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• �ل�سرت�ك  5 جنيهات  �لعدد فى م�سر  �سعر 
�ل�سنوى لالأفر�د م�سر 70 جنيًها • �ل�سرت�ك 
 • جنيًها   280 مب�سر  للموؤ�س�سـات  �ل�سنوى 
 65 لــالأفــر�د خــارج م�سر  �ل�سنوى  �ل�ــســرت�ك 
للموؤ�س�سات خارج  �ل�سنوى  • �ل�سرت�ك  دولًر� 

م�سر 200 دولر

ال�سكرتارية التنفيذية

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س التحرير

الإ�سراف الفنى

مدير التحرير

�سكرتري التحرير

الإخراج والت�سميم اجلرافيكى

التدقيق اللغوى واملراجعة

حـســام عـــنتـر

د. أحـمـــد مـجــــاهد

أســــامــة عفيفى

حمـمـــــد حــجى

مصطفى عبـــادة

حممــد السيسى

عبـــادة الزهـريى

صـــالح عــزيـز

مــــروة حـــسـني

تاأ�س�ست عام 1957 - �لإ�سد�ر �لثانى
ت�سدرها �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب

�سهرية - ثقافية
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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 
- �لإمار�ت 8.00 درهم - م�سقط 0.800ريال - �لأردن 1.750 دينار -  لبنان 3500 لرية 
- تون�س 2.800 دينار - �ملغرب 25.00 درهم - ر�م �هلل 1.75 دولر - غزة 1.50 دولر - 
لندن  1.75 جك - ليبيا 1.00 دولر - �جلز�ئر 1.00 دولر - �ل�سود�ن 0.90 دولر.   



الد�صتور لي�ص جمرد ن�صو�ص �صيا�صية اأو �صياغات قانونية احرتافية متثل احلد 
االأدنى من االتفاق بني الفرقاء ال�صيا�صيني فى اأى جمتمع. ولكنه تعبري اأ�صيل عن 

العليا.. وقيمه  واأهدافه  املجتمع  هوية  جت�صد  الوطنية" التى  "الثقافة 
فالد�صتور هو العقد االجتماعى الذى يكتبه "نخبة" من عقول وعلماء ومفكرى 
الوطن لي�صبح اأكرث تعبرًيا عن فل�صفة املجتمع وال�صخ�صية الوطنية، ويحدد ب�صكل 
االأهداف  بتحقيق  احلكم  موؤ�ص�صات  ويلزم  املواطن،  وواجبات  حقوق  وقاطع  دقيق 
اإن�صانية االإن�صان كما يلزم املواطن  العليا للوطن واحرتام حقوق املواطنة لتحقيق 
"مل�صروع  العلنى  واحل��وار  النقا�ص  وبعد  ال��وط��ن..  جت��اه  بواجباته  القيام  ب�صرورة 
الد�صتور" يطرح لال�صتفتاء ال�صعبى لي�صبح وثيقة �صرعية ملزمة للجميع - حكاًما 

وحمكومني- فت�صتقر البالد، وتدور عجلة الدميقراطية لتبداأ م�صرية البناء..
ن�صالها  وه��و ما ح��دث فى م�صر عرب  كافة..  العامل  بلدان  ه��ذا ما يحدث فى 
فى  اأمريكا  قبل  الد�صتورية  احلياة  عرفت  فم�صر  احلديث  التاريخ  طوال  الوطنى 
واملثقفون  املفكرة  العقول  �صاركت  الد�صتورى  الن�صال  وعرب  ع�صر،  التا�صع  القرن 
واملفكرون الكبار فى �صياغة د�صاتري 1923 و1954 و1956 و1964 و1971 قبل ترقيعاته 
ل�صنا اإذن "حمدثى د�صاتري" كما اأننا ل�صنا �صعًبا قا�صًرا حتى يلقننا االآخرون درو�ًصا 

فى الدميقراطية واحلرية..
املحزن اأن "�صراع الديكة" ال�صاذج  الدائر االآن فى تاأ�صي�صية الد�صتور يحط من 
قدر م�صر ومكانتها، ويوؤكد �صيق اأفق ممثلى القوى ال�صيا�صية، واأميتهم الفكرية ال 
اأ�صتثنى اأحًدا من اأق�صى اليمني اإىل اأق�صى الي�صار، �صحيح اأن هناك علماء اأفا�صل 
اأنهم  ا  اأع�صائها.. لكن بقاءهم فى هذه املهزلة يدينهم.. خ�صو�صً اأحرتمهم �صمن 
الد�صتور  اأح��ك��ام  "تلوين"  وحم���اوالت  الفجة  التاأويل  معركة  باأعينهم  ي�صاهدون 
بالربامج ال�صيا�صية، و�صبغة بالروؤى العقائدية واالإيديولوجية ب�صياغات طفولية 
ركيكة ال ترقى جلالل الد�صتور فكًرا اأو �صياغة.. بل اإنها تق�صى على القيم العليا 
لثقافتنا الوطنية القائمة على العقل والتعدد والتفتح واالأريحية والت�صامح الثقافى 

والعقائدى..
قيمى  ن�صيج  امل�����ص��رى  الثقافى  والن�صيج  العن�صرية  �صد  الوطنية  فثقافتنا 
اأ�صناف  نف�ص  وناأكل  الع�صرية  اأو  التقليدية  الثياب  نف�ص  نلب�ص  فنحن  متجان�ص.. 
الطعام ونحتفل باأعيادنا وموا�صمنا بنف�ص الطقو�ص ونف�ص طريقة االحتفال مهما 
اختلفت عقائدنا كما اأننا جميًعا نتحدث نف�ص اللغة ونكتبها ونتعلم بها ون�صلى بها 
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�صواء كنا من امل�صلمني اأو امل�صيحيني اأو "النوبيني" اأو "البحاروة" اأو "ال�صعايدة" 
اأو "ال�صراقوة" اأو "ال�صواحلية" ن�صيج ثقافى متجان�ص يوؤمن بقيم احلق والعدل 
واخلري فامل�صرى يحتفى بامل�صرات اجلميلة ويطرب للحن املبهج وينت�صى فرًحا 
اأمام االإبداع الفنى امللهم االأ�صيل ويتذوق النكتة ال�صاخرة الذكية، ويع�صق تراب 
املحرو�صة وي�صحى بدمه من اأجلها اأًيا كان دينه اأو عقيدته اأو اجتاهه الفكرى 
ن�صيج ح�صارى حتدوه اأريحية متفتحة الأى اإبداع اإن�صانى فطاملا ه�صمت م�صر 
العبقرى،  ن�صيجها  فى  واأدخلتها  مالحمها  و�صكلت  عديدة  ثقافات  العريقة 
ب�صبغتها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  و���ص��ب��غ��ت  وال���روم���ان  وال��ي��ون��ان  ال��ف��ر���ص  ه�صمت 
العربى،  الوطن  اأرج��اء  فى  ا  خال�صً عربًيا  اإبداًعا  ت�صع  التى  منارتها  فاأ�صبحت 
اإنها عبقرية م�صر، وعبقرية ح�صارتها وعبقرية ثقافتها الوطنية التى ال تليق 
الركيكة،  �صياغتها  على  اأع�صاوؤها  يتناحر  التى  ال�صاذجة"  "اللجنة  ه��ذه  بها 
ويت�صارعون على األفاظ تعرب عن �صيق اأفق و�صيق �صدر ورغبة فى ال�صطو على 
الوطن.. اإنها "حمنة" حمزنة توؤكد ثقافة "اال�صتحواذ" التى �صادت منذ رحيل 
مبارك.. فهذه اللجنة املحا�صرة بالطعون القانونية وامللغمة باالأطماع اأو�صلتنا 
اأرملة ُه�صم حقها فراحت تبحث عنه  اإىل حمنة كربى.. فاأ�صبح الوطن مثل 

املحاكم!! "دائخة" بني 
 ما العمل اإذن؟! وكيف نخرج من هذه املحنة املحزنة؟!

يرتفع اجلميع  اأن  هو  واح��د  ب�صرط  متاح  واحل��ل  م�صتحياًل..  لي�ص  االأم��ر 
عن املطامع ال�صيقة فم�صر فى مفرتق طرق حتا�صرها املخططات اخلارجية 
وحماوالت الدول الكربى الإعادة تخطيط املنطقة وتدجني "الثورات العربية" 
واإدخالها احلظرية االأمريكية من جديد.. وملواجهة ذلك البد من وقفة لعقالء 
الوطن من االجتاهات كافة وال�صغط من اأجل اإلغاء هذه اللجنة الركيكة غري 
املعربة عن ثقافتنا الوطنية والتى ال تليق مب�صر اأو ح�صارتها.. وت�صكيل جلنة 
وطنية من عقول م�صر ومفكريها تعرب عن قيمنا العليا وعن طبقات املجتمع 
واجتاهاته ب�صكل عادل ومتجان�ص جلنة )خ��رباء( ت�صيغ د�صتورنا بحيث يعرب 
عن ثقافتنا الوطنية واأهداف الوطن العليا وير�صم مالمح جمتمع دميقراطى 

يعرتف بالتيارات الفكرية وال�صيا�صية كلها..
د�صتور يحقق اإن�صانية االإن�صان وتتجلى فيه ثقافتنا العبقرية القائمة على 

احرتام التعدد والت�صامح والعقالنية.
فهل اأطلب امل�صتحيل؟!

5

الدستور هو العقد االجتماعى 
الذى يكتبه »خنبة« من عقول 

وعلماء ومفكرى الوطن ليصبح 
أكثر تعبرًيا عن فلسفة اجملتمع 

والشخصية الوطنية وحيدد بشكل 
دقيق وقاطع حقوق وواجبات 

املواطن، ويلزم مؤسسات احلكم 
بتحقيق األهداف العليا للوطن 

واحرتام حقوق املواطنة لتحقيق 
إنسانية اإلنسان
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جتليات موسيقى الظالل

6

وهل للظالل اإيقاع اأو نغم؟! وهل تنبعث املو�صيقى من الظل؟! األي�صت الظالل حالة ب�صرية 
وما  الأ�صياء؟!  على  ال�صوء  ل�صقوط  �صلبى  كاإنعكا�س  تاأتى  والب�صر  واملبانى  لالأ�صياء  باهتة 
اأركان  بالتجلى الذى هو ركن مكني من  اإن افرت�صنا وجودها-  عالقة مو�صيقى الظالل- 
طويلة  تاأمالت  بعد  ا�صتخرجته  "العنوان" الذى  يثريها  كثرية  اأ�صئلة  ال�صوفى؟!  املعراج 
الفنان  لها  اأخل�س  التى  الفنية  التجربة  هذه  اأ�صف  كى  اإ�صماعيل  �صامح  الفنان  لإبداعات 
منذ تخرجه عام 1997 فى ق�صم اجلرافيك حتى الآن.. اأعنى جتربة "الت�صكيل احلروفى" 
التى يعتربها الفنان طريقه الروحى للتعبري عن اآلم واأحالم وطنه بل يراها تعبرًيا عن 
حرف  فلكل  م�صتقلة  ب�صرية  قيمة  للحرف  اأن  يرى  ف�صامح  ال�صخ�صى  الروحى  خال�صه 
قيمته الت�صكيلية و�صحنته املو�صيقية واحلركية فاحلروف عنده كالب�صر لكل حرف �صخ�صيته 
بالإجنازات  املليئ  احلروفية  تيار  اإىل  انتمى  اأنه  ورغم  واإيقاعه  و�صفافيته  وروحه  ومعدنه 
الفنية على يد فنانني كبار عظام.. اإل اأن �صامح يتعامل مع لوحته برباءة التجربة الأوىل اأو 
بكارة الفعل الت�صكيلى الروحانى، ورعونة البحث عن مو�صيقى اأخرى واإيقاع خمتلف للعامل، 
وت�صكيل اآخر للكون.. حتدوه نزعة روحانية تدفعه دفًعا للغو�س فى اأرواح املبانى القدمية 
الفاطمية.. وهل لالأ�صياء واملبانى واحلوائط  القاهرة  واأبواب  املت�صوفة  واجلبال و�صوامع 
فهو  اأعماله  فى  تتجلى  الأرواح  هذه  �صتجد  اإ�صماعيل  �صامح  اأعمال  تتاأمل  عندما  اأرواح؟! 
يوؤن�صن كل �صىء يوؤن�صن اخلط ويوؤن�صن اللون ويوؤن�صن الفراغ ويبحث عن اإن�صانية الإن�صان 
الكامنة فى العامل من اأجل �صياغته ب�صكل اأكرث اإن�صانية.. وفى لوحته "جتيز على زجاج" 
حروفه  �صامح  يقدم  خمتار  مبتحف  اإيزي�س  قاعة  فى  الأخري  معر�صه  فى  عر�صها  التى 
تكمن  وهنا  الزجاج  على  مر�صومة  للعامل  خمتلف  اإيقاع  عن  الباحثة  املتناغمة  املت�صارعة 
املفاجاأة فاللوحة لي�صت فقط احلالة الأرابي�صكية الهارمونية املر�صومة على الزجاج، ولكن 
ال�صم�س..  تغري حركة  مع  و�صكاًل  ولوًنا  يتغري حجًما  الذى  النهار  فى  اإليها ظلها  ي�صاف 
على  امل�صلطة  الليل  اأ�صواء  مع  وتبدلتها  باملكان،  املحيطة  الأ�صياء  على  �صوئها  وانعكا�س 
باإزاء عمل يتغري ويتحول ويقدم للم�صاهد العديد من املقرتحات  اأنت  العمل من اخلارج. 
الب�صرية طوال الليل والنهار.. وبهذا ا�صتطاع �صامح اإ�صماعيل مبهارة اأن ي�صتلهم امل�صربية 
وظاللها ومو�صيقى حركة هذه الظالل على احلوائط والغرف واحلالة الروحية امل�صاحبة 
اإىل فهمه ووعيه بتاأثري �صبابيك الزجاج املع�صق ودور ال�صخا�صيخ امللونة فى  لها بالإ�صافة 
فى  والظالل  الإنعكا�صات  هذه  وت�صافر  الداخلية  والزخارف  الهواء  وتلوين  ت�صكيل  اإعادة 
ي�صمو  اأن  اإىل  دفًعا  تدفعه  الإن�صانى.  ال�صمو  مقام  روحية من  "هارمونيا" مو�صيقية  �صنع 
وي�صمو اإىل اأن تتجلى ملكاته العقلية والروحية فتفتح له اآفاق الروؤيا.. فريى ما �صي�صنعه 
عام "2022" متاًما كما ي�صتطيع اأهل اخلطوة من العارفني اأن يكونوا فى مكانني وزمنني 
لي�صنع  والفكرية  اجلمالية  وقيمها  ح�صارته  ا�صتلهام  على  الفنان  قدرة  اإنها  خمتلفني.. 
حداثته الوطنية.. فالفنان هو الذى يرى ما ل يراه الآخرون.. ولقد راأى �صامح اإ�صماعيل 

فى احلرف وظالله ومو�صيقاه وجتلياته "هارمونيا" متكاملة.. مل يراها الآخرون..

�صارك   1997 اجلرافيك  ق�صم  اجلميلة  الفنون  كلية  فى  تخرج   -  1974 يوليو  مواليد  اإ�صماعيل:  �صامح 
العديد من  املتخ�ص�صة و�صمم  للقنوات  النيل  املطبوعات وعمل بقطاع  العديد من  فى ت�صميم خطوط 

الفوا�صل اجلرافيكية.. كما �صمم اأعمال اخلطوط والإك�ص�صوار لفيلم امل�صري اإخراج يو�صف �صاهني.

اأ. عفيفى

جتهيز على زجاج - 250×130�صم

تف�صيلية
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 معركة السيادة على املسجد األقصى
�سهـــام ذهــنى

خمطط �سهيونى لتفكيكه ونقله �إىل بلد �إ�سالمى

التى ي�ضعها  العوائق  للتغلب على  الفل�ضطينيني  كفاح  ت��زداد م�ضقة رحلة  عام  فى رم�ضان من كل 
اأجل  من  التحمل  على  ي�ضممون  ذلك  مع  الأق�ضى،  امل�ضجد  اإىل  و�ضولهم  طريق  فى  «الإ�ضرائيليون« 
احل�ضول على متعة اأداء ال�ضالة فى رحابه الطاهرة من ناحية، ومن اأجل التاأكيد عملًيا على اأن البيت 

لنا، وال�ضيادة على امل�ضجد الأق�ضى لنا من ناحية اأخرى.
فمعركة اإثبات ال�ضيادة على امل�ضجد الأق�ضى دخلت مرحلة جديدة قبل رم�ضان حني قامت احلكومة 
الإ�ضرائيلية برتتيب زيارة للرئي�س الرو�ضى «فالدميري بوتني« داخل نفق اجلدار الغربى الذى افتتحوه 
اأن  كيف  ن�ضاهد  «هنا  قال:  بت�ضريح خطري، حيث  بعد اجلولة  «بوتني«  ح  و�ضرَّ الأق�ضى،  امل�ضجد  حتت 
هو  له  والرتويج  الت�ضريح  هذا  مثل  على  واحل�ضول  القد�س«..  حجارة  فى  حمفور  اليهودى  التاريخ 
ة، لأن خطورة الأنفاق التى قام  ا ب�ضدَّ اأمر يهم الإ�ضرائيليون جًدا.. وهو اأمر يجب اأن يهمنا نحن اأي�ضً

ال�ضهاينة بحفرها حتت امل�ضجد الأق�ضى تدخل بهذه الزيارة مرحلة جديدة.
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تلك  خطر  �أن  �لبد�ية  فى  نظن  كنا  فقد 
يتمثل  نفًقا،  �إىل 36  �لتى و�صل عددها  �لأنفاق 
فى �أنها تهدد �مل�صجد �لأق�صى كبناء، ثم تطور 
�لأمر و�فتتحت �حلكومة �لإ�صر�ئيلية عدًد� من 
هذه �لأنفاق ليتجول فيها �ل�صائحون فى �صحبة 
تاريخ  لهم  ي�صرح  �إ�صر�ئيلى  �صياحى  مر�صد 
�لقد�س من وجهة نظر �إ�صر�ئيلية، ويوؤكد لهم �أن 
�لأر�س �لتى يوجد عليها �لآن �مل�صجد �لأق�صى 
بـ  مــعــروف  هــو  مــا  قبل  مــن  عليها  مقاًما  كــان 

«�لهيكل« �أهم مكان للعبادة عند �ليهود.
ف�صار من �لو��صح �أن هذه �لأنفاق ل تهدد 
ا  �مل�صجد �لأق�صى فقط كبناء، و�إمنا تهدده �أي�صً
�لإ�صالمية  �ملقد�صات  �أهم  من  وكو�حد  كمعنى 
�لرتويج  فيها  ــب  ــان �لأج ــول  جت عــر  يتم  حــن 
�ليهودى مكان  �لهيكل  �إقامة  �إ�صر�ئيل فى  حلق 

�مل�صجد �لأق�صى.
�لإ�صر�ئيليون  يعد  ومل  �لأمـــر  تطور  وقــد 
لالأجانب  �ل�صياحية  �جلــولت  برتتيب  يكتفون 
لهم  ي�صرح  مر�صد  ب�صحبة  �لأنــفــاق  هــذه  فــى 
مــا يــريــدون تــزويــره مــن وقــائــع �لــتــاريــخ، �إمنا 
د�ئم  عر�س  بعمل  ذلك  بعد  �لإ�صر�ئيليون  قام 
بال�صوت و�ل�صوء فى �أحد هذه �لأنفاق ليتعرف 
من  �لقد�س  تاريخ  على  فقط  لي�س  ــزو�ر  �ل فيه 
وجهة نظرهم، و�إمنا للتعرف على تاريخ فل�صطن 
و�أحقية �ليهود فيها كما يزعمون، ويت�صمن ختام 
ا �لتاأكيد على �صرورة �لتخل�س من  �لعر�س �أي�صً
�مل�صجد �لأق�صى لإقامة �لهيكل �ليهودى مكانه، 
فى �صكل جديد �أكرث �إبهاًر� لل�صائحن ليت�صربو� 

فكرة حق �ليهود فى �أر�س �مل�صجد �لأق�صى.
�إىل �أن كانت زيارة �لرئي�س �لرو�صى «بوتن« 
�ملوجود  �لنفق  وهــو  �لأنــفــاق،  تلك  �أكــر  لأحــد 
�إيذ�ًنا  للم�صجد �لأق�صى،  �لغربى  حتت �جلد�ر 
مبرحلة جديدة من ��صتخد�م �لإ�صر�ئيلين لهذه 
�لأق�صى،  �مل�صجد  حتت  جهزوها  �لتى  �لأنفاق 
حيث �لنتقال من و�صعها على خريطة �لزيار�ت 
�للقاء�ت  على خريطة  و�صعها  ليتم  لل�صائحن، 
�مل�صئولن  كبار  مع  �لعامل  قادة  لكبار  �لر�صمية 
فى �حلكومة �لإ�صر�ئيلية فى تاأكيد ر�صمى على 
�أنهم ميهدون لعمل �إجر�مى �صد �أوىل �لقبلتن 
للم�صلمن و�أر�س �لإ�صر�ء و�ملعر�ج لنبينا حممد 

- �صلى �هلل عليه و�صلم.

حائط «�لرب�ق« ولي�س «�ملبكى«
�لتى  �لأنــفــاق  بو�صع  قيامهم  بــدء  خطورة 
خريطة  على  �لأق�صى  �مل�صجد  حتت  �فتتحوها 
�أنهم  تعنى  م�صاألة  �لأجانب هى  �لروؤ�صاء  زيارة 
�لأمر  �إقر�ر  على  �لعمل  ر�صمى  ب�صكل  بد�أو�  قد 
�أن  �صبق  مثلما  �لأق�صى،  �مل�صجد  �صد  �لو�قع 
ما  حول  عاملًيا  �لو�قع  �لأمــر  �إقــر�ر  فى  جنحو� 

ي�صمونه بـ «حائط �ملبكى«.
ي�صعونه  �لذى  �ملعتاد  �ملكان  �أن  فاملعروف 

�لعاملين  �مل�صئولن  كبار  زيـــارة  خريطة  على 
لإ�صر�ئيل هو ما ي�صمونه ب�صاحة حائط �ملبكى، 
�ل�صم  هـــذ�  يحمل  �ــصــار  ـــذى  �ل �ملــكــان  ذلـــك 
�ل�صهيونى لي�س فقط فى ن�صر�ت �لأخبار حول 
�لعربية  ــار  �لأخــب ن�صر�ت  �ــصــارت  بــل  �لــعــامل، 
حن  فى  نف�صه،  �ل�صم  هذ�  وعى  بال  ت�صتخدم 
�لــذى ميثل  �لــر�ق  �أن هذ� �حلائط هو حائط 
ربط  �لذى  �لأق�صى  للم�صجد  �لغربى  �حلائط 
 - و�صلم  عليه  �هلل  �صلى   – حممد  �صيدنا  فيه 

العني تتعلق باأمل الدخول اإىل امل�ضجد الأق�ضى

ل متنعونى
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�إ�صالمى، لكن �نطالًقا من �لت�صامح �لإ�صالمى 
ميكن لليهود �أن يقفو� لل�صالة �أمامه �إمنا دون 
تغيري  فــى  تت�صبب  �أدو�ت  معهم  يح�صرو�  �أن 
�أن  �إىل  قائًما  �لو�صع  وظل هذ�  �ملكان..  طبيعة 

�صارت �لقد�س تابعة لالأردن بعد حرب 1948.
جنود  ــة  �أحــذي وطـــاأت  �أن  مبــجــرد  �أنـــه  �إل 
�ل�صريف  �لقد�س  �أر�ــس  �لإ�صر�ئيلى  �لحتالل 
�أول  فكان   1967 عام  �ملباركة  �ملدينة  و�حتلو� 
�لر�ق  حائط  على  �ل�صتيالء  هو  فعلوه  �صيء 
هذ�  لي�س  �ملبكى،  هو حائط  �أنه  عن  و�لإعــالن 
للم�صلمن  مــنــزًل   135 بهدم  وقــامــو�  بــل  فقط 
�ملقيمن �إىل جو�ره من �ملقد�صين ذوى �لأ�صول 
مع  جــاءو�  قد  �أجــد�دهــم  كــان  �لذين  �ملغربية 
حترير  فــى  م�صاركن  �لــديــن  �ــصــالح  �لنا�صر 
جماورين  �لن�صر  بعد  �لبقاء  و�أر�دو�  �لقد�س، 
للم�صجد �لأق�صى فاأوقف عليهم «�صالح �لدين« 
حملت  هنا  من  �ملنطقة،  هذه  «�لأف�صل«  و�بنه 

��صم حى �ملغاربة . 
قد  �لقد�س  �حتالل  يوم  فى  �ليهود  �أن  �إل 
فقط  �صاعات  ثــالث  ملــدة  �حلــى  �صكان  �أمهلو� 
قام  �حلــال  فى  وبعدها  بيوتهم..  يــغــادرو�  كى 
�لعبادة  ودور  و�ملحالت  �لبيوت  بهدم  �لحتالل 
�أما �لبع�س �لذى  �أر�س �حلى بالكامل،  وت�صوية 

«�لـــر�ق« خــالل رحلة �لإ�ــصــر�ء و�ملــعــر�ج، لكن 
�ليهود مع بد�يات �لقرن �ملا�صى زعمو� �أنه هو 
ما تبقى من هيكلهم  و�أخذو� يبكون عنده.. ثم 
عليها  ليجل�س  مقاعد  ي�صعون  بالتدريج  بــد�أو� 
برتكيب  قيامهم  هــذ�  وحلــق  �أمــامــه،  �مل�صلون 
�ليهود  و�لــرجــال  �لن�صاء  بــن  ليف�صل  حاجز 
�أثناء �ل�صالة، ثم �إح�صار مو�ئد لو�صع ن�صخ من 

�لتور�ة فوقها.

فى  لأن  �مل�صلمن  �عرت��س  تز�يد  عندها 
�ملو�جهات  فبد�أت  �ملكان  لطبيعة  تغيرًي�  هــذ� 
�إىل �ندلع ما ُعرف  بن �لطرفن وو�صل �لأمر 
بثورة �لر�ق عام 1929 �لتى ��صت�صهد فيها �أكرث 
�أكرث من  ا فيها  �أي�صً من مائة م�صلم كما �صقط 
مائة يهودى قتياًل خالل �ملو�جهات، فتم وقتها 
ت�صكيل جلنة من ع�صبة �لأمم قامت بالتحقيق 
لتحديد ملكية �حلائط فاأثبتت �للجنة �أنه وقف 

�ضالة اجلمعة بامل�ضجد  الأق�ضى رغم العقبات الإ�ضرائيلية

.. وا اأق�ضاه
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رفــ�ــس �خلـــروج مــن �حلــى فقد �ــصــار م�صريه 
�لــدفــن وهــو حــى حتــت �لأنــقــا�ــس �لــتــى قامو� 
«�صاحة  �أ�ــصــمــوه  مــا  متثل  و�ــصــارت  بت�صويتها، 
�لتور�ة  نــزول  بعيد  �لحتفال  �أجــل  من  �ملبكى« 

�لذى كان قد حان موعده فى ذلك �لتاريخ.
�ملغاربة  حى  �غت�صاب  مت  �لطريقة  وبهذه 
�ليهود  ــوؤدى  ي �لتى  �ملبكى  �صاحة  �إىل  وحتويله 
بيوت  �أنقا�س  على  �لــيــوم  حتى  فيها  �ل�صالة 
وذكريات وجثث لأحفاد رجال كانو� قد �صاركو� 
و�لقد�س  �لأق�صى  �مل�صجد  لتحرير  �جلهاد  فى 

من �ل�صليبين. 
�ليون�سكو وخمطط �لتفكيك

�صبه  �صارت  �ملوثقة  �حلقائق  هذه  كل 
من�صية من كرثة �إحلاح �لإعالم �ل�صهيونى 
كاأمر  معها  �لإ�صر�ئيلى  �لر�صمى  و�لتعامل 
�إىل  للو�صول  �ملكمل  �ملخطط  �أمــا  و�قـــع.. 
غايتهم �لكرى وهى �إقامة �لهيكل �ليهودى 
مكان �مل�صجد �لأق�صى، فهو �لتمهيد لطرح 
�مل�صلمن  لإعطاء  �إ�صر�ئيل  �إ�صتعد�د  فكرة 
وكاأن  ـ  �مل�صجد  �أر�ــس  على  �ملقامة  �ملبانى 
هى  �لأر�ـــس  ولي�صت  �مل�صجد  هــى  �ملبانى 
�لإ�صر�ئيليون  جهز  ولقد  ـ  �أ�صاًل  �مل�صجد 
هذ� �حلل �لذى تكتمو� عليه وهو �أن يتعامل 
ما  مثل  �لأق�صى  �مل�صجد  مبانى  مع  �لعامل 

جرى مع �ملعابد �لفرعونية �لتى نقلها �ليون�صكو 
لإنقاذها من �لغرق فى مياه �ل�صد �لعاىل،  و�أن 
�مل�صجد  مبانى  ونقل  بتفكيك  «�ليون�صكو«  تقوم 
غفلة  على  �إعتماًد�  �مل�صلمون،  يختار  حيث  �إىل 
�لكثري من �مل�صلمن عن �أن �لأر�س �لتى باركها 

�هلل �صبحانه هى �ملقد�صة ولي�س �جلدر�ن.
لكن  بنائها،  �إعادة  ويتم  تتهدم  فاجلدر�ن 
مكان  �إىل  نقله  يتم  �أن  ميكن  ل  �ملقد�س  �ملكان 
�آخر.. لي�صت �لقبة �لذهبية هى �لتى لها مكانة 
فى نفو�س �مل�صلمن، و�إمنا �ل�صخرة �لتى حتتها 
�ملعمارى  و�لبناء  �لقبة  �أقيمت  �أجلها  من  و�لتى 
عرج  منها  �لتى  �ملــعــر�ج  �صخرة  �إنها  �لفخم، 
�إىل   - عليه  و�صالمه  �هلل  �صلو�ت   - �لر�صول 
�ل�صمو�ت �لعال، �إىل �صدرة �ملنتهى، عندها جنة 

�ملـاأوى، �إىل حيث ر�أى من �آيات �هلل �لكرى.
فال�صخرة هى ما ند�فع عنه و�أر�س �مل�صجد 
�لأق�صى �لتى �صلى فوقها �لر�صول - �صلى �هلل 

ر�ية  �نتقال  �إىل  �إ�صارة  بالأنبياء   - و�صلم  عليه 
به،  نتم�صك  ما  هى  �لإ�صر�ء،  ليلة  فى  �لتوحيد 
�إليها فى �ل�صالة من قبل  �لأر�س �لتى توجهنا 
نريده  ما  هى  �حلــر�م  �مل�صجد  باجتاه  �لتوجه 

وند�فع عنه.
�مل�صجد  مــبــانــى  بتفكيك  �لقـــــرت�ح  لــكــن 
وهو  بنقله  �ليون�صكو  منظمة  وقيام  �لأق�صى 
�لعمر�ين«،  «�لرت�ن�صفري  تعبري  عليه  يطلق  ما 
�مل�صجد  مع  يتعامل  �قــرت�ح  هو  �ملبانى  نقل  �أى 
م�صلمون  له  لي�س  فرعونى  معبد  كاأنه  �لأق�صى 
�أنهم  من  �لرغم  على  مكانه،  بقد�صية  يوؤمنون 
يعلمون �أن ما يقد�صه �مل�صلمون هو �ملكان �ملقامة 
�مل�صلمن  بع�س  غفل  ولــو  حتى  �ملن�صاآت  فوقه 
�لأور�ق،  عن هذه �حلقيقة.. وهى خطة تخلط 
فوق  مقام  بناء  من  �لأق�صى  �مل�صجد  وحتــول 
يجب  �إن�صانى  تــر�ث  جمرد  �إىل  مقد�صة  �أر�ــس 
على  �لإ�صر�ئيلى  �لحــتــالل  ملو�فقة  �لمتنان 

تفكيكه ونقله �إىل مكان �آخر .
و�لإ�ــصــر�ئــيــلــيــون حــن يـــقـــررون �لإعـــالن 
�ل�صريح عن هذه �لفكرة فاإنهم بذلك لن يلقو� 
يعلمون  هم  بل  فقط،  �آخــر  ملعب  �إىل  بالكرة 
�لعد�وة  من  �ملزيد  بتاأجيج  كفيلة  فكرة  باأنها 
�لكثري  �أن  �إ�صر�ئيل من  تتوقعه  ملا  �مل�صلمن  بن 
من �حلكومات �لعربية �صت�صرتيح �إىل هذ� �حلل 

بوتن يتجول فى نفق حتت �جلد�ر �لغربى لالأق�صى

دعوة لل�صو�ح للتجول فى نفق حتت �مل�صجد �لأق�صى

يوؤدون �ل�صالة فى كني�س يهودى د�خل نفق حتت �مل�صجد �لأق�صى

وغطاء �لر�أ�س �ليهودى فوق ر�أ�صه
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�صعوبهم  مو�جهة  فى  �حلرج  عنهم  يرفع  �لذى 
ـــس  �لأر� قد�صية  فــكــرة  �أكــرثهــم  عــن  �ملغيبة 
�ملباركة ولي�س �جلدر�ن �ملجتثة من فوق �لأر�س 
�أكرث  �أن  هو  �لإ�صر�ئيليون  يتوقعه  فما  �ملباركة، 
باأن  �إ�صالمية �صوف تتم�صك  �أو  من دولة عربية 

�إليها، فيزد�د  �أن يكون  �لنقل يجب 
�لنق�صام ويتوه و�صط �ل�صجار �صوت 
هذ�  �أن  حقيقة  �إىل  ينبهون  �لذين 
�لإ�صر�ئيلين فعلًيا  معناه �غت�صاب 
لأر�س �مل�صجد �لأق�صى و�صط تاأييد 
عاملى ملا �صي�صوق له �ليهود باعتباره 
�ملقد�صات  بن  �ل�صتباك  لفك  حاًل 

�لإ�صالمية و�ليهودية. 
�لفكرة  هــذه  لــطــرح  ومتــهــيــًد� 
�لإ�صر�ئيلية  �حلكومة  �صارت  دولًيا 
�لأق�صى  �مل�صجد  بدخول  لليهود  �ل�صماح  تكرر 
ويتو�صع  �لإ�صر�ئيلية،  �ل�صرطة  من  حر��صة  فى 
مقاومة  عن  �لتحدث  فى  �لإ�صر�ئيلى  �لإعــالم 
�ليهود  من  �لدخول  لهذ�  �مل�صلمن  �ملقد�صين 
و�قع  �أمر  لإقــر�ر  متهيًد�  �لأق�صى  �مل�صجد  �إىل 
يحقق �ل�صيادة لل�صهاينة على 
�أر�س �مل�صجد �لأق�صى )�لذى 
�ل�صهيونى  �لإعـــــالم  يطلق 
عليه ��صم «جبل �لهيكل« ن�صبة 
�أنه  �لذى يقولون  �إىل هيكلهم 
�مل�صجد  مــكــان  مــوجــوًد�  كــان 
ــدون  ــري �لأقـــ�ـــصـــى، و�لـــــذى ي
ــه بــعــد �لــتــخــلــ�ــس من  ــت ــام �إق
و�لعياذ  ــى  �لأقــ�ــص �ملــ�ــصــجــد 

باهلل(. 

�لت�سييق على �لفل�سطينيني
فــيــه �حلكومة  تــكــرر  �لــــذى  �لــوقــت  وفـــى 
�مل�صجد  بدخول  لليهود  �ل�صماح  �لإ�صر�ئيلية 
على  �لت�صييق  بــزيــادة  تقوم  فاإنها  �لأقــ�ــصــى، 
�إىل  �لو�صول  جمرد  فى  �لفل�صطينين  �مل�صلمن 
فى  وطاأته  تــزد�د  �أمــر  وهــو  �لأق�صى،  �مل�صجد 

�صهر رم�صان �ملبارك.
غري  غزة  فى  �لفل�صطينين  �أن  فاملعروف 
�أما  �لقد�س،  �إىل  بالو�صول  �أ�صا�ًصا  لهم  م�صموح 
فكبار  �لغربية  بال�صفة  �ملقيمون  �لفل�صطينيون 
�ل�صن وحدهم قد يتمكنون �أحياًنا من �حل�صول 

على ت�صريح موؤقت بالزيارة.
باأر��صى  �ملقيمن  �لفل�صطينين  �إىل  ناأتى 
�صارت  ــتــى  و�ل  1948 عـــام  �ملحتلة  فل�صطن 
فالو�قع  �إ�ــصــر�ئــيــل،  دولـــة  ��ــصــم  حــالــًيــا  حتمل 
باأن �صماح �صلطات �لحتالل �لإ�صر�ئيلى  ينطق 
�أجل  من  �لأق�صى  �مل�صجد  �إىل  بالو�صول  لهم 
�ل�صالة فيه هو حالة من �ل�صقاء �لتى يجاهدون 
با�صتمر�ر من �أجل �لتغلب عليها، هذ� فى �لوقت 
�لإ�صر�ئيلية  �ل�صرطة  مو�فقة  فيه  تتكرر  �لذى 
�إىل  �ل�صهاينة  دخــول  على  �آخــر  �إىل  وقــت  من 
فوق  تلمودية  طقو�س  و�إقامة  �لأق�صى  �مل�صجد 
�إقامة  مع  ناحية،  من  �لطاهرة  �صاحاته  �أر�ــس 
ثالث  فــى  منتظم  ب�صكل  �ليهودية  �ل�صلو�ت 
�مل�صجد  �فتتاحها حتت  بالفعل  يهودية مت  ُكُن�س 

�ملقد�صيون ير�صقون جنود �لحتالل بالأحذية

�ل�صور �لغربى لالأق�صى �أو حائط �لر�ق �لذى جعلوه حائط �ملبكى

و�ليهوديات �أي�صا توؤدين طقو�صا تلمودية فى نفق حتت �مل�صجد �لأق�صى
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�خلا�س به طبًقا ملا يزعمون �أنه �لت�صميم �لذى 
�آلف  ثالثة  منذ حو�ىل  لأجد�دهم  مقاًما  كان 

عام فوق هذه �مل�صاحة على �ت�صاعها.
ينرثون  خطوة  �خلطوة  مبنطق  �لآن  هم 
من حن �إىل �آخر كالًما حول �أن مايريدونه من 
�مل�صجد �لأق�صى هو جزء حمدود من «�ل�صاحات« 
�خلالية، وهو �أمر مرفو�س من �مل�صلمن، لي�س 
فقط ب�صبب �أننا قد تعلمنا من �لتجارب معهم 
�أن هذه هى عادتهم فى �أن ي�صعو� لهم قدم على 
جزء ثم يتمددو� منه لي�صتولو� على كل �ملكان، 
ومثلما  �لإبر�هيمى،  �مل�صجد  فى  حدث  مثلما 
�لــذى حولوه  �لــر�ق  حــدث من قبل مع حائط 
�أمر  ذ�ته  �لوقت  فى  ولكنه  �ملبكى،  حائط  �إىل 
�ل�صاحات  �أن  وهو  �أهم،  ل�صبب  ب�صدة  مرفو�س 
كم�صلمن  وو�جبنا  �لأق�صى،  �مل�صجد  من  جزء 
هو �أن نتم�صك بكل من �ملبانى، و�لأر�س �ملقامة 
فوقها �ملبانى، وبال�صاحات �لتى من حول �ملبانى 
د�خل �ل�صور، فجدر�ن �ملبانى بكل ما متثله فى 
�إ�صالمية �صاخمة وهى جزء  عيوننا من عمارة 
فى  كبرية  مكانة  له  �لذى  �ملعمارى  تر�ثنا  من 
نفو�صنا، �إل �أن �لأر�س كلها هى �لتى لها �ملكانة 
�ملقد�صة �لأكر فى وجد�ننا �لدينى، لأنها هى 
�صيدنا  فيه  �صلى  �لذى  �لأق�صى  �مل�صجد  �أر�س 
بالأنبياء   - و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه   - حممد 
�أقيمت  �لتى  و�ل�صخرة  �لإ�صر�ء،  رحلة  خالل 
�لتى  �لذهبية هى نقطة �لنطالق  �لقبة  فوقها 
عرج منها حبيبنا - �صلى �هلل عليه و�صلم - فى 
�لليلة نف�صها خالل �ملعر�ج �إىل �ل�صمو�ت �لعال، 

�إىل �صدرة �ملنتهى، �إىل جنة �ملاأوى.
كما �أن هذه �لأر�س هى �ملو�صع �لذى �أقيم 
�أقام  �أن  بعد  �لأ�صلى  �لأق�صى  �مل�صجد  فيه 

«�صيدنا �آدم« �مل�صجد �حلر�م فى مكة.
فاإن  �لــ�ــصــريــف  �لــنــبــوى  للحديث  فطبًقا 
�صنة  �أربــعــن  بعد  �أقــيــم  قــد  �لأق�صى  �مل�صجد 
وقد حمل  �مل�صجد �حلر�م فى مكة،  �إقامة  من 
عن  بعيًد�  باعتباره  «�لأق�صى«  ��صم  �مل�صجد 

�مل�صجد �حلر�م مبقايي�س ذلك �لزمان.
�إىل  �إبر�هيم  مر �لزمان، ثم ذهب �صيدنا 
�مل�صجد �حلر�م موجوًد� فيها  �لتى كان  �لبقعة 

ت�صتيت  «�لإ�ــصــر�ئــيــلــيــة«  �لــدعــايــة  حتـــاول 
�لأق�صى  �مل�صجد  �أن  �أحــيــاًنــا  ج  فـــرتوِّ �لنا�س، 
�أحيان  فى  ج  وتــروِّ وحدها،  �ل�صخرة«  «قبة  هو 
«�جلامع  فقط  هو  �لأق�صى  �مل�صجد  �أن  �أخــرى 
�أن  �لبع�س  �لِقبلة، ليظن  �لقبلي« �ملقام باجتاه 
�أحد �ملبنين هو �مل�صجد �لأق�صى، و�لثانى لي�س 

كذلك.
ميثل  منهما  كــاًل  �أن  هــى  �حلقيقة  بينما 
�مل�صجد  �أر�س  على  �مل�صقوفة  �ملبانى  من  جزًء� 
�لأق�صى هو كل ما  �مل�صجد  �أن  �لأق�صى، حيث 
�لأق�صى  �صور  بد�خل  �ملت�صعة  �مل�صاحة  ت�صمه 
مثلما  بــو�بــاتــه،  عــر  �إليها  �لــدخــول  يتم  �لتى 
�مل�صجد �حلــر�م مبكة حيث كل  هى �حلال فى 
ل  ت�صكِّ �لبو�بات  يتم دخولها عر  �لتى  �مل�صاحة 

�مل�صجد �حلر�م.
�ل�صتيالء  يـــريـــدون  ــون«  ــي ــل ــي ــر�ئ ــص و«�لإ�
�لعامة  ي�صميها  �لتى  �مل�صاحة  هذه  كامل  على 
لكل  �ل�صحيح  �ل�صم  بينما  �لقد�صى«،  «�حلرم 
�ل�صابقن  �ملبنين  من  فيها  مبا  �مل�صاحة  هذه 
�ملد�ر�س  من  وعديد  حتته  م�صقوفة  وم�صليات 
ومبانى  وقبابه  و�أ�صبلته  �أ�ــصــو�ره  عند  �لدينية 
يت�صمنه  ما  كل  وبالطبع  و�آبــار،  متفرقة  �أخرى 
من �صاحات مفتوحة وخ�صرة و�أ�صجار هى كلها 

متثل «�مل�صجد �لأق�صى«.
هذه  على  �ل�صتيالء  هو  «�إ�صر�ئيل«  هدف 
�مل�صاحة كلها و�لتخل�س من كل ما فوقها �صو�ء 
ي�صميه  �لــذى  �لقبلى  �جلامع  �أو  �ل�صخرة  قبة 

�لبع�س «�لأق�صى« ـ كما قلنا ـ �أو �أى بناء �آخر. 
وباملنا�صبة هم ل يتحدثون عن هذه �مل�صاحة 
�ل�صياحية  ون�صر�تهم  ومر�جعهم  �صحفهم  فى 
كنوع  �لهيكل«،  «جبل  ��صمها هو  �أن  باعتبار  �إل 
من تاأكيد رف�صهم لوجود �مل�صجد �لأق�صى بكل 
�ملفرو�س  من  �لــذى  �جلبل  هــذ�  فــوق  مكوناته 
�جلبل  )ومــعــنــاه  ــا«  «مــوري جبل  هــو  ��صمه  �أن 

�ملُختار(.
متاًما،  خالية  كلها  �مل�صاحة  يريدون  هم 
من �أجل �أن يعيدو� تق�صيمها لإقامة �أهم مكان 
للعبادة عندهم و�ملعروف با�صم «�لهيكل« ح�صب 
�ملج�صم  �أو  «�ملاكيت«  بعمل  قامو�  معن  طــر�ز 

املسجـــد األقصــــى عليها  �لتكتم  يتم  م�صاألة  وهــى  �لأقــ�ــصــى، 
يتم  مثلما  �لعربى،  �مل�صتوى  على  �إعالمًيا 
جتاهل �أن عدد �لأنفاق �لتى �نتهت �إ�صر�ئيل 
�لأق�صى  �مل�صجد  حتت  حفرها  من  بالفعل 
قد  و�لتهوية  �لإ�صاءة  مبتطلبات  وجتهيزها 

و�صل عددها �إىل 36 نفقا.
ا  �أي�صً �لــعــربــى  �لإعــــالم  يتجاهل  كما 
قد  �لأق�صى  �مل�صجد  حتت  �لأنفاق  هذه  �أن 
�حلى  �إىل  ت�صل  بــاأنــفــاق  مو�صولة  �ــصــارت 
�آخر�  نفًقا  �أن  كما  �لقد�س،  مبدينة  �ليهودى 
�مل�صجد  حتت  �لأنفاق  هذه  بن  ي�صل  طوياًل 
فيه  جهزو�  �لــذى  �لنفق  فيها  مبا  �لأق�صى 
«مقابل  با�صم  �ملــعــروف  �لــيــهــودى  �لكني�س 
�ليهود  فيه  ي�صلى  ــذى  و�ل �لأقــد��ــس«  قد�س 
ب�صكل منتظم حتت �مل�صجد �لأق�صى، في�صل 
جنوب  �لإ�صر�ئيلية  �مل�صتوطنات  �إىل  �لنفق 
�لنفق  هذ�  على  �أطلقو�  وقد  �لقد�س،  مدينة 
��صم «نفق �لطريق �لهريوديانى« و�لذى مير 
�حلكومة  تكرر  �لتى  «�صلو�ن«  منطقة  حتت 
�لإ�صر�ئيلية طرد �ل�صكان �لفل�صطينين منها 
ــس �لتى  لإخــالء بيوتهم �ملــوجــودة فــوق �لأر�
على  يعملون  حيث  �لنفق،  حتتها  مــن  ميــر 
�لتاأمن  من  �ملزيد  حتقيق  بهدف  طردهم 
يحفر  �أن  �لهريودياين، خ�صية  �لطريق  لنفق 
�صكان «�صلو�ن« من د�خل بيوتهم لي�صلو� �إىل 
�لنفق حتتهم ويقومون باأى عمل �صد �ليهود 

فى �لنفق.
�لنفق  هــذ�  بــو�ــصــول  �أنـــه  مالحظة  مــع 
�مل�صتوطنات  �إىل  �لأق�صى  �مل�صجد  حتت  من 
�لقد�س،  مدينة  جنوب  �ملقامة  �لإ�صر�ئيلية 
ـــــاإن هــــذ� ل يــعــنــى متــكــن �ــصــكــان هــذه  ف
�لو�صول  من  وحدهم  �جلنوبية  �مل�صتوطنات 
عليه  يرتتب  و�إمنـــا  �لأقــ�ــصــى،  �مل�صجد  �إىل 
�مل�صتوطنات  كـــل  ــكــان  �ــص و�ـــصـــول  متــكــن 
كما  �لقد�س  �لتى حتيط مبدينة  �لإ�صر�ئيلية 
يريد  مــن  متكن  باملع�صم،  �ل�صو�ر  يحيط 
عر  �لأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �لو�صول  منهم 
جنوب  �ملــوجــودة  �مل�صتوطنات  �إىل  �لــذهــاب 
�حلديثة  �لطرق  �صبكة  با�صتخد�م  �لقد�س 
�لتى ت�صل بن كل �مل�صتوطنات، ثم �لذهاب 
�إىل �لأنفاق حتت �مل�صجد �لأق�صى با�صتخد�م 
�لأر�س  حتت  من  �لهريوديانى  �لطريق  نفق 

دون �أن يطوله �أى حجر فل�صطينى.
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مهدًما بفعل �ل�صنن، وطبًقا للقر�آن �لكرمي جاء 
ى �أَ�ْصَكنُت ِمن  َنا �إِنِّ قول �هلل �صبحانه وتعاىل ))َربَّ
ِم((،  ُذرَيِتى ِبَو�ٍد َغرْيِ ِذى َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك �ملَُحرَّ
باعتبار �أن �لبيت �ملحرم كان موجوًد� منذ �أيام 
�إبر�هيم..  بالتاىل من قبل �صيدنا  �آدم،  �صيدنا 
كر  �أن  بعد  �إبر�هيم  �صيدنا  به  قام  �لــذى  �أمــا 
كانت  قو�عد  رفــع  فهو  �إ�صماعيل  �صيدنا  �بنه 
�هلل  لقول  طبًقا  �لبيت  مــن  مــوجــودة  مــاز�لــت 
تعاىل ))و�إذ يرفع �إبر�هيم �لقو�عد من �لبيت 

و�إ�صماعيل((. 
وبالتاىل  �حلر�م  �مل�صجد  �أن  معناه  وهذ� 
فقط  لي�س  موجودين،  كانا  �لأق�صى  �مل�صجد 
قبل  ا من  �أي�صً و�إمنا  �صليمان،  �صيدنا  قبل  من 
فليكن  بالتاىل  �لأنبياء..  �أبو  �إبر�هيم  �صيدنا 
�أو  لهم  �ليهود هيكاًل  �أقام فيه  �ملكان قد  هذ� 
ما  لعبادة  معبًد�  فيه  �أقامو�  قد  �لرومان  يكن 
�لأق�صى  �مل�صجد  �أن  �إل  فيه،  يعتقدون  كانو� 
و�مل�صجد  �لأ�ــصــل،  هــو  �آدم  �صيدنا  عهد  منذ 
�لأق�صى �حلاىل هو جتديد للم�صجد �لأق�صى 

�لأ�صلى.
�صبحانه   - �هلل  ذكــر  �لإ�ــصــر�ء  رحلة  وفــى 
 - �لر�صول  �أن  �لكرمي  �لقر�آن  بن�س   - وتعاىل 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم - قد �أ�صرى به حتديًد� 
�لتى  فالأر�س  بالتاىل  �لأق�صى«،  «�مل�صجد  �إىل 
كلها مقد�صة عند  �لأق�صى هى  �مل�صجد  ميثلها 
�مل�صلمن �صو�ء بال�صاحات �لف�صيحة �أو باملبانى 
فيما  �لإ�صالمية  �لدولة  �أقامتها  �لتى  �لعريقة 
عمر  �صيدنا  ذهب  �لقد�س  فتح  فبمجرد  بعد.. 
�لذى  �ملكان  �إىل  �ملوؤمنن  �أمــري  �خلطاب  بن 
و�ل�صالم  �ل�صالة  �صيدنا حممد - عليه  و�صفه 
عن  عبارة  فوجده  �لأق�صى،  �مل�صجد  باأنه   -

ه�صبة مت�صعة مهملة، فاأمر بتطهري �ملكان كله 
�صاأل عن �جتاه  باعتباره م�صجًد� مفتوًحا، كما 
م�صقوف  بناء  باإقامة  �أمر  �حلال  وفى  �لقبلة، 
�لإمام  فيه  يقف  كى  �لقبلة  �جتــاه  بد�ية  عند 
�أن  على  �مل�صلن،  من  ي�صتوعبه  �لــذى  و�لعدد 
�ملفتوحة  �ل�صاحة  تتو��صل �صفوف �مل�صلن فى 
باعتبارها �مل�صجد �ملفتوح �لذى يتم �ل�صتدلل 
فيه على �لقبلة من خالل �جلامع �لقبلى �ملقام 

باجتاه �لقبلة جنوب �مل�صجد �لأق�صى.

وكان هذ� �لبناء �ملتو��صع هو �لنو�ة فى كل 
�أر�س �مل�صجد �لأق�صى، حيث كان قد مت �لكتفاء 
بتطهري  �خلــطــاب  بــن  عمر  �صيدنا  زمــن  فــى 
�لأولوية  لأن  �ملتو��صع،  �ملبنى  و�إقامة  �لأر�ــس 
كانت  �لإ�ــصــالمــى  �لفتح  بــد�يــة  فــى  للنفقات 
خم�ص�صة للجيو�س.. ثم حن ��صتقرت �لدولة 
�لإ�صالمية حان وقت �لإنفاق ب�صورة �أكر على 
�إعمار �ملقد�صات فاأقيمت قبة �ل�صخرة بهيئتها 
�لباذخة، ومت جتديد �جلامع �لقبلى �لذى كان 

قد �أقامه �صيدنا عمر بن �خلطاب.

ال�ضخرة التى عرج منها �ضيدنا حممد اإىل ال�ضماء

امل�ضجد الأق�ضى من الناحية اجلنوبية

كل من قبة ال�ضخرة واجلامع القبلى اأجزاء من  امل�ضجد الأق�ضى



فج�أة  بزغت   1952 يوليو  ثورة  �أعق�ب  فى 
�سنو�ت  بعد  �إال  بو�عثه�  ندرك  �سينم�ئية مل  «ظ�هرة« 
طلبت  منظم  تخطيط  �أنه  يبدو  م�  �إط�ر  ففى  طويلة، 
معظم �سرك�ت �ل�سينم� �الأمريكية فى توقيت و�حد من 
�أفالم رو�ئية  �ل�سلط�ت �مل�سرية �ل�سم�ح له� بت�سوير 
�لفرعونية  �حل�س�رة  جوهره�  �لتك�ليف،  �سخمة 

�لقدمية خالل حقب زمنية خمتلفة. 
�مل�سرية  �لرق�بة  �سمحت   1953 ع�م  بد�ية  ومع 
�سركة  حل�س�ب  �لفر�عنة«  «�أر�ض  �أفالم  بت�سوير 
فوك�ض  �سركة  حل�س�ب  �مل�سري«  و«�سنوحى  و�رنر، 
للقرن �لع�سرين، و«و�دى �مللوك« حل�س�ب �سركة مرتو 
جولدوين م�ير، و«�لو�س�ي� �لع�سر« حل�س�ب ب�ر�مونت، 
كم� ن�سر �أن �سركة كولومبي� ك�ن ينتظر �أن حتتذى حذو 
يو�سف  �سيدن�  ق�سة  عن  فيلًم�  وتنتج  �ل�سرك�ت  هذه 

و�إخوته �لتى وقعت حو�دثه� فى م�سر.
�أن �لبع�ض د�خل م�سر ��ست�سعر نوًع� من  ويبدو 
يتحدث  �لتى  �الأفالم  هذه  مو�سوع�ت  بني  �لتالقى 
حكم  ظل  فى  �ليهودى  �ل�سعب  عبودية  عن  بع�سه� 
�لفر�عنة وبني �سع�ر�ت �لثورة �ملن�ه�سة حلك�م م�سر 

�ل�س�بقني.
�ملثقفني  بع�ض  على  �لتالقى  هذ�  يقت�سر  مل 
�أنف�سهم، فقد  �لثورة  �إىل رج�ل  �متد  �إمن�  �مل�سريني، 
�حت�سنو� تلك �الأفالم و�أت�حو� له� �إمك�ني�ت وخدم�ت 
�إعالمى  �لتف�ف  �س�حبه�  م�سبوقة..  غري  �إنت�جية 
�جلمهورية  رئي�ض  ��ستقب�ل   و�كب  مكثف  م�سرى  

حممد جنيب  ل�ست�نلى جولد �سميث منتج فيلم «و�دى 
بع�ض  ومت عر�ض  �لن��سر  عبد  بح�سور جم�ل  �مللوك« 
�مل�س�هد �لتى مت ت�سويره� من فيلم «�أر�ض �لفر�عنة«  
وعلم�ئهم  �ليهود  �إىل  �الأكرب  �لهرم  بن�ء  يرجع  �لذى 
خوفو،  �لط�غية  �لفرعون  من  ��ستعب�دهم  مت  �لذين 
حينئذ  وك�ن  ـ  �لن��سر  عبد  جم�ل  ��ستقب�ل    � و�أي�سً
�لثورة - �ملخرج �سي�سيل دى ميل  رئي�ًس� ملجل�ض قي�دة 
عند و�سوله �إىل م�سر   لت�سوير «�لو�س�ي� �لع�سر« عن 

ق�سة �سيدن� مو�سى وخروج �ليهود من م�سر.
ومع  ذلك مل مينع هذ� �الحتف�ء �لرق�بة �مل�سرية 
من منع عر�ض معظم هذه �الأفالم بعد �أن مت ت�سويره� 
ر�س�ئل  حتمل  ك�نت  �أنه�  و�ل�سبب  م�سر!!  �أر�ض  على 
�لذى  �لزخم  مو�كبة  منطلقه�  ك�ن  ز�عقة  �سهيونية 
حققته �لثورة �مل�سرية �سد ح�كم ف��سد فى وقت ك�نت 
تبد�أ  ثو�بت   على   �لدع�ئية  حمالته�  ت�سيد  �إ�سر�ئيل 
د�ئًم� ب�ل�ست�ت  وخروج �ليهود من م�سر بعد ثورتهم 

على ��ستعب�د �لفرعون «رم�سي�ض �لث�نى« لهم. 
ويبدو �أن �لثورة �مل�سرية �جلديدة بكل عظمته�، 
وتد�عي�ته� �لع�ملية، �أع�دت للم�كينة �لهوليودية ذكري�ت 
�الأم�ض، فمو�كبة �لع�مل ل�سقوط ديكت�تور م�سرى �أمر 
مو�سى«  «فرعون  بـ  «هوليوود«  تذكري  �إع�دة  ي�ستدعى 
و�إال  م�سر،   فى  و�ال�ستعب�د  �لظلم  �سد  �ليهود  وثورة 
�لثورة  هذه  �أعق�ب  فى  جتعله�  �لتى  �لدو�فع  هى  فم� 
مب��سرة، تقرر �إع�دة تقدمي فيلمني عن خروج �ليهود 
و�لنبى  �لث�نى«  «رم�سي�ض  بني  و�ل�سر�ع  م�سر،  من 

«مو�سى«؟، و�أن ي�أتى �ال�ستعد�د الإنت�جهم�  ب�إمك�ني�ت 
م�دية غري م�سبوقة، وبقي�دة �ثنني من �أكرب خمرجى 
�ل�سينم� �لع�ملية وهم� �الإجنليزى �سري «ريدىل �سكوت«، 
�سبيلبريج«،  «�ستيفن  �ل�سهري  �الأمريكى  و�ل�سهيونى - 

�لذى �سيحمل فيلمه ��سم «�آلهة وملوك«.
ويقدم من خالله كم� يقول فى �أح�ديثه �ل�سحفية  
فيلم  ببطل  �سبيه   ومق�تل  كمح�رب   مو�سى«  «�لنبى 
�لتور�تية  �لق�س�ض  �إط�ر  فى  ولكن  �ل�سج�ع«  «�لقلب 

�ملذكورة فى �لعهد �لقدمي. 
وهن� ي�سبح �ل�سوؤ�ل  هل ربط تلك �الأفالم ب�لكتب 
نو�جه م�سلم�ت ال يجب من�ق�سته�  �أنن�  يعنى  �ملقد�سة 
�الإج�بة  �أن  �عتق�دى  فى  �أغو�ره�؟   فى  و�لبحث 
ح�ولن�  لو  ت�أتى   رمب�  �ل�سوؤ�ل  هذ�  على  �لنموذجية 
�مللك  عن  قدمت  �لتى  �الأفالم  فى  بجدية  �لبحث 
«رم�سي�ض« �أعظم ملوك م�سر عرب �ل�سنني منذ نه�ية 

�لقرن �لت��سع ع�سر وحتى �الآن. 
رم�سي�س الثانى بني البناء وادعاءات اخلروج

فى  قدمت  �لث�نى«  «رم�سي�ض  �سخ�سية  �أن  رغم 
�أن  تك�د  روؤى  رو�ئًي� من خالل  فيلًم�  ثالثني  �أكرث من 
ق�سة  �إط�ر  عن  تخرج  ال  ومع�جل�ت  متق�ربة،  تكون 
ف�إن  �لقدمي،  �لعهد  فى  وردت  كم�  وفرعون  مو�سى 
فيلم  فى  �لث�نى«  «رم�سي�ض  �أن  على  يتفقون  �جلميع 
�الأكرث  هو  ميل  دى  ل�سي�سيل   1956 �لع�سر«  «�لو�س�ي� 
و�سوًح�  و�الأكرث  �لع�ملى،  �ملتفرج  على  وت�أثرًي�  ر�سوًخ� 
وحتديًد� فى طريقة �أد�ء �ملمثل يول بر�يرن ل�سخ�سية 
�أفلح  ميل  دى  �سي�سيل  �أن  فى  �سك  من  وم�  �لفرعون، 
�لث�نى  رم�سي�ض  عن  قدمه�  �لتى  �ل�سورة  خالل  من 
ب�لرجل  �رتبط�  �للذين  و�لعظمة  �ل�سموخ  زحزحة  فى 
وع�سره، وجنح على �أقل تقدير فى �أن يجعله �لنموذج 
�أن ي�ستمد من  و�ملثل لال�ستعب�د و�لت�سلط و�لت�آمر، بل 
مع  �لفيلم  �إنت�ج  وقت  تتفق  مع��سرة  مع�مل  خالله 
�ملع�سكرين  بني  �لب�ردة  للحرب  �لدع�ئية  �ملقت�سي�ت 

�لر�أ�سم�ىل و�ل�سيوعى!
بعد  ي�سمح  مل   1956 �لع�سر«  «�لو�س�ي�  فيلم  �إن 
�أن يقدم رم�سي�ض  �أو  ي�سذ عنه  �أن  الأى �سينم�ئى  ذلك 
�الكت�س�ف�ت  و�قع  مع  تتفق  بطريقة  �خلروج  وق�سة 
�الأفالم  بع�ض  ذلك  من  ي�ستثنى   - �ملع��سرة  �الأثرية 
�لتليفزيونية - بل �متد ت�أثريه على �الأفالم �لتى و�كبته 

ال�سينما العاملية وتداعيات الثورة امل�سرية

رمسيس الثانى.. ملاذا اآلن؟
اأحمد راأفت بهجت
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�أن  �أن جنح �سي�سيل دى ميل فى  فى نف�ض �لفرتة، بعد 
من  �الأمريكى  �ل�سينم�ئى  �الإنت�ج  على  �سطوته  يفر�ض 
خالل عمله منذ �أبريل 1953 كم�ست�س�ر خ��ض للحكومة 
�الأمريكية ل�سئون �ل�سينم� MPS، وهو جه�ز على �سلة 
ب�ملخ�بر�ت �الأمريكية �لتى �تفقت مع توجه�ت دى ميل 
مبجرد ��ستالمه ملن�سبه: «�إن دى ميل يقف معن� مت�ًم�، 
�أن  كم�  �الأمريكى فى �خل�رج،  �لفيلم  بقوة  وهو مقتنع 
لالأفالم  فع�ل  ��ستخد�م  �أف�سل  �أن  وهى  نظرية،  لديه 
مع  تتط�بق  متك�ملة  �سورة  تقدمي  لي�ض  �الأمريكية 
�ل�سريط  �أن  و�لت�أكد من  و�إمن� �حلر�ض  م�سكلة معينة، 
�ل�سحيح:  �خلط  يحمل  �أن  يجب  �لع�دى  �ل�سينم�ئى 
�لكالم �جل�نبي، تغيري طبقة �ل�سوت، حركة �حل�جب، 
�أن يتم ب�ل�سكل �ل�سحيح، و�إذ� �أعطيته  كل ذلك يجب 
�أو منطقة  �أى وقت، تكون خ��سة بدولة  �أية م�سكلة فى 

م�، ف�إنه ميكن �أن يجد طريقه لكى يتن�وله� فى �سريط« 
فر�ن�سي�ض  ت�أليف  �لثق�فية(   �لب�ردة  �حلرب  )كت�ب: 
�مل�سروع   - �ل�س�يب  طلعت  ترجمة   - �سوندرز  �ستونر 

�لقومى للرتجمة �ض - 316، 317(.
لهيئة  م�ست�س�ًر�  يكون  الأن  ميل«  «دى  قبول  ك�ن 
�ل�سينم�MPS  �نقالًب� ب�لن�سبة خلرب�ء �لدع�ية فى 
�إعالمًي�  مركًز�   135 خالل  ومن  �الأمريكية،  �حلكومة 
�أمريكًي� فى 87 دولة، ك�نت هن�ك �سبكة توزيع و��سعة 
حتت ت�سرف هيئة �ل�سينم�، وبف�سل �لدعم �حلكومى 
كل  توفري  مع  «منتج«  مبث�بة  ب�لفعل  ك�نت  �له�ئل، 
وظفت  �إنت�ج،  ل�سركة  تت�ح  �أن  ميكن  �لتى  �لت�سهيالت 
ت�سريح�ت  منحتهم  خمرجني،   - منتجني  �لهيئة 
�أفالًم�  �إليهم  و�أ�سندت  م�ستوى،  �أعلى  على  �أمنية 
�ملتحدة  �لوالي�ت  ت�سعى  �لتى  �الأهد�ف  ب�سي�غة  تقوم 
لتحقيقه�، و �لتى ميكن �أن ت�سل على نحو �أف�سل �إىل 
علين�  ك�ن  �لذى  و  �سلًف�  حتديده  مت  �لذى  �جلمهور 

نحن- كو�سيط �سينم�ئي- �أن نكيفه. 
عن  ميل  دى  فيلم  بروؤية  نكتفى  �أال  علين�  لذلك 
�أن  �أو  فقط،  �لدينى  منظوره  من  �لع�سر«  «�لو�س�ي� 
«�إ�سر�ئيل«  مع  �سر�عن�  �إط�ر  فى  له  حتليلن�  نح�سر 
ب�لغة   - وم�ز�لت   - ك�نت  �سي��سية  فرتة  ظل  فى 
�الأهمية ب�لن�سبة لن� ولهم، �أعتقد �أن �لفيلم وهو يقدم 
�لفر�عنة«  «�أر�ض  مثل  �أفالم  مع  متق�ربة  فرت�ت  فى 

�لو�قع  منطلق  من  �إليه  ننظر  �أن  علين�  و«�مل�سرى«، 
�الأمريكى،  للمجتمع  ب�لن�سبة  �إنت�جه  وقت  �ل�سي��سى 
�آخذة  ك�نت  �لتى  �لب�ردة  �حلرب  مالحمه  و�أبرز 
م�  �لت�س�عد  فى    and the Reel Exodus
خ�فًي�  يكن  مل  �أمر  وهو  و�ل�سيوعية،  �لر�أ�سم�لية  بني 
على كثري من �ملحللني �ل�سينم�ئيني �الأمريكيني ومنهم 
�لعالقة فى  تلك  �أبرز  �لذى    Andrew Tooze
بع�ض نق�ط در��سته �ملطولة و�ملن�سورة ع�م 2003 حتت 

عنو�ن:
 Journal of Religion and Film:
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قدمهم�  �للذين  �لفيلمني  �إىل    Tooze وي�سري 
�أن  فريى  �لع�سر«  «�لو�س�ي�  بعنو�ن  ميل  دى  �سي�سيل 
بني  متو�ٍز  ب�سكل  مزج   )1923 )ع�م  �الأول  �لفيلم 
وترتبط  دينية  و�الأخرى  مع��سرة  �إحد�هم�  حك�يتني 
ك�ن  وفيه�  �ليهود من م�سر،  وخروج  �لع�سر  ب�لو�س�ي� 
�لثم�نني من عمره، ومن خالل  �لنبى مو�سى كهاًل فى 
�لفو�سى  مالمح  ي�ستخل�ض  �أن  يح�ول  �حلك�يتني 
بعد  �الأمريكى  �ملجتمع  تهدد  ك�نت  �لتى  �الأخالقية 
�لدين  دور  ت�س�ءل  وفيه�  �الأوىل،  �لع�ملية  �حلرب 
�لفيلم «مو�سة قدمية«، مم�  و�أ�سبح كم� تقول مقدمة 
من  �لع�سر  ب�لو�س�ي�  �لتذكري  �إع�دة  ي�ستدعى  ك�ن 
منظور حكمة و�إمي�ن �لنبى �لعجوز مو�سي، بينم� ك�نت 

الفيلم البولندى فرعون اإخراج كافالريوفيت�ش

يول برايرن فى دور رم�سي�ش الثانى

رم�سي�ش فى الفيلم البولندى



هم�  �ل�سموىل  �حلكم  من  �لتهديد  �أو  �لب�ردة  �حلرب 
�لظالل �لتى تهيمن على �لفيلم �لث�نى )1956( وفيه 
يبدو �لنبى مو�سى ب�أد�ء )�س�رلتون هي�ستون( فى ك�مل 
ك�ن  �ملوؤمنة،  �لفتية  الأمريك�  ورمًز�  وعنفو�نه  �سب�به 
قوًي� ولكنه مل ي�سئ ��ستخد�م تلك �لقوة، وفى ظهوره 
�الأول فى �لفيلم نر�ه وقد ع�د مع جي�سه منت�سًر� على 
�أثيوبي�، ومع ذلك يقدم ح�كم �أثيوبي� �إىل �لفرعون لي�ض 
بو�سفه �لعدو �لذى قهره ولكن ب�عتب�ره حليًف� جديًد�، 
خل�سومه�  �ملتحدة  �لوالي�ت  مع�ملة  مع  يتن�غم  مم� 
بعد �حلرب �لع�ملية �لث�نية، �أم� عندم� يو�جه �لفرعون 
هو  �لوحيد  قلقه  ك�ن  �الأخري  فالأن  رم�سي�ض،  �جلديد 
�سلطته، وحي�ة �لعبيد �لعرب�نيني الزمة الحتف�ظه بتلك 
�أنه  �إىل  مرجعه  مو�سى  وبني  بينه  و�لتف�وت  �ل�سلطة، 
ك�ن يفتقد �حل�ض �الإن�س�نى وك�ن ملحًد� ومنكًر� لوجود 
  Andrew Tooze هلل، وك�ن مطلوًب� كم� ي�سري�

فى در��سته �أن يكون مث�اًل لل�سيوعى �ل�سرير. 
عن  �لث�نى  فيلمه  فى  ميل  دى  �سي�سيل  �أن  ويبدو 
�لو�س�ي� �لع�سر ك�ن يخ�سى �أن ال ي�سل هدفه �ملع��سر 
عليه  �لت�أكيد  ح�ول  لذلك  و��سح،  ب�سكل  للم�س�هد 
ومبالب�سه  ب�سخ�سه  �لفيلم  عر�ض  قبل  ظهر  عندم� 
د�ر  �ست�ر  ور�ء  من  فيه�  يخرج  لقطة  فى  �لع�سرية 
�أن  حم�واًل  �مل�س�هدين  جلمهور  فيلمه  ليقدم  �لعر�ض 
فى  �لت�ريخى،  و�حلدث  �ملع��سرة  روؤيته  بني  ميزج 
حم�ولة لتقليل �الإيه�م لكى ال ي�ست�سلم �مل�س�هد للفيلم 

كمجرد رو�ية دينية.
�ل�ست�ر  �أم�م  من  �ن�سح�به  فمع  بذلك  يكتِف  ومل 
جتعل  ب�سوته،  �أخرى  مبقدمة  �لفيلم  عر�ض  يبد�أ 
عن  حديثه  ي�سبق  �سرورًي�  متهيًد�  للع�مل  يحدث  م� 
«ت�سلط  رم�سي�ض:  يد  على  لهم  حدث  وم�  �لعرب�نيني 
خدمة  على  �ملنهزم  و�أجرب  �الإن�س�ن،  على  �الإن�س�ن 
و�ختفت  �الأقوي�ء،  خدمة  على  و�ل�سعف�ء  �ملنت�سر، 
�أطف�ل  �مل�سريون  جعل  وهكذ�  �لع�مل،  من  �حلرية 
«�إ�سر�ئيل« خدًم�، وع��سو� حي�ة مريرة ب�سبب عبودية 

ق��سية.. رجل يقف وحده فى وجه �إمرب�طورية«.
وفى �مل�سهد �الأخري جند مو�سى وقد �أ�سبح كهاًل، 
�إىل  �سعبه  ي�سري  يقف فوق �جلبل وعلى مرمى ب�سره 
�أر�ض �مليع�د، وبينم� ت�سفه زوجته �سيفرون ب�أنه «�سعلة 
�هلل �لتى ت�سيء طريق �حلرية« يقول هو جلو�سو� �أحد 
حو�رييه: «�ذهب ون�د ب�حلرية فى جميع �أنح�ء �الأر�ض 
ولكل �سك�نه�« ثم ين�سرف �إىل قمة �جلبل ر�فًع� �إحدى 
لينتهى  تتال�سى  م�  �سرع�ن  لقطة  فى  �أعلى  �إىل  يديه 
به� �لفيلم، بعد �أن �أملحت - كم� يقول Tooze - �إىل 

متث�ل �حلرية رمز ��ستقالل �لوالي�ت �ملتحدة!.
رم�سي�ض  �سخ�سية  تظهر  �الإط�ر  هذ�  فى 
�لتقليدية، وقد �أ�سيفت �إليه مالمح جديدة تقربه من 
طغ�ة �حل��سر: «هتلر« و«مو�سولينى« و«�ست�لني«.. �إلخ، 
�ل�سينم�«  «لعنة  �أ�س�بته  قد  �مللك  �أن هذ�  �سنجد  وهن� 
حك�م  بني  �الأعظم  جد�ل-  بال  فهو-  �ل�سميم،  فى 
فرعون  هو  ب�أنه  �الدع�ء�ت  �أن  كم�  �لقدمية،  م�سر 
مو�سى دح�سته� �لنظري�ت �الأثرية، )مل يعرث على �أى 

�أثر ينتمى �إىل فرتة حكمه ذكر فيه �أى �سيء عن بنى 
�لتى ع�قب �هلل به�  �الأوبئة  �إىل  �أثر ي�سري  �أو  �إ�سر�ئيل 
ح�كم م�سر و�سعبه حتى يدفعه لقبول طلب نبى �هلل 
و�إن  م�سر..  �أر�ض  من  وخروجهم  بتحريرهم  مو�سى 
�لقدمية  �مل�سرية  �الآث�ر  فى  �إ�سر�ئيل  لبنى  ذكر  �أول 
ك�ن فى عهد �مللك مرنبت�ح بن رم�سي�ض �لث�نى وخليفته 
فى �حلكم على �للوحة �لتى مت �كت�س�فه� وتعرف ب��سم 
لوحة �إ�سر�ئيل �أو �أن�سودة �لن�سر وفيه� ي�سجل مرنبت�ح 
مم�  �إ�سر�ئيل  و�سعب  كنع�ن  �أر�ض  على  �نت�س�ر�ته 
ينفى نفًي� ق�طًع� �أى �إمك�نية لكون رم�سي�ض �لث�نى هو 
�خلروج(  فرعون  هو  مرنبت�ح  و�أن  �لت�سخري  فرعون 

)ويكيبيدي�(.
للنظري�ت  �كرت�ًث�  ميل  دى  يظهر  مل  ذلك  ومع 
فيلميه  فى  «رم�سي�ض«  ل�سخ�سية  تقدميه  عند  �الأثرية 
ت�لية  �أفالم  ذلك  فى  و�س�ركه  �لع�سر«  «�لو�س�ي�  عن 
 ،2006 �لع�سر«  و«�لو�س�ي�   1998 م�سر«  «�أمري  مثل 
فرعون  وحولت  �الأمر  �أخرى  �أفالم  ��ستدركت  بينم� 
�خلروج من رم�سي�ض �إىل مرنبت�ح ونذكر منه� فيلمى 
«مو�سى �مل�سرع« 1975 �إخر�ج: جي�ن فر�نكو دى بو�زو، 
«مو�سى« 1996 �إخر�ج روجري�جن، وكالهم� مت �إنت�جه 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لوالي�ت  بني  ب�مل�س�ركة  تليفزيونًي� 

و�أمل�ني� و�إيط�لي�.
مالمح رائدة فى و�سايا 23

فى ع�م 1923، �سيد �سي�سيل ب. دى ميل- و�سط 
كثب�ن جو�د�لوب نيبومو ب�لقرب من �س�حل ك�ليفورني�- 
ديكوًر� �سخًم� لفيلمه �ل�س�مت «�لو�س�ي� �لع�سر« حتت 
حركة  موؤ�س�ض  �إيريب،  بول  �لفرن�سى  �لفن�ن  �إ�سر�ف 
م�سهد  عن  عب�رة  ك�ن  ديكو(،  )�آرت  �لديكور  فن 
جتميعى الأبرز �آث�ر م�سر �لقدمية فى ع�سر رم�سي�ض 
ملعبد  �ل�سخ�مة  ب�لغة  و�جهة  �أخرى،  وع�سور  �لث�نى 
مت�ثيل  �أربعة  �جل�نبني  من  حتده�  �سمبل  ب�أبى  �سبيه 
ك�ن  منه�  كل  وزن  �إن  يق�ل  �لث�نى  رم�سي�ض  للفرعون 
40 طًن�.. �أم� على ج�نبى �ملمر �ملوؤدى �إىل بو�بة �ملعبد 
ف��سطف عدد من مت�ثيل �أبى �لهول.. كذلك ظهر فى 
مكون�ته�،  بك�مل  �ملنطقة  �سخم،  هرم  �مل�سهد  عمق 
من  مئ�ت  حيث  �لبد�ية  م�سهد  جت�سيد  فى  �ست�س�رك 
�لعبيد �لعرب�نيني ي�سحبون ب�حلب�ل متث�اًل جديًد� الأبى 
�لهول يبدو �أنه ال�ستكم�ل بن�ء مدينة «�سيتى« �ليوبيلية 
يقوم  ي�سكل عذ�ًب� حقيقًي� ملن  ق�عدته  وحتريكه جت�ه 
جتد  ال  ومع�ن�ة  �الأج�س�د،  تلهب  �سي�ط  و�سط  ب�سحبه 

من يخففه� �سوى �لدموع و�لتبتل لل�سم�ء.
رم�سي�ض  �لفرعون  موكب  مرور  عن  يعلن  وفج�أة 
لقطة  فى  ثم  مقعده،  على  مت�سلًب�  ليظهر  �لث�ين، 
تن�سر  ونظر�ت  �سخرية  مبالمح  فيه�  يبدو  مكربة 
يرى  وعندم�  �ل�س�جدين،  �لعبيد  بني  و�لهلع  �خلوف 
عبًد� مغ�سًي� عليه حتت عجالت �لعربة �لتى جتر متث�ل 
�أبى �لهول ت�أتى نظر�ته �إىل حر��سه لتعرب عن كلم�ت 
�ستظهر بعد ذلك على �ل�س��سة: «�إذ� ك�ن �لرجل يعوق 
يحدث  م�  وهو  �الأر�ض«  برت�ب  فلي�سوَّ  �لفرعون  عجلة 
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ب�لفعل للعبد �لعرب�نى �لعجوز �لذى لن يجد من يبكى 
على جثم�نه �سوى �س�قية �ملي�ه مرمي �سقيقة مو�سى.

فر�سة  ميل«  «دى  لـ  يتح  مل  �ل�سمت  �أن  ورغم 
ب�سكل  در�مًي�  دق�ئق(   7( �لبد�ية  م�سهد  ��ستغالل 
يتن��سب مع �إمك�ني�ته �لت�سكيلية، ف�إن هذ� ال مينع من 
فى   - ويعد  لع�سره،  ب�لن�سبة  مهيًب�  م�سهًد�  ك�ن  �أنه 
�مل�س�هد  معظم  عليه�  �سيد  رئي�سية  لبنة  �عتق�دي- 
مع  ذلك  بعد  تع�ملت  �لتى  �الأفالم  فى  �ل�سهرية 
�إمك�ني�ت م�دية وتقنية  �أجو�ء م�سر �لقدمية فى ظل 
�أخرجه  �لذى  �لث�نى  �لفيلم  مقدمته�  وفى  خمتلفة.. 
دى ميل عن �لو�س�ي� �لع�سر، وفيلم «كليوب�تر�« 1963 

مل�نكوفيت�ض وع�سر�ت �الأفالم �الأخرى .
اال�ستيالء على اإجنازات رم�سي�س

لقد ��ستغل دى ميل فى فيلمه �لث�نى عن «�لو�س�ي� 
�لع�سر« كل �إمك�ني�ته �لفنية الإقن�ع �ملتفرج بقبول فكرة 
�ليهود،  بن�ه  �لقدمية  م�سر  �أر�ض  على  �إن�س�ء  كل  �أن 
 � �أي�سً ك�ن  �إمن�  فح�سب،  ط�غية  يكن  مل  رم�سي�ض  و�أن 
� ��ستوىل على كل م� حققه �ليهود ب�لفكر و�لعرق  ل�سً
�سيتى  �لفرعون  يطلب  �لفيلم  ففى  نف�سه،  �إىل  ون�سبه 
من مو�سى ت�سييد مدينة «�سيتى« �ليوبيلية، مم� ي�سعر 
رم�سي�ض ب�لغرية و�حلنق، ويندفع مع �لكهنة �إىل تدبري 
�ته�مه  حد  �إىل  «مو�سى«،  �سد  و�لد�س�ئ�ض  �ملوؤ�مر�ت 
�لعرب�نيني  �لعبيد  من  �لبن�ئني  �أعطى  الأنه  ب�خلي�نة 
�أثن�ء عملهم فى ت�سييد �ملدينة ح�سة من �لقمح، ويوًم� 
يخلدون فيه �إىل �لر�حة، حتى يتم بن�ء �ملدينة لت�سبح 
�س�هًد� على عظمة �الإن�س�ء فى عهد �لرع�م�سة، ورغم 
�الته�م�ت  يتج�هل  �أنه مل  �إال  ب�الإجن�ز  �سيتى  �إعج�ب 

�ملوجهة ملو�سى �لتى تلتقى مع مب�دئه �لعن�سرية جت�ه 
للعرب�نيني  بعط�ي�ه  مو�سى  ح�ول  فهل  �لعرب�نيني، 
�أم  له  �لعبيد  يخل�ض  وهل  لديهم؟  حظوة  يكت�سب  �أن 
«�الأقوي�ء  مو�سى مبو�سوعية:  ينفيه�  �ته�م�ت  ملو�سى؟ 
ال  و�ملوتى  �لقليل،  ي�سنعون  و�جلي�ع  �لكثري  ي�سنعون 
ي�سنعون �سيًئ� و�الآن �أحكم على �لنت�ئج«، وهى كلم�ت 
للمنطق  �ال�ست�سالم  �إىل  �لنه�ية  فى  «�سيتى«  تدفع 
رم�سي�ض:  �بنه  �سد  ملو�سى  لالنحي�ز  �أمره  ويحزم 
�أنت ت�سمى هذه خي�نة.. من ذ� �لذى ي�أخذ  «رم�سي�ض 
عر�ًس� ب�لقوة بينم� ي�ستطيع �لفوز به بو��سطة �الأفع�ل؟ 
الأجل هذ� )�إىل مو�سي( �سيحفر ��سمك بج�نب ��سمى 
ي�  �أخ�ك  �تهمت  لقد  �آخر،  مك�ن  �أى  فى  يكون  ولن 
رم�سي�ض  ي�ست�سلم  هل  ولكن  وعدو�ًن�«،  زوًر�  رم�سي�ض 
لقر�ر و�لده.. �إن تركيبته �لت�آمرية مع �لكهنة ال تتوقف، 
مو�سى  �أن  للعر�ض ملجرد  واليته  يفقد  �أن  فهو ال ميكن 
بنى مدينة، فهذه �ملدينة يجب �أن حتمل ��سمه، و�ملر�أة 
�لتى يحبه� مو�سى )نفرت�ري( يجب �أن تلد �بنه، وكل 
ذلك �سيتم تنفيذه مبجرد �أن ميوت و�لده وي�سبح هو 

�لفرعون «رم�سي�ض �لث�نى«.
رم�سي�س والفيلم االأهم!

�لفيلم  ن�س�هد  عندم�  �الأمر  يختلف  رمب� 
�لتليفزيونى «مو�سى« �إخر�ج روجر ي�جن، وهو ال يز�ل 
يذكر فيلم �سي�سيل دى ميل «�لو�س�ي� �لع�سر« 1956 
و�الأفالم �ل�سبيهة به، �سنح�ض ب�أثر �لتغيري �الإيج�بى 
�الإنت�جية  �لن�حية  من  �ل�سغري  �لفيلم  هذ�  على 
تلك  �أقل  يبدو  �إنه  �لديني،  ت�أثريه  فى  �لكبرية 
�الأفالم �لت�س�ًق� ب�لتق�ليد �لهوليودية �لكال�سيكية، 

وديكور�ته  و�سخ�سي�ته  �أحد�ثه  بن�ء  فى  ف�أ�سلوبه 
وفل�سفته فى �ختي�ر ممثليه خمتلفة �إىل حد كبري، 
�الكت�س�ف�ت  بع�ض  لنت�ئج  �حرت�مه  ذلك  ومث�ل 
فيتم  �لدينى،  �ملنظور  مع  تتن�ق�ض  ال  �لتى  �الأثرية 
بداًل  للخروج  كفرعون  مرنبت�ح  �لفرعون  �إحالل 
فى  �ملب�لغة  ويتج�وز  �لث�نى،  رم�سي�ض  و�لده  من 
«بن  �ملمثل  ب�أد�ء  فرن�ه  «مو�سى«  �سخ�سية  تقدمي 
كينج�سلى« ال يخلو من عيوب فى �لنطق، وال ميلك 
وق�ئًد�  لنفرت�رى  مع�سوًق�  يجعله  هرقلًي�  قو�ًم� 
منت�سًر� للجي�ض �مل�سرى ومد�فًع� �سر�ًس� عن بن�ت 
�لك�هن جيرثو، وال ميلك م� يهديه لرم�سي�ض �لث�نى 
متو��سعة،  خ�سبية  م�ئدة  �سوى  ميالده  عيد  فى 
«�سيتى  مع  «مو�سى«  فعل  كم�  �سخمة  مدينة  ولي�ض 
�الأول« فى فيلم دى ميل، �إن «مو�سى« هن� ميلك كل 
خ�س�ئ�ض �الإقن�ع ويك�د يقرتب من مع�جلة �لعهد 
�لقدمي ل�سخ�سيته، وج�ء �أد�ء كينج�سلى ليعيد لن� 
 � وخ�سو�سً عظمته�،  بكل  «غ�ندى«  �سخ�سية  عبق 
جت�ه  ملو�قفه  ويعطى  �لعربية  �أ�سوله  يعلم  عندم� 

ر�س�لته وع�سريته عمًق� �أكرب. 
ب�أد�ء  �لفيلم  هذ�  فى  �لث�نى«  «رم�سي�ض  يبدو 
من  جزًء�  ��سرتد  وقد  ىل«  «كري�ستوفر  �لكبري  �ملمثل 
ورغم  �ل�س�بقة،  �الأفالم  �ملهدرة فى ع�سر�ت  عظمته 
�أنه ال يظهر �سوى فى �لربع �الأول من �لفيلم، وال ينفى 
�لفيلم عنه تهمة �لعن�سرية جت�ه �لعرب�نيني ب�عتب�ره 
فرعون �لت�سخري ولي�ض �خلروج، �إال �أن حي�ته �ت�سمت 
�لفيلم  �أحد�ث  �سبغ�  �للذين  و�لفطرية  ب�لب�س�طة 

كله. 
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انتكا�سة جديدة
خروج  عن  قدمت  �لتى  �الأعم�ل  معظم  �أن  رغم 
�ليهود من م�سر �لتزمت مب� ج�ء فى �لعهد �لقدمي من 
ي�أتى  وربته،  «مو�سى«  تبنت  من  فرعون« هى  «�بنة  �أن 
�لفيلم �لتليفزيونى «�لو�س�ي� �لع�سر« 2006 لريكز عليه� 
ب�سكل �أكرب ك�سخ�سية ينم �سلوكه� عن �لطيبة و�لعد�لة 
�أنه�  و�لرحمة وغريه� من �ل�سف�ت �حلميدة، لدرجة 
لكى  �حلقيقية  �أمه  عن  تبحث  «مو�سى«  تتبنى  �أن  بعد 
تر�سعه، وعندم� يدرك م� حوله تر�سله بن�ًء على وعد 
و�ملن�طق  ع�ئلته  �أفر�د  على  �أخرى  مرة  ليتعرف  الأمه 
�أن تتخلى  �لتى يعي�سون فيه�، ولكن كل ذلك يتم دون 

عن نظرته� �لعن�سرية جت�ه �لعرب�نيني. 
�أعم�ق  فى  يرت�سخ  �أن  هو  ذلك  من  �لهدف  ك�ن 
�لطفل «مو�سى« �لكر�هية �سد �مل�سريني، فبداًل من �أن 
ي�أتى حتوله - كم� فى �الأفالم �ل�س�بقة - بعد �أن ي�سبح 
�أمرًي� له �سوالته وجوالته د�خل وخ�رج �لبالط �مللكي، 
يتحول فى هذ� �لفيلم �إىل �سخ�ض مل يكف منذ طفولته 
عن �لتفكري فيم� حدث الأهله من �لعبيد، ومل يكف عن 
طرح �الأ�سئلة الأمه ب�لتبنى ومن يحيطون به� عن مغزى 
�لتفرقة و�لق�سوة فى �لتع�مل معهم، بل ومل ين�ض كل م� 
�أم�م قرب «يو�سف« عن ت�ريخ  قيل له من كهول �لعبيد 
�لعرب�نيني فى م�سر: «عندم� م�ت حتولن� �إىل عبيد، 
�أبقون� هن�، يتحدثون عن �أجم�د م�سر، وكل �سيء مت 

ب�سو�عد �سعبن�، هذ� �جلحيم بيدن�«.
وحتى �لدقيقة �الأربعني من بد�ية �لفيلم، ال نرى 
�أى وجود بني �الأحد�ث، وبداًل من  ل�سخ�سية رم�سي�ض 

منذ  «مو�سى«  وبني  بينه  تن�س�أ  �لتى  �الأخوية  �لعالقة 
طفولتهم� كم� فى جميع �الأفالم �ل�س�بقة، وال تتبدل �إال 
ويدعو  �لفرعونى  �لبالط  على  «مو�سى«  يتمرد  �أن  بعد 
يخلق  �لفيلم  نرى  م�سر،  من  �لعرب�نيني  خروج  �إىل 
�لعالقة من خالل عالقة جديدة مدع�ة  لتلك  مع�داًل 
للب�ض و�ختالط �لفهم، ولكن رمب� نكت�سف مغز�ه� بعد 
ذلك، فمو�سى يرتبط فى �لفيلم بعالقة �أخوة حقيقية 
بعد  فرعون  �بنة  به  رزقت  �لذى  �البن  «ميرني�ض«  مع 
«ميرني�ض«  �أ�سبح  حتى  مًع�  فن�س�أ  «مو�سى«،  تبنت  �أن 
به�  مير  �لتى  �لنف�سية  �ل�سر�ع�ت  �أجو�ء  ي�ست�سعر 
وم�  �حلقيقيون  �أهله  هم  من  عرف  �أن  بعد  «مو�سى« 
فيقف  �لعبودية،  ظل  فى  و��سطه�د  ظلم  من  يع�نونه 
لالأخط�ر  ي�أبه  �أن  دون  �للحظ�ت  �أ�سعب  فى  بجو�ره 
� بعد �أن �أ�سبح ق�ئًد�  �لتى ميكن �أن يو�جهه� خ�سو�سً
�الآخر  هو  ي�ست�سلم  �أن  دون  ولكن  رم�سي�ض،  جليو�ض 
�إىل  يدعوه  بل  �لو�حد،  �هلل  حول  «مو�سى«  الأفك�ر 
�إع�دة �لتفكري فيم� يدعي، لذلك ك�ن ميرني�ض - رغم 
�سح�ي�  �أول   - له  «مو�سى«  وحب  «مو�سى«  مع  تع�طفه 
لعن�ت �هلل، فيموت �بنه بعد �أن �سلط �هلل �الأوبئة على 
�مل�سريني.. ثم ي�سبح هو �أول �لغ�رقني فى �لبحر من 
يوؤكد  مم�  للعرب�نيني،  مط�ردته  �أثن�ء  رم�سي�ض  جي�ض 
فيه�  وجود  ال  �لعرب�نيني  �أعد�ء  �سد  حربه  �أن  ملو�سى 
�أخيه  فى  �هلل  �سنعه  م�  ودليله  �حلب  �أو  للعو�طف 

و�سديقه �مل�سرى «ميرني�ض«! 
تتويجه  بعد  لرم�سي�ض  �الأول  �لظهور  وي�س�حب 
�سقيقه  مع  «مو�سى«  ح�سور  مل�سر،  جديد  كفرعون 

قومه  بتحرير  مط�لًب�  �لفرعون  بالط  �إىل  ه�رون 
وخروجهم من م�سر 

رم�سي�ض: �ألديك جي�ض؟ 
مو�سى: ال 

رم�سي�ض: و�لعبيد �الآخرون لديهم جيو�ض؟ 
مو�سى: ال 

رم�سي�ض: �إذن مل�ذ� تريد منى �أن �أحررهم؟ 
�إط�ره�  فى  ت�سري  ذلك  بعد  �الأحد�ث  �أن  ورغم 
و�مل�سريني  «رم�سي�ض«  على  �هلل  لعن�ت  حول  �ملعروف 
حتى خروج �لعرب�نيني �إىل �أر�ض �سين�ء، ف�إن �جلديد 
جت�ربه  جعلته  لقد  مو�سى،  �سخ�سية  فى  يت�سكل 
من  �ل�سينم�  قدمته  «مو�سى«  كل  عن  يختلف  �ل�س�بقة 
قبل، �إنه �الأكرث عنًف� وق�سوة ودموية، فهو يقرر �أن ي�أخذ 
جثم�ن «يو�سف« بعيًد� عن م�سر، و�أن يبتز «رم�سي�ض« 
م�  كل  على  ي�ستحوذ  �أن  على  �خلروج  قبل  ب��سرت�طه 
ميلكه �مل�سريون من ذهب وف�سة كتعوي�ض للعرب�نيني 
عن عبوديتهم لهم ملدة 400 �سنة، وعندم� يذهب �إىل 
�سين�ء يطبق نظرية «رم�سي�ض« فى �أن قوة �جلي�ض هى 
عنو�ن �حلرية، فيقوم بتكوين جي�ض للحف�ظ على حرية 
قومه من �لقب�ئل �ملغرية و�ملتحر�سة بهم فى �ل�سحر�ء، 
نر�ه ي�س�رك فى تدريب �لرج�ل و�لن�س�ء على �لقت�ل، 
ينت�سر  وعندم�  �ل�سالح،  حمل  عن  ميتنع  من  ويعنف 
فى �إحدى �ملع�رك ي�س�أله �أخوه «ه�رون« عم� �سيفعلونه 
�إنه� م�سيئة �هلل،  �قتلهم جميًع�،  �الأ�سرى فيجيبه:  مع 
�آالف  �سحيته�  يذهب  رهيبة  �إب�دة  مذبحة  فتحدث 

�لب�سر من رج�ل و�سيوخ ون�س�ء و�أطف�ل!! 
فى مقدمة �لفيلم يذكر �لر�وى �أن ق�سة «مو�سى« 
يجمع  �لتى  �لوحيدة  �لق�سة  هى  �ملقد�ض  �لكت�ب  فى 
تلك  تعنى  فهل  و�مل�سلمون،  و�مل�سيحيون  �ليهود  عليه� 
�الإ�س�رة �أن علين� �ال�ست�سالم حلروب �لعرب�نيني ولقتل 

�الأ�سرى فى �سحر�ء �سين�ء؟!!
بني ال�سيف وال�سندل !

�أن  علين�  يجب  ال  متك�ماًل  �لر�سد  ي�سبح  وحتى 
�سخ�سية  عن  �الإيط�لية  �ل�سينم�  قدمته  م�  نتج�هل 
ب�أفالم  �سمى  م�  هوجة  ظل  فى  �لث�نى«  «رم�سي�ض 
�ل�سينم�ئى  �الإنت�ج  ت�سيدت  �لتى  و�ل�سندل«  «�ل�سيف 
ذ�ت  �أفالم  وهى   ،1964 1958و  ع�مى  بني  �الإيط�ىل 
ط�بع ملحمى، �أبط�له� ي�ستمدون مالحمهم من ق�س�ض 
و�الإغريقية،  �لروم�نية  و�الأ�س�طري  �لت�ريخ  بني  متزج 
)�مل�سريون،  نف�سه  �لع�سر  من  �ملحيطة  و�لبلد�ن 
�الأ�سوريون « �ملينيون - ح�س�رة جزيرة كريت �لقدمية 
والأن  �إيط�لي�(،  بغرب  قدمية  بالد   - و�لرتو�سك�ن   ،-
وال  و�ل�سندل  �ل�سيف  �سوى  ميلكون  ال  �الأبط�ل  هوؤالء 
�لقد�مى  و�ملح�ربني  �مل�س�رعني  �أزي�ء  �سوى  يرتدون 
و�لك��سفة عن قوة وكم�ل �أج�س�دهم، ك�ن من �لطبيعى 
�أن يكون لتلك �الأفالم جنوم من �أبط�ل �لري��سة وكم�ل 
�الأج�س�م فى �أوروب� و�أمريك� من �أمث�ل «�ستيف ريفز«، 

«م�رك فور�ست« وغريهم!. 
 Sword و�ل�سندل«  «�ل�سيف  �أفالم  ك�نت 
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جت�رية  �أفالًم�  معظمه�  فى    and  Sandal
ب�سكل يدل على �أن خمرجيه� مل يكلفو� �أنف�سهم عن�ء 
مبيز�ني�ت  �إنت�جه  مت  و�أغلبه�  مو�سوع�ته�،  در��سة 
�سي��سة  على  ��ستمر�ريته�  فى  و�عتمدت  منخف�سة، 
و�الإك�س�سو�ر�ت،  و�ملالب�ض  للديكور�ت  ممنهجة  تدوير 
�أحد�ثه�  تدور  متت�لية  �أفالًم�  له�  يختلق  ك�ن  بحيث 
ورغم  منه�،  �لقريبة  �أو  �لت�ريخية  �لفرتة  نف�ض  حول 
�أن تلك �ل�سي��سة �كت�سبت وجوده� من �ال�ستوديوه�ت 
�لكربى فى هوليوود، ومت تطبيقه� فى كثري من �الأفالم 
«ثعب�ن  فيلم   - مو�سوعن�  �إط�ر  فى  ومنه�  �لت�ريخية- 
�لنيل« 1953عن �مللكة كليوب�تر�، و�سيد على ديكور�ت 
وفيلم  �لفرتة،  نف�ض  فى  �أنتج  �لذى  «�س�لومى«  فيلم 
من  ومالب�ض  ديكور�ت  ��ستخدمت  وفيه  «�مل�سرى« 
ف�إن  �إلخ،  ميل..  دى  ل�سي�سيل  �لع�سر«  «�لو�س�ي�  فيلم 
وك�ن  �الإنت�ج،  بغز�رة  �رتبطت  �الإيط�لية  �لتجربة 
�أهم �أرك�نه� �مل�سهد �لت�ريخى - مع تف�وت و��سح فى 
م�ستو�ه �لفنى - و�ملع�رك �خل�رجية و�سط �ل�سح�رى 
غ�لًب�  وهو  �جلم�هريي،  و�لبطل  و�جلب�ل،  و�لغ�ب�ت 
�إم� ممثل �سعبى �إيط�ىل �أو - كم� ذكرن�- �أحد �أبط�ل 
�أ�سطوريني  �أبط�اًل  ليج�سد  �لع�مليني،  �الأج�س�م  كم�ل 
من �أمث�ل «هرقل«، «�أور�سي�ض«،  «م��سي�ست«، �أولي�ض«، 
�أمريكية  وجوه  تقدمي  �أو  �إلخ،  «جولي�ت«..  «�سم�سون«، 
�مل�سل�سالت  جم�ل  فى  �سهرته�  تنح�سر  جديدة 
�لتليفزيونية، �أو من جنوم �ل�سف �لث�نى فى هوليوود، 
�لنجوم  على  �العتم�د  يتم  ك�ن  �الأحي�ن  بع�ض  وفى 
�الأفول،  و�سك  على  ك�نو�  ممن  �لقد�مى  �الأمريكيني 
بعد  �إيط�ليني  ممثلني  تقدمي  �إىل  �الأمر  وو�سل  بل 
مم�  �أمريكية!،  ب�أخرى  �الإيط�لية  �أ�سم�ئهم  تغيري 
ب�جلدية  وقته�-   - ت�أخذ  ال  �الأفالم  تلك  معظم  جعل 
ظ�هرة  جمرد  ب�عتب�ره�  و�ملوؤرخني،  �لنق�د  قبل  من 
ج�دة  در��سة  �أية  عند  �أم�مه�  �لتوقف  �ل�سعب  من 
�ل�سنو�ت  فى  ولكن  �إيط�لي�.  فى  �لت�ريخى  �لفيلم  عن 
تلك  تقييم  الإع�دة  حركة  تت�س�عد  بد�أت  �الأخرية 
�الأفالم، و�لت�أكيد على �أنه� �أفرزت جت�رب حتت�ج �إىل 

روؤية جديدة لتقييمه�. 
�أفالم «�ل�سيف  ولقد ك�ن مل�سر �لقدمية فى ظل 
ترتك  مل  �لتى  �الأفالم  من  كبري  ن�سيب  و�ل�سندل« 
ب�الإمرب�طورية  م�سر  عالقة  فى  و�ردة  �أو  �س�ردة 
�ملطلوبة،  ب�جلدية  لي�ض  ولكن  و��ستغلته  �إال  �لروم�نية 
«كليوب�تر�«  �مللكة  ��سم  �حتل  �ملث�ل  �سبيل  فعلى 
كليوبرت�«،  «في�لق  فظهر  فيلم  من  �أكرث  عن�وين 
كليوب�تر�«،  «�بنة  كليوب�تر�«،  «�بن  وكليوب�تر�«،  «توتو 
عالق�ت  عن  حك�ي�ت  ون�سجت  �إلخ،  للقي�سر«  «ملكة 
«رم�سي�ض«،  �لفرعون  عن  مزعومة  و�إغريقية  روم�نية 
�إليه�،  ينتمى  �لتى  للفرتة  موؤ�سر�ت  �أية  �أن حتدد  دون 
من  �آخر  رم�سي�ض  �أى  �أم  �لث�نى  رم�سي�ض  هو  وهل 
متزج  عندم�  �إرب�ًك�  �الأمر  ويزد�د  �لرع�م�سة؟  فرتة 
عالقة  �أو  ر�بط  ال  فرت�ت  �أو  �أ�سر�ت  من  فر�عنة  بني 
من  �سخ�سي�ت  �أو  وملوك  �لفر�عنة  بني  �أو  بينه�، 

«�مر�أة  فيلمي:  مع  حدث  مثلم�  �أخري،  ح�س�ر�ت 
�لفر�عنة«1960و«�أ�سد طيبة« 1964.

فى  �س�رك  �لذى  �لفر�عنة«  «�مر�أة  فيلم  فى 
وجيورجيو  تورج�ن�سكى  فيكتور  من:  كل  �إخر�جه 
 Armando ِ «رم�سي�سو«ِ  ب�الأمري  نلتقى  ريف�لن�، 
وهو  طيبة  و�أمري  �لفرعون  �بن    Francioli
 John Drew «�س�ب�كو«  عمه  �بن  ب�سحبة 
�لوجه  مق�طع�ت  �إحدى  �أمري    Barrymore
رحلة  من  عودتهم�  �أثن�ء  يتعرف�ن  �الأمري�ن  �لبحري، 
فت�ة  وهى    Linda Cristal «�آكي�ض«  على  �سيد 
�الثن�ن  يعجب  �لنيل،  �س�طئ  على  قرية  من  جميلة 
 Pierre «�آمو�سي�ض«  تف�سل عليهم�  �لفت�ة  ولكن  به� 
بكر�هيته�  له  تبوح  �لذى  رم�سي�سو،  �سديق    Brice
وتطلب  �أبيه�،  موت  فى  لدورهم�  و�لفرعون  لرم�سي�ض 
بني  �الأمريين  من  �الختف�ء  على  م�س�عدته�  منه 
تلبية  فى  �أمو�سي�ض  وينجح  �إيزي�ض،  معبد  ر�ق�س�ت 

وفى  �ملعبد،  لك�هنة  �مل�ل  بع�ض  يقدم  �أن  بعد  رغبته� 
نف�ض �لوقت يعرتف له� بحبه، وفج�أة ي�سيع �خلرب ب�أن 
�لفرعون يحت�سر وي�سطر �أمو�سي�ض الأن يتبع رم�سي�سو 
�إىل طيبة، دون �أن يت�ح له �لوقت ليخرب «�آكي�ض« �لتى 

تعتقد �أنه قد تخلى عنه�.
�الأمري  من  للزو�ج  نف�سه� م�سطرة  «�آكي�ض«  جتد 
�س�ب�كو، �لذى يرف�ض �أن يحل �بن عمه رم�سي�سو حمل 
�أبيه �لفرعون، ويعلن نف�سه فرعوًن� على �لوجه �لبحري، 
وت�سبح �آكي�ض عندئذ ملكة، وي�أتى �آمو�سي�ض مبعوًث� عن 
�إ�سه�ر  مبث�بة  هو  حتديه  �إعالن  ب�أن  ليخربه  رم�سي�سو 
بتح�لفه مع  �لن�س�ئح م�ستقوًي�  للحرب، ولكن يرف�ض 
�أبن�ء �لعمومة،  �الآ�سوريني، عندئذ تنفجر �حلرب بني 
حتفه  �س�ب�كو  ويلقى  منت�سًر�،  رم�سي�سو  منه�  ويخرج 
�أثن�ء هروبه، وت�سبح �آكي�ض �أ�سرية و�أمًة يتم تقييده� 
بو��سطة  حتريره�  يتم  حتى  �أخري�ت  �أ�سري�ت  مع 
يتعر�س�ن  �ل�سحر�ء  عرب  لهم�  رحلة  لتبد�أ  �آمو�سي�ض 

فيه� للموت، غري �أن ق�فلة للتج�ر تنقذ حي�تهم�. 
قد ال يعك�ض «�مر�أة �لفر�عنة« فى نظر �لكثريين 
ب�لتج�هل ك�سيء �سئيل ال  �أهمية ت�ريخية، وقد يق�بل 
نر�ه  ن�قد ج�د، ولكن مع ذلك  �أى  له من ج�نب  قيمة 
طيبة  ح�كم  وعن  �لفر�عنة  عن  منطية  �أفك�ًر�  ير�سخ 
�أبيه  مع  ين�سر  وهو  )رم�سي�ض(  «رم�سي�سو«  �ملتهور 
�لفرعون �لرعب و�خلوف بني �أفر�د �ل�سعب، ويح�رب 
�أبيه،  لعر�ض  واليته  تهديد  على  يجروؤ  من  ق�سوة  بكل 
عمه  والبن  له  �ل�سعب  �بنة  �حل�سن�ء  جت�هل  ي�أتى  ثم 
معه  ت�ست�سعر  ع�دى  �س�ب  �أجل  من  �لطموح  �الأمري 
وب�مل�س�دفة ي�سبح  �لفر�عنة،  بعيًد� عن بط�ض  �حلب 
��سمه «�أمو�سي�ض« )مو�سى(، وكله� عن��سر من �ل�سعب 

جت�هل معطي�ته� �لدينية و�لت�ريخية. 
ط�بع  �الآخر  هو  فيحمل  طيبة«  «�أ�سد  فيلم  �أم� 
�لق�سة �خلي�لية �لبحتة، فهو ي�سع �لفرعون «رم�سي�ض« 
 - �لرع�م�سة  �ساللة  فى  ترتيبه  �إىل  ي�سري  �أن  دون   -
�لتى  «مين�ال�ض«،  �إ�سربطة  ملك  زوجة  «هيلني«  �أم�م 
�أبدع هومريو�ض فى و�سف �سحره� وج�ذبيته� �لتى ال 

تق�وم، و�عتربه� �الإغريق �أجمل ن�س�ء �لكون.
�إن «هيلني« جتد نف�سه� بعد �أن حرره� زوجه� من 
�أحد�ث  مو�جهة  فى  طرو�دة،  �أمري  خمتطفه�  قب�سة 
�لوطن،  �إىل  به�  �لع�ئدة  �سفينته�  تغرق  متالحقة، 
ح�ر�سه�  مع  �الأمو�ج  به�  وتقذف  زوجه�،  يختفى 
�الأمني �آرى على �ل�سو�طئ �مل�سرية، لتبد�أ رحلة �أخرى 
و�سط �ل�سحر�ء حمفوفة ب�ملخ�طر ومبوؤ�مر�ت �لبدو، 
وتنتهى به� وهى فى مو�جهة فرعون م�سر «رم�سي�ض« 

�لعظيم. 
تثري «هيلني« لدى «رم�سي�ض« م�س�عر خمتلفة هى 
�متالكه�،  فى  و�لرغبة  بجم�له�  �النبه�ر  من  مزيج 
على  ك�ن  �لتى  �جلديدة  �مل�سرية  عرو�سه  تعد  ومل 
��ستحوذت  �أن  بعد  �هتم�مه  تثري  �إليه�  �لزف�ف  و�سك 
تتفهم  «هيلني«  �أن  ورغم  وعقله،  قلبه  على  «هيلني« 
مع�ن�ة �لعرو�ض وغريته�، وحت�ول �أن ت�سد «�لفرعون« 
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مل�سق فيلم «فرعون«



من  حت��سره�  �ملوؤ�مر�ت  ف�إن  �ملمكنة،  �لو�س�ئل  بكل 
و�لكهنة،  �مللك،  وم�ست�س�ر  �لعرو�ض،  من  ج�نب،  كل 
�ل�سلطة وعب�دة �لدولة، وتنتهى تلك  �لكل تتملكه روح 
�ملوؤ�مر�ت ب�غتي�ل �لفرعون «رم�سي�ض« و�ته�م «هيلني« 

بقتله، و�حلكم عليه� ب�ملوت �سحًق� بني حجرين. 
�لفيلم  بطل  وجود  مع  ن�ستنتج  �أن  ون�ستطيع 
و�ل�سندل(  �ل�سيف  )�س�حب  «�آرى«  �الإ�سربطى 
بعد  يحدث  �أن  م� ميكن  «هيلني«،  لـ  �الأمني  و�حل�ر�ض 
�لبطولة، ولكن م�  �أحقيته فى  يوؤكد  �أن  �أجل  ذلك من 
يهمن� �الإ�س�رة �إليه �أن كال �لفيلمني «�مر�أة �لفر�عنة«، 
وجنوب  �سم�ل  بني  �سر�ع�ت  يختلق�ن  طيبة«  «و�أ�سد 
م�سر، يلعب فيه� د�ئًم� �ملق�تل �الأجنبى دوًر� ح��سًم�، 
فرنى �الآ�سوريني فى �لفيلم �الأول، و�ليون�نيني فى �لفيلم 
و�لبطوالت  للمع�رك  �ملحرك  �لعن�سر  هم�  �لث�ين، 
«�أ�سد  فيلم  م�س�هدة  )ميكن  �لهز�ئم!..  �أي�س�  ورمب� 

طيبة« ن�طًق� ب�الإجنليزية على موقع �ليوتيوب(.
رم�سي�س الذى مل يكن!

علين�  فر�ست  قد  �الإيط�لية  �ل�سينم�  ك�نت  و�إذ 
قدمته  �لذى  «رم�سي�ض«  هوية  عن  �لتخمني  عن�ء 
«يرجى  �لكبري  �لبولندى  �ملخرج  ف�إن  �أفالمه�،  فى 
فى  لن�  وقدم  تعقيًد�،  �الأمر  ز�د  قد  ك�ف�لريوفيت�ض« 
جديدة  «رم�سي�ض«  �سخ�سية   1966 «�لفرعون«  فيلمه 
ت�سكل  ولكنه�  بـ�سلة،  �لرع�م�سة  �ساللة  �إىل  تنتمى  ال 
ع�ملً�  �الأ�سم�ء،  من  خمتلًط�  ع�ملً�  فيلمه  �أبط�ل  مع 
تربطه  �أن  ميكن  �لتى  �لو�س�ئج  كل  عنه  �نف�سمت 
ب�لت�سل�سل �لت�ريخي، ولكن مع ذلك تتدفق فيه �أ�سم�ء 
و�لدينية،  �لت�ريخية  ومع�نيه�  دالالته�  له�  �سخ�سي�ت 
ف�لبطل هو «رم�سي�ض« 13، �بن �لفرعون «رم�سي�ض« 12 
 ،19 �الأ�سرتني  فى  �إيل11  عددهم  و�سل  )�لرع�م�سة 
20(، و�ل�سديق �ملقرب من رم�سي�ض 13 هو �بن عمه 
�لفر�عنة  ��سم �س�ئع الأربعة من �ساللة  «حتتم�ض« وهو 
«�س�رة«  �ليهودية  رم�سي�ض  وع�سيقة   ،18 �الأ�سرة  فى 
حبيبه�  من  طفله�  وت�سمى  �لتور�ة  من  ��سمه�  ت�ستمد 
عدو   Herhor �الأكرب  و�لك�هن  «�سيتى«،  رم�سي�ض 
رم�سي�ض �للدود و�ملهيمن �حلقيقى على حكم م�سر هو 
 ،Herihor ال�سم �ملق�بل ال�سم ك�هن �آمون �الأ�سهر�

وهكذ� ي�سبح على �ملتلقى �أن يتقبل �أ�سم�ء �ل�سخ�سي�ت 
�لرو�ئية لي�ض ب�أفع�له� ولكن ب�لنت�ئج �لتى ترتتب على 

حكمه�.
فى  ركزت  كثرية  قر�ء�ت  «فرعون«  لفيلم  ك�ن 
�لفيلم  �مل�أخوذ عنه�  «فرعون«  رو�ية  �أن  معظمه� على 
 Boleslaw Prus1847-» كتبه�  و�لتى 
1912(، ك�نت عماًل فريًد� فى �الأدب �لع�ملى خالل 
روؤية  ت�ستخل�ض  �أن  ح�ولت  حني  ع�سر،  �لت��سع  �لقرن 
«رم�سي�ض  للفرعون  �ملفرت�ض  �حلكم  من  مع��سرة 
د�خلية  �سغوط  من  له  تعر�ض  وم�  ع�سر«  �لث�لث 
وتهديد�ت خ�رجية م�ر�سته� عليه �ملوؤ�س�س�ت �لتج�رية 
«ح�رحور«،  �لكهنة  كبري  مب�س�عدة  و�الأجنبية  �ملحلية 
فقيدت حريته فى �تخ�ذ �لقر�ر �ل�سي��سي، وقّوت من 
�غتي�له  �إىل  �أدت  �لنه�ية  وفى  �لكهنة،  رئي�ض  قب�سة 
�أحد�ث  يقرن  �لبع�ض  جعل  م�  وهو  م�سر،  وخر�ب 
�إىل   � �أي�سً وي�سري  مع��سرة،  بولندية  بوق�ئع  �لرو�ية 
�إعج�ب �لزعيم �ل�سوفييتى «�ست�لني« ب�لرو�ية، لدرجة 
«�سريجى  �ل�سهري  �لرو�سى  �ملخرج  على  فر�ض  �أنه 
�لقي�سر  عن  فيلم  فى  م�سمونه�  ��ستله�م  �أيزن�ستني« 
ب�خلر�ب  رو�سي�  �أ�س�ب  �لذى  �لرهيب«..  «�إيف�ن 
ملط�مع  ��ست�سلم  �أن  بعد  حكمه  �أثن�ء  �القت�س�دى 
�سلطته  توطيد  وح�ول  �لكربي،  �لتج�رية  �لع�ئالت 
�ال�ستبد�دية ب��ستحد�ث من�سب �لقي�سر لي�سفى عليه 
من  م�سروعيته�  �مل�ستمدة  �ملتع�سبة  �لدينية  �ل�سبغة 

�الإر�دة �الإلهية.
�ل�س�ب  �لفرعون  �سنجد  �أخرى  ن�حية  من  ولكن 
�الإغو�ء  عو�مل  لكل  يتعر�ض  ع�سر«  �لث�لث  «رم�سي�ض 
�أنه  رغم  �الغتي�ل  �لنه�ية  وفى  و�لتخويف  و�لت�سهري 
 - فهو  �ل�سوية،  �لفرعونية  لل�سخ�سية  �الأمثل  �لنموذج 
كم� يتخيل �لفيلم - يرف�ض �لعبودية، ويت�أمل لعذ�ب�ت 
رئي�ض  لت�سلط  �خل��سع  و�لده  حكم  ظل  فى  �لعبيد 
�لتع�طف  �لفيلم  بد�ية  فى  يح�ول  �أنه  ورغم  �لكهنة، 
حلفر  ف��سلة  حم�ولة  بعد  عجوز  عبد  �سرخ�ت  مع 
�جلرد�ء:  �ل�سحر�ء  �إىل  �لنيل  مي�ه  الإي�س�ل  قن�ة 
ونه�ًر�،  لياًل  �لقن�ة  هذه  �أحفر  �سنو�ت  ع�سر  «ق�سيت 
لقد وعدونى ب�حلرية �أن� و�أوالدى �إذ� و�سلت مي�ه �لنيل 

�إليه�، �أرجوكم ال تردموه�، ف�أن� بذلك �س�أ�ستمر عبًد�«، 
ف�إن ت�سلط كبري �لكهنة ورج�ل �مل�ل من �الأج�نب ك�ن 
جت�ه  تنحو  �لتى  و�أفك�ره  �لطيبة  �أم�نيه  كل  من  �أقوى 

�لتمرد على �لو�سع �لق�ئم.
ن�سيج  من  «رم�سي�ض«  مو�جهة  فى  نحن  �إذن 
�أية كر�هية  خ��ض، يكره �ال�ستبد�د و�لعبودية، ال يكن 
جت�ه �ليهود ويت�أكد ذلك عندم� يقع فى غر�م �ليهودية 
��سم  وهو  «�سيتى«  ��سمه  طفاًل  منه�  وينجب  «�س�رة« 
�ليهود  �أطف�ل  بذبح  �أمر  �لذى  �لث�نى«  «رم�سي�ض  و�لد 
 - ومنه�  كثرية  وفنية  �أدبية  م�س�در  فى  ج�ء  كم� 
بطبيعة �حل�ل - فيلم دى ميل «�لو�س�ي� �لع�سر« 1956، 
و�سم�حته  طيبته  فى  عنه  يختلف  ال  �ملقرب  و�سديقه 
متيز  ل�ساللة  لقب  وهو  «حتتم�ض«  ��سم  يحمل  �إنه  مع 
�أفر�ده� بقوة �ل�سكيمة و�لدعوة للغزو من �أجل تكوين 
�إمرب�طورية م�سرية من �آ�سي� �سم�اًل وحتى بالد �لنوبة 
�فرت��سية  روؤية  �أم�م  �لفيلم  ي�سعن�  وبذلك  جنوًب�، 
وهى  ومغز�ه�،  دالالته�  له�  و�حدة  نتيجة  �إىل  ت�سعى 
�أنه لو �فرت�سن� �ل�سمعة �لطيبة لكل �لنم�ذج �لفرعونية 
�لروؤية  ح�سب  وجربوته�  بت�سلطه�  ��ستهرت  �لتى 
ت�سلط  حتت  �لفرعونية  �حل�س�رة  �ستبقى  �ليهودية، 
مظ�هر  لكل  ومنبًع�  و�لق�سوة  للعن�سرية  بوؤرة  �لكهنة 

�لعبودية!! 
الدراما – الت�سجيلية

عن  قدمت  �لتى  �لرو�ئية  �الأفالم  جميع  فى 
من  �القرت�ب  على  �أحد  يجروؤ  مل  �لث�نى«  «رم�سي�ض 
و�حلرب  و�ل�سي��سة  �لت�سييد  فى  �لعظيمة  �إجن�ز�ته 
مل�سر  كفرعون  ق�س�ه�  ع�ًم�  �ستني  من  �أكرث  طو�ل 
حتى �أطلق عليه �ملوؤرخون لقب «ملك �مللوك« و«�لبن�ء 
�لتى  و�الكت�س�ف�ت  �لبحوث  كل  ورغم   ،»Builder
ب�عتب�ره  فى م�سر  �ليهود  �إليه حول  ن�سب  بر�أته مم� 
تهتز  ال  لكى  �أبدًي�  متهًم�  ظل  �خلروج«  «فرعون 
�الأ�سك�ل  بكل  وح��سرته  حوله  ن�سجت  �لتى  �الأ�س�طري 
م�س�يرة  �الأفالم  بع�ض  ح�ولت  وعندم�  �ل�سينم�ئية، 
�ل�سورة  يب�رح  ال  ظل  �الكت�س�ف�ت  تلك  نت�ئج  بع�ض 

كعنو�ن للظلم و�لعبودية و�لف�س�د و�ال�ستبد�د.
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 - و�لدر�م�  �لت�سجيلى  �لفيلم  حل  م�  ف�إذ� 
�ملطلق  �لرتكيز  ميد�ن  من  �سنخرج  ف�إنن�  �لت�سجيلية، 
وندخل  �لعرب�نيني،  جت�ه  �لفرعونية  �لعبودية  على 
ين�س�ب  �لذى  وع�سره  �لث�نى  رم�سي�ض  �إجن�زت  فى 
به �لكثري مم� هو مبهر وموؤثر على م�سرية �حل�س�رة 
حق�ئق  �ل�سطح  �إىل  برزت  وهكذ�  �لقدمية،  �مل�سرية 
عن �آث�ره ومع�ركه �ل�سي��سية و�لع�سكرية و�أخرًي� حي�ته 
�خل��سة، وجتمعت كل هذه �لعن��سر فى �أفالم كثرية، 
ك�ن بع�سه� وفًي� و�أميًن� لت�ريخ �لرجل، وبع�سه� �الآخر 
�الأحو�ل  جميع  فى  ولكن  له،   � من�ه�سً و�أحي�ًن�  ن�قًد� 
�سيح�سب له� قدرته� على مو�جهة �ملو�سوع�ت جميًع�، 
�لرم�ل  فى  �لروؤو�ض  ودفن  �لتج�هل  منطق  عن  بعيًد� 

الأ�سب�ب ع�د من �ل�سعب قبوله�. 
وفى هذ� �الإط�ر ينبغى �أال نغفل �حلقيقة �لق�ئلة 
ب�أنه «مهم� ز�د عدد �لوث�ئق �لب�سرية ف�إنه� ال ت�ستطيع 
بتم�مه وكم�له، وال حتى �جل�نب  �لت�ريخ  ت�ستوعب  �أن 
� - دني�ض  �الأكرب منه« )�لفيلم �لت�ريخى حًق� و�فرت��سً
طبيعته�  �لرو�ئية  �ل�سينم�  تفر�ض  هن�  ومن  �أرك�ن( 
مرتبطة  �لب�سرية  �لوث�ئق  هذه  تبقى  �أن  تق�سى  �لتى 
ور�ء  م�  تقدم  �إنه�  وقوعه�،  و�كبت  �لتى  ب�الأحد�ث 
م�س�هد  خالل  من  ت�سييده  ودو�فع  ومكون�ته،  �مل�سهد 
متثيلية ق�بلة للت�سديق، وبوجوه غ�لب� م� تكون ملمثلني 
غري معروفني �أو من �لهو�ة �أو حتى من �سك�ن �ملن�طق 
�لتى ينتمى �إليه� �مل�سهد، من خالل �أد�ء ال يعتمد على 
حو�ر �ملمثل �إال فى �أ�سيق �حلدود، �أو على �سوت �ملعلق 
�ملعلوم�ت  قو�م  منه�  يت�آلف  كلم�ت موجزة  من خالل 

�لت�ريخية �لتى ال تف�سره� �الآث�ر ب�سكل ك�مل. 
ورمب� ال يخلو عمل ت�سجيلى من تد�خل �مل�س�هد 
ب�لن�سبة   � وخ�سو�سً �سرده،  �أ�سلوب  على  �لتمثيلية 
لالأفالم �لتى تتحدث عن �سخ�سي�ت فرعونية �سهرية 
عنخ  وتوت  ونفرتيتى  و�إخن�تون  �لث�ين،  رم�سي�ض  مثل: 
�آمون وكليوب�تر�، فهى �سخ�سي�ت مثرية للجدل، ف�إذ� 
ف�إن  و�ملتخ�س�سني  �لعلم�ء  بني  ق�ئًم�  �جلدل  ك�ن 
�لعلمية مع �الآث�ر  دور �لدر�م� يت�س�ءل لتفى �حلق�ئق 
ب�لهدف �ملطلوب، �أم� �إذ� ك�ن �لفيلم ي�سري على ن�سق 
�حل�لة  تلك  ففى  �لفيلم،  �س�نع  به  يوؤمن  و�حد  فكرى 
ي�سبح للدر�م� دور �أكرب وهو م� يحدث ب�سكل ملمو�ض 
«جيوف�نى  �الإيط�ىل  �ملكت�سف  �كت�س�ف�ت  ربط  فى 
�جلزء  فى  �لث�نى  رم�سي�ض  �آث�ر  مبعظم  بيلزوين« 
�خل��ض به فى �لربن�مج �لفيلمى «EGYPT«  �إنت�ج 
«�لفرعون  بعنو�ن  جزءين  فى   2005 ع�م    BBCلـ�
 The Pharoa and the �ال�ستعر��ض  ورجل 
 The Templeومعبد �لرم�ل ،»Showman

.»of the Sands
معابد ودالالت

�لفيلم  يوؤ�سل  ب�الآث�ر،  �لدر�م�  مزج  �أجل  ومن 
لدور رم�سي�ض فى ر�سد �إجن�ز�ته، فهو يتمرد على من 
�سبقوه من �لفر�عنة، حيث ك�نت �لكت�بة على �الأحج�ر 
هى �الأ�س��ض فى تدوين �إجن�ز�تهم، بينم� يحر�ض هو 

�سور  حفر  على  يعتمد  خمتلف  منط  ��ستخد�م  على 
�أو�سح  ب�سكل  لتظهر  �ل�سخور  فى  بعمق  �الأحد�ث 

وي�سبح من �ل�سعب على من يخلفه �إز�لته�.
لقد �أ�سبحت �ل�سور �ملنقو�سة على �أحج�ر �ملع�بد 
و�مل�سالت و�لتم�ثيل هى �ملدخل للم�س�هد �لدر�مية فى 
�ملتحركة  �لر�سوم  من  وبداًل  �إليهم�،  �مل�س�ر  �جلزءين 
�لتى ق�مت بنف�ض �لدور فى �أفالم مثل «�أمري م�سر«، 
يت�أمل  وهو  �ملمثل  رم�سي�ض  �سخ�سية  تو�جد  �أ�سبح 
الإع�دة  و�سيلة  در�مية موجزة  مو�قف  و�سط  �إجن�ز�ته 
م�س�هد من حي�ته �لع�مة و�خل��سة، ف�ملتفرج ي�س�حب 
�لهندى  �ملمثل   - رم�سي�ض  دور  يوؤدى  �لذى  �ملمثل 
ب�لرتتيب  مع�بده،  بني  وهو    -   Fuman Dar
�لت�ريخى لت�سييده�، ي�س�حبه تعليق من خ�رج �لك�در 
حتمله  وم�  نر�ه�  �لتى  �الآث�ر  طبيعة  ويف�سر  ي�سرح 
ومن  و�سي��سية،  و�جتم�عية  عق�ئدية  م�س�مني  من 
من�ذجه� �ملعبد �لتذك�رى لرم�سي�ض �لذى يعرب �لتعليق 
عن �ملغزى من ت�سييده من خالل لغة ر�سينة، ت�سفى 

على �الأثر عظمة و�إجالاًل:
يعرف  لرم�سي�ض،  �لتذك�رى  �ملعبد  هو  هذ�  «ك�ن 
من  �الأكرب  ك�ن  �ل�سنني(،  ماليني  )منزل  ب��سم 
خللق  �لك�مل  رم�سي�ض  خمطط  من  جزًء�  وك�ن  نوعه 
من  �لعديد  على  يحتوى  ك�ن  لالأبد،  تدوم  �أ�سطورة 
�لتم�ثيل �له�ئلة لرم�سي�ض �أكربه� يبلغ طوله 60 قدًم� 
ويزن �أكرث من �ألف طن، ك�نت �لق�عدة ذ�ت �الأعمدة 
�مل�ستنقع�ت  تظهر  و�الأعمدة  «�خللق«،  حلظة  تظهر 
«�الأر�ض«،  لت�سكل  �لبد�ئية  �لتالل  منه�  خرجت  �لتى 
�إنه �ملك�ن �الأكرث قد�سية فى مملكة رم�سي�ض، هن� ك�ن 
�مللك ي�سكل عالقة جديدة مع �آلهته، قرر رم�سي�ض �أن 
جمرد  من  �أكرث  �ستكون  �لكربى  �لثالثة  م�سر  �آلهة 
مت�ثيل حجرية، �سي�سبحون جزًء� من خطة ت�سميم�ته 
يظهر  و�لذى  �ل�سم�ض(  )�إله  رع  هن�ك  ك�ن  �لعظيمة، 
�أحي�ًن� ك�سقر، ومنه �سيدعى رم�سي�ض ��ستحو�ذه على 
يظهر  �ل�سفلي،  �لع�مل  �إله  �إنه  )بت�ح(  �ل�سم�ض  قوى 

للخلود  رم�سي�ض  دليل  ك�ن  ثور،  �أو  كمومي�ء  �أحي�ًن� 
وحي�ة م� بعد �ملوت، و�أعظم �الآلهة )�آمون( ك�ن ��سمه 
وم�سر  �لطيبة  �لريح  �إله  و�لغ�م�ض  به  �ملحتفى  يعنى 
قر�ر�ته  �أكرث  �أخذ  فى  رم�سي�ض  �أم�مه  وي�سجد  �لعلي� 
جر�أة )وهن� ي�سجد رم�سي�ض «�ملمثل« فى خ�سوع( �أعلن 
)�سيتي(  و�لده  هيئة  فى  متثل  قد  �آمون  �أن  رم�سي�ض 
�إلًه�، قبل 1200  خالل حلظة خلقه مم� يجعله نف�سه 
عى رم�سي�ض �أنه �بن �لرب،  ع�م على ميالد �مل�سيح �دَّ

وك�ن �دع�ء مذهاًل حتى ب�لن�سبة الأى فرعون �آخر «.
النتيجة

�أن �أهم م� ن�ستخل�سه من �الأفالم �لتى قدمت عن 
«رم�سي�ض �لث�ين« هو �أن �الأفالم �لتى حت�ول �إحي�ء حقبة 
معينة عن طريق �إن�س�ء�ت ومالب�ض تقرتب من �لو�قع 
�لت�ريخي، ال ت�ستطيع �أبًد� �أن تعطى �أية فكرة عن �جلو 
�لرغم من �سحته�  تلك �حلقبة على  ي�سود  �لذى ك�ن 
هى  �الإن�س�نية  �ل�سخ�سية  �إن  �الآث�ر،  علم  ن�حية  من 
مركز كل حقيقة، وهى �لتى جتعل �حلدث مقنًع�، فقد 
تقدم �ل�سخ�سية بوحى من ديكور�ت ومالب�ض �حلقبة 
�مل��سى من  �إحي�ء  على  ق�درة  تكون  �أن  هو  �ملهم  لكن 
�ملو�سوعية  و�لفكرة  جديد عن طريق �خلي�ل �خلالق 
تبزغ  ال  للت�ريخ  �حلية  �ل�سورة  �أن  ذلك  �لت�ريخ،  عن 
م�  وهذ�  �ل�سخ�سي�ت،  من  عدد  بني  �ملو�جهة  من  �إال 
يجب �أن يكون عليه معنى �أى خلق فنى - وبدونه ي�سبح 
«طبيعة  مق�ل  فري�ستن�و«  «تيو  )عن  حم�ك�ة..  جمرد 
�ض   - �ل�س�بق  �ملرجع   - �لثق�ف�ت  �لت�ريخية«  �الأفالم 

 )26
�أكرث  فى  �لث�نى  رم�سي�ض  �سخ�سية  ظهرت  لقد 
تنقل  من م�سر،  �ليهود  لق�سة خروج  مع�جلة  من30 
و�لغن�ء  و�ملغ�مر�ت  و�لروم�ن�سية  �لدر�م�  بني  خالله� 
و�لر�سوم �ملتحركة، ولكن يبقى �لقليل من تلك �الأفالم 
مهمتن�  لت�سبح  و�لنق��ض،  ب�لتحليل  جدير  هو  م� 
�لرئي�سية فى هذ� �الإط�ر هى �لر�سد �لذى رمب� يتيح 

لالآخرين منطلق�ت �أخرى للبحث و�لتحليل.     
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يحفر  �أن  عبلة  حممد  �لفنان  ��ستطاع 
لنف�سه مكانة خا�سة فى تاريخ �لفن �لت�سكيلى 
�مل�سري، باأعماله �لفنية �لتى حتاول �القرت�ب 
من نب�ض �ل�سارع، وتنباأت بالثورة قبل وقوعها 
�سد  مبكًر�  �لن�سال  عبلة  ب��د�أ  وقد  ب�سنو�ت. 
�لقر�ساية  ج��زي��رة  بحملة  �ل�سابق  �ل��ن��ظ��ام 
�جلزيرة  �أبناء  مع  يقودها  كان  �لتى  �ل�سهرية 
�سد رموز �لنظام ورجال �الأعمال �لفا�سدين، 

فحارب �لف�ساد بالفن و�الإبد�ع. 
�أتيليه  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  عبلة  حممد 
�ل��ق��اه��رة �أج����اب ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ة �مل��ج��ل��ة حول 
�لتحديات �لتى تو�جه �لفن �لت�سكيلى و�لعالقة 

بني �لفن و�ملجتمع:      
ال��ف��ن والنظام  ب��ن  ال��ع��اق��ة  ت��رى  كيف 

احلاكم اجلديد؟
لن  �مل�سلمني  �الإخ���و�ن  جماعة  �أن  �أ�سعر 
�ل�سر�عات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ف��ى  نف�سها  ت��دخ��ل 
رئا�سة   م��ر���س��ى  ل��ت��وىل  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  ف��ى 
مثل  �الإ�سكالية  �لق�سايا  خا�سة  �جلمهورية، 
�لفن وحرية �الإبد�ع، لن تكون �سغلهم �ل�ساغل 
�أنهم  مبعنى  لل�سلفيني،  �الأم����ر  و���س��ي��رتك��ون 
حلرية  دعمهم  على  �لتاأكيد  د�ئًما  يحاولون 
مهمة  غريهم  يتوىل  �لذى  �لوقت  فى  �الإب��د�ع 
و�سع �لقيود �لتى يريدونها، وير�قبون �ل�سر�ع 
من بعيد بدون موقف و��سح، لكن ال �أعتقد �أنه 
و�ملبدعون  �لفنانون  ينتظر  �أن  �ملفرت�ض  من 
ينتزعوها  �أن  فعليهم  حقوقهم،  مينحهم  من 

بعملهم و�إ�سر�رهم.
دور  لتفعيل  حالية  مبادرات  هناك  وهل 

الفن والفنانن فى املرحلة القادمة؟

البد �أن تكون هناك مبادر�ت الإظهار قدرة 
�أهمية  على  و�لتاأكيد  �ال�ستمر�ر  على  �لفنانني 
�أو  �لدعم  �لنظر عن  �لفن فى حياتهم، بغ�ض 
مباركات �لنظام �حلاكم، الأن هذ� فى �لنهاية 
�أن  يجب  ال  لذلك  �مل�سلمني  �الإخ���و�ن  يعنى  ال 
ننتظرهم، البد �أن ي�سغط �لفنانون و�ملبدعون 
باإحلاح على �أجهزة �لدولة �ملعنية بالثقافة لكى 

توؤدى دورها فى �ملجتمع.
وما الدور الذى يجب اأن يلعبه الفن فى 

هذه املرحلة؟
�ملرحلة  ه��ذه  ف��ى  دوره  �ل��ف��ن  يلعب  لكى 
�ملجهود�ت  الأن  ج��م��اع��ى،  ل��ت��ح��رك  ي��ح��ت��اج 

�لفردية ال تكفى ووز�رة �لثقافة البد �أن تدعم 
�الأ�سف  مع  لكن  �أك��ر،  ب�سكل  �لتحركات  هذه 
وهو  �الأك���ر  و�ل��ع��ائ��ق  باحلقيقة  �سن�سطدم 
�إد�رى  جهاز  �إىل  حتولت  �لثقافة  وز�رة  �أن 
من  حالة  ويعي�ض  جد�  ومرتهل  خمتل  �سخم 
�لتجاهل، وبالتاىل علينا �أن نطالب �أواًل باإعادة 
على  و�لق�ساء  �لثقافة،  وز�رة  و�سياغة  هيكلة 
على  بالكامل  �ل���وز�رة  ميز�نية  �إن��ف��اق  فكرة 
على  �إنفاقها  من  بداًل  �ملوظفني  من  جمموعة 
وهو  �ملجتمع،  تخدم  حقيقية  ثقافية  �أن�سطة 
حتدى كبري على �جلماعة �لثقافية �أن تتحمل 
م�سئوليته �الآن، ومن جانبى �أتوقع �أن �حلكومة 
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منــى �شــديد

احلركة التشكيلية تقليدية.. 
ونظامنا األكادميى مرتهل ويقتل اإلبداع

حممـــد عبـــلة:

حممد عبلة
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�ل�سعب  �أن  بدعو�ت  علينا  �ستخرج  �جلديدة 
فقري و�لبع�ض ال يجد قوت يومه، فكيف ننفق 
لي�ض  �لفن �لذى يعد فى نظرهم رفاهية  على 

لها معنى وهو حتدى �آخر علينا مو�جهته.
وهل الفن فعااً رفاهية؟

نظرتهم  ه���ذه  ت��ك��ون  �أن  �لطبيعى  م��ن 
�ل�سنو�ت  فى  �ساعدو�  �لفنانني  الأن  ل��الأم��ور، 
�خلاطئة،  �ل�سورة  ه��ذه  ر�سم  على  �ل�سابقة 
"الأنهم كانو� )بياكلو� فى �تاية حملولة(، و�أى 
تهبيل كان يقدم با�سم �لفن"، ومل نر دعو�ت 

م�سئولة توؤكد على �لتز�م �لفن ودوره فى بناء 
"�أنها  ي��دع��ون  م��ن  ر�أي��ن��ا  ولكننا  �ملجتمعات، 
متطلبات �ل�سوق و�لنا�ض عايزة كدة"، �جلمهور 
قد ي�ست�سهل ولكن �لفنان من �ملفرت�ض �أن لديه 
روؤية والبد �أن يكون له دور خا�سة فى مر�حل 

�الأزمات كاملرحلة �لتى منر بها �الآن. 
ما راأي��ك فى فن اجلرافيتى الذى ظهر 

بعد الثورة؟
�جلر�فيتى وغريه من فنون ما بعد �لثورة 
�أن  ن�ستطيع  �أفعال ال  بردود  �أ�سبه  �أعمال،  هى 
له  �سيكتب  بذ�ته  م�ستقل  فن  �إن��ه  عنه  نقول 
�أهميته، وبالتاأكيد  �أن �كت�سفنا  �ال�ستمر�ر بعد 
معينة  حلظة  ف��ى  لكن  مهم  ف��ن  �جلر�فيتى 
مر�حل  فى  �لثورة  بعد  نقبله  �أن  ن�ستطيع  وال 
�ال�ستقر�ر، الأنه ال ي�سح �أن يخرج �سخ�ض كل 
الب��د من  �الآخ��ري��ن،  لري�سم على حو�ئط  ي��وم 
�حرت�م فكرة �مللكية �لعامة و�مللكية �خلا�سة، 
ونف�سه  خمتلف  �أد�وؤه  �لفن  �أن  �إىل  باالإ�سافة 
رد  جمرد  لي�ض  و  وبناء  تاأ�سي�ض  �لفن  �أط��ول، 

فعل.
اأيعنى هذا اأن اجلرافيتى لن ي�ستمر؟

فهو  بطبيعته،  مرتبط  هذ�  الأن  بالتاأكيد، 
�سيا�سية  بر�سالة  مرتبط  �سرى  �نفعاىل  �أد�ء 
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اأحد الأعمال من معر�ض الإ�سكندرية



وق�سية مطلوب ن�سرها فى وقت ق�سري، وجزء 
منه هو مغامرة �لفنان �لذى يحاول �أن ير�سم 
ب�سكل �سريع جًد� ويهرب، و�إذ� �نتفى عنه ح�ض 
وفقد  طبيعته  من  كبرًي�  ج��زًء�  فقد  �ملغامرة 
اعه �إح�سا�سهم به، وهى فى �لنهاية جتربة  �سنَّ
و�سيا�سى  �جتماعى  ب�سكل  در����س��ت��ه��ا  يجب 
وتوثيقها و�لتفرقة بني �لر�سوم �لتى ظهرت فى 
وفى  �جلديدة  م�سر  فى  وغريها  �لبلد  و�سط 

�ملن�سورة .. �إلخ. 
كان عليه قبل  الذى  بال�سكل  الفن  وهل 

الثورة من املمكن اأن يواكب املرحلة؟
م�سكلة �لفن �لت�سكيلى �أن �ملجهود�ت �لتى 
وبع�ض  ف��ردي��ة،  �الأغ��ل��ب  فى  خالله  من  تبذل 
�أو  ب�سكل  �لثورة  قبل  بدورهم  قامو�  �لفنانني 
باآخر، ولكن عليهم �الآن �أن يطورو� من �أد�ئهم 
وبنب�ض  باملرحلة  وي�سعرو�  �أفكارهم  ويعدلو� 
�ل�سارع �مل�سرى، فى حلظة يبنى فيها �ملجتمع 
نف�سه من جديد ويطرح �لعديد من �لت�ساوؤالت 
فى  �لفنانون  ي�سارك  �أن  البد  �لتى  و�ملخاوف 
للفنان  معنى  هناك  يعد  فلم  عليها،  �الإجابة 
يبدع  �أن���ه  بحجة  مر�سمه  عليه  يغلق  �ل���ذى 

وينف�سل عن جمتمعه.
وما مدى ا�ستيعاب الفنانن الت�سكيلين 

ملتطلبات املرحلة فى راأيك؟
�لفنانني  من  �لكثري  لدينا  �أن��ه  �أعتقد  ال 
�لفنانني  ع���دد  الأن  ه����ذ�،  ع��ل��ى  �ل���ق���ادري���ن 
قليل  �أ�سا�سا  م�سر  فى  �لعاملني  �لت�سكيلني 
عددهم  �ملجتمع  بق�سايا  و�ملهمومني  ج���ًد�، 
�أقل، فالبع�ض يرى �أنها �أحد�ث و�لفنان فنان، 
يكون هذ�  �أخبار، ورمبا  ولي�ض �سحفى  مبدع، 
مير  جمتمع  فى  نكون  عندما  ولكن  �سحيًحا 
ويعمل  يفكر  �أن  يجب  ت�ساوؤالت  ولديه  باأزمة 

�جلميع. 
وما الدور الذى يقوم به اأتيليه القاهرة 

حاليا؟
�أتيليه �لقاهرة على مد�ر عام كامل ومنذ 
من  �لعديد  نظم   2011 عام  فى  �لثورة  بد�ية 
�لثورة  عن  فنية  معار�ض  ومنها  �لفعاليات، 
ومعار�ض للكاريكاتري، ومعر�ض للفنان �ل�سورى 
�ملعار�ض  بع�ض  فى  معنا  و�سارك  فرز�ت  على 
�لندو�ت  �إىل  باالإ�سافة  �لثورة  فنانى  �ئتالف 
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من  ع���دًد�  فيها  ��ست�سفنا  �ل��ت��ى  �ل�سيا�سية 
بعد فرتة  توقفت  �الن�سطة  لكن هذه  �ل��وزر�ء، 
و�أنا كرئي�ض لالأتيلية ال �أ�ستطيع �أن �أدعو لثورة، 
و�ملثقفون  �لفنانون  يتقدم  �أن  �ملفرت�ض  من 
�لوقت �حلاىل  �الأتيلية وفى  يتبناها  مببادر�ت 
�أن  �أ�ستطيع  وال  �الهتمام،  ي�ستحق  ما  �أتلق  مل 
�الأتيليه  الأن  و�سيا�سى  فنى  من�سط  �ىل  �أحتول 

يفرز ن�ساًطا يعر عنه.
واملثقفن  ل��ل��ف��ن��ان��ن  ت��ف��اع��ل  ي��وج��د  األ 

ال�سباب مع اأتيليه القاهرة؟
مع  وال  �أب��ًد�  �ملكان  مع  �ل�سباب  يتفاعل  ال 
فقط  �الأتيليه  م�سكلة  لي�ست  وه��ى  �الأن�سطة، 
�أماكن  فى  �لن�ساط  على  يقبل  ال  �ل�سباب  الأن 
ا، رغم �أنه من �ملفرت�ض �أن ي�سعرو�  �أخرى �أي�سً
بالن�ساط  تهتم  �لتى  �ملو�قع  لهذه  بانتمائهم 
�لثقافى بعد �لثورة، ويحر�سو� على تو�جدهم 
فيها ب�سكل م�ستمر، رمبا يكون �ل�سبب �ن�سغال 
�أن  �أو  �ملتالحقة  و�الأح���د�ث  بالثورة  �ل�سباب 
يكون لدينا م�سكلة مل ندركها بعد وفى ر�أييى �أن 
لدينا م�سكلة بالفعل �أر�ها بو�سوح فى �ملقاهى 
�سمالها  من  م�سر  �أن��ح��اء  فى  �نت�سرت  �لتى 
جلنوبها ويجل�ض عليها يومًيا �أعد�د غفرية من 
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�ل�سباب، كيف �سنبنى بهذه �حلالة، �ألي�ض من 
�ملفرت�ض �أن يعمل �ل�سباب على �إعد�د �أنف�سهم 
لالنتخابات �لقادمة؟! �حلقوق تنتزع و�ل�سباب 
يعنى ثورة وطاقة ال يجب �أن تهدر مهما كانت 

�ملعوقات. 
وماذا عن �سباب الت�سكيلن؟ 

���س��ب��اب �جل��ر�ف��ي��ت��ى �ح��ت��ل��و� �حل��و�ئ��ط 
�سباب  ي��خ��رتق  ال  ف��ل��م��اذ�  حقهم  و�ن��ت��زع��و� 
�أكر  ب��ق��وة  �لت�سكيلى  �ل��ف��ن  ع��امل  �لفنانني 
�ل�ساحة،  على  �لتو�جد  فى  حقهم  وينتزعون 
ومعار�ض  بالفعل  �مل��ح��اوالت  بع�ض  وه��ن��اك 
لكن  �مل���األ���وف،  ع��ن  �خل���روج  حت���اول  �سبابية 
�حلركة �لت�سكيلية يغلب عليها �لفكر �ملحافظ 
�لكال�سيكى وال تعرف �لفكر �لثورى، رمبا الأن 
عدد �لفنانني �لنا�سطني فى �حلركة قليل جًد� 
نقابة  �أن  �إىل  باالإ�سافة  �ل�سن،  كبار  و�أغلبهم 
وكنت  ب��دوره��ا،  تقوم  ال  �لت�سكيلني  �لفنانني 
�أمتنى �أن يقود �مل�سهد فنانون �سباب ال تتعدى 
�أن  �لطبيعى  من  فلي�ض  �سنة،   40 �أعمارهم 
�أكون �أحد �لفنانني �لثوريني فى حني �أن عمرى 

يقرتب من �سن �ل60. 
وه����ل ت��ن��ط��ب��ق ف��ك��رة ال��ك��ا���س��ي��ك��ي��ة على 

ا؟ �سباب الت�سكيلن اأي�ساً
�لتعليم  ونظام  �لكليات  تاأثري  ، وهذ�  نعم 
فى م�سر، فالغالبية �لعظمى من �ملدر�سني فى 
كليات �لفنون قاتلني لالإبد�ع و�لتحرر، و�جليل 
�حلاىل ت�سرب من فكرهم، وال �أمل فى �لتغيري 
يتم  ومل  ه��ى  كما  �لتعليم  مناهج  �أن  ط��امل��ا 
�لتغيري  و�لقدرة على  �لوحيد  �الأمل  تطويرها، 
ميتلكها فقط �لفنانون �لذين تلقو� تعليمهم فى 

�خلارج بعيًد� عن نظامنا �الأكادميى �ملرتهل.
جتربتك الفنية تعد جتربة ثورية؟

�أحاول �أن �أجعل لفنى هدًفا، يحمل معايري 
�لفن �الإبد�عية من �ألو�ن و�بتكار�ت وفى نف�ض 
�ملجتمع،  ق�سايا  جت��اه  �لتز�ًما  يحمل  �لوقت 
ق�سايا  �أع��م��اىل  م��ن  كثري  ف��ى  تناولت  لذلك 
�مل�سرى  �ملجتمع  وم�ساكل  و�لتوريث  �لف�ساد 
�أن  و�أعتقد  للعمل،  �لفنية  بالقيم  �الهتمام  مع 
�لتى  �لفرتة  عن  يعر  �أن  البد  �لفنان  �أعمال 

يعي�ض فيها.

وهل تطورت جتربتك بعد الثورة؟
�الأد�ئ��ى  �مل�ستوى  على  تطورت  بالتاأكيد 
وقدمت �لكثري من �الأعمال �ملعرة عن �لثورة 
ا  و�ساأ�ستمر، و�الأعمال �لتى �سبقت �لثورة �أي�سً
�مل�سطربة  �الأح��د�ث  على  بناًء  بالثورة  تنباأت 
�لتى كان ي�سهدها �ملجتمع، ومنذ بد�ية �لثورة 
�لثورة  بت�سجيل  �أق��وم  �أن  �أح���اول  �الآن  وحتى 
و�لنا�ض  �لتحرير  ميد�ن  من  �لفن  طريق  عن 
ببع�سهم  وعالقتهم  �مليد�ن  بهذ�  وعالقتهم 
�ل�سور  على  �أ�سا�سى  ب�سكل  و�أعتمد  �لبع�ض 

�لفوتوغر�فية ور�سد �الأحد�ث.
الت�سكيلية  رك���ود احل��رك��ة  اأ���س��اب��ك  ه��ل   

بالإحباط؟
�أ�سابونى  و�مل��ث��ق��ف��ون  �ل��ف��ن��ان��ون  ن��ع��م 
باالإحباط، فهناك �لكثري من �الأحد�ث و�الأفكار 
و�ملو�سوعات �لتى من �ملمكن �أن ي�ستفيد منها 
لكن  �لفنية،  �الأ�سكال  من  �سكل  �أى  فى  �ملبدع 
�لفنانني �ملثقفني ي�سعون �سروًطا لالإبد�ع لي�ض 
�لتى  و�الأح��د�ث  �لر�هنة،  باللحظة  لها عالقة 
ومو�كبة  �الأد�ء  لتطوير  وحتتاج  �سريًعا  متر 
ب�سيطة  كانت  ولو  حتى  �سريعة  و�إبد�عية  فنية 
�لتاريخ  ه��ذ�  ف��ى  ت�سارك  �لنهاية  ف��ى  لكنها 
�لذى يكتب �الآن، ومن �ملمكن �أن تقدم �الأعمال 
لكن  �سنني،  بعد مرور ع�سر  و�ملهمة  �لر��سخة 
�إبد�ع، حرب  هل �سننتظر ع�سر �سنو�ت بدون 
حتى  طوياًل  �نتظرنا  �ملثال  �سبيل  على  �أكتوبر 
جًد�  قليل  عدد  لدينا  فاأ�سبح  �لفكرة  تختمر 
من �الأفالم �ل�سينمائية �لتى تعر عنها تتكرر 
�سنوًيا على �سا�سة �لتليفزيون، وال توجد رو�يات 
مل�ساركة  يحتاج  �الآن  يحدث  ما  عنها،  مهمة 

�إبد�عية يرى فيها �لنا�ض �أنف�سهم.    
ه��و خوف  ذل���ك  ف��ى  ال�سبب  اأن  اأت��ع��ت��ق��د 
ال��ب��ع�����ض ع��ل��ى م�����س��احل��ه��م وال��ق��ل��ق م���ن اأن 

حت�سب عليهم مواقفهم ال�سيا�سية؟
ر�أي��ى  ف��ى  ���س��يء  تفكري  لكنه  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
�آر�ئ��ه فهو فى  �أن يغري  �ملمكن  �لفنان من  الأن 
�لنهاية فنان �نفعاىل وياأخد من هذه �لظو�هر 
ولي�ض  ف��ق��ط  �ل�سطحى  وج��ه��ه��ا  �ل�سيا�سية 
�أن  �أعتقد  وال  معني،  �جت��اه  يتبنى  كال�سيا�سى 
بهذ�  مو�قفهم  �لفنانني  على  ت��اأخ��د  �لنا�ض 

�ل�سكل.
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لرم�سان املحرو�سة طعم النيل، ووهج روحانية امل�سريني اال�ستثنائية... 
واالأرواح،  النفو�س  فى  ��اذ  االأخَّ وهجه  في�سرى  ع��ام...  كل  متوهًجا  يتاألق 
والنجوع،  والقرى  واحل��ارات  ال�سوارع  له  فتتزين  مكان  كل  فى  ويتجلَّى 

وتتحول م�سر املحرو�سة اإىل ثريا متاألقة �ساطعة التاألق.
بالكرم..  االأ�سيلة  امل�سرية  العادات  فيه  تختلط  حتى  يهِّل  اأن  وما 
التلقائية..  ال�سعب  بفنون  ال��ق��راآن..  ب��ق��راءة  بال�سالة..  د..  بالتهجُّ
بالتوا�سيح.. بالغناء.. بال�سهر.. بال�سمر.. بالت�سامن االجتماعى، فتن�سج 
�سيمفونية روحانية رائعة ال جتدها فى اأى مكان فى العامل االإ�سالمى... 
ال  التى  ال�سمحة  الروحانية  ثقافته  د  وتفرُّ واالإن�سان  املكان  عبقرية  اإنها 
ًدا، اإنها ثقافة النيل الروحانية االحتفالية البهيجة  ًبا اأو ت�سدُّ تعرف تع�سَّ
رم�سان  تزيد  متاألقة  اجة  وهَّ �ستظل  التى  االآن  حتى  التاريخ  قبل  ما  منذ 

املحرو�سة عبًقا وت�ساحًما وحمبة.
فى هذا العدد نلقى ال�سوء على فنون رم�سان وتوهجاته.. فى حماولة 

للحفاظ على ذاكرة الوطن واالحتفال بتفرد رم�سانيات م�سر وتاألقها.

وهج رمضانيات احملروسة
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�إنه ملن �جلنون �أن يت�صور )�أحد( �أى �أحد 
ف�مل�ص�ألة  �حلي�ة،  عن  �لفنون  ف�صل  �إمك�نية 
بب�ص�طة تكمن فى �أن هذه �لفنون هى �مل�صدر 
و�صكونه�  حركته�  ف��ى  �حل��ي���ة  على  �ل��ب���ع��ث 
وجنونه� وطبيعته� �مللغزة، ومن بني هذه �لفنون 
كملمح  وج��وده���  على  لتوؤكد  )�لأغ��ن��ي��ة(  ت�أتى 
�لأر�ض،  ه��ذه  على  ت�ريخى  ر�صيد  له  تعبريى 
ومن رحم �لأغنية �لجتم�عية، خرج م� يعرف 
"�لأغنية �لرم�ص�نية" �لتى نحن ب�صدد  ب��صم 
�أ�صيل  فن  �لرم�ص�نية  ف�لأغنية  له�،  �لتقدمي 
�لف�طمية،  �لدولة  �إىل  �لت�ريخية  جذوره  متتد 
حيث �صهد �لع�صر �لف�طمى ظهور �أغنية وحوى 
ي� وحوى.. �إي�حه، حيث ك�ن �لأطف�ل ين�صدونه� 
طو�ل  �لرخيمة  و�أحل�نهم  �لنحيلة  ب�أ�صو�تهم 
�لأطف�ل  ي��ت��و�رث��ه���  ي���ز�ل  ول  رم�����ص���ن،  �صهر 

ويرددونه� جيلاً بعد جيل. 
ويذكر خليل ط�هر فى كت�به �صهر رم�ص�ن 
�حلديث  �ل��ع�����ص��ر  �إىل  �لإ����ص���لم  ف��ج��ر  م��ن��ذ 
�لهلل  �صل�صلة كت�ب  �لهلل  و�ل�ص�در عن د�ر 
عدد 85 �إبريل 1958: وقد هد�ن� �لبحث �إىل �أن 

هذه �لأغنية )�أى وحوى( من �صنع �لف�طميني 
بنت  �إي���ه���/  �أح���وى  )�أح����وى  ه��و  �أ�صله�  و�أن 
�إي�ه�/  قفط�ن..  لب�صة  �إي���ه���/  �ل�صلط�ن.. 
بجلجيله �إي�ه�/ يل جنيبه �إي�ه�( وهى تعك�ض 
�أمنية كل طفل فى �أن يكون لديه بنت �ل�صلط�ن 
ب�جللجل  �مل��ح��لة  �ل��ف���خ��رة  �ل��ث��ي���ب  ذ�ت 
�أحوى  من  �لكلمة  حتريف  مت  وق��د  �لذهبية"، 
� لعدم قدرة �لأطف�ل من �أبن�ء  �إىل وحوى؛ نظراً
نطقه�  على  �ملغ�ربة  �أو  �لعثم�نيني  �أو  �ل�صرك�ض 
خليل  ر�جع   - وحوى  �إىل  فتحولت  �لنحو  بهذ� 

ط�هر، �ملرجع �ل�ص�بق 2.
� ل يتجز�أ  من يومه� و�أ�صبحت �لأغنية جزءاً
علم�ت  �إح��دى  فهى  �لرم�ص�نية،  �حل�لة  من 
�لت�أثري �لكبرية لدى ك�فة �ل�صر�ئح �لتى تتع�مل 
وجد�نية  فنية  ح�لة  بو�صفه  رم�ص�ن،  �صهر  مع 
�أكرث  �ص�طئ  �إىل  ب�لنف�ض  وتعرب  �ل��روح  ت��رثى 
روح�نية.. لذ� ك�ن من �لطبيعى �أن يكون هن�ك 
و�لذى  �لرم�ص�نى  �لغن�ئى  ب�لزخم  يعرف  م� 
�لتى م�ز�لت ت�صكن  �لأغني�ت  �لكثري من  خلف 

�آذ�نن�.

األغنية الرمضانية وإيقاع الروح املصرية
طارق ها�سم

رم�سان جانا
مع قدوم �صهر رم�ص�ن من كل ع�م تت�ص�بق 
بقدوم  فرحته�  عن  �لتعبري  فى  �لأو���ص���ط  كل 
هذ� �ل�صهر �لكرمي، ويكون ذلك ب�إطلق �أغنية 
ح�صني  �ل�ص�عر  كتبه�  و�لتى  ج�ن�(،  )رم�ص�ن 
�لعبقرى حممود  �للحن  بو�صع  وق�م  طنط�وى، 
�ل�صريف، وهى من �أد�ء �ملطرب �لر�حل حممد 
�لت�أثريية  �لأغ��ن��ي���ت  م��ن  وه��ى  �ملطلب،  عبد 
�حل�لة  �لن�ض  ير�صد  �لبد�ية  فمنذ  �ل��ن���درة، 
�لحتف�لية برم�ص�ن، فهو م�صدر فرحة بح�صب 
�لن�ض )رم�ص�ن ج�ن�.. وفرحن� به.. بعد غي�به 
وبق�له زم�ن(، فعلى �لرغم من مرور �أحد ع�صر 
� على غي�به ف�إن �لن�ض يرى فى هذه �ملدة  �صهراً
غي�ب كبري )وبق�له زم�ن( و�ملت�أمل للعلقة م� 
�، ير�ه�  بني )وبق�له زم�ن( �أى �أحد ع�صر �صهراً
طبيعية ب�لن�صبة ملقدم �حل�لة، �إذ نر�ه يتحدث 
وقولو�..  ب�صيغة )غنو�  )�ل�صهر(  رم�ص�ن  عن 
�إىل  ف�لإ�ص�رة  رم�ص�ن(،  �أه��لاً  بطوله..  �صهر 
)بطوله( توؤكد �إح�ص��صه ب�ختلف هذ� �ل�صهر 
عن ب�قى �صهور �ل�صنة، ويلج�أ حممود �ل�صريف 
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�جلمل  بني  م�  تعبريى  عفوى  ح��و�ر  خلق  �إىل 
�جلمل  بني  م�  )�لف�صل(  طريق  عن  �للحنية 
 � كبرياً  � ت�ص�بهاً هن�ك  جتعل  لدرجة  ح��دة  على 
فى طرح جمل �ملذهب و�لذى ج�ء ك�إقر�ر ح�لة 
�أ�صفى ح�لة  م�  وهو  �أى �صر�خ،  دون  �حتف�لية 
من �لتوحد مع �جلمل �ملو�صيقية �ملعزوفة، لقد 
� م�  � ه�رمونياً ��صتط�ع �ل�صريف �أن ي�صنع �صي�قاً
�للحن(،   - و)�لن�ض  )�لكلم�ت(  �لن�ض  بني 
لروح   � �بناً �للحن  فج�ء  ��صتعر��ض،  �أى  دون 
كلم�ت  ب�ص�طة  �أن  و�أعتقد  �مل�صرية،  �لب�ص�طة 
�ل�صريف  ل��دى  �ل�صعبة  و�ل�صهولة   طنط�وى، 
و�لعمق فى �أد�ء حممد عبد �ملطلب هو م� جعل 

و�ملعرب  �لرم�ص�نية  �حل�لة  �أيقونة  �لأغنية  هذه 
قدوم  عن  بحق  �ملعلن  �ملدفع  فهى  بقوة،  عنه� 

هذ� �ل�صهر.

مرحب �سهر ال�سوم
رم�ص�ن  �صهر  بقدوم  �لحتف�ل  ي��ز�ل  ول 
توؤكده �أغني�ت كثرية، منه� �أغنية مرحب �صهر 
على،  كتبه� حممد  �لتى  �لأغنية  وهى  �ل�صوم، 
وهى  حممود،  �لعزيز  عبد  وغن�ء  �أحل���ن  ومن 
من �لأغني�ت ذ�ت �لط�بع �لحتف�ىل وتتفق مع 
كمع�نى  كثرية  مع�نى  فى  ج�ن�  رم�ص�ن  �أغنية 
)�ل�صوق( �إىل رم�ص�ن و�نتظ�ره كم� فى مقدمة 

�لأغنية )مرحب �صهر �ل�صوم مرحب/ لي�ليك 
�إليك/  و�صوقن�  �نتظ�رن�  بعد  ب���أم���ن/  ع���دت 

جيت ي� رم�ص�ن(.
�ل�صكل  �إىل  حم��م��ود  �ل��ع��زي��ز  عبد  وي��ل��ج���أ 
حممد  كلم�ت  �صي�غة  ف��ى  �لبحت  �لإي��ق���ع��ى 
على؛ فبعد �أن يتقدم �للحن بجملتني �صريعتني 
�لق�صرية  �إىل �جلملة  يتحول  �متد�دهم�،  على 
– �خل�طفة – )مرحب بقدومك( مع توظيف 
)�ملجموعة( �أو )�لكور�ض( �لذى يعمل كطرف 
�أ�صيل فى �للحن )ي� رم�ص�ن(، ويقت�صم �ملطرب 
ون�صومك(  )ونعي�ض  �لطرف  هذ�  مع  �جلمل 
لريد )ي� رم�ص�ن( وت�أخذ جملة )بعد �نتظ�رن� 
و�صوقن� �إليك.. جيت ي� رم�ص�ن( �صكل �لق�عدة 
يبقى  كذلك  مقطع،  لكل  و�لن�هية  �لأ�ص��صية 
 � � فريداً �أد�ء �ملطرب عبد �لعزيز حممود تعبرياً

فى �صتى مر�حل �لأغنية.

اأهو جه يا والد
م����رة �حل�لة  ك���ل  ف���ى  �لأغ���ن���ي����ت  ت��ث��ب��ت 
�أو  كلل  دون  رم�ص�ن  �صهر  مبجيء  �لحتف�لية 
ملل، ف�لأغني�ت �لتى حتمل هذ� �ملعنى كثرية، 
�أد�ئ��ه، وكم� �ص�رك مطربون  كل على �ختلف 
�ص�ركت  ه��ذه �حل���لت،  تقدمي مثل  �أف��ر�د فى 
فرقة  منه�  نذكر  �لغن�ئية  �لفرق  بع�ض   � �أي�صاً
عديدة  �أغني�ت  قدمت  و�لتى  �ملرح(  )�لثلثى 
مهمة نذكر منه� )�فرحو� ي� بن�ت( من كلم�ت 
�لر�حل  �ملو�صيق�ر  و�أحل���ن  �له�دى  عبد  كم�ل 
�أغنية  �لفرقة  قدمت  كذلك  �إ�صم�عيل،  على 
)وحوى  �أغنية  �إىل  �إ�ص�فة  رم�ص�ن(،  )�صبحة 
�لكبري  �لر�حل  �ل�ص�عر  ت�أليف  من  وح��وى(  ي� 
�إ�صم�عيل،  على  �أحل����ن  وم��ن  �لتون�صى  ب��ريم 
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� �لأغنية �لتى نحن ب�صدد �حلديث عنه�  و�أخرياً
�لآن �أغنية )�أهو جه ي� ولد(، وهى من كلم�ت 
�لر�حل  زوجه�  و�أحل�ن  قنديل،  نبيلة  �ل�ص�عرة 

على �إ�صم�عيل.
و�لأغنية من �لأغني�ت �جلم�عية �لتى تعرب 
ي� ولد.. هي�صو�  عن فرحة رم�ص�ن )�أهو جه 
�أهو جه ي� ولد.. زقططو� ي� ولد(..  ي� ولد.. 
ت�صند  در�مية،  نقلة  طبيعته�  فى  متثل  �لأغنية 
�لبطولة �لرئي�صية لعن�صر �حلركة، و�لإيق�ع�ت 
�لإ�ص�رى،  �ل�صكل  �أخ��ذت  ب�صف�رة  ب��د�أت  �لتى 
�صوت  دخ��ول  ثم  �لحتف�ىل،  �لطبلة  �إيق�ع  مع 
� م� بني فريقني )1( ن�ص�ء )2(  �لفرقة منق�صماً
رج�ل، ويلج�أ على �إ�صم�عيل �إىل �لأد�ء �لتوقيعى 
ب�أغني�ت  �ملتعلقة  �لإ���ص���ر�ت  بع�ض   � م�صتلهماً
�إىل  �ملنت�صف  فى  �لأغنية  فتعرج  فولكلورية، 
�أغنية  �إىل  لي�أخذن�  رم�ص�ن  فى  قيل  م�  و�صف 
للفرقة  فيمهد  �لأوىل،  �لأغ��ن��ي��ة  د�خ��ل  ث�نية 
ليكون �ملفت�ح )وحوى ي� وحوى.. �إي�حه/ وكم�ن 
ي�  �إىل نه�ية �ملرجع )�أهو جه  �إي�حه(  وحوى.. 
كل  ب��صتعر��صه�  �لأغنية  ه��ذه  وتتميز  ولد( 
مظ�هر �لحتف�ل برم�ص�ن، بد�ية ب�لتح�صري له 
)وب�لليل بنقوم ونح�صر له( �إ�ص�فة �إىل )جبن� 
�لفو�ني�ض �أحمر و�أخ�صر( وجنح �لعبقرى على 
ث�لث عن طريق  فريق  ��صتخد�م  فى  �إ�صم�عيل 
كور�ل �لأطف�ل لنجد �أنف�صن� �أم�م �أغنية تت�صم 
ب�مل�صرحية �لع�لية، وهى �أقرب فى �صي�قه� �إىل 
��صتط�ع  �ل�صينم�ئية  فبخربته  �ل��و�ق��ع،  بع�ض 
�ملو�صيق�ر على �إ�صم�عيل �أن ي�صعن� �أم�م م�صهد 
ومعطي�ت  و�أبط�ل،  و�صورة  �صوت  من  متك�مل 
�لأغنية  هذه  �إن  �أق��ول:  حني  �أب�لغ  ول  بطولة، 

وحيوية  مرونة  �لرم�ص�نية  �لأغني�ت  �أكرث  من 
�إذ تعج مبفرد�ت �حلي�ة، وهى ح�لة و�قعية من 

�لألف �إىل �لي�ء.
رم�سان فى زمن الوحدة

فى زمن �لوحدة بني م�صر و�صوري�، و�إعلن 
م� يعرف ب�جلمهورية �لعربية �ملتحدة فى �لع�م 
بعنو�ن  �أغنية  �صب�ح  �للبن�نية  قدمت   ،1958
ح�لو ي� ح�لو من كلم�ت �ل�ص�عر حممد حلوة، 
�ملوجى،  حممد  �لكبري  �ملو�صيق�ر  �أحل���ن  ومن 
�ملفرد�ت  ت�صتلهم  �ل��ت��ى  �لأغ��ن��ي���ت  م��ن  وه��ى 
و�لذى  �لأغنية،  فى  �لأول  �لند�ء  عرب  �لرت�ثية 
يقدمه �لأطف�ل )ح�لو ي� ح�لو.. رم�ص�ن ج�ن� 
ي�  بق�صي�ض/  و�دين�  �لكي�ض  حتل  م�  ح�لو/  ي� 
نروح م� جني�ض ي� ح�لو(، وهو مقطع كن� نغنيه 
ونحن �صغ�ر، وقد بنى عليه حممد حلوة ن�صه 
مو�صوع�ت  عرب  خلله  من  تنقل  ثم  �ل�صعرى، 
رم�ص�ن  للي�ىل  �لتحية  تقدمي  من   � بدءاً كثرية، 
ه�لو(،  ع �جلمهورية  �لزينة/  �حللوة  )لي�ليك 
 ،1956 �لع�م  فى  �ل�صوي�ض  قن�ة  ت�أميم  وحتى 
�لت�ريخى  �حل��دث  هذ�  على  �ل�ص�عر  مر  حيث 
و�أر�صن�  �للي�ىل/  منورة  قن�ىل  فوق  )و�لر�ية 
�حلبيبة م� فيه��ض يد غريبه( ثم يعلن �ل�ص�عر 
على حد و�صفه )و�ملجد للعروبة/ طول �ل�صنني 
�أن ينكر عظمة  ي� ح�لو(، ول ي�صتطيع �صخ�ض 
حلن حممد �ملوجى، �لذى �حتوى حيوية خ��صة، 
متيزت ب�نتق�له بني �جلمل �ل�صعرية فى �صهولة 
�إيق�عية  منطقة  من  ينطلق  ف�للحن  تخ�صه، 
�صديدة �ل�صرقية عرب ثم�ن حرك�ت يدخل بعده� 
كور�ل �لأطف�ل �لذى �قت�صم �لأغنية مع �ملطربة 
�صب�ح، فهو مل يكن جمرد كور�ل بل تعدى دور 
�لكور�ل، �إىل م�ص�حة �أكرب فى �لظهور، وينجح 

ذ�ت  �لتحري�صية  �جلمل  ��صتخد�م  فى  �ملوجى 
�لبعد �لدر�مى، ونر�ه� جلية فى مق�طع كثرية 
�أبرزه� مقطع )ع�دت بلدى �لغ�لية/ �لغ�لية/ 
بقت ح�جة ت�نية/ بتقول �لكلمة تب�ن وترن فى 
ل�صن�  �أنن�  ن�صعر  يجعلن�  م�  وهو  �لدني�(..  كل 
�أم�م جمرد �أغنية للتعبري عن �صهر رم�ص�ن، بل 
جند �أنف�صن� �أم�م ح�لة وطنية �ص�دقة، �أبط�له� 
�صب�ح،  �مل��وج��ى،  حممد  ح���لوة،  حممد  ه��م 
كور�ل �لأطف�ل و�حلدث �مل�ص�ر �إليه، )و�أر�صن� 
�أو�صح  وكم�  غريبة(  �إي��د  فيه��ض  م�  �حلبيبة 
حممد حلوة )و�ملجد للعروبة طول �ل�صنني ي� 
ح�لو(، ول نن�صى �أن ن�صري �إىل جن�ح �ملو�صيق�ر 
حممد �ملوجى فى �إبر�ز �لتعبريية عن �لتن�غم 
�ملو�صيقى  و�ل��ن�����ض  �ل�����ص��ع��رى  �ل��ن�����ض  ب��ني  م��� 
�لكلم�ت،  عن   � تعبرياً �لأكرث  �لآلت  ب��صتخد�م 
لتخرج  �لن�ى  و�صوت  �لطبلة  بني  م�  �إيق�ع�ت 

�لأغنية بهذه �لدقة �ملتن�هية.

امل�سحراتى
و�لتق�ليد  �لع�د�ت  من  �لت�صحري  فن  يعد 
�لرم�ص�نية �لغ�رقة فى �لقدم، وتعترب �صخ�صية 
�حل�صور  ذ�ت  �ل�صخ�صي�ت  م��ن  �مل�صحر�تى 
رم�ص�ن،  فى  �لحتف�لية  �ملظ�هر  فى  �لكبري 

�صباح
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�ل�صعب،  ع���م��ة  م��ن  �صخ�صية  و�مل�����ص��ح��ر�ت��ى 
�لليل  منت�صف  بعد  �ل�ص�ئمني  ب�إيق�ظ  يقوم 
�لطبلة  �مل�صحر�تى  وي�صتخدم  �ل�صحور،  لتن�ول 
�إلق�ء  مع  عليه�،  ب�لنقر  يقوم  حيث  عمله  فى 
�ل�صحور كتعبري  بفن  �لتعبري�ت �خل��صة  بع�ض 
���د �ل����رز�ق( �إىل �آخ��ره  )����ص��ح��� ي��� ن����مي، وحِّ
وهن�ك حم�ولت غن�ئية كثرية تدور حول فكرة 
� من �لإره��صة نه�ية ب�مل�صروع  �مل�صحر�تى بدءاً
�لكبري، ومن بني �ملح�ولت �لأوىل ت�أتى حم�ولة 
�ل�ص�عر �أحمد خميمر مع �ملطرب �لر�حل ك�رم 
حممود ب�أغنية )��صح� ي� ن�مي(، كذلك هن�ك 
�مل�صحر�تى  ق�صيدة  خلل  من  �أخ��رى  حم�ولة 
�لتون�صى  ب��ريم  �لعظيم  �ل�ص�عر  كتبه�  �لتى 
وحلنه� �ملوهوب حممد فوزى، وكله� �إره��ص�ت 
�لر�حل  �لكبري  �مل�صروع  يظل  بينم�  دوره�،  له� 
�صيد  �ل��ر�ح��ل  �لفلتة  �مللحن  م��ع  ح���د�د  ف���وؤ�د 

مك�وى.
لقد كتب حد�د م� يزيد عن 90 حلقة من 
�مل�صحر�تى، وك�ن �صيد مك�وى يقر�أ ويلحن، ومن 
)حزمة  ب��صم  حلقة  نخت�ر  �حللق�ت  هذه  بني 
وحز�م(، وهى �صورة للب�حث عن �حلقيقة كم� 
ير�ه� �ل�ص�عر، ولعل �أجمل م� فى هذه �ل�صورة 
هى كونه� ت�صري �إىل م�صر وتون�ض �خل�صر�ء كم� 

�أ�ص�ر حد�د، وتبد�أ �لق�صيدة ب�لتيمة �لأ�ص��صية 
)��صح�  �ل�ص�عر  ت�صوره�  كم�  للم�صحر�تى 
��د �ل���د�مي( وحتى )وح��د �ل���رز�ق..  ي� ن���مي وحِّ
كل  ف��ى  �أ�ص��صية  تيمة  وه��ى  ك���رمي(،  رم�ص�ن 
�لق�ص�ئد، )م�صحر�تى على طريقه/ منقر�تى 
�أبرز م� فى هذه �ل�صورة  ور� �حلقيقة(، ولعل 
�لبلد  �لذى �صنعه حد�د من بع�ض  �لعقد  هى 
�لوحدة )من  �أهمية  على  ق�طع  كدليل  �لعربية 
�ليمن لليم�مة ي�م� قلبى ه�م/ وبوجد من جند 
لدي�ر �لنجف و�ل�ص�م/ وفى م�صر �أطيب مق�م 
�ل�صيدة و�لإم�م/ وفى تون�ض �خل�صر� بتنور من 

�لأكم�م(.
ب�لربيع  لحتفل  �أكرث  حد�د  ع��ض  لو  رمب� 
�ملعهودة  به، وبرب�عته  �لذى ك�ن يحلم  �لعربى 
من  ي�صحبن�  �أن  مك�وى  �صيد  �ل�صيخ  ��صتط�ع 
عرب  ع���مل��ه،  لن�ص�هد  خ��ط��وة  خ��ط��وة  �أي��دي��ن��� 
�لأكرث  و�جلمل  ب�ل�صجن،  تن�صح  �لتى  طبلته 
�صيد  �لر�حل  �أد�ء  �إن م� مييز   ،� تعبريية وعمقاً
�لذى يقدمه، وقد  ب�ملعنى  �لت�ص�قه  مك�وى هو 
�لتجربة  ه��ذه  لإع��ط���ء   � و��صعاً �ملج�ل  يكون  ل 
�لتجربة  ه��ذه  �أهمية  �إىل  ن�صري  فقط  حقه� 
وقد  �لرم�ص�نى،  �لغن�ئى  �مل�صهد  فى  �لفريدة 
نرى �أنه� �لتجربة �لأكرب على جميع �مل�صتوي�ت، 
بد�ية كونه� مهمة ون�جحة، نه�ية ب�أنه� مل يتم 

لفوؤ�د  �مل�صحر�تى  �إن  هذ�،  وقتن�  �إىل  جت�وزه� 
�مل�صهد  فى  كبري  مف�صل  مك�وى  و�صيد  ح��د�د 

�لغن�ئى �لرم�ص�نى دون �أدنى مب�لغة.
فى وداع رم�سان

ود�ع  فى  قيلت  �لتى  �ملهمة  �لأغني�ت  ومن 
لك�تبه�  ب���درى(  ل�صه  )و�هلل  �أغنية  رم�ص�ن 
عبد  �أحل�ن  ومن  م�صطفى  �لفت�ح  عبد  �لكبري 
�لعظيم حممد وتغنيه� �جلميلة �صريفة ف��صل، 
ك�صيف  �لبق�ء  رم�ص�ن  ت�ص�أل  �أن  حت���ول  وهى 
�صهر  ي�  و�هلل  ب��درى  ل�صه  )و�هلل  حتييه  عزيز 
�ل�صي�م(، لعبد �لفت�ح م�صطفى ق�مو�ض خ��ض 
مييزه عن �صعر�ء كثريين ولرتو� معى )ي� �صيف 
وقته غ�ىل و�خلطوة عزيزة/ حبك حب ع�ىل/ 
فى �لروح و�لغريزة/ �أي�مك قليلة و�ل�صوق م�ض 

قليل(.
كثريون �هتمو� بفرحة قدوم رم�ص�ن، وحده 
عبد �لفت�ح م�صطفى �هتم ب�أثر �لرحيل، رحيل 
و�لغريزة،  �ل���روح  ب��ني  جتمع  وح��دة  رم�ص�ن، 
حممد  �لعظيم  لعبد  ويرتك  و�لعقل،  �لوجد�ن 
��صتف�د  �ل��ذى  �للحن  �خل��ت���م،  حل��ن  ي�صع  �أن 
من كل �لإمك�ن�ت �حلركية فى فنون �مليلودى، 
�لتى  �لله�ث  � من توظيف �ملجموعة وح�لة  بدءاً
�لآه�ت  �إىل  �إ�ص�فة  �للحن،  مدخل  فى  تظهر 
�لأوىل ومت�بعته� ب�أ�صو�ت �ملجموعة فى تن�غم 
�صريفة  �ملطربة  لدخول  و�لتمهيد  مو�صيقى، 
�لأغني�ت  �أع���ذب  م��ن  و�ح���دة  لتقدم  ف��صل 

.� � وت�أثرياً �لرم�ص�نية و�أكرثه� ح�صوراً
بع�ض  ق���ر�ءة  م��ن  �نتهين�  ق��د  نكون  بهذ� 
�ملخت�ر�ت من �لأغ�نى �لرم�ص�نية �لتى �صكلَّت 

وجد�نن� على مر �ل�صنني.
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�شهر  هالل  ا�شتطالع  موعد  يقرتب  اإن  ما 
رم�شان الكرمي حتى ت�شتدعى ذاكرة امل�شريني 
ترتبط  التى  الذهنية  ال�شور  من  �شتى  اأنواًعا 
العمرية  فئته  ح�شب  منا  فلكل  ال�شيام،   باأيام 
رم�شانية  �شورة  احل�شرية  اأو  الريفية  واأ�شوله 
حافلة بالطقو�س وال�شعائر بل بالأنغام والألوان 

والروائح.
لدى امل�شريني جميًعا، كان ال�شهر ومابرح 
اأو  اأق�����ش��ام  ث��الث��ة  اإىل  مق�شًما  ك��ب��ر،  ح��د  اإىل 
"مرق"  الأول  اأيام  الع�شرة  ع�شرات":  "ثالث 
الثانية  والع�شرة  والولئم،  بالطعام  لالهتمام 
اأما  العيد  كعك  عمل  لعادة  اإ�شارة  "حلق" فى 
لن�شغال  "خرق" وذل��ك  فهى  الأخ��رة  الع�شرة 

الكافة ب�شراء ك�شوة عيد الفطر.
باأن كل جيل جديد من  الع��رتاف  وينبغى 
الرم�شانية  املظاهر  ا من  بع�شً يفقد  امل�شريني 
اخلطو  وط���اأة  حت��ت  كلًيا،  اأو  جزئًيا  التليدة، 
املحيط  فى  العالقات  ل  وتبدُّ للحداثة  املت�شارع 

الجتماعى لالأحياء والقرى بل وداخل الأ�شرة.
ويعطى الغياب اجل�شدى للم�شحراتى مثاًل 
الرم�شانية  املظاهر  تبدل  حقيقة  على  وا�شًحا 
قرن  رب��ع  فحتى  ال��زم��ن  مب��رور  بع�شها  وت��اآك��ل 
الرم�شانية جتوب  ال�شخ�شية  كانت هذه  ونيف 
النا�س  لتوقظ  ال��ق��رى  ودروب  امل���دن  ط��رق��ات 
على  �شربات  بينها  تف�شل  م�شجوعة  بنداءات 

ال�شغر. "الباز" طبله 
الأم�شار  ن�شاأة  منذ  "امل�شحراتى"  ك��ان 
طلًبا  النبيل  بعمله  ي��ق��وم  الأوىل  الإ���ش��الم��ي��ة 
للثواب من اخلالق ثم من العباد، فهو يوقظ من 
غلبهم النعا�س لإدراك ال�شحور لأن فيه "بركة" 
من  ولكن  النبوية،  الأحاديث  فى  جاء  ح�شبما 
�شغار  والكل  هذا  زماننا  فى  امل�شكني  �شيوقظ 
من  الرم�شانية  امل�شل�شالت  وراء  يلهثون  وكبار 
واحلقيقة  الفجر،  مطلع  حتى  اأخ��رى  اإىل  قناة 

مكاوى  �شيد  و�شوت  حداد  فوؤاد  اأ�شعار  لول  اأنه 
لن�شينا كلًيا اأمر امل�شحراتي.

عهد  ف��ى  امل�شلمون  ك��ان  امل�شحراتى  قبل 
الر�شول )�شلى اهلل عليه و�شلم( يعرفون جواز 
الأكل وال�شرب باآذان بالل ويعرفون املنع باآذان 
ال�شريف  احلديث  فى  جاء  وقد  مكتوم  اأم  ابن 
"اإن بالًل ينادى بليل فكلوا وا�شربوا حتى ينادى 

ابن اأم مكتوم".
املكان  امل�شاجد  م��اآذن  كانت  ال��دوام  وعلى 
الأثر للت�شحر �شواء عن طريق اأذانني ملوؤذنني 
يختلف �شوتهما اختالًفا بيًنا تاأ�شًيا مبا كان فى 
ع�شر النبوة  اأو عن طريق النداء ب�شيغ تختلف 

من بلد اإىل اآخر.
بامل�شجد اجلامع  املوؤذنون  كان  ففى م�شر 
يقراأون  ثم  وا�شربوا"  وكلوا  "ت�شحروا  ينادون 
عليكم  كتب  اآمنوا  الذين  اأيها  "يا  تعاىل  قوله 
لعلكم  الذين من قبلكم  ال�شيام كما كتب على 

املسحراتى ضحية التحديث
د.اأحمد ال�صاوى

ف�ؤاد حداد

�سيد مكاوى
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يقراأون  ثم  م��رات  عدة  ذلك  تتقون" ويكررون 
الأب��رار ي�شربون من كاأ�س كان  "اإن  قوله تعاىل 
مزاجها كافورا" اإىل قوله تعاىل "اإنا نحن نزلنا 

عليك القراآن تنزيال".
الأوىل  الن�شاأة  على  نظرة  األقينا  ما  واإذا 
يقوم  "تطوًعا"  لوجدناها  امل�شحراتى  ملهمة 
لذلك  نف�شه  ينتدب  ممن  �شواه  اأو  املحت�شب  به 
وكان ذلك يتم اإما باإطالق نداءات منغمة فيها 
على  بالطرق  اأو  ال�شحور  وقت  ودخ��ول  ذكر هلل 

الأبواب.
امل�شحراتى  ظهر  العبا�شى  الع�شر  وم��ع 
"املحرتف" الذى األب�س نداء الت�شحر ثوًبا من 
ويوقظون  الأحياء  يجوبون  ه��وؤلء  واأخ��ذ  الأدب 
حمملة  باأ�شعار  ال�شحور  طعام  لتناول  النا�س 
وث���واب  رم�����ش��ان  ف�شل  ت��ت��ن��اول  نبيلة  مب��ع��ان 

ال�شائم.
ل��ن��ق��ل ج��ل��ه��م كان  اأو  الأدب������اء  ك���ل  وك��م��ا 
الكرم  ذوى  عطايا  من  اأج��ًرا  ينال  امل�شحراتى 

واملروءة دون اإكراه اأو اإجبار.
واخت�س اخلليفة العبا�شى مب�شحراتى يدق 
طبله وين�شد �شعره قرب الق�شر ليقوم اخلليفة 
التاريخ  فى  امل�شحرين  اأ�شهر  ولعل  لل�شحور.. 
ارتبط  وال��ذى  نقطة"  "اأبا  يدعى  ال��ذى  ذل��ك 
له  "القوما"  ي�شمى  �شعبى  �شعر  بابتكار  ا�شمه 
وزنان خمتلفان وكان ي�شحر به اخلليفة العبا�شى 

�شنوي. راتب  اهلل" مقابل  لدين  "النا�شر 
�شغًرا  ولًدا  اأعقب  اأبونقطة  توفى  وعندما 
اخلليفة  يعلم  اأن  "القوما" فاأراد  بنظم  حاذًقا 
ذلك  له  يتي�شر  فلم  وظيفته  لياأخذ  اأبيه  مبوت 
ليلة  اأول  فى  ووق��ف  رم�شان  جاء  حتى  فانتظر 
وغنى  اخلليفة  ق�شر  قرب  والده  اأتباع  مع  منه 
"القوما" ب�شوت رخيم رقيق فاهتز له اخلليفة 
ابن  انطلق  بالن�شراف  هم  وحني  طرًبا  وطار 

اأبى نقطة ين�شد:
يا �شيد ال�شادات        لك فى الكرم عادات
اأنا ابن اأبى نقطة       تعي�س اأبى قد م�����ات

ولطف  ذوق���ه  ب�شالمة  اخلليفة  ف��اأع��ج��ب 
اإ�شارته وح�شن بيانه مع اإيجازه فاأح�شره وخلع 

عليه ورتب له �شعف ما كان لوالده.
تكن  مل  امل�شحر  مهنة  اأن  الطريف  وم��ن 
ق�شًرا على الرجال اإذ عملت بها بع�س الن�شاء 
اأن�شاأ فى اإحداهن ال�شيخ زين الدين  ا وقد  اأي�شً
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بن الوردى قائاًل:
بديعة  م�شحرة/  من  رم�شان  فى  عجبت 

احل�شن اإل اأنها ابتدعت
كيف  ل��ه��ا/  فقلت  ل��ي��اًل  ت�شحرنا  ق��ام��ت 

ال�شحور وهذى ال�شم�س قد طلعت
ظاهرة  ك��ان  فقد  مب�شر  امل�شحراتى  اأم��ا 
الذين  الأج��ان��ب  ال��رح��ال��ة  اه��ت��م��ام  ا�شتحقت 
اأمدونا  ثم  ومن  19م  القرن  فى  القاهرة  زاروا 
عمل  لطبيعة  �شيق  بو�شف  البالد  عن  كاأغراب 

امل�شحراتي.
الذى  الربيطانى  لني  اإدوارد  وليم  فح�شب 
 19 القرن  من  الأول  الثلث  فى  بالقاهرة  عا�س 
كان امل�شحراتى ي�شتخدم فى طوافه لياًل بالأزقة 

والطرقات طباًل �شغًرا ي�شمى "الباز" ي�شرب 
متتالية  دق��ات  ث��الث  اجللد  م��ن  بقطعة  عليه 
اأو  ن����داءات  ف��ا���ش��اًل ب��ذل��ك ب��ني م��ا يقوله م��ن 

اأ�شعار.
تبداأ  ال��ت��ى  جولته  ف��ى  امل�شحر  وي�شحب 
ُبَعيد �شالة الع�شاء �شبى �شغر يحمل قنديلني 
كل منزل  اأمام  ويقفان  اإطار من اجلريد..  فى 
على  ال��ق��ادري��ن  امل�شتورين  م��ن  م�شلم  يقطنه 
من  ين�شد"عز  اأن  وبعد  امل�شحراتي..  مكافاأة 
يقول ل اإله اإل اهلل وحممد الهادى ر�شول اهلل" 
�شاحب  على  بالنداء  الدينى  اإن�شاده  يوا�شل 

البيت واإخوانه واأولده الذكور.
الن�شاء  اأ�شماء  ذكر  امل�شحراتى  ويتحا�شى 

املنزل  �شاحب  وافق  ما  اإذا  الأبكار  البنات  اإل 
"اأ�شعد  على ذلك وفى هذه احلالة ين�شد قائاًل 
اللياىل اإىل �شت العراي�س فالنة"، وي�شرب طبله 
بعد كل حتية وبعد اأن يحيى الرجال يقول"ليقبل 
اهلل منه �شلواته و�شيامه وطيباته" ويختم بقوله 

عام". كل  كرمي  يا  يحفظك  "اهلل 
اأ�شماء  بذكر  للم�شحراتى  ال�شماح  ويعد 
الأجر عن  اإعالن مدفوع  الأبكار مبثابة  البنات 
الذى يقف  بالبيت  ال��زواج يقمن  بنات فى �شن 
اأمامه امل�شحراتى وفى هذه احلالة كان يوؤدى ولو 

عر�شًيا مهمة اخلاطبة.
وحت��ظ��ى ال��ب��ي��وت الأك�����ر ���ش��ه��رة وث���راء 
الطويلة  الأغنيات  ببع�س  �شبق  ملا  بالإ�شافة 
التى ين�شدها امل�شحراتى فى �شجع غر موزون 
ثم  الر�شول  على  وال�شالة  بال�شتغفار  ويبداأها 
ياأخذ فى رواية ق�شة الإ�شراء واملعراج اأو غرها 
الروايات  بع�س  اأو حتى  القراآنى  الق�ش�س  من 
كل  فى  �شارًبا  الفكاهى  الطابع  ذات  ال�شعبية 

الأحوال بطبله بعد كل قافية.
وكانت ق�شة "ال�شرتني" الأكر رواًجا فيما 
يروى امل�شحراتى وهى عن رجل تكيد له زوجتاه 

املكائد.
امل�شحراتى  ك���ان  غ��ر خم��ل  اإي��ج��از  وف���ى 
الإذاع��ة ثم  به  ال��ذى قامت  ال��دور  يقوم بنف�س 
التليفزيون خالل �شهر رم�شان ببث امل�شل�شالت 
اأى  ولعله  م�شتيقظني،  النا�س  لإب��ق��اء  ال�شيقة 
اهتمام  م��ن  ي��ج��رى  م��ا  اأ���ش��ل  ه��و  امل�شحراتى 
اإعالمى بح�شر امل�شل�شالت على مدار م�شاء كل 

يوم من اأيام ال�شهر الكرمي.
وكما  الأج��ان��ب  ال��رح��ال��ة  لح��ظ  وح�شبما 
امل�شحراتى كان  فاإن  اأطفال �شغار  عاينا ونحن 
يقوم بجولت فى اأيام العيد للح�شول على اأجره 
النقد  من  قطًعا  يتلقى  وك��ان  احلى  �شكان  من 
ولذلك  العيد  كعك  من  ح�شة  ا  واأي�شً املعدنى 
كان غالًبا ما يجل�س على عربة يجرها حمار اأو 
الأبي�س  القما�س  من  بقطعة  اأحيطت  وقد  بغل 

لحتواء الهبات العينية.
عندما  امل�شحراتى  اختفى  فقد  اليوم  اأم��ا 
واأق�شت  امل�شريني  عيون  من  النوم  "طار" 
ودفعت  الرجل،  امل�شحراتى  ابتكار  امل�شل�شالت، 

به لعامل الذكريات.



ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ
وف امليدان فار�س اأبلى

ه وال حتى عنرت كان قدُّ
وم�صر اأجمل من عبله

ومهرها روحه وقلبه
و�صعره ف �صباعها الدبله
ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ

ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ
.. طبلة ح�صور.. طبلة �صحيان

.. فى �صتة اأكتوبر فر�صان
عربنا للحق جحافل

ال فينا خايف وال جافل
فى ع�صره رم�صان احلافل

ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ
واأنا ف امليدان والع قلبى

�صوته فى و�صط النار جنبى

مسحراتى مصر
ماجد يو�سف
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ر على طبله؟ مني اللي نقَّ
وال�صعى ف رحابك طاب ُله

ر�صم العلم ع ال�صبوره
م�صح الدموع وال�صبوره

وقال: يا م�صر يا من�صوره
ف القلب دامًيا وال�صوره

ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ
نقرة معاهد ومدار�س
ونادى بالعلم احلار�س

والعقل غريه ما في�س فار�س

ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ
غنَّى املدر�س واالأبله

وم�صر طالعة بتالميذها
ماليني �صا�صتها وتالفزها

نور االأمل هو حافزها

اإىل روح ال�شاعر العظيم ف�ؤاد حداد



ال يكربَّ واأنا األبِّى عمَّ
وقال ىل: بال�صعر وبالدم

عربى" تتكلم  "االأر�س 

ر ع الطبله؟ مني اللى نقَّ
للحق عربى فل�صطينى

لل�صنبلة ف قلب �صماىل
والقنبلة ف قلب ميينى

ومعنى حرية وطنى
ومعنى قد�صية طينى

والعقل والكلمة احلره
ا "جالوتى" و"حطينى" همَّ

ودميقراطيه مزدهره
هىَّ االأمل فى "�صالح دينى"

ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ
ونادى بالعلم وبالنور

والفكر ملا يخطى ال�صور
وميد للغرب ولل�صني

بال�صبط زى ما قال الدين
م�س نقفل الدنيا على الذات

ونغنى للما�صى – ولو مات – 
ونلقى قطر احلا�صر فات

واحنا الزلنا حملك �صر
عاجزين بن�صاأل: اإيه ال�صر

.. فى �صللنا وف قدرة غرينا
وعيوبنا فينا.. ف تفكرينا!

ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ
وغنى نيلها وحواريها

وعا�س راهبها وحواريها
وكيانه هامي حواليها

وف �صعره مل وحوى ليها
.. روحها وجروحها امل�صريه

ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ
قال: ال�صباب دامًيا اأحلى
وال�صعر يلزم له التجديد
واإنتوا االأمل بكرة يا اأوالد

مهما يكون ال�صعر عنيد

وعا�س ومات اأجمل والد
مليان حما�صه وحنيه
ومن زمان هو الرائد
ب�صال�صة النور والنيه

كم مد روحه.. وكم اأعطى
اب على ب�صاط �صند�س وهَّ

ال قال فى يوم كلمة اأونطه
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وال ك�س حلظه ف عمره وهاب
وال الدهب زغلل قلمه
وال رع�س �صنه االإرهاب

طول عمره �صاعر حقانى
وعبقرى بكل ب�صاطه

�صامخ نخيله ال�صلطانى
ال �صعره نك�س وال طاطى

فى ال�صبك كان اأعظم خراط
وم�صر هىَّ اخلراطه

وف حب مالحمها متيم
من م�صجد ال�صيدة زينب

لكني�صة العذراء مرمي
غنى الزمالك والقلعه

والوادى والغيط والرتعه
بالعتبه والدقى ترمن

ومن ال�صعيد اجلوانى
على وجه بحرى قام �صلم

.. حبك وعا�صق لرتابك

.. غنى الوطن مَعلم مَعلم

ر ع الطبله؟ مني اللي نقَّ
والفجر �صاور على نوره

ر ع الطبله وياما نقَّ
وياما حبينا �صحوره

وال�صعر علمنا بحوره
وملا قلنا بنات اأفكار 
انا هو بنات حوره ورَّ

ف جنه من �صنعه بديعه
�صابها لنا فى قلوبنا وديعه

اأنت االألف
واأنت الهمزة

جملة مدار�س واأ�صاتذه
واحنا اللى اأوىل "فوؤاد حداد"
الزلنا – ف رحابه – تالمذه

                                                               
فرباير 1994
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مثل �ملهاجرين �ل�سريني فى �أيامنا هذه، 
�أو�خر �خلم�سينيات  �أنور عبد �مللك فى  ركب 
فاًر� من �العتقال �أحد �لقو�رب �لذى �ألقى به 
�لفرن�سية،  �ل�سو�طْى  �أمام  �لبحر  عر�ض  فى 
�ل�سو�طئ  �أح��د  على  �ملبتلة  مبالب�سه  وخ��رج 
فارغ �ليدين ولكنه كان يحمل م�سر فى قلبه 

وفى عقله.

عامل جديد.. علم جديد
لقد كان يرى فى �لتجربة �ل�سيا�سية لبلده 
كتابه  وخرج  �جلديد.  �لعاملى  �لو�سع  مالمح 
بالعاطفة  ع�سكرى" م�سحوًنا  جمتمع  "م�سر 
وبالنظرة �لعلمية فى �آن ،وقدم حتلياًل مبتكًر� 
لظاهرتني فى �ملجتمع �مل�سرى فى منت�سف 
�لقرن �لع�سرين.. �لظاهرة �الأوىل:  كانت هى 
�ملثقفني..  �سباب  من  �ملارك�سية  �ملجموعات 
وك��ث��ًر� م��ا �ُت��ه��َم��ت ه��ذه �مل��ج��م��وع��ات باأنها 
رجل  عن  منعزلة  وباأنها  للغرب  فكرًيا  تابعة 
�ل�سارع وباأنها فا�سلة �سيا�سًيا، حيث مل تنجح 
�ل��رمل��ان، ولكن  �إىل  �إر���س��ال ع�سو و�ح��د  فى 
كان خال�سة  فكرها  �أن  يرى  �مللك  �أن��ور عبد 
�مل�سرة �لن�سالية لل�سعب �مل�سرى فى �لع�سر 
�حلديث، كما �أنها متثل طليعة فكرية تك�سف 
�لوطنى  �لتحرر  بني  جمعها  طريق  عن  لنا 
عامل  �إ�سرت�تيجية  عن  �الجتماعية  و�لعد�لة 
باأ�سره بد�أ ينتف�ض فى �لقار�ت �لثالث: �آ�سيا 
ب�سورة  ليطيح  �لالتينية،  و�أمريكا  و�أفريقيا 

�لعامل �لتى �ساغها �لغرب �ال�ستعمارى.
�الأحر�ر  �ل�سباط  هى  �لثانية:  �لظاهرة 
�لذين تقدمو� لتوىل مقاليد �الأمور فى م�سر 

فى منت�سف �لقرن، وهى ظاهرة تك�سف عن 
�لدور  وعن  �لدولة  لبناء  �لتاريخية  �الأولوية 
�ملركزى �لذى يلعبه �جلي�ض �لوطنى فى بناء 

نه�سة �أمم �لعامل �لثالث.
�مللك  عبد  �أن��ور  �أط��روح��ات  لقد خرجت 
فل�سفة  فى  �ملوجودة  �لنمطية  �لت�سور�ت  عن 
�لتاريخ وفى علم �الجتماع و�لتى كانت تعبًر� 
�سحيًحا عن عامل يحظى فيه �ملجتمع �لغربى 

بال�سيطرة و�لهيمنة.
تاريخية  حقبة  "كل  مارك�ض:  كارل  يقول 
�لر�أى  هو  هذ�  ومنظورها"  نظرياتها  تخلق 
�لذى �هتدى به عبد �مللك عندما كتب مقاله 
فى  �ل�سادر  �أزمة"  فى  "�ال�ست�سر�ق  �لر�ئد 

عام 1963.
مل تكن �أزمة �ال�ست�سر�ق تكمن فى ت�سوره 
فح�سب،  �لعلمى  غ��ر  حتيزه  وف��ى  �ملنهجى 
�لذى  �لعامل  ب��اأن  �الأ�سا�ض  فى  تكمن  ولكنها 

يقوم بالتنظر له قد �ختفى من �لوجود.
يقول عبد �مللك: "منذ عام 1945 مل يكن 
حقل �لدر��سة وحده هو �لذى �سقط من �أيدى 
من  �سقطو�  ا  �أي�سً �لرجال  ولكن  �ال�ست�سر�ق 
�أولئك �لرجال �لذين ظلو� حتى �الأم�ض  يديه 
�أ�سبحو� �ليوم هم  مو�سوع �لدر��سة، و�لذين 

�لذ�ت �ساحبة �ل�سيادة".
باحث  جم��رد  �مل��ل��ك  عبد  �أن���ور  يكن  مل 
وتاريخها، ولكنه  متخ�س�ض فى �سئون بالده 
فر�ض نف�سه بو�سفه مفكًر� يقدم روؤية علمية 
ولكى  �جلديدة..  �أو�ساعه  فى  باأ�سره  للعامل 
كان  �جلديدة  لروؤيته  �لعلمية  �الأ�سانيد  يقدم 
�سة  �ملكرَّ �ملفاهيم  بالنقد  يتناول  �أن  عليه 

أنور عبد امللك وثورة الشرق
�أنـــور مغـــيث

وماك�ض  مارك�ض  ك��ارل  من  و�مل��وروث��ة  علمًيا 
�أن  كما  و�لبنيوية..  بار�سرتز  وتالكوت  فيبر 
�لغربية  �لهيمنة  من  �ل�سرق  بتحرر  �حتفاءه 
جعله ال يهتم فقط باحلركة �ل�سيا�سية لبالد 
�ل�سرق، ولكنه يعتد باالإنتاج �لفكرى للمفكرين 
فى هذه �ل�سعوب من �ل�سني و�ليابان و�لهند 
جعله  ه��ذ�  ك��ل  �لالتينية،  و�أم��ري��ك��ا  وم�سر 
لعامل  تتوفر  قلما  مو�سوعية  مبعرفة  م���زوًد� 

غره من علماء �الجتماع.

نحو منهج جديد
�أطلق �أنور عبد �مللك على �ملنهج �جلديد 
�لذى قام ببلورته ��سم �جلدلية �الجتماعية، 
بعد مالحظته عدم  �ملهمة  لهذه  ى  ت�سدَّ وقد 
�الجتماعية  للعلوم  �ملفاهيمى  �جلهاز  كفاية 
هنا  وُيالحظ  �لعامل..  فى  يجرى  ما  لتف�سر 
باملجتمع  �جل��دل  يقرن  �مللك  عبد  �أن���ور  �أن 
بعد �أن كان مقروًنا فى �أدبيات �ملارك�سية �إما 
باملادة �أو بالتاريخ.. و�جلدل كما هو معروف 
هنا  و�ل��ط��رف��ان  ط��رف��ني،  ب��ني  تفاعل  عالقة 
�مللك  و�لعاملية.. وميَّز عبد  هما �خل�سو�سية 
بني عاملية �لتعاي�ض و�لتكامل بني �حل�سار�ت 
نعي�سها  �لتى  تلك  �الإدم��اج،  وعاملية  �ملختلفة 
�لهيمنة  ظ��ل  ف��ى  ع�سر  �لتا�سع  �ل��ق��رن  منذ 
�لغربية، وهى لي�ست عاملية ولكنها خ�سو�سية 
تفر�ض نف�سها على �سعوب �لعامل بالقهر، وهو 
ثورة  ولكن  �لنجاح  بع�ض  �سادفه  قد  م�سروع 

�ل�سعوب جعلته يتد�عى.
مركزى  مفهوم  فهو  �خل�سو�سية  �أم���ا 
�مللك..  عبد  �أن��ور  عند  �حل�سارة  فل�سفة  فى 
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حركة  تو�جه  ثابتة  بنية  لي�ست  و�خل�سو�سية 
كما  �لبنيوى،  �ملنهج  ي�ستبعد  ما  وهو  �لتاريخ 
حمددة  ظروف  فى  حم��دًد�  دوًر�  لي�ست  �أنها 

وهو ما ي�ستبعد �ملنهج �لوظيفى.
�لبحث  يتطلب  �خل�سو�سية  �كت�ساف  �إن 

عن �لعو�مل �لرئي�سية �لكامنة ور�ء ��ستمر�رية 
�ملجتمع �لقومى عر �لزمن �لتاريخى، ولطاملا 
حاول �الجتاه �ملثاىل فى �لفل�سفة تف�سر ذلك 
�أطاح  ولكن  �ل�سعب  روح  مفهوم  �إىل  باللجوء 
به �لدور �حلا�سم للبنية �لتحتية �القت�سادية 

�لذى برز بف�سل �ملارك�سية.. �إال �أن هذ� �ملفهوم 
بدوره، على �لرغم من �أهميته، مل يعد كافًيا 
لتف�سر �خل�سو�سية فى ع�سرنا �لر�هن، بل 
يلزم �أن ير�فقه بحث عن ثالثة �أبعاد �أخرى، 
وهى �إعادة �إنتاج �حلياة �لب�سرية، وفى �لقلب 
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�مللك باملناطق �لثقافية وهو م�ستوى �أدنى من 
�حل�سارة.. وت�سم �لد�ئرة �حل�سارية �الأوىل، 
�أى �حل�سارة �لهندية �الأوربية، مناطق ثقافية 
�لقدمية  �حل�سار�ت  منطقة  منها  متعددة 
و�حل�سارة  �لنهرين،  وب��ني  وف��ار���ض  م�سر 
و�ملنطقة  �ل��ق��دمي��ة،  و�ل��روم��ان��ي��ة  �ليونانية 
ل�سمال  �لثقافية  و�ملنطقة  �الأوروبية  �لثقافية 
�ل�سحر�ء  جلنوب  �لثقافية  و�ملنطقة  �أمريكا 
جزئية  �إ�سالمية  منطقة  و�أخ���ًر�  �الأفريقية 

ت�سم �لبالد �لعربية وفار�ض. 
�ل�سني  فت�سم  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���د�ئ���رة  �أم����ا 
و�ليابان وو�سط �آ�سيا و�سبة �جلزيرة �لهندية 

و�الأدقيانو�سية.
ويكمل عبد �مللك ت�سنيفه للعامل باإ�سافة 
يق�سمها  و�لتى  �الأمم،  بح�سب  ثالث  م�ستوى 
�إىل �أمم �أ�سا�سية متجددة �لنه�سة مثل م�سر 
�أ�سا�ض  على  تكونت  و�أمم  وفار�ض،  و�ل�سني 
�لغربية،  �الأمم  وه��ى  �الأم���ة  �ل��دول��ة  من���وذج 
وهى  �لقومى  �ل��و�زع  ذ�ت  �جلديدة  و�ل��دول 
من  �لتحرر  ح��رك��ة  غ��م��ار  ف��ى  ت�سكلَّت  �ل��ت��ى 

�ال�ستعمار.
�لروح  تاريخية فارقة تبعث  توجد حلظة 
فى هذ� �لت�سنيف وهى �تفاقية مالطا، و�لتى 
�لعامل  حتول  �أن  �لكرى  �لقوى  فيها  �أر�دت 
ولكنها  بينها..  فيما  نفوذ  �إىل مناطق  باأ�سره 
فى �لوقت نف�سه كانت بد�ية �نطالق �ملقاومة 
�لعاملية لهذ� �لتق�سيم.. وهى مرحلة ميكن �أن 

نطلق عليها ثورة �الأمم.

�لأمة بدلاً من �لطبقة
�ملنظر  ب��اأن��ه  �مللك  عبد  �أن���ور  متيز  لقد 
�ملعا�سر..  زماننا  �الأمة فى  �الأ�سا�سى حلركة 
ويعد هذ� هو �الإ�سهام �الأ�سا�سى �لذى �أ�سافه 

على �لنظرية �ملارك�سية.
وي�سف �لفيل�سوف �لفرن�سى هرنى لوفيڤر 
�ملارك�سية باأنها �لفكر �لذى �أ�سبح عاملًا، فهى 
ولكنها  وهناك  هنا  تقال  �آر�ء  جمرد  تعد  مل 

حتولت �إىل حركة �سعوب.
ويرى �أنور عبد �مللك �أن �ملارك�سية ب�سبب 
ذخرتها �لنقدية �ملوجهة للمركزية �الأوروبية 
فى  �ل�سعوب  ي�ساعد  فكر  �إىل  حت��ول��ت  ق��د 

متثل  �أنها  كما  للمقاومة  �أ�ساليب  ��ستحد�ث 
و�سيًطا حًيا للتو��سل بني �حل�سار�ت و�ملناطق 
�ملارك�سية  الأن  نظًر�  ولكن  �ملختلفة،  �لثقافية 
هى  حتولت  فقد  �الأهمية  ه��ذه  �كت�سبت  قد 
�ملارك�سيني  بني  لل�سر�ع  جمال  �إىل  بدورها 
�أن�سار  و�ملارك�سيني  �لغربية  �لهيمنة  �أن�سار 

حترر �ل�سعوب.
�ملارك�سيون،  �مل��ف��ك��رون  عكف  ول��ط��امل��ا 
�إىل  �ملارك�سية  تق�سيم  على  منظوره  من  كل 
مع�سكرين: فهناك �أن�سار �لنظرة �ملادية مثل 
�ستالني وجارودى  و�أن�سار �لنظرة �لتاريخية 
مثل كروت�سه ولوكات�ض.. هناك �أن�سار للطريق 
و�أن�سار  وبرن�ستني  كاوت�سكى  مثل  �لرملانى 

لطريق �لثورة مثل لينني ورز� لوك�سمبورج.
بلد  فى  �ال�سرت�كية  لبناء  �أن�سار  هناك 
�لد�ئمة  للثورة  و�أن�سار  �ستالني  مثل  و�ح��د 
فيختط  �مللك  عبد  �أن��ور  �أم��ا  تروت�سكى.  مثل 
�ملارك�سية  فى  به  ا  خا�سً فا�ساًل  خًطا  لنف�سه 
حيث مييز بني �أن�سار �الأمة و�أن�سار �لطبقة.. 
فاعتبار طبقة �لروليتاريا فاعاًل تاريخًيا كان 

�الجتماعى  و�لنظام  و�مل�ساعر،  �جلن�ض  منها 
ق�سية  و�أخ��ًر�  و�ل��دول��ة،  �ل�سلطة  ق�سايا  �أى 
�لزمن و�ملوت �لتى تطرح مو�سوعات �الأديان 

و�مليتافيزيقا.
�لتاريخية  �ل��ذ�ت  يجعل  ال  �ملنظور  ه��ذ� 
ماك�ض  عند  �حل��ال  ك��ان  كما  مثالًيا،  منًطا 
قابل  غ��ر  ثابًتا  �لنمط  يكون  حيث  فيير، 
�أما  �ل�سينى،  �أو  �مل�سلم  �أو  كاالأملانى  للتحول 
يجعل  فهو  �مللك  عبد  قدمه  �ل��ذى  �ملنظور 
عن  تن�ساأ  ونتيجة  حم�سلة  �لتاريخية  �ل��ذ�ت 
على  وكداللة  �ملجتمعات،  بني  �حلى  �لتفاعل 
يطالبنا  للخ�سو�سية  �لديناميكى  �لدور  هذ� 
جتارب  فى  �لتمايز  �إىل  بالنظر  �مللك  عبد 
�لالتينية  و�أم��ري��ك��ا  �ل��ي��اب��ان  ب��ني  �لتحديث 
�ملوؤ�س�سة  �أو  �لدين  مثاًل، و�الإختالف بني دور 

�لع�سكرية �أو �لنخبة �ل�سيا�سية فى كليهما.

ت�سنيف �آخر للعامل
حتديد  فى  �ملتمثل  �ملارك�سية  �إ�سهام  �إن 
�ملجتمع بناًء على ما ميتلكه من و�سائل الإنتاج 
�إىل  �مللك  عبد  عند  حتول  قد  �ملادية  �حلياة 
كلها  ���س��روري��ة  عنا�سر  �أرب��ع��ة  م��ن  عن�سر 
�إىل  ينظر  وبهذ� فهو حني  �ملجتمع..  لتحديد 
بح�سب  �سعوبه  بت�سنيف  يكتفى  ال  �ل��ع��امل 
�أخ��رى  عنا�سر  يتبنى  و�إمن���ا  �الإن��ت��اج  من��ط 
�ل�سيا�سية  �لناحية  فمن  وح�سارية..  ثقافية 
عامل  �إىل  �ل���ع���امل  ينق�سم  و�الق��ت�����س��ادي��ة 
�لر�أ�سمالية  �ل��ب��ل��د�ن  جمتمعات  ي�سم  �أول 
ي�سم  �لثانى  و�لعامل  �لغرب  فى  �ل�سناعية 
�ملجتمعات �ل�سناعية فى �لبلد�ن �ال�سرت�كية 
و�لعامل �لثالث ي�سم �لبلد�ن �لنامية فى �آ�سيا 
ينق�سم  و�لذى  �لالتينية..  و�أمريكا  و�أفريقيا 
جمتمعات  ي�سم  وه��و  ثالث  ع��امل  �إىل  ب��دوره 
و�لبنية  �لطاقة  لديها  تتو�فر  �سناعية  غر 
�لتحتية للتنمية، وعامل ر�بع وهى بلد�ن تفتقر 
�إما للطاقة �أو للبنية �لتحتية و�لعامل �خلام�ض 

بلد�ن ال متتلك هذه وال تلك.
�أما من �ملنظور �حل�سارى فتوجد د�ئرتان 
�الأوروبية  �لهندية  �حل�سارة  هما  كبرتان 
ود�خل  �ل�سينية  �الأ�سيوية  �حل�سارة   ود�ئرة 
كل ح�سارة  تق�سيم يقوم على ما ي�سميه عبد 

كارل مارك�س

�شتالني



41

يقدم  الأن  �لتمييز  هذ�  دفعه  وقد  روحانية.. 
عاملنا  ف��ى  �ملارك�سية  ل��و�ق��ع  خمتلًفا  ر���س��ًد� 
مارك�سيني  مبفكرين  يعتد  فنجده  �ملعا�سر، 
مثل  �مل�سهدة  �ل�سعوب  حركة  ع��ن  معرين 
تان ماال كا و�سلطان جالييف و �سهدى عطية 

�ل�سافعى بداًل من �ملفكرين �الأوربيني.
�إن نه�سة �ل�سرق حدث بالغ �الأهمية فى 
للتقليل  �لغربى  �لفكر  ومييل  �ملعا�سر  عاملنا 
من   %60 من  �أك��ر  ت�سم  فاآ�سيا  �ساأنها،  من 
�أن  �ل�سرق  نه�سة  �ساأن  ومن  �لعامل..  �سكان 
و�أن  حدودها  �إىل  �لغربية  �خل�سو�سية  ترد 
وقد  �ل��ع��امل��ي��ة..  ف��ى  مز�عهما  على  تق�سى 
عنو�ن  حتت  ي�سم  �مللك  عبد  �أنور  �أن  لوحظ 
�ليابان  مثل  خمتلفة  �أمًم���ا  �ل�سرق  نه�سة 
�لرغم  على  �لعربية  و�لبالد  و�لهند  و�ل�سني 
م��ن �ل��ف��و�رق �ل��ك��رى بينها ���س��و�ء ف��ى منط 
�الإنتاج �أوفى �لنظام �ل�سيا�سى  �أو فى �لثقافة 
من  ن��وًع��ا  جميعها  متثل  ولكنها  و�ل���دي���ن.. 

�ملقاومة �لفكرية للنزعة �لو�سعية �لغربية.
ولكى يو�سح لنا مثااًل على ذلك يطلق عبد 

فى  �لزمن  مفهوم  فى  لتاأمالته  �لعنان  �مللك 
�لفكر �لغربى من �أر�سطو �إىل كانط، ليبني لنا 
كيف حتول �لزمن �إىل �سلعة �أو ر�أ�ض مال فى 
يد �الإن�سان، فاأنت ت�ستطيع طبًقا لهذ� �ملفهوم 
�أن  �أو  وقًتا"  "تهدر  �أن  �أو  وقًتا"  "تك�سب  �أن 
"توفر وقًتا"، وكلها مفرد�ت ترتبط بالت�سور 
�لر�أ�سماىل �ل�سلعى �لغربى لكل �سيء.. ولكن 
خمزوًنا  �لزمن  لي�ض  �ل�سرقية  �لثقافات  فى 
حتت ت�سرف �الإن�سان ولكنه هو �لذى ي�سيغ 
وعلى  وم�سره..  م�سره  له  ويحدد  �الإن�سان 
مع  ت���و�وؤم  ف��ى  يعي�ض  �أن  �أر�د  �إذ�  �الإن�����س��ان 
مع  يتعامل  �أن  �ملحيطة  �لبيئة  ومع  �الآخرين 
مو�سوع �لزمن بحكمة.. ولهذ� لي�ض م�سادفة 
��ستمر�ريتها  على  حافظت  �لتى  �الأمم  �أن 
�لقومية مثل �ل�سني وفار�ض وم�سر هى �أمم 
تتعامل مع �لزمن من منظور �آخر خمتلف عن 

منظور �لفكر �لغربى.
من هنا تاأتى �أهمية �الأديان و�مليتافيزيقا 
"فم�ساحة  لل�سعوب،  �لتاريخية  �حلركة  فى 
يو��سى  با�سطر�د  ت���زد�د  �ل��روح��ي��ة  �حل��ي��اة 
�لقلوب ويغذى �الأفئدة ويتيح �لر�سا، ماد�مت 
�الإجابات �لعلمية مل ترد بعد، ولعلها لن ترد 

�أبًد�".
ال  �لروحية  للناحية  جديدة  نظرة  ه��ذه 
�لهدى  مبعاير  تعتد  وال  معني  لدين  تنحاز 
على  لكنها  �الأدي���ان..  بني  للتمييز  و�ل�سالل 
الأن  �الإن�����س��ان��ي��ة  للحياة  ���س��روري��ة  ح���ال  �أى 
من  منظومات  �إقامة  "يتيح  �لروحى  �لعامل 
�حلياة  تهذب  �الأخ��الق��ي��ة،  و�مل��ع��اي��ر  �لقيم 
وت�ستبعد  لالأمل  ف�سحة  وتتيح  حتا�سرها،  وال 
�لنا�ض،  بني  �لعالقات  فى  �لبهيمية  �حلياة 
طريق  ف��ى  وتقف  �لعدمية،  وج��ه  ف��ى  وتقف 

�لعنف و�لدمار".
كما  �غرت�ًبا  �لدين  يعد  مل  �أخ��رى،  مرة 
�لتقليدى  �ملارك�سى  �ملفهوم  فى  �حل��ال  هى 

ولكنه جتلى حلكمة �الإن�سان.
نحن  وقت  فى  �مللك  �أن��ور عبد  لقد رحل 
فيه �أحوج ما نكون لتاأمالت جديدة منه حول 
رجل �ل�سارع ودور �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية وعالقة 
�لدولة  وبناء  �لتحرر  مب�سروع  �لدينى  �لبعد 

�حلديثة.    

ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  منت�سف  ينا�سب  �أم��ًر� 
هذه  باإمكان  يعد  فلم  �ليوم  �أما  �لغرب..  فى 
�لطبقة �أو �أى طبقة �أخرى �أن تلعب هذ� �لدور، 
فحالًيا �لذ�ت �لتى ت�سنع �لتاريخ هى �الأمة.. 
لي�ض  للطبقة  �الأهمية  �إعطاء  على  و�الإ�سر�ر 
مغر�ض،  �نحياز  ولكنه  فح�سب  منهجًيا  خطاأً 
و�إن �كت�سى مب�سوح طوباوية وي�سارية، يهدف 

ملد هيمنة �الإمريالية �لغربية.

ثورة �ل�سرق وحكمته
هذ� �ملعيار دفع عبد �مللك �إىل �لتمييز بني 
�لقومية  �لنزعة  �أولهما:  تاريخيتني  ظاهرتني 
Nationalism وهى �لتى ينطبق عليها 
بالفعل  فهى  �لتقليدى..  �ملارك�سى  �لتحليل 
�ل�سوق  لتوحيد  ت�سعى  بورجو�زية  �أيدلوجية 

و�ل�سيطرة على �لعامل عر �ال�ستعمار.
وث���ان���ي���ه���م���ا: �ل����ن����زع����ة �ل���ق���وم���ان���ي���ة 
حركة  وه���ى   ،nationalitarism
�سعوب �لقار�ت �لثالث للتحرر من �الإمريالية 
�إن�سانية،  حت��رري��ة،  ح��رك��ة  وه��ى  �ل��غ��رب��ي��ة.. 
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من  موعدها  تغيري  مت  فقد  ا�ستثنائية  دورة 
تتعلق  لأ�سباب  يونيو  اأواخر  اإىل  اأكتوبر  منت�سف 
لها  الإعداد  وبداأ  امليزانية,  ولوائح  بالروتني 
فقط  �سهور  اأربعة  قبل  اأى  املا�سى  فرباير  فى 
فى  امل�ساهدة  جلان  و�سرعت  انطالقها,  من 
وحتى  مار�س  بداية  منذ  الأفالم  واختيار  تقييم 
ودعوة  الربجمة  عمليات  بداأت  ثم  اأبريل,   30
ال�سيوف واإر�سال الدعوات لل�سحفيني على مدى 
�سهر واحد, وكلها اأوقات قيا�سية ملن يعرف معنى 
اأن يتم اإعداد دورة مهرجان دوىل فى فرتة زمنية 
اأى  فى  غالًبا  ال�ستعدادات  حتتاج  حيث  ق�سرية 
اإىل  اأ�سهر  ثمانية  من  فرتة  اإىل  دوىل  مهرجان 

عام كامل.
كان من املفرت�س اأن حتمل هذه الدورة رقم 
لأ�سباب  ال�سابقة  الدورة  تاأجيل  ب�سبب  لكن   ,16
بع�س  من  تبعها  وما  يناير  بثورة  تتعلق  �سيا�سية 
 15 رقم  اجلديدة  الدورة  حملت  ال�سطرابات.. 
اأحمد  جمدى  الدكتور  املخرج  برئا�سة  وجاءت 
على رئي�س املركز القومى لل�سينما واأدارها الناقد 
اأجنح  اأحد  اإدارة  له  �سبق  الذى  العمرى  اأمري 

دورات املهرجان عام 2001.

ال�ضباب واملخ�ضرمون
متنوعة متثل  اأ�سماًء  امل�ساهدة  �سمت جلان 
املخرج  راأ�سها  على  خمتلفة,  �سينمائية  اأجياًل 
عبد  د.جمدى  ال�سينمائى  واملوؤرخ  خان  حممد 
والناقد  �سيمى  �سعيد  الت�سوير  ومدير  الرحمن 
د.ناجى فوزى من جيل الكبار ومن جيل الو�سط 
حممود  والناقد  خليل  هالة  املخرجة  �ساركت 
كاتب هذه  ال�سباب جاء  ال�سكور, ومن جيل  عبد 
ال�سطور, اإىل جانب اأ�سماء مثل الناقد واملرتجم 
واملخرج  كامل  فريال  والناقدة  ويفى  حم�سن 

الت�سجيلى فوؤاد التهامي.
الأجيال  فى  التنوع  هذه  انعك�س  وقد 
اأثرى  ب�سكل  اللجان  اختيارات  على  والتوجهات 
بني  ما  تتنوع  وجعلها  املختلفة  امل�سابقات  برامج 
الأ�سكال الكال�سيكية والتقليدية للفيلم الت�سجيلى 
الطموح  ذات  التجارب  وبني  الق�سري  والروائى 

الكبري واملغامرة الفنية الوا�سعة.
جلنة حتكيم �ضابة

النا�سط  الدورة  هذه  حتكيم  جلنة  راأ�س 
املوؤ�س�س  مانك  كري�ستيان  هانز  ال�سينمائى 
و�سمت  افينري  اأفريكا  موؤ�س�سة  فى  امل�سارك 

�ساحب  البطوط  اإبراهيم  امل�سرى  املخرج 
الأردنى  واملخرج  �سم�س"و"حاوي"  جتارب"عني 
ال�سهري"هذه  الفيلم  �ساحب  امل�ساد  حممود 
واملخرج  ال�سيناريو  وكاتب  ميت"  واأنا  �سورتى 
واملونتري الرتكى نيقاتى �سومنيز واأخرًيا مار�سيا 
ورئي�سة  الربايزيلية  ال�سحفية  كمارجو�س 

مهرجان �ساو باولو فى الربازيل.
وهكذا جند اأن جلنة التحكيم جتمع ما بني 
التوجه  جانب  اإىل  والعربية  امل�سرية  امل�ساركة 
اإنها  كما  الالتينية  واخللفية  والأفريقى  الأوروبى 
جلان  من  بالعديد  باملقارنة  �سابة  جلنة  تعترب 
ا عن�سر ا�ستثنائى ومغامرة من  التحكيم وهو اأي�سً
قبل اإدارة املهرجان تعك�س الرغبة فى طرح وجهة 
نظر جديدة للتقييم, �سحيح اأن وجود اأ�سماء من 
الثقل  مينحها  حتكيم  جلنة  اأى  فى  الكبار  جيل 
ما  دائًما  التطوير  اأن  اإل  الفنية  والثقة  الفكرى 
اأو�سع  فر�س  ومنح  املغامرة  من  قدًرا  يحتمل 
متلك  ــ  �سك  ل  التى   وال�سباب  الو�سط  لأجيال 

املختلف واجلريء.
افتتاح �ضوفى

اإخراج   اهلل  اإىل  الطريق  ثالثية  عر�س  جاء 

فى الدورة ال15 ملهرجان الإ�ضماعيلية

السينما بني ثورة يناير.. والطريق إىل اآلخر
رامى عبد الرازق  

42

  هى دورة ا�ضتثنائية، لي�س فقط لأنها جاءت بعد ثورة 25 يناير واتخذت 
منها حمورا رئي�ضيا لها، لكن اأي�ضا لأنها كانت دورة «ثورية«، فقد �ضهدت مدينة 
الإ�ضماعيلية فى الفرتة من 23 اإىل 28 يونيو فعاليات الدورة اخلام�ضة ع�ضرة 

ملهرجان الإ�ضماعيلية الدوىل لالأفالم الت�ضجيلية والق�ضرية.

مل�صق املهرجان
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ليمنح  املهرجان  افتتاح  فى  ال�سالم  عبد  �سادى 
الدورة كلها مل�سة �سوفية وحالة من النو�ستاجليا 
التى  امل�سورة  املادة  تلك  بثتها  التى  الذهبية 
�ساغها د.جمدى عبد الرحمن من واقع �سرائط 
القومى  املركز  خزانة  فى  عليها  عرث  اأر�سيفية 

لل�سينما.
ثالثية,  ولي�ست  ثنائية  احلقيقية  فى  وهى 
"احل�سن  اأفالم  ثالثة  من  تتكون  اأنها  �سحيح 
اثنني  اأن  الكبري" اإل  البيت  وماأ�ساة  والدندراوية 
منهما فقط من اإخراج �سادى وكانا �سمن م�سروع 
"و�سف  كتاب  ا�ستلهمه من  الذى  تو�سيف م�سر 
الفيلم  مركز  ب�سرًيا عرب  اأر�سفته  م�سر" واأراد 
اأما  ال�ستينيات,  فى  يراأ�سه  كان  الذى  التجريبى 
�سادى  م�سروع  واقع  من  فجاءت  الثالثة  التجربة 
البيت  "ماأ�ساة  اأو  "اخناتون"  يكتمل  مل  الذى 
بتعليق  �سينمائى  عر�س  عن  عبارة  الكبري" وهو 
اأبو  اأن�سى  الديكور  مهند�س  �سادى  تالميذ  اأحد 
�سيف ل�سكت�سات وت�سميمات مناظر الفيلم الذى 
ظل �سادى يعمل عليه ملدة ع�سر �سنوات ومل ميهله 

العمر ل�ستكماله.
باأ�سلوب  تت�سم  التعبري  �سح  اإذا  الثنائية 
وحركة  الوا�سعة  اللقطات  على  القائم  �سادى 
لليمني  حمورها  على  التاأملية  البطيئة  الكامريا 
ينحى  الذى  الب�سرى  وال�سرد  "بان",  والي�سار 
التعليق ال�سوتى ويعتمد على ال�ستعارات ال�سعرية 
اأكرث  وترمز  ت�سري  التى  املونتاجية  والتقاطعات 

مما حتكى وتبلغ.
كم�سروع  في�سلح  الثالث  الفيلم  اأما 
العمل  هذا  اإحياء  لإعادة  التمويل  جللب  دعائى 
ال�سينمائى ال�سخم الذى يتحدث عن اأهم واأ�سهر 

دعاة التوحيد فى فجر التاريخ الإن�ساين.
الطريق اإىل الآخر عرب الذات

اإىل  "الطريق  اجلديدة  الدورة  �سعار  جاء 
الدورة  توجهات  مع  يت�سق  �سعار  وهو  الآخر" 
اأن  وميكن  والإن�سانية,   وال�سينمائية  الفكرية 
نتبني اأن ثمة تاأكيًدا على اأن "الطريق اإىل الآخر" 
على  نلمحه  ما  الذات" وهو  "عرب  مير  واأن  لبد 
الت�سجيلية  الأفالم  م�سابقة  فى  املثال  �سبيل 
خمتلف  من  اأفالم  ثمانية  �سمت  التى  الطويلة 
"العذارء  امل�سرى  الفيلم  ففى  العامل  �سينمات 
عبد  منري  املخرج  حماولة  جند  واأنا"  والأقباط 
يوؤمن  الذى  الآخر/املتدين  مع  التوا�سل  امل�سيح 
تنتمى  التى  ذاته  عرب  وجتليها  العذراء  بظهور 
للثقافة امل�سيحية رغم علمانيته الوا�سحة, كذلك 

كون  مدى  عن  لالآخر/الأجنبى  التعبري  حماولته 
با�ستغالل  عليه  التاأثري  ي�سهل  امل�سرى  ال�سعب 
الذات/ عرب  مير  والذى  ال�سديد  الدينى  الوازع 
فى  باإ�سراكهم  منري  يقوم  حيث  القبطية  الأهل 
م�سهد متثيلى لظهور العذراء ورغم اأنهم يعلمون 
اأنه متثيل فاإنهم يتاأثرون بامل�سهد عند روؤيته على 

ال�سا�سة وكاأنهم يرون جتلى العذارء حقيقة.
تغادرها"  اأو  حتبها  "اإيطاليا..  فيلم  وفى 
راجازى  ولوكا  هوفر  جو�ستاف  للمخرجني 
وهو  الإيطاىل  املجتمع  ت�سريح  عملية  ن�ساهد 
الهجرة  عرب  لالآخر  اجلاذبة  املجتمعات  اأحد 
ا العربية وذلك من خالل  غري ال�سرعية خ�سو�سً
الهجرة  اأحدهما  يقرر  اللذين  املخرجني  كامريا 
من اإيطاليا اإىل اأملانيا بينما يحاول الآخر اإثناءه 
اإيطاليا  ربوع  فى  رحلة  خالل  من  الفكرة  عن 
فى  وح�سناته  املجتمع  هذا  م�ساوئ  على  للوقوف 
وما  اإجابات  ي�سع  مما  اأكرث  اأ�سئلة  يطرح  فيلم 

اأعظم الأفالم التى تطرح الأ�سئلة.
الطريق  فيلم  �سكل  املخرجون  اتخذ  وقد 

جمدى اأحمد على

حممد خان

خريى ب�صارة



ب�سيارتهم  للتجول   "road movie"
جللد  ل  الإيطالية  املدن  اأ�سهر  فى  ال�سغرية 
الذات ول لت�سويه �سورة اإيطاليا فى عيون الآخر 
ال�سيا�سى  النهيار  اأ�سباب  لتحليل  ولكن  املهاجر 
والجتماعى والقت�سادى لتلك الدولة التى كانت 

عظمى ذات يوم.
الت�سجيلية  من  اتخذت  التى  الأفالم  ومن 
بني  ما  التوا�سل  حماولة  فى  لها  اإطاًرا  ال�سعرية 
القواقع"  "كوكب  الكورى  الفيلم  والآخر  الذات 
"يامو"  اللبنانى  والفيلم  يى  جى  �سوينج  اإخراج 
عن  يتحدث  فالأول  نيحاوى,  رامى  اإخراج 
�سخ�سية خارقة ل�ساب يعانى من ال�سمم والعمى 
الق�سة  وكتابة  اللغات  تعلم  على  ي�سر  ولكنه 
للتوا�سل  الذاتية ج�سًرا  اإرادته  ويخلق من خالل 
رفيقته  كان  �سواء  الآخر  مع  واللغة  الكتابة  عرب 
القزمة اأو اأ�سدقاءه الذين يعانون نف�س العاهة اأو 

حتى الأ�سحاء.
اليومى  الواقع  تتبع  خالل  "يامو" فمن  اأما 
باإعداد  وتقوم  الوحدة  من  تعانى  عجوز  لمراأة 
الطعام لأ�سرة ابنها التى من املفرت�س اأن تزورها 
ق�سوة  ومدى  لالآخر  الذات  حاجة  مدى  نكت�سف 
احلياة عندما ل يدرك الآخر طبيعة حاجتنا اإليه 

ورغبتنا فى التوا�سل معه.

"اأنا  العراقى  الفيلم  نغفل  اأن  ميكن  ول     
مرتزق اأبي�س" للمخرج طه كرميى الذى يتناول 
اأحد اجلرنالت  رواية  الأنفال من خالل  مذبحة 
 23 قبل  البعث  نظام  مع  تعاونوا  الذين  الأكراد 
اأنه  اعتبار  على  ذاته  مع  يتعامل  وكيف  عاًما.. 
"�سندلر الكردي" لكن عرب حالة من جلد الذات 
الآخر/  اأمام  ال�سمري  �ساحة  تربئة  وحماولة 

ال�سحية/ املتلقي.
اأفالم املوت حتتفى باحلياة

الق�سرية  الروائية  الأفالم  م�سابقة  �سمت 
الأكرب  امل�ساركة  كانت  دولة,   16 متثل  فيلًما   21
ولبنان  وفرن�سا  م�سر  تلتها  اأفالم  بثالثة  لإيران 
بفيلمني لكل دولة, واملالحظة الأبرز على امل�سابقة 
اأن الكثري من الأفالم من اإخراج اأجيال �سينمائية 
ورا  "من  مثل  اأوىل  اأعمال  منها  وعدد  �سابة 
ال�سباك" للبنانية نغم عبود و"جوبل" للرومانية 
مدور  مونيا  للجزائرية  و"اأدويج"  ديفيد  لروكا 
هو  وكما  كرباج,  هدى  للبنانية  نور"  يا  و"النور 
فى  الن�سائية  امل�ساركة  حجم  فاإن  اأي�سا  وا�سح 
اأفالم  من  تقريبا  الن�سف  يكون  يكاد  الإخراج 

امل�سابقة.

ملخرجني  الأفالم  من  الكثري  اأن  رغم  و     
�سباب فاإن هناك حالة اقرتاب وا�سحة من املوت 
�سواء على م�ستوى الفكرة اأو املعاجلة اأو الأ�سلوب, 
غري  اقرتاب  ولكن  اخلائف  اقرتاب  لي�س  ولكنه 
الأفالم  فاأغلب  املواجهة,  على  القادر  اأو  العابئ 
مثل  مبا�سر  ب�سكل  �سواء  املوت  عن  حتدثت  التى 
والتون�سى  الزمن"  "دورة  والإيرانى  "جوبل" 
امل�سرى  مثل  مبا�سر  غري  ب�سكل  اأو  "الطياب" 
جدران"..  "اأربع  والرتكى  الأبواب"  "طرق 
اأغلبها اأفالم تتحدث عن املوت من اأجل الحتفاء 
واأهميتها  وثرائها  قيمتها  على  والوقوف  باحلياة 
من  تتخذ  اأو  للعدمية  توؤ�س�س  اأفالًما  لي�ست  فهى 

املوت دعوى لال جدوى احلياة ولكنها تثمنها.
   يف"جوبل" نرى ذلك الرجل الذى يعود من 
اأن  القدمية كى يعد جنازته وبعد  لقريته  املهجر 
ي�ستغرق وقًتا طوياًل فيها ميوت �ساب من القرية 
فتذهب حت�سريات اجلنازة لل�ساب وميوت الرجل 
اأن ميوت  اأنه كان يرغب  وحيًدا فى النهاية رغم 
من  تبقى  ما  اأ�ساع  ولكنه  القدامى  اأهله  و�سط 

حياته فى ال�ستعداد ملوته.
قيمة  مدى  ن�ساهد  الزمن"  "دورة  وفى 
الرجل  اأمام  مرورها  �سرعة  خالل  من  احلياة 
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اجلال�س ي�سلح عجلة اإحدى الدراجات حيث متر 
اأمامه مراحل احلياة كلها من املهد اإىل ال�سباب 
اإىل الزواج اإىل املوت فاحلياة ق�سرية ت�ستحق اأن 

نعي�س كل حلظة فيها ونقدرها.
وفى "الطياب" نرى حالة التحول التى ت�سيب 
الرجل العامل فى اأحد احلمامات الرتكية عندما 
يطلب منه اأن يقوم بتغ�سيل ميت حيث اعتاد على 
مرة  ولأول  احلمام  فى  ال�ساخنة  الأج�ساد  مل�س 
كلها  باحلياة  �سعوره  فيتغري  امليت  البارد  يلم�س 
من  كلهم  �سوا�سية  النهاية  فى  النا�س  اأن  وي�سعر 
روح  فت�سكنه  اخلالق  اإىل  عائدون  وكلهم  طني 

�سوفية جتعله ي�سكر اهلل على نعمة احلياة.
اأعمال �ضطحية

جاءت م�سابقة الأفالم الق�سرية الت�سجيلية 

مل  جتاربها  لأن  رمبا  الدورة  م�سابقات  اأ�سعف 
تت�سم بالعمق والطزاجة الفنية با�ستثناء جتارب 
اإخراج  احلربي"  "املرا�سل  الكرواتى  مثل  قليلة 
حدث"  مهما  فيديل  و"مع  كولب�س  �سلف�سرت 
لالأ�سبانى جوران رادوفانوفيك وهو احلائز على 
البولندى  ومثل  النوع  هذا  فى  الأوىل  اجلائزة 

مينوركوينز. "ديكري�سندو" ملارتا 
متوا�سعة  فجاءت  امل�سرية  امل�ساركة  اأما 
لعلى  وامليدان"  "ال�سهيد  اأفالم  فى  ومتثلت 
ل�سريف  البلد"  لو�سط  الطريق  و"فى  الغزوىل 
التحكيم  جلنة  جائزة  على  واحلائز  البندراى 
حيث  احل�سامي,  ملى  �ساقة"  و"اأ�سغال  اخلا�سة 
املغزى  و�سعف  بال�سطحية  الأعمال  ات�سمت 
الفكرة  وغياب  ال�سردى  ال�سكل  وتكرار  الفكرى 
الثمانية ع�سر  الالمعة فالأول يتحدث عن توثيق 
يوًما للثورة من خالل وجود املخرج داخل امليدان 
جمموعة  عن  يتحدث  والثانى  �سكنه,  بحكم 
�سخ�سيات مرتبطة مبنطقة و�سط البلد مبفهومها 
اأما  املكاين,  فقط  ولي�س  والزمنى  ال�س�سيوجلى 
الثالث فهو روؤية برجوازية مكررة لفكرة اخلادمة 
التى تعمل من اأجل اأن تعول اأ�سرتها وزوجها وكاأنه 

حمكوم عليها بالأ�سغال ال�ساقة.
يجربك  حقيقى  فيلم  احلربي"  "املرا�سل 
من  وجدواها  احلرب  فى  النظر  اإعادة  على 
من  ا�ستطاع  للمخرج  �سخم  اأر�سيف  خالل 
فى  حربى  كمرا�سل  جتربته  يروى  اأن  خالله 
من  منطلقا  بالبلقان,  الأهلية  احلرب  فرتة 
الأفق ال�سيق للو�سع ال�سيا�سى اخلا�س اإىل الأفق 
الإن�سانى الأرحب لكراهية احلرب وعدميتها, اأما 
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م�صهد من فيلم اإيطاليا اأحبها اأو غادرها

اإ�صماعيل يا�صني

�صالح اأبو �صيف



"ديكري�سندو" فهو جتربة اإن�سانية ثرية عن �ساب 
يجعله  مما  اجلن�سية  الهوية  فى  ازدواجية  لدية 
ويعمل  نف�سه  الوقت  فى  والأنثى  للذكر  اأقرب 
ويتوا�سل معهم  امل�سنني  اإحدى دور  كممر�س فى 
النف�سى  وا�سطرابهم  طبائعهم  اختالف  رغم 

والذهنى اخلطري.

البحث عن البطيخة
حظيت  والتى  الدورة  فعاليات  اأهم  من 
"نو�ستاجليا  بالكثري من الإقبال والنقا�س فعالية 
اأفالم  ع�سرة  خاللها  عر�س  التى  م�سرية" 
ق�سرية وت�سجيلية جليل املخرجني الكبار عندما 
ا  كانوا ليزالون �سباًبا فى بداية طريقهم خ�سو�سً
امل�سرية  ال�سينما  فى  اجلديدة  الواقعية  جيل 
خان  بدر  وعلى  ال�سيد  عبد  وداود  خان  حممد 
وعاطف الطيب وخريى ب�سارة اإىل جانب "النيل 
ل�سالح  و"منرة6"  النحا�س  لها�سم  اأرزاق" 
اإ�سماعيل  بطولة  من  ق�سري  فيلم  وهو  �سيف  اأبو 

يا�سني واإنتاج �سنة 1945.
خالل  العمرى  اأمري  الناقد  حتدث  وقد 
الندوة التى اأقيمت عقب الأفالم وقال: اإن جتربة 
كال�سيكيات  كاأحد  البطيخة  فيلم  عن  البحث 
قائم  فيلم  اإىل  حتتاج  الق�سري  الروائى  الفيلم 
بذاته حيث عرث على ن�سخة ال�سورة دون ال�سوت 
ثم عرث على ن�سخة كاملة غارقة فى مياه املجارى 
وهو  الإ�سكندرية  فى  الأفالم  اإحدى ثالجات  فى 
اأر�سيف  يالقيه  الذى  الإهمال  مدى  يعك�س  ما 

ال�سينما امل�سرية.

بجذور  ال�سعور  الربنامح  مالمح  اأهم  ومن 
ال�سينمائية  والجتاهات  الفنية  الأ�ساليب 
جتاربهم  داخل  واملوجودة  الكبار  للمخرجني 
مبحمد  اخلا�سة  الأوىل  والت�سجيلية  الق�سرية 
فى  بالكامل  وامل�سور  "البطيخة"  فى  خان 
"و�سايا  فى  ال�سيد  عبد  داود  و  القاهرة  �سوارع 
رجل حكيم" حيث العتماد على الراوى ال�ساخر 
�ساحب النظرة ال�سوداوية والفل�سفة العبثية ومثل 
فيلمه  ب�سارة فى  الهموم الجتماعية لدى خريى 

الرائع "طبيب الأرياف".
املهرجان ال�ضيف

الدولة  فعالية  اإلغاء  مت  جديد  تقليد  وفى 
ال�سيف حيث كان املهرجان ي�ست�سيف دولة معينة 
كل عام ليعر�س لها عدًدا من الأفالم الت�سجيلية 
املهرجان  بفكرة  الدولة  ا�ستبدال  والق�سرية ومت 
�سمولية  و  �سينمائية  اأكرث  فكرة  وهى  ال�سيف 
"كلريموفريون"  مهرجان  ا�ست�سافة  مت  حيث 
الفيلم  مهرجانات  واأهم  اأكرب  كاأحد  العام  هذا 
الق�سري فى العامل ومت عمل موؤمتر �سحفى لنائبة 
فيه عن  اأردجون حتدثت  ناديرا  املهرجان  مدير 
ال�سراكة املتوقعة ما بني املهرجانني وعن الأفالم 
�سمن  للعر�س  اختيارها  مت  التى  ع�سر  الأثنى 
املهرجان  عر�سه  ما  اأهم  متثل  والتى  الربنامج 
فكرة  اأهمية  وتكُمن  ال�سابقة  دوراته  خالل 
املهرجان ال�سيف اأنها تتيح لل�سينمائني امل�ساركني 
ول�سيوف املهرجان النفتاح على اأهم املهرجانات 
الدولية كل عام من خالل مهرجان الإ�سماعيلية 

الدعم  واأنظمة  امل�ساركة  �سروط  على  والتعرف 
والفعاليات املوازية كما تتيح ملديرى املهرجانات 
املعرو�سة  املحلية  ال�سينما  م�ساهدة  الدولية 
فى  للم�ساركة  اأف�سلها  واختيار  املهرجان  خالل 

مهرجاناتهم.
الثورة فى عيون الآخر

ا  اأي�سً اجلديدة  الدورة  فعاليات  اأبرز  من 
عر�س  والذى  الآخر  يراها  كما  الثورة  برنامج 
اأخرجها  امل�سرية  الثورة  عن  اأفالم  خم�سة 
بعد  اأو  اأثناء  متواجدين  كانوا  اأجانب  خمرجون 
الثورة فى م�سر وتعترب الفعالية جزًءا من �سعار 
الثورة  هى  فها  الآخر"  اإىل  "الطريق  املهرجان 

ا. كما يراها الآخر اأي�سً
"اأغانى  الأملانى  الأفالم  هذه  اأهم  وكان 
بداأ  الذى  ويوهانز  األك�س  للمخرجني  القاهرة" 
املو�سيقى  عرب  القاهرة  اكت�ساف  عن  كم�سروع 
اإىل  الثورة  بعد  تطور  ثم  امل�ستقلة  للفرق  البديلة 
للفنانني  واملو�سيقية  الغنائية  امل�ساركة  متابعة 
امليدان  اأعطاه  الذى  والأفق  الثورة  فى  امل�ستقلني 
كذلك  ال�سارع,  جمهور  اإىل  بفنهم  للو�سول 
الذى  لوم  بيرت  للنم�ساوى  للميدان"  "العودة 
يتحدث عن ف�سل الثورة فى حتقيق اأهدافها من 
خالل خم�س �سخ�سيات تقرر العودة لالعت�سام 
فى ميدان التحرير ل�سعورهم اأن الثورة م�ستمرة 

ومل تكتمل.
بالربنامج  عر�ست  التى  الأفالم  اأهم   ومن 
"ن�سف ثورة" الذى يعترب اأهم جتربة �سينمائية 
ت�سجيلية عن الثورة امل�سرية حتى الأن للمخرجني 
مزدوجى  وكليهما  �سرقاوى  وكرمي  احلكيم  عمر 

اجلن�سية.
على  الوقوف  هى  الربنامج  هذا  اأهمية 
الأفالم  بني  ما  جمعت  التى  امل�سرتكة  العنا�سر 
املخرجني  قبل  من  الثورة  عن  قدمت  التى 
نتيجة  للثورة  الكامل  النحياز  واأهمها  الأجانب 
ال�سابق فى  النظام  معاي�سة وقائعها ومدى عنف 
بالكامريا  الت�سوير  على  والعتماد  مواجهتها, 
اليدوية ال�سغرية لأن الأحداث متالحقة وعفوية 
والثورة كلها جاءت غري متوقعة, ثم هذا ال�سعور 
يكن  مل  مواد  وت�سوير  الأحداث  فى  بالتورط 
بداأت  حيث  فيلًما  منها  ي�سنع  اأن  ينوى  املخرج 
بعد  وحتولت  توثيقى  كاأر�سيف  التجارب  معظم 
وثائقى عن  نواة م�سروع  اإىل  يوًما  الثمانية ع�سر 

الثورة.
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�أر�ض  �ل�صهاينة  �أق��د�م  وط��اأت  �أن  منذ 
هذ�  �صد  �ملقاومة  �أ�صكال  تتعدد  فل�صطني، 
�ملقاومة  ك��ان��ت  و�إذ�  �لعن�صرى..  �لكيان 
�مل�صلحة هى �لأكرث و�صوًحا، فهناك �أ�صاليب 
من  �لغا�صب،  �لكيان  هذ�  ملو�جهة  متعددة 
مو�جهة  ف��ى  �ل��ه��وي��ة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  بينها 
ذلك  ويظهر  و�لت�صويه..  و�لطم�ض  �لتهويد 

جليًّا فى �حلفاظ على �لزى �لفل�صطينى.
�ملالب�ض، �أحد �أهم مظاهر �لثقافة لدى 
�أى  وت��ر�ث  تاريخ  حتمل  حيث  �لب�صر،  بنى 
�لتى  �لجتماعية  �لوظيفة  لأن  ذلك  �صعب.. 
متثلها �ملالب�ض هى �لتى ت�صكل مالمح �لزى، 
�لفئة  حت��دد  �صامتة،  لغة  �ملالب�ض  �أن  كما 
تف�صر  كما  �لطبقى،  و�لنتماء  �لجتماعية، 
يحملها  �لتى  �لد�خلية،  �لإن�صانية  �مل�صاعر 

من يرتدى هذه �ملالب�ض.
من  �لكثري  يحمل  فل�صطني  فى  و�مللب�ض 
�ملتو�رثة،  وتقاليده  وع��اد�ت��ه  �ملجتمع،  قيم 
و�قع  �ملجتمع  لهذ�  يكون  عندما  ا  خ�صو�صً
خا�ض على كاهله، هو و�قع �ل�صتات �ملتعمد، 
وحماولة قتل هوية هذ� �ل�صعب ب�صرقة تر�ثه 
�لتعمد �ملق�صود  �لثقافى، ومع هذ�  وموروثه 
طرق  ت��ت��ع��دد  �لفل�صطينية..  �ل��ه��وي��ة  مل��ح��و 
�ملو�جهة.. بحيث ل تقت�صر على �ل�صالح، بل 

تتخطاه �إىل �أفق �أبعد.
من هنا كان دور �ملر�أة �لفل�صطينية، مبا 
�لأجيال  تربية  عرب  مقاوم  فعل  من  متار�صه 
وعرب ذ�كرة تعج بالتفا�صيل �ملحملة بكل ما 
على  �ل��ذ�ك��رة  ه��ذه  طرحت  فل�صطينى،  هو 
�لثوب  تطريز�ت  عرب  ترتديه،  �ل��ذى  ثوبها 
فزخرفة  ب��ل��ده��ا..  ت��اري��خ  بها  ت�صجل  �ل��ت��ى 

التطريز الفلسطينى.. املقاومة باألزياء
�ن�سم �إىل �لكفاح �مل�سلح و�لعمليات �لفد�ئية

منــال فـــاروق

الزى الفل�سطينى 
حا�سر فى االحتفاليات
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مناطق  ه��ن��اك  وك��ان��ت  ��ا،  �أي�����صً نوعها  وف��ى 
�لتطريز،  من����اذج  ف��ى  ب��ت��م��يُّ��زه��ا  م��ع��روف��ة 
�لقرى �ملجاورة  وعرفت بقدرتها على تزعم 
فى جمال "�ملو�صة"، ومن هذه �لأماكن: بيت 

دجن ور�م �هلل وبيت حلم وبئر �ل�صبع.
�لتهجري  وي��ك��ون   ،1948 نكبة  وت��اأت��ى   
�ملخيمات،  �إىل  فل�صطيني،  ملليون  �لق�صرى 
فى  �لعربية  �مل��دن  فى  �صعبية  �أحياء  �إىل  �أو 
�ل�صفة و�لقطاع و�لأردن ولبنان فتحدث حالة 
�لتطريز  موتيفات  و�ختالط  �لت�صوي�ض،  من 
بالزى  �أوجد ما عرف  �لو�حدة، مما  للقرية 

�ل�صعبى �جلديد فى ع�صر �ملخيم. 
للثوب  و�ل�صتات كان  �ملخيم   ومع ع�صر 
�لفل�صطينى �لذى ترتديه �ملر�أة دور مهم فى 
ا  �حلفاظ على �لهوية �لفل�صطينية، وخ�صو�صً
م��ع ت��ط��ور �خل���ام���ات �مل�����ص��ت��خ��دم��ة، وط��رق 
�مليكنة،  على  تعتمد  �صارت  �لتى  �لتطريز 
خ��ط��وط  حت���دي���د  �أو 
وتطريز�ت )قطبات(، 
�لعمل  يت�صم  ل  ح��ت��ى 
و�لتد�خل،  بالع�صو�ئية 
حماولة  م���ع  ��م��ا  ل���ص��يَّ
�مل�����ص��ت��ع��م��ر �إدخ�������ال 
ت����ط����ري����ز�ت ح��دي��ث��ة 
للتجارة  حم��اول��ة  ف��ى 

و�لك�صب �ل�صريع.
�خلامات 

�مل�ستخدمة
�خل��������ام��������ة ه���ى 
يقوم  �ل���ذى  �لأ���ص��ا���ض 
وم��ع  زى،  �أى  ع��ل��ي��ه 
ط���ب���ي���ع���ة �مل���ن���ط���ق���ة 
لفل�صطني،  �جل��ب��ل��ي��ة 
مثل  ل��ل��خ��ام��ات  ك����ان 
دور  و�ل�صوف  �لقطن 
�لثوب،  عمل  فى  مهم 
وتوفرها،  ثمنها  لزهد 
�����ص���ت���خ���د�م  مت  ك���م���ا 
�حلرير ولكن فى �إطار 
جًد�  خ��ا���ض  جمتمعى 
ومنه  ث��م��ن��ه،  لرت���ف���اع 
وهو  �أح���م���ر،  �أب���وح���ز 

ن�صيج جمدلوى.. و�أبو �صفرتي، وهو من ن�صيج 
من  قما�ض  وهو  و�أطل�ض،  �لأ���ص��ود..  �لكريب 
ي�صتعمل فى عمل )ف�صاتني(  �حلرير �لالمع 
من  ن��وع  ��ا  �أي�����صً ��صتخدم  كما  �ل��ع��ر�ئ�����ض.. 
�لقما�ض عرف بالبدي�صتا، وهو قما�ض قطنى 
ي�صتعمل فى خياطة �ملالب�ض �لد�خلية للن�صاء 
و�صر�ويل،  د�خلية(  )قم�صان  �صلحات  من 
لالأطفال،  مالب�ض  لعمل  ��صتعماله  مت  كما 
وبني هذ� وذ�ك كان للقطن و�لكتان �مل�صرى 

ح�صوره فى �ملالب�ض �لفل�صطينية.
وخيوط  �للون،  ياأتى  �لقما�ض  خامة  مع 
من  ت�صتخرج  �لأل��و�ن  كانت  حيث  �لتطريز، 
�خليوط  �أم���ا  فل�صطني،  ف��ى  تنمو  ن��ب��ات��ات 
�لتطريز  لطبيعة  تبًعا  فكانت  �مل�صتخدمة 
�لقطنية،  �خليوط  فكانت  �لقما�ض،  وخامة 
و�خليوط  �لطبيعية،  �حل��ري��ري��ة   و�خل��ي��وط 

�ل�صميكة.
وكان ��صتخد�م �خليط تبًعا لطبيعة �لثوب 
تدى فيها، حيث ت�صتخدم  ْ و�ملنا�صبة �لتى �صريرُ
�أما  �ملنا�صبات،  ملالب�ض  �حلريرية  �خليوط 
لالأثو�ب  ت�صتخدم  فكانت  �لقطنية  �خليوط 

�لعادية.             
جمالية �لثوب �لفل�سطينى

من  �لكثري  حملت  ج��غ��ر�ف��ًي��ا  فل�صطني 
كما  و�ل�صهول،  و�جلبال  �لأنهار  �جلماليات، 
�نعك�ض  ما  وهو  م�صم�صة،  �ملنطقة  طبيعة  �أن 
على �لثوب �لذى ترتديه �ملر�أة، حيث تنقل ما 
حولها من عنا�صر �لطبيعة على �لثوب بجميع 
قطعه �ملختلفة، وكذلك �لقطع �لتى ترتديها، 
�لتى ترتديها  رزة،  �ل�صر�ويل �ملطُّ �بتد�ًء من 
)قمي�ض  بال�صلحة  م����روًر�  �ل��ث��وب،  حت��ت 
هذه  و�ل�صال..  و�ملنديل،  و�لثوب،  د�خلى(، 
ما  على  �مل���ر�أة  �أ�صافتها  �لتى  �جلماليات 
�لوظائف،  م��ن  جمموعة  خ��دم��ت  ت��رت��دي، 

وتاأثرت بالكثري من �لعو�مل.
�مل��ر�أة فى فل�صطني كان مبثابة  �إن ثوب   
�إنه  كما  ه��ي،  �لقرى  �أى  من  حت��دد  خارطة 
�ملطرزة،  ومهارة  وخربة  وفكر  لثقافة  ناقل 
وما ت�صتخدمه من �أ�صكال مثل �ملثلث و�لديك 
و�جلبال  �لنجوم  ظهرت  كما  �لبا�صة  وخيمة 
فيما  �ل�صجر،  و�أور�ق  و�ل��زه��ور  و�ل�صموع 
عرف بالعروق و�ل�صن�صال، وهى م�صطلحات 

�ن عن �حلالة �ملعي�صية،  �لثوب، ومظهره، يعربرِّ
وموقع �ملر�أة د�خل جمتمعها.

باجلمال،  �لفل�صطينية  �ملر�أة  ثوب  متيَّز 
�جلغر�فية،  �ملنطقة  طبيعة  م��ع  �ملن�صجم 
عنها   � ً معربرِّ ترتديه،  �لذى  �لثوب  كان  كما  
فى مناحى حياتها جميًعا، وخادًما للوظائف 
حد  على  �حلقل  �أو  �لبيت  فى  توؤديها،  �لتى 

�صو�ء.     
هذه �لأثو�ب حدث بها تطور كبري، على 
ما  �لتطور�ت،  هذه  �أهم  وكان  �لع�صور،  مر 
�أ�صهم  �ل��ذى  �لإ�صالمي،  �لع�صر  فى  ح��دث 
بن�صيب و�فر فى تطوير �لثوب �لفل�صطيني، 
مرحلة  ومع  �لآن،  �إليه  و�صل  ما  �إىل  لي�صل 
�لربيطانى  �لن��ت��د�ب  �أث��ن��اء  �لع�صرينيات، 
بارزة بني  كانت هناك فروق  فل�صطني،  على 
�لثياب،  تطريز  �أ�صلوب  فى  و�أخ��رى،  منطقة 

خارطة اأزياء فل�سطني ال�سعبية



49

نف�صها  �مل��ر�أة  تكون  ما  غالًبا  �لتى  للمطرزة 
فهى �لتى تخيط �أثو�بها، وتطرزها فى �أوقات 

فر�غها.
 هذه �لأق�صام �خلم�صة للثوب م�صاًفا لها 
�ل�صال و�ل�صرو�ل، كانت ت�صتخدم فيها �ملر�أة 
طبات )�لغرز( �لتى تتعامل  جمموعة من �لقرُ
بها، وكان لهذه �لغرز ترتيب معني متفق عليه 
�لفالحية:  �لغرز:  �أ�صهر  ومن  �لن�صاء،  بني 
وهى تت�صم بال�صيق، �أو �لت�صاع، وتتم عملية 
�لتطريز بغرز �لإبرة، لت�صكل �صارة �ل�صليب 
�أرب��ع زو�ي��ا متجاورة، لأرب��ع عيون  )+( على 
"حبة"،  �لو�حدة  �لقطبة  وت�صمى  متجاورة، 
فاإنها  طبة  قرُ من  �أك��رث  �جتماع  ح��ال  فى  �أم��ا 

ت�صمى "�لقمعة". 
نة:  �ملثمًّ �لقطبة  ا  �أي�صً �لغرز  بني  وم��ن 
حبات،  خم�ض  على  �لإب���رة،  بغرز  وتت�صكل 
بخم�ض حبات  ع��م��ودي��ة،  غ���رزة  ث��م  �أف��ق��ًي��ا، 

�أخرى، وتتكرر �لعملية.
وقطبة �حلبكة: وت�صتخدم فيها �لإبرة �أو 
�أ�صكال  ولها  �حلريرية،  و�خليوط  �ل�صنارة، 
كثرية، �أهمها ِرْجِل �حلمامة، وعرف �لديك، 

و�ل�صنبلة، وحبكة �لروب، وحبكة �للف.
وهى  �لعادية:  �خلياطة  قطبة  وكذلك 

وقد  �لثوب،  �أج��ز�ء  جلمع  �مل�صتعملة  �لقطبة 
رزة عادية، �أو باإبرة �ملاكينة،  طبة غرُ تكون �لقرُ
طبة هنا  �أو بالإبرة �ليدوية، ويتوقف طول �لقرُ
�ملر�أة،  رغبة  على  منها،  �لظاهر  �لق�صم  فى 

وهدفها من هذه �لقطبة ..�إلخ
م��ع ه���ذه �ل��ق��ط��ب��ات ����ص��ت��خ��دم��ت طرق 
خمتلفة فى ملئها، من هذه �لطرق ما عرف 
�لزخرفية  �لنماذج  تعبئة  وه��ى  بالتح�صاية 
ول  �ل��ع��ام،  هيكلها  حتديد  بعد  بالتطريز، 
�ملزخرفة..  �لنماذج  فى  �إل  �لتح�صاية  تكون 
كما ترُ�صتخدم ما عرف برتماية، حيث تو�صح 
�ل�صكل �لعام للزخرفة، �أو �لعرق بر�صمه، كما 
يدوية  قطبة  وه��ى  �لت�صريجة،  ��رزة  غرُ تعترب 
�أ�صهر  من  �لثوب،  �أج��ز�ء  بها  جتمع  طويلة، 

�لقطبات. 
�لثوب،  على  جمعها  يتم  �لقطب  ه��ذه 
فى �صكل عروق، تختلف باختالف �خلامات 
�مل�����ص��ت��خ��دم��ة، ك��م��ا ت��خ��ت��ل��ف ت��ل��ك �ل��ع��روق 
�ملتبعة  طبات  �لقرُ فمثاًل  �أماكنها،  باختالف 
فى تطريز �لقبة )�ل�صدر( هى على �لرتتيب 
و�صن�صال،  وري�صة،  �لنجوم،  وع��رق  حبكة، 
�لري�ض،  وقمر  و�صكله،  �ل�صقحات،  وع��رق 

ولعبة، وقمر �لنجوم، وعرق �لفر�ته.

تعرفها �ملطرزة، وتتعامل معها، كما �نعك�صت 
�لتى  �لجتماعية  �لطبقة  طبيعة  �لثوب  على 
عرب  و�صنها،  �ل��ث��وب،  �صاحبة  �إليها  تنتمى 
م�صاحة �لتطريز، و�لأ�صكال �مل�صتخدمة فيه، 
ونوع �لقما�ض، كل هذ� كان يوحى من �لنظرة 
طبقة  من  هى  �أم  ريفية،  �مل��ر�أة  هل  �لأوىل، 

�جتماعية عليا.. �إلخ
وظيفة �لثوب

جمرد  فل�صطني  فى  �مل��ر�أة  ثوب  يكن  مل 
كان  بل  �لرت���د�ء،  ملجرد  ترتديه  ع��ادى  زى 
�لبيت و�حلقل،  كامر�أة عاملة فى  لها  معيًنا 
و�لتناغم مع  ا باجلمال،  �أي�صً ومع هذ� متيز 
�لثوب  �أج��ز�ء  على  �نعك�صت  �لتى  �لطبيعة، 
باأق�صامه �لتى يتم �لتطريز عليها، حيث يق�صم 
�لثوب �إىل خم�صة �أجز�ء هي: �لبدن �لأمامى 
) �جلزء �لأمامي(،                                و�لبدن 
وهى  و�لبيانق  �خللفى(،  )�جل��زء  �خللفى 
�لأجز�ء  �أكرث  وتعد  �لثوب  �ت�صاع  �لتى حتدد 
تنوعت  وقد  و�لأك��م��ام،  للتطريز..  �حتياًجا 
م��ا ب��ني �لت�����ص��اع و�ل�����ص��ي��ق.. و�أخ����رًي� �لقبة 
م�صتطيلة  قطعة  عن  عبارة  وهى  )�ل�صدر( 
من  وتكون  35�صم  وعر�صها  60�صم،  طولها 

�لو�صط �إىل �لكتف.
�لعمل  ت�صهل  ك��ان��ت  �لتق�صيمات  ه��ذه 
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�لقرنفل: ملوى رفيع، يحمل �أزهار �لقرنفل، 
و�لقرنفل  �ل���ع���ادى  �ل��ق��رن��ف��ل  ���ص��ك��ل��ّي  وم���ن 
�ملعلوج.. وعرق موج �لبحر: مربع فى و�صطه 
وعرق خط  �ل�صاروخ  و�أخرًي� عرق  توزيعة.. 

بارليف.. وعرق بيجن و�ل�صاد�ت.
�إليها  ت�صاف  �لأخ���رية  �لثالثة  �ل��ع��روق 
و�لأرنب وق�صور  �لأ�صد  �أخرى مثل  جمموعة 
و�ل�صلبان،  و�خل���و�مت  و�لكر��صى  وع��الىل 

و�ل�صمعد�ن وغريها.
�إن ثوب �ملر�أة �لفل�صطينية مل يكن �صاًذ� 
عن جمتمعه �لذى ظهر فيه، ومل يكن ظهوره 
ا، لأننا �صنجد �متد�د هذ� �لثوب  من فر�غ �أي�صً
�لأفريقى،  �ل�صمال  مناطق  وفى  �صيناء،  فى 
�لتطريز  فى  �مل�صتخدمة  �ملوتيفات  �أن  كما 
�حل�صار�ت  منطقة  فى  �مل��ر�أة  معها  تتعامل 
�لقدمية فى �لعر�ق وم�صر، ولكن كل جمتمع 
ترتيب  وكذلك  �مل�صتخدمة  خاماته  يفر�ض 
�أمام  وكاأننا  بالتطريز،  �خلا�صة  �ملوتيفات 
تعرب على  ولكنها  �لأل��و�ن  فيها  تنوعت  لوحة 
�لذى  �لإن�صان  هو  و�حد  ومنبعها  و�حد  نهر 
تنقل بني �ملنطقة �لبحرية، بال قيود �أو حدود 
�لذى  �مل�صتعمر  من  عليه  فر�صت  م�صطنعة 
يحاول �أن ي�صرق كل ما تقع عليه عينه ويده، 
لي�ض هذ� فح�صب، بل �صرقة و�إ�صفاء ملكيته 
على هذه �مل�صروقات فى �صلوك ي�صع عالمات 

تعجب كثرية جًد�.
كانت   1948 قبل  ما  �أن  �ملالحظ  ومن   
طبة تتم ب�صكل تلقائى وموروث، ومل يكن  �لقرُ
مهار�ت  �صوى  �لتطريز،  يحكم  م��ا  هناك 
�ملر�أة، وما تتعلمه ممن حولها، وهذ� ظاهر 
تطريزها  كان  �لتى  �لقدمية،  �لأث��و�ب  على 
من  نابع  فطري،  و�إب��د�ع  تلقائي،  ب�صكل  يتم 

جتهز  �صبية  كانت  ���ص��و�ء  �ل��ث��وب،  �صاحبة 
ة،  لعر�صها، �أو �صيدة متزوجة، �أو �مر�أة م�صنًّ
حماولة  م��ن  ح���دث  وم���ا   ،1948 ب��ع��د  �أم���ا 
�لقما�ض،  على  �لتطريز  ف��ن  هوية  لطم�ض 
قامت  فقد  �ل�صهيوين،  �مل�صتعمر  قبل  من 
جمعيات �أهلية كثرية، ت�صرف عليها �صيد�ت 
وطلب  معينه  تطريز�ت  بنقل  فل�صطينيات، 
تطريز�ت، وعروق معينة، على ما ينتج من 
تلقائًيا كما فى  �لإبد�ع هنا  يعد  �لثوب، ومل 

�ل�صابق.
�مل��ر�أة  عند  �ل��ث��وب  على  �لتطريز  ك��ان 
�لفل�صطينية يظهر ثر�ء �لبيئة، حيث  حتمل 
كما  ب��الأر���ض،  مرتبطة  رم��وًز�  �لتطريز�ت 
�ملكان،  �أث��ر  �لتطريز�ت  �أن��و�ع  بع�ض  حتمل 

�لذى ر�صمت فيه.
 �إن هذه �لتطريز�ت، بدللتها �ملختلفة، 
جدتها  عن  �لفل�صطينية  �مل��ر�أة  ورثتها  �لتى 
فيها  وج���ددت  رت��ه��ا  ط��وَّ و�ل��ت��ى  �لكنعانية، 
مدى  عن  تعربرِّ  روحها،  من  عليها  و�أ�صافت 
وجتذر  باأر�صه  �لفل�صطينى  �لإن�صان  �ت�صال 
طباعه،  ف��ى  وقيمها  وع��اد�ت��ه��ا،  مناخها، 
�ل�صدر،  فمنطقة  مالب�صه،  على  ليظهره 
��ا ف���ى �أزي������اء �ل���ق���د����ض، حتمل  وخ�����ص��و���صً
�ملنطقة،  طبيعة  عن  �ملعربة  �لرموز  بع�ض 
جمال  م��ن  فيها،  �مل��وج��ودة  و�حل��ي��و�ن��ات، 

وخيول وحمام.
و��صحة،  بالبيئة  ��رزة  �ل��غرُ ع��الق��ة  �إن   
وما  �لإن�����ص��ان،  ذ�ت  ع��ن  تعبري  ه��و  فالثوب 
�إل جم��م��وع��ة من  �ل���ث���وب  ع��ل��ى  �ل��ت��ط��ري��ز 
�لأ�صكال �ملعرفية، و�لثقافية �ملتو�رثة، و�لتى 
نقلتها �ملر�أة على ثوبها، فى تو��صل حميمى 
م��ع �أر���ص��ه��ا، بكل م��ا ف��ى ه��ذه �لأر����ض من 
ربً�  مميز�ت وعيوب، منتجة فنًا تلقائيًا، معرِّ
�لذى  و�ل��زم��ان،  �ملكان  طبيعة  عن 
ل��ه��ذ� ظ��ل �لثوب  ����ص��ت��خ��دم ف��ي��ه.. 
�ل�صعبى �لفل�صطيني، ول يز�ل رمًز� 
�لذى  و�مل���وروث  �لثقافة،  تلك  على 
حملته �ملر�أة، على عاتقها لتقاوم به 
بغري �صالح، �صوى ب�صع خيوط و�إبرة 
وقطعة من قما�ض، تثبت بها �أن هذه 
�لأر�ض �ملغت�صبة هى �أر�صها، و�أر�ض 
ولو  بعدها،  و�أحفادها من  �أولده��ا، 

كره �ملغت�صبون ذلك وحاربوه.   

من  و�لر�صق،  �لتحريرة،  غ��رزة  وتعترب 
�لثوب،  تطريز  فى  ت�صتعمل  �لتى  رز  �لغرُ �أهم 
�لتابعة  �لقرى  فى منطقة بيت حلم، وبع�ض 
�ملذهبة  �حلريرية  �خليوط  وترُعترب  للقد�ض، 
وكذلك  ��صتخد�مًا،  �لأك��رث  هى  و�ملف�ص�صة 

�خليوط �حلريرية.
نوع �لعروق

تختلف �أنو�ع �لعروق، من مكان �إىل �آخر 
كما تختلف �أماكن توزيعها، ولكل من �لتطريز 
باليد عروق خا�صة به، وكذلك �لتطريز على 
كثافة  وتتنوع  �خلا�صة،  عروقه  له  �ملاكينة، 
�ملختلفة،  �ملناطق  فى  �لثوب  على  �لتطريز 
بالتطريز  تتميز  بة  فالقرُ �آخ��ر،  �إىل  ثوب  من 
�ملًكثف ومبجموعة من �لعروق �خلا�صة بها، 
فى  �ل�صديدة  بالكثافة  وكذلك  تتكرر،  و�لتى 

�لتطريز على �ل�صدر. 
وتتميز �لعروق بالتنوع، من حيث عر�صها 
وطولها، كما �أن ثمة قو�نني، �أو �أ�صوًل تتبع فى 
و�صع �لعرق، كما �أن لكل عرق وظيفته، �لتى 
�لثوب،  فى  له مكانه  �أن  كما  فيها،  ي�صتخدم 
ولكن هذ� ل مينع من وجود جتاوز�ت؛ فمن 
�لعرق  �أن  مثاًل  عليها،  �ملتعارف،  �لأ���ص��ول 
�أجز�ء  جميع  على  يظهر  �أن  ميكن  �لفا�صل 
ز  �لثوب، وبع�ض عروق �لردفة ل يجوز �أن تطرًّ
على �جلو�نب، وعروق �لقبة، رفيعة وق�صرية، 
وقد  وطويلة،  فعري�صة  �جلو�نب  ع��روق  �أم��ا 
منفردة،  زخرفية  عنا�صر  �لقبة  على  ز  يطرَّ
ول تتكرر لتكون عرقًا، بينما ل ميكن �أن جتد 

ذلك على �جلو�نب.
�إىل    - �أ���ص��رت  كما  �ل��ع��روق -  وت��ت��ن��وع 
م��رك��ب��ة، فمنها  وع�����روق  ب�����ص��ي��ط��ة،  ع����روق 
وظيفته،  منهما  ولكل  و�لتفنيف،  �ل�صنا�صل، 
فيها  تتنوع  و�لتى  �لعري�صة،  �لعروق  وهناك 

على  وت�صتخدم  �ل��زخ��ارف،  وح��دة 
جميع �أجز�ء �لثوب، على حد �صو�ء، 
�أو  و�لأب��د�ن،  �لبيانق،  على  فتو�صع 
على �لأكمام، و�لقبة، و�لردفة، ومن 
من��اذج ه��ذه �ل��ع��روق: ع��رق �لكرز: 
�صجر  و�أور�ق  �أ���ص��ك��ال  م��ن  يتكون 
�لكرز وعرق �لوردة: يتكون من ملوى 
على  بالتناوب  تظهر  وردة  ي�صكل 
جانبيه.. وعرق عني �ل�صم�ض: ملوى 
وعرق  �ل�صم�ض..  عباد  �أزهار  يحمل 

ثوب عرو�ض بيت دجن والذى ميتاز بالكتان االأبي�ض والتطريز
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إســرائيل.. عنصـــرية ال تـنتهـى
عال �ل�سايح

ماأ�ساة �ملهاجرين �لأفارقة تتفجر فى تل �أبيب

مايو  �سهر  �أو�خ��ر  منذ  «�إ�سر�ئيل«  �سو�رع  جتتاح  عارمة  مظاهر�ت 
�ل�سرعية  غري  �لأفارقة  هجرة  ظاهرة  تفاقم  على  �حتجاًجا  �ملا�سى 
ا على عدم �تخاذ  و�لتى ز�دت ب�سكل كبري فى �لفرتة �لأخرية، و�عرت��سً
�حلد  حتى  �أو  �لظاهرة  هذه  ملنع  حازًما  موقًفا  �لإ�سر�ئيلية  �حلكومة 
منها.. مما يوؤكد �أن �إ�سر�ئيل تعانى  هذه �لأيام �أزمة جديدة من �لأزمات 

�لناجتة عن �سيا�ستها �لعن�سرية �لفا�سية �سد كل ما هو غري يهودى.



52

حياة كرمية تطبق القانون والعدل.
)معاهدة  املعاهدات  هذه  مقدمة  فى  ياأتى 
اأن  على  تن�ص  وال��ت��ى   )1951 الالجئني  حقوق 
جميع دول العامل ملزمة مبنح اللجوء فى اأرا�ضيها 
لأى اإن�ضان يهرب من بلده اإذا كان مهدًدا بخطر 
يزول  املجاعة حتى  اأو  القتل  اأو  للموت  كالتعر�ص 

اخلطر على حياته.
والت�ضديق  اإبرامها  مت  التى  املعاهدة  وهى 
عليها بعد احلرب العاملية الثانية، وكانت اإ�ضرائيل 
من اأوائل الدول التى بادرت بالتوقيع عليها. ولكن 
و�ضيا�ضاتها  الإ�ضرائيلية   لالإ�ضرتاتيجية  وفًقا 
العن�ضرية والعنف وك�ضر القوانني الدولية كاأ�ضا�ص 
ل�ضرعيتها الدولية، خرقت اإ�ضرائيل هذه املعاهدة 
اأثناء مواجهتها مل�ضكلة الأفارقة من غري اليهود و 

املهاجرين اإليها هجرة غري �ضرعية.
يعرف  ال��دوىل  املجتمع  اأن  الثانية:  احلقيقة 
قائم  دوىل  كيان  اأنها  ذاتها  اإ�ضرائيل  تعرتف  بل 
اإليها  العاملية  والهجرة  ال�ضتيطان  ثقافة  على 
اجلن�ضيات  خمتلف  ا�ضتيعاب  على  اعتادت  فهى 
ولكن �ضريطة الديانة اليهودية، ودون حتمل اأعباء 

وم�ضاكل الدول الأخرى )القارة الأفريقية(.
مرحلة  فى  ال�ضهيونية  العقيدة  وقفت  وهنا 
دولة  كونها  ب��ني  الخ��ت��ي��ار  عليها  حتتم  فا�ضلة 
غلبت  وكعادتها  ي��ه��ودي��ة..  دول��ة  اأو  دميقراطية 
ولذلك  لإ�ضرائيل،  الفا�ضية  العن�ضرية  الغريزة 
املهاجرين غري  الأف��ارق��ة  وج��ود  اأن  تزعم  ب��داأت 
القومى  الأمن  تهدد  موقوتة  قنبلة  ميثلون  اليهود 
ومكونات املجتمع الإ�ضرائيلى والهوية الوطنية!!!.

تيار اليمني واليمني املتطرف )املتع�ضب لكل 
اأن  اعترب  اإ�ضرائيل  فى  يهودى(  اإ�ضرائيلى  هو  ما 
وجود هوؤلء الأفارقة غري اليهود وغري ال�ضرعيني 
نتنياهو  وح��دد  ال��دول��ة!!  ج�ضد  ف��ى  �ضرطان  ه��و 
ال�ضرعى لبالده  الت�ضلل غري  اأن هذا  خماوفه فى 
اإ�ضرائيل  طابع  لإلغاء  يوؤدى  قد  الأفارقة  قبل  من 

كدولة يهودية دميقراطية.. واأيَّد هذا التيار وزير 
العدل الإ�ضرائيلى يعقوب نعمان بقوله: اإنهم وباء 

وطنى.
احلكومة  ت��راه��ا  كما   - الأم��ن��ي��ة  اخل��ط��ورة 
الإ�ضرائيلية والكثري من ال�ضهاينة -  جاءت من 
ي�ضكنون   �� ب��الآلف  وهم   �� املهاجرين  ه��وؤلء  كون 
اإي��الت  ا  خ�ضو�ضً للمدن  اجلنوبية  ال�ضواحى 
يتخذون  وامل��اء..  للكهرباء  تفتقر  بالية  �ضقق  فى 
ال�ضيارات والطوابق التحتية ملحطات الأوتوبي�ضات 
واحلدائق العامة ماأوى لهم.. يبحثون �ضباًحا عن 

العمل ول يجدون قوت يومهم.
ارتفاع  الإ�ضرائيلية  احلكومة  اأرج��ع��ت  ب��ل 
اأنها من  ا  �� خ�ضو�ضً ن�ضبة اجلرمية فى جمتمعها 
اأكرث الدول اأمًنا بالن�ضبة للحياة الجتماعية على 
املهاجرين..  ه��وؤلء  وج��ود  اإىل   �� اأوروب���ا  م�ضتوى 
ا  وخ�ضو�ضً الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ون  اع��ت��ربه��م  وب��ال��ت��اىل 
الفقراء منهم قنبلة داخل اأحيائهم، وقد يقومون 
باأى من الأعمال الإجرامية كى يح�ضلوا على حق 

العي�ص.
حيث  القت�ضادية  للخطورة  بالإ�ضافة  هذا 
املال  وراأ�����ص  الأع��م��ال  اأ���ض��ح��اب  معهم  يتعامل 
يتجاوز  فال  للغاية  بخ�ضة  عاملة  اأيدى  اإنهم  على 
الأجر اليومى لأى عامل منهم اأكرث من 2 يورو.. 
وجندهم بو�ضوح فى قرية بيالك باجلنوب والتى 
بها عدد كبري من املزارع، وهو ما يوؤثر على الأيدى 

العاملة فى اإ�ضرائيل.
ومن جانب اآخر اعتادت اإ�ضرائيل اأن ت�ضتورد 
الزراعة  فى  للعمل  اأجنبى  عامل  األف   30 حواىل 
والبناء.. ول يخفى على البع�ص اأن ذلك يتم وفًقا 
لتفاقيات وم�ضالح متبادلة بني اإ�ضرائيل والدول 
املوردة لهذه العمالة، وبالتاأكيد فاإن تلك الهجرة 
وعلى  ذلك،  على  �ضلبى  ثاأثري  لها  ال�ضرعية  غري 

العمالة الإ�ضرائيلية ذاتها.
ة  وق���د زاد الأم����ر خ��ط��ورة ب��ع��د زي����ادة ح��دَّ

املهاجرين  اأع��داد  تزايد  مع  امل�ضكلة  ب��داأت 
ال�ضودان  وجنوب  اأريرتيا  من  اأغلبهم   �� الأفارقة 
عددهم  يتزايد  حيث  ال�ضابق،  العقد  نهاية  فى   ��
مهاجر  األ���ف   70 اإىل  ال��ي��وم  و���ض��ل  كبري  ب�ضكل 
تقريًبا - 13 األًفا فقط خالل عام 2011- جاءوا 
الأو�ضاع  خطورة  من  وهرًبا  والعمل  للرزق  طلًبا 
حق  ف��ى  الأم����ل  ولتحقيق  ب��الده��م  ف��ى  ال�ضيئة 
اللجوء لإ�ضرائيل.. ف�ضاًل على احتياج �ضوق العمل 
ا  خ�ضو�ضً ب�ضدة،  الرخي�ضة  للعمالة  الإ�ضرائيلى 
بعد اأن فقد الكيان ال�ضهيونى العمالة الفل�ضطينية 
جراء ال�ضيا�ضات العن�ضرية .. والتى اعتمد عليها 

القت�ضاد الإ�ضرائيلى ملدة تزيد على 25 عاًما.
عن  البحث  ب��داأ  الأزم���ة  ه��ذه  م��ن  وللخروج 
بديل لالأيدى العاملة الفل�ضطينية، وكان احلل فى 
ا�ضترياد العمال الأجانب �ضمن اتفاقيات وا�ضحة 
منهم  ال�ضتفادة  من  ن  متكِّ ولكن  توطينهم  متنع 

فى العمل القت�ضادى لأق�ضى مدى. 
من جانب اآخر �ضاهم �ضوء الأحوال املعي�ضية 
اجلنوبية  ا  خ�ضو�ضً اأفريقيا  دول  من  الكثري  فى 
اأح��وال  وتهديد  املتوا�ضلة  والنق�ضامات  منها، 
املواطنني بها من جوع وفقر وقتل، وتعميق الفجوة 
�ضيا�ضة  نتيجة  الفقرية  وال��دول  الغنية  الدول  بني 
اأبناء  م��ن  ال��ك��ث��ريون  فكر  الراأ�ضمالية،  العوملة 
�ضاآلتهم  ووج��دوا  الهجرة..  فى  ال�ضمراء  القارة 
فى الهجرة لإ�ضرائيل حتى لو كانت بطريقة غري 
اتخاذها  اأو  اإليها،  اللجوء  بهدف  �ضواء  �ضرعية 
وقد  الأوروب��ي��ة..  ال��دول  لإح��دى  لالنتقال  معرًبا 
توافر  ي���ري���دون،  م��ا  حتقيق  ف��ى  ه����وؤلء  ���ض��اع��د 

الع�ضابات التى تخ�ض�ضت فى هذه املهمة.
اإ�ضرائيل  معاجلة  كيفية  عن  احلديث  وقبل 
اإىل  الإ���ض��ارة  ينبغى  لها،  وروؤيتها  الق�ضية  لهذه 
الدولية  العالقات  اأن  اأولهما:  هامتني  حقيقتني 
ل��ع��دي��د من  وف��ًق��ا  امل��ع��ا���ض��ر  ال��ع��امل  ف��ى  تت�ضكل 
العامل  يعي�ص  مبوجبها  والتى  الدولية  املعاهدات 

عزل طبى للمهاجرين واإجراءات وح�شية ال تنتهى ترحيل املهاجرين من جنوب ال�شودان مقابل األف يورو
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ل  فمن  املت�ضللني،  ع��دد  م��ن  يقلل  ق��د  الفا�ضل 
فعل  ي�ضتطيع  م�ضر  طريق  عن  الدخول  ي�ضتطيع 
ذلك عن طريق الأردن.. اأما م�ضاألة اإقامة معتقل 
اًل فى  جماعى ي�ضم ال��70 األف لجئ فلن يكون فعَّ

حالة دخول اإ�ضرائيل املزيد منهم.
اأن  فى  نتنياهو  ف�ضل  فقد  ذلك  على  ف�ضاًل 
يقنع الإ�ضرائيليني من �ضكان الأحياء الفقرية باأن 
والقت�ضادية  الجتماعية  م�ضاكلهم  اأ�ضباب  كل 

م�ضدرها املهاجرين الأفارقة. 
فهى  فرن�ضا  لي�ضت  اإ�ضرائيل  ف��اإن  بالطبع.. 
ول  املالية  امل�ضاعدات  من  الكثري  متنح  ل  دول��ة 
البطالة..  من  اأ�ضهر   3 بعد  م�ضاعدة  اأى  متنح 
الالجئني  ط���رد  ف���ى  ا���ض��ت��ح��ال��ة  ه��ن��اك  اأن  اإل 
بالتاىل  و  وقانونًيا،  ر�ضمًيا  لدولتهم  واإعادتهم 
الكثري  وت��وف��ري  بالعمل  لهم  ال�ضماح  م��ن  فالبد 
تتوقف  اأن  تطلَّب هذا  واإن  لهم حتى  الفر�ص  من 
للعمل فى  العمال الأجانب  ا�ضترياد  اإ�ضرائيل عن 
الزراعة والبناء.. كل هذا بهدف اأن يعي�ص هوؤلء 
املهاجرين بكرامة ويتخطوا حاجز اخلوف واللغة 

ول ي�ضبحون جمرمني.
املتحدة  الأمم  مندوبو  ال���راأى  ه��ذا  د  ع�ضَّ
اأن  راأوا  وال��ذي��ن  احلقوقيني  الن�ضطاء  وبع�ص 
اإ�ضرائيل ف�ضلت فى امتحان اللجوء ب�ضبب �ضيا�ضتها 
العن�ضرية جتاه غري اليهود، والذى ظهر جليًّا فى 

تعامالتها مع الالجئني الفل�ضطينيني.
بل اإن بع�ضهم لفتوا انتباه العامل فى نداءاتهم 
العن�ضرية �ضد  اإ�ضرائيل تعترب رائدة فى  اأن  اإىل 
ال�ضود، واأن هذه الظاهرة تتجاوز املهاجرين غري 
)الفال�ضا(  اأثيوبيا  يهود  حتى  لتطال  ال�ضرعيني 
ومتتعوا  قانونى،  ب�ضكل  اإ�ضرائيل  دخلوا  الذين 

باجلن�ضية وكانوا من دعائم دولة اإ�ضرائيل.
جماىّل  ف��ى  ذروت��ه��ا  العن�ضرية  بلغت  لقد 
حكومية  مدر�ضة  رف�ضت  حيث  والتعليم  ال�ضحة 
ا�ضتقبال 80 طالًبا فى ال�ضف الأول البتدائى من 

يهود الفال�ضا.

الأعمال  بع�ص  ف��ى  ح�ضرهم  بجانب  ه��ذا 
الب�ضيطة مثل كن�ص ال�ضوارع وتنظيف دورات املياه، 
ويرجع هذا من وجهة نظرهم لعامل الت�ضكيك فى 

يهودية هوؤلء الأفارقة.
الداخلية  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ى  ف�����الإج�����راءات 
الإ�ضرائيلية جتاه هوؤلء الأفارقة املهاجرين جعلت 
لهم  تعطى  فقد  لجئني،  ولي�ص  م�ضاجني  منهم 
العي�ص  بحق  يتمتعون  مبوجبها  حماية(  )وثيقة 
فقط دون حق العمل اأو الرعاية ال�ضحية على اأن 
بحملة  قامت  كما  �ضهر..  كل  الوثيقة  هذه  جتدد 
اعتقال للمهاجرين بداأتها باعتقال اأكرث من األف 
�ضاحل  م��ن  األ��ف��ني  ونحو  �ضودانى  مهاجر  و500 
العاج متهيًدا لرتحيلهم وذلك عقب تلقيها ال�ضوء 

الأخ�ضر من املحكمة.
جوية  رحلة  ب��اأول  بالفعل  اإ�ضرائيل  وب���داأت 
لرتحيل املهاجرين القادمني من جنوب ال�ضودان 
مهاجر  كل  ومنحت  يونيو..   18 فى  بالدهم  اإىل 
وافق طواعية على الرتحيل األف يورو للبالغ و400 

يورو لكل طفل.
هذه كانت البداية ول نعرف ما �ضوف ينتهى 
عر�ص  �ضاربة  اإ�ضرائيل  �ضتظل  وهل  الأم��ر؟  اإليه 
بالأمم  عليها  املن�ضو�ص  باملعاهدات  احل��ائ��ط 
اإلزامى من  اأو  اإجراء عقابى  اتخاذ  املتحدة دون 

قبل الأخرية جتاه هذا الكيان العن�ضرى؟.
بقراءة التاريخ القريب )عمر اإ�ضرائيل( لن 
الكيان  هذا  فى  العن�ضرية  واأ�ضكال  �ضور  تنتهى 
ال�ضهيونى،  الفكر  بالأ�ضا�ص  ت�ضكل  فالعن�ضرية 
حتقيق  هو  اأه��م  هدًفا  اأمامها  ت�ضع  فاإ�ضرائيل 
ت�ضعه  بل  بو�ضوح  ه��ذا  وتعلن  اليهودية  ال��دول��ة 
فى  وهى  الفل�ضطينية،  بالدولة  لالعرتاف  �ضرًطا 
والعن�ضرية  العنف  متار�ص  ذل��ك  حتقيق  �ضبيل 

وال�ضطهاد لكل ما هو غري يهودى �ضهيونى.

اجلماهري  وقيام  الكني�ضتى،  اليمينى  اخلطاب 
ي�ضودها  الأف��ارق��ة  �ضد  مبظاهرات  الإ�ضرائيلية 
النفايات  �ضناديق  فى  النريان  واإ�ضعال  العنف 
تواجدهم..  اأماكن  على  حارقة  زجاجات  ورم��ى 
حلول  اإي��ج��اد  ف��ى  بالتق�ضري  احل��ك��وم��ة  وات��ه��ام 

جذرية لهذه امل�ضكلة.
فقد وجدت احلكومة الإ�ضرائيلية نف�ضها فى 
اأقيم  الذى  الوطنى  املوؤمتر  بعد  ا  خ�ضو�ضً م��اأزق 
نهاية �ضهر مايو املا�ضى حول م�ضاألة الهجرة غري 
بحًثا  الأفريقية  الدول  من  اليهود  لغري  ال�ضرعية 

عن كيفية الق�ضاء على هذه الظاهرة. 
واتفق   - الإ�ضرائيلية  رئي�ص احلكومة  واأرجع 
فى  حدث  ما  -اأن  ال�ضيا�ضة  رج��ال  من  كثري  معه 
الدول  اأك��رب  م�ضر  وبخا�ضة  العربى  الربيع  دول 
تعد  وال��ت��ى  لل�ضكان،  وت��ع��داًدا  م�ضاحًة  العربية 
الدول  من  �ضواء  للمهاجرين  الأ�ضا�ضية  البوابة 
العربية اأو الإفريقية لإ�ضرائيل، كان له اأكرب الأثر 
فقدان  بعد  ا  خ�ضو�ضً الظاهرة،  هذه  زي��ادة  فى 
احلكومة امل�ضرية ال�ضيطرة على بوابتها ال�ضرقية 

بًرا وبحًرا وجًوا.
احلكومة  رئي�ص  به  وعد  ما  اأول  فاإن  ولذلك 
فا�ضل  ج���دار  ب��ن��اء  ف��ى  ال��ب��دء  ه��و  الإ�ضرائيلية 
طوله  يبلغ  الإ�ضرائيلية  امل�ضرية  احل���دود  على 
و  احل���دود..  ق��وات  تعزيز  م��ع  تقريًبا،  ك��م   250
هذه  م��ن  للحد  ال��ق��رارات  م��ن  جمموعة  ات��خ��اذ 
تقبل  التى  املوؤ�ض�ضات  بغلق  كالتهديد  الظاهرة 
مع�ضكر  واإقامة  ال�ضرعيني،  غري  املهاجرين  عمل 
عليهم  للقب�ص  كمحاولة   باملعتقل  اأ�ضبه  جماعى 

وجتميعهم قبل ترحيلهم.
قبوًل  نتنياهو  وع���ود  ت��ل��ق  مل  ذل���ك  ورغ���م 
ا  خ�ضو�ضً الإ�ضرائيلية  الأو�ضاط   فى  جماهريًيا 
ممثلى  ومنهم  الكني�ضت  اأع�ضاء  بع�ص  قبل  من 
والذين  وامل�ضاواة،  لل�ضالم  الدميقراطية  اجلبهة 
للتهدئة  حماولة  جمرد  نتنياهو  وعود  فى  وجدوا 
ولي�ص حلل امل�ضكلة  وبرروا ذلك باأن بناء اجلدار 

�شياج اأمنى على احلدود مع م�شرمتار�س اإ�شرائيل اأب�شع درجات التفرقة العن�شرية �شد املهاجرين
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والف�ضح  التمرد  اأ�ضكال  من  �ضكلاً  امل�ضتلب  الوطن 
متما�ضك،  تعبريى  �ضياق  عببر  املعلن  والببرفبب�ببض 
ال�ضعبى  اخلطاب  بداخل  ما  يوظف  هنا  والكاتب 
من معنى البيت كاأمن و�ضكن فيزلزل هذا ال�ضعور 
القوى بالأمان ليخد�ض الق�ضرة ال�ضطحية ال�ضاكنة 
تعددت  واإن  وال�ببضببتببلب  الفقد  جلببوهببر  و�ببضببولاً 
ا فى  اأ�ضبابه، وهو ما ي�ضخ�ضه ب�ضورة اأكرث حتديداً
ن�ض )املتطاير(، وفيه يعالج القا�ض فكرة النتظار 
املطلوب،  يحقق  ل  طببابببور،  فببى  طببويببلاً  والببوقببوف 
فينف�ضل ال�ضخ�ض عن واقعه ويقع �ضحية التخاذل 

املميت.
لي�ضان�ض  على  حا�ضل  ق�ضتنا  بطل  "عمر" 
عرف  نف�ضه  الوقت  فى  لكنه  تاريخ،  ق�ضم  الآداب 
ا  ا�ضاً نقَّ ليعمل  النا�ض  بلد  و"البهدلة" فى  التغرب 
لل�ضغل،  يفقد حما�ضته  اأن  دون  ا  اأو حداداً ا  مبلطاً اأو 
ول ينتبه فى وقفته بطابور اخلبز اليومى اإنه يفقد 
من  اختطفها  حلظة  فببى  اإل  كرامته  مببن  الكثري 

الزمن ليعاود ال�ضعور باآدميته امل�ضتلبة.
حالة  ا�ضتنكار  عببن  يعلن  �ببضببردى  نبب�ببض  هببو 
الوقوف  من  النعتاق  فى  والرغبة  اململة،  النتظار 

املوؤ�ضف، بل اآدمية فى طابور العي�ض.
يكت�ضف "عمر" اأن ثمة رغبة فى الثورة على ما 
يحدث له من قلة قيمة ومن تدجني يومي؛ فينتظر 
املطر.. هو متاأكد من اأن هذا املطر قادم ل حمالة 
م�ضاحة  ولتت�ضع  به،  علقت  التى  الأتربة  كل  ليغ�ضل 
كادت  ، حتى  اأ�ضرته طويلاً انتظرتها  التى  ال�ضم�ض 
معنى  بكل  فا�ضل  م�ضروع  اإىل  تتحول  اأن  حياته 
الكلمة.. �ضندرك فى هذا الن�ض ما ي�ضربه امل�ضهد 
الذى  املطر  بانتظار  العجز  لدح�ض  حماولة  من 

ينهى �ضنوات اجلفاف.
العبث  مببن  حلببالببة  اأبببطببالببه  النببتببظببار  ي�ضلم 
يببحببرر الكتاب  والببلمببعببنببى، هبببذا هببو قبببدرهبببم.. 
�ضوب  ببا  راأ�ببضاً ويتوجهون  العنعنات  مببن  خطابهم 

هدفهم فى ف�ضح الظلم وتعرية الف�ضاد، وح�ضب ما 
هو متداول فاإن الظلم ل ي�ضبب ثورة بل الإح�ضا�ض 
النتظار  ملل  من  �ضمخ  حممد  اأبطال  توجع  بببه.. 
فى طوابري العي�ض، ووجه ب�ضرنا نحو ال�ضيد الذى 

يت�ضلل فى هدوء ليمتلك البيت مبا فيه.
اأجمل  من  اأعترها  والتى  )تببك(  ق�ضة  وفببى 
املتما�ضك،  اجلببمبباىل  ملعمارها  القا�ض؛  كتب  مببا 
التوغل  على  وقدرتها  النا�ضع،  الفكرى  وخطابها 
مل�ضافات غائرة فى الوعى اجلمعي، ي�ضدنا القا�ض 
التقاط �ضورة فى فرتة  بفكرته الذكية نحو حلظة 
تاريخية معينة، واملده�ض اأن فعل اللتقاط الذى قد 
ل ي�ضتغرق �ضوى ثانية من الزمن ي�ضري اإىل حتولت 
اإنها  ال�ضميم..  فى  امل�ضرية  الأ�ضرة  عميقة م�ضت 
حماولة لتثبيت اللحظة املراوغة، غري اأن تفاعلت 

الواقع تبدد الأمنية. 
ولعل ق�ضة )�ضاعة العائلة( من الأعمال التى 
ترتبط اإىل حد كبري مبفهوم الن�ض ال�ضيكولوجي، 
الفن  فى  اأ�ضا�ضى  �ضيء  اإىل  هنا  اأ�ضري  اأن  واأحببب 
ترتك  نبب�ببضببو�ببض  ثببمببة  اأن  مبعنى  الأثبببببر،  قبببوة  هببو 
باأنها لبت داخلك رغبة ما كنت  ا  ا قوياً تاأثرياً لديك 
عن  فتبحث  الأخرى  اأما  واحدة،  هذه  ت�ضت�ضعرها، 
ه الن�ض لك من مادة  الفائدة اأو القيمة، اأى ما قدمَّ
معرفية اأو قدرة اأكرث على الفهم وا�ضتب�ضار الأمور، 
وقد ميتزج العن�ضران فاإذا بالأثر ينبع من الفائدة، 
املتلقى فيتحرك  الفائدة بظللها على  تلقى  اأن  اأو 
قلبه اأو ي�ضعر بخفة روحه وهنا يحدث الأثر الفنى 

املطلوب.
تعالوا ل�ضاعة العائلة.. ماذا قدمت؟

الراوى هنا هو الوريث، وهو مقتنع كل القتناع 
للحظة  ولو  للت�ضكيك  املجال  ول يرتك  مبا ميتلكه، 
اأن يببكببون الببببراوى هببو قناع  واحبببببدة.. هببل ميببكببن 
النرة  تلك  الق�ضة  امتداد  على  نلحظ  الكاتب؟ 
ال�ضعور  وكذلك  بال�ضاعة،  حتيط  التى  املتباهية 

القوى باأثرها فى حياته.

اأفق �ضردى جديد يحاول اأن يعر ب�ضدق عن 
الوجع الذى اأ�ضاب الذات وتاآكل الطبقة املتو�ضطة 
مقتل  فى  �ضربت  وقد  الكاتب،  اإليها  ينتمى  التى 

خلل حقبة مظلمة من تاريخ م�ضر.
الإن�ضانية  الببعببلقببات  اإنببتبباج  يعيد  ل  الكاتب 
بنف�ض درجة حتققها فى الواقع بل يدفعها اإىل اآفاق 
ممتلئة بالأ�ضئلة املحرية، ذلك اأنه ميتلك ف�ضيلة اأن 
العبارات  �ضجيج  مواجهة  فى  ا  بليغاً ا  �ضمتاً ي�ضمت 

الراقة والألفاظ امل�ضمتة. 
موا�ضفات  على  متمرد  قا�ض  �ضمخ  حممد  اإن 
من  بالكثري  جتربته  يد�ضن  وهببو  اجلاهز،  الق�ض 
الن�ضو�ض التى حتفل بعطاءات واعدة و انقطاعات 
وال�ضخ�ضيات  املبباألببوفببة  ال�ضرد  حببالت  عببن  فنية 
غيبة  فى  امل�ضكوكة  باملواعظ  تتاأنق  التى  احلكيمة 
اإىل  وت�ضعى  القهر  من  بالنعتاق  حتلم  التى  القوى 

التحرر.
بباح فببى جمموعتيه  هببو قببا�ببض مببوهببوب وفبب�ببضَّ
فلدى  النعناع"،  و" ل�ضع  ال�ضم�ض"،  بلون  "م�ضاحة 
ي�ضقط  ل  ترميز  على  تتكئ  �ضردية  خطة  القا�ض 
ما فى امل�ضهد الذى يلتقطه من واقعيته بل ي�ضفى 
)ال�ضيد(،  فى  جند  كما  ا  �ضيقاً ببا  دللببياً ا  بعداً عليه 
وهى ق�ضة تبدو ذات م�ضتويات من القراءة تف�ضى 
الآخر  واقتحام  بالظلم  الإح�ضا�ض  جببذور  اإىل  بنا 
البطل الذى ر�ضد درجات تنازلته فى  خ�ضو�ضية 
ا حتى  ا ف�ضيئاً مواجهة قب�ضة ال�ضيد، وهو يت�ضلل �ضيئاً
فى  تتمثل  �ضرية  ر�ضوة  مقابل  له  كله  البيت  يكون 

بع�ض املال.
امل�ضهد ينتقل باإيقاع راك�ض حيث يفرط البطل 
ا دون التنبه خلطورة ما هو  ا رويداً فى اأ�ضيائه رويداً
مقدم عليه حتى ي�ضل اإىل درجة التخاذل الكامل، 

املتمثل فى �ضرب البن.
يطرح هذا التماهى بني الواقع العيانى وبني ما 
نفهمه من ترميز ن�ضى ي�ضتح�ضر ب�ضكل ما �ضورة 

حممد مشخ.. 
مقاومة الصمت وتعرية الزيف

�ســــمري  الفــــيل
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امل�ضتقبلية، فى حني اأن ل اأحد يواجهنا باحلقيقة؟ 
فى املحاولة الوحيدة التى يحاول فيها الراوى 
ال�ضاعة،  اأجببزاء  تتفكك  لدقاتها  احلياة  يعيد  اأن 
جوفها  مببن  يخرج  الأب  وكببباأن  بانقبا�ض  وي�ضعر 
كون  من  يحذرنا  اأن  الكاتب  يريد  فهل  لي�ضفعه.. 
وبل  جمبببردة  احلقيقة  على  التعرف  مببن  خوفنا 
تزييف هو الذى اأدى بنا اإىل ما نحن فيه من مذلة 
لذاته  منا  كل  يوجهه  اأن  اأحب  �ضوؤال  ومهانة؟ هذا 
واإرثه الذى يجره وراء ظهره حني يذهب اإىل حمل 
ت�ضليح ال�ضاعات يواجهه الرجل باحلقيقة عارية، 
ل  لكنه  قوية  ا  دفوعاً ويبدى  يببده،  فى  ي�ضقط  وهنا 
ميتلك القدرة على العرتاف بالواقع، لذا كان دالاً 
ا من الكاتب اأن ي�ضعى بطله اإىل و�ضع ال�ضاعة  وموفقاً

على اجلدار حتى لو كانت تالفة اأو ل دور لها.
النف�ضي..  اإيقاعه  ي�ضبط  الببذى  ال�ضيء  اإنها 
يف�ضى  منها  كببل  دللت  ثببلث  اإىل  ن�ضل  وهببنببا 
ا  اأخرياً البطل هنا يدرك  اأن  الأوىل  الدللة  للآخر، 
اإرثه لكنه يحافظ عليه بحكم  خواء ول جدوى من 
ا حلنني قدمي ل ميكن التخل�ض منه. العادة اأو نظراً

من  بالكثري  متتلئ  حياتنا  اإن  الثانية:  الدللة 
لتحتل  تت�ضلل  فهى  مواجهتها  ن�ضتطيع  ول  الأوهببام 
اأن  دون  خطواتنا  فتعرقل  اأيامنا  ن�ضيج  فى  ا  حيزاً

ا. منلك لها رداً
الدللة الثالثة: اأن الوعى هو العن�ضر الوحيد 
القادر على اإنقاذنا من م�ضائرنا املرتدية وعلينا اأن 

منتلك هذا الوعي.

ولنتوقف اأمام ما متثله ال�ضاعة.. هل هو حديث 
عن الزمن؟ وهل تبدو ال�ضاعة بكل اإرثها التاريخى 

معطلة للراوى دون اأن يدرك ذلك؟ 
كامل  عببامل  اإىل  الببراوى  عند  ال�ضاعة  تتحول 
ب  باأنها  �ضعوره  من  يتاأكد  ما  وهببو  احللم،  فيه  مبا 
اأى ال�ضاعة ب عامل مهول اأقرب للمدينة.. ي�ضري فى 
.. فهل  اأزقتها و�ضوارعها ليتتبع ال�ضاطر ح�ضن مثلاً
ل  اأو  اإىل خواء  اأف�ضى  احللم  اأن هذا  القول  ميكن 

معنى مثل؟ 
التفكري فريى  ا �ضيء من  اأحياناً الراوى  ينتاب 
اأن ال�ضاعة ميكن اأن تدق، فهو ينتظر تلك املعجزة 
ا، فهل ميكن اأن تكون ال�ضاعة  التى لن تتحقق قطعاً
العتيقة هى اإرثنا العربى الذى يعطل كل م�ضاريعنا 

حممد �شمخ فى اأحد الندوات
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مالك ال ي�سحك

اأخ��ف��ى ع��ن��ك ذن���وب���ى، واأال  اأن  ح���اول���ُت، 
ي�شلك عنها �شيء، 

اأح��د حمبيك  يعلمها  اأال  اأج��اه��د  فكنت 
وكنت  ال��ع��اب��ري��ن،  ح��ت��ى  اأو  زوارك،  اأو 
لي�س  اأن  اأطمئن،  حتى  واأبتعد،  اأبتعد، 
اأحد منهم يرانى، لكنى كنت اأجد مالًكا 
ي�شحك، وي�شري من  بعيد، ويتوعدنى 
كنت  م�شرًعا..  وينطلق  �شيخربك،  اأن��ه 
ذنبى..  واأت��راج��ع عن  واأرت��ب��ك،  اأتلجلج، 
واأت�����ش��ورك، وق���د وق���ف امل���الك اأمامك 

يخربك، ويتغري وجهك. 
من  ال�شديد  بالغيظ  �شاعتها  اأ�شعر     
ه��ذا امل���الك، واأخ��ت��ب��ئ ل��ه، وم��ا اأن اأملحه 
اأج��رى خلفه، وه��و يجرى،  عائًدا حتى 

يهرب منى، وي�شحك.
االإعياء،  م���ن  ن��رمت��ى  ح��ت��ى  ن��ت��وق��ف  ال 
فاأهدده  باأنى لن األعب معه مرة ثانية، 
������َد ىل،  اأكَّ اإن ظ���ل ي���خ���ربك.. وع��ن��دم��ا 
اختفى  ثانية،  يفعلها  ل��ن  اأن��ه  واأَق�����َش��م، 
الأيام طويلة.. اأدركُت اأنك قد علمَت ما 
يقف  كبرًيا  مالًكا  وراأي��ُت  عليه،  اتفقنا 

من بعيد، وال ي�شحك. 

قصـــــص
حممد �سمخ

رمبا مل تقل الق�ضة كل ذلك، وقد تكون قالت 
بع�ضه، اأو امتنعت تاركة لنا املجال للجتهاد غري اأن 
ال�ضيء املوؤكد اأن "�ضاعة العائلة" ل ميكن اأن يعتمد 
مند�ض  املعنى  وهببذا  بدورها،  تقوم  ل  طاملا  عليها 
ال�ضيا�ضة والقت�ضاد  ال�ضطور، ي�ضلح فى  ثنايا  فى 
الدميقراطية  ق�ضايا   فى  وي�ضلح  الجتماع،  وعلم 
وحماولت التوريث، وانحناء املفاهيم القدمية على 
جنروؤ  اأن  دون  اليومى  بالقهر  لن�ضعر  حتى  حياتنا 

حلظة على التخل�ض من اأوهامنا.
"م�ضاحة  اأجنز حممد �ضمخ جمموعته الأوىل 
بلون ال�ضم�ض" �ضنة 1999، وجمموعته الثانية "ل�ضع 
طول  بعد  علينا  يخرج  ثم   ،2003 �ضنة  النعناع" 
قليلة  اأ�ضابيع  منذ  �ضدرت  ثالثة  مبجموعة  �ضمت 
يتخفف  وفيها   ،2012 �ضنة  البنف�ضج"،  "ي�ض  هى 
ا من اأوجاع ال�ضيا�ضة وانك�ضارات الواقع ليقدم  كثرياً
ا�ضتح�ضار �ضورة  تت�ضابك مع ال�ضوفية فى  جتربة 
الأب الراحل عر ن�ضو�ض منف�ضلة مت�ضلة، تتميز 
جمالية  وبقيمة  الإح�ضا�ض،  ورقببة  اللغة،  ب�ضفافية 
اأعببلببى هببى الببتببحببرر مببن حبببدود الببزمببان واملكان، 
تتوالد  حيث  ال�ضدية  الثنائيات  على  والتببكبباء 
ا  الروؤى والت�ضورات من خلل م�ضاهد تعالج اأفكاراً
�ضرمدية مثل املوت واحلياة واحلرية والتوق للعدالة 

الب�ضرية.
لواعج  ت�ضم  التى  التجربة  اأن هذه  راأيى  وفى 
ترتبط  احلنني  ومناخات  ال�ضدر  ونفثات  النف�ض 
ا "ن�ضو�ض احلنني"  مبا ميكن اأن نطلق عليه جتاوزاً
وقلة  بالعجز  تت�ضم  التى  اأيامه  الكاتب  يغادر  حيث 
احليلة والياأ�ض ليعي�ض فى زمن ما�ض كان ي�ضعر فيه 

بالطماأنينة وراحة البال و�ضفاء الذهن.
هو يقاوم القبح بتلك ال�ضور التى ترى، فتعرث 
ورونق،  بهجة  من  تخلو  ل  لكنها  حزينة  نرة  على 
الزاهية..  للخ�ضرة  واأقببانببيببم  �ضوء  وارت�ضاحات 
ا واملراأة  ذلك اأن احلياة ب برغم عرثاتها ب جميلة جداً

مو�ضيقى، بتعبري الكاتب.
"كانفاه"،  "�ضيكريه"،  الريد" ،  "�ضاعى  فى 
"نعناع" ، ن�ضو�ض تبدو  اأبي"،"م�ضباح"،  "�ضمت 
حد  فتبلغ  تت�ضاعد  مغلقة  حكى  ك�ضرة  لر�ضاقتها 
الرثثرة  حلالة  موؤجل  اعتذار  اإنها  البعيد..  الأفببق 
بكل  امل�ضرى  ال�ضيا�ضى  امل�ضهد  فببى  تبدت  التى 
من  كان  فما  املتاأخرة  وثورته  وهزائمه  انك�ضاراته 
ملاحية  بكل  البنف�ضج"  "ي�ض  يتلو  اأن  اإل  القا�ض 
الن�ضو�ض واإيجازها والقب�ض على عنا�ضر احلكمة 
امل�ضفاة التى تبوح بكل ما لم�ض الفوؤاد وا�ضتقر فى 

الوجدان.
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ُتقبل، ويقبل معك النهر...
واأنا جال�س فى املقهى قبالة النهر، 

وبجانبى مقعد خاو.. جتل�س اأنت، وميتد 
تداعبه  �شافًيا،  رق��راًق��ا،  اأمامنا،  النهر 
النهر،  وي�شحك  ويداعبها،  الن�شمات، 
 . نلعب.  هيا..  وت��ق��ول:  ت�شحك،  واأن��ت 
اأنت  وت��ت��م��دد  بجانبى،  النهر  فيجل�س 

اأمامنا تداعبك الن�شمات وتداعبها. 
اأ�شحك معكما، واأقول: هذا دورى اأنا..

�شاحب  اأن  ل��درج��ة  ال��ل��ع��ب��ة،  اأعجبتنى 
املقهى ا�شتغرب من مالحمى، وبجانبى 

اأحدكما، فى املقعد اخلاوى.
.......

ت�سحك ..؟!

�شمعُتها"،  "�شمعُتها  ل���ك:  ق��ل��ُت  كلما 
التهتم. 

ُتظهر  اأن  وتو�ِشك  غا�شًبا،  ك��ان  وجهك 
الع�شا من خلف ظهرك،  
كنت ت�شاأُل: "اأ�شليت ..؟!"

فاأق�شم اأنى �شليت. 
..؟!" اخلطبة  "اأ�شمعت 

فاأق�شم اأنى �شمعتها �شمعتها. 
باأنى تركته،  اأبلغك  اأن  �شاحبى  تاأكدُت 

و�شعدُت مئذنة امل�شجد،
احلروف،  على  وت�شغط  وت�����ش��األ،  تعود 
واأملح ظال من وراء ظهرك، فاأق�شم اأنى 

�شمعُتها �شمعُتها .
اختفى ال��ظ��ل م��ن ورائ���ك ف��ج��اأة، الأرى 

الع�شا تظهر من فوق راأ�شك،  
واأنت تقول:" نعم �شمعتها، �شمعتها جيًدا، 

الأنك كنت بجوار امليكروفون".
 ت�شحك االآن ..؟!

 ا�شحك .
.......

امل�سبحة

 ت��ذك��رُت��ه��ا، ال���ش��يء غ��ريه��ا ك��ان اأمام 
اأبى لي�شحكنى، اإن اأراد اأن ي�شاحكنى 

بعد )علقة( منه..
كان ياأتى بها من دوالب قدمي ورثه 

عن اأبيه.
اأبحُث  نف�شه،  ال���دوالب  اإىل  اأ���ش��رع��ُت 
عنها، وجدُتها بني طيات ما بقى من 

�شراويل اأبى،
كورُتها.. اأطبقُت كفّى عليها، كما كان 

يفعل.
فتحُت  ع���ي���ن���ّى،  اإح�������دى  اأغ���م�������ش���ُت 
االأخرى فيما بني اإبهامّى - كما كان 

يطلب منى- ويقول:
ب�س... هنا.

ينقلب  حباتها  اخ�����ش��رار  اأرى  ك��ن��ُت 
ن����وًرا خفيًفا  ك��ف��ّي��ه؛  ف��ى عتمة  ن����وًرا 
ب�شرى  مي�شح  الفرا�شات،   كاأجنحة 
كماء الورد، واأ�شم - حلظتها - رائحة 
باردة،  تهر�س اأنفى، تدغدغه، اأ�شحك 
اأبى، اأطلب منه  فى احلني وي�شحك 

اأن يعيد، ويعيد.
ح���ددُت عينى ف��ى عتمة ك��ف��ّى، مل تر 
�شيًئا؛ ال اخ�شراًرا، وال نوًرا كاأجنحة 

الفرا�شات مي�شح عينى،
وال رائحة تهر�س اأنفى وتدغدغه..

اأغم�شتها، حددُت االأخرى فى عتمة 
ا مل تر �شيًئا... كفّى، اأي�شً

كررُت.. دون فائدة، العتمة كما هى. 
وغلبنى البكاء املت�شنج.
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حممود قا�سم

أمني معلوف فى األكادميية الفرنسية

اإنها ظاهرة ثقافية تلفت الأنظار.
اأوروبية  ثقافية  م�ؤ�س�سة  اأع��رق  هى  فهذه 
ت�سم اإىل ع�س�يتها، وللمرة الثانية اأديًبا عربًيا 
اأمني  اإن���ه  الفرن�سية،  اللغة  ح��م��اة  م��ن  ليك�ن 
معل�ف، الذى ترتفع اأ�سهمه ب�سكل ملح�ظ عاًما 
باأهم  املا�سى  العام  فى  فاز  اأن  بعد  ع��ام،  بعد 
جائزة اأ�سبانية، وهى جائزة الأمري اأو�سرتي�س، 
ينله  مل  ما  على  املن�سرم  ي�ني�  فى  ح�سل  ثم 
الفرن�سية،  اله�ية  اأ�سحاب  من  املثقفني  كبار 

وعلى راأ�سهم ل�كليزي�، وباتريك م�ديان�.
   �سار ملعل�ف مقعٌد حتت قبة الك�ب�ل، اأو 
 ،1636 عام  اأن�سئت  التى  الفرن�سية  الأكادميية 
الثقافة  تاريخ  فى  الأ�سماء  اأه��م  دوًم��ا  و�سمت 
ا اآ�سيا  الفرن�سية، من ري�سيلي� اإىل ف�لتري، واأي�سً
جبار التى كانت اأول كاتبة عربية ت�سبح ع�سً�ا 
فى هذه الأكادميية عام 2005، اإنه ل�سرف كبري 
ا  املكانة، خ�س��سً كاتبان عربيان هذه  ينال  اأن 
املقعد  ف����ق  جل�س  ق��د  م��ع��ل���ف  اأن  ع��رف��ن��ا  ل��� 
كل�دليفى  والفيل�س�ف  املفكر  �سغله  الذى  نف�سه 

�سرتو�س.
الأكادميية  حتمله  الذى  الرئي�سى  ال�سعار 
اأمني  اأن  اأى  الفرن�سية"،  اللغة  "ال�سهر على  ه� 
اللبنانية  ال�سحف  فى  يكتب  ظل  الذى  معل�ف 
ا�ست�عب  قد  العربية،  باللغة   1976 عام  حتى 
الأكادميية فى  واح��ًدا من  و�سار  الآخ��ر،  ثقافة 
كتب  معل�ف  لأن  هنا  ي��اأت��ى  والفخر  فرن�سا، 
اأن  مبعنى  الفرن�سية،  باللغة  العربية  رواي��ات��ه 
ا  واأي�سً اأعماله كلها،  الأماكن وال�سخ�سيات فى 
املفردات اللغ�ية ظلت عربية، جت�ب فى تاريخ 
ا على  العرب قدمًيا وحديًثا، وذلك ينطبق اأي�سً

زميلته اجلزائرية التى �سبقته اآ�سيا جبار.
اأى اأن الكاتبني اللذين مت اختيارهما مل يك�نا 
لنف�سه  يعرف  ل  الذى  ال�سرك�سى،  الديك  مثل 

ه�ية، فهما يكتبان عن جذورهما وبالدهما فى 
وجبار  معل�ف،  دخ�ل  اأن  ول�سك  الأول،  املقام 
اإىل ما حتت قبة الك�ب�ل يعنى اأن الثقافة العربية 
قد �سارت هناك.. ول� نظرنا اإىل اأ�سماء اأع�ساء 
الأكادميية فى ت�سكيلها احلاىل، ف�سنجد هناك 
الفرن�سيني  من  جميعها  مرم�قة،  اأدبية  اأ�سماء 
وكاتب  العرب،  من  اثنان  اأع�ساء،  ثالثة  عدا 
ويطلق�ن  �سنج،  فران�س�ا  ه�  �سينية،  جذور  ذو 
عليهم فى فرن�سا اأ�سحاب الثقافتني، اأو فلنقلها 
بتعبري اأقل بالغة، الثقافة املزدوجة.. لذا فعند 
اإعالن ا�سم معل�ف لالأكادميية قيل اإنه الكاتب 

اللبنانى الفرن�سى.
   اأما اأبرز الأع�ساء احلاليني فمنهم اأدباء 
اأور���س��ن��ا، وج��ان دارم�����س���ن، واآلن  اإري���ك  مثل 
ديك�، ومي�سيل دي�ن، والرئي�س ال�سابق جي�سكار 
اختالف  وهناك  روائ��ى،  ا  اأي�سً وه���  دي�ستان، 
وا�سح بني جممع اللغة العربية فى م�سر الذى 
�سم اإليه ذات ي�م املفكر الفرن�سى جاك بريك، 
وبني ما يحدث فى الأكادميية الفرن�سية، فمجمع 

اللغة العربية ل ي�سم بني اأع�سائه روائيني، واإن 
كان من بني اأع�سائه �سعراء عرف�ا بالدفاع عن 

اللغة العربية.
الفرن�سية  الكاتبة  �سمت  عندما  اأنه  اأذكر 
الأكادميية عام  اإىل ع�س�ية  ي�ر�سنا،  مرجريت 
1982، كان ذلك مبثابة حدث جلل، باعتبارها 
الأكادميية،  هذه  فى  ع�سً�ا  ت�سري  ام��راأة  اأول 
ن�ساء  اأربع  هناك  فاإن  عاًما  ثالثني  وبعد  والآن 

ع�س�ات فى جممع اخلالدين بفرن�سا.
هذا ال�سرح الثقافى العريق، عرف بت�سدده 
ا فى �سن�ات  اأع�ساء جدد، خ�س��سً فى اختيار 
كانت  حيث  ع�سر،  التا�سع  القرن  فى  الزده��ار 
اأع�ساء  لختيار  منها  فكاك  ل  تعقيدات  هناك 
م��سيد  األفريد  من  كل  اختيار  مت  حيث  ج��دد، 
امل�ستحيل  من  و�سار  ب�سع�بة،  ه�ج�  وفيكت�ر 
على اأدباء من طراز اإميل زول اأن يرتدى الزى 
فى  معل�ف  ارت��داه  الذى  لالأكادميية،  الر�سمى 
زول  حم��اولت  ف�سلت  وق��د  املا�سى،  ي�ني�   23
اأربًعا  بلغت  التى  الأك��ادمي��ي��ة  اإىل  الن�سمام 

�أعــرق موؤ�س�سـة ثـقافية �أوروبيـة متنحه ع�سـويتها

اأمني معلوف اأمام الأكادميية الفرن�سية
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اأما هيج� فقد وقف ن�سف  وع�سرين حماولة.. 
الأع�ساء �سد تر�سيحه.. ثم رجحت الكفة بعد 

ذلك.
على  للتاأكيد  املعل�مات  هذه  ن�س�ق  ونحن 
كاتب عربى، مل ترتجم  نالها  التى  املكانة  هذه 
واحدة من رواياته اإىل لغتنا فى م�سر، واإن كان 

اأغلبها قد �سدر فى العا�سمة اللبنانية بريوت.
اأن���ه يحفر فى  اأه��م��ي��ة م��ع��ل���ف ف��ى  ت��اأت��ى 
اأنه  على  ف�ساًل  متعته،  هى  هذه  العرب،  تاريخ 
يروى  اأن  ميكنه  ال��ذى  ��اء  احل��كَّ مب�هبة  يتمتع 
عيناه  تقفز  ال��ذى  ال��ق��ارئ  متتع  ج��ذاب��ة  ق�سة 
احلا�سر  رداء  نف�سها  عن  لتخلع  ال�سط�ر  ف�ق 
وتت�غل فى التاريخ القدمي، ف�ساًل على اأنه كاتب 
�ساحة  دخل  اأن  فمنذ  الإنتاج،  وغزير  مقروء، 
النقاد  حديث  مثار  واأعماله  الروائى،  الإب��داع 
والقراء فى فرن�سا، وخارجها، وقد ت�قع البع�س 
بعد  اأن معل�ف �س�ف مي�سى على وترية واحدة 
روايته الأوىل "لي� الأفريقى" ثم روايته الثانية 
"�سمرقند"، لكن معل�ف اأده�س قراءه حني راح 
الثالثة  روايته  فى  الأول  امل�سيحى  الع�سر  اإىل 
مرحلة  اإىل  ثم   ،1991 عام  الن�ر"  "حديقة 
"�سخرة  روايته  فى  التاريخ  من  غري مم�س��سة 
التالية بعد  اأعماله  طاني��س" عام 1993، وفى 
ال�سرق"  "�سالمل  مثل  ج�نك�ر،  بجائزة  ف���زه 

و"احلب   ،1998 القاتلة"  و"اله�ايات   ،1996
بالدا�سا"  عرب  و"رحلة   ،2001 عام  بعد"  عن 
2000، و"بدايات" عام 2004، و"اأوريانا مطر" 

عام 2006.
ب��ريوت ع��ام 1949،     معل�ف م���ل���د ف��ى 
ابن  ه�  كاث�ليكى،  ي�نانى  اأ�سل  ذات  اأ�سرة  فى 
�سن  وف��ى  اللبنانية،  ال�سحافة  اأ�ساطني  اأح��د 
ي�سبح �سحفًيا  اأن  قرر  قد  اأمني  كان  ال�ساد�سة 
الأهم  هى  العربية  اللغة  اأن  ورغ��م  اأب��ي��ه،  مثل 
فى  نف�سه  وجد  فاإنه  ملعل�ف،  بالن�سبة  والأ�سل 
بداأ  وق��د  اللغات،  من  العديد  حتت�سن  مدينة 
فعمل  العربية،  باللغة  كاتًبا  ال�سحفية  حياته 
"النهار" وهى واحدة من كربيات  فى �سحيفة 

ال�سحف العربية فى لبنان.
كان  ال��ت��ى  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اأن  ال��ط��ري��ف 
اللغة  هى  العربية  بعد  يجيدها  معل�ف  اأم��ني 
الإجن��ل��ي��زي��ة، ح��ي��ث ك��ان��ت ل��غ��ة احل��دي��ث فى 
البيت، كما اإنه كان دائم ال�ستماع اإىل الإذاعة 
باللغة الإجنليزية، وذلك  التى تبث  الربيطانية 
من اأجل اأن يعرف كيف يدور العامل.. بداأ يتعلم 
فى  عمره  من  الثامنة  فى  وه�  الفرن�سية  اللغة 
مدار�س اجلزويت، فراح يتكلم بها مع زمالئه، 
فتاته  اإىل  احل��ب  خطابات  بها  يكتب  ك��ان  كما 

التى جتيد اللغة الفرن�سية.
اأنه  فاأح�س  العاملى،  الأدب  معل�ف  طالع 
اأقرب اإىل جان ب�ل �سارتر، فى مفه�مه للعامل 
وال�ج�د، وفى �سن�ات ال�ستينيات، انتابته الرغبة 
فى اأن يرحل اإىل ع�امل اأخرى.. واأ�سار اإىل ذلك 
بق�له: "فى تلك الآونة كان �سرقى الذى اأعي�س 
اأما  واأفريقيا،  واأثي�بيا،  فيتنام،  اآ�سيا،  ه�  فيه 
اأننى  اأح�س  ال�ليات املتحدة فهى الغرب، كنت 

قريب من احلياة ال�سيا�سية فى فرن�سا".
ال�سحفى، مل يخف  العمل  فى  بدايته  ومع 
معل�ف اإعجابه ال�سديد بالغرب، ومع ذلك ظل 

فى لبنان ل يربحه اإىل اأن انطلقت اأوىل �سرارات 
فى   ،1975 ع��ام  نافذته  حتت  الأهلية  احل��رب 
عني الرمانة ببريوت، حيث راأى بعينيه اأول رجل 
يطلق الدانات من مدفعه، فتناثرت اجلثث عند 
مفرتق الطرق، فى هذه الليلة بداأ اإطالق املدافع 

وذهب النا�س كى ينام�ا فى املخابئ.
    وتق�ل ج�زيت عالية فى جمل�س ل�ن�يل 
اأوب�سر فات�ر 23 اأبريل 1992، اإن معل�ف قرر اأن 
يبقى فى املدينة ل يربحها مهما كانت الأخطار، 
لكنه ذات ي�م اأح�س باأنه غري قادر على البقاء 
اجل�نيه،  ميناء  اإىل  فنزل  احل��رب،  اأج���اء  فى 
اأول �سفينة اإىل قرب�س..  وهرب من بالده ف�ق 
ومن هناك كان عليه اأن يختار الذهاب اإما اإىل 
باري�س اأو كندا، فاختار الأوىل، وهناك راح يكتب 
عن لبنان والعامل العربى، ثم جاءته الفكرة اأن 
يكتب للغرب ما ل يعرفه عن ال�سرق، وبداأ يعد 
جمم�عة من الدرا�سات يحاول اأن يك�سف فيها 
اأن هناك اختالًفا وا�سًحا بني م�سيحيى الغرب 
واأقرانهم فى ال�سرق، واأن ال�سرق مل يكن اأبًدا ه� 

ال�س�رة املتخيلة فى حكايات األف ليلة وليلة.
احلروب  ع��ن  الأول  كتابه  ج��اء  هنا  وم��ن 
اأن  لبث  ما  ثم   ،1983 عام  املن�س�ر  ال�سليبية 
اأو�سع  ب�سكل  الروايات  يقراأ  الغرب  اأن  اكت�سف 
تاأليف  اإىل  ف��اجت��ه  ال��درا���س��ات،  م��ن  ان��ت�����س��اًرا 

الروايات التى تدور اأحداثها فى ال�سرق.
�سار  الرحلة،  ه��ذه  �ساحب  الكاتب  ه��ذا 
من  الفرن�سية،  اللغة  على  ي�سهر  اأن  الآن  عليه 
بفرن�سا..  اخلالدين  جممع  فى  ع�س�يته  خالل 
وه� ل يزال ميثل ثقافتني، قال عنهما فى جملة 
"لري" الأدبية: اأن هناك جدراًنا بني الثقافات، 
اإزال��ة هذه احل�اجز،  فى  امل�ساهمة  وهدفى ه� 
اأعي�س  اأننى  احلياة  فى  وج�دى  �سبب  ه�  وهذا 

كى اأكتب.
لختيار  الأ�سباب  اأحد  ه�  هذا  كان  ورمبا 
الأكادميية  يدخل  عربى  روائ��ى  كثانى  معل�ف، 
الفرن�سية، لكنه لي�س ال�سبب الرئي�سى، فالكاتب 
�سن  فى  وه�  الفرن�سية،  اللغة  يتعلم  بداأ  الذى 
الثامنة، متكن من حمادثة قارئه الفرن�سى عن 
اأن  فى  جنح  الأعمال  هذه  خالل  ومن  ثقافته، 
الإبداع، فه�  العربى فى عامل  ي�ؤكد على مكانة 
مل يكتب بن�ساطه كروائى، حيث اإنه كتب مقدمة 
ابن  "النبى" تاأليف  لكتاب  الفرن�سية  للرتجمة 
بلده املهاجر مثله جربان خليل جربان وفى عام 
بتاأليف  الإب��داع  فى  جديًدا  جم��اًل  دخل   2010

اأوبرا "اإميلى".
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اأمني معلوف

جي�سكار دي�ستان

اأ�سيا جبار

معلوف فوق املقعد الذى �سغله املفكر والفيل�سوف كلودليفى �سرتو�س
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االجرتار  اأيام  من  عادى  يوم  اليوم 
ال�ساعة  اأما  واالأحداث..  للزمن  املتوا�سل 
اليوم.  ذلك  م�ساء  من  اخلام�سة  فهى 
اأعوام  من  �سواه  عما  اليختلف  والعام 
ال�ساحب  باإ�سفراره  يقع  اأنه  غري  ميتة، 
والع�سرين.  احلادى  القرن  م�سارف  على 
اأما اللحظة فقلب �سلب ان�سراحه واأغلقت 
ال�سفاء..  دون  من  م�ساريعه  الكدر  على 
يحملنى  �سيء  بانتظار  وحيًدا  اأقف  بينما 
عدم.  اإىل  عدم  من  ينت�سلنى  منزىل.  اإىل 
من  �سواء  النجاة،  فى  اأمل  هناك  يعد  مل 
حميط  من  اأو  املحدودة،  حياتى  دائرة 
�سار  العجز  بينهم.  اأعي�ش  الذين  القوم 
حامينا وراعينا واحلمد هلل الذى اليحمد 

على مكروه �سواه.
كنت،  اأين  ن�سيت  اأننى  تذكرت  عندما     
بتق�سى  اإىل االهتمام  اأجد مايدعونى  مل 
بيتى،  اإىل  اأعد  مل  لو  حتى  االأمر،  هذا 
فاعتقادى االآن اأن كل االأمور منتهية اإىل 

ال�سىء.
باغتنى  فجاأة.  اأمامى  العربة  توقفت     
�سوت احتكاك العجالت باالأر�ش، و�سياح 

العربة. نافذة  "فهمى" من 
- اركب..

ذكرتنى  املفاجاأة،  التعرف  باآلية  ركبت 
مبن ي�سمونهم بالالإراديني.. م�سطلحات 
من  �سحًكا  نف�سى  فى  تثري  املثقفني 
ا�سمه  يكتب  هذا  �سديقى  خا�ش.  نوع 
ب�سعوبة. ركبت عربته ع�سرات املرات من 
على  معاملها  اأذكر  فل�ست  ذلك  قبل.رغم 

وجه التحديد.
   - اإىل اأين؟

اأدرى ولكنى ف�سلت اأال  كدت اأقول: له ال 
اأذهب اىل البيت ف�ساألته:

- اإىل اأين تذهبان؟
كان �سقيقه جال�ًسا بجواره. حيَّانى بحرارة 

واأجاب ب�سرعة:
- اإىل اأبى قري

مع  املعهودة  ب�سهامته  �سديقى  قال 
اأ�سدقائه واأحبائه الذين الح�سر لتنوعهم 

وثقافاتهم:
اأواًل ثم نذهب  بنا. نو�سلك  - ال�ساأن لك 

اإىل اأبى قري
- لي�ش لدى مانع فى الذهاب معكما

اأخ�سى  واأنا   ، تعلم  كما  طويلة  امل�سافة   -
على وقتك الثمني

قتل  فى  متفنًنا  اأ�سبحت  اأننى  اليعلم 
 ، اجلنون  اأيام  راحت  عمل.  بال  الوقت 
االأمل  رجعة.اأما  غري  اإىل  احلافز  وذهب 
فقد �سافر فى غياب طويل، خملًفا وراءه 

ابت�سامة باهتة.
- وملاذا اأبوقري؟

تغيب  فقد  �سالح  �سقيقنا  عن  لن�ساأل   -
اأيام متتالية، وهاتفه  الور�سة لثالثة  عن 

مغلق.
اأعوام  لثالثة  الوطن  عن  �سقيقى  تغيب 
دون  عديدة  بر�سائل  اإليه  بعثت  متتالية. 

اأن اأتلقى منه رًدا.
عندما ح�سر فى اإجازة طويلة مل نلتق اإال 

مرة واحدة عابرة دامت عدة دقائق.
- لعل فى تغيبه خرًيا اإن �ساء اهلل

- الياأتى اخلري اأبدا من وراء �سالح
زحام العربات �سديد، والتكالب بينها على 
بعد   – اأ�ستطع  مل  اأ�سد.  الطريق  �سرقة 
اأن   – عمرى  من  عاًما  خم�سني  انق�ساء 
اأعتاد روؤية هذا ال�سباق التناف�سى املحموم 
بني الب�سر، دون اأن يرتك  اأثًرا خانًقا على 

نف�سى وحريًقا هائاًل باأع�سابى.
لهان  املت�سابقني  من  واحًدا  كنت  لو     
ا لل�سباق ملا اختنقت.  االأمر. لو كنت راف�سً
امل�ساألة  توترت.  ملا  عنه  را�سًيا  كنت  لو 
مازالت معلقة على موقفى الغام�ش من 

هذا ال�سباق.
ك فهمى موؤ�سر الراديو نحو حمطة     حرَّ
لكنه  نف�سه،  ال�سباق  العامل.  اأنباء  تذيع 
الكراهية  بدانات  تقذف  باأ�سلحة  مزود 

والدمار.
تت�سارع  بديدان  اأ�سبه  املحدود  �سباقنا     
اأر�ش  فى  منكرة  الطوب  من  قطع  حتت 
مهجورة عطنة يعف عليها ذباب الن�سيان.
اأعلم اأن �سالح هو "دينامو" الور�سة التى 
يدوًيا،  االأحذية  ل�سناعة  فهمى  ميتلكها 
واأعلم اأن اأجره ال�سهرى يفوق اأجر رئي�ش 

الوزراء. �ساألتهما برفق:

مــوت الذاكــــرة
�سعيد �سامل

�سعيد �سامل
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- اأمل ين�سلح حاله بعد؟
اأجاب فهمى:

- وكيف ين�سلح حال مبذر متالف جمنون 
بع�سق احلياة؟!

وقال �سقيقه:
الإقناعه  فر�سة  معنا  وجودك  فى  لعل   -

باالهتمام مب�سدر رزقه.
بعربة  ن�سطدم  وكدنا  الزحام  تكثف 
جبينى  على  العرق  ت�سبب  م�سرعة. 
�سديق  باالأم�ش..  ىل  حدث  ما  فتذكرت 
عمرى.  من  �سنوات  معه  اأم�سيت  حميم 
التقيت به م�سادفة بعد فراق ا�سطرارى 
ب�سدة.. تعانقنا  كاماًل.  عاًما  يتجاوز  مل 
لكن ذاكرتى مل ت�سعفنى با�سمه!..ت�سبب 
اأقع  كدت  ب�سدة.  جبينى  على  العرق 
مغ�سًيا علّى من �سدة خوفى على ذاكرتى. 
�سليت على ر�سول اهلل وا�ستعذت باهلل من 
ال�سيطان الرجيم. تذكرت فقط ا�سم اأبيه. 
 ، باملقهى  جال�سون  ونحن  حوارنا  خالل 
م�سطنع  بثبات   – ذاهاًل  اأت�سفح  اأخذت 
، م�ستداًل با�سم  – فى مفكرة التليفونات 
اأبيه ، حتى عرثت على ا�سمه. قلت لفهمى 

باهتمام مل اأعرف له �سبًبا:
- املهم اأن جنده باملنزل

فى  املتزايدة  خ�سائره  عن  فهمى  حتدث 
مهنته التى اآلت اإىل االنقرا�ش بعد انت�سار 
لت�سنيع  احلديثة  امليكانيكية  الور�ش 
االأحذية اأوتوماتيكًيا. األقى �سقيقه باللوم 
معاهد  تن�سئ  مل  الأنها  احلكومة  على 
لتدريب عمال فنيني على �سناعة االأحذية 
اليدوية، واألقيت باللوم على نف�سى، الأننى 
ل�ست اأعرف ماذا اأفعل بها بعد هذا العمر 

اإىل  قادنى  عميق  تفكري  من  الطويل 
بى  �سىء،وانتهى  كل  من  معلَّق  موقف 
اإىل  والذهاب  العربة،  بهذه  اجللو�ش  اإىل 
مكان ال اأعرفه ل�سبب ال يهمنى فى �سيء، 
االآن.  اأعرفه حتى  ل�ست  �سيًئا  اأفعل  ولكى 
اال�ستمتاع  لذة  يفقدنى  الدائم  انزعاجى 
حاىل  هذا  يكن  مل  �سيء.  الأى  باحلما�ش 
فر�سة  لعلها  حدث؟..  فماذا   ، قبل  من 
منا�سبة للتفكري فى هذه امل�ساألة من داخل 
املتدافعة  املئات  هذه  وو�سط  العربة  هذه 

من العربات.
   اأعادنى ال�سجيج القاتل اإىل رحم اأمى، 
فغ�سيتنى حلظة نادرة من ال�سفاء وتذكرت 
رقم تليفون منزىل املكون من �سبعة اأرقام 

ومل اأجد فى ذلك اأهمية تذكر.
   يبدو اأن فهمى الحظ على وجهى عالمات 

ارتباك حمرية فقال بال مقدمات:
- اأحمد اهلل كثرًيا اأننى مل اأتعلم مثلك

تعجبت لقوله املفاجيء ف�ساألته:
- ملاذا؟

كل  يفتقده  داخلى  بتوازن  اأ�سعر  اأننى   -
اأ�سدقائى من املثقفني

- واأنا منهم؟
- واأنت اأولهم

االأمر  كان  لو  العالج  يكون  فكيف   -
كذلك؟

ما  تعمل  مادمت  كاملة  هلل  ت�سلمها  اأن   -
عليك    

مل اأتوقف يوًما عن التاأمل فى خ�سو�سية 
دائم  اإنى  بفهمى.  تربطنى  التى  العالقة 
االجنذاب اإليه. �سديد الرغبة فى التحدث 
معه واال�ستماع اإليه، رغم مابيننا من هوة 

�ساحبة  قوة  بروحه  املعرفة.  فى  عميقة 
ال�سراع  حلبة  عن  بعيًدا  تن�سلنى  هائلة 
االأبدى، املرتعة بالهموم والقلق واخلوف 
من امل�ستقبل. ورغم نزواته الدنيوية التى 
التتوقف اإال اأننى اأرى فيه �سوفًيا مي�سك 
قلبه.  فى  ت�سكن  واليدعها  بيده  الدنيا 
قال �سقيقه وقد اخرتقت العربة حوارى 

اأبى قري:
- ادخل من هذا الزقاق

اأ�سار  حيث  اإىل  بالعربة  فهمى  انحرف 
اإليه  ونظر  فجاأة  توقف  لكنه  اأخوه،  اإليه 

مت�سكًكا ثم قال:
- اأظن اأنه الزقاق التاىل له

تذكرت بندول �ساعة احلائط الكبرية و كم 
كرهته حتى اأننى بعت ال�ساعة كى اأتخل�ش 

من حركته القاتلة. قال اأخوه:
   - اأنا ل�ست متاأكًدا. فلنجرب

جبينى  على  جديد  من  العرق  ت�سبب 
ب�سدة،  اأذناى  واحمرت  اإبطى  وحتت 
تذكرتها  اأن  �سبق  كثرية  اأ�سياء  وتذكرت 
من قبل، ثم عدت فن�سيتها ل�سدة ذهوىل 

مما اأرى واأ�سمع.
اإىل  قال فهمى م�سرًيا  العربة.  نزلنا من 

بناية �سغرية:
   - اأظن اأن هذا هو البيت

احتفظت بتوازنى فيما ي�سبه املعجزة حني 
قال اأخوه:

- البد اأنه البيت االآخر الذى يقع خلفه

•••
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ولبوح  للحديث،  �إذن،  �لوقت،  "حان 
مايجب  �أقول  لكى  �لوقت  حان  �لكالم/ 

�أن يقال". 

هكذا يبداأ" جونرت جرا�س" ن�صه الكتابى 
للنفاق  التاريخى  الثبات  ك�صف  والذى  الأ�صهر، 
النفاق  هذا   ، ال�صهيونى  الكيان  جتاه  الغربى  
الكربى  املقد�صات  كاأحد  تر�صخ  الذى  املرجعى 
ب����اأى   �صكل  ن��ق��دًي��ا   ال��ت��ى لي��ج��وز مقاربتها   
لي�صطف  �صمريًيا،  اأو  تاريخًيا  الأ�صكال:  من 
"جارودى"  الكبري  املفكر  زميله  "جرا�س" اإىل 
ح���ن اأ����ص���در ���ص��ف��ره ال��ف��ك��رى امل���زل���زل عن 
الإ�صرائلية"  لل�صيا�صة  املوؤ�ص�صة   "الأ�صاطري 
وك�صفه لأكاذيب الهولوكو�صت، فيما يرينا �صمَتا 
عربًيا مريًبا، متجاهًل هذه اليقظة ال�صمريية 
لثنن من اأبرز مفكرى العامل، �صمت مل يوفر: 
لحاكًما ول مثقًفا عربًيا، ممن يدعون التحرر 
حمية  اأث��ار  ال��ذى  الأم��ر  والثورية،  وال�صتنارة 
مايو  بعدد  كلمته  ف��ى  عفيفى  اأ�صامة  الزميل 
من  اإليه  اأ�صار  ما  اإىل  م�صيًفا  "املجلة" بل  من 
ماتعر�صت  "جرا�س":  لق�صيدة  التام  التجاهل 
له من نقد  حداثى ي�صمها بالركاكة وال�صحالة 
ال�صاعر  وك��اأن  والتفكك،  وال�صطحية  اجلمالية 
الأملانى ال�صجاع مطالب بالعتذار اأمام كهنوت 
حق  فى  ارتبكه  عما  العربى،   احلداثى  ال�صعر 
 ، وجمالية  فنية  جرائم  من  ال�صعرية  احلداثة 
فيما ي�صمت اجلميع اأمام مايرتكبه ال�صهاينة 

من جرائم  جتاوزت كل خميلت ال�صرفاء فى 
حتمل  على  قدراتهم  جت��اوزت  بل  العامل،  ه��ذا 
كل هذا" ال�صر املطلق" الذى حتدث عنه الإمام 
و�صف  والذى  ال�صدر،  مو�صى  ال�صهيد  املنا�صل 

به الكيان الإ�صرائيلى. 
للبوح  الإن�����ص��ان��ى  ال��وق��ت  ح��ان  لقد  ن��ع��م، 
الغربى  مع ع�صابات  التواطوؤ  لك�صف  ال�صريح 
كيانها  اأ�ص�صت  "التى  والهاجاناة  �صترين  ال: 
اإىل  يا�صن  دير  من  العرب  الأطفال  دماء  على 
قانا الثانية، اأثناء احلرب على اجلنوب اللبنانى 
النتفا�صة  اأثناء  ماحدث  نذكر  ولعلنا   ،2006
عندما  الثمانينيات،  فى  الأوىل  الفل�صطينية 
ب�صرورة  عدوان"  "ممدوح  كبري  �صاعر  ن��ادى 
تن�صج  حتى  ت��اأخ��ري،  دومن���ا   املقاومة  الكتابة 
التجارب الإبداعية ونحن فى حميا حدث �صخم 

كهذا، ولنتذكر كلماته هاتًفا:

رديًئا  وليكن  �شعًرا،  اكتبوا  ال�شعراء،  "اأيها 
لت�شمحوا   لأحد اأن يخيفكم

، حتى من خللال هذه  هناك �شىء يتطور 
الرداءة

وهللنللاك �للشللعللب يللعللر عللن نف�شه حللتللى من 
خالكم

ولي�س من ال�شرورى اأن ينال كل فرد من 
ال�شعب جائزة نوبل "

ن�س  نحاكم  اأن  النقدى  البتذال  هنا، من 
والبنيوية  التفكيكية  بالنظريات  "جرا�س" 

عن جونرت جراس ..
والصمت املر ..وحذلقات احلداثة

�أحمد زرزور

بابلو نريودا

�شاح جاهني
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�ل وال�صكلنية، اإىل اآخر  ماتذخر به جعبة النقاد 
الب�صيط  الن�س  هذا  يحرمون  وهم  احلداثين، 
وال��ع��ف��وى م��ن ���ص��رف ال�����ص��ع��ري��ة، ولن��ظ��ن اأن 
"جرا�س" نف�صه كان معنًيا بالعثور على ت�صنيف 
ال�صادق  بالتعبري  فقط  معنًيا  ك��ان  لكتابته، 
الفظائع  يتابع  وهو  اليقظ،  �صمريه   يثقل  عما 

ال�صا�صات،  خمتلف  وعلى  نهار  ليل  ال�صهيونية 
وهو   ، عاملية  اأخ��لق��ي��ة  �صحوة  م��ن  رادع  ب��ل 
ماجعله يكتب غا�صًبا بحق ، منتقًدا اأ�صرار هذا 
الأطفال  يقتلون   الذين  اجلهتن:  على  العامل 
كل  على  �صاخًنا  الدم  يرون  والذين  بارد/  بدم 

�صرب من فل�صطن ول تهتز لهم �صعرة واحدة.

كان  بل  وح��ي��ًد�/  وح��دى  �أك��ن  "مل 
�ل�سكوت  �سار  حتى  �سامتني/  �جلميع 

عن �حلقيقة كذًبا".

هنا �صاأ�صتعري هذا املقطع من" جرا�س" ،  
وبابلو  اإيلوار  بول  يكتب  مل  لو  تخيلوا  مت�صائًل: 
دروي�س  وحممود  وماياكوف�صكى  ولوركا  ن��ريودا 
زياد  وتوفيق  طوقان  وف��دوى  القا�صم  و�صميح 
وناظم حكمت و�صلح جاهن والأبنودى و�صيد 
حجاب وف��وؤاد ح��داد والأخ��وان رحبانى ، لو مل 
الأحداث  حميا  فى  ال�صاخنة  ن�صو�صهم  يكتبوا 
الكربى التى عا�صتها بلدهم ، فى مواجهة كل 
والدكتاتوريات  اخلارجية  الحتللت  اأ�صكال 
الوطنية ، وانتظروا حتى ت�صقل جتاربهم جمالًيا 
وفنًيا وت�صكيلًيا � لو كان حدث هذا ، اأكان ممكنا 
اأن نتعرف على التاريخ الن�صاىل والثقافى لأمة 

من الأمم فى غيبة هذا الزخم املّوار ؟
الغزاة  ي��خ��ت��زل  اأن  ��ا  اأي�����صً مم��ك��ًن��ا  اأك����ان 
على  اجلاثمة  الكابو�صية  اأزمنتهم  وال��ط��غ��اة  
مبدعيها  تنتظر  التى  البائ�صة  ال�صعوب  �صدور 

كما تنتظر ثوارها، لإنقاذها من هوؤلء القتلة ؟
وال�صتجابات  اأ�صامة،  يا  مريرة  ت�صاوؤلتك 
، لت���زال  م��ن حت��دي��ات  مل��ا تفر�صه  امل���رج���وة  

ا.  انتظاراتها مريرة اأي�صً
املقطعان من ق�شيدة جونرت�س جرا�س 
." فات  الوقت  يكون  فقد  غًدا،  قيل  اإن  " ما 

جونرت جرا�س

ممدوح عدوان

بول اإيلوار

�شمري القا�شم

ناظم حكمت

فدوى طوقان



ال�سلُك فى يد املراهق مل َيُطل
واجَلدُّ امَلْقُنو�ُص

فى عر�ِص الطريِق
َيْنَتِف�ُص

باِن هنا، ال مزيَد مَن ال�سُّ
َغهم وَتَفلهم اإىل ما وراَء اله�سبِة. ْر�ُص املوِت َم�سَ �سِ

ُق يدى فى الورق اأنا ال اأكتُب ق�سيدًة لكننى اأمزِّ

2
َدُم من هذا الذى يجرى فى ق�سيدتك اأيها ال�ساعر؟

من بقَى هنا، 
لينُزَف

من بقَي هنا
ليقراأَ ما َكَتَب االأُُفُق فى ال�سحاِئِف 

وما َتَرَك �ساعٌر فى الق�سيدْة. 
غيوُم االأطفاِل ت�ساِفُر 

ُح. َبُة ُتَلوِّ والَه�سَ
ِت  َوُر َتْرَتُّ وَتْغُرُب فى الَعني، والفتى الذى �َسقَّ ال�سُّ

الِقيعاُن طوَلُه، م�ستلقًيا، دامًيا ينتظُر َيَد اأبيِه.
ور، ابت�سامة من م�سى ليقطف  وُر َتْغُرُب فى ال�سُّ ال�سُّ

التوت فى �سيف م�سى..

بعة للوْقت األياُم السَّ

اح نورى اجلرَّ

64

1
دُم َمْن هذا الذى يجرى فى ق�سيدتَك اأيها ال�ساعر؟

عمياُء ق�سيدُتك 
و�سوُتَك اأعمى

هَل والع�سَب يهم�ُص للقتيل. لكنَّ الهواَء ُيَهْدِهُد ال�سَّ
القمُح يتطاوُل 

لريى
ارجتاَف اله�سبِة.

ُعُنُق احلا�سِد جرُح املحراِث.. من خا�سرِة الفراِت 
ِم فى كتف قا�سيون  اإىل مغارِة الدَّ

، وتعُبُ امَلْرَكباُت تفحُّ
امَلْرَكباُت تعوي

اجلنازيُر ال�سخمُة ترتُك ب�سماِتها على اإ�سفلِت 
القرى،

امَلْرَكباُت العمياُء ُتر�ِسُل احِلَمَم اإىل �سوِر العائلة،
ْبَيِة من حائٍط اإىل حائٍط،  االأمهاُت ُيهرعن بال�سِّ

ئن العذراَء فى ركاِم ال�ستائِر ويخبِّ
ُف... نِي تتهاوى و�سنابُل ال�سيِف َتَتَق�سَّ جدراُن الطِّ

�سيٌف م�سى و�سيٌف تهياأ،
و�سيٌف و�سيٌم بياقٍة داميٍة َحَمَلْتُه اإىل البيِت رياٌح 

عاتية.

اإىل رامى ورفاقه فى الثورة ال�سورية



لكن اخَلَدَر يحت�سُن الفتى، االآن، اخلدُر يعيُد الفتى 
ال�ساحك اإىل يد اأبيه.

االأفُق ه�سيٌم،
واملطُر يالعُب �سحوَن االأطفال.

ُل كنُت قبل اليوم بال �سوت قال املمثِّ
وَم�سرحى معلق فى �ستارة؛ 

مالب�سى �سرقها املوتى
و�سوتى 

غاب
فى

65

20
12

�س 
سط

غ�
- اأ

�س 
خلام

د ا
عد

ال



3
دم من هذا الذى يجرى فى ق�سيدتك اأيها ال�ساعر؟

وفى املتبقى من الزمن، �سقيقى الذى �سقَّ الغروُب 
راأ�سه، 

دُمه يقطُر فى مالب�سي
دُم َمن هذا؟

َف جهَة الغرِب يقطُر حمرًة وغروًبا. وظهره الذى تق�سَّ
َدُم َمْن هذا؟ 
َدُم َمْن هذا؟

ُقْل للر�سا�ِص اأْن يهداأَ قليال
ريثما يكتب ال�ساعُر ق�سيَدَته ويفتح نوافَذها

ى. ويحمل االآ�َص اإىل ج�سِده امل�سجَّ
ريثما جتمُع امراأٌة غ�سيَلها،

ريثما يعوُد طائٌر من غابٍة
هار احلي. ُه العنُي نظرَتها فى ج�سِد النَّ وتنزِّ

4
دم من هذا الذى يجرى فى ق�سيدتك اأيها ال�ساعر؟

َدُم من هذا الذى  يِنزُّ من جثمان النهار؟
َدُم من هذا؟ دم من؟

وركبُة الوقِت م�سطورٌة،
والهواُء

ع�سٌف وراء ع�سٍف وراء ع�سٍف
ور ور �ِسفاٌر تاأكُل الواقفنَي فى ال�سُّ وال�سُّ

اجلنود ينحنون على البنادق واملوت يتلفت.
قال �سهيٌد اأ�ْسَلَم الرتاَب �سهيًدا

ُكْن دليلى فى الطريق اإليه

66

البئر.
قالْت طفلٌة: كنُت بال عينني

واالآَن 
رُت فرا�سًة. �سِ

َرَخ: دمى �سوتي.. الريا�سيُّ �سَ
ودحرج فى ممر املوت عربَة الهتاف

بى بادَل النهاَر بابت�سامته. وال�سَّ
وفى الب�ستاِن حيُث �سقَط كوكٌب

قْت حتت خطى دامية اأر�ُص امل�سّرات، وت�سقَّ
قال فالٌح ل�سبيٍّ ُك�ِسَرْت راأ�ُسُه على �سخرٍة:

اإننى اأ�سمُع َرْجفَة ال�ستاِء فى ُركبتي.
واالآَن،

ج�سُده م�سرتيٌح فى طلقة اجلندي.
و�سلْت �ساحنٌة كانت باالأم�ص حتمل البّطيَخ واالآن: 
عائالٌت نائمٌة فى اأكفاٍن حمراَء وفالحوَن �ساروا 

حفاريَن، وقبوٌر قبوٌر قبور..
كانْت وجوه الرجاِل فى االأرياف البعيدة مك�سوفًة عن 

ابت�ساماٍت لرجاٍل
واالآَن،

ور  االأطفاُل يقفون فى ال�سُّ
عنَي ُمَقنَّ

واملوُت يطوُف بجرابه على االأطفال.



وال تتاأخر كثرًيا
وُكْن �سندى فى الروايِة يوم يكذُب املوؤرخون

ُكْن �ساحَب البيِت
واْرو الروايَة كاملة:

الل�سو�ُص اأ�سرموا النار فى بيت اأبي
الل�سو�ُص �سرقوا وجنَة اأختى ويَدى اأخي

الل�سو�ُص قتلوا اأبقارى وقادوا حمريى اإىل بركِة الدم
يِف الل�سو�ُص انتهبوا قمَر ال�سَّ

وفوؤاَد امل�سافِر
الل�سو�ُص ربطوا االأخوات ال�سغريات باأمرا�ص احلقل

وك�سروا على حجِر البئِر جمجمَة املراهق.
الل�سو�ُص هتكوا �ستارَة احللِم،

وم�ّسحوا بدِم الفجِر قم�ساَن نوِم البنات.
وملا ت�ساقطِت احلجُب، راأيُت ما راأيُت كان وجهَك القاتُل 

ميالأُ وجهي
اأهذا اأنا

اأم عدوى؟
ُل ثياَبها فى احلقل �سرخُت فيَك، وَنَظْرنا االأياَم ُتَبدِّ

والزمَن 
ُب من االأيدي يت�سرَّ

فى احلقل �سرخُت فيَك وفى اجلبِل �سرخُت
وفى املدينة ملَّا نزلنا 

عيناَك راأيُتهما زائغتني.
ها اإن يَدك التى كُبْت واخ�سو�سنت 

ُخ بدمى. تتلطَّ
اأخرُج من باٍب وَتخرُج من باٍب 

ال اأكون �سورَتَك وال تكون �سورتى 
واأناديَك: 

تعاَل وخْذ ما اأخذَت
وباليد البلهاِء، اأودع البلطَة فى الظهِر والعتمَة فى هاويِة 

القلب.
تعال يا من متاديَت حتى تكون ابن اأمى

واأبى
وتكوَن اأختى

وابنتى
وتكوَن .......
..............
..............
..............

.......جنازتى.
يا �ساحب اليد التى لهْت 

باالألوان
قرب يدي

ومعا رفعنا حجَر الطفولِة عن عقرِب الزمن.

5
دم من هذا الذى يجرى فى ق�سيدتك اأيها االأعمى؟

وملاذا اأخرُج من حكايٍة واأدخُل فى حكايٍة؟ 
ُه فى ال�سرير قاَل �ساعٌر راأى اأمَّ

عاريًة
ومطحونَة الوجِه:

اأهذه اأمى غًدا اأم �سجرٌة عجفاُء؟
ومن هوؤالء امل�سيعون يخرجوَن من باٍب فى مئذنٍة

وال يخرجوَن من حانٍة اأو مكتبة!
و�ساعٌر راأى جنمَة ال�سبِح دامية
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6
دُم من هذا الذى يجرى فى ق�سيَدتك اأيها ال�ساعر؟

َته ويفتُح نوافَذها  وهو دٌم ريثما يكتُب االأعمى و�سيَّ
للمطر

نون اأمنياتهم االأخرية  ريثما يدخل ال�سهداُء ويدخِّ
َف  ريثما تخرُج امراأٌة من زقاٍق وفى يديها �سبيٌّ َتَق�سّ

كال�سنبلة. 
غرياِت فى ريِف  َدٌم فى املدينِة، َدٌم فى الُبليداِت ال�سَ

الفقراِء
ِة املحراث ي�سقُّ جمجمَة  َدٌم على ثلم الفالح، على �سكَّ

هار. الغيِب، ويقراأُ طالَع النَّ
َدٌم ي�سرخ فى َحْنَجرٍة م�سطورة والغراُب بجناحني 

متعاظمني يلطُم ال�سقيَق بدِم ال�سقيِق.
 َدٌم على اأمنيِة العابر، على خيبِة الهارِب، على عاِر 

ِج،  املتفرِّ
ِر يقلِّب اأفكاره ويبلل مقوالته بدم  على �سمِت املُفكِّ

بية، ال�سِ
وفى يوم غد اآخر يقراأ اجلثامني فى �سوء الفل�سفة.

َدٌم على اأم�ص القاتل ويومه وغده، 
َدٌم على �سرير امل�ساجع زوجته غ�سًبا عن فوؤادها 

الك�سري،
َدٌم فى موعد احلب، دم فى ا�سطراب اخلطوة 

امل�سطربة،
َدٌم فى �سحون الطعام،
َدٌم فى بالغة ال�سوت،

َدٌم فى التفاتة الغريب، فى هواء النهار،
َدٌم فى كلمة احلب،
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قال: 
ال اأذكر اإن كانْت جنمتي!

و�ساعٌر ظلَّ ثالثنَي حواًل يجرُّ �سليًبا فى كتاٍب 
ويوهُم اإخوَته اأن امل�سيح املوجع ي�سكن راأ�َسه املوجع.

قوا  الل�سو�ُص الذين خرجوا من �ِسقِّ فى حائِط العدِم مزَّ
�سفحَة الهواِء وغمروا النوافَذ باملوت.

ملْن اآلْت ق�سيدتى قاَل �ساعٌر 
ومل ُيبق الر�سا�ُص حًيا �سوى ال�سمت؟

ُف املئذنُة ال�سائحُة ويتلو ال�سهيُد �سهاَدته  تتق�سَّ
على اأٍخ اأََتّ �سهادَته

اأته من  على اأمِّ طوْت اأبناَءها ال�سبعَة فى كتاِب.. وخبَّ
العني.

ما من اأحٍد غرِيَك 
ما من اأحٍد غرِيَك

فى هذه اجلمعِة وفى كلِّ جمعٍة حتى �سارِت االأياُم 
ال�سبعُة للوقِت

درجاٍت فى الرتاِب ودرجاٍت فى الهواء
ُة ال�سهداِء من ال�سهادة: ح�سَّ

ال اأحَد غرَيك.



فى حزن امل�سافر،
فى هروب القرى وراء تالل اأخرى،

فى النوافذ مهجورة وال�سعاع منك�سرا.. 
دُم ال�سقيِق فى بلطة ال�سقيق.

7
دم من هذا؟ دم من هذا اأيها ال�ساعر؟

وهو َدٌم فى امل�سافة منظورًة عن قرٍب ومنظورًة عن بعد 
َدٌم فى نظرة العني، وفى ح�سرة الناظر.

االأم تطبع قبلتها ال�سباحية فى اجلبني البارد..
ذهب يكرتى العجلة ورجع بال وجه.

َدٌم فى اأ�سياِخ العجلة، َدٌم فى حليب ال�سباح،
فى ماء الظهرية، فى خيول العربة، 

وفى ن�سرِة الطق�ِص َدٌم طوال النهار، وال�سماء التلفزة 
اجلائعة.

8
دُم من هذا الذى يجرى فى ق�سيدتك اأيها ال�ساعر؟

حباُل الغ�سيل َتْقُطُر والغروُب َي�ْسَفُح حمَرته على البيوِت
االإخوُة املولودون فى االأوقات ميالأون ال�سماَء بالهتاف:

ما من اأحٍد غرِيَك
ما من اأحٍد غرِيَك

على اأيديهم االأ�سغُر
عالًيا
رفعوه

ْوُته َنُه �سَ وكفَّ
اجُّ اأ�ْسَعَل حنجرَة املغني: ج�سُدُه ال�سَّ

منَك واإليَك
منَك واإليَك

بي، فى ابت�سامِته  �ِص ال�سَّ دٌم فى غفلِة املنعطِف، فى َنَ
املدر�سية، 

فى كتاِب املعلِِّم، فى �سوؤاِل ال�سباح، 
ِة املراِهقِة، دٌم فى ه�سي�ِص املاء،  َدٌم فى ُبحَّ

دٌم على االأ�سجار ن�سْت من مرَّ ومن �سقَط  ومن �ساَح 
من اأمل... 

م�ِص، وخيوُط النهاِر ممزقًة كما لو  دٌم على رداِء ال�سَّ
كانْت جرما تهّتك.

ل�سُع دٍم ول�سُع ر�سا�ٍص ل�سُع اأ�سواٍت جارحةٍ 
والكلماُت مقيدًة ب�سال�سِل الكلمات.

العنُي الغريقُة
فى �سورٍة

اغرورقْت بالدِم
خْذ هذه ال�سورَة من عينى وخْذ جرَح العنِي.

ُف وتهوى فى �سورِة الفاحتة املئذنُة تتق�سَّ
وطواَل النهاِر 

طواَل النهاِر
يداى مبلولتان وخبزى مبلٌَّل بالدِم

وكلماتى تنظرين.

دُم من هذا الذى لطخ يديك وكلماتك اأيها االأعمى؟
اأنا ال اأكتُب ق�سيدًة لكننى اأ�سمُّ القمي�َص الأب�سَر.

لندن ما بني �أبريل 2011- و�أبريل 2012
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جملة  اأع���داد  اأح��د  عناوين  بع�ض  مًعا  �سنقراأ 
حتريرها  رئا�سة  انتقال  قبل  "املجلة" الأخرية 
�سكلها  وتغيري  القط  القادر  عبد  الدكتور  اإىل 
فى  ال�سادر   161 رقم  هو  العدد  وم�سامينها. 
ل�سدور  ع�سرة  الرابعة  ال�سنة  فى   1970 مايو 
وق�سائد  ا  وق�س�سً مقالت  العدد  �سم  املجلة. 
�ساكر  حممد  وحم��م��ود  عياد  �سكرى  للدكتور 
والأ�ستاذ فتحى ر�سوان و�سليمان فيا�ض و�سمري 
وهبى وال�ساعر حممد مهران ال�سيد وبهاء طاهر 
والدكتور ال�سيد عطية اأبو النجا وبدر الدين اأبو 
غازى وال�ساعرة وفاء وجدى وظفر الإ�سالم خان 
و�سلوى بهجت عبد احلميد واإ�سماعيل البنهاوى 
اهلل  عبد  ن�سار  وال�ساعر  �سطا  عبده  والدكتور 
اإىل  اإ�سافة  �سل�ض  وعلى  الن�ساج  حامد  و�سيد 
العربية  املجالت  مع  مثل:  الثابتة  املجلة  اأبواب 
وكان يقدمها كمال ممدوح حمدى ومع املجالت 
العاملية التى قدمتها اأمانى كامل، ثم ثقافتنا فى 

هل كنا نســبح ضد التيــار؟!
�سامى فريد

واأخرًيا �سرح  العاملية فى �سهر..  والثقافة  �سهر 
وم�ست�سار  الت�سكيلى  للناقد  الغالف  �سورتى 

التحرير بدر الدين اأبو غازي.
تو�سيع  ت�ستهدف  املجلة كانت  اأن  هكذا نالحظ 
اإىل  الإب��داع  من  فيها  الثقافى  الهتمام  دائ��رة 
الغرب  ثقافات  على  ال��ن��واف��ذ  وفتح  الرتجمة 
غربية.  اأم  كانت  �سرقية  العلمية  الثقافة  اإىل 
كانت هذه هى روؤية يحيى حقى رئي�ض حتريرها 
ان��ت��ق��ال رئ��ا���س��ة حتريرها  م��ن ع��ام 62 وح��ت��ى 
اأ�سرة  وخ��روج  القط  القادر  عبد  الدكتور  اإىل 
من  فرتات  فى  ت�سم  وكانت  بالكامل  حتريرها 
عمرها الأ�ساتذة اأنور املعداوى والدكتور �سكرى 
عياد وفوؤاد دواره ويو�سف ال�سارونى وبدر الدين 
اأبو غازى والدكتور عبد الفتاح الديدى والفنان 
ثابت  ع��ادل  والفنان  �سليمان  ح�سن  الت�سكيلى 
ال�ستينيات  حقبة  ف��ى  كتَّابها  اأب���رز  م��ن  وك��ان 
حتى مطالع ال�سبعينيات الدكتور جمال حمدان 

وال�سيد ح�سني ذو الفقار �سربى وال�سيخ حممود 
ال�سريفى  كامل  ح�سن  وال�ساعر  �ساكر  حممد 
عبد  ملك  والدكتورة  مو�سى  فاطمة  والدكتورة 
نعيم  والدكتور  مندور  حممد  والدكتور  العزيز 
والدكتور  �سويف  م�سطفى  وال��دك��ت��ور  عطية 
غاىل  حممد  حممود  والدكتور  اخل�ساب  يحيى 
ومنهم  ال�ستينيات  مبدعى  جيل  اأغلب  ومعهم 
الطاهر  ويحيى  اأ�سالن  واإبراهيم  طاهر  بهاء 
واإ�سماعيل  ق��ا���س��م  احل��ك��ي��م  وع��ب��د  اهلل  ع��ب��د 
ال�سيد  مهران  وحممد  ر�سوان  وبكر  البنهاوى 
وح�سن توفيق ووفاء وجدى وبدر توفيق وحممد 
اأبو �سنة وح�سن حم�سب ووحيد حامد  اإبراهيم 
اأحمد  وحممد  رومي�ض  وحممد  دي��اب  وحممود 

حمد وغريهم.
على  تعاقبوا  وامل��ب��دع��ني  ��اب  ال��ك��تَّ م��ن  اأج��ي��ال 
"املجلة" منذ �سدورها وحتى توقفها حتى كان 
كل  واأ�سعد  فاأ�سعدنا  علينا  اأ�سرق  جميل  �سباح 

جملة »املجلة« بني عهدين

 اأعداد من املجلة
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والتنويرى  الثقافى  "املجلة" ودورها  من عرف 
اجليل  اأع���داد  جديد  من  علينا  طلعت  عندما 
هيئة  ع��ن  ال�����س��ادرة  "املجلة"  م��ن  اجل��دي��د 
الكتاب برئا�سة حترير ال�سديق املبدع ال�ساعر 
التى  "املجلة"  تلك  بعث  ليعيد  عفيفى  اأ�سامة 
ت�سرفنا منذ عقد ال�ستينيات وحتى ال�سبعينيات 
لها  اخ��ت��ار  كما  بحق  وك��ان��ت  اإل��ي��ه��ا  ب��الن��ت��م��اء 
�سعارها �سيخ اأدبائنا يحيى حقى ليكون "�سجل 

الثقافة الرفيعة"..
اجلديدة  "املجلة"  تاأتى  اأن  خ�سيتى  كل  كانت 
لها  التى ع�سنا  اأ�سماء مع جملتنا  ت�سابه  جمرد 
تف�سل  التى  الأوىل  اأعدادها  طالعت  حتى  وبها 
�سديقى واأخى الأ�ستاذ اأ�سامة عفيفى باإهدائى 
يقينى  وي��زداد  به  اأحلم  كنت  ما  ليتحقق  اإياها 
ذات  و�سعها  ال��ت��ى  ال��ب��ذرة  تلك  ب���اأن  ر���س��وًخ��ا 
عو�ض  حممد  ال��دك��ت��ور  مثل  كبري  اأ���س��ت��اذ  ي��وم 
يحيى  وط��وره��ا  اإليها  واأ���س��اف  ورع��اه��ا  حممد 
�سابة  �سنة  واأرب��ع��ني  اثنتني  بعد  لتبعث  حقى 

جيل  فيثبت  يوم  بعد  يوًما  وتتعملق  تنمو  عفية 
رعاية  على  ق��ادر  اأن��ه  عفيفى  اأ�سامة  ال�ساعر 
اأكرب ال�سروح الثقافية وزيادتها والإ�سافة اإليها 
الإح�سا�ض  جيلنا  نفو�ض  فى  يبعث  ال��ذى  الأم��ر 

بالأمن والراحة والطمئنان..
لبد اأن اأحكى هنا طرًفا من واقعة توؤكد �سدق 
حما�ض يحيى حقى جليل ال�سباب رغم ما كان 
يلقاه من عنت و�سغوط حل�سر املجلة فى اإنتاج 
الدرا�سات اجلامعية والبحوث. قال املعرت�سون 
اأحد  وكنت  حقى  يحيى  م��ع  جمعهم  لقاء  ف��ى 
من  اإن  ي��ق��ول:  املجلة  اإن�ساء  ق��رار  اإن  �سهوده 

اأهدافها العناية بالبحوث والدرا�سات اجلامعية 
الكتَّاب  ل�سباب  ملعًبا  ولي�ست  ال��رتاث  وحتقيق 
يا  عهدك  فى  املجلة  اإىل  ت�سللوا  الذين  والهواه 

اأ�ستاذ يحيى..!
ورقيًقا  مهذًبا  ووزي��ًرا  دبلوما�سًيا  باأن  وفوجئت 
اإىل  حلظة  فى  يتحول  حقى  يحيى  مثل  وخلوًقا 
�سباب  ح��ق  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ى  ي�ستميت  منا�سل 
الأدباء والكتَّاب فى التعبري عن اأنف�سهم واأذكر 
رهم: اأن قبائل العرب قدمًيا كانت  اأنه قال يذكَّ
الأ�سواق  على  به  دارت  �ساعر  فيها  ظهر  اإذا 
الأدبية تفاخر به غريها من القبائل واأن املجلة 

 يحيى حقى

�شكرى عياد

فتحى ر�شوان

 بدر الدين اأبو غازى

جنيب حمفوظ

جمال حمدان
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ميتد  اأن  له  اهلل  �ساء  ما  عمرها  ام��ت��داد  على 
ق�سة  كاتب  اأو  روائ��ًي��ا  اأدي��ًب��ا  للعامل  قدمت  لو 
ق�سرية اأو �ساعًرا واحًدا لكان هذا يكفيها فخًرا 
اأنور  اكت�سف  كيف  لهم  وذك��ر  اهلل  �ساء  ما  اإىل 
جملة  �سفحات  على  حمفوظ  جنيب  امل��ع��داوى 
الأ�ستاذ  حتريرها  ي��راأ���ض  ك��ان  التى  الر�سالة 
عن  تتوقف  لن  املجلة  واأن  الزيات  اأحمد ح�سن 
رعاية اأدباء و�سعراء مثل اأمل دنقل وحممد اأبو 
ويحيى  اأ���س��الن  واإبراهيم  طاهر  وبهاء  دوم��ة 
الطاهر عبد اهلل وحممد حافظ رجب وحممد 
اإبراهيم مربوك، واتفق احلا�سرون يومها على 
تخ�سي�ض م�ساحة لأدب ال�سباب على األ تن�سى 
وهكذا  وحتقيقاتها  وبحوثها  درا�ساتها  املجلة 
املجلة  م�سرية  التى هددت  الغمة  تلك  انك�سفت 

فى ذلك الوقت..
ثم بداأت نذر الكارثة..

جاءت هزمية يونيو عام 1967 لتع�سف باملجلة 
والختناق  الت�سييق  ب��داأ  ب��ه.  ع�سفت  ما  بني 
رئي�ض  القلماوى  �سهري  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ب��ق��رار 
كانت  التى  العربى  الكاتب  دار  اإدارة  جمل�ض 
ب�سغط  ال��ق��رار  وط��ال��ب  لها  تابعة  "املجلة" 
جنيه  م��ائ��ة  اإىل  املجلة  ف��ى  ��اب  ال��ك��تَّ م��ك��اف��اآت 
يحيى   – كنا  اإذ  م�ستحياًل  ذل��ك  وك��ان  للعدد 
– نعيد كتابة ك�سف  ال�سطور  حقى وكاتب هذه 
املكافاآت خم�ض اأو �ست مرات لن�سع فيه اأ�سماء 
والدكتور  حمدان  جمال  الدكتور  اأمثال  كتَّاب 

وال�سيد  مو�سى  فاطمة  والدكتورة  عطية  نعيم 
من  طابور  غري  ه��ذا  �سربى  الفقار  ذو  ح�سني 
�سندوق  داخل  كلهم  ال�سباب  وال�سعراء  الأدباء 
املائة جنيه. من ال�سطر الثالث فى الك�سف كنا 
نفاجاأ بانهيار املائة جنيه وجتاوزها فنعيد كتابة 
ال�ساعر �سالح  الك�سف وهكذا. كلمنا ال�سديق 
دار  ف��ى  الن�سر  م�ست�سار  وك��ان  ال�سبور  عبد 
معنا  يتفق  اإنه  فقال:  الأمر  فى  العربى  الكاتب 
واأن ما يحدث "عيب" لكنها تعليمات م�سددة من 
الدكتورة �سهري القلماوى وقالت الدكتورة �سهري 

القلماوى فى ردها التليفونى على مكاملة الأ�ستاذ 
يحيى حقي: اإنها تعليمات الوزير الدكتور ثروت 
الدكتور ثروت  عكا�سة �سخ�سًيا وفى مكاملة مع 
ملا يحدث  الأ�سف  اأ�سد  ياأ�سف  اإنه  قال:  عكا�سة 
�سخ�سًيا  النا�سر  عبد  الرئي�ض  تعليمات  لكنها 
حتى  بال�سرب  التحلى  جميًعا  علينا  يجب  وان��ه 
فيما  ذل��ك  واأن  وت�سليحه  جي�سنا  ب��ن��اء  نعيد 
نرجو باإذن اهلل لن يطول، وفكر البع�ض منا فى 
نفقات  لتوفري  بالن�سحاب  "احلمولة"  تخفيف 
"املجلة"  حترير  هيئة  م��ن  وك��ان��وا  مكافاآتهم 
وقرر البع�ض الآخر مثل الأ�ستاذ بدر الدين اأبو 
مكافاأة  وبدون  جماًنا  وال�ستمرار  البقاء  غازى 
جيل  اأن  للده�سة  مدعاة  والأك��ر  الأغ��رب  لكن 
الأ�ساتذة طلبوا من يحيى حقى حذف مكافاآتهم 
رد  وك��ان  ال�سباب  على  وتوزيعها  الك�سف  من 
بالن�سر عند يحيى حقى  اكتفاوؤهم  ال�سباب هو 
من  وك��ان  اأ�ساتذتهم..  اإىل  مكافاآتهم  وحتويل 
مهازل تلك الفرتة اأن كتَّاًبا مثل اإبراهيم اأ�سالن 
ويحيى الطاهر عبد اهلل و�سلت مكافاآتهم بعد 
الق�سة  عن  اجلنيه  ون�سف  اإىل جنيه  �سغطها 
واأن الق�سيدة كانت مكافاأتها ل تتجاوز اجلنيه 
يعو�سنا  واأن  بالرحمة  لها  ندعو  اأيام  الواحد.. 
اهلل خرًيا فى "املجلة" اجلديدة التى نتمنى لها 

من اأعماق قلوبنا الزدهار وال�ستمرار.

يو�شف ال�شارونى بهاء طاهر عبد القادر القط
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كان الزحام �شديًدا فى الأتوبي�س . وكانْت 
حمولة الكتب على ذراعى ثقيلة . اأنقذتنى 
واأخذْت  ذراعها  مّدت   . ال�شيدات  اإحدى 
الكتب . بعد قليل خال الكر�شى املال�شق 
 . بجوارها  اجللو�س  من  مّكنتنى   . لها 
�شكرتها واأثنيُت على معروفها ، ف�شاألتنى 
"روايات"  الكتب؟"  قلت:  هذه  كل  "ما 
اأكرث"  النف�س  علم  فى  اأقراأ  "اأنا  قالت: 
�شّدتنى ب�شاطتها فى احلديث ، اإْذ �شاألتنى 
و�شاألتنى  ؟  تاأليفى  من  كتب  ىل  كان  اإْن 
فى  "اأنا  لها:  قلُت  وعندما  ؟  عمرى  عن 
تبدواأ�شغر من  "ولكنك  ال�شتني" قالت: 

ذلك بكثري". 
حياتها.  عن  احلديث  فى  تدفقْت       
 . الت�شكيلى  الفن  تع�شق  اإنها  وقالت: 
ولها حماولت فى الر�شم . اأ�شعرتنى بود 
عمره �شنوات ولي�س حلظات . �شاألتها عن 
كــــــم  عندى  اأنا  "تفتكر  قالت:   . عمرها 
�شنة؟" قلت: "اأنِت فى اأوائل الأربعينيات 
وقالت:  وجهها  اأ�شرق  اأكرثتقدير"  على 

اخلم�شني".  تعديُت  "اأنــــــــــــا 
اأدرى  ل  ل�شانى،  على  �شوؤال  ترّدد       
على  ترد  قالت:  عقلها.  التقطه  كيف 
"واأنا مل  عليها  اأطرحـه  الذى مل  �شوؤاىل 
على  �شّجعتنى  الزواج"  واأرف�س   . اأتزوج 
�شاألتها  نا�شجنْي.  �شخ�شنْي  بني  احلوار 
العواطف  وعن  م�شاعرالوحدة   عن 
واجل�شد  الروح  واحتياجات  الطبيعية. 
املراأة  وحاجة  للمراأة.  الرجل  وحاجة   .
فاجاأتنى   . الأ�شرة  وتكوين  للرجل. 
اأ�شعراأبًدا  "مل  قالت:  �شادمة.  ب�شراحة 
اأننى فى حاجة اإىل رجل" وعندما اأبديُت 

اأحط  اجلن�س  "وغريزة  اأ�شافت:  ده�شتى 
فرويد  �شيجموند  هاجمت  غريزة" ثـــــــم 

وحتليالته عن اجلن�س. 
     اأدركُت اأّن ل جدوى من احلوار معها. 
بالود.  اأ�شعرتنى  اأْن  بعد  ال�شدود  ت�شع 
ل  رجل  مع  احلديث  فى  تنفتح  امراأة 
تعرفه، ثم ُتعلن اأنها �شد قانون الطبيعة. 
تاأملُت وجهها عّلنى اأمتكن من ف�س غ�شاء 
غمو�شها. وجه فتاة فى الثالثني، خمرى 
ي�شع  الزيتونيتني  عينيها  ومن  اللون. 
بريق طفوىل. وعلى راأ�شها )بونيه( اأحمر 

تطل منه خ�شالت من �شعرها الناعم. 
املم�شوق.  وج�شدها  وجهها.  جمال 
�شاعف  مبلب�شها،  الفائق  واعتناوؤها 

من غمو�شها فى عينى. 
    قّربْت وجهها من وجهى وقالت: 
اأنا  اإْن  لك  قلت  اإذا  ت�شدق  "هل 
مل  ولكننى  اأمى،  رحم  من  خرجت 
اأخرج من رحــــــــــم احلياة ؟ فاجاأنى 
ب�شرعة  الثانية.  للمرة  كالمها 
�شياغة  ُيعيد  عقلى  كان  مذهلة 
الكثريمن  قمعُت  البوح.  هذا 
الكلمات على ل�شانى، واحتميُت 

بال�شمت. 
حمطتى  اقرتبْت  عندما       
طلبْت  بالوقوف،  وهممُت 
وكان  تليفوناتى.  اأرقام 
الثالثة.  املفاجــــــــاأة  طلبها 
املوبايل  ُتخرج  هى  وبينما 
الأرقام،  ُت�شجل  كى 
ارتفع  ال�شيارة.  حتّركت 

ترجو  وهى  �شوتها 

ال�شائق اأْن يتمهل قلياًل. ا�شتجاب الرجل 
عليها  اأمليُت  خاطر.  طيب  عن  لرجائها 

الأرقام التى وردت على ذهنى.  
     فى الطريق، واأنا اأمالأ �شدرى بالهواء، 
�شغلنى �شوؤال: هل اأخطاأُت عندما تعّمدُت 

اأْن اأملى عليها الأرقام اخلطاأ؟ 
                                            

رحم احليـــــــــــــــاة
طلعت ر�سو�ن 



�صادى �صالح الدين
بروح �صاعرة تر�صد الدكتورة 
"حممود  ك��ت��اب��ه��ا  ف��ى  ب���در  ع���زة 
دروي�ش وطن فى �صاعر" ال�صادر 
وطن  م��ام��ح  ال���ه���ال،  دار  ع��ن 
ومامح �صاعر كان حلمه اأن يعود 
ورف�صت  "الربوة"  ق��ري��ت��ه  اإىل 
وميًتا،  حيًّا  اإليها  عودته  اإ�صرائيل 
الفل�صطينية  الق�صية  �صاعر  لكن 
"مل  �صوته  ن�صمع  ن��زل  مل  ال���ذى 
اأ�صدق غري  اأزل حيا.. وحيا.. وال 
على  وكتب  بعيًدا،  حد�صي" ذهب 
مل  التى  قريته  ا�صم  ق��ربه  �صاهد 

يعد اإليها.
مع  رحلتها  ب���در  ع���زة  ت��ب��داأ 
دروي�ش مب�صهد ر�صمته، على ربوة 
ع�صفور  نام  القد�ش،  على  مطلة 
اجلليل حممود دروي�ش مطًا على 
من  "عا�صًقا  الزيتون"  "اأوراق 
البداية  هذه  بني  وما  فل�صطني"، 
والنهاية التى انتهت اإليها خطواته 
حمل  ورمب��ا  احل��ي��اة،  ي�صتحق  م��ا 
ال�صهرية  عبارته  ال��رخ��ام  �صاهد 
"على هذه االأر�ش، �صيدة االأر�ش، 
يلخ�ش  م��ا  احلياة"  ي�صتحق  م��ا 
التحرر وثقافة  ال�صعوب فى  اإرادة 

املقاومة.
ت���ب���داأ ال��ك��ات��ب��ة م���ن اأب��ي��ات 
منها  لتن�صج  و���ص��ط��وره  دروي�����ش 
رح���ل���ت���ه، ل��ي�����ص��ت ك��ت��اب��ة ن��اق��دة 
والرتاكيب  ال����دالالت  ف��ى  تبحث 
ت�صافر  �صاعرة  واإمن��ا  واملفردات، 
منذ  ن���درى  وال  ���ص��اع��ر،  قلب  ف��ى 
متى  للكتاب  االأوىل  ال�صفحات 
من  كثري  وف��ى  الرحلة،  �صتنتهى 

االأحيان نتمنى اأال تنتهي.
بيت  اأول  ك���ان  م��و���ص��ك��و  ف��ى 
من  خ��روج��ه  بعد  دروي�����ش  �صكنه 
فى  كطالب  در�ش  حيث  فل�صطني، 

معهد العلوم االجتماعية، وي�صف 
دروي�������ش ن��ف�����ص��ه امل���ك���ان ق��ائ��ًا: 
باملعنى  بيت  هناك  ىل  يكن  "مل 
مبنى  ف��ى  غرفة  ك��ان  احلقيقي، 

جامع".
ال�صاعر  ارحت��ل  مو�صكو  ومن 
عامني  فيها  فبقى  القاهرة  اإىل 
عن  دروي�ش  يقول  و72،   ،71 هما 
تلك الفرتة: "الدخول اإىل القاهرة 
كان من اأهم االأحداث فى حياتى 
تر�صخ  القاهرة  فى  ال�صخ�صية، 
خروجى من فل�صطني وعدم عودتى 
اإليها، مل يكن القرار �صهًا، كنت 
اأ�صحو من النوم كاأننى غري متاأكد 
ال�صباك  اأفتح  وج��ودي،  مكان  من 
وعندما اأرى النيل اأتاأكد اأننى فى 

القاهرة".
اخلروج  اإىل  دروي�ش  ا�صطر 
م��ن ب��اده حت��ت ن��ريان االحتال 
للحب�ش  وت��ع��ر���ص��ه  االإ���ص��رائ��ي��ل��ى 
وحتديد االإقامة، وقد كتب ق�صيدة 
"ال  بديوانه  ن�صرت  م�صر"  "فى 

تعتذر عما فعلت"، يقول فيها:
فى م�صر ال تت�صابه ال�صاعات

طيور  جتددها  ذك��رى  دقيقة  كل 
النيل

الب�صرى  الكائن  كان  هناك،  كنت 
يبتكر

ي�صمى  اأح���د  ال  ال�صم�ش،  االإل���ه/ 
نف�صه اأحدا

اأنا ابن النيل، هذا اال�صم يكفينى 
ومنذ اللحظة االأوىل ت�صمى نف�صك 

النيل" "ابن 
كى تتجنب العدم / الثقيل

ن�صو�ش  ف��ى  ع���زة  ومت�����ص��ى 
دروي�����ش، وم��دن��ه، وع��وامل��ه، ورمبا 
تت�صلل من �صعره اإىل نرثه، فتبحث 
روؤيته ال�صعرية قائلة: اآمن دروي�ش 
باأن ال�صعر هو دائًما رحلة البحث 
عن املجهول واجلديد مًعا، فيقول 
اأكتب  العائد":  "حرية  كتابه  فى 
فى كل مرة كاأننى اأكتب الأول مرة 
علّي  و�صيكون  م��رة،  الآخ��ر  ورمب��ا 
اإىل  االآن  منذ  اأ�صعى  اأن  وح���دى 
الكتاب  الق�صيدة/  ه��ذه  جت��اوز 
لنزعة  ا�صتجابة  اإال  ل�����ص��يء،  ال 
�صجن  فاملنجز   – املنجز  ه��دم 
فاجلديد  جديد،  عن  – والبحث 

اأفق.
فاإذا كان ال�صعر �صراًعا �صد 
املوت بتاأوياته وم�صتوياته املتعددة 
��ا ���ص��راع ���ص��د ذات���ه،  ف��اإن��ه اأي�����صً
ي�صبح  حني  االختيارى  موته  �صد 
وحني  وم��األ��وًف��ا،  ومنطًيا  تقليدًيا 
وا�صتعاراته  اأ�صكاله  اإىل  يطمئن 

اجلاهزة وخياله املرو�ش.
ومت�صى عزة فى الك�صف عن 
من  مقتب�صة  لل�صعر  دروي�ش  روؤي��ة 
هو  دائ��ًم��ا  "ال�صعر  ق��ول��ه:  كامه 
القادم املجهول،  نعرفه، هو  ما ال 
واأجمل ال�صعر هو ما يغري مفهومنا 

عن ال�صعر".
باحلديث  الكاتبة  وتتعر�ش 
الكرمل  لتجربة دروي�ش فى جملة 
وتراأ�ش   1981 ع��ام  اأ�ص�صها  التى 
وع�صرين  اأرب����ع  مل���دة  حت��ري��ره��ا 

حممود درويش و رحلة البحث عن اجملهول
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دروي�ش  م��ع  ح���واًرا  ف��ت��ورد  �صنة، 
فيه:  ي��ق��ول  وازن،  ع��ب��ده  اأج����راه 
للتفاعل  االإيجابية  االآث��ار  من  اإن��ه 
الثقافية  احلياة  مع  الفل�صطينى 
مع  اللبنانى  التفاعل  اأو  اللبنانية 
الق�صية الفل�صطينية، جملة "�صئون 
فل�صطينية"، و"الكرمل"، وعندما 
الفل�صطينية  ال��ق��ي��ادة  خ��رج��ت 
من  الفل�صطينيون  وامل��ق��ات��ل��ون 
الثورة  راأي���ت  تون�ش  اإىل  ب���ريوت 
على  فندق  فى  تقيم  الفل�صطينية 
موؤملًا،  امل�صهد  كان  البحر،  �صاطئ 
هذا  ع��ن  رواي���ة  كتابة  وي�صتدعى 
�صرعان  ع��رف��ات  ل��ك��ن  امل�����ص��ري، 
وق��ال يل:  موؤ�ص�صته  بناء  اأع��اد  ما 
وذهبت  الكرمل،  اإ���ص��دار  وا�صل 
�صئون  اأرت�����ب  ك���ى  ق���رب����ش  اإىل 
من  الكرمل  و�صدرت  الرخ�صة، 
قرب�ش بعدما تركنا بريوت، فيما 
كنت اأحررها من باري�ش، واأطبعها 
فى نيقو�صيا، وكان معاونى الكبري 
وظلت  ب��رك��ات،  �صليم  ال�����ص��اع��ر 
عقود  ثاثة  امتداد  على  الكرمل 
واحدة من اأهم املجات الثقافية 
العربية، وقد جتلى فيها احل�صور 

الفل�صطينى الفكرى واالإبداعي.
كتابها  ف��ى  ب��در  ع��زة  وت�صل 
حياة  ف��ى  االأخ����رية  امل��راح��ل  اإىل 
دروي�����ش وال��ت��ى ب���داأت ب��اأك��رث من 
موتان  تبعها  ال��ق��ل��ب  ف��ى  عملية 
و1998،   ،1984 عامى  �صريريان 
وهى مرحلة اختلط فيها ال�صراع 
م��ع امل����وت ب��ال�����ص��راع ���ص��د فقد 
بكفاح  ات�صمت  مرحلة  ال��ه��وي��ة، 
ال�صراع  هذا  خ�صم  وفى   ، طويل 
يكتب دروي�ش جداريته التى اعتقد 
ن�صه  اأنها  كتابتها  فى  �صرع  حني 
االأخري، لكن دروي�ش كتب ق�صائد 
املوت  �صد  تقف  جميعها  بعدها، 
اأريد  "ال  احل��ي��اة:  معنى  وتر�صخ 
"اأثر  تنتهي"،  اأن  الق�صيدة  لهذه 
الغزال"،  قرب  "على  الفرا�صة"، 

وق�صائد اأخرى كثرية.

الثورة واألدب فى سيناء
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يناير   25 ث���ورة  األ��ق��ت  كيف 
الثقافية  احل��ي��اة  على  بظالها 
هو  ���ص��ي��ن��اء؟..  ف��ى  وال�صيا�صية 
االأديب  عنه  يجيب  الذى  ال�صوؤال 
فى  الهادى  عبد  حامت  ال�صيناوى 
�صبه  ف��ى  واالأدب  "الثورة  كتابه 
عدًدا  وي�صم  �صيناء"..  ج��زي��رة 
الوثائق وال�صهادات واالأعمال  من 
توؤرخ  التى  واالإب��داع��ي��ة،  االأدب��ي��ة 
لفرتة الثورة فى �صيناء، كما ي�صم 
واأحزاب  تيارات  ملوؤ�ص�صى  اأ�صماًء 
بعد  فيما  ال��ن��ور  راأت  �صيا�صية، 
تكون  مراحل  على  ال�صوء  مركًزا 

هذه االأحزاب.
م�صروع  �صمن  �صدر  الكتاب 
العامة  بالهيئة  ال��ث��ورة  اإب��داع��ات 
فى  الرابع  وهو  الثقافة،  لق�صور 
االآن"  "الثورة  ب��ع��د  ال�صل�صلة، 
م�صر"  و"ثورة  ال��ق��ر���ش،  ل�صعد 
و"الثورة  ب�صيونى،  احلميد  لعبد 
املنعم  لعبد  االآخر"  اجلانب  من 

حاوة. 
ل��ل��ج��ان التى  ال��ك��ات��ب  ي����وؤرخ 
امل�صرية  ال��ث��ورة  حلماية  تكونت 
حماية  جلنة  فيذكر  �صيناء  ف��ى 
ال���ث���ورة ال��ت��ى ت��اأ���ص�����ص��ت م��ن كل 
واالأف����راد  ال�صيا�صية  الف�صائل 
وال�صخ�صيات  االأع��م��ال  ورج���ال 
اإن�صاء  ومت  وامل��واط��ن��ني  ال��ع��ام��ة 
احلرية  مب��ي��دان  احل��ري��ة  خيمة 
م�صجد  بجوار  �صابًقا(  )الرفاعى 

الرفاعي.
ي�����ص��م ال���ك���ت���اب ���ص��ه��ادات 
�صهادة  بينها  ومن  �صيناء  الأبناء 
ال�صريف" يقول  العابدين  ل�"زين 
اأكرث  �صيناء كان  �صعب  "اإن  فيها: 
ونظامه،  مبارك  من  املت�صررين 
بتعطيل  التوريث  ثمن  دف��ع  واأن��ه 
اإر�صاء  التنمية  م�صاريع  جميع 
ل�"اإ�صرائيل" التى كانت حري�صة 
ا  اأر�صً �صيناء  تظل  اأن  ت��زال  وال 
ف�صيناء  تنمية..  وب��ا  ب�صر  ب��ا 

امل��خ��ل��وع مع  دف��ع��ت ثمن حت��ال��ف 
الذى  غ��زة  حل�صار  ال�صهاينة 
انعك�ش ح�صاًرا على �صعب �صيناء 
م���ن خ����ال ع��زل��ه��ا ع���ن طريق 
مار�ش  ال����ذى  اجل��ح��ي��م  ك��وب��رى 
والتفتي�ش  العذابات  اأن��واع  اأق�صى 
االإت���اوات  ودف��ع  واحل�صار  واملنع 
التى  و�صيناء  ال�صرطة..  ل�صباط 
عرب  املمدود  الغاز  اأنبوب  تراقب 
االإ�صرائيلى  العدو  اإىل  اأرا�صيها 
ب��ع��ني احل�����ص��رة ع��ان��ت وم��ات��زال 
تعانى اأزمة الغاز املتفاقمة نتيجة 
لل�صفقات املريبة للرئي�ش املخلوع 

فى ع�صر ال�صام".
بالعامية  ق�����ص��ي��دة  وف�����ى 
امل�صرية ملوؤلف الكتاب حامت عبد 
عنوان  حتت  يقول  ال�صيد  الهادى 

جديد": "د�صتور 
د����ص���ت���ور ب��ل��دن��ا ع���اي���زل���ه ث���ورة 

تغيريات
وامل�صاألة م�ش تعديات

اأو ترقيعات
ملواد بعينها ملفقة

من  بلدنا  يحكم  ق��ان��ون  عايزين 
جديد

ويعيد لنا حكم العدالة املوؤمنة
بعد اللى �صفنا من حكومة ظاملة

اأنا قلت ال للتعديات
وفى ق�صيدة بعنوان يا بنت االإيه 
احلليم  عبد  لل�صاعر  وح�صتيني، 

�صامل، يقول:
يا بنت االإيه وح�صتيني

ونيلك اللى كان ممدود بريويني
رجع تانى يغنيلك

يغنيلي
تعاىل نرفع الراية

جنفف ما�صى اأحزانك
والكتاب ي�صم قطرات اأخرى 
ال�صيناوية  االإب���داع���ات  نهر  م��ن 
وجمال  ح��ج،  اأب��و  اأحمد  من  لكل 
الكرمي  وعبد  عا�صم  وطه  جمعة 

ال�صعراوي.
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االحتجاجات  ت�صاعد  م��ع 
العربية،  ال��ب��ل��دان  ف��ى  ال�صعبية 
برزت  العربى  الربيع  ث���ورات  اأو 
املمنهج  العنف  ظ��اه��رة  بو�صوح 
الظاملة  االأنظمة  مار�صته  ال��ذى 
فى  م�صتخدمة  ���ص��ع��وب��ه��ا،  ���ص��د 
الإره�����اب  "البلطجية"،  ذل����ك 
ه  ال�صعوب الغا�صبة، وهو ما خل�صَّ
م��ب��ارك ف��ى خ��ط��اب��ات��ه االأخ���رية 
عبارة  فى  يناير  ثورة  ان��دالع  بعد 
عليه  واأطلق  الفو�صى"،  اأو  "اأنا 
"اال�صتبداد  م�صطلح  ال�صيا�صيون 

با�صم االأمن واالأمان".
"الفتوة  اجلديد  كتابها  وفى 
تطرح  امل�صرية"  ال�صينما  ف��ى 
�صاح  ناهد  ال�صحفية  الزميلة 
فى  ال��ف��ت��وة  ل�صخ�صية  روؤي��ت��ه��ا 
بالفتوة  لتخرج  امل�صرية،  احلياة 
الواقع  اإىل  ال�صينما  �صريط  من 
واحلياة، ففى الكتاب الذى �صدر 
اليوم" عن  "كتاب  �صل�صلة  �صمن 
تربط  اليوم"  "اأخبار  موؤ�ص�صة 
الكاتبة بني الثورة امل�صرية والربيع 
وم�صطلحات  جانب،  من  العربى 
و"�صبيحة"،  "بلطجية"،  م��ث��ل 
اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن  و"باطجة" 
لفكرة  تطوير  هى  هل  مت�صائلة: 
الفقر  مرياث  اإنها  اأم  "الفتوة"، 
واجلهل فى جمتمع ع�صور الفقر 

واجلهل والديكتاتورية.
"اجلماهري  الكاتبة:  ت��ق��ول 
ال�صوارع  فى  املليونى  بح�صورها 
وال�صاحات وامليادين وقود الثورة، 
ك��ام��ل �صهدنا  م���دار ع���ام  وع��ل��ى 
وهو  ال�صعبي،  واحل��راك  الغ�صب 
ب��ا حدود،  ل��ث��ورة  زمنى  ام��ت��داد 
تعيد االعتبار اإىل االإرادة الذاتية 
التى  واجلماهري  لل�صعب  امل�صتقلة 
�صت حياتها واأرواحها من اأجل  كرَّ

على  تقب�ش  حقيقى  بوطن  حلمه 
جمرته".

قائلة:  ال��ك��ات��ب��ة  ومت�����ص��ى 
يائ�صة  تعد  مل  اجل��دي��دة  م�صر 
�صور  انت�صرت  وبينما  خائفة،  وال 
مفردات  وب���رزت  للعنف  ج��دي��دة 
والبلطجية  البلطجة  عن  متباينة 
االأمني، كانت تطالعنا  واالنفات 
فى  البا�صمة  امل�����ص��ري��ة  ال��وج��وه 
يبدو  حاملة  اأخرى  ووجوه  العادة، 
ي�صتنه�صون  ك��اأن��ه��م  اأ���ص��ح��اب��ه��ا 
احل��ل��م م��ن ق��ل��ب ال��غ�����ص��ب، وهم 

يدركون كلفته الباهظة.
بحث  فى  الكاتبة  وت�صتطرد 
انت�صار  فتقول:  الفتونة  ظ��اه��رة 
ظ��اه��رة ال��ع��ن��ف ع��امل��ًي��ا ف��ى ظل 
على  الأم��ري��ك��ا  املطلقة  الهيمنة 
مقدرات ال�صعوب االأخرى انطاًقا 
ب��ع��د فوزها  ال��ق��وة  م��ف��ه��وم  م��ن 
الثانى  القطب  على  "بالنبوت" 
فى احلرب الباردة اأفرز تعبريات 
و"االبلطجى  املعا�صر"،  "الفتوة 

االأمريكي".
هذا التاأثري ال�صارخ – براأى 
العامل  على  الأم��ري��ك��ا   – الكاتبة 
طريقه  ي��ج��د  اأن  ا���ص��ت��ط��اع  ك��ل��ه، 
جمتمعاتنا  فى  العنف  ثقافة  فى 
الهوليودية  ال�صينما  عرب  املحلية 
بدًءا  العنف  لثقافة  كر�صت  التى 
اأفام  حتى  الكاوبوى  اأف��ام  من 
جلبت  التى  تلك  الكواكب،  حرب 
للم�صاهد منوذج الفتوة الذى كان 

قد تا�صى قبل �صنوات.
على  ال���ك���ات���ب���ة  وح���اف���ظ���ت 
الفتوة  ب���ني  ال��ف��ا���ص��ل��ة  احل�����دود 
املعادل  كان  فالفتوة  والبلطجي، 
فى  ال��ر���ص��م��ى  للحاكم  ال�صعبى 
ووجوده  املا�صى،  القرن  بدايات 
حاجة ملحة ل�صبط ميزان االأمن 

»الفتوة«.. بني السينما  والنظام العاملى اجلديد
من  يعانى  جمتمع  ف��ى  واالأم����ان 
اال�صتعمار  وظلم  احل��اك��م  ظلم 
البلطجى  اأم���ا  امل��دق��ع،  وال��ف��ق��ر 
واملحلى  ال��دوىل  امل�صتويني  على 
فهو من ميتلك القوة ويفتقد اإىل 
النبيلة كما فى  القيم واالأهداف 
يعمل  الذى  البودى جارد  حاالت 
والنجوم  االأغنياء  بع�ش  ل�صالح 
اأي���ة منظومة  ب���دون  وامل�����ص��اه��ري 

اأخاقية.
وفى ال�صنوات املا�صية كانت 
االأنظمة  دع��ائ��م  اأح��د  البلطجة 
العربية، ت�صكلت خلدمة احلاكم 
ال���ظ���امل وت���ربي���ر ا���ص��ت��م��راره.. 
ال�صارع  على  قوانينها  فر�صت 
املناطق  فى  وبخا�صة  امل�صري، 
ظهور  ذروة  وك��ان��ت  ال�صعبية، 
اأيام  هى  �صاأنهم  وعلو  البلطجية 
عامى  ال��ربمل��ان��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
�صدور  ورغ���م  و2010،   ،2005
البلطجة  اأع��م��ال  ي��ج��رم  ق��ان��ون 
ي��ت��ح��ق��ق على  ت��ن��ف��ي��ذه مل  ف����اإن 
ت�صعب  ب�����ص��ب��ب  ال���واق���ع  اأر������ش 
مع  وتداخلها  البلطجية  عاقات 
بعد  اأنف�صهم  ه��م  اأ�صبحوا  م��ن 
ال�صعبية  املجال�ش  اأع�صاء  ذلك 
القوانني  ت�صع  ال��ت��ى  وامل��ح��ل��ي��ة 

وتراقب تنفيذها.
اأ�صبحت  الذين  ه��وؤالء  لكن 
م�����ص��احل��ه��م م���ه���ددة ب��ع��د 25 
وجودهم  يثبتوا  اأن  اأرادوا  يناير 
و���ص��ط��وت��ه��م ف��ل��م ي������رتددوا فى 
اإ�����ص����ع����ال احل�����رائ�����ق وال���دف���ع 
م�صادمات  حد  اإىل  ب��االأح��داث 
ووقوع قتلى وجرحى، وبعد "فتنة 
اإ�صاح  العقاء  اأراد  اإمبابة" 
حكماء  جلنة  فتطوعت  االأم���ور 
اجليزة  حم���اف���ظ  م���ع  اإم���ب���اب���ة 
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البلطجية  تاأهيل  اإع��ادة  مب�صروع 
األًفا  خم�صون  وقبل  العمل  ل�صوق 
املخاوف،  يثري  رقم  وهو  االتفاق، 
فكم ي�صل عددهم فى مدن وقرى 
م�صر كلها، وماذا �صيحدث لو مل 
املرحلة  فى  تاأهيلهم  اإع���ادة  يتم 

املقبلة؟
ال�صينما  اإىل  الكاتبة  وتنتقل 
حيث توؤكد اأن الفتونة التى تبحث 
�صخامة  فى  متمثلة  لي�صت  عنها 
يحملها  ال��ت��ى  وال�صومة  اجل�صم 
بتعبري  واإمن����ا  "عواطلي"،  اأى 
الرمز  ال�صامونى  �صامى  الراحل 
قد  ا  غمو�صً اأك��رث  ملعان  الغام�ش 
تكون هى القوة واجلربوت مبعناه 
املطلق، بل والرمز لقيم عليا هى 
والزمن  والعدالة  واحلكمة  اخلري 

القدمي.
ف���ى اأف������ام ال��ف��ت��ون��ة جند 
ينت�صر  فاخلري  اأ�صا�صًيا،  ملمًحا 
طالت  مهما  ال�صر،  على  دائ��ًم��ا 
امل��ع��رك��ة، ه���ذه ال�����ص��ورة ب��رزت 
"ابن  منها  االأف��ام  من  عدد  فى 
و"ر�صيف منرة   ، حميدو" 1953 
فريد  بطولة   ..1956  " خم�صة 
 1954 الدهب"  و"اأبو  ���ص��وق��ي، 
حللمى رفلة، و"فتوات احل�صينية" 
1954 لنيازى م�صطفى، و"�صواق 

ن�ش الليل" 1958، و"اأبو حديد"  
و"باب   ،1958 م�صطفى  لنيازى 

احلديد" 1958 ليو�صف �صاهني.
ثاثة  ال���ك���ات���ب���ة  اخ����ت����ارت 
حتليلية  ق��راءة  لقراءتها  من��اذج 
اليتيم  �صعد  فيلم  يتميز  فتقول: 
بانطاقه  فهمى  اأ���ص��رف  اإخ���راج 
طفل  عن  �صهري  �صعبى  م��وال  من 
يرتبى يتيًما بعد مقتل والديه على 
اأبعاد  ذات  ق�صة  وه��ى  عمه،  يد 
ال��رتاث  ف��ى  نلم�صها  ت��راج��ي��دي��ة 
من  لكثري  واالأ���ص��ط��ورى  ال�صعبى 
اليتيم  �صعد  يبدو  حيث  ال�صعوب 
يثاأر  ال��ذى  املنتقم  حور�ش  وكاأنه 
الأبيه من عمه ال�صرير �صت، حيث 
يبداأ الفيلم باإعان فا�صل اجلمال 
األغى  باأنه  اجلمالية  اأه��اىل  على 
الفتوات  يفر�صها  التى  االإت���اوات 
مال  م��ن  ال��ظ��امل  يعي�ش  ال  حتى 
على  الفتوات  ويعرت�ش  املظلوم، 
من  واح��د  كل  ي��رد:  لكنه  فا�صل، 
اأهل احلى حيبقى فتوة، واللى ما 
وعر�صه  ماله  عن  يدافع  يقدر�ش 

ما ي�صتحق�ش نعمة ربنا.
ويقتل الفتوات فا�صل وزوجته 
ويفلت مولوده من القتل اإىل مكان 
ال�صيخة  مت��ن��ح��ه  ح��ي��ث  جم��ه��ول 

كرامات ا�صم �صعد.

حتليًا  ال���ك���ات���ب���ة  وت����ق����دم 
اأن  اأراد  ال���ذى  للفيلم  �صيا�صًيا 
املع�صكرين  بني  ال�صراع  ر  ي�صوِّ
اال�صرتاكى والراأ�صماىل وفى هذا 
االإطار يبحث ال�صهاينة عن دور، 
فيما يتجه الفيلم اإىل اإر�صاء مبداأ 
االعتماد على الذات ك�صبيل وحيد 

للخروج من االأزمة.
يعظ" يقدم  "ال�صيطان  وفى 
ذلك  ���ص��ط��ا  دور  ال�����ص��ري��ف  ن���ور 
كفتوة  بالعمل  حلم  ال��ذى  ال�صاب 
املفاجاآت  وتتواىل  الديناري،  مع 
حول ما يطلب منه كفتوة ومفهومه 
ويقع �صطا فى  للفتونة احلقيقية، 
من  بالفعل  يحدث  ما  بني  ح��رية 
ممار�صات الفتوات، وبني املفهوم 
وينتهى  به،  يوؤمن  الذى  احلقيقى 
يد  ع��ل��ى  �صطا  مبقتل  ال�����ص��راع 
الفتوات  اأحد  ال�صبلى  رجال  اأحد 

املناف�صني للديناري.
وت����ت����ن����اول ن����اه����د ����ص���اح 
على  ل��ل��م��خ��رج  "اجلوع"  ف��ي��ل��م 
يعر�ش  ال����ذى   1986 ب���درخ���ان 
فيه الأه��ل احل��ارة وق��د ق��رروا اأن 
اإال  تاأتى  لن  الظلم  من  جناتهم 
ف��ى مواجهة  وال��ت��وح��د  ب��ال��وح��دة 
امل�صتغل  امل�صتبد  ال��ظ��امل  الفتوة 
فريجمونه باحلجارة حتى املوت، 
زمن  ي��ح��دد  امل��خ��رج  اأن  ورغ����م 
فاإن   1887 ال��ق��اه��رة  االأح�����داث 
املا�صي،  ع��ن  فيلما  لي�ش  اجل��وع 
فت�صابه الظروف يوؤدى اإىل ت�صابه 
يدور  الفيلم  اأن  ورغ��م  النتائج، 
يتجاوزه  فاإنه  الفتوات  ع��امل  فى 
واملحكومني،  احل��اك��م  ع��امل  اإىل 
ين�صاأ  حيث  وال��ف��ق��راء،  االأغ��ن��ي��اء 
تعي�ش  �صراع م�صتمر بني طبقتني 
اإح��داه��م��ا ع��ل��ى ام��ت�����ص��ا���ش دم 

االأخرى وعرق كادحيها.

ناهد �صالح
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زهري  اأبو �صايب

بعد دواوينه الثاث: "جغرافيا 
الريح واالأ�صئلة"، و "دفرت االأحوال 
الع�صب"،  و"�صرية  واملقامات"، 
وم�صرحية "بيا�ش اأعمى"، اإ�صافة 
"ثمرة اجلوز  لكتاب نقدى بعنوان 
�صايب  اأب��و  زهري  يعود  القا�صية"، 
ال�صعرى  بديوانه  الثقافى  للم�صهد 
دار  ع��ن  ال�����ص��ادر  الليل"  "ظل 
نف�صه  ملواجهة  عمان،   – االأهلية 
ظاًّ  فيه  ُيقيم  ليل  ف��ى  وال��ك��ون، 

وذاًتا:
من اأنا؟؟

كل هذا الليل ىل وحدي
ووحدي،

فى مكان ما من املا�صي
اأفت�ش عن اأب

الأنام.
النتظار  �صايب  اأب��و  ليل  يت�صع 
اأو  �صائعة،  ب��اد  اأج��ل  م��ن  طويل 
مثل  "ليموت  اأو  ت��ائ��ه��ة،  حقيقة 
انتظاره با حدود،  النوم".. والأن 
ب�صرب  مفرداته  ي�صتح�صر  ف��اإن��ه 
واأناة، من اأجل مزيٍد من التنقيب 
به  اإيقاع يهوى  "العتمة"، وفق  فى 
تف�صري  ل�"ُيعيد  عميًقا  الليل  وراء 

الظام".
على الغاف اخللفى للديوان 
ال�صاعر على جعفر العاق  ي�صف 
كتابة اأبى �صايب باأنها حتمل "لغة 
وطفولة  الغواية  تلذعها  ج�صدية 
تّوح�ش  وي��وؤج��ج��ه��ا  ال���ب���داي���ات، 

اجل�صد اأو براءته"
"ق�صيدة  ال��ع��ّاق  وي�صيف 
�صعر  لكل  ا  نقي�صً تقف  �صايب  اأب��و 
فهى  مهذار،  ا�صتطرادى  �صاخب 
الأك���رث اخل��ل��ج��ات خفاء،  اإ���ص��غ��اء 
الرغبات،  لتفتح  الكائن،  له�صا�صة 

الطني  حلماقة  الو�صيك،  للغروب 
احتفاء  وه��ى  ال��ذك��رى،  تفاقم  اأو 
حميم باالأنثى حني تقود الكون اإىل 
�صباه واجل�صد اإىل عذابه الر�صيق 
ي�صتفيق  ال��ل��ي��ل،  ف��ى  كاالأمل".  
اأن  يعتقد  وهو  يتمه،  على  ال�صاعر 
عن  ليبحث  ���ص��وًءا  له  تركت  اأم��ه 
فى  وهو  الظلمة،  فى  وعنها  نف�صه 
وال���ده، وهو  يتذكر  اأخ���رى  م��رات 
بذلك يجاور حنينه وفقده لوالديه 
بتلك الرغبة ال�صديدة فى الك�صف 

عن املعنى كامًا:
اجلهات  ك��ل  م��ن  الليل  ل��ي��اأت 

اإذن
لياأت بكامل املعنى اإيّل

وكامل االإرباك.
املعنى  ُي��ك��م��ل  ال����ذى  ال��ل��ي��ل 
واالإرباك فى اآن، هو خيار ال�صاعر 
الليل  ��م��ل  جُتّ لغة  ع��ن  متخٍل  غ��ري 
تنتهي،  ال  ح��ك��اي��ات  منه  وتن�صج 
ثناياه  فى  ال��وج��ود  اأ�صئلة  وحُتيل 
اأ�صا�ًصا دواخل  التى هى  وطبقاته، 
على  ي�صقطها  وح��االت��ه  ال�صاعر 

عامل الليل وُيلب�صها عتمة وجمااًل.
من جانبه يتحدث اأبو �صايب، 
اللغة  فى  بكالوريو�ش  يحمل  الذى 
ال�صعرية  جتربته  ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة، 
ق�صائد  "هى  ب��ال��ق��ول  اجل��دي��دة 
مركزية  كتيمة  بالليل  م�صغولة 
بو�صف الليل زمًنا للوجدان العربى 
الراهن.. تاأخر �صدورها على االأقل 
خم�ش �صنوات رمبا ب�صبب االإحباط 
وال�صعور با جدوى الن�صر فى هذا 
العامل امل�صغول بعبادة الطاغوت".

الفل�صطينى  ال�صاعر  وينتمى 
ق��ّل��ة من  اإىل  ���ص��اي��ب  اأب����و  زه���ري 
ال�صعراء العرب املعا�صرين الذين 

زهري أبو شايب يواجه نفسه فى »ظل الليل«
امتلكوا �صمات اأ�صلوبية نوعية تعّزز 
�صوته اخلا�ّش بني اأقرانه، وترقى 
ت�صكيل جتربة متجددة، ال  اإىل  به 
الكتابة  تقاليد  اأرق��ى  عن  تنف�صل 
عن  تنعزل  وال  العربية،  ال�صعرية 

تفاعاتها مًعا وفى اآن.
ف���ه���و، م����ن ح���ي���ث خ���ي���ارات 
�صيغة  يعتمد  ي���زال  م��ا  ال�����ص��ك��ل، 
ا�صتك�صاف  على  وي��ل��ّح  التفعيلة، 
تنفد،  ال  التى  االإيقاعية  طاقاتها 
ويتو�صل اإىل نتائج جديدة ال تعيد 
ال��رّواد من  اأ�صداء جتارب  ترجيع 
جانب اأّول، وال تقتفى اأثر املعّلمني 
الكبار املعا�صرين من جانب ثاٍن.. 
لكنه، فى ال�صنوات االأخرية ب�صفة 
خا�صة، جّرب كتابة ق�صيدة النرث، 
ال�صاّق  ال�صكل  ه��ذا  ف��ى  واأع��ط��ى 
اأّن  اأثبتت  امل�صتوى،  عالية  ق�صائد 
ا�صتغاله با�صتك�صاف طاقات النرث 
عن  ح�صا�صية  ي��ق��ّل  ال  االإي��ق��اع��ي��ة 
مرا�صه فى تطويع ت�صكيات الوزن 

املو�صيقية.
الفل�صفية،  ال��ن��ربة  وت�����ص��ّك��ل 
عامة  واملو�صوعات،  املحتوى  فى 
�صايب،  اأب��و  زهري  نتاج  فى  فارقة 
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العربى  ال�صعر  فى  جند  اأن  ويندر 
املعا�صر هذا االإغراق ال�صامل فى 
نف�صانية   � ميتافيزيقية  م�صهدية 
من  ال�صاعر  م��وق��ف  على  قائمة 
ت��اأّزم  اأو  ت�صالح  وعلى  ال��وج��ود، 
ع��اق��ت��ه ب��ع��ن��ا���ص��ر حم�����ّددة فى 
اجل�صد،  ال��وج��ود:  ذل��ك  �صبكات 

الظّل، الطبيعة، الكون.
ي�صتعيد  ال�صاعر  ك��ان  واإذا 
كثرًيا  ُمفَتقًدا  �صعرًيا  تراًثا  بذلك 
ال  ��ا  اأي�����صً هنا  فاإننا  االأي����ام،  ه��ذه 
عكفوا  رّواد  �صعراء  رائحة  ن�صّم 
جعلوه  اأو  الفل�صفي،  التاأمل  على 
ق�صائدهم..  ف��ى  ط��اغ��ي��ة  �صمة 
ومن جانب اآخر، لي�ش بني غوايات 
الئحة  اإن��ت��اج  يعيد  اأن  �صايب  اأب��و 
التقليدية،  االأ�صطورية  ال�صخو�ش 
املعا�صر  العربى  ال�صعر  درج  التى 
على ا�صتلهام مدلوالتها ورموزها.

واإذا كانت فل�صطني ال حت�صر 
اأبو �صايب على  فى معظم ق�صائد 
نحو مبا�صر اأو �صيا�صى اأو خطابي، 
اأ�صطورى  اأو  ملحمى  نحو  على  وال 
اأو جتريدي، فذلك الأّن ما يح�صر 
�صياغات  فى  وميتزج  املقابل،  فى 
الوجود  ِق��َي��م  ه��و  اآ���ص��رة،  مركبة 
جوانبها  ف��ى  ذات���ه،  الفل�صطينى 
واحل�صارية  وال�صعورية  االإن�صانية 
من  ت�صتولده  ما  وفى  واالإبداعية، 
ونزوع  بقاء  وح�ّش  مقاومة  ثقافة 
الفل�صطيني،  اأر���ش  على  ارت��ق��اء، 
وف�صائه،  وجغرافيته  تاريخه  فى 
وداخل كينونة وطنية عبقرية، غري 
الكونية..  اأبعادها  عن  منف�صلة 
الكبري  ال���راح���ل  ظ����ّل  م���ا  وه����ذا 
ال�صعراء  ي��ح��ّث  دروي�����ش  حم��م��ود 
على  ال�����ص��ب��اب  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
مقاربته وتطويره، وراأى فى جتربة 
اأبو �صايب م�صتوى عالًيا من حتقق 
والثقافى  اجلماىل  امل�صعى  ذل��ك 

الكبري.

����ص���ي���ا����ص���ات  اأدت  ك����ي����ف 
وعلى  العاملية،  املالية  املوؤ�ص�صات 
والبنك  النقد  ���ص��ن��دوق  راأ���ص��ه��ا 
من  ح��ال��ة  �صيوع  اإىل  ال��دول��ي��ني، 
ال��ف��ق��ر وغ���ي���اب ال����ق����درة ل��دى 
الدول  فى  الوطنية  االقت�صاديات 
�صيا�صات  تطبيق  على  النامية 

اقت�صادية وتنموية وطنية؟!!.
����ص���وؤال م��ه��م ي�����ص��ع��ى ع��امل 
مي�صيل  ال���ك���ن���دى،  االق��ت�����ص��اد 
عليه..  لاإجابة  ت�صو�صودوفي�صكى 
الكيانات  ���ص��ي��ا���ص��ات  وف�����ص��ح 
اإفقار  ف��ى  العاملية  االقت�صادية 
ال�صادر  كتابه  فى  النامية  الدول 
عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب 
حتت عنوان "عوملة الفقر" ترجمة 

د. حممد م�صتجري م�صطفى.
كندى،  اقت�صاد  عامل  املوؤلف 
وه���و م��ن م��وال��ي��د ال��ع��ام 1946، 
مان�ص�صرت  ج��ام��ع��ة  ف���ى  ت��خ��رج 
درجة  على  وح�صل  االإجنليزية، 
ال���دك���ت���وراة م���ن ج��ام��ع��ة ن���ورث 
ويعمل  االأم���ريك���ي���ة،  ك��ارول��ي��ن��ا 
اأوتاوا  بجامعة  لاقت�صاد  اأ�صتاًذا 
بكندا، من موؤلفاته "احلرب على 
و"اأخطار   �����2005  – االإرهاب" 
احلرب النووية"، الذى �صدر فى 

.2011
تقدميه  ف��ى  ال��ك��ات��ب  ي��وؤك��د 
ل���ل���ك���ت���اب ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 
ال�صيا�صات  اأن  وه��ى  احل��ق��ائ��ق، 
االقت�صادى  املجال  فى  الغربية 
ال��������دوىل خ���ل���ق���ت ال���ك���ث���ري من 
امل�صكات االجتماعية وال�صيا�صية 
والتى  ال��ن��ام��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ف��ى 
االجتماعية  اال�صطرابات  خلقت 
احلريات  وتقوي�ش  والعن�صرية 
مبا  عام،  ب�صكل  االإن�صان  وحقوق 

فيها حقوق املراأة.
يناق�ش املوؤلف فى كتابه الذى 
ف�صًا  و13  اأج��زاء   5 من  يتكون 

الفقر  من  جعلت  التى  االأ�صباب 
الكتاب  اأن  ورغم  عاملية،  ظاهرة 
���ص��ن��وات، ق��ب��ل نهاية  األ���ف م��ن��ذ 
القرن الع�صرين، فاإنه و�صع �صورة 
تنبوؤية ثبتت �صحتها بنهاية القرن 
احلادى  القرن  ومطلع  الع�صرين 
والع�صرين، مع زيادة وترية حدوث 
االأزمات االقت�صادية العاملية، كما 
فى جنوب �صرق اآ�صيا، وفى الغرب 
ن��ف�����ص��ه، ح��ي��ث وق��ع��ت اأك����رث من 
الغذاء واحلبوب،  اأزمة كربى فى 
وال�صلع  الطاقة  وكذلك فى جمال 

االأ�صا�صية االأخرى.
االقت�صاد  ع��امل  يقدم  حيث 
ت���ف�������ص���ريات حل����ال����ة االإف����ق����ار 
من  الكثري  �صربت  التى  العاملية 
وانهارت  النامية،  االقت�صاديات 
فى  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ن��ظ��م  ب�صببها 
اإىل ت�صفية  واأدت  النامي،  العامل 
الوطنية، حتت م�صمى  املوؤ�ص�صات 
الهيكلة،  واإع����ادة  اخل�صخ�صة 
ال�صحية  ال�����ربام�����ج  وحت����ل����ل 
عموًما،  واخل��دم��ي��ة  والتعليمية 
ب�صبب  ال���دول���ة  دور  ت��راج��ع  م��ع 
�صندوق  و"تو�صيات"  "ن�صائح" 

النقد والبنك الدوليني.
ت�صو�صودوفي�صكى  دع��م  وق��د 
بعنوان  االأول  مبلحقني،  ك��ت��اب��ه 
فيه  يو�صح  عاملية"،  "تزييفات 
كيف تقوم االأمم املتحدة بتزييف 
العامل،  حول  الفقر  واأرق��ام  ن�صب 
العوملة  ت��اأث��ريات  اإخفاء  اأج��ل  من 
والثانى  ال��غ��رب��ي��ة،  وال�صيا�صات 
واأرق���ام حول  ع��ن حقائق  ع��ب��ارة 
ال��ن�����ص��ب احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ف��ق��ر فى 
العامل، مبا يو�صح وجهات النظر 

التى نقلها فى كتابه.

غالف الكتاب
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اأح�سب اأننى من جيل اأدرك اأواخر التعليم 
احلقيقى فى مدار�س م�سر، واأظن كذلك اأننى 
وكرثة من اأبناء ذلك اجليل قد تعلمنا على اأيدى 
جعلت  جماعة  املعلمني،  من  تتكرر  ال  جماعة 
فتجرد  مهنة،  يكون  اأن  قبل  ر�سالة  التعليم  من 
مدارج  عرب  تالميذهم  باأيدى  لالأخذ  رجالها 
طوال  يوًما-  ن�سمع  ومل  وعلمًيا،  خلقًيا  الرقّى 
– اأن  الدر�س  مقاعد  على  اأيديهم  بني  مكوثنا 
اأحًدا منهم اأعطى در�ًسا خ�سو�سًيا اأو عمل فى 
�سيء �سوى مهنته املقد�سة، وقد كان حظى فى 
مبدينة  االأوىل  ن�ساأتى  جاءت  اإذ  عظيًما،  ذلك 
فى  العلماء  وموطن  ال�سعيد  عا�سمة  قو�س، 
ع�سر دولتّى املماليك مب�سر، حيث تلقيت العلم 
فى مدار�س قو�س االأولية على جمموعة متميزة 
من املعلمني، كنا ن�سبق اأ�سماءهم بلقب ال�سيخ، 
وذلك الرتباط معظمهم علمًيا باالأزهر ال�سريف 
ومعاهده العلمية، غري اأن واحًدا فقط من هوؤالء 
ووجدانى،  تكوينى  فى  اأث��ر  العظام  االأ�ساتذة 
الثانوية..  املرحلة  ف��ى  اأ���س��ت��اذى  بذلك  اأع��ن��ى 

االأ�ستاذ حممد اأمني ال�سيخ رحمه اهلل. 
�سرية موجزة 

مبدينة  ال�سيخ  اأم��ني  حممد  االأ�ستاذ  ول��د 
فى  م�سواره  ب��داأ  حيث  1924م  ع��ام  فى  قو�س 
ح�سل  حتى  االأول��ي��ة،  مبدار�سها  العلم  تلقى 
الدين  اأ���س��ول  كلية  من  اللي�سان�س  درج��ة  على 
ذلك  واأتبع  م،   1953 عام  فى  االأزه��ر  بجامعة 
جامعة  من  واالأدب  الرتبية  فى  عليا  بدرا�سات 
بالقاهرة  العلوم  دار  وكلية  )1954م(  االأزه��ر 
)1962م( وكلية اآداب االإ�سكندرية )1966م(، 
وقد عمل االأ�ستاذ ال�سيخ بالتدري�س فى مدار�س 
الع�سرين،  القرن  �ستينيات  مطلع  منذ  قو�س 
املختلفة،  والتعليم  الرتبية  وظائف  فى  وت��درج 
حتى اأحيل للتقاعد فى عام 1989م كموجه عام 

للغة العربية مبحافظة قنا. 
طوال  ال�سيخ  لالأ�ستاذ  مالزًما  التميز  كان 
م�سواره الوظيفى، وميكن القول باأن اأ�سباب ذلك 
ونقاء  نف�سه  �سفاء  وياأتى  كثرية،  كانت  التميز 
خلقه فى مقدمة تلك االأ�سباب، مما ترتب عليه 

ثانى تلك االأ�سباب، وهو و�سوح انتمائه الوطنى 
والقومى واالإ�سالمي، ذلك االنتماء الذى تفاعل 
ال�سعرية،  موهبته  وهو  متيزه  اأ�سباب  ثالث  مع 
قو�س  ببلدته  متغنًيا  ال�سعرى  �سوته  لينطلق 
بب�سريته  ي�ست�سرف  جعله  مما  م�سر،  وبوطنه 
وامتدادها  مل�سر  ال��ق��وم��ى  امل��ح��ي��ط  ال��ن��اف��ذة 
االأ�ستاذ  انتماء  تفاعل  اأثمر  لقد  اال�سالمى، 
نذكر  ال��دواوي��ن  من  عديًدا  موهبته  مع  ال�سيخ 
– )عر�س  ال���ب���ارود:1986م(  )ملحمة  منها:  
الطاوو�س:1988م( - )اأغنيات جنوبية:1990م( 

الفجر:2005م(.  – و)مواكب 
ا�ستلهم االأ�ستاذ ال�سيخ الرتاث فى بع�س من 
ق�سائده، وعربرَّ عن اأجماد قومه وانت�ساراتهم 
جميع  ف��ى  د  ج�سرَّ ولكنه  اأخ����رى،  ق�سائد  ف��ى 
ق�سائده كل ما هو اإن�سانى وجميل، وب�سر دائًما 
ذلك  فى  وكان  واحلق،  اخلري  ي�سوده  مب�ستقبل 
كان  لذلك   ، به  يوؤمن  وم��ا  اأف��ك��اره  مع  مت�سًقا 
حياته،  مراحل  كل  فى  خلطواته  حليًفا  النجاح 
ي�سهد على ذلك ما اجتمع له من حب فى قلوب 
يديه  على  العربية  بتعلم  زمانهم  اأ�سعدهم  من 
اأج��ي��ال ال ح�سر لها،  اأب��ن��اء ق��و���س، وه��م  م��ن 
قرابة  بال�سيا�سة  ال�سيخ  االأ�ستاذ  عمل  وعندما 
من  وذل��ك  املا�سى،  القرن  �ستينيات  منت�سف 
االحتاد  اأم��ني  من�سب  باأعباء  نهو�سه  خ��الل 
اال�سرتاكى العربى فى مركز قو�س، مل ينتق�س 
ذلك من حب اأهل قو�س واحرتامهم ل�سخ�سه، 
حيث ابتعد متاًما عما يعلق بال�سيا�سة من اأدران  
بني  وم�سى  وامليكيافلية،  كاالنتهازية  ومثالب 
اأهل قو�س يدعو باحلكمة واملوعظة احل�سنة اإىل 
االأجداد من جمد وح�سارة،  �ساده  ما  ا�ستعادة 
وبالرغم مما اأحاط تنظيم االحتاد اال�سرتاكى 
على  حمافًظا  ال�سيخ  االأ�ستاذ  ظل  اأقاويل،  من 
اأهل  م��ن  اأح���د  ي��ره  ومل  ووق����اره،  املعلم  �سمت 
ومبادئه،  الأفكاره  اأو  لنف�سه  مبتذاًل  يوًما  قو�س 
عبدالنا�سر  جمال  الزعيم  رحيل  ط��وى  حتى 
ال�سيا�سة  �سجل  اال�سرتاكى من  االحتاد  �سفحة 
التعليم  ملهنة  ال�سيخ  االأ�ستاذ  ليتفرغ  امل�سرية، 
اإذا  بال�سيا�سة، حتى  اإبان عمله  التى مل يرتكها 

أستاذى حممد أمني الشيخ 
د.نبيل حنفى حممود 

ما  اأوق��ف  1989م،  ع��ام  فى  للتقاعد  اأحيل  ما 
تبقى من عمره على قر�س ال�سعر ورعاية االأدب 
فى بلدته احلبيبة التى مل يغادرها اإال ملاما ، وقد 
نادى  لرئا�سة  تبوئه  فى  ل��الأدب  رعايته  متثلت 
ا�سطالعه  وفى   ، بقو�س  االأدب��ى  زهري  البهاء 
– جملة  اآخ��ر  تكون  اأال  – واأرج��و  اأول  برئا�سة 
ت�سدر مبدينة قو�س ، وهى جملة " قو�س"  التى 
�سدر العدد االأول منها فى �سهر اأكتوبر 1985م، 
�سق كبري من  ال��روح��ى  للجانب  ك��ان  وق��د  ه��ذا 
بعد  ال�سيخ   اأم��ني  حممد  االأ���س��ت��اذ  اهتمامات 
الدرو�س  الإلقاء  تفرغ  حيث  العمل،  عن  تقاعده 
تقع  �سغرية  زاوي��ة  فى  اجلمعة  وخطب  الدينية 
القي�سارية  �سارع  م��ن   وبالقرب  منزله  بجوار 
را�سًيا   – رب��ه  وج��ه  لقى  حتى  قو�س،  مبدينة 
ومر�سًيا عنه باذن اهلل – فى يوم االأحد املوافق 

اخلام�س ع�سر من �سهر يناير عام 1995م. 
فى �سناعة الأدب 

يعد االأ�ستاذ حممد اأمني ال�سيخ – رحمه اهلل 
– واحًدا من �سناع االأدب العظام فى ع�سرنا 
وفى كل ع�سر ، ومل ال ؟ .. و�سرية حياته تزخر 
االأدلة فيما  تلك  اأول  ويتمثل  باالأدلة على ذلك، 
وتناثر  دواوي��ن  فى  بع�سه  ُجمع  �سعر،  اأبدع من 
والدوريات،  ال�سحف  �سفحات  على  معظمه 
وبينما يعد تقريب االأ�ستاذ ال�سيخ اأ�سرار االأدب 
وجمالياته الأفهام تالميذه اأهم تلك االأدلة، فاإن 
ا  اأي�سً حتتل  النا�سئة  االأدبية  لالأ�سوات  رعايته 
نعر�س  و�سوف  االأدل��ة،  تلك  بني  مميًزا  موقًعا 
فى الفقرة التالية املالمح العامة لتاأثري االأ�ستاذ 
ال�سيخ فى تالميذه ولدوره فى ت�سجيع االأ�سوات 

االأدبية ال�ساعدة مبدينة قو�س. 
اأمني  حممد  باأ�ستاذى  االأول  لقائى  حدث 
ال�سيخ – رحمه اهلل – فى اأحد اأيام �سهر اأكتوبر 
من عام 1963م، وجاء ذلك اللقاء  فى اإحدى 
قاعات الدر�س املخ�س�سة لل�سف االأول الثانوى 
اأده�سنى  امل�سرتكة،  الثانوية  قو�س  مبدر�سة 
به  طالعنا  الذى  الوقار  �سمت  الدرا�سة  وزمالء 
االأ�ستاذ ال�سيخ منذ الدر�س االأول، وبهرنا جميًعا 
اأداوؤه البالغ الف�ساحة ملا ندر�س من �سعر، اإننى 
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ل�سوت  الفخم  اجل��ر���س  حييت  م��ا  اأن�سى  ل��ن 
االأ�ستاذ ال�سيخ وهو يلقى على اأ�سماعنا االأبيات 

التالية من معلقة زهري ابن اأبى �سلمى: 
�سعى �ساعًيا غيظ بن مرة بعد ما 

بال���دم الع�سرية  ب��ني  م��ا  َت��ب��ّزل 
فاأق�سمت بالبيت الذى طاف حوله

وُجره�م قري�س  م��ن  بنوه  رج��ال 
وجدمت���ا  ال�سيدان  لنعم  مييًنا 

ومربم �سحيل  من  ح��ال  كل  على 
م�ا  بعد  وذبيان  عب�ًسا  تداركتما 

من�سم عطر  بينهم  ودّق��وا  تفانوا 
املبهر  اإلقائه  بعد  ال�سيخ  االأ�ستاذ  م�سى 
األفاظها  ما غم�س من  لنا  ي�سرح  االأبيات  لتلك 
مثل تبّزل وَجرهم و�سحيل ومربم وعطر من�سم، 
مو�سوعية  ثقافة  اإىل  ي�ستند  �سرحه  ف��ى  وه��و 
واإحاطة تامة بكل ما يت�سل بال�سعر من فنيات، 
اللغة وبالغة  الن�س من فقه  ومبا ينطوى عليه 
تاأثري  ي��ق��ف  مل  امل��ن��ط��ق،  ون�����س��اع��ة  الت�سوير 
ي�سرح من درو�س  ما  فنًيا عند  ال�سيخ   االأ�ستاذ 
على  ت�سجيعنا  اإىل  تاأثريه  امتد  واإمن��ا  مقررة، 

ارتياد مكتبة املدر�سة ومتابعة االأحداث ومعاجلة 
الكتابة وممار�سة الريا�سة، ويكفى للتدليل على 
زمالء  من  وكثري  باأننى  القول  الت�سجيع،  ذلك 
االأ�ستاذ   مع  قراأنا  الثانوية،  قو�س  فى  الدرا�سة 
الرفاعى  ها�سم  ال�سهيد  ال�ساعر  ديوان  ال�سيخ 
علينا،  مقرر  غ��ري  وه��و  م(   1959  –  1935(
وكان ذلك بتاأثري ما رواه لنا االأ�ستاذ ال�سيخ عن 
ماأ�ساة ذلك ال�ساعر، لقد اأ�سعل ت�سجيع اأ�ستاذنا 
اجلليل – رحمه اهلل – كوامن املواهب االأدبية 
هو  لنا  زمياًل  اأن  حتى  منا،  البع�س  نفو�س  فى 
اهلل(  )رحمه  م�سعود  حممد  جمعة  ال�سيدىل 
نظم ق�سائد عدة وم�سرحية �سعرية، ونحن بعد 
طلبة فى ال�سف الثانى بقو�س الثانوية، وتتجلى 
رعاية االأ�ستاذ ال�سيخ لالأ�سوات االأدبية النا�سئة 
�سفحات  على  اأ�سماوؤهم  تاألقت  من  ع��دد  فى 
هوؤالء  ومن  و�سعراء،  كتاب  "قو�س" من  جملة 
 – اإب��راه��ي��م  حممد  م�سطفى  م��ن:  ك��اًل  نذكر 
م�سطفى حجاج – ي�سرى اجلرجاوى – عاطف 
وجنوى  اإبراهيم  حممد  عبدالنا�سر   – رجب 

فرج.  

حق واجب
اأك����رث تالميذ  – اأح����د  – والزل����ت  ك��ن��ت 
فى  مبثاليته  تاأثًرا  ال�سيخ  اأمني  حممد  االأ�ستاذ 
عمله وب�سدق موهبته ، وكان ف�سله علّى عظيًما 
فى حياته وبعد رحيله، حيث بداأ ع�سقى لل�سعر 
قو�س  فى  تلقيتها  التى  درو���س��ه  اأث��ن��اء  واالأدب 
ن�سرت  مقالة  اأول  رحيله  األهمنى  وقد  الثانوية، 
"اأ�ستاذى  مقالة  وهى  �سيارة،  �سحيفة  فى  ىل 
رقم  ب��ال��ع��دد  ن�سرت  ال��ت��ى  اجلنوب"،  �ساعر 
والذى  االأدب"،  "اأخبار  �سحيفة  من   )150(
اأدبية  ق��ام��ة  اإن  1996/5/26م،  ف��ى  ���س��در 
بعد  حقها  تاأخذ  مل   ، ال�سيخ  كاالأ�ستاذ  �ساخمة 
اأكتب  وح��ني  وال��ي��وم..  وال��ت��ك��رمي،  التقييم  م��ن 
ر به اأجيااًل مل تعا�سره  عن االأ�ستاذ ال�سيخ الأذكِّ
اأتوجه  اأو ت�سمع عنه فى ربوع م�سر،  فى قو�س 
�سوارد  جتمع  كى  الثقافية  ملوؤ�س�ساتنا  بالنداء 
اأعماله، ومن ثم و�سع تلك االأعمال على خريطة 

ما يعقد من ندوات وموؤمترات. 
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ارفع راأ�سك       
و�سمعت ال�سيحَة ذات �سباْح

واأنا مطعون       
فى قلبى اآهاُت جراحْ 
ّزُق اأعماقى  والقهر مُيَ

وط وال�سيُد ي�سحقنى بال�سرَّ
لهيًبا فى ظهرى يجتاْح  

واأًِكُد .. اأَِكُد وال اأرتاْح 
كالتائه فى القفر املجهوِل 

ُيحيط به رمُل ورياْح 
كالطفِل .. تفزعه لياًل .. �ُسوُد االأ�سباْح 

و�سمعت ال�سيحَة .. كاملذعوْر 
اأفقت من احللم امل�سحوْر  

زاه��رة  اأم���ان   .. َي���َدْى  وب��ني   .. وف��ى عينْى 
وجناْح 

•••
ارفع راأ�سك    

ورفعت اأنا راأ�سى ..ب�سموخ ..البطل املنت�سِر
وم�سحت دموعى 
كم اأبكانى الذلُّ 

وكم عانيت من القدِر 
اأح�س�ست الب�سمة فى �سفتىرَّ  

اأنا املحروم من الب�سماْت 
اأنا املغموُر ب�سيل احلزن املنهمِر 

وملحت طريقى .. مفرو�ًسا  
َعِبقا بالورد  

ُتطرزه نبتاُت ال�سو�سن والزهِر
و�َسَطْرُت على ال�سفحاِت البي�سِ 

هنا حًقا يبداأ ُعُمِرى
•••

ارفع راأ�سك 
اأح�س�ست باأنى اأتنف�ْس 

متالأ �سدرى 
ن�سمات نقاٍء عطريْه 

وحطمت قيودى .. اأ�سفادى
منطلًقا عرَب احلريْه 

وراأيت االأر�س تباركنى 
وتعانقنى 

متنحنى كل معانى احلب املرويه 
وت�ساءل جالدى العمالق 

م�سى .. وتال�سى 
عرب دروب التيه االأبديه 
•••

اأرفع راأ�سك 
وطردت الغا�سب وال�سجاْن 

مت بكفىرَّ الق�سباْن  وحطرَّ
اأنا االإن�ساْن 

وهويت بفاأ�سى 
مل اأرحم راأ�س الثعباْن 

رت ربوعى طهرَّ
حموت الفقَر .. حموت القهَر 

حموت اأ�ساطري الطغياْن
ما اأقوى ثورُة مظلوم 

اإع�سار يقتحم ال�سطاآن
•••

ارفع راأ�سك 
ومتر .. متر بى االأيام 

اأروى ظماأى .. اأ�سرب .. اأُْتَرْع 
وال�سجرة حوىل با�سقة 

ريانُة رو�س ترتعرْع  
تنمو .. تعلو .. جتتاز االأفق وتتفرْع 

تزهر .. تعطى ثمرات احُلب 
والعطُر يفوح ويت�سوْع 

واأعي�س بدوحتها فى الظل 
َرفيف الروح 
َطُموح الفكِر 

وال اأقنْع
•••

ارفع راأ�سك 
و�ساأ�سنع من ج�سدى �ُسوًرا 
يحميها من ُغوِل االإرهاب 

ومن االأغراب 
و�ساأحميها 

من دود االأر�س .. وع�سف الريح 
ووح�س الغاْب 

ومن االأعطاْب 
و�ساأنزع عنها ُطَفْيلِى االأع�ساْب 

وت�سلق اأ�سجار اللبالب 
•••

ارفع راأ�سك ... قد قال جمال 
راأ�سى بالثورة قد ُرفعْت 

اأن اأخف�سها ... �سعب وحمال 

ارفـــــع رأســـــــــك 

حممد اأمني ال�سيخ 



83

ع�شاقه قاموا بحل اللغز

اكتشاف أقدم مسرح لشكسبري شرق لندن
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م�سرح اجللوب

»ميكننا فعل الكثري باحلق.. لكن باحلب اأكرث» 
هكذا اعتقد »وليام �شك�شبري».. و�شدق الإجنليز 

مع�شوقهم، الذى تكاد ل تغيب �شم�شه عن م�شارحهم 
طوال العام.
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علماء اللغة، حيث متكن 
اللغويون من ا�ستخال�ص 
على  �ساعدت  معلومات 
املوقع  على  اال�ستدالل 
عن  للم�سرح  ال��ف��ع��ل��ى 
ط��ري��ق اإع�����ادة  ق���راءة 
�سك�سبري  اأع������م������ال 
املرات، كذلك  ع�سرات 
املعا�سرة،  امل���ذك���رات 
مقارنات  اإج�����راء  ث���م 
ل��الأو���س��اف امل��وج��ودة 
فى الكتابات واملذكرات 

املعا�سرة ل�سك�سبري. 
تدوين  اآخ���ر  ك���ان 
م�سرح  وجود  على  يدل 

فى  اح��رق  حيث   ،1622 ع��ام  فى  "كورتني" 
عام 1623، وهو االأمر الذى اأدى لتوقف ن�ساطه 

امل�سرحي.
من  لندن  ملدينة  "منظر  خمطوطة  وكانت 
اإىل  تاريخها  يعود  التى  اجلنوب"  اإىل  ال�سمال 
عام 1628 ذات فائدة كبرية للعلماء، حيث كان 

املعتقد اأنها تر�سد هذا امل�سرح. 

���ل ع���ل���م���اء االآث������ار  ب���ه���ذا احل������ب، ت���و����سَّ
على  اأذهانهم  �سغل  لغز  حل  اإىل  الربيطانيون 
مدار عقود طويلة، فقد اأعلن متحف االآثار فى 
فى  "كورتني"  م�سرح  بقايا  على  العثور  لندن 
منطقة �سرق العا�سمة الربيطانية لندن، هناك 
الكبري  الربيطانى  امل�سرحى  م  قدَّ وعلى خ�سبته 
كانت  اأنها  يعتقد  التى  امل�سرحية  عرو�سه  اأوىل 
هرنى  وم�سرحية  وجولييت،  روميو  م�سرحية 

اخلام�ص على وجه التحديد.
من  بالكثري  االك��ت�����س��اف  ه��ذا  حظى  وق��د 
االإجنليزى  املجتمع  داخ��ل  واالإث���ارة  االهتمام  
ا اأنه جاء متزامًنا  عامة وال�سك�سبريى، خ�سو�سً
مع مهرجان يحتفل باأعمال �سك�سبري ب� 36 لغة 

على هام�ص  االأوملبياد بلندن.
اأن بقايا امل�سرح تقع فى مكان �سديد  رغم 
"اجللوب"  م�سرح  بجوار  لندن،  فى  احليوية 
ذلك  يدركون  كانوا  العلماء  اأن  ورغم  ال�سهري، 
التاريخية،  احلقائق  من  الكثري  من  ا�ستنباًطا 
كانت  فيها،  يقربون  كانوا  مرة  كل  فى  فاإنهم 
ميلوا  مل  لكنهم  بالف�سل،  ت��ب��وء  حم��اوالت��ه��م 

البحث.
كان احلل اأمام علماء االآثار هو اللجوء اإىل 

 1577 ع��ام  ال�سائع  امل�سرح  ه��ذا  تاأ�س�ص 
وكان م�سرًحا اإليزابثًيا تقليدًيا، له مرفقات من 
ال�ستائر ال�سغرية فى اجلزء اخللفي، باالإ�سافة 
اإىل �ستائر اأمامية كبرية حيث مل تكن اإجنلرا 

تعرف ال�ستائر االأمامية ال�سخمة بعد.
�سك�سبري  اأعمال  اأول  كورتني  م�سرح  �سهد 
عرف  حيث   1599 عام  وحتى   1597 عام  منذ 
وممثاًل  وخم��رًج��ا  م��وؤل��ًف��ا  �سك�سبري  اجلمهور 
وت�سفيًقا  ا�ستح�ساًنا  لقى 

كبريين.
م��ع��ل��وم��ات  ت���وج���د  ال 
م���وؤك���دة ع���ن ق���ي���ام ول��ي��ام 
�سك�سبري باالإخراج امل�سرحى 
اإنه  الثابت  اأن  اإال  الأعماله 
وقيادة  بتوجيه  ي��ق��وم  ك��ان 
اأدواره����م  ل���ي���وؤدوا  املمثلني 
ومن  ي���راه،  ال���ذى  بال�سكل 
لالأمر  وثَّقت  التى  ال��دالالت 
ال�سياق ما ورد من  فى هذا 
موجًها  هاملت  يقوله  ح��وار 
التى  اجلوالة  املمثلني  فرقة 
اأفكاره  لتقدمي  بها  ي�ستعني 
ف����ى حم���ف���ل امل����ل����ك، وه���ى 
قيام  على  ت��دل  مالحظات 
فى  املخرج  ب��دور  �سك�سبري 
فنية  وب��دق��ة  م�����س��رح��ي��ات��ه، 
اإخراجية،  وخ���ربة  ك��ب��رية، 
املمثلني  من  يطلب  فهاملت 
ودال���ة،  قليلة  مب��الح��ظ��ات 
بو�سوح  الكالم  ينطقوا  اأن  اكت�ساف بقايا م�سرح الكورتني

�سك�سبري
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ما  ح�سب  احل���وار  م��ع  حركاتهم  ت��ت��الءم  واأن 
االإمياءة  يبتعدوا عن  اأن  الفعل، وكذلك  يتطلبه 

الع�سوائية فى در�ص اإخراجى ذى داللة.
بنى  عندما  ال�"كورتني"  �سك�سبري  ت��رك 
جاهًزا  و���س��ار   1599 ع���ام  "جلوب"  م�����س��رح 
امل�سرح  فريق  �سمن  معه  وعمل  لال�ستخدام 

ممثل يدعى "بن جون�سون".
اجلدير بالذكر اأن كل م�سارح لندن اأغلقت 
وباء  تف�سى  ب�سبب  ق�سرية  فرة  عقب  اأبوابها 
اأعماله  فى  "األي�سني"  للموؤرخ  طبًقا  الطاعون 
م�سرح  م�سري  وبقى  �سك�سبري..  عن  الكاملة 
عن  املمثلون  ت��وق��ف  حيث  ا  غام�سً ال��ك��ورت��ني 
الوقوف على خ�سبته منذ عام 1620، ومنذ ذلك 

الوقت مل يعرف عنه اأحد �سيًئا. 
جيدة  حالة  فى  االأثرية  البقايا  بدت  وقد 
مما يدل على اأنها بقيت لفرة طويلة فى منطقة 
قائد  توما�ص  كري�ص  يقول  كما  التهوية،  جيدة 
اأوانى  ا  اأي�سً والتى وجدت  االأثرية  التنقيب  بعثة 

فخارية بها بقايا نقود.
�سك�سبري  فرقة  خم��رج  بويد  مايكل  يقول 
لندن  متحف  فى  جتد  اأن  ملهم  �سيء  امللكية: 
الأن  اأتطلع  اإننى  امل�سرح..  هذا  اأ�سا�سات  بع�ص 
االأخ�ساب  فقط  ولي�ص  واحلجارة  الطني  اأمل�ص 
بدا  التى  بامل�ساحات  اأ�سعر  اأن  اأريد  اإن وجدت، 
هذا  �سنعت  التى  اأعماله  اأول  فيها  �سك�سبري 

التاريخ الثائر املمتد.
التاريخية  ال�سخ�سية  اأن  بالذكر  جدير 
ل�سك�سبري ملغزة، حيث ال يعرف الكثري عن حياته 
حيث يتفق معظم الباحثني على اإنه ابن الأ�سرة 
 �� �سرانفورد  بلدته  فى  در���ص  احل��ال،  مي�سورة 
اأون اأفون - والتى يوجد بها االآن م�سرح با�سمه، 
اإىل لندن عام 1588 حيث عمل واأخرج  وانتقل 

اأوىل م�سرحياته بعنوان "كوميديا االأخطاء". 
ن�سبتها  ل�سك�سبري 38 م�سرحية ال �سك فى 
اأن هناك العديد من االأعمال، ي�سكك  اإال  اإليه، 
"ميالد  اأ�سهرها  كتبها،  من  هو  اأنه  فى  النقاد 

مري�ص املتزمت". 
التى ال �سك  تبدو احلقيقة  ورغم كل ذلك 
فيها وال مراء اأن وليام �سك�سبري ا�ستطاع باحلب 
ال�سعر وامل�سرح متحدًيا  يت�سيَّد قلوب ع�ساق  اأن 
الزمان واملكان والتاريخ واجلغرافيا مبداد قلمه 

قوله.     حد  �سهيد" على  دم  مثل  "املقد�ص 
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م�سرح الكورتني من الداخل

 م�سرح الكورتني -- ر�سم تخطيطي

 جانب من احلفريات.

ولء فتحى
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من حماكاة الصورة إىل ثورتها
عبدالرحمن ال�سليمان

الفن الت�سكيلى فى ال�سعودية

فى  حّر�ضا  اللذين  الدوليني  ال�ضارقة  وبيناىل 
اإىل  يتجه  جديد  نتاج  على  الأخ���رة  دوراتهما 
اأو  الفوتوغرافيا  اأو  الفيديو  اأو  الإن�ضاء  اأعمال 

العمل املفاهيمى بكل و�ضائطه.
ظهرت التجارب الأوىل بني الفنانني في�ضل 
من  اأكرث  فى  قدم  الذى  �ضيخون  وبكر  ال�ضمرة، 
املقلوب،  ال�ضلم  عمله  وخارجية  داخلية  منا�ضبة 
ثم ماكينة الف�ضار وقبلهما الأعمال املجهزة فى 
الفراغ كعمله ان�ضحاب كتلة، كان �ضيخون قد قّدم 
بع�ض اأعماله الإن�ضائية اإىل بيناىل القاهرة وفى 
امل�ضاركة  احلجيالن  فهد  حاول  نف�ضها  الفرتة  

اململكة  ف��ى  الت�ضكيلى  ال��ف��ن  من��و  ت�����ض��ارع 
العربية ال�ضعودية منذ بداياته فى ال�ضتينيات اإىل 
توجهات واهتمامات بينها ال�ضعى اإىل التحديث 
وجتاوز لوحة احلامل، وتوظيف اخلامة اأو �ضكل 
العامل  �ضهدها  التى  الفنية  التحولت  ي��واك��ب 

ولتزال تاأثراتها واأ�ضداوؤها حا�ضرة.
و�ضهدت الأعوام الأخرة من العقد املا�ضى 
تيارات جديدة على امل�ضتوى املحلى حمل لواءها 
هذا  اإرها�ضات  كانت  ال�ضباب،  الفنانني  بع�ض 
لعدد من  املتفرقة  امل�ضاركات  بع�ض  اإثر  التحول 
الفنانني فى منا�ضبات دولية مثل بيناىل القاهرة 

بعمل لي�ض بعيًدا عن هذا التوجه، اإل اإنه تراجع 
اإىل  عن عر�ضه كما قدم نايل مال ذات التوجه 

بيناىل القاهرة فمنح جائزة حتكيمية.
بعد  جديدة  لأعمال  �ضاحة  ال�ضارقة  كانت 
النمطية  البيناىل  ���ض��ورة  قلب  ال���ذى  التحول 
حتكيمية  للجان  يخ�ضع  تقنني  اإىل  املفتوحة 
�ضكله  للبيناىل  و�ضعت  دائمة  وهيئة  خارجية، 

اجلديد.
من  ال�ضعودية  الفنية  الأع��م��ال  انطلقت 
لالأعمال  يعيدنى  ه��ذا  ال��داخ��ل،  قبل  اخل���ارج 
الفرق  كانت  التى  الأوىل  التجريبية  امل�ضرحية 
فروع  بع�ض  ف��ى  ممثلة  ال�ضعودية  امل�ضرحية 
القاهرة  فى  تقدمها  والفنون  الثقافة  جمعية 
اأعمال  اململكة،  داخ��ل  عر�ضها  دون  وق��رط��اج 
و�ضمن  املهرجانات  هذه  بقيا�ضات  تنفذ  كانت 
بنتيجة  تعود  تكن  لكنها مل  فيها،  امل�ضاركة  اأطر 

اأو فوز ماأمول.
اأ���ض��ه��م ع��دد م��ن الأ���ض��م��اء ف��ى و�ضع  لقد 
اللبنات الأوىل للفن الت�ضكيلى فى اململكة العربية 
كان مدر�ضيا،  ملا  ن�ضبة  بلوحة جديدة  ال�ضعودية 
ر����ض���وي)2006-1939(  عبداحلليم  فالفنان 
اململكة  الفنون عندما غادر  درا�ضة  اختار  الذى 
اإىل روما، وقد ح�ضل على الثانوية العامة1960 
بتاأثرها  ع��اد  الفن  فى  جديدة  مفاهيم  تلقى 
فى  الزوار  افتقد  الذى  الأول1965  معر�ضه  فى 
حمطته الأوىل باإحدى املدار�ض بجدة لينقله اإىل 
يلتقى به  املدينة،  نف�ض  الأحمر فى  البحر  نادى 
عدد من الفنانني الذين ابتعثتهم الدولة لدرا�ضة 
وم�ضعل  ال�ضقعبى  حممد  مثل  الديكور  اأو  الفن 

من اأعمال �صديق وا�صل
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ال�ضديرى ثم حممد مو�ضى ال�ضليم وكمال املعلم 
الرزيزاء  وعلى  الأعجم  وحممد  �ضيخون  وبكر 

وعثمان اخلزمي.
مركزين  الإيطاليتان  وفلورن�ضا  روما  كانت 
للدرا�ضة  ال�ضعوديني  الفنانني  بع�ض  لبتعاث 
مغايرة  بها  ع��ادوا  التى  النتائج  وكانت  الفنية 
ال�ضيغة  اإط���ار  ف��ى  ومتنوعة  م��در���ض��ى  ه��و  مل��ا 
�ضيغة  فى  اأو  تقنًيا  بع�ضهم  التقى  واإن  الفنية، 
ممار�ضتهم  ع��م��ر  م��ن  م��ب��ك��رة  م��رح��ل��ة  خ���الل 
و�ضيخون( )الرزيزاء  وال�ضليم(  الفنية)ر�ضوى 

على �ضبيل املثال.
ر�ضًما  باخليل  باهتمامه  املعلم  كمال  تفّرد 
الثالث  م�ضاركاته  اإلينا  اأع���ادت  وق��د  ون��ح��ًت��ا، 
اأواخر  منذ  ال�ضني  فى  للنحت  �ضمبوزيوم  فى 
العقد املا�ضى هذا الهتمام؛ موؤكًدا على �ضيغة 
التى  املتنوعة  اأع��م��ال��ه  بعد  يقدمها  خمتلفة 
عر�ضها فى معر�ضه ال�ضخ�ضى وطاف به )جدة 
والكويت والبحرين( ونّوع كمال املعلم فى تقدمي 
منك�ضًرا،  ومهزوًما  منت�ضًرا  �ضاخًما  احل�ضان 

وكاأنه اإ�ضقاط على حالة اإن�ضانية.
اأهم  اأح���د   1954 ال�ضمرة  في�ضل  ُيعترب 
مبكر  حتديثى  خط  فى  ���ض��اروا  ال��ذى  الفنانني 
منذ عودته من فرن�ضا 1980، وقد اأنهى درا�ضة 
الفن فى املدر�ضة الوطنية العليا للفنون اجلميلة 
اللقطة  تتناول  بلوحة  ال�ضمرة  عاد  واملعمارية، 
املحلية وفق �ضيغة ومعاجلة اأ�ضاتذته الفرن�ضيني، 
ومل تطل التجربة حتى بداأت حتولته فى ا�ضتلهام 
املفردة الرتاثية والكتابة على نحو حمدود، وفق 
والأخ�ضاب  كالأ�ضرعة  متنوعة  خامات  توظيف 
والأعواد وغرها، ما منح لوحته بعدها الدلىل 
نحو  التحول  هذا  ليتوا�ضل  اآن،  فى  والتحديثى 
وال�ضور  اخل��ام��ات  فيها  تتاآلف  مركبة  ل��وح��ة 
املل�ضقة، اإىل  اأعمال الفيديو والأعمال الرقمية، 
�ضاعده فى ذلك تفرغه املبكر للفن واإقامته بني 
باري�ض، واملنامة فى البحرين التى اتخذها مقًرا 

لإقامته.
مو�ضلي1951  م��ن��رة  اأع���م���ال  اأظ���ه���رت 
م�ضاركاتها  فمنذ  املبكرة؛  اأعمالها  بعد  حتولت 
اخلليجى  الت�ضكيلى  الفن  اأ�ضدقاء  معار�ض  فى 
الثمانينيات لم�ضت الهم والوجع  منذ منت�ضف 
الفرح املهزوم عندما ر�ضمت من  جانب من عمل �صادية ورجاء عامل فى بيناىل فيني�صيا 2011الإن�ضانى كما 

عبد النا�صر غارم 
وفي�صل �صمرة فى 
اآرت دبي2010

على ال�صهراين
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م�ضرى  عبدالعزيز  الراحل  القا�ض  عمل  وحى 
الثمانينية  الأعمال  انهزمت(،  التى  )الفرا�ضة 
ا  والت�ضعينية ا�ضتعارت لتحقيقها اخلامة خ�ضو�ضً
بع�ض  من  جلبتها  وخامات  والأخ�ضاب  الأقم�ضة 
لوحة  جتاوز  اإىل  حينها  �ضعت  العربية،  البلدان 
ال��ر���ض��م امل��ل��ون��ة، ووا���ض��ل��ت ه��ذا ال��ت��وج��ه وهى 
اأقامت معر�ضها  الوا�ضطى عندما  ت�ضتوحى من 
ا�ضتعارة  هى  اأخ��رى(  واأ�ضياء  واأن��ا  )الوا�ضطى 
اأعمال  لأحد  مل�ضقة  و�ضورة  الكتابة  بني  توفق 
يحيى بن حممود الوا�ضطى ومعاجلات ت�ضيفها. 
الت�ضكيلية  احلركة  فى  الثانى  اجليل  واأك��د 
ال�ضاحة  �ضهدتها  حت��ولت  على  ال�ضعودية  ف��ى 
اجلماعية  امل��ع��ار���ض  ب��داي��ات  منذ  الت�ضكيلية 
ال�ضباب  لرعاية  العامة  الرئا�ضة  نظمتها  التى 
املبا�ضرة  فال�ضورة  ال�ضبعينيات،  منت�ضف  منذ 
ذكرى  با�ضتعادة  ال�ضعودى  امل�ضاهد  ُتّتع  التى 
اأو �ضورة مل تزل فى الذاكرة، �ضنجد عدًدا من 
اللوحة  لتبدو  يتجاوزونها،  اجليل  ه��ذا  اأ�ضماء 
وعبداهلل  جاها  ويو�ضف  ال�ضيخ  ع��ب��داهلل  عند 
اأو  احلجيالن  وفهد  حما�ض  وعبداهلل  امل��رزوق 
الغامدى  من تالهم عبدالعزيز عا�ضور وحممد 
وفي�ضل  العبالن  وحممد  جا�ضم  حممد  وزم��ان 
جديًدا  فنًيا  مظهًرا  ال�ضهرانى  وعلى  اخلديدى 
على  وي��ح��ر���ض  ب��ل  وي�ضتفزها  املخيلة  يعانق 

امل�ضاركة فى التفكر.
اأعمال يو�ضف جاها منذ حتولته احلروفية؛ 

املعاجلة  ومعطى  الف�ضاء  على  ا�ضتغاًل  تبدى 
يذهب  بينما  ال��ل��ون،  على  تتكئ  التى  امل��ج��ردة 
ا  املرزوق اإىل املعمار لي�ضتوحى منه جمرًدا خال�ضً
قزح  قو�ض  جتربة  يقدم  وهو  ال�ضحراء  اإىل  ثم 
ي�ضرتك  ودمارها،  اأفق احلرب  تنفتح على  التى 
ال�ضراع  ح��ول  روؤي��ت��ه  ف��ى  ال�ضيخ  ع��ب��داهلل  م��ع 
الإن�ضانى وتاأثر الآلة، ويطرح عا�ضور جماليات 
موجزة  واإ���ض��ارات  ع��الق��ات  على  ب��ن��اًء  �ضورته 
مفاتيح  لوحة  لها  وظف  اأخرى  بتجربة  يواكبها 
خاماته  الغامدى  يوظف  بينما  الآىل  احلا�ضب 
الطران،  هند�ضة  در���ض  ال��ذى  وهو  ال�ضناعية 
اللحظة من خالل  اإىل جتميد  وتوجه اخلديدى 
اأو املقطع فى حال  معاجلة تقنية ت�ضع ال�ضورة 
ال�ضيغة  اأو  احلالة  �ضياق  فى  خمتلفة  م�ضاهدة 
 1973 وا���ض��ل  ���ض��دي��ق  اخل��ام��ة،  تبعثها  ال��ت��ى 
احلديد  على  الب�ضيطة  النحتية  ا�ضتغالته  بعد 
اإىل  و�ضفائح  اأ�ضالك  من  اخلامات  وتاأليفات 

حتول يالم�ض عجلة ال�ضناعة ومعطياتها.
الفنانني ومن خالل حترك  �ضعى عدد من 
ا�ضم  حتت  لندن  فى  اأقيم  معر�ض  فى  م�ضرتك 
املجموعة )حافة ال�ضحراء( اإىل �ضكل حتديثى 
العمرى  غ��ارم  عبدالنا�ضر  اأعمال  فيه  ظهرت 
وعبدالعزيز  اجلريبى  ومهدى  ال�ضويان  ومنال 

عا�ضور، وعدد اآخر من الأ�ضماء.
املبكرة على  اأعمالها  ال�ضويان فى  ا�ضتغلت 
ال�ضورة ال�ضوئية )الأ�ضود والأبي�ض( فى عالقة 

ا فى ربطها بني  بالتحولت الجتماعية خ�ضو�ضً
النفط والعالقة باملكان الذى تثله غالًبا  تاأثر 
مبالم�ضة  التالية  اأفكارها  طرحت  ثم  بالنخلة، 
من  احل��ي��اء  مثل  الجتماعية  ال��ظ��واه��ر  بع�ض 
دعوة  اإىل  فتوجهت  امل���راأة  ا�ضم  ع��ن  الإع���الن 
وطافت  البي�ض،  على  اأ�ضمائهن  لكتابة  �ضيدات 
والريا�ض  مناطق)ال�ضرقية  ث��الث  بالفكرة 
اإىل منطقة  اأرادت منها الدخول  وجدة(، فكرة 
اجتماعية تعنى ظاهرة احلياء من اإعالن اأ�ضماء 

ال�ضيدات فى معظم طبقات املجتمع ال�ضعودي.
اململكة  فى  املقيم  الأردن���ى  الفنان  �ضنجد 
موؤ�ض�ضة  اأع��م��ال��ه  تبنت  وال����ذى  ي�����ض��رى  اأمي���ن 
البحث  يوا�ضل  )اأث��ر(  قاعة  هى  �ضعودية  فنية 
اأعماله  ا�ضتغل  اأن  بعد  متنوعة  معطيات  ف��ى 
�ضاعًيا  اأو  اإن�ضانية،  حالت  مالم�ًضا  الت�ضويرية 
من  اخل���روج  حم��اول��ت��ه  اإىل  ي�ضر  تركيب  اإىل 
اإىل  ان�ضمامه  بعد  ا�ضتغل  املعلقة،  اللوحة  اإطار 
من  وامل�ضتعارة  امل�ضتعادة  ال�ضورة  على  )اأث��ر( 
جملة �ضتينية فيها بورتريهات ملمثلني ومطربني 
م�ضهورين األ�ضقها على علب مناديل الورق املقّواة 
باخل�ضب، مفهوم ال�ضورة وتاأثرها تبناها فنان 
ال�ضرقي1975  با�ضم  هو  خمتلفة  ب�ضيغة  �ضاب 
فى عدد من اأعماله امل�ضطحة )القما�ض( عندما 
كرر �ضورة املوناليزا فى حال تلوين اأو اخلامات  من اأعمال منال ال�صويان
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التى  اأو  ال�ضوبرمانية  اأ�ضكاله  عليها  ر�ضم  التى 
ليقدم  متنوعة  جم��الت  من  ���ض��وًرا  لها  يقتطع 

توليًفا يعنى فكرة ما.
اللقطة  بني  غ��ارم1973  عبدالنا�ضر  تنّقل 
ال�ضوئية  وال�ضورة املعدلة التى ي�ضيف اإليها اأو 
يعاجلها بربامج احلا�ضب اأو العمل املج�ضم الذى 
يقدم فكرة اأو ق�ضية راهنة مثل عمليه )ترانزيت 
اأو عبور، ور�ضالة - ر�ضول( اأو غرهما وحقق بهم 
وكان  بدبي،  كري�ضتيز  م��زاد  فى  كبرة  اأرق��اًم��ا 
الفنى  للعمل  اجلديد  مفهومه  اإىل  و�ضل  الفنان 
على  ال�ضتغال  اأو  الت�ضويرية  اأعماله  خالل  من 
موؤ�ض�ضات  طريق  عن  تنفيذها  بوا�ضطة  الفكرة 
فنية متخ�ض�ضة وهى ال�ضمة الغالبة على معظم 
اأعمال هذا التوجه، فاأعماله اللدائنية ت�ضتوحى 

احلدث املحلى اأو الدويل.
اأع���وام-  ثالثة  -خ��الل  ال�ضعودية  �ضهدت 
���ض��م��ب��وزي��وم ع��رب��ى ل��ل��ن��ح��ت اأق����ي����م2010 فى 
�ضركة  ونظمته  ال�ضرقية  باملنطقة  ال��ظ��ه��ران 
النفط  �ضركات  اأكرب  اإح��دى  ال�ضعودية،  ارامكو 
�ضعوديون  ف��ن��ان��ون  ف��ي��ه  و���ض��ارك  ال��ع��امل،  ف��ى 
وعرب بينهم د. من�ضور من�ضي)م�ضر( وطونى 
الطخي�ض)ال�ضعودية(  وعلى  ب�ضبو�ض)لبنان( 
و���ض��ت��ة اآخ�����رون، وف���ى اأب���ري���ل- م��اي��و م��ن هذا 
والإع���الم  الثقافة  وزارة  اأق��ام��ت  ال���ع���ام2012 
ال�ضعودية ال�ضمبوزيوم الأول للنحاتني فى اململكة 
الدودامى  مدينة  فى  ع��رب،  نحاتني  مب�ضاركة 
الأكرب من  العدد  انطلق منها  التى  املدينة  وهى 
النحاتني ال�ضعوديني منذ الثمانينيات، ظهر منها 
وعلى  ال��ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف)1991-1953(  عبداهلل 
و�ضعود   1957 الدحيم  واأحمد  الطخي�ض1956 
 .1956 الروي�ضان  وعبدالعزيز   1953 الدريبى 
للميديا  معر�ض  اأول  املا�ضى  العام  اأقيم  كما 
وزارة  نظمته  ال�ضعوديني  الت�ضكيليني  للفنانني 
اأعماًل  فيه  امل�ضاركون  وقدم  والإع��الم،  الثقافة 

متنوعة بينها الفيديو والتن�ضيبات وغرها.
للمملكة  م�ضاركة  اأول   2011 ال��ع��ام  حمل 
العربية ال�ضعودية فى بيناىل فيني�ضيا ومت اختيار 
تقا�ضمتها  امل�ضاركة،  لهذه  عامل  �ضادية  الفنانة 
مع  العمل  كان  عامل،  رجاء  الروائية  و�ضقيقتها 
حمل  الرحت��ال،  فكرة  يحمل  املختلفة  التقنيات 
عنوان)القو�ض، اأو الفلك الأ�ضود( وت�ضمن عدة 
تقنيات بينها الإن�ضاء واإ�ضقاط ال�ضورة ال�ضوئية 

20وغرها.  
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ال�صويرة  م��دي��ن��ة  ع��ا���ص��ت 
املحيط  ع��ل��ى  وامل��ط��ل��ة  امل��غ��رب��ي��ة 
الأط��ل��ن��ط��ى، ع��ل��ى م����دى اأي����ام 
اإيقاع  على  ال�صويرة،  مهرجان 
امل�صتمدة  ال��راث��ي��ة  امل��و���ص��ي��ق��ى 
واملمتزجة  اأفريقيا  من  جذورها 
مع مو�صيقى العامل على اختالف 
مو�صيقية  م��ق��ام��ات  اأن���واع���ه���ا، 
مو�صيقيى  م��ع  ال��ك��ن��اوة  ملعلمى 
والإل��ك��رو- روك،  ومغنى اجل��از 
وال�������راب وم��و���ص��ي��ق��ى اأم��ري��ك��ا 
بالإيقاعات  م����روًرا  الالتينية 
ال�صوفية  واملو�صيقى  الأفريقية 
اأكرب  جمعت  عريقة  حفالت  فى 

عدد من احل�صور العاملي. 
وي��ح��ت��ف��ى ه�����ذا امل���ه���رج���ان 
الكناوة،  معلمى  بفنون  ال�صنوى 
من  ال��ع��دي��د  فيهم  ي���رى  ال��ذي��ن 
وناقديها  العامليني  املو�صيقيني 
واإيقاعاتهم  لأ�صاليبهم  ج��ذوًرا 

املو�صيقية ال�صهرية.
العام من املهرجان  دورة هذا 
ج���اءت ف��ى اإط���ار احل��ف��اظ على 
الفن الراثى الأ�صيل، وا�صتحداث 
"حركية  بعنوان  للنقا�ش  منتدى 
الثقافات"  وح��ري��ة  املجتمعات 
باحلديث  امل��ن��ت��دى  ه��ذا  و�صمح 

غرب  ب�صمال  اج��ت��م��اع  اأث��ن��اء 
رو�صيا.

"مكان ولدة  وقد مت اختيار 
ي�صم  ال���ذى  امل�صيح"  ال�صيد 
بغالبية  احل���ج  م�����ص��ار  ��ا  اأي�����صً
اأثناء   ،21 اأ�صل  من  �صوًتا   13
لأع�صاء  �صرى  ت�صويت  جل�صة 
هذا  ت�صم  التى  ال��راث  جلنة 
واأملانيا  ورو�صيا  فرن�صا  العام 

واليابان.
الفل�صطينى  اجل��ان��ب  وك��ان 
املوقع  لإدراج  بطلب  تقدم  قد 
العاملى  ال����راث  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
ب�صبب  عاجلة"  "ب�صفة 
حلق  ال���ذى  والتخريب  التلف 
مب��ج��م��ل ال��ب��ن��ي��ة امل��ع��م��اري��ة 
بعد  ذلك  وجاء  املهد،  لكني�صة 
ع�صوية  على  فل�صطني  ح�صول 
فى   2011 اأكتوبر  فى  املنظمة 
غ�صب  اأث���ار  ت�صويت  اأع��ق��اب 

الإ�صرائيليني والأمريكيني. 
اأول  ه��ى  املهد"  "كني�صة 
�صمن  ي��درج  فل�صطينى  موقع 
ملنظمة  العاملى  ال��راث  لئحة 
حلم  بيت  ��د  وُت��عَّ اليون�صكو.. 
امل�صيح  ال�صيد  فيها  ول��د  التى 
م��ن اأب����رز اأم��اك��ن احل���ج لدى 
كني�صة  ل���وج���ود  امل�����ص��ي��ح��ي��ني 
اأول  اأن��ه��ا  ك��م��ا  فيهما،  امل��ه��د 

امل�صروع  ف��ى  ال��ث��ق��اف��ة  دور  ع��ن 
املغربى،  وال�صيا�صى  الجتماعى 
ح��ي��ث اأك���د ع��ل��ى ���ص��رورة و�صع 
لتاأخذ  احل��وار  قلب  فى  الثقافة 

املكانة التى ت�صتحقها . 
�صارك فى اللقاءات العديد من 
ومنهم:  املغرب  ومثقفى  �صباب 
املوؤرخ  با�صكال بالن�صار، الروائى 
والكاتب  ب��رادة،  حممد  والناقد 
ك�صيك�ش،  اإدري�����ش  وال�صحفى 
والنجم  اأح���رار،  لطيفة  واملمثلة 

يا�صني اأحجام وغريهم . 
املهرجان  ف��ق��رات  ب��ني  وم���ن 
"اأنطولوجيا  م�������ص���روع  ك�����ان 
الباحث  اأطلقه  ال��ذى  الكناوة" 
عيدون  اأح���م���د  امل��و���ص��ي��ق��ى  ف���ى 
وهى  "يرما"،  جمعية  ورئ��ي�����ش 
تقوم  ن��وع��ه��ا  م��ن  م���ب���ادرة  اأول 
ويوثق  ال��ك��ن��اوة،  ت����راث  بن�صخ 
ال�صعرية  الن�صو�ش  م��رة  لأول 
مع  والفرن�صية  بالعربية  الكناوية 
التاريخى  للمحيط  كاملة  درا�صة 
والرمزى  واملو�صيقى  واملجتمعى 

لهذه الأغاين. 
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الدار البي�ضاء

ال�ضفة الغربية

املو�ضيقيون ورواد الفكر 
فى مهرجان ال�ضويرة

كني�ضة املهد على قائمة 
الرتاث العاملي

د. �أحمد عيدون

جانب من �ملهرجان

كني�سة �ملهد

ملواجهة  منها  حم��اول��ة  ف��ى 
املحاولت ال�صهيونية امل�صتمرة 
الفل�صطينى  ال����راث  لتهويد 
املتحدة  الأمم  منظمة  اأدرجت 
ل��ل��رب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم � 
فى  املهد  كني�صة    � اليون�صكو 
بيت حلم بال�صفة الغربية على 
لئحة الراث العاملى فى اإجراء 
ع��اج��ل، وه���و الإج�����راء ال��ذى 
ال�صهيونى  ال��ك��ي��ان  ع��ار���ص��ه 



الأرا���ص��ى  ف��ى  �صياحى  م��وق��ع 
الفل�صطينية "نحو مليونى زائر 
فى 2011".. ويعود بناء كني�صة 
الإم���رباط���ور  ع��ه��د  اإىل  امل��ه��د 
ال���روم���ان���ى ق�����ص��ط��ن��ط��ني فى 
القرن الرابع ميالدى ثم جرى 
الإمرباطور  عهد  فى  ترميمها 
ي��و���ص��ت��ي��ن��ي��ان��و���ش ف���ى ال��ق��رن 
ال�صاد�ش، وهى من اأقدم املواقع 

املقد�صة فى امل�صيحية.
م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د امل���وف���د 
ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ى ف�����ى ����ص���ان 
له  اأع��ط��ى  ال���ذى  بطر�صبورج 
الكالم مبا�صرة بعد الت�صويت، 
الفل�صطينيني  مينح  القرار  اأن 
تقرير  ف���ى  ال��ث��ق��اف��ى  ح��ق��ه��م 

امل�صري.
يذكر  مل  ال��ذى  املوفد  وق��ال 
مهددة  املواقع  هذه  اإن  ا�صمه: 
بالدمار الكامل ب�صبب الحتالل 
ال�صهيونى وبناء جدار الف�صل، 
الإ�صرائيلية  العقوبات  ونتيجة 
لطم�ش  امل��ت��خ��ذة  وال���ت���داب���ري 

الهوية الفل�صطينية.
احتفال  اأقيم  ال��ق��رار  عقب 
�صعبى فى بيت حلم اأمام كني�صة 
امل��ه��د اح��ت��ف��اًء ب��ه��ذا احل��دث 
وحلقات  نارية  األعاًبا  ت�صمن 

رق�ش وبث اأغان وطنية. 

"موؤ�ص�صة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
البيارة  و"جمعية  فل�صطني" 
اأ�صماء  اأع��ل��ن��ت  الثقافية" 
فل�صطني  ب��ج��وائ��ز  الفائزين 
الأوىل،  دورتها  فى  الثقافية 
والق�صة  ال�����ص��ع��ر  ف����روع  ف��ى 
وال�����ك�����اري�����ك�����ات�����ري وال����ف����ن 
احلفل  فى  وذلك  الت�صكيلى.. 
ال�����ذى ا���ص��ت�����ص��اف��ه امل��رك��ز 
العا�صمة  فى  امللكى  الثقافى 

الأردنية عّمان.
الثقافية  فل�صطني  موؤ�ص�صة 
الأوىل  دورت���ه���ا  ف���ى  ك��رم��ت 
امل��ب��دع��ني  م����ن   4 اأ����ص���م���اء 
جوائز   4 ود�صنت  ال��راح��ل��ني 
مبدع  ا�صم  واح��دة  كل  حملت 
م��ن ه����وؤلء ال��راح��ل��ني وه��م: 
ال�������ص���اع���رة ف������دوى ط���وق���ان 
غ�صان  ال�����ص��ه��ي��د  والأدي�������ب 
الكاريكاتري  ��ام  ور���صّ كنفانى 
الفنان  و  العلى  ناجى  ال�صهيد 
اإ�صماعيل  الفنان  الت�صكيلى 

�صّموط.
غ�صان  ب��ج��ائ��زة  ف���از  وق���د 
كل  منا�صفة  للرواية  كنفانى 

م�صتجاب  حم��م��د  حم��م��د  م��ن 
م�صر،  م���ن  ال��ب��ح��ر  وحم��م��د 
ح�صن  طوقان  ف��دوى  وبجائزة 
م�صر،  م���ن  ال���دي���ن  ���ص��ه��اب 
الفل�صطينى  �صّموط،  وبجائزة 
ناجى  وبجائزة  ا�صتيتّيه  خالد 
ال��ع��ل��ى الأردن�������ى حم��م��د اأب���و 

عفيفة.
�صمت جلنة حتكيم اجلوائز 
الكركى  خ��ال��د  د.  م���ن:  ك���اًل 
وال��ف��ن��ان��ة ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة مت��ام 
عبد  يو�صف  وال�صاعر  الأكحل 
العزيز والروائية ليلى الأطر�ش 
�صماوى  ج��ري�����ش  وال�����ص��اع��ر 
وال�����ص��اع��ر م��و���ص��ى ح���وام���دة 
ر�صوان  اهلل  ع��ب��د  وال�����ص��اع��ر 
ال��ك��اري��ك��ات��ري جالل  ور����ص���ام 
الرفاعى - قبل رحيله - ور�صام 

الكاريكاتري عماد حّجاج.
رئي�ش  بكلمة  احلفل  افُتتح 
د.  الدولية  فل�صطني  موؤ�ص�صة 
اأ���ص��ع��د ع��ب��د ال��رح��م��ن، ال��ذى 
حتدث عن فكرة اجلائزة ووعَد 
للجائزة  جديدة  فروع  باإ�صافة 
ومنها:  التمويل  توفري  حال  فى 
الت�صوير  جم��ال  ف��ى  الإب����داع 
اخلطيب،  وليد  امل�صور  با�صم 
با�صم  اأخ����ري����ني  وج���ائ���زت���ني 
ب�صي�صو  معني  ال�صهيد  ال�صاعر 

واملفكر الراحل اإدوارد �صعيد.
وفى ختام احلفل قّدم الفنان 
غنائية  فقرة  تي�صري  اأمي��ن  د. 
كاًل  فيها  اأّدى  العود،  مبرافقة 
مكة"  "اأخت  ق�����ص��ي��دت��ّي  م��ن 

و"اأخى جاوز الظاملون املدى.
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تد�ضني جائزة فل�ضطني فى 4 فروع للإبداع

حممد حممد م�ستجاب

ناجى �لعلى

�إيرينا بوكوفا

نرمني العطار - والء فتحى
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مبنا�صبة مرور عام على حادثة 
�ش فنان الكاريكاتري ال�صورى  تعرُّ
قبل  من  لالعتداء،  ف��رزات  على 
الذين  ال�����ص��وري��ني  الأم����ن  رج���ال 
ك�صروا اأ�صابع يديه، فى اأغ�صط�ش 
الفرن�صى  املوقع  يقدم  املا�صى، 
فيديو  ميديا"  "�صمر  اجل��دي��د 
خم�ش  من  �صل�صلة  �صمن  وثائقى 
الكاريكاتري  فنانى  ع��ن  حلقات 
موقع  مع  بالتعاون  وذل��ك  العرب 

الويب فران�ش24. 
الفيلم  ع���ر����ش  ���ص��ي��ت��م  ك��م��ا 
ال�صهر  مطلع  مع  الثانى  الوثائقى 
جورج  امل�����ص��رى  للفنان  ال��ق��ادم 
التلوث  ي��ت��ن��اول  ال���ذى  ب��ه��ج��ورى 
الب�صرى فى الأق�صر وهى املدينة  

التى ن�صاأ فيها.
ر����ص���ام  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
الكاريكاتري ال�صورى على فرزات، 
يروى  حماة،  مدينة  من  ال��ق��ادم 
قبل  م��ن  عليه  الع���ت���داء  ق�صة 
رجال الأمن ال�صوريني فى �صهادة 
قمع  ع���ن   24 ل��ف��ران�����ش  خ��ا���ص��ة 

�صتكون  الرواندية  ال�صينما 
اأف�����ص��ل ف��ى ال��ع��ام ال��ق��ادم بل 
الدول  اأكرث  روان��دا من  �صتكون 
الفن،  بهذا  اهتماًما  الأفريقية 
واملخرج  الفنان  ه  اأك���دَّ ما  ه��ذا 
م�صرًيا  كابرا،  اإريك  الرواندى 
بظروف  م��رت  ب���الده  اأن  اإىل 
دون  حالت  �صعبة  اقت�صادية 
بها،  ال�صينمائى  ال��ف��ن  ت��ط��ور 
لكنها فى العام القادم �صت�صهد 

نقلة كبرية فى هذا املجال.
ج��اء ذل��ك فى احل��وار الذى 
اأفريقيا"  "جون  موقع  اأج���راه 
الإلكرونية  امل��واق��ع  اأه��م  اأح��د 
كابرا،  اإري����ك  م��ع  الأف��ري��ق��ي��ة 
و�صلَّط فيه ال�صوء على الظروف 
تاأخر  فى  ت�صببت  التى  ال�صيئة 
وقال:  ب��الده،  فى  ال�صينما  فن 
لظروفنا  ونتيجة  الطبيعى  من 
القا�صية اأن تهتم رواندا بالأمور 
القت�صادية والتنموية اأكرث من 

اهتمامها باجلوانب الثقافية.
دوره  ح��ول  ���ص��وؤال  على  ورًدا 
وتوقعاته  القادمة  ال��ف��رة  ف��ى 
رغم  ق���ال:  ال�صينما  مل�صتقبل 
ظروف  م��ن  روان���دا  تعانيه  م��ا 
حق  ف��م��ن  �صعبة  اق��ت�����ص��ادي��ة 
بحب  وميتلئ  يحيا  اأن  �صعبها 
ا فن  الثقافة والفنون، خ�صو�صً
لأبعد  يع�صقه  ال���ذى  ال�صينما 

مدى.
يحلم  اأنه  اإىل  اإيريك  واأ�صار 
متكاملة  فنية  مدر�صة  باإن�صاء 
الفنون  اأن���واع  خمتلف  لتعليم 
اأن  ورغ��م  ب��الده،  وعر�صها فى 
حتقيق  �صعوبة  ي��رى  البع�ش 

املناه�صني للنظام.
موؤ�ص�ش  ف������رزات،  وال���ف���ن���ان 
ال�صاخرة  "الدومرى"  اأ�صبوعية 
ج���ائ���زة  ن������ال  اأن  ل����ه  و����ص���ب���ق 
من  التعبري  "�صاخاروف" حلرية 

الربملان الأوروبي.
ومن املعروف اأن "�صمر ميديا" 
ت�صتخدم  التى  ال�صركات  اإح��دى 
اجلديدة  الإعالمية  التكنولوجيا 
وتركز على العامل العربي، وتقوم 
باللغات  ل��ل��وي��ب،  ب��رام��ج  ب��اإن��ت��اج 
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��الث 
املعاجلة  على  وتعمل  والفرن�صية، 
و�صخ�صيات  مل�صوعات  العميقة 

مميزة.
بداأت  ميديا" قد  "�صمر  كانت 
منذ  واأفالمها  براجمها  بث  فى 
21 يونيو املا�صى.. وكان اأحد اأهم 
م�صاريعها اإلقاء ال�صوء على ثورات 
فى  قدمتها  حيث  العربى  الربيع 
املخرجة  عليها  اأ�صرفت  حلقات، 
العديد من  فاني�صا رو�صلو، موؤلفة 
الأفالم الوثائقية، واحلا�صلة على 
ترتبط  و  اجلوائز،  من  جمموعة 
مع  وثيقة  بعالقة  ال�صل�صلة  ه��ذه 
"ال�صحك  الأخري  فيلمها  مو�صوع 
فى زمن البكاء" عن ح�ش الفكاهة 

الفل�صطيني.   

كيجالىدم�ضق

جورج �لبهجورى

على فرز�ت

نه�ضة �ضينمائية
فى انتظار رواندا

«فرزات« و«البهجورى« 
والربيع العربى

 على «�ضمر ميديا«
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ك��ي��ف ي��ت��ع��ام��ل الأط����ف����ال مع 
ما  يفهمون  وه��ل  الكبار،  جمتمع 
يتجاوز  ق��د  اأن���ه  رغ��م  لهم  ي��ق��ال 
تفكريهم اأحيانا؟!!.. فى حماولة 
نظم  ال�صوؤال  ه��ذا  على  لالإجابة 
الثقافى  بامبيدو  ج���ورج  م��رك��ز 
ا ت�صكيلًيا حتت  فى باري�ش معر�صً

عنوان "بورتريهات الأ�صرة".
ي�صارك  الذى  املعر�ش  ي�صتمر 
ف��ي��ه ع����دد ك��ب��ري م���ن الأط���ف���ال 
�صبتمرب   24 ح��ت��ى  ب��اأع��م��ال��ه��م، 
القادم ويقول عنه فالريى مريجني 
املعر�ش:  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����ص��رف 
بعد  امل��ع��ر���ش  ف��ك��رة  لنا  خ��ط��رت 
تعامل  كيفية  ف��ى  ط��وي��ل  تفكري 
الأط���ف���ال م��ع ح��ي��اة ال��ك��ب��ار ومع 
فعاًل  وه��ل  كلها،  الأ���ص��رة  اأف���راد 
يفهمون ما يقال لهم.. لذا نحاول 
تعامل  اك��ت�����ص��اف  امل��ع��ر���ش  ع��رب 

الأطفال اللغوى مع الآخرين.
عدًدا  يقدم  امل��رك��ز  وي�صيف: 
و�صط  فى  املتداولة  الكلمات  من 
مطلوًبا  ولي�ش  العادية،  الأ���ص��رة 
تقدميها  اإع��ادة  �صوى  الطفل  من 
ع��ن مدى  ت��ع��رب  ل��وح��ة  �صكل  ف��ى 
حوله،  من  للعامل  واإدراك���ه  وعيه 
التقارب  ف��ى  امل��ع��ر���ش  وي�صاهم 
اجلميع  واأن  ا  خ�صو�صً الأ���ص��رى 

يكت�صفون بع�صهم البع�ش.

فرن�ضا حتتفى بال�ضويدى 
الراحل «اأوج�ضت �ضرتاند برج«

ف���ى اإط�����ار الح���ت���ف���ال مب���رور 
يعر�ش  رح��ي��ل��ه،  على  ع��ام   100
الباري�صى  امل�����ص��رح  ع��ل��ى  ح��ال��ًي��ا 
العر�ش  ب��ف��رن�����ص��ا،  الأودي��������ون 
جوليا"  "مدموزيل  امل�����ص��رح��ى 
للكاتب ال�صويدى الراحل اأوج�صت 
املمثلة  ب��ط��ول��ة  ب����رج  ����ص���ران���د 

حجر  لو�صع  ي�صتعد  فاإنه  ذلك 
الأ�صا�ش ملدينة الفنون مع بداية 

العام القادم. 
خمرًجا  كابرا  اإري��ك  يعترب 
واإذا  �صيناريو  وكاتب  ومنتًجا 
ا، مار�ش  لزم الأمر ممثاًل اأي�صً
بى  ل�"بى  كمرا�صل  ال�صحافة 

�صى" فى بلده رواندا. 
�صاغله  ال�صينما  ف��ن  ك���ان 
باإن�صاء  يقوم  جنده  لذا  الأك��رب 
اأول موؤ�ص�صة �صينمائية متكاملة 
ل��ت��ع��ل��ي��م واك��ت�����ص��اف امل��واه��ب 
حالًيا  ي�����ص��ع��ى  ك��م��ا  ال�����ص��اب��ة، 
لإن�صاء اأول دار عر�ش �صينمائى 
بالده  فى  للجمهور  يتاح  حتى 
م�صاهدة الأفالم ب�صكل دائم.. 
كما كان له الف�صل فى الإعداد 
مل��ه��رج��ان ال�����ص��ي��ن��م��ا ب���روان���دا 
اأواخر  والذى يقام كل عام فى 

�صهر يوليو. 
جدير بالذكر اأن هذا الفنان 
العمر  م��ن  يبلغ  ال���ذى  ال�صاب 
ب��اإخ��راج عملني  42 ع��اًم��ا ق��ام 
�صينمائيني الأول فى عام 2001 
ج��ائ��زة خا�صة  ع��ل��ى  وح�����ص��ل 
يتناول  روائى طويل  فيلم  كاأول 
والفيلم  روان�����دا،  ف��ى  احل��ي��اة 
الثانى ق�صري ل يتعدى الثالث 
حبي�ش  لزال  ل��ك��ن��ه   دق���ائ���ق 

الأدراج.

ومن  بينو�ش  جوليت  الفرن�صية 
اإخراج فريدريك في�صبا�ش.

يلقى  ال��ذى  امل�صرحى  العر�ش 
ياأتى  ك��ب��رًيا  ج��م��اه��ريًي��ا  اإق���ب���اًل 
طوال  فرن�صا  لحتفالت  م��وازًي��ا 
املبدع  ب��ه��ذا   2012 ال��ع��ام  ه���ذا 

امل�صرحى املتميز.
يقدم العر�ش من خالل اأبطاله 
واملعانى  ال��ت�����ص��اوؤلت  م��ن  الكثري 
والفل�صفية  امل��ع��ق��دة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
بدرجة وعى عالية جترب امل�صاهد 

على املتابعة والحرام.
ليرار  فران�ش  جملة   وعلقت 
الكثري  اإن  بقولها:  العر�ش  على 
من النقاد مل يتمكنوا من الركيز 
العر�ش  ه��ذا  ف��ى  �صلبيات  على 
التكرمي  اأن��واع  من  كنوع  املتميز، 

للكاتب امل�صرحى الراحل. 

«جاليمار« تبحث عن 
احتكار الثقافة االأوروبية

وفى  ال��رق��ب،  م��ن  اأ�صهر  بعد 
اإطار �صعيها للح�صول على مرتبة 
الدار الفرن�صية الأوىل ا�صتطاعت 
"جاليمار"  الفرن�صية  الن�صر  دار 
الإيطالية  ال��ن�����ص��ر  دار  ����ص���راء 
"فالماريون" ب�صعر و�صل اإىل 185 
مليون يورو.. وقد اعترب املراقبون 
ه���ذا الن���دم���اج ب��ني اث��ن��ت��ني من 
كربيات  الدور الفاعلة والتاريخية 
فى عامل الن�صر، فى اأوروبا ب�صكل 
عام  وفى فرن�صا بدرجة خا�صة.. 
الكيان  هذا  لي�صبح  مهمة  قفزة 
�صمن  املراكز الثالثة الأوىل فى 

عامل الن�صر فى فرن�صا.
الدور  تلك  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
تهتم بطباعة كتب اجليب، وجملة  
املطبوعات  من  وغريها  تان  تان 
م�صاكل  ت��واج��ه  اأ���ص��ب��ح��ت  ال��ت��ى 
على  الن�صر  دور  تنامى  مع  كثرية 

الإنرنت.

باري�س

مركز جورج بامبيدو فى باري�س

�أحد �لأعمال �مل�ساركة فى �ملعر�س

االأطفال ير�ضمون «العائلة« 
فى «جورج بامبيدو«

�إيريك كابر�



94

مهرجان  ان��ت��ق��ل  م����رة،  لأول 
من  الأوروب����ى  ال�����ص��ارع  مو�صيقى 
�صوارع فرن�صا اإىل �صوارع مو�صكو، 
هذا املهرجان املبهج املليء باملتعة 
الرو�صى  اجل��م��ه��ور  اأم����ام  ي��ف��ت��ح 
املتنوعة  ال��ب��اري�����ص��ي��ة  ال���ع���وامل 
اإىل  لال�صتماع  هائلة  باإمكانيات 
وحتى  جماًنا  املو�صيقى  اأن��واع  كل 

�صاعات متاأخرة من الليل.
ت�صت�صيفه  ال����ذى  امل��ه��رج��ان 
من  يقرب  ما  فيه  ي�صارك  رو�صيا 
مو�صيقية  ف��رق��ة  ع�����ص��رة  خ��م�����ش 
مع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ًب��ا  ف��رن�����ص��ي��ة، 
فى  ي��ع��زف��ون  رو�����ش،  مو�صيقيني 

الهواء الطلق.
مدير  �صيلزنتوفا  ليبيليا  وتقول 
فران�صيز"  "اإليان�ش  م��ن��ظ��م��ة 
اإن  الرو�صية:  كاترينبورج  مبدينة 
رو�صيا  فى  املهرجان  تنظيم  فكرة 
"عام  اإع���الن  خلفية  على  ج��اءت 
رو�صيا فى فرن�صا وعام فرن�صا فى 
رو�صيا" فيما يخ�ش ميدانى اللغة 
كاترينبورج  جانب  واإىل  والثقافة، 
 12 امل��ه��رج��ان  فعاليات  �صت�صمل 
مدينة اأخرى فى كل اأنحاء رو�صيا.
تاأ�ص�ش هذا املهرجان املو�صيقى 
فى فرن�صا عام 1982 مببادرة من 
ولزال  الفرن�صية  الثقافة  وزارة 
ينظم ب�صكل �صنوى فى كل �صيف.

جدير بالذكر اأن دورة املهرجان 
�صعار  حتت  الدورة  اأقامت  الأوىل 
له  واأخ��ت��ري  مو�صيقاك"  "ا�صنع 
يوليو  من  والع�صرين  الثالث  ي��وم 
"القدي�ش جني" وهو  يوم  امل�صمى 
املهرجان  ليقام  كاثوليكى  قدي�ش 
من الثامنة �صباًحا وحتى التا�صعة 
الرهيب فى  التنوع  ل  م�صاًءا، و�صكَّ
جديدة  خربة  املقدمة   املو�صيقى 

للجمهور.
فلوريت  م��وري�����ش  ق���ال  وق��ت��ه��ا 
الثقافة:  وزارة  م�صئوىل  اأحد  فال 
اأك��رث  مي��ت��ل��ك��ون  ال��ف��رن�����ص��ي��ني  اإن 
مو�صيقية،  اآل��ة  ماليني  اأربعة  من 
دواليب  فى  ن  خمزَّ اأرباعها  ثالثة 
وبدرومات، اأ�صبه مبقالب القمامة، 
هذه  م�صري  ف��ى  التفكري  وي��ج��ب 

الآلت، من هنا نبعت الفكرة.
ي��ل��ع��ب امل��و���ص��ي��ق��ي��ون اأث���ن���اء 
الهواء  فى  اآلتهم  على  املهرجان 
القاعات املغلقة، وفى  الطلق وفى 
الأر�صفة،  وعلى  العامة  امليادين 
وحتى  بل  واملقاهى  الأ���ص��واق  فى 

حدائق امل�صت�صفيات.
اجلغرافى  النطاق  ات�صع  وق��د 
اأعباء  م��ن  م��ت��ح��رًرا  للمهرجان 
اللغة  ع��امل��ي��ة  ح��ي��ث  ال�����ص��ي��ا���ص��ة، 
املو�صيقية خلقت تنوًعا مذهاًل فى 
على  تقام  التى  الفنية  الأح���داث 
�صرف املهرجان، ففى عام 2000 
�صاركت فى املهرجان حواىل مائة 
دولة منهم 15 ع�صًوا فى الحتاد 
العربية  ال���دول  وم��ن  الأوروب�����ي، 
اآ�صيا  �صرق  ومن  واملغرب،  �صوريا 
حط  واأخ����رًيا  وفيتنام،  كمبوديا 

رحاله فى مو�صكو. 
وب���ال���ت���زام���ن م����ع م��ه��رج��ان 
رو�صيا  �صهدت  الأورب����ى  ال�����ص��ارع 
للمهرجان  الثانية  ال��دورة  افتتاح 
الدوىل ملو�صيقى اجلاز فى حديقة 
الأرمنياج وح�صل عازف اجليتار 
اإلك�صى كوزينت�صوف على  الرو�صى 
لقب ملك اجلاز عن اأغنية "رجل 
عا�صق" التى عزفها حتت ال�صماء 

املفتوحة. 

مو�ضكو

مهرجان مو�سيقى �ل�سارع �لأوروبي

خم�س ع�سر فرقة فرن�سية م�ساركة

املو�ضيقى الفرن�ضية
 فى �ضوارع رو�ضيا

�صخ�صيات واأفكار الكاتب الرو�صى 
ت�صيخوف  ب��اف��ل��وف��ي��ت�����ش   اأن���ط���وان 
�صتكون حا�صرة فى املو�صم امل�صرحى 
يقدم  حيث  ن��ي��وي��ورك  ف��ى  ال�صتوى 
مو�صمه  فى  للم�صرح  لينكولن  مركز 
و�صونيا  "فانيا  م�صرحية  ال�صتوى، 
كري�صتوفر  ال�صهري  للكاتب  وما�صا" 
فيها  البطولة  دور  وتلعب  دي���وراجن  
ويفر،  �صيجورنى  الهوليودية  النجمة 

ويخرجها نيكول�ش مارتني.
امل�صرحية التى ت�صتمد �صخ�صياتها 
واأفكارها الرئي�صية من اأعمال الكاتب 
بافلوفيت�ش   اأنطوان  الكبري  الرو�صى 
ال�صتار  عنها  �صريفع   ، ت�صيخوف، 
اآخ���ر اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل ب��ال��ت��ع��اون مع 

ثياتر". "مكارتر 
و�صيجورنى  دي��وراجن   كري�صتوفر 
ويفر كانا زميلى درا�صة فى مدر�صة 
"يال" للدراما عام 1970 وقد �صبق 
عديدة  م�صرحيات  ف��ى  مًعا  وعمال 
منها: "اأبعد من اأن يعالج" و"طبيعة 
و"اجلن�ش  الكون"،  واأه��������داف 

والرغبة".
وحتظى املمثلة الأمريكية الكبرية 
نقدى  ب��اإج��م��اع  وي��ف��ر  ���ص��ي��ج��ورن��ى 
للممثل،  يجتمعان  قلما  وجماهريى 
جائزة  ح����ازت  اأن  ل��ه��ا  ���ص��ب��ق  ف��ق��د 
كاأف�صل ممثلة  "البافتا" عام 1997 
الثلج"،  "عا�صفة  م�صاعدة عن فيلم 
جولدن  جائزتى  على  ح�صلت  كما 
ج��ل��وب ك��اأف�����ص��ل مم��ث��ل��ة ع��ن فيلم 
واأف�صل  ال�صحب"،  فى  "غوريالت 
فيلم  ع��ن  م�صاعد  دور  ف��ى  ممثلة 

عاملة". "فتاة 
اأما كري�صتوفر ديوراجن فهو كاتب 
من  تخرج  كبري،   م�صرحى  وممثل  
على   1995 ع��ام  وح�صل  ه��ارف��ارد، 
وهو  املرموقة،  "دايجي�صت"  جائزة 
�صنوات  ك��رره لثالث  ال��ذى  الإجن��از 

نيويورك 

 «ت�ضيخوف«..
فى اأمريكا اأكتوبر املقبل
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الأمريكية  ال�صحيفة  طرحت 
تاميز  ن���ي���وي���ورك   - ال���ي���وم���ي���ة 
ملوقعها  ج����دي����ًدا   اإ������ص�����داًرا   -
باللغة  الإنرنت  على  الإلكرونى 
ال�صينية، وذلك فى حماولة منها 
ال�صينى،  ال��ق��ارئ  م��ع  للتوا�صل 
الأمريكية:  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
يعانى  م���ا  مل���واج���ه���ة  ذل����ك  اأن 
على  رق��اب��ة  م��ن  ال�صينيون  منه 
برغم  ال�����ص��ي��ن��ي��ة..  امل��ط��ب��وع��ات 
انفتاحها القت�صادى على العامل. 
املنتجات  حتققه  ما  اأن  ويبدو 
ال�صينية من مبيعات فى الأ�صواق 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  دف��ع  الأمريكية 
لغزو ال�صني عرب �صفحات موقعها 

الإلكرونى!!.
وذكرت وكالة الأنباء الفرن�صية 
الأمريكية  اجل���ري���دة  م��وق��ع  اأن 
ي�صم اأخباًرا �صيا�صية واقت�صادية 
املعرفى  التنوع  لتحقيق  وثقافية 

للقارئ ال�صينى.
مرجمة  مقالت  املوقع  ويقدم 
اإتاحة  بجانب  اأم��ري��ك��ان  لكتاب 

ال��ف��ر���ص��ة مل�����ص��ارك��ة ك���ت���اب من 
وغريهما  ك��وجن  وه��وجن  ال�صني، 

من البالد.
فريق  ال�صحيفة  زت  جهَّ وق��د 
للعمل  الرجمة  فى  متميز  عمل 
ب�صكل يومى لتغذية املوقع بكل ما 

هو جديد.
الفرن�صية  للوكالة  ل��ق��اء  وف��ى 
مبتحدث ر�صمى من ال�صحيفة مت 
تو�صيح اأنه ل يوجد اتفاق ر�صمى 
اأمريكا وال�صني بهذا  بني كٍل من 
التى  هى  ال�صحيفة  واأن  ال�صاأن، 
عرب  تقدمها  التى  املقالت  تختار 
ا اأن بث املوقع يتم  املوقع، خ�صو�صً

من خارج ال�صني.
عن  ����ص���وؤال  ح���ول  تعليق  وف���ى 
اإمكانية ال�صلطات ال�صينية حجب 
ال�صحيفة  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  امل��وق��ع 
فى  ال�صلطات  ب��اإر���ص��اء  تهتم  ل 
الو�صول  هو  الهدف  واأن  ال�صني 
تلك  له  تقدم  لذا  العادى  للقارئ 

اخلدمة جماًنا ليقبل عليها. 

بكين

�سيجورنى ويفر

ديور�جن

�سفحة نيويورك تاميز باللغة �ل�سينية

«نيويورك تاميز« تغزو ال�ضني

"�صيدين"  بجائزة  فاز  كما  متتالية، 
امل�صرحية وله ن�صاط كبري فى جمال 
فى  ���ص��ارك  ح��ي��ث  امل�����ص��رح،  تعليم 
برنامج الكتابة امل�صرحية فى مدر�صة 

"جوليارد" مبنهاتن. 
يكون  اأن  امل�����ص��رح��ي��ون  وي��ت��وق��ع 
ا واأنه يجمع  العر�ش متميًزا خ�صو�صً
و���ص��ي��ج��ورن��ى ويفر  ت�����ص��ي��خ��وف  ب��ني 
وكري�صتوفر ديوراجن، فى ظل مو�صم 
كبار  م��ن  ع��دد  ظهور  ي�صهد  �صتوى 
جنوم هوليود على خ�صبات امل�صارح، 
توم هانك�ش على خ�صبة  حيث يقف  
"�صوبرت" جم�صًدا �صخ�صية  م�صرح 
الأم��ريك��ى  ال�صحفى  ه��و  خ��الف��ي��ة 
ينتمى  ال����ذى  ت�صانك"  "داي�ش 
ال�صفراء"،  "ال�صحافة  ل��ع��امل 
حياة  ع��ا���ش  ال���ذى  ال�صحفى  ه���ذا 
واأربعني  واح���ًدا  تتعدى  مل  ق�صرية 
ال�صحافة  فى  ظاهرة  و�صكل  عاًما، 
عامود  كاتب  كان  حيث  الأمريكية، 
ال�صهرية   ال��ت��اب��ل��وي��د  �صحيفة  ف��ى 
العديد  فى  ودخ��ل   جاي"،  "لكى 
مالحًقا  الق�صائية،  امل�صاكل  م��ن 
مل  هذا  ولكن  والقذف،  ال�صب  بتهم 
اأرفع  اأح��د  على  ح�صوله  دون  يحل 
جائزة  وه��ى  ال�صحفية،  اجل��وائ��ز 
�صل�صلة  حياته  وظلت  "البوليتزر"، 
والنزاعات  الق�صايا  من  متالحقة 

حتى توفى ب�صرطان القولون. 
اإىل  اآلن  وودى  الفنان  يعود  كما 
امل�صرح ليكتب ويخرج ن�صخة م�صرحية 
عن فيلمه "الر�صا�ش فوق بروداوي" 
الذى قدمه عام 1994 وتدور اأحداثه 
فى  يتقاطع  الذى   املافيا  عامل  حول 
حلظة من اللحظات مع عامل امل�صرح 
زعماء  اأح����د  ع�صيقة  ط��ري��ق  ع���ن 
املافيا، تهوى التمثيل فيفر�صها رجل 
اأحد  فى  ثانوًيا  دوًرا  ل��ت��وؤدى  املافيا 

م�صرحيات الربودواي.
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كاريكاتري اأجمد ر�سمى )ال�سعودية( ويعرب عن قدوم �سهر رم�سان واختفاء الوعى اال�ستهالكى

كاريكاتري اأيوب )اجلزائر( يعرب عن االأ�سعار الرم�سانية امل�ستعلة
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العيوب  ن��ف�����س  ه����ى   ه���ى 
وامل�ضاوئ التى حت�ضرنا بح�ضور 
ال�ضهر الكرمي وال توجد للأ�ضف 
العربى..  ال��وط��ن  ف��ى  ���ض��وى 
فرم�ضان �ضهر ال�ضوم وال�ضرب 
انقلب  وال���زه���د  وال��ت��ق�����ض��ف 
�ضهر  اإىل  ال��ع��رب��ى  عاملنا  ف��ى 
والتخمة  ال�ضديد  االإ����ض���راف 
والتنبلة وامل�ضل�ضلت.. و�ضتجد 
العربى  العامل  فى  الكاريكاتري 
اأحياًنا  ويتطابق  ب��ل  يت�ضابه 
ال�ضهر  عن  التعبري  فى  كثرية 
العربية  البلد  كل  فى  الكرمي 
وفقريها  غنيها  ب��ن  ف���رق  ال 
من  ا  بع�ضً نرى  تعالوا  املهم.. 

هذا الكاريكاتري العربى.
كاريكاتورية  وجبة  املهم.. 

د�ضمة اأمتنى اأن تعجبكم..

رم�ضان كرمي
كاريكاتري متام 
)اليمن( يعرب 
عن واقع املراأة 

العربية فى هذا 
ال�سهر الكرمي

كاريكاتري نادر )البحرين( يعرب عن اللهو الذى نع�سقه فى رم�سان

كاريكاتري جهاد عورتانى )االأردن( يعرب عن ماأ�ساة م�سلمى بورما وج�سعنا..
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اآية اخللق الفنى الطيب اأنه ي�ستطيع اأن يثبت اأكرث من اختبار... هو مثلاً يجتاز اختبار الزمن بنجاح؛ 
مترُّ عليه ال�سنون، بل القرون فل يفرت اإقبال النا�س عليه، اإمنا يزيد وتظل اأجيال متعاقبة من النا�س تق�سد 

اإليه طلباًا للمتاع الروحى والفنى، مهما تغري معنى العمل الفنى نف�سه، وتبدلت زاوية النظر اإليه.
كذلك يثبت العمل الفنى اجليد المتحان الرتجمة، لي�س فقط من لغة اإىل لغة، بل من لون فنى بعينه 
ا مهما تعددت اللغات التى ترتجم اإليها. وهى كذلك تظل  اإىل لون اآخر. اإن الرواية اجليدة تظل جيدة دائماً
ا لو ترجمت اإىل م�سرحية اأو اإىل فيلم. فالعمل الفنى اجليد، كالطفل ال�سحيح املكتمل النمو  عملاً فنياًا جيداً

ا. جتيء والدته �سليمة وموؤكدة دائماً
و�سر خلود االأعمال الفنية الكبرية فى راأيي هو اأنها حتقق على القرون معجزة تتكرر كل حني. اإنها تولد 
، وق�س�س بوكا�سيو واألف ليلة، وروايات �سري  من جديد فى كل ع�سر. اإن م�سرحيات �سك�سبري وموليري مثلاً
فانتي�س تولد من جديد فى كل ع�سر. وفى كل مرة تقروؤها االأجيال املتعاقبة تنمو لهذه االأعمال حياة جديدة؛ 
، ويبقى على اأجزاء وي�ستحدث فيها اأجزاءاً ثالثة؛  كل جيل يرى نف�سه فى االأعمال الفنية فيهمل منها اأجزاءاً
حتى لري�سب املعنى على املعنى عرب القرون ويقوم املفهوم اإىل جوار املفهوم، فاإذا هذه االأعمال تكرب وتزداد، واإذا 
ا م�سيدة اأ�سا�سها العمل الطيب الذى اأخرجه الفنان، وجدرانه واأبهاوؤه  هى تخلق لنف�سها على االأجيال �سروحاً

ما اأبدع النا�س وما اأنتجوا، اإذ هم يتناولون من الفنان عطيته، ومينحونه فى مقابلها بركتهم ور�ساهم.
وماىل ال اأقول اإن العمل الفنى الكبري هو البذرة اخلالدة يلقيها طالب اجلنى فى كل ف�سل فتنبت وتورق 
وتثمر، حتى اإذا ما طالتها االأيدى واأ�سابت ما فيها من متاع، األقتها بذرة مرة اأخرى واأودعتها االأر�س الطيبة 

لتبداأ الدورة اخلالدة من جديد؟
ا اأعذب ما فيه. النمو الدائم هو جوهر العمل الفنى اخلالد، وهو اأي�ساً

•••
ا؟ وهل يتهددها خطر ما بالتوقف فرتة، اأو  ولكن ما الذى ي�سمن لهذه "الدورة اخلالدة" اأن تدور دائماً

فرتات، اأو اإىل االأبد؟ وبعبارة اأخرى: هل ميكن لعمل فنىٍّ كبري اأن ميوت من فرط االإهمال؟
ا فى تاريخ االأدب اأن اأُهملت اأعمال فنية كبرية، وو�سم اأ�سحابها اإما بالغمو�س، اأو بالتفاهة، اأو  حدث مراراً
، ظل منذ القرن الثامن ع�سر حتى العقد  حتى باجلنون. ال�ساعر والناقد الرمزى الثورى وليم بليك، مثلاً
ر  الثاين من هذا القرن وهو فى عرف النا�س كاتب غام�س، غريب االأطوار، اأقرب ما يكون اإىل اجلنون. ثم قدِّ
له بعد هذا من يفهمه من النقاد ودار�سى االأدب، فاأزاحوا عنه تراب االإهمال، و�سلَّطوا على اأعماله االأ�سواء، 
ا، وقدم للعامل  قاً ا ثورياًا خلَّ فاإذا هو اليوم فى عرف الكل كاتب وفنان حميط، اأعطى املدر�سة الرمزية مفهوماً
دها، ووهب حياته لفن نادر غريب، هو فن �سناعة الكتب، ن�سخة ن�سخة.  اذة فى جمالها وتفرُّ لوحات فنية اأخَّ
وبر�سم  بعد،  النحا�س، وطبعها من  األ��واح من  على  بحفر حروفها  ا،  �سنعاً كتبه  ن�سخ  ي�سنع  بليك  كان  فقد 
لوحاتها بيده ن�سخة ن�سخة، وتلوينه باليد كذلك. وقد كافاأه معا�سروه على جهوده هذه باالإعرا�س، غري اأن 

ا ثميناًا جترى وراءه املتاحف. اأعماله الفنية اأ�سبحت اليوم �سيداً
اأن قيمة العمل الفنى ال تكفى وحدها حلفظه من ال�سياع، بل ال بد اإىل  ووا�سح من هذا املثل العابر 
جوارها من ح�سود من الدار�سني والفنيني؛ يتولون فى كل جيل قيادة وتوجيه الوعى الفنى، عن طريق لفت 

ا. النظر اإىل االأعمال الفنية، ودرا�ستها واإعادة تقييمها على �سوء الواقع املتغري دائماً
اد فى كل زمان. اإنه احلفاظ على الرتاث الفنى من ال�سياع، والقيام على عملية هامة  وهذا هو دور النقَّ
من عمليات احلياة الفنية، وهى تو�سيل هذا الرتاث اإىل االأجيال املتعاقبة، بال�سكل واالأ�سلوب الذى يجعله 

ا من اأفراد كل جيل. ا ومقدراً مفهوماً
ا  ا فى حياتنا، ون�سمن للقيم االإن�سانية فى الرتاث اأن تظل عاملاً موؤثراً ا دائماً بهذا يبقى املا�سى حا�سراً

، فى ت�سكيل احلياة واإثرائها. االاً فعَّ
39 رقم  العدد  • افتتاحية 
مار�س 1960 من املجلة

آية العمل الفنى

بقلم:
د. علـى الراعـى 
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