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نزيه أبو عفش

عبد المنعم تليمة...
خسارة جديدة للثقافة المصرية

القاهرة ــ محمد شعير
ف ــي خ ـس ــارة ج ــدي ــدة لـلـثـقــافــة امل ـصــريــة،
ّ
غيب املوت ّأول من أمس الناقد عبد املنعم
تليمة ( 1937ـ  /2017الـصــورة) الــذي لم
يكن ّ
مجرد ناقد أدبي ،أو أستاذ ملئات من
التالميذ أشرف على أطروحاتهم العلمية
سواء املاجستير أو الدكتوراه ،كان أقرب

إلى «ملهم»« ،زعيم سياسي» أو «محرك
ثقافي» .دفع ثمن مواقفه املبدئية سنوات
في سجون األنظمة السياسية التي توالت
عـلــى حـكــم م ـصــر .فــي الـسـبـعـيـنـيــات ،تم
اعتقاله في أعقاب انتفاضة الخبر ألربعة
أش ـه ــر ،وف ــي ع ــام  1986ت ــم اعـتـقــالــه مع
مجموعة مــن الـيـســاريــن أثـنــاء مشاركة
مبارك في املؤتمر اإلسالمي في الكويت،

يوميات ناقصة

َ
َ ُ
توا ِئ ُم أنف ِسنا

وق ــد أراد م ـب ــارك أن يـثـبــت بــاعـتـقــالــه أن
مصر ضد الشيوعيني!
ل ــم يـهـتــم تـلـيـمــة ب ــأن ي ـت ــرك ت ــراث ــا نـقــديــا
ضـخـمــا ،ب ـقــدر تــأسـيــس تــامـيــذ ش ــارك
معهم في معارك املجتمع الحديث ،فأصدر
فــي نـهــايــة الـسـبـعـيـنـيــات مـجـلــة «خ ـطــوة»
األدبية التي صدر منها ثالثة أعداد .كذلك
ّ
حول بيته إلى صالون أدبي كبير يجتمع
فيه تالميذه وأصــدقــاؤه كــل خميس في
مـنــاقـشــات أدب ـي ــة وسـيــاسـيــة وف ـكــريــة ال
تنتهي ،وكان أبرز رواد الصالون الفنانة
ال ــراحـ ـل ــة س ـع ــاد ح ـس ـنــي ال ـت ــي اع ـت ـبــرت
نفسها تلميذة تليمة سياسيًا .وقد وصف
الناقد الراحل تجربة الصالون في حوار
ّ
معه بــأنـهــا كــانــت «قــاعــدة هائلة لإليمان
بالعمل الجمعي الديمقراطي املستقل».
وقــد تــرك الــراحــل عــددًا مــن الكتب الهامة
في مجال تخصصه من بينها« :مقدمة
في نظرية األدب»« ،مدخل إلى علم الجمال
األدبي» ،و«طرائق العرب في كتابة السيرة
ً
الذاتية» ،و«نجيب محفوظ» ...فضال عن
م ـئــات امل ـق ــاالت والـ ــدراسـ ــات الـنـقــديــة في
ال ـج ــرائ ــد واملـ ـج ــات املـخـتـلـفــة .ك ـمــا تــرك
س ـي ــرة ذات ـي ــة غ ـيــر م ـن ـشــورة اخ ـت ــار لها
عنوان «القمر على جدارها» ،وكتابًا آخر
ً
بـعـنــوان «عــرفـتـهــم ن ـســاء ورجـ ـ ــاال ..فهل
ع ــرف ــت ن ـف ـســي؟» يـتـضـمــن بــورتــري ـهــات
لـشـخـصـيــات اق ـتــرب مـنـهــا وتـتـلـمــذ على
يدها مثل محمد مندور وطه حسني .ولد
تليمة ع ــام  ،1937فــي قــريــة أوس ـيــم في
الجيزة ،وانتقلت األســرة في ما بعد إلى
حي مصر القديمة ،حيث التحق بالكتاب
وحفظ القرآن ،وتتلمذ على يد عميد األدب
العربي طه حسني في كلية اآلداب ،حيث
اعتبره والده املباشر واملعلم الخالد ،وآمن
معه بأن األدب أكثر فلسفة من التاريخ.
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أصغر فرهادي
«انفصال» في «زيكو هاوس»
يضرب «املنتدى االشتراكي»
اليوم موعدًا مع «انفصال»
ألصغر فرهادي ( ،)2011في
«زيكو هاوس» .في الفيلم
الدرامي ( 123د) الحائز
«أوسكار أفضل فيلم أجنبي»
ّ
«الدب
عام  2012وجائزة
الذهبي» في «مهرجان برلني
 ،»31يوغل املخرج اإليراني
الذي حاز أخيرًا أوسكار أفضل
فيلم أجنبي عن «البائع» ،في
املجتمع اإليراني املعاصر ،من
خالل انفصال الزوجني نادر
وسيمني .يخوض الشريط أيضًا
في راهن إيران االقتصادي
والسياسي والصراع بني تياريه
املتدين واملنفتح ،عبر النظام
القضائي الديني الذي يلجأ
إليه الزوجان اللذان ينتميان
إلى الطبقة الوسطى.
عرض فيلم «انفصال» 19:30 :مساء
اليوم ـ «زيكو هاوس» (سبيرز ـ
بيروت).
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