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قراءة في كتاب «�أثينا ال�سوداء» لمارتن برنال مخالف ًا �أفكاراً �شائعة حول تاريخ الح�ضارات

تدين الح�ضارتان اليونان ّية والرومان ّية لح�ضارتي م�صر وبالد ما بين النهرين
د .مجدي يوسف



ينقد برنال في كتابه «أثينا ال��س��وداء»
(ال��ذي لطالما أش��ار إليه وأش��اد به إدواغ��رد
سعيد) الفكرة الشائعة التي ترى أن هنالك
ح��ض��ارة غ��رب��ي��ة ،وأن��ه��ا تعلو على سائر
الحضارات والثقافات ،بينما تستمد مجدها
من حضارتي اإلغريق والرومان .وهو يقدم
الدالئل والحجج الفيلولوجية على أن كالً
من الحضارتين الهيلينية والرومانية يدين
بالفضل إلى حد بعيد إلى اإلبداعات الثقافية
ل��ح��ض��ارات ال��ش��رق األوس�����ط ،وب��خ��اص��ة
لحضارتي مصر القديمة وما بين النهرين.
وحاول برنال أن يجمع األدلة على أن اليونان
كانت مستعمرة للمصريين القدامى قبل أن تطأ
القبائل الهيلينية برها األصلي وجزرها .ولما
كان المصريون يتميزون بالبشرة الداكنة،
ح��رص برنال على أن يكون عنوان كتابه
«أثينا السوداء» ليؤكد مساهمة المصريين
الثقافية التي استمرت أصداؤها طوال الحقبة
الهيلينية.
أثار كتاب برنال الكثير من ردود األفعال في
الغرب ،كما أن كثيرا ً من الباحثين الذين تعود
أصولهم إل��ى ب�لاد غير غربية ،مثل إدوارد
سعيد ،عبروا عن ترحيبهم بهذا الكتاب .أما
فلسفي ،ذلك أن
فمعرفي
نقدي لمنهج برنال
ّ
ّ
التاريخي التعاقبي يؤكد على الثقافة
مدخله
ّ
المرسلة وإبداعاتها ،بينما يغمط من قيمة
الثقافة المستقبلة (المتلقية) التي تمثل في
هذه الحالة منتجي الثقافة اإلبداعية ،سواء
في الحقبة السابقة على الحقبة الهيلينية
أو خاللها ،في تفاعلهم بطريقتهم الخاصة
مع القيم الوافدة عليهم من الثقافة المصرية
القديمة وفقا ً لسياقاتهم الثقافية االجتماعية
المختلفة (عن تلك التي أنتجت اإلبداعات
الوافدة في إط��اره��ا) .لذا لم يتجاوز برنال
المنهج التقليدي للمركزية األوروب��ي��ة
م��ن الناحية اإلبستمولوجية (الفلسفية
المعرفية) ،والمنهج ه��ذا تمثل ،في توجه
المدرسة الفرنسية لألدب المقارن في مرحلة
الخمسينات ،فهو يبدأ دوما ً باإلبداعات األدبية
القومية ثم يتتبع استقبالها ومدى نجاحها
في اآلداب والثقافات األجنبية .أما الفارق
الوحيد بين هذا التوجه الفرنسي التقليدي
في األدب المقارن ،ذاك الذي ينهجه برنال،
فهو أن األخير يعكس اتجاه الثقافة المفترض
أن تكون سائدة ،بأن تصبح في هذه الحالة
مساهمات حضارتي ال��ش��رق األوس���ط هي

األصل والمنبع ،بينما يفترض في الحضارات
الغربية أن تكون  -ب��دوره��ا  -في الطرف
المتلقي السالب.
فبينما يعرض برنال لعملية التأثر ،أو
باألحرى التبادل الثقافي ،إذ به يجرد ذلك عن
التغيرات المهمة التي لعبت دورا ً رئيسيا ً في
عملية تلقى السماهمات الثقافية المصرية
القديمة ،وتلك الوافدة من حضارة ما بين
النهرين (التي انتقلت عبر اليونان إلى مختلف
األقطار األوروبية).
في المقابل ،نرى أن المنهج الذي يحترم
االختالف الثقافي االجتماعي الموضوعي،
ليس بين األم���م فحسب ،إن��م��ا ك��ذل��ك بين
الثقافات االجتماعية المتباينة ف��ي البلد
الواحد ،يمكن أن يؤدي إلى بديل حقيقي لذاك
النهج أحادي التوجه في تعاقبيته السلطوية
ومركزيته العرقية التي يكرسها برنال عن غير
وعي منه ،وذلك رغم أن عمله هذا يستهدف
«ذاتيا» تعرية األوه��ام الصوفية المتمركزة
حول الذات «الغربية» والمتمثلة في مفهوم
اإلرث الثقافي األوربي المشترك وتص ّوره.
فضالً عن ذلك ،ترك برنال س��ؤاال ً آخر بال
إج��اب��ة :إذا كانت ثقافات ال��ش��رق األوس��ط
تشكل المنابع األصلية للحضارات الغربية،
فما هي منابع حضارتي مصر القديمة وما بين
النهرين بكل ما تميزتا به من إبداعات؟ هل
تعود منابعهما مباشرة إلى الطبيعة األولية؟!
إن مثل هذا االفتراض ليس من اختراعنا ،إنما
– كما رأينا من قبل – هو من «اجتهاد» زكي

األرس����وزي ،مفكر البعث ال��س��وري الراحل
(ال��ذى تتلمذ في فرنسا على برغسون) في
كتاباته عن مصدر اللغة العربية .فبإرجاع
اإلب��داع��ات الثقافية إل��ى الطبيعة األولية ،
إنما نسلب أنفسنا فرصة فهمها واستيعابها
باعتبارها نتيجة عمليات تفاعل ثقافي تعود
جذورها إلى اختالف السياقات االجتماعية
الثقافية.
أود اإلش���ارة هنا إل��ى أن ب��رن��ال ل��م يكن
وحيدا ً في نهجه .ففي حين صدر كتابه «أثينا
السوداء»  -في النصف الثاني من الثمانينات
– أنتج فيلما ً عنوانه «أطالنطيون» للمخرج
اإليرلندي ب��وب كوين القاطن في محافظة
غولواي :في هذا الفيلم يحاول كوين أن يبرهن
عن أن أصول الحضارة اإليرلندية ال ترجع
إلى «سيلت» الشمال األوروبي ،إنما إلى مصر
القديمة وحضارة ما بين النهرين .ويتتبع
في فيلمه هذا الخط الثقافي للمسيحية من
«كايرو» (القاهرة) حتى كيريرو حيث يقيم
ويعمل في إحدى ضواحى جولواي المطلة
على المحيط األطلنطي .وتمنطق هو نفسه في
هذا الفيلم بقلنسوة مثل التي يضعها الرهبان
المصريون األقباط على رؤوس��ه��مٍ ،مشيرا ً
بذلك إلى أصول انتقال المسيحية إلى إيرلنده
عن طريق القديس باتريك ،وحرر كوين كتابا ً
مماثالً أسماه «أطالنطيون – تراثنا الثقافي
الشرق أوسطي».
لكن لو وجدنا العذر لمثل هذا العمل الفني
التخييلي المناهض للمركزية األوروب��ي��ة،
بنياته النبيلة التي عبر المخرج من خاللها
ع��ن رغبته ف��ي ام��ت��زاج الشعب اإليرلندي
وتماهيه في س��واه من الشعوب المهمشة
بمعايير المركزية الغربية المهينمة راهناً ،ال
يمكن أن نحاسبه على أنه عمل علمي ينتظر
منه أن يدرس (أو يوعظ به) في الجامعات
الغربية ،مثل مؤلف آورب��اخ «المحاكاة»،
أو كتب إرنست روب��رت كورتيوس (ما عدا
بالطبع كتابه «الروح األلمانية في خطر»!).
ومع ذلك :أليس من باب المفارقة أن كال من
آورب��اخ وكورتيوس لم يتجاوزا كوين في
شيء مما «حققاه» ،فهما اخترعا مصدرا ،أو
نقطة مرجعية متخيلة ،أو «مهداً» خياليا ً
ومفعالً منشطا ً لثقافات اجتماعية راهنة
يصفانها بأنها أوروبية (بالمفرد) رغم ما
بينها من تمايزات واختالفات ال يمكن أن
تغيب عن أي درس مدقق لها .ورغ��م ذلك،
ال ت��زال أع��م��ال هذين المؤلفين تحظى في
الغرب بكامل التقدير واإلعجاب باعتبارها

«مساهمات علمية وعقالنية أساسية»!
لعل مما دع��م اإلق��ب��ال على أعمال هذين
المؤلفين أنهما سعيا إلى نقد النزعة الريفية
للقومية النازية التي حاولت أن «تجرمن»
سائر الشعوب األوروبية خالل فترة حكمها
( .)1945-1939إالّ أن حجة كل من آورباخ
وكورتيوس ال تعدو كونها ريفية جديدة
تقوم على أساس الفصل بين ما يتص ّورانه
إرثا ً يشارك فيه الغربيون وحدهم (يعلو -
بالطبع  -عن كل ما عداه من تراثات للبشرية)
إذ يعود إلى حضارتي اإلغريق والرومان،
بينما ال يشارك األوروبيين في هذه األصول
الصفوية أي ذوي الثقافات (واللغات) غير
الغربية.
نرى أن كورتيوس ليس بعيدا ً تماما ً عن
النزعة الفاشية التصوفية التي حرصت
بطريقتها الخاصة على إع��ادة إحياء اإلرث
الروماني العتيق .فعلى النهج نفسه حرص
«كورتيوس» على ر ّد ما اعتقد أن فيه وحدة
تضم اآلداب األوربية إلى مستودع أساطير
العصور الوسطى الالتينية ،إذ يالحظ هنا
مدى تقاربه مع النظريات الرومانسية التي
تأثر بها كل من الفاشيين اإليطاليين والشاعر
إزرا باوند.
لع ّل تلك النزعة المنحازة إل��ى نظرية
كورتيوس تبدو واضحة للعيان حين نعلم
ندرك مدى الصداقة التي كانت تجمعه بتي.
إس .إليوت الذي هرول بدوره لزيارة صديقه
كورتيوس في بون فور فتح الحدود األلمانية
عام .1947

أما برنال فمن الطبيعي فإني آخذه على
محمل الجد أكثر مما أفعل مع فيلم بوب كوين.
فال شك في أن محاولة برنال لتحدي المركزية
األوروبية تستحق منا كل احتفاء .لكن السؤال
المطروح هو :هل ينجح حقا ً في مسعاه؟!
إذا كنتُ أبديت بعض النقد واالعتراض،
ليس فقط بالنسبة إل��ى ب��رن��ال ،إنما كذلك
بالنسبة إلى كل من سعيد وإتيامبل ،فإنه
ال يجوز أن يقلل ذلك من أهمية مساهماتهم،
أو أن ينظر إليها على أنها تخلو من أي قيمة
علمية .فإني أبعد ما أكون عن عدم االعتراف
بأهميتهم كمفكرين ،أو بمساهماتهم في
التصدي للمركزية األوروبية ،بل على العكس
من ذلك تماماً ،ما أه��دف إليه هو ضرب من
النقد التضامني معهم ،أي النقد البناء الخليق
بأن يشجع األحياء منهم ،ومن ثم حوارييهم،
ك��ي يصوغوا اعتراضاتهم على المركزية
األوروبية على أسس أكثر اتساقا ً وصرامة.
قبل أن أختم هذه الدراسة أود اإلشارة إلى
أنه فضالً عن ذرائع المركزية األوروبية التي
استنفرت نقدي لها ،والتي يعود الفضل فيها
إل��ى كل من كورتيوس وآورب���اخ وتابعهما
فيلك ،فهنالك كذلك محاوالت أخرى تسعى
إلى «إثبات» وجود «أدب أوروبي» (بالمفرد)،
بينها محاجة الراحل فويدا ،عضو معهد األدب
في أكاديمية العلوم في بودابست ،إذ حاول
أن يثبت أن ما يميز األدب األوربي عن سواه
هو ما ال تعرفه سوى الحضارات الغربية،
وهو المسرح.
ولقد تصديتُ للرد على ه��ذا االدع��اء فى
دراس��ة لي (نشرت بالعربية واالنكليزية)
عنوانها «إشكالية النموذج ف��ي المسرح
المعاصر» ،ووردت ضمن فصول كتاب «من
التداخل إلى التفاعل الحضاري» ،سلسلة
كتاب الهالل ،القاهرة .2001
 د .مجدي يوسف أستاذ األدب المقارن
في جامعة القاهرة (سابقا) ورئيس «الرابطة
ال��دول��ي��ة ل��دراس��ات ال��ت��داخ��ل ال��ح��ض��اري» في
ج��ام��ع��ة ب��ري��م��ن .أل��ق��ى ن��ص ه���ذه ال��ب��ح��ث في
أص��ول��ه األول����ى ع��ل��ى هيئة م��ح��اض��رة عامة
ُدع��ى إللقائها في جامعة دبلن (المعروفة بـ
«ترينتي كوليدج دب��ل��ن») ،كما ق��ررت جامعة
«ال س��اب��ي��ن��زا» ف��ي روم���ا ن��ص ه���ذه الدراسة
بعد ترجمتها ونشرها باإليطالية على طالب
األدب المقارن فيها.

بالعامية الم�صر ّية
«ر�صيف نمرة  »5لمدحت العدل ...نكهة الزمن الجميل
ّ
يقول السيناريست المعروف مدحت
ال��ع��دل ف��ي ت��ص��دي��ره ل��دي��وان��ه األول
«رصيف نمرة « :»5رغم هذا العمر ،هذا
ديواني األول ،لوحاتي التي رسمتها
في حب هذا البلد ،شوارعه ،وأزماته،
وطموحه ،وانتصاراته ،صفحات من
حياة مصر عبر سنين ط��وال ،ما كان
لها أن تظهر للنور لوال إلحاح زوجتي
وأبنائي ،وكثيرين ممن يرون هذا البلد
بعين حبي له».
صدر الديوان لدى الدار المصرية ـ
اللبنانية ،ويضم الديوان قصائد العدل
واإلان��ي التي كتبها على امتداد رحلة
امتدت ألكثر من عقدين من الزمان.
عنوان الديوان مأخوذ من األغنية
المهشورة التي كتبها مدحت العدل
وغناها عمرو دياب في الفيلم المهشور
«آيس كريم في غليم» ،وحققت نجاحا ً
غير مسبوق ،وهو الفيلم المأخوذ عن
قصة لمحمد المنسي قنديل .ويضم
الديوان بين دفتيه كل ما كتبه العدل
في مجال األغنية منذ عام  1985إلى
اليوم ،مرفقا ً بأسطوانة مدمجة تضم
قصائد الديوان بصوت مدحت العدل
نفسه.
تزامنت كتابة أغنية «رصيف نمرة
 »5التي غناها عمرو دياب في الفيلم،
وهي من أجمل ما غنى دياب ،مع بداية
ظ��ه��وره وان��ت��ش��اره كأحد أه��م نجوم
الغناء العربي منذ منتصف الثمانينات
من القرن الماضي ،يوم كان دياب يشق
طريقه وس��ط جمهوره العربي ،مع
مغامراته الغنائية المحسوبة وإدخاله
أنواعا ً جديدة من الموسيقى.
في هذا السياق تبدو أغنية «رصيف
نمرة  »5أقرب إلى موال ،لتصبح األغنية
فور انتشارها عالمة فارقة ،وواحدة من
أهم األغاني التي ارتبطت باسم عمرو

دي��اب والعدل معاً ،وما زال��ت األغنية
حية وحاضرة في أذه��ان الكثيرين،
وأصبحت من أغاني األيقونات التي
ت��ت��غ�� ّن��ى ب��ه��ا ج��م��ي��ع األج���ي���ال حتى
اآلن ،ولع ّل من أه��م أسباب نجاحها
وانتشارها الكبير يعود إلى الكلمات
ال��ج��دي��دة المترابطة ال��ت��ي استقرت
بسهولة ويسر في وجدان الجمهور.
قارئ قصائد الديوان والمستمع إلى
إغانيه ،يلحظ أن مدحت العدل لم يكن
مشغوال ً فقط بكتابة أغنيات «الحب
والهجر واالنفعاالت الذاتية» ،لكنه قدم
إلى محمد فؤاد مثالً أغنيته المهشورة
«يعني إيه كلمة وطن» ،كما كتب كلمات
أغنية عمرو دياب البديعة «ورجعت من
السفر» التي ما برحت تحظى بمكانة
خاصة في قلوب محبيها ،على لحن
مميز للموسيقي ياسر عبدالرحمن.
قدم مدحت العدل ،عدا هذه األغاني،
م��ا يعتبر ب��ع��ض م��ؤرخ��ي األغنية
المصرية أشهر أوبريت غنائية عربية
بعد «ال��وط��ن األك��ب��ر» ،ه��ي أوب��ري��ت
«ال��ح��ل��م ال��ع��رب��ي» ال���ذي ظ��ل موقع
حساسية لسنوات بسبب عرضه على
التلفزيون المصري .ويقول عنه العدل
«هذه األوبريت الذي ما إن أذيعت حتى
تحولت إلى أيقونة وحلم يداعب العرب
جميعاً .سمعتها في ساحة الشهداء في
بيروت أمام مليون مشاهد ،ومن عجيب
ما رأيت وشاهدت أن نصفهم على األقل
ك��ان يحمل ص��ورة الزعيم جمال عبد
الناصر .شهادة حياة وهو في القبر!».
لم يعرف كثر آن��ذاك أن كاتب هذه
الكلمات ه��و مدحت ال��ع��دل ،مستهالً
بها رح��ل��ة ام��ت��دت إل��ى م��ا ي��زي��د على
ربع قرن مع كتابة األغنية ،ثم وضع
قصائد الديوان المشهورة ،التي لحنت
وأنشدت في مناسبات متفرقة.

«يعني إي��ه كلمة وط���ن»« ،يعني
إيه سرقة وطن»« ،ليلة في الميدان»،
«القاهرة»« ،صالح جاهين»« ،عاش
الشهيد»« ،حرام»« ،زي ما هي حبها»،
«م����دد»« ،ن��ح��ل��م»« ،أم��ري��ك��ا»« ،الزم
أغ��ن��ي»« ،ع��م ده���ب»« ،ورج��ع��ت من
السفر»« ،الحلم العربي»« ،القدس
ه��ت��رج��ع ل��ن��ا»« ،أص��ح��اب أن���ا وأن��ت
واال» ...وغ��ي��ره��ا م��ن األغ��ان��ي التي
ارتبطت بحوادث سياسية ،أو أغاني
أفالم ،أو مقدمات مسلسالت ،إلخ.

عبر قصائد الديوان الممتد تاريخ
كتابتها منذ منتصف الثمانينات من
القرن الفائت ،وحتى اللحظة الراهنة،
يوثق العدل زمنيا ً لقصائده ،كما يشير
إل��ى المناسبة أو ال��ظ��رف التاريخي
أو الفني إن كانت كتبت ف��ي سياق
مناسبة م��ا ،أو ف��ي إط���ار عمل فني
سينمائي أو درام��ي ،مثلما أش��ار إلى
قصيدته «في حانة سبارتكوس» التي
كتبها في أيلول  ،1986قائالً «حانة
سبارتكوس ...دخلتها في إسبانيا

عبد الهادي الو�شاحي ينجز تمثا ً
ال لطه ح�سين
افتتح في القاهرة ،بمشاركة ع��دد كبير عمداء وأس��ات��ذة كليات الفنون
وشخصيات ثقافية ودبلوماسية وفنية ،المعرض األول للنحات المصري
العالمي عبدالهادي الوشاحي ( )2013 – 1936الذي غاب في آب الفائت،
ويض ّم المعرض مجموعة من أهم أعماله تختصر نصف قرن من اإلب��داع،
وفتح للمرة األولى محترفه الخاص ليتعرف جمهوره ومحبوه إلى هذا العالم
الفريد الشاهد على ميالد روائعه النحتية الخالدة ،وكذلك على جزء من مكتبته
الخاصة .وضمن برنامج االحتفالية إزاحة الستار عن تمثال الفنان لعميد األدب
العربي د .طه حسين يعرض للمرة األولى واستغرق عمل الوشاحي عليه نحو
 15عاماً.
في كلمته عن «الوشاحي» قال الفنان صالح المليجي ،رئيس قطاع الفنون
التشكيلية التابع لوزارة الثقافة المصرية« :سطر الفنان الراحل عبدالهادي
الوشاحي لنفسه تاريخا ً حفر اسمه كأحد أهم وألمع النحاتين المصريين ،ورغم
رحيله عنا إالّ أنه ترك لنا ميراثا ً متميزا ً ورائعا ً من األعمال الفنية التي م ّكنته
من احتالل موقعه على الئحة أبرز نحاتي العالم ،وستظل دوم ً��ا مساهمات
الوشاحي عالمات مضيئة في تاريخ ومسيرة فن النحت المصري».
الفنان إيهاب اللبان ،مدير القاعة ومنظم العرض ،اعتبر أن هذا المعرض
واحد من أهم معارض قاعة «أف��ق» في متحف محمد محمود خليل وحرمه،
مضيفاً« :لقد بدأ التفكير والعمل على اإلعداد الجيد لهذا المعرض منذ خمسة
أعوام مع الفنان الكبير عبدالهادي الوشاحي الذي غيّبه الموت عن مشاركتنا
هذه اللحظة ،وخالل هذه المدة التقيته في مناسبات عديدة ،وحدثني عن
مسيرته وفنه ،فتركت تلك هذه اللقاءات في ذاكرتي لحظات جميلة مع فنانٍ
جميل تمتع دوما ً بحضوره القوي وبتأثيره في من حوله على المستويين الفني
واإلنساني»		.
ُو ّزع في االفتتاح كتاب يوثق لتاريخ الوشاحي ومشوار الفني في 272
َسعة باللغتين
صفحة ،من إصدار قطاع الفنون التشكيلية ،ويتضمن دراسة ُمو َّ

العربية واإلنكليزية ،من إعداد الفنان إيهاب اللبان ،ويحوي دراسة نقدية مطولة
بقلم د .ياسر منجي تتناول تطورات «الوشاحي» النحتية منذ بداياته األولى
إنتها ًء بآخر مراحله الفنية ،والمؤثرات الفنية المحلية والدولية التي لعبت دورا ً
في تشكيل مسار رؤيته المتفردة ،وبيان ارتباط أسلوبه الفريد بظروف مجتمعه
ِ
وسمات عصره ،مع جزء تحليلي خاص بمشروع تمثاله المشهور لطه حسين،
باإلضافة إلى عدد ضخم من صور أعماله ،وصور وثائقية لحياته ومشارعه
النحتية المختلفة.
في إطار هذا االحتفاء بالوشاحي أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب
كتابا ً عنه عنوانه «الوشاحى كاشف اآلفاق» لعز الدين نجيب.
الوشاحي من مواليد  11تشرين الثاني  1936في محافظة الدقهلية .حاز
بكالوريوس كلية الفنون الجميلة ،قسم النحت ،عام  ،1963وعين معيدا ً في
قسم النحت في كلية الفنون الجميلة في اإلسكندرية  1963ود ّرس النحت في
كلية الفنون الجميلة .1978
راودت الوشاحي فكرة السفر ليستزيد من العلم ،وكانت أولى رحالته ألوروبا
عام  ،1965ومذاك تكررت زياراته لها ،وامتدت فترات إقامته في كل من ايطاليا
وأسبانيا حتى حصل على درجة األستاذية من أكاديمية سان فرناندو للفنون
الجميلة في مدريد عام  ،1978ثم عاد إلى القاهرة حامال معه خبرة مستفيضة
ودراية واعية بمجريات الحركة الفنية العالمية وتط ّوراتها.
كان الوشاحي يشدّد على ض��رورة االهتمام بفن النحت تأثيره في حالة
اإلنسان المصري النفسية ونجح في جعل قضيته في البناء النحتي غزو الفضاء
بكتله الطائرة المتمردة على قانون الجاذبية األرضية ،محققا ً بذلك قفزة هائلة
للنحت المصري الحديث ،ويمكن القول إنه مص ّر المدرسة التكعيبية األوروبية،
بنت الحضارة الغربية ،وجعل منها وعاء عالميا ً لتفجير الطاقة اإلنسانية نحو
الثورة الدائمة فهو أحد دعاة الثورة المصرية منذ  25يناير  2011حتى 30
يونيو .2013

 1986حيث بنات ل��ل��دع��ارة ...لفت
نظري التناقض بين اسم سبارتكوس
محرر العبيد والعاهرات كالعبيد».
كما أش��ار أيضا ً إل��ى السياق الذي
كتب فيه قصيدته «كان نفسي تكونوا
م��ع الماليين» ،وه��ي القصيدة التي
كتبها بعد ث���ورة  25ي��ن��اي��ر ،ق��ائ�لاً:
«كتبتها ليفهم ش��ب��اب ال��ث��ورة أنهم
ليسوا الوحيدين الذين ناضلوا ،ولكنهم
حبات في سبحة النضال المصري عبر
العصور».
أما قصيدته «عم دهب» التي كتب
كلماتها عام  ،1992فيقول مطلعها:
«ع���م ده���ب ب��ي��اع ح��ك��اي��ات /ك��ان
عنده ربابة وفيها حاجات /كان من
دش��ن��ا /وع��ش��ن��ا وش��ف��ن��ا /ع��م ده��ب
بيبيع دوالرات» ،يقول عنها« :عم
دهب شخصية حقيقية ،كان له محل
صغير في شارع  26يوليو بالزمالك،
ذاع صيته مع بداية االنفتاح إذ تحول
من بائع عادي يبيع السجائر إلى تاجر
عملة ،وك��ان رم��زا ً النفتاح استهالكي
دمر االقتصاد المصري ،ودفع الشباب
إلى الهجرة غير الشرعية كما في فيلم
أمريكا شيكا بيكا».
يكشف ال��ع��دل ع��ن ال��ق��ص��ة التي
استلهمها وأوح���ت ل��ه كتابة كلمات
األغ��ن��ي��ة ال��م��ش��ه��ورة «ورج���ع���ت من
السفر» ،التي غناها عمرو دياب ،قائالً:
«ه��ي قصة زميل وطبيب زاملني في
عمل في السعودية ،ولم يكن ال يأكل
إالّ القليل ،وال يلبس إالّ مالبس ممزقة
ليوفر نفقات زواجه ممن أحب ،فلما عاد
وجدها أحبت غيره ،وتركت في نفسه
حسرة فلم يتزوج حتى اآلن رغم مرور
أكثر من  25عاما ً على هذه الواقعة».
ت��ق��ول كلمات األغ��ن��ي��ة« :ورج��ع��ت
من السفر /دايب من الفراق /مشتاق

لعيون حبيبتي /وللحظة اشتياق/
فتحت ال��ب��اب لقيت /ورق���ة وكلمة
وداع /سابتني اللي عشانها /دقت
سنين الضياع /كنت فاكرها مالك/
لكن طلعت بشر /ورجعت من السفر».
ي���روي ال��ع��دل ع��ن كلمات أغنيته
«السعادة» التي غنتها يسرا في فيلم
«ح��رب الفراولة» أن��ه أهداها األغنية
بعدما أدتها بتأثر شديد ،فبكت في
األستوديو ع��دة م��رات وه��ي تغنيها،
ويقول مطلعها« :السعادة تبقى إيه/
إمتى أحس إني سعيدة /وال ليه؟!/
ليه س��اع��ات القلب ي��رج��ع للصبا/
تبقى كل الناس لذيذة وطيبة /ونجوم
سمايا أح��س بيها قريبة /وإن مهما
الكون قسي حاقدر عليه؟!»
خ�لال االحتفالية الضخمة التي
أقيمت احتفاال ب��ص��دور ال��دي��وان في
دار األوب��را المصرية وحضرها حشد
من النجوم والفنانين والشخصيات
العامة ،عبر مدحت العدل عن سعادته
بديوانه ال��ذي ظهر حديثاً ،قائالً إن
دي��وان «رصيف نمرة  »5هو األول له
ويوثق لمشواره الفني واألدب��ي منذ
بدايته حتى ه��ذه اللحظة ،وأن��ه لم
يُ��ص��در أي دواوي���ن قبل ذل��ك ،معربا ً
عن سعادته بمشاركة أصدقائه من
الصحفيين واإلعالميين والفنانين
والشخصيات العامة فرحته بإصدار
الديوان.
الجدير ذك��ره أن مدحت العدل فاز
بجائزة أفضل دي��وان لشعر العامية
خالل حفل ختام ال��دورة  45لمعرض
القاهرة ال��دول��ي للكتاب  ،2014عن
ديوان «رصيف نمرة .»5

ف ّنانون �سوريّون يرون في اال�ستحقاق
ّ
للحل
ح�ضارة وديمقراطية وبداية
دمشق ـ شذا حمود وميس العاني

ألنهم عماد الفن في سورية ،وألنهم صنعوا بجهدهم وعرقهم المكانة المرموقة
التي يحظى بها الفنانون السوريون اليوم وكانوا الجسر الذي عبرت عليه
األجيال الجديدة نحو الشهرة والنجومية ،وألنهم أخيرا ً أبناء هذا الوطن من
مختلف بقاعه ،وجدوا في االستحقاق الرئاسي بداية لحل األزمة التي تعصف
ببالدهم ،داعين أبناءهم وإخوتهم في الوطن إلى إدراك خطورة ما يحاك على
سورية من مؤامرات.
تشكلت في ذهن الفنان القدير عمر حجو العديد من األفكار حول االستحقاق
الرئاسي ،فحاول اختصارها بالقول« :هذه االنتخابات هي بداية لحل األزمة
وأتمنى من جميع السوريين أن يقبلوا عليها ألنها فرصتهم العظيمة» ،متمنيا ً
من الرئيس المنتخب أن يركز على اإلصالحات الداخلية ،خاصة في المجال
االقتصادي ،وأن يعيد األمن واألمان إلى الوطن والمواطن.
المطربة الكبيرة ميادة الحناوي تظهر طابعا ً إنسانيا ً وهي تناشد المواطنين
السوريين اإلقبال على االقتراع بكثافة قائلة« :ال أملك وانا أدعو أخوتي في
الوطن والذين أكن لهم كل حب إالّ أن أحضهم على اختيار رئيس للجمهورية
يتمكن من صون حقهم وأرضهم ووطنهم .على هذا الشعب األب��ي أن يدرك
خطورة ما يحاك ض ّد سورية من مؤامرات تهدف الى النيل منها ،فال يمكن أن
يتصدى الشعب لذلك إال من خالل اختياره رئيسا ً يمثله؟ ،خاصة أن عدوه األول
ممثالً بـ»إسرائيل» ومن يقف وراءها يتحين الفرصة لإليقاع بهذا البلد وضرب
قلب المقاومة الذي أذاقه الهزيمة لعقود» ،متمنية من الرئيس الجديد أن يعيد
األمن واألمان لبلدها الحبيب سورية وأن يصون كرامته وسيادته وأن يحافظ
على شعبه العظيم.
أما النجم المبدع والقدير رفيق سبيعي فإن رسالته مليئة بالشجن والحب
لدمشق الفيحاء ولسورية الوطن التي زرع جذوره فيها مثل شجر السنديان،
قائالً« :على ابن البلد أن يحكم ضميره في اختيار الرئيس الذي يراه مناسبا ً لهذه
المرحلة والذي سوف يؤمن له الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
الجيدة ،والمطلوب من الشعب أن يقف مع الرئيس المنتخب في هذه الظروف
ليتمكن من تحقيق مطالبه وتحصيل حقوقه» ،مطالبا ً جميع فئات المجتمع
بالتوجه إلى صناديق االقتراع وممارسة حقهم االنتخابي «فصوت المواطن
يساوي الوطن ،وألن االنتخابات واجب مستحق على الشعب السوري».
الموسيقي الكبير سهيل عرفة استحضر مسيرة ستين عاما ً من العطاء الفني
جعلته يستشرف مالمح االنتصار على العدوان على سورية قائالً« :إن مرحلة
االنتخابات التي تشهدها سورية اآلن تدل على حضارة وديمقراطية وعلى
السوريين أن يتركوا خالفاتهم في ما بينهم ويجتمعون على الصبر والتعاون
بما فيه مصلحة وطنهم فإذا ضاع الوطن ال يعوض» ،متمنيا ً على المواطن
السوري «أن يح ّكم ضميره في اختيار الرئيس المناسب لهذه المرحلة الدقيقة
التي نمر فيها والذي يقود السفينة إلى بر األمان».
الموسيقي أسعد خوري الموكلة إليه مهمة إع��ادة توزيع النشيد األغلى
«حماة الديار» يدعو أبناء الوطن إلى الوقوف مع الجيش السوري البطل الذي
يسطر يوميا ً انتصارا ً تلو اآلخر ،مضيفاً« :من واجب الشعب السوري التوجه
إلى صناديق االقتراع النتخاب الرئيس الذي يعيد إلينا األمن واألمان ،خاصة
في الظروف الراهنة التي نعيشهاا».

ّ
ثقافي للرباط
ح�ضاري
م�شروع
ّ
«مدينة الأنوار»

كانت عاصمة المغرب اإلداري��ة ،الرباط ،قبل بضعة أي��ام ،على موعد مع
برنامج ” الرباط مدينة األنوار ،عاصمة المغرب الثقافية” ،وهو مشروع طموح
أطلقه الملك المغربي ويهدف منه إلى االرتقاء بالمدينة إلى مصاف العواصم
العالمية الكبرى .برنامج مندمج للتنمية الحضرية في الرباط ،ويمت ّد إنجازه
على الفترة ما بين  2014و  ،2018وي��روم في مضمونه المستقبلي تطوير
النسيج الحضري للرباط بشكله المتناسق والمتوازي ،في إطار سياسة إعادة
تأهيل النسيج العمراني وتفعيل برنامج تحسين عيش المواطنين ،وتلبية
حاجاتهم األساسية وتسهيل الولوج إلى الخدمات االقتصادية واالجتماعية
والثقافية الضرورية ،فضالً عن االرتقاء بالمدينة إلى مستوى قطب سياحي
متميز ،ال سيما أنها تنعم بمؤهالت مهمة تجعل منها قطبا ً سياحيا ً وثقافيا ً
متميزاً ،ما يساهم في تعزيز مكانة المدينة ضمن خريطة التراث العالمي
اإلنساني.
بحسب العرض الذي قدمه محافظ الرباط وسال وزمور وزعير ،عبدالوافي
لفتيت ،فإن البرنامج المندمج للتنمية الحضرية للرباط  2018 2014-يرتكز
على سبعة محاور أساسية هي تثمين الموروث الثقافي والحضاري للمدينة
والحفاظ على الفضاءات الخضراء والبيئة وتحسين الولوج إلى الخدمات
والتجهيزات االجتماعية ،فضالً عن إعادة تأهيل النسيج الحضري ،وتقوية
تجهيزات النقل وتحديثها ،وبعث الدينامية في األنشطة االقتصادية ،وتعزيز
البنى التحتية للطرقات.
في م��وازاة هذا البرنامج ينجز مشروع آخر أطلق عليه اسم «وص��ال بو
رق��راق» ،بموازنة تصل إلى  8.7مليار دره��م ،والهدف منه تعزيز اإلشعاع
االقتصادي واالجتماعي والثقافي لعاصمة المغرب ،وبعث دينامية سوسيو
ـ اقتصادية جديدة في المنطقة ،وتعزيز البعد السياحي للمدينة وخلق فرص
عمل .وسيش ّكل البرنامج «التجسيد العملي والملموس إلرادة المغرب في
التوجه نحو مستقبل تتعايش فيه التنافسية والتحدي واإلنجاز مع جودة
الحياة ،من خالل منح سكان مدينتي الرباط وسال وز ّوارهما فرصة تجديد
العالقة مع البحر والنهر».
يشمل مشروع «وص��ال بو رق��راق» ،بناء المسرح الكبير للرباط (2000
مقعد) ويُتو ّقع أن يساهم في تقوية البنيات األساسية الثقافية في العاصمة
ويشكل تحفة معمارية تجمع بين األصالة والحداثة .ويشمل المشروع أيضا ً
متحفا ً وطنيا ً لألركيولوجيا وعلوم األرض ،وعددا ً من دور الثقافة ،ومجمعا ً
سكنياً ،ووحدات فندقية ،وفضاءات مخصصة لألنشطة التجارية والترفيهية،
وتهيئة الفضاءات الخضراء .فضالً عن «مارينا» بحري.
أما «وصال» فهو المشروع الثاني ضمن سلسلة من اإلنجازات في كل من
طنجة والدار البيضاء ،بمساهمة الصندوق السيادي لالستثمارات «وصال
كابيتال» بحسب المدير العام للصندوق المغربي للتنمية السياحية.
وتؤهل هذه المدينة العريقة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى دولة المرابطين
إذ كانت رباطا ً محصنا ً ونقطة تجمع للمغاربة لرد الهجمات البرغواطية
وغيرها .واجتاز المغرب أشواطا مهمة للمحافظة على إرث هذه المدينة التي
صنفتها اليونسكو تراثا ً عالمياً .وهدف البرنامج تثمين تراث الرباط باعتبارها
إرث��ا ً حضاريا ً وثقافيا ً وإنسانياً ،وتأهيل المدينة القديمة بتهيئة الممرات
السياحية وصون األسوار واألب��واب التاريخية وتأهيل المتاحف التاريخية
للرفع من جاذبيتها حتى تصبح قطبا ً أساسيا ً من أقطاب التنمية المستديمة
والمندمجة في المغرب.
كما يهدف البرنامج في أساسه إلى تكريس الرباط مدينة خضراء ،عبر تأهيل
المناطق الخضراء من حدائق ومنتزهات في المدينة ،ألهميتها القصوى في
توفير عنصر الراحة ،فالمساحات الخضراء تعتبر رئة المدينة والمجال الوحيد
لتوفير التسلية والترفيه ،إذ ينص البرنامج على تجهيز فضاءات األطفال في
المحيط العمراني.

