
القاهرة - طارق محمود

هيئة  تنظيم  منتقدة  مصر  فــي  الفعل  ردود  تصاعدت 
التي تمتد  البالد، وخاصة تلك  خــارج  أثرية  اآلثــار معارض 
ــــذي تواصل  ــخــلــود"، وال لــســنــوات كــمــعــرض "الــبــحــث عــن ال
سنوات،  خمس  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  في  تنظيمه 
"آثــار توت  أمريكية، بجانب معرض  طاف خاللها 12مدينة 

عنخ آمون" الذي يتجول حاليا في أمريكا وكندا.
ويرى المعارضون ضرورة عدم تنظيم هذه المعارض، من 
كما  االستنساخ،  من  المصري  التراث  على  الحرص  منطلق 
كان يحدث في العقد الماضي، عندما تردد أنباء عن تزوير 
اآلثار الفرعونية في معرض شهدته اليابان، قبل عقدين، 
وهو ما أثار وقتها اعتراضات من جانب المثقفين، وصلت إلى 
ساحات المحاكم، عندما قادت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد 

القضية حفاظا على قيمة اآلثار المصرية ولمنع تزويرها.
ويعتبر خبراء في علم اآلثار أن إقامة مثل هذه المعارض 
التي تحتوى في األساس على آثار مصرية، شكال من أشكال 
التنظيم، في  إلى  المتاجرة باآلثار المصرية، بشكل يفتقر 
الوقت الذي يعتبر فيه المسئولون عن هيئة اآلثار أن تنظيم 
مثل هذه المعارض دعاية سياحية لآلثار المصرية، وبالشكل 
الذي يدر دخال على الهيئة، يتم توجيهه إلى أعمال الترميم 

والتنقيب.
العام  األمين  الدين —  نــور  الحليم  عبد  الدكتور  ويحذر 
األسبق للمجلس األعلى لآلثار — من خطورة عرض القطع 
األثرية المتفردة في المعارض الخارجية، وبذلك يتم حرمان 
المواطن المصري من مشاهدة مثل هذه القطع، والتي يراها 

قبله المواطن األجنبي، عندما يذهب المعرض نفسه إليه.
وبالنسبة للمعارض التي تضم آثارا مصرية وتحتفظ بها 
في المتاحف األوروبية واألمريكية، وتتاجر بها هذه المتاحف 
بتنظيم معارض أثرية لها، فإن الدكتور نور الدين، ال يمانع 
في تجوال هذه اآلثار في المعارض األجنبية، باعتبارها آثارا 

تتمكن  ولــم  األثـــري،  الوعي  غيبة  أثناء  السابق  خرجت في 
مصر من استردادها لخروجها بطرق القسمة أو اإلهداءات، 
إلى أن أوقف قانون حماية اآلثار رقم 117 لسنة 1983 هذا 

العبث بحضارة مصر على حد تعبيره.
ويقول إذا كان عسيرا على المجلس األعلى لآلثار استعادة 
القطع المصرية الموجود في المتاحف العالمية، فإنه يمكن 
المساعدة في أن تحقق لمصر دعاية باعتبارها آثارا مصرية 
وهى عائد إيجابي ستحققه، حيث لم يتنكر لمصريتها أحد 

في الخارج.
ويتفق مع هذا الــرأي الدكتور زاهي حــواس، األمين العام 
الــمــعــارض مردود  لــهــذه  لــآلثــار، ويـــرى أن  للمجلس األعــلــى 
سياحي جيد لمصر، ما دامت هناك صعوبة في استردادها، 

وال يعني ذلك التخلي أو الصمت عن المطالبة باستعادتها، 
مستمر،  بشكل  باستعادتها  المطالبة  الــضــروري  من  ولكن 

وتأكيد مصريتها من وقت آلخر.
بأنها دعاية  الــخــارج  األثــريــة لمصر في  المعارض  ويصف 
االلتفات  وعــدم  بجرأة شديدة  فيها  الــدخــول  يجب  كبرى، 
إلى "العنتريات" الزائفة، موضحا إنه من المهم الدخول في 
تنظيم المعارض األثرية بالخارج، خاصة أنها ال تكلف مصر 

شيئا، حيث تضيف إليها دعاية سياحية وعائدا ماليا.
ويشير إلى أنه بتنظيم مثل هذه المعارض، تحصل مصر 
على عائد مادي، بجانب ما يتحقق لها من دعايات سياسية 
وإعالمية، وأن عائد معرض "البحث عن الخلود" في أمريكا 
ترميم  في  استخدامها  تم  دوالر،  مليون   12 بمفرده  حقق 
المواقع  فــي  اآلثـــار  عــن  التنقيب  أو  المتاحف  وإقــامــة  اآلثـــار 
المختلفة، فضال عن أنه يتم التأمين عليها بمبالغ كبيرة ضد 
الكوارث الطبيعية والسرقة وعمليات اإلرهــاب، وأن معرض 
إلى 410  أمريكا بمفرده حظي بأكبر مبلغ تأميني ووصــل 

ماليين دوالر.
المعرض  إلتــمــام  األمريكية  المصرية  المباحثات  وكــانــت 
قد استغرقت 18 شهرا انتهت في النهاية إلى التوقيع على 
الــمــتــحــدة، وهــو يعد  الــواليــات  إلــى  الــمــعــرض  اتفاقية سفر 
بمعرض  مقارنة  أمريكا  في  لمصر  األثرية  المعارض  أضخم 
"تـــوت عنخ آمـــون" الـــذي طــاف عـــددا مــن الــمــدن األمريكية 
عامي 76 و1977 وكان يضم 55 قطعة، وجذب إليه 800 
ألف زائر إلى أن أصبح نفس المعرض يتواصل حاليا في كل 

من أمريكا وكندا.
ويدافع حواس عن عدم تعرض هذه اآلثار في الخارج إلى 
السرقة، حيث يرافقها ضباط شرطة متخصصون ورجال آثار 
من مرممين ومفتشين لمتابعة حالة اآلثار بشكل دائم فضال 
عن عدم خروج القطع المتفردة، بحيث يتم مشاركة القطع 
التي لها نظير في المتاحف المصرية، وهو ما يجعل معارضة 

تنظيم مثل هذه المعارض، ال مبرر لها.
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:"o" الشعر العربي يمر بمنعطف خطير .. الشاعر علي إبراهيم عثمان لـ

قصيدة النثر شعر منقوص وال تستطيع حسم معركتها مع الشعر التقليدي

في  للمدينة  الــفــنــيــة  الـــرؤيـــة  تتميز  بــمــاذا   *
الشعر العربي في مصر في الفترة من عام 1950 
لرسالة  كــمــوضــوع  اخــتــرتــهــا  الـــتـــي  إلــــى 1990 

الماجستير؟
** الشاعر المغترب الذي وفد من القرية للمدينة 
بدأ الصدام مع المدينة منذ الوهلة األولــى، صدام 
قوى لدرجة رفضه لعالم المدينة ثم مع مضى الوقت 
المدينة من تيسير  لما تقدمه  بــدأ يتصالح معها 
الحياة واإلفــادة من المنجزات الحديثة التي تتميز 
بها المدينة عن القرية، فأصبح الشاعر المقيم في 
المدينة ملتصقا بمنابر النشر واإلذاعة والتليفزيون 
فيها لدرجة أن شاعرا مثل فوالذ عبد الله النور الذي 
ترك موطنه في سوهاج ليقيم في مدينة القاهرة 
يقول في إحــدى قصائده "كل يوم أحن إلى ظل 
ذو ميزة ونفير القطار فتحجزني الطبعات الجديدة" 
وهكذا بدأ الشعراء الوافدون من الريف يقيمون هذا 
التصالح مع المدينة وسرعان ما أصبحت المدينة في 
الشعرية  الــصــورة  تمثل مصادر تشكيل  أشعارهم 

ومصادر للرمز بها إلى الوطن وإلى الحياة بأسرها.
* مــن هــم أهــم الشعراء الــذيــن تناولتهم في 
دراستك؟ وما الــذي يميز شعرهم الــذي يصور 

وحشية المدينة؟
** من الشعراء الذين صدموا من وحشية المدينة 
صــالح عبدالصبور وفــاروق شوشة ومحمد إبراهيم 
أبوسنة وفي المقدمة أحمد عبد المعطي حجازي 
الذي يعد ديوانه األول مدينة بال قلب من البواكير 
األولى للتعبير عن الموقف من المدينة ومن ثم تأثر 
بنظرته هذه إلى المدينة شعراء الجيل الثاني من 
حركة الشعر الحر من أمثال أمل دنقل ومحمد إبراهيم 
مصطفى  عنتر  أحمد  الثالث  الجيل  ومــن  أبوسنة 

وجميل محمود عبدالرحمن، ومن الجيل الرابع جيل 
الثمانينات حزين عمر وفوالذ عبدالله األنور ومحمد 

الشحات ومشهور فواز وغيرهم كثيرون.
الوقت  العربي في  الشعر  لواقع  رؤيتك  ما   *

الحاضر؟
** واقع الشعر العربي اآلن يمر بمنعطف خطير 
حيث لجأ الكثيرون إلى كتابة ما يسمى بقصيدة 
النثر، بل إن بعضهم ممن أصدروا دواوين على نمط 
شعر التفعيلة والشعر الحر انساقوا إلى إغواء قصيدة 
النثر وذلك يمثل قطيعة بين الشعر والمتلقي ألن 
الموسيقى هي العنصر األساسي الذي يميز الشعر 
عن النثر وصحيح أن هناك نماذج من قصيدة النثر 
يبدو فيها وضــوح الصورة الفنية واإليحاء والنزعة 
الدرامية وغيرها من مقومات الشعر إال أن الموسيقى 

تبقى العنصر األساسي الفارق بين الشعر والنثر. 
* أحمد عبدالمعطي حجازي يــرى أن قصيدة 

النثر شعر منقوص. ما رأيك؟
** هــذا رأي أوافــق عليه ألن األذن العربية منذ 
نشأة الشعر اعتادت على الموسيقى واإليقاع ومن 
العناصر  النقص متمثال في إغفال هــذه  ثم يبدو 
بين  التي دارت مؤخرا  المعركة  ولعل  الموسيقية، 
شعراء النثر وشعراء التفعيلة يحسمها المتلقي فهو 
الذي يستجيب أوال يستجيب ألحد هذين اللونين.

* الشعر العربي هل أثــرت فيه مقوالت زمن 
الرواية؟

** أثرت فيه دعوات قصيدة النثر فبدأ الشعراء 
أننا نعرف أن  الــجــدد يكتبون هــذه القصيدة رغــم 
الذي  الموسيقى  تجديدهم  مــع  التفعيلة  شــعــراء 
اعتمد على وحدة التفعيلة وليس على وحدة البيت 
كانت تجاربهم األولــى عبارة عن قصائد تقليدية 
يراوحون  كثيرون  ومنهم  والقافية  الـــوزن  متحدة 
بين الحين واآلخر بين قصيدة التفعيلة والقصيدة 

التقليدية.
فما  الثمانينات  جيل  إلــى  كشاعر  تنتمي   *

رأيك في تسميات األجيال؟
عملية  مــن تسهيل  نـــوع  األجــيــال  ** تسميات 
تصنيف الشعراء في مناهج الدراسات األكاديمية 

إال أن األجيال يتداخل بعضها في البعض اآلخر.
* جيل السبعينات من الشعراء يرى البعض 
أنــه تــعــرض للظلم والــتــجــاهــل الــنــقــدي مــا مدى 

صحة ذلك؟
** أثناء وجود هذا الجيل كانت أغلب الدراسات 
النقدية الجامعية تتجه إلى المادة الشعرية المتاحة 
أمامها ووجدت ذلك متمثال في جيل الخمسينيات 
والستينيات حيث لم تتبلور لدى جيل السبعينيات 
والدرس  بالبحث  جــديــرة  متكاملة  رؤيـــة  أو  نــظــرة 

األكاديمي. أما اآلن فمنذ 25 عاما بدأت الجامعات 
إلـــى دراسة  الــدارســيــن بها  أنــظــار  تــوجــه  المصرية 
يدرس  من  مثال  فوجدنا  السبعينيات  أشعار جيل 
الجنوبيين في جيل  ظاهرة االغتراب عند الشعراء 
الثمانينات أومن يدرس نتاج شاعر بعينه ومن هؤالء 
قريبا  تناقش  الـــذي  الــنــوار  فـــوالذ عبدالله  الشاعر 
دراســة دكتوراه عن شعره في جامعة عين شمس 
إذن أزيح الظلم النقدي عن جيل السبعينيات ألن 
عين  بجامعة  الناقد  عبدالمطلب  محمد  الــدكــتــور 
شمس له أكثر من دراسة وكتاب نقدي عن شعراء 

السبعينيات.
* مؤسسة عبد العزيز البابطين يمر هذا العام 
20 عــامــا عــلــى تــأســيــســهــا. كــيــف نـــرى انجازها 
الشعري على المستوى العربي خالل السنوات 
المشاركين في تحرير  أحد  باعتبارك  الماضية 

معجم البابطين؟
البابطين  ** بصفتي واحــدا من محرري معجم 
لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين 
أؤكد أن مؤسسة البابطين قدمت للمكتبة العربية 
مميزة  شعرية  مــادة  للدارسين  يقدمان  معجمين 
حــيــث ضـــم كـــل مـــا صـــدر لــمــعــظــم الــشــعــراء العرب 
المعاصرين "األحياء" في 7 مجلدات والمعجم اآلخر 
للشعراء "المتوفين" وهو يقع في 45 مجلدا شاملة 
نماذج من إنتاج الشعراء العرب في جميع األقطار 
العربية فضال عن المطبوعات من دواوين شعرية 
ودراسات نقدية ولغوية قامت المؤسسة بطبعها 

وتوزيعها مجانا على القراء والدارسين.
الشعرية  الــحــركــة  فـــي  الــمــؤســســة  مـــا دور   *

العربية؟
الــدور يأتي من خالل تفهمها لضرورة  ** هذا 
رعـــايـــة الـــمـــواهـــب الـــجـــديـــدة حــيــث تــنــظــم ندوات 
لدراسة العروض والقوافي في بعض جامعات مصر 
تقدير  شــهــادات  وتمنح  الثقافة  قــصــور  وبــعــض 
شعرية  أمسيات  وتنظم  الــنــدوات  فــي  للدارسين 
المصريين  الشعراء  كبار  إليها  تدعو  القاهرة  في 
والعرب فالمؤسسة لها دور كبير في إثراء الحركة 

الشعرية العربية.
الكتابات  فــــي  يــتــضــح  الـــفـــنـــون  تــــراســــل   *
الروائية والقصصية التي يستوردها ويتخللها 

الشعر. ما تقييمك لهذه الظاهرة؟
** تراسل الفنون شيء جيد ووارد ويحبذ ولكن 
شريطة أال تــذوب تقنيات فن ما من الفنون في 
فن آخر، لكن البد من استعارة تقنية من فن آخر 
بما يخدم هذا النص بالشكل الذي يوظف به ما 

يستعار من فن إلثراء الفن الشعري.
* ما الجديد لديك؟

** لي ديوان شعر تحت الطبع بعنوان "مفارقات" 
وأيضا كتاب نقدي بعنوان "دور الشاعر في إنجاح 

عملية التلقي".

الشاعر علي إبراهيم عثمان

 مؤسسة البابطني خدمت الشعر العربي 
وقــدمت دراســـات قيمـــة للبــــاحثني

القاهرة - عبدالناصر عبدالمنعم

قدم الشاعر والناقد األدبي علي إبراهيم عثمان "حوم" العديد من الدواوين 
والدراسات النقدية المتميزة التي حازت على العديد من الجوائز فقد حصل على جائزة 
الشارقة بدولة اإلمارات في نقد الشعر عام 1999 عن دراسته "أدوات جديدة في 
التعبير الشعري المعاصر — الشعر المصري نموذجا". باإلضافة إلى عدد من الجوائز 
المصرية عن دراسات نقدية أخرى له.
يرى الشاعر علي إبراهيم في حواره لـ "*" أن صالح عبد الصبور وعبد المعطي 
حجازي من أهم الشعراء الذين صدموا بوحشية المدينة. وأشار إلى أن الشعر العربي 
يمر بمنعطف خطير بسبب اتجاه العديد من الشعراء لكتابة قصيدة النثر التي تعد 
شعرا منقوصا. 
وأوضح علي إبراهيم أن جيل السبعينات أزيل عنه الظلم النقدي في السنوات األخيرة 
فقد خرجت عشرات ومئات الدراسات النقدية عن هذا الجيل ويؤكد الشاعر باعتباره 
أحد المشاركين في تحرير معجم الشعراء العرب أن مؤسسة البابطين لها دور كبير في 
إثراء الحركة الشعرية العربية.

أخــبــرتــنــي الــســيــدة (فــلــوديــمــلــس )، اإلنــجــلــيــزيــة التي 
تعمل على ترجمة أحد أعمالي إلى لغتها، أنها مستغربة 
أسوة  أوروبـــا  في  العربي  األدب  انتشار  عــدم  من  بشدة 
بآداب شعوب أخرى مثل شعب أميركا الالتينية، والقارة 
اإلفريقية، بالرغم من أن األدب العربي، هو أدب عريق، 
والعرب مبتكرون للغة منذ بداياتهم وقدموا آدابا فيها 
الكثير من الخيال والحكم، وتعرف جيدا كتابا مثل ألف 

ليلة وليلة، كان مصدر إلهام حتى للكتاب في أوروبا.
مـــا قــالــتــه الــســيــدة فــلــو، ومـــا قــالــه غــيــرهــا، ومـــا نقوله 
باستمرار في كل محفل، أننا مهتمون بنقل اآلخر إلى 
ما  اآلخــر،  إلــى  ثقافتنا  ننقل  أن  دائــمــا  ناسين  ثقافتنا 
ينتجه اآلخر مقدر بشكل مزعج ومفروض على ثقافتنا 
وسائل  كل  وتسخير  ونشره  ترجمته  إلــى  تسعى  التي 
بلغتنا  حتى  نكتبه  مــا  بينما  انــتــشــاره،  لــمــؤازرة  اإلعـــالم 
اهتمام  هو  وإنما  فيه،  المبالغ  االهتمام  بهذا  يحظى  ال 
العامة  والــعــالقــات  الــصــداقــات  مــن  نــابــع  بسيط معظمه 
الــتــي يــمــكــن أن تــمــيــت مــوهــبــة فــي مــهــدهــا وال يظهر 

كاتبها أبدا، وتحيي الموهبة بريها كذبا.
لــقــد قــــرأت فــصــوال مـــن روايـــــة حـــائـــزة نــوبــل األخيرة 
أفضل  كتابة  أو  معجزة  كتابة  على  أعثر  ولم  األلمانية، 
من كتابتنا، وقرأت كثيرا من األعمال المترجمة آلخرين، 
وال أحسها تتفوق علينا أو تصبح مثال يحتذى به،الخلل 
الكرم  يسخر  الــذي  التلقي  أو  العربي،  التلقي  في  إذن 
العربي كله، من أجل الضيف القادم من بعيد، متجاهال 
صــــراخ أهـــل الــبــيــت وهـــم يــتــضــورون جــوعــا. الــخــلــل في 
ابتسامة التغاضي التي تتسع في وجه الغريب، وتكش 

حتى تصبح عبوسا في وجه ساكن البيت.
لماذا ال نحاول منازلة اآلخر؟

إلــــى اآلخــــــر، ونـــنـــشـــئ دورا  أن نــســخــر مـــن يــتــرجــمــنــا 
إن كان سيبتسم  ونرى  األخرى  باللغات  النشر  مهمتها 
بــيــتــه مفتوحا  اآلخـــر فــي وجــوهــنــا أم يــعــبــس، إن كـــان 
الستقبال ثقافتنا أم مغلقا في وجه تلك الثقافة، وقد 
روايتي،  قــرأت  أن  بغد  إنها دهشت  فلو،  السيدة  قالت 
وأصبحت تطرق أبواب المكتبات في بالدها، باحثة عن 
أكثر  العربية  الثقافة  فــي  يغرسها  حديث  عربي  أدب 
ولم تعثر إال على القديم نفسه، المعاد ترجمته عشرات 
المرات، نفسه، وأحست باإلحباط.. تريد كتابة جديدة 
مثل التي نسعى لترجمتها من عندهم حالما تصدر وال 

تعثر.
غيرها،  وكثيرين  السيدة  تلك  تــذوق  مــن  فلنستفد 

يبحثون عنا في كل يوم وال يعثرون علينا إال قدامى.

فكرة لكتاب جديد يطرح ألول مرة في الثقافة العربية

 الكتاب التفاعلي مشروع جديد يطرحه موقع األلوكة األدبي 
الدوحة - *

بــــإشــــراف د. ســعــد بـــن عــبــد الـــلـــه الــحــمــيــد ود. 
خــالــد بـــن عــبــد الــرحــمــن الــجــرســيــس يــعــتــزم موقع 
العربية  المملكة  الذي ينطلق من  األدبي  األلوكة 
وتقوم  التفاعلي  الكتاب  إصــدار  طــرح  السعودية 
فــكــرة الــمــشــروع عــلــى إنـــتـــاج كــتــاب ُيــســاهــم فيه 
مــشــكــالت وتجارب  ِمـــن  هم  مــا يمسُّ ــْرح 

َ
بــط اء  ـــرَّ

ُ
الـــق

ــس حـــاجـــات ومشكالت  تــلــمُّ بــهــدف  ــــــــك  وآراء.وذل
سبة  بالنِّ ة  المهمَّ الجوانب  على  والتركيز  الــقــارئ، 
له بموضوع الزواج، وطرحها بَشْكٍل مقِنٍع جذاٍب..
وســـــوف يــتــركــز مـــوضـــوع الـــكـــتـــاب وعـــنـــوانـــه على 
وانتهاء  تعريفه،  من  ا  ــْدًء َب بالزواج؛  يتعلق  ما  كل 

ض لها. بالمشكالت التي يتَعرَّ
مع  بالتعاون  يطرح  الــذي  الكتاب  محتويات  أمــا 
األديبة أريج الطباع فهي كما يأتي الفصل األول: 
عات 

ُّ
التوق بــعــالج  الفصل  هــذا  فــي  الــكــتــاب  يهتم 

وأثـــرهـــا عــلــى الـــــــزواج، ســــواء قــبــل الـــــــزواج، أوفي 
قة  المتَعلِّ والــخــرافــات  ذلــك  بعد  أو  الِخطبة،  فترة 

بالزواج — تأثير التربية والثقافة على الزواج..أما 
الفصل الثاني فُيعالج المشكالت التالية: المشاعر 
ا  بْدًء بها،  يتعلق  ومــا   — معها  التعاُمل  وكيفية 
بالزواج  وانتهاء  الخطبة،  إلــى  لــلــزواج  اإلعـــداد  مــن 
— وكيف تكون المشاعر ذكية..والفصل الثالث: 
بين  النفسية  النواحي  التالية:  المشكالت  ُيعالج 
الناجحة  الــعــالقــات  والـــمـــرأة — ومــفــاتــيــح  الــرجــل 
والتوافق  األهــل —  وبين  وبينهما  ْوَجــْيــن  الــزَّ بين 

الزوجي.

بــيــنــمــا يــكــون الــفــصــل الـــرابـــع ُمــلــخــًصــا لــمــا سبق 
ن:  ق أكبر، وَيَتَضمَّ طْرحه ؛ ليعالج المشكالت بتَعمُّ
ا مــــن ُسوء  أســــبــــاب الـــمـــشـــكـــالت الــــزوجــــيــــة، بــــــــْدًء
ب  ف وطـــرق التغلُّ االخــتــيــار، وانــتــهــاء بــُســوء الــتــصــرُّ
ناجح،  استثنائية: طالق  المشكالت وحاالت  على 

د ناجحة.. وأمثلة تعدُّ
خطوات التنفيذ

أما خطوات تنفيذ المشروع فقد أفادت مصادر 
َوْفَق  مــقــاالت  مــن خــالل طــرح  تــأتــي  بأنها  الموقع 
من  تفاعلية  وعــبــارات  أسئلة  على  تحتوي  خطة، 
المقاالت  مع  بالتفاعل  الــقــراء  الكاتبة..وُمشاركة 
مـــن خــــالل الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا؛ ســـــواء بــتــجــاربــهــم أو 
مشكالتهم..ويتم الرد والتعقيب على استفسارات 
القراء عن طريق الكاتبة مباشرة..ويتم استخالص 
ها للكتاب، وستتم صياغة  األفكار وآراء القراء لضمِّ
القارئ عند طباعة  ُيَعبر عن اهتمام  المقاالت بما 
المميزة؛  التجارب  أو  اآلراء  انتقاء  الكتاب..وسيتم 
اء.. الــقــرَّ مــن  المشاركين  ابها  كتَّ بأسماء  ِلــُتــْعــَرَض 
مع  بالمقال،  قة  المتعلِّ االستشارات  إرفــاق  وسيتم 

الــحــلــول الــخــاصــة بــهــا ضــمــن الــكــتــاب.هــذا وسوف 
سبوعّية "حسب 

ُ
ُتطرح مقاالت دورّية وقد تكون أ

للمناقشة  الــمــجــال  خــاللــه  يفسح  الـــقـــّراء"،  تفاعل 
ع أن 

َّ
والحوار قبل طْرح المقال التالي.. ومن المتوق

ثم  أشهر،  ستة  لمدة  التفاعلية  المقاالت  تستمرَّ 
ُح لتخرج في هيئة كتاب.

َّ
ُتْجَمع وُتَنق

شروط المشاركة
المشاركات  تــكــوَن  أن  الــمــشــاركــة هــي  وشـــروط 
ـــْرحـــه بــالــمــقــال. أن 

َ
ِضـــْمـــن الــمــوضــوع الــــذي تـــم ط

، بــاإلجــابــة عــن األسئلة 
َ
ــة يــلــتــزَم الــمــشــاِرك الــجــديَّ

االستشارات  ل  المقال..سُتَحوَّ بنهاية  ة  التفاُعليَّ
مَّ 

ُ
ث االســتــشــارات،  لِقْسم  المقال  بمْحور  ة 

َ
ق المَتَعلِّ

تْرَفق بالمقال حين إخراجه على هيئة كتاب..وأن 
تكوَن المشاركات هادفة إلثراء المقال، وتحصيل 
عة.. وسيخرج في ُصورِة 

َّ
المزيد من الفائدة المتَوق

َرح بها المقاالت 
ْ
ٍم لفصول، ُتط سَّ

َ
ز، ُمق كتاٍب مَتَميِّ

ِقَبل  من  المطروحة  األفكار  بها  وُتْدَمج  األصلية، 
بأسماء  المميزة  المشاركات  بها  اء، كما تلحق  رَّ

ُ
الق

كتابها من القراء.

الشعار

تمثال  إلخناتون

 في العدد الجديد«42» من عود الند نصوص إبداعية

الحداثة وسلطتها .. شاعران من غزة نموذجا
 

لندن - *

 صدر عدد جديد، 42، من مجلة عود الند الثقافية التي يرأس تحريرها عدلي الهواري، 
الباحث في جامعة وستمنستر بلندن. في العدد بحث لعبد الكريم عليان (فلسطين) حول 
العديني  آمــال  للشاعرين  الحداثة على شعراء في غــزة، متخذا مثاال من قصيدتين  سلطة 
المعايطة وهيام ضمرة (األردن)  الغول وغــادة  وخالد جمعة. وثمة نصوص لكل من نعيم 

ونــــوزاد جــعــدان (ســـوريـــة). لــوحــة الغالف 
للفنان التشكيلي العراقي، زياد بقوري.

مــــع د. سمية  مــقــابــلــة  الــــعــــدد  ويـــضـــم 
العربية  الــلــغــة  رئــيــســة شعبة  الــشــوابــكــة، 
األردنية،  الجامعة  فــي  اللغات  مركز  فــي 
الحوار  لتشجيع  مــبــادرة  وتــمــحــورت حــول 
ولتأكيد أهمية اللغة العربية من خالل لقاء 
الجامعة  لطلبة  مفتوح  أسبوعي  حـــواري 
وتخصصاتهم  كــلــيــاتــهــم  اخـــتـــالف  عــلــى 
الجامعة  ولموظفي  الدراسية،  وسنواتهم 

وضيوف من خارجها.
المحرر  الــعــدد عــلــقــت عــلــى دور  كــلــمــة 
الهواري  عدلي  كاتبها  وأشـــار  الثقافي، 
إلـــى ضــــرورة عـــدم الــخــلــط بــيــن الواجبات 
للمحرر  األدبــــيــــة  والـــمـــكـــانـــة  الــصــحــفــيــة 
الثقافي، وقال: "الواجبات الصحفية التي 
المحرر  كــون  يبطلها  ال  المنصب  يمليها 
الثقافي شاعرا أو روائيا أوناقدا، فهذا شأن 
روائيا  أو  مجيدا،  آخــر، فقد يكون شاعرا 

مشهورا، ولكنه إن لم يؤد واجباته كمحرر 
ثقافي على أكمل وجه، يكون عندئذ محررا مقصرا، خاصة في حق القراء والقارئات."

العنزي  العدد مجموعة من األخــبــار، خاصة عن إصـــدارات جديدة لكل من سعاد  ويضم 
www. :(الكويت)، وغالية خوجة (سورية)، ومحمد البشتاوي (األردن). عنوان موقع المجلة

.oudnad.net

الغالف

خوفا من سرقة القطع النادرة أو تقليدها

مثقفون يطالبون بوقف معارض اآلثار املصرية في الخارج


