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

قداسة البابا في المجر

مستشرقان مجريان
يكتبان عن الدانوب األزرق

زيارة لنزل صيد
في مدينة Székesfehérvár

تفتح مجلة الدانوب األزرق وموقع صوت الدانوب
ً
بابا لإلعالن للشركات والمرافق السياحية وللمهتمين باألسواق
.العربية حيث تصل المجلة الى دول عربية عدة
:يمكن التواصل لمن يرغب باإلعالن لمعرفة التفاصيل على
info@kekdunamagazin.com

A Kék Duna Magazin megnyitja a kaput a vállalatoknak,
az idegenforgalmi létesítményeknek és az arab piac
iránt érdeklődők számára történő reklámozáshoz, mivel
a magazin több arab országba is eljut.
Részletekért érdeklődjön az
info@kekdunamagazin.com címen.

كلمــة العــــدد

سبعون عدد توثيقي
م��ع صدور هذا العدد من الدانوب األزرق المرقم ( )70تس��تدعي
المناس��بة بضع كلمات وخواطر مستقاة من تجربة إعالمية عربية
أولى في تاريخ العالقات العربية المجرية.
أش��ار العدد األول الى أن غائية المجلة توثيق العالقات العربية
المجرية وخلق جس��ر ثقافي ولغة حوار بين الثقافتين وصوالً إلى
ه��دف أبعد وهو تقوية العالقات العربي��ة األوروبية ،كون القضايا
تم ركنها
العربية كثيرة وهامة تس��تدعي إماطة اللثام عن جوانب ّ
خالل عقود مضت ،إضافة الى أن عهوداً إنصرمت تركت آثاراً سلبية
على تلك العالقات ،على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها
جامعة الدول العربية بعد عام  1973لتصويب تلك العالقات وتفعيل
الحوار العربي األوروبي.
وكمجلة مس��تقلة فق��د ذاقت األم ّرين كما يق��ال ،فهذا الفعل
اإلعالمي يصدر من المجر وليس من لندن أو باريس أو واش��نطن أو
روما ،فهذا بذاته جلمود صخر كما يقول العرب في ش��عرهم وهي
إلى ذلك عليها أن تدفع ثمن اس��تقاللها وحيادها ،إذ إنبثقت في
عص��ر عنوانه إما معي أو ضدي متناس��ياً صاح��ب هذا المذهب أن
ثم��ة قضايا أهم وأكث��ر إلحاحاً ذات عروة وثق��ى بالوجود والمصير
والكينون��ة الثقافية والحضارية ،وثمة م��ن يذهب إلى أن منصات
التواصل اإلجتماعي أضحت منتش��رة ويغيب عن ناظريه أن الكتاب
والمطبوع��ة ذات البعد التوثيقي إنما هي ثقافة دائمة وليس��ت
عابرة إتساقاً مع الحكمة المتداولة أن خير جليس في األنام كتاب.
قضاي��ا كثي��رة يمكن أن تثار في هذه الس��انحة بي��د أننا نهوى
التركي��ز على ماه��و نافع ،إذ أن توثيق العالق��ات العربية المجرية
خالل العقدين األخيري��ن أضحى ضرباً من الضرورة لغياب أي جانب
توثيق��ي لحقب ماضية ه��ي بالضرورة ملحة وحيوي��ة في تراكم
الفعل الدبلوماس��ي إضافة إلى مايحمل التوثيق من عالئم ثقافية
وإجتماعية تواصلية .تسعف دارسي العلوم السياسية ورواة التاريخ
وصناع القرار.
قادتن��ا المقادير ال��ى هذا النحو من العم��ل اإلعالمي ،ويحدونا
األمل أن يس��تمر هذا العمل الذي يبعث فينا اإلبتهاج عندما نعيد
اإلط�لاع على ماص��در من أعداد والمنضوي ف��ي صفحاتها تعريف
بأدباء وفنانين ومثقفين وش��عراء عرب ومجريين ،وزيارات متبادلة
وفعاليات تؤكد لغة الحوار والتواصل والتناغم اإلنساني.
ولعل هذا النسق من اإلعالم بات مطلوباً في تعقيدات العالقات
الدولي��ة الراهنة ،ويحدونا األم��ل أن يتم إدراك أن الحضور اإلعالمي
المتواصل الناشد لقيم عليا أثمن وأهم من نثرات عابرة في ضجيج
منصات التواصل التي يغلب عليها عدم اليقين.
ف��ي العدد ال 70للمجلة نتقدم بالش��كر لكل من يتفهم جدوى
هذا الفعل اإلعالمي العربي في وسط أوروبا.
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أخبار المجر

المجر تحتفي بعيدها الوطني
تحتفل هنغاريا في العش��رين من أغس��طس من كل
ع��ام بعيدها الوطني ذكرى تأس��يس الدولة المجرية.
وش��هدت هنغاريا احتفاالت عديدة رس��مية وشعبية
بهذه المناسبة.
وق��د تميزت احتفاالت هذا العام بالتنوع خاصة بعد أن
حالت جائحة كورونا من اإلحتفال بهذا اليوم في العام
الماضي .وفي هذا اإلطار شهدت المجر عروضاً لأللعاب
الناري��ة ومهرجان ضخم للفنون الش��عبية وإحتفاالت
بثقاف��ة المطبخ المجري على م��دى ثالثة أيام في 17
موق��ع في الب�لاد .وقد عبرت الحكوم��ة المجرية عن
تطلعها أن تساهم هذه اإلحتفاالت في تنشيط صناعة
السياحة الى المجر التي أصابها الوهن العام الماضي.
ش��هد الجمهور المجري عرضاً جوي��اً فوق نهر الدانوب
وقدمت الفرق الموس��يقية الحاناً ف��ي بقع جغرافية
متعددة وتمت��ع الجمهور بالفنون الش��عبية المجرية
وذل��ك في قلعة  .Budaكما تم إقامة معارض متعددة
تظهر أماكن العالج الطبيعي في المجر وما تستخدمه
من أعشاب ونباتات وتوابل .وتم إقامة معرض للمأكوالت
المعروف��ة في حوض الكارب��ات ومهرجان ألنواع الخبز
والحلويات.
وقد ألقى رئيس المجر  Áder Jánosكلمة في اإلحتفال
الرسمي الذي أقيم بهذه المناسبة أكد فيها أن األعياد
الوطنية تجسد وحدة المجريين وأننا نحتفل اليوم بعد
عام ونصف من جائحة كورونا التي عانى الجميع منها
وس��قط فيها ثالثين ألف مجري ضحي��ة الوباء .بيد أن
ش��عبنا واجه الوباء بعزيمة وإصرار تماهياً مع بطوالت
أجدادنا الذين أورثونا الماض��ي المجيد والذين واجهوا
مصائب عدة وتصدوا لها.
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و ا لعملي��ا ت ا لجيو سيا س��ية
المعيبة».

أفغانستان
ومصير العالقات الدولية
ل��م يك��ن مفاجئ��اً لألوس��اط
المطلعة على الحوار االميركي
م��ع حرك��ة طالب��ان ماحدث
منتصف شهر أغسطس عندما
إجتاحت حركة طالبان بالتتالي
الم��دن االفغاني��ة وص��والً الى
العاصم��ة كاب��ول وه��ي التي
طردت منه��ا قبل عقدين من
الزمن.
أث��ار االنس��حاب األميرك��ي من
أفغانس��تان ودخول طالبان الى
العاصم��ة ردود أفع��ال متباينة
في العالم وتوقعات بالتوجهات
المقبل��ة للص��راع الدولي حول
أفغانس��تان ،علم��اً أن الرئيس
األميرك��ي باي��دن كان قد أكد
استحالة دخول طالبان العاصمة
وانتصارها كون الجيش األفغاني
قوي كما قال وتم إنفاق تريليون
دوالر علي��ه ف��ي العقدي��ن
المنصرمي��ن .كم��ا أن الرئي��س
األفغاني أشرف غني كان يؤكد
الى ما قبل ليلة س��قوط كابول
أنه س��وف يقاوم وانتهى هارباً
مع حفنة ال بأس بها من العمالت
األجنبي��ة المعبئ��ة ف��ي أربع
س��يارات نسي وهو على عجلة
من أمره إحدى محتويات السيارات
ف��ي المطار كما ذك��رت وكاالت
األنباء .ويبدو أن العالم سينشغل
في الحقبة القادمة في الشأن
األفغاني وماقدم��ه من دروس

لع��ل أبلغه��ا أن اإلعتماد على
القوى الكبرى اليفيد مس��تقبل
البلدان.
كان��ت ردة فع��ل المج��ر تجاه
الحدث األفغان��ي واضحاً لجهة
حماية األمن الوطن��ي إذ أعلن
وزي��ر الخارجية المج��ري Péter
 Szijjártóعل��ى هام��ش قمة
النات��و في  9أغس��طس أنه ما
لم يتم تحقيق االس��تقرار في
أفغانستان بعد انسحاب القوات،
فإنها س��تصبح مرة أخرى بؤرة
لإلره��اب وتهريب البش��ر ،وأن
«عشرات أو مئات اآلالف ،أو ربما
الماليين سوف يشقون طريقهم
إلى أوروبا».
وفي  16أغس��طس أكد سعادة
 Magyar Leventeالمس��ؤول

البارز في وزارة الخارجية المجرية
أن المج��ر ل��ن تس��مح بتدفق
المهاجرين من أفغانستان .بعد
االنهيار العسكري والسياسي في
أفغانستان عقب انسحاب القوات
الدولية بقيادة الواليات المتحدة.
ورأت الحكوم��ة المجري��ة أن
اإلنسحاب من أفغانستان يجب
أن يتم بطريقة تضمن أال تصبح
مرتع��ا لإلرهاب الدولي أو
البالد ً
نقطة انطالق للهجرة الجماعية.
وأكد الس��يد Magyar Levente
أنه «لسوء الحظ ،لم يتم تنفيذ
العملي��ة بالطريقة التي يريدها
معظم العالم».
وقال إن حكوم��ة المجر ترفض
جعل الش��عب المج��ري يعاني
من عواق��ب مثل هذه «القرارات

افغانستان :خلفية تاريخية
لم تتوق��ف طاحونة الموت في
افغانس��تان م��ن (1979الدخول
السوفييتي) الى خروجها بشكل
ت��ام عام ،1989ث��م اندلع الصراع
الداخلي بين القوى السياس��ية،
وظهرت خالله��ا حركة طالبان
كق��وة صاع��دة ،لكنه��ا غرقت
في ح��رب أهلي��ة واضطرابات
اجتماعية حتى عام  2001مع بدء
الفصل االمريكي من بعد هجمات
سيبتمبر من ذلك العام من خالل
التدخل االمريكي الواس��ع حتى
.2021
طالبان حركة دينية متش��ددة
الى ح��د بعيد مم��ا يجعل من
تفس��يراتها الديني��ة تجاه قيم
الع��دل والحري��ة والمس��اواة
تفسيرات ليست محل إجماع.
إنه��ا حركة ترتكز بش��كل كبير
عل��ى إثنية قبلية(الباش��تون)
الذي يشكلون حوالي 45%-40
من س��كان افغانس��تان ال 40
مليون نس��مة ،وه��و ما يعني
ان بقية االقليات مثل الطاجيك
،25%الهزارة حوالي  10%واالوزبك
 9%ناهيك عن  10ثقافات فرعية
صغي��رة أخ��رى مث��ل التركمان
والبلوش...الخ سيشعرون ببعض
التوجس من المستقبل ،خاصة
أن هذه األقليات موزعة جغرافيا
بش��كل يعزز هويتها اإلثنية من
ناحية ويع��زز بالتال��ي نزعتها
االنفصالية.
هذه األقلي��ات اإلثني��ة الكبرى
(تشكل حوالي من  85%-80من
اجمالي السكان) هي امتدادات
إلثنيات أو ثقافات فرعية سائدة
في الدول المجاورة ،فالباشتون
الذي��ن يش��كلون االغلبي��ة
الكب��رى لهم امتداده��م الكبير
ف��ي باكس��تان ،والطاجيك في
طاجيكس��تان واالوزب��ك ف��ي
اوزبكس��تان والهزارا ف��ي ايران،
وه��و ما يزيد المش��هد تعقيدا،
الن ذل��ك يعن��ي ان كل أقلي��ة
افغانية لها س��ند أقليمي مما
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يخلق حساسية عالية واستغالل
متبادل لهذا الوضع.
ويبدو أن ثالث دول اقليمية هي
االكثر اهمية الفغانستان ،وهي
باكس��تان التي يمكن اعتبارها
الدول��ة االكثر عالق��ات ايجابية
م��ع حركة طالب��ان التي ولدت
أص ً
ال في رحم المعاهد الدينية
الباكس��تانية ،وهو أمر قد يدفع
الهند لبعض التوتر ،أما ايران فقد
يك��ون التباين المذهبي مدخال
لتأجي��ج الخالف بي��ن طالبان
وايران بخاصة م��ع وجود الهزارا
الش��يعة والذين يصل عددهم
الى  4ماليين نسمة(رغم انهم
على غير تواص��ل جغرافي مع
اي��ران) ،وقد عمل��ت ايران على
مد الجس��ور لعالقة ايجابية مع
طالبان في نوع من الدبلوماسية
االس��تباقية ،اما الصين فان ممر
واكان (وه��و مم��ر صغير يفصل
بي��ن البلدين) يتص��ل جغرافيا
م��ع اقليم س��ينكيانغ الصيني
حيث يتواجد المسلمون اليغور
الذي لهم مش��اكلهم المعروفة
مع الحكومة الصينية ،وس��بق
ان قامت طالبان ايام س��يطرتها
االول��ى بتدريب بع��ض عناصر
الياغور في افغانستان واعادتهم
لإلقليم الصيني للقيام بعمليات
اغتي��ال وتفجي��ر ف��ي الصين،
لكن الصين س��عت في الفترات
االخيرة الى العمل على تعميق
عالقاتها مع افغانستان من خالل
وضع افغانس��تان على خريطة
مشروعها االس��تراتيجي(مبادرة
الحزام والطري��ق) من ناحية ثم
المساهمة في استثمارات هامة
في بعض القطاعات االنتاجية
االفغانية السيما قطاع المناجم
والتعدين من ناحية اخرى.
ولع��ل المس��تقبل يكش��ف
خفايا ماحدث في أفغانس��تان
ويقدم دروس��اً وعبراً للمهتمين
بتط��ورات الصراع��ات الدولي��ة
وآثاره��ا اإلقليمي��ة .بيد أنه من
الناحية اإلنسانية من العصي أن
ينس��ى المرء منظر جحافل من
األفغان وهم يتعلقون بالطائرات
متوسلين مغادرة وطنهم.

أخبار من المجر

إعادة إفتتاح السفارة السورية بالمجر
تلقت الجالية العربية والس��ورية منها نبأ
إع��ادة إفتتاح س��فارة الجمهورية العربية
الس��ورية في المجر بترحاب وإرتياح وذلك
بع��د وصول بعثة دبلوماس��ية م��ن وزارة
الخارجية الس��ورية مؤلفة من السيد بشار
سمارة وعبد الكريم مقداد ومالك عرموش.
وق��د وق��ع الخبر بش��كل إيجاب��ي على
السوريين المقيمين في المجر الذين كانوا
يكاب��دون في الذهاب الى النمس��ا إلنجاز
معامالتهم إذ لم تقطع النمس��ا عالقاتها
مع سوريا بعد عام  2012مثلما حدث لدول
أوربي��ة عدة ومنه��ا المجر الت��ي أغلقت
س��فارتها بدمش��ق في ذلك العام ونقلت
المه��ام الى الس��فارة المجرية في بيروت.
وتم إغالق السفارة السورية في المجر في
ذلك التاريخ.
ترجع العالق��ات الس��ورية الهنغارية إلى
خمس��ينيات القرن المنصرم إذ بدأت هذه
العالقات بعد إستقالل سوريا ،وشهدت هذه

العالقات تط��وراً مع قيام الوحدة المصرية
الس��ورية عام  1958إال أنها ش��هدت تطوراً
ممي��زاً بعد اس��تالم حزب البع��ث العربي
اإلش��تراكي للسلطة في س��وريا بعد ثورة
آذار  1963حيث تم نسج عالقات إقتصادية
وعسكرية وتفاهم سياسي.
ويحمل إعادة افتتاح السفارة السورية في
المجر في هذا التوقيت إش��ارة الى انفتاح
مجري على فكرة اعادة العالقات مع سوريا
إلى سابق عهدها بعد قطيعة امتدت لعقد
من الزمن.

فعاليات سفارة العراق وبيان عن اإلنتخابات البرلمانية
يس��جل لس��فارة جمهورية العراق في
المجر تواصلها اإلعالمي وتقديرها لوجود
إعالم عربي والنهوض به.
فقد تلقت الدانوب األزرق نص البيان الذي
أصدرته السفارة العراقية توضيحاً ألبعاد
اإلنتخابات البرلمانية التي س��تجري في
 10أكتوبر.
أش��ار البيان إلى أن العملية الدس��تورية
ف��ي الع��راق م��رت بتحدي��ات صعبة
وج��رت خاللها  3انتخابات برلمانية اثبت
العراقيون خاللها وعيهم السياس��ي من
خالل التداول الس��لمي للسلطة ،وعلى
الرغم من كل التحديات وخصوصاً مواجهة
تنظيم القاعدة و تنظيم داعش اإلرهابي.
وأن العراقيي��ن يس��تعدون للتوجه من
جديد إلى صناديق اإلقتراع الختيار برلمان
جديد تنبثق عنه حكومة بإرادة الشعب
تتولى قيادة العراق ومواجهة التحديات
األمنية واإلقتصادية والسياسية.
وشمل التواصل اإلعالمي سرداً لفعاليات

س��فير الع��راق س��عادة عل��ي البياتي
ولقاءاته التي شملت وزيرة الدولة لشؤون
األكاديمية الدبلوماسية السيدة Pacsay-
 Tomassich Orsolyaوالمفوض الوزاري
لشؤون الطاقة والمناخ في وزارة الخارجية
المجري��ة الس��فيرة ،Zombori Dóra
وسفير دولة الفاتيكان وسفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية والقائم بأعمال السفارة
األمريكية.

أخبار من المجر

قداسة البابا في المجر
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كانت العاصمة بودابست
ف��ي  12س��بتمبر عل��ى
موعد مع قدوم قداس��ة
البابا فرنسيس للمشاركة
ف��ي الق��داس الختامي
للمؤتمر اإلفخارستي الذي
إستضافته المجر هذا العام
والذي كان م��ن المقرر أن
يعقد العام المنصرم إال أنه
تأجل بفعل جائحة كورونا.
وق��د ت��رأس الباب��ا خالل
زيارته الق��داس الختامي
لهذا المؤتمر علماً أن المجر
كانت قد إس��تضافت هذا
المؤتم��ر في ع��ام .1938
وجرى إس��تقبال ش��عبي
ورسمي للبابا حيث مألت
الحشود ساحة األبطال في
بودابست المحاذية لمتحف
الفن��ون الجميلة حيث تم
إستقباله من دولة Orbán
 Viktorوالرئي��س Áder
 Jánosوكبار المس��ؤولين
في المجر.
وق��د ش��ارك بطري��رك
أنطاكيا وس��ائر المش��رق
للروم الملكيين الكاثوليك
ا لعبس��ي
يو س��ف
ف��ي افتت��اح المؤتم��ر
االفخارستي العالمي ال52
بدعوة من رئيس أساقفة
المجر الكاردينال بيتر اردو.
كما شارك في اجتماعات
المطارن��ة البيزنطيي��ن
الكاثوليك في أوروبا الذي
يعقد بالتوازي مع المؤتمر
اإلفخارستي.
والتقى العبسي الرئيس
المجري يانوش آدر خالل
حفل االفتت��اح الذي عبر
في��ه ع��ن الت��زام المجر
عالقتها مع كنيسة الروم
الملكيين الكاثوليك ،وفي
المقابل ش��كر العبس��ي
لر ئي��س ا لجمهو ر ي��ة
الدعم الذي تقدمه المجر
للمؤسسات الكنسية.
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العالم العربي

أرض الحضارات تحتضن قمة للتعاون والشراكة
نجحت الدول��ة العراقية في
تنظي��م وعق��د قم��ة بغداد
للتع��اون والش��راكة ف��ي 28
أغسطس والتي شكلت مفص ً
ال
تاريخياً سوف يترك آثاره على
العالق��ات بي��ن دول اإلقليم
والق��وى العظمى التي كانت
فرنسا ممثلة لها في المؤتمر.
وإذا مادق��ق المراقب في الدول
المشاركة في القمة فقد يخرج
بإنطباع أن فس��حة من التعاون
والهدوء ستس��ود العالقات بين
الدول المش��اركة عل��ى تباين
مواقفها في الكثير من القضايا.
ش��اركت ف��ي القم��ة كل من:
الس��عودية واإلم��ارات والكويت
وقطر ومصر واألردن وتركيا وإيران
وفرنس��ا ،إضافة إل��ى الجامعة
العربي��ة ومجل��س التع��اون
الخليج��ي ومنظم��ة التع��اون
اإلسالمي .وهي مشاركة واسعة
بالمعايي��ر الجغرافية بينما كان
األمل أن تش��مل المشاركة دوالً
إقليمية أخرى.
ويالحظ م��ن البي��ان الختامي
للمؤتمر وكلمات رؤس��اء الوفود
أن ثمة إرادة للوصول الى أرضية
مش��تركة مع أنه م��ن اإلنصاف
القول إن اآلمال معقودة على أن
ال تكون قرارات المؤتمر ش��بيهة
بقرارات القم��م العربية التي ما

أن تنتهي حتى تذهب كل دولة
بسياسة مغايرة لما وقعت عليه
في القمة.
أكد البيان الختامي لقمة بغداد،
على ض��رورة توحي��د الجهود
اإلقليمية والدولية بما ينعكس
إيجابا على اس��تقرار المنطقة
وأمنه��ا ،مرحب��ة بالجه��ود
الدبلوماس��ية العراقية للوصول
الى ارضية من المش��تركات مع
المحيطين االقليمي والدولي.
وجدد المشاركون دعمهم لجهود
الحكوم��ة العراقية ف��ي تعزيز
مؤسسات الدولة وإجراء االنتخابات
الممثلة للش��عب العراقي ،كما
جددوا دعمهم لجهود الحكومة
العراقية في تعزيز مؤسس��ات

الدولة وإجراء االنتخابات الممثلة
للشعب العراقي.
وم��ن المه��م اإلش��ارة ال��ى أن
المش��اركين أقروا بأن المنطقة
تواجه تحديات مشتركة تقتضي
التعامل معها على أساس األمن
المشترك والمصالح المتبادلة».
وأكد المش��اركون «دعم جهود
جمهوري��ة الع��راق ف��ي إعادة
االعمار وتوفي��ر الخدمات ودعم
البن��ى التحتي��ة» .وأثنوا على
جهود العراق وتضحياته الكبيرة
في حربه على اإلرهاب ،مجددين
رفضهم لكل اشكال االرهاب.
كما توقف المشاركون عند قضايا
تهم اإلنس��ان ويش��غل بعضها
الكون بآثاره على مصير اإلنسانية

لجهة التعهد بإستمرار التعاون
ف��ي مواجهة جائح��ة فيروس
كورونا من خالل تبادل الخبرات
ونقل التجارب الناجحة وتوحيد
الجهود للتعام��ل مع التحديات
الناجم��ة عن التغي��ر المناخي
واالحتباس الحراري».
ولعل االهتمام بالقمة ينبع من
القضاي��ا الملحة التي ناقش��ها
الق��ادة الحاض��رون وهي قضايا
سوف تمس مس��تقبل اإلقليم
على الم��دى المنظ��ور ،بيد أن
القمة بذاتها تشكل نجاحاً للعراق
وقيادت��ه الت��ي تعمل في ظل
ظروف معقدة ،مما يبعث األمل
بإرهاصات تعاون وش��راكة في
البناء تبزغ من أرض الحضارات.

تواصل حضاري

ً
ثمانية عشر عاما
منذ ثمانية عش��ر عاماً  -وهذا
سنة التطور البشري -تم صدور
نشر المجلة الوحيدة التي تربط
المج��ر بالعالم العربي .تس��عة
رقما في ثمانية عشر
وس��تون ً
عا ًم��ا .هذا إنج��از كبير في حد
ذاته ،خاص��ة عندم��ا نعلم أن
وراء ذلك حماس ش��خص ملتزم.
وقفت عائلته تدعم عمله .هذا
الرج��ل المتفاني د .عبد المنعم
قدورة ،الذي أتى إلى المجر ذات
مرة كطالب مبتعث شاب .تعلم
اللغة هنا ،وتخ��رج هنا ،ثم عاد
للعمل في وطنه.
تصدر المجلة باللغتين ،العربية
والهنغاري��ة ،وتصف أهم أحداث
الحياة الدبلوماسية ،والنجاحات
الرياضية المجرية ،ونتائج العلوم
المجرية ،والش��ركات االقتصادية
المجري��ة الناجح��ة .ومن وقت
آلخر ،يقدم تعريفاً باألشخاص من
العالم العربي الذين نجحوا في
المجر ،أو األشخاص الذين يروجون
للثقاف��ة المجري��ة ف��ي العالم
العربي ،أو ربما النس��اء العربيات
الناجح��ات ،ويعمل على تفنيد
الصورة الخاطئة عن اإلسالم في
الصحافة السائدة .أي أن مواضيع
المجلة متنوعة وشاملة ،بيد أنها
بمجملها مثيرة لإلهتمام.
إذا تحدثن��ا عن مجل��ة الدانوب
األزرق ،نق��ول إنه��ا جس��ر بين
عالمين .ففي هذا الزمن ،عندما
تصبح الحياة الدولية منقس��مة
أكثر فأكثر ،وعندما تس��ود عدم
الثق��ة دول العال��م ومناطق��ه
الكبيرة مع بعضها ألسباب دينية
وثقافية ،وعندما يس��مم التوتر
س��ماء العالقات ،يغ��دو العمل
الثقافي عم ً
ال بطولياً في ذاته.
خ�لال األح��داث العصيبة في
السنوات األخيرة ،تصاعد النقاش
حول الهجرة غير الشرعية التي
ول��دت بفع��ل تلك األح��داث و
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خص المستشرق والمفكر
ّ
ا لمج��ر ي ا لبر و فس��و ر
 Maróth Miklósمستشار
رئيس الحكومة المجرية
ورئي��س ش��بكة أبحاث
 ،Eötvös Lorándومدي��ر
معهد أبحاث ابن س��ينا
للشرق األوس��ط بمقالة
بمناس��بة بل��وغ مجل��ة
الدانوب األزرق العدد 70
وفيما يلي نصها:

تصاعدت المناظرات ذات الصلة
والحمالت الدعائي��ة ،أمام ذلك
وقفت المجلة المنتش��رة على
نطاق واس��ع تسعى إلى إعطاء
صورة واقعية للعالم العربي في
المجر وتقدم ص��ورة المجر في
العالم العرب��ي ،مقدمة خدمة
تواصلية للطرفين.
وتجدر اإلشارة بشكل خاص إلى
أنش��طة المجلة الت��ي تحاول

تقديم أعمال العرب في المجر.
ونجاحاته��م ،وعل��ى الرغم من
ميل دول في العالم العربي إلى
التواص��ل مع جامع��ات مركزها
المس��تعمرين الس��ابقين فقط
والت��ي تهتم بدراس��ة الثقافة
العربي��ة ودين اإلس�لام هناك،
وهم في الحقيقة يستخدمون
أحيانًا كل هذه المعرفة الستعمار
العالم العربي .وم��ع ذلك ،فقد

تم بالفع��ل إيالء اهتم��ام أقل
بكثير للمستشرقين األلمان الذين
يركزون بش��كل أساس��ي على
االهتمام��ات العلمي��ة المجردة،
وحتى أقل اهتما ًما باألداء العلمي
للدول األصغر في وس��ط وشرق
أوروبا .عل��ى الرغم من حقيقة
أن هذه ال��دول ،وبالتالي المجر
أيضا ،درس��ت اللغات والثقافات
ً
الشرقية لمجرد االهتمام العلمي
والفضول والصداقة ،ولم يحمل
إهتمامه��م بالثقافة الش��رقية
تطلعات مصلحية.
المجل��ة منش��ورة في ش��كل
متناسق ملفت للنظر ،على ورق
جميل ،مع صور جميلة ،بإسلوب
لغوي رفيع .كل عدد من المجلة
ه��و تقريبا عم��ل فني .وعلى
ه��ذا النس��ق أضح��ت المجلة
اآلن ج��زءاً من تاري��خ الصحافة
المجري��ة .إن��ه عمل يس��تحق
اهتم��ام كل من اعتاد أن ينظر
إلى م��ا وراء ح��دود أضيق من
عالمه الذاتي الخاص .كل الشكر
للمحرر (وألسرة) هذه المجلة.
Maróth Miklós
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المستشرق  Bokor Balázsيكتب عن العدد سبعين للدانوب األزرق

إنها مجلة الدانوب األزرق في عددها السبعين ...
العالق��ات الثنائية المجرية
العربي��ة له��ا تاري��خ مديد
وله��ا تقاليد عريق��ة .نحن
نعلم جي��داً أن��ه باإلضافة
إل��ى السياس��ة واالقتص��اد
والثقاف��ة  ،فإن م��ا نعرفه
ع��ن بعضن��ا البع��ض مهم
ج��دا .كي��ف يع��رف الناس
ً
العادي��ون بعضهم البعض.
حس��نًا  ،لهذا  ،فإن التواصل
واإلع�لام حيوي لض��رورات
إعط��اء وتب��ادل األخبار عن
بعضنا البعض.
ً
عندم��ا عملت س��فيرا في
دمش��ق بين عامي  2000و
 ، 2005رأي��ت بوضوح الحاجة
إلى صحافة هنغارية باللغة
العربي��ة لتطوي��ر العالقات
الثنائية .وكان الواقع المرئي
يشير إلى عدم وجود صحيفة
مجرية واحدة باللغة العربية.
تحدثت كثيراً ع��ن هذا األمر
مع صديق��ي الصحفي عبد
المنعم قدورة .لقد وافق على
أفكاري  ،ولحسن الحظ  ،في
مبادرتي ،تعهد بإنشاء مجلة
.Blue Danube Magazine
وهذه ه��ي الطريق��ة التي
حصلن��ا بها نح��ن المجريين
على صحيفة باللغة العربية.
واآلن تم إصدار العدد  .70كانت
مسيرة جادة .فقد تمكنا في
الس��نوات األخيرة من تقديم
كل ما حدث في المجر على
نطاق واس��ع  ،سواء كان ذلك
في السياس��ة أو االقتصاد أو
الثقافة أو أي مجال آخر .تصل
مجل��ة الدان��وب األزرق إلى
الدول العربية مقدمة صورة
متكاملة عن المجر .ال يسعنا
إال أن نبتهج عندما نشعر أن
القارئ في العالم العربي عرف
من هذه المجل��ة االتجاهات

الت��ي تتحرك بها السياس��ة
الخا رجي��ة المجري��ة .وأن
االقتصاد المجري يعمل بشكل
جيد .والمواضيع التي تبحث
في إرتباط اس��م المخترعين
المجريي��ن باخت��راع المحرك
الكهربائ��ي  ،والكمبيوت��ر ،
والتلفزي��ون المل��ون  ،وقلم
الحب��ر  ،والثالجة  ،وفيتامين
س��ي  ،والمصباح الكهربائي
 ،ومقاس��م الهاتف  ،وأش��ياء
أخرى كثيرة .حصل  55مجر ًيا
عل��ى جائزة األوس��كار ألكبر
تقدير في عالم السينما حتى
اآلن .أن أكب��ر اس��توديوهات
األف�لام األمريكية أسس��ها
مجريون .أن  13مجر ًيا حصلوا
على جائزة نوبل .أن الرياضة
المجرية ش��اركت في جميع
األلع��اب األولمبي��ة منذ عام
 1896وه��ي واحدة من أنجح
الدول الرياضية ف��ي العالم.
ويمكننا سرد المزيد …
نكتب اآلن ونحن في عام .2021
نحن نواجه المزيد والمزيد من

المش��اكل في العالم .األوبئة
وأزمة المناخ والهجرة والفقر
وندرة المي��اه وغير ذلك .كما
تترك هذه المشاكل بصماتها
على التعاون بين الش��عوب.
هذا هو بالضبط السبب في
أنه م��ن األهمي��ة بمكان أن
يكون هناك تفاهم أكبر بين
الثقاف��ات .كلما عرفنا بعضنا
البعض بش��كل أفض��ل .إذا
عرفنا بعضنا البعض بش��كل
أفض��ل وعرفن��ا المزي��د عن
بعضنا البعض  ،فسوف نفهم
القواسم المشتركة لهمومنا
وأفكارنا بش��كل أفضل .هذا
ه��و الس��بب ف��ي أن مجلة
الدان��وب األزرق لديها مهمة
 ،وه��ذا هو الس��بب في أن
لها مهمة كبيرة ومس��ؤولية
كبيرة .المعلومات الصحيحة
هي شيء مهم للغاية.
وصل��ت اآلن مجل��ة الدانوب
األزرق ف��ي إصداراته��ا إلى
الع��دد  .70وف��ي مجم��ل
أعدادها أثبت��ت مجلة Kék

 Dunaأنه��ا مؤمن��ة أصيلة
ومس��تقلة وملتزمة بتنمية
العالقات المجرية العربية.
أري��د أن يس��تمر ه��ذا في
المس��تقبل .مجل��ة الدانوب
األزرق في حاجة ماسة للدعم.
ليس فقط دعماً معنوياً ولكن
الدعم المادي مهم أيضاً.
يجب صيانة الصحيفة .ال يمكن
أن يكون «عرض رجل واحد»
وراء ديمومة صدور الصحيفة.
من مصلحتنا جميعاً أن تواصل
مجلة الدانوب األزرق أنشطتها
دون انقطاع وتخدم التعاون
المج��ري العربي .أنا واثق من
أن هذه هي النسخة المجرية
الوحيدة باللغة العربية التي
آمل أن تواصل صدورها لتصل
عدة مرات الى رقم .70
شكرا لك  ،رئيس التحرير  ،على
عملك المتفاني.
Bokor Balázs
مستشرق  -سفير مجري
سابق في عدد
من الدول العربية
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إضاءة على جوانب ثقافية مجرية
حاولت الدانوب األزرق منذ صدورها أن تعرض جوانب من الثقافة العربية وجوانب من الثقافة المجرية اتساقاً مع القناعة أن الثقافة مسرى
إنساني يؤلف بين الشعوب ويعزز قيم التفاهم والتواصل اإلنساني.
وفي سانحة العدد الحالي الذي يحمل رقم  .70أرتأينا إعادة تسليط الضوء على بعض الجوانب الثقافية التي كتبنا عنها متمثلين بالقول
الدارج أن في اإلعادة إفادة .متطلعين أن تسعف هذه الموضوعات المهتمين والراغبين في فهم نسيج المجتمع المجري في الوصول الى
فهم أعمق لحركية هذا المجتمع وتجلياته الفكرية والثقافية.

أضواء على أدباء المجر
شاندور ماراييه ()1989 - 1900
أديب ّ
ومفكر مجري ،التأمت في شخصه مجموعة
من المواهب الفن ّية واإلبداعية ،التي تف ّرقت في
يصح أن يطلق
غي��ره من كتّاب أوروبا ،حتى صار ّ
عليه ذلك التعبير الشعري الشهير عندنا :مفرد
بصيغة الجمع .فالرجل كتب في مجموعة هائلة
األدبي ،مؤلف��ات صارت اليوم
من فن��ون القول
ّ
عالمات فارقة في تاريخ األدب األوروبي المعاصر،
منها الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرح،
الى جانب الكتابة المقالية في السياسة والفكر
الفلسفي والمتابعة النقدية الثقافية ،زيادة على
أدب الرحلة واألسفار ،والمذ ّكرات الخاصة ،والكتابة
الفلسفية ذات ّ
الطابع الشذري ،وغيرها.
ولد ش��اندور ماراييه بمدينة كاس��ا  Kassaبتاريخ:
 11أبري��ل  ،1900في كنف أس��رة بورجوازية صغيرة
متعّلم��ة ،إذ كان وال��ده جي��زا جروش��ميت Gezà
 Grosschmidرج��ل قانون مرموق يش��تغل موثقا
في المدينة ،بينما كانت أ ّمه مارجيت راتكوفشكي
 Margit Ratkovszkyتعم��ل أس��تاذة في ثانوية
س��ن التمدرس
للبن��ات .ولما بلغ الطفل ش��اندور ّ
القانونية ،جلب له والداه مجموعة من المدّرس��ين،
الذين س��هروا على تأديبه وتلقينه مجموعة من
المعارف األساس��ية ،لينتقل بعد ذلك الى المرحلة
الثانوية التي قضاها ف��ي مجموعة من الثانويات،
بحكم طابعه المش��اكس والمتم��ّرد ،فيحصل في
سنة  1918على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة).
الس��ن المبكرة ،بدأ ماراييه مساره األدبي
وفي هذه
ّ
انشد الى
بإصدار باكورة ش��عرية ،لكنّه س��رعان ما ّ
الصحفي ،فش��ارك بعد سنة على ذلك في
العمل ّ
الكتاب��ة ضمن جريدة ،كانت تحس��ب على الحركة
الشيوعية التي قادت تجربة «جمهورية المجالس
الهنغارية» س��نة  ،1919وهي التجربة السياس��ية
رت في المهد بعد ثالثة
الثورية التي سرعان ما ُد ِح ْ
أشهر على قيامها ،ليقوم على أنقاضها نظام حكم
قمعي ،تحالف فيه الملكيون المحافظون مع عتاة
االقطاعيين الفاسدين .وعلى إثر الحمالت االنتقامية
التعس��فية التي س��ادت البالد آنئذ ،س��رى خوف
ّ
شديد بين أفراد أسرة ماراييه بشأن مستقبل االبن

الواعد ش��اندور ،فاضطر األب الى إقناع ابنه بضرورة
االبتعاد عن البالد الى حين عودة الهدوء واالستقرار
مجددا .وبناء على ذلك ،هاجر ش��اندور ماراييه الى
ّ
ألمانيا لدراس��ة الصحافة والفلسفة ،وهناك تنقل
بين ليبزغ وفرانكفورت وبرلين ،وعاش حياة الهجرة
والكف��اف ،مكتفيا بما كان يبعث به إليه والده بين
الفينة واألخرى ،وبما يتلقاه مقابل مس��اهمته في
الكتابة ضمن مجموعة من الصحف الهنغارية منها
واأللمانية .وأثناء مقامه ببرلين ،التقى شاندور ماراييه
صدفة س��نة  ،1922بمواطنته إلون��ا ماتزنير Ilona
 Matznerالملقبة بـ«ل��وال» ذات األصول اليهودية،
وهي شابة كان شاندور على سابق معرفة بها في
كاسا  Kassaمسقط رأسه ،فتزوج منها سنة ،1925
ثم انطلق الزوجان لالستقرار سوية بفرنسا .وخالل
إقامت��ه بباريس التي دامت خمس س��نوات ،تر ّدد
ماراييه على مجموعة كبيرة من الكتّاب والفنّانين
الذين سحرتهم مدينة األنوار وقتها ،وجعلوها مركز
إلهامهم وأنش��طتهم .كما انخرط شاندور ماراييه
أيضا وهو بباريس ،في تجربة الكتابة الصحفية من
جديد ،فعمل مراس�لا رسميا لصحيفة ألمانية ذات

توجه ليبرالي ،ونجح بأس��لوب كتابته المتميز في
ح��د أنه صار من بين
جل��ب أنظار القّراء الى قلمهّ ،
أهم األس��ماء الوازنة في تلك الصحيفة .لكن ،ومع
تمّرس شاندور ماراييه الكبير باللسان األلماني ،فإنّه
اختار أن يكتب األدب بلغته األم فقط ،وهو االختيار
الذي ّ
يتمسك به طيلة حياته ،رغم قدرته على
ظل ّ
عدة لغات أجنبية نطقا وكتابة ،وخالل
التصّرف في ّ
لعدة عقود.
هنغاريا
خارج
فترة عيشه
ّ
بعد مرحلة االستقرار المؤقتة بفرنسا ،عاد الزوجان
الى وطنهما س��نة  ،1928رغم األوضاع السياس��ية
الخانقة التي كانت تسود البالد وقتها ،بغية االنكباب
قدم فيها
على الكتابة والتأليف ،وهي المرحلة التي ّ
الشاب مجموعة كبيرة من المؤلفات األدب ّية،
الكاتب ّ
بإيقاع سريع بلغ نسبة أربع روايات في السنة .وقد
لقيت نصوصه الروائية نجاحا كبيرا على إثر صدورها،
لكونها تم ّيزت بأسلوب واقعي نقدي واضح للمجتمع
البورجوازي ،وانضبطت لبن��اء حداثي محكم وغير
مس��بوق ،الى جانب سالستها األسلوبية المشبعة
الحب
بالعذوب��ة؛ ويتعلق األمر هنا بالروايات التاليةّ :
األول  ،1928الثائ��رون  ،1930الغرب��اء  ،1931كلب مم ّيز
 ،1932الغريبة  ،1934اعترافات بورجوازي  ،1934طالق
ببودا  ،1935دورية في الغرب  ،1936الحاسدون ،1937
ميراث إس��تير  .1939وبالموازاة مع كتابته اإلبداعية،
تولى شاندور ماراييه في هذه الفترة المفعمة بفتوة
الشباب ،نشر متابعات نقدية كان يرصد فيها وقائع
الحياة االجتماعي��ة والفكرية والثقافية في المجر،
عن طريق مقاالت ّ
ظل ينش��رها في أهم الصحف
الوطنية ،إضافة الى ترجمته لبعض األعمال األدبية
العالمية ،وعلى رأسها كتابات كافكا.
لكن ،إذا كان ش��اندور ماراييه قد استعذب حالوة
النج��اح في ه��ذه الفترة ،فإن��ه ذاق أيضا خاللها
مرارة األلم وحنظل المعاناة ،بسبب تكالب ثّلة من
المآسي واألحداث عليه ،سواء منها ما ارتبط مباشرة
بشخصه وعائلته ،أو ما ّ
يمت منها بصلة وثيقة
ظل ّ
ببلده هنغاريا .ففي سنة  ،1934توقف قلب والده
تمام��ا عن النبض ،ليترك قل��ب االبن يعتصره ألم
الفقد الممض ،بفعل العالقة الحميمة التي ظلت
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تربط بين األب وابنه على مدى عقود .وفي سنة
 ،1939يفقد الكاتب ابنه الوحيد كرستوف ،وهو ما
زال حديث العهد بالوالدة (في أسبوعه السادس!)،
فيعوض هذا الفقد الذريع بتبنّيه طفال متش��ر ّدا
يسمى جانوس/يانوس .Janos
يتيم األبوين ّ
فإن شاندور ماراييه
وإلى جانب هذا المصير المأساويّ ،
تفاعل بش��كل كبي��ر أيضا مع ما عاش��ته هنغاريا
من قالقل عنيف��ة ،كانت بمثابة االضطرابات التي
تترجم لطبيعة األح��داث العصيبة ،التي ما فتئت
تهّز منطقة أوروبا الوسطى  Mitteleuropaبعنف،
وته ّي��ؤ دوال عديدة منها لخ��وض الحرب العالمية
ضده��ا .لذلك ،عاش
الثاني��ة ،مع ألماني��ا النازية أو ّ
الكاتب هذه األجواء العصيبة بمطلق كيانه الّروحي
والوجداني ،حتى ُع ّد ش��اهدا عل��ى نهاية عهد
قديم ،ولّى وانقضى مع نهاية القرن التاسع عشر،
ّ
تش��كل عالم جديد ينذر باآلفات والكوارث،
وبداية
مع بداية العش��رين .فقد اعتبر ماراييه ،بناء على
قناعت��ه الليبرالي��ة الخالصة ،تحال��ف نظام بلده
المحافظ بزعامة ميكل��وس هورثي مع النظامين
الفاشستي بإيطاليا والنازي بألمانيا ،خيانة ال تغتفر
والمثل الليبرالية العليا ،التي كانت تؤمن بها
للمبادئ ُ
طبقته االجتماعية :البورجوازية الهنغارية .ونتيجة
لذل��ك ،اتخذ موق��ف «الهجرة ال��ى الداخل» مثلما
سماه ،وهو االنقطاع عن الحياة العامة أثناء نشوب
ّ
الحرب العالمية الثانية ،وعدم االنخراط في أي نشاط
سياسي أو ثقافي رسمي ،وتكريس الوقت والجهد
الفكري كله لإلنتاج األدبي .فأنجز شاندور ماراييه في
هذه الحقبة الملتهبة بعض الروايات المهمة ،منها:
محادث��ة بولزانو  ،1942النورس  ،1943والجمر ()1942؛
تعد اليوم ،من بين أش��هر رواياته
هذه األخيرة التي ّ
في أوروبا على اإلطالق ،وأكثرها مبيعا .bestseller
السوفييتية
وفي الوقت الذي أخذت فيه الجيوش ّ
للتصدي لجيوش
تزحف على بودابس��ت ش��رقا،
ّ
النازية التي قدمت من الغرب ،غادر شاندور ماراييه
بيته بالعاصمة ،لإلقامة ببيت األسرة الريفي الواقع
مما
على بعد بضعة كيلومترات من بودابست ،هربا ّ
ش��اهده من فظاعات وأهوال طالت أبناء الوطن،
والتقدميين واليهود أشباه زوجته
خاصة الليبراليين
ّ
«لوال» .وف��ي حمأة تلك اللحظ��ات التي ترافقت
الس��وفييتي لتحرير المدينة،
مع ّ
تق��دم الجيش ّ
وتخليصها من فلول النّازية ،واصل ماراييه االنكباب
على الكتابة كخالص فردي ،فألّف رواية جديدة في
ظرف وجيز ،شهدت على تلك األحداث العنيفة من
تاريخ العاصمة بعنوان :تحرير ( ،)1945وصف فيها
بدقة متناهية بشاعات الحرب وشناعتها ،والدمار
المهول الذي خّلفته في النفوس والعمران ،إضافة
الى س��اعات االنتظار والترقب الممّلة التي عاشها
الن��اس في األقبية واألنف��اق؛ كما أعلن فيها عن
موت النزعة اإلنسانية  l’Humanismeفي العالم
والتوجس من
الجديد ،واس��تبطن موقف الريب��ة
ّ
شعار «التحرير» الذي رفعته جحافل الجيش األحمر،
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ّ
والشك في إمكانية أن تستخلص اإلنسانية الدروس
والع َبر من الحروب التي عاشتها ،ومما ترافق معها
ِ
من جرائم بشعة ومذابح رهيبة.
وبعد أن ّ
حطت الحرب أوزارها ،عاد ش��اندور ماراييه
الى العاصمة بودابست المحّررة ،فوجدها يبابا وخرابا،
ما زاد في نفس��ه الرغبة في االنخراط ضمن ورش
البناء والتهيئة لحياة المدين��ة والدولة من جديد،
فلقي عل��ى إثر ذلك الموقف ترحيبا كبيرا من لدن
القائمين على تدبير الش��أن العام ،فع ّينته سلطة
البالد الجديدة س��كرتيرا عاما التحاد ُكتّاب هنغاريا
ث��م عضوا ف��ي أكاديمية العل��وم (.)1947
(ّ ،)1945
لكن ش��اندور ماراييه لمس أثناء احتكاكه بممثلي
بأن المبادئ والقيم
اإلنتيلجنسيا الهنغارية الجددّ ،
الديمقراطية التي ظل يؤمن بها ،ما عاد لها موقع
يذكر في الجمهورية الفتية ،التي ش��رعت تتدرج
شيئا فشيئا في اتجاه تثبيت صرح النظام االشتراكي،
مستعينة في ذلك بكافة الطرائق والسبل المتاحة
ألفرادها ،بما في ذلك القسوة وأعمال العنف .لذا ،لم
بالصفة التي نعتته
يفاجأ ش��اندور ماراييه مطلقا ّ
بها صحافة اليسار ،حين أطلقت عليه لقب «كاتب
بورجوازي» ،وال بما تعّرض له من نقد الذع من ِقبل
ّ
المفكر الماركس��ي جورج لوكاتش ،G. Lukàcsالذي
غدا ّ
المنظر األيديولوجي للنظام الجديد.
ونتيجة لهذا التحامل كّله ،هوجمت كتب ماراييه
وتمت مصادرتها من المكتبات واألسواق،
بقسوةّ ،
فاضطر الى مغادرة البالد س��نة  ،1948وهو يشعر
بخوف يتنازعه اإلحساس باالنعتاق والحرية .كتب
يحكي عن هذه الفترة العصيبة من حياته ،قائال:
«ألول مرة في حياتي ،ش��عرت بإحس��اس رهيب
علي خوف
بالخوف .لقد استوعبت بأني حّر ،فهجم ّ
ش��ديد» .وبمغادرة البالد ،منعت كتبه من الطبع
بصفة نهائ ّية ،ليس��قط اسمه في دائرة النسيان
المب ّيتّ ،
وتظل الحال على ما هي عليه في البالد،
الى غاية سقوط جدار برلين سنة .1989
وبعد بضعة أس��ابيع قضاها في سويسرا لترتيب
شد ماراييه الّرحال الى إيطاليا ،وهناك ساهم
أمورهّ ،
في إعداد مجموعة من الفقرات اإلذاعية بإذاعة
أوروبا الحّرة ،التي كانت تبث من ميونيخ إبان مرحلة
الحرب الباردة .وفي س��نة  ،1952قرر الرحيل باتجاه
الواليات المتحدة األمريكية ،لإلقامة بنيويورك الى
غاية  ،1967بدافع الحرص على مصير ابنه بالتبنّي
جانوس .لكنه عاد مرة أخرى الى إيطاليا لالستقرار
بها ،الى غاية  .1980ونتيجة لمشاكل صحية طارئة
على زوجته ،غادر مارايي��ه إيطاليا مرة أخرى في
اتجاه الواليات المتحدة ،لالس��تقرار نهائيا بس��ان
دييغو في والي��ة كاليفورنيا ،بالق��رب من إقامة
لكن حياة العزلة والمنفى ستشتد
جانوس ّ .Janos
وطأة على ماراييه ،بع��د أن تصاب زوجته «لوال»
بالعمى ،وتفقد حياتها بعد ذلك ،نتيجة داء عضال
ألم بها سنة  ،1986والتحاق االبن بها كذلك ،وهو في
ّ
سن السادسة واألربعين من عمرهّ .
كل هذا سيدفع
ّ

بماراييه الى الدخول في دوامة من اليأس واإلحباط
الكاسفة ،ما سيجّره في النهاية الى اإلقدام على
االنتحار بسان دييغو ،يوم  22فبراير .1989
وقد ّ
ظل ش��اندور ماراييه خالل فترة منفاه التي
بهمة
ّ
امتدت ألكثر من أربعة عقود ،يواصل الكتابة ّ
عالية ومثابرة ،فألّ��ف في مجموعة من األجناس
األدبية منها الش��عر والمس��رح والقصة القصيرة
ث��م أضاف الى ريبرتواره
والمذكرات وأدب الرحلةّ ،
أهمها :سالما
الروائي مجموعة أخرى من الرواياتّ ،
إيطاكا ( ،)1952ومعجزة س��ان جين��ارو  ،1965ليلة
لكن
ثم حاالت زواج مسيخة (ّ .)1980
المحرقة ّ ،1971
ّ
جل هذه الكتابات بقيت لألسف ال تتداول إال ضمن
دائرة من قراءة ضيقة ،بسبب لغتها األصلية التي
وألن دور النشر الهنغارية التي نشرتها
هي المجريةّ ،
في المنفى ،لم تكن س��وى مؤسسات صغيرة لم
يكن بوسعها التأثير في محيط القراء ،سواء بداخل
ألن ترجمة مؤلفات الرجل
ثم ّ
هنغاري��ا أو خارجهاّ .
الى اإليطالية وغيرها بقيت ضعيفة األثر ،الى غاية
تولّي خلية من المترجمين الهنغاريين المقيمين
بفرنسا ،وعلى رأسهم إيبويا فيراغ ،Ibolya Viràg
مهم��ة ر ّد االعتبار لهرم معاصر من أهرامات األدب
ّ
الهنغاري ،بدعامة وتزكية من دار النشر الفرنسية
ألب��ان ميش��يل  .Albin Michelوبه��ذا الجه��د
الجماعي النبيل ،صارت أعمال شاندور ماراييه تعتبر
اآلن ،جزءا ال يتجزأ من التراث األدبي اإلنساني المتميز
في المنتصف األول من القرن العش��رين ،وتحظى
بفض��ل ذلك بعناية فائقة أش��به بما تحظى به
مؤلفات ّ
كل من س��فيتان زفاي��غ ،Stefan Zweig
وجوزيف روث  ،Joseph Rothوأرثير شنيتزلر Arthur
 ،Schnitzlerوسومرت موم .Somerset Maugham
ّ
وبكل هذا ،أمكن لس��يرة ش��اندور ماراييه األدبية
األصيل��ة ،أن تصب��ح الي��وم نموذج��ا ناجحا في
بالمس��تبد ،والوشاية بأعماله المشينة
التعريض
ّ
حق حرية التعبير والتفكير والتحبير ،وفرصة
في ّ
تاريخ ّي��ة إلكرام حمل��ة القلم والّريش��ة ،وإنصاف
معاركهم في س��بيل اإلعالء من ش��أن المعرفة
مما يخططه
اإلبداعية بكافة مظاهرها ،على الرغم ّ
المستبدون من حيل ومقالب غاشمة ،إلجهاض
لهم
ّ
أحالمهم المسكونة بالرغبة في الحرية واالنعتاق،
ووأد مش��اريعهم التخييل ّية المراهنة على بدائل
أفسح من دائرة األيديولوجيا الض ّيقة ،حين يترّبصون
بتلك المواهب والبصائر النافذة ،وال يدخرون جهدا
وال س��بيال للجثم على صدورها ،وكبس أنفاسها
وأصواتها الحّرة ،من خالل مخططات رهيبة تحاول
إرغام هؤالء «المارقين» عن السياس��ة الّرس��مية
للحزب أو األ ّمة/القبيلة ،على تجّرع الموت المادي أو
والزج بأصحابها
الرمزي الذي يبدأ بمصادرة المؤلفاتّ ،
الس��جون ،أو نفيهم خارج دائرة األهل
الى غياهب ّ
واألوطان ،مع خلع الجنسيات أحيانا عنهم ،بدعوى
ارتكابهم «الخيانة العظمى».
إقتباس من مجلة نزوى العدد  2020 - 102ميالدي
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إضاءة على جوانب ثقافية مجرية

صور من األدب المجري
بقلم المستشرق جرمانوس جوال
يعد المستشرق المجري جرمانوس
جوال (عب��د الكري��م جرمانوس)
من أكثر المستشرقين المجريين
المعروفين لدى قطاع واس��ع من
الوسط الثقافي العربي في المجر
والعالم العرب��ي | .ولد عام 1884
في بودابس��ت تعلق وهو طالب
في الجامعة بلغات الشرق األدنى
وتابع دراساته بعد عام  1905في
جامعتي استنبول وفيينا وأمضى
فترة في لندن حيث عكف على
دراسة النصوص التركية القديمة
في المتحف البريطاني .عاد عام
 1912إلى بودابست ليدرس تاريخ
الفكر اإلسالمي ،دعاه شاعر الهند
رابندرانات طاغور إلى الهند حيث
بقي فيها  1932 -1929أستاذا في
جامع��ات دلهي واله��ور وحيدر
أباد .هناك نش��ر کتاب الحركات
الحديثة في اإلسالم قصد بعدها
القاهرة حيث أنهى دراساته في
األزه��ر ث��م قصد مك��ة المكرمة
حاج��ا وكت��ب عن حجت��ه كتابا
أس��ماه (اهلل أكبر) م��ن مؤلفاته
(ش��وامخ األدب العربي ،دراسات
في التركيبات اللغوية العربية)،
زار السعودية عام  1940وبعدها
دمش��ق توف��ي في بودابس��ت
بالس��ابع من نوفمبر ع��ام 1979
تقدي��م الدان��وب األزرق بحثين
كتبهما المستش��رق جرمانوس
يظهران رؤاه الفكرية ويجسدان
التواشج الثقافي العربي المجري
عبر التاريخ.
خالفا لس��ائر الش��عوب الغربية،
نزحنا معشر المجريين من الشرق،
حيث ترتفع الش��مس مبكرة في
األفق النقي الصافي ،ذلك الشرق
ال��ذي رف��ع ل��واء أروع الثقاف��ات
األجيال طويلة .لقد انحدر أجدادنا

المجري��ون من ش��عوب ش��رقية
قديمة ،وتلقن��وا حضارتهم على
أيدي الفرس واألتراك.
وكان المؤرخ��ون الع��رب أول من
أشار إلى وجود شعبنا في التاريخ.
كت��ب اب��ن دس��نة أن المجفرية
هم عب��دة الينوان) .وقد وصفهم
(جرديزي) الفارسي بأنهم وثنيون،
لقد شرد المجريون من الشرق إلى
الغ��رب ،وأخيرا اس��تقروا في بالد
المجر الحالية في سهول الدانوب
الخصب��ة ،واعتنقوا المس��يحية.
اضطروا إلى ذلك اضطرارا.
فف��ي قل��ب أوروبا ،وف��ي القرن
التاس��ع الميالدي (الموافق للقرن
الثال��ث الهجري) لم يك��ن هنالك
مفر من شهر المس��يحية بيد أن
جموعا كبيرة من الشعب متشبعة
بالعقيدة اإلسالمية حافظت على
دينها طبقا ألوامر القرآن الكريم.
وقد أطلق المؤرخ��ون المجريون
عليهم اسم االسماعيليين) ،وظن
بعض العلماء أنهم فرس نازحون
بصحب��ة المجريي��ن المش��تتين
واس��تقروا معهم في تلك البالد.
والواقع أن المجريين االسماعيليين
اإلمام السابع لم يكونوا من الفرس،
ول��م يكون��وا م��ن أتب��اع يحيى
اس��ماعيل اإلمام السابع ،بل كانوا
مجريين صميمين أحناف المذهب،
وظل��وا حتى القرن الثالث عش��ر
يرس��لون الطلبة في بعثات إلى
حلب ،لكي يتلقوا العلوم الفقهية
في جامعها الحنفي الذائع الصيت.
وأقام هؤالء المجريون المسلمون
في مختلف أنحاء البالد .واألماكن
ذات األس��ماء العربي��ة الموجودة
إل��ى يومنا ه��ذا ،ت��دل على أن
هؤالء المجريين المس��لمين كانت
الهم طوائف كبيرة العدد ،موفورة

الكرامة ..بيد أن الدين الكاثوليكي
الرومان��ي ض��اق ذرع��ا بالعقائد
األخرى ،فأص��در الملوك المجريون
قوانی��ن جائ��رة ضد المس��لمين،
فأخذت الحكومة تسومهم شتى
صن��وف االضطه��اد والتنكي��ل،
لك��ن الش��عب المجري ل��م يكف
ع��ن مد يد المعون��ة إليهم ،كلما
وحيثما اس��تطاع إلى ذلك سبيال.
هكذا تس��للت األغاني الشعبية
والقص��ص الش��رقية إل��ى القرى
المجري��ة عن طري��ق المواطنين
المس��لمين ،وق��د أثب��ت المؤلف
الموسيقي (بيال بارتوك) أن الوزن
والعروض في الش��عر الش��عبي
المجري والموضوعات في األغاني
الشعبية المجرية ،من أصل شرقي
إسالمي.
وقد أفل نجم اإلسالم تدريجياً في
بالد المج��ر على أثر االضطهادات
المتوالي��ة م��ن جانب الكنيس��ة
الكاثوليكية وم��ن جانب الملوك.
ولكن شاءت سخرية القدر أن اضطر
الملك أندريا الثاني إلى االلتجاء إلى
المسلمين المجريين لكي يضربوا
له النق��ود الفضية الت��ي يحتاج
إليها في الحرب الصليبية الخامسة
المعلن��ة ضد اإلس�لام في بالد
الشام ،ذلك ألن المجريين المسلمين
ظل��وا  -بالرغم م��ن االضطهاد -
يزاولون التج��ارة وأعمال المصارف
بنشاط عظيم في البالد .كان وقت
الرحيل أزف ،والملك لم يلبس درعه
بعد فض��رب المس��لمون األتقياء
المؤمنون العملة المجرية الجديدة
بقالبه��م الذي كان��وا يعتزون به
وظهرت على النقود ش��هادة (ال
إل��ه إال اهلل) هك��ذا ذه��ب الملك
المس��يحي ليحارب المس��لمين
وهو يحمل نقودا نقش��ت عليها

الش��هادة .فكم ف��ي التاريخ من
مفاجآت!!
لم تك��ف الكنيس��ة الكاثوليكية
الروماني��ة باضطه��اد الثقاف��ة
والعقيدة اإلسالميتين في المجر
فحس��ب ،ب��ل حاولت أيض��ا إبادة
األدب الش��عبي المج��ري األصيل.
فما لبث��ت األغاني اآلس��يوية أن
اختفت رويدا رويداء اليحل محلها
األدب المس��يحي الالتيني .ومن
البديه��ي أن األدب الالتيني الذي
ساد أوروبا خالل القرون الوسطى
كان ضعيفا ،إذ كان مقصورا على
الموضوعات الكثيس��ية وأساطير
القديسين المس��يحيين .هذا هو
األدب ال��ذي اكتس��ح في طريقه
األدب المج��ري الصميم وما يميزه
من قصص رائعة ال تجد لها مثيال
إال في األدب الشعبي القديم .كانت
الثقافة والعلم وقفا على األديرة،
أم��ا عامة الش��عب ،فقد حرم من
معرفة القراءة والكتابة ،ولم يصادف
العظاميون والمالك العقاريون حظا
أوفر في ه��ذا المضمار .وال عجب،
فقد كان األدب قليل الش��أن في
نظر الس��ادة اإلقطاعيي��ن الذين
وجه��وا همهم إلى امتطاء الجياد
ومزاولة فنون القتال .كانت المجر
ج��زءا م��ن أوروبا فأصب��ح حظها
من الجه��ل واألمية مرتبطا بحظ
س��ائر أقطار أوروبا المسيحية .بل
إن الشعراء األلمان الفوارس أمثال
(ولفرام إيش��نباخ) مؤلف ملحمة
برس��يفال) كانوا أميي��ن فدرجوا
عل��ى إمالء قصائده��م .وما زالت
بعض األديرة المجري��ة تفخر بما
تحويه من مجموعات المخطوطات
الن��ادرة ،وف��ي مقدمته��ا دي��ر
باکوث��ي بي��ل ،حيث بل��غ عدد
المخطوطات التسعين .ولكن أين
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هذا العدد بالنسبة إلى مئات آالف
المخطوطات المدونة والمبوبة في
خزائن الكتب باألندلس اإلسالمية،
والتي تناولت ش��تى الموضوعات
من علم وشعر وفلسفة؟
لذلك ،ال أس��تطيع أن أقول الكثير
ع��ن األدب المجري ف��ي العصور
الوس��طى .لقد أنتج القرن الثالث
عش��ر الميالدي ،المواف��ق للقرن
السابع الهجري ،مرثية نثرية ألقاها
قسيس باللغة المجرية ،فكانت أول
أثر أدبي اكتشف.
بيد أن أسلوبها كان معقدة ركيكة
مما حمل عل��ى االعتقاد أن الذي
ألقاها لم يكن مجرية.
ثم جاءت بعض األساطير المسيحية
المكتوبة باللغة المجرية فأكملت
هذه الصورة .وهذا اللون من األدب،
وإن كان بدائي��ا .فق��د بدا صريحا
أصيال ال تشوبه ش��ائبة المحاكاة
والتقليد .ولما كانت الالتينية هي
لغة التعليم الممثلة في أشخاص
القساوسة الكاثوليكيين ،فال غرابة
إذا عج��زت عبقرية الش��عب عن
الظهور واضحة جلية.
ث��م ح��دث تغيير جوه��ري بعد
معركة اإلصالح .إذ أخذت س��لطة
الكنيسة تتزعزع من جراء التشكك،
أث��ر المذاهب العلمية التي أخذت
تتس��رب من الش��رق اإلس�لامي
إلى الغرب المس��يحي عن طريق
الحروب الصليبية .لقد عاد الفوارس
من ب�لاد الش��ام حاملين معهم
تجارب مثيرة للدهش��ة :أس��لحة
جدي��دة ،وتحصين��ات جدي��دة،
وطقوس��ا جدي��دة ،وآراء جديدة:
كالجواد العربي األصيل ،والش��عار
العرب��ي ،والفكرة اإلس�لامية عن
الشجاعة والفروسية ،واآلثار األدبية
لإلسالم العربي ،فلوال قصص (ألف
ليل��ة وليلة) لما وجد بوكاتش��يو
اإليطالي ،ولوال أب��ا العالء المعري
لما اس��تطاع دانتي إنتاج مؤلفاته
الرائعة .لق��د كان لألندلس القدح
المعلى في تقدم العلوم والطب
والفلسفة في أوروبا خالل العصور
الوسطى ،إذ تتلمذت أوروبا بأسرها
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إحدى رسوم ملحمة برسيفال للمؤلف (ولفرام إيشنباخ)

على جهابذة الحكماء العرب ،أمثال
ابن سينا وابن رشد وابن باجه .وقد
تناول ابن طفيل في كتابه (حي
بن يقظ��ان) الموضوع��ات التي
طرفها داني��ال دي فو في كتابه
(روبنسون کروزو) بعده بزمن بعيد،
وعبارة (صودا) في اللغة الالتينية
في القرون الوس��طى ،بل وحتى
في مؤلفات القرن السادس عشر،
ال تعني شراب الصودا ،بل (الصداع
الوارد في کتاب ابن سينا وأسبابه
المختلفة.
ابن خلدون أشعل الضوء في
أوروبا ونشر مبادئ الحرية
وعندم��ا أخ��ذ مصب��اح العل��م
اإلس�لامي يتأرج��ح وكاد يخب��و،
مكتس��حة ف��ي طريق��ه أعظم
عبقريات اإلنسانية ،جاء ابن خلدون

فأش��عل ضوءه في أوروبا ،ونش��ر
مبادئ حرية الفكر ،وش��عار النبي
صلى اهلل عليه وس��لم( :ال رهبان
ف��ي اإلس�لام) .وكان��ت صيحته
المدوية نذيرا لطغيان الكنيس��ة،
فش��جعت ذوي الهم��م الوثابة،
على تنظيم جماعات حرة أسسها
اإليم��ان المجرد من كل ش��ائبة،
جماعات حرة كالجماعات اإلسالمية
س��واء بسواء ،تختار وعاظها على
أس��اس دينهم ،أي على أس��اس
الكتاب المقدس .وقد أطلق على
هذه الحركة الوطني��ة ،وترجمت
التوراة إلى اللغات القومية ،حتى
يس��تطيع كل فرد أن يفهم دينه
على حقيقته .فالشعب الذي ظل
في منأى عن دينه من جراء جهله
اللغة الالتينية ،أصبح يس��تطيع

لوحة توضح النهضة الفكرية في زمن بن خلدون

أن يحك��م نفس��ه بنفس��ه عما
يج��ب أن يؤمن به وعم��ا يمكن
ترکه للقساوسة .هكذا استيقظت
أوروبا من سباتها العميق ،وتفتحت
أعينها للعلم ،متأخرة مئات السنين
عن المس��لمين الذين بدؤوا منذ
القرن الثامن ،يعلمون القرآن الكريم
لألطف��ال ف��ي الكتاتي��ب) وفي
المساجد الكبرى ،كاألزهر الشريف،
وقد نسجت على منواله الجامعات
الالتينية في العصور الوسطى.
كانت حرك��ة اإلصالح اس��تهالال
لعهد جديد في أوروبا ونستطيع
أن نؤك��د في ش��جاعة تامة ،أن
األدب المج��ري بدأ وقتئذ .لم تكن
الح��رب مجرد معارك في س��احة
الوغ��ى ،ب��ل كانت أيض��ا معارك
كالمي��ة .فقد أخذ البروتس��تانت
والكاثوليك يتساجلون ويتقارعون
الحجة بالحجة ،والبرهان بالبرهان
في شدة وعنف ،حتى فاق الخطر
صليل الس��يوف .لكن المساجالت
أدت إل��ى نتائج عظيمة الش��أن
إذ كان النق��اش ي��دور بالمجرية
ال بالالتينية .فاللغ��ة التي ظلت
غافية في سبات عميق .ال يتحدث
بها إال القرويون ،اقتحمت في تيه
وفخر أبواب األدب .وكانت متلعثمة
في ب��ادئ األمر ،لكنه��ا ما لبثت
أن ارتفعت إلى مس��توى البالغة
وقوة البيان ،وما حلت نهاية القرن
السادس عشر ،حتى أنتجت طرائف
ما زالت موضع اإلعجاب حتى يومنا
هذا .وهناك شخصيتان عظيمتان
تمثالن هذه النهض��ة المفاجئة:
بالين��ت باالش��ه Balint Balassi
الشاعر المحارب ،وغاشبار کارولي،
مترجم الكتاب المقدس إلى اللغة
المجرية.
س��جل القرن السادس عشر أفظع
كارثة عرفت في تاريخ المجر ،فقد
أباد العثماني��ون الجيش المجري
ف��ي معركة (موح��اج) عام 1526
ثم سقطت عاصمتهم (بودا) في
أيدي األتراك في سنة  1541ووقعت
س��هول المجر الداخلية الوسطى
تحت الحكم العثماني ،بينما ظل
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الجزء الكائن غربي الدانوب خاضعا
لسيادة أسرة هابسبورج .وانقسم
شعور الش��عب أيضا إلى قسمين.
فقد اتجه المجري��ون الصميمون
نحو المس��لمين األتراك ،نظرا إلى
توجس��هم شرا من جانب حكومة
هابس��بورج الكاثوليكية ،فعقدت
إم��ارة ترانس��يلفانيا معاهدة مع
الس��لطان .ث��م نش��بت المعارك
الدامي��ة بين جنود الهابس��بورج
واالنكش��ارية األت��راك في أراضي
المجر ،فخربت البالد وأصبحت أثرا
بعد عين :دمرت القصور الحصينة
وهدمت الج��دران المنيعة ،وأخذ
األت��راك والمج��ر يتب��ارزون وجها
لوجه مما أدي إلى انهيار الحضارة
المجرية ،وتمزقها إربة إربا .بيد أن
األيام القاتمة واآلالم المبرحة التي
عاناها الش��عب ،قد وجدت منفذا
في األدب .فإلى جانب المناقشات
الدينية الممل��ة القائمة من فوق
المنابر بين القساوسة الكاثوليكيين
والوعاظ البروتس��تانتيين ،س��مع
صوت الشعب يرتفع عالية .فأنجب
من العلوم عبقرية :بالینت باالشه
 Balint Balassiالرائع��ة .كان هذا
الكاتب من الفوارس األشراف ،وقد
ع��رف ح��ق المعرفة بي��ن أفراد
معسكرات المسلمين األتراك ،حيث
تعلم كثيرا من الشعر الشرفي ومن
أش��عار الغزل الت��ي كتبها باللغة
المجرية .وف��ي ذلك الوقت ،حيث
سيطر نفوذ القساوسة ،كان ينظر
لشعر الغزل كأنه رجس من أعمال
الشيطان .لكن فيثارة باالشه ذات
النغمات الشجية نفثت فيه الحياة
خاصة وأن ذلك الش��عر كان مزيجا
متناسقا من الثقافتين ،الالتينية
والجرماني��ة موضوع��ا في قالب
شرقي رائع .وقد جمع باالشه أيضا
بين األسلوب االبتدائي واألسلوب
الغنائي .كان صديقا للمس��لمين
األتراك وعدوا ألس��رة هابس��بورج
الكاثوليكي��ة فارتد عن دينه أكثر
من مرة في معمعة الحروب .لكنه
كف��ر ع��ن ذنوبه بأن م��ات بطال
مفورة .وقد مر بعدئذ شعر الغزل

تمثال للكاتب Balint Balassi

تمثال للمترجم غاشبار کارولي

بفترة رکود امتدت أجياال ،ثم عاد
إلى الظه��ور مطبوعة في القرن
التاسع عشر.
باالشه غرف في وصفه
الطبيعة قسمات األدب الشرقي
كان باالش��ه أول ش��اعر مج��ري
اكتشف جمال الطبيعة وعبر عنها
بأوصاف حية .لقد تغنى بالحقول
السندس��ية الخض��راء وبالغاب��ة
الوارفة ،وردد تغري��د الطيور في
ضوء الش��مس الساطعة والنجوم
المتألقة .فف��ي كل هذا ،كان بال
مراء تلميذا لألدب الش��رقي الذي
ال يج��اري ف��ي اإلعج��اب بجمال
الطبيعة .ونعلم بال شك أن الشعر
العرب��ي أنتج الروائ��ع في وصف
الطبيعة.
ترجم غاش��بار کارول��ي Gaspar
 Karoliالكتاب المقدس إلى اللغة
المجرية بع��د أن حاول ذلك قبله
كثيرون من العلماء البروتستانتيين
الذين تعمقوا في دراس��ة اللغات
العبري��ة واآلرامي��ة والعربي��ة
واليوناني��ة .فأس��لوبه  -بالرغ��م
من صعوبت��ه وغرابته على آذاننا
اآلن  -ظ��ل لزم��ن طويل نموذجا
للش��عب المتدين الواسع اإلدراك،
وما زال حتى اآلن باقيا في أسلوب

الخطابة والكتابة ،لدى األتقياء من
الناس .بل ما زال وقع نغماته يثير
الخش��وع في القلوب بالرغم من
تقادم عهده.
وقد أنتج الجدل الديني ثماره في
ميادين ما كان ينتظر أن يصل إليها.
فشأنه في ذلك شأن المعتزلة في
س��الف األزمان .واس��تطاع الجدل
أن يحم��ل الش��عب عل��ى بحث
األمور بروي��ة ودقة ،والتعمق في
معنى ال��كالم ومبناه ،ودراس��ة
الكون وأصله ومس��بباته .وكانت
حروب اإلصالح معاصرة لنتائج أحد
المخترعات التي أدت إلى انقالب
لم يس��بق له مثيل ف��ي العصور
السابقة :أال وهو آلة الطباعة .كانت
مؤلفات (مارتن لوثر) زعيم اإلصالح
العظي��م ،أول كت��ب طبعت في
ألمانيا ،وما لبثت الثقافة أن انتشرت
سريعا بواسطتها .أصبحت الكتب
في متناول الجمي��ع ،حتى أفقر
طبقات الش��عب ،نظرا إلى ثمنها
الزهي��د .ثم جاء اكتش��اف البارود،
فكان نذيرا بالقضاء على سيطرة
اإلقطاعيين .إذ صار في إمكان أقل
القرويين شأنا أن يقتني بندقية.
مم��ا جعل درع الف��وارس ضعيف
الجدوى في دفع األذى عنهم .تلك
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كانت الخطوة األولى وفي س��بيل
الشعبية (الديمقراطية).
أما الخطوة الثانية الحاس��مة في
سبيلها ،فكانت اختراع آلة الطباعة.
لقد ولى الزمن حيث كانت األفكار
وقفا عل��ى القساوس��ة واألديرة،
فاتس��ع نط��اق التفكي��ر حتى
ش��مل النق��د والمنط��ق ،وتطور
إل��ى التش��كل .ثم ج��اء دیکارت
 أوكاتيزي��وس  Castesiusكم��اكانوا يس��مونه وقتئذ بالالتينية
 وتح��دى كثير م��ن المتعصبينبعبارته المشهورة :إني أفكر .إذن
فأنا موجود .كانت هذه العبارة وهو
مذهب العقليين .أخذ المتدينون
يتخوفون ب��ادئ ذي بدء من هذه
الخط��وة الجريئة ،ظن��ا منهم أن
مذهب العقلية م��ا هو إال دعامة
جدي��دة للدين .فالحقيقة أن هذا
المذهب ال يه��دم الدين بل يؤيد
العقائد الدينية بالبراهين العقلية،
كما فعل الحكماء المس��لمون ابن
رشد وابن باجه وابن خلدون منذ
أجيال مضت.
وقد اتخ��ذ البروتس��تانتيون من
مذهب دیکارت س�لاحا حادا في
كفاحه��م ،إذ ترجم ج��ون اباتزاي
جري فلسفته إلى اللغة المجرية،
ثم شهد القرن السابع عشر عودة
الكاثوليكية إلى الحياة في المجر.
وبع��د أن كان انقس��ام الش��عب
مقصورا على الشؤون السياسية،
انقس��م أيضا في األمور الدينية.
فالمجريون في الس��هول وصغار
المالك  -بحكم اس��تقاللهم عن
أسرة هابس��بورج  -استمعوا إلى
الوعاظ البروتستانتيين واعتنقوا
مذهبهم .والقرويون المقيمون في
المجر الغربي��ة  -التي لم يحتلها
المس��لمون األتراك  -اضطروا إلى
اتب��اع دين مالك األراضي الموالين
ألس��رة هابس��بورج الكاثوليكي��ة
المذه��ب ،وكان��ت الظ��روف
االقتصادية واالجتماعية أيضا من
العوام��ل المس��يطرة على تقرير
اختي��ار العقائد الديني��ة .وجدير
بالذكر أن المسلمين األتراك الذين

17

70. kiadás - Szeptember 2021
A tizennyolcadik év

كانوا مسيطرين على الجزء األكبر
م��ن البالد ،لم يتعرضوا قط لحياة
رعيته��م الدينية ،ب��ل تركوا لهم
الحرية التامة في مزاولة شعائرهم.
بي��د أن كثيري��ن م��ن المجريين
اعتنقوا اإلسالم مما أدى إلى دخول
كلمات تركية عديدة ضمن مفردات
اللغة المجرية .وقد ترجمت مؤلفات
متعددة من التركية إلى المجرية،
وتعلم باشاوات بودا اللغة المجرية
متخذي��ن إياه��ا أداة للمكاتب��ات
الرسمية.
كان القرن الس��ابع عشر مطبوعا
بطابع المذه��ب العقلي ،ولذلك
لم يزدهر الش��عر ،ولم يجد سبيال
سهال إلى القلوب .والشاعر المجري
الوحيد ال��ذي بزغ نجمه في ذلك
العص��ر ه��و میکل��وش زرينجي
 ،Miklos Zrinyiإذ كت��ب ملحمة
عن حص��ار األت��راك الحصن دافع
عنه جده والقى فيه حتفه أمام
السلطان س��ليمان القانوني .كان
الشعر الحماسي في حالة انحطاط
خالل القرن السابع عشر في أوروبا،
فجاء هذا اإلنت��اج األدبي المتأخر
ألداء غرض خ��اص ،أال وهو إيقاظ
الوعي القوم��ي ،ولم يقصد منه
اإلجادة في الشعر .ورغم ذلك ،فقد
ظل أثره باقيا ومازالوا ينوهون به
ويشيدون بذكره حتى يومنا هذا.
تعتبر نهاية القرن الس��ابع عشر
نقطة تحول ف��ي تاريخ أوروبا .إذ
عقد صلح ويس��تفالن في س��نة
 1648فانتهت حرب الثالثين سنة،
لكن أوروبا لم تستطع أن تتنفس
الصعداء إال بعد مضي أربعين سنة
أخ��رى .لقد أديرت ح��رب الثالثين
طبق��ا لخطة اإلنه��اك ،فلم تقرر
مصيرها معارك فردية ،بل وضعت
خطط مؤداه��ا تخريب كل فريق
األراض��ي الفري��ق اآلخ��ر إلى أن
يختنق الفريقان .وقد جاءت النتائج
مخيفة مفزعة .إذ تحولت المروج
الغناء والحقول الخصبة والغابات
الكثيفة ،إلى أراضي قاحلبة ال زرع
فيها وال ضرع .وهبط عدد س��كان
ألمانيا بعد إنهاكها إلى أربعة عشر

ثقافــــة وفنــــون

تمثال للشاعر میکلوش زرينجي

تمثال للمناضل رو دوستو

مليونا .كان من الضروري استئناف
النش��اط على أسس جديدة ،لكن
السالم لم يسد بعد.
ذل��ك ألن األمراء األلمان الخاضعين
ألسرة هابسبورج بعد أن تصالحوا،
اشتبكوا معا في حرب ضد األتراك
الذين هددوا فيينا في سنة .1683
وأخيرا هزم��وا هؤالء األمراء هزيمة
نكراء ولم تمض س��نوات معدودة
حت��ى قذف به��م نهائي��ا خارج
أراضي المجر وصدوا إلى البلقان.
كانت حال��ة المجر المحررة مدعاة
لإلش��فاق .إذ نزلت به��ا الكوارث
ألوانا ،فهاجر بعض سكانها وهلك
اآلخ��رون .وإن أردنا تصویر المصير
الذي آل إليه أولئك القوم كفانا ذكرا
أن المقاطعات المجرية الخصيبة،
الت��ي يس��كنها اآلن ملي��ون من
األنفس ف��ي رغد ورخ��اء ،هبط
عدد س��كانها إلى تسعين أسرة!!
وبعد أن ولى الحكم العثماني من
البالد ،س��ارعت أس��رة هابسبورج
إلى اقتط��اع المناط��ق القاحلة
الجرداء لس��كان أجان��ب أكثرهم
من األلمان .وقد وهبت مس��احات
شاسعة إلى بعض المخلصين من
األش��راف ،فخلقت م��ن جراء ذلك
طبق��ة إقطاعية جدي��دة .هكذا

عاد الش��عب فوقع تحت سيطرة
كبار المالك ،فتس��رب اليأس إلى
النفوس أثر االس��تعباد السياسي
واالقتصادي .كان البروتستانتيون
مضطهدي��ن ،والش��عور الوطني
المجري الذي لم يمسه المسلمون
قط ،قد دهس باألقدام بأس��اليب
مزرية .وما لبث اليأس أن تحول إلى
غضب شمل المجريين والفالحين
واألشراف .فتسلحوا وتحالفوا ضد
طغيان أسرة هابس��بورج وأعلنوا
عليها الكفاح بقيادة إمره توكولي
 Imre Thokolyودافون��زي ف��ي
سبيل الحرية السياسية والدينية.
وقد وقع الحمل األكبر من المعركة
على عاتق الفالحين المجريين .ثم
قدم لويس الرابع عشر ملك فرنسا
 الذي كان يحارب أسرة هابسبورجفي الغرب  -مساعدة ضئيلة إلى
المجريي��ن المتمردين .لكن انهزام
الجي��وش الفرنس��ية وعقد صلح
أوتریش��ت غداتها ،ل��م يتركا أمال
للمجريي��ن في االس��تقالل .ففر
توكولي ودافونزي من البالد ،ولجأ
إلى األستانة محتميين بالسلطان.
والزعيم��ان النبيالن الل��ذان قادا
معركة استقالل المجر األولى قد
أغمض��ا أعينهما إل��ى األبد على

أرض إسالمية ،حيث أكرم خليفة
المس��لمين وقادتهما ،وقدم لهما
الع��ون األدبي والم��ادي ،وقد رأى
رو دوس��تو  Rodostoالالجئي��ن
المجريين على ضفاف بحر مرمرة
ينتظرون بفروغ صبر حدوث تغيير
سياس��ي من شأنه أن يعيد الحق
إلى نصابه ف��ي بالدهما .ومازال
الش��ارع الذي عاش فيه الالجئان
الوطنيان ،يحمل اسم شارع المجر
(مج��ار صوفاغج��ي) .ولقد أحاط
إخواننا المسلمون في ذلك الوقت
هذين الالجئين بكل إجالل وتکریم،
صادرين من قلب مخلص عطوف.
وال غرو ،فتلك هي تعاليم اإلسالم،
ومازال المجريون يحفظون أجمل
ذك��رى لهذا الصن��ع الجميل .لقد
أرس��ل بحر مرمرة نسماته الهادئة
بعيدا حي��ث بلغت قلب المجر ،إذ
خلد كيليم��ن میكیش Kelemen
 Makesذكرى الشرق اإلسالمي في
رسائله من تركيا) وهي قطع أدبية
ينعكس فيها جمال ذلك الش��رق
الرائع ،وهدوءه الج��ذاب .هذا إلى
جانب ما في تلك الرسائل المنثورة
من شعور وطني فياض ،وما زالت
سطورها األولى على شفاه تالميذ
الم��دارس إلى يومنا ه��ذا ،حيث
يقولون (إنني ألسمع وحدي خرير
بحر مرمرة الذي يخفف آالمي).
أعظم الشعراء شأنا هو الشعب
وقد أنتجت حرب االستقالل ،رغم
ما فيها من بؤس ،لونا أدبيا جديدا،
هو األدب المعبر عن آالم الش��عب
وش��قائه .وق��د قال أح��د النقاد:
إننا اعتبارا من ذل��ك الوقت ،بدأنا
نعرف أعظم الش��عراء ش��أنا ،هو
(الشعب) .فاألدب الحقيقي يجب
أن ينبعث من قلب الش��عب ،وأن
يجد تعبيره على لس��ان الشعب.
لق��د أنتج��ت حروب االس��تقالل
شعرا أدبيا أصيال مفعما بالشعور
الوطني العميق الفياض .ومعبرا
عنه بأسلوب بسيط صريح ساذج.
وكان طابع��ه كارثة االنهيار التي
انته��ى إليها الكفاح في س��بيل
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االس��تقالل والتحرر من االستعباد
األجنبي.
فالش��عب اليائ��س ال يترن��م إال
باألغان��ي الحزينة ،وهكذا كان أمر
الش��عب المج��ري .لق��د حرم من
حريته الوطني��ة فأخذ ينظر إلى
تاريخه المجيد ويوازن بين الماضي
والحاض��ر .عندئذ تملكت نفس��ه
الم��رارة واجتاحت��ه اآلالم وأطلق
لخيال��ه العنان ،فتفت��ح عن أدب
روائي ،أجزل فائدة لتاريخه القومي
م��ن األدب البحت .لقد أصبح لزاما
على الش��عب أن يعيد بناء مدنه
المخربة وقراه المنهارة.
وفي مثل هذه الحالة ،يصعب على
المرء أن ينتج روائع في األدب.
ح��ل الق��رن الثامن عش��ر فكان
فاتحة عهد س�لام نس��بي ،مما
ساعد حكم أسرة هابسبورج على
االستقرار وعلى تبوء مرکز مرموق
بين المل��وك واألم��راء األوروبيين.
وتحس��نت األح��وال االقتصادية
نوعا ما ،فشيدت المباني الفخمة
والقصور المنيعة على طراز غريب
شاذ .وأكسبت البالد روعة وبهاء،
وكس��تها حلة من السناء .وكانت
ماريا تيريزا  Maria Theresiaملكة
المجر الجديدة ،هي الرمز الحقيقي
له��ذه العظمة .ففي س��نة 1741
حفزت روح الفروس��ية والبس��الة
ف��ي األم��ة المجري��ة .إذا ظهرت
وسط الجموع ،حاملة ولي عهدها
بين ذراعيها ،وطلبت إلى المجريين
معاونتها في الكفاح المس��تميت
ضد فريدريك األكبر ،ملك بروس��يا،
وه��ذه بال م��راء ش��جاعة جديرة
باإلعجاب واإلط��راء ،خاصة وأنها
صادرة من امرأة .وأظهر المجريون
روحا حماسية ش��رفية ،مضحين
بدمائه��م وأرواحهم في س��بيل
الدفاع عن الملكة .واستمرت الحرب
سنوات طويلة ،امتاز فيها الخيالة
المجريون بالبسالة واإلقدام ،ونازلوا
األعداء منازلة شهدت لهم بالبراعة
ف��ي فنون القت��ال .ومكافأة لهم
بالبراعة في فنون القتال .ومكافأة
لهم على صنيعهم ،شكلت الملكة

لوحة لملكة المجر ماريا تيريزا

من النبالء المجريين ،فرقة حرس
خاصة ،للس��هر على قصرها في
فيينا وكان الغرض الذي ترمي إليه
الملكة من ج��راء ذلك ،هو إخضاع
هؤالء المجريين لألف��كار الغربية
الحديثة بحكم اتصالهم المباش��ر
ببيئتها ،مقاومة روح التمرد التي
دفعتهم إل��ى القي��ام بثوراتهم
السابقة .أرادت الملكة إحالل روح
األنوثة في نفوس المجريين ذوي
المراس الشديد والوعي الحي .لكن
النتيجة جاءت على نقيض ذلك،
وق��د تأتي الرياح بما ال تش��تهي
السفن.
فوج��ود ح��رس الش��رف المجري
بجوار قصر هابسبورج أتاح ألفراده
فرص��ة اإللمام باألدب الفرنس��ي
الزاهر ،وارتشاف أفكار الموسوعيين
(اإلنس��يكلوبديين) الفرنس��يين.
فكان المصنفات فولتير فعل السحر
عل��ى جورج بیش��نه ي George
 Besseuyeiم��ن أش��راف المج��ر.
فح��اول تأليف مس��رحية مؤثرة
ناسجا على منوال أستاذه الروحي.
وفي ذلك الوقت ،كانت المسرحيات
مجهولة م��ن المجريين ،إذ كانت
بالدهم خل��وا من المس��اح وقد
وضع ه��ذا الكاتب بعض القصائد

التعليمية وقصة سياسية ،الغرض
منها إيقاظ الش��عب من س��باته
العمي��ق .واقتراح إنش��اء مجمع
علمي مجري تش��جيعا للدراسات
العلمي��ة باللغة المجري��ة .وكان
له عدد كبير م��ن التالميذ ،نذكر
منهم بارون��زي  Baroezyوبارجاي
 Baresayواورتزي  ،Oresyوغيرهم
من أفراد حرس الشرف الذين أنتجوا
آثارا أدبي��ة قيمة .أما في هنغاريا
نفس��ها ،فقد وضع الراهب آنوش
 Anyosبعض المراثي المؤثرة التي
تمزق القلوب من شدة األسى.
ويرجع لحرس فيين��ا الفضل في
فتح النوافذ ،التي سمحت للهواء
الطل��ق بالهبوب من فرنس��ا إلى
المج��ر .وف��ي ذلك الوق��ت أيضا،
وضع راه��ب آخر يدعى دوغونيج
 Dugoniesقص��ة مجري��ة ،على
غرار األدب األلماني ،الذي أخذ ينال
حظوة كبيرة في األوساط الشعبية
والمصنف الذي وضعه هذا الراهب
ه��و كت��اب ضخم ي��روي حوادث
مثيرة ،بأس��لوب خيالي وش��عور
مفعم .وقد انتش��ر ه��ذا الكتاب
في الطبقات الش��عبية ،بخاصة
بي��ن النس��اء المجري��ات ،فأصبح
عنوانه (ايتلكا) ،اسما محببا ،وأطلق
على البن��ات عند مولدهن .هكذا
اتخذ األدب األلماني لباس��ا مجريا
وسار بخطوات واسعة في طريق
االنتصار .بدأ النس��يم العليل يهب
في سهول المجر .فقد اتسع نطاق
المدن ،واس��تردت التربة خصبها،
وارتفع مس��توى المعيش��ة في
الطبقة الوسطى ،فوجدت النساء
فراغا من الوقت للتس��لية وقراءة
الكتب ،وتذوق األدب المجري كان
تمثيل الشعب مقصورا فيما مضى
على طبق��ة اإلقطاعيين .أما اآلن
فقد تقدمت الطبقة الوس��طى،
فأصبحت ق��ادرة على تش��جيع
اإلنتاج األدبي .في العصور السابقة،
كان هنال��ك مؤلفون فق��راء ،ولم
يوجد جمهور ق��راء .أما اآلن ،فقد
أصبح هنالك جمهور يقرأ ويستمع
ويطالب بالمزيد.
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ظهرت قص��ص عدي��دة ،متأثرة
باألدب األلماني ،لكنها أعادت إحياء
العقلية المجرية وأخذت تصف حياة
الشعب  -الطبقة العليا والطبقة
الدنيا على السواء  -ولم ترتفع هذه
القصص إلى أوج السماء ،بيد أنها
كانت موفقة من حيث مواجهتها
الحتياجات الش��عب .امتازت هذه
القصص بالطاب��ع المنطقي ،ولم
تخل م��ن روح الفكاه��ة ،بخاصة
عندما تعمق��ت في تحليل حياة
الش��عب تحليال دقيقا .وقد أخذ
نط��اق اللغ��ة المجري��ة يتس��ع
متمشيا مع احتياجات األدب .حلت
نهاية القرن الثامن عش��ر فنشرت
الف��زع ف��ي أوروبا بأس��رها ،إذ ثار
مستعمرو أمريكا ضد استغالل التاج
البريطاني ،وأعلنوا استقاللهم عن
الدول��ة البريطانية .وكان انتش��ار
األنباء بطيئا آنئذ ،ونظرا إلى عدم
وجود خطوط حديدية أو مواصالت
بحرية بخارية أو إذاعات السلكية،
فلم تكن أنباء أمريكا إذن هي التي
فتحت أبواب سجن الباستيل.
كان المجتم��ع األوروبي مؤسس��ا
على التمييز بين الطبقات .فكان
هنالك أم��راء ال يتزاوجون بينهم.
وكان هنال��ك كونت��ات وبارونات
ونبالء يحفرون بأنهم يعيش��ون
بمعزل عن الش��عب .والتزاوج بين
أحد العظاميي��ن وإحدى الفتيات
الفقيرات لم يكن يحدث وقتئذ إال
فيما ندر ،فإذا حدث ،أدي للقطيعة
التامة بين من يعق��ده وطبقته
االجتماعية .كان هنالك مثل دارج
يقول( :يبدأ اإلنسان من البارونية)
(وهي أدنى ألقاب الش��رف) .وقد
يصب��ح أحد محترف��ي التجارة أو
المه��ن اليدوية متيس��را أو غنيا،
لكنه لن يحظ باالمتيازات التي كان
يتمتع بها العظاميون واألشراف .لم
تكن هنالك أية فكرة عن المساواة
بين مخلوقات اهلل عز وجل ،فاآلراء
االجتماعي��ة المبش��رة هي التي
تقرر مصير أي مولود جديد .فانظر
إلى الفارق الكبير بين هذا النظام
االجتماعي المتأخر المنحط ،وبين
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تعاليم اإلس�لام وتقالي��ده التي
تكفل المس��اواة للجميع ،وتضمن
تكافؤ الف��رص للجميع في هذه
الحياة ،ما دام��وا يعملون بالوصايا
السماوية ويعيشون حياة التقوى
والص�لاح ،ويأم��رون بالمع��روف
وينه��ون ع��ن المنكر .لق��د دعا
اإلس�لام لفكرة الحكم الش��عبي
(الديموقراطي��ة) وعمل بها منذ
ظه��وره ،فكان له قصب الس��بق
على فرنسا ،التي أعلنت بعد ذلك
بألف سنة شعار ثورتها المعروف:
(حرية  -مساواة  -إخاء).
إن أس��باب الث��ورة قد اس��تمدت
جذوه��ا من أصول أعمق غورا من
حركة تحرير مستعمري أمريكا من
تدابير الضغط البريطانية .تحالف
عوام��ل عديدة ف��ي الكفاح ضد
نظ��ام أكل علي��ه الدهر وش��رب،
وأصب��ح غي��ر مالئ��م للعصر في
نهاي��ة الق��رن الثامن عش��ر في
أوروب��ا ،تحالفت عليه وكس��بت
المعركة النهائية الفاصلة .أما تلك
العوام��ل العديدة فه��ي :العلوم،
وكش��ف أس��رار الك��ون ،واألفكار
الفلسفية التي نشرها جامعو دائرة
المعارف ،ونشوء طبقة متوسطة
جمة النش��اط نالت ث��روة بفضل
المخترعات الفنية .فتحررت واشتد
ساعدها .بدأ بنو اإلنسان يحترمون
الحق��وق الممنوح��ة إليه��م من
اهلل عز وجل ،ويحتقرون الحقوق
التي اختص بها ألنفس��هم ملوك
متعجرفون وغالبا فاسدون سيئو
الخلق.
انتش��رت فكرة اإلخاء والمس��اواة
في أوروب��ا ،حيث كان��ت األنانية
مسيطرة على النظام االجتماعي
واالقتص��ادي .أما في المجر .فكان
الش��عب منقس��ما إلى طبقتين:
األش��راف الذين يملك��ون األرض
نظي��ر أداء الخدم��ة العس��كرية،
والمعنون لهذا السبب من الضرائب،
والفالحون الذي��ن يكدحون في
خدمة األرض ويرهقون بالضرائب
الباهظ��ة ،دون أن يتمتع��وا بأي
امتياز .وكان لألش��راف محاكمهم
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الخاص��ة ،ب��ل كان لهم الحق في
محاكمة أتباعهم وتوقيع العقوبات
عليهم .فمثل ه��ذا النظام أصبح
يتالءم مع تقدم المعلومات الفنية.
وحدثت الثورة الفرنسية فحسنت
الخطط الحربية ،بأن أدخلت عليها
نظام المعارف من خلف المتاريس،
ودربت الش��عب على إطالق النار
وإصاب��ة اله��دف .هك��ذا أصبح
تنظيم الجيوش ش��رطا أساس��يا
للصمود أمام المشاة الماهرين في
الرماية .وهزم الفوارس واألش��راف
المقاتلون بالسيوف والرماح ،بالرغم
من شجاعتهم وبسالتهم .إذ أنهم
عجزوا عن مجاراة جيش من المشاة
خفيف الحرك��ة ،ومتفوق عليهم
في الخطط الحربية .وأسطع مثال
لهذا التفوق ،هو انهزام المماليك
األبطال في معركة امبانة.
سار األدب المجري جنبا إلى جنب
م��ع الث��ورة .فح��روب نابليون لم
تقتص��ر على نق��ل الجيوش عبر
أوروب��ا ،بل نقلت إليها أيضا األفكار
واآلراء .أما األدب المجري ،فقد سار
في اتجاهين مختلفين:
أحدهما ثوري ،واآلخر ثقافي ،متأثرا
باألدب األلماني ،وقد نسج جوزيف
کارم��ان  Joseph Karmanعل��ى
من��وال (غيته ف��ي آالم فرتر) إذ
وضع مصنفا عنوانه( :وراثة فاني
 )Fannyوهكذا فعل دایکا Dayka
في مرثياته .ويرجع لكارمان الفضل
في تأسيس أول مجلة أدبية في
المجر ،أطلق عليها اس��م (أورانيا)
وفي س��نة  ،1790افتتح في بودا
أول مسرح للتمثيل باللغة المجرية.
وه��ذا الحادث جدير بالتس��جيل،
إذ أخذت اللغ��ة المجرية العامية
تفس��ح الطريق أمامها ،وتس��ير
إلى األمام بخطوات س��ريعة .بدأ
الممثلون والممثالت يجولون في
أنح��اء البالد ويوقظون الش��عور
الوطن��ي م��ن س��باته العميق،
وينفثون روح الحمية والحماس��ة
في النف��وس .وكان الزعيم األكبر
ف��ي هذا المضمار هو فرنس��يس
كازينتزي  .Kazincsyلم يكن هنالك

لوحة للكاتب جوزيف کارمان

صحف وقتئذ فاتخذ من مكاتباته
وس��يلة لتشجيع الش��بيبة على
الكتاب��ة ،وترج��م أروع المؤلفات
وأبدع المصنفات إلى المجرية ،عن
األلمانية واإلنكليزية والفرنس��ية.
لقد أخذ على عاتقه حمال ثقيال،
وسجن سبع س��نوات في سبيل
آرائ��ه السياس��ية ،لك��ن التنكيل
والتعذيب لم يضعفا عزيمته فلم
يتحول عن الهدف الذي يرمي إليه
وه��و إيقاظ الش��عب المجري من
الجمود ،وبعث آم��ال جديدة في
النفوس ،وقيادة األمة في الطريق
المؤدي بها إلى مجاراة أمم أوروبا
الغربية ثقافيا واجتماعيا.
وإلي��ه يرجع الفض��ل في محاولة
خل��ق لفة مجري��ة صحيحة .لقد
حال دون وجود أدب مجري صحيح
ما تحويه اللغة من عبارات قديمة
أو مشتقة من الالتينية ،أو منقولة
عن لهجة البوير الغليظة .فاألفكار
الحديث��ة في حاجة إلى تعبيرات
لغوية مالئمة لها ..فابتكر كازينتزي
كلمات ،واش��تق كلمات أخرى من
أصول موجودة .وقد القي کازینتزي
بادئ ذي بدء اعتراضا ش��ديدا من
جان��ب أنصار المدرس��ة القديمة
لكن��ه انتصر ف��ي نهاي��ة األمر،

فاكتسبت اللغة المجرية آالفا من
الكلم��ات الجدي��دة ،وال تزال هذه
الكلمات مستعملة حتى اآلن .لقد
کسیت جميع المصطلحات الخاصة
بالعل��وم الطبيعي��ة والكيميائية
والفلس��فية والفنية برداء مجري
أصيل صمي��م .والمبتذل منها ما
الب��ث أن اختفى م��ن الوجود ،أما
التعبيرات الصميمة ،فقد س��لكت
طريقه��ا إل��ى اللغ��ة المجري��ة
فأكس��بتها قوة ،حت��ى أصبحت
أوس��ع ثروة من اللغ��ة األلمانية.
فالمجريون يستخدمون اآلن كلمات
مجرية للتعبير عن المسرح وهي
سينهازال (تياتروم) المستعملة في
جميع اللغات ،وزئبق عبر عنها با
هيجاني  ،Higanyوكلمة الليتمان
 Allitmanyمعناه��ا مفعول به،
و(االن)  Alanyمعناه��ا المبت��دأ
به ،و(فجيت��ان)  Vegytanمعناها
الكيمياء ،والالتتان  Allattanمعناها
(علم الحي��وان) إلى غير ذلك من
آالف الكلم��ات المجري��ة األصيلة
الت��ي ال توجد في اللغات األخرى،
مم��ا اضطرها إلى اش��تقاقها من
الالتينية أو اليونانية.
واللغة الوحيدة ف��ي العالم التي
فاقت اللغة المجرية الحديثة ،من
حيث الجمال واألصل الصميم ،هي
بال شك اللغة العربية الكريمة التي
أصبحت اآلن أداة للتعبير عن أعمق
مش��اعر األمة وأفكاره��ا ووعيها
القومي .قال الكونت س��يجيني
 Szechenyiأح��د المصلحي��ن
المجريين( :إن األمة تعيش بلغتها).
وقد أدى تجديد اللغة المجرية إلى
إيقاظ الش��عب ،فأنت��ج في زمن
وجيز ،مصنفات أدبية نضارع أروع
المؤلفات في األدب العالمي .لقد
نما األدب المج��ري ،وترعرع غداة
حروب نابليون.
المراجع
 بين فكرين :األثر الشعبي المبدعفي النتاج الفكري.
 أعده وأشرف على طبعه :صالحدهن��ي  -مطابع فت��ى العرب -
دمشق 1956
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المجر وتكريم مبدعيها
من المعروف عن المجر نهجها
ف��ي تكري��م المبدعين من
مواطنيها س��واء من يعيش
في الش��تات أو داخل المجر.
وبمناس��بة الي��وم الوطني
المجري في  20أغسطس تم
منح وسام القديس إشتفان
للدكتور  László Lovászعالم
الرياضي��ات المج��ري رئيس
أكاديمي��ة العل��وم المجرية
السابق وكذلك الى البرفسور
 Szilveszter E. Viziعال��م
طب األعصاب المجري الرئيس
األس��بق إلكاديمي��ة العلوم
المجري��ة وذلك لدورهما في
نش��ر المعرف��ة وحضورهما
العلمي في البحوث العلمية
على الصعيد العالمي .وحضر
حفل تقليد األوس��مة رموز
الدولة فخام��ة رئيس المجر
ودولة رئيس الوزراء ومعالي
رئيس مجلس النواب المجري.
وف��ي لفت��ة تكريمية جرى
إحتفال في  30يوليو بوضع
لوح��ة تذكاري��ة عل��ى أخر
منزل قطنه المبدع المجري

 Bíró László Józsefال��ذي
اخترع للعالم قلم الحبر والذي
هاجر من المجر عام  1938الى
الواليات المتحدة اإلمريكية.
حض��ر اإلحتفال وزي��ر مالية
ا لمج��ر Varga Mihály
وس��فير المجر في واشنطن
 Takács Szabolcsوالقنصل
الفخري للمج��ر في فلوريدا
 Piros Pazaurekوع��دد من
المسؤولين.
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جولناي وإعادة الرونق لقاعة القديس إشتفان
تم االنتهاء من عملية اعادة بناء وتأهيل
اهم قاع��ة تاريخية ف��ي المجر وهي
قاعة القديس إشتفان مؤسس الدولة
المجري��ة في قلعة بودا وذلك من قبل
معمل جولناي مواكبة إلحتفاالت المجر
بعيدها الوطني.

ش��ارك في إعادة الرونق ال��ى القاعة
خي��رة م��ن الحرفيي��ن والفنانين من
نحاتين ورس��امين ومصممين وبأشراف
من مهندس��ين في مج��ال التصميم
المعماري والترميم .وقد تم اإلس��تفادة
من إرش��يف معمل جولن��اي في هذه

العملية الجمالية.
ً
وت��م إفتت��اح القاع��ة رس��ميا ضمن
اإلحتف��االت بالعي��د الوطن��ي بحيث
أضحت متاحة للجمهور لرؤية أثر تاريخي
ق��ام معمل جولناي بإضفاء اللمس��ات
المعمارية والجمالية عليه.

زيارة سيدات عربيات إلى معمل Zsolnay
قامت مجموعة من النساء العربيات
ف��ي المجر تض��م عقي�لات بعض
السفراء العرب وسيدات ناشطات في
الحقل اإلعالم��ي واإلقتصادي بزيارة
إلى معمل جولناي للس��يراميك في
مدينة  Pécsالمجرية  ،حيث كان في
استقبالهن مالك المعمل رجل األعمال
السوري الحامل للجنسية السويسرية
المهندس بشار نجاري ومجموعة من
مدراء المعمل .
ق��ام المهندس نج��اري باصطحاب
الزائرات بجولة في أنحاء المعمل وقدم
شرحاً عن تاريخ المعمل واألعمال التي
يقوم بها من منتوجات زخرفة ورسم
يديوي على قطع السيراميك إضافة
إلى تزيين وتجميل المباني .
يذكر أن تأس��يس المعمل يرجع الى
عام .1853
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سلسلة رموز عربية
يحمل التاريخ العربي المعاصر أسماء رموز علمية وأدبية
عربية حضرت في الواقع العربي وع ّرفت العالم بجنوح
المجتمعات العربية إلى األلق العلمي والفكري.

في هذه السلسلة ستقوم الدانوب األزرق بعرض لهذه
الرم��وز العربية التي لم تأخذ حقها في المعرفة في
لجة مايموج من أحداث وتباينات في العالم العربي.

وأينش��تاين ومادام ك��وري وغيرهم من
عباقرة العلوم الحديثة.

األخوان نايفة
منير حسن نايفة
عال��م ذّرة فلس��طيني األص��ل يحم��ل
الجنس��ية األميركية ،م��ن مواليد .1945
حاصل على درج��ة الدكتوراه في حقل
الفيزياء الذري��ة وعلوم الليزر من جامعة
ستانفورد األميركية ،وعمل من عام 1977
وحتى  1979باحثا فيزيائيا بمعامل أوج رج.
يتب��وأ نايف��ة حاليا منصب بروفيس��ور
الفيزياء في جامع��ة إلينوي في أوربانا
شامباين ،وهو مؤس��س ورئيس شركة
«نانويسي أدفانسد تكنولوجي» ،وحاصل
على أكبر ع��دد من براءات االختراع في
صنع جزيئات النانو س��يليكون بعدد 23
ب��راءة ،كما أنه يحمل ع��ددا من براءات
االختراع المشتركة مع علماء في المملكة
العربية السعودية واألردن.
علي حسن نايفة
سافر البروفيسور علي حسن نايفة من
مواليد  1933للواليات المتحدة األميركية
إلكمال دراسته الجامعية في سنة ١٩٥٨
وكان في جيب��ه  ١٠٠دوالر فقط حيث
حصل على منحة غطت تكاليف الدراسة
في كلي��ة جامعية ودفعت له  ٥٠دوالر

فق��ط مما اضط��ره للعمل ل��دى عائلة
أميركية كجليس لرضيع عمره  ٦أسابيع
حيث كان يحممه ويالعبه ويعتني به
مقابل الطعام ومساعدة مالية واإلقامة
المجاني��ة لدى العائل��ة األميركية التى
كن لها البروفيسور نايفة محبة وتقديرا
لبقية حياته.
س��رعان ما اكتش��ف دكتور من جامعة
س��تانفورد العريقة موهبة البروفيسور
نايف��ة وأقنع��ه باإللتح��اق بالجامعة
للدراس��ة مجاناً س��نة  ١٩٥٩ليتخرج ابن
األمة العربية البار بدرجات البكالوريوس
والماجس��تير والدكتوراة في الهندسة
الفضائية بمرتبة الش��رف العظيم بعد
 ٤سنوات ونصف فقط من بدء دراسته.
بعد تخرجه بدرجة الدكتوراة من جامعة
س��تانفورد ،عم��ل البروفيس��ور نايفة
في مراكز أبح��اث معنية بعلوم الفضاء
والطيران.
حصل البروفيسور نايفة على العديد من
الجوائز العلمي��ة المرموقة أهمها جائزة
بنجامين فرانكلين للهندسة الميكانيكية
وجائزة فرانكلين هذه تعادل جائزة نوبل
ف��ي مجاالت الهندس��ة والعلوم وممن
فازوا بها عبر القرنين الماضيين أديسون

غازي القصيبي
غازي القصيبي ( )2010 - 1940هو شاعر
وأديب س��عودي راحل سطر العديد من
المؤلف��ات األدبية المميزة والتي جعلت
منه أحد أهم الكتاب السعوديين كما كان
دبلوماسياً شغل العديد من المناصب.
غازي عبد الرحمن القصيبي كان سياسي
ليبرالي ،دبلوماسي ،بروفيسور ،محامي،
أديب روائي وش��اعر س��عودي ،يعد من
بين كب��ار التكنوقراطيين في المملكة
العربية الس��عودية ،ش��غل العديد من
الوظائ��ف الهامة ف��ي الدولة ،كما قدم
أعمال أدبية متنوع��ة جعلته من أهم
األدباء السعوديين.
وعل��ى الرغم من تنوع مهامه وتعددها
كان لألدب المكان��ة األهم لديه ،إذ ترك
مايقارب س��تين أث��راً أدبياً من الش��عر
والروايات.
أهم ما قدم األديب القصيبي من أعمال
روائية :ش��قة الحرية ،حياة في اإلدارة،
العصفورية ،س��عادة الس��فير ،الجنية،
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مس��كويه والتوحي��دي ،الفكر االصولي
واستحالة التأصيل نحو تاريخ اخر للفكر
االس�لامي ،االس�لام  -اوروب��ا  -الغرب:
رهان��ات المعن��ى وارادات الهيمنة ،من
فيصل التفرقة الى فصل المقال.

سائحا إلى كاليفورنيا ،حكاية حب،
العودة
ً
وآخرها نش��رت بعد وفاته بفترة وجيزة
هي أقصوصة الزهايمر.

بدر شاكر السياب
بدر ش��اكر الس��ياب ( ،)1964 - 1926أحد
أهم الشعراء العراقيين والعرب في القرن
العشرين ،والذي يتصدر طليعة مؤسسي
الشعر الحر في الوطن العربي رفقة نازك
المالئكة .وتعد قصيدة السياب «هل كان
حبا» أول قصيدة له في كتابة الش��عر
الحر .قريحة الش��اعر وموهبته الشعرية
قد تفجرتا منذ الصغر في قريته جيكور
الصغي��رة -الواقع��ة بالق��رب من أبي
الخصيب إلى جنوب شرقي البصرة -حين
كان ال يتجاوز الثانية عشرة ،في مدرسته
االبتدائية في أبي الخصيب.
ولد بدر شاكر السياب في عام  ،1926ألب
كان يعمل في مساعدة والده في رعاية
النخيل .ولد الش��اعر في فترة حرجة من
تاريخ الع��راق المعاصر ال��ذي كان تحت
سلطة االحتالل اإلنجليزي ،وألقت الظروف
السياس��ية بظاللها على كاهل بدر في
فأثقلته ،وعانى
مختلف مراح��ل حياته،
ُ
ما عاناه س��واء من السجن أو الرفض من
العم��ل والطرد أو مالحق��ة المخبرين أو
الهرب إلى منف��ى اختياري في الكويت
خشية االعتقال ،وكانت مادة دسمة لكثير
من قصائده التي د ّون بها هذه األحداث.
محمد أركون
ولد أركون ع��ام  1928في بلدة تاوريرت
في تيزي وزو بمنطق��ة القبائل الكبرى

بالجزائر ذات األغلبية األمازيغية.
بدأ دراس��ته الجامعية بكلية الفلسفة
في الجزائر قبل أن يواصل دراس��ته في
جامعة «السوربون» الشهيرة في باريس،
وحصل على شهادة الدكتوراه منها.
وعم��ل ارك��ون أس��تاذا لتاري��خ الفكر
اإلسالمي والفلسفة في السوربون منذ
نهاية ستينيات القرن الماضي ،كما عمل
كباح��ث في عدة جامع��ات في ألمانيا
وبريطانيا.
واشتهر الباحث الفرانكوفوني باستخدام
مناهج علمية عدة بينها االنثروبولوجيا
التاريخية واللسانيات وأدوات قراءة التاريخ
في دراسة األديان والنصوص الدينية.
يعتبر أرك��ون واحداً من أب��رز الباحثين
في الدراسات اإلسالمية المعاصرة حيث
يعتبر ناقداً للنظريات المتأصلة في هذا
الميدان.
وقد كتب أرك��ون واصفا عمله ضمن ما
أطلق عليه مسمى «مجموعة باريس»
داخل الجماعة األوسع للبحث اإلسالمي
– المس��يحي «حاولت أن أزحزح مسألة
الوح��ي من أرضي��ة اإليم��ان العقائدي
«األرثوذكس��ي» والخط��اب الطائف��ي
التبجيل��ي ال��ذي يس��تبعد «اآلخرين»
م��ن نعمة النجاة في ال��دار اآلخرة لكي
يحتكرها لجماعت��ه فقط .قلت حاولت
أن أزحزح مس��ألة الوح��ي هذه من تلك
األرضية التقليدية المعروفة إلى أرضية
التحليل األلس��ني والسيميائي الداللي
المرتبط هو أيضا بممارسة جديدة لعلم
التاريخ ودراسة التاريخ».
وترك مكتبة واسعة من المؤلفات بينها
نزعة االنس��نة في الفكر العربي :جبل

هشام جعيط
ول��د هش��ام جعي��ط ()2021 - 1935
في عائل��ة مثقفة تتك��ون من قضاة
ومسؤولين كبار وعلماء دين في تونس
العاصمة.
درس جعي��ط بالمدرس��ة الصادقي��ة
ف��ي تونس العاصم��ة ،وواصل تعليمه
العال��ي في فرنس��ا حيث تحصل على
الدكت��وراه ف��ي التاريخ اإلس�لامي من
جامعة السوربون بباريس سنة .1981
كان��ت معرفت��ه بالمجتم��ع األوروبي
والمدرسة االستش��راقية ،باإلضافة إلى
تعمق��ه ف��ي التاريخ اإلس�لامي ،ميزة
حقيقية جعلت من كتاباته إضافة مهمة
ومرجعا أساس��يا في فهم الش��خصية
العربية واإلسالمية ،وفهم العالقة بين
الغرب والعالم اإلسالمي.
كان هش��ام جعيط أس��تاذا فخريا لدى
جامعة تونس ،دّرس كأس��تاذ زائر بعدة
جامعات عرب ّي��ة وأوروبي��ة وأميركية،
منها جامعة «ماك غيل» في مونتريال
وجامعة بركلي في كاليفورنيا ومعهد
فرنسا ( .)Collège de Franceكما شغل
منصب رئيس المجمع التونسي للعلوم
واآلداب والفن��ون (بي��ت الحكمة) بين
عامي  2012و.2015
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الجواهري :وجدان العراق
إكتس��ت المكتبة األدبية العربي��ة هذا العام
بديوان الش��اعر العراقي الراحل محمد مهدي
الجواه��ري ( .)1997 –1899وذل��ك برعاية وزارة
الثقافة في العراق.
وقد جاء نش��ر الديوان ف��ي وقت يحتاج فيه
المهتم العربي الى روائع أدبائه الذين وضعوا
المستقبل في ثنايا ش��عرهم وكان لهم رؤى
إستشرافية .ومنهم الجواهري الذي خّلد شعره
الوقائع العربية المعاصرة وأضحى أسمه مرادفاً
للشعر الجزيل واألدب الملتزم.
ولد الجواهري في مدينة النجف من أسرة دينية.
جده األعلى الش��يخ محمد حسن مرجعاً
كان ّ
دينياً ف��ي عهده ،وكتابه المش��هور «جواهر
الكالم» الذي اقتبس��ت األسرة لقبها منه من
الكتب المعتمدة في الفقه والعقائد اإلسالمية.
لم يكن جائزاً تصنيف الجواهري الذي بدأ حياته
في الصحافة ،ضمن طبقات الشعب المعدمة،
فإن «أبا فرات» ألقى بثقله إلى جانب الشعب
ّ
ال��كادح في نضاله ضد النظام الملكي المم ّثل
لمصال��ح اإلقطاعيي��ن والبورجوازيي��ن الكبار
والمدعوم من قبل االس��تعمار البريطاني ثم
المد الوطني
األميركي .عاصر الجواهري تصاعد ّ
ف��ي العراق ابت��داء من ثورة حزي��ران (يونيو)
 .١٩٢٠قصيدته «الثورة العراقية» تؤّرخ للبداية
الفعلية للحركة الوطنية .أول دواوينه «حلبة
األدب» ( )1923هو مجموعة معارضات لمشاهير
شعراء عصره كأحمد شوقي ،وإيليا أبي ماضي
وبعض السابقين مثل لسان الدين بن الخطيب،
واب��ن التعاويذي .ث��م أصدر ع��ام  1928ديواناً
صغيراً بعنوان «الشعور والعاطفة» أهداه إلى
تسجلت في
فيصل األول .لكن البداية الفعلية ّ
«دي��وان الجواهري» عام  1935في جزء أول ،ثم

جاءت األربعينات لتشهد نضج وعيه األخالقي
والسياس��ي ،فيصدر الجزء الثاني من الديوان
( )1949فالثالث ( )1953في رحلة طويلة للوعي
قد طالت ،فأكلت منه أربعين عاماً قبل أن تبلغ
نهايتها .فهو كما يقول العلاّ مة هادي العلوي
«يسير مع قافلة تط ّور الحركة الوطنية والثورية
في بالدنا ،فينش��دها أغانيه بالطريقة التي
تحددها ظروف المسيرة ،دون أن يستطيع ال هو
وال رفاق السفر تجاوز القدر المستطاع تاريخياً
من الوعي ،حتى إذا دخلت الحركة أوان النضج،
كان الجواهري معها :لم يسبق ولم يتخّلف».
عند السفر في دواوين الجواهري ،يواجه الباحث
معّلقات ذات نفس بطولي ،في بطولة على
صعيدين :فردي وجماعي .على الصعيد األول،
َ
الزعم��اء الثوريون ورجال العل��م واألدب ،وفي
والعمال والمتظاهرون
الضفة المقابلة الشباب
ّ
ّ
والس��جناء السياس��يون .وقد أفض��ى تعّلقه
الشديد بالبطولة إلى نوع من شعر المدح كان
في أكثر نماذجه أصي� ً
لا وحاراً ضمن قصائده
في اإلمام الحسين ،وأبي العالء المعّري ،وجمال
الدين األفغاني وجعفر أبي التمن وطه حسين.
كما أن العالمة الفارقة هي أن الجواهري رغم
مهامه األولية كمناضل وشاعر ،فإنه لم يح ّول
دواوينه إلى مع��رض للعقائد والنظريات كما
فعل مجايله جميل صدقي الزهاوي ،ولم يتطّرق
في نظمه وال في عمله الصحافي إلى ظواهر
أيديولوجي��ة كما فعل مجايل��ه اآلخر معروف
الرصافي .لقد امتن��ع الجواهري العلماني عن
خ��وض معارك ضارية في وجه الدين الذي لم
يشغل من ديوانه إال زوايا متفرقة ،اللهم إال في
قصيدة «الرجعيون» ( )1928التي كتبها رداً على
معارضة بعض رجال الدين في النجف لمشروع

نصب تذكاري لفيلسوف أمازيغي-جزائري في المجر

فتح مدرسة للبنات فيها.
تمازجت في شعر الجواهري عين تأخذ بروعة
حسية
الجمال في الناس والطبيعة ،واستجابة ّ
رهيبة تتسق مع لغته المنحوتة في الصخر ،مع
نفس رومانسي تتمازج فيه أصداء من البحتري
وأبي نواس وشعراء األندلس ،بل الشعراء اإلنكليز
والفرنسيين .فمن ينسى قصيدة «الشاعر» التي
تحوي هذا البيت« :رنّة المعول في الحفرة صوت
يرن في ذهن
بد من أن ّ
للمنايا» ،ال��ذي كان ال ّ
الحجري»:
«المعول
قصيدته
السياب حين كتب
ّ
المرتج من نبضي/
الحجري في
«رنين المعول
ّ
ّ
األرض» .إال أن ذات
ص��ورة
خيال��ي
يد ّم�� ُر في
ِ
الجواهري األبية ،المصارعة ،تذكر قارئه بالمتنبي
أكثر من أي شاعر آخر ،وهو الذي جعل من أبي
الطيب قدو ًة له ،قامة ولغة وجزالة ،كأن يقول
في قصيدة «الوتري»« :كذبوا فملء فم الزمان
قصائدي /أبداً تجوب مشارقاً ومغاربا» .فنذكر
مباش��رة قول المتنبي «ما الده��ر إال من رواة
قصائدي /إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا».

دشن في  27يوليو نصب تذكاري في المجر ،تخليدا لروح الفيلسوف اإلغريقي-
الروماني-الالتيني ،ذو األصل األمازيغي-الجزائري ،لوشيوس أبوليوس ،المعروف بـ
«أفوالي» .وذلك على هامش االحتفال الخاص بالتراث الروماني في المجر ،الذي
ش��ارك فيه الس��فير الجزائري لدى المجر،علي مقراني ،تخليدا لروح الفيلسوف
والكاتب والمسرحي والشاعر ذي األصل األمازيغي-الجزائري ،لوشيوس أبوليوس،
الذي ولد سنة  125م ،وترعرع في مداوروش ،بوالية سوق أهراس ،وتوفي عام  170م.
وفي هذه المناسبة ألقى السفير الجزائري كلمة أكد فيها المعاني القابعة في
تكريم الفيلسوف أبوليوس وماتركه من أثر في مسار األدب المجري معدداً أعمال
الفيلسوف المشهورة الذي يعد المؤسس الفعلي للكتابة الرومانسية» ،وإنتاجه
الروائي مثل (المسخ والتحول) ،و(الحمار الذهبي) .و«المقتطفات» ،وهي مجموعة
قصصية في أربعة أجزاء ،إلى جانب كتاب عن تعاليم أفالطون ،وآخر عن فلسفة
س��قراط ،باإلضافة إلى مجموعة قصائد ش��عرية ومؤلفات أخرى حول الطبيعة
والفلك والرياضيات والموس��يقى .مشيراً في كلمته الى أنه كان قد أمضى جزءاً
من حياته في المجر.
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كلمات
في رحيل بوتفليقة
رحل عنا من��ذ يومين العزيز عبد
العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري
األسبق ،بعد حياة حافلة بالنضال
السياس��ي والوطن��ي والقومي
واألممي ،وق��د كان في طليعة
الشباب الذين شاركوا في ثورة بلد
المليون شهيد.
وتقديراً ل��دوره فقد ُع ّي��ن وزيراً
للش��باب بع��د انتص��ار الث��ورة
ث��م وزي��راً
واس��تقالل الجزائ��رّ ،
للخارجية ،المنصب الذي ش��غله
ألط��ول فترة في تاري��خ الجزائر..
وكان ُيعتبر الش��خص الثاني في
القي��ادة الجزائرية بع��د الرئيس
بومدين بحكم العالقات النضالية
والصداق��ة والثقة واالحترام التي
جمعت بين س��ي بومدين وعبد
العزي��ز ،إلى درجة أنهم��ا ارتبطا
بعالق��ات ش��خصية قوي��ة كما
حدثن��ي عنها بوتفليق��ة ،ولم
يكون��ا يفترق��ان اال وق��ت النوم
والس��فر ،لكن تلك العالقة تأثرت
بع��د زواج بومدي��ن بفعل المرأة
والسلطة ،واقتصرت على الجانب
الرسمي فقط..
كان يقال عن بوتفليقة انه يميل
للغ��رب ف��ي سياس��ته أكثر من
عالقته بالمنظومة االش��تراكية،
ولكنه كان بش��كل ع��ام متوازناً
إذ ال يمكن��ه أن يخرج عن طاعة
القائد الصارم بومدين ،قائد الحزب
والدولة في الجزائر ،الذي استطاع

بناء الدول��ة الجزائري��ة وتعريب
المناهج الدراسية ،وشهدت الجزائر
ف��ي عه��ده نهض��ة اقتصادية
وتنموية على كافة المستويات،
وكان بوتفليق��ة ينفذ سياس��ة
الجزائ��ر الخارجي��ة كم��ا وضعها
بومدين وحظيت باحترام العالم.
حيث وقفت الجزائ��ر في عهده
مع حركات التحرر الوطني العربية
واالفريقية والعالمية ..كما وقفت
الى جانب مصر وس��ورية واألردن
في حروبها ضد اس��رائيل ،وأيضاً
إلى جانب القضية الفلسطينية..
وكان الرئيس بومدين يردد بصدق
دائماً :نحن مع فلس��طين ظالماً
أو مظلوم��اً حت��ى قي��ام الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس..
عرفت بوتفليقة خ�لال زياراتي
للجزائر ولقاءات��ي به في بعض
مؤتمرات القم��ة العربية والقمم
االسالمية وقمة الصمود والتصدي
وآخرها قمة دمشق في سبتمبر
١٩٧٨م والت��ي حضره��ا آلخر مرة
الرئيس هواري بومدين قبل ثالثة
أش��هر م��ن وفاته .وق��د التقيت
ببومدي��ن في جناح��ه الخاص
في دمش��ق وأبلغني حينها أن
صحته ليس��ت على ما يرام ،وأن
لديه مخاوف عل��ى مصير الثورة
الجزائرية ،وأن يكون مصيرها مثل
مصير بعض الثورات حيث يندلع
الصراع على الس��لطة .ويبدو أن

علي ناصر محمد
رئيس يمني سابق  -رأي اليوم  20 -سبتمبر 2021
ما كان يخاف منه قد حدث فعال
بمجرد إعالن وفاته ،لكن تفاصيل
ذلك ليس مكانه هنا وقد تحدثت
عنها في مذكراتي.
شاركت في تشييع جنازة بومدين،
وتكلم في مراسم الدفن والتأبين
عبد العزيز بوتفليقة الذي أش��اد
بدور الرئي��س بومدين في الثورة
وبناء الدولة ،مما اعطى انطباعاً
لدى البعض أن��ه الرئيس القادم
للجزائ��ر ،ولكن ذل��ك الخطاب لم
ينه الصراع على السلطة ومنصب
الرئيس بين عبد العزيز بوتفليقة
ومحمد صال��ح اليحي��اوي ،الذي
حس��م الصراع كان تدخل الجيش
لصالح القائد العسكري الشاذلي بن
جديد ..وهو من خارج دائرة الصراع.
في لقاء جمعن��ي به في عدن
ش��رح لي بوتفليقة عن خالفاته
مع الشاذلي بن جديد وأنه رفض
أن يعم��ل تحت قيادة س��ي بن
جديد ألنه كان يش��عر بأنه أكثر
كفاءة وخبرة وقيادة وتجربة في
الحكم منه وم��ن بقية القيادات
الجزائرية آنذاك..
وقد عرض��ت علي��ه العمل في
أي س��فارة م��ن س��فارات اليمن
الديموقراطية يختارها او اإلقامة
ف��ي عدن مع��ززاً مكرم��اً ،لكنه
شكرني حينها واعتذر قائ ً
ال:
– ال أري��د أن أتس��بب لك في أي
مشكلة مع الحكومة الجزائرية.

وبعد خروجي من السلطة جمعتنا
أبوظب��ي في عهد حكيم العرب
الش��يخ زاي��د بن س��لطان ..وكنا
نلتقي باستمرار في منزل صديقه
الش��يخ أحمد خليفة الس��ويدي
وزير الخارجية االماراتية الس��ابق
وعدنان الباجه جي وزير خارجية
العراق وأحد مستشاري الشيخ زايد
واألخضر االبراهيمي وزير الخارجية
الجزائري السابق.
بع��د تأس��يس المرك��ز العربي
للدراسات االستراتيجية عام ١٩٩٥م
في دمشق ،وفروعاً له في القاهرة
واليم��ن ورأس الخيم��ة ،اقترحت
عل��ى بوتفليقة أن ي��رأس فرعاً
للمركز في أبوظبي بعد موافقة
الشيخ زايد على ذلك،رحب بالفكرة
ولكنه اقترح أن يكون اسم المركز:
مركز زايد للدراسات االستراتيجية.
رحب��ت بالفكرة وباركها الش��يخ
ُ
زايد ،وعرض الش��يخ زايد تعيينه
مستشاراً له ليستقر في أبوظبي
كغيره م��ن العرب وغيرهم الذين
كانت تأويهم أبوظبي وتحميهم.
حكم بوتفليقة الجزائر لعش��رين
عاماً حتى قيام الثورة الش��عبية
التي أطاحت به وببعض القيادات
التي كان��ت معه في آخر حكمه
وآخر أيامه ..وكنت أتمنى أال تكون
نهايته بهذه الطريقة التي تمت
بعد تاريخ��ه النضال��ي الطويل
والمعروف للجميع..
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الرياضة ومعانيها اإلنسانية في أوليمبياد طوكيو
إنته��ى أولمبياد طوكيو
ال��ذي أحتضنت��ه اليابان
ف��ي الفترة من  23يونيو
وحتى  8أغسطس .2021
وق��د تاب��ع ال��رأي العام
العالمي المهتم بالرياضة
إبداع��ات الرياضيي��ن
وماحمل��ه المهرجان من
ع��روض وتنافس وتوق
للفوز وتحقيق اإلنجاز.
وف��ي نظ��رة س��ريعة
عل��ى النتائ��ج النهائية
للمهرج��ان على صعيد
العال��م العرب��ي والمجر
يتبي��ن أن الالعبي��ن
المجريي��ن أح��رزوا 20
ميدالي��ة 6 ،ذهبي��ة و7
فضية و 7برونزية.
قائمة الميداليات
المجرية:
ذهب
• كريس��توف مي�لاك
(الس��باحة  200مت��ر
فراشة).
• ( Áron Szilágyiف��ن
المبارزة).
• Tamás Lőrincz
(مصارعة متماس��كة77 ،
كجم).

• بالينت كوباس��ز (1000
متر قوارب الكاياك).
• ( Sándor Tótkaقوارب
الكاياك  200متر).
• Bodonyi Dóra-
Csipes TamaraKárász Anna-Kozák

( Danutaقوارب الكاياك
 500 ،4متر).
فضة
• كريس��توف مي�لاك
(سباحة فراشة  100متر).
• جيرجيلي سيكلوسي
(مبارزة مبارزة).

• فيكت��و ر لو ر ينك��ز
(مصارعة متماس��كة87 ،
كجم).
• آدم فارج��ا (ق��وارب
الكاياك  1000متر).
• بير يك��ز ز س��و مبو ر
(فيندينج).

• كريستوف راسوفسكي
( 10كم سباحة في المياه
المفتوحة).
• س��يبيس تمارا (قوارب
الكاياك  500متر).
برونزية
فريق المبارزة رجال:
• كريشتيان توث (الجودو،
 90كجم).
• س��ا رولتا كوفاك��س
(خماسي).
• Gábor Hárspataki
(كاراتيه 75 ،كجم).
• ك��وزاك دانوتا بودوني
دورا.
كرة الماء للسيدات.
كرة الماء للرجال.
وقدحص��دت ال��دول
العربي��ة  18ميدالي��ة
وتص��درت قط��ر قائمة
الدول العربية ،من حيث
عدد الميداليات الذهبية،
بر صي��د ميد ا ليتي��ن
ذهبيتي��ن ،باإلضافة إلى
ميدالية برونزية.
وخرجت مص��ر برصيد 6
ميداليات ،بواقع ذهبية
وفضي��ة وأربع ميداليات
برونزية.
وف��ي م��ا يل��ي جدول
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ميداليات الدول العربية
ف��ي أولمبي��اد «طوكيو
:»2020
 - 1قط��ر  :بر صي��د
ميداليتي��ن ذهبيتي��ن
وبرونزية.
• الميدالية الذهبية لرفع
األثقال حصل عليها الرباع
فارس إبراهيم.
• الميدالي��ة الذهبي��ة
للوثب العال��ي توج بها
معتز عيسى برشم.
• الميدالي��ة البرونزي��ة
للكرة الطائرة الش��اطئية
لثنائي الرجال.
 - 2مص��ر :ميدالي��ة
ذهبية وأخرى فضية و4
ميداليات برونزية.
• الميدالي��ة الذهبي��ة
توجت بها العبة الكاراتيه
فريال أشرف عبد العزيز.
• الميدالي��ة الفضي��ة
ناله��ا أحمد الجندي في
منافس��ات الخماس��ي
الحديث.
• الميدالي��ة البرونزي��ة
توج��ت به��ا العب��ة
التايكوندو هداية مالك.
• الميدالي��ة البرونزي��ة
حص��ل عليه��ا الع��ب
التايكوندو سيف عيسى.
• الميدالية البرونزية نالها
المص��ارع محمد إبراهيم
السيد «كيشو».

• الميدالي��ة البرونزي��ة
توجت بها العبة الكاراتيه
جيانا فاروق.
 - 3تون��س :ميدالي��ة
ذهبية وأخرى فضية.
• الميدالي��ة الذهبي��ة
أحرزه��ا الس��باح أحمد
حفناوي.
• الميدالي��ة الفضية فاز
به��ا الع��ب التايكوندو
أحمد الجندوبي.
 - 4المغ��رب :ميدالية
ذهبية
• أحرزها العداء س��فيان
البقالي في سباق 3000
م موانع.
 - 5األردن :ميدالي��ة
فضية وأخرى برونزية.
• الميدالي��ة الفضي��ة
حصدها العب التايكوندو

صالح الشرباتي.
• الميدالي��ة البرونزي��ة
حص��ل عليه��ا الع��ب
الكاراتي��ه عب��د الرحمن
المصاطفة.
 - 6السعودية :ميدالية
فضية.
• الميدالي��ة الفضي��ة
أحرزه��ا الع��ب الكاراتيه
طارق حامدي.
 - 7الكوي��ت :ميدالي��ة
برونزية.
• الميدالية البرونزية نالها
الرامي عبد اهلل الرشيدي.
 - 8س��وريا :ميدالي��ة
برونزية.
• الميدالي��ة البرونزي��ة
حصل عليها الرباع معن
أسعد.
 - 9البحري��ن :ميدالية

فضية في سباق  10آالف
متر.
وإضافة إلى ذلك إنتهت
ف��ي طوكي��و ف��ي 5
س��بتمبر أكب��ر ح��دث
رياض��ي للرياضيين الذي
يعانون من إعاقات حركية
وبصرية وبعض اإلعاقات
الذهنية .وف��ازت الصين
بمس��ابقة الميدالي��ات
ب��ـ 207ميدالي��ة ،تليها
بريطاني��ا ( 124ميدالية)
والواليات المتحدة (.)104
وفازت المج��ر في هذه
البطولة البارالمبية بـ 16
ميدالية.
السعودية دانية تحظى
ب��كأس العال��م لراليات
الباها الصحراوية
تو ج��ت ا لس��ا ئقة

السعودية دانية عقيل
ب��كأس العال��م لراليات
الباه��ا الصحراوية لفئة
« ،»T3بع��د احتالله��ا
المرك��ز الراب��ع في باها
إيطاليا الجول��ة الثامنة
قبل األخيرة من البطولة.
و نجح��ت ا لس��ا ئقة
السعودية التي تشارك
ألول مرة في البطولة من
مزاحمة  17سائقا عالميا
على صدارة الفئة ،بعد
أن خطف��ت المركز األول
ف��ي أولى مش��اركاتها
ف��ي باه��ا الش��رقية
الجول��ة الثالث��ة ،لتعزز
صدارته��ا بفوزه��ا في
باه��ا األردن ،فيما غابت
ع��ن الجولة الخامس��ة
في إسبانيا ،وتعود في
سادس جوالت البطولة
لتحق��ق المرك��ز الثاني
ف��ي هنغاري��ا ،قبل أن
تحقق المركز الثالث في
بولندا التي تمثل الجولة
السابعة.
الس��عودية داني��ة أول
امرأة س��عودية وعربية
وعالمي��ة تف��وز بكأس
العالم لراليات الباها ،حيث
تستعد للمش��اركة في
رالي داكار العالمي الذي
سيقام بداية شهر يناير
من العام المقبل.
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واضع موسيقى زوربا الذي نذر حياته لقضايا الشعوب
تذكر المهتمون بالموسيقى
العالمي��ة إبداع��ات المؤلف
الموسيقي اليوناني الشهير
ميكي��س ثيودوراكي��س مع
بداية أيلول عندما تم اإلعالن
عن وفاته عن  96عاما.
أجي��ال ع��دة حمل��ت ول��ع
موس��يقاه عندما ش��اهدت
فيلم «زورب��ا اليوناني» عام
 1964ال��ذي وضع موس��يقاه
وحيث س��اهمت نغماته في
وضع اليونان كقبلة للسياحة
العالمية».
ولق��د أصاب��ت وزارة الثقافة
اليوناني��ة ،في بي��ان نعيه
عندما كتب��ت «اليوم فقدنا
ج��زءاً م��ن روح اليون��ان..
ثيودوراكيس ،الذي رحل عنّا،
كان معّلم��اً
ومثقف��اً وثوريا
ّ
راديكالياً».
وثيودوراكيس المولود في جزيرة

خيوس في بحر إيجه ،واحد من
أش��هر المؤلفين الموسيقيين
اليونانيي��ن ولدي��ه الكثير من
األعمال الفنية الخالدة.
وكان لثيودوراكي��س مواقف
مؤيدة للحق الفلس��طيني،

وكت��ب المترج��م والكات��ب
اللبنان��ي ف��واز طرابلس��ي
معزيا في وفاة ثيودوراكيس:
«باقة ورد حمراء ودمعة في
وداعك ،ميكيس ثيودوراكيس،
اليوناني المقاوم .لن ننس��ى

أنك زرتنا في بيروت المحاصرة
وعزفت لن��ا نش��يدا يونانيا
َ
باق ف��ي فنّك
لفلس��طينٍ ،
نش��يدا للفرح وحب
العظيم
ً
الحي��اة وللنض��ال م��ن أجل
الحرية والمساواة.
وقد أفرد موقع  Indexالمجري
مقاالً مطوالً عن الموس��يقار
اليوناني مش��يراً الى أنه كان
ملحنًا غزير اإلنتاج ،حيث كتب
أكث��ر من ألف أغني��ة ،وعدة
سيمفونيات ،وأعمال أوركسترا
ال حص��ر له��ا .جله��ا تحمل
نفحات إنسانية وديمقراطية
معادي��ة للدكتاتوري��ة ومن
ألحانه النشيد األولمبي الذي
ُعزف ألول مرة في برش��لونة
ع��ام  ،1992وفي ع��ام 1982
أيض��ا بتأليف النش��يد
ق��ام ً
بناء على طلب
الفلسطيني
ً
ياسر عرفات.

وفاة د .نورالدين بن عمر الوزير والسفير المغربي السابق في المجر
توف��ي الدكتور نورالدي��ن بن عمر
الوزير والس��فير المغربي الس��ابق
في المجر.
ومع أن الم��وت حق إال أنه حقيقة
مرة .عندما س��معنا ف��ي الدانوب
األزرق النبأ الحزين ذهبنا الى ماذهب
إليه المتنبي:
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر
فزعت فيه بآمالي الى الكذب
أم��ا وقد أكدت الخب��ر رفيقة عمره
ّ
الدكتورة خديجة بوزيد فال نملك اال
أن نسرد مناقب كانت متسربله في
كينونته وحضوره فقد كان يليق به
لقب الوزير والسفير.
ال باهياً
كان عروبياً ينش��د مستقب ً
لألمة العربية ،يختزل في مس��اره
الفك��ري عظمة التاري��خ المغربي

وإشعاعاته التنويرية والثقافية.
كان يبح��ث ع��ن المبدعي��ن م��ن
مثقفين وأطباء وإعالميين وعلماء
عرب في المجر ليزورهم ويدعوهم
إلى دارته ولن تنسى الجالية العربية
ف��ي المجر دوره ف��ي إنعقاد اليوم
الثقاف��ي العرب��ي وماكابده عندما
أضحى عميدا للس��لك الدبلوماسي
العرب��ي ف��ي اإلعت��زاز بالطاق��ات
الفكري��ة العربية ف��ي المجر التي
كان يرى فيها أداة دبلوماس��ية في
تقديم صورة العربي لآلخر.
رحم اهلل الطبيب والوزير والس��فير
نور الدين بن عمر فقد كان نمطاً ال
يريد أن تحسب عليه سنوات عمره
دون إنجازات شاخصة ودون أن يترك
ذكرى تنفع الناس.
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حزن في المجر على وفاة الفارسة Jeles Eszter
ع��م الح��زن ف��ي المج��ر
بع��د وف��اة الفارس��ة Jeles
 Eszterبعد س��قوطها من
عل��ى صه��وة حصانها في
المس��ابقة العالمي��ة لهواة
ركوب األحصن��ة التي جرت
في تركيا.
فق��د س��قطت الفارس��ة
وحصانها أثناء البطولة في
 5س��بتمبر بع��د أن تعثرت
وس��قطت أرضاً مما س��بب
له��ا إصابة في الرأس.وعلى
الرغم من المح��اوالت التي
جرت إلنقاذها إال أنها فارقت الفارسة  Eszterودعت الحياة  21عاماً وكانت تعشق الخيول بطوالت عالمية وحازت على
وهي في ريعان الصبا إذ تبلغ منذ طفولتها وشاركت في جوائز عدة.
الحياة في  19سبتمبر.

مخرج فلسطيني يوصي بحرق
جثته ونثرها على عالم شتاته

وزير روسي حاول إنقاذ مصور فلقي حتفه

كان الفتا مانقلته وسائل اإلعالم في  11سبتمبر
من وصية للمخرج والكاتب الفلسطيني نصري
حج��اج الذي توفي في العاصمة النمس��اوية
فيينا ،بعد صراع مع المرض .الوصية التي طالب
فيها بحرق جثمانه نقلتها زوجته عبير حيدر
في نعيها له على وسائل التواصل اإلجتماعي.
وقال��ت“ :طل��ب أن ينثر جزء من رم��اده الحقاً
في مخيم عين الحلوة ،وعند قبر والدته في
صيدا ،والجزء اآلخر في قريته الناعمة ش��مال
فلس��طين ،وجزء في س��وريا أما الجزء األخير
فوق تراب تونس حيث عاش س��نوات طويلة
من عم��ره” .المخرج الراحل نعته وزارة الثقافة
الفلسطينية.

تم اإلعالن في موسكو في  8سبتمبر عن وفاة وزير الطوارئ الروسية ،يفغيني
زينيتشيف ،نتيجة حادث وقع خالل تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في
إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.
وأكدت وزارة الطوارئ أن زينيتش��يف فارق الحياة أثناء أداء واجبه ،لدى محاولته
إنقاذ ش��خص آخر ،خالل التدريبات المش��تركة بين الوزارات المخصصة لحماية
منطقة القطب الشمالي من الحاالت الطارئة.
وكشفت وسائل إعالم روسية أن الحادث وقع خالل تصوير فيلم تدريبي للوزارة.
وأوضحت رئيسة تحرير شبكة  RTمارغاريتا سيمونيان أن الوزير البالغ من العمر 55
عاما ومصورا كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء.
وتابعت أن زينيتش��يف ،وعندما لم يتس��ن ألحد فعل شيء ،قفز إلى الماء أيضا
في محاولة إلنقاذ المصور ،لكنه اصطدم بصخرة ،ما تسبب في وفاته.

العدد  - 70سبتمبر 2021
السنة الثامنة عشرة

منوعـــــات

30

بمناسبة المعرض الدولي للصيد والطبيعة في المجر

زيارة لنزل صيد في مدينة Székesfehérvár
المهندس
أمجد عبد الفتاح

تحتضن العاصمة بودابست في
 25س��بتمبر  2021أكبر معرض
للطبيعة لعام  2021تحت عنوان
«وحدة م��ع الطبيعة» ،معرض
الصيد والطبيعة العالمي .وذلك
بمناس��بة اإلحتف��ال بالذكرى
الخمس��ين لمعرض بودابست
للصيد العالمي عام  1971وذلك
في مركز المؤتمرات والمعارض
 HUNGEXPOفي بودابست،
الذي تم تجدي��ده بالكامل في
قل��ب العاصمة .ويمك��ن للزائر
مشاهدة مختلف أشكال الصيد
في بيئة معاصرة واإلطالع على
تجارب دولية ف��ي هذا الحقل
ال��ذي يرتب��ط ف��ي المفاهيم
البيئية والح��رص على التنوع
الطبيعي.
وف��ي ه��ذه المناس��بة قامت
الدان��وب األزرق بزي��ارة الن��زل
الحديث الذي بن��اه المهندس
األردن��ي أمجد عبد الفتاح في
مدينة  .Székesfehérvárمتكئاً
على خبرته المديدة في عالم
الصيد ومستلزمات رواده.
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يق��ع الن��زل ()hunting lodge
في الغابات المحيطة بالمدينة
الغارقة ف��ي بحر من الطبيعة
الس��احرة ويطل عل��ى بحيرة
تعطيك الِش��عور أنك في لجة
بحر صاف ولقد س��معنا الكثير
ع��ن نزل أمج��د عب��د الفتاح،
س��معنا عن جمالي��ة المكان
وتنوع موجوداته والحرفية في
التصميم والبناء وكثافة األشجار
والحيوان��ات وعدة الصيد وطرز
بن��اء أماكن إقام��ة رواد الصيد
والمبي��ت والمس��ابح المرفقة
بغرف للساونا ،إضافة الى مهبط
واس��ع لطائ��رات الهليكوبت��ر،
فتش��عر خ�لال تجوال��ك في
المكان أنك أمام عالم متميز في
متعة الصيد لجهة السالس��ة
والفخامة وأدوات الصيد وعرباته
بحيث يمكن لمن يهوى الصيد
أن يتمتع برحل��ة صيد متنوع
من الطرائد الكبي��رة والخنازير
البرية والغزالن والطيور واألرانب.
وإذا كان المرء عاش��قاً للخيول
فإنه يج��د في النزل أنس��اقاً
م��ن الخيول إضاف��ة الى أنواع
م��ن تربية األس��ماك والزراعات
المواكبة للبيئة في المدينة.
الزائر يشعر أنه في كنف طبيعة
خالبة ع��رف المهندس أمجد
عب��د الفتاح كي��ف يبني في
ثناي��ا عذوبته��ا وبهائه��ا نزالً
يظلله ش��غف بالصيد وعشق
للطبيع��ة وك��رم ف��ي مطبخ
يجم��ع بي��ن ثقاف��ة المطبخ
الشرقي والمجري.
يمكن الق��ول أن مؤتمر الصيد
العالمي في بودابست خطوة
في التعريف بما تحفل به المجر
من إمكانات في حقل السياحة
عل��ى مختلف مش��اربها .كما
أن الزي��ارة أعطتنا إنطباعاً عن
دور رجال األعم��ال العرب في
صناعة السياحة المجرية وفي
إرتياد المشاريع التي تحمل بعداً
جمالي��اً مواكباً لبيئة نضرة في
كنف طبيعة ساحرة.
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عندما تنضح األعمال بتجارب الحياة

حديث مع الفنانة والنحاتة Hegedűs Tünde

تجس��د أعمال الفنانة والنحاته
المجرية  Hegedűs Tündeأحد
تجليات الف��ن المجري وحضوره
على الصعي��د األوروبي ،وهي
تعد من أبرز الفنانين في المجر
لماتحمل أعمالها من شغف فني
وتوق للحي��اة مما جعلها فنانة
حاضرة في اإلعالم المجري وفي
المع��ارض المقامة ف��ي المجر
والدول األوروبية.
كان��ت الدانوب األزرق قد عرفت
الفنان��ة  Tündeمن��ذ أكثر من
عقد وقد وجدنا أن نجري حواراً
معها مع صدور العدد ال 70من
المجلة كونها كانت من المقدرين
لدور المجلة كجسر ثقافي بين
المجر والعالم العربي ،وهنا نص
الحوار:
• هل تحدثينا عن طفولتك
ودراساتك؟
ولدت في  ،Szarvasوهي بلدة
س��احلية جميلة على س��احل
 Kőrösالعاب��ر للس��هل المجري

العظيم.
كان��ت طفولت��ي ف��ي رحاب
الطبيعة التي س��حرت روحي،
ومنه��ا إنطلق��ت للتعرف على
العالم ،ومع ذلك ف��إن المظالم
السياسية والتأثيرات التي أثرت
بش��كل مباش��ر على عائلتي
أيضا ميل��ي الواقعي،
ط��ورت ً
وتحليلي ،ونقدي وعزز شغفي
بالبح��ث ع��ن الحقيقة وجعل
مني ش��خصية طموحة .ولعل
هذه االزدواجي��ة كانت الهادية
لي طوال حياتي.
أيضا كطالبة
وكنت قد تفوقت ً
في المدرس��ة الثانوي��ة ،إذ أنه
إضافة إلى األداء الجيد من المواد
الدراس��ية ،كنت أنشط في كل
فرع م��ن المناش��ط البش��رية
والفنية .لقد فزت بمس��ابقات
اإللقاء المسرحي ،باإلضافة إلى
مسابقات الفرق الفنية والرقص
الش��عبي .وكنت منذ طفولتي
مولعه بالرس��م وأذكر رسوماتي

عل��ى ورق��ة عمالق��ة لطفل
صغير ،ترم��ز إلى توحيد أطفال
العالم ،وتم عرضها في البرلمان
الوطني كعمل ناجح.
ومع ذلك ،ولتلبية توقعات األسرة،
عملت كمدير مالي لعدة سنوات
ف��ي العدي��د من المؤسس��ات
المالي��ة ،وحصل��ت على درجة
علمية في هندسة األغذية ثم
شهادة في األعمال المصرفية.
• مت��ى ش��عرت بميول��ك
الفنية؟
منذ طفولتي كنت أعيش في
تصور قوام��ه العال��م المزدوج
الخ��اص ب��ي كما لو أن��ه واقع
معاش يجعلنا فرحين بتحققه
وهو أمر يختل��ف عن الحلم ألن
الحلم ه��و خيال بذات��ه ولعل
الشعور باإلنجاز يجعلنا منكبين
على العمل والفرح باإلنجاز .وهذا
ما أش��عر به حين أرس��م وحين
أنجز أعم��ال الخياط��ة والحفر
والنحت وتحويل كل ش��يء من

حولي الى واق��ع ،وكنت أبحث
عن جمهور وهذا ماكنت أش��عر
ب��ه منذ طفولت��ي فمن خالل
الفن أعبر عن ذاتي.
• هل يمكن أن تحدثينا عن
معارضك الرئيسية؟
لق��د ُدعيت وحض��رت العديد
من المع��ارض الفردية المحلية
والدولي��ة بصفت��ي رس��امة
ونحات��ة لدرجة أنن��ي لم أعد
أتمك��ن م��ن مواصل��ة مهنتي
المالية والمصرفية إال من خالل
تأسيس ش��ركتي الخاصة .هذه
هي الطريق��ة التي وصلت بها
لوحات��ي ومنحوتاتي البرونزية
الصغي��رة إلى العديد من المدن
في المجر ،وأنتقلت أعمالي الى
ل��وس أنجلوس وس��ان ديويغو
وفينيكس وس��ان فرانسيسكو
ومينيابولي��س وكانت لي فيها
معارض عاماً بعد عام.
وتم ع��رض أعمالي في العديد
من الم��دن الكبرى ف��ي أوروبا،

33

70. kiadás - Szeptember 2021
A tizennyolcadik év

في فرنس��ا ورومانيا والدنمارك
وبلجي��كا .وكن��ت عض��واً في
جمعي��ة الف��ن Atelier de
 Ménilmontantف��ي باري��س
لسنوات عديدة .كما أن الجمهور
المكسيكي إطلع على أعمالي
في مدينة .Cancun
وكانت وس��ائل اإلعالم مهتمة
بالكتابة عن معارضي في تلك
الدول.
• كيف س��اعدك الفن في
مواجهة صعوبات الحياة؟
تعلمت أن الق��درة على اإلبداع
أعظم هدية ف��ي حياتي .كما
أن احتمالي��ة تعاطفي الكامل
أيضا من
في الف��ن أنقذتن��ي ً
االضطرابات السياسية التي أثرت
عل��ى عائلتي وم��ا أعقب ذلك
من اس��تبعاد وجرح في مرحلة
الطفولة .كشخص بالغ ،كان كل
دعم��ي في ممارس��ة مهنتي
الحقيقية هو اإلب��داع .إذا كنت
متعب��ة أو حزينة ،وإذا اضطررت
إلى معالجة المشكالت أو حلها،
فقد كانت أعمالي ورس��وماتي
تساهم في تنقية الوعي.
وهي مس��ألة تتعلق بش��عور
داخلي يبعث سؤاالً جوهرياً :كيف
أطبق موهبتي على الس��عادة
والجمال في عالمنا؟ ولعل الفن
يغ��دو كوس��يلة للحفاظ على
اس��تقرار الروح وصفائها .ولقد
تطور هذا الشعور بحيث أريد أن
أظهر وأقول وأعطي لآلخرين من
خالل أعمالي.
لقد تطورت قدرتي على فهم
الن��اس ،ومهاراتي في االتصال،
بش��كل جي��د خ�لال عمل��ي
المصرف��ي ،لك��ن حقيقة أنني
تمكنت م��ن أن أصبح متفرغة
للفن من خالل فرصه وفرها لي
 .Panorama World Clubمما
أتاح لي الفرصة ،بصفتي المدير
الفني للنادي ،لجم��ع الفنانين
المجريين المنتشرين في جميع
أنح��اء العالم في معرض .انضم
أكثر من  200فنان إلى المعرض

منوعـــــات

حضور فني ومشاركة في معارض دولية
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في مشاريع أداء مشتركة على
مر السنين .من أجل هذه الفرصة،
جدا لرئيس النادي dr
أنا ممتنة ً
 .Tanka Lászlóوتم تس��ميتي
من المنظم��ة األمريكية Peace
 Marker Projectكس��فيرة
للسالم عام  2013وحصلت على
جائزة الفن من مؤسسة «العالم
من أجل المجر» عام .2014
• ما الذي يشغلك اآلن فنيا
وإنسانيا؟
ترك��ت جائح��ة كورون��ا آثارها
عل��ى الجمي��ع فق��د توقفت
الحياة اإلجتماعي��ة والمعارض
والصالون��ات الثقافي��ة لك��ن
ذلك أتاح ل��ي اإلبداع من خالل
تطوير تقنيات جديدة وأساليب
مستحدثة.
أس��عى جاه��دة ألك��ون قادرة
على جع��ل عالم اآلخرين مميزا
تنوعا
في مجال أوس��ع وأكث��ر ً
من خالل وس��ائل الف��ن .الفن
يجعل كل ش��يء «أكثر قيمة»
في بيئتنا.
تطلب الفن��ادق إبداعات الفته.
في النمسا ،تزين رسومي واجهة
فن��دق للتزلج .لق��د بحثت في
مراحل إع��ادة البن��اء التاريخية
ألح��د الفنادق ف��ي جبال المجر
بمس��اعدة التوثيق األرش��يفي

وخلدته في لوح��ة ضخمة من
ثالثة أجزاء تبلغ مس��احتها أكثر
من عش��رين متًرا مربع��ا .وفي
 ،Szegedأعم��ل حاليا أيضا على
جدار استقبال أحد الفنادق ،والذي
س��يحصل على لوح��ة جدارية
مستوحاة من الطراز اإليطالي.
• أي��ن تري��ن نفس��ك في
الحركة الفنية المجرية؟
من الصعب بالنسبة لي اإلجابة
عل��ى ه��ذا الس��ؤال ،حيث أن
تطوري الفني واضح للعيان في
ثنايا هذا الحوار .كان الفن وسيلة
لتفريغ صراعاتي الداخلية عندما
كنت طفل��ة صغي��رة وعندما
كبرت عملت على جمع الفنانين
إنطالقاً من األستديو الخاص بي
وبت من المنظمين للمهرجانات
التي يحضرها  7الى  8آالف مجري
منطلقة م��ن القناعة أنه البد
من صوت دولي يقرن الس�لام
بقوة الفن.
لكن على الرغم من كل هذا ،فأنا
ال أس��عى إلى قيادة المجتمع.
أنقل األفكار والمشاعر والعواطف
من خالل وسائل إبداعاتي لمن
يرح��ب بهما .أس��اعد الفنانين
اآلخرين على حضورهم من خالل
المشاركة في أعمالي الخاصة.
• كيف تري��ن دور الفن في

التقارب اإلنساني؟
بالنس��بة لنا نحن البش��ر ،الفن
هو أح��د أروع قدراتنا .كلمة فن
يفهمها الجميع ،دون اختالفات.
لغ��ة مش��تركة ،أداة يمكن أن
تخاطب جميع الناس على قدم
المساواة.
 رس��مت قطعة م��ن القماشالمش��مع يبلغ ارتفاعها  7أمتار
وارتفاعها  3أمتار ،وهي مشهد
م��ن ش��وارع القري��ة بزخ��ارف
فولكلورية مجرية بعنوان «زهرة
العال��م» .مع ه��ذه اللطخات الـ
 200التي تم حذفها ،يمكن لكل
فنان من أصل مجري قام بالرسم
أن يرسم الزخارف الزهرية الخاصة
به .باس��مه واس��م البلد الذي
يعي��ش ويعمل فيه .اليوم ،هذا
العمل الضخم الثري.
لقد كانت تجربة ال تُنسى لهذا
البرنام��ج لع��دة س��نوات أثناء
تحميله من قبل الفنانين.
 «NIVO World Gallery »Collectionهي لوحة صغيرة
تجم��ع الفنانين الذين ينضمون
إلى األعمال األصلية .أكثر من 250
قطعة ،نفس ع��دد المبدعين.
لقد أخذته إلى أجزاء كثيرة من
العالم لتقديم تفاصيل ،وكذلك
للمعارض الفردية الخاصة بي.
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 « »Palettes of Peaceهو عملمسرحي يبلغ طوله  4أمتار و2.5
متر م��ن القماش المش��مع مع
فكرة تستحضر الحرب العالمية
األولى .ق��ام كل م��ن الفنانين
المرتبطين برسم وجوه أوروبية
ومعاص��رة واح��دة تل��و األخرى
تكريما للذك��رى المئوية للحرب
العالمية األولى ،ويقدمون بشكل
رم��زي احتج��اج الفناني��ن ضد
الحرب ،مع هذه اللوحات الملونة
والمتنوع��ة التي تحجب لوحة
الح��رب الضخم��ة .انضم جميع
الفنانين بس��عادة إل��ى الفكرة.
في باري��س ،حيث أنني عضوة
في الجمعية الفنية ،تم تأديتها
عل��ى واجهة الش��ارع .وقد تم
إنجاز فلم عن هذه الفعاليات.
لق��د منحتني تل��ك الفعاليات
الش��عور بإس��تحقاق الحي��اة
وأنن��ي أس��تحق العيش ألنني
تمكنت م��ن فعل الخير وإعطاء
الكثي��ر من اللحظات الس��عيدة
لآلخرين .يمكن لجميع الفنانين
أن يشعروا بالتآزر واالرتقاء عندما
معا من أجل أفكار
يمكننا العمل ً
مشتركة.
اإلستفس��ار والتواص��ل بش��أن
أعمال الفنانة يمكن الكتابة إلى:
info@kekdunamagazin.com
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فلم توثيقي عن الفنان بهجت أسكندر
عرضت قنوات تلفزيوني��ة مجرية عدة الفلم التوثيقي
الذي أنجزه السفير  Bokor Balázsرئيس مجلس هوليوود
المجري عن فنان التصوير الضوئي بهجت إسكندر.
ويرصد الفلم مسار حياة الفنان بهجت منذ وصوله إلى
المجر من وطنة السوري ودراسته في الجامعات المجرية
قب��ل أكثر من نصف قرن وإرهاصات إهتماماته بالتصوير
والمعارض التي أقامها وما جسده فنه من توثيق لجوانب
من التاريخ المجري.
وقد وجه الفنان أس��كندر الش��كر لكل من س��اهم في
إنجاز هذا الفلم التوثيقي ذاكراً السقير  Bokor Balázsو
رئيس بلدية  Kecskemétالسيدة Szemereyné Pataki
 Klaudiaواألب  Szappanos Tiborراعي أبرشية الرومي
الكاثولي��ك و إلى المخ��رج  Orosz Istvánو إلى الفنان
 ,Féher Tamásوإلى الشاعر السوري الكبير أدونيس.

عندما تحذر
األمم المتحدة
من جائحة
التغير المناخي

حملت وسائل اإلعالم تقارير عدة
عن المخاطر التي تهدد العالم
بفعل التغير المناخي وذلك إثر
الحرائ��ق التي ش��هدتها مدن
عدة في العالم شملت الواليات
المتحدة وأوروبا وتركيا والجزائر
ودول عدة.
وق��د توقع تقري��ر جديد صادر
ع��ن خب��راء من��اخ بارزين في
األمم المتحدة في بداية ش��هر
أغس��طس أن يرتف��ع االحترار
العالمي بمعدل  1،5درجة مئوية
بعد نحو عشر س��نوات (قرابة

 )2030مقارن��ة بعص��ر ما قبل
الثورة الصناعي��ة ،ما يعني أن
العالم مه��دد بكوارث طبيعية
“غير مسبوقة”.
وقب��ل أقل م��ن ثالثة أش��هر
م��ن مؤتمر دولي كبير بش��أن
المن��اخ ،ق��ال الج��زء األول��ى
من تقري��ر الهيئ��ة الحكومية
الدولية المعني��ة بتغير المناخ
إن البش��ر مس��ؤولون “بشكل
ال لبس فيه” ع��ن االضطرابات
المناخية و”لي��س لديهم خيار
س��وى تقليل انبعاثات الغازات

الدفيئة بش��كل كبير” إن أرادوا
الحد من التداعيات.
ويشير تغير المناخ إلى أي تغير
في المناخ يستمر لفترة زمنية
طويل��ة ،يمك��ن أن تص��ل إلى
عقود أو لمدد أطول .في حين
يش��ير مصطلح تقلبية المناخ
إل��ى التقلب��ات ف��ي الظروف
المناخية ف��ي إطار زمني أقل،
مث��ل ش��هر أو فصل أو س��نة.
ويمكن أن تكون التقلبات ،مثل
تواتر هطول األمطار أو شدتها،
واألعاصي��ر المداري��ة ،ودرجات

جزءا من
الحرارة ،وم��ا إلى ذلكً ،
التقلب الطبيع��ي للمناخ .لكن
التقلبات المناخية المس��تمرة
قد تشير إلى تغير محتمل في
بلدا من البلدان
المناخ .وهناك ً 12
تعرض��ا لتغير
العش��رين األكثر
ً
المناخ ،غارقة في أتون النزاعات.
و ُيظهر التقري��ر كيف يمكن أن
ت��ؤدي التأثيرات البش��رية غير
الطبيعية المستمرة على البيئة،
بما في ذلك االستخدام المكثف
للوق��ود األحف��وري وانبعاثات
الكربون ،إلى مس��تويات حراره
مع عواق��ب وخيمة ،فض ً
ال عن
اس��تمرار ارتفاع مستوى سطح
البحر.
 1.5درجة احترار يجب تجاوزها
كان هناك الكثير من التحذيرات
في المجر بش��أن ارتفاع درجة
حرارة كوك��ب األرض.وتم إصدار
تحذيرات متعددة بشأن الحرارة،
متوس��ط

وكان��ت الزيادة في
درجات الحرارة متسقة .علماً أن
المجر شهدت هذا العام مالمح
تغي��ر مناخي تب��دى في تأخر
فص��ل الصيف ودرج��ات حرارة
عالية غير مسبوقة في التاريخ
المجري.
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الكويت مقر لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق األوسط
أعلن��ت مؤسس��ة الموان��ئ
الكويتية في  1أغس��طس إنها
تخطط إلنشاء أول مدينة لخدمة
مصنعي الس��يارات الكهربائية
في الشرق األوسط.
ونقل بيان صحف��ي صادر من
المؤسسة عن المدير العام الشيخ
يوسف العبداهلل الصباح قوله إن
طرح المشروع للتصميم واإلنشاء
س��يكون خالل الس��نة المالية
الحالية .2022 – 2021
وأضاف أن «مؤسس��ة الموانئ
الكويتية قادرة على تقديم كافة
الخدمات المينائية واللوجستية
المناسبة لكبرى الشركات حول
العال��م من مصنعي الس��يارات
الكهربائية» .وأوضح أن المقترح
يتواف��ق مع تطوير مؤسس��ة
الموانئ لخطتها االستراتيجية
للسنوات القادمة إقليميا وعالميا
وانسجاما مع رؤية الكويت 2035

وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري
جاذب لالستثمار.
والمعل��وم أن خط��ة الكوي��ت
االستراتيجية لعام  2035تهدف
لتحويل الكويت إلى مركز مالي
وتجاري جاذب لالستثمار ،يقوم
في��ه القط��اع الخ��اص بقيادة
النش��اط االقتصادي ،وتش��جع

فيه روح المنافسة.
ورك��ز الجان��ب الصناعي على
العديد من المشروعات والقوانين
واللوائح؛ مث��ل «تطبيق قانون
المنطقة االقتصادية الشمالية،
واللوائح التنفيذية الخاصة به،
بحل��ول ع��ام  »2025و»تطوير
ميناء مبارك ،وتأسيس المنطقة

االقتصادية الش��مالية وشركات
تطويره��ا» ،و»زي��ادة الق��درة
التكريريةلمصفاتيميناءالحمدي
وميناء عبد اهلل» .وكذلك «إنشاء
مدينة عمالي��ة جنوب الجهراء،
ومجم��ع المختب��رات الوطنية،
واستكمال بناء منطقة الشدادية
الصناعية».

نظرة على أكلة شعبية مجرية
أضحى معروفاً إنتشار أكالت شعبية
بين سكان الدول تش��كل زاداً يومياً
لدى قطاع واس��ع من الس��كان ،فإذا
كان��ت أكل��ة الفالف��ل س��ارية في
بعض المجتمعات العربية فإن أكلة
الالنغوش  Lángosمنتشرة في المجر

إذ اليخل��و حياً من أحي��اء العاصمة
إال وفي��ه محالت تق��دم هذه األكلة
الش��عبية .كونها أحد أقدم قطعة
غذائية من المطبخ المجري.
وتقدم هذه األكلة بنكهات متعددة
أش��هرها تلك المعجون��ه بالكريمة

الحامضة والثوم.
وبسبب شعبية هذه األكلة ومذاقها
فقد انتشرت الى دول الجوار المجري
إذ يمكن أن يراها المرء في المهرجانات
واألسواق في النمسا وكذلك في دول
التشيك وسلوفاكيا ورومانيا.
مكونات الالنغوش:
•  350مل ماء فاتر
•  25غرام خميرة
•  500غرام دقيق
•  1ملعقة طعام زيت
•  1ملعقة صغيرة ملح
•  1ملعقة صغيرة سكر
• الكثير من الزيت للقلي
وتغطى قطعة العجين تلك باألنواع
التالية:
• ثوم
• الجبن المبشور
• الكريمة الحامضة
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Mohamed
Mekkából
Medinába menekülvén társaival együtt elhagyta saját
törzsét és így elvesztette a
közösség gondoskodását is.
Mindez arra késztette, hogy
új alapokra helyezze a törzsi kötelékeket, és a medinai
alkotmányban ezt kötelező
erejűvé tegye. A medinai alkotmány legfontosabb pontja az összetartást, és a törzsi
gondoskodást szabályozza.
Így az alkotmányból kitűnik,
hogy az ilyen törzsi indíttatású törvény alapvetően a
megkérdőjelezhetetlen szolidaritásra épül, és tiltja az idegenekkel való szövetkezést.
Miután a törvények isteni eredetűek, ebből következik, hogy ember azokon
nem változtathat. Ennek következtében az iszlám nem
ment át azokon a megújulási folyamatokon, mint a
kereszténység, gondolva itt
a reneszánszra, a reformációra és nem utolsó sorban
a felvilágosodásra. Így az
iszlám ma azt a korszakát
éli, amit a kereszténység a
középkorban. De amíg ma
az iszlám hívők táborában
igen erős vallás-alapú identitástudat él, addig a XXI.
századi kereszténységben
az azonosságtudat az európaiságban feloldódik.
Mohamed törzsszervező
tevékenysége révén a hívők
nemcsak vallási, hanem politikai vezetőjévé is vált. Ez
tény képezte az alapjait az
iszlám követők társadalmának, ez a rendszer azonban
éppen az iszlám megváltoztathatatlanak proklamált
tényéből adódóan ma is
fennáll. A politikai hatalom

gyakorlása ugyanakkor törzsi elemeket is foglalt magába, ami azt jelenti, hogy a
törzsi vezető felelős a törzs
tagjaiért, és ezzel valójában
egy fundamentálisan demokratikus elemre épül a vallás.
Ugyancsak a törzsi ös�szetartási rendszerből következik a család kiemelt
szerepe. A törzsi szövetség
rendszerének alapja a család, a rokoni kötődések
szigorú megformálása. Egy
olyan rendszer, ami ma is
fennáll, és a családi ös�szetartás képezi az iszlám
egyik nagyon fontos elemét.
Az iszlám törvények ily
módon hagyományok, az
életforma elemeinek vallási
rangra emelésével születtek. Ennek köszönhetően
a szövetség tagjai magától
értetődőnek tartják az előírások betartását.
Az iszlám az egy istenhit alapján áll, és kollektív
vallásként ismeretes, de ez
a vallás is az indivídumot
tekinti a társadalom alapkövének, és hangsúlyozza,
hogy az ember személyes
felelősséggel tartozik tetteiért Isten előtt. Az iszlám
a „büntetést” a túlvilágra
bízza. Ez az elszámoltathatóság, a monoteista vallások jellegzetes tétele. Az
iszlám úgy tekint a világra,
mint kapcsolatok hálózatára
és alapvetően konzervatív
jellegű. Jóllehet, Allah beavatkozását hirdeti, a ki jó,
vagy rossz útra tudja téríteni
híveit. A kereszténység ezzel szemben már az evilági
életben is számol a büntetéssel, alapvetően a bűntudatra és vezeklésre késztet.

Az iszlám gondolkodást
nem célszerű más vallásokkal mechanikusan összehasonlítani, miután az iszlám
nemcsak vallást, hanem egy
életformát is jelent. Azaz a
szó szűkebb értelmében egy
vallást, tágabb értelmében
pedig egy életmódot, egy
teljes kultúrát is megtestesít. A muzulmán hit nem
válik szét világi és vallási
szférára, és főként nem korlátozódik a hitbéli dolgokra,
hanem az élet minden terü-
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letére egyaránt érvényes és
kötelező magatartási szabályrendszert foglal magába. Az iszlám közösségi
keretekben és nem területi
egységben gondolkozik. Az
iszlám közösség egyúttal
politikai közösség is.
Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a nyugati világban a pénzrendszer irányítja a gazdaságot, szabja
meg a társadalmi mozgások
keretét. Ezzel szemben az
iszlám világban máig is a
hadsereg és a bürokrácia
irányítja az államokat. Így
aztán hiába is volt évszázadokon keresztül a nyugateurópainál jóval magasabb
a mezőgazdaság, az ipar, a
kereskedelem, a tudomány,
az irodalom és a művészetek színvonala, az autonóm
város és polgára mégsem
jelent meg. Az iszlám világ hatalmas városai nem
önálló gazdasági tevékenységüknek
köszönhetően,
hanem a mindenkori uralkodók hatalmi központjaként virágoztak fel, lakóik
a katonák és hivatalnokok
kiszolgálásából éltek.
Az egyén csakis a közösség tagjaként számíthat
védelemre. Ilyen közösségnek megmarad a család, a “klán”, a törzs, és a
legmagasabb szinten pedig
maga az umma, az igazhívő muzulmánok közössége, ami akkor is állandó, ha
az uralkodók és dinasztiák
sorra váltják egymást a hatalomért folytatott állandó
küzdelemben.
Írta:
Prof.Dr.Balázs Judit
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Az Iszlámról Európában
Átlépve a XXI. század küszöbét
szembesülünk az Iszlám világával,
a dar-ül-iszlámmal, amint a világgazdaság perifériáját, de a nemzetközi politika centrumát alkotja. Az
iszlám értékrendjének összehangolhatósága a Nyugati értékrenddel,
vagy konfliktusosságának értelmezése korunk nagy kérdése. Századunkban az iszlám a nyugati hagyományos értékekkel szembenálló
legbefolyásosabb eszmei irányzat.
Hatósugara mára messze túlmutat a
fejlődő régión, a harmadik világon,
sőt, világméretű dimenziókat nyert.
Az Iszlám és a Nyugat kapcsolatának egyik
alapvető ellentmondása a
Nyugat individualizmusa,
míg az Iszlám világot a közösségi érdek tartja össze.
A muszlim vallás ugyanis
ellenáll mindenfajta külső
«behatolásnak»; az iszlám
hit nemcsak vallási kötődést jelent, hanem világnézetet, életformát is.
Ha visszatekintünk a
világtörténelmet befolyásoló nagy eszmékre kitűnik, hogy uralkodó szerepet játszott szinte minden
társadalomban és minden
időben a vallás. Ez az eszmerendszer, - legyen az
bármilyen történelmi korban és körülmények között
is született dogma gyűjtemény, - alakította a társadalmat, és döntő szerepet
játszott a gazdaság formálásában is. Sajátos rendszer
kapcsolta az egyes vallások
kötődését az anyagi javakhoz, nem utolsó sorban a
pénzhez, de megteremtet-

ték a vallási törvényekhez
igazodó-igazoló filozófiát
is, annak etikai vonzatával
egyetemben.
A Földközi tenger térségében kialakult három
vallás egyikeként 622-ben
született meg az iszlám.
Monoteista vallás, ugyanúgy, mint a judaizmus és
a kereszténység. Jóllehet,
iszlám felfogás szerint, a
szentháromságba
vetett
hit okán – az iszlám dogma rendszere alapján – a
kereszténység nem egyistenhívő vallás. Lényegét
tekintve azonban nem csak
ez a dogmabeli eltérésben
rejlik a különbség, hanem
az iszlám és a zsidó vallás
középpontjában a törvény
áll, míg a kereszténység
hite az ember és isten kapcsolatában gyökerezik, és
ez az áldozaton és a megváltáson alapul.
Az iszlám már születését követően meghatározta azokat az együttélési
normákat, melyek minden

hívő számára kötelező erővel bírtak. Így Mohammed
az őt követőkből törzsi
szövetséget hozott létre,
ahol szövetség alapját nem
a vérrokonság, hanem a
hitazonosság alkotta. Ezzel
megteremtette az iszlám
alapjait, mely politikai és
vallási hatalmat egyesített.
Az állam és az egyház nyugati szemléletű szétválasztása a klasszikus iszlám
fogalmak szerint értelmezhetetlen.
A próféta törzsszervező
tevékenysége létrehozta az
„ummá”-t az iszlám világ
egyesítő erejét. Az általa
megfogalmazott, medinai
alkotmány magába foglalja
a törzsi hagyományokat, a
szokásjogot, és mint isteni kinyilatkoztatást vallási
rangra emelte. A kereszténység normákat ír elő
a követői számára, ezzel
szemben az iszlám pontos
előírásokat tartalmaz. Az
iszlám a vallást nem emberi
eredetűnek ismeri el, hanem

isteni kinyilatkoztatásban
gyökerezőnek, így maguk
a törvények sem embertől,
hanem istentől származnak.
A Korán a kormányzással
és a birodalommal kapcsolatban nem tartalmaz útmutatást, ezért a próféta cselekedetei, megnyilvánulásai
különös jelentőségre tettek
szert. Mohamed még élete
folyamán, ha feleletre váró
kérdésekkel szembesült, a
válaszban a megoldást isteni eredetűnek vallotta, így
az is később a Hadíszban
nyert írásos formát, és ez
által a vallási előírások részét képezett.
A Korán, a hitbéli, de
életmódbeli és jogi előírások összességét alkotja, és
így írásos formát öltött a
törvények rendszere. A jog
és joggyakorlat elsődleges
forrása. Valójában ezzel
meghatározták az iszlám
lényegét. Így a Korán és a
Hádísz képezték a mérvadó
jogforrást. Az imámok egyúttal jogtudósok is voltak.

70. kiadás - Szeptember 2021
A tizennyolcadik év

művész csatlakozott közös performance projektekkel, éveken
keresztül. Ezért a lehetőségért
nagy hálával tartozom dr Tanka
László Világklub elnökének.
A World Peace Marker Projekt
amerikai szervezet magyarország
egyedüli művész béke nagykövetének választott meg 2013.évtől.
A “Világ magyarságáért” művészeti díjat 2014. évben kaptam
meg.
A saját műterem lakásom ajtaját, ahol korábban magányba
visszavonulva alkottam, megnyitottam kiállításokkal, rendezvényekkel, fiatal művészek segítését célzó rendezvénysorozatokkal
szinesítettem a magyar kultúrális
életet.
• Mi foglalkoztatja most művészetileg és emberileg?
A covid világjárvány megálljt
parancsolt mindenkinek. A nagy
közösségi élet, a nemzetközi galéria művészeti összefogása, a
külföldi kiállítások sora, a kultúrális és művészeti privát Szalonom közösségi élete, mindez ellehetetlenült. Ez az időszak a saját
művészetem megélésére fordított
vissza. Új technikák, letisztult
stílus, visszafogottabb színpaletta
használata kifejlesztésével kezdtem alkotni. Vegyes technikával
ötvöztem az akril festészetemet
a grafikai motívumokkal. Elindítottam több kreatív vállalkozást.
A hétköznapi élethez kapcsolni
akartam a művészetemet. Farmer és egyéb felsőruházatokat
festettem meg saját fehér-fekete
motívumaimmal. Amelyek így
egydiek, vidámak lettek, modern,
vagány stílussal megújultak. Falakat kezdtem megfesteni, amel�lyel az otthonokat teszem sokkal
egyedibbé, szerethetőbbé, művészibbé.
Arra törekszem, hogy a művészet eszközével mind szélesebb és
különbözőbb területen képes legyek különlegessé tenni mások világát. A művészet mindent “értékesebbé” tesz a környezetünkben.

Hotelek kérnek fel monumentális alkotásokra. Ausztriában
síhotel homlokzatát díszíti festményem. Magyarország hegyvidékének egy szálloda történelmi
átépítési szakaszait kutattam ki
levéltári dokumentációk segítségével és örökítettem meg három
részes monumentális festményben, több mint húsz négyzetméterben. Szegeden is jelenleg
dolgozom egy szálloda recepció
falán, amely itáliai ihletésű falfestményt kap.
• Hol látja magát a magyar
művészeti mozgalomban?
Nehéz a kérdés megválaszolása számomra, mivel ebben a
riportban is jól látható a művészetem fejlődésének az íve. A
művészet eszköz volt a belső vívódásaim megéléséhez kisgyermekként. Innen mára eljutottam a
több száz művész összefogásáig.
Átformálódott a saját visszavonulásom helyeként használt műtermem is közösségi Szalonná. 7-8
ezer magyar embert megmozgató
fesztiválok egyik főszervezőjeként, a művészet erejével a békéért igyekeztem nemzetközi hangot adni. De mindez ellenére nem
törekszem közösségi irányító szerepre. Gondolatokat, érzéseket,
érzelmeket közvetítek az alkotásaim eszközével azok számára,
akik szívesen fogadják. Segítek
más művészeknek érvényesülni
a saját lehetőségeim megosztásával. Boldog közös alkotási célú
performance projekteket találtam

ki azon magyar művészek számára, akik már rég más országban
élnek és ezáltal ismét érezhették
a hogy összetartozunk, mi magyarok.
Ahol úgy érzem, hogy szükség van a munkámra, oda szívesen állok, rengeteg energiával és
lelkierővel. De csak amikor és
ahol szükség van rám.
• Hogyan látja a művészet
szerepét az emberek összefogásában?
Nekünk Embereknek az egyik
legcsodálatosabb képességünk,
a művészet. A művészet szavát mindenki érti, különbségek
nélkül. Egy olyan közös nyelv,
eszköz, amely egyformán képes
minden embert megszólítani.
Már volt részem, az Élet ajándékaként, a saját kezdeményezésű,
nemzetközi léptékű művészeti
összefogásokban, programjaimban látni, hogy az őszinte célokhoz szívesen csatlakozik mindenki, és mennyi boldogságot ad
a résztvevőknek. Pillanatok alatt
képes közösséggé alakulni például, egy-egy közös élményt adó
alkotás.
“Világok virága” címmel
megfestettem egy 7 méter hos�szú, 3 méter magas ponyvát, falusi utcarészletet magyar népi motívumokkal. Ezen 200 kihagyott
foltokkal, ahová minden festésre
vállalkozó magyar származású
művész megfesthette a saját virág motívumát. Névvel és az ország nevével, ahol ő él és alkot.
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Mára ez a monumentális alkotás
betelt. Felejthetetlen volt ennek
a programnak az élménye több
éven keresztül, amíg feltöltötték
a művészek.
A “NIVO Világgaléria Gyűjtemény” kis táblaképek, amely
eredeti alkotásokkal csatlakozó
művészeket gyűjt össze. Több
mint 250 darab, ugyanennyi alkotó összefogása. A világ sok
tájára vittem részletekben bemutatni, a saját önálló kiállításaimra
is. (Magyarország számos nagyvárosa, Cancun, Párizs évente,
Sochaux...)
A “Békepaletták” olyan performance alkotás, ami egy 4
méter hosszú, 2,5 méter magas
ponyva I. Világháborút idéző
motívummal. A kapcsolódó művészek mindenki európai, mai
arcokat festett egy-egy darabot,
amelyekkel a világháború centenáriuma tiszteletére, jelképesen
bemutatva a művészek tiltakozását a háború ellen, ezekkel a
színes, változatos arcképekkel
letakarásra került a monumentális háborús festmény. Minden
művész boldogan csatlakozott a
gondolathoz. Párizsban, ahol tag
vagyok a művészi egyesületben,
az utca frontján történt a bemutatása. Film is készült minderről.
A “Mini Montmartre” nyílt
téren, meghívott festőművészekkel mindenki saját vásznára, közönség előtt megfesti a szabadon
választott saját művét. Ezek az
alkotások árverezéssel jó célok
támogatására eladásra kerülnek.
Ezeknek a programoknak az
időszakaiban határozottan úgy
érzem, ezekért érdemes élni, mert
jót tehettem és sok boldog pillanatot adhattam másoknak. Minden kapcsolódó művész érezhette az összefogást, és felemelő
amikor dolgozhatunk közös gondolatokért együtt.
Érdeklődésüket, kérdéseiket
a művész alkotásaival kapcsolatban szívesen várjuk az info@
kekdunamagazin.com címen.
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Kék Duna Magazin 70. kiadása alkalmából - interjú
Hegedűs Tünde festő és szobrászművésszel
Hegedűs
Tünde
magyar festő és szobrászművész alkotásai a
magyar művészet egyik
megnyilvánulását és európai szintű jelenlétét
testesítik meg. Magazinunk régi barátja és
támogatója. Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy interjút készíthetünk vele a magazin 70.
megjelenésével:
• Mesélne nekünk az iskolai
életéről és tanulmányairól?
Magyarország Alföldjét behálózva kanyargó gyönyörű Kőrös parti kisvárosban, Szarvason
születtem. Szabad, természetközeli gyermekkorom csodái elbűvölték a világot épp megismerő
lelkemet, mégis a családomat
közvetlenül érintő politikai igazságtalanságok és meghurcoltatások a realista, elemző, kritikus
és igazságot kutató és arra vágyó
jellememet is fejlesztette. Ez a
kettősség, a belső vívódás - a realisztikus gondolkodó szembeállása a valóságtól elrugaszkodó művészi képzelettel - vezeti végig az
egész életemet.
Kisiskolásként is magasan kitűntem azzal, hogy mindamellett,
hogy a reál tárgyakból jól teljesítettem, a humán és művészeti
képességek szinte minden ágát
gyakoroltam. Szavalóversenyeket nyertem sorozatosan, irodalmi színpados voltam, énekkaros,
versenytáncos és néptáncos évek
mellett lovagoltam is, versenyszerűen szertornáztam. Kisgyermekként megfestett óriás lepedőre készült festményem, amely a
világ gyermekeinek összefogását
jelképezte, a Nemzeti Parlamentbe került győztes alkotásként.

Mégis, hogy a családi elvárásoknak megfeleljek, okleveles
élelmiszeripari mérnök, majd felsőfokú bankszakma diplomákat
megszerezve, sok éven keresztül
több pénzintézetnél finanszírozási vezetőként dolgoztam.
• Mikor érezte művészi hajlamait?
Úgy tudom érzékeltetni a kettős világomat, mint amikor ébren
örömmel végezzük a munkánkat,
ellátjuk a feladatainkat, de amikor álmodunk, messze csaponghatunk a képzeletünk világában.
Amikor alkotok, megszűnik a
világ körülöttem. Mindig is rajzoltam, festettem, varrtam, fúrtam-faragtam, átalakítottam mindent magam körül, és mindehhez
közönséget is kerestem már kisgyerekként is. Ma már tudatos
bennem a “mondani akarás” a
művészetem által.
• Mesélne nekünk a legfőbb
kiállításairól?
Annyi hazai és nemzetközi egyéni kiállítás meghívást
kaptam és teljesítettem festő és
szobrászművészként, hogy a
pénzügyi-bankári hivatásomat a
magáncégemet megalapítva tudtam csak folytatni. Így eljutottak
a festményeim és bronz kisplasztikáim Magyarország számos vá-

rosába, de egymást követték minden évben az Los-Angeles, San
Dioego, Phoenix, San Francisco,
Minneapolis bemutatkozásaim.
Európa számos nagyvárosában
évenként kiállítottam, Franciaországban, Romániában, Dániában, Belgiumban. A Párizsban
működő Atelier de Ménilmontant
művészeti egyesület tagja vagyok
sok éve.
Mexikó, Cancun is szeretettel
és nagy érdeklődéssel fogadta
munkáimat.
Folyamatos televíziós, rádiós
meghívásokat teljesítek, már a
kezdeti időktől fogva, a kiállításaimat és munkásságomat a sajtó
érdeklődése követi. Napilapok és
magazinok mutatnak be időrőlidőre.
• Hogyan segített a művészet
szembenézni az élet nehézségeivel?
Az alkotás képességét az életem legnagyobb ajándékának
élem meg. A régmúltbeli családomat érintő politikai meghurcoltatásokon és az ebből következő
gyermekkori kiközösítéseken,
bántásokon is a művészetbe
való teljes beleélésem lehetősége mentett át. Felnőttként, a reál
szakmám gyakorlásában is minden támaszom az alkotás volt. Ha

fáradt voltam, vagy szomorú, ha
gondokat kellett feldolgoznom,
vagy megoldanom, a teljes tudati
megtisztulás folyamata, a festés
volt. A boldogság és a világunk
szépségeinek a megélésére is
pont így alkalmazom a tehetségemet. Talán a legpontosabban úgy
fogalmazható meg, hogy a lélek
stabilitásának a fenntartására és
helyreállítására szolgáló eszköznek indult a művészet. Viszont
mára ez jelentősen továbbfejlődött. Az öncélú alkotás folyamatom teljesen kinyílt a világ felé.
Mutatni, mondani és adni szeretnék másoknak a műveimen keresztül. Majd ezt követően közösségeket építettem, fogtam össze
művészeket nemzetközi szinten.
A saját, privát lehetőségeimet is
megosztottam másokkal, összefogásban gondolkoztam már.
Az emberek megértésének képessége, a kommunikációs készségem még bankárként fejlődött
jól, de az, hogy a művészethez
kapcsolódóan szervezővé válhattam, ezt a lehetőséget a Panoráma Világklubtól kaptam. Itt nyílt
meg a lehetőségem, a rendszer
művészeti vezetőjeként, hogy a
világban szétszóródott magyar
művészeket galériába foghattam
össze. A galériában több mint 200
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Tizennyolc év

Tizennyolc éve – ez már majdnem egy emberöltő – jelenik meg az egyetlen olyan folyóirat, amely
Magyarországot az arab világgal köti össze. Tizen�nyolc év alatt hatvankilenc szám. Óriási teljesítmény ez már önmagában véve is, főleg, ha tudjuk,
hogy e mögött egy elkötelezett ember lelkesedése áll.
Még akkor is, ha munkájában családja támogatja. Ez az elkötelezett ember dr. Abdelmonem
Kaddoura, aki egykoron fiatal ösztöndíjasként került Magyarországra. Itt
tanulta meg a nyelvet, itt szerezte
diplomáját, majd innen tért vis�sza hazájába dolgozni.

A folyóirat két nyelven,
arabul és magyarul jelenik
meg, ismertetve a diplomáciai élet legfontosabb
eseményeit, a magyar
sportsikereket, a magyar
tudomány eredményeit,
és a sikeres magyarországi gazdasági vállalatokat. Időről-időre bemutat
olyan, az arab világból
elszármazott embereket,
akik Magyarországon lettek sikeresek, vagy olyan
személyeket, akik a magyar kultúrát népszerűsítik
az arab világban, esetleg
sikeres arab nőket, helyre ütve a fő irányú sajtó
rajzolta hamis képet az
iszlámról. Azaz a folyóirat tematikája sokrétű és
változatos, de mindig érdekes.
A Kék Duna magazin,
mert hát róla van szó, ezek
szerint hidat képez két világ között. Ez manapság,
amikor a nemzetközi élet
egyre megosztottabb, amikor a világ országai, nagyobb térségeit vallási és
kulturális okokból bizal-

matlanul méregetik egymást, és amikor az ebből
származó feszültség mérgezi a légkört, önmagában
véve is hősi tett. Az utóbbi
évek gyászos eseményei, a
belőlük származó ellenőrizetlen migráció, az ehhez
kapcsolódó viták és propagandahadjáratok idején
feszültségoldó hatású egy
olyan, széles körben terjesztett magazin, amelyik
reális képet igyekszik adni
Magyarországon az arab

világról, és az arab világban Magyarországról. A
magazin szerkesztése tehát a szó legszorosabb értelmében véve szolgálat.
Külön említést érdemel
a folyóirat azon tevékenysége, amellyel igyekszik
bemutatni a magyarországi arabisták munkásságát.
Az arab világ hajlamos
csakis az egykori gyarmatosítóinak valóban nagy
tekintélyű egyetemeit észrevenni, csakis azt meglát-
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ni, hogy ott tanulmányozzák az arab kultúrát és az
iszlám vallását, időnként
fölhasználva mindezt a tudást az arab világ gyarmatosítására. Jóval kevesebb
figyelem jut azonban már
az elsősorban elvont tudományos érdekeket szem
előtt tartó német orientalistákra, és még annál is
kevesebb a Kelet-Közép
Európa kisebb államainak
tudományos teljesítményére. Annak ellenére is,
hogy ezek az államok, és
így Magyarország is, pusztán tudományos érdeklődésből, kíváncsiságból és
barátságból tanulmányozták a keleti nyelveket és
kultúrákat, hódító törekvéseik az arab világgal szemben sohasem voltak.
A lap föltűnően igényes formában, gyönyörű
papíron, szép képekkel,
igényes nyelvi stílusban
írva jelenik meg. Minden
egyes szám szinte műalkotás. Ebben a formában immár a magyar sajtótörténet
része lett. Megérdemli
mindenki figyelmét, aki
saját legszűkebb világának
a határain túlra is szokott
tekinteni.
A lap szerkesztőjének
(és családjának) minden
köszönetünk kijár.
Maróth Miklós az
Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat Irányító Testületének elnöke, az Avicenna
Közel-Kelet Kutatások
Intézetének igazgatója,
a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja,
egyetemi tanár.
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Itt a 70. Kék Duna…
A
magyar-arab
kétoldalú
kapcsolatok
régikeletűek,
nagy hagyományokkal
rendelkeznek.
Tudjuk jól, hogy a
politikai, a gazdaság, a kultúra mellett nagy jelentősége
van annak, hogy mit
tudunk egymásról.
Az egyszerű emberek
mennyire ismerik a
másikat. Nos, ehhez
a kommunikáció, a
média elengedhetetlenül szükséges. Hírt
kell adnunk egymásról, egymásnak.
Amikor 2000-2005 között
damaszkuszi nagykövetként
dolgoztam, akkor tisztán láttam, hogy a kétoldalú kapcsolatfejlesztéshez szükség
van egy arab nyelvű magyar
sajtókiadványra. Bármen�nyire is hihetetlen egyetlen
egy arab nyelvű magyar
újság sem létezett! Sokat
beszélgettem erről Abdelmoneim Kaddura újságíró
barátommal. Ő egyetértett
gondolataimmal és szerencsére, az én kezdeményezésemre elvállalta, hogy létrehozza a Kék Duna magazint.
Így lett nekünk, magyaroknak arab nyelvű újságunk.
És most már a 70. szám
került kiadásra. Komoly
történet ez. Az elmúlt évek
során sikerült széles körben
bemutatni mindazt, ami Magyarországon történt, legyen
az a politika, a gazdaság, a
kultúra vagy bármilyen más

területen. A Kék Duna eljut
az arab országokba, méltán
képviseli Magyarországot.
Csak örömünkre szolgálhat,
ha az arab világbeli olvasó
ebből az újságból tudja meg,
hogy a magyar külpolitika
milyen irányokban halad.
Hogy a magyar gazdaság
jól teljesít. Hogy magyar
feltalálók nevéhez fűződik
a villanymotor, a számítógép, a színes televízió, a
golyóstoll, a hűtőszekrény,
a C-vitamin, a villanykörte,
a telefonközpont és sok-sok
más dolog feltalálása. Hogy
a filmvilág legnagyobb elismerését, az Oscar-díjat 55
magyar kapta meg eddig.
Hogy a legnagyobb amerikai filmstúdiókat magyarok
alapították. Hogy 13 magyar
kapott Nobel-díjat. Hogy a
magyar sport az összes olimpián részt vett 1896 óta és a
világ egyik legeredménye-

sebb sportnemzete. És sorolhatnánk…
2021-et írunk. A világon
egyre több problémával kell
szembenéznünk. Járványok,
klímaválság, migráció, elszegényedés, vízhiány és
így tovább. Ezek a problémák rányomják bélyegüket
a népek közötti együttműködésre is. Pontosan ezért
van kiemelkedő jelentősége
annak, hogy az egyes kultúrák között nagyobb legyen
a megértés. Minél jobban
ismerjük egymást. Ha jobban ismerjük egymást, és
többet tudunk a másikról,
jobban megértjük problémáit, gondolatait. A Kék Duna
magazinnak ezért van küldetése, ezért van nagy feladata
és felelőssége is. A hiteles
tájékoztatás nagyon fontos
dolog. A Kék Duna magazin
az elmúlt 70 kiadványa során bizonyította, hogy hite-

les, független és elkötelezett
híve a magyar-arab kapcsolatok fejlesztésének.
Azt kívánom, hogy ez így
folytatódjon a jövőben is. A
Kék Duna magazinnak nagy
szüksége van arra, hogy támogatást kapjon. Nem csak
erkölcsit, hanem anyagot is.
Az újságot ugyanis fenn kell
tartani. Az nem lehet „oneman show”. Mindannyiunk
érdeke az, hogy a Kék Duna
magazin töretlenül folytassa
tevékenységét és szolgálja
a magyar-arab együttműködést. Bízom abban, hogy
még sokszor hetven kiadást
ér meg ez az egyetlen arab
nyelvű magyar lap. Köszönjük Főszerkesztő úr az önzetlen munkát!
Bokor Balázs
Magyarország egykori
nagykövete
Magyar Hollywood
Tanács elnöke

موقع إخباري جديد
س��يكــو ن مو قـــ��ع w w w . d a n u b e s v o i c e . c o m
متاحاً أمام الق��راء ورجال األعمال وصناع القرار مع بداية عام
 ،2021لتقدي��م الخدمة اإلخباري��ة والتحليلية كمنبر إعالمي
يساهم في رصد التحوالت اإلجتماعية واإلقتصادية ،وكشف
أسباب وخلفيات مايجري في العالم العربي ،واحاطة القارئ
العربي بأهم األحداث في أوروبا والمجر.
يس��ر ادارة الموقع نش��ر مالحظ��ات وآراء المهتمي��ن والرؤى
واألفكار التي تعتمل في صدور األجيال العربية في أوروبا.

