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إن م���وض���وع ال��ت��ع��ري��ب م���وض���وع ش��ائ��ك ووع����ر ول��ق��د 
ت����ص����دت ل�����ه م���ن���ذ ع���ه���د زه����ي����د م���ج���ام���ع ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة 
امل���ت���ع���ددة وامل��ت��ض��ارب��ة امل��ن��اه��ج ب��ك��ل ال���ع���واص���م ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ع��روف��ة: ب��ب��غ��داد، دم��ش��ق، ال��ق��اه��رة، األردن وأك��ادي��م��ي��ة 
يفلحوا  لم  أس��ف  وبكل  لكن  بالرباط،  للتعريب  التنسيق 
 رف�����وف م��ك��ت��ب��ات��ه��ا 

ُ
���ل ���َج���مِّ

ُ
إال ف���ي إخ������راج ب��ض��ع م��ع��اج��م ت

وه��ي ال تسمن وال تغني من ج��وع إذ أن اللغة كائن حي 
في  تتخبط  وال  طبيعية  ق��وان��ن  وذاك  ه���ذا  ف��ي  يحكمها 
أق��ول ه��ذا الكالم وكنت قد عالجت  سيرها خبط عشواء. 
املجامع  وزرت  ال��دك��ت��وراه  بأطروحة  التعريب  اشكاليات 
إشكالياتها  ن���دوات علمية،  ف��ي  أع��اله وناقشت  امل��ذك��ورة 
أخرجته هذه  م��ا  ووق��ف��ت على خالصة  والخاصة  العامة 
امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي ت��خ��ض��ع ت��ح��ت اس���م األل��س��ك��و )امل��ن��ظ��م��ة 
العربية للثقافة والعلوم( وكان رئيسها السابق استاذنا 
أخرجته  ما  كل  لكن  الدين صابر.  الدكتور محي  الجليل 
لألسف ه��و نقطة ف��ي بحر ب��ال ش��ط؛ وال��ع��ب��رة مل��ن اعتبر. 
ق��د  ال��ف��رن��س��ي��ة الروس  ال���ق���وام���ي���س  أن ش���رك���ة  أت���ع���رف���ون 
وضعت لجنة من ٣٠٠ عالم لوضع معجمها األخير وكل 
والرياضيات  والكيمياء  والفيزياء  الطب  في  مجاله،  في 
النفس واألحياء ووو فمن بربكم يستطيع ترجمة  وعلم 
هذه "اآلفة العلمية" إلى لغة تختلف أدواتها ذات الطابع 
األخ����رى، كاإلنجليزية مثال؟  ال��ل��غ��ات  أدوات  ع��ن  ال��س��ام��ي 
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م���ن خ���الل اإلش������ارات اإلل��ه��ي��ة وه��ي 
ف��ت��وح��ات أدي����ب امل��ت��ص��وف��ة وم��ت��ص��وف 
ال��ف��الس��ف��ة أب���و ح��ي��ان ال��ت��وح��ي��دي ق��دس 
الله سره وأن��ار ضريحه والتي نبه من 
خ��الل��ه��ا ل���وج���ود إش������ارات إل��ه��ي��ة تشير 
بضرورة  ونصحنا  الطريق  لنا  وتنير 
ال��ح��ذر واالن��ت��ب��اه ل��ه��ا، ف��إن��ه ل��ي��س ل��دي 

ش����ك أن م���ث���ل ه�����ذه اإلش���������ارات ح���اض���رة 
ب��اس��ت��م��رار ف��ي ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة ، فلو 
 الن��ه��ي��ار س��د ب���وط ب��والي��ة 

ً
ن��ظ��رن��ا م��ث��ال

وت���أم���ل���ن���ا  ال����س����ودان����ي����ة  األزرق  ال���ن���ي���ل 
ت���وق���ي���ت���ه وخ����ط����ره ف����إن����ه ح���ت���م���ًا إش�����ارة 
ربانية كبرى للسودانين والعالم حتى 
ي��ت��ع��ظ��وا م��ن األخ��ط��ر وي��ت��رك��وا األن��ه��ار 
ت��ج��رى ف���ي م��ج��اري��ه��ا ، ك��ذل��ك م���ا ح��دث 
ال��ع��ام امل��اض��ي م��ن خ��ط��ر بسبب ارت��ف��اع 

م��س��ت��وى ال��ف��ي��ض��ان وف��ت��ح أب����واب خ��زان 
لهو  ال��س��د  ال��روص��ي��رص حتى ال ينهار 
أي��ض��ًا إش����ارة رب��ان��ي��ة أخ����رى وواض��ح��ة 
املدمرة  وسيوله  العام  هذا  وفيضانات 
وال���ت���ي ي��درك��ه��ا ال��ك��ف��ي��ف واألص�����م لهي 
إش������ارات أك���ب���ر م���ن م���الي���ن ال��ت��ح��ذي��رات 
التي قدمت حتى اآلن من خطر الطوفان 

القادم. 

الصالون الثقافّي ...
 صالون النهضة )5(

التشكيلّي لطفي عبدون

تمجيد التجريد بألوان التغريد
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ّجال فادي اللبنانّي: 
ّ

حديثي مع صديقي الز
تحدثت إلى صديقي الشاعر الجميل فادي قائال 
له، هذه األحداث التي وقعت ببيروت الجمال أملتني 
بشدة وأود أن أكتب عن الصالون الثقافي، صالون 
النهضة وأن أعرج بسببها إلى الكتابة عن بيروت 
الجريحة بسبب االنفجار العارم الذي دّمرها ودمر 
ون لها أعظم الود واملحبة 

ّ
قلوب كثير من الذين يكن

الصادقة. أجابني: حقيقة لبنان بلد غريب عجيب! 
إلى  األرق��ام واإلحصائيات تشير  التقارير وكل  كل 
أن ه���ذا ال��وط��ن م��ا ك���ان ل��ه أن ي��ك��ون م���وج���ودا على 
سطح ال��ك��رة األرض��ّي��ة! لكن رغ��م ك��ل ذل��ك فهو يظل 
الداوّية  األعاصير  كل هذه  يجابه  صامًدا صنديًدا 
املدمرة. نجد بنيته – إن صّح القول –معارضة لكل 
قوانن الطبيعة، ولكل نظريات وقوانن االقتصاد، 
أن  أت��ذك��ر  غ��ري��ب عجيب!  بلد  االج��ت��م��اع،  السياسة، 
ف��رن��س��ا أت����ت ب��ع��د ال��ح��ك��م ال��ع��ث��م��ان��ّي وك����ان ه��دف��ه��ا 
الخالفة  ظلم  م��ن  ال��ش��رق  األوح���د حماية مسيحيّي 
العثمانّية وجعلت لهم مناطق مختلفة كمحميات، 
ه��ي م��ا ي��س��م��ى ب��ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ح��ال��ي��ا، وه���ي مناطق 
جبلّية عالية جًدا من أجل أن يأووا إليها ويحتموا 
ب��ظ��ل��ه��ا. وك���ان���ت ت��وج��د ب��ن��ف��س امل��ن��ط��ق��ة ق��ب��ائ��ل من 
ال��ف��ور أن حجم هذه  ال���دروز. وق��د تبن على  طائفة 
املناطق غير كاٍف أن يحتوي هذا العدد الكبير من 
صالحية  ع��دم  على   

ً
فضال وال��ط��وائ��ف،  املجموعات 

هذه األراضي للعيش، إذ أنها تنحصر في مناطق 
ك��م��رات��ع للكأل  ت��ص��ل��ح  ال���وع���ورة، ال  جبلية ش��دي��دة 
ف��ض��ال ع���ن ال���زراع���ة وه���ي ح��ق��ي��ق��ة ط�����اردة ل��إن��س��ان 
أن يستقر بها وحتى للحيوانات. مما  الذي ينوي 
دع����ا ال��ف��رن��س��ي��ن إل����ى إض���اف���ة م��ن��اط��ق أخ����رى ال��ت��ي 
��ار ش��م��ال ش��رق��ّي ل��ب��ن��ان وه��ي 

ّ
ت��ت��م��ث��ل ف��ي س��ه��ل ع��ق

املنطقة امل��ت��واج��دة ع��ل��ى ب��ع��د م��ن م��دي��ن��ة ال��ح��ض��ارة 
ب��ع��ل��ب��ك إض���اف���ة إل���ى ب��ع��ض م��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب ال��ت��ي 
الغربّي،  البقاع  وسهل  عامل  جبل  بمنطقة  تسمى 
ال������خ. وك������ان ال����ه����دف األس�����اس�����ّي ه����و االن���ت���ق���ال إل���ى 
ال��ذي  ال���زراع���ّي  اإلن��ت��اج  تحريك  بها  يسهل  مناطق 
انعدم تماما في املناطق العالية. ويطلق على هذه 
الوطن  ف��إن ه��ذا  الكبير". ورغ��م ذل��ك  "لبنان  املنطقة 
ي���ع���ارض ك��م��ا ذك�����رت س��ل��ف��ا ك���ل ق���وان���ن ال��ط��ب��ي��ع��ة، 
فضال  املتباينة  واألع��راق  اإلثنية  الطوائف  لكثيرة 
ات  ع��ن ال��ت��ع��ددّي��ة ال��س��ي��اس��ّي��ة، ال��ث��ق��اف��ّي��ة، واالن��ت��م��اء
الخارجّية في كل االتجاهات. ولقد عاش هذا البلد 
حروبا ضروس، نعم، ليس حربا واحدة، كما نعلم. 
ومن جهة أخرى لن ننسى االنهيارات االقتصادية 
ال��ت��ي دم����ّرت ال��ب��ن��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة ل��ه��ذا ال��ب��ل��د ورغ��م 
العالم.  أم��ام  ي��زال لبنان واقفا، صامًدا  كل ذل��ك وال 
املتواجدين  اللبنانين  تعداد  أن  األم��ر  في  واملحير 
ومنهم  مليونًا،  عشر  الخمسة  يبلغ  قد  املهجر  في 
من حباه الله امل��ال وال��ج��اه وال��ث��روات وه��م ق��ادرون 
أل���ف م����ّرة وم��ع  ب��ل��دا ك��ل��ب��ن��ان  ي��ع��م��روا  إن أرادوا أن 
املشاكل  ول��ب��ن��ان تصرعه  ه��و  ال��ح��ال كما  ذل��ك يظل 
البقعة  ه��ذه  ف��ي  أشكالها. هنا  بكل  واالض��ط��راب��ات 
ال��ع��ال��م تحيطها ج��غ��راف��ي��ة  ت��ن��اق��ض��ات  ت��ج��ت��م��ع ك��ل 
الهجرة  لبنان على  أه��ل  اع��ت��اد  لذلك  ج��دا.  صغيرة 
ة 

ّ
قل البلد،  وذلك يعزى ألسباب كثيرة، منها صغر 

والخالص  السلوى  هو  البحر  ويبقى  اإلمكانيات، 
فمن هناك انطلقت وتنطلق كل يوم حمالت الهجرة 
إلى الخارج تسافر ال تلوي على شيء إال وتضهر - 
اللبنانّية، أي تولي ظهرها له.  كما قالها باللهجة 

لله دّرك أيها البلد الجميل. 

أخبار العالم من أملانيا

كلمة رئيس التحرير
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واو ود البان ورحمة حمدوك

تعريب املناهج الجامعية ... إلى أين؟

طالل الناير

إنقالب  بتنظيم  مّريام(  تو هيالاِ ساِ
ْ
غ

ّ
)َمن الجنرال  ق��ام  

ال��ذي إستمر مل��دة 45  عسكري أسقط به حكم اإلمبراطور 
سنة، وأسقط الحكم امللكي الذي دام ألكثر من 1200 سنة. 
ّكْدم( في كل أركان 

َ
قام اإلنقالبيون برفع شعار )إتيوبّيا ت

)إثيوبيا  األمهرية  باللغة  يعني  وال��ذي  الجديدة،  الدولة 
أواًل(. الجنرال الجديد كان متأثرًا بفترة اإلحتالل اإليطالي 
إلثيوبيا فقام بتقليد نظام )بنيتيو موسيليني(، فإقتبس 
)درغ( اإلثيوبي التجربة الفاشيستية اإليطالية؛ إبتداًء  ال�
ب��ال��ش��ع��ار وإن��ت��ه��اًء ب��األس��ال��ي��ب. ق���ام ض��ب��اط م��ن الجيش 
اإلثيوبي بقراءة بيان اإلنقالب علي اإلمبراطور في قصره، 
وبعدها تم إقتياده لركوب سيارة )فولوكس ڤاغن( زرقاء 
اللون، فتعجب من حال السيارة وقال ملرافقيه: »أنا ُمرسل 
من السماء، كيف لكم أن تجعلوني أركب سيارة مثل هذه؟ 
ب��أن رحلته بالسيارة  ي��در )هيالسيالسي(  ل��م  ع��ج��ب��ًا...«. 
ال����زرق����اء س��ت��ك��ون األخ����ي����رة، ل��ي��م��وت ب��ع��ده��ا اإلم���ب���راط���ور 
املوجود  التواليت  مقعد  تحت  ويدفن  تراجيدية  بطريقة 
في قصره. قام بعدها )منغستو( بإعدام ستن من رموز 

حكم اإلمبراطور رميًا بالرصاص.
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التاريخ السياسي ألثيوبيا 
في القرن العشرين 

الرحلة والترحال
يف الرتاث الغنائي 

السوداني الوجه مرئيًا بريشة مروان

اإلشارات الربانية في سد النهضة

عاصم البالل الطيب

عيار ود البان
ط��ري��ق وع���ر ش��ب��ه ص��ح��راوي تحفه ت���الل م��ن ال��رم��ال 
ال��ي��دوي كالسيكية  ال��دف��ع  إط���ارات س��ي��ارات  شقت بينها 
م��ت��ن��اث��رٍة ال يقطعها وي��ط��وي��ه��ا إال  ط���رٍق  م��ج��اٍر  الصنعة 
س��ائ��ق ح��ذق ي��م��اث��ل رم���اة ال��ح��دق ، ك��ان ه��ذا ح��ال طريق 
ال��خ��رط��وم أم ض��واب��ان ف��ي ق��دي��م ال��زم��ان وس��اب��ق األي���ام، 
رب����م����ا ت����ش����ارف م���س���اف���ت���ه وت�����ق�����ارب خ���م���س���ن ك��ي��ل��وم��ت��را 
الزمن  ذاك  م��ودي��الت  بأحدث  ساعتن  لقطعها  تستغرق 
الطريق  السائق ماهرا، ولطبيعة بيئة  أن يكون  شريطة 
تشرع  االي��ام،  تلك  موديالت  بن  التكييف  ولعدم شيوع 
العالقة  األغبرة  عبرها  فتتسلل  للتهوية  السيارة  نوافذ 
الركاب  فيتعفر  السيارات  القائمة من تحت مداس  وتلك 
امل��ت��ن��ق��ل��ن ب���ن امل��دي��ن��ت��ن ال��ك��ب��ي��رة وال���ص���غ���ي���رة ب��ات��ج��اه 
ال��ص��الح فى  ال��ش��رق، رك��اب شتى م��ن رم��وز البلد الكبير 
سيماهم، إال الكبير ابن أم ضوابان ود البان من ال يتعفر 
قاطعا الطريق جيئة وذهابًا، يصل ولكأنما زيه األبيض 
قطع  مستلم،  املصنع  م��ن  ت��وا  املميزة  بعمامته  الناصع 
ود ال��ب��ان ه���ذا ال��ط��ري��ق ال��ش��اق ف��ب��ل ت��ع��ب��ي��ده آالف امل���رات 
من  ولقرائها  الزمن  ذلك  الراتبة لصحف  مقالته  متأبطا 
باملهنة  ملتزما  عاصرته  ال��ب��ان  ود  ب��ش��وق،  ينتظرونها 
مل��درس��ة بصمتها وختمها عيار ود  ب��ل أس��س  وب��آداب��ه��ا 

البان.

كلنا لبنان ... كلنا بيروت
نهضة لبنان الثقافية بنكهة 

الزيتون والصفصاف
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Ce n’est pas une exposition de plus 
sur la ville ensevelie sous les 
cendres au premier siècle de notre 
ère. J’ai visité jadis Pompéi et 
l’inoubliable Musée Archéologique 
de Naples dans lequel sont exposés 
fresques, objets quotidiens et pré-
cieux, statues, le trésor inégalable 
des œuvres qui y furent décou-
vertes et pourtant cette exposition 
fut une expérience nouvelle et 
inoubliable : Pompéi ressuscitée le 
matin avant son anéantissement 
grâce à une scénographie qui mêle 
savamment documentation et émo-

tion dans une dramaturgie spatio-
temporelle spectaculaire, qui nous 
dévoile les nouveaux trésors et les 
connaissances acquises lors de la 
dernière période de fouilles. 
Pompéi, ce sont 66 hectares ense-
velis en trente heures, dont 44 ont 
été déblayés en deux siècles, sou-
vent de facon anarchique et des-
tructrices, dont les 22 restants s’af-
faissent sous le poids du manteau 
volcanique qui la couvre encore, 
que Massimo Osanna, le Directeur 
Général du Parc Archéologique de 
Pompéi depuis 2014, non seule-

ment travaille à dégager mais il a 
« un projet global de réaménage-
ment du site, qui vise d’abord la 
mise en sécurité des bâtiments déjà 
explorés ». Lente progression qui 
amena des découvertes spectacu-
laires, dont certaines sont exposées 
au Grand Palais : fresques, bijoux, 
mosaïques, statues, meubles, vais-
selle, amulettes, instruments de 
musique et même un graffiti remet-
tant la date de l’éruption en ques-
tion.
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Pompéi, la ville des merveilles

Details )19(

Isabelle T. Decourmont

Au fil des mots

تفاصيل )ص 7(

أدونيس


