
الكريم  عبد  املغربية  املــقــاومــة  رمــز  تحرير 
يــوم 1 يونيو 1947 عندما كانت  الخطابي 
الــبــاخــرة الــتــي تــقــلــه مـــن مــنــفــاه فـــي جــزيــرة 
ــــى فـــرنـــســـا، مــتــوقــفــة فــــي بـــور  الريـــنـــيـــون إلـ
سعيد. وبالفعل جرى افتكاكه، بعد مناورة 
ناجحة قامت بها الحركة الوطنية املغربية 
مسنودة بالنخبة في القاهرة. وربما يكون 
الكريم غالب  إنجاز ملموس لعبد  أول  هذا 
ــغـــرب الـــعـــربـــي، الـــذي  ورفــــاقــــه فـــي مــكــتــب املـ
أبعد  مستوى  إلــى  فيه  التنسيق  سيتطّور 

بعد ذلك.
لــكــن مــتــطــلــبــات الــنــضــال الـــوطـــنـــي، وبــدايــة 
ــل االســـتـــقـــالل، رفــقــة الــزعــيــم  املــعــركــة مـــن أجـ
عالل الفاسي، ستدفعه إلى العودة للوطن، 
سنة 1948 ليباشر العمل السياسي املقرون 

بالعمل الثقافي من الداخل.

أبجديات الفعل النضالي
الــتــي ســتــضــع بصمتها على  الــقــاهــرة،  فــي 
ــم أبـــجـــديـــات الــفــعــل الــنــضــالــي، 

ّ
روحـــــه، تــعــل

ـــــّور إمــكــانــيــاتــه الــثــقــافــيــة واملــهــنــيــة في  وطـ

الفترة  تلك  فــي  مصاحبًا  الصحافة،  مجال 
عــددًا مــن األعـــالم وعلى رأســهــم طــه حسني، 
الــذي سيترك فيه أثــرًا عظيمًا. نتحدث هنا 
عن فترة أواسط األربعينيات، حيث الساحة 
ــّج  بــالــســجــال،  الــثــقــافــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة تـــضـ

وينعكس صداها في صحافة ذلك الوقت.
هذا هو عبد الكريم غالب من حيث النشوء 
والــتــكــويــن، مــع محطات شخصية فــي تلك 
املــرحــلــة، أهــمــهــا اعــتــقــالــه ثـــالث مــــرات إبــان 
االستعمار الفرنسي، أوالها كان ال يزال في 
15 مــن عــمــره. وكــأن كــل الوقائع فــي حياته 
إلى  تدفعه  كانت  محيطه  وفــي  الشخصية 
الــنــضــوج املــبــّكــر وااللـــتـــزام بــقــضــايــا عموم 

الشعب وسواد الناس. 
أكبر في أعماله  ى هــذا بشكل 

ّ
ربما سيتجل

الــروائــيــة  فــي نصوصه  األدبــيــة، خصوصًا 
ــم عــلــّي« و»شـــروخ 

ّ
»دفــنــا املـــاضـــي« و»املــعــل

في املــرايــا«. لكن مهنة الصحافة كانت هي 
مهنته األساس، في وقت لم تكن فيه فوارق 
كثيرة في مغرب االستقالل وما بعده، بني 
أو  اإلعــالمــيــة،  واملــمــارســة  السياسي  العمل 
على األقل لم يكن مسموحًا بهذا الترف في 
أوساط النخب الثقافية التي ولدت مجبرة 
على حمل رايــة االلتزام بقضايا الجماهير 
معها  والــنــزول  عنها،  والتعبير  العريضة 

إلى امليدان.

بداية أدبية متأخرة
يعترف عبد الكريم غالب أنه على املستوى 
، قــيــاســًا إلــى 

ً
األدبــــي قــد يــكــون تــأخــر قــلــيــال

ــه، فــهــو لم  الــتــجــارب الــتــي كــانــت مــجــايــلــة لـ
ينشر أول رواية له »سبعة أبواب« إال وهو 
ــر وقــتــًا  ــ ــعــــني، واســـتـــغـــرق األمـ فـــي ســـن األربــ
آخـــر قــبــل أن يــصــدر روايــتــه »املــعــلــم عــلــي«، 
ثم »دفنا املــاضــي« ثم كــّرت سبحة مساحة 
الـــســـرد لــيــصــدر 12 نــصــًا روائـــيـــًا كــــان أهــم 
أي روايـــتـــه  فـــي ســنــة 1994،  فــيــهــا  عـــنـــوان 

»شروخ في املرايا«.
عــلــى مــســتــوى اإلنـــتـــاج الــقــصــصــي، أصـــدر 
حوالى 10 مجموعات قصصية أول عنوان 

فيها مجموعة »مات قرير العني«.
لكاتب غزير  بالنسبة  التراكم  كم  من حيث 
ــتـــاج ومــتــنــوع االهــتــمــامــات، يــكــتــب في  اإلنـ
الــتــاريــخ الــســيــاســي، وفـــي االجــتــمــاع، وفــي 
الــتــجــربــة الــبــرملــانــيــة والــدســتــوريــة، ومــديــر 

حكيم عنكر

اختصر عبد الكريم غالب، الكاتب 
املــغــربــي الـــراحـــل اإلثــنــني املــاضــي، 
والذي امتد به العمر إلى 98 عامًا، 
حياته في الكتابة، عاشها بها وفيها ومن 

خاللها.
ــفــت 

ّ
عــلــى مــســافــة هــــذا املـــســـار الـــطـــويـــل تــأل

فـــي ســنــة 1919، في  ــود  ــولــ املــ حـــيـــاتـــه، هـــو 
مدينة فاس، حيث عاش هناك بداية شبابه 
دارسًا في »القرويني«، قبل أن يغادرها وهو 
ابن 17 عامًا إلى مصر، لاللتحاق بجامعة 
القاهرة، قسم اللغة العربية ويتخّرج منها، 
ويدّرس هناك فترة من الزمن. منخرطًا في 
أنشطة  وفــي  زخمها  بكل  القاهرية  املرحلة 
وهناك  الوطني،  التحرر  وحــركــات  الــطــالب 
أيضًا تعّرف على الزعيم التونسي الحبيب 
بــورقــيــبــة، وربــطــتــه بـــه صــــالت قـــويـــة، كما 
سيؤسس رفقته وآخرين من الجزائر مكتب 
االستقالل  حركات  ملساندة  العربي  املغرب 
الــوطــنــي. هـــذا املــكــتــب هـــو الــــذي عــمــل على 

عبد الكريم غالب

وجــد  ينهض  املــغــربــي[  ]األدب  بـــدا  حينما 
كــثــيــرا مـــن الـــوســـائـــل الـــتـــي جــعــلــت تــطــوره 
أقــل خسارة أو هو  سريعا، وجعلت تعثره 

تعثر لم يعد به إلى الوراء خطوات.
مــن ذلــك أن اللغة العربية فــي املــغــرب ظلت 
سليمة على األقل في جوهرها، فلم تدخلها 
ركاكة  قيمتها  ولــم تحط من  اللفظ،  عجمة 
ــت – عــلــى تخلف 

ّ
فـــي األســـلـــوب، وإنـــمـــا ظــل

التعليم وانــصــراف عن األدب – سليمة  في 
فــي ظروفها  النقاء  يكون  مــا  كأحسن  نقية 
التعليم من  وبيئتها وحياتها وما يتيحه 

غناء أو نصاعة.
بــدأ ينهض في  ومــن ذلــك أن األدب حينما 
املغرب كانت هناك سوابق من نهضته في 
املـــشـــرق. يترسمها ويــســيــر عــلــى مــنــوالــهــا، 
املشرق  فــي  العربية  املطبعة  هــنــاك  وكــانــت 
تغذي النهضة الثقافية في املغرب بنماذج 
الشعراء  دواويـــن  القديم:  العربي  األدب  من 
ومـــحـــاضـــرات األدبـــــــاء ودراســــــــات وتـــاريـــخ 
األدب الــعــربــي ونـــمـــاذج مــن شــعــر الــفــحــول 
ونثر املمتازين ممن كشفتهم املطبعة لفكر 

الناشئني واألدباء واملتأدبني.
وكــذلــك لــم ينصرف املــتــعــاطــون لـــأدب إلى 
البحث والكشف، ولكنهم انصرفوا فقط إلى 
فــي كتب ومجالت  السهلة  امليسرة  الــقــراءة 
مــطــبــوعــة طــبــعــا أنــيــقــا نظيفا مــشــكــوال في 

كثير من األحيان. 
وهكذا بدأ األدب املغربي يأخذ طريقه نحو 

عبد الكريم غلّاب 
مئة عام من الحياة

صحافي وروائي ومؤرخ وفاعل في الحركة الوطنية المغربية ورجل سياسة غادر 
عالمنا بعد حياة وتجربة امتدتا على مساحة قرن تقريبًا. توالي إصداراته ومركزيته  

في المشهد الثقافي فترة طويلة، وحضوره كفاعل فيه، منحه ريادة ربما لم تتأت 
لغيره. ومع ذلك، لم يجعله منجزه األدبي مصدر إغراء لألجيال الجديدة

حينما بدأ ينهض في 
المغرب كانت هناك 

سوابق من نهضته في 
المشرق. يترسمها ويسير 

على منوالها، وكانت 
هناك المطبعة العربية 

في المشرق تغّذي 
النهضة الثقافية

في نهضة األدب المغربي ومسالكه الوعرة

أخالقي في فهم وظيفة الكتابة 
و»غشيم« في الحب

مّرت أعماله المتأخرة 
وسط تجاهل نقدي 
من التيارات الجديدة

ينتمي لنخبة وجدت 
نفسها مجبرة على 

النزول إلى الميدان

الكريم  عبد  ــراحــل  ال كتب  ــرار  إقـ لعّل 
في  الــدراســة  مــقــرّرات  ضمن  غــالب 
السلك الثانوي في المغرب، وخصوصًا 
علّي«  و»الــمــعــلـّـم  الــمــاضــي«  »دفــنــا 
ضمن  نّمطه  عقود،  أربعة  من  ألكثر 
ينتمي  الــذي  التقليدي،  الكاتب  وسم 
لها  تجد  تعد  لم  قديمة  »دقة«  إلى 
المغربي  الثقافي  المشهد  في  صيتًا 
العنيف، المهيمن عليه من قبل كتّاب 
القطائع  مقوالت  تزدهر  حيث  اليسار، 
قطعًا  وهو  آالمها.  بكل  المعرفية 

تنميط في غير مكانه.

تنميط في غير مكانه

2425
ثقافة

ممدوح عزام

النثر سمعة سيئة،  أكسبوا  الــذيــن  هــم  الشعراء  كــان  إذا  فيما  متأكدًا  لسُت 
فهناك من راح يقرن هذه املفردة بالرداءة، أو بالزمن الرديء، على نحو ما فعل 
: »هذا زمان النثر يا حبيبتي«. 

ً
نزار قباني حني خاطب الحبيبة املجهولة قائال

ومن غير املعروف زمن والدة هذه االستعارة التي تحتقر النثر، أو تضعه في 
قفص االتهام بالتفاهة والضحالة. وهي استعارة مبتذلة في الحقيقة، وربما 
كانت تشير إلى نوع من التعالي عن الكتابة الجديدة التي باتت تتابع حياة 
الناس اليومية، وتسّجل الوقائع التي تخصهم، والهموم التي تشغلهم. بينما 

تحتفظ للشعر باملقاصد النبيلة والجمال والسمو والرفعة والغزل. 
ومن غير املستبعد أن يكون من أطلق تسمية قصيدة النثر قد قصد عدم 
التسامح مع هذا النوع الشعري الجديد الذي كسر قواعد النظم والوزن في 
قر املصطلح نسبيًا، فيما 

ُ
أ القصيدة العربية، فألصق به كلمة »النثر«. وقد 

بعد، بفعل االستخدام، ال القبول أو التصديق على املنجز الشعري.  
البطولة  الشعر حيث  عالم  من  االنتقال  في  إلــى سرفانتس  الفضل  ويعود 
واملــلــوك واألســاطــيــر، وحيث تخوض الشخصيات صــراعــات ال يذكر فيها 
اليومي، إلى عالم النثر، حني أرسل بطله دون كيخوته إلى أمكنة يتحدث فيها 
البشر عن ألم األسنان، وأوجاع الظهر، في الحياة اليومية، كما يقول كونديرا. 

وقد يكون هذا التبدل هو أساس الهجاء الذي يوجهه أنصار الشعر للنثر. 
ولكن النثر العربي هو الذي قاد حركات التجديد في الثقافة العربية، وذلك 
حــني بــدأ فــي نحت واشــتــقــاق املــفــردات الــجــديــدة، ال إلضافتها إلــى املعجم 
مواجهة  في  املستجدة  اليومية  الناس  احتياجات  عن  للتعبير  بل  وحسب، 
تعّبر عن  أو  تبحث،  أن  املــفــردات حاولت  هــذه  املعاصرة. وبعض  التطّورات 
الــذي يمكن أن تكون وصلت إليه الحقوق والحريات في بالد العرب.  املــدى 
الذي  ذاتــه هو  الشدياق  فــارس  أن يكون أحمد  وليس من قبيل املصادفات 
والجامعة  والجريدة  النواب  واالنتخاب ومجلس  التمثيل  مثل  كلمات  وضع 
والجواز واملنتدى والتآلف »الهارموني« في لغة النثر العربية. ومنذ أيام هذا 
التي  املقلقة  املعاني  املــعــارك حــول  الــعــرب يخوضون  يــزال  الــحــر، ال  الكاتب 
تشير إليها كل مفردة من هذه املفردات، فالنحت في اللغة هنا ليس مجّرد 
الجديدة على املعجم  عمل تقني وحسب، بل هو اقتراح ملا تضيفه املفردة 
والحياة العربيني من معان. وبعض تلك املفردات تغدو مشبوهة، ويخوض 

الطغاة الحروب ضدها.  
ــفـــردات أن يــكــون ذريــعــة التــخــاذ املــواقــف،  ويــمــكــن لــالســتــرســال فــي ذم املـ
»الحرية« باتت اليوم في مأزق. إذ يعمل أعداء الثورات العربية على وأد املعنى  فـ
الذي تشير إليه في وعي الناس الذين انتفضوا من أجل أن ينعموا بظاللها. 
اليومية كمفردة  الحياة  الذين يعيدون إنتاج املعنى في  الناشطون  ويالحق 
الناس  التي يتبادل  . حيث يحظر االجتماع في تلك األماكن 

ً
»املنتدى« مثال

»االنتخاب«.  كمفردة  لها،  األصلي  املعنى  امتصاص  يجري  أو  اآلراء،  فيها 
تنقل أشخاصًا  أو  مـــزّور،  إلــى مهزلة تصويت  االقــتــراع  فتتحول صناديق 
التصفيق، كما  الشعب، ويقتصر دورهــم على  »تمثيل«  لـ للكفاءة  يفتقرون 

هو حال مجالس النواب في العالم العربي.

مفردات مشبوهة

رحيل

فعاليات

املغربية  اليوميات  أقــدم  »العلم«  لصحيفة 
وأشهرها، وله بها زاوية يومية اسمها »مع 
الشعب«.. من حيث كم املنتج الروائي، يبدو 
متناسبًا مع مساره ككاتب وكسياسي، بل 
قد يبرز سؤال: كيف كان يجد الوقت لفعل 

كل ذلك؟
فــتــوالــي إصــــداراتــــه ومــركــزيــتــه فـــي املشهد 
الــثــقــافــي فـــتـــرة طــويــلــة، وحـــضـــوره كــفــاعــل 
فيه، منحه ريــادة ربما لم تتأت لغيره، من 
اب مروا سراعًا، أو لم تسعفهم سياقات 

ّ
كت

 في 
ً
اجتماعية وحياتية على املكوث طويال

املشهد. 
ومع ذلــك، لم يجعله منجزه األدبــي مصدر 
إغــــراء لــأجــيــال الــجــديــدة الــتــي وفـــدت على 
الساحة األدبية، خصوصًا في التسعينيات، 
حتى أنه كان مفاجئًا أن يستمر في إصدار 
كــتــبــه فـــي زمـــن ظــهــرت فــيــه إبـــــداالت كثيرة 
ــاه هـــــــادرة تـــحـــت الـــجـــســـور، وال  ــيـ ومــــــرت مـ
والثمانينيات  السبعينيات  سنوات  سيما 

وحرائقها.
فـــي حــــني، ظـــهـــرت أشـــكـــال كــتــابــيــة جـــديـــدة، 

الــنــور، فــي ظـــروف مــيــســرة أو أقـــل صعوبة 
ــاء فــي املشرق  على األقــل مما واجــهــت األدبـ
ومــمــا صـــرفـــوا جـــهـــودا وأعــــمــــارا لتذليلها 

واالنتصار على عقباتها.
والحق أن األدبــاء في املغرب استفادوا من 
الظروف املشجعة هذه فبرز األدب املغربي 
في العقد الثاني والثالث من هذا القرن في 
حالة تدعو إلى التفاؤل: شعر مستقيم اللغة 
النفس، ولكنه تقليدي في  واألسلوب قوي 
املضمون يتطلع إلى مثله األعلى من خالل 
شــعــر املــتــنــبــي أو أبـــي نــــواس أو مـــن خــالل 
شعر الــبــارودي وشــوقــي. ونثر متحرر من 
محدود  ولكنه  واملــحــســنــات،  السجع  قــيــود 
ــدودة واملـــجـــال  ــحــ األفـــــق ســجــني الــثــقــافــة املــ

الضيق.
وبدأ األدب طريقه في مسالك وعرة لم تقف 

في طريق األدب في املشرق.
وأولى العقبات كانت الحرية، الحرية التي 
الــفــكــر فــي املــغــرب نتيجة للحرية  افــتــقــدهــا 
السياسي  امليدان  في  املغرب  افتقدها  التي 
مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الـــحـــالـــي. ولـــعـــل املــغــرب 
يضرب أروع مثل في اتصال الحرية بالفكر، 
وفي قيمة الحرية كمتنفس لــأدب ومجال 
السياسية  الظروف  الزدهــاره ويقظته. فإن 
التي عاشها املغرب طوال نصف قرن كانت 
الفكر  متنفسات  كــل  تخنق  خناقة  بمثابة 

واألدب.
)مقطع من مقال بعنوان »مالمح األدب العربي 
الحديث باملغرب« تضمنه كتاب »في الثقافة 
واألدب«، الدار البيضاء، 1964(

وأسماء وافــدة إلــى مجّرة اإلبــداع مسكونة 
بهاجس التجاوز، وكسر الجاهز، والخروج 
على  أحيانًا  والنقمة  بــل  الكالسيكي،  على 
التي  والنخب  الــســائــدة  السياسية  الطبقة 

تسبح في مجّرتها.
ــرة وكـــأنـــهـــا لــم  ــأخـ ــتـ ــّرت أعـــمـــالـــه املـ ــ هـــكـــذا مــ
تــكــن، وســط تجاهل نــقــدي، زكــتــه الــتــيــارات 
الــتــي كــانــت تحبل بــهــا الجامعة  الــحــداثــيــة 
الــذي كــان يتوّجه أكثر  النقد  املغربية. هــذا 

إلى االحتفاء باألعمال التجريبية.

وظيفية الكتابة 
في جواب عن سؤال، ملاذا تأخر في الولوج 
إلـــى املــشــهــد الـــروائـــي املــغــربــي، يــــرّد غــالب، 
مبتسمًا: ربما كان سن األربعني هو  مرحلة 

النضج.
الكتابة عنده  تلك، ستجعل  النضج  مرحلة 
وظيفية أكثر، وسندًا رمزيًا لخطاب وليست 
مجرد تسلية أو بوح ذاتــي، حتى أنه يقول 
املتقشف  النسائية  الشخوص  حضور  عــن 
ــه، بـــأن ذلـــك يــرتــبــط عــنــده بفهم  ــاتــ فـــي روايــ

يوحي  وكــأنــه  ووظيفتها.  للكتابة  أخــالقــي 
ما،  مسؤولية  ثقل  كاهله  على  يحمل  بــأنــه 
تــربــى عليها فــي حــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــي، 
وبعد ذلك من خالل املهام التي أسندت إليه 
إّبـــان االســتــقــالل، كــوزيــر وسفير ونــائــب في 
البرملان وعضو في أكاديمية اململكة املغربية 
ورئــيــس اتــحــاد كتاب املــغــرب لفترة طويلة، 
املــغــاربــة، وغــيــرهــا من  ونــقــيــب الصحافيني 
لــم تجعل منه روائــيــًا متفرغًا،  الــتــي  املــهــام، 
كما جعلت من أعماله األدبية تنتمي تلقائيًا 
ــة، ضــمــن مــنــظــور  ــ ــروايـ ــ إلــــى كــالســيــكــيــات الـ
متحفظ، يتحرك في نطاق رقابة ذاتية حادة 
ال كشف فيها للذات وال ألسرارها وال وجود 
الحال في  فيها للهوامش الضاجة كما هو 
أعمال محمد شكري ومحمد زفزاف ومحمد 
برادة، والتي كانت تدشن ألدب آخر ال شأن 

لعبد الكريم غالب به.
حتى أنه أجــاب بحياء ذات مرة عن عالقته 
ــاملـــرأة وبــالــحــب ومــــدى انــعــكــاس ذلـــك في  بـ
أعماله، بأن أعماله خالية من كل ذلك، يقول 

عن نفسه: »ربما كنت غشيمًا«.

إطاللة
تصويب

عــاد عبد الكريم غــالب وأصــدر 
فــي عــام 2006 روايـــة »لــم ندفن 
يــرّد على عمله  املاضي«، وكأنه 
السابق »دفنا املاضي« )1966(. 
ــو بــالــفــعــل مــــــاٍض يـــجـــب أال  ــ وهـ
ــرى ســـريـــعـــًا وعــلــى  ــثــ ــ يـــــــوارى ال
بــل يمحص ويغربل من  عــجــل، 
أجل حاضر شفاف ومستقبل 

بال عقد وال جروح.
كـــان غـــالب واعــيــًا تــمــام الــوعــي، 
بــأهــمــيــة املــصــالــحــات لــالنــتــقــال 
إلــى شــيء آخــر، وبالتالي ســواء 
ــيـــومـــي لــلــظــواهــر  فــــي رصــــــده الـ
االجتماعية من خالل زاويته »مع 
الثقافي  حديثه  فــي  أو  الشعب« 
األسبوعي في »حديث األربعاء« 
أو من خالل إعادة كتابته لتاريخ 
املغرب، وفي نصوصه السردية 
التخييلية، كان محكومًا بالرغبة 
في تحقيق مغرب جديد، خارج 
املتأخر، متطلع إلى  من ماضيه 

مستقبل أكثر عدالة وكرامة.
ــخــــي عـــــنـــــده، ال  ــاريــ ــتــ ــ الـــــحـــــدث ال
يــكــتــســي أهــمــيــتــه فـــي حـــد ذاتـــه، 
بل في ما يسفر عنه من نتائج 
وأوضــاع جديدة، كما هو الحال 
الذين  املــقــاومــة  لــرجــال  بالنسبة 
تــحــولــوا مـــن أشـــخـــاص عــاديــني 

إلى حملة مشاريع تغيير.
ولــــــن يـــتـــحـــقـــق ذلــــــك كـــمـــا يـــرى 
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ صــــاحــــب »قـــــــــــراءة جـ
تاريخ املغرب العربي«، إال بقراءة 
لــلــتــاريــخ، حتى ال تتكرر  جــّيــدة 
الفرص،  وتفّوت  املاضي  أخطاء 
الشباب  حركة  أن  اعتبر  ولــذلــك 
في 20 فبراير حركة مشروعة، 
يــجــب أن تــســتــقــر عــلــى مــطــالــب 
وبرنامج ليمّر املغرب إلى شيء 
آخــــر، مــغــرب الــكــرامــة والــحــريــة 
و»التعادلية االجتماعية« املنبثقة 

من فكر عالل الفاسي.
حكيم...

الدورة 53 من أولى العقبات كانت الحرية باهارتي 2.. في قصر األوهام، تختتم غدًا  الهندي  الباليه  بعرض 
بوليوود من خالل  العمل يستدعي عوالم  الدولي في تونس.  مهرجان قرطاج 
التي  ابنتها  وتدعو  فرنسا  في  تعيش  سابقة  هندية  سينمائية  نجمة  لقصة  سرده 

تربّت على الذوق الغربي إلى إعادة اكتشاف فن »صناعة األوهام« في الشرق.

يقام اليوم في صالون هالل الثقافي في مدينة الفيوم المصرية، لقاء بعنوان دور 
الصالونات الثقافية فى مصر. ينطلق اللقاء من محاضرة يلقيها الباحث المصري 
عمار علي حسن عن تاريخ الصالونات الثقافية في مصر، يليها نقاش مفتوح، من 
بين المشاركين فيه: عبد الكريم عبد الحميد، ومحمد حسني إبراهيم، وعبد الجليل 

الشرنوبي، عبد الناصر هالل.

في  التشكيلية  للفنون  األول  الدولي  الزبير  بيت  ملتقى  غد  يوم  حتى  يتواصل 
مسقط. يتضّمن الملتقى معرضًا فوتوغرافيًا حول العمارة الُعمانية، ويشارك فيه 
الفنانون: حسين عبيد ومازن المعمري من عمان، وهنادي الدرويش من قطر، 
وعبد الوهاب عبدالمحسن من مصر، وعلي رضا من العراق، وباكر بن فرج من 

تونس، ورامز مراد من أذربيجان،  وإيلينا شابوفالوفا من روسيا.

الشاعرة  القصة  شعار  تحت  الشاعرة  للقصة  العربي  المؤتمر  غــدًا  ينطلق 
الثقافي  الحسين  مركز  ليومين في  العربي، ويتواصل  اإلبداع  ومعادلة تجديد 
وعادل  نصيف  ومحمد  )الصورة(  البستاني  بشرى  المشاركين:  بين  من  عّمان.  في 
العالي من العراق، وعبد الكريم العنزي من الكويت، ومصطفى عمار من مصر، 

وسليمة مسعودي من الجزائر.
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لم ندفن 
الماضي

عبد الكريم غلّاب

مشهد في محيط 
مدينة فاس 
)كوزمو كوندينا(


