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• �ال�سرت�ك  5 جنيهات  �لعدد فى م�سر  �سعر 
�ل�سنوى لالأفر�د م�سر 70 جنيًها • �ال�سرت�ك 
 • جنيًها   280 مب�سر  للموؤ�س�سـات  �ل�سنوى 
 65 لــالأفــر�د خــارج م�سر  �ل�سنوى  �ال�ــســرت�ك 
للموؤ�س�سات خارج  �ل�سنوى  • �ال�سرت�ك  دوالًر� 
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ال�سكرتارية التنفيذية
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الإخراج والت�سميم اجلرافيكى
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حـســام عـــنتـر

د. أحـمـــد مـجــــاهد
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مصطفى عبـــادة

حممــد السيسى

عبـــادة الزهـريى

صـــالح عــزيـز

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



"املجلة"  �صدر  تخ�ص�ص  اأن  غريًبا  األي�ص  الآن؟!  خمتار  مل��اذا  م�صتنكًرا:  �صاألنى 
باأول  من�صغل  اأق�صاه  اإىل  اأق�صاه  من  العامل  بينما  عنه،  النقاد  وكتابات  لإبداعاته 

انتخابات رئا�صية بعد ثورة 25 يناير؟! هل هو الهروب من ال�صيا�صة وخماطرها؟!
قلت: بل هو ال�صتباك الأمثل مع ال�صيا�صة وق�صايا املرحلة؟! اأمل يلفت نظرك 
اأن "مت�صفح جوجل" قد و�صع �صورة متثاله الأ�صهر "نه�صة م�صر" يوم 10 مايو 
املا�صى احتفاًل مبرور )121( عاًما على مولده؟! األ يعنى ذلك اأن اإدارة )جوجل( 
مل جتد غري هذا التمثال رمًزا للمرحلة الراهنة، وتعبرًيا عن رغبة امل�صريني فى 

النهو�ص من جديد؟!!
نعيد  اأن  واجبنا  من  "املجلة" اأن  فى  اأح�ص�صنا  جوجل  من  مبختار  اأوىل  ولأننا 
التى  تلك  الوطنية  للثقافة  املنتمية  الفنية  اإبداعاته  وعلى  عليه  ال�صوء  ت�صليط 
فلقد  بالبارحة  الليلة  اأ�صبه  فما  للم�صتقبل..  والتطلع  للنه�صة  رم��ز  اإىل  حتولت 
"نه�صة م�صر" بعد ثورة 1919 مبا�صرة، م�صتلهًما فنون الأمة  اأبدع خمتار متثاله 
ال�صامت اجلال�ص فى  الهول  اأبى  اأن  نه�صتها، موؤكًدا  العريقة، م�صت�صرًفا م�صتقبل 
�صمته  طال  اأن  بعد  وال�صتبداد  الف�صاد  على  لالنق�صا�ص  وي�صتعد  ينه�ص  خمول 
"رمز م�صر" ت�صتنه�صه متطلعة اإىل الأفق  وخموله ولقد وقفت بجواره الفالحة 
اليوم..  واإبداعاته  ا�صتدعاء خمتار  املالئم  فاإنه من  لذا  وق��وة..  �صموخ و�صموق  فى 
فلقد قامت ثورة 25 يناير بعد اأربعني عاًما من "ال�صمت" و"ال�صت�صالم" حتى عاد 
اأبو الهول اإىل �صمته وخموله.. واأ�صبح رمًزا �صلبًيا على �صمت ال�صعب وا�صت�صالمه 
للظلم.. لكن ال�صعب هب، وقو�ص نظام ال�صتبداد، وها هو ينه�ص ليحرث الأر�ص 
اأبو  خرج  لقد  اأف�صل..  م�صتقبل  نحو  املجتمع  ويقود  الف�صاد  رج�ص  من  ويطهرها 
الهول عن �صمته من جديد ليحطم القيود ويبنى امل�صتقبل.. اأمل اأقل لك اإن اختيار 
اأن  ال�صيا�صى؟! الأهم عندى هو  خمتار ومتاثيله هو ال�صتباك الأمثل مع الراهن 
خمتار نف�صه مازال جمهوًل بل لقد مت التعتيم عليه وعلى فنه مع �صبق الإ�صرار 
والرت�صد، ل�صالح "الفن الأخر�ص" املنغم�ص فى الذات، املعزول عن اجلماهري حتى 
ا.. وغدا خمتار وغريه من الرواد العظام جمهولني..  اأ�صبح الفن غريًبا ومرفو�صً
بل اإن هناك من يعتقد اأن متثال "نه�صة م�صر" اأحد الآثار الفرعونية التى �صنعها 
امل�صريون القدماء، كما اأ�صاع البع�ص اأن خمتار جمرد )تلميذ( للمدر�صة الأوروبية 
احلديثة فى الفن التى �صادت اأوائل القرن الع�صرين )وذلك للتقليل من دوره( فى 
"التحديث  رائ��د  اأن��ه  اأك��دوا  اأعماله  كتبوا عن  الذين  العامليني  النقاد  كبار  اأن  حني 
وا�صتلهم مرياثه احل�صارى بوعى وعلم وجمال..  اأب��دع  امل�صرى" واأن��ه  النحت  فى 
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اأن  الكثريون  ا ل يعرف  اأي�صً اآن مًعا..  "م�صرًيا" و"حديًثا" فى  فًنا  اأنتج  واأن��ه 
"ال�صعب" بل ان�صهر  "مر�صمه" عن  الرجل كان )فناًنا ثورًيا( ومل ينعزل فى 
باأفكار  واآم��ن  الثورى،  الفعل  فى  الوطنية" و�صارك  "احلركة  اأت��ون  فى  مبكًرا 
اأطلقها م�صطفى كامل وحممد فريد. و�صارك فى  التى  النه�صة وال�صتقالل 
الحتجاجات واملظاهرات املناه�صة لالحتالل وال�صتبداد واعتقل، وف�صل من 
كما  والرجعية  ال�صتعمار  �صد  "املتطرفة"  ال�صيا�صية  مليوله  الفنون  مدر�صة 
وامل�صرحيون  ال�صعراء  كما فعل  القومية  ال��روح  ي�صتنه�ص  اأن  ح��اول مبكًرا  اأن��ه 
والأدب��اء، با�صتلهامه رموز البطولة العربية، فاأن�صاأ متاثياًل خلولة بنت الأوز، 
وخ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د، وم�صطفى ك��ام��ل، وحم��م��د ف��ري��د... وك��م��ا نحت متاثياًل 
وزوجة  اجل��ن  وبائعة  البلد  لب��ن  متاثياًل  نحت  والنخبة،  ال�صيا�صيني  لكبار 
�صيخ البلد والفالحة الب�صيطة فى مرحها وعملها وذهابها واإيابها، فلقد كان 
"فنان الب�صطاء" وابن ملجتمعه وح�صارته.. ولقد انخرط خمتار بعد عودته من 
باري�ص فى تيار احلداثة امل�صرية، ولكنه ظل مثقًفا وطنًيا م�صتقاًل ل ينحاز اإىل 
حزب من الأحزاب القائمة، لأنه كان فناًنا لكل امل�صريني ينحاز اإىل التحديث 
والنه�صة واعًيا مب�صروعه الفنى الثقافى موؤمًنا بدور الفنان فى بناء جمتمعه، 
اإحياء النه�صة  اأن يت�صاند الكل فى  "لبد  فها هو يكتب للدكتور هيكل قائاًل: 
الثقافية لل�صعب، ول يخفى عليك اأهمية الفن فى حياة الب�صر" ويحدد منهجه 
فى الفن ودور الفنان بقوله: "الفن قوة قومية وكل القوميات تطلب من فنها 

اأن يعرب بو�صوح عن مميزاتها وخ�صائها".
فى  الفن  بتاأثري  يوؤمن  لكنه  والقومى،  الوطنى  الفنان  بدور  اإميانه  ورغم 
اأ�صبه  "الفن  قائاًل:  يكتب  فهو  لذلك  تطهريها..  فى  ودوره  الب�صرية  النف�ص 
بعامل �صحرى يبهر كل من يقدم لرتياده وكلما تابع الطريق اأ�صرق الأفق وامتد 
وات�صع، وفى كل خطوة تخطوها نحوه تلوح م�صرات جديدة ومتلوؤنا باحلما�صة" 
اإنه باخت�صار مثقف وطنى يعى دور الفن فى احل�صارة وي�صعى لتحقيق اإن�صانية 
الإن�صان، منحاًزا اإىل ح�صارته منتمًيا اإىل ع�صره و�صعبه ل يتخندق فى الذات 
اأكرث  اإىل حياة  وتطلعه  الب�صيطة  اأحالمه  يج�صد  بل  املواطن  على  يتعاىل  ول 

اإن�صانية..
األي�ص اختيارنا ملختار هو ال�صتباك الأف�صل مع تداعيات ومعارك ثورة 25 

يناير؟!
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شارك خمتار فى الفعل 
الثورى وآمن بأفكار النهضة 

واالستقالل التى أطلقها 
مصطفى كامل وحممد فريد 

وشارك فى االحتجاجات 
واملظاهرات املناهضة لالحتالل 

واالستبداد واعتقل وفصل 
من مدرسة الفنون مليوله 

السياسية »املتطرفة« ضد 
االستعمار والرجعية



جنـــوى التـمثــال
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م�صطفى �صادق الرافعى
ا ب�صدره ليدل  اأيها املفرت�ش ال�صخرة ي�صد ذراعيه اأقوى ال�صد كاأمنا يريد اأن يقتلع ال�صخرة فيهما، متناه�صً
على اأنه واإن رب�ش فاإن الوثبة فى يديه، متمطًيا ب�صلبه لي�صري من ج�صمه الهادئ اإىل معانيه املفرت�صة، 

مقعًيا على ذنبه ومتحفًزا ب�صائره كاأنه قوة اندفاع تهم اأن تنفلت من جاذبية الأر�ش.
واأنت اأيتها الهيفاء متثل الإن�صانية املتمدنة فى نحافتها وهى كهذه الإن�صانية �صار بة بذراعى اأ�صد فى غلظ 
مدفعني، حكيمة فى النظر كاأمنا متد فى �صرائر الأمم نظرة املتاأمل، ولكن يدها كيد احلكمة ال�صيا�صية 
على تركيب عقلى حتته املخالب؛ �صاكنة كاأنها متثال ال�صالم، على اأنها فى جوار الأ�صد كال�صالم بني ال�صعوب 

تلمح فيه اإن�صان العامل ووح�ش العامل.
يا اأبا الهول..

اأنت جواب عن ذلك اللغز القدمي الذى هو كالم ل يتكلم و�صكوت ل ي�صكت، والذى اأ�صار براأ�ش الإن�صان على 
ج�صم الليث اأنه قوة عمياء كال�صرورة ولكنها مب�صرة كالختيار، والذى اأخرج من فنى الغريزة والعقل فًنا 

ثالًثا ليزال فى الأر�ش ينتظر املراأة التى تلد اإن�صاًنا عظامه من احلجر.
واأنت يا م�صر..

األ  الرمز:  بهذا  ال�صنني  اآلف  ي�صاألونك من  اأجدادك  اإن  للم�صرى  تقولني  والتف�صري  لل�صرح  ثمة  اأواقفة 
جل�صم  راأ�ش  وكاأنك  امل�صرى  اأيها  جتعلك  العلم  من  ب�صطة  األ  احلجر؟  ع�صالت  متط  القوة  من  معجزة 
خفة   – الإن�صان  وذكاء  الوح�ش  قوة  على  فتزيده  اجلو  فى  الهول  ابا  به  ترفع  جديد  فن  األ  الطبيعة؟ 

الطري؟
اأم تقولني للم�صرى اإن اأجدادك ي�صونوك بهذا الرمز اأن تكون كالظهر الأ�صدى ل يركب مطاه، وكالراأ�ش 
الإن�صانى ل تقيد حريته، وكالرب�صة اجلبلية ل ت�صهل اإزاحتها، وكالإبهام املركب من غم�صني متناق�صني ل 

يتي�صر به عبث العابث، وكال�صراحة املجتمعة من عن�صر واحد ل يغلط فى حقيقتها اأحد؟
اأم تقولني يا م�صر: اإن تف�صري اأبى الهول الأول اأن النه�صة امل�صرية اإمنا تكون يوم تخرج البالد من ي�صنع 

اأبا الهول الثانى؟
•••

ن فيها اإح�صا�صه بتاريخه وو�صف بها  متثال النه�صة اأم �صفحة من احلجر قد �صور ال�صعب فكره عليها ودوَّ
اإدراكه حياة املعانى ال�صامية؟

اأم هو كتابة ف�صل من التاريخ بقلم احلياة وعلى طريقة من بالغتها، خ�صيت عليه الفناء فدونته فى اأ�صلوب 
من اأ�صاليب البقاء احلجرى ال�صلد؟

اأم ذاك يوم من اأيام الأمة اأحاله الفن من زمن اإىل مادة ومن معنى اإىل ح�ش، ومن خرب اإىل منظر، وكانوا 
يتكلمون عنه فجعله الفن يتكلم عن نف�صه.

اأم هو تعبري عن تلك املعانى التى خلفتها نفو�ش هذا اجليل تخاطب به النفو�ش الآتية لتنم عليها وت�صيف 
فيه اإىل املعنى �صر املعنى وت�صع الكلمة الإن�صانية على ل�صان الطبيعة تتكلم بالتمثال كما تتكلم باجلمل؟

اإىل من يدل عليه، فلن يخفيه من ل  اإذا احتاج  الثابت  اأن  اللغة كان معناه  اإذا ف�صرته  �صيا�صى  اأم تركيب 
يراه؟

•••
بل اأراك ل هول فيك يا اأبا الهول اجلديد. اأفذاك من ورقة داخلتك ورحمة جاءتك من م�ش يد املراأة، اأم 

الهول قد اأ�صبح فى العقل والعاطفة ومد العني الن�صائية اإىل بعيد؟ 
اأم ل تتم فى هذه املدنية راأ�ش رجل وج�صم �صبع اإل باأنامل امراأة؟

األ من يعلمنى اأهذه املراأة منك هى تهذيب لالإن�صان والوح�ش اأم تكملة عليهما؟
األ من ياأتينى باحلكمة فيك من و�صع للرجل القوى راأ�ًصا ول ج�صم، والأ�صد املفرت�ش ج�صًما ول راأ�ش، ثم 

ل يكمل اإل املراأة وحدها؟
اإمنا كنت يا اأبا الهول لغز ال�صمت فلما اأ�صيفت املراأة اإليك اأ�صبحت لغز النطق.. فياللهول.

 .1928 يوليو  • املقتطف 
غازى. اأبو  الدين  بدر  خمتار"  تاأليف:  "املثَّال  كتاب  عن  • نقاًل 



يحتل خمتار مكانة مرموقة فى تاريخ النحت الإن�سانى احلديث، 
الرواد  الفنانني  اأ�سهر  قائمة  على  عاملًيا  امل�سنفني  اأحد  فهو 
النقاد  من  كبري  عدد  اإبداعاته  عن  كتب  كما  جمتمعاتهم.  فى 
غازى  اأبو  الدين  بدر  كتابات  وبا�ستثناء،  املرموقني،  الغربيني 
�سعيد،  وحممود  �سباغ،  وجورج  اآزار،  واإمييه  اإ�سكندر  ور�سدى 
وناجى واأحمد را�سم وغريهم من الكتَّاب والأدباء واملفكرين.. مل 
يحظ خمتار اإل بالقليل من الدرا�سات النقدية العلمية الالفتة 
التى حتلل اأعماله وتثمن دوره احلقيقى فى "فن النحت"، لي�س 
"امل�سرية"  "الناقدين" نزع  بع�س  حاول  لقد  بل  فح�سب..  هذا 
"تلميذ" للمدار�س  جمرد  كان  باأنه  واتهامه  خمتار،  اأعمال  عن 

الفرن�سية التى عا�سرها فى باري�س اإبان درا�سته.
مقالني  نن�سر  مولده  على  عاًما   121 مبرور  احتفالنا  اإطار  وفى 

على  يوؤكدان  كما  بارز،  ات  كنحَّ الفنية  خمتار  مكانة  يوؤكدان 
م�سرية منحوتاته واأ�سالتها.. كتبهما ناقدان فرن�سيان مرموقان 
هما "لوي�س فوك�سيل" اأحد كبار نقاد الفن الطليعي فى باري�س، 
املرجعية  وكتاباته  مقالته  مثَّلت  الذى  ا�سكولييه"  و"راميون 

الفنية حلركة الفن املعا�سر فى مطلع القرن الع�سرين.
وناأمل اأن يفتح املقالن �سهية نقادنا املعا�سرين وال�سبان لدرا�سة 
دوره  على  اجلديدة  الأجيال  تتعرف  كى  النحتى  خمتار  اإجناز 
الرائد فى تاأ�سي�س فن م�سرى معا�سر يعرب عن الثقافة الوطنية 
اأو اإجنازات الآخر احل�سارية. وما  ول ي�سجن نف�سه فى املا�سى 
 25 ثورة  بعد  ا  خ�سو�سً العلمية..  الدرا�سات  هذه  اإىل  اأحوجنا 
يناير و�سعَى طليعتها الثورية ل�سرتداد مكانة م�سر احل�سارية.
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خمتار.. وتأسيس الثقافة الوطنية
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يوم  ذات  ال��ب��ع�����ض  ل��ف��ت 
ديجا�ض  الكبري  الر�سام  نظر 
ر�سام  ع��ر���س��ه��ا  ل���وح���ة  اإىل 
يابانًيا  مقاتًل  متثل  يابانى 
م�����ن ط���ائ���ف���ة ال���������س����ام����وراى 
مم�����س��ًك��ا ب��ق��و���ض و���س��ه��م فى 
غابة فونتنبلو، وكان ديجا�ض 
التهكم  �سديد  النقد  قا�سى 
اللوحة  ت���ل���ك  ع���ل���ى  ف���ع���ل���ق 
بقوله:  ال��ت��ن��اق�����ض  ال��ب��ادي��ة 
اإىل  �سهمه  ي�سوب  اإنه  "نعم 
وبهذه  الثانية"  اجل����ائ����زة 
الكلمة ندد م�سور الراق�سات 
الذين  الأج��ان��ب  الر�سامني  ب��اأول��ئ��ك  ال�سهري 
ينكرون ما�سيهم القومى ويتخذون لأ�سلوبهم 

الفنى مظهًرا اأوروبًيا بحًتا تابًعا للآخرين.
اإىل كثري  ال��ذى وج��ه  النقد  اأن ه��ذا  غري 
مدر�سة  على  الدخلء  الأجانب  الفنانني  من 
املثَّال  ه����ذا  اإىل  ي��وج��ه  اأن  مي��ك��ن  ل  ب��اري�����ض 
– ال����ذى افتتح  – خم��ت��ار  امل�����س��رى ال��ق��دي��ر 
 – – ج��ني  ف��ى قاعة برنهيم  اأخ���رًيا  معر�سه 
اأونوريه رقم 83، فاإن  – �سانت  ب�سارع فوبورج 
هذا املثَّال ال�ساب ميثل باأ�سلوب نبيل فى دائرة 
الفن البنائى العظيم الدللة، اأولئك الفتيات 
الفلحات فى بلده ذوات امل�سية اململوءة جلًل 
رءو�سهن  ف��وق  اللنب  اأوان���ى  يحملن  وال��لئ��ى 
ذلك  بها فى خطو منتظم. فهو على  وي�سرن 
رجل الع�سر وفى الوقت نف�سه �سليل 
والدولة  ال��ق��دمي��ة  ال���دول���ة  ف��ن��ان��ى 
الو�سطى، وخمتار لي�ض مثَّاًل خارًجا 

على جن�سه بل هو على العك�ض م�سرى �سميم 
وينحدر  الأ���س��ول  اأق��وى  اإىل  ينت�سب  امل�سرية 
ملحنا  اإذا  ونحن  نا�سعة.  �سحيحة  قومية  عن 
امل�سرية ملحات عاجلة فقد حددناها  القومية 

وبينَّا كنهها فى الوقت نف�سه.
اإن ال���ذى مي��ي��ز ال��ف��ن ال��ق��دمي ف��ى وادى 
النيل هو �سفاوؤه ورزانته ورقته ثم ما فيه من 
الر�سم خلل  واإدراك تام لأ�سول  �سدق ودقة 
اأكرث من ثلثة اآلف  ن�ساط بقى على الدهر 
�سنة وجتد فى الفن امل�سرى القدمي منذ عهد 
فيه،  يجتمعان  خمتلفني  اجت��اه��ني  ممفي�ض 
الأمة  تلك  ب  يقرِّ واقعى  �سعبى  اجت��اه  اأولهما 
كما  امل��ت��غ��رية،  الطبيعة  م��ن من���اذج  ال��ق��دمي��ة 
يت�سح فى متاثيل ميدوم وفى متاثيل القاعد 
القرف�ساء فى متحف اللوفر اأو متحف القاهرة، 
الغائر  النحت  لوحات  فى  ا  اأي�سً يت�سح  وكما 
فهو  الثانى  الجت���اه  اأم��ا  اجلنائزية،  باملعابد 
باأن  تق�سى  متوارثة  �سارمة  قاعدة  ملحظة 
متثل �سورة الآلهة وامللوك فى اأو�ساع خا�سة 
ثابتة وفى اإطار ل يتغري من اللغة الت�سكيلية 
ين�سبوا خطاأ  اأن  اإىل  البع�ض  ال��ذى دعا  وه��ذا 
�سفة اجلمود اإىل فن النحت امل�سرى القدمي. 
ون�ستطيع القول باأننا نلقى فى متاثيل خمتار 
الو�سعى  ب��اجت��اه��ي��ه  امل�����س��رى  ال��ف��ن  ام���ت���داد 
اأن  نن�سى  ول  والر�سمى.  ال�سعبى  اأو  والدينى، 
هذا الأ�ستاذ املثَّال ال�ساب مل يح�سر عمله فى 
التماثيل ال�سخ�سية ك�سيخ الب�سارين باأ�سوان، 
اأو  الأن��اق��ة،  ال��ب��ادى  با�سا  اأو وج��ه ع��دىل يكن 
ح���ام���لت اجل�����رار وه����ن ع���ائ���دات م���ن النهر 
الغام�سة  لإيزي�ض  متثاًل  �سنع  كذلك  ولكنه 

خمتــار مثَّــــال مصــرى صـميم
لوي�س فوك�سيل

بائعة اجلنب
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و�سنع اأبا هول �سخم ي�سمى 
فى  م�سر" منحوت  "نه�سة 
اأقيم  وقد  الأحمر  اجلرانيت 
اأهلى  باكتتاب  �سنة 1927  فى 
واأزيح عنه ال�ستار فى ميدان 

من اأهم ميادين القاهرة.
فنان  ه�����و  خم����ت����ار  اإن 
باحلقيقة  ����س���غ���وف  واق����ع����ى 
و�����س����دق ال��ت��ع��ب��ري واحل���ي���اة 
املحيطة وهو كذلك من اأتباع 
الأطرزة، وقد قال عنه جورج 
جراب بحق اإن متثاله نه�سة 
م�سر يبعث اإىل التفكري فى 
اأم��ن��م��ح��ات الثالث  اأب���ى ه��ول 
ول���ن جت��د ف��ى ه���ذا املعر�ض 
للفو�سى  اأث����ر  اأى  اجل��م��ي��ل 
تقليد  ع���ل���ى  دلل������ة  اأي������ة  اأو 
اآخ���ر ولكنك جت��د فيه  ف��ن��ان 
ف��ى جتديد فن  ب��اه��رة  رغبة 
القرون  عليه  ق�ست  عظيم 

املتوالية.

Excellesior 12 مار�س 1930: • �إك�سل�سيور 
�حلديثة  �حلركة  عا�سر  باري�س،  فى  �لطليعيني  �لفن  نقاد  كبار  �أحد  فوك�سيل  • لوي�س 

منذ ن�ساأتها و�إليه يرجع ت�سمية مذهب �ل�سو�رى les Fauves حني �ساهد بع�س 
�أعمال �أ�سحاب هذ� �الجتاه فى �سالون �سنة 1905 فقال كلمته �لتاريخية �مل�سهورة "دونا 

تللو بني �ل�سو�رى" �إ�سارة �إىل وجود متاثيل على �الأ�سلوب �لفلورن�سى بني �الألو�ن �ل�سارخة 
لفنانى هذ� �الجتاه، وله عدة در��سات وموؤلفات هامة وكان من �ملعنيني بفن ماتي�س.   

غازى. اأبو  الدين  بدر  خمتار"  تاأليف  "املثَّال  كتاب  عن  • نقًل 

العودة من النهر

�سيخ الب�ساريني
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الفطرية ل ترجع  الفنون  اإىل  العودة  اإن 
على التحديد اإىل هذه الأيام.. فمنذ اأكرث من 
قرن فى �سنة 1827 – دعا ديل كروا اإىل درا�سة 
الزجنى  والفن  والآ�سوريني  الكلدانيني  فنون 

حني كان يعد لوحته "�ساردانابل".
اأخذ  حتى  الع�سرون  القرن  خطا  اأن  وم��ا 
رودان  رومان�سية  بعد  الفرن�سى  النحت 
فيها  ظ��ه��رت  اأخ���رى  ُم��ُث��ل  نحو  يتطور 
وجتلَّى  ال�ستاتيكية  ال��ق��دمي��ة  ال��ن��زع��ة 
فيها ال�ستقرار والثبات.. ولقد ظهر جوزيف 
مي�سينا  ل���ن���م���اذج  جم���ددي���ن  وم����اي����ول  ب���رن���ار 
عن  ال�سهري  بودلري  �سعر  و�سعارهما  وايجني 
تف�سد  ال��ت��ى  احل��رك��ة  اأك����ره  "اإننى  اجل���م���ال: 

جمال اخلط".
وبينما اأثَّرت اأقنعة �ساحل العاج والكامريون 
تاأثرًيا غريًبا على اأعمال بع�ض كبار م�سورينا 
من  اأفلتوا  مثَّالينا  ف��اإن  دوف��ري��ن،  �سارل  مثل 
الوقوع حتت تاأثري هذا الفن الوح�سَى الفاجع 
��رت ال�سني  اأثَّ العك�ض فقد  تاأثريه.. وعلى  فى 
خا�سة  وب�����س��ف��ة  "هان"؛  ع�����س��ر  يف  ال��ق��دمي��ة 
م�سر فى ع�سر الأ�سرات الأوىل؛ تاأثرًيا كبرًيا 
النحت  اإىل  اجت��ه��وا  منذ  مثَّالينا  اأع��م��ال  ف��ى 
ن��ق��ارن مت��اث��ي��ل احليوان  اأن  امل��ب��ا���س��ر. وي��ك��ف��ى 
"ملاتيو هرنانديز" و"بومبون" باأعمال "بارى" 
املفرطة فى التزام الطبيعة لرنى اإىل اأى حد 
تاأثرهما بفنون طيبة فى تلك اخلطوط  كان 
الربيق  ذات  امل�سطحات  وفى  الواعية،  املجردة 

التى جتمع بني الرقة والقوة.
الثقافية  ف��ال�����س��لت  ه����ذا  ج���ان���ب  واإىل 
بونابرت،  ع��ه��د  م��ن��ذ  ت��ت��ج��دد  م��ازال��ت  مب�سر 
ولعل هذه الو�سائج جميًعا هى التى دعتنا اإىل 

خمتــار مثَّـــال مصــــرى
راميون ا�سكولييه

حار�ض احلقول
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التى  الرائعة  املنحوتات  بحما�ض  ن�ستقبل  اأن 
عر�سها خمتار امل�سرى..

واإن نظرة اإىل الأربعني متثاًل من الرخام 
وال���ربون���ز واحل��ج��ر ال��ت��ى ع��ر���س��ه��ا ف��ى قاعة 
برنهيم ال�سغري لتدل على اأن العامل قد اأ�ساف 
تو�سل  وق��د  عظيًما.  ��اًل  م��ثَّ فنانيه  اإىل  اليوم 
خمتار اإىل اأن يعيد روح الفن امل�سرى العريقة 

مع احتفاظه باأ�سلوب تعبريه احلديث.
اأيام  ع�سرة  خ��لل  ب��اري�����ض  ت��زاح��م��ت  لقد 
النيل"  �ساطئ  "على  الفلحة  �سحر  لت�ساهد 
الربونزى  ال��ت��م��ث��ال  ه���ذا  ال��ب��ل��د  �سيخ  وزوج����ة 

ت�سكيله  واأ�سلوب  ال�سفاء،  البالغة  بخطوطه 
مبا فيه من رقة وهم�ض "وامراأة القاهرة" التى 
يحفظ املرمر لها �سحر الآلهة و�سرها. وكذلك 
املعرب  وجهها  يذكرنا  التى  ال�سلل"  "ابنة 
القرف�ساء".  ال��ق��اع��د  "الكاتب  مت��ث��ال  ب��وج��ه 
ه ب�سفة خا�سة بتمثاله "القيلولة"  واأخرًيا اأنوِّ
ال�����ذى ج��م��ع ب���ني ����س���دق الإح�������س���ا����ض و�سحر 
الفنى  الأ�سلوب  مقومات  من  وح��وى  التعبري 
ما يفوق كل ما راأيناه من اأعمال النحت منذ 
وقت طويل، وهكذا مل تكف م�سر عن اأن تثري 

اإعجابنا وده�ستنا.

مار�ض   14 لديبي�ض   •
.La depeche :1930

ا�سكولييه  رامي�����ون   •
الذين  الفن  نقاد  كبار  اأح��د 
ع����ا�����س����روا ن���������س����اأة احل���رك���ة 
ملوؤلفاته  وك�����ان  احل���دي���ث���ة، 
اإلقاء  اأث��ر هام فى  ومقالته 
الأ�سواء على الفن املعا�سر، 
وكان �سديًقا ملاتي�ض واأ�سدر 
الكتب  اأه��م  كتابني من  عنه 

التى تناولت حياته وفنه.

بودليريديل كروارودان

حاملة اجلرة

رياح اخلما�سني



ال�شهيد  �شورة  ا�شتقبلتنى  حني  اأ�شتغرب  مل 
م�شطفى ال�شاوى بابت�شامته الوديعة و�شط اأرفف 
مكتبة الروائى عالء الديب، و�شمعة كتب عليها 
الأي��ام  فمنذ  يناير"،   25" جميل  عربى  بخط 
ات�شالته،  اأتلقى  كنت  الثورة  لن��دلع  الأوىل 
يعرفهم  كاأنه  امليدان  فى  من  اأخبار  عن  �شائالاً 
يناق�شنى  ث��م  اأح��وال��ه��م،  على  يطمئن  ا،  جميعاً
بحما�شة كبرية حول م�شتجدات الأمور، يحتفل 
اأنها كبرية، ويحذرنى  بانت�شاراتنا وقت اأن ظننا 
ل  امليدان،  فى  ال�شباب  منه  يحذر  اأن  يجب  مما 
على  اخلائف  و�شجن  عذوبة  �شوته  عن  تغيب 
عن  تقل  ل  ولهفة  انتظارها،  طال  �شغرية  نبتة 
"زهر  لهفة بطله عبد اخلالق امل�شريى فى رواية 
كان  ط��ارق،  اأخيه  اب��ن  حما�شة  جت��اه  الليمون" 
ياأن�س باأخبارهم وي�شتدفئ بحما�شتهم واإ�شرارهم 

من برد �شنوات من النك�شار والعزلة.
الثورة  الديب لأح��داث  ما ج��ذب  اأك��ر  رمب��ا 
الو�شطى  بالطبقة  الدائم  ان�شغاله  هو  امل�شرية، 
فى رواياته ال�شت؛ بداية من )القاهرة، ثم زهر 
وقمر  دموع،  بال  واأطفال  وردية،  واأيام  الليمون، 
�شدرت  التى  البنف�شج(  وعيون  م�شتنقع،  على 

العامة  الهيئة  جميعها فى كتاب واحد عن 
�شل�شلة  الأ���ش��رة،  مكتبة  �شمن  للكتاب 

"اأدب". 

12

ع��ال ال�ش��اكت

عالء الديب فى حواره مع "املجلة"

حنتــاج إىل فلســفة الثـــورة
عـــالء الديــب :
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عالء الديب.



ال�ستينيات  جيل  اإىل  الديب  عللاء  ينتمى 
حوارنا  عن  يغيب  اأن  ال�سعب  من  لذا  الأدبللى، 
معه �سوؤال حول روؤيته لأوجه الت�سابه بني جيلني 
بطلقات  مدفوعة  الأدبية  احلركة  فيهما  ولدت 
جمتمعى  وحللللراك  حللاملليللة  �سيا�سة  تللغلليللرات 

�سخم. 
"هل ثمة ت�شابه من وجهة  �شاألته : 

نظرك بني اجليلني؟"
اأبداأ  اأن  ىل  بالن�سبة  الأجللدى  :"من  فقال 
اأوجه  اأبحث عن  الثورتني، فاأنا ل  بالتفرقة بني 
اأخذ وقًتا  الت�سابه، ما حدث فى 1952 انقاب 
طويًا حتى يتحول اإىل ثورة، هذه الثورة قامت 
بعد حراك �سيا�سى عميق ومتوا�سل فى ال�سارع 
ثورة  من  خارًجا  وقتها  كان  فال�سعب  امل�سرى، 
�سعبية عظيمة فى 1919، ثم ثورة الد�ستور فى 
اإىل   1940 ومللن   1935 اإىل   1930 من  الفرتة 
وبعدها  والعمال،  الطلبة  احتاد  حركات   1946
حركات اجلامعات امل�سرية، وطوال هذه الفرتة 
ال�ستعمار  �سد  مت�سل  م�سلح  كفاح  لدينا  كان 
�سعب   1952 ثلللورة  لللدى  كللان  اإذن  الأجللنللبللى، 

م�ستعل بال�سيا�سة.
فة  اأما ثورة يناير فجاءت لتجد الأر�ض جمرَّ
ال�سيا�سية  الللتلليللارات  وحللتللى  وخللاويللة،  متللاًمللا 
املوجودة، اأغلبها اإما خدم لل�سلطان اأو مزيفني 

ومتواطئون اأو م�سِللون وُم�سَللون.
جاءت املعجزة فى اعت�سام الل18 يوًما على 
فاأخذنا  تف�سرها،  فى  واحرتنا  الأر�سية،  هذه 

منها ما اأعجب الغرب مثل التو�سيفات "الثورة 
و"ال�سلمية"  ال�ساحكة"  "الثورة  الفريدة" 
باآليات  متعلق  �للسلليء  اأى  ون�سينا  وغلللرهلللا.. 
تفعل؟  ومللاذا  تتطور؟  اأن  ميكن  وكيف  الللثللورة 
وما اأهدافها؟، مل يتكلم اأحد عن هذه الأ�سياء، 
لللدرجللة اأن اأهلللم �للسلليء راأيللتلله كللتللب عللن هذه 
األفريد كتب:  ا�سمه  ملدّون  كلمة  املو�سوعات هو 
"اأن الثورة لي�ست لها مطالب، بل اأهداف وهذه 
امل�سرية  بعد" الثورة  اأهداًفا  ت�سنع  مل  الثورة 

ومطالب  ومللطللالللب،  مللطللالللب،  تللقللدم  ظلللللت 
�سيء،  يتغر  مل  بالتاىل  امل�سالح،  لأ�سحاب 
والثقافى  الفكرى  للمجال  الثورة  فامتداد  لذا 

والأدبى يكاد يكون معدوًما.
- ملاذا تقول اإن امتداد الثورة للحقل 

الفكرى والثقافى معدوم؟
هناك  �ستكون  اأهللداف،  للثورة  تكون  حني 
الأهداف؛  لهذه  حتقيق  اآليات  عن  بحث  حالة 
وامل�سرح،  وال�سينما  والثقافة  الفكر  اأهمها  ومن 
النا�ض  مع  الناعم  التوا�سل  من  متكنك  والتى 
لتحقيق ال�سعارات الثاث: عي�ض، حرية، عدالة 

اجتماعية.
كل  مللن  الللرغللم  على  النا�سر  عبد  جمال 
كان من احل�سافة  له،  التى وجهت  النتقادات 
بل  عرف  ما  و�سياغة  بحث  فى  فكر  اأن  والعقل 
"فل�سفة الثورة" ب�سرف النظر عن اأنها لي�ست 
اأم  اأو كونها تركت انتاجا فكريا حقيقيا  فل�سفة 
لهذا  يكون  اأن  فكرة  عن  يبحث  كللان  لكنه  ل؟ 
التحرك ال�سيا�سى فل�سفة، اأى اأن يحرك الفكر 

الفعل، وهو ما حتتاجه ثورة يناير الآن.
-  هذا هو الدور الذى يتوقعه الثوار 
من الأيقونات والرموز الوطنية امل�شهود 
لها بالنزاهة وفى الوقت نف�شه قدر من 
الرقى الثقافى والفكرى، اأن ت�شيئوا لنا 

الطريق ببع�ض الأفكار؟
قبل اأن نتكلم عن اأيقونات، علينا اأن ن�ساأل 
الللذى �سنعه  الذين جنوا من اخلللراب  من هم 
املا�سية؟  عاًما  الثاثني  فى  ال�سابق  النظام 
تقدير  اأق�سى  ال�سوؤال احلقيقى.. على  هذا هو 
اأى عمل  امل�ساركة فى  اأنا�ض كانوا يتجنبون  هم 

�سيا�سى.
- م����اذا ب��ع��د اأن ق��ام��ت ال���ث���ورة، هل 

يظلون بعيدا اإىل الأبد؟
ماذا حدث بعد اأن قامت الثورة؟ ل الثورة 
هدمت نظاًما قائًما ول بنت نظاًما جديًدا، ففى 
الثقافية مثا كل ما  الثقافة واملوؤ�س�سات  جمال 
لثياب  ترقيع  لعمليات  مت�سلة  حماولة  حللدث 

بالية.
�شلطة  ننتظر  مل��اذا  اأ���ش��األ��ك  دعنى   -

تفر�ض علينا فل�شفة الثورة؟
الثوار  يبداأ  اأن  �سوى  �سيئا،  ننتظر  ل  نحن 

14
عالء الديب فى حواره مع الزميلة عال ال�شاكت

ثورة يناير جاءت لتجد األرض 
فة حتى التيارات السياسية  جمرَّ

أغلبها إما خدم للسلطان
أو مزيفني أو مضِللون وُمضَللون
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واأن  الللثللورة،  هللذه  تنقذ  اآليات  فى  التفكر  فى 
تفرز اأفكارها اخلا�سة، الثوار هم من يطرحون 
فل�سفتهم، لكن ما حدث اأنه مت و�سع الثورة بني 
فيها  �سلب  هو  ما  كل  ومت طحن  الرحى،  �سقى 
وحتول اإىل فتات، ل اأريد اأن اأبدو مت�سائًما لكن 
الللثللورة دخللل هللذه الرحى،  كللل �سيء قللوى فللى 
بقايا النظام وامل�ستفيدين من الف�ساد واملجل�ض 
الع�سكرى والأجهزة احلكومية كلهم اأ�سهموا فى 

تفتيت الثورة.
النحياز  وهللو  للثورة،  الأ�سا�سى  الللهللدف 
لتغير  الللثللورة  قامت  التى  الكادحة  للطبقات 
اآثللار  تلم�ض  مل  الطبقات  هللذه  لكن  حياتها، 
وحني  بعيد،  مللن  اأو  قريب  مللن  �للسللواء  التغير 
اإما  فهم  التهامات جاهزة  �سرتهم جتد  تاأتى 
"اأ�سحاب مطالب فئوية" اأو "من كفروا بالثورة 

ومطالبها".
فكرة  يطرح  البع�ض  اأن  راأي��ك  ما   -
ما  واأن  جن��ح��ت  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ث���ورة  اأن 
اقت�شادية  ثورة  الآن هو  حتتاجه م�شر 

واجتماعية؟
اأذكرك بقول لعبد احلليم قنديل "اأعطونى 
اأمارة اأن الثورة جنحت"، ماذا تغر حتى نقول 

�سيئا عن النجاح اأو التغير الآن.

الثورة  اأك���ر جن��اح��ات  اأن  ي���ردد   -
لدى  اخل���وف  ح��اج��ز  ك�شر  ه��و  امل�شرية 
ال��ف��ر���ش��ة للجميع  واإت���اح���ة  امل�����ش��ري��ني، 

للتعبري عن نف�شه؟
املعجبون  والللغللرب  اأوبللامللا  يقوله  مللا  هللذا 
بل  فقط  هللذا  لي�ض  و"�سلميتنا"،  بل"ثورتنا" 
واأ�سيف لهم اأننا اأي�سا اأ�سبحنا ل نخاف التعبر 
عن اأنف�سنا وكثرى الكام، هذه الأ�سياء حدثت 
فى اليوم الأول للثورة لكن ماذا بعد؟ فخال 15 
تفتتت  ببع�سه،  مت�سا  كان  ما  كل  تفتت  �سهر 
نك�سة  على  ن�سحو  �سهر  كللل  و�سرنا  الللثللورة، 
جديدة، ميوت فيلها ع�سرات ال�سباب امل�سريني 

با اأى ثمن اأو هدف.
الآن مثل  اإن ما يحدث  - هل تقول 

النك�شة؟
ما  لكن  موجعة،  املقارنة  تكون  اأن  اأريللد  ل 
من  هناك  فلي�ض  النك�سة،  مللن  اأفللظللع  يحدث 
يحارب العدو، الثوار ُيطحنون با ذنب ول جرم 

�سوى اأنهم يريدون التغير.
الرثاء  ح��ال��ة  ه��ل تختفى  ب��راأي��ك   -
ال�شارع  فى  فجاأة  ظهرت  التى  الثقافى 
الثورة  وبعد  اأث��ن��اء  الفنية  واملهرجانات 
ب�شبب  احلما�شة  حالة  وتنك�شر  مبا�شرة 

هذه النك�شات املتتالية؟
غر  ف�سيل  هناك  متوازنني،  نكون  حتى 
وهوؤلء  واملقاربات،  املقارنات  بكل هذه  م�سغول 
هم من عليهم الرهان، فهم ال�سناع احلقيقيون 
ماذا  اأو  الآن  هم  اأيللن  اأعللرف  ول  الثورة،  لهذه 
الذين  عن  بعيدون  اأنهم  هلل  وحمدا  يفعلون؟ 

تركوا الأر�ض وا�ستغلوا فى الف�سائيات.
النخبة املزيفة التى اأ�ساعت فر�سة حتقيق 
دور �سهلت الثورة حتقيقه، وهو اأن تتحول اأجهزة 
الثقافة والفكر والتعليم والإعام اإىل كيان واحد 

يكون فى خدمة ال�سعب بجميع طبقاته.
داعمة  الأدوات  هذه  ت�سر  اأن  ميكن  كان 
هذه  اأن  اليوم  ال�سعوبة  لكن  والثقافة  للثورة 
الكيانات ل تواجه فقط نظاًما م�ساًدا يحر�ض 
اآلياته  له  �سوًقا  اأي�سا  بل  والللثللوار  الللثللورة  �سد 
واحل�سابات  الللتللجللاريللة  العللتللبللارات  ويللفللر�للض 
الثورة  تللواجلله  اأن  املفرت�ض  مللن  كللان  املللاللليللة، 
اأو  منها  للتخل�ض  اآلية  وجتد  العتبارات  هذه 

لتجنيبها، اأو التعامل معها تعامًا خمتلًفا.
اإىل م��ا يطرحه  ي��اأخ��ذن��ا  ك��الم��ك   -
ال��ك��ث��ري م���ن امل��ب��دع��ني وامل��ث��ق��ف��ني الآن 
على  وال��ع��م��ل  ال��ث��ق��اف��ة  خ�شخ�شة  وه���و 
دور  م��ن  ك��ام��ل  ب�شكل  ال��دول��ة  ان�شحاب 

بني كتبه، وفى امل�شهد �شورة ال�شهيد م�شطفى ال�شاوى.



لهذه  اإىل ممول  لتتحول  الثقافة  منتج 
هذا  فى  راأي��ك  فما  الثقافية،  الأن�شطة 

الطرح؟
هذا الطرح وقع فى اإ�سكالية الت�سور الثابت 
ما  فا�سد"،  كيان  الدولة  "اأن  وهو  دولة،  لكلمة 
"تطهر" اأى  كلمة  هو  الثوار  األ�سنة  على  تردد 
الأجهزة  وف�ساد  البروقراطى،  البناء  مواجهة 
والفكرى،  والثقافى  العام  العمل  فى  الإداريلللة 
الق�سور  فهذه  مثال،  الثقافة  ق�سور  فلناأخذ 
موجودة فى كل مكان لكن ل اأحد ي�ستفيد منها 
األ  تظل على هذه احلال،  ملاذا  الف�ساد،  ب�سبب 
ميكن اأن تعمل هذه الق�سور وتوؤدى الدور املنوط 

بها فعًا.
هذه لي�ست اأزمة الدور الثقافى للدولة، بل 
اأزمة ف�ساد اأ�ساب اإدارة هذه الدولة وم�سئوليها، 
فما كان امل�سئولون يعملون عليه طوال الثاثني 
ل�ستثمار  الثقافة  حتللويللل  هللو  املا�سية  عللاًمللا 
لل�سعب  ثقافية  خدمة  تقدمي  من  بدل  و�سياحة 

بكل طبقاته.
- اإذن اأنت مع فكرة اأن تظل الدولة 
الثقافى  امل���ج���ال  ف���ى  وم��ن��ت��ج��ة  ف��اع��ل��ة 
بعك�ض عدد من املطالبات على ال�شاحة 
البع�ض يطالب  اأن  الآن حتى  الثقافية 
منظمات  لتحل  الثقافة  وزارة  ب��اإل��غ��اء 
ال��ع��ام��ل��ة ف���ى املجال  امل���دن���ى  امل��ج��ت��م��ع 

الثقافى حملها؟ 
لو امتد مطلب العدالة الجتماعية للحقل 
الثقافى �سنجد موؤ�س�سات تدار لتحقيق اأهداف 
واأمرا�ض  اآفلللات  عللن  بعيدا  الفقراء  واأحلللام 
املرحلة املا�سية كلها، لذا اأنا مع تعديل مفهوم 

الدولة ب�سكل ل يخ�سعها لآليات ال�سوق.
يوؤخذ  اأن  الثقافى لبد  فالعمل فى احلقل 
بالفكر  مرتبط  كا�سيكى  اجتماعى  مبفهوم 
ي�ست�سلم جمتمع  اأن  لكن  الي�سارى ال�سرتاكى، 
فى حالة تدهور مثلنا لآليات ال�سوق وال�ستثمار 
فهذه  والتعليم  والإعلللام  الثقافة  جمللال  فللى 
فى  تدفع  احلالة  هللذه  فى  ال�سوق  لأن  كارثة، 
والفكرية  الثقافية  اخلدمة  تتحول  اأن  اجتللاه 
متوح�سة  راأ�سمالية  عليها  ت�سيطر  خدمة  اإىل 
بها  التمتع  من  احلقيقيني  امل�ستحقني  حتللرم 

وال�ستفادة منها.

- لكن هذه الفكرة مل تعد ت�شتطيع 
التى حتدثت  ال�شوق  اآليات  التعامل مع 

عنها �شابقا؟
نحن اأمام تركيبة جمتمع فريدة من نوعها، 
لدينا اأثار فكر وتطور ا�سرتاكى، واقت�ساد �سوق 
وعوملة، ومرجعية اإ�سامية دينية، هذه الرتكيبة 
من  ولبللد  التعقيد،  �سديدة  اأ�سبحت  الثاثية 
و�سباب  الثوار  يتحرك  اأن  اآمللاىل  وكانت  فكها، 
النظام،  راأ�للللض  ا�للسللقللطللوا  الللذيللن  يللوًمللا  الللللل18 
لفك  اآليات  وابتكار  ال�ستمرار  على  م�سرين 
�سغرة  اإجنللللازات  وحتقيق  التعقيدات،  هللذه 
متتالية حتول احلالة من فكر ا�سرتاكى �سموىل، 
اإىل  رجعى،  دينى  وفكر  ل�سوق حر،  وا�ستثمارى 
فكرة خدمة �سعب فقر يحتاج اإىل تنمية �سريعة 

ت�ستعمل كل اإمكانيات واآليات الع�سر.
حثيث،  عمل  يحتاج  لكنه  مللتللاح  هللذا  كللل 
وخطوات ثابتة تبداأ بتطهر الأجهزة احل�سا�سة 
مثل الإعام والتعليم والثقافة وتطويعها لتحقيق 

هذا الهدف.
لنف�شها  خ��ل��ق��ت  ال����ث����ورة  ل��ك��ن   -
وم�شتقلة  ���ش��ع��ب��ي��ة  اإع�������الم  و����ش���ائ���ل 
توير  مثل  جمهورها،  بها  تخاطب 
وفي�ض بوك، وهذا يغنيها عن احلاجة 

لو�شائل الإعالم التقليدية.
يهتموا  مل  الثوار  اأن  امل�سكلة،  هى  هذه 
بتطوير اجلهاز القادر على تو�سيل اأفكارهم 
ال�سعب  طبقات  فهناك  اإليها،  يحتاجون  ملن 
ول  بوك  بالفي�ض  لها  ل خربة  التى  الكادحة 

تويرت.
�سخمة،  اأزمة  وراءه  تكمن  الكام  هذا 
الأجيال  عن  الثوار  لنعزال  التكري�ض  وهى 
ال�سابقة، وكاأن هذا النف�سال يعطى ال�سباب 
ميزة اأمام اأمثالنا من العجائز الذين يتلقون 
م�سادر  لديهم  ولي�ض  واجلرائد  التليفزيون 
اأخرى للمعلومات، ولي�ض لديهم تويرت وفي�ض 
بلللوك، واأنلللا اأ�للسللك فللى جلللدوى هللذه امليزة، 
فكما تعطيكم هذه الآليات اجلديدة ميزات 
الثورى  الفكر  وحدة  تفتت  اأنها  اإل  عظيمة، 
وتفتت  والفعل،  الللراأى  بني  العاقة  وفاعلية 

املفهوم العام الذى نتحرك به.
فى  بالغوا  الثوار  اأن  ت�شعر  - هل 
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يحذر من تفتيت الثورة

تركيبة جمتمعنا فريدة من 
نوعها.. لدينا أثار فكر وتطور 
اشرتاكى واقتصاد سوق وعوملة 

ومرجعية إسالمية دينية



فكرة قتل الأب، والنقطاع عن الأجيال 
ال�شابقة عليهم، ب�شبب ا�شتئثارها بالراأى 

والقرار ال�شيا�شى فى اأوقات م�شت؟
هذه �سياغة مبالغ فيها، لكن اأريد اأن اأقارن 
بني الأثر الفكرى ل�سياغة مقال ق�سر به تعبر 
فيها،  عميق  وتفكر  لها  وبناء  للفكرة  و�سياغة 
يحدث  ما  تغريدات،  )تويرتز(  جمموعة  وبني 
الآن اأن اجلريدة �سارت ت�سبه هذه التغريدات، 
ينتمون  ل  ممن  املتلقني  ذهن  فى  تفتيت  وهذا 
التغريدات  هذه  بعدها  تتحول  تويرت..  لثقافة 
اإىل نكات وطرائف يتداولها الن�سطاء وال�سباب 
فى دائرتهم املعزولة، اأو وم�سات تخفت �سريعا 

ثم متوت الفكرة.
- ترى هل ان�شحبت هذه الوم�شات 
الفكرى  الإن����ت����اج  ع��ل��ى ���ش��ن��اع��ة  اأي�����ش��ا 

والثقافى والإبداعى؟
الباغة  مللن  نوعا  نبتكر  اأنللنللا  اأظللن  كنت 
اأبجدية جديدة  اأننا قد ننتج  اجلديدة، وفكرت 
اأن  وجدت  لكن  خالها،  من  التفاهم  ن�ستطيع 
بوك  الفي�ض  وكتابة  التويرت  طريق  فى  الجتللاه 
التى تتداخل فيها النكتة مع ال�سباب والكلمات 
خماطبة  هناك  لي�ض  النهاية  وفى  الجنليزية، 

للدوائر املحيطة.

نخاطب  بلللللاأن  مللطللالللبللني  للل�للسللنللا  فللنللحللن 
هذه  توجيه  بل  دوائرنا،  داخللل  البع�ض  بع�سنا 
حمدودة  ثقافتهم  النا�ض  من  ملايني  الباغة 
تعليمهم  على  نعمل  اأن  وعلينا  اأميون،  واأغلبهم 
من  واحلللدة  وهللذه  التفكر  على  وم�ساعدتهم 

الأهداف الأ�سا�سية للثورة.
كنت اأنتظر اأن حتل هذه الباغة اجلديدة 
اللل�للسللائللدة؛ اخلطاب  بللديللا عللن اخلللطللابللات 
املتعاىل للمثقفني، اأو عن خزعبات ال�سوق، اأو 

عن الوعظ الدينى الرجعى.
- اأن����ت ت��ك��ت��ب رواي�����ة ج���دي���دة، فهل 
ال�شابقة  رواي���ات���ك  ع���ن  م��زاج��ه��ا  ت��غ��ري 

املليئة بال�شجن والنك�شار؟ 
الرباجماتية  م�سر  هللى  الللروايللة  فللكللرة 
فى  والنتهازية  امليكيافيللية  اأن  اأت�سور  كفكر، 
الرواية  املا�سية متمحورة فى هذه  الأعللوام  كل 

واأبحث عن م�سرها.
وتدور  اأعوام  منذ  فيها  بداأت  الرواية  هذه 
الي�ساريني  من  حمورية  �سخ�سيات  ثاث  حول 
�سخ�سيات  اإىل  منهم  اثنان  يتحول  القدامى، 
الثالث  �سديقهما  على  ويتحالفان  انتهازية 

وي�سطادانه.
الآن  متج�شدة  امليكيافيللية  ه��ذه   -
ال�شيا�شية امل�شرية،  بكل قوة فى احلياة 

فما هو امل�شري الذى ت�شورته لها؟
لاأ�سف تنت�سر.

- مل ي��خ��ت��ل��ف ب��ط��ل��ك اجل���دي���د عن 
ب��ط��ل زه����ر ال��ل��ي��م��ون، ومل ي���ت���اأث���ر مبا 
ت�شورات  م��ن  امل�شرية  ال��ث��ورة  اأنتجته 

خمتلفة عن امل�شتقبل؟
اأي�سا  بطلى اجلديد  يتحرك  لاأ�سف  نعم، 

فى امل�سار نف�سه الذى هو جزء منى.
- هل هذا ما تتوقعه للثورة والثوار 

املحا�شرين بامليكيافيللية؟
ل، كلى اأمل اأن ينجح الثوار فى تغير هذا 
اأمني  قال  كما  الآن  فالت�ساوؤم  املت�سائم،  امل�سار 
ال�سباب  هلللوؤلء  اللل�للسللهللداء،  لللدم  خيانة  حلللداد 
يتوقعه  ول  نعرفه  ل  جديًدا  م�ساًرا  �سينتجون 
اأحد، لكنى لاأ�سف لن اأكون موجودا فيه، اأحمد 
يحدث،  ما  بدايات  اأرى  اأن  ا�ستطيع  اأنللى  اهلل 
واأ�سعر اأنى اأخاف عليه اأن ي�سل طريقه واأمتنى 
الطريق،  يعرفون  اأنهم  اإ�للسللارات  يعطونى  اأن 
الأرواح  هللذه  على  بالقلق  اأ�سعر  فبا�ستمرار 

امل�سيئة.
الثورة �ستنتزع حقها بيدها، ومل ولن يعطيها 

اأحد �سيئا، هذا ما اأريد الطمئنان عليه.
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الروايات  حوله  تناثرت  اأ���س��ط��ورى..  ق�سر 
�ساحبه  حول  يرتدد  ما  مع  ا  خ�سو�سً اخليالية.. 
بعد  اأو���س��ى بحرق ج�سده  ال��ذى  اإم��ب��ان  ال��ب��ارون 
الطريقة  على  الق�سر  اأرج���اء  ف��ى  ون��ره  وف��ات��ه 
الهندية.. فاأ�سبح - فى خميلة الكثريين - ق�سًرا 

ت�سكنه اجلن والعفاريت!!
اأ�����س����وات احلفالت  ع���ن  ال��ب��ع�����ض  ي��ح��ك��ى 
ال�ساخبة التى ي�سمعون �سجيجها من اخلارج!!.. 
تظهر  التى  واخل�سراء  احلمراء  الأ���س��واء  وع��ن 

داخله كل م�ساء!!
بل اإن �سكان املنطقة املحيطة بالق�سر اأكدوا 
اأن اجلان جنحوا فى )تطفي�ض( كل من  - لنا - 
املالك  من  ا�ستغالله  ح��اول  اأو  الق�سر  ا�سرتى 

املتعاقبني الذين ف�سلوا فى حتويله اإىل فندق!!
�سغوفة  كانت  مبارك  �سوزان  اأن  ت��ردد  كما 
حممد  ال��وزي��ر  ع��ر  تدخلت  اأن��ه��ا  ب��ل  بالق�سر 
اإبراهيم �سليمان وزير الإ�سكان وكلفته بالتفاو�ض 
بديلة  ��ا  اأر���سً �سليمان  عليه  فعر�ض  امل��ال��ك،  م��ع 

بالقاهرة اجلديدة مقابل التنازل عن الق�سر!
ق�سر البارون هو واحد من الكنوز املعمارية 
ويوؤكد  والعامل،  م�سر  فى  الق�سور  اأجمل  واأح��د 
الطرز  من  نادر  نوع  اإىل  ينتمى  اأنه  الفن  موؤرخو 
املعمارية حيث ميثل الطراز الوحيد من نوعه فى 

م�سر وال�سرق الأو�سط. 
الآن، وبعد اأن اآلت ملكيته للدولة، بعد �سراع 
ق�سر  دخ��ل  وامل���الك،  الثقافة  وزارة  ب��ني  طويل 
واأطلق  للخطر  املعر�سة  الآث���ار  قائمة  ال��ب��ارون 
الأ�سبق  والقبطية  الإ�سالمية  الآث��ار  قطاع  رئي�ض 
الدكتور عبداهلل كامل ال�سيحات التى حذر فيها 

من انهيار الق�سر.

وم��ن��ذ اأي���ام اأع��ل��ن د. اإب��راه��ي��م ك��ام��ل وزير 
الآثار  وزارة  بني  وم�ساورات  لقاءات  عن  الآث��ار 
واجلانب البلجيكى لتنفيذ م�سروع لرتميم الق�سر 
عن  يعلن  اأن  دون  و�سياحًيا..  ثقافًيا  وا�ستغالله 
لالأذهان  يعيد  ما  وهو  الق�سر،  توظيف  تفا�سيل 
بحجة  الآث��ار  وتدمري  ت�سويه  من  طوياًل  ر�سيًدا 
توظيفها �سياحًيا وثقافًيا.. ويبدو اأن وزارة الآثار 
مل جتد �سبيال لإنقاذ الق�سر من النهيار اإل عن 

طريق )بيعه( للجانب البلجيكى مرة اأخرى!!
ال�سياحى  ال�ستغالل  تفا�سيل  ما  ال�سوؤال: 
ل لفندق  البارون؟!! وهل �سيتحوَّ والثقافى لق�سر 
قبل  الق�سر  يخطط مالك  كان  كما  وكافيرتيات 
حماولت  من  حمايته  بزعم  الدولة  ت�سرتده  اأن 
الرتميم  م�سروع  عر�ض  وهل  لتوظيفه؟!  امل��الك 
وال���س��ت��غ��الل ع��ل��ى جل��ن��ة خ���راء وواف��ق��ت على 
متويل  ت��وف��ري  جم��رد  الأم���ر  اأن  اأم  امل�����س��روع؟!! 

للرتميم وال�سالم؟!!
قد  كانوا  الق�سر  م��الك  اأن  بالذكر  جدير 
الق�سر  ل��رتم��ي��م  ع��دي��دة  ت��ق��دم��وا مب�����س��روع��ات 
وزخارف  لأخ�ساب  دقيق  ترميم  واإجراء  معمارًيا 
ا�ستغالله  مقابل  فى  الفريدة،  الق�سر  ومتاثيل 
الدائمة  اللجنة  كانت  ما  وه��و  وثقافًيا  �سياحًيا 
ترف�سه   �� خراء  جلنة   �� لالآثار  الأعلى  باملجل�ض 

دوما، فلماذا تغري الأمر الآن؟!!
ارتكب  للدولة  الق�سر  اآل  اأن  مبجرد  لكن 
العديد من   �� الآث��ار  الأم��ني على   �� الآث��ار  جمل�ض 
ب���ه، ملجرد  وت�����س��ر  ل��الأث��ر  ت�سيئ  ال��ت��ى  الأف���ع���ال 
احلفالت  اإقامة  فوجدنا  م��وارد،  على  احل�سول 
وت�سوير الأغنيات )الفيديو كليب( وغريها.. وهو 
ما قوبل وقتها برف�ض عارم من علماء الآثار الذين 
حذروا من انهيار الق�سر ب�سبب هذه املمار�سات.. 

الق�سر  فى هذا  الآثار  وزارة  ط  تفرِّ فهل 
النادر حتت �سغط التمويل؟!!

وزارة الآثار مطالبة الآن بالك�سف عن 

اأجريت  التى  الدرا�سات  ونتائج  امل�سروع  تفا�سيل 
واإعالنها على الراأى العام وجلان اخلراء حتى ل 
نعيد ماأ�ساة ق�سر اخلديوى اإ�سماعيل الذى حتول 
بفندق  ومطابخ ملحقة  اإدارية  اإىل جمرد مكاتب 

متاًما!! الأثرية  معامله  تدمري  "ماريوت" ومت 
تاأ�سي�ض  اإىل  البارون  ق�سر  بناء  ق�سة  تعود 
الع�سرين،  القرن  بداية  فى  اجلديدة  م�سر  حى 
فقد جاء البارون اإدوارد لوي�ض جوزيف اإمبان اإىل 
مبنطقة  �سكنية  مدينة  لإن�ساء   1905 عام  م�سر 
فيها  ع��ا���ض  ال��ت��ى  ال��ت��اري��خ  �ساحبة  هليوبولي�ض 
واأطلقوا عليها مدينة  اآلف عام  الفراعنة منذ 4 

ال�سم�ض.

قــصــــر البـــارون للبيـــع
بعــد الثـــورة

حمــــمد ال�ســــي�ســــى
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جنيه  ب�سعر  الأفدنة  مئات  البارون  ا�سرتى 
مبدينة  القاهرة  ي�سل  مرتو  واأن�ساأ  للفدان  واحد 
ال�سم�ض اأو كما كان يطلق عليها امل�سريون وقتها 
م�سر  ا�سمها  اأ�سبح  التى  العبا�سية"  "واحات 

اجلديدة.
بلغ  راأ�سمالها  البارون بعد ذلك �سركة   كون 
الطراز  املنازل على  بناء  2 مليون جنيه وبداأ فى 
مببالغ  لالإيجار  وعر�سها  الكال�سيكى  البلجيكى 
زهيدة ل تتنا�سب مع فخامة املنازل التى حتيطها 
فندًقا  اأن�ساأ  كما  احلدائق،  من  كبرية  م�ساحات 
هليوبولي�ض  فندق  اأ�سماه  ا  �ساخ�سً مازال  �سخًما 

مت �سمه بعد ذلك اإىل ق�سور رئا�سة اجلمهورية.
اإمبان  ال��ب��ارون  يوؤ�س�ض  اأن  طبيعًيا  وك���ان 
ق�سره فى و�سط املدينة التى �سيدها وكان ق�سًرا 
اأعدت  وق��د  �سنوات   3 ب��ن��اوؤه  ا�ستغرق  اأ�سطورًيا 
كثري من اأجزائه فى الهند ومت تركيبها فى م�سر 
ليعي�ض البارون فى ق�سره الأ�سطورى حتى وفاته 

بعد �سراع طويل مع املر�ض فى فرن�سا.
رحل البارون اإمبان لتبداأ ماأ�ساة ق�سره حيث 
تنازع اأفراد اأ�سرته حول ثروته التى تقدر باملاليني 
والكونغو  و�سوي�سرا  وبلجيكا  وفرن�سا  م�سر  فى 
مزاد  فى  للق�سر  الورثة  ببيع  املنازعات  وانتهت 
ظل   ،1953 ع��ام  علنى 
ينتقل الق�سر من مالك 
اإىل اآخر حتى اأ�سبح فى 

حوزة حممد عبد اهلل على ال�سغري وهو �سعودى 
الراحل  الوزراء  رئي�ض  ثم �سدر قرار  اجلن�سية.. 
ب�سم   1993 ل�سنة   1297 رقم  �سدقى  د.عاطف 

الق�سر اإىل دائرة الآثار الإ�سالمية والقبطية.
�سينقذه  الق�سر  ت�سجيل  اأن  البع�ض  اعتقد 
املالك،  اإهمال  نتيجة  به  اأمل  ال��ذى  اخل��راب  من 
لكن لالأ�سف راح ق�سر البارون �سحية اخلالفات 
امل�ستمرة بني املالك واملجل�ض الأعلى لالآثار حول 

ا�ستغالل الق�سر �سياحًيا.
وحتى   1993 ع��ام  من  اخل��الف��ات  ا�ستمرت 
ف��اروق  الثقافة  وزي���ر  اأق��ن��ع  عندما   2004 ع��ام 
بالتدخل   - ت��ردد  كما   - مبارك  �سوزان  ح�سنى 
�سليمان  اإبراهيم  حممد  فكلفت  الق�سر  ل�سراء 

مع  بالتفاو�ض  الإ�سكان  وزي��ر 
بني  ال�����س��راع  لينتهى  امل��ال��ك 
وزارة  ب�سراء  وامل��ال��ك  ال��دول��ة 

الإ�سكان للق�سر.
��ا وق��ت��ه��ا اأن  ت����ردد اأي�����سً
املالك ح�سل على 250 فداًنا، 
ر  وبرَّ فدان   200 البع�ض  وقال 
مبارك  ���س��وزان  تدخل  ه���وؤلء 
لرغبتها فى ا�ستخدام الق�سر 
النادر كمقر من مقرات جمعية 
اأكد  حني  فى  اجلديدة  م�سر 
البع�ض اأن الق�سر بعد ترميمه 

�سين�سم للق�سور الرئا�سية.
وم������ن اخل�����الف�����ات بني 
اخلالفات  اإىل  واملالك  الدولة 
بني وزارتى الإ�سكان والثقافة، 
�سم  وزارة  ك��ل  ح��اول��ت  ف��ق��د 
الثقافة  وزارة  جنحت  حتى  ملمتلكاتها..  الق�سر 
فى احل�سول على الق�سر بعد توىل الوزير اأحمد 

املغربى حقيبة وزارة الإ�سكان.
ومنذ ذلك التاريخ والق�سر فري�سة الإهمال.. 
حتى اأطلق الدكتور عبداهلل كامل حتذيراته التى 
اأكد خاللها اأن الق�سر مهدد بالنهيار واأن الدولة 

تكلَّفت مئات الأفدنة دون جدوى.
قام  مربع،  مرت  األ��ف   125 م�ساحته  الق�سر 
بت�سميمه املهند�ض الفرن�سى "الك�سندر مار�سيل" 
الإيطاىل  وال��رخ��ام  املرمر  بنائه  فى  وا�ستخدم 
يزين  وكان  ال�سهري  البلجيكى  البللورى  والزجاج 
وبرجه  وواجهته  واحلجرية  الرخامية  بالتماثيل 
غنيان بالنقو�ض ذات القيمة الفنية العالية ف�ساًل 
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عن روعة العمارة الهندية وال�سرفات املحمولة على 
ظهور الفيلة والعاج املنت�سر بالداخل واخلارج.

ي�سم  الأول  ط��اب��ق��ني  م��ن  الق�سر  ي��ت��ك��ون 
يتو�سطها  ا�ستقبال  قاعات  ثالث  به  كبرًيا  بهًوا 
م�سنوع  دائرًيا  يكون  يكاد  �سكل  فى  يلتف  �ُسلَّم 
ال�سفائح  من  نقو�ض  اأ���س��واره  وعلى  الرخام  من 
ت�سطف  ه��ن��دي��ة  بتماثيل  امل��زي��ن��ة  ال��رون��زي��ة 
والبالتني  الذهب  من  م�سنوعة  اجلانبني  على 

والرونز.
ا قاعة معي�سة وقاعتى  الدور الأول ي�سم اأي�سً
املائدة  ق��اع��ة  ت�سمى  اأخ����رى  وق��اع��ة  ا�ستقبال 
"مايكل  من  ماأخوذة  متعددة  ر�سوًما  ت�سم  التى 
و"رمرانت"..  دافن�سى"،  و"ليوناردو  اأجنلو"، 
اأركانها عمود يحمل متثاًل من  وفى كل ركن من 
لغرفة  بالإ�سافة  هذا  القدمية  الهندية  التماثيل 
البارون وهى غرفة فخمة للغاية حتتوى على لوحة 
كبرية متثل كيفية ع�سر العنب وحتويله اإىل خمر 
ثم �سربه ح�سب التقاليد الرومانية وتتابع م�ساهد 
اللوحات التى ت�سور ما يحدثه اخلمر وتاأثريه على 

العقول.
اأما الدور الثانى فيتكون من اأربع غرف نوم 
وغرفة معي�سة وبكل غرفة حمامها اخلا�ض الذى 
تك�سو جدرانه بالطات م�سنوعة من الف�سيف�ساء 
فى  واحلمراء  والرتقالية  الزرقاء  الأل��وان  ذات 

ت�سكيالت لونية رائعة.
اأما �سطح الق�سر فهو اأ�سبه بالكافيرتيا حيث 
ي�سم موائد كثرية وبار، بينما نق�ست على جدران 
خرافية  وكائنات  وحيوانية  نباتية  ر�سوم  ال�سطح 

وم�سرح م�سنوع من الرخام.
ي�سمها  كان  التى  النادرة  التحف  بني  ومن 
فى  اإل  لها  مثيل  ل  قدمية  اأثرية  �ساعة  الق�سر 
بالثوانى  ال��وق��ت  تو�سح  وه��ى  بكنجهام  ق�سر 
وال�سهور  والأ�سابيع  والأي��ام  وال�ساعات  والدقائق 
وال�سنني وتغريات اأوجه القمر ودرجات احلرارة.

املثري اأن هذا الق�سر حتول مبرور الوقت اإىل 
بالنهيار..  مهدد  يرتدد  كما  والآن  كبرية  خرابة 
فما هى حالة الق�سر وهل حقا �ستفقد م�سر اأثرا 
تفا�سيل  هى  ما  ثم  املهمة؟  اآثارها  من  تاريخيا 

امل�سروع املنتظر بني وزارة الآثار وبلجيكا؟!! 
فى البداية يحذر د. عبد اهلل كامل - عميد 
الوادى - رئي�ض قطاع  الآثار بجامعة جنوب  كلية 
اأية  اإبرام  الأ�سبق من  الإ�سالمية والقبطية  الآثار 
ا�ستغالله  مقابل  ف��ى  الق�سر  لرتميم  �سفقات 
ن��ادرا.. ويقول: كنا  اأث��را  يتنا�سب مع كونه  مبا ل 
امل�سروع  تفا�سيل  الآثار عن  وزارة  تعلن  اأن  نتوقع 
مبوجبه  البلجيكى  اجلانب  يقوم  وال��ذى  املنتظر 
ا اأن ما مت اإعالنه على  برتميم الق�سر.. خ�سو�سً
تفا�سيل وهو ما  العام كالم عام ل يحدد  ال��راأى 
يجعلنا نت�ساءل: ما هى طبيعة امل�سروع؟!!.. وهل 
�سي�سر بالق�سر اأم ل؟!!.. ومن هم اأع�ساء اللجنة 
التى در�ست امل�سروع؟!!.. وهل هناك موافقة من 
على  والقبطية  الإ�سالمية  لالآثار  الدائمة  اللجنة 

امل�سروع وما هو راأى قطاع امل�سروعات فيه.
عن  نتحدث  اأن  املنطقى  غري  من  وي�سيف: 
اأن  دون  وثقافيا  �سياحيا  البارون  ق�سر  ا�ستغالل 
�سحت  فالدولة  ووا�سحا  حم��ددا  الكالم  يكون 
املالك..  من  �سرائه  مقابل  فى  الأفدنة  بع�سرات 
اأن  اأن حالة الق�سر املعمارية ال�سيئة ل ترر  كما 
نوافق على اأى م�سروع لرتميمه فقد يكون توظيفه 
الت�سدعات  من  خطرا  اأ�سد  منا�سب  غري  ب�سكل 

وال�سروخ واحلالة ال�سيئة املوجود عليها الآن.
كامل  عبداهلل  د.  يوؤكد  الق�سر  حالة  وع��ن 
ق�سر  ج�سم  اأ�سابت  و���س��روخ  ت�سدعات  وج��ود 
بعد  اكت�سافها  ومت  قدمية  هى  وي��ق��ول:  ال��ب��ارون 
يتم  ومل   2004 ع��ام  فى  للق�سر  الدولة  ا�ستالم 
�سنوات،   7 م��رور  رغم  ب�ساأنها  تدابري  اأى  اتخاذ 
�سيئ  م��ن  ت�سري  الق�سر  ح��ال��ة  اأن  اإىل  م�سريا 
اأثر  وانهيار  امل�سكلة  تفاقم  من  حمذرا  اأ�سواأ  اإىل 

تاريخى نادر مثل ق�سر البارون.
هناك  اأن  اإىل  ك��ام��ل  اهلل  ع��ب��د  د.  وي�����س��ري 
فور  الق�سر  ترميم  دون  حالت  اإداري��ة  م�سكالت 
من  هى  الإ�سكان  وزارة  كانت  قائال:  ا�ستالمه 
تفاو�ست مع مالك الق�سر ل�سرتداده ونقل ملكيته 
للدولة وذلك بعد اأن ف�سلت وزارة الثقافة فى ذلك 
اأكر من مرة، وكانت ال�سفقة التى اأبرمها وزير 
اإبراهيم �سليمان بتكليف  الإ�سكان الأ�سبق حممد 
من �سوزان مبارك تنطوى على منح املالك اأر�ض 
بديلة فى القاهرة اجلديدة وهو ما مت بالفعل حيث 
ح�سل املالك على 200 فدان وتنازل عن الق�سر.
فقد  الق�سر  على  معلن  غري  ن��زاع  ب��داأ  هنا 
اأن تبعية الق�سر انتقلت  ت�سورت وزارة الإ�سكان 
حني  فى  بديلة..  ��ا  اأر���سً املالك  منحت  لأنها  لها 
اجلهة  فهى  الثقافة،  لوزارة  تابع�ًا  الق�سر  يعتر 
وظللنا  التاريخية،  الق�سور  تبعية  لها  توؤول  التى 
فى هذا اجلدل وقتا دون اتخاذ اأية خطوات على 

اأر�ض الواقع لرتميم الق�سر.
يعتر  �سليمان  اإب��راه��ي��م  حممد  ك��ان  فقد 
واأنه  ا  خ�سو�سً الإ���س��ك��ان  ل���وزارة  ملكا  الق�سر 
الق�سر..  وا�سرتد  املالك  واأقنع  الأمر  ح�سم  م��ن 
وظ���ل الأم����ر م��ع��ق��ًدا ح��ت��ى ت���وىل اأح��م��د املغربى 
�سليمان،  اإبراهيم  ملحمد  خلًفا  ال��وزارة  م�سئولية 
ال�سد  ورغم  قائًما  الوزارتني  بني  التفاو�ض  وظل 
�سليمان  من  تفاهما  اأكر  املغربى  كان  واجل��ذب، 
وانتقل الق�سر فعليا لوزارة الثقافة فكلَّف املجل�ض 
الأعلى لالآثار قطاع امل�سروعات باتخاذ اإجراءات 
الرتميم املعمارى والأثرى على الفور، وبداأ قطاع 
امل�سروعات بالفعل بتطوير حديقة الق�سر كخطوة 

اأوىل نحو اإعادة توظيفه �سياحيا.
تنازعت  حيث  اأخ���رى  م�سكلة  ظهرت  لكن 
باملجل�ض  امل�سروعات  قطاع  بني  الخت�سا�سات 
الفاطمية  القاهرة  تطوير  وجلنة  لالآثار  الأعلى 
برئا�سة الأثرى اأمين عبد املنعم الذى حاول انتزاع 
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الق�سر و�سمه مل�سروع ترميم القاهرة الفاطمية.. 
واأن  خا�سة  اجلهتني..  بني  قائما  ال�سراع  وظل 
اأمين عبد املنعم الذى يق�سى الآن عقوبة ال�سجن 
كان يحاول النفراد باملبانى التاريخية امل�سهورة اأو 
النادرة لي�سيف اإىل اللجنة التى يراأ�سها اجنازات 

حتظى ب�سجة اإعالمية.. ومنها ق�سر البارون.
للدكتور عبد اهلل  �� والكالم  وبني هذا وذاك 
�سوزان  ل��دى  نية  هناك  كانت  اأن��ه  ت��ردد   �� كامل 
للق�سور  و���س��م��ه  ال��ق�����س��ر  ل���س��ت��غ��الل  م��ب��ارك 
التى  املوؤمترات  عقد  فى  وا�ستخدامه  الرئا�سية 
�سلة  هناك  اأن  ا  خ�سو�سً رعايتها..  حتت  تعقد 
بني ق�سر العروبة وق�سر البارون.. وبرر اأ�سحاب 
هى  مبارك  �سوزان  باأن  راأيهم  هذه  النظر  وجهة 
مالك  مع  بالتفاو�ض  الإ�سكان  وزي��ر  كلفت  التى 
الأفدنة  ع�سرات  امل��ال��ك  منح  وم���ررت  الق�سر 

لإجناح ال�سفقة.
ظل اجلدل دائًرا بني وزارة الإ�سكان ووزارة 
تطوير  وجلنة  امل�سروعات  قطاع  وب��ني  الثقافة 
الوقت  بعامل  الهتمام  دون  الفاطمية  القاهرة 
�سريع  تدخل  يحتاج  الق�سر  اأن  اجلميع  ون�سى 
لرتميمه.. والنتيجة اأننا و�سلنا ملا نحن فيه الآن.

 - كامل  عبداهلل  يقول  كما   - لالأ�سف  لكن 
واأنا هنا  اأى �سىء  ا�ستقرار الأمر مل يحدث  رغم 
اأحمل الدكتور زاهى حوا�ض الأمني العام الأ�سبق 

للمجل�ض الأعلى لالآثار م�سئولية ذلك.
ويرى د. عبد اهلل كامل اأن ترك الق�سر على 
حالته املرتدية يعد اإهداًرا للمال العام، فقد دفعت 
الق�سر،  على  للح�سول  الأفدنة  ع�سرات  م�سر 
وفى حالة انهياره نكون منحنا الأر�ض للمالك دون 

جدوى ونكون فى املقابل �سيعنا اأثرا نادًرا ل يوجد 
مثله الآن فى العامل.

جلنة  بت�سكيل  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  ويطالب 
معمارًيا  الق�سر  حالة  درا�سة  دوره��ا  يكون  عليا 
واتخاذ  احلقيقية  حالته  على  وال��وق��وف  واأث��رًي��ا 
ال�سروع  ثم  مثال  املبنى  ك�سلب  الأولية  التدابري 
مع  تعامل  قد  املالك  اأن  ا  خ�سو�سً ترميمه..  فى 
مهام  من  ويكون  كثرًيا..  به  اأ�سر  ب�سكل  الق�سر 
اجلانب  من  املقدم  امل�سروع  درا�سة  اأي�سا  اللجنة 
البلجيكى موؤكدا اأن غياب التمويل الالزم لرتميم 
ونرتكه  فيه  نفرط  يجعلنا  اأن  يجب  ل  الق�سر 
كذلك  ي�ساء..  كيفما  يديره  البلجيكى  للجانب 
التمويل  جهة  لأن  وا�سًحا  التفاق  يكون  اأن  يجب 
غالًبا ما تكون لها اليد العليا، فق�سيتنا الأ�سا�سية 
ذمتنا   اإب��راء  ولي�ض  وترميمه  الق�سر  اإنقاذ  هى 

منه!!

يقول  املعمارية  ال��ب��ارون  ق�سر  اأهمية  وع��ن 
الدكتور خمتار الك�سبانى اأ�ستاذ العمارة الإ�سالمية 
واأحد م�سئوىل م�سروع ترميم القاهرة الفاطمية: 
وواحد  املعمارية  التحف  اأهم  اأحد  البارون  ق�سر 
العامل..  فى  ورمبا  م�سر  فى  الق�سور  اأجمل  من 
ينتمى لطراز الدولة املغولية الهندية اأو ما ميكن 
انت�سر  ط��راز  وه��و  "الهندواأوروبى"،  ن�سميه  اأن 
والع�سرين  ع�سر  التا�سع  القرنني  فى  م�سر  فى 
يتميز  حيث  جتلياته..  اأب��رز  البارون  ق�سر  ويعد 
على  املحمولة  وال�سرفات  الهندية  العمارة  بروعة 
واخلارج  بالداخل  املنت�سر  والعاج  الفيلة  ظهور 
كما ا�ستخدم فى بنائه املرمر والرخام الإيطاىل 

يزين  وكان  ال�سهري  البلجيكى  البللورى  والزجاج 
وبرجه  وواجهته  واحلجرية  الرخامية  بالتماثيل 
وهو  العالية  الفنية  القيمة  ذات  بالنقو�ض  غنيان 
املعمارية  ال��ط��رز  ع��ن  مم��ي�����ًزا  �سكال  منحه  م��ا 
املعروفة فى م�سر اأو الوطن العربى ورمبا ال�سرق 

الأو�سط.
وي�سري اإىل اأن القرنني املا�سيني �سهدا التقاء 
عدد من الطرز املعمارية لت�سكل طراًزا اأطلق عليه 
هذا  ا�ستهوى  وقد  التلقيطى  الطراز  املعماريون 
الهند  فى  ق�سره  ف�سيد  اإمبان  ال��ب��ارون  الطراز 
هذا  على  م�سر  فى  ا�سمه  يحمل  ال��ذى  وق�سره 

الطراز.
قام  الق�سر  الك�سبانى:  خمتار  د.  وي�سيف 
بت�سميمه املهند�ض الفرن�سى "الك�س�ندر مار�سيل" 
طوال  ال�سم�ض  عنه  حتجب  ل  هند�سية  بطريقه 
ال�سم�ض  تدخلها  وحجراته  ردهاته  فجميع  النهار 
وال�سرق  م�سر  ف��ى  نوعه  م��ن  فريد  ط��راز  وه��و 

الأو�سط.
د.  ي��ق��ول  للق�سر  املعمارية  احل��ال��ة  وح���ول 
احلالة  ت���ردى  ع��ن  ال��ك��الم  الك�سبانى:  خم��ت��ار 
املعمارية لدرجة انهيار الق�سر اأمر مبالغ فيه واإن 
كان يحتاج لإ�سالحات وترميمات كثرية.. موؤكًدا 
اأن حالته اأف�سل بكثري مما كانت عليه عندما كان 
ع�سوائية..  تدخالته  كانت  حيث  املالك  يد  حتت 
ا�ستالم  وف���ور  الإ���س��ك��ان  وزارة  اأن  اإىل  م�سريا 
باإعداد  العرب"  "املقاولني  �سركة  كلفت  الق�سر 
درا�سة وافية عن احلالة املعمارية وقامت باتخاذ 
العديد من الإجراءات للحفاظ على الق�سر على 

حالته.
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كانت  العرب  املقاولني  اإج���راءات  اأن  ورغ��م 
البدء  حلني  مطمئن  الأم��ر  ف��اإن  فقط،  معمارية 
فى م�سروع متكامل لرتميم الق�سر معماريا وفنيا 
الثقافة منذ  واأثريا.. وهو ما حتر�ض عليه وزارة 
اأن ت�سلمت الق�سر لكن لالأ�سف الإمكانيات املادية 

حتول دون ذلك الآن.
وينفى د. الك�سبانى اأن يكون التاأخر فى ترميم 
الق�سر �سببه حدوث خالف بني قطاع امل�سروعات 
الق�سر  ح��ول  الفاطمية  القاهرة  ترميم  وجلنة 
امل�سروعات  قطاع  اأن  بب�ساطة  فامل�ساألة  وتبعيته 
لكن  للرتميم،  متكامل  وم�سروع  درا���س��ات  لديه 
اإمكانيات املجل�ض الأعلى لالآثار املادية حالت دون 
اإ�سراف  الكثريين يفكرون فى  ذلك وهو ما جعل 
ا  خ�سو�سً الرتميم  على  الفاطمية  القاهرة  جلنة 
اأن ميزانيتها م�ستقلة عن ميزانية املجل�ض املثقلة 
لكن  موظفيه..  ب��روات��ب  ال��وف��اء  عن  تعجز  التى 
اأخرت م�سروعات  التى مرت بها م�سر  الظروف 

الرتميم.
نوي�سر  ح�سنى  الدكتور  يطالب  جانبه  من 
اأ�ستاذ الآثار الإ�سالمية بجامعة القاهرة بت�س�كيل 
جلنة هند�سية من اجلامعة لتقييم حالة الق�سر 
اإليها  و�سل  التى  ال���رتدى  درج��ة  على  وال��وق��وف 
املعمارية  الق�سر  حالة  عن  الكالم  واأن  خا�سة 

�سواء كانت �سلبية اأو اإيجابية كالم مر�سل وعام.
البارون منذ  ويقول: لقد قمت بزيارة ق�سر 
عدة �سهور بل و�سجلت حالته بالكامريا، وبالعني 

املعمارية  الق�سر  ح��ال��ة  اأن  تكت�سف  امل��ج��ردة 
التى  التحذيرات  مع  اتفق  لهذا  للغاية  مرتدية 
اأطلقها الدكتور عبد اهلل كامل لي�ض فقط لأنه كان 
م�سئوًل عن قطاع الآثار الإ�سالمية والقبطية التى 
ا�ستلمت ق�سر البارون من املالك ولكن لأن املنطق 
يقول اإن ترك اأى مبنى فري�سة لالإهمال والعوامل 
اجلوية والزمنية وعبث وتعديات اجلمهور العادى 
به و�سركات الإنتاج والت�سوير دون اتخاذ التدابري 

الالزمة يوؤدى حتما ل�سوء حالته.
للجنة  يحتاج  م��ا  ه��ذا  درج���ة  اأى  اإىل  لكن 
الإجابة  نحتاج  ع��دي��دة  اأ�سئلة  فهناك  علمية.. 
ال�سروخ  هل  نوي�سر:  ح�سنى  د.  يرى  كما  عليها 
الظاهرة على اجلدران توؤثر على �سالمة الق�سر 
اأن��ه��ا ع��ادي��ة؟ وه��ل و�سلت  اأم  وت����وؤدى لن��ه��ي��اره 
خالل  من   �� للق�سر  بت  ت�سرَّ التى  اجلوفية  املياه 
 �� اأو ال�سرف ال�سحى للمبانى املجاورة  احلديقة 
اإىل الأ�سا�سات مبا يوؤدى لنهيار الق�سر؟.. وبعد 
خلطة  ن�سل  وغريها  الأ�سئلة  هذه  على  الإجابة 
املدى  على  املطلوبة  الإج����راءات  حت��دد  وا�سحة 

الق�سري واملدى الطويل.
ب�سكل  الق�سر  الدولة  ت�سلمت  لقد  وي�سيف، 
كامل منذ 7 �سنوات تقريبا، وقبلها �سنوات طويلة 
بالقرار  اإ�سالميا  اأثًرا  الق�سر  ت�سجيل  مت  عندما 
الدكتور  اأ���س��دره  ال��ذى   1993 ل�سنة   1297 رق��م 
الراحل،  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  �سدقى  عاطف 
ن�سمع عن م�سروع متكامل  التاريخ مل  ومنذ ذلك 

للوقوف على حالة الق�سر وتقييم حالته.. م�سريا 
ميكن  بعدها  الأوىل،  اخلطوة  هى  ه��ذه  اأن  اإىل 
توظيف  ثم  التداعيات  مواجهة  كيفية  فى  نفكر 

الأثر �سياحًيا.
ا�ستغالل  اأن  نوي�سر  ح�سنى  الدكتور  وي��رى 
ا  ب�سيط خ�سو�سً اأمر  ترميمه   بعد  �سياحًيا  الأثر 
اأن مالك الق�سر قبل ت�سليمه كامال للدولة وعر 
امل�سروعات  من  بالعديد  تقدموا  طويلة  �سنوات 
الت�سورات  م���ن  ال��ع��دي��د  وق���دم���وا  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
والر�سومات الهند�سية وكان دائًما املجل�ض الأعلى 
باإجراء  ويطالب  امل�سروعات  هذه  يرف�ض  لالآثار 
لدينا  نحن  اآخر  مبعنى  عليها،  التعديالت  بع�ض 
خطط خمتلفة لتوظيف الق�سر �سياحيا مع اإجراء 
معرفة  اأول  ي�ستلزم  هذا  لكن  التعديالت،  بع�ض 

حالة الق�سر.
من جانبه يوؤكد الأمني العام للمجل�ض الأعلى 
البارون  ق�سر  اأن  اأمني  الدكتور م�سطفى  لالآثار 
يحظى بعناية واهتمام املجل�ض بو�سفه من الآثار 
النادرة وحالته �ساأن العديد من املبانى التاريخية 
خا�سة  وغريها،  اجلوية  العوامل  من  تعانى  التى 
فى  يكون  اأن  دون  مهجور  طويلة  لفرتة  ظل  اأن��ه 
عداد الآثار الإ�سالمية والقبطية، ف�سال عن �سوء 
الق�سر  مع  يتعامل  ك��ان  ال��ذى  املالك  ا�ستخدام 
بو�سفه م�سروًعا �سياحًيا دون اأن يكون على دراية 

بكيفية التعامل مع مثل هذه املبانى.
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م�سطفى  د.  يقول  كما   �� ت�سجيله  ف��ور  لكن 
اأمني �� دخل �سمن خطة املبانى التاريخية وكانت 
الآثار  قطاع  من  واإ�سراف  حلالته  متابعة  هناك 
مغلولة  املجل�ض  يد  كانت  لالأ�سف  لكن  الإ�سالمية 
اإجراءاتنا  يتفهم  يكن  مل  املالك  واأن  ا  خ�سو�سً
املجل�ض  اأن  يت�سور  بل كان  فيها  ويعترها مبالًغا 
بالق�سر  و�سل  ال��ذى  الأم���ر  )تطفي�سه(..  ي��ود 
عن  الكالم  لكن  الآن..  عليها  يوجد  التى  للحالة 
املخت�سة  املجل�ض  جل��ان  لأن  غري  ك��الم  انهياره 

تتابع حالته وتطوراتها وهى مطمئنة.
املجل�ض  يتخذها  اإج��راءات  هناك  وي�سيف، 
لل�سقوط  اآيلة  الأعلى لالآثار فى حالة وجود مبان 
يطلق عليها اإجراءات "درء اخلطورة"، ولو كانت 
الذى ميكن  النوع  بالق�سر من  املوجودة  ال�سروخ 
وقمنا  الفور  على  لتدخلنا  انهيارات  حدوث  معه 
حلني  الداخل،  وفى  الواجهة  على  �سلبات  بعمل 
التدخل املعمارى وعدم وجود هذه ال�سلبات يعنى 

اأن الق�سر اآمن متاًما.
عن  ال��ك��الم  اأن  اأم���ني  م�سطفى  د.  وي���رى 
انهيار الق�سر مبالغ فيه جًدا وهدفه الروباجندا 
تاأخر  ملا  اإمكانيات  لدينا  لو  وي��ق��ول:  الإعالمية 
املجل�ض  واأن  ا  خ�سو�سً واح��دة..  دقيقة  الرتميم 
اأثناء  بلجيكية  بعثة  اأعدتها  حديثة  درا�سة  لديه 
الأعلى  املجل�ض  اأمانة  زاهى حوا�ض  الدكتور  توىل 
 �� وفنية  معمارية   �� متكاملة  درا�سة  وهى  لالآثار 
الإمكانيات  غياب  ولكن  الق�سر  وخ��ارج  داخ��ل 
ثورة  ثم قامت  امل�سروع..  تنفيذ  املادية حال دون 
الأزمة  بعد  تعقدت  ثم  الأم��ور  وتوقفت  يناير   25
لكن  كلها..  وم�سر  املجل�ض  بها  مير  التى  املالية 
علينا اأن نعرف اأن حالة الق�سر املعمارية جيدة.. 
للحد  عليها  املتعارف  التدابري  يتخذ  املجل�ض  واأن 
اإن  بل  عليه  واحلفاظ  الق�سر  حالة  تدهور  من 
املرور  حمالت  من  يكثف  الأثرية  املنطقة  مدير 

والتفتي�ض للحفاظ عليه. 
وما  �سياحًيا  الق�سر  توظيف  اإمكانية  وعن 
الق�سر  ترميم  تعر�ض  جهات  وج��ود  ع��ن  ت��ردد 
د.  يوؤكد  زمنية  لفرتة  �سياحًيا  ا�ستغالله  مقابل 
تقدم  كانت  التى  امل�سروعات  اأن  اأمني  م�سطفى 
تتوقف  كانت  لكنها  املالك  يقدمها  كان  قبل  من 
والقبطية  الإ�سالمية  لالآثار  الدائمة  اللجنة  عند 
املتعارف  بال�سروط  اإخ��الًل  فيها  كانت جتد  التى 
ا واأن هناك قوانني  عليها اأثرًيا وعلمًيا.. خ�سو�سً
اأن  اإىل  م�����س��رًيا  جت��اوزه��ا  يجب  ل  ذل��ك  تنظم 
الرتميم يجب اأن يتم مبعرفة جهة علمية وكذلك 

التوظيف ال�سياحى.
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للعطر
- قلت اأدخل بوابة النيل
�أ فى ري�ش ن�سٍرنزق اأتخبَّ

ط�ئرًا من جنوب البالد اإىل راأ�سه�
اأُحلِّق حتى ال�سم�ء اأطرُي

اإىل اآخر القطب
ل�سيد الذئ�ب التى تف�سد الكْرَم والقمح

ت�سرق من� املف�تيح
- قلت اأدخل بوابة النيل

ٍة م�رقة ل لوؤلوؤة فى م�س�رين بلطيَّ اأحتوَّ
من عيون ال�سب�ك الكثرية

بــوابــة النيـــل
ي�سرى خمي�س  
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- قلت اأدخل بوابة النيل
لعلًّ القن�ديل تدفعني
اأن اأرى الو�سم اأقراأه

اأ�ستبنَي الرموز على ج�سد امل�ء
ق والوجد اأدرك �سرَّ التدفُّ

وال�سي�ع اخل�سيب
- قلت اأدخل بوابة النيل

ق امل�ستكني لعلَّ املحيط الغويط وبوغ�زه ال�سيِّ
ة  يحكى ىل مرَّ

كيف يف�سل بني املي�ه
ق بني ال�سك�كر وامللح يفرِّ

ل �سرَّ الُغزاِة الُبغ�ة الُطغ�ة يتحمَّ
راب النبيل وال�سَّ

ابة النيل - قلت اأدخل بوَّ
اأتبع ن�سغ �سعور البن�ت تهيم متيل

على ال�سفتني اإىل ال�س�ق للجذر فى العمق
ك فى الطني معنًى اأتفكَّ

له الطفل للعيد ح�س�نً� ي�سكِّ
مكحلًة للبنيَّة

ق�رورًة للعط��سى الكثريين



م��سًة حرًة
ق واالن�سي�ب متزق تقطع قد يعوق التدفُّ

- قلت اأدخل بوابة النيل
حتى برارى الربلُّ�ش بوطو

اأكُمن فى ق�رب �سيد
اأتزاوج وامل�ء
اأنتظر الوغد

ة فى يدى البندقيَّ

من ديوانه: اأيام الكالب
الذى �صدر قبل رحيله باأيام
يونيو 2008
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عـــالـم من النغم والذكــريــات

26

فى متحفى عبد الوهاب واآلالت املوسيقية

مــــنى �شـــديد



ارت���ب���ط ا���س��م حم��م��د ع��ب��د ال���وه���اب مبعهد 
املو�سيقى العربية منذ بداية تاأ�سي�سه، فكان اأول من 
غنى فى هذا املعهد حتى قبل اأن يفتتحه امللك فوؤاد 
الأول ر�سميا فى عام 1929، وكان املعهد فى مراحله 

الأولية  كنادى للمو�سيقى ال�سرقية.
املتاحف  مدير  ر�ساد  اأحمد  املو�سيقى  وي�سري 
تعر�ض  املعهد  اأن  اإىل  العربية  املو�سيقى  مبعهد 
وزارة  �سعت   1996 ع��ام  منذ  لكن  �سديد  لإه��م��ال 
وخ�سع   امل�سرية،   الأوب��را  دار  اىل  ل�سمه  الثقافة 
بزخارفه  الأوىل  ح��ال��ت��ه  اإىل  ل��ي��ع��ود  للرتميمات 
بعد   2002 يونيو   4 فى  افتتاحه  ليجرى  املميزة، 
عبد  حممد  الراحل  الفنان  متحف  اإليه  اأ�سيف  اأن 

الوهاب ومتحف الآلت املو�سيقية.
عبد الوهاب ومعهد املو�سيقى العربية :

الوهاب فى معهد  تاأ�سي�ض متحف عبد  ويرجع 
املو�سيقى العربية لثالث اأ�سباب رئي�سية، اأولها: اأنه 
واأحيى  العربية،  املو�سيقى  معهد  فى  غنى  من  اأول 
حفل الفتتاح اأمام امللك فوؤاد الأول فى عام 1929 
ملا  الليل  "فى  �سوقى  اأحمد  ال�سعراء  لأم��ري  وغنى 

خلى".
وثانيا: اأنه در�ض فى معهد املو�سيقى العربية مع 
عام  ملدة  عام 1930  فى  العربية  املو�سيقى  عمالقة 
اأحمد  وفاة  بعد  وعاد  فرن�سا  اإىل  اجته  ثم  ون�سف 

�سوقى فى 1934.
فى  كبري  ب�سكل  اأ�سرته  �ساهمت  فقد  واأخ��ريا 
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زيارة واحدة ملتحفى حممد عبد الوهاب، واالآالت املو�سيقية فى معهد 
املو�سيقى العربية رمبا تكفى لتكوين فكرة �ساملة عن تاريخ املو�سيقى 
فى الع�سر احلديث، فى م�سر والوطن العربى، فاملتحف االأول ي�سطر 
تاريخ تطور املو�سيقى كفن مر بالعديد من املراحل، وذلك عرب م�سرية 
الفنان حممد عبد الوهاب الذى رحل عن عاملنا فى الثالث من مايو 
1991 لكن مو�سيقاه مازالت تعي�ش بيننا حتى االآن، فا�ستحق عن جدارة 
يحكى  ــ  املو�سيقية  االآالت  متحف  ــ  والثانى  االأجيال..  مو�سيقار  لقب 
تاريخ تطور االآالت املو�سيقية وكيف كانت تتطور لتتما�سى مع تطور 
الفكر املو�سيقى.. وي�سم املتحف عددا كبري من االآالت تركتها الدول 
وا�ست�سافه  العامل  فى  العربية  للمو�سيقى  موؤمتر  اأول  فى  امل�ساركة 

معهد املو�سيقى العربية عام 1932.
لذلك مل يكن غريبا اأن يجرى افتتاح املتحفني فى 4 يونيه عام 2002.

املتحف ي�سم عود عبد الوهاب الذى عزف 
عليه اأروع االأحلان



تاأ�سي�ض املتحف واحتفظت بكل مقتنياته كما اأهدتها 
للمتحف زوجته ال�سيدة نهلة القد�سى تخليدا ل�سم 
حممد عبد الوهاب، وحر�ست العديد من اجلهات 
اأي�سا على امل�ساهمة فى املتحف بكل ما يخ�سه ومن 

اأبرزها الإذاعة امل�سرية.
مو�سيقار االأجيال 

وي�ساحبنا الفنان اأحمد ر�ساد فى جولة داخل 
�سورة  ت�ستقبلنا  الذى  الوهاب  عبد  حممد  متحف 
متثل  الوهاب  عبد  حممد  الأجيال  ملو�سيقار  كبرية 
الع�سرينات  ف��ى  حياته  م��ن  عمرية  م��راح��ل  ث��الث 
ال�ستينات  مابني  الأخ���رية  واملرحلة  والأرب��ع��ي��ن��ات 
عبد  اأن  اإىل  املوؤرخني  بع�ض  وي�سري  وال�سبعينات، 
 3 فى  وتوفى   1897 مار�ض   13 مواليد  من  الوهاب 

مايو 1991 عن عمر يناهز 94 عام. 
عود  املتحف  داخ��ل  عليه  اأعيننا  تقع  ما  اأول 
الفنية  قيمته  تقدر  ل  ال��ذى  ال��وه��اب  عبد  حممد 
�سمعتها  التى  الأحلان  واأبدع  اأروع  �سهد  فقد  بثمن، 
الأذن امل�سرية والوطن العربى ككل، وكتب عليه عبد 
وبه  الرحيم  الرحمن  "ب�سم اهلل  يده  الوهاب بخط 
القيادة  واإىل جواره ع�سا  با�سمه،  ن�ستعني" وموقع 
فى  الع�سكرية  املو�سيقى  بها  قاد  التى  الأبنو�ض  من 

"بالدى  الوطنى  الن�سيد  ع��زف  اأث��ن��اء   1978 ع��ام 
بالدى" من اأحلان �سيد دروي�ض الذى اأعاد توزيعه.

الن�ساأة والبدايات الفنية
عبد  حممد  مبن�ساأ  الي�سار  م��ن  جولتنا  ن��ب��داأ 
ال�سعرية  بباب  برجوان  ح��ارة  فى  ومولده  الوهاب 
ن�ساأ  حيث  ج���ده،  وم�سجد  ال��ق��دمي  ملنزله  و���س��ور 
عي�سى  اأب��و  حممد  بعائلة  تعرف  متدينة  عائلة  فى 
باب  مب��ي��دان  القائم  لتمثاله  و���س��ورة  ال�سعرانى، 
ال�سخ�سية وجمموعة  واإىل جانبه بطاقته  ال�سعرية 
�سور فى مراحل عمرية خمتلفة، و�سورة اأخرى على 
لبنان جتمعه مع �سقيقه  ظهر مركب فى رحلة اىل 
ال�سيخ ح�سن، الذى كان يعنفه فى ال�سغر على حبه 
للمو�سيقى والغناء، لكن موهبة عبد الوهاب جعلته 
م�سواره  فى  له  عونا  ويكون  بعد  فيما  موقفه  يغري 

الفنى.
�سورة اأخرى لعبد الوهاب فى مدر�سة ال�سلحدار 
للمو�سيقى  كمدر�ض  يعمل  ك��ان  حيث  الب��ت��دائ��ي��ة 
عبد  اإح�سان  الراحل  الأدي��ب  ال�سورة  فى  ويظهر 
تالميذ  اأح��د  و  املدر�سة  نف�ض  فى  الطفل  القدو�ض 
حممد عبد الوهاب، وبجوارها �سورة لعبد الوهاب 

مع ابن �سقيقه الفنان �سعد عبد الوهاب.

واأمري  ال��وه��اب  لعبد  مر�سومة  ���س��ورة  ون��رى 
ال�سعراء اأحمد �سوقى مكتوب عليها عبارة "�سلملى 
حياة  فى  مهمة  مرحلة  اىل  تنقلنا  حممد"،  على 
مو�سيقار الأجيال وهى عالقته باأمري ال�سعراء اأحمد 
�سوقى الذى عرفه على الطبقة الأر�ستقراطية وعلى 
الكثري من الأدباء والفنانني واأ�سقله ثقافيا واأدبيا، 
اأ�سهرها  الأع��م��ال،  م��ن  الكثري  ف��ى  معا  لي�سرتكا 
"جمنون ليلى"، حيث كان يعتربه اأحمد �سوقى ابنا 
من اأبناءه، وقال خلادمه قبل وفاته فى عام 1934 

حممد". على  و�سلملى  الأولد  على  "�سلملى 
مع  الوهاب  لعبد  �سور  �سوقى  اأحمد  وبجوار 
بع�ض الفرق الفنية التى عمل معها فى بداياته مثل 
ر�سدى  الرحمن  عبد  وفرقة  قدرى،  فاطمة  الفنانة 
بطالت  بع�ض  مع  و�سور  الريحانى  جنيب  وفرقة 
"ممنوع  فيلم  فى  العمل  ملجموعة  و�سورة  اأفالمه، 
عبد  الفنان  فيها  يظهر   1943 ع��ام  ف��ى  احلب" 

الوارث ع�سر.
ننتقل بعد ذلك اإىل ال�سطوانة البالتينية، التى 
ح�سل عليها فى عام 1978 ليكون اأول فنان عربى 
هذه  على  يح�سل  العامل  فى  فنان  وثالث  وم�سرى 
ال�سطوانة لتحقيقه اأعلى املبيعات باأغنية "فى الليل 
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 "البيانو ال�سرقى" الذى اخرتعه عرب واأتراك فى بداية القرن املا�سى



ملا خلى" التى قدمها لأول مرة فى افتتاح املعهد عام 
1929، واىل جوارها جمموعة �سور ت�سبق الفتتاح 
عبد  فيها  يغنى  العربية،  املو�سيقى  ملعهد  الر�سمى 
فقط،  لل�سيدات  املعهد  فى  اأقيم  حفل  فى  الوهاب 
وحفل اآخر تركى اأقيم فى 1926، ومع هذه ال�سور 
عبد  حممد  ح�سره  اجتماع  ملح�سر  اأ�سليه  ن�سخة 
العربية فى 7 دي�سمرب  املو�سيقى  الوهاب فى معهد 

.1931
عبد الوهاب واالإذاعة امل�سرية

جمموعة �سور اأخرى لعبد الوهاب اأولها الأديب 
�سعيد �سبيحة والإذاعية �سامية �سادق، و�سورة اأثناء 

اأرد�ض  �سعد  الراحل  "حياتى" مع  مل�سل�سل  ت�سجيله 
والفنانة نيلي، و�سورة لربوفة اأغنية "من غري ليه" 
مع الفرقة املا�سية بقيادة اأحمد فوؤاد ح�سن، و�سورة 
اأثناء ت�سجيل �سركة "بي�سا فون" لأغنية "كلنا نحب 
القمر" فى 1928 يظهر فيها املطرب الراحل حممد 
عبد املطلب الذى كان وقتها يردد خلف حممد عبد 
فنانني  مع  منوعة  �سور  جمموعة  نرى  ثم  الوهاب، 
اأمثال اأحمد فوؤاد ح�سن ووردة وفايزة اأحمد، و�سورة 
الأجيال  مو�سيقار  مع  مت  اذاع��ى  ح��وار  اأط��ول  من 
اأجرته الإذاعية نادية توفيق، وهو اأول من غنى فى 
افتتاح الإذاعة امل�سرية �سنة 1934، لذا جند بجوار 

�سجل  والذى  به  الأ�سلى اخلا�ض  امليكرفون  ال�سور 
عليه جميع اأغانيه منذ هذا اليوم وحتى اآخر اأغنية 
العقود  من  ج��واره عدد  واىل  الإذاع��ة،  فى  �سجلها 
كان  حيث  امل�سرية،  الإذاع����ة  وب��ني  بينه  امل��ربم��ة 
يتقا�سى فى �سنة 1945 مبلغ 300 جنية، وهو مبلغ 

�سخم كان ي�سرتى وقتها 150 فدان.
كلثوم  اأم  ال�سرق  كوكب  مع  ال�سحاب  لقاء  اأما 
الوهاب،  عبد  حياة  فى  املهمة  املراحل  من  فكان 
عندما حلن لها اأغنية "انت عمرى" وهو ما يج�سده 
الوقت،  ذلك  فى  بينهما  جتمع  �سورة  املتحف  فى 
عليها  ي�سجل  ك��ان  �سغرية  نوتة  من  ورق��ات  ومعها 

خواطره.
عبد الوهاب وال�سينما

قدم عبد الوهاب لل�سينما �سبعة اأفالم بالإ�سافة 
اىل فيلمني كان خاللهما �سيف ال�سرف هما "غزل 
كولج  املتحف  وي�سم   الفرح"  و"منتهى  البنات" 
مع  له  و�سورة  واأفي�ساتها،  الأف��الم  هذه  من  �سور 
"الطفلة" فاتن حمامة فى فيلم "يوم �سعيد"، وعلى 
ون�سخ  ب��ه،  اخلا�ض  "الأورج"  جند  الآخ��ر  اجلانب 
بخط  دونها  التى  املو�سيقية  النوت  لبع�ض  اأ�سلية 
يده والتى تدح�ض ما يقال عنه باأنه مل يكن يعرف 
ب�سكل  للمو�سيقى  دار���ض  فهو  املو�سيقي،  التدوين 
اأكادميى فى معهد املو�سيقى العربية بالإ�سافة اىل 

درا�سته للنظريات والتاأليف فى فرن�سا.
احلرب  بالقلم  كان  التدوين  اأن  النوت  وتظهر 
وهو ما يعنى اأنه يتمتع بثقة كبرية، والنوتة املوجودة 
اأعلى "الأورج" هى النوتة اخلا�سة بينما هناك نوت 
املو�سيقى،  امل��وزع  يكتبها  كان  باملو�سيقيني  خا�سة 
وبجوار "الأورج" اأي�سا متثال ن�سفى لعبد الوهاب مل 
ميهله القدر اأن يراه، نفذه املثال عبد العزيز �سعب 

وا�سرتته د.لوت�ض عبد الكرمي واأهدته للمتحف.
التكرمي

م���ن اأك����رب الأق�������س���ام ف���ى امل��ت��ح��ف ه���و ق�سم 
ال��ت��ك��رمي��ات وي�����س��م ع����دد ك��ب��ري م���ن الأو���س��م��ة 
والدول  م�سر  فى  عليها  ح�سل  التى  وال�سهادات 
الليبى  ال�ستقالل  و�سام  ومنها  والغربية  العربية 
 1967 فى  ال�سورى  ال�ستحقاق  وو�سام   1955 فى 
وو�سام  مرتني  الأردن���ى  الكوكب  وو���س��ام  و1974، 
ولية  من  وتكرميات  اللبنانى،  الأرز  وو�سام  عمان، 
العربى  والتليفزيون  الأم��ري��ك��ي��ة  اأجن��ل��و���ض  ل��و���ض 
امل�سنوعة من  لندن  القيادة من  الأمريكى، وع�سا 
العاج وعليها "تلبي�سات" من الف�سة، وقاد بها عبد 

الوهاب الفرقة املا�سية فى لندن.
عليها  ح�سل  التى  امل�سرية  التكرميات  ومن 
�سنة  فى  الفخرية  وال��دك��ت��وراة  اجلمهورية  ق��الدة 
الوب��را  دار  م��ن  وتكرميات  النيل،  وو���س��اح   1975
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�سور نادرة ملو�سيقار االأجيال



ليقود  التى ح�سل عليها  ال�سرفية  امل�سرية والرتبة 
فى  وتعيينه   1978 �سنة  فى  الع�سكرية  املو�سيقى 
جمل�ض ال�سورى فى 1983 وجائزة الدولة التقديرية 
حتمالن  وال��ذه��ب  الف�سة  من  وعملتني   1970 فى 

�سورته. 
وكانت  الع�سكرية  املتحف �سورة جلنازته  وفى 
جنازة  على  مدنى  فيها  يح�سل  التى  الأوىل  امل��رة 
ع�سكرية تقديرا لفن عبد الوهاب واإبداعه، واأ�سفل 
الفنان فنه  اأر�سى  "اإذا  ل�سانه  ال�سورة مقولة على 

قبل اإر�ساء اجلمهور، فان فنه يعي�ض وهو ميت".
الزعماء  م���ن  ع���دد  م���ع  ل���ه  ���س��ور  ون�����س��اه��د 
النا�سر  عبد  وجمال  جنيب  حممد  مثل  والروؤ�ساء 
وامللك احل�سن عاهل  كلثوم  اأم  ومع  ال�سادات  واأنور 
املغرب ووالده امللك حممد اخلام�ض، وامللك ح�سني 
وغريها  ���س��وري��ا،  ف��ى  الأ���س��د  وح��اف��ظ  الأردن  ف��ى 

الكثري.
منزل عبد الوهاب

وقد �سمم مهند�ض الديكور جانب من املتحف 
فى  الوهاب  عبد  ملحمد  ال�سخ�سية  بالغرف  �سبيه 
منزله، نرى فيه  دولبه اخلا�ض ومعرو�ض فيه البدلة 
املو�سيقى  يقود  وهو  يرتديها  كان  التى  الع�سكرية 
ارتداها  التى  "ال�سموكن"  والبدلة  الع�سكرية، 
ال�سخ�سى  وال��روب  البي�ساء"،  "الوردة  فيلم  فى 

"الكرافتات"،  م��ن  وع����دد 
ال�سخ�سية  اأغرا�سه  وبع�ض 
وتليفونه  ل��وال��دت��ه،  و���س��ورة 
غريه  على  املمنوع  اخل��ا���ض 

ا�ستخدامه.
ن��ن��ت��ق��ل ب��ع��د ذل���ك اإىل 
ال��غ��رف��ة ال��ت��ى ���س��ه��دت وفاة 
مو�سيقار الأجيال فى 3 مايو 
وت�سم مكتبه اخلا�ض   1991
وعليه بع�ض اأجهزة الت�سجيل 
فى  ي�ستخدمها  ك���ان  ال��ت��ى 
والتكرمي  خ��واط��ره،  ت�سجيل 
اجنلو�ض  ل��و���ض  ولي����ة  م���ن 
واآخر  له  وبورتريه  الأمريكية 
ُر�سما  القد�سى  نهلة  لزوجته 
و�سورة  باري�ض،  �سوارع  فى 

اخلا�ض  البيانو  اىل  بالإ�سافة  الأ�سرة،  مع  عائلية 
به، والكر�سى "الهزاز" املهدى له من الأمري بدر بن 
عبد العزيز والذى توفى عليه فى يوم 3 مايو 1991، 
وقد مت نقل الغرفة بالكامل بنف�ض ال�سكل الذى كانت 
اإن  الوفاة، حتى  الزمالك وقت  املنزل فى  عليه فى 
اخلا�سة  نتيجته  هى  احلائط  على  املعلقة  النتيجة 
هو  وتاريخها  وف��ات��ه  منذ  ه��ى  كما  زوج��ت��ه  تركتها 

تاريخ الوفاة حيث توقف الزمن، كما توقفت ال�ساعة 
املوجودة فى الركن على موعد الوفاة "الثانية ع�سر 

ال دقيقتني".
بني  جتمع  ن���ادرة  ���س��ورة  ذل��ك  بعد  وتقابلنا 
مو�سيقار الأجيال حممد عبد الوهاب وكوكب ال�سرق 
ومعها  حافظ،  احلليم  عبد  والعندليب  كلثوم  اأم 
عاكف  نعيمة  الفنانني  مع  له  اأخرى  �سور  جمموعة 
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احلليم  وعبد  الأطر�ض  وفريد  الوهاب،  عبد  و�سعد 
القد�سى  نهلة  زوج��ت��ه  م��ع  و���س��ورة  وهبى  ويو�سف 
والفنانة فاتن حمامة، و�سورة له فى مالب�ض الربان 
اأم��ام دف��ة امل��رك��ب، حيث ك��ان عبد ال��وه��اب يهوى 
واملرة  ال��ط��ائ��رات،  رك��وب  وي��ه��اب  بالبحر  ال�سفر 
عندما  كانت  بالطائرة  فيها  �سافر  التى  الوحيدة 
عني فى جمل�ض ال�سورى عائدا من فرن�سا، واحتفلت 

به اخلطوط اجلوية الفرن�سية وقتها.  
الدبلوما�سى  �سفره  جواز  نرى  ال�سور  وبجوار 
العامل،  فى  العربى  والوطن  م�سر  �سفري  باعتباره 
الف�سة  م��ن  وال�����س��ي��وف  اخل��ن��اج��ر  بع�ض  واأم���ام���ه 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  امللك  له  اأه��داه��ا  وال��ذه��ب 
قابو�ض  وال�سلطان  ال�سعودية  العربية  اململكة  من 
ال�سخرة  لقبة  م�سغر  ومنوذج  عمان،  �سلطنة  من 
الرئي�ض  له  اأه��داه  الطبيعى  ال�سدف  من  م�سنوع 

الفل�سطينى الراحل يا�سر عرفات.
جمموعة  ي�ساهد  املتحف  الزائر  يغادر  ان  وقبل 
عائ�سة  اأب��ن��اءه  مع  ال��وه��اب  عبد  ملحمد  اأخ��رية  �سور 
اإ�ض وفتفت  اأو"اإ�ض  وع�سمت وعفت وحممد واأحمد ، 
وعطا" كما كان يناديهم، و�سورة مع اأحفاده و�سورة مع 
زوجته نهلة القد�سى التى كان لها اأكرب الأثر فى اإن�ساء 
املتحف وحتمل ال�سورة مقولة ملحمد عبد الوهاب عرب 
فيها عن حبه لها قائال "اأكرب ما ي�سعد الرجل اأن يجد 

احلب داخل منزله والحرتام خارجه".
فيها  تعر�ض  م�ساهدة  قاعة  باملتحف  وملحق 
بالزما،  �سا�سة  على  ال�سبعة  ال��وه��اب  عبد  اأف��الم 
للبحث  اأخ���رى  وق��اع��ة  يوميا،  واح���د  فيلم  مب��ع��دل 
وال�ستماع وهى قاعة جمهزة بربنامج خا�ض يعمل 
باللم�ض على ال�سا�سة ويت�سمن كل ما يخ�ض حممد 
عبد الوهاب �سواء عن حياته ال�سخ�سية اأو األبوماته 

ومع  املختلفة  حياته  م��راح��ل  م��ن  و���س��ور  واأف��الم��ه 
بت�سميم  وقام  وروؤ�ساء،  وفنانني  عامة  �سخ�سيات 
بدار  واملعلومات  احلا�سبات  اإدارة  الربنامج  ه��ذا 
الراحل  املهند�ض  الفكرة  و�ساحب  امل�سرية  الوبرا 
وي�سم  ل��الدارة،  ال�سابق  العام  املدير  طلبة  جمال 
عبد  غنى  ما  كل  وب��ه  "وهابيات"  ق�سم  الربنامج 
قدم  التى  اأحلانه  من  ومن��اذج  حياته  فى  الوهاب 
جدا  ن��ادر  ج��زء  اىل  بال�سافة  اخ��ري��ني،  ملطربني 
ي�سم خواطر مو�سيقية ملحمد عبد الوهاب مل ت�سجل 
ومل تذاع من قبل مت عر�سها با�سم اأفكار، وق�سم عن 
ال�سخ�سيات التى اأثرت فى حياته مثل اأحمد �سوقى 
وخم��رج اأف��الم��ه حممد ك��رمي واأ���س��ت��اذه ف��ى العود 

حممد الق�سبجى ومناف�سه ريا�ض ال�سنباطى.  
املو�سيقى  معهد  مدير  عفيفى  حممود  ويقول 

العربية اأن املعهد ي�ستقبل زوار املتحف ب�سكل يومى 
من ال�ساعة 10 �سباحا وحتى الثالثة ع�سرا بتذاكر 
الحتفال  فرتات  فى  للجمهور  جمانا  ويفتح  رمزية 
املتحف  اأن  اإىل  م�سريا  ووفاته،  الوهاب  عبد  مبولد 
اقيم باقرتاح من نهلة القد�سى زوجة الفنان الراحل 
للمتحف وتربعت مبقتنياته  الدعم  التى قدمت كل 
عبارة  ال��ت��ج��دي��دات  قبل  امل��ا���س��ى  ف��ى  ك��ان  بينما 
طبيعة  ينا�سب  مبا  تو�سعتها  ومت  فنانني  غرف  عن 

املتحف. 
متحف االآالت املو�سيقية

اأما متحف الآلت املو�سيقية فى معهد املو�سيقى 
عبد  حممد  متحف  مع  افتتاحه  جرى  فقد  العربية 
من  كبري  عدد  وي�سم   ،2002 يونيو   4 فى  الوهاب 
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موؤمتر  اأول  ف��ى  امل�����س��ارك��ة  ال���دول  تركتها  الآلت 
للمو�سيقى العربية فى العامل وا�ست�سافه املعهد فى 

عام 1932.
للمتحف  الآلت قبل �سمها  واأعيد ترميم هذه 
طريقة  ب�سبب  للتلف  منها  ع��دد  لتعر�ض  ن��ظ��را 
فى  و�سائل احلفظ  مراعاة  وعدم  القدمية  العر�ض 
لآلت  الأول  اأق�سام،  ثالثة  املتحف  وي�سم  املا�سى، 
النفخ النحا�سية اخلا�سة بالورك�سرتا ال�سيمفوين، 
املختلفة،  باأ�سكاله  الناى  مثل  القدمية  النفخ  واآلت 
الوطن  ف��ى  امل��ع��روف  وامل��زم��ار  والأرغ����ول  والقربة 
والق�سم  الوترية  ل��الآلت  الثانى  والق�سم  العربي، 

الثالث لالآلت الإيقاعية.
�سوتى  جهاز  املتحف  اأق�سام  لكافة  واأ�سيف 
الآلت  اأ���س��وات  ب��ني  التمييز  على  ال��زائ��ر  ي�ساعد 
مكان  اأ�سفل  زر  على  ال�سغط  طريق  عن  املختلفة 

عر�ض الآلة.
اآالت النفخ

املتحف  مدير  ر�ساد  احمد  الفنان  وي�سحبنا 
األآت  بق�سم  نبداأها  الآلت  متحف  داخل  جولة  فى 
النفخ وي�سم جمموعة الآلت النحا�سية امل�ستخدمة 
والفلوت  البيكلو  ومنها  ال�سيمفونى  الورك�سرتا  فى 
الفرعونى  والهورن  والرتومبيت وكرومبور  والكورنو 
اجلانب  وع��ل��ى  ت��و،  وال��ب��ا���ض  والكينور  وال�ساك�ض 
الأخر اآلت النفخ اخل�سبية الفولكلورية  مثل الكولة 
نف�ض اخلامة  وكلها م�سنوعة من  والناى  والأرغول 
اآلة  كل  لكن  �ستة،  فيها  الثقوب  وعدد  البو�ض  وهى 
يختلف �سوتها عن الأخرى متاما، نتيجة لختالف 

الأطوال والقطر واحلجم.
الفار�سى  الرتكى  الناى  نرى  القاعة  هذه  فى 
الكبري  العربى  واملزمار  الأكورديون  واآلة  امل�سري، 
لكن  باك�ستانى  �سناعة  وه��ى  والقربة  وال�سغري، 
م�سر  فى  وت�ستخدم  ل�سكتلندا  يرجع  الآل��ة  اأ�سل 
فى حفالت الزفاف واملو�سيقى الع�سكرية ومو�سيقى 
ال�سرطة، وبجانبها اأ�سكال املزمار الأ�سيوى وت�سريح 
الناى  من  ال�سل  طبق  ن�سخة  يعترب  ون��اى  للقربة 

الفرعونى الذى عرث عليه فى املقابر القدمية.
االآالت الوترية

عرث فى مدافن طيبة القدمية على اآلة �سبيهه 
احليوانات  اأمعاء  من  م�سنوعة  اأوت��ار  بها  بالعود، 
وري�سة من اخل�سب، وقد قامت كل دولة بتطوير العود 
فى  منه  خمتلفة  واأ�سكال  اأن��واع  فنجد  ينا�سبها  مبا 
الدول العربية، فالعود امل�سرى يختلف عن ال�سورى 
والعراقى وكذلك الرتكى �سواء فى �سناعته اأو �سوته 
ورنينه، فالعود ال�سورى على �سبيل املثال رقبته ربع 

حجم العود والق�سعة "ثالثة اأرباع" والعود امل�سرى 
مت�ساويني  ن�سفني  فهو  الرتكى  اأما  والثلثني،  الثلث 

الرقبة طويلة وم�ساوية للق�سعة.   
وم��ن ت��ط��ورات ال��ع��ود اأي�����س��ا ال��ت��ى ن��راه��ا فى 
العود  منها  الرتكى  للعود  متعددة  اأ�سكال  املتحف 
امل�ستدير،  القمر"  "وجه  وع��ود  لرتكيا  الر�سمى 
وعود "اأبو �سنب" الفر�سة اخلا�سة به ت�سبه طرفى 
الثانى  "ال�سارب" املربوم والن�سف رقبة والن�سف 
اأحد  وه��ى  ال��رتك��ى  الطنبور  اأي�سا  ون���رى  ق�سعة 

تطورات العود اأي�سا.
دول  ف��ى  التطور  م��ن  اأخ���رى  لأ�سكال  وننتقل 
الإي��ط��اىل  امل��ن��دول��ي��ني  م��ث��ل  ال��ع��امل  م��ن  خمتلفة 
و"فيول  الفرن�سى  وال��ك��م��ان  ال��رو���س��ى  والبالليكا 
احلب" اأو "فيول لمور"، والربابة اليابانى و"التار" 

الإيرانى والربابة امل�سرى اأو ال�سعيدى، و"ال�ستار" 
الهارب  يعادل  ال��ذى  اليابانى  و"الكوتو"  الهندى 
والكوتو  ال�ستار  مع  اأن��ه  بينهما  وال��ف��ارق  امل�سرى 
بينما  الآل���ة،  واأم��ام��ه  الأر����ض  ال��ع��ازف على  يجل�ض 
والواقفى  والقدمى  الكتفى  منه  امل�سرى  الهارب 
والكوتو،  ال�ستار  مثل  اأب��دا  قاعدى  منه  يوجد  ول 
وجند اإىل جواره اأنواع واأ�سكال خمتلفة من الربابة 

اليابانى الأ�سغر حجما.
وال�سم�سمية  ال�سعيدى  ال��رب��اب��ة  ن���رى  ك��م��ا 
عليها  التى عزف  اجلنبو�ض  واآلة  والت�سيلو  والكمان 
حممد عبد الوهاب فى فيلم "غزل البنات" اأغنية 
على  للحنها  الزائر  ي�ستمع  التى  الروح"  "عا�سق 

اجلهاز ال�سوتى امل�ساحب لاللة.
ثم ننتقل اىل اأنواع القانون، بداية من القانون 
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الآن  العربى  الوطن  فى  ن��راه  قلما  ال��ذى  امل�ستطيل 
فى  فكر  من  اأول  ر�سا  بك  مب�سطفى  خا�ض  وه��و 
مع   1914 عام  فى  العربية  املو�سيقى  معهد  اإن�ساء 

بع�ض حمبى املو�سيقى العربية.
وتطور القانون امل�ستطيل اإىل القانون امل�سرى 
اىل  املتحف  فى  املوجود  القانون  ويرجع  املعروف 
طابعا  ويحمل  الرتكى  هو  الثالث  والقانون   ،1960
خمتلفا متاما و�سوته خمتلف عن القانون امل�سرى 
وتعترب تقنيات العزف عليه من اأ�سعب ما يكون لأن 
فى  توجد  ل  امل�سرى  القانون  فى  املوجودة  العرب 
نظريه الرتكى التى ت�ساعد العازف على عزف الربع 
القانون  ع��ازف  يعتمد  لذلك  ت��ون،  والن�سف  ت��ون 

الرتكى على ح�سا�سية يده.
ونرى بعد ذلك اآلة ال�سنطور املجرية التى ترجع 
لعام 1857 وتعزف بالطرق، وهى من الآلت القدمية 
النادرة، وتعترب الأ�سل الذى تطور عنه البيانو، فبعد 
ال�سنطور ظهرت اآلة الكالفيكورد والكالفي�سان ومن 
بعده البيانو وتعمل ميكنة العزف على البيانو بنف�ض 
البيانو  اأزرار  على  ن�سغط  فعندما  تقريبا  الطريقة 
الأوتار  على  ليطرق  "ال�ساكو�ض" الداخلى  يتحرك 
الداخلية وهى نف�ض فكرة ال�سنتور الذى نطرق على 

اأوتاره باملطرقة ال�سغرية. 
حجما،  اأ�سغر  وهو  الرتكى  ال�سنطور  نرى  ثم 
قدمي  نغماته  و�سوت  فقط،  وت��را   27 على  ويحتوى 
بالد  ف��ى  امل�سهورة  ال��ب��زق  اآل��ة  ج���واره  واإىل  ج��دا، 
اللبنانى  عليها  عزف  من  واأ�سهر  واليونان  ال�سام 

الآلة  بت�سجيل �سوت هذه  بنف�سه  قام  "يعرب" وقد 
البزق  جانب  واإىل  باملتحف،  اخلا�ض  اجلهاز  على 
نرى الربابة الرتكى والتى اأطلق عليها اأي�سا الأرنبة 

الرتكى لأنها ت�سبه الأرنب فى �سكلها.
الأطفال  لتعريف  خا�ض  جانب  القاعة  وت�سم 
لالآلت  الداخلية  الأج��زاء  على  املو�سيقى  وع�ساق 
وكيفية ت�سنيعها، فرنى الآلة "م�سرحة" فى �سورة 
لرقبة  مق�سم  امل��ث��ال  �سبيل  على  فالعود  تعليمية 
وق�سعة وفر�سة واملفاتيح، والآلت املوجوده فى هذا 

الق�سم هى الكمان والعود والربابة وال�سم�سمية.
االآالت االإيقاعية

الإيقاعية  ل��الآلت  خم�س�سة  الأخ��رية  القاعة 
اآلت التيمبنى وهى من النحا�ض وجلد  اأقدم  وفيها 
البقر واجلامو�ض، اآما الآن فلم تعد ت�سنع من هذه 
وزاد  بالبال�ستيك  احل��ي��وان  جلد  وا�ستبدل  امل��واد 
عزف  وميكن  ال�سوتية  امل�ساحة  ل��ت��زداد  قطرها 
وهذه  عليها  املو�سيقى  ال�سلم  من  خمتلفة  نغمات 
وت�سم  ال�سيمفونى،  لالورك�سرتا  مهمة  لها  الآل��ه 
القاعة اآلت الربكا�سة واخل�سابة العراقى واملراك�ض 
العربية"  املو�سيقى  "عماد  والرق  واملزهر  واملنكب 
اأي�سا  وي�سمى  والبندير  البلدى  والطبلة  والدربكة 
التار اأو الدف لختالف امل�سميات من دولة لأخرى، 
وجند اأي�سا اإك�سلفون الأجرا�ض لكنه ل يحتوى على 
�سلم مو�سيقى تام، ونرى بع�ض الكفات وال�ساجات، 
وامل���رواز  ال��ي��اب��ان��ى،  وال��ن��ق��ارة  ال�سينى  والطبلة 
اخلليجى، واأقدم نقرزان فى الوطن العربى باأحجام 

احليوان،  وجلد  النحا�ض  من  م�سنوع  وهو  خمتلفة 
جلد  فيه  وي�ستخدم  نقرزان  اأ�سغر  اىل  بالإ�سافة 

الرنب و�سوته ي�سبه طبلة امل�سحراتى ال�سهرية.    
البيانو ال�سرقى

موؤمتر  فى  امل�ساركة  ال��دول  اأن  بالذكر  جدير 
على  تخ�سى  كانت   1932 ف��ى  العربية  املو�سيقى 
البيانو،  ظهور  ب�سبب   العربية  املو�سيقى  م�ستقبل 
الوقت  ذلك  فى  الأر�ستقراطية  العائالت  وحر�ض 
على اقتناءه فى املنازل، لذلك كانت اأهم تو�سيات 
ي�ساف  �سرقى  بيانو  ل�ستحداث  ال�سعى  امل��وؤمت��ر، 
اإجراء  فى  دول   6 جنحت  وبالفعل  ت��ون،   4/3 اليه 
هذه التعديالت على البيانو لكى تعزف عليه نغمات 
فكرتني  وحدها  تركيا  وقدمت  العربية،  املو�سيقى 
الفكرتني  من  واحدة  على  املوافقة  ومتت  للتطوير، 
نراها فى بيانو واحد على م�ستوى العامل موجود فى 
العربية،  املو�سيقى  مبعهد  املو�سيقية  الآلت  متحف 
البيانو  من  املعدل  النوع  ه��ذا  من  يتبقى  مل  حيث 
فى  والثانى  املتحف  فى  الأول  فقط،  اثنني  �سوى 
اأكرب  وهو  امل�سرية  الأوب��را  بدار  املو�سيقية  املكتبة 

وذو طابقني.
بالأبي�ض  ملونه  اأزرار  ع��ن  ع��ب��ارة  والتعديل 
للمو�سيقى  املميزة  تون   4/3 نغمة  تعزف  والأ�سود 
اأملانى  العربية  املو�سيقى  متحف  وبيانو  العربية، 
عليه  ال��ع��زف  وميكن  تركية  والتعديالت  ال�سنع 
اأما  العربية،  وال�سبا  والبياتى  ال�سيكا  مقامات 
البيانو العادى فيعزف �سلم "املاجري واملانري" فقط 

اخلا�ض باملو�سيقى الغربية. 
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�سعد،  على  ح��زي��ًن��ا  حم��م��ود  ك��ان  بالطبع 
 . اللحم  م��ن  يخرج  ال  والظافر  اأخ���اه؟  األي�س 
ا �سعد غلبان، طول عمره غلبان . كوخ على  اأي�سً
طرف غيط احلاج اأبوا�سماعيل وب�س . ال امراأة 
بالنهار فى  . يخدم �ساعتني  وال عيل وال حاجة 
وبعدها  الكوخ،  فى  بقائه  مقابل  احل��اج  اأر���س 
ي�سرح على رزقه، مطرح ما يالقى لقمة مي�سى 
هو  اهلل،  بيد  االأع��م��ار   . يا�سعد  يرحمك  اهلل   .
الذى يعطى وهو الذى ي�سرتد، امل�سكلة كانت فى 

جلباب خليفة . 
ب�سدة  �سعد  االأخريين مر�س  ال�سهرين  فى 
ح�سى،  حلبة  و�سقوه،ثم  نعناع  ل��ه  �سخنوا   .
حن  اأخ��رًيا  يتح�سن،  مل  لكن  ث��وم،  له  وطحنوا 
لهم:  وقال  بفرخة،  ا�سماعيل  اأبو  عليهم احلاج 
ذبحوا  ويفوق".  يخت�سى  الزم  كده  بعد  " اأظن 
له الفرخة والتهمها �سعد فى دقيقة كاأمنا بعث، 
واحدة  ب�ساعة  بعدها  لكن  �سوربتها،  و�سرب 
باأ�سنانه على  ب�س عاد يئن كما من قبل ويع�س 
�سفتيه امل�سقوقتني املتورمتني وي�سغط على بطنه 
 . لعيادة املركز  نقلوه   . االأر���س  يتلوى على  وهو 
فى  عملية  يحتاج   " وق���ال:  ال��دك��ت��ور  فح�سه 

م�ست�سفى كبرية . الزم يروح م�سر".  
اأخوه يرتكه ميوت يعنى ؟ . 

ال�سيارة  اأجرة  دار حممود ولف حتى جمع 
بال�سلف  نفر،  �سوية من كل  امل�سوار  وم�ساريف 
مل�سر  نقله  �سبقت  التى  الليلة  وف��ى   . وال��دي��ن 
قالت له زوجته: " اأنت يا حممود ح تنقل اأخوك 
اإن  لقوه و�سخ  اللى عليه ؟ فى م�سر  بجالبيته 
كده ميكن ما يدخلهو�س عندهم ". تطوع خليفة 
جلباب  باإعارتهم  ال�ساى  ي�سرب  وه��و  جارهم 

اأزرق من عنده، واأق�سم باهلل العظيم اأال يردوه اإال 
بعد رجوع �سعد بال�سالمة . �سكره حممود بتاأثر 
ماي�سح�س  ع�سان  ياخليفة  " معل�س  له  واعتذر 
يظهر قدام دكاترة م�سر بجالبية مقطعة، وال 
" وهى  باأريحية  خليفة  ورد   ،" و�سخة  موؤاخذة 

اجلالبية ح تطري يعنى ؟ " . 
فى ال�سباح اأقاموا �سعد على حيله بالكاد، 
مي�سكوه من ناحية يفرط من ناحية، فى االآخر 
ترجتفان  و�سفتاه  يتطوح  وهو  اجللباب  األب�سوه 
كاأمنا يريد اأن يقول �سيئا . ومع تعب امل�سوار اإىل 
ق�سر العينى اإال اأن حممود ارتاح بعد اأن �سلَّمه 
لهم، وفر�سوا له  موؤقتا مرتبة على بالط الطرقة 
عليه  حممود  وانحنى   . �سريرا  له  يجدوا  حتى 
يا�سعد،  الفل  " اأنت زى  اأذنه  زاعًقا فى  عه  يودِّ
ا اأن  ما تقلق�س "، وقبل اأن يغادر اأو�سى ممر�سً

يت�سل بهم عند ال�سرورة .  
مل ينق�س االأ�سبوع اإال وكان حممود قد تلقى 
خرب وفاة �سعد حتى قبل اأن يجدوا له �سريرا . 
دمعت عيناه وهز راأ�سه " اهلل يرحمك يا �سعد 
" روح  ". قالت  زوجته:  . عمرك ما اأذيت حد 
ال�سدقة،  مقابر  فى  يدفنوه  خليهم  م�سر  لهم 
الأن مافي�س فلو�س ال جنيبه وال نعمل له عزاء ". 
ت�ساءل حممود جمرد ت�ساوؤل " يعنى ما يندفن 
جنب اأبوه واأمه ؟". م�سم�ست �سفتيها " يعنى 
اإحنا معانا وم�س عاوزين جنيبه ؟ نعمل اإيه ب�س 
ياحممود ؟". اأ�سافت "ماتن�سا�س جتيب معاك 

جالبية خليفة ". 
و�سق  اهلل  على  حم��م��ود  ت��وك��ل  الفجر  ف��ى 
طلًبا   امل�ست�سفى  فى  ��ع  ووقَّ  . م�سر  اإىل  طريقه 
له  وق���ال  احل��ك��وم��ة،  ح�ساب  على  �سعد  ب��دف��ن 

املوظف: " نكتب حيث اإنه معدم ". ولق حممود 
نقول  " ممكن  برجاء:  وق��ال  راأ�سه  فى  الكلمة 
" الء  ". نهره املوظف  ؟  تانية غري معدم  كلمة 

. معدم". 
يلقى نظرة  االإج��راءات، وذهب  انتهى من 
امل��دالة بجواره  بيده  اأم�سك   . �سعد  اأخ��رية على 
 . باإيدى  م�س  �سعد،  يا  " ماتزعل�س  له  واعتذر 
باإيدي" . ثم ان�سرف ب�سرعة  وكتاب اهلل م�س 
من  رجل  فاأجابه  �سعد  متعلقات  عن  لي�ستف�سر 
" كان  ق��ال:   . " ؟  متعلقات  " اأى  �سباك  وراء 
 .  " ن��رده��ا  والزم  بتاعتنا  م�س  بجالبية  ج��اى 
نظر الرجل فى دفرت اأمامه وقال " ما عندي�س 
�سيء مت�سجل با�سم �سعد، ال جالليب وال فلو�س 
" . ممر�س ما كان واقًفا يدخن  اأى حاجة  وال 
ميكن  الغ�سل،  قبل  �ساألت  كنت   " ملحمود  ق��ال 
عجوز  رج��ل   ." اترمت  وال  اتقطعت  اجلالبية 
زمان  من  امل�ست�سفى  فى  اأن��ه  وا�سح  ببيجامة 
اقرتب منه وهم�س له " اإطلع للمدير فى الدور 
ظل   .  " ت��اآخ��ده  الزم  حقك   . وا�ستكى  الثانى 
�ساعة اأمام باب حجرة املدير حتى دخل، ووقف 
وما  احل��زن  بني  ما  مرتبًكا  وق��ال  املدير  اأم��ام 
" �سيادتك  �سغري  املو�سوع  اأن  من  اخلجل  بني 
اأخويا جه امل�ست�سفى بجالبية ومات وحمتاجني 
اجلالبية م�س بتاعتنا ". قال املدير با�ستغراب 
" جالبية اإيه ؟ الكالم ده فى االأمانات م�س هنا 
قالوا  �ساألت  اأنا  " �سيادتك  مو�سًحا:  فقال   ."
مافي�س . والموؤاخذة اأنا عارف اإنه جه بجالبية 
". قلب املدير �سفته قائال " يعنى عاوزنى اأ�سيب 
�سغلى واأقعد اأ�سوف مني �ساعت له جالبية ومني 
راح له لبا�س؟ النا�س دى اإيه ؟". واأ�سار براأ�سه 

جلبــــاب مواطــــن   
اأحــمد اخلمي�ســـى 
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بظهره  حممود  فرتاجع  تف�سل"،   " الباب  اإىل 
حتى خرج وهو يردد " ال موؤاخذة ". 

هبط على ال�سالمل ليغادر املبنى . حتى لو 
�سكت خليفة االأيام القادمة فالبد اأنه �سيطالب 
بحقه بعد ذلك . وخليفة هو االآخر اأجرى على 
من  اق��رتب  عندما   . ح��ق  و�ساحب  اهلل،  ب��اب 
و�سو�ساء، وخرج  �سمع �سيحات هادرة  البوابة 
اإىل ال�سارع ف�ساهد بحًرا من الب�سر الغا�سبني، 
ونا�س  وي���زع���ق���ون،  ي��اف��ط��ات  ي��ح��م��ل��ون  ن��ا���س 
حممولني على االأكتاف يهتفون بقوة، و�سيارات 
و�سابة  جت��رى،  وعيال  ت�سرخ،  وبنات  �سرطة، 
بده�سة،  امل�سهد  تاأمل  الر�سيف.  على  مرمية 
واندفع �ساب من خلفه فاأ�سقطه على االأر�س . 
نه�س وتلفت حوله، ثم م�سى ب�سرعة فى اجتاه 

حمطة القطارات .    
ال�����س��ع��ي��د، والح���ق���ه مفت�س  ق��ط��ار  رك���ب 
و  اأول��ه،  فى  الليل   . الفيوم  فى  فهبط  التذاكر، 
اجلوع والتعب يلحان عليه . ا�سرتى رغيف فول 
و�سول  يرتقب  املحطة  م��ي��دان  ف��ى  ب��ه  ومت�سى 
القطار التاىل . فى امليدان ارتفع �سوان �سخم 
م�ساء بالكلوبات، ومن داخله ارتفعت االأ�سوات 
مي�سغ  املدخل  عند  ل  متهَّ  . ميكروفونات  عرب 
اللقمة، ثم مال على عجوز اأمام ن�سبة �ساى " 
اإيه ده ؟ " . اأجابه الرجل وهو ي�سطف كوًبا فى 
ا�ستف�سر   . " للرئا�سة  " املر�سحون  ماء  ط�ست 
" ح  با�ستغراب  العجوز  رد   . " ؟  اإيه  " رئا�سة 
من   ." م�سر  رئا�سة  ؟  يعنى  اإي��ه  رئا�سة  تكون 
بعد الذهول اأح�س حممود برهبة من وجوده فى 
اأدار عينيه فيمن حوله، فوجد  ثم  مكان كهذا، 
اإىل  ب�سره  فاأر�سل  خ��وف،  دون  واقفني  النا�س 

املن�سة  من  يهبط  رجاًل  وراأى  ال�سوان،  داخل 
الرجل  ب���داأ  ث��م  بن�ساط،  اإليها  ي�سعد  واآخ���ر 
انتظارها،  التى طال  حديًثا طوياًل عن احلرية 
ث عن  وهذه فهمها حممود على العموم، ثم حتدَّ
حقوق االإن�سان، وهذه فهم منها حممود كلمة " 
حقوق " وحدها، و"االإن�سان " وحدها، ثم و�سل 
ي�سبق  مل  غريبة  كلمة  اإىل  حديثه  فى  الرجل 
اأو  اأو لربانية،  اإما منرباية،  اأن �سمعها،  ملحمود 
ليربالية . والأن الكلمة �سعبة فى النطق والفهم 
لت متابعته للخطبة، ولهذا قفز مو�سوع  فقد عطَّ
مادام  لنف�سه  وقال  راأ�سه،  اإىل  ثانية  اجلالبية 
الرجل قد ي�سبح رئي�ًسا للبلد كلها بحرى وقبلى 
يكلف  لن  �سغري  مو�سوع  حل  بو�سعه  اأن  فالبد 
. هكذا �سق حممود  العدل  �سوى تطبيق  الدولة 
قرب  لقدميه  مكاًنا  وجد  حتى  الب�سر  �سفوف 
وهبط  كلمته  الرجل  اأنهى  اأن  وم��ا   . اخلطيب 
الت�سق به حممود  اأن�ساره حتى  و�سط ت�سفيق 
�سغري  " مو�سوع  ل��ه  وي��ق��ول  خلفه  يجرى  وه��و 
اأعر�سه على �سيادتك ياري�س. مو�سوع " . توقف 
باهتمام،  حممود  كتف  على  يده  وو�سع  الرجل 
م�س  العينى  ق�سر  فى  جالبية  فيه   " له  فقال 
عارفني راحت فني ؟ بتاعة خليفة م�س بتاعتنا 
". ده�سة مكتومة عربت ك�سحابة  والزم نردها 
متمهلة وجه الرجل ثم التفت اإىل معاون بجواره 
قائال " اإدى له كارت احلزب " . ووا�سل الرجل 
تكلم  اآخر  مر�سح   . ال�سوان  خارج  اإىل  طريقه 
حلت  التى  ال��ك��وارث  ك��ل  �سبب  اأن  ع��ن  ط��وي��اًل 
انهار  االأخ����الق،  ان��ع��دام  حت��دي��ًدا  ه��و  مب�سر 
اأ�سعار  يرفعون  خلق  بال  التجار  الأن  االقت�ساد 
ال�سلع، انهار التعليم الأن املدر�س بال خلق همه 

اأن يربح من الدرو�س اخلا�سة، انهارت االأ�سرة 
والعائلة الأنها ت�سمح لبناتها بالتعرى وال�سباحة 
الحقه  حديثه  اأنهى  وعندما  بكينى،  مبايوهات 
 " له  فقال  اجلالبية  مو�سوع  له  و�سرح  حممود 
اهلل  وب��اإذن  اجليزة  فى  بتاعنا  املقر  لنا  تعاىل 
تخرج را�سًيا ". اأخرًيا �سعد اإىل املن�سة بهدوء 
�سخ�س على مالحمه هيبة العلم، وتكلم طوياًل 
النزيهة  واالنتخابات  وال��ربمل��ان  الد�ستور  عن 
والدولة املدنية . وما اإن هبط  الرجل من على 
املن�سة حتى �سرح له حممود امل�ساألة، لكن بفتور 
دلوقت  " اأهم حاجة  له:  فقال  وب�سوت هامد، 
الد�ستور وبعدها كل �سيء ح مي�سى م�سبوط ". 
كله قد حل فى قدمى  الطويل  اليوم  تعب  وكان 
حممود، فلم تعد لديه حتى القدرة على الرجاء، 
�سيم�سى  الذى  يفهم ماهو حتديًدا  اأنه مل  رغم 
على  �سغط  ذلك  ومع   . امل�ستقبل  فى  م�سبوط 
 ،" ياري�سنا ؟  اأمل  " يعنى فيه  نف�سه م�ستف�سًرا 

لكن الرجل مل ي�سمعه .   
اإطفاء  امليدان بعد  واأعتم  ال�سوان،  انف�س 
و�ساعدته  ال��ق��ط��ار  ورك���ب حم��م��ود  ال��ك��ل��وب��ات، 
اإال  يهبط  فلم  املفت�س  من  الزوغان  فى  العتمة 
فى املنيا . كانت الدنيا ليل وهو يدخل القرية، 
ويتذكر وهو فى طريقه للبيت اأخاه �سعد، واأمه، 
واحلياة  ال�ساقة التى خلت من الفرح وان�سبت 

كلها فى العمل ال�ساق . 
يدخل،  وه��و  ط��وي��اًل  زوج��ت��ه  اإل��ي��ه  تطلعت 
باإ�سفاق، وارمتى على اأقرب مو�سع وفرد �ساقيه 
. زوجته هى  ينطق بحرف  اأن  اأمامه، من دون 
االأخرى مل تقل كلمة، اختفت وعادت بكوب �ساى 
" جبت  �ساألته  قليل  وبعد   . وك�سرة جنب  ولقمة 
" . هز راأ�سه ب�سمت اأن ال . قالت  اجلالبية ؟ 
" هى ح  " . قال  ؟  اإيه  " وخليفه ذنبه  بتح�سر 

تروح فني يعنى ؟ " . 
ومن  القطار  وم��ن  امل�سوار  من  متعبا  ك��ان 
�سو�ساء  وم��ن  االأ���س��ف��ر  بوجهه  اأخ��ي��ه  منظر 
مكانه  وهو  النوم  فى  غرق  لو  ومتنى  ال�سوان، 
. لكنه اأح�س بحاجة �سديدة للهواء  وباأنه يريد 
اأن يتكلم مع من يفهمه، فخرج من الدار ووقف 
معتم  �سمت  يطوقه  للجدار.  بظهره  م�ستندا 
 . منرية  �سا�سعة  �سماء  وف��وق��ه  االأر�����س،  على 
تطلع الأعلى، ونفخ فى الهواء باأمل " يارب . اأنت 
لكن   . بتاآخدها  اللى  واأنت  احلياة  بتعطى  اللى 

اجلالبية م�س بتاعتنا، والزم نردها، يارب ". 
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55 عاًما على ال�سينما الأفريقية
عثمان مسبني.. سينما احللول اجملتمعية

منــــال فـــاروق
36

تاريخان لن تن�ساهم  
القارة ال�سمراء، عامى 

1800 و1896.. الأول تاريخ 
دخول ال�ستعمار بعد رحالت 

ا�ستك�سافية ودرا�سة متاأنية للقارة، 
والثانى دخول ال�سا�سة الف�سية اإىل 

اأفريقيا، عرب الباب ال�سمال ال�سرقى 
عرب م�سر.

ومع ال�سينما بداأت  دورة مهمة 
وجديدة فى احلياة الأفريقية، اأثناء 

ال�ستعمار وبعده، حيث توجه الأفارقة 
اإىل هذا ال�سحر الذى ا�ستخدمه 
امل�ستعمر ليكون �سالحهم الفعال 

وا�ستخدمه الأفارقة ملواجهة املحتل.
ظهرت �سناعة ال�سينما الأفريقية، 

وحمل عدد من الرواد على عاتقهم 
التاأ�سي�ض لهذه ال�سناعة، والنهو�ض 

بها عن طريق �سينماهم القومية، 
للحفاظ على بقائهم فى مواجهة 
النق�سا�ض الالحمدود لل�سينما 

الأوروبية.. ومن بني هوؤلء: بولني 
فيريا، وعثمان �سمبني، وجربيل ديوب، 

من ال�سنغال.. و�سليمان �سي�سى من 
ماىل.. واأوليفر �سميت�ض من جنوب 

اأفريقيا، وميدوهيندو، وعبدالرحمن 
�سي�ساكو من موريتانيا، وراوؤول بيك 

من هايتى.. ودري�ساودراوغو من 
بوركينا فا�سو.... اإلخ.



بال�سينما  النهو�ض  كاهلهم  على  هوالء  حمل 
الق�سايا  مبناق�سة  املهمومة  االأفريقية  القومية 
وامل�سكالت االأفريقية، فى حماولة لو�سع احللول، وفق 
فكانت  وعادات،  قيم  من  االأفريقى  املجتمع  منظومة 
التقاليد  فى  ما  اأخطاء  عن  الناجتة  امل�سكالت  حلول 
وفًقا  والعي�ض  عنها  الكامل  باالن�سالخ  لي�ض  املحلية 
من  ال�سلبى  حماربة  طريق  عن  بل  الغربية،  للمعايري 

التقاليد باالإيجابى منها.
ومع تطور �سناعة ال�سينما كان ال بد من اإطاللة 
عثمان  ال�سنغاىل  وهو  ال�سناعة..  رواد هذه  اأحد  على 
�سمبني.. الذى دخل اإىل ال�سينما من بوابة االأدب فهو 
الروائى، والقا�ض، وال�ساعر �ساحب القلم اخلا�ض، له 

روايات مرتجمة اإىل العربية.
�سعرية  وكانت جمموعة  اأعماله  اأول  �سمبني  ن�سر 
فى مر�سيليا عام 1956 وكان فى الــ 33 من عمره، ترك 
مع ال�سعر خم�ض روايات وخم�ض جمموعات ق�س�سية، 
ويرى كما يقول اأن الرواية فى بلد 80% منهم ال يعرفون 
اأحمل  اأن  املمكن  من  ولكن  �سيًئا،  ت�سنع  لن  القراءة 
اإىل  االجتاه  كان  لهذا  مكان..  اأى  فى  واأعر�سه  الفيلم 

ال�سينما وحتديًدا فى �سن االأربعني.
البداية

دخلت ال�سينما اإىل القارة عرب م�سر، وما قامت 
به ال�سينما امل�سرية فى البدايات �ساهم فى انت�سار هذا 
امل�سرية  اللغة  ون�سر  اأفريقيا،  اأنحاء  فى  الرفيع  الفن 
خا�سة  اأهمية  ذلك  واكت�سب  االأفريقية..  ال�سعوب  بني 

مع خروج اآخر جيو�ض امل�ستعمر 1965.
اجلزائر  فى  بداأت  قد  ال�سينما  �سناعة  كانت 
من  فعل  كرد  ـ  املثال  �سبيل  على  ـ  العربى  واملغرب 
م�سر  �سيطرة  لوقف  الفرن�سى  وخا�سة  امل�ستعمر، 
االأفارقة  لتدجني  حماولة  فى  ال�سينمائية؛  ب�سناعتها 
جمموعة  خالل  من  الذهنية،  ال�سورة  اإحلاح  عرب 
القارة،  داخل  زرعها  امل�ستعمر  يريد  التى  القيم  من 
�سيطرة  دائرة  فى  واقعة  املغربية  ال�سينما  تزال  وال 
التمويل على �سناعة ال�سينما هناك، مما يفر�ض نوًعا 
ويقف كحجر عرثة  تناولها،  يتم  التى  املو�سوعات  من 
اأمام هذه ال�سناعة هناك، رغم التقدم فى ال�سناعة 
مدينة  وخلق  كربى  ا�ستديوهات  اإيجاد  وحماوالت 
اإنتاجية مثل هوليود فى ورزازات بدولة املغرب، كما اأن 
الفيلم اجلزائرى و�سل اإىل مرحلة من الن�سج الفنى، 
ولكن ما تزال ال�سناعة متعرثة الأ�سباب مادية وتقنية.

وبينها  بيننا  يف�سل  التى  ال�سحراء..  اأما جنوب 
تكن  مل   - ق�سوة  العامل  �سحارى  اأ�سد  من  �سحراء 
ال�سحراء اأداة قطع، بقدر ما كانت اأداة ات�سال - ومع 
وتهمي�ض  القارة،  اأبناء  على  معرفى  برت  مور�ض من  ما 
املعارف اخلا�سة بهم، وطرح معارف جديدة ا�ستجلبها 
النهو�ض  اأبنائها  وحماولة  اأ�سكاله،  بكافة  اال�ستعمار 
الغربية  الثقافة  مع  �سراع  عرب  اال�ستعمار  عرثات  من 
اال�ستهالكية ، كان ا�ستخدام ذلك الو�سيط ــ ال�سينما ــ 
الذى فر�ض به الغرب ثقافته، و�سور من خالله الزجنى 

االأفريقى على اأنه ذلك الطيب الذى ينتظر اأن يتعلم!!
اأفريقيا كما يريدها الغرب

االأفريقية  ال�سينما  فى عام 1955 تكونت جماعة 
اأفارقة  طالب  ثمانية  اجتمع  العام  هذا  ففى  بباري�ض، 

اأطلقوا  جماعة  ين�سئون  لل�سينما،  باري�ض  مدر�سة  من 
عليها ا�سم  جماعة ال�سينما االأفريقية، وقامت اجلماعة 
املكونة من بولني فيريا، وجان ميلوكا، ومامادو، و�سا�سا 
ق�سري،عن  فيلم  باإخراج  كريي�ستان،  روبري  وامل�سور 
حياة االأفارقة فى باري�ض حيث مل يكن متاًحا لهم فى 
ذلك الوقت اإخراج اأفالم فى اأوطانهم، اأو عنها، ل�سيق 
فيلمها  ا�ستكمال  لهذه اجلماعة  يكتب  اليد.. ومل  ذات 
عام  له  التجهيز  فى  بدءوا  الذى  ال�سيادون،  الثانى، 

1956م اإال بعد ع�سر �سنوات من ذلك التاريخ. 
اأمام  العقبة  والتقنيات..  املال  كان  الوقت  طوال 
جنوب  وخا�سة  االأفريقية  القارة  فى  ال�سينما  �سناعة 
يبتكرون  االأفارقة  ال�سينمائيون  كان  لهذا  ال�سحراء، 
ق�سري.  فيلم  اأى  اإخراج  �سبيل  فى  وينا�سلون  احللول 

ومل ير اأول فيلم روائى طويل النور اإِال عام 1966م . 
التالية  الثالثة  وال�سنوات  1957م  عام  وبقدوم 
جمموعات  وتكونت  ا�ستقاللها  اأفريقية  دولة   13 نالت 
�سغرية من ال�سينمائيني فى كل بلد. ومبرور ال�سنوات 
ازداد عدد ال�سينمائيني االأفارقة الذين تلقوا درا�ساتهم 
وروما،  وباري�ض،  ولندن،  ال�سينما مبو�سكو،  معاهد  فى 
فى  الفور  على  �سرعوا  حيث  بلدانهم  اإىل  عادوا  ثم 
بعد�ساتهم  و�سجلوا  وثائقية  روائية  اأفالم  اإخراج 
االأفريقية  القارة  التى كانت جتتاح  العظيمة  التحوالت 
اأول  ظهرت   ،1968  -1956 االأعوام  وفى  اآنذاك.. 

االأفالم الروائية.
مفرو�ًسا  االأفريقية  ال�سينما  طريق  يكن  مل 
املعاناة، خا�سة مع  الكثري من  بل كان هناك  بالورود، 
وجود بدايتني لل�سينما هناك، بداية على يد اال�ستعمار، 
يجب  التى  والهمجية،  البدائية  اأفريقيا  فى  راأى  الذى 
االأبي�ض،  التفوق  تو�سح  موجهة،  �سينما  عرب  تهذيبها 
وواجب البي�ض جتاه هذا الهمجى الذى يجب اأن يرقى 

ب�سلوكه.
ملحاربة  تخلقت  خال�سة  اأفريقية  اأخرى  بداية 
وتغييب،  ومر�ض،  وجهل،  فقر،  من  اال�ستعمار  اإرث 
فكان الفيلم ال�سينمائى االأفريقى املنفذ بفكر اأفريقى، 
اكت�ساف  اإعادة  عرب  باملجتمعات  لنهو�ض  للنجاة  طوق 
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م�سهد من اأحد اأفالم �سمبني اأحد اأفي�سات اأفالم عثمان �سمبني

خريطة اأفريقيا



وتقنيات  واأ�ساليب  االإفريقية،  ال�سفهية  عرب  ال�سينما 
�سرد خا�سة بالقارة وباأبنائها.

هنا كانت البداية احلقيقية  لل�سينما التى جعلت 
حياتية  تفا�سيل  من  عليه  مر  ما  بكل  االأفريقى،  حياة 
�سورًة  اال�ستعمار،  اأثناء  وكذلك  اال�ستعمار،  وبعد  قبل 
معا�سًة على �سا�سة تنقل الواقع وحتارب اجلهل والقيم 
احلق  لتعيد  االأفريقية  للقيم  وتنت�سر  بل  البالية، 
من  االأفارقة  املخرجني  عودة  مع  خا�سة  الأ�سحابه.  
روح  حملت  بالقارة  خا�سة  �سينما  فظهرت  البعثات  
اأبنائها وتبنت ق�ساياهم، ولكن فى املقابل كان هناك 
ال�سحراء،  جنوب  االأفريقية:  ال�سينما  فى  اجتاهان 
وو�سع  االأفريقية  الق�سايا  مناق�سة  على  تقوم  �سينما 
و�سينما  ذاته،   املجتمع  منظومة  داخل  من  لها  حلول 

قائمة على طرح حلول مبنظور غربى.
من  البداية  فى  اأ�سرت  كما  �سمبني  عثمان  كان 
اأوائل �سناع ال�سينما فى اأفريقيا ال�سمراء بفكر اأفريقى 
به  جاد  ما  م�ستغاًل  وقتها،  فى  املتاحة  التقنيات  وعرب 
امل�ستعمر الغربى من تعليم بع�ض التقنيات الأبناء القارة 
خلدمة م�ساحله، من هنا حملت اأفالم �سمبني طبيعة 

خا�سة وب�سمة مميزة .
للنقد  حقاًل  الروائية  ال�سينما  �سمبني  اختار 
فتاة  �سنغالية  �سابة  بحكاية  وال�سيا�سى،  االجتماعى 
فرن�سا  اإىل  ووطنها  اأ�سرتها،  تغادر   1966 عام  �سوداء 
ي�ستعبدانها  فرن�سيني،  زوجني  عند  خادمة،  لت�ستغل 

دافَعني اإياها فى نهاية املطاف اإىل االنتحار.
�ساخرة،  كوميديا  فكان  العهدة  فيلمه  اأما 
ال�ساعدة  ال�سنغالية  للبورجوازية  النقد  والذعة 
من  ليمنع   ،1979 �سّدو  فيلمه  وجاء   اال�ستقالل  غداة 
العر�ض فى ال�سنغال، فى عهد ليوبولد �سيدار �سينغور 
الرئي�ض ال�سنغاىل اآنذاك، فالفيلم يتناول  ثورة مقد�سى 
احليوانات ممن يوؤمنون بديانات الطبيعية االأفريقية، 
ثقافة  لديهم  اأنا�ض  بها  قام  التى  و  ال17  القرن  فى 
مغايرة، وقناعات حول تقدي�ض احليوانات، ويرف�سون 
ة  وبِحدَّ ا  اأي�سً فيه  هاجم  كما  االإ�سالم..  فى  الدخول 
الهجوم املتالحق للكاثوليكية، واالإ�سالمية فى اأفريقيا، 
لالأفارقة،  تقليدية  اجتماعية  بنى  جترمي  فى  ودورها 
املحليني..  االأر�ستقراطيني  بع�ض  مع  بالتواطوؤ  طبًعا 
وهو ما جعل ال�سلطة وقتها متنع الفيلم كى ال تثري اإثارة 

حفيظة ال�سلطات الدينية واالإ�سالمية حتديًدا.
ويبداأ  كينى  فات  فيلمه  ياأتى   2000 �سنة  وفى 
باإخراج ثالثية البطولة اليومية التى كانت من جزءين  
الثانى  الفيلم  و  االأفريقية،  املراأة  الأو�ساع  َرين  م�سخَّ
خالله  من  يواجه  الذى   2003 ال�سيافة  اأى  موالدى 
اأربع  ق�سة  الفيلم  يروى  حيث  الفتيات  ختان  مو�سوع 

فتيات يهربن من اخلتان و يلجاأن اإىل �سيدة توؤويهن.
االأفارقة  ال�سينمائيني  املخرجني  من  �سمبني  يعد 
االأ�سهر با�ستحقاق �سديد، بل هو من اأوائل  املخرجني 
تبدو  كانت  حتديات  �سمن  متكنوا  الذين  االأفارقة 
االأفريقى  �سورة  و�سع  من  �سعوبتها  لفرط  م�ستحيلة 
فاعلة  خالقة  ذاًتا  باعتبارها  ال�سا�سة  على  االأ�سمر 

ا . يَّ ِ ولي�ض مو�سوًعا َغريرْ
الزمن،  مع  �سباق  فى  دوًما  �سمبني  كان  لقد 
والعاديني  الب�سطاء  النا�ض  اإىل  واأفكاره  روؤاه  باإي�سال 
ة على  من بنى قومه، مهموًما باالأ�سئلة اجلوهرية املُِلحَّ

اأفريقيا والعامل الثالث.
ال�سيا�سية  نزعاته  عن  منف�ساًل  �سمبني  يكن  مل 
طبقية  خللفية  وانتمائه  والعميقة،  االأ�سيلة  الثورية 
فى  نخبويَّة  توجهات  الأية  وازدرائه  كادحة،  وحياتية 
الثقافة وال�سيا�سة.. فكان يدعو اإىل �سينما مقاتلة تنقل 
حلول  و�سع  وحتاول  احلقيقية  االأفريقى  وواقع  �سورة 

من خالل قيم املجتمع ومبادئه.
�سينمائى  خمرج  اأى  يحظى  اأن  ي�سعب  وحقيقة 
يحر�سون  االأميِّني  اهتمام  من  به  حظى  مبا  اآخر 
اأعماله  �سخ�سيات  باعتبارهم  اأعماله  متابعة  على 
على  يحر�سون  الذين  خاال،  فى  ال�سيما  ال�سينمائية 

م�ساهدة اأفالمه من اأجل اأن يتعلموا وي�ستمتعوا!.
 :2005 فى  ح  �سرَّ عندما  حمًقا  �سمبني  وكان 
اأ�ستطيع اأن اأذهب اإىل قرية واأعر�ض فيلمى هناك الأن 
كل �سيء ميكن التعبري عنه �سينمائًيا ونقله اإىل القرية 

االأفريقية االأكرث ناأًيا.   
�ساحة القرية

لقد طرح عثمان �سمبني فى اأفالمه ق�سايا واأ�سئلة 
اأداة  هى  ال�سينمائية  ال�سورة  لتكون  وملحة،  كثرية 
ل  تعبريه التى دخل لها بعد �سنوات من الن�سج، لي�سجِّ
التى  االأ�سئلة  االأفريقى ويعيد احلق الأهله، ومن  �سورة 
طرحها �سمبني وكانت اأ�سئلة م�سرتكة بينه وبني �سناع 
القارة: ملاذا اال�ستعمار؟، ملاذا اال�ستعالء  ال�سينما فى 

على االآخر؟ كيف ننه�ض مبجتمعنا؟
ريادة �سمبني

بانتو  �سركة  موؤ�س�ض  نوتكت  ايه  ل�سلى  يقول 
اإحدى   - الربيطانية  التعليمى  ال�سينمائى  للتجريب 
�سركات اال�ستعمار ال�سينمائية فى القارة- : اإن حكمتنا 
ت�ستطيع  ال  التى  املتخلفة  ال�سعوب  جتاه  واجبنا،  بل 
قدر  عنهم  مننع  اأن  والوهم،  احلقيقية  بني  التمييز 

االإمكان، االأفكار اخلاطئة.....
 اأى حقيقة يريد اإي�سالها واأى اأفكار يريد منعها، 

عن تلك ال�سعوب التى جردت من احلياة بحجة تر�سيخ 
 – الباردة  البالد  فى  القاطن  املتح�سر  االأبي�ض  قيم 

اأوروبا -؟!
لذا مل تكن مهمة جيل الرواد االأفارقة فى �سناعة 
مهام  على  �سباب  تدريب  مت  اأن  بعد  خا�سة  ــ  ال�سينما 
فقد  ي�سرية..  اأو  �سهلة  ــ  التقنيات  وبع�ض  املونتاج 
بالفقر  مكبلة  اال�ستعمار  غياهب  من  القارة  خرجت 
اخلا�ض  الثقافى  املوروث  وتدمري  واجلهل،  واملر�ض 
بهم، مع برت معرفى لكل ما �سبق وكاأن احلياة مل تبداأ 
اإال مع الرجل االأبي�ض.. لهذا كانت البداية ال�سينمائية 

ا طرحته �سينما اال�ستعمار.  من جديد وبعيًدا عمَّ
لقد كانت ريادة جيل الرواد فى ال�سينما االأفريقية، 
الأ�سباب   ،2004  -  1923 �سمبني  عثمان  راأ�سهم  وعلى 
العقبات، يذكر منها  العديد من  عديدة منها مواجهة 
كتابه  فى  عبدالفتاح،  �سوقى  اأحمد  ال�سينمائى  الناقد 

�سينما اللوؤلوؤة ال�سوداء العديد من االأ�سباب منها:-
ال�سينمائية،  باللغة  املنطوقة  اللغة  عالقة   •
�ستني  بعد  الق�سية  هذه  واجه  الرواد  جيل  اأن  خا�سة 

عاًما من اخرتاع ال�سينما فى العامل.
الأنها  االأهمية  فى  غاية  تعد  الوطنية  اللغة  • اأن 
عنها،  التعبري  يراد  هوية  ولغة  م�سطهده،  جموع  لغة 
الهوية  لهذه  االعتبار  رد  يحاول  الرواد  جيل  وكان 

والأ�سياء كثرية مت تدمريها.
لغة  معظمها  فى  االأفريقية  اللغات  تكن  مل   •
التى  االأبجدية  ت�سجيل  النخب  على  كان  لهذا  مكتوبة 

ت�ساعد على التعامل مع هذه اللغات املحلية.
واجهت  التى  الوحيدة  العقبات  هى  هذه  تكن  مل 
�سمبني وجيل الرواد بل كان هناك منظومة قيم خمتلة، 
و�سراعات دينية وعرقية و�سيا�سية زرعها امل�ستعمر اأو 

ا�ستنبتها فى هذه االأر�ض.
اأ�سباب  اأحد  وهذه  ــ  �سمبني  جلوء  كان  هنا  من 
االأفريقية  ال�سرد  تقنيات  اإىل  ــ  له  التى حت�سب  ريادته 
ال�سرد  تقنيات  من  وغريها  اجلريبيو-   - اجلويل  من 
و  وفولو،  املحلية  باللغات  تعامله  مع  االأفريقية، 
الفوالنيه، ودياوال، ولغة البامبارا.. التى كانت لغة حوار 

اآخر اأفالمه موىل 2004.
امل�ساكل  فى  اإبحاره  ريادته،  عوامل  من  كذلك 
ال�سينما فى االحتاد  تعلم  اإىل  توجهه  االأفريقية بحكم 

ال�سوفيتى ال�سابق وفى ظل احلرب الباردة.
ال�سينما من فراغ، ومل  اإىل  مل يكن توجه �سمبني 
يكن تعامله مع اللغات املحلية بل وطرحه ملواجهة بع�ض 
العادات من داخل جمتمعه اآتية من فراغ بل عرب اإميان 
ق�سية  يطرح  مثاًل  موىل  فى  فهو  املجتمع،  هذا  بقيم 
بل  الغرب  قيم  عرب  لي�ض  لها  احلل  اأن  وكيف  اخلتان 
والتى  العمل،  بطلة  تطرحه  جمتمعية  قيمة  خالل  من 
احلماية  يطلب  الذى  ال�سيف  حماية  بحق  حتتفظ 
منها وهذا ما حدث مع البنات اللواتى طلنب منها حق 
احلماية، وعرب تقنيات �سينمائية ب�سيطة وطرح املجتمع 
املجتمع  بقيمه وعادته يجد احلل من داخل  ال�سنغاىل 
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الذى يرف�ض هذه العادة بعد موت فتاة �سغرية.
اإىل  نحتاج  ممن  واحًدا  �سمبني  عثمان  كان  لقد 
هو  لي�ض  ع،  ُمو�سَّ وب�سكل  حقيقى  ب�سكل  اأعماله  درا�سة 
الذين  ال�سينمائيني  من  الرواد  جيل  ومعه  بل  فح�سب 

قاوموا اال�ستعمار الثقافى اجلديد عرب لغة ال�سورة.
املهرجانات

املهرجان  اإىل  �سمبني  دعى   1969 عام  فى 
فى  املقام  والتليفزيون  لل�سينما  االأول  االأفريقى 
امل�ساركة  عن  اعتذر  لكنه  فا�سو..  ببوركينا  واجادوجو 
لكنه ظل منذ ذلك التاريخ  ياأخذ الدور االأهم فى رعاية 
ا  فى ذات الوقت امل�ساركة  املهرجان حتى وفاته، راف�سً
باأفالمه فى امل�سابقة مف�ِسًحا املجال للمخرجني اجلدد 

و ال�سباب.
وفى 1988 و رغم حيازته جلائزة اللجنة اخلا�سة 
جمدًدا  �سمبني  عثمان  تعر�ض  البندقية   مهرجان  فى 
منع عر�ض  فرن�سا،حيث  فى   املرة  هذه  وكانت  للمنع، 
للمناو�سني  تياروى و هو عبارة عن حتية  فيلمه ميدان 
املزعجة  باملرحلة  للتنديد  ا  وخ�سو�سً ال�سنغاليني، 
دارت  التى  للمعركة  و  الفرن�سى  اال�ستعمارى  للجي�ض 
غاية  اإىل  الفيلم  منع  ومت   ،1944 فى  تياروى  مبيدان 

منت�سف 1990.
وح�سل فيلمه موالدى 2004، على جائزة الفيلم 
فيلم  عن  اأخرى  وجائزة  االأمريكى..  للنقد  االأجنبى 
اخلا�سة  واجلائزة  بفرن�سا..  كان  مبهرجان  ما  نظرة 

للجنة املهرجان الدوىل لل�سينما فى مراك�ض باملغرب.
وقد رحل عثمان �سمبني فى التا�سع من يونيو عام 
2007 مبنزله فى وولف و ُدِفَن فى مقربة اإ�سالمية عن 

عمر يناهز الـ84 عاًما.
ال�سينمائية يطرح  اأعماله  لقد ظل �سمبني عرب 
تغيريه،  نريد  فما  باملجتمع،  املجتمع  خال�ض  فكرة 
وبقوة  املجتمع،  قيم  نابًعا من  تغيريه  يكون  اأن  بد  ال 
اأن  ترى  �سينما  داخله،  من  املجتمع  يطرحها  قيم 
لالأفريقى دوَره الذى ال بد اأن يعرفه العامل، ويعرتف 
هذا  تناق�ض  �سينما  ك�سواًل،  اأو  عالة  لي�ض  الأنه  به، 
ر بني احلكومات املحلية وامل�ستعمر  املرُبَّ الزواج غري 
الإعادة  وحلواًل  روؤية  تطرح  �سينما  اجلديد،  ثوبه  فى 

بناء املجتمع االأفريقى بني اأبنائه.
ال�سينما الآن

فى  و�سناعتها  ال�سينما  حال  تاأمل  عند  اأخريًا:   
اأفريقيا جند ما يفرح وما يبكى فى اآن، نحن اأمام دول 
م�ستعمر  اآخر جي�ض  منذ خروج  النهو�ض  �سابَّة حتاول 
من اأفريقيا 1965، ليعود هذا امل�ستعمر فى اإطار اآخر، 
َعربرْ فر�ض ثقافته وهويته الفنية حتى على ما ينَتج من 
منَتج ثقافى، وهنا اأحدد هذا املنَتج بال�سينما، وحتديًدا 
الت�سجيلية  ال�سينما  حاولت  واإن  الطويلة،  ال�سينما 
تقنيات  عرب  املاأزق،  هذا  من  اخلروج  والق�سرية 

الديجيتل اأو عرب تقنيات احلا�سب االآىل املتطورة.
هناك �سناعة �سينما وليدة فى اأفريقيا ال�سمراء، 
كون  برغم  االإمكانيات،  نق�ض  َعربرْ  حماربتها  يتم 
نيجرييا ثالث دولة فى �سناعة ال�سينما اإنتاًجا وتوزيًعا 

بعد هوليود وبليود.
اأف�سل  ال�سمال االأفريقى فلي�ست  ال�سينما فى  اأما 
باأزمات  متر  و�سناعتها  هناك  فال�سينما  جنوبها،  من 
ب�سكل  يتعرثون  اأفريقيا  فى  املخرجني  بع�ض  اأن  حتى 
كبري لدرجة اأن ي�سل الفارق الزمنى بني الفيلم والفيلم 
الذى يليه ع�سر �سنوات ورمبا يزيد..  فى املقابل فاإن 
�سناعة ال�سينما فى م�سر وهى اأقدم دول اأفريقيا فى 
�سيطرة  فر�ض  َعربرْ  مب�ساكل  ا  اأي�سً متر  املجال،  هذا 
ال�سناعة،  هذه  باأهمية   الواعني  غري  االأعمال  رجال 
وَعربرْ فر�ض �سيطرة �سينما النجم االأوحد على املنِتج، 
االإنتاج  اآليات  تطوير  وعدم  الن�سو�ض،  �سعف  مع 
ات بدائية وغري متطورة، فى  والت�سوير، فما تزال املُِعدَّ
ال�سناعة  مقابل تطور تقنى غري م�سبوق على م�ستوى 
عاملًيا، مع �سوق تعانى من �سوء توزيع، وبيع لالأ�سول من 

ا�ستديوهات ومعامل ال�سوت..اإلخ
تعانى منها �سناعة  اأزمة حقيقية  اأمام  نحن هنا 
ال�سينما كمنَتج ثقافى قادر على اقتحام العقول بطريقة 
وجتاذبنا  كقارة  تكاتفنا  لو  اأننا  رغم  مبا�سرة،  غري 
االأزمة..  هذه  حال  فى  �سا�سع  فرق  حلدث  اخلربات 
نعم لي�ض من ال�سهل تقبل ال�سينما االأفريقية فى م�سر، 
بحكم عدم معرفة الغالبية العظمى لها، فربغم املعرفة 
بال�سينما املغربية، اإال اأن حاجز �سريط ال�سوت اليزال 

ج العادى. حجر عرثة اأمام و�سول هذا الفيلم للمتفرِّ
االإ�سكاليات  من  لدينا  اأفريقية  كدول  ونحن   
ى، فى ظل ما بعد الكولونيالية، وما  الثقافية ما ال ُيح�سَ
َية الدولة  تعانيه الثقافة االأفريقية، من م�ساكل داخل ِبنرْ

الواحدة، خا�سة فى دول ما بعد ال�سحراء.
االأفريقى،  الن�سيج  وحدة  من  الرغم  على  هذا 
جمتمع  من  حتوله،  َعربرْ  املتقاربة،  املعرفية  وتراكماته 
اإىل  يحتاج  جمتمع  اإىل  اجلماعة،  فكرة  على  قائم 
العن�سران  وهذان  والزمن،  اال�ستقرار  عن�سَرى: 
فى  تتمثل  االأوىل  اأ�سا�سيتني:  عمليَتني  على  ينطويان 
يوؤلِّفون  الذين  االأفراد  فى  وتنظيمه  ال�سلوك  تكيف 
اجلماعى  الوعى  تطور  فى  تتمثل  والثانية  اجلماعة.. 
اعتماد  فى  ازدياد  عادة  يتبعه  ما  وهو  اجلماعة  وروح 
اأفراد اجلماعة بع�سهم على بع�ض والتطور فى املواقف 

املعتادة وفى مناذج ال�سلوك بني االأفراد.
من  نابعة  ثقافية  روؤى  تفعيل  اإىل  بحاجة  نحن 
داخل املنظومات املجتمعية االأفريقية، من خالل طرح 
قيم وعادات هذه املجتمعات، وجعلها اأ�سا�ض منطلقاتنا 
الثقافية، وَعربرْ حماربة القيم املهرتئة بداخل املجتمع، 
لدحر  �ساحلة  نف�سه،  املجتمع  اإنتاج  من  مقاِبلة  بقيم 
هذا االهرتاء، وراأب ال�سدع بني املنظومات املجتمعية 

املتباينة.
غري  ولغته  ال�سينما،  الفن،  دور  كان  هنا  من 
نابعة  بديلة  القيم وطرح قيم  تفعيل هذه  املبا�سرة فى 
من املجتمع، وتفعيل ثقافة احلرية التى ال تقت�سر على 
الن�سج  بلوغ  هى  بل  اخلارجية  ال�سغوط  من  االنتهاء 
ال�سيا�سى الواعى بامل�سئولية االأخالقية؛ فاحلرية ت�سمل 
عقالنى،  تفكري  على  بناء  املبادئ  اختيار  على  القدرة 
والقدرة على التفكري العاقل واالختيار، وهذا ما طرحه 
كال من يو�سف �ساهني َعربرْ اأفالمه، كما طرحه عثمان 

ا.  �سمبني اأي�سً
خ�سو�سيتها  االأفريقية  للثقافة  تبقى  النهاية  فى 
التى متيزها عن باقى الثقافات، التى يجب احرتامها من 
قبل االأفريقى ذاته، وغر�ض هذا االحرتام بداخلة منذ 
ع من زهور  الطفولة، اإن دائرة الثقافة هى رحيق جممَّ
الفن وف�ساء كل اإبداع، فعل جماعى، مزج بني املوروث، 
املجتمع  ينتجها  اآليات  َعربرْ  املجتمع،  يتعلمه  ما  وبني 
واالجتماعى؛  واالقت�سادى،  ال�سيا�سى،  امل�ستوى  على 
ره  وتطوًّ املجتمع  لنهو�ض  ل  املو�سِّ الثقافى  الفعل  اإنه 
النظم  تفكيك  َعربرْ  يريدها،  التى  والنُُّظم  القيم  وفق 
البحث، مبنهجية علمية  القدمية وطرحها على طاولة 
ليكون  املجتمع  عنا�سر  من  عن�سر  الأى  اإق�سائية  غري 
نهو�ض املارد االأفريقى مرة اأخرى وب�سكل حقيقى ينبع 
ا عليه وفق  من داخله، يتفهم احتياجاته، ولي�ض مفرو�سً
ُنُظم العوملة، ونظم من ال�سيطرة ال�سامتة َعربرْ فر�ض 

اقت�ساديات تدمريية لِبَنى املجتمعات االأفريقية.
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�ساحة القرية فى فيلم »موىل«



حتـظ  لـم  )اجلـــــراحــة(،  اأن  يده�شك  هل 
الراقية  االجــتــمــاعــيــة  والــو�ــشــعــيــة  بـــاالحـــرام 
واالعراف االأكادميي، ك�شـائر اأفرع الطـب، اإالَّ 

منـذ زمن قريب ن�شـبيًا؟
لقد كان اليونانيون �شد فتح ج�شم االإن�شان؛ 
ويحذر ق�شم اأبوقراط االأطباء من اللجوء الإجراء 
جراحات ملر�شاهم!.. ومل ت�شبح اجلراحة علمًا 
له �شخ�شيته امل�شتقلة فى جامعات اأوروبا اإالَّ فى 
نهاية القرن الــ 15، واإن كانت اأدنى مرتبة من 
�شائر فروع الطب االأخرى؛ ثم اأ�شهمت احلروب 
فى رفع �شاأن اجلراحة، واكت�شب اأطباء احلروب 
النابوليونية اأهمية خا�شة، وبرعوا فى جراحات 

احلرب، وبخا�شة عمليات البر.
جراحوه  للأ�شطول  كان  الوقت،  ذلك  وفى 
الذين كانوا يقومون، اأي�شًا، مبهمة )احللقة( 
فى  �شائًعا  كــان  مبا  �شبيه  اأمــر  وهــذا  للجنود؛ 
الريف امل�شرى حتى منت�شف القرن الع�شرين، 
مبهام  ي�شطلع  ال�شحة(  )حـــــلق  كــان  حيث 
فى  مبــا  املر�شى،  ومـــداواة  للرجال،  احلــلقــة 
ذلك اإجراء )اجلراحات ال�شغرية(، مثل ختان 

ال�شبيان، وكم �شقط على يديه من �شحايا!
وفى بريطانيا وا�شــراليا ونيوزيلنـــدا يتميز 
احـــون عن �شائر االأطباء بلقب )م�شر(؛  اجلرَّ
حني   ،18 القرن  من  منقول  تقليدي،  لقب  وهو 
وكــانــوا )حلقى  اأقــل منزلة،  كــان اجلــراحــون 
�شحة(، ميار�شون احللقة اإىل جانب اجلراحة، 
وكانوا غري موؤهلني علميًا، بل اإن بع�شهم مل يكن 
يح�شل على اأى قدر من التعليم الر�شمي، بينما 
وكانوا  )دكــتــور(،  لقب  يحملون  االأطــبــاء  كــان 

يح�شلون على درجة جامعية فى الطب.

رجب �سعد ال�سيد
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الأجهزة احلديثة اأعانت اجلراحني على جتويد اأدائهم

تــاريخ موجــز لغــرفة اجلــراحة



العمليات اجلراحية  تعرف غرف  اأن  وقبل 
املربح؛  االأمل  تعنى  اجلــراحــة  كانت  التخدير، 
زمن  لتقليل  اأ�شرعهم،  اجلراحني  اأمهر  وكــان 
ن�شاط  وكـــان  االآالم..  لــهــذه  املــريــ�ــض  تعر�ض 
فى معظمه، على جراحات  قا�شرا،  اجلراحني 

يكن  ومل  اخلارجية،  الزوائد  وا�شتئ�شال  البر 
ينجو  اأن  الــنــادر  مــن  فكان  مــعــروًفــا،  التعقيم 

مري�ض من تلوث جرحه بعد اإجراء العملية.
وفى اأربعينيات القرن الـ 19، حدثت طفرة 
كبرية فى تاريخ اجلراحة حني ظهرت كيماويات 

والكلوروفورم،  االأثري  مثل  اجلراحي،  التخدير 
باالإ�شافة اإىل العقاقري املرخية للع�شلت، مما 
عمليات  اإجــراء  على  االإقـــدام  للجراحني  ــاح  اأت
الب�شر،  حظ  حل�شن  ذلك،  تزامن  وقد  معقدة، 
فا�شتفاد  للجراثيم،  با�شتري  لوي�ض  اكت�شاف  مع 
التى  التعقيم  طرق  اإىل  وتو�شلوا  االأطباء،  منه 

اأمنت اجلراحات �شد التلوث.
)كريورجيا(،  باليونانية  جراحة  كلمة  اإن 
وقد  االإجنــلــيــزيــة..  فــى  يـــدوي(  )�شغل  تعنى 
العلج  من  نوع  على  طبًيا  ا�شطلًحا  اأ�شبحت 
ا�شتخدام  يت�شمن  اجلــــروح  اأو  ــض  ــرا� ــلأم ل
طبية  مهًنا  لي�شمل  اال�شطلح  ويت�شع  اأدوات؛ 
االأ�شنان  واأطباء  الب�شريني  اجلراحني  خمتلفة: 
بجراحة  املخت�شني  البيطريني  االأطباء  ا  واأي�شً
 Surgery جراحة  كلمة  اأن  كما  احلــيــوان، 
الذى جترى  املكان  على  مفردًة،  تدل  اأن  ميكن 
اأن  يقال  اأن  فيكفى  اجلراحية..  العمليات  به 
ذلك  من  ليفهم  اجلــراحــة  اإىل  ذهــب  املري�ض 
الإجراء اجلراحة،  العمليات  اإىل غرفة  نقل  اأنه 
اأو اإىل ق�شم اجلراحة بامل�شت�شفى لتقرير اإجراء 

عملية جراحية له.
والثابُت اأن اأقدم اكت�شاف لعمـلية جراحية 
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اأطباء  من  اأملـــاين(،  )فرن�شــي/  فريــق  وجــده 
ب�شرية  جمجمة  فــى   ــل  ومتثَّ حفريات،  وعلماء 
– حـــواىل 5  الع�شر احلــجــرى احلــديــث  مــن 
اآالف �شنة – وبها اآثار لعملية )الربنة(، وهى 
ا�شمها  بنف�ض  العامة  يعرفها  التى  اجلــراحــة 
اإليها  ويــلــجــاأ   ،Trepanation العلمى 
داخل  يحدث  الذى  النزيف  ملعاجلة  اجلراحون 

اجلمجمة بعد تعر�شها ال�شطدام �شديد.
الب�شيطة يقوم اجلراح  وفى تلك اجلراحة 
وال�شوائل  الــدمــاء  لي�شحب  اجلمجمة  بثقب 
املتجمعة بداخلها، فل يتزايد حجمها وي�شغط 
على ن�شيج املخ، وكانت جمجمة الفريق العلمى 
خاليني  ثقبني  على  حتتوى  الفرن�شى  االأملــانــى 
متاًما من الت�شققات على طول حميطيهما، مما 

ماهر،  جــراح  بيد  متت  الثقب  عملية  اأن  يوؤكد 
احلجر  من  م�شنوعة  جراحية  اآالت  ا�شتخدم 
املبا�شع  يفوق  ما  اخلوا�ض  من  ولها  ال�شوان، 

احلديثة.
وكان املعتقد، قبل هذا االكت�شاف، اأن اأقدم 
دليل على عملية جراحية هو ذلك الذى اكت�شفه 
 2500 عمره  فرعونى  حنكى  عظم  فى  العلماء 
ال�شرو�ض  اأول  ثقبان حتت جذر  به  وكان  �شنة، 
اأن  اإىل  ي�شري  مما  ال�شفلي،  بالفك  الطاحنة 
كان  خــراج  لت�شريف  جلراحة  خ�شع  املري�ض 

يلهب �شر�شه.
)اأبـــو  اأن  عــلــى  االإجـــمـــاع  ي�شبه  مــا  وثــمــة 
اجلراحة( هو الطبيب الهندى "�شـو�شـروتـا" – 
600 �شنة قبل امليلد – وقد ا�شتحق هذا اللقب 

الأنه و�شع اأقدم مرجع فى اجلراحة، هو موؤلفه 
ال�شخم )�شو�شروتا �شامهيتا(، الذى �شجل فيه 

كل خرباته الطبية واجلراحية.
ــن القرن  وقـــد �ــشــهــد الــنــ�ــشــف الــثــانــى م
الع�شرين طفرة كبرية فى جتهيز غرفة العمليات 
اجلراحية؛ واأعانت االأجهزة احلديثة اجلراحني 
جديدة،  جمــاالت  واقتحام  اأدائــهــم  جتويد  فى 
واالأوعية  املفتوح  القلب  جراحات  فى  وبخا�شة 
والعظـام.  واالأع�شاب  املخ  وجراحات  الدموية 
قدمته  ملا  �شغرًيا  مثااًل  )اإي�شوب(  لنا  ويقدم 

التكنولوجيا للجراحني فى غرف العمليات.
هذا   ) روبــوت   ( يحمل  اأن  ت�شادف  وقــد 
ــال  اال�ــشـــــم )اإيـــ�ـــشـــوب(، الـــذى يــعــرفــه االأطــف
بحكاياته املبهرة؛ ولكن اإي�شوب غرفة العمليات 
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عبارة عن كلمة مركبة من حروف تخت�شر ا�شــًما 
االآىل  الباطنى  املنظار  )نظام  ترجمته  طويًل، 
اإي�شوب  اأف�شل ت�شغيل(!.. فماذا يفعل  اأجل  من 
اإنه ال يطمع فى احتلل  فى غرفة العمليات؟.. 
اح ــ ليـ�ض بعــد ! – فهو مل يتعلم كيف  موقع اجلرَّ
التى  الوظيفة  ولكن  والعظام،  الع�شلت  ي�شق 
ـب من اآلة  �شمم ليقوم بها هى حمل جهاز مركَّ
ت�شوير وم�شدر �شوئي؛ وهى وظيفة كان يقوم 
ليوفر فرًدا من طاقم  اإي�شوب  اآدمي، فجاء  بها 
اح فى  غرفة العمليات، اإنه مبثابة يد ثالثة للجرَّ
وفيها  ن�شبًيا،  احلديثة  البطن  جراحات  بع�ض 
اح بعمل ثلثة �شقوق �شغرية، بداًل  يكتفى اجلرَّ
وخروج  لدخول  منها  اثنتان  البطن؛  فتح  من 
اأجل  فمن  الثالث،  ال�شق  اأما  اجلراحة؛  اأدوات 
ال�شوء،  وم�شدر  الدقيقة  الكامريا  اإي�شوب.. 
اأدواتــه  حركة  بو�شوح  يــرى  اأن  للجراح  ليتاح 

داخل البطن املغلقة.
اإن اإي�شوب �شريع اال�شتجابة، وهو ال يخطئ، 
فهو حتت ال�شيطرة الكاملة الإرادة اجلراح.. وقد 
ت�شتغرقه  الذى  الوقت  يخف�ض  اإي�شوب  اأن  ثبت 

العملية اجلراحية مبقدار 20 دقيقة.

وال يغلق باب غرفة العمليات اإالَّ بعد اكتمال 
فى  اجلــراحــة،  فــى  امل�شاركني  االأفــــراد  طاقم 
وقفازاتهم،  العباءات،  ت�شبه  التى  ملب�شهم 
ال�شوء  و�شـلالت  الراأ�ض،  واأغطية  وكماماتهم، 
الباهر ال�شاقطة فوق روؤو�شهم من �شقف غرفة 
الوقت  فــى  اجلــو  ُن  وت�شـخِّ ت�شىء  العمليات، 

نف�شه.
ــواء  ــش واالأ� الثقيلة  املــلبــ�ــض  مــن  لكل  اإن 
ال�شديدة �شرورته، وال تت�شور اأنهما يوؤثران فى 
كفاءة اجلراح وحيويته، فى جراحات ت�شتغرق، 
التكييف  اأجهزة  اإن  طويلة..  �شاعات  اأحياًنا، 
الــقــويــة تــوفــر لــلــجــراح اأطــيــب الــظــروف الأداء 

اجلراحة  حجرة  من  اقربت  اإن  ولكنك  عمله؛ 
عال  التربيد  باأن  �شت�شعر  العادية  ملب�شك  فى 
املري�ض  اأن  فى  – مثلى   تفكر  وقــد  مــا؛  نوعا 
الغائب عن الوعي، املمدد فوق طاولة اجلراحة، 
من  يكون جمردًا  يكاد  وهو  بالربد،  ي�شاب  قد 

ملب�شه منذ تهيئته للجراحة.
فــحــرارة ج�شم  فــعـــــًل،  يــحــدث،  ــك  اإن ذل
مئوية..  درجات  اأربع  مبقدار  تنخف�ض  املري�ض 
وكان االأطباء ال ينزعجون من ذلك، بل يجدون 
فيه ميزة، فهو يعطل ن�شاط اجلراثيم، في�شاعد 
اأن  اأخــرًيا  ات�شح  ولكن  اجلراحة،  نظافة  على 
العك�ض �شحيح، فالتربيد العاىل لغرفة العمليات 
يعظم من خطورة تلوث اجلراحة مبقدار ثلثة 

اأ�شعاف.
يعود،  اجلـــراحـــات  ــوث  ــل ت اأن  تــبــني  لــقــد 
ج�شم  مــقــاومــة  نق�ض  اإىل  االأوىل،  بــالــدرجــة 
اجللد،  �شطح  على  املنت�شرة  للجراثيم  املري�ض 
اإىل  ولي�ض  اجلــراحــة،  مكان  فــى  املتجمعة  اأو 
العمليات؛  غرفة  هــواء  فى  املحومة  اجلراثيم 

فالتربيد العاىل �شلح ذو حدين.
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رحيله  على  م��رَّ  وق��د  بفانون،  عالقتنا  هل 
ن�صف قرن ونّيف، مازالت ماثلة؟

اأْو�صح جلاء  �صوؤال لو عاوْدنا �صياغته بدقة 
فانون من  اأن ميثَّل ما قدمه  كالتاىل: هل ميكن 
اإجناز فكرى وعًيا باحلاجة اإىل اأن ن�صعه مو�صع 
دفًعا  معه  يغدو  نحو  على  واملرجعية،  امل�صاءلة 
ملاذا  ذل��ك،  افرتا�ض  وعلى  والتقدم؟  للتوا�صل 
اإذن ي�صتثري اإجنازه ت�صورات ومنهجيات تتباين 
توجهاتها، وتتفاوت درجات فى عمقها وغناها؟ 
فمع ثراء م�صرية �صاحبه الن�صالية وتعدد وجوه 
ى هذا الإجناز طريًقا  اإجنازه الفكرى، قطع تلقِّ
اإنتاج  حقل  مبثابة  فيها  ب��ات  لدرجة  متعرجة، 
وقرائه،  ن��ق��اده  خمتلف  ب��ن  و���ص��راع��ى  رم���زى 
بالنظر اإىل اإمكان معاينته كعملية مولِّدة للتاأويل، 
اإن على م�صتوى معجمه اأو مرجعيته، ما ي�صى باأن 
هذا التلقى ل يكت�صى �صيغة ناجزة، واإمنا يحمل 
للتوا�صل  فكرية  خيارات  عن  تعبرًيا  طياته  فى 
ر�صيد  عليه  ينطوى  مبا  الإق��رار  جاز  واإن  معه، 

تلقيه من اجتهادات لي�ض فى امل�صتطاع جتاهلها.
لإجناز  املتاأملة  النظرة  تلم�ض  ذلك،  ورغم 
فانون، مبالغة بع�ض الكتابات فى تقدمي قراءات 
دها وتداخلها تفا�صيل  له منقو�صة، تعك�ض فى تفرُّ
الق�صرى  ف�صلها  فى  �صواء  التلقى،  ه��ذا  م��اأزق 
معاجلة  اأو  الن�صالية  �صاحبة  وم�صرية  متنه  بن 
ق�صاياه معاجلة جتزيئية، اأو ح�صر دائرة تلقيه 
الطب  املتعددة:  املعرفية  جمالته  من  واحد  فى 
النف�صى وعلم الجتماع والأيديولوجيا ال�صيا�صية 
والثقافة الوطنية..، ناهينا عما لقيه من معار�صة 

وتهوين وجتاهل.
الرحلة

لنرتك النظر، ابتداًء، يتوقف عند التعرف 
على �صاحب هذا الإجناز:

اإحدى  فى  ولد  ومفكر،  وطبيب  منا�صل  هو 
 ،1925 �صنة  الكاريبى  مبنطقة  املارتينيك  جزر 
موطنهم  من  انتزعوا  الذين  ��اء  الأرقَّ �صاللة  من 
فى غرب اأفريقيا، وحارب خالل احلرب الثانية 

د. حممد حافظ دياب

44
جورج لوكات�ش اأنطونيو جرام�شي



فى جي�ض فرن�صا احلرة، قبل اأن يلتحق مبدر�صة 
الطب  ف��ى  �ض  فتخ�صَّ ل��ي��ون  مدينة  ف��ى  ال��ط��ب 
لق�صم  رئي�ًصا   1953 �صنة  ف��ى  ليعنَّ  النف�صى، 

هذا التخ�ص�ض فى م�صت�صفى البليدة باجلزائر. 
وين�صم  عمله،  من  ي�صتقيل  ثالث،  �صنوات  وبعد 
مل  التى  اجلزائرية  الوطنى  التحرير  جبهة  اإىل 
اإىل  امتد  بل  الكتابة،  على  فيها  عمله  يقت�صر 
دبلوما�صية  ومهام  مبا�صرة،  تنظيمية  ن�صاطات 

وع�صكرية.
اإرجاع هذه  اإىل  الباحثن  اأغلب  يتفق  ويكاد 
القرن  اإىل  الن�صالية  فانون  حياة  فى  النعطافة 
التا�صع ع�صر، حن تنامت فى اأفريقيا والكاريبى 
اإىل  نف�صها  �صلَّمت  لال�صرتقاق،  مناه�صة  حركة 
الع�صرين،  القرن  خم�صينيات  فى  اأخ��رى  حركة 
وارده����ا فى  ال��زجن��ي��ة،  با�صم احل��رك��ة  ع��رف��ت 
ديوب،  وديفيد  �صينجور  ليوبولد  اأفريقيا  غرب 
فانون،  اأ���ص��ت��اذ  �صيزير  اإمي��ي��ه  ال��ك��اري��ب��ى  وف��ى 

املعادية  الوطنية  احل��رك��ة  ن�صوء  م��ع  وت����وازت 
لال�صتعمار، واملطالبة بال�صتقالل. وهذه احلركة 
الهيمنة  اأبعاد  يدرك  اأن  بفانون  حدت  التى  هى 
ال�صتعمارية، وي�صت�صرف مبكًرا معنى ال�صتعمار 

اجلديد. 
ا�صتطاع على  الأوىل،  الثورة  وخالل �صنوات 
كيف  الثوار  يعلِّم  اأن  دوبوفوار،  �صيمون  تقول  ما 
ي�صيطرون على اأنف�صهم اأثناء العمليات الفدائية، 
وكيف تكون مواقفهم اجل�صدية والنف�صية عندما 

يتعر�صون للتعذيب.
اجلزائرية  للحكومة  �صفرًيا  عمله  واأث��ن��اء 
اخلط  تاأمن  م�صئولية  ت��وىل  غانا،  فى  املوؤقتة 
الع�صكرى  الإم�������داد  خ���ط���وط  م���ن  اجل��ن��وب��ى 
وال��ل��وج�����ص��ت��ى ل��ق��وات اجل��ب��ه��ة ال��ع��ام��ل��ة داخ��ل 
اجلزائر. ولعب دوًرا حيوًيا فى دعمها ال�صيا�صى، 
مثل  اأف���ارق���ة  وط��ن��ي��ن  زع��م��اء  م��ع  تن�صيق  ع��ر 
فى  و�صارك  نكروما،  وكوامى  لومومبا  باتري�ض 

موؤمترات دولية عديدة.
اللوكيميا  مبر�ض  اأ�صيب  غانا،  فى  وهناك 
م�صت�صفيات  اإحدى  فى  ليموت  الدم"،  "�صرطان 
وا�صنطن نهاية �صنة 1961. وحتقيًقا لو�صيته اأن 
اإحدى  اإىل  جثمانه  نقل  مت  اجلزائر،  فى  يدفن 
قواعد الثوار فى تون�ض، و�صاروا بها عر اأحرا�ض 

احلدود اإىل اأر�ض اجلزائر ليدفن فيها.
فانون  قدم  الن�صالية،  امل�صرية  هذه  وخالل 
الأقنعة  الب�صرة وبي�ض  اأعماًل رئي�صية هى: �صود 
 1958 �صنة  ال��ث��ورة  �صو�صيولوجية   ،1952 �صنة 
وفاته  قبل  ون�صر   ،1961 �صنة  الأر����ض  ومعذبو 

باأيام بتقدمي من جان بول �صارتر.
املعجم

ملعجم  ال���ت���ج���زي���ئ���ي���ة  امل���ع���اجل���ة  وت����ق����ف 
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قراءاته  راأ����ض  على  قدمها  التى  امل�صطلحات 
�صياقاتها،  املنقو�صة، وبخا�صة حن ف�صلها عن 
من  بع�ض  واإب��راز  ى  الن�صِّ اإطارها  عن  وعزلها 
اتخذه  الذى  العام  الت�صكل  وجوهها على ح�صاب 

فانون فى بنائه الكلى.
ال��ق��راءات  ل��ه��ذه  الأ���ص��ه��ر  امل��ث��ال  ويت�صل 
ال�صعبية  ال��ث��ق��اف��ة  مب�����ص��ط��ل��ح��ات  امل��ن��ق��و���ص��ة 
بي�ض  الب�صرة  �صود  فكتابه  والعنف:  والغ��رتاب 
الأقنعة يعالج الكيفية التى طرح بها فكرة املوقف 
الدور  اإغفاله  وعدم  ال�صعبية  الثقافة  من  احلر 
�صه  عرَّ ما  وه��و  وعالماتها،  لرموزها  التعبوى 
باعتبارها  الثقافة  ه��ذه  ت��رى  �صلفية  ل��ق��راءة 

ح�صوات �صاللية.
اجلدلية  العالقة  ك�صف  اإىل  فانون  وخل�ض 
تكتمل  ل  فراآها  ال�صعبية،  اجلماهري  لإبداعات 
حركة  �صمن  توا�صلها  �صياق  فى  اإل  فعالياتها 
مقاومتها  �صريورة  فى  حا�صر  كمعنى  حتررية 
وا�صتقطار حلمولتها الن�صالية واإثراء لالحتمالت 

غري املحدودة ملوروثها.
الغ���رتاب،  مل�صطلح  حتليله  معر�ض  وف��ى 
اإدخ��ال  على  القائم  الن��دم��اج��ى  ال��وع��ى  رف�ض 
ثقافة وافدة فى �صريورة الثقافة املحلية وراأى فى 
واأقنعة  �صوداء  ب�صرة  يحملون  جنون  جمهَّ ناجته 

بي�صاء متجاوًزا اأى متييز لالأبي�ض والأ�صود.
ويالحظ فى هذا ال�صدد تاأثر اإدوارد �صعيد 
باآراء فانون حول رف�صه التماهى مع ثقافة املحتل 
وحماولة ا�صتيعاب املظاهر اخلارجية لثقافته من 
له �صعيد  لغة وملب�ض واأمناط �صلوك، وهو ما �صجَّ
فى كتابه الثقافة والإمريالية، عندما داأب على 
وبنية  الطباقية  ال��ق��راءة  ح��ول  مفهومه  تطوير 

الإحالت.
واأحد  بابا  الأ�صل هومى  الهندى  املفكر  اأما 
توقف  فقد  الكولونيالية،  بعد  ما  رى  منظِّ اأب��رز 
كتابه  فى  م�صتقل  بف�صل  ه  وخ�صَّ فانون  اأم��ام 
مل�صكلة  تاأمله  فيه  ا�صرتجع  الثقافة"،  "موقع 
لديه  تنبع  وراآها  الكولونياىل  الثقافى  الغرتاب 

من تراث امل�صطهدين ولغة الإدراك الثورى.
بن  التمييز  حلظ  هنا  �صرورًيا  يبدو  ولقد 
�صيغة  ب��اجت��اه  ت�صويبهما  رغ��م  وف��ان��ون  �صعيد 
اإن�صانوية  �صعيد  ل��دى  تبدو  ج��دي��دة،  اإن�صانية 
فيما  والوطنى،  امل�صتوطن  بن  ت�صاوى  طوباوية 

الوطنى.  الوعى  قلب  فى  تقيم  فانون  ل��دى  هى 
لفانون،  بابا  هومى  لقراءة  ه  ُيوجَّ ال��ذى  والنقد 
اأنه عاين اإجنازه عر مقت�صيات الأطر النظرية 
بعد  ما  باملنظور  يت�صل  ما  وحت��دي��ًدا  احلديثة، 
الثقافات التى عانت  اأن  الكولونياىل، الذى يرى 
الُهْجنة  من  �صنًفا  بعده  تعي�ض  ال�صتعمار  من 
جتعلها خليًطا من الأجنبى واملحلى وهو ما يوؤدى 
ا  اإىل عدم و�صولها اإىل ما تعتره ما�صًيا خال�صً
من اآثار امل�صتعمر مبا يدفعها اإىل القبول بنوع من 

التعددية الثقافية. 
فقد  العنف،  مل�صطلح  ف��ان��ون  حتليل  وع��ن 
املارك�صى  الطرح  فى  بارًزا  �صارتر حتوًل  اعتره 
الإن�صان  خلق  ف��ى  اأق�صاه  يبلغ  ح��ن  وبخا�صة 
فانون  راآه  فيما  البي�صاء،  الأقنعة  ذى  الأ���ص��ود 
�صيا�صية  �صرورة  كمجرد  ولي�ض  للتاريخ  كمولد 
اآلية  كذلك  بل  للتحرر  وحيدة  عملية  طريقة  اأو 
اأمرها حيث  املغلوبة على  ال�صعوب  لالإحياء لدى 
تربة  اإىل  ال�صتعمارى  الغبار  ل  يحوِّ املراق  الدم 

وطنية خ�صبة.
املرجعية

امل�صار  اأو  املرجعية  الإحالة  م�صاءلة  وتفتح 
التعرف  لإمكان  باًبا  فانون  قدمه  ملا  التنا�صى 
اأو  اأو حتوياًل  ا�صتيعاًبا  مع مرجعيته  تعامله  على 
معار�صة بوا�صطة الك�صف عن تفاعالته الن�صية 
مع هذه املرجعية التى تنطوى على جملة ال�صروط 

املحددة لعملية اإنتاجه.
وي�صار هنا اإىل التباين الالفت بن الباحثن 
مقارنة  اإىل  جلوئهم  ع��ر  املرجعية  ه��ذه  ح��ول 
اإىل  يرجعه  بابا  فهومى  مع غريه:  فانون  اإجن��از 
يرده  فيما  احل��داث��ة،  بعد  ما  وتيار  لك��ان  ج��اك 
لدى  واملو�صوع  ال��ذات  نظرية  اإىل  �صعيد  اإدوارد 
لدى  الغ���رتاب  نظرية  ومعها  لوكات�ض  ج���ورج 
حيفرى  احلميد  عبد  ويوعزه  جرام�صى  اأنطونيو 
اإىل املنهج الظاهراتى لدى مريلو بونتى وروبرت 
ويلى اإىل اأفكار ماوت�صى توجن حول دور الفالحن 
بول  جان  اإىل  �صيخانى  �صعاد  اللبنانية  والباحثة 

�صارتر.
مدى  فياأخذ  امل��ق��ارن��ة،  تهافت  ويت�صاعد 
فارًطا دون اختبار ل�صالمة املقولت التى اأفرزها 
قطبيها اأو على الأقل دون اأن تو�صع هذه املقولت 
مو�صع الفح�ض النقدى، وهو ما جنده بالأو�صح 

لدى مي�صيل دو�صرتو الذي عاين الثقافة ال�صعبية 
ب��و���ص��ف��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن ط��رائ��ق ال���ت���الزم مع 
ال�صيطرة ال�صتعمارية اأكرث مما هى اآلية مقاومة 

�صدها كما حتدث فانون.
مبثابة  العام  مبعناها  املقارنة  اأن  �صحيح 
مبا  والخ��ت��الف  ال�صبه  لأوج��ه  اكت�صاف  عملية 
والإدراك  املعرفة  فى  رئي�صية  عملية  اأنها  يعنى 
اأنها  الأ�صح  ولكن  العلمى،  التحليل  فى  ومطلًبا 
ل تولد من املماثلة واإمنا من فكرتن متباعدتن 

حتى تبدو اأكرث جالًء ومنطقية.
واملت�صاربة  املتعددة  املقارنات  هذه  عر  اإذ 
اإىل  ي�صار  ل  ًعا  مت�صدَّ املقاي�صة  م��ب��داأ  يظل 
فى  الأخذ  م�صكلة عدم  ناهينا عن  اتفاق حوله، 
الفكرين  للن�صقن  التاريخى  لل�صرط  العتبار 
اأ تلقى اإجناز  اللذين جترى املقارنة بينهما ما هيَّ
فانون لت�صورات متباينة بلغت اأحياًنا درجة من 
الت�صاد بالنظر اإىل �صدورها عن معايري خمتلفة 
مل يتم التفاق حولها اإ�صافة اإىل متييعها اأ�صالة 
عر  غريه  مع  مطابقته  مب�صاعفة  الإجن��از  هذا 
الراأى  التقاءات عر�صية وم�صادفات فى  ت�صيُّد 
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هذه  وتقدمي  اأخرى  اأعمال  مع  حواه  مما  لبع�ض 
اللتقاءات كاأ�صباه ونظائر.

مواقف
فانون  ملعجم  املنقو�صة  القراءات  هذه  ومع 
احل�صابات  حل�صار  تلقيها  �ض  وتعرَّ ومرجعيته 
التو�صيفات  تبدت  والأيديولوجية.  ال�صيا�صية 
نادى  اإىل  وه  �صمُّ م��ن  فهناك  ح��ول��ه:  املتباينة 
املارك�صية  رف�����ض  ح��ن  م��ارك�����ص��ًي��ا  امل��ن��ب��وذي��ن 
التى  ال�صوفيتية  واملدر�صة  اأوروب��ا  فى  التقليدية 
ومل  املحلية  الطاقات  على  ل  وع��وَّ وراءه���ا  تقف 
الوطن،  لتحرير  الدولية  الأمميات  على  يراهن 
وح�صارته  لالأبي�ض  بالعداء  و�صموه  واآخ���رون 
اإىل  اأق��رب  باعتباره  فكره  عاينوا  ومن  الغربية 
فى  باملبالغة  روه  �صوَّ ومن  الثورية،  الرومان�صية 
البناء  درا���ص��ة  على  اأك��د  حن  الثقافية  النزعة 
والتهوين  التجاهل  مواقف  عن  ناهينا  الفوقى، 
ورموز  الي�صار  ق��وى  بع�ض  ِقَبل  من  لقيها  التى 

الفكر فى اجلزائر.
ولعلى اأذكر بهذا ال�صدد اأننى �صاركت ولده 
امللتقيات باجلزائر، وهو  اأوليفييه فى بع�ض من 
هناك  اأبيه  ا�صم  حتمل  موؤ�ص�صة  لإن�صاء  ي�صعى 
با�صمه،  وم��در���ص��ة  ���ص��ارع  على  القت�صار  ب��دل 

ووع���وًدا  ترحيًبا  يلقى  ك��ان  لكنه 
مل جت���د ط��ري��ق��ه��ا ح��ت��ى ال��ي��وم 
فى  يتعلق  هنا  والأم���ر  للتحقق. 
مل  الي�صار  من  قوى  باأن  احلقيقة 
ترتاود مع رف�ض فانون لل�صتالينية 
ال�صائدة اأيامه فى اأوروبا ال�صرقية 
ونقده  املجر  اأح���داث  وا�صتنكاره 
ملوقف ال�صيوعين والدميوقراطين 
بها وحتليله ملجتمعات  الفرن�صين 
القوى  مفهوم  عر  الثالث  العامل 
الطبقى،  الت�صكيل  ل  الجتماعية 
وحديثه عن اإمكان قيام الثورة فى 
جمتمع مل تتبلور فيه طبقة العمال 
ورفعه الفالحن اإىل مرتبة القوة 
امل�صتعمرات  فى  للتغيري  القائدة 

والبلدان الأفريقية.
كذلك �صاركت رموز من كافة 
األوان الطيف اجلزائرى كافة فى 
املفكر  منهم  قدمه،  مما  التهوين 
اأفكار  ناه�ض  ال��ذى  نبّى  ب��ن  مالك  الإ���ص��الم��ى 
فانون رغم قربه وتاأثره باملفاهيم التى طرحها، 
لال�صتعمارمع  القابلية  بفكرة  يتعلق  ما  وبالذات 
اأن يزرعه فيه امل�صتعمر عن  التابع ملا �صاء  تبنى 
العامل والثقافة والوعى، بحيث ي�صبح التابع غري 
قادر على روؤية نف�صه كما هى اأو التعامل معها اإل 

عر متثُّل تلك املفاهيم ال�صتعمارية.
اأما املفكر القومى حممد امليلى فقد �صاء اأن 
وركز  التحرير  حرب  اأثناء  فانون  دور  من  يقلل 
�صعيد  على  اإن  الثورة  من  فانون  ا�صتفادة  على 
الفكر اأو املكانة باأكرث مما اأفادها. على حن مل 
فكر  فى  جخلول  القادر  عبد  ال�صو�صيولوجى  ير 

فانون �صوى �صبابية اأيديولوجية عامل ثالثية.
فى راهنية فانون

باإزاء معجم فانون  تباين الجتاهات  ورغم 
ومرجعيته وا�صتتباًعا تباين املواقف باإزائه يتبقى 
�صوؤال ماثل: هل من اإمكانية للحديث عن راهنية 

فانون؟
اإذ تثَّ ت�صور �صائع حول تراجع فكر فانون 
تفاوؤليته  مبزاعم  يتعلق  ما  وبخا�صة  التاريخ  فى 
املفرطة التى تتم معاينتها على اأنها مل ت�صت�صرق 
ال�صتقالل  بعد  م��ا  مرحلة  وم�صاعب  عقبات 

نيل  بعد  العنف  انتفاء �صرورة  ال�صيا�صى بجانب 
الذى  ال�صرتاكى  املع�صكر  وانهيار  ال�صتقالل 
طرح ح�صابات وتوازنات �صراعية جديدة مل تكن 
يفنَّدها  املزاعم  هذه  اأن  على  اأيامه.  مطروحة 
اجلديد  ال�صتعمار  ملعنى  املبكر  فانون  اإدراك 
ممثاًل فى نظم مل تتاأهل للتحرر ال�صامل ووعيه 
لعملية النفى من التاريخ التى قام بها ال�صتعمار 
ليقطع بن املقهورين وتراثهم، وهو ما اأكده تاليا 
والرت رودنى واأميلكال كابرال، ودعوته اإىل ثقافة 
العامل  م�صتوى  على  ومتنوعة  ومتقدمة  وطنية 
ي�صيطر  التى  الكونية  املعلومات  لقرية  كبديل 
لدور  وحتليالته  ال�صتعمارى  القهر  ورثة  عليها 
للتبعية  واندفاعها  ال�صلبى  الريفية  البورجوازية 
برامج  ب��اآث��ار  ال��راه��ن  ف��ى  مماثلتها  ميكن  مب��ا 

التكيف الهيكلى.
ر�صد  حم��اول��ة  اأن  ذل��ك  اإىل  ي�صاف  ولقد 
مالب�صات  بتق�صى  اإل  تكتمل  ل  فانون  راهنية 
احلا�صر التى ت�صتبك بها وتوؤطر رهاناتها والتى 
با�صتئثاراتهاوم�صهد  ت�صخ  ع��ومل��ة  عنها  تعر 
عربى نازف يعانى �صح عمليات التاأ�صي�ض وعدم 
ال�صتيعاب النقدى عر بنى وعالقات ا�صتبدادية 
اأن  القول  يجيز  مبا  نف�صها  اإنتاج  تعيد  مازالت 
م�صاغلنا  �صلب  فى  معنا  حا�صًرا  لي��زال  فانون 

وق�صايانا.
اأن  ب�صرورة  يتعلق  اأية حال، ل  والأم��ر على 
يجيب فانون على كل ما يطرحه الراهن بقدر ما 
يت�صل با�صتنها�ض القوة التى اأبدعت اإجنازه على 
نحو يطلق تخومه كتلبية ملتطلبات متجددة ب�صعة 
اكتنازه مبا يجعل من ا�صتعادة فانون والن�صغال 
به �صرورة حا�صرة ومن اإجنازه مهارة متجددة.

الإجناز  ه��ذا  م�صاءلة  فى  نتقدم  نحن  ها 
يه فيما يظل  كما تطرحها قراءته وت�صاري�ض تلقِّ
مداومة  ع��ن  ينفك  ل  م��و���ص��وًل  حوله  ال�صجال 
بقوله:  �صعيد  اإدوارد  عناه  ما  وهو  به  الن�صغال 
"اأ�صعر اأن القراءة الكرى لإجناز فانون مل تتم 

بعد".
املق�صد،  اإن�صانى  ومفكر:  ملنا�صل  وحتية 
اأفريقى الأ�صل، مارتينيكى املولد، جنوبى الهوية 

ى وامل�صري.   وجزائرى التبنِّ
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عرو�ض  على  واح���دة  بانورامية  ون��ظ��رة 
م�سرح الربودواى لهذا املو�سم، كافية للتاأكيد 
الواليات  فى  احرتافا  امل�سارح  اأك��ر  اأن  على 
املو�سيقى،  امل�سرح  اأ�سري  االأمريكية  املتحدة 
م�ساهدة  االأك���ر  ع��رو���ض  ع�سرة  اأ���س��ل  فمن 
ت�سعة  ليجو" هناك  ل�"برودواى  طبًقا  ورواًجا 
ال  ال��ذى  امل�سرحى  النوع  لهذا  تنتمى  عرو�ض 

يحظى باهتمام لدى امل�ساهد العربى.
ليجو"  ال�"برودواى  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
من  يعملون  ع�سو   600 ت�سم  قومية  جمعية 
ال�����ربودواى،  ف��ى  امل�سرح"  "�سناعة  اأج���ل 
العملية  فئات  كل  اإىل  ينتمون  االأع�ساء  هوؤالء 
امل�سرحية، بدءًا من مالك امل�سارح اإىل منتجى 
اإىل  وم�سغليه  امل�سرح  عمال  وم��ن  العرو�ض، 
امل�سارح  العموم وغريهم ممن ميدون  مدراء 

باخلدمات والب�سائع.
ا�ستطاعت هذه اجلمعية اأن جتعل عرو�ض 
ال��ربودواى ت�سل الأكر من 30 مليون متفرج 
اأكر  اإىل  ومتتد  وحدها،  نيويورك  مدينة  فى 
من مائتني واأربعني مدينة فى كندا، والواليات 

املتحدة  وذلك منذ اإن�سائها عام 1930.
وطبًقا للجمعية يرتبع عر�ض "ليون كنج" 
على عر�ض هذا املو�سم، فى الربودواى، حمقًقا 
ومن  دوالر،  األ��ف  و445  مليونيني  االآن  حتى 
املعروف اأن ق�سة "ليون كنج" هى كارتون من 
هاملت  م�سرحية  عن  م��اأخ��وذ  دي��زن��ى،  وال��ت 

ل�سك�سبري.
فائقة  ب�سرية  روؤي���ة  كنج"  "ليون  وف��ى 
"�سمبا"  االأ���س��د  امللك  ق�سة  حتكى  للطبيعة 
ا�ستعرا�ض  فى  عر�سه،  ي�سرتد  حتى  ورحلته، 

العروض املوسيقية تسيطر على »برودواى«
والء فتحى
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�شبح االوبرا

وفاة بائع متجول

التى  العبارة  هذه  برودواى"..  "اإنه 
اأطلقها اآرثر ميلر معرباً عن فرحته بنجاح 
م�شرحيته التى عر�شت على هذا امل�شرح 
العريق، اأ�شبحت مثاًل يطلقه النقاد 
وال�شحفيون على تقلبات وعرو�ض امل�شرح 
االأ�شهر فى اأمريكا؛ الذى ظل خمل�شاً لتقدمي 
العرو�ض املو�شيقية ال�شخمة املبهرة.. ورغم 
انتقادات امل�شرحيني والنقاد االأوروبيني 
لعرو�شه بدعوى اأنه يقدم م�شرحاً ا�شتهالكياً 
يهدف اإىل الت�شلية واالإبهار فقط، يظل 
برودواى هو بوؤرة ال�شوء امل�شرحية الالمعة 
التى يتابعها امل�شرحيون حول العامل.
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ليون كنج

النغمات  اإي���ق���اع  ف��ع��ل��ى  م���ذه���ل،  م��و���س��ي��ق��ى 
خ�سبة  على  الربية   احلياة  قفزت  االأفريقية 
لوحات  اإىل  فحولتها  كوف"  "مني  م�سرح 
مبهرة ت�سج باالألوان حتى اتفق النقاد على اأن 
العر�ض امل�سرحى قد فاق فنًيا وب�سرًيا الفيلم 
مب�ساهدة  حظى  ال��ذى  ال�سهري  ال�سينمائى 

املاليني عرب العامل كله.
"ويكد"  عر�ض  ياأتى  الثانية  املرتبة  فى 
العر�ض  ويكلى"  "انرتمتنت  ملجلة  طبًقا  وهو 

املو�سيقى للقرن.
م��رة اأخ���رى ت��اأت��ى ف��ى امل��ق��دم��ة ق�س�ض 
للمو�سيقى  ب��رودواى  ع�سق  اأن  ويبدو  االأطفال 
االأطفال،  حلكايات  احلنني  اإال   يناف�سه  ال 
فعن ق�سة ال�ساحر اأوز ومدينته يدور العر�ض 
لن�ساهد  اخليالية  الرحلة  متتبًعا  املو�سيقى 

حكاية غري متوقعة عن ال�سداقة واحلب.
"كتاب  عر�ض  ياأتى  الثالث  املركز  وف��ى 
ا عر�ض مو�سيقى كوميدى  املورمونى" وهو اأي�سً
"توين"  ق��ال��ت ع��ن��ه جل��ن��ة حت��ك��ي��م ج���ائ���زة 
االأوق��ات حتى  كل  االأط��رف فى  اإنه  املرموقة: 
الق�سة  وت��دور  ب���ردواى..  فى  ظاهرة  اأ�سبح 



"اإذا  عر�ض  ج��اء  ال�ساد�ض  املركز  وف��ى 
ا�ستطعت اأن حت�سل عليه" الذى ينتمى اأي�سا 
رائعة  حتل  وبعده  املو�سيقية  الكوميديا  اإىل 
العر�ض  متجول" وهو  بائع  "وفاة  ميللر  اأرث��ر 
الوحيد فى االأعمال الع�سرة ال ينتمى للم�سرح 
املو�سيقي، وتدور اأحداثه حول احللم االأمريكى 
املا�سى،  ال��ق��رن  م��ن  االأرب��ع��ي��ن��ي��ات  اأواخ�����ر 
"بائع متجول"  مت�سائاًل ما هو مدى ا�ستعداد 
العر�ض  اأ�سرته..  ل�سالح   �سيء  اأى  يفعل  الأن 
اإخراج مايك نيكولز احلائز على ثمانى جوائز 
تيمور هوفمان احلائز  "تونى" وبطولة فيليب 

على االأو�سكار. 
فى املرتبة الثامنة عر�ض "جري�سى بويز" 
ت��ون��ى الأف�����س��ل عر�ض  احل��ائ��زة على ج��ائ��زة 
وفرقته  فاىل  فرانك  ق�سة  يتناول  مو�سيقى 
وكيف  البوب  ملو�سيقى  االأربعة"  "الف�سول 
فرقة  اإىل  اأط��ف��ال  جم��رد  كونهم  من  انتقلوا 

ذات �سهرة عاملية.
و فى املرتبة التا�سعة ياأتى عر�ض "حافل 
وكالهما  االأوبرا"  "�سبح  واأخ��رًيا  باالأخبار" 
ينتمى للعرو�ض امل�سرحية املو�سيقية التى تقوم 

على البذخ املو�سيقي.

املورمونية،  ال��دي��ان��ة  اأت��ب��اع  م��ن  اث��ن��ني  ح��ول 
�سديد  اأولهما  للتب�سري،  اأفريقيا  اإىل  يذهبان 

احلما�سة ملعتقداته، والثانى اأخرق!
بالفقر  يعج  جمتمًعا  املب�سران  يقتحم 
والعنف ومن هنا تتفجر الكوميديا، والعر�ض 
�� نف�ض  يحاكى امل�سرحيات املو�سيقية القدمية 
الراق�سني  وع���دد  الطويلة  االأغ��ان��ى  ط���راز 
ملفهوم  معا�سًرا  نقًدا  تقدم  لكنها   �� ال�سخم 

الدين. 
"ايفيتا" تلك  ال��راب��ع حت��ل  امل��رك��ز  وف��ى 
اأ�سبحت  التى  اجلميل  ال�سوت  ذات  امل���راأة 
مفاجاأة  ويعد  االأرجنتني،  فى  االأوىل  ال�سيدة 
هذا العر�ض املو�سيقى املطرب االأ�سهر "ريكى 

مارتن" الذى يقود فريق العمل امل�سرحى.
مان"  "�سبايدر  عر�ض  ذل��ك  بعد  ي��اأت��ى 
خلف ايفيتا مبا�سرة حمتاًل املركز اخلام�ض ، 
ليحلِّق فى كل اأرجاء امل�سرح مطلًقا حباله نحو 
وقد  االأن��ف��ا���ض..  يحب�ض  عر�ض  فى  اجلمهور 
اختار املخرج م�سرح "فوك�ض وود" الذى ي�سع 
األفى متفرج وهو من اأ�سغر م�سارح برودواى! 
�سل�سلة  عن  املاأخوذ  املو�سيقى  عر�سه  م  ليقدِّ

الكوميك ال�سهرية 
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فل�سطينى  ح��دث  �أول  �النتفا�سة  ك��ان��ت 
و��سع،  �إعالمى  م�ستوى  على  معه  �لتعامل  يتم 
�لالإن�سانى  و�لقمع  �لعظام  تك�سري  فم�ساهد 
وجر�ئم �الحتالل �لتى متت على يد �ل�سهاينة 
حتى   - حا�سرة  ت��ز�ل  ال  �النتفا�سة  بد�ية  فى 

�الآن - فى �أذهان �لكثريين.
و�سيط  خ��الل  من  �مل�ساهد  تلك  �رت�سمت 
جديد على �لق�سية �لفل�سطينية هو �لتليفزيون، 
�مل�ساهد  تنقل  �لتليفزيونية  �لقنو�ت  كانت  فقد 
�أول باأول، وعلى مد�ر �ليوم، �الأمر �لذى مل يكن 

ليحدث �أثناء �لنكبة، �أو فى �أى وقت �سابق.
ف��ى ذل��ك �ل��وق��ت ق��رر �ل��ر���س��ام �ل�سحفى 

ي�ستخدم  �أن  �ساكو"  "جو  �الأم��ري��ك��ى 
و�سيطًا �آخرً� عرب �لتليفزيون، هو �لتقرير 
�ل�سحفى �ملر�سوم.. فز�ر فل�سطني و�أعد 
جمموعة من �لتقارير �ملهمة �سمها فيما 

"هو�م�ش  بعد فى رو�ية م�سورة ن�سرها بعنو�ن 
فى غزة".

ب�����د�أت �ل��رح��ل��ة م���ن �ل���ق���اه���رة ����� �أو�ئ����ل 
�لت�سعينيات �� ي�سفها "�ساكو" باملدينة �ملجنونة 
�ملزدحمة، وال نعلم �أى �سفة �أدت لالأخرى، يرتك 
"�ساكو" �لقاهرة �سريعًا، لرن�ه بعد �أ�سبوعني فى 

مدينة نابل�ش.
�لرجل  يحكى  يقابله،  فل�سطينى  �أول  ومع 
ل�"�ساكو" باإجنليزية ب�سيطة ما يحدث، مي�سك 
�أو  �الحتالل،  جي�ش  جنود  �أفعال  لرييه  بذر�عه 

�أن  �أفعالهم، وخالل ر�سمه وحكيه، �سنجد  �آثار 
ويبدو  فل�سطينية،  عادة  لالأجانب  �حلكى  فعل 
�لوحيدة  �لو�سيلة  �لفل�سطينى يجد فى ذلك  �أن 
�لظلم  وم��دى  ق�سيته،  بعد�لة  �لغرب  الإع��الم 

�لو�قع عليه.
�الحتالل  جي�ش  جنود  بني  �ملناو�سات  تبد�أ 
برمى  �لفل�سطينيني  وب���ني  "�الإ�سر�ئيلى" 
على  ح��ج��ًر�  فل�سطينى  فتى  يرمى  �حل��ج��ارة: 
�أو جمموعة من �مل�ستوطنني،  �إ�سر�ئيلية،  دورية 
�ملطاطى  و�لر�سا�ش  �لغاز  بقنابل  لريد �جلنود 

�أو �حلى.
يحملون  ز�ئ��دة،  بثقة  �مل�ستوطنون  يتحرك 
�أ�سلحة �آلية، ويقتحمون �الأحياء �لعربية ليطلقو� 
�لنار فى �لهو�ء، وعلى �لبيوت، يك�سرون زجاج 
فى  بر�سا�ساتهم  ثقوًبا  ي�سنعون  �أو  �لنو�فذ، 
�سياًجا  �ملتطاير  �لر�سا�ش  ي�سنع  �جل���در�ن، 
��ستطاعتهم  ف��ى  �أن  ي���درك���ون  ل��ه��م،  ح��ام��ًي��ا 
��ستخد�م �لطلقات فى �أى وقت.. �لر�سا�ش هنا 
يتم  هنا  �لنار  و�إط��الق  و�ل�سيطرة،  �لقوة  يعنى 
ب�سكل منهجي، ر�سا�ش متناثر فى �لهو�ء �أغلب 
�لوقت، و�لغر�ش مل يكن دوًما �لقتل، بل �أحياًنا 
�الإرهاب؛ فاإطالق �لنار على �لبع�ش يهدف فى 

�لنهاية �إىل �إرهاب �لكل.
ب�سكل  �لنار  "�الإ�سر�ئيليون" باإطالق  يقوم 
ثم  �لعربية،  �الأح��ي��اء  ف��ى  ع�سو�ئى 
يعودون �إىل منازلهم، فى �ليوم 
قتلو�  �أنهم  يكت�سفون  �ل��ت��اىل، 
ليحاكم  فل�سطينًيا،  مو�طًنا 
�أحد �مل�ستوطنني بعد �سهور، 
�جلل�سة  ف��ى  ت��ربئ��ت��ه  وت��ت��م 
فتى  يعاقب  بينما  �الأوىل.. 
�أخرى  فل�سطينى - فى حادثة 
�سنو�ت،  خلم�ش  بال�سجن   -

لرميه زجاجة مولوتوف.
خ����الل �ل���ت���ق���اري���ر، ي��وؤك��د 
ال  �لفل�سطينى  �أن  "�ساكو" 
�أو  �حل����ج����ارة  �إال  ي�����س��ت��خ��دم 
جي�ش  جنود  ملو�جهة  �ملولوتوف 
�أ�سلحتهم،  هى  ه��ذه  �الح��ت��الل، 
�أ�سلحة ال حتوى �أجز�ًء مركبة �أو 
متحركة، وال يجد غريها �سالًحا 
حني �ملو�جهة، ويقول: �حلجارة 

و�ملولوتوف �أ�سلحة �ل�سعفاء.
ر�مى  ي��درك  �لوقت،  مع 

الصراع العربى الصهيــونى بريشة فنان أمريكى
حممد ربيع
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�حلجر �أن فر�سة �إ�سابة جندى �إ�سر�ئيلى بحجر 
�أمر �سعب ورمبا م�ستحيل، لكن رمى �حلجارة 
و�الحتالل،  �لظلم  لرف�ش  فل�سطينى  رمز  هنا 

هجوم يائ�ش على عدو مكروه.
بد�أت �النتفا�سة �الأوىل فى مع�سكر جباليا 
 ،1987 عام  دي�سمري  من  �لثامن  فى  لالجئني، 
ا على �الأو�ساع �ملعي�سية �ل�سعبة هناك،  �عرت��سً
فل�سطينى:  قتيل  �أول  �سقط  �لتاىل  �ليوم  فى 
"حامت  ��سم  "�ساكو"  ي�سجل  �سي�سى".  "حامت 
�أن �ملاليني  �لتقدير، مدرًكا  �سي�سي" بكثري من 
قر�ءته،  �ستعيد  �ملاليني  و�أن  �ال�سم،  قر�أت  قد 
�النتفا�سة،  ��ستعال  فى  �سبًبا  كان  فا�ست�سهاده 

تلك �لتى ن�سميها �ليوم باالنتفا�سة �الأوىل.
"�سابورو"  يابانًيا  م�سوًر�  "�ساكو"  يقابل 
وحلياة  لال�ستباكات،  ���س��ور  �ل��ت��ق��اط  ي��ح��اول 
�أحد  ف��ى  �ل�����س��ع��ب��ة..  �ل��ي��وم��ي��ة  �لفل�سطينيني 
�مل�ساهد يناول �مل�سور �ليابانى، "�ساكو" �سورة 
�أحد �ل�سهد�ء، ويقول له متاأملًا: ثقيلة، ال �أ�ستطيع 
حملها، ثم يغيب �سابورو عن �الأحد�ث بعد فرتة، 
للفل�سطينيني  يحدث  ما  يتحمل  مل  �أن��ه  ويبدو 

هناك.
ير�ه حوله،  �الآخ��ر مما  "�ساكو" هو  يعانى 
�لنا�ش  وم��ق��اب��ل��ة  �ل��رتح��ال  ف��ى  ي�ستمر  لكنه 
باإ�سر�ر بالغ، بل ويحافظ على نظرة ناقدة لكل 

 - لذلك  و�ع  وهو   - �سي�سقط  حوله،  يحدث  ما 
�أن  و�سيدرك  �ل�سهري،  �لغربى  �لتنميط  فخ  فى 
هناك عيوًبا حقيقية لدى �لفل�سطينيني فى ذلك 
�لوقت، �سينقلها لنا بكثري من �الأمانة، لكنه فى 
�ملعقد  فالو�سع  متاًما،  يائ�ًسا  �سيخرج  �لنهاية 

هناك مل يكن يوحى باأى حلول فعالة.
�أن  م�سامعه  ع��ل��ى  �لفل�سطينيون  ي��ك��رر 
�أن تعي�ش فى �سالم، هذ� ما  "�إ�سر�ئيل" ال تود 
يوؤمنون به.. على �جلانب �الآخر، يوؤمن �لبع�ش 
�أن �لكفاح �مل�سلح هو �حلل �لوحيد، هكذ� يردد 
�سبى،  ق�سة  "�ساكو"  يحكى  وهنا  "�ساكو".. 
�لفتى  تعّر�ش  �ل�سعبية،  �جلبهة  فى  جتنيده  مت 
�لذى  �الأمر  و�الإره��اب،  وللتعذيب  �لنار  الإطالق 
�لطرف  وب��ني  بينه  �ل��ث��اأر  من  حالة  خللق  �أدى 

�الآخر.
فقدت  فتاة  �إ�سابة  ا  �أي�سً "�ساكو"  ي�سجل 
عينها �لي�سرى خالل �أحد �ل�سد�مات �لعديدة، 
ال يخربنا "�ساكو" عن م�سريها بعد ذلك، لكنه 
ينقل عن �أحد مديرى مر�كز �لتاأهيل مالحظاته 
فور  بالبطولة  �مل�ساب  ي�سعر  �مل�سابني:  عن 
�إ�سابته، هو �إن�سان �سجاع، و�جه �لعدو و�أ�سيب 
على  به  �ملحيطون  يحر�ش  ولذلك  �ملعركة،  فى 
ح�سن  على  �جلميع  يحر�ش  ودع��م��ه،  ت��اأي��ي��ده 
�ملعاملة.. لكن كل هذ� يفرت مبرور �لوقت وي�سعر 

�إ�سابته �ستعيقه عن �لعمل وك�سب  باأن  �مل�ساب 
�أو  �ل��زو�ج  �ل��رزق، ورمبا تقف حائاًل بينه وبني 
ويبد�أ  �لع�سل،  �سهر  فرتة  تنتهى  �أ�سرة..  تكوين 

�مل�ساب فى �لتعاي�ش مع �الإ�سابة.
�ملتو�سط"،  "�ل�سغط  بعنو�ن:  تقرير  وفى 
�لفل�سطينيني  �ل�سجناء  معاناة  "�ساكو"  ي�سف 
غري  الأ���س��ب��اب  �عتقاله  مت  ب�سجني  وي�ست�سهد 
�لبريوقر�طية  ب��ج��ح��ي��م��ني:  ل��ي��م��ر  م��ف��ه��وم��ة، 
و�حلب�ش.. ميكن لل�سجني �أن يظل قيد �العتقال 
لفرتة غري حمددة، فطبًقا للقانون، ي�ستمر حب�ش 
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�ل�سجني �� �حتياطًيا �� لفرتة �ستة �أ�سهر، وميكن 
للقا�سى متديد تلك �لفرتة ح�سبما يرى.

يجدد  وه��و  �لقا�سى  م�سهد  يثري  وي��ق��ول: 
فرتة �حلب�ش، بدون حماكمة، �ل�سك فى مفهوم 
�لعد�لة، قر�ر �لقا�سى غالًبا ما يكون بطلب من 
�جلهة �الأمنية �ملعتقلة، بحجة جمع معلومات �أو 

�أدلة تفيد �الإد�نة.
مير حب�ش �ل�سجني ككابو�ش �أبدى، هلو�سات 
�لعزلة و�لتقييد �إىل ما�سورة حديدية، و�جللو�ش 
فى  تتجمع  كلها  ح��رك��ة،  ب��ال  طويلة  ل�ساعات 
�لنهاية، لريى �ل�سجني �بنته ملقاة ميتة �أمامه، 
فى تتابع طويل، ميتد لعدة �سفحات، هو �أف�سل 
م�ساحات  تقل  �لكتاب..  "�ساكو" فى  ر�سمه  ما 
�لكادر�ت كلما مر �لوقت د�خل �لزنز�نة، تتعدد 
�لذى  بال�سيق  لتوحى  رمب��ا  �أي�سًا،  �ل��ك��ادر�ت 
�نتاب �ل�سجني، وببطء تقدم �لدقائق كلما طال 

وقت �حلب�ش.
تظهر موهبة "�ساكو" فى �حلو�ر�ت، فيق�سم 
�حلو�ر �لطويل �ملرتهل �إىل جمل ق�سرية، تظهر 

مالحظة  يكتب  فنجده  "�ساكو"  ج��ر�أة  ا  �أي�سً
طويلة، ت�سغل ربع �ل�سفحة بالكامل، كالم كثري 
ننا  الأ رمبا  �مل�سورة،  �لق�س�ش  فى  معتاد  غري 
�أو  �لطويلة،  �لن�سو�ش  �سيمل  �لقارئ  �أن  نظن 
لكن  بالر�سم..  الن�سغاله  قر�ءتها  يكمل  لن  �أنه 
جر�أة "�ساكو" منطقية هنا، فنحن ال نقر�أ خيااًل 

�أدبًيا، بل نقر�أ تقريًر� �سحفًيا.
ي�ستمتع �لقارئ كثرًي� باللوحات �لكاملة، تلك 
ملع�سكر  �ليومية  �حلياة  من  م�سهًد�  ت�سور  �لتى 
�ساحته  ت�سور  �أو  �الأمطار،  ق�سف  حتت  الجئني 
�لالجئون  ي��ح��اول  حيث  �مل��ط��ر،  بعد  �لرئي�سية 
�لتقافز عرب �لربك �لطينية، ذ�هبني �إىل �ملد�ر�ش 
�أو �لعمل �أو عائدين �إىل بيوتهم.. ي�سور "�ساكو" 
منت�سف  ف��ى  خ��ط��وة  ح��رك��ة،  ح��ال��ة  ف��ى  �جلميع 
�ل�سفحة، وقفزة فى طرفها، ليوؤكد على ��ستمر�ر 

حالة �لتعاي�ش �لتى يحرتفها �لالجئون.
 93 عامى  بني  جم��ز�أة  "فل�سطني"  ُن�سرت 
 ،2001 عام  و�ح��د  جملد  فى  ن�سرت  ثم   .95 و 

مبقدمة الإدو�رد �سعيد.
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احلياة اليومية كما ي�شورها جو�شاكو

 - �أمريكى  و�سحفى  ر�سام  �ساكو"  "جو 
�نتقل  ث��م   1960 ع��ام  مالطا  ف��ى  ول��د  مالطى، 
�إىل ��سرت�ليا ثم �أمريكا، ح�سل على بكالوريو�ش 
�أوري��ج��ون  ج��ام��ع��ة  م��ن   1981 ع���ام  �ل�سحافة 
حتت  ون�سرها  �مل�سورة  يومياته  جمع  باأمريكا، 
 Notes" �أو  �نهز�مى"  "مالحظات  ع��ن��و�ن 
كتب   ،2003 عام   "from a Defeatist
�لبو�سنة  ف��ى  رحلته  ع��ن  م�سورة  رو�ي���ة  ور���س��م 
 Safe" �أو  �آمنة"  منطقة  "جورجد�  بعنو�ن 
Area Gorazde" عام 2000، كتب ور�سم 
 Footnotes" "فيك�سر: ق�سة من �سر�ييفو"

.2009 in Gaza" عام 
�أو  "فل�سطني"  �مل�����س��ورة  رو�ي��ت��ه  ن�����س��رت 
"Palestine" باالإجنليزية جمز�أة بني عامى 
93 و 95، ثم ن�سرت فى جملد و�حد عام 2001 
عام  ف��ى  �أم��ري��ك��ا.  ف��ى  فانتاجر�فيك�ش  د�ر  ع��ن 
2003 ن�سرت طبعة �أخرى عن د�ر جوناثان كايب 
فى بريطانيا. �ل�سور �مللحقة ماأخوذة عن طبعة 

جوناثان كايب.



فى ركن احلجرة امل�شيئة بال�شم�س، تتخذ 
كر�شًيا لها، واأحياًنا، جتل�س على دكة ال�شبابيك 
اأو تفرت�س ال�شجادة فى ال�شتاء والبالط البارد 
املف�شلة،  خلوتها  مكانها،  كان  ال�شيف.  فى 
بالآخرين  �شاج  بيت  فى  الوحيدة  م�شاحتها 
امل�شتمرة  الطلبات  ع��ن  ب��ع��ًي��دا  والأ����ش���وات، 

والواجبات التى تبتدئ و ل تنتهى.
رف�شت اأمى اأن ياأخذ اأبى بدله اإىل املكوى، 
اآثار  بقعة،  �س  تتلمَّ بنف�شها،  فها  تنظَّ اأن  اأرادت 
الأماكن التى ذهب اإليها وجل�س فوقها. تنزوى 
وقطعة  بنزين  قنينة  مع  امل�شم�س  ركنها  فى 
وحتك  �شرتته  حتت�شن  الباب،  وتغلق  قما�س 
البقع، ت�شم رائحته وتلتفت لتنظر اإىل حديقة 

ال�شبار وت�شرح بعيًدا. 
لتعلو  ال�شقف  من  تنزل  طويلة  �شبابيك   
احلائط  عر�س  على  ومتتد  بقدمني،  الأر���س 
الأر�س  قطعة  اأب��ى  زرع  احلديقة.  على  املطل 
على  وتطل  البيت  عر�س  ت��وازى  التى  و  ه��ذه 
ال�شبار  من  نادرة  واأن��واع  بالأ�شواك  ال�شارع، 
ياأتى  اإليها  ي�شافر  ك��ان  منطقة  اأو  بلد  ف��اأى 
�شنف  على  بالعثور  يفتخر  و  منه،  فريد  بنوع 
فال  امل���ارة،  احلديقة  جت��ذب  اأح���د.  ميلكه  ل 
يقاوم من يلمحها الوقوف ليتاأملها وي�شاأل اأبى 
ب�شغفه  فيزهو  منها،  التى جلبها  الأماكن  عن 

بالأ�شواك. 
بال�شرب  البيت  اأهل  "ال�شبار يحكم على 

الطويل" تقول وجلة.
 وي�شخر " كفى خزعبالت".

لها،  للحياة  منفذ  اإىل  ال�شبابيك  حتولت 
لبيت ل تغادره وتخاف عليه اإن تركته ل�شاعة، 
بكل  بنف�شها  اعتنت  بها،  وت�شبث  به  فت�شبثت 

ركن فيه مل تطلب من اأى من بناتها امل�شاعدة، 
كانت تاأبى الرف�س فف�شلت التعب.

ت�شع يدها على خدها، وال�شمت اأني�شها، 
وت�شرح اإىل ما وراء احلجرة وحديقة ال�شبار 
واملارة وال�شارع وب�شتان النخيل. واإن �شاألتها " 
وكاأنى  عينى  فى  " تنظر  تفكرين؟  مب   ، ماما 
ا�شتدعيتها من مكان اآخر، حترك كفها وكاأنها 

تقول "ل اأدرى"
د  وت���ورِّ وجهها  ت�شئ  ال�شم�س،  ت�شدها 
وجنتيها. تت�شلل منا فى اأية فر�شة اىل احلديقة 
النباتات  ت�شقى  نفتقدها.  حتى  هناك  تبقى 
تطعم  من حولها،  الأع�شاب  تزيل  و  والأزه��ار 
الأرجوحة  و�شط  الآخ��ر  فى  جتل�س  و  طيورها 
العنب تتدىل من فوقها. تهز  وحيدة وعناقيد 
الأرجوحة بقدميها بهدوء يثقله التفكري وتنظر 

باجتاه الأفق و�شرب الطيور املهاجرة. 
   يقول اأبى " اأينما اأ�شعت اأمك اأجدها فى 
تبحث  اأو  والع�شافري  القطط  تطعم  احلديقة 
عن بي�شة دجاجة هربت من القف�س، وكاأنها 

طفلة "
و�شط جل�شات الن�شاء تتيه، ل ت�شبههن فى 
كيف  تعرف  ومل  عاملهن  اإىل  تنتمى  ول  �شيء 
كالأخريات،  ح���واًرا  تدير  اأو  معهن  تتوا�شل 
مفتوحتان.  وعيناها  ت�شمع  مبهورة مبا  جتل�س 
ر  حتمَّ والليل  اأزواجهن  عن  اأحيانا  يتهام�شن 

خجاًل وتهرب اإىل املطبخ.
عجن  ف��ى  تنهمك  ه��ن��اك،  تختها  ف��وق   
عجني الكعك. جل�شت اأمامها اأداعبها " اأحكى 
عالقتكما!!  كانت  كيف  اأب��ى  ع��ن  و  عنك  ىل 

وتبت�شم ول جتيب ونظرتها ت�شى بالأ�شرار.   
مرة  اإل  اأمامنا،  عليها  يده  ي�شع  اأره  مل   

ومن زمن بعيد.
 رن الهاتف وعرفت اأنها خالتى فاقرتبت 
خ��ايل.. " م��ام��ا  ال��ق��ري��ب،  ال�شلم  مب��ح��اذاة 
مات".  �شمع اخلرب واقرتب منا، نزلت الدموع 
وانهارت ل تقوى على الوقوف م�شكها واأجل�شها 

على ال�شلم وطبطب عليها. 
طفلة ظلت و مل تكرب معه، حاولت اإر�شاءه 
فتمادينا  انتباهنا  لفت  حاولت  ير�شى،  ومل 

بالإهمال، فانكفاأت اإىل عاملها.
انتبهي". اأخرى،  امراأة  يحب  اأبى  "ماما، 

ول ترد.
وتهرع  مكانها  من  ت�شيح  املطر"  "اإنه 
ذراعيها  تفرد  وراءها.  ونرك�س  اإىل احلديقة 
مداعبة  فيها  وت��ل��وح  راأ���ش��ه��ا  رب��ط��ة  وت��ن��زع 
ال�شماء،  �شوب  ووجهها  املت�شاقطة  القطرات 
اإنه  اإلينا.  فرحها  وينتقل  نراقبها  ندور حولها 
املطر يغ�شل عروقى واأ�شجارى ويروى ج�شدى 

و الأر�س.
ك���ربت اأم����ي، واخ���ت���ارت ال��ن�����ش��ي��ان. كان 
اأن  تريده  تعد  مل  حلظته  فى  يغيب  احلا�شر 
وعا�شت  تركتنا  ذاكرتها،  فى  ليوم  ول��و  يعلق 
اأمها ،  فى طفولتها، عادت اإىل بيتها القدمي، 
املا�شى حًيا  و عاد   ، اإخوانها، حملتها  خالها، 
واحدة  ملرة  حتررت  ال�شغرية.  تفا�شيله  بكل 
ال�شموت،  اخلجولة،  هى  حولها،  ما  كل  من 
ب�شوت  تغنى  ن�شمعها  فجاأة  �شرنا  الهادئة، 
" يا  الغناء  برغبة  فيه  وقت حت�س  وب��اأى  عال 
نبعة الريحان حنى على الولهان، ج�شمى نحل 
والروح ذابت وعظمى ذاب ..."  اأو تتلو ن�شيًدا 
اأعتقتها  روح  البتدائية.  املدر�شة  اأي���ام  م��ن 
اأعماقها،  من  ت�شحك  ال�شبعني،  فى  الذاكرة 

إنهــا .. الشمس !
حما�سن عبد القادر

54



تغ�شب بعنف، وتداعب من حولها، متازحهم، 
عليها  �شوته  عال  اإن  تغ�شب  جتيبه،  �شارت 

وت�شكته، ازداد عجًزا وازدادت هى قوة. 
على  وكفها  و�شطنا  جل�شت  م�شاء،  فى  و 
بك  " م��ا  بيننا.  ح��ا���ش��رة  تكن  مل  و  خ��ده��ا، 

حبيبتى ! "
مل جتب ونظرت ىل بطرف عينها وكاأنها 
جتهد نف�شها لتكون معي. داعبتها مقبلة كتفها 

." الق�شدة  من  " اأحلى 
اإىل  م�شرية  واأط��رق��ت  ب��اأ���ش��ى،  ابت�شمت 
قريًبا،  ه��ذه  حت��ت  وح��دى  " �شاأكون  الأر����س 

واترك احلياة ورائى واأترككم".
ح�شنتها ومل اأجب، و لكنى خفت.

ر وجهها  وجاءت الليلة التى ترقبتها، ا�شفَّ
املحلة  طبيب  النهاية،  اأنها  وعرفت  وداخ��ت، 
اإىل  القلب،  فى  كامل  عجز  دقائق  ميهلنا  مل 
كت  مت�شَّ طفلة،  مثل  تو�شلت  ف��وًرا.  ال��ط��وارئ 
بال�شرير، ل تاأخذونى بعيًدا ل اأريد اأن اأغادر.  
امل�شت�شفى،  �شرير  ف��وق  ت�شتلقى  اأن  اأب��ت 
وظلت جال�شة الليل كله تريد الذهاب اإىل البيت 
خارجه،  عمرها  ف��ى  واح���دة  ليلة  مت�س  فلم 
تو�شلتنى اأن اأعود بها �شريًعا، وحاولت اأن تقنع 
على  قلبها  يقو  مل  وح��ني  بخري  اأنها  الطبيب 
الكالم، �شمتت، وهى جال�شة عند  املزيد من 
ال�شقف.  وتاأملت  راأ�شها  رفعت  ال�شرير  حافة 
انظري..اأنها   " بده�شة  وقالت  عيناها   ملعت 

ال�شم�س " .
يا  " ل  انتبه  اأن  دون  تركيز  بال  فاأجبتها 

اأمي، اإنه اإنارة احلجرة العادية "
 . " �شعاع �شم�س  اإنه  " ل ل  بتعجب  ردت 
وا�شتدركت مدى غبائى وقلت على الفور " اأنت 

حمقة هى ال�شم�س فعاًل ".
بعدها، قالت خذينى اإىل احلمام ، نزلت 
من ال�شرير وب�شوت يغيب هم�شت "ما بى ؟ "

معلقتان  وعيناها  رح��ل��ت  ��ا،  اأر���شً ه��وت 
بال�شقف.
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م�صـطـفى عبــادة

فى �سل�سلة "ذ�كرة �لكتابة" �إحدى �سال�سل 
�لن�سر �ملتعددة فى هيئة ق�سور �لثقافة، �سدر 
و�حلكم   ،1923 �مل�سرى  "�لد�ستور  ك��ت��اب 
�لنيابى فى م�سر، وتاريخ ذلك من �سنة 1866 
�سدور  وقت  بها  �ملق�سود  و�لآن  �لآن"..  �إىل 
وكان   ،1924 �سنة  �لأوىل  طبعته  فى  �لكتاب 
�مل�سرى،  �لد�ستور  ملتهًبا عن  وقتها  �حلديث 
مثلما هو �لآن، وكانت �حلركة �ل�سيا�سية متوج 
بالأحز�ب و�لتيار�ت، و�لإح�سا�س �لوطنى فى 
و�لفكرة  �لد�ستور  �أن  يعنى  مب��ا  ذروت���ه،  ك��ل 
�لنيابية و�حلياة �ل�سيا�سية كانت هًما م�سرًيا 
من  و�ل��ك��ت��اب  �لع�سرين،  �ل��ق��رن  ب��د�ي��ة  منذ 
�لكاتب  له  م  وقدَّ �سقري، حققه  �ألربت  تاليف: 
عبد �لعزيز جمال �لدين رئي�س حترير �سل�سلة 

ذ�كرة �لكتابة.
كبرية،  �أق�سام  �أربعة  �إىل  �لكتاب  ينق�سم 
�لأول بعنو�ن "فى �إلغاء �حلماية وفى �لد�ستور 
وبع�س ما قيل فيه. و�لثانى بعنو�ن: فى قانون 
رحلة  وه��و  فيه".  قيل  ما  وبع�س  �لنتخابات 
توثيقية عن �لبد�يات �جلنينية لفكرة �لد�ستور 
و�لفكرية  �ل�سيا�سية  �لنخب  و�آر�ء  �مل�سرى، 
فى  بعنو�ن:  �لثالث  و�لق�سم  فيه،  و�ل�سحفية 
�لعرفية  �لأح��ك��ام  و�إل��غ��اء  �لت�سمينات  قانون 
وبع�س ما قيل فيهما، و�لر�بع و�لأخري بعنو�ن: 

نظرة  وه��و  �لد�ستورية،  �ملمالك  �أنظمة  فى 
�لأخرى،  �ل��دول  وبرملانات  لد�ساتري  مقارنة 

�لأوروبية حتديًد�.
�لكالم عن حياة د�ستورية ونيابية ل معنى 
فالأحز�ب  قوية،  �أح���ز�ب  تر�فقه  مل  ما  ل��ه، 
�حلياة  عليه  تقوم  �ل��ذى  �ملتني  �لأ�سا�س  هى 
د�ساتري  م��ن  فيها  مب��ا  ل��الأوط��ان،  �ل�سيا�سية 
وكانت  و�سليمة،  قوية  برملانية  وحياة  وقو�نني 

اقة فى هذ� �ملجال و�سبقت بد�ستور  م�سر �سبَّ
�سنة 1923 معظم دول �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا 
دفعت  كما  �أوروب�����ا،  دول  وبع�س  �جلنوبية 
باحلركة  �لإع���ج���اب  �إىل  غ��ان��دى  �مل��ه��امت��ا 
�مل�سرية �ل�سيا�سية فى �سعيها لإجناز مهامها 
قو�ت  من  بالرغم  �لدميوقر�طية،  �لوطنية 
�لحتالل �لربيطانى وموؤ�مر�ت �لق�سر، لكن 
�ملدنية  دولتهم  �إقامة  على  �مل�سريني  �إ�سر�ر 
كان و��سًحا، و�إ�سر�رهم كان قوًيا، وذلك عرب 
�لأحز�ب �حلقيقية �ملعربة عن �ل�سعب وهو ما 
مقدمته  فى  �لدين  جمال  �لعزيز  عبد  يثبته 
�ل�سيا�سى  �لإ���س��الح  "ولأن  ق��ائ��اًل:  للكتاب 
�آلية  ف��اإن  حقيقية  �أح���ز�ب  على  �إل  يقوم  ل 
رئي�سًيا من  �لأح��ز�ب متثل جزًء�  تكوين هذه 
�ل�سروط  فو�سع  وبالتاىل  �أم ل؟  كونها حيقية 
�لإد�ري������ة ل��ق��ي��ام �لأح�����ز�ب ح��ت��ى ل��و �أمكن 
بب�ساطة  يعنى  �لأح��ي��ان،  بع�س  فى  جتاوزها 
�أنها ولدت م�سوهة وقابلة للوفاة على �ملحك".
�أن �لأح��ز�ب كما يرى جمال �لدين هى  ذلك 
�ملعادل �حلقيقى للدولة ول دولة دون �أحز�ب 
دميوقر�طية متثل �ل�سعب كما �أنه ل دولة دون 
ويحمونها  �ملدنية  �لد�ساتري  ينتجون  مو�طنني 
بهذه �لأحز�ب فى مو�جهة �أى ��ستبد�د للدولة 
�إلغاء  ك��ان  ول��ه��ذ�  �لتنفيذية  باأجهزتها  �أو 
تفقدها  ب�سروط  لها  �ل�سماح  ث��م  �لأح���ز�ب 
فاعليتها من �أهم �لأ�سباب �لتى �أدت �إىل ثورة 

25 يناير و��ستمر�رها حتى �لآن.
�إن قر�ءة �أهم ما كتبه مفكرو ونخبة م�سر 
فى �لربع �لول من �لقرن �لع�سرين متثل خلفية 
وجلمعيته  يناير  بعد  �جلديد  للد�ستور  مهمة 
كان  ك��ي��ف  �لآن  ح��ت��ى  �مل��ت��ع��رة  �لتاأ�سي�سية 
و�حدة  كلمة  على  قدمًيا  جمتمعني  �مل�سريون 
يحاول  حيث  متاًما  ذلك  عك�س  �لآن  وحالهم 

حزبان فقط �ل�ستئثار بكتابة �لد�ستور.   

دستور مصر بني األمس واليوم
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غالف الكتاب

للكاتبة  جديدة  رو�ي��ة  ممنوعة«  »�أح���الم 
»مكتبة  عن  حديًثا  �سدرت  �ملجيد«   عبد  »ن��ور 
�لد�ر �لعربية للكتاب« �ل�سقيقة �ل�سغرى ، للد�ر 
�مل�سرية �للبنانية ، تقع �لرو�ية يف 340 �سفحة 
عبد  ن��ور  تو��سل  وفيها   . �ملتو�سط  �لقطع  من 
بتف�سيل   ، �ل�سرد  يف  �ل�سل�سة  طريقتها  �ملجيد 
، وحترك  ت�سيطر على عاملها  بحيث   ، و�إحكام 
�ل�ستعارة  من  �لنهائي  هدفها  خلدمة  خيوطه 
�لكربى وهي هنا �حلكاية ، �لتي متثل �حلياة ، 
�أو �لنهر �لكبري �لذي يجرف يف طريقه كل �سيء 
، ويبتلع �لأنهار �ل�سغرية ، يف د�ئرة وجودية ، 
جتعل من حياة �لب�سر معاناة د�ئمة ، وحماولت 

د�ئمة للفكاك من هذ� �لأ�سر �لوجودي .
�إىل   ، �ملجيد  عبد  ن��ور  تذهب  �مل��رة  ه��ذه 
وجودهم  د�ئ��رة  يف  وت�سقط   ، �ملهم�سني  ع��امل 
وتطلعاتهم  فقرهم  تر�سد   ، ووج��ودي��ت��ه��م   ،
وتتوحد معها ، ويف �أحيان كثرية ، تخلق م�ساحة 
ور�سد   ، �لعامل  هذ�  لتاأمل  كافية   - وجودية   -
يف  �لكاتبة  ت��ربع  حيث   ، و�إحباطاته  تفا�سيله 
ل�سكان  و�لنف�سية  �لإن�سانية  �للحظات  �لتقاط 
�لب�سيطة  ومتعهم   ، و�ل��ف��ق��ر�ء  �لع�سو�ئيات 
�لد�ئم  وحلمهم   ، �لقليل  ب��ه��ذ�  ور���س��اه��م   ،

باخلروج �إىل �لهو�ء �لطلق .
ت��ر���س��د �ل��ك��ات��ب��ة �أب��ط��ال��ه��ا م��ن��ذ حلظة 
ميالدهم ، وتتابع رحلتهم يف �حلياة ، وحتاول 
يتمردون  لكنهم  م�سائرهم  على  �ل�سيطرة 
»�أحالم ممنوعة«  �لإن�ساين يف  ، فالعامل  عليها 
و�لعجز   ، �لطموح  مو�جهة  يف  �لفقر  فيه  يقف 
�جل��ن�����س��ي يف م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��ق��ق �لإن�����س��اين ، 
�جتماعي  و�حلنان يف مو�جهة ظرف  و�لعطف 
ويظل   ، �أع��ل��ى  �إىل  ب��امل��رور  ي�سمح  ل  م�سدود 
�لعامل يغلي بكائناته حتى ينفجر يف وجه  هذ� 
�جلميع ، ل يفرق بني �لغني و�لفقري ، �أو �لعاجز 
و�ملتحقق ، فالعد�لة فيه غائبة . ول يكون �حلل 
�إلَّ بالثورة �لتي تاأتي ليعتادو� ليعر �جلميع على 

طريقة جديدة حلياته .
ومد�ها   ، �لكثرية  ب�سخ�سياتها  و�لرو�ية 
حيث  ملحمية،  �سبغة  تكت�سب  �لو��سع  �لزمني 
وم�سارعة  �ل��و�ق��ع  بوتقة  يف  �جلميع  ين�سهر 
�لأقد�ر لتحقيق حلم �ل�سعادة ، ويف و�سط هذ� 
�لغنى تربز �سخ�سيات �سردية ذ�ت غنى خا�س 
مثل »ود�د« و»جنية« و»جابر« و»مر�د« و�آخرين 

�أر�سيتها  على  تتحرك  �سا�سعة  رقعة  ي�سكلون 
�مل�سري  �ملجتمع  مالمح  �أح��د  لن�سهد  �لرو�ية 
ختام  يف  ت��اأت��ي  �لتي  �ملجيدة  يناير  ث��ورة  قبل 

�لرو�ية كجملة مو�سيقية تفك جميع �لألغاز  .

ف�»ود�د« مثاًل ، �لتلميذة �لنجيبة �ملكافحة 
�ملتفوقة ، يقف �لفقر د�ئًما حائاًل دون بلوغها ما 
تتمنى ، وهي على �سغر �سنها ، تفهم م�سكلتها 
ج��ي��ًد� وحت���دد ه��دف��ه��ا م��ن �حل��ي��اة ، وتعرف 
يف  وتلخ�سها  كله  جمتمعها  وم�سكلة  م�سكلتها 
فقرة د�لة : »�ستح�سل على �أعلى �ل�سهاد�ت .. 
و�لفل�سفة  �لدين  وكتب  �لرو�يات  تقر�أ  و�ستبقى 
ما  ويوًما   .. قر�ءته  وت�ستطيع  تفهمه  ما  وك��ل 
جهلهم   من   .. فقرهم  من  جميًعا  �ستنت�سلهم 
، ومن �ملهم .. وتثبت لهم �أنهم لو يوًما تعلمو� 
.. لو يوًما قر�أو� ، ما مر�س جابر ، ول �سقيت 

جنية ، ول �ساع حممود« .
خلق  يف  طريقتها  ع��ل��ى  �ل��ك��ات��ب��ة  وت�����س��ر 
�لثنائيات �ملت�سادة و�سنع �ملفارقات �لجتماعية 
�لو�قع  وب�ساعة  ق�سوة  مدى  لإب��ر�ز  و�لنف�سية، 
»لوزة«  وم�سهد  �ل�سخ�سيات،  فيه  حتيا  �ل��ذي 
�إح����دى ���س��ح��اي��ا �ل���ث���ورة وه���ي ت��رق��ب �سذوذ 
�لأثرياء ، غارق يف �لدر�ما ، وفا�سح لكل هذه 

�لتناق�سات .
�لفارهة  �ل�سيارة  ر�أت  عينيها  »وب��ط��رف 
�لر�سيف  ج��و�ر  �إىل  لتقف  �لأم��ام  �إىل  تتقدم 
 ، ت��رك��ه��ا  ق��ائ��دت��ه��ا  ر�أت  قليلة  ث����و�ٍن  وب��ع��د   ،
�أو�ئل  يف  �سابة  كانت   ، تقف  حيث  تخطو  وهي 
و�سعرها   .. ملونتان  عيناها   .. �لع�سرينيات 
 ، طويلة  �أكمام  له  ثوًبا  ترتدي   .. ناعم  �أ�سقر 
ثرية  عائلة  من  تبدو   .. ركبتها  �أ�سفل  ويقف 
�لأثرياء  ���س��ذوذ  ه��و  ه��ذ�   !! حمت�سمة  ��ا  و�أي�����سً
ب�سبب  �ل�سذوذ  ميار�سون  �ل��ذي��ن   .. �ملدللني 

�لفر�غ ، ل ب�سبب �لفقر و�حلاجة .
رفعت »لوزة« عينيها دون وعي �إىل �ل�سماء 
�ل�سخط  يف  يت�ساويان  ه��ل   : ت�ساألها  ك��اأن��ه��ا 

و�لعقاب ؟« .
نور عبد �ملجيد ، كاتبة ورو�ئية ، تعمل يف 
م�سئول حترير  �سغلت من�سب  �ل�سحافة حيث 
ومن�سب   ، ملدة عامني  �ل�سعودية  »مدى«  جملة 
م�ساعد رئي�س حترير جملة »روتانا« ، ولها �لآن 
�لأ�سبوعية  �لنا�س«  »كل  جملة  يف  ثابت  عمود 
�ملناحي  متعددة  ذل��ك  �إىل  بالإ�سافة  وه��ي   ،
�لإبد�عية ، �سعًر� ورو�ية حيث �سدر لها من قبل 
ديو�ن �سعري بعنو�ن : »وعادت �سندريال حافية 
ورو�ية   �لكبري"  "�حلرمان  ،رو�ي��ات  �لقدمني« 

»ن�ساء ولكن«، و»رغم �لفر�ق« ، و»�أريد رجاًل«

أحــــــــــــالم
ممنـــــوعـــة 



58

"�لقومية �لعرقية و�سقوط �لإمرب�طوريات.. 
 1917 �لأو�سط  و�ل�سرق  ورو�سيا  �أوروبا�لو�سطى 
لكتاب  ه��و  �ل��ط��وي��ل  �ل��ع��ن��و�ن  ه��ذ�   .1923  –
هذ�  للرجمة  �لقومى  �ملركز  عن  �سدر  جديد 
�لعام 2012ويحمل رقم 1891 من تاأليف: "�أفيل 
رو�سفالد وترجمة وتقدمي: عاطف معتمد وعزت 

زيان".
جهة  م��ن  لأن��ه  �لأهمية  ف��ى  غاية  و�لكتاب 
و�نهيار  �سعود  �سهدت  تاريخية  مرحلة  يدر�س 
�سعودها  در���س  ر��سًد�  �لإم��رب�ط��وري��ات،  بع�س 
�لثقافية  وعو�مل �نهيارها وتفككها ودور �لنخب 
ثانية  جهة  وم��ن  �لقومية،  �ل��دول��ة  ل  ت�سكُّ وق��ت 
�لعربى" �أو  "بالربيع  ي�سمى  ما  زمن  فى  ي�سدر 
من  �لعربية  �ملنطقة  فى  �لثورية  �ل��روح  ك  حت��رُّ
�لثور�ت من  �إليه هذه  �آلت  �لأو�سط، وما  �ل�سرق 
على  �ملرة  هذه  �مل�ستندة  �لقومية،  �ل��روح  �إحياء 
وكما  �لكتاب  ي��رى  كما  وه��ى  دينية،  مرجعية 
ل  لأنها  �لقوميات،  �أن��و�ع  �أخطر  من  ترى  �سوف 
مناط  �لدينية  �لهوية  وجتعل  بالختالف،  تقبل 
على  �حل�سول  ث��مَّ  وم��ن  باملو�طنة،  �لع���ر�ف 
�حلقوق، وفى هذه �لنقطة يكت�سب �لكتاب �أهمية 
خا�سة، لأنه يذهب ور�ء فكرته �إىل بقاع جغر�فية 
�سديدة �لت�ساع، ومن �لغريب �أن كل قومية قامت 
على �لنقاء �لدينى، �نهارت �أ�سرع من �أى قومية 
�سك  �لتى ل  �لكتاب،  درو���س  �أحد  �أخ��رى، وهذ� 
�ستغيب - عمًد� �أو �سهًو�، و�لعمد �أقرب �إىل �لدقة 
ذروتها،  �أوج  فى  �ملوجة  لأن  كثريين  بال  – عن 

و�لروح �لدينية فى كامل غرورها.
"�سدمة  �مل��رج��م��ان  ي�����س��م��ي��ه  م���ا  وذل����ك 
فى  �لقومية  �أ�سكال  بع�س  وت��دي��ن  �ملفاجاأة": 
وجودها �إىل �سدمة �ملفاجاأة وم�سادفة �لظرف 
�أجو�ء  فى  قومية  دول��ة  تتكون  فحني  �ل�سيا�سى، 
�أو  عاملية  ح���روب  م��ن  و��ستثنائية،  م�سطربة 
�ل�سبا  �لطبيعية من  فاإن مر�حل منوها  �إقليمية 
فرة  فى  ُتختزل  و�لكمال  �لن�سج  �إىل  و�ل�سباب 
�أن يخلق منها  �ساأن ذلك  لة، ومن  ق�سرية متعجِّ

ًها وي�سبغ �سيا�ساتها بكثري من �لنزق  كائًنا م�سوَّ
و�لرعونة.

يقف  �أن  ب��د  ل  ك��ه��ذ�،  كتاب  ف��اإن  وبالطبع 
�لفرة  �سهدتها  �ل��ت��ى  �ل��ق��وم��ي��ات  �أن����و�ع  ع��ل��ى 
�لزمنية �لتى در�سها، و�لفرة �لزمنية و�مل�ساحة 
�جلغر�فية: مو�سوع �لكتاب، �سحيح �أنهما �سهدتا 
بتكوين  �ت�سم  ع�سر  فى  �لقوميات،  هذه  �أ�سهر 
�إن  بل  �عتباًطا،  ياأتيا  ولهذ� مل  �لإمرب�طوريات، 
من  �ل�سريح  �لتحذير  هو  �خلفى  �لكتاب  در�س 
ن�سوء مثل ذلك فى ع�سور تالية، مبا يتنافى مع 
فكرة كونية �لقرية �لعاملية و�لعوملة، �لتى ت�سرب 
�ملوؤلف  ملاذ� ذهب  و�إل  مقتل،  فى  �لقومية  فكرة 
�لزمان فى  �إىل فرة زمنية، مر عليها قرن من 

هذه �للحظة؟
و�أنو�ع �لقوميات يحددها �لكتاب فى:

ل  فهى  ه��دوًء،  �أكرها  �ملدنية"  "�لقومية 
تتعاطف مع �لتوجهات �لعرقية �أو �لدينية وتنظر 
ظل  فى  �ملو�طنني  �سر�ئح  خمتلف  �إىل  مب�ساو�ة 
"�لقومية  للخطر  و�أق��رب��ه��ا  �مل��و�ط��ن��ة،  ح��ق��وق 

�سرعيتها  �ل��دول��ة  فيها  ت�ستمد  �لتى  �لعرقية" 
�إىل  وتهدف  بعينه  �لع�سوى جلن�س  �نتمائها  من 
مثالية �ل�سيادة و�لوحدة و�لتفوق، وتعترب �لقومية 
حركة  وه��ى  �لقوميات،  �أن���و�ع  �أخطر  �ملتدينة، 
و�ل�ستعالء  �لدينى  �لتع�سب  بني  ت��ر�وح  ميينية 
كثري  فى  حتولها  فى  خطورتها  وتكمن  �لقومى، 
ت�ستهدف  عن�سرية  حركة  �إىل  �حل���الت،  م��ن 
حني  خا�سة  ب�سفة  و�لعرقية  �لدينية  �لأقليات 

تتحول �إىل حركة م�سلحة )�ملقدمة �س 10(.
�لأول  ف�سول،  ثمانية  �إىل  م  مق�سَّ �لكتاب 
مبثابة �لتمهيد للفكرة، و�لثانى يعالج ق�سية �لإطار 
�لتاريخى للفكر �لقومى مق�ّسًما �إىل ثالثة مباحث 
يتناول كل مبحث منها �لتطور �ل�سيا�سى وموقف 
�لأعر�ق و�لقوميات من �ل�سلطة �ملركزية فى كل 
وفى  �لثالث،  �لإمرب�طوريات  من  �إمرب�طورية 
"�لأنتلجن�سيا"  دور طبقة  يدر�س  �لثالث  �لف�سل 
)�أهل �لفكر و�لر�أى و�لنخبة �ملثقفة( فى �سياغة 
بقوميات  فيبد�أ  لالأعر�ق،  �لقومية  �مل�سروعات 
�لف�سل  ويختتم  و�لو�سطى،  �ل�سرقية  �أوروب����ا 
وفنلنده  �لرو�سية  �لإمرب�طورية  قوميات  بحالة 
و�لرك�ستان  و�لتر  وجورجيا  و�أرمينيا  و�أوكر�نيا 
�لركية  �لقومية  بني  بالعالقة  ناهًيا  و�ليهود، 
�لر�بع  �لف�سلني  فى  وهكذ�  �لعربية.  و�لقومية 
و�خلام�س، يتابع �ملوؤلف ف�سيف�ساء �لقوميات فى 

ظل هذه �لإمرب�طوريات �لثالث �لكربى.
�ن  يعدَّ و�ل�سابع  �ل�ساد�س  �لف�سلني  �أن  على 
�لف�سل  يعالج  �إذ�  �ل��ك��ت��اب،  ف�سول  �ه��م  م��ن 
�نهيار  على  ترتبت  �لتى  �لتد�عيات  �ل�ساد�س 
�نهيار  �سورة  فى  �سو�ء  �لثالث  �لإمرب�طوريات 
�سياغة  �أو  �أه��ل��ي��ة  ح���روب  �أم��ربي��ال��ي��ة،�أو  نظم 
وت�سكيل دول جديدة، ف�ساًل عن موقف �لأعر�ق 
م  ويقدِّ �جل�سام،  �لأح��د�ث  هذه  من  و�لقوميات 
�لنخب  ملوقف  فاح�سة  ق��ر�ءة  �ل�سابع  �لف�سل 
كل  ف��ى  �لقومية  �ل���دول  تكوين  بعد  �جل��دي��دة 
�ل�سرقية  و�أوروب���ا  �لعربى  و�مل�سرق  �لبلقان  من 

و�لقوقاز.  

القوميات العرقية وسقوط اإلمرباطوريات

غالف الكتاب
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عام 1968، ثم توىل رئا�سة حتريرها د.عبد 
القادر القط منذ نوفمرب 1970 حتى �سدر 
وزارة  جمللات  واإغلللاق  باإغاقها  الللقللرار 
الثقافة دفعة واحدة بقرار وزير الثقافة عام 
1971 حيث كان النظام ال�سيا�سى فى طريقه 

متثل عودة جملة "املجلة" لل�سدور من 
جديد، حلظة ا�ستثنائية فى م�سرية الثقافة 
امل�سرية بعد ثورة يناير 2011، بل فى م�سرية 
فمن  وغناها،  بتنوعها  العربية،  الثقافة 
متعط�ش  العربى  القارئ  بللاأن  عميق  اإميللان 
خا�سة  ب�سفة  العميقة  والثقافة  للثقافة، 
الأوىل  مرحلتها  فى  "املجلة  جملة  انطلقت 
– 1971" لترثى الواقع الثقافى فى   1957
م�سر والوطن العربى ولتلعب دوًرا حيوًيا فى 
تنمية الوعى اجلماىل والثقافى والفنى من 
وو�سولها  اء  القرَّ بجمهور  ارتباطها  خال 

اإىل طالبى الثقافة.
الأدب  اأعلللام  حتريرها  رئا�سة  تللوىل 
عو�ش  د.حممد  م�سر:  فى  املثقفني  وكبار 
ثم   ،1957 يناير  فى  �سدورها  منذ  حممد 
فى  فللوزى  د.ح�سني  حتريرها  رئا�سة  تللوىل 
وفى   ،1959 فللربايللر  حتى   1957 �سبتمرب 
مار�ش 1959 توىل رئا�سة حتريرها د. على 
الراعى، اأما يحيى حقى فقد راأ�ش حتريرها 
ثم  نهاية عام 1970  وحتى  مايو 1962  من 
 – �ش نائبه د.�سكرى عياد لإدارة املجلة  فوَّ
يناير  منذ  التحرير  لرئي�ش  نائًبا  كان  حيث 



�سيا�سته  فى  جوهرية  تعديات  اإجللراء  اإىل 
ما  التعديات  هللذه  اأ�سرع  وكللان  وتوجهاته 
القرار  ف�سدر  الثقافية  بال�سيا�سة  يتعلق 
لإ�سدار  والتمهيد  املللجللات  هللذه  بللاإلللغللاء 
جمات اأدبية جديدة دعًما ل�سيا�سة التحول 

الفكرى والثقافى فى عهد ال�سادات.

�صجل الثقافة الرفيعة

للثقافة  لللًا  �لللسلللجِّ "املجلة"  كلللانلللت 
�سفحاتها  فتحت  ع�سر،  وملللراآة  الرفيعة 
ورجال  والعلماء  الأدبللاء  من  للمتخ�س�سني 
ا�ستمرت  وقللد  الللفللنللون،  واأ�للسللحللاب  الفكر 
فى  ن�ساأتها  منذ  نهجها  على  "املجلة" 
اأو  والإخللاء  واجلمال  العدل  بقيم  الحتفاء 
كما قال يحيى حقى: "قد تتبدل الأيدى على 
اأغرا�سها ثابتة، تزكية القارئ  املجلة ولكن 
لان�سمام اإىل ناٍد عاملى يفتح اأبوابه جلميع 
بخري  متوا�سع  ع�سو  كللل  ياأتيه  الأجللنللا�للش 
كنوز اأمته ولغته، ومن جماع الأن�سبة ين�ساأ 
ل  ر�سيد يتقا�سمه الكل باعتزاز وبهذا ي�ستحِّ
غري  الأعلل�للسللاء  فجميع  يللاأخللذ  اأن  املعطى 
يهتمون  وحده،  الفكر  بق�سايا  اإلَّ  من�سغلني 
واجلمال  والإخللاء  وال�سام  العدل  باإ�ساعة 
والف�سيلة وحماربة الفتنة وال�سر والعوجاج 
مايو   ،64 عللدد   – املجلة  )جملة  والظلم" 

1962، �ش1(.

دور املجلة الأدبية

الثقافى  للواقع  "املجلة"  روؤيللة  متثلت 
وحدة  على  بالتاأكيد  اهتمامها  فى  العربى 
فى  الأدبلليللة  املجلة  ودور  العربية  الثقافة 
حتقيق هذه الوحدة فكتب �سكرى عياد على 
�سفحاتها مقاًل بعنوان: "حول وحدة الثقافة 
العربية"، يقول: "اإن الوحدة القومية مل تكن 
فى يوم من الأيام �سرورة كما هى �سرورة 
الأمة،  تاريخ  من  احلرجة  الفرتة  هذه  فى 
واملجلة الأدبية القومية هى التى لها القدرة 
على انتقاء الأ�سيل فى القدمي واجلديد على 

ال�سواء وبهما جمتمعني ميكن اأن تن�ساأ وحدة 
 ،158 العدد   – )املجلة  العربية".  الثقافة 

فرباير 1970، �ش 3(.

الأ�صالة واملعا�صرة

معاجلة  على  الروؤية  هذه  انعك�ست  وقد 
التى  املهمة  الفكرية  الق�سايا  من  العديد 
املنهج  تاأ�سيل  اإىل  "املجلة" فدعت  اأثارتها 
النقدى واهتمت مبناق�سة كيفية الو�سول اإىل 
�سفحاتها  على  فكتب  نقدية  عربية  نظرية 
"عقبات  بللعللنللوان:  مللقللاًل  الربيعى  حممود 
العربى احلديث" متحدًثا  النقد  فى طريق 
وكيف متوج  املعا�سرة  النقدية  عن احلركة 
قائًا:  النقدية  الع�سرين  القرن  باجتاهات 
لنا  النقدية  املناهج  هذه  اأهمية  رغم  "اإنه 
و�سرورة ا�ستفادتنا منها فا بد اإل نعتمد فى 
حياتنا النقدية على نظريات اأجنبية دائًما، 
وال�ستفادة من هذه املناهج حتتم تطبيقها 
الهدف  اأن يكون  فى نطاقها ال�سحيح على 
هو الو�سول اإىل تكوين الناقد العربى القادر 
على قراءة الرتاث بطريقة جديدة من �ساأنها 
جمموعة  وتاأ�سيل  اكت�ساف  اإىل  تللوؤدى  اأن 
لفهم  الرتاث  لهذا  املو�سوعية  التقاليد  من 
احلا�سر الأدبى وربطه باملا�سى فى الطريق 
اإىل نظرية عربية جديدة م�ستقلة حتيا فى 
الكا�سيكية  التقاليد  حتيا  مثلما  احلا�سر 
فى احلا�سر الثقافى الغربى ويتحقق الفكر 
العاملى  الفكر  مع  فيتفاعل  العربى  النقدى 
 – والعطاء" )املجلة  الأخذ  اأ�سا�سه  تفاعًا 

يونيو 1967، �ش 7، 8(.
ملناق�سة  �سفحاتها  "املجلة"  وفتحت 
حماولة  فللى  اللل�للسللائللدة  النقدية  املفاهيم 
النقدية  الجتاهات  من  والإفللادة  للتاأ�سيل 
طليمات  زكللى  فكتب  احلديثة،  والإبداعية 
مناق�ًسا وجهة نظر توفيق احلكيم الذى راأى 
اأن ال�سكل الغربى الذى ت�ستخدمه امل�سرحية 
ت�سدر  للم�سرحية  عاملى  �سكل  هو  العربية 
عنه كل ال�سعوب فى و�سع م�سرحياتها بينما 
ميكنها  العربية  امل�سرحية  اأن  طليمات  يرى 
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لبد من  واأنلله  ودًمللا،  تكون عربية حلًما  اأن 
من  عربى  قالب  اإيجاد  �سبيل  فى  الجتهاد 
�ساأنه اأن يحقق التمازج الع�سوى بني امل�سرح 
الوافد وبني الفنون العربية الأ�سيلة. )املجلة 

)29 �ش   ،1967 – مايو 
من  الإفللللللادة  اإىل  دوارة  فللللوؤاد  ودعللللا 
اخلارج  فى  احلديثة  امل�سرحية  الجتاهات 
اأى الذى يو�سع  الوثائقى  مثل فكرة امل�سرح 

على اأ�سا�ش وثيقة فريدة.
م�سرحى  �سكل  الوثائقية  وامل�سرحية 
جللديللد ظهر فللى اأوروبللللا فللى ذلللك احلني، 
ودعا اإىل الإفادة من هذا الجتاه امل�سرحى 
املوؤلفون  ي�ستلهم  واأن  م�سر  فى  احلديث 
امل�سريون وثائق تاريخنا ون�سالنا لتقريبها 
اإىل جموع ال�سعب. )املجلة – اإبريل 1967، 

�ش 144(.
�سفحات  على  املناق�سات  دارت  ومثلما 
نظرية  اإىل  الو�سول  كيفية  حول  "املجلة" 
ثللقللافلليللة عربية  ووحلللللدة  نللقللديللة،  عللربلليللة 
من  م�ستلهمة  اأ�سيلة  واأدبية  فنية  واأ�سكال 
اأي�سًا  املناق�سات  دارت  الأمللة،  خ�سو�سية 
التى  املو�سيقى  واأللللوان  العمارة  طللرز  حللول 
التم�سك  �للسللرورة  اإىل  املتخ�س�سون  دعللا 
مقالة  فتحى  ح�سن  فكتب  القومى  بطابعها 
م�سر  فللى  املللعللا�للسللرة  "العمارة  بللعللنللوان: 
والقيم  الأو�ساع  فر�سد  القومى"  والجتللاه 
والجتماعية  الثقافية  املنظمات  ت�سود  التى 

عن  تبلورت  اأنها  يللرى  التى  والقت�سادية 
اأ�س�ش تعار�ش الجتاه القومى املن�سود نتيجة 
التحول نحو ثقافة الغرب منذ بداية القرن 
املبانى  ذلك:  على  اأمثلة  وي�سرب  املا�سى، 
وطابًعا  طللللراًزا  اتللخللذت  الللتللى  احلللكللوملليللة 
ير�سد  الدرا�سية  النواحى  وفللى  غربيني، 
اخلالية  الفنى  التعليم  برامج  فتحى  ح�سن 
اأو  م�سرية  �سبغة  لها  التى  الدرا�سات  من 
طابع م�سرى ب�سبب عدم ا�ستكمال املراجع 
والللعلللللوم اخلا�سة  الللفللنللون  فللى  امللل�للسللريللة 
التعليم  فللى  العللتللمللاد  فاأ�سبح  بللالللعللمللارة 
والنظم  اللللرباملللج  علللللى  قللائللًمللا  والطلللللاع 
 – )املجلة  الغربية.  واملطبوعات  واملوؤلفات 
يناير 1957، �ش 100(. وطالب ببحث هذه 
القومى  الطابع  باإبراز  نادى  كما  امل�سكات 

فى العمارة.
�سمحة  كتبت  املو�سيقى  جملللال  وفلللى 
اخلوىل على �سفحات "املجلة" موؤكدة على 
بالإ�سافة  املو�سيقى  الللرتاث  ه�سم  اأهمية 
اإىل الطاع على مو�سيقى الغرب فتقول فى 
مقال بعنوان: "املو�سيقى فى م�سر": "على 
مبو�سيقى  العميق  املو�سيقى  العلم  اأ�سا�ش 
الغرب احل�سارية وعلى اأ�سا�ش فهم الرتاث 
املو�سيقية  القومية  ن�ساأت  املحلى  ال�سعبى 
القاعدة  وهذه  واملجر،  واأ�سبانيا  رو�سيا  فى 
امللللزدوجلللة هللى الللتللى ميللكللن اأن حتللقللق فى 
ال�سرق والغرب  نفو�سنا الألفة والتوافق بني 
تراثنا  اأو  ال�سلة مبا�سينا  لنا م�سكلة  وحتل 
عاملى".  مو�سيقى  م�ستقبل  اإىل  التطلع  مع 

)املجلة – يوليو 1964، �ش 35(.

القدرة على التجديد

الأفكار  مناق�سة  نف�سه من  النهج  وعلى 
اجلديدة، وبني التاأثر بها والبحث عن طابع 
والفنون  الآداب  جمللالت  فى  اأ�سيل  قومى 
�سغلت  مهمة  اأدبية  "املجلة" ق�سية  ناق�ست 
وهى  ال�ستينيات  فرتة  فى  الأدبية  املجات 
هذا  اأن  البع�ش  فراأى  الامعقول"  "اأدب 
بعد  ي�سرع  مل  جمتمع  فى  ي�سلح  ل  الأدب 
فى ال�ستمتاع بتجربة املعقول! ورغم وجود 
فكان  الامعقول  لأدب  راف�سة  اجتللاهللات 
ودافعوا عنه  الجتللاه  اأيللدوا هذا  هناك من 
ر�ساد  ومنهم  حينذاك  الأدبية  ال�ساحة  فى 
الجتاه هو دعوة  اأن هذا  راأى  الذى  ر�سدى 
احلقيقة  خللدمللة  فللى  الللفللن  يللكللون  اأن  اإىل 
الامعقول  مب�سرح  مثل  و�للسللرب  املطلقة 
كما  للفن  الفن  اإىل  دعوة  لي�ش  "اإنه  وقللال: 
يت�سور البع�ش بل هو م�سرح جاد واأ�سحابه 
القيم  عللن  م�سئولني  اأنللفلل�للسللهللم  يللعللتللربون 
– يناير  امل�سرح  )جملة  العليا".  الإن�سانية 

1965، �ش 68(.
كتب  فقد  "املجلة"  �سفحات  على  اأمللا 
يو�سف ال�سارونى مقاًل بعنوان: "الامعقول 
يقول:  منه"  النقد  وموقف  اليوم  اأدبنا  فى 
"اإننا فى م�سر مل نعرف اأدب العبث مبعناه 
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املعا�سر حيث يت�سافر ال�سكل وامل�سمون فى 
الذى  اإمنا  للحياة  معنى  وجود  عدم  اإعان 
فى  حملللاولت  الآن  حتى  اأدبللنللا  فللى  نعرفه 
ال�سكل تهدف اإىل حتطيم املتعارف عليه من 
الأ�سكال الأدبية دون اأن ترتبط بالتعبري عن 
عبث الوجود كما اأن هذه املحاولت مل تتخذ 
ظروفنا  اأن  اإذ  املذهبية  الدعوة  �سكل  يوًما 
اأوروبللللا  ظللللروف  عللن  تختلف  احللل�للسللاريللة 
الجتاهات  هللذه  اأنتجت  التى  احل�سارية 
الأدبية وي�سف ال�سارونى حماولت امل�سابهة 
فى الأدب امل�سرى باأنها حماولت لا�ستفادة 
من حرية الفنان العبثى فى التعبري لي�سبح 
اأكرث قدرة على التجديد". )املجلة – يناير 

1965، �ش 68(.

احرتام الختالف

باحرتامها  "املجلة"  متلليللزت  وقللللد 
لاختاف فكانت �ساحة للتعبري عن الراأى 
التى حر�ست  ال�سيا�سة  وهى  الآخر  والللراأى 
حقى  يللحلليللى  ويللوؤكللدهللا  "املجلة"  عليها 
الزوايا":  اإحللدى  "من  عنوان:  حتت  بقوله 
نرحب  بللل  اللللراأى  باختاف  ن�سيق  "لن 
هذا  فللى  فالتحولت  الآراء  بللني  بال�سراع 
الفكر  ليعجز  حتى  و�سريعة  عميقة  الع�سر 
حماولة  مع  معها  والتجاوب  ماحقتها  عن 
الو�سول اإىل احلق الذى يتطلب القدرة على 
القدمي  بني  فال�سراع  والعتدال  الإن�ساف 
باعتدال  "املجلة"  اإليه  �ستنظر  واحلديث 
بالرتاث  الإملللام  ب�سرورة  فتنادى  واإن�ساف 
واأن ن�سق  با�سم املحافظة عليه،  دون جمود 
طريق امل�ستقبل دون اأن يجرفنا تيار التبعية 
ذاتيتنا  نفقد  ل  حتى  التطور  �سعار  حتللت 
�ش   ،1965 يناير   – )املجلة  واأ�سالتنا". 

.)3
وقد كانت "املجلة" منرًبا ملختلف الآراء 
وبدا ذلك فى تناولها لق�سية ال�سعر اجلديد 
فقد �سهدت املجات الأدبية فى ال�ستينيات 
ذلك ال�سراع الذى ن�سب بني اأن�سار ال�سعر 
العمودى وال�سعر احلر. وقد ن�سرت "املجلة" 
مللقللاًل لللزكللى جنلليللب حمللمللود مللدافللًعللا عن 

قائًا  اجلديد  ال�سعر  فى  العمودى  ال�سكل 
ال�سعر  فى  اجلديد  "ما  بعنوان:  مقال  فى 
الفن  مييز  الذى  "اإن  فيه:  وقال  اجلديد"، 
بَّ فيه  الذى �سُ ال�سكل  فى �ستى �سنوفه هو 
الفن  يعد  مل  ال�سكل  انهار  ولللو  ما  مو�سوع 
فًنا حتى واإن بقى املو�سوع كله بحذافريه مل 
ينق�ش �سيًئا". )املجلة – اأكتوبر 1961، �ش 

.)31
راأى  ا  معار�سً مندور  حممد  كتب  بينما 
التفعيلة  ل�سعر  وموؤيًدا  زكى جنيب حممود، 
بعنوان:  مقال  فى  "املجلة"  �سفحات  على 
"بل اجلديد من اجلديد كله جديد"، وفيه 
العدائى من  موقفنا  اأن  الظن  "اأكرب  يقول: 
ال�سعر اجلديد نبع اأ�سًا من �سطوة الأ�ستاذ 
كان  مللا  نحو  على  عليه  الللروحلليللة  الللعللقللاد 
فا�سفة القرون الو�سطى يعانون من �سطوة 
اأر�سطو احلقيقية اأو املوهومة، وحذر مندور 
من  فللرع  اأى  فى  الجتهاد  بللاب  اإغللاق  من 
فروع العلم اأو الثقافة اأو الفن لأن الأمة التى 
اأمة  والبتكار  التجديد  على  القدرة  تفقد 
تقف على منحدر الفناء مو�سًحا اأن اخلاف 
بني ال�سعر التقليدى الذى ليزال ي�سدر عن 
الذاكرة والتوليدات العقلية اجلافة، وال�سعر 
اجلديد ل يقت�سر على ال�سكل املو�سيقى بل 
وطرق  ال�سعرى  امل�سمون  اإىل  ا  اأي�سً ميتد 
يبداأ  ل  احلق  وال�ساعر  والتعبري،  الت�سوير 
يرتك  بل  ل�سعره  املو�سيقى  القالب  باختيار 
فى  املو�سوع  يختمر  عندما  ل�سجيتها  نف�سه 
القالب  فللى  يخرج  وبللذا  ال�سعرى  وجللدانلله 
�ش   ،1961 نوفمرب   – )املجلة  املنا�سب". 

.)65
ًدا راأى  بل وكتب عز الدين اإ�سماعيل مفنِّ
زكى جنيب حممود فى ال�سعر اجلديد قائًا: 
"لي�ش ال�سعر اجلديد نوع من الرتخ�ش فى 
اأن  اإذ  ال�سكلية كما يقول زكى جنيب  القيم 
الإطار اجلديد ل يجرى فيه على ن�سق ثابت 
ي�ستطيع بالدربة واملران اأن يحذقه واإمنا هو 
يتبع ن�سًقا فريًدا فى كل ق�سيدة". )املجلة 

.)60 �ش   ،1961 – نوفمرب 
الفنية  الأ�للسللكللال  هللنللا جتللللاوزت  وملللن 
ف�سهدت  "املجلة"  �سفحات  على  املختلفة 

املجلة ثراًء اأدبًيا حقيقًيا.
تنوع الإبداع وجتاور الأ�سكال الفنية

قدمت "املجلة" على �سفحاتها اإبداعات 
ال�ستينيات  جيل  من  ا  وخ�سو�سً ال�سعراء 
حجازى  املعطى  عبد  اأحمد  اأ�سعار  فن�سرت 
و�ساح عبد ال�سبور وحممد مهران ال�سيد 
�سو�سة،  وفللاروق  �سنة  اأبللو  اإبراهيم  وحممد 
لدرا�سات  اأو  العرب  لل�سعراء  ن�سرت  كما 
فران�سي�ش  اللل�للسللورى  ال�ساعر  مثل  عنهم 

املرا�ش وال�ساعر اللبنانى مي�سال �سليمان.
وقد تنوعت الق�سائد ال�سعرية ون�سرت 
�سفحات  على  ونللرثيللة  وتفعيلية  عللمللوديللة 
"املجلة" فى جتاور فنى جميل، يوؤمن ويعلن 
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فن�سرت  الفنية  الأ�سكال  تعدد  احللرتام  من 
اإ�سماعيل  ح�سن  ملحمود  ق�سيدة  "املجلة" 
ثارها"  عروقى  فى  ينه�ش  "�سيظل  بعنوان: 

وهى عمودية ويقول فيها: 
 ... اللظى  �سال  ونحن  جمال  يا  "قل 

نحن املنايا جددت اأعمارها
 ... ن�سالنا  طريلللق  الللكللربى  الللوحللدة 

للن�سر مهما كابدت اأخطارها
 ... والدجى  العوا�سف  نقتحم  �سن�سري 

مهما تكاثف حولنا اأ�ستارها"
)املجلة – يوليو 1967، �ش 19(.

ونلل�للسللرت ملللحللمللد لإبللراهلليللم اأبللللو �سنة 
ق�سيدة بعنوان: "عنكبوت اللحظة ال�سوداء" 
من  تكرثوا  )ل  فيها:  – ويقول  – تفعيلية 
الكام/ خناجر العدو فى �سدور اأمهاتكم/ 
املوت اأو اأعياد النت�سار/ اأو ي�سبح الوطن/ 
خرائب غريقة فى الغار( )املجلة – نوفمرب 

1967، �ش 31(.
نرثية  ق�سيدة  عطية  لنعيم  ون�سرت 
املوج..  غلبنى  )اليوم  "ال�سخر":  بعنوان 
غًدا  لكن/  واأذلنى/  ركبنى/  له،  اأخ�سعنى 
وعندئذ  الغ�سب،  ويللفللرت  الللريللح،  �ستبداأ 
مثل  قدمى  عند  املوج  العنيف  ذلك  �سريكع 

يهم  ل  غد  بعد  الريح  هب  واإذا  األيف  قط 
النت�سار  ويللاأتللى  تنق�سى  الهزمية  فللاأيللام 
يلني(.  ول  ي�سفح  فال�سخر  هامتى  وتعلو 

)املجلة – �سبتمرب 1967، �ش 47(.
للق�سيدة  الللفللنلليللة  الأ�للسللكللال  تللعللددت 
الجتاه  فى  جميًعا  اتفقت  ولكنها  ال�سعرية 
روح  عللن  والتعبري  الهمم  ا�ستنها�ش  اإىل 
هذه  اأن  ا  وخ�سو�سً املحن  لتجاوز  الإ�سرار 

الق�سائد ن�سرت بعد نك�سة 1967.
كما ن�سرت "املجلة" للكثريين من كتَّاب 
الق�سة فى م�سر والباد العربية كما ن�سرت 
ن�سرت  م�سر  فمن  اإبداعهم  عن  درا�سات 
ال�سارونى  يو�سف  ملبدعني ومبدعات منهم: 
النجا  اأبللو  املعاطى  واأبللو  ال�سرقاوى  و�سياء 
واأحمد  الب�ساطى  وحممد  ال�سعداوى  ونوال 
ال�سيخ وحممد جربيل واإح�سان كمال. ومن 
الباد العربية ن�سرت ملبدعني منهم: فا�سل 
واإميل  �سوريا  من  تامر  وزكللريللا  ال�سباعى 
القويرى من  حبيب من فل�سطني وعبد اهلل 

ليبيا.

ثورة يوليو

كانت ثورة يوليو 1952 قد وجدت اأمامها 
فى البداية ثاثة اجتاهات وهى: اجتاه ُبِهر 
لواقع  نتاًجا  التى كانت  الليربالية  بال�سورة 
عدة  خللال  وت�ساعد  منللا  بللاأوروبللا  خللا�للش 
قرون كما كانت هناك جذور عميقة للتجربة 
الليربالية التى عا�ستها م�سر حواىل ثاثني 
�سلفى  واجتللاه   ،1953  –  1923 من  عاًما 
يرى الرجوع اإىل الرتاث للتخل�ش من �سرور 
القيم  يهدد  الذى  وتراثه احل�سارى  الغرب 
الأ�سيلة لل�سعب – هذا فى راأى اأ�سحاب هذا 
الجتاه – وتيار مارك�سى يتمثل فى جماعات 
وتطبيقه  املارك�سى  املنهج  ا�ستعارة  حاولت 
اأيقنت  يوليو  ثورة  لكن  العربى  الواقع  على 
الجتاهات مل  هذه  من  اأًيا  اأن  البداية  منذ 
احلقيقية  امل�ساكل  على  يللده  و�سع  ي�ستطع 
اأى  للللواء  حتللت  النللطللواء  فرف�ست  للوطن 
العملية  بالتجارب  عنها  وا�ستعا�ست  منها 
بعد:  فيما  امليثاق  بلوره  الذى  ال�سعار  رافعة 
ياأخذ  الإن�سانية  التجارب  لكل  مفتوح  "فكر 

منها ويعطيها، ل ي�سدها عنه بالتع�سب ول 
�سلماوى  بالعقد". حممد  نف�سه عنها  ي�سد 
القاهرة،  للن�سر،  األللف  دار  النا�سرية،  فى 

1984، �ش 23.
�سديد  كللان  ال�سيا�سى  الللنللظللام  ولللكللن 
احلذر والتدقيق فيمن يتولون رئا�سة حترير 
املنابر الإعامية والثقافية فرغم هذا املناخ 
مفتوًحا  يكون  اأن  يوليو  ثللورة  توخت  الللذى 
حكمدار  يكتبها  التى  العبارة  هناك  كانت 
– مرفقة  – فى ذلك احلني  بولي�ش م�سر 
اإ�سدار  اأثللنللاء  فى  جتللرى  التى  بالتحريات 
�سخ�سية  اإن  �للسللرى:  وهلللى:  �سحيفة  اأى 
اأو  املجلة  اإخطار  الذى قدم  التحرير  رئي�ش 
يتدخل  ول  �سيا�سية  ميول  له  لي�ش  اجلريدة 
رئي�ش  يكون  اأن  الثانى  ال�سرط  وكان  فيها! 
الإخطار  قللدم  الللذى  اأو  املر�سح  التحرير 
للنظام  موؤيًدا  ال�سحيفة  اأو  املجلة  ل�سدور 
وزارة  اأجرتها  التى  فالتحريات  ال�سيا�سى 
الداخلية – اإدارة املطبوعات – عن يو�سف 
التى  اجلديدة"  "الر�سالة  ملجلة  ال�سباعى 
اإبريل 1954 على �سبيل املثال:  اأول  �سدرت 
حر�ست على تاأكيد اأنه لي�ش له تداخل باملرة 

فى ال�سيا�سة ومن موؤيدى العهد احلا�سر.
 ،1577  –  2  –  11 رقللللللم  ملللللللف 
اجلديدة" لدار  "الر�سالة  جملة  بخ�سو�ش 
– اإدارة  الداخلية  وزارة  والن�سر،  التحرير 

املطبوعات.
جملة  مثل  الفنية  املللجللات  وحللتللى  بللل 
اإمام  ح�سن  حتريرها  الفن" لرئي�ش  "اأهل 
وزارة  اأجرتها  التى  التحريات  فللاإن  عمر 
حر�ست   – املطبوعات  اإدارة   – الداخلية 
على اأن توؤكد على اأنه لي�ش لرئي�ش حتريرها 
ن�ساط �سيا�سى ملحوظ، ومن موؤيدى العهد 

احلا�سر.
ولذا عندما �سدر العدد الأول من جملة 
من  بدًءا  اأعلنت   1957 يناير  "املجلة" فى 
املجلة  لهذه  دخللل  ل  اأنلله  الأوىل:  اأعللدادهللا 
وهى  الدين  �سئون  ول  ال�سيا�سة  �سئون  فى 
تعر�ش  التى  والآراء  احلر  الفكر  جملة  َبْعُد 
على �سفحاتها ل تلزم �سوى اأ�سحابها، وظل 
"املجلة" املعلنة خال  روؤية  الللراأى هو  هذا 
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ح�صن فتحى



 27 رقم  العدد  ومن  والثانية،  الأوىل  ال�سنة 
ال�سعار  هللذا  اختفى   1959 مار�ش  بتاريخ 
اخلا�ش باأنه ل دخل للمجلة ب�سئون ال�سيا�سة 
والدين، ولكن اجلانب ال�سيا�سى وجد مكاًنا 
التاريخ  هللذا  قبل  �سفحاتها  على  بللللارًزا 
املد  م�ساندة  "املجلة"  كتبت  فقد  بكثري 
اخلم�سينيات  فرتة  به  متيزت  الذى  الثورى 
الأ�سلوب  عللن  حممد  عو�ش  حممد  فكتب 
ال�ستعمارى الذى تتبعه الدول ال�ستعمارية 
حريتها  و�سلبها  الأمم  على  نفوذها  لب�سط 
احلذر  التزام  �سرورة  موؤكًدا  وا�ستقالها 
واليقظة ملحاربة اأ�ساليب ال�ستعمار القدمية 
�ش   ،1957 – فللربايللر  املجلة  واجلللديللدة، 

.18
كما كتب فتحى ر�سوان مندًدا بتقاع�ش 
ال�سعوب  ق�سايا  حللل  عللن  املللتللحللدة  الأمم 
اأر�ش  ا  وخ�سو�سً املحتلة  والأرا�سى  املحتلة 
فل�سطني فكتب مقاًل بعنوان: الأمم املتحدة 
كيف حتيا؟ وكيف متوت؟ فيقول: هل قامت 
الأمم املتحدة لتطرد �سعًبا حل�ساب �سعب؟ 
فى  الت�سرف  حق  الكربى  للدول  اأن  ولتقر 
هل  و�سعوبها؟  ال�سغرى  الأمم  اأرا�للسللى 
قامت الأمم املتحدة لتغ�ش         عن العنف 

وتت�سامح معه وترتكه يتفاقم وي�ستفحل؟!
والقيادة  الثورة  فكر  "املجلة"  ودعمت 
بعنوان:  مقاًل  حقى  يحيى  فكتب  ال�سيا�سية 
رئي�ش  النا�سر  عبد  اإن  قائًا:  الفكر،  رجل 
يقف  فللكللر،  رجللل  هللو  بللل  فح�سب  جمهورية 
الذين  الفكر  الأفللذاذ من رجال  فى م�ساف 
املعلم  اإىل  نظرتهم  اأقوامهم  اإليهم  نظرت 
واملربى. املجلة – العدد 100، اإبريل 1965، 

�ش 3.
وكتب عبد الرحمن الرافعى مقاًل حتت 
عنوان: ثورة 23 يوليو 1952، يقول فيها: اإن 
�سيا�سة احلياد التى نفذتها الثورة فى اأدب 
مللن مملليللزات ع�سر  هللى  واإميلللان  وعقيدة 

الثورة. املجلة: يوليو 1960، �ش 13، 14.
الثورة فى  "املجلة" مبنجزات  واأ�سادت 
النواحى التنموية والقت�سادية فكتب مو�سى 
واأثره فى  العاىل  ال�سد  بعنوان:  عرفة مقاًل 
متحدًثا  والجتماعية  القت�سادية  حياتنا 

عللن تللاريللخ بللنللاء اللل�للسللدود واخللللزانلللات فى 
م�سر للح�سول على الرى امل�ستدمي ثم بناء 
واأثره  مميزاته  وو�سح  الللعللاىل1960  ال�سد 
اجلانب  ا  وخ�سو�سً اجلللديللد  املجتمع  فللى 
الجتماعى. املجلة – �سبتمرب 1963، �ش9.
التاأميم  "املجلة" اإجللراءات  اأيللدت  كما 
وقوانني يوليو ال�سرتاكية فكتب عبد املنعم 
التاأميم  اأهللللداف  على  مللوؤكللًدا  الطناملى 
والتى  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
راآها رغبة فى اخلا�ش من ال�سيطرة التى 
ما  طللريللق  عللن  الأجنبية  اللللدول  تبا�سرها 
م�سروعات  من  رعاياها  يقيمه  ما  اأو  تقيمه 
اخلا�ش  املال  راأ�للش  �سيطرة  من  واخلا�ش 
كما  احلكم  اأجهزة  على  جن�سيته  كانت  اأًيللا 
اأ�سار اإىل الأهداف القت�سادية والجتماعية 
على  احل�سول  فى  تتلخ�ش  والتى  للتاأميم 
القت�سادية  التنمية  لتحقيق  جديدة  موارد 
والجتماعية. املجلة – اأغ�سط�ش 1961، �ش 

.11 ،19
كللمللا تللنللاولللت بللعلل�للش امللللقلللالت عاقة 
اإ�سرائيل باأمريكا فكتب حممد عو�ش مقاًل 
اإ�سرائيل،  خلق  فللى  اأمللريللكللا  دور  بللعللنللوان: 
اإ�سرائيل  تاأييد  فى  اأمريكا  �سيا�سة  مهاجًما 
عن  والبحث  الللوحللدة  اإىل  الللعللرب  وداعللًيللا 
ال�سف  بللتللوحلليللد  م�ساكلهم  حلللل  و�للسلليلللللة 
العربي. املجلة – يوليو 1967، �ش 31، 32.

اأ�سبحت  كلليللف  بللعللنللوان:  مللقللالللة  وفلللى 
اأمريكا م�ستعمرة "اإ�سرائيلية" يعر�ش عميد 

وجماعات  "الإ�سرائيلى"  للتغلغل  الإملللام 
كثري  على  و�سيطرتها  ال�سهيونية  ال�سغط 
ال�سيا�سى  والتاأثري  النفوذ  ذات  املواقع  من 
 – املجلة  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  فى 

يوليو 1967، �ش 70.
البعد املعرفى فى اأبواب "املجلة"

بني  بللاب  "املجلة":  اأبلللواب  اأهلللم  ومللن 
وباب  وتعليقات  اآراء  وباب  والكتَّاب  القراء 
من واإىل املجلة وباب مناق�سات الذى اأف�سح 
اأ�ساتذة  مللن  املتخ�س�سني  للقراء  املللجللال 
مواد  بع�ش  مع  فيه  يلتقون  ومثقفني  وكتَّاب 
املجلة لي�سهموا بذلك فى تعميق اأفكارها، اأو 
مناق�ستها �سواء اتخذت موقف املعار�سة اأو 

التاأييد اأو التعليق.
املعرفى  بالبعد  "املجلة"  اهتمت  كما 
فللاهللتللمللت بللوجللود علللدد كللبللري مللن اأبللللواب 
املجلة  مكتبة  بللاب  ومنها:  الكتب  عللرو�للش 
وباب املكتبة العربية، وير�سد اأهم املوؤلفات 
من  لكتَّاب  والفن  الأدب  جمال  فى  القيمة 
م�سر والباد العربية وباب املكتبة الغربية 
كتاب  وبللاب  الأجنبية  للموؤلفات  ويعر�ش 
مف�سل  نقدى  عر�ش  بتقدمي  ويقوم  ال�سهر 
الكتَّاب  كبار  بللاأقللام  املهمة  الكتب  لأحللد 
بعنوان  اجلامعية  الر�سائل  لعر�ش  وبللاب 
العربية  املجات  مع  وباب  جامعية  ر�سائل 
ويعر�ش لأهم ما ين�سر فى املجات امل�سرية 
والعربية وباب "الر�سائل اخلارجية" واهتم 
اخلارج  مللن  وثقافية  اأدبلليللة  ر�سائل  بن�سر 
ا�ستهدف توثيق العاقات الفكرية والثقافية 
بني خمتلف الأقطار العربية وباب لأهم ما 
العلم"  "اأنباء  وباب  العاملية  املجات  تقوله 
الغاف"  "لوحة  العلوم" وباب  "باب  وباب 
وبه �سرح وتعليق للوحة الفنية على الغاف.

فنية  لوحات  بن�سر  املجلة  اهتمت  وقد 
ت�سكيلية لفنانني من م�سر والباد العربية 
العاملية  الفنية  اللوحات  ن�سر  اإىل  بالإ�سافة 

لكبار الفنانني من دول العامل املختلفة.
�سجًا  بللحللق  "املجلة"  كللانللت  وبللذلللك 

للثقافة الرفيعة.    
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يحيى حقى

 أبـى حيــيى حقــى!

دار القومية العربية للطباعة والن�شر، - وهو 
نا�شر جمموعة ق�ش�ش "عي�ش وملح" التى 
مع  فيها  اأ�شرتك  وكنت  الطبع،  كانت حتت 
الزمالء "حممد حافظ رجب، حممد جاد، 
ال�شيد خمي�ش، الد�شوقى فهمى )زميلى فى 
الدرا�شة(، عبا�ش حممد عبا�ش - يخربنى 

كان منتهى اأملى - واأنا اأخطو خطواتى 
اأواخر  الق�شرية  الق�شة  كتابة  فى  الأوىل 
حقى"..  "يحيى  اأقابل  اأن   - اخلم�شينيات 
جم���رد م��ق��اب��ل��ة، اأمت��ل���ّ��ى ف��ي��ه��ا ع��ن قرب 
مالحمه الرتكية اللطيفة املائلة لالحمرار، 
�شفتيه،  تفارق  ل  التى  الأب��وي��ة  وابت�شامته 
بالطيبة  امل�شعتني  ال�شغريتني  وعينيه 
الإطار،  �شميكة  نظارته  وراء  من  والذكاء 
يفارق  ل  ال��ذى  وع��ك��ازه  الق�شرية  وقامته 
القطيفية  نغمة �شوته  اإىل  اأ�شتمع  واأن  يده، 
تفك  التى  ال�شل�شة  حتليالته  واإىل  الدافئة، 
�شديدة  كلمات  فى  النقدية  الق�شايا  اأعقد 
الب�شاطة، اأو اإىل مالحظاته الثاقبة خفيفة 
ال�شيدة  حوارى  اأبناء  من  واحد  كاأنه  الظل 
األفاظه  كانت  ه��ل  اأح����ار..  لكنى  زي��ن��ب.. 
اأم  القاهرية،  اللهجة  فى  منقوعة  عامية 
ثوب  األب�شها  ث��م  ف�شيحة  ع��رب��ي��ة  ك��ان��ت 

ال�شعب؟
اإليه  اأ�شتمع  واأن���ا  اأ���ش��ع��ر  كنت  ه��ك��ذا 
متحدثًا فى بع�ش الندوات الأدبية التى اأُتيح 
مازلت  واأن���ا  الق�شة  ب��ن��ادى  ح�شورها  ىل 
طالبًا بكلية الفنون اجلميلة.. وكان منتهى 
اأملى - كذلك - اأن يتم ن�شر ق�شة ىل مبجلة 
"املجلة" التى كان يراأ�ش حتريرها، وهو ما 
كان يعنى اعرتافًا حقيقيًا بى ككاتب للق�شة 
و�شط الفطاحل الذين ين�شرون بها اآنذاك، 
اإليها  اأذهب  ومل تواتنى ال�شجاعة يومًا لأن 

باإحدى ق�ش�شى.
نور" �شاحب  "ب�شالح  اأُفاجاأ  بى  فاإذا 

يكتب  اأن  حقى" وافق  "يحيى  الأ�شتاذ  باأن 
�شمعته،  ما  اأ���ش��دق  ومل  الكتاب..  مقدمة 
فماذا يغريه بالرهان على �شتة من الكتَّاب 
الع�شرينيات  فى  وه��م  املجهولني  ال�شبان 
الع�شرين  بلغت  قد  وكنت  اأع��م��اره��م،  من 
ب��ال��ك��اد؟ وع��ن��دم��ا ق���راأت امل��ق��دم��ة بالفعل 

عز الدين جنيب



بالفرح..  �شعرت  ما  بقدر  ده�شتى  ازدادت 
لقد كان ينظر اإلينا ككتاب ق�شة حقيقيني، 
الواقعية  ف��ى  ج��دي��دة  مبدر�شة  ومب�شرين 
امل�شرية!.. وهو ما مالأنا زهًوا، ورمبا هو ما 
�شجع "حممد حافظ رجب" )اأكربنا �شنًا( 
بال  جيل  "نحن  ال�شهرية:  �شيحته  ليطلق 

اأ�شاتذة".
ومع ذلك مل يغ�شب منا "يحيى حقى"، 
واعترب ذلك من اندفاع ال�شباب، بل رحب 
�شمن  "املجلة"،  مبجلة  ق�ش�شنا  بن�شر 
ع�شرات ال�شبان من اأمثالنا الذين فتح لهم 
اأ�شاليب  كتاباتهم  فى  بوا  ليجرِّ �شفحاتها، 
جديدة فى الق�ش تتجاوز الأ�شاليب والروؤى 
جواز  ق�ش�شنا  بن�شر  فامتلكنا  ال�شائدة، 
الكبار،  لعامل  اخللفية  املقاعد  اإىل  امل��رور 
اإليهم  اأن نوجه  واأعطينا احلق لأنف�شنا فى 
النتقادات الالذعة لحتكارهم كل املقاعد 
الأمامية وممار�شتهم علينا ال�شلطة الأبوية، 
لكننا دائما كنا ن�شتثنى "يحيى حقى" الذي 
اأبونا  اأ�شتاذنا، بل هو  اأنه لي�ش فقط  نعرف 
�شلطة،  اأية  علينا  الذى مل ميار�ش  الروحى 

ورمبا ل يخلو اأحدنا من بع�ش جيناته!
عدوى   - �شخ�شيًا   - اأ�شابتنى  ورمب��ا 
ببع�ش  رجب"  ح��اف��ظ  "حممد  ���ش��ي��ح��ة 
جمموعتى  اإ�شدار  ق��ررت  فعندما  الغرور! 
 1962 ع��ام  الأوىل  امل�شتقلة  الق�ش�شية 
تخرجت  قد  اأكن  ومل  العز"،  "اأيام  بعنوان 
على  ق��ادر  اأننى  ت�شورت  بعد،  الكلية  فى 
الأدب����ى دون ع��ك��از، فلم  امل��ع��رتك  دخ���ول 
اأى  "يحيى حقى" اأو  اإىل  اأذهب باملجموعة 
�شدرت  وعندما  املقدمة،  لها  لُتكتب  ناقد 
من نف�ش الدار التى اأ�شدرت "عي�ش وملح" 
قبل عامني، اكتفيت باإهداء ن�شخة منها اإىل 
الأ�شتاذ.. وكانت املفاجاأة الثانية: اأن اأعرف 
اأنه �شلَّمها اإىل الدكتورة "فاطمة مو�شى" - 
رحمها اهلل - لتكتب عنها مقاًل "باملجلة"، 
والرتحاب  باحلما�ش  مليئًا  امل��ق��ال  وج��اء 
مبوهبتى فى دنيا الأدب، مع التحليل العميق 
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ورائه  من  اأ�شت�شعر  وكنت  الر�شني،  والنقد 
حقى"،  "يحيى  من  ىل  الأدب��ى  الحت�شان 
اإىل  منه  توقيع  بغري  ر�شالة  فعله  ما  وك��اأن 

جيلى كله، تعنى ما هو اأكرث من الت�شجيع.
كان يف�شل اأن ي�شتمع اإىل �شوت الكاتب 
وهو يقراأ له ق�شته، واأذكر - فى اأيام ال�شتاء 
كان  مثلما  يدعونى،  ك��ان  اأن��ه   - امل�شم�شة 
يدعو الكتَّاب الآخرين، اإىل اجللو�ش اأمامه 
فى بلكونة "املجلة" ال�شيقة مبقرها بالدور 
ال�شاد�ش )27 �ش عبد اخلالق ثروت(، كى 
ن�شرها، كان  يقرر  اأن  قبل  الق�شة  له  اأق��راأ 
يوؤمن باأن اللغة كائن ع�شوى يتنف�ش باإيقاع 
ولي�شت  الن�ش،  ج�شد  خالل  من  مو�شيقى 

والأحا�شي�ش،  امل��ع��ان��ى  لنقل  اأداة  جم��رد 
الكاتب جزءًا من هذا اجل�شد  وكان �شوت 
ي�شت�شف من  الأ���ش��ت��اذ  ك��ان  ورمب��ا  احل��ى، 
اأن  وم��ا  التعبري،  يف  ال�شدق  ق��در  ال�شوت 
تنتهى القراءة حتى يبدي مالحظاته برقة 
اقرتاحات  جمرد  وكاأنها  وحميمية،  حانية 
ل يلزم بها الكاتب، ودائمًا ينهى كل جملة 
وكاأنه  "اأفندم؟"..  بكلمة:  ك��الم��ه  م��ن 
فاإذا  بالك؟"..  "واخد  يقول:  اأن  ج  يتحرَّ
من  الن�ش  بقاء  على  م�شًرا  الكاتب  راأى 
غري تعديل، فاإنه يدفع به اإىل املطبعة دون 
اأن يفر�ش راأيه.. وكان حبه للفن الت�شكيلى 
ل يقل عن حبه لالأدب وعن الفنون الأخرى 

جميعًا، وله موؤلفات رائعة فى تذوقها، مثل: 
والفنون  و"ال�شينما  وامل�شرح"،  "املو�شيقى 
ال�شعبية"، وكلنا يذكر كيف كان يجعل من 
ن�شو�شًا  �شليمان"  "ح�شن  الفنان  ر�شوم 
عدد  منها  يخلو  يكاد  "باملجلة" ل  ب�شرية 
ا���ش��ت��م��ال كل  اإىل ج��ان��ب  اأع���داده���ا،  م��ن 
الفنون  عن  متنوعة  مو�شوعات  على  عدد 
باأقالم  وفلكلوًرا  وحديثًا  قدميًا  الت�شكيلية 
ر�شم  على  يحر�شنى  كان  بل  النقاد،  كبار 
كنت  التى  لق�ش�شى  امل�شاحبة  الر�شوم 
مع  قدمت  اأننى  واأذكر  "باملجلة"،  اأن�شرها 
خم�شة   )1966( ع��ام  "ال�شقوط"  ق�شة 
ر�شوم لينتقى واحدًا منها، فاإذا به ين�شرها 
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ق�شة  مع  فعل  وكذلك  الق�شة،  مع  جميعًا 
"الطوفان" عام )1968(، واأذكر اأن الأوىل 
فيما  "املجلة"،  من  �شفحات  �شبع  احتلت 

احتلت الثانية ثمانية.
جمموعتي  اإ�شدار  فى  فكرت  وعندما 
عام  الفريوزى"  "املثلث  ال��ق�����ش�����ش��ي��ة 
عند  خطئى  عن  ر  اأكفِّ اأن  ق��ررت   )1968(
ت�شورت  عندما  ال�شابقة  املجموعة  ن�شر 
اأننى ل�شت بحاجة اإيل من ياأخذ بيدى عرب 
اإليه  بها  فذهبت  للمجموعة،  مقدمة  كتابة 
فى "املجلة"، ولده�شتى طلب منى احل�شور 
روك�شى،  ميدان  قرب  القدمية  ب�شقته  اإليه 

له:  قلت  "اقراأ"..  قال ىل:  وعندما جل�شنا 
"ماذا اأقراأ؟" قال: "اقراأ الق�شة الأوىل".. 
ال�شقة �شديد احل��رارة، فهى  كان اجلو فى 
العمارة  �شطح  فوقها  وم��ن  الأخ��ري  بالدور 
طوال  ال�شم�ش  ح��رارة  يختزن  اخلر�شانى 
يعمل،  التكييف  ج��ه��از  يكن  ومل  ال��ن��ه��ار، 
وعندما انتهيت قال: "اقراأ اللى بعدها!".. 
واأ�شفقت عليه من امللل واحلر وعدم القدرة 
الق�شة  "هذه  و���ش��األ��ت��ه:  ال��رتك��ي��ز،  ع��ل��ى 
الق�ش�ش..  كل  "�شنقراأ  ق��ال:  فقط؟".. 
 - اأي��ام  ع��دة  الأم��ر  وا�شتدعى  اأفندم؟".. 

بالطبع - كى ننتهى من قراءة املجموعة!

كان  الق�ش�ش..  فى  راأي��ه  ىل  يقل  مل 
العينني  مغم�ش  وه��و  راأ���ش��ه  بهز  يكتفى 
عكازه،  على  القاب�شتني  يديه  على  م�شتندًا 
وكنت اأ�شعر اأننى فى امتحان �شعب، واأننى 
اأقرب اإىل الر�شوب فيه ب�شبب �شحته اأغلب 
الوقت.. عندما كانت ت�شادفه كلمة باإحدى 
الق�ش�ش غريبة على اأذنيه كان ي�شتوقفنى: 
"اأهى �شحيحة؟".. فاأقول: "ل�شت متاأكدًا، 
من  فيقوم  هنا"..  منا�شبة  اأراه���ا  لكننى 
اأ�شدقائه من  باأحد  تليفونيًا  ويت�شل  مكانه 
الكلمة،  عن  وي�شاأله  اللغوى  املجمع  اأع�شاء 
�شحيحة  لي�شت  "اإنها  ويقول:  اإىل  يعود  ثم 
منا�شبة  اأنها  فى  معك  اأتفق  لكننى  متامًا، 
بني  اأ�شعها  "هل  واأ�شاأله:  اأفندم؟"  هنا.. 
بهذا  اإن���ك  "ل،  بح�شم:  ف��ريد  قو�شني؟" 
بحرية"..  تعي�ش  دعها  اأفندم؟..  تقتلها.. 
ومع ذلك فاإن امل�شحح اللغوى بهيئة الكتاب 
اأعطى   - املجموعة  بن�شر  ق��ام��ت  ال��ت��ى   -
لنف�شه احلق فى اعتقالها وع�شرات غريها 
ومل  رحمة،  بغري  اأقوا�ش  بني  املجموعة  فى 
كلمات  من  ع��ددًا  اعتقل  بل  بذلك،  يكتف 
الرائعة  املقدمة  فى  نف�شه  حقى"  "يحيى 
املرة  ه��ذه  ف��ى  للمجموعة..  كتبها  ال��ت��ى 
فى  ق���راأت  ح��ني  ب�شوابى  ال��غ��رور  يطح  مل 
رافدًا  تعد  املجموعة  اأن  معناه  ما  مقدمته 
بقدرتها  امل�شرية احلديثة،  للق�شة  جديدًا 
الكتابة  بني  زاوجت  قلمية  �شور  ر�شم  على 
من  غ��ريى  كثريين  اأن  واأع��ل��م  والت�شوير! 
بالرتدد  التجربة،  بنف�ش  مروا  جيلى  كتَّاب 
على بيته وقراءة ن�شو�شهم عليه واحل�شول 

على مقدمات لكتبهم بقلمه.
باأب عبقرى  اليوم  ال�شبان  َمْن لالأدباء 

مثل "يحيى حقى"؟!
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وارتفاع قدرهم اجتماعًيا وثقافًيا.
وفى النواحى الثقافية جند برامج التعليم 
�صبغة  لها  التى  ال��درا���ص��ات  م��ن  خالية  الفنى 
لنق�ص  اإال  اأو طابع م�صرى، ومل ذلك  م�صرية 
فى  امل�صرية  املراجع  ا�صتكمال  وع��دم  الوعى، 
العلوم والفنون اخلا�صة بالعمارة. فكان اعتمادنا 
فى التعلم واالطالع قائًما على الربامج والنظم 

واملوؤلفات واملطبوعات الغربية.
احت�صنت  التى  ال�صرقية  البالد  كانت  وقد 
فيما م�صى.  ت�صاركنا فى ذلك  الغربية  الثقافة 
مهند�صان  ق��ال��ه  م��ا  ن���ورد  امل��ث��ال  �صبيل  وع��ل��ى 
هنديان فى موؤمتر عمارة البالد احلارة املنعقد 

بقلم: ح�ســـن فتــحى
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منزل ببالد النوبة

ت�صود  ال��ت��ى  وال��ق��ي��م  االأو����ص���اع  معظم  اإن 
واالقت�صادية  واالجتماعية  الثقافية  املنظمات 
القومى  االجت��اه  تعار�ص  اأ�ص�ص  عن  تبلورت  قد 
الغرب منذ  ثقافة  نحو  لتحولنا  نتيجة  املن�صود، 

بداية القرن املا�صى تقريًبا.
املبانى  ذل���ك:  على  امل��ادي��ة  االأم��ث��ل��ة  وم��ن 
غربيني  وطابًعا  ط��راًزا  اتخذت  قد  احلكومية، 
بيوت  ومثلها  االأه��ل��ني.  ع��م��ارة  ع��ن  متمزيني 
املدن،  ف��ى  احل��ال  متو�صطى  وبع�ص  االأث��ري��اء 
خا�ص  لنوع  تخ�صع  العقارية  القيم  واأ�صبحت 
يحر�ص  ال��ذى  الغربى  املظهر  يتبع  املبانى  من 
عليه القوم فى م�صر الإظهار تقدمهم ح�صارًيا 

كان املعمارى الرائد ح�سن فتحى واحًدا 
من كتَّاب املجلة الدائمني، ومنذ عددها الأول 
حر�س رئي�س التحرير على ن�سر اأفكاره 
ودرا�ساته املعمارية التى يدور اأغلبها حول 
فكرة »العمارة القومية«.. فى هذا العدد نعيد 
ن�سر درا�سته »العمارة املعا�سرة فى م�سر 
والجتاه القومى املن�سورة فى العدد الأول 
يناير 1957 فى حماولة لو�سع اإجنازه فى 
فل�سفة العمارة حتت ال�سوء مرة اأخرى.. 
ا اأن املو�سوع لزال حمل جدل بني  خ�سو�سً
معماريينا حتى الآن.

العمارة املعاصرة فى مصر واالجتاه القومى
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املهند�ص  ق��ال  وق��د   .1953 علم  لندن  مبدينة 
ت.ك �صاران:" يرجع االأمر فى تقرير الربامج 
الدرا�صية مبدر�صة بومباى للعمارة اإىل الطلبات 
غري املعقولة التى قدمها املعهد امللكى للمعماريني 
التعليم  اأخذ  اأن  النتيجة  فكانت  الربيطانيني، 
اجلميلة  الفنون  مدر�صة  مناهج  يتبع  املعمارى 
بباري�ص التى كانت مرعية من زمن بعيد، والتى 
الت�صميمات  فى  والفخامة  بالتماثل  فيها  يعنى 
الواقعية احلقيقية  املو�صوعات  بداًل من درا�صة 
التى تواجه العمارة فى الهند اليوم. وما دامت 
الكتب  ه��ى  ودرورى  وج��اج��ارد  ميت�صيل  كتب 
املواد  فلن حتظى  املبانى،  اإن�صاء  فى  االأ�صا�صية 

املحلية باأى ت�صجيع".
برامج  "اإن  د.ر.ف��اراف��ي��ا:  املهند�ص  وق��ال 
املدار�ص املعمارية فى الهند تتبع النظام الغربى 

الذى ال يعنى باملو�صوعات ال�صرقية". 
•••

لذلك يتطلب االأمر بحث م�صكالت متعددة 
الق�صايا  من  اأن  واأعتقد  متعددة،  ميادين  فى 
التى يلزم اأن نتناولها قبل الدخول فى الناحية 
املعمارية ا�صتق�صاء االأ�صباب التى اأّدت اإىل ت�صعب 
الثقافة منذ اجتاهنا نحو الثقافة الغربية، كما 
القومى  والطابع  االجت��اه  تو�صيح  االأم��ر  يتطلب 
التقليد  اأ�صباب  وبحث  املعا�صرة،  العمارة  فى 
من الناحية الوظيفية واالإن�صائية، والتحرى عن 
التقليدية،  العمارة  فى  املتطور  الفعال  العن�صر 
البائدة،  القدمية  العنا�صر  وبني  بينه  والتمييز 
حتى ال نفقد االنتفاع بخربة املا�صني فى عالج 

امل�صائل املعمارية املماثلة.
ُكتب  ما  اإعادة  يلزم  اأنه  يت�صح  �صبق  ومما 
من تاريخنا املعمارى، وتدوين ما مل ُيكتب بعد 
النظر  القيم من وجهة  ال��راث  تاريخ هذا  من 
امل�صرية، على اأن يكون التاريخ �صاماًل وموؤكًدا، 
على  مق�صوًرا  ولي�ص  املبتكر،  املعمارى  لنظرة 

الناحية االأركيولوجية.
للم�صائل  درا�صتنا  فى  نراعى  اأن  ويح�صن 
نكتفى بدرا�صة  نف�صه، فال  التكنولوجية االجتاه 
عنا  تختلف  لبيئات  املكتوبة  االأجنبية  املراجع 
على  نعمل  بل  والطابع،  واالجت��اه  الطبيعة  فى 
وما  ببيئتنا  تعنى  التى  الفنية  امل��راج��ع  اإي��ج��اد 
املحلية،  البناء  م��واد  مثل  خ�صائ�ص،  من  بها 
والعادات  واجل���و،  التقليدية،  االإن�����ص��اء  وط��رق 
ال��ذوق  يتطلبه  ال���ذى  واخل��ي��ال  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

امل�صرى فى الدائرة املعمارية.
فتاريخ الفن املعمارى والتكنولوجيا املعمارية 
مل يوجدا ب�صورة ت�صلح جلميع الظروف، بل اإن 

قرب من مقابر ال�سهداء باأ�سوان – الع�سر الفاطمى

منزل الأم�سيلى – بر�سيد



كاًل منهما ي�صدر عن وجهة نظر خا�صة، ويوؤدى 
قراءتنا  اأن  ذلك  خا�ص.  اجتاه  ذات  نتائج  اإىل 
لتاريخ عمارتنا فى املراجع االأوروبية التى تعالج 
حتت  واالإ�صالمية  الفرعونية  امل�صرية  العمارة 
قد    EXOTIC الغربية  العمائر  عناوين 
الراث  لهذا  ال�صحيح  التفهم  وبني  بيننا  حال 
اإليه  اأدت  ال���ذى  الفهم  ���ص��وء  واإن  امل��ع��م��ارى، 
امل�صئول عن  هو  املراجع  مثل هذه  فى  الدرا�صة 
االإ�صالمى  اأو  الفرعونى  الطابع  ذات  العمارة 

وما  القرن،  اوائل هذا  بداأت منذ  التى  الزائف 
ن�صاهده  ما  بع�ص  فى  االآن  م�صتمرة حتى  زالت 
م��ن م��ب��ان، مم��ا ج��ع��ل ع��م��ارت��ه��ا اأق����رب اإىل 

العمارة. اإىل  امل�صرحي" منه  "الديكور 
والعقلية  عقليتنا  بني  الكبري  الفارق  واإن 
املعمارية  ال��ط��رز  �صممت  ال��ت��ى  االأوروب����ي����ة 
اندفعنا  والتى  واملعا�صرة،  التاريخية  االأوروبية 
الزيف  األوان  من  اآخر  لونًا  يعك�ص  تقليدها  اإىل 
وتقوم  االأوروبية  الُطرز  تتبع  التى  العمائر  على 

ببنائها فى م�صر.
•••

املغرب  بالد  فى  حدثت  التى  التجربة  واإن 
فى الع�صر احلديث من حماولة املحافظة على 
االجتاهات التقليدية فى الثقافة املعمارية، وما 
النمو  ت�صجيع  اإليه من حلول عن طريق  و�صلت 
االأجنبية  وامل��ح��اوالت  املحلية  للعمارة  ال��ذات��ى 
ناجحة  كانت  واإن  االجت��اه��ات،  ه��ذه  مل�صايرة 
كحل  هى،  كما  ا�صتعارتها،  ينبغى  ال  بيئتها  فى 

لعمارتنا امل�صرية املعا�صرة.
فى  معنا  ا�صركت  واإن  املغربية،  فالعمارة 
الطبيعة  ف��ى  تختلف  العربية،  الثقافة  وح��دة 
عن  خمتلفة  يجعلها  مم��ا  وامل����زاج  والعن�صر 
درا�صة  اعتربت  واإن  مل�صر،  املن�صودة  العمارة 
املحاوالت  ودرا�صة  االأ�صيلة،  املغربية  العمارة 
اجلديدة فى املحافظة على تطوراتها املعا�صرة 

من الدرا�صات التى ال غنى عنها.
•••

م�صر  ت�صفيد  التى  املعا�صرة  العمائر  ومن 
التى يقيمها بع�ص  العمائر  ا من درا�صتها،  اأي�صً
امل�صرية  للبيئة  م�صابهة  بيئات  فى  املعماريني 
البالد  وبع�ص  الربازيل  مثل  اجل��و،  ناحية  من 
احلارة، ك�صاحل الذهب و�صاحل العاج واأوغندة 
العمائر  وهذه  الفرن�صية.  اال�صتوائية  واأفريقيا 
فى جمموعها ال ترابط بينها و بني واقع املجتمع 

املحلى 
من النواحى االإن�صانية والتاريخية، ذلك الأن 
مهند�صيها غرباء اأو الأنهم اقت�صروا فى حلولهم 
على النواحى التكنولوجية، اإال اأن بع�صها �صحبه 

التوفيق فكان متنا�صبًا مع اأجواء هذه البالد.
الثقافى  ال��وع��ى  بظهور  نغتبط  اإذ  ونحن 
لرعاية  االأعلى  املجل�ص  اأن�صاأ  ال��ذى   – القومى 
الفنون نتطلع اإىل اإيجاد طابع قومى معمارى – 
نعتز به وجند فيه رمًزا للحياة امل�صرية، يطمئننا 
اإلينا  ُيخيل  كما  الوعى  الأن هذا  امل�صتقبل،  على 
فى  اأح��داث  �صبقته  فقد  ال�صاعة،  عفو  ي��اأت  مل 
من  وغريها  العمارة  فن  فى  امل�صرية،  الثقافة 
تتطلب  مرحلة  العمارة  وبلغت  واالآداب،  الفنون 
الواعية،  بالرعاية  والتعهد  والتوجيه  الرابط 
املعوقات.  �صر  وتاأمن  املمكن  ها  منوَّ لت�صتكمل 
املعمارية  الناحية  فى  الوعى  انتباه  ذل��ك  من 
فرعونية  امل��ع��م��اري��ة،  االآث����ار  ع��ل��ى  وال��ت��ح��ف��ظ 
االندثار،  م��ن  وحمايتها  واإ���ص��الم��ي��ة  وقبطية 
الفرعونية  االأثرية  الدرا�صات  معهدّى  وظهور 
عنها،  بالن�صر  والتنويه  والقبطية،  واالإ�صالمية 
وكذلك  امل�صريني،  االأثريني  من  جيل  وتخريج 
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امل�صرية  باملو�صوعات  االهتمام  ب��وادر  ظهور 
وظهور  الهند�صة،  بكليات  العمارة  تدري�ص  فى 
العمارة  فى  املوفقة  الفردية  امل��ح��اوالت  بع�ص 
امل�صرية املعا�صرة ممثلة فى بع�ص امل�صروعات 
العامة واخلا�صة. كل ذلك يعترب بداية االجتاه 
البناء  اأب��ح��اث  معهد  اإن�صاء  واأخ���ريًا  املن�صود، 

لدرا�صة التكنولوجيا املعمارية امل�صرية.
•••

واإىل جانب هذه اجلهود الواعية نرى جهوًدا 
اأخرى تلقائية ت�صدر من ال�صعب نف�صه، ولو اأنها 
تكاد تكون تقت�صر على ما يقوم به اأهل مديرية 
حمتفظني  مايزالون  فهم  النوبة،  وبالد  اأ�صوان 
واالإن�صائية  امل��ع��م��اري��ة  التقاليد  م��ن  بالكثري 
املتوارثة التى اأخذت فى االنح�صار نحو اجلنوب، 
العامة  البناء  كانوا ميار�صونها فى عمليات  واإن 

وفى حدود �صيقة كان يهددها االنقرا�ص.

اأ�صوان  تعلية خزان  بعد  وحني دعت احلال 
اإىل نقل القرى اإىل مواقع اأخرى �صماىل اخلزان 
ميار�صونها  التى  بالطرق  البناء  حركة  ن�صطت 
انتعا�ًصا  احلركة  هذه  بعثت  وقد  كبرية.  بدرجة 
ال�صمال.  التقليدية فى  البناء  وحيوية فى حركة 
ع�صرة  ب��ع��د  ع��ل��ى  ال��ت��ى  الري�ص"  "اأبو  وق��ري��ة 
ال�صنني  وتطورها فى  اأ�صوان  �صماىل  كيلومرات 
االأخرية مثل وا�صح على ذلك. والواجب يق�صى 
االنحراف  من  التلقائية  احلركة  ه��ذه  بحماية 
املعمارية  االإمكانيات  من  واال�صتفادة  ورعايتها، 
التى ظهرت فى قيام االأهاىل ببع�ص م�صروعات 
م�صتوى  لرفع  نعمل  اأن  يقت�صى  كما  العمارة، 
هند�صة البناء، وتنمية هذه التلقائية فى البيئات 
املعونة  تقدمي  على  تدخلنا  ولنق�صر  االأخ���رى. 
خربة،  من  االأه��اىل  لدى  ما  ترقية  فاإن  الفنية، 
هدف  اأنف�صهم  مب�صاعدة  القيام  من  ومتكينهم 

الرعاية ال�صادقة لل�صعب.
•••

املعمارى  للن�صاط  اأن  نن�صى  اأال  وي��ج��ب 
م�صتويني:

كالعمارة  ال��واع��ى  العلمى  امل�صتوى  االأول: 
التى يقوم بها املهند�صون املعماريون.

الذى  التقليدى  التلقائى  امل�صتوى  واالآخ��ر: 
تتوارى  كادت  التى  ال�صعبية  العمارة  فى  يتمثل 

من اأفق املدينة، وتعم الريف كله.
اإىل  حية  ال�صعبية  العمارة  هذه  كانت  ولقد 
فى  متناثرة  منها  اأمثلة  زالت  وما  قريب،  عهد 
ور�صيد  ون��ق��ادة  كاالأ�صمونني  متباعدة  بيئات 
بوجود  ت�صابه  م��ن  بينها  م��ا  ي�صهد  و���ص��وه��اج، 
عمارة فيما �صبق ذات طراز خا�ص ي�صتقى منه 
ال�صعب اأ�صكال مبانيه، ومن مميزاتها ا�صتعمال 
وبخا�صة  الواجهات،  زخرفة  فى  امللّون  الطوب 
املداخل التى كانت جنارتها ذات طابع تقليدى، 
الطوب  مبانى  فى  مثبتة  "�صرب�ص"  اأو  مع�ّصقة 
بعالقات ظاهرة وذات زخارف حمفورة. وهذه 
ال���زوال  ف��ى  اآخ���ذة  الريفية  ال�صعبية  ال��ع��م��ارة 
بعيدة  خميًفا،  فراًغا  وراءه��ا  خملفة  ال�صريع، 
عن االجتاهات التقليدية التى كانت حتمى القيم 
الفنية. وفقدان الوعى الفنى والقدرة على النقد 
لعمارة  الهزيل  النقل  اإىل  يلجئهم  االأهاىل  عند 
االأحياء الفقرية فى املدن التى هى بدورها تقليد 

باهت للعمارة الغربية التى اأ�صرنا اإليها.
للعناية  الق�صوى  االأهمية  تظهر  هنا  ومن 
النوبة،  وببالد  بالواحات  العمارة  مب�صروعات 
فيها  البناء  يحدث  جماعية  م�صروعات  الأنها 
لها  ومفر�ص  خا�صة،  وباإمكانيات  واحدة  دفعة 

اأن تتم فى فرة من الزمن ق�صرية حمدودة.
اأن نرك  اإما  اأمرين:  اأ�صبحنا حيال  ولهذا 
فهم  على  درج  ال��ذى  احلكومى  للروتني  االأم��ر 
قوامه  رخي�ص  ع��الج  يتبعه  للمو�صوع،  �صاذج 
واقع  اإىل  متت  ال  موحدة  لنماذج  رتيب  تكرار 
كبتها  عن  ف�صاًل  واإمكانياته،  الريفى  املجتمع 

للناحية التلقائية.
االأمر  فنوىل  العناء  اأنف�صنا  نحّمل  اأن  واإما 
الدرا�صة التى ي�صتحقها، وبذلك نحرم كيان هذا 
حيويته  نطم�ص  فال  جمتمعنا  من  الهام  اجلزء 
وفاعليته، بل ننظر اإىل االإمكانيات التكنولوجية 
الناحية  تطبيقها  فى  ون��راع��ى  واالقت�صادية، 
االجتماعية والتقاليد املعمارية املوروثة. وبذلك 

تكون لنا قومية وا�صحة فى الفن املعمارى.
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على �لرغم من �أن هناك من يرى �أن مناق�شة 
فى  بتتاالحتتر�م  حتتتظ  مل  �ل�شينمائية  �الأفتتتتام 
�لدوريات �لكبرية ب�شورة منا�شبة)1(، فاإنه فى 
�ملقابل هناك من يوؤكد �أنه كانت هناك فى �شنة 
�لفيلم)2(،  لنظرية  �شة  خم�شَّ دوريتتات   1929
�لفيلم فى  ت�شود دوريات  �أن  �إىل  �الأمر  بل ي�شل 
من  �ل�شتينيات  منت�شف  حتى  فرن�شا  مثل  بلد 
�لقرن �لع�شرين مبا كان لها من تاأثري على �أفام 

�جلديدة")3(. "�ملوجة 
و��شحًا  مكانًا  �ل�شينمائية  �لدوريات  تتبو�أ   
فى  تقدمه  مبتتا  �ل�شينمائية؛  �ملتتو�تتشتتوعتتات  بتتن 

على  �ل�شينمائية  �لثقافة  جمال 
�لنقد  حتتقتتل  وفتتتتى  عتتتتام،  نتتحتتو 

�ل�شينمائى بوجه خا�ص.
وقد حظى �لنقد �ل�شينمائى 
فتتتى متت�تتشتتر بتتتتتعتتدد �ملتتتحتتتاوالت 
�ملطبوعات  بتتاإ�تتشتتد�ر  �خلتتا�تتشتتة 
�شو�ء  �لتت�تتشتتيتتنتتمتتائتتيتتة،  �لتتتدوريتتتة 
�لفنية  �ملتتتتجتتتتات  �تتشتتكتتل  فتتتتى 
�شورة  فتتى  �أم  و�لتت�تتشتتيتتنتتمتتائتتيتتة، 
"�لن�شر�ت  بتتا�تتشتتم  ُيتتعتترف  متتا 
�ل�شينمائية �ملتخ�ش�شة"، وذلك 
رغم �لكثري من �ل�شعوبات �ملالية 
و�الإد�ريتتتتتتتة �لتتتتتى و�جتتهتتت هذه 
�ملحاوالت، حتى �إن �إ�شد�ر ن�شرة 
�شينمائية متخ�ش�شة فى م�شر 

ُيعد من قبيل �ملغامرة)4(.
عتتلتتى �لتتترغتتتم متتتن �لتتتتتر�أى 
�لنحا�ص  ها�شم  ذكره  تت  �ل�شابق 
فاإن  1966تتتتت  عتتام  منت�شف  فتتى 
بالقاهرة  �ل�شينما  نادى  تاأ�شي�ص 
م�شحوًبا  جاء   1968 يناير  فى 

باإ�شد�ر ن�شرة �شينمائية متخ�ش�شة با�شمه وهى 
�لنادى  ليقدمها  بالقاهرة،  �ل�شينما  نادى  ن�شرة 
تت  )يناير  �شهور  �شتة  ملتتدة  �ال�شتحياء  من  بنوع 
يوليو  من  بتتدًء�  بعنفو�ن  لتنطلق   ،)1968 يونيو 
�لثقافة  موؤثرة فى جمال  ل ظاهرة  لت�شكِّ  ،1968
�ل�شينمائية، ومل تلبث �أن تتحول �إىل حقل جتارب 

مهم فى تاريخ �لنقد �ل�شينمائى فى م�شر.
انت�ساب مزدوج

�ل�شينما  نتتتادى  ن�شرة  تتتاريتتخ  فتتى  �لتتبتتاحتتث 
�ل�شينمائية  �لن�شرة  �أنتتهتتا  يتتاحتتظ  بتتالتتقتتاهتترة 

�مل�شرية �لتى حتمل نوعن من �النت�شاب فى وقت 
و�حد، مبا ميكن �أن ن�شفه باأنه �نت�شاب مزدوج، 
)�ملو�شم   1968 يناير  فى  �شدورها  فى  وذلتتك 
من  �الأول  )�لن�شف   1973 يونيو  وحتى  �الأول( 
هذه  خال  عنه  �ملُعَلن  فكان  �ل�شابعة(،  �ل�شنة 
�لفرة �أن هذه �لن�شرة تنت�شب �إىل جمعية �أهلية 
بالقاهرة  �ل�شينما  نادى  جمعية  وهى  م�شرية، 
�مل�شري(،  �لعقارى  بال�شهر   1316 رقم  )حتت 
وفى �لوقت ذ�ته فهى ُتَعد و�جهة �لنقد �ل�شينمائى 
للجهاز �لر�شمى للثقافة �مل�شرية فى هذه �ملدة، 
فف�شًا عن دور وز�رة �لثقافة فى تاأ�شي�ص نادى 
فتتاإن  بتتتالتتتقتتتاهتتترة)5(؛  �ل�شينما 
�ل�شنوى  باملجلة  �خلا�ص  �لغاف 
�خلا�ص  �لتت�تتشتتنتتوي(  ن�شف  )�أو 
��شم  يحمل  كتتان  �لن�شرة  بتتهتتذه 
��شم  بتته  متتقتترنتتًا  �لثقافة  وز�رة 

�لن�شرة ذ�ته. 
�ل�شينما  نتتتادى  ن�شرة  والأن 
ترتبط  �أن  �شاأنها  من  بالقاهرة 
بتتنتت�تتشتتاط �لتتتنتتتادى ذ�تتتتته وجتتتتودً� 
عن  توقفت  فاإنها  لذلك  وعدمًا، 
ن�شاط  تتتوقتتف  ب�شبب  �لتت�تتشتتدور 
عام  منت�شف  نهاية  متتع  �لتتنتتادى 

.1994
على �لرغم من ذلك، فاإن هذه 
�لتاريخية،  �لناحية  من  �لن�شرة 
فى  �ملتخ�ش�شة  �ملتتطتتبتتوعتتة  هتتى 
و�لنقد  �ل�شينمائية  �لثقافة  جمال 
�ل�شينمائى �لتى �شدرت بانتظام، 
ب�شفة �أ�شبوعية )تقريبًا( حلو�ىل 
يناير  منذ  عامًا،  وع�شرين  �شبعة 

.1968
ذ�ت  �لتتتتتظتتتتتاهتتتتترة  وهتتتتتتتتذه 
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نادى  ن�شرة  لغري  تتوفر  ال  �لتتتتتاريتتختتى  �لتتطتتابتتع 
�ل�شينمائية  �ملطبوعات  ببقية  باملقارنة  �ل�شينما، 
م�شر  فتتى  �تتشتتدرت  �لتى  �الأختتترى  �ملتخ�ش�شة 
هذه  �أغلب  تعثَّ  فقد   ،2012 فرب�ير  �الآن  حتى 
�ملحاوالت ب�شبب توقفها عن �لن�شر بعد �شدورها 
على  ذلك  ومن  ن�شبيًا،  طويلة  �أو  ق�شرية  بفرة 
�ملختارة"  �لفيلم  نتتدوة  "جمات  �ملثال:  �شبيل 
فى  جزئين  على  عتتدد  متتائتتة  منها  �تتشتتدر  �لتتتتتى 

�لعامن 1958، 1959.
بالقاهرة،  �ل�شينما  نادى  ن�شرة  تعد  ولذلك 
من وجهة نظرنا، مبثابة �لو�جهة �ملعربة باقتد�ر 
فرة  ختتال  م�شر  فتتى  �ل�شينمائى  �لنقد  عتتن 

زمنية معينة. 
وكان �ملتوقع مع �لنمو �ملطرد لهذه �ملطبوعة 
�ل�شينمائية، من �لناحيتن �ل�شكلية و�ملو�شوعية، 
ظهور  على  �مل�شجع  �لعن�شر  مبثابة  تكون  �أن 
�أخرى فى م�شر،  ن�شر�ت �شينمائية متخ�ش�شة 
�لق�شور  مو�قع  وتتفادى  �إيجابياتها  من  ت�شتفيد 
على  �الآن  حتى  يتحقق  مل  ذلتتك  �أن  غتتري  فيها، 
�لفرة  فى  ا  خ�شو�شً متتاأمتتواًل،  كان  �لتتذى  �لنحو 
يكن  �إن مل  َمعَلًما مهًما،  ُتعد  �لن�شرة  كانت  �لتى 

�الأهم، فى جمال �لثقافة �ل�شينمائية فى م�شر.
 - �إذن   – بالقاهرة  �ل�شينما  نتتادى  ن�شرة 
�لن�شرة  تعريف  فى  �الأ�شا�شية  �لعنا�شر  حتقق 
�ل�شينمائية �ملتخ�ش�شة)6(، باعتبارها مطبوعة 
ب�شفة  وت�شدر  معينة،  �شكلية  مو��شفات  ذ�ت 
معينة،  �إ�شد�ر  جهة  عن  غالًبا،  منتظمة  دوريتتة 
�ل�شينمائي،  بالفن  متعلقة  متتو�د  على  وحتتوى 
�ل�شينمائية  بالثقافة  �ملهتمن  �إىل  ومتتوجتتهتتة 
�إطار  فى  �لثقافة  بهذه  �ملهتمن  �إىل  �أو  كافة، 
�لثقافة  ن�شر  بغر�ص  وذلك  معن،  ثقافى  جتمع 
�ل�شينمائية، وهو �لتعريف �لذى ميكن ��شتقر�وؤه 
فى  �ملتخ�ش�شة  �ل�شينمائية  �لن�شر�ت  و�قع  من 

م�شر �أو خارجها.
ولذلك يختلف �لنقد �ل�شينمائى فى �لن�شرة 
بع�ص  فى  نظريه  عن  �ملتخ�ش�شة  �ل�شينمائية 
�ل�شحافة  مثل  �الأختترى  �ل�شينمائية  �ملطبوعات 
�ل�شينمائية  كتتاملتتجتتات  �ملتخ�ش�شة،  �لفنية 
وغريها، ومثل �لكتب �ل�شينمائية وكذلك �ملر�جع 
�ل�شينمائية ذ�ت �لطابع �لعلمى �ملحكم، وذلك من 
عدة وجوه �ختاف، من �أهمها �لغر�ص �لتجاري، 
ونطاق �لن�شر ذ�ته، ونوعية �ملتلقى �لذى ُتعَنى به 
�ملطبوعة، و�لتكوين �لعام للمطبوعة ذ�تها �شو�ء 

من �لناحية �ل�شكلية �أو من �لناحية �ملو�شوعية.
وفى جمال �لتعرف على ن�شرة نادى �ل�شينما 

�أن  �ملتوقع  فمن  �ل�شكلية،  �لناحية  من  بالقاهرة 
هذه  به  تخرج  �لتتذى  �لت�شميم  �شاأنه  من  يكون 
�لن�شرة؛ �أن يوؤثر على عملية �لتلقى �لتى يقوم بها 
بالقاهرة  �ل�شينما  نادى  فلن�شرة  �لن�شرة،  قارئ 
�شكل منطى خا�ص بها، وكان ل�شيًقا بها، بحيث 
�أ�شبحت �جلو�نب �ل�شكلية فى هذه �لن�شرة متثل 
ركًنا �أ�شا�شًيا فى تكوينها، وهى ما يحكم متييزها 
من خال ثاثة مد�خل رئي�شية، وهى �ل�شفات 
و�ملو�شوعات  �لن�شرة،  فتتى  �ملتتتتتكتتررة  �ل�شكلية 
و�النتماء�ت  عليها،  حتتتتتتوى  �لتتتتتى  �الأ�تتشتتا�تتشتتيتتة 

�ل�شخ�شية لكّتابها.
هو  �ملتكررة،  �ل�شكلية  بال�شفات  و�ملق�شود 
كل ما ميكن ر�شده من �لنو�حى �ملتعلقة بال�شكل 
�أعد�د �لن�شرة �ل�شادرة خال فرة  فى جمموع 
�إ�شد�رها )1968- 1994(، وهى تت�شل بثاثة 
و�شفاتها  للن�شرة،  �لتتعتتام  �حلتتجتتم  هتتى  �أمتتتتور؛ 
�لتبويب،  و�شف  تاأخذ  �لتى  �ملتكررة  �ل�شكلية 

وتلك �ملتكررة ولكنها ال تاأخذ �شكل �لتبويب.
و�ملق�شود باحلجم �لعام للن�شرة �ل�شينمائية 
وكان  �أعد�دها،  من  عدد  كل  �شفحات  عدد  هو 
غري ثابت، الأ�شباب متعددة ال تت�شع هذه �مل�شاحة 
عدد  �أن  ناحظ  �أن  ن�شتطيع  �أننا  غري  لذكرها، 
�شفحات �لن�شرة قد �أخذ فى �لتطور �شعودً� فى 
�ل�شنو�ت �الأوىل من عمر �إ�شد�رها، �إىل �أن و�شل 
�إىل �لذروة فى �ل�شنة �ل�شابعة من هذ� �الإ�شد�ر 
)1974(، ما يعادل متو�شط 31 �شفحة فى �لعدد 
�لو�حد )48 عددً�/ 1492 �شفحة(. ثم �أخذ هذ� 
�حلجم يتذبذب هبوطًا و�شعودً� خال �ل�شنو�ت 

�لتالية للعام 1974، حتى �أن بع�ص �أعد�د �لن�شرة 
قد و�شل �إىل �أربع �شفحات )�ل�شنة 17 �لن�شف 

2 �لعدد 16، �ل�شنة 18 �لن�شف 1 �لعدد 5(.
روح ال�سكل

فى  �ملبوبة  �ل�شكلية  بال�شفات  و�ملق�شود 
ميكن  ما  كل  هو  بالقاهرة  �ل�شينما  نادى  ن�شرة 
مما  فيها،  بال�شكل  �ملتعلقة  �لنو�حى  عن  ر�شده 
يت�شل بالتبويب �أو �لت�شنيف، وميكن متابعته فى 
�أعد�د �لن�شرة ب�شفة منتظمة تقرب من و�شف 
ل  حالة �لدو�م، وهذه �ل�شفات فى �إجمالها ت�شكِّ
�لن�شرة،  �إختتتر�ج  باأ�شلوب  ُيتتَعتترف  �أن  ميكن  ما 
ياأتى  عنا�شر،  عدة  فى  يتمثَّل  �لتتذى  �الأمتتر  وهو 
�لطباعة  فى  �مل�شتخدم  �لورق  نوع  مقدمتها  فى 
ر مما ميكن �أن ن�شميه باالجتاه  ولونه، حيث تطوَّ
نحو �الأناقة �ل�شكلية )ورق مقوى  �ألو�ن( �إىل ورق 
�ألو�ن(، وهو تطور ياأتى  �ل�شحف �ملعتاد )بدون 
ل�شالح �لناحية �ملو�شوعية فى حمتويات �لن�شرة 
)�ت�شاع �ملادة �ملكتوبة وتنوعها، خا�شًة من حيث 
ن�شر  وفتتى  �ملتكاملة  �لنقدية  �ملتتو�د  فى  �لتو�شع 

�ملعلومات �ل�شينمائية �ملختلفة(.
�ل�شكلية  �الأناقة  �لتنازل عن عن�شر  كما مت 
فى كل من نوع �لورق و�ألو�ن �لطباعة، بعد �ملو�شم 
�الأول من �إ�شد�ر �لن�شرة )ينايرتت يونيو 1968(، 
فى  �الأنتتاقتتة  عن�شر  عن  ا  �أي�شً �لتنازل  متَّ  فقد 
مل  ذلتتك  كتتان  و�إن  �خلتتارجتتي،  غافها  ت�شميم 
�لغاف  هذ�  مبحتوى  �لو��شح  باالهتمام  يخل 
�ملنتظمة  �ملعلومات  حيث  متتن  كثرية  ل�شنو�ت 
)��شم �لن�شرة تت �ل�شنة تت �لعدد(، ف�شًا عن ن�شر 
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�شورة من �لفيلم �ملعرو�ص فى برنامج �لنادى فى 
تاريخ �إ�شد�ر �لن�شرة.

كتتمتتا �إنتتته مبتتتتتابتتعتتة �أعتتتتتد�د �لتتنتت�تتشتترة ميكن 
عن  �ملتتتاأختتتوذة  �ل�شوئية  �لتت�تتشتتور  �أن  ماحظة 
�الأفتتتتتام قتتد �حتتتتتلتتت متت�تتشتتاحتتات كتتبتترية خال 
تر�جعت  �مل�شاحات  هذه  ولكن  �الأول،  مو�شمها 
�ل�شينمائى  �لنقد  �لتو�شع فى كتابات  ن�شبتها مع 

وطرح �ملعلومات �ل�شينمائية.
�ملادة  فى  �لتو�شع  نحو  �لن�شرة  �جتتتاه  ومتتع 
)يناير  �لتتثتتانتتى  مو�شمها  متتن  بتتتتدًء�  �ملتتكتتتتتوبتتة، 
1969(، فقد كان هناك �هتمام بت�شميم �لكتابة 
��شتخد�م  فى  بالتو�شع  وذلك  �ل�شفحات  د�خل 
�لعناوين �لفرعية د�خل �ملقاالت ذ�تها، باالإ�شافة 
�إىل �لعنو�ن �لرئي�شى لكل مقالة، كما مت �الهتمام 
ل وحد�ت  بتق�شيم �ملادة �ملكتوبة �إىل �أجز�ء ت�شكِّ

مو�شوعية فرعية د�خل �ملو�شوع �لرئي�شي.
غتتري �إنتتته متتن �ملتتاحتتظتتات �لتتتتتى ميتتكتتن �أن 
عدم  هو  �لن�شرة  فى  �ل�شكلية  �لناحية  على  ترد 
معظم  �إىل  بتتاالإ�تتشتتارة  كّتابها  معظم  �هتتتتتمتتام 
فى  ذلتتك  �أهمية  متتن  �لتترغتتم  على  معلوماتهم، 
�ملاحظة  هتتذه  كتتانتتت  و�إن  �الأحتتيتتان،  متتن  كثري 
بن  �لفارق  ماحظة  مع  تت�شق  ذ�تها،  حد  فى 
ونظريتها  �لعادية،  �ل�شينمائية  �لنقدية  �ملعاجلة 
"ج.  �إلتتيتته  ي�شري  مبتتا  �الأكتتتادميتتتي،  �لطابع  ذ�ت 
�إىل  ينحو  �الأكادميى  �لناقد  باأن  �أندرو"  د�دىل 
"كثة �ال�شت�شهاد بالن�شو�ص �لتى يدعم بها كل 
مو�شوع جديد)7("، مبا يعنيه ذلك من �شرورة 

�الإ�شارة �إىل م�شادر هذه �لن�شو�ص.
فى  �مل�شتخدمة  �حلتتتروف  �شكل  يتتاأتتتى  ثتتم 
�ل�شكلية  �شفاتها  �آخر  هو  �لن�شرة  فى  �لطباعة 
�أنتتو�ع حروف  ناحية ماحظة  �شو�ء من  �ملبوبة، 
�لطباعة �مل�شتخدمة بها من حيث �حلجم، �أو من 
كا�شتثناء  �لكبري  �الأ�شود  �لبنط  ��شتخد�م  حيث 
�هتمام  درجتتة  رفع  بغر�ص  �لن�شرة،  فى  متكرر 
حروف  من  �لنوع  بهذ�  �ملطبوعة  باملادة  �لقارئ 
�لطباعة، الإثارة �هتمامه لاعتناء باأهمية �لكام 
�ملطبوع بهذه �لطريقة، �أو للتاأكيد على وجهة نظر 
خا�شة بالكاتب، �أو حتى من �أجل حتقيق نوع من 

�الإيقاع �لب�شرى ذى �لطابع �ل�شكلى �لبحت.
تكرار وتوجيه

�ملبوبة فى  �ل�شكلية �ملتكررة غري  و�ل�شفات 
�لن�شرة هى تلك �ل�شفات �لتى تتكرر فى �لن�شرة، 
وميكن ر�شدها ك�شفات تت�شل بنو�ح خا�شة من 
ولكنها  معن،  تبويب  حتت  تقع  ال  �أ�شكال  خال 
�لتى  �ل�شفات  من  جمموعة  ل  ت�شكِّ جمملها  فى 

�ملو�د  متتن  كثرية  �أجتتتز�ء  فتتى  ماحظتها  ميكن 
عليها،  �ل�شينمائية  �لن�شرة  �أعتتد�د  حتتوى  �لتى 
معن  بتوجيه  �لنقدية  �ملتتادة  ت�شدير  ذلك  ومن 
منف�شل عن منت �ملقالة �لنقدية �نف�شااًل مكانًيا 
�إىل  �لقارئ  توجيه ذهن  بغر�ص  �شو�ء  ملحوًظا، 
�جتاه  الإظتتهتتار  �أو  عليها،  للركيز  معينة  فكرة 
للتذكري  �أو  ذ�تها،  �ملقالة  �أو  �لنقدية  �لدر��شة 
مبوقف معن �شو�ء فى جمال �لفن �ل�شينمائى �أو 

فى جمال �لنقد �ل�شينمائي. 
ومن �ل�شفات �ل�شكلية �ملتكررة غري �ملبوبة 
بتقدمي  �الهتتتتتمتتام  �إىل  �الجتتتتتاه  �لتتنتت�تتشتترة؛  فتتى 
�ملقاالت  �إنتتهتتاء  وكتتذلتتك  �ملتتقتتاالت،  �فتتاحيات 
ا �أن �أغلب �ملقاالت �لتى  بخو�مت معينة، خ�شو�شً
مميزة  بخو�مت  تنتهى  مميزة  بافتتاحيات  تبد�أ 

ا. �أي�شً
ن�شرة  �شفحات  عدد  فى  �لتو�شع  و�كب  وقد 
فيما  �لتو�شع  يتم  �أن  بالقاهرة،  �ل�شينما  نتتادى 

بحيث  مو�شوعات،  من  وحتتويه  �لن�شرة  ت�شمه 
ال تقت�شر على قدر من �ملعلومات �لتوثيقية �لتى 
�لنادي،  برنامج  فى  �ملعرو�ص  بالفيلم  تت�شل 
�أعتتد�د  فتتى  �حلتتال  كتتان  كما  متتوجتتزة،  وب�شورة 
يونيو  )ينايرتت  �لن�شرة  تاريخ  من  �الأول  �ملو�شم 

.)1968
ومن جهة �أخرى مل تعد مو�شوعات �لن�شرة 
الأفام  �لنقدية  �لدر��شة  جمرد  على  مق�شورة 
تنق�شم  لذلك  بالقاهرة،  �ل�شينما  نادى  برنامج 
�إىل  عليها  �لن�شرة  حتتتتتتوى  �لتتتتتى  �ملتتو�تتشتتوعتتات 
ُتعر�ص  �لتى  �شو�ء  �ل�شينمائية،  �الأفتتام  در��شة 
ُتعر�ص خارجه، �شو�ء فى  �أو  �لنادى  فى برنامج 
دور �لعر�ص �ل�شينمائى �أو �أماكن وجهات �أخرى، 
من  كتتل  على  �لن�شرة  مو�شوعات  حتتتتتتوى  كما 
باأنو�عها وتقدمي  �ل�شينمائية  متابعة �ملهرجانات 
�لكتب �ملتعلقة بكل من �لفنون و�ل�شينما، ف�شًا 
عن �أن للن�شرة دوًر� و��شًحا فى تقدمي �لرجمة 
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فى  �الأجنبية  باللغات  من�شورة  مو�شوعات  فى 
بهذه  �ملتتكتتتتتوبتتة  �ل�شينمائية  �لتتثتتقتتافتتة  متت�تتشتتادر 
�للغات، باالإ�شافة �إىل �حتو�ء �لن�شرة على كل من 
�ملعلومات �لتوثيقية، و�حلو�ر�ت �لنقدية، وتاريخ 
و�لندو�ت  و�ملناق�شات  �لفيلم،  و�أر�شيف  �لفن، 
و�ملوؤمتر�ت �لفنية و�ل�شينمائية، و�ملو�د �الإخبارية 
عن �ل�شينما، ونو�دى �ل�شينما فى م�شر و�لعامل.

انتماءات �سخ�سية
لكّتاب  �ل�شخ�شية  �النتتتتتمتتاء�ت  تتنوع  كما 
�لن�شرة تنوًعا ملحوًظا، حيث �إنها ت�شمل �لعديد 
مهنية،  �أو  وظيفية  كانت  �شو�ء  �النتماء�ت  من 
كاالنتماء �إىل مهنة من مهن �لفنون �ل�شينمائية 
ا �أو �لفنون بوجه عام، ومن هوؤالء يوجد  خ�شو�شً
وم�شوروها  �أفامها،  وكّتاب  �ل�شينما  خمرجو 
من  هناك  �أن  كما  �إلتتخ،  مناظرها...  وم�شممو 
كتَّاب ن�شرة نادى �ل�شينما بالقاهرة من ال ينتمون 
�أو �لفنون عامًة، مثل  �إىل مهنة تت�شل بال�شينما 
�لقانون ف�شًا  وعلماء  �لنف�ص،  وعلماء  �الأطباء، 
ود�ر�شى  �لطبيعية،  و�لعلوم  �لفل�شفة  علماء  عن 

�آد�ب �للغات غري �لعربية.
�أو  �لدر��شية  �ملكانية  لانتماء�ت  �أن  كما 

حمتويات  عتتلتتى  تتتاأثتتريهتتا  �لتتتتتدريتتبتتيتتة 
ب�شارة  "خريى  متتتن:  فتتكتتل  �لتتنتت�تتشتترة، 
�لد�ر�ص فى بولند�، وحممد خان �ملولود 
�ملتدرب  �شيف  و�شمري  بريطانيا،  فى 
�الأمريكية"،  �ملتتتتتحتتدة  �لتتواليتتات  فتتى 
ي�شفى على مادته �لنقدية م�شحة من 

�نتمائه �ملكانى على �لنحو �ل�شابق.
ولكن يربز ملمح مهم فى م�شاألة 
�النتماء�ت �ل�شخ�شية لكّتاب �لن�شرة، 
�لهو�ية  �أو  �الحتتر�ف  تاأثري  مدى  وهو 
ذ�تها،  �ملكتوبة  �ملادة  مو��شفات  على 
حمرًر�  يعمل  �لن�شرة  كاتب  كان  و�إن 
من  �أختترى  عامة  ن�شر  جهة  فى  فنًيا 
د  ُيعَّ فاإنه  غالًبا  �لثابتة  �لوظيفة  موقع 
نادى  ن�شرة  �أن  جند  ولذلك  حمرًفا، 
�ملحرفن  من  كل  بن  جتمع  �ل�شينما 
�إىل  وبالنظر  كّتابها،  بن  من  و�لهو�ة 
حجم �ملو�د �لنقدية �ملن�شورة من�شوبة 
ناحظ  �أن  ميكن  �لفئتن،  متتن  لكل 
فى  �لغالبة  هتتى  �الحتتتر�ف  �شفة  �أن 
�أنه  غتتري  �لن�شرة،  هتتذه  متتو�د  حترير 
�لهو�ة  مل�شاركة  �أن  �ملهم ماحظة  من 
لعل  جمة،  فو�ئد  �لن�شرة  حترير  فى 

زو�يا  بتقدمي  ذ�تها  �لن�شرة  �إثتتتر�ء  �أهمها  من 
�إليها  يلتفت  ال  قد  لاأفام  �لنقدى  �لتناول  من 
فى  بالكتابة  �لتتهتتو�ة  قيام  �أن  كما  �ملتتحتترفتتون، 
�لن�شرة هو �لفر�شة �ملتاحة لهم ملمار�شة �لتجربة 
ع  �لنقدية دون خوف �لوقوع فى �خلطاأ، مما ي�شجِّ
م�شادر جديدة متميزة للنقد �ل�شينمائي، وبذلك 
ُتَعد هذه �لن�شرة و�حدًة من �ملجاالت �لتجريبية 
�ملتاحة لن�شر �لنقد �ل�شينمائى لاأفام �جلديدة 
فى هذ� �ملجال، وهو ما دفع بع�ص هذه �الأفام 
مع  يتفق  ما  �إىل  �لن�شاط  هتتذ�  فى  �لتو�شع  �إىل 

درجة �الحر�ف نف�شها.
اهتمامات مو�سوعية

ن�شرة  �لنو�حى �ملو�شوعية فى  �إىل  وبالنظر 
بعدد  تت�شل  �أنها  جند  بالقاهرة  �ل�شينما  نادى 
عام  �نتماء  ذو  بع�شها  �مل�شائل  �أو  �لق�شايا  من 
بالق�شايا  و�ملق�شود  فني،  �نتماء  ذو  و�الآختتتر 
�لنقدية  �ملتتتادة  �ت�شال  هتتو  �لعامة  �مل�شائل  �أو 
تناولها  ميكن  بق�شايا  بالن�شرة  �ل�شينمائية 
�ل�شينمائية  �لن�شرة  فى  �لنقد  طريق  غري  من 
من  �لتتنتتوع  لهذ�  �ملتتحتتدد  و�ملعيار  �ملتخ�ش�شة، 

قدر  ذ�تتته  �جلمال  بعلم  تت�شل  ال  �أنها  �لق�شايا 
�ت�شالها باالهتمامات عامة وم�شائل عامة �أخرى 
مثل �مليول �ل�شيا�شية ملحررى �لن�شرة ذ�تها، ومثل 
ظهور �آثار �لبيئة �ملحلية فى مو�د �لن�شرة، ومثل 
و�مل�شائل  �لق�شايا  �أن  كما  �لدولية،  �لبيئة  �آثتتار 
�لعامة بو�شفها ال تت�شل بعلم �جلمال، ال تقت�شر 
على �الأمور �ل�شابقة، بل �إن بع�ص �مل�شائل �لعامة 
ومن  ذ�تتتهتتا،  �ل�شينمائية  بتتاالأحتتو�ل  يت�شل  متتا 
ذلك �حلديث عن �ل�شينما �مل�شرية وق�شاياها، 
من  ُيثار  وما  م�شر،  فى  �الأفتتام  على  و�لرقابة 
فى  �ليهودية  �مل�شاألة  حتتول  �شينمائية  كتابات 
�ل�شينما، وعلى ذلك فاإن �لنوع �الأول من �لق�شايا 
�لعامة هو ما ميكن ت�شميته بالق�شايا �لعامة غري 
وهو  منها  �الآختتر  �لنوع  مقابل  فى  �ل�شينمائية، 

�لق�شايا �لعامة �ل�شينمائية. 
غري  �لعامة  و�مل�شائل  �لق�شايا  جمال  وفى 
تكون  قد  �أنها  ناحظ  �أن  ن�شتطيع  �ل�شينمائية 
ذ�ت طابع �شخ�شى يت�شل بكاتب �لن�شرة ذ�ته، 
وهو ما يتمثَّل فى ميوله �لفكرية و�ل�شيا�شية، وهو 
ت�شري  �ملو�شعة  در��شته  �إن  غري  مت�شع،  مو�شوع 
�لي�شارية  �ل�شيا�شية  للميول  �النتماء  غلبة  �إىل 
�الهتمام  مثل  �لن�شرة،  كتتّتتتاب  متتن 
بال�شر�ع �لطبقي، و�لطبقة �لعاملة، 
وفى  �لفكر  فتتى  �لي�شارية  و�لتترمتتوز 
�لدفاع  تبنى  عن  ف�شًا  �ل�شيا�شة، 
�مل�شرية،   1952 يوليو   23 ثورة  عن 
من  ملحوظ  �هتمام  �إىل  باالإ�شافة 
�النتماء  بتتتتتجتتديتتد  �لتتنتت�تتشتترة  كتتّتتتاب 
فى  �ملتت�تتشتتارك  لل�شخ�ص  �ل�شيا�شى 
�شناعة �لفيلم �ل�شينمائي، و�أثر هذ� 

�النتماء على �إنتاجه �لفني.
�لتتتتعتتتتامتتتتة غري  و�لتتتتقتتتت�تتتتشتتتتايتتتتا 
�ملحلي،  �لتتطتتابتتع  ذ�ت  �ل�شينمائية 
�ملحلية  �لبيئة  �آثار  فى  يتمثل  ما  هى 
فهى  �لن�شرة،  متتتو�د  فتتى  ونتائجها 
للكاتب،  �ملتتحتتلتتيتتة  بالبيئة  تتترتتتبتتط 
)�لديكتاتورية  �شيا�شية  كانت  �شو�ء 
�لعامة  �حلتتريتتات  تتتت  و�لدميقر�طية 
�ل�شبعينيات  فرة  تقومي  تت  و�خلا�شة 
تت  م�شر  فتتى  �لع�شرين  �لتتقتترن  متتن 
ظاهرة �لتطرف �لدينى  �النحر�فات 
�الأحد�ث  تت  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية 
مثل:  م�شر  فتتى  �ملهمة  �ل�شيا�شية 
مظاهر�ت �لطلبة، رحيل جمال عبد 
�لنا�شر باملوت، �أحد�ث 15 مايو �شنة 
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كانت  �أو  �إلخ(،  �ل�شاد�ت...  �أنور  بو��شطة   1971
�ل�شفة  �أو  �القت�شادية  بال�شفة  تت�شل  م�شائل 
�الجتماعية )�النفتاح �القت�شادى  و�قع �ملجتمع 
�مل�شرى ب�شفة عامة تت ظاهرة �الجنذ�ب �لريفى 
�إىل �لقاهرة تت تعين �خلريجن تت �الأ�شرة تت �لدين 
�أو  �خلتتتارج(،  �إىل  �لعمالة  هجرة  تت  �الإ�شكان  تت 
و�آثارها  �مل�شرية  تت�شل باحلروب  كانت م�شائل 

وماب�شاتها.
ذ�ت  �ل�شينمائية  غري  �لعامة  �لق�شايا  �أمتتا 
�لبيئة  تاأثري  تتمثَّل فى  �لتى  �لدويل، هى  �لطابع 
ومن  �لن�شرة،  كاتب  على  �مل�شرى  �لوطن  خارج 
ليبيا(،  تتتت  )فل�شطن  �لعربية  �لق�شايا  ذلتتك 
�لواليات  من  )�ملتتوقتتف  �لعربية  غري  و�لق�شايا 
ا  �ملتحدة �الأمريكية، فكرًيا وفنًيا و�شينمائًيا �أي�شً
تتتت جتتذور �ملجتمع  �لتتعتتامل  فتتى  �لتتقتتوى �حلاكمة  تتتت 
�الأوروبى  �شيا�شة �ال�شتعمار �لربيطانى  مفارقات 

�لتخلف �الإفريقى ... �إلخ(.
�شد�رة  فى  �مل�شرية  �ل�شينما  م�شاألة  وتعد 
مو�شوعات �لن�شرة �لتى تت�شل بالق�شايا �لعامة 
بال�شينما  مبكر  �هتمام  فهناك  �ل�شينمائية، 
�لن�شرة،  كّتاب  جانب  من  وم�شاكلها  �مل�شرية 
�ل�شينما  م�شاألة  در��شة  مو�شوعات  �أهتتم  ومتثل 
�لن�شرة فى �شبع هي: تقومي  �مل�شرية من خال 
بتاريخ  �الهتمام  تت  م�شر  فى  �ل�شينما  جمهور 
�ل�شينما باملهرجانات  تت عاقة  �ل�شينما �مل�شرية 
من  بغريها  �مل�شرية  �ل�شينما  مقارنة  تت  �لدولية 
�ل�شينما �لعربية وغري �لعربية تت �أهم �مل�شاكل �لتى 
بالنهو�ص  �ملناد�ة  تت  �مل�شرية  �ل�شينما  تو�جهها 
�أطلقها  �لتى  �ل�شفات  �أهم  تت  �مل�شرية  بال�شينما 
جمال  فى  �مل�شرية  �ل�شينما  على  �لن�شرة  كّتاب 

على  �لرقابة  ق�شية  كانت  ولذ�  عليها..  �لهجوم 
�لتد�ول،  م�شتمرة  ق�شية  هى  م�شر  فى  �الأفام 
ال ينقطع �حلديث عنها عادًة، فاإن لن�شرة نادى 

�ل�شينما بالقاهرة باعًا و��شحًا ب�شاأنها. 
�سد الرقابة

�لرقابة  فكرة  من  �لن�شرة  موقف  ويتجلى 
متتن ختتتال وجتتهتتة �لتتنتتظتتر �لتتغتتالتتب فتتيتتهتتا وهى 
�إظهار  على  �لعمل  مع  خا�شًة  �شدها،  �لوقوف 
بالفنان  يت�شل  فيما  �شو�ء  لها،  �ل�شلبية  �الآثتتار 
�أو فيما يت�شل باجلمهور.. غري �أن هناك موقًفا 
��شتثنائًيا من �لرقابة على �الأفام ينتهجه جانب 
من كّتاب �لن�شرة، و�إن كان حمدوًد�، هناك من 
�إىل نغمة ظروف �حلرب  ��شتناًد�  �لرقابة  يوؤ�زر 
�شيا�شية  ميول  �إىل  ��شتناًد�  �أو   ،)1973 )عتتام 
�أ�شباب  �إىل  �أو  ذ�تتتته،  �لن�شرة  بكاتب  خا�شة 
�أخاقية.. غري �أن كّتاب �لن�شرة ال يتوقفون عن 
�ملوؤيدة  �أو  للرقابة  �ملناه�شة  �الآر�ء  �إبد�ء  جمرد 
لها، و�إمنا يجتهد جانب منهم فى فل�شفة �لرقابة 

ذ�تها �أو فى تقدمي �ملقرحات ب�شاأنها. 
�لعامة  �لتتقتت�تتشتتايتتا  فتتى  �لتتثتتالتتثتتة  و�ملتت�تتشتتاألتتة 
�ل�شينمائية هى "�مل�شاألة �ليهودية فى �ل�شينما"، 
فقد �أ�شبح �الجتاه �لنقدى نحو بحث تاأثري �مل�شاألة 
�ليهودية فى م�شادر �الإبد�ع �لفنى عاًمة �جتاًها 
�مل�شاألة  هذه  بتاأثري  �الهتمام  يعد  ومل  ملمو�ًشا، 
و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �لنو�حى  على  مق�شوًر� 
ال  عتتتدًد�  نح�شر  �أن  ن�شتطيع  ونتتحتتن  فح�شب، 
باأ�ص به من كّتاب �لن�شرة �لذين يتعر�شون لهذه 
�مل�شاألة �شو�ء مرة و�حدة �أو �أكث من مرة، �شو�ء 
ب�شفة مبا�شرة �أو ب�شفة غري مبا�شرة.. ويت�شل 
بامل�شاألة  �ملت�شل  �لنقدى  �لفكر  تقدمي  نطاق 

ونوع  �جلن�شية  من  بكل  �ل�شينما  فى  �ليهودية 
�ملادة �لنقدية.. و�ملق�شود باجلن�شية: هو جن�شية 
�الأعمال �لفنية مو�شوع �لدر��شة �لنقدية، لي�شمل 
�مل�شرية  و�الأفتتتتام  �الأجنبية  �الأفتتتام  نطاقها 
�إنه من  كما  �لعربية،  �لتتدول  �أفتتام  من  وغريها 
على  يغلب  فاإنه  �لنقدية،  �ملتتادة  جن�شية  ناحية 
�مل�شاألة،  هذه  فى  �مل�شرى  �لفكر  تقدمي  �لن�شرة 
م�شادر  من  �ملرجمة  �ملتتو�د  بع�ص  عن  ف�شًا 
�ملادة  نتتوع  ا  �أي�شً �لنطاق  ي�شمل  كما  �أجنبية.. 
�حلتتتو�رى  �لنقد  بتتن  متتا  تتنوع  فهى  �لتتنتتقتتديتتة، 
�إىل  باالإ�شافة  �ل�شينمائية،  �ملهرجانات  ومتابعة 
فى  �لنقدية  �ملقاالت  كتابة  وهو  �لغالب  �الجتتتاه 

هذ� �ملجال.
�مل�شاألة  �شاأن  فى  �ملو�شوعية  �لناحية  ومن 
هناك  فتتاإن  �لن�شرة،  فى  �ل�شينما  فى  �ليهودية 
�لن�شرة،  فى  �لفكرية  �الجتتتاهتتات  فى  �ختافًا 
و�شع  فى  جتتهد  �أن  حتتتاول  ال  �جتاهات  فهناك 
�أى تاأ�شيل معن من خال تناولها لهذه �مل�شاألة، 
�أو  �ل�شينما  فى  مظاهرها  �إىل  باالإ�شارة  وتكتفى 

�إىل �آثارها �أو �إىل �الثنن مًعا �ملظاهر و�الآثار.
�أما �جلانب �الآخر فى هذ� �ل�شاأن فهو خا�ص 
جتتهد  �أن  حتتتتاول  �لتتتتتى  �لفكرية  بتتاالجتتتاهتتات 
لو�شع تاأ�شيل معن من خال تناول هذه �مل�شاألة، 
بال�شينما  ُي�شمى  ما  فكرة  وجتتود  يوؤكد  �أحدهما 
�الآخر  و�الجتتتاه  �لعاملية،  �ل�شينما  فى  �ليهودية 
هناك  �أن  يتترى  وال  �لفكرة  هتتذه  نفى  �إىل  مييل 
وبن  �لتتيتتهتتوديتتة،  بال�شينما  ت�شميته  ميكن  متتا 
�الآر�ء  متتن  جمموعة  تتتتر�وح  �الجتتتاهتتن  هذين 
�لر�أى  �أ�شحاب  جميع  ولكن  �الأختتترى،  �لنقدية 
بينهما،  ومتتا  �لرئي�شين  �الجتتتاهتتن  هذين  فى 
"�ل�شينما  ُي�شمى  ما  بوجود  �الإقر�ر  �إىل  يتجهون 
�الجتاهن  بن  �الختاف  لي�شبح  �ل�شهيونية"، 
حم�شوًر� فى مفهوم �ل�شينما �ل�شهيونية لدى كل 
منهما، فبينما يو�شع �الجتاه �الأول، �لذى ينادى 
�ل�شينما  مفهوم  من  �ليهودية،  �ل�شينما  بفكرة 
�ل�شهيونية، فاإن �الجتاه �لثاين، �لذى ينفى فكرة 

يق من هذ� �ملفهوم. �ل�شينما �ليهودية، ُي�شّ
ق�سايا فنية

�لتى  �لعامة  و�مل�شائل  �لق�شايا  مقابل  وفى 
تتناولها �لن�شرة، من خال �لق�شايا �لعامة غري 
�ل�شينمائية و�الأخرى �ل�شينمائية، فاإن �ملحتويات 
و�مل�شائل  �لق�شايا  تت�شمن  للن�شرة  �ملو�شوعية 
�لفنية، وهذه �لق�شايا �لفنية قد تكون عامة، من 
�شاأنها �أن تت�شل بعموم �لفنون ولي�ص فن �ل�شينما 
�ملقارن  �لنقد  مثل  �لتحديد،  وجتته  على  وحتتده 
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ق�شايا  تكون  �أن  ميكن  �إنتتهتتا  كما  �لنقد،  ونقد 
وم�شدره  �لفيلم  بن  كالعاقة  �شينمائية  فنية 
و�لفنون  �ل�شينما  بن  و�لعاقة  �ل�شينمائي،  غري 
�الأخرى، باالإ�شافة �إىل فن �ت�شال �ملادة �لنقدية 
كان  و�إذ�  �ل�شينمائي.  �لفيلم  فن  بعنا�شر  ذ�تها 
مفهوم �لنقد �ل�شينمائى ين�شرف �إىل �لبحث فى 
�لعاقات بن �الأفام وما يت�شل بها، كما يبحث 
بينها،  فيما  لتتاأفتتام  �ملتبادلة  �لتتتتتاأثتتري�ت  فتتى 
وكذلك �لتاأثري�ت �ملتبادلة بن �ل�شينمائين فيما 
من  �أكتتث  يت�شع  �ملقارنة  مفهوم  �أن  غري  بينهم، 
بحكم  وذلك  �ل�شينمائي؛  �لنقد  جمال  فى  ذلك 
�ت�شاع مفرد�ت �للغة �ل�شينمائية ذ�تها من جهة، 
يجمع  فنًا  �ل�شينما  كون  بحكم  �أخرى  جهة  ومن 
له  �ل�شابقة  �الإن�شانية  �لفنون  نتاج  خاله  من 
)�ل�شعر تت �ملو�شيقى تت �لرق�ص تت �لعمارة تت �لنحت 
مبا  �ملقارنة  جمال  يت�شع  ثم  ومن  �لت�شوير(،  تت 

يتفق مع هذ� �الت�شاع ذ�ته.
للمقارنة  كمو�شوع  �الأفتتام  در��شة  وتركز 
من حيث نوعها، على حالة �ملقارنة بن �الأفام 
�ن�شبَّت  �تتشتتو�ء  �لبع�ص،  وبع�شها  �ل�شينمائية 
لاأ�شخا�ص:  من�شوبة  �الأفتتتتام  على  �ملتتقتتارنتتة 
نف�ص  �إىل  فيلم من�شوبن  �أكث من  )�ملقارنة بن 
م�شور/  �شيناريو/  كاتب  �ملتتختترج/  �ل�شخ�ص 
من�شوبن  فيلم  من  �أكث  بن  �ملقارنة  �أو  �إلخ   ...
)�أ(  للمخرج  )فيلم  �شخ�ص:  متتن  �أكتتتث  �إىل 
 ... )ج(  للمخرج  وثالث  )ب(  للمخرج  و�آختتر 
�إىل  �الأفتتام  �ملقارنة بن  تن�شحب  قد  �إلتتخ( كما 
عن�شر �أو �أكث من عنا�شر فن �لفيلم �ل�شينمائى 
�ل�شيناريو،  �لفيلم،  مو�شوع  �لدر�مي/  )�لبناء 
�لبناء  تت  �الأحتتتد�ث  زمتتن  �حلتتو�ر،  �ل�شخ�شيات، 

�لت�شوير،  �أماكن  �لفني،  �الأ�شلوب  �ل�شينمائي/ 
�لتتعتتمتتارة و�لتتديتتكتتور، �لتتلتتون، �لتتتزي، �الإ�تتشتتاءة، 
�آلة  حركة  �لت�شوير،  �آلة  وو�شع  �لت�شوير  زو�يتتا 
�النتقال  �أ�شاليب  �ل�شوت،  �شريط  �لت�شوير، 
تت �لبناء �لفكري/ روؤية �ملخرج فى روح  �لتمثيلى 

�لعمل �لفني، �ملوقف �لفكرى للعمل �لفني(.
كتابات  فتتى  �ملتتقتتارنتتة  متتن  �لغر�ص  �أن  كما 
�إظهار  منها  �أمتتور  عتتدة  �إىل  ين�شرف  �لن�شرة 
�أوجه �ل�شبه بن �أطر�ف �ملقارنة )ويت�شل بذلك 
كتتل متتن �العتتتتتد�ء و�القتتتتتبتتا�تتص( و�إظتتهتتار �أوجتته 
�الختاف بن �أطر�ف �ملقارنة، و�ملفا�شلة بينها، 
معينة  نظر  وجهة  �إثبات  عن  ف�شًا  وتقوميها، 
هذ�  در��تتشتتة  �أن  غتتري  �لن�شرة..  كاتب  يتبناها 
�جلانب من �لن�شرة ميكن �أن ت�شري �إىل �أن هناك 
هناك  �أن  ف�شًا  مغلوطة،  �أو  منقو�شة  مقارنات 
جانًبا من كّتاب �لن�شرة، ينفى عن مادته �لنقدية 
فى  بالفعل  موجودة  �إنها  مع  �ملقارنة  ��شتخد�م 

منت �لدر��شة.
نقد النقد

�لنقدى  �لتناول  هتتو  �لنقد  نقد  كتتان  و�إذ� 
لاأعمال �أو �ملو�د �لنقدية ذ�تها، فاإن ن�شرة نادى 
�ل�شينما تت�شمن مو�ًد� ين�شحب عليها مفهوم نقد 
�لنقد، �شو�ء كان ذلك ين�شب على �ملادة �لنقدية 
�الأ�شلية �لتى يتناولها نقد �لنقد )نقد فيلم كذ�( 
�الأ�شلية  �لنقدية  �ملتتادة  مو�شوع  على  ين�شب  �أو 

)فيلم كذ�(.
�لن�شرة  كّتاب  �جتهاد  �ت�شاع جمال  �أن  غري 
�أن  �شاأنه  من  �ل�شينمائى  �لنقد  نقد  جمتتال  فى 
نقدية  متتبتتادئ  تقدمي  فتتى  �الجتتتتتهتتاد  �إىل  ي�شل 
بذ�تها )ال يوجد تعار�ص بن �لرومان�شية فى �لفن 

و�لو�قعية فى �لتقدمي، وفى تقدمي بع�ص �ملفاهيم 
�لنقدية )�خليال �لفنى  �لفكر �ل�شينمائى  للفن 
�لنقد  تت  و�الإثارة  �لت�شكن  تقع بن  وظيفة وقائية 
�مل�شطلحات  بع�ص  تقدمي  وفى  روؤيتتة(،  ي�شاوى 
�لو�قعية  �ل�شمريى   )�لزمن  �جلديدة  �لنقدية 
�لغطاء  تت  �ل�شكل  فى  �ملغامرة  تت  �ال�شتعر��شية 
تقدمي  وفى  �ل�شا�شة(،  تربيد  تت  لل�شينما  �لثقافى 
�شينما  �لوعى   )�شينما  مبتكرة  نقدية  تعبري�ت 
تت  �لثقافية  �ل�شادر�ت  كاأهم  �ل�شينما  تت  �ل�شدمة 

�ل�شينما �ال�شتهاكية(.
وفى مقابل �لق�شايا �لفنية غري �ل�شينمائية 
فاإنها  عليها،  �لن�شرة  مو�شوعات  حتتوى  �لتى 
ومن  �ل�شينمائية،  �لفنية  �لق�شايا  على  حتتوى 
�ل�شينمائى  �لفيلم  بن  �لعاقة  در��شة  �أبرزها 
تت  �مل�شرح  تت  )�الأدب  �ل�شينمائى  غري  وم�شدره 
�لتاريخى  �لو�قع  �أحتتد�ث  تت  �الأغنية  تت  �الأ�شطورة 
�لعنا�شر  و�ملعا�شر(، وذلك من خال عدد من 
ب�شفة  �لنقل  �أمتتانتتة  )متتدى  �لنقل  م�شاألة  مثل 
عامة تت مدى �لتو�شع فى در��شة تفا�شيل �لنقل(، 
و�أ�شلوب  �ل�شينمائية  �ملتتعتتاجلتتة  قيمة  وتتتقتتديتتر 
�الإخر�ج عند حتويل �مل�شدر غري �ل�شينمائى �إىل 
فيلم �شينمائي، و�الإ�شارة �إىل فو�ئد نقل �الأدب �أو 

غريه �إىل �ل�شينما و�أ�شبابه.
�الأختترى  �ل�شينمائية  �لفنية  �لق�شية  �أمتتا 
كّتاب  �جتاهات  در��شة  فى  ذ�تها  تفر�ص  �لتى 
�ل�شينما  بن  بالعاقة  �الهتمام  فهى  �لن�شرة 
)�أعمال  �ملو�شيقى  مثل  �الأختترى  �لفنون  وبع�ص 
�شينمائية تتناول �شري �أعام �ملو�شيقى تت �ملناظرة 
بن �أبنية �لفيلم و�أبينة �لعمل �ملو�شيقى  ��شتعارة 
�مل�شطلحات �ملو�شيقية فى تكوين �الآر�ء �لنقدية 
�ل�شينمائية تت تاأثري ��شتخد�م عمل مو�شيقى معن 
على �لقيمة �لفنية للفيلم(، وكذلك �لعاقة بن 
�لفيلم  بن  )�لربط  �لت�شكيلية  و�لفنون  �ل�شينما 
ومد�ر�ص �لفن �لت�شكيلى  �ملقارنة بن عنا�شر فن 

�لفيلم وعنا�شر من �لفن �لت�شكيلي(.
�ملو�د  �ت�شال  متتدى  ندر�ص  عندما  ولكننا 
من  بعنا�شر  �لن�شرة  تقدمها  �لتتتتتى  �لنقدية 
�الإح�شائية  �ملر�جعة  نكت�شف من خال  �لفيلم، 
لعينة من ح�شاد �لن�شرة )�ل�شنة 9 �لت�شنيف 2 
�لعدد 20( �أن كّتاب �لن�شرة يتناولون عنا�شر فن 
تقريًبا   %9،76 يتجاوز  ال  مبا  �ل�شينمائى  �لفيلم 
)حمل  �ل�شنة  ن�شف  ملجلة  �لكلى  �حلجم  متتن 
�لفح�ص(، حيث يت�شح �أن كّتاب �لن�شرة يغلبون 
�الهتمام بالناحية �لفكرية للفيلم �ل�شينمائى على 
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ح�شاب �لناحية �لفنية، وهو ما يظهر من خال 
�أنف�شهم  �لن�شرة  كّتاب  �آر�ء  كّتاب  ن�شو�ص  و�قع 
�لتى تتمحور حول �ملو�شوعات �الآتية: �الجتاه نحو 
تت م�شايرة �الجتاه  و�مل�شمون  �ل�شكل  �لف�شل بن 
عن  للفيلم  �لفكرى  �مل�شمون  بحث  يف�شل  �لذى 

بحث غريه.
ولتتكتتن تتتت ومتتتن جتتهتتة �أختتتترى تتتت قتتد ال يرجع 
�لعمل  مب�شمون  �الهتتتتتمتتام  غلبة  فتتى  �ل�شبب 
�إىل  �لن�شرة  �لفكرى بن كّتاب  �لفيلمى وحمتو�ه 
�ل�شببن �ل�شابقن، �إذ قد يعود �ل�شبب �حلقيقى 
�إىل �أمور تت�شل باإمكانيات �لكاتب و��شتعد�د�ته 
�لذ�تية، ومن ذلك وقوع كاتب �لن�شرة فى بع�ص 
لعنا�شر  متابعته  قتتدرة  من  تقلل  �لتى  �لعيوب 
�لنقدية  مادته  منت  فى  لت�شمينها  �لفيلم  فن 
�مل�شطلحات  بع�ص  تعريف  )عتتدم  �الأفتتام  عن 
بن  �لتناق�ص  تت  �لكاتب  ي�شتخدمها  �لتى  �لفنية 
�لكاتب  غر�ص  وبن  �مل�شطلح  م�شمون  حقيقة 
نقدية  بعنا�شر  �الهتمام  عدم  تت  ��شتخد�مه  من 
مهمة قد ال يلتفت �لكاتب �إليها – ظروف بع�ص 
من  �إنتته  غري  �لنقد(..  هتتو�ة  من  �لن�شرة  كّتاب 
�ملهم �الإ�شارة �إىل �أن �أعد�د ن�شرة نادى �ل�شينما 
بالقاهرة تت�شمن بع�ص �الجتاهات نحو �الهتمام 
كانت  و�إن  متو�زنة،  بطريقة  �لفيلم  فن  بعنا�شر 

�الأمثلة �لد�لة على ذلك حمدودة جًد�. 
نتائج

وجود  من  �لرغم  على  �أنتته  ناحظ  ولكننا 
ن�شرة  فى  �ملميزة  �ل�شكلية  �جلو�نب  من  �لعديد 
من  �لتترغتتم  وعتتلتتى  بتتالتتقتتاهتترة،  �ل�شينما  نتتتادى 
ثر�ئها مبا تت�شمنه من نو�ح مو�شوعية متعددة، 
�أن نخرج مبجموعة من �لنتائج لعل  فاإننا ميكن 

�أهمها �أن هذه �لن�شرة مل تقدم نظرية �شينمائية 
�لنظرية،  مثل هذه  تتبنى  �أو  �أو عربية،  م�شرية 
بالرغم من هذ� �لث�ء �ل�شكلى و�ملو�شوعي، فلم 
كر��شات  به  قامت  �لذى  �لدور  توؤدى  �أن  ت�شتطع 
�ل�شينما �لفرن�شية مثًا بالن�شبة حلركة "�ملوجة 
�أن هذه  �لفرن�شية.. كما  �ل�شينما  �جلديدة" فى 
م�شرية  �شينمائية  بحركة  ترتبط  مل  �لن�شرة 
فى  �ل�شينما  كر��شات  �رتبطت  مثلما  معينة، 
جملة  �رتبطت  ومثلما  �جلديدة،  باملوجة  فرن�شا 
بريطانيا،  فى  �حلرة  بال�شينما   sequence
وكان من �ملنتظر �أن ترتبط ن�شرة نادى �ل�شينما 
جاءت  �لتى  �لوحيدة،  �مل�شرية  �ل�شينما  بحركة 
مو�كبة لتاأ�شي�ص نادى �ل�شينما بالقاهرة و�إ�شد�ر 
ن�شرته وهى "جماعة �ل�شينما �جلديدة"، وهو ما 
جتربة  ��شتمر�ر  لعدم  �شو�ء  بالفعل،  يحدث  مل 
هذه �حلركة، نتيجة ظروف �الإنتاج فى �ل�شينما 
عن  �لن�شرة  كّتاب  عتتزوف  ب�شبب  �أو  �مل�شرية، 
لاأفام  للتنظري  و��شح  نقدى  �جتتتاه  تاأ�شي�ص 

قدمتها جماعة �ل�شينما �جلديدة فى م�شر.
هذه  ملثل  �لنقدى  �لتقومي  �أن  ر�أيتتنتتا  وفتتى 
�أن  �الآن.. غري  �لتجربة مل ينل حقه كامًا حتى 
�لقيمة �حلقيقية لن�شرة نادى �ل�شينما بالقاهرة 
�لثقافية  �حلياة  فى  �لنقدى  �لتتث�ء  فى  تكمن 
�ل�شينمائية فى م�شروبقية دول �ملنطقة �لناطقة 
باللغة �لعربية، وهو ثر�ء ناجت عن عن�شر �لر�كم 
�خلا�ص بها و�لذى يتمثل فى �أعد�دها �ل�شادرة 
مما  تقريًبا،  عاًما  وع�شرين  �شبعة  متتد�ر  على 
يجعلها مرجًعا �شينمائًيا م�شرًيا وعربًيا مهًما فى 
جمال �لنقد و�لثقافة �ل�شينمائين ب�شفة عامة، 
ملحاولة  منا�شًبا  منوذًجا  �لن�شرة  هذه  تعد  كما 

�شينمائية متخ�ش�شة مماثلة،  ن�شرة  �أى  �إ�شد�ر 
ف�شًا عن �أنها �إحدى �ملجاالت �ملتاحة للتجريب 
فى �لنقد �ل�شينمائى فى م�شر، مما �شاعد على 

ظهور �أفام نقدية �شينمائية جديدة.
تو�شيات

�لتتثوة  �أهتتمتتيتتة حماية  �لتتبتتاحتتث عتتن  ولتتعتتل 
�لنقدية �ل�شينمائية فى م�شر يرى �الآتي: 

�أحد  �أو  �لتتثتتقتتافتتة  وز�رة  تتبنى  �أن   -1
نادى  ن�شرة  جمتتلتتد�ت  ن�شخ  �إعتتتادة  �أجتتهتتزتتتهتتا، 
وكل  �لفيلم،  جمعية  ون�شرة  بالقاهرة،  �ل�شينما 
�ل�شينمائية  �لن�شر�ت  عنه من  �لك�شف  ما ميكن 
�ملنا�شبة  �الأعتتد�د  وتوفري  �الأختترى،  �ملتخ�ش�شة 
لتتتتتكتتون مرجًعا  �لتتنتت�تتشتتر�ت  متتن جمتتلتتد�ت هتتتذه 
لاإطاع  �لفر�شة  والإتاحة  منا�شًبا،  �شينمائًيا 

عليها.
و�قع  متتن  �خلا�شة  �لك�شافات  �إعتتتد�د   -2
حمتويات جملد�ت ن�شرة نادى �ل�شينما بالقاهرة 
�لنقدية  �لتتدر��تتشتتات  الإعتتتد�د  �لفر�شة  الإتتتاحتتة 
�ل�شينمائية  �ملعرفة  جمتتاالت  فتتى  �ملتخ�ش�شة 
عليها  �لن�شرة  جمتتلتتد�ت  حتتوى  �لتى  �ملختلفة 
)ك�شاف �الأعام من �لكّتاب تت ك�شاف �لدر��شات 
�ل�شينمائية �ل�شاملة تت ك�شاف �ل�شينما �لت�شجيلية 
�ل�شينما  ك�شاف  تت  �الأجنبية  �ل�شينما  ك�شاف  تت 
�لتتعتتربتتيتتة تتتت كتت�تتشتتاف �ملتتتتو�د �ملتترجتتمتتة تتتت ك�شاف 
�ملو�شوعات  ك�شاف  تت  �ل�شينمائية  �ملهرجانات 
�ملتخ�ش�شة) �حلروب تت �لثور�ت تت �ملر�أة تت �لطفل 
�ل�شينما  تت  �لنقد  نقد  تت  �ملقارن  �لنقد  تت  �لعمال  تت 
و�مل�شرح  �ل�شينما  تت  و�ملو�شيقى  �ل�شينما  تت  و�الأدب 

تت �ل�شينما و�لفن �لت�شكيلي... �إلخ(.

�الإ�شار�ت �ملرجعية:
 Bawden، Liz Anne: The Oxford  -1
 Companion to film، London، Oxford

.166  .P  ،1967  ،university press
ترجمة:  �لكربى،  �لفيلم  نظريات  �أنتتدرو:  د�دىل  ج.    -2
�لعامة  �مل�شرية  �لهيئة  )�لقاهرة:  �لر�شيدى  فتتوؤ�د  جرج�ص 

للكتاب، 1987( �ص 19.
3- �ملرجع �ل�شابق: �ص 79.

4- ها�شم �لنحا�ص: ن�شرة جمعية �لفيلم بالقاهرة، �لعدد 
5 )مايو/ يونيو/ يوليو/ 1966( �ص 71.

م�شر  فتتى  �ل�شينما  نتت�تتشتتر�ت   : د.  قتتتتدري،  نتتاجتتى   -5
)�لقاهرة: �ملركز �لقومى لل�شينما 1996( �ص 25 - 26.

6-  �ملرجع �ل�شابق، �ص 31 – 37.
7- ج. د�دىل �أندرو: �ملرجع �ل�شابق: �ص 178.
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تلك �سرورة . �أن �أجته �إىل هن�ك ب�أق�سى �سرعة 
�لثكن�ت  فى  عنه  و�أبحث   ، �مل�س�ف�ت  ف�أطوى   .
�لبعيدة �لتى �أخذته ، وطوحته بعيد� عن �لد�ر ، 
و�لع�س�فري ، و�أ�سم�ك �لزينة ، وكالب �ل�سكك 
�ملبرتدة �لتى ك�ن يحنو عليه� ب�سكل مل �أر �أحد� 

يفعله غريه.
 ق�لت ىل �أمه : ج�ءنى �سوته منك�سر� وحزين�. 

 �نتف�ست قلق� ، وز�د توج�سى كلم� �أوغل �لوقت 
فى ريبته .�سمعته� تبكى فى حجرته� . ر�أيت �أن 
مرة  غري  �أفعله�  مل   . ذلك  �سعوبة  على  �أزوره 
 ، �لثكن�ت  من  ب�لقرب  فيه�  �أمر  كنت  و�حدة 
و�نتظرت �س�عتني حتى ك�دت روحى تزهق من 
 ، يده  ومد  وب�سو�س�  فرح�  يومه�  ج�ءنى   . �مللل 
ىل  غمز   . و�لفو�كه  �لأطعمة  كي�س  وحت�س�س 

بعينيه : �أم� �أنت �أحلى �أب .
 �سحت فيه و�أن� �أت�أمله مرح� بزي�رتى �ملف�جئة 
 . �هلل  �سبح�ن   : �لك�تب  �سديقى  ومعى   ، له 

جندى يحمى �لوطن �سحيح.
 �سحك �س�خر�: �أحمى �لوطن بقطعة خ�سب ل 

ذخرية فيه�.
لن� زج�جتني  و�أح�سر  �ملزحة على خري،   مرت 
لن�سف  يومه�  معه  جل�سن�  �لغ�زية.  �ملي�ه  من 
�س�عة ثم �ن�سرفن� على �لفور فى خف�ء . �ملك�ن 
�أم�   ، ج�نب  كل  من  �لأ�سو�ر  وحتوطه   ، بعيد 

�ملح�ذير ف�أ�سعب من �أن نتخط�ه� ب�سهولة.
�لبقية  على ّ  نغ�س  ركبته  �لذى  �لت��سعة   قط�ر 
 ، مروع  فزح�مه  ؛  ذهنى  �سفو  من  �لب�قية 
رقعة  على  حت�سل  كى  تت�س�رع  و�لأج�س�د 

للوقوف فم� ب�لك ب�جللو�س . 
 ق�لت ىل وهى ت�سر ىل بع�س �لأطعمة �ملطهية 
�سوته  ك�ن   : حمكمة  ربطة  فى  دق�ئق  منذ 

م�سروخ� من �لنحيب .
 ـ هل �أخربك ب�سيء ؟

 ـ ل .
 ـ فلم�ذ� �أذهب ؟

 ـ �أن� �أدرى ب�بنى .
 ـ كيف؟

 ـ �إنه يتكتم كربه فى �سدره.
ىل  �أن  ف�أخربه  �لق�ئد  �إىل  �أتوجه  �أن  ىل  هل   
"حني خدمت على �جلبهة  " �لك�كى  حق� على 

ل�سنو�ت ، ودونت كل ذلك فى �أور�قى .
فى  م�سفوفة  �لك�فور  و�أ�سج�ر   ، ملتو  �لطريق   
�ملنحدر�ت . ك�ن يجب علّي �أن �أتخطى مزلق�ن 
 ، دهمنى  �لقط�ر  �أن  �سعرت  �حلديد.  �ل�سكة 
�سي�رة  �لب�ب  وك�ن   ، فتوجعت  ط�س�  وط�سنى 
خدر  �أن  بعد  و�سقطت  �نزلق  قد  �مليكروب��س 
�لتى  �ل�سي�رة  �أتوجع.  فرحت  ج�سدى  �لك�سل 
ك�نت  �لثكن�ت  حتى  �لقط�ر  حمطة  من  ركبته� 
ح�سر�  حم�سورون  ورك�به�   ، تطقطق  مف��سله� 
كقطعة حلم و�حدة . كوب م�ء فى يد �س�ب ملتح 
ر�ح يقر�أ " ي�س " ، وبر�س�مة �سد�ع ، مع بع�س 

�مل�ء �ملزهر�ملر�سو�س على �لوجه.
�أن عدلت من هيئتى . ع�س�كر فى   و�سلت بعد 
نف�س �ل�سن �لغ�س �أ�س�رو� ىل �أن �أبقى قليال فى 

�لظل ريثم� مير �ل�س�بط فى نوبته �لروتينية .
 على �حل�س�ئ�س �خل�سر�ء ج�ءت جل�ستى ، وخط 
�جلري �لأبي�س يحدد بو�سوح �ملنطقة �ملحذورة. 
 وجدته يتلفت ، وبيده قف�س �سغري من �خليزر�ن 
، ك�ن يحركه م�سرور� . مييل بج�سده �ل�سغري ، 
وهو ي�سع �حلب فى قب�سة يده �ل�سغرية ليطعم 

ع�س�فريه �مللونة : �إحذر �أن تنقر �أ�س�بعك.
 ـ ل تخف ي� �أبت.

 ـ هل ميزت �لذكر من �لأنثى؟
 ـ طبع� ، و�س�أريك.

 �أدخل يده مرتدد� ف�نكم�س ط�ئر ، ودخل �لع�س 
�لط�ئر  بقى  فيم�  �لقف�س  �سقف  فى  �خل�سبى 
�لآخر يقرب منق�ره �ل�سغري �مل�سحوب من �ليد 
فى رهبة ينقره� نقرة �إثر نقرة ، وي�سدر �سوت� 

�أقرب لل�سق�سقة �خلجولة.
هل   : و�س�ألت  �ل�سرطة  ك�سك  من  �قرتبت   

�أخربمتوه �أنى هن� ؟
 ـ نعم. �سي�أتى . 

 ـ لقد ت�أخر .
 ـ عليك ب�ل�سرب قليال. 

 ـ �أن� �س�بر.
لن�  لو �سمحت . وجودك ي�سبب  ـ �ختف هن�ك   

�مل�س�كل.
ط�ل  وقد   ، �أم�مى  وجدته  �للحظة  تلك  فى   
�سربين. تر�جع عندم� ر�آنى ، وتلجلج فى �لكالم 

: �أن� جنحت.
 ـ مربوك . هديتك �ستكون �أول �ل�سهر.

 ـ ل �أريد هدية ي� �أبي.
 ـ لكننى وعدتك.

 ـ ��سمح ىل �أن �أربى �لكلب . 
 ـ �ستغ�سب �أمك فهو �سينج�س له� �ملطرح. 

 ـ �س�أغ�سله ب�مل�ء و�ل�س�بون كل �سب�ح.
 ـ لن تر�سى ، �ستنق�س و�سوءه�.

 ـ لكننى �أريد �أن يكون معى . 
و�أر�نى  �ملك�ن  به�  و�سع  �سغرية  بف�سحة  �سمح   
�إي�ه. ك�ن كلب� بلدي� رخي�س� لكنه فى غ�ية �ملرح 

. يتم�سح فى بنطلونه ، ويهز ذيله فى حبور .
 ـ ل د�عى للم�س�كل . 

 ـ و�هلل لن �أحدث �أية م�سكلة .
 ـ �أبعد عن �ل�سر وغنى له.

 ـ �أى �سر . �لكالب جتلب �خلري.
 ـ ميكنك �أن ت�سرتى م�سد�س� بطلق�ت ، وتلعب " 

ع�سكر وحر�مية" .
 ـ مل �أعد طفال.

 ـ قلت لك �أن �لكلب جن�س .
 ـ لكننى ل�ست �أمر�أة لأربى قطط� .

 ـ ل قطط ول كالب.
 ج�ءت �أمه فى تلك �للحظة ، وح�مل� وقع نظره� 

صــديق العصــافـري 
�ســـمري الفيـــل
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خف ، وخف حتى �أننى �سعرت �أنه �س�ر فى خفة 
�أجده  �لدني�  بى  وتدور  �أدوخ  وحينم�   ، �لري�سة 
ينزل بهدوء ، و ي�سع �سدره �لالهث على �لكنبة 
�خل�سر�ء مبنمنم�ته� �لبنية ، وهو ي�سهق : �أنت 

�سكرت.
 �س�ألته و�أن� �قرب وجهى من عينيه �لبنيتني : من 

�أخربك مب�س�ألة �ل�سكر ي� ولد؟
 ـ �أنت. 
 ـ متى؟

 ـ يوم ذهبن� لل�سيد قلت ىل �أن ��سطي�د كل هذ� 
�لبلطى �أ�سكرك . ور�أيتك تتطوح؟

 ـ �أن� ي� �بن �لذين...
 ، �ل�سور  وح�ذيت  جديد  من  �ل�سرة  حملت   
لأن  ف�سدمت   ، �خللفية  �لبو�بة  �إىل  وذهبت 
�سديد  ب�إحك�م  يغلقه�  ك�ن  �حلديدى  �جلنزير 
غمرتنى  �أن  وم�لبث   ، ب�ل�سي�ع  �س�عر�  عدت   .

نوبة من �ل�سيق . 
 قربت وجهى من �سبكة �حلديد بفتحته� �ملدورة 

: �أهو بخري؟
 ـ نعم.

 ـ مل�ذ� ت�أخر؟
 ـ �سي�أتيك ح�ل بعد �أن جنهز �لأمر.

 ـ م� �لذى جتهزونه ؟
 ـ ل �سيء . 

�أحتج و�أ�سرب بقب�ستى �لب�ب �ملغلق ،  �أن   قبل 
�نه  ولحظت   ، �لن�عم  �سعره  على  يدى  و�سعت 

مبتل . مالب�سه ك�نت هى �لأخرى تقطر �مل�ء .
 ق�سوت عليه و�أن� �أهدده ب�لكالم : �س�أ�سربك لو 

كذبت على ّ.
 ـ لن �أكذب.

 ـ هل نزلت �لنيل؟
 ـ نعم.

 ـ مل�ذ� ع�سيت �أو�مري؟

على �لكلب �سرخت ، و�أق�سمت �أل يدخل �لبيت 
�أبد�. هى �أو هو . وقد �نت�سرت على �لكلب فقد 
دموعه  ويخفى  يبكى  ر�أيته   . �لأهم  هى  ك�نت 

بظ�هر يده قبل �أن يعطين� ظهره . 
 ، و�أمه  �ل�سغري  ف�ختفى  �لتعيني  �سي�رة  مرت   
�لولد  ك�ن  �لذى  �لكلب  ي�سبه  ل  هرم  كلب  ومّر 
�سريط  مع  عنقه  فى  جلدى  بحز�م  ربطه  قد 
من �ل�ست�ن �لأحمر منذ �سنو�ت . �سمعت لغط� 
بحمل  �لع�س�كر  ي�سرع  كى  ترتفع  و�أ�سو�ت 
 . ب�سرعة  �ملع�سكر  لتدخل  �لتعيني  "�أرو�ن�ت" 
وتف�سد   ، �مل�سهد  ف�أظلت  د�كنة  �سح�بة  مرت 
م�سبحتى  �أحرك  و�أن�   ، جبهتى  على  �لعرق 
و�لع�سب   ، �لقرف�س�ء  جل�ستى  فى  �لكهرم�ن 
بنظ�م  ي�سرى  �لذى  �ل�سم�ل  بن�سيم  يتحرك 

عجيب .
وهم�س   ، وجهى  على  �ل�سغريتني  يديه  و�سع   

ب�سوت خ�له غليظ�: من �أن� ؟
 ـ �أنت �لديك؟

 ـ وم� لون ري�سى ؟
 ـ �أحمر على �أ�سود.

 ـ هل �أبي�س �أم �ألد؟ 
 ـ ل هذ� ول ذ�ك. �لدج�جة هى �لتى تبي�س. 

 ـ وم� كلمة �ل�سر؟
 ـ �لديك �لف�سيح يطلع من �لبي�سة ي�سيح.

 رفع كفيه ، وق�ل ىل فى خيبة �أمل م�سطنعة : 
عليك و�حد . لكنك ك�سفتني.

 وخلفه وجدت �سندوق �سغري وبد�خله جمموعة 
من �لبلى �لزج�جى �مللون . طلب منى �أن يلعب 
معى " فى �لع�س وّل فى �لط�ر " . غلبته مرة ، 
وغلبنى مرتني ، دققت فى مالحمح وجهه ك�نت 
�سمرة خفيفة متيزه ، ر�أيت �أنه قد ق�سر ثالثة 
�أ�سب�ر ؛ لأننى حينم� حملته لأدور به فى �لبلكونة 
مثلم� كنت �أفعل كلم� عدت من �لعمل وجدته قد 

 ـ كنت �أريد �أن �أعرف كيف ت�سبح �لأ�سم�ك.
 ـ ب�لزع�نف و�لذيل . 

 ـ عرفت ذلك لأننى �سرت فى �لنهر �سمكة !
 ـ وم�ذ� لو غرقت ؟

 ـ ك�ن معن� طوق مط�ط.
 ـ �إذن هو �سيء مدبر.

 ـ �أبد�.
 ـ من ك�ن معك من �لأولد. �س�أخرب بيوتهم .

 ـ ل �أعرفهم.
 كنت �أدرك �أنه يت�سرت عليهم ، ويحميهم ب�سمته 
. خل�ستنه �أمه من �سرب�تى �لط�ئ�سة . فز �لولد 
ليغري  يذهب  �أن  له  لّوحت  عندم�  مك�نه  من 
من  �أحرمه  �أن  �أبى  برحمة  و�أق�سمت   ، مالب�سه 

�مل�سروف �سهر�.
و��ستع�سم   ، عنى  �بتعد  لأنه  �سمعنى  رمب�   
مبتعد�  قويتني  بيدين  يجذف  وهو  ب�ل�سمت 
عن �ل�س�طيء ، �سحت فيه �أن يعود ، لكنه طلب 
منى �أن �نتظر لدق�ئق ، و�بتعد حتى مل �أعد �أرى 
�لق�رب . بعد �أن غفوت من �لتعب وجدته ع�ئد� 
ويده تلوح ىل و�لأخرى حتمل جرة من �لفخ�ر . 
ك�ن ريقى ج�ف� فتجرعت �مل�ء �ل�سل�سبيل . هبط 
من �لق�رب ، ثم ربطه فى حبل ق�سري جمدول 

ب�سجرة �سدر ، وهزنى : �أفق.
�لبعيد  �متد�ده  بنف�س  �ل�سور  ف�إذ�  فعال  �أفقت   
ويغلق   ، تدخل  �لع�س�كر  من  و�سفوف   ، �لبعيد 
من  و�سمعت  �ملف��سل  �أّنت  جديد.  من  �لب�ب 
جلل�ستى  �ملو�جه  �لب�ب  فتح   . ب��سمه  ين�دى 

ب�سكل مو�رب، و�سمحو� ىل ب�لدخول.
 ـ �بنى .

 ك�ن حليق �ل�سعر .
 ـ م�ذ� بك؟

 �سمته يوؤرقنى ، وفى عينيه دموع حب�سته� كر�مة 
ل�س�ب يقرتب من حدود �لرجولة.

 ـ هل �آذوك ي�بني؟
 ملحت خيط� ل يك�د يرى من �لأ�سى يت�سلل �إىل 

�لوجنتني.
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 ـ مل�ذ� جئت ؟
 ـ لأر�ك؟

 ـ ح�سورك �أتع�سنى .
 ـ مل �أق�سد .

 ـ حتملت �لأمل وحدى .
 ـ و�لآن ..

 ـ �أف�سدت كل �سيء . 
فعلوه�  هل  ؟  حدث  م�ذ�  ؟  تع�تبنى  مل�ذ�  ـ   

معك؟
 ـ نعم ي� �أبى . دخلت �ل�سجن .

 ـ و�سح ىل . م�ذ� فعلت ؟
 ـ كنت فى �خلدمة ، وك�د زميلى يقع من طوله 

لأنه �س�ئم طول �ليوم.
 ـ ثم؟

له زمزمية  للحظ�ت كى ح�سر  تركت مك�نى  ـ   
م�ء.

 ـ ومل�ذ� مل يذهب هو؟
 ـ �لو�جب ك�ن يقت�سى �أن �أفعل �أن�.

 ـ مل�ذ�؟
 ـ ك�ن يغمغم ك�ل�س�رد �أنه عط�س�ن . وقد ذهبت 
دون �أن �أفكر فى �لعو�قب .ثم �أن �جلميع يفعله� 

 .
 " " مكتب�  و�أح�لك   ، �ل�س�بط  وج�ء   : �أكملت   

�إىل �لق�ئد.
 ـ نعم. 

 ـ و�لب�قى معلوم.
ي�ستوجب  م�  �أفعل  مل  جدى  ورحمة  لكننى  ـ   

�لع�ر.

 ـ �أعرف . لكنك �أخط�ت. ل يرتك جندى مك�ن 
خفرته.

 ـ �آه . قو�نني �ل�سبط و�لربط.
 ـ بدون ذلك ل ينتظم �لأمر .

 ـ �أكنت �أتركه ي�سقط من �لإعي�ء؟
 ـ وم�ذ� حدث لك هن�ك؟

 ـ ل �سيء .
 ـ بل حدث .

ـ  قيدو� يدّي ، و�سفدو� �أقد�مى ب�لأغالل لأ�سبوع 
ك�مل؟!

 ـ �أ�سبوع. ك�ن يكفى خدمت�ن زي�دة .

 ـ نعم . مل �أذق �لنوم ي� �أبى �أ�سبوع�.
�لع�س�كر  �إىل  و�لتفت   ، �له�سيم  وجهه  ت�أملت   
 . للبو�بة  �ملال�سقة  �حلجرة  لن�  �أخلو�  �لذين 
ك�نو� يتحدثون فى همهمة غ��سبة ، وقلوبهم مع 
زميلهم . �أبنى . ق�ل ىل و�حد من �لع�س�كر وهو 

يعدل �لك�ب: �بنك جدع .
 : �سمرته  نف�س  فى  نحيل  ل�س�ب  �سوت  وج�ء   

طيب وخدوم .
نحن   : كتفى  على  وربت  كر�سى  ث�لث  �أح�سر   

نحبه جد� .
وت�س�عدت   ، �لأورج  على  �أ�س�بعه  حتركت   
�لنغم�ت فمالأت �ملك�ن " حم�مة بي�س� .. ومنني 
 ، ر�أ�سى  من  بهز�ت  �أ�سجعه  كنت   .  " �أجيبه� 
وك�نت �أمى تقف ب�ل�سينية على �لب�ب مت�سمرة 
، وهى تّوقع دق�ت متت�لية مب�سط قدمه� �لأي�سر. 
عند   . نينة  ي�  ط�رت   " مالئكى  ب�سوت  غنى 
�س�حبه� " . �سدمتنى �لنظر�ت �مل�سوبة نحوى 
 . ث�نية  معه  وتركونى  �ن�سرفو�   . ثالثتهم  من 

�سرن� مبفردن� . 
هى   : ب�ملر�رة  �ملليء  �حلديث  لأنهى  قلت   

جتربة.
 ـ مل تعد �حلي�ة مقبولة.

 ـ كلن� تعر�سن� لأكرث من هذ�.
 ـ �أن� مل �أتعود.

 غمرنى �ل�سكون ، ور�سفت فى كثب�ن رملية ه�ئلة 
�ل�سحر�ء  فى  ف�سرخت  تبتلعنى  �أن  �أو�سكت 

�لالنه�ئية : �أريد جرعة م�ء .
 �س�ألنى ، و�أن� �أمد يدى ب�ل�سرة : م�هذ�؟

 ـ طع�م جهزته �أمك؟
 ـ ل �أريده .

 ـ لو �أرجعته �ستقلق.
 ـ �سعه هن�. 

 ـ ح��سر. 
 ـ من ف�سلك ل تخربه� مب� حدث يل.

 ـ ل ، لن �أخربه�.
 ـ قل له� �أننى بخري.

 ـ �س�أقول .
فوق  �أخبئه  كنت  �لذى  �لع�س�فري  وقف�س  ـ   

�ل�سطوح. 
 ـ �أعرفه . م�له ؟

 ـ من ف�سلك تخل�س منه.
 ـ لكن.

 ـ وىل عندك طلب ب�سيط ي� �أبي.
 ـ تف�سل.

 ـ فت�س ىل عن عقد عمل عندم� �أنهى خدمتي.
 ـ لكننى ل �أريد لك �أن ت�س�فر. 

 ـ �س�أبحث �أن�.
 ك�نت �سمته حنونة ، وموجعة . فى كل مرة ك�ن 
يغ�در �لبيت كنت �أكتفى �أن �أ�سلم عليه بحر�رة. 
مع �ل�سمة �لرحيمة �سعرت بروحه �ملتعبة تنهنه 
.حت��سيت �أن يقع ب�سرى عليه . ت�سر�سب �سوته 

خمتنق� : مع �ل�سالمة.
ت�أهبت   . �لأخر�س  �لرمل  �إىل  نظرى  �سوبت   
ك�ن  فيم�   ، خلفى  �أنظر  ومل   ، لالإن�سر�ف 
للطريق  �أعود  كى  �جلن�زير  يفكون  �لع�س�كر 

�لذى �أتيت منه.



عميد الدرا�سات الإ�سالمية 
يهدى مكتبته للمجمع العلمى
اأهدى د. اأحمد الب�ساطى عميد كلية الدرا�سات 
الأزه��ر  بجامعة  ال�سابق  والعربية  الإ�سالمية 
مكتبته الكاملة للمجمع العلمى كنواة اأولى لإعادة 

تاأ�سي�سه بعد كارثة احتراقه.
وت�سم المكتبة اأكثر من األف عنوان من اأمهات 
الكتب فى مجالت العلوم الجتماعية والفل�سفية 
العالمية،  الحرب  قبل  ما  اإل��ى  تاريخها  ويرجع 

وجميعها باللغة الفرن�سية. 
فى  قمت  ق��ال:  للمجلة  خا�ص  ت�سريح  وف��ى 
بداية عام 2011  بالتبرع بمكتبتى العربية الأولى 
اإلى مكتبة الأزهر ال�سريف وهى عبارة عن 1680 
الموؤلفات  بع�ص  و�سلت  العربية..  باللغة  موؤلفا 
اأكثر من ع�سرين مجلدا مثل  اإلى  الموؤلفات  هذه 
العرب  ل�سان  مثل  والقوامي�ص  الح�سارة،  كتاب 
والتف�سير  الفقه  كتب  بجانب   �� مجلدات  ثمانى   ��
والحديث وكتب فى مجال علم الجتماع والفل�سفة 

الإ�سالمية وهى جميعا فى �سكل مجلدات كاملة.
للمجمع  اأهديتها  التى  الفرن�سية  مكتبتى  اأما 
وت�سم  فرن�سا،  فى  وج��ودى  اأث��ن��اء  جمعتها  فقد 
واأق�سامه  اأنواعه   �� الجتماع  علم  فى  كتب  بع�ص 
لعلماء  فرن�سية  ترجمات  وبع�ص   ���� وقوامي�سه 
عن  كتب  بجانب  ال��م��ج��ال  ه��ذا  ف��ى  فرن�سيين 
عن  الفرن�سيون  العلماء  األفها  وكتب  الفل�سفة، 
اإلى  تاريخها  يرجع  كتب  بينها  وم��ن  الإ���س��الم، 

الحرب العالمية الثانية وما قبلها. 
الموؤلفات  من  ع��ددا  ت�سم  المكتبة  واأ���س��اف: 
المتميزة والفريدة مما ي�سكل  نواة طيبة لإعادة 
فى  دوره  ولعودة  العلمى،  المجمع  مكتبة  تاأ�سي�ص 

اإ�سعاع العطاء العلمى.
الب�ساطى عمل م�ست�سارا  د.  اأن  بالذكر  جدير 
لكلية  وع��م��ي��دا  الإ���س��الم��ي��ة   ال��ب��ح��وث  لمجمع 
من  العديد  وله  والعربية،  الإ�سالمية  الدرا�سات 

الموؤلفات فى مجال مقارنة الأديان. 

ح�سور م�سرى فى 
معر�ض طهران للكتاب 
الذى  للكتاب  ال���دوىل  ط��ه��ران  معر�ص  يعد 
اأهم  اأح���د  املا�سى  م��اي��و   25 فعالياته  اختتم 
قارة  فى  الن�سر  جم��ال  فى  الثقافية  الأح���داث 
 120 م�ساحة  على  يقام  ال��ذى  فاملعر�ص  اأ�سيا 
األف مرت مربع يعترب  من اأ�سخم واأكرب املعار�ص 

على م�ستوى العامل.
والع�سرين  اخلام�سة  ال���دورة  ف��ى  �ساركت 
للمعر�ص �� اليوبيل الف�سى �� ثمانون دولة عربية 

واأوربية ف�سال عن 2400 دار ن�سر اإيرانية، 
طهران  ملعر�ص  الأخرية  الدورة  �سهدت  وقد 

الكرمي  ل��ل��ق��ران  الربتغالية  ال��رتج��م��ة  ع��ر���ص 
ال�سداقة  جمعية  جناح  معرو�سات  خالل  من 

الإيرانية الربازيلية.
كثيف  بح�سور  امل�سرى  اجلناح  حظى  كما 
خم�سة  من  اأكرث  امل�سرية  الن�سر  دور  وعر�ست 
فى  املعر�ص   متيز  كما  ج��دي��د..  عنوان  اآلف 
الهند  لدولة  الكثيفة  بامل�ساركة  الف�سى  يوبيله 
التى قدمت حواىل 400عنوان للمرة الأوىل فى 
تاريخ املعر�ص تنوعت بني العلوم الطبية والعلوم 

الجتماعية وكتب الأطفال والكتب الفنية.
القائمون  اأط��ل��ق  املعر�ص  فعاليات  و�سمن 
"ال�سحوة  ا�سم  اأيامه  من  الثامن  اليوم  على 
البحرينية" ت�سامنا مع ال�سعب البحرينى حيث 
بارزين  �سيا�سيني  لن�سطاء  اأع��م��ال  عر�ص  مت 
لل�سور  معر�ص  اإىل  بالإ�سافة  البحرين  ف��ى 
الثقافية  واملنتجات  واملل�سقات  الفوتوغرافية 

لثورة البحرين.
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بو�ضرت املعر�ض فى يوبيله الف�ضىنريمني العّطار

جانب من املعر�ض فى طهران

اأحمد الب�ضاطى



«ال�سياد« حتلم بانعتاق اأفريفيا
الكاتب  روايات  اأبرز  اأحد  "ال�سياد" عنوان 
�سدرت  التى  اأوت�سيان  جاني�ص  اجلابونى 
عادى  اإن�سان  �سراع  ق�سة  فيها  ويتناول  اأخرًيا 

وحماولته للهروب من ال�سرطة فى اجلابون.
وفى حوار مع الكاتب ذكر اأنه يكتب درا�سات 
بجانب الق�س�ص ال�سعبية ورغم الختالف الذى 
لعر�ص  و�سيلته  اأنهما  يرى  فاإنه  البع�ص  يعتقده 
اأكرث �سلبيات جمتمعه تاأثريا فى القارئ.. واأ�سار 
اأنه عا�ص فرتة طويلة فى الوليات املتحدة  اإىل 
حياته  فى  كبري  اأثر  له  كان  مما  الأمريكية 

وتناوله للحقائق فى بلده.
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فريق ماىل يتحدى
 احلرب باملو�سيقى
يقوم فريق "تووارج تارينارين" املاىل بجولة 
من   ، الأوروب��ي��ة  ال��دول  من  العديد  فى  غنائية 
اإحياء حفل غنائى كبري فى �ستاد فرن�سا  بينها 
مبنا�سبة  وذل��ك  املقبل..  يونيو  من  ال������30  فى 
والذى  للفريق  اخلام�ص  الغنائى  الألبوم  �سدور 
�سدر حتت عنوان "ت�ساىل" فى فرباير املا�سى 
ونال عدًدا من اجلوائز املو�سيقية لعتماده على 
التجديد فى املو�سيقى ومعانى الأغنيات املحفزة 

للفهم والإدراك.
 1982 �سنة  تارينارين" ن�ساأ  "تووارج  وفريق 
البالد، ومنذ  اأهل  بلغة  ال�سحراء  يعنى  وا�سمه 
ن�ساأته يعد و�سيلة تو�سيل اأ�سوات املواطنني فى 

ماىل للعامل كله.
مع  الفرن�سية  ال�سحافة  اأجرته  ح��وار  وف��ى 
اإىل  – اأ�سار  احلبيب  اإبراهيم   - الفريق  قائد 
اأن الفريق يغنى منذ اأكرث من 30 عاما كو�سيلة 
نف�ص  نغنى  لذا جتدنا  وقال  النا�ص  عن  للتعبري 
الأغانى ونعيدها كثريا، لأننا اكت�سفنا اأننا رغم 
حتى  اأو  م�ست�سفى  بناء  ن�ستطيع  ل  ال�ستقالل 
مدر�سة. وفهمنا اأننا يجب اأن نعتمد على اأنف�سنا 

لنحقق ما نريد.
اأكرث  اأ�سبحت  ماىل  فى  الأو���س��اع  واأ���س��اف: 
تعقيدا ب�سبب ال�سراع على احلكم وعدم تفهم 

ال�سا�سة للكثري من احتياجات النا�ص هناك.
واأ�سار اإىل اأنه فى عام 1990 ا�سطر هو واأحد 
نتيجة  والقتال  ال�سالح  حلمل  الفريق  اأع�ساء 
ال�سراعات اخلطرية التى ن�سبت فى ماىل لكن 
هذه التجربة جعلتهم يوؤمنون باأن الفن اأي�سا له 

بها  ويفر�ص  نف�سه  عن  بها  يعرب  التى  اأ�سلحته 
اأفكاره. 

وحول �سوؤال عن تدخل �� تنظيم القاعدة �� فى 
�سئون البالد قال اإبراهيم احلبيب قائد الفريق 
من  تقوم  املقاومة  لأن  حقيقية  غري  اأم��ور  اإنها 
اأنف�سهم الذين يبحثون عن احلرية،  اأهل ماىل 
فالبلد مليئة بكنوز من اليورانيوم والبرتول مما 

يزيد الأطماع اخلارجية.

ليبر فيل

اجلابون وحماولة مواجهة ال�ضلبيات

باماكو 

العا�ضمة املالية »باماكو«



حرب التحرير فى الحتفال 
با�ستقالل اجلزائر
ا�ستقالل  على  عاما   50 مرور  مبنا�سبة 
اجلزائر، �سدرت العديد من الكتب عن ن�سال 
ال�سعب اجلزائرى �سد الحتالل الفرن�سى حتى 

ال�ستقالل عام 1962.
العام  نهاية  مع  اأعلنت  قد  فرن�سا  وكانت 
املا�سى عن اإ�سدار ما بني 100 اإىل 150 كتابا 
التاريخ  فى  املهمة  الفرتة  تلك  تفا�سيل  حول 

اجلزائرى.
احتفالتها  تبداأ  اجلزائر  اأن  بالذكر  جدير 

بال�ستقالل فى �سهر يوليه القادم.
اأغلبها  الكتب  من  العديد  �سدرت  واأخرًيا 
اأ�سخا�ص  �سهادات  وحتمل  �سحفيني  باأقالم 

عا�سروا تلك الفرتة من ن�سال اجلزائر �سد 
وال�سراع  اجلماعية  والهجرات  الحتالل 

الدوىل.
من بني تلك الأعمال كتاب "بدون حقائب 
"�سمت  اأو اأمتعة" للموؤلف بيار دوم، و كتاب 
الذى  جوردى  جاك  جون  للكاتب  الدولة" 
لها  تعر�ص  التى  القتل  عمليات  فيه  يتناول 

الأوربيون حتى منت�سف 1962.
ومن اأبرز تلك املجموعة كتاب عن ذكريات 
ملنظمة  املدبر  الراأ�ص  جوندر  لو  برتراند 

ال�سالح ال�سرى باجلزائر فى تلك الفرتة.
الوقائع  العديد من  ال�سادرة ت�سم  الكتب 
فى  املتداولة  املفاهيم  من  العديد  وت�سحح 
ذلك احلني ومنها، العنف املرتبط باملقاومة 
لل�سحايا  احلقيقى  والعدد  اجلزائرية.. 

وغريها.

جدير بالذكر اأن رواية اأوت�سيان والتى حتمل 
عنوان "احلياة القذرة" كانت قد ح�سلت على 
جائزة اأف�سل الأعمال الأدبية فى اجلابون عام 
2010 . ومن املعروف عن جاني�ص اأوت�سيان اأنه 
ويتناول  الغربية  العبارات  كتاباته  فى  ي�ستخدم 
الفقرية فى مواجهة حماولت  دوما املجتمعات 
البالد  منها  تعانى  التى  وال�ستعمار  ال�سيطرة 
من  الكثري  كتاباته  تطرح  كما   الأفريقية.. 

الأفكار ال�سادمة.
وعن اآخر اأعماله اأ�سار الكاتب اجلابونى اإىل 
اأنه يعكف على كتابة درا�سة عن - على جابون -  
"على جابون  بعنوان  دولته  ال�سيئ على  وتاأثريه 

قتلنى".
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اأحد الأ�ضخا�ض الذين مت اإلقاء القب�ض عليهم اأعقاب انفجار قنبلة عام 1955



«املجوهرات« حتكى ق�سة 
«بالنت�سني« على البول�سوى 
الأحجار  هذه  كل  ياقوت..   ، اأملا�ص  زمرد، 
 " فى  البول�سوى  م�سرح  على  تراق�ست  الكرمية 
باليه " �سديد الرتف والبذخ يحكى ق�سة حياة 
فن  موؤ�س�ص  "بالنت�سني"..  الباليه  اأ�سطورة 

الباليه فى اأمريكا ال�سمالية.
حياة  فى  مراحل  ثالث  حتكى  ف�سول  ثالثة 
النبيلة  جواهره  ف�سل  لكل  "بالنت�سني"، 
رومان�سية  ي�سع  الهادئ  الأبي�ص  بلونه  فالأملا�ص 
اإىل  لريمز  ت�سايكوف�سكي،  املو�سيقار  اأحلان  على 
مارين�سكى  م�سرح  فى  وعمله  "بالنت�سني"  �سبا 
الزاهى  بخ�ساره  الزمرد  وياأتى  بطر�سربج.  فى 
حياة  عن  حكاء  خري  "فارييه"  مو�سيقى  على 
عا�سمة  باري�ص  فى  اخل�سبة  "بالنت�سني" 
ال�سهري،  دياجليف  م�سرح  فى  عمله  ثم  النور 
خ�سبة  على  الياقوت  حمرة  ت�سيطر  واأخريا 
مراحل  اأهم  اإىل  اإ�سارة  فى  البول�سوى  م�سرح 
فى  عا�سها  التى  الفرتة  وهى  الرو�سى  الفنان 
الباليه  ليوؤ�س�ص  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الأحلان  ذلك  وي�ساحب  القارة..  تلك  فى 

اإيجور  ال�سهري  الرو�سى  للمو�سيقار  املحمومة 
�سرتافين�سكي. 

اجلديد فيما يقدمه البول�سوى هذه املرة كما 
تقول م�سممة الأزياء املعروفة "يلينا زيتازوفا " 
يقم  مل  واملجوهرات  العر�ص  هذا  اأزياء  اأن  هو 
معهم  ا�سرتك  ولكن  فقط  فنانون  بت�سميمها 
جعل  مما  الت�سميم  فى  اجلواهرجية  كبار 
اإبهار  يفوق  باإبهار  يتالألئون  البول�سوى  راق�سى 
فى  العر�ص  ياأتى هذا  يرتدونها.  التى  اجلواهر 
اإطار حتول م�سرح البول�سوى من جمرد رمز من 

عن  البحث  اإىل  الراقى  الكال�سيكى  الفن  رموز 
بديعا  جدل  ليخلق  الباليه،  لفن  جديدة  اأ�سكال 
ما بني �سحر الكال�سيكيات الذى ل ينتهى ومتعة 
اكت�ساف اجلديد فى توليفة ا�ستثنائية ل ي�ستطيع 
اأن يقدمها �سوى م�سرح البول�سوي، الذى تاأ�س�ص 
بيرت  يد  على  الباليه  لتقدمي  كفرقة   1776 عام 
اأور�سوف وميخائيل مدوك�ص حيث كانت العرو�ص 
تقدم اماكن خا�سة ، ثم اأ�سبحت الفرقة تقدم 
الذى  عرو�سها ح�سريا على م�سرح برتوف�سكى 
احرتق متاما فى حادثة تذكرنا بحادث احرتاق 
دار الأوبرا امل�سرية، حتى مت بناء 
عام  للبول�سوى  احلاىل  امل�سرح 

1825
للمرة  قدم  "بالنت�سني"  باليه 
من  باليه  فى   1967 عام  الأوىل 
وقتها  ونال  فقط  واحد  ف�سل 
كبريين..  و�سهرة  ا�ستح�سانا 
مبثل  تقدميه  ف�سل  يعود  واليوم 
الكثرية  للرتميمات  البذخ  هذا 
البول�سوى  م�سرح  �سهدها  التى 
بنظام  يتمتع  جعلته  والتى  اأخرًيا، 
على  احلداثة  فائق  تكنولوجى 
وكذلك  ال�سوتى  النظام  م�ستوى 
فيما يخ�ص معدات ونظم الإ�ساءة 
بعرو�سه  جديد  من  م�سعا  ليعود 
تريد  التى  وجواهره  وراق�سيه 

رو�سيا اأن ت�سرتجعها من جديد.
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جانب من العر�ض                         



اإيران تفوز بجائزة 
الت�سوير فى بو�سطن 

لالأفالم  الدوىل  بو�سطن  مهرجان  اختار 
اختتمت  التى  العا�سرة  دورته  فى  امل�ستقلة 
الإيرانى  الفيلم  مايو  منت�سف  فعالياتها 
ت�سوير  اأف�سل  بجائزة  ليفوز  "كلجهرة" 

�سينمائي.
 2002 عام  ن�ساأ  الذى  "بو�سطن"  ومهرجان 
واإعطاء  الهوليودية  ال�سينما  ملواجهة  جاء 
الفر�سة اأمام عر�ص نوعيات خمتلفة من الأفالم 

ال�سينمائية غري التى ت�سيطر على هوليود.
كابول  مدينة  فى  "كلجهرة"  اأحداث  تدور 
دارا  ميتلك  الذى  خان  اأ�سرف  يعي�ص  حيث 
للعر�ص ال�سينمائي، لكن ا�ستعال احلرب الأهلية 
دار  على  النريان  وتاأتى  خان  ا�سرف  ي�سرد 
ال�سينما التى ميتلكها وتتخطى ذلك لتلتهم دار 
الفنى  التاريخ  البالد حيث  الوطنية فى  الأفالم 

لأفغان�ستان 
للتاريخ  الإن�سانية  �سديدة  مقاربة  الفيلم.. 
ملغزا  الن  حتى  يبدو  الذى  الدامى  الأفغانى 

اأمام الكثري من امل�ساهدين.
العا�سرة  الدورة  هذه  فى  �سارك 
من املهرجان كل من فرن�سا واجنلرتا 
واملك�سيك والربازيل واأملانيا وباك�ستان 
وكوريا وهولندا، اإ�سافة اإىل الوليات 

املتحدة.
الأفالم  اأن  بالذكر  جدير 
اأعمال  هى  امل�ساركة  الأمريكية 
هوليود  ا�ستديوهات  خارج  اأنتجت 
وت�سم الأفالم الق�سرية، والوثائقية، 
والأفالم  التحريك  واأفالم  والروائية 

التجريبية. 
وتعد اأحد اأهم اإجنازات املهرجان 
�سناعة  على  القائمني  جتميع  هو 
خمرجني  الأفالم  من  النوعية  تلك 
متفاعلة  بيئة  فى  ومنتجني  وممثلني 
فر�سة  اجلمهور  اإعطاء  ثم  خ�سبة 
الأفالم  عن  و�سوؤالهم  بهم  للقاء 

خالل ندوات تعقب عر�ص كل فيلم.
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لقطة من فيلم كلجهرة

«كلجهرة« يح�ضد جائزة الت�ضوير



) َمْن �َصيْمنُحنى �َصْخ�صًا ْينتظُرين؟( 
                                            كتاب چوب.

ُكُتٍب..ثم  ب��ائ��َع  �أع��م��ُل  م�صى..كنُت  فيما 
�أُ�صْبُت لفرتة طويلة مبر�ض جعلنى �أْمكُث بعيدً� 

عن ممار�صة �أى ن�صاط.
طبية.. عقاقري  مندوب  حملُّ  �ليوم..لديَّ 
�أجُئ..حقيبٌة  وج���ودي.�أروُح..  خالله  من  �أرب��ُح 
جْتعْلنى  مْل  ي���دي.�أب���دً�  ف��ى  ناِت  بالَعيِّ مكتظٌة 
ُم��ع��لَّ��ٌق فى  ق���ارٌب  �أن��ه��اُر مت��ام��ًا..ل��ديَّ  �لهموم 
كل  م��ن  ف��ج��اأة  �أْف��ل��ُت  بحيث  �لقلِب..يت�صرف 

�صيء..و�أ�صعُر وكاأننى ُحرٌّ من جديد.
�صاطئ  على  مدينة  و�بني..فى  �أ�صكُن..�أنا 
�لبحر �ملتو�صط..مدينة �صاخبة ..ز�خرة..تبدو 
مطر  َعِقُب  �ل�صم�ض  �أ�صفل  كالأ�صد�ف  وكاأنها 

نادر غري �أنه �صديد.
�لأ���ص��و�ت..�لأل��و�ن ..�لآر�ء..ك���ل ذلك فى 

حالة تناق�ض معًا..وكل هذه �ل�صجة تروق ىل .
مع  ُع  �أت�صكَّ كنُت  �لآخ��ر..ك��اأن��ن��ى  �ل�صباح 
تعك�ُض  �خل�����ص��ر�و�ت  ب��ائ��ع  ح��ق��ي��ب��ت��ي..و�ج��ه��ُة 
�َصْعرى  طئًا..كان  ُمْ �أنطو�ن  يكن  �صورتي.مل 
فنان!(  وك��اأن��َك  عليَك  يبدو  للغايِة..)  طوياًل 

قالها ىل بنربة حتتقرنى قلياًل.
�أنطو�ن..�بني..ولد جمتهد..م�صتقبله ي�صبُه 
ل..قدر�ته ُتْلفُت �لنظر..بعد  م�صتقبل رجل متجوِّ
ُب بوكيل �لإد�رة.�لرجل �ل�صريفى  �أن �أ�صبح ُيلقَّ
فق  جه �بنته.ماذ� فعلُت �أنا من �أجل �أن يوَّ �صيزوِّ

طفل مثله؟
�أع��رُب �لأي��ام..ق��دم��ى على �لأر���ض.. بينما 
�أن��ط��و�ن.. �آخ��ر..ي��ت��ق��دم  ف��ى مو�صع  و�ل����روح 
�صبيًا.. كان  �أن  �صديد.يوم  مْع�صومًا..وببطء 
�أثَّرْت  له.قامتى  بالن�صبة  ما  �صخ�صًا  �أن��ا  كنُت 

عليه بال ريب.كان ُيقلُِّد �إ�صار�تي.كان يقفُز حتى 
عنقى وينادينى قائاًل يا )جبلي(.

قامتي..حاليًا.. �إىل  �أب��دً�  ي�صل  مل  �أنه  مع 
�لذى  للطائر  �لدقيق  �لر�صم  له  �أذك��َر  �أن  على َّ
ُي�صمى )طويل �ل�صاق(.مْل َيُعْد ي�صتمُع �إيلَّ حينما 
�أن  حلظة  �إليه  غى  فاأ�صْ �أن��ا  ..�أم��ا  �إليه  ث  �أحت��دَّ
و�مل�صاعر  يتما�ض..  له  بالن�صبة  ُيحدثني.�لأفق 
 ُ تتغريِّ ل  ُلْعبة  مبثابة  �حل��ي��اة  تتالحظ..فيما 
�أرهقنى  تعلمُت..  ..كلما  ىل  تو�فيقها.بالن�صبة 
�جل��ه��ل..ك��ث��ريً� م��ا �أ���ص��اه��د �حل��ي��اة..ق��ل��ي��اًل ما 

�أر�ها.ثقته ُتْنهُك ثقتي..�إْن كانت لديَّ ثقة!
�لرقبة  على  ��ْع��ُر  �ل�����صَّ �أن���ط���و�ن..  ح��ق  معه 
ْرُت فى �حلال  ُي�صفى عليَّ مْظهرً� غريبًا..لقد قرَّ
مني..فى  به.كان يجب على �بنى �أْن ُيقدَّ �أن �أهذَّ
�ليوم �لتايل..�إىل عائلة زوجته �ملُْقبلة � لقد كان 
دً� فى فْعِل هذ� حتى هذى �للحظة � و�أنا مْل  ُمرتدِّ

�أُكْن �أريد �أن �أعانقه باأى طريقة.
ِل بْهٍو �صنح لنا. ُت � �آنئذ � فى �أوِّ وجَلْ

***
هناك..كان فى �ملدخل �أربعة حالقني..وما 
بى  �ملدير  ��َب  رحَّ ��ان  رنَّ و�حد.ب�صوت  زب��ون  من 
قا�صدً� �أن ُيْخرخ �لثالثَة �لباقني من جمودهم. 

فوق  �أننى   � تقريبًا   � حلظة..�أح�ص�صُت  فى 
تغطيها  �لأك��ت��اف  �رت��ك��از..  �لكر�صي..كمحور 
حول  تلتفُّ  �أخرى  بي�صاء..مريلة  قما�ض  قطعة 
رق��ب��ت��ي.. وع��ل��ى �ل��ف��ور ر�ح���ت �مل��ق�����ص��اُت فى 

�لطقطقة.
ٍة جيدة..كان  �� �أنَت ترغب � حقيقة � فى َق�صَّ
�ملدير رجاًل �صخمًا وودودً�..وله �صارب مدهون.

اأنى فورً� على جودة �َصْعري. هنَّ
�� كان �لكثريوُن من �ل�صباِب يح�صدونك على 

هذ�.

فكرُت �أنا فى �حلال..مع �لأ�صف..فى �صلع 
�أنطو�ن �ملبكر.

ذلك  �لقهوة..�قرتح  من  كوبًا  �صتتناوُل   ��
�أح��ُد  فيها  دخ��ل  �ل��ت��ى  �للحظة  م��ت��اأخ��رً�..ف��ى 
يت�صاعد  ف��ن��ج��ان��نْيِ  م��ع��ه  م��ع��اون��ي��ه..ح��ام��اًل 
نحت�صى  �صينية من ق�صدير.كنا  فوق  بخارهما 
�لقهوة ونحن نتبادل �أطر�ف �حلديث مًعا.كان 
عددً�  �إليه  ْهُت  كثريً�..وجَّ �رحتل  �أنه  عليه  يبدو 
ب�صرور  عليها  �أج��اب  �لتى  �لأ�صئلة  من  كبريً� 
�أخ��رى.. مرة  �ملق�ض  تناول  �إن  .لكْن..ما  جليٍّ
ر�أ�صى  �لهدوء.نا�صيًا  �إىل  حاجة  فى  �أنه  فِهْمُت 
..�نغم�صُت  �لب�صو�ض  �لرجل  هذ�  يدْي  فى  �آنئٍذ 
بر�صانة  ُو�صعْت  �لتى  �جل��ر�ئ��د  من  كومٍة  فى 
فوق ركبتْي. �نتهت �جلل�صة ومازلُت متاأثرً� جدً� 
باحلادث �لذى قر�أته � طفل ُعومَل ب�صر��صة من 
 � �أ�صبوع منفردً�  ُحب�َض ملدة  �أبيه..ثم  ِقَبل زوجة 

لقد ن�صيُت �أن �ألقى نظرة خاطفة فى �ملر�آة.
�� كْم عليَّ دفُعه لَك؟

�� ما تريد �أن تدفعه. 
تعاطفنا  وْف���َق   ُ تتغريَّ ب��الدن��ا  ف��ى  �لأ���ص��ع��ار 
خجل  حالة  فى  و�ل��وق��ِت..و�أن��ا  معًا..و�ملنا�صبِة 
طبيعي..�ن�صحبُت ب�صكل �صيىء من هذه �حلرية 

�لو��صحة.
�� لكن �أي�صًا....

�� ليت هذ� مل يحدث فيما بيننا..ردَّ �لرجل..
��صطر�بى  وحريتي.كان  ��صطر�بى  ُم�صاعفًا 
يقت�صى �أن يكون مرئيًا �إذ � لياأخذنى بر�أفة �  قال 
حمدثى رقمًا بد� ىل  �إىل حد مغاٍل فيه � َبْخ�صًا.
�لإ�صر�ر. لأج��روؤ على  �أكن  فى غ�صون ذلك مل 
لقد �أدركُت � بالأحرى � �أننى زبون ذلك �ل�صباح 
�لوحيد.ولقد تو�صلُت �إليه � �آنئٍذ � �أن ُي�صيف ثمن 

�لقهوة �إىل �ملبلغ..لكنه �غتاظ هذه �ملرة:

َعَشــــاُء اْلَعــاِئلــِة
ق�شة:�أندريه �شديد

ترجمة: عاطف حممد عبد �ملجيد
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�أنَت ُت�صيئ �إيلَّ ! لقد دخلَت عندى للمرة   ��
د�ئ��م��ني.. ك��اأ���ص��دق��اء  نتحدث  �لأوىل..ون���ح���ن 
�لقهوة. �أحا�صبَك على  �أن  تطلُب منى  بَك  فاإذ� 
�صكرته.. و�أنا فى حالة �رتباك..�صافحته �صادً� 
�أخرى.�أنَت هنا  بالعودة مرة  يده..ووعدته  على 
عتبة  حتى  ير�فقنى  وه��و  ىل  بيتَك..قالها  فى 

�لباب.
بعد  على  يقع  �بنى  فيه  يعمل  �ل��ذى  �لبنك 

خطو�ت من حمل ذلك �حلالق،

�أتاحت ىل وقت  مما كان م�صادفة �صعيدة 
خروجى �أن �ألتقى باأنطو�ن.

وفور �أن ملحني..ر�ح ي�صيح:
نعْت لَك! �إنَّ هذ� ل�صئ فظيع..  ُة ر�أ�ض �صُ �� �أيَّ
من  َك  ِلتوِّ عائد  ولكاأنَك  �مل�صكني..  عجوزى  يا 

�ل�صجن!
لقد فهمُت من ق�صمات وجهه �أنه لي�ض و�ردً� 
�لع�صاء  �إىل  معه  طحبنى  ي�صْ �أن  ىل   بالن�صبة   �
�إليه ل��دى عائلة زوج��ت��ه..و�أن��ه  قد  �ل��ذى ُدع��ى 

�أ�صابه �لقلق وهو يحاول �لعثور على �صبب معقول 
�إىل  م�صرعًا..عائدً�  �بتعد  ذلك..  لغيابي.على 
�أننى  نف�صه  ُيطْمِئُن  وكاأنه  مرتني  �أو  مرة  �لور�ء 
لن �أقتفى �أثر خطاه.�أح�ص�صُت �أن قدميَّ ثقيلتان.
رغبة ما فى  �أن �أتغافل عن نف�صي..فى �أن �أنتظر 
� ي�صع يده  �لأوىل  للوهلة  �أنطو�ن   ي�صبه   � طفاًل 

فى يدى وي�صاعدنى فى �لوقوف.
�� �صخ�ض ما ناد�ين:

�� �أَْم�ِصْك..لقد ن�صيَت هذ�.�إنه �حلالق �لذى 
يده  حقيبتي.�صربة  �إىل  ب��رج��وع��ي..ر�دً�  ف��ِرَح 
� على كتفى  � بعد ذلك  �أعطانيها  �لتى  �ل��ودودة 

�أعادتنى �إىل وعيي.
هل  له..و�أ�صفُت:  ذل��ك  وحيد..قلُت  �أن��ا   ��

ترغب فى �أن ناأكل معا؟
�لتى  �ل��ك��اف��ي��رتي��ا  م��ك��ان  �إىل  و�أ�����ص����رُت 
تو�جهنا..و�لتى َطَغْت منا�صدها على �لر�صيف.

و�فَق قائاًل :
�� يحنُي وقت �إغالق �ملحل و�أعود . 

�أ�صعر  كنُت  �لطريق.وقتها  قارعة  ع��ربُت 
�ملدينة.. �أعلى  وهى  قوية  بحر�رة..فال�صم�ض 
�َصْعري. َتِقى  تُعْد  مل  �لتى  بجمجمتى  مقرتنة 
�لبنك  على  �أط��لُّ  رح��ُت  �أجل�ُض  كنُت  حيث  من 
و�أي�صًا على َمْتَجِر �صديقى �جلديد.و�أنا �أنتظُر.. 
�أُقلِّب نظرى فيما بينهما.فيما ر�حت �صلة  كنُت 

�ملنطاد ترتفع فى هدوء!
 ��������������������������������������������������������������������������������

**�أندريه �صديد ..�أديبة فرن�صية ولدت فى 
�لقاهرة فى )1920/3/20 ( وعا�صت ودر�صت 
حتى �جلامعة فيها ، ثم رحلت �إىل لبنان ومنها 
�ل�صعر  هناك.كتبت  ��صتقرت  حيث  باري�ض  �إىل 
و�لق�صة و�لرو�ية  و�مل�صرح. من �أعمالها: �لنوم 
 �  )1960  ( �ل�صاد�ض  �ليوم  �مل��ن��ق��ذ)1952(/ 
فيلم  �إىل  �صاهني  يو�صف  �ملخرج  له  حوَّ و�ل��ذى 

�صينمائى  / �ملدينة �خل�صيبة 
 )1979  ( و�ل��زم��ن  �جل�صد   /  )1972  (
.و�أخذت هذه �لق�صة من جمموعتها �لق�ص�صية 

) ور�ء �لوجوه � 1978(. 
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مركز  ق���رى  �إح����دى  ه��ى  "�لع�ضامية" 
�إ���ض��ن��ا، ت��ل��ك �مل��دي��ن��ة �مل�����ض��ري��ة �ل��ق��دمي��ة فى 
�ل�ضود�نية  �لقو�فل  كانت حمط  جنوب م�ضر، 
�لأربعني  درب  طريق  عن  بال�ضود�ن  وترتبط 
�خلارجة  ب��ال��و�ح��ات  تت�ضل  كما  �ل�����ض��ه��ر.. 

وبال�ضحر�ء �ل�ضرقية حتى �لق�ضر.
ق�ضر  �أى  خونومو  هان  �لفرعونى  ��ضمها 
�أى  لتوبولي�س  �لإغريقى  و��ضمها  خنوم،  �لإله 
حتريف  �إ�ضنا  ولفظ  �لبلطى،  �ل�ضمك  مدينة 
لال�ضم �لفرعونى )�س نوت( معبد �لآلهة نوت 

رمز �ل�ضماء فى �لالهوت �مل�ضرى �لقدمي.
وفى عام 1833 كانت مديرية قائمة بذ�تها 
ت�ضمل �إ�ضنا و�لكنوز وحلفا، وفى 1888 �أ�ضيفت 
ملحافظة قنا، ثم �أ�ضبحت �إحدى مدن حمافظة 
�لأق�ضر �لوليدة.. وبها معبد بطلمى �أقيم على 

�أنقا�س معبد فرعونى قدمي.
وقرية �لع�ضامية يرجع ��ضمها �إىل جمموع 

عظام �لدفنات فى جبانتها �لأثرية.
وع�ضرين  ثالثة  �متد�د  وعلى  �لقرية  هذه 
�أثرية  بعثة  يد  و�لتنقيب على  �لبحث  عاًما من 
فرن�ضية، �كت�ضفت ما يربو على �ألف مقربة يزيد 
عمر �لو�حدة منها على 5 �آلف �ضنة، ن�ضفها 
�أو  �ل�ضرقات  �أو  للنهب  يتعر�س  مل  بكر  تقريًبا 
�لتخريب فهى تقع على ه�ضبة رملية م�ضاحتها 
�إىل  نف�ضه  �لوقت  فى  فد�ن، وعرث  �ألف  حو�ىل 
�ل�ضكن وهى حالة  جانب �جلبانة على مناطق 

فريدة فى جمال �حلفائر.
�ل��ب�����ض��رى ف���ى قرية  ي��ع��ود �ل���ض��ت��ي��ط��ان 
وهى  �لتاريخ..  قبل  ما  ع�ضور  �إىل  �لع�ضامية 
قام  فقد  �مل�ضريات،  لعلماء  م��ع��روف  موقع 
�لأم��ري��ك��ى ه��رى دى  �لتحف  وب��ائ��ع  �مل��غ��ام��ر 
�لقرية  ���ض��و�ح��ى  ف��ى  حفائر  بعمل  م��ورج��ان 

العضامية تفتح ملف حضارة ما قبل التاريخ
عبد املنعم عبد العظيم 
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ملتحف  �لتى جمعها  �ملقتنيات  وباع  عام 1908 
متو�ضطة  مقتنياته  معظم  ب��اع  كما  بروكلني، 
متحف  على  عر�ضها  فرن�ضى  لتاجر  �جل��ودة 
�لآث����ار �ل��وط��ن��ى ف��ى ���ض��ان ج��رم��ان �أرن لى 
�أن ه��رى ه��ذ� مل  بباري�س وم��ن ح�ضن �حل��ظ 

يحفر فى م�ضاحة كبرة.
فرناند  �لفرن�ضى  ق��ام  �ل�ضبعينيات  وف��ى 
بعدها  متثاًل  ثالثني  نحو  با�ضتخر�ج  دوبونو 
تعر�س �ملوقع لالإهمال، وترك عر�ضة لل�ضرقات 

و�لنهب. 
�لفرن�ضية  �لأثرية  قامت   1986 عام  وفى 
حقب  فى  �ملتخ�ض�ضة  رينية  ميد�ن  بياترك�س 
قبل  م��ا  �آث���ار  ع��ن  كتاب  ولها  �لتاريخ  قبل  م��ا 
�ل��ت��اري��خ ب��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى �أع��م��ار �مل����و�د بهذه 
�ملنطقة با�ضتخد�م �لكربون �مل�ضع 14 فتبني �أن 
عمر قطعة �لكربون �لتى فح�ضتها نحو خم�ضة 
�آلف �ضنة و يرجع تاريخها �إىل مرحلة ما قبل 

�لتاريخ.
�ضكنت  �ملنطقة  هذه  �أن  بياترك�س  و�أك��دت 

كانت  حيث  �لفرت�ت  �أهم  من  فرتة  خالل  فى 
ح�ضارة ما قبل �لتاريخ ت�ضهد خما�ضها.

�مل�ضرية  �ل�ضلطات  ق��ررت  ذلك  �إث��ر  على 
�لبعثات  �أم���ام  فتحه  و�إع����ادة  �مل��وق��ع  حماية 
لالآثار  �لفرن�ضى  �ملعهد  تكليف  ومت  �لأث��ري��ة 

�ل�ضرقية IFAO بهذه �ملهمة.
خيمة  ع�����ض��رون  ن�ضبت  �له�ضبة  وع��ل��ى 
�لقرية  فى  �لوحيد  �ل��د�ئ��م  �ملبنى  و��ضتخدم 
لدر��ضة وحفظ قطع �لآثار �ملكت�ضفة و�لتى يتم 
�لعثور عليها خالل عمليات �حلفر و�لتنقيب.. 
�لآثار  علماء  جانب  �إىل  ت�ضم  �لبعثة  وكانت 
فى  ومتخ�ض�ضني  �لأن��رثب��ول��وج��ى  ف��ى  علماء 

�ل�ضر�ميك. 
فى  �كت�ضفت  �ل��ت��ى  �لقطع  �أوىل  وك��ان��ت 
�لقبور �ملخ�ض�ضة للبالغني �لو�قعة فى �لناحية 
��ضتكمل  موقع  �أول  وه��و  �لقرية  م��ن  �لغربية 

�لبحث فيه منذ بدء �حلفائر. 
قطع  ع��ل��ى  �حل�ضينة  �ل��غ��رف��ة  وحت��ت��وى 
�أثرية عرث عليها، كما ت�ضم 60 قرب� لأطفال.. 

�ل�ضرقية  �ملنطقة  م�ضح  �لباحثون  وي��و����ض��ل 
�لأطفال  مبقابر  �ملحيط  �للغز  ف��ك  ملحاولة 
�لغربى  �ل�ضكنية فى �جلزء �جلنوبى  و�ملناطق 

من �لقرية و�ضو�حيها.
�لأكرث  هو  �ملوقع  هذ�  �أن  بياترك�س  وتوؤكد 
عنها  �لك�ضف  مت  �لتى  �ملو�قع  بني  من  �أهمية 
و�لتى تعود �إىل فرتة ما قبل �لتاريخ فقد ظلت 
��ضتوطن  حيث  �لتاريخ  عرب  متما�ضكة  �ملنطقة 
حتى   3700 ع��ام  من  �ضنة   700 ط��و�ل  �ملوقع 

2900 قبل �مليالد.
�كت�ضافات  �إىل  �لتو�ضل  مت  �ل�ضرق  وف��ى 
من  �أك��رث  عن  �لك�ضف  مت  حيث  جديدة  �أثرية 

200 قرب جديد.
فخارية  �آنية  عن  �لك�ضف  مت  �لبد�ية  فى 
�إىل  وكان  قرباًنا  �ضنتيمرت متثل   50 على عمق 
ملقى  لطفل  جًد�  �ضغر  عظمى  هيكل  جانبها 
على جانبه �لأمين فى و�ضع �أ�ضبه بجنني د�خل 
�لرحم يتجه بر�أ�ضه �إىل جهة �جلنوب مو�جًها 
لغروب �ل�ضم�س ويبدو �أن �لطريقة �لتى و�ضعت 

بها �جلثة جزء من مر��ضم �لدفن �أيامها.
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الك�ضف عن مقابر يزيد عمر الواحدة منها على 5 اآالف �ضنة



�أكو�م  �إز�ل��ة  متت  �ملا�ضى  �لعقد  ط��و�ل  و 
من  �لآلف  ع��ن  ك�ضفت  و�ل��رم��ال  �ل��رتب��ة  م��ن 
و�حد من هذه  كل  وكان  �لأثرية  و�للقى  �لآث��ار 
�لكت�ضافات ميثل جزًء� من �لنظرية �لتى بد�أت 
��ضتخرجت  فقد  ومعاملها..  خطوطها  تت�ضح 
وهو  ل�ضقر  خ��ط��وط  عليها  ف��خ��اري��ة  قطعة 
�لرمز �مل�ضتقبلى ململكة م�ضر �جلديدة وت�ضكل 
من  �ضكل  على  ملمو�س  دليل  �أول  �لقطعة  هذه 
�أ�ضكال �لكتابة بد�أ يظهر فى �ملنطقة قبل �أكرث 
يعنى  هروغليفى  رمز  وهو  �ضنة،  �آلف   5 من 
على  للدللة  ي�ضتخدم  كان  �لذى  حور�س  ��ضم 
�أكرث  �أو �لفرعون منذ  �لطبيعة �ملقد�ضة للملك 
�ملفقودة  �لوحيدة  و�لقطعة  عام..  �آلف   3 من 
�لأ�ضفل  �لفخارية هى �جلزء  �لقطعة  من هذه 
�لتى  "�ضرخ"  با�ضم  �مل��ع��روف��ة  �لعالمة  م��ن 
على  يدل  �ل��ذى  �لفري�ضة  �لطائر  حتت  تو�ضع 

ماهية ��ضم �أول ملك مل�ضر.
كانت  جيًد�  حفظت  فخارية  قطعة  وف��ى 
هناك ر�ضوم لقارب �ضغر جمهز مبن�ضة مما 
ي�ضر �إىل �أن �لن�ضاط �لتجارى على �لنهر كان 
�لقارب  كان  ورمبا  �لقدم  منذ  ور��ضًخا  قائًما 
�ل�ضغر رمًز� لنتقال �ملوتى �إىل �لعامل �لآخر. 
)�لعجل  �لثور  �إىل  يرمز  نق�س  ثمة  وك��ان 
�ملقد�س( منقو�ًضا على وعاء فخارى عرث عليه 
�لقطعة  ه��ذه  ��ضتخدمت  ولقد  �لرمال  و�ضط 
�لفخارية كتابوت حجرى بد�ئى، وكانت ت�ضم 
ختم  عليه  وك��ان  �ل���ولدة  حديث  ر�ضيع  جثة 
وقطع �ضغرة  �لفقاعات  عبارة عن مزيج من 
من �لرخام �لطينى �ضبيه بالأختام �مل�ضتخدمة 
طبيعة  يعك�س  مما  �حلبوب  �أوعية  �إغ��الق  فى 
�لن�ضاط �لزر�عى فى �ملقاطعات �لأوىل للمملكة 
و�إىل  �خلتم  وعلى  �حلاكمة  لل�ضاللة  �لتابعة 
وقارب  �ضكيًنا  يحمل  رجل  ثمة  �لتمغة  جانب 

�ضغر ي�ضق طريقه و�ضط مياه �لنهر.
ت�ضتخدم  فكانت  �ل�ضغرة  �لتماثيل  �أم��ا 
�ضكان  �أن  على  �أ�ضكالها  وت��دل  كقر�بني  د�ئما 
�ل�ضابقة  �ملعتقد�ت  بني  يتقلبون  كانو�  �ملنطقة 
و�ملفاهيم �جلديدة فبع�س هذه �لتماثيل يرجع 
وت�ضم متاثيل  �لع�ضر �حلجرى �حلديث،  �إىل 
"فينو�س" �لتى متثل �إلهة �خل�ضب فى  لالآلهة 
ع�ضور ما قبل �لتاريخ فى حني �أن متاثيل �أخرى 

كانت  �لتى  �لرعى  و  �لإنتاج  �أنظمة  �إىل  ترمز 
�ضائدة فى و�دى �لنيل.. �إىل جانب �حليو�نات 
�لربية مثل �ل�ضالحف وفر�س �لنهر كما تظهر 
متاثيل لأبقار حملية رمبا تروى �أ�ضطورة �لآلهة 
ا على �لعديد من  حتحور، وعرث فى �ملقربة �أي�ضً
�ضنعت  لعقرب  وهناك حتفة  �ملختلفة،  �لعقود 
�لفرعون  ت�ضتح�ضر  ورمبا  �لأحمر  �لعقيق  من 
و�لأب  �لأ���ض��ط��ورى  �لعقرب  �مللك  وه��و  �لأول 
�لتو�ريخ  �أن  �أول �ضاللة حاكمة، ويبدو  موؤ�ض�س 
على  جتمع  �لتاريخ  كتب  فى  ت�ضجيلها  مت  �لتى 
�ضاللة  لأول  معا�ضرة  كانت  �لأطفال  قبور  �أن 

م�ضرية حاكمة فى �لعام 3200 قبل �مليالد.
ومتثل �للوحة �ملر�ضومة على �ضخر �ل�ضي�ضت 
تاأكل  �لتى  �ل�ضمكة  �لنيل وترمز  �لرملى �ضمكة 
و�أ�ضبحت  �لأرو�ح  كل  ولدة  �إعادة  �إىل  بي�ضها 
على  �لد�لة  �ملهمة  �لأدو�ت  �إحدى  كهذه  �ألو�ح 
�لنفوذ و�لهيبة قبل �أن ت�ضبح �ل�ضفة �لرمزية 
ما  و�ضرعان  �لفرعونى،  �مللكى  للنظام  �لأوىل 
�لتى  �لأوىل  �ل�ضجالت  �لأل��و�ح  هذه  �أ�ضبحت 
ماآثر  حتكى  �لتى  �لكتابات  �أوىل  عليها  ظهرت 
�أول  يعد  �لذى  نارمر  �ملوؤ�ض�س  �مللك  وبطولت 

�مللوك فى �لتاريخ.
وهكذ� تكون �لع�ضامية قد و�ضعت �لأ�ضا�س 
وقت  بعد  "حر�كونوبولي�س"  �مللكية  للعا�ضمة 
على  �ل��ك��ت��اب��ة  �أدو�ت  ����ض��ت��خ��د�م  م��ن  ق�ضر 
�لألو�ح وباتت �لهر�و�ت بو�ضفها �أدو�ت �لنفوذ 
قبل  ما  فرتة  فى  �لنخبة  �أف��ر�د  بني  و�ل�ضلطة 

فى  لل�ضلطة  كرمز  �ل�ضوجلانان  �أول  �لتاريخ 
هر�و�ت  ثالث  على  عرث  حيث  �لفر�عنة  �أيدى 

فى �أحد �لقبور.
�ل��ت��ى ع��رث عليها فى  �لآث����ار  وت��وف��ر ك��ل   
�ملنطقة  �أهمية  على  �لقاطع  �لدليل  �لع�ضامية 
و�لقبلى  �لبحرى  �لوجهني  للتجارة بني  كمركز 
تقع  فهى  �ملميز  �جل��غ��ر�ف��ى  موقعها  نتيجة 
�لو�حات  من  �لآتية  �لقو�فل  طرق  مفرتق  فى 
ا و�حة �خلارجة ونقطة �لقو�فل �لآتية  خ�ضو�ضً
�ل��و�دى  �إىل  و�ملتجهة  و�ل�����ض��ود�ن  �لنوبة  م��ن 
و�لدلتا فقد كانت ممر �لتجار و�لتجارة.. كما 
في�ضان  �أخطار  عن  ببعده  يتميز  موقعها  �أن 
ت�ضمان  م��ق��ربت��ني  �ك��ت�����ض��اف  مت  وق���د  �ل��ن��ي��ل 
حو�ىل �ألف مقربة مما يدل على �أهمية �ملوقع 
�إىل حد  ت�ضبه  وهى  �لتاريخ  قبل  ما  فى ع�ضر 
ا  خ�ضو�ضً بنقادة  عليها  عرث  �لتى  �لآث��ار  كبر 
نقادة  بح�ضارة  تاريخًيا  �ملعروفة  �حلقبة  فى 

�لثانية و�لثالثة.
ولبد �أن �لنخبة �لتى عا�ضت فى �لع�ضامية 
كان لها دور كبر فى ولدة �لع�ضر �لفرعونى 
�حلل..  �إىل  يحتاج  لغز  هناك  م���از�ل  ولكن 
�أم  �لعقرب  م�ضر  حلكام  �لأول  �لأب  هو  من 

حاميني�س �أم نارمر؟
�إريك كروبيزى �أحد خرب�ء �لبعثة يوؤكد �أن 
عليهم د�ئًما م�ضاعفة �أعمال �لبحث و�لتنقيب 
�لتى  �لكيفية  فهم  ثم  �إجن��ازه،  مت  ما  ودر��ضة 
وي�ضر  و�جل��ث��ام��ني،  �للقى  ك��ل  حفظ  بها  مت 
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فخارى  وعاء  فى  حمفوظة  جثة  �إىل  كروبيزى 
قد  �جلافة  �لرمال  �أن  ويقول:  �لقبور  �أحد  فى 
حفظتها من �لتحلل وحافظت على �ضكلها مما 
وغر  �مليت  وعمر  �لعظام  بنية  در����ض��ة  يتيح 
�لإج��ر�ء�ت  تقييم  ا  �أي�ضً �لإمكان  فى  و  ذل��ك، 
مر�فقة  فى  �مل�ضتخدمة  �جلنائزية  و�لطقو�س 

�مليت فى رحلته �لأخرة.
ويقول علماء �لإن�ضانيات فى بعثة �لتنقيب 
معرفة  �ل�ضهل  من  �أنه  "�إريك"  ر�أ�ضهم  وعلى 
طقو�س �خلتام فبعد در��ضة �أكرث من 100 عينة 
من  م�ضتاًء  ك��ان  ولكنه  مب�ضرة  �لنتائج  كانت 
بع�س  ففى  �جلثث..  حلفظ  �ل�ضيئة  �لطريقة 
�لأحيان كان يتم و�ضع جثة �لطفل على �لرمل 
ح�ضرة  على  مفرودة  جلد  بقطعة  لفها  ويتم 
م�ضفورة بقى منها �إىل �ليوم عدد حمدود من 
�لقطع �لتى مييل لونها �إىل �لأ�ضمر و�ىل جانب 
�جلثة بجو�ر �لر�أ�س كانت تو�ضع قطعة فخارية 
�لرقبة  �لر�ضغ وعقد حول  �ضغرة و�ضو�ر حول 
مما يدل على تعلق �لآباء بالأبناء ولكن عظام 
بقاء  ب�ضبب  للتحمي�س  تتعر�س  كانت  �جلثث 
�جلثة معر�ضة لأ�ضعة �ل�ضم�س �حلارقة خا�ضة 
فى �لأ�ضهر �لتى ت�ضل فيها درجة �حلر�رة �إىل 
50 درجة مئوية وفى حال تعر�ضها لأمطار فان 

�جلثة تتحلل ب�ضرعة.
�لأر�س  �لكبار ذ�ت عمق فى  كانت مقابر 
بينما مقابر �ل�ضغار قريبة من �ضطح �لأر�س، 
فخارية  �آنية  فى  �مليت  دفن  �لعادة  من  وك��ان 

من  نوًعا  ميثل  هذ�  ورمب��ا  �لأطفال  ا  خ�ضو�ضً
ي�ضبه  �لفخارية  �أن �ضكل �جلرة  �حلماية حيث 
�ضكل  ذ�ت  مقابر  وجدت  كما  �لأم  رحم  �ضكل 
من  ت��اب��وت  ف��ى  �جل�ضد  يو�ضع  حيث  متطور 

�لطني ويغطى بقطعة من �حلجر.
ومن بني �لدفنات عرث على جثمان �مر�أة 

حامل وبد�خلها �جلنني.
�لبعثة  �أع�ضاء  من  دو�ض�ضن  �ضوفى  �أم��ا 
�أن فهم عامل �ملوتى يعد �خلطوة �لأوىل  فرتى 
فى عمل علماء �لآثار وعلماء �لإن�ضانيات فعن 
يتم  �لتى  �مل��وج��ود�ت  ك��ل  م��ن  �لتحقق  طريق 
مقابر  بني  �ملقارنة  طريق  وع��ن  عليها  �لعثور 
�لتطور  مر�حل  متييز  ميكن  و�ل�ضغار  �لكبار 
�ضعيد  منطقة  فى  �لجتماعية  للنخبة  �ملبكرة 
منف�ضلتني  م��ق��ربت��ني  وج����ود  وي��ع��ت��رب  م�����ض��ر 
ومق�ضمتني �إىل قطاعات خمتلفة بح�ضب �ل�ضن 
�لإن�ضانيات  عامل  يقوله  ملا  وفًقا  �ضائًعا  �أم��ًر� 
جثة   200 فوجود  �لبعثة  �أع�ضاء  �أح��د  �إري��ك 
ذلك  للده�ضة  تدعو  ل  م�ضاألة  �ضغار  لأطفال 
�حلقبة  تلك  ف��ى  �لإن�����ض��ان  عمر  متو�ضط  �أن 
تف�ضى  نتيجة  ن�ضبًيا  ا  منخف�ضً كان  �لتاريخية 
�لأمر��س و�لأوبئة �لتى كانت حت�ضد كثًر� من 

�لب�ضر.
�أ�ضاليب  �أن  �إىل  �لعلماء  ه���وؤلء  وخل�س 
�ملنطقة  فى هذه  بد�أت  �لرثوة  وتنظيم  �لإنتاج 
فى وقت مبكر وقبل منطقة �لدلتا فى �ل�ضمال 
حيث توؤكد �لوقائع �لتاريخية �أن �ل�ضلطة بد�أت 

فى �ضعيد م�ضر منذ  3200 �ضنة قبل �مليالد 
وهى �لفرتة �لتى تطورت فيها �أن�ضطة �لإن�ضان 
تدجينها  بهدف  �لربية  للحيو�نات  �ضيد  من 
تاريخ  فى  منطقة  �أول  �لع�ضامية  منطقة  وتعد 

م�ضر عرفت �لألو�ن و�لتلوين.
�ل�ضلطة  ظل  فى  �مللكية  �ل�ضلطة  �أن  ويبدو 
فى  �لأم��ر  �أول  ظهرت  حور�س  لالإله  �لرمزية 
�ل�ضعيد و�ضرعان ما تاأ�ض�ضت �لعو��ضم �لأوىل 

مل�ض��ر حر� كونوبولي�س وجناد� و�أبيدو�س. 
�إىل  �جلنوب  فى  �حلب�ضة  �أمر�ء  و�جنذب 
�لرثو�ت �لطبيعية �ملتو�فرة فى �ل�ضمال و�رتدى 
�لأبي�س  �ملزدوج  �لر�أ�س  غطاء  �لأول  �لفرعون 
�لقبلى و�لبحرى  و�لأحمر �لذى ميثل �لوجهني 

�ل�ضلطة و�حلكومة.
ا على قنو�ت مائية وحد�ئق  وقد عرث �أي�ضً
و�أحو��س زر�عية ذ�ت قنو�ت لتنظيم ريها �إىل 
جانب قطع متناثرة من �لظر�ن و�أدو�ت �ل�ضيد 
و�أدو�ت �حل�ضاد و�ضكاكني ذ�ت ن�ضل م�ضر�ضر 
وبع�س  �أل��و�ن  ذ�ت  فخارية  و�أو�ن��ى  )مناجل( 
�لقالئد و�أدو�ت �لزينة و�خلرز �مللون ومنها ما 
نحت على �ضكل �ضمكة �لبلطى وبقايا قرية من 
فرتة ح�ضارة نقادة �لثالثة �ختفت معاملها بفعل 

عو�مل �لتعرية و�أعمال �لفالحة.
�لرزيقات  فى  بعيد  لي�ضت  م�ضافة  وعلى 
جرج�س  مار  دير  من  وبالقرب  �أرمنت  مركز 
�ضبيهة  فخارية  �أو�ن  بها  �أثرية  منطقة  توجد 
باملوجود فى منطقة �لع�ضامية حيث تقوم بعثة 
كيلومرًت�  بعد 55  فيها على  بالتنقيب  �أمريكية 

بطريق �لرزيقات �لو�دى �جلديد.
ولعل �ضم �إ�ضنا و�أرمنت ملحافظة �لأق�ضر 
�ضتتكامل  لل�ضياحة فتًحا جديًد� حيث  �ضيحقق 
�لتاريخ  �لتاريخية من ع�ضور ما قبل  �لع�ضور 
مفتوح  متحف  �أكرب  فى  �حلديثة  �لع�ضور  �إىل 

فى �لعامل.
خا�س  باهتمام  يحظى  �أن  �آمل  و�أخ��ًر�.. 
من وز�رة �لآثار و�ملجل�س �لأعلى لالآثار وهيئة 
�ل�ضياحة و حمافظ �لأق�ضر ول ترتك  تن�ضيط 

هذه �ملناطق �لرثية نهًبا للمغامرين. 
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�لأعلى �ل�ضعيد  تر�ث  در��ضات  مركز  • مدير 
�لأق�ض���ر – م�ض��ر 

اأوانى فخارية



 امل�صالح

فى  اللفت   . وظيفة  م�ش  �شرف  الكتابة 
ال�شيني  وال�شكاكني   ، رخي�ش  ال�شوق 
م�شاكني  بنات  مع  الر�شيف  على  مرمية 
عند  مركون  واخلل   ، بال�شوال  واجل��زر   ،
 ، ام��ا  وي��ا   ، �شح  م��ا  وع��م��ره  البياعني 
ب�ش   . البا�شتيك رخي�شة  والربطمانات 
لل�شم�ش  وتطل   ، واأنت عجوز  تقف  �شاعة 
 ، ح�شنة  تنتظر  اأوع���ه   ، م��ودع��اك  وه��ى 
�شاعتها هتكون كل الربطمانات الفا�شيه 
ع�شان   _ م��رات��ك  ���ش��ال��ت��ه��ا  ب��ت��اع��ت��ك 
ريحتها _ ورمتها على الكوم ، فياريت 
زى  رخي�شة  امل�شالح  اأن  تعرف  �شاعتها 

ورق الد�شت . وان ال�شم�ش م�ش كّدابه

 الكتابة

كتري �شلت الق�شب
وكتري حلفت كدب واأنا �شغري

وكتري خ�شرت فى ال�شيجه
ومعرفت�ش اأنقل كابى الزلط

وكتري بركت جماىل فى طني ،
حتت  م��ن  �شرقته  م��ا  عمرى  احلطب  اال 

باط حد.
الكتابة : دهب .

م�ش كل كحل بين�شرق من العني .

اجلوايز

 ، بيحبوا اجلوايز  امل�شريني  ليه  معرف�ش 
اأن اجلوايز حرمة خنثى ، عمرك ما  مع 
ت�شمنها واأنت نامي ، فما بالك لو �شعيت 
عليها وعملت جلد و�شك طبلة للي�شوى وما 
ي�شوا�ش؟ ياعمى ربى قرد فى بيتك اأح�شن 
مع  �شوره  فى  نف�شك  حتط  واوع��ه   ، لك 
ال�شرير  بن�شوفه ممدد على  الوقت   . حد 
وبيقور قرع . هانت عليك نف�شك ياعمى . 

طل للغابه حلوه واهلل من غري وزارة رى.

ال�صيخ �صعيد

كلنا فى االأدب دراوي�ش
نبحث عن االأملاظ حتى فى مر�شليا

�شعبان على ال�شيخ �شعيد
علق املبخرة على النخلة

وماها نار وقام ياأدن مع الديك
كان الغراب واقف

كتب رواية عن الغراب
كلنا داخلني على الق�شعة 

مد اأيدك يا�شيخ �شعيد
ده الغراب ن�شف على �شلك الكهربا

واأنت ل�شه بتو�شف ديله
- يادين النبى عليك

    حــــــــــــــــــــكى
عبد احلكيم حيدر 
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رجــــــــــــل

كان  ال  الراجل  عنني  فى  امللح  قريت  لو 
فى  احلكاية  عرفت  كنت   ، جنبى  قاعد 
حلوان . عارف - .... احلكاية م�ش لعبة ، 
ع�شان تنط من قلب حمتاج لودن املعرفة 
اإذن من حد ؟ والكرمي  . عمر املطر خد 
جبل  على  واأحن   ، امل�شي�شيبى  من  اأعبط 
لو �شفت الراجل ال   . ال�شال  احلنة من 

كان جنبى، كنت قريت امللح .

اهلل ما يف�شح عبد باحلاجة .

 حامد العوي�صى 

�شاح كرب وبقى راجل يا اأبا �شاح
و�شفته فى ال�شورة من �شنة واقف حنون 
هناك  واق���ف  كنت  واأن���ت   ، اأخ��ت��ه  جنب 
فرحان تتاأمل امل�شهد وعينك عليهم ، بعد 
ما ك�شرت اأقامك الغاب ، ودلقت قزاير 
احلرب االأ�شود حتت �شجرة �شنط ، وركنت 

�شهرك على ال�شجرة .
اأ�شدد ديونى ملني ؟ م�شاحمنى ؟؟
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فوق مدينة  الأمريكية  الطائرة  تفجري  الرئي�سى فى جرمية  املتهم  املقرحى هو  البا�سط  عبد 
بال�سجن مدى احلياة فى  دولًيا  القذافى وحكم عليه  به نظام  والذى �سحى  با�سكتلندا  لوكريبى 
ا�سكتلندا ثم مت الإفراج عنه ب�سبب مر�سه بال�سرطان.. توفى عبد البا�سط ال�سهر املا�سى ور�سم 
عن هذه الوفاة الر�سام الإجنليزى )ديف براون( والذى ر�سم دفن املقرحى فى ليبيا يقابله دفن 

احلقيقة فى الغرب الذى يحمل تابوت احلقيقة تونى بلري- بو�ش البن - اأوباما- كامريون.
اإجابات  حتمل  يده  من  خرجت  وقد  املقرحى  تابوت  ر�سم  والذى  )ب�ش(  الأمريكى  والر�سام 

كثرية وكلها دفنت معه.
فيها  تتناق�ش  التى  الأزم��ة  عن  يعرب  كاريكاتري  )�سرانك(  الإجنليزى  الر�سام  ا  اأي�سً ور�سم 
�سيا�سة فرن�سا برئي�سها اجلديد مع اأملانيا برئي�ستها ذات الأفكار النكما�سية وا�ستغل فيها ذكرى 
غرق ال�سفينة تيتانيك ور�سم الثنان فى امل�سهد الأ�سطورى لبطلى الفيلم ال�سهري وهما يتحدثا عن 

اأزمة اليورو واإن حلها غري معقول اإل بتفاهم الثنان.
والكاريكاتري الرابع للر�سام الأمريكى دين جرانلند الذى يعرب فيه عن الزحام الأمريكى..

ماذا تعنى وفاة عبد البا�سط املقرحى

الر�سام الأمريكى ب�ش - بدون تعليق
الر�سام الإجنليزى ديف براون - بدون تعليق
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ون�سبة  و�سيقها  الدميقراطية  ات�ساع  ملدى  طبقاً  وت�سيق  الإب��داع  حرية  تت�سع 
التعليم.  لنظام  طبقاً  وي�سيق  مفهومها  يت�سع  كما   ، ما  دول��ة  فى  والفقر  الأم��ي��ة 
فهو ي�سيق اإذا كان اأ�سا�س التعليم القهر والتلقني وعدم احرتام الراأى الآخر مما 
يرتتب عليه اأمية من نوع اآخر وفى احلال هو حمو اأميتنا ، وعار اأن ندخل القرن 
الواحد والع�سرين ووطننا – بل الوطن العربى – ينوء بهذه الو�سمة التى يجب 
اأن نخجل منها جميعاً، والتى مل تتحقق منذ ع�سر الفراعنة على اأر�س م�سر رغم 
الأمتحان  الأمية يوؤدون  ال�سورية والتى �سبطوا خاللها مدر�سى حمو  حماولتنا 
بدًل من تالميذهم ، مما يعنى اأن الأمية الأخالقية تدعم الأمية الأبجدية ، بينما 
دولة مثل كوبا منح زعيمها فيدل كا�سرتو طلبة اجلامعة اأجازة ملدة �سنة يقوم كل 
طالب فيها مبحو اأمية ما بني ع�سرين وثالثني مواطناً وتكون هذه �سهادة جناحه 
فيق�سى بذلك على اأمية رعاياه ، ودولة مثل اليابان احتفلت منذ اأكرث من عامني 
اأن  وب��دون  ب��دون ذلك   ، املعلومات  الكمبيوتر و�سبكة  اآخ��ر مواطن فى  اأمية  مبحو 
نغري مناهجنا التعليمية بحيث نتخلى عن اأ�ساليب القهر والتلقني ون�سمح باحلوار 
، واكت�ساف مواهبها ،  واحرتام الراأى الآخر وتربية ال�سخ�سية ج�سمياً واجتماعياً 
بحيث يوجه كل طفل طبقاً لقدراته ، وبحيث ي�سبح �سعار التعليم "ل طفل فا�سل" 
فال ينح�سر التعليم فى اختيار قدرة واحدة من قدرات العقل الب�سرى هى قدرة 
الذاكرة على احلفظ والتخزين )ومن هنا جاءت األفاظ املذاكرة وال�ستذكار ، وقد 
والق�سري  الطويل  يرغم  تعليم  وك��اأن��ه  بتفوق(  املهمة  ه��ذه  الآن  الكمبيوتر  ت��وىل 
وال�سمني والنحيف على ارت��داء زى موحد املقا�س ، بل تعليم يربز ق��درات الطفل 
الأخرى املتعددة وفى مقدمتها القدرة على البتكار والت�سرف فى مواجهة املواقف 
ف��ى امتحان الرتجمة  اأك��رث م��ن �ستني ع��ام��اً  اأن��ن��ى ا�سرتكت منذ  اأذك���ر  اجل��دي��دة. 
لاللتحاق بق�سم الأخبار بالإذاعة امل�سرية حني كان مقرها �سارع ال�سريفني بباب 
اللوق ، وفوجئت باأنهم و�سعوا القوامي�س اأمامنا لن�ستعني بها اإذا �سئنا ، فاأدركت اأن 

اختبار الذاكرة كان اآخر ما يهم القائمني على هذا المتحان .
بالنحراف  حاكم  لأى  اإغ��راء  الآخ��ر(  يلد  منهما  )وك��ل  والفقر  الأمية  فعناق 
بنظامه اإىل الديكتاتورية ، بينما يتوارى هذا النظام فى الدول التى يتمتع مواطنوها 
بن�سبة عالية من التعليم وما يرتتب عليه من م�ستوى اقت�سادى مرتفع. وبدون 
الق�ساء على الأمية بنوعيها : الأبجدية والثقافية ل ن�ستطيع فى راأيى اأن نتحدث 
عن حرية املواطن ، ول على التغلب على ما تواجهه دولنا العربية فى هذه املرحلة 
احلرجة من تاريخها – من حتد ح�سارى ، فمحو اأمية ال�سعب العربى – ولي�س 
امل�سرى فقط – وما يرتتب عليه من حتقيق م�ستوى معقول للحياة لي�س ترفا ول 

عماًل كمالياً بل �سرورة اأمنية لنا كاأفراد ودولة و�سعب .   

األمية وحرية اإلبداع

بقلم:
يو�شف ال�شارونى 
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