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ثقافة

الت�شكيلي الرائد محمود �سعيد
م�صر تحتفي بالذكرى الخم�سين لغياب الفنّ ان
ّ

ّ
الم�صري
ال�سياحي و�سمات الإن�سان
الطبيعي وال َمعْلم
الري�شة واللون يبدعان الوجه والمنظر
ّ
ّ
ف��ي ال��ذك��رى الخمسين لغياب
التشكيلي المصريّ الكبير
الف ّنان
ّ
محمود سعيد ،كتب جابر بسيوني
من القاهرة :محمود سعيد فنان
تشكيلي ق �دَّم في لوحاته تجرب ًة
تجسد من خالل األلوان
فنية رائدة
ّ
مالمح مصر ،وت��ع �دَّدت إبداعاته
في رسم الوجوه والشخوص التي
تعكس سمات اإلن��س��ان المصري
م��ث��ل ل��وح��ات��ه« :ذات ال��ع��ي��ون
ال��ع��س��ل��ي��ة» (« ،)1943ف��ت��اة»
(« ،)1948السيدة أم��ام النيل»
(« ،)1936أمومة» (« ،)1953ذات
الرداء األزرق» ( ...)1927وتجلت
في تصوير األماكن المصرية التي
تتميز بالجغرافيا الخالبة وأهليّتها
ٍ
�زارات سياحية ،وعبَّر
ألن تكون م�
بريشته وألوانه عن أهم حوادث
مصر التاريخية كما ف��ي لوحته
المشهورة «افتتاح قناة السويس»،
فاستحق لقب رائ��د الفن المصري
الحديث.
ولد محمود سعيد في االسكندرية
في  8نيسان  ،1897وتو ّفى في
ال��ي��وم نفسه ع��ام  ،1964بعدما
َت�� َبّ��رع بقصره ف��ي ش���ارع محمد
سعيد باشا ،في حي جناكليس
في اإلسكندرية لوزارة الثقافة التي
ح ّولته قصرا ً ثقافيا ً يضم مجموعة
من المتاحف الفنية وبينها متحف
سيف وأده��م وانلي ،وأطلق عليه
«مركز محمود سعيد للمتاحف في
اإلسكندرية».
كان لنشأته في أسرة ثرية مثقفة
ذات وجاهة اجتماعية أث��ر كبير
ف��ي تشكيل شخصيته واتجاهه
إل��ى دراس���ة ال��ق��ان��ون ،باإلضافة
إلى ب��زوغ موهبته الفذة في الفن
التشكيلي ،فوالده هو محمد سعيد
باشا رئيس وزراء مصر في عهد
الخديوي عباس حلمي الثاني بين
عامي  1910و ،1914ولفترة ثانية
ع��ام  1919بين ( 20آي��ار 1919
وتشرين الثاني .)1919
والد الفنان ،محمد سعيد باشا،
ف��ي اإلس��ك��ن��دري��ة ف��ي  18كانون
الثاني  1863ألس��رة ذات أصول
تركية .تلقى علومه في المدارس
المصرية وتخ ّرج في كلية الحقوق،
ثم عيّن وكيالً للنيابة أمام المحاكم
المختلطة ع��ام  1881ونقل إلى
النيابة األهلية عام  ،1889وتولى
رئاسة نيابة اإلسكندرية األهلية،
ور ِّق��ي عام  1895مفتشا ً للرقابة
القضائية ث��م ت��رق��ى ف��ي وظائف
القضاء حتى عُ ين مستشارا ً في
محكمة االستئناف األهلية عام
 .1905ثم تولى منصب رئيس
النظارة من  1910حتى ،1914
وتولى فيها منصب ناظر الداخلية.
ساهم في الحركة الوطنية ،وكان
من أنصار الزعيم مصطفى كامل،
ورغم ذلك اتخذ موقف المعارض
ل��ل��ح��زب ال��وط��ن��ي ل���دى وص��ول��ه
للسلطة .انضم إلى الحزب الوطني
أث��ن��اء تأليف ال��وف��د ال��ذي يطالب
باستقالل مصر عام  1918وطالب
بوفد ثان شكله األمير عمر طوسون
لمواجهة وفد سعد زغلول وزمالئه،
وأدى الموقف ال��ح��ازم للسلطان
حسين كامل إلى إنهاء طموحهما
وانتهى األم���ر بتوحيد الوفدين
تحت رئاسة سعد زغلول .ثم تولى

رئاسة الوزراء للمرة الثانية أثناء
ث��ورة  1919وتولى فيها منصب
وزير الداخلية ،وقدّم استقالته في
 19تشرين الثاني  1919احتجاجا ً
على إرس��ال لجنة ملنر إلى مصر،
بيد أن بريطانيا أقدمت على ذلك
ولم تنتظر توقيع تركيا معاهدة
الصلح.
كان النتماء محمد سعيد باشا
إلى أسرة قانونية أثر في توجيه
االب���ن محمود إل��ى االت��ج��اه نحو
دراس���ة ال��ق��ان��ون وحصوله على
ليسانس ال��ح��ق��وق ع���ام 1919
وس��ف��ره إل���ى ب��اري��س الستكمال
دراسته العليا ،وهناك تعرف إلى
الفنون األوروب��ي��ة ل��دى التحاقه
بالقسم الحر في أكاديمية «غراند
ش��وم��ب��ي��ر» ل��س��ن��ة ،ث��م أكاديمية
جوليان ،وعشق متابعة التجارب
الفنية التشكيلية ل��رواد هذا الفن
المعروفين ،إل��ى جانب متابعة
أعمال المعاصرين منهم ،ومشاهدة
المقتنيات الفنية ف��ي متاحف
باريس ومعارضها والقراءة حول
ت��اري��خ ال��ف��ن ف��ي ك��ل م��ن إيطاليا
وفرنسا وبريطانيا .ظهرت موهبته
الفنية في سن ناكرة بفضل اهتمام
األسرة بالفنون واآلداب وحرصها
على تنمية موهبة ابنها ،إذ عهدت
به إلى فنانة إيطالية لقنته دروسا ً
فنية في منزله .وعندما تخصص
ف��ي دراس���ة الحقوق ف��ي جامعة
ال��ق��اه��رة ص��ق��ل موهبته الفنية

ودرس الفنون في بعض المراسم
الخاصة ،قبل السفر إلى باريس
وانطالقه في سماء الفن والثقافة
هناك.
يعتبر محمود سعيد أحد رواد
الفن المصري الحديث ومن وأبرز
فناني الحركة التشكيلية المصرية
الحديثة بامتالكه التقنيات الفنية
وال��ع��ن��اص��ر ال��م��رس��وم��ة وت��وزي��ع
ال��ض��وء وال���ظ�ل�ال وال��ح��رك��ة في
ل��وح��ات��ه ،وم���ن أش��ه��ر ل��وح��ات��ه
التي اتسمت بالتفرد والعذوبة
والحيوية:
{ «ب��ن��ات ب��ح��ري» وتجسد
فتيات رأس التين المعروف باسم
حي الجمرك ،وأيضا ً حي بحري،
وقد رسمهن في ردائهن بالمالءة
االسكندرانية في مشية شعبية
ّ
أخاذة تبرز داللهن وجمالهن.
{ لوحة «ف��ت��اة مصرية على
رأسها منديل» وتظهر فيها إحدى
بنات مصر البلديات (الريفيات)
وقد غطت رأسها ذا الشعر األسود
ب��م��ن��دي��ل أزرق ت��زي��ن��ه خ��ي��وط
صفراء بينما كشف عن ج��زء من
صدرها على نحو يوحى حيويتها
وصغر سنها وشبابها وابتسامة
من شفتين عريضتين مكتظتين
وعينين عسليتين تنظران في تأمل،
ويقصد بذلك أن نصف األنوثة لدى
الفتيات المصريات ،فمن سمات
لوحاته حرصه على إظهار المرأة
المصرية ذات خصب وحيوية

وجمال طبيعي.
{ لوحة «مراكب الصيادين»
ذات األش��رع��ة ع��ل��ى ن��ه��ر النيل،
ول��وح��ت��ه للمصلين راك��ع��ي��ن في
خشوع وه��م يضعون العمامات
والعباءات ،على نحو يوحي جو
السكينة والخشوع.
{ ل���وح���ة «ال��م��ت��ص�� ّوف��ون»
بطرابيشهم وثيابهم الفضفاضة،
يمارسون طقوس ال���دوران حول
أنفسهم في ساحة مسجد.
تأثر محمود سعيد بفن التصوير
الفرعوني والقواعد الكالسيكية
ل��ل��ف��ن��ون األوروب����ي����ة ف���ي عصر
النهضة ،إلى جانب تأثره بدراسة
ال��ق��ان��ون ال��ت��ي أكسبته االل��ت��زام
وال��ن��ظ��ام وال��دِّق��ة ،وتتجلى هذه
الحقيقة في أعماله الفنية التي
توالت منذ منتصف العشرينات
وحتى أواخ��ر الثالثينات ،موظفة
األس��ال��ي��ب الغربية ف��ي التعبير
ع��ن ال����ذات ال��ف��ردي��ة وال��ق��وم��ي��ة.
وفي األربعينات اتجه نحو رسم
البورتوريه أو الصورة الذاتية،
وم��ن خاللها اهتم ب��إب��راز العمق
النفسي للشخصية .ثم اتجه في
الخمسينات إل��ى رس��م المناظر
الطبيعية والمعالم السياحية
على نحو ي��وح��ي ال��ه��دوء وت��رك
المشاعر المتأججة واالتجاه إلى
الطبيعة بأضوائها الهادئة اآلمنة،
منجزا ً عدة لوحات تشبه إبداعات
الفنانين العالميين مثل أعمال

الفنان اإلسباني غوبا .والمرحلة
األخ��ي��رة ب��رزت عقب اعتزاله في
آخر حياته الحياة العامة وفراغه
من العمل في القضاء الذي تدرج
في وظائفه حتى أصبح مستشارا ً
قانونياً.
من الطرائف التي رافقت رسمه
إح��دى لوحاته المشهورة «بائع
ال��ع��رق��س��وس» أن��ه رغ��م انتقاله
للسكن ف��ي ال��ق��اه��رة وام��ت�لاك��ه
مسكنا ً آخر في حين جناكليس في
اإلسكندرية ،إال أنه كان يحن إلى
مسقط رأس��ه في الحي الشعبي،
وك���ان يجلس ف��ي أح��د المقاهي
ال��ش��ع��ب��ي��ة ح��ي��ث أع��ج��ب ببائع
ال��ع��رق��س��وس ،وات��ف��ق م��ع��ه على
رسمه كبائع عرقسوس ،وتم ذلك
على امتداد ثالث جلسات فنية في
محطة الرمل في اإلسكندرية.
حرص محمود سعيد على إقامة
المعارض ألعماله والمشاركة في
الحياة الفنية المحلية والعالمية،
ومنها معرضان في نيويورك عام
 ،1937ومعرض في اإلسكندرية
عام  ،1943ومعرض لدى جمعية
الصداقة المصرية ـ الفرنسية في
اإلسكندرية عام  ،1945ومعرض
ف��ي متحف الفنون الجميلة في
اإلس��ك��ن��دري��ة ع���ام  1960ضم
 120لوحة من لوحاته .كما أقيم
معرض شامل للوحاته في متحف
الفنون الجميلة في اإلسكندرية
عقب وفاته ضم  137لوحة ،علما ً

أنه شارك عام  1953في معرض
الربيع في القاهرة مع نخبة من
الفنانين التشكيليين ،كما شارك
في المعارض الجماعية الدولية
مثل :معرض باريس الدولي عام
 ،1937وبيينالي البندقية الدولي
في أعوام  1938و 1950و1952
ومعرض اليونسكو للفنانين العرب
في بيروت عام  ،1953ومعرض
الفن المصري في الخرطوم عام
 ،1953والمعرض المصري في
موسكو عام . 1958
ن��ال ميدالية ال��ش��رف الذهبية
ف��ي معرض ب��اري��س ال��دول��ي عام
 1937عن الجناح المصري ،ثم
منحته فرنسا ع��ام  1951وسام
الشرف وعام  1960كان أول فنان
تشكيلي يحصل على جائزة الدولة
التقديرية للفنون وتسلمها من
الرئيس جمال عبدالناصر.
عام  ،2010أي بعد رحيله بـ 46
عاماً ،ح ّققت لوحته «الدراويش»
التي رسمها عام  1935للوحة في
المنطقة العربية ،إذ بيعت عن طريق
صالة مزادات «كريستيز» العالمية
بمبلغ  2.434مليون دوالر ،وتعتبر
أغلى لوحة رسمها فنان من الشرق
في العصر الحديث ،ما يؤكد على
ص��دق تجربته الفنية ودوام��ه��ا
اإلب��داع��ي وح��رص متذوقي الفن
التشكيلى على تقديرها واقتنائها،
فضالً عن تعزيز اسمه كرائد للفن
المصري الحديث.
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تحدى �إ�صابته و�سنواته ال�ستين...
ق�صة �إرادة
مروان عزي ّ

كتب عمر الطويل من السويداء (سانا) :لم تمنعه سنواته الخمس والستون
من الحلم ،فانطلق بمشروعه الفني ليضع فيه عصارة تجربته وخبرته وحبه
للحياة والطبيعة وينتج في أقل من خمس سنوات نحو  300منحوتة خشبية.
مروان عزي بدأت قصته المتأخرة مع الفن عام  2009يوم استوقفه مشهد
تقطيع جذور األشجار المترابطة بعضها ببعضها اآلخر ،ودفعه إلى للتفكير
بضرورة اإلفادة من مخلفات البيئة وعدم حرقها أو رميها وانطلق منها لتصنيع
أشكال ومجسمات .يقول عزي «مع الوقت ط ّورت أعمالي واتجهت إلى النحت
على جذوع األشجار وأغصانها وأنجزت في السنة األولى  74منحوتة وأطلقت
معرضي األول في المركز الثقافي في مدينة السويداء عام  2010وتبعه العديد
من المعارض».
يتحدى عزي بسنواته الخمس والستين إصابته في إحدى رجليه من جراء
تعرضه لحادث سير قبل  38عاما ً ويصر على متابعة مشروعه بأدوات تقليدية
ومشغل بسيط .ويضيف« :إرادتي وعزيمتي وحبي للعمل ومعرفتي باألرض
واإلنسان تساعدني في إيجاد أفكار جديدة دائما ً والبحث عن التميز الستكمال
تجربتي الفنية ،رغم عدم دراستي األكاديمية للفن وضعف إمكاناتي المادية».
تح ّول منحوتات عزي الثالثمئة منزله إلى معرض فني وتتو ّزع في أماكن
متفرقة منه وتتنوع مواضيعها ،وتظهر في واح��دة منها خريطة سورية
والجندي العربي السوري حامي الديار ،فيما تجسد أخرى شخوصا ً وحاالت
إنسانية مختلفة .ويكبر طموح عزي مع منحوتاته األكثر تميزاً ،على حد قوله،
وهي لسلحفاة يتجاوز وزنها  150كيلوغراما ً إذ يحلم بدخول موسوعة غينيس
لألرقام القياسية عن أكبر منحوتة خشبية .ويختار لمدخل بيته منحوتة كبيرة
تحمل عبارة «وراء كل رجل عظيم ام��رأة» ويعلق عليها قائالً« :إنها بمثابة
تكريم لزوجتي التي تشجعني دوما ً وتقف إلى جانبي في وجه متاعب الحياة
وهمومها التي عشناها معاً».
حظي عزي بتكريم العديد من الجهات ،لكنه يأسف مع ذلك لعدم وجود اهتمام
حقيقي بالفن التشكيلي فتفكير الناس تحول إلى المسألة المادية بعيدا عن
جماليات الحياة الروحية والطبيعية على حد تعبيره .وتترافق تجربة الفنان
الذي شغل في حياته العديد من األعمال وخاض حرب تشرين التحريرية مع
حبه للقراءة والمطالعة ونجاحه في تأسيس مكتبة تضم نحو ألف عنوان لكتب
فلسفية ودينية وتراثية ومخطوطات قديمة تعود إلى مئات السنين ،إضافة إلى
هوايته المتمثلة بجمع العمالت النقدية ،وتمكن من امتالك مئات القطع النقدية
السورية والمصرية واللبنانية واألردنية والجزائرية حتى اليوم.
يرى رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في السويداء نضال خويص «أن عزي
يقارب في أعماله الجميلة وتجربته الغنية تجارب عالمية ويبذل جهدا ً وطاقة
هائلة مقارنة مع أدواته البسيطة ويعمل بطريقة فطرية وبصدق وقناعة تا ّمين
دون تقليد أحد» ،مؤكدا ً أنه يحتاج إلى تشجيع ودعم واحتضان لتجربته.
ويلفت خويص إلى «أن العديد من الفنانين حاولوا استثمار مخلفات الطبيعة
لكنهم لم ينجحوا مقارنة بما قام به عزي إذ أثبت قدراته بأدواته التقليدية
البسيطة وبفضل نباهته وفطنته من تحويل جذوع األشجار إلى كتل نحتية
بعيدة عن التكلف وتالمس البيئة بجميع محتوياتها وتوحي الكثير من المشاعر
واالنفعاالت وتحيي في ذاكرتنا ذائقة بصرية مميزة.
ويرى خويص أن عزي انطلق بمشروعه الفني من ظروفه القاسية حتى
انبثقت تماثيله الخشبية لتريح جسده المنهك وتبهج روحه التواقة إلى خلق
الجمال بإصرار ومحبة.
إلى الفنان جمال العباس قائالً عن تجربة عزي «إنه يتفرد بإصراره على
اختياراته والطريقة التي يتعامل فيها مع المادة الخام أي الخشب ،إذ يتجنب
أن يقطعها كي ال يفسد قدسيتها بل يبتكر أشكاال ً مما هو موجود وينجز بمنظاره
الفني نماذج رائعة».
يؤكد العباس أن أعمال عزي تستحق المشاهدة ،مثلما تستحق تجربة
منجزها الشكر والتشجيع على الجهد المبذول واإلصرار على العطاء والتعامل
مع الفن على أنه أسس الحياة.

«يتفوق على غوغل»
عالمي للترجمة في مكتبة الإ�سكندر ّية
م�شروع
ّ
ّ
يعمل فريق عمل في مكتبة اإلسكندرية راهنا ً على
م��ش��روع سيكون مفاجأة للعالم أج��م��ع ،وه��و مشروع
للترجمة سوف يتجاوز برامج الترجمة إلى العربية على
موقع «غوغل» ،بحسب مدير المكتبة اسماعيل سراج
الدين .ويتم التحضير لمؤتمر عربي كبير للتصدي فكر ّيا ً
وثقاف ّيا ً لفكر التطرف والتشدد ،ومن المقرر عقده في كانون
األول المقبل ،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعقد مدير مكتبة اإلسكندرية على الشباب المصري
آماال ً عريضة في بناء مستقبل مصر ووضعها على قائمة
الدول األكثر تقدما ً في العالم ،موليا ً شبّان المكتبة عناية
واهتماما ً خاصين ،ومص ّرا ً على أن يتولوا زمام المبادرة
وال��ق��ي��ادة لتصبح مكتبة اإلسكندرية واح���دة م��ن أهم
المكتبات في العالم.
تعمل المكتبة على العديد من المبادرات والمشاريع
التي تشارك فيها على مستوى عالمي ،وثمة استراتيجية
ورؤية واضحة تلتزم بها وتعمل في إطارها بكل إداراتها،
فمكتبة االسكندرية مفخرة مصرية وعربية لعدة أسباب،
أ ّولها أنها من المؤسسات المصرية القليلة جدا ً التي تعترف
مثيلتها من المؤسسات العالمية بمكانتها الموازية ،وبينها
مكتبة الكونغرس األميركي والمكتبة الفرنسية والمكتبية
الصينية والمكتبة البريطانية وسواها .والدليل على ذلك
أن مبادرة المكتبة الرقمية العالمية التي تضم  100مكتبة
عالمية من  70دولة ،وتمثل مصر فيها مكتبة االسكندرية
ودار الكتب القومية ،اختارت مكتبة االسكندرية رئيسة
للمبادرة العالمية ،بمشاركة اليونسكو.
يقول اسماعيل سراج الدين« :أهدتنا المكتبة الفرنسية
 500ألف كتاب ،وهذه أكبر هدية كتب في التاريخ من
مكتبة لمكتبة ،ما جعل من مكتبة االسكندرية رابع مكتبة
فرنكوفونية في العالم خارج فرنسا .وتشارك المكتبة في
إدارة المشاريع العالمية الكبرى وبينها موسوعة الحياة
والـ»يو.إن.إل» أو الحاسوبيات العربية والمبادرة الرقمية
العالمية .هذه المؤسسات العالمية حققت ما حققته عبر
عقود من التراكمات حتى نالت ما نالته من اعتراف دولي.
في حين أن مكتبة االسكندرية وصلت بفضل الشباب
المصري إلى هذا االعتراف الدولي والمشاركة في إدارة
المشاريع الدولية الكبرى خالل فترة وجيزة من الزمن،
وكل العمل مئة في المئة إنجاز عقول مصرية .من المهم
أن يكون صوت الذين يؤمنون بحرية التعبير والتعددية
وال����رأي وال����رأي اآلخ���ر م��س��م��وع�اً ،واس��ت��ض��اف��ة مكتبة
اإلسكندرية لمؤتمر المفكرين العرب للمجابهة الفكرية
والثقافية للتطرف كظاهرة اجتماعية يؤكد أهمية دورها
في هذا الشأن ،فالفكر ال يحارب إالّ بالفكر ،والفعل يواجه
بالقوة.
إن شباب االسكندرية الثائر في  25كانون الثاني هو من

حمى المكتبة وحال دون أن تع ّرضها لألذى ،ثمة في الفترة
الراهنة جماعات وتنظيمات إرهابية ،ما يستلزم حذرا ً
وتشديدا ً أمنيين إضافيين حول المكتبة .لكن إجراءات
الحذر والتشدّد لم تحل دون استمرار المكتبة في أنشطتها
فقدمت العام الفائت  1143حدثا ً ثقافيا ً وفكريا ً وإبداعياً.
وتتوسع المكتبة راهنا ً في ما يطلق عليه مبادرة سفارات
المعرفة ،إذ تعرف السفارة في اللغة بأنها بعثة من دولة
لتمثيلها في دولة أخرى والدفاع عن مصالحها ،ولتسهيل
أعمال مواطنيها المقيمين في الدولة المضيفة وشؤونهم،
وبالمنطق نفسه فإن سفارات المعرفة يهدف بها تمثيل
مكتبة االسكندرية في باقي المحافظات المصرية فتكون
بمثابة مراكز فرعية المكتبة األم .ويفترض في سفارات
المعرفة لمكتبة اإلسكندرية أن تجهز باالتفاق والتنسيق
بين مكتبة اإلسكندرية والجامعة ،أو المركز البحثي أو
المحافظة ،ويكون موظفو هذه السفارات تابعين وممولين
من مكتبة اإلسكندرية ،وتجهّز مكتبة اإلسكندرية هذه
السفارات وتمدّها بالمواد العلمية والتكنولوجية والثقافية
التي تتيح لها أن تكون مركزا ً فرعيا ً لإلشعاع الحضاري
والعلمي وإمتدادا ً لمكتبة االسكندرية».
يضيف سراج الدين« :إن أوضاع الثقافة في مصر تمر
بأزمة شديدة جدا ،كذلك في العالم العربي كله ،فالعالم

العربي مهلهل والعالم اإلسالمي محتقن ،واألزمات الفكرية
والثقافية في كل مكان ،ومصر جزء من عالمها العربي
واإلسالمي ،وفكر التطرف والفكر التكفيري والفكر المنغلق
له ويا لألسف وجود كبير على الساحة .وتتجلى أزمة مصر
في أمور كثيرة ،منها ما يمكن أن نسميه بالقوى الناعمة،
في اإلنجاز الفكري والثقافي والسينمائي والمسرحي
والغنائي .كله لم يبق بالوزن نفسه والقوة عينها التي كان
عليها في فترة ما ،بسبب نقاط ضعف منها ما له عالقة
بكيفية مساندة صناعة السينما وكيفية تشجيع المبدعين
والفنانين ،ومنها ما له عالقة بالترهل اإلداري الذي حدث
في الفترة الماضية ،والسياسة العامة الحتضان الدولة
المنتج اإلبداعي الثقافي الفكري ،وهذه النقطة مطلوب
االشتغال عليها وهو أمر يشعر جميع المبدعين والمثقفين
والمفكرين ،فهم يحتاجون إلى المزيد من إتاحة الفرصة
والمساندة لضمان ع��ودة القوى الناعمة المصرية كي
تحتل مكانتها في العالمين العربي واإلسالمي والعالم
اليورومتوسطي وفي العالم كل.
إني ال أزايد على وطنية أحد وال أشكك فيها ،لكن إذا كان
ثمة نقد أوجهه للمثقفين في مصر عامة فهو من جزءين،
األول هو المغاالة في المحلية ،فالتواصل الثقافي في
مصر مع ما يحدث في العالم الخارجي محدود جداً .ولم

أشعر بأن أحدا في مصر أحس بالحوار العالمي المحتد
على أعلى المستويات حول مستقبل اإلنترنت ،فرئيسة
البرازيل أطلقت مبادرة دولية كبرى ودعت إلى مؤتمر
عالمي لكي تقدم وجهة نظرها ،وتبنت أنجيال ميركل
مبادرة أوروب��ي��ة .كنت عضوا ً في مبادرة دولية تض ّم
أربعين  40عالما للنظر في مستقبل اإلنترنت وكتبت مقاال ً
نشر في الصحف الغربية .ثمة مبادرات من أميركا والصين
وروسيا ،والعالم كله يتحرك في هذا الصدد ،وعقد أكثر من
مؤتمر في السويد واسطنبول وألمانيا .هذه التحركات
والحوارات حول مستقبل اإلنترنت وحوكمته ومسؤوليته
وق���راره ومصير المؤسسات الموجودة والمؤسسات
المستقبلية ،هي موضوع حوار ضخم يشارك رؤساء دول
كبرى وال أحد يشعر به في مصر! ّ
نظمنا المكتبة أربعة
مؤتمرات ضمت كبار المسؤولين في مصر حول ارتفاع
سطح البحر ،وهي قضية مهمة جدا ً وال أحد يتحدث عنها
في مصر ،علما ً أن مصر من أكثر أربع دول متض ّررة في
العالم ،فالدلتا لدينا منخفض جدا ً واالنحدار ضعيف ،فأي
ارتفاع في مستوى سطح البحر يؤدي إلى فيضان المياه
المالحة على األراضي الزراعية وإغراقها .يجب أن نفكر في
الثقافة العلمية باعتبارها منهجا ً علميا ً وطريقة للتعامل
مع الواقع ورؤية للمعلومة وفهما ً لمنهج يطبق وتعامالً
لرؤية شخص للحقيقة والمجتمع .هذه الثقافة تنقصنا
تماماً ،رغم كونها جزءا ً رئيسيا ً من ثقافة القرن الحادي
والعشرين ،وهي غالبا ً ما تدور بين ثالث وزارات ،التعليم
العالي والبحث العلمي والثقافة ،فالتعليم العالي يلقي
بالمسؤولية على البحث العلمي ،والبحث العلمي يلقيها
على الثقافة ،وهكذا دواليك».
يردف مدير مكتبة اإلسكندرية قائالً« :تعمل مجموعات
كبيرة من اللجان راهنا ً على وضع رؤي��ة استراتيجية
لمستقبل مصر ،وتضم نخبا ً من مختلف التخصصات
تعكف على توثيق رؤي��ة لمصر  2030بحيث ت��درج
الخطوات اآلنية في اتجاهنا نحو الرؤية المستقبلية.
إن التطور الذي سيجري في مصر في السنوات القادمة
سيكون مذهالً .لدي ثقة بال حدود في الشباب المصري.
قلت ه��ذا الكالم سابقا ً وسأقوله دوم��ا .تجربة مكتبة
االسكندرية تؤكد ذلك بصورة واضحة ،فهذا االعتراف
العالمي بها وبمكانتها يت ّم بفضل ما أنجزه شبّانها الذين
تخرجوا في الجامعات المصريّة التي ننتقدها ونتهم
شبّانها بالالمباالة .الشباب المصري ليس أقل من الشباب
الكوري الذي صنع «سامسونغ» والشباب األميركي الذي
صنع «آى فون» ،لكن النظام االداري عندنا سيئ جداً ،أي
يجب تنظيم المؤسسات الحكومية كلّها ،فمعاييرها مختلة
وتحتاج إلى ضبط وربط .شاب متميز وقادر على العطاء
ِل َم ال يصبح مديرا؟ إن معيار األقدمية غاية في السوء».

قا�ص ًا
توم هانك�س ّ
بعد التمثيل والنجوم ّية!
تنشر مجلة “نيويوركر” قصة
ق��ص��ي��رة للنجم األم��ي��رك��ي ت��وم
هانكس ،والمجلة العريقة هذه
من أهم المنابر التي تنشر األدب
أسبوعيا ً في ال��والي��ات المتحدة
وتضع من تنشر لهم تحت الضوء،
وها هي تنشر قصة لتوم هانكس
مثلما تنشر للك ّتاب المشهورين
أم��ث��ال أليس م��ون��رو ومارغريت
آت��وود وجوناثان فرانزن ودون
ديليلو وغيرهم.
ق��ص��ة ه��ان��ك��س ح���ول أرب��ع��ة
أص��دق��اء ق����رروا ال��ق��ي��ام برحلة
إل��ى القمر فبنوا سفينة فضائية
في فناء بيت أحدهم ...وتنشر القصة في عدد السابع والعشرين من تشرين
األول الجاري ،لكنها متاحة على موقع المجلة اإللكتروني ابتدا ًء من اليوم ،في
نسختين ،إحداهما مقروءة ،واألخرى مروية بصوت توم هانكس نفسه .وثمة
أيضا ً حوار قصير أجرته ديبورا تريسمان مع توم هانكس ،وليس ذلك استثنا ًء
من المجلة ،أو مراعاة لنجومية بطل فيلم “فورست غامب” ،ففي كل أسبوع
يظهر هذا الحوار في المجلة تحت عنوان “قصة األسبوع مع فالن ويتغير فتارة
هو إسماعيل كاداريه ،وتارة أخرى هو توم هانكس.
قصة هانكس في نحو ثالثة آالف كلمة ،عنوانها “آلن بين زائد أربعة” ،و”آلن
بن” ،بحسب ما يرد في القصة ،هو رابع إنسان يسير على سطح القمر ،وأطلق
األربعة اسم “آلن بين” على المركبة ألنه ـ على ما يقول الراوي “الوحيد من
بين من ساروا على القمر التقيتهم فعلياً ،وحدث ذلك في مطعم مكسيكي في
هيوستن عام  1986وكان يدفع حسابه ،مجهوالً ،كأي زبون أصلع ،حينما
صحت قائالً“ :يا للبقرة المقدسة! أنت آل بن!” فوقع لي أوتوغرافاً ،ورسم فوق
توقيعه رائد فضاء صغيرا ً”.
سألت المجلة توم هانكس ،بطل فيلم “أبولو  ،”13إن كان يعتقد أن زمانا ً
سيأتي سيقدر الناس فيه فعالً على صنع سفن فضائية في أفنية بيوتهم والسفر
بها إلى الفضاء ،فقال قاطعا“ :كال ،ال مجال في هذا األمر للخطأ ،ألن التكلفة
هائلة ،وسوف تمر مئات السنين قبل أن يذهب أحد إلى القمر” .لكن األصدقاء
األربعة مضوا في رحلتهم والتقطوا في طريقهم عشرات صور “السيلفي” التي
يظهر في خلفيتها كوكب األرض صغيرا ً ومؤطرا ً بنافذة السفينة الفضائية.
لكن ِل َم ق ّرر هانكس كتابة القصة اآلن؟ يجيب“ :عشت عمري كله وسط رواة
عظماء ،وكنت بينهم مثل التلميذ المتحمس ،واآلن أريد أن أروي قصصي أنا،
ثم إنني أقرأ الكثير من الكتب غير األدبية فتحتشد المعلومات والتفاصيل في
رأسي ،وأحتاج بين الحين واآلخر إلى إعادة ترتيبها” .وهل سيكتب المزيد من
القصص؟ ير ّد هانكس« :آمل ذلك .سأستمر في اإلصغاء.»...

