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• �ال�سرت�ك  5 جنيهات  �لعدد فى م�سر  �سعر 

�ل�سنوى للأفر�د م�سر 70 جنيًها • �ال�سرت�ك 

 • جنيًها   280 مب�سر  للموؤ�س�سـات  �ل�سنوى 

 65 لــلأفــر�د خــارج م�سر  �ل�سنوى  �ال�ــســرت�ك 

للموؤ�س�سات خارج  �ل�سنوى  • �ال�سرت�ك  دوالًر� 

م�سر 200 دوالر

ال�سكرتارية التنفيذية

الدي�سك املركزى

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س التحرير

الإ�سراف الفنى

مدير التحرير

الإخراج والت�سميم اجلرافيكى

التدقيق اللغوى واملراجعة

من�سق ال�سرتاكات

حـســام عـــنتـر

مســعد إسمــاعيـل

د. أحـمـــد مـجــــاهد

أســــامــة عفيفى

محـمـــــد حــجى

محمــد السيسى

عبـــادة الزهـيرى

صـــالح عــزيـز

فكرى سعد

مــــروة حـــسـني

تاأ�س�ست عام 1957 - �الإ�سد�ر �لثانى

ت�سدرها �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب

�سهرية - ثقافية

�ل�سنة �الأوىل- �لعدد �لثامن 
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اأ�صعار املجلة خارج م�صر:

�ل�سعودية 7.00 ريال - �لكويت 0.600 دينار - �لبحرين 0.700 دينار - قطر 7.00ريال 

- �الإمار�ت 8.00 درهم - م�سقط 0.800ريال - �الأردن 1.750 دينار -  لبنان 3500 لرية 

- تون�ض 2.800 دينار - �ملغرب 25.00 درهم - ر�م �هلل 1.75 دوالر - غزة 1.50 دوالر - 

لندن  1.75 جك - ليبيا 1.00 دوالر - �جلز�ئر 1.00 دوالر - �ل�سود�ن 0.90 دوالر.   
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فى  �أهم معركة خ�ضناها  تعرف  وب�ضكل مفاجئ: هل  �لر�عى مرة  نا على  عَمّ �ضاألنى 

�ل�ضتينيات؟!

وقبل �أن تنفرج �ضفتاّى لأجيب.. قال ب�ضرعة: كنا نحارب »�لت�ضاهل« من �أجل تاأ�ضي�س 

ثقافة »�ل�ض�ؤ�ل«.

فلقد كانت �لر�أ�ضمالية �لعاملية ت�ضعى للق�ضاء على »�لث�رة« فتدفع �لرجعية �ملحلية 

�إىل �إنتاج �مل��طن »�ملت�ضاهل« �لذى ت�ضهل قيادته و�لهيمنة على ع��طفه وغر�ئزه.. في�ضبح 

�أكرث �إقبالاً على »�لثقافة �ل�ضتهالكية« فيتح�ل �إىل »م�ضتهلك �ضالح وم��طن م�ضتاأن�س« 

ل يفكر ول يحلم...

وكنا نحن طليعة �ملثقفني ن�ضعى فى �ملقابل لإنتاج �مل��طن »�ملت�ضائل« �لذى ل يقنع 

بالأفكار �جلاهزة �ملعلبة.. يفكر وي�ضاأل وينده�س وكلما �زد�دت �أ�ضئلته كلما عرف، وكلما 

� على ر�ضم مالمح م�ضتقبله، فيتحقق جمتمع �حلرية  ا بحا�ضره و�إ�ضر�راً عرف �زد�د وعياًّ

و�لعدل �لقائم على تكاف�ؤ �لفر�س، فتتحقق �إن�ضانية �لإن�ضان وكر�مته..

ا �إىل »تعبئة«  : كانت �لر�أ�ضمالية �لعاملية و�لرجعية �ملحلية ت�ضعى د�ئماً و�أ�ضاف قائالاً

ر�أ�س �لإن�ضان بالأفكار �لكلية �لغائمة، و�إثارة وجد�نه و�لعزف على ع��طفه وغر�ئزه فتنتج 

ا مثرية ومبهرة، وحت�ض� عقله باخلر�فة، وتكرث من ح�ضد فن�ن �لت�ضلية �لتى  له �أفالماً

حت�له �إىل كائن خامل ي�ضحك ببالهة مقززة، �إنها ثقافة ت�ضعى لإنتاج م��طن ل يفكر 

ول ي�ضاأل ول يعرت�س، حتركه ع��طفه وغر�ئزه في�ضمر عقله كل ي�م.. فتنهزم �لث�ر�ت 

ا مفت�حة تق�دها �لرجعية و�لر�أ�ضمالية باأمان تام.. �لتحررية وي�ضبح �لعامل �ض�قاً

تذكرت كلمات عمنا على �لر�عى و�أنا �أتابع �مل�ضهد �لر�هن، حيث يح�ضد �جلميع طاقاتهم 

�لإعالمية حل�ض� روؤو�س �لنا�س »بالع��طف« و�للعب على »�حتياجاتهم �لأ�ضا�ضية« فين�ضاع 

�س ثقافة �لت�ضاهل �لبلهاء  ا كما كان يفعل �لنظام �ل�ضابق �لذى كَرّ �لنا�س كالقطيع.. متاماً

تلك �لتى دمرت �ملعرفة و�لعقل ل�ضالح �لع�ملة و�لر�أ�ضمالية �لتابعة..

�لثقافة  ثالثاًا من  ا  ن�عاً �ل��ث���رة،  بعد  ت�ضيع  �جلهنمية  �لإع���الم  �آل��ة  �أن  �لآن  �لأخ��ط��ر 

�ملدمرة.. وهى ثقافة »�لت��كل« �لتى تع�ضد ثقافة �لت�ضاهل �لعدمية.. فالنخبة �حلاكمة 

�لآن ل تدع� �إىل در��ضة �مل�ضكالت �ملجتمعية، ول تخطط ب�ضكل علمى للم�ضتقبل، ول تقبل 

بل  �أو عقالنية  بعلمية  �مل�ضتقبل  ملناق�ضة  �ل�ضيا�ضية  �لطيف  �أل����ن  �أّى ح��ر ق�مى ميثل 

ترتك �أم�ر �لعباد �إىل »�لعناية �لإلهية« �لتى �ضتختار لنا �خلري!!.

�ملت��كل«  »�لعقل  ثقافة  �إىل  تنتمى  �لآن  �لبالد  �أم���ر  تدير  �لتى  �لنخبة  �أن  �لأخطر 

كان  ��ا  – �أياً �ل�ضرية  �لتنظيمات  فك��در  �ل�ضرى �حلديدية،  �لعمل  �ل��ذى فر�ضته ظ��روف 

�ل�ضرى  �لعمل  ويتطلب  يعرف�نهم  ل  بب�ضاطة  لأنهم  �لقياد�ت..  تناق�س  – ل  �نتماوؤها 

تنفيذ �لتكليفات فقط على �عتبار �أن »�لقيادة �لتنظيمية« بها عقالء يفكرون ويعرف�ن 
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عـن  التســــاؤل  والتســــاهل  والتــــواكل...



فى  ي�ضارك  مل  و�أف��ك��ار  ل�ضيا�ضات  منفذ  جم��رد  �لقاعدى  �لكادر  في�ضبح  �ضيء..  كل 

�لتنظيمية  �لتز�مه فى تطبيق ما »ي�ؤمر« به بقدر ما ترتفع مكانته  �ضنعها وبقدر 

�إبد�ء  �لق��عد  تطلب من  �لتنظيمات  هذه  � من  كثرياً �أن  �لقيادة.. �ضحيح  �ضلم  فى 

»�ل�قت  بند..  حتت  �إرج��اوؤه��ا  يتم  �لقرت�حات  �أغلب  ولكن  ملناق�ضتها  مكت�بة  �لآر�ء 

غري مالئم �لآن« �أو »�لظروف غري م��تية«، وخط�رة هذه »�لآلية �لتنظيمية« �أنها 

متنع �لكادر من �لجتهاد �أو �لبتكار �أو �لإبد�ع.. في�ضبح جمرد قطعة �ضطرجن بائ�ضة 

حتركها �لقيادة كما ت�ضاء..

ا – على �لأخ�س فى �لتنظيمات  ا فكرياًا مزدوجاً وي�ضبح »�لت��كل« �لتنظيمى منهجاً

ا كان دينها – فه� �أولاً ت��كل على »�لعناية �لإلهية« وت��كل  ذ�ت �ملرجعية �لدينية �أياً

على »قيادة �لتنظيم« �لتى تعمل بت�فيق من �لرب ل�ضالح �لعباد!!!

هذ� �ملنهج �لت��كلى – كما �أ�ضلفنا – يقتل �لإبد�ع و�لبتكار �لإن�ضانيني فيدفعه 

�إىل عدم �لإقبال على معرفة �جلديد.. في�ضمر �لعقل �لذى ه� �أجمل ما وهب �هلل 

لالإن�ضان.

�خلط�رة تكمن فى �أن �ملنهجني »�ملت�ضاهل« و«�ملت��كل« حتركهما �لعاطفة فيتح�ل 

�لب�ضر �إىل كائنات عاطفية غر�ئزية بال عقل، فيبد�أ �لنهيار �ملجتمعى و�لروحى بل 

ت�ضبح »�لدميقر�طية« جمرد »ديك�ر »�ضكالنى.. لأن من �ضيف�ز باأى �نتخابات قادمة 

ه� �لأكرث قدرة على �لعزف على ع��طف �جلمه�ر »�لدينية و�لجتماعية« و�لأكرث 

مغازلةاً لحتياجاته �ملادية �لأوىل.. فتتحطم بذلك معايري �لختيار �لعقالنية فى 

جمتمع ترتفع فيه ن�ضبة �لأمية و�لفقر...

ولأن ذلك كذلك.. فاإن �حلاملني مبجتمع �حلرية و�لعدل عليهم �أن يعمل�� بجد 

�لبتكار  تنمية  ه���  �حلقيقى  �ل�طنى  �ملثقف  ودور  و�لعقل«  »�ملعرفة  ثقافة  لن�ضر 

�لذى  »�ملت�ضائل«  �مل��طن  لإنتاج  ت�ضعى  جديدة  عقالنية  ثقافة  وتاأ�ضي�س  و�لإب���د�ع 

امه ويجربهم على  يرف�س �لت�ضاهل فى حق�قه وي�ضر على معرفة ما يق�م به حَكّ

�ل�ضفافية.. و�إعالن �حلقائق من �أجل ر�ضم معامل �مل�ضتقبل ويعمل باإ�ضر�ر على بناء 

ا »ك�ضل  « على خالقه �ضبحانه وتعاىل ر�ف�ضاً جمتمع حر وعادل و�أكرث كر�مة »مت�كالاً

�لت��كل �ملت�ضاهل«.

لذلك، فاإن �لعبء كل �لعبء يقع على �ضَنّاع �ل�عّى و�ملعرفة.. ول بد من �خلروج 

من �ضرنقة �لذ�ت �لإبد�عية �إىل �آفاق �ملعرفة �لإن�ضانية و�لغ��س فى مناجم �لإبد�ع 

�لع�ضر  حتى  �لتاريخ  فجر  منذ  �ملمتدة  �ملتد�خلة  �ملتعاقبة  ح�ضار�تنا  فى  �لعقلى 

�حلديث فى تفاعل حي�ى بني ثقافتنا �ل�طنية و�لثقافة �لإن�ضانية ي�ضتهدف تاأ�ضي�س 

ثقافة �ل�ض�ؤ�ل �لعقالنية فى م��جهة ثقافة �لت�ضاهل و�لت��كل �لعدميتني!  
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اع  العبء كل العبء يقع على صَنّ
الوعّى واملعرفة.. وال بد من اخلروج 

من شرنقة الذات اإلبداعية إلى آفاق 
املعرفة اإلنسانية والغوص فى مناجم 

اإلبداع العقلى فى حضاراتنا املتعاقبة 
املتداخلة املمتدة منذ فجر التاريخ 

حتى العصر احلديث فى تفاعل 
حيوى بني ثقافتنا الوطنية والثقافة 

اإلنسانية يستهدف تأسيس ثقافة 
السؤال العقالنية فى مواجهة ثقافة 

التساهل والتواكل العدميتني
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مظاهرة  زكريا  الزينى

• الزعيم
)زيت على توال 120×80�سم – 1973(

• زكريا الزينى
 مواليد القاهرة 3/ 12/ 1932

ج فى كلية الفنون اجلميلة   تخَرّ

1960.. در�س فى اإيطاليا الت�صوير 

والت�صوير اجلدارى من 1961 اإىل 

1966، توىل منا�صب فنية وعلمية 

عديدة كان اآخرها وكيل كلية 

الفنون اجلميلة – القاهرة.. ح�صل 

على جائزة بيناىل الإ�صكندرية فى 

الت�صوير عام 1991- ُيعد واحًدا من 

اأهم موؤ�ص�صى احلداثة اجلديدة فى 

م�صر والوطن العربى، وارتبطت 

اأعماله باحلياة ال�صعبية وق�صايا 

الوطن ال�صيا�صية.

 رحل عام 1993 بعد معاناة مريرة مع 

املر�س اخلبيث.
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 1960 عام  الفنى  الن�ضج  م�ضرية  بداأ  امل�ضرية،  الت�ضكيلية  احلركة  فى  ال�ضتينيات  رموز جيل  اأهم  اأحد  هو 

مب�ضروعه املقدم اإىل كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة لنيل �ضهادة اإمتام الدرا�ضة بها، وكان مو�ضوعه هو »الزار« 

تاأثره  تتجاوز  كانت  املو�ضوع  هذا  اختيار  اإىل  دوافعه  لكن  ندا،  وحامد  اجلزار  الهادى  عبد  باأ�ضتاذيه  متاأثًرا 

باأ�ضتاذيه، بل ت�ضبق حتى التحاقه بالكلية، حيث ولد ون�ضاأ باإحدى حوارى حّى ال�ضيدة زينب بالقاهرة، وكانت تقام 

اأج�ضاد الن�ضوة عن طريق الرق�ص  باإحدى ال�ضقق فى بيته بني احلني والآخر حلقات الزار لطرد »الأ�ضياد« من 

اله�ضتريى على دقات الطبول املدوية ُحداء »كودية« الزار ال�ضودانية.. ذلك الطق�ص ال�ضحرى البدائى الآتى اإىل 

م�ضر عرب ال�ضودان.

ا�ضتكمل الزينى درا�ضته الأكادميية بعد تعيينه معيًدا بالكلية، حني ح�ضل على بعثة باأكادميية فيني�ضيا )1961 

التعبريية  ا  – خ�ضو�ضً منها  بالكثري  واإعجابه  باأوروبا،  احلديث  الفن  تيارات  على  انفتاحه  وبقدر   ،)1966 –
والتكعيبية – فقد وجد فى اأعمال الفنانني الإيطاليني مارينو مارينى وكامبيللى ما يوافق مزاجه ال�ضرقى ويالم�ص 

ره باأ�ضكال عرائ�ص  خمزونه الب�ضرى واحل�ضارى، متمثاًل فى الإح�ضا�ص بالتتابع املنتظم وعتاقة الزمن، مما ذَكّ

اأ�ضوار امل�ضجد اأو عرو�ضة املولد، فاأخذ ي�ضتدعى بخياله روؤى م�ضابهة من ذاكرته وين�ضجها بح�ص �ضعبى �ضد اإليه 

اأنظار جمتمع الفن الإيطاىل بفيني�ضيا.

لكنه مل ي�ضتطع طوياًل مقاومة �ضعوره بالغربة والوحدة، وبالتاأثر مبثل تلك احلالة ال�ضائعة فى الفن الأوروبى 

احلديث؛ حالة غربة الإن�ضان فى جمتمع �ضناعى ي�ضحق روح الفرد وحريته، فيوؤدى اإىل احتبا�ضه داخل نف�ضه، 

د هذه احلالة فى عدد  فيما ي�ضتمر فى مقاومة هذا الإح�ضا�ص مبحاولة الفكاك من اإطارات الوحدة والعزلة، فج�َضّ

كبري من اللوحات الرمزية، وقد امتالأت الإطارات ال�ضميكة التى تعتقل الروؤو�ص الب�ضرية وتعمل على تنميطها فى 

قوالب مت�ضابهة تف�ضل كاًل منها عن الآخر، غري اأنه اجته فى بع�ضها اإىل التعبري عن مترد اأ�ضخا�ضه على تلك 

الإطارات مبحاولة اخلروج وال�ضراخ، بل ا�ضتطاع اأن يحول بع�ضها اإىل ما ي�ضبه لفتات الحتجاج التى يرفعها 

الأ�ضخا�ص عالًيا.

فتحولت  خمتلفة،  وروؤى  باأ�ضكال  الرمزى  التعبريى  اأ�ضلوبه  فى  ا�ضتمر   1966 عام  م�ضر  اإىل  عاد  وعندما 

وجوهه اإىل ما ي�ضبه الأقنعة الورقية، وحتولت الالفتات الحتجاجية اإىل بيارق حتمل فى نهايتها �ضكل عرو�ضة 

الورق التى ت�ضنعها الن�ضوة فى الأحياء ال�ضعبية لدرء احل�ضد، فيقمن بتخرميها بالإبرة ثم حرقها بالنار كناية عن 

طرد الأرواح ال�ضريرة.. وهكذا جتمع لوحاته بني حالني متناق�ضني: �ضلبية ال�ضكون وديناميكية احلركة، اأو ما بني 

ح�ضن المتثال وطاقة التمرد، واإذا كانت حلقات الزار – مبا حتتويه من رق�ص ه�ضتريى – قد غابت مبالحمها 

الطق�ضية فى تلك اللوحات، فاإن م�ضمونها التعبريى والرمزى ظل �ضارًيا فيها باأ�ضكال اأقرب اإىل التجريد، ولعل 

الدائبة  وحماولته  الوجود،  فى  وعزلته  الإن�ضان  ملوقف  للرمز  مدخاًل  التعبريية  احلالة  تكون  اأن  اإىل  قاده  ذلك 

للخال�ص، لكنه جنح فى ك�ضاء تلك احلالة الوجودية بطابع م�ضرى �ضميم، با�ضتعارة الرموز ال�ضعبية امل�ضرية 

والإيقاعات املنتظمة للعرائ�ص الورقية املرتا�ضة، مع مل�ضة من ال�ضخرية امل�ضترتة.

بة، بداأت باإحالة �ضعوره الذاتى بالوحدة واحل�ضار اإىل حالة عامة،  لقد قام فى احلقيقة بعملية اإبداعية مرَكّ

ثم انتقل باحلالة العامة اإىل تعبري ذاتى ينتمى اإليه بقدر انتمائه اإىل الإن�ضانية، ويجدر بنا اأن ن�ضري اإىل اأن الفرتة 

التى �ضهدت هذه املجموعة واكبت مناخ نك�ضة 1967 مبا عك�ضته من م�ضاعر القهر والإحباط والأمل فى التحرر.

ولأن الزينى كان فناًنا تفاعلًيّا مع املجتمع، فقد عرَبّ فى الن�ضف الثانى من ال�ضبعينيات عن حتول ال�ضيا�ضة 

امل�ضرية اإىل النفتاح ال�ضتهالكى بكل ما �ضحبه من تبعية اقت�ضادية، متَثّلت عنده فى رمز املعلبات امل�ضتوردة 

عنها  عرَبّ  لكنه  الب�ضائع،  تلك  الناجتة عن خملفات  القمامة  �ضفائح  تراكم  فى  وكذلك  الكوكاكول،  وزجاجات 

لت رموز القبح اإىل قيمة جمالية، من خالل عمل مركب جمهز فى الفراغ. باأ�ضكال تكعيبية حَوّ

اأعماله متمثاًل فى جمموعة من لوحات الزهور تعك�ص نوًعا من ال�ضفاء الروحى  وكان اللحن اخلتامى فى 

والرباءة املفقودة، فى واقع طاملا حلم بتغيريه.

عز الدين جنيب



اأحمد عز العرب

إعصار الغضب..
 بني الرسوم املسيئة.. واجلرافيتى!!

7

 ال�شيخ ال�شهيد عماد عفت

امل�سلمون حول �سورة الإمام على وم�سل�سل الفاروق عمر وفيلم الر�سالة  بني احلالل واحلرام، اختلف 

وم�سرحية احل�سني.. وفى اختالفهم رحمة

كاريكاتري رخا  قاوم حماولة احلكم امللكى با�سم ال�سريعة الإ�سالمية  ور�سوم عبد ال�سميع ف�سحت ال�سيخ 

متلوف.

رًدا على  ما  اإع�سار غ�سب فى عدد من البالد الإ�سالمية �سد رموز الوليات املتحدة الأمريكية  ن�سب 

ف باأنه فيلم ي�سيء اإىل ر�سول الإ�سالم )حممد �سلى اهلل عليه و�سلم( فوقعت حوادث اعتداء وتخريب  ُو�سِ

بلغت اأ�سواأها فى بنى غازى اإذ راح �سحيتها ال�سفري الأمريكى وبع�ض م�ساعديه، وقد تزامن ذلك مع الذكرى 

ال�سنوية حلادث نيويورك ال�سهري )9/11( فهل هذا التزامن حم�ض م�سادفة اأم تدبري مق�سود؟
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احلكم فى الواليات املتحدة وعدد من الدول 

االأوروبية.

وكما �شرح عدد كبري من الباحثني من 

جن�شيات �شتى ومدار�س خمتلفة فاإن اأن�شار 

يبحثون عما  كانوا  العن�شرية  النظرية  تلك 

التى  والتجيي�س  التعبئة  حالة  على  يحافظ 

اإذا اأعملنا منهج )البحث عن امل�شتفيد( 

تبدو اخل�شارة فى اجلانب االأمريكى وا�شحة 

باأى  ميكن  ال  الذين  الب�شرية  ال�شحايا  فى 

البذىء  العمل  حال حتميلهم م�شئولية ذلك 

عن  ف�شلاً  امل�شلمني  غ�شب  اأ���ش��ع��ل  ال���ذى 

اجلانب  وعلى  واملعنوية..  املادية  خ�شائره 

قطعان  كاأنها  ال�شعوب  ظهرت  فقد  العربى 

غيبت  وقد  منطق  بل  تندفع  هائجة  ب�شرية 

عقولها، تعمل التخريب والتدمري فى كل ما 

ي�شادفها!.

و�شائل  تناقلتها  التى  ال�شورة  هى  هذه 

فى  الب�شر  ل��غ��ات  بكل  واالت�����ش��ال  االإع���لم 

م�شارق االأر�س ومغاربها وهى على النقي�س 

كانت  التى  امل�شرقة  ال�شور  تلك  من  ا  متاماً

�شهور  قبل  والو�شائل   االأج��ه��زة  ذات  تبثها 

التحرير وعوا�شم )الربيع  قليلة من ميدان 

باأنبل  م��ن��ادي��ة  ال��ع��رب��ى( جل��م��وع خ��رج��ت 

والعدالة  والكرامة  االإن�شانية: احلرية  القيم 

�شبيل  فى  ب��اأرواح��ه��ا  م�شحية  االجتماعية 

اخلل�س من القهر واال�شتبداد.. فبدا وكاأن 

اأمر  العربى  للإن�شان  النبيلة  ال�شورة  تلك 

ليعود  �شبيله  ح��ال  اإىل  مر  وع��ار���س  ط��ارئ 

تبدو  فكم  االأه���وج!!..  الهمجى  االأ�شل  اإىل 

خ�شارتنا فادحة اإذا كانت ال�شورة ال�شائدة 

ال�شكل  بهذا  العربى  اأو  للم�شلم  العامل  فى 

الكريه.

البذىء  الفيلم  حريق  يخبو  اأن  وقبل 

اأنباء  اأت��ت  املتحدة،  الواليات  اإىل  املن�شوب 

 
ٍ
ر�شوم ن�شر  التى )�شتعيد(  الفرن�شية  املجلة 

�� الحظ االإعلن  ت�شخر من الر�شول الكرمي 

اأو  للغ�شب  دع��وة  وك��اأن��ه  الن�شر  قبل  املبكر 

فتت�شع   �� عليه  حتري�س 

وت�شمل  الغ�شب  دائرة 

������ا اأوروب�����ي�����ة  اأط������رافاً

لي�شبح  ج�����دي�����دة، 

بني  ا  وا�شحاً ال�شدام 

عموم امل�شلمني وجممل 

بلدان الغرب فى اأوروبا 

واأمريكا.. وهكذا تثبت 

حتمية  م��ق��ول��ة  �شحة 

االإ�شلم  بني  ال�شدام 

واحل�شارة الغربية.

يبدو  ال  هذا  وعلى 

ما  ك��ل  م��ن  ا  م�شتفيداً

تلك  اأن�شار  اإال  ج��رى 

ومروجوها  ال��ن��ظ��ري��ة 

النزعات  اأ�شحاب  من 

اليمينية  العن�شرية 

مراكز  على  الزاحفة 

ودوائ���ر  ال��ق��رار  �شنع 

الثوار يواجهون القمع بالر�سم

من ر�سوم الوا�سطى فى الع�سر العبا�سى
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احلرب  خلل  الغربية  املجتمعات  عا�شتها 

بداأت   ثم  ال�شيوعى  املع�شكر  �شد  ال��ب��اردة 

االأيديولوجى،  العدو  انهيار  بعد  التفكك  فى 

)عدو  على  للعثور  ما�شة  احلاجة  فاأ�شبحت 

حالة  لبقاء  معقولة  ��ا  اأ���ش��ب��اباً ي��وف��ر  ب��دي��ل( 

هو  االإ����ش���لم  ف��ك��ان  وال��ت��ج��ي��ي�����س،  التعبئة 

ا ملا تعانيه اأغلب جمتمعاته من  االأقرب، نظراً

 )9/11( حادث  جاء  ثم  و�شعوبات،  اأحوال 

وكاأنه الربهان على �شحة هذه النظرية.

واالآخر  احل��ني  بني  تتواىل  بعدها  وم��ن 

الدعوى  توؤجج  عدة  اأماكن  فى  اأقل  حوادث 

وتبقى الفكرة العن�شرية ملتهبة مبا يحافظ 

على �شريان روح العداء للإ�شلم وامل�شلمني 

بني فئات وا�شعة فى املجتمعات الغربية.. ثم 

االأخري  االإع�شار  هو  واأ�شواأها  اأ�شملها  كان 

احل���وادث  ي��رب��ط  توقيت  ف��ى  انفجر  ال���ذى 

مب�شلمات  يقينه  اهتز  اأو  ن�شى  من  ��ر  وي��ذِكّ

للإ�شلم  وال���ع���داء  العن�شرية  ال��ن��ظ��ري��ة 

وامل�شلمني.

ن�شرتها  التى  الر�شوم  ه��ذه  اأن  وال�شك 

)يوالند�س  الدمناركية  ال�شحيفة  قبل  من 

ا�شتياء  حينها  واأث��ارت   2005 عام  بو�شنت( 

اليوم  ُت��ْق��ب��ل  عندما  وغ�شبهم،  امل�شلمني 

فهذا  ن�شرها،  اإع���ادة  على  فرن�شية  جملة 

الطفوىل  ال��ع��ن��اد  ح��د  اإىل  ا  اإ����ش���راراً يعنى 

من  بالنيل  امل�شلمني  م�شاعر  ا�شتفزاز  على 

ذهب  م��ا  ي�شبه  م��وق��ف  وه��و  مقد�شاتهم، 

جونز  تريى  املتع�شب  االأمريكى  الق�س  اإليه 

باإقدامه على حرق ن�شخة من القراآن الكرمي 

فى ميدان عام.

للإ�شلم  املتعمد  العلنى  االزدراء  هذا 

عامة  نفور  حالة  الإ�شاعة  ي�شعى  وامل�شلمني، 

اأتباعه  وت�شوير  للإ�شلم  ميت  ما  كل  من 

ملحقتهم  يتحتم  �شريرة،  دموية  ب�شورة 

ومطاردتهم فى البلد التى يهاجرون اإليها، 

كما فى اأملانيا وفرن�شا.. والعمل على تكري�س 

وتو�شيع الهوة الثقافية الفا�شلة بني جمتمعات 

امل�شلمني وال�شعوب الغربية املتح�شرة.

ومع ت�شليمنا مب�شئولية اأطراف خارجية 

العداء  م�شاعر  انت�شار  ف��ى  م�شلحة  لها 

واخلوف من االإ�شلم )االإ�شلموفوبيا( فاإن 

هذا ال يعفى بع�شنا من امل�شئولية عما جرى، 

املحلية جتد فى مثل هذه  االأط��راف  فبع�س 

م�شلحة  اجلماهريى  ال�شحن  من  احل��االت 

اأو حزبية، ف�شلاً عن م�شئولية  �شيا�شية  لها 

اأفرزت  ثقافية  واجتاهات  �شيا�شية  تيارات 

اأغلب  عليها  اأ�شبحت  ال��ت��ى  احل��ال��ة  تلك 

جمتمعاتنا القابلة ب�شهولة لل�شحن العاطفى 

ثَمّ  ومن  والتحري�س  اال�شتثارة  اأو  والتعبئة 

هنا  للعقل..  اإع��م��ال  وال  روي��ة  بل  االن��دف��اع 

اإذن م�شئولية م�شرتكة بني اأطراف خارجية 

واأخرى حملية يقع عليها وزر هذه االأحداث 

املتتابعة. 

الباحثة  ب������داأت  ال��ن��ق��ط��ة  ه�����ذه   م���ن 

فى  بحثها  )ك��ون��ى(  االأمل��ان��ي��ة  واالإع��لم��ي��ة 

املجتمع  جعلت  التى   االأ�شباب  عن  القاهرة 

فى  ب�شهولة  ل��لن��خ��راط  ق��اب��لاً  امل�����ش��رى 

يرجع  فهل  االإ���ش��لم��ى..  الغ�شب  اإع�شار 

الكاريكاتري  بفن  معرفته  حداثة  اإىل  ذلك 

العقائدى  ل��ل��م��وق��ف  اأم  وخ�����ش��ائ�����ش��ه؟، 

الت�شوير  ف��ن��ون  م  )ي��ح��ِرّ ال���ذى  ل��لإ���ش��لم 

والنحت( وقد ثار لديها هذا الت�شاوؤل عندما 

تطم�س  الر�شمية  االأجهزة  بنف�شها  �شاهدت 

�شارع حممد حممود!!.  فى  اجلدران  ر�شوم 

االإ�شلمية )متحوها  اأن احلكومة  وت�شورت 

الحظت  ك��م��ا  امل��ع��ت��ق��د(!!..  ل��ه��ذا  ا  تطبيقاً

التناق�س ال�شديد - من وجهة نظرها - بني 

احلالة الثورية فى ال�شارع واحلالة املحافظة 

ا�ستلهام اجلداريات الفرعونية فى �سارع حممد حممود
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واجلدران الفرعونية اإىل ال�شحافة املطبوعة 

فى الع�شر احلديث.

تغيري  ب�شرورة  العام  ال�شعور  بدء  ومنذ 

كانت  ال��ذى  فال�شارع  ال�شلطة،  دائ���رة  ف��ى 

والتقدم،  والعدل  باحلرية  تطالب  جموعه 

دف���ع اإىل ���ش��دة احل��ك��م ت���ي���ارات االإ���ش��لم 

من  لكثري  املعادية  باجتاهاتها  ال�شيا�شى 

نف�شر  فكيف  االإن�شانية،  واحلريات  احلقوق 

هذا التناق�س؟.

مل تكتف الباحثة مبا �شاهدت اأو �شمعت، 

و�شعت تبحث بني النا�س فى االأحياء ال�شعبية 

والتجمعات الثقافية وبع�س العاملني باملجال 

كاريكاتري  ر�شام  ب�شفتى  وناق�شتنى  الفنى، 

م�شرى حول روؤيتى اخلا�شة ملا تبحث عنه.. 

وحددت وجهة نظرى فى نقاط هى:

الفئات  م��ع��رف��ة  ي��خ�����س   ف��ي��م��ا   : اأوالاً

ا  ال�شعبية امل�شرية باأ�شاليب ال�شخرية  عموماً

بات�شاع  وعري�شة  التاريخ  قدم  قدمية  فهى 

واالأدب����ى وهى  الفنى  االإب����داع  ك��ل جم��االت 

اليومية  احلياة  اأ�شاليب  اأ�شهر  من  واح��دة 

فى م�شر  تعني االإن�شان فى مواجهة �شغوط 

ال�شلطة  قهر  عن  ف�شلاً  ومظاملها  احلياة 

باتت  ح��ت��ى  ال��ع�����ش��ور..  ك��ل  ف��ى  وممثليها 

القومية  ال�شخ�شية  ملمح  اإح��دى  وكاأنها 

للم�شريني املعروفني بخفة الظل وال�شماحة 

التى جتعل من امل�شرى )ابن نكتة( ي�شتعني 

من  بها  وي�شخر  العي�س،  �شظف  على  بها 

عنهم  بها  فينزع  امل�شتبدين  وحكامه  ظامليه 

كفن  اإذن  الكاريكاتري  عونها،  يَدّ قدا�شة  اأية 

ال�شعبية  الثقافة  ع��ن  ا  غريباً لي�س  �شاخر 

امل�شرية وجذوره متتد من ر�شوم الربديات 

من ر�سوم الفنان حممد حجى
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نظام احلكم فى عام 2005، جتَلّت �شخرية 

اأو  �شريحة  ���ش��ورة  م��ن  ب��اأك��ر  امل�����ش��ري��ني 

الكامنة  ال�شخرية  نلحظ  ولعلنا  �شمنية 

ال�شيا�شى  التوريث  رف�س  حركة  ا�شم  فى 

ملراقبة  ال�شعبية  احل��رك��ة  اأو  )ك��ف��اي��ة( 

الهتافات  حتى  )�شايفينكو(  االنتخابات 

اجل��م��اه��ريي��ة وال��لف��ت��ات ف��ى ه��ذه الفرتة 

عك�شت ب�شكل وا�شح الروح العامة ال�شاخرة 

واحنا  وف����راخ..  ك��ب��اب  بياكلوا  )ه��م��ا  مثل 

الفول دوخنا وداخ( اأو )ارحل يعنى اإم�شى.. 

طيار..  يا  طيار  و)ي��ا  بتفهم�شى(  ما  ياللى 

هذه  مثل  وم��ع  مليار(  �شبعني  منني  جبت 

بع�س  ي�شيفون  امل��واط��ن��ون  ك��ان  ال��ع��ب��ارات 

تلك  ويحملون  امل��ع��ربة  الب�شيطة  ال��ر���ش��وم 

اللفتات التى �شنعوها اإىل اأماكن التظاهر 

الكاريكاتري  ل��وح��ات  وظ��ه��رت  واالعت�شام 

دون  الفنية  بفطرتهم   النا�س  خطها   التى 

ا  �شادقاً ا  تعبرياً االأكادميية  بالقواعد  اإمل��ام 

مداخل  على  ومطالبهم  حياتهم  عن  ا  وبليغاً

و�شوارع  وال��ربمل��ان  والنقابات  الق�شاء  دور 

املحلة الكربى وو�شط القاهرة.

بني  ال�شلة  عظيم  على  دليل  ذلك  وفى 

الكاريكاتري  وفن  ال�شعبى  والوعى  الوجدان 

عن  مبا�شر  تعبري  من  مه  قَدّ وما  ال�شاخر.. 

الثورة  واأث��ن��اء  قبل  االجتماعية  االأح����وال 

ال�شعبية �شد نظام )مبارك( بعد ا�شتخدام 

كثريين من اأعمار وفئات خمتلفة للكاريكاتري 

اأغلبهم من الهواة، وبع�شهم اكت�شف داخله 

اال�شتعداد الفنى الأول مرة خلل ثورة يناير، 

للتعبري  بالكاريكاتري  اال�شتعانة  وا�شلوا  ثم 

مظاهراتهم  فى  اليوم  حتى  مطالبهم  عن 

يوؤكدون مطالبهم وي�شخرون  واعت�شاماتهم 

من  حتقيقها  يعرقلون  اأو  ي�شوفون  مم��ن 

اأ�شاليب  ي��ك��رر  م��ن  وك��ل  اجل���دد  امل�شئولني 

اأو  ال��ن��ا���س  ت�شليل  ف��ى  ال�����ش��اب��ق  ال��ن��ظ��ام 

اخلربة  هذه  من  مطالبهم..  على  االلتفاف 

ال�شعبية الطويلة يدرك امل�شريون اأن �شخرية 

و�شيا�شية،  اجتماعية  غاية  لها  الكاريكاتري 

فاإن  وبالتاىل  الفنية  معامله  اإحدى  اأنها  كما 

تتعر�س  التى  البذيئة  الر�شوم   غ�شبهم من 

وراء  م��ا  على  موؤ�ش�س  غ�شب  ه��و  للر�شول 

�شيا�شية  واأه��داف  غايات  من  الر�شوم  هذه 

يعرفونها و يعار�شونها.

��ا: ع��ن م��وق��ف االإ���ش��لم م��ن فنون  ث��ان��ياً

علينا  النطاق  هذا  وفى  والر�شم،  الت�شوير 

اأن نوؤكد على ما تتميز به العقيدة االإ�شلمية 

التى تعترب اأن تعاليم الدين االإ�شلمى هو ما 

وال�شحيح  الكرمي  القراآن  ن�شو�س  حتتويه 

على  زاد  وما  ته..  و�شَنّ الر�شول  اأحاديث  من 

ذلك فهو اجتهادات من امل�شلمني فى �شئون 

حياتهم وم�شتجداتها قد ت�شيب وقد تخطئ 

ا من امل�شلمني اإاّل من اقتنع  وهى ال تلزم اأحداً

بها.

مون  يحِرّ ا  جميعاً امل�شلمني  جند  لذلك 

اخلمر لوجود ن�س قراآنى وا�شح وقاطع بهذا 

من  مواقفهم  ف��ى  يختلفون  جندهم  بينما 

كما  الفنون  من  وغريها  والغناء  املو�شيقى 

يختلفون فى بع�س عاداتهم واأزيائهم وغريها 

من جوانب احلياة الزاخرة بتفا�شيل ي�شعب 

ح�شرها باالإباحة اأو التحرمي.

مركزية  �شلطة  االإ����ش���لم  ف��ى  فلي�س 

وت�شع  والت�شريع  التف�شري  حتتكر  كهنوتية 

فى  والتحرمي  االإباحة  بني  القاطعة  احلدود 

ن�شو�س  بني  قاطع  ب�شكل  ي��رد  مل  �شاأن  اأى 

القراآن.

يو�شح  ما  لنا  املعا�شرة  احل��االت  وم��ن 

واجلهات  ال��ب��لد  بع�س  وج��دن��ا  اإذ  ذل���ك: 

م�شل�شل  واإذاع��ة  اإنتاج  فى  ترى  االإ�شلمية 

بن  عمر  ال��ف��اروق  �شرية  يتناول  تليفزيونى 

االإ�شلم  ل�شالح  ا  اإيجابياً عملاً  اخل��ط��اب 

ذلك  اآخ����رون  ع��ار���س   بينما  وامل�����ش��ل��م��ني، 

ومالوا اإىل حترمي عر�س امل�شل�شل لتج�شيده 

�شخ�شيات من �شحابة الر�شول.. هذا اجلدل 

حول  ا  عاماً ع�شرين  من  اأكر  قبل  اأثري  ذاته 

فيلم )الر�شالة( الذى اأجنزه املخرج العربى 

اد بدعم من حكومات وهيئات  العَقّ ال�شورى 

حرية التعبري
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من  بها  لي�شخر  ب�شنوات  بعدها  متلوف( 

وتزمتهم  امل�شايخ  لبع�س  الفكرى  اجلمود 

العقدين  ف��ى  االجتماعية  امل��ت��غ��ريات  اإزاء 

الرابع واخلام�س من القرن الع�شرين. 

اإ�شلمية اأنفقت ب�شخاء على اإنتاجه اأملاً فى 

�شعوب  على  للإ�شلم  جميلة  �شورة  عر�س 

اأخرى  اإ�شلمية  بلد  مت  حَرّ بينما  العامل.. 

وقتها من  امل�شرية  وكانت احلكومة  عر�شه 

البلد التى منعت عر�س الفيلم. 

وتتعدد حاالت و�شور عدم االإجماع بني 

امل�شلمني فى تفا�شيل احلياة فبينما ال يرى 

بع�شهم غ�شا�شة فى تزيني جدران امل�شاجد 

بر�شوم ت�شور بع�س ال�شخ�شيات مثل االإمام 

م  على ر�شى اهلل عنه فاإن البع�س االآخر يحِرّ

مه. ذلك ويجِرّ

امل�شلمني  بني  والتعار�س  التفاوت  هذا 

يراه بع�شهم �شفة �شلبية ت�شتتهم وحتول دون 

اأبرز واأهم �شماته  وحدتهم، لكنها فى ظنى 

املميزة واالإيجابية، فقد �شاء اخلالق اجلليل 

اأن يعلى من �شاأن االإن�شان وقدراته واأن تكون 

وتقدير  اختيار  فى  االأع��ل��ى  ال�شلطة  لعقله 

م�شاحله، والقاعدة العامة فى تقدير االأمور 

العامة  امل�شلحة  هى  ا  دائماً حولها  املخَتَلف 

واإن  حتى  مباح،  املجموع  ل�شالح  ك��ان  فما 

كما  اخلا�شية  هذه  من  االآراء  بع�س  خالف 

جمال  ال  اأى  االإ���ش��لم  فى  كهنوت  ال  ذكرنا 

دين  لرجال  وال  مقد�شة  دينية  ل�شلطة  فيه 

يحتكرون تف�شريه وحتديد تعاليمه الأن القراآن 

فى  االإن�شانى  العقل  بقدرة  �شما  قد  الكرمي 

ليتدبر  والتفكري  الكون  فى  والتاأمل  التفكري 

الفرد بنف�شه قدرة اخلالق االأعظم وحكمته 

قيد  اأى  من  ا  ح��راً موقفه  يختار  اأن  عليه  ثم 

ويتحمل تبعاته وقدره.  

فليكفر(  �شاء  ومن  فليوؤمن  �شاء  )فمن 

وهذا  بعد..  ومن  قبل  من  وحده  هلل  فاالأمر 

امل�شلمني  م��ن  ا  ك��ث��رياً منح  اخل��ا���س  الطابع 

حرية االإبداع واالجتهاد الفكرى، وظهر من 

للتعبري عن  الفنون  اأجاد توظيف  بينهم من 

ذواتهم وما ياأملونه من رفعة لدينهم ك�شيغ 

والغناء  النبوى  وامل��دي��ح  الدينى  االإن�����ش��اد 

للمقامات  ��ا  وف��قاً ال��ق��راآن  وت���لوة  ال�شوفى 

املو�شيقية املعروفة.

ر�شامى  موقف  ذل��ك  عن  ا  بعيداً ولي�س 

فى  وج���دوا  ال��ذي��ن  امل�شريني  الكاريكاتري 

ما  االإ���ش��لم  �شيوخ  بع�س  و�شلوك  م��واق��ف 

ر�شوم  فظهرت  ال�شاخر  النقد  ي�شتدعى 

الفنان حممد عبد املنعم رخا  تنتقد ال�شيخ 

امل��راغ��ى اإم���ام اجل��ام��ع االأزه���ر مل��ا ظهرت 

الإ�شفاء  �شعيه  فى  امللكى  للق�شر  م�شاندته 

الطابع الدينى لل�شلطة امللكية في�شبح امللك 

ويزيد  االإ�شلمية  لل�شريعة  ا  وفقاً هو احلاكم 

امل�شتند  ال��وف��د  ح��زب  مواجهة  ف��ى  ق��درت��ه 

القبول  من  ا�شتمدها  د�شتورية  �شرعية  اإىل 

رخا  يعط  مل  االن��ت��خ��اب��ات..  ع��رب  ال�شعبى 

مهما  ال��دي��ن  با�شم  يتحدثون  مل��ن  ح�شانه 

كانت منا�شبهم.

ونف�س املوقف اتخذه الفنان عبد ال�شميع 

)ال�شيخ  �شخ�شيه  ابتكر  ال���ذى  اهلل  عبد 

م�سهد بانورامى من ر�سوم اجلرافيتى
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وكانت تلك االأعمال جتد ا�شتجابة �شعبية 

ا  نقداً فيها  وجد  وقتها  العام  ال��راأى  الأن  لها 

امل�شايخ بح�شبانهم ب�شر  ل�شلوكيات ومواقف 

ي�شعى  اإمن��ا  ونقدهم  مع�شومني..  ر�شلاً  ال 

لك�شف �شلبية مواقفهم ال التعري�س وال النيل 

فنون  نطاق  فى  كذلك  واحلال  دينهم..  من 

القدمية  املخطوطات  تزين  التى  الت�شوير 

ون�شخ القراآن الكرمي ومناذجها حمفوظة فى 

اأغلب متاحف العامل.

الزخرفة كانت جتربة  واأبعد من حدود 

الفنان الت�شكيلى امل�شرى حممد حجى حني 

ذاته  القراآن  لر�شم  �شجاعة  مبحاولة  ب��ادر 

�شفحاته  زخرفة  من  ا  متبعاً كان  كما  ولي�س 

وهوام�شه.. وكان م�شعاه اأن يعرب عن معانى 

تقرب  ت�شكيلية  بعنا�شر  ال��ق��راآن��ى  الن�س 

اأن  وحت��اول  امل�شاهدين  اإدراك  من  املعانى 

�شور  فى  الداللة  املطلقة  العبارات  ت�شيغ 

ا ميكن  جم�شمة.. وحقق الفنان الكبري جناحاً

املجلة  اأع��داد  توزيع  بتزايد  عليه  اال�شتدالل 

الر�شوم  ن�شر  فى  ا�شتمرت  التى  االأ�شبوعية 

م�شاحبة ملقاالت الدكتور م�شطفى حممود 

بعنوان )روؤية ع�شرية للقراآن(.

اأم���ا ع��ن امل��وق��ف االأخ���ري م��ن الر�شوم 

)اجلرافيتى(،  اجل�����دران  ع��ل��ى  ال��ث��وري��ة 

ال�شياق  ع��ن  ا  ب��ع��ي��داً ��م��ه  ن��ق��ِيّ اأن  في�شعب 

فهذه  ال���راه���ن..  وال�شيا�شى  االج��ت��م��اع��ى 

التى عا�شها  الثورية  للحالة  الر�شوم جت�شيد 

�شاغ  حيث  يناير   25 منذ  امل�شرى  ال�شارع 

الوعى اجلماعى للمتظاهرين اأهداف الثورة 

اإيجازه مبنى ومعنى  بليغ فى  ب�شكل حا�شم، 

وبكل  اجتماعية(  عدالة  حرية/  )عي�س/ 

الكثريون  واأ�شاليبه عرَبّ  الفنى  التعبري  �شيغ 

طموحات  من  اجلميع  بوجدان  يجي�س  عما 

ر�شوم  ظهرت  ال�شياق  ه��ذا  فى  وخم���اوف، 

معنوياتهم  برفع  الثوار  اأزر  ت�شد  اجل��دران  

النظام  اأن�����ش��ار  م��ن  خ�شومهم  وتف�شح 

على  لللتفاف  يجاهدون  الذين  واملنافقني 

الثورة وتروي�شها.

ومع تداعى االأحداث و�شقوط ال�شهداء.. 

و�شيلة  هى  الثورية  اجل���دران  ر�شوم  كانت 

وت�شحياتهم  ���ش��وره��م  واإب��ق��اء  متجيدهم 

القتلة  تدين  اجلميع   مواجهة  فى  �شاخ�شة 

وتف�شح من تواطاأ معهم وخذل الثوار.

ال�شور  بع�س  م��ن  ذل��ك  على  ن�شتدل 

املعروفة واأبرزها �شورة ال�شهيد ال�شيخ عماد 

عفت التى تعر�شت للت�شويه اأو الطم�س اأكر 

الثوار  الفنانون  من مرة  وفى كل مرة يعيد 

ويف�شرون  ال�شهيد  ال�شيخ  ل�شورة  البهاء 

ال�شهيد  ميثله  مبا  الطم�س  حم��اوالت  تكرار 

كنموذج لل�شيخ املعمم ال يرتفع عن  امل�شاركة 

الثورة ومطالبها  الدفاع عن  بكل طاقته فى 

االأ�شا�شية بينما كان غريه ال يقدمون للثورة 

بتحقيق  عنها  وان�شغلوا  اإن�شائية  عبارات  اإاَلّ 

ال�شيخ  فاأ�شبح  و�شخ�شية،  حزبية  منافع 

النقي�س  هو  وا�شت�شهاده  حياته  فى  ال�شهيد 

املقارنة  من  التهرب  يحاولون  لهم  الفا�شح 

فى  كلمهم  لن�شيان  وي�شعون  وبينهم  بينه 

تربير جرائم القتلة واإلقاء التبعة على الثوار 

اأمثال )ال�شيخ املتهور(. 

حمو  ملحاولة  يكفيهم  ا  �شبباً ذلك  األي�س 

�شور ال�شهداء من اجلدران وحمو الثورة من 

ذاكرة النا�س؟

ا الدافع  لقد اأدرك الوعى ال�شعبى �شريعاً

ر�شومه،  لطم�س اجلرافيتى وحمو  احلقيقى 

باعتذار  وال  البع�س  بتربير  يكرتث  مل  ل��ذا 

لتعود   جديد  من  الع�شرات  وجتمع  احلكومة 

ولتوا�شل  ال��ر���ش��وم  اإىل  جديد  م��ن  احل��ي��اة 

اجلدران هتافاتها الثورية. 

وجوه ال�سهداء تزين جدران ميدان التحرير
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تت�شابه املدن، وتت�شابه الأماكن، وتت�شابه 

مدينة  تكن  مل  والفنارات..  املنارات  ا  اأي�ضً

بور�ضعيد حني من�ضئها �ضوى �ضريط �ضاحلى 

واخلم�ضني  الأربييعييني  بييني  عر�ضه  ييييراوح 

مًرا يقع بني بحرية املنزلة والبحر الأبي�ض 

هبوب  اأثناء  املياه  ُتغطيه  �ضريط  املتو�ضط، 

العوا�ضف التى تاأتى من البحر اأو البحرية، 

نف�ض الأمر مع املدينة الأقدم - الأ�ضكندرية 

�ضقة  فوق  الأكرب  الأ�ضكندر  بناها  التى   –
والبحر  مريوط  بحرية  بني  تف�ضل  �ضيقة 

امل�ضرية  الييقييرييية  عند  املتو�ضط  الأبييييي�ييض 

بني  ن�ضاأتا  املدينتان  راقوتي�ض،  الفرعونية 

كعرو�ضتني  البحر  وعمدهما  وبحرية  بحر 

املدينتان  ت�ضابهت  وكييمييا   .. عرائ�ضه  ميين 

 – مثيله  مع  القدمي  بور�ضعيد  فنار  ت�ضابه 

فنار الإ�ضكندرية – فالفناران مثالن حّيان 

وتقارب  الأفكار  وتالقى  احل�ضارات  لتالقح 

الب�ضر، الفنار الأقدم – فنار الأ�ضكندرية – 

اأو كما اعتدنا اأن ن�ضميه – منارة الأ�ضكندرية 

– بناه املعمارى الإغريقى �ضو�ضراتو�ض عام 

على  الثانى  بطليمو�ض  عهد  فى  ق.م   280

مقربة من جزيرة فارو الفرعونية القدمية، 

وكنيته..  ا�ضمه  منها  الييفيينييار  اأخيييذ  والييتييى 

تالقى  على  حييّى  �ضاهد   - فنار   - ومييفييردة 

احل�ضارات وتالقحها، فجزيرة فارو جزيرة 

وتعنى  الييقييدم،  �ييضيياربيية  مقد�ضة  فرعونية 

الربج  العربية  اللغة  فييى  )فيينييار(  مييفييردة 

مفردة  وُتاثلها  ال�ضفن،  لإر�ييضيياد  امل�ضيء 

وبنى  اليونانية..  اللغة  FANARION فى 
مائة  بطول  الأ�ضكندرية   فنار  �ضو�ضراتو�ض 

14

بني بحر وبحرية 

فنار  بورسعيد
أقدم  مبنى  خرسانى  فى  العالم 

�أ�سامة كمال

الفنار عام 1907 بعد�شة فرانك لي�شر البحار الأمريكى
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مين  طيوابيق  ثيالثة  وبارتفاع  مًرا  وع�ضرين 

املرمر الأبييي�ض، ويعلو الفنار تثال هيلو�ض 

يعلوه   القدماء،  الإغييريييق  عند  ال�ضم�ض  اإلييه 

بج�ضده العارى وال�ضعلة  فى يده والتاج على 

راأ�ضه، لتكون ال�ضم�ض والنور دلياًل لل�ضالني 

فى غياهب البحر ونوًرا لكل �ضاكنى املدينة.. 

وبعد اإن�ضاء فنار الأ�ضكندرية مل يعد باملدينة 

عاطل واحد، وحتولت املدينة اإىل ميناء من 

اأعظم املوانئ البحرية فى الع�ضر القدمي.. 

ففى  بور�ضعيد،  فنار  مع  ال�ضيء حدث  نف�ض 

عام  اأبييريييل  �ضهر  من  والع�ضرين  اخلام�ض 

فيه  ن�ضاأت  الييذى  املكان  نف�ض  وفييى   ،1859

قناة  حفر  اأعييمييال  بييداأت  بور�ضعيد،  مدينة 

فنار  اإنيي�ييضيياء  فكرة  بيييداأت  ومعها  ال�ضوي�ض 

ميناء  اأ�ضيء  البداية  وفى  الوليدة،  للقناة 

بور�ضعيد بوا�ضطة فنار خ�ضبى على ال�ضاحل 

ل تتعدى اإ�ضاءته م�ضافة ع�ضرة اأميال، وبعد 

 1869 عام  اأوائييل  فى  الغربى  احلاجز  بناء 

امليناء  وتو�ضعات  يتنا�ضب  فنار  اإن�ضاء  تقرر 

ال�ضهري  بور�ضعيد  فنار  فاأن�ضئ  اجلييديييدة  

على �ضكل  برج مثمن ال�ضكل  ي�ضل ارتفاعه 

فنار بور�شعيد قدمًيا

فنار بور�شعيد بعد اأن 

حا�شرته الأبنية
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طولًيا  ومطلى  ميييًرا،  وخم�ضني  �ضتة  اإىل 

ال�ضفن  لإر�ييضيياد  والأ�ييضييود  الأبي�ض  باللونني 

نهاًرا، وُيعطى وم�ضة �ضوء كل ثالثني ثانية، 

ع�ضرين  بعد  على  ال�ضفن  قائدو  ي�ضاهدها 

النهارية فيمكن  العالمات  اأما  مياًل بحرًيا، 

الفنار  وُيعد  اأميال،  ثمانية  بعد  على  روؤيتها 

اأول مبنى  خر�ضانى فى العامل لأن اخلر�ضانة 

ولي�ض  م�ضتقلة  بناء  كمادة  بنائه  فى  دخلت 

بدعامات  تدعيمها  مع  للح�ضو  كمادة  فقط 

خطة  �ضمن  بور�ضعيد  فنار  واأن�ضاأ  معدنية.. 

 –  1830( اإ�ييضييميياعيييييل  اخليييدييييوى  اأقيييرهيييا 

باإن�ضاء  امل�ضرية  البحرية  لتطوير   )1895

الأبي�ض  البحر  �ضاحل  على  متعددة  فنارات 

ر�ضيد  وفنار  الربل�ض  فنار  منها:  املتو�ضط 

الرب  راأ�ض  دمياط جتاه  وفنار  1868م،  عام 

وفنار بور�ضعيد عام 1869م، وفنار العجمى 

عام 1873م وفنار حاجز امليناء عام1876 م 

1877م.. وكل الفنارات  وفنار القبارى عام 

ا فنار بور�ضعيد مت اإن�ضاوؤها بخربات  خ�ضو�ضً

وفرن�ضية، فى �ضفحة جديدة من  اإجنليزية 

�ضفحات تالقى احل�ضارات وتقارب الب�ضر، 

الكهربائية عام  بالأجهزة  الفنار  ومت تزويد 

1955 بعد اأن كان يعمل بالغاز، وظل الفنار 

يعمل بكفاءة عالية منذ اإن�ضائه وحتى م�ضتهل 

الثمانينيات، ومل يتوقف �ضوى فى الفرة من 

1975 ب�ضبب ظروف  1967 وحتى عام  عام 

من  تبعها  وما  واإ�ضرائيل  م�ضر  بني  احلرب 

اإغالق لقناة ال�ضوي�ض اأمام املالحة العاملية.. 

الثمانينيات  همل فنار بور�ضعيد مع بداية 
ُ
واأ

من القرن الفائت وحا�ضرته املبانى من كل 

ال�ضهرية  البي�ضاء  الأبييراج  ا  خ�ضو�ضً ناحية 

التى ي�ضفها اأبناء املدينة بعمارات البودرة، 

واأثييير ذلييك على مييدى وقييوة اإ�ييضيياءتييه جتاه 

اإىل  بامل�ضئولني  واأدى  للقناة  العابرة  ال�ضفن 

بور�ضعيد  اإ�ضتاد  بجوار  بديل  فنار  اإن�ضاء 

التى  ال�ضكنية  الأبيييراج  ح�ضار  عيين  بعيًدا 

بالذكر  وجدير  املدينة..  فى  �ضق  كل  طالت 

�ضابو  معهد  اأ�ضاتذة   من  فرن�ضًيا  وفييًدا  اأن 

بور�ضعيد  زار حمافظة  بفرن�ضا  تور  وجامعة 

اأنباء غري دقيقة  عام 2007 بعد اأن تواترت 

القدمي،  بور�ضعيد  فنار  اإزالة  باقراب  ُتنبئ 

جمرد  اإىل  املبنى  حتييول  اأن  بعد  ا  خ�ضو�ضً

ل�ضالمة  الييعيياميية  الهيئة  اأقيي�ييضييام  ميين  ق�ضم 

الفرن�ضى  الوفد  واأهييدى  البحرية،  املالحة 

كامل   م�ضطفى  بور�ضعيد  ملحافظ  وقتها 

ا عن بور�ضعيد واأ�ضطوانة مدجمة  كتاًبا خا�ضً

�ضورة  اآلف  ثييالثيية  عييلييى  يييزيييد  مييا  حتيييوى 

القدمية..  بور�ضعيد  مبانى  عن  فوتوغرافية 

ومُيثل فنار بور�ضعيد ملثقفى وفنانى بور�ضعيد 

فيقول  مدينتهم،  مالمح  من  مهًما  ملمًحا 

واملحامى  القا�ض  زرد  �ضيد  الأ�ييضييتيياذ  عنه 

حلقوق  ميي�ييضيياواة  مييركييز  ومييدييير  بالنق�ض 

16

فنار بور�شعيد
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اأنه كما لالإن�ضان حقوق  الإن�ضان ببور�ضعيد: 

ا له حقوق يجب  يجب مراعاتها  فالأثر اأي�ضً

امل�ضرع  يغفل  ومل  عنها،  والييدفيياع  حمايتها 

من  الثانية  املييادة  فى  وورد  ذلييك  امل�ضرى 

الذى �ضدر فى  الآثار اجلديد  قانون حماية 

اأثرًا كل عقار  اأنه ُيعترب   :2010 م�ضتهل عام 

اأو  املختلفة  احل�ضارات  اأنتجته  منقول  اأو 

والأديييان  والآداب  والعلوم  الفنون  اأحدثته 

منذ ع�ضور ما قبل التاريخ وخالل الع�ضور 

عام  مائة  قبل  ما  حتى  املتعاقبة  التاريخية 

متى وُجد على اأر�ض م�ضر، وكانت له قيمة 

باعتباره مظهًرا  تاريخية  اأو  اأثرية  اأهمية  اأو 

من مظاهر احل�ضارات املختلفة التى قامت 

اأو كانت لها �ضلة تاريخية  على اأر�ض م�ضر 

بها، مما يعنى اأن فنار بور�ضعيد الذى اأن�ضئ 

منذ ما يقرب من مائة واأربعني عاًما، �ضار 

اأو  هدمه  وعييدم  عليه  احلييفيياظ  يجب  اأثيييًرا 

اأدباء  موؤتر  به  نادى  ما  نف�ض  وهو  اإزالته، 

طالبوا  حينما   ،2010 عييام  و�ضيناء  القناة 

وزير الثقافة الأ�ضبق فاروق ح�ضنى باحلفاظ 

للمالحة  متحف  اإىل  وحتويله  الفنار  على 

املدينة..  فى  اأثيير  اأقييدم  باعتباره  البحرية، 

الفوتوغرافى:  وامليي�ييضييور  الفنان  وي�ضيف 

اأن  ناحيته  ميين  حييياول   اأنييه  منت�ضر:  وليد 

على   ت�ضويره  بعد�ضة  ويقب�ض  الزمن  يوقف 

بور�ضعيد القدمية قبل اأن تزول وتختفى معها 

املدينة،  على  مييرت  التى  ال�ضنوات  طبقات 

والفنار جزء من ذاكرة املدينة واحلفاظ عليه 

حفاظ على الذاكرة من التبدد والتال�ضى.. 

ومثله املوؤرخ البور�ضعيدى وليم قو�ضه، ع�ضو 

واأحد  ببور�ضعيد،  للثقافة  الأعييلييى  املجل�ض 

اأن  يييرى  والييذى  وحمبيها،  املدينة  مييوؤرخييى 

اأن  وعلينا  لتبقى،  ُخلقت  بور�ضعيد  مدينة 

نحفظ مبانيها القدمية من الزوال، واملدينة 

تلك عدًدا هائاًل من املبانى التاريخية مثل: 

مبنى هيئة قناة ال�ضوي�ض )القبة(، وتر�ضانة 

وبيت  ال�ضاعة،  ومبنى  البحرية،  بور�ضعيد 

اأوجيني، والفيالت اخلا�ضة مبوظفى وعمال 

التوفيقى،  وامل�ضجد  ال�ضوي�ض،  قناة  هيئة 

العبا�ضي،  وامل�ضجد  �ضبارة،  لطفى  م�ضجد 

الأجنبية  اجلاليات  تتلكها  التى  الكنائ�ض 

وجهة  ميين  فييالأميير  باملدينة..  عا�ضت  التى 

ال�ضوء  بيت  اأو  الفنار  على  يقت�ضر  ل  نظره 

مليئة  فبور�ضعيد  الأوربيييييييون،  ي�ضميه  كما 

املدينة  مبانى  على  ال�ضوء  بعث  اأجييل  ميين 

يبعث  كان  مثلما  تاًما  واملن�ضية،  املهجورة 

العابرة  ال�ضفن  اإىل  ب�ضوئه  بور�ضعيد  فنار 

لقناة ال�ضوي�ض. 

يوليها  من  اإىل  حتتاج  وفنية  تاريخية  باآثار 

فنانى ومثقفى  العديد من  رعايته.. وهناك 

بور�ضعيد يحملون نف�ض الهم ونف�ض الهدف، 

جهودهم  لتوحيد  حميياوليية  بينهم  وجتيييرى 
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 )1(

اأمل نتفق على احتمال؟

�ضلواتنا ت�ضمن، 

لكى  احلديقة،  فى  املت�ضاغبة  �ضلواتنا 

يتحر�ش الرفيقان كيفما �ضاء، 

البيت، فى النهاية، �ضيقام، 

والأ�ضدقاء: �ضي�ضاعفون الأم�ضية، 

الهالة: �ضتت�ضع للفاقدين، 

�ضتخا�ضم  تريدين:  التى  وامل�ضاحلة 

املا�ضى

كفاية   « وتغنني:  اأف�ضل،  ترينه  رمبا  و 

» نورك علَىّ

)2(

على  تخ�ضبى،  ممراتنا:  مايعرب  بكل 

الر�ضولة اأن تغر�ش ف�ضيلة قيامات، 

هكذا  كوثرات تعرف م�ضتحقني، 

مل كمنت فى طريقك، اإذن،

 اإن 

مل 

تدلنى 

حرائق 

زاهية 

اخل�ضرة؟

بعض مهارات عزلة
�أحمد زرزور

)3(

اأعرف نعمتك على القلب/ النقمة فى 

عّدها التنازىل 

كل لقاء: ثورة معلومات،

 لتنفجر قماقم على اأغبيائها، 

يحدق  ين�ضم،  ور�ضتنا،  يحب  وج��ّن��ّى 

فينا ويتعجب: 

كيف 

بهذه ال�ضرعة 

اأجنبتمانى؟

)4(

لي�ش من ال�ضهل �ضداقتنا، مًعا: �ضقطنا 

من مو�ضيقى ت�ّضري كواكبها، كل مو�ضيقى 

بلون، كل هذه املخاتالت طبيعية جًدا، 

فى  ا�ضتمروا  م��زع��ج��ون/  مثلنا  ق��وم 

هدوئكم، رجاء، ر�ضاقة اأحزاننا: لوح، 

اأطفال مي�ضون، وحوله  ترفرف  فقط: 

بحار كالتى فى عينيك، 

اأنا ابنك الذى يربى م�ضتحيالت، 

للح�ضاد.. ارب�ضى 

املالك  ف��رح  غ�ض�ضنا:  م��ًع��ا،  وكلما، 

احلار�ش ب�ضديقيه، وزادهما حدل،

اأجتربني عناًقا، لي�ش له اأع�ضاء؟

�ضنحرتم التقاليد، ليكت�ضف »اخلراط« 

من

بالآخر 

حمجوب 

عنه.

)5(

روحك،  ام�ضكى  لتهمد،  يالأفاعيل 

هادر: كل هذا الفرح لدرجة خوف، 

منا،  اأو  اإلينا  ب�ضجار،  لتعبئى  معى: 

ي�ضلح  وك���ل  ا�ضرتاتيجيتنا،  ن��ع��رف 

وقودا، 

ل����ن ت��ت��ح��ج��ر ع���ت���ب���ة، امل��خ��ط��ط��ون 

مناه�ضون،

الأ�ضرار العظيمة، نرفع رايات عليها، 

ومن كل فج، عا�ضقون يحجون، 

بو�ضاو�ش وابت�ضامتى: زرك�ضى �ضتائر،

مل اإذن 

هناك 

�ضفا 

 و

مروة ؟

)6(

اأقوياء  اإنهم  بزمازم،  مائدة  تهبط  مل 

مار�ضوا �ضعف حمبة، 

كل الرتتيبات جاهزة لو و�ضعنا خمرًزا 
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فى موا�ضعه،

ان�ضع اأيها ال�ضدر 

وعلى �ضاعر: ترمن

وعن األفة:  ترجال اأيتها ال�ضاقان، 

واقرتبا 

من 

ربكة 

)7(

تلك مغامرة اجلمال  لي�ضري 

الق�ضيدة لتكوكب

الأر������ش حت��ت��اج ���ض��ع��ري��ة، ك��م��ا يقول 

»هيدجر«

تفا�ضيلك، بخائنني، تذخر 

وال�ضباحات ماأهولة بوعود

والنقو�ش: جمازفة 

 « ك.«�ضليمان  عا�ضفة:  ابنة  ول��دي��ك 

تكلم 

ك« �ضليمان« نتن�ضت 

اأما ورورد جنونى 

وحرير وح�ضتى 

ونعا�ش مدائنى

وترمل اإمرباطورياتى:

فهى اإكليل 

الأجرا�ش  كني�ضة:  اأو  م�ضجد  فى  نتّوج 

�ضتوؤذن، 

تراتيلنا، اجلميع لها يرنو،

كل الثورات �ضحيحة، من غرفتنا تبداأ، 

ولن تاأكل اأبناء تر�ضعهم، 

لتفطمى يديك عن اإ�ضعال،

وب«فال�ش باك« لتلوذى 

من 

رجفة

)8(

احت�ضنينى اأيتها املنذورة، وفى مكنون: 

�ضعينى 

لي�ش كاأنا�ضيدى، ولي�ش كاأ�ضابع، 

تلك 

مهارات 

عزلة

)9(

حلركات  نف�ضه:  ي��ع��ّد  اأن  لن��ت��ظ��ارك 

ليلة، 

كل اجتهاد يتقدم،

بفاعل  ف��ق��ط،  م��ف��ع��ول��ة  لاأت�������ض���ورك 

ومفعول  مًعا: جترى اأنهار،

اإذا التحمنا: فرا�ضات ت�ضكر 

وتلدغ 

اأوهاما 

)10(

لي�ش كاحلنان دين،

كل الثقوب ال�ضوداء تعرف،

حتى الأ�ضجار املقطوعة،

والع�ضافري امليتة فى ذاكرة ال�ضتاء،

لوجود لعدم

كل 

اإىل 

ربيع 

)11(

هكذا: يناير خطط لنا،

ومن يخطط، نكن عند ح�ضن ظن، 

مهياآن لكل حلم = التاأويل واحد، 

عّرافة قالت: بفطرة يرتجم، 

وبارع فى مو�ضيقاه، 

ا فى ماأزق، مرح، وخ�ضو�ضً

عن اأبيه ورث ج�ضارة غزل

 و: بنوة رم�ضانات، عن 

اأمه

)12(

ماذا، لديك، له؟

اأت�ضتطيعني اإجابة فى غيبة اتفاق،

 غيبة احتمال،

غيبة اقت�ضام اأم�ضيات

مرتبة 

من 

ما�ش ؟

قبل  املجلة  ف��ى  للن�شر  الق�شيدة  ه��ذه  ال�شاعر  اأر���ش��ل 

رحيله باأ�شبوع

اخلراط: اإدوار اخلراط

�شليمان: النبى �شليمان 
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���ش��ه��د متحف  امل��ا���ش��ى  ���ش��ب��ت��م��ر   16 ي����وم   

»اأمريكا  معر�ض  اأفتتاح  للفنون  »برمنجهام« 

نورمان روكويل« الذى ي�شلط ال�شوء على �شتني 

عاماً تعتر من اأهم الفرتات املليئة بالأحداث 

حيث  الأمريكية,  املتحدة  ال��ولي��ات  تاريخ  فى 

�شملت ال��ف��رتة  اأرب��ع��ة ح���روب, وح��دث خاللها 

الك�شاد الإقت�شادى الكبري, و اإكت�شاف الف�شاء, 

كما �شهدت حركات التمرد واملطالبة باحلقوق 

املدنية,  كل هذه الأحداث  ظهرت ب�شكل وا�شح 

االر�شام  »نورمان روكويل«   فى لوحات ور�شوم 

وهى    , ال��ع��امل  م�شتوى  على  الأه���م  ال�شحفى 

معرو�شة الآن فى متحف »برمنجهام للفنون«  

و �شي�شتمر هذا العر�ض حتى 6 يناير2013.

لأكرث من �شبعة قرون, كان جميع الفنانني 

ف���ى ن�����ش��ف ال���ك���رة ال���غ���رب���ى ي��ع��م��ل��ون خلدمة 

الكني�شة  رج��ال  من  وال�شلطة  ال��رثوة  اأ�شحاب 

التغيري  والأ�شياد وكبار الإقطاعيني.   وحدث 

, عندما حلت �شناعة  التا�شع ع�شر,  فى القرن 

و  للفنانني,  التقليديني  ال��رع��اة  حم��ل  الن�شر 

اأ�شبح النا�شر هو رب العمل اجلديد للفنان  فى 

املطبوعات  اأ�شبحت  و  اجل��دي��دة,  املرحلة  تلك 

بدل  الفنانني,  اأع��م��ال  لعر�ض  منا�شبا  م��ك��ان��اً 

من الكني�شة و ق�شور النبالء والإقطاعيني, و 

للمطبوعات  اأو  لل�شحافة  الر�شم  اأ�شبح  هكذا 

على وجه العموم مهنة جديدة, خلقتها الثورة 

ح���دث فى  ال���ذى  ال��ك��ب��ري  وال��ت��ط��ور  ال�شناعية 

زي��ادة حركة  اأ�شهم فى  ال��ذى  الطباعة,  جم��ال 

والدوريات  الكتب  كانت  ملا  و  والتوزيع,  الن�شر 

والرتفيه خالل  للثقافة  الرئي�شى  امل�شدر  هى 

ع�شر   التا�شع  ال��ق��رن  نهايات  م��ن  ال��ف��رتة  تلك 

وخالل العقود الأوىل من القرن الع�شرين , و 

لأن الر�شوم و ال�شور لها دور رئي�شى فى زيادة 

وا�شعة من  ل�شرائح  املطبوعة  التوزيع وو�شول 

بالر�شامني  ال�شديد  الإه��ت��م��ام  ب���داأ  اجل��م��ه��ور, 

وزاد الطلب عليهم بطريقة مل ي�شبق لها مثيل.  

واأ�شبح  فنانو هذه املرحلة  ميثلون جزءا من 

روكــــــــويــــــــل نــــــورمــــــــــــان   
ســــــتـــــون  عـــامــــــًا  ضــد  العنصــــــــــريـــة

حممد �أبوطالب

للر�شم  ال��ذه��ب��ى  ال��ع�����ش��ر  ب��ا���ش��م  ع��رف��ت  حقبة 

ال�شحفي.  كما �شاهموا فى ت�شكيل ال�شخ�شية 

الأمريكية التى حر�شت على دعم وت�شجيع كل 

ما ي�شاعد على احت�شان تطلعات الأمة باأكملها 

بعد مرحلة احلرب  الأمريكي.  لت�شكيل احللم 

الأهلية.

ال��ك��ب��ري ف���ى جم����ال الن�شر  ال��ت��و���ش��ع  ك����ان 

عندما    ,1917 و   1865 ع��ام��ى  ب��ني  املرحلة  ف��ى 

م�شاريع   جم��م��وع��ة  م���ن  ال��ن�����ش��ر  دور  حت��ول��ت 

�شغرية اإىل موؤ�ش�شات اأمريكية عمالقة.  و بعد 

من  املئات  اإ�شدار  مت  مبا�شرة,  الأهلية  احل��رب 

الدوريات  ع��دد  لريتفع  اجل��دي��دة,  املطبوعات 

من 700 دورية فى عام 1865, اإىل 5000 دورية 

بحلول عام 1900.

 »1978  -  1894 روك���وي���ل  »ن���ورم���ان  دخ���ل 

دائ����رة ال����ش���واء ف��ى ه���ذه  امل��رح��ل��ة ال��ت��ى حقق 

درجات   اأعلى  ال�شحفى  الر�شم  و   الن�شر  فيها 

الإهتمام والتقدير الإجتماعي, و فى وقت زاد 

دور  قبل  من  الفنانني  على  كثرياً  الطلب  فيه 

الن�شر ووكالت الدعاية والإعالن.

اأ���ش��ب��ح  »روك���وي���ل« ال��ف��ن��ان الأك����رث �شهرة 

خ���الل ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن م���ن خ���الل لوحاته 

رائع,  فنى  عمل   4000 ع��ن  ت��زي��د  ال��ت��ى  املبهرة 

الأ�شبوعية  للمجلة  ر�شمها  غ��الف��اً    323 منها 

اإيفننج  »�شرتداى  الإنت�شار   وا�شعة  الأمريكية 

ب��و���ش��ت«, وال���ت���ى ك��ان��ت ال�����ش��ب��ب ال��رئ��ي�����ش��ى فى 

من  الع�شرينيات  فى  كان  منذ  الكبرية  �شهرتة 

عمره, وقد ع�شق النا�ض ر�شومه لأنها  ر�شدت 

»الر�شم للمطبوعات مهنة النبالء, وهذا من الأ�شباب التى دفعتنى لإحرتاف هذا 

اللون من الفن. وهذه مهنة لها تقاليد كبرية, مهنة اأنا فخور بالإنتماء اإليها«

نورمان روكويل
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و�شجلت تفا�شيل حياتهم اليومية, وعرت عن 

اأفراحهم واأحزانهم فكانت مراآة �شادقة للحياة 

واأرتبطوا  الفنان  النا�ض  اأح��ب  لذا  الأمريكية, 

بلوحاته التى يرون فيها اأنف�شهم, فاأعادوا هذه 

اللوحات على هيئة مل�شقات وتقاومي و اأ�شكال 

اأخرى متنوعة , كما نزع  العديد من املعجبني  

و  »روك��وي��ل«  ر�شوم  عليها  التى  املجالت  اأغلفة 

و�شعوها داخل براويز جميلة لالإحتفاظ بها.

ن���ورم���ان روكويل«   »اأم���ري���ك���ا  م��ع��ر���ض  ف���ى 

للفنون«,   »برمنجهام  متحف  ي�شت�شيفه  الذى 

والإنبهار,  ال�شعادة  م��ن  بكثري  امل�شاهد  ي�شعر 

لأنه بب�شاطة �شيكت�شف اأنه ي�شتعر�ض �شتة عقود 

323 غالف من اأغلفة جملة  من الزمان  عر 

»روكويل«  ر�شمها  ب��و���ش��ت«  اإي��ف��ن��ن��ج  »����ش���رتداى 

52 لوحة  اإ�شافة اإىل   ,1963 1916 و  بني عامى 

اأبدعها  ال��ت��ى  الت�شكيلية  اأع��م��ال��ه   م��ن  اأ�شلية 

ا���ش��ت��ط��اع من  و  ال�شحفي,  ال��ر���ش��م  ع��ن  ب��ع��ي��دا 

اأكرث  ب�شكل  روؤيته للحياة  التعبري عن  خاللها 

تتيحه ظروف  كانت  اأك��رث حت��رراً مما  و  عمقاً 

العمل ال�شحفي. 

الأ�شلية  اللوحات  اجلمهور  �شاهد  عندما 

الذى  الأ���ش��ل��ى  مبقا�شها  معرو�شة  لالأغلفة  

يزيد كثريا عن مقا�ض املجلة, اكت�شف الكثريون 

حتى من كانوا يعتقدون اأنهم يعرفون »نورمان 

مهارات  لديه  كانت  الفنان  ه��ذا  اأن  روك��وي��ل«, 

اإ�شافة  العمل,  بتقنيات  كبرية  ودراي��ة  متعددة 

اإىل م��ق��درت��ه ال��ه��ائ��ل��ة غ��ري امل��األ��وف��ة ف��ى فهم 

ال��ف��ائ��ق فى  ال��ق�����ش��اي��ا و متكنه  و  امل��و���ش��وع��ات 

وباإتقان  قيا�شي,  التعبري عن ذلك خالل وقت 

نادر. 

ب��داأ »ن��ورم��ان روك��وي��ل« درا�شته للفن وهو 

الإحرتاف  وب��داأ  العمر,  الرابعة ع�شرة من  فى 

 , عاما   18 كان عمرة  1912 عندما  عام  الفعلى 

حيث كلف بعمل الر�شوم امل�شاحبة لكتاب »كارل 

كلودي« »قل ىل ملاذا« وهو عبارة عن جمموعة 

ق�ش�ض عن الطبيعة الأم.

اأ�شبح  الع�شرين,  �شن  اإىل  ي�شل   اأن  قبل 

الك�شافة  مل��ج��ل��ة  ال���ف���ن���ى  امل����ح����رر  »روك�����وي�����ل« 

الأمريكية »بويز ليف«, حيث �شغل هذا املن�شب 

فرانك �شينرتا
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ملدة ثالث �شنوات.

فى �شن ال� 21, انتقلت عائلة  »روكويل«  اإىل 

التى  »نيويورك«,  بولية  رو�شيل«  »نيو  مدينة 

كان ي�شكنها كبار  الر�شامني امل�شاهري ,  هناك  

الكاريكاتري   ر���ش��ام  م��ع  اإ���ش��ت��ودي��و  ف��ى  ت�����ش��ارك 

»كاليد فور�شيذى « الذى  كان يعمل  فى جملة 

»�شرت داى اإيفننج بو�شت«.

مب�شاعدة  و     ,1916 ع���ام  م���اي���و    20 ف���ى 

غالف  لوحة  الأوىل  للمرة  ن�شر  »فور�شيذي« 

اإيفننج بو�شت«   التى  ناجحة ملجلة »�شرت داى 

اأ���ش��ب��ح��ت بيته الأ���ش��ل��ى ل�����ش��ن��وات ع��دي��دة بعد 

ذلك.

جناح »روكويل« على غالف جملة »بو�شت«  

والإقبال  معه  للتعاون  الأخ���رى  امل��ج��الت  دف��ع 

على ر�شومه التى بداأ ين�شرها  فى هذه املجالت,  

»كنرتى    , داي��ج�����ش��ت«  »ليتيت�شرى  واأب���رزه���ا  

جنتلمان« ,  »ليزىل ويكلي« ,  »ج��دج«,  »بيبول 

بوبيولر« و »ليف جمازين«.

تعتر الثالثينيات والأربعينيات من القرن 

م�شرية  فى  اإنتاجاً  ال�شنوات  اأك��رث  هى  املا�شى 

»روكويل« املهنية.

     عام 1943 اأثناء احلرب العاملية الثانية, 

ر�شم »روكويل« �شل�شلة لوحات »احلريات الأربع«  

التى اإ�شتوحاها  من خطاب الرئي�ض »فرانكلني 

روزف��ل��ت« اىل ال��ك��ون��غ��ر���ض, و ق��د اإ���ش��ت��غ��رق فى 

15 رطال,  ر�شمها �شبعة �شهور, وفقد من وزنه 

و مت ن�شرهذه اللوحات فى اأربعة اأعداد متتالية 

الكتاب  كتبها  مقالت  مع  »بو�شت«   جملة  من 

املعا�شرين اآنذاك.

واملق�شود بتلك احلريات الأربع  هو حرية 

احلاجة  من  والتحرر  العبادة  حرية  التعبري, 

اللوحات  تلك  وحققت  اخل���وف,   من  والتحرر 

فى  مدينة   16 طافت  اأن  بعد  ج��ارف��ة,   �شعبية 

اأرجاء الوليات املتحدة من خالل معر�ض كانت 

اخلزانة  وزارة  مب�شاركة  »بو�شت«  جملة  ترعاه 

الم��ري��ك��ي��ة ل��ب��ي��ع ���ش��ن��دات احل�����رب,  وك����ان من 

اأن مت جمع  املعر�ض وه��ذه اجلولة  نتيجة هذا 

اأكرث من 130 مليون دولر للمجهود احلربي.

على الرغم من اأن �شل�شلة لوحات » احلريات 

الأربع« كانت جناحا كبريا بالن�شبة للفنان, اإل 

اأن عام 1943 جلب له خ�شارة كبرية. عندما  دمر 

به   »اأرلينجتون« اخلا�ض  اأ�شتوديو  حريق هائل 

و اإحرتقت لوحاته العديدة وجمموعته النادرة 

من التحف و الأزياء التاريخية.

بالتعاون مع اإبنه »توما�ض«, ن�شر »روكويل«  

�شريته الذاتية, »مغامراتى كر�شام �شحفي« فى 

1960, و ن�شرت جملة »بو�شت«  مقتطفات  عام 

من هذا الكتاب الذى حقق اأعلى ن�شبة  مبيعات 

فى ثمانى طبعات متتالية.

ك��ان��ت ه��ن��اك نقطة حتول    1963 ف��ى ع��ام 

هامة فى حياة  »روكويل« عندما اأنهى  تعاونه 

مع جملة »بو�شت«, وهذا العام هو الذى بداأت 

فيه �شرارة الإنطالق فى تاريخ احلقوق املدنية,  

ور�شالة من  وا�شنطن,  عام م�شرية  نف�ض  هو  و 

اإيفرز«  »م��دج��ار  مقتل  و  »برمنجهام«,  �شجن  

اأي�شا تفجري الكني�شة املعمدانية فى  و مت فيه 

اأن  ال�شدفة  قبيل  م��ن  ي��ك��ون  ق��د ل   ,16 ���ش��ارع 

ي��ن��ه��ى  »ن���ورم���ان روك���وي���ل« ع��الق��ت��ه م��ع جملة 

»�شرتداى اإيفننج بو�شت« فى هذا العام بالذات 

ال���ذى اإك��ت��ظ ب��ه��ذه الأح�����داث اخل���ط���رية,  بعد 

ويبداأ  وامل�شتمر,  املت�شل  التعاون  47 عاما  من 

التعاون مع جملة »لوك« ملدة 10 �شنوات تالية.

رمب���ا ك���ان م��ن ب��ني الأ���ش��ب��اب ال��ت��ى دفعت 

»روك���وي���ل« اإىل ت���رك ال��ع��م��ل ال���ذى اإ���ش��ت��م��ر به  

جمال عبد النا�شر

اأيزنهاور

برتراند را�شل
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فى  الرجعية  ال�شيا�شات  تلك  ط��وي��ل��ة,  لعقود 

غري  ق��اع��دة  هناك  كانت  حيث  »بو�شت«  جملة 

مكتوبة حتتم اأن يظهر ال�شود فى اأو�شاع مهينة 

ال�شيا�شات مل  اإط��ار هذه  وفى  اإن�شانية..  وغري 

الأح���داث  معاجلة  على  ق���ادرا  »روك���وي���ل«  يعد 

وتوؤثر  تتالحق  كانت  التى  اجل��اري��ة  اخلطرية 

فى م�شاعره, مما اأثار حفيظته  و�شعر اأن عليه 

يوؤديه,  اأن  لب��د  وواج��ب��اً  اإجتماعية  م�شئولية 

فرتك العمل و اإنتقل اإىل جملة »لوك«, و خالل 

تلك الفرتة التى تعاون فيها مع جملة »لوك« 

وم�شاعره  اإهتماماته  عن  عرت  لوحات  ر�شم  

واآرائه جتاه ق�شايا الوطن مثل احلقوق املدنية 

واحلرب �شد الفقر, وا�شتك�شاف الف�شاء.

 1963   ب��داأ »روكويل« عام 

فى ر�شم لوحة اأطلق عليها اإ�شم 

جميعاً«  نعي�شها  التى  »امل�شكلة 

نف�ض  ف��ى  ر�شمها  م��ن  واإن��ت��ه��ى 

اللوحة   ه���ذه  ال���ع���ام, و����ش���ورت 

بالطفلة  1960 اخلا�شة  واقعة 

»روب�����ى ب���ري���دج���ز«  ال���ت���ى كان 

عمرها اآنذاك 6 �شنوات, عندما 

مبدر�شة  الإل���ت���ح���اق  ح���اول���ت 

 1960 نوفمر   14 فى  للبي�ض 

التفرقة  اإل���غ���اء  عملية  خ���الل 

العن�شرية. و اإعرتا�ض البي�ض 

الطفلة  تلك  دخ��ول  ورف�شهم 

ال�����ش��وداء ه���ذه امل��در���ش��ة. عر 

الق�شية  ه���ذه  ع��ن  »روك���وي���ل« 

بتلك اللوحة الهامة التى ر�شم 

فيها طفلة �شوداء  فى منت�شف 

اللوحة  يحيط بها  اأربعة من 

مدر�شة  دخولها  ليوؤمنوا  الفيدرايل,  احلر�ض 

ال��ع��ام��ة ف��ى »ن��ي��و اورليانز«  »ف��ران��ت�����ض ول��ي��ام« 

اأبي�شاً  رداًء   تلب�ض  وهى  الطفلة  تلك  وظهرت 

و حت��م��ل ال��ك��ت��ب وم�����ش��ط��رة,  ك��م��ا ك��ان��ت هناك 

�شعارات  وبع�ض  الأر����ض  على  الطماطم  بقايا 

الإعرتا�ض على احلائط.

ن�شرت جملة »لوك« هذه اللوحة فى عدد 

14 يناير 1964, ومل يكن هناك اأى اإ�شارة خا�شة 

فى  ن�شرها  مت  ول��ك��ن  ال��غ��الف.   على  باللوحة 

بدون  كاملتني  �شفحتني  على  املجلة  منت�شف 

اأى ن�ض مرافق, وذكرت فى فهر�ض املجلة  حتت 

نعي�شها  التى  »امل�شكلة  ع��ن��وان  م��ع  »ال��ف��ن«  ب��اب 

جميعاً«. 

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ال��ل��وح��ةمت ن��ق��ل��ه��ا من 

الأبي�ض  البيت  اإىل  روك��وي��ل«  »ن��ورم��ان  متحف 

وعلقت  ق�����ش��رية,  ل��ف��رتة  الإع������ارة  �شبيل  ع��ل��ى 

وفى   البي�شاوي,  املكتب  م��ن  ق��ري��ب  م��ك��ان  ف��ى 

يوليو 2011 �شاهد الرئي�ض »باراك اأوباما« هذة 

اأن  اللوحة,  و كانت معة »روب��ى بريدجز« بعد 

بلغت ال�شابعة واخلم�شني.

»امل�شكلة التى نعي�شها جميعاً« كانت العمل 

بعد  روكويل«  »نورمان  للفنان  الأول  الرئي�شى 

تركه جملة »بو�شت«, بعد ذلك ر�شم لوحة »اأخوة 

الدم« عام 1968 بعد مقتل ثالثة من العاملني 

باحلقوق املدنية فى ولية » م�شي�شيبي«,  ر�شم 
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و  العمال مقتولني  اأثنني من  اللوحة  فى هذه 

اأحدهما  الأر���ض  بجوار بع�شهما  ملقيان على 

دماوؤهما  واأخ��ت��ل��ط��ت  اأ����ش���ود,  والآخ�����ر  اأب��ي�����ض 

دماء  اأن  ي��وؤك��د  اأن  »روك���وي���ل«  واأراد  ال�����ش��ائ��ل��ة, 

الأب��ي�����ض ودم���اء الأ���ش��ود لها نف�ض ال��ل��ون, كما 

اأنهم  ل��ي��وؤك��د  امل��الب�����ض  نف�ض  ي��رت��دون  ر�شمهم 

ولكن  احل���روب,  اأث��ن��اء  املالب�ض  نف�ض  يلب�شون 

جم��ل��ة »ل����وك« ق���ررت ع���دم ن�شر ال��ل��وح��ة, مما 

اأ�شاب »روكويل« بخيبة اأمل كبرية.

خ�����الل رح���ل���ت���ه امل��ه��ن��ي��ة ال���ط���وي���ل���ة, ر�شم 

»ن��ورم��ان روك��وي��ل« اأرب��ع��ة من روؤ���ش��اء الوليات 

املتحدة, هم »اأيزينهاور«, »كينيدي«, »جون�شون« 

و »نيك�شون«, ومن ال�شخ�شيات العاملية, »جمال 

عبد النا�شر« و »جواهر لل نهرو«. 

اإذا كان  ك��ان هناك بع�ض اجل��دل ح��ول ما 

ت�شكيلياًً  ف��ن��ان��اً  اأو  �شحفيا  ر���ش��ام��ا  »روك���وي���ل« 

م�شوراً, وخالل حياته كان يعتر اإىل حد كبري 

التقييم  هذا  و  اأ�شلوبه.  ب�شبب  �شحفياً  ر�شاماً 

فى الغالب يرجع اإىل  مفاهيم عن الفن تت�شم 

ال��ن��ظ��رة موجودة  ه����ذه  ول���الأ����ش���ف  ب��ال��ت��ع��ايل, 

عند  الغرية  م�شاعر  ن�شتبعد  ول  البع�ض,  عند 

امل��ج��ال والذين  ه��ذا  ف��ى  امل��ه��رة  الفنانني غ��ري 

امل�شتوى  ب��ه��ذا  ال��ر���ش��م  على  ال��ق��درة  يفتقدون 

ال��ذى ك��ان عليه »ن��ورم��ان روك��وي��ل«  لكنه الآن  

ي�شتحق  ال���ذى  والإح������رتام  ب��ال��ت��ق��دي��ر  يحظى 

هو  اأ�شلوبة   اأن  البع�ض  وي��رى  ورائ���د,  كمعلم 

نف�ض اأ�شلوب الفنانني الواقعيني و لكنه يختلف 

املوديالت  ا�شتخدام طريقة ت�شوير  عنهم  فى 

فى موقع الر�شم الذى يعده بعناية فائقة  مع 

الديكورات  و  الإك�����ش�����ش��وارات  جميع  حت�شري 

امل��ط��ل��وب��ة, وذل����ك ب��ال��ط��ب��ع ب��ع��د اأن ي��ك��ون قد 

اإ���ش��ت��ق��ر ع��ل��ى ف��ك��رة ال��ل��وح��ة, ع��ن��دئ��ذ ي�شتدعى 

امل�شهد  اإخ��راج  فى  ويبداأ  الفوتوغرايف,  امل�شور 

ب��ت��وج��ي��ه امل����ودي����الت وت��ث��ب��ي��ت��ه��م ف���ى الأو����ش���اع 

امل��ط��ل��وب��ة م���ع ت��وج��ي��ه الإ�����ش����اءة و���ش��ب��ط��ه��ا, و 

واإختيار  التوجيهات والإر�شادات  امل�شور  اإعطاء 

زوايا اللقطات, وهو فى هذه احلالة يكون مثل 

املخرج ال�شينمائى متاما, بعد عملية الت�شوير, 

ويبداأ  للم�شهد,  �شورها  التى  اللقطات  يطبع 

فى املقارنة بينها وقد ميزج بني لقطة واأخرى, 

بدقة  بالفحم  ال��ورق  على  الر�شم  فى  يبداأ  ثم 

اأن ينتهى متاما  بعد  �شديدة و ج��ودة عالية,و  

على  ال��ر���ش��م  ه���ذا  يطبع  بالفحم  ال��ر���ش��م  م��ن 

التلوين,  عملية  فى  ويبداأ  القما�ض  الكانفا�ض 

اأنه  خ�شو�شا  م�شنية,  طريقته  كانت  بالطبع 

كان �شديد الإهتمام, حري�شاً على الدقة �شواء 

فى التكوين اأو اخلط اأو اللون اأو الإ�شاءة  مع 

العناية البالغة  بالتفا�شيل .

لقد مر على رحيل »نورمان روكويل«  اأكرث 

من ثالثني عاماً ومازال الإهتمام العاملى بهذا 

ال��ف��ن��ان بنف�ض ال��درج��ة ب��ل رمب��ا ي��ت��زاي��د, وقد 

تابعنا  قبل عامني معر�شه الذى اأقيم فى    فى 

و   ,2010 دي�شمر  فى  بلندن  »دولويت�ض«  قاعة 

كانت له ردود فعل اإيجابية حيث اأ�شاد به النقاد 

واجلمهور وكتبت ال�شحف وو�شائل الإعالم عنه 

حطم  املعر�ض  هذا  اأن  خ�شو�شا  كبري,  كحدث 

معدلت احل�شور وامل�شاهدة التى �شجلتها هذه 

الثانى  املعر�ض  ترتيب  وج��اء  العريقة,  القاعة 

القاعة  ه��ذه  اإفتتاح  منذ  ح�شور  معدل  كاأعلى 

عام 1817. 

موديالت »روكويل«
يجتمعون

كانوا  ال��ذي��ن  م��ن  �شخ�شا  ع�شرين  ح���واىل 

اأطفال فى اأربعينيات و خم�شينيات القرن املا�شي, 

ال��ف��ن��ان »نورمان  اأم�����ام ج���اره���م  ع��ن��دم��ا وق���ف���وا 

لوحاته,   بع�ض  فى  كنماذج  لري�شمهم  روك��وي��ل« 

املا�شي, لتبادل ذكرياتهم  ال�شهر  اأوائل  اإجتمعوا 

ع���ن ال���ف���ن���ان الأم���ري���ك���ى ال��ع��ظ��ي��م ال�����ذى عا�ض 

و�شطهم. هناك ما يقرب من 300 �شخ�ض من 

خالل  لروكويل  املوديل  ب��دور  قاموا  املنطقة 

»فريمونت«  بلدة   فى  عا�شها  التى  ال�شنوات 

اجلنوبية. ح��واىل  70  �شخ�شا ما زال��وا على 

قيد احلياة,  العديد ل يزالون يعي�شون داخل 

وحول »اأرلينجتون«, بع�شهم و�شل عمره فوق 

الت�شعني, وبالطبع كبار ال�شن مل يتمكنوا من 

20ح�شور هذا التجمع.
12

رب 
م

ف
و

 ن
-

ن
م

ثا
ال

د 
د

لع
ا



�سيا�سيًا  دورًا  جم��ددًا  نوبل  جائزة  لعبت 

بني  الرئي�سية  املناف�سة  جعلت  حني  مك�سوفًا، 

قائمة  على  كانا  وال�سني  اليابان،  من  كاتبني 

الأخ��رة  اللحظة  حتى  النهائية  الرت�سيحات 

لإعالن اجلائزة، ثم دفعت با�سم ال�سينى مويان 

كفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2012.

كان  م��وراك��ام��ى  اليابانى  اأن  رغ��م  وذل��ك 

الأك��ر  فهو  كلها،  الأ���س��م��اء  قائمة  م��ت�����س��درًا 

اأنحاء عديدة  فى  اأكر  ومقروء  و�سهرة  اأهمية، 

من العامل، ويكفى اأن تراجع الفارق الهائل بني 

عديدة،  لغات  اإىل  املرتجمة  موراكامى  روايات 

وروايات مناف�سه الفائز باجلائزة.

حتولت منطقة �سرق اآ�سيا اإىل بوؤرة �سراع 

وا�ستفحل  والآخ����ر،  احل��ني  ب��ني  يتجدد  ق��دمي 

هذا ال�سراع �سيا�سيًا حول جزر �سنكاكو وديار 

نوبل  جائزة  كاأن  وبدا  م�ستعاًل،  الأم��ر  ولي��زال 

طرفى  اأح��د  جانب  اإىل  وقوفها  تعلن  كعادتها، 

اأن  خا�سة  ال�سني،  وهو  الآخ��ر،  دون  ال�سراع 

اليابانى  والع�سكرى  ال�سيا�سى  ال�سراع  مو�سوع 

الفائز  رواي��ات  فى  بقوة  موجود  ال�سينى   –
بجائزة نوبل، وهو غر موجود باملرة فى روايات 

موراكامى.

كاتب  ح�سول  رغم  فاإنه  اأخ��رى،  جهة  من 

من ال�سني على جائزة نوبل للمرة الثانية، فاإن 

فى  اجلائزة  على  الآن خال�سة  ال�سني حت�سل 

الأدب، بعد ال�سجة التى اأثرت حول وجاو�سينج 

باعتباره   ،2000 عام  عليها  ح�سل  الذى  جان 

ال�سويدية  الأكادميية  وكانت  اجلن�سية،  فرن�سى 

 1904« باجني  املخ�سرم  الكاتب  جتاهلت  قد 

بال  بالده  مع  اجلائزة  انتظر  الذى   »2005 –
ج��دوى ط��وال رب��ع ق��رن ه��ا ه��و م��وي��ان يح�سل 

ما  ق���در  ك��ت��اب��ات��ه،  ولأه��م��ي��ة  خ��ال�����س��ة،  عليها 

ا�سطبغت اجلائزة هذا العام ب�سبغة �سيا�سية، 

وكاأمنا الأكادميية تعلن انحيازها العلنى لل�سني 

معار�ض  غر  الفائز  اأن  ال�ستثناء،  بع�ض  مع 

ل�سيا�سة بالده، ولذلك فاإن املوؤ�س�سات الر�سمية 

اأعلنت عن غبطتها لفوز الكاتب باجلائزة.

جويان  للكاتب  م�ستعار  ا�سم  هو  م��وي��ان، 

ال�سينية،  باللغة  يتكلم  ال��ذى  يعنى  وهو  م��وى، 

»خمدع  الأوىل  رواي��ت��ه  ب��ط��ل  ا���س��ت��وح��ى  ح��ي��ث 

البللور« املن�سورة عام 1981، حول طفل يرف�ض 

الكالم يحكى حول احلياة الريفية التى عا�سها 

الكاتب فى طفولته.

جيل  اإىل  ينتمى  كاتب  اأم��ام  فنحن  اإذن، 

يحظى  وه��و  احل��ني  ذل��ك  ومنذ  الثمانينيات، 

اأعلن منذ بداياته  باهتمام كبر و�سهرة، حيث 

مما  احل��اك��م  ال�سينى  للنظام  م�ساندته  ع��ن 

عن  املن�سقني  الأدب�����اء  و���س��ط  م��ك��ان��ة  اأع��ط��اه 

البالد.

عام  م��ار���ض   5 ف��ى  م��ول��ود  الفائز  الكاتب 

1955، فى اأ�سرة ريفية فى �سمال �سرق ال�سني، 

ال��ذى �سيظل دومًا  امل��ك��ان  ���س��ان��درجن وه��و  ف��ى 

بوؤرة لأحداث كافة رواياته، وهو يقع فى �سمال 

ال�سني، وهو الأقرب اإىل اليابان ترك املدر�سة 

كى يعمل فى احلقول، وعا�ض طوياًل فى الريف، 

اإىل  اجته  البتدائية  درا�سته  من  انتهى  اأن  بعد 

درا�سته  اأثناء  عمله  وا�ستكمل  الأر���ض،  زراع��ة 

الثانوية، وفى عام 1976 مت جتنيده فى القوات 

 ،1981 ع��ام  الكتابة  وب��داأ  للتحرير،  ال�سعبية 

فقدم عددًا من الروايات ترجمت اأربع وع�سرين 

تعك�ض  رواي��ات  وهى  الفرن�سية،  اللغة  اإىل  منها 

حال الواقع ال�سينى وما �سهده من تغرات فى 

القرن الع�سرين ب�سكل خا�ض، وقد و�سع مو�سوع 

وبدا  قرائه،  عينى  اأمام  لبالده  اليابانى  الغزو 

26

مويان

نظرة فى عامل مويان

نوبل   تنتصر  للصني   ضد   اليابان

حممود قا�سم
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الرفيعة  »ال��ذرة  الثانية  روايته  فى  وا�سحًا  لك 

و�سرعان   ،1986 ع��ام  ن�سرها  التى  احل��م��راء« 

اإىل خمرجه  الأنظار  لفت  فيلم  اإىل  ما حتولت 

اجلديد زان ييمو حني عر�ض فى مهرجان برلني 

نادى  فى  الفيلم  ه��ذا  عر�ض  وق��د   ،1988 ع��ام 

�سينما القاهرة فى العام نف�سه.

والق�سة  ال���رواي���ة  ين�سر  ال���ذى  ال��ك��ات��ب 

الق�سرة واملقال ظل مرتبطًا بالقوات امل�سلحة، 

كمجند، ودر�ض فى مدار�سها، ثم التحق بجامعة 

اأن  يعنى  1991، مبا  فيها عم  التى تخرج  بكني 

وقد ظل  يدر�ض،  يزال  ل  وهو  ، جاءته   مكانته 

 ،1997 ع��ام  ا�ستقال  اأن  اإىل  الوظيفة  ب��ه��ذه 

ليتفرغ لالبداع.

فى  وال��ت��ح��رر  ب���اجل���راأة،  كتاباته  مت��ي��زت 

ه���ذه الأع���م���ال ب��ل��غ��ت ال��ث��م��ان��ني رواي����ة، 

ودرا�سات،  وم��ق��الت  ق�س�سية،  وجمموعات 

اجلوائز  من  العديد  على  الكاتب  ح�سل  وق��د 

غابة  »ت�سرعات  روايته  مثل  املحلية،  الأدب��ي��ة 

�سينية  ج��ائ��زة  على  ح�سلت  ال��ت��ى  ���س��ان��ت��ال« 

الكاتب  النقاد  و�سع  وق��د  م��اودن،  ا�سم  حتمل 

من  اثنان  عليها  ح�سل  التى  نف�سها  املكانة  فى 

الأدباء الذين �سبق اأن ح�سلوا على نوبل، وهما 

جابرييل  والكولومبى  فوكرن،  ويليام  الأمريكى 

جارثيا ماركيز.

اأنه حاول دومًا  اإبداعه، قال الكاتب  وحول 

التعامل  مت  وقد  واجل��وع،  الوحدة  عن  احلديث 

ينا�سر قط  كاتًبا ر�سمًيا، فهو مل  باعتباره  معه 

مل  اأن��ه  كما  ب���الده،  ف��ى  ال�سيا�سيني  امل�ساجني 

لل�سيا�سة،  املعار�سني  املثقفني  اآراء  مع  يتوافق 

الأخ���رة  ال�سنوات  اأن  اإل  ل��ب��الده،  الداخلية 

�سهدت حتوًل فى مواقفه، حني اأعلن فى معر�ض 

على  »يجب   ،2009 ع��ام  بفرانكفورت  الكتاب 

الكاتب اأن ينتقد ويعار�ض فى مواجهة ظالمية 

املجتمع، وب�ساعة الطبيعة الإن�سانية، كما يجب 

اأن نحتفظ بتعبراتنا الر�سمية.

ال�سارع،  ف��ى  ال�����س��راخ  البع�ض  »يف�سل 

الذين  هوؤلء  العتبار  فى  ن�سع  اأن  علينا  ولكن 

تعبرا  الأدب  وميار�سون  غرفهم  فى  ينعزلون 

عن اأفكارهم«.

و�سوف نحاول قراءة بع�ض من اأبرز اأعمال 

الكاتب الروائية، و�سوف نالحظ اأنه حتدث فى 

اجلن�ض  بدايتها  فى  املو�سوعات،  من  العديد 

فى  ت���دور  رواي��ات��ه  اأغ��ل��ب  وك��ان��ت  وال�سيا�سة، 

هذه  عناوين  حت���ورت  وق��د  احل��دي��ث��ة،  ال�سني 

الروايات فى اللغات التى ترجمت اإليها اأعماله، 

1991، »ثالث  ال��رواي��ات »ال��ور���س��ة«  وم��ن ه��ذه 

و«الغابة   ،1997 الكحول«  »بالد  ع�سرة خطوة«، 

عري�سة«  واأرداف  جميلة  و«���س��دور  احل��م��راء« 

 ،2004 النار«  و«اب��ن  الكنز«،  و«بطاقة   ،2004

الفردو�سى«  الكالم  و«ان�سودة  و«ان��ف��ج��ارات«، 

 ،2006 العاىل«  املزاج  �ساحب  و«ال�سيد   ،2005

مدفع«  طلقة   41« ثم   ،2007 ع��ام  و«البهجة« 

و«�سفادع«  القا�سى«،  الكارما  و«قانون   ،2008

فى  احل��م��ار  ظهر  ذات  »احل�سناء  ث��م   ،2011

20�سارع �ساجنا« 2011، و«الأمنية« 2012.
12

رب 
م

ف
و

 ن
-

ن 
م

ثا
ال

د 
د

لع
ا

ويليم فوكرن

ماركيز

ماوت�س توجن

 هاروكى موراكامى



اأكر من رواية عن احلروب ال�سينية اليابانية، 

كما اتخذ من املقاطعة التى ولد بها مكانًا لكافة 

�ساخنة  ظلت  منطقة  وه��ى  رواي��ات��ه،  اأح���داث 

الكثر من  اأن  كما  وال�سني،  اليابان،  بني  دوما 

و�سط  يعي�ض  راوي���ة،  ل�سان  على  ت��دور  رواي��ات��ه 

امل��زارع��ني، وال��ن��ادر م��ن ه��ذه ال��رواي��ات يدور 

كتابه  فى  �سكلها.  كان  اأي��ًا  ال�سينية  امل��دن  فى 

»خمدع البللور«، ن�سر مويان روايتني ق�سرتني 

موجهتني لل�سباب عام 1984 – 1985، �ساهتما 

تدور  الأدبية،  حياته  بداية  فى  به  التعريف  فى 

ينتمى  التى  »ج��اوم��ى«  مقاطعة  فى  اأحداثهما 

التى  البللور«  »خمدع  هى  الأوىل  الكاتب،  اإليها 

زوجة  يعي�ض فى كنف  حتكى عن �سبى �سغر، 

اأبيه التى ت�سىء معاملته، ويعي�ض ال�سغر ماأ�ساة 

تتمثل فى اأنه دائم الح�سا�ض بعدم ال�سبع، وهو 

يالقى العناية من بع�ض �سكان القرية من اأجل 

تنبيه زوجة الأب اإىل �سوء معاملتها لل�سبى.

فم�ستوحاة  »الطوفان«  الثانية  احلكاية  اأما 

من الأ�ساطر القدمية لنف�ض املقاطعة حول اأول 

كانت  التى  املقاطعة  فى  لل�سكن  ج��اءا  زوج��ني 

معزولة، مليئة بالأر�ض اجلدباء والبعو�ض، وفى 

للزوجني،  ال�سعبة  ال��ولدة  كانت  الأر���ض،  هذه 

الأح��داث  من  بالكثر  ال���ولدة  امتزجت  حيث 

اأن  يرى  وكاأنه  والعجائب،  وال�سعر،  الغام�سة، 

تلك  اإىل  اخللفية  ب��داي��ة  ف��ى  ن��زل  وح���واء  اآدم 

املقاطعة.

الرفيعة  »ال������ذرة  رواي�����ة  اأح������داث  ت����دور 

الهندية  ال�سينية  احل���رب  اأث��ن��اء  احل��م��راء« 

ال��ث��ان��ي��ة ف��ى ن��ه��اي��ات ال��ث��الث��ي��ن��ات م��ن القرن 

املا�سى، فى اإحدى قرى �ساندوجن التى ولد بها 

اأبوه،  باعه  عجوز  زوج  مي��وت  عندما  الكاتب، 

فيها  يزرع  زراعية  اأر�سًا  ال�سابة  الزوجة  وترث 

نبيذ  ا�ستخراج  يتم  حيث  الرفيعة،  الذرة  نبات 

اليابانية  القوات  وتقوم  الذرة،  هذه  من  خا�ض 

الذى ح�سدته  املح�سول  وتدمر  املنطقة،  بغزو 

ال��زوج��ة، واأم����ام م��ا ح��دث ل��ه��ا، ف��اإن��ه��ا تنظم 

اليابانية املحتلة،  القوات  عمليات املقاومة �سد 

والرواية تدور على ل�سان �سبى �سغر، يتحدث 

قطاع  اأف��راد ع�سابة  اأح��د  كان  ال��ذى  اأبيه  عن 

العمر،  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع��ة  بلغ  اأن  منذ  ط��رق 

القائد  اأ�س�سها  التى  الع�سابة  هذه  حتولت  وقد 

الأ�سطورى يوجان اإىل املقاومة، للمحافظة على 

بالكامل  احرتقت  التى  الرفيعة  ال��ذرة  حقول 

اأثناء اإحدى عمليات املقاومة.

�سيناريو  كتابة  ف��ى  الكاتب  ا���س��رتك  وق��د 

الف�سى  الدب  الذى ح�سل على جائزة  الفيلم، 

فى مهرجان برلني عام 1988.

ور�سة  حول  »الور�سة«  روايته  اأح��داث  تدور 

الزراعى  الطريق  على  تقع  ال�سيارات،  ل�سالح 

باأحكام  عليهم  حمكوم  م�ساجني  فيها  يعمل 

فاإن  الور�سة،  رئي�ض  غياب  اثناء  وفى  خمففة، 

يتغر  ما  و�سرعان  القيادة،  يتوىل  جوو  القائد 

ليوجو  ي��اجن  وي�سعى  باملكان،  العاملون  موقف 

يفكر  من  اأول  اإن��ه  العمال،  و�سط  التمرد  اإىل 

باى  تدعى  امراأة  نحو  املكان،  يدور خارج  فيما 

يعتقدون جميعًا اأنها اأرملة، واأنها ل تغادر الكوخ 

ليو  الطباخ  ويتحدث  الليل،  طوال  ت�سكنه  الذى 

بتجميع  تقوم  هيوك�سيو  ال�سابة  اأن  الأح���دب 

اأغلب  يق�سى  �سو،  لى  ف��اإن  الليل،  وفى  الثوم، 

اخ��ف��اوؤه��ا فى  ك��ن��وز مت  البحث ع��ن  ف��ى  وق��ت��ه 

جرات، وبراميل، وفى الليل اي�سًا يعكف العمال 

على لعب الكوت�سينة، وي�سمع خناقاتهم، يقطعها 

نباح كلب ي�سعى للح�سول على قطعة حلم، وتتم 

الأحداث،  وتتتابع  اجل��رات،  من  الكنوز  �سرقة 

كياومواى  الباى  قبل  من  با  �سون  �سجن  ويتم 

كلبى،  �سرقت  لقد  كلبه..  مقتل  فى  ت�سبب  لأنه 

�سيعود  وعندما  الفردو�ض،  اإىل  به  تذهب  ومل 

القائد جوو �ساأنام معه ليلتني اإذا ا�سطر الأمر 

للح�سول على كلب«.

تلد  امراأته  فاإن  با،  �سون  �سجن  اأثناء  وفى 

م�ستعدة  فاإنها  غرامة،  تدفع  ل  وحتى  طفلني، 

تلقى به على  اأن  اأو  اأحد ولديها،  اأن تتخلى عن 

الطريق، وكما نرى فاإنها رواية تدور اأحداثها فى 

�سجن �سغر، يعي�ض فيه امل�ساجني يحلمون مبا 

منهم،  كل  اأحالم  وتتعدد  ال�سجن،  خارج  يدور 

الذين يرتكبون اجلرائم  الب�سطاء  وهم ميثلون 

ال�سغرة، ويق�سون مدة عقوبة ق�سرة.

فى  الفردو�سى«  الثوم  »اأن�سودة  رواية  تدور 

حياة  الفالحون  يعي�ض  حيث  املقاطعة،  نف�ض 

رتيبة، ل ميار�سون �سوى اأعمال الزراعة، يعي�سون 

اأجل زراعة الثوم، الذى ميثل بالن�سبة لهم  من 

وياأكلونه فى  ويبيعونه  يزرعونه  والنعمة،  اخلر 

كافة املوائد، ويحبون �سرابه، ولكن فجاأة، وفى 

منت�سف الثمانينيات، من القرن املا�سى، بداأت 

فالح  بني  حب  ق�سة  تبداأ  حيث  تتغر،  احلياة 

�ساب يدعى جاوما، وبني الفتاة جنجو من عائلة 

فاجن، اإل اأن العائلة كانت قد وعدت الأخ الأكرب 

جلاو باأن يتزوج من الفتاة.

هذا  ع��ن  �سيئًا  ي��ع��رف  ل  ك��اأن��ه  يت�سرف 

الوعد، مثل هذه الأمور حتدث املزيد من القلق 

داخل العائلة بني ال�سقيقني، وفى اأثناء هذا اجلو 

العديد  على  بالقب�ض  ال�سلطات  تقوم  امللتهب، 

من الفالحني، ومنهم جاوما زارع الثوم، ويجهل 

عليهم،  للقب�ض  احلقيقى  ال�سبب  الفالحون 

فهم يعانون من املر�ض، واجلوع، ويقول النقاد 

خالل  من  ال�سعبية،  ال�سني  و�سف  املوؤلف  اأن 

يعرف  يعد  ومل  ملحوظ  ب�سكل  يتغر  جمتمع 

ا�ستكانة احلياة الزراعية، فالثمانينيات جاءت 

مع التغرات احلادة، خا�سة فى الريف.

ترجمات  وف��ى  الكحول..  ب��الد  رواي��ة  اأم��ا 

اأخرى »جمهورية النبيذ« فاإن الكاتب فيها يعك�ض 

ما يدور فى الواقع من خالل الفانتازيا ال�سعبية، 

حيث يتخيل اأن هناك بالًدا بهذا ال�سم، يعي�ض 

حلوم  من  النا�ض  ياأكل  الب�سر،  حلوم  اآكلو  فيها 

بع�سهم البع�ض، لذا فاإن املوت ي�سيطر على هذه 
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البالد، وهنا يعي�ض النا�ض فى خيالت جاحمة، 

يقارنون بني طعم اللحم الب�سرى، وطعم حلوم 

هذا  ك��اأمن��ا  الخ��ت��ي��ار،  النا�ض  وعلى  احل��م��ر، 

ومن  الفكر،  بحرية  الكاتب  اأ�سماه  ما  يعك�ض 

خالل الفانتازيا، فاإن مويان عك�ض ما يدور فى 

الواقع الذى يعي�سه النا�ض من حوله.

العاىل«  املزاج  �ساحب  »ال�سيد  روايته  اأما 

يتم  ال��ذى  �سيكو،  دجن  ال�سيد  عن  ت��دور  فاإنها 

حياته،  طوال  به  عمل  الذى  امل�سنع  من  طرده 

قبل �سهر عن �سن ال�ستيداع وهاهو يجد نف�سه 

بال وظيفة، اأو م�سدر ماىل، اأنه لي�ض الوحيد من 

يحاولون  باأمثاله،  مليئة  املدينة  ف�سوارع  نوعه، 

معرفة اجابة ال�سوؤال »كيف �ستك�سب حياتنا؟«.

دجن لي�ض �سوى عامل ب�سيط لي�ست لديه اأى 

خربة، اأدى ما عليه باإخال�ض، ول ميكنه اأن يجد 

وظيفة جديدة، رغم اأنه ل يزال يحتفظ بالكثر 

من الطاقة واحليوية.

هذه املاأ�ساة، ل يعانى منها �سنج وحده، بل 

الكثر من اأبناء الوطن، فى جمتمع بروقراطى 

تقريبا،  للنا�ض  قطعه  الذى  بوعده  اأحد  يفى  ل 

اإىل  اأع��ط��ى وع����وده  ال���ذى  امل��ج��ت��م��ع  اأن  ح��ي��ث 

اأن تخلى عن هذه الوعود،  الربوليتاريا ما لبث 

التاأمني  ع��ن  تتحدث  ال��رواي��ة  ف���اإن  ن��رى  كما 

فى  �ساروا  الذين  فالعمال  املفقود،  الجتماعى 

الجتماعى  النظام  كان  وقد  العوز،  من  حالة 

العامل �سوى  حري�سًا على ذلك حيث مل يتعلم 

جزء واحد من العمل، يقوم هو بتكملة ما بداأه 

يكون  �سوف  اذن  زاوجيا،  ابيه  يدى  على  حميه 

�سيتم  حيث  رجلني،  ي��دى  على  بنج  �سون  م��وت 

ذلك ح�سب �سعائر قدمية تعرف با�سم »تعذيب 

اأح���داث  اإن  ال��ن��ق��اد  وي��ق��ول  ال�����س��ن��دل«  خ�سب 

الأ�سكال  يعك�ض  �ساعرية  بلغة  امل�ساغة  الرواية 

التقليدية فى احلكى، حيث تدور الأحداث على 

يتكلم  اعدامه،  �سيتم  الذى  فالرجل  قط  ل�سان 

التقاليد،  ح�سب  فاإنه  وبالطبع،  القط،  ب�سوت 

يعنى  حميه  اعدام  مرا�سيم  الزوج  ح�سور  فاإن 

اجلميالت  جميلة  ل��زوج��ت��ه  بالن�سبة  ال��ك��ث��ر 

خا�سة  تتمزق،  �سوف  الزوجية  العالقة  وان 

�سبب  وهو  زواجيا،  حميها  هو  هنا،  اجلالد  اأن 

قانون  ح�سب  الأ�سرية  العالقات  لت�سدع  جديد 

خ�سب ال�سندل.

نرى  القا�سى«  الكارما  »قانون  روايته  فى 

عليه  القب�ض  يتم  الأر���ض  مالك  ن��او،  اك�سيمن 

جرميته  حماكمته،  وتتم  ال�سينية،  الثورة  اإبان 

ع�سيقته،  ول��ه  زوج،  وه��و  اأر���ض  مالك  اأن��ه  هى 

اإل  ب��ريء،  اأن��ه  املحكمة،  فى  يهتف  اأن��ه  ورغ��م 

املعتقل،  به فى  ويزج  بال�سجن،  اأنه يحكم عليه 

حيث يوجد الكثر من الأبرياء، ول يكفون عن 

اإىل  يعود  ف��رتة  وبعد  اأب��ري��اء،  باأنهم  ال�سراخ 

قريته مرة اأخرى، وقد ارتدى ثوب احلمار تارة، 

ثم جلد الثور، واخلنزير، والكلب ثم قرد.. وفى 

كل مرة يعود، فاإنه يحاول القرتاب من اأ�سرته، 

خم�سني  ط��وال  الأح��داث  ت�ستمر  حيث  واأتباعه 

عاًما، ويقول النقاد، اأن البطل اأقرب فى �سماته 

يعرف  ل  الذى  ال�سعب  مثل  يعانى  املوؤلف،  اإىل 

اخلا�سة  امللكية  نهاية  اأن  وي��ت��ح��دث  ال�سبع، 

اأ�سفرت عن �سقوط الكثر من القيم، فقد عا�ض 

ناو فى عدة ع�سور �سهدتها ال�سني، من الثورة 

حيث  القت�سادى،  النفتاح  زمن  حتى  املاوية، 

من  متعددة  دروب  فى  ي�سلكون  اأبناءه  ناو  يرى 

اأجل العثور على جمتمع جديد د�ستورى، حماط 

ولعل  متناق�سة،  اأخ��رى  واأط���راف  بالتطرف، 

مو�سوعات الروايات الثالث الأخرة قد جعلت 

النقاد يرون اأن مويان اقرتب فى كتاباته اإىل كل 

من ويليام فوكرن، وماركيز فقد ابتدع كل منهما 

عاملًا خيالًيا، تدور فيه ق�س�ض جاحمة اخليال، 

لكنها اأ�سبه مبا يعي�سه النا�ض فى الواقع.

زميله، كما يقوم زميل ثان بتكملة ما اأجنزه هو، 

دون اأن احرتاف ملهنة بعينها.

»نقطة  يدعى  الكنز«  »بطاقة  فى  ال��راوي��ة 

اأ�سدقاء  ب��اأح��د  امل��دي��ن��ة  ف��ى  يلتقى  ال��رح��ي��ل« 

له  ويعلن  النقود،  بع�ض  مينحه  الذى  الطفولة، 

اأنه لن يرتكه قبل اأن مينحه املزيد من املال كى 

ي�سحبه  راأ�سه،  م�سقط  اإىل  العودة  من  يتمكن 

ال�سديق اإىل اأحد املطاعم التى ل يرتادها �سوى 

الأغنياء، وتبدو موهبة ال�سديق فى حكى الكثر 

من الق�س�ض التخيلية، فال توجد قوى ميكنها 

تبدو  الرواية  اأن  لدرجة  احلكى،  فى  توقفه  اأن 

كاأنها حوار اأحادى الطرف، انه يتكلم عن النمور 

وم�سانع  الأحمر،  اجلي�ض  فى  اجلنود  وقدامى 

واحلكمة،  والن�سيان  والنتقام  الثعابني،  جلود 

حتى  كونفو�سيو�ض،  عن  يتحدث  كما  والغناء، 

ي�سل فى احلكى اإىل ال�سني بعد رحيل ماوت�سى 

�ستحزن  هل  املحرمتني،  بعينيه  »ت�ساءل  توجن 

ملاذا  ولكن  ا�ستعادتى،  املوت، حتاول  لو جاءنى 

عادة  حت��زن  النا�ض  حزينا،  موتى  �سيجعلك 

ميوت  وعندما  ال�سغر،  القط  مي��وت  عندما 

مات  لو  اب��دا  يحزنون  ل  وهم  ال�سغر،  الكلب 

ان�سان حتى لو كان قريبا منهم.

ن�سرت رواية »تعذيب خ�سب ال�سندل« عام 

اأجمل  ميتاجن  حول  املقاطعة،  نف�ض  فى   ،2001

دجن  كيان  حبيبها  قام  كيف  ترى  البالد،  ن�ساء 

نائب احلاكم بالقب�ض على اأبيها �سون بنج، ويتم 

فى  الع��دام،  تنفيذ  حل�سور  زوجها  20ا�ستدعاء 
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فعاليات  انطلقت  منذ  مرت  اأع��وام  ع�شرة 

مبدينة  املتو�شطى  الق�شري  الفيلم  مهرجان 

ظل  التى  املتو�شط  البحر  بوابة  املغربية  طنجة 

العامل القدمي ينتهى عندها لقرون طويلة حني 

كانت مغارتها ال�شهرية تطل على اأعمدة هرقل 

حيث حدود الدنيا وبداية اخليال.

�شينما  ب�شالة  العا�شرة  ال���دورة  افتتحت 

روك�شى اأحد القاعات القليلة املتبقية فى املدينة 

و�شتائرها  الكال�شيكية  بروحها  ت�شبغ  والتى 

احلمراء وتدرجها الطبقى ما بني �شالة وبنوار 

املهرجان  اأي���ام  ط��وال  امل�شاهدة  روح  وبلكون 

الذى ظل  واال�شتالب  الدفء واحلميمية  بذلك 

اخرتعت  منذ  ال�شينما  تلقى  عملية  من  ج��زًءا 

وامل�شاهدة  املتعددة  ال�شا�شات  ع�شر  وقبيل 

االأليكرتونية.

امل��ه��رج��ان ك��ل ع��ام ك��ان االفتتاح  ك��ع��ادة 

التى  طنجة  عمدة  كلمة  حيث  ومكثًفا  ق�شرًيا 

على  د  و����ش���َدّ امل��ه��رج��ان  ب�شيوف  فيها  ����ب  رَحّ

وعربية  لطنجة كمدينة مغربية  يظل  اأن  اأهمية 

اخلا�ص  مهرجانها  عريقة  وكوزموبوليتانية 

�شاحب العباءة اجلغرافية املميزة التى ت�شم كل 

دول املتو�شط اأهم بحار االأر�ص ومهد ح�شارتها 

الكربى.

املغربي«نور  ال�شينمائى  الناقد  األقى  ثم 

ورئي�شه  امل��ه��رج��ان  موؤ�ش�ص  ال�شايل«  ال��دي��ن 

اأعاد  كلمة  املغربى  ال�شينمائى  املركز  ومدير 

الفكرة  اإىل  املهرجان  انطالق  فى  الف�شل  فيها 

التى اأ�شار بها عليه وزير الثقافة املغربى ال�شابق 

ال�شاعر »حممد االأ�شعرى« قبل ع�شر �شنوات حني 

دول  يجمع  مهرجان  وجود  اإمكانية  عن  ت�شاءل 

ا  البحر املتو�شط فى مدينة طنجة ويكون خمت�شً

بالفيلم الق�شري املتو�شطى وتبنى ال�شايل وقتها 

عام  االأوىل  ال��دورة  وانطلقت  ونفذها  الفكرة 

2002 فى الفرتة من 14 اإىل 18 يونيو.

اأن يفكر الوزير ال�شاعر فى  مل يكن غريًبا 

تظاهرة �شينمائية نوعية تخ�ص الفيلم الق�شري 

املح�ص،  اخليال  كاأنها  ال�شاحرة  املدينة  بتلك 

فال�شينما فى اأحد م�شتوياتها �شعر م�شور وثمة 

اأفالم ت�شاهى فى رونقها وبهاء لغتها الب�شرية 

والدرامية ما للق�شائد وال�شوناتات ال�شعرية من 

روعة وعمق.

اأعلن عن  وعقب كلمات االفتتاح الق�شرية 

بدء الدورة وذلك بعر�ص الفيلم املغربى الق�شري 

»ال حظ لك �شى موح« من اإخراج املخرج الكبري 

املغربية  ال�شينما  اأعمدة  اأح��د  �شميحى  موؤمن 

 1970 عام  التجربة  هذه  م  ق��َدّ وال��ذى  احلديثة 

عن الفكرة التى ظلت اأحد اأهم تيمات ال�شينما 

تيمة  وهى  االآن  وحتى  اال�شتقالل  منذ  املغربية 

»الهجرة والرحيل«. 

وق���د اع��ت��اد م��ه��رج��ان ط��ن��ج��ة خ���الل كل 

االفتتاح  فى  عام  كل  يقدم  اأن  ال�شابقة  دورات��ه 

ال�شينمائية  اخلزانة  كنوز  من  �شينمائية  وثيقة 

الروح  اأو  التيمة  يتنا�شب مع  املغربية وذلك مبا 

جمهور  ي�شت�شفها  اأن  ميكن  التى  للدورة  العامة 

املهرجان.

ال�شينمائية  اخل��زان��ة  وج���ود  اأن  �شك  وال 

فى  والكائنة  باملدينة  املغربى(  )ال�شينماتيك 

له  ك��ان  القدمية  املدينة  اأم��ام  اأبريل   9 �شاحة 

الف�شل فى اكت�شاف وعر�ص الكثري من الوثائق 

�شنوات  م��دار  على  املهمة  املغربية  ال�شينمائية 

املهرجان والتى يرجع البع�ص فيها اإىل بدايات 

فى  امل��ه��رج��ان  ع��ر���ص  حيث  الع�شرين  ال��ق��رن 

الفيلم  املثال  �شبيل  على  الثامنة  الدورة  افتتاح 

مفتوحة«  مدينة  »طنجة  الق�شري  الت�شجيلى 

متعددة  املدينة  تاريخ  من  جانًبا  عك�ص  وال��ذى 

اأر�شيفية  �شينمائية  ���ش��وًرا  وق��دم  اجلن�شيات 

االحتالل  حقبة  ف��ى  و�شكانها  �شوارعها  ع��ن 

الفرن�شى.

العا�شرة  ال���دورة  فعاليات  تزامنت  وق��د 

اجلزئية  االنتخابات  ان��ط��الق  م��ع  للمهرجان 

حيث  اكت�شح  اأكتوبر  من  ال��راب��ع  فى  باملدينة 

فى  امل�شلمني  االإخوان  فرع  والتنمية«-  »العدالة 

ومراك�ص  طنجة  من  بكل  االنتخابات   - املغرب 

االئتالف  يقود  ال��ذى  والتنمية  العدالة  وج��دد 

االنتخابات  ه��ذه  ف��ى  ف��وزه  احل��اىل  احلكومى 

فى  ثالثة  اأ�شل  من  مقعدين  وح�شد  اجلزئية 

53% من عدد  مدينة طنجة وح�شل على ن�شبة 

يطلقون  كما  ال�شينما  عائالت  ولكن  االأ�شوات 

مل  املغربية  بالدارجة  املهرجان  �شيوف  على 

خالل  الفوز  ذلك  اأو  االنتخابات  بوجود  تتاأثر 

واإقامة  اجلمهور  ح�شور  وا�شتمر  الفعاليات 

الندوات فى اليوم التاىل ملناق�شة عرو�ص اليوم 

30
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ال�شابق.

�شارك فى الدورة العا�شرة هذا العام اثنان 

البحر  دول  من  دول��ة   21 من  فيلًما  وخم�شون 

امل�شيفة  الدولة  املغرب  راأ�شها  على  املتو�شط 

والتى وقع اختيارها على خم�شة اأفالم ق�شرية 

لتناف�ص بها على جوائز املهرجان اخلم�ص وهى 

جائزة املهرجان الكربى وجائزة جلنة التحكيم 

وجائزة اأح�شن اإخراج واأح�شن �شيناريو وجائزة 

باالإ�شافة  ن�شاء  دور  واأف�شل  رجال  دور  اأف�شل 

العا�شرة  ال��دورة  وجائزة  ال�شباب  جائزة  اإىل 

اإىل  ان�شمت  املغرب  جانب  واإىل  للمهرجان، 

نادى اخلم�شة دول اأ�شبانيا وفرن�شا وتركيا التى 

ح�شدت جائزة املهرجان الكربى العام املا�شى 

�شرحات كر�شالن،  للمخرج  »دراج��ة«  فيلم  عن 

على  يطلق  الذى  امل�شطلح  هو  اخلم�شة  ون��ادى 

الدول التى ت�شارك باحلد االأق�شى لالأفالم كما 

تن�ص عليه الئحة املهرجان.

بينما انح�شرت امل�شاركة امل�شرية هذا العام 

فى فيلمني فقط هما »حدوتة من �شاج« لعايدة 

الكا�شف و»بحري« الأحمد غنيمى رغم اأن م�شر 

لكن  اأف��الم  باأربعة  املا�شى  العام  فى  �شاركت 

يبدو اأن اإدارة املهرجان راأت اأن هذين الفيلمني 

اأن�شب ما ي�شلح للم�شاركة امل�شرية هذا العام، 

»رق�ش��ة مع  باأف�����الم  �شاركت  املغرب فقد  اأما 

اأ�شمه������ان»ل�ش��������امية ال�ش��رقي����وى« و»اللليلة 

فاز  اأن  له  �شبق  الذى  االأخرية« ملرمي التوزاأنى 

طنجة  مهرجان  فى  �شيناريو  اأح�شن  بجائزة 

يعترب  وال��ذى  املا�شى  يناير  فى  الوطنى  للفيلم 

املهرجان القومى املغربى وعاد الفيلم ليح�شد 

ا هذا العام ملخرجته التى  جائزة ال�شيناريو اأي�شً

هى نف�شها كاتبة ال�شيناريو.

عبار  ملنري  اأفالم«الهدف«  �شاركت  كذلك 

و«اليد الي�شرى« لفا�شل �شويكة و«كيف ما يقولوا« 

له�شام عيو�ص االأخ االأ�شغر للمخرج نبيل عيو�ص 

املغرب  مَثّل  ال��ذى  اهلل«  خيل  »يا  فيلم  �شاحب 

اأ�شل  من  اأربعة   - اللجنة  على  ال�شاب  الن�شوى 

اأثر فى خروج  �شتة حمكمني - ورمبا كان لهذا 

حيث  عليه  راأيته  الذى  بال�شكل  اجلوائز  بع�ص 

فاز الفيلم االإيطاىل »حمولة« للمخرج االإيطاىل 

فيلم  وه��و  ال��ك��ربى  ب��اجل��ائ��زة  �شريونى  ك��ارل��و 

يقوم  ق���واد  م�شاعد  يعمل  ���ش��اب  ع��ن  يتحدث 

اأوكرانية تعمل كعاهرة من الهرب  بتمكني فتاة 

من تاجر الرقيق الذى كان على و�شك اأن يبيعها 

وهو فيلم يعك�ص هًما �شيا�شًيا متو�شطًيا واأوروبًيا 

يخ�ص جتارة الرقيق االأبي�ص بعد انهيار املع�شكر 

ال�شيوعى قبل ربع قرن.

للمخرجة  ال�شيناريو  جائزة  جاءت  كذلك 

االأخرية«  »الليلة  فيلمها  عن  التوزانى«  »م��رمي 

لتعك�ص نف�ص احل�ص االأنثوى املهموم ب�شعود تيار 

الفيلم  اأح��داث  ت��دور  حيث  ال�شيا�شى  االإ�شالم 

اأبيها  جثة  على  الدخول  من  متنع  ام��راأة  ح��ول 

بحجة  دفنه  قبل  عليه  االأخ��رية  النظرة  الإلقاء 

تدخل  اأن  حرام  الأنه  تغادره  �شوف  املالئكة  اأن 

وفى  اأباها  كان  لو  حتى  ميت  رجل  على  ام��راأة 

حني ت�شتجيب املراأة على م�ش�ص ترف�ص ابنتها 

الذى  املتطرف  املنطق  هذا  ال�شغرى  احلفيدة 

ق�شاء  وتقرر  االإن�شانية  فطرتها  مع  يتعار�ص 

اليزال  كاأنه  جدها  جثة  بجانب  االأخ��رية  الليلة 

هذا العام فى دورة مهرجان كان االأخرية.

على  ي��ق��ول��وا«  م��ا  »كيف  فيلم  ح�شل  وق��د 

جائزة جلنة التحكيم اخلا�شة والتى كانت مثار 

الفيلم  مل�شتوى  اأواًل  ال�شيوف  بني  كبري  ج��دل 

على  ال�شاب  امل��خ��رج  الإق���دام  وثانًيا  املتوا�شع 

يعي�شون  الذين  للمثليني جن�شًيا  اإهداء اجلائزة 

حياتهم  ممار�شة  من  يتمكنون  وال  اخلفاء  فى 

اأحداث  ت��دور  حيث  النا�ص،  بني  طبيعى  ب�شكل 

الفيلم حول �شاب ي�شارح اأباه باأنه مثلى اجلن�ص 

وبعد اأن يتقبل االأب امل�شاألة يعود فيقتل ابنه.

امل��ه��رج��ان هذا  راأ�����ص جل��ن��ة حتكيم  وق���د 

العام املخرج املغربى حل�شن زينون و�شمت فى 

وهى  بونى كالفرى  اإيزابيل  املخرجة  ع�شويتها 

فرن�شية من اأ�شل اإيفوارى واالأ�شبانية مونت�شريا 

لهوي�شكا  ال��دوىل  املهرجان  رئي�شة  فال�ص  غيو 

بو�شبة  �شافيناز  ال�شابة  اجلزائرية  واملخرجة 

اإىل  باالإ�شافة  ندور  اأوم��ى  ال�شنغالية  والناقدة 

عمر  واالإعالمى  حجى  على  ال�شينمائى  الناقد 

�شليم من املغرب.

العن�شر  غلبة  ب��ال��ط��ب��ع  وا���ش��ًح��ا  20وي��ب��دو 
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 املمثلة بل�شام بليجان اأح�شن ممثلة عن الفيلم الرتكى �شمتالفائزون بجوائز املهرجان هذا العام

بو�شرت فيلم الليلة الأخرية

كالرو �شريونى خمرج الفيلم الإيطاىل الفائز »حمولة«



على قيد احلياة.

لفيلم  ا  اأي�شً اإخراج  اأح�شن  جائزة  وذهبت 

يتحدث عن معاناة امراأة فى عالقتها مع رجل 

اإخ���راج  »م��ظ��ل��ة«  ال��ك��روات��ى  الفيلم  وه��و  حتبه 

املخرج  فيه  ا�شتخدم  والذى  بافالوفيت�ص  يورى 

ثابت هو احلجم  الواحدة بحجم  اللقطة  تقنية 

اأربع لقطات طويلة  املتو�شط لن�شاهد املراأة فى 

حاالت  اأربع  لتج�شيد  �شوداء  �شا�شات  تف�شلهم 

للرجل  اخل�����ش��وع  م��ن  ت��ب��داأ  خمتلفة  �شعورية 

وتنتهى بالتمرد عليه.  

عليها  فح�شلت  ممثلة  اأح�شن  جائزة  اأم��ا 

املمثلة بل�شام بيلجان عن فيلم »�شمت« الرتكى 

اإخراج ريزان يزلبا�ص عن دورها كامراأة كردية 

ال  التى  الرتكية  ال�شجون  اأحد  فى  زوجها  تزور 

لزاًما  فيكون  الكردية  باللغة  باحلديث  ت�شمح 

كل  ل��ه  لتنقل  بعيونها  معه  تتحدث  اأن  عليها 

درر  اأحد  الفيلم  هذا  ويعترب  وامل�شاعر  االأخبار 

ال�شفعة  على  ح�شل  اأن  �شبق  حيث  املهرجان 

ق�شري،  فيلم  كاأح�شن  ك��ان  ملهرجان  الذهبية 

للممثل  رجاىل  دور  اأف�شل  جائزة  ذهبت  بينما 

من  النهر«  وراء  »م��ا  فيلم  عن  اأرب��ان��ا  ري�شات 

األبانيا.

وعلى هام�ص املهرجان كعادته �شنوًيا اأقيمت 

تظاهرة بانوراما الفيلم املغربى الق�شري والتى 

تعر�ص اأهم اإنتاجات ال�شينما املغربية الق�شرية 

خالل عام كامل وتعترب تظاهرة حملية ذات بعد 

دوىل حيث متنح ال�شينمائيني والنقاد الدوليني 

اأحدث  متابعة  فر�شة  للمهرجان  احلا�شرين 

اإنتاجات ال�شينما املغربية الق�شرية التى يتجاوز 

 39 اإنتاجها �شنوًيا اخلم�شني فيلًما عر�ص منها 

اإىل  يومية  م�شائية  عرو�ص  فى  ق�شرًيا  فيلًما 

ال�شينما  مدار�ص  اإنتاج  من  اأفالم  �شبعة  جانب 

املختلفة فى املغرب.

ت��اأت��ى اجلائزة  ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  و���ش��م��ن 

ولكن  التحكيم  جلنة  متنحها  ال  التى  الوحيدة 

متنحها جلنة من املخرجني املغاربة امل�شاركني 

ال�شينمائية وحتمل  املدار�ص  اأفالم  فى م�شابقة 

ا�شم »جائزة ال�شباب« وتذهب الأح�شن فيلم فى 

املخرجني  نظر  وجهة  من  الر�شمية  امل�شابقة 

ميها  للمخرج  العام  ه��ذا  ذهبت  وق��د  ال�شبان 

هل  »اأب��ى  فيلمه  عن  �شلوفينيا  من  هوت�شيفار 

ميكننى القيادة«.

تنظم  التى  الرئي�شية  الفعاليات  ثالث  اأما 

�شنوًيا فهو در�ص ال�شينما الذى يحر�ص املهرجان 

دورة  ك��ل  م��ن  االأخ���ري  ال��ي��وم  ف��ى  تقدميه  على 

اأحد  يلقيها  �شينمائية  حما�شرة  على  ويحتوى 

�شيوف املهرجان فى جماالت ال�شينما املختلفة 

على  العام  ه��ذا  املهرجان  اإدارة  اختيار  ووق��ع 

جمعية »مواهب متو�شطية« مع املخرجة وكاتبة 

ال�شيناريو دانييل �شوي�شا وكاتب ال�شيناريو ح�شن 

لكزوىل اللذين ا�شتعر�شا جتاربهما فى الكتابة 

وحتدثا عن اأدوات العمل واأ�شاليبهما ال�شخ�شية 

نبداأ؟«  اأين  من  »ال�شيناريو  عنوان  حتت  وذلك 

مدير  بوجار  ديديى  ال�شينمائى  توىل  حني  فى 

اإدارة الدر�ص  جمعية »مواهب متو�شطية« مهمة 

الكبري  امل�شرى  املمثل  وك��ان  االأ�شئلة،  وتلقى 

عزت العاليلى قد األقى در�ص ال�شينما فى دورة 

عام 2010 �شمن حر�ص املهرجان على التوا�شل 

نادى  فى  اأ�شا�شى  كع�شو  امل�شرية  ال�شينما  مع 

�شينما دول البحر املتو�شط. 

ورغم اأن املهرجان مل يعلن عن تيمة حمددة 

الدولية  م�شابقته  فى  امل�شاركة  االأف��الم  ت�شبغ 

والبالغ عددها 52 فيلًما فاإن املتابع ي�شتطيع اأن 

يتلم�ص ذلك الهوى ال�شيا�شى الذى يوؤطر الكثري 

من اختيارات االأفالم الق�شرية املتو�شطية.

يبدو  »الهم«  لنقل  اأو  ال�شيا�شى  الهوى  هذا 

فق�شية  م��وح«  »�شى  االفتتاح  فيلم  منذ  ظاهًرا 

ال�شيا�شية  الق�شايا  واأخطر  اأهم  اأحد  الهجرة 

التى توؤرق دول املتو�شط �شماله وجنوبه، ويتنوع 

الهم ال�شيا�شى املتو�شطى فى االأفالم الق�شرية 

م�شكالت  واق��ع  ع��ن  املبا�شر  احل��دي��ث  ب��ني  م��ا 

الهجرة غري ال�شرعية واحلرب االأهلية واحلياة 

حتت وطاأة االأنظمة ال�شمولية وبني احلديث غري 

تعانى  التى  املتو�شطية  املجتمعات  عن  املبا�شر 

ق�شايا  اأو  ال�شيا�شى  االإ���ش��الم  ا�شتفحال  م��ن 

الفقر وفقدان ال�شالم االجتماعى نتيجة غياب 

واقع �شيا�شى م�شتقر وناجح.

ت��اأت��ى ال��ه��ج��رة غ��ري ال�����ش��رع��ي��ة ك��اإح��دى 

اأخطر امل�شاكل ال�شيا�شية التى تعانى منها دول 

فيلم  بنتومى  فريد  قدم  اجلزائر  من  املتو�شط 

بكامريا  الت�شوير  اأ�شلوب  يتخذ  الذى  »حراقة« 

الفيديو املنزىل وهو االأ�شلوب املعروف باأ�شلوب 

االأفالم  واأهم  اأ�شهر  اأحد  وت�ص بروجكت«  »بلري 

الفيديو املنزىل، وعرب هذا  انتهجت �شكل  التى 

الفيديو الذى ي�شجل عليه جمموعة �شباب يومهم 

االأخري فى اجلزائر قبل الت�شلل اإىل اأ�شبانيا عرب 

البحر نتابع حجم امل�شاعر التى يريقها ال�شباب 

مغادرته  قبل  وطنهم  فى  تف�شيلة  لكل  حنيًنا 

وراءه��م  ت��ارك��ني  الرحلة  اأث��ن��اء  حتفهم  ليلقوا 

ال�شباب  يقدم  »ملاذا؟«  ال�شيا�شى  الوجود  �شوؤال 

العربى على اإلقاء نف�شه فى عر�ص البحر.

ومن املغرب ياأتينا »الهدف« للمخرج منري 

عبار الذى يقدم فى اإطار بولي�شى ت�شويقى كيف 

غام�ص  ل�شيء  باالإعداد  جمهول  �شخ�ص  يقوم 

يبدو اأ�شبه بعملية اإرهابية حيث يقوم بالت�شوير 

بينما  طنجة  ميناء  على  والتل�ش�ص  واملتابعة 

الدينى  التطرف  تهوميات  اإىل  تاأخذنا  ذقنه 

اأن  فقط  ي��ح��اول  اأن��ه  النهاية  ف��ى  نكت�شف  ث��م 

ارة التى �شوف تقله اإىل اأ�شبانيا  يت�شلل اإىل العَبّ

ون�شتطيع اأن نربط ما بني ذقنه وبني �شعود تيار 

ا عندما  االإ�شالم ال�شيا�شى فى املغرب خ�شو�شً

يحلقها لي�شافر اإىل اأ�شبانيا بال ذقن.

ومن الربتغال عر�ص فيلم »اجلبل االأ�شود« 

ل��ل��م��خ��رج ج���او ���ش��الف��ي��زا ال����ذى ي��ت��ح��دث عن 

ل�شبونة  فى  يعي�شان  الربازيل  من  زوجني  حال 
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اأحدهما داخل ال�شجن بينما الزوجة تعي�ص مع 

ابنها خارج ال�شجن وال تريد له اأن يت�شل باأبيه 

فقدان  عن  فيلم  اإن��ه  م�شجون،  اأن��ه  يعلم  ال  كّى 

الهوية واخلواء االإن�شانى الداخلى نتيجة احلياة 

املهاجرين  واق��ع  وعن  ال�شاذ،  الغربة  واق��ع  فى 

جمتمع  فى  يعي�شون  الذين  اأو  ال�شرعيني  غري 

اآخر مي�شخ هويتهم يقدم املخرج حممد بوركبة 

تر�شل  اأم  ح��ول  اأم��ام��ى«  الطريق  »ه��ذا  فيلمه 

املف�شل  ابنها  للبحث عن  بالربو  امل�شاب  ابنها 

الذى يهرب من البولي�ص نتيجة اأنه يعي�ص �شمن 

م�شكلة  وتعك�ص  فرن�شا،  فى  االإجرامى  املجتمع 

الهجرة غري ال�شرعية على امل�شتوى ال�شينمائى 

امل�شتوى  على  فقط  لي�ص  امل�شكالت  من  العديد 

االجتماعى  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ول��ك��ن  ال�شيا�شى 

واالإن�شانى على حد �شواء، ففى الفيلم االأ�شبانى 

نتابع  �شري�شي�شكى  مارينا  للمخرجة  »الزفاف« 

فى  تعي�ص  التى  املهاجرة  الكوبية  االأم  اأن  كيف 

حلفل  كامل  ب�شكل  اليوم  طوال  ت�شتعد  اأ�شبانيا 

زفاف ابنتها التى نكت�شف فى النهاية اأنها تعي�ص 

عرب  هاتفية  مكاملة  جمرد  احلفل  واأن  كوبا  فى 

التى  االبنة  �شوت  اإىل  االأم  فيها  ت�شتمع  البحار 

تزف اإىل زوجها.

اأما ثانى الهموم التى تراود �شناع االأفالم 

و«االحتالل«  االأهلية«  »احل��رب  هى  املتو�شطية 

من  العديد  على  تهيمن  والتى  �شواء  حد  على 

االأفالم االأوربية والعربية، ففى الفيلم البو�شنى 

األي�ص كروت ن�شاهد  »بطارية ال�شيارة« للمخرج 

للجهاز  نور  ترك  فى  تتمثل  اأف�شل  قادمة  حياة 

نحو  �شديقتها  ب�شحبة  املنزل  من  وخروجها 

حياة جديدة.

بفيلمني  كانت حا�شرة  والتى  فل�شطني  اأما 

فال ميكن اأن تفوت الفر�شة لتقدمي فيلم يتحدث 

ق�شوع  اأ�شامة  املخرج  قدم  حيث  »الق�شية«  عن 

فيلمه »غرفة �شمري« عن �شاب فل�شطينى يتنكر 

دخول  من  يتمكن  كى  يهودى  متدين  هيئة  فى 

غرفته بعد اأن احتل عدد من اليهود املتطرفني 

معه  م�شطحًبا  ال�شرقية  القد�ص  ف��ى  بيتهم 

الغرفة  اأن  اإياهم  ال�شواح وموهًما  جمموعة من 

اأثرية تنتمى لع�شر امللك داوود ويحتوى الفيلم 

واإ�شقاط  ووا�شح  مبا�شر  �شيا�شى  اإ�شقاط  على 

على  االإ���ش��رار  يخ�ص  مهم  واإن�شانى  تاريخى 

وبقاء  الفل�شطينى  لل�شعب  التاريخية  احلقوق 

هويتهم مهما طال زمن االحتالل.

للمخرج  »حنني«  الفل�شطينى  الفيلم  وفى 

تعي�ص  وحيدة  امراأة  حياة  نتابع  بواردى  اأ�شامة 

على  ثابتة  تظل  لكنها  االح��ت��الل  وط���اأة  حت��ت 

موقفها االإن�شانى فى حماولة التوا�شل مع ابنها 

ولكن  اخل���ارج  اإىل  م�شافر  اأن��ه  نت�شور  ال��ذى 

عندما يتم القب�ص على والد الفتى الذى ي�شرق 

الربتقال من حديقتها نكت�شف اأن ابنها م�شجون 

لي�ص  واأن احلنني اجلارف الذى ت�شعر به نحوه 

ب�شبب غربته ولكن ب�شبب �شجنه.

تبقى االإ�شارة اإىل اأن املهرجان احتوى على 

الكبري  االأم��ري��ك��ى  امل��خ��رج  م��ن  مهمة  م�شاركة 

)اثنا  االأي��ق��ون��ة  الفيلم  �شاحب  جليام  ت��ريى 

ويلز  بيت وبرو�ص  براد  الذى جمع  ع�شر قرًدا( 

15 عاًما وجاءت امل�شاركة بفيلمه الق�شري  قبل 

»عائلة باأكملها« وهو اإنتاج اإيطاىل وتدور اأحداثه 

بالكامل فى اإيطاليا من خالل طفل ي�شرق متثااًل 

الليل  طوال  الكوابي�ص  فتناتبه  مقد�ًشا  �شغرًيا 

حتى يهديه اإىل والديه فى ال�شباح.

م�شتحدثة  جائزة  على  الفيلم  ح�شل  وقد 

العا�شرة  ال�����دورة  ج��ائ��زة  وه���ى  ال��ع��ام  ه���ذا 

اأوىل  القادم  العام  من  يبداأ  ال��ذى  للمهرجان 

دورات عقده الثانى بنجاح وتطور م�شتمرين.

وكان املخرج الكبري قد اأر�شل ر�شالة م�شورة 

اإىل جمهور املهرجان فى طنجة حتًية منه و�شكًرا 

على قبول فيلمه �شمن اأفالم امل�شابقة الر�شمية 

ُعِر�شت قبل  وهى لفتة مميزة من خمرج كبري 

عر�ص فيلمه والقت ترحيًبا وامتناًنا من �شيوف 

املهرجان واإدارته على حد �شواء.

 طنجة- املغرب

جمتمع ما بعد احلرب اليوغ�شالفية حيث اأ�شر 

تعي�ص فى بلوك �شكنى واحد حتتفل بقدوم ابنة 

يجوب  الي��زال  اجلي�ص  بينما  الأحدهم  جديدة 

كلها  واملدينة  ح�شاب  بال  الب�شر  يقتل  ال�شوارع 

مالمح  وت�شتمر  روح،  وال  لون  بال  رمادية  تبدو 

احلرب االأهلية اليوغ�شالفية فى الفيلم الرتكى 

حول  كوت�ص  لنظيم  االأربعة«  �شراييفو  »ج��دران 

اأن احلرب  متوهًما  املقعد  اأبيه  مع  يعي�ص  �شاب 

التزال تدور فى ال�شوارع لنكت�شف فى النهاية اأنه 

م�شاب بجنون احلرب الذى يوهمه اأن الق�شف 

على  دالل��ة  وه��ى  م�شتمرين  الي��زاالن  والقن�ص 

امل�شلول  القدمي  اأن احلرب ق�شت على اجليلني 

واجلديد املجنون.

 اأما فيلم »اللم�شة« من �شربيا اإخراج اإليك 

اأن  يبلغونه  �شغري  طفل  عن  فيتحدث  كونيت�ص 

والده اأ�شيب فى احلرب فيذهب اإىل امل�شت�شفى 

كى يظل بجانبه وهو مربوط الوجه وفى حلظة 

الطفل  فيه  ي�شرخ  احل��ي��اة  مفارقته  قبل  م��ا 

النهاية  وفى  جديد  من  قلبه  فينب�ص  يبقى  اأن 

الطفل  وال��د  لي�ص  املربوط  الرجل  اأن  نكت�شف 

ولكنه ممثل للواقع اجلريح ما بعد احلرب الذى 

الطفل  فى  متمثلة  امل�شتقبل  �شرخة  اإىل  يحتاج 

ليبقى على قيد احلياة.

وت���ت���م���ا����ص م�����ش��ك��ل��ة احل������رب االأه���ل���ي���ة 

اللبنانية  احلرب  هولوكو�شت  مع  اليوغ�شالفية 

نور«  يا  »النور  اللبنانى  الفيلم  فى  نراها  والتى 

للمخرجة هدى كرباج حيث ال�شابة التى حتاول 

يطاردها  بينما  نعرفه  ال  ما  ب�شخ�ص  االت�شال 

�شاب جمهول حماواًل اأن مينحها جهاز ت�شجيل 

تكت�شف  وت��اأخ��ذه  ل��ه  ت�شتجيب  وعندما  �شغري 

اأهلها  ب��اأ���ش��وات  عليه  م�شجلة  ذك��ري��ات��ه��ا  اأن 

واأ�شدقائها الذين فقدتهم منذ اأن كانت �شغرية 

اأث��ن��اء احل���رب، اإن��ه��ا اجل���راح ال��ت��ى ال تندمل 

االأم��ل فى  يبقى  ولكن  التى ال مت��وت  20وال��ذك��رى 
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مرمي التوزاأنى تت�شلم جائزة اأح�شن �شيناريو

نور الدين ال�شايل رئي�س املركز ال�شينمائى املغربى اإىل الي�شار م�شطفى 

اخللفى وزير الإعالم والت�شال املغربى فى حفل الفتتاح ب�شينما روك�شى

نور الدين ال�شايل على اليمني ووزير الثقافة الأ�شبق حممد 

الأ�شعرى فى حفل افتتاح الدورة فى تكرمي �شاحب الفكرة
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ول��ع��ل ع��زل��ت��ه ت��ع��ود الن�����س��اخ��ه م��ن احلى 

ال�سعبى الذى ن�ساأ فيه باالإ�سكندرية )حمرم بك( 

وذهابه اإىل باري�س لنيل درجة الدكتوراه، وهناك 

اأ�سبح �سيوعًيا، وعاد معتلًيا قيادة تنظيم. 

رافقت الدكتور �سيد لت�سهيل االأمر.. طالعنا 

الكاريكاتورية  الر�سوم  ي�سبه  االأ�سمر،  بوجهه 

اإىل  ان�سحب  وق��د  عري�سة،  جبهته  ل��ل��ف��ت��وات، 

اخللف �سعره االأكرت على هيئة 7.. وخفف املكتب 

العري�س من قامته املكتنزة ق�سًرا وبدانة. 

ابت�سامة  عن  الغليظتان  �سفتاه  وانفرجت 

فجاءت  وزي���ًرا،  ي�سبح  اأن  و�سك  على  م�سئول، 

الرجل  اأن  �سككت  ح��ت��ى  متحفظة،  ر���س��م��ي��ة، 

عرفنى. 

قدم الدكتور �سيد مظلمته، عما حلق به فى 

االنتخابات، وعند ان�سرافنا �ساألت الدكتور فوؤاد 

عما نفعله اإذا مل يتحقق �سيء. 

نظارته  اإط����ار  ف���وق  م��ن  ب��ن��ظ��رة  �سعقنى 

الرجل  اأنفه.. بعدها توىل  ال�ساقطة على ق�سبة 

احلزب  قيادة  فى  زميله  وك��ذا  التموين،  وزارة 

الدكتور  يناير(   8 )ح��زب  امل�سرى  ال�سيوعي 

اإ�سماعيل �سربى عبد اهلل وزارة التخطيط. 

جملة  حترير  رئي�س  حافظ  �ساح  و���س��ارع 

مع  �سحفى  ح���وار  بعمل  وقتها  »روزال��ي��و���س��ف« 

الدكتور فوؤاد مر�سى، مب�سًرا بعهد جديد لوزارة 

التموين. 

الوزيران  خرج  حتى  طويل  وقت  مي�س  ومل 

ي�سى  اأث����ًرا  ي��رك��ا  اأن  دون  وزاري،  تعديل  ف��ى 

باختافهما عن اأي وزراء اآخرين. 

ع�سر  ف��ى  ال����وزارة  توليهما  م��ن  وعجبت 

ال�سادات  اأم���ر  م��ن  اأك���ر  وع��ج��ب��ت  ال�����س��ادات، 

)اليمينى( يعني وزيرين �سيوعيني، وعبد النا�سر 

اأحدهما،  اأن  مع  الرجلني..  ي�سجن  )الي�سارى( 

الدكتور اإ�سماعيل �سربى عبد اهلل، كان معزوًما 

عنده على الع�ساء ليلة القب�س عليه فى االأول من 

يناير عام 1959.

فلم  ال�ساعقة،  النظرة  رغ��م  اأن��ه  امل��ه��م.. 

الإجناح  بذلناه  جهد  على  واأ�سفت  �سيء،  يتحقق 

مع اأن الفتة معلقة على اأحد اجلدران با�سم 

»�سارع مدر�سة الزراعة« الأن باًبا خلفًيا لها يطل 

على ال�سارع، اإال اأن اأحًدا مل يحفل بها اأبًدا. 

وتغري ا�سم �سارعنا مرتني، وكنت عندما اأذكر 

ي�ستو�سحني،  التاك�سى،  ل�سائق  اال�سمني  من  اأي 

فاأقول: �سارع ال�سلخانة، واأريح دماغى. 

جديد  ا���س��م  اأول  اإث���ب���ات  اأردت  وع��ن��دم��ا 

)املندراوي( فى بطاقة الرقم القومى، بحثت عن 

اإي�سال ا�ستهاك كهرباء، اأو ماء، اأو تليفون، دون 

ال�سلخانة،  �سارع  ال�سهرة:  با�سم  فكلها  ج��دوي، 

به  يقع  الذى  الفرعى  جلبة«  »اأبو  �سارع  با�سم  اأو 

من  اأوائ��ل  من  رجل  ا�سم  على  امل�سمى  م�سكني، 

�سكنوه. 

اإي�سال  على  ع��رت  حتى  احل��ي��ل،  اأعيتني 

كهرباء، مطمو�س فيه ا�سم ال�سارع، فكتبت مكانه 

فى  واأثبته  امل��ن��دراوى،  ا�سم  الكاتبة  االآل��ة  على 

البطاقة. 

علينا  طلعت  توقع،  غري  وعلى  ف��ج��اأة،  لكن 

الدولة بتقليعة جتديد البطاقة.. بحجة اأنها بليت، 

تبلى،  ال  با�ستيكية  م��ادة  من  م�سنعة  اأنها  مع 

ورقية  القدمية،  والأن  باال�ستعمال،  وال  باملاء،  ال 

وتبلى، مع ماحظة اأن الدولة طوال خم�سني عاًما 

مل تطالب بتجديدها، وتلقائًيا اإذا ما تلفت بطاقة 

مواطن اأو ُفقدت ي�ستخرج اأخرى. 

مامح  اأن  اأخ����رى،  حجة  ال��دول��ة  و���س��اق��ت 

املواطنني تتغري، واإذا كان فى هذه احلجة بع�س 

اأو  االأربعني  بلغوا  من  تعف  مل  فلماذا  الوجاهة، 

اخلم�سني، فمامح وجوههم لن تتغري كثرًيا حتى 

اآخر اأيامهم. 

ليت الدولة، التى تريد اأن جتني بع�س املال، 

وتفر�س   � وال���دوران  اللف  من  ب��داًل   � تريحنا  اأن 

دوخة  من  بداًل  �سنوات،  عدة  كل  ندفعها  ر�سوًما 

التجديد. 

ا�سم  اإىل  ال�سارع  ا�سم  تغري  وقد  اأفعل  ماذا 

الدكتور �سيد اأبوالعينني.

اأنا ال اأعرف من هو«املندراوي«.. فلم يتف�سل 

الافتة  اأ�سفل  عنه  نبذة  كتابة  اأو  بتعريفه،  اأحد 

املعلقة، ولكني اأعرف الدكتور �سيد.. كان �ساحب 

ال�سلخانة، مازالت حتمل  �سارع  اأول  �سيدلية فى 

ال�سيخ  م��ي��دان  على  االآخ���ر  بابها  وي��ط��ل  ا�سمه 

با�سم  امل��ع��روف  احل��ي  يتو�سط  ال���ذى  ح�سنني، 

كبرية..  ب�سعبية  الدكتور  يتمتع  وحيث  ال�سيخ، 

ويرتبط الرجل ب�سداقات مع بع�س الي�ساريني،.. 

وجنح  مرتني،  ال�سعب  جمل�س  انتخابات  وخا�س 

وفى  ر�سوبه..  على  اأ�سرت  ال�سلطة  لكن  فيهما، 

امل��رة االأخ���رية، ج��اء زك��ى ب��در، وزي��ر الداخلية 

اإىل  وذه���ب  ال��ر���س��ي��ب،  ع��ل��ى  لي�سرف  وق��ت��ه��ا، 

حي«�سندوب« لرويع االأهاىل، حيث كان الدكتور 

يحوز على اأغلب اأ�سواته. 

اإذا  خطره،  زال  وق��د  موته،  بعد  اأن��ه  ويبدو 

مانًعا  املحلى  املجل�س  يجد  مل  خطر،  هناك  كان 

من اإطاق ا�سمه على ال�سارع، ا�ستجابة ملجاهدة 

وارثيه واأ�سدقائه تخليًدا لذكراه. 

و�سبق اأن ا�سطحبت الدكتور �سيد اإىل جلنة 

بداية  ف��ى  ال�����س��ادات  الرئي�س  اأن�ساأها  تظلمات 

القوى«  »م��راك��ز  ظلمتهم  م��ن  الإن�ساف  ع��ه��ده، 

وكنت  مر�سى..  فوؤاد  الدكتور  اللجنة  هذه  وراأ�س 

التقيته فى �سجن الواحات اخلارجة.. لكن كانت 

االختاط  ىل  تتيح  ال  بيننا  كبرية  م�سافة  هناك 

به.. فهو جهم، منعزل، مبا يليق بزعيم و�سكرتري 

 8 حزب  فى  وقيادي  )امل�سرى(  الراية  لتنظيم 

يناير 1958.

ف�ؤاد حجازى

حـــــــــديـُث  التحــــــــــــــــــــــديث...

ف�ؤاد حجازى
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الدكتور �سيد.. تكونت جلنة من بع�س االأ�سدقاء 

حثثنا  للعمل..  خطة  وتبحث  جتتمع  وامل��ع��ارف، 

ال��ن�����س��اء وال�����س��ب��اب ع��ل��ى ال��ق��ي��د ف��ى اجل����داول 

االنتخابية، عندما فتح باب القيد. 

ناق�سنا  االنتخابات  موعد  اق��رب  وعندما 

وجمعنا  امل��ر���س��ح،  ب��رن��ام��ج  ف��ى  امل��ق��اه��ي  رواد 

فى  علقناها  قما�سية،  الفتات  لعمل  التربعات 

�سوارع الدائرة.. وطبعنا من�سورات وزعناها على 

املارة. ويوم االنتخاب عينا مندوبني عن املر�سح 

فى مقار االقراع، وات�سلنا مبحامني لاإباغ عن 

اأية خمالفات. 

الناخبني  باأ�سماء  ك�سوًفا  طبعنا  ق��د  وكنا 

ومقار الت�سويت الإر�سادهم اإليها، حيث الداخلية 

اعتاد  التى  الت�سويت  مقار  بتغيري  كل مرة  تقوم 

عليها النا�س، وكثريون يدوخون من البحث عنها 

عن  وين�سرف  يياأ�س  وبع�سهم  االنتخاب،  ي��وم 

للتاعب..  الفر�سة  تتاح  حيث  برمتها  العملية 

ي��ح��دث ه��ذا ف��ى نف�س ال��وق��ت ال���ذى ت��دع��و فيه 

لاقراع،  الذهاب  �سرورة  اإىل  النا�س  احلكومة 

وتنعي عليهم بعدها عدم اإقبالهم!!.. 

•••

اأعيتني احليل الأثبت اال�سم اجلديد.

اأترك اال�سم القدمي )املندراوي(  اأن  فكرت 

وفكرت  �سفرى  جواز  فى  املثبت  وهو  حاله،  على 

)�سارع  دائًما  منه  اأه��رب  ال��ذى  اال�سم  اأثبت  اأن 

ال�سلخانة(، لكنه �سينتقل تلقائًيا اإىل جواز �سفرى 

القاهرة،  مطار  موظفى  اأن  خلت  جتديده.  عند 

�سينظرون  العربية  الدول  وكذا موظفى مطارات 

فلن  االأجنبية،  امل��ط��ارات  فى  اأم��ا  ���س��ذًرا..  اإىل 

ياحظوا �سيًئا، فكتابته بحروف التينية ال تومئ 

لهم باأية داللة. 

وم���اذا ع��ن ن��ظ��رة م��وظ��ف امل�����س��رف الذى 

ذهنه  اإىل  �ستقفز  هل  معا�سى؟!..  منه  اأ�سرف 

�سورة جماوٍر للمذبٍح، مع باعة الكر�سة والكوارع، 

ال�سارع  اإىل  بعرباتهم  ي��اأت��ون  م��ازال��وا  وال��ذي��ن 

ال�سلخانة،  فى  الذبح  يوم  االأربعاء،  يوم  �سبيحة 

بعيد فى غرب  اإىل مكان  ال�سارع  نقلت من  التى 

وت�ساءلت..  ويزيد،  عاًما  ثاثني  منذ  املن�سورة، 

ا�سم  تغيري  عند  املحلي  املجل�س  يقوم  ال  مل��اذا 

كهرباء  م��ن  املختلفة  امل��راف��ق  ب��اإخ��ط��ار  ���س��ارع 

ومياه وتليفونات و�سجل مدين وم�سارف باال�سم 

اجلديد. ولديها كمبيوترات، وما اأ�سهل اإخطارهم 

دون كلفة اأو جهد؟!. 

اختباأت  جلبة«الذى  ا�سم«اأبو  اإىل  اأع��ود  هل 

خلفه مدة طويلة.. ومازالت ق�سائم حت�سيل املياه 

معنونة به. 

عندما ان�سممت اإىل احتاد كتاب م�سر عند 

�سارع  من  هرًبا  كتبته   1976 ع��ام  فى  تاأ�سي�سه 

ي�سمع  من  ف�سول  يثري  اأن��ه  والحظت  ال�سلخانة، 

االأفق  ف��ى  امل��ن��دراوي  الح  وح��ني  يطالعه،  اأو  ب��ه 

لكن  الإثباته..  االحت��اد  واأخطرت  به،  ا�ستنجدت 

مكاتباته وجملته حملت اال�سم القدمي.

الزمالك،  ف��ى  االحت����اد  م��ق��ر  اإىل  ذه��ب��ت 

بياناتي،  عليها  بطاقة  اإداري  موظف  واأعطاين 

وغريت العنوان بخط يدي ومع ذلك و�سلت املجلة 

اآه.. هناك  باال�سم القدمي.. عدت اإىل االحتاد.. 

ك�سف ينقلون منه االأ�سماء دون الرجوع للبطاقة.. 

الكمبيوتر  اآه..  ج��دوي..  وال  الك�سف،  فى  غرينا 

ك�سف  م��ن  عليه  ومثبتة  ال��ب��ي��ان��ات..  عليه  االآن 

قدمي.. غرينا على الكمبيوتر.. وال جدوى!!. 

مع العلم اأن االحتاد ير�سل كل عام ا�ستمارة 

اجلديد..  العنوان  فيها  اأثبت  بيانات..  حتديث 

ورغم  رق��م��ني..  زاد  ال��ذى  التليفون  رق��م  وك��ذا 

ذلك.. مازالت املكاتبات معنونة باال�سم القدمي.. 

ومن يطلب منهم رقم تليفوين يعطونه الرقم قبل 

التغيري ويدوخ ال�سبع دوخات التى فى الدنيا حتى 

يت�سل بى. 

•••
مرات،  عدة  راأ�سى  فى  االأم��ر  اأدرت  اأن  بعد 

رف�ست االحتفاظ ب�«املندراوي« اأو العودة اإىل«اأبو 

اأبو  �سيد  ال��دك��ت��ور  اإث��ب��ات«  ع��ن  وتخليت  جلبة« 

العينني« مع اأنى  كتبته فى تروي�سة �سل�سلة »اأدب 

فى  جنحت  لو  فحتى  اأ�سدرها..  اجلماهري«التى 

ذلك فلن مي�سى وقت طويل اإال ويغريونه. 

والدائم،  ال�سائع،  باال�سم  اأحتفظ  ال  فلماذا 

اأهرب  �ساأظل  متى  واإىل  االأ�سماء،  تعاقب  رغم 

منه؟!.

زكى بدرد. ف�ؤاد مر�سى

د. اإ�سماعيل �سربى عبد اهللجمال عبد النا�سرحممد اأن�ر ال�سادات
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»تامر عفيفى« �صوت �صعرى �صاب له ب�صمته 

الطازجة،  ولغته  املميزة،  و�صخ�صيته  اخلا�صة، 

خ�صًبا..  �صعرًيا  عاملًا  ت�صكل  التى  الرثية  و�صوره 

تدخن  ال  »الفئران  دواوينه  ثانى  لنا  يقدم 

املارلبورو«، لت�صكل ق�صائده املكثفة والغالب عليها 

فى  بينها  فيما  تت�صام  �صعرية  لوحات  االكتناز 

تالحم ع�صوى يوؤطرها ليخرج ديوانه وكاأنه لوحة 

بانورامية كربى ت�صكلها قطع ف�صيف�صائية متاآلفة.

نربات  بع�ض  عفيفي«  »تامر  لغة  فى  تعلو 

التمرد على اال�صت�صالم ملاألوفية االأو�صاع القائمة 

والكفر بالتقليدية؛ كما فى ق�صيدة »ل�صِت دائرة 

ول�صُت مثلًثا« التى يقول �صوتها ال�صعرى: »اإذا كانت 

م�صاعرى على �صكل هذا املثلث/ وكانت م�صاعرك 

على �صكل هذه الدائرة/ �صيكون من ال�صهل جًدا/ 

ال�صهري/  مثلثى  زوايا  باإحدى  دائرتك/  اخرتاق 

تكفى ال�صتيعاب  الهند�صية/  االأ�صكال  كانت  واإذا 

قبالتنا/ فحياتنا �صتظل وا�صحة/ الو�صوح الذى 

تلك  متاًما  يدركون  فهم  املحبني/  جميع  يكرهه 

احلقيقة/ اأن ال�صيء العظيم يظل بينهما/ اإىل اأن 

ي�صمونه املوت«، فتبدو ثورية متمردة على االأ�صكال 

رغبة  من  انطالًقا  للم�صاعر،  املقولبة  الهند�صية 

حت�صًنا  التحديد،  قيود  من  التحرر  فى  جاحمة 

لعالئق  املنمط  الو�صوح  بفعل  احلب  موات  من 

املحبني فيما بينهم.

ووطاأة  االآلية  قيود  من  التخفف  فى  ورغبة 

ال�صناعّية كانت دعوة ال�صعر اإىل اللواذ بالطبيعة 

واملتجردة  االآلية،  مظاهر  من  املتحررة  البكر، 

ق�صيدة  فى  كما  ال�صناعية؛  املادية  اأ�صكال  من 

الكامريات  حيث  هنا/  »اأنا  واهلل«:  »امل�صتكينون 

ال  الفئران  وحيث  لـ«فال�ض«/  حتتاج  ال  التى 

طريقة  على  احلب  وحيث  املارلبورو/  تدخن 

ال�صئيل/  اجل�صم  ذى  بالطري  واالإميان  اهلل/ 

اأو اال�صتغفار كثرًيا/  اأجد م�صقة فى املوت/  ولن 

مت�صك  فيبدو  الربيع«،  مثل  جًدا/  قريٌب  فالقرب 

االأوىل،  الطبيعة  مبمار�صات  ال�صاعرة  الذات 

الزوائد  عن  واال�صتغناء  ال�صافية،  والفطرة 

االآلية، فالكامريات ال حتتاج اإىل »فال�ض«، كذلك 

فـ)الفئران( التى ترمز اإىل الكائنات احلية ذات 

الف�صيح  الوجود  هذا  فى  بال�صاآلة  املت�صم  الكيان 

رمز  ال�صجائر  »املارلبورو«/  تدخني  عن  ت�صتغنى 

الرفاهية امل�صطنعة واإحدى اأمارات الي�صر املادى 

التخمة  اأمارة كذلك على  اأنها  الظاهر، غري  فى 

بهذه  النف�ض  فتحلى  لل�صرر،  وم�صبب  الزائفة 

اخلادعة  الرفاهية  مظاهر  على  املتاأبية  احلالة 

االأقدار  اأعتى  مواجهة  فى  وقوة  �صجاعة  يك�صبها 

لتقبل  مهياأة  النف�ض  فت�صبح  املوت،  كان  لو  حتى 

الأجملها  تقبلها  مبثل  )املوت(  االأحكام  اأق�صى 

ال�صعرية  ال�صياغة  فتجيد  )الربيع(،  وخريها 

اإذ  مبا�صر،  غري  هنا  يجيء  الذى  التقابل  بناء 

فـ)القرب(  وعوالقها،  املتقابالت  لوازم  بني  يقوم 

الزم عن املوت، اأما الربيع فيلزم عنه احلياة.

 فالذات فى �صبيل �صعيها للتخل�ض من عوالق 

اأزهق روحها ت�صعى الأن متار�ض نوًعا  عامل مادى 

االأوىل؛  الوجود  اإىل حالة  والعودة  »التطهر«،  من 

كما فى ق�صيدة »للعظماء منكم«: »لياأِت منكم كل 

من ي�صعر فى نف�صه طيبة/ ولتجتمعوا عند اأقرب 

مكان دافئ/ عاملنا لي�ض مليًئا باالأماكن الدافئة/ 

لياأت كل منكم ببع�ض اليا�صمني فى يده/ م�صتحًما 

بقليل  وجهه  على  ويعفر  مت�ض/  مل  جوفية  مبياه 

من الرتاب/  هناك فى مكان اأطهر من ق�صائدى 

اأفكارنا/  ميول  دون  �صنجتمع  بالنفاق/  املليئة 

اأخالقنا  ن�صو�ض  و�صنتلو  املحبة/  و�صنتبادل 

املقد�صة/ فى �صمت ي�صبه �صوت ال�صماء/ عندما 

كانت متحابة جًدا/ مع االأر�ض/ قبل مرور دقيقة 

تطلب  فالذات  اخللق«،   بداية  على  واحدة/ 

ا�صتجماع الطيبني؛ ن�صداًنا فى التطهر، واأماًل فى 

الدفء املفتقد فى هذا العامل، رغبة فى ا�صتعادة 

بني  قائمة  كانت  التى  والتحابى  الوفاق  حالة 

ا دوًرا فى  ال�صماء واالأر�ض، كما يلعب التقابل اأي�صً

االأو�صاع  اإليه  و�صلت  الذى  االنقالب  حدة  جالء 

اإذ كان )�صوت( ال�صماء وقت حتابيها مع االأر�ض 

تن�صد  »تامر عفيفي«  ف�صعرية  )ال�صمت(،  ي�صبه 

عن  بحًثا  االأوىل،  االأزمان  اأغوار  فى  االنغما�ض 

الطبيعة البكر.

»تامر  لدى  ال�صعرية  ال�صورة  فى  ويطغى 

يكرث  التى  الطبيعة  عنا�صر  ح�صور  عفيفي« 

الذى  ال�صفادع  نقيق  »اأنا  به؛  كم�صبه  ح�صورها 

الذات  بني  فثمة متاه  وي�صعد«،  ال�صواد/  يخرتق 

الريح  مهب  »فى  الطبيعة:  وموجودات  االإن�صانية 

قدمية/  اأحلان  من  اأجزاء  كلنا  طيور/   كلنا 

متنا منذ �صاعة فقدنا للفر�صاة واالألوان/ وظلت 

بائ�صة دومنا اكتمال«، وفى املقابل فقد  اللوحات 

عفيفي«  »تامر  لدى  ال�صعرية  ال�صورة  توؤن�صن 

»احلياة  موجوداته:  وت�صخ�ض  الوجود،  عنا�صر 

ال�صن/ منذ  فى  اأرملة �صغرية   - - فى احلقيقة 

36

ال�سعر  ي�ستعيد  العوامل  الأوىل

فئران تامر عفيفى  ال  تدخن  املارلبورو

ر�سا عطية  

 غالف الديوان
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وكل  الزمن/  فى  املنا�صل  الفنان  زوجها  مات 

املتحدثني عن الرجولة فى االأ�صل لي�صوا رجااًل«، 

فثمة حالة من التوحد مع الطبيعة وتبادل االأدوار 

بينها وبني االإن�صان. 

فعالقة الذات بعنا�صر الوجود قد ت�صل اإىل 

حد االحتواء: »ا�صمعينى جيًدا/ لدّي قطة/ ت�صعد 

على كتفى بكل �صفافية/ وهناك اأطفال كثريون/ 

يبكون على ذراعي/ وحتت �صلعى االأي�صر/ �صم�ض 

االأنا  مبركزية  ت�صعر  فالذات  وامراأة«،  دافئة 

ما  وهذا  املوجودات،  يحتوى  حموًرا  تكون  التى 

االأنا  املتكلم/  �صمري  ح�صور  ن�صبة  ارتفاع  يوؤكده 

احلظائر/  بناء  فى  املاهر  »فاأنا  الق�صيد:  فى 

الذى  الوحيد  واأنا  جيوب/  بال  ملالب�ض  والدعاية 

ح�صوًرا  ترى  فالذات  نظيفة«،  ع�صور  من  اأتيت 

متفرًدا لها، �صواء على م�صتوى الفعل الذى يت�صم 

على  اأو  الدعاية(،   – احلظائر  )بناء  باخللق 

م�صتوى الن�صاأة اخلارجة من ع�صور نظيفة.

وفى مقابل احل�صور املرتفع ل�صمري املتكلم، 

املخاطب،  �صمري  ح�صور  ن�صبة  كذلك  ترتفع 

كذبتم  احلقيقة  فى  »كلكم  اجلمعي:  ال�صيما 

البناء  على طيبتي/ وانتحلتم �صفة الواثقني من 

الروايات  كل  »اإذن/  اآخر:  مو�صع  وفى  والعلو«، 

البيوت  ت�صكنون  اإنكم  يقولون  �صحيحة/  غري 

مقطوعاتى  لكن  التخفي/  وجتيدون  املظلمة/ 

على  بقتلة/  حجرتى  تزود  الناق�صة/  املو�صيقية 

غري العادة/ مبا يعنى اأننى �صاأ�صتمر فى ال�صنع/ 

ت�صيخ  وعندما  ب�صداقتي/  تاألقكم  اأ�صمن  كى 

قتل  االحتكاك/ هل جتروؤون على  اأ�صابعي/ من 

املوقف  فى  اأمامنا  فيح�صر  الهرم؟«،  �صاحبكم 

مقابل  فى  اجلمعى  املخاطب  �صمري  ال�صعرى 

وحدة  على  اأمارة  االأنا،  الفردي/  املتكلم  �صمري 

الذات فى ح�صورها املفرد فى مواجهة االآخر فى 

ح�صوره اجلمعى املتعدد واملتكاثر، فاالأنا بطيبته 

يواجه االآخر فى ح�صوره اجلمعى مبا ميار�صونه 

فى  الذات  يدفع  مما  وتخفي،  وزيف  كذب،  من 

موقفهم  عن  االآخرين  م�صاءلة  اإىل  هذه  وحدتها 

منها، ف�صعر »تامر عفيفي« اأحياًنا ما يختتم بع�ض 

اجلدل  اأفق  يبقى  مما  حائر،  بت�صاوؤل  مقاطعه 

مفتوًحا على مدى ممتد من الت�صاوؤل والده�صة.

 فق�صيد »تامر عفيفي« يحفل دوًما بالت�صاوؤل 

الوجودية  الق�صايا  فى  ُي�صاأل  ما  اأحياًنا  الذى 

نقود فى معنى  ت�صاويه قطعة  الذى  »ما  الكربى: 

االأبدية؟«، فيقوم الت�صاوؤل الذى تبدو بنيته بالغة 

بالغى  خيارين  بني  مقارنة  عقد  على  التكثيف 

بالفناء  واملحكوم  واجلزئى  القطعة  بني  التقابل، 

تبدو  وكذلك  املفارق،  الكلى  املعنى  مقابل  فى 

واملحدودية  بالزوال  املو�صومة  املادة  النقود/ 

واحل�صور  باخللود  املو�صومة  االأبدية  مقابل  فى 

املفارق واملمتد وغري املحدود.

  واأحياًنا ما ياأتى الت�صاوؤل لدى »تامر عفيفي« 

فى تواٍل متالحق االأ�صئلة: »هل تعَلّموا االقرتاب؟/ 

مثل  والذوبان  الطري؟/  مثل  ال�صعود  تعَلّموا  هل 

فيعرب هذا  القبل؟«،  فى  كما  اال�صتهاء  اأو  الثلج/ 

من  الذات  وعى  يطرق  عما  املتدفق  اال�صتفهام 

اأ�صئلة تبدو متدافعة ومنهمرة، جت�صيًدا حلالة من 

الده�صة والبحث املتطلع.

فى  والنهى  االأمر  يتواىل  ما  فاأحياًنا  كذلك 

اإحلاح طلبي: »ُمّروا من اأمامى واتركونى اأحدق/ 

اأرادت  واتركوا فو�صاى تعزف/ ال تنهروا قًطًطا 

حتب  التى  الفئران  ت�صتغربوا  وال  قدمي/  لعق 

وا من اأمامى واتركونى اأفكر/  رائحة ج�صدي/ ُمُرّ

القطعة  فتحفل  منجزات«،  بال  العائدين  فى 

�صواء  الطلبية  لالأفعال  كثيف  بح�صور  ال�صابقة 

دعوة  اإطار  فى  ي�صبان  اللذين  النهي،  اأو  االأمر 

م�صعاها،  فى  الذات  ترك  اإىل  اجلمعى  االآخر 

تعبرًيا  التدفق  االأمر والنهى غزيرة  اأفعال  فتاأتى 

االآخر  وحتييد  االنطالق  فى  الذات  رغبة  عن 

فيه،  لثقتها  فاقدة  الذات  تبدو  والذى  اجلمعى 

ا :«اأنتم – اإًذا  وهذا ما ي�صى به تواىل النفى اأي�صً

– ال تقولون ىل احلقيقة/ ال اأحد اأعطانى فر�صة 
الفرتا�ض ال�صماء/ والكواكب مل تكن موجودة قبل 

نبوغنا فى اكت�صافها«، فالنفى يعك�ض �صلبية االآخر 

اكت�صاف  قبل  العامل  وجود  وانعدام  الذات  نحو 

الذات اجلمعى له.

تامر عفيفى
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ا هل اآمن اجلميع حًقّ

اأن اأحاديث ال�صعاليك على الأر�صفة

اأعظم من اأحاديث الربملان؟

فى �صدور معظمنا يظل »املعتقل«

ونخفى خلف ابت�صامتنا منا�صلني

�صري  من  الك�صري  قبعاتنا  وحتت 

الأناركيني

و�صواد عيوننا

ترطبه اأحاديث ال�صتاء

حتى الذين مل ميروا من هنا

كانوا هنا

ماذا �صيكون رد فعل ال�صماء

اإذا ادعينا الطيبة مثل كل الطيبني

الذين يقبلون

اأن يحكمهم الأ�صرار؟

*****

�صنجل�س ب�صجن منا�صب

الفتاة التى تغم�س قلبها

فى قليل من »الكات�صب« املركز

من  املقابل  الكر�صى  على  جتل�س 

م�صاعري

التى فر�صت اأنا معظمها

حتت »و�س« فنجان القهوة

مل جند

�صبًبا كافًيا للثورة

من  لكثري  فقدنا  من  وبالرغم 

النقاط

ظهرنا اأمام اجلال�صني

كاأنا متعادلني متاما

فى احلزن.

أقنعتي للحياة

تامر عفيفى
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كثرًيا  �شغلتنى  فقد  جباًنا،  يكون  اأن  اأردت��ه  نعم..   

ق�شتى  بطل  يكون  اأن  وفكرت  اجلبان،  �شخ�شية 

وو�شعه  �شخ�شيته  ر�شم  وعندما حاولت  القادمة.. 

وب��رود  اجل��ب��ان  ح��ال��ة  بو�شوح  يك�شف  م��وق��ف  ف��ى 

به  فوجئت  احلرجة  اللحظات  فى  ة  خا�شً اأع�شابه 

را�شًيا ويبدى تعاوًنا �شبب ىل القلق والإ�شفاق عليه 

من املهمة ال�شعبة.

اأقربائى كان البداية وهو ال�شبب، فقد  لفت  اأحد   

نظرى اإىل اجلبان اأو البارد جًدا الذى ل يبدو معنًيا 

باأى حدث اأو خرب ولي�شت لديه اأى قدرة على املبادرة 

واأنا  كثرًيا  ويرافقنى  يطاردنى  قريبى  ظل  بالفعل. 

اأن  اأحاول التخل�ص منه حتى ا�شت�شلمت له وقررت 

بعمق  اأح��اول  اأن  على  وك��ان  لق�شتي،  بطًل  اأجعله 

بطل  لطفى  اأ�شبح  اأن   اإىل  طباعه،  تفهم  وتركيز 

اإىل  ب��روده  فى  وعبقرًيا  اجلنب  فى  ملهًما  الق�شة 

درجة مقززة. رمبا مل يكن قريبى هو ال�شبب لأنى 

منذ الطفولة اأكره هذا النوع من الرجال.

اإن تاأليف الق�شة لي�ص ع�شرًيا اإىل حد مقلق،        

وت�شكيل  املربرات الكافية وامللئمة لإثارة الأحداث 

على  ال�شاغط  ال�����ش��دام  م��ن  مزيد  نحو  ودفعها 

على  حر�شوا  الذين  وكذلك  ومرتكبيها،  اأ�شحابها 

ا من الع�شر مبكان  اأن يكونوا مبناأى عنها، لي�ص اأي�شً

يتعني  ال��ذى  اأم��ا  واملوهبة،  التجربة  �شاحب  على 

الحت�شاد له بالتاأمل الطويل  وتعدد التجارب ودقة 

اخللق واإدارة الأفعال بحذق فهو ر�شم ال�شخ�شيات 

نهر  فى  على اخلو�ص  واإعانتها  وحتديد ملحمها، 

احلدث املوحل اأو املتدفق تلقائًيا نحو التعقيد املثري 

واملت�شابك.

اأردت لطفى اأن يكون جباًنا جبًنا يبلغ حد اخليانة 

من فرط �شلوكه ال�شلبى امل�شتفز لل�شلحفاة. زرعته 

و�شط بيئة تت�شم  باحليوية والتوتر، وبع�ص اأبنائها 

وكان  تافهة،  لأ�شباب  والهياج  بل  بالندفاع،  يت�شم 

اأن يكون على العك�ص منهم.. خامًل ل  على لطفى 

وعندما  اأب��وه،  مات  عندما  حتى  انفعال  اأى  يبدى 

نحو  على  وط��رده��ا  العربيد  زوجها  �شربها  اأخته 

مربرات  ودون  الليل  عز  وفى  البيت  مبلب�ص  قا�ص 

قوية  ت�شتوجب هذا البط�ص.. 

ولده  ر�شب  عندما  واح���د..  مبوقف  هنا  �شاأكتفى 

رده  ك��ان  م��رة..  لثالث  العامة  الثانوية  فى  الكبري 

اأيام من  اإل بعد  اإىل الآذان  الوحيد الذى مل ي�شل 

اإىل  واأدت  زوجته،  دموع  على  ق�شت  التى  امل�شيبة 

تخ�شب خديها من كرثة اللطم واإقدام الولد نف�شه 

على النتحار.

وهذا  عمله،  يتوجب  م��ا  عملنا  لقد  لطفي:  ق��ال 

ن�شيبه وقدره.

اأن تقب�ص  اأو�شكت  عندئذ �شرخت فيه زوجته وقد 

على زمارة رقبته:

اأى قدر يا رجل يا جمنون؟.. ابنك �شاع م�شتقبله.

فى تلك اللحظة كان يخيط كعب جوربه، وبربود ل 

يتمتع به غريه، حاول اأن يعيد اإدخال طرف اخليط 

فى ثقب الإبرة الذى تعود اأن يهرب منه. اإنه جوربه 

الأثري الذى ل مييل لرتداء غريه مهما تغريت األوان 

البنطلونات.

نظرى  وجهة  من   - الق�شة  تنتهى  اأن  حتمًيا  كان 

وبكامل  قوتها  بكل  �شاربة  زوجته  – بخروج  طبًعا 

غ�شبها باب ال�شقة، �شاحبة فى يديها ثلثة اأولد، 

احلق  الثلثة.  الكبار  تاركة  �شدرها،  على  وراب��ع 

ذلك،  تعلم  وهى  البيت،  لرتك  يتحم�شوا  مل  اإنهم 

ا اإنهم ل مييلون جلدتهم التى ل �شك  بل تعلم اأي�شً

�شتم�شى اإليها الأم فوًرا.

كل  فى  بالتفكري  �شواء  ال��رج��ل،  على  قلبى  اأكلنى 

فيما  الذنب  نف�شى  بتحميل  اأو  املا�شية  �شلوكياته 

لبد  م�شكلت..  من  يرت�شده  وم��ا  غم  من  يعانيه 

وما  اإه��ان��ات  م��ن  ل��ه  يتعر�ص  فيما  ال�شبب  اأن��ن��ى 

يع�شف به من حرية.

بعد  منا�شبة  خطوة  اتخاذ  على  م�شاعدته  حاولت 

اأنها  املوؤكد  من  زوج��ت��ه..  من  املتطرف  الت�شرف 

مل تفكر فى العواقب التى لن تقل عن تهديد الع�ص 

لأنى  علّي  اللوم  �شديد  اأ�شب  ع��دت  هدمه.  ورمب��ا 

الذئب  بني  متنافرين متاًما، وجمعت  اثنني  زوجت 

راجعت  اأبدية..  اأنها  يفرت�ص  علقة  فى  واليمامة 

موقف.  كل  اإزاء  ت�شرفاته  تقييم  واأع��دت  تاريخه 

دققت فى ر�شد العلقة بني طباعه وت�شرفاته، وما 

كنت لأن�شى العرتاف باأنى ل�شت خالق ال�شخ�شيات 

الأول، واإمنا اأقوم بنقل جانب كبري منها من بيوت 

اأحياًنا.  ذات��ه  بيتى  وم��ن  بل  وم��ع��اريف،  اأ�شدقائى 

بني  ت�شابًها  ثمة  اأن  للعرتاف  امل��رة  هذه  م�شطر 

زوجة لطفى وزوجتى ال�شابقة.

هو فى مكانة ابنى ويجب اأن اأدعمه واأظل فى ظهره 

دون تدخل �شافر. هو مل يخلق نف�شه وله علّي حقوق 

حقوق  ل��ه  ال��ق��ول:  يكفى  اخل��ال��ق.ل.  على  املخلوق 

ال�شلعة على منتجها.. قررت اأن اأعينه على اخلروج 

خروج  حتى  ميلده  من  املمتد  الثابت  اخل��ط  من 

وا�شح  تغيري  لإج���راء  التدخل  م��ن  لب��د  زوج��ت��ه.. 

و�شخ�شية  واحدة فى طباع  ملرة  ولو  ورمبا مفاجئ 

لطفى بحيث اأمتكن من ك�شر تلك النمطية املر�شية  

التى ت�شم �شخ�شيات معظمها ذات طريق واحد.. 

ال�شجاع  والظروف..  الأح��وال  الكرمي كرمي فى كل 

دائًما كذلك ل يجنب اأبًدا. اجلبان يظل جباًنا حتى 

والبخيل  جحورها،  اإىل  النمل  اأ���ش��راب  حملته  لو 

�شعف  حلظة  اأى  �شد  الق�شة  ط��وال  نف�شه  يحمى 

جتربه على التفكري فى الت�شدق مبليم واحد حتى 

لو كان مليمه الهزيل �شوف ي�شاهم فى اإنقاذ اآلف 

املحتاجني.

تر�شى  رائعة  اأظنها  بل  جيدة،  فكرة  اإىل  اهتديت 

مرة  لأول  يتخذ  اأن  اإليه  اأوحيت  الأط��راف..  جميع 

يهمل  اأن  يجب  اإيجابًيا..  ظاهره  فى  يبدو  موقًفا 

حيث  فاإىل  بنف�شها  خرجت  قد  دامت  وما  زوجته، 

طباعه  م��ع  مت�شًقا  بالطبع  ي��ب��دو  �شلوك  األ��ق��ت.  

لي�ص  اإليه  اأدع��وه  وما  للفعل،  ل متيل  التى  ال�شاكنة 

اأ�شبابه،  تربير  ميكن  ومعلن..  �شريح  ب�شكل  فعًل 

فقد يكون الن�شيان، الن�شغال، املر�ص، واإن كان فى 

ال�شريحة  لهذه  بالقيا�ص  فعًل  يعد  املتوا�شع  نظرى 

املوؤلف  الرجال، وبالذات ىل �شخ�شًيا -  اململة من 

ما  واأحياًنا  الإيجابية  للمواقف  دائًما  اأميل  لأنى   -

فـ�ؤاد قـنـديـل

أَردتــــــُه   َجـــــبــَــــانــــــًا
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العنوان.

 بعد نحو �شاعة، وبينما اأنا اأجل�ص فى �شرفتى املطلة 

على �شقته اأرقب ال�شارع وحركة النا�ص، اإذ به يخرج 

جهة  متخًذا  البيوت  ب��ج��دران  وملت�شًقا  متمهًل 

اليمني التى تف�شى فى نهاية ال�شارع اإىل ميدان باب 

ال�شعرية وامل�شجد الكبري وحديقة الأطفال. �شقطت 

نظراتى على ال�شاعة. تاأكدت اأن �شلة الع�شر فات 

اأوانها. تتبعته بعيني، فاإذا به يتجاوز امليدان ويتجه 

مييًنا اإىل حيث ل اأعلم. اأ�شرعت فى اأعقابه. حلقت 

به يدخل دكان حميه را�شد الإ�شكافى .

وفمه  ي�شتمع  الرجل  فيما  زوجته  له  ي�شكو  م�شى 

اأن يدعوه للجلو�ص.. ي�شحب  حم�شو بامل�شامري دون 

جلد  فى  يد�شه  والإبهام.  �شبابته  بطرفى  امل�شمار 

تلو  امل�شمار  احلديدية.  مبطرقته  ويدقه  احل��ذاء 

امل�شمار. ملا فرغ من امل�شامري وفرغ لطفى من �شكواه 

األقاها وهو واقف ب�شوت هام�ص متعرث  التى  امليتة 

غمره  ممزقة،  ورق��ة  من  يقراأ  كاأنه  ترتيب  ودون 

الإ�شكافى مبا مل يكن يتوقع.

الرجل  راأ�����ص  بل�شانه  ي��ط��رق  الإ���ش��ك��اف��ى  ان��ط��ل��ق 

املت�شقق..  احل��ذاء  نعل  ي��دق  وباملطرقة  وكرامته، 

الل�شان واملطرقة ي�شربان فى تناغم ا�شت�شعرت معه 

اأن الطرق على راأ�شى اأنا. ا�شطررت لطرد اجلميع 

�شمح  كيف  ال�شبب.  هو  لطفى  اهتمامي.  ب��وؤرة  من 

نف�شه  وي�شع  امل��زرى  املوقف  ه��ذا  يقف  اأن  لنف�شه 

عليه  احل��دب  ملوا�شلة  داعًيا  اأرى  ل  النعل؟  مكان 

�شخ�شية  مب�شورتي.  دعمه  اأو  م�شاحله  رعاية  اأو 

فا�شلة غري جديرة باأى م�شاعدة.

اأن  ح��اول  من جديد.  بطلى  فى  اأفكر  واأن��ا  ابتعدت 

باإمكانه  ير�شينى ويبني ىل قدرته على الفعل، واأن 

فى  اأنا  اأ�شهمت  التى  الأو�شاع  ت�شحيح  ي�شاء  وقت 

الق�شب  ع�شري  حم��ل  اأم���ام  رت  ت�شَمّ تعقيدها.. 

البليد  كالتلميذ  يقف  ملحته  لطفي.  على  وعينى 

الظهر.  مقو�ص  ال��ذراع��ني  متهدل  ال��راأ���ص  �ص  منَكّ

جترعت  الإ�شكايف.  عطف  ونظراته  بيديه  يت�شول 

لطفي.  مع  حوا�شى  وك��ل  الع�شري  من  كبرًيا  كوًبا 

ماء  لأحفظ  بيته  اإىل  ج��ًرا  فاأجره  اأع��ود  اأن  فكرت 

اآخر  حموه  دق  التى  كرامته  بقايا  واأحل��ق  وجهه، 

م�شمار فى نع�شها.. ها هو كاخلرقة مي�شح بقدميه 

وعجزه اأر�ص ال�شوارع واحلارات، واأنا وراءه اأ�شفق 

اأن نفذ ب�شعوبة فى حارة كئيبة و�شيقة  عليه، اإىل 

ت�شبه نفًقا فى منجم قدمي. اجلدران حائلة الطلء.. 

توقف اأمام دار منخف�شة لها باب اأجرب.. �شقفها 

فى م�شتوى راأ�شي.

الباب نقرات ل ت�شمع كاأنه يق�شد ذلك،  نقر على 

كان الباب موارًبا. مل تبلغه اأدنى حركة. عاد ينقر 

نقرات حيية ل يكاد الباب نف�شه يح�شها. هل هجر 

الدار املظلمة �شاكنوها.. دفع الباب برقة. اأّن الباب 

اأنيًنا عالًيا كاأنها طريقته الوحيدة ليعلم اأهل الدار 

تكون حادة.

اأ�شعدنى جًدا اأنه ظل يرتق جوربه، ثم نه�ص يبحث 

املف�شل  كر�شيه  على  وجل�ص  الأظ��اف��ر  مق�ص  عن 

قريًبا من النافذة يق�ص الزائد من هذه الأظافر، 

الق�ص، وقد بدا ىل  بعد  اأناة  اإ�شبع فى  ويتاأمل كل 

غدا  كاأنه  ىل  ب��دا  كما  قبل،  ذى  من  ه���دوًءا  اأك��رث 

ا خملًيا من الأع�شاب والقلب، بل رمبا خلت  �شخ�شً

عروقه من الدماء.. ان�شرح �شدرى لأن ال�شخ�شية 

التى ر�شمتها متتلك هذه القدرة على الإبداع وتعمل 

ارت�شيتها  التى  من نف�شها وتبتكر وتعمق ملحمها 

لها.

ببطء  يتجه  ملحته  عندما  مداها  �شعادتى  بلغت   

�شديد نحو غرفة النوم وكان ال�شرير غري مرتب فلم 

به  وتغطى  خفيًفا  غطاًء  و�شحب  اإليه  �شعد  يحفل. 

رت هذا ال�شلوك باأنه اإمعان  اإىل ما فوق راأ�شه.. ف�َشّ

فى التجاهل، و�شرعان ما انتهى اإيّل غطيطه.. ها 

اأيتها  اإىل اجلحيم  فلتذهبى  اأعتقد:  فيما  يقول  هو 

املارقة.

وعلى  ق�شتى  بطل  على  قلبى  اط��م��اأن  اإذ  تنهدت 

نهايتها، وتاأهبت لو�شع نقطة النهاية، لكنى عزمت 

على اأن اأمتهل قليًل للمراجعة الأخرية وليكن ذلك 

اأنها  موؤكًدا  ثلثة،  اأو  يومني  بعد  ورمبا  امل�شاء،  فى 

الطمئنان  اللهم  علقة،  بها  ىل  تعد  ومل  انتهت 

20اإىل �شلمة اللغة و�شبط علمات الرتقيم واختيار 
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بالقادم. توقف عن دفعه وانتظر. طلعت عليه �شيدة 

�شمراء اللون. دنوت منه فقد اأدركت اأنه فى خطر.. 

�شنني،  من  مي�شط  مل  اأ�شعث  �شعر  وذات  �شمينة 

حجم  فى  منهما  كل  ثديان  لها  اأك��رثه.  ابي�ص  وقد 

بطنها هاجمنى اأنفها الكبري وفمها الوا�شع وحبات 

اأ�شنانها امل�شحوبة من فك بغل. مد يده لي�شلم، فلم 

ت�شلم. بقى كذلك لب�شع حلظات حتى ت�شورت اأن 

له  قالت  يده.  ا�شرتد  اأخ��رًيا  توقف.  الفيلم  �شريط 

ا  والبارزين خ�شي�شً املتكورين  ويداها فوق ردفيها 

حلمل يديها بعد اأن انتهى عنقود اخللفة:

ة الرجال؟ ماذا تريد يا عَرّ

راأ�شى  اإىل  قفز  حماته.  اإن��ه��ا  ن�شيتها.  ق��د  كنت 

الت�شابه بني وجهها الذى ل علقة له بوجوه الن�شاء 

ووجه الإ�شكافى وامل�شامري واملطرقة والنعال.

مل يرد بطلى الهمام. ملت عليه وقلت:

اأيعجبك ما قالته؟.. 

رد علّي بربوده التاريخي:

فل  ك��ذل��ك..  كلهن  احل��م��وات  مت�شرًعا..  تكن  ل 

تتاأثر.

من  فى حلظة  ت�شورت  اأو هكذا  املوؤلف  اأننى  لول   

اأو حذاء  اأو منف�شة  قلة  اأية  لألقيت عليه  اللحظات 

كتمت  راأ���ش��ه.  اأم  على  ب�شب�شب  �شربته  اأو  قدمًيا 

اإىل  يقف  وهو  نارية  بنظرات  وجهه  وثقبت  غيظى 

جوار زير املاء القابع فى الركن كزر بطاطا �شخم. 

التى  الفخارية  وحماته  الزير  بني  ت�شابه  ثمة  كان 

تن�شع وقاحة وهى لتزال تنهال عليه ب�شبابها املقذع 

كاأنها تفرغ فوق راأ�شه وراأ�شى �شفيحة ممتلئة باأ�شواأ 

الف�شلت.

تخبط  اأن  تن�ص  ول  البيت  اإىل  عد  هيا..  ل��ه:  قلت 

هذا الباب ب�شدة حتى لو حتطم كما فعلت زوجتك 

ببابك. هيا انتقم لكرامتك.

ا�شتدار نحوى، وحّدجنى بنظرات ازدرائية م�شحتنى 

من اأعلى اإىل اأ�شفل، ثم انفجر فى وجهى قائًل:

يا فوؤاد يا قنديل.. اأنت ديكتاتور. اطلع من نافوخى 

قادر  اأنا  تف�شد علّي حياتي.  اأنت  بالعربى  اأرجوك. 

على حل م�شاكلى بطريقتي. تعجبنى طريقتى التى 

اأن  فى  متعتك  جتد  خ��روًف��ا  ل�شت  جبًنا.  تعتربها 

التافهة.  اأعمالك  كلما فرغت من  وراءك  جترجره 

لن اأ�شمح لك بالتدخل فى حياتى اأكرث من هذا.

حلظات.  راأ�شى  ودار  متناق�شة،  م�شاعر  خامرتنى 

كنت �شعيًدا بثورته وم�شتاًء من نعتى بالديكتاتورية، 

حياته،  فى  واأحت��ك��م  به  اأت�شلى  اأن��ى  اعتقاده  وم��ن 

واأتدخل فى �شئونه. هذا غري �شحيح باملرة. اأو رمبا 

كان �شحيًحا اإىل حد ما. رغم ذلك فلم اأ�شتطع منع 

نف�شى من املواجهة.

الآن اأ�شبحت رجًل �شاحب كلمة، واأنا اأول من تثور 

عليه، فلماذا ل تثور على من تهينك؟! 

د بعمق ثم قال بحدة اأقل: تنَهّ

اأعرتف باأن البداية كانت لك. لكن ا�شمع. عليك اأن 

تلزم حدك. �شوف اأت�شرف على النحو الذى يروق 

يل.

اإذن فاأنت تود تغيري قدرك والثورة عليه

ا:  �شحك با�شتهزاء، وقال با�شتهزاء اأي�شً

وهل اأنت قدرى اأو �شانع قدري؟!!

وتدريجًيا  الإهانة،  رغم  روح��ى  اإىل  الهدوء  ت�شلل 

بال�شبط  حالته  اأفهم  اأن  ق��ررت  غ�شبي.  تراجع 

واألزم حدى فعل كما طلب. بدا مقنًعا فى غ�شبه. 

حترك قلبى لأجله.. قلت مبودة و�شدق:

التى  الفر�شة  على  يتح�شرون  ودعهم  اإذن  اأخ��رج 

وفرتها لهم بقدومك.

اأ متاًما  قال بثقة: اخرج اأنت ودعنى ل�شاأين.. اأنا ُمهَيّ

لظرويف.. ل تقلق.

مل اأخرج ولكنى مل اأعد اأتفوه بكلمة. م�شيت اأرقب 

�شيحاتها  تطلق  البغي�شة  ال�شيدة  ترك  فعله.  رد 

يقفز  �شوتها.  مع  وجهها  ملمح  تتقلب  ولعناتها. 

الأنف فى اجتاه اجلبهة وقد يلت�شق فجاأة بالأذن، 

كاأنه يتحرك فوق »روملان بلي«. الفم اأكرث الأع�شاء 

مت�شعتان  العينان  والن��غ��لق.  الفتح  ف��ى  م��رون��ة 

وكاأنها  مرعب  ب�شكل  تهتز  البطن  ال�شرر.  يطلقان 

حتتويه..  مبا  املكان  واإغ��راق  النفجار  على  تو�شك 

الثديان ال�شخمان املتهدلن ي�شاركان فى املهزلة.. 

ما  التعبري بحما�ص عن كل  توا�شل  الكثرية  الأيدى 

ي�شرح به الفم. اأجهزة كثرية تعمل وتهدد وت�شدر 

قذرة  فى منظومة  تتعاون جميعها  اأ�شواًتا عجيبة. 

هذا  اأن  وهو  النهائى  هدفها  اإىل  لت�شل  ومزعجة 

يلطخ  وع��ار  بابنتهم،  حلقت  ك��ربى  كارثة  الرجل 

ثياب و�شمعة تلك العائلة امللكية املهيبة. 

ي�شتمتع  ك��اأن��ه  ب��دا  اأرق���ب���ه..  وظللت  �شامًتا  ظ��ل 

بالهجوم املتواىل الذى كانت ال�شيدة العجيبة تبدع 

فيه وتبتكر. 

هذا  على  ال��رج��ل  ه��ذا  اأ�شكل  اأن  ا�شتطعت  كيف 

النحو، اأم اأنه كما قال ل ينتمى اإيّل على الأقل فى 

مرحلته الأخرية.

دخلوا  عليه.  �شلموا  الآخر.  بعد  واحًدا  الأولد  جاء 

اإليهم وعانقهم.. ظل حمتفًظا  بني فخذيه.. هبط 

اأعطى كل منهم جنيًها..  بهم فى �شدره حلظات. 

ي�شرخ  الر�شيع  قعد  احل��ل��وى..  ل�شراء  انطلقوا 

نذالة  وب�شبب  اخل��روج  عن  عجزه  ب�شبب  حمتًجا 

الآخرين.

الراأ�ص،  �ص  منِكّ �شامًتا  الع�شاء..  حتى  لطفى  بقى 

ابت�شامة  وخجول.  �شاحبة  ابت�شامة  يبت�شم  واأحياًنا 

اأقرب اإىل الندم منها اإىل الفرح. مل ينطق بحرف 

ببع�ص  وهمهم  حموه،  متاأخًرا  رج��ع  اأن  بعد  حتى 

الكلمات م�شتدرًجا لطفى للتعليق. نام على الأر�ص. 

اأن يدخل مع زوجته.  طلب منه حموه بغري حما�ص 

ما  و�شرعان  الغرفة  باب  من  وت�شلل  بالعر�ص  فرح 

عاد مطروًدا.. عاد اإىل الأر�ص موا�شًيا نف�شه باأننا 

فى  اأيقظته  التى  وهى  حماته.  واإليها..غطته  منها 

ال�شباح واأحلت عليه كى يتناول فطوره معهم قبل 

التى  كالبالونة  كان  عمله.  اإىل  اهلل  على  يتوكل  اأن 

القفز  وق���درة على  ه���واء  م��ن  م��ا فيها  ك��ل  ف��ق��دت 

واحلركة والطريان.

ذهب اإىل عمله كاتًبا فى مرفق املطافئ.. ل�شت اأنا 

الذى اختار  له مرفق املطافئ ليعمل فيه.. رمبا هو 

منا�شب  مكان  الأح��وال  كل  فى  لكنه  اختار،  ال��ذى 

ملن يريد اإطفاء احلرائق.. عاد  من عمله مع اآذان 

الظهر. جل�ص �شاكًنا. حدثته حماته بحدة معقولة. 

ما  معهم  اأك��ل  موافقة.  �شبه  ف��ى  راأ���ش��ه  يهز  ك��ان 

اإىل  اأنام  تي�شر.. فى امل�شاء نام على الأر�ص وكنت 

اأُجّره  اأو  اأخنقه  اأن  ال�شوك حتى فكرت  جانبه على 

جّرا واأ�شحله على الطريق. اأَمّرغه فى حفر ال�شارع 

واأخبطه بالأر�شفة.. فكرت اأن اأخل�ص منه الق�شة.. 

اأبحث له عن م�شيبة حتى يغادرها.. بدوت عاجًزا 

وكاأن الأمر خرج من يدي.

ف��ى ال�����ش��ب��اح ت��ن��اول ف���ط���وًرا خ��ف��ي��ًف��ا م��ق��ل��ًي��ا فى 

جاء..  ذه��ب  وكما  املطافئ  اإىل  ذه��ب  ال�شمت.. 

الغداء  .. بعد  الأ�شرة غالب يوم اجلمعة  ق�شى مع 

قالت حماته لبنتها:

خذى زوجك وعودى اإىل بيتك

بيته..  اإىل  وعاد  واأولده  زوجته  �شحب  �شمت  فى   

بعد  ك��ع��ادت��ى  ال�����ش��رف��ة  ف��ى  ملحنى  عينه  ب��ط��رف 

ويدفع  الباب  يفتح  وهو  ىل  ل�شانه  اأخرج  الع�شر.. 

اأمامه اأولده، ثم ا�شتدار و�شفقه فى وجهى ب�شدة.. 

ال�شخ�شية  هذه  ب�شبب  �شدرى  فى  الغ�شب  انفجر 

الغريبة التى قررت فجاأة التنكر ملا بذلته من اأجلها. 

تنهدت وقررت اإغلق �شفحتها حماوًل تعزية نف�شى 

جتربة  كانت  يتنكرون.  ممن  الكثريين  هناك  باأن 

وال�شلم واأهم ما ا�شتفدته منها اأنى لن اأكررها.
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�عتاد �لكيان �ل�صهيونى �أن يختار لهجماته 

على �لدول و�لأهد�ف �لعربية تو�ريخ بعينها 

ل ميكن جتاهل مغز�ها؛ففى 15 مايو من عام 

1980 )ذكرى �إعالن قيام دولة �إ�صر�ئيل( �أعلن 

�أن �لقد�س عا�صمة �أبدية لإ�صر�ئيل،وفى 7 يونيو 

عام 1981 دمر �ملفاعل �لنووى �لعر�قي،وفى 6 

يونيو عام 1982 قام بغزو لبنان،ومع ذكرى رحيل 

عبد �لنا�صر جرى توقيع ما �صمى باإتفاقية 

»كامب ديفيد« فى 17 �صبتمرب 1978،ومعاهدة 

�أو�صلو فى 13 �صبتمرب 1993،و��صتهد�ف �ملفاعل 

�لذرى فى دير �لزور �ل�صورية عام 2007 !

  من هنا مل ي�شتطع �لكثريون �إخفاء ده�شتهم 

�لبالغة من �ختيار يوم �ل�شاد�س من �أكتوبر،و�لذكرى 

لعر�س  �لعظيم،  �مل�شرى  �جلي�س  لإنت�شار   39 �ل 

�لفيلم �لت�شجيلى »عن يهود م�شر« للمخرج �ل�شاب 

�ليائ�شة  �ملحاولت  من  �لرغم  رم�شي�س،على  �أمري 

للقول باإن �لتوقيت غري متعمد،و�إنه وليد �مل�شادفة 

لي�س �أكرث!

يهود  »عن  فيلم  توقيت عر�س  �أن  �شدقنا  �إذ� 

م�شر« كان ع�شو�ئيًا فهل كان توقيت �إنتاجه،و�لهدف 

منه،مبثل هذه �لع�شو�ئية ؟

بد�  �لت�شجيلي،�لذى  �لفيلم  �أن  �ملوؤكد  �لأم��ر 

م�شر«،وهو  »ي��ه��ود  م��ع  ك��ب��رية  ب��درج��ة  متعاطفًا 

و�أ�شلحته  �أدو�ت������ه  ج��م��ي��ع  مل��خ��رج��ه،ح�����ش��د  ح���ق 

�ليهود،�لذين  ب���اأن  �مل�شاهد  »�ل��ع��اط��ف��ي��ة«لإق��ن��اع 

»�ل�شحايا«  م��ن  حفنة  للحديث،هم  ��شطفاهم 

�لتاريخي،و�لق�شف  �ل��ظ��رف  بفعل  ����ش��ط��رو� 

تنامت،فجاأة،فى  �لتى  �ل��ع��د�ء  �ل�شيا�شي،وحالة 

لكنها  م�شر  ع��ن  �لرحيل  �مل�����ش��ري،�إىل  �ملجتمع 

ماز�لت »فى خاطرهم .. وفى دمهم« !

فاأ�شفت  لل�شورة  �ختارها  �لتى  �للونية  �أو�مل�شحة 

�ختار  لأنه  للور�ء،بل  �شنو�ت  فريدً�،و�أعادتنا  عبقًا 

»�ل�شحايا �ليهود« من طبقة ُمرتفة ميلك �أبناوؤها من 

جعلهم  �لأفق،و�لت�شامح،ما  �لثقافة،و�لوعي،و�شعة 

�لفارق  باأن  �مل�شريني  �إقناع  على  �لرهان  يك�شبون 

و«�ل�شهيونية«،و�أنهم  »�ليهودية«  بني  و�شا�شع  كبري 

�أنهم مل  �أبناء م�شر،�لذين مل ين�شوها يومًا،بدليل 

يهجروها �إىل �إ�شر�ئيل،وماز�ل ي�شدهم �حلنني �إىل 

�شدرت  �لتى  »�لظاملة«  �لقو�نني  �إليها،لول  �لعودة 

فى عهد عبد �لنا�شر،ونزعت عنهم �جلن�شية وحق 

�لإقامة !

تعمد �ملخرج �أمري رم�شي�س �أن يختار �ملتحدثني 

»�لر�أ�شمالية  �أو  �لأر�شتقر�طية  �لطبقة  �أبناء  من 

م�شر،خوفًا  من  ق�شرً�  ُهجرت  �لتى  �ل�شغرية«، 

�لذى  �خلناق  ت�شييق  �أعقاب  م�شاحلها،فى  على 

مور�س على �أفر�دها،مع �شدور قر�ر �لتق�شيم عام 

1948 من جانب جماعة »�لأخو�ن �مل�شلمني«)ح�شن 

ح�شني(،  )�أح��م��د  �لفتاة«  »م�شر  وح��زب  �لبنا( 

عام  لف��ون«  »ف�شيحة  �كت�شاف  عقب  ذروت��ه  وبلغ 

 ،1956 عام  م�شر  على  �لثالثى  و�لعدو�ن   ،1954

نف�شه  ُيجهد   مل  غام�شة،  لأ�شباب  �مل��خ��رج،  لكن 

�لتى  »�ل�شرذمة«  من  و�حد  يهودى  عن  �لبحث  فى 

�لأم«،  »�ل��وط��ن  دع��م  فى  م�شر،لرغبتها  غ��ادرت 

و�لإ�شهام فى خروج حلم »�أر�س �مليعاد« �إىل �لوجود، 

�أثر �شلبًا على تو�زن �لفيلم، وبد�  وهو �خللل �لذى 

بحق  �جلميع  �إقناع  ��شتهدف  خمرجه  وك��اأن  منه 

�ليهود فى �لعودة �إىل م�شر بينما �لغالبية �لعظمى 

موزعني  ك��ان��و�  ي��ه��ودى  �أل���ف   145 )ق��ر�ب��ة  منهم 

و�لإ�شكندرية  �لقاهرة  م��دن  على  �لفرتة  تلك  فى 

�لغمو�س  يكتنف  وب��ور���ش��ع��ي��د(  و�لإ���ش��م��اع��ي��ل��ي��ة 

وكان  توجهاتهم،  حقيقة  �أحد  يعرف  ول  نو�ياهم، 

�مل�شئولية  �أن  رم�شي�س  �أم��ري  �أدرك  بالطبع 

فى  ينجح  ل��ك��ى  ���ش��ائ��ك��ة،و�أن��ه  �شعبة،و�لق�شية 

كل  ��شتقطاب  فى  وينجح  ق�شيته،  جتربته،ويك�شب 

من تقوده �لظروف مل�شاهدة فيلمه،عليه �أن ُيح�شن 

»ك��ادر«  �أى  يت�شبب،عرب  »�ل�����ش��ح��اي��ا«،و�أل  �نتقاء 

�ملتلقى  حفيظة  �إث���ارة  ع��اب��رة،ف��ى  ح��و�ر  جملة  �أو 

وتوقيت  وروؤيته  �لفيلم  لفكرة   � �أ�شاًل   � »�ملتحفز« 

طرحه،وهى �ملهمة �لتى جنح فيها »�أمري« � �شاحب 

�لدنيا«)2006(،  :«�آخ��ر  �لطويلة  �لرو�ئية  �لأف��الم 

 )2007( ح�شاب«  و«ك�شف  �شفرة«)2007(  »ورق��ة 

»�ملونتاج«،�لذى  ب�شبب  فقط  كبرية،لي�س  بدرجة   �

�أ�شهم فيه،وحافظ على �لإيقاع بدرجة ل تتو�فر فى 

�أفالم رو�ئية كثرية، ول �لت�شوير )جونى حكيم(، 

تزييف التاريخ فى فيلم »عن يهود م�صر« 

ُيطالب  بعودتهم  ألنهم  »ضحايا«.. 
وألن  مصر   مازالت   فى خاطرهم...  وفى  دمهم !!!

جمدى الطيب
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�أفي�س فيلم »عن يهود م�صر«



�لنو�يا  �لفيلم فى حاجة ما�شة لالإف�شاح عن هذه 

لأولئك  وتقديرنا،  حبنا،  عظيم  م��ع  و�لتوجهات 

�لذين ��شت�شافهم �ملخرج، و�أطنبو� فى �حلديث عن 

م�شر، و�أف�شال م�شر، وجميل م�شر �لذين ُيحيط 

باأعناق �أبائهم، وت�شابقهم جميعًا، حتى �لذى غادر 

بالثناء  عمره،  من  �ل�شابعة  فى  وهو  م�شر،  منهم 

على �حلرية �لتى نعمو� بها، وعائالتهم، طو�ل مدة 

�آخر فى  يهودى  بها  يتمتع  �إقامتهم فى م�شر، ومل 

�لعامل باأ�شره .

  تاأكيدً� لهذ� �ملعنى �لتقى �ملخرج �أمري رم�شي�س 

يهودً� �أقامو� فى باري�س وحدها، ومل يحاول، لذ�ت 

مع  باحلديث  م�شادره  تنويع  �لغام�شة،  �لأ�شباب 

قام  زي��ارة  ��شتثمر  وكاأنه  خارجها،  و�ح��د  يهودى 

�أو  م�شروعه،  لينجز  �لفرن�شية  �لعا�شمة  �إىل  بها 

�لفيلم  )منتج  �إن��ت��اج��ي��ة  ظ���روف  ل��ه��ذ�  ��شطرته 

هيثم �خلمي�شى حفيد �لكاتب �لكبري عبد �لرحمن 

ينقذ  ومل  و��شحة،  كانت  �لثغرة  لكن  �خلمي�شي( 

من  �شيوفه  �متلكها  �لتى  »�لكاريزما«  �شوى  �لفيلم 

�ليهود �ملقيمني فى باري�س، وخفة �لظل �لتى �أ�شفت 

على �لفيلم حميمية ودفء ��شت�شعرنا معها وكاأنهم 

م�شريون حتى �لنخاع، كما ر�أينا فى لقاء�ت �ملخرج 

مع »جوي�س بلو« �إحدى ع�شو�ت »جماعة روما«، �لتى 

�أ�ش�شها »هرنى كورييل«، �لتى تنتمى للي�شار وتعر�شت 

»�إيلى  �لأعمال  1955، ورجل  للنفى ِمن م�شر عام 

دوبوتون«،  »جري�ر  و�جلر�ح  �أري«،  حكيم«،و«�لبري 

و�أم  ف��ريوز  عا�شق  ح��ز�ن  �أندريه  �لأ�شنان  وطبيب 

كلثوم وحليم و�شادية و�شامية جمال، وهو �لإنطباع 

�لغار  �أبو  �إطاللة د.حممد  تاأكد مع  �لإيجابى �لذى 

موؤلف كتاب »يهود م�شر ِمن �لزدهار �إىل �ل�شتات« 

�أحد  بو�شفه  �لفيلم  قدمه  �لذى  حمرو�س،  و�أحمد 

كان  �ختياره  باأن  ليقنع �جلميع  �لأح��ر�ر،  �ل�شباط 

يوليو«،  »ث��ورة  غيبة  ويرد  ت��و�زن،  لإح��د�ث  متعمدً� 

»حمرو�س«  �أن  و�شح  بينما  �لأح���ر�ر«،  و«�شباطها 

مل يكن �شوى »خيال ماآتة« عجز عن �شد �لهجوم، 

�لذى نال من »عبد �لنا�شر«، �لذى مل يتورع �لفيلم 

عن �إتهامه باخليانة، وحتميله، ورفاقه من �ل�شباط 

�لأب��ري��اء« فى  »�ليهود  �ل��زج ب  م�شئولية  �لأح���ر�ر، 

يو�فقو�  ومل  م�شر،  �أح��ب��و�  �أنهم  ملجرد  �ل�شجون 

على مغادرتها، و�تهام »ثورة يوليو« كذلك باإ�شد�ر 

قر�ر�ت هزلية على ر�أ�شها �شحب �جلن�شية، و�إلغاء 

�لفادح،  �لتاريخى  »�خلطاأ  فارتكبت  �لإقامة،  حق 

�لذى ندفع ثمنه �إىل يومنا هذ� ح�شب زعم »�ليهود« 

وخمرج �لفيلم!

»عبد  تعر�س  م�شر«  ي��ه��ود  »ع��ن  فيلم  ف��ى    

بلغت  �لإ���ش��اءة  لكن  و�لإه��ان��ة،  للتجريح،  �لنا�شر« 

حدً� غري مقبول، بعد �إتهامه باخليانة بالقول، فى 

�إحدى �لرو�يات �لتى �شاقها �ملخرج على ل�شان �أحد 

حُمدثيه، �إن »هرنى كورييل« )ولد فى  13 �شبتمرب 

�إيطالية،  1914 لأ�شرة يهودية م�شرية ذ�ت جذور 

يعلم  ك��ان   )1978 مايو   4 فى  باري�س  فى  و�أغتيل 

بخطة �لعدو�ن �لثالثى على م�شر عام 1956، و�أنه 

د.ثروت  �شديقه  �إىل  مندوب  مع  بتفا�شيلها  �أر�شل 

�لر�حل  �لرئي�س  �إىل  ب��دوره  �شلمها  �لذى  ُعكا�شة، 

ومل  يهتم،  مل  »�لزعيم«  لكن  عبد�لنا�شر  جمال 

و�أدى جتاهله  �لتحذير،  �إىل خطورة وجدية  يفطن 

ُيعر�س م�شر  �إىل وقوع �لعدو�ن، �لذى كاد  �ملريب 

لول  باهظة،  خ�شارة  وُيكبدها  ف��ادح��ة،  لهزمية 

�إجها�س  ف��ى  �شببًا  ك��ان  �ل���ذى  �ل��رو���ش��ى  �لإن����ذ�ر 

�لعدو�ن �لثالثي!

  �لإ���ش��ر�ر على �لإ���ش��اءة بلغ ح��دً� �آخ��ر من 

فى  �مل���ربر  غ��ري  �لت�شكيك  خ���الل  م��ن  �ل��وق��اح��ة 

»متثيلية«  جمرد  باأنها  بالإيحاء  لف��ون«  »ف�شيحة 

��شتهدفت �إحكام �خلناق على �ليهود �ملقيمني فى 

م�شر وقتها متهيدً� لطردهم من دون �إثارة �أزمات 

�أو �فتعال م�شكالت، وهى »مر�هقة �شيا�شية« ماكان 

للفيلم �أن يقع فيها �أو يرتكبها ب�شبب طي�س �أو نزق 

وغام�شه  �لهوية  جمهولة  ودول  لدو�ئر  جماملة  �أو 

معروفة  لف��ون«  »ف�شيحة  �أن  خ�شو�شًا  �لتوجه؛ 

و�لوثائق  »�لإ�شرت�تيجية«و�ل�شيا�شية،  �لأو�شاط  فى 

�أختري  �إ�شر�ئيلية«  �شرية  »عملية  باأنها  �لتاريخية، 

عن  �لك�شف  ومت  �شوز�نا«،  »عملية  كودى  ��شم  لها 

1954، و��شتهدفت �لإيقاع  وقائعها فى �شيف عام 

�لأحر�ر«، عرب تفجري  و«�ل�شباط  يوليو«  بني »ثورة 

�أه����د�ف �أم��ري��ك��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ة ف��ى م�����ش��ر، لكن 

�شميت  �لتى  �لعملية،  �كت�شفت  �مل�شرية  �لأجهزة 

لفون  بنحا�س  �إىل  ن�شبة  لف��ون«  »ف�شيحة  با�شم 

بنف�شه على  �أ�شرف  �لذى  �لإ�شر�ئيلى  �لدفاع  وزير 

�لتخطيط للعملية �آنذ�ك، �لأمر �لذى ُي�شقط عنها 

»عن  فيلم  �شانعى  وي�شع  »متثيلية«،  باأنها  �لإتهام 

تبنو�  كونهم  �ل�شبهات،  مو�طن  فى  م�شر«  يهود 

روؤية خبيثة ومد�شو�شة تنفى وقوع »�لف�شيحة«، على 

�شجالت  فى  وبف�شلها،  بها،  �لإع��رت�ف  من  �لرغم 

�لإ�شتخبار�ت �لع�شكرية �لإ�شر�ئيلية!

�لفيلم،  تبناها  �لتى  �لروؤية �مل�شطربة    هذه 

وحالة �جلدل �لكبري �لتى ُيتوقع �أن يثريها، تفجر 

ت�شاوؤًل حيويًا حول دور �ل�شينما فى كتابة �لتاريخ، 

�لتوثيق  فى  عليها  �لعتماد  ينبغى  كان  �إذ�  وعما 

و�لتاأريخ، ت�شل �إىل ذروتها بارتكاب �ملخرج �أمري 

كبرية  م�شاحة  باإفر�ده  فادحًا  �آخر  رم�شي�س خطاأ 

موؤ�ش�شى �حلزب  �أحد  للحديث عن هرنى كورييل 

عن  بالفيلم  �نحرف  ب�شكل  �مل�شري،  �ل�شيوعى 

منا�شبة،  �أكرث من  فى  �ملخرج،  فاعرت�ف  م�شاره، 

�إف�شاد  له  يخول  »كورييل«،ل  غ��ر�م  فى  وقع  باأنه 

فيلم  باأنه  ُي�شاهده  ملن  ُيخيل  حتى  �لفيلم  �إيقاع 

فاملخرج  م�شر«؛  يهود  »عن  ولي�س  كورييل«  »عن 

�أورد من �حلكايات ما يتوج »كورييل« بطاًل مغو�رً� 

فى  �مل��وؤث��ر  �ل���دور  �شاحب  فهو  ع�شره«؛  »�شابق 

�لي�شارية  و�حلركات  مب�شر،  �ل�شيوعية  �حلركة 

�حلكايات  حتولت  ما  و�شرعان  باأ�شره،  �لعامل  فى 

ذهن  ت�شتيت  فى  ت�شبب  ز�ئ��د  وح�شو  ثرثرة،  �إىل 

بعيدً� عن  به  متاهة جنحت  فى  و�إغر�قه  �ملتلقي، 

�ملتابع  �إيهام  فى  �شببًا  كانت  كما  �لفيلم،  فكرة 

�ل��ذى �شحى  �ل��ف��د�ء«،  »كب�س  ك��ان  »كورييل«  ب��اأن 

�إىل  �لتى حتتاج  �ملقولة  وهى  �مل�شري،  �لي�شار  به 

�أن  خ�شو�شًا  �لفيلم؛  فى  كثرية  كوقائع  مر�جعة، 

م�شادر �أخرى، و�شخ�شيات ذ�ت �شلة بهذ� �ل�شاأن 

وتلك �حلقبة، مل تنف �شلة »كورييل« بال�شهيونية، 

�شتكون  »�إ���ش��ر�ئ��ي��ل  مقولة:  �شاحب  �أن��ه  و�أك���دت 

�شدور  �أعقاب  فى  �ل��ع��رب«،  �شحر�ء  فى  �لو�حة 

�لفيلم  �أك��د  حني  فى   ،1947 ع��ام  �لتق�شيم  ق��ر�ر 

رف�شه �لقاطع قيام دولة �إ�شر�ئيل!

كورييل  ه��رنى  ب«�ملنا�شل«  �ملخرج  غ��ر�م      

�أ���ش��ف��ى ب��ط��ولت ز�ئ��ف��ة ع��ل��ي��ه، ع��ن��دم��ا ق���ال �إن��ه 

و�إنه  �لعامل،  فى  �لتحّررية  للحركات  د�عمًا  ك��ان 

�أهدت،  �لث�رية  عائلته  و�إن  ��شتثنائية«،  »�شخ�شية 

فى �إطار دعمها حلركة �لتحرر فى �جلز�ئر، �لفيال 

بالزمالك  �شربى  ح�شن  ���ش��ارع  ف��ى  متلكها  �لتى 

لكن  بالقاهرة،  �جلز�ئرية  لل�شفارة  مقرً�  لت�شبح 

�لفيلم وقع  فى فخ �لنميمة �لتى ل تليق بفيلم يوثق 

رئي�س  جري�س،  �ألآن  باإ�شت�شافته  تاريخية،  حلقبة 

�أن  ليك�شف  ديبلوماتيك<<،  ><لومند  حترير 

»هرنى كورييل« و�لده، �لذى �أجنبه من عالقة غري 

�شرعية، ور�ح يتهم، من دون �أن ير�جعه �أحد، ثالثة 
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�إفريقيا«  هي:«جنوب  باغتياله  خمابر�تية  �أجهزة 

لقيامه بدعم حركة �لتحّرر، و«�ملو�شاد« �لإ�شر�ئيلي، 

و�ملخابر�ت  �لفد�ئية،  �لعمليات  من  عدد  لتمويله 

ور�ء  من  ر�شالة،  تبعث  �أن  �أر�دت  �لتى  �لفرن�شية، 

�غتياله، للحكومة �جلز�ئرية!

له نف�شه �شرد  ت�شول  �لعنان لكل من  �إطالق    

�لتاريخ، من وجهة نظره �خلا�شة، ومن دون �لنظر 

�إىل �عتبار�ت �ملو�شوعية و�مل�شد�قية، ظلت �ل�شمة 

�لتى تطارد فيلم »عن يهود م�شر«، و�لثغرة �لكبرية 

�لتى ُتعجل باخرت�قه وهدمه، و�لت�شكيك فى هدفه، 

تنتهي،  �مللفقة ل  فالرو�يات  توجهه؛  و�لرتياب فى 

و�دعاء�ت �لبطولة ل تتوقف، ولي�س هناك هدف ول 

معنى فى �أن ُي�شوق �لفيلم رو�ية بطلها رجل �أعمال 

�خلالد  �لزعيم  �شريح  زي���ارة  على  �أ���ش��ر  ي��ه��ودى 

�إىل  فيها  يعود  مرة  �أول  فى  �لنا�شر«،  عبد  »جمال 

�لإ�شر�ر  �ل�شر ور�ء ذلك  م�شر، وبال�شتف�شار عن 

قيل �إنه فعل ليكتب على قربه: »�أ�شكرك لأنك جعلت 

�ملق�شود  وما  تلك؟  مكايدة  ف��اأى  مليونريً�«.  منى 

من ور�ء �لحتفاء بهذه �لرو�ية، �لتى ُقدمت ب�شكل 

ميزج بني �ل�شخرية �لالذعة و�لتهكم، وكاأن �لرجل 

ُيخرج ل�شانه لعبد �لنا�شر وثورته؟

�شبيل تاأكيد هذه �لر�شالة ترك �ملخرج للكامري� �أن 

ما  كل  باأن  لتوحى  �ملدينة  و�شط  �شو�رع  فى  تتجول 

�لتى  �ل�شاهقة  �لبنايات  فى  �شو�ء  »يهودي«،  حولنا 

�شيدوها �أو �ملتاجر �لفارهة �لتى �أ�ش�شوها، و��شتولت 

بعد  وو�جبنا،  �لأح���ر�ر«،  و«�ل�شباط  �لثورة  عليها 

لها  مبلكيتهم  ُنقر  �أن  لليهود،  �ل��ع��ودة  حق  �إق���ر�ر 

فيما  للفيلم  �لتالية  �خلطوة  وهى  �إليهم،  وُنعيدها 

�أظن! 

  »عن يهود م�شر« ُعر�س فى توقيت �شائك، 

�إنتاجه،  ودو�ف��ع  منه،  �لهدف  حول  جدًل  ُيثري  قد 

لكن �حلقيقة �لتى ينبغى �لإ�شارة �إليها �أن ت�شوير 

�لفيلم بد�أ عام 2009، �أى فى عهد »�لنظام �لبائد«، 

جماعة  مت��ك��ن  ب��ع��د   ،2012 ع���ام  ل��ل��ن��ور  وظ��ه��وره 

بدليل  م�شادفة،  جم��رد  �حلكم،  من  »�لإخ����و�ن« 

�مل�شلمني  �لإخ���و�ن  جماعة  ممثل  نويتو«  »على  �أن 

�أ�شو�أ �ملتحدثني، وتبنى وجهة نظره  �لفيلم هو  فى 

�لفيلم  م�شكلة  لكن  و�شحالة،  �شطحية  �لأكرث  هى 

�حلقيقية فى تركه �لباب على �لغارب لكل من لديه 

»حكاية« ل ميكن �لعتد�د بها كحقيقة �أو �لعتماد 

بو�شفها  معها  �لتعامل  ينبغى  بل  كوثيقة،  عليها 

»طرفة« لي�س �أكرث! 

  على هذ� �لنحو من �لنحياز �ل�شارخ �شارت 

 95( م�شر«  يهود  »عن  �لت�شجيلى  �لفيلم  م�شاهد 

دقيقة(؛ ففى لقطة ل ميكن جتاهلها تقرتب كامري� 

فُي�شيد  ُمر�د  ليلى  فى  ر�أيه  ت�شاأله  كهل  من  �لفيلم 

�لأ�شل  يهودية  كانت  �أنها  يعلم  �أن  ومبجرد  بها، 

فى  كوي�شة«،  م�س  »تبقى  ويقول:  ب�شرعة  يرت�جع 

عالقة  �أ�شاب  �ل��ذى  �لرت�جع  بني  للربط  حماولة 

�لأر�س  باأجنا�س  وعالقتهم  باليهود،  �مل�شريني 

قاطبة، و�لإيحاء باأن روح �ل�شماحة و�لت�شامح �لتى 

حالة  حملها  وحلت  �ختفت،  �مل�شريني  مُتيز  كانت 

مقارنة  �لآخ��ر،  ورف�س  و�لكر�هية  �لعدو�نية  من 

تغلغل  تعرف  مل  �لتى  »�لكوزموباليتانية«،  باحلقبة 

�أو  �لفيلم،  يوؤكد  �ملتطرفة، ح�شبما  �لدينية  �لأفكار 

�شيطرة �لعن�شرية �لقميئة، و�أتاحت �لفر�شة كاملة 

جن�شياتهم  �إىل  �لنظر  دومنا  و�ملفكرين  للمبدعني 

ودياناتهم، وهو �لتب�شيط �ملُخل �لذى كر�شه �لفيلم، 

رموز  هم  م�شر  يهود  �أن  �إىل  بالتنويه  عليه  وز�د 

�لف�شل  لهم  كان  �لذين  و�لإب��د�ع،  و�لفن،  �لثقافة، 

�لأكرب فى ت�شكيل وجد�ننا مثلما فعل: يعقوب �شنوع 

وتوجو مزر�حى وليلى مر�د ومنري مر�د وزكى مر�د 

20وجنوى �شامل و�شحاتة هارون ويو�شف دروي�س، وفى 
12

رب 
م

ف
و

 ن
-

ن 
م

ثا
ال

د 
د

لع
ا

�يلى حكيم

�ملخرج

 �أمري رم�صي�س

يو�صف دروي�س

�ألن جري�س

معبد �ليهود ب�صارع عديل
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�أهنئكم من جديد

بعهد ر�شيد

�أقّدم �أ�ضحية ت�أكلون

عليه� �لرثيد

وحتتفلون بعهد ر�ضيد

ولكن �أحّذركم من بالء �ضديد

فال بد �أن تذكرو� كربالء

و�أن تذكرو� م� جن�ه »�ليزيد«

و�إنى لأ�ضمعكم تهتفون

وهل من مزيد

و�أعرف �أن ح�ض�رتكم

من زم�ن بعيد

و�أعرفكم تع�ضقون �لفخ�ر

ب�ضيخ �لقبيلة عمق �لرت�ث

وم� �ٍض تليد

و�أ�ضع�ركم تخرب �لب�حثني

ب�أن عزميتكم من حديد

هينت
ُ
و�أن ح�ض�رتكم قد �أ

قدمًي�

و�أن �لكت�ب �لعظيم

عــــهـد جـديـد
حممد ناجى

تعّدى عليه » �لوليد »

�أّل ت�ضمحون ب�أن �أ�ض�أل

�لأر�ض عنه

�أقلب فى كل �أر�ض �لعروبة

فى �أر�ض مكة �أو فى �لعر�ق

وتون�ض �أو فى طر�بل�ض

حتى بالد �ل�ضعيد

وكيم� �أقيم �حلدود عليه

�أمّزق هذ� �ل�ضقّي �لعتيد

�أن� ل�ضت جنكيز خ�ن

جديد

�أن� �لعم »�ض�م« �أقيم �حلدود

على �لظ�ملني مبقي��ض عقل �ضديد

�أن� حمور�بى �جلديد �أقيم �لعد�لة

فى كل �أر�ض ذر�عى طويل

وبط�ضى �ضديد

و�إّن� �ضبيه�ن
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�أنتم رع�ة و�إّن� رع�ة

ف�أنتم جتيدون حمل �لع�ضي

ور�ء �لنع�ج

ونحمل نحن �ل�ضالح

ن�ضو�ض �لعبيد

�أن� »�لبعث« �أبن�ء يعرب

جئت �إليكم بثوب جديد

يفل  �حل��دي��د  �أن  ت��ق��ول��ون  و�أن��ت��م 

�حلديد

فقولو� �ضمعن� وقولو� �أطعن�

و�إّل �ل�ضحية فوق �لرثيد

دع�ئى لكم ب�ل�ضالم 

وح�ضن �خلت�م

 مديد
ٍ
ونوم
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املن�شية  ببور�شة  »زوان���ى«  مقهى  ا�شتقبل 

اأول عر�ض �شينمائى فى م�شر والثانى فى 

العامل بعد اأول عر�ض جتارى فى باري�ض فى 

مقهى »لو جران كافيه« فى دي�شمرب 1895، 

كان  بينما  لوميري،  الأخ��وان  والذى عر�شه 

فى  القاهرة  مبدينة  �شينمائى  عر�ض  اأول 

28 يناير 1896 فى �شينما �شانتى. 

عر�ض  اأول  الإ�شكندرية  �شهدت  وكما 

اأفي�ض  اأول  بها  ظهر  م�شر  فى  �شينمائى 

اليونانى  يد  على  يدوًيا  مر�شوم  �شينمائى 

نيكول الذى اأ�ش�ض اأول مطبعة لهذا الغر�ض، 

فرخ  ف��ول��ي��و«  »واح����د  ع��ل��ى  ير�شمه  وك���ان 

عن  امل�شريون  املهنة  وت��وارث  باليونانية، 

الور�ض اخلا�شة  الأجانب  ترك  بعد  اآبائهم 

طوال  وقدموا  الفن  هذا  فى  وبرعوا  بهم، 

اأكرث  تبلغ  التى  امل�شرية  ال�شينما  م�شرية 

3 اآلف فيلم، اأفي�شات ت�شاهى قيمتها  من 

اأعظم اللوحات الفنية.

من  حقه  الأفي�ض  ينل  مل  للأ�شف  لكن 

الهتمام من قبل الباحثني ومل يلق التكرمي 

اللئق به كجزء مهم ل ي�شتهان به من تاريخ 

احلركة الفنية وال�شينمائية فى م�شر.. كما 

الفن  لهذا  قوية  لطمة  التكنولوجيا  وجهت 

ع�شفت به وبقدامى من عملوا به واأغلقت 

بعد  الن�شيان،  طى  فى  واأ�شبحوا  ور�شهم 

دخول فنون اجلرافيك املتطورة. 

الأفي�شات  ���ش��وق  ف��ى  الأم����ر  خ��ط��ورة 

واأ�شبحت  الفرتة الأخرية،  التى راجت فى 

اآلف  اإىل  ت�شل  القدمية  الأفي�شات  اأ�شعار 

اجل��ن��ي��ه��ات وت��ب��اع ف��ى ���ش��الت امل����زادات 

واأ�شبح  و�شوذبيز  كري�شتيز  مثل  العاملية 

تراثنا من الأفي�شات مهدًدا باأن يتفرق فى 

الأفي�ض لوحة فنية تروى ق�شة الفيلم، 

ويدل  م�شمونه،  الكتاب  غلف  ي��روى  كما 

على فحواه.

ينفرك..  اأو  ي��ج��ذب��ك  ق��د  والأف��ي�����ض، 

يخ�شف  اأو  الفيلم  اإي���رادات  من  يرفع  وق��د 

بل ميكننا من خلله حتليل  الأر���ض..  بها 

تراثها  بح�شب  ما  لدولة  الثقافى  اخلطاب 

الأفي�شات  من  فكم  الأفي�شات..  تلك  من 

اأث������ارت ���ش��ج��ة وق���ت ظ��ه��وره��ا وك���م من 

ال�شراعات التى دارت مع الرقابة ب�شببها، 

اأ�شعلت بع�شها معارك بني كبار جنوم  كما 

ال�شا�شة الف�شية.

قد  لل�شينما  القومى  املركز  اأن  ورغ��م 

اأعلن فى 2010 عن عقد �شراكة مع اجلانب 

فى  م�شرى  تك«  »�شينما  لإن�شاء  الفرن�شى 

فى  اأع��ل��ن  م��ا  وه��و  طو�شون  الأم���ري  ق�شر 

الدورة الرابعة والثلثني  ملهرجان القاهرة 

�شينتهى  امل�شروع  واأن  ال��دويل،  ال�شينمائى 

ذل��ك مل  اأن  اإل  ع��ام  ون�شف  خ��لل عامني 

تاريخنا  من  ج��زًءا  يهدد  ما  وهو  يحدث.. 

الفنى والثقافى بالن�شيان. 

التجارى  امل�شمى  ه��ى  الأف��ي�����ض  كلمة 

اأ�شبحت  ال�شينما  تطور  وم��ع  ل�«املل�شق«، 

من  ب���دًل  متخ�ش�شة  ���ش��رك��ات  ب��ه  ت��ق��وم 

الور�ض واملطابع ال�شغرية.. التى كانت تقوم 

بهذا الدور منذ بزوغ  هذا الفن فى مدينة 

الطويل  التاريخ  م��دى  وعلى  الإ�شكندرية، 

لل�شينما امل�شرية.

عر�ض  اأول  الإ�شكندرية  �شهدت  فقد 

1896���� عندما  يناير   �� �شينمائى فى م�شر 

داليا عا�صم 

دعوات لإن�شاء متحف لإنقاذ تراثه

أفيشات السينما.. فن مظلوم.. ومصير مجهول

اأفي�ش فيلم حبيب الروح اأفي�ش فيلم رمال من ذهب
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اأنحاء العامل. 

اأر�شيًفا  ي�شم  مكان  عن  بحثنا  وحينما 

اإل  اللهم  جن��د،  مل  للأفي�شات  متكامًل 

�شخ�شيات  متلكها  متناثرة  جم��م��وع��ات 

عامة اأو هواة، لكن ل يوجد مكان حتت�شن 

جدرانه تلك الأفي�شات.

حقيقة، ل توجد بداية حمددة وموثقة 

ال�شينما  ف��ى  الأف��ي�����ض  ف��ن  ل��ب��داي��ة ظ��ه��ور 

امل�شرية ولكن بديهى اأن يكون ظهر للرتويج 

عام  م�شرى  جتارى  �شينمائى  عر�ض  لأول 

1927 لفيلم »قبلة فى ال�شحراء« لإبراهيم 

لما، وتوالت بعده عرو�ض الأفلم ال�شامتة 

وفيلم  اأمري،  لعزيزة  »الفلو�ض«  فيلم  ومنها 

»زينب«. 

حممود  ال�شينمائى  وامل����وؤرخ  ال��ك��ات��ب 

قا�شم، والذى قدم كتاب »اأفي�شات ال�شينما 

ال�شروق،  دار  ع��ن  ال�����ش��ادر  امل�����ش��ري��ة« 

..اأفي�ض«  »الدنيا  امل�شهورة  املقولة  و�شاحب 

يرى اأن الأفي�ض ميثل اأول علقة بني املتفرج 

والفيلم، فهو اأول ما يراه من الفيلم، ولبد 

يحقق  لكى  نظرة  اأول  من  للحب  ي��وؤدى  اأن 

اأعلى  وبالتاىل  م�شاهدة  ن�شبة  اأكرب  الفيلم 

اإيرادات.. فهذا املنتج التجاري، يجمع بني 

التجارة، والفن.

بداية  اأن  اإىل  قا�شم  حم��م��ود  وي�شري 

ر�شامني  اأي�����دى  ع��ل��ى  ك��ان��ت  ال��ف��ن  ه����ذا 

�شناعة  وفى  ال�شحف  فى  يعملون  اأجانب 

الإيطاىل  اأ�شهرهم  من  وكان  الكتب  اأغلفة 

»اأمري  فيلم  اأفي�ض  �شمم  ال��ذى  »اأ�شانتى« 

و«ديديروف«  وجدى،  اأنور  بطولة  النتقام« 

والذى اأرجح � والكلم لقا�شم � اأنه كان من 

اأوروبا ال�شرقية، اأما اأكرثهم اإنتاجا واإبداًعا 

فهو »ح�شن ج�شور«. 

ويقول قا�شم وهو يبحث فى جمموعته 

العديد  هناك  كان  الأفي�شات:  من  القيمة 

من امل�شريني متيزوا فى فن الأفي�ض ومنهم 

اللوح  ير�شم  كان  الذى  بكر  حممد  امل�شور 

وكانت  ال��ورق،  على  ينقله  ثم  الزجاج  على 

الطباعة بكميات كبرية، كذلك من ر�شامي 

ر�شم  الذى  »�شو�شيتيو�ض«  العظام  الأفي�ض 

و«الل�ض  احل��دي��د«،  »ب���اب  فيلمّى  اأف��ي�����ض 

والكلب«. 

اأن فن الأفي�ض له جنومه  ويوؤكد قا�شم 

تاريخ  م��دار  على  اأ���ش��م��اوؤه��م  ملعت  ال��ذي��ن 

الكبار  الت�شكيليني  الفنانني  من  ال�شينما 

الذين قدموا اإبداعاتهم ومنهم الفنان منري 

ووليد  ومفتاح،  ح�شني،  وم�شطفى  كنعان، 

الأفي�ض  فكان  وخليل،  ومرت�شى،  وهيب، 

اأقرب اإىل اللوحة.

ال�شتينيات هى  اأن فرتة  وير�شد قا�شم 

تقليد  ظاهرة  انت�شار  �شهدت  التى  الفرتة 

اأن  مو�شًحا  حتديًدا،  الأمريكية  الأفي�شات 

يكون  ال�شغري  احلجم  اأح��ج��ام،  الأف��ي�����ض 

غالًبا )60 * 90( ويعلق فى الأماكن العامة 

الكبري  اأم���ا  ال�شينما،  دور  اأب����واب  وع��ل��ى 

يكون  ما  وعادة   ،)300  *  240( فم�شاحته 

للفيلم اأكرث من اأفي�ض ورمبا يختلف الكبري 

عن ال�شغري.

الأفي�شات  تلك  توثيق  اأن  اإىل  وي�شري 

التى تلخ�ض تراث الأفلم امل�شرية هو اأمر 

يعك�ض تطورات احلياة الثقافية والجتماعية 

تراعى  ال�شينما  ك��ان��ت  حينما  م�شر  ف��ى 

فى  بالرقى  وات�شمت  اجلماهري  م�شاعر 

حينما  اأو  واخلم�شينيات  الأربعينيات  فرتة 

مثلما  بعينه  جمهور  رغبات  تر�شى  كانت 

حدث فى ال�شبعينيات والثمانينيات.  

ويرى اأن املركز القومى لل�شينما ل يقوم 

بواجبه فى جمع تلك الأفي�شات والتى عر�ض 

اأن يتم ت�شوير وتوثيق جمموعته التى ت�شم 

فى  عليها  احلفاظ  ل�شمان  اأفي�ض  اآلف   5

املركز، لكن دون جدوى!.

مكرم  ال�شينمائى  وامل�����وؤرخ  ال��ب��اح��ث 

الأخوان لوميري

�سالح اأبو �سيف

م�سطفى ح�سني

جورج بهجورى

يو�سف �ساهني
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نف�شه.

ال�شينمائى  الأفي�ض  فن  تطور  عن  اأم��ا 

يدوًيا  ر�شمه  يتم  كان  الأفي�ض  اأن  فيو�شح 

الرئي�شيني  والبطلة  البطل  فيه  يظهر  وكان 

فى الفيلم، بعد ذلك اأدخلت فنون اجلرافيك 

البدائية على الأفي�ض حيث تداخلت ال�شور 

اأروع  ل�����ش��ن��اع��ة  مل�����ش��ات اخل��ط��اط��ني  م���ع 

الأفي�شات حيث كانوا ي�شيفون بع�ض اجلمل 

التى تروج للفيلم وت�شوق امل�شاهدين لأحداثه 

مما كان يجعلها مميزة وتعلق بالأذهان.   

الأفي�شات  اأهم  اأن  �شلمة  ويرى مكرم 

قيمة تلك التى ظهرت فى حقبة الأربعينيات 

الر�شامني  اأن  اإىل  م�شرًيا  واخلم�شينيات، 

م�شر  فى  يعي�شون  كانوا  الذين  الأج��ان��ب 

كان  واأكرثها  الغر�ض  لهذا  مطابع  اأ�ش�شوا 

فى الإ�شكندرية.

وي��ذك��ر م��ك��رم ���ش��لم��ة ���� ع��رب م���روره 

اأ�شهر  اأن   ��� الأفي�شات  ر�شامى  بتوقيعات 

وج�شور،  اأن��دري��ا،  يدعى  ر�شام  الر�شامني 

ومن  وع��ديل،  الرحمن،  وعبد  ومار�شيل، 

انت�شارها  فى  �شاهمت  التى  املطابع  اأه��م 

املطبعة الوطنية ومطبعة امل�شتقبل وكلهما 

»فن  الرغائب  ومطبعة  الإ�شكندرية،  فى 

الدعاية احلديثة«، ومطابع الفن احلديث.  

ويوؤكد مكرم: اأن اأفي�شات اأفلم املخرج 

حالًيا  تقدر  �شاهني  يو�شف  الراحل  العاملى 

الفن  عنها حمبو  ويبحث  اجلنيهات  باآلف 

اإن  وي��ق��ول:  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  كل  ال�شابع من 

هناك ع�شاًقا لفن �شاهني يحاولون البحث 

فيلم  اأفي�ض  وخا�شة  اأفلمه  اأفي�شات  عن 

عام  اأنتج  ال��ذى  الدين(  �شلح  )النا�شر 

1963، الذى كان اإنتاجه ال�شبب فى اإن�شاء 

واأنا  امل�شرية،  ال�شينما  فى  العام  القطاع 

توجد  ول  فقط  واح��دة  ن�شخة  منه  اأمتلك 

فى  الآن  ثمنها  و�شل  وقد  له،  اأخ��رى  ن�شخ 

جنيه  اآلف   3( اإىل  كري�شتى  م��زادات  دار 

األف جنيه م�شرى،   30 ا�شرتليني( حواىل 

البو�شرتات  جامعى  م��ن  ع��دد  ح��اول  وق��د 

للإ�شكندرية  زي��ارت��ه��م  ف��ى  الربيطانيني 

بيعها  فى  اأرغ��ب  ل  اأننى  اإل  مني،  �شراءها 

لأنها تعترب قيمة فنية نادرة، فهو اأول اأفلم 

�شاهني بالألوان واأكرب اإنتاج للمعارك وقدم 

�شلمة، يكتظ منزله بالأفي�شات ال�شينمائية 

وال�شور والبو�شرتات لأ�شهر جنوم ال�شينما 

له  زي��ارت��ك  مبجرد  والأج��ان��ب،  امل�شريني 

�شتنبهر بكل هذا الكم الذى جمعه مبفرده 

من تراث ال�شينما امل�شرية.

الأفي�شات  م��ن  الهائلة  الأع���داد  وع��ن 

مكرم  ي��ق��ول  ب��اأك��ل��م��ه،  امل��ن��زل  تغمر  ال��ت��ى 

امل�شرية  للأفلم  اأفي�شات  جمعت  �شلمة: 

حاليا  اأقتنيه  م��ا  وع��دد   ،1928 ع��ام  منذ 

120 األف بو�شرت، وهى خا�شة باألفّى فيلم، 

بو�شرت   20 اأو   10 فيلم  لكل  جمعت  حيث 

بري�ض  األ��ف  جمعت  كما  اأج���ده،  م��ا  ح�شب 

بوك، و10 األف لوبى كارد.. ومن الأفي�شات 

النادرة لديه بو�شرت واحد فقط لفيلم »اأمري 

اأفلم  كل  وكذلك  وج��دي،  لأن��ور  النتقام« 

عزيزة اأمري ومنها فيلم »الفلو�ض«.   

فى  الأف��لم  اأفي�شات  عن  حديثه  وف��ى 

ي�شيف:  امل�شرية،  ال�شينما  عهد  ب��داي��ة 

اأفي�شات ال�شينما امل�شرية ت�شكل فًنا من نوع 

خا�ض، فقد كان اأ�شهر الفنانني الت�شكيليني 

يقومون بر�شمها وعليها توقيعاتهم، وكانت 

الأفي�ض  اأن جتعل  فى  تتحكم  الفنان  �شهرة 

ثانية وثالثة »تر�شو«..  اأو درجة  اأوىل  درجة 

هو  الأفي�ض  ولكن  يختلفون  الر�شامون  كان 

 اأفي�ش فيلم النا�سر �سالح الدين
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فى  امل�شوهة  العربى  �شورة  عن  دفاًعا  فيه 

ال�شينما الغربية.

الكثريين  اأن  اإىل  �شلمه  مكرم  وي�شري 

يبحثون عن �شور فيلم »بياع اخلوامت« عام 

1965 وهو اأول فيلم �شينمائى تقوم ببطولته 

فريوز وي�شل ثمن ال�شورة الواحدة منه اإىل 

�شوًرا  ميلك  اأحد  ول  اإ�شرتلينى  جنيه  األف 

للفيلم، الذى اأخرجه �شاهني عقب خروجه 

ال�شغوط  ب�شبب  ل��ب��ن��ان،  اإىل  م�شر  م��ن 

وحتويل  الفنانني  على  موجودة  كانت  التى 

ال�شينما من قطاع خا�ض لعام.

يقول:  ال�شخم  الأر���ش��ي��ف  ه��ذا  وح��ول 

م�شت،  �شنة   30 من  الوثائق  بجمع  ب��داأت 

وتولدت لدى احلما�شة جلمع كل ما يخ�ض 

معظم  واأن  خ�شو�شا  امل�شرية،  ال�شينما 

كان  فما  اأبوابها،  تغلق  كانت  ال�شينما  دور 

ما  تبيع  اأن  قبل  اإليها  اأذه���ب  اأن  اإل  منى 

لديها واأ�شرتى الأر�شيف اخلا�ض بها، لأننى 

اأو  هباء  الرثوة  هذه  ت�شيع  اأن  اأخ�شى  كنت 

قيمتها  يدركون  ل  اأ�شخا�ض  اإىل  تذهب  اأن 

واأهميتها.. كذلك فعلت مع �شركات الإنتاج 

وال��ت��وزي��ع اخل��ارج��ى وال��داخ��ل��ى ف��ى م�شر 

وذل���ك ف��ى ال��ف��رتة ال��ت��ى اأغ��ل��ق��ت �شركات 

التوزيع فيها بعد بيعها الأفلم للف�شائيات 

اأ�شولها  وبيعت  الت�شعينيات  منت�شف  فى 

وبقيت املرا�شلت واخلطابات والبو�شرتات 

والرب�ض بوك واللوبى كارد »�شورة ال�شباك«، 

وكان املتعهدون عند اإغلق �شركات الإنتاج 

من  ال�شركة  متلكه  ما  كل  من  يتخل�شون 

اأوراق فكنت اأجمع ما اأجده منها.

الذين  الت�شكيليني  الفنانني  اأ�شهر  ومن 

الكبري  الفنان  اأفي�شات  بت�شميم  ق��ام��وا 

اأفي�شات  �شمم  وال���ذى  ح�شني،  م�شطفى 

حتمل مل�شته الكاريكاتورية ال�شاخرة، ومنها 

»املاأذون يا حبيبي«، و«�شوبر ماركت«.

ي�شري م�شطفى ح�شني فى البداية اإىل 

اأن��ه عمل فى ف��رتة ك��ان فيها ع��دد حمدود 

الكبري، ويقول:  الأفي�ض  جًدا ي�شتطيع ر�شم 

كنا نر�شمها بطريقة بدائية على فرخ ورق 

كنا نطلق عليه »فوليو« وهى ت�شمية يونانية، 

ويتم تكبريه ومل تكن الفوتوغرافيا تدخلت 

فيها بعد وذلك حتى عهد قريب، وقد قدمت 

وتطورات  ج��ًدا  مهمة  نتائج  الفوتوغرافيا 

الأفي�ض..  ر�شم  اأدت لل�شتغناء عن  مبهرة 

وبعد اأن كانوا يختارون فنانني ماهرين فى 

العمل كان يدوًيا  البورتريه نظًرا لأن  ر�شم 

الذين  الر�شامني  اأمهر  من  وك��ان  ا  خال�شً

ا�شتهروا بت�شميم الأفي�شات الفنان حممود 

عبد العزيز.

فن  ب��داي��ة  اأن  ح�شني  م�شطفى  وي��رى 

اإل  حتديًدا  معلومة  غري  كانت  واإن  الأفي�ض 

اأنها بال�شرورة ظهرت للرتويج لأول عر�ض 

�شينمائى فى م�شر وظهور ال�شوق التجارية 

تاريخًيا   توثيق ذلك  واأرجع عدم  لل�شينما.. 

الهتمام  لعدم  ونتيجة  تاأ�شيل  وجود  لعدم 

ال�شابع  الفن  منه  يعانى  ال��ذى  والإه��م��ال 

�شاأًنا  ولي�ض  ترفيًها  باعتباره  ع��ام  ب�شكل 

ثقافًيا بالأ�شا�ض.. وطالب م�شطفى ح�شني 

التى  املل�شقات  ك��ل  ي�شم  متحف  ب��وج��ود 

حيوى  اأم��ر  فهو  امل�شرية  للأفلم  �شممت 

لت�شجيل وتاأريخ فن الأفي�ض.

الفنان الت�شكيلى الكبري جورج بهجوري، 

من  ع��دًدا  وق��دم  ا  اأي�شً التجربة  بتلك  مر 

ر�شم  ف��ى  عملت  ي��ق��ول:  وعنها  الأفي�شات 

الأفي�شات فرتة ال�شتينيات خا�شة فى اأفلم 

�شلح اأبو�شيف ويو�شف �شاهني واأعترب تلك 

وجوه  اإليها  م�شاًفا  فنية  لوحات  الأع��م��ال 

الفنانني.

يهتمون  ال��ع��امل  دول  ك��ل  ف��ى  وي�شيف: 

فى  الفنانني  واأعمال  باللوحات  بالحتفاظ 

�شياعها  من  وخوًفا  عليها  حفاًظا  متاحف 

فيينا  فى  الفن  تاريخ  متحف  احتفظ  وق��د 

للأ�شف  لكن  روج«،  »م��ولن  فيلم  ببو�شرت 

فردية  حم��اولت  �شوى  توجد  ل  م�شر  فى 

الأفي�ض  بفن  يهتمون  ع��ادي��ني  اأن��ا���ض  م��ن 

و�شط  ف��ى  م��ع��روف  مقهى  ومنها  وتوثيقه 

البلد، والقائمون على قاعة بيكا�شو للفنون 

ملجموعات  معار�ض  تقدم  والتى  بالزمالك 

امل�شرية،  ال�شينما  اأفي�شات  اأهم  من  قيمة 

تاأخذ  كربى  موؤ�ش�شة  اأو  جهة  من  لبد  لكن 

على عاتقها هذه امل�شاألة.

كفن  الأفي�ض  اأهمية  على  جورج  ويوؤكد 

متاح للجميع فهو لوحة تعر�ض لرجل ال�شارع 

بعيًدا عن اأروقة املعار�ض املغلقة فاللوحات 

»البو�شرت« فن  �شعب احل�شول عليها ولكن 

ويوفر  املدن  �شوارع  تغزو  فنية  وملحة  راقى 

�سمري فريد   طارق ال�سناوى

حممود قا�سم

جمدى اأحمد على مكرم �سالمة
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هام�شه  على  ا  معر�شً �شيخ�ش�ض  القادمة 

لأهم اأفي�شات ال�شينما امل�شرية، وهى خطوة 

اعتربها تلقى ال�شوء على اأهمية توثيق تلك 

اأحد  يفكر  مل  للأ�شف  ويقول:  الأفي�شات.. 

الأفي�شات  بتوثيق  بال�شينما  املهتمني  من 

املحاولت  بع�ض  من  اإل  اللهم  امل�شرية، 

فى  بو�شعها  الزملء  بع�ض  فيها  قام  التى 

اأنه جزء مهم جًدا من �شناعة  كتب، رغم 

ال�شينما وهو اأول تعاقد بني اجلمهور و�شناع 

الفيلم، مبعنى اأدق يفتح نف�ض اجلمهور على 

الفيلم. 

وي�شدد ال�شناوى على اأن الدولة م�شئولة 

عن اإقامة متحف للأفي�ض وينادى ب�شرورة 

قبل  منها  تبقى  ما  جلمع  التحرك  و�شرعة 

الكثري  هناك  واأن  ا  الأوان.. خ�شو�شً فوات 

رغم  مفقودة  الأ�شلية  الأف���لم  ن�شخ  م��ن 

ال�شينما  منتجى  يلزم  امل�شرى  القانون  اأن 

باإيداع ن�شخ من اأفلمهم فى الأر�شيف.

فريد  �شمري  ال�شينمائى  الناقد  وينتقد 

فى  الأفي�ض  ف��ن  اإليها  و�شل  التى  احل��ال��ة 

تك  �شينما  وج��ود  ع��دم  اأن  معترًبا  م�شر، 

جمد  على  ع��ار  �شامل  �شينمائى  ومتحف 

ال�شينما امل�شرية.

ويقول: ل توجد متاحف لل�شينما فى كل 

الدول العربية بعك�ض دول العامل اأجمع وقد 

�شينما  لعمل  ال�شمراء  اأفريقيا  دول  �شبقتنا 

اأول  هى  كانت  م�شر  اأن  رغم  متكامل  تك 

من اأدخل ال�شينما اإليها، وي�شيف: للأ�شف 

فل  كلها،  ال�شينما  لفنون  احرتام  يوجد  ل 

مثلنا  �شينمائية،  اأومكتبة  متحف  يوجد 

اأن  رغ��م  ال�شينما  تعرف  مل  دول��ة  اأى  مثل 

اأ�شاليب  فى  كبرًيا  تنوًعا  �شهد  الأفي�ض  فن 

اإخراجه بل ومزدهر منذ ظهوره، اأما التقليد 

للأفي�شات الغربية فهى م�شاألة فردية وكانت 

موجودة فى كل الع�شور، ولكنه فن متجدد 

تواىل  مع  با�شتمرار  يتطور  و�شيظل  ومتنوع 

اإنتاج الأفلم. 

لقد حاربنا ملدة تزيد عن 30 عاًما فى 

�� لكى يتم  �� كما يقول: فريد  وزارة الثقافة 

اإن�شاء �شينما تك م�شري، ولكن مل يتحم�ض 

اأحد وتتم عرقلة امل�شروع.. وال�شبب معروف 

وهو عدم احرتام ال�شينما وحتقريها وعدم 

التعامل معها كفن. 

وفى  ال�شارع  فى  ال�شريعة  الب�شرية  املتعة 

املقهى، وقد تطور حالًيا ليتداخل مع فنون 

الإع����لن، واأرج����ع ب��ه��ج��ورى ال��ت��ده��ور فى 

�شناعة الأفي�ض اإىل تقييد احلريات وتكبيل 

الأفي�ض فى  يوؤثر على خروج  املبدعني مما 

والروؤى  الأفكار  يعك�ض  فل  النهائى  �شكله 

للفنان اأو م�شمم الأفي�ض. 

اأحمد  جمدى  املخرج  يوؤكد  جانبه  من 

اأن  لل�شينما،  القومى  امل��رك��ز  مدير  علي، 

وتكوين  ت���ك«  »�شينما  ل��ع��م��ل  ن��ي��ة  ه��ن��اك 

لدى  توجد  واأن��ه  لل�شينما  متكامل  اأر�شيف 

لي�ض  لكن  الأفي�شات  من  جمموعات  املركز 

املركز  اأن  اإل  لها،  توثيقى  متحف  هناك 

الأف���لم  ك��اف��ة  ع��ن  كاملة  معلومات  ل��دي��ه 

ال�شينما  تاريخ  اإنتاجها على مدار  التى مت  

امل�شرية �شواء عن اأبطالها اأوعن امل�شورين 

واملخرجني، وناأمل اأن يكتمل م�شروع ال�شينما 

تك فى اأقرب فر�شة لأهميته امللحة.

طارق  الكبري  ال�شينمائى  الناقد  ويرى 

الأفي�ض متاأخرة جًدا  اأن �شناعة  ال�شناوي، 

فى الوقت احلاىل وفقدت الإبداع والبتكار 

م�شرًيا  للخارج،  اأعمى  تقليًدا  واأ�شبحت 

اإىل اأنه ل يرى اأن باكورة اأفي�شات للأفلم 

امل�شرية القدمية تنطوى على ابتكار. 

اأمل  ب�شي�ض  ال�شناوى  اأع��ط��ى  ولكن 

باأن مهرجان القاهرة ال�شينمائى فى دورته 

اأفي�ش فيلم ليلى بنت الفقراء



والء فتحى

7000 �صورة من اأعماله فى متحف احلرب الربيطانى

ط أمريكا فى احلرب العاملية سيسيل بيتون املترف اإلجنليزى الذى وَرّ

»�سي�سيل بيتون« ا�سم ملغز، عا�سر اأ�سد فرتات التاريخ ق�سًوة وتاأزًما، الزمه الكثري من عالمات 

اال�ستفهام التى مل جتد لها اإجابة حتى يومنا هذا.. ويعد اأحد اأهم واأ�سهر م�سورى الفوتوغرافيا فى 

العامل )1904-1980(، عرفه العامل ابًنا الأ�سرة ثرية، جمال نفوذها هو بيع وجتارة االأخ�ساب، اإال اإنه 

�سغف بالت�سوير الفوتوغرافى، وملع فيه فغرَيرّ نظرة املجتمع ملهنة امل�سور ولل�سور الفوتوغرافية، بل 

ين�سب اإليه توريط اأمريكا للدخول اإىل احلرب العاملية الثانية بجانب بريطانيا.. من خالل �سورة 

فوتوغرافية �سهرية ح�سدت الراأى العام االأمريكى واأو�سلت حكومتها الإعالن احلرب.

اإحدى كنائ�س لندن وقد دمرتها احلرب.
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�سن مبكرة  جًدا  بيتون عمله فى  ب��داأ 

حيث ا�ستخدم �سقيقاته ك�«موديلز« ثم بداأ 

حياته املهنية فى ع�سرينيات القرن املا�سى، 

واأقيم اأول معر�س له فى لندن عام 1927، 

اأهم م�سورى عرو�س  باعتباره واح��ًدا من 

االأزياء لي�س اأكرث. 

اإليزابيث  بامللكة  خا�سة  عالقة  ربطته 

زوج����ة امل��ل��ك ج����ورج ال�����س��اد���س، ح��ي��ث قام 

ب��ت�����س��وي��ره��ا وه���ى م��ا زال����ت اأم����رية �سابة، 

فى  االأ�سطورية   تتويجها  حفلة  �سور  ثم 

فى  ا���س��ط��ف  حينما   ،1953 ع���ام  ي��ول��ي��و   2

ال�����س��وارع ح����واىل ث��الث��ة م��الي��ن �سخ�س 

�سور  اأ�سهر  بالتقاط  وقام  احل��دث،  ملتابعة 

امللكة اإليزابيث، ثم اختارته امللكة لت�سوير 

بيتون  �سور  وكانت  »ت�سارلز«  الوليد  ابنها 

الوليد  ل��الأم��ري  ال��ع��امل  ي��راه��ا  ���س��ور  اأول 

العامل،  ح��دي��ث  بعد  فيما  �سي�سبح  ال���ذى 

اإليزابيث  امللكة  اأب��ن��اء  ت�سوير  خ��الل  وم��ن 

للبورتريه  م��غ��اي��رة  ب��ي��ت��ون م��الم��ح  اب��ت��دع 

امللكي.

هوليود  اح��ت�����س��ن��ت��ه  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات  ف���ى 

 ال�سن 1944 ق�سم بولي�س ف�سينجدو.و�سرعان ما اأ�سبح جزًءا من حلمة العائلة 

القاهرة 1942 رجل وابنته ميران بجوار بو�سرت �سينما. االأمرية اإليزابيث قبل التتويج.
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ال�سن 1944 األواح خ�سبية تعد فوق املياه متهيًدا ال�ستخدامها حربًيا.

امللك في�سل الثانى العراق 1942.
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اأهم �سور حياته، وهنا  خالل هذه احلرب 

ياأتى اللغز الثانى ففى هذه االأثناء التقط 

لفتاة �سغرية  ���س��ورة  ال��ري��ط��ان��ى  امل�����س��ور 

غارة  اأعقبت  اإ�سابة  اإث��ر  ال��راأ���س  مع�سوبة 

ال�سورة  �سكلت هذه  بريطانيا،  على  اأملانية 

العام  ال����راأى  على  ه��ائ��اًل  �سغًطا  حت��دي��ًدا 

االأمريكى الذى عملت �سور بيتون ال�سابقة 

اأمريكا احل��رب، هذه  على تهيئته  لدخول 

ال�سورة كانت �� كما يقول املوؤرخون �� ال�سبب 

احلرب  املتحدة  ال��والي��ات  ل��دخ��ول  املبا�سر 

اإىل جانب االإجنليز، حيث مل يقل تاأثريها 

االأمر  ال�سهرية،  هاربور  بريل  معركة  عن 

ا اأنه مل يعرف حتى االآن من  االأكرث غمو�سً

تقطن  اأي��ن  وال  ال�سغرية  الفتاة  ه��ذه  ه��ى 

اأي��ن ذهبت بعد  وال من هم والديها؟! وال 

اإنها  احل��ي��اة،  بها  انتهت  اأي��ن  اإىل  اأو  ذل��ك، 

اأدخ���ل���ت اأمريكا  ال��ت��ى  ال��غ��ام�����س��ة  ال��ط��ف��ل��ة 

ب�«�سور«  القارئ  احل��رب، ورمب��ا يذكر هذا 

و«فيديوهات« اأخرى، لعبت اأدواًرا م�سابهة 

ف��ى اإ���س��ع��ال ح���روب وث�����ورات!! ومل تعرف 

هوية اأ�سحابها حتى االآن.

فى متحف احلرب الريطانى تعر�س 

العاملية  ل��ل��ح��رب  ���س��ورة   700 ح����واىلرّ  االآن 

الثانية من اأعمال �سي�سيل، مما يثري ت�ساوؤاًل 

 ،1980 ع��ام  توفى  ال��ذى  الرجل  اآخ��ر فهذا 

بعد  اإال  ال����7000  اأىرّ من �سوره  تعر�س  مل 

واحدة  �سورة  با�ستثناء  عاملنا،  عن  رحيله 

فقط، واالآن يتم اإخراج هذا العدد ال�سخم 

من ال�سور التى �سجلت كل تفا�سيل احلرب 

العاملية الثانية من اإجنلرتا اإىل بورما ومن 

الهند اإىل ال�سن وم�سر وليبيا.

وي��ب��ق��ى ���س��ي�����س��ي��ل ب��ي��ت��ون امل�������س���ور ذو 

وغريت  العامل  �سمري  ه��زت  التى  اللقطة 

مل  حكاية  الثانية  العاملية  احل��رب  موازين 

تنته ولغًزا ال يحل .

�سواء،  حد  على  هوليود  وم�ساهري  املالكة 

ف��اأج��م��ل ���س��ور م���ارل���ن م���ون���رو ك��ان��ت له، 

وال��زي��ج��ات االإم���راط���وري���ة، ك���ان ه��و عن 

ال�سعب عليها، وحفالت االأو�سكار، وعرو�س 

فاتناتها  وبورتريهات  االأزي���اء  بيوت  اأرق��ى 

وم�سمميها، كان هو مبدعها.

وقع اختيار وزارة االإعالم الريطانية 

على هذا املرتف الذى ارتبط ا�سمه بالدعة 

اأثناء  اإجن���ل���رتا  ل��ي��غ��ط��ى وي�����س��ج��ل م��ع��ان��اة 

�سي�سيل  التقط  الثانية..  العاملية  احل��رب 

ت�سر�سل بعد�سة �سي�سيل بيتون. 

�سورة الفتاة املع�سوبة.لندن اإثر غارة اأملانية.
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طيار اأمريكى اأثناء احلرب العاملية.

جمندة فى جمموعة هربور فى بورت �سميث فى بداية اإطالقها.

بحار اإجنليزى يحيك العلم اأثناء ا�سرتاحته.

بحار اإجنليزى 1941.

�سيوة.. جنود بعد انتهاء جولة خفر ليلية. 
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د. ح�سن عطية

جميلة بوحريد.. واملسرحية كوثيقة تاريخية

م�سرحية  القومى  امل�سرح  عر�ض  ق��رن،  ن�سف  من  العام  ه��ذا  مثل  فى 

فى  غيث«،  »حمدى  واملخرج  ال�سرقاوى«  الرحمن  »عبد  للكاتب  )جميلة( 

احلياة  ب�ساحة  فقط  لي�ض  العربية،  الق�سايا  ح�سور  على  وا���س��ح  ت��اأك��ي��د 

الدائم،  والأدب���ى  امل�سرحى  الإب���داع  بف�ساء  بل  العابرة،  امل�سرية  ال�سيا�سية 

العربى  املحيط  فى  فاعلاً  ���ا  راأياً امل�سرى  للعقل  اأن  على  ا  اأي�ساً تاأكيد  وف��ى 

والدوىل، واحلديث الآن عن هذا الفعل الإبداعى الذى مت من ن�سف قرن 

كامل، ل يعنى فقط احلديث عن فعل واقعى حدث فى الزمن املا�سى، متت 

�سياغته م�سرحياًا فى فعل درامى ذى ارتباط وثيق بال�سرورة بهذا الزمن 

اإليه  ن  نِحّ ا،  اأثريياً عاملاًا  و�سار فى خميلتنا  ورم��وزه  بانت�ساراته  ال��ذى وىل 

كلما داهمتنا الأيام، وعجزنا عن امتلك ف�سيلة املواجهة، بل هو روؤية من 

نقطة اآنية لذاك الفعل الدرامى الذى �ساغه كاتبه فى ن�ض له خ�سو�سية 

اإبداعه، وخ�سو�سية موقعه على خريطة الإبداع امل�سرحى  كتابته فى زمن 

وفاعلية فى  الأك��ر خ�سو�سية  الواقعى  الفعل  ارتكازاًا على  العربى، وذلك 

تاريخ الن�سال العربى خلل القرن الع�سرين، فى حماولة لروؤية هذا الفعل 

الإبداعى فى �سياقه ال�سيا�سي والفكري الذي حدث فيه.

جميلة بوحريد

الفرحة تعم عقب الإعلن 

الر�سمى عن ال�ستقلل
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ذات��ه،  ف��ى  املكتمل  الإب����داع  فعل  يدفعنا 

قادر على  بناء  فى  الزمنية  واملعرب عن حلظته 

بتلك  كثرًيا  الهتمام  ع��دم  اإىل  زمنه،  جت��اوز 

املطابقة التى قد يت�صورها البع�ض بني »جميلة« 

ال�صرقاوى، و«جميلة« املنا�صلة اجلزائرية، التى 

تقول لنا اأوراق التاريخ اأنها ولدت بحى الق�صبة 

الأنثى  وكانت   ،1935 عام  اجلزائر  بالعا�صمة 

واأنها  ال��ذك��ور،  ال�صبعة  اأ�صقائها  بني  الوحيدة 

اأ�صهر  بعد  الوطنى  التحرير  جلبهة  ان�صمت 

قليلة من اندلع الثورة اجلزائرية فى الأول من 

نوفمرب عام  1954، وهى بعد فى الع�صرين من 

والتف�صيل،  للخياطة  مبعهد  وتدر�ض  عمرها، 

اأوليات املتطوعات لزرع القنابل فى  فكانت من 

الفرن�صى، ومت القب�ض عليها بعد  طريق املحتل 

املقاوم  لن�صاطها  ممار�صتها  من  عامني  نحو 

وذلك اأوائل عام 1957، بعد اإ�صابتها بر�صا�صة 

حتى  والتعذيب،  لل�صجن  و�صيقت  الكتف،  فى 

على  باإعدامها،  الفرن�صية  املحكمة  قرار  �صدر 

اأن يتم الإعدام يوم 7 مار�ض 1958، وفيما بني 

فيه،  تنفيذه  املزمع  واليوم  القرار  �صدور  يومى 

الفرن�صية  واملحاكم  القرار  �صد  الدنيا  قامت 

ال��ظ��امل��ة، و���ص��د الح���ت���ال ال��ف��رن�����ص��ى ذات���ه، 

تتقدم  كانت  اجلزائرية  الثورة  واأن  ا  خ�صو�صً

مت�صارعة فى حتقيق ن�صرها، ولعبت ال�صحافة 

جلنة  وقامت  املوقف،  تاأجيج  فى  دورها  احلرة 

عنها،  بالدفاع  املتحدة  ب��الأمم  الإن�صان  حقوق 

من  امل�صتنكرة  الربقيات  مايني  تلقت  اأن  بعد 

تنفيذ  تاأجيل  اإىل  اأدى  الأر���ض، مما  كل �صعوب 

ال�صجن  اإىل  الإع���دام  من  تعديله  ثم  احلكم، 

مدى احلياة، فق�صت فى �صجون اجلزائر ثاث 

�صنوات، ثم رحلت لفرن�صا وق�صت هناك ثاث 

�صنوات اأخرى، حتى اأفرج عنها مع بقية زمائها 

1962 بعد وقف القتال فى مار�ض واإعان  عام 

وعادت  العام،  ذاك  من  يوليو  فى  ال�صتقال 

لتعي�ض  حماميها  من  تزوجت  اأن  بعد  للجزائر 

�صنوات فى �صمت على اأر�صها.

من  ك��ث��رية  ع��وام��ل  بفعل  »جميلة«  حت��ول 

اجلزائريات  الفتيات  من  الآلف  كمئات  فتاة 

جنب  اإىل  جنًبا  التحرير  حرب  خ�صن  الائي 

الفتيات  كل  على  دال  من��وذج  اإىل  الرجال،  مع 

امل��ن��ا���ص��ات ف��ى اجل��زائ��ر وغ��ريه��ا، تداخلت 

عوامل كثرية فى ا�صتدعائها فى ف�صاء امل�صرح 

اإىل  مل�صر  قومى  وقوف  من  انطاًقا  امل�صرى، 

»عبد  الكاتب  ووقوف  الثورة اجلزائرية،  جانب 

الرحمن ال�صرقاوى« بوعيه ال�صيا�صى وا�صتنارته 

العقلية وح�صه ال�صعرى الراقى اإىل جانب منوذج 

متلقيه،  وعى  على  به  يوؤثر  اأن  على  قادر  وطنى 

ا على طرح روؤيته ملجتمعه امل�صرى،  وقادر اأي�صً

اأواخ���ر  ت��دخ��ل  ك��ان��ت  ال��ت��ى  امل�صرية،  ول��ل��ث��ورة 

اخلم�صينيات واأوائل ال�صتينيات منعطًفا خطرًيا، 

ثورة  اأن حتولت من  بعد  تت�صابك فيه اخليوط، 

املعامل،  حم��دد  لطريق  واه��ت��دت  ن��ظ��ام،  اإىل 

الأيديولوجية حول م�صروع  النق�صامات  فربزت 

حتقيق  وطرق  العربية  القومية  واأفكار  الوحدة 

املختلفة،  الآراء  عن  التعبري  و�صبل  ال�صرتاكية 

مما �صمح لف�صاءات امل�صرح وقتذاك اأن تناق�ض 

اأم  بال�صيف  احلكم  ق�صية  من  احلاكم  موقف 

احلاكم  مطالبة  لأبطالها  ووف���رت  بالقانون، 

مبنح �صعبه »منديل الآمان«، بل ومطالبته بعدم 

اإر�صال جي�صه حلرب اليمن، فالعدو على تخوم 

اأر�صه الغربية يهدد م�صريته وثورته.

على  »جميلة«  ظ��ه��رت  ال�صياق  ه��ذا  وف��ى 

وعرب  وال��غ��رب��ي��ة،  العربية  اجل��رائ��د  �صفحات 

فى  �صاركت  التى  العرب(  )�صوت  اإذاع��ة  اأث��ري 

وعى  على  نف�صها  لتفر�ض  ال��ع��رب��ى،  الن�صال 

»ماجدة«  املمثلة  فقررت  امل�صريني،  الفنانني 

اأن تنتج فيلًما عن املنا�صلة اجلزائرية، والتقى 

»ال�صرقاوى« مع »جنيب حمفوظ« ليكتبا �صيناريو 

»يو�صف  ق�صته  كتب  الذى  الفيلم،  هذا  وح��وار 

ال�صباعى« واأخرجه »يو�صف �صاهني« عام 1958، 

»ال�صرقاوي«  كتب  �صنوات،  ثاث  من  اأقل  وبعد 

اأول اأعماله امل�صرحية، وكانت )ماأ�صاة جميلة(، 

خطوطها  ت��خ��ت��ل��ف  ل  وال��������ذى 

اإل  الفيلم  �صيناريو  عن  الدرامية 

فى بع�ض التفا�صيل، مما يعنى اأن 

»ال�صرقاوى« ظل مهموًما ب�صخ�صية 

حتى  الفيلمية  بتفا�صيلها  »جميلة« 

ا�صمه  حاملة  امل�صرح  على  ظهرت 

وحده.

حمل الن�ض املن�صور بالقاهرة 

اأ�صا�صيني  ع��ن��وان��ني   1962 ع���ام 

ماأ�صاة  اأو  جميلة  )م��اأ���ص��اة  هما 

العر�ض  احتفاظ  مع  جزائرية(، 

امل�����ص��رح��ى ال����ذى ق���دم ف���ى ذات 

بالعنوان الأول فقط، رافًعا  الوقت 

ا�صم ال�صخ�صية باعتبارها حمرك 

ال��درام��ا وح��ام��ل��ة امل��اأ���ص��اة، وهى 

بطلته  �صياغة  »ال�صرقاوى«  حاول  التى  املاأ�صاة 

الذى  الكا�صيكى،  مفهومها  ظ��ل  ف��ى  وفعلها 

وجود  على  )الرتاجيديا(  املاأ�صاة  قيام  ي��رى 

فى  فت�صقط  ج��اد،  بفعل  مت��ر  نبيلة  �صخ�صية 

لهنة  نتيجة  لهاكها  املوؤدى  الرتاجيدى  اخلطاأ 

وتوؤثر  الفعل  النف�صية تربز عرب هذا  بنيتها  فى 

على اأفعالها الوجودية، مثل الكربياء املبالغ فيه 

اأو الرتدد غري املمنطق اأو النفعال الزائد.

�صخ�صية  يتتبع  »ال�����ص��رق��اوى«  راح  ل��ه��ذا 

اختارتها  التى  اأفعالها،  خ��ال  م��ن  »جميلة« 

الجتماعى  �صياقها  داخ��ل  اإرادت��ه��ا،  مبح�ض 

واإرادتها  مريدة،  �صخ�صية  فهى  وال�صيا�صى، 

ومواجهة  الن�صال  طريق  نحو  دفعتها  التى  هى 

فى  املعروفة  التحول  حالة  اأح��دث  مما  املحتل، 

التلميذة  حالة  من  ونقلها  الكا�صيكى،  امل�صرح 

العادية لو�صع املجاهدة التى ل تاأبه اإل بتحقيق 

تكن  مل  النوعية  النقلة  ه��ذه  لوطنها،  الن�صر 

وليدة اختيار نظرى، بقدر ما جاءت بفعل دخول 

الواقع،  اأر����ض  على  الن�صال  جتربة  »جميلة« 

اأن  هى  واخ��ت��ارت  حياتها،  ظ��روف  فاختارتها 

النموذج ملن اختارها، وهو ما جعل منها  تكون 

بالتاىل هذه )البطلة( ال�صاعدة ل�صماء الن�صال 

وف�صاء امل�صرح، فلي�ض بالظروف وحدها ُي�صنع 

الإن�صان، ولي�ض مباب�صات الواقع يتحول الفرد 

هذا  اإرادة  اإن  بل  التاريخ،  فى  موؤثر  بطل  اإىل 

جتعل  التى  هى  ون�صاله  واختياره  ووعيه  الفرد 

التى  الظروف  هذه  يف  موؤثًرا  نبيًا  بطًا  منه 

�صخ�صيته،  تبلور  على  و�صاعدت  ب��ه  اأح��اط��ت 

كان  م��ن  لأى  ت�صمح  ل  بطبيعتها  وال���درام���ا 

جميلة بوحريد وزهرة بوظريف مع الرئي�ض عبد النا�سر عام1962
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لتحت�صن  املكان،  على  الرهيبة  بربارو�صة  قلعة 

وتغت�صب  تعذبها  ال��راب��ع،  الف�صل  ف��ى  بطلته 

التحقيق،  وحجرة  الزنزانة  بني  فيما  ج�صدها، 

جحيم  اإىل  اخلام�ض  الف�صل  فى  بها  لتقذف 

املحاكمة ال�صورية، التى تدمغ جاديها وتك�صف 

عن وح�صيتهم.

م�صرحيته  يبداأ  اأن  على  الكاتب  ويحر�ض 

املوقف  مينحان  ال�صخونة،  �صديدي  مبوقفني 

خربين  عن  وينتجان  �صديًدا،  توتًرا  الفتتاحى 

وجوده من  الأول  ي�صتمد  واحد:  بعد  موؤملني ذى 

وهى  والزمن،  املعامل  حم��ددة  تاريخية  حادثة 

اجلزائر  ث���ورة  زع��م��اء  ط��ائ��رة  خطف  ح��ادث��ة 

اخلم�ض: اأحمد بن بلا ورفاقه، فى اأكتوبر 1956، 

الطائرة  الفرن�صى  اجلو  �صاح  اعرت�ض  حينما 

واأجربوها  تون�ض،  اإىل  املغرب  من  تقلهم  التى 

بينما  اعتقالهم..  ومت  باجلزائر،  الهبوط  على 

واإن  م��ب��ت��دع،  م��ن خ��رب  ال��ث��ان��ى  امل��وق��ف  ينطلق 

القب�ض على  التاريخى، وهو خرب  املوقف  ناظر 

»جا�صر« قائد ف�صيلة املجاهدين بحى الق�صبة، 

اإىل عاملها لي�صري بطًا، دون امتاك  بالت�صلل 

�صمات البطولة، ونبالة البطل ل تن�صاأ فقط من 

كما  والقت�صادى،  الجتماعى  انتمائه  اأ�صالة 

الأر�صتقراطيات  �صائًعا فى ع�صور  املفهوم  كان 

الثامن ع�صر،  القرن  اليونان حتى  الغربية منذ 

بل من نبل �صخ�صيته وقيمه و�صلوكه، ومن فعله 

اإليه،  املنتمى  واملجتمع  ذات��ه  تغيري  فى  وغايته 

رغبة فى حتقيق الأف�صل والأكرث عدالة له، كما 

طرحته دراما القرن الع�صرين.

م��ن ه��ن��ا ت��ب��داأ وق��ائ��ع ال��ن�����ض ال��درام��ى 

احلديث  ع��بء  كاهلها،  على  حتمل  و«جميلة« 

عن )املاأ�صاة اجلزائرية( التى تنتمى �صاحبتها 

منوذًجا  وتقدم  مكافح،  و�صعب  منا�صل،  لوطن 

منوذًجا  وج���وده  جممل  ف��ى  باعتباره  ملعاناته 

وت�صابه  نبلها،  نبله  فيماثل  لبطلته،  مم��اث��ًا 

على  املفتوح  اأف��ق��ه  ويناظر  خطاأها،  اأخ��ط��اوؤه 

الن�صر فى واقع اأوائل ال�صتينيات اأفق م�صرحية 

لكل  بنداء  بل  مبوتها،  تنتهى  ل  التى  »جميلة« 

داخل  وه��م  يدركون  الذين  النباء،  ال�صرفاء 

جدران امل�صرح، اأن خارجه ي�صج بالتغيري، واأن 

امل�صتقبل قادم ل حمالة، واأن »جميلة« املحا�صرة 

فى ف�صاء امل�صرح، والتى كانت وقتذاك ما تزال 

اغتال  ولو  حتى  تهزم،  لن  الفرن�صيني،  �صجينة 

لأ�صطورة  حتولت  فقد  ج�صدها،  احلرية  اأعداء 

ن�صال تعي�ض رغم ظلمة الأيام.

عن  م�صرحيته  امل�����ص��ري  ال��ك��ات��ب  يكتب 

اأكرث  فقد  وطن  ثورة  ا عربها  �صً م�صِخّ »جميلة« 

�صبيل  فى  نا�صه  من  املليون  ون�صف  مليون  من 

حتقيق ثورته التحريرية الكربى، وكانت )ثورة 

التى  م�صر(  )ث��ورة  قرينة  زمنذاك  اجلزائر( 

بتدعيمها  ور�صخت  اإىل جانبها  ووقفت  �صبقتها 

والقارة  العربية  املنطقة  فى  التحريرية  روؤيتها 

فكرة  اأن  على  هذه  روؤيتها  موؤ�ص�صة  الأفريقية، 

تتحقق  ل  اجل��زء  حرية  واأن  تتجزاأ،  ل  احلرية 

)الثورة  تكن  ثم مل  الكل، ومن  فى ظل عبودية 

م�صرحية  فى  احلا�صرة  وحدها  اجل��زائ��ري��ة( 

امل�صرية(  )الثورة  كانت  بل  جميلة(،  )ماأ�صاة 

ا، مبواقفها وتطور م�صريتها، ومل يكن هم  اأي�صً

هناك  تتاأجج  ث��ورة  عن  فقط  احلديث  الكاتب 

ا احلديث عن ثورة  فى جبال الأورا�ض، بل اأي�صً

�صارت نظاًما متنازًعا، والأمر كذلك مع جمهوره 

املتلقى، فلم يكن يذهب اإىل )امل�صرح القومى( 

لي�صاهد عمًا عن الثورة امل�صتعلة، والتى �صتحقق 

غايتها الأوىل فى ال�صتقال بعد اأ�صهر قليلة من 

يذهب لريى  كان  بل  امل�صرحية فح�صب،  عر�ض 

على  وخطواتها  ثورته  عربها 

متحًفا  لي�ض  فامل�صرح  الأر�ض، 

تاريخًيا، ن�صاهد عرب فرتيناته 

ف�صاء  هو  بل  حمنطة،  اأعماًل 

ممثًا  يعر�ض  ما  بني  ح��وارى 

واأحداث،  و�صخ�صيات  لزمن 

وما ياأتى به اجلمهور من فكر 

ملتهب من خارج امل�صرح، هذا 

املتلقى  ين�صاه  الذى ل  اخلارج 

مندجًما  ي�صتمتع  وه��و  حلظة 

ف���ى ع��ر���ص��ه امل�����ص��رح��ى، بل 

اأثناء  يحيطه  دائ��م  وع��ي  ثمة 

يرى  اأن  على  ي�صاعده  العر�ض 

يعرفه،  اأن  يود  وما  يعي�صه  العر�ض ما  فى عمق 

الت�صاوؤلت،  ط��رح  عند  اأب���ًدا  يقف  ل  فامل�صرح 

ب��روؤى حتمل  الواقع  ح��وار  فى  ي�صارك  ما  بقدر 

اإجابات على اأ�صئلته ال�صاخنة.

�صياغة  فى  ورغبة  �صبق  ما  على  ارت��ك��اًزا 

م�صرحية تراجيدية معا�صرة، ت�صتمد مادتها من 

وقائع احلياة ال�صيا�صية، وت�صمو بلغتها ال�صعرية، 

بطلته  حول  الدرامى  بناءه  »ال�صرقاوى«  ميحور 

ال�صامى،  وخطئها  النبيل،  ون�صالها  »جميلة« 

الذى اأدى ل�صقوطها فى ماأ�صاة التعذيب الهمجي، 

تنتظم  امل�صاهد،  من  طويلة  �صل�صلة  عرب  وذلك 

ع�صرة  لنحو  زمنًيا  ومتتد  ف�صول،  خم�صة  فى 

�صهور، فيما بني اأكتوبر 1956 ويوليو 1957، غري 

اأن ال�صينما التى خربها »ال�صرقاوى« فى الفيلم 

املذكور �صلًفا تقبع فى عمق هذا البناء بقدرتها 

فى  فيتجاور  املكان،  فى  ال�صريع  النتقال  على 

ف�صاء امل�صرح ال�صارع مبحاله ومقاهيه مع البيت 

حى  ليقدموا  مبداخله،  وال�صرداب  بحجراته، 

تهيمن  العمق  وفى  الأبنية،  املتداخل  الق�صبة 

وح�سية الحتلل الفرن�سى فى اجلزائر

فرحة الن�سر بخروج امل�ستعمر الفرن�سى
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و�صورة البطل الدرامى املناظر ل�صورة املنا�صل 

الواقعى، وينعك�ض املوقفان بال�صرورة على احلي 

ال�صعبي وثواره، وتتباين الآراء حوله بني ال�صاعر 

»عمار« الذى  تهزه عملية القب�ض على الزعماء، 

فى  �صار  قد  التحرير  جي�ض  اأن  معها  وي�صعر 

ماأزق، بعد �صرب ذراعه ال�صيا�صى، واأن �صفينة 

الأ�صلحة مل ت�صل وغابت عنها املعلومات.. على 

حني ترى الطالبة اجل�صورة »اأمينة« اأن اجلزائر 

اإذا ما فقدت حلني زعماء لها، فهى قادرة على 

الأ�صلحة  الفدائيني، وعلى نزع  الآلف من  منح 

من الأعداء ملواجهتهم بها.

الدرامى مع  امل�صهد وتوتر حدثه  تاأزم  ومع 

مفتتح امل�صرحية، يهبط من اجلبل ال�صيخ تاجر 

رمز  ب��وح��ري��د«،  »م�صطفى  الب�صيط  احل��ري��ر 

لرفاقه  املاأثورة كم�صيح  اأقواله  واملانح  احلكمة، 

لكم....«،  ي��ق��ول  »ب��وح��ري��د  ال��دائ��م��ة:  بجملته 

ويطرح حكمه عليهم وكاأنه �صوت املوؤلف وحامل 

ر�صالته جلمهوره: »بوحريد يقول القوة تنبع من 

قلب الإن�صان« )�ض14(، بوحريد يقول: »اأحلك 

الفجر،  قبل  م��ا  �صاعة  ه��ى  الظلمة  ���ص��اع��ات 

هو  وها   ،)15 قدر«)�ض  على  �صيجيء  والفجر 

يعود من اجلبل، الذى نزح اإليه جمع من الثوار، 

�صرند  »�صعارهم  هناك  )الكل(  اأن  على  ليوؤكد 

هنا جمتمع  والكل   ،)13 �صعفني«)�ض  ال�صربة 

الذى  امل�صرى«،  »اأحمد  مقهى  بقرب  اأو  داخل 

و�صار  عاًما،  �صبعني  منذ  للجزائر  وال��ده  وف��د 

ا منهم. واأهله بع�صً

وجود م�صر ل يقف عند »ال�صرقاوى«، عند 

فطرية  م�صرية،  ك�صخ�صية  »اأحمد«  وجود  حد 

مع  وحتمل  اجل��زائ��ر،  لأر����ض  حمبة  التكوين، 

العربى  الإن�صان  دلل��ة  الق�صبة  اأه��ل  جمموعة 

يومًيا  ينا�صل  وال��ذى  احلياة،  عا�صق  الب�صيط، 

طليعته،  لأن��ه��م   ال��ث��وار  ويحت�صن  �صاح،  دون 

ويحدو عليهم وي�صاعدهم لأنهم �صناع م�صتقبله، 

اإمنا ي�صعل معه »ال�صرقاوى« بارقة اأمل فى ظلمة 

الزعماء  طائرة  خطف  �صنعها  التى  القتامة 

املنا�صل  القائد  اخلم�ض )التاريخيني( وخطف 

)الدرامى(، وذلك عرب موقف له اأ�صل تاريخى، 

دون اأن يكون له يوم حمدد، والناجت عن و�صول 

خرب قدوم �صفينة اأ�صلحة مبحرة من م�صر اإىل 

احلركة  �صرورة  ي�صتدعى  مما  اجلزائر،  ثوار 

على  والعمل  �صًرا،  وتفريغها  ا�صتقبالها  لكيفية 

و�صع خطة ملواجهة املحتل، الذى قيل اأنه قب�ض 

»جميلة«  ا�صم  طرح  مع  »جا�صر«،  الزعيم  على 

ل�صمها  بوحريد«  »م�صطفى  ال�صيخ  �صقيق  ابنة 

اإىل املجموعة، ملا تتحلى به من �صفات، متنحها 

الإ���ص��ارة  ل��ل��ث��وار، ك��م��ا �صتتم  ح��ق الن�����ص��م��ام 

يقف  حينما  امل�صرحية،  نهاية  فى  م�صر  اإىل 

مدافًعا  املحكمة  قاعة  فى  »فريجي�ض«  املحامى 

وجمهورها  ق�صاتها  همجية  �صد  »جميلة«،  عن 

احلا�صر، فت�صاأله واحدة من امل�صتوطنات مريدة 

اإحراجه »كم يدفع نا�صر«)249(.

بطلته  لظهور  �صاخن، ميهد  درامى  موقف 

وبطله  ا�صمها،  الن�ض  يحمل  ال��ت��ى  »جميلة« 

والذى  لها،  كمعلم  دوره  �صيلعب  الذى  »جا�صر« 

جدران  على  يعلقه  مل�صق  ي�صفه  املقابل  فى 

م�صاء  »م���ربوك«  يدعى  ب�صيط  عامل  ال�صارع 

الفرن�صى  اجلاوي�ض  اإ�صراف  حتت  اليوم،  نف�ض 

النبيلة،  القيم  ببع�ض  يتم�صك  وال��ذى  »ج��ان«، 

جتربه  التى  فرن�صيته  ب��ني  ي��رتدد  جتعله  التى 

وجي�صها  املحتلة  دولته  اإىل جانب  الوقوف  على 

كل  يقتل  ي��راه  ال��ذى  اجلزائر  و�صعب  الظامل، 

الذى  املل�صق  يو�صم  بينما  لوطنه،  فداًء  حلظة 

�صفة   اإ�صرافه  حتت  البيوت  ج��دران  على  يعلق 

»قائد الإرهابيني« للمجاهد »جا�صر« الذى جنح 

فى الهرب من عملية خطفه.

امل�صطلحات  ودللت  املوقف  ه��ذا  ويثري 

من  الكثري  فيه  ال����واردة  ال�صفات  وت��اأوي��ات 

الن�ض  ع��اق��ة  ع��ن  تك�صف  ال��ت��ى  امل��اح��ظ��ات 

فاإطاق  املجتمعى،  اإب��داع��ه  ب�صياق  ال��درام��ى 

فرن�صا �صفة »اإرهابى« على كل منا�صل جزائرى، 

وتكرار ا�صتخدامه داخل هذا الن�ض متا�صًيا مع 

�صفة  اإط��اق  وبالتاىل  زمنذاك،  �صائد  هو  ما 

»قائد الإرهابيني« علي الثورى »جا�صر«، يعيدنا 

لندرك  للخلف،  ق��رن  ن�صف  اليوم  ق��راء  نحن 

)وثيقة(  �صار  ق��د  ال��درام��ى،  الن�ض  ه��ذا  اأن 

واحدة  اإدراك  خاله  من  ن�صتطيع  تاريخية، 

من اأ�صا�صيات النظرة الغربية اإىل العرب واإىل 

يعرف  ما  اأ�ص�ض �صياغة  وواحدة من  امل�صلمني، 

نف�صها  تبلور  والتى  احل�صارات،  ب�صراع  اليوم 

املقاومة اجلزائرية

عبد الرحمن ال�سرقاوى يو�سف �ساهني
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)�ض( وما �صيكتب عنها فيما بعد: »من يوم اأن 

ذبح احل�صني واأهله فى كرباء، مل تاأت غا�صية 

لوفاة  نف�صًيا  »جميلة«  فتهتز  كتلك«)�ض113(، 

�صديقتها »اأمينة«، كما ت�صتعل غ�صًبا مما حدث 

حلَيّها ونا�صه، وت�صهرها التجربة املرئية، فتقرر 

اأن تخو�صها ب�صورة عملية، فقد كانت بداخلها 

منذ ال�صغر رغًبة فى اأن ت�صبح جماهدة، منذ 

اأن راأت اأمها تقتل على قرب اأبيها ال�صهيد، غري 

اأنها مل تكن تعرف الطريق ملجموعة املجاهدين، 

ولذا  تعرف،  اأن  دون  بينهم  عمها  وج��ود  رغ��م 

اكتفت بجمع التربعات من اأجل اأطفال ال�صحايا 

لعامل  دخولها  اأوىل خطوات  وبداأت  مبدر�صتها، 

واإخفائه  »جا�صر«  حماية  على  بالعمل  الن�صال، 

مبغط�ض بيتها عن اأعني الفرن�صيني.

الوطن،  عا�صقة  الرقيقة،  الفتاة  ب���داأت 

اأكرب من  دوًرا  اأن عليها  تدرك  الب�صيط  بوعيها 

فاعلية  واأكرث  باملدر�صة،  التربعات  جمع  جمرد 

�صبيحة  فى  ت�صتيقظ  لذا  منا�صل،  حماية  من 

من  وطالبة  البكاء  راف�صة  الق�صبة،  مذبحة 

الثوار �صرورة  التما�صك وعدم النظر للما�صى، 

يتم  وال���ذى  الأ�صلحة،  �صحنة  بتفريغ  وال��ب��دء 

بجهد وتنظيم »عمار«، فى الوقت الذى تتم فيه 

حماولة اغتيال ال�صابط »بيري« بقتله داخل حانة 

»�صيمون« بيد �صابط ال�صرطة الفرن�صية الوطنى 

»�صيمون«،  ومب�صاعدة  »هند«   وزميلته  »ع��زام« 

با�صتقبال  »ج��ا���ص��ر«  م��ع  »جميلة«  تقوم  بينما 

على  والق�صاء  بالقنابل،  احلانة  من  الفارين 

اأكرب عدد منهم، مما يخلق هرًجا، يدفع بجنود 

ال�صاحل، لرتك مهمتهم على ال�صاطئ، والتوجه 

نحو املرق�ض، وهو ما ي�صهل عملية تفريغ �صفينة 

الأ�صلحة.

اأخرى  اأتون معركة الن�صال تهتز مرة  وفى 

منظومة  فتت�صادم  املثالية،  البطلة  نف�صية 

قيمها الأخاقية الدينية مع براجماتية احلركة 

اأفعال  واإجن���از  و�صائل  ل�صتخدام  واحتياجها 

اأخربها  مثلما  امل��ن��ظ��وم��ة،  ه��ذه  م��ع  تتعار�ض 

ارتداء  »هند«  ومن  منها  طلب  حينما  »جا�صر« 

ت��ن��ا���ص��ب دخ���ول احلانة  م��اب�����ض )ف��ا���ص��ح��ة( 

والت�صكع حولها دون اإثارة لانتباه، كما وافق على 

اأن ُيقبل »عزام« الفتاة »هند« وهما غري زوجني، 

ويقول لها مربًرا: »د�صتور اجلهاد  يحمى تقاليد 

تبيح  ال�صرورات  اأن  باعتبار  ال��ب��اد«)136(، 

النبالة  بقيم  بتم�صكها  هى  بينما  املحظورات، 

اخل��روج على هذه  اأن  ترى  القومية،  والأخ��اق 

واإن  القومي،  الطريق  عن  انحراف  هو  التقاليد 

العلمية  وح�صارته  العقانية  الغرب  ثقافة  فى 

امليتافيزيقية  الإ�صام  ثقافة  مقابل  ال�صاعدة، 

نف�صها، من  تدافع عن  والتى  الآفلة،  وح�صارته 

مراحل  كاأعلى  ب��الإره��اب  ال��غ��رب  نظر  وجهة 

العنف ال�صيا�صي واأكرثها دموية.

للعامل،  »ال�صرقاوى«  روؤي��ة  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع 

وت�صوغ  اإن�صانى،  موقف  على  تتاأ�ص�ض  وال��ت��ى 

فكره فى اإطار درامى، جتعله ي�صع اإدانة املحتل 

�صبهة  نف�صها  لتبعد عن  منه،  اأفراد  األ�صن  على 

التع�صب، مثل �صخ�صية اجلاوي�ض »جان« الذى 

ال�صيخ  جانب  اإىل  امل�صرحية  مفتتح  فى  يقف 

الفرن�صيني  ال�صباط  هجمة  �صد  »م�صطفى« 

بقيادة �صابط املظات املتعط�ض للدماء »بيري« 

على متجره، وحماولتهم احل�صول على القما�ض 

اإىل  امل�صرحية  نهاية  ف��ى  ووق��وف��ه  منه،  عنوة 

جانب »جميلة« املنتهكة داخل �صجن بربارو�صة، 

مما جعله يلقى جزاءه قتًا بيد نف�ض ال�صابط 

الذى وقف �صده فى مفتتح امل�صرحية، لذا يظهر 

هذا اجلندى الفرن�صى ال�صيخ  نادًما على دوره 

ان، وحاملًا بالعودة اإىل م�صقط راأ�صه بحقول  ك�صَجّ

حمنة  و�صط  وعيه  تبلور  اأن  بعد  ال��ل��وار،  وادى 

قيامه بتعذيب ال�صرفاء، فاكت�صف حقيقته و�صط 

يعذبون..  ال�صامدون..  الرجال  »حيث  الأن��ني 

اخلديعة  اكت�صف  احلقيقة  وم��ع  فريف�صون«، 

»اإنى ال�صجني.. اإنى اأ�صري م�صتباح، مهدر، وبا 

�صمري، اإنى حقري م�صتذل.. ل بطل.. اإنى اأعي�ض 

با اإرادة«)�ض 37(.

لعدم  »ال�����ص��رق��اوى«  امل�صتنري  الفكر  ق��اد 

ال�صر  رمز  واح��د،  ككل  الفرن�صيني  مع  التعامل 

واحد  ككل  اجلزائريني  مواجهة  فى  وال��دم��ار، 

رمز اخلري والن�صال، كما دفعه اإدراكه لطبيعة 

ال��درام��ا اإىل ع��دم حت��دي��د خ��ط��وط ح���ادة بني 

»جان«  �صخ�صية  فاإىل جانب  والأ�صود،  الأبي�ض 

»�صيمون«،  الفرن�صية  اليهودية  �صخ�صية  تظهر 

الفرن�صية  الأيدي  تقرتفه  ما  رف�ض  فى  تناظره 

موقف  بتجاوز  عليه  وتتفوق  اجل��زائ��ر،  ب�صعب 

الرتدد، وت�صهم فى عمليات الكفاح اجلزائرى.. 

فى نف�ض الوقت يقابل بها »ال�صرقاوى« اليهودى 

وال��ذى قب�ض عليه ذات  »ه���ارون«،  اجل��زائ��رى 

يوم، فركع واأف�صى ب�صر زمائه، ف�صار جا�صو�ًصا 

ال�صهم  املقهى  �صاحب  بيد  ل�صانه  قطع  نهايته 

»اأحمد امل�صرى«.

الدراما  موقف  »ال�صرقاوى«  ق��دم  اأن  بعد 

الثورة،  زع��م��اء  على  القب�ض  عقب  امل���ت���اأزم، 

واخ��ت��ط��اف ق��ائ��د احل���ى، وا���ص��ت�����ص��راء جربوت 

»جا�صر«،  ه��روب  عن  يعلن  بالطرقات،  اجلند 

ير�صد  اأو  يقب�ض  ملن  فرنك  مليون  مكافاأة  وعن 

ويفاجاأ  احلى،  اأهل  بني  الفرحة  فت�صرى  عنه، 

مل�صقات  ل�صق  اأن  معهم،  واملتلقى  ال��ث��وار، 

واأنه  نف�صه،  »جا�صر«  هو  »جا�صر«  على  القب�ض 

للفرن�صيني  مو�صع  ك��ل  بتفجري  ي��ق��وم  م���ازال 

خارج املكان، واأن من�صوراته توزع داخل املكان، 

الثامنة  فى  فتاة  »جميلة«  حت�صر  ح�صوره  ومع 

ع�صر من عمرها بزى املدر�صة، ومل تلتحق بعد 

اأن  الوثائق  لنا  )ت��ق��ول  املجاهدين  مبجموعة 

وبالتاىل   ،1935 مواليد  من  احلقيقية  »جميلة« 

هذه  فى  عاًما   21 عمرها  يكون  واأن  لب��د  ك��ان 

 1956 لنا عام  الن�ض قد حدد  اللحظة، مادام 

التخطيط  وي��ت��م  اأح���داث���ه(،  ل��ب��داي��ة  ت��اري��ًخ��ا 

وتتم  )الكومي�صاريا(،  ال�صرطة  مركز  لتفجري 

من  ت��رتك  اأن��ه��ا  غ��ري  لها،  خطط  كما  العملية 

بني �صحاياها الفتاة اجل�صورة »اأمينة« منتحرة 

قيام  ف��ى  �صبًبا  وت��ك��ون  عليها،  القب�ض  حلظة 

يقول  التى  الق�صبة(،  ب���)جم��زرة  الفرن�صيني 

وقر  ما  »هند«  الفتاة  بل�صان  عنها  »ال�صرقاوى« 

بعقله من ذاك الزمن عن ماأ�صاة حفيد الر�صول 

جميلة بوحريد اأثناء التحقيق معها

الفنانة ماجدة فى م�سهد من فيلم جميلة 

بوحريد
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جرها هذا اإىل ال�صقوط فى خطئها الرتاجيدى، 

»هند«  الفتاة  »�صيمون«  تنقذ  اأن  ترف�ض  حينما 

بعد تنفيذ عملية املرق�ض، باأن ت�صطحبها معها 

فى �صيارتها امل�صموح لها باحلركة و�صط ال�صوارع 

تركب  اأن  »جميلة«  فرتف�ض  فرن�صيتها،  بحكم 

معها  وت�صطحبها  )ال��ع��اه��رة(،  عربة  »ه��ن��د« 

اأمرهما،  اكت�صاف  يتم  وهناك  ال�صاطئ،  عرب 

اإىل  »ج��م��ي��ل��ة«  فت�صبق  »ه��ن��د«،  ع��ل��ى  ويقب�ض 

ال�صجن، فتعاين الأخرية من هذا ال�صعور املرير 

ال�صراع  لطبيعة  فهمها  عدم  خطاأ  عن  الناجت 

مع املحتل، فاعتزازها بقيمها اأدى للقب�ض على 

اأية  عن  تبحث  اأن  عليها  كان  ثم  ومن  زميلتها، 

و�صيلة تطهر بها نف�صها املعذبة.

للقب�ض  الق�صبة  حى  الفرن�صيون  يداهم 

كان  ال��ذى  الوقت  فى  و�صحبه،  »جا�صر«  على 

اإن  م��ا  وال��ت��ى  »جميلة«،  وم��ع��ه  للفرار  ي�صتعد 

اأمامهم  فيهم، وجرت  راأت اجلند حتى فزعت 

لتبعد اأنظارهم عن »جا�صر«، فهو القائد ولبد 

ليحل حمل  الذى جاء  الع�صو  اإنقاذه، وهى  من 

اآخ��ر هو  بعدها ع�صو  ي��اأت��ى  و���ص��وف  »اأم��ي��ن��ة«، 

املخِلّ�ض  هو  هذا  وفعلها  حملها،  لتحل  »منى« 

لروحها  واملخِلّ�ض  اجلند،  اأيدى  من  ل�«جا�صر« 

من اإثم القب�ض على زميلتها »هند«.

وتقتاد اإىل �صجن بربارو�صه لتعذب هناك، 

ال�����ص��وري��ة، ح��ي��ث يقف  امل��ح��اك��م��ة  اإىل  وم��ن��ه 

اأ�صابها  التى  »هند«  عدا  فيما  �صدها،  اجلميع 

بالهلو�صة،  املورفني  وحقن  املتكرر  الغت�صاب 

ملا  غيلة  قتل  ال��ذى  ج��ان«  »األفون�ض  واجلاوي�ض 

فكر فى التمرد على ما يحدث للفتاة من تعذيب 

التحقيق  وط��رق  متا�صكها  ف��ى  وراأى  همجى، 

واأخ��رًيا  دارك«،  »ج��ان  القدي�صة  من��وذج  معها 

الوقائع  )تذكر  فريجيه«  »ل��وى  املحامى  ياأتى 

فريجيه  ج��اك  احلقيقي  ا�صمه  اأن  التاريخية 

تقدمه  ال����ذى   ،)JacquesVergès
اأنه »�صيخ جليل فى نحو ال�صتني  امل�صرحية على 

اأنه  تقول:  التاريخية  )واملعلومات  عمره«  من 

من مواليد مار�ض 1925، اأى اأكرب من »جميلة« 

 32 بع�صر �صنوات، وفى عام املحاكمة كان يبلغ 

�صنة فقط(، يدخل قاعة املحاكمة قادًما بتوكيل 

منعته  ال���ذى  »جميلة«  حم��ام��ى  »اإب���ي���ار«  م��ن 

اإىل  واأعيد  باأر�ض اجلزائر  ال�صلطات حني نزل 

دفاعه  »جميلة«  وتقبل  الطائرة،  بنف�ض  باري�ض 

العامل  ه��ذا  ف��ى  الوحيد  ال�صوت  لأن���ه  عنها، 

الهمجى املحيط بها الذى خاطبها كاإن�صان لها 

واإن  والوطن،  النف�ض  عن  دفاًعا  الن�صال  حق 

اإ�صرار  مع  تربئتها،  امل�صرحية  فى  ي�صتطع  مل 

املحكمة على احلكم باإعدامها رمًيا بالر�صا�ض، 

وتنتهي امل�صرحية دون اأى تغيري فى هذا القرار 

كما حدث على اأر�ض الواقع، لرغبة »ال�صرقاوى« 

عام  منت�صف  عند  الزمن  حلظة  توقيف  فى 

»جميلة«  م��ع  التعاطف  حجم  ل��زي��ادة   ،1957

�صد  امل�صاعر  وتاأجيج  اجلزائرية،  الثورة  ومع 

يهدد  وق��ت��ذاك  م��ازال  ال��ذى  الأجنبى،  املحتل 

وم�صر  اجلزائر  فى  وث��ورات��ه  العربى،  الوطن 

مًعا، ف�صًا عن تلك الرغبة التى كانت �صائدة 

)تراجيديا  ل�صياغة  وقتذاك  امل�صرحيني  بني 

يلقى  نبيل  م��اأ���ص��وى  بطل  وتاأ�صي�ض  ع��رب��ي��ة(، 

خلطاأ  اجلرم  فى  ل�صقوطه  نتيجة  موًتا  ج��زاءه 

»ال�صرقاوى«  يكتفى  ول  النبيلة،  �صخ�صيته  فى 

بل  موتها،  الق�صاة  باإعان  امل�صرحية  باإنهاء 

يدفع ببطله املفرت�ض »جا�صر« لقاعة املحاكمة، 

الأجنبي،  اللفيف  من  �صابط  زى  فى  متخفًيا 

املفتتح  قتامة  فتعود  عليه،  يقب�ض  ما  �صرعان 

يوؤكد  »ال�����ص��رق��اوى«  اأن  غ��ري  امل�����ص��رح،  لف�صاء 

اأنها لي�صت بقتامة احلياة، فالن�صال باق، ومن 

راح فهو بع�ض من كل، ورموز الن�صال مازالت 

املتلقى  جلمهورها  »جميلة«  ور���ص��ال��ة  حت��ي��ا، 

عالقة  �صتبقى  التى  منولوجاتها  اآخر  فى  تقول 

امل�صاهد: »نحن من حلم ودم، ل رموًزا  بذهن 

البطولة،  جمد  عن  نبحث  ل  نحن  رخ��ام،  من 

�صوانا«)267(،  يحيا  كما  نحيا  اأن  نطلب  اإمنا 

متحررة  اأن حتيا  فى  ال�صعوب  على حق  موؤكدة 

من ظامليها، ومتحولة كوثيقة درامية لتاريخها، 

وكوثيقة تاريخية فى �صيغة درامية.

هوام�ض :

امل�صرح  ف��رق��ة  خ��ال  م��ن  امل�صرحية  عر�صت   -  

ال��ق��وم��ى ف��ى ف��رباي��ر 1962 م��ن اإخ����راج ح��م��دى غيث 

وبطولته مع عايدة عبد اجلواد وحم�صنة توفيق وحممد 

ال�صبع و�صاح �صرحان و�صفيق نور الدين.

 - عر�ض الفيلم لأول مرة  فى التا�صع من دي�صمرب 

1958 ، ويقول الناقد »وليد �صميط« فى كتابه عن  عام 

»اأثًرا كبرًيا فى حينه  الفيلم ترك  اأن  )يو�صف �صاهني( 

اإحدى  اإن اجلمهور فى  العربى بحيث  العام  الراأي  لدى 

العوا�صم العربية �صار بعد م�صاهدة الفيلم فى تظاهرة 

غا�صبة وتوجه نحو ال�صفارة الفرن�صية واأحرقها«. انظر 

وليد �صميط: يو�صف �صاهني - دار ريا�ض الري�ض - لبنان 

- بريوت - 2001 - �ض 39. 

 - عبد الرحمن ال�صرقاوى: ماأ�صاة جميلة -  دار 

1962، و�صوف ن�صري اإىل موا�صع  املعارف - القاهرة - 

ال�صفحات التى نقتب�ض عنها داخل املنت ذاته.

م�ساهد من املقاومة اجلزائرية
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من  ال�ساد�س  ن�سر  ذكرى  علينا  تهُلّ  عندما 

والفخر،  والكرامة  العزة  هواء  نتن�سم  اأكتوبر 

�سهداء  اأرواح  الغالية  م�سرنا  �سماء  فى  وحتِلّق 

اإحياء  واجب  على  دوًما  لتحثنا  الطاهرة،  الوطن 

اإطار  وفى  اأكتوبر،  روح  وا�ستنها�س  بطوالتهم 

العامة  الهيئة  ت  نَظَمّ العطرة،  الذكرى  اإحياء 

ال�سبور  عبد  �سالح  بقاعة  للكتاب  امل�سرية 

املجيدة  الذكرى  هذه  مبنا�سبة  كبرية  احتفالية 

ال�سهر..  هذا  خالل  متتاليني  يومني  مدار  على 

ت االحتفالية حوارات عن عالقة الفن ودوره  �سَمّ

فى توثيق احلرب، بح�سور عدد كبري من املثقفني 

وحتمموا  احلروب  ويالت  عاي�سوا  ممن  واالأدباء 

املحاربني  وروؤى  ل�سهادات  باالإ�سافة  بنريانها 

القدماء اأبطال م�سر.

الفنان  فيها  �سارك  بندوة  االحتفالية  بداأت 

وال�سيناري�ست  والكاتب  يا�سني  حممود  الكبري 

عبد  حميى  الكاتب  الندوة  واأدار  الغيطى  حممد 

احلى.

البداية  فى  يا�سني  حممود  الفنان  حتدث 

عن موقف ال�سينما وال�سينمائيني امل�سريني فيما 

ال�سينما  وقال:  وتوثيقه؟،  التاريخ  بحركة  يت�سل 

يتعلق بقدرتها  تتعر�س لظلم كبري فيما  امل�سرية 

على توثيق التاريخ، فهى فى البداية لي�ست ال�سينما 

واالقت�ساديات  االإمكانيات  �ساحبة  االأمريكية 

فى  ال�سينما  من  اأقل  لي�ست  كانت  واإن  ال�سخمة، 

اأوروبا اأو فرن�سا اأو اأ�سبانيا.

اأكتوبر  حرب  وَثّقت  ال�سينما  اأن  اإىل  واأ�سار 

تفا�سيل  عن  وك�سف  واإمكانياتها،  قدراتها  وفق 

م�سرًيا  جيبى«  فى  التزال  »الر�سا�سة  فيلم  عمل 

دت منا�سبات  اإىل اأن كثريًا من االأعمال التى ج�َسّ

فى  كنت  وقال:  فردية،  مببادرات  جاءت  وطنية، 

مكتب رم�سي�س جنيب الذى كان على الهاتف مع 

يوم  مًعا  يتحدثان  القدو�س  عبد  اإح�سان  الكاتب 

ع�سًرا  اخلام�سة  ال�ساعة  اأكتوبر  من  ال�ساد�س 

يوَثّق  فيلم  قليلة عن  ب�ساعات  اندالع احلرب  بعد 

للحرب، فقال له اإح�سان: اإنه �سيكمل ق�سته التى 

كتبها وقت حرب اال�ستنزاف فكان للمبدع اإح�سان 

عبد القدو�س الروؤيا التي تتغذى بالواقع مع االأب 

بقيادة  جنيب  رم�سي�س  لل�سينمائيني  الروحى 

يقود  كان  الذى  م�سطفى  الدين  ح�سام  املخرج 

فريًقا كبرًيا اأ�سهم فى خروج هذا العمل.

امل�سرية  ال�سينما  يا�سني:  حممود  واأ�ساف 

ة واملفتاح من قبل  متوقفة بالكامل ومغلقة بال�سَبّ

التى  امل�سرية  فال�سينما  مبارك،  ع�سر  نهاية 

كانت تنتج 120 فيلًما فى ال�سنة اأنتجت 12 فيلًما 

فقط بل اأ�سبحت ال تنتج اأفالًما.

ه حميي عبد احلى ال�سوؤال للكاتب حممد  ووَجّ

الغيطى عن دور ال�سحافة واملوؤ�س�سات نحو حرب 

اأكتوبر وعن كيفية االحتفال الذى يليق باأكتوبر؟!.

حرب  تتناول  التى  االأعمال  الغيطى:  فقال 

اأكتوبر، نوعان االأول يوثق للحرب مثل »الر�سا�سة 

62

ناق�شها مبدعون و�أبطال

فنون أكتوبر الغائبة فى هيئة الكتاب

�شحر عبد �لفتاح

حممود يا�سني والغيطى طالبا بتج�سيد الن�سر �سينمائياً

من  اليمني: د. حممد �ساملان - قا�سم م�سعد عليوة - د. اأ�سامة اأبو طالب - اأحمد �سويلم- عبد العزيز موافى
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التى  االأعمال  من  نوع  وهو  جيبى«،  فى  تزال  ال 

اإىل  اال�ستنزاف  وحرب  النك�سة  جذور  تر�سد 

احلرب  عن  فيتحدث  الثانى  النوع  اأما  الن�سر.. 

�ساحة  وعن  الع�سكرية  العمليات  وعن  نف�سها 

وهذا  واال�ستطالعية  الع�سكرية  واخلطط  القتال 

النوع لالأ�سف مل يتم اإنتاجه حتى االآن، واأنا اأطالب 

الهيئات الع�سكرية والدولة بعد كل هذه ال�سنوات 

يليق  فيلم  الإنتاج  الع�سكرية  اإمكانياتها  د  جتِنّ اأن 

اأهميتها مل  االأعمال رغم  اأكتوبر، فمعظم  بن�سر 

فيلم  املثال  �سبيل  فعلى  املطلوب،  بامل�ستوى  تكن 

عبقرية  وجمموعة  رائع  عمل  املمر  على  اأغنية 

للمخرح على عبد اخلالق لكن اإنتاجه �سعيف.

وعلى م�ستوى االأوبريتات قال الغيطى: مل تكن 

تليق بن�سر اأكتوبر العظيم، بل ميكن اأن نقول: اإنها 

نِفق 
ُ
مهينة حلرب اأكتوبر ولو كنا اأنفقنا ن�سف ما اأ

على تلك االأوبريتات ملدة ثالثني عاًما كنا خرجنا 

بفيلم كبري يوثق لهذا الن�سر العظيم.

هذا  فى  اجلادة  االأفالم  الغيطى  ويذكر 

االإطار.. »حكايات الغريب، ويوم الكرامة، وبدور، 

ومل  نرتاجع  اأننا  الغيطى  ويرى  العظيم«،  والوفاء 

نتجت فى ال�ستينيات، فال 
ُ
ننتج اأفالًما مثل التى اأ

جند فيلًما على م�ستوى فيلم �سالح الدين الذى ال 

يقل عن االأفالم العاملية.

قال  احلرب  تناولت  التى  اأعماله  وعن 

اجلندى  عالقة  اأعماله،  فى  تناول  اإنه  الغيطى: 

امل�سلم وامل�سيحى فى احلرب فمن ا�ست�سهدوا فى 

م�سريني  كانوا  رمالها  على  �سال  ودمهم  �سيناء 

�ساركوا  ممن  وعدد  بنريانها  وحتمموا  احلرب 

اأحمد  ال�ساعر  اللقاء  وح�سر  اإبداعية،  باأعمال 

ود.اأ�سامة  موافى  عبدالعزيز  وال�ساعر  �سويلم 

والكاتب  عليوة  م�سعد  قا�سم  والكاتب  طالب،  اأبو 

�سلمان،  حممد  د.  الندوة  واأدار  الهادى  عبداهلل 

اأكتوبر  الذى بداأ كلمته قائاًل: حينما يجيء �سهر 

ينبعث فى النف�س كثري من ال�سرور فهو �سهر رفع 

فيه العرب هاماتهم، هو �سهر غ�سل عار النك�سة.

حتدث فى بداية اللقاء ال�ساعر الكبري اأحمد 

حتى   68 عام  منذ  احلرب  عاي�ست  وقال:  �سويلم 

عام 74 �ست �سنوات ق�سيتها فى القوات امل�سلحة 

واأ�سهد اأن ما حدث كان معجزة بكل املقايي�س واأن 

كلمته  وا�ستهل  خارقة،  جماعية  بطوالت  هناك 

ب�سعر »زهري ابن اأبي �سلمي«.

عالقة  باحلروب  ال�سعر  عالقة  واأ�ساف: 

تاريخية طويلة، وذكر العديد من ال�سعراء الذين 

اأحمد  ال�ساعر  مثاًل  منهم  باحلروب  ارتبطوا 

االأعمال  نقراأ  وعندما  اإبراهيم،  وحافظ  �سوقى 

ال�سعرية التى كتبت فى اأعقاب حرب العبور ندرك 

انفعالًيا عن هذا  تعبرًيا  ت فى معظمها  اأنها عَبّ

احلدث رمبا الأن احلدث كان مفاجاأة قوية بحيث 

عجز املبدعون عن مالحقته غري اأن البع�س منهم 

مل يعاي�س احلدث فعَبّ عنه من اخلارج واأنا واحد 

وحرب  اال�ستنزاف  حرب  مبعاي�سة  �سرفوا  ممن 

العبور منذ عام 68 حتى عام 74.

معار�سني  وقفوا  ال�سعراء  اأن  �سويلم  وذكر 

التفاقية كامب ديفيد وعانوا الكثري جراء مواقفهم 

اأن ال�سعراء فوجئوا بحرب  اأن نوؤكد  تلك وميكننا 

انفعاىل  �سعر  اأمام  فنحن  لذا   73 عام  العبور 

هناك  يكن  ومل  احلما�س،  اأو  بال�سدق  متيز  واإن 

والتخل�س  بالن�سر  الفرحة  ملواكبة  اأمامهم  وقت 

لكن  مطلوب  هنا  فالت�سامح  ولهذا  الهزمية  من 

بالفعل  ا�ستطاعوا  املبدعني  من  العديد  هناك 

منهم  املبا�سرة  هذه  �سد  اأ�سعارهم  يح�سنوا  اأن 

�سالح عبد ال�سبور، واأحمد عبد املعطى حجازى، 

�سو�سة،  وفاروق  الفيتورى،  وحممد  �سعيد  وفتحى 

وحممد اأبو �سنة.

واأ�سار �سويلم فى معر�س حديثه عن االأعمال 

ال�سبعينيات،  اأواخر  فى  �سدرت  التى  ال�سعرية 

وقال: املتابع اجليد يدرك ردة ال�سعراء ومتردهم 

كامب  اتفاقية  فى  املتمثلة  احلرب  اآثار  ورف�سهم 

من  وكثرًيا  اإ�سرائيل  مع  ال�سالم  واتفاقية  ديفيد 

االأحداث التى ُبلينا بها قبل ثورة 25 يناير.

عبدالعزيز  والبطل  والناقد  ال�ساعر  اأما 

كل  اأكتوبر  ذكرى  تاأتى  عندما  فقال:  موافى 

تركيزه  اإىل  م�سرًيا  دينهم،  عن  النظر  بغ�س 

العزاء  مرا�سم  ومنها  االإن�سانية  اجلوانب  على 

الأزواجهن  الزوجات  تبعثها  كانت  التى  والر�سائل 

كانوا  وكيف  �ِسروا 
ُ
اأ الذين  واالأ�سرى  واأوالدهن 

يعذبون فى ال�سجون االإ�سرائيلية وكانوا ال يعلمون 

و�سهادات  الن�سر  بعد  وخرجوا  انت�سرنا  اأننا 

املحاربني.

والدفاع  االعالم  وزارتى  الغيطى  نا�سد  كما 

للحدث  توثق  درامية  اأعمال  باإنتاج  وطالبهما 

فنحن ال ينق�سنا ال كَتّاب وال خمرجون اأو فنانون 

فلدينا اأعظم الكَتّاب واملبدعني واملخرجني.

غنائى  بحفل  االأوىل  االحتفالية  واختتمت 

فى  املو�سيقية  وفرقتها  كمال  رمي  املطربة  اأحيته 

ال�سرقى،  الفن  وحمبى  املثقفني  من  عدد  ح�سور 

حيث ا�ستهَلّت رمي احلفل باأغنية »م�سر التى فى 

من  وباقة  كلثوم،  اأم  الراحلة  للمطربة  خاطرى« 

اأغانى اأكتوبر واالأغاين الوطنيه منها »لفى البالد 

يا�سبيه«، و«عا�س«، و«م�سر يا اأم الدنيا«، »رجاله 

طول عمر والدك يابلدنا«، »واأنا علي الربابه بغنى« 

اأغلى  »يا  باأغنية  احلفل  واختتمت  وردة،  للراحلة 

ا�سم فى الوجود«.. اجلدير بالذكر اأن الفنانة رمي 

العربية  املو�سيقى  فرقة  جنوم  من  واحدة  كمال 

و�ساركت يف العديد من حفالت االأوبرا واملو�سيقى 

العربية والعديد من احلفالت امل�ساحبة ملنا�سبات 

ذات ذكرى فى النفو�س.

مع  فجاء  االحتفال  من  الثانى  اجلانب  اأما 

جمموعة من ال�سعراء واالأدباء الذين �ساركوا فى 

من  اليمني: د. حممد �ساملان - قا�سم م�سعد عليوة - د. اأ�سامة اأبو طالب - اأحمد �سويلم- عبد العزيز موافى



مازلت  كاأننى  حية  االأحداث  اأمامى  تتج�سد  عام 

القوات  رموز  مع  القتال  �ساحات  فى  اأعي�سها 

لقد  �سيًئا،  النا�س عنهم  الذين ال يعرف  امل�سلحة 

عام  احلربية  الكلية  من  تخرجى  بعد  التحقت 

اأ�سهر  وكان   19 الفرقة  فى  الكتائب  باإحدى   70

اخل�سراء  اجلزيرة  اال�ستنزاف  حرب  فى  موقع 

النقيب  يقوده  كان  الذى  اجلزيرة  موقع  وهو 

م�سطفي خ�سري قائد ال�سرية، وروى موافى كيف 

اجلزيرة  على  باحلفاظ  م�سطفى  النقيب  قام 

وطلب  لها،  االإ�سرائيليني  ح�سار  رغم  اخل�سراء 

من اجلي�س الثالث اإمدادات للجزيرة وقاوم حتى 

فر االإ�سرائيليون منها بف�سل هذا القائد.

دافع  الذى  الفاحت  حممد  العميد  ذكر  كما 

يتبق  مل  حيث  مدمرة  كتيبة  ببقايا  املر  جبل  عن 

من 750 جندًيا �سوى 70 جندًيا تقدم بهم رئي�س 

العمليات وجازفوا ب�ساروخني على اأكتافهم �سرًيا 

الفريق  اأن  ورغم  ال�سري عليها،  رمال ي�سعب  فى 

يو�سف عفيفي اأمره باالن�سحاب لكن حممد الفاحت 

اأن ي�ستمر وال ين�سحب حتى  �سعد هو وبقايا  اآثر 

الكتيبة على جبل املر وا�ستطاعوا اال�ستيالء على 

5 دبابات بذخريتها وع�سرة مدافع 25 رطاًل، ومت 

العلم  املر  جبل  على  الفاحت  ورفع  املوقع  تطهري 

امل�سرى.

القتال  �ساحة  من  موافى  �ساقه  اآخر  مثال 

فى  حرب  اأركان  قائد  مرتا�ستوراد  �سفيق  للعميد 

اأن  املفرت�س  من  كان  وقال:  الع�س..  راأ�س  موقعة 

اأو خم�سة  بحواىّل ع�سرة  قواته  وراء  يقف  القائد 

الطالية،  تبة  بنف�سه  دخل  لكنه  مرًتا  كيلو  ع�سر 

وكانت املنطقة قريبة جًدا من منطقة الثغرة، ومت 

ا�ست�سهاده فوق املوقع.

ناأتى لفار�س اآخر عاي�س اأهوال احلروب وهو 

م كلمته اإىل  الكاتب قا�سم م�سعد عليوة الذى ق�َسّ

اجلانب  من  احلرب  ذكريات  عن  االأول  جزاأين 

اأكتوبر،  االأدباء بحرب  والثانى عن عالقة  املدنى 

الهزمية  وع�ست  اأعوام  �سبعة  ملدة  جندت  قائاًل: 

واال�ستنزاف والعبور، وت�سادف اأننى ح�سلت على 

اأجازة للنزول لبور�سعيد يوم ال�ساد�س من اأكتوبر 

وكنت ذاهًبا خلطيبتي  الزواج،  و�سك  وكنت على 

بف�ستان الزفاف، وفوجئت اأن احلرب ا�ستعلت فى 

بور�سعيد فى منطقة اأبى عرام ف�ساهدت اجلانب 

كان  كيف  راأيت  النا�س،  اأفعال  لردود  املدنى 

على  املوت  ويف�سلون  التهجري  يرف�سون  امل�سنون 

اأر�س وطنهم، كانت ال�سواريخ تخرتق العمارات 

اخلروج  ويرف�سون  فيها  ي�سكنون  النا�س  ومازال 

�سرائح  علينا  يرمون  االإ�سرائيليون  كان  منها، 

للت�سوي�س على الردارات فى الوقت الذى  معدنية 

كان الرتزى يحيك ىل بدلة الزفاف، كان االأعداء 

يرمون علينا قنابل األف رطل وقنابل تليفزيونية.

على  الكالم  ــ  ال�سرير  البقال  م�سعود  عم 

فى  يقف  كان  الذى  ــ  عليوة  م�سعد  قا�سم  ل�سان 

وغريه  احلطام،  من  اأكوام  وراءه  اأن  رغم  حمله 

فى  اللن�س  بقهوة  ماتوا  الب�سطاء  العمال  من  

موقف  رواتبهم..  يقب�سون  وهم  الغورى  �سارع 

عربات الكارو واحلناطري ب�سارع الثالثني ت�ستعل 

ويحاول  والذيول  االأرجل  م�ستعلة  وجترى  اجلياد 

هذا  ال�سبل،  بكل  ينقذوها  اأن  جاهدين  النا�س 

غري امل�ست�سفيات التى تكد�ست بها االأج�ساد، كنت 

داخل  اجلريح  اجلندى  من  ال�سالح  خلع  اأحاول 

غرفة العمليات وكان �سيًئا ع�سرًيا جًدا.

عليوة: رمبا  قال  اأكتوبر  االأدباء وحرب  وعن 

مل  االأدباء  اأن  اأرى  فاأنا  البع�س..  معى  يختلف 

هو  العك�س  واإمنا  مطلًقا،  اأكتوبر  حرب  يخونوا 

ال�سحيح..

من خان تلك احلرب هم النقاد االأكادمييون 

يهتموا  مل  الأنهم  ملاذا؟!  واالإعالميون  الباحثون 

باإلقاء ال�سوء على االأعمال االأدبية املهمة واجليدة 

ال�سباب  االأدباء  موؤمتر  فى  الكَتّاب  كبار  حتى 

اأمر  فى  ينظروا  مل  بالزقازيق   69 عام  االأول 

هوؤالء ال�سباب، لذلك اأ�ساب االأدباء الفتور ب�سبب 

التخاذل النقدى اإال القليل.

وهل  اأكتوبر  اأدب  اإ�سكالية  تاأتى  واأ�ساف: 

اأن  اأرى  واأنا  اأدب احلرب،  اإنه  اأم  اأكتوبر  اأدب  هو 

اأدب احلرب اأعم واأو�سع وهو اأدب اإن�سانى ي�سجل 

الوجود  ق�سايا  فى  والنظر  االإن�سانية  الدراما 

والثنائيات ال�سدية مثل ال�سجاعة واجلنب وثنائية 

احلياة واملوت.

تناولت  فقال:  الهادى  اهلل  عبد  االأديب  اأما 

ىل  عمل  اأول  فى  احلقيقية  النماذج  من  الكثري 

عن حرب اأكتوبر وكان عام 73، وكان ىل اإ�سدار 

اآخر عن جندى جمند  فتحى النجار وكان ميدنى 

بالكتيبات التى كانت توزع عليهم لرفع معنوياتهم 

الكتيب  من  �سغرية  اأق�سو�سة  واأخذت  باجلي�س، 

وجاءت  ال�سحراء  فى  يعي�س  اأعرابّى  عن  وكانت 

عا�سفة لتع�سف بخميته وبعد اأن هداأت العا�سفة 

له:  قال  بنّى  يا  �ستفعل  ماذا  و�ساأله  به حكيم  مر 

تعيد  واأنت  له  فقال  اأخرى  مرة  البناء  �ساأعيد 

البناء ال تن�س ما حدث وكان وقتها يتم بناء القوات 

عدة  وجمعت  الهزمية  بعد  اأخرى  مرة  امل�سلحة 

من  كتبتها  والعا�سفة«  »اخليمة  اأ�سميتها  ق�س�س 

ق�س�س واقعية وعلى مدار ع�سر �سنوات متباعدة 

ا كتبت رواية »اأن�سودة االأيام«  ظللت اأجمعها.. اأي�سً

و«االأحالم  املدنية  اجلهة  من  احلرب  تاأثري  عن 

تتداعى« و«ال�سغالة الذكية«.

وحتدث د. اأ�سامة اأبو طالب عن اأدب احلرب 

على امل�ستوى املحلى والعاملى، وقال: اإنه �سارك فى 

�ستة  امل�سلحة  القوات  يف  واأم�سى  و73   67 حربّى 

اأدب  ف  اأعوام �ساهًدا على واقع مازال حًيا، وعَرّ

امل�ساحة وميتد  اأدب عري�س ومت�سع  باأنه  املقاومة 

احلرب  اأدب  اأما  اخلنادق،  فى  ويكتب  طوياًل 

وميثل  املقاومة،  قبل  تاأتى  التى  املوقعة  اأدب  فهو 

�سامى  ملحمود  ق�سائد  م�سر  فى  املقاومة  اأدب 

البارودى، وعبد اهلل الندمي وق�سائد بديع خريى 

للراحل  اليمامة  وزرقاء  دروي�س  �سيد  واأحلان 

64
فى ندوة اأدباء من اأبطال اأكتوبر
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اأدب املقاومة العاملّى االأدب  اأمل دنقل، وذكر من 

اإيلوار،  »بول  كبار  ل�سعراء  النازى  �سد  الفرن�سى 

واأراغون، جان بول �سارتر«.

ملاذا  وهو  اجلميع  ردده  الذى  ال�سوؤال  وطرح 

احلدث  عن  يعب  جلياًل  كبرًيا  عماًل  يكتب  مل 

و�ساأل  باالنفعالية  تت�سم  التى  الق�سائد  با�ستثناء 

اأو  تليفزيونى  اأو  م�سرحى  عمل  يتوافر  مل  ملاذا 

عن  يعِبّ  الذى  امل�ستوى  على  تليفزيونية  دراما 

ارتبطا  وكالهما  الهزمية  عن  اأو  اأكتوبر  ن�سر 

م�سر  فى  واحلكم  واالجتماعى  امل�سرى  بالواقع 

فهل هي خطيئة الكَتّاب اأم خطيئة ال�سيا�سيني اأم 

النقاد اأم ل�سيق امل�ساحة الزمنية الختمار التجربة 

وم�ساحة التاأمل؟.. وقال: هنا نلقى امل�سئولية على 

عاتق االأجهزة الفنية امل�سئولة عن واالإنتاح الفنى 

واالإعالمى فى م�سر.

االحتفالية  من  واالأخري  الثانى  للجزء  وناأتى 

من  حقيقيني  اأبطال  و�سهادات  روؤى  �سم  الذى 

اأحداث  �سجلوا  ا  اأي�سً ُكَتّاب  ومنهم  القتال  �ساحة 

العال  عبد  واإبراهيم  بطل،  نوح  �سمري  القتال: 

�سائد الدبابات، واملقاتل د.ال�سيد جنم، واملقاتل 

حممود  واملقاتل  الفتاح،  عبد  �سمري  االأديب 

عرفات، واملقاتل على حليمة.

قائاًل:  عبده   حممد  حممد  ال�سهادات  وبداأ 

ذكرى  الإحياء  للكتاب  العامة  الهيئة  ن�سكر  بداية 

التى  املهمة  االإ�سدارات  من  العديد  ولها  اأكتوبر 

اأكتوبر ملقاتلني حقيقيني من �ساحة  تخ�س حرب 

تاأليفى  من  االأ�سوار«  �سد  »ثعالب  منها  القتال 

و«يوميات على جدار ال�سمت« وامراأة فى القطار 

احلربى ملحمد ال�سيد حممد و«اأوراق مقاتل قدمي« 

ع�سرين  �سائد  عبدالعال  اإبراهيم  وقال 

اأربعة  الكيلو  فى   69 عام  جتنيدى  مت  دبابة: 

م�ستوى  على  كتائب  خم�س  ت�سكيل  ومت  ون�سف 

وكان  فرًدا،   36 الكتيبة  وكنا فى  امل�سلحة  القوات 

يتم تدريبنا ليل نهار على ال�سواريخ الرو�سية مع 

اأبو  امل�سري  اأن  حتى  كامل،  عام  ملدة  رو�س  خباء 

اأحدث  تدربتم على  اأنتم  وقال:  بنا  اجتمع  غزالة 

�سواريخ فى تدمري الدبابات، وعر�س عبد العال 

فى  ا�ستعمالها  مت  التى  لل�سواريخ  حقيقية  �سوًرا 

ا�سطياد الدبابات وعر�س �سوًرا للجنود امل�سريني 

د  واأَكّ تدمريها،  بعد  االإ�سرائيلية  الدبابات  فوق 

كانت  االأوىل  اجلوية  ال�سربة  اأن  على  العال  عبد 

الف�سل  اأ�سحاب  هم  220 طيار م�سرى  بها  قام 

احلقيقى فى ال�سربة اجلوية. 

احلرب  ع�ست  اأنا  عرفات:  حممود  وقال 

كاملة وتاأثرت بها تاأثًرا �سديًدا ويكفى اأننى ظللت 

اأن زوجتى كانت  اأفزع فى نومى لدرجة  15 عاًما 

عن  هذا  منها،  اأقفز  اأن  من  خوًفا  النوافذ  تغلق 

جاءت  والن�سر  احلرب  وبعد  احلرب،  جتربة 

احلياة العملية وحقيقة تعجبت كيف �سنعنا هذا 

اأن ن�سنع اإجناًزا  االإجناز الع�سكرى، ومل ن�ستطع 

ح�سارًيا.

اجلي�س  دخلت  الفتاح:  عبد  �سمري  وحتدث 

واأنا �سغري جًدا كان عمرى 19 �سنة وكنت �ساعًرا 

كتبت ق�س�س  اأدخل اجلي�س  اأن  قبل  ورومان�سًيا، 

فازت بجوائز االأعمال االأوىل وبعد دخوىل اجلي�س 

انقطعت انقطاًعا تاًما ملدة خم�س �سنوات رغم اأن 

من  �سنة  وبعد  وكتابة،  قراءة  كلها  كانت  حياتى 

»اأخى  ا�سمها  ق�سة  كتبت  اجلي�س  من  خروجى 

احلرب،  الأدب  االأوىل  باجلائزة  وفازت  حممود« 

من  وم�ساهد  لنماذج  عديدة  كتابات  وهناك 

احلرب، واأرى اأن امل�ستقبل القريب لن ي�سهد كتابة 

الأدب احلرب الأن االإحباطات كثرية.

عملية   120 �ساحب  وهو  نوح  �سمري  و�سرد 

تلك  فى  �سارك  كيف  القتال  �ساحة  من  فدائية 

العمليات القتالية ومن تلك العمليات عملية االأخذ 

بالثاأر لل�سهيد عبد املنعم ريا�س الذى ا�ست�سهد فى 

وبعد   69 مار�س  فى  باالإ�سماعيلية  ال�ساطئ  نادى 

ا�ست�سهاده اأ�سدر جمال عبد النا�سر تعليمات باأن 

نقوم بعملية لناأخذ بثاأر ال�سهيد.

وقا�س  كاتب  وهو  حليمة:  على  حتدث  كما 

ال�سم�س«  حتت  »مكان  اأكتوبر  حرب  عن  كتب 

جتربته  عن  للكتاب  العامة  الهيئة  اإ�سدارات  من 

مدار  على  احلقيقية  زمالئه  وجتربة  ال�سخ�سية 

الت�سع �سنوات التى ق�ساها باجلي�س امل�سرى.

لل�سيد جنم و«تطهري الفار�س القدمي« ل�سمري عبد 

الفتاح و«�سبع حبات من الرمال« لل�سيد عبدالعزيز 

اجلندى و«حان وقت االختيار« جمموعة كتب عن 

الدين  �سهادات حية ملع�سوم مرزوق وخمتار عز 

الفتاح  و�سمري عبد  �سرف  ويعقوب حممد حممد 

حممد  وحممد  يعقوب  وجميل  املن�سى  وحممود 

�سرف و«اآكلة الدبابات« للمقدم عبد اجلابر حممد 

على قائد كتيبة عبد العاطى واإبراهيم عبد العال 

�سائد الدبابات. 

مهمتني  نقطتني  عن  جنم  �سيد  د.  وحتدث 

الن�سر؟!  عن  فنى  عمل  يكتب  مل  ملاذا  اأوالهما 

عنه  كتب  الذى  احلرب  واأدب  املقاومة  واأدب 

�ستة كتب، وقال: لقد انتهيت اإىل اأن ما كتب عن 

اأكتوبر ما هو اإال اأدب ريبورتاج، وهذا �سيء  اأدب 

م�سيء جًدا ويرجع ال�سبب فيه اإىل اأن جتربة اأدب 

االأيدلوجية  مبراتها  لها  اأو73   67 �سواء  احلرب 

حتى  قائمة  التزال   التى  والعربية  واالجتماعية 

حتدث  الذى  اجليد  االأدب  اأن  اإىل  م�سرًيا  االآن 

الذى  وال�سالم  احلرب  كان  احلرب  مو�سوع  فى 

يجمع  كان  الذى  لتول�ستوى  عاًما   41 بعد  كتب 

نف�سه ويجمع معلوماته مع مناخ عام، اإن الق�سية 

اأ�سبحت طبيعية بني اليابانيني والرو�س.

واملثال الثانى كان »كل �سيء هادئ فى احلّى 

الغربى« ومل يكتب الكاتب عمله اإال بعد ما هاجر 

من اأملانيا اإىل الواليات املتحدة االأمريكية، واأ�سبح 

َمْن  وانت�سر  وطبيعيني  قائمني  والروؤيا  التقييم 

انت�سر وانهزم َمْن انهزم .

قائمة  االأ�سباب  مازالت  مل�سر  بالن�سبة  لكن 

ومازال ال�سراع قائًما ومل يح�سم بعد.

�سهادات البطولة



رحلت منذ اأ�شابيع عن عاملنا ال�شاعرة الواعدة 

الرابع  عقدها  تكمل  مل  وهى  اأبوالدهب  ملياء 

– واحدة من  – يرحمها اهلل  بعد، ولقد كانت 

ا�شتطاعوا  الذين  الع�شاميني  املوهوبني  �شباب 

اأدبًيا خمتلًفا ونف�ًشا  اأن ي�شقوا لأنف�شهم طريًقا 

ارتباط  عن  ف�شًل  لل�شائد..  مغايًرا  �شعرًيا 

عقائدها بالهم الإن�شانى واملجتمعى.

اخلطاب  اأدبية  اأن  معكم  الآن  اأرى  دعونى 

الأدبية  ال�شورة  خلل  من  تتحقق  ل  ال�شعرى 

اأن  فيها  ي�شرتط  واإمنا  �شعرية،  كاآلية  مبفردها 

خلل  من  للن�ص،  الكلية  الوحدة  مع  تتواءم 

اآليات اأ�شلوبية كفيلة بتحقيق الأدبية فى الن�ص 

ودون  بارزة،  بال�شرورة  تكون  اأن  دون  ال�شعرى 

اأن ت�شرتعى انتباهنا على غرار ما يفعله مل�شق 

املعتمدة  الطرق  اإحدى  هى  فال�شورة  اإعلنى، 

كليات  هى  تعترب  ول  ممكن،  تاأثري  اأقوى  خللق 

فى  لأنها  الن�ص،  فى  للأدبية  املكون  العن�شر 

اأدوات �شعرية كثرية، كما  اأداة من  ذاتها تعترب 

بتلك  ال�شعرية  الن�ص  اأدبية  اأن ترتبط  ل ميكن 

ي�شاف  ولكن  مبفردها،  ال�شياغية  التحولت 

الأدبى  الن�ص  ي�شكله  ما  التحولت  تلك  اإىل 

والأخيلة  واملو�شيقى  اللغة  بني  الت�شافر  من 

والعواطف التى تن�شهر فى ذات ال�شاعر، فينتج 

وي�شبح  املبتذل،  الراكد  عن  خروج  ذلك  عن 

اأن  القارئ  على  يفر�ص  الذى  هو  الن�ص  تلقى 

خلل  من  معه  ويتفاعل  الن�ص  هذا  يعاي�ص 

التوا�شل، وهو اإذ ذاك متحرر من فكرة الدللة 

الثابتة للظواهر اللغوية.

وحتقيق الن�ص ال�شعرى لأدبية مقبولة واإبداع 

�شاحبه  جوهر  مع  بتوافقه  مرهون  مده�ص 

ين�شاأ  للكون، والعامل من حوله، فالن�ص  وروؤيته 

اأثناء  ال�شاعر  تدفع  التى  النفعالت  تلك  عن 

وهذه  اأدبًيا،  ا  ن�شً الن�ص  ليكون  الكتابة  عملية 

الن�ص  بناء  الأ�شا�ص فى  النفعالت متثل حجر 

حينما  الإبداع  م�شتوى  تعك�ص  لأنها  الأدبى، 

الن�ص  متا�شك  فى  ا�شتغللها  ال�شاعر  يح�شن 

الإبداعى  امل�شتوى  هذا  تعك�ص  ل  وهى  وبنائه، 

عن  للتعبري  ال�شور  ال�شاعر  لنا  يح�شد  حينما 

الت�شوير  من  يبدع  حني  واإمنا  النفعال،  هذا 

في�شمح  الن�ص   عروق  فى  ت�شرى  حياة  الفنى 

اأر�ص  فى  تت�شكل  اأن  اجلزئية  لل�شور  بذلك 

هذه  وبدرا�شة  التجربة،  اأنبتته  الذى  النفعال 

ال�شاعر  نف�شية  اكت�شاف  من  نتمكن  ال�شورة 

وقدرته على املجان�شة بني �شوره واأخيلته وحالته 

النف�شية اإَبّان عملية الإبداع.

وبذلك يرتبط حتقيق الأدبية فى اأى خطاب 

�شاحبه  عاطفة  امت�شا�شه  مبدى  �شعرى 

امللفوظ  بني  التوافق  ليكون  النف�شية  وانفعالته 

الأدبى وبني الداخل النفعاىل لدى املبدع، فتغدو 

اأدبية الن�ص موؤثرة فى املتلقى، وهذا ما ك�شف 

عنه عنوان »غيم ي�شتظل بدفئى« لل�شاعرة ملياء 

اأبوالدهب. 

الإن�شانى  تكر�ص  للعنوان  اللغوية  فاملقولة 

مع  النفعاىل  يت�شابك  حني  وذلك  النفعاىل، 

امللفوظ اللغوى فيخلق انزياًحا لغوًيا يك�شف عن 

حادة  وقوة  باحلياة  التم�شك  فى  �شديدة  رغبة 

بالإن�شانية،  التم�شك  فى  ال�شاعرة  الذات  فى 

بظل  ي�شتدفئ  احلياة  م�شدر  الغيم  �شار  حتى 

من  اأقوى  هنا  ت�شبح  والتى  ال�شاعرة  الذات 

احلياة ذاتها وذلك حني ت�شدر الظل الهام�شى 

الغيم،  به  يحتمى  اأن  اإىل  احلياة  مركز  فى 

وكانت مفردة »بدفئي« كا�شفة عن ذلك الدفء 

العتبة  منذ  ال�شاعرة  تكر�شه  الذى  الإن�شانى 

الأوىل فى الديوان.

ثم تاأتى العتبة الثانية فى الديوان، وهى عتبة 

الإهداء والذى ميثل خًطا بيانًيا لل�شعور الإن�شانى 

اخلطى  الر�شم  اأن  واجلميل  ال�شاعرة،  عند 

اأن هذه الده�شة مل  للإهداء جاء مده�ًشا رغم 

تكن مق�شودة، واإمنا جاءت ب�شكل عفوى، فن�ص 

فى  تثبت  وحدك  )م�شطفى/  يقول:  الإهداء 

ياأمن  من  اأنتما  ويزيد/  يو�شف  الأمان/  الروح 

ملحبتهما/  الروح  وتخ�شع  بابت�شامتهما  القلب 

لأجلى/  تعبتم  ما  كثريا  واأ�شدقائى/  اأخوتى 

واحة من احلب اأهديكم/ ملياء(.

وعاملها  اإن�شانى  خمتزل  من  تنطلق  اإنها 

اخلا�ص الذى يحمل الدفء الإن�شانى والمتداد 
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غلف الديوان
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فم�شطفى  لل�شاعرة،  واجلغرافى  التاريخى 

مربًرا  ويزيد  ويو�شف  احلياة  اأيقونة  الزوج 

ثم  والعطاء،  احلب  وفل�شفة  الإن�شانى  الوجود 

احلقيقى  التكري�ص  ميثلون  والأ�شدقاء  الأخوة 

ملعنى احلياة، كل هوؤلء تهديهم واحة من احلب 

جملة  بنية  فى  والتقدمي  التاأخري  �شياق  لكن 

احلب  واحة  بني  امل�شافة  ك�شر  الأخري  الإهداء 

واملعنى  احلب  واحة  هى  ف�شارت  ملياء  وبني 

احلياة  معطيات  لكل  تهديه  الذى  الإن�شانى 

الفاعلة من حولها.

ل ال�شعور العام فى متون  هذا احلب الذى ي�شِكّ

اإبداعية  طاقات  اإىل  ويحولها  الديوان  ن�شو�ص 

حممولة  املتلقى  وعى  اإىل  الدخول  على  قادرة 

عقبات  كل  تقهر  �شفافة  اإن�شانية  بحمولت 

خما�ص اأبدعت الثنني مًعا، وهنا تذوب امل�شافة 

في�شبحان  الن�ص،  وبني  الداخلى  النفعال  بني 

ك�شاطّئْ نهر اإذا لم�ص ال�شعر اأحدهما رده اإىل 

اأيهما  على  ال�شعرى  الن�ص  فيحار  برفق  الآخر 

ير�شو يو�شف اأم الق�شيدة.

وهذا يوؤكد على اأن ال�شعر لي�ص جمرد األفاظ 

وانفعال  �شعور  هو  واإمنا  ومو�شيقى،  و�شورة 

ال�شاعرة،  باطن  فى  النف�شية  الدوافع  اأنتجته 

ولذلك فالق�شيدة هى ال�شدى املبا�شر لعاطفة 

جميلة،  حلظات  بني  ت�شعها  التى  ال�شاعرة 

الأ�شى  حاملة  التاريخ،  عمق  من  تاأتى  واأخرى 

والبوؤ�ص كالهواج�ص والروؤى.

الديوان عرب  فى هذا  ال�شاعرة  ولقد جعلتنا 

لتتقدم  احلياة،  وطاأة  على  ن�شحو  انك�شارها 

كان  الذى  وال�شمري  اللحظة،  اإبداعية  اأمامنا 

اجلماعية  الذاكرة  اإىل  معنا  لتعود  فيها،  نائما 

فتح�شد من التجربة مفتاح اأمل اأخري كجرحها 

اإبداعا  واأكرث  حرية  اأكرث  جاء  الذى  الأخري، 

هذا  فى  الكربى  الإن�شانية  الآلم  اأن  .حيث 

الديوان قد برزت من خلف الق�شائد ورمبا كان 

اأهمها ق�شيدة »ال�شيد املر�ص«.

م�شهد  اأول  فى  رعب  بحالة  الق�شيدة  بداأت 

نغفل  ول  املر�ص،  وال�شيد  الذات  بني  علئقى 

وهذه  املر�ص،  هذا  من  البادية  ال�شخرية  هنا 

ال�شخرية التى جتعلنا ن�شاأل: كيف يعمل ال�شعر 

من خلل األفاظه احل�شية واملعنوية والتجريدية 

�شبيل  على  ال�شوت  فاأ�شلوب  الرمزية؟..  اأو 

املثال هو البحث فى قدرة ال�شاعر على ا�شتثمار 

ر�شم  فى  واإيقاع  جر�ص  من  األفاظه  حتمله  ما 

النفعالية،  لغته  فى  متميزة  تبقى  التى  �شوره 

على  قبوله  ميكن  املر�ص«  »ال�شيد  فالرتكيب 

معنى  على  قبوله  وميكن  ال�شخرية،  معنى 

التبجيل، وهذا يجعلنا نقف اأمام وعى ال�شاعرة 

بتوظيف الأ�شلوب ال�شوتى فى جتريد املعنى.

يقرئِك  الرنني/  اإليِك/ وعرب جهاز  )يهرول 

القلق/ اأنك رفيقته/ ل جتزعى(.

متجان�شني  غري  لطرفني  علئقى  م�شهد  اإنه 

لتوؤكد  ال�شاعرة فى جراأة وثبات  بينهما  جمعت 

فى خطابها ال�شعرى على ثبات النفعال والرغبة 

املف�شى  الأمل  مواجهة  فى  احلياة  فى  ال�شديدة 

يغيب  ول  �شدمة،  لي�ص  الرمز  فاحلب  احلياة، 

تعرب  دائًما  اإمنا  بالأمل،  ال�شعور  خلف  ويتوارى 

به ال�شاعرة ال�شفة الأخرى البعيدة، وترحل فى 

ال�شمت املبكر، كرحيل قبل اأوانه وقبل اكتمال 

العناقيد، مي�شح عن قلب ال�شاعرة غ�شة كبرية، 

وجرًحا كبرًيا تراه كاأنه ل يندمل.

ال�شاعرة  ت�شعه  اخلل�ص،  هو  احلب  ولأن 

ال�شعرى  الإطار  وبفح�ص  »يو�شف«  فى ق�شيدة 

فى  ال�شعرية   ال�شخ�شية  فيه  تتحرك  الذى 

الق�شيدة  جند اأننا اأمام قيمة ثابتة من احلب، 

يو�شف  ت�شم  حرير  من  خيوًطا  لتن�شج  تتحرك 

تت�شافر  العنا�شر  وهذه  واملخا�ص،  والق�شيدة 

مع امل�شمون الكلى للتجربة ال�شعرية فى الن�ص، 

وبني  الق�شيدة  وهو  املتخيل  ماهية  بني  خالطة 

حلظة  خلل  من  يو�شف  وهو  الواقعى  ماهية 

تكرمي ال�شاعرة فى اأحد املنتديات الأدبية

 ملياء تلقى ال�شعر فى اإحدى الأم�شيات
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اإليِك/  »فيهرول  ال�شاعرة،  حتبها  ل  نهاية  اإىل 

واأنت رفيقته« ل تتجان�ص فى الو�شع الطبيعى مع 

تلك؟  واأية جراأة  ثبات هذا؟  اأى  »ل جتزعى«.. 

لقد �شنعت ال�شاعرة موقًفا من اأكرب م�شاحات 

الذاتية  التجربة  بني  جمع  حيث  تاأثرًيا،  الن�ص 

حني  وكاآبتها،  العامة  التجربة  وبني  وفل�شفاتها 

جمعت بني رفقة املر�ص وعدم النزعاج اأو بني 

اجلمال الإن�شانى فى الرفقة والأمل القاهر فى 

املر�ص، وهذا يدخل بالتجربة اخلا�شة اإىل روؤية 

اأكرث ات�شاًعا وعمًقا على امل�شتوى الإن�شانى حني 

تقول:

يبثها  امل�شرقة/  اأوجاعك  ترهقها  )وقبلة/ 

بيده  مل�شة  فتزرعينها  ب�شرايينك/  الروح  رفيق 

احلنون(.

اإنها ت�شعنا على قمة اجلمال وقمة الع�شف 

بتج�شيد  الده�شة  بها  تع�شف  حني  بذاكرتنا 

الذات  حياة  تعلق  التى  الإن�شانية  ال�شورة  هذه 

رفيق  الزوج  بقبلة  املر�ص  قمة  فى  ال�شاعرة 

ب�شكله  الإن�شانى  الإيحاء  وي�شتمر  الروح، 

اجلماىل والنفعاىل عرب الن�ص فى ر�شم �شورة 

فى  الراغب  الإن�شانى  املعنى  فيها  يت�شع  اأخرى 

اإىل  والآلم  اجلراح  معه  تتحول  والتى  احلياة 

دفوع وحيوات جديدة ت�شنعها ال�شاعرة مبهارة 

توظيف وا�شتكناه اللغة، ودربة توظيف النزياح 

ب�شكل كا�شف عن انفعالت اإن�شانية ت�شهم ب�شكل 

تقول:  حني  وذلك  الن�ص  اأدبية  خلق  فى  ال  فَعّ

اأردِت«.. هذه اجلملة ت�شكل بوؤرة  اإذا  »�شت�شفني 

التدفق النفعاىل، وهى حمور الن�ص فى دللته 

وجماله.

عن  ال�شاعرة  تبحث   الق�شيدة  هذه  وفى 

الفعل  مثالية  اإىل  لت�شري  الإن�شانية  حقيقة 

واملثالية  الواقعية  بني  الفرق  معتربة  الإن�شاين، 

التى  الوجود والوجوب.. فالواقعية  هو فرق فى 

ال�شاعرة وهى واقعية املر�ص هى وجوب  تراها 

يتجاوز ذاته، اإل اأنها مثالية ت�شتمل على الوجود 

باطنية  طاقة  بفعل  وذلك  يكون،  اأن  يجب  كما 

وانفعالية واعية، فلي�ص للبعد الزمنى نهاية، كما 

ودائًما  ا،  اأي�شً نهاية  الإن�شانى  للتدفق  لي�ص  اأنه 

اأ�شرعة  فى  ترتاح  ل  الق�شيدة  فى  نهاية  ثمة 

اأو  الكتابة،  من  للنتهاء  �شبيل  فل  املر�ص، 

طعم  وغروب  بزوغ  قبل  الق�شيدة،  اأو  اللحظة 

واآخر  ال�شمت  اآخر  و�شروق  الأخرية..  الأ�شياء 

الكلم واآخر اجلراح املفتوحة على احلياة.

اخلل�ص  اإىل  تذهب  اأن  قبل  الق�شيدة  لكن 

وتقول:  تقف  النهائية،  واحلقيقة  الأخري 

املطارح ال�شائكة والت�شاوؤلت الكبرية والأحجية 

امل�شتحيلة التى ت�شب فى يزيد ويو�شف �شانعى 

احلياة بكل معانيها وهما مرافئ البعد الإن�شانى 

وال�شعورى الذى ت�شب فيها للق�شيدة ذاكرتها 

ال�شعرية.

وحني اأت�شاءل، ملن يكتب ال�شاعر؟ وملاذا يكتب 

ويلم�ص حالة اجلرح فى �شبه تقارب وامتثال؟، 

فى علقته بالعامل والوجود! ذلك الذى يحا�شره 

احلر�ص والعيون والوهم واملر�ص والنفاق.. ملاذا 

دائما فى متا�ص مقيم وعلقة م�شتمرة مع  هو 

ا�شتمرار  هى  مقاومته  وكاأن  والآلم؟،  اجلراح 

للحياة! وا�شتمرار للفكرة وللغة وللإن�شان خوفا 

اإ�شعاع  اإنها الكتابة الإبداعية..  من ال�شقوط..  

النفعال الواقف على حدود العامل والكا�شف ما 

بعد ال�شجف.

)فالرياح الربيئة/ ل يوقفها الغيم الكئيب/ 

والأثمان الباهظة ل ترفع قيمة القلوب الرديئة/ 

املفاتيح احلديثة(  املتعبة/ ل حتميها  والأبواب 

هكذا ت�شعنا ال�شاعرة فى ق�شيدة »غيم« اأمام 

مقولت �شعرية جاءت حممولة بالفعل ورد الفعل، 

احلد  اإىل  احلكمة  رتو�ص  من  بالعديد  متدثرة 

اأن يجعل منها ا�شطلًحا، معتمدة  الذى ميكن 

على ثنائيات جتعلنا نفرت�ص اأن ال�شاعرة هنا مل 

ما هى  بقدر  الواقع  ت�شجيل  على  تكن حري�شة 

حري�شة على ر�شم هواج�ص اخلوف التى تعرتى 

الغيم  مقابل  فى  فالريح  الباطنة   انفعالتها 

والباهظة فى مقابل الرديئة واملتعبة فى مقابل 

فهى  اخلوف،  هواج�ص  ت�شكل  كلها  احلديثة، 

التوج�ص  بواعث  من  النف�ص  يخالج  مبا  مقيدة 

واملراجعة ومنعك�شة على توهج اأدبية الن�ص.

ولبع�ص هذه الأ�شياء تكتب ال�شاعرة وتبوح.. 

حياتها،  فى  الراب�شة  اجلراح  غمرة  فى 

هناك  ويبقى  متناثرة،  جهات  فى  واملنعك�شة 

ال�شاغط  الواقع  يطرحه  مبا  مرهوًنا  اخلل�ص 

على النف�ص والأمل املرجتى فى جتليات احلالة 

الندى  )ينتحر  »قطرة«:  ق�شيدة  فى  الإن�شانية 

بق�شوتها/  ال�شم�ص/  تفاجئه  عندما  �شوًقا/ 

والزهر فى انتظار/ ترتيله(

النتخاب  مبداأى  على  اعتمدت  �شورة  اإنها 

النف�شى  ال�شعور  بني  معادل  خلق  فى  والتكثيف 

ال�شعور،  عليها  انعك�ص  التى  الطبيعة  ومفردات 

فق�شوة  للأقوى،  الأ�شعف  �شراع  فى  فبدت 

الواقع  ق�شوة  تقتل  كما  الندى  تقتل  ال�شم�ص 

عجزنا  نبثها  الن�شو�ص  اإىل  فنهرب  اأحلمنا 

ومنار�ص فيها قوتنا الفرتا�شية.

وحني ي�شتدفئ الغيم بظل ال�شعر يبقى �شوت 

املعنى  اإىل  يحن  ومتوحًدا،  مرتوًكا  ال�شاعرة 

لنف�شها،  �شادقة  �شورة  وير�شم  الإن�شانى، 

ير�شمها بحذر وخوف، وقريبة من حدة ال�شراع 

والوجود  احلياة  فى  والق�شايا  الأ�شئلة  مع 

من  جتعلنا  حب  حلظة  فى  ومرهفة  والكتابة.. 

نب�ص  واجلرح  ال�شعر  بني  اأن  نتذكر  خللها 

احلزن امل�شرتك.. فمن قال: اأن اجلرح ح�شور 

وال�شعر غياب! اإن احلالتني متلزمتان.

اأقول: لي�ص هناك جرح اأخري ول غيم  لذلك 

والعطاء  احلب  دفء  �شوى  دفء  ول  مقيم 

اأيدينا من  والإن�شانية التى ت�شعه ال�شاعرة بني 

النف�شى  املعنى  بني  املوزعة  ن�شو�شها  خلل 

والنعكا�ص اجلماىل، فاحلياة م�شتمرة واجلراح 

م�شتمرة، والعودة اإىل الينابيع هى روؤية الإن�شان 

رغم  الأوىل،  وحدته  ل�شرتجاع  دائًما  الرائى 

الفكر  وحدة  فى  الراب�شة  �شيزيف  �شخرة 

اأبوالدهب �شخرة  ملياء  و�شتظل  وروؤاه  الإن�شانى 

نحن  و�شنظل  الإن�شانى  باملعنى  اجلرح  تهزم 

تر�شمها  التى  اللوحة  من  وجزء  امل�شهد  رقباء 

فى ق�شائدها ال�شالفة والآتية اإطارها م�شطفى 

وملياء وحمتواها يو�شف ويزيد  .
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ملياء اأبو الدهب



69

الآن �س�ألفظ جميع البالد من دمي، لأمر 

مبين�ء امل�س�فرين.

- توووت..

العد  وي��ب��داأ  تنطلق..  ال�صفارة  ه��ى  ه��ا 

موا�صم  فى  اأ�صحك  ذا  اأن��ا  وها  التنازيل.. 

الرحيل، لأنى اأحمل بني �صلوعى رفاتى فال 

اأحتاج اإىل النزف.

امل�صهد  كله على هذا  الكون  د  لو جتَمّ اأوُدّ 

اأم���ًدا  ب��ي��دى  األ���وح  وبقيت واق��ف��ة ه��ك��ذا... 

. طويالاً

- تووووت...

منذ  املرتاكمة  الذكريات  كل  اأتقياأ  الآن 

فالألد..  املخا�ض..  اأمل  فيعاودنى  القدم.. 

فالألد.. الآن... الآن.. ولتُكن ىل بنت جتيء 

من بعدى تنرث دموعها فوق اأر�صفة املحطات 

ع زوجها للمرة الأوىل. وهى توِدّ

- توووت...

اإليك  ���ص��اأر���ص��ل  عليك  ���ص��الم  ق���ال: 

�صاآخذ  امل��ه��اج��ر،  احل��م��ام  م��ع  �صوقى 

مل�صة يديك لتدفئنى فى وح�صة ال�صتاء، 

�صاأذكرك اأكرث من ذى قبل.

ق��ل��ت: ���ص��اأدع��و ل��ك و���ص��اأن��اج��ى فى 

و�صاأطحن  البعيدة..  البالد  تلك  �صرى 

النتظار حتت �صرو�صى حتى تعود بعد 

عام.

)2(

لالأراجيح لغة.. ولأ�صابعى معزوفة.

حني جتيء الريح وتختبئ الع�صافري، 

ويدى حول ال�صمعة الوحيدة فى حجرتى 

اأفعلها  ك��ن��ُت  ��ا  اأي�����صً تنطفئ،  ل  ك��ى 

فاأحا�صره  البنات  رائ��ح��ة  ت��ه��ُبّ  ح��ني 

بعذوبتي.

اأطلعها  بينما  انك�صرت،  امل��راآة  لكن 

كوب  ��ا  واأي�����صً اجل��دي��د،  ف�صتانى  على 

احلروب  اأخبار  اإىل  اأن�صت  واأن��ا  تثلج  اللنب 

امل�صتعلة فاأ�صربه ممتزًجا بالده�صة.

- هل تتاجر تلك البالد باملوت والأمنيات 

بعدما  فى جعبتنا غريها  يُعد  وهل مل  مًعا؟ 

فرغت �صحف الوظائف اخلالية من وظيفة 

خالية، وبعدما مل يُعد فى اليد ثمن ما نعي�ض 

فلن  ال�صتوي..  بياتى  على  عيَنَيّ  اأغلقت  به، 

ت��راودن��ى ال�����ص��وارع م��ن ب��ع��ده، ول��ن اأجل�ض 

ذراَعّي  ح��ول  اأ�صابعى  م�صبكة  ال�صرفة  فى 

اأغنيتى  ل��الأراج��ي��ح  اأغ��ن��ى  ول��ن  ال��ب��اردي��ن، 

اليتيمة.

)3(

الأم���ط���ار ت����روى احل���ق���ول امل��ه��ج��ورة.. 

ى من زينة البيوت،  والأعا�صري متزق ما َتَبَقّ

واأنا اأوىِلّ وجهى �صطر البعيد...

هدى توفيق

ركـلــــــــــــة   الــزمــــــــــــــن

وج��دت  ح��ج��رت��ي..  م��ن  خ��رج��ت  حينما 

عن  معى  ي��رثث��رن  ان��ت��ظ��اري..  ف��ى  الن�صاء 

الغائب.. لكنهن مل يجدن ب�صرتى الربتقالية، 

اأنها �صحبت فى الأيام املا�صيات..  فتذكرت 

فى  ال�صم�ض  من  �صاأ�صتُلّها  لنف�صي:  وقلت 

العام القادم.

- هكذا ندفع الثمن.

احلب  واأج��ن��ح��ة  مب��ف��ردى  �صقتنا  اأزور 

فاأم�صك  الأرب��ع��ة..  الجتاهات  فى  ترفرف 

ن  واأدِوّ �صفره  قبل  اإيَلَّ  اأه���داه  ال��ذى  القلم 

الو�صية:
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التى  ال��ك��ل��ي��ة  ال���ر�ؤي���ة  اإن 

الت�صور  ف���ى  ال���ع���امل  حت��ك��م 

القوميات  تتجا�ز  الإ���ص��ام��ى 

ال�صيقة �الثقافات النقية ذات 

اجلذر الواحد، �توؤ�ص�س لعاملية 

على  تقوم  خ��ا���س،  طابع  ذات 

التنوع العرقى، �احل�صارى مبا 

الب�صرية  اجلماعة  لكل  ي�صمح 

فى الوجود �التحقق.

د.  الر�ؤية  هذه  اعتمد  �قد 

كتابه  ف��ى  ه��اىل  ال��دي��ن  �صعد 

الد�لة«  �اإن�صانية  »الإ����ص���ام 

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ن  ال�����ص��ادر 

البداية  م��ن��ذ  ن��اف��ًي��ا  ل��ل��ك��ت��اب، 

الإ�صام  لد�لة  الدينى  الطابع 

�صنعها  خال�صة،  مدنية  �اأنها 

ب�صر ن�صبيون، �اأ�ل حتقق لهذه 

الد�لة ب�صورة �ا�صحة كان منذ 

فتح املدينة املنورة، ثم تطورت 

هذه الد�لة بفعل ما يحدث فى 

كانت  �صواء  تغريات  الواقع من 

ال�صراع  جماعات  بني  داخلية 

املحلى، اأ� بني الد�لة الإ�صامية 

الإمرباطوريات  م��ن  �غ��ريه��ا 

لهذه  حتققت  �ق��د  ال�صابقة، 

الد�لة  م��ق��وم��ات  ك��ل  ال���د�ل���ة 

امل���دن���ي���ة �ه����ى م���ك���ان حم��دد 

ج��غ��راف��ًي��ا )���ص��ب��ه اجل��زي��رة( 

��صعب  تاريخًيا،  حمدد  �زمان 

الأ�صر  م��ن  الأ�صخا�س  حم��دد 

الإن�صانية املت�صا�ية فى احلقوق 

انتمائها  حيث  من  �الواجبات 

باملواطنة  يعرف  مب��ا  الوطنى 

يعرف  ملا  انتمائها  حيث  �م��ن 

بحرية العقيدة �نظام للتعاي�س 

ال�صيادة  م���ب���داأ  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 

لل�صعب �اأنه م�صدر ال�صلطات.

�قد حدد الإ�صام �ظائف 

التاأمني  ف���ى:  امل��دن��ي��ة  ال��د�ل��ة 

�ع�صكرًيا  �صيا�صًيا  اخل��ارج��ى 

�يدفع  الد�لة  هيبة  يحقق  مبا 

ال��ت��ع��ا�ن..  اإىل  اأ���ص��دق��اءه��ا 

�صيا�صًيا  ال��داخ��ل��ى  �الأم������ن 

�ق��وع  مي��ن��ع  بحيث  �ق�����ص��ائ��ًي��ا 

بني  ال��ع��دل  �يتحقق  اجل��رمي��ة 

ليعي�صوا  اإن�صانى  مبعيار  النا�س 

مذاهبهم  اختاف  على  اآمنني 

العبادى  �التمكني  �اأديانهم.. 

ي�صتطيع  ب��ح��ي��ث  �الإع����م����ارى 

الدينية  �صعائرهم  اأداء  النا�س 

د�ن  ال��ت��ن��م��وي��ة  �ب���راجم���ه���م 

الر�صالة  �اأخ����ريا:  ت��ع��ار���س.. 

الأخ��اق��ي��ة ل��ل��د�ل��ة، ���ص��واء مت 

��صرائح  فئات  بني  ا�صتهاكها 

تفعيلها  اأ�  الداخل  فى  املجتمع 

اأ�  ال�صلم  الآخر �صواء فى  جتاه 

احلرب.

�مي�����ص��ى ال���ك���ات���ب، ه��ذه 

الر�ؤية رغم متايزها �اقرتابها 

من الواقع املعي�صى �التاريخى، 

ت��ن��اق�����ص��ات كثرية  ق��د �ج���دت 

العلمانيني  امل��ف��ك��ري��ن  ب���ني 

�ال�����ص����رتاك����ي����ني ب����ل �دع�����اة 

متهمني  ع��ام،  ب�صكل  احل��داث��ة 

جمملها  فى  الإ�صامية  الر�ؤية 

�اتهام  ب��ل  �التخلف،  بالقدم 

دينية  باأنها  الإ�صامية  الد�لة 

احلاكمة  الر�ؤية  لأن  خال�صة، 

تراعى  ل  �مطلقة،  مثالية  لها 

ت��ن��اق�����ص��ات ال����واق����ع �ت���اأخ���ذ 

من  ل  ال��وح��ّى،  من  مرجعيتها 

الب�صرية،  اجلماعة  �ل  ال�صعب 

كما اأن ال�صريعة الإ�صامية ذات 

م�صدر اإلهى، مل ي�صارك النا�س 

فى ��صعها، �اأنها تاريخًيا كانت 

البدائية،  اجلماعات  تنا�صب 

الرعّى  اقت�صاد  على  القائمة 

�التجارة  الب�صيطة،  �الزراعة 

ال�صلعى،  التبادل  على  القائمة 

�اأنها ل تنا�صب ع�صر احلداثة 

�على  الت�صنيع  على  ال��ق��ائ��م 

ال�صعب  �اأن  املفرطة،  الفردية 

ال�صلطات احلقيقى  هو م�صدر 

الرقابة،  اأ�  الت�صريع  فى  �صواء 

�هذا الت�صريع دائم التغيري، مبا 

يتنا�صب مع احتياجات اجلماعة 

له،  قدا�صة  ل  �اأن  الب�صرية، 

�صوى فى التحقيق، اأى �صوى فى 

ما  �هو  جماعة،  كل  بني  متثله 

يعرف بد�لة القانون.

اأك����ر  اأن  اإىل  �ي�������ص���ري 

احلداثة  مع  ا  تعار�صً املفاهيم 

»احلاكمية  مفهوم  بعدها  �ما 

�اأن������ه ظ��ه��ر فى  ت���ع���اىل«  هلل 

ال�����ص��راع ب��ني ع��ل��ّى ب��ن اأب��ى 

اأثاره  �اأ�ل من  �معا�ية  طالب 

رمزية  ف��ى  العا�س  ب��ن  عمر� 

الإمام  اأن  اإل  امل�صاحف،  رفع 

اخل��دع��ة  ه����ذه  اأدرك  ع���ل���ّى 

القراآن  »اإن  �ق��ال:  ال�صيا�صية 

��ال اأ�ج�����ه«، �مت�����ص��ك بها  ح��َمّ

اخلوارج فى �صراع الإمام علّى 

ا �اأعطوها طابًعا مطلًقا. اأي�صً

�يقول الدكتور �صعد الدين 

يتعامل  »مل  ال���رد:  ف��ى  ه��اىل 

الفقهاء امل�صلمون على اختاف 

مذاهبهم مب�صطلح »احلاكمية 

هلل تعاىل« لأنهم يدركون جيًدا 

الأحكام  فى  الإن�صانى  اجلانب 

املتعلقة  الأحكام  �اأن  ال�صرعية 

الأكر  الآن  هى  بامل�صتحدثات 

الإجماع  م�صائل  اأن  كما  عدًدا، 

�اإمن���ا  دي��ن��ي��ة  اأح��ك��اًم��ا  لي�صت 

ه��ى ات��ف��اق��ات اإن�����ص��ان��ي��ة، كما 

هو  العقل  �اإعمال  القيا�س  اأن 

كما  خال�صة،  اإن�صانية  ح��ال��ة 

فيه  نزل  فيما  حتى  ع  امل�صِرّ اأن 

�حّى، ففهمه �تف�صريه �تطبيقه 

اإن�صانى  فعل  هو  اجلماعة  على 

ا. اأي�صً

عامليــــة  اإلســـــــــالم  أم  إنســـــانيتــه
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غالف الكتاب

ال�صاطبى:  الإم���ام  �ي��ق��ول 

»اتفقت الأمة على اأن ال�صريعة، 

على  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  ���ع���ت  ُ�����صِ

�هى  اخل��م�����س  ال�������ص���ر�ري���ات 

�املال  �الن�صل  �النف�س  الدين 

�العقل.

�حول ما يقال من اأن هناك 

ال�صريعة  اأح��ك��ام  بني  ا  تعار�صً

التى  الد�لة احلديثة  �مقومات 

مثل  لل�صعب  ال�����ص��ي��ادة  ت��ك��ف��ل 

�احل��د�د  �ال��دي��ات  الق�صا�س 

�صعد  الدكتور  يرد  ال�صرعية.. 

»اإن  ق����ائ����ًا:  ه����اىل  ال���دي���ن 

�لي�س  اإن�صانى  حق  الق�صا�س 

الأ�صل،  ف��ى  �صرعية  فري�صة 

كما اأن الق�صا�س ي�صتحقه �ىّل 

عند  م�صلًما  يكن  مل  �ل��و  ال��دم 

ل  الق�صا�س  اأن  كما  احلنفية، 

عن  بعيًدا  �صرًعا  �ح��ده  يثبت 

�صبيًا  اهلل  جعلها  التى  الدية 

كما  الق�صا�س،  �درء  للنظام 

خياران  �الدية  الق�صا�س  اأن 

لوىل الدم.

اأن  ال��ك��ات��ب  �ق����د ك�����ص��ف 

احل�����د�د ال�����ص��رع��ي��ة ع��ب��ادات 

�ال�صوم  ال�صاة  مثل  تكليفية 

الختيار،  على  تقوم  اأن��ه��ا  اإل 

املكلف  خري  ال�صرع  اأن  مبعنى 

�يقوم  نف�صه  ع��ن  ال�����ص��رت  ب��ه��ا 

حتى  ال���ذات���ى  ال��ت��ط��ه��ري  بفعل 

ي�صبح رجًا نافًعا فى املجتمع 

اأ� اأن يدفع نف�صه للق�صاء.

من  الكتاب  اأهمية  �ت��اأت��ى 

الباد،  به  متر  ال��ذى  الظرف 

التى  احل��رج��ة  اللحظة  ف��ه��ذه 

فى  العربية  املنطقة  بها  مت��ر 

تلك  مناق�صة  اإىل  ما�صة  حاجة 

من  عالية  �ب��درج��ة  الق�صايا 

العبارات  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  احل��ري��ة 

الزائفة من كل التيارات.

ب��ع��د احلداثة  م��ا  ع�����ص��ر  ف��ى 

الطابع  ذات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  �ظ��ه��ور 

ث��ورة  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ى  ال��ك��ون��ى، 

كان  الدقيقة،  �التقنيات  املعلومات 

طبيعًيا اأن ي�صيطر اقت�صاد اخلدمات 

�امل��ع��رف��ة ع��ل��ى ال��ع��امل ك��ل��ه �على 

�يتم  �الكبرية،  ال�صغرية  اأح��داث��ه 

عاملًيا  حدًثا  ت�صبح  بحيث  عوملتها 

قوة  على  فقط  يتوقف  ل  ��ا،  د�ل��ًيّ اأ� 

الأطراف امل�صاركة فيه �اإمنا يخ�صع 

لتوازنات القوى العاملية ��صراعاتها 

املتنوعة بحًثا عن ال�صيطرة �حتقيق 

الر�اج القت�صادى.

�هذا ما عك�صه بالفعل، تعامل 

املختلفة  الد�لية  �الأط��راف  القوى 

م��ع ث����ورات ال��وط��ن ال��ع��رب��ى، عرب 

الوكاء  عرب  اأ�  الأهلية  املنظمات 

الثقافيني فى املنطقة اأ� عرب بع�س 

مع  يتنا�صب  مب��ا  احلليفة  ال����د�ل 

ت�صريعاتها �قوانينها الداخلية، حتى 

يتم اإزاحة تلك النخبة احلاكمة.

�ك��ت��اب »اأي�����ام ال��ف��ي�����س ب��وك« 

القر�س،  �صعد  ال�صحفى  للكاتب 

للكتاب  العامة  الهيئة  عن  ال�صادر 

ع�صرية«  »م��د�ن��ات  �صل�صلة  �صمن 

اهلل  عبد  �صماح  ال�صاعر  برئا�صة 

الكاتب  خاله  من  ير�صد  الأن���ور، 

الثورة  تداعيات  يوميات،  �صكل  فى 

�صكلها  اإىل  ��صلت  �كيف  امل�صرية 

ال��ن��ه��ائ��ى.. �ذل����ك ف��ى ل��غ��ة ح��ادة 

من  ك��ب��رًيا  ق���دًرا  �متتلك  �عنيفة 

�ال�����ص��رف ك��م��ا متتلك  ال�����ص��ج��اع��ة 

�الحرتاف  املهنية  من  كبرًيا  قدًرا 

الكتاب  �اأن �صاحبها من  ا  خ�صو�صً

املتميزين.

عبارة  جم��م��ل��ه  ف���ى  ال��ك��ت��اب 

املوؤلف  ق بني  �خ���َاّ عن ح��وار ح��ّى 

�املبدعني  املثقفني  من  �اأ�صدقائه 

ال�صيا�صيني،  من  �قليل  الغالب،  فى 

املحا�ر:  من  على جمموعة  مرتكًزا 

اأ�ل��ه��ا ال��دف��اع ع��ن ال��د�ل��ة املدنية؛ 

ففى يوم 9 مار�س 2011 يقول على 

�صفحته: »اجلهلة الذين جترعوا فى 

�صمت ديكتاتورية مبارك يلخ�صون 

كاميليا  فى  الإ���ص��ام  م�صكلة  الآن 

عن  دفاًعا  ينتف�صون  �ل  �اأخواتها 

هدم كني�صة �حرب اإبادة فى قرية، 

�هناك اآخر�ن يريد�ن اإلغاء ال�صنة 

�اآخ���ر�ن  اجلامعة،  ف��ى  الدرا�صية 

اأ�صابع  يهدفون ل�صل حركة احلياة، 

مبارك  �جمال  تلعب  عزمى  زكريا 

ي��زال��ون  �ل  ال�����ص��ري��ف،  ����ص��ف��وت 

اجلمعة  م��ل��ي��ون��ي��ة  ل��ت��ك��ن  اأح�������راًرا 

انت�صاًرا للد�لة املدنية �اإنهاء ع�صر 

البلطجة« �س 111.

هجوًما  ال��ك��ات��ب  م��ار���س  �ق���د 

النظام  رم���وز  بع�س  على  �صر�ًصا 

اإىل  ب�صهولة  اأن حتولوا  بعد  ال�صابق 

با�صمها  �ال��ت��ح��دث  ال��ث��ورة  متثيل 

مبارك  لنظام  ب���رر�ا  ال��ذي��ن  �ه��م 

ال�صتبداد �التوريث فى كل الو�صائل 

من جرائد �اإعام �ند�ات خا�صة، 

�يك�صف  ممار�صاتهم  ك��ل  ليف�صح 

�املتنوعة  املتعددة  عاقاتهم  عن 

بجهاز الد�لة �النخبة احلاكمة مما 

جعلهم دمية �اأداة فى يد اأ�صيادهم 

�هيمنتهم  ���ص��ي��ط��رت��ه��م  ل���ي���ربر�ا 

كل  �على  ال��د�ل��ة  مفا�صل  كل  على 

م���وارده���ا، �ي��ح��دث ك��ل ه��ذا حتت 

خطابات براقة �خادعة مثل التنوير 

�حماربة الإرهاب.

على  ا  اأي�صً »القر�س«  ه  �َجّ �قد 

خطابات  �اأ���ص��دق��ا�ؤه  ه��و  �صفحته 

فى  ا  خ�صو�صً الع�صكرى  للمجل�س 

الداخل  فى  للم�صريني  »بيان  بيان 

اللحظة  ه����ذه  »ف����ى  �اخل��������ارج«: 

احلا�صمة من تاريخنا �بعد انت�صار 

اأن  املوقعون  ي��رى  امل�صرية  ال��ث��ورة 

�منظمة  خبيثة  حم����ا�لت  ه��ن��اك 

ل�صرقة الثورة.....« �س 105.

��ا  اأي�����صً ي��ف�����ص��ح  ال��ك��ت��اب  اإن 

موؤ�ص�صات الد�لة فى ع�صر مبارك، 

لت�صبح  عملها  من  تفريغها  مت  اإذ 

غطاًء فقط لأفعال الأ�صرة احلاكمة 

�الع�صابات املتنوعة التى حتيط بها 

20فى كل جمالت احلياة.  
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ال�صاعر »جرج�س �صكرى« اأحد 

املوهوبني..  النر  ق�صيدة  �صعراء 

مت���ي���زت جت��رب��ت��ه م��ن��ذ ال��ب��داي��ة 

بالنحياز للحالة الوجودية اخلال�صة 

من  عنا�صرها  معظم  ك��ان��ت  �اإن 

الواقع املعا�س، فهناك ذات �صعيفة 

�مهم�صة اجتماعًيا �ل متثيل لها فى 

�كل  احلاكمة،  الجتماعية  الهيئة 

ال��ذات فى عاقاتها  تفعله هذه  ما 

املتعددة �صواء على م�صتوى الأفراد 

اإل  م��ن��ه  غ��ر���س  ل  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأ� 

فردية  ذات  �ه��ى  �ج��وده��ا،  اإثبات 

�ل  نف�صها  ح��ول  تتمحور  بامتياز، 

اأ�  �صراع  حالة  فى  اإل  الآخ��ر  ت��رى 

على  يريد  ما  له  يحقق  �صبح  حالة 

جاءت  هنا  �م��ن  اخل��ي��ال،  م�صتوى 

التدا�ل  من  �قريبة  ب�صيطة  اللغة 

اليومى، كما جاء البناء �ا�صًحا �اإن 

اعتمد على تيمات متعددة كال�صرد 

املفارقة  اأ�  امل�����ص��رح  ت��ق��ن��ي��ات  اأ� 

ال�صاخرة. 

��صخر  ال�����ص��اع��ر  ت��ه��ك��م  �ق���د 

م���ن ه���ذه ال�����ذات ب�����ص��ورة ح���ادة 

مقابل  »با  دي��وان  فى  كما  �عنيفة 

لإهانتها  ل  حذائى«،  اأ�صفل  اأ�صقط 

ق�صوة  لي�صكف  �اإمن���ا  �جتريحها 

�اختال  املجتمع  �انحطاط  الآخر 

مفهوم  لغياب  الإن�صانية،  العاقات 

القوة  م��ف��ه��وم  ����ص��ي��ط��رة  ال��ق��ي��م��ة 

ممثًا فى رموز ال�صلطة �صواء على 

فى  اأ�  الأع��ل��ى  اأ�  الأدن���ى  امل�صتوى 

متثياتها داخل املجال الثقافى.

�ف����ى ال���دي���وان���ني الآخ���ري���ن 

قليًا  ال�صخرية  ه��ذه  ح��دة  تخف 

كربى،  ر�ح��ي��ة  بحالة  �ي�صتبدلها 

الدينى  امل���ور�ث  م��ع  فيها  يتقاطع 

املتجا�زة  الإن�صانية  الطبيعة  ذي 

املتعددة  �الطبقات  العرقيات  لكل 

�ف��ى دي��وان��ه ال�����ص��ادر ح��دي��ًث��ا عن 

ل  »تفاحة  للكتاب  العامة  الهيئة 

اأكر  ال�صاعر  ا�صتخدم  �صيًئا«  تفهم 

من طريقة اأداء للو�صول اإىل ما هو 

جوهرى فى جتربته.

 �� التعريف   �� الت�صمية  �صعرية 

الأ�صياء  اكت�صاف  ال�صاعر  يعيد  اإذ 

جديدة  ر�ؤية  خال  من  �العاقات 

قدر  بها  ال�صعرية  �ه��ذه  تخ�صه، 

من الإطاق �املثالية �البتعاد عن 

ال�صراع الجتماعى، �هى ا�صتمرار 

لد�ر العارف العليم بكل ما يحدث 

الأ�ل  ال��ن�����س  م��ث��ل  ح���ول���ه،  م���ن 

»الطريقة املثلى لكتابة ال�صعر« فهو 

يقدم ت�صمية جديدة للكلمات:

لها اأفواه �اآذان،

بع�صها مغ�صو�س اأ�

م�صتعمل �رمبا انتهت �صاحيته

الكلمات ت�صهر فى ال�صوارع

متر�س �تنام على الأر�صفة

البع�س يغت�صبها �تد��صها الأحذية

ا تكره الد�لة �حتب املو�صيقى   �اأي�صً

)�س 7(

يتنا�ل  ل  فهو  التعليق:  �صعرية 

اأنتجه  ال��ذى  ال�صراع  �ل  احل��دث 

خمتزلة  بطريقة  عليه  يعِلّق  �اإمن��ا 

الكلية  ر�ؤي��ت��ه  ع��ن  تك�صف  �ح���ادة، 

من  املجتمع  ف��ى  ي��ح��دث  م��ا  جت���اه 

»لأ�صباب  ق�����ص��ي��دة  م��ث��ل  ت��غ��ريات 

تخ�س التاريخ«:

مل تعد الكني�صة حترق الكتب

�تطرد املفكرين خارج احلظرية

�صارت تزرع القمح �الرب�صيم

فى حدائق الرب   )�س 59(

 ��صعرية التعليق هى ا�صتمرار 

�اإن  ما  بطريقة  الت�صمية  ل�صعرية 

من  يقلل  مم��ا  كثافة  اأك���ر  ك��ان��ت 

من  قريًبا  �يجعله  الن�س،  �صعرية 

املفارقة اللفظية.

الآخ���ر،  م��ع  ال�����ص��راع  �صعرية 

�التجربة  الديوان  منت  متثل  �هى 

تك�صف  لأن��ه��ا  ب��ام��ت��ي��از  ��ج���ودي���ة 

�صراع هذه الذات فى املجتمع �صواء 

ت�صيطر  التى  �التقاليد  العادات  مع 

�ال�صراع  اجل��م��اع��ة  خ��ي��ال  ع��ل��ى 

الجتماعى  �حميطها  ال���ذات  ب��ني 

�صواء فى ال�صارع اأ�امل�صكن اأ�العمل 

رفيعة  �صعرية  �ه��ى  اأ�الكني�صة، 

امل�صتوى �تك�صف عن موهبة حقيقية 

على  فائقة  �ق���درة  ال�صاعر  ل��دى 

الكتابة اجلديدة مثل ق�صيدة »اأيام 

فى ماب�س الإعانات«:

ذهب القتيل اإىل بيت قاتله،

�نام فى �صريره،

�حمل عظامه املك�صورة،

��زعها على املقاعد �ال�صحون،

فاأزهرت �راحت ت�صرخ:

هل تعرف �صيًئا

هل ترى �صيًئا  )�س40(

ال�صتيطان  ���ص��ع��ري��ة  ك��ذل��ك 

على  ت����ق����وم  �ه������ى  ال����داخ����ل����ى، 

الب�صر  بني  املرئية  غري  العاقات 

على  اأ�  الفجائى  اخل��ي��ال  على  اأ� 

العاقات  يتجا�ز  اأ�صطورى  هو  ما 

املنطقية بني الب�صر، �هذه التجربة 

بناء  �اإىل  ع�صوية  لغة  اإىل  حتتاج 

الأقرب  احل��ر  التداعى  على  يقوم 

»اأنا  ق�صيدة  مثل  ال�صريالية  اإىل 

اأعرفه«:

حني �صربوا الراعى، كنت اخلر�ف 

الوحيد الذى مل يهرب

حملت �صيفى �ذهبت معه �صرخت 

ثاث مرات

اأعرف هذا الرجل، اإنه اأخى، الذى 

ل املاء خمًرا )�س65( حَوّ

�رغم اأهمية هذه التجربة فى 

اأن هناك  اإل  �صياق ال�صعر امل�صرى 

تتعر�س  ال��ت��ى  الإ�صكاليات  بع�س 

الذى  اخلفيف  ال��ت��اأم��ل  مثل  ل��ه��ا، 

ال�صبور  عبد  �صاح  بتاأمل  يذكرنا 

الذى يقلل احلمولة ال�صعرية اأحياًنا 

فالن�س  حت��ب«،  »اأن  ق�صيدة  مثل 

املجردة  الثنائيات  على  يقوم  كله 

�العقل،  القلب  �الأر����س،  ال�صماء 

ال�صعر �النر:

كلها  �الأر���س  ال�صماء  فى  العينان 

نائمة

الفم فى املطبخ �صمت يلهو

ي���د ع��ل��ى ال��ك��ر���ص��ى �اأخ�����رى عند 

النافذة

القلب يفكر باملحبة �العقل عاطل

الرحيل )�س  قرر  اأما احلذاء فقد 
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حلقات الق�صيدة العربية.

العربى  ال�صعر  جتربة  �ه��ى 

احلداثة،  ع�صور  منذ  املنيا  فى 

ال�صعراء  معظم  اأن  �احل��ق��ي��ق��ة 

ل  البحث  فى  اإدراجهم  الذين مت 

اأى  فى  امل�صرية  ال�صعرية  ميثلون 

جمرد  فهم  حلقاتها،  م��ن  حلقة 

النموذج  اإن��ت��اج  يعيد�ن  مقلد�ن 

ا  خ�صو�صً ف��رتة،  كل  فى  ال�صائد 

�اأن الباحث هو الآخر يعيد اإنتاج 

بطريقة  بال�صعر  املرتبطة  املعرفة 

اأية  اإىل  النظر  د�ن  ا�صتهاكية 

خ�صو�صيات اأ� البحث عنها مع اأن 

اإقليم املنيا من الأقاليم احلا�صنة 

لاإر�صاليات  م��ب��ك��ر  �ق���ت  م��ن��ذ 

متاثل  �املنيا  التب�صري،  �حمات 

البحرى،  الوجه  فى  الإ�صكندرية 

اجلاليات  كبري  اختاط  فهناك 

الأجنبية �الرتكية �امل�صرية مما 

اأهمية خا�صة  اأعطى لإقليم املنيا 

�فى  امل�����ص��رى،  العقل  تطور  ف��ى 

اأن  اإل  قطعى  ب�صكل  النر  تطور 

ذلك  ك��ل  ع��ن  يبحث  مل  الباحث 

البناء  فى  تقليدية  طريقة  �اتخذ 

اأكادميية  درا�صة  �كاأنها  �التبويب 

�ما  ب��ال��واق��ع  ال�����ص��ل��ة  منقطعة 

يحدث فيه من تغريات.

ف���ق���د ب��������داأ ب��ال��ق�����ص��ي��دة 

بع�س  عند  �ت��وق��ف  الكا�صيكية 

حممد  مثل  الإقليم  من  رم��وزه��ا 

اأمني خ�صر �جنيب اأبو طالب.

�من التجارب املثرية �املتميزة 

�اأن  ا  خ�صو�صً الت�صوف  جتربة 

�عنيفة،  قا�صية  اليومية  احلياة 

�ل يجد اأهل ال�صعيد كله اإل اهلل 

عبد  جتربة  مثل  للخا�س  رم��ًزا 

العزيز م�صلحى:

ت���رى               مم����ا  اأرى  ���ص��ي��خ��ى 

�صبب الو�صول اإىل الذرا

      اأن اأقتل النف�س اجلموح             

مهلًا �مكرًبا

حممد  ال�����ص��اع��ر  �ك���ذل���ك   

الكيال �حممود جرب.

ال��ب��اح��ث اإىل  ح��ت��ى ي�����ص��ل 

امل�صرية  ال���د�ل���ة  م��رك��زي��ة 

اأى  مت��ن��ح  مل  ال�صلبة  �اأر���ص��ه��ا 

تذكر  اأهمية  اأقاليمها  من  اإقليم 

فى �صياق تاريخها الطويل، اإل ما 

ارتبط منها باإقامة احلاكم �صيًفا 

ذل��ك متايزت  �رغ��م  ���ص��ت��اًء..  اأ� 

الأق���ال���ي���م ب��ب��ع�����س ال����زراع����ات 

الطابع  ذات  ال�����ص��ن��اع��ات  اأ� 

التجارى، �اإن ظلت العا�صمة هى 

احلاكمة  النخب  كل  ت�صنع  التى 

فا  ال�صيا�صة،  اأ�  الفن  فى  �صواء 

ر�ائ��ى  اأ�  ممثل  يلمع  اأن  ميكن 

اأى  ف��ى  ���ص��اع��ر  اأ�  مو�صيقى  اأ� 

القاهرة،  خ���ال  م��ن  اإل  اإق��ل��ي��م 

فى  �ت�صويقه  اكت�صافه  تعيد  التى 

العامل  ف��ى  �رمب��ا  الأق��ال��ي��م  بقية 

ا. فمعظم املبدعني  اخلارجى اأي�صً

فى العا�صمة من اأ�صول تنتهى اإىل 

اأقاليم اأخرى، �قد ترتبط ظاهرة 

ثقافية باإقليم ما اإل اأنها ل تاأخذ 

خال  من  اإل  احلقيقى  �جودها 

القاهرة.

موؤ�ص�صات  ���ص��اه��م��ت  �ق����د 

هذه  تر�صيخ  فى  الثقافية  الد�لة 

الأي��دي��ول��وج��ي��ا م��ن خ���ال هيئة 

حتا�ل  التى  اجلماهريية  الثقافة 

الأقاليم  ه��ذه  �حت�صر  �صناعة 

النظر  د�ن  العا�صمة،  غرار  على 

�احتياجاته  اإقليم  كل  لتمايزات 

�قد  �املختلفة،  املتنوعة  الثقافية 

ك��ان��ت الإ���ص��ك��ن��دري��ة مب��ا لها من 

تاريخ اجتماعى عريق، يقوم على 

الثقافات  بني  �الختاط  الهجنة 

بالبحر  امل��رت��ب��ط��ة  ��ا  خ�����ص��و���صً

فى  القدرة  لها  املتو�صط  الأبي�س 

املفرطة  املركزية  تلك  مواجهة 

ا �ظلت  اإل اأن هذا مل يحدث اأي�صً

كل املحا�لت ال�صيا�صية �الثقافية 

من  نوًعا  متمايزة،  اأقاليم  خللق 

امل�صتحيلة،  ال��رغ��ب��ات  اأ�  العبث 

كتاب  يناق�س  الإط���ار  ه��ذا  �ف��ى 

�صعيب  للدكتور  اإخناتون«  »اأحفاد 

خلف، ال�صادر عن الهيئة العامة 

لق�صور الثقافة حلقة مفقودة من 

اأ�صد  �ف���ى  احل��دي��ث��ة  ال��ق�����ص��ي��دة 

النر  ق�صيدة  تطرًفا  مناذجها 

�يت�صاءل: ملاذا هذا التفكك الذى 

هو  هل  الإب��داع��ى؟  الن�س  ينتاب 

م��رياث احل��داث��ة �م��ا بعدها �ما 

�ن�صبية  للقيم  �صياع  من  اأفرزته 

�تبعر  للوجود  �عبثية  لاأخاق 

هذا  هل  للعدم؟  �انت�صار  للذات 

اإىل  احل��دي��ث  ال�صاعر  ي��دف��ع  م��ا 

الإح�صا�س بالفقد �العجز؟

�من املو�صوعات التى يقدمها 

الباحث تاأثري املوالد �الحتفالت 

ال�صعراء  خ��ي��ال  ع��ل��ى  ال��دي��ن��ي��ة 

�ت�صوراتهم للعامل.. �من اأكرهم 

التونى..  حممود  ال�صاعر  جميًعا 

ين�صغل  مل  الأ�ىل  امل��رح��ل��ة  ففى 

الذات  اإىل  يتطلع  ك��ان  بل  بذاته 

العليا:

»�ح������ني حت������ا�ل الأ����ص���ي���اء 

عندما  �ن�صعد  نحا�له/  األفته/ 

ر�ؤيانا  اأن  ف��ن��درك  ه���واه/  نرجو 

ماحمنا/ �كا�صفة الظنون لنا«.

مع  ممتزجة  ذات��ه  اأدرك  ثم 

القدي�صني  ا  خ�صو�صً الآخ��ري��ن 

يدركون  ل  »املجانني  �ال�صهداء: 

مراياه كاملة/ �يحاربه املوؤمنون/ 

ال�صواب/  ببع�س  في�صتع�صمون 

�ب��ع�����س اخل��ط��اأ/ �امل��ج��ان��ني فى 

فى  طريقته  ي��ع��رف��ون  ك��رب��اء/ 

البكاء«.

ثم ي�صل ال�صاعر اإىل املرحلة 

تلك  اإن  ال��ك��ام��ل��ة،  ال���وج���ودي���ة 

الدرا�صة رغم تقليديتها �تكرارها 

الأدبى،  النقد  فى  معر�ف  هو  ملا 

لكل  ع��ام��ة  ببليوجرافيا  ق��دم��ت 

احللقات  كل  �من  الإقليم  �صعراء 

ثم  معطلة،  حالة  ف��ى  ظلت  �اإن 

معرفى  �صياق  فى  اإدراجها  ميكن 

ج��دي��د، ي��ك��ون ق����ادًرا ع��ل��ى خلق 

20دللت جديدة.
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الجتماعية  التغريات  اأحدثت  لقد 

ف���ى ال���وق���ت ال����راه����ن ث����اث ث����ورات 

ال�صيا�صية �التى  الثورة  اأ�لها:  متزامنة، 

ال�صمولية  من  احلا�صم  النتقال  تعنى 

بكل اأنواعها اإىل الدميقراطية، �ثانيها: 

النتقال من  تعنى  �التى  القيمية  الثورة 

املادية  بعد  م��ا  قيم  اإىل  امل��ادي��ة  القيم 

�ال��ت��ح��ول اجل��وه��رى ف��ى ال��ع��اق��ة بني 

�اأخرًيا:  �اجلماهري،  ال�صيا�صية  النخب 

من  النتقال  بها  �نعنى  املعرفية  الثورة 

احلداثة اإىل ما بعد احلداثة.. �من اأهم 

الكربى  النظريات  �صقوط  مظاهرها 

اأن�صاق  لأنها  العامل  قراءة  �عجزها عن 

�تزعم  باجلمود  تت�صم  مغلقة  فكرية 

للمجتمع،  الكلى  التف�صري  على  قدرتها 

احلداثة  بعد  م��ا  م�صطلح  ي�صري  كما 

احل�صارة  �صهدتها  التى  التغريات  اإىل 

الغربية منذ نهاية احلرب العاملية الثانية 

اإىل  ال�صناعى  املجتمع  م��ن  �ال��ت��ح��ول 

جمتمع املعرفة �املعلوماتية اأ� جمتمع ما 

بعد الت�صنيع الذى ظهرت فيه املنظمات 

القومية  ع��اب��رة  �ال�����ص��رك��ات  ال�صخمة 

�املجتمعات التكنوقراطية.

�حول عاقة الفن الت�صكيلى بحقبة 

»املفاهيمية  كتاب  فاإن  احلداثة  بعد  ما 

هبة  للدكتورة  امل�صرى«  الت�صكيل  ف��ى 

باإ�صادة  الفائز  البحث  الهوارى،  عزت 

ال�صارقة،  ج��ائ��زة  ف��ى  التحكيم  جلنة 

هو  الفنية  ماحمه  اأه��م  م��ن  اأن  يقرر 

الفن  اإىل  التجريدى  الفن  من  النتقال 

بعيًدا  ال��وج��ودى  نحو  امللمو�س،  البيئى 

عن الأ�صطورى، ثقافات متقابلة، تداخل 

الو�صائط، نهاية املبداأ ال�صتطيقى الذى 

�تفرده،  الفنى  العمل  جمال  على  يركز 

مناه�صة حكم النخبة �ال�صفوة.

مبداأ  احل��داث��ة  بعد  ما  تبنت  �ق��د 

الت�صظى �التنافر �طرحت من خالهما 

النموذج  ع��ن  يتخلى  ج��دي��ًدا  اأ���ص��ل��وًب��ا 

املكتمل  الفنى  للعمل  ال��ق��دمي  امل��ث��اىل 

اأ�  اإليه  الإ�صافة  الذى ل ميكن  املتكامل 

احلذف منه د�ن النتقا�س من قيمته.

اأهم �صمات ما بعد احلداثة:  �من 

ال�صاخرة  الفنية  امل��ح��اك��اة  ا�صتخدام 

الأ�صاليب  �خلط  املا�صى  اإىل  �احلنني 

�اخلامات �التناق�س.

�ه���ن���اك اه���ت���م���ام���ات م��ت��زاي��دة 

كالأ�صياء  اجل��دي��دة  الفنية  بالو�صائط 

�قد  املوجودة،  �الأ�صياء  ال�صنع  جاهزة 

الأ�صياء  هذه  اأن  اإىل  �صامب«  »د�  اأ�صار 

لها  الوظيفية  �صفتها  بجانب  املج�صمة 

ال�صكلى  �التعبري  ال�صكلية..  �صفتها 

طبيعة  اإىل  كبري  حد  اإىل  يرجع  لل�صيء 

املواد امل�صتخدمة فى تقنية اإنتاجه، �من 

فى  ال��ع��اق��ات  ه��ذه  ا�صتخدام  املمكن 

احل�صول على قيم جمالية جديدة.

اأم����ا ال��ف��ن امل��ف��اه��ي��م��ى ف��ه��و فن 

اأ�صمى  ال��ف��ك��رة  ت��ك��ون  ح��ي��ث  ال��ف��ك��رة، 

�اأعظم من ال�صيء �كان ظهوره رد فعل 

باطراد  حت��ول  ال���ذى  ال��ف��ن  ع��امل  �صد 

العمل  اأن  اأى  التجارية،  الناحية  اإىل 

ما  بقدر  فيزيقًيا  منتًجا  لي�س  الفنى 

ين�صخ  اجت��اه  �ه��و  اأف��ك��ار،  جمموعة  هو 

ال�����ص��ورة ال��ت��ى ن��راه��ا لإح����داث �صورة 

ذهنية فى الإدراك.

�ق����د جت��ل��ت ف���ى ف���ن���ون م���ا بعد 

املعلوماتى  امل��ج��ت��م��ع  ف��ك��رة  احل���داث���ة 

احل��د�د  فيه  طم�صت  �ال���ذى  �ال��ع��ومل��ى 

الفا�صلة بني املجتمعات �بع�صها �كذلك 

�من  �اخل�صو�صيات  الإقليمية  الطبائع 

هنا زاد ميل الفنان فى ذلك الع�صر اإىل 

التحدى، للتعبري عن ذاتيته ��صخ�صيته 

املتفردة حتى داخل احلد�د ال�صيقة.

�مل تكن م�صر كد�لة حمورية فى 

فى  يحدث  عما  بعيدة  الأ��صط  ال�صرق 

العامل من تغريات �صيا�صية �اجتماعية، 

عوامل  ب���داأت  الثمانينيات  عقد  ففى 

احلراك الجتماعى توؤتى ثمارها �تغري 

املنتج  �صكل  تغري  �كذلك  املجتمع  �صكل 

لي�س  الفنى،  التعبري  لغة  �تغري  الثقافى 

فى الفن الت�صكيلى �حده بل فى امل�صرح 

�ال�صينما �املو�صيقى �كان ال�صعر اأكرها 

ح�صا�صية �ارتباًطا بالعامل كله.

�قد كان ال�صيء اجلاهز اأ� احلقيقى 

د�منا  الطبيعة  م��ع  ج��دي��دة  عاقة  ف��ى 

التخلى عن احلديث بالواقع الجتماعى 

ي�صتقى  التى  امل�صادر  كاأحد  ال��رتاث  اأ� 

للعمل،  الإن�صائى  اأ�صا�صه  الفنان  منها 

�التجهيز  التجميع  اأن  امل��ع��ر�ف  فمن 

التى  الفنية  الأ���ص��ك��ال  م��ن  ال��ف��راغ  ف��ى 

كانت ماألوفة لدينا فى الأ�صكال الرتاثية 

كاملعابد الفرعونية �امل�صاجد �الأ�صرحة 

كلها  �هى  البدائية،  الفنون  فى  �كذلك 

الفنان  منها  ا�صتوحى  �منابع  اأ���ص��ول 

مثل  احلديثة  �اأ�صكاله  اأد�ات��ه  امل�صرى 

احلفيظ«  عبد  �«فرغلى  ناجى«  »عفت 

دا��صتا�صى«  �«ع�صمت  عبلة«  �«حممد 

�غريهم.

»رمزى  الفنان  اإىل  الكاتبة  �ت�صري 

ال�صياغات  ا�صتخدم  ال��ذى  م�صطفى« 

�ا�صتعان  �ال�صريالية  بالدادية  املرتبطة 

مب��ف��ه��وم »ال���ب���وب« ع��ق��ب ح���رب 1967 

كاأحد ال�صياغات املفاهيمية التى حتمل 

ر�صالة تهكمية �صاخرة فى معر�س »فتح 

ب�صند�ق  ا�صتعان  اإذ  ملنب«  تاكل  عينك 

ال��دن��ي��ا ����ص��ور ال��ن��ج��وم �ال��ن�����ص��اء التى 

��صعها مكان عامات النيا�صني.

عبد  »فرغلى  الفنان  يبنى  بينما 

من  برقائق  اأعماله  �صطوح  احلفيظ« 

الدري�س  بق�س  خلطه  �ق��د  النيل  طمّى 

الطينى  الن�صيج  يتما�صك  حتى  الأ�صفر 

ب�صوء  �يتلون  م�صامه  �تتحد  ال��رغ��وى 

ال�صم�س.

�صوقى«  »�ائ�����ل  ال��ف��ن��ان  �ي��ت��م��ي��ز 

فى  جتهيزاته  ف��ى  البنائية  بالطبيعة 

من  التفكري  اإىل  مييل  كذلك  ال��ف��راغ، 

الفنى  عمله  �ي��ك��ون  التكوينات  خ��ال 

اجلدران  م�صتغًا  البيوت،  ي�صبه  فيما 

��صائط  م��ع  املج�صمة  الكلية  �ال��ك��ت��ل 

فائقة  ب��ج��ودة  الفكرة  خلدمة  خمتلفة 

�ال�صيطرة  �التنفيذ  التقنى  الإنهاء  فى 

على العنا�صر من حيث الن�صب اجلمالية 

�تنوع الو�صائط امل�صتخدمة.

خا�س  تنظيم  هو  الفنى  العمل  اإن 

متميز  �صكل  فى  معينة،  لعنا�صر  �فريد 

الكلية  ب��خ�����ص��ائ�����س  ي��ت�����ص��م  �ف���ري���د، 

�الو�صوح �التما�صك �الدقة.   
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نهـــــــــر  النيـــــــل  فـــــى  األدب
د. حمـمد عـو�ض حمـمد

�شغل نهر النيل العقول منذ الزمن القدمي، 

وا�شطر العلماء والأدباء اإىل اأن تعريه انتباهها، 

وفل�شفتها  تفكريها  من  قليل  غري  ا  حًظّ وتوليه 

ومن مديحها واطرائها و�شعرها وغنائها.

ظاهرات  اأحَبّ  دائًما  الأنهار  كانت  لقد 

الطبيعة اإىل الروح الب�شرية؛ ذلك باأنها لي�شت 

وتتدفق،  تتحرك  كائنات  بل  جامدة،  �شوًرا 

�شدر  كاأنها  وتعلو؛  وتهبط  وتفي�ض،  وتغي�ض 

اأحياًنا  لها  ت�شمع  ولقد  يخفق،  قلب  اأو  يجي�ض 

زئرًيا  تارة  لها  وت�شمع  هادًئا،  عذًبا  خريًرا 

ناعمة،  مل�شاء  �شفحة  ترينا  وطوًرا  �شاخًبا، 

وتارة ترينا وجًها متجهًما عاب�ًشا يعلوه الزبد.

•••
اخلطر؛  عظيم  مكان  الأنهار  بني  وللنيل 

الأنهار  اإنه �شيخ  اأن نقول:  الإ�شراف  ولي�ض من 

لقد  ن�شًبا،  واأجُلّها  ح�شًبا،  واأعرقها  جميًعا، 

اأطول فى جمراه  هو  ما  العامل  اأنهار  بني  جند 

من النيل، اأو اأغزر ماًء من النيل، اأو اأقدم فى 

التكوين »اجليولوجى« من النيل؛ ولكن النيل – 

ولد  الذى  النهر  – هو  جميًعا  الأنهار  بني  من 

اها،  اها، واأ�ش�ض ح�شارة، ومَنّ اأها وغَذّ اأمة، ون�َشّ

و�شَدّ اأزرها على مدى القرون.

النهر  هذا  يحتل  اأن  من  بٌدّ  يكن  مل  لهذا 

مكاًنا بارًزا فى التفكري العلمى، والإلهام الأدبى 

فى جميع الع�شور. ول�شت اأريد الآن اأن اأتناول 

مو�شوًعا من مو�شوعات العلم مما له �شلة بنهر 

النيل، بل اأريد اأن اأطوف بامليدان الأدبى؛ لكّى 

اأو الكَتّاب الذين كان النيل  اأنظر اإىل ال�شعراء 

الإنتاج  بع�ض  اإىل  اإياهم  ودافًعا  لهم،  ملهًما 

الأدبى فى مو�شوع نهر النيل.

هذا  اإعداد  فى  اأننى  اأذكر  اأن  ىل  بد  ول 

املو�شوع مل اأحاول بالطبع اأن اأفت�ض فى كل اأدب 

لكل اأمة ذات اأدب؛ لعلى اأن اأعرث على ق�شيدة 

فاإن مثل هذا  بالنيل؛  اأو قطعة تت�شل  اأو ق�شة 

العمل لي�ض مما ي�شتطيعه �شخ�ض مبفرده، بل 

لبد له من طائفة قوية من الباحثني. اأما القطع 

الأدبية التى اأعر�شها فى هذا املقال فهى التى 

ومن  املح�شة،  ال�شدفة  بطريق  عليها  عرثت 

والتنقيب،  البحث  فى  جدى  جمهود  بذل  غري 

ًنا، وي�شرنى  بَيّ ا  اأعر�شه نق�شً اأن فيما  ول �شك 

غاية ال�شرور اأن األقى م�شاعدة من الأدباء فى 

تالفى هذا النق�ض؛ حتى تتكون لدينا جمموعة 

عظيمة لأدب نهر النيل ت�شتحق اأن يتاألف منها 

جملد �شخم.

•••
فى  النيل  نهر  ملو�شوع  عر�شى  فى  �شاأتبع 

الأدب �شيًئا من الرتتيب الزمنى: فاأبداأ بالأدب 

فى  امل�شريني  اأن  ل�شك  اإذ  القدمي؛  امل�شرى 

الإح�شا�ض  �شديدى  كانوا  البعيد  العهد  ذلك 

بالنهر. وعلى الرغم من اأن اأحداث الزمان قد 

فاإن  امل�شرية  الآثار  من  الأكرب  بالق�شم  ذهبت 

القليل الذى جنا من �شروف الدهر فيه دللة 

وا�شحة على ما للنيل من مكانة فى النفو�ض.

النيل  يتمثلون  الأقدمون  امل�شريون  كان 

يعبدونه  يكونوا  مل  ولكنهم  الآلهة،  من  اإلًها 

ل�شائر  ي�شلون  كما  له  ي�شُلّون  اأو  الهياكل،  فى 

الآلهة، بل كانوا يكتفون بذكره ومتجيده. وكان 

وكانوا ميثلونه  »حابى«  الإله عندهم  ا�شم هذا 

فى �شورة رجل فى عنفوان ال�شباب، قد امتالأت 

النا�شر  النبات  حوله  ومن  باخلريات،  يداه 

من  وغريها  والطري،  وال�شمك  اليانع،  والزهر 

املنح والتحف!

ترجع  اإحداهما  ق�شيدتني:  هنا  و�شاأورد 

قبل   1800 �شنة  حواىل  متقدم:  ع�شر  اإىل 

فى  اإخناتن  امللك  ع�شر  من  والأخرى  امليالد، 

القرن اخلام�ض ع�شر قبل امليالد. 

فى الق�شيدة الأوىل يخاطب ال�شاعر النيل 

الإله فيقول: 

»حمًدا لك اأيها النيل الذى يتفجر من باطن 

ى م�صر. الأر�ض ثم يجرى ليغِذّ

فهو الذى ي�صقى املروج، وقد خلقه »رع« لكّى 

يطعم كل دابة وما�صية

وير�صل املاء اإىل اجلهات البعيدة

فريوى جمدبها، ويطفئ ظماأها.

اإله الزرع »كاب« يحبه...

واإله ال�صناعة »فتاح« معجب به

فلوله ما ازدهرت الزراعة ول ال�صناعة.

وامتلأت  وال�صعري،  القمح  د  ُح�صِ ما  ولوله 
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بهما اخلزائن.

الغلة  على  ال�صكر  حفلت  الهياكل  واأقامت 

املوفورة واخلري العميم.

والويل للأر�ض ومن عليها حني يقُلّ ماوؤه،

وحني يجيء في�صانه �صحيًحا قليًل!

هنالك تهلك النفو�ض، وينادى اجلميع بالويل 

والثبور،

حتى اإذا ارتفع وفا�ض وانت�صر الفرح والبتهاج 

فى كل مكان،

و�صحك اجلميع حتى تبدو اأ�صنانهم!

هو الذى اأنبت ال�صجر فى كل بقعة،

ووفر »الأخ�صاب« لبناء ال�صفن،

فلوله ما كانت اجلوارى ت�صُقّ عباب اليّم.

فواعجبا له من ملك عظيم!

يفر�ض  ول  اإتاوة،  يجبى  ل  ملك  ولكنه 

�صريبة

�صادق الوعد، وفٌىّ بالعهد

يجيء خريه كل عام باطراد وانتظام

اإىل م�صر العليا وم�صر ال�صفلى،

والقوّى  والفقري،  الغنّى  على  ي�صبغه 

وال�صعيف.

من غري متييز، اأو حماباة!..

اأجُلّ نفًعا من الذهب  اإن اخلري الذى يجلبه 

والف�صة واأعلى قدًرا من اجلوهر..

اإن النا�ض لن تطعم الذهب، واإن كان �صرًفا؛

ا...« ولن تتغذى باجلوهر واإن كان حًرا نقًيّ

•••
النيل«  »اأن�شودة  من  القدر  بهذا  ولأكتف 

اأن�شودة اأخرى جاء فيها ذكر  هذه، واأنتقل اإىل 

اإخناتن الذى مل يكن  النيل، وموؤلفها هو امللك 

يعبد اآلهة متعددين؛ بل كان يعبد اإلًها واحًدا... 

اأثناء ق�شيدة يخاطب  وقد جاء ذكر النيل فى 

بها امللك ال�شاعر ربه.. فيقول:

»اأنت خلقت النيل فى العامل الأر�صى

واأنت تخرجه باأمرك، فتحفظ به النا�ض؛

يا اإله اجلميع حني يت�صرب اإليهم ال�صعف؛

يا رب كل منزل، اأنت ت�صرق من اأجلهم

يا �صم�ض النهار،

يا من تخ�صاه البلد القا�صية..

اأنت ُموِجد حياتهم

اأنت الذى خلقت فى ال�صماء نيل

لكّى ينزل عليهم ولهم،

كالبحر  اجلبال  على  الفي�صان  يت�صاقط  اإذ 

الزاخر.

في�صقى مزارعهم و�صط ديارهم،

ما اأبدع تدابريك يا اإله الأبدية!

فى ال�صماء نيل للأمم الغريبة،

ما  ولكل  ودوابها؛  الأخرى  البلد  وملا�صية 

مي�صى على رجلني..

فاإنه يجيء من  الذى يروى م�صر  النيل  اأما 

باطن الأر�ض...«

اإخناتن  اأن  نالحظ  الق�شيدة  هذه  وفى 

اأحدهما �شماوٌى وهو املطر  نيلني:  يتحدث عن 

والآخر  مل�شر،  املجاورة  الأقطار  يروى  الذى 

امل�شريون  ظل  وقد  النيل..  وهو  اأر�شٌى  نهر 

نهر  باأنه  النيل  وكتاباتهم ي�شفون  اأقوالهم  فى 

عن  عرفوا  اأن  بعد  حتى  الأر�ض؛  من  يخرج 

خروج  فكرة  لأن  الكثري،  ال�شيء  العليا  منابعه 

التى  القدمية  الفكرة  هى  الأر�ض  من  النهر 

امل�شريون  كان  يوم  الأزمنة،  اأقدم  اإىل  ترجع 

يتوهمون اأن النيل يخرج من باطن الأر�ض عند 

ثم  ال�شمال،  فى  البحر  فى  ي�شُبّ  ثم  اأ�شوان، 

يعود من حتت الأر�ض اإىل اجلنوب، لكّى يخرج 

مرة اأخرى عند اأ�شوان!

ال�شعر  فى  ترتدد  الفكرة  هذه  ظلت  وقد 

على  امل�شريني  اطالع  من  بالرغم  والأنا�شيد 

لها  القدمية  العبارات  هذه  لأن  النيل؛  اأعاىل 

تركها  ال�شهل  من  ولي�ض  وتقدي�ض،  حرمة 

واإهمالها.

•••
الأدب  غري  اأخرى  اآداب  اإىل  الآن  وننتقل 

تناوله  قد  النيل  اأن  فنجد  القدمي؛  امل�شرى 

الأدب  فى  وال�شعراء  الكَتّاب  بع�ض  بالو�شف 

رومانى  �شاعر  وهنالك  والالتينى.  اليونانى 

يدعى تيبولو�ض Tibullus جاء فى �شعره ذكر 

جميل للنهر فى اأثناء ق�شيدة فى مدح رجل من 

كبار الرومان يدعى مي�شال، فيقول:

»عجًبا! كيف يفي�ض النيل باحلياة والربكة، 

احلِرّ  و�شط  اليمانية،  ال�شعرّى  تطلع  حينما 

والقيظ)1( وي�شقق الرثى جفاًفا، وظماأ؟...

خربنى، اأيها الأب النبيل:

لأَىّ �صبب، وفى اأِىّ اأر�ض

هذا  ْعِلَن 
ُ
اأ حتى  )منابعك(  راأ�صك  تخفى 

للنا�ض؟

اأنت الذى لك الف�صل فى اأن م�صر ل تطلب 

املطر. 

والورقة اجلافة ل ت�صجد للم�صرتى اجلالب 

الغيث!

بل اأنت الذى ُتعبد، وُيَتغنى بحمدك، كما ُيعبد 

اأوزوري�ض نف�صه!

لقد كان اأوزوري�ض اأول من �صنع املحراث بيده 
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املاهرة

و�صّق اأدمي الأر�ض الفتية بن�صل من احلديد

ا مل تزرع من قبل  اإنه اأول من اأودع احلب اأر�صً

وجنى الثمار من �صجر كان جمهوًل.

وعلَّم النا�ض كيف يربطون غ�صون الكرم اإىل 

الأعواد والَعَمد

وكيف يقِلّمون اأوراق العنب باآلت التقليم..

تطحن  اأن  العامة  اأقدام  علَّم  من  اأول  وهو 

العناقيد؛ 

منابعه العليا...

بع�ض  اأن  اأخرى  م�شادر  من  نعلم  ونحن 

قيا�شرة الرومان قد بذل جمهوًدا كبرًيا ملعرفة 

تلك املنابع، فلم يوفق.

•••
وبعد – فاإنى اأظُنّ اأنه قد اآن ىل اأن اأنتقل 

اإىل حديث النيل فى ال�شعر العربى.. ولكنى قبل 

اأن اأبداأ فيه لبد ىل اأن اأذكر حادثة اأدبية طريفة 

جرت بني ثالثة من كبار ال�شعراء الإجنليز فى 

الع�شور احلديثة.

 ،Shelley �شِلّى  هم:  ال�شعراء  هوؤلء 

والذين   ،hunt وهنت   ،Keats وكيت�ض 

يجدون  الكاملة  ال�شعراء  هوؤلء  رواية  يطالعون 

طراز  من  ق�شيدة  الدواوين  ثالثة  من  كل  فى 

اأربعة  من  �شغرية  قطعة  وهى   ،Sonnet
ع�شر بيًتا. والق�شائد الثالث فى مو�شوع واحد 

ال�شعراء  لهوؤلء  اتفق  فكيف  النيل،  نهر  وهو 

بينهم  وكان  واحد،  ع�شر  فى  عا�شوا  الذين 

من  اأنا�شيد  جميًعا  يوؤلفوا  اأن  ومودة  �شداقة 

�شيغة واحدة، وتتناول مو�شوًعا واحًدا؟

العلم  متام  نعلم  اأننا  احلظ  ح�شن  ومن 

ِلّفت فيها تلك الأنا�شيد:
ُ
الظروف التى اأ

فاإن هوؤلء الثالثة كثرًيا ما كانوا يجتمعون 

ىل  الناقد  ال�شاعر  وهو   – اأحدهم  منزل  فى 

هنت – فيق�شون فيه �شاعات طواًل، وكثرًيا ما 

كان �شلى ينزل �شيًفا على �شديقه عدة اأيام.

ول �شك اأن حديث ال�شعر كان يحتُلّ املكان 

الأول فى هذه الجتماعات.

 4 فى  اأخيه  اإىل  كيت�ض  به  بعث  كتاب  وفى 

�ُشباط )فرباير( عام 1818 يقول فيه:

منا  كل  اأَلّف  قد  وهنت  و�شلى  اأنا  »اإننى 

النيل،  مو�شوع  وفى   Sonnet اأن�شودة 

و�شرتاها جميًعا يوًما ما«.

ثم ا�صتخرج منها ع�صرًيا عذب املذاق.

ذلك الع�صري الذى علَّم ال�صوت الآدمَىّ كيف 

يخرج اأنغاًما �صجية!

اإيقاع  على  تتحرك  كيف  الأقدام  وعلَّم 

من�صجم!...

وهكذا مي�شى ال�شاعر فى حديثه عن النيل 

واأوزوري�ض مبا ل يت�شع املقام لذكره...

و�شف  فى  اللطيفة  عبارته  نالحظ  ولكن 

اأّى  النيل  راأ�ض  النا�ض فى ع�شره ملعرفة  ف  تلُهّ
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اأن نقول:  وا�شتناًدا اإىل هذا الكتاب ميكن 

فى  الأربعاء  يوم  اجتمعوا  الثالثة  ال�شعراء  اإن 

وثمانى  وثمامنائة  األف  عام  �شباط  من  الرابع 

كٌلّ  يوؤلف  اأن  على  واتفقوا  للميالد،  ع�شرة 

الفردية،  املناف�شة  �شبيل  على  اأن�شودة  منهم 

ومو�شوعها النيل.

�شلى  ق�شيدة  تكون  اأن  املنتظر  كان  ولقد 

اأف�شل الثالث، ولكن املتفق عليه  اأو كيت�ض هى 

اأف�شل  هى  هنت(  )ىل  ق�شيدة  اأن  النقاد  بني 

اجلميع.

و�شاأكتفى هنا باأن اأذكر ف�شيدتّى �شلى وىل 

هنت:

يقول �شلى:

ال، »�صهًرا بعد �صهر ينحدر املطر الهَطّ

فيغمر تلك الأودية احلب�صية املجهولة..

يغطيها  قمًما  ال�صحراء  جوانب  فى  اإن 

اجلليد

قد تعانق فيها احلُرّ وال�صقيع عناًقا عجيًبا

الناعم  الثلج  حقول  »اأطل�ض«  جوانب  وعلى 

تتدىل

هنالك جتل�ض العا�صفة، حتيط بها ال�صواعق 

وال�صهب

وعلى منابع النيل

ومن هناك تدفع تلك املياه دفًعا عنيًفا

اإىل غايتها العظيمة اجلليلة.

على اأر�ض م�صر ذات الذكريات

ينت�صر الفي�صان انت�صاًرا مت�صاوًيا

وهذا الفي�صان هو في�صانك اأنت اأيها النيل.

اأجل واإنك لتعلم حق العلم اأن قد اجتمع فى 

جمراك قوى اخلري وال�صر.

والثمار اليانعة وال�صّم الزعاف!

فحذار اأيها الإن�صان، حذار!

اإن في�ض العلم والعرفان الذى يغمرك

قبل في�صان النيل

قد ا�صتمل على احلياة، وعلى الدمار«

نزعته  نرى  وفيها  �شلى،  منظومة  هذه 

الفل�شفية، كما نرى اأن معلوماته اجلغرافية – 

كمعلومات اجليل الذى كان يعي�ض فيه – مزيج 

من احلقيقة واخليال...

ويقول ىل هنت:

النيل:

ال�صامتة  القدمية  م�صر  ربوع  فى  يتدفق 

ورمالها، 

كاأنه خاطٌر عظيم حزين ينتظم حلًما.

ولقد تبدو الع�صور والأ�صياء جميًعا..

وكاأنها وقفت لديه وقفة اأبدية

فهنالك الكهوف والهياكل والأهرام،

والعامل  قطعانهم،  �صاقوا  الذين  والرعاة 

حديث ال�صن.

وهنالك �صيز�صرتي�ض العظيم.. وهنالك ذلك 

ال�صعاع اجلنوبى

تلك امللكة ال�صاحكة التى اأم�صكت اأيدى العامل 

العظيمة.

ثم جاء بعد هذا �صكوت اأ�صُدّ هوًل، �صكوٌت قوٌىّ 

عاب�ض

املحت�صدون  �صكانه  ه  خَلّ قد  الكون  كاأن 

املتزاحمون.

الثقيل..  حمله  يئودنا  الفراغ  هذا  وليزال 

حتى ن�صتيقظ فجاأة.

فن�صمع النهر املخ�صب يتدفق فى جمراه بني 

القرى...

فى  �صنم�صى  ا  اأي�صً اأننا  لنا  يخطر  هنالك 

�صفرنا،

ُتَوفى  حتى  جمراها،  �صتجرى  حياتنا  واأن 

اأجلَها!..

•••
اإىل  بحاجة  ول�شت  هنت،  ىل  اأن�شودة  هذه 

غري  من  لأنها  كيت�ض؛  ق�شيدة  هنا  اأترجم  اأن 

�شك دون زميلتيها مرتبة وجماًل.

لقد كان اتفاق ال�شعراء الثالثة على معاجلة 

حادًثا  اإليهم  بالقيا�ض  الغريب  املو�شوع  هذا 

اأدبًيا طريًفا، ولكن ل �شك اأن هذا التفاق يرجع 

اإىل اأن اهتمام النا�ض فى اأوروبا بنهر النيل قد 

اأخذ ينتع�ض فى اأوائل القرن ال�شابع ع�شر. وقد 

اأخذ بع�ض الكا�شفني يقوم برحالت للبحث عن 

منابع النهر، ثم ين�شر ق�شة رحالته، في�شرتعى 

الأنظار مرة اأخرى اإىل هذا املو�شوع القدمي.

•••
لرنى  العربى؛  الأدب  اإىل  فلننظر  والآن 

والذى  املو�شوع،  بهذا  ال�شعراء  اهتمام  مبلغ 

يجد  النيل مل  نهر  اأن  م�شقة  نالحظه من غري 

ب�شاأنه،  يعنى  من  القدمي  العربى  الأدب  فى 

واأقاموا  م�شر  زاروا  ممن  ال�شاعر  اأكان  �شواء 

على �شفاف النهر اأو ممن �شمعوا به، وكان من 

اجلائز اأن ي�شفه على ال�شماع كما فعل ال�شعراء 

الإجنليز.

العربى  العهد  فى  للنهر  فاإن  ذلك  ومع 

وقد  و�شكانه.  القطر  حياة  فى  الهائل  مكانه 

اأ�شار اإليه القراآن الكرمي: »األي�ض ىل ُملك م�شر 

واإ�شارة  حتتى)2(«.  من  جترى  الأنهار  وهذه 

اأخرى مل يذكر فيها النهر �شراحة: »كم تركوا 

ونعمة  كرمي،  ومقام  وزروع  وعيون،  اٍت  جَنّ من 

كانوا فيها فاكهني)3(«.

هذا ول بد من اأن نالحظ اأن و�شف الأر�ض 

باأنها جترى من حتتها الأنهار كثرًيا ما ورد فى 

و�شف الفردو�ض. 

ونيلها فى احلديث  ورد ذكر م�شر  كذلك 

العا�ض،  بن  اإىل عمرو  تن�شب  التى  الكتب  وفى 

اإل  ال�شعراء  ل�شان  على  يرد  مل  ذكرها  ولكن 

قلياًل.

•••
وقد زار م�شر من كبار �شعراء العرب عدد 

لي�ض بقليل: من بينهم اأبو نوا�ض وقد مدح واىل 

م�شر »اخل�شيب« ب�شعر جميل مل يرد فيه ذكر 

ا، كما نرى فى قوله: النيل وم�شر اإل عَر�شً

م�صُر وه�����ذه  اخل�������ص���ي���ُب،  اأن�����ت 

�����ق�����ا، ف���ك���لك���م���ا ب����ح����ُر! ف�����ت�����دَفّ
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اأو�ض  بن  حبيب  متام  اأبو  م�شر  فى  ون�شاأ 

الربيع  فيه  و�شف  الذى  الكثري  �شعره  – وفى 
ذلك  وغري  وال�شعر،  واخلمر  وال�شحاب  واملطر 

من املو�شوعات – ول نراه يذكر م�شر ونيلها، 

مع اأنه كان ي�شقى ماء النيل باجلرة فى امل�شجد 

اجلامع مب�شر!

هو  كما  زاروا م�شر  من  اأ�شهر  من  كذلك 

النيل  ذكر  وقد  املتنبى،  الطيب  اأبو  معروف 

ا فى ق�شيدة ي�شف فيها الأ�شد الذى قتله  عَر�شً

بدر بن عمار:

ب�صوطه الهزبر  الليث  ��َر  »اأم��ع��َفّ

امل�صقول؟ ال�����ص��ارم  اَدّخ����رت  مل��ن 

بليٌة م��ن��ه  الأردِنّ  ع��ل��ى  وق��ع��ت 

ن�����ص��دت ب��ه��ا ه���اُم ال���رف���اق ُتلول

زائ�����ًرا ال���ب���ح���رية  َوَرد  اإذا  َوْرٌد 

والنيل« زئ������ريُه  ال����ف����رات  ورد 

هكذا نرى اأبا الطيب فى بيتني اثنني ي�شري 

وبحر طربية،  والنيل  والفرات  الأردن  نهر  اإىل 

واأقام  ذلك،  بعد  م�شر  ق�شد  املتنبى  ولكن 

فيها زمًنا لي�ض بالق�شري، واأن�شد وهو بها عدة 

ق�شائد مل ياأت فيها ذكر لنهر النيل واإن كان مل 

اأ�شعاره التى  اأثر النيل فى �شعره؛ فاإن  ينج من 

كتبها وهو فى م�شر اأجمل �شيء كتبه؛ فهى اأبرع 

واأروع مما األفه قبل اإقامته فى م�شر وبعدها؛ 

ًنا. وعندى اأن ملاء النيل فى هذا ف�شاًل بِيّ

•••
هذه اأمثلة لقليل من كثري من فحول ال�شعراء 

الذين ات�شلوا مب�شر ومل يعاجلوا مو�شوع نهر 

اأ�شباب:  اإىل  راجع  وهذا  �شعرهم،  فى  النيل 

مل  والغابات  والبحار  الأنهار  و�شف  اأن  اأهمها 

اأو  �شعراوؤنا،  األفها  التى  املو�شوعات  من  يكن 

اأى  املو�شوع، بل فى  رائًعا فى هذا  فنًيا  اإنتاًجا 

مو�شوع اآخر.

الع�شور  فى  �شعرائنا  ُينتظر من  ل  كذلك 

الو�شطى اأن يعاجلوا مو�شوع النهر بتلك النزعة 

الفل�شفية التى راأيناها فى �شعر �شلى وىل هنت، 

كله  النهر  مو�شوع  يعاجلون  نراهم  ل  اإننا  بل 

ي�شفوا  اأن  همهم  كل  بل  جغرافية،  كوحدة 

حياتهم فى م�شر وما لها من �شلة بهذا النهر.

ال�شعراء  اأن  نقرر  اأن  لبد  فاإننا  هذا  ومع 

الو�شطى  الع�شور  فى  م�شر  فى  عا�شوا  الذين 

كانوا يح�شون بالنهر وي�شعرون به، �شواء اأكانوا 

من اأ�شل م�شرى اأم غري م�شرى.

•••
والت�شوق اإىل النيل من اأهم النواحى التى 

عاجلها هوؤلء ال�شعراء. ونحن فى م�شر نزعم 

اأن من �شرب من النيل ل بد اأن يعود اإليه؛ فال 

ماء  يرويه  ل  م�شر  عن  النائى  كان  اإذا  غرو 

دجلة ول الفرات ول �شواهما من الأنهار!

وزير  الفا�شل  القا�شى  يقول  هذا  وفى 

�شالح الدين الأيوبى:

اإننى ع���ن���ى  ل��ل��ن��ي��ل  ق����ل  »ب�������اهلل 

الفرات غليل  اأ�صف من ماء  مل 

�صاهد ىل  ف���اإن���ه  ال����ف����وؤاد  ���ِل  و����صَ

بخيل ب��ال��دم��وع  جفنى  ك��ان  اإْن 

َث�������َمّ بثينة ك����م خ���ّل���ت  ق���ل���ب  ي����ا 

واأعيُذ �صربك اأن يكون جميل!«

وما اأبدع ما روى فى هذا الباب قول البهاء 

زهري:

ا وحَيّ م�����ص��ر  ع��ه��د  اهلل  »ف���رع���ى 

اأوقاِت من  مب�صر  ىل  م�صى  ما 

ال���ن���ي���ل وامل������راك������ب فيه �����ذا  ح�����َبّ

����ع����داٍت ب���ن���ا وم����ن����ح����دراِت م���������صْ

هاِت زدنى من احلديث عن النيل

ودع����ن����ى م����ن دج����ل����ٍة وال����ف����رات

ول�����ي�����اىّل ب����اجل����زي����رة واجل����ي����زة

ات ف���ي���م���ا ا����ص���ت���ه���ي���ت م������ن ل���������َذّ

بني رو�ض حكى ظهور الطواوي�ض

وج�����������ٍوّ ح����ك����ى ب�����ط�����ون ال������ُب������زاة

بعيارة اأخرى مل يكن من »مودة« ال�شعر فى ذلك 

الع�شر. وهذا الإعرا�ض عن نهر النيل نرى له 

مثل  الأخرى  الأنهار  عن  الإعرا�ض  فى  نظريه 

دجلة والفرات واأنهار ال�شام التى مل يرد ذكرها 

فى ال�شعر اإل قلياًل.

الع�شر  فى  املدح  اإىل  ال�شعراء  واجتاه 

العبا�شى جعلهم يعر�شون عن مناظر الطبيعة 

باملمدوحني  يحيط  وما  احل�شارة  مظاهر  اإىل 

اأعمالهم فى  اأو  والرفاهية،  اأ�شباب الرتف  من 

الفتوح واحلروب.

ويجب األ نن�شى اأن مناظر الطبيعة مل تلق 

اإل  ال�شعر الإجنليزى مثاًل  الواجبة فى  العناية 

منذ عهد الرومانطيقى: كذلك ل بد لنا اأن نذكر 

يكونوا  مل  العربى  العهد  اأوائل  فى  ال�شعراء  اأن 

يتخذوا  مل  م�شر  �شكان  لأن  امل�شريني،  من 

م�شر  ت�شبح  ومل  لهم،  ل�شاًنا  العربية  اللغة 

بعد  اإل  الأدبى  ولالإنتاج  العربى  لالأدب  ميداًنا 

الفتح بب�شعة قرون، ول يجوز لنا اأن ننتظر اأن 

يكرث من ذكر النيل فى ال�شعر العربى اإل بعد اأن 

وا�شًعا، وبعد  انت�شاًرا  العربية فى م�شر  تنت�شر 

اأن ت�شبح هى لغة الأدباء من اأهل م�شر. ومع 

الأمر  اأول  كانوا  امل�شريني  ال�شعراء  فاإن  ذلك 

مقيدين مبا ورثوه من تقاليد �شعرية تلقوها عن 

ال�شعراء الأوائل، وهذه التقاليد قيدتهم بقيود، 

هتهم وجهات خا�شة فى �شعرهم. ووَجّ

•••
ومما جتب مالحظته اأن الع�شر الذى اأخذ 

نهر  مو�شوع  يعاجلون  امل�شريون  ال�شعراء  فيه 

م�شتواه  اأخذ  قد  فيه  العربى  ال�شعر  كان  النيل 

ينحُطّ كثرًيا عما كان عليه فى الع�شر العبا�شى 

الأول؛ فال يجوز لنا اأن ننتظر من �شعراء م�شر 
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حيث يجرى اخلليج كاحلَيّة الرقطاء

��������ات ب�������ني ال�������ري�������ا��������ض واجل��������َنّ

ا: ويقول اأي�شً

العري�ض وبرقة ��ا بني  وادًيّ �صقى 

ال ال�صاآبيب هّتان من الغيث هَطّ

ا الن�صيُم الرطب عنى اإذا �صرى وحَيّ

اأوط���اُن قيل  اإذا  اأوط��اًن��ا  هنالك 

جًنّة ت��ل��ق  م��ا جئتها  م��ت��ى  ب���لٌد 

لعينيك منها كلما �صئت ر�صوان

ترابها اأن  الأ�����ص����واق  ىل  مت��ّث��ل 

وح�صباءها م�صٌك يفوح وعقيان

علمتُم تراكم  م�صر  �صاكنى  فيا 

�صلوان الدهَر  باأنى ما ىل عنكُم 

ع�صى اهلل يطوى �صقة البعد بيننا

اأجفاُن وت���رق���اأ  اأح�������ص���اء  ف��ت��ه��داأ 

هو  وبرقة  العري�ض  بني  الذى  الوادى  اإن 

تقليد  بالغيث  له  والدعاء  النيل،  وادى  بالطبع 

عن  بالنيل  ا�شتغنت  قد  وم�شر  قدمي.  عربى 

املطر كما هو معلوم م�شهور.

•••
النيل  اإىل  الت�شوق  فى  قيل  ما  جانب  واإىل 

وم�شر اأ�شعار كثرية فى و�شف النيل وفي�شانه، 

وجزيرة  النيل،  وفاء  به  يقا�ض  الذى  واملقيا�ض 

النهر،  فى  واملراكب  ال�شفن  ومنظر  الرو�شة، 

على  اأو  �شفته  على  ُتق�شى  التى  اللهو  واأيام 

و�شطها،  يجرى  التى  والريا�ض  �شفحته، 

التى  واخللجان  عليه،  متيل  التى  والأ�شجار 

به، وغري ذلك  التى حتيط  ك  والرِبَ تتفرع منه 

من املو�شوعات واملعانى.

املو�شوعات من  الذين عاجلوا هذه  ولي�ض 

فحول ال�شعراء؛ لأن الع�شر مل يكن من ع�شور 

الأدب الذهبية؛ ولكّن كثرًيا من هذه الأ�شعار ل 

باأ�ض به ول �شري اإذا ذكرنا هنا نخبة منها:

يقول ال�شاعر امل�شرى اأْيَدُمر املْحَيِوى:

املقبل ال�صعيد  النيل  اإىل  »انظر 

كل�صل�صل اأن������ه������اره  ف����ى  وامل��������اء 

اأ�صحى يريك احل�صن بني موّرد

ُم�صْنَدِل وب���ني  ح��ي��ًن��ا  ل��ون��ه  م��ن 

ال��ري��اح م�صل�صل قيد  ومي��ُرّ فى 

يا ح�صنه من منطلٍق وم�صل�صل!

وت������رى زوارق��������ه ع���ل���ى اأم����واج����ه 

م����ن���������ص����اب����ٍة ل���ل���ن���اظ���ر امل����ت����اأم����ل

��ات غدت ح��َيّ ف��وق  العقارب  مثل 

ي�صعى بهما فى َعْدِوه ما ياأتلى«

ويقول فى ق�شيدة اأخرى:

»ك�����ي�����م�����ي�����اُء ال����ن����ي����ل خ���ال�������ص���ٌة

ق�������د اأت�����ت�����ن�����ا م�����ن�����ه ب����ال����ع����ج����ِب

فقد ال���ل���ج���ني  ذوب  م�����ن  ك������ان 

ع���������اد ب�����ال�����ت�����دب�����ري م�������ن ذه�����ب

مبتهج ب����احل���������ص����ن  راق���������������ض 

ف���ه���و ف�����ى ُع�����ْج�����ب وف������ى ط���رب

وم������غ������ان������ى م�����������ص�����ر ت�������ص���م���ع���ه

�صخب ب�����ل  ال�����������ص�����ادى  ن���غ���م���ة 

ون�������������ص������ي������م ال����������ري����������ح لع�����ب�����ة

بالق�صب« ال���رو����ض  خ���لل  ف��ى 

****

عام  كل  فى  الفي�شان  انتظام  و�شف  وفى 

�شعٌر كثري؛ مثل قول نا�شر الدين:

ول������ٍبّ ف���ه���م  ذو  ال���ن���ي���ل  »ك���������اأن 

مل�����ا ي����ب����دو ل���ع���ني ال����ن����ا�����ض منه

ف����ي����اأت����ى ع���ن���د ح���اج���ت���ه���م اإل���ي���ه

عنه« ي�صتغنون  ح��ني  ومي�����ص��ى 

وقول الآخر:

اأّى عجيبٍة ال��ن��ي��ل!  ل��ه��ذا  »واًه����ا 

ي�صمع ل  ح��دي��ث��ه��ا  مب��ث��ل  ب��ك��ر 

يلقى الرثى فى العام وهو م�صِلّم

ي����ودع ع������اد  ُم��������َلّ  م����ا  اإذا  ح���ت���ى 

فدهره ال����ه����لل  م���ث���ل  م��ت��ن��ق��ل 

اأب������ًدا ي��زي��د ك��م��ا ي��ري��د ويرجع

•••
الرو�شة  جزيرة  فى  النيل  مقيا�ض  وكان 

وكل  ذراًعا،  وع�شرين  اثنتني  نحو  اإىل  مق�ّشًما 

فاإذا  اإ�شبًعا؛  وع�شرين  اأربع  اإىل  مق�شمة  ذراع 

فى  كان  ذراًعا  ع�شرة  �شت  مبقدار  النيل  زاد 

ذلك الكفاية، وا�شتحق اخلراج للواىل.

الأذرع  ذكر  من  ال�شعراء  اأكرث  وقد 

والأ�شابع. ومن هذا قول ال�شالح ال�شفدى:

قالوا عل نيل م�صر فى زيادته

حتى لقد بلغ الأهرام حني طما

بلدكم ف��ى  عجيب  ه��ذا  فقلت: 

الهرما! يبلغ  ع�صر  �صتة  ابن  اأن 

وقال اآخر:

زرت�����ه مل�����ا  ال����ن����ي����ل  اإن  م���������ولى 

بالإ�صبع الوفا  اأخ��و  وهو  حّياك 

التى فروؤيتك  لب�صطته  فانظر 

املتمتع ورو����ص���ة  م�����ص��ت��ه��اه  ه���ى 

اأرخ�������ى ع��ل��ي��ه ال�������ص���رت مل����ا جئته

ًع��ا ب�����الأذرع خ��ج��ًل وم����ّد ت�����ص��ُرّ

والإ�شارة اإىل اخلجل بالطبع يق�شد به لون 

املياه احلمر

•••
منها  �شعرية  حماولت  اخلليج  ك�شر  وفى 

قول بع�شهم:

�صّد اخلليج بك�صره وجرب الورى

م�صرورا غ�����دا  ق����د  ف���ك���ٌل  ا  ط�������ًرّ

امل������اء ���ص��ل��ط��ان ف��ك��ي��ف ت���وات���رت 

مك�صورا؟« غ��دا  اإذ  الب�صائر  عنه 

وقول الآخر:

له اإَنّ  اخل�����ل�����ي�����ج  دُرّ  »هلل 

�����ًلّ لن������������زال ن�������ص���ك���رُه ت�����ف�����������صَ

ع�����ادت�����ه اأن  م�����ن�����ه  ح���������ص����ب����ك 

ي���ج���رب م����ن لي��������زال ي���ك�������ص���ُرُه«
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•••
– مع  النيل  – اأى نهر  النيل  واتفاق لفظ 

– قد  »نيلة«  ومفرده  الزرقاء«  »املادة  »النيل«، 

نكتفى  ونحن  ال�شعراء،  من  واحد  غري  ا�شتغله 

بقول ال�شالح ال�شفدى:

راأيت فى اأر�ض م�صر مذ حللت بها

عجائًبا ما راآها النا�ض فى جيل

اأرها ت�صوُدّ فى عينَى الدنيا فلم 

النيل اإذا ما كنت فى  اإل  تبي�ُضّ 

•••
و�شف  فى  باأبيات  املختارات  هذه  وتختتم 

الع�شر  ذلك  فى  وكانت  الرو�شة،  جزيرة 

كذلك  تكون  األ  واأرجو  واللعب،  للهو  م�شرًحا 

اليوم:

ٌة م�صَرّ َع����َدْت����ك  ل  م�����ص��ر  »ج����زي����رة 

ات�صالها ف���ي���ك  ال����ل����ذات  ولزال��������ت 

فكم فيك من �صم�ض على غ�صن بانة

وو�صالها ه��ج��ره��ا  وي��ح��ي��ى  مي��ي��ت 

هوادًجا اأ�صحت  النيل  فوق  مغانيك 

جمالها ف����ي����ه  امل��������وج  وخم����ت����ل����ف����ات 

اأن������ك جنٌة اأع����ج����ب الأ�����ص����ي����اء  وم�����ن 

�صللها!« ال�صلل  اأه��ل  على  ت��رّف 

•••
الع�شر  �شعراء  اأن  نرى  كله  هذا  من 

قد  م�شر  فى  عا�شوا  الذين  �شيما  ول  الأو�شط 

ذكروا النيل وتناولوه بالو�شف من نواح عدة.

وهذه  دها،  تعُدّ على  النواحى  هذه  ولكن 

ها – ل تعالج اإل جزًءا واحًدا  املعانى على تنوُعّ

فى  الذى  اجلزء  وهو  النيل،  نهر  مو�شوع  من 

م�شر؛ فلم يتحدث اأحد منهم عن منابع النيل، 

باحلنني  ميلوؤها  اأ�شحابه  اإىل  الق�شائد  ير�شل 

اإىل الوطن و�شكانه:

النزعة  هذه  على  يدل  مثاٌل  هنا  وح�شبنا 

التى رددها ال�شاعر كثرًيا:

بائقة تك  م�َصّ ل  النيل(  )رو���ص��ة  »ي��ا 

اأغ���������داِق ذات  �����ص����م����اٌء  ع����دت����ك  ول 

حلل ف���ى  الأوراق  م���ن  ب���رح���ت  ول 

اِق م��ن ���ص��ن��د���ض ع��ب��ق��رّى ال��و���ص��ى ب����َرّ

ه�����ا عبق ي����ا ح����ب����ذا ن�������ص���ٌم م����ن ج�����ِوّ

������اق« ي�����ص��رى ع��ل��ى ج�����دول ب���امل���اء دَفّ

اإىل اأن يقول:

رحمى ذوى  ب��ِلّ��غ  ال�صبا  ب��ري��د  »ف��ي��ا 

وميثاقى ع���ه���دى  ع��ل��ى  م��ق��ي��م  اأن�����ى 

له فاهد  »املقيا�ض«  على  م��ررت  واإن 

اأع��������لق ذات  ن���ف�������ض  حت����ي����ة  م����ن����ى 

ي����ا ق���ل���ب �����ص����رًبا ج���م���ي���ًل اإن������ه قدر 

واإطلق اأ���ص��ٍر  م��ن  امل��رء  يجرى على 

لب����د ل��ل�����ص��ي��ق ب��ع��د ال���ي���وم م���ن فرج

وك��������ل داج������ي������ة ي������وًم������ا لإ��������ص�������راق«

•••
املحدثني  �شعرائنا  ق�شائد  يطالع  والذى 

جميًعا يده�شه كرثة ترديد ا�شم النيل مبنا�شبة 

ك�شفوا  م�شر  �شعراء  وكاأن  منا�شبة.  غري  ومن 

النهر  على �شفاف هذا  يعي�شون  ل  اأنهم  فجاأة 

ويوحى  يحركهم  الذى  هو  اإنه  بل  فح�شب، 

اإليهم.

»حافظ  ال�شاعر  املثال  �شبيل  على  ولناأخذ 

اإبراهيم«، فرناه يقول لأحد حكام م�شر:

»ح���ل���ل���ت ب���اأك���ن���اف اجل����زي����رة ع���اب���ًرا

ف��اأن�����ص��رت وادي���ه���ا وك��ن��ت ل��ه��ا �صَما

واأ����ص���رق���ت ف���ى ب��ط��ح��اء م��ك��ة زائ�����ًرا

زمزما« يح�صد  »النيل«  عليك  فبات 

ثم يقول: 

اأن ترى ��ك  ال��ك��ربى وه��ُمّ ���ك  »اأم���ان���ُيّ

ما« منَعّ �صعًبا  ال��ن��ي��ل  وادى  ب���اأرج���اء 

اجلديدة  املراأة  جمعية  ن�شاء  ويحِيّى 

ول عن �شر النيل، ول ي�شاأله اأحد منهم كما �شاأل 

ال�شاعر الالتينى تيبولو�ض: من اأين ياأتى؟ ومن 

اأى اأر�ض ينبع؟

كثب  عن  الأ�شعار  هذه  اإىل  نظرنا  اإذا  ثم 

بالألفاظ  كثري  تالعب  على  ت�شتمل  وجدناها 

وباملعانى بوجه عام، �شطحية لي�ض فيها تعمق.. 

ونحن نتوقع هذا كله؛ لأن هذا الع�شر الأو�شط 

تاريخ  فى  خطرًيا  ع�شًرا  قدمنا  كما  يكن  مل 

الأدب العربى.

ومن الغريب اأننا جند مو�شوع منابع النيل 

ما  ب�شورة  معاجًلا  و�شاللته وجمراه  وجنادله 

فى بع�ض الق�ش�ض ال�شعبية التى األفها العامة 

فى م�شر من غري �شك، وجند هذا بوجه خا�ض 

فى ق�شة �شيف بن ذى يزن...

وهذه الق�ش�ض مكتوبة بلغة ن�شف عامية، 

ولأمر ما ل ينظر اإليها كاأنها من الأدب الراقى. 

وعلى كل حال لن يت�شع املقام هنا ل�شردها.

•••
النه�شة  ع�شر  اإىل  ذلك  بعد  وننتقل 

ربوع  فى  العلم  فيها  انت�شر  التى  احلديثة 

النيل، ووثب الأدب عامة وال�شعر خا�شة وثبته 

العظيمة، وظهر فى م�شر �شعراء فطاحل مثل 

واأح�شت  و�شوقى،  ومطران  وحافظ  البارودى 

م�شر بقوة كيف تت�شل بحياتها بهذا النهر.

فلي�ض ببدع واحلال هكذا اأن نرى �شعراءنا 

ا كان املو�شوع  اأًيّ جميًعا يكرثون من ذكر النيل 

واحلنني  والرثاء،  املدح  فى  يعاجلونه  الذى 

وال�شوق، والن�شيب والو�شف، ياأتى فى هذا كله 

وفى غريه من املو�شوعات اإ�شارات خمتلفة اإىل 

النهر من غري اأدنى تكلف.

امل�شرى احلديث  الأدب  اأن  القول  و�شفوة 

اأ�شبح م�شت�شعًرا وجود نهر النيل.

•••
ًقا  ت�شُوّ النيل  بذكر  البارودى  اخت�ض  وقد 

فى  منفًيّا  عا�ض  لأنه  �شكانه؛  وروؤية  روؤيته  اإىل 

جزيرة �شرنديب زمًنا طوياًل، ومن هناك كان 
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فيقول:

»اإل���ي���ك���َنّ ي���ه���دى ال��ن��ي��ل األ�����ف حتية

م����ع����ط����رة ف������ى اأ������ص�����ط�����ر ع�����ط�����رات«

�شورية  ال�شقيق  القطر  �شكان  ويخاطب 

فيقول:

اأعظمه النيل  رب��وع  ف��ى  موطن  »ىل 

وىل ه��ن��ا ف���ى ح��م��اك��م م���وط���ٌن ث���اِن«

ويقول ل�شديق له ناء عن م�شر:

)م( �����������ض  ت�����ن�����َفّ م���������������راآة  وال������ن������ي������ل 

ف����������ى �����ص����ح����ي����ف����ت����ه����ا ال�����ن�����������ص�����ي�����ُم

�������ص������ل������ب ال�����������������ص��������م��������اء جن�����وم�����ه�����ا

����������ت����������ه ت�������ع�������وم ف������������ه������������وت ب����������ل����������َجّ

ن���������������������ص����������رت ع��������ل��������ي��������ه غ����������لل����������ًة

ب������ي�������������ص������اء ح������اك������ت������ه������ا ال������غ������ي������وم

���������ت لأع��������ي��������ن��������ن��������ا �������ص������وى ����������ص���������َفّ

الأدمُي م������ن������ه������ا  ��������ص�������اب�������ه  م�����������ا 

وك�����������اأن�����������ن�����������ا ف����������������وق ال�������������ص������م������اء

وحت��������ت��������ن��������ا ذل���������������ك ال�����������������ص��������دمي«

•••
وبعث �شوقى من الأندل�ض باأبيات من ال�شعر 

وهى قوله:

على ن���زال  ل  ����ا  اإَنّ م�صر  �صاكنى  »ي���ا 

عهد الوفاء – واإن غبنا – مقيمينا

ل���ن���ا م����ن م�����اء نهركم ب��ع��ث��ت��م  ه������َلّ 

�صادينا! اأح�������ص���اء  ب����ه  ن����ب����ُلّ  ���ص��ي��ًئ��ا 

ك�������ّل امل����ن����اه����ل ب����ع����د ال����ن����ي����ل اآ����ص���ن���ة

اأمانينا! ع���ن  اإل  ال��ن��ي��ل  اأب���ع���د  م���ا 

فاأجاب حافظ بقوله:

بلبله اأن  ي��������درى  ل���ل���ن���ي���ل  ع���ج���ب���ت 

وي�صقينا م�����ص��ر  ُرب����ا  وي�����ص��ق��ى  ���ص��اد 

ل��لأ���ص��ح��اب م����ورده واهلل م���ا ط����اب 

لينا عي�صهم  بعدكم من  ارت�صوا  ول 

�صاطئه ف����ارق����ت  واإن  ع���ن���ه  ت���ن���اأ  مل 

مقيمينا! ك���ن���ا  واإن  ن����اأي����ن����ا  وق������د 

•••
م�شر  �شاعر  اإىل  ننتقل  املنا�شبة  وبهذه 

اأن يدعوه  الذى كان يجب  اأحمد �شوقى  الكبري 

بهذا  ا  حًقّ جدير  هو  اإذ  النيل«؛  »�شاعر  النا�ض 

وات�شاع  وعذوبته  وتدفقه،  �شعره،  لرقة  اللقب 

اأفقه، وطول نَف�شه.

قد  هذا  ع�شرنا  فى  م�شر  و�شعراء 

ون النيل باأبيات اأو مقطوعات اأو اإ�شارات،  يخ�شُّ

اأما �شوقى فقد جاراهم فى هذا، ولكنه بّزهم 

ق�شائده  اأروع  من  ق�شيدة  للنيل  خ�ش�ض  باأن 

واأبدعها، ق�شيدة جتمع بني الو�شف ال�شادق، 

والنظر  الفل�شفية..،  والنزعة  املبتكر،  واخليال 

اإىل النيل ككائن م�شتقل ل كعَر�ض من اأعرا�ض 

وبني  ال�شعرى  الو�شف  بني  جتمع  كما  احلياة، 

حوادث التاريخ.

اأمام  نقف  اأن  ن�شتطيع  الق�شيدة  بهذه 

�شعراء الغرب الذين تناولوا هذا املو�شوع اأمثال 

اأن  دون  نف�شه  وتيبولو�ض  وهنت  و�شلى  كيت�ض 

نخجل من تق�شري اأدبنا عن اأدبهم فى مو�شوع 

�شديد ال�شلة بحياتنا دون حياتهم.

اأهداها   ال�شهرية  القافَيّة  الق�شيدة  هذه 

�شاعرنا اجلليل اإىل العامل امل�شت�شرق مرجليوث، 

وهى تزيد على املائة واخلم�شني بيًتا من ال�شعر 

الر�شني املتني.

جتمع  نظرة  النهر  اإىل  ال�شاعر  نظر  وقد 

فيقول  الأديب،  اطالع   – ال�شاعر  خيال  اإىل 

خماطًبا النهر:

تتدفق؟ ال���ق���رى  ف���ى  ع��ه��د  اأِىّ  م���ن 

وب����������اأِىّ ك�������ٍفّ ف����ى امل�����دائ�����ن ت����غ����دُق؟

���رت من اأِم�����َن ال�����ص��م��اء ن��زل��ت اأم ف���َجّ

ع��ل��ي��ا اجل����ن����ان ج��������داوًل ت���رتق���رق؟

م���زن���ة ��������ة  ب��������اأَيّ اأم  ع��������نٍي  وب����������������اأِىّ 

وتفهق؟ ت��ف��ي�����ض  ط����وف����ان  اأى  اأم 

وب�����������اأى ن����������ْول اأن����������ت ن����ا�����ص����ج ب������ردة

يخلق؟ ل  ج����دي����ده����ا  ل��ل�����ص��ف��ت��ني 

ف���ارق���ت���ه���ا اإذا  دي�����ب�����اًج�����ا  ت�����������ص�����وُدّ 

ال�صتربق اخ�صو�صر  ح�صرت  ف���اإذا 

�صبغة ل  ت��������ب��������َدّ اآون�������������ة  ك���������ّل  ف�������ى 

ع����ج����ًب����ا واأن����������ت ال���������ص����اب����غ امل����ت����اأن����ق

�صائق اإن���������اوؤك  ل  وت���ط���ع���م  ت�����ص��ق��ى 

ينفق ولإخ��������وان��������ك  ب������ال������واردي������ن 

ع�صجًدا ف��ي�����ص��ب��ك  ت�����ص��ك��ب��ه  وامل��������اء 

املغرق! ف��ي��ح��ي��ا  ت��غ��رق��ه��ا  والأر���������ض 

وذكر ال�شاعر ما دار حول منابع النيل من 

خالف وجدل فقال:

وي�صتوى ال��ع��ق��ول  م��ن��اب��ع��ك  ُت��ْع��ي��ى 

م����ت����خ����ب����ط ف�������ى ع����ل����م����ه����ا وحم����ق����ق

للنهر،  امل�شريني  تاأليه  كان من  ما  وتذكر 

فقال:

دي�����ن الأوائ����������ل ف���ي���ك دي�����ن م�����روءة

ي���ق���وت وي������رزق؟ �����ه م����ن  ي�����وؤَلّ مل ل 

تكن مل  ������ه  ي������وؤَلّ خم����ل����وًق����ا  اأن  ل�����و 

تخلق الأل������وه������ة  م���رت���ب���ة  ب�������ص���واك 

ل���ك وال���وق���ار عباًدة ال���ه���وى  ج��ع��ل��وا 

وت����ع����ل����ق خ���������ص����ي����ة  ال�������ع�������ب�������ادة  اإن 

دان��������������وا ب����ب����ح����ر ب������امل������ك������ارم زاخ�������ر

يلحق ل  ه  م�����������ُدّ امل�����������ص�����ارع  ع��������ذب 

م�����ت�����ق�����ي�����د ب��������ع��������ه��������وده ووع����������������وده

ال���وف���اء وي�صدق ���ص��ن  ي��ج��رى ع��ل��ى 

كرمية احل�����ي�����اة  ال�����������وادى  ي���ت���ق���ب���ل 

م������ن راح�����ت�����ي�����ك ع���م���ي���ق���ة ت���ت���دف���ق

اإن هذه الق�شيدة الرائعة التى انتقل فيها 

ح�شارة  ذكر  اإىل  النيل  و�شف  من  ال�شاعر 

وهياكلها  وق�شورها  وملوكها،  واآثارها،  م�شر 

النيل..  بنهر  كله  هذا  وو�شل  وم�شاجدها، 

وبف�شلها  قلب،  ظهر  عن  حتفظ  باأن  جديرة 

اأ�شبح لنهر النيل فى الأدب العربى مكان قوى 

ممتاز.

اأن  من  ال�شاعر  يعجب  القطعة  هذه  فى   -1 •
يفي�ض  اإذ  له؛  املعروفة  الأنهار  يخالف  النيل 

فى  ماوؤها  ينق�ض  اإيطاليا  اأنهار  اأن  مع  �شيًفا، 

ال�شيف ويزيد فى ال�شتاء.

.)51( الزخرف  �شورة   -2 •
 .)27 –  25( الدخان  �شورة   -3 •

)املجلة(  من  الثامن  العدد  فى  ن�شرت   •
اأغ�شط�ض 1957.
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ق��دمًي��ا »م�����ص��ر تكتب  ق��ي��ل 

العراق  اأم���ا  ت��ن�����ش��ر..  ول��ب��ن��ان 

فيقراأ«.. هكذا كان العراق قبل 

في�صبح  احل����رب،  ت��دم��ره  اأن 

اأو  املا�صى  م��ن  حلًما  الكتاب 

حماولة  وفى  املنال،  بعيد  اأمًل 

جمموعة  قامت  ذلك،  ملواجهة 

بالرتويج  العراقى  ال�صباب  من 

مل�صروع »اأنا عراقى.. اأنا اأقراأ«، 

امل�صتقرة  الأو���ص��اع غري  رغ��م   

التى  ال��رع��ب  وح��ال��ة  �صوريا،  ف��ى 

�صببها اإعلن بريوت اإحدى املدن 

انعقدت  الأخطار،  تتهددها  التى 

ملهرجان  ع�صرة  الثانية  ال���دورة 

فى  ال���دوىل  ال�صينمائى  ب���ريوت 

اأنه  ظل ظروف غري عادية، حتى 

لكن  للتاأجيل،  نية  هناك  كانت 

اأ�صروا  املهرجان  على  القائمني 

على اإقامته.

فيلًما   57 املهرجان  فى  �صارك 

وكانت  واأجنبية،  عربية  دول  من 

املهرجان  �صمن  الأب��رز  الفعالية 

هى ح�صور الثورة امل�صرية �صمن 

برنامج »البانوراما الدولية«.

كانت  هناك،  امل�صرية  الثورة 

بعيون غربية، حيث مت عر�ض فيلم 

فريدريك  للأمريكى  »انتفا�صة« 

م���ن خلله  وي���ق���دم  ���ص��ت��ن��ان��ت��ون 

ثورة  ل�صباب  ���ص��ه��ادات  امل��خ��رج 

تفا�صيل  على  معتمًدا  يناير،   25

دقيقة ر�صم بها �صورة لواقع ثورة 

يناير امل�صرية، اأما »املن�صاعون« 

كازولو..  فران�صي�صكو  للإيطاىل 

للحياة  عامة  م�صاهد  دم��ج  فقد 

ف����ى م�����ص��ر م����ع جم���م���وع���ة من 

�صورة  قدم  مما  الثورة  تفا�صيل 

اإذن فهناك  بانورامية للأحداث، 

ذات  لتاأريخ  خمتلفان  منوذجان 

ال��ث��ورة  ج��ان��ب  واإىل  احل�����دث.. 

امل�صرية ح�صرت �صوريا عرب فيلم 

»دم�صق.. موا�صعة مع الذاكرة«. 

املخرج  ق��دم  اآخ��ر  جانب  على 

الإيرانى الكبري حم�صن خملمباف 

وفيلم  ال��ن��اع��م��ة«  »ال���ث���ورة  فيلم 

»الب�صتانى«  بعنوان  وثائقى جديد 

ال�����ذى ي��ت��ن��اول ج���ي���ًل اإي���ران���ًي���ا 

املوروثات  على  يتمرد  بداأ  جديًدا 

بنية  ف��ى  والثقافية  الجتماعية 

الدولة الإيرانية التقليدية، و�صارك 

الإن��رتن��ت،  �صبكة  ع��رب  وذل���ك 

�صخمة  ب��ح��م��ل��ة  ق���ام���وا  ح��ي��ث 

جلمع الكتب من املتربعني.

احلملة  اك��ت��م��ل��ت  وع��ن��دم��ا 

انتقلت اإىل اأر�ض الواقع، حيث  

املطلة  اأبونوا�ض  حديقة  كانت 

ع��ل��ى ن��ه��ر دج��ل��ة ال�����ص��ه��ري هى 

امل�صروع  لن��ط��لق  نقطة  اأول 

وهناك  جتمع مئات العراقيني 

بل  والأم��اك��ن،  الأعمار  كل  من 

الرغبة  ت��وح��ده��م  وال��ط��وائ��ف 

وع���ودة عراقهم  امل��ع��رف��ة،  ف��ى 

الطائفية  ع��ن  بعيًدا  ل��ل��ق��راءة 

والقتتال، كلهم متجمعون حول 

متثاىّل �صهريار و�صهرزاد.

ملونة،  م������لءات  ام���ت���دت 

وعزفت املقطوعات الكل�صيكية 

واأخذ  ال��ع��امل  مو�صيقّى  لكبار 

الكتب  وي��ت��داول   يقراأ  اجلميع 

ويتبادلها، وياأمل القائمون على 

خمتلف  اإىل  ميتد  اأن  امل�صروع 

ويعود  ال��ع��راق��ي��ة،  املحافظات 

للعراق م�صهد اعتيادى للإن�صان 

فى  ب��ك��ت��اب  مم�صًكا  ال��ع��راق��ى 

يتلفت  اأن  دون  العامة  الأماكن 

مييًنا وي�صاًرا خوًفا من جمهول 

اآت.

ميكن  هل  ال�����ص��وؤال..  ويبقى 

وهناك  تنجح  اأن  احلملة  لهذه 

العراق؟   فى  اأم��ّى  مليني  �صتة 

العراقيون  يفعلها  ه��ل  ُت����رى 

ثانية؟.

بغداد

بيروت

�لعر�ق يقر�أ من جديد

�لثورة �مل�صرية

بعيون غربية

 �ستانلى كوبريك

 حم�سن خملمباف

 اأنا عراقى اأحب القراءة
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املخرج الأمرييكى �صاحب »عيون 

كوبريك،  �صتانلى  بات�صاع«  مغلقة 

»اأودي�صة  هى  روائعه  من  باأربعة 

كاملة«  معدنية  و«�صرتة  الف�صاء« 

و«دكتور �صرتاينجلوف« و«لوليتا«. 

ع�صّى  لكنه  عبقرى  كوبريك 

على الفهم، مل ُيخِرج طوال حياته 

منها  كل  طويًل،  فيلًما   13 �صوى 

ذات���ه، كان  ف��ى ح��د  ك��ان معركة 

اآخرها فيلم »عيون مغلقة بات�صاع« 

للنجم توم كروز.

الكبري  الفنلندى  املعلم  اأم���ا 

خ�ص�ض  فقد  كور�صيماكى،  اأك��ى 

به  للحتفاء  فعالية  امل��ه��رج��ان 

من خلل عر�ض خم�صة من اأهم 

»ا���ص��ت��اأج��رت قاتًل«  اأف��لم��ه ه��ى 

و«فتاة م�صنع الكربيت«، و«احلياة 

البوهيمية«، و«رجل بل ما�ض«. 

وكان الرهان الكبري للمهرجان 

ال�صابة  اللبنانية  ال�صينما  على 

�صباب  جت��ارب  عر�ض  خ��لل  من 

ال�صينما مما ميكن اأن نطلق عليه 

ي�صتوحى  �صابة«،  نخبوية  »�صينما 

مو�صوعاتها  ال�صبان  املخرجون 

اللبنانية  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة  م��ن 

فى ظل  تقنيات جديدة  مبتكرين 

غياب التمويل. 

الدوىل  بريوت  انعقد مهرجان 

لبنان  اأن  ل��ي��ق��ول:  ع�صر  ال��ث��ان��ى 

فى  ك��م��ا  ال�صلم  ف��ى  ه��ن��ا  م����ازال 

احلرب.

 كور�سيماكى

نرمني �لعطار - والء فتحى
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الوطنى  امل��وؤمت��ر  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 

كتاب  لحت�����اد  ع�����ص��ر،  ال���ث���ام���ن 

امل���غ���رب، اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة من 

تاأ�صي�ض  عن  املغربيات  الكاتبات 

رابطة جديدة تهتم ب�صئون وق�صايا 

�صمل  جمع  اإىل  وت�صعى  الكاتبات 

الأق��لم اجل��ادة من  كل �صاحبات 

خمتلف جهات اململكة.

بياًنا  الكاتبات  اأ���ص��درت  وق��د 

ت��اأ���ص��ي�����ض رابطة  ف��ي��ه ع��ن  اأع���ل���نَّ 

على  فيه:  ج��اء  امل��غ��رب..  كاتبات 

هام�ض املوؤمتر الثامن ع�صر لحتاد 

املغرب  كاتبات  تعلن  املغرب  كتاب 

عن   ���� البيان  وّق��ع��ن  كاتبة   150  ����

اإىل  بهدف  جديد  اإط���ار  تاأ�صي�ض 

الأقلم  �صاحبات  كل  �صمل  جمع 

اململكة  اجلادة من خمتلف جهات 

وكتاباتهن،  باإبداعاتهن  والحتفاء 

اإط��ار  داخ���ل  بها  التعريف  وك���ذا 

وال�صتمرار  املتابعة  لهن  ي�صمن 

والتوا�صل عطاًء واإنتاًجا.

ا�صتطاعت  لقد  ال��ب��ي��ان:  وق��ال 

عقود  غ�صون  فى  املغربية  الكاتبة 

الثقافى  امل�صهد  ت��رى  اأن  قليلة 

كما  وكتاباتها،  بتعبرياتها  املغربى 

تطوًرا  املغربية  للإبداعية  حققت 

ملحوًظا على م�صتوى الكتابة الفنية 

والوجودية، غري  والروؤية اجلمالية 

مايزال  النوعى  احل�صور  هذا  اأن 

�� عن الهتمام  �� اإىل حد ما  بعيًدا 

امل����راأة  ت�صتحقه  وم���ا  امل�����ص��ئ��ول، 

الكتابة  باأفق  اهتمام  من  املغربية 

لديها، لهذا، نعترب �� نحن الكاتبات 

املوقعات على تاأ�صي�ض هذه الرابطة 

�� اأن اللحظة التاريخية التى نعي�صها 

جميع  على  حت��ولت  ت�صهد  وال��ت��ى 

نتوحد  اأن  منا  تتطلب  امل�صتويات، 

مفتوًحا  ف�صاًء  يكون  اإط���ار  ح��ول 

على كتابات املراأة املغربية، اإنتاًجا 

وقراءة وحتليًل وتفكرًيا وحواًرا.

الرابطة  اأن  اإىل  البيان  واأ�صار 

�صت�صكل  اأهدافها  حتقيق  اإطار  فى 

على  الكاتبات  اإنتاج  ملتابعة  جلنة 

اللغات،  وب��ك��ل  امل�صتويات  جميع 

�صدورها،  عن  الإع���لن  اأج��ل  من 

لقاءات  وتنظيم  عنها،  والكتابة 

جلنة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ت��وق��ي��ع.. 

اأعمال  توثيق  دوره��ا  يكون  اأخ��رى 

اللغات:  بكل  ال�صادرة  الكاتبات 

واحل�صانية  والأم��ازي��غ��ي��ة  العربية 

و�صع  اأجل  من  الأجنبية،  واللغات 

ت�صاهم  وبيبليوغرافيا،  معاجم 

م�صاعدة  فى  العمل  بهذا  الرابطة 

فى  وامل�صتغلني  والباحثني  الطلبة 

كتابة املراأة.

الرتجمة  جلنة  اإىل  بالإ�صافة 

وجلنة  والتوا�صل  الإع��لم  وجلنة 

تنظيم امللتقيات والندوات، وت�صتغل 

لقاءات  ترتيب  ف��ى  اللجنة  ه��ذه 

اأخرى  وجل��ن��ة  بالكاتبات  خا�صة 

لإعداد موقع خا�ض بالرابطة يكون 

كاتبة  بكل  خا�صة  مبواقع  مرتبًطا 

على حدة.

اللجنة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

ت�صم  ل���ل���راب���ط���ة  ال��ت��ح�����ص��ريي��ة 

ال�����ص��اع��رة ع��زي��زة اأح�����ص��ي��ه عمر 

العا�صمى  م��ل��ي��ك��ة  وال�������ص���اع���رة 

بديعة  وامل�����ص��رح��ي��ة  وال���روائ���ي���ة 

الطالبى  وال�صاعرة رجاء  الرا�صى 

ال��روائ��ي��ة زه���ور كرام  وال��ن��اق��دة 

والباحثة العالية ماء العينني.

�بن جلون يتحدث 

عن �ل�صعادة �لغائبة

بعنوان  ج���دي���دة  رواي������ة  ف���ى 

يتناول  امل����زدوج����ة«  »ال�����ص��ع��ادة 

العلقات  اأك��ر  املغربى  الكاتب 

علقة  وه��ى  ت�صابًكا،  الإن�صانية 

عدم التفاهم بني الزوجني، والتى 

�صائًكا  مو�صوًعا  الكاتب  اعتربها 

وعاملًيا.. وذلك من خلل العلقة 

غري  وزوجها  اأمينة  بني  الزوجية 

املتفاهمني على الإطلق.

وق��د جن��ح ال��ك��ات��ب م��ن خلل 

وجهتى  بحرفية  ينقل  اأن  روايته 

بني  التعاي�ض  ع��لق��ة  ف��ى  النظر 

ا�صتطاع  م��ا  وك��ث��رًيا  ال���زوج���ني، 

امل�صاركة  اإىل  القارئ  يجذب  اأن 

النظر  وجهتى  ف��ى  التفكري  ف��ى 

املختلفتني لبطلى العمل. 

ي��ع��ل��ق اب���ن ج��ل��ون ع��ل��ى عمله 

ب��ق��ول��ه: ل اأ���ص��ع��ى ل��لإج��اب��ة عن 

كيفية حتقيق ال�صعادة فى العلقة 

ن�صتطيع جميًعا  لن  بل  الإن�صانية، 

 �� املغرب   � بلدنا  ففى  الإج��اب��ة، 

العلقة  ف��ى   مفقود  �صيء  يوجد 

بني الرجل واملراأة.

جلون  اب��ن  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 

عام  ول��د  الأ���ص��ل  مغربى  روائ���ى 

1944، وقام بدرا�صة الفل�صفة، ثم 

انتقل ليعي�ض بفرن�صا بعد فرتة من 

اعتقاله كطالب جامعى، وهو يكتب 

الرواية وال�صعر باللغة الفرن�صية.. 

بجريدة  ال�صحفى  العمل  مار�ض 

العديد  ول��ه  الفرن�صية..  لوموند 

من الأع��م��ال اأب��رزه��ا رواي��ة تلك 

العتمة الباهرة 2001، وهى رواية 

اإىل  ا���ص��ت��ن��اًدا  ج��ل��ون  اب��ن  كتبها 

اأحد  عليه  �صردها  حقيقية  وقائع 

املعتقلني.

وي��ع��ت��رب ط��اه��ر ب��ن ج��ل��ون من 

الفرانكوفونيني  ال��ك��ت��اب  اأك���ر 

ترجمة  مت  حيث  �صهرة،  العامليني 

 43 اإىل  امل�����ص��ه��ورة  رواي���ات���ه  ك��ل 

والليتوانية  كالأندوني�صية  لغة، 

والكورية  والعربية  والفيتنامية 

والألبانية  واليابانية  وال�صينية 

وال�صلوفينية.  

ج���ائ���زة  اإىل  وب����الإ�����ص����اف����ة 

روايته  عن  ال�صهرية،  اجلونكور 

جلون  اب���ن  ح�صل  ال��ق��در،  ليلة 

يونيو  فى  )دوب��لن(  جائزة  على 

جلنة  اإ���ص��راف  حتت   2004 �صنة 

من  اأك��ر  �صم  وبا�صتفتاء  دولية 

عن  اأجنلو�صك�صونية  مكتبة   160

روايته.

�لد�ر �لبي�صاء

تاأ�صي�س ر�بطة 

كاتبات �ملغرب

 رجاء الطلبى

 زهور كرام

عزيزة اأح�سيه عمر 

رواية ابن جلون ال�سعادة املزدوجة
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الفنان  ذك��رى  تخليد  اإط��ار  فى 

اأقامت  احل�صينى  رماح  الت�صكيلى 

جمعية الهلل الأحمر الفل�صطينية 

ا للفنان الراحل حتت عنوان  معر�صً

»ملمح التحدى« فى ذكرى وفاته.. 

الفنانني  الع�صرات من  �صارك فيه 

الت�صكيليني الفل�صطينيني.

من  كبرًيا  عدًدا  املعر�ض  ي�صم 

اأعمال الفنان الراحل، وعلى الرغم 

فاإن  للوحات،  الفنية  القيمة  من 

ي�صري  وهو  مبا�صًرا  جاء  امل�صمون 

الفل�صطينيني  ماأ�صاة  اإىل  بو�صوح 

ع��رب ع��ق��ود م��ن ال��ل��ج��وء وال��ث��ورة 

واملقاومة.

ال��ف��ن��ان  اأن  امل����ع����روف  وم����ن 

املقاومة  �صفوف  فى  الراحل عمل 

ال�صهيونية،  �صد  الفل�صطينية 

العدو  مواجهة  فى  كبري  دور  ول��ه 

من  اأو  بالفن  ���ص��واء  ال�صهيونى 

خ���لل ح��م��ل ال�����ص��لح، ف��ق��د كان 

فناًنا ت�صكيلًيا ور�صاًما كاريكاتريًيا 

جريئة  واأف����ك����ار  ق��ل��م  و���ص��اح��ب 

وم��ب��ا���ص��رة ���ص��د ال���ص��ت��ع��م��ار.. 

ومنا�صل من طراز فريد

غزة

ذكرى �ملنا�صل �لفنان 

رماح �حل�صينى

اأ�صهر  »�صوويتو«  م�صرح  �صهد 

م�����ص��ارح ج���ن���وب اأف��ري��ق��ي��ا فى 

والذى  جوهان�صربج،  العا�صمة 

املا�صى،  م��اي��و  ف��ى  افتتاحه  مت 

جمموعة من العرو�ض امل�صرحية  

بعنوان »ارق�صى يا اإفريقيا« وقد 

العرو�ض من قبل فرق  مت تقدمي 

الرق�ض  ف��ن��ون  ف��ى  متخ�ص�صة 

ومنها فن الكلكيت والهيب هوب 

الرق�ض  األوان فنون  وغريها من 

املعروفة عاملًيا.

العرو�ض  اأف�����ص��ل  ب���ني  وم���ن 

ق������دم جم���م���وع���ة م����ن ���ص��ب��اب 

ومت  الكلكيت  رق�صة  اأفريقيا 

من   45 لأرواح  تكرمًيا  عر�صها 

حركات  فى  قتلوا  املناجم  عمال 

الحتجاج الجتماعى الأخرية.

كما جرى تقدمي عرو�ض لأكر 

اأى  ب��دون  راق�صة  فرقة   40 من 

اإدارة  م�صابقة لكنها حتت رعاية 

للجمهور  لتقدم  �صوويتو  م�صرح 

الفن  به  يتمتع  الذى  الراء  مدى 

ا فنون الرق�ض  املعا�صر خ�صو�صً

جوهان�صبرج

 من اأعمال رماح احل�سينى

عرو�س م�صرحية ر�ق�صة 

على »�صوويتو«

بكل  ات�صالها  وم��دى  الأفريقية، 

الأحداث التى تدور فى القارة.

الرق�صات  م�صمم  عر�ض  و 

بييه من جنوب اإفريقيا وبالتعاون 

مع فرقة من الكونغو لفن الرق�ض 

ا مميًزا ميتلئ حيوية ويعرب  عر�صً

الذى  وال���ص��ط��راب  العنف  ع��ن 

تعانى منه القارة.

ا م�صمم الرق�صات  وقدم اأي�صً

ا  عر�صً تون�ض  من  املدب  ر�صوان 

ا�صتعر�ض من خلله كل  خمتلًفا 

تون�ض  �صهدتها  ال��ت��ى  الأح����داث 

الذى  العنف  وتاأثري  الثورة  قبل 

الثورة  بعد  ال��ب��لد   منه  ع��ان��ت 

فى حماولة منه التعبري عن راأيه 

فيما يقال عن الربيع العربى.

وقد اأ�صارت اإدارة امل�صرح اإىل 

بعيدة  طريقة  ع��ن  بحثت  اأن��ه��ا 

من  اأفكارها   لتقدم  املعتاد  عن 

والرتاجيديا،  ال��درام��ا  ع��رو���ض 

للعامل  لتقدم  للرق�ض  ف��ل��ج��اأت 

اأحداث  فى  القارة  واآراء  اأفكار 

عالية  وبفنية  ال�صائكة،  ال��ع��امل 

�صعوب  خمتلف  اأم��ام  ت�صتعر�ض 

لكن بطريقة  والأزم��ات  احلقائق 

الفن  تك�صف مدى ثراء وعبقرية 

فى القارة ال�صمراء.

 رماح احل�سينى

م�سرح »�سوويتو«
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نعم اإنهن يعملن فى الإخراج وهن 

التجاهل  هذا  فلماذا  ا،  اأي�صً كثريات 

�صوؤال طرحته جمموعة من  املرير؟، 

حقوق  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ى  النا�صطات 

املراأة �صمن فعاليات مهرجان »اإنهن 

اأقيم  ال���ذى  الإخ������راج«  ف��ى  يعملن 

بالعا�صمة البلجيكية بروك�صل.

�صهد املهرجان اإقباًل ن�صوًيا كثيًفا، 

من جميع اأنحاء العامل، وكان للن�صاء 

متيًزا  الأك���ر  ح�صورهن  العربيات 

داخل هذا اجلمع »الن�صوى«.. وقالت 

اإن  املهرجان  من�صقة  مري�صون  اإيلني 

هذا احلدث ما هو اإل حماولة جلعل 

النماذج التى ُتعر�ض على ال�صا�صة ل 

وخيال  نظر  وجهة  من  ح�صًرا  تاأتى 

لأن��ه لب��د م��ن خلق �صورة  ال��ذك��ور. 

وعن  اأنف�صهن  عن  الن�صاء  تبتدعها 

العامل.

جدير بالذكر اأن ال�صبب الرئي�صى 

وراء اإقامة املهرجان، الدورة ال�صابقة 

من مهرجان كان ال�صينمائى ال�صهري، 

ال�صديد  بالغنب  الن�صاء  �صعرت  حيث 

بها،  والحتفاء  اأفلمهن  عر�ض  فى 

وكذلك فى توزيع اجلوائز، لذا جاءت 

الن�صاء من كافة الأنحاء لتقول »نحن 

هنا«.

ن�صيب  للبلجيكيات  كان  بالطبع 

»العيون  اأف��لم  عر�صت  حيث  الأ�صد 

وفيلم  كولبريج،  ل�صا�صا  املغم�صة« 

»احلديث معهن« الذى يدور فى اإطار 

اأجيال  ثلثة  بني  حميمية  حمادثات 

خ�ض  فيما  املهاجرات،  الن�صاء  من 

الهوية والتوا�صل بني الأجيال.

بعنوان  فعالية  املهرجان  وت�صمن 

فيلم  خللها  عر�ض  عربية«  »ث���ورة 

امل�صرية  للمخرجة  والثورة«  »الن�صاء 

البلجيكية »اآن فان دومنك« وفى اإطار 

الفعالية ذاتها عر�ض فيلم »مواجهة 

�صورا،  م��ارى  لل�صورية  ال��ذاك��رة«  مع 

الذى  �صورا  مي�صال  امل�صت�صرق  زوجة 

اأغتيل فى لبنان قبل ثلثني عاًما.

بروك�صل

�حتجاج �صينمائى

 ن�صوى

العاملى  النظام  مواجهة  اأن  يبدو 

القائم على القطب الواحد الأمريكى 

وهو  الثقافية  جتلياتها  تظهر  ب��داأت 

الأول  الثقافى  التبادل  فى  د  جت�َصّ ما 

ففى  واإي����ران،  رو�صيا  ب��ني  نوعه  م��ن 

العا�صمة الرو�صية مو�صكو اإ�صافة اإىل 

مدينة �صان بطر�صربج، اأقيم موؤخًرا 

الإيرانى فى مقابل  الثقافى  الأ�صبوع 

الأ���ص��ب��وع ال��ث��ق��اف��ى ال��رو���ص��ى ال��ذى 

�صيقام فى طهران اأوائل عام 2013.

لقطة من فعاليات اإنهن يعملن فى الإخراج

جانب من املهرجان

 امتلكت فرقة »اإن فى اإيه« خلطتها 

امل�صرح  من  مزيج  التى هى  اخلا�صة 

و«الفيجوال  وال��ري��ا���ص��ة  احل��دي��ث 

يحمل  ع��م��ل  ف��ى  لتقدمها  اآرت«.. 

هم  املمثلون  ال�صوء«..  »�صرعة  ا�صم 

قمة  اإىل  م�صاء  كل  يتجهون  اوؤون  ع��َدّ

جبل مرتدين بذلت خا�صة مر�صعة 

بل  ثابتة  لي�صت  األوانها  ب��الأ���ص��واء، 

اجلمهور  اأم����ا  ب��ا���ص��ت��م��رار،  ت��ت��غ��ري 

فين�صم اإليهم �صرًيا.

الليلة  فى  ف��رد  ال���800  يقارب  ما 

مب�صاحبة  اجلبل  يت�صلقون  الواحدة 

جم��م��وع��ة م���ن امل��ر���ص��دي��ن ال��ذي��ن 

ويطلقون  �صوئية  اإ���ص��ارات  يرفعون 

ال��ت��ى ت�صفى  ال��ن��ك��ات،  ال��ك��ث��ري م��ن 

ُيقَدم  وال��ذى  العر�ض،  على  البهجة 

امل�صرحى  اأدنربج  مهرجان  اإطار  فى 

الدويل.

كائنات  املمثلون  ي�صبه  اأح��ي��اًن��ا 

بعد  على  الأل���وان،  متعددة  ف�صائية 

للأعلى  باأذرعتهم  يلوحون  م�صافات 

ج�صدية  ت�����ص��ك��ي��لت  ف��ى  والأ���ص��ف��ل 

يبدون  حتى  والدللة  الرقّى  �صديدة 

اأ�صابها  ميكانيكية  �صوئية  كاإ�صارات 

اجلنون.

مغامرة  من  ج��زًءا  العر�ض  ميثل 

بها  امل�صاركون  يظل  �صوف  جمنونة 

يتذكرونها، ولكن الأكر اإثارة للجدل 

وما �صوف يظل حمًل لدرا�صات نقدية 

ملدة طويلة هو ذلك الإبداع فى العمل 

ل فريق العمل  على الإ�صاءة، حيث �صَكّ

ثنائية عجيبة ترتاوح ما بني الإ�صاءة 

الظلم  فى  التعُرّ  وحالة  الغرائبية 

العمل  فريق  ي�صعد  بينما  الدام�ض.. 

متلم�صني  للجبل  الوعرة  الت�صاري�ض 

فى  �صعوبة  هناك  تكون  طريقهم، 

اإدراكهم ككائنات ب�صرية.

�صرتا�صبورج  مدينة  �صهدت 

ثقافًيا  مهرجانًا  موؤخًرا  الأملانية 

املكتبات  بعنوان: مهرجان  ا  خا�صً

املهرجان  ل��ق��ى  وق���د  امل��ث��ال��ي��ة، 

النظري  منقطع  جماهريًيا  اإقباًل 

وتفاعًل كبرًيا من حمبى الثقافة 

والأدب باأملانيا.

ب��������داأت ال���������دورة اجل����دي����دة 

للمهرجان فى الرابع من اأكتوبر، 

وي�صهد  اأ�صبوعني  مل��دة  وت�صتمر 

وجيدة  متنوعة  واأن�صطة  فعاليات 

الأم�صيات  ب��ني  م��ا  ال��ت��خ��ط��ي��ط، 

الكتب  وع�����رو������ض  ال�������ص���ع���ري���ة 

واملناق�صات الثقافية العميقة.

التى جرت  الق�صايا  اأبرز  ومن 

مناق�صتها خلل ندوات املهرجان 

وال�صيطان  الإل���ه  ع��لق��ة  ق�صية 

اإدارة  بني جموع ال�صباب، بجانب 

احلوارات الروحية والثقافية التى 

تهم �صباب وحمبى الثقافة .

فعالياته  املهرجان  اأنهى  وق��د 

�صاجان  فران�صوا  لتكرمي  بندوة 

ذكراها  ف��ى  الفرن�صية  الكاتبة 

ديني�ض  ابنها  وبح�صور  التا�صعة، 

اأ�صهر  م��ن  مقاطع  ق���راءة  ج��رت 

اأيها  اخل���ري  »���ص��ب��اح  اأع��م��ال��ه��ا 

احلزن«.

�صتر��صبورجلندن 

مو�صكو 

 �سعار املهرجان فى بروك�سيل

»�صرعة �ل�صوء« 

تتحدى ظلمات �ملدينة

مهرجان �ملكتبات 

�ملثالية

رو�صيا و�إير�ن تتبادالن 

�الأ�صابيع �لثقافية
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ا���ص��ت��ودي��و واح����د، يدندن   داخ���ل 

اآلته،  على  عربى  �صاك�صفون  ع��ازف 

اأندوني�صى،  اأورك�صرتا  قائد  ي�صاحب 

وتدخل  املجاور  الباب  وعندما تطرق 

الأغ��ان��ى  ���اب  ك���َتّ م��ن  اث��ن��ني  �صتجد 

اأحدهما كينى، والآخر من الدمنارك 

اأغنية  من  النتهاء  و�صك  على  وهما 

قاما بكتابتها مًعا!!.. بجوارهما عازف 

عود لبنانى واآخر كورى مب�صاحبة اآلة 

تدعى  كوريا   من  تقليدية  مو�صيقية  

ل�صل�صلة  ي�صتعدون  اإنهم  جيوم،  جيا 

ع��ل��ى م�صارح  م��ن احل��ف��لت احل��ي��ة 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

املركز  داخ��ل  ال�صتعدادات  ت��دور 

�صيقدم  ال����ذى  ل��ل��ف��ن��ون  الأط��ل��ن��ط��ى 

اأقرب  املو�صيقى مبفهوم مغاير، يبدو 

للطابع الكرنفاىل القومى، فهو ي�صرك 

نيويورك

هايتى

نيوميوزيك.. 

�أمم متحدة للمو�صيقى

لعنة �لتعليم و�حلب 

فى زمن �لغ�صب

اف��ت��ت��ح الأ���ص��ب��وع الإي���ران���ى �صيد 

الثقافة  وزي������ر  ح�����ص��ي��ن��ى  حم���م���د 

توقيع  الإط��ار مت  وفى هذا  الإيرانى، 

بروتوكول للتعاون فى جمال ال�صينما 

بني رو�صيا واإيران.

على  الثقافى  الأ�صبوع  يقت�صر  مل 

فقط،  الإي��ران��ي��ة  ال�صينما  مهرجان 

احلياة«  »اأي���ام  بفيلم  افُتِتح  وال���ذى 

ثادى، وعر�صت  �صينج  برويز  اإخراج 

دونى«  من  »هنا  اأف��لم  خلله،  من 

و«ال�صيد يو�صف« و«حتت �صوء القمر«، 

بل  احلرير«..  و«طريق  و«الزهامير«، 

للفن  ا  معر�صً ا  اأي�صً الأ�صبوع  ن  ت�صَمّ

التاريخ  متحف  ف��ى  اأق��ي��م  الإي��ران��ى 

�صناعات  و�صمل  املعا�صر  الرو�صى 

ور�صًما  ون��ح��ًت��ا  وم��لب�����ض  ي���دوي���ة، 

مع  الأ�صبوع  هذا  وتزامن  وت�صويًرا، 

ي�صادف  الذى  املو�صيقى  يوم  اإحياء 

الذكرى املئوية لإن�صاء متحف جلينكا 

املو�صيقية،  للثقافة  ال�صهري  الرو�صى 

و���ص��ارك��ت ف��ى اإح���ي���اء ال���ذك���رى كل 

ودول  رو�صيا  فى  املو�صيقية  املتاحف 

الحتاد ال�صوفيتى ال�صابق.
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�سعار التبادل الثقافى الإيرانى 

الرو�سى

لقطة من فيلم اأيام احلياة �سمن 

اأن�سطة الأ�سبوع الثقافى الإيرانى

امل�ساركون فى  مهرجان اإيقاع واحد

كل اجلن�صيات والألوان والطوائف فى 

هذه الفعالية  »اإيقاع واحد«.

احلكومة  ت��رع��اه  امل�����ص��روع  ه���ذا 

الفيدرالية الأمريكية حيث اختري 32 

مو�صيقًيا من 21 دولة ميثلون القارات 

بني  بالعدل  مق�صم  العدد  اخلم�ض.. 

مًعا  يجتمعون  فهم  والن�صاء،  الرجال 

لنوعية  والت�صجيل  والإن��ت��اج  للكتابة 

املو�صيقى  هى  املو�صيقى  من  حمددة 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��ك��ل ���ص��ع��ب ع��ل��ى ح��دة، 

ياأتى  بعد ذلك  بلد،  وكل  قومية  ولكل 

الرتويج لهذه املو�صيقيات كّى ي�صمعها 

ويتعرف عليها ال�صعب الأمريكى.

ال�صخامة،  ���ص��دي��د  ه��ن��ا  الإن���ت���اج 

ب��ه��ج وات«  ت�����ص��ف »اأدي����ت����ى  ه��ك��ذا 

مومباى  م��ن  وال��راق�����ص��ة  امل��ط��رب��ة 

اآلت  راأي��ت  »لقد  وت�صيف:  احل��دث، 

و�صمعت  قبل  من  اأره��ا  مل  مو�صيقية 

اأننى  لو  قبل..  اأ�صمعها من  اأنغاًما مل 

فى  املو�صيقية  املوازين  هذه  كل  قلت 

الهند ف�صيح�صبوننى خمتلة«. 

الذين  املو�صيقيني  ه���وؤلء  معظم 

 35 وال���  ال���19  بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 

مل يذهبوا من قبل للوليات املتحدة، 

ركب  اأن  له  ي�صبق  مل  بع�صهم  اإن  بل 

اأمريكا  يعرفون  هم  اأ���ص��ًل!!  طائرة 

نينا  تقول  هكذا  فقط..  الأف��لم  من 

الكينية،  وامل��وؤل��ف��ة  املغنية  اأوج����وت 

وت�صيف: علينا اأن جنتمع يومًيا لنجد 

مو�صيقى  وك��ذل��ك  م�صرتكة  اأر���ص��ي��ة 

م�صرتكة.

اجلولت تبداأ من بروكلني وتنتهى 

بوا�صنطن،  م����روًرا  اأولن����دو  ب��ولي��ة 

بع�ض  ت���ق���ام  و����ص���وف  وف���لدل���ف���ي���ا، 

احل���ف���لت ف���ى ك���ربي���ات امل���دار����ض 

ال��ث��ان��وي��ة واجل��ام��ع��ات اإ���ص��اف��ة اإىل 

املو�صيقية  واملهرجانات  املتنزهات 

الأمريكية. 

ي�صارك هوؤلء الفنانني خم�صة من 

لوا �صوت  ّ املو�صيقيني الأمريكان ليو�صِ

اأمريكا.

ميتد  واحد«  »اإيقاع  الربنامج  هذا 

لعامني بتكلفة 1،25 مليون دولر، اإنها 

دبلوما�صية الفن والثقافة.

لكاتب  جديدة  رواي��ة  التعلم«،  »لعنة   

اأكر  اأحد  فيكتور  جارى  اجلنوبية  اأمريكا 

يتناول  هايتى،  جزيرة  فى  ق��راءة  الكتاب 

الكاتب  من خللها جزًءا من ق�صة حياة 

نف�صه حتديًدا فرتة انتقاله من الطفولة اإىل 

ال�صباب، وتدور عما تعلمه الفتى من احلى 

الذى يعي�ض فيه ومن اأَثّر فيه وجعله مقبًل 

عن  ال��روائ��ى  يكتب  كذلك  الكتابة،  على 

الجتماع  اأ�صتاذ  اأبيه  مع  ال�صائكة  علقته 

تبدو  وعَلّمه - بطرق  ��ر فى حياته  اأَثّ الذى 

غريبة - كثرًيا من اأ�صرار احلياة.

يتناول املوؤلف فى الرواية كيف اأن والده 

كان يقراأ له كل يوم من كتاب يقول له: اإنه 

تاريخ العائلة، لكن عندما كرب واأخذ يقراأه 

بنف�صه اكت�صف اأن اأباه كان يقراأ له اأ�صياًء 

اأخرى غري التى فى الكتاب.

من  الكثري  تعلم  اإن��ه  ال��ك��ات��ب:  وي��ق��ول 

كثري  عن  خمتلفة  بطريقة  احلياة  اأ�صرار 

من ال�صباب، لذا فهو يعترب التعليم ومعرفة 

ويعطى  بالآخر  ي�صعر  ل  لعنة ملن  احلقيقة 

له احلب من كل قلبه.

فيليب  ن�صر  دار  عن  ال��رواي��ة  �صدرت 

�صفحة   288 فى  الفرن�صية،  باللغة  راى، 

وفى طبعة �صعبية معروفة لدى القراء فى 

هايتى. 

1958 وهو  يوليو   9 ولد  فيكتور،  جارى 

ابن رينيه فيكتور عامل الجتماع، وي�صنف 

على  ق��راءة  الأك��ر  الروائيني  من  كواحد 

نطاق وا�صع فى هايتي.

الهند�صة  ف��ي��ك��ت��ور  ج�����ارى  در������ض   

حالًيا  ويتوىل  ك�صحفى  وعمل  الزراعية، 

من�صب رئي�ض حترير »لوماتان« اليومية.. 

وال�صينما  ل���لإذاع���ة  ك��ات��ب  ��ا  اأي�����صً وه���و 

والتليفزيون.

ح�صل على العديد من اجلوائز اآخرها 

جائزة الأدب الكاريبى عن روايته »اأجرا�ض 

من  العديد  ول��ه   ..2008 ع��ام  ال��ربازي��ل« 

 2008  -1990 بني  الفرتة  ففى  الأعمال: 

قدم لقرائه 31 رواية، و6 اأعمال م�صرحية، 

و9 جمموعات ق�ص�صية ق�صرية، ودرا�صة 

واحدة.

الكاريبى  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  ه��اي��ت��ى  ت��ق��ع 

باأمريكا اجلنوبية.
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الطفل  يعود  عاًما،   14 بعد غياب 

فرن�صا  اإىل  ال�����ص��غ��ري  الأف���ري���ق���ى 

الر�صوم  وف��ن��ان  ال��ك��ات��ب  اأع���اد  فقد 

�صخ�صية  اأو�صولوت  مي�صال  املتحركة 

ال�صهرية  الكارتونية  اأف��لم��ه  بطل 

من  واأخري  ثالث  فى جزء  »كريكوتو« 

�صل�صلة اأفلم هذا البطل.

وكان الفنان قد بداأ قبل 14 عاًما 

فى تقدمي فيلم »كريكوتو وال�صاحرة«، 

ثم قدم فيلًما ثانًيا بعنوان »كريكوتو 

جلمهور  يقدم  هو  وها  واحليوانات«، 

الكارتونية  ال�صخ�صية  ه��ذه  حمبى 

الكبار  ل����دى  وامل��ح��ب��ب��ة  اجل��ري��ئ��ة 

بعنوان:  ال��ث��ال��ث  اجل���زء  وال�����ص��غ��ار 

»كريكوتو والرجال و الن�صاء«.

طفل  الأع������م������ال  ت���ل���ك  وب����ط����ل 

�صجاعة  بكل  ي��ق��وم  �صغري  اأف��ري��ق��ى 

احلقائق  باكت�صاف  طفولية  وعفوية 

وملب�صات احلياة املاكرة من حوله، 

يكت�صف  اجلديد  فيلمه  فى  هو  وه��ا 

�صحر وجمال املو�صيقى.

وقد اأعلن الفنان مي�صال اأو�صولوت 

خمرج  ي��ق��دم  اأن  ال��ت��ام  رف�صه  ع��ن 

وموؤلف اآخر هذا العمل، فرغم اإعلنه 

اأن  اأنه يرف�ض  اأكد  العمل الأخري  اأنه 

ال�صخ�صية،  ه��ذه  غ��ريه  اأح��د  يقدم 

لأنها بب�صاطة �� كما يقول �� �صخ�صيته 

اأفلمه  فى  يقدمها  التى  احلقيقية 

واأنه  ا   خ�صو�صً املتحركة..  للر�صوم 

عا�ض طفولته كاملة فى غينيا وعا�ض 

والفطرة  الإفريقية  باحلياة  وت��اأث��ر 

ال�صحيحة ال�صجاعة. 

وقد حقق فيلماه ال�صابقان جناًحا 

النظري،  منقطع  جماهريًيا  واإق��ب��اًل 

اإىل لعبة  حيث مت حتويل بطل العمل 

فيديو، واإىل عمل مو�صيقى وم�صرحى 

ناجح، حتى الق�ص�ض امل�صورة نفذت 

جميًعا من دار الن�صر التى طبعتها.

ق�ص�ض  �صل�صلة  الفنان  قدم   كما 

م�����ص��ورة ت��ع��دت اخل��م�����ص��ة اأع��م��ال 

تتوجه  ه��ى  و  ال�صخ�صية،  تلك  ع��ن 

للأطفال دون الرابعة وحتى ال�صاد�صة 

من العمر.

مي�صال  الفنان  اأن  املعروف  ومن 

 1943 ع��ام  بفرن�صا  ول��د  اأو���ص��ول��وت 

واأحبها  املتحركة  الر�صوم  فن  ودر�ض 

اإخراج  فى  �صبابه  منذ  وعمل  كثرًيا، 

بجانب  وله  املتحركة  الر�صوم  اأفلم 

من  اأك���ر  كريكوتو،  اأف���لم  �صل�صلة 

امل��ج��ال، كما  ف��ى ه��ذا  اأف���لم  �صبعة 

راأ����ض خ��لل ال��ف��رتة م��ن ع��ام 1994 

الدولية  ال��راب��ط��ة   2000 ع��ام  حتى 

لأفلم الر�صوم املتحركة.

واأعماله  اأفلمه  اأفكار  ياأخذ  وهو 

ا  خ�صو�صً اإفريقيا  فنون  من  املميزة 

عا�ض  حيث  منها  الغربية  املنطقة 

فيها فرتة طويلة من طفولته.

 مهرجان �خلريف �لــ22

نوفمرب   19 من  الفرتة  فى  تبداأ 

فعاليات  ال��ق��ادم  دي�صمرب   2 وحتى 

الذى  ال�صنوى  اخل��ري��ف  م��ه��رج��ان 

العام  ه��ذا  ويقام  فرن�صا..  تنظمه 

حتت رعاية جمعية الرتابط الثقافية، 

وتتميز هذه الدورة بتكثيف الأن�صطة 

اخلا�صة بال�صباب واإبداعاتهم.

 من املعروف اأن املهرجان يختار 

كل عام �صيف �صرف لرياأ�ض فعاليات 

جمموعة  مناق�صة  ويتم  املهرجان 

مَتّ  وقد  اأعماله،  اأف�صل  من  خمتارة 

الفرن�صية  وال�صاعرة  الأديبة  اختيار 

جان بنامور لرتاأ�ض املهرجان وقامت 

وهو  له  عنوان  باختيار  بدورها  هى 

اإىل  اإ�صافة  احل��ري��ة«..  و  »الكلمات 

فى  لها  امل�صاركني  ال�صيوف  قائمة 

خمتلف فعالياته لهذا العام.

وقد مت الإعداد للقاءات ومناق�صات 

جماعية  وق��راءة  اأدبية  كتابة  وور�ض 

تدور حول العنوان الرئي�صى، بجانب 

والعرو�ض  الثقافى  املقهى  جتمعات 

التى  ال�صعرية  والندوات  امل�صرحية 

الثقافية  الأماكن  من  بالعديد  ُتْعقد 

والتى  الفرن�صية  امل��دن  خمتلف  فى 

من  النظري  منقطع  اإق��ب��اًل  ت�صهد 

والثقافة  ل���لأدب  امل��ح��ب  اجل��م��ه��ور 

العلمية  وق�صاياها  اأ�صكالها  بكافة 

عدد  ي�صل  حيث  املتنوعة،  والأدبية 

منذ  املهرجان  ه��ذا  فى  �صارك  من 

من  يقرب  ما  عاًما   21 منذ  ن�صاأته 

ربع مليون م�صارك كل عام.

الفرن�صية  ال�صحافة  اأجرت  وقد 

ال�صرف  �صيفة  مع  عديدة  ل��ق��اءاٍت 

جان بنامور، �صاحبة كتاب التمردات 

اأن  اإىل  ال�صاعرة  واأ�صارت  الفردية، 

يعود  امل��ه��رج��ان  لعنوان  اختيارها 

لتكون  تكتب  فهى  ن�صاأتها  لطبيعة 

احلياة،  م�صئوليات  من  حرية  اأك��ر 

عن  للبحث  طريقها  ه��ى  فالكتابة 

احلرية.

اإن  قالت:  املهرجان  اإدارة  وحول 

كبرية  مفاجاأة  مبثابة  احل��دث  هذا 

لتحقيق  �صعى  لها فاجلميع  بالن�صبة 

كل  توفري  وتخيلته من  ما طلبته  كل 

�صيء حتى دعوات الأ�صخا�ض الذين 

اإنه  طفولتها،  و���ص��ارك��وه��ا  حتبهم 

تكرمي خا�ض للأديب.

جان  الكاتبة  اأن  بالذكر  جدير 

باإحدى   ،1952 ع��ام  ول��دت  بنامور 

واأم  تون�صى  اأب  من  اجل��زائ��ر  م��دن 

الفرن�صية،  باللغة  وتكتب  اإيطالية، 

ثم  الأدب  بتدري�ض  فرتة  عملت  وقد 

والق�ص�ض،  ال�صعر  لكتابة  توجهت 

ول���ه���ا اأك�����ر م���ن ع�����ص��رة دواوي�����ن 

عام  وح�صلت  ق�صرية،  وق�ص�ض 

عن  اليوني�صيف  جائزة  على   2001

 2009 ع��ام  وف��ى  »وظ��ل��ت«،  روايتها 

�صارانت  بواتو  جائزة  على  ح�صلت 

عن رواية »لغ�صل الظلل«.

باري�س

عودة �لطفل  �الأفريقى

 الكاتبة الفرن�سية جان بنامور

 �سعار مهرجان اخلريف

 عودة �سخ�سية الطفل الأفريقى 

كرييكو

 خمرج الر�سوم املتحركة الفرن�سى 

مي�سال اأو�سلوت
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ها �أنا �آ تيك يا �أمي

فى �لثالثة �صباًحا كل ليلة

�أجر �صعري �لطويل

�لطويل

على  �لو�طئة  �لأزه���ار  يالم�س  �ل��ذي 

�لأر�س

و�أنت كلما �صكوت لك منه

ل تق�صيه

�جدليه جد�ئال

ثقله  من  �ملعتلة  قدماي  تتخفف  رمب��ا 

�لأبدي

�أنا �أرتدي زًيا �أحمر

لي�س بالق�صري متاًما

ُيطلق �للون على وجهي �صخاء

ل يدع �لذئب يتخفى ليجدين

�أبدو جميلة جًد�

ل �أ�صدق ماء �لنهر

و�لقمر �صديقي

حني �أنظر �إىل �صورتي

و�آتيك عن طريق �لب�صتان

فى �لثالثة �صباًحا

لم  أحلــــظ  ذئـبـــــًا  يــا  أمـــــى 
بهية طلب

�أحياًنا �أن�صى

و�أنام قليال

لأرتاح من بحثي �لد�ئم

عن زهرة تليق بي

لأهبها ��صمي

ل �أعرف ما يوقف �لذئب

هل نظارة �لقر�ءة تخفي لون عيني

�أم كلماتي �حلارقة

�لتي �أكتبها

�صفحة  على  �ملخبوءة  �أنفا�صه  تلحظ 

�لنهر

تك�صف كذباته �لد�ئمة

يعرف رحلتي بالب�صتان كل ليلة

�أن متوت ذ�كرتي �حلافظة  هل ينتظر 

لألعيبه

�أنا متعبة جًد� يا �أمى

فعلت كل �صيء ليقرتب

رت ثوبي �لأحمر ق�صَّ

 وتغنجت ب�صوت د�فئ كحلم

�إىَلّ  تنزل  �أن  �لع�صافري  �أناجي  حني 

لنتغنى مًعا

يت بانحالل غَنّ

ور�ق�صت �لأ�صجار �لثابتة

حتى �بُتليت بالرغبة

�أنا متعبة جًد� يا �أمي

خبئيني فى ح�صنك لأنام

وغًد� �أخربي �لذئب

كيف يجدين
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ال�صفحات  ف��ى  كالفينو  اإي��ت��ال��و  ا���ص��ت��ط��اع 

االفتتاحية من روايته املراوغة )م�صافر فى ليلة 

�صتوية( اأن يجعل اأى قارئ جاد ي�صعر كما لو كان 

قد تعرى.. اأو كما لو كان فى بداية عملية اإغراء 

باقرتاب  يح�س  �صوف  ح��دث،  اأى  ففى  كامل، 

االإثارة، ورمبا االإح�صا�س بدغدغة كاملة ملراحل 

قراءة الرواية، و�صوف يجد نف�صه يدندن بقوله: 

)عليك اأن ت�صبط ال�صوء املنا�صب حتى ال جتهد 

عينيك، وعليك عمل ذلك االآن، الأنك مبجرد اأن 

تن�صغل بالقراءة ف�صوف ال ت�صتطيع اأن تتزحزح، 

يقطع  �صوف  �صيء  اأى  االآن  ت�صت�صعر  اأن  وعليك 

البحث عن  القراءة، مثل  عنك اال�صرت�صال فى 

املنف�صة،  وكذلك  مدخًنا،  كنت  اإذا  ال�صيجارة 

واأى �صيء اآخر؟ هل عليك اأن تتبول؟ وهو كذلك، 

فاأنت اأعلم باأمورك(.

االإح�صا�س  بناء  ف��ى  االآن  كالفينو  وي�صتمر 

اإىل اللحظات التى تلت  بالتوتر، وذلك بالعودة 

)اأنت  ماألوفة،  م�صاعر  ب��اإث��ارة  الكتاب  �صراء 

اإ�صارات  اأمام عجلة القيادة، فى انتظار  جتل�س 

من  الكتاب  ت�صتخرج  واأن��ت  ال�صوئية،  امل��رور 

فى  وتبداأ  ال�صفاف،  الغالف  ومت��زق  احلقيبة، 

نف�صك  جت��د  و���ص��وف  االأوىل،  ال�صطور  ق���راءة 

غارًقا فى عا�صفة هوجاء(. 

هادًئا،  حجرتك،  ف��ى  االآن  )اأن���ت  وبعدئذ 

ال،  الكتاب،  من  االأوىل  ال�صفحة  تفتح  و�صوف 

اأن  تريد  فاأنت  االأخ��رة،  ال�صفحة  تفتح  �صوف 

)�صوف  ثم  الكتاب(  �صفحات  ع��دد  ما  تعرف 

ت�صتعر�س  و���ص��وف  ي��دي��ك،  ف��ى  ال��ك��ت��اب  تقلب 

اجلمل املكتوبة على الغالف اخللفي.. وبطبيعة 

الكتاب،  تفح�س  م��ن  احل��ال��ة  ف��ه��ذه  احل����ال، 

ما  ق��راءة  قبل  الكتاب  ا�صتطالع  حماولة  ومن 

بداخله، هى جزء من لذة قراءة كتاب جديد، 

تاأخذ   - املبدئية  اللذائذ  جميع  مثل   - ولكنها 

مدتها املثالية، من حيث قدرتها على متثل وفهم 

اأحداث الكتاب(.

اإىل  كتاباته  فاإن كالفينو مي�صى فى  ولذلك، 

التى  النتائج  تلك  نتائجها،  اإىل  تو�صل  اأج��زاء 

توؤثر فى القارئ، وت�صتثره لكى يقلب ال�صفحة 

من البداية.. وي�صبح التناق�س فجاأة، وا�صًحا.. 

نحن نقراأ عن ا�صتعداداتنا للقراءة، وكيف يوؤثر 

التى  ال�صفحات  تخطينا  ولو  حتى  علينا،  ذلك 

جتعلنا متوترين، وكل ذلك يجعلنا نظهر مبظهر 

الروائية،  اأفكارى  لي�س  يهمنى  ما  ولكن  فاتن، 

املراوغة  ه��ذه  بب�صاطة  وه��و  اآخ��ر،  �صئ  ولكنه 

وي�صبح  ال���روح���ي..  اللعب  ه��ذا  امل��ع��اين،  ف��ى 

ذلك ممكًنا، فقط، حينما ميكن اأن يكون ذلك 

متباداًل، وهذا يتحقق - فقط - حينما يتاأ�ص�س 

على ق��وة ال��رواي��ة ول��ذة االإق��ن��اع، وال��ق��درة على 

لو  الأنك  االإ�صاءة،  )ا�صبط  يقول  وهو  التنومي، 

غرقت فى القراءة فلن يزحزحك �صيء(. 

حينما  التعرى  عر�س  يثرنا  اأن  ميكن  وكما 

حتت  املتعة  لهذه  املحرمة  الفاكهة  اأن  نتفهم 

يلعب  اأن  ميكن  كالفينو  ف��اإن  االأغطية،  ومي�س 

تفهم  طريقة  نعرف  الأن��ن��ا  اللعبة،  ه��ذه  معنا 

ال�صمر وحتويل اأحا�صي�صه اإىل جناحات تنبثق 

من تفهم القراءة. 

معناها  اأحت��دث هنا عن  واأن��ا   � ال��ق��راءة  اإن 

الواقعى  لي�صت ا�صتمراًرا لليومى بو�صائل اأخرى، 

االإن�صان،  يفعله  اآخر  �صيًئا  بب�صاطة  لي�صت  اإنها 

مثل جمع الغ�صيل، اأو تاأمل و�صفة ما، اأو الك�صف 

عن �صغط اإطارات ال�صيارة اأو حتى التحدث اإىل 

�صديق تليفونًيا.. اإن القراءة هى تغر فى حالة 

االإن�صان ب�صدد موقف معني، نادًرا ما يحدث. 

من يعرف ملاذا؟ 

بتحريك  نبداأ  حينما  حتدث  اأ�صياء  عدة  اإن 

اإىل  اليومى  عاملنا  من  االأوىل  الكلمات  خيط 

عامل الكتابة، فنحن نخترب عملية التحويل � رمبا 

التكثيف  عملية  ورمبا  للمدارك،  تو�صيع  عملية 

للواقع،   املعتاد  فهمنا  عملية  من  ذلك  وناأخذ   �

العادة  حيز  م��ن  ب��ال��زم��ن  اإح�صا�صنا  ون��ح��ول 

والذى  للوعي،  املت�صل�صل  اإدراكنا  اإىل  والتكثيف 

اأنف�صنا  وجن��د  املت�صامي..  بالتحويل  ي�صمى 

تعديل  على  قادرين  اأكرث متيًزا،  ب�صكل  اأخ��ًرا، 

مفاهيمنا بح�صب املعانى التى ت�صكل العامل. 

ه���ذا  غ�����ور  اأ�����ص����رب  اأن  اأح��������اول  و�����ص����وف 

ال��ت��ح��ول ب���درا����ص���ة ح��ال��ة رواي�����ة ���ص��ول بيلو 

 .  Humboldt.s Gift
ن�صره  ال���ذى  ال�صعبية  االأغ���ان���ى  ك��ت��اب  اإن 

حدًثا  ك��ان  الثالثينيات  ف��ى  في�صر  هامبولد 

والذى كنت  يتمناه اجلميع،  ما  كان  لقد  مهًما، 

اأنتظره ب�صغف بالغ، فقد كان كاتًبا طليعًيا، كان 

جاًدا،  عاداًل،  اأنيًقا،  وكان  اجلديد،  اجليل  اأول 

�صخًما، مثقًفا، وقد تابعت اجلرائد كلها كتابه، 

ون�صرت عنه املقاالت، وظهرت �صورته فى جملة 
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بقلم: �سفن بريكات�س

ترجمة: مفــرح كــرمي 

�إيتالو كالفينو
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التاميز بدون اأى نقد، كما ن�صرت فى النيوزويك 

مزينة باملدائح.

يكن  ومل  وي�صكون�س،  جامعة  فى  طالًبا  كنت 

وقد  ن��ه��ار،  ليل  االأدب  غ��ر  �صيء  ب��اىل  ي�صغل 

للنظر  ج��دي��دة  ط��رق  اإىل  هامبولد  اأر���ص��دن��ى 

وكنت  بالغة،  ن�صوة  فى  كنت  لقد  االأ�صياء،  اإىل 

وعلى  موهبته،  على  حظه،  ح�صن  على  اأح�صده 

�صهرته.. ولقد �صافرت اإىل ال�صرق فى مايو لكى 

رمادًيا،  اأتوبي�ًصا  ركبت  ولقد  عليه،  نظرة  األقى 

الرحلة  وا�صتغرقت  �صكرانتون،  طريق  و�صلكنا 

مهًما،  ذلك  يكن  ومل  �صاعة..  خم�صني  ح��واىل 

قد  اأك��ن  ومل  مفتوحة،  االأتوبي�س  نوافذ  كانت 

االأ�صجار  وكانت  قبل،  من  حقيقية  جبااًل  راأيت 

فى حالة اإنبات الرباعم، كانت مثل ال�صيمفونية 

الرعوية لبيتهوفن، ولقد اأح�ص�صت اأننى ح�صلت 

على حمام من اخل�صرة الدائمة.

وي�صتمر �صارىل �صيرتاين فى رواية بيلو الأكرث 

من خم�صمائة �صفحة، ولكننى �صوف اأتوقف هنا، 

لي�س من اأجل اأن اأبني وجهة نظرى فى الرواية، 

ولكن  فيها،  الدائر  ال�صراع  اأو  �صخ�صياتها،  اأو 

اأو  بداخلي؟!،  ما  يتغر  كيف  ال�صوؤال:  الأط��رح 

كيف يتغر جوهر �صخ�صيتى اأثناء القراءة عما 

كنت حلظة البدء فى القراءة؟!. 

م��ن��ا، ه��و جت��رب��ة غ��ر حم���ددة، وغ��ر دقيقة، 

�صواطئ  اإن  وامل��ف��اه��ي��م..  ب��االأف��ك��ار  وخمتلطة 

املعانى تبدو كما لو كانت خميطة بعنا�صر غر 

مبا�صر،  غ��ر  ب�صكل  تظهر  باأ�صياء  مرتابطة 

جتاهلها،  مي��ك��ن  ك��م��ا  م��الح��ظ��ت��ه��ا،  ومي��ك��ن 

والنتيجة، اإذا مل ن�صعر بنداء قوى اإىل �صيء ما 

اأرقى ومنتلك القدرة على الكفاح ب�صكل م�صتمر 

خارج  العامل  نحيى  اأننا  ذلك،  فمعنى  ناحيته، 

عن  بعيدة  �صرورية  كفو�صى  اهتمامنا  مركز 

اأن  حلقيقة  كنتيجة  بها،  االإم�صاك  على  قدرتنا 

كان  اإذا  ذل��ك،  بعد  لنا  ينك�صف  �صوف  املعنى 

�صينك�صف اأبًدا.

عملياتنا  ف���ى  ي��ك��م��ن  ال��ت��م��ي��ز  ع��ن�����ص��ر  اإن 

فيها  اأفكر  كلها، )�صوف  االأ�صا�صية فى حيواتنا 

غًدا اأو االأ�صبوع القادم، ولي�س االآن(.

بالقطع   � يختلف  الرواية  فى  املعنى  بناء  اإن 

وذلك  فنية  حقيقة  يبنى  فاملوؤلف  ذل��ك،  عن   �

فى  يتحول  وه��و  الرتكيز،  اأ�صلوب  با�صتخدام 

احلقيقة  وه��ذه  االأزم��ن��ة،  م��ن  خمتلفة  اأج���واء 

بهذه  ولكن  للحياة،  رمز  الواقع  فى  هى  الفنية 

اإىل  ي�صر  الرواية  فى  �صيء  فكل  اال�صتثناءات، 

فى  دور  ك��ل  مالحظة،  ك��ل  جملة،  ك��ل  معنى: 

االأحداث يخدم قيمة جمالية وفكرية. 

وحتيلها  ط��ارئ��ة  ح��ال��ة  ك��ل  تن�صئ  ف��ال��رواي��ة 

العامل  بني  منيز  اأن  ن�صتطيع  ونحن  معنى،  اإىل 

للن�س،  الداخلى  والعامل  اخلارجى  احلقيقى 

القراءة..  وطريقة  ال��ق��راءة،  ف�صل  ف��ى  حتى 

ويعرتف �صانت اأوج�صتني � فى واحدة من اأ�صهر 

اأمربوز  �صانت  � بده�صته حينما يرى  اعرتافاته 

عا�س  �صفتيه..  يحرك  اأن  ب��دون  ��ا  اأي�����صً ي��ق��راأ 

430م،  اإىل  م   354 م��ن  اأوغ�صطني  القدي�س 

ومالحظته ال�صغرة تلك تقدم �صيًئا مهًما عن 

اأ�صبحت  عال  ب�صوت  فالقراءة  القراءة.  تطور 

بالن�صبة  ا  وخ�صو�صً االأي��ام  ه��ذه  ماألوًفا  �صيًئا 

اأو هوؤالء الذين ال  لالأطفال، والبالغني االأميني، 

الآخر..  اأو  ل�صبب  الأنف�صهم  القراءة  ي�صتطيعون 

فاإن  �صمت،  فى  تتحركان  ب�صفتني  تقراأ  ولكى 

من  �صئيل  ق��در  على  حت�صل  اأن��ك  ذل��ك  معنى 

املفردات والنحو. 

وهذا االنتقال من النطق اخلارجى اإىل النطق 

ال�صامت واملح�صو�س بحركات ال�صفاه الداخلية 

والتى تدل عليها حركات العينني لالأمام وللخلف 

تعترب زيادة معربة فى فعل القراءة.

اأ�صاب  ال��ذى  املفاجئ  ال��درام��ى  التغر  اإن 

من  وا�صًحا  كان  الفهم،  على  اخلا�صة  قدراتى 

البداية، فقد وقعت اأحا�صي�صى كلية فى اأ�صر هذا 

ال�صوت وما يخربنى به، �صوت ت�صارىل احلميم 

اأن يوؤثر يّف باإيقاعاته التى كانت  الذى ا�صتطاع 

متلوؤين، فهو »كاتب طليعي، وه��واالأول فى جيل 

وجاًدا،  و�صخًما،  وعاداًل،  وكان جمياًل،  جديد، 

هذه  بكل  مملوًءا  الرجل  كان  ومتعلًما  وحكيًما، 

ال�صفات«.

م�صتمدة  اأف��ك��ارى  واأ�صبحت  ت��غ��رت،  لقد 

التغر  هذا  ومع  غرائزي،  وكذلك  اأفكاره،  من 

اأح�ص�صت باملظاهر اليومية للحا�صر، حتت هذا 

القلق الالزمنى لالأحداث وجتليها كما يجب اأن 

تكون.. وحينما نقراأ- حتى ولو- جماًل قليلة من 

دائرة  ندخل  باأنف�صنا  نح�س  فاإننا  لبيلو،  عمل 

يح�صه  ال��ذى  العامل  نف�س  وه��و  ال��رواي��ة،  ع��امل 

فى  القبيلة  فى  ال��راوى  يبداأ  حينما  امل�صتمعون 

ا�صتدعائه حينما يحكى لهم وهم ملتفون حول 

موقد النار. 

التحول  ه���ذا  م���ع  ال���واق���ع  ت��ك��ث��ي��ف  وي���اأت���ى 

باالإح�صا�س بالزمن ومرتبًطا به، وهذا االرتباط 

اأو التقارب الزمني،  لي�س هو الرابط الفيزيقى 

فال�صهور ال تعنى اأبًدا االأيام )لقد كنت اأح�صده 

ولقد  �صهرته  وعلى  موهبته،  على  حظه،  على 

 - اإل��ي��ه  الأن��ظ��ر  مايو  �صهر  ف��ى  �صرًقا  �صافرت 

احلافلة  بى  انطلقت  وقد  بقربه،  الأك��ون  ورمب��ا 

� الكئيب، الواقع  على طريق �صكرانت..« الواقع 

كاأنه  والذى يحرك كل �صيء  بالعقبات،  ل  املحَمّ

ي�صكله اخليال  والذى  العروق،  املقطر فى  الدم 

واالإيقاع ويتحول بداخلنا اإىل حالة لذيذة.

دقيقة  غ���ر  ل��ي�����ص��ت  اأخ������ًرا،  ف��ال��ك��ل��م��ات، 

بال�صرورة، حتى ولو كانت اقتبا�صات قليلة كتلك 

معنى  بناء  اأ�صميه  ما  تغر  فهى  اأق��راأه��ا،  التى 

العامل.

ولكى نتابع القراءة بوعي، كما يجب علينا اأن 

نفعل، فاإن علينا اأن نتفهم جوهر العمل االإبداعى 

الذى و�صعنا اأنف�صنا بني يديه، واأن ُنْعمل حا�صة 

احلياة  بني  بها  نواجه  اأن  ن�صتطيع  التى  الوعى 

بوا�صطتها  ن�صمح  وال��ت��ى  االأ�صلية  والعاطفة 

للنف�س لكى متلى مفهومها للعامل علينا.. يجب 

الروائية،  ال�صخ�صية  نظر  وج��ه��ة  نتفهم  اأن 

مل�صار  بالن�صبة  نحن  نظرنا  وجهة  كانت  لو  كما 

الرواية، وهذا الفهم من جانبنا، وفى اعتقادي، 

هو املواجهة االأكرث عمًقا وتاأثًرا لالأدب.

للغالبية العظمى  بالن�صبة  العامل،  بناء معنى 

�صول بيلو

غالف �لكتاب
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�أَم���ٍل  ب��ع�����ُض  �أح��دن��ا  د�خ���ل  ينمو  �أن  ُي��ك��ُن 

وبطريقٍة  عالنًية..  َي�ْسكُر  رجاًل  يرى  �أن  �ساعَة 

�ساخبٍة.. �أكرث مما ينبغي. لكْن علينا �أن نياأ�َض 

�ل�����س��ر�ب ُم��ت��ب��ًئ��ا.. وح��ي��ًد� فى  يتناول  ���ْن  مَمّ

منزله. نياأ�ض ممن ال نر�ه ي�سرب َقْط. هى ذى 

وقد  لتاأكيدها..  ��ستثناٍء  من  والبد  �لقاعدة.. 

كانت حالة موريارتى هى ذلك �ال�ستثناء. كان 

�حلكومة  و�هتمت  مدنًيا..  ُمهند�ًسا  موريارتى 

منطقة  فى  وظيفة  بتقليده  فيه  ُمبالًغا  �هتماًما 

بعيدة.. حيث ال يتحدث مع �أحٍد �سوى �أهل تلك 

�ملهام.  �لعديد من  لديه  كان  وحيثما  �ملنطقة.. 

جيد  ب�سكل  مهام  من  عليه  ما  موريارتى  ى  �أَدّ

�أربع �سنو�ت عا�سها فى عزلة.. لكنه كان  طيلة 

 � �ِسًرّ �ل�سر�ب  تناول  نقي�سِة  مع  عقًد�  �أْبرم  قد 

وحيًد� بحيث �أَنّه وقتما كان يرجع من �ل�سحر�ء 

ومْل  د  وَت�سَرّ كثرًي�  كاَبد  ُم�ِسٌنّ  وكاأنه  يبدو  كان 

حياٌة  هى  يحياها  �لتى  �حلياة  �أن  يوًما  يظن 

كئيبٌة. �أتعرف �لقول �ملاأثور: �لرجل �لذى يق�سى 

�الأدغ��ال ال يتلك  �أك��رث من عام د�خ��ل  وحيًد� 

روًحا �سوية متاًما حتى �آخر �أيامه.

موريارتى  ت�سرفات  ُي��ْرج��ع��ون  �لنا�ض  ك��ان 

وح�سبما  �لعزلة..  حياة  �إىل  و�لفظة  �ل�ساذة 

�أتلفت  قد  �حلكومة  �أن  ذلك  �أثبت  ه��وؤالء  يرى 

موريارتى  ك���ان  خ��ادم��ي��ه��ا.  �أف�����س��ل  م�ستقبل 

ُي�سِيّد  وه��و  �ملُ��دوي��ة  �سهرته  رك��ائ��ز  �أر���س��ى  ق��د 

غري  �حلديدية..  �جل�سور  �ل�سدود..  �لكباري.. 

ُيبيد  �أن��ه  يعرف  كان  �الأ�سبوع  لياىل  ط��و�ل  �أن��ه 

)�لنجوم  م�سروب  يت�ُضّ  وه��و  �ل�سهرة  تلك 

من  �سغرية  وكئو�ًسا  و)كري�ستوفر(  �لثالثة( 

 �أخرى من 
ٍ
�مل�ساريب �لروحية �إ�ساًفة �إىل �سموم

�سليمة وعقل  ِبْنيٌة  لديه  كانت  لقد  نف�سه.  �لنوع 

تلك  �أو مات فى  ُقب�ض عليه  قد  لكان  و�إال  يقظ 

ما  وهذ�  مري�ض.  َجمٍل  مثل  مفقوًد�..  �ملنطقة 

وبعد  مبر�حل.  يفوقونه  �أنا�ٌض   � قبل  من   � فعله 

�أن �أعادته �حلكومة من �ملنطقة �لتى كان فيها 

�أغرته  �أن  بعد  )�سيمال(  منطقة  �إىل  �أر�سلته 

�لتى  ري�ڤيه  �ساغًر�. مد�م  كان حينها  مبن�سٍب 

ال ُتْن�سى كانت فى ذروة باأ�سها فى ذلك �ملو�سم. 

وكان ثمة رجال يعانون من عبوديتها لهم. من 

كل  �أخ��رى  ق�سة  فى  ري�ڤيه  مد�م  ِقيل عن  قْبل 

رغم  موريارتى  كان  عنها.  يقال  �أن  يكن  �َسٍرّ 

ق�سمات وجهه �حلادة فتى جمياًل وهادًئا جًد�.. 

�أنه كان ينتف�ض ب�سهولة على �سوت �سجة  غري 

ه �إليه كالم دومنا �أى  مفاجئة.. �أو حلظَة �أن ُيوَجّ

متهيد. وقت �لع�ساء..عندما تر�ه ي�سرب تالحظ 

رع�سة خفيفة فى يده.. قد َيْرجُع ذلك �إىل حالته 

ُمْهماًل  يكون وحيًد�..  ا حاملا  �لع�سبية خ�سو�سً

ُمْعجٌز  رج��ٌل  �إن��ه  عنه:  تقول  ورمب��ا  من �جلميع 

تفا�سيل حياته  �أى حد كانت  �إىل  حينما تعرف 

�خلا�سة كاأمالك عامة.

�لد�ئرة  �إىل  ُمْن�سًما  َقْط  يكن  موريارتى مل   

�لتى حتيط مبد�م ري�ڤيه الأنه مل يكن هناك �أبًد� 

فى بيئته.. لكنه ما عانى كثرًي� من �ُسلطة هذه 

�إليها  ونظر  �أمامها  ركبتيه  على  ركع  �الأخ��رية. 

ه  لتِوّ �إالهة. حدث ذلك الأنه كان خارًجا  وكاأنها 

نف�سه فى مدينة كبرية. مل  �الأدغ��ال ووجد  من 

�لعادلة  ن�سبتها  �الأ�سياء  كيف ينح  يعرف  يكن 

وال كيف ير�ها كما تكون.

وقا�سية  ف��ات��رة  �سيدة  ري���ڤي��ه  م���د�م  ك��ان��ت 

فاأظهرها ذلك وكاأنها وقورة و�سريفة جًد�. وكما 

مع  تتحدث  تعرف كيف  وال  لديها عقل  يكن  مل 

�أحد فقد بدت وكاأنها ُماِفظٌة وخجولة.. مد�م 

ري�ڤيه خجولة!

الأنها مل ت�ستحق ال �الحرت�م وال �لتقدير من 

فها على  �أى �سخ�ض.. �حرتمها هو من بعيد وَعَرّ

كتب  فى  ك��ان  وم��ا  �ملقد�ض  �لكتاب  ف�سائل  كل 

�لب�سرة  ذو  �ل�سخم..  �لرجل  ه��ذ�  �سك�سبري. 

ج���ًد�..  �لع�سبى  �ل��ذه��ن..  ���س��ارد  �ل��د�ك��ن��ة.. 

عندما ي�سمع ح�ساًنا َيخُبّ من ور�ئه جتده فى 

من  وجهه  َيْحمُرّ  كان  كما  ري���ڤي��ه..  م��د�م  ذيل 

�أو كلمتني. كان  له كلمة  �أن تقول  �ل�سعادة وقت 

�ل�سيد�ت  �أن  حتى  ب�سر�مٍة  �أفالطونًيا  �إعجابه 

يتفقن  ُك��َنّ  َمْن  �أنف�سهن  هَنّ  يرينه  ُك��َنّ  �لالتى 

�أب��ًد�  يخرج  يكن  مل  )�سيمال(  ف��ى  وه��و  معه. 

مع�سوقته.  �سد  ُيقال  �سيء  �أَيّ  ي�سمع  مل  وبهذ� 

فيما مل متنحه مد�م ري�ڤيه  �أى رعاية خا�سة.. 

فلم تكن ترى فيه �سوى رجل مفتون جديد يحفر 

��سمه فى قائمة ال نهاية لها من عا�سقيها. كانت 

�إال  ل�سيء  ال  معه..  الآخر  وقت  من  بنزهة  تقوم 

�أن  ت�ستطيع  و�أنها  )�سْيًئا(  �أ�سبح  �أنه  له  لتثبت 

تقريًبا  ى  �أَدّ وقت.موريارتى  �أى  فى  به  ُتطالب 

يكن  مل  ري�ڤيه  مد�م  الأن  �ملحادثة..  نفقات  كل 

به لرجل من م�ستوى  ه  لتتفَوّ لديها �سيء عظيم 

ي�سبه م�ستو�ه.. �أما �لقليل �لذى تفوهت به فلم 

يكن ذ� فائدة كبرية. لهذ� ظن موريارتى نظًر� 

يتخل�ض  �أن  يجب  �أنه  عليه  ري�ڤيه  مد�م  لتاأثري 

ُق�سى  لقد  يعرفها.  �لتى  �لوحيدة  نقي�سته  من 

�أثناء  ج��ًد�  خا�سة  �أحا�سي�ض  يجرب  �أن  عليه 

�أحياًنا..  َق���ْط.  ي�سفها  مل  لكنه  مقاومتها.. 

كامل..  �أ�سبوع  ط��و�ل  �ل�سر�ب  عن  يتنع  ك��ان 

ق�صة: ريديارد كبلنج

ترجمة: عاطف حممد عبد املجيد
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من  و�ح��د  من  ما  �أ�سدقائه.  جلميع  �كت�سفته 

�لذين كانو� يعرفونه مل يكن لديه �أدنى �سك فى 

هذ� �ملو�سوع. تزوج مد�م ري�ڤيه من �أجل �لذى 

�أنقذه.  �ل��ذى  هو  �لتوهم  وه��ذ�  ق��ط..  تكنه  مل 

كانت �لنتيجة بالتحديد هى نف�سها كما لو �أنها 

كانت فى كل �سيء كما كان يتخيلها.. لكنه ظل 

مد�م  به  �ستطالب  ن�سيب  �أى  يعرف  �أن  يريد 

ري�ڤيه ثمًنا خلال�ض موريارتى يوم �أن ت�ستدعيه 

بنف�سها ال�ستعادة ح�ساباتها.

بومباى  مدينة  فى   1865 ع��ام  كبلنج  ردي���ارد  ُوِل���َد 

بالهند.. در�س فى اإجنلرتا.. ثم عاد اإىل الهند.. له 

العديد من الأعمال ال�صعرية والق�ص�صية.. كان يلقب 

ب�صاعر الإمرباطورية الربيطانية.. من اأعماله:

م�����ن ال���������ت���������ال)1888(/ اجل�����ن�����ود ال���ث���اث���ة 

البحار                                 /)1894( الأدغ�����ال  ك��ت��اب   /)1888(

ال�صبعة)1896(.

 ..1907 ع��ام  الآداب  فى  نوبل  جائزة  على  ح�صل 

منها  اأخ��رى  رفيعة  اأدبية  جوائز  عدة  اإىل  اإ�صافة 

عام  ل��اأدب  امللكية  اجلمعية  من  الذهبية  امليدالية 

1926. ومات فى اإجنلرتا فى 18 يناير عام1936. 

�إىل  �أح��د  يدعوه  ال  حينما  مطري  ي��وم  وف��ى  ثم 

�لر�حة  وو�سائل  د�فئة  غرفته  وتكون  �لع�ساء 

ليلة  طيلة  لنف�سه  يقدم  فيه  يظل  م�سكنه..  فى 

ًد� خطًطا لكى ُيغرِيّ ما  كاملة كئو�ًسا �سغرية ُم�سِيّ

ُيلقى جثته على  باأن  ينتهى  �الأمر  لكن  بنف�سه.. 

فر��سه وهو ثمٌل متاًما.

وهو  نومه  م��ن  ي�سحو  �ل��ت��اىل  �ل��ي��وم  �سباح 

يتاأمل من مفعول �ل�ُسْكر.

وهو  �سيما  ال  �لكارثة..  تقع  قد  ما  م�ساء  فى 

من  جمهود�ت  بذل  نتيجة  مرتبكة  روح  ت�سكنه 

ري�ڤيه. م��د�م  ب�سد�قة  جديًر�  يكون  �أن  �أج��ل 

�لع�سرة �الأخرية ب�سعوبة و��ستقبل  �الأيام  ت  مَرّ

كل ما كان متاأخًر� ملدة عامني وت�سعة �أ�سهر من 

بد�أت  رعا�سي.  �سكل هذيان  فى  كئو�ض �سغرية 

�نتحار  �أفكار  ت�سحبها  �النح�سار  فى  �الأزم��ة 

تنتهى  لكى  وبه�سرتيا  م�سطرب  ب�سكل  جتَلّت 

باقرت�حات � هى قْطًعا � �أقرب للهذيان.

�أريكته  على  جال�ًسا  موريارتى  ترى  �أن  وقت 

حجرته  فى  ر�ئًحا  غادًيا  تر�ه  �أو  �ملوقد..  �أمام 

ق �مل��ن��دي��ل �إرًب����ا �إرًب�����ا.. رمب��ا تعتقد  وه��و ُي����ِزّ

فى  الأنه  ري�ڤيه..  مد�م  فى   � حقيقة   � يفكر  �أنه 

حاالت هذيانه كان يتحدث عنها وعن �سقوطها 

بعقدة  �الآالت  ح�سابات  بع�ض  مازًجا  �الأخالقى 

يتحدث  يتحدث..  يتحدث..  ك��ان  ه��و.  �أف��ك��اره 

�إىل  كالمه  ��ًه��ا  ُم��وِجّ ومنخف�ض  ج��اف  ب�سوت 

نف�سه.. وما من �سيء يكن له �أن يوقفه. لقد كان 

باعوجاج.  �سيًئا ما ي�سى  �أن  م  يتوَهّ وهو  يبدو 

ليتمالك  جم��ه��وًد�  يبذل  ك��ان  �أخ���رى  بعد  م��رة 

لكن  �لطبيب..  �إىل  ينبغى  كما  وليتحدث  نف�سه 

ث نف�سه فى هدوء  �سبحه تو�رى حااًل فعاد ُيحِدّ

�أن  مرعب  ل�سيء  �إن��ه  ��اأِم��ه.  ���سَ ق�سة  ُم�ستاأنًفا 

عن  متحدًثا  كطفل  َيهذى  �سخًما  رج��اًل  ت�سمع 

ا فى �أعماق قلبه و�أ�سيائه �لتى  كل �سيء حتى عَمّ

متوى  هكذ�  �أب��رز  موريارتى  غالًبا.  يرعاها 

�حلجرة  فى  يوجد  كان  َمن  ك��ِلّ  ل�سالح  روح��ه 

�إال  �لثالثة  وحتى  م�ساء  و�لن�سف  �لعا�سرة  منذ 

�ليوم �لتايل.. وبروؤية �الأ�سياء  �لربع من �سباح 

قها يكن �أن نتبني مدى �سخامة �لتاأثري  �لتى َمَزّ

 � �سعر  وكم  ري�ڤيه..  م��د�م  عليه  مار�سته  �ل��ذى 

بعمق � باأنه خائر �لقوى. ال ن�ستطيع � بالتاأكيد � 

�أن نروى هنا ما �لذى يتهام�ض به الأن ذلك ي�سري 

�إىل �أى حد �أخطاأ فى تقديره لالأمور.

�أ�سدقاوؤه  وكان  تتبدد..  �الأزمة  كانت  عندما 

ى  �لنادرون ي�سفقون عليه وهو م�ساب بنْوبة حَمّ

ا..كان موريارتى ُيْق�سُم  �الأدغال �لتى ُتلقيه �أْر�سً

ق�َسًما ُمغَلًّظا د�خل نف�سه ويبد�أ فى �خلروج مع 

مد�م ري�ڤيه طو�ل فرتة �ملو�سم.. هائًما بطريقة 

رة مثل َمِلك قادم من �ل�سماء. فيما  حذرة وُموَقّ

�أدمن �لنزهات على ظهر جو�د لي�ض بليًد�  بعد 

�ل�سك  يقبل  برهاًنا ال  وكان ذلك  ��ًر�..  ُم��وؤَجّ وال 

باًبا  تغلق  �أن  ول��ك  بنف�سه..  ما  غ��رَيّ  �أن��ه  على 

كان  ُي�ستثار.  �أن جتعله  دون  َجلبًة  ِدًثا  ُمْ خلفه 

وكم  بق�َسمه؟  ى  وَفّ كيف  �أمل.  حافز  ا  �أي�سً هذ� 

لقد  يعرف.  �أح��د  ال  �الأوىل؟  �الأوق��ات  فى  كلَّفه 

ي�ستطيع  جًد�  �ساقة  ة  ُمهَمّ بعد  تاأكيد  بكل  �أتى 

يتناول  باإفر�ط. وهو  يلتزم بها رجل ي�سرب  �أن 

�ل�سود�  �لرب�ندي..  ي�سرب  كان  �لغد�ء  طعام 

وحيًد�..  لي�سرب  يكن  مل  لكنه  �ملعتاد..  ونبيذه 

ومل ي�سرب �أبًد� �إىل درجة �أن يكون حتت رحمة 

ما ي�سربه. ذ�ت يوم حكى ق�سة منته �لكربى 

ل�سديق حميم قائاًل �إنه كان يلزمه �أن ينجو من 

باخت�سار.  مالك  و�سريفة..  نقية  �م��ر�أة  تاأثري 

َمْن كان ُي�سغى �إليه فوجئ به وهو يتدح مد�م 

ثمنها  كان  �لقهقهة  هذه  يقهقه..  فر�ح  ري�ڤيه 

�ليوم  ت��زوج  �ل��ذى  وه��و  موريارتي.  �سد�قة  هو 

�آالف مرة من  مد�م  �أف�سل ع�سرة  بامر�أة هى 

وال  �أطيب  ال  يوجد  �أنه ال  تعتقد  �م��ر�أة  ري�ڤيه.. 

�أذكى منه فى هذ� �لعامل وال فى غريه. ال �أحد 

يظن للحظة �أنها كانت تعرف نقي�سة موريارتى 

بكل  عنه  بوجهها  الأ���س��اح��ت  ع��رف��ت  �أن��ه��ا  ول��و 

ما  كل  والأبلغت  باحتقار..  ولرف�سته  20فظاظة.. 
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العرب فى نقل احل�ضارة  اإىل  الف�ضل  يرجع 

والفل�ضفة اليونانية اإىل اأوروبا التى كانت تعي�ش 

فلم  الو�ضطى..  الع�ضور  ظللام  غيابات  فللى 

تتعرف اأوروبا على هذه احل�ضارة اإال من خال 

كتابات  من  اأر�ضطو  فعرفت  العربية،  الكتب 

الكتب  على   االأوروبلليللون  يطلع  ومل  ر�ضد..  ابن 

اليونانية فى لغتها االأ�ضلية اإال بعد وقت طويل.. 

الأنف�ضهم  احل�ضارة  هذه  ن�ضبة  العرب  يدع  ومل 

بل ن�ضبوا احلق ل�ضاحبه. 

 ومن الثابت تاريخًيا اأن احل�ضارة امل�ضرية 

اليونانية، ورغم ذلك حافظ  �ضبقت احل�ضارة 

اليونانيون على ن�ضبة هذه  احل�ضارة الأنف�ضهم، 

اقتب�ضوه  وما  امل�ضرية  واأنكروا ف�ضل احل�ضارة 

من علوم وفنون واإبداعات امل�ضريني حتى وقر 

فى ذهن النا�ش اأن احل�ضارة امل�ضرية مل تنتج 

اليونانية  احل�ضارة  واأن  يذكر،  اأن  ي�ضتحق  ما 

فى  اآرائها  وكل  وفل�ضفتها  علومها  كل  ابتكرت 

وابتكرت  ونللظللام احلللكللم  واالجللتللمللاع  احللليللاة 

اأن  ا  اأي�ضً النا�ش  ظن  حتى  واآدابللهللا..  دياناتها 

�ضبقهم  ما  واأن  هناك،  تولد  االإن�ضانى  الفكر 

من  ال�ضعوب  من  عداهم  ومللن  فكرية  فو�ضى 

الرببر. 

كان هذا هو ال�ضائد حتى مت فك رموز حجر 

تاريخ  العامل  وقللراأ  �ضامبليون  يد  على  ر�ضيد 

وال�ضباقة  الرائدة  العريقة  امل�ضرية  احل�ضارة 

ازدهلللرت  امل�ضرية  احللل�للضللارة  اأن  واكت�ضفوا 

بثاثة  اللليللونللانلليللة  احللل�للضللارة  و�ضبقت  ومنلللت 

اليونان  اإىل  و�ضلوا  امل�ضريني  واأن  �ضنة،  اآالف 

الفرعونية  ع�ضرة  الثامنة  االأ�للضللرة  اأيللام  منذ 

واأن  �ضنة  باألف  اليونانية  احل�ضارة  ن�ضاأة  قبل 

روادها  وكانوا  احل�ضارة  هللذه  حققوا  من  كل 

من  ونهلوا  مدار�ضها  فى  وتعلموا  م�ضر  زاروا 

علومها وت�ضربوا من فكرها مثل اأورفى وموزى 

هومريو�ش  واللل�للضللاعللر  وديللللدال  وملليللاملليللو�للش 

وليكرج االإ�ضبارطى و�ضولون االأثينى واأفاطون 

واإيدوك�ش  وفيثاغورث  ودميوكريت�ش  الفيل�ضوف 

ممن  وغريهم  وبولوتراك  واإينوبيد  الريا�ضى 

تلقوا  اأن  بعد  اليونانية  واحل�ضارة  الفكر  اأثروا 

علومهم فى م�ضر وعلى يد كهنتها، اإىل جانب 

الدور الذى لعبته مدر�ضة االإ�ضكندرية فى �ضقل 

وتاأ�ضيل الفكر االإن�ضانى. 

واحلرق  واحلللروب  الغزوات  �ضاهمت  ولقد 

امل�ضرية  اللغة  و�ضياع  امل�ضرية  للكتب  املتعمد 

�ضتار  اإ�ضدال  فى  عارفيها  بانقرا�ش  القدمية 

كثيف على كل علوم م�ضر.. ولوال االآثار املادية 

واملعابد  كلللاالأهلللراملللات  الللزمللن  حتلللدت  الللتللى 

هذه  بعظمة  نطقت  التى  واملللقللابللر  وامللل�للضللات 

اإليها  فطن  ملا  احل�ضارة  هللذه  وعراقة  العلوم 

اأحد.

ومنذ اأكرث من مائتى عام اكت�ضف العلماء اأن 

الت�ضوير اليونانى  والنقو�ش واالأعمدة اليونانية 

كثري  وكذلك  امل�ضرية  الفنون  اقتبا�ش من  هى 

من امل�ضنوعات اليونانية.

عكف  امل�ضرية  الللربديللات  ترجمت  ومللنللذ 

على  احلديث  الع�ضر  فى  العلماء  من  العديد 

العامل  هللوؤالء،  ومن  خباياها،  وك�ضف  درا�ضتها 

فى  تخ�ض�ش  الللذى  بللريار  فيكتور  الفرن�ضى 

به  املعجبني  اأ�للضللد  مللن  وكللان  اليونانى  االأدب 

واملتحم�ضني له. 

واالأودي�ضا  االإلياذة  ماحم  بريار  در�ش  وقد 

ل�ضاعر اليونان العظيم هومريو�ش وو�ضع فيهما 

درا�ضات  بعد  واكت�ضف  وامل�ضنفات..  ال�ضروح 

عديدة اأن معظم هذه االآداب مقتب�ش من االآداب 

ال�ضاعر  رائللعللة  ا  خ�ضو�ضً القدمية  امل�ضرية 

االأودي�ضا  ملحمة  هومريو�ش  االأ�ضهر  اليونانى 

التى تعد من اأ�ضهر املاحم اليونانية.

94

هومريو�س �شاعر اليونان العظيم.. 

واالقتباس من األدب املصرى القدمي
عبد املنعم عبد العظيم

هومريو�س

تليماخو�س اأحد �سخ�سيات الأودي�سة - 

ر�سم هرنى هوارد
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تتحدث االأودي�ضا عن مغامرات عولي�ش اأحد 

اأودي�ضيو�ش  اليونانية  املقاطعات  اإحدى  اأمللراء 

بينما  طروادة  ح�ضار  بعد  للوطن  عودته  اأثناء 

ملحاوالت  تت�ضدى  بنيوليب  املخل�ضة  زوجته 

زوج  واختيار  الوفاء جانًبا  االإغللراء لطرح هذا 

جديد.. وهذه امللحمة ت�ضم 24 ن�ضيًدا منظومة 

فى 12 األف بيت تقريًبا و تت�ضم االأودي�ضا بوحدة 

فنية عميقة كما تنطوى على معانى من االأخاق 

ال�ضامية.

تتمتعان  االأودي�ضا  و  االإلياذة  ملحمتى  ظلت 

كما  الهيليني،  الع�ضر  فللى  االإغللريللق  بتقدير 

االإ�ضكندر  كتابا  هما  هومريو�ش  ملحمتا  كانت 

ا اأنهما كانتا تدر�ضان  املف�ضان، واملعروف اأي�ضً

لتاميذ م�ضر فى القرن الرابع امليادي.

به  ا�ضتهر  الذى  اللقب  فهو  اأما هومريو�ش    

االإغريقية  باللغة  ويعنى  املاحم  هللذه  موؤلف 

عنه،  تراجم  �ضبع  وهناك  االأعمى،  اأو  الرهينة 

الع�ضر  اإىل  تعود  الن�ضاأة  متاأخرة  �ضري  لكنها 

موؤلفوها  و�ضعها  الللرومللانللى  االإملللرباطلللورى 

تاريخية،  اأ�ضول  لها  حملية  ق�ض�ش  على  بناء 

و�ضدرت على اأنها روايات قدمية.

باللهجة  واأهللمللهللا  ال�ضري  هللذه  اأوىل  ُكتبت 

وهى  هللريودوت،  املللوؤرخ  اإىل  وُن�ضبت  االإيونية، 

القليلة  ال�ضنوات  فى  هومريو�ش  حلياة  تللوؤرخ 

التى تلت الهجرة الدورية )اأى فى القرن الثانى 

ع�ضر قبل املياد(.. غري اأن هريودوت يذكر فى 

تاريخه اأن هومريو�ش عا�ش قبله بنحو اأربعمائة 

�ضنة، اأى فى اأوا�ضط القرن التا�ضع قبل املياد.. 

كان  هومريو�ش  اأن  الرتاجم  هذه  من  وي�ضتفاد 

 Melesigenes يدعى فى البداية ِمِل�ضيغِن�ش 

 Maion اأى ابن النهر ِمِل�ش( واأن اأباه مايون(

)اإزمللري   Smyrna �ْضمرينا  مدينة  من  كللان 

فللى �ضرية هومريو�ش  فللى حللني جللاء  حللاللليللًا(، 

رو�ضى  عامل  �ضاحبها  اأخللرى  �ضهادة  هناك 

هومريو�ش  اأن  فيها  اأكد  امل�ضريات  علماء  من 

فى  اأدخلها  بكاملها  م�ضرية  ق�ضة  على  اأغللار 

االأودي�ضا بعد اأن األب�ضها ثوًبا يونانًيا.

عامل  فيها  ويللوؤيللده  جولون�ضيف  هللو  الللعللامل 

ملًفا  ترجم جولون�ضيف  فقد  مورى  هو  فرن�ضى 

من اأوراق الربدى املحفوظة فى اإحدى مكتبات 

مكتوبة  لرو�ضيا  القدمية  العا�ضمة  برتوجراد 

باخلط الهرياطيقى يرجع تاريخها اإىل االأ�ضرة 

الثانية ع�ضرة 1800  �ضنة ق.م.

اكت�ضف جولون�ضيف فى الربديات ق�ضة �ضائح 

به  واألقت  �ضفينته  البحر فغرقت  م�ضرى ركب 

االأقدار اإىل جزيرة خرافية، هذه الق�ضة نقلها 

هومريو�ش برمتها اإىل ملحمته االأودي�ضا بكل ما 

وقام  و�ضخ�ضيات  واأو�ضاف  اأحللداث  من  حوت 

الن�ش  �ضمت  ر�ضالة  فى  بن�ضرها  جولون�ضيف 

الفرعونى والن�ش املوجود فى ملحمة االأودي�ضا 

مراجعة  بعد  ملللورى  الللر�للضللالللة  ن�ضر  وبللعللدهللا 

كتابه:  و�ضمنها  االأودي�ضا  ون�ضو�ش  الللربديللة 

.»Roots et Dieex D،Egypt«

ي�ضمى  رباه  الذى  اأباه  اأن  لبلوتارخ�ش  املن�ضوبة 

اإيولية  فكانت  اأمه  اأما   ،Phemios فيميو�ش 

الن�ضب كما تقول الروايات. 

املن�ضدين  رئلليلل�للش  كلللان  هللومللريو�للش  ولللعللل 

االأملللللللراء  بللللاطللللات  فللللى   Rhapsodes
اأنه قام بجوالت  واملهرجانات واالأعياد، وُيروى 

بعيدة، قادته اإىل م�ضر واإيطاليا واليونان قبل 

اأن ي�ضتقر فى خيو�ش Chios، ويوؤ�ض�ش مدر�ضة 

واحلاجة،  العوز  فى  �ضقط  هرم  وحني  لل�ضعر، 

اإىل  مدينة  من  يتنقل  فبداأ  ب�ضره،  فقد  ورمبا 

.Ios اأخرى، ومات فى جزيرة اإيو�ش

وثمة بيت �ضعر قدمي يت�ضمن اأ�ضماء �ضبع مدن 

كانت تدعى لنف�ضها �ضرف انت�ضابه اإليها، ومنها 

�ضمرينا وخيو�ش واأثينا.. وتوؤيد معظم الروايات 

القدمية ادعاء �ضمرينا اأنها كانت م�ضقط راأ�ش 

هومريو�ش، ويدعمها كثري من ال�ضواهد اللغوية 

لكونها املكان املف�ضل اللتقاء اللهجتني االإيولية 

واالإيونية، وهما نواة لغة »االإلياذة«.

اأقيم  اأنلللله   Strabon �للضللرتابللون  ويللللروى 

هومرييوم  )دعللى  وهيكل  متثال  فيها  لل�ضاعر 

Homerium( واأن نقودًا �ُضكت فيها با�ضمه، 
احلديث  الع�ضر  فى  اليونانيون  اختارها  وقد 

مهرجان »الهومرييات« الإحياء ذكرى �ضاعرهم 

الكبري.

�للضللهللد اللللعلللامل الللفللرنلل�للضللى فلليللكللتللور بلللريار 

درا�ضات  بعد  اليونانى  االأدب  فى  املتخ�ض�ش 

اأن االأودي�ضا ملحمة هومريو�ش  عديدة وعميقة 

اإنه  وقللال  القدمي  امل�ضرى  االأدب  من  مقتب�ضة 

واأ�ضعار  ق�ض�ش  على  االطلللاع  للله  اأتلليللح  قللد 

من  وغلللريه  مللا�للضللبللريو  كلللان  قللدميللة،  م�ضرية 

راأى  اأن  فده�ش  ن�ضروها  قد  امل�ضريات  علماء 

والق�ض�ش،  االأ�ضعار  هذه  بع�ش  االأودي�ضا  فى 

فكانت  متاأنية  درا�للضللة  درا�ضتها  على  فعكف 

ال  وا�ضح  االقتبا�ش  اأن  بها  خرج  التى  النتيجة 

الق�ض�ش  لهذه  االأ�ضل  واأن  اثنان  عليه  يختلف 

مناذج  درا�ضته  فى  واأو�ضح  م�ضرى  واالأ�ضعار 

لهذا االقتبا�ش.

م�ضريني  ا  اأ�ضخا�ضً ت�ضم  االأودي�ضا  اأن  واأكد 

جمموعها  فلللى  وتلل�للضللبلله  ملل�للضللريللة  واأحللللداًثللللا 

فى  ما�ضبريو  جمعها  التى  امل�ضرية  الق�ض�ش 

القدمية،  م�ضر  فى  ال�ضعبية  الق�ض�ش  كتابه 

�ضنة   800 - 500 اإىل  امللف  تاريخ هذا  ويرجع 

قبل مياد هومريو�ش وما ت�ضمنته االأودي�ضا من 

ق�ض�ش ال�ضحر يتطابق مع الق�ض�ش امل�ضرية 

كذلك الق�ض�ش التى تتكلم فيها احليوانات.

اأ�سعار اإخناتون اإطاللة حية علي الأدب الفرعوين

ما�سبريو
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�سافيز رئي�ًسا 

مرة �أخرى

�لر�سام �ل�سويدى ر�يرب هان�سون »�سافيز وقد مت�سمر فى �لأر�ض وفى يده مفتاح �إجنليزى �سي�ساعد على مزيد من تثبيته«.

�لر�سام �لهندى باري�ض  »�سافيز طبيًبا يعالج فنزويال �ملري�سة وهو يقول: بعد جناحه للمرة 

�لر�بعة ــ عالجى بال�سرت�كية م�ستمر )لفنزويال طبًعا(«

رئي�س  ���ش��اف��ي��ز  ه��وج��و  ف���از 

فنزويال بوالية رابعة مدتها �شت 

�ضنو�ت �إذ� �أكملها يكون قد ق�ضى 

فى رئا�ضة بالده ع�ضرين عاًما – 

كبرًي�  �إقباًل  �لنتخابات  �ضهدت 

باأغلبية  �ضافيز  وف���از   )%80(

يظل  �أن  �ضافيز  وتعهد    )%55(

على منهجه �ل�ضرت�كى فى حكم 

عو�ئد  و�ل����ذى مت��ول��ه  ف��ن��زوي��ال 

�لنفط �لكبرية و�لتى يو��ضل من 

�لي�ضاريني  حلفائه  دعم  خاللها 

وتعتربه  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  ف��ى 

�أع��د�ئ��ه��ا و�لذى  �أع���دى  �أم��ري��ك��ا 

يعيث ف�ضاًد� فى فنائها �خللفى.

ر�ضم  �ملو�ضوع  هذ�  وعن   •
�ل�ضويدى ر�يرب هان�ضون  �لر�ضام 

وقد  �ضافيز   )1 رقم  )كاريكاتري 

يده  وف���ى  �لأر������ض  ف��ى  مت�ضمر 

على  �ضي�ضاعد  �إجنليزى  مفتاح 

مزيد من تثبيته.

�لكاريكاتري  ر�ضام  ور�ضم   •
رقم  )كاريكاتري  باري�ض  �لهندى 

طبيًبا  �ضافيز  ر�ضم  و�ل���ذى   )2

ي��ع��ال��ج ف��ن��زوي��ال �مل��ري�����ض��ة وهو 

يقول: بعد جناحه للمرة �لر�بعة 

م�ضتمر  بال�ضرت�كية  عالجى   ����

)لفنزويال طبًعا(

1

2
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�لفتاة �ل�ضجاعة مالل يو�ضف 

)14 عاًما( حتدت حركة طالبان 

ف��ى ب��اك�����ض��ت��ان �ح��ت��ج��اًج��ا على 

 ��� حماربة �حلركة لتعليم �لبنات 

مالل طالبة �ل�ضف �لأول �لثانوى 

�لتى  مدونتها  هى  �ضالحها  كان 

بد�أت وعمرها 11 عاًما وف�ضحت 

مد�ر�ض  �ضد  طالبان  ممار�ضات 

�إحر�قها وقتل  �لبنات وحماولت 

عودتها  و�أث��ن��اء  يعار�ضهم  م��ن 

 /9 �لثالثاء  ي��وم  مدر�ضتها  من 

طالبان  عنا�ضر  �أح��د  ح��اول   10

�إحد�هما  بر�ضا�ضتني  �غتيالها 

�أ�ضابتها فى �لرقبة و�لأخرى فى 

�ل�ضجاعة  �لفتاة  لكن  �ل��ر�أ���ض.. 

وجت��اوزت  �لنهو�ض  ��ضتطاعت 

مرحلة �خلطر..

�لأمريكى  �ل��ر���ض��ام  ور���ض��م 

تولز )كاريكاتري رقم 3( �ضخ�ض 

مكتوب عليه: �أيديولوجية طالبان 

لأن  مالل..  ناحية  بالطبع  يوجه 

عليه:  مكتوب  �لر�ضا�ض  طريق 

حم��اول��ة �غ��ت��ي��ال م���الل، وكتب 

حول  �ُضمعت  ثانية  طلقة  تعليًقا: 

�لعامل..

�مل��و���ض��وع ر�ضم  ه���ذ�  وع���ن 

مارجيلو�ض  �لأم��ري��ك��ى  �لر�ضام 

)كاريكاتري رقم 4( �أحد عنا�ضر 

طالبان يقول: ل تن�ضو� �أن تاأخرو� 

�ضاعاتكم �ألف �ضنة.

�صبية فى 

مواجهة طالبان

�لر�سام �لأمريكى تولز »حماولة �غتيال مالل، وكتب تعليًقا: طلقة ثانية �ُسمعت حول 

�لعامل«..

�لر�سام �لأمريكى مارجيلو�ض »�أحد عنا�سر طالبان يقول: ل تن�سو� �أن تاأخرو� �ساعاتكم �ألف �سنة«.
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تهللت روحى ا�صتب�صاًرا واأنا اأقراأ عن �صيافة ال�صرف مل�صر فى معر�س تون�س للكتاب هذه الأيام، 

وهو الأول بعد ثورتها التى كانت افتتاحية �صيمفونية الربيع العربى.

مهجور  �صبه  �صار  العربية  اأقطارنا  بني  ق  اخل���قَااّ القومى  التوا�صل  طريق  لأن  روح��ى  تهللت 

وُمهمل، و�صار فيه اأمثاىل من املوؤمنني بالوحدة والت�صامن املتكامل - �صبيقًا للحرية والتنمية 

ال�صاملة والتقدم والعدل والقوة والكرامة – كالأيتام فى ماأدبة اللئام. نتلم�س اأى ملحة ب�صيطة 

من مقامح التوا�صل احلميم، ونت�صبث باأهداب اأى اإ�صارة اأو خطوة اأو رمز للتقارب القومى، حتى 

لو كان جمرد �صيافة �صرف فى معر�س للكتاب. 

تهللت روحى، وجرت ترتى فى خاطرى �صور و�صفحات م�صيئة من التقاحم والتفاعل القومى 

ق على مر التاريخ امل�صرتك مل�صر وتون�س، اأبرزها واأعظمها �صفحة العام 969 امليقادى، حني  اخلقَااّ

�صَياّ خليفة الدولة الفاطمية فى تون�س، املعز لدين اهلل، جي�ًصا بقيادة جوهر ال�صقلى، ففتح له 

م�صر، واأن�صاأ القاهرة، و�صَياّد اجلامع الأزهر وامل�صاجد واملدار�س والعمائر والأ�صبلة و«اخلانقاهات 

اأو التكايا« والأ�صوار والبوابات، وكل ما تعرف اآثاره الروائع الآن ب«القاهرة الفاطمية«.

تتتابع ال�صور.. فت�صدنى �صورة ابن تون�س العبقرى ابن خلدون، وقد اأوى اإىل م�صر حيث كانت 

اأجواوؤها جمال عطائه العظيم فى التدري�س والق�صاء والتاأليف، ثم �صار ثراها مثواه احلانى.

ثم تتجلى �صورة الإمام حممد عبده، فى زيارته لتون�س عام 1883 وهو فى طريقه اإىل فرن�صا، 

ثم �صورته فى تون�س عام 1884 حيث اأقام اأربعني يوًما كانت عامرة بالتفاعل الفكرى مع رجال 

جامع الزيتونة وال�صباب املثقف املتطلع اإىل التجديد الدينى وال�صتنارة الفكرية وربط ذلك كله 

بالوطنية، كما كانت تدعو العروة الوثقى التى كانت ت�صل اإىل تون�س �صًرا.

اأ�صدق  امل�صرى وكان  ال�صعب  الذى متَثاّل روح  العظيم  املبدع  القريب تربز �صورة  الزمن  ومن 

واأبلغ من عرَباّ عنها باإبداعه اجلميل، حممود بيم التون�صى، اأجمل هدايا تون�س مل�صر.

ثم يرتاءى ح�صد من �صور زعماء تون�س وعلمائها ومنا�صليها �صد ال�صتعمار، و�صداة العلم فى 

الأزهر ثم اجلامعة، وقد ف�صحت لهم م�صر اآفاق الطلب والكفاح والعمل، مثل ال�صيخ عبد العزيز 

الثعالبى، ومثل بورقيبة، ومثل ال�صيخ حممد اخل�صر ح�صني الذى اختارته م�صر فى عهد ثورة 

يوليو �صيًخا لقاأزهر، ثم وقفت اإىل جوار ن�صالها �صد العدوان الفرن�صى، ودعمته �صيا�صًيا ومادًيا 

وفكرًيا.

ثم اأخًيا تطغى �صورة تون�س وقد ك�صفت اأن حتت ظاهر رقتها ووداعة اأبنائها وزهور اليا�صمني 

اإباء وثورة يثبت عملًيا �صيحة ابنها الفتى  اأنامل �صبابها وفى عرىاّ مقاب�صهم يكمن بركان  بني 

اأ�صهر  املبدع، اأبى القا�صم ال�صابى الذى احتفت به م�صر اأميا احتفاء، تلك ال�صيحة التى �صارت 

واأبلغ �صعار للمنا�صلني فى كل اأنحاء الوطن العربى على مر الأجيال:

»اإذا ال�صعب يوًما اأراد احلياة

                             فقابد اأن ي�صتجيب القدر

ولبد لليل اأن ينجلى

                           ولبد للقيد اأن ينك�صر«. 

صور مصرية.. تونسية

بقلم:

عبد الوهاب قتاية
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