى  القابعة  الف�صاد  رموز  �صد  وجدانية 
ليدين  ال��ع��ر���ض  ه��ذا  ي��اأت��ى  ث��م  باملجتمع،  العليا 
احلدث  ت��دع��م  انتف�صت  ال��ت��ى  ال��دن��ي��ا  الطبقات 
�صبابية  وتعمل على حتويله من مظاهرة  التاريخى 
العدل  ن��ح��و  تهفو  �صعبية  ل��ث��ورة  احل��ري��ة  تطلب 
ويح�صر  الطبقات،  هذه  ين�صف  الذى  االجتماعى 
بل�صان  تطلب  ال  اأخالقية  ر�صالة  فى  العر�ض  غاية 
املحقق البولي�صى اأكر من النقاء النف�صى، واملده�ض 
اأن هذا العر�ض الذى يدين الب�صطاء �صناع الثورة، 
فى  م�صر  ليمثل  الثقافة  وزارة  تختاره  ال��ذى  هو 
للم�صرح  العربية  الهيئة  ملهرجان  الرابعة  ال��دورة 
 ،!!!  )2012( احل��اىل  يناير  منت�صف  فى  بعمان 

و�صنفه املهرجان خارج م�صابقته الر�صمية.
حواديت التحرير

ممثاًل  هنا،  عنده  نقف  ال��ذى  خ��ر  االآ النموذج 
واملعتمد  الثورة،  مالحقة  م�صرح  فى  الثانى  للتيار 
الثورة،  وقائع  تر�صد  جديدة  عرو�ض  تقدمي  على 
»�صبيل«  لفرقة  التحرير(  )ح��وادي��ت  عر�ض  وه��و 
واملخرجة  الكاتبة  ملوؤ�ص�صتها  وال�صغرية  اخلا�صة 
واملمثلة ومدر�ض امل�صرح د0 »داليا ب�صيونى«، وذلك 
اأمام  قدمت  التى  امليدان(  )لياىل  عرو�ض  �صمن 
مبنى م�صرح الهناجر غري مكتمل الرتميم وقتذاك، 

قراءات  تقدمي  على  اأعتمد  توثيقى  عر�ض  وه��و 
ملجموعة من ال�صباب �صاركت فى ميدان التحرير، 
ب��ت��ن��وع ه���ذه ال���ق���راءات م��ا ب��ني �صعر ون���ر، وبني 
واإطاللة  الثورة،  اأيام  يوم من  اأحداث  حد  الأ قراءة 
اأنف�صهم  ال�صباب  فيه  ق��دم  جمملها،  على  عامة 
عاي�صوها  وح��ك��اي��ات  احلقيقية،  ب�صخ�صياتهم 
مواقف  منها  التقطوا  ال��واق��ع،  اأر���ض  على  بالفعل 
ال�صباب  تاآلف  وعن  الوطنية،  الوحدة  عن  تك�صف 
التى  الهتافات  نف�ض  ورددوا  الثورة،  حدث  داخ��ل 
بال�صجن  العر�ض  وات�صم  التحرير،  �صاحات  �صادت 
الواقف  واجل��م��ه��ور  بينه  ال��وج��دان��ى  وال��ت��وا���ص��ل 
احلدث  واأن  خا�صة  مل�صاهدته،  �صاعة  من  ك��ر  الأ
ال�صخم كان مازال زمانيًا ومكانيًا قريبًا من موقع 
اجلماهري امل�صاهدة وم�صاعرها املتاأججة، فاندمج 
الثورة  حالة  م�صتعيدًا  التم�صرح  حالة  ف��ى  الكل 
عندما  حدث  ما  عك�ض  وهو  باأعماقه،  بعد  القابعة 
قدم نف�ض العر�ض بعد ذلك بجامعة حلوان، حيث 
ابتعد زمن احلدث الثورى، وان�صغل النا�ض بالتقنني 
برت  اإىل  اأدى  مما  بعده،  القائم  للواقع  الد�صتورى 

العر�ض دون اكتماله.
املادة  ه��ذه  على  بعد  فيما  املخرجة  اعتمدت 
لها  طويلة  م�صرحية  بنية  فى  فاأدخلتها  التوثيقية، 
با�صم )�صوليتري( بعد اأن اأعادت �صياغتها، حمولة 
مونولوجية،  بنية  اإىل  اجلماعية،  احلوارية  بنيتها 
تقدم من خاللها جتربة امراأة �صابة عا�صت اأحداث 
التجارة  برجى  تفجري  من  بداية  ال��دوىل،  املجتمع 
النظام  راأ����ض  اإ�صقاط  حتى   ،2001 �صبتمرب  ف��ى 
اأمريكا  بغزو  م���رورًا   ،2011 يناير  ف��ى  امل�صرى 
للعراق، وقد تباين رد فعل اجلمهور هذه املرة جتاه 
هذا العر�ض، بني جمهور النخبة ال�صبابية املتحم�ض 
بو�صط  )رواب���ط(  م�صرح  فى  له  وامل�صاهد  لثورته 
الكردى  العراقى  واجلمهور  امل�صرية،  العا�صمة 
ح�صني«،  »���ص��دام  م�صقطى  مريكان  لالأ املتحم�ض 
باأقليم  ال�صليمانية  مدينة  م�صرح  فى  له  وامل�صاهد 
اأنه  على  العر�ض  فهم  وال��ذى  العراقى،  كرد�صتان 
دفاع عن الطاغية العراقى، ولي�ض هجومًا على كل 
ر�ض  احتالل خمتبئ بعباءة امل�صاركة فى حترير االأ
التلقى  دالالت  اختالف  على  يوؤكد  مما  العربية، 
جمهوره  وتباين  العر�ض،  وزم��ان  مكان  باختالف 

املتلقى ومرجعياته الثقافية.   
�صا�صية هنا فى عالقة امل�صرح  تكمن الق�صية االأ
وعالقة  ع��ام��ة،  فيه  وامل��وؤث��ر  عنه  امل��ع��رب  ب��ال��واق��ع 
نظمة  )م�صرح الثورة( بثورة اجلماهري امل�صقطة لالأ
الفا�صدة بوجه خا�ض، فم�صرح الثورة لدينا - وبعد 
التعامل  فل�صفته فى  بعد  له  تكتمل  عام كامل - مل 
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مع الواقع، والواقع الذى نعي�صه ون�صارعه بدوره مل 
تكتمل مالحمه اجلديدة، ب�صبب غياب ا�صرتاتيجية 
االنتفا�صة  عقب  املجتمع  اأدخ��ل  حيث  له،  وا�صحة 
ال�صاقط  الد�صتور  حول  �صراع  فى  الرائعة  الثورية 
بخلع رءو�ض النظام ال�صابق، ودار اجلدل حوله فيما 
يجب العمل على اإلغائه متامًا اأم تلغى بع�ض مواده 
حتى يتم اختيار رئي�ض للبالد وموؤ�ص�صات ت�صريعية 
مر كله فى مواد اختيار )�صخ�ض(  له ؟، واأنح�صر االأ
اأية  اأع�صاء الربملان، دومنا  الرئي�ض، و)اأ�صخا�ض( 
ع�صاء،  االأ وهوؤالء  الرئي�ض  هذا  )فكر(  اإىل  اإ�صارة 
القادمة،  وا�صرتاتيجيتها  الثورة  فل�صفة  وبالتاىل 
اأن  اأى حديث عما يجب  يجر  اأنه مل  الوا�صح  ومن 
تكون عليه احلالة االقت�صادية واالجتماعية للبالد 
التى  الدعوة  من  فبالرغم  القادمة،  املرحلة  فى 
فاأن  االجتماعى،  العدل  لتحقيق  )ال��ث��وار(  رفعها 
عاجزة  واجلديدة  القدمية  ح��زاب  واالأ املوؤ�ص�صات 
الراأ�صماىل،  ال�صوق  نظام  اأ�صر  من  االنفالت  عن 
اأبناء  هم  )الثوار(  بينما  النظام،  هذا  ابنة  فهى 

حلم تغيري هذا النظام املتوح�ض.
عجز امل�سرح

غري اأن عدم تبلور هذا )احللم( فى اإيديولوجية 
مبيادين  لل�صكن  ب��ال��ث��وار  دف���ع  امل��ع��امل،  حم���ددة 
الثورة عاجزًا  التحرير ال يربحونها، وجعل م�صرح 
يديولوجية غري املتبلورة، بل  بدوره عن طرح هذه االإ
مناق�صة  فال  ال�صاخنة،  الواقع  ق�صايا  عن  ومبتعدًا 
من  اق���رتاب  وال  عليها،  املختلف  الد�صتور  مل���واد 
مو�صوع هيمنة ال�صعارات الدينية على عقل املجتمع 
دعم  نحو  االنتخابية  الربملان  معركة  فى  وتوجيهه 
ال�صماء،  ���ص��رع  �صتطبق  اأن��ه��ا  امل��زع��وم  ح����زاب  االأ
لن  اأنها  روج  التى  واالئتالفات  ح���زاب  االأ ورف�ض 
اإىل ق�صية  للنفاذ  ال�صماء، وال حماولة  �صرع  تطبق 
العدالة االجتماعية، ومناق�صة ق�صايا اخل�صخ�صة 
بني احلق املجتمعى وال�صيغ القانونية، وال اهتمام 
بالدعوة حلق املواطن فى العالج والتعليم والثقافة 
احلقوق  وهى  املنا�صب،  امل�صكن  وامتالك  والعمل 
التى دعمت قيام الطبقة املتو�صطة فى خم�صينيات 
على  تباكينا  وال��ت��ى  امل��ا���ص��ى،  ال��ق��رن  و�صتينيات 
تخلخلها خالل العهد البائد، وحققت هذه الطبقة 
ومنحت  املجتمع،  متا�صك  امل�صتنرية  و�صرائحها 
االجتماعى  ال�صعود  فر�صة  الدنيا  الطبقات  اأبناء 
حدث  كما  وال�صرقة  باملال  ولي�ض  والعلم،  باملعرفة 

ربعني �صنة املا�صية.   فى االأ
م�صر  ف���ى  امل���ت���داول  ال��ف��ن��ى  ال��ب��ن��اء  ب�صيغة 
ل)الكباريه ال�صيا�صى( قدمت فرقة )م�صرح الفن( 
التجارية الكبرية، من اإخراج املخرج الكبري »جالل 

اأراجوزات( عن  ال�صرقاوى« عر�صه اجلديد )دنيا 
كتابة ل »حممود الطوخى« واأغانى ل »�صيد لطفى«، 
دون اأن يتخلى �صاحبه وخمرجه عن روؤيته الفكرية 
بها �صياغاته  والتى قدم  والفن،  للمجتمع  املعروفة 
اجلمالية لعرو�صه امل�صرحية على مدى ما يقرب من 
ن�صف قرن من الزمان، بف�صاءات امل�صرح امل�صرى 
املختلفة، وب�صورة خا�صة من خالل فرقته اخلا�صة 
تخاطب  كيف  تعرف  روؤي��ة  وه��ى  الفن(،  )م�صرح 
املتدفقة  وال��درام��ا  ال�صفاف  بالرمز  اجلماهري 
دون  بها  خا�صم  للعني،  اجلاذبة  واال�صتعرا�صات 
عالنية نظام »عبد النا�صر« واأّيد بها بعالنية نظام 
نظام  رج��ال  بع�ض  مع  بها  وت�صادم  »ال�����ص��ادات«، 
ال�صنوات  ثقافته فى  وزير  »مبارك« وفى مقدمتهم 
حوال كان امل�صرح عنده عاىل  خرية. وفى كافة االأ االأ
وفى  اجتماعيًا،  االنتقاد  �صديد  �صيا�صيًا،  النربة 
اأجوائه برزت �صيغة )الكباريه ال�صيا�صى( ك�صيغة 
فنية تنقل امل�صرح من التحليل للمواجهة، ومن حقل 
باالنتقاد  وت�صمح  اال�صتعرا�ض،  لف�صاء  ال��درام��ا 
احلاد واملبا�صر ملظاهر اخللل فى املجتمع، وب�صورة 
كاريكاتورية تثري ال�صحك لدى جمهوره، وال�صخرية 

على الظواهر املرفو�صة.
العر�ض  فى  امل�صرح،  ف�صاء  فى  تتواىل  ولهذا 
اجلديد، جمموعة من اللوحات احلوارية والغنائية 
معاناة  ك��اري��ك��ات��وري��ة  ب�صورة  تعر�ض  الراق�صة 
بني  ا�صت�صرى  ال��ذى  الف�صاد  مع  امل�صرى  املجتمع 
جنباته خالل العقود املا�صية، على يد جمموعة من 
اللوحات  ال�صلطة، يربط بني هذه  باأذيال  املتعلقني 
راجوز املنفلت من �صندوقه التقليدى، بعد  ثنائى االأ
رف�ض املتابعني له ق�صه وجت�صيده حلكايات قدمية 
ومتكررة، ورغبتهم فى اأن يق�ض عليهم حكاياتهم 

اأن  بالفعل، فقد ملوا من  يعي�صونها  التى  احلقيقية 
امل�صتهلكة،  املو�صوعات  راج��وزى(  )االأ الفن  يقدم 
راجوزة( من  راجوز وحبيبته االأ فيقفز الثنائى )االأ
باعتبارهما  فيه  املحبو�صني  التقليدى  �صندوقهما 
)الب�صرى(  امل�صرح  ف�صاء  اإىل  ب�صرية،  غري  دمى 
فى  �صياغتها  يعاد  احلية  اليومية  احل��ي��اة  حيث 
اللوحات املتوالية، ومع ذلك فهما اللذان لهما حق 
التعليق على هذه اللوحات تارة، وامل�صاركة فى الغناء 
تارة اأخرى، والتحاور مع املج�صدين للم�صاهد تارة 

ثالثة حول اأهمية املواجهة لهذه املثالب املعرو�صة.
منذ  بنائه  �صياغة  متت  قد  العر�ض  اأن  ورغ��م 
�صورته  فى  وق��دم  ق���ل،  االأ على  �صنوات  اأرب��ع  نحو 
وتوقف  عام 2009،  الفن(  )م�صرح  بف�صاء  وىل  االأ
ومنتجه  ملخرجه  الق�صائية  امل�صاحنات  حومة  فى 
واأجهزتهما  الثقافة  ووزي��ر  القاهرة  حمافظ  مع 
وتاأمينه،  امل�صرح  مبنى  ح��ول  ال�صابق  النظام  فى 
عمال  االأ من  الكثري  نهج  على   - العر�ض   - �صائرًا 
املنجزة �صابقًا، داخل �صيغة )الكباريه ال�صيا�صى(، 
عندنا  تاأ�صي�صها  �صبق  ب��دران«  »نبيل  للكاتب  وكان 
عرب  املا�صى،  القرن  وثمانينيات  �صبعينيات  فى 
ياأكلونها  ال�صهري )البع�ض  ال�صبابى اجلامعى  عمله 
جلامعة  مطاوع«  »هانى  د0  اأخرجه  الذى  والعة(، 
اأع��م��ال��ه امل��رت��ك��زة على  ال��ق��اه��رة ع��ام 1972، ث��م 
الثمانينيات  فى  ال�صاخرة،  رجب«  »اأحمد  كتابات 
خ��ر )كالم  واالآ ف��ارغ(  )ك��الم  عنوان  ول  االأ وحمل 
بعنوان  »ال�صرقاوى«  واأخرجه  والثالث  فارغ جدًا(، 
بداعية اخلا�صة فى هذا  )بولوتيكا(، مع كتاباته االإ
التى  )دبابي�صه(  مع  ت��ت��وازى  كانت  التى  امل��ج��ال، 
كانت تزين �صفحات جملة )اآخر �صاعة(، وكذلك 
من  ملجموعة  ال�صورى  )ال�صوك(  م�صرح  عرو�ض 
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حجو«  »عمر  يتقدمهم  املخ�صرمني  امل�صرح  فنانى 
و�صبعينيات  �صتينيات  ب��ني  فيما  حل���ام«،  و«دري���د 
القرن املا�صى، وتطوير هذه ال�صيغة  على يد هذا 
قدم  كما  امل��اغ��وط«،   ن�صو�ض »حممد  مع  خ��ري  االأ
م�صرح  على  عر�صًا  املا�صى  القرن  ت�صعينيات  فى 
للكاتب  جمهورية(  اأخبار.  )اأه��رام.  بعنوان  الغد 
»اإبراهيم احل�صينى«، بذات ال�صيغة، وموؤخرًا كان 
عر�ض )قهوة �صادة( ل� »خالد جالل«. وتنتهج هذه 
اللوحات املنف�صلة فى ذاتها،  العرو�ض كلها منهج 
ال�صاخرة  االنتقادية  الكباريهات  لنمر  ق���رب  االأ
ما  ب�صخ�صية  واملت�صلة  اال�صتعرا�صية،   والغنائية 
تربط فيما بينها، لت�صل اإىل بلورة �صورة عامة تثري 

املتلقى وحتر�صه على مفا�صد واقعه. 
اأراجوزات(  )دنيا  لعر�ض  التاأ�صي�ض  هذا  رغم 
ال�صابقة،  وجتلياتها  ال�صيا�صى  الكباريه  بنية  فى 
وال�����ص��خ��ري��ة ال�����ص��دي��دة م��ن )دن��ي��ا ال��ب�����ص��ر( التى 
)دنيا  ال��دال،  امل�صرحية  وبعنوان  اأمامنا،  �صارت 
عن  ك��ث��ريًا  تختلف  ال  دن��ي��ا  ه��ى  اأو  اأراج������وزات(، 
بداية  فى  ال�صباب  جمموعة  رف�صتها  التى  الدنيا 
راجوز  االأ ووقفت �صد حكايات �صندوق  امل�صرحية، 
»نبيل  د0  وحتقيقه  �صياغته  على  اأ���ص��رف  ال��ذى 
للخروج  راج����وزة  واالأ راج��وز  ب��االأ ودفعت  بهجت«، 
م�صاخر  اأن  معهما  لنكت�صف  املجتمع،  واق��ع  اإىل 
راجوز  هذا املجتمع ال تختلف كثريًا عن حكايات االأ
راجوز الالذع  املرفو�صة، واإن ا�صتفادت من ل�صان االأ
لتنقد ماآ�صى اليوم الهازلة مثل احتكار »اأحمد عز« 
للحديد، و�صعى »جمال » لوراثة اأبيه، ونفاق حا�صية 
التقليدية  اللوحات  جانب  اإىل  ولنجله،  له  الرئي�ض 
والر�صوة  واملح�صوبية  وال��وا���ص��ط��ة  البطالة  ع��ن 
فى  وال�صراع  ال�صرائب  وزي��ادة  �صعار  االأ وارتفاع 

وغريها  )العي�ض(،  رغيف  على  احل�صول  معركة 
عرو�ض  �صمات  من  �صارت  التى  املو�صوعات  من 

الكباريه ال�صيا�صى.
تغيريات ما بعد الثورة

العر�ض،  علي  اأدخ��ل��ت  التى  ال��ت��غ��ريات  ك��ل  م��ع 
ا�صتعادة  بال�صرورة  �صهدت  التى  نهايته  وبخا�صة 
يناير،  مل�صاهد وقائع ما حدث منذ تفجر ثورة 25 
وثورة ال�صباب على امل�صرح مطالبة باإ�صقاط النظام 
رغم  امل��ت��ع��ة،  بنفقة  وامل��ط��ال��ب��ة  »م���ب���ارك«،  وخ��ل��ع 
فى  جاء  كما   - لكنها  ال�صعب،  طرف  من  خلع  اأنه 
واأهله  »مبارك«  به  متتع  مبا  التمتع  حق   - العر�ض 
واأتباع نظامه، فاأن املتلقى له يراه منخرطًا فى نف�ض 
 25 ث��ورة  اأع��ق��اب  فى  ظهر  ال��ذى  امل�صرحى  التيار 
يناير، واملوؤ�ص�ض بدوره على فكرة اللوحات احلوارية 
الثورة،  وقائع  ت�صتعيد  والتى  والراق�صة،  والغنائية 
وتنتهى  �صهدائها،  وتتذكر  م�صبباتها،  وت�صتعر�ض 

بقيامها مطالبة ب�صرورة التغيري كى تبقى الثورة.
)الكباريه  �صيغة  مع  يلتقى  نرى  كما  تيار  وهو 
ا�صتجابة  ج��اء  واأن  الفنية،  بنيته  فى  ال�صيا�صى( 
وقائع  حت��ول  ال��ث��ورة،  ح���داث  الأ �صريعة  م�صرحية 
م�صرحية،  حلواريات  ال�صحف  وحكايات  حداث  االأ
باأعالم  ومزدانة  حما�صية،  اأ�صعار  بب�صعة  مر�صعة 
اال�صتجابة  وموؤجلة  الوطنية،  واأنا�صيدها  م�صر 
حداث لزمن قادم تتاأمل فيه واقع  الدرامية لهذه االأ
الذى  املو�صوعى  القانون  على  يدها  لت�صع  الثورة، 
نى املبا�صر  يحكمها، وت�صوغ بناء دراميًا يتجاوز االآ
جماليًا  وج����ودًا  لتقدم  ال�����ص��ارع،  ف��ى  امل�صطرب 
قادرًا على اخللود بذاته، رغم تعبريه عن اللحظة 

ال�صاخنة املتولد فيها.
راج��وزات( عن غريه من  يتميز عر�ض )دنيا االأ

باحلرفية  للثورة،  ال�صبابية  امل�صايرة  تيار  عرو�ض 
على  ع��ل��ى  االأ ن��ف��اق  واالإ ال��ك��ب��ري،  ملخرجه  العالية 
�صينوجرافيته املجددة ل�صورة ف�صائه املرئية، التى 
ال�صديد فى  والتنوع  �صبل«،  باقتدار »حازم  �صاغها 
لغات امل�صرح املرئية وال�صمعية، من مالب�ض �صاخنة 
الظل  خيال  و�صا�صات  طنطاوى«،  »هبة  �صممتها 
كاريكا«  »ع�صام  واأحل��ان   بهجت«،  »نبيل  للدكتور 
املتدفقة،  منري«  »ع�صام  وا�صتعرا�صات  احليوية، 
واألعاب �صريك »عبد اهلل مراد« ال�صريعة، وجمموعة 
ال�صرقاوى«  »حممد  يتقدمهم  املمثلني  من  متميزة 
حمدى«  و«احمد  ها�صم«  »ف��اروق  و  حممود«  و«هبة 
عن  ف�صاًل  ف��وؤاد«،  و«نهى  و«�صهر«  ع��ادل«  و«ه�صام 
ال�صبابية  العر�ض  لوحات  لتدفق  املتناغم  ال�صبط 
الوقت  فى  املتحركة.  املرئية  ال�صورة  هذه  داخ��ل 
فكر  مع  جليًا  يديولوجى  االإ االختالف  يبدو  ال��ذى 
�صناع عرو�ض اليوم ال�صائرة فى ذات النهج، الذى 
حمل لواءه �صباب مماثل فى عمره لل�صباب القائم 
وح�صر  اأحداثها،  فى  معظمه  و�صارك  بل  بالثورة، 
هدف ثورته فى اإ�صقاط نظام مبارك املمتد لثالثني 
�صنة التى عا�صها وخربها، بينما راأى ال�صيخ اجلليل 
كل  لت�صمل  متتد  واأن  الب��د  )احل��ال��ي��ة(  ال��ث��ورة  اأن 
رف�صًا  اليوم،  وحتى   1952 منذ  يوليو،  ثورة  نظام 
انت�صاراتهم  فى  وت�صكيكا  عامة،  ب�صورة  للع�صكر 
اأربعني  من  اأك��ر  منذ  طرحه  ما  معيدًا  ال�صابقة، 
فى  الثالثى  العدوان  على  انت�صارهم  ب��اأن  عامًا، 
خرية من عام 1956 كان جمرد  �صهر الثالثة االأ االأ
اأكذوبة، فى عر�صه )اأنت اللى قتلت الوح�ض(، واأن 
مبادئ ثورة يوليو ال�صت، كما ظهرت فجاأة فى نهاية 
العر�ض احلاىل، ودون اأية عالقة بكل لوحات العر�ض 
خ��رية من حكم  االأ ال�صنوات  اأج��واء  ت��دور فى  التى 
»مبارك«، وكما جاءت على األ�صنة �صباب مل يعا�صر 
تتحقق  الثورة - مل  مبادئ  اأى   - اأنها  الثورة،  هذه 
كلية، فال هى ق�صت على اال�صتعمار واأعوانه )هكذا 
املال  راأ���ض  و�صيطرة  قطاع  االإ على  ق�صت  وال   ،)!!
اجتماعية،  عدالة  اأقامت  وال  ول��ني،  االأ عقديها  فى 
قادت  الدنيا  ال�صرائح  من  جيال  الأ الفر�صة  منحت 
حياة  اأقامت  وال  بعد،  فيما  وعلميًا  فكريًا  املجتمع 
جي�صًا  اأق��ام��ت  حتى  ه��ى  وال  �صليمة،  دميقراطية 
وطنيًا قويًا، دافع عن الوطن طوال تاريخه، ووقف 

اأخريًا مع ثورة �صعبه.
فى  ال�صباب  املخرجني  مع  ال�صيخ  املخرج  يتفق 
�صيغة العر�ض ال�صيا�صى الناقد، لكنه يختلف عنهم 
فى ت�صلحه بروؤية فكرية، ال تقف مثلهم عند حدود 
»مبارك«  نظام  على  املنتف�صة  لثورتهم  روؤيتهم 
اأطاح  نهج  على  ب�صريه  للمجتمع  واملف�صد  الفا�صد 
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بعدالة املجتمع واأف�صد طبقاته االجتماعية، واأهدر 
مليارات اجلنيهات فى م�صاريع وهمية واأخرى نفعيه 
خمرجنا  روؤي��ة  اأن  كما  وذيولها،  املالكة  �صرة  لالأ
ال�صيخ تعرف جيدًا - مبا متتلكه من حرفية عالية 
- كيفية خماطبة جماهري م�صرحها، وكيفية مترير 
ر�صائل االختالف عرب روح ال�صخرية املهيمنة على 

اأجواء امل�صرح اال�صتعرا�صية. 
عرو�ض موازية 

امل�صرح  �صناع  جل  فيه  اأن�صغل  الذى  الوقت  فى 
عام  مدى  على  املتفجرة  الثورة  اأح��داث  مبالحقة 
باأكمله، بعرو�ض �صاخبة، جلاأ النفر القليل لتقدمي 
عرو�ض درامية، ت�صتعل الثورة فكريًا بني جنباتها، 
على  امل�صتعلة  الثورة  لوقائع  مبا�صرة  اأن حتيل  دون 
�صامل(  )�صاحرات  عر�ض  هنا  ومنوذجنا  ر���ض،  االأ
الذى كتب ن�صه الكاتب ال�صهري »اأرثر ميلر«، الذى 
يخت�صره بع�ض االإعالميني فى كونه كاتبًا اأمريكيًا 
غراء »مارلني مونرو«،  تزوج ذات يوم من ممثلة االإ
ليكون احتادًا مل يدم بني الفكر واجلمال، ويخت�صر 
النقاد غاية ن�صه املعرو�ض فى �صرخة �صد  بع�ض 
مر  االأ وه��و  معار�ض،  راأى  بكل  املطيحة  املكارثية 
الذى يبخ�ض الن�ض والكاتب وامل�صرح حقوقهم فى 
من  يحدث  ما  جتاه  روؤيتهم  عن  ال�صحيح  التعبري 
اأحداث حولهم، وما يعي�صونه من وقائع جمتمعية، 
وما يحكم جمتمعهم وعاملهم من نظم واأفكار تثبت 

الواقع على ما هو عليه اأو تدفعه للتغري.
ف�صاء م�صرح الطليعة )القاعة الكبرية( مفتوح 
�صجار  على اأخره، حتيط عمقه وجانبيه ما ي�صبه االأ
باإ�صاءة حمراء خافتة  اأ�صفل  ال�صامقة م�صاءة من 
بوابات  وي�صرى  مينة  املكان  وتغلق  خميفة،  فتبدو 
النه�صة،  ع�صر  زمن  من  مرتفعة  وكنائ�ض  لبيوت 
زرقاء  �صغرية  ملبات  الف�صاء  هذا  �صماء  فى  وت�صع 
فتيات  تقتحمه  ث��م  ال��ل��ي��ل،  بنجوم  ت��وح��ى  ال��ل��ون 
يرق�صن رق�صات متثل عامل ال�صاحرات فى اأجواء 
تعي�ض  التى  مريكية،  االأ »�صامل«  لقرية  املغلف  الليل 
ويتعطل  العلم،  فيه  يتوارى  التعقيد،  �صديد  زمنا 
على  اللعنة  حلت  فقد  الفو�صى،  وت�صوده  العقل، 
�صود بها، ذلك  هذه القرية ب�صائعة ظهور ال�صحر االأ
بال�صرع، وهذا  الفتيات  اإ�صابة  املتمثل فى  ال�صحر 
الواقعة  ال�صابع ع�صر، زمن  القرن  نهايات  كان فى 
التى ا�صتدعاها »ميلر« فى بدايات اخلم�صينيات من 
القرن املا�صى، ال ليعيد دراميًا اإنتاج واقعة تاريخية 
ر�صالة  ليقدم  خلفها  ليتخفى  اأو  الح��ق،  زم��ن  فى 
مريكى فى زمنه، واإمنا ليواجه بها وبعقله  ملجتمعه االأ
املعنى، ومل  بداأ فى االختالل وفقدان  الواعى كونًا 
يرغب هو اأن يت�صاءم من م�صتقبله ككّتاب العبث فى 

مر ذاته مع املخرج »جمال ياقوت«  نف�ض الزمن. واالأ
الذى اختار هذا الن�ض ليقدمه جلمهوره امل�صرى 
اليوم، لي�ض فقط ليقدم لنا دراما »ميلر« الراقية، 
العظيمة،  الكال�صيكية  العرو�ض  بها زمن  م�صتعيدًا 
فى  �صاعدًا  متطرفًا  اجت��اه��ًا  بعر�صه  ليدين  وال 
ن�صان  حياتنا املعا�صرة، واإمنا ليناق�ض به موقف االإ
به  مكماًل  وعقائده،  واأفكاره  امل�صرى من جمتمعه 
الدمية(  )بيت  لن�ض  بعر�صه  �صبقها  التى  ثالثيته 
كثيف  )القرد  ون�ض  اأب�صن«،  »هرنيك  للرنويجى 
اأونيل«، طارحًا عربهم  مريكي »يوجني  ال�صعر( لالأ
روؤيته ملجتمع يعي�ض زمن الرتاجع عن حقوق املراأة 

والعمال واملهم�صني.
عر�صه،  �صينوجرافيه  ال�صيد«  »�صبحى  د.  �صاغ 
�صجار  مقدمًا قرية مغلقة على نف�صها، حماطة باالأ
حولها  تلتف  رفيعة  حديدية  وق�صبان  والبوابات، 
املتلقى  اأم��ام  وتداخلت  الفعل،  عن  حركتها  وت�صل 
زمنة الثالثة داخل هذا املكان املتجمد  املعا�صر االأ
التاريخى، عام  �صياقه  فى  الواقعى  : زمن احلدث 
اإحدى �صواحى مدينة  1692، حيث قرية )�صامل( 
»نيو  مبقاطعة  »ما�صات�صو�صت�ض«  بوالية  بو�صطن 
�صرق  �صمال  ف��ى  )اإجن��ل��رتا اجل��دي��دة(  اأجن��ل��ن��د« 
مريكية، والتى ت�صم مهاجرين  الواليات املتحدة االأ
بروت�صتنت هاربني من اإجنلرتا لعدم قدرتهم على 
وال�صعب،  امللك  على  املت�صددة  اأف��ك��اره��م  فر�ض 
فاأ�ص�صوا فى �صمال �صرق القارة اجلديدة )اجنلرتا 
جنباتها  يف  ي�صرى  الفكر،  متزمتة  اجل��دي��دة(، 
ويباد  وال�صعوذة،  واخلرافة  ال�صحر  فى  االعتقاد 
�صليني  ر�ض االأ فارقة والهنود اأبناء االأ فيها ال�صود االأ
ويحرم  البي�ض،  وربيني  االأ عن  العرقى  الختالفهم 

احل�صية،  املتعة  فنون  وكافة  والرق�ض  الغناء  فيها 
للقيم  معاداتها  بحجة  ن�صانية  االإ امل�صاعر  وتكبت 
نها  الأ بالدمى  اللعب  طفال  االأ على  ومينع  النبيلة، 
باعتبارها  امل��راأة  وتعامل  التعاويذ،  فى  ت�صتخدم 
قرينًا لل�صيطان، واأبرز �صور اإغواء الرجل لل�صقوط 
فى اخلطيئة، ولذا كان من ال�صهل اأن تقاوم الفتيات 
واأج�صادهن  عقولهن  على  امل�صروب  احل�صار  هذا 
مو�صوع  وبالتقاط  الغابات،  و�صط  لياًل  بالرق�ض 
للكبت  نتيجة  منهن،  بع�صًا  اأ�صاب  ال��ذى  ال�صرع 
الطب  ي��ك��ن  ومل  ال��ع��اط��ف��ى،  ره�����اق  واالإ اجلن�صى 
يعرف حقيقته وقتها، ومل ير رجال الدين الكن�صى 
ي�صيب  ال�صيطان،  م��ن  م�ض  غ��ري  فيه  املتزمتني 
املجتمع،  فى  وفاعلية  اإمي��ان��ًا  الب�صر  بنى  اأ�صعف 
خا�صة،  ال�صغريات  والفتيات  عامة،  الن�صاء  وهن 
�صاع مو�صوع  ولذا  اأخ�ض،  ب�صورة  والفقراء منهن 
الفتيات  متار�صها  لهي�صرتيا  حتول  والذى  ال�صرع، 
املحاكمات  وعقدت  عليهم،  ال��رج��ال  هيمنة  �صد 
على  عدام  باالإ وحكم   ، الدين  رجال  �صيطرة  حتت 
مر  االأ و�صل  حتى  الفقريات،  الفتيات  من  العديد 
من  ك��ان  فما  املجتمع،  علية  م��ن  ورج���ال  لن�صوة 
ال�صلطات غري كبح جماح املتزمتني وحفظ الق�صية 

جل غري م�صمى. الأ
زمنة تعدد الأ

ف��ى هذا  املتلقى  اأم���ام  ال��ب��ادى  خ���ر  االآ ال��زم��ن 
العر�ض، هو زمن الن�ض املكتوب، وهو عام 1953، 
عقب  م�صرحيته  ميلر«  »اأرث���ر  ون�صر  كتب  حينما 
موجة �صخمة من �صيطرة الفكر املحافظ، املدعوم 
الباردة  احل��رب  اأوج  فى  ب��رزت  الدين،  رج��ال  من 
من  بداية  وال�صيوعية،  الراأ�صمالية  الكتلتني  بني 
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بني  الكورية  احلرب  خالل  وا�صتمرت   ،1950 عام 
ليرباىل  كل  خاللها  واتهم  وال�صوفيت،  مريكان  االأ
باأنه �صيوعى، وكل �صاحب  باأنه كافر، وكل تقدمى 
واأدان  وال�صعب،  والنظام  ال��دول��ة  �صد  باأنه  راأى 
بري�صت«  و»رتولد  مان«  »توما�ض  والفنانون  الكّتاب 
»اأرثر  وكذلك  ك���ازان«،  و»اإل��ي��ا  �صابلن«  و»���ص��ارىل 
ميلر« ملجرد دفاعه عن حرية الفكر وحرية املعتقد 
الذى  الراأ�صماىل،  الفكر  اأ�ص�ض  من  باعتبارهما 
والتعبري  والتجارة  العمل  فى  للحرية  يدعو  ك��ان 
واالختالف، ولذا كان عليه اأن ي�صتدعى من التاريخ 
واأن  )�صامل(،  قرية  فى  ال�صحر  ح��ادث  مريكى  االأ
يعيد اإنتاجه فى بناء درامى متما�صك، يناق�ض فيه 
اآن  فى  ومعتقداته  وجمتمعه  بذاته  ن�صان  االإ عالقة 

واحد.
ال���ي���وم امل�����ص��رح وزمنه  ب��ي��ن��م��ا ي��دخ��ل م��ت��ل��ق��ى 
روؤيته  وي��غ��ل��ف  ب���ه،  يحيط  وامل�����ص��ط��رب  ال��راه��ن 
للعر�ض وامل�صرح واحلياة معًا، يجد ثورته م�صتعلة، 
وزبانية  معلقة،  املن�صودة  االجتماعية  وال��ع��دال��ة 
اأقدامه،  حتت  ر���ض  االأ يفجرون  اخلالقة  الفو�صى 
األوان  كل  ون�صف  بقدومهم  يلوحون  واملت�صددون 
تغييب  وفكرة  املجتمع،  فى  والفكرى  الفنى  التقدم 
مما  واردة،  احلياة  عن  ثقافية  كموؤ�ص�صة  امل�صرح 
مفعم  بقلب  العر�ض  ي�صتقبل  املتلقى  ه��ذا  يجعل 
باحلزن على فن قد يباد من حياته، ويف�صر وقائع 
العر�ض فى �صوء مرجعيته الفكرية املوؤ�ص�صة لروؤيته 
تغيريه  فى  وياأمل  يعي�صه  الذى  املهتز  للواقع  الكلية 

اإىل ما هو اأف�صل واأكر عداًل.    
داخل  م��ن  ينطلق  ال��درام��ى  الن�ض  ك��ان  واإذا 
الدرامى  للحدث  تفجريًا  »ب��اري�����ض«،  الق�ض  بيت 

به،  اخل��ارج  عالقة  عن  الك�صف  ثم  ال��داخ��ل،  من 
ي��ب��داأ من  اأن  ل  ي��اق��وت« ف�صّ امل��خ��رج »ج��م��ال  ف��اإن 
فى  ويرق�صن  يلعنب  الفتيات  حيث  القرية،  �صاحة 
مبهارة  �صاغها  ه�صتريية،  رق�صات  القمر  �صوء 
ال�صحر،  لعامل  املتلقى  ليهيئ  عو�ض«،  د0«عاطف 
اأثاره عنوان امل�صرحية ال�صهري، وليبداأ حدث  الذى 
امل�صرحية الدرامى من اخلارج الذى �صيطرت عليه 
اخلرافة، ومنتقاًل منه اإىل داخل بيت الق�ض، الذى 
تعانى ابنته الطفلة »بيتى« من حالة �صرع ال يعرف 
الهندية  تتهم  من  اأول  فتتهم  اأ�صبابها،  الطبيب 
ال�صوداء »تيتوبا«، فهى جمرد خادمة فقرية ومعركة 
و�صراخ  امل�صرحية،  اأف��ق  ف��ى  قائمة  اأهلها  اإب���ادة 
مبجموعة  يثنى  ثم  املتلقى،  باأفق  جملجل  الفقراء 
وتلعب  الظاملة،  القرية  فى  الفقريات  الفتيات  من 
ابنة �صقيق الق�ض الفتاة املتفجرة حيوية »اأبيجايل« 
بج�صدها  املعذبة  امل�صحورة  دور  متثيل  فى  دوره��ا 
وروحها احلائرة، فتعمل على توزيع االتهامات �صد 
بروكتور«  »جون  �صد  خا�صة  وب�صورة  يناوئها،  من 
املنازل،  اإدارة  لتتعلم  بيته  اإىل  عمها  اأر�صلها  الذى 
فطردتها زوجته عقب اكت�صافها عالقة زانية بينها 
وزوجها، دون اأن تعلن �صبب الطرد، لكن »اأبيجايل« 
الذى  ال���زوج  وعلى  ال��زوج��ة  على  ح��ق��دًا  اأ�صمرت 
راودته عن نف�صها، فى جو خانق مل�صاعرها وكابت 
لرغباتها، وقررت اأن تنتقم لنف�صها باتهام من رف�ض 
ماأزق  فى  اإي��اه  موقعة  ال�صحر،  مب��زاول��ة  اإغوائها 
التى  الزنى،  جرمية  فى  خالقى  االأ �صقوطه  اإعالن 
تنهى عنها الو�صايا الع�صر، اأو �صقوطه امليتافيزيقى 
فى ممار�صة ال�صحر، الذى ترف�صه البلدة، فيتاأرجح 
وىل،  اأمام النا�ض بني اجلرميتني، حتى يعرتف باالأ

الثانية،  هو  وينكر  الوفية،  الزوجة  تنكرها  التى 
فتوؤدى به حلبل امل�صنقة، مع كل من اأنكر ممار�صة 
باجلميع،  حتيط  والظلمة  العر�ض  لينتهى  لل�صحر، 

وبقعة �صوء يتيمة تنري الراأ�ض املعلق بامل�صنقة.
يبداأ العر�ض واللعنة قد حلت بالقرية، والفتيات 
واملجربات  اأنف�صهن،  عن  التعبري  من  املمنوعات 
فقط،  للرجال  العلم  اأن  بحجة  التعلم،  عدم  على 
ردية ال�صوداء،  واملحبو�صات داخل البيوت املظلمة واالأ
باإن�صانيتهن،  مطيحة  دينية  بتابوهات  مطاردات 
ومتعلقات بفكرة ح�صور ال�صيطان بالقرية، و�صعيه 
من  ملجموعة  وجتنيده  الدين،  عن  النا�ض  بعاد  الإ
خرين،  االآ �صد  ال�صحر  ملمار�صة  والرجال  الن�صاء 
بر ب�صدورهن، لي�صيب  وا�صتخدام الدمى لغر�ض االإ
ه�صتريية،  ب��اأع��را���ض  امل��ن�����ص��ودة  ال��ف��ت��اة  ال�صحر 
التى  والدينية،  خالقية  االأ القيود  اأ�صر  من  تفلتها 
التطهرية  فكار  االأ ت�صوده  يفر�صها جمتمع مت�صدد، 
ال�صاد�ض  القرن  فى  ظهرت  التى  )البيوريتانية( 
مريكى فى  االأ الن�ض  وانتقلت ملجتمع  باأوربا،  ع�صر 
املكارثية  ف��ك��ار  االأ وت��ط��ارده  ع�صر،  ال�صابع  القرن 
القرن  منت�صف  فى  الن�ض  كاتب  بعقل  الكامنة 
فى  الزاعقة  املت�صددة  ف��ك��ار  االأ وتفزعه  املا�صى، 
واملنابر  والف�صائيات  بال�صوارع  اليوم  متلقى  وجه 
فتتجلى  ���ص��واء،  ح��د  على  وامل�صيحية  �صالمية  االإ
ن�صان على مراجعة موقفه من  الق�صية فى قدرة االإ
متّرد  التى  القيم  ومن  عليها،  تربى  التى  الثوابت 
عليها، ومن املجتمع الذى يكاد يتفتت بيديه، ومن 
قد  الكامل  اليقني  اأن��ه  البع�ض  يدعى  ال��ذى  الكون 
اليقني  مالك  اأنه  خر  االآ البع�ض  ويزعم  غاب عنه، 

ر�ض.     املطلق وملزم بتحقيقه على االأ
عر�ض م�صرحي ثوري يوقظ العقل، وينري الوعى 
مثل  اأخ���رى  عرو�صًا  للذهن  وي�صتدعى  ب��ال��واق��ع، 
ب��ول �صارتر«  ال��ذى دع��ى كاتبها »ج��ان  )ال��ذب��اب( 
�صد  الن�صال  م�صئولية  لتحمل  �صعبه   1943 ع��ام 
وكذلك  العميلة،  في�صى  وحكومة  مل���اين  االأ املحتل 
كاتبه  طالب  ال��ذى  جيفارا(  م�صرع  )ليلة  عر�ض 
عام  م��ط��اوع«،  »ك��رم  وخمرجه  روم��ان«  »ميخائيل 
�صد  اال�صتنزاف  حرب  م�صاندة  ب�صرورة   ،1969
احلرية  ن  الأ ال��ع��امل،  ث��ورات  كل  وم�صاندة  ال��ع��دو، 
اأنه  ت��درك  التى  العرو�ض  من  وغريهما  تتجزاأ،  ال 
اخلالد،  امل�صرح  ي�صنع  وحدها  بال�صعارات  لي�صت 
بل  ثوريًا،  امل�صرح  يكون  الثورة  فعل  بتوثيق  ولي�ض 
هو  اجلماىل  امل�صرحى  العر�ض  بناء  اأن  ب���اإدراك 
متولد عن بناء املجتمع، ومتوجه اإىل وجدانه بهدف 
التاأثري على وعيه، لتن�صيطه وتفعيله، ودفع �صاحبه 
اأنحاء  كافة  فى  ذات��ه  لتغيري  امل�صرح  من  للخروج 

الوطن، ولي�ض فى ميادين حتريره فقط.  
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توحى باأنها مل تكن اإال متثياًل ملطالب دميوقراطية 
خال�صة، تبداأ وتنتهى بحرية تذكرة االنتخاب  واإذا 
جرى تقزمي الثورة، ب�صـّبها فى اأحد هذين القالبني 
فهم،  ب�صوء  فقط  ي�صى  ال  ذلــك  فــاإن  اجلاهزين،  
نه يجرد  ولكنه قد ي�صى – اأي�صًا – ب�صوء ق�صد، الأ

الثورة من عوامل قيامها، ومن اأ�صباب بقائها.
التى قدمت بنف�صها الرتبة  البيئة االنقالبية  اإن 
اختزالها  ميكن  ال  واالنفجار،  للتاأثري  ال�صاحلة 
كانت م�صحونة  فقد  ال�صابقني،  البعدين  فى هذين 
م�صاك بها من  بعوامل اأكرث عمقًا والتهابًا، ميكن االإ

مراجعة اأهم خ�صائ�ص هذه البيئة:
�أواًل: حدوث خلل هائل مركـّب فى كافة التوازنات 
ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية، ترتب على بناء 
طبقة عليا جديدة، م�صبعة براأ�ص املال، م�صتحوذة 
وفر من الرثوة الوطنية، من خالل  على الن�صيب االأ
منط طفيلى خال�ص م�صكـّلة بروزًا �صرطانيًا، عمد 
واالجتماعية من  ال�صيا�صية  القوى   كافة  اإىل طرد 
�صاحة العمل الوطني، ومنع تاأثريها فى  املعادالت 
غري  منــوه  بطبيعة  و�صكـّل  بــل  للبالد،  �صا�صية  االأ
الوطني،  اال�صتقالل  حلقة  على  �صغطًا  ال�صحي، 
على  التاأكيد  مفيدًا،  يكون  قد  ال�صياق،  هذا  وفى 

عدد من احلقائق:
وليد  الطبقة اجلديدة مل يكن  بناء هذه  اإن   -1
وقا�صرة،  خمتـّلة  واجتماعية  اقت�صادية  �صيا�صات 
الطريق  هــو  ال�صيا�صات  هــذه  اعتماد  كــان  واإمنـــا 
املختار لبناء هذه الطبقة، التى مثـّلت اأقلية حمتكرة 

على امل�صتويني ال�صيا�صى واالقت�صادي.
يكن  مل  املــذهــل،  الــفــ�ــصــاد  هـــذا  حــجــم  اإن   -2
منتوجًا جانبيًا لهذه ال�صيا�صات اأو اإفرازًا تاليًا على 
املختار  الوحيد  الطريق  كان  واإمنــا  الطبقة،  بناء 
والهدم،  البناء  عملية  اجناز  ل�صرعة  اأي�صًا-   –
اأين جاء  بخلق تراكم راأ�صماىل كاذب، ال يهم من 
اأو اأتى، مادام �صيمنح الفر�صة العاجلة لربوز بنية 
�صيا�صية واقت�صادية واجتماعية، فى ف�صاء الوطن، 
وخ�صو�صيته،  وقواعده  طبقاته  بقية  عن  مف�صولة 
غري  خارجى  فلك  فى  اجلاذبية  بقوة  تدور  ولكنها 
للغزو  ال�صاحلة  الــقــاعــدة  مكان  متبوئة  وطــنــي، 
والوثوب واال�صتحواذ، ولهذا كان االإحلاح غالبًا فى 
خطاب اأبرز منظرى هذه الطبقة وراأ�صها فى جلنة 
ال�صيا�صات )د. عبد املنعم �صعيد( على  اأن هذا هو 

طريق م�صر للتطور باإحداث تراكم راأ�صمايل.

عام على الثورة، اأو قل من الثورة والثورة امل�صادة 
ال�صعرى  البيت  ذلك  اأن  الوا�صح  لكن  ت�صاء،  كما 

الذى ي�صكل افتتاحية ق�صيدة املتنبى ال�صهرية:
عيد باأيه حال عدت يا عيُد

مر فيك جتديُد مبا م�صى اأم الأ
لن يت�صلل كعادته فى كل عيد عرب م�صام الروح 
اإىل الوجدان الثقايف، ثم يتحول اإىل دخان غ�صب 
ــرة بحال  امل العيد هــذه  وقــنــوط، فقد عــاد  ويــاأ�ــص 

كرث من اأمر فيه.. جتديد. جديد، كما اأنه الأ
)1(

اإىل  الــعــودة  الــثــورة البــد مــن  تو�صيف فعل  فــى 
البيئة الوطنية التى خرجت من عمق تربتها، ومن 
كــّونها  التى  البيئة،  هذه  و�صف  ميكن  اأنــه  املوؤكد 
انقالبّية»،  »بيئة  باأنها  م�صر،  فى  ال�صابق  النظام 
كافة  تربتها  عمق  فــى  متتلك  كانت  اأنــهــا  مبعنى 
ثورية  حالة  خللق  ال�صاحلة  الرئي�صية  العوامل 
م�صاعدة،  عوامل خارجية  بفعل  اأو  ذاتية خال�صة، 
ال�صنوات  خـــالل  تــعــد  مل  مــ�ــصــر  اأن  فــاحلــقــيــقــة 
االقت�صادية  القنابل  من  باأعداد  م�صكونة  خرية  االأ
واالجتماعية اجلاهزة لالنفجار فى دوائر بعينها، 
بل اأ�صبحت هى ذاتها بحدود جغرافيتها الطبيعية 
واالجتماعية، قنبلة موقوتة كبرية، جاهزة لالنفجار 
كليا مب�صاحة مليون كم2، فقد كان املطلوب – فقط 
– مفجـّرًا ذاتيًا، لتتواىل االنفجارات  مت�صلة من 
طراف اإىل القلب فى  طراف  ومن االأ القلب اإىل االأ
تغذية متبادلة، ا�صتطاعت وفق نظرية »احلث« فى 

الكهرباء، اأن تتجاوز احلدود. 
من  وىل  االأ الدافقة  القوة  هــذه  دور  كــان  ولقد 
– اأما  ليكرتونى  االإ املفجر  دور  متثيل  هو  ال�صباب 
من  اأمواجها  اندفعت  فقد  نف�صها  التفجري  عملية 
وغذتها  امل�صرية،  املتو�صطة  الطبقة  �صرائح  كافة 
كرث حرمانًا  فى حلظات حا�صمة الطبقات الدنيا االأ
وعــوزًا، �صاعد فى  ذلك دون �صك نزعة ا�صتحواذ 
تقدير  �صوء  هائل من  وقدر  فــق،  االأ �صيقة  مري�صة 
ال�صرايني  املوقف، عك�صًا حالة وا�صحة من ت�صلب 

طراف . فى الراأ�ص قبل االأ
»ثورة  عن  رواجــًا  كــرث  االأ التعبريات  فــاإن  ولهذا 
نــرتنــت »وغــريهــا، ال تعك�ص  االإ ــورة  »ث ال�صباب   «و 
فاإذا   ،« الدميقراطية  »الثورة  مثل  مثلها  احلقيقة 
وىل تريد اأن تعطى انطباعًا باأن الثورة مل  كانت االأ
الثانية  فاإن  جيل،  �صراع  عن  تعبري  من  اأكرث  تكن 

خ�صمًا  الراأ�صمايّل  الرتاكم  هذا  جاء  لقد   -3
لها،  اإجباريًا  الدولة امل�صرية، وافقارًا  اأر�صدة  من 
من  عامًا  وا�صتقطاعًا  ووظيفتها،  لدورها  وتقزميًا 
حقوق وم�صالح بقية طبقاتها وقواها االجتماعية، 
وفى جمتمع تتبدى اأهم اأر�صدته فى قوته الب�صرية، 
كانت عمليات التجريف جترى على ح�صابها عماًل، 
وتعليمًا، و�صحة، وثقافة، وقيمًا، واإ�صباعًا للحاجات 

�صا�صية، حد اخل�صم من رغيف اخلبز. االأ
وامل�صكلة فى ذلك اأن هذا النمط مل ينتج راأ�صمالية 
الراأ�صماليني،  مــن  عـــددًا  اأنــتــج  واإمنـــا  م�صر،  فــى 
الذين منوًا فى ح�صانات ت�صبه ال�صوبات الزراعية 
التى ت�صتنبت  فيها بع�ص املحا�صيل فى غري وقتها 
والهرمونات  املن�صطات  على  اعــتــمــادًا  واأوانــهــا، 
ولكنها  مت�صخـّمة  فخرجت  اأي�صًا(  )امل�صتوردة 
مرتبة  اأدنــى  نا�صجة،  غري  ولكنها  متوّرمة  هـ�ّصة، 

واأ�صد �صررًا.
ال�صاعدة  العنا�صر  اأغلب  اأن  امل�صافة  وامل�صكلة 
االجتماعية  ال�صرائح  من  تن�صاأ  مل  البيئة  هذه  فى 
خالف  على  املجتمع،  فى  حــااًل  ف�صل  االأ والثقافية 
يوليو،  ثــورة  ا�صتبقت  التى  الراأ�صمالية  الطبقة 
اإىل  ت�صعى  وهــى  قــويــة،  وطنية  م�صاعر  وعك�صت 
من  ن�صاأت  لكنها  و  الوطني،  ب�صوقها  اال�صتقالل 
فاقني واملغامرين  عنا�صر هجينة من امل�صاربني واالأ
املمنوعات  وجتار  جانب،  االأ ووكالء  فاق  االأ و�صذاذ 
واملحرمات، وهو ما يف�صر جانبًا من �صيق  اأفقها، 
ى منظومة قيمـّية، فقد بدت  و�صراهتها وافتقارها الأ
ع�صابـّى،  تنظيم  اإىل  اأقرب  احلديثة،  �صورها  فى 

منها اإىل جمموعة من امل�صئولني ورجال الدولة.
من   « الدولة  »ا�صتالب  ظاهرة  و�صوح  ثانيًا: 
ممتدة  �صابقة  مرحلة  بعد  ال�صيا�صات  جلنة  قبل 
»لتقزمي  �صعدة  االأ كافة  على  الـــدءوب  العمل  من 
واملخاطر  املرحلتني  بــني  التميز  الــدولــة«،وميــكــن 
النحو  على  خــرية  االأ املرحلة  رافقت  التى  الكبرية 

التايل:
جرى  الــدولــة«  »تــقــزمي  وىل  االأ املرحلة  فــى   -1
دوات املتاحة لتحويل الدولة اإىل بنية  توظيف كل االأ

مكروهة فى حّد ذاتها.
اإيحاءات  تت�صمن  باأحاديث  املرحلة  بــداأت  لقد 
عباء عن الدولة وم�صاعدتها  ايجابية مثل تخفيف االأ
�صا�صية واإكبار الدولة  عن اأن  لكى تتفرع ملهامها االأ
اأن  قبل  والطعمية،  الفول  وجبات  بائع  بدور  تقوم 
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الربملان  قبة  وحتــت  عـــالم  االإ و�صائل  فــى  تو�صف 
ال  فهى  مــاهــر،  غــري  و�صانع  فا�صل،  تــاجــر  باأنها 
حت�صن التجارة، وال تتقن ال�صناعة، وجمبولة على 
حتقيق اخل�صائر، ومع اإحاطة الدولة وكل ما هو عام 
بهاالت من العجز والف�صل واخلذالن، واإ�صباغ اآيات 
النجاح والتفوق على كل ما هو خا�ص، حتولت نتائج 
مظاهر  مــن  حتمله  مبــا  االجتماعى  اال�صتقطاب 
نتاج مزيد من الكراهية  الفاقة والهبوط اإىل وقود الإ
للدولة، ومن تاآكل نظامها املعنوي، لي�صبح القطاع 
زمات، ولتعلق  العام هو �صبب امل�صكالت وم�صدر االأ
اأزماتها  مالب�ص  كل  الفا�صدة  الراأ�صمالية  النموات 
ذاتها،  الدولة  م�صجب  على  واأخطائها  وق�صورها 
كمظهر  تظهر  التى  البريوقراطية  ت�صاعد  بينما 
املتو�صطة  الطبقة  اأو�ــصــاع  لتداعيات  احتجاجى 
على زيادة تف�صى هذه الكراهية، وهو ما يعنى فى 
تتنازل  لكى  الداخلية  ال�صغوط  من  مزيدَا  النهاية 
واخت�صا�صاتها،  �صالحيتها  من  مزيد  عن  الدولة 
ليتم اإحالل ال�صوق الذى يقب�ص عليه الف�صاد حملها 

با�صتمرار.
م�صروع  �صطوع  ومــع  الثانية  املرحلة  وفــى   -2
عملية  و�صلت  ال�صيا�صات،  جلنة  وتكوين  التوريث 
غايات  اإىل  الثورة  م�صارف  على  الدولة  ا�صتالب 

بعيدة.
ا�صتالب  ظــاهــرة  الــــدوىل   البنك  و�ــصــف  لقد 
احلالة  هذه  وفى  الف�صاد،  اأنواع  اأ�صواأ  باأنها  الدولة 
فقد كان املق�صود هو اإعادة اإنتاج الدولة اأو اإعادة 
جماعات  وم�صالح  وروؤيـــة  مقا�ص  على  تف�صيلها 
على  اال�صتحواذ  بغية  �صيقة  واقت�صادية  �صيا�صية 
دارة واحلكم والت�صريع، وال�صيطرة  كافة م�صادر االإ
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  احلياة  مناحى  كافة  على 
واالجتماعية واالإعالمية، وبعيدًا عن الدولة، وفوق 

الدولة، لتهبط وظيفة الدولة و تكاد اأن حتتل موقع 
جري لديها. العامل املاأجور عندها، اأو اخلادم االأ

ولقد جرى ذلك على قدم و�صاق، فقد اأ�صبحت 
الدولة كلها باأغلب موؤ�ص�صاتها واأجهزتها اأ�صرية لدى 
جلنة ال�صيا�صيات، اأو اأقل لدى اأمينها العام »جمال 

مبارك« واأقرب املقربني منه »اأحمد عز«.
املعارك  عــ�ــصــرات  ــد  ر�ــص هـــذا جمـــال  ولــيــ�ــص 
اأن  حتاول  خاللها  الدولة  كانت  التى  وال�صراعات 
تعرب عن وجودها فى �صيغ رف�ص اأو حتفظ اأو مقاومة 
القرار  ولكن  �صخ�ص،  اأو  قرار  اأو  توجه  اأو  مل�صروع 
لف اإىل الياء، اأ�صبح  والتوجه واختيار الوجوه من االأ
خرية حقًا خال�صًا جلمال مبارك،  فى ال�صنوات االأ
ولي�ص من حق الدولة وموؤ�ص�صاتها فى النهاية �صوى 
اأغلب  ذعــان، بل لقد كان الت�صعيد فى  القبول واالإ
اأ�صا�صية  قاعدة  على  يجرى  الوطنى  العمل  مواقع 
ودرجة  التوريث  م�صروع  من  املوقف  هى  واحــدة، 

التوافق معه والقبول به، ولهذا �صعدت
االقت�صاد  موؤ�ص�صات  فــى  التاأثري  مــواقــع  اإىل   
ووجوه  عنا�صر  العام،  والعمل  والثقافة  عــالم  واالإ
حمدودة  الثقافة،  ق�صرية  عمومها،  فــى  منتهزة 
امل�صروع  فى  معها  اندجمت  كما  واملوهبة،   الروؤية 
عنا�صر اأخرى، مت غ�ص الب�صر عن اندماجها فى 
م�صروعات وتوجهات اأجنبية، ال تتوافق مع املفاهيم 
من القومي، بل كانت ال�صالت مبراكز  امل�صتقرة لالأ
القوة فى اخلارج، تثقل موازين االختيار وال�صعود.
ثالثًا: حدوث تاآكل مطرد فى قاعدة االعتماد 

على الذات...
على  االعتماد  قاعدة  لتاآكل  وىل  االأ ال�صمة  اإن 
ما  اإنتاج  على  املجتمع  بقدرة  فقط  تتعلق  ال  الذات 
اال�صتهالكية  حاجاته  اأو  �صا�صية  االأ حاجاته  ي�صبع 
املجتمع  بقدرة  اأي�صًا-   – تتعلق  ولكنها  املبا�صرة، 

41

املاليني اندفعت من كافة �سرائح الطبقة املتو�سطة

اأى  الــذاتــيــة،  دفعه  قــوة  على  اعــتــمــادًا  النمو  على 
وارتباط  الوطنية،  باملدخرات  اال�صتثمار  ارتباط 
التنمية بهدف اإعادة اإنتاج حياة املجتمع كليًا ب�صكل 

اأف�صل.
القومية  للمجال�ص  تقرير  �صنوات  قبل  لقد حذر 
املتخ�ص�صة من بروز ظاهرة االعتماد على اخلارج 
فى الغذاء، وقد قدر اأن هذه الظاهرة مل تكن اإحدى 
وما  ال�صتينيات  فــى   امل�صرى  االقت�صاد  �صمات 
قبلها، اأى اأنها ظاهرة م�صتحدثة، فلقد كان العجز 
الغذائى خالل ال�صتينات يقت�صر على القمح وحده 
وبن�صبة 25 % ثم تدنت درجة االعتماد على الذات 
الفول  اإىل  و�صلت  بل  الغذائية  املنتجات  جميع  فى 

الذى اأ�صبحنا ن�صتورد ثالثة اأرباع حاجاتنا منه.
اأ�صبح  اال�صترياد  باأن  املذكور  التقرير  اأقر  وقد 
ولذلك  املــ�ــصــري،  االقــتــ�ــصــاد  خ�صائ�ص  اإحـــدى 
من الغذائي، الذى ينبغى اأن يعالج  تدنى م�صتوى االأ
راأى  التى  الفقر  �صاأن م�صكلة  �صاأنه  كق�صية قومية، 
وا�صعة  اإىل حدود  »قد ت�صل  اأنها  باألفاظه  التقرير 
املـــدى مــن اال�ــصــطــرابــات والــ�ــصــراعــات واهتزاز 

من  فى املجتمع ». اال�صتقرار واالأ
بدرجة  اأ�صا�صًا  يتعلق  احلقيقة  فــى  مـــر  االأ اأن 
بدرجة  اأخرى  زاوية  اأى من  الــذات،  االعتماد على 
االنك�صاف، وهو ما يجعل الوطن عند م�صتوى بعينه 
اخلارج،  جبال  من  تنزل  التى  املياه   لكل  م�صبـًّا 
�ــصــواء اأكــانــت مــيــاه ثــلــوج ذائــبــة، اأم مــيــاه �صرف 
الطبيعية  امل�صارف  نحو  اخلــارج  يدفعها  �صحي، 

بالن�صبة له.
ي�صبه  ما  اإىل  حتواًل  باآخر  اأو  ب�صكل  ازددنــا  لقد 
اأزماته،  و  اخلــارج  ملخلفات  الطبيعية  امل�صارف 
حـــــوال رهــنــًا بزيادة  وكــانــت الـــزيـــادة فــى كــل االأ

االنك�صاف اأو تاآكل االعتماد على الذات.
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واأو�صاع  املختلة،  القوى  موازين  رغم  االنتخاب، 
البيئة املجهدة....
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املعركة  تلى  التى  تلك  ال�صاعات هى  اأ�صعب  اإن 
قد  الن�صر  كــان  لــو  حتى  الــكــبــرية،  الت�صادمية 
ر�ص وفى الف�صاء بقايا من  للوائك، فعلى االأ ُعقد 
ــوع، جميعها حتيط  ن كــل  مــن  واأ�ــصــنــاف  كــل �صئ، 
قبل  رادة،  االإ بقوة  انتزعته  الذى  الوليد،  بن�صرك 

قوة ال�صالح.
ر�ــــص بــقــايــا �ــصــالح ودم وبــ�ــصــر، وفى  عــلــى االأ
فق  االأ وفى  و�صباب،  اأحالم  اأنفا�ص  بقايا  الف�صاء 
ثاأر  القريب والبعيد، بقايا قوى منك�صرة، يجمعها 
قرب  تتجمع  واأ�صباحها  دمــًا،  ينزف  مــازال  حـّى، 
اإثر هجوم  تتوثـــّب لهجوم م�صاد  حواف اجل�صور، 

م�صاد.
ر�ــــــص اأيـــ�ـــصـــًا، رجــــال فـــرحـــون مبا  وعــلــى االأ
من  قــدمــوه  مبــا  ُمثقل  ناق�ص  فــرح  لكنه  اآتــاهــم، 
ت�صحيات، حما�صر مبا يحوم  حولهم من خماوف 

وتهديدات.
نت  وفى اخللف موؤخرة اأن�صاق القتال، وقد حت�صّ
بخنادقها ال�صلبية فى اأوج املواجهة، ثم قفزت فى 
ال�صفوف  مــام،  متقدمة  االأ اإىل  الن�صر  بزوغ  اأوج 
كى تعزز اأن�صبتها مما ال ت�صتحقه، جمدًا اأو اأو�صمة 

اأو مغامن.
جمهولة  اأخـــرى  جيو�ص  ــدّب  ت قدميك،  وحتــت 
املنبع، من الفئران والهوام، كانت جميعها تنتظر 
الغبار،  وينجلى  ال�صدام،  يتوقف  اأن  نافذ،  ب�صرب 
�صقوق  من  لتخرج  يذهب،  حيث  الن�صر  ويذهب 
وت�صتطيع،  تقدر  ما  بقدر  لنف�صها  وتنتزع  ر�ــص،  االأ
ما ي�صــّد �صهوة نهمها وجوع بطونها، من بقايا كل 
�صئ، ي�صتوى فى ذلك نتف اللحم، وقطع احلديد، 

وبرك الدماء. 
اأ�صداء  وطـــردت  قلياًل،  ـــاك  اأذن اأ�صغت  واإذا 
ت�صمع  اأن  فبمقدورها  وال�صدام،  ال�صالح  قعقعة 
غري  تــعــرف  ال  الــتــى  املفرت�صة  القطعان  اأنــفــا�ــص 
ع�صار  مغامرات ال�صلب والنهب،  وهى قادمة كاالإ
من كل �صوب ومن كل نوع، مدفوعة مبا ينبعث فى 

الف�صاء من روائح ال�صواء، فوق مائدة امليدان.
بل  ت�صتطيع اأن ترى من بعيد زحمة امليدان، التى 
واملوؤخرة،  املقدمة  �صئ  بكل  �صئ،  كل  فيها  يختلط 
خذ،  البطولة واجلنب، الثورية واالدعاء، العطاء واالأ
ــبــي، املقاتل  جــن الــوطــنــى واالأ والـــهـــوان،  ميــــان  االإ

واملخاتل.
العدو  فيها  ينكفئ  لي�ص حلظة  فالن�صر،  لذلك 
ويهرب منك�صرًا اإىل اجلانب البعيد من التل، ولي�ص 
ثر  حلظة تفر�ص فيها اأعالمك �صطوة ح�صورها االأ

على الف�صاء.
فالن�صر لي�ص نتاج معركة، ولكنه ح�صاد حرب، 

اأن  علمنا  ما  اإذا  اأكــرث  تت�صح  قد  ال�صورة  اأن 
بزيادة  له  عالقة  ال  اخلــارج  من  اللحوم  ا�صترياد 
منط ا�صتهالك اللحوم فى م�صر، فم�صر اأ�صبحت 
عدة   فقبل  للحوم،  ا�صتهالكًا  العامل  دول  اأقل  من 
امل�صرى  املواطن  ا�صتهالك  متو�صط  كان  �صنوات 
اأقل من ن�صف متو�صط ا�صتهالك الفرد فى العامل، 
مريكي،  االأ املواطن  ا�صتهالك  ُخم�ص  ي�صكل  فهو 
ــواطــن الــفــرنــ�ــصــي، بــل هو  و�ــصــد�ــص ا�ــصــتــهــالك امل
وُثلث  والكوملبى  الكوبى  املواطن  ا�صتهالك  ن�صف 

املك�صيكي، ومن املوؤكد انه ازداد انحدارًا.
اللحوم  ا�صتهالك  ن�صبة  تدنى  فــاإن  �صك  ودون 
واأحد  الــغــذائــي،  النمط  ت�صوه  على  عــالمــة  تعد 
مقايي�ص الفقر، اأى اأن الفقر  الب�صرى فى  النهاية، 
يبدو واحدًا من مظاهر االنك�صاف اأو تاآكل القاعدة 

الوطنية لالعتماد على الذات.
ر�بعًا: �صيادة منط ليرباىل م�صتحدث، م�صتبـّد 
ـ  االقت�صاد  حقل  فى  وملوث  ال�صيا�صة،  حقل  فى 
لهذه  الفكرى  اخلطاب  فى  ما  اأو�ــصــح  اأن  فرغم 
البنية االجتماعية اجلديدة، هو ال�صغط املتوا�صل 
على مفاهيم الليربالية، فلم ي�صهد املجتمع رواجًا 
ليرباليًا، واإمنا �صهد ترويجًا للمذهب الفردي، فهو 
التى مت  الوجبة اجلاهزة  دقة، عن  كرث  االأ التعبري 
االإعالن عنها والدعاية لها، وكاأننا ن�صتعري كلمات  
»�صتيوارت ميل«،  البالية »دعه يعمل دعه مير »اأو  
لل�صيطان،  نف�صه  باع  »الذى  »فاو�صت  روح  ن�صتعري 

مقابل اإ�صباع غرائزه ونزوعه الفردي.
دعوة  اإىل  الفردى   النزوع  هذا  حتويل  مت  لقد 
حتولت  معنوي،  مناخ  تاأ�صي�ص  اإىل  انتهت  عامة، 
م�صروعية  اإىل  الفردى  اخليار  م�صروعية  مبوجبه 
م�صروع  اإىل  ذاتــه  الفرد  حتويل  اأى  الفرد،  خيار 
ومرجعية  بدونها،  اأو  م�صتقلة  ذاكرة  ذى  م�صتقل، 
م�صتقلة  م�صالح  ذو  ولكنه  بدونها  اأو  م�صتقلة، 
اجلديدة،  امل�صروعية  هــذه  ومبــوجــب  �صا�ص،  باالأ
اأعيد ت�صنيف اأبواب  احلريات ال�صخ�صية ليندمج 
فيها، ما كان �صاذًا اأو حمرمًا، كالدفاع عن م�صالح 
جنبي، لي�صبح مفهوم الوطنية ذاته، واقعًا حتت  االأ

التهديد
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حلظات  اأوج  وفى  امل�صري،  ال�صعب  برهن  لقد 
تفعل  مل  والتعرية  ذابـــة  االإ عوامل  كل  اأن  فــورانــه  
فرغم  الوطنية،  ذاكــرتــه  وعــاء  فــى  لها  اأريـــد  مــا 
لتغييب  �صنوات ممتدة  توا�صل عرب  الذى  االإحلاح 
فقد  مــالحمــه،  بع�ص  وت�صويه  بــل  اجلي�ص،  وجــه 
واأفرادًا   �صباطًا  اجلي�ص  مع  ال�صارع  فى  انخرط 
عن  تعبريًا  حارة،  عناق  حلظات  فى  ومعدات،  بل 
بالثقة  مفعمة  الوطني،  االندماج  من  فريدة  حالة 

والتقدير.
ولقد برهن اجلي�ص امل�صرى فى حلظات �صـّدة، 

كانت م�صر فيها تبدو واقفة على حد ال�صيف، اأن 
فى  القلب  موقع  حتتل  تــزال  ما  الوطنية  ذاكرته 
عقيدته  فى  حية  وتتنف�ص  �صرتاتيجية،  االإ ذاكرته 

القتالية.
واحدة  مــرة  خطوتني  اجلي�ص  خطى  وهــكــذا 
ثورة  يديه حلماية  كلتا  مّد  فقد  فارقة   فى حلظة 
وقد  امل�صرية،  الدولة  حلماية  ج�صده  ومد  ال�صعب 
حدب  كل  من  اإليه  نف�صها  ت�صّوب  املخاطر  كانت 

و�صوب.
الوطنى  امل�صهد  ولقد ترتب على ذلك فى عمق 
امل�صرتك، ما قد ال يبدو وا�صحًا على �صطحه، فقد 
كانت الثورة قد بنت م�صروعيتها الثورية، واجتازت 
مرغمًا  اجلي�ص  وكــان  تقريبًا،  م�صوارها  ن�صف 
الدولة  �صيانة  تدخل  التعقيد،  بالغة  عوامل  بحكم 
من القومى فى �صلبها، اأن يوؤدى دوره الوطنى  واالأ
ن�صف  �صكلت  دائــرة،  ن�صف  �صكل  فى  امل�صروع، 

انقالب تقريبًا.
دفعها  بــقــوة  ــازت  اجــت ثــوريــة  م�صروعية  ــني  وب
نت  الذاتية ن�صف الطريق، وم�صروعية وطنية ح�صّ
اجلانب  مــن  الطريق  ن�صف  امل�صلحة  بــاإرادتــهــا 
احلدود،  وتالم�صت  والعناق  اللقاء  حدث  خــر،  االآ
واحدًا،  امل�صرتك  الهدف  يكون  اأن  طبيعيًا  وكــان 
وكان طبيعيًا – اأي�صًا – اأال تكون تقديرات املوقف، 
على  لزامًا  كان  فقد  متطابقة  احلركة  وح�صابات 
من  واالأ والــدولــة  الــثــورة  بتاأمني  يقوم  اأن  اجلي�ص 
تقوم   اأن  الــثــورة  على  لــزامــا  كــان  بينما  القومي، 
بتاأكيد  م�صروعيتها، و تاأمني اأهدافها، و بينما كان 
من الداخلى واخلارجي،  اجلي�ص مقيدًا ب�صوابط االأ

كانت الثورة طليقة بغري قيود.
امل�صارة  للقوى  �صرتاتيجى  االإ الهدف  اأن   غري 
فــى مــرحــلــة،  واملــ�ــصــادة فــى مرحلة تــالــيــة، ظل 
ما  واإ�صقاط  امل�صرية،  الدولة  زعزعة  فى  يرتكز 
الفو�صى  مــن  حالة  ــاإحــداث  ب اأركــانــهــا  مــن  تبقى 
باملظالت  تهبط   اأن  بعينها  لقوى  تتيح  ال�صاملة، 
ال�صلطة،  لت�صادر  الفو�صى  �صاحة  فوق  الواقية، 
نقاذ، وكما مت  االإ كتيبة  باعتبارها  نف�صها   تقدم  و 
�صامل،  اأمنى  فراغ  باإحداث  ال�صيناريو  هذا  تفعيل 
اإىل  دفعه  حمـــاوالت  تكف  مل  اجلي�ص،  نــزول  مــع 
مواقع  وفــى  متعددة،  ب�صور  جديد،  من  ال�صارع 
واأماكن وموؤ�ص�صات متعددة، لتحقيق نف�ص الهدف، 
متزامنًا مع �صعى خمطط الفتعال حالة �صدام بني 

اجلي�ص والثورة.
للجي�ص  يقاظ خماوف م�صادة  الإ ومع حماوالت 
اعتمادًا على ر�صيد دعايات زائفة اأ�صاعتها  اأبواق 
اجلي�ص  حر�ص  كان  �صنوات،  عرب  ال�صابق  النظام 
كاأنه   بــدا  حتى  املــخــاوف،  هــذه  تبديد  على  بالغًا 
بال�صرورة،  حملها  �صلطة  من   يتخل�ص  اأن  يريد 
�صناديق  خــالل  من  عابر  اأول  يــدى  بني  بو�صعها 
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هو  ح�صورًا،  امل�صروعات  اأكــرث  اأ�صبح  وهكذا 
كرث �صيوعًا، حيث  م�صروع الال م�صروع، بوجهيه االأ
اأن احلل برمته قائم عند   اإىل  ول  االأ الوجه  ينتهى 
اأن  اإىل  الثانى  الوجه  وينتهى  املا�صي،  فى  ال�صلف 
اأن  اأى  الغرب،  فى  خــر  االآ عند  قائم  برمته  احلل 
قطيعة  اإحداث  اإما  خيارين،  اأحد  فى  يكمن  احلّل 
معرفية مع احلا�صر، واإما اإحداث قطيعة ح�صارية 

مع الذات.
)5(

اإن من املوؤكد اأن حجم الطاقة التى فجرتها ثورة 
التى  اأثارها  واأن  امل�صري، هو حجم هائل  ال�صعب 
تتجاوز  قليم،  االإ وفى  العربية  املنطقة  فى  تتفاعل 
باأمواجها  لت�صرب  حولها،  من  واملحيطات  البحار 
اأخرى، لكن هذه  القوية �صواطئ بعيدة فى قارات 
نها مل تخلق من عدم،  الطاقة الهائلة،  ال تنفذ، الأ
فمن  وزمانها،  مكانها  فى  توظــّف  مل  اإذا  ولهذا 
الطاقة،  من  ــرى  اأخ �صور  اإىل  تتحول  اأن  املحتم 
حتفر لنف�صها خمارج اأو م�صارب جديدة، وهى فى 

تقديري، لن تخرج عن ثالث �صور:
اإما اأن تتحول طاقة اخلال�ص والثورة مع فقدان 
ياأ�ص،  ثــم  مكتوم  غ�صب  اإىل  التغيري  فــى  مـــل  االأ
يرتجم نف�صه اإىل �صور خمتلفة من العنف الفردى 
واجلماعي، واإما اأن تتحول اإىل اختناق، ثم نكو�ص،  
وراء  فيما  حــلــول  عــن  بــحــث  اإىل  نف�صه  يــرتجــم 
ا�صتالم،   ثم  ركــون  اإىل  تتحول  اأن  واإمــا  الطبيعة، 

يوؤدى اإىل انعزال و�صلبية.
الثورة  طاقة  تذهب  مل  اإذا  حـــوال  االأ كــل  وفــى 
واإذا  تذهب،  اأن  لها  ينبغى  كان  حيث  اإىل  الهائلة 
عماًل  الطبيعية،  م�صاراتها  فى  ت�صريفها  يتم  مل  
ياأ�ص  اأمام  �صنكون  فاإننا  وعــداًل،  واإبداعًا  واإنتاجًا 
اأو  �صلفية،  اإىل  يــوؤدى  اختناق  اأو  عنف،  اإىل  يــوؤدى 

ا�صت�صالم يوؤدى اإىل انعزال.
والكا�صب فى ذلك كله لن يكون الثورة وال نا�صها 
اأطماعهم  تتقدمهم  الذين  اأولئك  واإمنا  وقوادها، 
ي�صعدون  �صالمل  اإىل  الــثــورة  ليحولوا  الــذاتــيــة، 
على  منفردين  يجل�صوا   اأن  يتعجــّلون  وهم  عليها، 

قمة ال�صلطة.

وهو  اال�صرتاتيجي،  الن�صر  هو  احلقيقى  والن�صر 
ما  اأى  الزمن،  عليه  يبقى  ما  الب�صيط  تعريفه  فى 
يبقى مع الزمن، يختلط به، ويتوحــّد معه، وي�صري 

اإيقاعه الدائم، ون�صيجه الثابت، وروحه احلـّية.
نه مازال ن�صرًا  لذلك فاإنه مازال ن�صرًا موؤقتًا، الأ
دائرة  حميط  على  فيتوّزع  يهّدده  ما  اأمــا  مهّددًا، 
ليحب�صه  اجتــاه،  كل  من  قلبه  على  ي�صغط  كاملة 
داخل وعاء حلظة عابرة، تبقى معه، ويبقى معها، 
لكنها  عظيمني،  وجي�ص  �صعب  ملجد  ن�صرة  �صورة 
اأو جمرد  الوطن،  األبوم  جمرد �صورة تذكارية فى 

متثال له فى متحف التاريخ.
)4(

يحتم  كان  التغيري  فجر  بزوغ  اأن  ت�صورت  لقد 
والفكرية،  ال�صيا�صية  واملدار�ص  القوى  كافة  على 
اأن تقوم دون اإبطاء مبا كنا نطلق عليه فى اجلي�ص 
لتقراأ  جتل�ص  اأن  عليها   كــان  اأى  مــتــاع(  )فــر�ــص 
متار�ص  واأن  متعمقة،  قــراءة  اجلــديــدة،  اللحظة 
من  الزمــة  درجــة  وتاريخها،  ما�صيها  مع  بالتاىل 
جناحها  عــوامــل  فتح�صى  الــنــقــديــة،  املــراجــعــة 
�صعودًا   ـــاأدوارهـــا  ب حلــق  مــا  ــبــاب  واأ�ــص وف�صلها، 
على  لي�ص  و�صمورًا،  ات�صاعًا  وتاأثريها  وهبوطًا، 
ولكن على  العام فح�صب،  داء  واالأ ال�صلوك  م�صتوى 
ت�صع  ثم  فــكــار،  واالأ والنظريات  املفاهيم  م�صتوى 
من  وا�صعة  جبهة  مــع  لتتفاعل  املــراجــعــة  نتيجة 
التى  الوطنية  البيئة  فى  �صواء  عا�صفة،  متغريات 
تتخللها  التى  قليمية  االإ البيئة  اأو  الثورة،  �صنعتها 
الزالزل، وفى البيئة الدولية التى ال متلك ترف اأن 

تعزل نف�صها عن ذلك كله.
وحتمية  بل  �صرورية،  النقدية  املراجعة  كانت 
فى  لت�صارك  جاهزة  �صفنه  تكون  اأن  اأراد  من  لكل 

عملية اإبحار وا�صعة اإىل �صاطئ وطنى جديد.
خا�صة وان اأحدًا ال ي�صتطيع اأن يدعى اأن مفاجاأة 
التحول مل تكن من ن�صيبه، واأن الثورة وان �صارك 
ولكنها  �صناعته،  لي�صت  حمــ�ــصــوب،  بــقــدر  فيها 
�صا�صي،  االأ قوامها  كان  فقد  كامل،   �صعب  �صناعة 
النا�ص  تيار عري�ص من  وقوة دفعها احلقيقية من 
ال�صوارع،  اإىل  ذواتــهــم  ومــن  بيوتهم،  من  هبطوا 
اأو  اجلماعات  اأو  اجلمعيات  مقار  من  يهبطوا  ومل 
– وما تزال  اأن هذه املراجعة كانت  حزاب، ثم  االأ

اأ�صا�صني: عاملني  تاأثري  لتغييب  – �صرورية 
عامة  والفكرية  ال�صيا�صية  النخب  اأن  ول:  االأ
تتنف�ص   – خمتارة  اأو  طائعة   – ظلت  بالدنا  فى 
من  مغلق  حقل  وهو  املغلق»،  »احلقل  منط  داخــل 
العزلة عند  بحكم  على جانب  مغلق  عدة جوانب، 
احتكار  مبعنى  ثان  جانب  على  ومغلق  اجلماهري، 
احتكار  مبعنى  ثالث  جانب  على  ومغلق  التفكري، 
احتكار  مبعنى  ــع  راب جانب  على  ومغلق  التاأثري، 

جيل.

دائمًا  اجلديد  يجيئ  املغلق  احلقل  اإطــار  وفــى 
اأي�صًا،  تتنا�صل  فــكــار  االأ ن  الأ قــدميــه،   من  �صورة 
ولكنها تتوالد فى هذه احلالة فوق �صل�صلة ك�صل�صلة 
قارب، حيث تتحكم قوانني الوراثة والعزل  زواج االأ
الطبيعى ّ  فى تنحيه اأف�صل ال�صفات، وبقاء اأ�صواأ  
بدت  لقد  عاقة،  االإ وتولد  التــ�صّوه  فين�صاأ  املواريث، 
الفكر  فى  املغلق  احلقل  هــذا  مثل  تاأثري  مظاهر 
الهجرى،  الــرابــع  القرن  عند  �صالمى  االإ العربى 
بالنقل،  العقل  ا�صتبدال  اإىل  قليل،  بعد  به  وانتهت 
والتفكري بالتقليد، وال�صروح  باملتون، ومل تكن بع�ص 
هذه املظاهر بعيدة عن الفكر الغربى ذاته، فعندما 
اأخرج )نيوتن(  نظريته فى احلركة، حــّولها احلقل 
واأ�صبغ عليها هالة  »اإجنيل«،  اإىل  املغلق  كادميى  االأ
طاحة  من القدا�صة، ومل يكن الذين جتراأوا على االإ
بها من )فاراداى( اإىل  )فرانلكني(، �صوى تالميذ 

هواة من اأبناء ال�صوارع.
ثانيًا: اأن حالة من الوهن العام كانت اأعرا�صها 
والقوى  حـــزاب  االأ مــن  كثري  على  جلــّية  وا�صحة 
عميق  اإح�صا�ص  على  تغذت  حالة  وهى  ال�صيا�صية، 
تاآكل  الــذى  القومى  فاملثقف  ال�صرعية،  باهتزاز 
حرب  بعد  للتفكك  بقاياه  تعر�صت  ثم  م�صروعه، 
اخلليج وما تالها، واجه اأزمة �صرعية تطول الهوية 

قبل الوظيفة والدور.
حتت  م�صروعه  �صقط  الذى  املارك�صى  واملثقف 
انهيارات االحتاد ال�صوفيتى، واملنظومة اال�صرتاكية 
والعقيدة  الفكر  تطول  �صرعية  اأزمــة  واجــه  كلها، 

حتى اجلذور.
خر اأزمة  واملثقف الليرباىل القدمي واجه هو االآ
التاريخ،  �صرعية، حيث بدا م�صروعه حم�صورًا فى 
وحمــا�ــصــرًا فــى احلــا�ــصــر،  فقد ظــل يتحدث عن 
جمتمع مدنى ال وجود له، وعن راأ�صمالية ر�صيدة مل 
تعد قائمة فى الواقع، وعن ليربالية على ال�صعيد 
ملوثة  نــزوعــه  مــن  النقي�ص  عــلــى  بـــدت  الــــدوىل 

كراه. باال�صتبداد واالإ
مظاهر  ازدادت  ال�صرعية،  اهتزاز  ات�صاع  ومع 
وبني  والفكرية،  ال�صيا�صية  اخلطابات  بني  انقطاع 
احلقائق املادية فى الواقع حتى كاد االنقطاع ي�صل 

اإىل قطيعة..
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التمرد  اإن  اأق���ول  اأن  البديهى  م��ن  ي��ك��ون  ق��د 
ال�سيا�سية  حمموالته  بكل  اال�ستبداد  ن�ص  على 
واالجتماعية والثقافية كان وال يزال اأحد املقومات 
اجلوهرية فى تاريخ ال�سعرية العربية، بل اإنه حتت 
لواء هذا التمرد انبثقت حركة التجديد فى الن�ص 
هذا  م��دار  على  الالفت  لكن  احل��دي��ث،  ال�سعرى 
الت�ساد،  �سقف  حتت  تعاي�سا  الن�سني  اأن  التاريخ 
وفى اإطار عالقة مربكة، ميلك طرف فيها عمليًا 
ثبات،  واالإ النفى  على  القدرة  الواقع  اأر���ص  وعلى 
خر �سوريًا بهذه القدرة  بينما يتح�سن الطرف االآ
بها  كاأيقونة ي�سون  بالرمز  ي�سيجها  لكنه  نف�سها، 
وجوده، ويتحني �ساعة اخلال�ص، وفى الوقت نف�سه 
كان يتم- ب�سكل واع اأو ال واع- �سبط م�سافة ما، 
اأو حتى خلقها-اأحيانًا- بني الن�سني، ليبقى الواقع 
كما هو، ويتحول الرمز اإىل ظل اأو رد فعل له حتت 
التجاور  من  حالة  اأف��رز  ما  وه��و  الت�ساد،  �سقف 
كالهما  اأ���س��اًل،  نقي�سني  ن�سني  بني  وال��راخ��ي، 
خر من ف�سائه، كما اأنه حتى فى  ق�ساء االآ ي�سعى الإ
اأن  ي�ستطع  مل  امل�سادة  احل�سا�سية  ذروة  حلظات 
يتحول الن�ص ال�سعرى اإىل فعل ثوري، يهدم الهام�ص 
نعم  ليخلق متنه وهام�سه اخلا�سني..  واملنت معًا، 
ال�سعر ثورة، لكن هذه الثورة لن حتقق �سريورتها، 
و�ستظل حم�ص رجع �سدى، اإن مل يرث ال�ساعر على 
خر.. اقربت ق�سيدة  نف�سه ون�سه بني احلني واالآ
لكنها  معينة،  اأوق���ات  فى  املنحى  ه��ذا  من  النرث 
اأن  من  وب��داًل  امل��نت،  وم�ساعية  ل��راح  ا�ست�سلمت 
اآخر  ثورى  باجتاه هام�ص  وتدفعه  تراكم متردها، 
نف�سها  اإنتاج  تعيد  اأ�سبحت  وجت��ددًا  تنوعًا  اأك��رث 
حتت ظالل املنت، وتبحث عن نقطة اتزان ت�ستطيع 
ونوازع  امل��نت،  منطية  ب��ني  ت��وائ��م  اأن  خاللها  م��ن 

التمرد املكبوتة فى داخلها.
وطاقة  احللم  بقوة  التحرير  ميدان  انفتح  لقد 
معًا،  وامل�ستقبل  واحلا�سر  املا�سى  على  التغيري 
فى  الثالثة  ق��ان��ي��م  االأ ه��ذه  ك��ل  انعجنت  وبعفوية 
ن�ص الثورة املنفلت من اأية قيود اأو �سوابط واأطر 
يقاع، وكان هذا االنفالت فى حد ذاته  م�سبقة لالإ
ويحررهما  والبدن،  الروح  يرج  اآخر  اإيقاع  مبثابة 

من عتمة الن�سيد وعقدة اخلوف. لقد �سقط ن�ص 
امليدان،  اأر�ص  على  ترهاته  وانفرطت  اال�ستبداد 
تلك  وف��ى  وال�سخرية.  للتهكم  م���ادة  واأ�سبحت 
واحللم،  ب��ال��ذاك��رة  ال�سرخة  ت��وح��دت  اللحظة 
اأن  ال�سعر  على  وك��ان  باملو�سوع،  ال��ذات  توحدت 

قرب اإىل حناجر اجلماهري.     يتقدم، فهو االأ
الن�ص  رح��م  فى  ال��ث��ورة  ن�ص  تفجر  هل  لكن، 
واأن�ساقه  املعرفية  وبنياته  لغته  مفككًا  ال�سعري، 
البالغية والداللية الثابتة امل�ستقرة.. واإىل اأى مدى 
وكاأنهما  �سويًا،  وا�ستبكا  وتقاطعا  الن�سان  د  توحَّ
هى  واح��دة،  حرية  اأج��ل  من  تت�سارعان  حريتان 

حرية الوطن والق�سيدة معًا.
يناير  من  والع�سرين  اخلام�ص  ث��ورة  تفجرت 
ن�سها–  واعتمد  ال�سعبية  امل�سادفة  وقوة  ب��اإرادة 
براأيي- على قوة امليدان املفتوح، واخليال املجّنح 
اإن�ساج حلظته  اخل�سب، وجنح من خاللهما فى 
التاريخية بكل مالب�ساتها ال�سيا�سية واالجتماعية، 
ن�ص  ي�ستطع  مل  ق�����س��وى،  ن��ق��ط��ة  اإىل  ودف��ع��ه��ا 
عامًا  ثالثني  م��دى  على  ا�ستمر  ال��ذى  اال�ستبداد 
يومًا   18 م��دى  وعلى  هديرها.  اأم��ام  ي�سمد  اأن 
ع من اأدواته  ا�ستطاع ن�ص الثورة فى امليدان اأن ينوِّ
وطرق تعبريه واأ�ساليب احتجاجه وغ�سبه ومترده 
و�سخريته، ومتكن بوا�سطتها من اأن ي�سقط نظامًا 
�سيا�سيًا قمعيًا فا�سدًا م�ستبدًا، جّرف العقل و�سرق 

ر�ص والوطن والوجدان. الروح، و�سّوه الفكر واالأ
وميادين  التحرير  )م��ي��دان  للميدان  يكن  مل 
�سقوف  وال  �سبابيك،  وال  اأب��واب  بالبالد(  اأخ��رى 
اأال ينف�سل احللم  وال جدران، كان �سقفه الوحيد 
ن�سان الب�سيط بذاته واأ�سواقه  بالثورة عن وعى االإ
والكرامة.. ر�سخ اخليال هذه  العدل واحلرية  فى 
البديهة، وجعلها اأداة للمعرفة واملتعة،عر ال�سعار 
ال�سيا�سى الالفت، ور�سوم الكاريكاتري واجلرافيتي، 
مر الذى  غنية واملو�سيقى، وفنون اخلطابة، االأ واالأ
جعل امليدان مبثابة م�سرح مفتوح يتجدد عليه ن�ص 
يومًا،  ع�سر  الثمانية  م��دى  على  وعر�سها  الثورة 
هذه  كل  بني  ي�سال  االإ وت��رية  �سرعة  على  �ساعد 
مواقع  وتعدد  االن��رن��ت،  ف�ساء  ات�ساع  العنا�سر 

التوا�سل االجتماعى املنفلتة من العقد والفوا�سل 
�سياء. ال�سميكة فى الزمن والعنا�سر واالأ

التقاط  ال�سعرى فى   فى املقابل اجتهد الن�ص 
الرائحة.. اأحيانًا انغم�ص فى امليدان بروح الن�سيد 
املتدفق فى حناجر اجلموع، واأحيانًا اأخرى ابتعد 
وطرح  ال��ق��راءة  واإع����ادة  ن��ف��ا���ص  االأ اللتقاط  عنه 
عماق فى نهر الق�سيدة.  �سئلة وحماولة �سر االأ االأ
انفعلوا  غليانه،  ف��ى  بامل�سهد  ال�سعراء  والتحم 
بجغرافية خياله الالمتناهية، وحتم�سوا له، نزلوا 
و�سوروه  ودم،  وحلم  كتاريخ  عا�سوه  امليدان،  اإىل 

كحد فا�سل بني املمكن وامل�ستحيل.
ل��ك��ن، ف��ى ال�����س��ع��ر ال����ذى ك��ت��ب وال����ذى �سدر 
الق�سيدة  وقفت  ن�سها..  وغ��اب  الثورة  ح�سرت 
اكتفت بح�سور  امليدان، وحني دخلت  على عتبات 
كلتا  وف��ى  العتبات.  على  ال��روح  وتركت  اجل�سد، 
على  ر�ص هو االأ احلالتني ظل ن�ص امليدان على االأ
كرث توهجًا وت�سابكًا، و�سعدت حناجر  دراميًا، واالأ
والرموز، وحتولت  وال��دالالت  اللغة  فوق  جماهريه 
امل�سادفة ال�سعبية اإىل لغة اأخرى فى اللغة، و�سوؤال 
ال�سعر وكاأنه  ال�سوؤال. و�سط كل هذا بدا  اآخر فى 
مل ي�ستوعب در�ص امليدان بعد، مل يتعلم منه الرق�ص 
نف�سه،  �سرط  هو  اأ�سبح  مفتوح،  حر  ف�ساء  فى 
�سرط وجوده وعدمه، ويرف�ص اأن ميلى اأحد عليه 

اأية �سروط.
ف�ساء  ف��ى  الرق�ص  مغامرة  ال�سعراء  ج��ّرب 
امليدان، اندجموا فى براح الن�سيد، ائتلفوه كتميمة 
للق�سيدة  ع��ادوا  حني  لكنهم  والرف�ص،  لل�سراخ 
للذهاب  وقت  ال  واأن��ه  وهنت،  قواهم  اأن  اكت�سفوا 
اأبعد من اإيقاع الن�سيد،  خا�سة بعدما اأ�سبح ل�سان 
بوتريتها   اللحظة  تلك  خ�سم   فى  امليدان..  حال 
اأ�سبح  �سعدة،  وتداعياتها املت�سارعة على �ستى االأ
يتزى  ك��الم  اأى  لتقبل  م�سّوغًا  »ال��الوق��ت«  ه��ذا 
بال�سعر ويتم�سح بروحه الثورية، حتى ولو كان فجًا 
�سلة،  باأية  احلق  ال�سعر  جلوهر  ميت  ال  وركيكًا، 

ناهيك عن حمى التواجد فى امل�سهد باأية و�سيلة.
وهم  امل�سهد  يراقبوا  اأن  ف�سلوا  �سعراء  هناك 
فى قلبه، اأن يعطوا الثمرة حرية الن�سج فى �سجرة 

جمـال الق�صـا�ص
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اللغة وال�سعر والواقع معًا، رمبا كان همهم البحث 
فيه  تختلط  ال  املفتوح،  للميدان  اآخ��ر  مدخل  عن 
�سياء، اأو تتحول مفارقاتها اإىل ما ي�سبه امل�سخ،  االأ
لذلك مل يلتفتوا للن�سيد، رموه خلف ظهورهم، فهو 
اأ�سبه بالوجبات ال�سريعة اجلاهزة، التى ت�سد رمق 
اجلوع فقط، وال حتقق ال�سبع اأو ال�سعور باالمتالء. 
الن�سيد ابن حلظته، اأما ال�سعر فهو ابن الزمن فى 

�سموله وكليته.
تف�سل  م�سافة  م�سافة،  م��ن  ب��د  ال  ك��ان  اإذن 
ت�سفو  حتى  تف�سل  نف�سه،  ال��وق��ت  ف��ى  وت�سل 
اأمواج،  م��ن  يتدفق  م��ا  و�سط  مائها  اإىل  ال���ذات 
وتقول  مائها،  على  ال��ذات  ت�ستوى  حينما  وت�سل 
كان  لقد  لك«.  :«هيت  البليغ  القراآنى  بالتعبري  له 
هم هوؤالء ال�سعراء فى ظني- واأنا اأحدهم- لي�ص 
واإمنا  بالفعل،  فيه  فهم  باحلدث،  االنفعال  جمرد 
االنفعال  اأن  اأدرك��وا  والتجربة  رمبا بحكم اخلرة 
وفى  مبا�سرًا،  �سعرًا  بال�سرورة  ينتج  املبا�سر، 
املبا�سرة رغم ما لها - اأحيانًا- من جماليات، من 
اأن ت�سغى ل�سوتك، بل �ست�سغى ل�سوت  ال�سعب 
�سغاء  االإ يع�سق  بطبيعته  وال�����س��اع��ر  خ���ري���ن،  االآ

ل�سوته ولنف�سه معًا.
وب�سكل  اأنف�سهم  ال�سعراء  ه���وؤالء  و�سع  لقد   
تلقائى اأمام اختبار ال�سعر احلقيقي، فبعد انقطاع 
 - معظمهم  كتب  امل�سافة،  من  اأ���س��واط  اأو  �سوط 
خا�سة �سعراء ال�سبعينيات- ن�سو�سًا، لكن برغم 
ميدانيًا  ال��ث��ورة  لتداعيات  وحمايثتها  مقاربتها 
متثل  وال�سعرية،  اجلمالية  املح�سلة  فى  اأنها  اإال 

الثورة.  بن�ص  م�ساك  لالإ اأوىل  خيوطًا  – براأيي- 
ال�سعراء  ه�����وؤالء  ن�����س��و���ص  ف���ى  الف��ت��ا  وك����ان 
التجريب،  وبالتاىل حمدودية  املغامرة،  حمدودية 
ا�ستهلكوه  طاملا  اإيقاعى  ومنط  ب�سكل  واال�ستعانة 
فى ق�سائدهم وجتاربهم ال�سابقة، فلم ُيجِد كثريًا 
فى التعبري عن حدث مفتوح بقوة على احتماالت 
وتداعيات �ستى، وفى الوقت نف�سه، ي�ستع�سى على 

التنميط والقولبة. 
 لقد اختر هوؤالء ال�سعراء من قبل ن�ص الثورة، 
لكنه  ع��دي��دة،  اأوج��ه  على  ق�سائدهم  فى  وقلبوه 
اأحيانًا  الن�سو�ص،  ثنايا  فى  جمازيًا  يتخفى  ظل 
واأحيانًا  اإ�سارة عابرة،  اأو  اأو كفكرة  يوم�ص كرمز 
اأخرى يتحول اإىل قناع  �سرعان ما تنتفى �سرورته 
وتخلع  التقم�ص  حالة  من  الق�سيدة  تخرج  حني 
القناع  فوق م�سرح اال�ستبداد والطغيان. لكن فى 
اآخره، انك�سرت  انفتح قو�ص احلداثة على  امليدان 
امل�سافة بني الرمز وبني مرموزه، تعريا بال اأ�سباغ 
ووجد  ال�سدمة،  اكتملت  رت��و���ص..  اأو  اأقنعة  اأو 
ن�ص  قلب  فى  مبا�سر  وب�سكل  اأنف�سهم   ال�سعراء 
يتحايلون  م�ص  باالأ وكانوا  ويعلو،  ي�سعد  ال��ث��ورة، 
والدالالت،  وال��روؤى  اللغة  وميوهون  عنه،  للتعبري 
حينئذ كان طبيعيًا اأن يتخل�ص ال�سوؤال من ق�سرية 
اأو  املمكن  �سوؤال  يعد  مل  اله�سة،  املكتملة  جوبة  االأ
امل�ستحيل، اأو احللم والواقع، انحلت كل الثنائيات 
ال�سوؤال  واأ�سبح  امل��ي��دان،  اأر���ص  ف��وق  وانفرطت 
الوحيد هو: كيف تكمل الثورة دورتها، لي�ص فقط 
�سياء؟.  فى الق�سيدة، بل فى الب�سر والعنا�سر واالأ

غري  ن����اء،  االإ داخ���ل  بالقفز  الن�سيد  ���س��ارع  هنا 
يحتويه،  وما  ن��اء  االإ بني  العالقة  بطبيعة  مكرث 
وان�سغلت الق�سيدة بظالل هذه العالقة، بحثًا عن 
يقاع، عن نقطة متا�ص تتقاطع فيها �سهوة  بوؤرة لالإ
لوان،  واالأ �سكال  واالأ اخلطوط  وتلقائية  االرجتال، 
يقاع النمطية تفتت  وتنا�سى ال�سعراء اأن �سبيكة االإ
اأفرزها  جمة  حدو�سات  فى  وتناثرت  خرى  االأ هى 
امليدان، اأطاحت بكل منظومة اخلطاب التقليدية، 
اأو  اأو احلا�سر،  واأن زمن امليدان لي�ص هو املا�سى 
ي�سرد  وطن  �سحوة  هو  واإمن��ا  فح�سب،  امل�ستقبل 
روحه، بعدما �سلبت منه على مدار اأزمنة عديدة. 
ومن ثم، فاإيقاع امليدان �سعريًا، لي�ص هو العمود، 
اأو التفعيلة اأو النرث، واإمنا هو عملية تنوير لكل هذه 
�سكال، لتغ�سل نف�سها من ركام العادة واملاألوف،  االأ

وجتدد كينونتها فى ف�ساء حر.      
 تخاجلنى كل هذه الهواج�ص واأنا اأ�ساهد واأقراأ 
اأكتبه  م��ا  واأي�����س��ًا  ال��ث��ورة م��ن �سعر،  م��ا كتب ع��ن 
اأكرث من عام على  وبعد  نف�سى  اأ�ساأل  اأن��ا.. وحني 
اأو فى  اندالعها: هل كتب ن�ص الثورة فى ال�سعر، 
وال�سرية  اليوميات  اأو كتب  الرواية،  اأو فى  اللوحة 
مل  اأقول:  اأجيب  وحني  غنية..  االأ حتى  اأو  الذاتية، 
يزال  ال  يت�سكل،  ي��زال  ال  بعد،  الثورة  ن�ص  يكتب 
ال  ال�سارع،  فى  تزال  ال  فالثورة  نف�سه،  يبحث عن 
بواب، ال يزال دفر �سهدائها مفتوحًا.  تزال تدق االأ
اأن  ال�سعر  وعلى  الل�سو�ص،  عليها  تكاثر  ومراآتها 

يذهب اأبعد فيما وراء املراآة.   
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)1(
وان بقى نبقى اأحرار بجّد  اآن الأ

ونا�س ولد نا�س بجّد 
وولد بلد جمالها ماله�س حّد 

وجميلها على كل حّد 
غلى والد وَجّد  وولد حالل لأ

خال�س بقى.. خل�سنا م اللى ا�ستبّد
د وم�سرينا نخل�س من ديوله.. واحلقوق ُت�سترَّ

ونظرنا بقى اأقوى واأ�سد واأَحّد
ح ن�سوف بعني احللم والعلم الزمان اللى َجّد

وان بقى نبقى اأحرار بجّد  واآن الأ
)2(

�ساحمينا يا امه يا م�سر  ع  التاأخري
�ساحمينا يا ام الدنيا.. ُتهنا كتري..

عن بع�سنا.. وبعدت بنا امل�ساوير
وف عز طوبة.. �ساءت املقادير

وقابلنا بع�س.. ف كام ميدان حترير
قام جه ربيعنا بدري.. فى اأم�سري

ميادين.. وماليني.. والتاريخ �ساهد
كاأن �سعبنا كله... متواعد

وكلنا واحد
�سوا�سية نت�ساهد.. ونتعاهد

ح نكون ب�سارة فجرك الواعد
ومنال ب�ساتني الزمان اجلاّي حب وخري

�ساحمينا يا اأم الدنيا ع التاأخري
وادى اللى كان حاي�سنا عر�ُسه اتهّد

وان بقى نبقى اأحرار بجّد  واآن الأ

)3(
اأنا م�سرى رافع را�سى فوق لل�سما

َرمة لهى عجرفة وَتْ
ول منظرة ومكلمة

ول افتا.. ول هرتلة وهل�سمة
لكن يجوز.. رمبا

نى من اأولها �سلت الُغما لأ
عن قلبى قمت فهمتها ِبالَوَما

ز.. دى ال�سما.. وده الَعَمى قدرت اأَميِّ
ودى بلدنا امللهِمة امللَهمة

ا وده نيل يفي�س اأداديه.. األقى الزرع رعرع.. مَنَ
وده اإحموتب.. ده العلم واملَعَلمة

وده حتوتي.. وحكمته املُْحكمه
ودى ماعت خري وف�سيلة متج�سمة..

وده حوري�س ال�سقر حامى احِلَمى
حد.. له الأ وده اإخناتون.. وده الإ

بد زل لالأ ده وجود.. وده خلود م الأ
ودى اإ�سرائيل اللى عماها احَل�َسد

وده ي�سوع.. ودى عدرا جابت ولد
لهوت فى نا�سوت.. روح بت�سرى ف ج�سد

وى ليل ع�سور جمرمة وده نور ِبِي�سْ
اآه ده ر�سوَل اهلل.. وده م�سيلمة
لهى انتمى.. وانا قلبى للنور الإ

مانا م�سرى رافع را�سى فوق لل�سما
وقلبى للفجر الوليد ا�ستعّد

وان بقى نبقى اأحرار بجّد  واآن الأ
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)4(
لة وبلدنا دى ياولد بلدنا.. نعمة م�س قليِّ

لة دى اأر�س طاهرة .. فيها خريات ربنا املع�سِّ
وادى خ�سيب.. فى �سحرا َجْفرة ُمهَملة

وال�سحرا ..دي.. ماهي�س خال
�سم�س ورياح.. طاقة ن�سيفة ُمذِهَلة

وجبال على تالل كنوز متلتلة
ونا�س بلدنا.. ولد بلد.. اآخر حال... وَمْرجلة

ارين فى كل حالة ومرحلة وجبرَّ
وكله عارف اإيه وليه؟ وكله بيقيم ال�سال

وكله بيحب احلياه.. وكله ع�سمان فى العال

وادينا اهه.. غار الغراب.. حط احلمام
واأخدنا فى اإيدينا الزمام

وكله قام.. يزيل نظام.. ويقيم نظام
ينظر لنا بعني لحتام

ويزيدنا خري.. ونور َعاَلم
جنعلها جنة ع�سانرَّا نتقا�سمها بعدالة و�سالم

دى النا�س بقى لها كتري قوى م�ستحملة
لة لة ول بلدنا قليِّ والنا�س دى م�س قليِّ

�سئلتنا األف رّد دى عندها لأ
وان بقى نبقى اأحرار بجّد  واآن الأ

)5(
وان من النهارده نبقى اأحرار بجّد اآن الأ

وماحد فينا يدو�س على حق حّد
ول اأى يد حتط فى طريقنا �سّد

ول اأى �سد يحط خليالنا حّد
ول اأى حد ي�سد فكر ا�ستجّد

ول خالف ول �سّد
بني اللى بي�سليها جمعة واللى �سالها حّد

الكل اإخوة اأم�س واليوم وَغّد
وانا م�سري.. وانت م�سرى اأ�سلى ومَتام
اأولد حالل.. لم�سينا يوم فى احلرام

ول فى اخلطية ع�سنا.. و�سمرينا نام
وانا م�سرى دى م�س ب�س حبة كالم
ول مرياث اأجداد فى كام األف عام

وى ال�سالم لكن حقيقة وحلم ِي�سْ
وع�سق للحق و�سماحة وَعالم

واإبداعات.. ومعجزات �سغل يد
وان بقى نبقى اأحرار بجّد  واآن الأ

بري�سة:
عبادة الزهريى
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يوم  م�ساًء  ال�ساد�سة  ت��دق  ال�ساعة  كانت 
الرابع والع�سرين من يناير 2011م ، وقتما نزلت 
عند نهاية كوبرى ق�سر النيل من احلافلة التى 
�سكندرية ب�سحبة اأطفال القاهرة ،  اأقلتنى من الإ
بعد افتتاح معر�سهم »كلنا م�سريون» على هام�ش 
تفجري كني�سة القدي�سني فى اأوىل حلظات نف�ش 
القللى  حى  اإىل  الفور  على  اجتهت  وقد   ، العام 
مروًرا مبيدان التحرير غري م�سدق اأننى ذاهب 
و�سديقى  واأخ��ى  اأب��ى  فى  العزاء  واج��ب  لتاأدية 
املالك»  عبد  »اإبراهيم  الكبري  والناقد  الفنان 
الذى توفى فى اليوم ال�سابق بعد �سراع مرير مع 
الهزيل  اأنهكت ج�سده  التى  مرا�ش  الأ حفنة من 
على  ال��ق��ادرة  العفية  روح��ه  من  تنل  مل  لكنها   ،
اإحداث البهجة والطماأنينة فى نفو�ش اأ�سدقائه 
ن .. وعندما جل�ست فى �سرادق  وحمبيه حتى الآ
عبد  »ر�سا  ال�سديقني  الفنانني  بجوار  العزاء 
بعد  نف�سى  وج��دت  جماعني»،  وحكيم  الرحمن 
وهو  امل��الك»  عبد  »ك��رمي  ابنه  اأحت�سن  دقائق 
كما  نف�سه  اإب��راه��ي��م  اأحت�سن  ن��ن��ى  وك��اأ يبكى، 
اع��ت��دت ف��ى ل��ق��اءات��ى امل��ت��ك��ررة م��ع��ه.. وخالل 
اأ�سعر بروحه تطوف املكان وكاأنها  جل�ستى كنت 
حتوم حول ج�سد الوطن الذى ذاب فيه ع�سًقا، 
التى  وىل  للمرة الأ اأعود بذاكرتى  وهو ماجعلنى 
�سبتمرب عام 1997م  �سهر  نهاية  فيها مع  راأيته 
فى مدينة كفر ال�سيخ مع جمموعة من الفنانني 
وزهران  �سفيق  حنني، وجميل  »مكرم  وه��م:   ،
ثم  بلطيم  اإىل م�سيف  نتوجه  اأن  قبل  �سالمة»، 
العمل  ور���ش  من  جمموعة  لعقد  الربل�ش  قرية 
بدعوة من جماعة »املثلث الذهبى» التى اأ�س�سها 
الفنانني،  من  جمموعة  مع  ال�سطور  هذه  كاتب 
هم »وحيد البلقا�سى ود. رائف و�سفى ود. عبد 
املنعم»..  عبد  ال��رازق  عبد  ود.  عطية  الرحمن 
املالك  عبد  ل��روؤي��ة  اآن����ذاك  �سغوًفا  كنت  وق��د 

اإبراهيم عبد املالك .. حار�س الكلمة وال�صورة

حمـمــد كمـــال
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»�سباح  جملة  فى  ال�ساخنة  الكتابات  �ساحب 
لالغرتاب  عنيًدا  مقاوًما  ك��ان  حيث  اخل���ري»، 
بداعى ال�سائد فى احلركة الت�سكيلية  الفكرى والإ
كحار�ش للكلمة وال�سورة، وهو ماراق ىل وقتها، 
ننا كنا قد اأ�س�سنا هذه اجلماعة من اأجل نف�ش  لأ
�سلوكه  اأراقب  واأنا  التاريخ  الهدف.. ومنذ ذلك 
على  الالفتة  قدرته  عرب  ب��داع��ى،  والإ ن�سانى  الإ
على  ع��الوة  الالذعة،  امل�سرية  النكتة   اإط��الق 
وجدانه الطازج الرحب، حتى اأننى بت اأقول اأن 
عقله ي�سكن قلبه.. واأم�سينا اأ�سدقاًء رغم فارق 
ال�سن، وهو ما�سمح ىل اأن اأتعلم منه اأ�سياًء كثرية 
كان اأهمها نغمة التفاوؤل عالية الرنني التى ظل 
يعزف من خاللها اأن�سودته الوطنية العذبة، حيث 
نها  لأ م�سر،  على  »لتقلق  دائًما  ىل  يقول  كان 
ت�سىء عادة فى مطالع القرون»، وكان يكرر نف�ش 
اجلملة مع �سديقنا التاريخى امل�سرتك ال�ساعر 
والناقد الكبري »اأ�سامة عفيفى».. واآنذاك مل اأكن 
ن�سو�سه  �سوى  بداعى  الإ قد عرفت من منجزه 
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النقدية ور�سوماته ال�سحفية املن�سورة فى جملة 
�سباح اخلري، قبل اأن اأراه فى نف�ش العام 1997م 
يقدم نف�سه للحركة النحتية بت�سجيع من الفنان 
�ساهد  عندما  بيكار»،  »ح�سني  الكبري  والناقد 
من  يداعب  كان  �سوانى  الأ الطني  من  متثاًل  له 
خالله كتلة فى الفراغ على �سبيل املتعة الذاتية 
تبتل  امل��الك»  »عبد  عينا  كانت  فقد  لذا  فقط، 
كان  »ب��ي��ك��ار»، حيث  اإ���س��م  ذك��ر  كلما  ب��ال��دم��وع 
ال�سهرية  بعبارته  ويناديه  الروحى،  اأباه  يعتربه 
ذات النكهة امل�سيحية خفيفة الظل )اأبانا الذى 
فى الزمالك(، اإ�سافة اإىل وفائه الدافىء لذكرى 
الكرمي»..  عبد  »�سالح  الكبري  النحات  اأ�ستاذه 
وبالفعل انطلق عبد املالك منذ ذلك التاريخ فى 
بداعية  �سب كل مفاهيمه الرتاثية والوطنية والإ
وكاأنه  وال��ربون��زي��ة،  اخل�سبية  منحوتاته  داخ��ل 
ينفخ من روحه فى ج�سد وطنه، ويناجى وجدان 
تراكيبه  فى  ماجتلى  وه��و  واح��د،  اآن  فى  اأن��ث��اه 
التى  املتتالية  اخلا�سة  معار�سه  خالل  النحتية 
كان يحلو له اأن يعنونها مت�سل�سلة ب »�سنوات من 
لزمته  التى  الن�سفية  املراأة  تلك  حيث  احلب»، 
حتى رحيله، موظًفا مفردات تلك املنطقة للدفع 
اأحياًنا  برتكيز  املتلقى،  اإىل  التعبريية  بر�سالته 
من  ك�سقفتني  معهما  تعامل  الذين  الثديني  على 
فيهما..  الكامنة  الغواية  بعيًدا عن  طني م�سر، 
اأح��ده��م��ا ح��ف��ًرا غائًرا،  ب��دن  ف��ى  ف��ت��ارة يحفر 
يحفر  ثانية  وتارة  ناهًدا،  خر  الآ يرتك  فى حني 
اأحدهما لي�سع فيه بي�سة، فى ترميز للخ�سوبة 
ر�ش طاملا كانت وّلدة تاريخًيا  وامليالد املتجدد لأ
اأما الراأ�ش فكان غالًبا ما  وجغرافًيا واإبداعًيا.. 
يتوجها بالطائر حور�ش الذى يحوطها بجناحيه، 
�سار  التى  والزوجة  م  الأ كاإيزي�ش  امراأته  فتبدو 
دبيات  الأ فى  يحتذى  مثاًل  وزيري�ش  لأ وف��اوؤه��ا 
ن�سانية العاملية، خا�سة اأن اإبراهيم كان ينري  الإ
العذراء كرمز للطهر  النحتى بروح مرمي  كيانه 
نى..  وال�سرب، ليلتحم فى منحوتاته التاريخى والآ
�سطورى، على خلفية يقينية مفادها  العقائدى والأ
ر�سه وامللهمات  اأن ن�ساء الوطن هن املخ�سبات لأ
ملبدعيه، لذا فقد كان ينحتهن فى هيئات عدة.. 
والبوابة  ال�سامقة،  والنخلة  املتفتحة،  كالزهرة 
نها  لأ املجنح،  واملالك  املقد�سة،  والهالة  املكينة 
ر�ش والعر�ش.. هى البلد وال�سند..  عنده هى الأ

هى �سنوات من احلب.
نثى  وف��ى م��وا���س��ع اأخ���رى جن��ده ي��ق��رن الأ
اأنه  رغ��م  امل��ع��ادل��ة،  للفحولة  كرمز  باحل�سان 
اأحياًنا مفرًدا وثنائًيا كرمز لوطن  كان يدفع به 
عفى، قادر دوًما على اجلموح وال�سهيل.. ورمبا 
ت�ساويره  فى  للمراأة  املالك  عبد  روؤي��ة  تطورت 
بعد فرتة من ممار�سته للنحت، حيث وجدناها 
باألوانه الزيتية على األواحه الن�سيجية فاتنة بهية 
ملكات  ورون��ق  الريف  �سبايا  ب�ساطة  بني  جتمع 
و�سيفة  بني  ونفرتيتى..  خ�سرة  بني  العر�ش.. 
و�سلطنة  البت�سامة  مرميية  بني  وحت�سب�سوت.. 
النظرة، وهو ما كان يدفعه اأحياًنا اإىل ك�ساء جزء 
التى  الذهبية  لوان  بالأ الت�سويرى  م�سطحه  من 
اجلذور،  عميقة  زمنية  �سبغة  اأنثاه  على  ت�سفى 
�سرائط  خلف  اأحياًنا  بها  يلقى  كان  هذا  ورغم 
ت�سويرية ت�سبه الق�سبان، ليج�سد اعتقالها عرب 
دعاوى دينية جتافى جوهر �سريتها امل�سرفة عرب 
ا على  تاريخ م�سر ال�سحيق، لذا فقد كان حري�سً
تاأطري هذا الت�ساد اجلماىل والفكرى فى نف�ش 
منحوتاته،  فى  جت�سدت  التى  الن�سفية  امل��راأة 
حيث راآها هنا فري�سة للت�سويه اجل�سدى والعقلى 
حتت�سى  جعلتها  ماكرة  دينية  مبعاول  والروحى 
ال�سحق خبًزا داخل �سجن  وتزدرد  القهر خمًرا 
كله،  الوطن  اإمياءة لعتقال  فى  الكهنة اجلدد، 
والذى كان يراه فى حكمة البابا �سنودة وجتليات 
و�سجن  »ح��ل��ي��م»،  و���س��وت  احل�����س��رى»  »ال�سيخ 
»�سيد  وثورية  »خمتار»،  و�سرحية  »الريحانى»، 
وف�سف�سة  حمفوظ»  »جنيب  وح��ارة  دروي�����ش»، 
طفال  الأ و�سحكات  ال�سبايا  ودلل  املقاهى 
وعنفوان  م���ه���ات  الأ وح��ن��ان  ال�����س��ب��اب  وح��م��اأة 
�سرادق  اإىل  بخاطرى  عدت  وعندما  الرجال.. 
كرمي  عينى  فى  والوح�سة  الدموع  راأيت  العزاء، 
عبد املالك على فقد اأبيه، بينما كنت اأحاول اأنا 
ا�ست�سفاف حلم اإبراهيم بوطن عزيز حر.. ومل 
اأكن اأدرى فى تلك الليلة اأن احللم �سيتحقق فى 
التى  يناير   25 ثورة  بقيام  للعزاء  التاىل  اليوم 
لذا  امل��الك،  عبد  اإبراهيم  ع�سقهم  من  اأ�سعلها 
فقد كنت اأرى روحه بني جموع الثائرين وكاأنها 

حتوم فرحة حول ج�سد الوطن.
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ال���ق���ن���اة ومعركة  ت���اأم���ي���م  ب��ع��د  ف��م�����ص��ر 
ب��ور���ص��ع��ي��د اأ���ص��ب��ح��ت م��رك��ز ال���ث���ورات فى 
واأ�صبح من حق  العربي، والعامل،  الوطن 
ن�صان امل�صرى اأن يعرف ما الذى يدور  الإ
حوله فى العامل من اأفكار وتيارات وتوىل 
اأهم  اأحد  الدكتور »حممد عو�ض حممد« 

امل��ث��ق��ف��ن امل�����ص��ري��ن ال��ذي��ن اأ���ص��ه��م��وا فى 
تاأ�صي�ض علوم اجلغرافيا العربية احلديثة 
الرتجمة،  ف��ى  ال��ه��ام  دوره  اإىل  �صافة  بالإ
ترجم  م��ن  اأول  فهو  ال�صيا�صى  والتحليل 
»فاو�صت« للغة العربية حتى ُعرف با�صم: 
»م��رتج��م ف��او���ص��ت« ه��ذا ف�صاًل ع��ن دوره 

وال��روائ��ي.. ولقد  الق�ص�صى  ب���داع  الإ ف��ى 
ن ي�صكل  اأهلَّته هذه املو�صوعية فى الفكر لأ
التى  »امل��ج��ل��ة«  جملة  و�صخ�صية  م��الم��ح، 
ن القارئ  كانت ت�صتهدف القارئ العادى لأ
امل��ث��ق��ف ع��ل��ى ح���د ت��ع��ب��ر »حم��م��د عو�ض 

حممد« يعرف اأين يجد بغيته..
املجلة خمتلف  اأب���واب  �صملت  فلقد  ل��ذا 
داب، وح�صد لها رئي�ض  جمالت الفنون، والآ
من  ال��ع��رب��ي��ة  ق������الم  الأ ول  الأ حت��ري��ره��ا 
خمتلف العوا�صم، والتخ�ص�صات فتعر�صت 
العمارة  ل��ف��ن��ون  وىل  الأ اأع����داده����ا  م��ن��ذ 
وال�صعر  وال��ر���ص��م  وال��ب��ال��ي��ه  وامل��و���ص��ي��ق��ى 
�صافة اإىل دورها فى  والنحت، والفكر بالإ
ت��ط��ورات ثقافية فى  ي��ح��دث م��ن  نقل م��ا 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وال��ع��امل اأوًل ب���اأول من 
متخ�ص�صن  م��رتج��م��ن  ك��ت��اب��ات  خ���الل 
وعلماء ومفكرين، فاأ�صبحت �صجاًل دقيقاً 
والفنون  العلوم  م�صتوى  على  جديد  لكل 
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فى خ�صم االحتفاالت ال�صعبية بانت�صار م�صر على العدوان الثالثي، 
و�صيا�صيًا..  اقت�صاديًا،  بلدهم  ملقدرات  مرة  ول  الأ امل�صريني  وامتالك 
كان  التى  القومى  ر���ص��اد  االإ وزارة  ق��ررت  القومي..  الزهو  اأوج  وف��ى 
يتوالها �صيخ املجاهدين »فتحى ر�صوان« تاأ�صي�س جملة »املجلة« لتكون 
ن�صانى وتن�صر  منارة فكرية ت�صدر من القاهرة منفتحة على الفكر االإ

العقالنية، واملعرفة بني ربوع الوطن العربي..

الر�صوم بري�صة الفنان الكبري:
حممد حجى
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ومثَّلت ج�صراً معرفياً بن القارئ العربي، 
بداع والفكر العاملين.. والإ

ول  ول��ق��د ل��ف��ت ن��ظ��رن��ا ف���ى ع���دده���ا الأ
م��ق��ال »ل��ف��ت��ح��ى ر����ص���وان« ب��ع��ن��وان »قناة 
التاأميم، والتدويل..« و�صع  ال�صوي�ض بن 
�صتاذ »فتحى  اأ�صفل عنوانه عبارة: بقلم الأ
كوزير  م�صبوقة مبن�صبه  ر���ص��وان«.. غر 
ر���ص��اد.. وك����اأن رئ��ي�����ض ال��ت��ح��ري��ر يريد  ل��الإ
تن�صر  املجلة  ه��ذه  اأن  اإىل  القارئ  ينبه  اأن 
نهم »كتَّاب« ول عالقة بن ما  »للكتَّاب« لأ
إنه يوؤكد اأن  يكتبون، وبن منا�صبهم.. بل ا
�صفة »الكاتب« اأهم من من�صب »الوزير«... 
اأن »الوزير« نف�صه كان  �صافة اإىل  هذا بالإ

يوؤمن مبا توؤمن به املجلة..
ولقد تكرر نف�ض ال�صيء فى اأحد اأعداد 
إّبان توىل دكتور »الراعي« رئا�صة  »املجلة« ا
م���ق���اًل »لرثوت  ن�����ص��ر  حت���ري���ره���ا، ح��ي��ث 
ع��ك��ا���ص��ة« ب��ا���ص��م��ه دون ذك���ر م��ن�����ص��ب��ه، فى 
حن اأنه كان نائباً لرئي�ض الوزراء، ووزيراً 

للثقافة فى ذلك الوقت..

ال���دك���ت���ور »حم���م���د عو�ض  ي�����ص��ت��م��ر  مل 
ف��ى »امل��ج��ل��ة« فلقد تركها  حم��م��د« ك��ث��راً 
اأعطاها  اأن  اأخرى، بعد  مل�صروعات  ليتفرغ 
اأغ�صط�ض  ف���ى  و���ص��خ�����ص��ي��ت��ه��ا  م��الحم��ه��ا، 
الدكتور  حتريرها  رئا�صة  ليتوىل   ..1957
 1957 �صبتمرب  ع��دد  م��ن  ف���وزي«  »ح�صن 
وحتى فرباير 1959. ولقد حافظ الدكتور 
الدكتور  نهج  نف�ض  على  ف���وزي«  »ح�صن 
»امل��ج��ل��ة« �صجاًل لكل  »ع��و���ض« واأ���ص��ب��ح��ت 
ن�صانية،  الإ ال��ث��ق��اف��ة  ف���ى  ج��دي��د  ه���و  م���ا 
فريقية  الأ ال����ف����ن����ون  ع���ل���ى  وان���ف���ت���ح���ت 
�صيوية، كما تعر�صت للفنون، والثقافة  والآ
�صافة  بالإ مبكراً.  الالتينية  اأمريكا  ف��ى 
اإىل متابعته لفنون اأوروب��ا، ورو�صيا ب�صكل 
املعريف،  ع��ل��ى دوره�����ا  م��ك��ث��ف.. حم��اف��ظ��اً 
العربية  ق����الم  الأ م�صتقطباً  وال��ع��ق��الن��ى 
ب��داع��ات العاملية  ل��الإ وال��ع��امل��ي��ة وم��رتج��م��اً 
ف����ور ����ص���دوره���ا، ف��اأ���ص��ب��ح��ت م���ن���ارة لكل 
جديد وجاد وزاداً ثقافياً اأ�صهم فى تكوين 
بذائقة  وال��رق��ى  العربي،  ال��وط��ن  مثقفى 

ووعى القارئ العربى العادي.. وفى مار�ض 
1959 توىل الدكتور »على الراعي« رئا�صة 
حتريرها.. وا�صتطاع الدكتور »الراعي« اأن 
خالل  من  و�صخ�صيتها  اأدائها،  من  يطور 
اإىل  �صافة  بالإ ال�صعوب،  بفنون  اهتمامه 

دباء.. إبداعات املفكرين والأ ا
ف��ن�����ص��رت ف��ى ع��ه��ده ك��ت��اب��ات ع��ن فنون 
ال�صفاهى  وال����رتاث  وال��ف��ل��ك��ل��ور،  ال�����ص��ارع، 
والعامل،  ال���ع���رب���ى  وال����وط����ن  م�����ص��ر  ف���ى 
وظهرت اأ�صماء: »اأحمد ر�صدى �صالح ود. 
على  اخل���ادم«  و�صعد  يون�ض  احلميد  عبد 
ال�صعوب،  إبداعات  ا عن  يكتبون  �صفحاتها 
الفرتة  ه�����ذه  ����ص���ه���دت  ك���م���ا  وف���ن���ون���ه���ا.. 
»حممد  للدكتور  هامة  نقدية  إ�صهامات  ا
م���ن���دور ورم�����ص��ي�����ض ي���ون���ان وزك����ى جنيب 
»لوي�ض  إ�صهامات  ا ع��ن  ف�صاًل  حم��م��ود«.. 
عو�ض ود. طه ح�صن وعثمان اأمن وعلى 
امللك«..  عبد  واأن����ور  واجلباخنجى  اأده���م 
الراعي«  »ع��ل��ى  ت���رك   1962 إب���ري���ل  ا وف���ى 
»املجلة« مع خروج ثروت عكا�صة من وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة.. ف��ت��وىل »ي��ح��ي��ى ح��ق��ي« رئا�صة 
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التحرير من مايو 1962 وحتى نهاية عام 
رئي�ض  يق�صيها  ف��رتة  اأط���ول  وه��ى   ،1970
ارتبط  لذا  تاريخها..  للمجلة فى  حترير 
ا���ص��م »امل��ج��ل��ة« ب��ا���ص��م ي��ح��ي��ى ح��ق��ي، حتى 
»جملة  النا�ض:  يقول  اأن  �صائعاً  ك��ان  لقد 
يحيى حقي« وا�صتطاع الرجل العمالق اأن 
يحافظ على �صخ�صيتها كمنرب للمعرفة، 
تفريخ  معمل  اإىل  إي��اه��ا  ا حم���وًل  وال��ع��ق��ل 
ويرعاها،  يكت�صفها  احلقيقية..  للمواهب 
�صفحاتها  وف���ت���ح  م�����ام..  ل�����الأ وي���دف���ع���ه���ا 
جيال ال�صابة من املبدعن، فى الق�صة  لالأ
وال�صعر والنقد والفكر لي�صنع جنوم جيل 
ب�صارع عبد  املجلة«  »�صرفة  ال�صتينيات فى 

اخل��ال��ق ث���روت ه��ذه »ال�����ص��رف��ة« ال��ت��ى كان 
يحاور فيها هذا اجليل القادم من الريف 
ويحاورهم  يناق�صهم  وىل  الأ بن�صو�صه 
جنباً  لهم  وين�صر  ثقافتهم..  من  ويطور 
الفكر  ف��ى  وال��را���ص��خ��ن  ال���رواد  اإىل جنب 
وال���ع���ل���م.. وم������ازال دور ي��ح��ي��ى ح��ق��ى فى 
تقدمي، واكت�صاف هوؤلء جمهوًل ومل يدر�ض 
الروحي«  ب  »الأ ه��و  ب��ح��ق  ف��ال��رج��ل  ب��ع��د، 
جليل ال�صتينيات من املبدعن. وهو الذى 
رع��اه��م وط��م��اأن��ه��م ع��ل��ى م��واه��ب��ه��م و�صق 
اأمامهم طريق النجومية احلقيقية، وظل 
العام  حتى  ال��دور  بهذا  يقوم  حقى  يحيى 
خر من رئا�صته للتحرير، حيث فو�ض  الأ

دارة املجلة  نائبه الدكتور »�صكرى عياد« لإ
خرة قبل اأن يحتدم  فى خالل ال�صهور الأ
الر�صمية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  وب���ن  ب��ي��ن��ه  اخل����الف 
رئا�صة  ليتوىل   1970 اأكتوبر  فى  ويرتكها 
حت��ري��ره��ا ال��دك��ت��ور »ع��ب��د ال��ق��ادر القط« 
»ال�صادات«  ق��رار  حتى   1970 نوفمرب  منذ 
إغ����الق امل��ج��الت ال��ت��ى كانت  ب��اإغ��الق��ه��ا، وا
اأكتوبر 1971  فى  الكتاب«  »هيئة  ت�صدرها 
امل�صابيح  »اإط���ف���اء  ب���ق���رار  ع���رف  م���ا  وه���و 
القرار  لهذا  تربيراً  قيل  ولقد  الثقافية« 
هى  ت�صدرها  كانت  التى  الكتاب  هيئة  اأن 
لكن  للمجالت!!!  ولي�ض  »للكتاب«  هيئة 
اإغالق  ك��ان  ال��ق��رار  من  الرئي�صى  الهدف 
عن  م�صر  لعزل  والعقل«  »املعرفة  منافذ 
امل�صرى  العقل  وجتريف  العربي.  دوره��ا 
إ�صقاط ال�صعب  وهو ما حتقق بالفعل حتى ا

لنظام مبارك فى 25 يناير 2011.   
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ميتاز  زخرفى  فن  �سالمى  الإ الفن  اإن  يقولون 
بتنوع العنا�سر التى ُت�ستعمل فى الغر�ض الزخرفى 
الفن  ه��ذا  نقل  فقد  حقًا،  لكذلك  واإن��ه  املح�ض. 
اأنواع الزخارف الهند�سية من الفنون ال�سابقة له، 
وحّورها ون�سقها، و�سقلها، وبلغ بها درجة الكمال، 

امل�سلمني،  الفنانني  مقدرة  على  تدل  �سارت  حتى 
واخلطوط  القواعد  حتليل  فى  الفائقة  وبراعتهم 
الهند�سية حتلياًل دقيقًا، ودرا�ستها درا�سة عميقة. 
راب�سك(  كما كُث ا�ستعمال الزخارف العربية )الأ
لتهذيب  نتيجة  )9م(  الهجرى  الثالث  القرن  فى 

�سلوب ال�سائد  العنا�سر النباتية وحتويرها، تبعًا لالأ
فى ذلك الع�سر، ف�سار لها بعد ذلك مكانة كبرية 
جانب  اإىل  هذا  �سالمية.  الإ الفنية  �ساليب  الأ فى 
الفن،  ه��ذا  على  اأُدَخ��ل��ت  التى  خ��رى  الأ العنا�سر 

كالزخارف النباتية، ور�سوم احليوانات والطري.
••••

ال�سائع  اإن  بل  مر عند هذا احلد،  الأ يقف  ومل 
�سخا�ض  عن الفنانني امل�سلمني اأنهم اإذا ر�سموا الأ
واحلّكام،  م��راء  الأ �سور  على  ذلك  فى  اقت�سروا 
واملو�سيقى  ال��ط��رب،  ح��ف��الت  ف��ى  ي��ل��ه��ون  وه���م 
وال�����س��راب، وال�����س��ي��د، وال��ل��ع��ب، وغ��ري ذل��ك من 
اأفراد  مع  البالط  فى  حياتهم  متثل  التى  املناظر 
تقليدي،  باأ�سلوب  ير�سمونه  هذا  كل  حا�سيتهم. 
اأن  اإلينا  لُيخيل  حتى  الواقع،  عن  البعد  كل  بعيد 
فى  عت  ُو�سِ فيها،  حياة  ل  ل�سخو�ض  ال�سور  هذه 

اأماكن حمدودة، وفقًا لنظام معني. 
••••

13 - راق�صان. على قطعة من الفخار املطلى 1- حمارب زجنى. على قطعة من الن�صيج

ا للعالمة الدكتور حممد م�صطفى،  ول ن�صرت )املجلة( بحًثا م�صتفي�صً فى عددها الأ
�صالمى( اآنذاك، تعر�ض فيه للت�صوير الت�صخي�صى  ثار العربية )املتحف الإ اأمني دار الآ
�صالمية فى عوا�صم  ثار الإ �صالمية من خالل مقتنيات املتحف وبع�ض الآ فى احل�صارة الإ
عدة، مفنًدا الدعاوى التى روجها بع�ض امل�صت�صرقني عن عدم اتقان الفنان امل�صلم لفن 
يام.  الت�صوير الت�صخي�صى... نعيد ن�صره فى مواجهة تلك الدعاوى التى راجت هذه الأ
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هذا هو الطابع الذى يتميز به كثري من التحف 
ال�سقة  بعد  من  بالرغم  عامة،  ب�سفة  �سالمية  الإ
املختلفة  والع�سور  فيها،  نعت  �سُ التى  البالد  بني 

التى ترجع اإليها.
ومع ذلك فاإننا نالحظ فى هذه التحف التنوع 
�ساليب الفنية التى ازدهرت فى كل  العظيم فى الأ
�سلوب  �سالمية، بحيث يختلف الأ بلد من البلدان الإ
الفنى فى بلد عنه فى بلد اآخر. واإننا لذلك ن�ستطيع 
�سالمى الذى تطور  اأن نتحدث عن الفن امل�سرى الإ
فى م�سر، واتخذ له طابعًا خا�سًا، �ساأنه فى ذلك 

خرى. �سالمية الأ �ساأن الفنون فى البالد الإ
�سالمى  الإ امل�سرى  الفن  رج��ال  اأن  ونالحظ 
�سلوب  الأ �سخا�ض،  الأ ر�سم  فى  اأي�سًا،  اتخذوا  قد 
�سالمي.  التقليدى ال�سائع ب�سفة عامة فى الفن الإ
لوان  �سلوب فى �سورة مر�سومة بالأ ويظهر هذا الأ
 )12880 ال�سجل  رق��م   –  8 )�سكل  اجل�ض  على 
بيده  مي�سك  الفاطمي،  الع�سر  اأم��راء  من  م��ري  لأ
درا�سة  اأي��ة  على  مظهره  ي��دل  ول  كاأ�سًا،  اليمنى 
خا�سة فى حركاته، اأو اأى تعبري فى وجهه. وكذلك 
على  اململوكى  الع�سر  من  اآخ��ر  م��ري  لأ �سورة  فى 
لوان  الأ املتعددة  باملينا  املمّوه  الزجاج  من  قطعة 

)�سكل 11 – ال�سجل 5626(. 

مثلة املن�سورة هنا كلها لتحف م�سرية  هذا والأ
�سالمى بالقاهرة حمفوظة فى متحف الفن الإ

– اإىل  �سالمى ميتاز  اأن الفن امل�سرى الإ غري 
�سخا�ض  �سلوب التقليدى فى ر�سم الأ جانب هذا الأ
– باأن الفنانني فى م�سر قد عاجلوا مو�سوعات 
ير�سموا  اأن  وا�ستطاعوا  ال��ي��وم��ي��ة،  احل��ي��اة  م��ن 
تعبري  باأ�سلوب  املو�سوعات  ه��ذه  فى  �سخا�ض  الأ
للحركات  درا�ستهم  م��دى  على  ي��دل  واق��ع��ي،  اأو 
لنكاد  اإننا  حتى  النف�سية،  واحل��الت  ���س��ارات  والإ
الفنانني فى ع�سرنا احلديث،  �سبقوا  اإنهم  نقول 

�ساليب الفنية املعا�سرة. فى كثري من الأ
من  قطعة  على  ال��زجن��ي،  امل��ح��ارب  ف�����س��ورة 
هى   )14332 ال�سجل  رق��م   –  1 )�سكل  الن�سيج 
ال��ف��ن امل�سرى  ال��ت��ع��ب��ريى ف��ى  ���س��ل��وب  ل��الأ م��ث��ال 
�سالمى فى اأوائل القرن الثالث الهجرى )9م(،  الإ
الفنان واقفًا، ينظر فى زهو وخيالء،  فقد ر�سمه 
يتحدى من يرغب فى مبارزته، وعلى فمه ابت�سامة 
ومي�سك  قوة،  فى  اليمنى  يده  يرفع  وهو  عري�سة، 
بها هراوة متيل اأفقيًا فوق كتفه، على حني يقب�ض 
بي�سراه على ترا�ض. وقد اأراد الفنان هنا اأن ي�ستغل 
لوان ليزيد من قوة التعبري، فرتك اأعلى  تباين الأ
اأر�سية  على  ���س��ود  الأ لونه  ليربز  ع��اري��ًا،  اجل�سد 

14- حمال ينوء حتت ثقل كي�ض. على قطعة من الن�صيج

2- راق�صة. ر�صم بارز باحلفر فى اخل�صب
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الن�سيج احلمراء، وو�سع حول عنقه عقودًا تتدىل 
خنجرًا  ت�سم  بخرقة  و�سطه  و�سرت  �سدره،  على 
يرتفع اإىل �سدره، وقد ر�سم هذا كله باألوان تباين 

لون اجل�سد.
ال�سجل  )رق��م   14 �سكل  ف��ى  الن�سيج  وقطعة 
الثامن  القرن  فى  �سلوب  الأ هذا  من  هى   )7924
رجل  ر�سم  عليها  ن��رى  فاإننا  )14م(،  الهجرى 
مطبوعة  اأر�سية  على  بي�ض  الأ باللون  حمفوظ 
ولكنها  ب�سيطة،  ر�سومها بخطوط  حمر،  الأ باللون 
قوية التعبري، فهو يقب�ض بي�سراه على كي�ض، يحمله 
على ظهره، وينوء حتت ثقله، غري اأنه ي�سري بخطى 
على  لت�ساعده  اليمنى  ذراع���ه  وي��ح��رك  وا�سعة، 
وقوة  عزم  وجهه  على  ارت�سم  وقد  ال�سري،  �سرعة 
يعربان عن اإ�سراره على الو�سول اإىل هدفه رغم 

كل �سيء.
••••

ال�سجل  )رق��م   2 �سكل  فى  الراق�سة  و���س��ورة 
3465(، تبني كيف اأن الفنانني فى القرن اخلام�ض 
حركات  درا����س���ة  اأت��ق��ن��وا  ق��د  )11م(  ال��ه��ج��رى 
يظهر  كبرية،  درج��ة  اإىل  واإ�ساراتهم  �سخا�ض  الأ
تاأثرها  ومبلغ  الراق�سة،  حركات  عنف  فى  ذلك 
بارزة  ال�سورة  وتفانيها فيه. وهذه  الرق�ض،  بفن 
الق�سر  األ��واح  من  اخل�سب  من  لوح  على  باحلفر 
هذه  على  التفا�سيل  كانت  وقد  الفاطمي.  الغربى 
لوان لتك�سبها حياة، وتزيد من  لواح مر�سومة بالأ الأ

قوة تعبريها.
••••

مقدرة  تبني  ال��ت��ى  امل��ع��روف��ة  الق�س�ض  وم��ن 

على  الفاطمى  الع�سر  فى  الفنانني 
واقعي،  باأ�سلوب  �سخا�ض  الأ ت�سوير 

)ج2  اخلطط  فى  املقريزى  رواه  ما 
�ض318( عن الوزير اأبى حممد احل�سن 

اليازوري، وزير امل�ستن�سر باهلل الفاطمي، 
والكتب  ال�سور  يهوى  ال��ي��ازورى  ك��ان  فقد 

كبار  م��ن  رج��ل  وك���ان مب�سر  امل�����س��ورة، 
حمله  »الق�سري«  له  يقال  امل�سورين 

ي�ستط  اأن  على  ب�سنعته  عجاب  الإ
اليازورى  فا�ستدعى  اأج���ره.  ف��ى 
العراق  من  عزيز«  »اب��ن  امل�سور 

يومًا  واجتمعا  الق�سري.  ليناف�ض 
اأ�سور  »اأن��ا  عزيز:  ابن  فقال  مبجل�سه، 

�سورة اإذا راآها الناظر ظّن اأنها خارجة من 
فاإذا  اأ�سورها  واأنا  الق�سري:  احلائط! فقال 
فى احلائط!  داخلة  اأنها  ظّن  الناظر  راآها 
اليازورى  واأمرهما  اأع��ج��ب.«  ه��ذا  فقالوا 
�سورتى  ف�سّورا  به،  وع��دا  ما  ي�سنعا  اأن 
راق�ستني فى �سورتني حنيتني مدهونتني 
فى  داخ��ل��ة  كاأنها  ت��رى  ه��ذه  متقابلتني، 
من  خارجة  كاأنها  ترى  وتلك  احلائط، 
�سورة  »الق�سري«  �سّور  فقد  احلائط. 

حنية  �سورة  فى  بي�ض  بثياب  راق�سة 
�سود، كاأنها داخلة  دهنها باللون الأ

»ابن  و�سّور  احلنية.  �سورة  فى 
فى  حمر  بثياب  راق�سة  عزيز« 

�سورة حنية �سفراء، كاأنها بارزة 
اليازورى  فا�ستح�سن  احلنية.  من 

كثريًا  ووهبهما  عليهما،  وخلع  ذلك، 
من الذهذب.

وتنب هذه الق�سة مقدار براعة 
الفاطمى  الع�سر  ف��ى  الفنانني 
�سلوب  بالأ الت�سوير  وحذقهم 

الواقعي. وهذا ما نراه وا�سحًا فى اأمثلة كبرية 
الع�سر،  ه��ذا  اإىل  ترجع  التى  التحف  من 
فيه،  اليومية  احلياة  من  مناظر  وت�سور 
�سكال 3،  نذكر بع�سها ميا يلى )انظر الأ

 .)7 ،6 ،5 ،4
ال�سجل  رق����م   –  3 )���س��ك��ل  ف��ف��ى 
14935( �سحن من اخلزف ذى الربيق 
املعدين، عليه �سورة فنانة هاوية، جتل�ض 
القرف�ساء، وتعزف على عود، وقد فتحت 
باأناملها  تداعب  حاملة،  وهى  لتنظر  عينيها 
اأوتار العود، على حني متيل براأ�سها على  الرقيقة 
من  تعزفه  مبا  وا�ستمتاع  ن�سوة  فى  كتفها 

اأنغام.

الغربى  الق�سر  األواح  وعلى قطع اخل�سب، من 
الفاطمى )�سكل 4 – رقم ال�سجل 3465(، منظر 
يقفز  وانطلق  ج��واده،  فزع  لفار�ض  باحلفر،  بارز 
ليطعن  خلفه،  الفار�ض  التفت  حني  على  ه��ارب��ًا، 

بحربة فى يده فهدًا حاول اأن ينق�ض عليه.
قطاع   )3469 ال�سجل  رق��م   –  5 )�سكل  وف��ى 
لواح، عليه منظر رجلني يتحبطان  اآخر من هذه الأ
التحطيب( مي�سك كل منهما ع�سًا  لعبة  )يلعبان 
جمع  وق��د  الي�سرى.  فى  وتر�سًا  اليمنى،  ي��ده  فى 
يتمثل فى  الذى  الواقعى  �سلوب  الأ الفنان هنا بني 
�سلوب التقليدى الذى نراه  حركات ال�سخ�سني، والأ
املتبارزين.  بني  احلياة  �سجرة  ي�سبه  ما  ر�سم  فى 
ولكنه بقى دقيقًا فى اإبراز تفا�سيل املنظر، وحفر 

10 - ال�صيد امل�صيح ت�صنده ال�صيدة العذراء. 
لوان على قطعة من اخلزف املتعدد الأ

9- طفالن فى اأرجوحة على �صكل قارب. على 
لوان قطعة من اخلزف املتعدد الأ
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لتظهر ع�سا  ط��ار  الإ فى  مكانًا 
مين فيه كاملة. الرجل الأ

التحطيب«  »لعبة  اأن  ويظهر 
ك���ان���ت ���س��ائ��ع��ة مب�����س��ر فى 
ر�سم  فقد  الفاطمي،  الع�سر 
اخلزف  من  �سحن  على  فنان 
 6 )�سكل  املعدنى  ال��ربي��ق  ذى 
– رقم 14516(، منظر رجلني 
ي��ح��ت��ط��ب��ان، ون��الح��ظ ه��ن��ا ما 
و���س��ل اإل��ي��ه ال��ف��ن��ان م��ن جناح 
رجل  فى التوفيق بني حركات الأ

يدي.  والأ
ن�سوق  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
م��ث��اًل اآخ����ر، ف��ى )���س��ك��ل 12( 
التحطيب«  »لعبة  ميثل  ملنظر 
الثامن  القرن  من  م�سر،  فى 
على  مر�سوم  الهجرى )14م(، 
 )18019 ال�سجل  )رق��م  ورق��ة 
من خمطوط فى تدري�ض األعاب 
الرو�سية. ونرى فى هذا املنظر 
�سورة رجلني ُيَدّربان على اللعب 

اأمام اأ�ستاذهما الذى وقف يرقبهما.
••••

جزء  على  �سيدة  اأي�سًا  الفاطمى  الع�سر  ومن 
)�سكل  املعدنى  الربيق  ذى  خزف  من  �سحن  من 
7 – رقم ال�سجل 14987(، تزينت باحللي، تلب�ض 
عليها  باأ�سرطة  اأكمامها  على  حماله  فاخرة  ثيابًا 

كتابات كوفية، وجل�ست ت�سب �سرابًا من دورق فى 
�سلوبني:  الأ اأي�سًا بني  الفنان هنا  وقد جمع  كوب. 
فيما  والواقعي،  املنظر،  مو�سوع  فى  التقليدي، 
وهو  ال�سراب  ر�سم  فى  املالحظة  قوة  من  اأظهره 
عند  يت�سع  ثم  ال�سيقة،  ال��دورق  فّوهة  من  يخرج 

و�سوله اإىل قاع الكوب.
وُتذكرنا هذه ال�سيدة ب�سخ�سية »هيبه«، ابنة 
»هريا«.  زوجته  من  »زيو�ض«  لهة  الآ كبري 
اإن »هيبه«  اليونانية  �ساطري  وتقول الأ
لهة فوق جبل  كانت تعمل �ساقية لالآ

»اأوليمب«.
الر�سم  ولعلنا جند فى هذا 
م�سر  بني  كان  ما  على  دلياًل 
وب��ي��زن��ط��ة م���ن ع���الق���ات فى 
ال��ع�����س��ر ال��ف��اط��م��ى ك���ان لها 
الفنى  ال��ت��ب��ادل  ف��ى  كبري  اأث���ر 
فى  جن��د  ل��ذل��ك  البلدين.  ب��ني 
البيزنطية عنا�سر  التحف  بع�ض 
كالزخارف  اإ���س��الم��ي��ة،  زخ��رف��ي��ة 
العربية، وحروف الكتابة الكوفية. كما 
اأ�سول  فى  البيزنطى  الفن  تاأثري  نالحظ 

بع�ض ال�سور من الع�سر الفاطمى.
••••

العذراء  ال�سيدة  ت�سنده  امل�سيح  ال�سيد  و�سورة 
جزء  على   ،)13174 ال�سجل  رق��م   –  10 )�سكل 
لوان، من القرن  من �سحن من اخلزف املتعدد الأ
للتاأثري  اآخ��ر  مثال  هى  )13م(،  الهجرى  ال�سابع 
كما  الفاطمي،  الع�سر  بعد  بقى  الذى  البيزنطي، 
يظهر  فيما  الواقعي،  �سلوب  الأ ا�ستمرار  نالحظ 

على وجه العذراء وعينيها من اأمل عميق.
••••

اأي�سًا،  )13م(  الهجرى  ال�سابع  القرن  وم��ن 
)�سكل  ل��وان  الأ املتعدد  اخلزف  �سحن  من  قطعة 
– رقم ال�سجل 5379/25(، عليها �سكل قارب   9
من  اأنهما  يبدو  �سخ�سان،  فيها  يجل�ض  �سراعي، 
�سكل  على  اأرجوحة  فى  يعبثان  واأنهما  طفال،  الأ

قارب.
املطلى  ال��ف��خ��ار  م��ن  قطعة   )13 )�سكل  وف��ى 
)رقم ال�سجل 6190(، من القرن الثامن الهجرى 
رق�سًا  يرق�سان  رجلني  ���س��ورة  عليها  )14م(، 
اأجاد  متنا�سقة،  من�سجمة  حركات  فى  توقيعيًا، 
الفنان ت�سويرها بدقة مالحظة وقوة تعبري، مما 
�سلوب الواقعى فى ت�سوير مناظر  يدل على اأن الأ
حتى  م�سر  فى  ا�ستمر  قد  اليومية،  احلياة  من 

ع�سر املماليك. 3- عازفة العود. على �صحن من 
اخلزف ذى الربيق املعدنى 
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�لر�أ�سمالية،  قلب  ف��ى  ن  �لآ �ل�سر�ع  جوهر 
و�سدها.

بلدين  وفى  �لر�أ�سمالية،  قلب  فى  يجرى  فما 
ًا: �أمريكا، كما يبدو لدى حركة  عريقين ر�أ�سماليَّ
فيها  و�تخذ  وبريطانيا،  �ستريت«..  وول  »�حتلو� 
�لمو�طنين  قمع  تم  �سو�رع؛  �سكل حرب  �ل�سر�ع 
�ساليب �لتى ت�ستخدمها دول �لعالم  فيها باأحط �لأ
وو�سوحًا،  �سر�حة  و�لديكتاتورية  ًا،  تهذبَّ �لثالث 
مر �إلى دول �أقل عر�قة فى �لر�أ�سمالية،  و�متد �لأ
مثل: �أ�سبانيا و�إ�سر�ئيل )دولة مجازً�(، ومجاعات 
�ليونان و�لبرتغال، وخطط �لتق�سف فى �إيطاليا، 
ك��ل ذل��ك ���س��ر�ع �سد  �ل��ي��ورو كلها،  و�أزم���ة دول 
فى  �ل��و�ح��د  مجتمع  �سد  و�ل�ستعباد،  �لتوح�ش 
�لمائة، �سد �سحق �لروح من �أجل �لمك�سب، �سد 
�لروحى  �ل�سر�ع  �إنه  نكون«،  »�أن  ومع  »�لتملك« 
هدم  يريد  ل  ���س��ر�ع  لكنه  و�لحتمي،  �لطبيعى 
من  �لجتماعية  بتو�بعه  �لر�أ�سمالى  �لنموذج 
يريد  و�إنما  �سعدة،  �لأ حريات مطلقة على جميع 
�أن�سنته، وجعله �أكثر قابلية، و�أكثر �حتر�مًا لروح 
معدته  يحترم  مثلما   - �لمو�طن-هناك  وعقل 
وغر�ئزه، هو �سر�ع ل ي�سعنا نحن �سعوب �لعالم 
للت�سامن  بع�سنا  ذهب  و�إن  �عتباره،  فى  �لثالث 
مع �لمحتجين هناك، و�إن قال �لمحتجون هناك 
�لم�سرية  �لثورة  عمل  �آليات  من  ��ستفادو�  �إنهم 
)يناير 2011( كالعت�سام و�لنوم فى �لميادين. 
به  قامو�  من  �إل��ى  مكا�سبه  �ستذهب  �سر�ع  هو 
وحدهم، ولن »ينوبنا« منه �إل �لزهو عليهم باأننا 

�سبقناهم.
�سد  �لر�أ�سمالية،  خ��ارج  م��ن  �ل�سر�ع  و�أم���ا 
ثور�ت:  فى  تمثل  �لحقيقى  فوجهه  �لر�أ�سمالية، 
فى  كثيرة  �أخ��رى  ونظم  و�ليمن،  وم�سر  تون�ش 
نف�سه  »�ل��غ��رب«  قبل  م��ن  ى  �ُسمِّ فيما  �ل��ط��ري��ق، 
»�لتلمظ«  تظهر  ت�سمية  وهى  �لعربي«،  ب�«�لربيع 
�لغرب  ظ��نَّ  �لتى  �لعربي،  �لعالم  ث��رو�ت  �أم��ام 
دولتان  نجحت  �أن  بعد  حجره،  فى  لنقع  وخطط 

ن فى �إنجاز ثورتهما: م�سر وتون�ش. حتى �لآ
»حقا«  �أ���س��ق��ط  م�سر  ف��ى  �أن��ج��زن��اه  م��ا  فهل 

�سكل  �إلَّ  تاأخذ  لم  �لتى  �لناهبة،  �لر�أ�سمالية 
ة  �لفجَّ �لل�سو�سية  م�سمره،فكان  و�أم��ا  �ل�سم، 
يناير   25 بعد  م��ا  حكومات  وه��ل  و�لمتبجحة، 
قبلها؟  �سائدً�  كان  �لذى  �لنظام  لطبيعة  مفارقة 
كل  فت�سريحات  �أ���س��األ��ك،  �أن  دون  ل.  �ستقول: 
يبد�أون عملهم فى  �لحكومات،  تلك  مالية  وزر�ء 
�سمير  نف�سه منذ  �لوزر�ء  رئي�ش  – حتى  �لوز�رة 
ر�سو�ن و�سرف و�لجنزورى – بالتاأكيد على �أننا 
وكاأن  �لحر،  �لقت�سادى  �لنظام  وف��ق  �سن�سير 
�أحدً� لم ي�سقط ب�سبب ذلك، وكاأن �أحدً� ل يحاكم 

لل�سبب نف�سه.
ن للتاريخ مكرً� ودهاًء، وخبثًا فى كثير من  ولأ
�لدينية  �لتيار�ت  �إلى  �لمو�طنون  حيان، ذهب  �لأ
�لر�أ�سمالية،  ه��ذه  جحيم  من  �سترحمهم  علَّها 
�ل�����س��وق، فكانت  و�آل���ي���ات  �ل��ح��ر،  و�لق��ت�����س��اد 
�لقت�ساد  مع  نحن  تقول:  �لجميع  ت�سريحات 
هيمن  �لذى  �لرئي�سى  �لمو�سوع  �أن  حتى  �لحر، 
مع  وز�رئ��ه��م،  رئي�ش  �ل��ج��ن��زوري،  �جتماع  على 
مر�سي،  محمد  و�لعد�لة:  �لحرية  حزب  مندوبى 
 ..2012 يناير  منت�سف  �لكتاتني،  �سعد  ومحمد 
�لمفاو�سات  خو�ن  �لإ يبارك  �أن  منهم  طلبه  كان 
مليار   3.2 لقتر��ش  �لدولى  �لنقد  �سندوق  مع 
ثار  فمن  �لمو�فقة..  قبل  �لبركة  ومنحوه  دولر، 

�إذن ولماذ�؟ ومن ��ستفاد وكيف؟
�لق�سائية  ح��ك��ام  �لأ بع�ش  �سدور  يغرنك  ول 
فى  �ساعت  �لتى  �ل�سركات،  بع�ش  با�سترد�د 
�أنها  ويبدو  ُتنفذ،  لم  فهى  �سابقًا،  �لخ�سخ�سة 
�ألحَّ �لعمال فى طلب تنفيذها، ول  لن تنفذ، و�إن 
�لحد  �إق��ر�ر  �أو  �لمعا�سات،  بزيادة  كثيرً�  ت�سعد 
خو�ن  و�لإ خو�ن،  �لإ يباركه  �لذى  جور،  دنى للأ �لأ
�ل�سركات  و�أغ��ل��ى  و�أه����م  ف��اأغ��ل��ب  �ل�����س��ل��ف��ي��ون، 
ع�سوً�،   88 �لبرلمان  فى  خو�ن  وللإ ت  ُخ�سِخ�سَ
بمباركة  �لمبكر  �لمعا�ش  ف��ى  �ل��ع��م��ال  د  ��رِّ و���سُ
خو�ن، ل يغرنك �أى مما �سبق، فالحقائق على  �لإ
ر�ش، تقول �إن كل ذلك لن ي�ستمر، ومقدماته  �لأ
لم تكن عندنا، ويبدو �أن �لر�أ�سمالية �لتى �عتادت 
تجديد نف�سها بعد كل �أزمة، قد بِلَي ثوبها ولم يعد 

كبار  ي�ستطيع  ولن  �لترقيع،  �أو  �لتجديد  يحتمل 
حرب  با�سطناع  مجددً�  �أزماتهم  حل  مفكريها 
د�أبهم  هو  كما  ط���ر�ف  �لأ دول  نهب  �أو  ج��دي��دة، 
و�حد  لدى  بل  عندنا،  من  لي�ش  و�لدليل  د�ئمًا، 
ممن يعي�سون هناك، فى قلب �لنظام �لر�أ�سمالى 
�سول«،  ر�ل�ستون  »جون  وهو  �لعالمية،  و�لحكومة 
�ختر�ع  و�إع��ادة  �لعولمة  »�نهيار  كتاب:  �ساحب 
�ل��ع��ال��م«، �ل���ذى ���س��در م��ع ب��د�ي��ات �أي���ام �لثورة 
�لم�سرية منذ عام عن �لد�ر �لم�سرية �للبنانية، 
و�ساع فى قلب �لزحام و�لنهيق �لف�سائي، مع �أنه 
يف�سر لنا جانبًا مهمًا فيما ثرنا من �أجله ب�سعار�ت 
�أن تقر�أه، لكن  دة، تقول منطوق كتابه دون  محدَّ
على  بخا�سة  ومريعة،  ومهمة  كثيرة  تفا�سيل 
م�سحة  يديولوجيتها  لأ �لعولمة  �إك�ساب  �سعيد 
�إنقاذ  فى  �ل�سماء  بر�سالة  و�لهتد�ء  �لتدين  من 
ومن  �لكينزية،  �لنظرية  دع���اوى  م��ن  �لب�سرية 
�لقت�سادى  �ل��رك��ود  معالجة  فى  �ل��دول��ة  تدخل 
�لما�سي، ولعل  �لقرن  �ل�سبعينيات من  فى حقبة 
وتلحمها  و�لتجارية  �لقت�سادية  �لقوى  هيمنة 
�إلى  �أ�سافت  قد  �لديني،  �لتطرف  جماعات  مع 
�آخر يدعم  �لت�سبث ب�سرورة حرية �لتجارة بعدً� 
�إنقاذ �لب�سرية، ولي�ش  م�سد�قيتها وحتميتها فى 
ب  بعيدً� عنا – كما يقول �سول: »مقولت بو�ش �لأ
�إ���س��ع��ال نار  ب��ه ف��ى  ت��ذرع��ا  وب��و���ش �ل�سغير وم��ا 
و�لم�سيئة  ق���د�ر  �لأ بدعاوى  تبرير  من  �لحروب 
�لعولمة  �أيديولوجية  ت�سبح  لم  وهكذ�  لهية«  �لإ
حقيقة �قت�سادية فح�سب، بل بدت �أي�سًا حقيقة 
باأن عدم  �أذكرك،  دينية ل تر�جع عنها، ودعنى 
خوف �أمريكا من �سعود �لتيار�ت �لدينية عندنا، 
كانت  معهم،  للتعامل  بال�ستعد�د  وت�سريحاتهم 
وتموت  �لر�أ�سمالية  تحيا  �أن  فالمهم  �أم�ش،  �أول 
�ل�سعوب، ولي�ش �لمهم من يحكم: ح�سنى مبارك 

�أو محمد بديع.
به  ي�سمع  لم  �لعالم،  ه��زَّ  �ل��ذى  �لكتاب  ه��ذ� 
�أحد عندنا، ولول �أن قيَّ�ش �هلل له د. حامد عمار 
»مقدمًا«، وجالبًا له من �لخارج، و«محمد �لخولي« 
مترجمًا، لظللنا كحاطب ليل �سجر، �لكتاب ظل 
ن  لأ �أوًل:  عالميًا،  �لموزعة  �لكتب  �أف�سل  عامين 
ورو�ئى  �سيا�سى  وكاتب  وم��وؤرخ  فيل�سوف  موؤلفه 
نه ي�سدر من �سخ�ش  نه مثير، لأ كندي، وثانيًا: لأ
عيوبه  وي��رى  �لعولمي،  �لنظام  قلب  فى  يعي�ش 
�نهيارها  قبل  �لعولمة  معالم  وي�سخ�ش  بو�سوح، 

انهيار العوملة وإعادة اخرتاع العامل
الدين والشركات واجملتمع املدنى 
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و�لقت�سادية  �لمالية  زم��ة  �لأ زل��ز�ل  مع  �لفعلى 
�لتى زعزعت �لعقيدة و�لكيانات �لعالمية �لموؤمنة 

بتلك �لعولمة.
يقدم  �ل��ع��ول��م��ة«  »�ن��ه��ي��ار  ف�����س��ول  مطلع  ف��ى 
د. ���س��ول م��ح��اول��ة ل��ت��ع��رف �أب��ع��اده��ا م��ن خلل 
ويرى  و�ل�سيا�سي،  �لثقافى  وتطورها  �سياقاتها 
�أنه منذ �أو�ئل �سبعينيات �لقرن �لما�سى تبلورت 
�لحقيقة  باعتبارها  �لقت�سادية  �لعو�مل  هيمنة 
�لمطلقة، بحيث غدت نوعًا من �لمعتقد �لديني، 
ك  �لمحرِّ �أنها  على  لها  �لمنا�سرون  �إليها  ينظر 
�لمعتقد  هذ�  ويت�سمن  �لتاريخ،  لم�سيرة  �لوحيد 
عنه  يتولد  ثم  �لدولية،  و�ل�سوق  �لتجارة  حرية 
�سيء  �أى  و�إل��ى  بل  �لديموقر�طية،  نحو  �لتحرك 
ين�سده �لعالم فى م�سيرته �لح�سارية، و�حت�سنت 
�لجدد  �لمحافظين  وروؤي��ة  �لجديدة  �لليبر�لية 
و�لتجارة  للقت�ساد  �ل��م��رك��زى  �ل���دور  مفهوم 
بالحتمية  وتت�سف  لها،  ر�د  ل  قو�نينها  �أن  على 
و�لقدرية �لتى ل مفر منها، وكاأن مفكرً� ليبر�ليًا 
كبيرً� مثل »كارل بوير« �ساحب »�لمجتمع �لمفتوح 
مقتل،  فى  �لحتمية  فكرة  ي�سرب  لم  و�أع���د�وؤه« 
�ل�ستر�كي،  �لنظام  �نهيار  فى  �سببًا  كانت  �لتى 
فكرة  لير�سخو�  ليبر�ليون  مفكرون  ياأتى  حتى 
�لحتمية، �إنما �لر�أ�سمالية، وكاأنها حلل عليهم، 
حر�م على »مارك�ش«، حتى �أنهم و�سلو� بالمبالغة 
�لتجارة  �م��ت��دت  ب��اأن  �لق�سوى،  ح��دوده��ا  �إل��ى 
و�لقيم  فكار  �لأ ومعها  و�لخدمات،  �ل�سلع  لت�سمل 
دور  وتقل�ش  �لب�سرية،  بد�عات  و�لإ و�لطموحات 
�لدول لتتحول �إلى مجل�ش �إد�رة �سركات، وتخلت 
عن دورها فى �ل�سبط و�لتو�زن وغدت دينا�سورً� 
�أن�سار �لعولمة، وتاأمل  ينتظر �لموت، كما �دعى 
ما جرى لحكومتى م�سر وتون�ش، وتاأمل �أين »زين 
�لعابدين بن علي«، و«�أحمد نظيف«، بل و«ح�سنى 

مبارك«، و«ر�سيد محمد ر�سيد«، و«محمود محيى 
�لدين«، و«يو�سف بطر�ش غالي«، وتاأمل من ناحية 
منتجها  على  نف�سها  �أمريكا  تفر�سه  ما  �أخ��رى 
تفر�سه  وم��ا  حمائية،  �سو�بط  من  �ل�سينمائى 
�لتى  طعمة  و�لأ �لزر�عية  منتجاتها  على  فرن�سا 
ت�ستهر بها، وكاأننا نخاطب ونقر�أ عن غرب �آخر، 
وكاأنه غرب يخاطب فينا رميمًا ب�سريًا ل ُيرى، ول 

ي�سمع، ول يتكلم، ول يح�ش.
�ل�سياق،  ب�:  تبد�أ  كبرى  �أب��و�ب  خم�سة  �لكتاب 
و�أخيرً�:  �ل�سقوط،  ثم  �له�سبة،  ثم  �ل�سعود،  ثم 
بد�أ؟  ومتى  �ل�سقوط  تم  فكيف  ن؟  �لآ نذهب  �أين 
»دى  مقولة  �لموؤلف  ي�ستعير  �ل�سياق  ه��ذ�  وف��ى 
توكفيل«: »هل ي�سح �لعتقاد باأن �لديموقر�طية 
قطاعي، و�أز�لت عرو�ش  �لتى ق�ست على �لنظام �لإ
�أمام �لتجار  �أن تتر�جع  �لملوك وتيجانها، يمكن 
�لر�أ�سماليين«، وي�سيف من عنده: »ويقابلهم من 
�لخا�ش،  �لقطاع  �أم��ام  تر�جعها  �ليوم  �لنظائر 
و�لتكنوقر�ط، و�لمتخ�س�سين فى �أ�سو�ق �لمال، 
و�أن�سار مدر�سة �لقت�ساد �ل�سائدة، و�إلى جانبهم 
�أولئك �لمعلقين فى و�سائل �لإعلم �لذين يقومون 
و�ساع �لقديمة فى بلط  بدور من كانو� يزينون �لأ
ن وقع �لحافر  �لملوك«. وهو ما يجرى فى م�سر �لآ
�أن  من  يريد،  ول  �أح��د،  يتعظ  ولم  �لحافر،  على 
قال  كما  بال�سبط  كان  �لم�سرية،  �لثورة  جوهر 
نه  لأ �لملك  ر�أ�ش  ُتف�سل  »لم  كورمويل«:  »�أوليفر 
نهم لورد�ت،  كان ملكًا.. ول تم طرد �للورد�ت لأ
نهم لم يكونو� على م�ستوى �لثقة �لمودعة  ولكن لأ

فى �أ�سخا�سهم«.
وهى  مكمنه«  من  �لحذر  »ُيوؤتى  �لعرب:  يقول 
حتمية  �أن  ذل��ك  �ل��ن��ذر«.  تغنى  فما  بالغة  »كلمة 
خطرً�  و�أكثر  �أ�سغر  حتميات  �أف��رزت  �لعولمة، 
لنا  تخلِّف  لكى  تنهار،  �أن  بد  ل  وك��ان  وتعقيدً�، 

حتميتى:  مثل  و�لقاتلة  �ل�سارة  �لحتميات  هذه 
وهو  �ل��دي��ن��ي��ة«،  ���س��ول��ي��ة  و�لأ �لمدنى  »�لمجتمع 
خطر فى �لكتاب �لذى ُيظِهر ت�سابكات  �لف�سل �لأ
هذه �لعولمة وتحالفاتها حتى مع �ل�سيطان نف�سه، 
�لموؤلف  يذهب  وفيه  و�لدين،  بالرب  بالك  فما 
منذ  هلية  �لأ �لجمعيات  فكرة  تلم�ش  �إل��ى  بعيدً� 
�لقرن �لتا�سع ع�سر حتى و�سلت �إلى رقم خم�سين 
�ألف جمعية تنفق ما مجموعه 2.8 مليار دولر، 
وبحلول عام 1995 كان هناك ثلثين �ألف منظمة 
�لدولر�ت،  غير حكومية تنفق �ستة مليار�ت من 
من  مزيد  �سرف  على  �لحكومات  د�أب��ت  و«لقد 

معوناتها لها«. فما �لذى حدث؟
�لذى حدث �أن �لنا�ش �لتم�سو� �لتغيير بطريق 
�لم�سكلت،  من  �ل�سيغة  ه��ذه  عن  بعيدً�  �آخ��ر 
بالقدرة  تتمتع  �لحكومية  غ��ي��ر  فالمنظمات 
كان  و�إن  �لحتمية،  قوى  من  �لنا�ش  تحرير  على 
عن  �لمو�طنين  تعزل  �أنها  فى  �ل�سعف  ي�سوبها 
تم  بعد  وفيما  �لم�سئولة،  �لديموقر�طية  مجال 

هد�ف �أخرى فى بلد �أخرى. ��ستخد�مها لأ
�سوليات �لتى  يمان و�لتدين و�لأ و�أما حتمية �لإ
بالن�سبة  ظهورها  فكان  �لعولمة،  فكرة  �أفرزتها 
�لمهنيين  فطبقات  متوقع،  غير  �لنظرية  لهذه 
يمان  �لإ عن  وتباعدها  و�سلبياتها  ذكائها  بكل 
و�أد�رت  ق��ادت  �لتى  هى  ذ�ك،  �أو  �لمعتقد  بهذ� 
لها  و�أ���س��دت  �لع�سرين  �ل��ق��رن  دي��م��وق��ر�ط��ي��ات 
ف�سيئًا محاطة  �سيئًا  نف�سها  ثم وجدت  �لم�سورة، 
�لموؤمنين  م��ن  �أب��ع��اده��ا  قيا�ش  يمكن  ل  ب��ق��وى 
و�أكل  م�سخهم  �لعولمة  تريد  �لذين  �لحقيقيين 

حقوقهم، يقول »جون �سول« بو�سوح: 
و�لم�سيحيون  نجيليون  و�لإ �سقفيون  �لأ »ظهر 
�إلى  �إ�سافة  جديد،  من  ي��م��ان  �لإ �إل��ى  �لعائدون 
�لقوى  م��ن  خليط  ع��ن  ف�سًل  �لنيوكاثوليك، 
ب�سورة  �لدين  مع  يتعاملون  كانو�  ممن  خ��رى  �لأ
�أو باأخرى، ويرف�سون فكرة �لحتمية �لقت�سادية، 
�لرب«  ف��ع��ل  م��ن  ل��ك��ان��ت  حتمية  ه��ن��اك  �أن  ف��ل��و 
�سولية  وي�سيف: »ف�سًل عن �ل�سعود �لو��سح للأ
�ل�سو�ء«...  على  �ليهودية  �سولية  و�لأ �سلمية  �لإ
�لرئي�ش  فيها  ��ستخدم  �لتى  �لطريقة  وك��ان��ت 
�لنا�سطين  �لرئا�سية  �لنتخابات  فى  كلينتون 
�ل�سبيل  بالفعل  مهدت  �لتى  ه��ى  �لم�سيحيين، 
�لكبير  بو�ش  �إل��ى  و�سلنا  حتى  �تباعه،  تم  �ل��ذى 
�لمدنى  �لمجتمع  نجح  وق��د  �ل�سغير،  وب��و���ش 
نهما يملكان �سيئًا م�ستركًا،  ومجتمع �لمتدينين لأ
وهو �أنهما يرف�سان �لإطللة على فكرة �لح�سارة 

من خلل منظور �لقت�ساد.      
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�لكتاب،  ه��ذ�  ب��ق��ر�ءة  �لحظ  �أ�سعدك  �إذ� 
محفوظ«،  »نجيب  عن  كبيرة  �سورة  �ستعرف 
ما  غير  �لم�سرية،  �ل��م��ر�أة  بق�سية  وعلقته 
�لتى  �لجريمة  حجم  و�ستدرك  عليه،  تعودت 
محفوظ«،  »نجيب  مثل  تملك  �أم���ة  ترتكبها 
وت�سيعه بهذ� �ل�سكل �لمزري، ويكفى �أن ت�ساأل 
طالبًا فى �لثانوي، ماذ� يعرف عنه، ولن يعرف 
غير �أنه فاز بجائزة نوبل، فالم�سكين لم يقر�أ 
ديب �لعظيم، خ�سعت  ن رو�يات �لأ له حرفًا، لأ
للبيزن�ش و�لحتكار �لثقافى �لذى تمار�سه بع�ش 
لوز�رة  بع�سه  باعت  و�إذ�  �لكبرى،  �لن�سر  دور 
�إن  ه��ذ�  ثمنه،  فب�سعف  و�لتعليم،  �لتربية 
خطر،  فعلت، و�ستعرف، وتلك هى �لجريمة �لأ
حجم جريمة نقادنا، �لذين دجنتهم موؤتمر�ت 
�إلى  وحولتهم  ي��ل��ي��ت«،  »�لإ �لخليجية  �لثقافة 
عن  بعيدً�  ل��ل��رو�ي��ات،  ���س��ر�ح  مجرد  �ح،  ���س��رَّ
وكاأنها  و�ل�سيا�سية،  �لجتماعية  ق�ساياها 
رو�يات ُكِتبت فى �لفر�غ، ولي�ست بنت مجتمع 
خير، وعلى هوؤلء  محبط، وثقافة فى نزعها �لأ

�لنقاد �أن ي�سمتو� قليًل ويتعلمو�.
�لكاتبة »باميل �ألجريتو دييوليو« فى كتابها 
�ل�سادر  �لحريم«  قف�ش  محفوظ...  »نجيب 
�لهيئة  عن   ،2012 عام  من  يناير  �سهر  نهاية 
»محمد  �لقدير  بترجمة  للكتاب،  �لم�سرية 
�لجندي«، ومر�جعة د. »محمد عناني«، ويحمل 
رقم )10( فى �ل�سل�سلة �لتى تعنى باأدب نجيب 
محفوظ، تلقى علينا وعلى نقادنا در�سًا قا�سيًا 
�لمنهج  و�حتر�م  و�لكتابة  �لنقد  جماليات  فى 
ما  تقول  �لمو�سوع،  مع  �لتعامل  فى  �لعلمى 

تعتقد دون مو�ربة، وتربطه ب�سياقه �لجتماعى 
محفوظ،  نجيب  عبقرية  لتظهر  و�ل�سيا�سي، 

ومدى �رتباطه بو�قعه.
م��و���س��وع �ل��ك��ت��اب ع��ن �ل��م��ر�أة ف��ى رو�يات 
ى  يتاأرجح  ن�سوى  منظور  من  محفوظ  نجيب 
�ل�سرقية  �لعربية  �لنظرة  م�ستويى  بين  �لروؤية 
و�لنظرة �لغربية، وهذ� �لتناق�ش فى م�ستويات 
�لروؤية �لمحفوظية  �لروؤية، يك�سف عن طبيعة 
�لن�سوية �لمحا�سرة، ويتجلَّى هذ� �لح�سار فى 
رو�ياته �جتماعيًا ونف�سيًا ودينيًا و�أيديولوجيًا، 
مر يتجاوز ذلك �إلى  لي�ش هذ� فح�سب، بل �إن �لأ
د�خل  محا�سرون  �أي�سًا  فهم  محفوظ،  �ء  ق��رَّ
�لموؤلفة  تتعر�ش  كما  �لفهم،  �سوء  من  قف�ش 
عنا�سر  توظيف  فى  محفوظ  نجيب  لمهارة 
و�سط  جيله،  و�قع  ت�سوير  فى  �ليومية  �لحياة 
متغير�ت �سيا�سية كبيرة خلل فترة �لحتلل 

نجليزى لم�سر. �لإ
�سلمية  �لإ �لن�سوية  ح��ول  �لنقا�ش  �نق�سم 
�أربعة  �إل��ى  �لكتاب  فى  �سلمي،  �لإ و�لخطاب 
على  �لمدق«  »زقاق  ركزت  فردية؛  مو�سوعات 
�سرة بالن�سبة  �لحياة �لجن�سية كمظهر لحالة �لأ
للمر�أة، وبالمثل تبرز »بين �لق�سرين« �لتبعية 
�سر  �لأ حالة  حارتنا«  »�أولد  وتو�سح  �لعائلية«، 
�لموؤلفة:  تقول  �لختام،  وفى  للمر�أة،  �لروحى 
»نرى �لمر�أة محا�سرة فكريًا فى مجموعة من 

�أربع رو�يات«.
�إلى  �لكتاب  خاتمة  ف��ى  �لموؤلفة  وتتو�سل 
مجموعة من �لحقائق منها: �أن �لقارئ يدرك 
تحاول  محفوظ  نجيب  عالم  ف��ى  �ل��م��ر�أة  �أن 

ل  ذك���وري،  مجتمع  فى  فكريًا  �ل��ذ�ت  تحقيق 
يقدر قيمته تعليم �لمر�أة. ونتيجة لهذ� �لنق�ش 
�أدو�ر  فى  �لن�ساء  تظهر  ما  غالبًا  �لتعليم  فى 
د، مثل »حليمة« فى رو�ية »�أفر�ح  �لبقاء �لمجرَّ
�لقبة« �لتى تلبى رغبة زوجها فى ك�سب �لمال 
وزوجة،  ك��اأم  تف�سل  و�لتى  �لبغاء،  طريق  عن 
�إن فكر �لن�ساء يكون فارغًا فى معظم رو�يات 
هذ�  �إل��ى  �لنتباه  يلفت  لكنه  محفوظ،  نجيب 
�لوطن  يجعل  كبير،  �جتماعى  كظلم  م��ر،  �لأ

ر�كدً�.
م��ن عنو�نها  ي��ب��دو  كما  �ل��در����س��ة  -  ه��ذه 
لو�سع  �لجتماعى  �لجانب  على  رك��زت   –
�لمر�أة فى م�سر، فى ظل �لحتلل �لبريطانى 
فى  للمر�أة  محفوظ  نجيب  روؤي��ة  مع  وتعاملت 
بعد  لها  �جتماعية  كوثيقة  �ل��رو�ي��ات،  ه��ذه 
�لروؤية  من  ج��زءً�  يمثل  �ل��ذى  م��ر  �لأ �سيا�سي، 
�لغربية لنمطية �ل�سر�ع �لجتماعى فى م�سر 
�لموؤلفة  �أن  برغم  كله،  �لعربى  �لوطن  وف��ى 
كثيرً�،  حملت  للكتاب،  �لطويلة  مقدمتها  فى 
�لنميطة،  �ل���روؤى  ه��ذه  مثل  ب�سدة  و�ن��ت��ق��دت 
�لتى  ف��ال��رو�ي��ات  م��ن��ه،  ح���ذرت  فيما  فوقعت 
فى  »�لطبيعية«  �لمرحلة  �إل��ى  تنتمى  تناولتها 
�إبد�ع نجيب محفوظ، »فحميدة« مثًل فى »زقاق 
برغبة  مدفوعة  طريقها  �إل��ى  ذهبت  �لمدق« 
عارمة ل تقاوم فى �لكت�ساف مع وعيها جزئيًا 
هذ�  فى  لي�ست  وهى  تنتظرها،  �لتى  بالنهاية 
�ل�سياق، �لرو�ئى �أو حتى �لبحثي، نمطًا ن�سائيًا 
�لقتر�ب  فى  برغبة  مدفوعة  كانت  تقليديًا، 
و�ل�سكون،  �لرتابة  مقابل  فى  �لحد�ثة،  من 
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فهمها  يمكن  �لدعارة  عالم  فى  خطو�تها  �إن 
رمزيًا، كاقتر�ب معرفي، �أما حالة »�أمينة« فى 
�لثلثية، فهى مو�سوعة بهند�سة رو�ئية لتظهر 
ولي�ست  �لجو�د،  عبد  �أحمد  �ل�سيد  �زدو�جية 
مهات  مق�سودة كنمط فى ذ�تها، و�إل كانت �لأ
�لع�سرين  �لقرن  من  ول  �لأ �لن�سف  فى  كلهن 
هذ�  فى  �لبطل  و�سع  و�آلية  ن�سائية،  �أنماطًا 
�لتناق�ش �لعارم و�لمزلزل، �إحدى روؤى نجيب 

محفوظ، فى �سياغة عالمه.
�لموم�ش،  »ن��ور«  �ل�سياق ب  و�أذك��ر فى هذ� 
»بنت  �أنها  رغ��م  وه��ى  و�ل��ك��لب«،  »�لل�ش  فى 
�لزوجة  »نبوية«  من  كثيرً�  �أ�سرف  فاإنها  ليل«، 
�لخائنة، و«ريري« فى »�ل�سمان و�لخريف« �أكثر 
�لدباغ«  »عي�سى  من:  ليل،  بنت  وهى  �إيجابية، 
و«نفي�سة«  يوليو،  ثورة  كاره  �لمهزوم،  �لوفدى 
خريج  �أخيها  من  �أ�سرف  ونهاية«  »بد�ية  فى 

كلية �ل�سرطة.
من  ت��اأت��ى  محفوظ  نجيب  عند  فالحقيقة 
�لو�سيع،  مع  �لنبيل  ��سطد�م  من  �لتناق�ش، 
مو�جهة  ف��ى  �لجميع  �ل��م��ل��وث،  م��ع  �لمقد�ش 
�لفرد، و�لفرد فى مقاومة �لجميع، فى »�لل�ش 
لوحده  م��ه��ر�ن«  �ش«�سعيد  ي��ق��ف  و�ل���ك���لب« 
زوجته  وخيانة  »علي�ش«،  خيانة  مو�جهة  فى 
علو�ن«  »رءوف  �أ���س��ت��اذه  وخ���ذلن  »ن��ب��وي��ة«. 
�أر�سية �سعيد ورغبته فى �لنتقام، تلين وتبوخ 
�إنه  �لجنيدي«.  »على  �ل�سيخ  روحانية  �أم��ام 
كال�سيل �لمندفع عندما ُيو�جه باأر�سيته، �أر�ش 
�لخيانة، »�لخيانة ذكرى كريهة بائدة، ��ستعن 
�أوتيت من دهاء، ولتكن �سربتك قوية  بكل ما 
ك�سبرك �لطويل ور�ء �لجدر�ن... جاءكم من 
يغو�ش فى �لبحر كال�سمكة...ويطير فى �لهو�ء 
كال�سقر، ويت�سلق �لجدر�ن كالفاأر، وينفذ من 

بو�ب كالر�سا�ش«.   �لأ
هذ�  �لخيانة...  ة  خ�سَّ �أم��ام  �لنتقام..  نبل 
�أمام  و�أر�سيته،  �لنتقام  ونبل  �أول.  تناق�ش 
ثان،  تناق�ش  �ل�سوفي،  وروح��ان��ي��ة  �سماوية 
نه  لأ يف�سل  �ل��ح��ق،  �ساحب  م��ه��ر�ن«  »�سعيد 
و�حد، و�لخيانة وبيع �لمبادئ تنجح، �لجماعة 
فى مقابل �لفرد، �لوطن كله فى و�جهة فرد، 
فردً�  �أوًل:  »علي�ش«  �أمام  »�سعيد«  يقف  حينما 
يا جيان..  �آخر؛ »�جمعهم حولك  فى مو�جهة 
ل  ج���ل  �لأ وعند  ح�سونك،  �أج�����ش  جئت  �إن��م��ا 

»نبوية«:  فتح�سر  ج���د�ر«...  ول  مخبر  ينفع 
��سمها  نتنة  طينة  م��ن  �لنابتة  �ل��م��ر�أة  »تلك 
و�أمو�لى  »زوجتى  يو�جهها:  وعندما  �لخيانة« 
يا جرب �لكلب! �لويل.. �لويل �أريد �أن �أتلقى 
ن ف�ساعدً�  نظرة من عينيك كى �أحترم من �لآ
لمن  �سحقًا  و�ل����دودة.  و�ل��ع��ق��رب  �لخنف�ساء 
تلتقى  �أن  �أرغب  »كم  ثم  �مر�أة«  نغام  لأ يطرب 
 ، �لجحيم  �أ�سر�ر  من  �سرً�  �أرى  كى  �لعينان، 

�لفاأ�ش و�لمطرقة«.
عالمين  ب��خ��ل��ف  م��ح��ف��وظ،  ن��ج��ي��ب  ي��غ��رم 
ففى  �لموؤلفة،  تدركه  لم  ما  وهو  متناق�سين، 
»�لل�ش و�لكلب« مثًل، مرة �أخرى يكون قطب 
وروؤوف  وعلي�ش،  »نبوية،  ف��ي:  ممثًل  �ل�سلب 
»�سعيد مهر�ن«  �لكلب، ويقف  �سمهم  علو�ن« 
و�لموم�ش »نور« و�ل�سيخ »على �لجنيدي« كقطب 
د�ء نف�سه  �إيجاب، كرر نجيب محفوظ هذ� �لأ

�سخ�سيات  فق�سم  و�لخريف«،  »�ل�سمان  فى 
فى  �أي�سًا.  و�إيجاب  �سلب  قطبى  بين  �لرو�ية 
كل  �ل��دب��اغ«  »عي�سى  �أم��ام  يقف  �ل�سلب  قطب 
عبد  �سمير  خيرت،  »�إبر�هيم  �لحزب:  رفقاء 
�لمقابلة:  �لجهة  �لباقي، عبا�ش �سديق«، وفى 
»عي�سى« نف�سه ومعه »ريري« و«قدرية« و«ح�سن 
محفوظ  �أن  تظهر  فاح�سة  ونظرة  �ل��دب��اغ«، 
»قدرية«،  �ل��زوج��ة  �سد  »ري���ري«  م��ع  تعاطف 
»نبوية«.  �لزوجة  �أم��ام  »ن��ور«  �ساأن  من  و�أعلى 
ونظرته  �لمركبة،  محفوظ  نجيب  بلغة  �إنها 
�ل�سخ�سيات  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ف���ى  �لفل�سفية 
وفقط،  مهم�سة  نها  لأ ت��د�ن  و�لتى  �لمهم�سة، 
فى  وي�سعها  هو  فياأتى  ت�ستحق،  نها  لأ ولي�ش 
�سحية  باعتبارها  �ل��ع��ام،  ن�سانى  �لإ �سياقها 
عليه  ترتبت  �سا�ش،  �لأ فى  ثقافى  عام  ل�سياق 

و�سعية �جتماعية.
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مبارك...  لنظام  خيرة  �لأ يام  �لأ ي��وم«...   18«
قطاع  رئي�ش  �ل��م��ن��اوي«،  �للطيف  »ع��ب��د  ك��ت��اب 
خبار �سابقًا، �سدرت طبعته �لعربية، بالتز�من  �لأ
نجليزية فى يوم 25 يناير، فى 460  مع �لطبعة �لإ
ولى  �سفحة من �لقطع �لمتو�سط، وفى �لذكرى �لأ

للثورة �لم�سرية.
و�لكو�لي�ش  �سر�ر  �لأ �لكثير من  يك�سف  �لكتاب 
�لتى �أحاطت بعملية �سنع �لقر�ر �أيام ثورة يناير 
فى  �لفاعلة  ط���ر�ف  �لأ م��ن  ك��ل  ودور  �لمجيدة، 
�لتليفزيون  فى  �لر�سمي،  �لم�ستوى  على  �لحدث 
�لم�سري، و�لف�سائيات، وق�سر �لرئا�سة، وبع�ش 
�ل�سحف �لخا�سة )وهذه �إحدى مفارقات �لكتاب 
زمة،  �لأ على  لل�سيطرة  محاولة  فى  �لمده�سة(، 
�أعده  �لجمل  موقعة  ليلة  مبارك  خطاب  �أن  حتى 
نقاطه �لرئي�سية �سحفى ومذيع فى قناة خا�سة، 
عمال، وبع�ش  وهناك �أدو�ر كبرى لبع�ش رجال �لأ
�سد�ء  �لأ �لمعار�سين  من  نظنهم  وكنا  �لكتَّاب 
�لحقيقة  ف��ى  لكنهم  ون��ظ��ام��ه،  م��ب��ارك  لح�سنى 
كانو� بمعار�ستهم له، يبحثون له عن مخرج، وكل 
تفا�سيل  �لقارئ  �سيجد  ه��وؤلء،  من  �سارك  ��سم 

م�ساركته ودوره.
�لوقائع  ت���روى  ����س���ر�ر،  �لأ م��ن  ك��ن��ز  �ل��ك��ت��اب 
و�لعربى  �لم�سرى  ع��لم  �لإ ظل  �لتى  �لحقيقية، 
لديه  يكون  �أن  دون  حولها،  وي��دور  يلف  و�لدولى 
يقول  �سائعات،  �إل��ى  تحول  وبع�سها  عليها،  دليل 

�لعديد من  يحتوى على  �لكتاب  »هذ�  »�لمناوي«: 
ول  لأ ُتن�سر  �إنها  عنها  �لقول  يمكن  �لتى  �سر�ر  �لأ
هذه  فى  �لدقة  م�ستوى  �إن  �لقول  يمكن  بل  مرة، 
�لعتماد  يمكن  مما  �لم�ستوى،  عالى  �لمعلومات 
ما  لتاريخ  مرحلة  �أي��ة  فى  �إليه  �لرجوع  �أو  عليه، 

حدث فى م�سر فى هذه �لفترة«.
وتتو��سل ف�سول �لكتاب لتبد�أ مع يوم 25 يناير، 
وما حدث قبل 25 يناير، من �جتماعات على �أعلى 
من  زم��ة  �لأ يديرون  �لذين  ن  ه��وَّ وكيف  م�ستوى، 
طبيعة �لمظاهر�ت وطبيعة �لمتظاهرين، وي�ستمر 
�لكتاب فى �سرد �لتفا�سيل، وما �إذ� كان ثمة قوى 
مخططات  وما  ل؟  �أم  �لتحرير  فى  تعمل  �أجنبية 
�قتحام مبنى �لتليفزيون، وكيف تم �لتعامل معها، 
وما �لحلول �لبديلة فى حال �سقوط �لبث �لر�سمي، 
نترنت و�لت�سالت؟ وما ق�سة  ولماذ� تم قطع �لإ
�أول  وق�سة  للرئي�ش،  نائبًا  �سليمان  عمر  �ختيار 
�لجمل،  موقعة  مع  �لتعامل  تم  وكيف  معه؟  حو�ر 
وكذلك دور عبد �للطيف �لمناوى فى �ل�سغط على 
قناع مبارك بالتنحي؟ ولماذ� تاأخر فى  �لنظام لإ

قر�ره؟ وكيف �سقط �لنظام؟ 
�إذ�عة  لتاأخر  �لحقيقية  �لق�سة  �لكتاب  يروى 
 ،2011 فبر�ير   11 �لجمعة  ي��وم  �لتنحي،  بيان 
�ل�سئون  رئي�ش  عتمان«،  »�إ�سماعيل  �للو�ء  وك��ان 
�لبث  �إ�سارة  منتظرً�  �لم�سلحة  بالقو�ت  �لمعنوية 
»�سوز�ن  �سعدت  �أن  فبعد  �ل��م��ن��اوي،  مكتب  ف��ى 
�ل�سيخ،  ل�سرم  طريقها  ف��ى  �ل��ط��ائ��رة،  م��ب��ارك« 
نزلت م�سرعة، وكما تبيَّن بعد ذلك: »فاإن »�سوز�ن 
ثلث  من  كثر  لأ �لفيل  مغادرة  رف�ست  مبارك« 
�ل�سديد  �لحزن  �أث��ر  من  �ن��ه��ارت  فقد  �ساعات، 
حيث  عليها،  �عتادت  �لتى  للحياة  فقد�نها  على 
�نهار �لعالم من حولها، وهو ما فاق قدرتها على 
ر�ش  �لأ �لعثور عليها منهارة على  تم  �إذ  �لتحمل، 
تبكى وتعجز عن �ل�سيطرة على نف�سها �أو �لوقوف 
على قدميها، ولكن �لجنود �خترقو� �لبروتوكول، 
ر�ش محاطة  وعثرو� عليها فى �لفيل، وهى على �لأ

ها وذكرياتها..« بكل حليِّ
فى  �لحقيقية  �لوقائع  �سرد  �لمناوى  ويو��سل 
همَّ  حيث  �ل��ف��ي��ل...  ف��ى  ل�سوز�ن  لحظات  �آخ��ر 
على  �تكاأت  �لوقوف،  على  لم�ساعدتها  �لحر��ش 

عبد اللطيف املناوى
 رأى ومسع وشارك وتكلم  
كيف انهار نظام مبارك؟ 
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�لمنزل،  كتف �سابط �ساب، حيث حملوها د�خل 
وقد بللت دموعها �أكتافهم وهى تلتقط مقتنياتها 
�ل�سديد  حزنها  خ�سم  وفى  قلبها،  �إل��ى  �لقريبة 
»كان  ت��وق��ف:  دون  وت���ك���ر�رً�  م����ر�رً�  ت���ردد  ظلت 
بن�سها  موجودة  كاملة  و�لحكاية  �سبب«.  لديهم 
ير�سد  �ل���ذى  �ل��ك��ت��اب  م��ن  خ��ي��ر  �لأ �لف�سل  ف��ى 
�لحكم  مع  �لعائلة  هذه  رحلة  فى  �للحظات  �أدق 

و�ل�سيا�سة فى م�سر.
بيان  �سبقت  �لتى  �لع�سيبة  �للحظات  فى هذه 
ول  �لأ �ل��ط��رف  مهمان،  ح���و�ر�ن  ج��رى  �لتنحى 
مع  م��ب��ارك«،  »ح�سنى  �لمتنحى  �لرئي�ش  فيهما 
فى  طنطاوي«؛  ح�سين  و«محمد  �سليمان«  »عمر 
�إلى �سرم  �لطائرة  و«مبارك« يركب  ول  �لأ �لحو�ر 

�ل�سيخ:
�ساأل »عمر �سليمان« �لرئي�ش: »هل �أنت بحاجة 

�إلى �أى �سمانات؟«.
»ل«.. �أجاب »مبارك«.

�أنت بحاجة للذهاب  �ساأل »عمر �سليمان«: هل 
�إلى �لخارج... �إلى �أى مكان؟«.

فاأجاب �لرئي�ش بنف�ش �لكلمة: »ل«.     
و�أ�ساف قائًل: »لم �أرتكب �أى خطاأ... �أنا �أريد 

ل جتال�ش �أن�ساف �لع�ساق، ول ت�سادق 
ن�ساف  لأ ت��ق��ر�أ  ل  ���س��دق��اء،  �لأ �أن�����س��اف 
متت  ول  حياة،  ن�سف  تع�ش  ل  �ملوهوبني، 
تقف  ول  ن�سف حل،  تخرت  ل  موت،  ن�سف 
فى منت�سف �حلقيقة، ل حتلم ن�سف حلم، 
ول تتعلق بن�سف �أمل، �إذ� �سمت.. فا�سمت 
حتى  فتكلم   .. تكلمت  و�إذ�  �لنهاية،  حتى 
�لنهاية، ل ت�سمت كى تتكلم، ول تتكلم كى 

ت�سمت.
�إذ� ر�سيت فعرب عن ر�ساك، ل ت�سطنع 
عن  ف��ع��رب  رف�����س��ت..  و�إذ�  ر���س��ا،  ن�سف 
ن ن�سف �لرف�ش قبول.. �لن�سف  رف�سك، لأ
هو حياة مل تع�سها، وهم كلمة مل تقلها، وهو 
�بت�سامة �أجلتها، وهو حب مل ت�سل �إليه، وهو 
�سد�قة مل تعرفها.. �لن�سف هو ما يجعلك 
غريبًا عن �أقرب �لنا�ش �إليك، وهو ما يجعل 
�أقرب �لنا�ش �إليك غرباء عنك، �لن�سف هو 
ل  و�أن  تعمل،  و�أن  ت�سل،  ل  و�أن  ت�سل،  �أن 
هو  �لن�سف  و�أن حت�سر..  تغيب،  �أن  تعمل، 
تعرف  نك مل  لأ �أنت..  تكون  ل  �أنت، عندما 
من �أنت هو �أن ل تعرف من �أنت.. ومن حتب 
خر.. هو �أنت فى مكان �آخر  لي�ش ن�سفك �لآ

فى نف�ش �لوقت!!..
ون�سف  ظماأ،  ت��روى  لن  �سربة  ن�سف 
لن  طريق  ن�سف  جوعك،  ت�سبع  لن  وجبة 
لن  فكرة  ون�سف  مكان،  �أى  �إىل  يو�سلك 
حلظة  ه��و  �ل��ن�����س��ف  ن��ت��ي��ج��ة..  ل��ك  تعطى 
ل�ست  ن��ك  لأ بعاجز..  ل�ست  و�أن��ت  عجزك، 
ن�سف �إن�سان. �أنت �إن�سان.. وجدت كى تعي�ش 

�حلياة، ولي�ش كى تعي�ش ن�سف حياة!.
جرب�ن

هذ�  فى  �أعي�ش  و�سوف  �لبلد،  هذ�  فى  �أعي�ش  �أن 
�سيء:  كل  تركت  لقد  حياتي...  نهاية  حتى  �لبلد 
�أن  فقط  �أريد  �سيء...  كل  و�ل�سلطة...  �ل�سيا�سة 

�أعي�ش هنا«.
فقال«�سليمان«: لديك بع�ش �لوقت للتفكير فى 
مر �إذ� كنت تريد �أن تفعل �أى �سيء �آخر.. بع�ش  �لأ

�لوقت. �أيام«.
ع��ل��ى للقو�ت  و�ل��ح��و�ر �ل��ث��ان��ى م��ع �ل��ق��ائ��د �لأ
و�سول  فور  طنطاوي«،  ح�سين  »محمد  �لم�سلحة 
فى  �ل�سيخ  �سرم  فى  �إقامته  مقر  �إل��ى  »م��ب��ارك« 
�لو�حد و�لن�سف ظهر يوم �لتنحي، �ت�سل بوزير 

�لدفاع وكانت مكالمة ق�سيرة
 قال خللها مبارك: »ح�سين، قررت �أن �أفو�ش 
�ساحب  �أن��ت  وللجي�ش...  لك  كاملة  �لم�سئولية 

ن«. �ل�سلطة �لآ
�أجب »طنطاوي«: ل يا �سيادة �لرئي�ش، �سنجد 

و�سيلة �أخرى.. لم يكن هذ� ما نريده..«
هذ�  »مبارك«  و�أ�ساف  »م��ب��ارك«.  �أج��اب  »ل« 
كيفية  ورتبو�  �سليمان«  »عمر  مع  تحدث  ق��ر�ري، 
يا  نف�سك  م��ن  بالك  خلِّى  �ل��ن��ب��اأ...  ه��ذ�  �إع���لن 

»ح�سين««. 
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  تقول د. كريبت�شنكو : 
» بدًءا من عام 1961 اأخذت تظهر على التواىل 
ديب الكبري جنيب  – روايات الأ – �شنوًيا تقريًبا 
»ال�شمان   ،)1961( والكالب»  »الل�ص  حمفوظ: 
 ،)1964( »ال��ط��ري��ق»   ،) واخل�����ري�����ف»)1962 
»ال�شحاذ» )1965(، »ثرثرة فوق النيل» )1966(، 
تلك  ج��وار  واإىل   .)1967( »م��ريام��ار»  واأخ����رًيا 
ق�ش�شيتني  جمموعتني  حمفوظ  ن�شر  ال��رواي��ات 
ال�شمعة»  �شيء  و»بيت   ،)1936( اهلل»  »دنيا  هما 

 .)1965(
ومتثل تلك الروايات ال�شت الق�شرية – فى راأينا 
– مرحلة خا�شة فى اإبداع عميد الرواية العربية، 

فى  العميق  ت�اأمله  فيها  ويطور  بها  يوا�شل  اأنه  اإذ 
جواز  جت�شيده،  و�شبل  الجتماعى  العدل  طبيعة 
ق�شية  اأج��ل  م��ن  الن�شال  ف��ى  عدمه  م��ن  العنف 
ن�شان،  الإ ح��ي��اة  ف��ى  العمل  دور  ونبيلة،  ع��ادل��ة 
التى  ال��روؤى  هذه  اإن  والدين.  العلم  بني  التفاعل 
امل�شمون  »اأولد حارتنا» متثل  فى  قبل  برزت من 
الفكرى للروايات ال�شت الق�شرية. ومن ثم نقول: 
الروايات  اإن هناك وحدة داخلية جتمع بني هذه 
من  م�شل�شل  باعتبارها  عنها  للحديث  وتدفعنا 
الروايات املرتابطة، مثل روايات الكاتب القاهرية 
 )1945( اجل��دي��دة»  »ب��ال��ق��اه��رة  افتتحها  ال��ت��ى 

و�شوًل اإىل »الثالثية» )1957(. 
اإىل  تقريًبا  امل�شريني  النقاد  اأغلب  اأ�شار  وقد 
هذه الوحدة الداخلية للروايات ال�شت، لكنهم فى 
�شعيهم للتقاط اخلوا�ص اجلوهرية امل�شرتكة فى 
اإىل  للتو�شل  �شعيهم  فى  الروائى،  امل�شل�شل  ذلك 
حتديد عام لطبيعته، يرونه من زوايا وم�شتويات 
– غالًبا  العامل»  اأمني  »حممود  وينطلق  خمتلفة. 
ق�شايا  من  الروايات  تطرحه  ما  حتليل  من   –
الفل�شفية»،  »املرحلة  مًعا  ت�شكل  اأنها  اإىل  لي�شل 
اأ�شبح  قد  نف�شه  الفنى  ال�شكل  حتى  اأنه  وي�شيف 
اهتمام  اأن  كما  الفل�شفى،  املحتوى  عن  تعبرًيا 
م�شري  على  من�شًبا  يعد  مل  الرئي�شى  حمفوظ 
اأبطاله، ولكن على م�شري الفكرة التى ميثلها كل 
النيل»  فوق  و»ثرثرة  »مريامار»  وفى   )2( منهم، 
التالية  املرحلة  مالمح  العامل»  »حممود  ي�شت�شف 
اجلديدة»  الجتماعية  »املرحلة  وه��ى  للفل�شفية 
– اأثناء  ي��رى  راغ��ب»  »نبيل  لكن  حمفوظ.  عند 
اأن   – حمفوظ  عند  ال��رواي��ة  جلماليات  حتليله 

اأحـمد اخلـمي�سى 

خلقت م�صر �أبناءها خلًقا ، وهى �أ�صل كل 
خرى مل تكن لتبدو بهذ�  �صيء ، �إل �أنها هى �لأ
�جلمال و�لرث�ء من دون �أبنائها، وخا�صة جنيب 
حمفوظ �لذى حفر ��صم �لرو�ية �لعربية 
دب  �مل�صرية جنًبا �إىل جنب مع �صو�مخ �لأ
ن�صانى �لعاملى. وقد عرف �لقارئ �لرو�صى  �لإ
��صم »جنيب حمفوظ» قبل فوزه بجائزة نوبل 
1988 بزمن ، فقد دخل ��صمه و�صرية حياته فى 
�أهم مو�صوعتني �صوفيتيتني مع �أهم �ل�صخ�صيات 
وىل هى  دبية و�ل�صيا�صية فى �لعامل ، �لأ �لأ
دبية ، و�لثانية هى �ملو�صوعة  �ملو�صوعة �لأ
ا كانت معظم �أعمال  �ل�صوفيتية �لعامة . �أي�صً
جنيب حمفوظ قد ترجمت �إىل �لرو�صية و�إىل 
خرى، كما كتبت عن �أعماله  لغات �لقوميات �لأ
ر�صائل و�أبحاث جامعية عديدة .  
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فالرييا كريبت�صنكو

من اال�ست�سراق الرو�سى:

وفى اإطار الحتفال مبئوية كاتبنا الكبري، اأود اأن 
كرب م�شت�شرقة رو�شية وهى  اأ�شع هنا مقال هاما لأ
الدكتورة »فالرييا كريبت�شنكو» �شاحبة العديد من 
دب امل�شرى احلديث.  عمال عن الأ الدرا�شات والأ
بحث  من  والكالب»  »الل�ص  رواية  عن  والدرا�شة 
طويل بعنوان »البحث عن طريق»)1( تناولت فيه 
»كريبت�شنكو» روايات حمفوظ ال�شت التى ظهرت 
بعد الثالثية. بهذه الدرا�شة املمتعة نحتفل مبئوية 
ا نتعرف اإىل ال�شت�شراق  كاتبنا العظيم، وبها اأي�شً
باأدبنا  حاطة  الإ فى  عمق  من  بلغه  وما  الرو�شى، 

العربى. 



الروايات  بني  يجمع  ما  هى  الدرامية  الت�شكيلية 
فى  راغ���ب   وينطلق  واح���د.  م�شل�شل  ف��ى  ال�شت 
اأوًل وثانًيا  ذلك من الطابع الرمزى لل�شخ�شيات 
من »الرتكيز على اخلط الدرامى الرئي�شى الذى 
وربطها  ح��داث  ل��الأ ال��ف��ق��رى  ال��ع��م��ود  دور  يلعب 
يغلب  مقدمات  وراء  اجل��رى  دون  بال�شخ�شيات 
ال�شري  اأو  البالغى  طناب  والإ اململ،  ال�شرد  عليها 

حداث  الأ عجلة  دف��ع  تفيد  ل  جانبية  ط��رق  ف��ى 
وم�شتتة  الفنى،  البناء  على  زائدة  تكون  ما  بقدر 
اأن العامل  لالنفعال الدرامى لدى القارئ»)3(اأى 
وانفراج  تطوير  على  ي��ق��وم  ال��رواي��ة  ف��ى  الفنى 
داخلها  نف�شه  البطل  يجد  التى  الدرامية  املواقف 
اإىل  الناقد،  يرى  كما  ويوؤدى ذلك،  البداية.  منذ 
التى  العري�شة  الجتماعية  »اخللفية  البتعاد عن 

كانت تلعب دورا كبريا فى املرحلة الواقعية» )4(. 
يدخل  ل  الناقد  اأن  ب��داه��ة،  ه��ذا،  من  وت�شتنتج 
املرحلة التى يتعر�ص لها فى باب »الواقعية»، كما 
اأنه ين�شب اإليها – دون حق – »املرايا» )1972( 

ا »حب حتت املطر» )1973(.  واأي�شً
ب  الروايات  تلك  فى  عو�ص»  »لوي�ص  د.  وينوه 
�شلوبي»، اآماًل اأن ي�شتولد حمفوظ من  »الجتاه الأ
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اجلديدة».  الرواية  »�شعر  اجلديد  �شلوب  الأ هذا 
��ا عن  اأي�����شً ال��ع��امل  اأم���ني  ويتحدث حم��م��ود   )5(
»الطريق»  ويخ�ص  الروايات،  تلك  فى  ال�شاعرية 
و»الل�ص والكالب» بقوله اإنهما: »ق�شائد درامية»، 
»جوهر  ي�شكل:  »ال�شحاذ»  فى  ال�شعر  اأن  وي�شيف 
روؤية احلياة والعامل والن�شان». حًقا اإن هذه الروؤى 
النقدية جمتمعة تلقى ال�شوء على خ�شو�شية تلك 
الروايات وتفردها  و�شط اأعمال حمفوظ، لكن لي�ص 
بينها ت�شور جامح، ت�شور يغطى ق�شية امل�شمون 
على امتدادها فى تلك الروايات، واخلوا�ص الفنية 

امل�شرتكة بينها. 
اإن الق�شية الرئي�شية فى اأعمال حمفوظ وليدة 
تلك  لكن   - كانت  وكيفما  اأينما  لي�شت   - احلياة 
التى  الفرتة  ومعلوم، فى  الواقعة فى زمن حمدد 
وما  يوليو.  ثورة  بعد  امل�شرى  الواقع  فيها  ت�شكل 
ي�شرحه حمفوظ فنًيا هو قطعة حية و�شاخنة من 

ج�شد عامله املحدد الذى يعي�شه.
اإن الكاتب - فى رواياته ال�شت - يعمق وي�شذب 
حارتنا»،  »اأولد  فى  قبل  من  �شغلته  التى  فكار  الأ
باذًل جهده لختبار �شحتها فى الواقع احلا�شر، 
تلك  ف��ى  �شاعًيا  �شوئها،  على  ال��واق��ع  واخ��ت��ب��ار 
اجلارية،  التغريات  من  موقفه  لتحديد  ث��ن��اء  الأ
الروؤية  ف��اإن  الوقت  نف�ص  وفى  واآفاقها.  والثورة، 
النظرية التى تبلورت فى »اأولد حارتنا» هى التى 
الكاتب  طرحها  التى  الق�شايا  م�شمون  عينت 
اأو  ال�شت، وكلها مرتبطة - ب�شورة  الروايات  فى 
باأخرى - بق�شية ما ن�شميه »البحث عن الطريق». 
كما اأن هذه الروؤية قد عينت - �شلًفا – بدرجة ما 
اإجابات ال�شئلة املثارة. كما حددت م�شبًقا - فى 
اأغلب احلالت - خمارج وحلول املواقف الدرامية. 
القدر  ي��د  كاأنها  املتوعدة  امل��وؤل��ف  �شبابة  وت��ب��دو 
حداث  الأ لهذا نرى  خط �شري  الكلية اجل��ربوت، 
اإىل  ه��وادة-  دون   - يقود  بحيث  مبنًيا  وت�شل�شلها 
النهاية املحتومة املعدة من قبل. اإن موت البطل، 
اأو ا�شتنقاذه حلياته اأمر يتوقف فقط على الطريق 
خالقى الذى يتخذه،  الذى اختاره، على موقفه الأ
جذوره  خالقى  الأ املعيار  ي�شرب  حمفوظ  وعند 
�شالمى التقليدية،  فى اأر�ص اأخالقيات املجتمع الإ
وميثل البطل اأمامنا، لي�ص كذات مفردة ل تتكرر، 
لكن باعتباره منًطا اجتماعًيا حمدًدا، لذلك فاإن 
املو�شوع  ف��ى  ي��ن��داح  الطريق»  »اختيار  مو�شوع 
الجتماعى اأى فى ق�شية حياة م�شر وم�شتقبلها. 
فى  ه��اًم��ا  مكاًنا  التعبريية  الو�شائل  وت�شغل 

رواي���ات حم��ف��وظ: امل��ون��ول��وج ال��داخ��ل��ى، احلوار، 
النف�شى،  الو�شف  الفكرية،  البطل  تناق�شات 
يدرج  ل  كله  ذلك  اأن  اإل  النفعالية.  البطل  حالة 
وعلى وجه  النف�شية»،  »الرواية  باب  فى  الروايات 
فى  طاقتها  تركز  التى  النف�شية  ال��رواي��ة  الدقة 
معينة،  �شخ�شيات  عند  النف�شية  احلالت  حتليل 
فاأبطال حمفوظ اأمناط اجتماعية تعرب عن وعى 
امل�شرى،  املجتمع  داخ��ل  حم��ددة  و�شرائح  فئات 
من  مبوقفها  يقا�ص  الفئات  تلك  وع��ى  اأن  كما 

الثورة، موقفها من م�شر. 
حداث، ي�شتعني الكاتب  وعند بناء خط �شري الأ
فى  احل��ال  هو  كما  البولي�شية  ال��رواي��ة  باأ�شاليب 
�شمري  وي�شتخدم  و»الطريق».  والكالب»،  »الل�ص 
اأكرث  حداث على ل�شان  املتكلم لريوى لنا نف�ص الأ
الرواية  ي�شبه  ملا  ويلجاأ  »مريامار».  فى  بطل  من 

- احلوارية فى » ال�شحاذ » و»ثرثرة فوق النيل». 
يجول  »بانوراما»  اأمام  املوؤلف  ي�شعنا  وباخت�شار 
ا متكنه من خمتلف  فيها بحرية واقتدار م�شتعر�شً
وروبية ومنجزاتها، وهى اأ�شكال  اأ�شكال الرواية الأ
دب العربى )6(. ول تعنى ا�شتفادة  جديدة على الأ
اأوجه  هناك  اأن  الروائية  �شاليب  الأ من  حمفوظ 
اأو  وروبية  الأ والروايات  روايات حمفوظ  �شبه بني 

اأن هناك ظاًل للتقليد اأو للمحاكاة.  
وتن�شاأ ال�شعوبة التى يواجهها النقد عند حماولة 
تقييم تلك الروايات - من الت�شافر املعقد ملختلف 
هناك  لكن  فيها-  والتعبريية  دب��ي��ة  الأ الو�شائل 

تاأثري  م��وؤك��ًدا فى ه��ذا امل�شمار، وه��و  اأم��ًرا واح��ًدا 
وال��ك��الب»  »الل�ص  ف��ى  وخا�شة  »دو�شتويف�شكى» 
ونتبني  حمفوظ.  جنيب  على  واخلريف»  و»ال�شمان 
الإميان  الروايتان:  تطرحها  التى  الق�شايا  فى  هذا 
الطوباوية  ال�شرتاكية  بتج�شيد  احللم  عدمه،  من 
ال�شدامية  ال�����ش��راع  م��واق��ف  اإل��ي��ه��ا،  وال��ت��و���ش��ل 
فكار املثالية، ارتكاب  احلادة الناجتة عن �شراع الأ
جرمية القتل بدوافع فكرية، الطابع الرمزى لبع�ص 
ا- من  ال�شخ�شيات. لكن ذلك التاأثر ل ي�شمح اأي�شً
اإذ  تقليد.  �شبهة  عن  باحلديث   – بعيد  اأو  قريب 
تظل الظروف التاريخية املتميزة مب�شر هى مدخل 
الكاتب عند معاجلته لتلك الق�شايا. اإن ما نق�شده 
بالتاأثري، والتاأثر هنا هو بحث حمفوظ - فى عامل 
التى  �شئلة  لالأ اإجابات  عن   - املهول  دو�شتويف�شكى 
فى  احل��ي��اة  طرحتها  التى  �شئلة  الأ بعمق،  اأرق��ت��ه 

م�شر. 
لقد اتخذ حمفوظ من حادثة ن�شرتها ال�شحف 
واأث����ارت ال����راأى ال��ع��ام حم���وًرا ل��رواي��ت��ه »الل�ص 
بناء  ب��ق��وان��ني  فيها  وا���ش��ت��ع��ان   ،)7( وال��ك��الب» 
مهران»  »�شعيد  الل�ص  يخرج  البولي�شية.  الرواية 
هى  واح��دة  رغبة  عليه  ا�شتولت  وقد  ال�شجن  من 
�شريكه  »علي�ص»  من  خانوه،  الذين  من  النتقام 
باعته  التى  »نبوية»  ال�شابقة  ال�شابق، ومن زوجته 
»�شعيد  ي�شرع  الفور  وعلى  »علي�ص».  من  وتزوجت 
لكن  �شدره.  عليه  انطوى  ما  تنفيذ  فى  مهران» 
�شقته  »علي�ص»  يهجر  وهكذا  ح���ذرون،  ع���داء  الأ
اإىل  منتقاًل  عنوانها  �شعيد  يعرف  التى  وىل  الأ
اأعدها  التى  �شعيد  ر�شا�شة  وت�شل  اآخر.  م�شكن 
لعلي�ص طريقها فت�شتقر فى قلب ال�شاكن اجلديد 
الربيء »�شعبان ح�شني» العامل مبحل اخلردوات. 
وفى نف�ص الوقت يتعجل �شعيد روؤية »روؤوف علوان» 
اأ�شتاذه ومر�شده الفكرى فيما م�شي. ففى �شنوات 
عمارة  فى  بواًبا  يعمل  �شعيد  وال��د  ك��ان  ال�شباب 
»بروؤوف  �شعيد  التقى  وهناك  الطلبة،  ي�شكنها 
واملطالعة.  الكتب  ح��ب  فعّلمه  الطالب  ع��ل��وان» 
متكن  ثم  ي��ده.  حتت  يقع  ما  يقراأ  �شعيد  واأ�شبح 
باملدر�شة.  �شعيد  باحلاق  الوالد  اإقناع  من  روؤوف 
بت�شجيع  علوان»  »روؤوف  ق��ام  نف�شه  الوقت  وف��ى 
�شعيد على ال�شرقة ودفعه اإليها موؤكًدا له اأن �شرقة 
ن ما يفعله الل�ص ليزيد  غنياء اإحقاق للحق، لأ الأ
وبعد  منه.  خ��رون  الآ �شلبه  ملا  ا�شرتداد  كونه  عن 
روؤوف  ي�شبح  الثورة  على  �شنوات  عدة  انق�شاء 
»فيال»  فى  يعي�ص  وثرًيا،  مرموًقا  �شحفًيا  علوان 
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ملكه ال�شخ�شي. وينزعج املعلم القدمي من زيارة 
�شعيد له فى تلك الظروف ويف�شح عن ا�شتعداده 
يهدد  تطاول  اأى  �شد  مقام  من  بلغه  عما  للدفاع 
علوان  روؤوف  فى  �شعيد  ويرى  وحياته.  ممتلكاته 
رمًزا حًيا للخيانة. ومرة اأخرى، ت�شتقر الر�شا�شة 
حار�ص  ���ش��در  ف��ى  ال�شحفى  ا�شتهدفت  ال��ت��ى 
»الفيال» الربيء. ويجد �شعيد مهران نف�شه ثانية 

فى مواجهة �شمريه، م�شئوًل عن �شحية اأخري. 
رجال  م��ه��ران:  �شعيد  على  �شيء  كل  وينقلب 
والراأى  الق�شاء،  ال�شحافة،  بكالبهم،  البولي�ص 
العام. ويبحث �شعيد عن ماأوى ومهرب له فى بيت 
ال�شوفية  الطرق  اإح��دى  �شيخ  اجلنيدى،  ال�شيخ 
زمن  م��ن  احل��ب  اأخل�شته  التى  »ن���ور»  بيت  وف��ى 
بعيد واإن كانت من بنات الليل. ويفت�ص �شعيد عن 
احلب  وفى  ال�شيخ،  عند  مي��ان  الإ فى  الطماأنينة، 
�شعيد  اإليه  تعرف  فقد  ال�شيخ،  اأما عن  نور.  عند 
بيته  على  ي��رتدد  كان  حني  الطفولة  �شنوات  منذ 
ب�شحبة اأبيه وكان من مريدى ال�شيخ. ويوفر ال�شيخ 
املاأوى ل�شعيد، دون اأن ي�شاأله عن �شيء مدرًكا اأنه 
الذى يدور من  م��اأوى. لكن احلوار  فى ماأزق بال 
بني  ح���واًرا  ي�شبه  و�شعيد  ال�شيخ  بني  خ��ر  لآ وق��ت 
املاأوى،  ال�شجن،  مثل:  فكلمات  ال�شم.  من  اثنني 
�شعيد  عند  تعنى  والتى  البيت،  �شاحب  الباب، 
معانى  اإىل  ال�شيخ  عند  ت�شتحيل  واقعية  م�شامني 
وعموًما  الدراك.  على  م�شتغلقة  �شامية  فل�شفية 
الهائمة  خواطره  فى  متاًما  م�شتغرق  ال�شيخ  فاإن 
بدية وكل ما  فى ال�شماويات واحلقائق املطلقة الأ
ون�شائح  مبهمة  وع��ب��ارات  اأح��ادي��ث  من  به  يفوه 
ومواعظ غري مفهوم ل�شعيد الذى يعي�ص فى قب�شة 
ال�شيخ  مواعظ  تفتح  ول  ر�شي.  الأ والهم  العذاب 
ويختبيء  اأزمته.  من  يخرجه  �شعيد  اأمام  طريًقا 
�شعيد فى بيت »نور» الذى يقع عند حدود املدافن. 
بد،  الأ اإىل  معها  �شعيد  يظل  لو  تتمنى  التى  »نور» 
من  تبتغى  ل  و�شجاع  �شادق  وحبها  حتبه،  نها  لأ
التى  »نبوية»  ين�شى  ل  �شعيد  لكن  منفعة.  ورائ��ه 
لنور  ميلكه  ما  وك��ل  حبها،  عن  يكف  ول  باعته، 
لها.  والم��ت��ن��ان  عليها  بال�شفقة  ح�شا�ص  الإ ه��و 
اأى  اإىل  بعيًدا،  اأن يهرب معها  اإليه  »نور»  وتتو�شل 
مكان، ليعي�شا مًعا فى طماأنينة. لكن الهروب بال 
ت�شيق  الوقت  ومع مرور  يطيقه.  ل  انتقام عذاب 
البولي�ص  رج��ال  ويحا�شره  املطاردة،  حلقة  عليه 
بكالبهم و�شط املقابر وحتل النهاية التى ل منجاة 

منها ول فرار.  

يحمل  ل�ص  اإنه  بطله  الكاتب  لنا  يقدم  وهكذا 
فكرة ويقاتل دفاًعا عنها، وي�شرق مقتنًعا باأخالقية 
�شلوكه وباأنه ي�شرتجع بالعنف وجه العدل امل�شتباح. 
واإذن فاإنه لي�ص من اأولئك الل�شو�ص املاألوفني لنا 
»روؤوف  خدعه  خمدوع،  وهو  اليومية،  احلياة  فى 
طريق  وال�شرقة  ال�شطو  ب��اأن  اأقنعه  حني  علوان» 
للن�شال من اأجل العدالة الجتماعية. وطاملا دعا 
روؤوف اإىل تلك الفكرة وهو طالب فقري باعتبارها 
ن بعد اأن اأ�شبح  فكرة �شيا�شية وطريًقا، وها هو الآ
ثرًيا وامتلك »فيال» يغدو حار�ًشا للملكية اخلا�شة 

وعدوا �شريًحا ل�شعيد اإذا ما هدد تلك امللكية.  
      ويبدو وكاأن الكاتب فى »الل�ص والكالب»، 
الذى  ال��ع��ام  ال��ق��ان��ون  خا�شة  ح��ال��ة  على  يطبق 
تناول  ح��ني  حارتنا»  »اأولد  ف��ى  قبل  م��ن  طرحه 
يحركهم  الذين  احلارة  اأبطال  اإن  العنف.  ق�شية 
)بفتح  امل�شطهدين  كافة  مع  والتعاطف  احل��ب 

الهاء( ي�شنون ن�شاًل �شافًرا وقد امت�شقوا ال�شالح 
الهاء(، وهم يخو�شون  �شد امل�شطهدين )بك�شر 
لهم  ي�شيء  ال��ذى  »اجل��ب��الوي»  بربكة  معاركهم 
»اجلبالوى»  وجود  حد  لأ يثبت  مل  واإن  طريقهم، 
ال�شراع  يحكم  الذى  العام  والقانون  عدمه.  من 
اإىل  �شياء  الأ بعدها  تعود  دورة  �شيء  لكل  اأن  هو 
فاإن  العدل  ميزان  ن�شب  ما  اإذا  وحتى  اأ�شلها، 
بد، وقت  تعود بعده  ذلك لوقت حمدود ولي�ص لالأ
الرثوة لترتاكم  فى اأيدى القلة ويظل ال�شعب �شفر 

اليدين.  
فى »الل�ص والكالب» يرمز »روؤوف علوان» اإىل 
�شياء ونظامها الذى ل يتبدل. لقد تبدل  قانون الأ

النظام  اأ�ش�ص  اأم��ا  فح�شب،  وج��ه  والأ �شخا�ص  الأ
الجتماعى فظلت كما كانت. ويرى »�شعيد مهران» 
من اأعماقه اأنه حمق، وي�شعر حني يعني نف�شه حكًما 
على »روؤوف علوان» باأنه منا�شل فى �شبيل ق�شية 
عامة، ويدرك فى الوقت نف�شه باأنه لينبغى له اأن 
�شفه،  فى  النا�ص  كان  واإن  اأح��د،  عون  فى  ياأمل 
واأن انتقامه �شيكون جمرد فعل رمزي كى يطمئن 
موات ول يفقدون اآخر اأمل، ولكن لي�ص  حياء والأ الأ
مقدًرا ل�شعيد اأن ينتقم، فحني اأطلق النار مرتني 
وفى  اأبرياء،  اآخرين  ا  اأ�شخا�شً بر�شا�شه  اأ�شاب 
التى  املوؤلف  يد  �شنلم�ص  الطلقتني  هاتني  طيا�ص 
تر�شم لكل �شيء جمراه وتتوعد البطل باأن العنف 
نه قد يوؤدى  واإن كان با�شم العدالة غري اإن�شانى، لأ
حتديًدا  الفكرة  هذه  وفى  برياء،  الأ دماء  �شالة  لإ

يبدو ح�شور »دو�شتيوف�شكى» وا�شحا. 
»جنيب  ب��ط��ل  ب���ني  ���ش��ل��ة  ه��ن��اك  اأن  ول����ش���ك 
وال�شري  غ��ن��ي��ات  والأ ال�شعبى  وال���رتاث  حم��ف��وظ» 
املتناقلة عن قطاع الطرق الذين ابتدعهم اخليال 
خرين احلقيقيني الذين اأ�شفى عليهم  ال�شعبى، والآ
النبل  مالمح  املظامل  مواجهة  فى  ال�شعبى  الوعى 
اخلا�ص»  دراك  »الإ �شورهم  فى  وك��رم  وال�شرف، 
الوعى  تقاليد  اإن  ال�شجاع.  والتمرد  العدل  لقوانني 
ال�شعبى فى هذا املجال عريقة وغنية وم�شتقاة من 
تراث اأدب الع�شور الو�شطى ال�شفهى، ومن �شرية 
والزير  وعنرتة،  الزيبق،  وعلى  بيرب�ص»  »الظاهر 
�شامل» وغريهم، ومازال النا�ص يرددون اأن »ال�شجن 

للجدعان» اإجالًل للتمرد واإن �شل طريقه. 
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تاريخه  مر  على  باأنه  امل�صرى  ال�صعب  رمى  لطاملا 
ال�صرمدى اأدمن االن�صياع للحكام وبط�صهم فى »ذلة« 
ن�صانية اللهم اإال من هبات اأو  ال نظري لها فى تاريخ االإ
بعد  جذوتها  تنطفىء  اأن  تلبث  ال  عار�صة  انتفا�صات 

زالة ملك اأو عزل حاكم. اأيام قالئل دون اأن ت�ؤدى الإ
ويكاد هذا االتهام اأن يك�ن من امل�صلمات التى حتكم 
تفكري ال�صا�صة بل وامل�ؤرخني عند تناولهم اأمر الث�رات 
فى بر م�صر واحلقيقة اأنه لي�س اأكرث من »وهم« غذته 
و�صاع فى  حباط والياأ�س من تدارك انهيار االأ ع�امل االإ
ن�صان الفرد بقدر ما  مد املنظ�ر حلياة االإ البالد فى االأ
كر�صته مناهج كتابة التاريخ لي�س فى ع�ص�رنا ال��صطى 
والكتابات  ك��ادمي��ي��ة  االأ ال��درا���ص��ات  وف��ى  ب��ل  فح�صب 
حد  ,اإىل  التاريخ  فى  الكتابة  اأ�صبحت  بعدما  ال�صيارة 

خرية. بعيد, مهنة من ال مهنة له فى العق�د االأ
اجلديرة  التاريخية  الدرا�صات  بع�س  كانت  واإذا 
والث�رات  الهبات  اأحداث  تناولت طرًفا من  بالثقة قد 
�صباب اقت�صادية ب�صكل  التى عرفتها »مدينة القاهرة« الأ
رئي�س فاإن كتب التاريخ ما برحت حافلة باحلديث عن 
�صباب اأخرى قد يراها  ع�صرات مثلها حدثت ظاهريا الأ

البع�س عار�صة اأو فئ�ية اأو حتى غريبة وم�صتهجنة.
من  ال��ت��اري��خ«  »كتبة  على  نحمل  اأن  هنا  نريد  وال 
ا  اأي�صً احلقيقة  اإذ  يحتمل�ن  مما  باأكرث  املعا�صرين 
فى  امل�ؤرخني  عاتق  على  يقع  امل�صئ�لية  من  جانًبا  اأن 
حداث  االأ تقييد  ف��ى  ومناهجهم  ال��صطى  الع�ص�ر 

وال�صري التاريخية.
نق�ل  وال  امل�ؤرخني,  جل  اأن  هنا  الق�ل  ن�افل  ومن 
كلهم, جاءوا من �صف�ف النخبة املدنية بل والع�صكرية 
اأخرى وه�  به كان من جمتمعات  باأ�س  ا وعدد ال  اأي�صً
ل�صاأن  ه��م��ال  االإ م��ن  اأن���اًع��ا  عملهم  على  اأ�صفى  م��ا 
اأو اال�صتخفاف بهم ونلمح عالمات هذا  عامة ال�صعب 
ال�صعب  عامة  به  و�صف�ا  فيما  االجتماعى  االحتقار 
من  اآخره  اإىل  والعامة  والزعار  كالدهماء  األفاظ  من 
نن�صى  وال  مرتفع,  اجتماعى  م�قف  عن  تنم  م�صميات 

تغرى  »اب��ن  مثل  �صهرًيا  م���ؤرًخ��ا  اأن  املثال  �صبيل  على 
بردي« وه� من اأبناء املماليك كان ي�صتخدم فى كتابه 
�صارة  لالإ النا�س«  »اأوالد  م�صطلح  الزاهرة«  »النج�م 

بناء املماليك وحدهم دون �ص�اهم من »النا�س«. الأ
القدامى  امل���ؤرخ���ن  نظر  فقد  ذل��ك  على  وزي���ادة 
لعملهم باعتباره حم�س �صرد اإما ل�صري احلكام اأو فى 
ناهيك  الكربى,  ال�صيا�صية  حداث  لالأ ح���ال  االأ اأف�صل 
اأال مي�س �ص�رة احلاكم  اأن منهم من حر�س على  عن 

نفاًقا اأو حًبا ووالء.
وباجلملة وبغ�س النظر عن الدوافع اال�صتعالئية اأو 
ينظر  كان  فقد  التاريخ,  ح��داث  الأ املنهجية  االنتقائية 
ا  عار�صً اأحداًثا  باعتبارها  ال�صعبية  والهبات  للث�رات 
اأو  احلكم  اأو�صاع  فى  ج�هرى  لتغيري  تف�س  مل  طاملا 
يقع  قد  ما  �صرد  على  االقت�صار  عن  ف�صاًل  احلكام 
منها فى اإطار القاهرة وحدها اأما ما كان يحدث فى 
اأو  ع��راب  االأ من  مترد  باأنه  و�صف  ما  فغالًبا  قاليم  االأ

غريهم من الفئات.
ولكن ذلك كله ال يعفى كتبة التاريخ من م�ص�ؤولياتهم 
كتابات  فى  حتكمت  التى  املنهجية  رغم  اإذ  املنهجية 
التاريخ  كتب  بط�ن  تبقى  ال��صطى  الع�ص�ر  م�ؤرخى 
�صارة يفهم  حافلة باإ�صارات ال تخفى على كل لبيب باالإ
لث�رات وانتفا�صات �صعبية قمعت بكل الق�ص�ة والرببرية 

وراح �صحيتها �صهداء فى و�صح النهار.
واأظن , وبع�س الظن اإثم وبع�صه لي�س كذلك, اأننا 
منر  ومل  التاريخية  الن�ص��س  فى  التدقيق  اأح�صنا  ل� 
ع�صرات  ل�جدنا  انتقائًيا  اأو  عابًرا  مروًرا  بع�صها  على 
من ال�قائع اجللية والتى قد ال حتتاج لقراءة متعمقة 

ملا ه� بني ال�صط�ر.
وزيادة على هذا وذاك فاإنه من ال�صرورى ال�اجب 
ناألفها  ال��ت��ى  النمطية  ال�����ص���ر  اإط���ار  م��ن  ن��خ��رج  اأن 
واآلياتها  وق�اها  »الث�رة«  تعريف  عن  تلك  اأيامنا  فى 
�صيا�صية  معايري  من  ذلك  اإىل  وما  املنظمة  وقيادتها 
املدار�س  ا�صتلهام  خطايا  متليها  اأو  احلداثة  تفر�صها 

اأمر  وه�  لل�صع�ب  التاريخى  التط�ر  فهم  فى  وربية  االأ
جتاوز اال�صرت�صاد فى اأح�ال كثرية اإىل �صطط التقليد 

واملحاكاة غري املتب�صرة بالف�ارق املنهجية.
ون�ص�ق هنا فى حدود مقت�صيات حترير هذا املقال 
حدثا خمبئا بني ثنايا كتاب امل�ؤرخ الكبري »تقى الدين 
املل�ك«  دول  فى  »ال�صل�ك  املقريزى«  على  بن  اأحمد 
ورغم اأن ظاهر عن�انه اأنه كتاب فى التاريخ ال�صيا�صى 
لدول املل�ك وه� كذلك بدرجة رئي�صية اإال اأنه �صاأنه فى 
ذلك �صاأن كتابات »املقريزى«, يحفل باإ�صارات عار�صة 

ومكثفة لعدد من الهبات والث�رات ال�صعبية .
»�صعبان  ال�صلطان  حكم  فرتة  ح��داث  الأ �صرده  ففى 
وبالتحديد  ق��الوون«  بن  النا�صر حممد  بن  بن ح�صني 
من  القعدة  ذى  �صهر  من  امل�افق23  اجلمعة  ي�م   فى 
اأنه فى �صبيحة هذا الي�م جتمعت  عام 770ه� ي��صح 
»الغ�غاء من زعر العامة« باأرا�صى الل�ق خارج القاهرة 
اأحد  ي�صكنها  ال  القاهرة  متنزهات  من  اآن��ذاك  وكانت 
باعتبارها اأرا�س ي�صلها في�صان النيل فت�صري رخ�ة اأو 
ل�ًقا وكان جتمعهم »لل�صالق« وه� فى اأغلب الظن ن�ع 
النا�س على  التى يقبل  اأو املنازلة  القتال  من ريا�صات 
»امل�صالقني«  اأح��د  ت�فى  اأن  وح��دث  اأبطالها  م�صاهدة 
وقت النزال ف�صمع بذلك واىل القاهرة )ال�صيد الل�اء 
فاأركب  بكتمر«  »ال�صريف  وه�  العا�صمة(  اأمن  مدير 
احلاجب  كلفت  ب��ن  على  ال��دي��ن  ع��الء  م���ري  االأ  « معه 
امل�صالقني  وق�صد  احلاجب«  الي��صفى  اأقبغا  م��ري  واالأ

ففروا منهم.
مر منطقًيا وال �صبهة فيه  وحتى تلك اللحظة يبدو االأ
لث�رة اأو �صيء من هذا القبيل فقد فر امل�صارع�ن من 
اجلنائية«  »املباحث  من  واأع�انه  العا�صمة  اأمن  مدير 
»بقى  ولكن  النزال  اأثناء  زميلهم  بقتل  املتهم�ن  وهم 
يتزحزح  مل  ع�صرنا  بلغة  اأى  النظارة«  من  هناك  من 
اجلمه�ر من )املدرجات( ويبدو اأن بقاء ه�ؤالء دون اأن 
يعرتيهم اخل�ف الذى دفع امل�صالقني للفرار قد ا�صتفز 
ال�اىل واحلاجبني فاأرادوا تفريقهم بالق�ة على طريقة 
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من املركزى »ف�صرب منهم عدة باملقارع«. االأ
ورغم اأن م�صر مل تكن قد وقعت حتى تاريخه على 
للعامة  التعر�س  متنع  التى  ن�صان  االإ حق�ق  اتفاقات 
للم�صارعة  مباريات  ي�صاهدون  اأنهم  ملجرد  بال�صرب 
اأثارت غ�صبة النا�س المتهان واىل  اأن تلك ال�اقعة  اإال 
بني  يتفاعل  مر  االأ وظل  ن�صانية  االإ لكرامتهم  القاهرة 
هناك  تكن  )ومل  الثالثاء  ي�م  حتى  العا�صمة  اأه��اىل 
اأمرهم  فاأجمع�ا  العنكب�تية(  ال�صبكة  على  منتديات 
»امل��ق��ري��زى«  تعبري  ح�صب  اأو  مظاهرة  ف��ى  وخ��رج���ا 
ق�صر  حيث  القلعة  حتت  ووقف�ا  العامة«  »فتع�صبت 
ال�صلطان ومقر احلكم معلنني احتجاجهم فلم يجبهم 
ربعاء  االأ �صباح  فى  اأخ��رى  مرة  للتظاهر  فعادوا  اأحد 
»وهم ي�صتغيث�ن وي�صيح�ن بال�صك�ى من ال�ايل« ومن 
حداث  االأ لتلك  معا�صًرا  يكن  مل  املقريزى  اأن  اأ�صف 
تلك  ف��ى  اأطلقت  التى  الهتافات  لنا  اأورد  لكان  واإال 

االحتجاجات.
وملا راأت احلك�مة اإ�صرار العامة واأنهم قد ي�ا�صل�ن 
با�صم  متحدث  اإليهم  خ��رج  اأخ���رى  ي���ام  الأ التظاهر 
هذا  عنكم  يعزل  ال�صلطان  »اأن  لهم  واأعلن  احلك�مة, 
وراأوا  الرت�صية  تلك  رف�ص�ا  النا�س  ول��ك��ن  ال����ايل« 
ق�صاة  اأمام  لي�س  واحلاجبني  ال�اىل  �صرورة حما�صبة 
املحاكم ال�صرعية اأو املحكمة اجلنائية الدولية, ولكنهم 

» اأب�ا اإال اأن ي�صلمه اإليهم ه� واحلاجبني«.
تداول�ا  �صعبًيا  حكًما  ينفذوا  اأن  العامة  اأراد  لقد 
فيه من ي�م اجلمعة وه� الق�صا�س من املعتدين ولي�س 

فقط جمرد عزلهم اأو اإيداعهم »�صجن طره«.
حرى هيبة  كانت هيبة الدولة هنا على املحك اأو باالأ
وهى  وثرواتها  البالد  فى  املتحكمة  اململ�كية  النخبة 
ترى اأن ال�صعب ي��صك اأن يفتك باأمري من »النا�س« مل 
يفعل �صيًئا اأكرث من �صرب بع�س العامة باملقارع وكان 

هذا ال�صرب حًقا اأ�صياًل للمماليك على ال�صعب.
دي���ان احلكم  اإىل  راكًبا  ال���اىل حترك  اأن  وح��دث 
باحلجارة  م���ك��ب��ه  امل��ت��ظ��اه��رون  ف��اع��رت���س  بالقلعة 
مدير  جلاأ  عندئذ  يهلك«.  كاد  حتى  العامة  »فرجمته 
املماليك  خي�ل  حيث  �صطبل  االإ اإىل  ال��ق��اه��رة  اأم��ن 
فيه  حما�صًرا  النهار  طيلة  وظ��ل  املركبات(  )اإدارة 
القب�س  تلقى  اأن  قبل  اأن تربح مكانها  ترف�س  والنا�س 
عليه واملفاو�صات جارية اإىل قرب الع�صر »وكلما اأمروا 

اأن مي�ص�ا اأب�ا وجل�ا«.
ويظهر اأن ال�اىل اأخذته احلمية فا�صتعان بق�ات من 
مري بكتمر امل�ؤمنى اآمري  �صطبل »االأ مماليك م�صئ�ل االإ
�صطبالت  االإ عن  امل�صئ�ل  يعنى  خري  االأ واللقب  اآخ�ر« 
لتفريق  فيه  املحا�صر  مكمنه  من  وخ��رج  ال�صلطانية 
رجًما  ورجمتهم  العامة  »فثارت  بالق�ة  املتظاهرين 

متدارًكا حتى ك�صروهم ك�صرة قبيحة«.
ف�صل الهج�م ودحرت ق�ات ال�اىل ومعها مماليك 
عاجزة  ال��ق��اه��رة«  »�صرطة  واأ�صبحت  �صطبالت  االإ
�صدرت  وعندئذ  القلعة  اأمام  العامة  ث�رة  تدارك  عن 
لتفريق  )اجل��م��ه���ري!!(  ال�صلطانى  للحر�س  وام���ر  االأ
املماليك  »ف��رك��ب��ت  ال��غ��ا���ص��م��ة  ب��ال��ق���ة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
وجاقية وحمل�ا على العامة وقتل�ا منهم  ال�صلطانية و االأ

جماعة وقب�ص�ا على خالئق منهم«.
»التاأديب«  اإىل  بالذهاب  امل�صتبدين  طريقة  وعلى 
بعد القمع نزًعا للث�رة من النف��س مل يكتف املماليك 
ب�صحايا التظاهرة حتت القلعة بل اأرادوا تاأديب �صكان 
ن املظاهرات كانت حا�صدة كما يبدو  العا�صمة كلها الأ

من و�صف »املقريزي«.
جاء االنتقام �صاماًل ووح�صًيا ولعل القلم يعجز عن 
عادة �صياغة ما جرى بذات الدقة والبالغة  التدخل الإ
ربعاء  االأ ي�م  فى  ح��داث  االأ »املقريزى«  بها  حرر  التى 
اإذ قال ال ف�س ف�ه »ركب  القعدة عام 770ه���  28 ذى 
واحلارات  اخلطط  وق�صم  الي��صفى«  »اأجل��اى  م��ري  االأ
مراء واملماليك واأمرهم ب��صع ال�صيف فى النا�س  على االأ
فجرت خط�ب �صنيعة قتل فيها خالئق ذهبت دماوؤهم 
اأيدى  وامتدت  ط�ائف  منهم  ال�صج�ن  واأودع��ت  هدًرا 
على  يدخل  اجلندى  كان  اأن��ه  حتى  العامة  اإىل  اجلند 
وحكى  ومي�صى  ويذبحه  املتعي�صني  من  البياع  حان�ت 
بع�صهم اأنه قتل بيده فى هذه ال�اقعة من العامة �صبعة 

ع�صر رجاًل«.
كانت ليلة اخلمي�س التا�صع والع�صرين من ذى القعدة 
»من لياىل ال�ص�ء« والتعبري هنا »للمقريزى« فلما اأ�صبح 
اأدانه  اأى  »اأن��ك��ره«  ج��رى  ما  ال�صلطان  وبلغ  اخلمي�س 
فراج  باالإ ح�صني«  بن  »�صعبان  ال�صلطان  واأمر  و�صجبه 
ففتحت  �ص�اق  االأ وفتح  مان  باالأ ون�دى  امل�صج�نني  عن 
الك�رانى«  بن  ح�صني  الدين  »ح�صام  مري  االأ تعيني  ومت 

ا عن »ال�صريف بكتمر«. فى والية القاهرة ع��صً
ال�صلطانية  �صطبالت  االإ اأمري  امل�ؤمنى«  »بكتمر  اأما 
»وبخه«  فقد  املتظاهرين  �صد  العنف   باب  فتح  الذى 
النا�س  على  �صحية  باالأ »عجلت  ل��ه  وق��ال  ال�صلطان 
�صحى بقتل النا�س فما  اأنه ا�صتبق عيد االأ وت�عده« اأى 
كان من »بكتمر« اإال اأن »رجف ف�ؤاده ونحب قلبه وقام 

فلم يزل �صاحب فرا�س حتى مات«.
�صرير  فى  حتى  اأو  �صريره  فى  بكتمر  م��ات  ح�صًنا 
بالبارحة  �صبًها  اأ�صد  الي�م  لي�س  اأو  ال�صجن  م�صت�صفى 

مما نتخيل.
اأو مل نقل يخطئ امل�ؤرخ�ن اأما التاريخ فال يفعل.
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اال�سرتاتيجى  ب����داع  االإ جتليات  ه��ى  قليلة 
وطموحات اخليال ال�سيا�سى حني ت�سق �سبابية 
امرباطوريات  اأو�سال  فى  القابع  الوهم  ذلك 
اخلواء متخذة م�سارات جتنح بها نحو احلقيقة 
بداًل من نزوعها نحو ف�ساءات الهاوية واقرتاب 

خري. حلظات الهزيع االأ
املاأثورة  ف��ى  ذل��ك  م��ن  بع�ض  جت�سد  ول��ق��د 
بالعك�ض  ن�ض  اأى  اق��راأ  «لك�سنجر«..  التاريخية 
التى  تلك  اأو  الن�ض،  حقيقة  هو  هذا  كان  رمبا 
«�سعود  ال�سهري  كتابه  فى  كيندى«  «بول  رددها 
الدولة  اأن  م��ن  و���س��ق��وط��ه��ا«  االم���رباط���وري���ات 
العاملى  دورها  االن�سحاب من  تبداأ فى  العظمى 
عندما ي�سرع دخل الفرد فى االنخفا�ض ب�سبب 
ن��ف��ق��ات االح��ت��ف��اظ ب��ه��ذا ال����دور، وه���و ماكان 
ال�سا�سة  اأرق��ت  التى  املفزعة  ال�سيحة  مبثابة 

املب�سرين  وك���ل  وامل��ن��ظ��ري��ن  واالق��ت�����س��ادي��ني 
مريكى بل اأنها قو�ست اأمال دعاة  بالفردو�ض االأ
االمربيالية اجلديدة واأطاحت بخواطر وتراتيل 

اأنبياء العوملة!!
واإذا كان الكاتب الربيطانى «نيل فريج�سون« 
اال�ستعمارية  والق�سايا  امل��اىل  التاريخ  اأ�ستاذ 
ومهموم  م�سكون  �سخ�ض  هو  كمربيدج  بجامعة 
اال�ستعمارية  ال�سيطرة  ا�ستمرارية  بهواج�ض 
اأمته  اأنهم ميثلون  فيهم  يتو�سم  ملن  العامل  على 
وتاريخها، فاأمريكا لديه هى الن�سخة املعا�سرة 
نظر  وق��د  ال��زائ��ل  بريطانيا  وجم��د  لربيطانيا 
والتو�سع  اال�ستعمارى  التمويل  لقنوات  كثريا 
عائالت  ب��ت��اري��خ  واأ���س��اد  قبل  م��ن  الربيطانى 
وكم  لربيطانيا،  اجلليلة  وخدماتها  «روت�سليد« 
«بنك  فكرة  ال�ستمرارية  داعًما  متحم�ًسا  كان 
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اإىل  �سعد  وال��ذي  ال��دوىل  البنك  فى  روت�سليد« 
املتزمتة  اليهودية  ال�سخ�سيات  بع�ض  رئا�سته 
درر  وقدم  كتب  وقد  وولفويتز«  «بول  اأمثال  من 
تاريخ بريطانيا  ا�ستخل�سها من  التى  الن�سائح 
خطاها  فى  تتعرث  مريكية  االأ امل�سرية  راأى  حني 

نحو النهب الكوكبى!! 
التوح�ض  ل��ب��ان��ورام��ا  م��ن��اق�����ض  اجت���اه  وف���ى 
مريكى  االأ امللياردير  منوذج  ياأتى  اال�ستعمارى 
امل���ال عبقرى  اأ���س��ط��ورة   ... ���س��ل  االأ ال��ي��ه��ودى 
الب�سمات  �ساحب  �سور�ض«  «ج��ورج  امل�ساربة 
املجتمع  خريطة  ت�سكيل  اإع���ادة  فى  العري�سة 
بعد  ذلك  �سامية،  اإن�سانية  اأ�س�ض  على  ال��دوىل 
اأن بداأ حياته من �سراف للعمالت اإىل نادل فى 
مطعم ثم موظف بنك بريطانى، وتاجر ب�سركة 

اأمريكية اإىل موؤ�س�ض ل�سركة ا�ستثمارية بنيويورك 
�سو�ستيه جرنال.. وهى ملحات  لبنك  اإىل مالك 
والذى  املطرد  الراأ�سماىل،  التطور  مدى  توؤكد 
دفع ب�ساحبه اإىل انطالقة كربى حني ا�ستطاع 
الق�سايا  خلدمة  املالية  اإمرباطوريته  توظيف 
الدولية وانت�سال املجتمعات من توعكاتها العابرة 
نظمة املتعفنة  وعللها املتاأ�سلة وتطهريها من االأ
اال�ستبداد  و�سحق  ال�سعوب  حريات  ومنا�سرة 
خالل  ذلك  املقيتة،  بالدكتاتوريات  والع�سف 
دوىل  تنظيمى  هيكل  ذات  مهيبة  كيانات  اإقامة 
جوالت  خو�ض  نحو  الكربى  الفاعلية  لها  تكون 

التجديد والتغيري والتحديث.
ب�  ي�سمى  ما  الكيانات  هذه  راأ���ض  على  وك��ان 
زمات ومعهد التحالف الدميقراطى  جمموعة االأ

مل�سروع املجتمع املفتوح وغريها من البوؤر امل�سعة 
الواليات  وحتى  الهند  من  العامل  تطوق  التى 
املتحدة ، م�ستهدفة اإحداث حتوالت جذرية نحو 
الدميقراطية  ال�سيا�سى ودعم  �سالح  االإ حتقيق 
ن�سان وتعميق اال�ستقرار املاىل  و�سيادة حقوق االإ
واالقت�سادى لكل املنظمات واملوؤ�س�سات املرتبطة 
االجتماعية  احل���رك���ات  مب�����وؤازرة  �سيا�ستها 

وال�سيا�سية الثورية.
الكيانات  لهذه  يديولوجية  االأ التوجهات  ولعل 
اإمنا ت�سري ا�ستنتاجا ملوقف «�سور�ض« من ق�سايا 
من  م�ستقباًل  الق�سايا  ه��ذه  تثريه  وم��ا  العوملة 
ن�سانى،  االإ املجتمع  بنية  على  �سلبية  انعكا�سات 
االقت�ساديني  من  كغريه  «�سور�ض«  ير�ض  فلم 
ومثالبها  العوملة  نقائ�ض  ع��ن  والراأ�سماليني 
لكنه اتخذ م�ساًرا مو�سوعًيا جتاهها، ذلك حني 
ارتاأى اأنها تنطوى على قيمة كربى وهى مبا�سرة 
اأبعد  اإىل  معها  والتماهى  معنى  بكل  احل��ري��ة 
ال�سارمة  ال�سرطيات  من  اإط��ار  فى  لكن  مدى 
وامل�ساواة،  ال��ع��دال��ة  م��ن  م�ساحة  تكفل  ال��ت��ى 
اإ�سكالياتها  لفك  �سامنة  ا�سرتاتيجية  وق��دم 
متح�سًرا  من��وذًج��ا  يجعلها  مب��ا  وطل�سماتها 
ولي�ست منوذًجا لال�ستغالل واال�ستيالب والقهر 
�سالح  املادى واملعنوى ذلك بدًءا من �سرورة االإ
غرا�ض  االأ متعددة  التنمية  مل�سارف  البنيوى 
وعدم اال�ستمرار بالنظام املاىل املعمول به فى 
�سندوق النقد الدوىل وقبل ذلك وبعده االلتزام 
باإيجاد  امل��ف��ت��وح،  ال��ع��امل��ى  املجتمع  ب�سيا�سة 
التجارة  منظمة  ت�سبه  قوية  دولية  موؤ�س�سات 
هداف اجتماعية اأخرى  العاملية وتكون مكر�سة الأ
تتمثل فى تقلي�ض م�ساحة الفقر وحدته وتوفري 
وحت�سني  ع��امل��ى  ن��ط��اق  على  ال��ع��ام��ة  امل�سالح 
الف�ساد  تعانى  التى  البلدان  فى  احلياة  م�ستوى 
االقت�سادية  املناف�سة  بني  اأف�سل  توازن  بجانب 
التاأكيد على البعد  والتعاون االجتماعى واإعادة 
خالقى والقيمى و�سط االنهماك االقت�سادي  االأ
خالقي، واأنه اإذا كان النظام الراأ�سماىل  غري االأ
وقائم  والهبوط  االرت��ف��اع  على  قائم  املعا�سر 
والنظام  واالن��دم��اج��ات  االحتكار  على  ا  اأي�سً
جمتمعات  يخلق  حمالة  ال  ذلك  ف��اإن  الربوي.. 
التفاوت االقت�سادى التى ينمحى فيها اأى معنى 

ن�ساف االجتماعى. لالإ
ان�سمام  ف��ى  تكمن  �سكالية  االإ كانت  واإذا 
ال��ن��ظ��ام رغم  ه���ذا  ال����دول ملظلة  م��ن  ال��ك��ث��ري 
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�سيوع  فى  املتمثلة  �سلبياته  اأخ�ض  على  الوقوف 
واتباع  ت�ساعدية  ق���ل  االأ ال�سريبية  ن��ظ��م��ة  االأ
للحماية  العمال  وافتقار  �سيا�سات اخل�سخ�سة 
والفوائد  العقارية  والرهون  التاأمينات  واأنظمة 
�سالمى  واالإ العربى  بالعامل  فكيف   ، الرتاكمية 
الراأ�سمالية االقت�سادية ونظمها  امل�ستورد لهذه 
التنمية  عمليات  فى  �سريك  قطاع  الميلك  وهو 
التى  اال�سرتاتيجية  ولعل  وامل��ال��ي��ة؟  الب�سرية 
امل�ستحكمة  املاآزق  للخروج من  «�سور�ض«  قدمها 
الثالث  ب��ال��ق��ط��اع  �سمى  م��ا  ه��ى  للراأ�سمالية 
ال�سيا�سية  العوملة  وي���الت  م��ن  العا�سم  ذل��ك 
واالقت�سادية والثقافية واالإعالمية اإىل غري ذلك 
من تنويعاتها املتعددة واملتكون من جمموعة من 
املنظمات املنبثقة من مبادرات املواطنني والتى 
البد لها اأن تتبواأ مكانتها بني م�سروعات القطاع 
اخلا�ض واملوؤ�س�سات احلكومية والت�ستهدف هذه 
املنظمات مطلًقا حتقيق الربح واإمنا ترمى دائًما 
القطاع  ه��ذا  اأن  كما  العام،  النفع  حتقيق  اإىل 
ميكن اأن يتمثل فى اجلامعات واملراكز البحثية 
االإمنائية  واملوؤ�س�سات  واجلمعيات  وامل�ست�سفيات 
هذا  يكون  اأن  على  ذلك  واالإعالمية،  والعلمية 
العليا  والقيم  باملثل  التزاًما  ك��رث  االأ هو  القطاع 
ت�سوده  اأن  على  اأهدافه  وطبيعة  دوافعه  بحكم 
موؤ�س�سات  من  كثرًيا  اأعلى  بدرجة  ال�سفافية 
القطاع احلكومى والتجارى واأن تتفاعل معه كل 
والتربعات  الوقف  وال�سعوب فى عمليات  مم  االأ
ولعل  الب�سر..  حياة  و�سعية  حت�سني  فى  اأم��اًل 
«�سور�ض«  لت�سورات  خ��رية  االأ الفعلية  الرتجمة 
وموقفه  تعاطفه  م��دى  ف��ى  متثلت  اإمن���ا  ت��ل��ك، 
ي��ي��ده حل��رك��ة اح��ت��ل��وا وول  ال��ف��اع��ل وامل��وؤث��ر ب��ت��اأ
فى  املتغلغل  الغ�سب  لعمق  وتفهمه  �سرتيت 
ال�سيا�سيات االقت�سادية  �سفوف احلركة جراء 
ول  االأ امل��ق��ام  ف��ى  وحتمى  تخدم  وال��ت��ى  املتبعة 
اأطماع ال�سركات وجمموعات امل�سالح وال�سغط 
انطلقت  لقد  بل  ال�سناعى،  الع�سكرى  واملجمع 
لندن  بور�سة  احتلوا  حلركة  م��وؤي��دة  �سيحاته 
وحركة «ريو دى جانريو« فى الربازيل واعتداده 
الكامل بال�سعارات املدونة على الالفتات والتى 
من  والعديد  للجميع  ال��ع��امل  «مل���اذا  منها  ك��ان 
واحد  هو  «�سور�ض«  كان  واإذا  جائعني«!!  النا�ض 
اأو  ك��ظ��اه��رة  للعوملة  املناه�سني  اآالف  �سمن 
ف�سيلته  ف��اإن  تاريخية  كعملية  اأو  كاأيديولوجية 
وكان  ع�سامًيا،  مليارديًرا  كونه  فى  تكمن  اإمنا 

لكنه  املختلفة  لتياراتها  موؤيًدا  يكون  اأن  ميكن 
اأبى اأن تكون اأر�سية الرثاء هى حطام ال�سعوب. 
الكربى  اأو  خ����رى  االأ ف�سيلته  ك��ان��ت  ه��ن��ا  م��ن 
ف��ى حت��ري��ك ال���ث���ورات ومت��وي��ل��ه��ا ودف���ع القوى 
نظمة  املختلفة فى اأقطار العامل �سحًقا لكافة االأ
الدكتاتورية ، فكانت بداياته مع الثورات امللونة 
بطابعها ال�سلمي كالثورة ال�سربية التى اأطاحت 
اجلورجية  الثورة  اأو  ميلو�سيفي�ض«  «ب�سلوبودان 
فى  اخلفي  ودوره  «ب�سفرنادزة«  اأطاحت  التى 
الثورة ال�سفراء فى  واإرها�سات  الو�سطى  اآ�سيا 
ع�سرون  زهاء  فيها  اأنفق  التى  «قريغيز�ستان« 
مليون دوالر بجانب اإن�سائه برامج خا�سة لتطوير 
املعاهد  من  للعديد  وتاأ�سي�سه  التعليمية  املناهج 
اإ�سافة  للدميقراطية،  الراعية  كادمييات  واالأ
اإىل رغبته اجلاحمة بتكرار ثورة جورجيا فى كل 
من «كازخ�ستان« وطاج�سيك�ستان واوزبك�س�ستان 
ونركمان�ستان« بجانب دعمه امللحوظ للمعار�سة 
وكرانية املنطوية حتت لواء الثورة الربتقالية  االأ
االحتجاجات  م��ن  �سل�سلة  ع��رب  اندلعت  ال��ت��ى 
البالد  ط��وق��ت  ال��ت��ى  وال��ت��ظ��اه��رات  العا�سفة 
املجتمعى  الف�ساد  بلوغ  على  منطقى  فعل  كرد 
االنتخابى  التزوير  واإق���رار  م�سبوق  غري  ح��ًدا 
تلك  فا�ستعلت  وكرانية  االأ الرئا�سة  حمالت  فى 

وهزت  الربتقالية  ال��الف��ت��ات  و���س��ادت  ال��ث��ورة 
االحتاد  اأرج���اء  للجماهري  الوا�سعة  امل�ساركة 
تلك  وبف�سل  اأوك��ران��ي��ا  واأ�سبحت  ال�سوفييتى 
الثورة اأمة تت�سم باأرقى درجات الوعى ال�سيا�سى 
كل  بثورته  د  ج�سَّ الذى  وكرانى  االأ ال�سعب  وبات 
بحرية  ويتمتع  اال�ستقالل  يعاي�ض  ال�سامية  مثله 
اخلال�ض  بعد  اعتيادى  كاأمر  والتعبري  ال��راأى 
�سطوة  كانت  واإذا  بانوكدفيت�ض«.  «فيكتور  من 
قد  واالقت�سادى  ال�سيا�سى  ون��ف��وذه  «�سور�ض« 
العامل،  بقاع  فى  امللتهبة  البوؤر  من  للكثري  امتد 
احليوى  املحور  هى  العربية  املنطقة  كانت  وملا 
فقد  اال�سرتاتيجى  الكنز  ه��ى  م�سر  وك��ان��ت 
براجمها  �سمن  زم����ات  االأ جمموعة  م��ار���س��ت 
نظمة  طاحة باالأ املنظمة ر�سم خمطط حمكم لالإ
املعا�سر  الواقع  بالية جتاوزها  كاأنظمة  العربية 
بقرون، من ثم اأ�سبحت اأنظمة معوقة للم�سرية 
اأق�سى  �سعوبها  لدى  ولدت  اأنظمة  احل�سارية.. 
ت�سلم  اأن  بعد  ذلك  ال�سيا�سى-  الكبت  درج��ات 
بي�ض  الدميقراطيون مقاليد احلكم فى البيت االأ
بقيادة «اأوباما« الذى مور�ست عليه �سغوًطا غري 
نظمة  طاحة بنظام «مبارك« وبقية االأ عادية لالإ
اأربع  من  اأك��رث  منذ  ذل��ك  و���س��ط  االأ ال�سرق  فى 
باإدراج جماعة  املطالبة  اإىل  مر  االأ وبلغ  �سنوات 
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ال�سيا�سية  املنظومة  ف��ى  امل�سلمني  خ����وان  االإ
الطوارئ  قانون  اإلغاء  على  واالإحل��اح  امل�سرية 
يكد  الذى مل  امل�سري  للنظام  ذلك  كل  واإب��الغ 
ي�ستوعب اأن يكون ذلك موؤذًنا بهبوب ثورة اأو مبا 
هو اأقل كثرًيا، فكان ع�سو جمل�ض اإدارة منظمة 
«الربادعى«  الدكتور  وه��و  زم���ات  االأ جمموعة 
مت�سدر للم�سهد ال�سيا�سى وحمرًكا لنوازع احل�ض 
الثورى لدى ال�سباب امل�سرى الذى �سطر مل�سر 
كتابات  مثلت  هل  ذل��ك  وعلي  ج��دي��ًدا.  تاريًخا 
«جني �سارب« قا�سًما م�سرتًكا فى اإ�سعال الثورات 
واحلركات  التنظيمات  رم��وز  اأ�سار  كما  امللونة 
وما  العربية؟  الثورات  �سباب  ا  اأي�سً اأ�سار  وكما 
وهوؤالء حتى  اأوؤلئك  ا�ستلهمها  التى  فكار  االأ هى 
ثم  من  وثوابتها؟  الثورات  يقني  لديهم  اأ�سبح 
اإ�سهاماته  اأن يكون «ل�سور�ض«  مل تكن م�سادفة 
كانت  والتى  ال��ث��ورى  ال�سعيد  على  وعطاءاته 
فى  الن�ساأة  عقدة  ومنطلقات  اأ�س�ض  حتكمها 

ال�سيوعية  نظمة  االأ ظل 
التى  ال���دك���ت���ات���وري���ة 
فجرت  اأو  ل��دي��ه  فعلت 
دحر  ���س��رورات  داخله 
فى  ال�سمولية  نظمة  االأ
عمليات  ف��ق��اد  اأورب�����ا 
والتمرد  االن����ق����الب 
بع�ض  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ب��ى 
ويتمثل  ن��ظ��م��ة  االأ تلك 
املطلق  تاأييده  فى  ذلك 
املجرية  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
ونقل اعرتا�ساتها ون�سر 
فى  واأهدافها  مبادئها 
اأوربا والعامل اخلارجى 
«اي�ستوان  وت��ع��ي��ي��ن��ه 
قادة  اأح��د  في�سراهى« 
التمرد ال�سعبى املجرى 
القرن  منت�سف  م��ن��ذ 
عنه  ب���دي���اًل  امل���ا����س���ى 
واأ�سبح  ال���ب���الد  ف���ى 
رئي�ض  «ف��ي�����س��رتاه��ى« 
فى  ال��ل��ي��رباىل  للحزب 
جني  اأن  ب��ع��د  امل���ج���ر 
عدام  االإ عمليات  م��ن 
النظام  ن�سبها  ال��ت��ى 
ورموز  التمرد  اأقطاب  كل  و�سد  �سده  املجرى 
االحتجاج. وملا كان «�سور�ض« هو الرجل املفتاح 
وي�سارك  ي�سهم  املعا�سرة  الراأ�سمالية  عامل  فى 
حامت  ث��م  م��ن  وي��ح��ول،  وي��غ��ري  ويفعل  ويفعل 
لت�ساوؤالت  املثرية  ال�سبهات  من  الكثري  حوله 
ذلك  عامله..  يقتحم  من  كل  على  براأ�سها  تطل 
اأحد  «�سور�ض«  يكون  اأن  على غرار: كيف ميكن 
مريكية بينما ينتهج  رجال هيئة اال�ستخبارات االأ
�سيا�سة ويعتنق مبادئ مغايرة لتلك التى تتبناها 
مريكية والتى يتمثل فحواها فى اأن  ال�سيا�سة االأ
الثورات امللونة يجب اأن ترعاها الواليات املتحدة 
بينما  للغرب  موالية  اأنظمة  خلق  م�ستهدفة 
«�سور�ض« يرى اأنه ال ميكن فر�ض الدميقراطية 
واملجتمع املفتوح اإال من اخلارج انطالقا من اأن 
مبداأ تاأكيد ال�سيادة للدول دائًما ما ي�سكل عائًقا 
حاًدا اأمام التدخل اخلارجى؟ وهل يحتاج جهاز 
«�سور�ض«  منظمات  مريكية  االأ اال�ستخبارات 
مريكية  االأ ال�����س��ي��ا���س��ة  اأه�����داف  حتقيقه  ف��ى 

املراكز  من  يح�سى  ال  ما  لديها  اأمريكا  بينما 
لهذه  الداعمة  والهيئات  واملوؤ�س�سات  البحثية 
ال�سيا�سة مثل الوكالة الفيدرالية للتنمية الدولية 
للدميقراطية  مريكية  االأ اخل��ريي��ة  واملوؤ�س�سة 
الدولية  للعالقات  الدميقراطى  القومى  واملعهد 
وب��ي��ت احل��ري��ة وغ��ريه��ا وغ��ريه��ا؟ وع��ل��ى ماذا 
املجتمع  منظمة  ب��اأن  القائلة  امل��زاع��م  ت�ستند 
بينما  اال�ستخباراتية  البوؤر  اإح��دى  هي  املفتوح 
لرتويج  وج��والت  ج��والت  املنظمة  ه��ذه  خا�ست 
�ستى  اأ�سعدة  على  �سالحات  االإ فكرة  وت�سويق 
والثقافة  والفن  العامة  وال�سحة  كاالقت�ساد 
برامج  خ��الل  وزبك�ستان  الأ متربع  اأك��رب  وكانت 
باأن  القاطعة  ال��دالئ��ل  هى  واأي��ن  امل�ساعدات؟ 
فى  االقت�سادية  االنهيارات  وراء  كان  «�سور�ض« 
اال�ستفادة  مدى  هو  وما  �سيوية؟  االأ النمور  دول 
من تلك االنهيارات؟ وهل يعد منطقًيا اأن يواجه 
فى  موؤ�س�ساته  تتهم  جنائية  بدعوى  «�سور�ض« 

كازخ�ستان بالتهرب ال�سريبى؟!
بانوراما  يف  اإثارة  كرث  االأ �سئلة  االأ �سوؤال  لكن 
املعلنة  ال�سيا�سات  تتنافى  اأال  ه��و:  «���س��ور���ض« 
زم��������ات م���ع وج�����ود ك������وادر من  مل��ج��م��وع��ة االأ
م�ست�سارين اإ�سرائيليني بل من يهود العامل اأجمع 
مثل  «ناحوم برناع« املرا�سل ال�سيا�سي «ليديعوت 
اأحرنوت« والرئي�ض اال�سرائيلي «�سيمعون برييز« 
و«�ستانلي في�سر« حمافظ بنك اإ�سرائيل و«�سلومو 
ال�سابق  �سرائيلي  االإ اخلارجية  وزير  عامي«  بن 

وهم ذوي ال�سيا�سات املتطرفة؟!
وب�سفة عامة كان «�سور�ض« امتداًدا بيولوجيا 
لعائالت «روت�سلد« فى �سفة الرثاء ولكنه مل يكن 
ميثل االمتداد الفكري لها من حيث توظيف هذا 
الرثاء. واملتامل لتاريخ التوجه الراأ�سمايل يجد 
اأن م�ساراته اآخذة فى االنحدار بعد اأن الحت فى 
ال�سوت  الربيق وخفت  نذر اخلطر وويل  فق  االأ
معلًنا اأن الراأ�سمالية مبنظومتها الفوالذية �سد 
الراأ�سمالية، واأن نهاية التاريخ مل تاأت بعد وهو 
ما يوؤكده ال�سعود املروع لبع�ض القوي اجلديدة، 
ا�ستطالت  التي  احل�ساري  ال�سدام  ق�سية  واأن 
ردًحا من الزمن �سقطت �سقوًطا مدوًيا بانزواء 
طوياًل  احت�سنتها  التي  مرباطورية  االإ وتال�سي 
واأن املال ك�سلطة طاغية كان و�سيظل عبًدا جيًدا 

و�سيًدا �سيًئا كما قالت «فرن�سوا �ساجان«.
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ب�صورة  ن��ارك��ي��ة  ل���أ نتعر�ض  �أن  �أردن����ا  �إذ� 
مو�صوعية علينا �أواًل �أن نزيح جانبًا كل �لدالالت 
�ملقرتنة  �لر��صخة  �مل�صبقة  ح��ك��ام  و�الأ �ل�صلبية 
جنبية وكذلك كلمة  ناركية فى �للغات �الأ بكلمة �الأ

�لفو�صوية فى �للغة �لعربية.
بتحديد  �لتاريخ  فجر  منذ  �ل�صيا�صة  �رتبطت 
�لطريقة �ىل يتم بها �لو�صول �إىل �ل�صلطة وكيفية 
يدلوجيات  �الإ و�ختلفت  ذل��ك.  بعد  ممار�صتها 
وملكية  ودميقر�طية  ديكتاتورية  بني  ما  و�لنظم 
لنزع  ناركية  �الأ وتاأتى  وي�صار.  وميني   وجمهورية 
و�حل�صول  �ل�صيا�صة  ممار�صة  بني  �ل�صلة  هذه 
مكانية  على �ل�صلطة، وذلك من خ�ل ت�صورها الإ
تنظيم �حلياة �الجتماعية دون �صلطة �أو حتكم. 
ناركية �أد�ة لقهر  �إذ تظل �لدولة د�ئمًا فى نظر �الأ

فر�د. �الأ
ي�صعب  �ل��ع��ام��ة  �ل�صمة  ه��ذه  م��ن  وب��ال��رغ��م 
نها لي�صت منهجًا  ناركية نظرً� الأ حتديد م�مح �الأ
�لتاريخى، كما  �أ�ص�ض ورو�ده وتطوره  له  �صيا�صيًا 
هو �حلال مع �لليرب�لية و�ملارك�صية. ولكنها تبقى 
دومنا  ع��ام  �إن�صانى  تطلع  �أو  عامة  روح  مبثابة 
نرى  �أن��ن��ا  و���ص��ارم.  متما�صك  مذهبى  حت��دي��د 
�ل�صيا�صية  �ل�صاحة  فى  ن�صاطًا  ناركية  �الأ ن�صار  الأ
فى  يطالبون  فبماذ�  �لعامل.  دول  من  كثري  فى 

�لعادة؟
مر �نط�قًا  ناركية فى بادئ �الأ يتم تعريف �الأ
من �مل�صطلح �أناركيا وتعنى فى �ليونانية �لقدمية 
غياب �لنظام �أو �لفو�صى وفى هذ� �ل�صدد يوؤكد 
مفرو�صًا  يكون  تنظيم  �أى  �صد  �أنهم  ناركيون  �الأ
فر�د �أو �إر�دتهم ولكنهم مع �لتنظيم  من خارج �الأ

�حلر �لتلقائى.
منذ  لهم  رو�د  عن  د�ئمًا  ناركيون  �الأ ويبحث 
لتميز  �أطلقت  �أناركيا  كلمة  ولكن  �لتاريخ.  فجر 
�صجل  حينما  م�صادفة،  رمبا  �ل�صيا�صى،  ميلهم 
حو�رً�  برودون  بني  �لفرن�صى  �القت�صادى  �لعامل 
�أن يتعرف على  �أر�د  د�ر بينه وبني �صخ�ض �آخر 
�لتيار �ل�صيا�صى �لذى ينتمى �إليه، ف�صاأل برودون: 

�أو  د�صتورى  �أم  �أم دميقر�طى  �أنت جمهورى  هل 
قلية(؟  موناركى )ملكي( �أم �أوليجاركى )حكم �الأ
و�أردف  بالرف�ض  مرة  كل  يجيب  ب��رودون  فكان 

�أخريً� �أنه �أناركى مبعنى �أنه �صد كل نظام.
ناركية  فكار وت�صاربها د�خل �الأ ونظرً� لتعدد �الأ
فاإنه يتم تعريفها غالبًا ال مبا هى عليه ولكنه مبا 
ومعادية  للر�أ�صمالية  معادية  ناركية  فاالأ تعاديه. 
ومعادية  ل��ل��دول��ة  وم��ع��دي��ة  �ل��دي��ن  رج���ال  حلكم 
للطاقة  ومعادية  ل��صتعمار  ومعادية  للع�صكرية 
للعن�صرية  ومعادية  للفا�صية  ومعادية  �لنووية 
للنزعة  وم��ع��ادي��ة  لل�صامية  ل��ل��ع��د�ء  وم��ع��ادي��ة 
ومعادية  �جلن�صى  للتمييز  ومعادية  �النتاجية 

للقومية...�إلخ.
الفردية املتطرفة

وتعد فرتة منت�صف �لقرن �لتا�صع ع�صر فرتة 
كتيارً�  ناركية  �الأ تيار  وبلورة  تكوين  فى  حمورية 
�صيا�صى فاعل، حيث عا�ض  فيها ث�ثة من رو�ده 
�لفيل�صوف  كتب  �أملانيا  ففى  �لكبار.  �لفكريني 
�لهيجليني  �أح��د  وه��و  �صترينر،  ماك�ض  �ل�صاب 
وملكيته«  وح����د  »�الأ ���ص��ا���ص��ى  �الأ كتابه  �ل�صبان، 
ناركية.  ل�أ �لفل�صفية  �ص�ض  �الأ ميثل  ما  و��صعًا 
ال  على  ق�صيتى  �أ�ص�صت  عنو�نها  مبقدمة  ويبد�أ 
�لتى  �لق�صية  هى  »ما  م�صتنكرً�:  ويت�صاءل  �صئ. 
�لعادلة ثم  �لق�صية  �أواًل  �تبناها؟  �أن  ينبغى علّي 
�حلقيقة  ق�صية  �لب�صرى،  �لنوع  ثم  �هلل  ق�صية 

�حلرية  وق���������ص����ي����ة 
ذلك  وبعد  و�ل��ع��د�ل��ة، 
ق�صية �صعبى �أو �أمريى 
�أو وطنى و�أخريً� ق�صية 
ق�صية  و�أل�����ف  �ل��ع��ق��ل 
�أخرى غريها. ق�صيتى 
تخ�صنى  �أن  ينبغى  ال 
نانى  �الأ ه���و  ف��م��ل��ع��ون 
فى  �إال  يفكر  ال  �ل���ذى 
�صثرينر  ي��رى  نف�صه«. 
�ملجردة  �لكيانات  �أن 

تت�صاقط  وتوجهها  �لفرد  �صرية  فى  تتحكم  �لتى 
و�لوطن  و�حل��ق��ي��ق��ة  �هلل  خ����ر:  �الآ ب��ع��د  �ل��و�ح��د 
بعد  �لنهاية  فى  يبقى  وال  ن�صان  �الإ هو  و�آخرها 
�صقوط هذه �الوهام �إال �لفرد �لذى يجب عليه �أن 
وي�صعى فقط  يتخل�ض من كل غاية خارجة عنه 
ن يكون هو نف�صه. فكل فرد هو كائن �أوحد فريد  الأ
فى ذ�ته عليه �أن ي�صعى لتحققه �خلا�ض. من هنا 
فى  ر�صالة  �أنها  على  �صترينر  فل�صفة  �إىل  نظر 
هذ�  فى  �لفردية  �لنزعة  وكانت  نانية.  �الأ مديح 
�لليرب�لية،  �لربجو�زية  �إيديولوجية  هى  �لوقت 
وقامت �الجتاهات �ال�صرت�كية فى وقتها لتعار�ض 

هذه �لفردية. 
التعاون احلر

 ومن هنا تاأتى �أهمية �إ�صهام عامل �القت�صاد 
ناركية  �الأ رب���ط  ف��ى  ب�����رودون  ب��ي��ري  �ل��ف��رن�����ص��ى 
بتحلي�ته  برودون  و��صتهر  �ال�صرت�كية.  بق�صية 
�القت�صادية �لتى ��صتنتج من خ�لها �أن »�مللكية 
و�أر�د  �مل��ري�ث.  �إلغاء  �إىل  دعا  وبالتاىل  �صرقة« 
ن��ارك��ي��ة وهو  ب����رودون �حل��ف��اظ على ج��وه��ر �الأ
�لدعوة  �لوقت  نف�ض  وف��ى  للفرد  �حل��ر  �لتطور 
�ملال  و�صلطة ر��ض  �مللكية �خلا�صة  للتخل�ض من 
ب�صورة ال تربر �لت�صلط �أو تدعيم �صلطة �لدولة. 
�أن يقومو�  ف���ر�د  �الأ �أن م��ن ح��ق  ب���رودون  وي��رى 
ل�صاحلهم.  �جلماعى  جهودهم  ن��اجت  بتوظيف 
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وي�صرب على ذلك مثً� حينما ذكر �أن �حلكومة 
�لفرن�صية لكى تن�صب �مل�صلة �لفرعونية فى قلب 
ميد�ن �لكونكورد فى باري�ض قامت بتاأجري 200 
لو  �أن �حلكومة  ب��رودون  ويقول  يوم.  ملدة  عام� 
�أجرت عامً� و�حدً� ملدة 200 يومًا لدفعت له نف�ض 
جر لكنه لن يكون قادرً� على رفع �مل�صلة وحده،  �الأ
وهو ما يعنى �أن �حلكومة قد ��صتفادت من ناجت 
فيه  تدفع  �أن  دون  فر�د  ل�أ �مل�صرتك  �لعمل  عن 
�أجرً�. ولهذ� دعى برودون �إىل تاأ�صي�ض �جلمعيات 
فر�د  �الأ فيها  ي�صتفيد  �لتى  �لت�صامنية  �لتعاونية 
�أو  �لعمل  ل��رب  يرتكوها  �أن  دون  جهودهم  من 
تد�ر هذه �جلمعيات من خ�ل  �أن  على  للدولة، 

فر�د ولي�ض من �أى �صلطة. �لتو�فق �حلر ل�أ
االنحياز للطبقات املقهورة

�صيا�صية  قوى  �صورة  فى  ناركية  �الأ ظهور  �أما 
حد�ث فريجع  فاعلة لها دورها وتاأثريها على �الأ
�لزعيم  باكونني  ملي�صيل  �ل��ب��ارز  ���ص��ه��ام  �الإ �إىل 
�إىل  �صهام  �الإ ذلك  �صعى  ولقد  �لرو�صى.  �لثورى 
مو�جهة  ف��ى  �الجتماعى  للتحرر  �صيغة  ب��ل��ورة 
�ل�صيغة �لتى يطرحها كارل مارك�ض للتحرر من 
��صرتكا  قد  وباكونني  مارك�ض  وكان  �لر�أ�صمالية. 

عرف  م��ا  �أو  للعمال  �لدولية  �لر�بطة  ف��ى  معًا 
تعد  �لتى   )1872�1864( وىل  �الأ ممية  �الأ با�صم 
�أول منظمة دولية غري حكومية فى �لعامل، حيث 
و�صكلها  �لقومى،  نتماء  �الإ تتجاوز  منظمة  كانت 
ثمثيً�  ولي�ض  حرة  ب�صورة  و�صيا�صيون  مثقفون 
باكونني،  مع  مارك�ض  فيها  �لتقى  وقد  لدولهم. 
كتاب  وترجم  مارك�ض  بفكر  باكونني  �أعجب  وقد 
ر�أ�ض �ملال �إىل �للغة �لرو�صية، وعرب مارك�ض عن 
خ������ض ب��اك��ون��ني �مل��ت��و����ص��ل حلركة  ت��ق��دي��ره الإ
�لنزعة  وتفنيد  نقد  فى  �صويًا  وتعاونا  �لعمالية. 
ممية  �الأ ف��ى  �الي��ط��اىل  رفيقهما  ل��دى  �لقومية 
وهو يو�صف مازيني. لقد �تفق مارك�ض وباكونني 
�ل�صيا�صية وهو �صرورة  �لهدف من حركتهم  فى 
قد  كانا  و�إن  و�لت�صلط،  �ال�صتغ�ل  من  �لتخل�ض 
�ختلفا فى ت�صور طبيعة �لتحرر. فقد كان مارك�ض 
ن�صان  ول ل�إ �الأ �أن �ال�صتغ�ل هو �الغرت�ب  يرى 
و�لدولة هى جمرد �أد�ة حلماية �لطبقة �ل�صائدة 
ولهذ� فيجب �لق�صاء �أواًل على �ال�صتغ�ل ثم بعد 
فى  نف�صه،  تلقاء  �لت�صلط من  يز�ول  �صوف  ذلك 
حني �أن باكونني كان يرى �أنه يجب �لق�صاء على 
�ال�صتغ�ل  يزول  �صوف  ذلك  وبعد  �أواًل  �لت�صلط 

من تلقاء نف�صه. 
هذ� �لفارق فى �ملنظورين جعل مارك�ض يتهم 
ت�صور ك� من  برودون وباكونني باأنه برجو�زى 
�لو�صيلة  من  �لربوليتاريا  يحرم  �أن  يريد  �صغري 
وهى  �ملجتمع  �صياغة  �إع���ادة  لها  �صتكفل  �لتى 
�لو�صول �إىل �ل�صلطة، �أما باكونني فكان يرى �أن 
ال�صتي�ء  ودعوته  مارك�ض  عند  �حلزبية  �لنزعة 
على  و�ل�صيطرة  �ل�صلطة  على  �لعماىل  �حل��زب 
�لدولة لي�صت �إال �إعادة �نتاج للقهر ولي�ض حتقيقًا 

للتحرر.
�خلا�صة  للملكية  ن��ارك��ي��ة  �الأ رف�ض  ك��ان  لقد 
لن�صال  نحياز  ل�إ لهم  د�فعًا  �ل�صيا�صى  و�لقهر 
�لرو�صى  ن���ارك���ى  �الأ فاأ�ص�ض  �ل��ع��ام��ل��ة.  �لطبقة 
دعا  �ل��ذى  �لنقابية  ناركية  �الأ �إجت��اه  كروبتكني 
عن  بعيد�ٌ  �مل�صتقلة  �لعمالية  �ملجال�ض  �إن�صاء  �إىل 
حز�ب. وهى �ملجال�ض �لتى عرفت فيما بعد فى  �الأ
رو�صيا با�صم �ل�صوفييتات. كما �أدخل �أي�صٌا فكرة 
تطبيقٌا  وجدت  و�لتى  للم�صانع  �لذ�تى  �لت�صيري 
لها بعد ذلك فى يوجو�ص�فيا وفى �جلز�ئر فى 

وىل ل��صتق�ل. �ل�صنو�ت �الأ
العداء للنزعة القومية

نظرى  مذهب  تكوين  ن��ارك��ي��ون  �الأ ويتفادى   
ن�صو�صه  وكذلك  �ملتما�صكة  وم�حمه  بنيته  له 
�لتاأ�صي�صية. حتى ال ي�صبح �لن�ض �صلطة، وحتى 
ال يفتح �لباب �أمام �لتع�صب �ملذهبى. وقد �أدى 
�لروؤية  ذ�ت  �لنظرية  كتاباتهم  قلة  �إىل  ذل��ك 
�أهم  �أن  �إال  معني.  مبنهج  �مللتزمة  �لتف�صريية 
ملانى  ناركى �الأ �إ�صهام فى هذ� �ملجال هو كتاب �الأ
وفيه  و�لثقافة،  �لقومية  بعنو�ن  روك��ر  رودل��ف 
�إ�صتعر��ض لتاريخ �لعامل و�أفكاره مبا يوؤكد �لنظرة 
�صا�صية على  �الأ �لكتاب  �أطروحة  ناركية وتقوم  �الأ
وهو  �ل�صيا�صى  وجت�صدها  �لقومية،  �لنزعة  �أن 
�لدولة �ملركزية، متثل وبااًل على �لثقافة بفروعها 
على  �ل�صوء  �لكاتب  ويلقى  وفن.  و�أدب  علم  من 
حلظتني تاريخيتني �إ�صتثنائيتني فى تاريخ �لب�صر 

�إزدهرت فيها �لثقافة ب�صكل كبري:
مار�ت �لعربية فى  وىل هى فرتة �الإ �للحظة �الأ
ندل�ض حيث كان يعي�ض �لعرب »�لذين ال يحبون  �الأ
�أن يحكمو� �أحدً� وال �أن يحكمهم �أحد«. وعرفت 
هذه �لفرتة باإزدهار كبري فى �حلرية و�لت�صامح 
دبى ومل تنته �إال بحروب  نتاج �لعلمى �الأ �لدينى و�الإ
�صرتد�د �لتى قام بها �لكاثوليك ليفر�صو� على  �الإ
�أ�صبانيا دينٌا و�حد�ٌ ودولة و�حدة تفر�ض �صلطتها 

ق�صر�أ عرب حماكم �لتفتي�ض.
و�ملرحلة �لثانية هى فرتة �لرين�صان�ض باإيطاليا 
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و�لتى  و�لفنية  �لعلمية  باالإجناز�ت  زخرت  �لتى 
�ملركزية  يطالية  �الإ �لدولة  بظهور  �أي�صٌا  �إنتهت 

وما �أعقبها من جفاف فى منابع �البد�ع.
�إزدهار  �أن  بيان  �إىل  بيان  �إىل  روك��ر  ي�صعى 
�حلكومات  غ��ي��اب  ف��ى  �إال  ي��ح��دث  ال  �ل��ث��ق��اف��ة 
من�صور�ٌ  يعد  �ل�صخم  فالكتاب  ولهذ�  �ملركزية. 
�ملركزية.  و�ل��دول��ة  �لقومية  للنزعة  �لعد�ء  فى 
�لنازية  �أملانيا  فى  ُمنع  قد  �ل��ذى  �لكتاب  وه��ذ� 
مريكية. ويعتربه  �الأ �لواليات �ملتحدة  ف�صدر فى 
�لكتب  �أهم  من  �أين�صتني  و�أل��ربت  ر�صل  برتر�ند 

�لتنويرية فى �لقرن �لع�صرين.
اآفاق فل�سفية واأدبية

فيه  ت�صتقر  موطن  لها  لي�ض  ناركية  �الأ �لنزعة 
ومبعرثة.  م�صتتة  �صور  فى  تتجلى  روح  هى  بل 
وهذ� لي�ض عيبًا فيها بل هو عني قوتها. فكتابات 
ناركية  نيت�صه تعد من �أهم �مل�صادر �لفل�صفية ل�أ
�أناركيًا.  باإعتباره  نيت�صه مل يقدم نف�صه  �أن  رغم 
من  و�خل��روج  �لفردى  �لتميز  نيت�صه  ميجد  �أمل 
�مل�صيطرة  �لفكرية  �ملنظومات  ويهاجم  �لقطيع 
�مل�صرحى  �لكاتب  خ���ق. وكذلك  و�الأ �لدين  مثل 
تعريفٌا  ق��دم  �ل��ذى  �أب�����ص��ن،  هرنيك  �ل��رنوي��ج��ى 
جمموع  ن��ه��ا  ب��اأ �لقومية  للخ�صائ�ض  ���ص��اخ��ر�ٌ 
�لعيوب �ىل ي�صف بها �صعب ما �صعبٌا �آخر، عرب 
نزوع  عن  �لدمية  بيت  �مل�صهورة  م�صرحيته  فى 
عن  بعيد�ٌ  �صح�صيتها  وحتقيق  للتحرر  �مل���ر�أة 
�ملجتمع.  لها  ر�صمه  كما  للزوجة  �لتقليدى  �لدور 
نور�  ترف�ض  �مل�صرحية  من  خ��ري  �الأ �لف�صل  وفى 
تو�ص�ت زوجها للعودة لبيت �لزوجية وتطيح �أوالٌ 
بقائها فى  باأول باحلجج �لتى يتو�صل بها زوجها الإ
خ�ق ثم  �أ�صر منزل �لزوجية وهى �لدين ثم �الأ

�لقانون.
كذلك كانت ر�وية كل �صيء هادئ فى �مليد�ن 
رميارك  ماريا  �إري��ك  مل��ان��ى  �الأ دي��ب  ل���أ �لغربى 
للنزعة  و�إد�ن����ة  �حل���رب  �صد  �ح��ت��ج��اج  �صيحة 
لدفع  �ل��ربج��و�زي��ات  ت�صتخدمها  �لتى  �لقومية 
عن  �ل��دف��اع  وه��م  حت��ت  �مل��ج��ازر  �إىل  �ل�صباب 

�لوطن.
منابع  من  �لفل�صفية  روؤيتها  ناركية  �الأ ت�صتقى 
عدة. ويربز من بني ف��صفتها �لفيل�صوف وعامل 
�لريا�صيات �الجنليزى �لفرد نورث و�يتهد �لذى 
ي��ق��دم روؤي���ة ت��ربز �ل�����ص��ريورة �خل���ق��ة ف��ى كل 
جيل  فل�صفة  متتلئ  كما  و�لوقائع.  �ملو�صوعات 
�صتلهامات من هذ� �لنب�ض  ديلوز بالعديد من �الإ
مبفهوم  �الح��ت��ف��اء  على  ت��ق��وم  فهى  ن���ارك���ى.  �الأ
عقد  ب�صط �إىل �الأ �ل�صبكة �لتى تنتقل د�ئما من �الأ
�إىل  �صافة  باالإ و�قعًا جديدً�،  كل مرة  خالقة فى 

)�أى  �ملعرفة  جم��ال  فى  �لتمثيل  بنقد  �هتمامه 
ف��ك��ار �مل��وج��ودة ف��ى �ل��ذه��ن متثيً�  �ع��ت��ب��ار �الأ
�لنقد  ه��ذ�  �خل���ارج(.  فى  م��وج��ودة  ملو�صوعات 
�لذى يتو�زن مع نقد �لتمثيل فى جمال �ل�صيا�صة 
ت�صور�ٌ  يقدم  كما  �لنيابية(.  )�لدميقر�طية 
فى  �حلقيقى  �لتغيري  �أن  ي��رى  �لتاريخ  لفل�صفة 
تاريخ �لب�صر يتم على م�صتوى ما هو فردى ويومى 
�صيغة  فى  �ل�صخم  �لتغيري  م�صتوى  على  ولي�ض 
�ل�صلطة �أو �صكل �حلكم و�لذى اليكون �صوى �ألعاب 
�لنا�ض. وكذلك  و�قع  تغري  لكنها ال  نارية مبهرة 
فى نظريته �جلمالية حيث يعترب �أن �جلمال فى 
�لفنى  �لعمل  فى  يوجد  ال  و�لفن  دب  �الأ ميد�ن 
ذ�ته، ولكنه ينبع من قدرة هذ� �لعمل على تقدمي 
للمبدع  تتيح  للهرب  بخطوط  ديلوز  ي�صميه  ما 
مر  �الأ �صلطان  ف�ت من  �الإ �ل�صو�ء  و�ملتلقى على 

�لو�قع و�ملعايري �لتى مت تكري�صها.
�صجة  فاير�آبند  بول  �لعلم  فيل�صوف  �أثار  كما 
مع  تعامل  عندما  �ملنهج  �صد  كتابه  فى  ك��ربى 
وجود  فاأنكر  �أناركى  منظور  من  و�لعلماء  �لعلم 
كما  �لطبيعية.  �لعلوم  فى  وحمدد  و��صح  منهج 

حترير  فى  كبري  ب��دور  ق��ام  قد  �لعلم  �أن  �عترب 
ع�صر  �لثامن  �لقرنني  فى  �خلر�فة  من  ن�صان  �الإ
ال  �صلطة  �إىل  حتول  �ليوم  ولكنه  ع�صر،  و�لتا�صع 
رجال  نقد  للمو�طنني  ميكن  �إذ  نقدها.  يجوز 
�ل�صيا�صة ورجال �لدين ولكنهم ال ي�صتطيعون نقد 
�لعلماء. كما ر�أى فاير�آبند �أن �لكذب �لذى يحرر 
ن�صان  �أف�صل من �ل�صدق �لذى يقهر، فلو ُخرّي �الإ

بني قيمتى �حلقيقة و�حلرية في�صختار �حلرية.
التعدد املذهبي

و�ملذ�هب  دي���������ان  �الأ م����ع  ت���ع���ودن���ا  ول���ق���د 
�أ�ص�صًا  ه��ن��اك  �أن  �مل��ت��ن��وع��ة  و�الي��دي��ول��وج��ي��ات 
عن  ب��اخل��روج  منكريها  �ت��ه��ام  وي��ت��م  مت��ي��زه��ا، 
�إذ  ناركية  �الأ فى  م��ر  �الأ ه��ذ�  وي�صعب  �ملذهب. 
جند فيها �أناركية للي�صار و�أخرى لليمني، �أناركية 
ملحدة  �أن��ارك��ي��ة  ليرب�لية،  و�أخ���رى  ��صرت�كية 
و�أخرى م�صيحية، وما يجمعهم هو �لعد�ء للت�صلط 
�أما ما عد� ذلك فنجد تفاوتًا كبريً�  وللرت�تبية. 
ناركى �ملادى  فى �لروؤى. فمث� يعترب �لفيل�صوف �الأ
�مل�صمون  �لطريق  هو  �لتكنيك  �أن  �صيموندين 
نه  لتحرر �لب�صر ، وما �حلملة �لد�ئرة عليه �إال الأ
فى  �ل�صلطة،  �صيطرة  من  يفرون  �لب�صر  يجعل 
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ناركى �مل�صيحى جاك �إيلول  حني �أن �لفيل�صوف �الأ
يرى �أن �لتكنيك هو �أخبث و�صائل �لر�أ�صمالية فى 
بتعقيدها  الت  �الآ توؤدى  حيث  �لب�صر  فى  �لتحكم 
و�إعادة  �لب�صر  بني  �لع�قات  �صياغة  �إعادة  �إىل 
للتكنوقر�ط  ي�صمح  مبا  بينهم  �لرتتابية  تنظيم 
بال�صيطرة على �ملو�طنني �لب�صطاء. ولهذ� يف�صل 
فى  ت�صوم�صكي،  نعوم  مريكى  �الأ �للغة  فيل�صوف 
فكار  �الأ عن  �حلديث  ناركية،  �الأ لتجديد  �صعيه 
ناركية باجلمع. فيقول ما يجب �حلر�ض عليه  �الأ
�لن�صاالت  وكذلك  ناركية  �الأ فكار  �الأ ذ�ك��رة  هو 
�مللهمة لل�صعوب للتحرر من �لقهر و�ل�صيطرة، لي�ض 
جامدة  قو�لب  فى  �لفكر  جنمد  جتعلنا  ب�صورة 
لفهم  منها  ننطلق  قاعدة  ليكون  و�إمن��ا  جديدة 

�لو�قع �الجتماعى و�لعمل على تغيريه. 
فما  ناركية  �الأ �إنت�صار  عن  �حلديث  ي�صعب 
ولكن  �لعامل  بقاع  جميع  فى  قائمة  �لدولة  ز�لت 
تظل  فهى  هزميتها  عن  �حلديث  �أي�صٌا  ي�صعب 

مثل نار حية ت�صتعل �أحيانٌا وتخبو �أحيانٌا �أخرى.
بالعلم  تقرتن  فهى  ناركية  �الأ رم��وز  عن  �أم��ا 
رفعه  �أن  منذ  لها  رم��ز�ٌ  �أتخذته  و�ل��ذى  �صود  �الأ
فى  �لفرن�صية  ليون  مدينة  ف��ى  �لن�صيج  عمال 
حزنا  ع�صر  �ل��ت��ا���ص��ع  �ل��ق��رن  م��ن  �لث�ثينيات 
نتيجة  �صقطو�  �لذين  �ل�صهد�ء  على  و�حتجاجًا 
رمز   وكذلك  بالقوة.  �إ�صر�بهم  �ل�صرطة  لف�ض 
�أناركيا  كلمة  م��ن  ح��رف  �أول  �إىل  ي�صري  �ل��ذى 

وحتيط به د�ئرة لتدل على �لت�صامن و�لتكاتف.
ن���ارك���ي���ة ل�����ص��ور ع���دي���دة من  وت��ت��ع��ر���ض �الأ
�لفكر  فى  �ملختلفة  �ملذ�هب  من  �لنابعة  �لنقد 
ناركية على فكرة �أن �لدولة  �ل�صيا�صي. فتقوم �الأ
�لتاريخ،  فجر  منذ  �لرئي�صية  �لطغيان  �أد�ة  هى 
�لليرب�لية ترى  �لعقد �الجتماعى  ولكن نظريات 
�لطغيان  من  للحماية  �أ�صً�  �أ�ص�صت  �لدولة  �أن 
فر�د و�أمنهم. وترى �لفو�صوية  و�صمان حريات �الأ
�أن �لدولة كيان �فرت��صى و�حلقيقة �الجتماعية 
�لهيجيلية  �أن�صار  حني  فى  �لفرد  هى  �لوحيدة 
نعرفه  �ل��ذى  وحرياته  بحقوقه  �لفرد  �أن  ي��رون 
�لتى  �حلديثة  للدولة  �صنيعة  �إال  ه��و  م��ا  ن  �الآ
م��ه��دت ل��وج��وده م��ن خ���ل حت��دي��ده��ا للمجال 
كرث  �الأ �لنقد  �أم��ا  �ملجتمع.  فى  �لعام  �لقانونى 
وهو  �إليها  �ملذ�هب  �أقرب  منهجية فقد جاء من 
برودون  �أفكار  على  مارك�ض  رد  فقد  �ملارك�صية، 
�صترينر  �أف��ك��ار  وعلى  �لفل�صفة  بوؤ�ض  كتاب  فى 
ملانية خ��صة نقده �أن  فى كتاب �اليديولوجيا �الأ
�صغرية  برجو�زية  �أفكار  هى  ناركية  �الأ فكار  �الأ
و�لقو�نني  �الج��ت��م��اع��ى  �ل��و�ق��ع  حقيقة  جت��ه��ل 
وحترم  و�ل��ت��اري��خ،  �ملجتمع  ح��رك��ة  حتكم  �ل��ت��ى 

�ل�صيا�صى  �ملجال  فى  �لفاعلية  من  �لربوليتاريا 
لينني  جعل  رو�صيا  وف��ى  �ملجتمع.  ينظم  �ل��ذى 
�لثورى  �حل��زب  بن�صاط  مرهونًا  �لثورة  جن��اح 
بال�صرورة  هو  �حل��زب  �أن  ن��ارك��ي��ون  �الأ و�عترب 
�د�ة قهر تقوم على �ملركزية و�لرت�تبية. وحينما 
ناركية فى �صفوف  �نت�صرت �ملجال�ض �لعمالية �الأ
�أن جناح  لينني  �عترب  �لرو�صية  �لعاملة  �لطبقة 
ناركية لي�ض �إال عقابًا من �ملجتمع ب�صبب تبنى  �الأ
لي�صت جذرية مبا  �إ�ص�حية  فكار  �ملارك�صيون الأ
فيه �لكفاية. وبالرغم من هذ� �جلدل �ملتو��صل 
من  �لكثري  ن�حظ  و�ملارك�صية  ن��ارك��ي��ة  �الأ بني 
ع�م  �أوجه �لتقارب و�لتفاعل بد�ية من جتاور �الأ
�حلمر�ء و�ل�صود�ء فى �ملظاهر�ت �الحتجاجية 
بني  جتمع  �لتى  �لفكرية  �لتيار�ت  تكوين  وحتى 

ناركية. �ملارك�صية و�الأ
ناركية فى فكرنا العربى املعا�سر  االأ

جتماعية  ناركية �أول �حلركات �الإ لقد كانت �الأ
�لتى عرفتها م�صر فى �لقرن �لتا�صع ع�صر من 
�صكندرية  �الأ فى  يطاليني  �الإ �ملهاجرين  خ�ل 
فى  عر�بى  ث��ورة  عن  يد�فعون  من  هم  وك��ان��و� 
تبنيها  يتم  وروبية. ورغم ذلك مل  �الأ �ل�صحافة 
حدث  رمب��ا  �مل��ع��ا���ص��رة.  �لعربية  �لثقافة  ف��ى 
ناركية  �الأ �صيت  �صيوع  �رت��ب��اط  ب�صبب  ذل��ك 
�الغتياالت  من  بعدد  �مل�صرية  �ل�صحافة  فى 
فى  رو�صيا  وقي�صر  فرن�صا  لرئي�ض  �ل�صيا�صية 

�أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�صر.
وميكن �أن نذكر كيف �أن �ص�مة مو�صى روى 
فى �صريته �لذ�تية حينما ذهب �إىل باري�ض فى 
رجال  فيها  ي�صري  مظاهرة  فوجد   1909 ع��ام 
الفتة  ويحملون  �لقوم  علية  من  متاأنقون  ون�صاء 
مو�صى  و�عترب  �صيد«.  وال  �إله  »ال  عليها  مكتوب 
هذ� �لت�صامح وهذه �حلرية فى �لتعبري �لفكرى 
�ل�صرق  بني  �صا�صى  �الأ �ل��ف��ارق  هو  و�ل�صيا�صى 
�ل�صتينات جمموعة د�خل  و�لغرب. كما �صهدت 
من  قريبة  جمموعة  �لعربى  �ملارك�صى  �لتيار 

ناركية كانت ت�صدر جملة بعنو�ن �ملجال�ض.  �الأ
وثور�ت  يناير   25 ث��ورة  غمار  وف��ى  م��وؤخ��ر�ٌ 
فرت��صى  �الإ �ملجال  تفتح  وعرب  �لعربي،  �لربيع 
جمااًل  خلق  �ل��ذى  ن��رتن��ت  و�الإ ب��وك  �لفي�ض  فى 
للحرية ال حدود له ظهرت من جديد جمموعات 
هذ�  ويعد  ناركية  ل�أ نف�صها  تن�صب  م�صرية 
م�صر  فى  �ل�صيا�صى  �ملجال  حيوية  على  ع�مة 
�الإطروحات  ج��ذري��ة  �إجت���اه  ف��ى  �لتقدم  وعلى 

�لفكرية.
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يتكون م�صطلح �لدمياجوجيا من جزئني ففى 
�ل�صعب  تعنى  و  »ِدمُي��و���ْض«  من  »ِدمَي���ا«  �ليونانية 
قيادة«  �أو  »َق����اَد  وتعنى  »�أك����ني«  م��ن  و»ج��وج��ي��ا« 
�جلماهري  »خد�ع  يعنى  �لدمياجوجية  وم�صطلح 
فهى  �ل��ك��اذب��ة«  و�ل��وع��ود  بال�صعار�ت  وت�صليلها 
باال�صتناد  خ��ري��ن  �الآ ق��ن��اع  الإ تهدف  ��صرت�تيجية 
�إىل  وي�صري  �مل�صبقة..  و�أفكارهم  خماوفهم  �إىل 
�ل�صلطة  على  للح�صول  �صيا�صية  ��صرت�تيجية 
منا�صدة  خ���ل  م��ن  �ل�صيا�صية  للقوة  و�لك�صب 
خماوف  ع��ل��ى  معتمدين  �ل�صعبية  �ل��ت��ح��ي��ز�ت 
طريق  ع��ن  ع���ادة  �مل�صبقة،  �جل��م��ه��ور  وت��وق��ع��ات 
م�صتخدمني  �حلما�صية  و�ل��دع��اي��ة  �خل��ط��اب��ات 
��صتثارة  حماولني  و�ل�صعبية  �لقومية  �ملو��صيع 

عو�طف �جلماهري.
�صاليب  �الأ جمموعة  عن  تعرب  �لدمياجوجية 
�لتي  �ل�صيا�صية  و�حليل  و�مل��ن��اور�ت  و�خلطابات 
غر�ء �ل�صعب �أو �جلماهري  يلجاأ �إليها �ل�صيا�صيون الإ
�أجل  من  ظاهريًا  وذلك  خد�عة  �أو  كاذبة  بوعود 
�إىل  �لو�صول  �أج��ل  من  وعمليًا  �ل�صعب،  م�صلحة 

�حلكم.
�للجوء  �ل�صيا�صيني  م��ن  �لكثري  �ع��ت��اد  وق��د 
�ل��ت��ى تلعب  �ل��ل��ف��ظ��ي��ة  �ل���ع���ب���ار�ت  ال���ص��ت��خ��د�م 
بع�ض  ويعترب  �ل�صعوب،  وخم���اوف  م�صاعر  على 
حمرتفون  ورمب��ا  غريهم  من  �أف�صل  �ل�صيا�صيني 

يف ذلك.
�صا�صية يف  �صاليب �الأ و�لدمياجوجية هي �أحد �الأ
حز�ب �لربجو�زية.. وهي موقف �صخ�ض  �صيا�صة �الأ
�لطموحات  ومتلق  �إط���ر�ء  على  يقوم  جماعة  �أو 
تاأييد  على  �حل�صول  بهدف  �ل�صعبية  و�لعو�طف 

�لر�أي �لعام ��صتنادً� على م�صد�قيته.
ي�صعى  �ل���ذي  �ل�صخ�ض  ه��و  و�ل��دمي��اج��وج��ي 
�لوعود  طريق  عن  جانبه  �إىل  �لنا�ض  الج��ت��ذ�ب 
ك�مه  ويوؤكد  �حلقائق  وت�صويه  و�لتملق  �لكاذبة 
وكذلك  ودروب��ه  �لك�م  فنون  �صتى  �إىل  م�صتندً� 
�ملنطق  �أو  �لربهان  �إىل  يلجاأ  ال  ولكنه  ح��د�ث،  �الأ
على  يبعث  �أن  �ل��ربه��ان  ح��ق  م��ن  ن  الأ �ل��ربه��اين 
�لتفكري و�أن يوقظ �حلذر، و�لك�م �لدمياجوجي 
و  و�صذ�جتهم  �صامعيه  جهل  على  يعتمد  مب�صط، 
�للعب على عو�طفهم ، مثل قول �لبع�ض خماطبًا 

�لعامة »�إنى �أحبكم« ، �أو »�صدقونى �إنى �أحبكم«.

الدمياجوجية
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تون�س
قف�صة 

تحتفى بالرق�س
بعد  تون�س  �إلى  �لفنون  مهرجانات  تعود 
بالبالد.  �ل�سيا�سية  �لظروف  ب�سبب  توقف 
فقد عقدت مدينة قف�سة �لتون�سية مهرجانها 
من  �ل��ف��ت��رة  ف��ى  و�ل��غ��ن��اء  للرق�س  �ل�سنوى 

�لخام�س وحتى �لثامن من مار�س �لما�سى.
�لمهرجان  مدير  عا�سور  حمزة  وق��ال 
ولى هذ�  �لأ دورته  تقام  �لذى  �لمهرجان  �أن 
بفنون  �لحتفاء  �أهد�فه  �سمن  ي�سع  �لعام 
�لحركة و�لج�سد ومنها �لرق�س، فى محاولة 
لن�سر ثقافة �لتعبير بالج�سد باعتبارها ر�فد� 

مهما من رو�فد �لتعبير.
تعتمد  م�سرحيات  �ل��م��ه��رج��ان  و���س��م 
ومنها  �لحديث  �لم�سرحى  �لرق�س  على فن 
�لم�سرحية  �ل�سم�س  لجمعية  »ع���اب���رون« 
�أ�سطة  تختم  �لتى  ر�أي��ت«  ما  »ترى  و  بتون�س 

�لمهرجان.
�لرق�س  فنانو  �لمهرجان  فى  و�سارك 
ومالك  �لزليط  حافظ  �لتون�سيون  و�لحركة 
�سافة  بالإ ����س��ك��ن��در�ن��ى  ون����و�ل  �ل�سبعى 
و�أقام  ح������دود«  ب���ال  »رق�������س  ل��م��ج��م��وع��ة 
�لمهرجان ور�سة تدريبية يعر�س �نتاجها فى 

�لحفل �لختامى م�ساء �لثامن من مار�س.
نظمت �لمهرجان بلدية قف�سة بالتعاون 

مع جمعية نا�س �لفنية. 

مارات الإ
دبى تطهو

واأبوظبى تعزف المو�صيقى
بالمار�ت  ظبى  و�أب���و  دب��ى  �إم��ارت��ا  نظمت 
�لعربية �لمتحدة مهرجانين يحتفيان بالمو�سيقى 

و�لطعام خالل �سهر مار�س �لجارى.
حيث نظمت �إمارة دبى مهرجانها �ل�سنوى 
كبار  بين  م�سابقات  �سم  �ل��ذى  دب��ي«  »م���ذ�ق 

�لطهاة و�لمطاعم �لعالمية  
�لمهرجان �لذى �أقيم فى �لفترة من �لثامن 
وحتى �لعا�سر من مار�س فى مدرج مدينة دبى 
�لمطاعم  �أك��ب��ر  م��ن   26 فيه  ���س��ارك  ع��الم  ل��الإ
�لعالمية �لتى قدمت لجمهور �لمهرجان �طباقا 

من بريطانيا و�آ�سيا و�لهند.
�أمام  حية  عرو�سا  م�ساهير  طهاة  ق��دم  كما 
ج��م��ه��ور �ل��م��ه��رج��ان ف��ى ط��ه��و �أط��ب��اق��ه��م ومنهم 
باتيا.  وفينيت  رودز  وج���ارى  فيليب�س  مجموعة 
ور�ق�سة  مو�سيقية  عرو�سا  �لمهرجان  قدم  وكما 

م�ساحبة لالن�سطة �لرئي�سية.
�لعربى  �لعالم  �أبو ظبى فكرمت  �إمارة  �أما 
�لثقافى  مهرجانها  �إط��ار  فى  �لفار�بى  �لكبير 
 29 �إلى   27 من  �لفترة  فى  �أقيم  �لذى  �ل�سنوى 

مار�س. 
�آلة  �ختر�عة  �إل��ى  �لفار�بى  تكريم  ويعود 
�أهم  من  و�ح��دة  تعد  �لتى  �لمو�سيقية  �لقانون 
�آلت �لتخت �لعربى �لتقليدي. �إلى جانب و�سعه 

لكتاب »�لمو�سيقى �لكبير« .
�أم�سيات  �لثقافى  ظبى  �بو  مهرجان  ونظم 
قدم  �ل��ف��ار�ب��ي«  »ب��ي��ت  ع��ن��و�ن  تحت  مو�سيقية 
عزف  حفالت  �لعرب  �لمو�سيقيين  كبار  خاللها 
عازف  م�سيات  بالأ و�سارك  �لقانون  �آلة  عمادها 
ب�سحبة  وق��دم  در�ج  �أب��و  �أن��ور  �لعر�قى  �لقانون 
�لمقام«،  بعنو�ن »رحلة  �أم�سية  �لمو�سيقية  فرقته 
�لذى  �ل�سارى  في�سل  م��ار�ت��ى  �لإ �لعود  وع��ازف 
فيها  قدم  »مزيج«  بعنو�ن  مو�سيقية  �أم�سية  قدم 
�ل�سرقية  �لمو�سيقى  تخلط  مو�سيقية  تنويعات 
و�ل��غ��رب��ي��ة، و���س��ارك �أي�����س��ا ف��ى �أم�����س��ي��ات بيت 
�لتركى  �ل��ق��ان��ون  ع���ازف  �لمو�سيقية  �ل��ف��ار�ب��ى 
مو�سيقية  �م�سية  قدم  �لذى  باكاتجير  جوك�سيل 

بعنو�ن »�أثر �ل�سرق«.  
باإ�سر�ف  �أقيم  �لثقافى  ظبى  �أبو  مهرجان 
و�لتر�ث،  للثقافة  �أب��وظ��ب��ى  �إم����ارة  هيئة  م��ن 
و�أقيمت �لم�سيات �لمو�سييقية �لم�ساحبة لبيت 

مار�ت. �لفار�بى على م�سرح فندق ق�سر �لإ

اجلزائر
ال�صعر فى املدار�س 

�أقامت وز�رة �لرتبية �لوطنية باجلز�ئر 
�ملدر�سيني  و�لنرث  لل�سعر  �ل�سنوى  مهرجانها 
طالب  مب�ساركة  ع�سر،  �حلادية  دورت��ه  فى 

ومعلمى �ملد�ر�س ببلديات �جلز�ئر.
�أقيم �ملهرجان فى �لفرتة من 17 وحتى 21 
ولية   28 مد�ر�س  فيه  و�ساركت  مار�س �جلارى 
جز�ئرية. وتخلل �ملهرجان �إىل جانب م�سابقات 
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ليربفيل 

 �صجة امللك فى اجلابون
�ل�سادر  �لكتاب  عنو�ن  ملكا؟  جعلك  من 
جى   – و�لقانونى  و�ل��ب��اح��ث،  للكاتب،  �أخ���ًر� 
�لقانون بجامعة  – �أ�ستاذ  رو�ستينجا ريجنولت 
فريقية، و�مل�ست�سار  عمر بنجو بدولة �جلابون �لأ

�خلا�س للرئي�س �جلابوين.
و�لتف�سر  ب��ال�����س��رح،  �ل��ك��ت��اب  ي��ت��ن��اول 
مب�سكلة  و�ملتعلقة  �ملختلفة،  �ل�سيا�سية  �لق�سايا 
مبختلف  فريقية  �لأ �ل��ب��الد  ف��ى  �لدميقر�طية 

�أنو�ع روؤ�سائها، و�سلطاتهم.
�لذى  كتابه  فى  �حلقوقى  �لباحث  ح��اول 
يتحدث  �أن  �جل��اب��ون  ف��ى  ك��رى  �أح���دث �سجة 
عن كثر من �لق�سايا �ل�سائكة فى تلك �لبالد، 
و�لنحر�فات  �لقرت�ع«،  »�أ�ساليب  ق�سية  ومنها 
�ل�سيا�سية، و�ملفهوم �ل�سائد للدميقر�طية، وقد 
�ملفاهيم  من  �لكثر  للقارئ  يو�سح  �أن  ��ستطاع 
تلك  فى  ا  خ�سو�سً �ل�سيا�سة  عامل  فى  �مللتب�سة 

�لدول �لنامية.
فعل  ردود  م��ن  �لعديد  �لكتاب  �أث���ار  وق��د 
��ا جت���اه بع�س  �ل��ن��ق��اد، و�ل��ب��اح��ث��ني خ�����س��و���سً
ت�ساوؤلت �لكاتب، ومنها كيف لدولة نامية فقرة 
مو�ل على عمليات �لقرت�ع؟  تنفق �لكثر من �لأ
�لبالد  تلك  فى  �سلح  �لأ يعد  حكم  �أ�سلوب  و�أى 
طرحه  عند  �لكثرون  توقف  فقد  �لفقرة؟.. 

بلفا�صت

ا اخلال فانيا.. راق�صً
�مل�سرحى  �ملو�سم  ج��وردون«  »ميك  �ملخرج  بد�أ 
فى  �ستيدج«  باتاه  »نورثون  م�سرح  على  يرلندى  �لإ
ر�ق�سة  مو�سيقية  كوميدية  بن�سخة  »بلفا�ست«، 
�أنطون  �لكبر  �لرو�سى  للكاتب  فانيا«  »�خل��ال  من 
و�حدة  »�أنها  ج��وردون  و�أك��د  ت�سيكوف،  بافلوفيت�س 

من �أعظم �مل�سرحيات فى �لعامل«.
وميتد  فر�ير  فى  بد�أ  �لذى  �مل�سرحى  �ملو�سم 
م�سروع  �إطار  فى  فعالياته  تتم  �جلارى  �أبريل  حتى 
�لعمل وفق �جتاهات  �إىل  ثقايف، وم�سرح ذى نزعة 
�مل�����س��رح �حل��دي��ث، ول��ك��ن �ن��ط��الق��ا م��ن ن�سو�س 

كال�سيكية عتيدة.
فى  �لرئي�سى  �ل���دور  ج����وردون«  »ميك  �أ�سند 
عمله  بد�أ  �لذى  هيل«  ليث  »كون  للممثل  �مل�سرحية 
ح�سن  لأ �أوليفر  بجائزة  وفاز  ب��رودو�ي،  م�سارح  فى 

ممثل م�سرحي.
�مل�سرحية تقع فى �أربعة ف�سول لي�ست بالطويلة،  
»فانيا« هو �ل�سخ�سية �لرئي�سية، وهو خال »�سونيا«، 
من  يجل�س  �ل��ذى   »ي��اك��وف«  �سديدة  كر�هية  يكره 
�ل�سباح �إىل �مل�ساء، كى يكتب عن �لفن، لكن وجود 
حد�ث،  �لأ يعقد  »ي��اك��وف«  زوج��ة  �جلميلة  »يلينا« 
حيث  �ملنحرفة،  �مل�ساعر  من  �لكثر  عليها  وي�سبغ 
فى  وتقع  ت�سده  �لتى  »يلينا«،  حب  فى  »فانيا«  يقع 
�بنة  »�سونيا«  حتبه  �لذى  »��سرتوف«  �لطبيب  حب 
�سقيقة فانيا، وطو�ل فرتة وجود »برياكوف« وزوجته 
فى »�لعزبة« يتوقف �جلميع عن كل �سيء �إل �لدور�ن 
�حلرجة  �للحظة  ت��اأت��ى  �أن  �إىل  »يلينا«،  فلك  ف��ى 
يبيع ممتلكاتهما، مباغتا  �أن  عندما يقرر »ياكوف« 
كالمية،  م�سادة  �إثر  �لنار  عليه  يطلق  �لذى  »فانيا« 
مور �إل حني يرحل »ياكوف«  حماول قتله، ول تهد�أ �لأ

م�سطحبا زوجته.      

و�سهر�ت  فنية  عرو�سا  و�ملقال  و�لق�سة  �ل�سعر 
و�لغنائية  �مل�سرحية  �لفرق  قدمتها  مو�سيقية 
�جلز�ئر  مناطق  فى  �لتعليم  ملديريات  �لتابعة 

�سافة لفرق �لهو�ة �حلرة. �ملختلفة بالإ
ولية  �لعام  هذ�  �ملهرجان  و��ست�ساف 
�ملر�حل  لطالب  �ملهرجان  وي�سمح  �لبويرة 
طالب  ع��د�  بامل�ساركة  �ملختلفة  �لدر��سية 
�مل��رح��ل��ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة. ورك���ز م��ه��رج��ان هذ� 
بالعيد  �حتفال  �لوطنية  �لق�سايا  على  �لعام 
عقود  بعد  �جل��ز�ئ��ر  ل�ستقالل  �خلم�سني 

طوية ق�ستها حتت �لحتالل �لفرن�سي. 
�لوطنية عدة  �لرتبية  وز�رة  نظمت  كما 
ن�سودة  م�سابقات مدر�سية �أخرى فى فنون �لأ
و�لزخرفة  �لعربى  �خل��ط  وفنون  �ملدر�سية 
مد�ر�س  فى  �لعلوم  ن��و�دى  بني  وم�سابقات 

�جلمهورية �جلز�ئرية.

لق�سية �حلكم، وهل �مللكية هى �لطريق �لوحيد 
لتوريث �ل�سلطة �أم �أن طرق �أخرى قد ت�سهم فى 

عملية توريث �حلكم بعيدً� عن �مللكية.
�ل��ك��ت��اب جل���ر�أة كاتبه فى  �أه��م��ي��ة  ت��ى  وت��اأ
ت�سهم  �لتى  �لنحر�ف  �لكثر من ق�سايا  تناول 
�إ�سعافها على  �إفريقيا، وتعمل على  فى �نق�سام 

جميع �مل�ستويات.
خطورة  على  بالتاأكيد  �لكتاب  �نتهى  وقد 
م�سرً�  �جلاهزة  �ل�سيا�سية  �لنماذج  ��ستر�د 
�إىل �أن ظروف �لدول خمتلفة، ولكل دولة جتربة 
– لنا  حاجة  ل  ق��ال:  بل  وخ�سو�سية  ف��ري��دة، 

�لدميقر�طية!!! فى  – لدرو�س 
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لندن

ديكنز« يجتاح العامل
قدمت �ل�سينما �لريطانية خالل �سهر 
فالم  لالأ ��ستعادى  برنامج  �أكر  مار�س 
عن  �ملاأخوذة  �لتليفزيونية  و�مل�سل�سالت 
�لرنامج  و�سمل  ديكنز،  ت�سارلز  رو�يات 
عام  �إنتاج  دقائق  �ست  مدته  فيلم  عر�س 
�ل�سوء  يلقى  �لذى  »�لبخيل«  بعنو�ن   1991
على   - »�جلارديان«  �سحيفة  قالت  كما   -
كيفية تاأثر ديكنز على لغة �ل�سينما، وذلك 
ديب  لالأ �لثانية  باملئوية  �لحتفال  �إطار  فى 

�لريطانى ت�سارلز ديكنز.
فمن �ألبانيا حتى زميبابوى جتتاح �لعامل 
�لحتفالت ب�«ت�سارلز ديكنز«.. و�ستكون بلده 
�لفعاليات  هذه  فى  �حلربة  ر�أ�س  �إجنلرت� 
وت�سارك   ..2012 �سنة  طو�ل  ت�ستمر  �لتى 
فيها معاهد ومنظمات من كل �أنحاء �لعامل 
ل�ساحب  �ملئوية  هذه  لإجناح  معًا  و�ستعمل 
�لذى  كوبرفيلد«،  و»ديفيد  �لكبار«  مال  »�لآ
�سخم فى  �حتفظ بلقب: »�ساحب �لتاأثر �لأ

دب �ملعا�سر«. �لتاريخ على �لأ
من  كبر  عدد  على  �لفعاليات  توزع 
�أثرت  �لتى  ديكنز  رو�يات  حيث  �ملحاور 
يوجد  لذ�  خرى..  �لأ �لفنون  من  عدد  فى 
ديكنز«،  »�سينما  عليه  نطلق  �أن  ميكن  ما 
�إ�سافًة  �لتليفزيون«،  �سا�سة  على  و«ديكنز 
و�ملتاحف  �لت�سكيلى  �لفن  جمالت  �إىل 
�لقر�ء�ت  وبالطبع  �لفنون  و�أكادمييات 
كبار  بها  �سيقوم  و�لتى  لرو�ياته  دبية  �لأ

�ملمثلني وجنوم �ملجتمع.
ي�ساف �إىل ذلك مهرجانات �سعبية على 
ماكن �لتى �أحبها  �سرفه، و�حتفاًل خا�سًا بالأ
ديكنز، و�أبحاث معمقة عن دور رو�ياته فى 
�ملجال �لتعليمى حيث �أخرجت �أجياًل كثرة 
�حلياة  جمالت  فى  �أثرو�  �ملوهوبني  من 

�ملختلفة.
قام  قد  �لإجنليزى  �لعهد  وىل  وكان 

و�سع  بعدما  �لفعاليات  هذه  بافتتاح 
كجزء  ديكنز  قر  على  �لزهور  من  �إكلياًل 
كني�سة  فى  �أقيمت  �لتى  �ملر��سم  من 
بحفل  �لفعاليات  وتو�لت  »وي�ستمن�سرت«.. 
»بورت�سميث«  ر�أ�سه  م�سقط  فى  �أقيم  كبر 
وهناك و�سعت �إيان ديكنز �بنة حفيد حفيد 
�سهد  كما  زهار..  �لأ من  �آخر  �إكلياًل  ديكنز 
�ل�سابع من �سهر فر�ير - يوم مولد ديكنز 
و�حد  ليوم  وذلك  للجمهور  منزله  فتح   -

فقط.
�أعلن مركز »�ساوث  بالتز�من مع ذلك 
�لقر�ءة  »مار�ثون  �فتتاح  لندن  فى  بنك« 
�لدويل« مب�ساركة 66 دولة بد�أ فى �أ�سرت�ليا.. 
فالم  �إىل جانب عر�س ن�سخ متعددة من �لأ
بدءً�  توي�ست«  »�أوليفر  رو�يته  عن  �ملاأخوذة 
من �لفيلم �ل�سامت »�أوليفر توي�ست« ولي�س 
للمخرج  �لكئيب  »�أوليفر«  بفيلم  �نتهاء 

�ل�سهر »رومان بولن�سكى عام 2005.
حتت  �أقيمت  �لفعاليات  هذه  �أطرف 
قامت  حيث  ديكنز«  لن�ساء  »جولة  عنو�ن 
�ملمثلة »مريام ماجدولني« �لفائزة بجائزة 
Bafta با�سطحاب ن�ساء ديكنز فى  �لبافتا 
من  حدة؛  على  �سيدة  لكل  م�سرحى  عر�س 
رو�ية  من  ميكوبر  مي�س  �ل�سيد�ت  هوؤلء 
»د�فيد كوبرفيلد«، مي�س هاف�سامي من رو�ية 
�أخريات..  �إىل  �سافة  بالإ �لكبار«،  مال  »�لآ
�أ�سرت�ليا  د�خل  �أماكن  فى  ذلك  �أقيم  وقد 
�لإجنليزى  �مل�ساهد  �أما  ونيوزيالند، 
خالل  لندن  فى  معهن  موعدً�  له  ف�سيكون 

�سهر يونيو.
 1812 عام  ديكنز  ت�سارلز  ديب  �لأ ولد 
فى  طريقته  فى  وتفرد   ،1870 عام  وتوفى 
م�سل�سلة  رو�ياته  ين�سر  كان  حيث  �لن�سر؛ 
فى كريات �ل�سحف �لإجنليزية �ملعا�سرة 
له، حيث تكتمل �لرو�ية بالتو�زى مع عملية 
كبر  تاأثر  له  كان  مما  �ل�سحفى  �لن�سر 
على  جماهريًا  وتفاعاًل  حيوية  �إ�سفاء  فى 
�ملبيعات  �أعلى  حتقق  ماز�لت  �لتى  �أعماله 

حتى وقتنا هذ�.
ويقول �لكاتب »مايكل ديرد« فى جريدة 

�سموع على قرب ديكنز

ديكنز
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ديكنز  حدود  »�إن  بو�ست«:  »�لو��سنطن 
�لرو�يات  من  �لهائل  �لكم  عند  تقف  ل 
هذ�  فى  �أي�سًا  ولكن  �أنتجها  �لتى  �ل�سخمة 
دعا  مما  باأطر  �ملحدد  غر  �لرثى  �ل�سرد 

ن يح�سده«. كاتب بقامة جيم�س جوي�س لأ
متامًا  مغايرة  ديكنز  �سخ�سية  كانت 
للنموذج �لنمطى للكاتب �لإجنليزى �ملتاأفف 
و�ملتعاىل ورمبا يعود ذلك �إىل �أنه كان عاماًل 
بعدما  �ل�سود�ء  �ل�سبغة  نتاج  لإ م�سنع  فى 

�سجن و�لده �ملوظف �لب�سيط.
هذه �لفرتة من حياته قربته من حياة 
يعملون  �لذين  �لبوؤ�ساء  و�لعامالت  �لعمال 
فى  �ل�سخمة  �لإجنليزية  �مل�سانع  فى 
فى  فارقة  مرحلة  فى  �إن�سانية  ل  ظروف 
�لعاملية  �لر�أ�سمالية  وتاريخ  �إجنلرت�  تاريخ 
ولذ� �سارك ديكنز بقوة فى �حلمالت �لتى 
و�لنتهاك  �لظلم  �سد  ن�سان  �لإ عن  د�فعت 

�لذى يتعر�س لهما.

الطب والعلوم ..
كرث مبيعا فى بريطانيا  الأ

 
فى  مبيعا  ك��رث  �لأ �لكتب  قائمة  تعك�س 
�جلارديان-  ل�سحيفة  طبقا   - �جن��ل��رت� 
وىل هى �لتنوع �لكبر  نتيجتني مهمتني.. �لأ
�أما  �لجن��ل��ي��زي،  �ل��ق��ارئ  �هتمامات  ف��ى 
�ملرتبة  �لعلمية  �ملو�سوعات  �لثانية �حتالل 
وىل لدى �لقارئ ب�سكل ميكننا من �لقول  �لأ
�لهتمامات  من  غرها  على  تطغى  �إنها 

دبية و�لفنية ب�سكل ملحوظ.  �لأ
كتاب  وىل  �لأ �مل��رت��ب��ة  ف��ى  ج���اء  ف��ق��د 
من  حتميك  كى  تفعلها  �سيء  مائة  »�أ�سهل 
�لزهامير« للكاتب »جني هاربر« �لذى يقدم 
�أفكار� �سهلة لكنها ��سرت�تيجية  عر كتابه 
ميكن لل�سخ�س �لعادى دجمها فى تفا�سيل 
حياته �ليومية، لتحميه من �نهيار �لذ�كرة 
�سياء  �لأ ه��ذه  م��ن  �لعمر،  لتقدم  �مل���الزم 

وكذلك  ب��ان��ت��ظ��ام  �ل��ت��ف��اح  ع�سر  ت��ن��اول 
�لعناية باللثة، ويحر�س �لكاتب على عر�س 
�لطرق  و  �لعلمية لكل من �ملر�س  �سباب  �لأ

�ل�سهلة �لتى تقى منه.
بعيدة  »�����س����د�ق����ات  ك���ت���اب  وج������اء 
�لح���ت���م���الت« ل���»ج��ي��ن��ف��ر ه���ولن���د« وهى 
�لكتابة ملجلة  كاتبة �سهرة تخ�س�ست فى 
عبارة  و�لكتاب  جيوجر�فيك،  نا�سيونال 
بني  �ل�����س��د�ق��ة  ع��ن  ق�س�س  خم�س  ع��ن 
�خلنزير،  و�سغار  �لكلب  ت�سمل  �حليو�نات 
و�لهام�سرت،  و�لثعبان  و�ل��ب��ق��رة،  و�لفهد 
�سهرة  �أخرى  و�سد�قة  و�لقطة،  و�لبابون 

بني فر�س �لنهر و�سلحفاة.
»تونى  ل�  �لع�سرين  �لقرن  »ت��اأم��ل  �أم��ا 
وفيه  �لثالثة  �ملرتبة  فى  جاء  فقد  ج��ودت« 
وتاريخ  �لذ�تية  �سرته  بني  �مل��وؤل��ف  مي��زج 
ب�سبب  يحت�سر  هو  بينما  �لع�سرين  �لقرن 
�نت�سار�ت  �لكاتب   ويتتبع  ن��ادر..  مر�س 
�لع�سرين  �لقرن  مثقفى  كبار  و�إخفاقات 
�سارحا �أفكارهم فى عالقتها ببع�س �ملهام 

�ل�سيا�سية �لتى قامو� بها.
رو�ية  هو  �لقائمة  فى  �ل��ر�ب��ع  �لكتاب 
وتدور  بويد«  ل�«وليام  �ل�سروق«  �نتظار  »فى 
�لعاملية  �حلرب  �أثناء  �أوروب��ا  فى  �أحد�ثها 
بني  حب  ق�سة  �ملوؤلف  فيها  وي��روى  وىل  �لأ
ممثل �جنليزى وفنانة ��سرت�لية فى حبكة 

مثرة.
حتقق  �لتى  وىل  �لأ �مل��رة  لي�ست  وه��ى 
متقدمة  نتائج  بويد«  »وليام  رو�ي��ات  فيها 
فى قو�ئم �ملبيعات فمن قبل حازت رو�يته 
متقدما  رعدية  طبيعية« مركز�  »عو��سف 

كرث مبيعا. فى قو�ئم �لأ
ر�دة«  �لإ »قوة  كتاب  جاء  �لنهاية  وفى 
تاأليف »رودى .ف. بومي�سرت« و�لذى يحدد 
و��سعا  بالنف�س  �لتحكم  �أ�سر�ر  خالله  من 

يده على �أهم عنا�سر �لنجاح و�ل�سعادة. 

ولء فتحى

مري ت�سارلز فى افتتاح االحتفالية االأ

جيم�س جوي�س
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باري�س

موقع وثائقى لمو�صيقى 
الثورة الم�صرية

قام عدد من �لقنو�ت �لف�سائية �لفرن�سية 
ب��اإن��ت��اج م��وق��ع وث��ائ��ق��ى خ��ا���س ي��ت��م ب��ث��ه عبر 
�لموؤلفين،  لكل  كاماًل  توثيقًا  يقدم  نترنت،  �لإ
لت  و�لآ �لمو�سيقية،  و�ل��ف��رق  و�ل��م��ل��ح��ن��ي��ن، 
�لم�سرية  �لثورة  �أثناء  �لم�ستخدمة  �لمو�سيقية 

بميد�ن �لتحرير.
لفيت«  و«بيري�سيل  عمارة«،  »ح�سين  وك��ان 
»فر�ن�س  ل�سحيفة  �لخا�س  �ل�سحفى  �لمر��سل 
و�إنتاجها  �ل��م��وق��ع،  م���ادة  بجمع  ق��ام��ا  ق��د    »24
تعريف  ب��ه��دف  �لفنيين،  م��ن  ع��دد  بم�ساعدة 
�لقر�ء، و�لمتابعين بالروح �لم�سرية �أثناء �ل��18 
فى  �ل�سلطة  من  مبارك  تنحى  �سبقت  �لتى  يوم 
�لجهات  مختلف  �لموقع  يقدم  �لما�سى.  �لعام 
�لتى �هتمت بالمو�سيقى، و�لغناء �لم�سرى �لخا�س 
بالثورة، و�لروح �ل�سعبية، فيقدم �لموقع »�ساقية 
با�ستعادة  �هتم  من  �أول  باعتبارها  �ل�ساوي« 
»جامعة  وكذلك   ،2003 منذ  �لثورية  غنيات  �لأ
�لحفالت،  م��ن  �لعديد  قدمت  �لتى  �ل��ق��اه��رة« 
وفيها تم تقديم �أ�سعار »�أحمد فوؤ�د نجم، و�ل�سيخ 
�لتى  �لفرق  مختلف  �لموقع  ر�سد  كما  �إم���ام«، 
قدمت �أول �أعمالها على �أر�س �لتحرير مثل فرقة 

»�إ�سكندريال«، و«�ساللم«، و«كيروكي«.
�لملحنين،  تقديم  �إل���ى  ���س��اف��ة  ب��الإ ه��ذ� 
و�ل�����س��ع��ر�ء �ل��ذي��ن ك��ت��ب��و� �أع��م��ال��ه��م م��ن قلب 
وطرق  �لمو�سيقى،  �لموقع  يقدم  كما  �لميد�ن، 
�أثناء  و����س��ح��ًا  ظهر  �ل���ذى  ���س��الم��ى  �لإ �لغناء 
ليخفون  �لفنانين  �سباب  كان  و�إن  �لفترة  تلك 
فى  م�سر  فى  �لفن  على  تاأثيره  من  تخوفهم 

�لفترة �لقادمة. 
»�لتحرير  ع��ن��و�ن:  تحت  ي�سدر  �ل��م��وق��ع 
�لثورة  قلب  ف��ى  �لمو�سيقى   – ��سمك  باغنى 

�لم�سرية«.

�أعمال �لم�سورة، ووثائق تر�سد مر�حل عملها، 
كما  �لفنية،  وروؤيتها  مور،  لالأ �إد�رت��ه��ا  وكيفية 
عن  بتقديمه،  زوجها  قام  ت�سجيليًا  فيلمًا  يقدم 

حقيقة حياة تلك �لمبدعة خالل 25 عامًا.
�لتى  �سل  �لأ لمانية  �لأ �لفنانة  �أب��رزت  وقد 
ن�سائية  و�أج�����س��ادً�  وج��وه��ًا   2004 ع��ام  رحلت 
بعد �لحدود، بل،  تدعو بها للحرية، و�لنطالق لأ
�لتى  �لقوة  �لن�ساء، وهى  وت�سفى قوة على تلك 
تملكها �لفنانة، و�أر�دت �أن تقدمها لكل �لن�ساء.

عا�ست »هيلمت« مع و�قع حياة ن�ساء عالم 
ومال،  م��و���س��ة،  م��ن  يقدمه  م��ا  بكل  �لمو�سة 
�لحقيقى  وجهه  يخفى  لكنه  ورفاهية  و�سلطة، 

من معاناة �سادمة، وعنف، وخوف.
يقام �لمعر�س تحت رعاية مجمع �لمتاحف 
�لقومية »جر�ند باليه« وموؤ�س�سة »هيلمت نيوتن« 

�لخا�سة.

ن�صاء نيوتن
فى جراند باليه

بباري�س  �لقومية   �لمتاحف  ي�ستقبل مجمع 
»جر�ند باليه« �أعمال �لم�سورة �لر�حلة »هيلمت 
نيوتن« فى �لفترة من 24 مار�س حتى 17 يونيو 
�لمقبل. يقدم �لمعر�س �أكثر من 200 �سورة من 

مهرجان للر�صوم 
المتحركة فى فرن�صا

ولمدة   - �ل��ج��ارى  م��ار���س   21 ف��ى  ب����د�أت 
للر�سوم  �لدولى  �لمهرجان  فاعليات   - �سهرين 
�لمتحركة »�أنجلوم« تحت رعاية �لمكتبة �لعامة 
 - فعالياته  وت�سدرت  للمعلومات،  �لفرن�سية 
عمال،  لأ معر�س خا�س   - �لعام  هذ�  مرة  ول  لأ
ين�سب ل�سم  و�لذى  »�سبيجلمان«  ومقتنيات فن 

مريكى »�سبيجلمان«. �ساحبه �لفنان �لأ
�أحد  �سبيجلمان  م��ري��ك��ى  �لأ �لفنان  ويعد 
خا�سة  طبعة  �لمعر�س  ويقدم  �لفن،  هذ�  رو�د 
م��ن خالله  ي��ق��دم  �ل���ذى  كتابه )م��و����س(  م��ن 
تاريخ بالده، و�أ�سرته، وعالقته باليهود، وروؤيته 
ر�سوم  �إل���ى  ���س��اف��ة  ب��الإ �سبتمبر   11 ح����د�ث  لأ
متحركة مميزة جعلت منه �أحد �أهم �لكتب فى 
هذ� �لمجال، وقد تم ترجمة �لكتاب ل��18 لغة ، 

وطبع باللغة �لفرن�سية منذ عام 1987.
�ل��م��دي��ر �لفنى  »ب��ن��و�م��ه م��و���س��ار«  وق���ال 
�لحرب  نهاية  فى  ب��د�أ  �لفن  ه��ذ�  للمهرجان: 
من  �أ�سبح   1990 ع��ام  وم��ع  �لثانية،  �لعالمية 
�أهم �لفنون �لتى يقبل �لنا�س، و�ل�سباب عليها، 
�لمعروفة  عمال  �لأ �أ�سهر  من  ع��دًد�  يقدم  كما 
فى  جد�ل  ول  وفرن�سا،  و�ألمانيا،  نيويورك،  فى 
على  �لمتحركة  �لر�سوم  فن  ح�سول  ��ستحقاق 

جائزة بوليتزر �ل�سحفية �ل�سهيرة باأمريكا.
نرمين العطار

�سبيجلمان

اإحدى اللوحات امل�ساركة
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وىل والوحيدة للجزائر )�صيف  فى الرحلة الأ
2007(، مل يكن لدى حذر، ول ولع بذكرى �صابقة، 
اأ�صغل  ومل  وفرحت،  القدر  لغمو�ض  نف�صى  تركت 
ال�صفر  ياأتى  ن  والآ الفرح.  اأ�صباب  نف�صى مبعرفة 
�صاأعلن  القدم.  كرة  ب�صبب  الكالم  معارك  بعد 
�صدقائى اجلزائريني اأن بالدهم ح�صمت املعركة  لأ
التوريث  م�صروع  �صد  امل�صرى،  ال�صعب  ل�صالح 
الذى اأ�صهم فيه خائفون وطامعون وطاحمون، كل 
بقدر ا�صتفادته اأو غفلته. املمثل »عادل اإمام» �صخر 
من ال�صباب واملظاهرات، وقال فى بداية ثورة 25 

يناير اإنهم »�صوية عيال م�صحوك عليهم»، ثم قراأ 
فركب  النهاية،  اأنها  واأدرك  الريح،  اجتاه  بذكاء 
الف�صائية  القنوات  من  بكثري  وات�صل  امل��وج��ة، 
معلًنا دعمه للثوار. هو نف�صه الذى قال من قبل: 
»يا ريت جمال ير�صح نف�صه وي�صبح رئي�ًصا مل�صر. 
نحتاج اإىل �صخ�ض قوي». »م�صطفى الفقى» قال 
اإن اأمانة ال�صيا�صات »ت�صهم اإىل درجة كبرية جًدا 
فكار  طار العام للدولة( وت�صهم بالأ )فى و�صع الإ
اليوم»  )»امل�صرى  التميز».  �صديدة  والدرا�صات 
�صارة اإىل اأن  27 / 3 / 2008(. جتنب الفقى الإ

�ســـعد القــر�ش

احلنني اإىل بع�ض بالد لها مكان فى القلب 
وىل، ورمبا قبلها، كاأننى ع�شت  يبداأ بالرحلة الأ
عمرا فى زمن �شابق، واأتوق اإىل ا�شتكماله، مع 
�شابقة.  ما حياة  يوًما  �شاركونى  الذين  اأحفاد 
ولكن اجلزائر متلك، اإ�شافة اإىل الغواية، نوًعا 
من ال�شد قبل الرحلة، اأتوقعه واأ�شتعد نظرًيا 
لتجاوزه، وحني يقع ال�شد يثور الطفل الذى 
إلغاء  مر كله، واأعلن ا كنته، واأنف�ض يدى من الأ
الفكرة، فياأتينى �شوت من بعيد: »كل ال�شفارات 
»اأبو بكر زمال» فى  فيها تعقيدات«، ومينحنى 
ج�شًرا  القاهرة  فى  رح��ال»  و»�شليمى  اجلزائر 

من املودة، يربط القاهرة باجلزائر.
حريتى مع اجلزائر قبل الرحلة، ل تقل عن 
ق��راأت عنه  كلما  كورييل»،  »هرنى  حريتى مع 
بيته فى حى  اأن��ه منح  والثابت  ا،  اأزداد غمو�شً
انتزعوا  ال��ذي��ن  للمجاهدين  هدية  الزمالك 
حريتهم، واأ�شبح �شفارة للجزائر فى القاهرة.

    كنت مدعًوا اإىل املهرجان الثقافى الدوىل 
 .)2011 ال�شباب )�شيف  وكتاب  دب  ل��الأ الرابع 
غ�����راء ك��ب��ري.. اأ���ش��دق��اء ق���دام���ى، وحماور  الإ
مهمة، وندوة عن ثورة 25 يناير، ورحلة خارج 
و�شيوف  تلم�شان،  اأو  ق�شنطينة  اإىل  العا�شمة 

من 15 دولة عربية واأجنبية.
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ن�صخة التوريث الكارثية فى العراق تعاقب عليها 
طاحًما  للرئي�ض  نائًبا  كان  حني  ح�صني»  »�صدام 
حتت  بقوة،  ال�صاعد  »ع��دى»  ابنه  ثم  للرئا�صة، 
ال�صحيفة  وفى  اثنني،  يومني  وبعد  اأبيه.  جناح 
نف�صها، مد »الفقى» نف�صه يًدا اإىل الوريث قائاًل: 
اأرى  ال�صيا�صات  اأمانة  اجتماع  اأح�صر  »عندما 
حوىل معظم العقول املفكرة من املثقفني والعلماء 

واأ�صاتذة اجلامعات فى م�صر».
لكن اجلزائر، من دون ق�صد، اأغلقت ثغرة 
اإىل  ال�صغري،  مبارك  منها  يت�صلل  ك��اد  اأخ��رية 
موجودة  ظلت  الثغرة  اأن  ات�صح  ثم  الكر�صي، 
ومتوارية، حتى بعد )جمعة الغ�صب 28 يناير(، 
ومل تنته متاًما اإل بعد ف�صل »موقعة اجلمل» يوم 
»جمال»  ذهب   .2011/  2/  2 الدامى  رب��ع��اء  الأ
اإىل ال�صودان، على راأ�ض بعثة منتخب كرة القدم، 
 ،2009/11/18 ي��وم  الفا�صلة  امل��ب��اراة  ول��ك��ن 
كاأ�ض  لنهائيات  وتاأهلها  اجلزائر،  بفوز  انتهت 
اأن  الرتتيب  كان  اأفريقيا.  بجنوب   2010 العام 
عرب  اجلزائر  بوابة  من  التوريث  �صيناريو  مير 
العباد،  رقاب  فوق  الوريث  يحمل  واأن  ال�صودان، 
وترفع  ل�صنة،  الأ وتخر�ض  القاهرة،  مطار  فى 
ول��ك��ن اجلزائر  ال�����ص��ح��ف،  وجت���ف  ق������الم،  الأ
اأحبطت خطة الل�صو�ض، فاخرتعوا خطة بديلة 
كان  بالبلطجة.  اجلزائرى  اجلمهور  اتهام  هى 
تهمة  م��ن  اأب��ري��اء  اجل��زائ��ر  اأن لعبى  وا���ص��ًح��ا 
يخونوا  اأن  منهم  مطلوًبا  يكن  مل  اإلينا،  �صاءة  الإ
اأجل  م��ن  مرماهم،  �صباك  ويفتحوا  ب��الده��م، 
»جمال مبارك». وان�صبت اللعنات على اجلزائر، 
حتى اإن احلما�صة امل�صطنعة »لعالء مبارك»، فى 
على  تافًها  كرة  لعب  حملت  تلفزيوين،  برنامج 
وداًعا  بثقة:  الكبري  مبارك  ابن  وق��ال  التباكي، 
زيدان»،  »يو�صف  تبعه  اإح�صان،  وبغري  للعروبة. 
ف��ى )امل�����ص��رى ال��ي��وم(، م��زاي��ًدا و���ص��اخ��ًرا من 
خوة  الأ �صلطان:  بها من  اأنزل اهلل  ما  »م�صميات 
�صقاء»، وهذا مقال دال وكاف ليجعلنى  العرب الأ
اأفرغ يدى من »اجتهادات» يو�صف، واأتخل�ض من 
كتبه الغزيرة، بعد اأن ا�صتعر�ض بخفة، غري لئقة 
بباحث، البوؤ�ض الذى قال: اإنه يغو�ض فى نفو�ض 
ن�صمات  ي��وًم��ا  ب��الده��م  تعرف  مل  »�صحراويني 
اجلزائر..  امل�صمى  البلد  »ذل��ك  فى  التح�صر»، 
وجد  ثم  بوتفليقة»،  امل�صمى  احل��اىل  ورئي�صهم 
جذوًرا لهذا العنف الريا�صى »اأتذكر.. كان معنا 
بالدرا�صات  جزائريون  طالب  داب  الآ كلية  فى 
والعنف  للغباء  مثاًل  يقال  واحلق  وكانوا  العليا، 

ى  لأ التع�صب  )اأى  املطلق  والتع�صب  الداخلي، 
اأن املنح الدرا�صية املقدمة لهم، ويا  �صبب( ومع 
للعجب، كانت جمانية، اأى اأن م�صر )املحرو�صة( 
تقوم ب�صدادها عنهم، اإل اأنهم كانوا ل يكفون عن 
نها  لأ بلدهم!  على  حانقني  كانوا  نهم  لأ التذمر، 
كاآخرين  فرن�صا،  اإىل  ولي�ض  اإىل م�صر  اأر�صلتهم 

من زمالئهم». )2009/11/25(.
القدم  كرة  اإن  ل�صديق  قلت  اجلزائر،  فى 
قل  لهاء، مرة واحدة على الأ مل تكن �صبًبا فى الإ
الذى  بفريق اجلزائر  وا�صت�صهدت  تاريخها،  فى 
اأ�صهم فى تقدمي موعد الثورة امل�صرية، وتاأجيل 
يناير 2011، ردت  ثورة 25  التوريث، فى  ق�صية 
ون�صف  املليون  ث��ورة  فى  �صنيعنا  اجل��زائ��ر  لنا 
املليون �صهيد، وهو قال: »ولكن فوز فريقنا اأّجل 

الثورة فى اجلزائر!».
لهجتى  �صمع  كلما  العا�صمة،  ���ص��وارع  ف��ى 
وجت����اوزوا عن  �صاحمونا،  اإن��ه��م  ق��ال  ج��زائ��رى 
فالثورات  و�صهدائها،  فى حق اجلزائر  اأخطائنا 
م�صر  مكتب  واج��ه��ة  راأي���ت  ال�صيئات.  ي��ذه��ن 
جماهريى  غيظ  اآثار  وحتمل  حمطمة،  للطريان 
اأ�صدقائي،  نبهت  م�صر.  رم��ز  على  واع��ت��داء 
النجار» و»مو�صى بيدج» و»قا�صم  اأ�صهدت »خالد 
�صرتاح»  »ح��ي��اة  اجل��زائ��ري��ان  و�صحك  ح���داد»، 
و»اأبو بكر زمال» الذى قال: ان�ض يا �صديقي، اأمل 

يخربك النا�ض اأنهم �صاحموكم؟!
ورا�صي، حار�ض البحر واجلبل،  من فندق الأ
واجلزائر  املتو�صط  على   2007 ع��ام  اأط��ل��ل��ت 
املياه،  اأع��م��اق  فى  ج��ذوره  ورا���ص��ى  الأ ميد  معا. 
فخم  والأ �صمى  الأ هو  ال�صماء،  �صقف  ويالم�ض 
جورج  )�صان  اجلزائر  فندق  اأما  العا�صمة،  فى 
عراقة  ك��ر  الأ فهو  العا�صمة،  قلب  فى  �صابًقا(، 
متاهة  ف��وق  معلقة،  لعا�صمة  ��ا  واإخ��ال���صً ووف��اء 
�صطورة، تعاند ال�صتقامة  خارجة من طزاجة الأ

ا.  والتب�صيط، ومينحها التعقيد اجلغرافى غمو�صً
فى كتيب خا�ض بالفندق مت تعريف فندق )�صان 
وحتر�ض  الربي�صتيج(،  )م���رياث  ن��ه  ب��اأ ج���ورج( 
دارة على تعليق �صور عظماء وم�صاهري اأقاموا  الإ
به، كما حر�صت اإدارة امللتقى على تنمية الوعى 
احل�صانة  مرحلتى  فى  �صغار،  طفال  لأ اجلماىل 
وىل البتدائية، كانوا يتحلقون فى  وال�صفوف الأ
وي�صتمعون  الكتاب،  مبعر�ض  للقراءة  جل�صات 
اأو  لف��ى(،  )اآ�صيا  تليقها  تفاعلية  ق�ص�ض  اإىل 
اإبداعية  ور���ض  فى  ويلونونها،  احلياة  ير�صمون 
اأدارت بع�صها )ر�صا منري(، حتت عنوان )عامل 
بعد  اأج��د  و�صوف  لعبتك(.  ا�صنع  ب��داع��ات..  الإ
لتنمية  اأخ��رى  �صيًغا  تلم�صان  مدينة  فى  يومني 

طفال. الوعى اجلماىل والفنى لدى الأ
ث����ورة م�����ص��ر راأيت  ب��ع��ي��ون اخل�����ارج م���ن 
فى  اأ���ص��ه��م��وا  متوهجني،  ���ص��ب��اًب��ا،  احل��ا���ص��ري��ن 
تكتمل  ثورات مل  ينتظرون جناح  اأو  بالد  ثورات 
الثورات  تعادى  ل��دول  ينتمون  الذين  حتى  بعد، 
كانوا يبت�صمون مبكر وينتظرون. »خالد النجار»، 
للمرة  راأيته  امل�صاغب،  املهاجر  التون�صى  ال�صاعر 
وىل فى اجلزائر عام 2007، كنا على غداء،  الأ
و�صمعت منه ما ل يعجبنى فى جتربة دولة يوليو 
واأدفعه. مل ي�صعفنى  اأمد يدى  النا�صرية، وكدت 
ل�صاين، ول امتلكت من احلكمة ما يكفى لتحمل 
الذى  الرجل  النا�صر»،  »عبد  بتجربة  ال�صتهانة 
فى  وعاتبته  اأحببته  ثم  عاًما،  ع�صرين  عاديته 
نف�صى  اإىل  انتبهت  ال��ت��ال��ي��ة.  ع��اًم��ا  الع�صرين 
وخمل�ض  مهموم  وهو  يتكلم،  »خالد»  وخجلت، 
اإليه  ال�صتماع  من  اأقل  فال  الكالم،  يكف عن  ل 
كنت   ،2009 عام  املغرب  وفى  معه.  والختالف 
األف  العربية فى  اأدير جل�صة، فى ندوة )الرحلة 
الليربالية،  م�صر  بتجربة  »خالد»  واأ�صاد  عام(، 
ف�صاًل  الثورة  اإىل  ين�صب  ومل   ،1952 ث��ورة  قبل 
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فى الفكر والثقافة، هى ق�صوة حمب يرى م�صر 
من بعيد كبرية، وينتظر منها دوًرا يليق بها وبه، 
العقول  من  باثنني  م�صت�صهًدا  اأخالفه  واندفعت 
»عبد  ال��ث��ورة:  ظ��الل  فى  منت  التى  املو�صوعية 
و»جمال   )2008-1838( امل�����ص��ريى»  ال��وه��اب 
�صّجل  وبامل�صادفة   .)1993-1928( حمدان» 
اأخوه  اأ�صدرها  التى  اأوراق��ه اخلا�صة  فى  خري  الأ
ف��ى ك��ت��اب )ال��ع��الم��ة ال��دك��ت��ور ج��م��ال حمدان 
النا�صر  عبد  اأن  اخلا�صة  مذكراته  من  وملحات 
جغرافيا  ي��ع��رف  ح��اك��م  اآخ���ر»  ���ص��ف  ول��الأ »اأول 
امل�صرية  هى  »النا�صرية  واأن  ال�صيا�صية،  م�صر 
اأنت  اإذن  م�صرى  اأن��ت  ت��ك��ون...  اأن  ينبغى  كما 
نا�صري... حتى لو انف�صلنا عنه )عبد النا�صر(، 
اأو رف�صناه ك�صخ�ض اأو كاإجناز»، فالنا�صرية فى 
الهروب  م�صرى  ميلك  ل  الذى  م�صر  قدر  راأيه 
منه، اإنها »بو�صلة م�صر الطبيعية»، مع احتفاظ 
كل م�صرى بحقه املطلق فى رف�ض عبد النا�صر 
وبعدها  النا�صرية  قبل  »نا�صرى  امل�صرى  ن  لأ

وبدونها».
ال�صطدام  اأتفادى  ق��دري».  النجار  »خالد 
م�صر  فى  الثقافات،  �صراع  فى  احل��ادة،  باآرائه 
»عبد النا�صر»، فى ال�صت�صراق اجلديد، فاأجدنى 
تون�صى  والل����ت����زام(.  دب  )الأ ن���دوة  ف��ى  م��ع��ه 
وم�صرى على من�صة فى عا�صمة حتذر الثورات، 
وا�صتنكرت  اأوًل،  حتدثت  اأننى  حظى  ح�صن  من 
�صتني  قبل  يثار  اأن  ميكن  ك��ان  ال��ن��دوة،  ع��ن��وان 

حول  وال�صراع  ال�صرتاكي،  املد  عز  فى  عاًما، 
دب فى معركة ال�صتقالل. �صددت على اأن  دور الأ
دب اجليد، قبل طرح ق�صية  دب امللتزم هو الأ الأ
اإن�صانًيا،  اأدب��ًا  دب  الأ يكون  اأن  ينبغى  الل��ت��زام 
مناه�صة  اأو  ال�صتقالل  ق�صية  فى  التمحك  اأما 
قيمة.  ال�صعيفة  الكتابة  فال مينح  الدكتاتوريات 
تتواطاأ الق�صايا الكربى اأحياًنا على الفنون، وبعد 
دب»، ول ي�صفع  هدوء غبار املعارك ل يبقى اإل »الأ
ح�صن النية، ول نبل الغر�ض، لن�صو�ض متوا�صعة 
�صاءة للفن اأن  كتبت عن ميدان التحرير. من الإ

يكون الواقع اأكر منه �صمًوا وبالغة.
عنوان  ع��ن  ن�صراف  لالإ احل�صور  ا�صتعد 
�صاألونى  اإذ  اأردتها،  التى  الوجهة  اإىل  اجلل�صة، 
الثورة  م�صاندة  عن  املثقفني  بع�ض  تخاذل  عن 
امل�صرية، وقلت اإن النبالء جميًعا كانوا فى امليدان 
النظام،  مثقفو  اإل  يتباطاأ  مل  ول،  الأ اليوم  منذ 
الذكاء  ي�صعفهم  ومل  الراجحة،  للكفة  انتظاًرا 
ف�صقطوا. �صاألونى عن اأحدهم، وقلت اإن راأيى فيه 
معلن ومن�صور، ولكن وجودى خارج م�صر مينعنى 
اأن اأ�صيء اإىل اأحد، ولو بذكر حقيقة معروفة. اأما 
�صرارة  اأطلقوا  الذين  ال�صباب  اإن  فقال  »خالد» 
الثورات العربية، واأ�صقطوا نظامني فا�صدين فى 
دب  تون�ض وم�صر، ا�صتخدموا اأدًبا جديًدا، واإن الأ
النافذة  الفي�صبوك،  فى  اليوم  يكتب  احلقيقى 
اأكر  ا  ن�صو�صً اليومية  احلياة  من  اأب��رزت  التى 
عمًقا من ال�صعارات ال�صابقة، اإذ كان املعروف اأن 

املثقف يقود املجتمع، اإل اأن جيل الفي�صبوك غري 
هذا املفهوم، وتقدم بج�صارة اإىل ميادين احلرية 

قائًدا للثورات.
لقاء  وت�صافحنا.  �صحكنا  الندوة  ختام  فى 
نادر ل ينتهى بال�صجار، لعلنا ا�صتنفدنا ر�صيدنا 
باجلزائر  اأخ����رى  ل���ق���اءات  ف��ى  اخل����الف  م��ن 
من  قريبني  كنا  وال��دوح��ة.  والقاهرة  وال��رب��اط 
ال�صابقة  املرة  فى  عليه  اأطلقت  ال�صهيد»،  »مقام 
م�صر  فى  ي�صمى  كما  التذكاري،  الن�صب  ا�صم 
اجلزائر  فى  ال�صهداء  دماء  ولكن  غريها،  وفى 
يكون  رمب��ا  ��ا،  خ��ا���صً ا���ص��ًم��ا  تنتزع  اأن  ت�صتحق 
الن�صب التذكارى الوحيد فى العامل الذى يحمل 

ا�صم »مقام ال�صهيد».
التليفريك،  اأ�صتقل  �صوف  لح��ق  وق��ت  فى 
الف�صول،  اإل  �صبب  دون  من  الفراغ،  فى  اأ�صبح 
اهلل،  من  قريب  واأن��ا  خ��ر،  لآ مو�صع  من  واأنتقل 
على  ي�صعب  واأق���رب.  اأع��ل��ى  ال�صهيد»  و»م��ق��ام 
ماكن،  الأ ذروة  بلغ  اإنه  يقول:  اأن  اجلزائر  زائر 
دائًما هناك ما هو اأعلى، من بعيد ت�صرف علينا 
الق�صبة وتطل، على الرغم من ق�صوة الحتالل 
يراها  ل  ل��ك��ى  م��ع��امل��ه��ا،  طم�ض  ف��ى  الفرن�صى 
البحارة من بعيد. اأن�صاأوا فيها بنايات ل تنا�صب 
التاريخ  مكر  اأن  اإل  تاريخه،  ول  اجلزائر  روح 
و�صرعان  الح��ت��الل،  اآل��ة  من  اأك��رب  واجلغرافيا 
على  ال��روح  وتتعرف  عافيته،  املكان  ي�صتعيد  ما 
اأ�صتعيد  وفيها  الق�صبة،  قيامة  وتقوم  اجل�صد، 
)معركة  فيلم  ف��ى  ال��ث��وار  مل��ط��اردات  م�صاهد 
الفيلم  يطاىل »جيللو بونتيكورفو»،  اجلزائر( لالإ
ول  القتلة،  تالحق  لعنة   ،1966 عام  اأنتج  الذى 

يزالون يخ�صونه، ومينعون عر�صه فى فرن�صا.
�صيدة  ا�صتقبلتنا  »ب��ال��ق�����ص��ب��ة»  ب��ي��ت  ف��ى 
واأ�صعفتها  بالعربية،  قلياًل  حتدثت  جزائرية. 
»وا�صينى  كان  الفرن�صية.  مع  اجلزائرية  لهجتها 
النجار»  »خالد  ا�صتف�صارات  يجيب عن  ع��رج»  الأ
�صلًما  �صعدنا  حنظل».  وناتاىل  اأحمد  و»خ��الت 
عليه  تطل  البيت،  باحة  من  ج��زء  هو  داخلًيا، 
حا�صره  ب��ني  م�صافة  ل  متحفى  ب��ي��ت  غ���رف. 
للمياه،  م�����ص��در  ب��ق��اي��ا  ي�صم  ال���ذى  وت��اري��خ��ه 
العائلة.  اأ�صالف  من  اأجيال  تركتها  ومقتنيات 
ال�صيدة الفخور باأ�صالفها حتفظ تاريخ كل قطعة 
فى البيت، وتقدم لنا حلوى وطعاًما حملًيا تاريخه 
يجهلها  تفا�صيل  احل��دي��ث��ة.  فرن�صا  م��ن  اأق���دم 
من  ج��زًءا  اجلزائر  اعتربوا  الذين  فرن�صا  قادة 
بها  الحتفاظ  اأن  وادع��وا  وروبية،  الأ اجلغرافيا 
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وروبي، وراهنوا على البقاء  دفاع عن ال�صرف الأ
ال��ق��در اجل���رال �صيء احلظ  ب����دي، واخ��ت��ار  الأ
امل�صابني  �صاللة  اآخ��ر  ليكون  دي��ج��ول»  »���ص��ارل 
بالبارانويا، وقد �صمعته ي�صتعري �صوت »عنرتة بن 

�صداد»، خاطًبا فى جي�صه عام 1959:
�صنوات،  خم�ض  دام  مت���رًدا  نعي�ض  اإن��ن��ا   �

وروبية. وخ�صارتنا للجزائر كارثة لنا وللدول الأ
املهزوم  اجلرال  اأن  التاريخ  ي�صجل  و�صوف 

اأول من قال: »فهمتكم».
قالها ل�صعب انتزع حريته، للجزائريني عام 
علي»،  بن  العابدين  »زين  ا�صتعارها  ثم   .1962
اإ�صارة اإىل حقوق امللكية الفكرية، حني  من دون 
قال: »فهمتكم»، قبل يوم من هروبه اأمام زحف 

حرار. التون�صيني الأ
فى  الدليل  بنا  طاف  ال�صيدة.  بيت  غادرنا 
»الق�صبة»، وبلغ منزل واأ�صار اإىل بابه، راأيت مثل 
هذا الباب فى فيلم )معركة اجلزائر(، واأ�صفت 
)جميلة(  فيلم  �صنع  ���ص��اه��ني»،  »يو�صف  على 
الدليل  ذك��ر  اجل��زائ��ري.  ال�صحر  ي��رى  اأن  قبل 
املكان،  ه��ذا  فى  ا�صت�صهدوا  جزائريني  اأ�صماء 
ومتتم بدعاء اأو �صورة الفاحتة، ثم وا�صل ال�صري 
قال  اأث��ري،  م�صجد  اإىل  و�صلنا  اأن  اإىل  وال�صرح، 
»خالد» اإن الفرن�صيني كانوا قد حولوه اإىل كني�صة، 
�صمن خطة �صاملة مل�صح الذاكرة املعمارية. كنا 
نتاأمل  لكى  درًج��ا،  هبطنا  كلمنا  وراءن��ا  نلتفت 
املحال والبيوت وبقايا الطرز املعمارية القدمية. 
مل ن�صعد قط، اإذ بداأنا من اأعلى، وانتبه الدليل، 
حتت،  من  تبداأ  اأن  يجب  ك��ان  الرحلة  اإن  وق��ال 
ومل  بدقة،  البانورامى  امل�صهد  ي��رى  فال�صاعد 

يكن الوقت واجلهد كافيني لرحلة �صعود.
ت�صتاأثر  ل  اجل��زائ��ري��ة  العا�صمة  اإن  قلت 
ن�صطة الثقافية، وانزعجت  �صد، فى الأ بن�صيب الأ
�صد».  »الأ اأحمد» من ذكر كلمة  ال�صورية »خالت 
انتبهت وقلت اإن عجلة الثورة دارت، وهى ل تعود 
اإىل الوراء اأبًدا، ولكن الثمن باهظ، وعلى ال�صعب 
ال�صورى اأن يدفع مهر احلرية، وهى ت�صتحق. وكنا 
اإحدى  اإىل  يومان  مدتها  ق�صرية  لرحلة  ن�صتعد 
�صيذهب  ال�صرق  فى  »ق�صنطينة»  اإىل  مدينتني، 
»قا�صم حداد» و»خالد النجار»، فى لقاء )تكرمي 
اأ�صافر  ملالك حداد(، واإىل »تلم�صان» فى الغرب 
لتلم�صان  مدًحا  و�صمعت  بيدج،  مو�صى  ب�صحبة 
باختيارها   )2011( ال��ع��ام  ه��ذا  حتتفل  ال��ت��ى 
�صالمية. ابت�صمت �صاخًرا من  عا�صمة للثقافة الإ
عام  �صكندرية  الإ اختريت  اإذ  امل�صرية،  الفهلوة 
اختيار  وهو  �صالمية،  الإ للثقافة  عا�صمة   2008

مر ب�صمت و�صالم  قوبل بده�صة وا�صتنكار، ومر الأ
�صكندرية كانت  حتى اإن كثريين ل يعرفون اأن الإ
�صالمية، وهى اأبعد  طوال عام عا�صمة للثقافة الإ
املدن عن مثل هذا الختيار الذى يليق بالقاهرة 
املدينة  �صكندرية،  الإ اإل  اأخ��رى،  مدينة  اأي��ة  اأو 
العربى  العاملني  فى  ورمب��ا  م�صر،  فى  الوحيدة 
اأن  قبل  »فتحت» ثالث مرات،  التى  �صالمي،  والإ
يتمكن منها »عمرو بن العا�ض» الذى غزا م�صر، 
عليه  ا�صتع�صت  ث��م  ك��ب��رية،  مقاومة  دون  م��ن 
وريثة  �صكندرية،  الإ احل�صينة،  البالد  عا�صمة 
املجد البطلمي، مقر الكني�صة املرق�صية. ا�صت�صلم 
راف�صني  عامني  بعد  انتف�صوا  ثم  املدينة،  اأه��ل 
اجلزية الكبرية، وحرروا مدينتهم من امل�صلمني 
�صكندرية مرة ثانية، ثم تلقى  الذين عادوا اإىل الإ
على  �صاعدهم  بيزنطًيا  مدًدا  �صكندرية  الإ اأهل 
طرد امل�صلمني مرة ثانية، وانتظروا مدًدا اآخر مل 
ت�صعفهم به بيزنطة املرهقة باخلالفات املذهبية 
وال�صيا�صية، وانق�ض امل�صلمون على املدينة، وكان 
اأهل  احتملها  التى  واجل��زي��ة  الثالث،  »الفتح» 
املدينة على كره منهم، و�صبى »عمرو بن العا�ض» 

»ال��ب��الذرى»  اإن  حتى  اأهلها،  اأب��ن��اء  م��ن  ا  بع�صً
�صكندرية باعوا اأبناءهم الذين  ي�صّجل اأن اأهل الإ

جنوا من ال�صبى لكى ي�صددوا اجلزية.
�صكندرية يعلمون اأن مدينتهم  مل يكن اأهل الإ

�صالمية! �صتختار »�صرا» عا�صمة للثقافة الإ
ومن  »وه������ران».  اإىل  ب��ال��ط��ائ��رة  ���ص��اف��رن��ا 
تفارق  مل  »تلم�صان».  اإىل  �صيارة  ن�صتقل  هناك 
حني  يبكى  مولود  كل  ال�صيارة،  قائد  البت�صامة 
ال�صحوك،  ال�����ص��اب  ه��ذا  اإل  ال��دن��ي��ا،  ي�صتقبل 
و�صكت لريد على  بعمله،  و�صعيد  اإنه متعلم  قال: 
بعد  الطريق،  فى  باأننا  ال�صائل  وطماأن  مكاملة، 
»عباأ»  كلمة  يكرر  و�صوف  املطار،  »عباأنا» من  اأن 
فى تنقالتنا بتلم�صان. اأ�صحك واأقول اإن التعبئة 
�صياء، ويبت�صم ويقول لل�صيدة  تخ�ض الب�صائع والأ
فى  معه  اإننا  الثقافية:  ن�صطة  الأ عن  امل�صوؤولة 
ال�صيارة، وفى العودة يقول لها اإنه »عباأنا» ونحن 

نقرتب من الفندق.
الطالء  ورائحة  )اإيبي�ض(،  فندق  فى  نزلنا 
تقول: اإن العمل انتهى فيه قبل �صاعات، لعلنا اأول 
النزلء. قالوا: اإن الفندق جديد، يفتتح مبنا�صبة 
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�صالمية،  الإ الثقافة  عا�صمة  املدينة،  �صيوف 
�صغري،  حمام  من  اإل  خالية  �صغرية،  وال��غ��رف 
و�صئلنا عما اإذا كنا نريد النتقال اإىل فندق اآخر؟ 
كنا قد تاأخرنا على العر�ض امل�صرحي، والفنادق 
النوم  ل�صاعات  م��اأوى  هى  ترًفا،  لي�صت  للغريب 
ولن  وامل�صامرة،  التجول  ف��رتات  على  الفائ�صة 
�صنغادر  ال�صباح  واحدة، وفى  ليلة  اإل  نقيم هنا 
اإىل  تل�صمان  مطار  اإىل  ومنها  امل�صور،  قلعة  اإىل 

العا�صمة.
ال�صاب »عباأنا» فى ال�صيارة، و�صارع بنا لكى 
ن�صاهد م�صرحية )هل مل تكن تعلم؟(، املقتب�صة 
من  دي��ب،  ملحمد  الغا�صب(  )القط  رواي��ة  من 
كان  الكبرية(.  الدار  الثقافية  )اجلمعية  تقدمي 
مينع  اأطفال  ب�صعة  دون  مغلقا  اخلارجى  الباب 
من دخولهم. اقرتحت عليهم اأن ي�صمحوا  رجال الأ
لهم، لعل اأحدهم ي�صري يوًما كاتًبا اأو ممثاًل اأو 
خمرجا بف�صل م�صاهدة هذه امل�صرحية. اعتذروا 
باحل�صور،  املمرات  وازدح��ام  امل�صرح،  لمتالء 
مكان.  لنا  لي�ض  نحن  حتى  العر�ض،  ب��دء  قبل 
طفال املمثلني، فى  جذبتنا املو�صيقى وحوارات الأ
�صن اأولدي، واليوم ال�صبت 25 / 6 / 2011 عيد 
امل�صرح  امليالد اخلام�ض لبنى )اآدم(، وهنا فى 
اأطفال فى مثل �صنه واأ�صغر منه، ب�صحبة اأمهات 
واآباء فرحني بامل�صرح، وبع�صهم ل يعرف »حممد 
ديب» )1920-2003(، ابن تلم�صان الذى عا�ض 

ودفن خارج بالده.
فى اليوم التاىل قابلنا »ميلود حكيم». ذهبنا 
امللكى  الق�صر  حرم  فى  امل�صور(،  )متحف  اإىل 
ا جمعية »حممد  الزيانى فى قلعة امل�صور، هنا اأي�صً
ديب»، ت�صتعيد اأعماله وتوثق كل ما يخ�صه، ومتنح 
درهم  مليون  قيمتها  عامني،  كل  با�صمه،  جائزة 
بتحنيط  يعنى  متحًفا  لي�صت  اجلمعية  جزائري. 
املا�صى اأو التغنى به، هى اأقرب اإىل جهة بحثية 
غيور على اإبداع ابن املدينة. قالوا لنا اإن ترجمة 
وىل فى بريوت »خاطئة»،  اأعمال »حممد ديب» الأ
ل بد اأن يكون املرتجم جزائرًيا، ويف�صل اأن يكون 
من »تلم�صان»، ليتمكن من نقل ال�صياق التاريخى 

بداعي. واحل�صارى والجتماعى للن�ض الإ
اأبو  »الزيانى  ال�صلطان  بناه  القلعة  م�صجد 
ول» عام 1310 ميالدية، اأما قلعة  حمو مو�صى الأ
اأزيح  وق��د  ب��ال��داخ��ل،  ج��ار  فيها  فالعمل  امل�صور 
»اأبو  ال�صلطان  بناها  التى  ���ص��وار  الأ عن  الركام 
القلعة  العاقل» عام 1446، فبدت  اأحمد  العبا�ض 
قلعة تتحدى حماولت ال�صتعمار الفرن�صى طم�ض 
معاملها. جنت اأعمدة وقطع في�صف�صاء فى الق�صر 

ومازالت  الفرن�صيني،  جهالة  من  للم�صور  امللكى 
�صلية..  الأ وكتاباتها  ونقو�صها  حتتفظ بخطوطها 
)العز القائم هلل( و)امللك الدائم هلل(، ويحر�ض 
وترميم  ال��ق��دمي��ة،  امل��ع��امل  ت��رك  على  العاملون 
الن�صخة  للق�صر،  القدمي  الطراز  على  املت�صاقط 

اجلزائرية من ق�صر احلمراء فى غرناطة.
بالقرب من الق�صر دخلنا متحف فى �صاحة 
�صغرية تف�صى اإىل �صوق �صعبي. ل م�صافة جغرافية 
منحوتات  وامل��ت��ح��ف،  اجلمهور  ب��ني  نف�صية  ول 
للمخطوطات  معر�ض  اإىل  ج�صوًرا  متد  حديثة، 
ومكتبات  م�صاجد  مقتنيات  م��ن  ���ص��الم��ي��ة،  الإ
ومثقفني، وقد عر�صت فى متحف �صيدى بلح�صن، 
كما  فخم،  جملد  فى  الثقافة  وزارة  واأ�صدرتها 
)املهرجان  لوحات  ي�صم  اآخر  ا جملد  اأي�صً �صدر 
الثقافى الدوىل للمنمنمات والزخرفة(، مب�صاركة 
فنانني من ال�صرق والغرب. واملعر�صان جزء من 
»تلم�صان»  ع��ام  ط��وال  ت�صتمر  واأن�صطة  معار�ض 

�صالمية. عا�صمة الثقافة الإ
�صارع  يدفعنى  ال�صعبي.  ال�صوق  ف��ى  تهت 
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اأذكر  ول  الرجوع،  اأع��رف طريق  ول  زق��اق،  اإىل 
بيدج»،  »مو�صى  فيه  تركت  ال��ذى  املتحف  ا�صم 
ول  ال�صوق،  فيها  ي�صب  التى  ال�صاحة  ا�صم  ول 
ال�صراء،  بحالة  ا�صتمتعت  ال�صائق.  ينتظرنا  اأين 
وجربت اأن اأ�صاوم بائعا عجوزا، واقرتحت �صعرا 
اأقل، ومل يرد، وعرف من لهجتى اأننى م�صر، اإل 
اأنه �صاألني: »م�صري؟»، قلت: »ما اأنت عارف!»، 
فغنى »لعبد احلليم»، وانتهى ب�صرعة من يخاف 
م كلثوم» من )�صرية  األ ي�صعفه الوقت، وغنى »لأ
احلب(: ل اأنا قد ال�صوق، ولياىل ال�صوق، ول قلبى 
ثم  اإليه،  واأن�صت  يدى  فى  ما  تركت  قد عذابه. 
�صاألته هل يوافق على ال�صعر الذى اأطلبه؟ فقال: 

»ما اأنا غنيت لل�صت، انتهينا، موافق».
مل يبق الكثري على موعد الطائرة، وال�صاب 
قال للم�صوؤولة اإنه »عّباأنا» من الفندق، وملح بعينه 
م�صحًحا  يبت�صم  وهو  فاأتبع  الالئمة،  ابت�صامتى 
اأنه ا�صطحبنا من الفندق، واأننا فى الطريق اإىل 

مطار تلم�صان!

امل�شجد الكبري
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فى التثاقف الت�شكيلّى

�شـــاكـر لعـيبى 

المو�ضوعات  لبع�ض  ب��ي��ك��ا���ض��و  دي���ن  ي��ح��ت��اج 
ثيرة فى خزف بلن�ضية، الدين المعروف من  الأ
إلى بع�ض الت�ضديد والمزيد  طرف دار�ضيه اليوم ا

من الفر�ضيات. 
بالخزف  م����و�����ض����وًل  ب��ل��ن�����ض��ي��ة  خ�����زف  ب���ق���ى 
ال����ذى ظ���ل يمار�ض  ����ض���ام���ى وال��م��ت��و���ض��ط��ى  الإ
بال�ضترداد،  ي�ضمى  م��ا  ف��ت��رة  ف��ى  حتى  ت��اأث��ي��ره 
ومثال  ���ض��ام��ى،  الإ للحكم  ال��ك��ام��ل  ال����زوال  اأى 
ه���ذا ال��خ��زف )ط��ب��ٌق ع��ل��ي��ه ر���ض��م ق��ل��ع��ة وطيور 
ب��ات��رن��ا )مقاطعة  م���ن  ن�����ض��ائ��ي��ة(  و���ض��خ�����ض��ي��ات 
ع�ضر  ال��راب��ع  ع�����ض��ر-  ال��ث��ال��ث  ال��ق��رن  بلن�ضية(، 
 Inv. الجرد  رقم  الخزف،  متحف  )بر�ضلونة، 
20090(، ورغم اأنه من المنتوجات البلن�ضية 
ندل�ض،  لاأ الم�ضيحى  ال��غ��زو  ل��ف��ت��رة  ال��اح��ق��ة 
الم�ضماة  ال��زخ��رف��ي��ة  ���ض��ك��ال  الأ اأن  ن��ج��د  إن��ن��ا  ف��ا
نة« تتمازج مع الزخارف ذات  »القوطية- المدجَّ
والبنى،  خ�����ض��ر  الأ األ��وان��ه،  الم�ضرقى.  التاأثير 
معروفة ومتداولة فى الم�ضرق خال القرنين 
فى  بعد  وم��ن  للمياد،  ع�ضر  وال��ح��ادى  العا�ضر 
الزخرفة  اأم���ا  ن��دل�����ض.  والأ ���ض��ام��ى  الإ المغرب 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��اب��ل ال��م��ت��ع��اك�����ض، ف��ه��ى اإرث 
�ضامى. التزاوج القوى يبدو  اأكيد من الفن الإ
اأي�ضا فى �ضورة البرج ذى طوابق الثاثة الذى 
فى  والمتداول  باترنا  فى  الموجود  ذلك  ي�ضبه 
فى  نجد  زخرفى.  »كمو�ضوع  المدينة  �ضناعات 
ول، فتحتين بعقود ثاثية الف�ضو�ض  م�ضتواه الأ
جال�ضتان  متقابلتان  ام��راأت��ان  داخ��ل��ه��ا  تحتمى 
ال�ضدر،  مفتوح  بلبا�ض  ال�ضرقية  الطريقة  على 
على  الطويل  �ضعرهما  على  تاجين  وتحمان 
إيران وباد ما بين النهرين. فى  �ضاكلة ملكات ا
يد كل منهما قر�ض، ربما اآلة مو�ضيقية اأو مراآة 
فى  ع��ادة  ت�ضتعمل  زينة  اأداة  باعتبارها  �ضغيرة 
ناقة  ظهار الأ الثقافة الم�ضيحية لتلك الفترة لإ
والبذخ. هذا المو�ضوع متداول كثيرا على قطع 

الخزف فى باترنا«.
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عنوانه  بالفرن�سية  مرجعى  ك��ت��اٌب  ي�سير 
دين  بع�ض  اإل���ى  وال�سيراميك(2  )بيكا�سو 
اأنواع  مختلف  م��ن  وا���س��ت��ع��ارات��ه  ب��ي��ك��ا���س��و 
عدة  فى  بلن�سية  لخزف  ��ًا  وَع��َر���سَ ال��خ��زف، 
)�سحن  بيكا�سو  خزفية  مثال  يقارب  مواقع. 
مع راأ�ض برى وحاجز فخارى ثالثى القوائم( 
قائاًل:  بلن�سية  باترنا،  اإل��ى  يرقى  �سحن  مع 
»عندما ي�ستخدم بيكا�سو طوعا اأرجل الديك 
المذكور(  �سحنه  )يق�سد  اأعماله  بع�ض  فى 
باترنا  اأن يقيم �سلة مع �سحن  الممكن  فمن 
على �سبيل المثال حيث بقى الحاجز الفخارى 
ثالثى القوائم عالقًا بالم�سادفة على ال�سحن 
وجهة  وم���ن  ب��ع��دئ��ذ،  ال��ط��ب��خ.  عملية  اأث��ن��اء 
اأولى  نموذج  بيكا�سو  ي�ستلهم  �سكلية،  نظر 
بال�ستيكى م�ستعار من مدونة ال�سيراميك ما 
مما  واأي�سًا  الكال�سيكى  كما  الكال�سيكى  قبل 

قبل الكولومبى وال�سعبي« )�ض190(. 
وال يبدو اأن االحتمالية البعيدة التى ي�سعها 
فى  بلن�سية،  ب�سحن  بيكا�سو   لتاأثر  الموؤلف 
الفرن�سية  ال��م��ف��ردة  فهم  دون  م��ن  محلها 
بالقامو�ض  نجدها  لم  التى   pernette
تعريفا  حرى  باالأ ووجدنا  العربي-الفرن�سى، 
لها فى اأماكن اأخرى: »هى حامل من الطين 
عادة، يمنع الفخار من اأن يالم�ض بع�سه فى 
الحوامل  ه��ذه  وت��اأخ��ذ  الطهى.  اأث��ن��اء  الفرن 
يم�سى  عموما،  �سالمى  االإ ال�سيراميك  فى 
بثالثة  ن��ج��وم  �سكل  ال��ق��ول،  اإل���ى  م�سدرنا 
فروع. نهاياتها المدّببة تترك اأثرًا غير مطلّي 
الفخارية  القطعة  م��ع  االت�����س��ال  ن��ق��اط  ف��ى 
�سبانية المتعلقة  المجاِورة«. تلقى المراجع االإ

ب�سناعة الخزف المزيد من ال�سوء على هذه 
فى  ملت�سقُا  المرئى  القوائم  ثالثى  الحاجز 

قطعة بيكا�سو و�سحن بلن�سية.
ال�حاجز  اأن  �سبانية  االإ الم�سادر  تذكر 
�سبانية  باالإ ي�سمى  واأن��ه  القوائم  ثالثى  ه��ذا 
ي�سلط  ع��رب��ى.  اأ���س��ل  م��ن  كلمة   ،Atifle
�سبانية  االإ الملكية  كاديمية  االأ قامو�ض  تعريف 
�ساءة عليها: اأرتيفيل، الطفيل،  المزيد من االإ

اأثافى.
 atifle. )Del ár. hisp. atífil،
 este de atáfil، y este del ár.
 clás. atafī، piedras en las
 que se apoya la marmita،

.)trébedes
�سبانية  االأ اإل��ى  العربية  )من   :Atifle
العربية  م���ن  اأط���اف���ي���ل،  م���ن  اأرت���ي���ف���ي���ل، 
تو�سع  التى  ال��ح��ج��ارة  اأث��اف��ي:  الكال�سيكية 

عليها غالية، ركيزة(. 
العرب:  ل�����س��ان  ف��ى  اإذْن.  ث���اف���ى  االأ اإن��ه��ا 
تقديره  ال��ِق��ْدر،  عليه  يو�سع  م��ا  ��ة:  ْث��ِف��يَّ واالأُ
. وهى الحجارة  اأُْفُعولة، والجمع اأَثافىُّ واأَثاثيُّ
والهمزة  عليها،  القدر  وتجعل  تن�سب  التى 
ى القدر واأَْثفاها: جعلها على  فيها زائدة. وَثفَّ
ثافى. ورماه  ْيتها و�سعتها على االأَ ثافى. وَثفَّ االأَ
يجعل  ن��ه  الأَ الجبل  يعنى  ث��اِف��ى:  االأَ بثالثة  اهلل 
وعليهما  عليه  وين�سب  جانبه  لى  اإِ �سخرتان 
القدر، فمعناه رماه اهلل بما ال يقوم له. الموقد 
لغة مو�سع الوقد، وكذلك الموقدة. وهى ِهَنٌة 
ذات ثالثة جوانب اأو اأثافى ُتعمل من حجر اأو 
طين اأو معدن وتوَقد فيها النار وُيطبخ عليها.

ا�سطالحية  كلمة  اأم���ام  اأن��ن��ا  ظننا  وف��ى 
فيها  وقع  الخزف،  �سناعة  فن  عن  اأندل�سية 
�سلى  االأ معناها  من  اأثافى  المفردة  تحويل 
ت��ق��ن��ى �سغير  ب��ح��ام��ل  ل�����س��ي��ق  اإل����ى م��ع��ن��ى 
ال  ال�سناعة.  لتلك  همية  االأ غاية  فى  الحجم 
م�سدر عربيًا، على حد علمنا ي�سير اإلى هذا 

اال�ستخدام التقنّي.
ثافي«  االأ »ثالثة  العربى  المثل  نعرف  كلنا 
ر لنا لماذا تجاهل محللو خزف  الذى قد يف�سِّ
ثافى« المو�سوعة على خزفيته،  بيكا�سو اأن »االأ
ندل�سى  االأ الخزف  فى  عريقًا  تاريخًا  تمتلك 
�سالمى، حتى اأن ا�سمها ظل هو نف�سه حتى  االإ
اليوم الراهن. وقد وجدت منها كميات كبيرة 
فى ق�سبة مالقة يمكن اأن نراها فى ال�سورة 

جوار كالمنا. 
مقاطعة  ف���ى  ���س��ي��ك��وي��ن��وا  م��دي��ن��ة  ف���ى 
)واداالخارا فى و�سط اأ�سبانيا3 اأي�سًا اكت�سف 
باال�سم  ه��ذه،  الخزفية  ث��اف��ى  االأ من  العديد 
ترينا  اللحظة.  حتى  دائ��م��ًا  نف�سه  العربى 
ثفية  اإحدى �سورنا الطريقة التى ُتو�سع فيه االأ
خر المو�سوع  لكى تمنع االلت�ساق بال�سحن االآ

فوقه فى الفرن.
ب�سحن  متاأثرا  ثفية  لالأ بيكا�سو  ا�ستخدام 
ندل�سية ال يبدو  بلن�سبة اأو غيرها من المدن االأ
ن  مح�ض احتمالية بعيدة، بل هو �سبه اأكيد، الأ
بمكان،  معروفة  بها  ندل�سيين  االأ معرفة  �سعة 
اأن بيكا�سو يجهلها بحال من  وال يمكن الظن 
حوال، مع الكمية الكبيرة المكت�سفة منها فى  االأ
خرى،  ندل�سية االأ مالقة خا�سة، وفى المدن االأ
ندل�سية  االأ ال�سحون  من  العديد  وج��ود  ومع 

طين  للمياد.  ع�ضر  الرابع  بداية  ع�ضر،  الثالث  القرن  نهاية  بلن�ضية،  باتيرنا،  من  �ضحن 
مطبوخ. القطر: 19.5�ضم. اللوحة رقم 87 فى كتاب »بيكا�ضو وفن ال�ضيراميك«.  

راأ�ض  م��ع  �ضحن   ،Plat avec tête de Faune à la pernette بيكا�ضو: 
برى وحاجز فخارى ثاثى القوائم. عام 1941 وا�ضتعاد العمل به عام 1951. ال�ضكل. القطر 

35.5�ضم. من�ضور على �ض191 من مرجعنا.
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ثفية ملت�سقة بها ب�سبب  القديمة التى ظلت االأ
وا�سع  ب�سكل  مطلعًا  بيكا�سو  يبدو  تقنّي.  خلل 
ندل�سى،  االأ �سالمى  االإ الخزفى  رث  االإ على 
العارف،  الدقيق  التف�سيل  ه��ذا  عبر  اأقلها 
خ�سر  االأ بيكا�سو  �سحن  لون  اأن  عن  ناهيك 
الذى يعنينا هو لون ال�سحن البلن�سى. وهذا 
�سالمى  االإ الخزف  تقاليد  فى  عريق  اللون 
اأن هواج�ض  ندل�ض. من جديد نالحظ  االأ فى 
ثفية الملت�سقة  بيكا�سو قد اأفادت من فكرة االأ
خطاأُ وجعلتها عن�سرا ت�سكيليًا معا�سرًا يقوم 
يعرفه  ال���ذى  د  المتعمَّ ال��ك��والج  ف��ك��رة  على 
بيكا�سو منذ وقت التكعيبية المبكر فى م�ساره 
الفنى. الفارق المفهومى كبير دون �سك بين 
الت�ساق �سدفوى وبين الكوالج. فالكوالج جّدد 
التمثيل  فكرة  م�سائاًل  الت�سكيلية  الممار�سة 
 ،image التقليدية للواقع و�سناعة ال�سورة
�ست�سكل  حيث  والحياة  الفن  بين  يقارب  وهو 
عنا�سر الواقع الب�سيطة والعادية، من حينها، 
�سياء  جزءًا ع�سويًا من العمل الفنى، وحيث االأ
اليومية  ال��ح��ي��اة  ف��ى  اال���س��ت��خ��دام  ل��وف��ة  ال��م��اأ
والم�ستهلكة يمكن اأن تندغم فى الفن. ُيعزى 
اأول اكت�ساف للكوالج فى تاريخ الفن الحديث 
لبيكا�سو، وذلك فى عمله )طبيعة �سامتة مع 
 Nature morte كر�سى من الخيزران
)متحف   )à la chaise cannée
بيكا�سو، باري�ض( الذى اأنجزه فى �سهر اأيار/ 
انطالقًا  العمل  اأنجز  وقد   .1912 عام  مايو 
اإلى  ال��ع��ودة  ف��ى  وب���راك  بيكا�سو  رغ��ب��ة  م��ن 

الذى  التجريد  خطر  مواجهة  فى  )ال��واق��ع( 
مرحلتها  فى  التحليلية  التكعيبية  به  تعتمل 
ال�سنة  تلك  فى  بيكا�سو  قّرر  التبا�سًا.  كثر  االأ
على  غريبة  مواد  اأعماله  بع�ض  فى  يدمج  اأن 
م�ساءلة  �سمن  التقليدية،  اللوحة  تقنيات 

مفهومية عن عالقة الفن بما يمثله.
من  تقريبًا  عامًا  ثالثين  وبعد  ذلك  رغم 
ل با�سمه، ال يبدو كوالج �سحن  اأول كوالج ي�ُسجِّ
مفهومية  م�ساءلة  اأى  اأم��ام  الخزفّي  بيكا�سو 
هو  ما  قدر  الواقع،  بتمثيل  الفن  عالقة  عن 
نا�سجة،  تقريبًا،  ُلُعبية  بال�ستيكية  ممار�سة 
ال�ساأن،  بهذا  للفنان  عريقة  �سمعة  ت�ستثمر 
الذى  بلن�سية  �سحن  م��ن  بالتالى  وتغترف 
الم�ساءلة  وتلك  ال�سهرة  لهذه  مالئمًا  وجده 
القديمة، المفقودة عمليًا فى كوالجه الخزفى 

تبرر  مو�سوعية  عالقة  ال  جهة  من  الحالى. 
ثالثى  الحاجز  بهذا  البرية  الحياة  عالقة 
لبيكا�سو  اأخ��رى ال نعرف  رج��ل، ومن جهة  االأ
هذا  لمثل  للكوالج،  جمالية  نظرية  مبررات 
التى  ال�سيراميك  اأعمال  فى  عينه،  الكوالج 

اأنجزها طيلة ان�سغاله به.
ف���ى ال��ف�����س��ل ال��م��ت��ع��ل��ق ب��م��راج��ع خزف 
بيكا�سو، هناك �سروحات فى كتاب )بيكا�سو 
عودة  كيفية  ع��ن  ال��م��ذك��ور  وال�سيراميك( 
من  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ال��م��راج��ع  اإل���ى  بيكا�سو 
الخزفية.  ت�ساميمه  ا�ستلهام  اأو  اإيجاد  اأجل 
عن  كثيرة  اأم���ور  بين  م��ن  ال��م��وؤل��ف  يتحدث 
عالقة الفنان بالخزف القبر�سى )�ض192(، 
فرن�سية  خزفية  لت�سميم  اإن��ت��اج��ه  واإع����ادة 
عن  ك��ت��اب  ف��ى  �سابقًا  من�سورة  )�����ض196( 
الخزف الفرن�سى �سادر عام 1928 4. ال يقّيم 
ال�سريحة  البيكا�سوية  ال�سرقة  هذه  مرجعنا 
ما  واإذا  ���س��ل.  االأ »ت��ط��اب��ق«  اأن��ه��ا  بالقول  اإال 
اإلى  بيكا�سو  يعود  اأن  ما  حد  اإلى  معقواًل  كان 
بيكا�سو  نقلها  بطة،  تمثل  اأترو�سيكية  خزفية 
)حاملة  عمله  فى  عينه  الحرفى  بت�سميمها 
اأنها من  اأ�سا�ض  اأيد وطائر(5، على  زهور مع 
اأن  معقواًل  فلي�ض  الخزف،  فن  كال�سيكيات 
»ياأخذ« ت�سميمًا خزفيًا فرن�سيًا حديثًا تقريبًا 
الريبة.  بع�ض  مر  االأ يثير  اأن  دون  وبحرفيته، 
اأحيانًا  ُيكتب  كيف  ل�سرح  مفيد  المثال  هذا 
تعلق  اإذا  مفرداته  يختار  وكيف  الفن،  تاريخ 
مثل  رة  منت�سِ ثقافة  من  ق��ادم  بفنان  م��ر  االأ
مخفف  ا���س��م  ه��و  »ال��ت��ط��اب��ق«  ه��ذا  بيكا�سو، 

.gus avec insecte ، 1951 بيكا�ضو: �ضبى مع ح�ضرة  François Poncetton، Georges( قرعة: من كتاب
 ،)  Salles : Les poteries françaises، 1928

إ�ضبانى مع ثاث �ضمكات على ورقة جريدة«.  بيكا�ضو: »طبق ا
عام 1957. إ�ضباني- موري�ضكى، على �ضكل دائرى، قطره  غ�ضار Faience ا

40�ضم. بيع فى مزادات كري�ضتي�ض فى نيويورك عام 2008 
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للغاية لفعل اآخر. وقد يكون دلياًل على الكيفية 
التى »يتطابق« فيها عمله، حرفيًا، مع اأعمال 
الجوهرى  مر  االأ الحالى.  مبحثنا  تهّم  اأخرى 
فى الخزفية الفرن�سية هو ت�سميمها المتميز. 
لقد »اأخذه« بيكا�سو مثلما هو بال�سبط، لكنه 
ر�سم عليه اأ�سكاله الزخرفية التجريدية التى 
يمكن، من جهة اأخرى، افترا�ض م�سادرها. 
ويبدو اأن بيكا�سو، فى هذه حالة هذه الخزفية 
له  الفرن�سية الع�سرينية، َيعتقد اأن مجرد تدخُّ
ت�ساميمه،  من  لي�ض  ت�سميم  على  بالر�سم 
بعزو  الحق  يمنحه  تمايزه،  درجة  كان  مهما 
نعرف  م�سدره.  تمويه  اأو  لنف�سه،  الت�سميم 
مر نف�سه على م�ستوى  �سعراء عربًا يقومون باالأ

اإبداعى اآخر. 
هذا المثال نموذجى من اأجل �سرح عالقة 
ندل�سى الذى لم يكن هو  االأ بيكا�سو بالخزف 
بحاجة اإلى وثائق فوتوغرافية لالطالع عليه.

عبقريته،  اأن  يبدو  ما  على  بيكا�سو  يوؤمن 
ف�����اق ت�����س��م��ح له  و���س��ه��رت��ه ال��ت��ى ط��ب��ق��ت االآ
باعتبار كل اإنجاز �سابق اأو معا�سر بع�سًا من 
م�ستحقاته، اإذا لم نقل منجزاته. ومن جديد 
نف�سه.  المذهب  يذهبون  عربًا  �سعراء  نعرف 
تاريخ  موؤرخو  ي�سمت  نف�سه  المنوال  وعلى 
»تطابٍق«  واق��ع��ِة  كل  من  يخففون،  اأو  الفن، 
اأثبتت  جبارة  ت�سكيلية  فعالية  ل�سالح  مريبة 
بداعى. نحن نرى  اأنها خالقة على ال�سعيد االإ
ا�ستيهامات  اإن  الموقفين.  كال  فى  اإف��راط��ًا 
خرين  اأعمال االآ بيكا�سو نموذجية فى عزوها 
و�ساط  االأ جميع  لتر�سى  تكن  ول��م  لنف�سها، 

وربية.  الت�سكيلية والمتخ�س�سة فى القارة االأ
لم ي�سمت نقاد الفن عن »تطابقات« بيكا�سو 
الفن  ت��اري��خ  ف��ى  جيدا  يعرفونها  اأع��م��ال  م��ع 
�سارن�سول  ج���ورج  م��ث��ل  بع�سهم  ورب�����ى.  االأ
يتحدث   )Georges Charensol(
فريقى6،  االأ الفن  اأ�سكال  ن�سخ حرفيًا  انه  عن 
لكنهم ي�سمتون قلياًل عن تطابقاته مع الفن 

ندل�سى.  االأ
منا�سبات  ف��ى  البع�ض  ت��ح��دث  م��ا  واإذا 
عن  الثالثينيات،  �سنوات  فى  خا�سة  ع��دة، 
بنبرة  نطقوا  فقد  بيكا�سو،  من  انزعاجهم 
ندل�سى،  االأ ���س��ل��ه  الأ م��ري��ب��ة  اإ����س���ارات  فيها 
يتحدث  كما  بال�سبط  البربرى،  �سالمى،  االإ
العربية.  والثقافة  العرب  عن  اليوم  بع�سهم 
مثاًل  كتبه  م��ا  ���س��ارات  االإ تلك  على  وكدليل 
بيكا�سو  ���س��دي��ق  اأع����اله  ���س��ارن�����س��ول  ج���ورج 
هو  »بيكا�سو  ال�سوريالية:  اتجاهاته  بمنا�سبة 
الغزاة  �ساللة  وم��ن  اأندل�سى،  �سيء  كل  قبل 
 Jacques العرب« 7)�ض230(8. جاك غين 
عذب««  بربرى  »بيكا�سو  ق��ال:    Guenne
جورج  فالديمار  اأع��اله(،  المرجع  )���ض229 
Waldemar Georges: »بيكا�سو مكتٍف 
 «iconoclaste لل�سورة  المعادى  ب�سعاره 
اأعاله(. وكلها ت�سريحات  المرجع  )�ض229 
ندل�سى، اأو اإلى اإ�سالم  وتلميحات اإلى اأ�سله االأ
يعادى لل�سورة. كان الجميع يعلم من دون �سك 
 Doña اأن والدة بيكا�سو دونا مريا اأى لوبيز
من   Maria Picasso y Lopez
فاإن  البع�ض  وح�سب  عربى.  اأندل�سى  اأ�سل 

 ،1945 عام  اإال  فرن�سا  فى  ُيقبل  لم  بيكا�سو 
ونقديًا  �سعبيًا  قبوله  اأ�سباب  بين  من  وي�سع 
اأعمال  اإل��ى  باإ�سارة  خزافًا9،  و�سار  عاد  اأن��ه 
طاقته  اأطلقت  التى  الخزفية   Vallauris

ال�سيراميكية.
نظر اأ�سواأ ما فى النقد الفرن�سى اإلى بيكا�سو 
نه اأندل�سى من اأمٍّ  بعين الريبة بل العن�سرية الأ
مر على نحو  ذات اأ�سول عربية، واإْن لم يقل االأ
يبدو،  النظرة، على ما  اأبدًا، وبقيت هذه  فج 
الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية  حتى  خفية 
فى  �سماء  االأ اأرف��ع  �سليمة،  بنية  نظر،  بينما 
نزوعه  اإلى  اأبولونير،  مثل  الفرن�سية،  الثقافة 
التجديدى، وت�سخي�سيته الحرة، واقترابه من 
التجريد على اأنه قادم اأي�سا من اأ�سٍل اأندل�سى 
اإ�سالمى ال يحّبذ ال�سورة والت�سوير. فى كال 
الغالب  ف��ى  م��ري��ح  غير  اأم���ر  ثمة  الحالتين 
تغافله  ر  يف�سِّ ق��د  م��ا  وه��و  للفنان،  بالن�سبة 
ندل�سية،  االأ مراجعه  اأم��ر  وط��م��ره  وتجاهله 
مكتفيًا بمنجزه البديع الذى هو الرد المفحم 
على نزعات الريبة العن�سرية التى قيلت فى 

وجهه باأ�سلوب حريرى، ولغة ثقافية عالية.
ال�سيا�سية  ل��ل��ح��ي��اة  ا���س��ت��ع��را���ض  اأى  اإن 
ال�سعوب  عن  الثقافية  وت�سوراتها  الفرن�سية، 
قل من  الم�ستعمرة فى الفترة الممتدة على االأ
الخم�سينيات،  نهاية  حتى  الجزائر  احتالل 
يكون  اأن  �سعوبة  اإل��ى  ب�سهولة  المرء  �ستدل 
المرء عربيا، اأو م�سلمًا، اأو من اأ�سول اأندل�سية 
حتى ال نقول اإ�سبانية. �سهدت هذه الفترة كل 
كزوتيكية  واالأ اال�ستعالئية  الت�سورات  اأن��واع 

إ�ضبانيا. �ضبانية Atifle، وبالفرن�ضية pernette(  ثاثية القوائم ُعثر عليها من مدينة اأثفية مكت�ضفة فى ا اأثافى )بالإ
وانى المطبوخة يومها. متحف ق�ضبة مالقة. �ضلية لاأ لوان الأ مالقة، وعليها بقايا الأ
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واال�ست�سراقية والعن�سرية وا�ستغالل ال�سعوب 
والحروب الطاحنة �سدها، والتقليل من �ساأن 
ح�ساراتها. ولقد كانت اإ�سبانيا فى قلب ذلك. 
لفترة طويلة،  اإ�سبانيا،  وروبى  االأ الوعّي  و�سع 
اإن  المتخلفة.  الجنوب«  »بلدان  م�ساف  فى 
جردًا بالكتابات واال�ست�سهادات التى تنظر اإلى 
�سبان بهذه الروحية وال �سيء �سواها، يمكن  االأ
اأن توؤلف كتابا باأكثر من مجلد واحد. لنتذكر 
 )mauresque( موري�سكى  مفردة  اأن 
وحدها كانت مثقلة بدالالت �سالبة عميقة فى 
وروبية. ومن هنا علينا النظر اإلى  دبيات االأ االأ
عملية الطم�ض الواعية اأو الالواعية التى قام 
بها بيكا�سو لكى ال يتذّكر اأو يذّكره اأحد بتلك 

المفردة.
اإلى نتائج تعنينا  اأن هذا الطم�ض قاد  غير 
لقد  ندل�سى.  االأ بالخزف  عالقته  ب�ساأن  نحن 
�سنوات  من  بدءًا  نعلم  كما  خزفه  اأهم  اأنجز 

ربعينات من القرن الما�سى. االأ
عينها  ربعينية  االأ ال�سنوات  تلك  من  وبدءًا 
يعد  لم  التى  �سهرته  قمة  اإل��ى  بيكا�سو  و�سل 
لعمله.  مريح  غير  ت��اأوي��ل  اأى  بعدها  يخ�سى 
لكن من هذه الثقة اأي�سا ال يبدو اأبدًا اأنه كان 
ندل�سية، فى مفارقٍة  متحم�سًا لذكر مراجعه االأ
اإال بفهم مجمل ت�سوره عن  ال يمكن فهمهما 
من  االغتراف  تبيح  التى  الفريدة  »عبقريته« 
�سارة  اأى م�سدر وتعتبره اأمرًا م�سروعًا دون االإ

اإليه والت�سريح به.
م�ستبعد  لكنه  بديهى،  الدين  ه��ذا  بع�ض 
من وعى بيكا�سو بفرادته. فاإن جميع الخزف 

المتو�سطى داأب على تمثيل ال�سمك فى خزفه، 
التى قدمها  النماذج  تتقارب  بطرق مختلفة. 
مني�سة  مدينة  ن��م��اذج  م��ن  لل�سمك  بيكا�سو 
لجهات  بلن�سية،  مقاطعة  فى   Manisès
دائرى حول  ب�سكل  تقديمه  راأ�سها  عدة، على 
ال�سحن. هناك اأكثر من مثال لذلك فى خزف 
اإ�سبانى مع  بيكا�سو، منها مثاًل �سحنه »طبق 
ثالث �سمكات على ورقة جريدة« عام 1957 
ل�سحن  بنموذج  موؤلف مرجعنا  يقاربه  الذى 
مني�سة، وهو من القرن ال�سابع ع�سر الميالدى. 
توجد نماذج مت�سابهة معه، منها �سحن اأبعد 
عهدا قلياًل، من القرن ال�ساد�ض ع�سر. ي�سفه 
باعه عام  الذى  – نيويورك  مزاد كري�ستي�ض 
الو�سط،  من  منبعج  كبير  �سحن  باأنه   2008
�سباني-الموري�سكى، على �سكل  من الغ�سار االإ
دائرى، الجناح مقولب بثالث �سنابل اأو اأوراق 
االنبعاج  بالنحا�ض.  عة  وملمَّ اأزرق  ذات ديكور 
بال�سمك  ال��م��ح��اط  ل��ئ  ال��م��ت��الأ الموتيف  ذو 
ينف�سل باأراب�سك نباتى ن�سفى. قفا ال�سحن 
مزين بعجلة م�سّفرة، ودوائر م�ستركة المركز 
وقد  للتعليق،  ثقب  وفيه  دائرية،  وبموتيفات 
�سدوع.  وب��ه  الترميم  بع�ض  اليوم  له  اأج��رى 

قطره 40�سم.
ال�سحن  وفى  بيكا�سو  �سحن  فى  ال�سمك 
جميع  دائ���رى.  ب�سكل  ل��ه  ُمث�ِّل  الموري�سكى 
نجد  بيكا�سو  خزف  فى  ال�سمكية  التمثيالت 
اأو  الرفيعة  بلن�سية،  �سحون  فى  ي�سابهها  ما 
المغرب  �سحون  ف��ى  نجدها  ب��ل  ال�سعبية، 
ماألوفة  ثيمة  اإن��ه��ا  واف����رة.  ب��وف��رة  ال��ع��رب��ى 

يبيرى  واالأ المغاربى  الخزف  بين  م�ستركة 
المعقول  من  التاريخ.  فى  �سارب  وقت  منذ 
على  طفولته  منذ  اعتاد  قد  بيكا�سو  يكون  اأن 
خزف  اأو  عائلته  خزف  فى  الثيمة  هذه  روؤي��ة 
مالقة نهايات القرن التا�سع ع�سر الم�سبع بعد 

ندل�سية. بالتاأثيرات االأ
الخزف  قّدمها  التى  الحيوانات  مختلف 
الموري�سكى ا�ستاأثر بها كذلك خزف بيكا�سو، 
لنعد  ال�����س��اأن  وب��ه��ذا  ال��ط��ي��ور،  اأن����واع  ومنها 
الذى  وال�سيراميك(  )بيكا�سو  مرجعنا  اإل��ى 
فى �سحونه  قّدم  ما  غالبًا  »بيكا�سو  اأن  يذكر 
)ويقّدم  البوم  وخا�سة  الطيور،  �سبانية  االإ
»�سحن  �سحنه  ذل���ك  ع��ل��ى  م��ث��اال  ال��م��وؤل��ف 
لعل   « م�سيفًا:  1957م(«،  بوم«.  مع  اإ�سبانى 
ُي�ستدعى  الموري�سكى  �سباني-  االإ ال��خ��زف 
المتخذ  الن�سر  موتيف  فاإن  اأخ��رى،  مرة  هنا 
�سحونه  من  العديد  قفا  على  يوجد  �ٍسعارًا 
لكن اأي�سا وبالمنا�سبة فى داخلها« )�ض214( 
اإلى  يرقى  بلن�سية  من  �سحن  على  يحيل  ثم 
ويقول  ع�سر،  ع�سر-ال�سابع  ال�ساد�ض  القرن 
نف�سها  الزخرفية  �ستراتيجية  »االإ مبا�سرة: 
�سالمى وفى ال�سحن  موجودة فى الخزف االإ
يرقى  ال��ذى  الفاطمى  المعدنى  الطالء  ذى 
بيكا�سو،  اإن  الميالدى.  العا�سر  القرن  اإل��ى 
يقول الموؤلف، قد ا�ستطاع التعرف على بع�ض 
المتوفرة  المن�سورات  عبر  جديد  من  مثلة  االأ
بيكا�سو  اأن  ال��م��وؤك��د  م��ن  ال��وق��ت.  ذل��ك  ف��ى 
عندما عر�ض على ُمحاِوِره كارلتون الك عام 
م�سارعة  من  بم�سهد  نًا  مزيَّ �سحنا  1957م 
البريق  ذى  ال��ط��الء  م��ن  بم�سحٍة  ال��ث��ي��ران، 
المعدنى مع النحا�ض، فقد كان يقول له باأنه 
ب ويحاول باأن يمنحها مذاق ال�سيراميك  يجرِّ
)�ض214(.  العتيق«  الموري�سكى  �سباني-  االإ
على  ي�ست�سهد  وهو  مرجعنا،  يقول  ما  انتهى 
من�سور فى مرجع  بيكا�سو  مع  بحوار  يبدو  ما 

عنوانه )بيكا�سو يتكلم(10.
نعثر  التى  ال��ن��ادرة  المرات  من  م��رة  ه��ذه 
بيكا�سو  ط��رف  م��ن  اع��ت��راف  على  هنا  فيها 
بعودته اإلى الخزف الموري�سكى. نالحظ عدة 
الفاطمى  ال�سحن  اأن  منها  ذلك،  غير  اأم��ور 
��ع م��ن ط���رف خزاف  ال��م�����س��ار اإل��ي��ه، ال��م��وقَّ
الن�سر،  من  اليمنى  ال��ج��وارح  تحت  فاطمى 
موتيفًا  ا�ستخدم  ق��د  الن�سر  �سعار  اأن  ي��دل 
�سالمى، واإنه  �سعبيا لفترة طويلة فى العالم االإ
مع ذلك يندرج فى فهار�ض اأيقونية اأخرى غير 

بيكا�ضو: بوم اأ�ضود جاثم. 1957. القطر 43.2�ضم. بيع فى 
 .A. Ramié، no.398 .2009 كري�ضتيز  فى 29 اأكتوبر

ف��اط��م��ى، غ�����ض��ار، ط���اء م��ع��دن��ى م��ر���ض��وم ب�ضورة  �ضحن 
25.4�ضم.  القطر:  تقريباً.  1000م  ع��ام  ال�ضعارى.  الن�ضر 

متحف المتروبوايتان، نيويورك. 
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يقونية الفاطمية على ما يقول دليل متحف  االأ
المتروبولينان عن حق. لكن الطيور الجارحة 
التراثية  المراجع  ح�سب  ال��دوام،  على  كانت 
للم�سورين  اأث��ي��را  م��و���س��وع��ا  ���س��الم��ي��ة،  االإ
هناك  الت�سويرية.  الحوامل  اأن��واع  كل  على 
�سفهانى يِرُد فيه اأن  ن�ض ينقله اأبو الفرج االأ
الطيور الجوارح كانت، حوالى القرن العا�سر 
الميالدى، ُتْر�سم على الجامات )اأى الكوؤو�ض 
ابن  يورده  واآخر  الب�سرة11.  فى  الزجاجية( 
اأ�سحاب  عن  ال�سعراء«  »طبقات  فى  المعتز 
بغداد  ف��ى  بيتا  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن  ن��وا���ض  اأب���ى 
وتماثيل  الذهب  بت�ساوير  �ض  »ُمنقَّ العبا�سية: 

العقبان )الن�سور(« )�ض63(.
من اأجل مزيد من الو�سوح لهذه المقاربة 
اأ�سود  »ب���وٌم  المعنون  بيكا�سو  �سحن  ن�سع 
جاثم« 1957م الذى بيع فى مزاد كري�ستبيز 
ال�سحن  لموتيف  اأقرب  ونراه  القارئ،  اأمام 
و�سعية  وح���دة  ج��ه��ة:  م��ن  ك��ث��ر  الأ الفاطمى، 
انت�سار  ع��ب��ر  ال��ت��ك��وي��ن  ووح����دة  ال��ط��ائ��ري��ن، 
ال�سحن  اأط���راف  على  الطائرين  جناحى 
عن�سر  بمثابة  الحالتين  فى  وا�ستخدامهما 
لبيكا�سو  �سحن  م��ن  اأك��ث��ر  ه��ن��اك  زخ��رف��ى. 
يقّدم هذا التكوين نف�سه بال�سبط للبوم. يظل 
الحالى، فى تقديرنا، اأكثر جمودًا من �سحنه 
وال�سيراميك(  )بيكا�سو  كتاب  فى  المن�سور 
بوم« عام 1957م  اإ�سبانى مع  المعنون »طبق 
لموؤلف  البعيدة  المقارنة  مو�سوع  كان  الذى 
نه مر�سوم بحرية  الكتاب بالطبق الفاطمى، الأ
ُعرف  التى  الحرة  الت�سخي�سية  وبتلك  اأكبر 
الطائر  ري�ض  ر�سم  فى  خا�سة  بيكا�سو،  بها 

واثقة،  تلقائية  فر�ساة  ب�سربات  الهابطة 
مقارنة بري�ض البوم الجاثم المن�سور هنا التى 

ُر�سمْت ببرود �سبه هند�سى.
التقدم  عند  اإال  المقاربة  ه��ذه  ت�ستوى  ال 
اإلى القرن الخام�ض ع�سر  فى الزمن، و�سوال 
اأ�سالفه  من  لبيكا�سو  المبا�سر  الدين  وروؤي��ة 
البلن�سية.  قرب فى مدينة مني�سة  االأ �سبان  االأ
القرن  م��ن  ال��ق��ادم  مني�سة  �سحن  اأن  رغ��م 
�سعاريًا،  ن�سرًا  يقدم  للميالد  ع�سر  الخام�ض 
فاإنه ي�سير �سهاًل االعتقاد اأن بع�ض تكوينات 
بيكا�سو لطيور اأخرى كالبوم، ت�ستهدى بتكوين 
الن�سر نا�سر الجناحين. يقّدم �سحن بيكا�سو 
عام  م��ن  ح��م��راء«  خلفية  على  اأبي�ض  »ب���وم 
1957 الذى بيع فى كري�ستبيز اأي�سًا، التكوين 
الهابط  الطائر  ري�ض  ع��ن  م�ستعي�سا  ذات��ه 
الهابطة  غ�����س��ان  االأ م��ن  ب�سال�سل  ع��م��ودي��ًا 
مر  واالأ اأفقية،  اثنين  �سوى  بدورها،  عموديا 
االنطباع هو  قوائمه. مجمل  ب�ساأن  فعله  ذاته 
البوم فى هذين  ر�سم  بيكا�سو فى  اأن طريقة 
قل خارجة من التقاليد نف�سها  العملين على االأ

فى ر�سم الن�سر ال�سعارى.
اإن تقليد التق�ض »بت�ساوير الذهب وتماثيل 
المعتز  ابن  يوردها  التى  )الن�سور(«  العقبان 
ي�����س��ّف من  ك��م��ا  ك��ذل��ك  ف��ار���س��ى  تقليد  ه��و 
للر�سامين  اأث��ي��رًا  مو�سوعا  وك��ان  المراجع، 
�سحن  اأم��ام  التوقف  يتوجب  ال  الم�سلمين. 
البوم  ذى  بيكا�سو  و�سحن  الن�سر  ذى  مني�سة 
من وجهة نظر �سكالنية فقط، على اأهميتها، 
جناحيهما  ُيْفِردان  الطْيران  اأن  اأ�سا�ض  على 

ونرى فى الحالتين ري�سا عموديًا. هذه الوجهة 
�ساذجة من دون الذهاب اإلى مكان اآخر لروؤية 
من  معروف  عريق  ت��راث  فى  اأعمق  م�سترك 

قبل الر�سام المالقى بيكا�سو.
الت�سويرية،  بيكا�سو  اأع��م��ال  ف��ى  ه��ن��اك 
بال�سقور  ُيقاَرُب  �سيء  منها،  الخزفية  حتى 
الم�ستعربون  ر�سمها  التى  الخرافية  والعقبان 
فى   Mozarabe �سبان  االأ الم�سيحيون 
تمثيالت  ق��دم��وا  عندما  خا�سة  اأناجيلهم، 
من  الكثير  ظلت  لقد  القيامة.  ل�ِسْفر  متخيلة 
ال�سعبى  ال��خ��زف  ف��ى  م�ستخدمة  نماذجهم 

الموري�سكى لفترة طويلة.

الم�ستعربين  وف��ن  »بيكا�سو  بعنوان  قريبًا  ي�سدر  ك��ت��اب  م��ن   -1
ندل�سيين«. االأ

 Picasso et la céramique )collectif(، Ed.  -2
.Hazan 2004

فران في هذه المنطقة وفي مدينة طليطلة  3- انظر عن )اأثافي( االأ
على �سبيل المثال:

 José Aguado Villalba، La cerámica
 hispanomusulmana de Toledo، Instituto
 Provincial de Investigaciones y Estudios
 Un muy  .1983  Toledanos، CSIC، Madrid
 exhaustivo estudio realizado igualmente a
 partir de fragmentos obtenidos en vertederos
.y taludes de la ciudad de Toledo
الم�سدر  في   91-82 وال�سكلين  الكتاب،  في   100 رق��م  �سكل   -4

�سلي. االأ
ترو�سكية على �ض200 في الكتاب وعمل بيكا�سو  5- �سورة الخزفية االأ

على �ض201.
6- »en 1907 si Picasso est obsédé par l>art africain 
qu>il vient de découvrir au point d>en copier 
littéralement les formes dans les figures qu>il 
peint tout au long de cette année capitale«.
7- Pierre Daix، Pour une histoire culturelle de 
l’art moderne : le vingtième siècle، Odile Jacob، 
Paris، 2000، p 230.
8- جورج �سارن�سول نف�سه كتب بحثُا بعنوان )بيكا�سو واإ�سبانيا( في:

 Picasso et l’Espagne  G. CHARENSOL، dans L>
.01 avril 1931  ART VIVANT، numéro 147 du

 9- J. Cée : Art et cauchemar، Publibook، 2003 
p.116. وا�سم الموؤلف م�ستعار، ولعله لي�ض موؤرخا فنيًا لكنه يمنحنا 

.فكرة عن الت�سور ال�سائد عن بيكا�سو في تلك الفترة
10- Lake، Carlton : Picasso Speaking; The 
Atlantic Monthly، vol.200، no.1، juillet 1957، 
p.35--41.
غاني: »اأخبرنا حبيب بن  11- هنا ن�ض الخبر مثلما يرد في كتاب االأ
ن�سر المهلبي قال حدثنا عمر بن �سبة قال كان بالب�سرة رجل يقال 
ن�سان كان ب�سار عنده، ف�ساأله ب�سار  له حمدان لخراط فاتخذ جاما الإ
اأن يتخذ له جاما فيه �سور طير تطير. فاتخذه له وجاءه به فقال له: 
ما في هذا الجام؟. فقال: �سور طير تطير. فقال له: قد كان ينبغي 
اأن تتخذ فوق هذه لطير طائرا من الجوارح كاأنه يريد �سيدها فاإنه 
كان اأح�سن. قال: لم اأعلم. قال: بلى قد علمت ولكن علمت اأني اأعمى 
ال اأب�سر �سيئا. وتهدده بالهجاء. فقال له حمدان: ال تفعل فاإنك تندم. 
قال: اأَو تهددني اأي�سا؟. قال: نعم. قال: فاأي �سيء ت�ستطيع اأن ت�سنع 
بي اإن هجوتك؟. قال: اأ�سورك على باب داري ب�سورتك هذه واأجعل 
من خلفك قردا ينكحك حتى يراك ال�سادر والوارد. قال ب�سار :اللهم 
اخزه اأنا اأمازحه وهو ياأبى اإال الجد« )145/3 دار الفكر – بيروت، 

الطبعة الثانية، تحقيق: �سمير جابر(.

بيكا�ضو: بوم اأبي�ض على خلفية حمراء. 1957. القطر 43.3�ضم. 
 .A. Ramié، no.395 .2007 بيع فى كري�ضتيز  فى 25 اأكتوبر

�ضحن، بريق معدنى. مني�ضة، بداية القرن الخام�ض ع�ضر 
للمياد. القطر 44.5�ضم.
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�ستيلر  م���ري���ك���ي  الأ ال��ر���س��ام 
إ�سقاط  ا بعد  ال�سباب  »وفيه 
مبارك يقولون: وبعدين؟«.

مريكى اآريل للر�سام الأ
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قام ال�شعب امل�شري بقيادة �شبابه باأعظم ثورات الدنيا.. مل نقل نحن ذلك لكن العامل كله قالها 
يطايل بريل�شكوين الذي قال: »هكذا امل�شريون.. اإنهم ي�شنعون التاريخ  ول نن�س رئي�س الوزراء الإ

دائمًا«..
هذا  وقدرة  احلدث  هذا  عظمة  عن  تعبريًا  ال�شحفية  الفنون  اأكرث  من  الكاريكاتري  فن  وكان 
ال�شعب على اأن يكتب تاريخه فلم يغط حدث عامليًا بعد اأحداث 11 �شبتمرب يف اأمريكا عام 2001 

كما غطى الكاريكاتري حدث الثورة العظيمة...
التي  وجرحاه  و�شهدائه  وت�شحياته  مبارك  نظام  اإ�شقاط  على  وقدرته  ال�شعب  اإ�شرار  وكان 
طاحة براأ�س النظام والذي ا�شتطاع اأن يحقق  �شحى بها حتى ي�شل اإىل اأول اأهداف ثورته وهي الإ
ب�شموده يف امليادين وعلى راأ�شها ميدان التحرير ملدة ثمانية ع�شر يومًا حمافظًا على تاأجج ثورته 

و�شلميتها..
واأخريًا �شقط راأ�س النظام.. لكن ما زال اأمام الثورة باقي اأهدافها التي مل حتقق والتي �شتتحقق 

باإذن اهلل ما دامت ثورته م�شتمرة.

�سقوط مبارك

مريكي زيجل »الهرم ال�سغري عليه علم نهاية مبارك والهرم الكبري  الر�سام الأ
عليه علم الدميوقراطية احلقيقية«.

20
12

يل 
بر

ل �أ
لأو

د �
عد

�ل



ما اإن يرد تعبري م�شتقبل الثقافة، اإال واأ�شتح�شر على الفور كتاب »طه ح�شني«، و�شخ�ص الدكتور 
لتغيري  متكاماًل  م�شروعاً  كان  الذى  الكتاب  وهذا  بيننا  ما  ن  االآ وبعيد  العظيمة.  واإجنازاته  العميد، 
»م�شتقبل  كتاب  عن  ن�شرتها  طويلة  درا�شة  فى  اأبّيّينينّ  اأن  حاولت  وقّيّيد  ف�شل.  االأ اإىل  م�شر  فى  احلياة 
اأنه مل يكن يخطط فقط لنه�شة ثقافية حقيقية، بل كان ير�شى دعائم دولة  �شنوات،  الثقافة« قبل 

ركان من خالل الثقافة والتعليم. دميوقراطية مكتملة االأ
كان »طه ح�شني« اآخر البنائني العظام لتطوير الدولة املدنية احلديثة فى م�شر. �شبقه رواد كبار 
الذى جثم على  امل�شتبد  العثمانى  لنقلها من ظالم احلكم  لبنة  لبنة فوق  الدولة  بنيان هذه  �شيدوا 
مة امل�شرية عن تركيا، ثم بناء دولة املواطنة التى حتقق  م�شر قروناً. وكانت اأول لبنة هى ا�شتقالل االأ
مة على اختالف دياناتهم، ثم العمل على حترير املراأة التى كانت تعي�ص حياة  امل�شاواة بني اأبناء هذه االأ
مّيّياء، وان�شب جهد الّيّيرواد بعد ذلك على بناء الدميوقراطية من خالل احلياة النيابية. ومل يكن  االإ
التعليم غائباً عن حماوالت بناء الدولة احلديثة عرب ع�شرات ال�شنني، واأتيح للعميد اأن يرعى خطوة 
جبارة فى هذا املجال؛ بتحقيق جمانية التعليم التى اأتاحت للماليني الفقراء فر�شة االلتحاق باملدار�ص 
تلك  وكانت  اأي�شاً.  العربى  حميطها  وفى  م�شر،  فى  والتحديث  التعمري،  جي�ص  فكانوا  واجلامعات؛ 
خطوة اأوىل فى م�شروع »طه ح�شني« للنه�شة على اأن تتلوها خطوات اأخرى ف�شلها فى كتابه تف�شياًل 
م�ص، واإن يكن اجلهد املطلوب لتحقيقها قد اأ�شبح  مبيناً، وهى �شاحلة للتطبيق اليوم مثلما كانت باالأ
قل �شراعاً بني  إذ �شهدت م�شر على مدى عقود اأربعة على االأ م�شاعفاً. فقد تغريت الظروف كثرياً، ا

م�شروع الدولة املدنية احلديثة، وم�شاريع ديكتاتورية ورجعية تنق�ص عليها.
مل لتحقيق  ثم جاءت ثورة 25 يناير لتحطم دولة الطغيان بثمن عزيز من الدماء، ولتفتح باب االأ

كل اأحالم م�شر املوؤجلة ال�شتمرار نه�شتها، وتقدمها.
ما  جملة  ومّيّين  املجتمع.  حتّيّيرك  التى  واملفاهيم  القيم،  ي�شلح  هائل  ثقافى  فعل  نف�شها  والّيّيثّيّيورة 
»ابن خلدون« فى  امل�شرى هامد ال يثور وهو وهم �شجله  ال�شعب  باأن  الكاذب  الوهم  الثورة،  اأ�شقطته 
�شلطان ورعية ال  دائماً  نها  الدعة والر�شوخ الأ »اإن حكم م�شر فى غاية  ال�شهرية حني قال:  مقدمته 
غري«. وبرر »ابن خلدون« زعمه الذى نقله عنه كثري من املوؤرخني والكتاب، باأن امل�شريني ال يتمردون 
ب�شبب »قلة اأهل الع�شائب«؛ اأى القوى القبلية املنظمة التى تقود التغيري، لكن ثورة 25 يناير اأثبتت اأن 
»قلة الع�شائب« كانت ميزة ال عيباً، فقد جعلت ال�شعب يتجمع فى �شاحات الثورة على قلب رجل واحد 
دون قائد اأو زعيم. واأنا اأظن كدار�ص للتاريخ اأن وحدة ال�شعب هذه، هى حقيقة م�شر اجلوهرية التى 
زمات، وهى التى �شنعت ثورات م�شر الكثرية املتعاقبة عرب القرون،  تتجلى دائماً فى اأوفات املحن واالأ

واإن غفلت عنها اأعني املوؤرخني واأقالمهم.
لهذا فاأنا ال تفزعنى، وال حتبطنى حاالت املد، واجلّيّيزر التى متر بها الثورة )مثلما متر بها كل 
ثورة فى التاريخ باملنا�شبة(. �شتبلغ ثورة يناير العظيمة اأهدافها طال الزمن اأو ق�شر، وهى من جتاربها 
�شطورة ال�شهرية التى كلما احرتقت ُبعثت من جديد من قلب  خرية تثبت اأنها ت�شبه العنقاء فى االأ االأ
الرماد. �شتنت�شر اإذن، و�شتخلق ثقافتها اجلديدة، و�شتعيد للدولة املدنية احلديثة بهاءها الذى ظن 

البع�ص اأنه قد انطفاأ، واإن يكن وهجه مرئياً ملن يريد اأن يرى.

مستقبل الثقافة بعد ثورة يناير

بقلم:
بهــاء طـاهـــر
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