
قداسة البابا في العراق: معان ودالالت

مجلة شهرية ثقافية اقتصادية تصدر عن مرکز ماسة للدراسات واإلعالم في المجر

68. kiadás  - március 2021
A tizennyolcadik év 

العدد 68 - مارس  2021
السنة الثامنة عشرة

رائد التصميم 
المعماري 

Imre Makovecz

حمامات المجر المعدنية: 
إرث تاريخي وعالجي 

کيف واجهت المجر 
موجات کورونا؟

الكويت: موطن 
السالم والوئام



عدد مواقع التراث العربي 
المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو

نشرت وسائل إعالمية عدة صورة توضيحية تكشف مايحفل به الوطن العربي 
من تراث تم إدراجه ضمن قائمة اليونسكو للتراث العاملي.



المت��داول في القص��ص واألمثلة والوقائ��ع التاريخية أن المصائب 
تكشف معادن اإلنسان كما تكشف ُبنى الدول والمجتمعات. 

وم��ع مرور عام على بدء جائح��ة كورونا التي لم يقدم أحد إجابة 
موثقة عن مصدر إنبعاتها بات على اإلنسانية أن تستعد للحياة بعد 
إنقشاعها مع تسجيل الحزن واألسى على األرواح التي نجح الفيروس 

من التمكن منها. 
بيد أن عاما انصرم أظهر جملة من المتناقضات في الحياة الدولية، 
فبعض الدول كابرت وأنكرت الفيروس سواء في العالم الثالث أو حتى 

في الواليات المتحدة األمريكية في حقبة الرئيس ترامب. 
وبع��ض الدول هرعت التخاذ إجراءات تحمي مواطنيها على الرغم 
من الخسائر االقتصادية واآلثار اإلجتماعية واألثار السلبية على مستوى 
التعليم، بيد أم مايحير أن دواًل عديدة في العالم مازالت تعيش وكأن 

الجائحة في عالم آخر. 
وبرزت في س��ياق مس��ارعة العلماء إليجاد لقاح منافسات تجارية 
ومحاوالت سطو على نتائج عمل بعض المختبرات وتشكيك في هذا 
اللق��اح أو ذاك، مع أن العام��ل األخالقي في مثل هذه المحنة يفرض 

تعاونًا دوليًا. 
وم��ع أن الكثير من الدول منخرطة في تجمعات دولية كحال دول 
االتح��اد األوروبي. وم��ع ذلك فإن تجمعا م��ن دول أوروبية هو تجمع 
)فيش��يغراد 4( المنضوية فيه المجر - التش��يك - بولندا - سلوفاكيا, 
وجد أن مصلحة شعوبه متقدمة على سياسات المفوضية األوروبية 
الت��ي تباطأت في إجراءات الوقاية وتأمين اللقاح، فعمدت تلك الدول 
إلى بسط إجراءات مقيدة وتعاقدت لجلب لقاحات روسية وصينية على 
الرغم من الحمالت المشككة في فعاليتها ليؤكد العلماء فيها فعالية 
تلك اللقاحات وبادر قادته��ا الى أخذ اللقاحات التي تحاول الصراعات 

السياسية منع إيصالها إلى الشعوب. 
من هنا نعتقد أن عالم مابعد كورونا س��وف يش��هد بروز حركات 
سياسية تقوم على أس��س اإلنتماء الوطني. بعيدا عما تم تسويقه 

من دعوات للعولمة على مدى ثالثة عقود. 
حاولنا في ه��ذا العدد الوقوف على دقائق حياة العائالت العربية 
في المجر في ظل كورونا، كما قمنا بتغطية عدد من القضايا الفكرية 
والثقافية والسياس��ية، وقد تم ذلك كله في ظروف ضاغطة واإللتزام 
بالقواني��ن واألنظم��ة المفروضة، وكلنا أمل أن نك��ون قد أنجزنا مادة 
إعالمية تفيد القارئ في هذه األوقات العصيبة وتمنحه الدافع للتفكير 

في عالم ما بعد كورونا وأشكال الحياة والتقاليد والسلوك المنتظر.

رئيس التحرير

عالــم مـا بعــد کورونــــا 
کلمــة العــــدد
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حمامات المجر المعدنية: 
ارث تاريخي وعالجي

حوار مع سفير الكويت 
بمناسبة األعياد الوطنية

رئيس المجر يتقبل أوراق 
اعتماد سفير السعودية

»Almásy László« والبعد 
التاريخي للعالقات المجرية المصرية
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ــكينة  ــة عربية لرواية الس ترجم
Bartis Attila لألديب المجري

ــة  ــت الجالي ــف عاش ــر: کي المج
العربية في ظالل کورونا

االمبراطوريات 
تتطاول على أوروبا من جديد

 Az iszlám jelentősége a keresztyén
teológia számára Mágia, misztika, vallás

Elhunyt Szőcs Géza, József Attila,
és Kossuth-díjas költő, politikus.

Falak és hidak  Pillanatfelvétel a 
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 الفنان بهجت اسكندر 
Szőcs Géza وذکرياته مع الراحل
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حكومية  مواقف  برزت 
مجري��ة ف��ي س��ياق 
مواجهة فيروس كورونا 
المحطات  ويمكن رصد 

التالية:
فقد أك��د دولة رئيس 
الوزراء فيكتور أوربان أن 
خطة العمل االقتصادية 
لوباء الفيروس)التي تم 
إطالقه��ا ف��ي مارس 
هدفها  حققت   )2020
المتمثل في االحتفاظ 

بالوظائف. 
ت  دوا أ بي��ن  وم��ن 
خط��ة عم��ل الحماية 
التن��ازل  االقتصادي��ة، 
المساهمة  ضريبة  عن 
وخفض  االجتماعي��ة 
ضريب��ة األعم��ال إلى 
دعم  وكذلك  النص��ف، 
االستثمار. وأكد أن عدد 
العاملين في المجر قد 
وصل مرة أخرى إلى 4.5 

مليون.
الحكوم��ة  وأتجه��ت 

المجرية إلستيراد اللقاح 
رئيس  وعب��ر  الصيني 
الوزراء ع��ن ثقته بهذا 

اللقاح إذ قال: 
تقارير  تلقي��ت  »لق��د 
مطمئن��ة للغاي��ة من 
إلى  اس��تناًدا  وفدن��ا، 
أصدرت  التجربة فق��د 
لوطني��ة  ا منظمتن��ا 

للقاح.  طارئ��ًا  ترخيًصا 
نحن نقدر الموقف البناء 
الصيني��ة،  للس��لطات 
والذي مكننا من توقيع 

اتفاقية شراء اللقاح«. 
ال��وزراء  رئي��س  وكان 
أخب��ر  ق��د  المج��ري 
في  المجري  البرلم��ان 
للعام  األولى  جلس��ته 

الجديد في 15 فبراير أن 
المجر بحاجة إلى جميع 
التطعيم  ألن  اللقاحات 
ينقذ األرواح والوظائف، 
 3.5 تلقي��ح  ويمك��ن 
في  ش��خص  ملي��ون 
المج��ر بحل��ول نهاية 
ماي��و. وق��ال إن هناك 
فرص��ة واقعي��ة أن��ه 

بحلول بداية أبريل، قد 
األشخاص  عدد  يتجاوز 
تطعيمهم  ت��م  الذين 
مليون��ي ش��خص، أي 
كل شخص مسجل  أن 
الس��تين  ف��وق س��ن 

سيحصل على اللقاح.
وق��ال فيكت��ور أوربان 
الهبوطية  المرحلة  إن 
قد  الثاني��ة  للموج��ة 
وصل��ت إل��ى طري��ق 
مسدود، ويقول الخبراء 
إن الطفرة الفيروس��ية 
المعدية يمكن أن تؤدي 
مرة  اتج��اه صاعد  إلى 
أخرى، لذلك من الضروري 
من  التفويض  تمدي��د 
واالمتث��ال  البرلم��ان 

الصارم والمتسق.
وأعل��ن رئي��س الوزراء 
فيكتور أوربان في في 
19 فبراي��ر أن الموج��ة 
الثالثة من وباء قد أتت 
الى المجر، لذلك يتعين 
عل��ى الن��اس اتخ��اذ 
ق��رار بش��أن التطعيم 
بعناي��ة. وقال: »أطلب 
من الجميع التس��جيل 
للحص��ول عل��ى لقاح 

كورونا. 
كما تحدث رئيس الوزراء 
عن اس��تكمال 120 ألف 
شخص لمشاورات إعادة 
التش��غيل ف��ي ي��وم 
واحد. وش��دد على أن 
مسؤولية قرارات إعادة 
التش��غيل الب��الد هي 
بالطبع من مس��ؤولية 

الحكومة. 
وأكد فيكتور أوربان: »إذا 
تمكنا من كسر الموجة 
الثالثة، فيمكن أن يأتي 
تشغيل  إعادة  موضوع 

البالد«.

مواقف حكومية مجرية في مواجهة كورونا
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وزير خارجية المجر في مصر 
مع وصول دفعة القطارات المجرية

قام معالي Péter Szijjártó بيتر سيارتو 
وزير الخارجية والتجارة المجري زيارة إلى 
مصر في 23 فبراير ألتقى خاللها بالسيد/ 
سامح ش��كري وزير خارجية مصر، حيث 
عقد الوزيران جلس��ة مباحثات ناقش��ا 

خاللها العالقات المصرية- المجرية. 
وقام الوزيران بتوقيع على مذكرة تفاهم 

للتع��اون في مجال التع��اون اإلنمائي 
الدولي بين مص��ر والمجر، وكذا خطاب 
نواي��ا للتع��اون بين المتح��ف الزراعي 
المص��ري والمتحف والمكتب��ة الزراعية 

المجرية.
وتوجه الوزير بيتر سيارتو إلى اإلسكندرية 
للمش��اركة مع وزير النقل والمواصالت 

المصري في مراسم االحتفال الذي عقد 
في ميناء اإلسكندرية الستقبال الدفعة 
األولى من العرب��ات الجديدة المصنعة 
بالمجر ضم��ن صفقة تصني��ع وتوريد 
1300 عربة س��كة حديد جديدة والتي 
تم توقيعها بين هيئة السكك الحديدية 

والتحالف المجري الروسي.
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أج��رى وزي��ر خارجي��ة 
تركي��ا مباحث��ات م��ع 
المجر  خارجي��ة  وزي��ر 
وأك��د الوزي��ر المج��ري 
ف��ي مؤتمر صحفي أن 
األمنية  المج��ر  مصالح 
واالقتصادية  والصحية 
أيضا  تتطلب  والطاق��ة 
تعزيز تعاونها مع تركيا 
باس��تمرار، وأن أكثر من 
مهاجر  ماليي��ن  أربعة 
يعيش��ون ف��ي تركيا. 
وإذا كانوا س��يتوجهون 
فس��نواجه  أوروبا،  إلى 
مش��كلة كبي��رة هن��ا، 
غير  الهجرة  وأن  خاصة 
اآلن  تنطوي  الش��رعية 
صحية.  مخاط��ر  على 
وق��ال مول��ود جاويش 

أوغل��و إن المجر حليف 
استراتيجي لتركيا. 

الثالثين  الذك��رى  وفي 
مجموع��ة  لتأس��يس 

كتب   .)V4( فيش��غراد 
وزي��ر الخارجية المجري، 
بصفته كرئيس مجموعة 
فيش��غراد اعتب��اًرا من 

يوليو 2021، ش��اكرًا وزير 
خارجي��ة أميركا الجديد 
بهذه  تهنئت��ه  عل��ى 
المناسبة وأكد أن المجر 

س��تمضي بن��اءًا على 
النجاحات التي تحققت 
عام��ًا  الثالثي��ن  ف��ي 
الماضية، وزي��ادة تعزيز 
الوس��طى،  أوروبا  دول 
ن  و لتع��ا ا س��يع  تو و
م��ع الوالي��ات المتحدة 
عل��ى أس��اس المصالح 
والقيم المش��تركة. أكد 
الوزي��ر المج��ري: المجر 
التي  بالنجاحات  فخورة 
حلفائها  م��ع  حققتها 
V4، مث��ل االنضمام إلى 
الناتو واالتحاد األوروبي. 
مش��يرًا الى أنه نتيجة 
له��ذه ال��روح، أصبحت 
 Visegrád مجموع��ة 
محركا للتعاون والتنمية 

في وسط أوروبا«.

جاويش أوغلو: المجر حليف استراتيجي لتركيا

العالقات العربية المجرية

تقبل فخامة رئيس المجر Ádár János في 24 
فبراير أوراق اعتماد السفير عبدالخالق بن راشد 
بن رافعه س��فيرًا للمملكة العربية السعودية 
لدى المجر وذل��ك بالقصر الجمهوري بالعاصمة 

بودابست. 
ونقل س��عادته لفخامة رئي��س المجر تحيات 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما اهلل، 

وتمنياتهما للمجر المزيد من التقدم واالزدهار.
وأع��رب فخامة الرئي��س عن تقدي��ره لخادم 
الحرمين ولس��مو ولي العهد وتمنياته الطيبة 
للمملكة وش��عبها بمزيد م��ن التقدم والرخاء. 
كما تناول فخامة رئي��س جمهورية المجر مع 
س��عادة السفير العالقات الثنائية المتميزة بين 

البلدين الصديقين.
الجدير ذكره أن عالقات متطوره ومتميزة تربط 
المجر والسعودية وقد احتفل البلدان في نهاية 
عام 2019 بم��رور 25 عامًا على إقامة العالقات 
الدبلوماس��ية بي��ن البلدين ش��هدت خاللها 

عالقات تميزت بالصداقة والتعاون المشترك. 

رئيس المجر يتقبل أوراق اعتماد سفير السعودية
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الذي أكد في اللقاء لقداسته 
نية  اإلنس��ا لقي��م  ا عل��ى 
المشتركة التي تجمع أصحاب 
القوى  الديان��ات وأن تغل��ب 
العظمى جانب الحكمة ونبذ 

لغة الحرب. 
الزياره ظلت حامله في يقين 
كل ف��رد عربي ومس��لم أن 
العراق سينهض من أوضاعه 
ف��ي  مس��اهمته  وتع��ود 
الحضارة اإلنسانية كما كانت 

عبر التاريخ.  
وق��د وج��ه قداس��ته كلمة 
للعراقيين حملت في طياتها 
معان عده إذ ق��ال: »أخوتي 
وأخواتي األع��زاء، لقد فكرت 
فيكم كثيراً طيلة هذه السنين. 
فيكم أنتم الذين عانيتم الكثير 
لكنكم لم تشعروا باإلحباط«. 
واآلن أواف��ي أرضكم المباركة 
والمجروحة، حاجًا يش��وقني 
الرج��اء. م��ن وس��طكم في 

نينوى، تردد صدى نبوة يونان 
التي حالت دون دمار المدينة 
وحمل��ت رجاء جدي��داً، رجاء 
اهلل. فليمألنا هذا الرجاء الذي 
يمنح الشجاعة من أجل إعادة 

اإلعمار والبدء من جديد.
وحملت كلم��ة الدكتور برهم 
الجمهوري��ة  رئي��س  صال��ح 
العراقية في حفل االستقبال 
الباب��ا  لقداس��ة  الرس��مي 
فرنس��يس في قص��ر بغداد 

دالالت ع��دة إذ أك��د عل��ى 
المناحي التالية: 

• زيارة قداس��ة البابا للعراق، 
رغم الظروف االستثنائية في 
وب��اء كورونا،  العالم بس��بب 
البل��د الصعبة،  ورغم ظروف 
في  الزي��ارة  قيمة  تضاع��ف 

وجدان العراقيين.
بأنه��م  العراقي��ون  يعت��ز   •
ُحم��اة الكنائس، فبعد اعتداِء 
اإلرهابيين على كنيسِة سيدِة 
النجاة، هبَّ الشباُن المسلمون 
جنبًا إلى جن��ب مع إخوِتهم 
المس��يحيين، وكذلك  الشباِن 
مشهد الجنود العراقيون، وهم 
يحملون الصليَب على أكتاِفهم 
مكاِنه  حي��ُث  إلى  ليعي��دوه 
المقدس في الكنيس��ة بعد 
تحريِر الموصل من اإلرهابيين.

• الب��د م��ن مواصل��ِة العمِل 
المتطرف  الفك��ِر  لمكافح��ة 
اإلرهاب،  ج��ذوِر  واس��تئصال 
ودعم التعايش وعنصِر التنوع، 
وتحويِل��ه ال��ى عنص��ِر قوة 
وتماس��ك، اذ أن ترسيَخ هذه 
المفاهيم اضحى مطلبًا مّلحا 
للغاية في عالِمنا اليوم، وهو 
أفضُل ِهبة نمنحها لُمستقبل 

اجياِلنا القادمة.
• عاش العراق خالل العقدين 
الماضيي��ن أكب��ر ح��رب ضد 
اإلره��اب ُدم��رت فيه��ا مدن 

قداسة البابا في العراق: معان ودالالت
حملت زيارة البابا الى العراق التي بدأت في 5 مارس معان ودالالت عدة نضحت في 

الكلمات التي تبادلها قداسته مع المسؤولين العراقيين وفي نتائج لقائه مع المرجع 
الديني السيد علي السيستاني. 
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نش��رت وس��ائل اإلعالم الُعمانية في 21 فبراير 
المرس����وم الس����لطاني رق��م 18/ 2021 الذي 
يحدد تفاصيل االتفاقية بين حكومة س��لطنة 
عم��ان وحكومة جمهورية المجر حول التعاون 

االقتصادي والفني.
وقد قضى المرسوم بالتصديق على االتفاقية؛ 
إدراًكا من الدولتين أهمي��ة التعاون االقتصادي 
والفني كونه عنصرا أساسيا ال غنى عنه ف�ي 
تنمية العالقات الثنائية على أس��اس راس��خ 
وطويل األجل، وف�ي تنمية الثقة المتبادلة بين 
الطرفين المتعاقدين وشعبيهما، وقناعة منهما 
بأن هذه االتفاقية تسهم ف�ي تنمية العالقات 
التي تعود  االقتصادي��ة والتجاري��ة والفني��ة 
المتعاقدين،  الطرفين  المتبادلة بين  بالمنفعة 

وف�ي تعزيز التعاون الثنائي بينهما.
وقد اتفق الطرفان على أن يشج��ع الطرف��ان 
المتعاق��دان – زي��ادة تطوير التعاون االقتصادي 
والفن��ي أبرزها: الصناع��ة التحويلية، باألخص 
صناعة السيارات واإللكترونيات الطبية، صناعة 
الكيماويات والبتروكيماويات، الخدمات الصحية 
وتكنولوجيا  االتص��االت  الطبي��ة،  والتقني��ات 
االتص��االت، البح��ث العلم��ي والفن��ي، النقل 
المالي��ة  التج��ارة،  اللوجس��تية،  والخدم��ات 
والمصرفية، السياحة، الزراعة والصناعة الغذائية، 
الحماية البيئية، إدارة المياه والنفايات، التعليم 
والتدري��ب المهني، التوظي��ف، صناعة وإدارة 
الرياضة، باإلضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات 
والخبراء فيما يتعلق بالبحوث العلمية والفنية، 
فضاًل عن أنش��طة البحث والتطوي��ر واالبتكار 
وتشجيع تبادل وتدريب المتخصصين والعلماء 

والفنيين والطالب لبرامج تعاون محددة.

وتشكل لجنة اقتصادية مشتركة لضمان تنفيذ 
ه��ذه االتفاقي��ة، تتألف من ممثل��ي الحكومة 
ومجتم��ع األعمال لدى الطرفي��ن المتعاقدين، 
ويعين كل طرف متعاقد رئيسا مشاركا للجنة. 
وتجتمع اللجن��ة باالتفاق المتبادل ف�ي بلدان 
األطراف المتعاقدة. تضع اللجنة قواعد إجراءات 

العمل الخاصة بها.
ال تؤثر هذه االتفاقية بأي شكل من األشكال على 
التزامات المجر بوصفها دولًة عضًوا ف�ي االتحاد 
األوروبي. وبناء على ذلك، ال يجوز االستش��هاد 
بأحكام هذه االتفاقية أو تفسيرها كليا أو جزئيا 
بطريق��ة تبطل أو تع��دل أو تؤثر بخالف ذلك 
على التزامات المجر الناشئة عن االتفاقيات التي 
أسس عليها االتحاد األوروبي، أو بطريقة تخالف 
القانون األساس��ي والثان��وي لالتحاد األوروبي. 
وليس ف�ي هذه االتفاقية ما يفس��ر على أنه 
يلزم أيا من الطرفين المتعاقدين أن يمنح للطرف 
اآلخر فائدة أي معاملة أو أفضلية أو ميزة، حالية 
أو مس��تقبلية، ناجمة عن أي سوق مشتركة أو 
منطق��ة تجارة حرة أو اتح��اد جمركي أو اتفاق 
دولي مماثل، حالي أو مستقبلي، تكون أي من 
دولتي الطرفي��ن المتعاقدين عضًوا فيه أو قد 

تصبح عضًوا فيه.
يذكر أن االتفاقية بين حكومة س��لطنة عمان 
وحكومة جمهوري��ة المجر تم توقيعها ف���ي 
2020/12/28م، م����ن  مس��ق���ط بتاري�����خ 
نس��ختي���ن أصليت���ين، باللغ��ات: العربي��ة، 
والمجري��ة، واإلنجليزية، لكل منها ذات الحجية 
القانونية، وف�ي حالة االختالف ف�ي التفس��ير 
يعتد بالنص اإلنجليزي، وذلك وفًقا لما نش��رته 

الجريدة الرسمية الُعمانية. 

شراكة استراتيجية 
بين سلطنـة ُعمان والمجـر

وتهج��رت عوائُلها وُس��بيت 
فيها نس��اء، وهدمت كنائس 
وُنهب��ت  حق��ول  وُأحرق��ت 
آث��ار ثمينة، وارُتكبت أبش��ع 
االيزيديات  بح��ّق  االنتهاكات 
المجازر  وأفظع  والتركمانيات، 

في سنجار وسبايكر.
• ال تزال امامنا تحديات ِجسام 
في تحقيِق مطلب مواطنينا 
في إص��الح بنيوي لمنظومة 
للبن��اء  والنه��وِض  الحك��م، 
العمل  فرص  وتوفير  وترسيخ 
لشبابنا وتأكيد األمن والحريات 

وتعزيز سيادِة البلد.
• ف��ي منطقِتنا هناك بلدان 
تخس��ر الدماَء والبناء، وهناك 
من يخسر األموال، الكّل خاسر 
في هذه الفوضى السوداء وال 
حل إال في الحواِر والتعاون من 
أجِل األمِن المش��ترك وحقوِق 

مواطنينا.
• يجب ان يكون العراق ساحة 
للتواصِل  وجس��رًا  للتواف��ق، 
المنطقة،  دول  بين  والتعاوِن 

ال ساحًة للصراِع والتناحر.
الع��راق،  مس��يحيي  ان   •
ومس��يحيي الشرق أهل هذه 
األرض وملَحه��ا، وقفوا جنبًا 
إل��ى جنبًا م��ع إخواِنهم من 
لمواجهِة شتى  الطوائف  كلِّ 

التحديات. 
• وج��ود قداس��ة الباب��ا في 
العراق فرصة تاريخية لجعِلها 
مناس��بة إلعادِة التأكيد على 
قيِم المحبة والسالم والعيِش 
ودعِم  اآلخر  وقبوِل  المشترك 
الذي تنعُم به بلداُننا،  التنوع 
فهذه القيُم اإلنس��انية قابلة 
المش��ترك  والعمل  للتع��اون 

على تحقيقها.
• بمناسبِة زيارة قداسة البابا، 
نتمنى أن تتم متابعة مبادرة 
لتأسيِس )بيت إبراهيم للحوار 
الدين��ي(، بإش��راف مندوبين 
من الفاتيكان والنجف واألزهر 
والزيتون��ة والمراك��ِز الدينية 

الكبرى.
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تحم��ل الوقائ��ع التاريخية 
الجذر  دال��ة على  عالمات 
التاريخي للعالقات العربية 
المجرية, ولعل التأريخ لتلك 
العالقات يضحي مطلبًا في 
هذا الزم��ن الذي تعلو فيه 
التقوقع,  أص��وات  بع��ض 
کما أن إظهار تلك العالقات 
يغدو مفيدًا لعشاق التاريخ 
وطالبي العلم. ولعلنا نشير 
ال��ى مثل من تجليات ذلك 
التواشج التاريخي للعالقات 
المجلة  صفح��ات  فاتحين 
لكل من يرغ��ب في إغناء 
ه��ذا الجانب ال��ذي يحمل 
قسمات إنسانية وتاريخية. 

نقف في هذه المساحة عند 
 Almásy László الرحال��ة 
ال��ذي زار مص��ر م��ع بداية 
يعد  العشرين وحيث  القرن 
أحد النماذج الكاشفة للجذر 
التاريخي للعالقات المصرية 
المجرية التي أخذت منحاها 
بداية عام  الدبلوماسي مع 

 .1928

وثمة دالئل عّدة تش��ير إلى 
وج��ود اتص��االت وعالقات 
بي��ن الش��عبين والدولتين 
الحياة،  في مختلف جوانب 
ومنها: المنطقة األثرية التي 
 Pannonia ُتسّمى »بانونيا
» بوس��ط ح��وض الكاربات 
ف��ي المجر، قد ت��ّم العثور 
فيه��ا على عدد م��ن اآلثار 
الفرعوني��ة القديم��ة، مّما 
يدل على وجود صالت بين 
العصور  المنطقتي��ن ف��ي 

القديمة.

كما تم ترصيع التاج ومقبض 

الصولج��ان المَلك��ي للملك 
المجر-  ملوك  –أول  إشتفان 
بأحج��ار كريمة م��ن مصر، 
العاش��ر  القرن  ف��ي  وذلك 

الميالدي. 

كما أن��ه للقضاء على الثّوار 
النوبيي��ن، ف��ي الفترة من 
1530 إلى 1540 م، اس��تعان 
العثمانيون بلواء حربي من 
اللواء  المجريين تحت قيادة 

واس��تمر  المَجري.  س��نايدر 
ف��ي  المجري��ون  الجن��ود 
واختلطوا  النوب��ة  منطقة 
بالقبائ��ل النوبية حتى تم 
تسميتهم بقبائل »المَجراب 
agyarab »، وهو اسم مكّون 
من كلمة »المج��ر« وكلمة 
»قبيل��ة«  وتعن��ي  »آب« 
باللغة النوبية، وحتى اليوم 
هناك ع��دد م��ن النوبيين 

»المجري«  كني��ة  لديه��م 
لغتهم  يستخدمون  والزالوا 
المجري��ة وإن كان يتخّللها 
العديد من الكلمات العربية، 
ويقطن��ون منطقة »وادي 

حلفا«.

كم��ا أن الس��يرة التاريخية 
 Almásy المرافق��ة لحي��اة
László وال��ذي تم تخليدها 
 The ف��ي الفل��م الش��هير
فق��د   English Patient
س��جل التاريخ أن��ه إضافة 
ال��ى كون��ه طي��ار ورحالة 
فقد كان أول من اكتش��ف 
بالنوبة  »المج��راب«  قبيلة 
واختلط بهم ووّثق عاداتهم 
إصدارات.  ونشرها في عّدة 
وهو أيضا أول من اكتش��ف 
العوينات«  منطقة »جب��ل 
الكبير«  الجل��ف  و»محمية 
بالصحراء الغربية، حتى إنه 
َبل  ب ب� »أبو رملة« من قِّ ُلقِّّ
له  الب��دو، وكانت  أصدقائه 
صالت وثيقة بالملك فاروق 
واألسرة المالِّكة، خاصة األمير 

عالء الدين مختار.

كذل��ك يرجع إلي��ه الفضل 
في المساهمة في تأسيس 
قط��اع الطي��ران المدن��ي 
بمصر من خالل إقامة برامج 
تدريبية ب��أول مطار مدني 
في مصر، والذي سُمي على 
ألماظة«  وهو »مطار  اسمه 

بمصر الجديدة.

 The English يحكي فل��م
Patient ال��ذي انت��ج ع��ام 
ألماشي  الكونت  1996 سيرة 
الس��لو إذ يظه��ر محترًق��ا 
بالكام��ل فاق��د الذاكرة، لذا 

»Almásy László«
والبعد التاريخي للعالقات المجرية المصرية
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أح��د معرفة  ال يس��تطيع 
حقيق��ة ش��خصيته. تدور 
األحداث ف��ي نهاية الحرب 
الثانية عندما يتم  العالمية 
العثور عليه من قبل العرب 
محترًقا بالكامل في طائرته، 
فيقومون بمحاولة معالجته 
ثم ينتهي به األمر بين يدي 
ممرضٍة كندية تدعى هانا. 

تدور معظ��م األحداث في 
منزٍل قدي��م مهدم نتيجة 
إيطاليا عندما  ف��ي  الحرب 
تقرر هانا البقاء مع مريضها 
هن��اك لحين يس��تطيعان 

مع  ذلك  يتراف��ق  المغادرة. 
انضم��ام ش��خصين لهم��ا، 
اكتشاف  لتبدأ بعدها رحلة 
ش��خصية المريض الذي تم 
إنكليزي  أنه  بداية  اإلعتقاد 
ومعرف��ة حقيق��ة الحادث 
الذي تعرض له. وتبين لهم 
الحقًا أنه مجري وقد تضمن 
الفلم أغنية ) الحب, الحب( 
 Sebestyén للفنانة المجرية

 .Márta

ويعد الفلم من روائع اإلنتاج 
السينمائي الذي يوثق حقبة 

تاريخية مضت. 

سفير تونس الجديد في المجر 
مولع بحوار الثقافات

كانت س��انحة تبعث على الحبور أن اتصلت سفارة 
تون��س بإدارة المجلة معلمة أن س��فيرًا جديدًا قد 
وصل المج��ر للجمهوري��ة التونس��ية وهو يرغب 
بالتعرف المباش��ر على رئيس تحرير المجلة بعدما 

سمع عنها من السفيرة السابقة لتونس. 
في اللقاء مع س��عادة الس��فير الجديد عبد الكريم 
هرمي وقفنا على شخصية مولعة بحوار الثقافات 
وإرادة التواصل مع وس��ائل اإلع��الم متكئًا على ما 

تحفل به تونس من قسمات ثقافية وتاريخية. 
السفير هرمي خبير قانوني وكان قبل وصوله المجر 
مستش��ارًا لدى رئيس الجمهوري��ة مكلف بمتابعة 
ملف��ات التع��اون مع ال��دول العربية واإلس��المية 
وبلدان إفريقيا. وله خبرة دبلوماس��ية إكتساها في 
عمله الدبلوماس��ي في س��فارة تونس في قطر 
وس��لطنة ُعمان. وقد اكتس��ى خبرة خالل عمله 
م��ع الرئيس الراح��ل الباجي قائد السبس��ي وهو 
حاصل على أوس��مة من فخامة الرئيس التونسي 
لتفاني��ه في عمل��ه ووجوده الحاض��ر في الحقل 
السياسي ويتقن إضافة الى لغته األم العربية اللغات 

الفرنسية،اإلنجليزية واإلسبانية.
مجلة الدانوب األزرق وهي ترحب بوصول الس��فير 
التونسي الجديد تتمنى له كل التوفيق في تدعيم 
الحضور العربي الثقافي واإلعالمي في المجر وفي 
إرادته ف��ي التعريف ببالده وتطوي��ر العالقات مع 

المجر. 
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• هل تحدثن��ا عن حياتك 
الس��لك  ف��ي  العملي��ة 

الدبلوماسي العراقي؟
بداية يسر س��فارة جمهورية 
الع��راق لدى المج��ر أن تتقدم 
وللش��عب  المجرية  للحكومة 
المجري وللس��لك الدبلوماسي 
بأزك��ى  جمع��اء  وللبش��رية 
التهاني والتبريكات بمناس��بة 
الميالدية  الس��نة  رأس  حلول 
وعيد الميالد سائلين اهلل عزل 
وجّل أن َيُمن على العالم أجمع 

بالخير والسالم والمحبة. 
لقد عمل��ت لفترة طويلة في 
العمل الدبلوماسي حيث قمت 
بتمثي��ل المعارض��ة العراقية 
في كثي��ر من المؤتمرات على 
والعربية،  األوربي��ة  الس��احة 
النظ��ام عملت  تغيير  وبع��د 
في وزارة الخارجية منذ س��نة 
العمل  2004. ومنذ أن ب��دأت 
الدبلوماسي الرسمي في وزارة 
الخارجية استلمت مهام عديدة 
والبعثات،  ال��وزارة  مرك��ز  في 

منها عل��ى س��بيل المثال ال 
الحصر رئاستي لدائرة المراسم 
وقنصاًل عامًا لجمهورية العراق 
في فرانكف��ورت، عالوة على 
البعثات األخ��رى حيث عملت 
في لندن لمدة خمس سنوات، 
وكذل��ك ف��ي لش��بونة لمدة 
سنتين، واآلن أتشرف بأن أكون 
س��فيرًا لجمهورية العراق في 
هذا البل��د الصديق والمضياف 
وال��ذي تربطنا مع��ه عالقات 

كثيرة وطويلة األمد.

کي��ف تص��ف العالقات   •
الراهنة بين المجر والعراق 
مع م��ا عرف ع��ن جذرها 

التاريخي المديد؟ 
العراق بروابط تاريخية  يرتبط 
وثيقة م��ع المجر، حيث بدأت 
العالق��ات الدبلوماس��ية منذ 
30 آب 1958 ولم تش��هد هذه 
العالقات أي فترات توتر، وكانت 
قوي��ة ف��ي ش��تى المجاالت 
ي��ة  د قتصا ال ا و س��ية  لسيا ا

والتجارية والثقافية. وتم إبرام 
الكثير م��ن االتفاقيات الثنائية 

بين البلدين.
عل��ى  البل��دان  دأب  وق��د   
السياس��ية  عالقاتهما  تطوير 
واالقتصادية والعدلية والصحية 
للقيام  بالس��عي  والعسكرية 
بزي��ارات متبادلة بين الطرفين 
اتفاقيات  الى توقيع  والتوصل 
في كاف��ة المج��االت. فعلى 
االقتصادي،  التع��اون  صعي��د 
إعادة  عل��ى  العم��ل  يج��ري 
تش��كيل اللجن��ة المش��تركة 
للتع��اون االقتصادي، واالنتهاء 
م��ن اتفاقية تجن��ب االزدواج 
الضريبي. وعلى صعيد التعاون 
في  البلدي��ن  بي��ن  الدول��ي 
المنظمات الدولية واإلقليمية، 
ل��م نلمس أي موقف س��لبي 
م��ن الجانب المجري بخصوص 
دع��م العراق ف��ي المنظمات 
اإلقليمي��ة والدولية، وغالبًا ما 
تقف المجر م��ع القرارات التي 
الع��راق. كما  تخ��دم مصلحة 

ساهمت الحكومة المجرية في 
الدولي  والتحالف  العراق  دعم 
ف��ي القض��اء عل��ى عصابات 

داعش اإلرهابي.

• ما أحوال الجالية العراقية 
وتواصلكم معها في ظل 

جائحة کورونا؟
دأبت السفارة، ومنذ بدء انتشار 
جائح��ة في��روس كورونا في 
المج��ر، على متابع��ة أحوال 
الجالي��ة العراقي��ة ع��ن كثب 
والتواصل معهم والعمل على 
تلبية احتياجاتهم، حيث يوجد 
لدينا عدد كبير من الشخصيات 
العراقية  والثقافية  األكاديمية 
المرموق��ة والت��ي تقيم في 
المجر منذ منتصف خمسينات 
باإلضاف��ة  الماض��ي،  الق��رن 
ال��ى الكف��اءات العلمية التي 
الجامعات  مختلف  في  تدرس 
المجري��ة بموج��ب اتفاقي��ة 
التب��ادل الثقافي المبرمة بين 
الع��راق والمج��ر. وبعد إعالن 

سفير العراق في بودابست: العالقات مع المجر تاريخية 

 فاعاًل في الثقافة العالمية
ً
سيظل العراق عنصرا

يحم��ل الحديث مع س��فير جمهوري��ة العراق 
في المجر س��عادة علي البيات��ي عناوين عدة 
لمايش��كل العراق عل��ى مدى التاري��خ من دور 
حض��اري وريادي في مس��رى الثقاف��ة العربية 
واإلسالمية والعالمية إضافة الى الدور الذي أداه 
العراق ف��ي التاريخ العربي المعاصر وما عرفته 
الش��عوب العربية عن العراق من لهفة وتكافل 

مع القضايا العربية واإلسالمية. 
في هذا الحوار مع سعادة السفير العراقي نحاول 
الوقوف على العالقات العراقية المجرية وإلقاء 
ضوء على ال��دور الحضاري للع��راق في التاريخ 
اإلنس��اني وآف��اق العملي��ة الديمقراطية في 
العراق التي يتش��وق کل عربي أن تضع العراق 

على سكة األمن واإلستقرار. 
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حالة الطوارئ في المجر، أوصت 
الس��فارة جميع أبن��اء الجالية 
بااللت��زام بالبروتوكول الصحي 
واإلرشادات والتعليمات الصادرة 
المجرية  الرسمية  الجهات  عن 
األماكن  في  االختالط  وتجنب 
طالب��ة  المزدحم��ة،  العام��ة 
منه��م التواصل مع الس��فارة 
وخصص��ت رقم هاتف للحاالت 
الطارئة على مدار 24 س��اعة، 
باالضافة الى البريد اإللكتروني 
عن  فضاًل  للس��فارة،  الرسمي 
التنسيق مع الجامعات المجرية 
اليج��اد الحلول لكافة العقبات 
العراقيين  الطلبة  تواجه  التي 
الدارس��ين فيها. وق��د قامت 
الس��فارة بتوفير المس��اعدات 
العيني��ة ألبناء الجالية لس��د 
اليومية.  احتياجاته��م  بعض 
قام��ت  الوق��ت  ذات  وف��ي 
السفارة بالتنسيق بين الجهات 
والسلطات  المختصة  العراقية 
المجرية لتسيير رحالت طيران 
الراغبين  ألع��ادة  اس��تثنائية 
بالع��ودة الى أرض الوطن بعد 

تعليق رحالت الطيران. 

• هل تعتقدون أن االنتخابات 
البرلمانية العراقية الموعودة 
العراق على سكة  س��تضع 

االستقرار السياسي؟
البد م��ن ذكر ب��أن االنتخابات 
البرلماني��ة والتعددية الحزبية 
هي ج��زء مهم م��ن أي نظام 
ديمقراطي، حيث أتاح الدستور 
العراقي الذي تم التصويت عليه 
الحق  ضمان   2005/10/15 في 
لكافة أبناء الرافدين في انتخاب 
أطياف  جميع  تمث��ل  حكومة 
من  والبد  العراق��ي،  الش��عب 
ذكر ب��أن أي انتخابات برلمانية 
وتطور  نهوض  على  تس��اعد 
الديمقراطي��ة واإلس��تقرار ألي 
بلد، حيث أن االنتخابات القادمة 
جزءاً ال يتجزء من وعي المواطن 
وكيفية انتخاب من يمثله في 
لذا  القادمة،  البرلمان  انتخابات 

يطالب  العراقي  المواطن  نجد 
التش��ريعية  االنتخابات  بإجراء 
قب��ل موعده��ا ايمان��ًا من��ه 
بالعملي��ة الديمقراطية والتي 
ستودي الى االستقرار السياسي 

في البلد.

• م��ن الناحي��ة الثقافية 
واالعالمية، ماهي رؤيتكم 
التي تعيد للعراق اعتباره 

على الصعيد الدولي؟
للواق��ع  رؤيتن��ا  أن  ش��ك  ال 
الثقافية  بجذرونا  مش��روطة 
الموغلة  الحضاري��ة  وبهويتنا 
ف��ي الق��دم في ب��الد وادي 
الرافدين والمعروفة لدى العالم 
الحضارات«  »مهد  بأنها  أجمع 
والت��ي تؤث��ر عل��ى نظرتن��ا 
ألنفس��نا في الوق��ت الحاضر، 
وعلى كيفية تعاملنا وتفاعلنا 
مع العال��م. وبن��اًء عليه، كان 
للعراق ومازال وس��يبقى دورًا 
فعااًل ومشهودًا له في الثقافة 
العالمي��ة، وذل��ك م��ن خالل 

تاريخه الحافل الذي تشهد له 
كل الحضارات العالمية، فحضارة 
العراق هي أقدم الحضارات في 
التاريخ إذ يتجاوز عمرها ال�7000 
س��نة ميالدية، فض��اًل عن أن 
المتاحف العالمية تزخر بالكثير 
من آثار الع��راق، حيث اليوجد 
أي متحف عالمي ال يوجد فيه 
العراق، وعلى  جزء من حضارة 
سبيل المثال بوابة عشتار التي 

يحتضنها متحف برلين.
أول قان��ون في العالم س��ّنُه 
حموراب��ي  البابل��ي  المل��ك 
بمسلته المشهورة في متحف 
اللوفر ف��ي باريس، أما متحف 
لن��دن فيحتضن آث��ارًا عراقية 
مهمة من آشور وبابل وسامراء.
وف��ي الوق��ت الحاض��ر هناك 
اهتمام كبير من قبل حكومتي 
العراقي��ة من  اآلث��ار  بإع��ادة 
بالد المهجر. كم��ا أن منظمة 
بابل  آث��ار  أدرجت  اليونس��كو 
ضمن الت��راث العالمي، وكذلك 
األهوار الواقعة مابين الناصرية 

والعمارة والبصرة.
وما ذكرته ما ه��و إال جزءًا من 
العراقي  الثقاف��ي  المش��هد 
المتواجد في الغ��رب، كما أن 
هناك قامات عراقية ش��امخة 
في مجاالت ع��دة منها الفن 
واألدب والتمثي��ل المس��رحي 
وغيره��ا له��ا وج��ود وتأثي��ر 
كبير على الس��احة االعالمية 
والثقافي��ة العربية والعالمية. 
فالمثقفون العراقيون بمختلف 
انتاجاتهم الفكرية لديهم دور 
كبير في توجيه الشباب الواعي 
وتش��جيعهم عل��ى مقاومة 
اإلرهاب والتط��رف الفكري وما 
يتس��بب فيه من أضرار تطول 
والتراث  والمبدعين  المثقفين 
الثقاف��ي بجمي��ع مكونات��ه، 
ويس��اهمون ف��ي نش��ر قيم 
االعتدال والوسطية وتوظيفها 
والثقافة  واإلعالم  التربية  في 
ومراجعة السياسات المنتهجة 
ف��ي مج��ال حماي��ة الت��راث 

الثقافي وإدارته.

العمليــــة الديمقراطيــــة 
طريــق لإلستقـــرار السيــــاسي

 السفير البياتي ورئيس تحرير المجلة 
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سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت
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 من البناء واإلرادة الوطنية 
ً
ستـون عامـا

أعياد الكويت الوطنية

تحتف��ل الكويت في 25 فبراير/
ش��باط م��ن كل ع��ام بعيدها 
الوطني، وهو ذكرى اس��تقاللها 
من االستعمار البريطاني قبل 60 
عامًا، كما تحتفي بعيد التحرير 
بمناسبة ذكرى تحريرها يوم 26 

فبراير/شباط 1991.
الوطنية  الكوي��ت  أعياد  تحمل 
معال��م وتط��ورات حافلة لعل 
أبرزها تلك اإلرادة الوطنية التي 
حكمت مسار الكويت مسعوفة 
بوحده وطنية وحياة ديمقراطية 
وعالقات عربية ودولية تكتسي 
بالتقدي��ر واإلحترام كما ان األمر 
ذات��ه ينطب��ق عل��ى خلجات 
الشعوب العربية التي ماوجدت 
في الكويت إال الموئل والمصدر 
لكل ثقافة رصينه عبر المجلس 
الوطني للثقافة ومجلة المعرفة 
التي نش��أت أجيال عربية على 
مضامي��ن ماضمته م��ن ثقافة 
مفي��دة ومعون��ة نزيه��ة عبر 
الكويت��ي  التنمي��ة  صن��دوق 
على  تقوم  خارجية  وسياس��ة 
الوئ��ام وإحت��رام األخ��ر وعدم 
التدخل في ش��ؤون الغير وبناء 
عالقات دولية تحظى باإلحترام 
ولعل العالقات الكويتية المجرية 
تق��دم نموذج��ًا يحت��ذى في 
القائمة  المتكافئ��ة  العالق��ات 
والتالقي  الصداقة  روابط  على 
الثقاف��ي عبر س��نوات مديدة 

أثبتت حيويتها وجدارتها. 
ويتذكر أبناء الجالية العربية في 
هنغاريا وخاصة من عاشوا حقبة 
الس��بعينيات والثمانين��ات من 

القرن الماضي، تجليات العالقات 
العربي��ة الهنغارية، حيث كانت 
هنغاري��ا حينها مصطفة ضمن 

إطار المعس��كر الشرقي بقيادة 
االتحاد السوفيتي. وبالتالي فإن 
عالقات صداقة وش��يجة كانت 

اليمن  تربط هنغاريا بدول مثل 
الجنوبي والعراق والجزائر وليبيا 
التحرير  حركة  وفصائل  وسورية 
العربي وفي مقدمتها منظمة 
التحرير الفلسطينية، إضافة إلى 
العالقات المباش��رة مع األحزاب 

الشيوعية العربية.
وحدها دولة الكويت كانت الرائدة 
في إقامة عالقات دبلوماس��ية 
م��ع هنغاري��ا وفي ذل��ك الجو 
الدول��ي الس��ائد، إنطالقا ً من 
رؤيتها أن العالقات بين الشعوب 
أبق��ى وذات طاب��ع س��رمدي 
بغض النظر عن طبيعة النظام 
السياسي طالما هي قائمة على 
اإلحترام المتبادل وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.
العالق��ات  كان��ت  وم��ن هن��ا 
اإلقتصادي��ة واإلنس��انية بي��ن 
الكوي��ت وهنغاري��ا ممي��زة. إذ 
كنت ترى في بودابس��ت مئات 
الكويتيين القادمين للس��ياحة. 
وكانت الفرق الرياضية الكويتية 
تزور هنغاريا إلقامة معس��كرات 
تدريبية، وثمة العديد من مدربي 
الرياضة الهنغار من قصد الكويت 
للعمل. وكان��ت طائرة الخطوط 
الجوية الوطنية ) الماليف( تقوم 
برحلة مباش��رة من بودابس��ت 
إل��ى الكويت...عالق��ات وصلت 
إلى مس��توى إنساني حيث قرر 
الكويت  الهنغاري في  الس��فير 
حينها الراح��ل فهير فاري غيزا 
البقاء في الكويت بعد تقاعده 
وعمل مديراً لمتحف طارق رجب 

المهتم بالفنون اإلسالمية.

سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 
ولي عهد دولة الكويت

أقامت سفارة دولة الكويت لدى هنغاريا في 23 فبراير 2021 حفاًل 
مقتضبًا بمناس��بة الذكرى الستين لإلستقالل والذكرى الثالثون 

للتحرير. 
وقد ألقى الس��فير سعد عبداهلل العسعوس��ي كلمة رفع من 
خاللها أس��مى آيات التهاني والتبريكات الى س��مو امير البالد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد الجابر الصباح والى القيادة السياسية والشعب الكويتي. 
ومواكبة من السفارة للقيود الصحية المفروضة في هنغاريا فقد 

اقتصرت الدعوة على عدد محدود من المدعوين.

سفارة الكويت 
تحتفي بذكرى اإلستقالل 
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 األدب ف��ي الكوي��ت ه��و جزء 
من الحال��ة األدبية في جميع 
األقطار العربي��ة، وهذه الحالة 
ه��ي امتداد طبيع��ي لألدب 
العرب��ي منذ العص��ر الجاهلي 
مرورا بالحقب المتعاقبة وصوال 

الى عصرنا الحديث.
 بدأت الحركة األدبية والثقافية 
في الكويت قديم��ا في فترة 
مبارك  الش��يخ  المرحوم  حكم 
الصباح التي توجت في تأسيس 
والجمعية  المباركية  المدرسة 
الخيرية، ثم عهد الشيخ أحمد 
الجابر حيث تم افتتاح صرحين 
المدرس��ة  بعد  وأدبي  علمي 
االحمدية وهما المكتبة األهلية 
والن��ادي األدبي ويعود الفضل 
في ذلك إلي األدباء والمحسنين 
ب��دأوا عهد  الذين  الكويتي��ن 

النهضة األدبية بالكويت.
وإذا كان األدب م��رآة الخاط��ر 
وص��ورة العقل يتأث��ر بما ينال  
المدارك والمش��اعر من مدنية 
محدث��ة وحض��ارة مهيمن��ة 
وظواهر علمية؛ فإن لألدب أثرًا 
عظيمًا في بن��اء الفرد واألمة، 
كما أنه يتأثر بقوة اللغة ومدى 
المجتمعات، وهذا  تأثيرها في 
ينعك��س على قيم��ة األديب 
األدباء  تب��ارى  نفس��ه، فق��د 
في اس��تنباط عيون المعاني 
األلفاظ مما لم  وتخيروا شريف 
يكن حوشيا أو سوقيا، فتوسعوا 
ف��ي البديع وعن��وا بالتنميق 

والتنسيق، ثم نجد أنهم وعبر 
تعاقب األجيال طوروا في رأس 
الش��عر  أعني  العرب��ي  األدب 
ففرعوا له فنونا علمية كعلم 
العروض والقافية وعلم النقد، 
وتوسعوا في أغراضه الشعرية 
من فخ��ر وتش��بيب الى مدح 
وهج��اء ووص��ف، وغيرها من 
الشعرية، ولم يكتفوا  األغراض 
أبوابا  ل��ألدب  بذلك فش��رعوا 
جديدة، فبرز أس��اطين البالغة 
أدبية  بفنون  البيان  وأس��اتذة 
النثري��ة  جدي��دة كالمق��االت 
والمقام��ات والوصايا والخطابة 

والقصة واألمثال والتوقيعات.
ومن نافلة القول اإلش��ارة إلى 
أن الكويت ه��ي رائدة الثقافة 
في دول الخلي��ج العربي، وأن 
األدب كان دائمًا مقترنًا بمغامرة 
اإلنسان للعيش ومنفتحًا على 
الحوار مع اآلخر. لذا برزت نخبة 
األدباء  وكب��ار  المبدعين  م��ن 
والشعراء التنويرين، فقاد األدب 
الكويتي بذلك المنطقة برمتها 
الى واحات وارفة الظالل يانعة 

الثمار.
وقد سجل تاريخ الشعر الكويتي 
سمتين: الشعر الذي كان يكتب 
القصي��ح  والش��عر  بالعامي��ة 

العمودي.
وينقس��م الش��عر العامي إلى 
نوعين: الش��عر النبطي )شعر 
البادية( وشعر أهل المدينة. أما 
الشعر الفصيح لم يحّدد له تاريخ 

معين لقلة المعلومات في هذ 
المج��ال ومن خالل الدراس��ة 
»أحمد  مث��ل:  الباحثين  لكتب 
خلف«  و»فاضل  الش��رباصي« 
و»خال��د العدس��اني« وكذلك 
الباحث��ة« عواط��ف خليف��ة 
الصب��اح« وغي��ر هم نش��اهد 
بأنهم قد أجمعوا بأّن الش��اعر 
الطباطبائ��ي«  »عبدالجلي��ل 
هو رائد الحركة الش��عرية في 
الكويت وهو الش��اعر الكويتي 
األّول، وهو الذي ترك أثراً ملحوظًا 
في الكثير من الدواوين الشعرية 
والكت��ب األدبية وإس��تطاع أن 
يطل��ع الكويتيي��ن على روائع 

الشعر القديم.

األدب النسائي الكويتي 
ترى االس��تاذة في كلية اآلداب 
ف��ي جامع��ة الكوي��ت نورية 
الروم��ي خالل ن��دوة عن )دور 
الم��رأة ف��ي االب��داع الثقافي 
الثقافي  الكويتي( أن االب��داع 
عند المرأة الكويتية يعود إلى 
وان  الماضى  الق��رن  اربعينات 
الكويتية كانت مبدعة قبل ان 
القراءة والكتابة والدليل  تعرف 
عل��ى ذلك م��ا رص��ده األدب 
الش��عبي من مساهمات تضم 

قصصًا وشعرًا وامثااًل.
وذك��رت ان الم��رأة الكويتي��ة 
اس��تطاعت قديم��ا من خالل 
جميع  رص��د  الشعرالش��عبي 
مناح��ي الحي��اة االقتصادي��ة 

مشيرة  والبيئية،  واالجتماعية 
إلى ان كل تطور حدث لالبداع 
النس��ائي ف��ي الكوي��ت نتج 
عن تط��ور طبيعي للمجتمع. 
واش��ارت إل��ى مراح��ل تطور 
المجتم��ع الكويت��ي من حال 
انغالق إلى ح��ال انفتاح ومن 
فت��رة ضيق الم��وارد إلى وفرة 
المتتبع  ان  إلى  الموارد مشيرة 
لعم��ل االديب��ات والش��اعرات 
الكويتي��ات يتأكد م��ن تأثرهن 
العربي والوطني  الكبير بالهم 
وان تطورهن جاء تطورًا متزامنًا 

مع تطور المجتمع.
وترى الباحث��ة خولة العتيقي 
إل��ى انه على رغم قصر الفترة 
الزمنية لمشاركة المرأة الكويتية 
االدب��ي والثقافي  االبداع  في 
ف��إن ه��ذه االبداع��ات جاءت 
متنوع��ة ومتع��ددة المذاهب 
والمش��ارب وفيها م��ن الزخم 

الشيء الكثير.
وذكرت ان السمة الغالبة على 
الكويت  ف��ي  النس��وي  االدب 
هي الواقعي��ة ما يؤكد ارتباط 
الم��رأة الكويتي��ة بالواقع الذي 
ان  موضح��ة  في��ه  تعي��ش 
الكويتي��ات تطرقن  الكاتب��ات 
إلى ش��تى الموضوع��ات بدءًا 
من الوطنية وانتهاء بالعاطفة 
االجتماعية  بالح��االت  م��رورا 

والمعالجة االقتصادية.
ان منعطفا  العتيقي  واضافت 
كبيرا حصل ف��ي الكتابة لدى 

الوجــــه الثقــــافي واألدبـــي الكـــــويتي
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الكاتبات الكويتيات بعد مرحلة 
الغ��زو الع��ام 1990 إذ ص��ارت 
القضي��ة الوطنية ه��ي األبرز 
لدى الكثير من الكتابات وهو ما 
شكل وعيًا سياسيًا جديدًا في 
الساحة االدبية فرضته المرحلة 
وتمكن��ت االديبة الكويتية من 

رصده ببراعة.
وأك��دت خولة إن إب��داع المرأة 
الكويتي��ة الثقافي غير مقتصر 
على الرواية والقصة فحس��ب 
بل ان هناك كاتب��ات المقاالت 
المتخصصات بكل شأن اجتماعي 
وسياسي واقتصادي عالوة على 
األكاديمي��ات المتخصصات في 

مجاالت مختلفة
ونس��جل في هذا المضمار ما 
الكويتية  الش��اعرة  عكس��ته 
سعاد محمد الصباح من حضور 
لدى القارئ العربي ومن تجسيد 
لألدب النسائي الكويتي والتي 
الدانوب  كتبت عنه��ا مجل��ة 
األزرق بحث��ًا قب��ل عق��د من 
الزمن وهي إضافة إلى نزعاتها 
فإنه��ا حاصلة على  األدبي��ة 
درجة الدكت��وراه في االقتصاد 
تجي��د  السياس��ة  والعل��وم 
والفرنسية  اإلنجليزية  اللغتين 
باإلضافة للغتها العربية األم. تم 
تكريمها في العديد من الدول 
وإنجازاتها  الشعرية  إلصداراتها 
األدبية ومقاالته��ا االقتصادية 

والسياسية.
وأسس��ت مؤسس��ة دار سعاد 
الصب��اح للنش��ر والتوزيع عام 
باإلنتاج  تعن��ى  والتي  1985م. 

الثقافي العربي والعالمي. 

وقد اهتمت دولة الكويت في 
إث��راء األدب الكويتي من خالل 
إنش��اء العديد من المؤسسات 
الثقافية ودعم الحركات األدبية 
والثقافي��ة لتنه��ض الحرك��ة 
الكويت وتنتش��ر  الفكرية في 

في بقاع الوطن العربي. 

ــعاد الصباح  ــع س ــة م وقف
شاعرة الكويت والعرب 

ل��م تق��ف الش��اعرة الكويتية 
د. س��عاد الصباح عن��َد تخوِم 
القصي��دِة، ول��م تتقي��د أيضًا 
عتبِة  فتخط��ت  بالُجغرافي��ا، 
المحلية، لتتفاعَل في مياديَن 
ش��تى، ف��ى األدِب والثقاف��ِة 
والفن��ون، م��ن المحي��ِط إلى 
الم��رأة  أن  ولتثب��َت  الخلي��ِج، 
العربي��ة، الخليجية، والكويتية 

تحديدا، قادرٌة على العطاء.
تبدُأ رحل��ُة الصباِح من عتباِت 

َر لها أن تكوَن  الطفول��ِة، إذ ُقدِّ
في جوِّ أسريٍّ ساهَم في تكويِن 
الش��اعرة؛  األولى لدى  الب��ذرِة 
زها  فوالدها، محمد الصباح، َجهَّ
كاَن  تق��ول،  كما  للمس��تقبِل 
يحثُّها على القراءِة، منحها حقَّ 
التعليِم في خمسينيات القرن 
الماضي. كان يكافؤها على كل 
خط��وٍة تخطوها نحَو المعرفِة 
والثقافِة واألدب، فوفَر لها في 
سبيل ذلك الُكتب، ولعلَّ أهم ما 
َر في حينِه لها، أعداد مجلة  توفَّ
الرسالة المصرية، وعبرها أطلَّت 
الثقافة  شاعرتنا على خريطة 
العربي��ة، وتعرفت عبرها على 
أعالم النق��د واألدب في مصر 

والعالم العربي.
المحطة التالية في سيرة ابنة 
الكويت كانت في العام 1960م، 
حينم��ا تزوج��ت من الش��يخ 
الصباح،  مب��ارك  ب��ن  عبداهلل 

نائب حاكم الكويت خالل فترة 
حكم الشيخ عبد اهلل بن السالم 
بن الصباح، الذي كاَن لها السنَد، 
والداع��َم األول ألن تك��ون كما 
تريد، فش��جعها عل��ى إصداِر 
ديوانها الشعري “ومضات باكرة” 
في الع��ام 1961م، لتكون بذلك 
أول ام��رأة كويتية تصدُر ديوانًا 
ش��عريا، ثم تتال��ت اإلصدارات 
وتش��جيٍع  بدع��ٍم  الش��عرية 
ا  م��ن زوجها، ال��ذي كان عروبيًّ
دون تعصٍب، منفتح��ًا، ومحبًّا 

للمعرفِة واألدِب.
وفي مق��اِم الش��عر، نذكر أن 
شاعرتنا أصدرت األعمال التالية: 
1961م،  باكرة” ع��ام  “ومض��ات 
“لحظات من عمري” عام 1961م، 
“من عمري” 1964م، “أمنية” عام 
1971م، “إليك ي��ا ولدي” 1982م، 
“فتافي��ت امرأة” ع��ام 1986م، 
“حوار ال��ورود والبن��ادق” عام 
1986م، في البدء كانت األنثى” 
ع��ام 1988م، “برقي��ات عاجلة 
إلى وطني” ع��ام 1990م، “آخر 
الس��يوف” عام 1992م، “قصائد 
ح��ب” ع��ام 1992، “ام��رأة بال 
س��واحل” عام 1997م، وخذني 
عام  الش��مس”  ح��دود  إل��ى 
1997م، “لقصيدة أنثى واألنثى 
قصيدة – 1999م، والورود تعرف 
الغضب – 2005م، رس��ائل من 
الزمن الجميل – 2006م، كلمات 
خ��ارج حدود الزم��ن – 2008م، 
الشعر والنثر.. لك وحدك 2016م، 
قراءة في ك��ف الوطن 2018م، 
الشعر  أظافر تكتب  وللعصافير 

2018م.
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أعياد الكويت الوطنية

• کيف ترى الكويت بعد 
60 عامًا من اإلستقالل؟ 
أود أن أتقدم لمجلة الدانوب 
االزرق بجزيل الشكر والتقدير 
على متابعتها الكريمة لهذه 
المناس��بة والحتفاالت دولة 
الس��تين  بالذكرى  الكوي��ت 
والذكرى  االس��تقالل  عل��ى 
الثالثون على التحرير، كما ال 
يفوتني اإلش��ادة بجهودكم 
واهتمامكم بمتابعة األحداث 
والمناس��بات الت��ي تحتفل 

به��ا دولة الكوي��ت، إن هذا 
الحرص ينبع من إحساسكم 
بانتمائكم وهويتكم العربية 
بهذه  لي  واسمحوا  األصيلة، 
المناسبة ان أرفع أسمى آيات 
التهاني لمقام حضرة صاحب 
السمو الش��يخ نواف األحمد 
الجاب��ر الصباح وس��مو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
اهلل  الصباح حفظهما  الجابر 
المناس��بة  بهذه  ورعاه��م 
العزي��زة عل��ى قل��وب كل 

الكويتيين والمقيمين الشرفاء 
عل��ى أرض الكوي��ت، ونحن 
نعيش ه��ذه الذكرى العطرة 
وهذه المناس��بة ال بد لنا أن 
نستذكر األباء واألجداد الذين 
عملوا بأصعب الظروف لكي 
تبقى راية الكويت عالية، أن 
ما نعيش ب��ه اليوم من أمن 
ورخاء وإس��تقرار له��و نتاج 
بكل  وعمل  لش��عب ضحى 
جهد لتس��تمر مسيرة الخير 
وترتف��ع راي��ة الحق وتبقى 

ذك��رى اإلس��تقالل والتحرير 
األجيال،  فرح��ة تنعم به��ا 
وما نالحظه اليوم من تقدم 
على كافة المستويات لبناء،، 
كويت جدي��دة،، وفق خطه 
تنموي��ة واع��ده لهو مصدر 
الكويتيون،  نح��ن  لن��ا  فخر 
وبال شك ستفخر به األجيال، 
وكم��ا تتابع��ون اليوم وفي 
لسمو  الحكيمة  القيادة  ظل 
أمير البالد وسمو ولي عهده 
افاق التنمية والتطور بدولة 

حوار مع سفير الكويت بمناسبة األعياد الوطنية 
أحتفل��ت دولة الكوي��ت هذا الع��ام بالذکرى 
الس��تين على اإلس��تقالل والذک��رى الثالثون 
على التحرير بشعار )للسالم وطن(، ويعبرهذا 
الش��عار عن دور الكوي��ت الريادي في تحقيق 
السالم الدولي الذي أرسى دعائمه سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد الصباح طيب اهلل 
ثراه وواصل مسيرته المبارکة سمو الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصب��اح حفظه اهلل ورعاه،وقد 
بدأت اإلحتفاالت في کافة المؤسسات الرسمية 
والمجمع��ات التجاري��ة والط��رق الرئيس��ية، 
وقد أعلنت وزارة الدف��اع بدولة الكويت بأنها 
س��تقيم عرضًا عسكريًا جويًا وبحريًا لإلحتفال 
بهذه الذکرى، وبس��بب إنتش��ار وباء الكورونا 
ولم تتمكن س��فارة دولة الكويت لدى هنغاريا 
من إقامة حفلها الس��نوي المعت��اد. بيد أننا 
ألتقينا في هذه المناس��بة مع سعادة سفير 
دولة الكويت في المجر سعد العسعوسي وقد 
تفضل باإلجابة على أسئلة طرحناها بمناسبة 
إحتفال الكويت بالذکرى الس��تين لإلستقالل 

والثالثين على التحرير. 

ملـــف العــــدد
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أعياد الكويت الوطنية

الكوي��ت لكي تبق��ى منارة 
خي��ر واس��تقرار ينع��م بها 
على  والمقيمي��ن  ش��عبها 
أرضها وشعوب العالم أجمع، 
وندعو اهلل عز وجل أن تزول 
ه��ذه الغمه وينقش��ع هذا 
الوباء عن العالم ويس��تمتع 
أهل الكويت ومحبيها بذكرى 

شهر فبراير من كل عام.

ُعرف��ت الكوي��ت لدى   •
الرأي العام العالمي بأنها 
مرکزًا إنسانيًا إضافة إلى 
مس��حة الوئام والتناغم 
الوطن��ي بين ش��عبها. 
هل تحدثنا عن تجليات 
اإلنسانية  المسحة  هذه 
الكويت في  التي الزمت 
تاريخها وطبعت نسيجه 

اإلجتماعي؟ 
ف��ي الحقيقة وكم��ا ذكرتم 
وبمناس��بة مرور ستون عامًا 
على إنشاء الصندوق الكويتي 
للتنمية ال تزال دولة الكويت 
تساهم وتدعم أكثر من مائة 
دوله ح��ول العال��م، إن هذا 
المبدأ المتجذر في الش��عب 
الكويت��ي والمس��تمد م��ن 
السياس��ية  القيادة  حكم��ة 
في دعم ومساعدة وإستقرار 
والصديقة  الش��قيقة  الدول 
لهو أس��اس العالق��ات التي 
ترتبط بها دولة الكويت بدول 
العال��م، وكم��ا تعلمون فقد 
توجت دولة الكويت من قبل 
أكب��ر هيئة دولية في العالم 
)األمم المتحدة(ومنحت لقب 
»مركز العمل اإلنساني:« كما 

تم منح س��مو األمي��ر الراحل 
الش��يخ صباح األحمد الصباح 
طي��ب اهلل ث��راه لقب،،قائد 
العمل اإلنس��اني،، وسيبقى 
اثر هذه المساهمات العالمية 
مس��تمر، حيث صنفت دولة 
الكويت بأعلى درجات العمل 
هذه  وس��اهمت  اإلنس��اني 
الصف��ات بتكوين ش��خصية 
المواطن الكويتي وحبه لعمل 
ومس��اعدة  والتطوع  الخي��ر 
ش��عوب العالم والتكيف مع 
الش��عوب، ومن افضل  كافة 
الش��واهد على ذل��ك وفي 
العالمية  األزم��ة  ه��ذه  ظل 
فإن دول��ة الكوي��ت تبرعت 
العالمية  لمنظم��ة الصح��ة 
لمواجهة فيروس كورونا كما 
قام مدي��ر المنظمة بتقديم 
الش��كر لدول��ة الكويت على 
دعمها القوي ووصفها بانها 

واحدة من أعلى المساهمين 
في أعمال الطوارئ وش��ريك 
قوي في حماية األش��خاص 
المعرضين للخطر، وال تستغرب 
عندما أق��ول لك بأن الكويت 
تحتضن أكثر من مائه وستون 
ويتمتع  أرضها  جنسيه على 
المقيمون بالحرية واالستقرار 
ويعملون على تنمية وتطوير 
هذه األرض الت��ي توفر لهم 
وألسرهم سبل العيش الكريم.

• يعرف متابعو ودارس��و 
أن  الدولي��ة  العالق��ات 
الكوي��ت أول بل��د ف��ي 
الخلي��ج العرب��ي أق��ام 
عالقات مع المجر. کيف 
ترى العالقات الراهنة بين 
البلدين وآفاق تطورها؟ 

نستذكر بكل التقدير واالعتزاز 
ق��رار الحكوم��ة الهنغاري��ة 

عندم��ا رغب��ت ب��أن يكون 
له��ا مقر دائ��م في منطقة 
الخليج في نهاية الستينات 
وبعد استقالل دولة الكويت 
وقد تم اختيار دولة الكويت 
الفتت��اح أول مكت��ب تجاري 
هنغاري في المنطقة، وبدأت 
العالق��ات اإلقتصادي��ة بين 
وارتفع  الصديقي��ن  بلدين��ا 
حج��م التبادل التجاري حيث 
كانت دول��ة الكوي��ت مركزًا 
إلع��ادة التصدير والتنس��يق 
المنطقة  دول  م��ع  التجاري 
لفترة  المكتب  واس��تمر هذا 
طويل��ة ثم تح��ول إلى مقر 
لس��فارة هنغاري��ا في دولة 
الكوي��ت، ومنذ تل��ك الفترة 
ترتب��ط دول��ة الكويت بأكثر 
م��ن ثالثين مذك��رة تفاهم 
بكاف��ة  ثنائي��ه  وإتفاقي��ه 
المعنى  وتجس��د  المجاالت 
الثنائي  للتع��اون  الحقيقي 
وتعتب��ر مث��ااًل يحت��ذى به 
القائمة  المتمي��زة  للعالقات 
على اإلحت��رام المتبادل بين 
الدول وستبقى دولة الكويت 
حريصة عل��ى هذه العالقة 
نعمل  بالس��فارة  هنا  ونحن 
وبكل ما نستطيع من جهد 
لتطوي��ر ه��ذه العالقة وبما 
يواك��ب العالق��ات المتميزة 
والدور ال��ذي تلعبه هنغاريا 

في اإلتحاد األوروبي.
ف��ي نهاي��ة اللقاء ش��كرنا 
سعادة السفير على إحاطته 
وتفاعله مع وس��ائل اإلعالم 
وتش��جيعه لإلعالم العربي 

في ديار اإلغتراب. 

ملـــف العــــدد

 
ً
ستـون عامـا

من البناء واإلرادة الوطنية 
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 Szőcs Géza غيب الموت الشاعر المجري
كبير المستشارين لشؤون الثقافة لرئيس 
وزراء المجر Orbán Viktor وذلك في 5 
نوفمبر حيث نقل الى المشفى في حالة 

صعبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا. 
ول��د الش��اعر ع��ام 1953 ف��ي مدينة 
Marosvásárhely برومانيا وكان يستشعر 
أهمي��ة البعد الثقافي في تكوين األمم 
وأضح��ى رئيس��ًا لنادي القل��م المجري 
وحص��ل على جوائز كوش��وت ويوجف 
أتي��ال وجائزة األكاديمي��ة األوروبية في 
فيينا. وكان ناذراً حياته للشعر زاهداً بأمور 

السياسة, وكان يؤمن بحرية الصحافة. 
وعمل ف��ي عام 2010 إل��ى عام 2012 
س��كرتيرًا للدول��ة ف��ي وزارة الم��وارد 
الوطني��ة للثقاف��ة التابع��ة لحكومة 
أورب��ان الثانية. اضاف��ة الى كونه كبير 

المستشارين الثقافيين.
من أعماله ديوانه الش��عري األول )هل 
عبرت الماء( وقد ُنش��ر في بوخارست 
ع��ام 1975 وحصل عل��ى جائزة رابطة 
الكتاب الرومانيين عام 2008 عن روايته 
» ليمبوب��و«. وقد صدر أخ��ر ديوان له 
في عام 2020، تحت عنوان )حوار في 
الجحيم( ف��ي أعمدة الحاض��ر األدبي 
 / األدب  موج��ز  وكت��اب   2019-2008

الرسائل األدبية. 
وقد كتب الفنان العربي السوري المقيم 
في المجر منذ أكثر من نصف قرن تأبينًا 

أرسله للدانوب األزرق هذا نصه: 
تعرض��ت الحي��اة الثقافي��ة الهنغارية 
تعويضها  اليمك��ن  لخس��ارة  واالوربية 
بوفاة الشاعر الهنغاري المتعدد المواهب 
جيزا سوتش رئيس نادي البن كلوب عن 
عم��ر يناهذ 67 عام��ا وهو حاصل على 
جائزة يوجف اتيال التي تعطى للشعراء 
المميزي��ن والحاصل أيض��ًا على جائزة 
كوشوت اليوش التي تعطى لكبار العلماء 
والفنانين واالدباء المميزين والمعروفين 

بتأثير افكارهم في المجتمع.
جيزا س��وتش ولد ف��ي مدينة مروش 
فاشارهي في ترانس سيلفانيا وترعرع 
ف��ي عائل��ة مثقفة حي��ث كان والده 
ناقدًا وصحفي��ًا ووالدته كانت مترجمة 
ومن��ذ طفولت��ه كان االدب والكتاب��ة 
والتحرير وحب الوطن من اكبر اهنماماته 
ونشاطه باالضافة الى قضايا المجتمع 

الموت يغيب المستشار الثقافي لرئيس وزراء المجر

 الفنان بهجت اسكندر 
 Szőcs Géza وذكرياته مع الراحل

ثقافــــة وفنــــون
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ال��ذي كان يعي��ش فيه ف��ي ترانس 
سيلفانيا برومانيا حيث كان ينتمي الى 
االقلية المجرية التي بقيت بعد الحرب 
العالمية األولى ضمن حدود رومانيا وفق 
تقسيمات ماعرف باتفاقية تريانون وهو 
م��ن المناهضين للظل��م وكان من كبار 

المناصرين لقضايا قوميته. 
وقد عبر عن مناهضته لالضطهاد وقمع 
الحري��ات من خالل الصحافة ووس��ائل 
اإلع��الم المتاحة وكان من الناش��طين 
والمسؤلين في أحزاب األقلية المجرية 
ل��دى رومانيا وبعد ذل��ك انتخب عضوا 
في البرلمان – بوخارس��ت لمدة عامين 
وقد وضع في السجن ايام حكم الرئيس 
تشاوشيسكو في رومانيا بسبب حركته 
الثقافي��ة وتأثي��ره اإلجتماع��ي وبعد 
خروجه من الس��جن كلف بانشاء وإدارة 

راديو أوروبا الحرة في بودابست.
وبعد ذلك كان عضواً في حكومة أوربان 
فيكتور الثانية حيث إحتل منصب وكيل 
وزارة الثقافة وبعدها أصبح المستش��ار 
الثقاف��ي األعلى الخ��اص لرئيس وزراء 

المجر أوربان فيكتور. 
حصل على الكثير من الجوائز واالوسمة 
الرفيعة وكان له شعبية كبيرة حتى أنه 

كان يحظى بإحترام خصومه. 
صدرت ل��ه كتب ومؤلفات كثيرة مميزة 
في الشعر والسياسة وهموم المجتمع 
وبالنسبة لي شخصيا كنت اعرفه منذ 
عقود عندما التقيته للمرة االولى في 
ترانس سيلفانيا  مروشفاش��ارهي في 
كان انس��انًا متواضعًا جدا ولن أنس��ى 
لفتته اإلنس��انية عندم��ا التقيته في 
مدينة بيتش المجرية اثناء حفل تكريم 
الشاعر والمفكر السوري الكبير أدونيس 
بجائزة البن كلوب الرفيعة فقد ناداني 
إلى جانبه وس��ألني كيف حال والدتك 
ف��ي خضم الحرب والخ��راب الموجودة 
حاليا في س��وريا فأجبت��ه امي بخير 
وهى مبسوطة ومحبوبة ضمن أسرتها 
وكم كنت يا صديقي جيز كبيرا وكبيرا 
جدا وانس��انا في حبك واخالصك في 
االطمئنان عن صحة أمي العزيزة فهي 

لفتة لن أنساها ماحييت. 
وداعا وداعا وليرحمك اهلل ياجيزا

بهجت اسكندر
کشكميت-هنغاريا

ثقافــــة وفنــــون
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تحتفل المجر کل عام بيوم الثقافة المجرية وقد بدأ هذا التقليد في 22 يناير من عام 1989 
وذلك لتكريس الوعي الوطني وإحياء التقاليد التاريخية والتي جسدتها الثقافة المجرية 

بأجناسها المتنوعة. وفي هذا العام تم اإلحتفال بهذا اليوم عبر اإلنترنت بسبب جائحة کورونا. 
وفي هذه المناسبة تعرض الدانوب األزرق لمحات عن بعض األدباء المجريين: 

ثقافــــة وفنــــون

المجر تعلي الشأن الثقافي بتخصيص يوم للثقافة

لري��اض  ا صحيف��ة  نش��رت 
 2017 الس��عودية في نوفمبر 
حوارًا مع الكاتب المجري السلو 
بعد فوزه بجائزة عالمية کبرى 
وهي جائزة المان بوکر الدولية، 
ال��ذي فاز بها بعد 30 عامًا من 
کنابته لرواي��ة )تانغو الخراب( 
التي ترجمه��ا مؤخرًا المترجم 
النبه��ان  الح��ارث  الس��وري 
التنوي��ر. ونظرًا  ونش��رتها دار 
ألهمية الحوار فإننا نفرده أمام 
الق��ارئ المهتم بجوانب األدب 

المجري.
• وفي رده على سؤال على 
أن هذا الحوار يش��كل أول 
مقابلة مع صحيفة عربية 
وم��ا الذي تود قوله لقرائك 

العرب أجاب: 
أجل هذا صحيح، هي أول مقابلة 
بالعربي��ة، أما ما أود قوله للقراء 
الرواية،  العرب فقد قلته ف��ي 
وأنا على ثق��ة أن القراء العرب 

يفهمونه.
• هل تنبأت روايتك بسقوط 
الشيوعية؟ وهل هي ابنة 

تلك المرحلة وحدها؟
سقوط الش��يوعية السوفيتية 
كان متوقعًا من قبل الشيوعية 
يمكنني  نفس��ها،  السوفيتية 
اس��تنباط ه��ذه الحقيقة من 
واقعن��ا ف��ي الثمانينيات، لكن 
روايت��ي )تانغو الخراب( لم تكن 
تتحدث عن النظام الش��يوعي 

الهنغ��اري، وإنم��ا ع��ن العالم، 
البشرية  الطبيعة  حالة  تناولت 
الميتة، حينما كتبت هذه الرواية 
ظننت أنني كتبت كتابًا للجميع 
وعن الجميع، عن كل واحد منا 
عن حياتنا اليومية وعن الكارثة 

التي نحن فيها.
• يبدو البناء الفني للرواية 
ق��د صمم بعناي��ة وحرص 
قبل کتابة الرواية، هل هذا 
صحي��ح؟ وه��ل تتبع هذه 

الطريقة دائما؟
كال، إطالقًا، إنني أتبع غريزتي 
فقط في رواية )تانغو الخراب( 
كم��ا في كل روايات��ي، لم يكن 
ثمة أي بناء مسبق في ذهني، 
أكتب فقط في حال إذا ما كانت 
الرواية يجب أن تكتب، إنني آخذ 
هذا التساؤل بعين االعتبار دائماً، 
وأكتب الجملة األولى وأرى، هل 
ه��ذا مهم للغاي��ة فعال؟ وهل 
كتبت أنا ه��ذه الجملة أم أنها 
كتبت نفسها؟ إذا ما كان الجواب 
نعم، يمكنن��ي بالتالي الكتابة 
أكثر، في هذه الحالة، الرواية كليًا 
تعبر عن نفسها، وتخلق نظامها 
وبناءها الفن��ي الخاص، تعرف 
الرواي��ة بناءها الفن��ي المالئم 
لها من أول كلمة إلى آخر كلمة 
أكثر من��ي، لهذا فإنني بحاجة 
إلى غريزتي فقط، فبمثل هذه 
الغريزة يمكنني أن أتحدث وأن 
أكون حذراً، وأن أس��مح لألشياء 

بالمضي قدمًا بسلطتها الذاتية، 
وهذه هي أفضل وس��يلة، في 
الواقع، ال يحتاج الكاتب إلى إرادة 
إلى انضباط صارم  أنانية، وإنما 
ليدع األش��ياء تمضي قدمًا كما 

ينبغي لها أن تكون.
• کان ثم��ة إش��ارات غي��ر 
مباش��رة ف��ي الرواي��ة عن 
القم��ع والفس��اد، هل کان 
ذل��ك ج��زءًا م��ن جمالي��ة 
الرواية أم هروبًا من الرقابة؟
لم تلع��ب الرقاب��ة دوراً، أنا من 
جي��ل لم تكن فيه الش��يوعية 
الس��وفيتية مخيفة، بل كانت 
تافهة، تافهة جداً، لهذا كتبت 
هذه الرواي��ة دون أدنى اعتبار 
للرقابة مطلق��ًا، على كل حال 
لم أكن واثقًا حينها من إمكانية 
نش��ر روايتي )تانغ��و الخراب(، 
وكانت مفاجأة كبيرة بالنس��بة 
لي حين تمكنت من ذلك، كانت 
الرقابة مثل الش��رطة أو غيرها 
من مؤسسات الدولة الشيوعية 
كسولة جداً ومهملة، لهذا كانت 
الرواي��ة مصممة على أس��اس 
الجوانب الجمالية والفلس��فية 

وحدها.
ه��ل يمك��ن أن تخبرن��ا   •
عن التأثي��رات الدينية في 
استثمرتها  وکيف  الرواية؟ 

فنيًا؟
إذا كن��ا نفكر ف��ي الدين كأمر 
المتس��امحة  الرغبات  يه��ذب 

فبالتأكيد  الرواية،  لش��خصيات 
أن ه��ذه الرواية بش��خصياتها 
لها جانب ديني، ألن هذا النوع 
لديها  الش��خصيات  من  نفسه 
ش��يء من هذا القبيل، موقف 
كان محددًا م��ن قبل مهمتي 
وحدها وه��ي أن أكون مخلصًا 
في  ومنضبط��ًا  لش��خصياتي 

تركها تعبر عن نفسها.
• اللغ��ة الهنغاري��ة لغ��ة 
للغات  بالنس��بة  حديث��ة 
األوروبية األخرى، ما هو تأثير 
ذلك على األدب الهنغاري؟
للغاية  قديمة  الهنغارية  اللغة 
مثل جمي��ع اللغ��ات األوروبية 
األخ��رى، لك��ن األدب الهنغاري 
أح��دث بكثير جدًا من غيره من 
األوروبية  األوروبية وغير  اآلداب 
والعبرية  والالتينية  كاليونانية 
والعربي��ة، وق��د كان تأثير ذلك 
عميق��ًا، فاآلداب األوروبية وغير 
األوروبي��ة القديمة توفر للناس 
أنفسهم،  للتعبير عن  وس��يلة 
أعلى درج��ات التعبير، وبالنظر 
الهنغ��اري فقد تأثر  إلى األدب 
بش��كل أعمق وأقوى من خالل 
الالتينية، ثم تأثر الحقًا بش��كل 
مباش��ر وكبير باألشكال األدبية 
األلمانية، ف��ي الواقع إن األدب 
الهنغاري كبناء بالمعنى الحديث 
هو حدي��ث فعاًل ويمكن القول 
إنه منذ بضعة قرون فقط، وكان 
تأثير ذلك ذا أهمية اس��تثنائية، 

Laszlo Krasznahorkai األديب المجري
تانغو الخراب والطبيعة اإلنسانية المعطوبة
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على س��بيل المثال -وهذا هو 
زم��ان وم��كان قول ذل��ك- أن 
الهنغاري��ة لديها أفضل ترجمة 
للقرآن الكريم أو الشعر الصوفي 
واللذين كان لهما تأثير س��حري 
على بع��ض ش��عرائنا وكتابنا 
المعنى فإن  العظيمين، وبهذا 
تأثير ال��روح العربية هذه األيام 
ربما أكثر عمقًا بالنسبة للشعر 

المجري مما قبل.
• تكتب جم��اًل طويلة ذات 
رات  واس��تعا تش��بيهات 
متتالية، لم��اذا؟ وهل هذا 
األدب  ف��ي  س��ائد  نم��ط 

الهنغاري عمومًا؟
أستخدم جماًل أطول من الشكل 
المعتاد ألن النص األدبي بالنسبة 
لي يج��ب أن يك��ون قريبًا من 
الطريقة التي يفكر بها الناس، 
إذا كنت تفكر بإقناع شخص ما 
فإنك ال تحتاج كثيرًا إلى الجمل 
القصيرة، بل عل��ى العكس إن 
الجمل القصيرة عوائق في مثل 
هذه الحالة! إذا كنت ترغب في 
إقناع الن��اس -وهذا م��ا أريده 
أنا!- فإنك بحاجة إلى هذا النوع 
م��ن بناء الجم��ل حيث يمكنك 
التح��دث دون أي عقبة، أليس 
كذلك؟ هذا هو ما حدد طريقتي 
ف��ي الكتاب��ة، أن أج��د ما هو 
أفضل ش��كل للتعبير في اللغة 
األدبية في كتبي، وفي الجانب 
اآلخر من هذا الس��ؤال، ما الذي 
يريد األدب إيصال��ه؟ في رأيي 
أن ل��ألدب قوة س��حرية ودورًا 
س��حريًا في مس��توى عال من 
التفكير البشري يحتاج إلى أداة 
استثنائية وهي اللغة السحرية، 
واللغة الس��حرية لديها طريقة 
إيجاد شكلها،  في  اس��تثنائية 
التكرار  المث��ال  عل��ى س��بيل 
الطقوسي  والتكرار  الطقوسي، 
ال يتس��امح مع الجمل القصيرة، 
إنه تي��ار ال نهاية له من األفكار 

والمشاعر والروح.
• م��ا هو تعليق��ك حول ما 
يق��ال حاليًا من تأثير کافكا 

وبيكيت عليك؟
ل��م أكن ألصبح كاتبًا لوال كافكا، 
كنت ربما في العاشرة أو الحادية 
عشرة حينما س��رقت )القلعة( 
من مكتبة أخي وقرأتها س��راً، 
ألنني كنت أريد أن أثبت وأبرهن 
ألخي أنني قادر على مشاركة 
الحديث مع أصدقائه، كان أخي 
وكانت  أعوام،  بس��تة  يكبرني 
فرصة  األعمق ه��ي  رغبت��ي 
الدخول ضم��ن دائرة أصدقائه، 
بالطبع لم أتمكن من فهم شيء 
من الكتاب حينها، لكنني قرأته 
كما لو كان كتابًا مقدسًا، ال شيء 
للفهم، لكنه بالمجمل كان فاتناً! 
نف��س الحالة حدث��ت لي مع 
بيكيت حينما قرأت أشعاره ألول 
مرة، لم أفهمه بالفعل، لكن تولد 
لدي شعور أنه شعر رائع! حينما 
تعجب عادة فإنك ال تسأل عما 
أن��ت معجب به! فق��ط تترك 

نفسك تتمادى باالفتتان به.
• نشرت روايتك عام 1985م، 
ث��م ف��ازت بجائ��زة البوکر 
عامًا  ثالثين  بع��د  الدولية 

من ذلك، کيف تفس��ر تأخر 
اکتشافك في الغرب؟

ف��ي التاري��خ الحقيقي لألدب 
-كم��ا أعتقد- ال يوجد ش��يء 
مثل »اكتشاف متأخر جدًا«، ومن 
جانب آخر إذا ما حصل كتاب بعد 
سنوات عديدة على جائزة رائعة 
مثل جائزة البوك��ر فهذا يثبت 

بقاء أهمية العمل.
• ه��ل يمك��ن أن تحدثن��ا 
وأبرز  الهنغ��اري  األدب  عن 

قضاياه؟
 كان الشعر وما يزال أهم عنصر 
في األدب الهنغ��اري، كان ثمة 
حقًا بعض الشعراء العظماء من 
ولألسف  اليوم،  وكذلك  هنغاريا 
أعمالهم لم توفق بترجمة جيدة 
ألن الش��عر الجيد واألدب الجيد 
غي��ر قابلين للترجمة، لكن ربما 
سيأتي ذات مرة من يستطيع أن 
يحدثكم عّما أعجبه في الشعر 
الهنغاري، إنني أتبع هذا التقليد 
وأحاول استخدام اللغة الشعرية.
• بم يختلف األدب في شرق 
أوروبا عنه في غرب أوروبا؟ 

وهل ما ي��زال ثمة اعتقاد 
بوجود مرک��ز وأطراف في 

األدب أيضًا؟
فروقات  ثم��ة  نعم  باختص��ار: 
لكنها في انحس��ار ألن التقاليد 
العالمية ال تقهر، ففي مثل هذه 
الظروف ستصبح الرداءة إلزامية، 
م��ا أكثر م��ن أن تظه��ر الرداءة 
نفسها على أنها أعلى مستوى 

للتعبير البشري، إنه فظيع.
• ف��ي النهاي��ة، کيف کان 
العمل على الفيلم المأخوذ 
عن الرواية؟ وما مدى رضاك 

عنه؟
أعطي��ت كل ش��يء صديقي 
المخرج السيد )بيال تار(: العنوان 
والكلمات  والقصة  والشخصيات 
والجمل واإليقاع واللحن والنص، 
وأعتقد أننا قمن��ا بعمل فيلم 
إنن��ي فخور بذلك  مهم منها، 
وكنت س��عيدًا به��ذا التعاون، 
بالمناسبة أنا ملول من األفالم، 
لك��ن العم��ل م��ع الس��يد تار 
استثنائيًا، كانت مجرد مساعدة 

بسيطة لصديقي.
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تحتفل المجر کل عام بيوم الثقافة المجرية وقد بدأ هذا التقليد في 22 يناير من عام 1989 
وذلك لتكريس الوعي الوطني وإحياء التقاليد التاريخية والتي جسدتها الثقافة المجرية 

بأجناسها المتنوعة. وفي هذا العام تم اإلحتفال بهذا اليوم عبر اإلنترنت بسبب جائحة کورونا. 
وفي هذه المناسبة تعرض الدانوب األزرق لمحات عن بعض األدباء المجريين: 

المجر تعلي الشأن الثقافي بتخصيص يوم للثقافة

المجلس  ع��ن  دوري��ًا  يص��در 
الوطن��ي للثقاف��ة والفن��ون 
واآلداب في الكويت مطبوعات 
تحم��ل روائ��ع األدب العالمي 
إضافة الى أبحاث رصينة في 

علوم اإلجتماع والفلسفة. 
وقد أص��در المجل��س ترجمة 
لرواي��ة »الس��كينة«  عربي��ة 
بارتيش،  أتيال  المجري  للكاتب 
للمترجم نافع معال، ومراجعة 
الترجمة الدکتور عبد اهلل عبد 
العاطي النجار.ضمن سلس��لة 

»إبداعات عالمية«. 
ويمك��ن الق��ول إنه ل��م يحظ 
ن��ص أدبي مج��ري معاصر بما 
رواية »الس��كينة«  حظيت به 
من احتفاء على مستوى العالم، 

فقد ص��درت بطبعات عديدة 
في بودابست، وما تزال تالقي 

رواجها األدبي في موطنها.
»الس��كينة« هي نص ما بعد 
حداثي م��ن حيث البناء وعلى 
نقي��ض م��ن عن��وان الرواية، 
ف��إن محتواها يفتقر تماما إلى 
الس��كينة، فأحداثها تدور في 
فت��رة حكم الح��زب الواحد إثر 
ثورة 1956 وإنتهاء هذه السلطة 
مع بدأ الحياة الديمقراطية في 

المجر عام 1989. 
اعتب��رت رواي��ة »الس��كينة« 
أفضل رواية مترجمة في أميركا 
لعام 2001، ويج��در القول إنها 
وضعت كاتبها أتيال بارتيش في 
المقدمة إل��ى جانب الروائيين 

المبدعين المعاصرين، وجعلته 
يتف��وق على أبن��اء جيله في 
أن  بع��د  العالمي��ة  ش��هرته 
ترجم��ت إلى أكث��ر من 30 لغة 
من��ذ صدورها في ع��ام 2001، 
إضافة إلى ما أحرزه الكاتب من 

جوائز أدبية.
ورواية »الس��كينة« تعتبر من 
أشهر 9 روايات مجرية مترجمة 
على مستوى العالم. وسرعان ما 
تلقفتها دور النشر في غالبية 

البلدان األوروبية واألميركية.
وهي نص »ما بع��د حداثي« 
من حيث البن��اء وعلى نقيض 
من عنوان الرواية، فإن محتواها 
يفتقر تمامًا إلى الس��كينة، لما 
تحمل من أحداث مؤلمة جرت 

إبان حكم الحزب الواحد.
وم��ا يقيد البطل ف��ي الرواية 
ويفقده الس��كينة ليس فقط 
العالق��ة المتناقض��ة بأم��ه- 
الممثل��ة المعتزل��ة المريض��ة 
يعي��ش معها  التي  نفس��يًا- 
في بي��ت واح��د ويرعاها، بل 
يقيده أيض��ًا ما أقامته حبيبته 
التراجيدي كذلك(  المصير  )ذات 
من جدران وعوائق في وجهه 
ليبق��ى محاص��را حت��ى في 

السجن المجازي.
إنها رواية تحمل توق اإلنس��ان 
ف��ي كل م��كان ال��ى الحرية 
وه��ي تعكس تجربة ش��عب 
الحياة  ال��ى  للوص��ول  كاف��ح 

الديمقراطية. 

Bartis Attila ترجمة عربية لرواية السكينة لألديب المجري

ثقافــــة وفنــــون
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غياب المفكر التونسي بوحديبة يطرح جدلية التواصل المعرفي العربي

Farkas Árpád الموت يغييب الشاعر المجري

ثقافــــة وفنــــون

فق��د الفك��ر العرب��ي ف��ي 17 
ديس��مبر المفكر التونسي عبد 
الوه��اب بوحديب��ة، وق��د م��ر 
خب��ر وفات��ه دون ضجيج ذلك 
أن العال��م مش��غول في قضايا 
أكثر إثارة م��ن تقدير المفكرين 
والفالسفة. بيد أن رحيله يطرح 
جدلية التواصل المعرفي العربي 
وضرورات��ه إذ أن��ه من اإلجحاف 
أن يك��ون العالم العرب��ي زاخرًا 
بالمفكري��ن والفالس��فة الذين 
يتم تقديرهم من ثقافات أخرى 
وتحج��ب أعماله��م ع��ن عالم 

الثقافة العربية. 
المفكر بوحديبة صاحب الكتاب 
ف��ي  »الجنس��انية  الش��هير 
اإلسالم«، الصادر منذ أكثر من 40 
عامًا، والذي حظي بترجمة لغات 
عدة، ألهميته وعذوبة المقاربة 
والكتاب��ة. وهو من مؤسس��ي 
الجامع��ة في تون��س، وتلقى 
تكوين��ًا مزدوجًا ومنفتحًا، حيث 
درس ف��ي جامعة الس��وربون 
وعل��م  الفلس��فة  الفرنس��ية 
االجتم��اع. وظل يفك��ر ويكتب 
ويتفاعل مع قضايا األمة العربية 
إلى  وحضارة  ثقافة  واإلسالمية 

آخر عمره.
كت��ب بوحديبة ح��ول الجنس 
في اإلس��الم، وأظهر أن اإلسالم 
متصال��ح مع طبيعة اإلنس��ان، 
وأعطى – أي اإلسالم - للجسد 
مكانة مقدس��ة، مؤكدًا مسألة 
الطهارة ودالالته��ا في الثقافة 
المسلمين  واحتفاء  اإلس��المية 
بنظافة الجسد، مشيراً إلى فضاء 
الحمام ف��ي المدين��ة العربية 
اإلسالمية، من ذلك ما أورده في 
خصوص مدينة بغداد حيث كان 
عدد الحمامات 60 ألفًا، أي حمام 

لكل 50 ساكنًا.
األخي��رة، أطل  الس��نوات  وفي 

علينا بكتاب زكي الرائحة، اهتم 
فيه بثقافة العطور في اإلسالم 
ومنزلة العطر ووظائفه في إذكاء 
العالق��ة بين الجنس��ين وفي 
التطبيب، عالوة  التجميل وفي 

على وظيفته االقتصادية.
ف��ي اإلجابة عن هذا الس��ؤال، 
يأخذن��ا عال��م االجتم��اع عبد 
الداخل  إلى  بوحديب��ة  الوهاب 
المس��لمة،  العربية  الذات  وإلى 
وهناك يقدم أطروحته المهمة 
التي يمكن تلخيصها في كون 
النظام الثقاف��ي للذات العربية 
يعاني من مشكلة مع االختالف 
مع الغير القريب منه والمجاوز له، 

أي مش��كلة مع المرأة، ومشكلة 
م��ع المختلف ف��ي اللون وفي 
الفكر. بمعنى آخر، هو يحدد لنا 
بوصلة اإلصالح ومنطقة العطب، 
المتمثلة ف��ي النظام الثقافي 
ال��ذي هو بحاجة إل��ى مراجعة 
التس��امح  على  وتربية  ونق��د 
والقب��ول بالمختلف، والتقليص 
من هيمن��ة ثقافة إيثار التماثل 
عل��ى االخت��الف. أي أن الذات 
العربية في نظر بوحديبة تحتاج 
إلى التغيير الذي يتطلب بدوره 
إصالحًا ديناميكيًا للعقل والروح 

والضمير.
وقد نعت وزارة الثقافة التونسية 
الراحل الذي يعتب��ر من من أبرز 
المفكري��ن التونس��يين، وتوّلى 
رئاسة )بيت الحكمة( من أواسط 
التسعينيات إلى العام 2011، كما 
كان عضواً في »المجمع األوروبي 

للعلوم واآلداب والفنون«.
يذكر أن بوحديبة أصدر العديد 
م��ن المؤلفات ف��ي مجال علم 
العربي��ة  باللغتي��ن  االجتم��اع 
والفرنسية، ونال »جائزة الشارقة 
الدولية للثقاف��ة العربية« عام 

.2004

غيب الموت في 7 فبراير الش��اعر المجري 
 .Kossuth الحائز على جائزة Farkas Árpád
 Orbán وقد نش��ر دولة رئيس وزراء المجر
Viktor رس��الة تعزي��ة وجهها الى عائلة 
الفقيد أشار فيها الى شجاعته وإلى نهجه 
في الحفاظ على الوصايا األبدية للمجتمع 
الهنغاري وإعالء شأن اللغة الهنغارية وقيم 

الوطن. 
 Háromszék كان الش��اعر يرأس صحيفة
المجريين  المعبرة عن  في ترانس��يلفانيا 

في رومانيا وله أشعار وطنية وإنسانية.
مثلت أعماله األدبية نفحات قومية ونظره 
للواقع مع ش��عور بوط��أة الحاضر وتحمل 
نصوصه بعدًا نفسيًا األمر الذي تجلى في 

قصيدته الجميلة »عندما يغتسل الرجال 
المسنون«. 

يع��د الراحل أحد أب��رز ممثل��ي التيارات 
الجديدة في الشعر المجري المعاصر وأحد 

من غاص في القضايا الوطنية. 
ومن أبرز أعماله وتراثه األدبي: 

• الغناء صداع الكحول. قصائد، بوخارست، 
1968

• األنفاق ف��ي الثلج. قصائ��د. كريتريون، 
بوخارست، 1979

• وقت المرأة. كتابات الصحفية. كريتريون، 
بوخارست، 1983

• المنبر الجدران، بودابست، 1985
• نساء ترانسيلفانيا.، 2000-1980
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لعل مادفعنا لكتابة هذا البحث 
 The’ هو رؤيتنا للفلم األمريكي
ال��ذي حش��د   ’Last Holiday
ابطال عالميين في الفن السابع 
لتسويق مدينة کارلوفي فاري 
عبر نس��ج قصة فت��اة قاربت 
عل��ى مفارقة الحي��اة فعزمت 
على تودي��ع حياتها بالعيش 
في نعيم المدينة التشيكية. 

فأننا  الموضوعية  مع  واتس��اقًا 
نفرد بحثًا ع��ن حمامات المجر 
المعدني��ة واماك��ن الع��الج اذ 
تحف��ل المجر بع��دد من اماكن 
لع��الج الطبيعي لتوف��ر المياة 
المعدنية والخبرة التاريخية في 
العالج الفيزيائي بحيث اضحى 
الكثير من السكان ينصرفون عن 
العمليات الجراحية إلالم العمود 
الفقري والعظام مفضلين العالج 
ذات  الحمامات  ف��ي  الطبيعي 
المياة المعدنية. وعلى الرغم من 
تعدد اماكن هذا العالج في المجر 
اال انها تحتاج الى تعريف علمًا أن 
المئات من سكان السويد والدول 
الس��كندافية يتواف��دون على 

مدينة هيفي��ز Hévíz المجرية 
المعدنية  بالمي��اة  المش��هورة 

ومصحات العالج الطبيعي. 
العثمانيون  األتراك  ولقد ش��يد 
بعد احتاللهم بودا س��نة 1541 
العدي��د م��ن الحمام��ات خالل 
والسابع  عشر  السادس  القرنين 
عش��ر الميالديين. وأحصى أحد 
الرحالة االنكليز 8 حمامات تركية 
في ب��ودا لوحده��ا وذلك عند 

مروره بالمجر سنة 1669.
الش��هيرة في  الحمامات  لك��ن 
بودا تعرضت لالهمال بعد طرد 
األت��راك منها س��نة 1686، ولم 
القرن  إال في  تسترجع عافيتها 
التاسع عش��ر، وذلك بعد تطور 
تقني��ة الحفر العمي��ق، وتقدم 
العلوم الطبية. وقد حفرت أول 
بئ��ر ارتوازية للمي��اه المعدنية 
في جزيرة مارغيت س��نة 1867، 
ليس��تخرج هذا الكنز من عمق 
المياه  118.5 متر، وبلغت ح��رارة 
المعدنية هذه 44 درجة مئوية.

ولع��ل الكثيري��ن م��ن الع��رب 
يعرف��ون حم��ام Gellért الذي 

يعد من أه��م وأرقى الحمامات 
في بودابست، يقع عند الدانوب 
تحت جبل َغّليرت الذي يعتليه 
تمثال الحرية وقلعة الس��يتادال. 
إش��تهرت مياه ينابي��ع َغّليرت 
لغرض االستش��فاء من��ذ القرن 

الخامس عشر. 
وفي الحمام مص��ٌح تقدم فيه 
بينها  الصحية م��ن  الخدم��ات 
الع��الج الطبيعي فيزيكوثرابي 
انهاالتوري��وم.  واالستنش��اق 
وتس��تعمل المياه لعالج أمراض 
ع��دة، منه��ا أمراض األنس��جة 
الرابطة وأمراض العمود الفقري 
والته��اب المفاص��ل ومش��اكل 
األوعي��ة  وضي��ق  الغضاري��ف 
الدموي��ة واضطراب��ات ال��دورة 
االستنش��اق  أما غرف  الدموية. 
فتنف��ع في عالج الربو وأمراض 

التنفس.
كم��ا يرتاد س��كان بودابس��ت 
بش��كل دوري حمام سيتشيني 
يعود  Széchenyi fürdőال��ذي 
بنائ��ة ال��ى ع��ام 1894، وفيها 
للع��الج  معدني��ة  أح��واض 

أحواض  وكذل��ك  واالس��تجمام 
للسباحة بنيت بشكل تدريجي، 
وقد ُأضيفت قاعة الشرب لعالج 
الهضمي عن  الجه��از  أم��راض 
طريق ش��رب المي��اه المعدنية 

سنة 1937.
تتكون أمالح��ه من بيكاربونات 
الكالس��يوم والمغنيس��يوم مع 
الصوديوم، وتوجد فيه الكبريتات 
الس��لفات والفلوري��د. وينف��ع 
ف��ي ع��الج أم��راض المفاصل 
الظه��ر  وأوج��اع  والروماتي��زم 
واألعصاب، وتخفيف آالم انبساط 
الفقري،  العمود  وانحراف  القدم 
ويعجل من النقاهة بعد التعرض 

للحوادث.

 Rudas Fürdő حمام روداش
يبعد عشرات األمتار عن حمام 
راتس ويق��ع على نهر الدانوب 
قرب جسر أرجيبت. بناه األتراك 
العثمانيون في بداية خمسينات 
الق��رن الس��ادس عش��ر، وأعاد 
بناءه مصطفى س��وكولي باشا 
وال��ي بودا س��نة 1566. وأطلق 

حمامات المجر المعدنية: ارث تاريخي وعالجي

معالـــم مجريــــة
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عليه الرحال��ة أوليا جلبي أثناء 
زيارته بودا سنة 1660-1664 اسم 
حمام األعمدة الخضراء. ويشتهر 
الحمام بقبته التي تستند على 
ثمانية أعمدة ويبلغ قطرها 10 
أمتار فوق حوض ثماني األضالع، 
بآجر  مم��ر مس��قوف  حوله��ا 
الحمام  الجزء من  معقود. وهذا 
ال ي��زال بحالت��ه األصلية التي 
تعود الى س��نة 1566. ُأضيفت 
البناية الحالية الى الحمام سنة 
ازداد   1937 س��نة  وف��ي   1896
ع��دد األحواض ال��ى 21 حوضًا. 
الحم��ام خدمات  وتوجد ف��ي 
ع��الج طبيعي كامل��ة. تتراوح 
درجة حرارة الماء في األحواض 
المعدنية الس��تة بي��ن 42-16 
درجة مئوية. يتميز الحمام بمياه 
الكالس��يوم  بيكاربونات  تحوي 
والمغنيس��يوم وفيه��ا أيونات 
الكبريت��ات س��لفات والفلوريد، 
ونس��بة م��ن المواد النش��طة 
إشعاعيًا. وهذه المياه المعدنية 
الس��اخنة مفيدة لعالج أمراض 
الرابطة  واألنس��جة  المفاص��ل 
والديس��ك ونقص الكالس��يوم 
في العظام. ويفيد شرب المياه 
المعدني��ة في ع��الج أمراض 
مسالك المرارة والجهاز التنفسي.
وأجم��ااًل ف��أن مراك��ز الع��الج 
متعددة  المج��ر  في  الطبيعي 
وتشمل عدة مدن مثل الباالتون 
وج��وال, أغر ومناط��ق اخرى اذ 
يعت��ز المجري��ون به��ذه الثروة 
كما يعت��زون بأنه��م كانوا من 
األوائل ف��ي ايجاد طرائق عالج 
الش��لل الدماغي, حين اكتشف 
العال��م المج��ري Pető طرائ��ق 
عالجي��ة ومازال المعهد الجاثم 
اس��مة  يحمل  بودابس��ت  في 
وفي��ه كثي��رون م��ن األطفال 
العرب الذي��ن يعانون من مرض 
الش��لل الدماغي, كما أن أماكن 
العالج الطبيعي تش��هد اقبااًل 
العرب  والمقيمين  الزائري��ن  من 
لدرء أمراض العصر والتمتع بحياة 

هادئة. 

معالـــم مجريــــة
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االمبراطوريات 
تتطاول على أوروبا من جديد

لقد أصبحت رئاسة دونالد ترامب 
اليوم جزًءا من الماضي، األمر الذي 
ُيعيد هدف تجديد العالقات عبر 
األطلس��ي إلى جدول األعمال 
األوروب��ي. ومع ذل��ك، ال يمكن 
العودة إل��ى التبعّيات القديمة 
والُمريح��ة ف��ي عص��ر الحرب 
الباردة والفت��رة التي تلت ذلك، 
عندما اتخذت أمريكا – الحامية 
الُعظمى – القرارات بشأن جميع 
القضايا األمنية الُمهمة، وحذت 
أوروبا حذوه��ا بطبيعة الحال. 
ومن أجل تجديد الش��راكة عبر 
األطلسية، سيتعين على أوروبا 
تقديم مساهمتها الخاصة في 
األمن المشترك، السيما في إطار 
الخاصة  الجيوسياس��ية  البيئة 

بها.
ُيواج��ه االتح��اد األوروبي في 
قوى  ث��الث  المباش��ر  ج��واره 
مهووس��ة  س��ابقة  عالمي��ة 
بمجدها االمبراطوري الس��ابق: 
روس��يا وتركي��ا واآلن المملكة 
عالقة  منه��ا  لكل  المتح��دة. 
فري��دة مع أوروب��ا، في الوقت 
الماضي،  ف��ي  وكذلك  الحالي 
ولها بعض القواسم المشتركة.

في عه��د الرئي��س فالديمير 
بوتين، تتطلع روسيا بشدة إلى 
استعادة مكانتها كقوة عظمى، 
عندما كان االتحاد السوفييتي 
ُمتس��اويًا مع الواليات المتحدة. 

ف��ي ظل حك��م الرئيس رجب 
تركيا  تحل��م  أردوغان،  طي��ب 
بالتوسع الجيوسياسي والثقافي 
لالمبراطوري��ة العثماني��ة من 
منطق��ة البلق��ان واألط��راف 
الغربية آلس��يا الوس��طى إلى 
ش��رق البحر األبيض المتوسط 
وساحل ش��مال إفريقيا )ليبيا(، 
وص��واًل إل��ى الخلي��ج العربي. 
وأخي��ًرا، تبح��ث بريطانيا بعد 
خروجها م��ن االتحاد األوروبي 
عن نفس��ها في ُعزلة سلبية 
فرضته��ا على نفس��ها، على 
الرغم من أنها ال تزال قريبة من 
بلدان القارة األوروبية من خالل 
حلف ش��مال األطلسي )الناتو( 
الثقافية والتاريخية  والعالقات 
القوية. في كل األحوال، يتقاسم 
االتحاد األوروبي القارة األوروبية 
مع هذه الدول الثالثة الُمجاورة 
القوي��ة، وبالتالي يتعين عليه 
العم��ل مع كل منه��ا من أجل 
الس��لمي.  التعايش  تحقي��ق 
ُتع��د روس��يا، باعتباره��ا قوة 
نووية، أكبر وأقوى عسكرًيا مما 
يجع��ل من الصعب على أوروبا 
التعام��ل معه��ا بمفردها. في 
هذه المرحلة، س��يظل االتحاد 
األوروبي ُمعتمدًا على الحماية 
األمريكية، السيما في مواجهة 
ألوروبا  الروس��ية  التهدي��دات 
الشرقية ودول البلطيق، والتي 

تجّل��ت بوضوح مع ضم ش��به 
 2014 الق��رم في ع��ام  جزيرة 

والحرب في شرق أوكرانيا.
يكمن التحدي الرئيس��ي الذي 
ُتواجه��ه أوروبا ف��ي منطقة 
ش��رق البحر األبيض المتوسط، 
حيث أدى اكتشاف احتياطيات 
الطبيعي  الغ��از  م��ن  ضخمة 
تحت قاع البحر إلى زيادة خطر 
نش��وب صراع بي��ن اثنين من 
أعضاء حلف ش��مال األطلسي 
تركيا واليونان، فضاًل عن إشراك 
قبرص الدولة العضو في االتحاد 
األوروب��ي. عالوة عل��ى ذلك، 
فقد عّجلت مهّمة حلف شمال 
األطلسي لوقف عمليات تهريب 
الساحل  األس��لحة على طول 
الليبي مؤخًرا بحدوث ُمواجهة 
خطيرة بين فرقاطة فرنس��ية 
التركية،  للبحرية  تابعة  وسفن 
األمر ال��ذي أدى إل��ى خالفات 

دبلوماسية خطيرة.
ف��ي الواق��ع، ال يوج��د نقص 
في بؤر التوت��ر الُمحتملة في 
المنطقة، نظًرا إلى المنافس��ة 
على احتياطيات الغاز الطبيعي، 
وتدخل تركيا في الحرب األهلية 
الليبية، والص��راع القديم حول 
منطقة ايج��ه التركية، وقضايا 
ترسيم الحدود التي طال أمدها، 
والبحرية،  الجوي��ة  والحق��وق 
الُمتعلقة  المفتوحة  والمسألة 

تس��ببت هذه  وقد  بقب��رص. 
التوت��رات، التي تفاقمت بفعل 
والعرقية  الديني��ة  الخالف��ات 
القديمة، في خلق وضع خطير 
على نح��و متزايد على أعتاب 
أوروب��ا. وبم��ا أن األم��ر يتعلق 
فسيتعين  الخاصة،  بمصالحها 
التعامل مع هذه  على أوروب��ا 

المشكلة بنفسها.
في ظل حكم أردوغان، واصلت 
تركيا انتهاج سياسات »ُعثمانية 
جدي��دة« توس��عّية منذ عدة 
سنوات حتى اآلن. وعلى الرغم 
م��ن أن حكومة ح��زب العدالة 
حاولت  يتزعمه  الذي  والتنمية 
في البداية تسريع االندماج مع 
الغرب من خ��الل التحرك نحو 
إلى االتحاد األوروبي،  االنضمام 
إال أن المستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل والرئيس الفرنسي آنذاك 
جاك ش��يراك أغلقا الباب بحزم 

في وجهها في عام 2006.
في ذلك الوقت، أعطت الطفرة 
االقتصادي��ة العالمية أردوغان 
انطباًع��ا بأن تركي��ا يمكن أن 
نفس��ها  تحديث  ف��ي  تنجح 
ثم تع��ود إلى الظه��ور كقوة 
عظم��ى بمفردها، دون اللجوء 
إلى التكامل األوروبي. ومع ذلك، 
بالغ أردوغان في تقدير قدرات 
ب��الده )وال يزال يفع��ل ذلك(.

وعلى الصعيد المحلي، اعتمد 

يوشكا فيشر
وزير خارجية ألمانيا األسبق
صحيفة ُعمان - 3 فبراير، 2021
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تحالف سياسي  أردوغان على 
م��ع حرك��ة غولن اإلس��المية 
حتى محاولة االنقالب في عام 
2016، والت��ي أق��ام على إثرها 
معاه��دة جديدة مع القومّيين 
المتطّرفين. لكن تغيير الحلفاء 
لم ُيقل��ل من أهمي��ة العنصر 
الديني في سياس��ة أردوغان. 
لقد أك��د لفت��رة طويلة على 
اتباع مسار إسالمي في العصر 
الحديث، والذي يمثل خروًجا عن 
التقاليد العلمانية التي أنشأها 
مؤس��س تركي��ا الحديثة في 
مرحلة ما بعد العصر العثماني 
كم��ال أتاتورك. وق��د أدى هذا 
االلتزام حتًما إلى ابتعاد أردوغان 
عن الغرب والتوجه نحو الشرق 
األوس��ط.لقد بات م��ن الواضح 
اآلن أن كاًل من االتحاد األوروبي 
وتركيا قد وقعا في فخ صنعاه 
بأنفس��هما، والذي يتمثل في 
احتم��ال االنضمام إلى عضوية 
االتح��اد األوروب��ي، وهو أمر لن 
يك��ون مطُروًح��ا للنقاش في 
ولس��وء  المنظور.  المس��تقبل 
الح��ظ، ال توجد آلي��ات تكامل 
بديلة.ومع ذلك، ال يمكن لتركيا 
اعتم��اد  األوروب��ي  واالتح��اد 
طرقهما الخاصة بشكل منفرد. 
إن األس��واق األوروبية، والقدرة 
مع  والعالق��ات  االس��تثمارية، 
خصمي تركيا الرئيسيين روسيا 

وإيران تجعل ه��ذه العالقة ال 
غنى عنها بالنسبة لتركيا؛ كما 
أن مكانة تركيا الجيوسياس��ية 
بين دول أوروبا والشرق األوسط 
وآسيا الوسطى والقوقاز تجعل 
ه��ذه العالقة بالغ��ة األهمية 
بالنس��بة لالتح��اد األوروب��ي.

وبعيًدا عن كونها موطن أسالف 
الس��كان  من  أقلي��ات ضخمة 
ف��ي ألمانيا وبلجي��كا والدول 
االسكندينافية، ستستمر تركيا 
ف��ي أداء »وظيف��ة الجس��ر« 
الُمهمة لهجرة الالجئين من آسيا 
إلى أوروبا. لذلك، من الضروري أن 
يعمل كال الجانبين على إقامة 
عضوية  خارج  سلمية  عالقات 
االتح��اد األوروبي.م��ن المؤكد 

أن عملي��ة انضم��ام تركيا إلى 
االتح��اد األوروبي الُمعلقة منذ 
فترة طويلة ستحتاج إلى دعم 
ف��ي الوقت الحالي. وفي حين 
يبق��ى أن ن��رى من س��يخلف 
أردوغ��ان، فإن إنه��اء العملية 
رس��مًيا في الوقت الحالي من 
ش��أنه أن يضر أكث��ر مما ينفع. 
أردوغان في  لكن طالما ظ��ل 
السلطة، فإن التعايش السلمي 
هو أفضل ما يمكن أن نأمل في 
تحقيقه.ال يتعين على أوروبا أن 
تتغاضى ع��ن التحديات التي 
ُتواجهها، والتي س��تركز حتمًا 
على الصين، وليس روس��يا أو 
بعد  بريطانيا  م��ع  العالق��ات 
خروجها م��ن االتحاد األوروبي. 

على  بالفع��ل  الصين  تعم��ل 
ترس��يخ وجوده��ا ف��ي إيران، 
وإثب��ات أن لديه��ا رأس المال 
الالزمين  والتكنولوجيا  والخبرة 
خارج  والنف��وذ  الق��وة  إلب��راز 
حدودها. إذا نجحت في تحويل 
مب��ادرة الح��زام والطريق إلى 
مجموعة م��ن نقاط االنطالق 
الجيوسياسية، فقد تظهر قريًبا 
على الحدود الجنوبية الشرقية 
ألوروبا في ش��كل لم يتوقعه 
أحد ف��ي االتح��اد األوروبي.ال 
يمكن ألوروبا أن ترغب في مثل 
ه��ذه النتيجة. لذلك، س��تظل 
تحظى  التركي��ة«  »المس��ألة 
بنفس الق��در من األهمية كما 

كانت دوًما.
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توينبي 
وإرهاصات الدعوة لحوار الحضارات 

مثل المؤرخ البريطاني” أرنولد 
توينب��ي” )1889 م – 1975 م( 
نموذجًا للقامات العلمية التي 
الى  الدعوة  كانت سابقة في 
ح��وار الحض��ارات واإلنص��اف 
التاريخ��ي. وكان محركه في 
البحث التاريخ��ي يقوم على 
الصرام��ه العلمي��ة والحقائق 
البعيده عن المرامي والمطامع 
المؤرخين  إعتاد بع��ض  التي 

اإلتكاء عليها في سرديتهم. 
وربما لم ينل مشتغل بالتاريخ 
ف��ي العص��ر الحدي��ث م��ن 
العالمية  والمكان��ة  الش��هرة 
مثلم��ا نال توينبي وقد أصبح 
اس��مه مألوًفا للمثقف العربي 
القضية  من  المنصف  لموقفة 
الفلس��طينية ورؤيته للوجود 
فلس��طين  في  الصهيون��ي 
باعتباره اغتصاًبا ألراضي الغير، 
والظلم  لإلمبريالية  وامت��داًدا 
ضد الش��رق، غير أّن الش��هرة 
الدولية العريضة التي اكتسبها 
“توينب��ي” قد ارتبطت بعمله 
التاريخ  دارس��ة  الضخم ف��ي 
“Study of History”، وال��ذي 
كتبه على مدى عشرين عاًما) 

1934 م – 1954 م(.
ولم تكن المكانة التي اكتسبها 
“توينب��ي” بعد إنج��ازه لهذا 
العمل نتيجة لمستواه الكمي 
فحسب، حيث صدر في )اثني 

عش��ر ( ج��زًءا، وإّنم��ا لنطاق 
والمنهج  العري��ض  الدراس��ة 
ال��ذي اتبعه مم��ا جعلها أكثر 
المحاوالت طموًحا، وبشكل لم 
يجرؤ عليه مؤرٌخ قبله، فعلى 
عكس غي��ره م��ن المؤرخين 
الذين اكتفى- حتى أفضلهم- 
بإلقاء نظرة جزئية علي التاريخ 

البشري.
م��ن الصع��ب فه��م نظ��رة 
العالمية، وفلسفته  “توينبي” 
كله��ا دون أن نتع��رف علي 
مصدرها الرئيسي وهو)الدين( 
ورؤي��ة “توينب��ي” الديني��ة، 
وترتكز ه��ذه النظرة علي أّنه 
ما دام اهلل واحد، وهو ما جاءت 
العليا  الديان��ات  به  وبش��رت 
أنبياءه��ا، لذلك يجب أن تكون 

البشرية واحدة. صاغ “توينبي” 
العالم بإحس��اس  تأريخه عن 
ديني بالرسالة، فقد كان يأمل 
أّن مث��ل ه��ذا التأريخ س��وف 
يس��اهم في عقلي��ة عالمية 
اعتبرها شرًطا رئيسًيا؛ لحفاظ 
اإلنسان علي نفسه، فالبشرية 
يجب أن تصبح عائلة واحدة أو 

سوف تدمر نفسها.
ما يمي��ز “أرنولد توينبي” في 
دراس��ته للتاري��خ وللحضارات 
عن غيره م��ن المؤرخيين هو 
للتاريخ،  البانورامي��ة  نظرت��ه 
وأّنه ف��ي هذه الرؤية لم يركز، 
كما فع��ل غيره من المؤرخين 
الغربيي��ن على حضارة واحدة 
الحضارة  اعتبروها هي مرك��ز 
البش��رية، ولكنه م��ن نظرته 

إلى مختلف الحضارات البشرية 
مثل) الكونفوشية والهندوسية 
واإلسالم(، وأن هذه الحضارات 
الحضارة  ش��اركت في صن��ع 
انتقد  التصور  البش��رية، بهذا 
“توينب��ي” الحض��ارة الغربية، 
وأّنها مدفوع��ة بهذه النظرة 
المركزي��ة للذات، قد مارس��ت 
الس��يطرة عل��ى غيره��ا من 
الحضارات الش��رقية وشعوبها 
-وهي الس��يطرة التي مثلت 
الحض��ارات  له��ذه  تحدًي��ا 
لها  االس��تجابة  اس��تدعت   –
ومقاومتها من خالل استخدام 
أدوات الغرب وخاصًة في بناء 
السالح والتكنولوجيا كما حدث 
في) روس��يا وعالم اإلس��الم(، 
هذه النظرة في نقد الحضارة 
الغربي��ة ه��ي الت��ي جعلت 
“توينبي” يتعرض لسهام النقد 
من المؤرخي��ن الغربين الذين 
اعتب��روا أّن “توينب��ي” تجري 
كراهية الغرب في دمائه، وكما 
أشرنا في المقدمة أّن احتفاء 
الع��رب المس��لمين” بأرنول��د 
توينبي” لم يكن فقط لتقديره 
ومكانها  الش��رقية  للحضارات 
في مجرى تاريخ البش��رية، بل 
وكذل��ك لموقعة المنصف من 

القضية الفلسطينية. 
شؤون عربية العدد 184 
ديسمبر 2020

أرنولد توينبي
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أعل��ن محمد موس��وي رئيس 
للديانة  الفرنس��ي  المجل��س 
اإلس��المية ف��ي 16 يناي��ر أن 
مس��لمي فرنس��ا أقروا ميثاقًا 
جديدًا مكونًا من عش��ر نقاط 
ينص بوض��وح على أن مبادئ 
متوافقة  اإلس��المية  العقيدة 
تمام��ا مع مب��ادئ الجمهورية 

الفرنسية.
كم��ا يؤك��د »تواف��ق« الدين 
»العلمانية«  م��ع  اإلس��المي 
و«المساواة« بين الرجل والمرأة« 
ويرف��ض »توظي��ف اإلس��الم 

ألغراض سياسية«.
إتح��ادات  ثماني��ة  أن  وأش��ار 
إس��المية ف��ي فرنس��ا تمثل 
المجتم��ع  أطي��اف  مختل��ف 
المس��لم وافقت على الميثاق، 
لكن ثالثة منها لم توقع االتفاق 
بع��د ألنها »تحت��اج إلى مزيد 
م��ن الوقت لش��رح م��ا يعنيه 

ألتباعها«. 
يرف��ض الميثاق »اس��تغالل« 
اإلسالم ألغراض سياسية ويؤكد 
المساواة بين الرجل والمرأة، كما 
يدين ممارسات مثل ختان اإلناث 
والزواج القس��ري و«ش��هادات 

العذرية« للعرائس.
كما يرف��ض صراحة العنصرية 
الس��امية، ويحذر من  ومعاداة 
أن المس��اجد »لم ُتخلق لنشر 
الخط��اب القومي المدافع عن 

األنظمة األجنبية«.
الرئي��س إيمانويل  وقد أش��اد 
المس��لمين  بق��ادة  ماك��رون 
الفرنسيين بعد أن وافقوا على 
»ش��رعة مب��ادئ« تهدف إلى 
محاربة التعاليم المتطرفة التي 
ينس��ب اليها تصاعد الهجمات 
الجهادي��ة في فرنس��ا خالل 

السنوات األخيرة.
وكان ماك��رون طالب المجلس 
باتخ��اذ تدابير ضد »اإلس��الم 
السياس��ي« في فرنس��ا في 
تش��رين الثاني/نوفمب��ر بعد 
الم��دّرس  عل��ى  الهجومي��ن 
س��امويل باتي ف��ي منتصف 
وعلى  األول/أكتوب��ر  تش��رين 
كاتدرائية نيس بعد أسبوعين.

وأدى الهجومان إلى حملة ضد 
المساجد والجمعيات اإلسالمية 
المتطرفة، إلى جانب دفاع قوي 
عن العلمانية الفرنس��ية التي 

ُينظر إليها عل��ى أنها مهددة 
التعاليم  م��ن  متزايد  بش��كل 

اإلسالمية المتطرفة.
وق��ال ماك��رون إّن الس��لطات 
تعتزم وضع ح��د في غضون 
أربع س��نوات لوجود 300 إمام 
أجنبي في فرنسا »موفدين« 

من تركيا والمغرب والجزائر.
المبادئ  ش��رعة  صدور  ويأتي 
االثنين  البرلمان  مناقش��ة  مع 
مشروع قانون لمحاربة التطرف 

اإلسالمي. 
من جهة أخرى كش��فت وزيرة 
لش��ؤون  الفرنس��ية  الدول��ة 
المواطنين، مارلين ش��يابا، عن 
نيتها اقتراح مواد لمشروع قانون 
ما سمي »التطرف اإلسالمي« 
يحظر على الفتيات دون س��ن 
ال�18 عاما ارت��داء الحجاب في 

األماكن العامة.
وقالت شيابا: »أجد أنه من غير 
المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من 
العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب«، 
وأضافت: »كما أنني ال أحتمل أن 
أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين 
ترتدي الحجاب وهي في عربة 

األطفال«.

مسلمو فرنسا 
يقرون شرعة مبادئ
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يتذكر عشاق الفن المعماري 
 Imre Makovecz المهندس
إلنجازات��ه وريادت��ه في فن 
العمارة. وقد أخذت وس��ائل 
العام  اإلع��الم م��ع بداي��ة 
الجديد ومرور 10 سنوات على 
إنجازاته  الحديث عن  رحيله 
وروائع تصاميم��ه. التي ذاع 
صيتها ليس بالمجر فقط بل 
على الصعيد األوروبي. وهو 
إضافة الى ولع��ه المعماري 
كان يحم��ل نظرة الى الحياة 
قوامها نشر العدالة والجمال. 
 Imre Makovecz حص��ل 
على ما يقرب من مائة جائزة 
على سبيل المثال ال الحصر: 
 Academieو ،Kossuth جائزة
 Grandو  ،d'Architecture
)الميدالي��ة   Medaille d'or
الذهبي��ة م��ن األكاديمي��ة 
الفرنسية(، ووسام االستحقاق 

المجري. 
وأش��ارت تقارير إعالمية مع 

Imre Makovecz رائد في التصميم المعماري

منوعـــــات
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بداية الع��ام الجديد الى أن 
آخر تصمي��م رائع للمهندس 
إمري ماكوفيتش،  األسطوري 
الذي وافته المنية عام 2011، 
قد يتحقق في بودابس��ت، 

وهو عبارة عن كاتدرائية. 
كاتدرائي��ة  قص��ة  ب��دأت 
الكاثوليكية في  ماكوفيتش 
عام 2004 ف��ي الوقت الذي 

أرس��ل فيه أحد أعماله إلى 
للحكومة  التصميم  مسابقة 
الثانية  لمنطق��ة  المحلي��ة 
عشرة من أجل بناء كنيسة. 

وإجمااًل فإن أسم هذا العبقري 
في الهندسة المعمارية ذاع 
للدانوب  كان  وق��د  صيت��ه 
اللقاء به قبل  األزرق ش��رف 

وفاته في مكتبه. 

تحمل بعض األخبار مفارقات 
نش��ره  ماتم  منها  مؤس��فة 
في نهاية ديسمبر عن زيارة 
وزي��ر المخابرات اإلس��رائيلي 
للس��ودان ولق��اءه مع رئيس 
المجلس السيادي عبد الفتاح 

البرهان.
أنه  اإلس��رائيلي  الوزير  يقول 
أحض��ر مع��ه إلى الس��ودان 
المنتوجات  م��ن  مجموع��ة 
الحمضيات  خاص��ة  الزراعية 
فوجئ  وأنه  الزيت��ون،  وزيت 
بتلق��ي هدي��ة م��ن نظيره 

السوداني على شكل بندقية 
أوتوماتيكي��ة من طراز” أم 16 
“حقيقي��ة. وأض��اف “أخذت 
البندقية الهدية من السودان 
معي إلى الطائرة بعدما قمنا 
بن��زع مخ��زون رصاصها وقد 
أودعتها داخل مكتبي كذكرى 

من هذه الزيارة التاريخية”.
ف��ي  الهداي��ا  أن  المعل��وم 
تحمل  ال��دول  بين  العالقات 
مغ��زى معي��ن ولع��ل الوزير 
الس��وداني غاب��ت عنه تلك 

المعاني. 

 وحمضيات وتلقى بندقية “أم 16”!
ً
الوزير الذي أهدى زيتا

منوعـــــات
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الدکتور سيد حسن - مصر:
في  عامًا عشتها  خمس��ون 
البهجة  كان طابعها  المج��ر 
واإلستقرار في العمل والحياة 
ج��اء  أن  ال��ى  االجتماعي��ة 
الفي��روس اللعين وهو العدو 
الذي الي��ري وال نعرف من اي 
اتج��اه يهاجمنا، وبه بدأ زمن 
الرع��ب والخوف ف��ي الحياه 
العامه، ليس لنا وحدنا ولكن 
للمجتمع ككل، الناس اصبحت 
تتباعد كل ع��ن اآلخر وليس 
فقط الغرباء ولكن أفراد االسره 
الواح��ده، االبن��اء المتزوجون 
أولياء  عن  ابتعدوا  واس��رهم 
اموره��م خوفا عليهم، حتى 
اصبح��ت  والزوج��ه  ال��زوج 
االحتراز بسبب  بينهم حدود 
مصففي  الي  احدهم  ذهاب 
الش��عر او الي الطبيب لعمل 
الكنترول الصح��ي العادي او 
من  الضروريه  األش��ياء  لشراء 
مأكل ومشرب، حتى اصبحت 
القبله او البوسه العاديه بين 
الرجل وزوجته او مع اوالده او 
ربما  النها  ممنوع��ة  احفاده 

ستكون قبلة الوداع األبدي ! 
اصبحت كل تصرفاتنا هو البعد 
! وحتي  الع��دوى  عن مصادر 
تم تأجيل الس��فر إلى بلداننا 
األصلي��ة لزيارة األهل واألقارب 

خوفا من هذا البالء.
في الشارع ننتقل من رصيف 
الي آخ��ر، إن رأينا أحدا يجيئ 
على رصيفنا. ونري اننا لس��نا 
ولكن  ذل��ك  نفع��ل  وحدن��ا 
الكثيري��ن يس��لكون نف��س 

السلوك.
التباع��د س��اريًا بين  اصب��ح 
المدرس��ه  وأداره  المدرس��ين 
والعالقات من  االم��ور  واولياء 

خالل االنترنت او التليفون. 
الرياضيه  التمرين��ات  توقفت 
االطفال  يمارس��ها  كان  التي 
في األندية وخارج المدرس��ه، 
انتهت احتفاالت عيد االس��م 
وأعياد الميالد. والمشكله ليس 
الخوف من الموت ولكن طريقه 
التي  الموت والع��ذاب واآلالم 
يسببها الفيروس للمريض، كل 

ذلك أشياء مرعبه.
لالس��ف هذا الفيروس اللعين 
العالم  والمرعب قد غير حياه 
وأثر عليه اجتماعيا وإقتصاديا 
وأثر علي الن��اس تأثيرا صحيا 
انتشر  وضارا،  س��لبيا  ونفسيا 

مرض الكآبه لدى الناس.
كورون��ا س��ببت بع��دا بي��ن 
األصدقاء وقللت لقائهم علي 
الرغم من ان تلك اللقاءات هي 
التي كانت تخفف من صعوبه 
الغربه، المجامالت االجتماعيه 
واألقارب  واألصدقاء  األسر  بين 

تعتبر منتهيه تقريبا.
نتمن��ي ان يصلوا الى معرفه 
الجان��ي او الجناه وتقديمهم 

ال��ي العدال��ه، وان تزول تلك 
لحياته  العالم  ويع��ود  الغمه 
الطبيعي��ة وكم��ا كانت وهذا 

أمل.

ــد  ــس محم ــيدة بلقي الس
القحم – اليمن:

ل��م نك��ن نتوق��ع ان حياتنا 
اإلجتماعية وتحركاتنا اليومية 
سوف تنقلب رأسًا على عقب 
مع جائح��ة كوفيد19- , فقد 
اليومية  نم��ط حياتن��ا  تغير 
واجبرن��ا على س��لوكيات لم 
نكن نعتاد عليها داخل البيت 
وخارجه حت��ى اصبحت جزءًا 

من نمط حياتنا اليومية، 
فق��د ت��وزع االوالد كٌل ف��ي 
غرفته لالستمرار في الدراسة 
والتحصيل العلمي بعد اغالق 
الجامعات والم��دارس وبتنا ال 
نلتقي اال في المساء او نهاية 
األس��بوع في صالة الجلوس. 
خ��ارج المن��زل تحركاتنا باتت 
محصورة في جلب االحتياجات 
الضرورية من الغذاء والدواء ثم 
العودة الى المنزل أو لممارسة 

رياضة المش��ي ف��ي محيط 
الحي.

كم��ا ان االغ��الق يؤثر س��لبا 
عل��ى حالتن��ا النفس��ية مع 
التجمعات  وانقط��اع  التباعد 
وممارسة االنشطة االجتماعية 
ضرورته  رغ��م  والترفيهي��ة، 
والتقليل  الجائح��ة  لمحاصرة 
التع��رض لإلصابة,  من فرص 
كم��ا هو ح��ال كل الدول في 
االحترازية  اإلج��راءات  اتخ��اذ 
الضروري��ة من أج��ل الحفاظ 
على صحة الجميع. كما تغير 
نمط االستهالك والتقليل من 
الكمالي��ات أو الخ��روج للتنزه 

والفسحه.
قد تتحول الوقاية من جائحة 
كوفيد19- المتمثلة في لبس 
والتباعد  والتعقي��م  الكمامة 
االماك��ن  ف��ي  االجتماع��ي 
المزدحمة جزءًا من سلوك الى 
ثقافة، أعتقد انها س��تالزمنا 
حتى بع��د انته��اء الجائحة. 
فهي اجراءات ضرورية للوقاية 
من نقل العدوى من اي مرض. 

اجارنا اهلل واياكم.
هذا ال يعن��ي ان العيش في 
كلها  الجائح��ة  ظاه��رة  ظل 
ايجابي��ات  فهن��اك  س��لبية 
عل��ى حياتنا فق��د جمعتنا 
اكث��ر داخ��ل األس��رة الواحدة 
واصبحنا نج��د الوقت لتبادل 
بمواضيع  والمناقشة  الحديث 
تخص األسرة، كما وجدنا الوقت 
الكاف��ي إلنجاز أش��ياء داخل 
يدوية  البيت من مش��غوالت 
وصنع مأكوالت وحلويات. كما 
باتت الصحة الش��خصية في 
أولويات اهتماماتنا. نسأل اهلل 

الصحة للجميع. 

المجر: كيف عاشت الجالية العربية في ظالل كورونا

منوعـــــات

أجرت مجلة الدانوب األزرق بحثًا إستقصائيًا عن أوضاع 
العائ��الت العربي��ة وحياتها اليومية ف��ي المجر في 
ظ��ل جائحة کورونا لجهة أثارها على األعمال وتربية 
وتعليم االبناء والتكيف مع سريان اإلغالق وأثار اإللتزام 

بالتباع��د اإلجتماعي وطرق الوقاية ورؤيتهم لجدوى 
اللقاح وأثار ذلك کله على نمط حياتهم. 

وق��د أجاب البعض ع��ن تلك المس��ائل وکان البحث 
التالي:
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ــان  ــن عدن ــيدة سوس الس
اإلنكليزي - سوريا:

مش��اعر عدي��دة يمك��ن 
إيراده��ا في ظالل كورونا 
وأحاس��يس جمة تعتمل 
في النفس وهو حال كل 
عائل��ة واجهت هذا الوباء 
ال��ذي لم يكن معروفًا ولم 
يس��جل التاريخ وباًء مثياًل 
له منذ أكث��ر من قرن من 

الزمن. 
لق��د عرفن��ا ف��ي زم��ن 
األش��ياء  قيم��ة  كورون��ا 
التي كن��ا نجهل أهميتها 
واإلغالق  الحج��ر  أن  ذلك 
وفقدان  الس��فر  وع��دم 
الن��اس لبعض أصدقائهم 
وأحبته��م كل ذلك ذكرنا 
بالقي��م المش��تركة التي 
كان��ت تجمع بي��ن الناس 
وتوط��د أواص��ر الصداقة 

والمحبة. 
د تكون العائالت قد كسبت 
ش��يئًا م��ن التواصل الذي 
كان متقطعًا في األحوال 
العادية وهذا التواصل أدى 
لكل  العائلة  الى معرف��ة 
تفاصي��ل الحي��اة والتفكر 
باألقرب��اء واألصدق��اء في 
البقع الجغرافية المترامية، 
بيد أن أهم درس قد تكون 
العائ��الت قد س��كن في 
نقاشاتها وحواراتها هو أن 
اإلتكال على اهلل والتعقل 

واإلحتراز صفات الزمة في 
ريثما  اإلنس��انية  الحي��اة 
تمر هذه الجائحة بس��الم 
باألمن  اإلنس��انية  وتنعم 

واإلستقرار. 

الدکتور فالح صالحه - فلسطين:
خ��الل هذه الفترة الت��ي نمر بها 
م��ن قيود ف��ي التح��رك التزمنا 
الجلوس في البيت وكانت فرصة 
المكثفة  للق��راءة  للع��ودة  نادرة 
حي��ث الوقت يس��مح بذلك. من 
أهم ما قرأت ه��و للمفكر والعالم 
المس��قبليات  عال��م  المغرب��ي 
»اله��ادي المنج��ره«. وماتحم��ل 
مؤلفات��ه من أبعاد استش��رافية، 
وال��ذي رح��ل بصم��ت. رحل عن 
العال��م وظل��ت مبادئ��ه صامدة 
متمردة ف��ي وجه العنف والتجبر 
الممارس  اإلمبريال��ي  والطغي��ان 
عل��ى دول العالم الثالث. وقد بدأ 
نجمه في السطوع حينما تنبأ في 
السبعينات بحرب الحضارات التي 
سيكون ميدانها الخليج بين العراق 

والواليات المتحدة وحلفائها.
كان من ضمن الذين استش��رفوا 
قدوم الثورات العربية في كتابه 

»عولمة العولمه« 
و في كتابه »األم��م المتحدة« 
قال أن األمم المتحدة فشلت في 
دورها المناطة به أال وهو إحالل 
الس��لم بالعالم وص��ارت تخدم 

مصالح الدول الغربية فقط.
لقد س��عى المنجره في كتابه 

»قيمة القيم« من خالل تسليط 
الض��وء على طبيع��ة النزاعات 
التي س��تحكم العالم مستقباًل، 
مركزًا على تأثير العامل الثقافي 
أيدلوجي  والحضاري في سياق 
البوصلة  أو س��يكون  سيتحكم 
س��تقود  لت��ي  ا لمتحكم��ة  ا

الصراعات المستقبلية.
لقد أردت من إيراد هذه اإلش��ارة 

عن متعة القراءة للقول: 
إن األجواء التي أحاطت بنا قد قادت 
الى تبرم الن��اس من الحجر والقيود 
بفعل كورونا لكن ثمة حسنه وهي 
توفر الوقت للقراءة المفيدة وإكتشاف 

مفكرين من وطننا العربي. 

مايكل مارکو وتيمى مارکو - 
مصر \ المجر:

لقد كان حالنا كأس��رة ضمن األسر 
الت��ي تعيش  الش��ابة  العربي��ة 
في المجر قلقًا، إذ لم يس��بق لنا 
مواجهة وب��اء وجائحة من قبل، 
وكما أن األس��رة تأثرت فإن العمل 
كمؤسس��ة تأثر أيضًا من الناحية 
اإلقتصادي��ة واإلجتماعية. حاولنا 
مساعدة بعض أفراد العائلة الكبار 
في السن في توفير احتياجاتهم 
لإلصابة  التعرض  لع��دم  اليومية 
بفيروس الكورونا. وأجد أن الوضع 
أكثر صعوبة علينا كأس��ر مغتربة 
حيث نواجه صعوبة السفر وزيارة 
األهل واألصدقاء، والمش��اركة في 
المناسبات الهامة ومن سؤ المقادير 
أني لم أستطيع السفر والمشاركة 

في جنازة والدي عن وفاته.
الجائحة أث��رت أيضًا على وضع 
طالبن��ا ف��ي الجامع��ة. حيث 

الدراس��ية إلى  الحياة  تحول��ت 
العالم االفتراضي، وواجه الطالب 
التحديات أصعبها  العديد م��ن 
التأقلم مع اإلغالق. أتذكر حديث 
بع��ض الط��الب والتعبي��ر عن 
صعوب��ة الدراس��ة ألن حياتهم 
كلها أصبحت في غرفة واحدة. 
م��ن بداية ظهور الوب��اء نحرص 
على التباعد االجتماعي والحفاظ 
على حي��اة االخري��ن، ولذلك تم 
 MT أكاديميتنا  نشاطات  تحويل 
إلى العالم االفتراضي ليس فقط 
إنما  االجتماعي  بالتباعد  لاللتزام 
لالس��تمرار في تعريف المجتمع 
المجري بالثقافة العربية والشرقية.

وكما حمل هذا الوضع العديد من 
التحديات جل��ب أيضا إيجابيات 
األس��ري  التقارب  أهمه��ا  عدة، 
وتناول طعام صحي في المنزل 
وتوفير الوقت الضائع في زحمة 
الطريق للوصول إلى مكان العمل. 
أما فيما يخص طرق الوقاية فقد 
تم االلتزام بتن��اول الفيتامينات 
والحرص عل��ى التعقيم الدائم 
وارت��داء الكمام��ات في األماكن 
العامة. ونعتقد أن الحل الوحيد 

المتوفر اآلن هو اللقاح. 
والواق��ع أن هذه الجائحة تركت 
أثارها عل��ى حياتنا، فال يمكننا 
التخطيط ألعمال مستقبلية، وال 
نستطيع العودة للحياة السابقة، 
وهذا له تأثير نفسي واجتماعي 
على الحياة كأسر شابة مغتربة، 
ويبق��ى التواصل المس��تمر مع 
األس��ر العربية المغتربة س��ندًا 

وعونًا كبيرًا لبعضنا البعض.

منوعـــــات
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أخد العديد من نقاد الفن الس��نمائي يتحدثون 
عن الممثلة المجرية Natasa Stork كواحدة من 

أفضل عشر ممثالت واعدات في أوروبا. 
 European وس��وف يتم تقديمها ف��ي برنامج
Shooting Stars. سيقدم البرنامج نجوم السينما 
الشباب إلى صناعة السينما الدولية، ويقام عبر 

اإلنترنت هذا العام بسبب وباء كورونا. 
وس��يكون الفيلم الروائ��ي الثاني للمخرجة 
المجرية ليلي هورفات، » االستعدادات لنكون 
مًعا لفترة زمنية غير معروفة« سيمثل المجر 
في حفل توزيع جوائز األوسكار 93 في فئة 

األفالم الروائية الدولية. حيث لعبت ناتاشا 
ستورك دورًا هامًا في الفلم. 

الفيلم عب��ارة عن قصة حب تجمع بين 
الواقع والخيال، وهو من بطولة ناتاش��ا 

س��تورك وفيكتور ب��ودو. ويتمحور الفلم 

حول الشخصية الرئيس��ية، جراح األعصاب الذي 
يبلغ من العمر 40 عام��ا ويقع في الحب. تركت 
حياته��ا المهنية الالمعة خلفه��ا وعادت إلى 
بودابس��ت لبدء حياة جديدة م��ع الرجل الذي 
تحبه. إنها تنتظره عند جسر الحرية عبًثا - 
تبدأ مارتا في البحث عنه بيأس، لكن عندما 
وجدته أخيًرا، يدعي حب حياتها أنهم لم 

يلتقيا من قبل.
وكانت ناتاشا ستورك قد فازت بجائزة 
أفضل ممثلة عن دورها في البطولة 
ف��ي فيل��م المخرج��ة الكرواتية 
إلى  للتعايش  »االستعداد  ليلي 
أجل غير مسمى« في مهرجان 
أنطالي��ا الس��ينمائي الدول��ي 
الس��ابع والخمس��ين في تركيا 

في اكتوبر 2020.

 Natasa Stork
ممثلة مجرية 

على موعد 
مع األوسكار

 Natasa Stork
ممثلة مجرية 

على موعد 
مع األوسكار
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غي��ب الموت ف��ي 8 فبراي��ر قامة 
وطنية قدمها لبنان للعالم. إنه جان 
عبيد المس��يحي اللبناني العاشق 
ف��ي علومه  والمتبح��ر  لإلس��الم 
والحاف��ظ لعي��ون الش��عر العربي 
إنس��اني  بإنفتاح  الجمعي  وعقله 
على جمي��ع المش��ارب والطوائف 
مما حرمه من تبوأ منصب الرئاس��ة 
اللبنانية رغم ترشيح قوى متعددة 

له.
كان��ت األخالق في طليعة الصفات 
الت��ي تحّلى بها جان عبيد. جعلت 
منه الدماثة المغروسة فيه شخصا 
صادق��ا وكريم��ا في الوق��ت ذاته 
ومتحّدثا لبقا ألمعّيا يعرف الديانتين 

المسيحية واإلسالمية في العمق.
وق��د كتب عن��ه سياس��يون عرب 
عاص��روه وعرفوه عن ق��رب ونورد 
ش��هادتين محايدتين األولى للسيد 
عبدالرحمن ش��لقم المسؤول البارز 
ف��ي عهد القذاف��ي إذ كتب ناعيًا 

جان عبيد: 
)جمع��ت بيني وبين��ه خيوط من 
الح��روف التي نس��جها أبو الطيب 
المتنب��ي، الذي يعي��ش في عقل 

الوزي��ر عبيد وقلب��ه وال يغيب عن 
لس��انه. قبل أن ندخ��ل إلى قاعة 
االجتم��اع بالجامعة العربية، ندخل 
إلى مكتب األمين العام ونجلس في 
صالونه، حيث يتبادل الوزراء أحاديَث 
ودي��ة، ويحرص الراح��ل أن يجلس 
بجانبي نتحدث في األدب والتاريخ 
وحول آخر ما صدر من اإلبداع العربي. 
بالطبع ال تغيب الهموم السياس��ية 
العربية، وهي ال تتناقص، بل تزداد 
تعقيدًا واتساعًا كل يوم. جان عبيد 
له ترمومت��ر الزمان ال��ذي ال يطاله 
التقادم. يرى كل ما يدور بعين عربية، 
ويالمسه بعقل السياسي العروبي 
ال��ذي يتفاعل ف��ي داخله غضب 
يذكيه األلم، ويقدح األمل فيه سقط 

الزند الذي يلوح منه األمل.
وال يم��ل م��ن اس��تحضار أبيات من 
قصائد المتنب��ي للتعليق على ما 
يقال. مثاًل علق على ما قاله أحدهم 

كاتبًا لي على ورقة أمامه:
وكل ش��جاعة في المرء ُتغني... وال 
مثل الش��جاعة في الحكيِم... وكم 
من عائب ق��واًل صحيحًا... وآفته من 
الفهم الس��قيم... ولكن تأخذ اآلذان 

منه... على قدِر القرائح والعلوِم.
ويروي الرئيس الس��ابق لليمن علي 
ناص��ر محمد قصص��ًا وحكايات عن 
الراحل ويقول: )كنت معجبًا بثقافته 
الراقية الرافضة لالنحدار الذي نشهده 
في العقود األخيرة.. اذكر انه قال لي 
مرة باس��تنكار: معقول يا ابو جمال 
بعد أم كلثوم وعبد الوهاب وفيروز..
أن هناك اليوم اغنية تقول “قرقورك 

يا بديعة.. قرقط كل الزريعة؟”..
كنت معجبًا بتنوع ثقافته واطالعه 
عل��ى مختلف األدي��ان، لدرجة أّنه 
حاجج مفتي س��ورية أحمد كفتارو 
حين التقاه في تقّبلي العزاء بوالدتي 
في دمشق عام 1996م، يومها أبهر 
عبي��د كفتارو، بمعرفت��ه العميقة 
بالدين اإلسالمي، بل وحفظه غيبًا 
لآليات القرآنّي��ة واألحاديث النبوّية 
أكثر  المسيحي-  وتفسيرهما -وهو 

من كثير من المسلمين..
حق��ًا فق��د كان جان عبي��د قامة 
وطنية ويب��دو أن من هم بصفاته 
بعي��دون عن إدارة ش��ؤون بالدهم 
لذلك ي��رى المرء الح��ال الراهن في 

الدول العربية.

منوعـــــات

جان عبيد قامة ترجلت 

عروبته وعقله الجمعي 
حرمه الرئاسة
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السعودي  العهد  ولي  أعلن 
األمير محمد بن سلمان في 
10 يناير إطالق مش��روع »ذا 
الذي  »ني��وم«،  ف��ي  الين« 
س��يعيد تعري��ف مفه��وم 
من خالل  الحضرية  التنمية 
تطوير مجتمعات يكون فيها 
اإلنس��ان محورها الرئيسي، 
مما يعزز ج��ودة الحياة. وأن 
ذلك سيتم خالل الربع األول 
من عام 2021، إذ يشكل جزءا 
مهما م��ن أعم��ال التطوير 
المكثفة الجارية في نيوم«.

)ذا الي��ن(؛ مدين��ة مليونية 
تحاف��ظ  ك��م،   170 بط��ول 
على %95 من الطبيعة في 
أراضي نيوم، صفر س��يارات، 
انبعاثات  وصفر  شوارع،  صفر 

كربونية«.
وتوقع ولي العه��د أن يوفر 
مش��روع »نيوم« حوالي 380 
ألف وظيفة ويسهم بما قدره 

48 ملي��ار دوالر ف��ي الناتج 
للمملكة  اإلجمالي  المحل��ي 

بحلول 2030.
وأش��ار األمير ابن سلمان إلى 
أن »الم��دن التي تدعي أنها 
ه��ي األفض��ل ف��ي العالم، 
يقضي فيها اإلنس��ان سنين 

من حياته م��ن أجل التنقل، 
المدة  هذه  تتضاعف  وسوف 
في 2050، وسوف ُيهجر مليار 
إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات 
الكربون وارتفاع منسوب مياه 

البحار«.
بالمش��روع  »نيوم«  ويوصف 

األكثر طموحا على مس��توى 
العال��م، إذ يتم تطويره على 
أل��ف   26 تتج��اوز  مس��احة 
كيلومتر مربع في شمال غرب 
السعودية، وتقدر استثماراته 

ب�500 مليار دوالر.
والحظ األمير أبن سلمان أنه 

The Line ولي العهد السعودي يعلن إطالق مشروع

منوعـــــات
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»عل��ى مدى العص��ور ُبنيت 
المدن من أجل حماية اإلنسان 
بمساحات ضيقة، وبعد الثورة 
الصناعية، ُبنيت المدن لتضع 
اآللة والس��يارة والمصنع قبل 
المدينة  بعكس  اإلنس��ان«. 
الجديدة التي ستضم مدينة 
مترابطة  إدراكية  مجتمعات 
ومع��ززة بالذكاء االصطناعي 
170 كم ضمن  امت��داد  على 
بيئة ب��ال ضوض��اء أو تلوث، 
لمركب��ات  ا م��ن  لي��ة  وخا

واالزدحام.
وتأسست شركة »نيوم« في 
يناي��ر/ كان��ون الثاني 2019، 
ومن أهم إنجازاتها مطار خليج 
ني��وم، ومن المق��رر االنتهاء 
م��ن المرحلة األول��ى إلقامة 

المدينة في عام 2025.
المش��روع  منطقة  وتتمي��ز 
بس��واحل رائعة وش��واطئ 

جميلة ومحمي��ات طبيعية 
مهمة، وتمت��د إلى المحيط 
لنيوم،  الش��رقي  الجنوب��ي 
وصواًل ال��ى جزر البحر األحمر 

وما وراءها. 
لنه��ج  المش��روع  يؤس��س 
عالمي صديق لإلنسان يعزز 
حوكم��ة البيئ��ة وسلس��لة 
القيمة وتطبيقه على المواد 

الغذائية والبناء والمنسوجات 
باالجتماع  اعتم��اده  المق��رر 
العام��ة لحوكمة  الجمعي��ة 

البيئة لألمم المتحدة.
وقد الح��ظ علماء مختصون 
»نيوم«،  مدين��ة  أن  بالبيئة 
س��تكون أكثر بكثير من »ذا 
الي��ن«، ب��ل مجموع��ة من 
في  الحضري��ة  المجمع��ات 

عل��ى  التنمي��ة،  إجمال��ي 
قدرها  إجمالي��ة  مس��احات 
27 أل��ف كيلومت��ر مربع، أي 
تعادل بل��دا صغيرا، وتحتوي 
ف��ي داخله��ا عل��ى جميع 
االكتفاء  لتحقيق  األساسيات 
الذاتي والحياة الكريمة بعيدا 
الغير  التلوث واالستنزاف  عن 

مبرر للطبيعة.

أك��د عدد من المس��تثمرين ورج��ال األعم��ال، أن الرؤية 
التصميمية ل� »كورال بلوم« للجزيرة الرئيس��ة بمش��روع 
البحر األحمر التي كش��ف عنها األمير محمد بن س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع رئيس مجلس إدارة ش��ركة البح��ر األحمر للتطوير، 
تظه��ر بوضوح جدية العمل القائ��م لتنفيذ عموم برامج 

ومبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030.

وأشاروا إلى أن روعة وجمال التصاميم التي تم نشرها يؤكد 
تطلع المملكة لمرحل��ة تنموية جديدة تخدم مواطنيها، 
وتحق��ق آمالهم وطموحاتهم، كما س��يعم خيرها عموم 
المنطقة إذ س��تكون هذه المنطقة الت��ي ينتظر لها أن 
تصنف ضمن أس��رع المناطق نموًا وجهة سياحية فاخرة 
ومتجددة ومتنفس��ًا يفتح ذراعيه لقاصديه القادمين من 

داخل المملكة ومن مختلف مناطق العالم.

كورال بلوم 
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تحتفل الجزائر في 18 فبراير من 
كل عام بيوم الشهيد، ويحتفل 
معه��ا في هذه المناس��بة كل 
ألرواح  تقدي��رًا  العال��م  أح��رار 
الش��هداء الذين ضحوا من أجل 
حرية وإستقالل بلدهم وقدموا 
نموذجًا يحتذى لكل الش��عوب 
واإلس��تقالل  للحرية  المتطلعة 
فكانوا أنبل من في الدنيا وأكرم 

بني البشر.
وبمناسبة هذا اليوم دعا سعادة 
علي مقراني سفير الجزائر الى 
وقف��ة إعت��زاز ووفاء ف��ي دار 
الس��فارة تكريمًا للمعاني التي 
يحملها يوم الش��هيد وش��ارك 
في ه��ذه الوقفة عدد من أبناء 
ومتضامنون  الجزائري��ة  الجالية 
ع��رب. وألقى الس��فير مقراني 
كلمة بهذه المناسبة أشار فيها 
ال��ى تثبي��ث قداس��ة إنجازات 
الش��هداء ف��ي ذاك��رة األم��ة 
الجزائرية،حتى تستلهم األجيال 

بطوالتها  من  والالحقة  الحالية 
وتضحياتها.

وأك��د أن الجزائريين لن ينس��وا 
موق��ف المجر في دع��م الثورة 
الجزائرية مستذكراً صديق الجزائر 
وأسطورة اإلعالم المجري الراحل، 

كروديناك  الش��هير  الصحف��ي 
 ،)Chrudinák alajos( الي��وش 
ال��ذي كان من أب��رز المدافعين 
والداعمين  الجزائرية  الثورة  عن 
له��ا خ��الل عمل��ه باإلذاع��ة 
المجري��ة نهاية الخمس��ينيات 

وبداية الستينيات، وكذا الفريق 
الوطني المجري لكرة القدم الذي 
اس��تقبل نظيره فري��ق جبهة 
التحرير الوطن��ي باإلضافة إلى 
عالج الجرحى واإلعانات الطبية 

المختلفة. 

يوم الشهيد في الجزائر

كانت ردود األفعال على ماتم إعالنه 
في سويسرا في 6 فبراير بعد تصويت 
المش��اركين ف��ي المحادث��ات التي 
رعتها األمم المتحدة بسويسرا الختيار 
مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة 
لإلشراف على فترة ما قبل انتخابات 
برلمانية ورئاسية مقررة في ديسمبر 
كان��ون األول. نق��ول كان��ت مرحبة 
وفرح��ة أن ليبيا تتجه نحو الس��الم 
والوئام بعد أن كانت منقس��مة منذ 
عام 2014 بي��ن إدارتين إحداهما في 
الش��رق حي��ث توج��د حكومة في 
بنغ��ازي تدعمها قوات ش��رق ليبيا 
الليب��ي( بزعامة  الوطني  )الجي��ش 
خليف��ة حفت��ر واألخرى ف��ي الغرب 
حي��ث توجد حكومة الوفاق الوطني 

المعترف بها دوليا في طرابلس.

وف��ي تصريح عكس إرادة عودة ليبيا 
ال��ى درب األم��ان قال عب��د الحميد 
دبيبة، رئيس الوزراء للفترة االنتقالية 
إن الفش��ل في “المرحلة الحساسة” 
التي تعيشها ليبيا حاليا “ليس خيارا”، 
داعي��ا جميع األطراف إل��ى االلتفاف 
حول الحكومة. معربا عن اس��تعداده 
“للعم��ل مع جميع الليبيين باختالف 

أطيافهم ومكوناتهم”.
وأضاف أن الس��لطة س��تعمل على 
“تعزي��ز دور الم��رأة وإتاح��ة الفرصة 
للش��باب لإلس��هام في جهود بناء 

مؤسسات الدولة”.
وتعه��د أيضا بالعمل على إعادة كبار 
المستثمرين األجانب الذين هجروا ليبيا 
بعد 2011، وخلق وظائف للش��باب ال 
تكون بالضرورة في الجيش والشرطة.
وتقدم دبيبة بالتهنئة لكل الليبيين 
عل��ى التوافق عل��ى خارطة طريق 
سياس��ية جديدة، لكي تكون مسارا 
إلنهاء النزاع والوصول النتخابات على 
أس��س ديمقراطية تنه��ي المراحل 
االنتقالية وحالة االنس��داد السياسي 
الدولة  انهك��ت  التي  واالنقس��امات 

الليبية. 

ليبيا تخطو نحو السالم والوئام
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لعل دولة قط��ر أصابت عندما 
خصصت ف��ي ع��ام 2011 يومًا 
رس��مية  يكون عطلة  للرياضة 
وذلك لما تحمل الرياضة من أفق 
تتوسل صحة وسعادة  إنساني 
اإلنس��ان. وهو يوم اليقصد به 
إحتفاء بمناس��بة بل هو مؤشر 
لتذكير اإلنسان أن الرياضة سلوك 
يومي جدير بالمثابرة والممارسة 

في رحلة العمر. 
وعلى الرغم م��ن وطأة ظروف 
كورون��ا فإن رج��ال الدولة في 
المواطني��ن  وجم��وع  قط��ر 
وس��فارات قطر في دول العالم 
إحتفت بهذا اليوم عبر ممارسة 
الرياضة  رياضة المشي وأشكال 

المختلفة. 
وأكد صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، أن ممارس��ة 
الرياض��ة تبقى س��لوكا صحيا 

واجتماعيا ال غنى عنه. 
وق��ال س��موه ف��ي تغريدة له 
عبر حسابه الرسمي في تويتر: 

»في يومنا الرياضي لهذا العام 
االس��تثنائي الذي تعيشه دول 
العال��م كافة، تبقى ممارس��ة 
الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا 
ال غن��ى عن��ه، متمنيا للجميع 

يوما ممتعا.«
كما نش��ر س��موه على حسابه 
اإلنس��تجرام ص��ورا وهو  على 
يم��ارس رياض��ة المش��ي في 

حديقة البدع في 9 فبراير. 
وقالت صاحبة الس��مو الشيخة 
موزا بنت ناص��ر رئيس مجلس 
إدارة مؤسس��ة قط��ر للتربي��ة 
والعلوم وتنمية المجتمع على 
أن الي��وم الرياضي للدولة يأتي 
ف��ي ظرف اس��تثنائي ولكن ال 
يج��ب أن يحول دون ممارس��ة 
الرياض��ة والمش��اركة في هذا 
الي��وم م��ع مراعاة اإلج��راءات 
الوقائية الالزمة، فالرياضة ثقافة 
ذات جوهر صحي ووقائي على 
المستويين البدني والنفسي بما 

ينعكس على صحة المجتمع.

قطر تحتفي بيوم الرياضة

عبد  منى  السيدة  أقامت 
العزيز صالح العسعوسي 
عقيلة سفير دولة الكويت 
ف��ي المجر ف��ي 28 يناير 
حف��ل غ��داء ف��ي دارتها 
لعقيلتي س��فير  تكريم��ًا 
المملكة العربية السعودية 
وسفير تونس لمناسبة بدء 
حياتهن العملية في المجر.
عقيالت  الحف��ل  وحض��ر 
الع��رب  الس��فراء  بع��ض 
وش��خصيات نس��ائية من 
العرب��ي ف��ي  المجتم��ع 
قطاعات  يمثل��ن  هنغاريا 
اإلقتصاد والثقافة واإلعالم.
وجرى عل��ى هامش اللقاء 
أحاديث ح��ول برامج عمل 
المجر  العربي��ة في  المرأة 
الصعي��د  ودوره��ا عل��ى 
القطاعات  م��ع  التواص��ل 
المجرية وفاعليات ثقافية 

وإنسانية. 

في السابع عشر من شهر فبراير، أقامت السيدة 
رنا نابلسي عقيلة الدكتور رياض نابلسي، في 
دارتها،مأدبة غداء على شرف عدد من عقيالت 
الس��فراء، احتف��اًء بالقدام��ى منهن،وترحيب��ًا 
بالجديدات، وكذالك على ش��رف بعض سيدات 
المجتمع المقيمات في المجر، منهن اإلعالميات، 
ومنهن زوجات رجال أعمال. واكتسى اللقاء بحوار 
متعدد الجوانب حول تجليات الحياة في المجر 

وخاصة تلك المس��تجدة منها في ظل إجراءات 
مكافحة فيروس كورونا والمشاريع المستقبلية 
التي يمك��ن البدء بإجراءاتها العملية بعد إنهاء 
الضوابط الضرورية والفعاليات التي تعكس الدور 
المرتجى للمرأة العربية في عالم اإلغتراب. وقد 
أكدت النس��اء الحاضرات ش��كرهن للس��يدة رنا 
نابلس��ي على هذه السانحة المكتسية بالكرم 

والترحيب العربي اللبناني المعهود.

لقاء نسائي عربي في دارة النابلسي 

فعاليات نسائية عربية في المجر
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Az egyháztörténeti beszámolók 
szerint a püspök személyesen 
vezette az első akciót, sőt ő volt 
az, aki az első csapást mérte 
Szarapis kultikus szobrára.  (Ru-
finus, Szókratész, Theodorétosz, 
Szódzomenosz stb.) 

Ahogy jeleztük, a 4. század 
végétől nincsen sem bizánci, 
sem kopt forrásunk az intéz-
ményről, miközben a korábbi 
lerombolásokról tudunk. A mo-
dern kutatók, Butler és al-Ab-
bádi is arra következtethetett, 
hogy a könyvtár Egyiptom arab 
elfoglalása előtt már nem léte-
zett. Biztosak lehetünk abban, 
hogy a történetíró Ibn-al-Qiftí 
által leírt esemény nem tör-
ténhetett meg Amr ibn al-Ász, 
Jahjá al-Nahaví és Omar kalifa 
szereplésével illetve közremű-
ködésével.  

Ezért aztán különösen meg-
lepő, hogy teljesen váratlanul, 
a 13. századi szerzőknél hosz-
szabb vagy rövidebb terjede-
lemben is felbukkan a történet. 
Az egyik utazó, Abd al-Latíf 
al-Baghdádí (1162-1232) az 
alexandriai „oszlop” kapcsán 
írja: „Úgy hiszem, ez volt az 
az oszlop, ahol Arisztotelész és 
követői tanítottak, ez volt a ta-
nítás helye, amit Nagy Sándor 
állított, amikor megalapította a 
várost. Itt egy könyvtár is volt, 
amit Omar parancsára Amr 
fölégetett.” Időrendben Ibn 
al-Qifti fent idézett szövege a 
következő forrás, majd további 
rövid változatok is olvashatók a 
későbbi szerzőknél.  

Joggal merül fel a kérdés, 
vajon mi lehetett a történet ki-
találásának az oka? 

A választ nem olvashatjuk 
ki a történetekből. Az egyip-
tomi kutató al-Abbádi feltéte-
lezése szerint a 12-13. század 
politikai, katonai és gazdasági 
válsága, amiben olyan esemé-
nyek váltották egymást, mint a 
Fátimidák bukása, a keresztes 
hadjáratok sikere, az Ajjubidák 
pénzügyi összeomlása, kritikus 

helyzetet eredményezett a vi-
rágja teljében élő iszlám világ 
kulturális életében is. A hosszú 
időn keresztül felépült és gaz-
dag anyagot felhalmozó könyv-
tárak ebben a háborúkkal tarka 
időkben egyik napról a másik-
ra elpusztultak. A lényegében 
kincsnek tekintett könyvva-
gyont széthordták, pénzre vál-
tották, a köteteket eladták. 

Az egyiptomi kutató al-
Abbádi azt állítja, hogy a kor-
társak a kultúrapusztító jelen 
igazolására, vagy még inkább 
ellensúlyozására találták ki a 
hódításkori történetet. Ezzel 
legitimálták a rablásokat és a 
pusztításokat. Ahogy egyébként 
bármilyen hétköznapi esethez 
rendelkeztek prófétai vagy leg-
alább a társakhoz fűződő hite-
lesített hagyománnyal (hadísz).  
Talán gyenge érvelés, de ismert 
a filozófiája. Legitim. S termé-
szetes, hogy szorgalmas kutatók 
más magyarázatot is kidolgoz-
hatnak. 

Számunkra megszívlelendő 
tanulság, mondjuk az, hogy a 
kerek, és frappáns csattanóra 
végződő történetek sokszor 
alkalmasak egyfajta beállító-
dás rögzüléséhez, miközben a 
csattanó maga elveszi előlünk a 
tisztánlátás lehetőségét. Ahhoz 
viszont, hogy a másik kultúrát 
értékelhessük, nem szabad fel-
ülni egy retorikai fordulat haté-
konyságának, mert az, mint itt 
is téves képzetekhez, előítélet 
kialakulásához vezethet.   

Tisztelt Hallgatóság! 
Napjaink közbeszéde Ferenc 

pápa után a falak és a hidak me-
taforáival közeledik az iszlám 
világ és a nyugat együttélésé-
nek leírásához. Talán rendjén is 
van ez: s a szerepek világosan 
elkülönülnek. A politikum a 
biztonság szem előtt tartásával 
érvényesíti közösségi megbíza-
tását. S törvényes keretek közé 
kívánja terelni a különféle ille-
gális mozgásokat. Ehhez pedig 
falakra van szüksége. Tisztán-
látását megalapozott kutatási 
eredményekkel támogatja a kri-
tikai orientalisztika. 

Ugyanakkor azonban tény-
leges hidak is működnek a tár-
sadalom mélyrétegeiben. Az 
egykori diákok, akik a Közel-
Keletről érkeztek hazánkba, 
magyar feleséget találva lete-
lepedtek, családot alapítottak, 
megbecsült tagjai lettek a tár-
sadalomnak. Kiváló orvosok, 
mérnökök, kutatók lettek, akik 
önmaguk és Magyarország 
hírnevét öregbítve teljesítették 
ki alkotó éveiket. Büszkék va-
gyunk rájuk, hiszen a mi kép-
zésünkre támaszkodva, a mi 
támogatásunkkal érték el ered-
ményeiket. Ismerjük, szeretjük 
őket. Dr. El-Szayed Haszan 
egyetemi oktató, Dr. Abd al-
Hamid gyermekorvos, Abdel-
munim Kaddúra újságszerkesz-
tő vagy Bahdzsat Iszkander a 
fotóművész vagy Tháir Szálih a 
fordító mérnök és Maha / Itiqál 
az újságíró olyan személyisé-

gek, akik országos ismertsé-
get, vagy inkább elismertséget 
vívtak ki maguknak és család-
juknak. S amikor a Nemzetek 
Házában megszervezik közös-
ségüket, vagy utazókat vezet-
nek a piramisok tövében, vagy 
Körmenden a szudáni napokat, 
vagy rendszeresen megjelen-
tetik a Kék Duna c. újságot, és 
fordítják a magyar verseket és 
regényeket arab nyelvre – mi 
mást tesznek ők, ha nem a híd-
építés művészetét gyakorolják? 
Köszönet érte! 

Igen, s ott vannak a Nemze-
tek Házának baráti társaságai, a 
magyar kulturális élet különfé-
le intézményei, amelyek mind 
láthatóbb módon szükségét 
érzik, hogy tevékenységükkel 
kiszolgálják a Kelet iránt meg-
mutatkozó igényt a vallás, az 
irodalom, a filmművészet vo-
natkozásában. Az ötvenes évek-
től kezdődően hozzáférhetőek 
az arab irodalom fontosabb mo-
dern regényei a magyar közön-
ség számára, Taufiq al-Hakim, 
Nadzsib Mahfúz, Ghasszán Ka-
nafáni, Juszuf Idrisz, és Tajjib 
Száleh is olvasható magyarul, 
vagy Amin Maalúf munkái. Ki 
nem ismeri az Ezeregyéjszaka 
meséit, amit Prileszky Csilla 
gyönyörű-lubickolós magyar 
nyelvre fordított? Ugye, mind-
ezek mögött a magyar arabisz-
tika hídépítő szolgálata áll.  S 
a kulturális intézményeink is 
mind gazdagabb kapcsolatokat 
építenek ki az arab országok-
kal, képzést indítanak, s az új 
együttműködési szerződések-
ben kiteljesedik az egymás 
megismerésére törekvő igény. 

Falak? vagy hidak? – kér-
dezhetnénk. De rossz a kérdés. 
Falakra van szükség a szélsősé-
gek ellen és hidakra az egymást 
inspiráló együttműködéshez, a 
teremtett világban való közös 
boldoguláshoz. 

(Elhangzott „Az arab kul-
túra napja” c. rendezvényen 

2019. április)
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nek hatására talán új nemzedék 
kerül a sajtó, a média világába. 
Mondhatni, reményeink szerint 
alakulnak a körülmények egy 
minőségibb tájékozódás lehető-
sége felé. 

Szükség is van rá. Mert be 
kell látnunk, hogy generációk óta 
előítéletek, fenntartások terhelik 
az arab - magyar kapcsolatokat 
is. Lehet, hogy ez a különbö-
ző társadalmak együttélésének 
specialitása általában véve, s 
így természetesnek kellene ven-
nünk, de az is biztos, hogy ez a 
körülmény megnehezíti, gátolja 
az együttműködést. Ráadásul, 
ha ez a fenntartás bizalmatlan-
sággá fejlődik, akkor már veszé-
lyes is lehet, alááshatja azokat 
a létező és folyamatosan épülő 
gazdasági és kulturális kapcso-
latokat is, amelyek minden ne-
hézség ellenére kialakultak, és 
működnek. A magyar kormány 
által meghirdetett Stipendium 
program keretében százával 
érkeznek az arab világból a di-
ákok a magyar felsőoktatási 
intézményekbe. Sikeres tanul-
mányokat azonban csak akkor 
folytathatnak, ha beilleszkednek 
a hétköznapi életbe, azaz, ha a 
magyar társadalom nyitottan, 
bizalommal fordul feléjük és 
támogatja a munkájukat. Hiszen 
nyilvánvaló, hogy az ő sikerük a 
mi érdekünk is.

Különös felelőssége van az 
arabisztikának a fenntartások és 
félreértések leszerelése tekinte-
tében is. Közfeladatainak egyi-
ke éppen abban áll, hogy kriti-
kai eszközeivel hitelesen tárja 
fel egy-egy adott kérdés törté-
neti körülményeit, és ne enged-
je, hogy a közösség beleessen 
akár egy ’bon mot’ csapdájába. 
Talán mindenki előtt ismert az 
Alexandriai Könyvtár és a hó-
dító muszlim harcosok esete.  
Több mint száz éve tisztázta 
már a kutatás, hogy teljesség-
gel elfogadhatatlan állításokat 
tartalmaz a közszájon forgó tör-
ténet.  Mégis tartja magát, hogy 

a hódítók elégették a könyvtár 
anyagát, és „jól értesült” honfi-
társaink lépten-nyomon emle-
getik ezt a nyilvánvaló badar-
ságot. Nem szerencsés dolog, 
hiszen a téves képzetek téves 
ítéletekhez vezethetnek.  

De idézzük fel, mit is tud-
hatunk erről a történetről? Ibn 
al-Qiftí  (1172-1248) 13. szá-
zadi történetíró munkájában 
olvashatja az érdeklődő, hogy 
amikor Amr ibn al-Ász a musz-
lim seregek vezetője meghódo-
lásra késztette Alexandriát 642. 
szeptember 29-én, Jahjá al-Na-
haví  felhívta a figyelmét arra, 
hogy a királyi kincstárban ko-
moly könyvgyűjtemény is talál-
ható, amelyet a városlakók sze-
retnének továbbra is használni. 
A hódítóknak – katonák lévén 
– nyilván nincs és nem is lesz 
szükségük ezekre a kincsekre. 
Amr nem kívánt a kérdésben 
dönteni,  futárt küldött Omar 
kalifához, hogy adjon megol-
dást a problémára. A kalifa vá-
lasza a következő volt: 

„Ami az általad említett 
könyveket illeti, a következő-
ket mondom: amennyiben ami 
bennük van, megegyezik Allah 
Írásával, akkor Allah Írásának 
nincsen szüksége rájuk (nélkü-
lözheti ezeket ((anhá ghinan)). 
Amennyiben eltérnek Allah 
Írásától, akkor pedig egyáltalán 
nincsen szükség rájuk (lá há-
dzsata ilajhá). Semmisítsd hát 
meg őket!”  Amr a kalifa paran-
csa szerint járt el, szétosztotta 

a tekercseket Alexandria 4000 
fürdője között, és hat hónapig 
fűtöttek ezzel a tekercsanyaggal.

Nos, az a probléma ezzel a 
beszámolóval, hogy semmi sem 
igaz belőle. Ahogy utaltam rá, 
már 1902-ben A. J. Butler majd 
pedig az alexandriai könyvtár 
munkatársa, Mohammad al-
Abbádi 1990-ben bizonyította, 
hogy a történetnek nincs sem-
milyen valóságalapja. 

Amikor ugyanis Amr ibn al-
Ász seregei megjelentek Ale-
xandria előtt, a könyvtár már 
harmadfél százada nem létezett. 
Nem véletlen, hogy a keresz-
tény kopt beszámolók egyálta-
lán nem említik és a korabeli 
párhuzamos bizánci források 
sem tartalmaznak híradásokat 
a könyvtárral kapcsolatban. A 
nagy hírű intézményről nem 
tesznek említést az egyiptomi 
hódítást részletesen bemutató 
arab történetírók munkái sem, 
mint pl. al-Tabarí. De a futúh 
(hódítás) irodalom elsőrangú 
munkái, amelyek máskor rész-
letes leírást adnak az esemé-
nyekről, semmit sem közölnek 
az Alexandriai könyvtárról, 
mint pl. al-Aszam al-Kúfi, vagy 
al-Baládzúrí.  Azt lehet állítani 
tehát, hogy a rendelkezésünkre 
álló szövegek szerint a szinte 
mitologikus aurával tételezett 
alexandriai könyvtár-égetés 
nem történhetett meg az arab 
hódítás korában.

Tény viszont, hogy a törté-
nelem során valamikor létrejött, 

működött és megsemmisült. Az 
érdeklődő történész talán jog-
gal teheti fel a kérdést, hogyan 
is történt mindez? És, hogy 
hogyan kapcsolódott a hódító 
muszlimok tevékenységéhez? 
Röviden, a kutatások eredmé-
nyei alapján a következőket 
lehet elmondani: az alexandriai 
könyvtár forrásokkal igazol-
ható módon kétszer semmisült 
meg. 

Az első a Királyi vagy Ptole-
maida Könyvtár pusztulása Kr. 
e. 48-ban történt. Julius Caesar 
egyik alvezére számol be (Bel-
lum Alexandrinum c. írásában), 
hogy miként foglalta el Caesar 
Egyiptomot. Meglepő, hogy a 
beszámoló nem tér ki a könyv-
tár elpusztulására. Egyesek 
szégyenkezéssel magyarázzák 
a történtek szándékosnak lát-
szó elhallgatását… Később 
Senaca említi, hogy Alexand-
riában 40, más olvasat szerint 
400 ezer könyvtekercs égett 
el. Az események után több 
mint száz évvel Plutarkhosz 
Caesar életrajza viszont közli, 
hogy a hódítás során a rómaiak 
„megkísérelték, hogy elvágják 
a tengeri utánpótlás vonalait, 
ezért kényszerültek felgyújtani 
a hajókat a kikötőben; az így 
keletkezett tűz következtében 
hamvadt el az alexandriai nagy 
könyvtár”. Plutarkhosz munká-
ja után már bátrabban térnek ki 
a latin beszámolók a könyvtár 
pusztulására. 

Az újjászervezett második 
könyvtárat, amit Muszeionnak 
neveztek, a keresztények sem-
misítették meg. Ez Kr. u. 391-
ben történt, amikor a diadalmas 
és megfékezhetetlen tömeg 
lerombolta az alexandriai Sza-
rapeum komplexumot.  Ismert, 
hogy Theodosius (379-395) 
császár korában a kereszténység 
államvallás lett a Római Biro-
dalomban, és Theophilus, Ale-
xandria püspöke 391-ben meg-
kapta az engedélyt, hogy a város 
pogány templomait elpusztítsák. 
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és a legjobb az élet. Hegyeik 
sok ezüstöt és aranyat rejtenek 
magukban.” Beszámolójából 
kiderül, hogy muszlim katonai 
egységek szolgálták a magyar 
uralkodót. 

Ezt írja: „Itt ezerszámra 
élnek maghrebi származású 
muszlimok és megszámlálha-
tatlanul sokan vannak a khvár-
ezmiek. A khvárezmi szárma-
zásúak a királyt szolgálják és 
titokban tartják, hogy az iszlám 
követői. A maghrebi származá-
súak ezzel szemben csak hábo-
rúban szolgálják a kereszténye-
ket, és nyíltan vallják hitüket.”   

Ezek a történeti források 
felbecsülhetetlen értékű in-
formációt közölnek minden 
mondattal és utalással, hiszen 
többnyire szemtanúk beszámo-
lójáról van szó. S persze fennáll 
a tévedés lehetősége, a pontat-
lanság, az elhallás stb., de azok 
mögött is a közvetlen tapaszta-
lat, a benyomás sejlik föl, ami 
a szövegértelmezésre szakoso-
dott filológusoknak valódi fel-
adatot ad. 

Kmoskó Mihály kéziratban 
maradt munkája, majd Czeglé-
dy Károly ezer nyelv ismeretére 
támaszkodó elemzései a husza-
dik századi magyar őstörténeti 
kutatás kimagasló eredményeit 
hozták. Munkájuk tovább hat és 
újabb és újabb kérdések felve-
tésére, sokszor újraértelmezés-
re készteti az új nemzedékek 
képviselőit. Kmoskó kéziratban 
maradt kutatásai már olvasha-
tók az érdeklődők számára, de 
Czeglédy Károly dolgozatai is 
önálló kötetbe gyűjtve hozzá-
férhetőek. 

Hadd említsem meg, hogy 
2019. április kilencedikén – a 
magyar közel-keleti kutatások 
megbecsültsége jeleként, de el-
ismeréseként is és persze a vál-
tozó világ megértését társadal-
mi szinten támogató közfeladat 
megfogalmazásaként is fel-
avatott Avicenna Közel-Keleti 
Kutatások Intézetének előkert-

jében éppen az arabisztika ma-
gyar nagyjainak, Goldziher Ig-
nácnak, Kmoskó Mihálynak és 
Czeglédy Károlynak a szobrai-
val találkozhat a látogató. Hadd 
utaljak arra is, hogy negyedik-
ként az iranista – filológus  – 
Telegdy Zsigmond szobra is ott 
áll. Olyan orientalisztikai tudo-
mányos eredmények képviselői 
ők, amelyek méltán állíthatók 
példaképként az intézet ifjú ku-
tatói közössége elé.  

Persze nem felejthetjük el, 
hogy elmúlt az idő a Goldziher 
idejében még érvényes tudomá-
nyos totalitás igény fölött: az 
arabisztika is szaktudományok-
ra vált szét. S ezt a mai arabis-
tákra vetett pillantással be is 
tudjuk mutatni. Maróth Miklós 
professzor, a középkori arab fi-
lozófiai gondolkodás kutatója, 
a PPKE Arab tanszékének ala-
pítója, az Avicenna Intézet ku-
tatási programjának vezetője. 
A közelmúltban elhunyt Fodor 
Sándor a népi vallásosságra és 
a mágikus varázslatok kutatá-
sára szakosodott, Simon Róbert 
vallás- és társadalomtudósként 
az iszlám kialakulásának és tör-
ténelmi mozgásának szakértője, 
de a Korán, majd Ibn Khaldún 
Muqaddimájának fordításán 
túl elindította a tizenvalahá-
nyadik köteténél tartó Fontes 
Orientales (Keleti Források) 
c. könyvsorozatot, amelyben a 
középkori arab tudományosság 
és politikai irodalom jeles mű-

veit mutatja be. 
S az újabb generációk mun-

kájában is folytatódik ez a sza-
kosodás. Ilyen a tudomány fej-
lődésének természete. Az ELTE 
Sémi Filológia és Arab tanszé-
kének munkatársai Szombathy 
Zoltán az iszlám népi vallásos-
ság kérdéseit elemezi Nyugat-
Afrikától Indonéziáig, Iványi 
Tamás filológus, nyelvész a 
szúfizmus szemantikai kérdése-
ivel foglalkozik, Ormos István 
művelődéstörténeti tanulmá-
nyai az orientalisztika határte-
rületei felé nyitnak, Dévényi 
Kinga filológus, nyelvész, aki 
a Korán és a vallásjog jelentés-
tani kutatásaival foglalkozik, 
Hajnal István a síita politikai 
alakulatok történetének elis-
mert kutatója. 

Az ELTE-n végzettek közül 
Hegedűs Gyöngyi a középkori 
arab-zsidó filozófia oktatója To-
rontóban, Dobos Károly a zsidó 
– arab kölcsönhatások eszme-
történeti kutatója, a PPKE arab 
tanszékének vezetője. Major 
Balázs történész – régész – ara-
bista a keresztes háborúk közel-
keleti épített örökségét kutatja, 
önálló régész tanszéket alapított 
a PPKE-n. 

A PPKE végzett hallgatói 
Exetertől Piliscsabáig és Buda-
pestig egyetemi vagy intézeti 
körben végzik kutató munká-
jukat, mint például Kristó Nagy 
István, Speidl Bianka, Varsányi 
Orsolya, Lánczky István vagy 

Zsidai Zsuzsanna. Kutatásaik 
széles spketrumot fognak át, 
a középkori eszmetörténettől 
egészen a sztyeppe népei elne-
vezésének kérdéséig, a 2014-es 
Iszlám Állam vagy a 2015-ös 
migráció társadalmi-ideológiai 
hátterének vizsgálatáig. 

Tisztelt Hallgatóság! 
A Kelettel való foglalkozás 

különösen érzékenyen érinti 
mindennapjainkat. Negyven-
egynéhány éve nem tudtunk az 
arab világról mást, csak hogy 
arrafelé a vallás az iszlám, hogy 
Allah akbar!  szól a minaretek-
ből, és a szaharai oázisokban 
pálmafák nőnek, hogy a ke-
reskedővárosokban valahol ott 
született az Ezeregyéjszaka, 
meg hogy az olajkutak ontják a 
nyersolajat, és Jászer Arafát ve-
zeti a palesztinokat a megszál-
lók ellen. Az akkori kétosztatú 
hidegháborús világban egyszerű 
volt a tájékozódás, jól működ-
tek a politikai dichotómiák… 

Ahogy aztán változott a 
helyzet, N. Rózsa Erzsébet és 
Rostoványi Zsolt éveken át 
szinte egyedüliként igazított el 
bennünket a Közel-Kelet napi 
politikai és gazdasági fejlemé-
nyeiben. A kilencvenes évektől 
különösen a szélsőséges iszlám 
mozgalmak hívták fel magukra 
a figyelmet, no meg persze a 
megoldatlan palesztinai válság. 
Az arabisztika klasszikus filoló-
giai stúdiumai rendszerint nem 
terjedtek ki az iszlám mai társa-
dalmi valóságának vizsgálatára. 
Egyre erősödött azonban a tár-
sadalmi igény a mai, a hétköz-
napi iszlám világának, a társa-
dalmi politikai folyamatoknak 
a megismerése és megismerte-
tése irányában. S a helyzet nap-
ról napra változik. Mind több 
intézet alakul az egyetemeken, 
vagy akár egyetemtől független 
formában is, ahol a modern isz-
lám világ társadalmi, ideológiai 
vagy vallásjogi fejleményeit 
vizsgálják. Reméljük, hogy en-
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68. kiadás  - március 2021
A tizennyolcadik év 

Az 1873-ban létesített arab 
tanszék a budapesti tudomány-
egyetemen azonban már nem 
teológiai, hanem szorosabb ér-
telemben tudományos jellegű 
tanszék volt. Napjainkban ez az 
ELTE Sémi Filologia és Arab 
tanszéke és az ottani Orienta-
lisztikai Intézet része. A kilenc-
venes évekig Magyarországon 
minden arabista – azaz az arab 
nyelvvel és kultúrával foglalko-
zó egyetemista itt végzett.  

Itt lett címzetes egyetemi 
tanár az akkor már világhírű 
iszlámkutató és arabista tudós, 
Goldziher Ignác (1850-1921). 
Az ő magyar és német nyel-
vű publikációiban kiteljesedő 
munkássága emelte Magyar-
országot az arabisztikai tanul-
mányok térképére. Lenyűgöző 
teljesítménye szinte az arabisz-
tika minden ágára kiterjedt, a 
vallásismerettől, a vallásjogtól 
egészen az irodalmi műfajok 
alakulásáig, a vallási hagyomá-
nyok (hadísz) kritikai vizsgála-
tától a különféle irányzatokban 
teste öltő Koránértelmezésekig. 
Joggal tekintik ebben a tudo-
mányágban a kritikai tudomá-
nyok megalapozójának. Ma is 
érdemes kézbe venni egy-egy 
dolgozatát, s megdöbbenve 
tapasztalhatjuk, hogy a közel 
száz éve halott tudós tudomá-
nyos megállapításai szinte máig 
érvényesek. Ismert, hogy a hu-
szadik század második felében 
is voltak olyan nem magyar 

anyanyelvű arabista tudósok, 
akik azért tanultak meg magya-
rul, hogy Goldziher magyarul 
írt műveit eredetiben tudják 
olvasni. De már saját korában 
is nagy elismertségnek örvend-
hetett. Ali Mubárak egyiptomi 
történész és kultuszminiszter is 
ismerte, s örömmel vette, hogy 
fő művét ismertette az európai 
tudományos világgal.  Goldzi-
her munkáit a húszas években 
kezdték arabra fordítani Egyip-
tomban, és tulajdonképpen 
napjainkig rendszeresen újra 
nyomják az Előadások az isz-
lámról és a Koránkommentá-
rokról szóló munkáit. Kijelent-
hetjük, hogy a II. világháború 
utáni időszakban, amikor ko-
moly kételyek támadtak az ori-
entalisztika kapcsán a muszlim 
világban, Goldziher munkáit 
sohasem kérdőjelezték meg a 
muszlim közvélemény képvi-
selői valamiféle részrehajlás 

miatt. 
Az iszlám világának tudo-

mányos igényű megismerése 
Goldziher tevékenysége előtt és 
után is fontos volt a magyarság 
számára. Ez azzal függ össze, 
hogy az Európába keletről érke-
ző magyarok honfoglalás előtti 
történetének kutatói jelentős 
tudósításokra, adatokra és nép-
isme jellegű leírásokra bukkan-
tak a középkori arab irodalom 
műveiben. A kelet-európai 
sztyeppe népeit, azok szokásait 
és egymáshoz viszonyított el-
helyezkedését bemutató útije-
lentések, rendszerező földrajzi 
munkák, enciklopédiák kime-
ríthetetlen forrásai a magyarok 
őstörténetének is. 

A magyar ifjúság már is-
kolás korában megismerkedik 
ezekkel a szövegekkel, a Nem-
zeti Múzeumban a magyarok 
történetét bemutató kiállításon 
a magyarokra vonatkozó első 

írásos emlékek között ott talál-
ható az arab kéziratok másolata 
is. 

Valóban nagy jelentőségű 
10. századi forráscsoportról 
van szó. A sztyeppe népeinek 
kilencedik századvégi mozgá-
sát mutatják, mégpedig két dá-
tumhoz köthetően: az egyik do-
kumentumcsoport a Kr. u. 870 
körüli helyzetről számol be, egy 
másik anyag pedig a 889 utáni 
nagy eltolódás – népvándorlás 
– következtében módosult ál-
lapotokat írja le. Ismert, hogy 
a magyar honfoglalás ugyaneb-
ben az időben zajlott, így érthe-
tő, hogy minden kutató számára 
fölöttébb izgalmas feladatot je-
lent a kortárs anyagok tanulmá-
nyozása. 

De a későbbi korok arab 
földrajzirodalmában is talá-
lunk olyan műveket, amelyek 
Kelet-Európa történetének ér-
tékes forrásai. Több utazó is 
megfordult Kelet-Európában. 
Közülük az andalúziai Abú 
Hámid al-Garnátiról tudjuk, 
hogy 1150 és 1153 között Ma-
gyarországon tartózkodott. Ezt 
írja az országról és lakóiról: 
„A magyarok bátor emberek 
és megszámlálhatatlanul sokan 
vannak. Országuk 78 városból 
áll, s mindegyikben számtalan 
erőd, a hozzá tartozó majorsá-
gokkal, falvakkal, hegyekkel, 
erdőkkel és kertekkel. Magyar-
ország egyike azoknak az or-
szágoknak, ahol a legkönnyebb 

Falak és hidak   
Pillanatfelvétel a magyar arabisztika 

néhány kérdéséről 
Tüske László
A magyar arabisztika – mint a kelet kulturális teljesít-

ményével való tudományos igényű foglalkozás (az orien-
talisztika) egyik ága – tudományos, kulturális és sajátosan 
történeti érdeklődés talapzatán bontakozott ki. Ismert, hogy 
az 1311-es viennai zsinat rendelkezései előírták, hogy min-
den nagyobb oktatási központban héber, arab és kaldeus 
(szír) nyelvet kell oktatni, s lennie kell legalább kettő olyan 

szakembernek, aki ezeket a nyelveket bírja és az ezeken írt 
műveket le tudja fordítani latinra.  Ennek a rendelkezés-
nek köszönhetően  Európa keresztény országaiban, köztük 
Magyarországon is, a keleti nyelvek és köztük az arab nyelv 
oktatása több száz éves múltra tekint vissza. A héber és a szír 
vagy káldeus nyelvvel együtt oktatták a teológiai fakultáso-
kon, mint a keresztény teológia és a Biblia-kutatás segédtu-
dományait. 
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Gerardus van der Leeuw 
vallásfenomenológiájában 
–, hogy az iszlám az Isten 
tulajdonképpeni vallása.” 
A Korán ugyanezt állítja 
a 3. szúra 19. versében: 
Inna’d-dína ʿindA-lláhi’l-
iszlámu „Az igazi vallás 
Istennél az iszlám”.

Az „iszlám” szó ereden-
dően arab gyökerű és az 
arab szóképzés szabályait 
követő kifejezés, amelyet 
eredetileg maga Mohamed 
használt az általa hirdetett 
„igazi” vallás jelölésére, 
hogy megkülönböztesse 
azoktól a vallási alakula-
toktól, amelyeket eleve 
hamisnak, vagy emberi le-
lemények által meghami-
sítottnak talált. Amikor az 
iszlám megjelenik az arab 
félszigeten, olyan társadal-
mi környezetbe érkezik, 
amit a későbbi muzulmán 
szerzők „dzsáhilíjának”, 
a mindenen uralkodó ősi 
arab ösztönvilág érvénye-
sülési időszakának nevez-
nek. Jobb híján a „dzsáhi-
líja” kifejezést „az iszlám 
előtti kor” kifejezéssel 
szokták fordítani. Mások 
„a tudatlanság, barbárság, 
vadság korának” fordít-
ják. Bármire jussunk is a 
fordítási kísérletezésben, a 
„dzsáhilíja” alapszavát je-
lentő „dzsahl” kifejezés azt 
az emberi magatartást jelö-
li, amelyen a féktelen önér-
vényesítés elvakult ösztö-
ne, a másokat számításon 
kívül hagyó, megfontolá-
sok nélküli önmegvalósítás 
indulata (hamíjatu’l-dzsá-
hilíja – vö. Korán 48:26) 
uralkodik. Ez az emberi 
magatartás még az isteni 
tulajdonsággal felruházott 
bálványokkal szemben is 
vonakodik a valódi tiszte-
letadástól és hódolattól.

Ezt a bosszúállásra min-
dig kész lelki beállítódást 
ábrázolja Amr ibn Kult-
húm (Kr. u. 6. század) ver-
se, ahol a költő egyetlen 
sorban négyszer is alkal-
mazza a dzsahl szó külön-
féle nyelvi alakjait:

„A-lá lá jadzshalan aha-
dun 'alejná / fa-nadzshalu 
fauqa dzsahli’l-dzsáhilíná”

„Nem úgy van-e, hogy 
ha valaki féktelen haraggal 
zúdul ellenünk /, akkor mi 
még nagyobb dühvel torol-
juk meg rajta.”

Ezzel szemben az iszlám 
az „igaz” vallást és az „iga-
zi” vallásosságot jelenti. 
Az egyetlen és egyedüli Is-
ten valóságának komolyan 
vételét, a teljes emberi való 
meghódolását és hódolatát 
a mindenható Isten színe 
előtt. Ez a mélységes hódo-
lat megnyilvánul az embe-
ri test mozdulataiban is az 
istentisztelet alkalmával, 
amikor a hívek a mekkai 
szentély irányában hom-
lokukkal a földet érintve 
meghajolnak a mindenség 
fölött uralkodó Isten színe 
előtt.

Az iszlám hívei gya-
korta dicsekednek az-
zal, hogy az ő vallásuk 

őrzi legtisztábban az első 
ember vallását a maga 
őseredeti őszinteségében 
és egyszerűségében. Pá-
ratlan hűséggel juttatja 
kifejezésre azt a lelki hó-
dolatot, amellyel az első 
ember, Ádám tisztelte 
az Istent. Ezért „iszlám” 
volt az első ember vallá-
sa: a teremtmény hódola-
ta Teremtője, a minden-
ható Isten előtt. Ebben a 
hódolatban elcsitulnak 
az önmagát féltő emberi 
aggodalom „miért” kér-
dései; a teremtmény nem 
vonhatja kérdőre terem-
tő Urát, csak egyet tehet, 
meghódol a világteremtő, 
világkormányzó, minden-
ható Isten rendelése előtt. 
Az iszlám szó ezért azt az 
emberi indulatot fejezi ki, 
amely mindenben és min-
den körülmények között, 
jó sorsban és rosszban 
egyaránt, csak egyetlen 
akaratot áld, dicsér és ma-
gasztal: az Istenét.

Az iszlám szó ugyan-
abból az arab színlámmím 
(sz-l-m) mássalhangzó-
láncból álló szógyökből 
származik, mint a közis-
mert „szalám” (béke) szó. 
A Koránban ez olvasha-

tó: „Az Irgalmas Istennek 
szolgái azok, akik a földön 
szelídséggel járnak. Midőn 
a gorombák odaszólnak 
nekik, ők így válaszolnak: 
Békesség néktek.” (25:63) 
Tabaríj, a híres Korán-ma-
gyarázó ezt a mondatot így 
értelmezi: „Azok az Isten 
szolgái, akik szelídséggel 
járnak a földön, és durva-
ságra nem durvasággal vá-
laszolnak”.

Az „aszlama” ige, 
amelyből az „iszlám” szó 
származik, ezt jelenti: 
„meghódol, megalázza ma-
gát, engedelmeskedik”. Az 
iszlám tehát nem más, mint 
a vallásos ember alapvető 
viszonyulása az Istenhez, 
amely az Isten előtti hódo-
latban, az iránta tanúsított 
alázatban és a neki való 
engedelmességben lesz 
nyilvánvalóvá. Aki így vi-
szonyul az Istenhez, annak 
lelke csendessé, nyugodttá 
válik, az elnyeri a belső bé-
kességet (szalám).

Németh Pál címzetes 
docens

Vallástörténész, refor-
mátus lelkész, a budapes-

ti Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem oktatója
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magát, családját és honfi-
társait. Azokat pedig, akik 
követték őt az Isten félel-
mében és tiszteletében, 
felmagasztalta, tisztelte, 
dicsérte, és Istentől is jót, 
dicsőséget és tisztességet 
ígért nekik ezen a világon 
és a túlvilágon a Paradi-
csomban. Ám harcolt azok 
ellen, akik imádták a bálvá-
nyokat és hódoltak előttük, 
a Gyehenna tüze fájdalmas 
kínjával fenyegette őket, 
amelyben örökké fognak 
égni a képmutatók.

Amint Ábrahám, Isten 
barátja cselekedett, amikor 
elhagyta a bálványokat és 
rokonságát, és Istent kö-
vette és neki hódolt, vala-
mint az Isten egyedülva-
lóságára kezdte tanítani 
a nemzeteket, ugyanúgy 
cselekedett Mohamed is, 
midőn elhagyta a bálvá-
nyok tiszteletét és azokat 
is, akik a rokonságából és 
az idegenek közül tovább 
hódoltak nekik, és egyedül 
csak azt tisztelte, aki egye-
dül igaz Isten és csak neki 
hódolt.

Ezért az Isten is felettébb 
kegyes volt hozzá és lábai 
alá vetette a két erős biro-
dalmat – üvöltésük hang-

ja, mint az oroszláné vagy 
a mennydörgésé, mely az 
egész világra elhallatszik – 
vagyis a Perzsa Birodalmat 
és a Bizánci Birodalmat…

Ki ne dicsérné azt – óh, 
győzedelmes király! –, akit 
az Isten dicsér? Ki ne éke-
sítené a dicsőség és tiszte-
let koszorújával azt, akit 
az Isten felmagasztalt és 
ennyire becsült? Ez, vagy 
valami ehhez hasonló a 
véleményem Mohamedről 
nekem, és velem együtt 
mindazoknak, akik Istent 
szeretik, óh, dicsőséges ki-
rály.”

A felolvasott szöveg-
részletből világosan lát-

szik, hogy a korabeli 
keresztyének, amikor a le-
hető legpozitívabb jellem-
zést adják Mohamedről, 
aközben hangsúly esik arra 
a tényre, hogy bár Moha-
med alakja és küldetése 
hasonlatos az Ószövetség 
nagy prófétáinak alakjához 
és küldetéséhez, az iszlám 
mégis a korabeli zsidó-
ságtól és keresztyénségtől 
függetlenül növekedett vi-
lágvallássá, nyerte el saját 
karakterét, lett világbiro-
dalom, majd vallási világ-
hatalom, öltötte fel önálló 
szellemi ábrázatát, alakí-
totta ki saját lelki jellem-
zőit.

Ha a vallások világában 
elfoglalt helyét nézzük, el 
kell ismernünk, hogy az 
iszlám tisztán és elegyí-
tetlenül mutatja azokat a 
jellemvonásokat, amiket 
a vallások általában hor-
doznak. Mindenekelőtt 
az isteni lény egyedülva-
lósága, szuverén akarata, 
mindenekfelett való ural-
ma, amely nem tűr sem-
miféle hatalommegosztást, 
az iszlámnak kitüntetett 
helyet biztosít a vallások 
világában. Aztán az Isten-
től nyert teremtményi lét, 
melynek célja és értelme 
Isten akaratának magasz-
talása, a neki való feltétlen 
meghódolás, a mindenben 
való engedelmesség. A pa-
naszzsoltárok miértjei nem 
hangozhatnak el egy mu-
zulmán imádkozó ajkáról. 
Jób könyvének problema-
tikája, a szereplők kétségei 
és vívódásai elképzelhetet-
lenek az iszlám vallás hí-
veinek gondolatvilágában. 
Mert az iszlámban a vallás 
jellemzői fokozott mér-
tékben vannak jelen, ezért 
úgy tűnik, hogy az iszlám 
lenne „a vallás” a vallások 
között. „Paradox módon 
azt lehetne mondani – írja 
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odaadás ez iránt az akarat 
iránt, a neki való feltétlen 
engedelmesség. A teremt-
mény hódolata Teremtője 
előtt. Ez a vallás lényege. 
Ebben különbözik a má-
giától és a misztikától. A 
mágiában és a misztikában 
az uralomra törő embe-
ri akarat nyilvánul meg, a 
vallásban a transzcendens 
valóság iránti odaadás, a 
feltétlen hódolat. „Csak 
hódolat illet meg, nem bí-
rálat.” – mondja az Úr Ma-
dách drámai költemény-
ében.

Isten tulajdonképpeni 
vallása

Történetileg tekintve az 
iszlám a zsidó és keresz-
tyén vallási hagyománnyal 
összefüggésben alakult ki. 
Önértelmezése szerint is 
a zsidósággal és a keresz-
tyénséggel egyazon össze-
függő vallási hagyományt 
képez. Prófétái közt tartja 
számon az Ó- és Újszövet-
ség nagy személyiségeit, 
s Mohamed személye és 
küldetése keresztyén meg-
ítélés szerint is emlékeztet 
az ószövetségi próféták 
alakjára és jellemére. I. 
Timótheosz nesztoriánus 
katholikosz-patriarcha 

(780–823) 781-ben ezt vá-
laszolja, amikor részt vesz 
Al-Mahdi ibn al-Manszúr 
abbászida kalifa (775–785) 
tanácskozásán (medzslisz) 
és a kalifa többek között 
megkérdezi tőle: „Mit val-
lasz akkor Mohamedről?” 
A patriarcha ezt feleli:

„Mohamed minden ér-
telmes lénytől dicséretet 
érdemel azért, mert a pró-
féták és az Istent szeretők 
útját járta, mert amint a 
többi próféták Isten egye-
dülvalóságát tanították, 
Mohamed ugyanezt taní-
totta. Tehát ő is a próféták 
útján haladt. Aztán mint 
ahogy az összes próféták 

eltávolították az embereket 
a gonoszságtól és a rosz-
sz cselekedetektől, és a jó 
erkölcshöz, meg a jó cse-
lekedethez vonták közel 
őket, ugyanúgy Mohamed 
is eltávolította nemzeté-
nek fiait a gonoszságtól és 
a jó erkölcs, meg a jócse-
lekedet felé vonzotta őket. 
Tehát ismét csak a próféták 
útját követte. Aztán az ösz-
szes próféták megtiltották 
az emberek fiainak, hogy a 
sátánok előtt leboruljanak, 
és a bálványokat imádják, 
és az erős és hatalmas Isten 
imádatára és felsége előtti 
hódolatra sarkallták őket, 
ugyanígy tett Mohamed is, 

amikor megtiltotta honfi-
társainak a sátánok imáda-
tát, a bálványok előtti hó-
dolatot és arról győzte meg 
őket, hogy az egyetlen, 
magasságos Istent, akin 
kívül más isten nincsen, 
megismerjék, és csak neki 
hódoljanak. Ebből is vilá-
gos tehát, hogy Mohamed 
a próféták útját követte. És 
amint Mohamed Istenről, 
az ő igéjéről és lelkéről ta-
nított, ugyanerről prófétál-
tak a próféták mindnyájan. 
Mohamed tehát a próféták 
útján haladt.

És kicsoda az, aki ne 
dicsérné, ne tisztelné, ne 
becsülné azt, aki az Iste-
nért harcolt? Aki nemcsak 
szóval, hanem karddal is 
kimutatta féltő szeretetét a 
magasságos Teremtő iránt? 
Mert miként Mózes, a mi 
prófétánk cselekedett Iz-
ráel fiaival, akik aranyból 
borjút készítettek és lebo-
rultak előtte, és karddal 
ölte meg és pusztította el 
mindazokat, akik a borjút 
imádták, ugyanígy tett Mo-
hamed is, amikor kimutatta 
féltő szeretetét a magassá-
gos és magasztos Teremtő 
iránt, akit jobban szeretett 
és többre becsült, mint ön-
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A hatalomra és uralomra 
törő emberi akarat két for-
mában nyilatkozik meg: a 
mágikus és a misztikus ma-
gatartásban. A mágiában az 
ember a varázspraktikák 
egész sorával igyekszik 
a túlnani (transzcendens) 
erőket a maga szolgálatába 
állítani, önző céljai meg-
valósítása érdekében moz-
gósítani. A varázsló érti a 
módját, hogyan igázhatja 
le és kényszerítheti arra a 
természetfölötti hatalma-
kat és erőket, hogy saját 
akaratának megvalósítói, 
kiszolgálói legyenek. A 
mágiában az ember nem 
kér, hanem parancsol, nem 
könyörög, hanem kénysze-
rít. A mágikus szertartás 

eszköz csupán a transzcen-
dens valóság leigázására, 
erejének és hatalmának ki-
aknázására.

A misztika útjai nem 
ilyen durvák és egyértel-
műek. A misztikában fel-
oldódnak az alapvető ha-
tárvonalak, megszűnnek a 
lényeget érintő különbsé-
gek. Nincs többé alany és 
nincs többé tárgy. A misz-
tikus nem ad nevet, és nem 
tűri, hogy megnevezzék. 
Nem tekint senkit és sem-
mit tárgynak, s nem enge-
di, hogy tárgyul szolgáljon 
bárkinek. A szubjektum és 
az objektum kiüresednek, 
megszűnik az alany és a 
tárgy kettőssége. Egyetlen 
célja van csupán: elné-

mulni a megnevezhetetlen 
előtt. A misztikus a vég-
telent fogadja magába és 
elrejtőzik a végtelenben. 
A misztika közelebb áll a 
természetfölötti valóság-
hoz, mint a mágia, még-
sem akarja azt önös céljai 
szolgálatába állítani. A 
hatalomra törő, uralkodni 
vágyó akarat a misztiká-
ban úgy érvényesül, hogy 
a misztikus Isten szemé-
vel nézi és látja a világot, 
Istent és önmagát anélkül, 
hogy ez a három megkü-
lönböztethető lenne.

A vallásban ezzel szem-
ben élesen kirajzolódnak a 
különbségek ember és Is-
ten, Isten és világ között. 
Az ember szemtől szem-

ben áll az őt minőségileg 
meghaladó valósággal, 
Istennel. A Teremtő és te-
remtmény között végtelen 
nagy a különbség, ezért az 
ember a mindenség teremtő 
ura előtt csak szolga lehet. 
De ebben van a kiváltsága 
is minden teremtmény fö-
lött. Mert jóllehet az ember 
parányi lény – testében tö-
rékeny, lelkében esendő – 
mégis, ha azt akarja, hogy 
méltósága csorbát ne szen-
vedjen, nem lehet másnak 
szolgája, csak az Istennek. 
Ezért az Isten–ember vi-
szony szükségképpen Úr–
szolga viszony. Az Isten 
az emberrel szemben, mint 
akarat jelenik meg, és az 
ember kötelessége a teljes 

Az iszlám jelentősége a keresztyén teológia számára
Mágia, misztika, vallás

Mindenekelőtt világosan kell látnunk a túlnani világban, 
tehát az érzékelhető és elgondolható világon túl létező való-
ságban, annak hatalmában hívő ember alapvető viszonyulási 
lehetőségeit a vele szemben álló transzcendens valósághoz. 
Az emberi törekvés, mely ezt a viszonyt alakítja és formál-
ja, kétféle lehet. Vagy eszközként kívánja felhasználni saját 
hosszabb-rövidebb távú céljai megvalósításához, tehát ural-
ma alá akarja hajtani, szolgálatába akarja állítani az általa 
kitűzött célnak, vagy pedig aláveti magát ennek a felsőbb ha-

talomnak, hódol előtte, csodálja és imádja, és úgy értelmezi 
önmagát, mint aki egész lényével és valóságával szolgája en-
nek az őt minőségileg meghaladó legfőbb valóságnak. Ezért 
azt keresi és kutatja, hogy ennek a fő valóságnak mi célja van 
az ő életével, mire akarja őt használni, a maga részéről mi-
ben tud megfelelni célkitűzéseinek, mennyiben tudja megva-
lósítani mindenekfelett uralkodó akaratát. Életének lényege, 
létének értelme ebben az egyetlen kérdésben fogalmazódik 
meg: „Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem?” 
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„nem lenni is csak egy alakja annak, 
amit, bár nincs, úgy neveznek, lenni…”

(Szőcs Géza: XIV. Te mentél át a ví-
zen?)

 Pótolhatatlan veszteség érte a hazai és 
az európai kulturális életet: 67 éves korá-
ban elhunyt Szőcs Géza költő, a Magyar 
PEN Club elnöke.

Szőcs Géza Erélyben született, értel-
miségi családban nőtt fel. Gyermekkora 
óta szerette az irodalmat, az írást, foglal-
koztatta a társadalom helyzete. Hatalmas 
volt az igazságérzete.

Aktív egyetemi éveit követően szá-
mos meghatározó médiumot irányított 
sikerrel. Szerkesztőként is az erdélyi 
magyarság szellemi ellenállásának igye-
kezett teret adni. Romániában folytatott 
tevékenysége miatt letartóztatták, majd 
1989 júniusában a Szabad Európa Rádió 
budapesti irodájának megszervezését bíz-
ták rá.

Szőcs Géza 1990 májustól 1992 októ-
beréig a Román Parlament Szenátusának 
2010-ben Magyarországon a Kultúráért 
felelős államtitkár lett, majd Orbán Viktor 
Miniszterelnök főtanácsadója volt.

Számos könyv és írás szerzője, első 
verseskötete 1975-ben jelent meg „Te 
mentél át a vízen?” címmel.

Erdélyi gyökereiből táplálkozó művé-
szete, egyedi stílusa, világlátása, termé-
keny munkássága a legjelentősebb kor-
társ alkotóművészek sorába emelte.

Számos díjban és magas elismerésben 
részesült, többek között, 2013-ban Babér-
koszorú-díjjal, 2015-ben Kossuth-díjjal 
tüntették ki. 2020-ban a gróf Széchenyi 
Család Alapítvány a magyar dráma napja 
alkalmából a Széchenyi-örökség Okmá-
nya elismerésben részesítette.

Köztiszteletben élt, sokan szerették és 
még ellenfelei is elismerték.

Mélyen meghatott embersége. Megle-
pett, nagyra értékelem és soha nem felej-
tem, hogy amikor a szíriai polgárháború 
elkezdődött, megkérdezte tőlem, hogy 
hogy van az édesanyám. Akkor azt felel-
tem, hogy édesanyám most jól érzi ma-
gát a megszokott környezetében, családja 
körében.

Géza barátom ismételten nagyon köszö-
nöm Neked ezt a felejthetetlen gesztust!

Bahget Iskander - fotóművész

Elhunyt Szőcs 
Géza, József Attila,

és Kossuth-díjas 
költő, politikus.
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