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املكتب الثقافي املصري في الكويت احتفى بكتاب أيمن بكر في أمسية أدبية

علي العنزي« :قالت أميمة» ...حوار بني املاضي والحاضر
أقــام املكتب الثقافي املصري
بــالـكــويــت أمـسـيــة أدب ـيــة ،ناقش
فـ ـيـ ـه ــا ك ـ ـتـ ــاب «ق ـ ــال ـ ــت أمـ ـيـ ـم ــة»
ألستاذ األدب والنقد في جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ال ــدكـ ـت ــور أيـ ـم ــن بـ ـك ــر ،الـ ـص ــادر
حديثا عن دار العني القاهرية.
اف ـت ـت ــح األمـ ـسـ ـي ــة امل ـس ـت ـشــار
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي امل ـ ـ ـصـ ـ ــري الـ ــدك ـ ـتـ ــور
نبيل بهجت بكلمة رحــب فيها
ب ــالـ ـحـ ـض ــور ،مـ ـن ــوه ــا بــأه ـم ـيــة
الكتاب في ربط املتلقي بتراثه،
وح ـ ـضـ ــه عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة قـ ــراء تـ ــه
بوعي جديد.
وق ـ ــال ال ـش ــاع ــر ن ـ ــادي حــافــظ
الذي أدار األمسية« :إننا ونحن
ن ـح ـت ـفــي ب ـك ـت ــاب ق ــال ــت أم ـي ـمــة
ل ـل ــدك ـت ــور أيـ ـم ــن بـ ـك ــر ،نـحـتـفــي
ب ـك ـتــابــة ،ال ب ـك ـتــاب ،وب ـف ـكــرة ال
بـمـفـكــرة ،ملــا يتمتع بــه بـكــر من
قـ ـ ـ ــدرات فـ ـك ــري ــة ،ت ـج ـع ـلــه ق ـ ــادرا
على منح قــرائــه ن ـظــارات يــرون
بها األشـيــاء بطريقة غير التي
يعرفونها أو اعتادوا عليها».
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــدم أس ـ ـتـ ــاذ
م ـســاعــد ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة في
كلية الشرق األوســط األميركية
ال ــدك ـت ــور ع ــالء ال ــدي ــن مـحـمــود،
ورقــة نقدية ،تناول فيها كتاب
«قالت أميمة» من منظور النص
امل ــوازي لجيرار جينيت ،وقــال:
«أقـ ـص ــد ه ـن ــا ب ــال ـن ــص املـ ـ ــوازي
أمـ ــورا كبنية الـكـتــاب وعـنــوانــه
والعنوان الفرعي الخ».

التاريخ ،فهذا النمط من الكتابة
ي ـك ـت ـســب أه ـم ـي ـتــه م ــن مـســاحــة
ت ــأم ــل املـ ــاضـ ــي ل ــوع ــي ال ــواق ــع
وفهم مشكالت الحاضر».
وأوضـ ــح «إن م ــا ه ــذا النمط
مــن الـكـتــابــة ،اال تعميق للوعي
بـ ـ ــاملـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة ع ـلــى
تطوير العقلية» .وأردف« :في
الحقيقة ...لطاملا كانت ظاهرة
الـ ــرجـ ــوع إل ـ ــى الـ ـت ــاري ــخ مـلـفـتــة
للنظر في مجال اإلبداع العربي،
لـكــن كـثــر انــدفـعــوا لـتــزويــق هــذا
التاريخ» ،مفسرا ذلك بشعورهم
الـ ـ ــدائـ ـ ــم ب ــالـ ـنـ ـق ــص ،ورغ ـب ـت ـه ــم
ف ــي اس ـت ـع ــادة امل ــاض ــي الـتـلـيــد،
والتاريخ املجيد ،لتعويض هذا
الشعور بالنقص.
ولفت العنزي إلى التعليقات
التي يضعها بكر على املسرود
م ــن الـ ـحـ ـك ــاي ــات ،م ـع ـت ـبــرا أن ـهــا
ف ــي حـقـيـقـتـهــا حـ ــوار خ ـفــي بني
اآلن ــا -عند الـكــاتــب -وبــني املــادة
التاريخية التي سعى لتأملها...
وخـ ـ ـت ـ ــم ورق ـ ـ ـتـ ـ ــه بـ ـ ـق ـ ــول ـ ــه« :أنـ ـ ــا
ش ـخ ـص ـيــا ...ل ــم يـكــن ليشغفني
ويـ ـجـ ـت ــذبـ ـن ــي قـ ـ ـ ـ ــراءة قـ ـص ــة أو
ح ـك ــاي ــة ق ــدي ـم ــة ،وإنـ ـم ــا س ـمــاع
قـ ـ ــراءة ج ــدي ــدة لـقـصــة أعــرف ـهــا،
باعتبارها وردت فــي ال ـتــراث»،
حيث ان استقاء حكاية من كتب
التراث لبناء كتاب ،ال تشكل في
حد ذاتها أي خصوصية ،وإنما
التيار واملدرسة ،يكمن في تأمل
الحكاية من زوايا مختلفة.

جانب من األمسية األدبية

ّ
غالفي
وأضاف«:بالنظر إلى
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب األم ـ ـ ــام ـ ـ ــي والـ ـخـ ـلـ ـف ــي
نـ ـ ــرى غ ـل ـب ــة الـ ـل ــون ــني األخ ـض ــر
واألسود عليهما في إشارة إلى
ال ـحــاضــر وامل ــاض ــي ،م ــؤك ــدا ان
هــذه الثنائية تستحضرها أي
مناقشة عن التراث».
وتــوقــف الــدكـتــور عــالء الدين
مـحـمــود عـنــد ال ـع ـنــوان الـفــرعــي
لـ ـلـ ـكـ ـت ــاب وه ـ ـ ــو«:ت ـ ـ ــأم ـ ـ ــالت فــي
الـ ـت ــراث» ،وقـ ــال« :يــذكــر الـكــاتــب
فــي مقدمة كتابه أن الـهــدف من
الـتــأمــالت هــو مـقــاومــة التالعب
بـهــذا ال ـتــراث عــن طــريــق اللعب،
وه ـ ــو ه ـن ــا ي ـس ـت ـع ـيــر مـصـطـلــح
جـ ــاك دريـ ـ ـ ــدا .م ــن ج ـه ــة أخـ ــرى،

جائزة «امللتقى»
للقصة القصيرة العربية
أعلنت قائمتها «القصيرة»
أع ـل ـن ــت ل ـج ـنــة ت ـح ـك ـيــم ج ــائ ــزة امل ـل ـت ـقــى لـلـقـصــة
القصيرة العربية ،عن قائمتها القصيرة ،لدورتها
األول ـ ــى ل ـل ـعــام  2016/ 2015وت ـضـ ّـم ـنــت املـجــامـيــع
القصصية التالية:
« - 1م ـص ـحــة الـ ــدمـ ــى» ل ـل ـكــاتــب امل ـغ ــرب ــي أنـيــس
الرافعي ،عن دار العني للنشر.
« - 2األفـ ـك ــار ال ـســاب ـحــة ب ــني األرض وال ـس ـم ــاء»،
للكاتبة الـسـعــوديــة خــديـجــة الـنـمــر ،عــن مـنـشــورات
ضفاف.
« - 3الرجاء عدم القصف» ،للكاتب اليمني لطف
الصراري ،عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة
والنشر.
ُ
« - 4نكات للمسلحني» ،للكاتب الفلسطيني مازن
ّ
معروف ،عن الكوكب ،رياض الريس للكتب والنشر.
« - 5عسل النون» ،للكاتب املصري محمد رفيع،
عن روافد للنشر والتوزيع
وأشــار رئيس لجنة التحكيم أحمد املديني ،إلى
أن الدورة األولى للجائزة حظيت باهتمام كبير من
الكاتب والناشر العربي .حيث تلقت الجائزة ()189
مجموعة قصصية مــن مختلف األق ـطــار العربية،
ش ـم ـلــت مـخـتـلــف مـ ـ ــدارس ال ـك ـتــابــة ف ــي ف ــن الـقـصــة
ً
القصيرة .وقدمت مشهدًا قصصيًا عربيًا داال على
انتماء الكاتب العربي لبيئته وإخالصه في التقاط
مـفــردات مشهدها اليومي ،وقــدرتــه على استخدام
أح ــدث األدوات واألســال ـيــب الـفـنـيــة امل ـعــاصــرة لفن
القصة القصيرة.
كما أعـلــن رئـيــس لجنة التحكيم إن حفل إعــالن
الفائز سيكون مساء يوم االثنني املوافق  5ديسمبر
األميركية في الكويت
املقبل ،وستحتضنه الجامعة
ّ
ّ
بحضور لفيف من كتاب القصة والنقاد والناشرين
ّ
فــي الــوطــن الـعــربــي وك ــت ــاب ومـتــرجـمــني ونــاشــريــن
أج ــان ــب ،بــاإلضــافــة إل ــى ح ـضــور مــديــر ع ــام معهد
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وم ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن م ـســؤولــي
الجوائز العربية.
ّ
وسيحصل كــتــاب الـقــائـمــة الـقـصـيــرة عـلــى مبلغ
« 5.000دوالر أميركي» لكل منهم ،بينما ينال الفائز
ُ
مبلغ « 20.000دوالر أميركي» وتترجم مجموعته
إلى اللغة اإلنكليزية.
والجامعة االميركية في الكويت هي أول جامعة
خ ــاص ــة ل ـل ـع ـل ــوم اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واآلداب ال ـ ـحـ ــرة فــي
الكويت .وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية،
والثقافية واإلداري ـ ــة بـنــاء على الـنـمــوذج التربوي
امل ـت ـب ــع فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات والـ ـكـ ـلـ ـي ــات فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املتحدة األميركية .وترتبط الجامعة االميركية في
الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث
األمـيــركـيــة وه ــي جــامـعــة تــربــويــة خــاصــة للتعليم
العالي .تأسست في العام .1769

الترجمة العربية...
لـ «تاريخ حضارة الهند»
| القاهرة ـ من إسالم أنور |
صدر حديثا عن مؤسسة الفكر العربي ،الترجمة
الـعــربـيــة لـكـتــاب «ت ــاري ــخ ح ـضــارة ال ـه ـنــد» ،تأليف
املؤرخ الهندي محمد مجيب ،الذي اشتهر بدراسته
ّ
القارة الهندية ،وترجمة أستاذ اللغة العربية
شبه
ف ــي جــام ـعــة دل ـه ــي مـحـمــد ن ـع ـمــان خ ـ ــان ،وراج ـع ــه
أستاذ األدب العربي في قسم اللغة العربية وآدابها
ّ
ف ــي الـجــامـعــة املــل ـيــة اإلســالم ـيــة ال ـبــروف ـســور زبـيــر
أحمد الفاروقي.
ويأتي الكتاب ،في إطــار سلسلة كتب «حضارة
واحــدة» املترجمة عن اللغات األجنبية ،خصوصا
الصينية والهندية والفرنسية واإلسبانية ،ويسعى
الكتاب لتعميق معرفة القارئ العربي بالحضارة
الهندية بجوانبها كافة ،وتعزيز التبادل الثقافي.
يتضمن الكتاب ثمانية أب ــواب ،تـنــاول بالبحث
ال ـت ـف ـص ـي ـلــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـح ـق ــائ ــق امل ـت ـع ـل ـقــة عــن
الحضارة الهندية.

الـلـعــب امل ـح ـمــود أث ـنــاء قــراء تـنــا
ل ـل ـت ــراث ف ـع ــل مـ ـق ــاوم لـلـتــالعــب
ً
كثيرا عن(سوء
الذي ال يختلف
الـ ـق ــراءة) .ويـنـطـلــق ال ـك ـتــاب من
مـقــولــة مـحــوريــة هــي أن الـتــراث
ال وج ــود مــوضــوعـيــا لــه خــارج
وعينا به».
وخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود حـ ــدي ـ ـثـ ــه
ب ـ ــوج ـ ــود لـ ـحـ ـظ ــات يـ ـج ــد فـيـهــا
الـ ـ ـق ـ ــارئ أن ب ـك ــر اق ـ ـتـ ــرب فـيـهــا
بـقـلـمــه ب ـص ــورة أك ـث ــر حميمية
مـ ــع قـ ــارئـ ــه فـ ــي بـ ــراعـ ــة ن ـ ـ ــادرة،
عندما تناول بالتحليل العميق
واملمتع أبيات امرئ القيس في
وصـ ــف ح ـص ــان ــه ،وأبـ ـي ــات أبــي
ذؤيــب خويلد التميمي الهذلي

ف ــي رث ـ ــاء أب ـن ــائ ــه ال ـخ ـم ـســة فــي
ً
املقال الذي اتخذ الكتاب عنوانا
له ،بحيث تشعر كأنه أحيا ذلك
الشعر القديم من رقاده ليعيش
معنا لحظتنا الراهنة.
وقال أستاذ النقد في املعهد
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـن ــون املـ ـس ــرحـ ـي ــة
ال ــدك ـت ــورع ـل ــي الـ ـعـ ـن ــزي« :ل ـيــس
مــن املــالئــم أن يضع الكاتب في
ال ـع ـم ــل األدب ـ ـ ــي ه ــدف ــا مـ ـح ــددا؛
وك ــأن ــه ي ـقــدم وع ـيــا مـجــانـيــا أو
حكمة معينة ،يتوخى الوصول
إليها» ،مشيرًا إلــى أن بكر سار
على هذا املنهاج في الكتاب.
وأضـ ــاف« :ه ــذا الـكـتــاب  -في
أجزاء معينة منه  -هو عبارة عن

حـ ــوار ب ــني امل ــاض ــي وال ـحــاضــر،
ولهذا قد نالحظ ان الكاتب يذيل
ع ـنــوان الـكـتــاب بكلمة تــأمــالت،
التي تعتبر مفتاح فهم املنجز،
والـ ـت ــي جـ ـ ــاءت مل ـ ـعـ ــاودة ق ـ ــراءة
التاريخ ،من أجــل فهم الحاضر
ال ــذي نـحــن ب ــني ي ــدي ــه» ،مشيرا
إلى أنه يجب أال يفهم من كالمه،
ب ــأن ال ـك ـتــاب يـتـضـمــن إسـقــاطــا
أو تــرم ـيــزا وم ــراوغ ــة للحاضر
بأقنعة املاضي ،وإنما محاولة
تأمل فردية في التاريخ ،لرؤية
ما لم نكن نراه من قبل.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن «كـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ب ـك ــر
ينطبق عـلـيــه مصطلح الــوعــي
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي أو حـ ـت ــى احـ ـت ــالل

خالل أنشطة دار اآلثار اإلسالمية

ستيلفريدي حاضرت
عن «منظور الغرب للشرق العثماني»
«م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــرب ل ـ ـل ـ ـشـ ــرق
الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي» ...ع ـ ـنـ ــوان امل ـح ــاض ــرة
اإلسبوعية التي ألقتها أمينة قسم
التعليم واالتصال في متحف تاريخ
الفن في فيينا آغنس ستيلفريدي،
وذلـ ـ ــك ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج دار اآلث ـ ــار
اإلســالمـيــة الثقافي الـ ـ  22فــي مركز
ال ـيــرمــوك ال ـث ـقــافــي ،ق ــدم املـحــاضــرة
وأدار حــول ـهــا ال ـن ـق ــاش بـ ــدر أحـمــد
البعيجان رئيس اللجنة التأسيسية
ألصدقاء الدار.
ت ـ ـنـ ــاولـ ــت املـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة األع ـ ـمـ ــال
الفنية املـخـتــارة مــن عصر النهضة
م ــن م ـج ـمــوعــة مـتـحــف ت ــاري ــخ الـفــن
ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،وال ـت ــي جـمـعـتـهــا أس ــرة
هابسبورغ على مدى خمسة قرون،
حـ ـي ــث ات ـ ـضـ ــح ف ـي ـه ــا تـ ــأثـ ــر ف ـنــانــي
أوروب ـ ــا ب ــروائ ــع ال ـبــالط الـعـثـمــانــي،

رغ ـ ــم ت ــوت ــر الـ ـع ــالق ــات ب ــني ال ــدول ــة
العثمانية والنمسا ،والتي تخللتها
رغـ ـ ــم ذلـ ـ ــك عـ ــالقـ ــات دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
وت ـ ـج ـ ــاري ـ ــة وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل ف ـ ـنـ ــي واسـ ـ ــع
الـنـطــاق بــني ال ـطــرفــني .كـمــا عرضت
ستيلفريدي للجمهور عــدة نماذج
م ـخ ـتــارة ل ـهــذه األع ـم ــال الـفـنـيــة عن
طــريــق اس ـت ـعــراض ـهــا واسـتـعــانـتـهــا
بالشرائح امللونة.
يذكر أن آغنس ستيلفريدي أمينة
قسم التعليم واالتـصــال في متحف
تاريخ الفن في فيينا ،ومتخصصة
فــي تــاريــخ الفن الـبــاروكــي .ساهمت
فـ ــي إص ـ ـ ــدار ع ـ ــدد مـ ــن ك ـت ــال ــوج ــات
امل ـت ــاح ــف وغ ـي ــره ــا م ــن اإلص ـ ــدارات
فــي ذات املـجــال ،وعملت أسـتــاذا في
مادة تاريخ الفن في جامعة الكويت
والجامعة األمريكية في القاهرة.

آغنس ستيلفريدي في املحاضرة

«ماجازين إن» ...ألوان آسيوية في «البرلس»
احـتـفــت مجلة «مــاجــازيــن إن»،
ف ـ ــي ع ـ ــدده ـ ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ب ـم ـل ـت ـقــى
ال ـب ــرل ــس ال ــدول ــي ال ـث ــال ــث لـلــرســم
ع ـل ــى الـ ـح ــوائ ــط وامل ـ ــراك ـ ــب ،ال ــذي
تـ ـقـ ـيـ ـم ــه مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـبــد
الـ ــوهـ ــاب ع ـب ــد امل ـح ـس ــن لـلـثـقــافــة
وال ـ ـف ـ ـنـ ــون والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ،فـ ــي ق ــري ــة
الـصـيــاديــن األش ـهــر الـبــرلــس على
البحر املتوسط ،شمال العاصمة
املصرية القاهرة.
وت ـ ـ ـضـ ـ ــم ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة املـ ـنـ ـظـ ـم ــة
ل ـل ـم ـل ـت ـقــى الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـي ــر عـبــد
ال ــوه ــاب ع ـبــد امل ـح ـســن رئ ـي ـســا،
والـفـنــانــة الــدكـتــورة إيـمــان عزت
قوميسيرا ،مع عضوية الفنانني
رامـ ـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــاب وآالء ش ـل ـت ــوت.
وركـ ـ ــز ال ـت ـح ـق ـيــق امل ـ ـصـ ــور عـلــى
تلك اللمسة اآلسيوية من كوريا
وال ـه ـن ــد ،ال ـت ــي وض ـع ــت ملستها
على باليتة ألوان البرلس لتؤكد
دور الفن في إقامة الجسور بني
الشعوب والثقافات على طريق
الحرير.
ج ـ ـ ـ ــاءت امل ـ ـشـ ــاركـ ــة اآلسـ ـي ــوي ــة
غـيــر الـعــربـيــة ممثلة فــي الــدكـتــور
كليمنس بـيــونــج ك ــون س ــو ال ــذي
يعد نموذجا فريدا للفنان الكوري
الــذي يعيش معظم حياته خــارج
ب ـ ـلـ ــده ،وق ـ ــد ت ـ ـخـ ــرج مـ ــن جــام ـعــة
آنـ ـج ــوان ــدت ــي ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـف ـنــون

الـتـطـبـيـقـيــة ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،الـنـمـســا،
ب ـعــد ت ـخــرجــه ف ــي ق ـســم الـهـنــدســة
املـعـمــاريــة مــن جــامـعــة تشونبوك
ال ــوط ـن ـي ــة ب ـ ـبـ ــالده .وف ـ ــي عـمـلـيــه،
ال ـجــداري واملــرســوم على الفلوكة
انـ ـعـ ـك ــاس ل ــذك ــري ــات م ـش ــرق ــة مــن
جذوره في الشرق األقصى ،بعيدا
ع ــن ال ـش ـم ــس ال ـخ ـف ـيــة ف ــي س ـمــاء
ش ـمــال أوروبـ ـ ــا ،حـيــث يـعـيــش في
النمسا منذ عقود.
أم ـ ـ ــا فـ ـيـ ـن ــاي شـ ـ ــارمـ ـ ــا ،ال ـه ـن ــد،
ف ـب ـجــانــب م ـه ــارت ــه ف ــي الـتـصــويــر
ب ــال ـض ــوء ،ف ـق ــط ظ ـه ــرت مــوهـبـتــه
الحقيقية في جداريته الهندسية،
مـثـلـمــا حـلـقــت رس ــائ ــل وم ــذك ــرات
أج ـ ــداده املــوظ ـفــة ف ــي ال ـب ــاب ال ــذي
لــونــه والـفـلــوكــة الـتــي صممها مع
طـ ـي ــور لـ ــون ج ـس ــده ــا ب ــال ـح ــروف
األبجدية الهندية ،وتوجت الروح
الـ ـهـ ـن ــدي ــة م ـ ــع أعـ ـ ـم ـ ــال م ــواط ـن ـت ــه
الفنانة بونام تشاندريكا تياجي،
لـ ـي ــس فـ ـق ــط م ـ ــن خ ـ ـ ــالل الـ ــوجـ ــوه
بـ ــالـ ــرمـ ــوز الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،والـ ـعـ ـن ــاق
امل ـس ـت ــوح ــى م ــن الـ ـك ــام ــا س ــوت ــرا،
ول ـك ــن ب ــأل ــوان وه ـي ـئــات ســاخـنــة.
وتــأتــي املـشــاركــة اآلسـيــويــة ضمن
 40فنانا من مصر والعالم قدموا
خالصة تجاربهم الفنية الفريدة
فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـن ــاج ـح ــة مــن
امللتقى.

إلــى مونغوليا ،ولقائه برئيسها
ال ـس ــاب ــق ف ــي حـ ــوار ح ــول اإلع ــالم
والسياسة واالقتصاد،وتأسيس
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــني
اآلسيويني فــي أوالن بــاتــور ،وفي
اف ـت ـتــاح ـي ـتــه ي ـق ــدم ل ــي س ــان ــج كي
التحية لهيئة تحرير موقع آسيا
إن باللغات اإلنجليزية والكورية
والعربية والصينية ،ويذكر بعيد
تأسيس املوقع في هذا الشهر قبل
خمس سنوات.
من بني مقاالت الرأي والتحليل
وأدب ال ــرح ـل ــة املـ ـص ــورة تـتـجــول
«مــاجــازيــن إن» فــي بــاكـسـتــان ،مع
الكاتب نصير إعجاز وهــو يتابع
ان ــدث ــار مـعـبــد جــايــن ف ــي صـحــراء
م ــديـ ـن ــة نـ ـجـ ــار بـ ـ ــاركـ ـ ــار ،وت ـك ـتــب
أك ـ ـ ـمـ ـ ــارال سـ ــابـ ــاتـ ــار عـ ــن تـطـبـيــع
ع ـ ــالق ـ ــات ب ـ ــالده ـ ــا ق ــرغـ ـي ــزي ــا مــع
جارتها أوزبكستان ،فيما تتناول
خ ــات ــون ــا ت ـش ــاب ـي ـش ــادزه أس ـت ــاذة
الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي جــام ـعــة
جورجيا التقنية ،تبليسي ،مدى
تحقق رد االعتبار للديموقراطية
فــي ب ــالده ــا .أم ــا الــدك ـتــور يوسف
سـ ـيـ ـن ــار رئـ ـي ــس املـ ـعـ ـه ــد ال ــدول ــي
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ف ـ ـي ـ ـخـ ــوض فــي
مـسـتـقـبــل أف ـغــان ـس ـتــان الـسـيــاســي
في عالقاتها مع العالم ،ضمن ما
سمي حرب من أجل املكانة.

«ماجازين إن»

وت ـصــدر مجلة «مــاجــازيــن إن»
الـتــي أسسها اإلعــالمــي املخضرم
ل ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ــان ـ ـ ــغ ك ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــن جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
الـصـحــافـيــني اآلس ـيــويــني لــإعــالم
وال ـث ـق ــاف ــة ،ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا أش ــرف
أبـ ـ ــو ال ـ ـيـ ــزيـ ــد ،وتـ ـطـ ـب ــع ب ــال ـل ـغ ــات
ال ـكــوريــة واإلنـكـلـيــزيــة والـعــربـيــة،
فــي العاصمة الـكــوريــة الجنوبية
سيول.
وتـ ــولـ ــي املـ ـجـ ـل ــة أدب ال ــرح ـل ــة
املـ ـص ــورة اه ـت ـمــامــا ك ـب ـيــرا ف ـيــزور
عـ ـ ـل ـ ــي أوس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــارزو ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة
ال ـيــابــان ـيــة طــوك ـيــو ل ـي ـقــدم أشـهــر
معاملها التاريخية ،كما يقدم لي
سانج كي ملفا عن زيارته األخيرة

مركز ثقافي في أبو سمبل املصرية
| القاهرة  -من رانيا البحراوي |
تزامنًا مــع احتفالية تعامد
ال ـش ـمــس ع ـلــى وجـ ــه رمـسـيــس
ال ـث ــان ــي ونـ ـف ــرت ــاري ف ــي معبد
أبــو سمبل ،في أســوان ،جنوب
م ـ ـصـ ــر ،وضـ ـ ــع وزي ـ ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة
املصري الكاتب حلمي النمنم
ووزيـ ـ ــر اآلثـ ـ ــار خ ــال ــد الـعـنــانــي
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــر األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس لـ ـلـ ـم ــرك ــز
الثقافي في مدينة أبو سمبل.

رئيس الهيئة العامة لقصور
الثقافة في مصر سيد خطاب،
أش ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن وضـ ـ ــع ال ـح ـجــر
األس ـ ــاس لـلـمــركــز الـثـقــافــي في
أبو سمبل يعتبر بداية جديدة
للتعامل مع الهيئة باعتبارها
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة م ـكــانــا لـلـحـفــاظ
على التراث اإلنساني وبالتالي
التراث النوبي.
وق ـ ــال «إن امل ــرك ــز ل ــن يـكــون
مجرد قصر ثقافة ،بل سيكون

مـ ــزارًا سـيــاحـيــًا كـبـيـرًا بــه كافة
أش ـك ــال الـثـقــافــة الـنــوبـيــة الـتــي
هــي ج ــزء أصـيــل مــن ت ــراث هــذا
الشعب العظيم املمتد تاريخه
عبر آالف السنني»
وذكـ ـ ـ ــر ال ـن ـم ـن ــم «إن امل ــرك ــز
سـيـسـهــم ف ــي تـحـقـيــق ال ـعــدالــة
ال ـث ـقــاف ـيــة الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إلـيـهــا
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـم ــرك ــز أبـ ـ ــو سـمـبــل
ال ـث ـقــافــي س ـي ـكــون جــام ـعــًا لكل
أش ـكــال الـثـقــافــة» ،الفـتــا ال ــى أن

هـ ــذا امل ــرك ــز ي ـعــد نـقـطــة الـتـقــاء
كــل أب ـنــاء أب ــو سمبل والـنــوبــة،
وفـ ــرصـ ــة ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ج ــزء
أصيل من تراث مصر.
وأشار إلى أن املركز سيكون
ً
مركزًا شامال ولكل من يريد أن
يعرف مصر وحضارة وسكان
مـ ـ ـص ـ ــر ،وطـ ـ ــالـ ـ ــب أال ت ـح ـت ـكــر
ال ـع ــاص ـم ــة أو ت ـح ـت ـكــر مــديـنــة
بعينها كــل األنـشـطــة الثقافية
والفنية.
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رؤى

الشاعر الحكواتي
في الثقافة العربية

| د .مصطفى عطية جمعة* |
يـ ـق ــرر ابـ ـ ــن خ ـ ـلـ ــدون وهـ ـ ــو يـ ـت ــأم ــل أحـ ـ ـ ــوال األمـ ــم
البادية
وعالقتها بالبداوة أن أســاس الشعوب هو
ً
وم ــن ث ــم ارت ـق ــوا إل ــى ال ـح ـيــاة ال ـح ـضــريــة ،زراع ـ ــة أو
صناعة أو تجارة ،فالبدو أصل للمدن والحضر ،ثم
ينبه على املنحى الشفاهي في ثقافة البادية ،وأن
الكتابة مرتبطة باألمصار ،يقول« :ولهذا نجد أكثر
البدو أميني ،ال يقرأون وال يكتبون ،ومن قرأ منهم أو
كتب ،يكون خطه قاصرا ،وقراء ته غير نافذة .ونجد
تعليم الخط في األمصار الخارج عمرانها عن الحد
أبـلــغ ،وأسـهــل وأحـســن طــريـقــا ،الستحكام الصبغة
فيها» .فاألمية ال تعيب البداوة وال البدو ،ألنهم في
انعزالهم النسبي عن العالم الخارجي حافظوا على
سواء اللغة ،وعندما خالطوا العجم ،تغير لسانهم
وظهر اللحن ،وبمرور الزمن ،لم تعد العربية نقية
في البادية ،فقد تمكنت اللهجات منها.
لقد كــان الشعر يـســري بــني القبائل العربية في
الجاهلية كالنار في الهشيم ،فما أن تصدر قصيدة
أو أبيات منها لشاعر في شعب من شعاب الجزيرة،
ح ـتــى ت ـجــدهــا ق ــد وص ـلــت إل ــى ش ـعــاب أخ ـ ــرى ،عبر
ق ـن ــوات سـهـلــت عـمـلـيــة س ـي ــرورت ـه ــا ،م ـع ـت ـمــدة على
شغف الـعــرب وحبهم للشعر والـسـمــاع ،خصوصا
ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـه ـج ــاء ق ـب ـي ـلــة أو ال ـف ـخ ــر بــأم ـجــاد
قبيلة أخــرى ،ومن هذه القنوات :الوفادة على املاء،
واألس ـم ــار الـعــربـيــة ،والـضـيــافــة الـعــربـيــة ،والـقــوافــل
الـتـجــاريــة ،واألس ـ ــواق ،وال ـح ــروب ،وال ــوف ــادات على
امللوك ،ومواسم الحج ،فهي محطات للرواية حيث
يجتمع الـنــاس فــي تلك الـفـضــاء ات ،وهــم مــن قبائل
متفرقة ،فينقل الحاضر إلــى الغائب ،وينقل الفرد
إلى القبيلة ،وكان الشعر يروى ،جنبا إلى جنب مع
القصص واألخبار واملــواقــف ،أي أن السرد صاحب
الشعر ،وبــرز فــي القبائل رواة وإخـبــاريــون يعنون
بكل هذا.
واألم ـ ـ ــر ن ـف ـســه ك ـ ــان م ــع رواي ـ ـ ــة أيـ ـ ــام الـ ـع ــرب فــي
الجاهلية ثم بعد مجيء اإلسالم ،وسرديات السيرة
النبوية وقصص الصحابة والتابعني ،فقد شملت
مــن األحـ ــداث وامل ــواق ــف ،والـشـعــر وامل ـن ـثــور الكثير،
ووجــدت آذانــا صاغية ،ونفوسا مرحبة بها ،طيلة
العصور اإلسالمية.
واستمرت الرواية الشفاهية في تأسيس الثقافة
الـعــربـيــة اإلســالم ـيــة عـلــى أس ــس قــويــة ،ات ـخــذت من
اإلســالم قوة روحية ،ومن الفتوحات عناصر تيها
وفخرا ،ومن الرغبة في التأسيس الحضاري سببًا
ل ـت ـحــويــل ال ـج ـهــد م ــن الـ ــروايـ ــة مل ـج ــرد الـ ــروايـ ــة إلــى
الرواية ألهداف تعليمية «تعليم األجيال» ،أو فنية
«اإلم ـت ــاع والـتـسـلـيــة وت ــذاك ــر أخ ـبــار الـســابـقــني» أو
توثيقية «من أجل حفظ التراث العربي من عوادي
الزمن ،عبر حركة الجمع والتدوين ،وما واكب ذلك
م ــن عـمـلـيــات ال ـتــوث ـيــق وال ـض ـب ــط» ،ب ـجــانــب أب ـعــاد
اجـتـمــاعـيــة تمثلت فــي مـقــاومــة الـلـحــن ،ومجالسة
ال ـخ ـل ـفــاء والـ ـ ــوالة واألم ـ ـ ــراء وغ ـيــرهــم م ــن األع ـي ــان،
وأيـ ـض ــا امل ـج ــال ــس ال ـت ـق ـل ـيــديــة ع ـل ــى ع ـ ــادة ال ـع ــرب.
ف ــاس ـت ـم ــرت الـ ــروايـ ــة ال ـش ـفــاه ـيــة ل ـل ـش ـعــر والـ ـس ــرد،
وح ــاف ــظ الـ ـ ـ ــرواة ع ـل ــى األخـ ـ ـب ـ ــار ،وجـ ـ ـ ــددوا الـ ـت ــراث
الـعــربــي الـجــاهـلــي واإلس ــالم ــي ،وبــالـطـبــع حــافـظــوا
عـلــى ال ـن ـصــوص امل ــروي ــة ق ــدر اسـتـيـعــاب ذاكــرت ـهــم،
ومـ ـه ــاراتـ ـه ــم فـ ــي الـ ـحـ ـف ــظ ،واالسـ ـ ـت ـ ــرج ـ ــاع ،بـنـفــس
التراكيب والجمل.
وتطور األمر ليظهر بعد ذلك «الشاعر الحكواتي»
وهو اصطالح يفتح املجال للنظر في طبيعة دور
الراوي للشعر في السير الشعبية قديما ،فهناك من
ال ــرواة الــذيــن هــم أشـبــه ب ــآالت التسجيل ،يجيدون
ال ـح ـف ــظ واالسـ ـتـ ـظـ ـه ــار وإعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـق ــدي ــم ،وه ـن ــاك
م ــن يـضـفــي ع ـلــى ال ـنــص امل ـ ــروي بـعـضــا م ــن روح ــه
ووجـهــة نـظــره ،مراعيا تشويق مستمعيه ،أو قول
ما يرضيهم ،خصوصا إذا اتخذ الرواية حرفة على
نـحــو مــا نـجــد عـنــد رواة الـسـيــر الشعبية العربية،
ال ــذي ــن ج ــاب ــوا ال ـق ــرى وال ـ ـبـ ــوادي ،وك ــان ــوا يـقـصــون
َ
مستخدمني قدراتهم األدائـيــة ،وبعضهم استخدم
آالت موسيقية شعبية «مـثــل الــربــابــة فــي مـصــر»،
فـيـمــا يـسـ ّـمــى األداء امل ـح ـتــرف ل ـل ــرواة ال ــذي ــن كــانــت
لـهــم تقاليد ثــابـتــة أو شـبــه ثــابـتــة ،بحسب درجــات
االح ـتــراف فــي صنعة اإلن ـشــاد ،والـتــي كــانــت غالبا
وراثية وتعتمد على التلقني واملشافهة واملحاكاة،
حفاظًا على سر الصنعة ،وسرية النص .وقــد كان
اإلن ـص ــات إل ــى روايـ ــة الـسـيــر الـشـعـبـيــة أمـ ـرًا رائـجــًا
حتى القرن التاسع عشر والعشرين ،بني املتعلمني
والبسطاء على حد سواء ،وكان الحكواتي أو شاعر
الربابة يستغرق ستة أشهر تقريبا في إنشادها،
نظرا لضخامة هــذه السير ،حيث يستأنف املنشد
ك ــل م ـس ــاء اإلن ـ ـشـ ــاد ،م ــن ح ـي ــث ان ـت ـه ــى ف ــي الـلـيـلــة
امل ــاض ـي ــة ،وكـ ــان امل ـن ـش ــدون /الـ ـ ــرواة م ــن الـعـبـقــريــة
بـحـيــث يـثـيــرون الـســامـعــني «بــاإلم ـعــان فــي اإلي ـهــام
لهم» ،ما يجعل املستمعني أحيانا يرفضون إنهاء
الجلسة ،إذا كــان بطلهم أسيرا أو مسحورا ،فالبد
للراوي أن يحرره.
وبعضهم اخـتـصــوا بسير شعبية بعينها ،ألن
قــومـهــم ي ــري ــدون تـلــك ال ـس ـيــر ،ألن ـهــا تـمـثــل ام ـت ــدادًا
ت ــاري ـخ ـي ــًا خ ــاص ــًا بـ ـه ــم ،أي ب ـه ــا ج ــان ــب وج ــدان ــي
يفتخرون به يطلق عليه باحثو الفولكلور «البعد
الـ ـث ــال ــث» ،ألن ال ـس ـي ــرة ال ـش ـع ـب ـيــة «وم ـث ـل ـه ــا كــذلــك
س ــردي ــات جـمــاعـيــة كـث ـيــرة» ي ــرون الـسـيــرة مـصــدرا
لـ ـلـ ـت ــأري ــخ وال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت وت ـن ـم ـي ــة الـ ـفـ ـخ ــر وال ـ ـعـ ــزة،
مـمــا يـحـفــز الـ ــراوي عـلــى إش ـبــاع ه ــذا الـجــانــب لــدى
مستمعيه من البسطاء واملتعلمني.
وقـ ـ ــد حـ ـ ــرص ال ـ ـ ـ ـ ــراوي /الـ ـحـ ـك ــوات ــي فـ ــي ال ـس ـيــر
الشعبية عـلــى االل ـتــزام بــأمــور عــديــدة مـنـهــا :اللغة
املفهومة التي ينبغي أن يقدمها ملستمعيه ،واألداء
الفني الجاذب ،واملصطلحات السهلة ،والتشويق،
وتـقــديــم دور تـعــويـضــي نـفـســي ،يـشـبــع الــرغـبــة في
الفخر واالعـتــزاز في نفوس سامعيه أو ما يسمى
منظومة القيم الثقافية املقدمة للسامع ،فكانت لها
وظائف عديدة :قيمية ،قومية ،وجدانية ،جمالية.
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