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ثقافة

فراس حج حممد

{ تتولى السرد في رواية »اجلنس واملدينة« 
أربع نس���اء يتحدثن عن مجتم���ع نيويورك، 
وحتديدا ع���ن تلك العالقة التي حتكم الرجل 
واملرأة في تلك املدينة، وهي بالطبع تتحدث 
عن ش���ريحة واس���عة م���ن املجتم���ع، بفئات 
متعددة ثقافية وسياس���ية وأن���اٍس عاديني، 
ناجح���ني وفاش���لني، في زم���ن روائي طويل 
ممتد إلى ما يزيد عن ثالث س���نوات، تعرض 
في���ه الكاتبة كثي���را من الش���خصيات التي 
تدخ���ل ف���ي عالق���ات اجتماعي���ة وصداقات 
وطيدة وطارئة، وعالقات جنس���ية متنوعة، 
مثلية وغيرية، وهي بهذا كش���فت عن جانب 
مهم من جوانب املجتمعات الغربية، وخاصة 
املجتمع األميركي، وحتديدا مدينة نيويورك.

 ولكن، هل مدين���ة نيويورك 
تس���بح في محيط م���ن اجلنس 
تعد  وه���ل  العاب���رة؟  واملتع���ة 
رواية اجلن���س واملدينة رواية 
العالق���ات  وه���ل  جنس���ية؟ 
اجلنسية بني تلك الشخصيات 
عالق���ات مقصودة بحد ذاتها؟ 
وغيره���ا  التس���اؤالت  ه���ذه 
س���أحاول اإلجابة عنها فيما 
يلي بش���يء م���ن اإليجاز مع 

التوضيح.
 لعل���ك تقع ف���ي الفّخ إن 
كن���ت مراهق���ا وتبحث عن 
فتقبل  اجلنس���ية،  الكت���ب 
عل���ى ق���راءة الرواية وكلك 
تل���ك  ع���ن  لتق���رأ  ش���وق 
املش���اهد املثيرة جنس���يا، 

ولكن���ك ستكتش���ف أن الرواي���ة وإن حتدثت 
ف���ي موضوعها األساس���ي ع���ن اجلنس إال 
أنها ال تس���عى إلى تصوير مش���اهد جنسية 
س���اخنة ومثيرة إلى ذلك احلد الذي يتمناه 
املراهقون والباحثون ع���ن متعة القراءة في 

كتاب جنسّي.
 لقد حتدثت الرواية عن اجلنس باعتباره 
مدخال غريزيا وطبيعيا عند اإلنس���ان، ولكن 
الكاتب���ة م���ن خ���الل الرواي���ة تق���دم أفكارا 
ح���ول طبيع���ة تفكير الناس، ومل���اذا يقبلون 
عل���ى اجلنس املج���رد عن احل���ب واالرتباط 
برب���اط ال���زواج، ومن خالل تل���ك احلوارات 
ب���ني الش���خصيات سنكتش���ف أن الن���اس 
ال يس���تطيعون العي���ش دون أن ميارس���وا 
اجلنس، ولكنهم أيضا ال يرغبون مبمارس���ة 
اجلن���س وهم مرتبطون بعالقة حب أو زواج 
ألن تل���ك العالق���ة احملكومة بهذي���ن األمرين 
س���تكلف كثي���را والن���اس في أغلبه���م غير 

مستعدين لذلك، أو أنهم لم يجدوا الشخص 
املناس���ب، ولكن س���تكون أي امرأة مناسبة 

ملمارسة اجلنس. 
يعلق »س���يكبر« قائال: »أنا، ببس���اطة ال 
أصدق أنني س���ألتقي الش���خص املناس���ب، 
وأتزوج«، ويضيف موضحا وجهة نظره في 
احل���ب »وإذا كنت تؤم���ن باحلب فأنت تهيئ 
نفس���ك خليبة األمل، ال ميكنك أن تثق بأحد. 
الناس فاسدون جدا هذه األيام« )الرواية ص 

    .)11-10
 إذن، رمب���ا يعاني الناس م���ن أزمة ثقة 
نتيجة تلك احلياة احلديثة التي تفرض نوعا 
معينا من طراز العيش، فلن يكون غريبا إذن 
أن يش���عر أحده���م بأنه منح���وس جدا ألنه 
ول���د في ه���ذا اجليل، فاحلي���اة احلديثة لها 
متطلب���ات كثي���رة، فإن أقبل الش���خص على 
ال���زواج، فه���ل س���يكون اختي���اره موفقا؟ 
وهل سيكون قراره حكيما؟ 
وه���ل ه���و ق���ادر عل���ى أن 
يلبي كل احتياجات أس���رته 
االحتياجات  تل���ك  وأطفاله؟ 
التي لن تق���ف عند حد تلبية 
ولكن  الضرورية،  احلاجيات 
هناك احتياج���ات أخرى أهم 
فرعاية  وق���ت،  إل���ى  وحتتاج 
واهتم���ام  واألبن���اء  األس���رة 
الزوج���ني بعضهم���ا ببع���ض 
يحتاج إلى وقت كبير فأين هو 
الوقت املتاح لذلك؟ يقول احملرر 
روبرت: »ثم���ة الكثير مما يجب 
القي���ام به. من من���ا ميلك الوقت 
)الرواي���ة  ليك���ون رومانس���يا«. 

ص16(.
رمبا من أجل ذلك ال يلتفتون إلى  

الزواج ولكنهم أيضا ال يس���تطيعون العيش 
دون ممارس���ة اجلنس؟ فم���اذا يفعلون إنهم 
م���ن املؤكد س���يعانون من أزمة نفس���ية ما، 
ويس���عون إلى الطمأنينة ولو مؤقتا، فليس 
عجبا أن تراهم يهرب���ون إلى املتعة العابرة 

وتعاطي املخدرات.
 إنه ملن الطبيعّي أن يبحث الناس رجاال 
ونس���اء عن احلب والزواج ف���ي أي مجتمع 
يعيش���ون فيه، ولكن ال بد من توافر الظروف 
املناس���بة، األمر هنا متعل���ق باملرأة والرجل 
عل���ى حد س���واء، ولنق���ل إنه متعل���ق بنمط 
احلي���اة لو أردنا احلديث بش���كل موضوعي 
أكثر، فمدينة نيويورك »أجنبت منطا خاصا 
م���ن املرأة العازب���ة- ذكية، جذاب���ة، ناجحة 

وغير متزوجة أبدا«)الرواية ص41(.
 هذا بالنسبة إلى املرأة وماذا عن الرجل 
وما الذي يريده؟ إن الرجال منهكون ومثقلون 

بأعباء كثيرة، والزواج س���يكلفهم كثيرا من 
االنضب���اط واإلخ���الص والوف���اء، ورمبا ال 
يس���تطيعون، فاالجن���ذاب األول���ي للمرأة ال 
يعن���ي أن تك���ون زوجة جيدة، الس���يما وأن 
أغلب النس���اء والتي تتح���دث عنهن الرواية 
جتاوزن س���ن اخلامس���ة والثالثني، فالزواج 
من إحداهن كما يفكر الرجال سيكون منصبا 
على إجناب األطف���ال فقط، وليس على إقامة 
عالق���ة ح���ب تس���ودها الرومانس���ية، يعبر 
)ج���ورج( عن ذلك قائ���ال: »إن األم���ر متعلق 
بإجن���اب األطفال، وال أحد يريد أن يفعل ذلك 
مع امرأة جتاوزت اخلامس���ة والثالثني ألنه 
ينبغي في هذه احلال���ة إجناب األطفال على 
الف���ور«.) الرواي���ة ص45(. إذن األمر متعلق 

»بالعمر والبيولوجيا«.
 وأما الناس واملزاج العام الذي يحكمهم 
في هذه املدينة فتعبر عنه الرواية ب� »املشكلة 
في أنه، في نيويورك، يصعب إرضاء الناس 
بسبب ش���عورهم الفردي بأدنى التفاصيل«. 
)الرواي���ة ص44-45(، فالن���اس في نيويورك 
»فئة من البش���ر تتمت���ع بامتي���ازات هائلة، 
وسلم معاييرها مرتفع جدا«) الرواية ص45(. 
ال تس���ير الرواي���ة كلها عل���ى منط واحد 
م���ن احلديث، بل إن الكاتب���ة بعد أن تعرض 
تخي���الت الن���اس الفانتازي���ة ع���ن اجلنس 
وتنوعاته بش���تى األش���كال: اجلنس الفردي 
والثنائ���ي والثالث���ي واجلماع���ي، والغيري 
واملثل���ّي، تناق���ش أف���كارا له���ا قيمته���ا في 
الرواية، وكأنها تقول: وماذا بعد أن تش���بع 
رغباتك اجلنس���ية؟ عما تبح���ث بعدها؟ فكل 
التخي���الت التي ق���د تفكر فيه���ا متاحة في 
نيويورك، ولكن م���اذا بعد؟ لذلك فإن الرواية 
تكش���ف عن جان���ب مخفي تخلف���ه العالقات 
اجلنس���ية، والتي رمبا قد تتسبب في انهيار 
الش���خصية وتب���دل حاله���ا وطموحاته���ا؛ 
فف���ي الفص���ل الرابع عش���ر وال���ذي يتحدث 

عن ش���خصية )العظ���م( وهو ع���ارض أزياء 
للمالبس الداخلية، فإن اجلنس والتفكير فيه 
غّي���ر مجرى حياته، فق���د كان طالبا مجتهدا 
ويحلم بأن ينجب أطفاال عندما يكبر، »لطاملا 
رغبت بإجن���اب األطفال مذ كن���ت طفال، إنه 
حلم���ي«) الرواية ص179(، وبس���بب حترش 
أحد أس���اتذته به ف���ي اجلامع���ة، »لم يرجع 

العظم إلى صفه أبدا.
 بع���د ثالثة أش���هر أخرى، غ���ادر الكلية 
نهائيا«.) الرواية ص175(. ويتم القضاء على 
حلمه لينخرط في حياة نيويورك الصاخبة، 
ليظهر في نهاية الرواية وهو »ما يزال يعمل 

عارض أزياء«. )الرواية ص364(.  
تص���ل الكاتب���ة ف���ي اجل���زء األخير من 
الرواي���ة إلى اله���دف والغاية م���ن كتابتها، 
لتبني للق���ارئ أن الناس يبحثون عن احلياة 
احلقيقية وع���ن الهدوء واالطمئن���ان، ولكن 
كي���ف ميكن أن يتحقق ذلك؟ يبدو ش���يء من 
ذلك في مناقش���ة العالقة ب���ني )كيري وبيغ( 
عندم���ا نصحت )أمالتيا( )كي���ري( بعدم ترك 
الس���يد )بيغ( »ال تفعلي، متسكي به، بالطبع 
أنت جميلة وس���تجدين مئ���ات الرجال ممن 
يحاولون االتصال ب���ك، ويريدون أن يكونوا 
مع���ك، ولكن أنت وأنا نعرف احلقيقة. نعرف 
ش���يئا عن احلياة احلقيقية. ألي���س كذلك«) 

الرواية ص 337-336(.
 وتختم كانديس بوشنيل الرواية بإجمال 
عام حول الش���خصيات التي ميكن اعتبارها 
محوري���ة في الرواية، لتخبرنا عما أس���فرت 
عنه حياته���م في نيوي���ورك، وبالتالي يدرك 
الق���ارئ أن الن���اس ما زالوا هن���اك كما هم، 
يبحث���ون عن الطمأنينة واحلياة املس���تقّرة، 
فهل س���تصلح نيويورك لذلك، رمبا من أجل 
ه���ذا الغ���رض تتخلى )س���امانثا جونز( عن 
نيوي���ورك وتذهب إلى ل���وس أجنلوس، فهل 

ذهبت فقط من أجل جوائز األوسكار؟

{ أبوظب��ي- تلبي���ة لدعوة تلقاها مش���روع 
»كلمة« للترجمة من املدير التنفيذي ملهرجان 
»جايبور« لآلداب للع���ام 2013، الذي ُيعّد من 
أكبر املهرجانات األدبية وأكثرها حيوية في 
آسيا واحمليط الهادئ، مّت اإلعالن عن ترجمة 

ملمحم���ة »الراميانة« الهندية الش���هيرة إلى 
اللغة العربية بتحقيق وتقدمي للباحث خليل 
الش���يخ، ومراجعة لذكر الرحمن مدير املركز 

الثقافي الهندي العربي في نيودلهي.
 تنتم���ي الراميانة إلى امل���وروث الهندي 
املقدس، وتنسب إلى الشاعر الهندي فامليكي 
valmiki ال���ذي يظه���ر ف���ي امللحم���ة بوصفه 

إحدى شخصياتها.
لك���ن الراج���ح أن القصي���دة من إنش���اء 
ع���دد كبير من الش���عراء واملنش���دين، لتغدو 
ف���ي النهاية بأبياتها الت���ي تبلغ 24 ألًفا، من 
صناع���ة العق���ل اجلمعي الهن���دي، وتعبيرًا 
ع���ن مخي���ال تل���ك األم���ة ومعتقداته���ا، لذا 
فإن ش���خصية رام���ا ) إحدى الش���خصيتني 
الرئيس���تني في امللحمة( ما تزال حاضرة في 
األغان���ي والرقص والدرام���ا إلى يوم الناس 

هذا على امتداد آسيا.
 تتحق���ق ف���ي الراميانة ش���روط امللحمة 
وخصائصه���ا، فه���ي تق���وم عل���ى الش���عر 
القصص���ي البطولي القابل لإلنش���اد والذي 
يص���ور ش���خصيات تس���مو فوق مس���توى 
البش���ر، ولها م���ا لألبطال األس���طوريني من 

قدرات.
 حت���وي امللحم���ة الكثي���ر م���ن األحداث 
اخلارقة، واملعارك احلربي���ة التي تخوضها 

الشخصيات دفاعًا عن الفضيلة.
م���ن هنا كان م���ن الطبيع���ي أن تتمحور 
األح���داث ف���ي الراميانة ح���ول راما بوصفه 
بطاًل قومي���ًا، يحمل س���مات البطل امللحمي 

املداف���ع عن احل���ق واخلي���ر، واملتمتع بقوة 
خارقة تفوق قدرة الناس العاديني.

 تتس���م الراميانة - ش���أنها شأن املالحم 
الكب���رى - باتس���اع الفض���اء الكوني، فهي 
تدور في أرجاء واس���عة من الهند وخارجها 

وتصف مظاهر طبيعية متباينة.
كم���ا تتداخ���ل ف���ي أحداثها اخل���وارق 
والعجائ���ب حي���ث تظهر اآلله���ة أو أنصاف 

اآللهة في مجرى األحداث.
وال ش���ّك في أن اختيار وديع البس���تاني 
له���ذه امللحم���ة وإص���راره على نقله���ا إلى 
اللغ���ة العربية راجع إلى تنّبهه إلى الصالت 
اخلفّية الرابطة بني أحداثها وأحداث بعض 
األس���اطير العربية س���واء في املشرق أو في 
املغرب، وذلك من جهة اس���تثمار »الراميانة« 
لفن���ون الش���عر الهندي التي تض���ارع كثيرا 
أصالة القول الش���عري ل���دى العرب، إضافة 
إلى تشابه الثقافتنينْ الهندية والعربية سواء 
على مس���توى النتاج���ات الفكري���ة أو على 

مستوى مفردات املعيش اليومي.
 وهذا العدد الضخم شاهد عدل على قوة 
ش���عرية عارمة، متنح امللحمة طابًعا شعرًيا 
عربًي���ا من خالل ق���وة التصوير وانس���ياب 

اجلملة الشعرية.
 وال يكاد املرء يرى فرقا كبيرا بني أسلوب 
وديع في أشعاره وأسلوبه في الترجمة، فهو 
يح���رص على بن���اء قصيدة ش���عرية، عالية 
اإليق���اع، واضح���ة املعنى، محكم���ة املنطق، 
تتسلس���ل فيها املعان���ي وتتنام���ى بإحكام 
بحيث يب���دو هذا التنامي ش���بيهًا باملرافعة 

القانونية في بعض األحيان.
وال غ���رو فق���د أنهى البس���تاني دراس���ة 
القانون في القدس في أوائل ثالثينات القرن 
املاضي. ومما ال شك فيه أن نشر  هذا العمل، 
يقدم خدمة معرفية جليلة للقارئ العربي، إذ 
يعيده إلى زمن اإلجنازات التي أثرت الثقافة 

العربي���ة املعاصرة. ينتمي وديع البس���تاني 
)-1888 1954( مترجم هذه امللحمة الش���عرية، 
إلى أس���رة لبنانية نبغ العديد م���ن أفرادها 
في األدب واللغة، وكان لها مع ُأس���ر لبنانية 
أخرى أمثال: اليازجي املعلوف والشرتوني، 

دوًر جلي في خدمة اللغة العربية وآدابها.
أكّب البس���تاني على آداب الهند القدمية، 
بالترجم���ات  مس���تعينًا  يقرؤه���ا  وش���رع 
اإلجنليزية والفرنسية وباللغة السنسكريتية 
الت���ي عرفه���ا، وقد نق���ل البس���تاني ملحمة 
املهبرات���ا التي تعد واح���دة من أكبر املالحم 

الهندية إلى العربية شعًرا.
كم���ا ترجم إل���ى العربية بعض أش���عار 
أكثر أدباء البنغال ش���هرة، وهو رابندرانات 
طاغور)1861-1941(. وللبس���تانّي العديد من 
الترجمات منها »رباعي���ات اخليام« إلدوارد 
فيتس���جيرالد 1912، وملحم���ة »املهابهارتا« 

الهندية.
كم���ا ترجم بع���ض أش���عار أكث���ر أدباء 
البنغ���ال ش���هرة وه���و رابندران���ات طاغور  
)1861-1941( إلى العربية، نش���رت عام 1971 

حتت عنوان »البستاني«.
 أّم���ا محّق���ق الكتاب خليل الش���يخ، فهو 
باحث وناقد أدبي ومترجم، وهو رئيس قسم 
اللغة العربي���ة في جامعة اليرموك - األردن، 
حصل على الدكت���وراه من جامعة فريدريش 
فيلهل���م - ب���ون - أملاني���ا ع���ام 1986. وعمل 
أس���تاذًا زائرًا ف���ي أكثر من جامع���ة أردنية 
وعربية. أصدر عددًا من الدراس���ات، أبرزها: 
»االنتحار ف���ي األدب العرب���ي«، »باريس في 
األدب العربي« و»دوائر املقارنة«....وغيرها. 

كم���ا أن له العديد من الكتب املترجمة عن 
األملانية، نذكر منها: »يوميات فرانتس كافكا 
1910-1923«، »آدم وإيفيلني« إلجنو شولتسه، 
و»أوروب���ا والش���رق م���ن منظ���ور واحد من 

الليبراليني املصريني« لبوبر يوهانزن. 

ع���ن دار فض���اءات في عم���ان صدرت مؤخ���را مجموعة 
للصحفي  »الفراش���ات...والخريف«  بعن���وان  قصصية 

املقدسي محمد شاكر عبد الله.

ع���ن دار س���نابل للكت���اب بالقاهرة صدر حديث���ا ديوان 
»كما كان يحلم.. ثغثغة دامية« للشاعر املصري مروان 

كامل.

عن الهيئة العامة لقص���ور الثقافة بمصر صدر حديثا 
للشاعر السعودي عيد الخميسي ديوان جديد بعنوان 

»حشد: ثالثة حروف وصالة«.

صدرت عن دار الس������اقي )بي������روت ولندن( ترجمة عربية قام بها عابد إس������ماعيل للرواية 
األميركي������ة »اجلنس واملدين������ة« للكاتبة األميركية كانديس بوش������نيل، وتقع في 365 صفحة 
م������ن القطع املتوس������ط موزعة على 27 فصال، وقد س������بق أن ترجمت ه������ذه الرواية إلى 33 
لغة، وفاقت مبيعاتها 3 ماليني نس������خة، واستلهمتها السينما بفلمني سينمائيني ومسلسل 

تلفزيوني شهير يحمل االسم نفسه. 

في إطار مش������اركة قطاع املكتبة الوطنية في هيئة أبوظبي للس������ياحة والثقافة في مهرجان 
»جايب������ور« ل������آداب للعام 2013 الذي أقيم خالل الفترة م������ن 24- 28  يناير احلالي بوالية 
راجس������تان الهندية، أعلن مش������روع »كلمة« للترجمة عن إطالق الترجم������ة العربية مللحمة 
»الراميانة.. ملحمة معربة شعرًا« التي ترجمها شعرًا إلى العربية األديب اللبناني الراحل 

وديع البستاني.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

»كانديس بوشنال«: نيويورك أنجبت نساء غير متزوجات جدا

معرض التراث 

اليمني في غزة 

{ غزة - جتسدت حميمية عالقة اإلبداع 
والفن العربي في لوحة جميلة رس���متها 
أياٍد مينية وفلس���طينية في إطار أمسية 
ش���عرية س���بقت افتتاح معرض التراث 
اليمن���ي الذي يتواصل حت���ى نهاية هذا 

الشهر في قاعة النادي األهلي بغزة.
 وجاءت األمسية ضمن فعاليات األسبوع 
الثقاف���ي اليمن���ي حتت عن���وان »ألجلك 
غزة«، والتي تشرف عليها وزارة الثقافة 
والش���باب والرياض���ة باحلكومة املقالة، 
وتخلله���ا العديد من الفقرات الش���عرية 
مبش���اركة ش���عراء من اليمن وفلسطني، 
وتناولت األبيات الش���عرية عمق العالقة 
ب���ني الش���عبني، وحب فلس���طني وأهلها 
ودعم صمودهم ومقاومتهم في مواجهة 

االحتالل اإلسرائيلي.
 بينما ج���اء املعرض التراثي اليمني 
مناس���بة للحضور للتعرف على حضارة 
الش���عب اليمن���ي، وملبوس���اته وبعض 
أنواع القهوة والزبيب والكتب الثقافية، 
وغيره���ا من املش���غوالت، الت���ي حملها 
أعضاء الوفد من مسافات بعيدة حتملوا 
فيها عناء الس���فر، وكان محمد العرعير 
مدير ع���ام العالق���ات العام���ة واإلعالم، 
افتتح املعرض وس���ط اهتمام ومشاركة 

من احلضور. 
القصائ���د الش���عرية متي���زت بقوتها 
واملش���اعر اجلميلة التي يحملها الشعب 
اليمني وكش���فت حجم احملب���ة واألخوة 
الت���ي ترب���ط ب���ني الش���عبني، وتفاع���ل 
احلضور مع األبيات التي ألقاها الشاعر 
املخضرم نايف اجلماع���ي عضو الهيئة 
الش���عبية اليمنية للدفاع ع���ن األقصى، 
في قصيدة إطاللة على حجارة السجيل، 
بينم���ا ألهب الش���اعر الش���عبي اليمني 
مجي���ب الله غني���م مش���اعر احلاضرين 
الذين رددوا خلفه قصيدة رائعة عن غزة 
ومقاومتها الباس���لة. كما ألقى الش���اعر 
عب���د الله بابري���ك قصيدة أخ���رى نالت 
إعج���اب احلض���ور، بينما تألق املنش���د 
عصام احلميدي في وصلة رائعة أخرى. 
وج���اءت أغلب القصائ���د تعبيرا عن 
تضام���ن الش���عب اليمن���ي مع الش���عب 
الفلس���طيني في محنت���ه، وغّنت جميع 
أمام  الفلس���طيني  الصم���ود  النصوص 
انته���اكات احملت���ل اإلس���رائيلي، وه���و 
الفلس���طينية  القضي���ة  جع���ل  صم���ود 
ترتقي من حّيز الهّم الوطني العربي إلى 
حّيز االس���تعارة الكونية لكّل الش���عوب 
للحرية والكرامة واالستقالل.  الناش���دة 
كما ترجمت أنش���طة ه���ذا املعرض مدى 
التفاعل الذي حصل بني الشعبني اليمني 
والفلس���طيني وعكس���ت انش���غال ب���ال 
أبناء أرض العرب الس���عيدة مبس���تقبل 

فلسطني.

◄  برنامج ثقافي متنوع من 26 

فبراير إلى 2 مارس-آذار املقبل 
سيكون مجسدا مبناسبة إحياء 

الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل 
الكاتب مولود معمري حسبما اكدته 

اجلمعية الثقافية »ثالويت« لبني 
يني )تيزي وزو(.

◄ فرقة فنونيات الفلسطينية للدبكة 

والرقص الشعبي، غادرت أرض 
فلسطني، متجهة إلى سلطنة ُعمان، 
وذلك للمشاركة في مهرجان مسقط 

الدولي، بدعوة من وزارة الثقافة 
العمانية، وإحياء ذكرى انطالق 

الثورة الفلسطينية بدعوة من 
السفارة الفلسطينية هناك.

◄ املقهى الثقافي بالقاهرة 
استضاف ضمن فعالياته الكاتبة 
سلوى بكر في »لقاء مفتوح« مع 

اجلمهور. وسلوى بكر كما قدمها 
الناقد شعبان يوسف »كاتبة ذات 
تاريخ طويل ورحلتها مع احلركة 
الثقافية رحلة عطاء فكرى متميز«.

◄ املركب الرياضي محمد اخلامس 
بالدار البيضاء سيشهد أمسية 

أمازيغية مبشاركة مجموعة إزنزارن 
وصوت األطلس املتوسط حمد 

الله رويشة في أول حفل فني من 
نوعه يقام مبدينة الدار البيضاء، 

بتاريخ 23 فبراير 2013 احلفل حتيه 
املجموعة األمازيغية التي بصمت 
تاريخ األغنية األمازيغية بطابعها 

الفني املميز.
الراميانة

ترجمة: وديع البستاني

تحقيق: حسن الشيخ


