
الــلــغــات. ومـــن هـــذه املــكــّونــات املــهــمــة قــــراُره، 
إلى  الكمالية  تركيا  مــغــادرة   ،1924  

َ
نــهــايــة

مصر التي عاش فيها آخر سنواته، وأبدع 
القاهرة ديوانه  فيها شعرًا، حيث نشر في 
هــنــاك  ــّم  ــ أتــ كـــمـــا   .)1933( »ظـــــــال«  األخــــيــــر 
الــتــركــيــة، بتكليف من  إلـــى  الـــقـــرآن  تــرجــمــة 
أكسبه  ما  وهــو  الكبير«،  الوطني  »املجلس 
لــقــب »شـــاعـــر اإلســــــام« فـــي مـــصـــر، مـــع أنــه 
كان من الجيل األول لقسم اللغات الشرقية 
الحقًا،  )ستصبح،  املصرية«  »الجامعة  في 
ّسست في 1925، 

ُ
أ التي  القاهرة«(،  »جامعة 

غة التركية وآدابها.
ّ
حيث عمل فيه أستاذًا لل

بين ابن الفارض ومحمد عبده
ــي إســـطـــنـــبـــول عـــام  ــ ولــــــد مـــحـــمـــد عــــاكــــف فـ
1873، ألب قدم من قرية في غرب كوسوفو 
)شــوشــيــتــســا( لـــلـــدراســـة، قــبــل أن يــبــرز في 
ــلـــغـــات ويــصــبــح مـــن املـــدّرســـن  الـــعـــلـــوم والـ
املــعــروفــن فــي »مـــدرســـة الــفــاتــح« الشهيرة 
أن يهتّم محمد  الطبيعي  مــن  هــنــاك. وكـــان 
طاهر ايبكلي )نسبة إلى مدينة إيبك، مركز 
م اللغات 

ّ
القضاء( بابنه وأن يقوده إلى تعل

الــشــرقــيــة )الــتــركــيــة والــعــربــيــة والــفــارســيــة( 
ــهـــا. فــي هـــذا الــجــّو مــن الــرعــايــة بــدأت  وآدابـ
الــبــروز  فــي  الشعرية  عــاكــف  موهبة محمد 
 وفــــاة األب 

ّ
خـــال دراســـتـــه الــثــانــويــة. ولــكــن

بشكل مفاجئ عام 1888 دفعت الشاب إلى 
الــزراعــة والبيطرة في  إلــى كلية  االنــتــســاب 
إسطنبول، حيث تخرج منها )1893( طبيبًا 
بيطريًا، ليعمل ويتحّمل مسؤولية العائلة 

الصغيرة.
ــه بــعــمــلــه فــــي إســـطـــنـــبـــول،  ــالـ ــغـ ورغـــــــم انـــشـ
البلقان،  واليــــات  فــي  التفتيشية  وجــوالتــه 
الــتــي ســمــحــت لــه بـــأن يلتقي بــأعــمــامــه في 
كــوســوفــو، إال أن الـــجـــّو الــفــكــري والــثــقــافــي 
الذي مّيز إسطنبول في نهاية القرن التاسع 
عشر - مع قدوم جمال الدين األفغاني إليها 
الحميد  عبد  السلطان  مــن  بــدعــوة   ،)1892(
الــثــانــي لكي يستغل اســمــه فــي دعــوتــه إلى 
الــشــاب محمد  - جعل  اإلســامــيــة  الجامعة 
عـــاكـــف يـــنـــجـــذب إلـــــى الـــنـــقـــاشـــات الــفــكــريــة 
ــرة فــي ذلـــك الـــوقـــت. نــقــاشــات تــتــنــاول  ــدائـ الـ
أسباب تأخر املسلمن وتقّدم غيرهم، ودور 
الدين في ذلك. هكذا، أبدى الشاب اهتمامًا 
ترجم  الــذي  عبده،  محمد  الشيخ  فات 

ّ
بمؤل

لــه »اإلســـــام بــن الــعــلــم واملــدنــيــة« )1901(، 
رّدًا على املــؤّرخ الفرنسي ووزير الخارجية 
آنذاك، غابرييل هانوتو، الذي أعاد أسباب 
ـــر املــســلــمــن إلــــى اإلســـــام نــفــســه. وفــي 

ّ
تـــأخ

غضون ذلك توثقت عاقته مع حفيد محمد 
عــلــي بـــاشـــا، األمـــيـــر ســعــيــد حــلــيــم )1863 - 
1921(، الذي انشغل بهذا النقاش وبالكتابة 
فيه بالتركية والفرنسية، التي ترجم منها 
»اعتناق  كتابه  التركية  إلــى  عــاكــف  محمد 

اإلسام«.
إلــى املعارضة   مــن عاكف وحليم 

ّ
كــل انضم 

ــاد والـــتـــرقـــي( واســتــبــشــرا  ــحــ )جــمــعــيــة االتــ
كثيرًا بالثورة الدستورية )1908(، باعتبار 
للمسلمن  الـــدســـتـــوري ســيــفــتــح  الــحــكــم  أن 
ــيـــر  ــقــــدم. وبـــفـــضـــل صــــداقــــة األمـ ــتــ طــــريــــق الــ
حــلــيــم انــفــتــحــت أمــــام مــحــمــد عــاكــف روابـــط 
عجب بشاعرها ابن 

ُ
جديدة مع مصر، التي أ

الفارض وزارهــا عدة مــرات. هكذا، راح اسم 
الساحتن  فــي  بــقــوة  عــاكــف يصعد  محمد 
األدبية واألكاديمية، ال سّيما بعد انضمامه 
أستاذًا  إسطنبول«،  »جامعة  إلى   1908 في 
لــــأدب الــعــثــمــانــي، ومــشــاركــتــه فـــي إصـــدار 
فيها  نشر  الــتــي  مستقيم«،  »صـــراط  مجلة 

محمد م. األرناؤوط

ع 
ّ
تمت التي  املكانة  مــن  الــرغــم  على 

 1873( آرصـــوي  عاكف  بها محّمد 
- 1936(، في السنوات األخيرة من 
عمر الدولة العثمانية، وفي حرب االستقال 
تأليفه  مــع  تــأّجــجــت  الــتــي   ،)1923  -  1919(
ــــّره الـــبـــرملـــان  ــ ــــذي أقـ »نـــشـــيـــد االســــتــــقــــال« الــ
التركي في آذار/ مارس 1921، إال أن الشاعر 
حظي بعد وصول حزب »العدالة والتنمية« 
إلى الحكم في 2002 باهتمام متزايد. هكذا، 
تحت، 

ُ
وافت الشعرية،  أعماله  طباعة  أعيدت 

في  اسمه  تحمل  كبيرة   
ٌ
جامعة  ،2006 عــام 

»املجلس  فــي  لها 
ّ
مث )الــتــي  بــــوردور  مدينة 

الوطني الكبير« عام 1920(، في جنوب غرب 
علنت هذه السنة مئوية »نشيد 

ُ
تركيا، كما أ

االستقال«، التي بدأت مع فعاليات عديدة 
تصل إلى ذروتها في آذار/ مارس القادم.

الــوقــت، يكتشف املعجبون بعاكف  في هــذا 
ــــي حــيــاتــه  ــاٍت ومـــــــؤثـــــــراٍت أخــــــــرى فـ ــ ــّونـ ــ ــكـ ــ مـ
ـــقـــرأ في 

ُ
ــطــبــع وت

ُ
ــعـــاره، الــتــي مــا زالـــت ت وأشـ

التركية والــعــربــيــة واأللــبــانــيــة وغــيــرهــا من 

جــاء محمد عــاكــف إلــى مصر فــي وقــت كانت 
فيه التّياراُت الفكرية والسياسية تبحث، بعد 
استقال مصر في 1922، عن هوية للبلد، ما 
بن انتمائه إلى الشرق واإلسام، وإلى حوض 
ــة. وكـــانـــت تــجــربــة  الــبــحــر املــتــوســط والـــعـــروبـ
ــذاك قـــد زّودت الــنــقــاشــات  ــ تــركــيــا الــجــديــدة آنـ
واالستقطابات ما بن تأييد التجربة الكمالية 
الفعل ضدها باسم اإلســام.  واستنهاض رد 
ـــِهـــَم مــحــمــد عــاكــف بــاعــتــبــاره من 

ُ
ومــــن هــنــا ف

املعارضن للتجربة الكمالية، وأصبح ُيشتهر 
باسم »شاعر اإلســـام«، مع أن شعره متنوع 
بتنّوع الظروف التي عاشها. وقد استقّر هذا 
الــلــقــب وبــقــي يـــازمـــه فـــي مــصــر حــتــى يومنا 
هذا. وفي عام 1984، أصدر األكاديمي املصري 
العزيز فهمي كتابه »شاعر  السام عبد  عبد 
اإلســام: محمد عاكف«، الذي ثّبت هذا اللقب 
عليه. ولذلك نجد أن املختارات الشعرية التي 
صدرت ملحمد عاكف في القاهرة عام 2017 قد 

حملت أيضًا هذا اللقب على غافها.
ثيرت في القاهرة، خال 

ُ
في هذا السياق أيضًا أ

 حـــول جــــواز أو 
ٌ
وجــــود محمد عــاكــف، مــعــركــة

عــدم جــواز ترجمة الــقــرآن، انقسم فيها علماُء 
األزهر بن مؤّيد ومعارض. كان محمد عاكف 
قد أنجز في ذلك الوقت ترجمته للقرآن، وعند 
شـــعـــوره بـــاملـــرض وقــــــراره الــســفــر إلـــى تــركــيــا، 
 لــــدى صــديــقــه، الــشــيــخ محمد 

ً
ــة ــانـ ــا أمـ ــهـ أودعـ

إحسان، وأوصاه بحرقها في حال لم يعد. وقد 
ــذت بعد وفاته 

ِّ
ــف

ُ
أثـــارت هــذه الــوصــيــة، الـــذي ن

لأسف، الكثير من اآلراء حولها. وقد خّصص 
أكمل الدين إحسان أوغلي، في كتابه عن سيرة 

محمد عاكف 
مئة عاٍم على النشيد

يشّكل االحتفال بمئويّة »نشيد االستقالل«، الذي كتبه الشاعر األلباني التركي )1873 - 
1946(، واعتُمد رسميًا عام 1921، فرصة ليكتشف المعجبون مكّوناٍت أخرى في 

المتعاقبة  السلطات  وتعامل  لغة،  من  أكثر  وتُقرأ في  تُطبع  زالت  ما  التي  تجربته، 
معها، يقول الكثير عن تاريخ تركيا منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى اليوم

ال ينتهي الصخب 
المتعلق بالشاعر، 

من انقسام األزهر، 
إبان إقامته في 

مصر، حول وصيته 
بحرق ترجمته 

للقرآن، إلى اللغط 
في ما يخص 
أصوله األلبانية

سجاالت حول أصول آرصوي األلبانية ووصيّته بحرق ترجمته للقرآن

احتفاٌء بشاعر تجاهله القوميّون 
األتراك واستقبلته مصر

أن تترَك عالمة

ترجم القرآن وكتب 
نشيد االستقالل الذي 

يُحتفل بمئويّته

يحظى باهتمام متزايد 
منذ وصول »العدالة 

والتنمية« للحكم

عاكف  محمد  عــاقــة  تنقطع  ــم  ل
في  تعملّها  العربية.  باللغة  آرصــوي 
كنفها،  في  سنوات  وعاش  طفولته، 
في القاهرة، ولم يغادرها إال مع رحيله، 
في  منها.  القرآن  لترجمة  إنجازه  بعد 
في  سيّما  ال  آرصــوي،  حظي  المقابل، 
الشعرية،  بأعماله  مبّكر  باهتمام  مصر، 
وإن كان نسبيًا، حيث نقل إبراهيم صبري 
مختارات من ديوانه، صدرت عام 1933. 
كما عادت منشورات »بروج« وأصدرت، 
عام 2017، مختارات جديدة من أعماله 

)الغاف(، بترجمة عبد الرزاق أحمد.

حياة مع العربية

2425
ثقافة

ممدوح عزام

وابنه  أٍب  عن  مكارثي،  كورماك  األميركي  للكاتب  »الطريق«،  روايــة  تحكي 
يلتفت  مــهــّدم. ال  عالٍم  آخــر في  إلــى  لني من مكاٍن 

ّ
متنق يسيران وحيدين، 

املعاصر  العالم  أّن  د، عبر تجاهلها، على 
ّ
إلى األسباب، ورّبما يؤك الروائي 

لديه الكثير من األسباب التي تفضي إلى الخراب، وهو يستخدم هذه الكلمة 
ترجم في النسخة العربية: األرض الخراب. واملناخ الذي يسود 

ُ
بالذات، كما ت

الرواية، من جملة البداية إلى املقاطع التي تسبق النهاية، هو مناخ هذا الخراب 
الذي تسّببت البشرية به لنفسها بنفسها. وهو يبدأ روايته من لحظة النهاية 
مًا، بعد 

ّ
ل فيه الشخصّيتان محط

ّ
التي عّمت املكان. وإذا كان العالم الذي تتنق

 ما نعرفه عن الحضارة اليوم، فإن 
ّ

أن تكون الحرب، أو الكوارث، قد أنهت كل
ع 

َ
التي ســوف توض البشرية  الــروح  بالسؤال عن مصير   

ٌ
الــروائــي مشغول

فــي امتحان الــقــدرة على الــصــمــود. كما أراد مــن خــال هــذا املــنــاخ املرعب 
البشر في  لــدى  الكبرى، مــدى قــوة األخـــاق  القيم  أن يتفّحص مــدى ثبات 
اللحظات التي تبدو فيها القوانني واألعراف والعاقات اإلنسانية املعتادة قد 

اختفت تمامًا من العالم حولنا.
تلك لحظات حاسمة، ويمكن للتجربة التي نواجهها اليوم في أجزاء كثيرة 
 ملــا يــحــدث للبشر فــي األزمـــات الكبرى، 

ً
مــن عاملنا العربي أن تــكــون مــثــاال

 
ً
الغرائز وحشّية أكثر  األخــاق، وتظهر  القانون وسلطة  حني تغيب سلطة 

لدى قسم من البشر، بينما تتعّزز لدى آخرين قَيم الخير والعدالة. غير أن 
الوقائع واملشاهدة تجعلنا نسأل: ملاذا يتغّير بعض البشر وينقلبون أشرارًا 
أو أنصارًا للشّر والجريمة؟ وما هي الضوابط التي تحمي البشر من هذا 
، أم أّن األخاق سابقة على القوانني 

َ
االنحطاط؟ هل يحمي القانوُن األخاق

ها؟
َ
وهي التي تشّرع طبيعت

 من األب وابنه، ولدى األشخاص 
ّ

يتفّحص مكارثي هاتني النزعتني لدى كل
الذين يلتقيان بهم في الطريق، في اللحظة التي يعود فيها اإلنسان إلى ما 
يشبه الغابة. حيث ينقسم البشر بني َمن يجعل من االستياء على ملكية 
اآلخرين، واستباحة حقوقهم،  أمرًا »طبيعيًا« وواحدًا من حقوقه، وبني َمن 
يدافع عن نفسه وعن الوجود الطّيب للبشر. سوف يصادف األب وابنه ِكا 
النوعني من الناس في طريقهما للبحث عن طعام ومــأوى وأمــان، وسوف 
يقّدمان املساعدة أو يتعّرضان ملحاوالت السرقة أو القتل. وبينما إرادة األب 
 على حماية ابنه، وربما حماية املستقبل، وإبقائه على قيد الحياة، 

ٌ
متمركزة

ه 
ّ
العطف واملحّبة والشفقة. وألن بقَيم  أن يتمّسك  االبــن حريصًا على  نرى 

 في سن الفتّوة، فإن االستنتاج الذي يمكن أن نصل إليه هو أن النزعة 
ٌ

طفل
إلى الخير هي الدافع الجوهرّي الفطرّي األصيل في النفس البشرية. 

يحتاج البشر في زمن األرض الخراب إلى َمن يقّدم لهم الدليل تلو اآلخر على 
أصالة هذه النزعة لديهم. وبهذا املعنى، فإّن »الطريق«، عنوان رواية مكارثي، 
د على الجانب الطّيب والخّير لدى األكثرية من بني 

ّ
 عميقة تؤك

ً
يكتسب داللة

 من يسلكه.
ُ

اإلنسان؛ هذا الطريق ترسمه وتقّرر محتواه أخاق
)روائي من سورية(

أّي الطرق نختار

استعادة

فعاليات

األول، »صــفــحــات«،  ديــوانــه  قــصــائــد  معظم 
الصادر عام 1911.

خطيب االستقالل وشاِعره
مع بداية حرب االستقال بزعامة مصطفى 
كــــمــــال، اســـتـــقـــال مـــحـــمـــد عــــاكــــف مــــن عــمــلــه 
 
ً
الحكومي )بعدما أصبحت الحكومة رهينة

ـــوا إســطــنــبــول(، 
ّ
بــيــد الــحــلــفــاء الـــذيـــن احـــتـــل

متجواًل  وشاعرًا  خطيبًا  باملعركة  والتحق 
الدفاع  األتــراك للمشاركة في  يثير حماسة 
ــــاالت الـــجـــديـــدة  ــتــ ــ ــم أمـــــــام االحــ ــهـ ــنـ عــــن وطـ
)الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة واإليـــطـــالـــيـــة 
والــيــونــانــيــة(. وفـــي هـــذا الــســيــاق انتخبته 
ــــي »املـــجـــلـــس  ــدة بــــــــــوردور لــتــمــثــيــلــهــا فـ ــلــ بــ
الــذي افتتح في أنقرة في  الوطني الكبير«، 
نيسان/ إبريل 1920. وقد أقــّر املجلس، في 
أحلك الظروف، قصيدة محمد عاكف لتكون 
مـــارس  آذار/   12 فـــي  ــقـــال«  ــتـ االسـ »نــشــيــد 
د القصيدة في كل مكان بقصد 

َ
نش

ُ
1921، لت

ــعــــارك ضــد  ــــع مـــعـــنـــويـــات األتــــــــراك فــــي املــ رفـ
ليع 

َ
َكض وشهرته  ملكانته  ونــظــرًا  املحتلن. 

باللغات الشرقية وآدابها، فقد بادر بعض 

 
ً
ــان، فــصــا حــيــاة والــــــده، الــشــيــخ مــحــمــد إحـــسـ

حول العاقة الوثيقة التي ربطت هذا األخير 
بمحمد عاكف. وحسب ما انتهى إليه إحسان 
أوغــلــي، يبدو أن محمد عاكف لم يكن راضيًا 
ه كان يخشى من أن 

ّ
تمامًا عن ترجمته، كما أن

 هذه الترجمة من ِقبل السلطة 
ُ

يجري استغال
الــجــديــدة فـــي تــركــيــا، العــتــمــادهــا عــوضــًا عن 
األصل العربي، بعدما سبق للسلطة نفسها أن 

فرضت رفع األذان بالتركية بداًل من العربية.
الــلــذيــن عاشتهما  األخــيــريــن  العقدين  ولــكــن 
تركيا، منذ وصول حزب »العدالة والتنمية« 
جديدة  متغيرات  حما   ،)2002( الحكم  إلــى 
ــتـــرى الــــنــــور فــــي الـــســـابـــق. إذ كـــان  لــــم تـــكـــن لـ
تــشــيــيــع مــحــمــد عـــاكـــف فــــي 1936 قــــد جـــرى 
وســط تجاهل رسمي كــامــل، مــع أنــه كــان من 
»املـــجـــلـــس الــوطــنــي  ـــ األعــــضــــاء املـــؤّســـســـن لـ
ــف »نــشــيــد االســتــقــال«، الــذي 

ِّ
الــكــبــيــر« ومــؤل

كان له دوره في حرب االستقال وبقي ُينشد 
الجديدة، إضافة  التغييرات  اآلن. ومن  حتى 
ــادة طــبــع دواويـــنـــه وافــتــتــاح جامعة  ــ إلـــى إعـ
تحمل اسمه في بوردور، إلقاء عضو البرملان 
التركي عن حزب »العدالة والتنمية«، خاقان 
 في 

ً
ُكر، في شباط/ فبراير 2013، محاضرة

ُ
ش

»جامعة محمد عاكف« أشار فيها عَرضًا إلى 
ه »من أصل ألباني«. 

ّ
أن

... األرناؤوط

أعــضــاء املجلس إلــى اقــتــراح تكليف محمد 
التركية،  اللغة  إلــى  الــقــرآن  بترجمة  عــاكــف 
على أن يجري ذلــك تحت إشـــراف »مديرية 
ت في ذلك الوقت 

ّ
الشؤون الدينية«، التي حل

مكان وزارة األوقاف. 
 خــيــبــة مــحــمــد عـــاكـــف مـــن »االتـــحـــاد 

ّ
ــن ــكـ ولـ

ــاع مــصــفــى  ــدفــ ــــي« ســـتـــتـــكـــّرر مــــع انــ
ّ
ــرق ــتــ والــ

إلــى إجـــراءات تغريبية  النصر،  كــمــال، بعد 
الجديدة  يــربــط تركيا  مــا  كــل  )قــطــع  فوقية 
ــي(، كــــــــان آخــــرهــــا  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــيــــهــ  بــــمــــاضــ
 بـــمـــنـــع اعـــتـــمـــار الــــطــــربــــوش عــلــى 

ً
ـــا

ّ
مـــتـــمـــث

عــلــى  ثــــم   ،)1924( الــحــكــومــيــن  ــفـــن  املـــوظـ
عــمــوم الــشــعــب، وفـــرض اعــتــمــار الــقــّبــعــة أو 
 ذلــك تأثيٌر 

ّ
لــكــل بـــداًل مــنــه. وكـــان  البرنيطة 

ــرار عــاكــف مــغــادرة تــركــيــا إلـــى مصر.  فــي قـ
ــد، فـــي الــســفــيــنــة الــتــي  ــ وقـــد صــــادف أن ُوجـ
ــتــه إلــى اإلســكــنــدريــة فــي تشرين األول/ 

ّ
أقــل

أكتوبر 1924، وجود الشيخ  محمد إحسان 
والــســيــاســي  ــف 

ّ
املــثــق والـــد   ،)1961  -  1902(

 أكمل الدين إحسان أوغلي، الذي أصدر في
 2018 كــتــابــه عـــن الـــعـــاقـــة الــوثــيــقــة الــتــي 

جمعته بعاكف في مصر )1924 - 1936(.

 
ً
ــي مـــصـــر مــنــشــغــا ــ بـــقـــي مـــحـــمـــد عــــاكــــف فـ

بترجمة القرآن والتدريس وإصــدار ديوانه 
ــر، وذلــــك حــتــى نــهــايــة حــيــاتــه، حيث  ــيـ األخـ
شعر باملرض يشتّد عليه في صيف 1936، 
هناك  ى 

ّ
ليتوف إسطنبول  إلــى  العودة  فقّرر 

ــانـــون األول/  ــدة أشـــهـــر فــقــط )27 كـ بــعــد عــ
ديسمبر 1936(.

تــرك عاكف، في أوســاط املثقفن في مصر، 
ما ُيذّكر بتواضعه وِسعة ثقافته في اآلداب 
ام )1894 - 

ّ
الشرقية. وكــان عبد  الوهاب عــز

كلية  مــن  يتخّرج  أول مصري  1959(، وهــو 
ــات الــشــرقــيــة فـــي »جـــامـــعـــة لــنــدن«  ــ ــدراسـ ــ الـ
ويتخّصص في األدب الفارسي، قد عاد إلى 
القاهرة في 1927 ليتعّرف إلى محمد عاكف 
املصرين.  املثقفن  من  الكثير  إلــى  ويعّرفه 
ام، بتواضع، بأنه 

ّ
ويعترف عبد الوهاب عز

تـــعـــّرف إلــــى الــشــاعــر الــكــبــيــر مــحــمــد إقــبــال 
)1877 - 1938(، من خال عاقته مع محمد 
ــغــف بـــه وتـــرجـــم لـــه الحـــقـــًا عــدة 

ُ
عـــاكـــف، فــش

ــــن، ونــشــر عــنــه أّول دراســــة جـــادة في  دووايـ
اللغة العربية.

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطاللة

تصويب

مصطفى قصقصي

على مأُدبة أفاطون، في انتظار 
ــان أغـــاتـــون الــشــاعــر  ســـقـــراط كـ
وضعّية  متخذًا  ه 

َ
جلست يــعــّدل 

ــاء الـــفـــارغ لــكــي يــمــتــلــئ بما  ــ اإلنـ
م.

ّ
عل

ُ
َينَسِكب من حكمة امل

لــكــن ســـقـــراط لـــم يــكــن إبــريــقــًا 
بل  اآلخرين  في  الحكمة  يصّب 
عاشقًا غريقًا في حّب الحقيقة. 
ــــص ســــــاخــــــرًا مــن 

ّ
ــل ــمــ ــتــ  كــــــــان يــ

ــأنــــف ــتــ  طـــــلـــــب أغــــــــاتــــــــون ويــــســ
ــن الـــحـــّب  ــــرة عــ ــّي  أســـئـــلـــتـــه املــــحــ
ــم ســقــراط 

ّ
والــجــمــال. كـــان املــعــل

ــق عطشًا 
ّ
نــبــعــًا فــلــســفــّيــًا يــتــدف

وماكينة شوق للحقيقة ال ينفد 
وقوُدها. 

 
ُ
ــَحــّبــة

َ
امل هــي، كما  الــتــي  الحقيقة 

بنُت  األفــاطــونــّي،  تعريفها  في 
ية 

ّ
املتأت الّرغبة  وليدة  أي  قر، 

َ
الف

عن اإلحساس بالنقصان.
 
ً
األرض سائا في  يمشي  كــان 

 ويــبــّث فــي تاميذه 
ً
ومــتــســائــا

 والحقيقة.
ّ

الشوق للحق

ما يعني أن تكون 
ّ
أن تكون معل

 الشوق.
َ

رسول
تترك  ان  يعني  مًا 

ّ
تكون معل أن 

!
ً
عامة

أن تحفَر أثرًا، وأن ترسَم وشمًا 
ال يّمحي في الكينونة.

املعرفة  اشتهاء  هو  الوشم  ذلك 
كمرادف الشتهاء الحياة.

)شاعر واختصاصي نفسي 
ِعيادي من فلسطني(

العرض عودة إلى صدارة االهتمام الرسـمي اليوم،  مساء  يقّدم،  العاصمة،  تونس  في  الحمراء«  »مسرح  خشبة  على 
يستدعي  التليلي.  رضا  لوحاته  صّمم  الذي  عدنا  الكوريغرافي  العمل  من  األّول 
كل  أدائه  في  ويشارك  بوزيد،  سيدي  لمدينة  اليومية  الحياة  من  مشاهد   العرض 
طارق بوعالقي، ومحمد علي بن ناجي، وحسان رابحي، وغازي الشابي،  من: 

وسيف فرج.

بمدريد  العربي«  »البيت  في  افتتح  الذي  المعرض  عنوان  التيار  ضّد  فتحي:  حسن 
يجمع  المقبل.  أيار/مايو  من  عشر  السادس  حتى  ويتواصل  الماضي  الشهر  نهاية 
ونماذج  الصورة(   ،1989-1900( المصري  المعماري  لمشاريع  تصميمات  المعرض 
الجديدة  القرنة  مشروع  خاصًة  المعماريّة،  مفرداته  تبرز  ــورًا  وص  مجّسمة 

في األقصر.

الرابعة من مساء غٍد األحد، منتدى افتراضيًا  الوطنية«، عند  تعقد »مكتبة قطر 
ليومين.  يتواصل  والــذي  الثقافية،  والمواد  باآلثار  القانوني  غير  االتجار  حول 
يتحّدث في المنتدى الباحثان صامويل أندرو هاردي وفيرونيكا كوستاريلي، حول 
مفهوم السلعة األثريّة غير القانونية، والجهات المتورّطة في تهريب اآلثار واالتجار 

بها، وواقع سورية والعراق كنموذجين تطبيقيين.

لليوم الثالث، ُتعرض عند السادسة من مساء اليوم الجمعة، في مسرح »ستوديو 
إعداد  من  )الملصق(،  أخرى  مّرة  أخفقت  لقد  أمي!  مسرحية  بالقاهرة،  ذات« 
وإخراج محمود سيد محمود. يتكئ العرض على نص للفيلسوف البريطاني برتراند 

راسل، وقصيدة »غزالة الموت األسود« للشاعر اإلسباني فيدريكو غارسيا لوركا.
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