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

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

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

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

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

م�سر 200 دوالر

ال�سكرتارية التنفيذية

الدي�سك املركزى

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س التحرير

الإ�سراف الفنى

مدير التحرير

الإخراج والت�سميم اجلرافيكى

التدقيق اللغوى واملراجعة

من�سق ال�سرتاكات

حـســام عـــنتـر

مســعد إسمــاعيـل

د. أحـمـــد مـجــــاهد

أســــامــة عفيفى

محـمـــــد حــجى

محمــد السيسى

عبـــادة الزهـيرى

صـــالح عــزيـز

فكرى سعد

مــــروة حـــسـني

تاأ�س�ست عام 1957 - �الإ�سد�ر �لثانى

ت�سدرها �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب

�سهرية - ثقافية

�ل�سنة �الأوىل- �لعدد �لثامن 

20

اأ�صعار املجلة خارج م�صر:

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

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

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

لندن  1.75 جك - ليبيا 1.00 دوالر - �جلز�ئر 1.00 دوالر - �ل�سود�ن 0.90 دوالر.   
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يروى اأن �سلطاًنا علم اأن وزيره يت�سل بالأعداء.. فبث حوله العيون والع�س�س، وبعد 

واأن  اإليه،  ن�سب  اأن وزيره بريء مما  اكت�سف  الدقيقة،  واملراقبة  التحرى  اأ�سهر من  عدة 

والإخال�س.. وبعد ثالثني عاًما..  واأن��ه مثال لال�ستقامة  باأى غريب،  يت�سل  الرجل ل 

علم اأن وزيره مري�س مر�س املوت فذهب اإليه ليودعه، وما اإن دخل ال�سلطان غرفة نوم 

اهلل.  اإرادة  اإنها  م��ولى..  يا  عليك  هون  الوزير:  له  فقال  بالبكاء؛  اأجه�س  حتى  الوزير، 

اأبكى من اخلجل فلقد كنَت مثاًل لالإخال�س وال�ستقامة طوال  اأنا  فقال له ال�سلطان: 

عمرك وخدمتك لل�سلطنة، ورغم ذلك �سككت فى ولئك واإخال�سك، وان�سقت لو�سايات 

اأظهر  اهلل  لكن  ملكى،  على  وتتاآمر  ب��الأع��داء،  تت�سل  باأنك  اتهموك ظلًما  فلقد  الو�ساه، 

احلق، وتاأكدت بعد تقارير الع�س�س والعيون اأنك برىء.. ف�ساحمنى...

ابت�سم الوزير وقال بهدوء: بل �ساحمنى اأنت يا مولى، فما قيل لك هو احلقيقة، ومل 

يكن جمرد و�ساية..

اأتعذب ب�سكى فيك  اأنت عجيب تتهم نف�سك باخليانة كى ل  قاطعه ال�سلطان قائاًل: 

واأنت املخل�س.

ال�سلطان وقال  ال�سلطنة.. غ�سب  الوزير: بل ات�سلت بالأعداء وتاآمرت على  قاطعه 

العيون حولك، بل لقد  راقبتك فى حتركاتك و�سكناتك، وبثثت  بحزم: م�ستحيل.. لقد 

باأى  ات�سالك  الع�س�س والعيون لتثبت عدم  راقبتك فى �سحوك ونومك، وجاءت تقارير 

�أحد.

هنا قال الوزير بهدوء: اأعلم ذلك كله، لكنى تاآمرت مع الأعداء فعاًل، ومل اأجتمع بهم 

اأقابلهم بعد ذلك  �سوى مرة واحدة، واتفقنا فى ذلك الجتماع على خطة املوؤامرة، ومل 

على الإطالق.. لذا جاءتك تقارير عيونك لتوؤكد لك اأننى ل اأقابل اأحًدا منهم، ول اأت�سل 

املوؤامرة، ولقد جنحت فى تنفيذها بدقة  اأنا لتنفيذ  ف��ازدادت ثقتك بى، وتفرغت  بهم.. 

وعلى اأكمل وجه..

�سغط ال�سلطان على اأ�سنانه وهو يكاد ينفجر من الغيظ والف�سول: وما هى املوؤامرة 

اإذن؟!

قال الوزير: الأمر ب�سيط يا مولى، لقد كنت كلما خال من�سب من منا�سب الدولة، 

اأ�سبحت الآن حما�سًرا  اأجهل اجلهالء ليتوله.. وهكذا طوال ثالثني عاًما حتى  اأختار 

باجلهالء فى كل مكان ينخرون فى ملكك الذى �سينهار فجاأة فوق راأ�سك...

منذ  ال�سيا�سية  حياتنا  م�سرية  اأت��اأم��ل  واأن���ا  القدمية  الرتاثية  الق�سة  ه��ذه  ت��ذك��رت 

ال�سبعينيات حتى الآن..

املتاآمر«  »الوزير  ينفذ خطة  – كان   1971 – منذ مايو  ال�سابق  النظام  اأن  واكت�سفت 

البحثية  املوؤ�س�سات  ودمر  العلم،  الفكر، وحارب  واأهل  العلماء  اأق�سى  فلقد  بحذافريها.. 
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والعلمية واأهمل التعليم العام، وجرف اجلامعات من الكفاءات العلمية؛ التى هاجر 

اأغلبها اإىل دول النفط..

مبداأ  رب  و�سُ »ال��ك��ف��اءات«،  وا�ستبعدت  »امل��وال��ون«  الدولة  موؤ�س�سات  اأم��ور  فتوىل 

تكافوؤ الفر�س الذى ر�سخته ثورة يوليو فى مقتل.. وهبط امل�ستوى العلمى اإىل اأدنى 

امل�ستويات و�ساع اجلهل.. واأتى نظام مبارك لي�ستمر فى نف�س ال�سيا�سات اجلاهلة.. 

بل بداأ )اخ��رتاع( »التوريث« ينت�سر كالنار فى اله�سيم فابن رئي�س اجلمهورية ُيعد 

ليتوىل الرئا�سة.. وابن الطبيب ل بد اأن ي�سبح طبيًبا، وابن اأ�ستاذ اجلامعة ل بد اأن 

ي�سبح اأ�ستاًذا، بغ�س النظر عن الكفاءة العلمية ليظل ابن ال�سباك �سباًكا، وابن البقال 

بقاًل، وابن الفقري فقرًيا..

اأو الولء.  اأو الر�سوة  اإما باملرياث  واأ�سبح توىل اأى من�سب من منا�سب الدولة 

فتوىل اجلهالء اأغلب املواقع، وانهارت الدولة، وتف�سخ املجتمع، وقاد املوالون البالد.. 

ل�سالح القلة احلاكمة واأتباعهم..

اأى خطة حقيقية  ت�سع  يناير مل   25 ث��ورة  بعد  املتعاقبة  احلكومات  اأن  الكارثة 

لبناء  جديد  من  للتخطيط  خطوة  اأى  تتخذ  ومل  املتعمد(  )التجهيل  هذا  لإيقاف 

الهجني،  التعليمى  النظام  ترقيع  فى  ا�ستمرت  بل  وحتديثها..  العلمية،  املوؤ�س�سات 

وجتاهلت اخلطط والدرا�سات التى و�سعها خرباء التعليم للنه�سة باملجتمع..

الأخطر اأن النظام احلاىل ا�ستمر فى اتباع منهج »املواله«؛ فاملواقع القيادية فى 

ينافقوه،  اأو ممن  اأع�ساء حزبه  للنظام من  »املوالون«  بداأ يحتلها  الدولة  موؤ�س�سات 

وا�ستبعد متاًما معيار الكفاءة واخلربة والعلم.

اأجل  من  ال�سهداء  مئات  قدموا  الذين  امل�سريني  نفو�س  فى  الإح��ب��اط  ف�سرى 

حريتهم وكرامتهم وم�ستقبلهم فى ثورة 25 يناير، وا�ستمر النظام احلاىل فى اإعادة 

التجهيل«  »منهج  اأن  عينني  ذى  لكل  وا�سًحا  وب��ات  ال�سابق..  النظام  �سيا�سات  اإنتاج 

م�ستمٌر مع تغيري الوجوه والولءات.

الأمر خطري.. فبدون اإحياء مبداأ تكافوؤ الفر�س، وتطوير التعليم واإعالء �ساأن 

وبدون  التخلف..  �سي�ستمر  والعلمية،  البحثية  املوؤ�س�سات  وحتديث  والعلماء،  العلم 

اإعمال العقل وحرية البحث والفكر �ستنت�سر اخلرافة.

وبدون اإتاحة الفر�سة للكفاءات احلقيقية.. �ستتحكم ثقافة »ال�ستحواذ الأنانية« 

و�سيعم حتًما اخلراب.

فم�سر الآن حتتاج اإىل جهود علمائها ومثقفيها ومفكريها املخل�سني من التيارات 

اأجل  وامل��واله واجلهل من  ال�ستحواذ،  املختلفة للوقوف �سًفا واح��ًدا �سد  الوطنية 

حتقيق جمتمع احلرية والعدالة والكرامة. 
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مصر اآلن حتتاج إلى جهود 
علمائها ومثقفيها ومفكريها 

املخلصني من التيارات الوطنية 
املختلفة للوقوف صًفا واحًدا ضد 

االستحواذ، واملوااله واجلهل 
من أجل حتقيق مجتمع احلرية 

والعدالة والكرامة.
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السيد القماش.. فى مهب الريح !!

• 40×40 �سم
من اخلزف الطينى املحروق 

امللون بطبا�سري البا�ستل وقلم 

الفحم ، ومدهون بطبقة من 

مادة الإيبوك�سى ال�سفاف.

�سيد القما�ش

اجلدارى  الت�صوير  ق�صم  • رئي�س 
بكلية الفنون اجلميلة ، جامعة 

املنيا. • مواليد مدينة طنطا 

من  العديد  فى  فاعل  •ع�ضو 
اجلمعيات الفنية والنقدية ، 

اإىل جانب اإ�ضهاماته فى احلركة 

الت�ضكيلية امل�ضرية والعربية •له 

العديد من املعار�ض الفردية 

واجلماعية فى جميع اأنحاء العامل 

)30 معر�ضا فرديا ـ 135 معر�ضا 

دوليا( •حا�ضل على 36 جائزة دولية 

فى فروع الفن املختلفة. 
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باجتاهات  احلاء  حرف  ذراعيها،  تفرد  واأنثى  الأطراف  ممددة  ب�شـرية  كتل  الريح،  مهب  فى  قطـار  مقدمة 

خمتلفـة. ثم ؟! ي�شتخدم ال�شيد القما�ش لغة الختزال ال�شوفية الدالة على وجود املعنى، يدخلها فى توافق جريء 

مع احللول ال�شـكلية، فحرف احلاء له عدة دللت لفظـية: حب، حياة، حدة، حريق، حرية، حذق، حميمية، حاد، 

حوى، حّريف.. اإلخ، وهى كلها اإيحاءات يفرزها حرف احلاء جمرًدا. اإىل جانب هذا، فله اأي�شـًا دللة �شـكلية تظهر 

فى تنوع كتابته داخل الكلمات ونوع اخلط الذى يكتب به: ثلث، ديوانى، فار�شى .. اإلخ .

تو�شيله من معنى م�شاف  يريد  تنا�شب ما  تكوينات جديدة  كتابته باخلط احلر »احلديث« خللق  يتعمد  لكنه 

لدللة اللون فوق امل�شطح الكامل للوحة. ي�شتخدم اللون الوردى والبنى الفاحت املائل للحمرة، خللق حالة رومان�شية 

قريبة للحلم، بعيدة عن التاأكيد الب�شرى ال�شريح، اللهم اإل فى خطوط خارجية اأكرث ت�شارًعا والتحاًما .

يقدم لنا ال�شيد القما�ش منوذًجا جديًدا من الإبداع التقنى فى ال�شكل واخلامة مًعا، جتربة ت�شتحق الهتمام 

والإ�شادة، ا�شتمرت عرب خم�شة وع�شرين لوحة مب�شاحتني وطرق تعبري خمتلفة، بني جتريدية و�شوريالية وعمل 

تركيبى ور�شم خطى. اأنت اإذن فى �شحبة معلم يجيد عر�ش جتربته اجلديدة اأمام تالميذه ـ م�شاهديه ـ باأ�شاليب 

متنوعة، حماوًل كعادته طرح بع�ش املفاهيم اخلا�شة به والتاأكيد عليها من خالل حواراته معهم اأثناء جتوالهم 

بني املعرو�ش .

وجتيء،  تروح  بعيًدا،  تاأخذك  الأفكار،  من  هائج  بحر  فى  غرقت  الودى؟!  واحلديث  الهادئ  الرتحيب  انتهى 

ت�شلمك لوحة لأخرى، ل تنتبه ملن حولك، اأنت ومراآتك، وحدك وجًها لوجه، وكاأن ال�شيد القما�ش قد تعمد ومبكر 

مالقاتك، واأن ي�شعك هكذا اأمامك بعد وقت من الرتحاب والب�شا�شة وهدوء ي�شبق عا�شفة حالك، لرتى حقيقتك 

جمردة دون قناع .

الأكرب  ال�شوؤال  يبقى  م�شامني،  من  وحتتويه  دللتها  تعنيه  وما  ومفرداتها،  للوحة  الذهنية  القراءة  عن  بعيًدا 

والأ�شد اإحلاًحا، وكلما انتهينا منه نعود :

هل تكفى الذهنية فقط لتقيم فًنا؟!

تعارفنا عليه من خربات؟! هذه  وما  كله  التاريخ  والنظريات،  املاأثورة  واملقولت  والفل�شفات  الأفكار  تكفى  هل 

واحدة .

والثانية: هل تقيم احلرفة »ال�شنعة« فنا؟! 

الفنان ـ اأى فنان ـ لبد من جمعه لثالثة حماور اأ�شا�شية لكتماله الفنى. املحور الأول: يتلخ�ش فى قدرته على 

امتالك اأدواته وخاماته وو�شـائط تعبريه بكل ما فيها من حرف ال�شـناع ومهارتهم، واملحور الثانى: فى ا�شتيعابه 

الكامل لثقافة جمتمعه وق�شاياه والأفكار املوؤ�ش�شة لها من قيم واأعراف و�شلوك ومتغري و�شرَيّ �شعبية وحكايات، اأما 

املحور الثالث والأهم: فيكمن فى عمق الأداء و�شحره وقدرته على خلق عالقات وقيم جمالية وم�شاحة مراوغة، 

يرتك فيها للمتابع واملتلقى فر�شة اإعمال خياله .

حد  اإىل  اأحياًنا  ي�شل  الذى  الغمو�ش  ي�شوبها  ـ  الكثريين  نظر  وجهة  من  ـ  عمومها  فى  القما�ش  ال�شيد  اأعمال 

الطل�شم، ناهيك عن النزعاج الب�شرى، فتنفر منها ول تتابع، ل اأنت قادر على اخرتاقها اأو التفاعل معها ولو فى 

اأ�شيق حدودها احل�شية.

اأجد ق�شوًرا ظاهًرا فى معرفة تكنولوجيا املواد وخ�شائ�شها وكيفية التعامل معها من حيث الأداء التقنى، اإذ 

الأبنية  ال�شطح ت�شلح لال�شتخدام فى واجهات  اأعماًل جدارية معاجلة  اأنه يقدم  ـ  ـ ح�شب تعبريه  من املفرت�ش 

بكلفة اقت�شادية اأقل.

ي�شتخدم الفنان الدكتور ال�شيد القما�ش مادة الإيبوك�ش ال�شفاف، فوق م�شطح خزفى من الطني املحروق وبعد 

تلوينه باألوان خمتلفة، وهى مادة غالية الثمن مقارنة مبثيالتها من تقنيات قدمية ـ اجلليز مثاًل ـ ول تقاوم عوامل 

التعرية، بل على العك�ش، قد تكون عاماًل موؤثًرا اإ�شافًيا لإهالك الواجهة بالكامل.

جماهد العزب



د. نبيل حنفى حممود

رع  يرسم  مستقبل  املصريني

7

20
12

رب 
م

�س
دي

 -
ع

�س
تا

ال
د 

د
لع

ا

ظواهر  من  الب�شر  به  اهتم  ما  طليعة  فى  متقدًما  موقًعا  ال�شم�س  احتلت 

واأج��رام كونية، حيث ربط الب�شر بني �شور احلياة املختلفة على الأر���س وبني 

ما حتمله اأ�شعة ال�شم�س من �شوء وطاقة، واأدرك النا�س ُكْنه الدور الذى تلعبه 

التى  والأعا�شري  الرياح  واإث��ارة  ال�شماء  اإىل  املاطرة  ال�شحب  رفع  فى  ال�شم�س 

وتهديد  التلوث  م�شكالت  وظهور  احلياة  تعقد  وم��ع  الأر����س..  جنبات  جتتاح 

عن  للبحث  اأخ��رى  م��رة  العلماء  ع��اد  الأر�شية  الكرة  ل�شكان  النووية  التجارب 

ال�شم�س كبديل اآمن ورخي�س لإنتاج الطاقة...

ال بــديـــل  عـــن  ال�ســمــ�س



1، �صــ355(، وبالرغم من  القدمية، جزء 

تلك  فى  الب�شر  ا�شتخدامات  تكن  مل  ذلك 

ال�شم�س  لطاقة  الغابرة  التاريخية  احلقب 

انح�شرت  حيث  لها،  تقدي�شهم  قدر  على 

)اأو  الت�شخني  ف��ى  اال���ش��ت��خ��دام��ات  ت��ل��ك 

بع�س  وجتفيف  اخلبز  وتخمري  التدفئة( 

واالأ�شماك،  واللحوم  الزراعية  املنتجات 

وذلك باالإ�شافة اإىل اإنتاج ملح الطعام من 

فى  املحتجزة  البحر  مياه  تعري�س  خ��ال 

اأحوا�س لوهج اأ�شعة ال�شم�س.

لقد �شجل التاريخ ما طراأ على تقنيات 

اال�شتفادة من طاقة ال�شم�س �� عرب الع�شور 

رفع درجة حرارة  تقنية  وتعد  تطور،  �� من 

فى  ال�شم�س  اأ�شعة  تركيز  طريق  عن  املواد 

التاريخ  حفظ  ما  اأول  تعد  واح���دة،  نقطة 

من تلك التقنيات، وي�شرب ا�شتخدام تلك 

التقنية بعيًدا فى التاريخ، حيث يعود تاريخ 

�شوء  لرتكيز  ا�شتخدمت  عد�شات  اأق���دم 

املياد،  قبل  ال�شابع  القرن  اإىل  ال�شم�س 

فى  اكت�شفت  ال��ت��ى  ال��ع��د���ش��ات  تلك  وه��ى 

العراق  �شمال  ف��ى   نينوى  مدينة  اأنقا�س 

وقد  احلالية،  املو�شل  مدينة  من  وبالقرب 

اإىل  باالإ�شافة  واجل��زر  املد  وظاهرة  املياه 

طاقة جوف االأر�س، وملا كان ن�شيب م�شر 

فيما عدا  امل�����ش��ادر،  ت��ل��ك  م��ن  حم����دوًدا 

ن�شيبها من طاقة ال�شم�س الذى يجعلها فى 

الذى  الدول الرثية بذلك امل�شدر  م�شاف 

نحو  االجت���اه  ف��اإن  الطاقة،  م��ن  ين�شب  ال 

ي�شبح  ال�شم�س،  طاقة  من  مزيد  اقتنا�س 

ما  ملواجهة  م�شر  فى  عنه  بديل  ال  خياًرا 

النفاد  اأخ��ط��ار  م��ن  الغيب  خلف  يختبئ 

املتوقع لطاقة امل�شادر غري املتجددة.

عرب الع�سور

احتلت ال�شم�س موقًعا متقدًما فى طليعة 

ما اهتم به الب�شر من ظواهر واأجرام كونية، 

حيث ربط الب�شر بني �شور احلياة املختلفة 

ال�شم�س  اأ�شعة  ما حتمله  وبني  االأر�س  على 

من �شوء وطاقة، واأدرك النا�س ُكْنه الدور 

الذى تلعبه ال�شم�س فى رفع ال�شحب املاطرة 

واالأعا�شري  ال��ري��اح  واإث����ارة  ال�شماء  اإىل 

االأر���س، لذلك ظهرت  التى جتتاح جنبات 

عبادة اإله ال�شم�س "رع" فى ع�شر االأ�شرة 

اخلام�شة )2750 ــ 2625 ق.م( من الدولة 

م�شر  ح�شن:  )�شليم  القدمية  امل�شرية 

امل�شريني  م�شاجع  ال��ط��اق��ة  اأق�����ش��ت 

االنقطاع  اإثر  وذلك  املا�شى،  ال�شيف  فى 

املتكرر للتيار الكهربائى طوال ذلك الف�شل 

وتكرر  بداأ  الذى  االنقطاع  ذلك  ال�شاخن، 

جزئًيا فى مناطق ريفية واأخرى ع�شوائية، 

وتوج ذلك االنقطاع بال�شكتة الكهربائية التى 

والبور�شة  املرتو  فعطلت  القاهرة  اأ�شابت 

ال�شروق:  )�شحيفة  وامل�شانع  وال��ب��ن��وك 

عزا  وقد  �ش��7(،  2012/8/10م،  اجلمعة 

اإىل  التيار  انقطاع  ظاهرة  امل�شئولني  كبار 

عدة عوامل منها �شعف �شخ الغاز ملحطات 

الكهرباء )�شحيفة االأهرام: 2012/8/14، 

لتوفري  املطلوبة  ال�شيولة  ونق�س  �صــ1(، 

اح��ت��ي��اج��ات حم��ط��ات ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة من 

املازوت )االأهرام: 2012/6/1م، �ش��12(، 

وهى اأ�شباب ال تعدو �� رغم �شحتها �� كونها 

امل�شكلة  انتهاء  عاجها  يعنى  وال  ثانوية، 

اأع��را���ش��ه��ا، وه���ى ف��ى معر�س  واخ��ت��ف��اء 

الت�شبيه كاأنها قمة جبل الثلج العائم، يراها 

املتعجل وال يحد�س جرمه الهائل املحجوب 

مبا يحيطه من مياه، فاإذا ما طبقنا مفارقة 

ما يظهر من جبل الثلج العائم وما يختفى 

منه على م�شكلة الطاقة فى م�شر، لوجدنا 

التى  الكهربائى  التيار  انقطاع  ظاهرة  اأن 

عند  املا�شى  ال�شيف  لهيب  من  �شاعفت 

جبل  قمة  مبثابة  هى  امل�شريني،  من  كثري 

من خماوف مهولة تكتنف اإمدادات الطاقة 

خال عقود قليلة، وتتلخ�س تلك املخاوف 

غري  الطاقة  مل�شادر  املتوقع  الن�شوب  فى 

املتجددة.

الوقود  ت�شمل  ال��ت��ى  امل�����ش��ادر  ت��ل��ك 

احلفرى باأنواعه )الفحم والبرتول والغاز( 

 235 القابلة لان�شطار كاليورانيوم  واملواد 

الطاقة(،  لتوليد  النووية  املحطات  )وقود 

والتى تتوقع جهات علمية عدة ن�شوبها فيما 

بني ن�شف قرن وثاثة قرون، مما ال يجعل 

على  لاعتماد  التحول  عن  بديًا  هناك 

ت�شتمل  والتى  املتجددة،  الطاقة  م�شادر 

وم�شاقط  وال��ري��اح  ال�شم�س  ط��اق��ات  على 
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اأ�شعة  تطور ا�شتخدام العد�شات فى تركيز 

القرن  الرومان فى  ليتمكن كهنة  ال�شم�س، 

ال�شابع قبل املياد من اإ�شعال نار معبدهم 

)في�شتا( املقد�شة برتكيز اأ�شعة ال�شم�س.

القرون  ع��رب  ال��ع��ل��م��اء  ج��ه��ود  ت��وال��ت 

على  ال�شاقط  احل��رارة  في�س  من  لاإفادة 

ما  يقدر  حيث  ال�شم�س،  اأ�شعة  مع  االأر���س 

ي�شقط �شنوًيا من طاقة اأ�شعة ال�شم�س على 

�شطح االأر�س مبا يعادل ع�شرة اأمثال الطاقة 

الكامنة فى خمزون االأر�س كله من الفحم 

والبرتول والغاز الطبيعى واليورانيوم، مما 

حفز علماء مثل جاليليو )1564 ـ 1642م( 

اإجراء  على  1794م(  )1743ـــــ  والف��وازي��ة 

اأبحاث عن طبيعة ال�شم�س واأ�شعتها، ليمهد 

علماء  من  بعدهم  جاء  من  اأم��ام  الطريق 

البتكار تقنيات لتجميع اأ�شعة ال�شم�س ب�شكل 

الفرن�شى  العلماء:  ه���وؤالء  وم��ن  مبا�شر، 

اأوج�شت مو�شو الذى �شجل فى عام 1861م 

بالطاقة  يعمل  ملحرك  اخ��رتاع  ب��راءة  اأول 

ال�شم�شية.

التى  واالأبحاث  االكت�شافات  متخ�شت 

فرع  ظهور  عن  ال�شم�شية  بالطاقة  تت�شل 

امليكانيكية، وهو  الهند�شة  جديد من علوم 

الفرع  ه��ذا  اهتم  ال�شم�شية،  الطاقة  علم 

امليكانيكية  الهند�شة  علوم  م��ن  اجل��دي��د 

حتمله  مبا  املرتبطة  القوانني  با�شتنباط 

وبابتكار  ال�شم�س من طاقة حرارية،  اأ�شعة 

هذا  من  مزيد  الجتناء  املائمة  التقنيات 

ترتب  مم��ا  ال��ط��اق��ة،  م��ن  الهائل  الفي�س 

ما  ت�شنيف  االإم��ك��ان  فى  اأ�شبح  اأن��ه  عليه 

اإىل  ال�شم�شية  الطاقة  تقنيات  من  ابتكر 

بطرق  اأول��ه��م��ا  يهتم  رئ��ي�����ش��ي��ني،  ف��رع��ني 

والتى  ال�شم�س،  الأ�شعة  املبا�شر  اال�شتغال 

ت�شم تقنيتّي املجمعات ال�شم�شية واخلايا 

طرًقا  ثانيهما  ي�شمل  بينما  الكهرو�شوئية، 

ال�شم�شّى،  االإ�شعاع  غري مبا�شرة ال�شتغال 

وت��ن��ت��ظ��م ف��ى ه���ذا ال��ق�����ش��م ت��ق��ن��ي��ات عدة 

ال�شم�شية  امل��رك��زات  تقنيات  اأهمها  م��ن 

والوقود  امل�شغوط  والهواء  ال�شاخن  وامللح 

ال�شم�شّى، و�شوف نعر�س موجًزا فيما تبقى 

من املقالة احلالية ملا ذكر قبًا من تقنيات 

ا�شتغال طاقة ال�شم�س.

تقنيات اال�ستغالل املبا�سر

الع�شور  ع��رب  ال�شم�س  تعريف  تغري 

ات�شح  حيث  العلوم،  وتقدم  االأفكار  بتطور 

اأحمر  �شاخًنا  ح��ج��ًرا  لي�شت  ال�شم�س  اأن 

اللون، كما قال بذلك الفيل�شوف اليونانى: 

ـ 428 ق.م(، واإمنا هى  اأناك�شجورا�س )500ـ 

كرة كبرية من غازّى االأيدروجني والهليوم، 

ويبلغ قطر هذه الكرة حواىّل 1.39 مليون 

االأر���س بحواىل مائة  وتبعد عن  كيلو مرت، 

درجة  وت��ق��در  م��رت،  كيلو  مليون  وخم�شني 

– والبارد  لل�شم�س  املرئى  ال�شطح  ح��رارة 

مئوية،  درج���ة  اآالف   6 ح���واىّل   – ن�شبًيا 

بينما ت�شل درجة حرارة جوفها املتقد اإىل 

وتن�شاأ  مئوية،  درجة  مليون  اأربعني  حواىل 

ج��راء حتول  املتقد  ال�شم�س  ج��وف  ح��رارة 

من  الثانية  فى  طن  مليون  اأربعمائة  قرابة 

خال  من  وذلك  هيليوم،  اإىل  االأيدروجني 

يحدث  ما  متاثل  حرارية  نووية  تفاعات 

عند تفجري القنابل الهيدروجينية، وينطلق 

االإ�شعاع ال�شم�شى من �شطح ال�شم�س البارد 

حُممًا بالطاقة، حيث يتكون هذا االإ�شعاع 

ترتاوح  واأ�شعة  املرئى  ال�شوء  فوتونات  من 

احلمراء  حت��ت  وم��ا  البنف�شجية  ف��وق  ب��ني 

عن  تعربرِّ  الطاقة  من  كمية  هو  )الفوتون 

بث ال�شوء اأو اأى �شكل من اأ�شكال املوجات 

االإ�شعاع  �شدة  وتتغري  الكهرومغناطي�شية(، 

بني  فيما  االأر���س  على  ال�شاقط  ال�شم�شّى 

حواىل 1.4 كيلو وات لكل مرت مربع فى �شهر 

يوليو اإىل ما يقرب من 1.31 كيلو وات لكل 

مرت مربع ُتر�شد فى اأبرد اأيام �شهر يناير 

 Duffie، J. A. and Beckman،(

 W. A.، Solor energy thermal
املعدل  ه��ذا  اإن   ..)processes، p.9
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مركزات �شم�شية



ال�شخّى من الطاقة املجانية ال يحتاج �شوى 

جممع �شم�شّى ب�شيط، لي�شبح فى االإمكان 

احل�شول على االحتياجات املنزلية من املاء 

اأنواع  اأب�شط  ويتكون  التدفئة،  اأو  ال�شاخن 

ال�شكل  اأ�شطوانى  خ��زان  من  املجمع  ه��ذا 

يت�شل مبجموعة من االأنابيب امل�شنوعة من 

اأو  معدن جيد التو�شيل للحرارة كالنحا�س 

ُتثبَّت جمموعة اخلزان واالأنابيب  احلديد، 

اأفقى،  و�شع  على حامل يجعل اخلزان فى 

ف  ُت�شَّ ال��ت��ى   ���� االأن��اب��ي��ب  ت�شتقبل  بينما 

بزواية  مييل  ال�شاج  من  ل��وح  �شطح  على 

ال�شم�س  اأ�شعة   �� االأر���س  �شطح  علي  ح��ادة 

ال�شاقطة، وعندما متتلئ جمموعة اخلزان 

داخل  ال�شاخن  املاء  فاإن  باملاء،  واالأنابيب 

االأنابيب بفعل ما امت�س عرب جدارها من 

طاقة االإ�شعاع ال�شاقط، �شوف يت�شاعد 

ت���ي���ارات احلمل  ب��ف��ع��ل  ف���ى االأن���اب���ي���ب 

احلرارى احلر )هى تيارات تن�شاأ ب�شبب 

ف���رق ال��ك��ث��اف��ة ب��ني امل���اء ال��ب��ارد وامل���اء 

املجمع  خ��زان  فى  لي�شتقر  ال�شاخن(، 

اإىل  البارد  امل��اء  بع�س  وليزيح  االأفقى، 

ت�شاعد  وبتواىل  االأنابيب،  داخل  اأ�شفل 

املاء ال�شاخن وهبوط املاء البارد، ترتفع 

درجة حرارة املاء لتكون فيما بني 50 

اإىل 90 درجة مئوية، اإن جممًعا كهذا 

تقنيات  اإىل  ت�شنيعه  فى  يحتاج  ال 

ب�شيط  حل��رف��ٍى  ميكن  اإمن��ا  عالية، 

�� وبدقة مقبولة  )�شّباك( اأن ينه�س 

املجمع،  لهذا  بت�شنيع مناذج عدة   ��

جممع  تكلفة  اأن  البع�س  ي��رى  وق��د 

تعادل  الأن��ه��ا  ن��ظ��ًرا  مرتفعة،  كهذا 

كهربائّى  م�شخن  ثمن  اأمثال  ثاثة 

ثمن  �شعف  م��ن  ي��ق��رب  وم��ا  للماء 

هوؤالء  وين�شى  بالغاز،  يعمل  م�شخن 

متثل  ال�شم�شى  امل��ج��م��ع  تكلفة  اأن 

اإجماىل راأ�س مال هذه التقنية التى 

ال تعرف اأّى نوع من تكلفة الت�شغيل، 

ا بب�شاطة ال�شيانة ورخ�شها. وتتميز اأي�شً

تعتمد تقنية اخلايا الكهرو�شوئية على 

تن�س  التى  الكهرو�شوئى،  التاأثري  نظرية 

)اأّى  فوتونات  ت�شقط  "عندما  االآت��ى:  على 

�شطح  على  ال�شوء  الطاقة(  من  نب�شات 

من  �شيًا  ف��اإن  ال�شيليكون،  م��ن  م�شنوع 

االإلكرتونات �شوف ينبعث من هذا ال�شطح، 

مو�شل  �شلك  عرب  كهربًيا  تياًرا  يخلق  مما 

ال�شيليكونى،  ال�شطح  اأم��ام  و�شع  لو  فيما 

ال�شيليكون  اإنتاج  تقنيات  تطورت  وعندما 

القرن  اأربعينيات  فى  النقاء  بالغ  البللورى 

االحتاد  دولة  نت  متكَّ املن�شرم،  الع�شرين 

بطارية  اأول  ت�شنيع  من  ال�شابق  ال�شوفيتى 

الكهرو�شوئية  اخل���اي���ا  م���ن  ���ش��م�����ش��ي��ة 

اأمدت  التى  البطارية  تلك  ال�شيليكونية، 

القمر ال�شناعى �شبوتنيك باحتياجاته من 

فى  القمر  و�شع  وقد  الكهربائية،  الطاقة 

مداره حول االأر�س فى اخلام�س ع�شر من 

�شهر مايو عام 1958م، منذ هذا التاريخ، 

فى  ال�شيليكونية  اخلايا  ا�شتخدام  ت��واىل 

من  مبا�شرة  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  اإن��ت��اج 

ال�شم�س فى الف�شاء وفى عديد من البقاع 

على االأر�س، وبالرغم مما طراأ على �شناعة 

تلك اخلايا من تقدم، حيث بلغت كفاءتها 

اأكرث من 30% عند مطلع االألفية اجلديدة، 

املولدة  الطاقة  وحدة  تكلفة  ارتفاع  اأن  اإال 

ل  منها يقف حائًا دون انت�شارها، مما �شكَّ

حافًزا ملراكز االأبحاث البتكار اأنواع جديدة 

د اخلايا امل�شنوعة  وُتعَّ من تلك اخلايا، 

الكادميوم  كلوريد  من  رقيقة  اأغ�شية  من 

امل�شدر االأقل تكلفة لوحدة الكيلو وات �شاعة 

وتهدف  اخل���اي���ا،  ه���ذه  ب��ني 

خف�س  اإىل  احلالية  االأبحاث 

�شاعة  وات  الكيلو  وحدة  �شعر 

املنتجة بوا�شطة خايا كلوريد 

الكادميوم اإىل �شتة �شنتات فى 

 �� يونيو  )العلوم،  2020م  عام 

يوليو 2008م(.

ن فريق بحثى  هذا وقد متكَّ

بكلية العلوم فى جامعة جنوب 

ابتكار خايا كهرو�شوئية  بقنا من  الوادى 

واأعلن  الثمن،  رخي�شة  ع�شوية  م��واد  من 

املبتكرة  خاياه  كفاءة  اأن  البحثى  الفريق 

فى حتويل �شوء ال�شم�س اإىل كهرباء ت�شل 

اإىل 9%، وهى كفاءة مقبولة ملثل هذا النوع 

)االأهرام: 2012/10/14م(.

تقنيات اال�ستغالل غري املبا�سر

والطاقة  احل���رارى  العائد  �شاآلة  تعد 

املبا�شر  اال�شتغال  لتقنيتّى  الكهربائية 

فاإذا  عيوبهما،  واأكرب  اأهم  ال�شم�س  لطاقة 

قلة  مثل  اأخ���رى  عيوًبا  ل��ذل��ك  اأ�شفنا  م��ا 

حالة  فى  التكلفة  وارت��ف��اع  الكفاءة، 

وانخفا�س  الكهرو�شوئية،  اخلايا 

اخلارج  ال�شاخن  املاء  ح��رارة  درجة 

وعدم  الب�شيطة،  ال�شم�شية  املجمعات  من 
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ال�شم�س  غياب  عند  الطاقة  اإنتاج  انتظام 

فى الليل اأو عند تكاثر ال�شحب، لذا اجتهت 

ابتكار  نحو  ال��ع��ي��وب  تلك  حل��ل  االأب��ح��اث 

لطاقة  املبا�شر  غ��ري  اال�شتغال  تقنيات 

درجات  اإىل  املاء  ت�شخني  فاأجل  ال�شم�س، 

مرتفعة ابتكرت تقنية املركزات ال�شم�شية، 

اأن  قوامها  ب�شيطة  فكرة  على  تعتمد  التى 

على  ال�شم�س  اأ�شعة  م��ن  كبري  ك��م  تركيز 

من  ك��ث��رًيا  ي��رف��ع  ���ش��وف  �شغرية  م�شاحة 

حرارة هذه امل�شاحة، فاإذا ما مت اإمرار املاء 

اأو غريه من ال�شوائل عرب هذه امل�شاحة، فاإن 

التجارب اأثبتت اإمكانية ت�شخني ما مير فى 

هذه امل�شاحة من موائع اإىل درجات حرارة 

ت�شل اإىل اأكرث من 500 درجة مئوية، مما 

بوا�شطة  امل��اء  بخار  اإن��ت��اج  اإمكانية  يعنى 

ودرج��ات حرارة  التقنية عند �شغوط  هذه 

مرتفعة، لذلك اتفق على �شرورة اأن ت�شم 

مكونات  ثاثة  ال�شم�شية  املركزات  تقنية 

الأ�شعة  العاك�س  ال�شطح  ميثل  اأ�شا�شية، 

هذا  ويتخذ  منها،  االأول  امل��ك��ون  ال�شم�س 

اأ�شطوانة  من  )جزء  مقعًرا  �شكًا  ال�شطح 

اأو كرة(، ويتكون من مرايا م�شطحة ترتب 

املكون  على  ال�شم�س  اأ�شعة  تعك�س  بحيث 

امل�شتقبل  ال�شطح  وه��و  للتقنية،  ال��ث��ان��ى 

لاأ�شعة، وغالًبا ما يتخذ ال�شطح امل�شتقبل 

على  تثبت  اأنابيب  �شكل  املنعك�شة  لاأ�شعة 

طول اخلط البوؤرى لل�شطح العاك�س، وتاأتى 

ثالًثا فى مكونات هذه املركزات اآلية توجيه 

ال�شم�س،  حركة  ليتتبع  العاك�س  ال�شطح 

وذلك الأجل زيادة ما يقتن�س من طاقة )د. 

البديلة،  الطاقة  تكنولوجيا  عيا�س:  �شعود 

�صــ 227-225(.

انتظام  ع���دم  م�شكلة  ع��ل��ى  وللتغلب 

تخزين  تقنيات  ابتكرت  ال��ط��اق��ة،  اإن��ت��اج 

ت�شف  ال�شاخن  امللح  تقنية  ففى  الطاقة، 

اخلارج  ال�شاخن  للماء  الناقلة  االأنابيب 

�شم�شية داخ��ل خ��زان كبري  م��رك��زات  م��ن 

مملوء بامللح املن�شهر، يعمل العزل اجليد 

املاء  املن�شهر على احتفاظ  وامللح  للخزان 

طوال،  ل�شاعات  حرارته  بدرجة  ال�شاخن 

مما يتيح �شحب احلرارة منه الإنتاج بخار 

كهربية،  مبولدات  ترتبط  توربينات  يدير 

الغائمة،  االأيام  اأثناء  اأو  الليل  وذلك خال 

ت�شتخدم  امل�����ش��غ��وط  ال��ه��واء  تقنية  وف���ى 

الطاقة املنتجة من حمطات تعمل باخلايا 

الهواء،  من  كميات  ل�شغط  الكهرو�شوئية 

كهوف  داخ��ل  امل�شغوط  ال��ه��واء  يخزن  ثم 

لي�شحب عند  اآب��ار جافة،  اأو  االأر���س  حتت 

تت�شل  هوائية  توربينات  الإدارة  احلاجة 

مبولدات كهربية )العلوم: م�شدر �شابق(، 

فيقوم  ال�شم�شى..  ال��وق��ود  تقنية  يف  واأم��ا 

ال�شم�س  اأ�شعة  برتكيز  امل��راي��ا  م��ن  طبق 

اخل��زان  يحتوى  اأ���ش��ط��وان��ى،  خ���زان  على 

على اثنتّى ع�شرة حلقة مزودة باأ�شنان من 

تعمل  ال�شرييوم،  اأك�شيد  اأو  اأك�شيد احلديد 

اأ�شعة ال�شم�س املركزة وال�شاقطة على هذه 

األف  ح��واىل   اإىل  ت�شخينها  على  احللقات 

و500 مرت، مما ينزع االأك�شجني املوجود فى 

احلادث  التفاعل  وينتهى  احلديد،  اأك�شيد 

داخل اخلزان اإما باإنتاج االأيدروجني اأو اأول 

� اأغ�شط�س  اأك�شيد الكربون )العلوم : يوليو 

2011م، �ش�7(، اإن خليًطا من االأيدروجني 

واأول اأك�شيد الكربون ينتج عن هذه التقنية 

ي�شمى بالوقود ال�شم�شى، ويعد وقوًدا نظيًفا 

ويفتح باًبا لاأمل فى حت�شني مناخ االأر�س 

اأك�شيد  ثانى  انبعاثات  خف�س  خ��ال  م��ن 

الكربون الذى ميت�س خال هذه التقنية.

كلمة اأخرية

تقنيات  من  هنا  تقدميه  �شبق  ما  اإن 

وكثري غريها،  ال�شم�شية  الطاقة  ال�شتغال 

وغ��ريه��ا من  ف��ى م�شر  االأم���ل  ب��اب  يفتح 

ملواجهة  امل��ت��ق��دم��ة  ق��ب��ل  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول 

ا�شتمراأ  مما  يخلو  �شوف  قريب،  م�شتقبل 

�شحيحة  م�شادر  من  تبديده  على  الب�شر 

لطاقة غري متجددة.
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�إياها على  مييل بر�أ�صه ن�صف ميلة، ملقًيا 

كفه �لأي�صر.. حزيًنا �إىل حد ��صت�صر�ف �لأمل، 

مبتئ�صا �إىل حد �حلما�صة، لذلك مل ي�صمح ليده 

�حلرة،  �لكلمات  فى  �لعز�ء  تتقبل  �أن  �ليمنى 

�لكتلة  �لز�هية،  و�لأل��و�ن  �ملنطلقة،  و�خلطوط 

بكل  تنقر  يده  ظلت  بل  �لنقى،  و�لفر�غ  �ملعربة 

لت  غيظها وبوؤ�صها على كتلته �حلجرية حتى ت�صَكّ

كل  روؤو���س  فوق  تعلو  �صاخمة  �صرحية  تكوينات 

تقييد  نف�صه  له  ل  تخَوّ من  وكل  ظامل،  ديكتاتور 

حرية �لفنان.

�لأخر�س  ربيع  �ل�صورى  �لفنان  نحت  هكذ� 

منحوتاته  فى  و�لن�صال  باملقاومة  خا�صة  لغة 

�رتفاعاتها  تقل  ل  �لتى  �ل�صخمة  �ل�صرحية 

مدوية  �صرخة  ت�صرخ..  وكاأنها  م��ري��ن،  ع��ن 

تلقى  �صرخة  �لطبيعية..  �لإن�صانية  على  تنادى 

ب�صد�ها فى �لف�صاء �لبعيد لتعم �أرجاء �لبالد 

�لعربية جمعاء ول تكتفى ب�صوريا.

�صوريا موطنه �لأ�صلى، �لذى ��صتبعده ونفاه 

طو�ل 32 عاًما عقاًبا على جر�أته و�متالكه للر�أى 

و�لفكر، كان هذ� جزًء� من رده على �تهامى له 

ولكل فنانى ومثقفى �صوريا باأنهم ينا�صلون من 

خارج �لأ�صو�ر ثم ��صتكمل بكل حّدة دفاعه عن 

ن�صاله ووطنيته قائاًل:

»باهلل عليك هذ� جتريح ظامل، فمن ظَلّ   

ب�صوريا ونا�صل ووقف فى وجه �لأحد�ث �إما كان 

�أن  و�أهله وع�صريته، كما  �أو م�صجوًنا هو  مقتوًل 

عقاًل  ميلك  من  كل  ��صتبعاد  فى  جنح  �لنظام 

بالك  فما  فقط،  و�لفنانني  �ملثقفني  لي�س  يفكر 

كافة  و�إب��ر�ز  ر�صد  ي�صتطيع  �ل��ذى  �لنحت  بفن 

�أ�صكال �لتعديات على �لإن�صانية و�حلريات، و�إن 

ل  كان هناك �ختالف بني �ل�صلطتني فى مدى تقُبّ

فن �لنحت، فالأ�صد �خت�صره فى متاثيله هو.

منفتًحا  ن��ف�����ص��ه  ط���رح  ف��ق��د  ب�����ص��ار  �أم����ا   

ودميقر�طًيا، لذلك قام مبو�ربة �لباب للفنانني 
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مل  و�أنا  رقابته،  وحتت  وقو�نينه  ب�صروطه  ولكن 

�أقبل ب�صلطة هذ� �أو ذ�ك«.

قال هذه �لعبار�ت بانفعال �صديد ��صتغللته 

متاًما وظللت �أر�صقه بالتهامات و�للوم ليتحدث 

يتنمق  �لذى  �لفنان  ولي�س  �ملنا�صل  بل�صان حال 

�لفنية،  �صريته  يربز  �إعالمى  حديث  �أج��ل  من 

لومى  على  للرد  ��صتدر�كه  فى  بالفعل  فنجحت 

له فى �أنه يحتفى بجدة وبع�س �لبلد�ن �لعربية 

فيها  تنت�صر  �ل��ت��ى  و�لأردن  وع��م��ان  كاليمن 

منحوتاته، بينما ل حتت�صن �صوريا عماًل و�حًد� 

�إجابة  فاأجاب  رمزًيا،  �أو  كان جمرًد�  و�إن  حتى 

��صت�صعرت معها مر�رة �لغربة و�لظلم قائاًل: 

�أطرح  �أن  بيدى  يكن  مل  �صوريا  بلدى  »فى 

�أفكارى، ومنذ �أربعني عاًما و�أكرث كان يتم منعى 

بكل �لطرق«. 

وطنيته  على  و�مل��ز�ي��دة  لوؤمى  ياأمن  ولكى 

فقد بادر قائاًل:

�لتحرر  م��ع��ان��ى  حت��م��ل  ك��ل��ه��ا  »�أع����م����اىل 

�أين  يهم  فال  �لظلم،  معامل  وت��ربز  و�لن��ط��الق 

�صورى  ف��ن��ان  ف��اأن��ا  ت��ك��ون،  بلد  �أى  وف��ى  تو�صع 

�أعرِبّ عن ق�صيتى �لعامة فى �أى مكان، بل على 

�صوريا  غري  فى  �أعماىل  �نت�صار  �أعترب  �لعك�س 

هى ت�صدير و�إبر�ز للق�صية �ل�صورية وما يعانيه 

�ل�����ص��ورى منذ زم���ن، لذلك  �ل��ف��ن��ان و�مل��و�ط��ن 

�أجربونى على �لن�صال من �خلارج«.

د بعذوبة وطماأنينة  فجاأة خفت �صوته وتنَهّ

�لتى  ج��دة  �أر����س  على  بالطائرة  ح��ط  وك��اأن��ه 

بكل  ��صتقبلته  فقد  �ل��ث��ان��ى  موطنه  �ع��ت��ربه��ا 
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ب�صدر  �أعماله  وتقبلت  عاًما،   32 منذ  ترحاب 

رحب رغم معتقد�تها جتاه فن �لنحت بخا�صة، 

�إىل فنه  �أ�صافت  بيئة  ولكن على حد قوله: هى 

 12 �رتفاعه  يبلغ  عماًل  نفذ  �أن��ه  حتى  �لكثري 

مكوناته غري  تعددت  ثم  »�خليل«،  بعنو�ن  مًر� 

ة. �ملجردة و�ملعرِبّ

فتح  �لأخ��ر���س  �أن  �ل��ق��ول:  ن�صتطيع  لذلك   

فى  �لتعبري  حلرية  بعده  م��ن  للفنانني  جم��اًل 

باعتبارها  فقط  ج��دة  ولي�س  كلها  �ل�صعودية 

�لأكرث حترًر�، فقد ر�صدت �أعماله كل ما يختلج 

فى روحه من معاٍن مبا�صرة للظلم و�لقتل �لعمد 

كامل  معر�س  ف��ل��دّى  �لتعبري:  وح��ري��ة  ل��ل��روح 

به  �لقول  ومق�صد  و�لقاعدة«،  م  »�ملج�َصّ بعنو�ن 

ومن  �صرورى  و�جل�صد  �ل��روح  بني  �لتالحم  �أن 

فى  ذل��ك  ويعنى  ��صتبعادهما،  �لطبيعى  غ��ري 

عن  �لن�صالخ  ميكن  ل  بل  ي�صح  ل  �أنه  رمزيته 

�لأ�صل و�لأ�صا�س. 

ت به �إىل �لنحت،  باب �لنحت، ولكن درجاته زَجّ

و�عترب ذلك بكل فخر و�صعادة �أن �لنحت هو من 

منحوتاته  �رتفاعات  يف�صر  هذ�  ورمبا  �ختاره، 

وبنظرته  مرين،  عن  تقل  ل  �لتى  �ل�صرحية 

�لعمارة  ع��ن  ك��ث��رًي�  يبتعد  �أن��ه مل  ي��رى  ل��الأم��ر 

يتم  كتلة   - �لنحت  وف��ن  �لعمارة   - فكالهما 

ت�صكيلها.

ولأنى �أرى حجم �جلر�أة فى �أعماله حاولت 

�لنحت  فن  على  �لتخوف  فى  �صفى  �إىل  جذبه 

�أفرزتها  �لتى  �لإ�صالمية  �لتيار�ت  فى ظل غزو 

ثور�ت �لربيع �لعربى، لكنه خالفنى �لر�أى ور�أى 

د�مت  ما  �لنحت  ينبغى �خلوف على فن  �أنه ل 

�لثورة  م�صتمرة، قائاًل:

ديكتاتوريو  هم  بتخويفنا  يقومون  من  »�إن 

�لذى  �لف�صيل  و�لإخ��و�ن هم  �لع�صر �حلديث، 

ط��رح��ت��ه �مل��رح��ل��ة وع���ن ق��ري��ب ���ص��وف تنزوى 

جماهرييتهم ويعودون حلجمهم �لطبيعى«.

بهذه  قامو�  من  �أن  �لأخ��ر���س  ربيع  وي��رى   

من  �لن�صال  على  ق����ادرون  �ل��ر�ئ��ع��ة  �ل��ث��ور�ت 

فى  نف�س  لآخ��ر  �لتعبري  وح��ري��ة  حريتهم  �أج��ل 

�أرو�حهم. 

طماأننى ر�أيه كثرًي� وتفاءلت �أكرث لأن زيارة 

�أولهما: �لتجهيز  �لأخر�س مل�صر كانت ل�صببني، 

ملعر�س �صخم فى �لهناجر فى دي�صمرب �حلاىل 

تنظمه هيئة مغربى �صوريا �لأحر�ر، يجتمع به 

�صوريا،  ملنا�صرة  �لعرب  �لفنانني  من  �لعديد 

من  �ملت�صررين  لإغاثة  �ملعر�س  دخ��ل  ويذهب 

مع  �صعرية  ل��ق��اء�ت  وي�صمل  �ل�صورى،  �ل�صعب 

فوؤ�د، وحفاًل  �لعابدين  وزين  فوؤ�د جنم،  �أحمد 

�أما �ل�صبب �لثانى: فهو ��صتالمه  لن�صري �صمه، 

منحته  �ل��ذى  بالقاهرة،  �أكتوبر   6 فى  ملر�صمه 

�إياه م�صر مع بع�س �لفنانني �لعرب و�مل�صريني 

ومن بينهم �لفنانني عبد �لوهاب عبد �ملح�صن، 

وطارق �لكومى، وحممد عبلة وغريهم.

له  تكرمًيا  �ملر�صم  ه��ذ�  �لأخ��ر���س  و�عترب   

عظيم  ل�صرف  »�إنه  قائاًل:  �لفنية  م�صريته  على 

�حل�صارة  �أر���س  م�صر  من  جم��دًد�  �أنطلق  �أن 

ف��ن��ان��ني م�صريني  م��ع  و�أت���ز�م���ل  �ل��ف��رع��ون��ي��ة، 

�أعمالهم،  فى  �حل�صارة  هذه  ورث��و�  معا�صرين 

يخ�صاه  �ل��ذى  �لنحتى  و�ل��ر�ث  �حل�صارة  تلك 

جميع �لفنانني«.

عينيه  �أنار  �لذى  وتفاوؤله  حما�صه  �صجعنى 

عند ذكر ��صم م�صر و�صاألته عن ر�أيه فى �لثورة 

�مل�صرية فاأجاب:

�نطلقت  �أن��ه��ا  �مل�صرية  �ل��ث��ورة  »ج��م��ال   

�ملعلم  مبثابة  فكانت  و�ل�صاحات،  �مليادين  من 

فقد  �صوريا  فى  �أم��ا  �ل�صارع،  ملو�طن  و�ملثقف 

جنحو� منذ زمن فى تق�صيم �ل�صاحات 
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�صفقتى،  ل�صتدر�ر  حماولته  من  خ�صيت 

�للوم  ي��دى فعاودت  و�إف��الت زم��ام �حل��و�ر من 

�ملحاولة  ب�صرف  يحظ حتى  باأنه مل  و��صتفز�زه 

حظيت  لهذ�  �صوريا،  م��ن  للتهجري  و��صت�صلم 

ب�صبق �صحفى مل يذكره �أبًد� فى �أٍىّ من حو�ر�ته 

قائاًل بكل فخر: 

»عزيزتى يكفى �أن م�صروع تخرجى كان تل 

�لزعر، عبارة عن قتل �صهيونى باإغما�س عينى 

�صوريا، و�رتفاعه 3 �أمتار، وقد مت منع �لطالب 

وحدى  ورحت  �لعمل،  هذ�  مناق�صة  ح�صور  من 

�أنى  �لقول  و�أخ�صى  �لتحكيم،  جلنة  مع  �أناق�صه 

عن  ل�صتبعادى  متهيًد�  �لتخرج  على  ح�صلت 

لدّى  ما  قر�أو�  وب�صاطة  باخت�صار  لأنهم  �صوريا 

من روؤى وطنية«.

مكافاأتى  ف��اأر�د  مبكرى  �أعجب  �أن��ه  ويبدو 

�أنه  وهو  �لعظيم،  ب�صره  نى  وخ�صَّ جر�أتى  على 

طرق  �أب��ًد�  ينتِو  ومل  �لعمارة  فنون  يع�صق  ك��ان 

املج�سم والقاعدة



و�أحكمو� قب�صتهم عليها جيًد� لكى ل تنت�صر �أى 

�عر��صات وي�صبح م�صريها �لو�أد �ملبكر«.

لذلك �عترب ربيع �لأخر�س �أن �لربيع �لعربى 

وو�صفه  �لبع�س  جت��ر�أ  كما  نقمة  ولي�س  نعمة 

للحريات  �نتهاكات  من  عانوه  ملا  نظًر�  موؤخًر� 

�خلفى،  و�ل��ط��رف  �مل�صادة  �ل��ث��ور�ت  قبل  م��ن 

و�صنظل  نعانى  �أن  �لطبيعى  م��ن  »�أن���ه  وي���رى: 

بالعي�س  ننعم  نكن  فلم  طويلة،  لفرة  نعانى 

�لثور�ت، وقد كنا نعي�س فى م�صتنقع ترقد  قبل 

وجاءت  �صحيق،  باطن  فى  بالأ�صفل  ق��اذور�ت��ه 

�لثور�ت فحركت �لر�كد، لذلك تلوثت كل �ملياه 

و�نت�صرت �لقاذور�ت فى �لأنحاء ومنها ما طاف 

�لأركان، وهناك  �رتكز فى  و�آخر  �ل�صطح،  على 

م��ن غ��ا���س م���رة �أخ����رى ف��ى �ل��ب��اط��ن خمتفًيا 

ومتخفًيا، لذلك �صنظل نعانى من ر�ئحة �لركود 

تخمرت  �أن  بعد  علينا،  ��ت  ه��َبّ �ل��ت��ى  »�لنتنة« 

طوياًل  و�صننتظر  �لقاع،  فى  و�صنو�ت  ل�صنو�ت 

�صفائها  على  ي�صاعد  قد  وما  �ملياه  ت�صفو  حتى 

ل  لهذ�  �مل�صتمر،  وحر�كها  جريانها  هو  �صريًعا 

من  ونتخوف  للخلف  وننظر  نتوقف  �أن  ينبغى 

�مل�صتقبل، بل ندخله ب�صدر يتقبل �ل�صد�مات، 
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�لتى  و�خلطوة  �لأ�صعب،  �لفرة  تخطينا  فقد 

غريت وجه �لعامل »ثور�ت �لربيع �لعربى«. 

�ل�صورى  �مل�صهد  بنهاية  للتنبوؤ  حماولة  وفى 

�أًيا  ب�صار؟ هل ت�صاهى  لنهاية  تتوقع  �صاألته: ماذ� 

من نهايات �حلكام �لعرب؟، �أجاب بحكمة بالغة: 

�إل  �ل��ت��اري��خ  ي��ق��ر�أ  �أن  �ل��دك��ت��ات��ور  »�ع��ت��اد 

مت�صابهة  كلها  فالنهايات  �لأخ���رية،  �ل�صفحة 

مهما طال �لأمر �أو �ختلف قلياًل، فنف�س �ملعاناة 

بل  جوهرية،  �ختالفات  هناك  ولي�صت  و�ح��دة 

هى �ختالفات تتعلق بعالقات دولية �أو تعامالت 

وم�صالح تختلف فى قدرها من بلد لآخر«.

ات ربيع �خلر�س مكافاأة �أخرى  كافاأنى �لنَحّ

وخ�َسّ حو�رى مبعلومات عن عمله �لقادم، فهو 

طرو�دة«  »ح�صان  بعنو�ن  هائل  ملعر�س  ز  يجِهّ

بكل ما حتمله هذه �لأ�صطورة من معان منا�صبة 

لهذ� �لع�صر، ولكن �لفنان منحها فل�صفة �أخرى  

�جلينية  �ل�صفات  وجت��اذب  تناقل  مبدى  تتعلق 

بني �حل�صان و�لإن�صان، ولز�ل يخو�س جتاربه 

من  و�مل��ت��ف��اوت��ة  �ملختلفة  باأحجامها  �لنحتية 

فل�صفته  على  يوؤكد  لكى  �ل�صاهق،  �إىل  �ل�صغري 

و�لإن�صان  �حل�صان  يتبادل  �أن  ما  �لعامل  ويرى 

�صفاتهما.. ماذ� �صيحدث؟ بهذ� �لت�صاوؤل يجيب 

�صيتم عر�صها  �أعمال مميزة  �لفنان مبجموعة 

�أ�صلوبه  �لأعمال  بهذه  و�صيخالف  �لقادم،  �لعام 

�لتحدى  ه��ذ�  دخ��ل  فقد  �حل��ج��م؛  ف��ى  �ملعتاد 

�لفنون  فى  له  �صنة  �أول  منذ  �صرحية  باأعمال 

حيث  عليه  ت��درب  نحتى  عمل  و�أول  �جلميلة، 

�أ���ص��ع��اف حجمه  ب��اأرب��ع��ة  ن���ريون،  نحت مت��ث��ال 

ذلك  ت�صبب  حتى  وت�صاعفت  �لأخطاء  ف��ز�دت 

بل  بد�أ  ومع ذلك  �أق��ل،  فى ح�صوله على درجة 

ت�صع  هائلة،  باأحجام  �لفنى  م�صو�ره  و��صتكمل 

ب�صمتها فى �لفر�غ وتتاآلف مع �لبيئة �ملحيطة، 

فلن يتعامل مع �حلجر ب�صفاته �لطبيعية، فهو 

و�صتعود  �لفر�غ  من  م�صتقطعة  كتلة  له  بالن�صبة 

�إليه فى ثوب معا�صر، ولكن بيد فنان ي�صت�صعر 

�صفاتها ومدى قدرتها على �لتو�فق مع �ملجتمع، 

�لكتلة،  �أن��و�ع  كل  �لأخر�س  ربيع  ��صتخدم  لهذ� 

فمن  م�صاعره،  كل  و�ح��دة  دفعة  عليها  لي�صب 

�أحا�صي�صه،  يتدرج فى �صب  ل  �أنه  تكنيك عمله 

�لعري�صة وينتهى  يوؤجلها بل ي�صع �خلطوط  ول 

من فكرة �لعمل ثم ياأخذ وقته �لكافى لالنتهاء 

من �للم�صات �لنهائية.

20
12

رب 
م

�س
دي

 -
ع 

�س
ت�

ال
د 

د
لع

ا

 ِجَمال ال�سحراء

من اأعمال الفنان ربيع الأخر�س



التى  بالف�سيف�ساء  "�سمرقند"  مدينة  تزهو 

بها  وتختال  م��اآذن��ه��ا،  بها  وت�سمخ  قبابها  تتوج 

بواباتها، والعديد من مبانيها القدمية.

روايتني  ف��ى  الف�سيف�ساء  روح  �سرت  ولقد 

حتمالن ا�سم املدينة التاريخية هما: رواية "قمر 

ورواي��ة  قنديل،  املن�سى  ملحمد  �سمرقند"  على 

معلوف.  "�سمرقند" لأمني 
واإذا كان جمال الف�سيف�ساء ي�سع من جتميع 

تقريب  فى  ال��داأب  املفتت، حيث  وترتيب  امل�ستت 

خمطط  فنى  ت�سور  على  بناًء  ال�سغرية  القطع 

اأن يتم مع اكتمال العمل بزوغ امل�سهد الفنى  اإىل 

الروح  وهذه  امل��ذاق  هذا  فاإن  ناطًقا..  ا  نديًّ بهيًّا 

املن�سى  حممد  رواي��ة  خ��الل  بج�سارة  طافت  قد 

رواية  عرب  ه��وادة  بال  وامتدت  العفية،  قنديل، 

اأمني معلوف، الرثية.

�لطريق �إىل �سمرقند

على  "قمر  رواي�����ة  م��ن��ت�����س��ف  ق���رب  ح��ت��ى 

نلهث  قنديل  املن�سى  حممد  للدكتور  �سمرقند" 

�سمرقند،  اإىل  طريقه  فى  وهو  روايته  بطل  وراء 

هو  �سمرقند"  اإىل  "الطريق  اأن  لنا  يخال  حتى 

ال�سم الأكرث مالءمة ملا نقراأه، ثم اإذا بنا خالل 

اإىل  الو�سول  وبعد  ال��رواي��ة  من  الثانى  الن�سف 

الأح���داث  خلف  لي�س  اأك��رث  نلهث  "�سمرقند" 
ال��ت��ى نكت�سف  امل��ف��اج��اآت  واإمن����ا خ��ل��ف  ف��ق��ط، 

�سرورًيا  كان  الطريق  خالل  جرى  ما  اأن  عربها 

الت�سكل  فى  �ستاأخذ  التى  ال�سور  لإك��م��ال  ج��ًدا 

يتم جتميعها  التى  بالأ�سرار  املليئة  املدينة  داخل 

و�سع  من  بد  ل  "فتفوتة" ثم  بعد  "فتفوتة" من 
تنجلى  كى  لتخطيط معني  وفًقا  ما مت جمعه  كل 

مالمح ال�سورة.

اأن  ا  اأي�سً الف�سيف�ساء  خ�سائ�س  من  ولأن 

حالة التناغم تنبعث من بني ما يبثه  الت�ساد من 

تكوينات،  من  املبعرث  تقريب  يحققه  وما  تنا�سق 

لذلك  تعاي�س،  من  املت�سادات  جتاور  يوؤكده  وما 

ف�سخ�سيات الرواية، يحمل العديد منهم �سفات 

بطريقة  مًعا  متعاي�سة  اأو  ومتقاربة  متناق�سة 

عجيبة، فهذا هو رفيق البطل على الطريق الذى 

للمعرفة  وتناق�ساته فهو حمب  له خباياه  يك�سف 

خالل  ال�سهوة  ف��ى  وغ���ارق  اأوق���ات،  ف��ى  الدينية 

الحتجاج �سد  فى  ي�سارك  وهو  اأخ��رى..  اأوق��ات 

الدين فى وقت،  ال�سوفييتية دفاًعا عن  احلكومة 

ويخ�سع للتعاون مع اأجهزة الأمن فى وقت اآخر، 

ثم يتمرد عليهم فى مرحلة خمتلفة.  

فى  مم��ي��ًزا  ت��ع��ب��رًيا  امل��وؤل��ف  ا�ستخدم  وق��د 

اأن  الف�سيلة  على  "يجب  فيه:  قال  الرواية  بداية 

جتاور الغواية دون �سراع.. فال اأحد ي�ستطيع اأن 

يقاوم طوال حياته.. ع�س معها ولكن ل ت�ست�سلم 

لها".. كما قال: "ماذا تعنى الف�سيلة، اإنها لي�ست 

مقاومة الغواية، ولكن التعاي�س معها".

اأحد  التو�سيف  هذا  من  فلقد جنا  ذلك  مع 

اأكرث ال�سخ�سيات فرو�سية فى الرواية وهو "لطف 

اأحواله  كل  فى  ومتوهًجا  نبياًل  كان  ال��ذى  اهلل" 

له  ظهور  اأول  منذ  الأح����داث..  خمتلف  وخ��الل 

لوجه  يعرفه  ل  اأنقذ من  القطار حيث  نافذة  فى 

باأن  حلمه  حتقيق  على  عمله  اإىل  و���س��وًل  اهلل، 

ودفعه  ال�سيوعية  حمل  وطنه  فى  الإ�سالم  يحل 

الثمن بال�ست�سهاد من اأجل ما يوؤمن به.. ومروًرا 

بذلك امل�سهد الذى �ساغ خالله املوؤلف واحًدا من 

امل�ستعدة  الهادرة  الثائرة  اجلموع  م�ساهد  اأروع 

وذلك حني  الطغاة،  وجه  فى  وللوقوف  للت�سحية 

فى رو�يتني لأمني معلوف وحممد �ملن�سى قنديل

روح فسيفساء مدينة سمرقند
 �ســــهام ذهنـــى
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مدر�سة  مدير  ليخرب  ال�سوفييتى  امل�سئول  و�سل 

النوافذ  اأهم  اإحدى  وهى  "مريعرب" باإغالقها، 
لتعلم اللغة العربية والقراآن الكرمي والعلوم الدينية 

املا�سية،  ال��ق��رون  ط��وال  م�سرعة  ظلت  اأن  بعد 

الكرمي  القراآن  يرتلون  واأخ��ذوا  الطالب  وجتمع 

بالهوية،  التم�سك  عن  ك��اإع��الم  مرتفع  ب�سوت 

فتحركوا  الطالب  بقيادة  اهلل"  "لطف  ق��ام  ثم 

ترديد  م��رة  لأول  ومت  امل��در���س��ة،  اأ���س��وار  خ���ارج 

"ي�سقط املالحدة والبال�سفة"،  الهتاف املزلزل: 

"انطلق  قائاًل:  عميًقا  تعبرًيا  املوؤلف  وا�ستخدم 

ومل  �ستاء،  ك�سحب  املدينة  �سماء  فى  الحتجاج 

اأخمد  اأنه  لو  حتى  يخمده،  اأن  اأحد  ي�ستطيع  يعد 

هذه املرة ف�سوف يبقى كامًنا فى خزائن ال�سدى 

الذى ي�سرى فى عروق املدينة".

تلك  بع�س  ثناياه  ف��ى  يحمل  التعبري  ه��ذا 

فاملكان  والأزمنة،  الأماكن  بني  العجيبة  العالقة 

باحلدث  اإذا  م��ا،  وق��ت  اأح��داًث��ا يف  ي�سهد  ال��ذى 

بعد انتهائه زمنًيا فاإنه ل ينتهى من املكان الذى 

�سهده، بل يظل � على حد تعبري املوؤلف: "كامًنا فى 

خزائن ال�سدى الذى ي�سرى فى عروق املدينة".

�لوجه �لآخر ل�سمرقند

ا�ستعرا�س  جم���ال  ف���ى  ل�����س��ن��ا  ه��ن��ا  ن��ح��ن 

فى  ل�سنا  اأننا  كما  الرواية،  واأحداث  ل�سخ�سيات 

ال�سياق،  من  باقتطاعه  باملكان  الهتمام  �سدد 

يدعم  ثالثى  وال�سخ�سيات  والزمان  املكان  لأن 

كل منهم الآخر، فاملكان وهو �سمرقند مبا حتمله 

والزمان  احلا�سر،  على  يتجلى  قدمي  تاريخ  من 

الحتاد  �سقوط  وبعد  قبل  هو  لالأحداث  املبا�سر 

م�سار  مع  تتنا�سب  حالة  يحقق  مبا  ال�سوفييتى، 

ال�سخ�سية  باملكونات  الرواية  �سخ�سيات  اأحوال 

لكل منهم.

اإمنا هذا ل مينع من اأن نر�سد مالمح مما 

ا  بع�سً لي�ساهد  القارئ  بيد  املوؤلف  خالله  اأخ��ذ 

"�سمرقند"  مدينة  ف��ى  امل�سهد  جماليات  م��ن 

الذى  املدينة  من  احلديث  اجلزء  يجتاز  اأن  بعد 

باأنها كئيبة.. ثم يختلف  املوؤلف م�ساكنها  ي�سف 

"�سمرقند"  اإىل  دخوله  مبجرد  متاًما  الو�سف 

العتيقة حيث يتحدث عنها باأ�سلوب يجعلنا كاأننا 

اأمام  البعث  ي��ع��اود  اآف���ل  "جمد  ق��ائ��اًل:  ن��راه��ا، 

�سامقة مك�سوة  واأبهاء  و�ساحات  عينّى.. م�ساجد 

حتت  تتاألق  التى  الف�سيف�ساء  قطع  من  مباليني 

يخطف  كائن  اإىل  املدينة  تتحول  ال�سم�س،  �سوء 

الأب�سار، يتبدى جمالها ال�سافى مل يعكره مرور 

الزمن ول �سروف الدهر.

اأقف  ريج�ستان،  القدمية،  املدينة  �ساحة 

اأمامى  تتوهج  ببطء،  تغمرها  وال�سم�س  مبهوًرا 

اأعظم لوحة من الف�سيف�ساء ميكن اأن تراها عني 

ب�سر. 

اأه���ب���ط ال�����درج ح��ت��ى اأق����ف مت���اًم���ا و�سط 

والفخار  ال�سجاد  بائعو  يبداأ  ال�سامقة،  الأروق��ة 

ب�ساتني  اأتاأمل  ب�سائعهم،  فرد  فى  واملخطوطات 

الدنيا وقد مت ت�سويرها مر�سعة باآلف من قطع 

الف�سيف�ساء الدقيقة.

والأروق����ة  امل�ساجد  م��ن  ل��ه  نظري  ل  جممع 

واملحاريب واملنابر، اأعمدة مزهوة، وماآذن مك�سوة 

نقو�س  متقابالن،  اإيوانان  القي�ساين،  من  باألوان 

واآيات قراآنية مر�سومة فى اأعلى اجلدران.. زهو 
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وتاألق وجالل اآفٌل.

اإىل اأن ينقلنا اإىل وجه خمتلف للمدينة حني 

الذى  وال��ده  �سديق  اجل��رال  عنوان  عن  يبحث 

وبو�سوله  ي��زوره،  اأن  اأجل  من  الطريق  قطع هذا 

التوا�سع  �سديدة  املدينة  م��ن  منطقة  ف��ى  اإل��ي��ه 

فيها  ت�سحبه  اأخرى  لرحلة  م�سطًرا  نف�سه  يجد 

عن  بحًثا  الفندق،  مطعم  فى  العامالت  اإح��دى 

اإىل  الأ�سرة  هجرت  التى  الوحيدة  اجلرال  ابنة 

مكان جمهول كئيب فى اجلزء اجلديد من املدينة 

من  دنيا  لنكت�سف  والدي�سكوهات،  احلانات  بني 

ابنة اجلرال،  تعود  اأن  وبعد  وال��ردى،  ال�سقوط 

ويقرر البطل العودة اإىل م�سر، فاإنه فى اآخر ليلة 

له داخل غرفته ومعه فى فرا�سه الفتاة التى تعمل 

باملطعم يدخل �سديقه الذى كان قد رافقه اأثناء 

الطريق اإىل �سمرقند والذى كنا قد راأيناه من قبل 

ا كرجل دين،  ميار�س النحراف، كما راأيناه اأي�سً

امل�ساهد  يف  الإ�سهاب  جتاه  متحفظة  كنت  ولقد 

بدايات  فى  تعر�س  ال��ذى  الرجل  لهذا  احل�سية 

اأم  ي�ساجع  �سبطه  عند  املربح  لل�سرب  الرواية 

القارئ  اأن  اإل  الأف��راح،  اأح��د  زواي��ا  فى  العري�س 

دخوله  حلظة  فى  امل�سهد  لذلك  باملقابل  يفاجاأ 

الغرفة قرب نهاية الرواية حيث تنعك�س الأحوال 

ال�سابقة، فلقد حتول هو اإىل القيام بدور من يقوم 

بال�سرب، حيث الفتاة التى فى الفرا�س هى ابنته 

التى مل يكن �سديقه يعرف هويتها.

بعدها تتبقى ال�سفحات الأخرية من الرواية 

مبا  الروائية  الف�سيف�ساء  معامل  خاللها  لتكتمل 

التى  القمعية  والربية  وال��ده  عن  البطل  يحكيه 

الأب  ي�ستكمل  كان  حيث  م�سر  فى  معه  عا�سها 

ال�ستعالئية  بالطريقة  البيت  ف��ى  الت�سرف 

الديكتاتورية التى ميار�سها يف عمله، اإىل اأن انهار 

كل �سيء.. فيكتمل امل�سهد بروايته عن ديكتاتورية 

والده مع ما �سبق اأن رواه عن هتك الديكتاتورية 

ب�ساعة  ونلم�س  الإن�سان،  لإن�سانية  ال�سوفييتية 

لبطل  اخل��ا���س��ة  احل��ي��اة  على  ���س��واء  التج�س�س 

الرواية فى القاهرة، اأو اأن ي�سود اأ�سلوب املراقبة 

ليجثم على اأنفا�س اجلميع فى �سمرقند من خالل 

بخ�سالتها  الإم�ساك  من  املوؤلف  متكن  �سفرية 

ما�سى  اإىل  بنا  يرجع  وه��و  �سواء  الوقت،  ط��وال 

ير�سد  وه��و  اأو  ازده��اره��ا،  ع�سر  فى  �سمرقند 

اأحوال امل�سلمني اليوم فيها، ويتداخل كل هذا بال 

بني  ديفيد"  "كامب  معاهدة  كابو�سية  مع  تنافر 

م�سر واإ�سرائيل، ولهفة جرال �سابق على م�سري 

ابنته، و�سوًل اإىل نهاية مفتوحة كلوحة ف�سيف�ساء 

مبعرثة الأطراف رمبا جتعل القارئ عند النتهاء 

منها يكاد ي�سمع �سوت املوؤلف عرب اإحدى اجلمل 

"من نحن  قائاًل:  الرواية  التى وردت فى  املوؤثرة 

حتى ن�سنع اأقدارنا".

خمطوط �سمرقند لعمر �خليام

الروائى  كتبها  كما  "�سمرقند"  اإىل  والآن 

الف�سيف�ساء  قطع  حيث  معلوف"  "اأمني  اللبنانى 

وحممولة  ع��دي��دة  اأزم��ن��ة  ف��ى  مبعرثة  ال��روائ��ي��ة 

"من نحن حتى  ا حيث  واأي�سً اأماكن كثرية..  من 

ن�سنع اأقدارنا"، اإمنا عرب حبكة روائية خمتلفة، 

فمن كان يتخيل اأن العمل الكبري الذى يحمل ا�سم 

الإيراين  والعامل  لل�ساعر  �سمرقند"  "خمطوط 
الذى  املخطوط  ذل��ك  اخليام"،  "عمر  ال�سهري 

جنا من حريق ا�ستمر �سبعة اأيام فى قلعة جماعة 

هو  م�سريه  يكون  الدموية  الباطنية  احل�سا�سني 

الغرق فى باخرة "تيتانيك" حني كان فى �سحبة 

امل�ست�سرق الأمريكى "بنيامني عمر لو�ساج" الذى 

معه  ا�ستقر  اأن  اإىل  عديدة  بالد  عرب  عنه  بحث 

واأخذه ليعود به اإىل اأمريكا، فاإذا به يغرق مع من 

غرقوا فى احلادث ال�سهري.

ا�سم  حملت  التى  "�سمرقند"  رواي���ة  اإن��ه��ا 

املدينة التاريخية انطالًقا من اأن ال�ساعر الكبري 

قد بداأ كتابة رباعياته ال�سهرية فيها، وبداأ تدوين 

ثم  فيها،  ا  اأي�سً املخطوط  ه��ذا  فى  الرباعيات 

متت �سرقة املخطوط على يد جماعة احل�سا�سني 

�سرية  من  املخطوط  يت�سمنه  مبا  منها،  كذلك 

عمر اخليام وعالقته بال�سلطة فى زمانه متمثلة 

متمثلة  باملعار�سة  وعالقته  امللك"،  "نظام  فى 

ال�سّباح" زعيم جماعة احل�سا�سني.  "ح�سن  فى 

من  املخطط  ي�سطره  مب��ا  ال�سيا�سة  دنيا  حيث 

املوؤلف  متكن  هذا  كل  وحرمي،  وموؤامرات  مكائد 

للوحته  املكونة  الف�سيف�ساء  قطع  يجمع  اأن  من 

يقيم  حيث  الفرن�سية  باللغة  كعادته  وكتبها  منها 

رائعة  عربية  بلغة  كاملعتاد  وترجمها  فرن�سا،  فى 

الدكتور "عفيف دم�سقية". 

اأمني معلوف يغمر روايته باملا�سى، واإذا  اإن 

وكعادته  احلا�سر،  اأوج��اع  خالله  من  يك�سف  به 

اأن يقوم بتف�سري ما بني ال�سطور..  يرك للقارئ 

ا فاإن القارئ له، ل ي�ستمتع مبتابعة  وكعادته اأي�سً

ا  اأي�سً اإمنا  ت�سويق،  فيها فقط من  وما  الأح��داث 

يجعلها  األ  من  امل��وؤل��ف  ن  يتمكَّ التى  باملعلومات 

بل  الأح���داث  متابعة  عن  بعيًدا  بالقارئ  تخرج 

تدعم الأحداث وتقويها.

والفن  والأدب  العلم  حيث  اخل��ي��ام  فعمر 

التى  زوجته  ف��اإن  للمخطوط  وطبًقا  واجل��م��ال، 

واملال  وال�سراع  ال�سلطة  بدنيا  م�سغولة  يحبها 

واجلاه.

وعمر اخليام املحب للحياة الذى يقول: "اإن 

كنت ل تعرف احلب فما يجديك �سروق ال�سم�س 

اأو غروبها"، بينما له �سديق هو"ح�سن ال�سّباح" 

واملو�سيقى  احلب  بتجاهل  النا�س  يطالب  ال��ذى 
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"ح�سن  اعتمد  فقد  وال�سم�س..  واخلمر  وال�سعر 

ال�سّباح" على اللجوء اإىل القتل ملواجهة العامل، 

اأما عمر اخليام فاإنه على حد تعبريه مل ُيِقم غري 

�سمرقند"،  "خمطوط  هو  ورق  من  �سغرٍي  ق�سٍر 

حيث الرباعيات ال�سهرية ومعها �سريته الذاتية، 

التى يتجلى فيها ال�سراع على ال�سلطة فى جانب 

والتحليق مع الفن والعلم فى جانب اآخر. 

وح��ي��ث ال��ت�����س��دد ال��دي��ن��ى اأح��ي��اًن��ا، وحيث 

ر�سده  فى  املوؤلف  يتعمق  الذى  املذهبى  ال�سراع 

ن�ساأة  على  بالتف�سيل  القارئ  فيتعرف  تاريخًيا 

التى  الفرقة  وزعيم  الإ�سماعيلية  ال�سيعة  مذهب 

احل�سا�سني  فرقة  با�سم  التاريخ  ف��ى  ا�ستهرت 

مو�سًحا اأ�سل الت�سمية واأنها  مل تكن تعبرًيا كما 

الغتيال  بعمليات  يقومون  كانوا  اأنهم  عن  اأ�سيع 

التى كانوا يقومون بها حتت تاأثري املخدرات واإمنا 

بعمل  ال�سباح  ح�سن  زعيمهم  قيام  تاأثري  حتت 

قلعتهم احل�سينة  داخل  لهم  واإرهاب  مخ  غ�سيل 

التى كانوا يحتمون فى داخلها، وهو الرجل الذى 

الرغم  لعمر اخليام، وعلى  كان من قبل �سديًقا 

اأنقذه من املوت، اإل  اأن عمر اخليام كان قد  من 

اإليه  له كى يذهب  اأر�سل  ال�سباح حني  اأن ح�سن 

اأر�سل  اأن  اإل  فى قلعته ومل ي�ستجب فما كان منه 

اأحد رجاله فقام بقتل حار�س عمر اخليام و�سرقة 

اأ�سبح  املخطوط  ب��اأن  ورق��ة  له  تارًكا  خمطوطه 

عمر  اأن  منه  ظًنا  قلعته  فى  ال�سباح  ح�سن  مع 

ا�ستعادة  اآماًل فى  اإليه  للذهاب  اخليام �سي�سطر 

املخطوط، لكن هذا مل يحدث، اإىل اأن مات ح�سن 

ال�سباح ثم جنا املخطوط من حريق ا�ستمر �سبعة 

اأيام فى قلعة احل�سا�سني عند اقتحامها. 

من  للموؤلف  العجيب  املزيج  هذا  اأتيح  وقد 

عن  بالبحث  الأم��ري��ك��ى  امل�ست�سرق  قيام  خ��الل 

اأجل  امل�سقة من  ي�ستحق  الذى  الأ�سلى  املخطوط 

العثور عليه.

من  ب��ال��ق��ارئ  انتقل  ق��د  امل��وؤل��ف  ك��ان  واإذا 

"اأ�سفهان"  اإىل  "اأوزباك�ستان"،  "�سمرقند" فى 
فاإن  اخليام"،  "عمر  زم��ن  خ��الل  "اإيران"  فى 

القارئ  ب��ا���س��ط��ح��اب  ق���ام  امل���وؤل���ف م��ن ج��دي��د 

فرن�سا  واإىل  نف�سها  امل��دن  ه��ذه  اإىل  بان�سيابية 

وتركيا وغريها بحًثا من امل�ست�سرق الأمريكى عن 

الباخرة  انتهت بغرق   التى  الفرة  املخطوط فى 

"تيتانيك"، وعرب هذا يجعل القارئ يتعرف على 
اإيران  فى  ال�سعب  وتطلعات  ال�سا�سة  م��وؤام��رات 

بعالقة  ه��ذا  كل  ت�سفري  مع  الفرة،  تلك  خ��الل 

جتمع الأمريكى "بنيامني عمر لو�ساج" بالإيرانية 

التى راآها لأول مرة يف  ال�ساه،  "�سريين" حفيدة 
عرب  تتكرر  تظل  التى  مبقولتها  وودعته  تركيا، 

خالل  وم��ن  مدينة  اإىل  مدينة  م��ن  لقاءاتهما 

ظروف م�سطربة اإىل ظروف خمتلفة، فقد قالت 

باأن  ي�سفه  ال��ذى  بجمالها  م�سدود  هو  بينما  له 

وعيناها  وارف،  ظل  و�سعرها  ال�سم�س،  "وجهها 
قالت  نخلة مم�سوقة"،  وقامتها  ماء عذب،  عينا 

له: "من يدرى، قد يتقاطع طريقانا". 

واإذا بنا مع مرور الأحداث نكت�سف اأن املعنى 

الذى حملته اجلملة قد اأخذ يتجاوز عالقة رجل 

ال�سرق  بني  العالقة  اإىل  اإيرانية  بامراأة  اأمريكى 

والغرب التى ين�سغل بها قلم اأمني معلوف، فوالد 

بنيامني عمر لو�ساج ووالدته قد اأطلقوا عليه ا�سم 

�سرت  الذى  اخليام  لعمر  حبهما  "عمر" ب�سبب 
كلماته عرب ق�سة حبهما.

خالل  املخطوط  وراء  الب���ن  ج���ولت  وف��ى   

جتمعهما  ب�"�سريين"  لقاوؤه  تكرر  حمطات  عدة 

قراءة املخطوط وعالقة حب على �سفاف كلمات 

رب��اع��ي��ات اخل��ي��ام و���س��ط اأح����داث ك��ربى ت�سهد 

الإيرانية،  املعار�سة  لدعم  اأمريكية  حم��اولت 

غليان  وت�سهد  رو�سًيا  ع�سكرًيا  تدخاًل  وت�سهد 

ومواجهات ومقاومة، وقد جاء عرب ال�سطور هذا 

الراأى العميق حني ف�سل الأمريكى فى دوره على 

اإيقاع  بنا على  يتقدم  اأن  �ساء  "من  اإيران:  اأر�س 

الغرب، فقد قادنا مبا�سرة اإىل الغرق".

وحني يتزوج الأمريكى من الإيرانية ويقرر اأن 

� على طريقة البذخ ال�سرقى الذى كانت  يبهرها 

ال�سهرية  الباخرة  على  ع�سل  ب�سهر   � فيه  تعي�س 

باأمريكا،  للعي�س  مًعا  طريقهما  يف  "تيتانيك" 
خمطوط  فتحا  ق��د  الباخرة  ظهر  على  فاإنهما 

قال  التى  الرباعية  اأم��ام  بهما  ف��اإذا  الرباعيات 

فيها عمر اخليام منذ زمانه:

ت�ساأل من اأين لنا نفحة احلياة

فاإن كان ينبغى اخت�سار ق�سة طويلة

قلت اإنها تنبثق من اأعماق املحيط

ثم يبتلعها املحيط "بغتة" من جديد

وقتها كرر الأمريكى عبارة كان قد رددها 

القبطان حول اأن هذه الباخرة ل ميكن اأن يقدر 

الإيرانية  "�سريين"  فاعر�ست  اأح��د،  عليها 

وق��د غرقت  ال��ع��ب��ارة.  ه��ذه  ت��ك��رار  على  ب�سدة 

الليلة ذاتها وغرق معها  العمالقة فى  الباخرة 

بعد  الأمريكى  بينما  الرواية  لتنتهي  املخطوط، 

حول  يت�ساءل  الغرق  من  الناجني  مع  خروجه 

فى  بالفعل  رافقته  "�سريين" قد  كانت  اإذا  ما 

الطريق اإىل اأمريكا اأم ل. وكاأنه يكرر ب�سياغة 

بينهما  تتكرر  كانت  التى  اجلملة  تلك  اأخ��رى 

"من يدرى، قد يتقاطع طريقانا"، وكاأن اجلملة 
بني  الطريق  يتقاطع  اأن  اإمكانية  ف��ى  ت�سكك 

ال�سرق والغرب.  
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اأخرًيا مثار  اأ�صبحت  الكوزموبوليتانية التى 

الفنون والآداب امل�صرية مازالت تعانى  اهتمام 

تعدد  ه��ى  ه��ل  مبعناها،  يتعلق  فيما  ا  غمو�صً

ال�صخ�ص  لي�صبح  الواحد  املجتمع  فى  الثقافات 

والثقافات  اللغات  متعدد  هو  الكوزموبوليتانى 

روؤية  ه��ى  اأم  وم��وروث��ات��ه؟  بتقاليده  ك  املتم�صِّ

فر�ص  اإىل  خاللها  من  الغرب  ي�صعى  متكاملة 

احلدود  تعرب  يجعلها  اأن  بعد  حياته  اأ�صاليب 

املن�صاأ  ث��ق��اف��ات  منها  ا�صتاأ�صلت  اأم��اك��ن  اإىل 

العائلة  حول  والتمركز  التقليدية  احلياة  حول 

خمتلطة  حياة  حملها  لتحل  وال��دي��ن،  وال��وط��ن 

والتقاليد  الأفكار  خمتلف  فيها  تتج�صد  ثقافًيا 

ابتكارات  من  وماي�صاحبها  الغربية  والعقائد 

زبيدة  �صامى  )د.  واقت�صادية؟..  وفكرية  فنية 

التحاًما  يوليو  ث��ورة  قبل  ما  �صهدت  اأماكن  فى 

فئات   بع�ص  واحتواء  واملتم�صرين  الأجانب  بني 

املجتمع امل�صرى فى مناطق حمددة من القاهرة 

املتعارف عليه  اأ�صبح من  والأ�صكندرية، بحيث  

والتمويل  للعاملية  ي�صعى  ال��ذى  ال�صينمائى  اأن 

بطريق  عليه  املهرجانية  واجل��وائ��ز  اخل��ارج��ى 

الكوزموبوليتانية فهو الأجنز والأ�صمن والأ�صهل، 

األ  عليه  ثابتة  عنا�صر  لعمله  تتوفر  اأن  �صريطة 

يتجاهلها اأو يحيد عنها!!

الكوزوموبوليتانية  اأ����ص���داء  اأن  ورغ���م   

وفى  امل�صرية  الأف���الم  من  كثري  فى  �صنجدها 

توجو   " املتم�صر  الإي��ط��اىل  اأف���الم  مقدمتها 

العديد  وف��ى  الثالثينيات،  خ��الل  مزراحى" 

نف�صه  يعترب  �صاهني" الذى  "يو�صف  اأف��الم  من 

الأو�صط"/  ال�����ص��رق  ف��ى  "الكوزموبوليتانية 
دي�صمرب 1997(.

العرب  املفكرين  بع�ص  ر  يذكِّ ال��ذى  الأم��ر 

الذى  ت�صاكرافورتى"  "جياترى  املنظر  بكلمات 

العن�صرية  هى   الكوزموبوليتانية  اإن  فيها:  قال 

"اأ�صتاذ ال�صيا�صة  اجلديدة، )د. جوزيف م�صعد 

بالوليات  العربية فى جامعة كولومبيا  والثقافة 

"�صلطة  فيلم  ع��ن  م��ق��ال  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة 

ال�صادر   866 العدد رقم  ويكلى  بلدى" الأهرام 

28 فرباير 2008(. 

هو  لنا  بالن�صبة  الوحيد  الوا�صح  اأن  يبدو   

اأ�صبحت  م�صر  ف��ى   " "الكوزموبوليتانية  اأن 

الأعمال  من  كثري  ملو�صوعات  م�صدًرا  اأخ���رًيا 

و�صخ�صيات  اأج���واء  دت  ج�صَّ التى  ال�صينمائية 
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"اأنا  كوزموبوليتانيا:  ف��ن��اًن��ا 

اإيطالية  و���ص��ت��ى  ع��رب��ى  اأب��وي��ا 

وبتكلم  ف��رن�����ص��اوي��ة  وامل�������دام 

اأ�صبانى  �صوية  على  رو�صى  �صوية 

طبًعا  يبقى  اإ�صكندرانى  اأن��ى  ومب��ا 

فيلم  فى  ح��واره  عن  يونانى"،  بتكلم 

وكمان". كمان  "اإ�صكندرية 
امل�صرية  ال�صينما  ما�صهدته  ف��اإن   

احل���ادى  ال���ق���رن  م���ن  الأول  ال��ع��ق��د  ف���ى 

نهاية  على  نعيًّا  جممله  فى  كان  والع�صرين 

باعتبارها  م�صر  فى  "الكوزوموبوليتانية" 
فقدناه  اجلميل" الذى  "للزمن  رئي�صًيا  ملمًحا 

وفى  و�صخ�صياته  امل��ع��م��ارى  وث��رائ��ه  ب��اأج��وائ��ه 

اليهودية  ال�صخ�صية  احل��ال  بطبيعة  مقدمتها 

التى جاء التعامل معها اإما ب�صكل مبا�صر ورئي�صى 

واإما ب�صكل غري مبا�صر ولكنه ملمو�ص وموؤثر. 

امل�صرية  ال�صينما  تهتم  اأن  اأت��وق��ع  كنت     

بعد اأن تخل�صت من بع�ص التابوهات الرقابية، 

مبوؤلفات اأديبنا الأ�صهر "اإح�صان عبد القدو�ص" 

ال��ت��ى  ت��ن��اول��ت ال��ك��وزم��وب��ول��ي��ت��ان��ي��ة م��ن خالل 

الأربعينيات  م��ن  م�صر  ف��ى  اليهودى  املجتمع 

وحتى منت�صف الثمانينيات، والتى تعترب مبثابة 

ليهود  وال�صيا�صى  الجتماعى  التاريخ  من  وثائق 

ان تلك الفرتة )د.  الطبقة الو�صطى فى م�صر اإبَّ

اليهودية  "ال�صخ�صية  ال�صامى  اهلل  عبد  ر�صاد 

128 كتاب  القدو�ص )�ص  اإح�صان عبد  اأدب  فى 

الق�ص�ص  حت��دي��ًدا  وه���ى    ،)  1992 ال��ه��الل 

واأي��ن   ،1951 ب��ع��ي��ًدا ع��ن الأر�����ص  ال��ق�����ص��رية: 

الأنوار حتى نخدع  واأ�صيئوا  اليهودية،  �صديقتى 

ال�صمك، ولن اأتكلم ولن اأن�صى. �صمن املجموعة 

الق�ص�صية: الهزمية كان ا�صمها فاطمة، وكانت 

رواية  اإىل  بالإ�صافة   ،1985 وم��غ��رورة  �صعبة 

توقيع  قبل  كتبت  التى  وح��دى،  هنا  ترتكنى  ل 

معاهدة ال�صالم مع اإ�صرائيل بعدة اأ�صهر ون�صرت 

بعدها  فى نف�ص العام 1979.  

القاهرة اخلديوية

اأن النجاح الذى حققه    ولكن الذى حدث 

عن  امل��اأخ��وذ   2006 يعقوبيان"   "عمارة  فيلم 

حملًيا  ال�صيت  ذائ��ع��ة  الأ���ص��وان��ى  ع��الء  رواي���ة 

بنف�ص  واملعروفة  وعاملًيا،  وعربًيا 

العنوان، جعل الكثريين ي�صريون على 

ظاهرها  فى  تتباين  رمبا  باأ�صاليب  هديه 

ولكن تتفق مع كثري من تفا�صيلها. هناك فيلم 

اأحمد  واإخ��راج  تاأليف   ،2009 "هوليوبولي�ص" 
عبد اهلل، وفيلم داوود عبد ال�صيد "ر�صائل بحر" 

2010، وميكن اأن ن�صيف اجلزء اخلا�ص بعالقة 

الطفلة اليهودية بجارها امل�صرى فى فيلم "ليلة 

الطويل  الت�صجيلى  والفيلم  البيبى دول" 2008، 

2007، الذى  "�صلطة بلدى" اإخراج نادية كامل 
م�صر  داخ���ل  خا�صة  ع��رو���ص  ف��ى  تقدميه  مت 

مهرجانات  فى  كبرًيا  جناًحا  حقق  و  وخارجها 

�صينمائية دولية عديدة.  

ورغم الختالفات الدرامية والإنتاجية بني 

هذه الأفالم، هناك وجه رئي�صى للت�صابه يرتكز 

الأجانب  �صيَّده  ال���ذى  امل��ع��م��ارى  ال���رتاث  ح��ول 

 .1952 يوليو  ث��ورة  قيام  مع  يتداعى  اأ�صبح  ثم 

ف������اإن الإم�������ص���اك 

ب���وق���ائ���ع ال���ت���اري���خ 

الكامريا  ت�����ص��لِّ��ط  ح���ني 

املعمارى  ال���رتاث  على  ال�����ص��وء 

فى  ا  وخ�صو�صً م�صر  فى  الكوزوموبوليتانى 

والأ�صكندرية،  اجلديدة  م�صر  وح��ّى  القاهرة 

يعد اإجناًزا هاًما  كم�صدر من م�صادر املعرفة 

عندما  قيمته  وتت�صاعف  التاريخية،  اأو  العلمية 

ًدا  ي�صبح  جزًءا رئي�صًيا من دراما الأفالم وجم�صَّ

21

20
12

رب 
م

�س
دي

 -
ع

�س
تا

ال
د 

د
لع

ا



اأن  يبدو  لذلك  الفكرية،  ودللتها  ملغزاها  حيًّا 

من  امل�صتمد  يعقوبيان"  "عمارة  فيلم  ع��ن��وان 

ا�صم عمارة �صهرية فى القاهرة كان بداية مهمة 

لتعامل ال�صينما مع تراث العمارة فى م�صر لي�ص 

باعتباره جمرد خلفية جمالية لالأحداث كما كان 

ا  فى مئات الأفالم امل�صرية ال�صابقة، واإمنا اأي�صً

الجتماعية  خ�صو�صيتها  لها  مرحلة  عن  كمعربِّ

والثقافية والقت�صادية.   

لأحداثه  يعقوبيان"  "عمارة  فيلم  د  ميهِّ

تفا�صيل  تر�صد  والأ����ص���ود  ب��الأب��ي�����ص  مبقدمة 

الأوروبى   الطراز  من  لعمارة  اجلميلة  النقو�ص 

الكال�صيكى الفخم، ال�صرفات حتتل عدة نوا�صى 

لأه���م ���ص��وارع ال��ق��اه��رة اخل��دي��وي��ة ف��ى و�صط  

يعقوبيان  بعمارة  ترتبط  ل  تفا�صيل  املدينة، 

وقتها،  الأرم��ن��ي��ة  اجلالية  عميد  ها  اأ�ص�صَّ التى 

حيث   1934 عام  يعقوبيان«  »جاكوب  املليونري 

تنفيذه،  ب��داأوا  عندما  الفيلم  على  القائمني  اأن 

وجدوا اأن ت�صميم العمارة احلقيقية التى حتمل 

ا�صم »يعقوبيان« فى �صارع طلعت حرب )�صليمان 

يحمل مالمح  ل  القاهرة،  بو�صط  �صابًقا(  با�صا 

عالء  الأدي���ب  وو���ص��ف  تتنا�صب  ال��ت��ى  اجل��م��ال 

الأ�صوانى فى الرواية  )عن مو�صوعة ويكيبيديا(، 

فوقع اختيارهم على عمارة اأخرى بنف�ص املنطقة 

وتقدميها باعتبارها عمارة يعقوبيان، ومع ذلك 

الفخرانى"  "يحيى  الفنان  ال��راوى  كلمات  فاإن 

للعمارة  الأ�صوانى  بو�صف  تلتزم  التى ت�صاحبها 

فى روايته، رمبا بع�ص الختالفات تطول   و�صف 

عالء  عند  فهم  يوليو  ث��ورة  قبل  العمارة  �صكان 

الأ�صوانى   �صفوة املجتمع فى تلك الأيام، وزراء 

�صناعة  ورجال  الإقطاعيني  كبار  من  وبا�صوات 

اأجانب واثنني من مليونريات اليهود اأحدهما من 

الإح�صا�ص  ون�صر  والبيئية  اجل��وي��ة  ال��ظ��روف 

التقاليد  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  وحم���اول���ة  ال��ع��رب��ى 

كان  بينما  امل�صرية.  املحلية  للحياة  الجتماعية 

فى  املعمار  من طرز  البارون" م�صتلهًما  "ق�صر 
املعابد الهندو�صية والكمبودية. 

اإحدى  من  عابرة  بلقطات  الفيلم  يكتفى 

بالكوربة،  امل��ع��روف��ة  "هليوبولي�ص"  م��ن��اط��ق 

ي�صورها اأحد اأبطال الفيلم )اإبراهيم( بكامريته 

م�صر،  فى  الأقليات  عن  لبحث  اإع���داده  اأث��ن��اء 

اجلديدة  م�صر  اأن  على  التاأكيد  منه  الهدف 

اخلواجات  رحيل  بعد  وثراءها  حيويتها  فقدت 

لكاتبه  ال�صيا�صية  واأنها - ح�صب الأجندة  عنها، 

ماي�صمى  وراء  ت��ت��وارى  التى  املنتجة  ولل�صركة 

لالأقليات  ط��اردة  مازالت   - امل�صتقلة  بال�صينما 

بعد مرور �صنوات طويلة من انح�صار اأعدادهم، 

ال�صاب  الباحث  يجريه  ح��وار  مواجهة  فى  اإننا 

الأجنبية  وه��ى  املنطقة  �صكان  م��ن  واح���دة  م��ع 

بعامية  تبادره  "فريا"  التى  العجوز  املتم�صرة  

اإنت  هو  �صوؤال  اأ�صاألك  "عايزة  �صليمة:  م�صرية 

بتعمل بحث عن الأرمن ول عن اليهود؟".

هاج�ص  تعي�ص  باأنها  مبا�صرة  يوحى  �صوؤال 

ا�صطهاد  م��ن   واليهود  الأرم���ن  ل��ه  �ص  تعرَّ م��ا 

واخلوف  �ص  التوجُّ حالة  لها  يربر  مما  ومذابح، 

ي�صورها  اأن  بعد  فيما  ترف�ص  جتعلها   ال��ت��ى 

ما  اإخفائها  وفى  ح��واره  لتوثيق  ال�صاب  الباحث 

مغلقة،  حجرة  فى  الدينية  �صعائرها  عن  يعرب 

بعمل  "اأنا  ب��ح��ي��اء:  ال�����ص��اب  ال��ب��اح��ث  وي��ج��ي��ب 

الرتكيبة  اإزاى  م�صر،  فى  الأقليات  عن  بحث 

املو�صوع  اإن  �صايف  اأنا  الثورة؟  قبل  الجتماعية 

ا بعد الأحداث الأخرية"، دون اأن  مهم خ�صو�صً

اإىل  ي�صري  هل  الأح��داث،  تلك  طبيعة  لنا  يف�صر 

حدث طائفى عار�ص اأوعمل اإرهابى �صد بع�ص 

ال�صواح  ارتبط بفرتة اإنتاج الفيلم، عموًما تاأتى 

ملحوظته لتوؤكد دميومة ما يحدث فى م�صر من 

مايدفع  وهو  والأجانب،  الأقليات  �صد  ا�صطهاد 

املراأة اإىل العرتاف له دون اأن يطالبها ال�صاب 

بذلك: "اأنا م�ص عايزة حد يعرف اإن اأنا يهودية، 

وب�ص  خواجاية  اأنا  تعرف  املنطقة  فى  هنا  الكل 

اتفقنا؟".

ثم تبادره بلهجة بها كثري من التاأنيب ورمبا 

ماعرفت  )فجاأة(  ت��وَّك  اأن��ت  " لكن  ال�صخرية: 

ثانية كانت موجودة فى  واأقليات  اأجانب  اإن فيه 

اإ�صارات  منه  تت�صرب  �صوؤال  واختفت؟"،  م�صر 

التى ت�صعها فى جمال  الأقلية  غام�صة فما هى 

الراوى  يختزل  بينما  املعروفة،  مو�صريى  عائلة 

فى الفيلم و�صف اإقطاعى عن البا�صوات!!.

مرئًيا  معادًل  اجلزء  هذا  مع  الفيلم  يخلق 

لنجمة  ًما  جم�صَّ يحوى  بالرواية  عالقة  له  لي�ص 

العمارة  ف��ى  وج��ود  ل��ه  لي�ص  حائط  على  داوود 

احلقيقية، كما ي�صيف لقطات متحركة ملقابالت 

بع�صها بني حاخام وجمموعة من الأر�صتقراطيني 

كان  الفيلم  ب��اأن  اإح�صا�ًصا  يعطى  مما  اليهود، 

ي�صعى منذ بدايته اإىل تر�صيخ التواجد اليهودى 

الأ�صوانى  حتا�صى  ظل  فى  املتفرج   خميلة  فى 

التعامل معه ب�صكل مبا�صر داخل اأحداث روايته، 

يوليو  ثورة  تداعيات  على  الفيلم  يركز  وعندما 

القدامى  ال�صكان  بع�ص  العمارة من خالل  على 

واجلدد، ي�صل ببطل الفيلم ابن البا�صا ال�صابق 

القاهرة  م��ي��ادي��ن  اأه����م  و���ص��ط  ي�����ص��رخ  وه���و 

ومن  ف��وق  من  مزابل  بقت  "البلد   : اخلديوية 

وبطبيعة   ،" امل�صخ  زم��ن  فى  اإحنا  م�صخ،  حتت 

�صوى  امل�صخ  ه��ذا  من  الفيلم  ي�صتثنى  ل  احل��ال 

"كري�صتني" )النجمة  القدمية  اليونانية  املغنية 

ي�صرا(، التى تن�صر باأغانيها الفرن�صية ومواقفها 

اأجواء  و�صط  والأمل  ال�صفاء  الإن�صانية جًوا من 

�صديدة القتامة وال�صطراب.   

م�صر �جلديدة

م�صرًحا  اجل��دي��دة  م�صر  �صاحية  وتتخذ 

حول  تتمحور  "هليوبولي�ص" التى  فيلم  لأحداث 

اخلواجات  �صيَّدها  التى  احل�صارية  املظاهر 

الع�صرين  القرن  بداية  منذ  ال�صاحية  هذه  فى 

ثورة  قيام   بعد  رحيلهم  مع  تتهاوى  ب��داأت  ثم 

د  م�صيِّ اإىل  بالقول  ول��و  اإ���ص��ارة   اأّى  دون  يوليو، 

اإمبان"  "بارون  ال�صهري  البلجيكى  ال�صاحية  

الذى كان هاوًيا ومغرًما بعلم امل�صريات والآثار 

لنا  يقدم  اأن  اأو  بال�صحراء،  والولع 

منجزاته  لأه���م  ث��اب��ت��ة  ���ص��ورة  ول���و 

و"  "هليوبولي�ص"،  فندق  املعمارية: 

ان واإىل  ق�صر البارون"، واللذان يعدَّ

على  فريد  مثال  مبثابة  ه��ذا  يومنا 

هى  احلقيقية  الكوزوموبوليتانية  اأن 

احل�صارات  بني  ح���واًرا  تخلق  التى 

ول ت�صعى  للت�صيُّد والهيمنة على كل 

ماعداها من ح�صارات اأخرى.

"هليوبولي�ص"  ف��ن��دق  ف��ط��راز   

الطرز  من  فريد  مزيج  مبثابة  كان 

فى  والأوروب���ي���ة   والعربية  املغربية 

مالئمة  اإىل  تهدف  متجان�صة  وحدة 
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املقارنة مع هام�صية التواجد اليهودى فى م�صر؟ 

وماهو مغزى و�صف "اختفت " التى تطلقه على 

الأجانب والأقليات الأخرى؟   

"فريا"  كلمات  على  الفيلم  ي�صبغ  وحتى   

اأو اجلدل،  ال�تاأويل  م�صداقية جتعلها ل حتتمل 

عا�صروا  ال��ذي��ن  امل�صريني  م��ن  ب�صهود  ي��اأت��ى 

ت�صجيلية  م�صاهد  فى  القدمية  "هليوبولي�ص" 
حوارات  يجرى  وهو  ال�صاب  الباحث  فيها  نرى 

خدماتهم  يقدمون  الذين  احلرفيني  بع�ص  مع 

وجميعهم  اخلم�صينيات،  منذ  املنطقة  لأه��اىل 

طردهم  اأن  بعد  اخل��واج��ات  اأي��ام  على  يتباكى 

نا�صر �صنة 56.

 اإن مزج الفيلم ما بني الروائى والت�صجيلى 

التاريخية  الدقة  كان يحتِّم على �صانعيه حترى 

الأقليات  خل��روج  املختلفة  الأ�صباب  ر�صد  فى 

تقريرية  فقرة  خ��الل  من  ول��و  حتى  م�صر،  من 

زمنية  بفرتة  يرتبط  مل  فخروجهم  ق�صرية، 

واحدة )مقاومة ال�صتعمار الإجنليزى واحلروب 

ن��زوة ط��ارئ��ة حلاكم  اإ���ص��رائ��ي��ل(، ومل يكن  م��ع 

م�صرى كان ومازال مكروًها من دول الغرب.

الأج��ان��ب  على رف�ص  اإن حر�ص كثري من   

باجلن�صيات  والح��ت��م��اء  امل�����ص��ري��ة  اجلن�صية 

الأوروبية لال�صتفادة من المتيازات ال�صتعمارية 

اأن  اإىل ذلك  ل تهجري الكثري منهم، ي�صاف  �صهَّ

التاأميم  واإجراءات  والتعريب  التم�صري  قرارات 

كان لها تداعياتها على امل�صريني والأجانب على 

حد �صواء، ومع ذلك بقيت فى م�صر جمموعات 

من خمتلف اجلن�صيات والأديان، كان من بينها 

فى   - ت�صجيلًيا   - بع�صهم  الفيلم  ير�صد  �صباب 

اأ�صبحوا  اأن  بعد  ولكن  "هليوبولي�ص"،  �صوارع 

العجوز  من  اأو   - منهم  يقرتب  اأن  دون  كهوًل، 

فريا - ل�صوؤالهم ال�صوؤال الطبيعى فى اإطار املزج 

بني الروائى والت�صجيلى،  وهو ملاذا مل تهاجروا 

من م�صر منذ �صنة 56 وحتى الآن؟  

ويبدو اأن �صانعى الفيلم مل ي�صعفهم واقع حّى 

"هليوبولي�ص" اأو "م�صر اجلديدة" لعمل مقارنة 
التجديدات  بعد  واحل��ا���ص��ر  املا�صى  ب��ني  ة  حيَّ

الحتفال  مبنا�صبة  ���ص��ه��ده��ا  ال��ت��ى  ال�����ص��ام��ل��ة 

مبئويته، فهى بالتاأكيد اأحدثت تغيريات ل ميكن 

�صاخًرا  ي�صفها  الفيلم  بطل  اأن  رغم  جتاهلها 

قوى  ن�صفت  دى  احلتة  "ب�ص  العجوز:  ملحدثته 

بتعليقات  واحد!!"، مكتفًيا  لون  بوية  و�ص  ادوها 

لعائلتها  التذكارية  ال�صور  بع�ص  على  "فريا" 
وهى تتجول فى مكان يجمع بني مطاعم اإيطالية 

حمالت  اإىل  الآن  وحتولها  ويونانية،  وفرن�صية 

)ج���زم(!  وحم���الت  �صريعة،  واأك���الت  مالب�ص 

وتعليق يعك�ص وعيها ال�صيا�صى ومبا يحدث حولها 

املكان  اإبراهيم  اأ�صتاذ  يا  "ت�صدق  اأح��داث:  من 

احلرب  اأي��ام  الفرن�صية  املقاومة  مركز  كان  ده 

العاملية فى م�صر" !!!  

العجوز  ال��ي��ه��ودي��ة  م�صاهد  ت�صتغرق  مل   

ولكنها  الفيلم،  من  الأول  الف�صل  "فريا" �صوى 
متهد ب�صكل موؤثر للمناخ الكابو�صى الذى يعا�صره 

املرتددين  اأو  املنطقة  �صكان  من  ال�صباب  بع�ص 

اإىل  النهاية  م�صاهد  بنا  ت�صل  رمب��ا  و  عليها، 

اإليها الفيلم، فمن  الفكرة الرئي�صية التى ي�صعى 

ل�صخ�صية  تليفونية   ر�صالة  ن�صمع  الكادر  خارج 

مل ولن نلتقى بها على ال�صا�صة ولكننا نعلم اأنها 

�صديقة الباحث اإبراهيم بعد اأن ح�صمت موقفها 

وامتلكت ال�صجاعة فى اأن تنهى عالقتها الطويلة 

معه.

لقطات  ف��ى  ال��ر���ص��ال��ة  ك��ل��م��ات  ت�صتوعب 

تعرفنا  التى  الرئي�صية  ال�صخ�صيات  كل  متوازية 

فرا�صهم  فى  اأنهم  الفيلم،  اأح��داث  عليها طوال 

بعد يوم �صاق، يجمعهم اإح�صا�ص دفني بالوحدة 

والإحباط والقلق، وتاأتى الر�صالة  لتعرب عما فى 

�صن  معظمهم   جت��اوز  اأن  بعد  منهم  كل  اأعماق 

النا�ص،  عن  بعيد  واح��د  كل   ....."  : الثالثني 

فى  بالذات  الأول،  زى  تتالقى  �صعب  وال�صكك 

دنيا بتجرى بال�صكل ده .....". 

"اإبراهيم"  الأك���ادمي���ى  ال��ب��اح��ث  ���ص��رى 

بعد  عاجًزا  مرتبًكا  يبدو  الر�صالة  اإليه  املوجهة 
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يبحث  التى  ال�صاحية  ابنة  �صديقته  هجرته  اأن 

فى تاريخها دون اأن ميلك وعًيا حقيقًيا مبفردات 

يبادر  وعندما  وال�صلوكى،  الجتماعى  تطورها 

بقوله:  معها  الأول  لقائه  "فريا" فى  اخلوجاية 

مل  اأنه  ن�صعر  ياحاجة(،  اإزي��ك  عليكم  )�صالمو 

ي�صتوعب بعد كيفية التعامل مع الآخر املختلف، 

الآخر  هو  يعي�ص  "هانى" الذى  الدكتور  وهناك 

هاجرت  اأن  بعد  وال�صياع  الوحدة  من  حالة  فى 

عائلته لكندا، يحاول اأن تكون عالقته بالكني�صة 

وجارته احل�صناء  اأكرث حميمية، ولكنه ل ي�صتطيع 

فى ظل اإحلاح اأفراد عائلته عليه للحاق بهم فى 

املهجر، اإنه يخفى حنينه لعمله الأكادميى وكلبه 

يعر�صها  التى  �صقته  ذل��ك  ك��ل  وق��ب��ل   العجوز 

للبيع رغم ارتباطه العميق باملنطقة و�صوارعها، 

املتاأخر  زواج��ه  اإمت��ام  يحاول  "على"  والثالث 

فى  البلجيكية  بامل�صاكن  "هانى"  �صقة  ب�صراء 

وزوجته  ه��و  حتا�صره  ولكن  ال��ك��ورب��ة،  منطقة 

الو�صول  في�صبح  والع�صوائية  الرتباك  مظاهر 

من القاهرة اإىل "هليوبولي�ص" فى الوقت املحدد 

النهاية  وفى  امل�صتحيل،  من  �صرًبا  املنا�صب  اأو 

نومها  ف��ى  تعي�ص  ال��ت��ى  "اإجنى"  الفتاة  تبقى 

ويقظتها فى حلم لنهاية له ا�صمه "فرن�صا"!! 

هى  "هليويولي�ص"  فيلم  فى  "فرن�صا"  اإن 

"اإجنى"  للفتاة  بالن�صة  لي�ص  الغائب  احلا�صر 

فقط، ولكن ملعظم ال�صخ�صيات فى ظل حقيقة 

ل يجب جتاهلها وهى اأن الجتاه العام للمجتمع 

نحو  كان  الواقع  م�صتوى  على  الكوزموبوليتانى 

ا الفرن�صية التى اأثَّرت  الثقافة الغربية، وخ�صو�صً

فى  املنتمني  اأف���راده  واأذواق  حياة  منهج  على 

ال�صالونات  لغة  فهى  خمتلفة،  لأجنا�ص  م�صر 

و�صرتتبط  الثقافية،  والأج��واء  والأغانى  واحلب 

اأيًّا  الأف���الم  ه��ذه  خ��واج��ات  بكل  تلقائى  ب�صكل 

على  وتنعك�ص  دياناتهم،  اأو  جن�صياتهم  كانت 

منطلق  من  �صواء  امل�صريني  من  منهم  املقربني 

التفاخر اأو النتماء الطبقى، ولكن مع ذلك تبقى 

موظفة  تعمل  فهى  متفردة  "اإجنى" حالة  حالة 

"هليوبولي�ص"،  فى  �صغري  فندق  فى  ا�صتقبال 

مبنطقة  متوا�صعة  �صقة  فى  لها  زميلة  مع  تقيم 

�صعبية،  توهم عائلتها الفقرية فى مدينة طنطا 

"فرن�صا"، وتتحايل بكافة الطرق  اأنها تعمل فى 

اإليهم  تر�صلها  التى  والنقود  الر�صائل  لتجعل 

�صتها  تلبَّ التى  املدينة  باري�ص،  من  قادمة  وكاأنها 

وجعلتها فى حالة اغرتاب كامل عن واقعها، فهى 

ولكن  الأخرى  ال�صخ�صيات  م�صاكل  نف�ص  تعانى 

هناك م�صاهد اأو حوارات مت حذفها من الن�صخة 

التى �صاهدناها توؤدى اإىل عك�ص ذلك.

وهو ما ن�صت�صعره من كلمات الناقدة الكبرية 

"فريدة النقا�ص" عند حديثها عن كتاب "وقائع 
ذو  الرجل  م�صر...  من  يهودية  اأ���ص��رة  خ��روج 

البدلة البي�صاء ال�صرك�صتني، للكاتبة الإ�صرائيلية 

لو�صيت لنيادو". فقد راأت: "اأن هذا الكتاب جزء 

من �صل�صلة اأعمال اأدبية اأ�صمتها اأن�صودة احلنني، 

ومل  الذين خرجوا من م�صر  اليهود  وهو حنني 

اآخر  العودة،  فى  ال�صديدة  رغبتهم  رغم  يعودوا 

عبد  بحر" ل��داود  "ر�صائل  فيلم  الأن�صودة  هذه 

فى  ت�صبب  ال��ذى  التغيري  يتناول  ال��ذى  ال�صيد، 

الكوزموبوليتانى  بال�صكل  واأط��اح  اليهود  هجرة 

 - اإ�صماعيل  )ه��ب��ة  والأ�صكندرية"  للقاهرة 

الأهرام امل�صائى(. 

بطل "ر�صائل بحر" هو  "يحيى"، �صاب مل 

يتجاوز الثالثني من عمره، حقق اأمل عائلته كلها 

وتخرج من كلية الطب بدرجة امتياز، م�صكلته اأنه 

لت )تاأتاأته( �صخرية  كان يتلعثم فى الكالم، و�صكَّ

من الآخرين و حزًنا وخيبة اأمل لوالدته وعائلته 

بينما  اأمريكا  اإىل  اأف��راده��ا  بع�ص  هاجر  التى 

ا  راف�صً الكبري" بالقاهرة  "البيت  فى  هو   بقى 

بع�صقه  مكتفًيا  الطب،  ممار�صة  فى  ال�صتمرار 

من  وباإيراد  وعزفها  الغربية  املو�صيقى  ل�صماع 

اأر�ص ورثها عن والده بعد وفاته.  ولكن �صرعان 

عليه،  �صغرًيا  الكبري  البيت  فى  عامله  ماي�صبح 

الإ�صكندرية  اإىل  والذهاب  القاهرة  ترك  ويقرر 

�صنوات.  منذ  املهجورة  الأ�صرة  �صقة  فى  ليعي�ص 

�صخ�صية   ال�صطور  هذه  لكاتب  تتداعى  )وهنا 

العا�صق  املتلعثم،  �صاهني"  "يو�صف  امل��خ��رج 

الكوزموبوليتانية،  ولالإ�صكندرية  للمو�صيقى، 

يطلق  والتى  الذاتية  �صريته  اأفالمه عن  واأخ��رًيا 

فيها على نف�صه ا�صم "يحيى"(! 

يعمل  اأن  "يحيى"  يقرر  الأ�صكندريه   فى 

�صياًدا فرمبا العالقة مع البحر وكائناته اأف�صل 

واأنقى من التعامل مع الأر�ص والب�صر، ولكن فجاأة 

تتجمع حوله اأ�صياء اأخرى يبدو اأنه كان قد ن�صيها 

منذ طفولته ومل يحاول الربط بينها من قبل، اإنه 

فى مواجهة بقايا العامل الكبري الذى كان ي�صعى 

الكوزموبوليتانى  املدينة  معمار  ليحتويه:  اإليه 

متتزج  �صاحرة  ومو�صيقى  اإهماله،  رغم  املبهر 

بالغمو�ص  م�صدرها  ويت�صف  واملطر  بالبحر 

اإيطالية عجوز هى مدام  واأخرًيا جارة  اذ،  الأخَّ

"فرن�صي�صكا"، كانت ترعاه فى طفولته مع ابنتها 

باحلرمان  والإح�صا�ص  "الفقر"  اإليها  ي�صاف 

بكل م�صتوياته، حتلم بالنطالق بني كل مظاهر 

باجلرافيك  ذ  منفَّ م�صهد  فى  باري�ص احل�صارية 

وتطاردها  للفيلم،  العام  الجت��اه  مع  يت�صق  ول 

الفندق  لنزلء  العادية  العاطفية  ال�صلوكيات 

العاطفى  ل��الرت��واء  ك�����ص��راب  الفرن�صيني  م��ن 

با�صتقبال  يومها  تق�صى  جرداء،  �صحراء  و�صط 

الفندق فى متابعة الن�صرات ال�صيا�صية والربامج 

املختلفة للقنوات التليفزيونية الفرن�صية  "فرن�صا 

فرا�صها  فى  النوم  عند  اأم��ا   ،"TV5"و  "24

برج  يت�صيَّدها  باري�صية  اأفي�صات  فتحا�صرها 

لة الفرتا�صية ت�صبح بالن�صبة  "اإيفيل"!!! واملح�صِّ
"الكوزموبوليتانية  اأن  هى  للجميع  ورمب��ا  لها، 

كانت هى احلل"!!    

�لإ�صكندرية

ورغبة فى ت�صوير العمران الكوزموبوليتانى 

على  يعتمد  بانورامى  اإطار  فى  الإ�صكندرية  فى 

ال�صوء والظالل على واجهات العمارات ال�صكنية 

والإغريقية  الفلورن�صية  الطرز  ذات  الفخمة 

يعود  والتى  وكورني�ص بحرى،  الرمل  فى منطقة 

تاريخ بع�صها اإىل عقود طويلة م�صت، ياأتى فيلم 

املميزة  الأعمال  من  د  ُيعَّ الذى  بحر"  "ر�صائل 
فنًيا للمخرج املوهوب "داوود عبد ال�صيد" الذى 

تاأثر بغري �صك بكل ماقدم فى "عمارة يعقوبيان" 

رغم اأن فيلمه يتمتع بطابع فنى م�صتقل، وبروؤية 

حتاول اأن تنحو جتاه الرمز ولكن باإجحاف.

يعتمد  ل  ذكرها  ال�صابق  الأف���الم  وبعك�ص 

"ر�صائل بحر" على التقدمي ال�صريح لل�صخ�صية 
اليهودية، فهى هنا �صخ�صية غري مرئية، يكتفى 

الفيلم بذكر ا�صمه )كازاكى( وتاريخ خروجه من 

م�صر )1958(، بالإ�صافة اإىل دوره الجتماعى 

خ�صائ�صه  له  الأ�صكندرية  فى  عقار  ك�صاحب 

املعمارية املميزة، لن جند من بني ال�صخ�صيات 

اأى  الفيلم  ف��ى  تظهر  التى  الأخ���رى  الأجنبية 

معلومات اأو م�صاهد توؤكد يهوديتها   اإل اإذا كانت 
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كارل، جتمعهما مًعا على ال�صيكولتة واملو�صيقى 

بالن�صبة  كانت   الفرن�صية،  والأغانى  والرق�ص 

واعية �صادقة فى عواطفها  ب�صيطة  اأم طيبة  له 

ومواقفها، يجمع بينها وبني عائلته اإقامتهما فى 

ال�صنيور"كازاكى" الذى  منزل واحد هو  منزل 

من  لأك��رث  منزله  واآل   ،1958 ع��ام  م�صر  ت��رك 

م�صرتى حتى تقرر هدمه بعد اأن امتلكه "احلاج 

اأر�صه،  على  �صخم"  "مول  لإق��ام��ة  ها�صم"!! 

"يحيى"  عن  يعلن  املعطيات  هذه  مواجهة  فى 

خالل  من  خميلته  فى  و�صفه  يتداعى  اكت�صاف 

وت�صدر  تاأتاأه  اأو  تلعثم  ي�صوبها  ل  �صليمة  كلمات 

ابتدت  "احلكاية دى  الكادر:  بو�صوح من خارج 

لأنى  اأتولد  ما  قبل  حتى  جايز  بكتري،  كدة  قبل 

اجتماعى،  تغيري  م��ن  الأخ���ري  اجل��زء  ح�صرت 

وجايز اللى ح�صل ىل كان نتيجة التغيري ده". 

نتيجة  "يحيى"  تلعثم  يكون  اأن  ميكن  هل 

التغريات الجتماعية التى  حا�صرت عائلته من 

الآخذ  الآخ��ر  على  انفتاحها  فى ظل  مولده  قبل 

الكوزموبوليتانية  م�صر  من  التام  التال�صى  فى 

�صواء فى القاهرة اأو الإ�صكندرية؟.  

يبدو اأن ال�صدى التاريخى ليزال كما يرى 

اأن  الأم�ص،  من  اأبعد  لي�ص  وكاأنه  قائًما،  الفيلم 

بقايا  بني  املقارنة  خالل  من  ي�صرتده  "يحيى" 
كازاكى"،  "اليهودى  م��ن��زل  اجلميل:  ال��زم��ن 

ال������ودودة،  ال��ط��ي��ب��ة  "فرن�صي�صكا"  وع��ائ��ل��ة 

ال�صماع  ي�صرتق  �صاحرة  مو�صيقية  وكال�صيكيات 

هذا  اإىل  بالإ�صافة  عا�صفة،  اأج���واء  فى  اإليها 

البحر العظيم بن�صماته ال�صاحرة، وبعد �صنوات 

طويلة ق�صاها منبوًذا فى منزله القاهرى بدون 

اأ�صبح الآن فى الأ�صكندرية قادًرا  حياة خا�صة، 

مايحدث  مع  تواوؤمه  عدم  �صبب  اكت�صاف  على 

ارت��ب��ك��ت فيه  ي��ت��واءم م��ع ع���امل  ح��ول��ه، فكيف 

اإىل  امل��راأة  فيه  وحتولت  اأف���راده،  بني  العالقات 

و�صرائع  نظم  ظل  فى  الرجال  يتقاذفها  �صلعة 

منحرفة  �صلوكية  ومظهرية  جائرة!،  اجتماعية 

حتاول اأن ت�صلب من فتاة كالفرا�صة مثل "كارل" 

ب�صاطتها ونقاءها، ومو�صيقى موحية ل تتال�صى 

ال�صكارى  تطارد  التى  كلثوم"  "اأم  اأغانى  اأم��ام 

داخل البارات ويبدو اأن من ح�صن حظ "يحيى" 

خمموًرا!!،  يكون  عندما  دائًما  ي�صمعها  كان  اأنه 

وهو  ها�صم  "احلاج"  مثل  اأ�صخا�ص  واأخ����رًيا  

يحاول اأن ي�صتحوذ على كل �صيء بداية من منزل 

"كازاكى" وحتى اأ�صماك البحر التى ي�صطادها 
بتفجري الديناميت، وينتهى الفيلم بقرار حا�صم 

اإيطاليا،  اإىل  ابنتها  مع  ل"فرن�صي�صكا" بالعودة 

بينما  يتجه "يحيى" مع حبيبة حاملة اإىل  البحر 

اأثرها  فوق قارب حتا�صره تفجريات تطفو على 

املكتوب  للقارب  لي�صبح  ميتة،  �صغرية  اأ�صماك 

عديدة  "القد�ص" تف�صريات  كلمة  مقدمته  على 

ت�صعنا فى ماآزق حتليلية مربكة!

بحر"  "ر�صائل  عنوان  اإىل  نرتد  وعندما 

زجاجة   جت���اه  امل��ت��ب��اي��ن  ال��ف��ع��ل  ل���رد  �صي�صبح 

وبداخلها  املتالطمة  البحر  اأم���واج   تتقاذفها 

ر�صالة ورقية هدًفا له مغزاه، ففى بداية الفيلم 

ار عربى ولكن �صرعان ما  يعرث على الزجاجة بحَّ

يعيدها اإىل البحر مرتعًبا و�صارًخا: "اأعوذ باهلل 

عندما   الأمر  يختلف  الرجيم"!!،  ال�صيطان  من 

يعرث عليها بعد ذلك ال�صياد "يحيى"، اإنه  يخرج 

الإيطالية  مع  يحاول  الزجاجة،  من  الر�صالة 

يف�صل  وعندما  ترجمتها،  وابنتها  فرن�صي�صكا 

يتجه اإىل القوامي�ص الالتينية ولكن دون جدوى، 

القادمني من   الليلية  النوادى  فيتنقل بني فنانى 

وبلغاريا   وبولندا  واملجر   )!! )اليونانية  قرب�ص 

ليعرفها،  لغة  من  ترجمة  للر�صالة  يجد  لعله 

ر�صالة  اأن  وج��د  العربى  البحار  اأن  يبدو  وهنا 

داخل زجاجة يعنى اأن هناك "اآخر" رمبا يذكره 

امل�صباح  بعفريت  اأو  الأ�صود  ال�صحر  ب�صياطني 

فى احلكايات والأ�صاطري العربية!!، بينما كانت 

هى  ال��غ��رب!!(   اأب��ن��اء  )وم��ع��ه  ليحيى  بالن�صبة 

ال�صعى للمعرفة وامل�صاركة الوجدانية جتاه الآخر 

حتى ولو كان جمهوًل، وهو اإح�صا�ص طاملا �صعى 

املفقود فى  توازنه  اإليه  يعيد  "يحيى" رمبا  اإليه 

ظل كلماته املتعرثة!

ترافق  التى  التعجب  عالمات  اإن  واأخ���رًيا 

بع�ص الفقرات ال�صابقة رمبا ت�صل بنا - لالأ�صف 

"جياترى  اإليه  تو�صل  اإىل حتمية القتناع مبا   -

الكوزموبوليتانية  اأن  ح���ول  ت�صاكرافورتى" 

اأ�صبحت هى العن�صرية اجلديدة"!!!.
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 عايدة عبد العزيز فى دور مدام فريا فى فيلم هليوبولي�ص

 لقطة من فيلم هليوبولي�ص



)1(

نوفمرب

�آه

نوفمرب على �لأبو�ب

وبد�أ متهيد  تقريًبا  �نت�صف �خلريف 

�لأر�ض لل�صتاء

بد�أ �لليل يطول

�آه

نام �لعبد �صاعتني �أو ثالثا

��صتيقظ �لعبد من �صاعتني �أو ثالث

طقو�ض  ميار�ض  ثالًثا  �أو  �صاعتني 

�حلماقة

ول تز�ل �لعتمة تعم �لوجود

ول تز�ل �ل�صم�ض غارقة فى �أحالمها 

وكو�بي�صها

�أقفالها  غلق  حتكم  �لوحدة  تز�ل  ول 

على غرفة �لروح

�أية  "فى  �أخرى:  مرة  �لعبد  يت�صاءل 

�صاعة �أنا �أيها �ل�صبح؟"

)2(

اأيتها ال�شم�س

�لأحالم  فى  �لغارقة  �ل�صم�ض  �أيتها 

و�لكو�بي�ض

عْمِت فجًر� �أيتها �ل�صم�ض.

ن�صف قرن �أو يزيد

يتجه  �لفجر،  قبل  �لعبُد  ي�صتيقظ 

من  وثنى  مثل  وي�صلى  �ل�صرق  �إىل 

�إليه  لتبعثى  ي�صلى  �لغابرة،  �لع�صور 

ب�صعاٍع يبدد عتمة وحدته.

�لعبد،  يرجوك  �ل�صم�ض  �أيتها  و�لآن 

�لأيام  ونالت منه  �ل�صنون  ْته  وقد هدَّ

باأن  �أن ت�صمحى له  ما نالت، يرجوك 

ويقبِّل  ي�صتيقظ  حني  كتفيك  يهز 

وجنتيك وجبينك ليوقظ ولو �صعاًعا 

و�حًد� يبدد به عتمة وحدته.

�أيتها �ل�صم�ض

كل  على  تطبقان  و�لوحدة  �لعتمة 

خالياه

وثنى  من  وحيد  رجاء  �ل�صم�ض  �أيتها 

عجوز

رجاء.

26
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نوفمرب اأق�صى ال�صهور

�آه...

هذه  بكل  �لليل  هذ�  ميتد  ملاذ� 

�لب�صاعة؟

لبد �أن �ل�صم�ض تتجرع كمياٍت هائلًة 

على  �لنوم  فى  لتغرق  �ملخدر�ت  من 

هذ� �لنحو،

لبد �أنها حتاول مد�و�ة خيبتها

�صطح  على  له  تعر�صت  ما  ن�صيان 

وكل  �لآلم،  هذه  بكل  حممل  كوكب 

هذ� �لعدد من �لطغاة،

تفكر  �أم�ض  نهار  ق�صت  �أنها  لبد  �أو 

فى حيلة حتى ل تطل على كل هذه 

�لب�صاعة،

مثل هذ� �لنوم ل ياأتى �إل بعد تفكري 

منِهٍك.

�آه...

يق�صو نوفمرب �لقاهرة هذ� �لعام على 

�لأر�ض  �أبريل  ق�صى  مما  �أكرث  �لعبد 

�خلر�ب على �إليوت.

ورمبا على �لعبد �أن ي�صرخ: "نوفمرب 

�أق�صى �ل�صهور".

27
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غو�ية �لتجريد فى معر�ض �أمل ن�صر

اللـــــوحــــــــــــــة  فــــــــى  الـداخــــــــــل

جمال �لق�صا�ض

وقد ميتد بتدرجاته الر�شيقة ليغطى التكوين 

بني  الو�شل/القطع   من  خيًطا  نا�شًجا  كله، 

وال����وراء، بني  الأم���ام  ب��ني  الأ�شفل والأع��ل��ى، 

يرتك  نف�شه،  الوقت  وفى  والعمودى،  الأفقى 

لل�شكل حرية التنف�س واللعب بحيوية فى ف�شاء 

اللوحة.

اقة  الربَّ الأل�����وان  ن�شر  اأم���ل  تتحا�شى 

الغاللة  ذات  الأل��وان  اإىل  وتنحاز  ال�شاخبة 

والبنى  وال��رم��ادى  كالأ�شود  والكابية  املعتمة 

املخلوط  والأبي�س  الداكن  والأخ�شر  الغامق 

من  الكثري  ف��ى  وتطعمها  تقطعها  ال�شائب، 

والأزرق،  الأح��م��ر  م��ن  مب�شاحات  ال��ل��وح��ات 

ترتاءى اأحياًنا على �شكل كتل لونية �شريحة، 

ت�شد الفنانة الت�شكيلية اأمل ن�شر اللوحة 

تفا�شليها  ف��ى  وتبحث  دائ��ًم��ا،  الأب��ع��د  اإىل 

للذات  خا�شة  ات���زان  نقطة  ع��ن  واأب��ع��اده��ا 

والوجود مًعا، فاللوحة فى الداخل، تفي�س عنه، 

روؤى وعواطف  به من  وهى م�شكونة مبا ميور 

اإنها حتوم فى ف�شاء ب�شرى  وانفعالت، كما 

وارجتالية  التجريد  م�شادفة  على  مفتوح 

التكوين. لي�س ثمة مو�شوع  اأو م�شمون حمدد 

يوؤطرها، ومع ذلك توحى دائًما باأن ثمة مادة 

وطبقاتها  ط��واي��اه��ا  ف��ى  يتخفى  م��ا  ملو�شوع 

م�شهًدا  اأو  حالة  ثمة  اأن  والنف�شية،  ال�شورية 

اأو حلظة خا�شة، تنحل فيها العقد والفوا�شل 

ال�شميكة فى الزمن والأ�شياء، وفى تعار�شات 

الروح واجل�شد.

بالن�شبة ىل  ي��ربز ه��ذا على نحو لف��ت    

مبركز  م��وؤخ��ًرا  املقام  اجلديد  معر�شها  فى 

تقف  فاللوحات  بالقاهرة..  للفنون  اجلزيرة 

دائًما على حافة الغمو�س والو�شوح، وتتحرك 

وال�شمت،  البوح  بني  ما  و�شطى  منطقة  فى 

وحريتها  ا�شتقالليتها  العنا�شر  ت�شتمد  بينما 

من مقدرتها على التعاي�س و�شط الكل، ككتلة، 

اإيقاعية  تتفرق وتتحد، وتتفاعل فى انبثاقات 

مكوًنة  واخل��ط،  وال�شطح  اللون  عرب  خاطفة 

م�شاقط وم�شارب مباغتة لل�شوء، فهو يوم�س 

�شتى،  اجت��اه��ات  من  الأ�شكال  ويغمر  بخفة 

تنويع �شربات  فى  ومرنة  فائقة  مهارة  تعززه 

بالتنوع   اللونية  العجينة  واإث����راء  الفر�شاة 

والبا�شتيل  احل��رب  واأق����الم  امل���اء  األ����وان  ب��ني 

ال�شطح قواًما  اأحياًنا، مما يك�شب  والأكريلك 

اإىل  فقط  ي�شعى  ل  حيث  ا،  خا�شً جتريدًيا 

ال�شطح  �شطوة  لإنهاء  والخ��ت��زال  الت�شطيح 

اأ�شا�ًشا  ي�شعى  واإمن��ا  الت�شويرى،  الإن�شائّى 

اأبعادها،  ب�شفافية  الأ�شكال  حتتفظ  اأن  اإىل 

لذلك تخرتق الأ�شكال فى جتاورها وتباعدها 

وحميمية..  باألفة  بع�شا  بع�شها  وتقاطعها 

وتنفجر كعناقيد من ال�شظايا ووم�شات ذات 

كتومة،  عاطفية  ل�شحنة  �شدى  وكاأنها  رنني، 

تالم�س حيوات خا�شة بها. 

بالآخر  ع��الق��ة  ل��ه  �شكل  ف��ك��ل  ث��م  وم���ن 

فى  معها  يتقاطع  اأو  ال�شطح،  فوق  يكت�شفها 

م�شام الفراغ، اأو ي�شادفها فى تراكبات الألوان 

واخلفوت  ال��وه��ج  م��ن  مب�شتويات  امل��ن��داح��ة 

فى  الإيقاع  حمور  هو  فاللون  واخلفة.  والثقل 

اللوحات، ينزلق برهافة �شديدة على ال�شطح، 

�أمل ن�صر
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ال��الاإرادى،  الوعى  من  نوًعا  يعك�س  ذلك  مع 

الت�شطيح  ج��دل��ي��ة  اأ���ش��م��ي��ه  اأن  مي��ك��ن  م��ا  اأو 

وخلفيتها،  اللوحة  مع  ا  خ�شو�شً والخ��رتاق، 

فهناك حلظات تنعجن فيها اللوحة باخللفية، 

مب�شافة  اللوحة  فيه  حتتفظ  حلظات  وهناك 

رغم  امل�شافة  وه��ذه  اخللفية،  وب��ني  بينها  ما 

ال�شرورة  من  نوًعا  ت�شمر  فاإنها  ع�شوائيتها 

الفنية. فاإذا كان النعجان ي�شى بالو�شول اإىل 

ا حتفظ امل�شافة للذات  ذروة درامية ما، فاأي�شً

م�شاحة لإعادة القراءة والتاأمل وطرح الأ�شئلة 

والهواج�س من جديد على املو�شوع نف�شه. 

اإ�شافة اإىل ما ينجم عن كل هذا من ثقل 

ت�شكيلى م�شلط بدرجات متفاوتة على ال�شكل 

اأثره قوًيا فى  وعلى امل�شمون، وهو ثقل  يبدو 

حتركهما،  م�شارات  وتنويع  هويتيهما  تلوين 

ن�شق  ف��ى  ال��ل��وح��ات  ف��ى  يتحرك  ل  فال�شكل 

رمزًيا  اأو  هند�شًيا  لي�س  فهو  حمدد،  ت�شكيلى 

�شرًفا، وكذلك امل�شمون لي�س روحًيا اأو ذهنًيا 

وامل�شمون(  )ال�شكل  كليهما  اإن  بل  ا،  حم�شً

واأحياًنا يت�شرب اللونان فى جتاويف الت�شميم  

ة  فى �شكل لط�شات وخرب�شات وحزوزات خطيِّ

�شفيفة. 

وفى ظنى اأن هذا النحياز رغم  اأنه يعك�س 

كو�شيط  املجردة  بال�شورة  ما  احتفاء  بعفوية 

مب�شاحات  املثقل  ال��داخ��ل  مل��ق��ارب��ة  تعبريى 

غام�شة من التوتر والهموم والنفعالت، فاإنه 

 �أعمال �أمل ن�صر
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عنا�شر  ك��ل  وت�����ش��اف��ر  ت��وا���ش��ج  م��ن  يت�شكل 

على  ونف�شًيا،  وفكرًيا  فنًيا  اللوحة  ومقومات 

نحو ي�شى دوًما بالن�شهار والتوحد.

النفعال  ط��اق��ة  حتكم  ه���ذا،  ���ش��وء  ف��ى 

حركة  م��دارات  العاطفى  الوجدانى  بدفقها 

على  بقوة  تنعك�س  كما  اللوحات،  فى  ال�شكل 

والتكوين،  ال��ل��ون  وح�شور  اخل��ط  �شخ�شية 

متغريِّ  اإيقاعى  بن�شق  دائ��ًم��ا  ينب�س  فاخلط 

ل، ي�شف على ال�شطح، ويخلف تاأثريات  ومتبدِّ

عميقة فى قلب التكوين، اإنه ينب�شط وي�شرتخى 

قوامها  ت�شتمد  متنوعة،  حركية  انبثاقات  فى 

يتخلى  اإن��ه  كما  نف�شه،  اللون  من  وفعاليتها 

ويتحول  الغليظ،  ال�شميك  اللونى  قوامه  عن 

الرفيعة  امل�شننة  اخل��ط��وط  م��ن  غ��اب��ة  اإىل 

اأقالم احلرب تارة   املتوترة املت�شابكة ت�شنعها 

بالأزرق، تقبع فى زوايا معينة  وتارة  بالأ�شود 

فى  معطلة  وجود  نب�شة  وكاأنها  التكوين،  من 

ر�شائل  كاأنها  اأو  مًعا،  وال��ذات  اللوحة  ج�شد 

�شعرية تتناثر على م�شطحات �شحلة فى دفرت 

احلياة.

ومن ثم، جتابه اأمل ن�شر ال�شطح املجرد 

اأنها  ىل  وي��ب��دو  متنوعة،  ت�شكيلية  بنظائر 

الأمل�س  الأبي�س  ف�شائه  فى  عملًيا  تتحرك 

والتى   البحتة،  الفنية  امل�����ش��ادف��ة  مبح�س 

يت�شافر فيها تراكم وعى اخلربة واملمار�شة، 

وعلى  ال��الوع��ى.  فى  ومتوتر  غام�س  هو  مبا 

ذل���ك  ت��ب��دو ه���ذه امل��ج��اب��ه��ة وك��اأن��ه��ا حلظة 

اكت�شاف مفتوحة على �شتى حدو�شات املعرفة 

الإن�شانية فى الفن والواقع واحلياة، رمبا لذلك 

اللوحات،  فى  الب�شرية  الروؤية  مراكز  تتعدد 

تطل على  واإمنا  واحد،  تنطلق من مركز  فال 

املا�شى واحلا�شر وامل�شتقبل من نافذة اللوحة 

نف�شها، فهى حينما تعود اإىل مرتكز اأو مقوم 

وما  نف�شه،  ال�شيء  اإىل  تعود  ل  �شابق،  فنى 

يحتويه اأو يدل عليه، واإمنا تخلق له زوايا نظر 

مغايرة، وجمالت اإدراك جديدة فى اللوحة، 

مثقلة بنثار من ال�شجن والدراما.

�س اأمل ن�شر مناوراتها   بهذه الروح ُتروِّ

با�شتعارات  وترثيها  ال�شطح  على  الت�شكيلية 

وتراثات  موروثات  من  لرموز  وفنية  �شردية 

احل�شارة  تاريخ  فى  مهمة  منعطفات  لت  �شكَّ

والفن.. فبعني طفلة وباختزالت مكثفة، حترر 

اآثارها  من  ال�شغرية  املكتنزة  ال��رم��وز  ه��ذه 

زخرفية،  قيمة  اأية  من  تغ�شلها  كما  الغريية، 

ثم تغر�شها فى ج�شد التكوين وكاأنها �شتالت 

وبذور تنمو فى تربة جديدة، تو�شع اأفق خيال 

املتلقى، وت�شده فى حوارية �شيقة اإىل تخوم ل 

تنتهى من التاأويل.

هذه  من  الكثري  اإىل  ننظر  اأن  فبو�شعنا   

الرموز على اأنها ا�شتعارة لأ�شكال من الرتاث 

اأيقونات  اأنها  اأو  القدمي،  وامل�شرى  اليونانى 

الزمن،  قب�شة  من  منفلتة  بلحظات  خا�شة 

البيئة  ت��راث  من  ومقومات  عنا�شر  اأنها  اأو 

بزخمها ال�شعبى اخلا�س ومفرداتها الطبيعية 

وحيوانات،  وطيور  وب�شر  واأ�شجار  نباتات  من 

ومفارقات  مل�شاغل  ا  تلخي�شً ت�شكل  اأنها  اأو 

اجل�شد والروح فى مراآة اللوحة، اأو هى حروف 

متناثرة جلبتها غواية الت�شطيح والتجريد اإىل 

جدران اللوحة، من منطلق اأن احلرف نف�شه 

هو فى جوهره قيمة م�شطحة.        

املتعددة  ب�تاأويالتها  الرموز  هذه  ترثى 

وتربز  ال��ف��راغ،  م�شاعية  ��د  وحت��يِّ ال�شطح، 

اللون،  ح�شور  الهالمى  ال�شكلى  بقوامها 

كحا�شن لها فى طبقات التكوين، كما تفتح 

ف�شاء  على  خا�شة  نافذة  املجردة  لالأ�شكال 

الر�شم  فعل  يجعل  مم��ا  واحل��ل��م،  ال��ذاك��رة 

ال�شتثنائية  حلظاته  تكمن  معاي�شة،  فعل 

العاطفة  لنوازع  ال�شتجابة  على  قدرته  فى 

باأنه  الثقة  فى  ا  واأي�شً النفعال،  وح�شا�شية 

ي�شع  النتائج، ول كيف  بتربير  لي�س مطالًبا 

ال�شطح.  ف��وق  وف��ر���ش��ات��ه  للم�شته  ح����دوًدا 

القما�شة،  اأبعد من حدود  قد متتد  فاللوحة 

م�شتطيل  اأو  مربع  فى  �شريورتها  تبنى  وقد 

اإىل  العني  تخطف  ذل��ك  م��ع  لكنها  �شغري، 
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مغامرة ب�شرية �شديدة التميز. 

اأتاأمل  واأن��ا  بقوة  الإح�شا�س  هذا  راودن��ى 

ورغم  ال�شغرية،  باأحجامها  املعر�س  لوحات 

والتعاطف  احلميمية  م��ن  بنوع  �شعرت  ه��ذا 

فى  جنحت  ن�شر  اأمل  اأن  ا  خ�شو�شً ال�شديد، 

من  وا�شتطاعت  احليز،  هذا  قيود  تتجاوز  اأن 

خالل ح�شا�شية مرهفة باللون اأن تبنى ال�شكل، 

واأل جتعل الإح�شا�س به مرتبًطا باحلجم، واإمنا 

بع�شها  مع  اللوحة  عنا�شر  كل  تفاعل  بكيفية 

ا، وكاأنها فى حالة ميالد م�شتمرة.     بع�شً

يت�شافر مع كل هذا وعى الفنانة بجملتها 

اللون  لرباح  ت�شت�شلم  حني   واأنها  الت�شكيلية، 

ون���زق ال��ت��داع��ى احل���ر امل��ف��ت��وح ع��ل��ى تخوم 

الأ�شياء  ترتيب  تعيد  والنهايات،  البدايات 

عالقات  فى  الالوعى  م�شادفات  وا�شتثمار 

و�شذاجة  ال��ب��داه��ة  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ح��ول  م��ث��م��رة، 

معاول  اإىل  ال��ع��ق��ل  وم�����ش��اح��ن��ات  ال��ع��اط��ف��ة، 

التمييز  اإىل  خاللها  من  ت�شعى  ل  ب�شرية، 

بني الوهم واحلقيقة، واإمنا 

هو  التجريد  منطق  لي�شبح 

الثنني  وكال  احللم،  منطق 

مبنطق  قيا�شهما  ي�شعب 

الفيزيقية  ومعادلته  الزمن 

املبا�شرة.         

الأ�شياء  من  يظل  لكن، 

اأمل  م��غ��ام��رة  ف��ى  ال�شيقة 

احل�شور  ��ب  ُت��غ��يِّ ل  اأن��ه��ا  ال��ت��ج��ري��دي��ة  ن�شر 

حلظات  وحتت�شن  به،  حتتفى  بل  الإن�شانى، 

�شعفه وحريته، وكاأنها التجلى الأعمق للذات 

فى  بالبكاء  اأح�����س  اأن  ميكن  ال��ل��وح��ة..  ف��ى 

جمروحة  بن�شوة  اأح�����س  واأن  ال��ل��ون،  خ�شرة 

خرب�شات  ف��ى  وم�����ش��روق��ة  من�شية  واأح����الم 

اخلطوط،  وت��ع��رج��ات  ومت���وج���ات  الأزرق، 

ه  وم�شوَّ وناق�س  هارب  بفرح  اأح�س  اأن  ميكن 

الأحمر على حافة  للون  املباغت  ال�شعود  فى 

فى  البهجة  بافتقاد  اأح�س  اأن  التكوين، ميكن 

اأح�س  اأن  ميكن  ال�شاجى،  ال��رم��ادى  ط��واي��ا 

بالزهد وال�شعور بعدم المتالء وال�شفاء  فى  

متعددة..  ب�شوائب  املخلوط  الأبي�س  حنايا 

احلياة  ب��رودة  على  بالتمرد  اأح�س  اأن  ميكن 

ونزقها  الفر�شاة  �شربات  توتر  فى  ال�شاكنة 

الالهث فوق ال�شطح.. اإنها اإذن دعوة للتاأمل، 

لكت�شاف الطاقة وحيوية اخلال�س املطمورتني 

فى النف�س الب�شرية، بعيًدا عن �شمم الداخل 

20واخلارج مًعا.
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كان ال�س�ؤال الأ�سا�سى الذى يراود اجلميع 

قبل بداية فعاليات الدورة ال�ساد�سة ملهرجان 

اأب�ظبّى ال�سينمائى التى ا�ستمرت من 11 اإىل 

اأكت�بر املا�سى: ما ه� �سكل هذه الدورة   20

فى ظل ت�ىل الفنان الإماراتى على اجلابرى 

ت�ساعدت  اأن  بعد  املهرجان،  مدير  مهمة 

العرتا�سات وال�سكاوى ب�سبب الأ�سل�ب الذى 

املهرجان  �سكارليت  بيرت  الأمريكى  به  اأدار 

خالل العامني املا�سيني.

ميتلك  املهرجان  هذا  اأن  بالذكر  جدير 

امل���ادى  امل�����س��ت���ى  ع��ل��ى  �سخمة  اإم��ك��ان��ي��ات 

ال�س�داء هى  الل�ؤل�ؤة  وتعترب ج�ائز  والإدارى 

اأكرب ج�ائز من الناحية املادية على م�ست�ى 

يك�ن  اأن  امل�ستغرب  كان من  ولذلك  العامل.. 

اإدارة  اأ�سل�ب  على  واعرتا�سات  �سكاوى  ثمة 

وه�  املا�سية  ال��دورات  لفعاليات  �سكارليت 

�سكل  لتعزيز  كبرية  اإمكانيات  له  خر  املُ�َسّ

ومكانة املهرجان عاًما بعد عام.

ت�ىل  وراء  احلقيقى  ال�سبب  اأن  ويبدو 

اأن يك�ن مهرجان الإمارة التى  اجلابرى ه� 

احلديثة  الإم��ارات��ي��ة  ال��دول��ة  عا�سمة  ��ل  ُت��ِثّ

اأغلب  مثل  اأنف�سهم  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  ي��د  ف��ى 

العامل..  ف��ى  ال��ك��ربى  الدولية  املهرجانات 

خ�س��سا بعد اأن ت�سرب الإماراتي�ن اخلربة 

ت على  التى ُنقَلت لهم عرب الأ�سماء التى مَرّ

اإدارة املهرجان والتى كان على راأ�سها الناقد 

امل�سرى الكبري �سمري فريد، اأحد امل�ؤ�س�سني 

امل�سرية  بالإعالمية  مروًرا  املهرجان،  لهذا 

ن�س�ى الروينى ثم الأمريكى بيرت �سكارليت، 

الدورة  لإدارة  اإم��ارات��ى  فنان  ت���ىل  لي�سبح 

ال�ساد�سة ه� النتيجة الأهم بالن�سبة لرتاكم 

الدورات ال�سابقة، وحتى يتمكن من البدء فى 

خ��ض معرتك ال�ساحة املهرجاناتية الدولية 

بكل م�ساقها ومتاعبها وعملها الدءوب.

خم�ض  م��ن  ظ��ب��ّى  اأب����  م��ه��رج��ان  يتك�ن 

جائزتني  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سا�سية  م�سابقات 

ُتنحان من هيئات دولية، الأوىل: هى احتاد 

النقاد الدوىل »الفيربي�سى«، والثانية: جائزة 

نيت باك »�سبكة ترويج ال�سينما الآ�سي�ية«.

م�سابقة  فهى:  اخلم�ض  امل�سابقات  اأم��ا 

فيلًما(،   15( الط�يلة  ال��روائ��ي��ة  الأف����الم 

اأو الثانى  وم�سابقة اآفاق جديدة للعمل الأول 

)15 فيلًما(، وم�سابقة الأفالم ال�ثائقية )13 

 28( الق�سرية  الأف���الم  وم�سابقة  فيلًما(، 

فيلًما(، وم�سابقة اأفالم من الإمارات.. وكلها 

م�سابقات دولية با�ستثناء م�سابقة اأفالم من 

تعنى  التى  املحلية  امل�سابقة  وهى  الإم���ارات 

ل�سناعة  والفنى  ال�سينمائى  التط�ر  بر�سد 

ال�سينما فى الإمارات ب�سكل تناف�سى.

ثمة  اخل��م�����ض  امل�����س��اب��ق��ات  ج��ان��ب  واإىل 

برامج م�ازية هى �سينما العامل والتى تعنى 

العاملية  الأف���الم  لأه��م  �سينمائية  بعرو�ض 

ومنها عرو�ض عاملية اأوىل وعرو�ض اأوىل فى 

منطقة ال�سرق الأو�سط اأو اخلليج.

وي���زي���د ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات ه����ذه ال�����دورة 

عرب  اجلزائر  ا�ستقالل  بخم�سينية  احتفالية 

عر�ض جمم�عة من اأهم الأفالم اجلزائرية 

اجلزائرية،  للث�رة  تعر�ست  التى  الدولية  اأو 

لل�سينما  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل��الم��ح  ��ل��ت  ���س��َكّ اأو 

خا�ض  احتفال  اإىل  بالإ�سافة  اجل��زائ��ري��ة، 

الأفالم  ب�سينما ك�ريا اجلن�بية، ثم عرو�ض 

ة التى �سهدت هذا العام  الكال�سيكية املرَمّ

عر�ض اأفالم: ع�سرين األف فر�سخ حتت املاء 

والرق�ض حتت املطر واأخرًيا، ل�ران�ض العرب 

الذى �سهد عر�سه اإقباًل �سخًما حيث جاءت 

 26 بزيادة  منه  ة  املرَمّ اجلديدة  الن�سخة 

دقيقة عن الن�سخة املعروفة والتى تعر�ض فى 

القن�ات التليفزي�نية.

اأم���ا ال��ت��ك��رمي��ات ف��ق��د ���س��ه��دت ال���دورة 

كل�ديا  العاملية  الفنانة  ت��ك��رمي  ال�ساد�سة 

بدر  �س��سن  امل�سرية  والفنانة  كارديناىل 

منهما  ل��ك��ٍل  وع��ر���ض  العمر،  فخر  بجائزة 

ُعِر�ض  حيث  املهرجان؛  برامج  داخ��ل  فيلم 

والظل«  »جيب�  اأفالمها  اأح��دث  لكارديناىل 

اأوليفريا  دى  مان�يل  الكبري  املخرج  اإخ��راج 

�سمن م�سابقة الأفالم الط�يلة، وقد ح�سرت 

عر�سه  فى  الفيلم  لتقدمي  بنف�سها  كل�ديا 

فيلم  عر�ض  كذلك  الأول،  اأو�سطى  ال�سرق 
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فى الدورة ال�ساد�سة ملهرجان اأبو ظبى ال�سينمائى

تعــــريب  املهـــــرجـــان  احـتفـااًل  بالســـينما
رامى عبد الرازق

تكرمي �سو�سن بدر
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»الأب�اب املغلقة« ل�س��سن بدر، اإخراج عاطف 

عرو�ض  ب��رن��ام��ج  �سمن   99 اإن��ت��اج  ح��ت��ات��ة 

خا�سة.

جلان الأ�سدقاء

ل ميكن اإغفال الدور امل�سرى الكبري اأو 

نه��ض  وراء  كانت  التى  امل�سرية  امل�ساهمة 

هذا املهرجان ال�ساب )�ست دورات فى عمر 

�ساًبا  ي��زال  ل  جتعله  �سينمائى  مهرجان  اأّى 

ويكت�سب  واخلطاأ،  ال�س�اب  جتاربه  حتتمل 

مغامراته  وتن�ع  خرباته  تراكم  من  ن�سجه 

الفنية وال�سينمائية(.

وراء  فريد  �سمري  امل�سرى  الناقد  ك��ان 

وه�  اأع���ام  �ستة  قبل  املهرجان  تاأ�سي�ض هذا 

وال�سينما  املهرجان  بني  ال�سلة  يك�سب  ما 

ف�سم  ال�سعب  من  ومتانة  ع�س�ية  امل�سرية 

مهرجان اأب� ظبّى، ونعنى بالأ�سدقاء املدل�ل 

ال�سلبى  امل��دل���ل  ولي�ض  للكلمة  الإي��ج��اب��ى 

الدورات  م��دار  فعلى  باملجامالت،  اخلا�ض 

اأن يقيم  اخلم�ض ال�سابقة ا�ستطاع املهرجان 

ال�سينمائيني  من  العديد  مع  متينة  عالقات 

ال��دول��ي��ني، ع��ل��ى اخ��ت��الف اأدواره������م عرب 

وعلى  الفعاليات..  خمتلف  فى  م�ساركاتهم 

اإ�سماعيل  املغربى  املخرج  كان  املثال  �سبيل 

امل��ه��رج��ان بفيلمه  ال��ف��روخ��ى م�����س��ارًك��ا ف��ى 

ال��دورة اخلام�سة، بينما  اأح��رار« فى  »رج��ال 

املنتج واملخرج الي�غ��سالفى �سيدومري ك�لر 

ك�ملبيا،  �سريك  الرائع،  بفيلمه  م�سارًكا  كان 

عام 2010 فى الدورة الرابعة.

الأف����الم  م�سابقة  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  وف���ى 

حممد  وال�سيناري�ست  املنتج  جند  ال�ثائقية 

ا مبرور  ازدادت جت��ذُرّ اأنها  �سك  ول  عراها، 

ال�قت.

وف���ى ال����دورة ال�����س��اد���س��ة ل ت��ك��اد تخل� 

م�ساركة  من  كرثتها  على  املهرجان  فعاليات 

م�سرية حقيقية ولي�ست �سرفية، وقد اأ�سرنا 

اإىل وج�د املمثلة امل�سرية �س��سن بدر كاإحدى 

مات فى املهرجان اإىل جانب الإيطالية  املكَرّ

كل�ديا كارديناىل.

الأف����الم  م�سابقة  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  وف���ى 

فريد  �سمري  ا�سم  يطالعنا  الط�يلة  الروائية 

املمثلة  رئ��ا���س��ة  حت��ت  حتكيم  جلنة  كع�س� 

ع�س�ية  جانب  اإىل  عزمى  �سبانة  الهندية 

واملخرجة  فروخى  اإ�سماعيل  املغربى  املخرج 

الإيرانية نيكى كرميى واملخرج الي�غ��سالفى 

اأ�سدقاء  م��ن  واأغلبهم  ك����لر..  20�سيدومري 
12

رب 
م

�س
دي

 -
ع 

�س
تا

ال
د 

د
لع

ا

لقطة من فيلم، عامل لي�س لنا، للمخرج مهدى فليفل

من فيلم املواطن خلالد النبوى

دنيا ماهر فى دور �سعاد – فيلم اخلروج للنهار



الت�سيلى  حفظى، وذلك حتت رئا�سة املخرج 

الكبري ميغيل ليتني الذى �سبق واأن كان رئي�ض 

الدوىل  الإ�سماعيلية  مهرجان  حتكيم  جلنة 

جانب  اإىل   ،2001 عام  الت�سجيلية  لالأفالم 

الذى  الكبري  الأثي�بى  املخرج  جرميا  هيلى 

لل�سينما  الأق�سر  مهرجان  العام  هذا  مه  كَرّ

ا  الأفريقية فى اأوىل دوراته فى م�سر، واأي�سً

املخرجة اجلزائرية ال�سابة �سافيناز ب��سبية 

فيلمها  م�سر  فى  م���ؤخ��ًرا  لها  ُع��ِر���ض  التى 

اخلام�سة  ال��دورة  فعاليات  �سمن  »الغ��ست�« 

لبان�راما الفيلم الأوروبى.

بجائزة  ف����ازت  ق��د  ���س��اف��ي��ن��از  وك��ان��ت 

اأف�سل خمرج عربى فى الدورة املا�سية عن 

ت�سند  الإدارة اجلديدة  »الغ��ست�« ما جعل 

لها مهمة امل�ساركة كع�س� فى جلنة التحكيم 

هذا العام.

الق�سرية  الأف����الم  حتكيم  جلنة  وف��ى 

جمدى  اأحمد  ال�ساب  امل�سرى  املخرج  جند 

بالكرمية«،  »كيكة  الق�سري  الفيلم  �ساحب 

كذلك ين�سم اإىل اأ�سماء امل�ساركني امل�سريني 

ع�سام  امل�سرى  الناقد  التحكيم  جلان  فى 

زكريا فى جلنة حتكيم الحتاد الدوىل لنقاد 

امل�ساركات  لت�سبح  »الفيربي�سى«،  ال�سينما 

امل�سرية اأربعة حمكمني من اأ�سل �سبع جلان 

تنح ج�ائز املهرجان.

م�سابقة  ع��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  م�سر  غ��اب��ت 

 15 ت�سم  ال��ت��ى  الط�يلة  ال��روائ��ي��ة  الأف���الم 

ثالثة  فى  العربية  امل�ساركة  وتثلت  فيلًما، 

اأفالم: اثنني من اجلزائر وهما »حراقة بل�ز« 

للمخرج اجلزائرى العائد بعد غياب م��سى 

بلحاج..  لر�سيد  اجل��زائ��ر«  و«عط�ر  ح��داد، 

ومن ت�ن�ض يع�د املخرج ن�رى اأب� زيد بفيلمه 

اأوىل..  عاملية  عرو�ض  وثالثة  »مامن�ت�ض«، 

وكال الفيلمني اجلزائرّى والت�ن�سى يتحدثان 

اليمينية  الإ�سالمية  ال��ت��ي��ارات  �سع�د  ع��ن 

املتطرفة، حيث يدور اجلزائرى عام 98 فى 

ذروة م�جة الإرهاب اجلهادى فى اجلزائر، 

التيار  �سيطرة  عن  فيتحدث  الت�ن�سى  اأم��ا 

ال�سلفى الرجعى على املجتمع الت�ن�سى عقب 

الث�رة من خالل ق�سية احلجاب.

اأحد  ج��دي��دة،  اآف���اق  م�سابقة  ف��ى  اأم���ا 

فى  ال�سينمائية  امل���اه��ب  اكت�ساف  مناجم 

تاأتى  اأن امل�ساركة امل�سرية  املهرجان، فنجد 

بفيلم »اخلروج للنهار« اأول الأفالم الروائية 

للمخرجة ال�سابة هالة لطفى وذلك من اأ�سل 

فى  امل�ساركة  الأف���الم  جملة  ه��ى  فيلًما   15

امل�سابقة هذا العام.

 وقد ح�سل الفيلم امل�سرى على جائزة 

اأف�سل خمرج من العامل العربى بالإ�سافة اإىل 

جائزة جلنة الفيربي�سى كاأف�سل فيلم م�سابقة 

اآفاق جديدة. وكان الفيلم قد ح�سل من قبل 

على، منحة �سند، التى يقدمها املهرجان قبل 

عامني لدعم الإنتاج والتم�يل وعاد فى هذه 

الدورة ليقتن�ض جائزة الإخراج عن جدارة.

واحد  ي�م  خالل  الفيلم  اأح��داث  وت��دور 

بقايا  من  م�سرية  اأ�سرة  معاناة  ح�ل  فقط 

الطبقة املت��سطة مع الفقر واملر�ض والعن��سة 

الثالثينية  الفتاة  �سعاد  �سخ�سية  خالل  من 

قا�سية  مدينة  فى  امل�سل�ل  اأباها  ترعى  التى 

كالقاهرة.

الأمريكى  الفيلم  اإغفال وج�د  ول ميكن 

»امل�اطن« اإخراج ال�س�رى �سام قا�سى والذى 

للممثل  ه�لي�د  فى  مطلقة  بط�لة  اأول  د  ُيَعّ

جزًءا  يعترب  وال��ذى  النب�ى  خالد  امل�سرى 

العام.  ه��ذا  امل�سرية  امل�ساركة  م��ن  ه��اًم��ا 

املهاجرين  معاناة  عن  �س�رة  الفيلم  ويقدم 

 ،9/11 بعد  فيما  الأمريكى  للمجتمع  العرب 

النب�ى،  اإبراهيم/خالد  من خالل �سخ�سية 

اأمريكا  اإىل  ي�سل  ال��ذى  اللبنانى  املهاجر 

التجارة  مركز  تفجريات  من  واحد  ي�م  قبل 

34
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ويتم  ال���س��ت��ب��اه،  دائ���رة  ف��ى  فيقع  ال��ع��امل��ى، 

القب�ض عليه وبعد خروجه من ال�سجن ي�اجه 

عن�سرية وتعنت املجتمع الأمريكى فى قب�ل 

واحل�س�ل  العمل  من  يتمكن  اأن  اإىل  الآخ��ر 

على اجلن�سية.

فرع  ف��ى  العربى  ال��ع��امل  م��ن  خم��رج  اأف�سل 

لقى  ق��د  الفيلم  وك��ان  ال�ثائقية.  الأف���الم 

ثالث  فى  الأول  عر�سه  عند  جيًدا  ا�ستقباًل 

ح��ال��ة من  الفيلم  وي��ق��دم  امل��ه��رج��ان،  اأي���ام 

الن��ستاليجا ال�سينمائية من خالل �سخ�سية 

اأحد  ثابت  ع��ادل  اب��ن  ثابت  حمم�د  امل����ؤرخ 

عهد  ف��ى  امل�سرى  امللكى  ال��ب��الط  اأع�����س��اء 

مادة  على  حمم�د  عرث  وكيف  ف��اروق،  امللك 

اإنتاجه  مَتّ  روائ��ى  لفيلم  اأر�سيفية  �سينمائية 

وت�س�يره وتثيله من قبل بع�ض اأفراد العائلة 

املالكة والبالط امللكى، وذلك قبل ث�رة ي�لي� 

م�سابهة  ���س���رة  اأم��ام��ن��ا  د  ليتج�َسّ  52 ع��ام 

لنهيار نظام مبارك قبل ث�رة 25 يناير من 

خالل الت�ازى فى القراءة التاريخية.

 بالإ�سافة اإىل »النفط والرمال«، قدمت 

فيلمها  فتحى  ���س��ف��اء  امل�����س��ري��ة  امل��خ��رج��ة 

م�سابقة  عن  غيابها  م�سر  ع��ست  وقد 

فى  فيلمني  ب�ج�د  الط�يلة  الروائية  الأفالم 

عن  »البحث  هما  ال�ثائقية  الأفالم  م�سابقة 

ل�ران  فيليب  للمخرجني  وال��رم��ال«  النفط 

��ا بجائزة  ووائ���ل ع��م��ر. وال��ل��ذان ف���ازا اأي�����سً

20
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خالد النبوى فى مهرجان اأبو ظبّى بفيلم اأمريكى - املواطن

من فيلم ملا �سفتك - اأح�سن فيلم عربى، م�سابقة اآفاق جديدة



 13 بني  من  وذل��ك  امل��اء«،  من  نقذ 
ُ
اأ »حممد 

فيلًما تثل ق�ام م�سابقة الأفالم ال�ثائقية فى 

تراجيديا  ح�ل  فكرته  وتتمح�ر  الدورة  هذه 

حممد  �سخ�سية  خالل  من  حقيقية  عائلية 

اأخ� املخرجة الذى اأ�سيب بالف�سل الكل�ى فى 

�سن الأربعني ب�سبب التل�ث فى م�سر.

وياأتي فيلم »بعد امل�قعة« ليمِثّل امل�ساركة 

امل�سرية فى ق�سم �سينما العامل على اعتباره 

من اأحدث ما اأنتجته ال�سينما امل�سرية، وكان 

قد �سبق اأن �سارك فى م�سابقة مهرجان كان 

فى دورته ال�سابقة، وياأتى بعد امل�قعة ليك�ن 

دولًيا  فيلًما   25 بني  ال�حيد  امل�سرى  الفيلم 

يعر�ض �سمن فعالية �سينما العامل.

الفيلم  كبري ح�ل خروج  لغط  ث��ري 
ُ
اأ وقد 

بهذه  الروائية  لالأفالم  الدولية  امل�سابقة  من 

الدورة بعد عر�سه التجارى فى م�سر، وقيل 

اأن �سبب العر�ض التجارى ه� قر�سنة  وقتها 

الفيلم، ولكن كان الفيلم قد �سبق و�سارك فى 

ورمبا  الأوروب��ي��ة  لل�سينما  الأق�سر  مهرجان 

كان هذا ال�سبب الرئي�سى وراء ا�ستبعاده.

للممثلة �س��سن بدر فى برنامج  وُعِر�ض 

املغلقة«  »الأب���اب  فيلمها  اخلا�سة  العرو�ض 

عام  اإنتاج  من  وه���  حتاتة  عاطف  للمخرج 

99، كذلك يعترب جزًءا من امل�ساركة امل�سرية 

ة وج�د النجم عمر  فى ق�سم الأفالم املرَمّ

ال�سريف فى بط�لة الفيلم الكال�سيكى الرائع 

ل�ران�ض العرب اإخراج ديفيد لني واإنتاج عام 

.1962

الروائية  الأف�����الم  م�����س��اب��ق��ة  ف���ى  اأم����ا 

فى  امل�سرية  امل�ساركة  فقد تثلت  الق�سرية 

فيلم »من اأجل نينا« للمخرج اأ�سامة ال�ردانى 

و«الريح ال�سرقية« اإخراج ه�سام بيزرى. 

اجلوائز

وقد ا�ستطاعت املخرجة الرتكية يي�سيم 

اأو�سطا اأوغل� اأن تنتزع جائزة الل�ؤل�ؤة ال�س�داء 

بفيلمها  وذلك  الط�يلة  الأف��الم  م�سابقة  فى 

وي���دور ح�ل  ب���ني«،  ب��ني  م��ا  »اأراف  �����اذ  الآَخّ

�ساب وفتاة يعي�سان حياة رتيبة جًدا كاأخ�ين 

حياتهما  ولكن  املدينة،  �س�احى  اإح��دى  فى 

تتغري عندما يقرر كل منهما اأن ي�سنع �سيًئا 

مة مع  خمتلًفا، فتت�رط الفتاة فى عالقة حمَرّ

بحملها،  يعلم  اأن  بعد  يرتكها  �ساحنة  �سائق 

ال�سريع  ال��رثاء  حتقيق  ال�ساب  يحاول  بينما 

لل�سجن  احل���ال  ب��ه  فينتهى  اجل��رمي��ة  ع��رب 

يحقق�ن  اللذين  للب�سر  م��ث��اًل  وي�سبحان 

عرب  العامل  هذا  حقيقة  ويدرك�ن  ال�سح�ة 

احلياة  �سرنقة  من  واخلروج  الرباءة  فقدان 

الرتيبة.

اخلا�سة  التحكيم  جل��ن��ة  ج��ائ��زة  اأم���ا 

مان�يل  اإخراج  والظل«  »جيب�  لفيلم  فُمِنحت 

دى اأوليفريا اأكرب خمرجى العامل �سًنا »104 

اأع���ام« الذى ل يزال ميار�ض الإخ��راج حتى 

الطمع  ح�ل  تدور  عائلية  درامية  وه�  الآن، 

تّيمة  خالل  من  الإن�سانى  والظلم  والأنانية 

التى  لأ�سرته  ط�يل  �سفر  بعد  العائد  الب��ن 

اأن ي�سرق  كانت تنتظره، فلم يكن منه �س�ى 

الأب ويهرب من جديد، ولكن الأب رغبة منه 

اأنه  يعرتف  الأم  م�ساعر  على  املحافظة  فى 

من �سرق املال كّى تظل ذكرى الإبن اأو ظالله 

بريئة بال �سيء يل�ثها.

فقد  زيد  اأب�  ن�رى  الت�ن�سى  املخرج  اأما 

فى  عربى  خمرج  اأف�سل  جائزة  على  ح�سل 

»ما  اجل���رىء  فيلمه  ع��ن  الط�يلة  الأف����الم 

�سع�د  ق�سية  فيه  يتناول  ال���ذى  من���ت�����ض«، 

التيار املت�سدد فى ت�ن�ض بعد الث�رة من خالل 

ب�سبب  حمجبة  اإحداهما  فتاتني  �سخ�سية 

اأهلها  اأزمة عاطفية، والأخرى يفر�ض عليها 

احلجاب بالق�ة بناء على طلب خطيبها الذى 

يرى اأن امل�ستقبل فى يد الإ�سالميني وبالتاىل 

ترف�ض  بينما  العام  اجل���  يجارى  اأن  يجب 

الفتاة اأن ترتدى احلجاب من اأجل امل�سلحة 

اأن  بعد  حجابها  الأخرى  وتخلع  ال�سخ�سية، 

36
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تتاأكد اأنها مل تكن ترتديه عن اقتناع.

ح�سل  فقد  مثل  اأف�����س��ل  ج��ائ��زة  اأم���ا 

برينال  غار�سيا  غايل  ال�ساب  الت�سيلى  عليها 

»ل«،  املهم  الت�ثيقى  الفيلم  ف��ى  دوره  ع��ن 

الأخ��رية من عمر  ال�سه�ر  تقدمي  يعيد  الذى 

�سقطت  التى  �سيلى  فى  بين��سيه  ديكتات�رية 

ب�سبب حملة اإعالمية ُتدَعى »ل« كان الهدف 

منها حتري�ض الناخبني على رف�ض التجديد 

لبين��سيه بعد 15 عاًما من احلكم ال�سم�ىل.

وفازت املمثلة الأملانية فرانزي�سكا بيرتى 

الفيلم  دورها فى  اأح�سن مثلة عن  بجائزة 

ًبا  مرَكّ دوًرا  قدمت  حيث  »خيانة«،  الرو�سى 

باكت�ساف  الفيلم  تبداأ  التعقيد لزوجة  �سديد 

ف��ى عالقة  ت��ت���رط  ث��م  ل��ه��ا،  خيانة زوج��ه��ا 

عاطفية مع زوج املراأة التى ي�ساجعها زوجها 

عائلية  تراجيديا  خ��الل  م��ن  ي��ق��دم  وال���ذى 

للمجتمع  واجتماعًيا  �سيا�سًيا  ت�سريًحا  ا  اأي�سً

بروفي�س�ر  �سخ�سية  عرب  احل��اىل  الإي��ران��ى 

لأمه،  ق�سرية  زي���ارة  ف��ى  العائد  اجلامعة 

وذات  حمرتمة  تبدو  التى  اأبيه  بعائلة  ف��اإذ 

ل جتريده من  �سمعة طيبة تتكاثر عليه اأن اأَجّ

الف�ساد  ومقاومة  البقاء  فيقرر  امل��ادى  اإرث��ه 

والعفن.

امل�سرية  املخرجة  ف�ز  اإىل  اأ�سرنا  وقد 

هالة لطفى بجائزة اأف�سل خمرج من العامل 

العربى فى نف�ض امل�سابقة.

وقد كان من الالفت اأن م�سر وفل�سطني 

املهرجان،  ج�ائز  اأهم  ح�سدت  قد  وت�ن�ض 

للفل�سطينى  لنا«  لي�ض  »عامل  فيلم  فاز  حيث 

وثائقّى  فيلم  اأح�سن  بجائزة  فليفل  مهدى 

مَتّ ت�س�يره داخل خميم عني احلل�ة  والذى 

�سديدة  اإن�سانية  جتربة  فى  وذل��ك  بلبنان، 

الرثاء تزج ما بني الذاتى املتمِثّل فى عالقة 

د واقع  املخرج باملخيم وامل��س�عى الذى يج�ِسّ

وجيل  العجائز  هى:  فل�سطينية  اأجيال  ثالثة 

ال��سط وال�سباب الفل�سطينى الذين عا�سروا 

النكبة واكت�وا بنار اللج�ء والبعد عن الأر�ض 

احتاد  بجائزة  الفيلم  ف��از  كذلك  وال���ط��ن. 

النقاد الدوىل »الفيربي�سى«، لي�سارك الفيلم 

النقاد  راأّى  فى  للنهار«  »اخل���روج  امل�سرى 

الأف��الم  مل�سابقتّى  فيلمني  اأف�سل  بك�نهما 

ال�ثائقية واأفالم اآفاق جديدة.

الت�ن�سى  ف���از  ع��رب��ى  فيلم  وك��اأف�����س��ل 

ال���ث��ائ��ق��ى »ي��ل��ع��ن ب��� ال��ف������س��ف��ات« اإخ���راج 

ا�ستخراج  ال  عَمّ معاناة  ح�ل  تليلى،  �سامى 

الف��سفات فى ت�ن�ض من ظروف قا�سية رغم 

تدعم  التى  الأ�سا�سية  امل��ادة  ينتج�ن  اأنهم 

القت�ساد الت�ن�سى.

وقد ذكرنا اأن م�سر فازت بجائزة اأف�سل 

النفط  عن  »البحث  فيلم  عن  عربى  خمرج 

لي�سبح  عمر،  ووائ��ل  ديب  لفيليب  والرمال« 

م�سر  عليها  ح�سلت  التى  اجل�ائز  جممل 

مينحها  جائزة   24 اأ�سل  من  ج�ائز  ث��الث 

املهرجان.

اأخ��رى  وت��ت��زوج م��رة  ال���زوج  اأن مي���ت  اإىل 

زوجها  كان  كما  زوجة خائنة تاًما  فت�سبح 

فى البداية وقد در�ست املمثلة اللغة الرو�سية 

لتتقن الدور وقدمت �سخ�سية مبالمح ثلجية 

لتنتقل  تتحرك بني مربعات �سطرجن احلياة 

من دور ال�سحية اإىل اجلالد.

اأما م�سابقة اآفاق جديدة فقد ملعت فيها 

اأ�سماء اآن مارى جا�سر املخرجة الفل�سطينية 

عربى،  فيلم  كاأح�سن  �سفتك«  »مل��ا  بفيلمها 

والذى تدور اأحداثه ح�ل طفل فل�سطينى عام 

ويريد  الالجئني  اأحد خميمات  يقيم فى   67

احلدود  من  الت�سلل  عرب  لفل�سطني  ال��ع���دة 

دون اأن يخ�سى اجلي��ض ول يراعى القرارات 

عليه  ح�سل  فقد  فيلم  اأف�سل  اأما  الدولية.. 

بخ�سى،  مل�سع�د  حمرتمة«  »عائلة  الإي��ران��ى 
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مل�سق فيلم البحث عن النفط والرمال

من الفيلم امل�سرى البحث عن النفط والرمال



�آالف  باري�س  »�أور�ساّى« فى  يجذب متحف 

جو  ف��ى  ل�ساعات  متتد  ط��و�ب��ر  ف��ى  �ملو�طنني 

م�سم�س �أو حتت �سيل ال ينقطع من �ملطر. فلقد 

�ل�سني  نهر  �سفاف  على  �لو�قع  �ملتحف  نظم 

ا ف�سلًيا �سيًقا حتت عنو�ن »�النطباعية  معر�سً

و�ملو�سة« بد�أ فى 25 �سبتمرب 2012 وينتهى فى 

20 يناير 2013.

هوؤالء �الآالف من �مل�ساهدين من �لفرن�سيني 

و�ل�سياح من كل �الأعمار و�النتماء�ت �الجتماعية 

ي�سدهم �لفن كالعادة ثم جاء مو�سوع �ملعر�س 

�أ�سبحت  فباري�س  �جلميع.  ف�سول  من  ليزيد 

على  �ملو�سة  عا�سمة  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  منذ 

�ل�سعيد �لعاملى.

ومن����ط �مل��اب�����س ف���ى جم��ت��م��ع م���ا يتغر 

بح�سب تطور �ملجتمع �القت�سادى و�الجتماعى 

و�ل��ث��ق��اف��ى. و�مل��و���س��ة ل��ي�����س��ت جم���رد �أزي����اء 

ف�سول  م��ن  ف�سل  ك��ل  ف��ى  متغرة  ب�سيحات 

وتاريخ  جمتمع  تاريخ  من  جزء  ولكنها  �ل�سنة، 

حياته  ومنط  �جتماعى  �سلوك  ومنط  مو�طنني 

�ملو�سة  و�لثقافة.  و�لرتفيه  �لعمل  بني  �ليومية 

كيف  �أو  لنف�سه  �الإن�سان  روؤية  ما  نحٍو  على  هى 

دها فى ملب�سه وفيما  يريد �أن ير�ه �الآخر ويج�َسّ

يقتنيه من �أثاث و�أ�سياء.

لوحات  �ختيار  على  �ملعر�س  �قت�سر  ولقد 

�أتباعها  ر���س��م  وك��ي��ف  �الن��ط��ب��اع��ي��ة  �مل��در���س��ة 

�إ�سهام �ملدر�سة  �أن  �ملو�طنني مباب�سهم برغم 

مو�سوع  من  كثًر�  �أو�سع  �لفن  فى  �النطباعية 

ال  مو�سوعات  لوحاتها  فى  لتناولها  �ملعر�س، 

ح�سر لها فاإن �هتمام �أكرب فنانى هذه �ملدر�سة 

�لثانى  �لن�سف  فى  للنظر  ملفًتا  كان  باملو�سة 

من �لقرن �لتا�سع ع�سر.

�ملنتمني  �لفنانني  كبار  معظم  �أنتج  فلقد 

لهذ� �لتيار �لفنى لوحات مبا�سرة حول �ملو�سة 

ممكًنا  ي�سبح  بحيث  مبا�سر  غ��ر  ب�سكل  �أو 

من  بد�ية  �لفرتة  تلك  والأزي��اء  ملاب�س  �لتاأريخ 

على  مبهر  ب�سكل  حافظت  �لتى  �للوحات  تلك 

�الأزياء«  »متحف  يعر�سها  �لتى  �مللب�س  �أمن��اط 

فى باري�س.

ا  ولقد مَتّ تنظيم �ملعر�س بحيث نرى عر�سً

ذ�تها،  )�لبدل(  و�حللل  �الأثو�ب  من  للماب�س 

�لتى قام كبار �لفنانني بر�سم �سخ�سيات تلب�سها 

فى لوحاتهم �سو�ء كانت �سخ�سيات حقيقية �أم 

غر حقيقية، بحيث نرى �لرد�ء �لفعلى و�للوحة 

ما  نقل  فى  �لفنان  �أمانة  مدى  لرنى  �ملناظرة 

�أ�سافه  وما  �خلا�سة  �لفنية  نظرته  عرب  ي��ر�ه 

�لفعلية  �لقيمة  تظهر  وهنا  جتديد.  من  للفن 

للفن ك�ساهد على ع�سر بدقة �للوحة فى �إظهار 

�أو  و�لطول  و�لتف�سيل  باللون  �ل��رد�ء  تفا�سيل 

من  هى  وهل  �الأقم�سة  نوع  ومعرفة  بل  �لق�سر 

�لقطن �أو �حلرير �أو �ملو�سلني ...

�ملحور  بح�سب  فنان  كل  �لنقاد  وي�سِنّف 

�لذى �سغله �أكرث من غره عند �إبد�ع لوحة تظهر 

�ملاب�س �لتى ترتديها �سخ�سيات �للوحة. فمثًا 

�إدجار ديجا )1834-1917( باعتباره  ي�سعون 

�أما  �سبغة حد�ثية  فى  و�لرجال  للن�ساء  ر��سًما 

كلود مونيه )1840-1926( فهو ر��سم لدغدغة 

 )1919-1841( ري��ن��و�ر  و�أوج�����س��ت  �لن�سيج 

كمن�سد �ملر�أة و�جلو �ملحيط بها.

ل �ملدر�سة �النطباعية حلظة تاريخية  وت�سِكّ

لها تفردها فى �لقرن �لتا�سع ع�سر، حيث كانت 

�لفن،  م��د�ر���س  م��ن  �الإر�دى  �خل���روج  حلظة 

�الأكادميية �لتقليدية �ل�سارمة فى ر�سم لوحة، 

�إذ كانت غالبية �للوحات م�ستمدة من مو�سوع 

تاريخى �أو من �الأ�ساطر �أو من �لتور�ة و�الأناجيل 

�إىل جانب �لطبيعة. فجاءت تلك �لثورة �لفنية 

حرية  وتطلق  �لفن  تاريخ  مع  قطيعة  لتحدث 

بدقة  باملحاكاة  ماير�ه  لي�س  ر�سم  فى  �لفنان 

فى  ير�ه  عما  للتعبر  ولكن  فوتوغر�فية  �سورة 

�حلياة �ليومية مز�وًجا بني �لو�قعية وما ي�سعر 

به �أمام م�سهد ما.

فهى  معنى  م��ن  �أك��رث  لها  هنا  فالو�قعية 

يتطابق  �أن  ال ميكن  بعد  ي��ر�ه عن  ما  �أن  تعنى 

فعلًيا  ال�ستحالته  �لروؤية  مو�سوع  تفا�سيل  مع 

�أن  تعنى  ثانية  ناحية  وم��ن  �مل��ج��ردة  بالعني 

�أمام  فعلًيا  حا�سًر�  �إال  هو  ما  �للوحات  متُثّل 

للذ�كرة  ي�سرتجعه  �أو  مبا�سرة  �لفنان  نظر 

هنا  تدخل  �ملخيلة  �أو  و�لتخيل  م�ساهدته.  بعد 
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حـــــــوار الفــــــــــن واألدب
م�صطفى نور الدين

عاملة فى �أتيليه حياكة – �إدجار ديجا  �إدجار ديجا )1834 – 1917(
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لت�سمح له برتكيز �مل�سهد فى جت�سيد �إح�سا�سه 

به وما يود �إظهاره ونقله كمحور للوحته. ولكن 

�أتباعه  ذلك �لنهج �جلديد مل يعف �لكثر من 

فى  �لتقليدى  �الأكادميى  بالنهج  �ال�ستعانة  من 

�الأبعاد  �أن  غر  �للوحة  مو�سوع  ملحور  �لر�سم 

تتمركز حول  ف��ى جت��دي��ده��م  �أدخ��ل��وه��ا  �ل��ت��ى 

و�لظل  بال�سوء  عاقتها  فى  �ملبتكرة  �الأل���و�ن 

و�النعكا�س بجانب �حلركة.

تلك  �أبدعتها  �لتى  �للوحات  ك��ل  فبتاأمل 

لوحة  كل  تفا�سيل  على  �لرتكيز  يلزم  �ملدر�سة 

�ل�سوء  �نعكا�س  تلك �خل�سو�سية فى  ملاحظة 

�لذى  �ملحيط  على  �أو  �ملاب�س  على  و�ل��ظ��ال 

ر�سمت �للوحه فيه باالإ�سافة ملاحظة ما ال يقل 

عن ذلك �أهمية ويتمثل فى ر�سم �سخ�سيات فى 

حالة حركة �أو و�سع مييل فيه على �سيء �أو ينزع 

�لتجديد  فهذ�  ذل��ك.  غر  �إىل  �سًر�  �أو  قفاًز� 

�ل�سعب  ملاب�س  �لغياب  هذ�  و�حلكام.  للملوك 

�ملو�سوع  لق�سر  نظًر�  �أمر طبيعى  بكل طبقاته 

بخا�سة فى �ملو�سة �لتى تخ�س فى ذلك �لوقت 

�لطبقات �ملرتفة.

خ�س�س  �ملدر�سة  تلك  �أتباع  من  فالكثر 

�لعديد من لوحاته للطبقات �ل�سعبية فى حياتهم 

خ�سو�سية  ت�سكل  مل  �لتى  باأزيائهم  �ليومية 

من  �الأر�ستقر�طية  مباب�س  مقارنة  وت��ف��رًد� 

�لرجال وب�سكل �أخ�س �لن�ساء. فلوحات �إدجار 

دوجا مثًا عندما ير�سم �أتيلييه �سناعة �ملاب�س 

ويظهر  �لثوب  بحياكة  تقوم  عاملة  ير�سم  فهو 

�لتى  باملاب�س  مقارنة  ماب�سها  تو��سع  منها 

نر�ها فى �للوحات �الأخرى �لتى ترتديها ن�ساء 

من �لطبقة �الأر�ستقر�طية �أو �لبورجو�زية.

فاللوحات �لتى تعر�س تبني �هتمام �لفنان 

من  بد�ية  �ل�سيد�ت  ماب�س  تفا�سيل  باإظهار 

فال�سوء  �سنعها،  ف��ى  �مل�ستخدمة  �الأقم�سة 

يظهر فى �لكثر من �للوحات ب�سرة من ترتديه 

من  �سنع  كان  �إذ�  ما  وتبني  �لثوب  �أكمام  عرب 

�ملتعلق  �جلانب  ياأتى  ثم  �ملو�سلني.  �أو  �حلرير 

�أى  وفى  وطوله  �لثوب«  »ق�سة  ونوع  بالتف�سيل 

�لرد�ء  منا�سبة  فلكل  �مل��ر�أة.  ترتديه  منا�سبة 

�لذى يخ�سها فهو يختلف فى �ل�سباح عنه فى 

�أن  لذلك  ي�ساف  �مل�ساء،  فى  وعنهما  �لظهرة 

�أى منا�سبة �سوف  ا فى  �أي�سً �لتنوع يخ�س  هذ� 

حلفلة  �أم  للنزهة  للذهاب  هو  فهل  ي�ستخدم 

لكل  �أن  �إذ  �الأوب���ر�؟  �أو  �مل�سرح  �إىل  �أو  ع�ساء 

و�لظال  ومتوجاتها  باالألو�ن  بالتاعب  �سمح 

متنوع  ب�سكل  �للوحة  من  بع�س  على  و�سقوطها 

مينحها حياة �أّى �قرت�ب �لر�سم مما هو طبيعى 

فى م�سهد �جتماعى حّى.

وبطبيعة �حلال ال ميكن و�سع كل �ملنتمني 

لهذ� �لنهج حتت تلك �ملدر�سة على قدر �مل�ساو�ة 

�سمة  جتمعهم  ول��ك��ن  �لفنى،  �ل��ك��م  حيث  م��ن 

م�سرتكة وهى �سهولة قر�ءة لوحاتهم.

فتلك �للوحات هنا فى �ملعر�س هى م�ساهد 

للحياة �ليومية فى تعددها وتنوعها، هى لوحات 

من  للحظة  وتاأريًخا  �ملجتمع  حال  بدقة  تعك�س 

�ملدر�سة  ت�سنيف  ميكن  ال  �إن��ه  غر  حلظاته. 

طبقًيا باأنها مر�آة لاأر�ستقر�طية و�لبورجو�زية 

فح�سب؛ الأنه ال يوجد من بني �للوحات �ملعرو�سة 

ما يظهر ماب�س �ل�سعب بطبقاته �ملختلفة و�إمنا 

20هذ� �لو�سط من �الأثرياء و�الأمر�ء دون �لتعر�س 
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�ل�شاعر و�لكاتب �أبولينري

�أ�شرة –  فريدريك بازيل  فريدريك بازيل )1841 – 1870(

 مد�م لوى جو�شيم جودبري – كلود مونيه

مونيه يفتنه �ل�شوء ويتتبعه 

كظله فى كل لوحاته

جان بريو – بوتريه بري�شتهلقاء �لأر�شتقر�طية فى �شهرة م�شائية – جان بريو



ا �لثوب �خلا�س بها. منا�سبة �أي�سً

كلمة  بذكر  �أنه  تنفى  �ملعرو�سة  و�للوحات 

يك�سف  فالو�قع  �لن�ساء  للذهن  يتبادر  مو�سة 

�أنه كان للرجال حظهم فى عامل �الأزياء. فهم 

وتتميز  متنوعة  باأزياء  �للوحات  فى  يظهرون 

رباط  من  �لتفا�سيل  بكل  وعناية  بالغة  باأناقة، 

�لعنق للحذ�ء و�لقبعة و�لع�سا... وفى ظل هذ� 

�الهتمام باملظهر جتَلّت ظاهرة ما يطلق عليهم 

حلد  تاأنقه  فى  �ملبالغ  �ل�سخ�س  �أى  »�لد�ندى« 

روؤية نف�سه فى ملب�سه كجوهر ل�سخ�سيته. ولقد 

�لرجال  ماب�س  مو�سة  �لفرتة  تلك  فى  �سادت 

�لرجال  وك��اأن  �الأن��اق��ة  على  كعامة  �ل�سود�ء 

�ختارو� �الكتفاء بالوجود كخلفية قامتة وتركو� 

�أو  �لفر��سات  مثل  لي�سبحن  للن�ساء  �الأل���و�ن 

�لزهور. 

من  جعل  �ملاب�س  فى  �لو��سع  �لتنوع  هذ� 

�لفنان �لت�سكيلى ماحًظا و�ساهًد� على �حلياة 

�ليومية وكذلك خبر حياكة قبل �أن يج�سد على 

�للوحة مو�سوعها.

وميكن �لقول دون مبالغة �أن �للوحات �لتى 

�ملدر�سة �النطباعية  من  �لفنانني  كبار  �أبدعها 

فن فى متناول �جلميع، مبعنى �أنه لي�س بحاجة 

لفك رموز ملحاولة �لك�سف عما يق�سده �لفنان 

ولكنه ت�سوير لو�سعية جمتمع. لوحات متنحنا 

�ل��و�ق��ع �مل��ع��ا���س ك��م��ا ل��و ك��ان��ت ك��ت��اب��ات عامل 

فقط  و�الأزي��اء  �ملاب�س  فلي�ست  �أنرثوبولوجيا. 

و�أمناطها  �الأح��ذي��ة  م��ن  �لتفا�سيل  ك��ل  و�إمن���ا 

و�ملظات  �ل��ي��د  و�سنط  �لقفاز  �إىل  و�أل��و�ن��ه��ا 

�أمناط  ذل��ك  لكل  ي�ساف  و�حللقان.  و�لعقود 

كنمط  باالأناقة  و�عتز�زه  �ملجتمع  فى  �ل�سلوك 

حياة وتعبر وجت�سيد الأحد �أبعاد �لثقافة.

فمن �الأمثلة �لتى تعك�س هذ� �لبعد �لثقافى 

�لقبعات،  �ل�سو�ء  على  و�لن�ساء  �لرجال  �رتد�ء 

تنتمى  �سيدة  لكل  �إجبارية  كانت  �لن�ساء  فقبعة 

فروؤية  �لبورجو�زية  �أو  �الأر�ستقر�طية  للطبقة 

�سعر �ملر�أة كان حكًر� على �لزوج فح�سب، وفى 

�ملجتمع عليها و�سع قبعة فى جمتمع �ل�سهر�ت 

و�الأوبر� وغر ذلك.

ب�سرعة  للمر�أة  �لو�سع �خلانق  وتطور هذ� 

ب��اب��ت��د�ع �أن����و�ع م��ن �ل��ق��ب��ع��ات ال ت��ك��اد تخفى 

خيالية  وحيل  بالغة  باأناقة  تتميز  ولكن  �ل�سعر 

فى  و���س��ع  �لقبعات  بع�س  �أن  ل��درج��ة  و�سلت 

�لتحايل  مت  �أى  وم��اء.  زهور  به  �إ�سي�س  قمتها 

ل�سعرها  �حل��ري��ة  بع�س  ل��رتك  �مل���ر�أة  لتحرير 

تده�س  و�لغر�بة،  �البتكار  فى  متفردة  بقبعات 

ب�سحبتها  �ل��ذى  �لرجل  وي�سعد  �لنظر  وتلفت 

مبجاورتها.

و�لرجل  و�ملطربة  �ملو�سيقى  هى  ف��امل��ر�أة 

�مل�ساحب لها كخلفية باأناقته فى زيه هو �الآخر 

بال�سر  �لذى يفتخر  �مل�سهد و�ملوكب  ولكن هى 

فيه وهى �لبوؤرة وحمط �الأنظار.

�أدخ����ل �ل��ف��ن��ان��ون م��ن �الن��ط��ب��اع��ي��ني فى 

�سبقهم  عمن  خمتلًفا  �أ�سلوًبا  �للوحات  ر�سم 

فى  معهودة  غر  �أل��و�ن  �بتد�ع  فى  ا  وخ�سو�سً

�الألو�ن  ه��ذه  ومنح  ولاأ�سياء  للطبيعة  �لنظر 

بريًقا وملعاًنا بطبقات متجاورة من �للون دون �أن 

وي�ساف  تتابع.  �أمو�ج  وكاأنها  باالن�سياب  تت�سم 

ر�سم  جتديدهم  بني  من  قوله  �سبق  كما  لذلك 

لبع�س �ل�سخ�سيات فى حلظة حركة ولي�س فى 

�لر�سم  متنح  حركة  وه��ى  كتمثال  ثبات  حالة 

متوًجا للج�سد وللماب�س ب�سكل طبيعى وت�سمح 

باإ�سفاء درجات متنوعة لاألو�ن و�لظال.

و�ملاحظ هو �أن كل كبار �لكَتّاب �لفرن�سيني 

كانت  و�إن  م��ك��ان��ة  �مل��و���س��ة  ل��ظ��اه��رة  �أع��ط��و� 

ماب�س  لو�سف  �لرو�ئية  �أعمالهم  فى  متفاوتة 

وفلوبر  بلز�ك  عند  ذلك  جند  �سخ�سياتهم. 

وزوال وموبا�سان وغرهم. بل بلغت �ملو�سة مرتبة 

متخ�س�سة  جم��ات  ���س��دور  ف��ى  �الأهمية  م��ن 

�لكبر  �لفرن�سى  �ل�ساعر  تاأ�سي�س  �مللفت  ومن 

�إ�ستيفان ماالرميه )1842-1898( ملجلة با�سم  

»�آخر مو�سة« �لتى كان يكتب كل مقاالتها بنف�سه 

حتت �أ�سماء م�ستعارة.

�آخر  بعد  له  باملو�سة  �الأدب��اء  �هتمام  كان 

تعك�س  فاملو�سة  �لفن.  لوحات  �لكتابة عن  غر 

�لفرد  م�ستوى  ع��ل��ى  �ج��ت��م��اع��ى  ���س��ل��وك  من��ط 

ويتغر  �إليها،  ينتمى  �لتى  �الجتماعية  و�لطبقة 

هذ� �لنمط مع ف�سول �ل�سنة ومن �سنة الأخرى. 

يقول �ل�ساعر ماالرميه فى هذ� �ل�ساأن : »تاأخر 

�لوقت للحديث عن مو�سة �ل�سيف ومن �ملبكر 

�لتعر�س ملو�سة �ل�ستاء«.

فالقرن �لتا�سع ع�سر �سهد تقلًبا �سريًعا فى 

�ملاب�س.  �رت��د�ء  طريقة  فى  �ملو�طنني  ذ�ئقة 

تظهره  �لتغر  موجات  متابعة  فى  و�الختاف 

من  لتج�سد  �الأدبية  و�الأعمال  �لفنية  �للوحات 
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باري�س  بني  و�لتباين  �لطبقى  �لتباين  ناحية 

�أ�سطورة »�ملر�أة  و�ملقاطعات �لفرن�سية فتت�سكل 

غر  مو�جهة  فى  لاأناقة  كنموذج  �لباري�سية« 

هذ�  �متاك  على  �لقادر�ت  غر  �لباري�سيات 

وك���اأن  و�ل��ت��زي��ن  �للب�س  ف��ى  �حل�����س �جل��م��اىل 

عن  مييزهم  ور�ث��ًي��ا  �أ���س��ًا  ب��اري�����س  لقاطنى 

�لتى جت�سد  �للوحات  �أ�سهر  �ل�سعب. فمن  بقية 

بعنو�ن:  مانية  �إدو�ر  ل��وح��ة  �الأ���س��ط��ورة  تلك 

هى  م�سجلة  ماركة  �أم��ام  فكاأننا  »�لباري�سية«. 

حكر على �سكان �لعا�سمة.

�لتعلق مبتابعة  وهناك بعد نف�سى فى هذ� 

جانبها  ف���ى  ب���ال���ذ�ت  و�الإح�����س��ا���س  �مل��و���س��ة 

موبا�سان  دو  جى  �لكبر  فالكاتب  �لرنج�سّى. 

يج�سد  »�ل��ربي��ق«  ق�سة  ف��ى   )1899-1850(

�سيدة  ل�سخ�سية  �لو�سف  ذ�ك  فى  �لبعد  هذ� 

رد�ئها  فوق  عنقها،  حول  »ربطته  عقًد�:  تلب�س 

ذو �لرقبة وظلت �أمام نف�سها فى حالة �ن�سر�ح 

ثمل.«

لوحة  فى  �حل��ال  هى  مثلما  لوحاتهم  �لفنانني 

رو�ية  من  ��ستلهمها  �لتى  مانية  الإدو�ر  »نانا« 

�لعنو�ن  نف�س  حتمل  �لتى  زوال  �إم��ي��ل  �لكاتب 

نرى  �للوحة  ففى  هوى.  فتاة  �سخ�سية  لي�سور 

رجل  �إليها  ينظر  بينما  باملاكياج  تتزين  »نانا« 

ا ج�سدها. من خلفها متفح�سً

ولل�ساعر و�لكاتب �لفرن�سى جيوم �أبولينر 

)1880-1918( كتابات غزيرة تابع فيها حركة 

�لفن �لت�سكيلى و�لنحت و�أعمال مئات �لفنانني 

1918، فكتب حول �النطباعية  و   1902 ما بني 

»�إن  ودوره:  �سيز�ن  ب��ول  عن  قائًا   1910 فى 

لوحاته،  فى  متناهية  بب�ساطة  يتمتع  �سيز�ن 

يركز  جعله  �لطبيعة  على  باال�ستناد  فر�سمه 

لت�سبح  لانطباعية  دفعه  درجة  �إىل  عبقريته 

فن فكر وثقافة«.

بوى  مي�سيل  �لت�سكيلى  �لفن  ناقد  ويقول 

فى كتابه »�آخر �أو�ساع �لر�سم« فى 1911: »�إن 

ال  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  فى  �لكبار  �لفنانني  كل 

ميثلون �لفن �لكا�سيكى.. �إن �لر�سامني �جلدد 

و� �لقو�عد وقلبوها للعثور على قو�نني �لفن  هُزّ

من جديد«.

�حلركة  د�خل  فى  �إذن  �لف�سل  فا ميكن 

�الأدباء  �لوقت بني  �لثقافية �لفرن�سية فى ذلك 

�أبولينر  ك��ان  �إذ  �لت�سكيلى  و�لفن  و�ل�سعر�ء 

»ماتي�س«  من  كل  فن  عن  د�ف��ع  من  �أو�ئ��ل  من 

و«بيكا�سو« وهما يخطو�ن �أول خطو�تهما �لفنية 

بتقاليد  لوحاتهما  فى  �حلائط  عر�س  �ساربني 

�آخر  ومتابعة  بها  و�لتعلق  �ملو�سة  وتك�سف 

�ل�سورة  على  باحلفاظ  �الهتمام  �سيحاتها، 

م���ن عامات  و�ع��ت��ب��اره��ا ع��ام��ة  �ل��ط��ب��ق��ي��ة 

رد�ء  فارتد�ء  �ل�سخ�سية.  متيز  �لتى  �حلد�ثة 

ل�سيدة  ا  خ�سي�سً تف�سيله  مت  �سيحة  ب��اآخ��ر 

و�إن  حتى  �لن�ساء  ب��ني  متيزها  مينحها  م��ا، 

اقة فى  قلدها �لغر فيما بعد، فاإنها تظل �ل�سَبّ

�جللّى  �لت�سابق  هذ�  تظهر  و�للوحات  �رتد�ئه. 

يرتاده  �جتماعى  حفل  فى  �ملاب�س  تنوع  فى 

�أفر�د �لطبقتني �الأر�ستقر�طية و�لبورجو�زية. 

باجلانب  �لفنانني  مثل  �الأدب��اء  �هتم  ولقد 

من  �أعمالهم  �سخ�سيات  تكن  ومل  �لطبقى 

�ملجوهر�ت  وي�سعون  �الأزي���اء  �أح��دث  ي��رت��دون 

�لتى  �لعاملة  �لطبقات  ا  �أي�سً و�إمن��ا  و�لعطور 

تقوم بالعمل لت�سنيعها تلك �ل�سلع �لتى ر�جت 

وكانت بد�يات �ملجتمع �ال�ستهاكى.

ا،  �أي�سً جدلية  و�لفن  �الأدب  بني  فالعاقة 

بع�س  ��ستلهم  �ل���رو�ي���ات  �سخ�سيات  ف��م��ن 
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�سارمة فى �حلكم على �الإبد�ع �لفنى. 

زوال   �إم��ي��ل  �لكبر  �ل��ك��ات��ب  تعر�س  ول��ق��د 

الأنه  بها  يعمل  ك��ان  �لتى  �جلريدة  من  للطرد 

يك�سف  وه��ذ�  مانية.  �إدو�ر  لوحات  عن  د�ف��ع 

بحاجة  بالفر�ساة  ير�سمون  من  �أن  �أى حد  �إىل 

ملن يد�فع عن حرية �إبد�عهم من قبل �أ�سحاب 

�لقلم.

�أوج�ست  حول  ا  �أي�سً زوال  �إميل  كتب  ولقد 

»�إنها  ق��ائ��ًا:  »ل��ي��ز«  ل��وح��ة  على  فعلق  ري��ن��و�ر 

ع�سيقاتنا  �إح��دى  ب��االأح��رى  �أو  ن�سائنا  �إح��دى 

ر�سمت بتنوع ثرى وبحث موفق عما هو حديث 

بعد  حار  جو  فى  �للدن  بج�سدها  تتمايل  فهى 

�لد�نتيل  من  مبظلة  وجهها  وحتمى  �لظهرة 

�الأ�سود. و�أجمل من ب�سمتها و�أجمل من كل كلمة 

ترتديه  �ل��ذى  �لب�سيط  �الأبي�س  �ملو�سلني  رد�ء 

ويحكى ما �لذى �سيحدث بعد تلك �لنزهة فهو 

�إما قهوة حتت�سى و�سط �لطبيعة �أو حفلة ر�ق�سة 

�أو مطعم فاخر«.

»هذ�  مونية:  كلود  ب�ساأن  زوال  �إميل  ويقول 

يحب  �إن��ه  ع�سرنا.  ل��ن  م��ن  ر�سع  �ل�سخ�س 

ن�ساءنا ومظاتهن وقفاز�تهن ومناديلهن وحتى 

كل  يحب  �أنوفهن..  وبودرة  �مل�ستعارة  �سعورهن 

ما يجعلهن بنات ح�سارتنا«.

�لن�ساء«  �سعادة  �أج��ل  »من  زوال  رو�ي��ة  فى 

�ل�سفحات  ط��و�ل  باملو�سة  �النبهار  هذ�  جند 

�لباري�سية  �ملحات  �لن�ساء فى  لو�سف ماب�س 

�لكربى .. و�سف ملا نر�ه فى لوحات �النطباعيني 

و�لفن  �الأدب  بني  متو��سًا  حو�ًر�  هناك  وكاأن 

�لت�سكيلى.

ويحدد �إميل زوال موقفه من �لفن فى جتليه 

للدفاع  بحاجة  »ل�ست  بقوله:  �النطباعيني  عند 

عن مو�سوعات حديثة. فهذه �لق�سية �نت�سرت 

ت�سجيع  �سرورة  هى  �مل�ساألة  بعيد.  زم��ن  منذ 

كما  لوحاتهم  على  �إنتاجنا  �إع��ادة  على  فنانينا 

نحن عليه ببدلنا وبعاد�تنا«.

�النطباعية  حول  متما�سكة  روؤي��ة  ولبلورة 

ولذ�  �ملهنة  ذ�ت  وم��ن  �خل��ربة  �أه��ل  ر�أى  يلزم 

تعترب �سهادة فنان حول �لفن وتطوره ونظرياته 

�ل�سهاد�ت �ملفيدة الأنها تك�سف عن فل�سفة  من 

بني  فمن  نف�سه.  �الآن  ف��ى  ومو�سوعية  ذ�ت��ي��ة 

�ل�سهاد�ت �ملهمة كتابات �لفنان �لت�سكيلى �لكبر 

فرنان ليجيه )1881- 1955( �لتى مت جمعها 

و�سدرت بعنو�ن »وظائف �لر�سم« )1965(. �إذ 

�ل�سوؤ�ل �جلوهرى: ما �لذى  يطرح ويجيب عن 

�النطباعية:  يخ�س  فيما  ويقول  لوحة؟  متثله 

يتمثل فى  �لفنية  تاريخ �حلركة  باأن دورها فى 

تخليها عن �لقو�عد �لتى �سادت قبلها وفى كل 

�لذى  �ل�سيء  قد�سية  عن  �لتخلى  �أى  �لع�سور. 

ل مو�سوع �للوحة و�عتباره مو�سوًعا ن�سبًيا  ي�سِكّ

ولي�س مطلًقا.

�للوحة  تكون  ب��اأن  �الل��ت��ز�م  ع��ن  و�لتخلى 

ملتزمة بوجود خطوط و�أ�سكال و�ألو�ن، فال�سيء 

لدى �النطباعية �أًيا كان لي�س هو مو�سوع �للوحة 

�جل��وه��رى و�إمن���ا �الأل����و�ن ف��ى ع��اق��ة ك��ل لون 

باالآخر هو �ملعيار �الأ�سا�سي.

وي�سيف باأن �سيز�ن بلغ فى تاريخ �لفن ذ�ت 

�سنو�ت،  بعدة  قبله  مانية  حققها  �لتى  �ملكانة 

فهما فنانا مرحلة �نتقالية، �إذ �إن مانية ببحثه 

وبح�سا�سيته ترك بالتدريج �لطرق �لتى �تبعها 

يعترب  �لتى  �النطباعية  �إىل  لي�سل  �سبقه  من 

دون �أدنى �سك �أكرب �ملبدعني فيها«.
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�لثوب �لذى ترتديه �شيدة فى �حلديقة – 

لوحة لألبري بارمتوىل

�شيدة فى �حلديقة – �ألبري بارمتوىل

�ألبري بارمتوىل )1848 – 1928(

�إميل زول )1840 – 1902(جى دى موبا�شان �ل�شاعر �لكبري �شارل بودلري �لفنان �لكبري فرنان ليجيه
�ل�شاعر �لكبري 

��شتيفان فالرميه
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�ملدر�سة  من  ر�سام  يعنيه  ما  باأن  وي�سيف 

فى  حمر�ء  تفاحة  بها  ر�سم  بلوحة  �النطباعية 

طبق �أزرق لي�س ال �لتفاحة وال �لطبق ومطابقة 

�أى منهما لتفاحة حقيقية �أو لطبق و�إمنا �لعاقة 

بني �للونني �الأحمر و�الأزرق.

فاللون ومتوجه و�الإ�ساءة و�نعكا�س �ل�سوء 

و�أدى  �لفنان.  �ساغل  هى  �ملختلفة  درجاته  فى 

هذ� �لتجديد �إىل �لتخلى عن حماكاة �لطبيعة 

هى  فاللوحة  و�ل�سكل  �خلطوط  عن  و�لتخلى 

�الألو�ن �أواًل. وكل حماكاة فى لوحات �النطباعية 

حتدث فقط لتج�سيد مو�سوع �للوحة.

�لروؤية  مفهوم  ينتهى  �النطباعية  فمع 

ويوؤكد  �لت�سور.  و�قعية  مرحلة  وتبد�أ  �لو�قعية 

���س��ي��ز�ن ه���ذه �ل��ف��ك��رة ب��ق��ول��ه: »�ل��ر���س��م على 

ر�سم  �النطباعني  من  لفنان  يعنى  ال  �لطبيعة 

�ل�سيء ولكن جت�سيد م�ساعر«. 

 )1867  -1821( ب��ودل��ر  ���س��ارل  وذه���ب 

�أبعد من جمرد �لتطرق �سريًعا للفن �لت�سكيلى. 

فربغم �أنه يعد فى �ملقام �الأول من �أكرب �ل�سعر�ء 

ا من �أكرب �لنقاد ومن  فا يجب ن�سيان �أنه �أي�سً

هنا حماولته �مل�ساهمة فى بلورة نظرية فى علم 

»غر�ئب  �لنظرية  كتاباته  �أه��م  ومن  �جلمال، 

�حلياة  و«ر�سام  �لرومان�سي«  و«�لفن  جمالية« 

�حلديثة«.

ما له من داللة �أن بودلر �أطلق على نظريته 

»مابعد �لو�قعية«، هذ� �الختيار �لو��سح لذلك 

�لفن  بحركة  �لفعلى  �الع��رت�ف  �سكل  �ملفهوم 

�لتى مثلها تيار �النطباعية �لذى هدم بلوحاته 

عاقته بالو�قعية �لتى �سادت �لفن حتى ما قبل 

تلك  �أن  �إىل  �الإ�سارة  �لتيار. وجتدر  ظهور هذ� 

لقلب  �سعت  وجماعية  مت�سقة  فنية  حركة  �أول 

و�ع،  ب�سكل  �لكا�سيكى  �الأكادميى  �لفن  قو�عد 

�أتباعه  ل��دى  و��سح  نظرى  موقف  من  وبد�ية 

و�سعهم  ب�سعوبة  ذلك  بعد  �سيلحق  ما  برغم 

للتطور  نتيجة  �لتيار  ذ�ت  فى  بعد  فيما  جميًعا 

�آخر.  تيار  فى  وت�سنيفهم  لبع�سهم  �ل�سخ�سى 

وفتحت  ث��ورة  كانت  باأنها  �حل�سم  ميكن  ولكن 

�لباب لكل ما �سيحدث بعد ذلك من تطور فى 

�لفن �لت�سكيلى حتى �الآن.

�لفل�سفية  هيجل  روؤي��ة  مع  بودلر  يختلف 

�لفن  دور  »�إن  ب���ودل���ر:  ف��ب��ح�����س��ب  ل��ل��ف��ن، 

هو  خماطبة �مل�ساعر و�حللم ولي�س �لعقل«.

ففى مقاله �لطويل »ر�سام �حلياة �حلديثة« 

عر�س  ي��و����س��ل   ،1863 ع��ام  ف��ى  كتبه  �ل���ذى 

�لفنان. فالفنان يحاول عرب �ملو�سة �لتو�سل ملا 

هو �سعرّى فيما هو تاريخى و��ستخا�س �خلالد 

من �لعابر. 

�أًي��ا كانت  �إن��ه  �ل��ق��ول:  وف��ى �خلتام ميكن 

�لنظرية �لتى يطبقها �لفنان �لت�سكيلى فاإن ما 

تق�سر  �أو  تطول  تاريخية  حلظة  يعك�س  يبدعه 

عا�س  �لذى  �لع�سر  مامح  من  �لبع�س  تعك�س 

فيه وكيف ر�أى هذ� �لع�سر، هذ� �ملوقف يتج�سد 

يريد  وما  �لفنان  بح�سب  تختلف  جماليات  فى 

يذهب  �أو  كلمة  �لعامل  فى  ليقول  عنه  �لتعبر 

لعامل من �لت�سور�ت خللق عامل �آخر على هو�ه، 

من  وتغرها  طريقها  تو��سل  فهى  �ملو�سة  �أما 

�ليوم  بها  وتن�سغل  الآخ��ر  بلد  ومن  الآخ��ر  ف�سل 

�أن  �لقول:  بل ميكن  و��سعة.  �جتماعية  طبقات 

بع�س �سيحات �ملو�سة يرى �لبع�س فيها عامة 

�لطبقى  �أو  �الجتماعى  �النتماء  عامات  من 

بجانب متايز �الأجيال.

نظريته �جلمالية فى �لفن �لت�سكيلى.

وملخ�س �الأفكار �الأ�سا�سية لل�ساعر تتمركز 

فى �ن�سغاله �أ�سا�ًسا بالفن �لت�سكيلى �لذى يعرب 

يجحد  وال  �حلا�سر،  فى  �ل�سلوك  �أمن��اط  عن 

�لكا�سيكى  �لفن  ب��ه  �أ�سهم  م��ا  قيمة  ب��ودل��ر 

الأنه كان ميثل حا�سر من �أبدعوه غر �إنه يلزم 

فن  يوجد  �ملعا�س  �حلا�سر  ف��ى  ب��اأن��ه  �الإق���ر�ر 

معا�سر له جمالياته �لتى تت�سق مع مطالب من 

يحيون فى �ملجتمع فى ذ�ك �حلا�سر.

وي�سيف: �أن �أهمية �لفن �الآن ككل وقت هى 

فى �إنه عندما يبدع �الإن�سان ما هو جميل فاإنه 

يوؤثر فيه وينطبع على منط حياته و�سلوكه.

كما  هى  �إليها  بودلر  �سعى  �لتى  فالغاية 

يقول: »بلورة نظرية عقانية وتاريخية للجمال. 

ن��ظ��ري��ة ت��خ��ال��ف ن��ظ��ري��ة �جل��م��ال �الأح���ادي���ة 

وبعد  خالد  له بعد  جميل  ه��و  فما  و�ملطلقة. 

و�ملو�سة  �لع�سر  على  ي�ستمل  و�الأخر  عار�س. 

�لروؤية  فى  فاالزدو�جية  و�لعاطفة.  و�الأخ��اق 

نتاج �زدو�جية �الإن�سان ذ�ته«.

�سيء  عن  بودلر  بح�سب  يبحث  فالفنان 

�لكلمة ال  تلك  �أن  ت�سميته باحلد�ثة غر  ميكن 

عنه  يبحث  عما  بدقة  ة  معرِبّ نظره  فى  تعترب 
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�أوج�شت رينو�ر )1841 – 1919(

رق�س فى �ملدينة – �أوج�شت رينو�ر

ليز – �أوج�شت رينو�ر



حممد التداوى

»حترير« إميا فيتيللى.. وتصحيح املفاهيم

دوائ��ر  بع�ض  وبفعل  ط���وال  ���س��ن��وات  ع��ر 

الإعالم الغربية املغر�سة، تكونت لدى البع�ض فى 

ال�سارع الغربى جمموعة من املفاهيم املغلوطة 

التى ت�سيئ لل�سعوب العربية والإ�سالمية.. هذه 

تنتهى  ول  والإره��اب،  بالهمجية  تبداأ  املفاهيم 

بركوب اجلمال والعي�ض فى اأكواخ!!.

ا  وخ�سو�سً العربى  الربيع  ث��ورات  وج��اءت 

فى م�سر وتون�ض لتلقى ال�سوء على هذه املناطق 

ذات ال�سورة النمطية فى ذهن املواطن الغربى، 

ليكت�سف الكثري من احلقائق، ويغري الكثري من 

املفاهيم التى طاملا الت�سقت باملنطقة العربية.

فيتيللى«  »اإمي���ا  الإي��ط��ال��ي��ة  الكاتبة  وت��ع��د 

واحدة ممن يحاولون ت�سحيح مفاهيم القارئ 

الإيطاىل حول ما يجهله عن الآخر، وعن طريق 

الإيطالية  فري«  »فانيتي  ملجلة  �سحفية  عملها 

مناطق  فى  دائ��ًم��ا  تواجدها  خ��الل  من  ت�سعى 

نقل  اإىل  ال�ساخنة،  الأح����داث  حيث  متفرقة 

وملتهبة  عديدة  مناطق  فى  اأ�سفارها  جت��ارب 

لت�سع القارئ الإيطاىل اأو الغربى اأمام احلقائق، 

وتك�سف له ما يجهله عن الآخرين، وكان اآخر ما 

قدمته فى هذا الإطار كتاب اأ�سدرته اإحدى دور 

»حترير«..  بعنوان  اإيطاليا  فى  ال�سهرية  الن�سر 

ال�سعب امل�سرى  ثورة  اأحداث  تروى من خالله 

على نظام مبارك.

حقيقة.. وب�سبب وجودى فى روما.. اأعرف 

اإيطايل �ست�سدمه بع�ض احلقائق  اأى قارئ  اأن 

زمن  فى  الأخ���رى،  ال�سعوب  عن  يجهلها  التى 

ن�سميه ع�سر ال�سماوات املفتوحة، ومع ذلك ل 

زلنا جنهل الآخر.

لقد تابعت الندوة التى اأقيمت حول الكتاب 

اأى  دومن��ا  باحلرف  قالت  ما  اأنقل  اأن  واآث���رت 

تدخل منى ليعرف القارئ العربى اأن هناك فى 

الغرب اأنا�ًسا من�سفني. 

اأرادت اإميا فيتيللى فى البداية ك�سر خرافة 

ا العربى  اأن الن�ساء فى العامل ال�سرقى خ�سو�سً

فبداأت  امل��وؤخ��رة منه،  ف��ى  دائ��ًم��ا  والإ���س��الم��ى 

فى  عندنا  التى  الفكرة  قائلة:  تعليقاتها  اأول 

خا�سعة  اأنها  هى  امل�سلمة  امل��راأة  حول  اإيطاليا 

دائًما للرجل، فى �سورة الأب!.. ثم فى �سورة 

الزوج!!، وهنا اأحب اأن اأقول: اأن هذه الفكرة غري 

�سحيحة على الإطالق حيث اأن املراأة امل�سرية 

مثاًل من اأكرث الن�ساء عماًل وم�ساركة فى احلياة 

العملية فى م�سر.. بل كان للمراأة دور مهم فى 

الثورة، وراأيت الن�ساء بعينى يخلعون اأجزاًء من 

�سورة  فى  اإعطائه  ثم  ومن  لتفتيته  الر�سيف 

حجارة �سغرية لل�سباب الذى يدافع عن امليدان 

الذين  مبارك  �سرطة  رج��ال  ر�سا�ض  وجه  فى 

حاولوا اإجها�ض الثورة فى بدايتها.

لتحكى  احل��دي��ث  ف��ى  فيتيللى  ا�سرت�سلت 

فى  �ساهدته  وما  امل�سرية  الثورة  مع  جتربتها 

الرجال  اأن  ذك��رت  حني  عيناها  وملعت  امليدان 

بقول  م�ست�سهدة  مت�سلطني،  لي�سوا  امل�سريني 

راأيت  »ه��ل  ال��ث��ورة:  اأث��ن��اء  لها  ال��رج��ال  بع�ض 

ن�ساءنا وما ي�ستطعن فعله«!!.

يكون  لن  كتلك  جتربة  بعد  اعتقد  وقالت: 

�سهاًل اأن تعود هوؤلء الن�سوة اإىل بيوتهن ليقمن 

باأعمال املطبخ ويخ�سعن كما كنا نت�سور للحياة 

الذكورية التى نتخيلها للعامل العربى.

فى  توجد  التى  احلرية  وح��ول  واأ�سافت: 

م�سر واإذا كنا نبحث دائًما عن اأقل عيب حتى 

لزالوا  ال�سرقيون  هم  ها  ون��ق��ول:  به  نت�سبث 

فاحلقيقة  اأك��ر..  حواجز  نقيم  كى  متخلفني 

واأحياًنا  الكثري من احلرية  لديهن  ن�ساءهم  اأن 

يتمتعن بحرية اأكرث من حرية الن�ساء الغربيات.. 

لهذه  اخل�سب  احل��ق��ل  ي��ج��دون  ال��وي��ب  وع��ل��ى 

احلرية، فهن يعرن بحرية كاملة بل ويجتذبن 

متابعني وقراء اأكرث.

�إميا فيتيللى

غالف �لكتاب.
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التى حتدثت  النا�سطات  هوؤلء  من  واحدة 

معها هى اأمينة ذكى، ا�ستخدمت كثرًيا »تويرت« 

رجال  يتفادوا  حتى  لل�سباب  معلومات  لتعطى 

الأمن كى ل يتعر�سوا لل�سرب والعتقال، وحول 

حمافظ  جمتمع  و�سط  م�سرية  كفتاة  جتربتها 

وحدها  للعي�ض  طلبها  اأب��ي��ه��ا  رف�����ض  واج��ه��ت 

الأزهر  اإىل  ذهبت  ب��اأن  القاهرة  فى  �سقة  فى 

ال�سريف وح�سلت بعد طول �سد وجذب ونقا�ض 

مع اأحد ال�سيوخ فى م�سيخة الأزهر على ما يفيد 

باأنه ل مانع فى الدين الإ�سالمى اأن تعي�ض املراأة 

باإم�ساء  مزيلة  الورقة  ه��ذه  واأخ��ذت  وحدها، 

النهاية  يقتنع وفى  لأبيها حتى  واأعطتها  ال�سيخ 

اقتنع. 

لي�ست  اأمينة  اأن  اإىل  فيتيللى  اإميا  واأ�سارت 

مثاًل فريًدا فهناك الآلف مثل اأمينة منهن من 

من  ومنهن  امليدانى  امل�ست�سفى  فى  يعمل  كان 

نظافة  فى  �سارك  من  ومنهن  الطعام  اأح�سر 

امليدان ومنهن موؤ�س�سات حلركات �سبابية ثورية 

اأيقظت امل�سريني بعد طول كبت.

ون�سرها  املهدى  علياء  عن  ال�سوؤال  وح��ول 

للحرية،  طلًبا  مدونتها  على  عارية  ل�سورها 

ميثل  ل  علياء  فعلته  ما  اأن  فيتيللى:  اإميا  قالت 

مثال  واأنها  امل�سريات  الأح���وال  من  ح��ال  ب��اأى 

فردى يعطى فكرة �سيئة حولها وما فعلته عرى 

اإن  اأكرث منه طلًبا للحرية واأن احلرية  واإباحية 

�ستاأتى  كم�سر  بلد  فى  الطريقة  بهذه  طلبت 

بنتائج عك�سية واأن مثاًل كهذا لن يوؤخذ ب�سورة 

جيدة حتى فى اإيطاليا.

وحول �سوؤال ما هى جتربتك ك�سحفية فى 

اأقوم  الذى  العمل  قالت:  الأمامية؟..  اخلطوط 

به يتطلب اأوًل اأن تكون رحالة تتمتع بالكثري جًدا 

من الف�سول حتى ت�ستثار مبا يقابلك لأنه لو مل 

فاخلطوط  ب��ه،  اأق��وم  مبا  قمت  ما  كذلك  اأك��ن 

من  كثريات  ول�سنا  ج��ًدا  معقد  �سيء  الأمامية 

الن�سائية  اللغة  اأن  واأعتقد  العمل  بهذا  يقمن 

مهمة جًدا لأنك اإن قراأت ما يكتبه الرجال فى 

اخلطوط الأمامية �ستجده حتًما خمتلًفا متاًما 

عما تكتبه املراأة، فما يكتبه الرجل �سيكون بال 

م�ساعر اأو اأحا�سي�ض كما ن�سمع ونقراأ كل يوم فى 

فى  املواجهات  ميادين  من  املرا�سلني  ن�سرات 

العامل كله.. اأما بالن�سبة للمراأة وىل فال�سحايا 

لي�سوا اأرقاًما لكن لهم اأ�سماء واألقاب وق�س�ض 

اأبرزه  اأن  اأح��اول  ما  وهو  ت�سيل،  ودم��اء  ودم��وع 

فيما اأكتب.

عام  ب�سكل  يناير   25 ث��ورة  اأح���داث  وع��ن 

ب�سبب  ك��ان  ح��دث  ما  اإن  فيتيللى:  اإمي��ا  قالت 

قلوب  م��الأ  ال��ذى  اخل��وف  من  ال�سباب  تخل�ض 

اآبائهم..  فيهم  مب��ا  �سبقتهم  ال��ت��ى  الأج��ي��ال 

ميد�ن �لتحرير

مع �أم خالد �سعيد
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�سعب  من  لها  لب��د  تعي�ض  كى  فالديكتاتورية 

يخ�سع بعد خوف، وهذا ما اختفى اأثناء الثورة 

اأن تخل�سوا  بعد  ال�سوارع  اإىل  الآلف  فقد نزل 

بعدما  ماليني  الآلف  واأ�سبحت  خوفهم،  من 

ثبت للجميع اأن الديكتاتورية نظام ه�ض ي�سنعه 

اخلانعون بخوفهم.

واأ�سافت: ال�سيء الذى جذبنى اأن ال�سباب 

�سنعوا لأنف�سهم اآلتهم الإعالمية واأ�سبح كل من 

يريد اأن يعرف ماذا يحدث يذهب مبا�سرة اإىل 

اأو مدونات النا�سطني  اأو »تويرت«  »الفي�ض بوك« 

قبل »ال�سى اإن اإن« اأو باقى القنوات.

حول  ردوده���ا  متابعة  من  انتهيت  حينما 

الأ�سئلة التى توالت عليها من احل�سور، توا�سلت 

التليفون  طريق  عن  ثم  بوك  الفي�ض  عر  معها 

وحتاورت معها حول كتابها ودوره فى ت�سحيح 

بعقول  عالقة  لزال��ت  التى  املغلوطة  املفاهيم 

�سواء،  حد  على  الغرب  فى  واملثقفني  العامة 

و�ساألتها: اأريد اأن اأعرف منك ما هو الختالف 

بعد  وما  قبل  ما  م�سر  حول  نظرك  وجهة  من 

الثورة؟.

خمتلف،  بلد  الثورة  بعد  م�سر  فاأجابت: 

النا�ض تغريت، الإح�سا�ض بامل�ساركة فيما اأ�سمته 

القاهرة  اإىل  جئت  مرة  اأول  الكبري،  الإيقاظ 

وقتها  اعتقدت  �ساعتها  2002م  العام  فى  كان 

لكن احلقيقة  �سبات عميق،  فى  امل�سريني  باأن 

اأن للم�سريني هذه الطبيعة التى يتخللها الكثري 

م�سر  لكن  الناقدة،  ال�ساخرة  ال��دم  خفة  من 

باأن البلد اكت�سف  بعد الثورة تعطينى النطباع 

�سخ�سيته ولن يخ�سع لأحد من جديد.

�أخرى فى حمافظات  • هل زرت ميادين 
�أخرى مثل �لإ�سكندرية �أو �ل�سوي�س؟

ما  نف�ض  ووج����دت  الإ���س��ك��ن��دري��ة  زرت   -

وج��دت��ه ف��ى م��ي��دان ال��ت��ح��ري��ر وب��ال��ط��ب��ع هذه 

احلالة انت�سرت فى كل امليادين الأخرى وقالت 

كما  �سيظل  �سيء  ل  »خ����������ال�ض  بامل�سرية 

كان«!!.

فى  ل���الأح���د�ث  متابعتك  خ���الل  م��ن   •
�إليه  و���س��ل��ت  م���ا  ت���ري���ن  ك��ي��ف  �لآن..  م�����س��ر 

�لثورة؟

- الثورة مل تنته بعد، و�ستاأخذ وقًتا اأطول، 

و مع اأنى اأرى عالمات غري م�سجعة، اإل اأن ما 

تاريخها  فى  م��رة  لأول  فم�سر  عظيم،  ح��دث 

العظيم  بتاريخها  ال�سنني  اآلف  منذ  املمتد 

تختار رئي�سها بطريقة دميقراطية.

ن�ساء م�سر فى طليعة �ملتظاهرين

 �إميا فيتيللى
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غالبية  مع  يت�سابهون  امل�سلمون  الإخ���وان 

ال�سعب فى تدينه املتجذر وهو ما جعلهم الرابح 

الأول من النتخابات التى جرت، وهو ما جعل 

ا، ينظرون  الليراليني واملواطنني العاديني اأي�سً

اإليهم نظرة حذر وترقب.

ال�سيء الداعى للتوحد حقيقة هو م�ساهدة 

التوحد  فعليهم  الأمنى،  مبارك  لنظام  النهاية 

لتحقيق  طويل  طريق  امل�سريني  اأم��ام  زال  فما 

اأهداف الثورة.

عقلية  فى  تغري  قد  ترينه  �ل��ذى  ما   •
كانو�  �إن  كتابك  ق��ر�أ  بعدما  �لإيطاىل  �لقارئ 

�ل�سابقة  �ع��ت��ق��اد�ت��ه��م  م��ن  ا  بع�سً غ���ريو�  ق��د 

حول م�سر و�مل�سريني بخا�سة؟

را�سلونى  كتابى  ق���رءوا  ال��ذي��ن  ال��ق��راء   -

اأنى  وعلى  ال�سادقة  رواي��ت��ى  على  و�سكرونى 

فى  م�سر،  ف��ى  ج��رى  م��ا  و���س��اه��دت  عاي�ست 

من  لالأ�سف  هناك  ا  اأي�سً اإيطاليا  وفى  اأوروب��ا 

ينظر ملا حدث النظرة النمطية لثورات الربيع 

العربي، وهناك من يعتقد فى نظرية املوؤامرات 

اخلارجية، والبع�ض مل ي�سدق الأخبار املتواترة 

ت  اأكَدّ واأن��ا  الثورة،  اأي��ام  ال�سحافة  خالل  من 

لهم �سحة الكثري من هذه الأخبار، وقلت اإنها: 

يطلب  و�سعًبا  ث��ورة  فعاًل  هناك  واأن  احلقيقة 

احلرية ويرف�ض الديكتاتورية.

و�لن�ساء  �لثورة  �سباب  تن�سحني  • مباذ� 
�مل�سريات؟

- حقيقة لزلت متفاجئة بال�سباب والن�ساء 

املواجهات  و�سط  ف��ى  ك��ان��وا  لقد  امل�سريات، 

يقتحمون ويبادرون، ويتعر�سون للموت وال�سحل 

وهو ما يجعلنى اأكرث تفاوؤًل.. لدى امل�سريني قوة 

اإرادة مل اأرها فى حياتى، اإ�سافة اإىل تخطيطهم 

وهذه  ووطنيتهم،  امليدانية  وابتكاراتهم  الذكى 

الوطنية جربناها هنا فى اأوروبا وقت الفا�سية، 

لكن بطريقة خمتلفة لذلك اأقول لهم ل تتخلوا 

وما  اأج��ل��ه،  م��ن  �سحيتم  وم��ا  ب��ه  حلمتم  عما 

اأمامكم  ي��زال  وم��ا  اإل��ي��ه..  الو�سول  ا�ستطعتم 

الكثري من الأهداف التى يجب حتقيقها.

مع �ل�سيدة �سكينة يعقوبى

 �إميا فيتيللى فى �أفريقيا

 �إميا فيتيللى فى �آ�سياجانب من �لندوة
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جناًحا،  ي�سمونها  ف�سيحة،  غرفة  فى 

يغادر وال  �أن  يعرف متى ميكنه  يعي�ش. ال 

يتذكر مَل ومتى جاء. ي�سعر �أحياًنا �أنه كان 

فى هذ� �ملكان من قبل، و�أحياًنا يتخيل �أنه 

بينما  و�الأ�سود،  باالأبي�ش  فيلم  �ساهده فى 

نائم  �أنه  يعتقد  �لفر�ر  عن  عجزه  يجعله 

طارئ  باأنه  يحلم  بيته،  فى  �سريره  على 

من  و�لع�سرين  �لثانى  بالطابق  غرفة  فى 

برج ذى �ستة وع�سرين طابًقا. حتى عندما 

يجمع �ستائر �لو�جهة وينظر عرب �لزجاج 

�ملزدوج ال ت�ساعده روؤية �لبحر على �حل�سم 

�أمامه  يرى  �لنوم.  �أو  �ل�سحو  يقني  جتاه 

مياه  نزق  له  لي�ش  ماء  من  و��سعة  ة  جلَّ

�لبحار، ال موجة فرحة �أو غا�سبة، ال رفيف 

جناح نور�ش ُيرع�ش �سطح �ملاء ليجعل هذ� 

�الأخ�سر �ملرت�مى خمتلًفا عن �ملاء �ل�ساكن 

فى لوحة رومان�سية �أو حلم.

وي�سعرغالًبا  �لكل،  باأنه  �أحياًنا  ي�سعر 

لقب  مينحه  يقابله  من  كل  �أحد.  ال  باأنه 

له  يفتح  من  مهذبة،  �نحناءة  "�سري" مع 
�آالًفا مثله من قبل، من  باب م�سعد حمل 

ي�سوى  له طعاًما معًد� لال�أحد، من  يقدم 

موؤرقة  با�ستلقاءة  يفى  ف�سيًحا  �سريًر�  له 

لال�أحد، من مينحه من�سفة نظيفة جاهزة 

لال �أحد فى �لنادى �لريا�سى.

�أح�ش بغبطة ذ�ت مرة الأن عدد من ينحنون 

فى  رو�سى  �إقطاعى  �أقنان  عدد  يفوق  له 

تلك  حياة  من  �إظالًما  �الأكرث  �لقرون 

لكن  و�لالغربية.  �لال�سرقية  �لدولة 

�سرعان  �إذ  �لطارئني،  قدر  لي�ست  �لغبطة 

يفعلون  لونه  يبجَّ من  �أن  �إىل  �نتبه  ما 

وبق�سمة  �لطارئني.  �آالف  مع  ذ�ته  �ل�سيء 

�أن  عدد �خلدم على عدد �ملخدومني، وجد 

�إمياءة خفيفة  يتعدى  �أن  ن�سيبه ال ميكن 

�سغرية  �بت�سامة  نبتة  عن  ثغر  و�فرت�ر 

يت�سدق بها �أحدهم عليه. 

بالد  من  جاء  بالربج  �النحناء  فريق  كل 

�لعيون  ُتخزى  �لتى  �حلارقة  �ل�سم�ش 

�ملظهر  لها  م�سبولة  باأجفان  طها  وُتَقمِّ

�حلب.  �إ�سباع  بعد  ما  ال�سرتخاء  �ملخادع 

فتيات وفتيان �لَنْخب �الأول ي�سطفون فى 

�ال�ستقبال، �ملكان �لذى ميلى على �لطارئ 

�نطباعه �الأول عن �لربج، �لفرز �لثانى على 

و�لكافيترييا  �ملطعم  �سناديق �حل�ساب فى 

وفى  �ملطعم  فى  للخدمة  �لثالث  و�لبار، 

�لنادى �ل�سحى، و�الأخري خم�س�ش خلدمة 

�للقاء  خماطر  لتقليل  �لغرف،  تنظيف 

وقت  بغرفهم  يبقون  �لذين  �لطارئني  مع 

ا.  �لتنظيف م�سادفة �أو ترب�سً

كلمات  ي�سمع  �أن  يتمنى  نف�سه  وبني  بينه 

�لتى  �الآ�سيوية  �للغة  �سق�سقات  فى  �ل�سكر 

ت�سبه هديل �حلمام، وقد ��ستمع �إليها ذ�ت 

كان طارًئا  �لبالد  تلك  �ساعر من  يوم من 

على بالد �لغيوم، وكاد يفهم لغتها �لغريبة 

من فرط رقتها.

يفعل  �أن  عليه  بل  لغته،  ي�سرع  �أن  لل�ساعر 

�لذين  �للحوحني  مل�سيفيه  �إر�ساًء  ذلك 

جاءو� به لهذ� �لغر�ش. لكن �لطارئني فى 

�لربج، �لذين يح�سلون على كل ما يطلبون 

جلمال  يكرتثون  ال  �لفردو�ش،  فى  كما 

من  �لُنَدل  يتمكن  وهكذ�  جمهولة.  لغة 

�سون لغتهم �الأم. ي�ستخدمون �الإجنليزية 

��ستمتع  �سيدى،  مرحًبا  وظيفى:  بتهذيب 

لك  �أمتنى  �سيدى،  �سكًر�  �سيدى،  بوجبتك 

يوًما طيًبا �سيدى.

فى  �ملتعجرفة  �للورد�ت  لغة  �أنف  يتمرمغ 

للخدمة،  كونية  لغة  �سارت  وقد  �الأر�ش، 

�جلزر  تو�سع  على  �لعادل  �لق�سا�ش  لعله 

�لربيطانية فى �لغزو و�الحتالل فى غابر 

�لزمان، لكنه بالتاأكيد حظ �لُنَدل �حل�سن، 

فقد يعودون �إىل بالدهم ذ�ت يوم، ووقتها 

مل  لغتهم  باأن  يفخرو�  �أن  بو�سعهم  يكون 

الأحفادهم  يحكو�  و�أن  غريب،  مي�س�سها 

لالأبناء،  يحكوها  �أن  فاتهم  بطوالت،  عن 

�سنو�ت  طو�ل  قلوبهم  فى  حفظوها  كيف 

�لرتحيب  على  ُيجربوها  فلم  غربتهم، 

مبن ال ي�ستحق �أو يورطوها  فى عمل غري 

كان  بينما  �ملخدوم  ي�سكرون  كاأن  منطقى، 

عليه �أن ي�سكرهم.
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عزت �لقمحاوى 
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بادًئا  �أيامه،  عد  عن  �ل�سجني  يكف  ال 

تنقطع  �إال عندما  �لر�سا  ي�سبه  ��ست�سالًما 

فى  زنز�نته  خارج  باحلياة  عالقاته 

موت  نباأ  يبلغه  كاأن  حزينة،  م�سادفات 

�أمه، �أو فر�ر �لزوجة مع �سديق، �أو عندما 

�أنه و�سل �إىل �حلب�ش بو�ساية من  يكت�سف 

رفيق كان حمل ثقته. 

و�إمنا  للم�سادفات،  جمااًل  يدع  ال  �لربج 

�لطارئ  جناحّى  ويق�سق�ش  يحتاط 

يفعل  ال  �لطري�ن.  من  يتمكن  ال  حتى 

�إن�سانًيا،  �ملد�نة  �خل�سنة  باالإجر�ء�ت  ذلك 

�أو  �لغرف  �أبو�ب  على  �ل�سخمة  كاالأقفال 

�مل�ساجني،  كو�حل  على  �لثقيلة  �ل�سال�سل 

فر�سة  تدع  ال  �لتى  �للطيفة  باحليل  بل 

لتفاقم م�ساعر �ل�ساأم.

نحو  �لطارئ  ياأخذ  ما  د�ئًما  هناك 

�لغبطة  حتى  �أو  �لطوعى  �ال�ست�سالم 

بوجوده فى �لربج، كاأن يفاجئه �سنف غري 

�أو  �لغد�ء،  على  �لطعام  من  متوقع 

�أو  �لطاوالت  مفار�ش  لون  تغري 

�الأول  �لفرز  من  فتاة  ت�سرب 

للخدمة فى �ملطعم بني فتيات 

�أو حتى لتدفع  �لثالث،  �لفرز 

�ملمر�ت  فى  �لنظافة  بعربة 

بني �لغرف. 

وكاثرين من بنات �لفرز �الأول 

طارئ  بعني  �إليها  منظوًر� 

بعني  فريدة  لكنها  متعجل، 

�مل�ستغنى  جلمالها  متاأمل  طارئ 

عن خ�ساب فتيات �ال�ستقبال. 

 جفنها �لو��سع �لنعا�ش ُيعلِّم �لغزل، وجهها 

يخرجها  �لذى  �لهجني  �لنوع  من  كله 

للحروب  �جلالبة  �ل�سيقة  �لوطنيات  من 

فى  جنمة  تكون  الأن  �ساحلة  ويجعلها 

�الأ�سو�ق  بائعة فى  �أو  بوليوود  �أو  هوليوود 

مطعم  فى  نادلة  �أو  �لد�مناركية  �حلرة 

بجزيرة �لعرب.

�لر�أ�ش  مرفوعة  مت�سى  ذلك  فوق  كاثرين 

بالدها،  ن�ساء  قامات  من  �أطول  بقامة 

و�أطول ما تكون كاثرين يوم �جلمعة، حيث 

ملونة  حريرية  ف�ساتني  �لنادالت  ترتدى 

بال �أكمام مع �ساالت تالعب �لعيون �سرًت� 

وتعرية. 

�أكرث فتنة  �ل�سابع تكون  �ليوم  كاثرين فى 

�أيام  �ستة  فى  عليه  هى  مما  عنًقا  و�أطول 

ترتدى فيها �لبنطلون و�لبلوزة مع مريلة 

عر�سة  �الأكرث  �ملنطقة  تغطى  �سغرية 

�ملريلة  تتعلق  حيث  �لنظر�ت،  الن�سكاب 

فوق  من  وتن�سدل  �خل�سر  ر  ُيخ�سِّ بزنار 

�ل�ِسّوِة �إىل ما فوق �لركبة. 

و�سيفاتها،  بني  ملكة  �لف�ستان  فى  تبدو 

عن  ج�سمها  على  �حلرير  �بتهاُج  يك�سف 

رهافة نبيلة فى �أقو��ش �لنهدين و�لردفني. 

كانت  �أنها  ح  ترجِّ بعزة  للطارئني  تبت�سم 

ملكة فى حياة �سابقة. وبالن�سبة لعنٍي فنانٍة 

لوحة  فى  كتانى  ف�ستان  حتت  �سرة  فتنتها 

من �حلجر لن تكون كاثرين �سوى و�حدة 

من �لعازفات �لفرعونيات �ملنذور�ت لبهجة 

�مللك �الإله. 

عينيه،  فى  �الإعجاب  �أح�ست  كاثرين 

عندما  �لربج  تعليمات  د�خلها  و�نهزمت 

�ساألها عن �سحتها. كان فيما يبدو �لوحيد 

�لذى الحظ �سحوب وجهها ذ�ت يوم.

�سيًئا  لي�ش  قلياًل،  متوعكة  �سيدى،  نعم  ـ 

خطرًي�، �سكًر� لك، �سكًر� �سيدى، �سكًر�.

�لذى  ذلك  ي�سبه  ال  �متنان  عينيها  غمر 

ل�سانها  �أخذ  �إذ  غريب،  جتاه  �ملرء  ه  يح�سُّ

يد  تتد�فع  كما  �ل�سكر  بعبار�ت  يتد�فع 

مبن�سفة لتجفيف ما �ن�سكب على �لطاولة، 

�إز�لة  من  تتمكن  مل  �لل�سان  مهارة  لكن 

�أثر �حلنان فى كلمات متكررة بنهايات 

متال�سية.

بد�أت تعامله ك�ساحب بيت، ت�ساأله 

�أو  �ساًيا  ي�سرب  �أن  يريد  كان  �إن 

�لذى  وهو  خم�سو�سة.  قهوة 

بد�أ  �لقيلولة  نومة  يقد�ش 

�لغد�ء،  بعد  �لقهوة  ي�سرب 

فى  بقائه  زمن  يطيل  و�سار 

يتطلع  �مل�ستطاع.  قدر  �ملطعم 

به،  مرت  كلما  مت�سهيًّا  �إليها 

�سفتني  من  بابت�سامة  وترد 

بني  من  �إليه  ب  وُت�سرِّ غ�ستني، 

يتقبلها  �متنان،  نظرة  �جلفون  �سقّى 
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فرًحا مثلما يتقبل �ساكًر� �ل�سيافات �ملميزة 

�لتى تقدمها �إليه كلما وجدت فر�سة.

�أعد�د  كانت  متاأخر،  جمعة  ع�ساء  فى 

كاثرين  وقفت  باملطعم.  �سئيلة  �لطارئني 

�أمام �لطارئ، و�ساألته: 

ـ هل حتب �أن جترب �الآي�ش كرمي �سيدى؟

ـ �أحب كل ما تقرتحني

قلياًل.  و�حمرت  فابت�سمت  �لطارئ،  �أجاب 

ذهبت وعادت باالآي�ش كرمي. و�سعته �أمامه 

عبور  ه�ّسم  بينما  ودود،  بنظرة  ورمقته 

طارئ �آخر كلمات �لغزل �لقليلة �لتى رتبها 

نثار  جمع  من  يتمكن  مل  باالإجنليزية. 

�جلملة لينطقها، لكنه متا�سك فى �لنهاية 

تلعثمه  ي�سرف  و�أخذ  باقت�ساب،  و�سكرها 

فى مد�عبة �لكر�ت �لباردة بطرف �مللعقة، 

فى  حاجز  �إىل  كاثرين  �ن�سرفت  بينما 

�إعد�د  فى  زميالتها  ت�سارك  ق�سية  ز�وية 

�ملنعك�سة  �سورته  ترمق  �الإفطار،  مفار�ش 

�أمامها على زجاج �لو�جهة، تبت�سم لعينيه 

�سكونه  ر�أت  وعندما  ب�سورتها.  �ملتعلقتني 

�لطبق  حتمل  نحوه  خطت  �لزجاج،  على 

من �أمامه.

كاثرين  �هتمام  �سرتى  �ملحايدة  �لعني 

ورمبا  �لوظيفة،  تقت�سيه  بلطف  �لتز�ًما 

�سغف  قد  �إنه  غيورة:  ذكورية  عني  تقول 

�آخرون  ير�ه  وقد  حًبا،  �ملميزة  �لنادلة 

�لرفيعة  �ل�سيافة  تقاليد  ُيربك  غ�ًسا�ًسا 

وي�ستميل �لنادالت بعطايا �سغرية.

يحاول  ومل  �إليه،  ينظرون  كيف  يهتم  مل 

معرفة �سر �هتمامها، م�ستغرًقا فى مر�قبة 

منتظًر�  �لطارئني،  و�ن�سر�ف  دخول 

تركيب  من  نه  كِّ مُيَ حد  �إىل  �ملطعم  فر�غ 

خادم  بقلق  �إليها  يحملها  هام�سة  جملة 

�لقي�سانى  �أطباق  من  مائاًل  عموًد�  حتمل 

بكلمات  ويهم�ش  �الآخرين  يغافل  �لفخمة. 

غزل تتعرث فى �أذيالها، بينما تبدو كاثرين 

ملكة مطمئنة.

ـ �أعجبك �سيدى؟ �إنه خا�ش بالربج.

ال ميكن الإد�رة مر�قبة �لنادالت �أن تلحظ 

ومل  �لباترة،  �لوظيفية  كلماتها  فى  �سيًئا 

يوجد بعد �خرت�ع لر�سد �مل�ساعر ميكنه �أن 

ي�سجل �لرفيف �لرهيف الأهد�بها و�لغ�سة 

�لالإر�دية �لتى تفاجئها فى �حلرف �الأخري 

عينيه  ت�سبط  عندما  �ملجامل،  ردها  من 

�ل�سغريين  نهديها  على  متل�س�ستني 

ر�أ�سه  يعرب  �لطبق.  حلمل  ميلها  حلظة 

خاطر ي�سيبه برجفة خاطفة.

ف�سيحة  �خرت�ًعا  �أرى  حتى  �أبقى  هل  ـ 

كذ�ك؟

ميلك،  �لتى  �جلر�أة  من  �لقليل  يح�سد   

�للغة  من  خا�ش  بدعم  م�ستاأن�ًسا 

�الإجنليزية، حيث يعجز �لل�سان عن �إدر�ك 

طعم �لوقاحة فى �للغة �لغريبة. 

 I like your eyes more than any 

-ice cream
ترد كاثرين بغبطة حمت�سمة:

- �سكًر� �سيدى

رقم  على  �أح�سل  �أن  �ملمكن  من  هل  ـ 

تليفونك؟

ـ بكل �سرور

�أملته �لرقم، وطلبت منه �أن ي�سجله با�سم 

على  حتمله  �لذى  �ال�سم  الأن  "مالو" 
��سمها  لي�ش  �سدرها  فوق  معدنى  �سريط 

�حلقيقى.

ـ لكنه �سر. نادنى كاثرين

من�سرًفا  ودَّعها  عيناها.  و�بت�سمت  قالت، 

بعد  �أول ما فعله  وكان  بابتهاج م�سطرب. 

�أن �أغلق عليه باب غرفته �أن كتب لها ر�سالة 

د�فئة، تاأملها مر�ًر�، خفف وز�د حر�رتها، ثم 

وو�سع  �الإر�سال،  زناد  و�سغط  �أنفا�سه  كتم 

�أمامه �لتليفون مرتقًبا رًد� مل ياأته. 

ـ ال ميكنها �أن ترد فى وقت �خلدمة

�ل�سرير  على  و��ستلقى  نف�سه،  معزًيا  قال 

�ساغًطا زر ت�سغيل �لتليفزيون. �أخذ يتنقل 

�أو  الأحدهم  تدع  مل  ب�سرعة  �لقنو�ت  بني 

�إىل  نظر  جملة.  �إكمال  فر�سة  �إحد�هن 

�ساعته حا�سًبا وقت �نتهاء ورديتها و�لزمن 

�لالزم للو�سول �إىل مهجعها. �سغط �لرقم 

�نقطع  حتى  �لرنني  �إىل  ي�ستمع  و�أخذ 

�ملحاولة  كرر  �ل�سمت،  بطنني  متبوًعا 

مرتني من دون جدوى.

�لقلق  م�ساعر  بني  متقلًبا  ليلته  �أم�سى 

�أ�سباب  و�خلجل و�حلرية من تطفله ومن 

�لو�سيفات  �إحدى  �سمعتها  هل  �سمتها. 

متلى عليه �لرقم باملخالفة لقو�عد �لربج 

�لتى حترم �الت�سال �ل�سخ�سى بالطارئني؟ 

هل عاقبوها على رنني تليفونها �ملريب فى 

هل  �لليل،  منت�سف  بعد  �جلماعى  �لنزل 

وال  �أبد�ها  �لتى  �خلفة  ب�سبب  جتاهلته 

تنا�سب مكانته كطارئ مميز؟

مل يتمكن �لنوم من جفونه �إال بعدما ت�سلل 

نور �ل�سبح من حتت �ل�ستائر �مل�سدلة. فى 

�لغد�ء مل يتخري طاولته �إال بعد �أن م�سح 

تخدم  �لذى  �لق�سم  و�ختار  بعينيه  �ملطعم 

�قرتبت.  عندما  �إليها  �بت�سم  مالو.  فيه 

هم�ش  ذلك  ومع  حمبط،  بحياد  حيَّته 

�إليها:

ـ كتبت �إليك وهاتفتك ومل تردى

ـ ال �أحمل �لهاتف د�ئًما �سيدى

على  جمربة  غري  ملكة  بكربياء  �أجابت 

�ملجاملة �أو تقدمي �ملربر�ت. �سددت قب�ستها 

على �سينية حتمل عليها طبًقا من �الآي�ش 

كرمي �إىل طارئ �آخر، وم�ست.

* من رو�ية جديدة قيد �لن�سر بعنو�ن "�لربج".
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املعبد وخرج  القدمي فى ظالل  امل�سرح  ن�س�أ 

عب�دات  وك�نت  الوا�سعة  ال�س�حة  اإىل  منه 

واليون�ن  القدم�ء  امل�سريني  عند  التج�سيد 

التى  "الت�سخي�ص"،  ظ�هرة  ينبوع  هى  وغريهم 

ل�سخ�سي�ت،  الن��ص  من  جمموعة  اتخ�ذ  هى 

�سخ�سي�تهم  عن  تختلف  مالمح،  اأو  طب�ئع،  اأو 

وطب�ئعهم ومالحمهم.

ال�سورة  تلك  هن�  ب�لت�سخي�ص  نعنى  فل�سن� 

اليون�ن  عرفه  كم�  امل�سرحية،  فن  من  الن��سجة 

هذا  يت�سع  بل  الكب�ر،  م�سرحهم  مبدعى  عند 

كم�سرحي�ت  البدائية  امل�سرحي�ت  لي�سمل  اللفظ 

ال�سيد واحلرب والتلبية الدينية، اأو امل�سرحي�ت 

والرذائل  الف�س�ئل  �ص  ت�سخِّ التى  التعليمية 

وغريه�  وال�سدق  وال�سهوة  والق�سوة  ك�لرحمة 

القرون  فى  الدينى  الأوروبى  امل�سرح  فى  كم� 

اأدب  من  النم�ذج  بع�ص  فى  وكم�  الو�سطى، 

اأفريقي� البدائية.

الت�سخي�ص اإذن ظ�هرة اأكرث �سموًل وتنوًع� 

"فن  ك�ن  واإذا  التقليدى.  امل�سرحية"  "فن  من 

اإىل  اأ�سوله  فى  ينت�سب  احل�ىل  امل�سرحية" 

ملمح  الت�سخي�ص  فن  ف�إن  القدم�ء،  اليون�نيني 

القدمية، من  الأمم  اأمة من  تراث كل  �س�ئع فى 

وال�سني،  الي�ب�ن  اإىل  الهند  اإىل  القدمية  م�سر 

اإىل ال�سعوب الأفريقية التى ط�ل اأمد بق�ئه� فى 

املع�نى  ت  و�سخ�سَّ التج�سيد،  عب�دات  جمتمع�ت 

مع  املنطوقة،  الأدوار  توزيع  خالل  من  الدينية 

ال�ستع�نة ب�لرق�ص والتمثيل الإمي�ئى اأحي�ًن�. 

العرب  اأنن� ل جند عند  الغريب حًق�  ولكن 

اأثر  اأّى  ح�س�رتهم  حي�ة  طول  رغم  الأقدمني، 

لظ�هرة الت�سخي�ص تلك.. فلي�ص عمر احل�س�رة 

العربية قبل الإ�سالم ق�سرًيا كم� ك�ن الدار�سون 

ك�سفت  اإذ  يت�سورون..  ع�سر  الت��سع  القرن  فى 

قبل  العربية  احل�س�رة  اأن  املحدثة  الدرا�س�ت 

الإغريقية،  للح�س�رة  مع��سرة  ك�نت  الإ�سالم 

فى  �سواء  متت�بعة  عربية  دول  ق�مت  قد  واأنه 

اليمن اأو ال�س�م اأو �سم�ىّل احلج�ز ع�م 1100ق.م 

الدول  هذه  م�س�ئر  وات�سلت  260م،  ع�م  اإىل 

القدمي،  الع�مل  فى  العظيمة  القوى  مب�س�ئر 

ال�سدود  واأق�م  والعم�ئر،  املدن  بع�سه�  وبنى 

فى  و�سلت  التى  اجليو�ص  د  وجنَّ املي�ه،  حلفظ 

اآف�ق بعيدة، وقد حفظ لن� الت�ريخ  غزواته� اإىل 

والقتب�نية  وال�سب�أية  املعينية  الدول  اأ�سم�ء  منه� 

واحل�سرمية وغريه�.

وثنية  ك�نت  فقد  الدول  هذه  دي�نة  اأم� 

دة. وقد ك�ن الظن اأن الوثنية العربية وثنية  جم�سَّ

اجلديدة  الدرا�س�ت  لن�  ك�سفت  حتى  مت�أخرة، 

تتميز  ن��سجة،  وثنية  ك�نت  الوثنية  هذه  اأن 

اأدوار الآلهة فيه� كم� ك�نت تتميز فى املجموعة 

الأوليمبية اليون�نية)1(.

بني  التى  الن�سو�ص  ف�إن  كله،  ذلك  ورغم 

اأيدين� ل ت�سري من قريب اأو بعيد اإىل اأّى لون من 

القدمية.  العربية  البيئة  فى  الت�سخي�ص  األوان 

الأدب قد  اأن موؤرخى  املقلوبة  الأو�س�ع  ولعل من 

درجوا على اأن يت�س�ءلوا: مل�ذا مل يرتجم العرب 

اأي�م  فى  الهجرى  والث�لث  الث�نى  القرنني  فى 

نه�ستهم الإ�سالمية فن اليون�ن امل�سرحى، ورغم 

ال�سوؤال  هذا  ي�س�أل  مل  واحًدا  موؤرًخ�  ف�إن  ذلك 

اله�م:

فن  القدم�ء  العرب  عند  ين�س�أ  مل  مل�ذا 

م�سرحى كم� ن�س�أ عند اليون�ن وامل�سريني القدم�ء 

والأفريقيني  وال�سينيني  والي�ب�نيني  والهنود 

وغريهم من ال�سعوب القدمية؟

اأن  ن�ستطيع  ل  ال�سوؤال  هذا  ن�س�أل  ونحن 

جنيب جواًب� مطمئًن�، حتجبن� عن هذا اجلواب 

الأكرب  اأن اجل�نب  اأ�سي�ء عديدة، منه�  املطمئن 

تراب  حتت  م�زال  العربية  احل�س�رات  هذه  من 

ورمب�  بعد،  ي�ستك�سف  مل  و�سخوره،  الزمن 

�، ف�إذا ب�حلجر ملقى على الأر�ص،  نفرت�ص فر�سً

يعكف عليه ع�ملمِ ليفك طال�سمه، اإذا به يقلب كل 

افرتا�س�تن� راأ�ًس� على عقب.

ومنه� اأنن� ل ن�ستطيع اأن نذهب اإىل م� ذهب 

اإليه بع�ص املوؤرخني، حني ح�ولوا الإج�بة عن �سبب 

والق�س�ص،  املالحم  اإىل  العربى  الرتاث  افتق�ر 

 ، العربية عقلية جتريدية  العقلية  اأن  قولهم  من 

�ص. ولكن هل  تعنى ب�ملطلق، ولكنه� ل ت�أبه ب�مل�سخِّ

ي�ستطيع اأحد اأن يقول ــ على �سبيل القطع العلمى 

اأمة، وجن�ص  اأمة عن  به  تتميز  اأمر  العقلية  اأن  ــ 

عن جن�ص، ول يخ�سع للبيئة وظروف احلي�ة، ثم 

ي�سيف اإىل ذلك اأن العقلية العربية هى العقلية 

الوحيدة التى ا�ستط�عت اأن تنجو من الرغبة فى 

املح�ك�ة والت�سخي�ص، رغم اأنن� حني ن�سهد لعب 

الأطف�ل فى اأّى مك�ن اأو ظروف، جندهم يلج�أون 

النظر  بغ�ص  الت�سخي�ص  من  �س�ذجة  األوان  اإىل 

عن عقلي�تهم واأجن��سهم؟

املخ�طرة  من  لون  اإذن  املطلق  اجلواب 

ولكن ال�سوؤال مع ذلك جدير ب�أن يلقى، ولعل فى 

امل�سرح  ن�س�أة  ت�أخر  ل�سر  تو�سيًح�  عليه  الإج�بة 

العربى حتى اأوا�سط القرن الت��سع ع�سر.

تلتقط قراءتن� فى الأدب العربى بعد الإ�سالم 

م�سرحية  حل�لة  ن�س�أة  ب�أنهم�  يوحي�ن  خربين 
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بعد  كربالء  فى  احل�سني  مقتل  متثيل  اأولهم� 

وف�ته بع�سرات ال�سنني، مع لون من اإبداء الندم 

وتعذيب النف�ص.وقد ك�ن جديًرا بهذا الجت�ه اأن 

ق فى اأ�سك�ل م�سرحية اإذ اأن الوجدان العربى  يورَّ

ب فى احل�سني. كم� وجده  املعذَّ قد وجد �سهيده 

امل�سرح القدمي امل�سرى فى اأوزيري�ص، ولكن لأمر 

م� وقفت هذه "احل�لة" امل�سرحية عند بدايته�.

واخلرب الث�نى يرد فى كت�ب الأغ�نى: "ك�ن 

فى زمن املهدى خطيب م�سجد فى بغداد ي�سمى 

عبد الرحمن بن ب�سر، ك�ن اإذا انتهى الن��ص من 

حوله،  يجتمعوا  اأن  عليهم  ن�دى  اجلمعة  �سالة 

بع�ص  واإىل ج�نبه  وقد جل�ص على مك�ن مرتفع، 

اأ�سح�به، ثم ن�دى: اأين اأبو بكر؟

فيخرج منهم رجل، في�س�أله: 

اأاأنت اأبو بكر؟

نعم

به  كذَّ وقد  اهلل،  بر�سول  اآمنت  الذى  اأاأنت 

النا�س؟

نعم

اأاأنت الذى فديت ر�سول اهلل بنف�سك ومالك؟

نعم

اأاأنت الذى هاجرت معه؟

ا�سحبوه اإىل اجلنة فهو اأهل لها.

ميثِّل  مبن  ذلك  من  قريًب�  الرجل  ويفعل   ..

ي�أتى  حتى  علّى  ودور  عثم�ن  ودور  عمر  دور 

بعد  الن�ر  اإىل  به  في�أمر  مع�وية  دور  ميثِّل  ملن 

ا�ستجوابه".

ب�أن  جديًرا  ك�ن  متثيلى  م�سهد   � اأي�سً ذلك 

البدائية،  ح�لته  عند  ظلَّ  ولكنه  ويتطور،  ينمو 

خي�ل  ظ�هرة  تف�جئن�  حتى  كذلك  الأمر  ويظل 

وخي�ل  امليالدى.  ع�سر  الث�لث  القرن  فى  الظل 

الظل قريب من امل�سرح وامل�سرح ال�سعرّى مًع�؛ اإذ 

ا�ستط�ع  وقد  وم�سجوع،  اأن معظم حواره موزون 

الب�سرية،  الأمن�ط  بع�ص  ير�سم  اأن  الظل  خي�ل 

�سخ�سي�ت  اإىل  حتويله�  ي�ستطع  مل  ولكنه 

دثن�  ُيحَّ ذاته  الظل  خي�ل  حتى  ولكن  م�سرحية. 

املوؤرخون والدار�سون اأن اأ�سله �سينى. فلنتج�وزه 

اإذن اإىل اأوا�سط القرن الت��سع ع�سر لن�سهد بداية 

املوروث  الأوروبى  الأ�سلوب  على  العربى  امل�سرح 

عن الإغريق.

لي�ست بن� ح�جة هن� اإىل اإع�دة �سرد ق�سة 

القب�نى،  خليل  واأبى  �سنُّوع،  يعقوب  بداي�ت 

يلج�أ  نرثًي�  معظمه�  ك�ن  فقد  نق��ص،  وم�رون 

اقتب�سه  م�  نظم  الغن�ء  اأراد  ف�إذا  القتب��ص  اإىل 

نظًم� ف�تًرا. وقد يكون اأكرث حم�ولت هذه الفرتة 

ن�سوًج� هو ترجمة حممد عثم�ن جالل لأربع من 

م�سرحي�ت موليري وثالث من م�سرحي�ت را�سني 

اإىل �سعر ع�مى م�سرى. 

وامل�سرحية  بع�مة،  امل�سرحي�ت  ظلت  وقد 

والرتجمة  لالقتب��ص  تخ�سع  بخ��سة،  ال�سعرية 

اأعوام  بني  م�سرحي�ته  �سوقى  اأحمد  كتب  حتى 

واإن  ال�سعر،  ب�إم�رة  تتويجه  بعد   ،1932  ،1927

ك�نت حم�ولته الأوىل تعود اإىل ع�م 1893، حني 

كتب امل�سودة الأوىل مل�سرحية على بك الكبري، ثم 

طواه� اإذا وجد البيئة الثق�فية امل�سرحية ل تك�د 

تت�سع لهذه املخ�طرة الأدبية، اأو لعله اأ�سفق على 

نف�سه من عواقبه� اإذ ك�ن الت�أليف امل�سرحى فًن� 

جديًدا مل تت�أ�سل مك�نته بعد.

كثرًيا  تغريت  امل�سرية  احلي�ة  اأن  �سك  ول 

الربع  فى  والفكرية  ال�سي��سية  م�ستوي�ته�  فى 

مك�نة  برزت  اإذ  الع�سرين،  القرن  من  الأول 

القوتني  ج�نب  اإىل  ث�لثة  كقوة  امل�سرى  ال�سعب 

عرفت  كم�  والحتالل".  "الق�سر  التقليديتني 

وموؤلًف�،  مرتجًم�  الرواية  فن  الأدبية  احلي�ة 

نقد  فى  متجلية  الأدب اجلديد  وارتفعت �سيحة 

العق�د وامل�زنى.

هواه  اإىل  العودة  اإىل  �سوقى  كله  ذلك  دفع 

م�سرحيته   1927 ع�م  فى  ف�أ�سدر  القدمي، 

اجلميلة  امللكة  حي�ة  عن  كليوب�ترا"  "م�سرع 
ورد  مب�  م�ستعيًن�  البطلمية،  كليوب�ترا  الغ�نية 

عن ت�ريخه� عند "بلوت�رك". وحمتذًي� م� اأبدعه 

�سك�سبري فى م�سرحيته "اأنطونى وكليوب�ترا".

ملكة  �سوقى  تقدير  فى  كليوب�ترا  ك�نت 

ع��سه�  التى  الثالثة  القرون  بعد  م�سرية، 

فى  اآ�سل  �سك  بال  فهى  م�سر،  فى  اأجداده� 

م�سريته� من �سوقى ذاته، ومن الأ�سرة احل�كمة 

جعل  فقد  ولذلك  ظله�.  حتت  يعي�ص  ك�ن  التى 

غ�يته اأن يدافع عنه� ويدفع م� نبذه� به بلوت�رك 

من الغدر والته�لك على اللذات، وهو نف�ص اخليط 

الت�ريخ  اأحداث  الذى اتبعه �سك�سبري)2(، ولكن 

مل ت�سعف �سوقى، فظلت كليوب�ترا فى امل�سرحية 

م�  ثم  فرا�سه�،  اأنطونيو  تبيح  خم�دعة،  خ�دعة 

اأن تغدر به فى موقعتيه احل��سمتني. وهى  تلبث 

�سبيته�  واأب�  "حبيبه�  خ�نت  ب�أنه�  ذلك  ر  تربِّ

وعونه� وذخره�" فى �سبيل م�سر.

ك��ن��ت ف��ى م��رك��ب��ى وب���ن جنودى

بفكرى والأم���������ور  احل������رب  اأزن 

عت فرتى �سطًرا  قلت روما ت�سدَّ

ع��������داوة �سطر ف����ى  ال����ق����وم  م����ن 

واجلي�س الفلك  تقا�سما  بطالها 

و�������س������ب ال�������وغ�������ى ب����ب����ح����ر وب�����ر

اخ����ت����الف ال������رع������اة  ف�������رق  واإذا 

التجرى ال�������ذاب  ه������ارب  ع���ل���م���وا 

����ا ف������ت������اأم������ل������ت ح������ال������ت������ى م����ل����يًّ

اأم����ر ���س��ح��وى وفكرى وت���دب���رت 

زال�����ت اإذا  روم��������ا  اأن  وت���ب���ي���ن���ت 

ف��ي��ه غريى ال��ب��ح��ر مل ي�سد  ع��ن 

فن�سيت الهوى ون�سرة اأنطونيو�س

ح�������ت�������ى غ����������درت����������ه ��������س�������ر غ�������در

ولكن هل حفظت كليوب�ترا ا�ستقالل م�سر، 

�سد  حت�ول  اأن  الأقل  على  ت�ستطيع  ك�نت  وقد 

اأكت�فيو�ص مع حليفه� وع�سيقه�؟

على  دليل  �سي��سة  اأمر  ك�ن  لو  اإذن  ف�لأمر 

عند  اأنطونيو  اأم�  ال�سي��سية.  كليوب�ترا  خيبة 

للفتنة  خ��سع  رجل  فهو  و�سك�سبري،  �سوقى 

ل  به  الزدراء  اإىل  يدفعن�  ب�سكل  اجل�سدية 

ر فى حبه بحيث يدفعه ذلك  الإ�سف�ق عليه. متعهِّ

احلب اإىل ح�فة اخلي�نة لوطنه. ولي�ص هن� جم�ل 

�سوقى:  قول  نذكر  يجعلن�  امل�أ�س�وى. مم�  للبطل 

اأن ق�سة اأنطونيو ت�سلح للكوميدي� دون الدرام�.

•••
)2(

امل�سرحى  العمل  هى  ليلى  جمنون  ك�نت 

جند  العمل  هذا  وفى  كليوب�ترا،  مل�سرع  الت�ىل 

ذاته  الوقت  وفى  ودراية،  ن�سًج�  اأكرث  �سوقى 
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نف�سه  يجد  مل  بحيث  وحرية،  ا�ستقالًل  اأكرث 

اأ�سرًيا ل�سك�سبري، واإن ك�ن قد وقع فى اأ�سر كت�ب 

الأغ�نى لأبى فرج الأ�سفه�نى.

ونحن جند اخلطوط الأوىل لق�سة املجنون 

وتتلخ�ص  الأغ�نى  كت�ب  من  الث�نى  اجلزء  فى 

يحب  كلن  ح  امللوَّ بن  قي�ص  اأن  فى  هذه اخلطوط 

غنم  يرعي�ن  ن��سئ�ن  وهم�  املهدى،  بنت  ليلى 

يزال  ومل  التوب�د،  له  يق�ل  جبل  عند  اأهلهم� 

ع��سقني حتى كربا:

ذواءب����ة ذات  وه���ى  ل��ي��ل��ى،  تعلقت 

ومل يبد لالأتراب من ثديها حجم

�سغريين نرعى البهم يا ليت اأننا

اإىل اليوم مل نكرب، ومل تكرب البهم

ومل� �سهر اأمر املجنون وليلى، وتن��سد الن��ص 

�سعره فيه� خطبه� وبذل له� خم�سني ن�قة حمراء، 

وخطبه� ورد بن حممد العقيلى، وبذل له� ع�سًرا 

"نحن  اأهله�:  فق�ل  راعيه�،  ومعه�  الإبل  من 

خمريون بينكم�، فمن اخت�رت تزوجته". ودخلوا 

اإليه�، فق�لوا: "واهلل لئن مل تخت�رى ورًدا لنمثلَّن 

بك"، ف�خت�رت ورًدا، وتزوجته على كره منه�. 

وك�ن  له،  ابنة عم  يهوى  ك�ن  اأميَّة  بنى  من  فتى 

حديث  فو�سع  وبينه�،  بينه  م�  يظهر  اأن  يكره 

الن��ص  يرويه�  التى  الأ�سع�ر  وق�ل:  املجنون، 

للمجنون وغريه".

ويظهر اأن لقب املجنون ك�ن لقًب� يحظى به 

كل ع��سق متيَّم، واأن جمموعة كبرية من الأ�سع�ر 

املج�نني،  هوؤلء  عن  تراكمت  قد  واحلك�ي�ت 

�ست العقلية العربية رمًزا لهذه ال�سخ�سية،  ف�سخَّ

على  واأطلقت  ع�مر،  بنى  جمنون  عليه  واأطلقت 

حبيبته ا�سم "ليلى".

ولي�ص من همن� هن� اأن نراجع �سند الق�سة 

الأ�سلية ومدى �سحته�، ولكن يكفين� الإ�س�رة اإىل 

اأنطونيو  ق�سة  مثل  ت�ريخية،  ق�سة  لي�ست  اأنه� 

وجود  فى  جملة  يتن�وله�  ال�سك  واأن  وكليوب�ترا، 

فى  وتف�سياًل  ذاتهم�،  ولياله  ح  امللوَّ بن  قي�ص 

وق�ئع حي�تهم�.

هذا ال�سك ك�ن جديًرا ب�أن ينتفع به املوؤلف 

وفى  بن�ء م�سرحيته،  اأكرب فى  له حرية  يتيح  اإذ 

ت�سوير �سخ�سي�ته، وقد بنيت الق�سة اأ�س��ًس� فى 

اأن العرب مل يكونوا ير�سون  كت�ب الأغ�نى على 

وعلى  ال�سعر،  بهن  �سبب  مبن  بن�تهم  بتزويج 

وقد  واجلنون.  املر�ص  بعوار�ص  املجنون  اإ�س�بة 

املحورين،  كال  يرف�ص  اأن  ي�ستطيع  �سوقى  ك�ن 

دون اأن يفت�ت على الت�ريخ.

ف�لدرا�سة الجتم�عية لواقع اجلزيرة العربية 

واحلج�ز فى الع�سر الأموّى تنبئن� اأن كثرًيا من 

لوا فيهن  الن��ص ك�نوا يتزوجون من ن�س�ء قد تغزَّ

�سح  اإن  وحتى  مر�ساًل.  حديًث�  واإن  �سعًرا  اإن 

هذا ل ي�سح فى منطق الدرام� ليكون �سبًب� فى 

نوع  ولكنه  لزًم�،  قدًرا  لي�ص  فهو  البطل،  تع��سة 

من التقليد الجتم�عى الواهن، ي�ستطيع الع��سق 

اأن يتغلب عليه، ولو ك�ن قدًرا لزًم� م� خري اأهل 

ليلى بنتهم فى اأمر الزواج.

وجدن�  ذاته�  ليلى  م�أ�س�ة  اإىل  انتقلن�  ف�إذا 

اخت�رت  اأنه�  الأغ�نى  رواية  رف�ص  قد  �سوقى 

ورًدا  تتزوج  وجعله�  م�سطرة،  ورد  من  الزواج 

الزواج  بني  اأو  وبينه،  قي�ص  بني  مق�رنة  راغبة 

من قي�ص والزواج به. ف�إن م�سرحية �سوقى تكمن 

ذروته� فى هذا املوقف الذى اأتى فيه ابن عوف 

موقف  ليلى  ووقفت  قي�ص،  ب��سم  لليلى  خ�طًب� 

الختي�ر: هل توافق على الزواج من قي�ص فت�سعد 

اأم ترف�ص خ��سعة لنداء الُعْرف املزعوم، وجتلب 

املقيمة.  والتع��سة  الدائم  ال�سق�ء  نف�سه�  على 

ليلى عن وجهة نظره�  تك�سف  املوقف  وفى هذا 

نحن  ن�ستطيع  ولكن هل  ت�ستطيعه،  بي�ن  ب�أو�سح 

ذلك  بعد  ن�ستطيع  وهل  البي�ن،  بهذا  نقتنع  اأن 

اأن نرثى لعذاب ليلى و�سق�ئه�، وهى قد اخت�رته 

فى  يهيم  وانطلق  قي�ص،  جنون  فجنَّ 

ويهذى  خرقة،  اإل  ثوًب�  يلب�ص  ل  ال�سحراء، 

ويخطط فى الأر�ص، ويلعب ب�لرتاب واحلج�رة، 

اأن  اأحبوا  ف�إذا  �سيء،  �س�أله عن  اأحًدا  يجيب  ول 

يتكلم اأو يثوب ذكروا له ليلى.

ليلى،  مبن�زل  ُيلِّم  الوقت  ذلك  فى  وك�ن 

دمه  ف�أهدر  ال�سلط�ن،  اإىل  قومه�  ف�سك�ه 

جنده�  اأخب�ر  له  وجرت  القف�ر،  فى  فتوح�ص 

اأحد  فى  فريًدا  م�ت  حتى  الأغ�نى  كت�ب  فى 

وكفنوه  اأهله ف�حتملوه  ال�سحراء، ووجده  ودي�ن 

ودفنوه.. وتوفى جمنون ليلى – اإن ك�ن قد ع��ص 

70هـ.  �سنة  حواىل  – فى 
اأبو الفرج الأ�سفه�نى نف�سه فى �سحة  �سك 

فى  �سكه  عن  ف�ساًل  ليلى،  جمنون  حي�ة  وق�ئع 

الأخب�ر املتن�ثرة التى تن�سب اإليه من اإغم�ء ووله 

د فى الفي�فى، ف�أخربن� نقاًل عن الأ�سمعى  وت�سرُّ

ًرا قوله: رجالن  اأكرث الرواة العرب �سهرة وتب�سُّ

بنى  جمنون  ب�ل�سم،  قط  الدني�  فى  عرفن�  م� 

الن�س�بة  الكلبى  ابن  وق�ل  القرية،  وابن  ع�مر 

ثت اأن �سعر املجنون وحديثه و�سعه  العربّى: "حدَّ

اأحمد �سوقى بري�سة الفنان حممد حجى



عت مو�سع الختي�ر احلر؟ بنف�سه� حني ُو�سمِ

ليلى: اأتقرن قي�ًس� بن� ي� اأمري؟

ابن عوف:

اأجله م����ن  ج���ئ���ت  وق�����د  ل،  ومل 

القلوب اأ�����س����م  ح���ت���ى  اأن������ا  وم�����ن 

�سكله اإىل  �����س����ك����اًل  واأج�������م�������ع 

ل����ق����د ج����م����ع احل�������ب روح���ي���ك���م���ا

حبله ف�������ى  ي����ج����م����ع  وم����������������ازال 

ليلى:

    اأجل يا اأمري، عرفت الهوى

ابن عوف:

               فهال عطفت على اأهله

     "يلتفت اإىل املهدى"

    اأبا العامرية، قلب الفتاة

                   يقول وينطق عن نبله

    فا�سغ له، وترفق به

                ول ي�سع ظلمك فى قتله

املهدى: اأاأظلم ليلى؟ معاذ احلنان!

                 متى جار �سيخ على طفله؟

هو احلكم يا ليل، ما حتكمن

                خذى فى اخلطاب، وفى ف�سله!

ليلى: اأقي�ًسا تريد؟

ابن عوف: نعم

ليلى:                 اإنه 

             منى القلب، اأو منتهى �سغله

ول����ك����ن اأت����ر�����س����ى ح���ج���اب���ى ي���ذل

�سدله ع���ل���ى  ال���ظ���ن���ون  ومت�������س���ى 

ف��ي��غ�����سُّ اجلبن اأب������ى  ومي�������س���ى 

وي���ن���ظ���ر ف����ى الأر����������س م����ن ذل���ه

ال�سيوخ ف�����س��ول  لأج��ل��ى  ي����دارى 

وي���ق���ت���ل���ن���ى ال�����غ�����م م�����ن اأج�����ل�����ه؟

مي����ي����ًن����ا ل���ق���ي���ت الأم�������ري�������ن من

جهله! وم�������ن  ق���ي�������س  ح����م����اق����ة 

ف�����س��ح��ت ب���ه ف���ى ���س��ع��اب احلجاز

�سهله وف������ى  جن�����د  ح������زن  وف������ى 

حماك فى  �سيدى  يا  قي�س  فخذ 

واأل�������������ق الأم���������������ان ع�����ل�����ى رح����ل����ه

ب������ال������زواج �����س����اع����ة  ي���ف���ت���ك���ر  ول 

ر�سله! م����ن  م��������روان  ك�����ان  ول�����و 

ابن عوف:

����ا ق����ي���������سً ت�����ق�����ب�����ل�����ى  ل���������ن  اإذن 

ول������������ن ت������ر�������س������ى ب���������ه ب������ع������اًل؟

م�������������س������ع������اّى اأخ�����������ف�����������ق  اإذن 

وخ�����������اب ال����ق���������س����د ي�������ا ل���ي���ل���ى؟

ليلى:

م�������������س������ك������ور اأن���������������������ك  ع���������ل���������ى   

ول���������ن اأن�����������س�����ى ل�������ك ال���ف�������س���ال

واأو���������س��������ي��������ك ب����ق����ي���������س اخل�����ري

لزل����������������������������������ت ل���������������������ه اأه���������������������ال

ل�������������ق�������������د ي�������������������ع�������������������وزه ح�������������ام

ف��������ك��������ن��������ه اأي�������������ه�������������ا امل������������������وىل!

              "تلتفت اإىل اأبيها"

ك��ان ورد ه��ا هنا منذ �ساعة اأب���ى، 

ف�����ف�����ي�����م اأت��������������ى م���������ا ي����ب����ت����غ����ى؟

املهدى:                      جاء يخطب 

ابن عوف: 

ومن ورد، يا ليلى، وهل تعرفينه

ليلى: 

   فتى من ثقيف خال�س القلب طيب

اأتى خاطًبا بعد افت�ساحى بغريه

وعارى، اأهذا يا ابن عوف يخيب؟

من هذا امل�سهد الك��سف، وهو اأهم م�س�هد 

التى  هى  ليلى  اأن  لن�  يت�سح  درامًي�،  امل�سرحية 

اأن ترتك قي�ًس�، وتتزوج �سواه،  ب�إرادته�  اخت�رت 

مع  التع�طف  قليلى  يجعلن�  م�  هو  هذا  ولعل 

�سخ�سية ليلى، بعد اأن جعلن� قي�ص بكرثة اإغم�ئه 

ا�ستبهن� فى  اأن  الدرامى وبعد  ن�ستبه فى وجوده 

وجوده الت�ريخى.

نفحة  هى  ذلك  مع  ليلى  جمنون  ولكن 

حد  اإىل  ح�فلة  فهى  ال�سعر،  نفح�ت  اأزكى  من 

اأن  كم�  واأعذبه،  الغن�ئى  ال�سعر  ب�أجمل  وا�سح 

والن�سوج  الأ�س�لة  ب�لغة  م�سرحية  م�س�هد  فيه� 

اجلن"،  "قرية  م�سهد  مثل  م�ستقلة،  كم�س�هد 

كم�  امل�سرحية،  من  والأخري  اخل�م�ص  والف�سل 

اأن �سعر هذا الف�سل بوجه ع�م �سرب من اأروع 

ال�سعر.

•••
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مل يحظ من م�سرح �سوقى ب�ل�سهرة الوا�سعة 

ذكرهم�.  اأ�سلفن�  اللت�ن  امل�سرحيت�ن  ه�ت�ن  اإل 

فى  الف�ئق  ال�سعرّى  جم�لهم�  هو  ذلك  ومرجع 

بع�ص املق�طع وامل�س�هد، فقد ك�ن فى ذلك احلني 

ال�سي�غة، ومتكنه من  بلغ قمة مقدرته على  قد 

ت  التعبري. ذلك ف�ساًل عن مميزات اأخرى خ�سَّ

ذاته�.  فى  امل�سرحيتني  ه�تني  من  واحدة  كل 

�سخ�سية  على  تتكئ  فهى  كليوب�ترا  م�سرع  اأم� 

كليوب�ترا، وهى �سرية م�ثلة فى اأذه�ن امل�سريني، 

اإىل ذخرية  ي�سمه�  لكى  عنه�  يدافع  من  حتت�ج 

ملوكه عن ثقة واقتن�ع. ولعل �سوقى مل يوفق فيم� 

ق�سد اإليه، ولكنه ا�ستط�ع – على اأّى ح�ل – اأن 

يخلق جًوا من عبق امل��سى و�سحره.

ال�سورة  توافق  فهى  ليلى،  جمنون  اأم� 

الع�طفية للع�سق فى الوجدان العربى حتى ذلك 

بع�ص  به  يبتلى  اهلل  من  بالء  ف�لع�سق  الوقت، 

عب�ده، وم� يزال بهم الع�سق حتى يغيبهم ب�ملوت 

اأو اجلنون. والع��سق ل ميلك للع�سق حم�ولة ول 

دفًع�، بل ق�س�رى م� ي�ستطيعه اأن ي�ست�سلم له:

ب��ل��ي��ل��ى، واب��ت��الن��ى بحبها ب��الن��ى 

فهال ب�سيء غري ليلى ابتالنيا

كثرًيا  تغريت  قد  الع�سق  �سورة  اأن  �سك  ول 

اأواخر  فى  �سوقى  لعل  بل  �سوقى،  زم�ن  عن 

ال�سورة  هذه  اأدرك  قد  القرن  هذا  ثالثيني�ت 

مرفرفة  ال�سنني،  مئ�ت  ع��ست  اأن  بعد  حتت�سر 

ومن  كله.  الإ�سالمى  العربى  الرتاث  قرون  على 

على  امل�ستمرة  القدرة  ليلى  جمنون  تفتقد  هن� 

الع��سقني  فلي�ص م� ف�سل بني  والإيح�ء.  الإقن�ع 

فى  احل�ل  هو  كم�  اأ�سرتيهم�  بني  اخلالف  هو 

"روميو وجولييت"! اأو حتى عقم الزوجة كم� فى 
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ق�سة قي�ص لبنى اأو غري هذين من �سطوات القدر 

والتق�ليد.

م�سرحية  ت�أتى  امل�سرحيتني،  ه�تني  وبعد 

"قمبيز"، ويعود فيه� �سوقى اإىل فرتة زمنية اأبعد 
قلياًل من فرتة م�سرع كليوب�ترا، وهى فرتة حكم 

الفراعنة،  اأ�سر  والع�سرين من  ال�س�د�سة  الأ�سرة 

وك�نت ع��سمة م�سر اآنئذ هى ممفي�ص، اأم� مقر 

امللك فقد ك�ن �س� احلجر..

ك�ن يحكم م�سر ملك �سعيف هو "اأبري��ص"، 

فلم� �سنحت الفر�سة لق�ئده اأم�زي�ص خ�نه وغلبه 

التى  الإغريقية  ب�جل�لية  م�ستعيًن�  العر�ص  على 

ك�نت تتوطن فى "نقرات�ص" فى �سم�ل الدلت�.

فى ذلك الوقت ك�ن نفوذ الفر�ص يقوى فى 

اإىل  يطمح  قمبيز  ملكهم  وك�ن  القدمي،  الع�مل 

قرط�جنة.  اإىل  منه�  ينطلق  لكى  م�سر  غزو 

وبعث قمبيز – وهذه رواية �سعيفة ا�ستند اإليه� 

�سوقى – اإىل اأم�زي�ص يخطب ابنته نفريت، ولكن 

نفريت اأبت اأن مت�سى اإىل بالط قمبيز، فتطوعت 

�سخ�سية  تنتحل  لكى  املخلوع  امللك  ابنة  تيت��ص  نمِ

نفريت، وتفدى وطنه� ب��سرت�س�ء قمبيز.

ُيدعى  م�سر  جي�ص  فى  يون�نًي�  ق�ئًدا  ولكن 

قمبيز  وق�سد  موله،  وخ�ن  م�سر  خ�ن  ف�ني�ص 

على  و�سمم  وث�ر،  فغ�سب  اخلدعة،  اإليه  لينهى 

غزو م�سر واإذلله�..

العجل  معبوده�  وقتل  م�سر،  قمبيز  وغزا 

اجلنون  �سورات  من  �سورة  فى  م�ت  ثم  اأبي�ص، 

الذى ك�ن يع�وده.

والرواية الت�ريخية التى يعتمد عليه� �سوقى 

�سعيفة.  رواية  مل�سر  قمبيز  غزو  �سبب  لتو�سيح 

فى  اأو  زوجته  فى  ع  ُخدمِ لأنه  م�سر  يغُز  مل  فهو 

زوجة  نفريت  اإليه  اأر�سلوا  ولو  زوجته.  �سخ�سية 

غزو  من  مب�نعه  ذلك  ك�ن  مل�  تيت��ص  نمِ من  بدًل 

مب� ا�ستجلب الفرعون اأم�زي�ص من الإغريق، وقبل 

مل�سر،  روؤيته  عن  الف�ر�سى  الوفد  يحدثن�  ذلك 

وراأيه فى اأبن�ئه�، فيقول زفريو�ص اأحدهم:

زفريو�س:

النعيم ع��ل��ي��ه��م  وج����وًه����ا  راأي�������ت 

ودن�����ي�����ا ع���ل���ى ج���ان���ب���ي���ه���ا ال���رغ���د

تقام و�����س����وًق����ا  ت���ف�������س  و�����س����وًق����ا 

يفد وخ�����ل�����ًق�����ا  ي����������روح  وخ�����ل�����ًق�����ا 

ف���ى احلياة و���س��ع��ًب��ا ع��ل��ى خ��ط��ة 

انفرد ال�����س��ع��وب  ف���ى  ب���ه  ون���ظ���م 

����س���ن���اع���ات���ه���م م�����ث�����ل  اأر  ومل 

املنتقد ع����ل����ى  وب������ع������ًدا  �����س����م����ًوا 

مبلًغا اأخ�����الق�����ه�����م  م����ث����ل  ول 

اأو من خالل الر�سد من الف�سل 

الطريق ف����ى  ي��اف��ع��ه��م  م�����رَّ  اإذا 

�سجد اأو  ل������ه  ����ى  ت����ن����حَّ ب�������س���ي���خ 

في�ستوقفه اأحدهم )الفر�ص( ق�ئاًل:

اجلنود ك���ي���ف  زف����ريو�����س  ول���ك���ن 

وك����ي����ف احل����دي����د وك����ي����ف ال������زرد

وه���ل ك��ن��ت ت��ل��ق��اه��م ف��ى الطريق

وت����ن����ظ����ر اأظ������ف������اره������م وال����ل����ب����د

زفريو�ص:

راأي������ت مب�����س��ر اجلنود اأخ�����ى م���ا 

اأح����د ال���ع���ن م��ن��ه��م  ي����اأخ����ذ  ومل 

الق�سور ج��ن��ود  م��ن  فتية  ���س��وى 

و���س��ب��اط��ه��ا ف���ى ال���ث���ي���اب اجل���دد

الالمعات اخل����وذ  ف���ى  ي���روح���ون 

املتقد ال�����ذه�����ب  ف�����ى  وي������غ������دون 

الف�ر�سّى:

ح����ائ����ط ب�������ال  م�����ل�����ك  ه�������و  اإذن 

العمد ���س��ع��ي��ف  الأوا�����س����ى  رق��ي��ق 

العقاب �سرخات  من  الوكر  خال 

ون��ام��ت ع��ل��ى ال��غ��اب ع��ن الأ�سد

اأول�����ئ�����ك ل ف�����ى ح����م����اة ال����دي����ار

العدد ف���ى  ول  ال��ع��دي��د  ف���ى  ول 

ط��واوي�����س ف��ى ع��ر���س��ات الق�سور

�سهد م������ن  ت����ه����اوي����ل����ه����ا  ت���������روق 

ط لن� �سوقى امله�د الت�ريخى لنهي�ر  لقد ب�سَّ

بعد ذلك  لن�  قدم  ثم  القدمية،  امل�سرية  الدولة 

واخلديعة  بنف�سه�،  امل�سحية  الأمرية  ق�سة 

تيت��ص بدًل من  امل�سرية لقمبيز، وزواج قمبيز بنمِ

الف�سل  فى  اخلديعة  قمبيز  ويكت�سف  نفريت. 

الث�نى بعد اأن تكون عواطفه قد م�لت اإىل زوجته، 

فيجن جنونه، ولكنه ل يوجه غيظه اإىل الزوجة 

التى خدعته، بل اإىل م�سر.

وقد ك�ن منطق النف�ص اأن يوجه رجل مري�ص 

�سيف  الطغ�ة،  اأب�سع  من  وط�غية  ب�ل�سرع، 

خديعته،  فى  ا�سرتكت  التى  املراأة  اإىل  انتق�مه 

والتى ا�ستط�عت اأن تت�سلل اإىل قلبه، ولكن قمبيز 

م�سر. ولي�ص الأمر كله اإل دولة ن��سئة حت�ول اأن 

اأن  ن�ستطيع  تغزو دولة هرمة مته�لكة. ولكنن� ل 

ح�س�بن�  الت�ريخ  على  امل�سرحى  املوؤلف  نح��سب 

الت�ريخ  اأحداث  من  يلتقط  اأن  فللموؤلف  للموؤرخ؛ 

الأحداث،  هذه  ت�سكيل  يعيد  واأن  ي�ستهويه،  م� 

بحيث يخلع عنه� حمي� احلي�ة ودمه�، وذلك دون 

اأن ي�سيء اإىل �سورة الع�سر الإجم�لية. وذلك م� 

لن� من خالل حوار  ر�سم  فقد  �سوقى،  اإليه  وفق 

ال�سخ�سي�ت �سورة للدولة الفرعونية املحت�سرة، 

تخلت  اإذ  داخله�،  فى  فن�ئه�  بذور  حتمل  التى 

اإىل  وجل�أت  والإبداعية  الع�سكرية  تق�ليده�  عن 

اجلنود املرتزقة حلم�يته�.

يدور  الأول  الف�سل  من  الث�لث  املنظر  فى 

بالط  فى  امل�سريني  من  ثالثة  بني  احلوار  هذا 

فرعون، 

اأحام�س:

تاأمل الق�سر، منا..

ا و�سما                  وانظره اأر�سً

انظر ترى الإغريق فيه 

                      هم لفيف العظما

انظر جتدهم كلهم

                        ميلقون العجما

منا:

    ماذا على فرعون اأن

                    رعاهم وقدما

     األي�س لل�سيف على

                    �سائفه اأن يكرما 

اأحام�س:

     و�ساحب الدار اإذن

                      ميوت جوًعا وظما

     و�ساحب الدار اإذن 

                      ل يتعدى ال�سلما

خوفو:

    ماذا اأثار ال�ساحبن

                     مل وفيا اخت�سما؟

اأحام�س:

كن من�سًفا اإن رمت يا

خوفو تكون احلكما

تاأمل الق�سر خوفو

اأفيه من م�سر �سى

األي�س فرعون م�سر 

كاأنه اأجنبى

فاأين حفار م�سر

وفنه العبقرى

واجلي�س خوفو...

لقد اأ�سبحت م�سر اإذن م�ستعمرة اإغريقية 

عبا�س العقاد



ل يفعل ذلك، بل وي�سحبه� فى غزوه مل�سر. بعد 

وهو  بكيله  له  تكيل  وبينه،  بينه�  ح�دة  من�ق�سة 

مقلم الأظ�فر كليل الن�ب.

الف�سل الث�لث ل يقول لن� اإل اأن قمبيز قد 

ثم  اأبي�ص  العجل  وقتل  اأهله�  ل  واأذَّ م�سر  احتلَّ 

ال�سخ�سي�ت  بع�ص  مل�س�ئر  تو�سيح  مع  انتحر، 

الث�نوية.

ت�سحية  ك�نت  هل  اأنف�سن�،  الآن  ولن�س�أل 

يكن م�سرعه�  اأم  لوطنه�؟  ذات جدوى  نتيت��ص 

لت�سحيته�  يجعل  ب�أن  جديًرا  قمبيز  بالط  فى 

من  تنجو  اأن  من  بدًل  وثمًن�،  ودللة  معنى 

ال�س�ذج  النتق�م  هذا  قمبيز  ويلقى  م�سريه�، 

من العجل اأبي�ص؟

•••
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�سغل �سوقى منذ مط�لع �سب�به بق�سة "على 

بك الكبري" ذلك اململوك الذى ح�ول ال�ستقالل 

التجربة  هو  وك�ن  العثم�نية،  الدولة  عن  مب�سر 

الأوىل ملحمد على موؤ�س�ص الأ�سرة امل�لكة امل�سرية 

ثم  فرن�س�،  فى  وهو  كت�بته�  فح�ول  الأخرية. 

طوى اأوراقه، حتى يعيد كت�بة هذه امل�سرحية فى 

اأخري�ت حي�ته. 

من  �سورة  الأدبية  الذاكرة  لن�  حتفظ  ول 

م�سرحية "على بك الكبري" الأوىل حتى ن�ستطيع 

اأيدين�،  بني  التى  ال�سورة  وبني  بينه�  نق�رن  اأن 

األوان  اأو  �سوقى  موقف  فى  التغري  األوان  لنلم�ص 

الن�سج فى تعبريه و�سي�غته.

عن  الكبري"  بك  "على  م�سرحية  وتتميز 

ب�أن  والالحقة،  بل  ال�س�لفة،  �سوقى  م�سرحي�ت 

مو�سوعه� مو�سوعى ت�ريخى حمقق، وذلك لقرب 

ع�سره� من ع�سر املوؤلف وزمنه، بل اإن معظم 

ت�ريخًي�  الأبع�د  �سخ�سي�ت حمددة  �سخ�سي�ته� 

اأحداث حي�ته�  اإلين� من  م� منى  بف�سل  ونف�سًي� 

بك  على  �سخ�سي�ت  فلي�ست  �سلوكه�.  ووق�ئع 

الكبري اأو ت�بعه وخ�سمه حممد بك اأبو الدهب اأو 

متبن�ه، وخ�ئنه مراد بك ب�سخ�سي�ت غ�م�سة اأو 

ب�هتة الأثر فى ت�ريخ م�سر، حتى ي�ستطيع املوؤلف 

الت�ريخية  وجوده�  حدود  يتج�وز  اأن  امل�سرحى 

اإىل حدود اأخرى.

توىل على بك الكبري م�سيخة البلد اأو اإم�رة 

�س�حب  بذلك  فك�ن  1763م،  ع�م  فى  املم�ليك 

الطول واحلول فى احلي�ة امل�سرية فى ظل نظ�م 

احلكم العثم�نى الذى ك�ن يق�سر �سلط�ن الولة 

الع�ىل،  الب�ب  اإىل  ال�سرائب  بعث  على  الأتراك 

وبكوات  البلد  ل�سيخ  الفعلية  ال�سلطة  يدع  بينم� 

املم�ليك.

اإل  ال�سلطة  اإىل  الكبري  بك  على  ي�سل  ومل 

فلم�  والد�سي�سة،  املوؤامرة  من  طويل  ت�ريخ  بعد 

خ��سة  من  ع�سر  ثم�نية  اخت�ر  الأمر  له  ا�ستتب 

ى بقية  �هم اإىل رتبة البكوية، و�سفَّ مم�ليكه، ورقَّ

تركي�،  عن  ال�ستقالل  اإىل  طمح  ثم  املم�ليك، 

ف�نتهز فر�سة خالف بينه وبني ا�سطنبول واأعلن 

اجلزية  ومنع  1769م،  ع�م  فى  م�سر  ا�ستقالل 

 1778 ع�م  فى  وعقد  ب��سمه،  النقود  و�سرب 

مع�هدة مع اإجنلرتا ثم مع�هدة مع البندقية، ثم 

اخل�سم  وهى  رو�سي�،  مع  دف�عًي�  هجومًي�  حلًف� 

الأول لرتكي� فى ذلك الوقت.

وفتح على بك الكبري احلج�ز لت�أمني جت�رته 

ه جي�ًس� اإىل ال�س�م بقي�دة مملوكه  مع الهند، ثم وجَّ

حممد اأبو الدهب، وحني ع�د اجلي�ص من ال�س�م 

ك�ن اأبو الدهب قد اتفق مع الدولة العثم�نية على 

الغدر ب�سيده، ف�أح�صَّ على بك ذلك، فخرج لجًئ� 

اإىل ال�س�م عند �سديقه ال�سيخ ط�هر عمر ح�كم 

عك�. وهن�ك ات�سل ب�لبحرية الرو�سية، ف�أع�نته 

مرة  وزحف  كله�.  ال�س�م  بالد  ا�سرتداد  على 

الدهب"فى  "اأبو  جي�ص  وهزم  م�سر،  اإىل  ث�نية 

ال�س�حلية، ولكن مم�ليكه خ�نوه، فوقع جريًح� 

فى اأ�سر "اأبو الدهب"، وم�ت بعد �سبعة اأي�م.

�سوقى  الذى مل يخرج عنه  الت�ريخ  هذا هو 

ب�لرو�ص  ال�ستع�نة  ح�دثة  فى  اإل  م�سرحيته  فى 

منتهى  فى  واقعة  وتلك  م�سر.  غزو  لإع�دة 

ك�نت  ب�لرو�ص  بك  على  ا�ستع�نة  ف�إن  الأهمية؛ 

فقد  له�؛  نظري  ل  �سي��سية  واقعة  على  دلياًل 

ك�ن الرو�ص فى ذلك الوقت هم الأعداء الألُّداء 

امل�سيحية  ممثلى  ك�نوا  كم�  العثم�نية،  للدولة 

جت�ه العثم�نية ممثلى الإ�سالم. ول�ست اأ�سك فى 

الأوراق  من  ك�نت  ب�لرو�ص  بك  على  ا�ستع�نة  اأن 

كم�  �سده،  اأعداوؤه  ا�ستعمله�  التى  الرابحة 

تكفري  فى  ال�سلط�ن  من�سور  الإجنليز  ا�ستعمل 

عرابى بعد ذلك بحواىّل م�ئة ع�م.

اأن  م�سرحيته  فى  لن�  حكى  فقد  �سوقى  اأم� 

الرو�ص عر�سوا املعونة على على بك، فرف�سه�، 

لأنه ل ي�ستطيع اأن ي�ستعني ب�أعداء الإ�سالم...

القائد الرو�سى: التحيات لالأمري

على بك: حتيات

         واأهاًل ب�سيدى الربان

اإذن خد جمل�ًسا بجنبى، تف�سل

               ع�ست مولّى موىل الإح�سان

القائد: 

اأم�������ري ولكن ي�����ا  ن���ح���ن ج���������اران 

يختلفان م���ن���زل���ن  ف�����ى  ن���ح���ن 

ا فى ال�سحارى اأنت كالليث راب�سً

واأن����ا احل����وت ف��ى ال��ع��ب��اب مكانى

على بك:

غري اأنى مقيد بخطوب

حب�ست همتى وردت عنانى

القائد:

 ل ت�سق يا اأم��ري، ذلك اأ�سطوىل

ج�������الل ال����ب����ح����ار ن�������ور امل�����وان�����ى

ال��ع��ظ��ي��م ق�سور ال��ق��ي�����س��ر  ���س��ف��ن 

وم����غ����ان زي����ن����ت  ����س���ئ���ت  اإن  ل�����ك 

على بك:

واإن مل ال��ن��ب��ي��ل،  ال��ق��ائ��د  اأ���س��ك��ر 

ي��خ��ف م��ا ف��ى خ��ط��اب��ه م��ن معان

كالأعالم البوارج  النجدة  لي�ست 

ت�����ط�����وى ال����ل����ج����اج ك���ال���ط���وف���ان

النار ول  احلديد  النجدة  لي�ست 

ب�������اأي�������دى امل�����������س�����اة وال����ف����ر�����س����ان

القائد:

      وامللك مولى ملك ال�سفتن...

على بك:

      اأجل امللك يا قائد الأ�سطول اآماىل

القائد:

ا�سطجعت القي�سر  �سفن  فتلك  اإذن 

ع��ل��ى ف���را����س���خ م���ن ع��ك��ا واأم���ي���ال

اأم��ريى فيها واأن��ت م�سر غدا فاركب 

الدارعن وفى الفولذ واملال فى 

م���ًع���ا وع�سى ال��������وادى  ن���دخ���ل  ل��ع��ل��ن��ا 

اأبطاىل لوائك يغزو الرتك  على 

على بك:

ث���م ندخلها ف��ن��ف��ت��ح م�����س��را  من�����س��ى، 

اأم��ن��ي��ة ال��ده��ر ت��اأت��ى اإىّل وت�����س��ع��ى ىل

�������ل ب����اأع����دائ����ى ال���ع���ق���اب على غ������ًدا اأحِّ
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واإذلىل ق���ه���رى  م���ن  ا����س���ت���م���راأوا  م���ا 

"لنف�سه":
رب����اه م����اذا ي��ق��ول امل�����س��ل��م��ون غًدا

اإن خنت قومى واأعمامى واأخواىل

ومغربها الدنيا  م�سرق  فى  يقال 

ف��ع��ل��ت ف��ع��ل��ة ن����ذل واب�����ن اأن�����ذال

على بك للقائد:

مل��ل��ك ال��ن��ي��ل اأطلبه اأج����ل ���س��م��وت 

ب��ه��م��ت��ى وب�����اإق�����دام�����ى واأف����ع����اىل

ل اأ�ستعن على الأهل الغريب ول

اأرمى الذئاب على عابى واأ�سباىل

القائد:

م�����ولّى، ت��ل��ك م��ع��ان حت��ت��ه��ا كرم

باأ�سغال ال��دن��ي��ا  طلب  مل��ن  لي�ست 

على بك:

بعًدا و�سحًقا لعلياء الأمور اإذا

                          مل األتم�سها بخلق فا�سل عال

............

جم�ف�ته  عن  ف�ساًل  امل�سهد  ذلك  فى  اإن 

بك  على  �سخ�سية  اإط�ر  عن  خروًج�  للت�ريخ 

الكبري النف�سية والواقعية، فهو �سي��سى مكي�فلِّى 

حتى اأنه )عند �سوقى( ل ين�سى وهو فى �سكرات 

رغم  الدهب،  اأبى  على  مراًدا  �ص  يحرِّ اأن  املوت 

اأن كاًل منهم� عدوه، ولعله يتمنى عندئذ اأن يقتل 

كال منهم� الآخر �سر قتله. بل اإنه يقول وهو فى 

� لأبى الدهب: �سكرات املوت اأي�سً

فنى ـــم  ـــس ـــ� وال ــــك  ــــوم األ ومــــــ�ىل 

اأخــــــذت اخلــيــ�نــة والـــغـــدر منى

عن  العلي�  املثُّل  تثنيه�  ل  �سخ�سية  اإذن  هو 

هذا  ولعل  مطمع.  وراءه  ك�ن  اإن  ال�سر  اقرتاف 

م�  هو  الكبري  بك  على  �سخ�سية  فى  التن�ق�ص 

ف�سوقى  �سوقى.  عند  واقعيته�  ال�سخ�سية  �سلب 

لوراثته الرتكية ل ي�ستطيع اأن يجعل عليًّ� الكبري 

امل�سرى  لولئه  ولكن  �س�فًرا،  لرتكي�  خ�سًم� 

تظل  ولذلك  الكرامة.  من  حقه  يعطيه  اأن  يريد 

ال�سخ�سية مت�أرجحة بني الإقن�ع واملح�ل.

وثمة حمور اآخر اأ�س�فه �سوقى اإىل امل�سرحية 

امل�سرحية  فى  يبتدع  فهو  الع�طفى،  املحور  وهو 

يتزوجه�  التى  امل�سرتاة  اجل�رية  اآم�ل  �سخ�سية 

اأن  يلبث  م�  ثم  مراد  به�  يفنت  بينم�  بك،  على 

��ص  يكت�سف اأنه� �سقيقته. ب�عهم� نف�ص الأب النخَّ

يلتقي�ن  حني  ولكنهم�  متب�عدين.  زمنني  فى 

ن الدم اإىل الدم.. لق�ءهم� الأول يحِّ

ول ب�أ�ص ب�إ�س�فة هذا املحور لول قلة ف�عليته 

فى امل�سرحية، وك�أنه� م�سرحية اأخرى، ولو اأع�د 

ع�طفًي�  حموًرا  لوجد  اجلربتى  قراءة  �سوقى 

ف�جلربتى)3(  املحور،  هذا  ابتداع  عن  يغنيه 

ع���������������س�������اّى ق��������د ه������م������ت ب���ه

اخل�����ب�����ل ل������ع������م������رى  ذاك 

خ�������ي�������ال�������ه ف�����������ى ف�����ك�����رت�����ى

ف����������ى ك����������ل ��������س�������اع�������ة م����ث����ل

ع���ج���ا ل  اأح�������������������س  م������������اىل 

ب��������ن اجل���������وان���������ح ا����س���ت���ع���ل

ي������رى ال��������ب��������اب  ف������ت������ح  اإن 

دخ�������ل اإن���������������������س����������ان  اأول 

اأوج�������������ئ ب��������ال��������زاد وج�����دت�����ه

ب������������ج������������ان������������ب������������ى اأك��������������������ل

ح���������س����ر ��������س�������رب�������ت  واإن 

امل����������������������اء ف�����������ع�����������لَّ ون�������ه�������ل

ق����������د اأخ�������������������ذت �������س������ورت������ه

ال�سبل م���������س����اع����رى  ع����ل����ى 

وح����ي����ث����م����ا �������س������رت اأط���������اف

ح����ل ح�������ل�������ل�������ت  اأو  ب������������ى 

ولكن اآم�ل رغم حبه� ملراد ت�أبى اأن تب�ع له 

لأنه يطلبه� رقيًق� م�سرتاة، ف�إذا طلبه� على بك 

الكبري للزواج ر�سيت و�سعدت رغم حبه� ملراد، 

وف�وؤه�  يلبث  ول  احلب.  ل  الكرامة  تطلب  لأنه� 

عنه�  ترد  اإذ  غيبته  فى  يت�سح  اأن  الكبري  لعلى 

بعد  تدرك  حتى  مراد،  ومنهم  املم�ليك  ذئ�ب 

حني اأنه اأخوه�.

�سوقى من  – رغم م� بذل  اأنه  نلحظ  لعلن� 

 – م�سرحيته  فى  اآم�ل  �سخ�سية  بث  فى  اجلهد 

اإل اإنه� تظل غريبة عنه. ويظل زواجه� من على 

عالقته�  حك�ية  وتظل  متعجلة،  مقتحمة  الكبري 

مبراد لوًن� من ال�سذاجة الق�س�سية.

•••
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واإذا ك�نت م�سرحية "عنرتة" اآخر م�سرحي�ت 

اأن  حتى  قدًرا  اآخره�   � اأي�سً فهى  زمًن�،  �سوقى 

كثريين من موؤرخى �سوقى ل يك�دون يذكرونه�. 

العربية  وعبلة من ق�س�ص احلب  وق�سة عنرتة 

التقليدية، التى األهمت الفن�ن ال�سعبى فى �سرية 

خرج  بحيث  اخلي�ل،  من  وا�سعة  اآف�ًق�  عنرتة 

نط�ق  اإىل  الت�ريخى  نط�قه�  من  ب�ل�سخ�سية 

التزم  فقد  �سوقى  عنرتة  اأم�  وا�سع.  اأ�سطورى 

الت�ريخ، واأنهى ق�سته بزواج عنرتة من عبلة بعد 

ب�سع مغ�مرات.

مكتوبة على منط  ل�سوقى  وم�سرحية عنرتة 

وهو  ال�س�بقة،  م�سرحي�ته  فى  �سوقى  يلتزمه  مل 

وم�س�هد.  من�ظر  اإىل  امل�سرحى  الف�سل  تق�سيم 

امل�سرح  يعنيه  م�  هن�  ب�مل�سهد  �سوقى  ويعنى 

ال�سك�سبريى. ويتكون الف�سل الأول فيه� مثاًل من 

اثنني وع�سرين م�سهًدا.

اأنه ك�نت عند على بك ج�رية �سرك�سية  يحدثن� 

� �سديًدا،  ب�رعة اجلم�ل، اأحبه� مراد مملوكه حبًّ

اإىل  �سيده، وحتدث  خي�نة  الدهب  اأبو  اأراد  فلم� 

موافقته  نظري   – عليه  �سرط  ذلك،  فى  مراد 

فلم�  اجل�رية،  هذه  يزوجه  اأن   – خي�نته  على 

ال�سرك�سية،  اجل�رية  مراد  اأخذ  بك  على  ق�سى 

فت فيم� بعد ب��سم نفي�سة املرادية،  وهى التى ُعرمِ

وك�نت اأعظم ن�س�ء ع�سره�.

�سفح�ته�  من  امل�سرحية  تدخل  و"اآم�ل" 

بك  على  رث�ء  فى  ب�أبي�ته�  وتختمه�  الأوىل، 

هذه  فى  الت�ريخ  حكم  هو  قوله�  فك�أن  الكبري، 

ال�سخ�سية الكبرية:

     عفا اهلل عنه، كان �سيًخا م�سليًّا

                 حمب اليتامى راغًبا فى املثاوب

     لقد طلب الدنيا مب�سر فنالها

                 فوىلَّ اإىل الأخرى وجوه املطالب

قوله�  ونتتبع  به�،  نهتم  يجعلن�  مم�  وذلك 

من  اأَمة  جمرد  الأول  امل�سهد  فى  م�زالت  وهى 

��ص هن� هو اأبوه�  ��ص، والنخَّ الرقيق فى يد النخَّ

اأخ�ه�  ب�ع  مثلم�  اليد،  ذات  ل�سيق  يبيعه�  الذى 

فى  معرو�س�ت  والرقيق  م�ست.  �سنوات  من 

ق�سر على الكبري، حيث يدخل مراد فريى اآم�ل، 

 � حبًّ ته  اأحبَّ اأنه�  رغم  فت�أبى  �سراءه�  ويح�ول 

�سوقى  تف�سري ذلك عند  ولعل  راأته،  ج�رًف� حني 

اأنه   � ب�طنيًّ اإح�س��ًس�  الدم" اإذ حت�ص  "حنني  هو 

اأخوه�، ولعل هذا هو م� يربر – بع�ص التربير – 

اأوانه كثرًيا، والذى  اأتى قبل  هذا املونولوج الذى 

لق�ئهم�  بعد  ملراد  حبه�  عن  اآم�ل  فيه  تتحدث 

الأول مب��سرة:

م��������ا ب�����������ال ق�����ل�����ب�����ى مب��������راد

م��������ذ ت�����الق�����ي�����ن�����ا ا�����س����ت����ع����ل

ل��������ع��������ل��������ن��������ى اأح��������ب��������ب��������ت��������ه

وال�����رج�����ل ف�����م�����اىل  ل،  ل، 

غالف كتاب الأغانى لالأ�سفهانى



الأول  الف�سل  هذا  فى  �سوقى  اأ�س�ف  وقد 

يحب  فهو  عنرتة،  �سخ�سية  اإىل  جديًدا  بعًدا 

بهذا احلب  ير�سى  ل  ولكنه  وعبلة حتبه،  عبلة، 

وب�أ�سه،  وفتوته  ب�سج�عته  غرام  جمرد  ك�ن  اإذا 

واإعج�ب ب�نت�س�ره على القران، بل يريد منه� اأن 

حتبه جلم�له، اإذ اأن فى ال�سواد جم�ًل �س�أنه �س�أن 

البي��ص. ول ي�سدل �ست�ر هذا الف�سل اإل بعد اأن 

يظفر منه� بهذا العرتاف:

عنرتة:

 لو مل تهيمى عبلتى

                   بحمالتى املنكرة

 ولي�س بى اأنا ول

                  ب�سحنتى املحتقرة

 لقلت اإذ دعوتنى

                 يا قمرى يا �سكره

عبلة:

 هذا ال�سواد يا ابن عمى

                  مثل �سبغة ال�سحر

 كامل�سك والكحل هما

                  فى مفرقى وفى الب�سر

 وما ي�سرك ال�سواد

                 يا ابن عمى، ما ي�سر؟

 الكعبة الغراء من

                 اأح�سن ما فيها احلجر

 البدو فى اإجالله 

                 وفى وقاره احل�سر

لن�سهد  الرواية  اأحداث  ذلك  بعد  ومت�سى 

وهو  ثم  بعبلة،  ليظفر  املك�ئد  يواجه  وهو  عنرتة 

زعيًم�  ي�سبح  حتى  الفر�ص  اأذى  قومه  عن  يرد 

يتزوج  ال�سعيدة  امل�سرحية  نه�ية  وفى  مه�ًب�، 

عنرتة وعبلة.

وثمة �سيء غريب فى م�سرحية عنرتة، فرغم 

اأنه� م�سرحية عن �س�عر ع��سق اإل اأنن� ل ن�ستطيع 

مثلم�  الع�طفة  �سعر  من  مق�طع  فيه�  جند  اأن 

جند فى جمنون ليلى ف�ساًل عن اأنن� ل ن�ستطيع 

اأو خ�طًرا عميًق� مم�   � ذكيًّ ت�أماًل  فيه�  اأن جند 

تزدحم به م�سرحيت� �سوقى الأولي�ن جمنون ليلى 

وم�سرع كليوب�ترا.

من  كثري  فى  عنرتة  م�سرحية  وتو�سك 

وبخ��سة  �سعبية،  كوميدي�  تكون  اأن  م�س�هده� 

فى م�س�هد اإبداء �سج�عة عنرتة ب�سكل م�سرف. 

ففى اأحد امل�س�هد يختبئ عبدان قوي�ن م�أجوران 

فى  )بعينني  عنرتة  فرياهم�  يقتاله،  كى  لعنرتة 

قف�ه( في�سرخ فيهم�:

                         حذار يا وغد حذار يا لكع

                         الليث ل يقتله الكلب فدع

                         قد وقعت من يده وقد وقع

ر  فيقع القو�ص من يد العبد من رعبه، ثم يخُّ

الآخر.  العبد  ويفر  ميًت�،  الأر�ص  على  نف�سه  هو 

ويقول عنرتة فى هدوء حلبيبته:

قد كان ل بد اأن اأراه

                                 لليث عينان فى قفاه

�سريى، انظرى، مات ورب الكعبة

                      زجمرة لليث اله�سور �سعبة...

الكبرية،  الق�س�ي�  بع�ص  على  �سوقى  ويتكئ 

عبلة  من  فيجعل  العرب،  حترير  ق�سية  مثل 

رغم  املع�نى  هذه  وتظل  املع�نى،  بهذه  من�دية 

 – الث�نى  "الف�سل  امل�سرحية  على  دخيلة  ذلك 

امل�سهد الث�من ع�سر.

••••
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فى  ال�سعرية  الكوميدي�  اإىل  �سوقى  ه  يتجَّ

يحدده  الرواية  وزم�ن  هدى".  "ال�ست  م�سرحية 

ب�لق�هرة. وال�ست هدى عجوز   1890 �سوقى بع�م 

من �س�كن�ت حّى احلنفى، متلك بيًت� وثالثني فداًن� 

امل�ل  ولول  لعبته�،  الزواج  من  وجتعل  بنه�،  فى 

ب�به�.  اإىل  لء  اأذِّ املتت�لون  الأزواج  هوؤلء  ج�ء  م� 

اأن حترمهم  تلبث  ح لهم مب�له�، ثم م�  تلوِّ ولكنه� 

منه، فين�سرفون عنه� ب�لطالق اأو املوت.

امل�سرحية جند هدى مع زوجه�  تبداأ  وحني 

الت��سع، وهى تتحدث اإىل ج�رته� زينب حم�ولة 

تربير تعدد زيج�ته�. 

وقد  ظريف،  خفيف  هدى،  ال�ست  وحديث 

تخفف فيه �سوقى كثرًيا من قيود اللغة ال�سعرية، 

ة روح ق�هرية  ومالأه ب�لألف�ظ الدارجة. وفيه خفَّ

لنم�ذج  ملَّ�ًح�   � ذكيًّ و�سًف�  فيه  اأن  كم�  رائقة. 

الت��سع  القرن  فى  الق�هرة  �سك�ن  من  خمتلفة 

ع�سر واأوائل الع�سرين.

فى  ال�سحفى  الأديب  �سورة  هن�ك  فمثاًل 

ذلك الع�سر الذى كرُثت فيه ال�سحف، وعرفت 

كرامته�  اكت�سبت  قد  تكن  مل  التى  املهنة  هذه 

بعد.

تقول ال�ست هدى:

   ول�ست اأن�سى زوجى الرابعا

                           ل نافًعا كان ول �سافًعا

   قالوا: اأديب مل يروا مثله

                           ولقبوه الكاتب البارعا

    قد زينوه ىل، فاخرتته

                           ما اخرتت اإل عاطاًل �سائًعا

          رائح اأكرث الزمان على ال�سحف مغتدى

فى  وغًدا  "اللواء")4(  فى  اليوم  يكتب 

"املوؤيد"

     ليله اأو نهاره فارغ اجليب واليد

ويعجبنى عند املباهاة قوله

                      بنيت فالًنا اأو هدمت فالنا

وقد ي�سبح املبنى اأو�سع منزل

                      وقد ي�سبح املهدوم اأرفع �ساأنا

رحمة اهلل عليه

                 كان ل يحقر مال

كان اإن اأفل�س ل

                 ي�ساألنى اإل ريال

وتقول ال�ست هدى فى زوجه� املوظف:

مل اأن�سه منذ مات يوًما

                    ما كان اأبهى ما كان اأظرف

ا كان خفيًفا، كان حلوًّ

                    ومن ن�سيم الربيع األطف

ما كنت اأدرى اإذا توىل

                    اأجيبه اأم قفاه اأنظف

رحمة اهلل عليه

                    كان جخاًخا كبرًيا

كل يوم يدع البيت

                   رئي�ًسا اأو وزيًرا

ثم ل يرجع ىل اإل

                   كما كان �سغرًيا

وال�س�بط  الفقيه  من  تتواىل  ال�سور  وتظل 

واملق�ول حتى ت�سل اإىل زوجه� احل�ىل وهو عبد 

املنعم املح�مى الع�طل، الذى يطمع هو الآخر فى 

م�ل هدى.

وك�تبه  املح�مى  جند  الث�نى  الف�سل  وفى 

متذرعني  هدى  اأموال  بع�ص  لبتزاز  يتح�يالن 

ب�أن املح�مى قد اأحيط مكتبه ب�لدائنني. ولكنه� 

ترف�ص وتطلقه.

ع�سمتى منك فى يدى

                       �سهدت ىل الوثائق

اأم�س يا نذل ل تعد

                       اإنك اليوم طالق

وتتزوج هدى بعد ذلك ب�ل�سيد العجيزى من 

نف�سه  العجيزى  الريف، ثم متوت، ويظن  اأعي�ن 

الوارث،  امل�ل فيت�سرف ت�سرف  وارًث� لكل هذا 

كل  وقفت  قد  هدى  ب�أن  يف�ج�أ  اأن  يلبث  م�  ثم 

ثروته� للخري. وهكذا يخرج العجيزى "من املولد 

بال حم�ص" كم� يقولون.

ق�سة  اإذن  هدى"  "ال�ست  كوميدي�  ق�سة 

ذلك  ورغم  نكتة،  تكون  اأن  تو�سك  �س�ذجة 

اأن فيه�  اإذ  اأعم�ل �سوقى.  ف�مل�سرحية من اأجمل 

األواًن� من خفة الروح، كم� اأن فيه� �سورة �سديدة 

ور�سًم�  الفرتة،  تلك  فى  مل�سر  والت�ألق  احليوية 

ذكًي� لكثري من من�ذج احلي�ة الجتم�عية.

••••
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ل ي�ستط�ع تقدير عظمة �سوقى اإل فى اإط�ر 

الأعم�ل  لهذه  اجلليلة  القيمة  تربز  وهن�  زمنه، 

امل�سرحية. فهى حم�ولت رائدة، له� ف�ساًل عن 

قيمته� الذاتية م� للزي�دة من اإجالل وتقدير.

وقد نبع م�سرح �سوقى فى ت�سوره الأ�س��سى 

وبخ��سة  الأوروبى،  الروم�ن�سى  امل�سرح  من 

فى  العلم  تلقى  اأنه  نعلم  اأنن�  فرغم  �سك�سبري. 

جنده  ل  اأنن�  اإل  للفرن�سية،  ق�رًئ�  وك�ن  فرن�س�، 

�س�أن  الثالث  الوحدات  ق�نون  على  يح�فظ 

ع فى الزم�ن  الكال�سيكيني الفرن�سيني، يل هو ينوَّ

امل�سرحية عنده  واملك�ن واملو�سوع، ويظل مفهوم 

اأنه� �سل�سلة من امل�س�هد حتدث فى اأزمنة واأمكنة 

متت�لية.

كم� اأن �سوقى قد اخت�ر اأ�سخ��ص م�سرحي�ته 

من امللوك والأبط�ل ومن فى م�ستواهم، وح�فظ 

على هذه الن�سبة امل�سروعة عند الروم�ن�سيني بني 

ثالثة م�ستوي�ت من اأ�سخ��ص امل�سرحية: الأبط�ل 

ال�سخ�سي�ت  ثم  والق�دة،  امللوك  وهم  اأوًل، 

ثم  الأبط�ل،  اأن�س�ف  اأو  القواد  من  اجل�نبية 

يكونوا  اأن  ميكن  الذين  الث�نوية  ال�سخ�سي�ت 

جنوًدا اأو من اأو�س�ط الن��ص.

عن  امل�سئولة  هى  الروم�ن�سية  هذه  ولعل 

غربة بع�ص ال�سخ�سي�ت عن الواقع بحيث تبدو 

اآم�ل  اأو  ليلى  غري مقنعة، مثل قي�ص فى جمنون 

ذاته�  قمبيز  �سخ�سية  اأو  الكبري  بك  على  فى 

ال�سخ�سي�ت  فى م�سرحية قمبيز. فكل من هذه 

ل  بحيث  ث�بتة،  فكرة  اأو  ج�مح  هوى  به�  ي�ستبد 

هذا  خالل  من  اإل  ت�سرف�ته�  تربير  ي�ستط�ع 

الهوى اأو تلك الفكرة. ولعل ذلك هو اأحد مالمح 

وو�سع  الطريق،  �سوقى  راد  اأن  بعد  �سوقى،  بعد 

�سوقى  ك�ن  واإذا  وال�سور.  املع�مل  بع�ص  فيه 

الروم�نتيكى  امل�سرح  على  اهتم�مه  ق�سر  قد 

ال�سخ�سي�ت  بع�ص  ونق�ئ�سه، فر�سم  ب�إجن�زاته 

املتميزة ومل ي�ستطيع اإدراك امل�سرح الكال�سيكى، 

من اهتم�مه ب�ل�سراع الداخلى فى نف�ص البطل، 

�سقوط  فكرة  على  امل�أ�س�ة  فى  اعتم�ده  ومن 

من  هو  بل  ع�مد،  غري  يقرتفه  خط�أ  اإثر  البطل 

ال�سر  اإدراك  ي�ستطيع  ومل  عليه،  الأقدار  ق�س�ء 

الآخر للم�سرح الكال�سيكى، وهو ترويجه لف�سيلة 

اأو  الكره  فى  تغلو  ل  بحيث  الأمور،  فى  التو�سط 

على  بذلك  فنجر  والعن�د،  التحكم  اأو  الهوى 

اأنف�سن� عق�ب الأقدار – اإذا ك�ن �سوقى قد ف�ته 

اإدراك ذلك كله، حني ف�ته فى اأغلب الظن قراءة 

الإغريق مكتفيًّ� بقراءة �سك�سبري، فقد كن� نطمع 

اأ�سول  اإىل  مب��سرة  �سوقى  خلفوا  من  يتجه  اأن 

امل�سرح، ويحيطون ب�أكرث مم� اأح�ط �سوقى بفن 

كت�بة امل�سرحية، ويبدعون فًن� اأقرب اإىل الأ�سول 

مم� اأبدع �سوقى..

فرتة  ك�نت  �سوقى  تلت  التى  الفرتة  ولكن 

اأبو  مثله�  التى  العربى  الغن�ئى  ال�سعر  ازده�ر 

ن�جى  واإبراهيم  طه  وعلى  ال�س�بى  الق��سم 

الكال�سيكية  ك�نت  فقد  وغريهم.  �س�دى  واأبو 

�سوقى  و�سعد  الب�رودى  اأر�س�ه�  التى  اجلديدة 

ع�هله�،  عمر  ب�نق�س�ء  انق�ست  قد  قمته�  اإىل 

وك�نت مدر�سة الغن�ئية تنتظر موت الع�هل لكّى 

هذه  اأن  احلق  ومن  ال�سوء.  دائرة  اإىل  ت�سعد 

املدر�سة اجلديدة اأبدعت تراًث� �سخًم� من �سعر 

الوجدان، وردت اإىل ال�سعر ذاتيته التى افتقده� 

تعبرًيا  عنده�  ال�سعر  اأ�سبح  بحيث  طواًل  قروًن� 

األوان  من  فيه�  ي�سطرع  مب�  �س�حبه،  نف�ص  عن 

احلزن، والي�أ�ص والبهجة والت�أمل. 

�س�عر  اإىل  يحت�ج  امل�سرحى  ال�سعر  ولكن 

لكّى  الأحي�ن،  بع�ص  فى  ذاته  جت�وز  ي�ستطيع 

اأح��سي�سه�  يتمثَّل م� �سواه� من الذوات فيتوهم 

فى  واأ�سلوبه�  مبنطقه�  عنه�  ويعربِّ  وانفع�لته�، 

مع�ن�ة احلي�ة وت�سوره�.

وم� ذلك �س�أن �سعراء الغن�ء......

الهوام�س:

جلواد  ج6  الإ�سالم"  قبل  العرب  "ت�ريخ  كت�ب  راجع   

على.

عند  كليوب�ترا  بني  املق�رنة  فى  ل  مف�سَّ مق�ل  للك�تب    

�سك�سبري و�سوقى فى عدد نوفمرب 1968 من جملة الهالل 

ولذلك فال ح�جة اإىل الإ�سه�ب فى هذا املق�م.

 درا�س�ت فى ت�ريخ اجلربتى ملحمود ال�سرق�وى ج2.

 مل تكن �سحيفة اللواء قد ظهرت فى ع�م 1890.

امل�سرحية الروم�نتيكية اله�مة.

اإن امل�سرح الروم�ن�سى هو م�سرح املطلق�ت، 

الهوى املطلق اأو اخلري املطلق اأو ال�سر املطلق اأو 

البطولة املطلقة. وفى هذا املج�ل يتحرك اإبداع 

لل�سخ�سي�ت،  ر�سمه  ويتحدد  امل�سرحى،  �سوقى 

�سديد  واحد  �سطح  ذات  عنده  ف�ل�سخ�سي�ت 

ال�سراع  لوًن� من  تع�نى  تك�د  ولكنه� ل  اللمع�ن، 

قيمته  ذلك  رغم  �سوقى  يظل  ولكن  الداخلى. 

الفريدة لأمرين اأولهم�: ري�دته املطلقة لهذا الفن 

التعبريى، وهو فى اأوج عمره بعد اأن �سبع جمًدا 

ميدان  فى  خ�لًدا  ا�سًم�  لنف�سه  وحفظ  وثن�ء، 

من  كثري  فى  توفيقه  وث�نيهم�:  الغن�ئّى..  ال�سعر 

الأحي�ن لتطويع اللغة الف�سحى للحوار املنظوم. 

وهى  �سبقته،  التى  املح�ولت  اأن�سج  ك�نت  فقد 

تلتزم  موليري،  ترجمة  فى  حم�ولة عثم�ن جالل 

ب�لع�مية امل�سرية.

امللهم  اللغوى  احل�ص  اأدلة  اأو�سح  ومن 

فى  الفخمة  اجلليلة  اللغة  يلتزم  اأنه  �سوقى  عند 

الروم�نتيكيني  �س�أن   – اأنه  رغم  م�سرحي�ته، 

على   � حري�سً ب�لت�ريخ،  الفتت�ن  �سديد  – ك�ن 
تتغري من موقف  لغته  ك�نت  بل  منه،  ال�ستمداد 

اإىل  �سخو�سه  من  �سخ�ص  فم  ومن  موقف،  اإىل 

فى  يرت�سل  ن�س�هده  م�  وكثرًيا  اآخر.  �سخ�ص 

�سهاًل  احلوار  يدور  حني  فيه  ويرتخ�ص  القول 

، ف�إذا بلغ امل�سهد ذروته  اأمر �سهل هنيِّ ًن� فى  هيِّ

واحت�ج اإىل الفخ�مة واجلاللة �سعد لهم� �سوقى 

دون تكلُّف.

ويكفى للدللة على ذلك اأن نقراأ ال�سفح�ت 

نرى  فهن�  ليلى،  جمنون  م�سرحية  من  الأوىل 

جمل�ًس� لل�سمر فى اأولي�ت الليل، تتجمع فيه ليلى 

لالأمور  يعر�سون  القبيلة  �سب�ب  وبع�ص  واأترابه� 

رف وخفة، ويجرى احلوار �سهاًل لين�  الع�مة بتظُّ

ًدا للنكتة الذكية، ولكن �سوقى ي�ستطيع من  مت�سيِّ

وال�سي��سية  الجتم�عية  البيئة  ير�سم  اأن  خالله 

� اأن يتج�وزه حني  فى كلم�ت قليلة، وي�ستطيع اأي�سً

هذا  كل  وك�ن  والتكثُّف.  اجلاللة  اأفق  اإىل  يريد 

اآخر امل�سهد قبل  اإىل مونولوج فى  احلديث يقود 

انف�س��ص ليلة ال�سمر، وهى تذكر قي�ًس�:

ليلى:    اأنا اأوىل به واأحنى عليه

                         لو يداوى برحمتى والتحنى

لقي�س م�����ا  وح��������ده  اهلل  ي���ع���ل���م 

م��ن ه��وى ف��ى ج��واجن��ى م�ستكِّن

اث��ن��ت��ن ك��ل��ت��اه��م��ا النار ب���ن  اأن�����ا 

ف�������ال ت����ل����ح����ن����ى، ول������ك������ن اأع�����ن�����ى

بن حر�سى على قدا�سة عر�سى

اأح�����ب و�سنى واح��ت��ف��اظ��ى مب���ن 

لقد ك�ن جديًرا ب�مل�سرح ال�سعرى اأن يزدهر 

ويليام �سك�سبري

را�سن
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  ق���رب ن��ه��اي��ة ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�����ش��ر، على 

"اإلبا"  كانت  )عندما  "اإلبا"  بلدة  م�شارف 

"دوقيات  اإىل  تنتمى  وال  م�شتقلة  ت���زال  ال 

�شهد  مونفراتو"(،  "ماركيزات  اأو  ميالنو" 

يدعى  ع��م��ره  م��ن  ع�شرة  الثانية  ف��ى  �شبى 

جنود  م��ن  رت���الاً  كر�شبى"  "جيامباتي�شتا 
ي�شريون حتت قيادة قائد مرتزقة.

اأ�شجار  ب��ن  خمتبئ  وه��و  ال�شبى،  ح���ّدق     

مت�شابكة باإعجاب اإىل زّى ر�شمى، جمموعات 

خيول  �شروج  واأغطية  راي���ات،  امتياز،  ري�س 

مزرك�شة. لكن اأ�شّد ما اأثار اإعجابه كان ندباًا 

فى الوجه حمله قائد املرتزقة على وجهه. 

، خ�شناًا، �شاحب اللون، وقد  كان الندب طويالاً

امتد من جفنه االأمين حتى منت�شف ذقنه، 

ج. عرب �شفحة وجنته مثل نهر متعرِّ

ن��ائ��م برفقة  امل��رت��زق��ة ن�شف     رك���ب ق��ائ��د 

ج��ن��وده، وق��د غ��رق وج��ه��ه ف��ى عبو�س قامت 

ا فى التفكري. لكن ندب وجهه ظّل  م�شتغرقاً

ي��راق��ب ن��ي��اب��ة ع��ن��ه، ي��ت��ح��ّدث ع��ن��ه، ويجعله 

م ندب الوجه على امتداد  ا. تقدَّ ا وخميفاً يقظاً

الطريق مثل معركة ما بعد ظهرية قيا�شية 

مذهلة، مثل انفجار بارود، مثل نفخ اأبواق. 

عرب ندب الوجه بجوار ال�شبى، وبدا اأّن كّل 

��ا مثلما  ال��وج��وه االأخ����رى ق��د �شحبت مت��اماً

ال�شم�س حتى  ال�شوء خالل ك�شوف  ي�شحب 

يختفى املوكب فى ال�شباب والغبار.

كري�شبى"  "جيامباتي�شتا  ي�شتطع  مل     

اأمن��ل��ة لفرتة  ق��ي��د  م��ن خمبئه  ي��ت��ح��ّرك  اأن 

طويلة. فّكر فى قائد املرتزقة وندب وجهه. 

اأن ي�شمن )اأو  اإّن ندب وجه كهذا من �شاأنه 

وخوف  و�شهرة،  بح�شانة،  االأق��ل(  على  يعد 

"جيامباتي�شتا"  ك���ان  اجل��م��ي��ع.  واح������رتام 

اعتقادة  عن  اأع��رب  وجباناًا.  ا،  �شعيفاً ا،  نحيفاً

اأّن التباهي بندب وجه مثل ندب وجه قائد 

اأف�شل من حلة مدرَّعة  املرتزقة قد يحميه 

الراأ�س  من  تك�شوه  اأبطال  وجلد  �شلب  من 

اإذا  ب��اأّن��ه  اآم��ن  لقد  القدمن.  اأخم�س  حتى 

اأمكنه امتالك ندب وجه مماثل فاإّنه �شينعم 

ب��اح��رتام م��ع��ّذب ل��الآخ��ري��ن وت��ن��ّم��ر عليهم 

بنف�س موجة االإعجاب التى اأوحى بها قائد 

املرتزقة اإليه.

   اختفي ال�شبى من منزله ومن "اإلبا" فرتة 

م��ن ال��زم��ن. وع��ن��د ع��ودت��ه ك��ان ه��ن��اك ندب 

وجه مثل ندب وجه قائد املرتزقة )لكن ال 

ا وجهه،  اأحد فى املدينة عرف بذلك(، م�شّوهاً

ا اإّياه ك�شرخة رعب. نظر النا�س  ا والحقاً �شابقاً

له  تنّمروا  الذين  واأولئك  وانكم�شوا.  اإليه، 

اأخفوا اأنف�شهم. كان "جيامباتي�شتا" قد منى 

ك�شاب وح�شّى.

���ا ب�  ���ا اأ����ش���ب���ح م���ع���روفاً    ب��ع��د ث���الث���ن ع���اماً

ب�"املنيع"،  وك���ّن���َى  اإلبا"،  "جيامباتي�شتا 
"اإدريان  ال���ب���اب���ا  مل���رت���زق���ة  ا  ق����ائ����داً واأ����ش���ب���ح 

ل�"الدوق  ك����ان  اأن  ���ش��ب��ق  ك��م��ا  ال�شابع"، 

باولو  ل�"بيري  ك���ان  ذل���ك  وق��ب��ل  �شفورزا"، 

ذلك  وقبل  "فولرتا"،  اأمري  كري�شكاليني"، 

"املنيع" ي�شمع  ك��ان  "اإلبا".  عمدة  مع  ك��ان 

ف��ى ك��ث��ري م��ن االأح���ي���ان خ���الل رك��وب��ه عرب 

املرتزقة كلمة  راأ�س قّوة  املدن والقرى على 

اجلانبن.  "�شه" تت�شاقط خائفة بن كال 
ويهم�س ح�شد من النا�س م�شريين اإليه من 

اإلبا"،  وراء ظهره: "هذا هو "جيامباتي�شتا 

فخورين  ج��ن��وده  وك���ان  "املنيع".  ه��و  ذل��ك 

عري�شة  ابت�شامة  يبت�شمون  وهم  بقائدهم، 

مبزيد من الفخر.

ُنــــــــــــــدب  فــــــى  الوجـــــــــــــــــــــه
للأرجنتينى: ماركو دنيفى

ترجمــة: ح�ســني عـيـــد
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وعذاب  ب��ارت��ي��اح  نف�شه  "املنيع" اإىل  اأ���ش��ّر     

الوجه  ن��دب  اإىل  ذل��ك  ك��ّل  اإّن مرجع  �شرى، 

فاإّن  التزوير،  اكت�شاف  مّت  اإذا  لكن  ال�شر�س، 

ا، ورمّبا  ا حم��ت��ق��راً ��ا ���ش��اخ��راً ا م�����ش��وؤوماً م�����ش��رياً

يكون  اأن  نف�شها ميكن  ق��ّوت��ه  ي��د  ��ا على  م��وتاً

خمتزناًا من اأجله.

   اأ���ش��ب��ح االآن م���ّرة اأخ����رى األ��ع��وب��ة الإغ���راء 

لريى  جانب  اإىل  جانب  م��ن  ا  �شريعاً النظر 

اإذا ما كان هناك �شبّى ما يدر�شه بن ح�شد 

كان  اإذا  �شجرة.  وراء  خمتفياًا  اأو  املتفرجن 

االأمر كذلك، فقد يناديه على مرمى ال�شمع 

ا حقيقة ندب الوجه، وهو  من اجلميع كا�شفاً

وجه  ندب  الأنف�شكم  حققوا  "انظروا،  يقول 

من و�شم مثل ما لدّى، ولن يكون لديكم ما 

يدعو للقلق".

   لكن �شرعان ما كبت تلك الرغبة، وا�شتمّر 

ف��ى ال��رك��وب دون اأن يدير راأ���ش��ه، الأّن���ه مل 

اأن  ينبغى  ال�شبى،  اأم��ل  يخّيب  اأن  ي�شتطع 

الكئيب  ال�شخ�س  نف�س  كونه  ف��ى  ي�شتمر 

لنف�شه مبجّرد  ي�شمح  – ال��ذى مل  العنيد 

نظرة جانبية – التى كانت لقائد املرتزقة 

على م�شارف "اإلبا" منذ زمن بعيد.

   فى عام 1527، تقابل جي�شا البابا "اإدريان 

كان  "فالدنرو".  فى  ال�شابع" واالإمرباطور 

متفّوقن  كانوا  البابا.  قّوات  "املنيع" يقود 
على جي�س االإمرباطور فى اخلربة والعدد. 

وم��ع ذل��ك ان��ه��زم��وا. م��ا ال���ذى األ��ق��ى بقوات 

البابا اإىل الفو�شى؟ يقال: اإّن ذلك يرجع اإىل 

اأ�شلم  الذى  لقائدهم،  املاألوف  ال�شلوك غري 

نف�شه لالغتيال بو�شاطة قائد غام�س على 

مقاومة  اأّي��ة  يبدى  اأن  دون  املقابل،  اجلانب 

على االأقل اأمام عجوز جتاوز ال�شبعن.

حدث  م��ا  غا�شباًا  ال�شابع"  "اأدريان  ع��زا     

اأتباع  وث����ق  م���ا  ب���ق���در  وذل�����ك  ال�����ش��ح��ر،  اإىل 

االإم����رباط����ور ب��ا���ش��م اجل���ب���ان، ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 

ك��ان قطعة  اأّن���ه  ب��دا  ال��ذى  "املنيع"،  ما�شى 

متبجحة من الوقاحة.

   رمّبا ميكننا اأن نخّمن احلقيقة. لقد التقى 

كري�شبى"،  و"جيامباتي�شتا  املرتزقة  قائد 

وحّدق كّل منهما اإىل االآخر. ا�شتعلت النار 

قائد  لكن  املتطابقن.  وجهيهما  ندبى  فى 

االأثرين ال  اأن كال  اأدرك  اأّن��ه  املرتزقة البد 

اأن  الب��د  لذلك  حقيقين،  يكونا  اأن  ميكن 

ا، ن�شخة من االأ�شل. اأم  يكون اأحدهما مزّيفاً

هل اأمكن ل�"املنيع" – اأن يدرك اأّن �شجاعته 

مثل ندب وجهه، قد تخدع اأّى �شخ�س اآخر، 

لكنه لن يخدع قائد املرتزقة – اأن ي�شت�شعر 

ا ملواجهتهما؟ لذلك تراجع مّرة  خزياًا مطلقاً

اأخرى للوراء، اإىل ال�شبّى ال�شعيف اجلبان 

بوا�شطة  ي��ق��ت��ل  نف�شه  ���ا  ت���اركاً ك��ان��ه،  ال����ذى 

الرجل الوحيد الذى اأمكنه قتله.

من   :)1998  -1922( دنيفي  • ماركو 
مواليد بوين�س اآيري�س باالأرجنتن. له 

عديد من الكتب يف خمتلف املجاالت من 

ق�شة ق�شرية وم�شرحية ورواية، اإ�شافة 

اإىل كتابة املقال. اأّما ق�شة "اأثر جرح" فقد 

ن�شرت للمرة االأويل يف "لندن ديلي نيوز" 

بتاريخ 13 يوليو 1987.
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لعل من اأهم الإيجابيات املجتمعية التى واكبت 

ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير تلك الدعوات 

اجلمعيات  من  العديد  اأطلقها  التى  املتتالية 

الأهلية وموؤ�ش�شات املجتمع املدنى بهدف امل�شاركة 

خمتلف  فى  امل�شرى  املجتمع  خلدمة  التطوعية 

املجالت.

على  الدعوات  هذه  فى  الأمر  يقت�شر  ومل 

موؤ�ش�شات املجتمع املدنى فح�شب، بل امتد الأمر 

بل  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  بع�س  لي�شمل 

فاإن  الأمر  كان  ا  واأيًّ اأنف�شهم..  الأفراد  اإىل  امتد 

هذه الدعوات التطوعية اأمر حممود فى جمتمعنا، 

والع�شرين  ثورة اخلام�س  بعد  تزايد عددها  رمبا 

امل�شاركة  باأهمية  اأ�شحابها  من  اإمياًنا  يناير  من 

املجتمعية فى هذا العهد.

اأن  على  التاأكيد  من  يخلو  ل  الأمر  اأن  اإل 

ثورة  قبل  موجودة  كانت  التطوعية  الأن�شطة  هذه 

�شمة  باعتبارها  يناير،  من  والع�شرين  اخلام�س 

اأ�شيلة ورا�شخة فى وجدان امل�شريني منذ القدم، 

ت بها م�شر جعلتها  لكن الظروف الراهنة التى مرَّ

تطفو على ال�شطح بقوة ل ميكن جتاهلها.

فى  الأن�شطة  لهذه  �س  املتفحِّ فاإن  ذلك  ومع 

املو�شوعية  من  تخلو  ل  بنظرة  الأخرية  الآونة 

رمبا  بع�شها  اأن  يدرك  قد  العلمية،  والأمانة 

باب  من  اأو  الثورية،  املوجة  ركوب  باب  من  ظهر 

الظهور ال�شريع فى البوؤرة الإعالمية، اأو من باب 

اأو  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  لبع�س  املبا�شرة  الدعاية 

ال�شخ�شيات العامة، اأو بع�س الجتاهات الفكرية 

فر�س  اإىل  الطاحمة  والجتماعية  وال�شيا�شية 

البع�س  باأن  الت�شليم  مع  املجتمع،  على  اأن�شطتها 

ية  الآخر من هذه الأن�شطة التطوعية يت�شم باجلدِّ

اأو  م�شالح  اأى  دون  الهدف  وو�شوح  وامل�شداقية 

اأغرا�س اأخرى.

تلك هى الروؤية العامة التى اأبداأ بها ر�شدى 

امل�شرى  جمتمعنا  فى  التطوع  ثقافة  لق�شية 

باعتبار اأن هذا النوع من الثقافة املجتمعية حال 

الإقدام  من  اأكرب  قدًرا  �شيحقق  بيننا  تاأ�شيله 

باجلدية  يت�شم  طريق  فى  ي�شري  عليه،  القائم 

اأداء  على  ال�شديد  واحلر�س  والنظام  وال�شفافية 

به  يوؤدى  الذى  القدر  بنف�س  التطوعية  ر�شالته 

واأل  اأجره،  منه  يتقا�شى  الذى  الأ�شا�شى  عمله 

للح�شول  ُمغلَّفة  و�شيلة  التطوعى  العمل  يكون 

و�شيلة  بقدر ما هو  اأدبية،  اأو  على مكا�شب مادية 

الآخرين وزيادة اخلربات  لعمل اخلري وم�شاعدة 

املجتمعية.

التطوعى  للعمل  امل�شتقبلة  اجلهات  اأن  كما 

يجب اأن تت�شم بنف�س الثقافة التى ينبغى اأن يتحلى 

بها املجتمع جتاه املتطوعني من جهة، وما ينبغى اأن 

يقوم به املتطوعون اأنف�شهم جتاه املجتمع من جهة 

الأعمال  لهذه  امل�شتقبلة  املوؤ�ش�شات  فعلى  اأخرى، 

ا�شتفادت من قدراتهم ب�شكل  – �شواء  التطوعية 

مبا�شر اأو كانت و�شيلة تن�شيقية خلدمة املجتمع من 

بقدر  املتطوعني  تتعامل مع هوؤلء  – اأن  خاللهم 

بحيث  ر،  والتح�شُّ واملو�شوعية  العلمية  من  اأكرب 

واإمكاناتهم،  قدراتهم  ومعرفة  بتنظيمهم  تقوم 

وتوجيههم وتدريبهم اإذا لزم الأمر، واإيجاد فر�س 

حقيقية لتقييم اأدائهم التطوعّى بعيًدا عن الأطر 

الروتينية وال�شكلية التى ل تخلو اأحياًنا من فهلوة 

هذه  تاأخذ  اأن  �شرورة  مع  املعروفة،  امل�شريني 

قدرات  ا�شتنزاف  عدم  اعتبارها  فى  املوؤ�ش�شات 

فى  ي�شتمروا  املتطوعني حتى  هوؤلء  الفائقني من 

اأدائهم التطوعى ب�شكل �شحيح ومتوازن.

هذا عن ثقافة التطوع املرجوة فى جمتمعنا، 

بني  اللفظى  التبادل  باإجراء  نقوم  الآن  بنا  فهيا 

اأهمية  تقل  ل  ثانية  ق�شية  اأمام  لنقف  الكلمتني، 

عن نظريتها الأوىل، األ وهى "التطوع الثقافى".

قد  التطوع  اأن  القدم  منذ  املعروف  فمن 

اخلريية  بالأن�شطة  الأحيان  من  كثري  فى  ارتبط 

والتطوع  والعينى  املادى  التربع  مثل  واملجتمعية 

وذوى  وامل�شنني  الأيتام  رعاية  فى  باملجهود 

الحتياجات اخلا�شة وغريهم من اأبناء املجتمع، 

مطلوبة،  التطوعية  الأن�شطة  هذه  كل  اأن  �شحيح 

األ تنغلق عليها، ومن  اأن دائرة التطوع ينبغى  اإل 

ة. ومن هنا  ال�شليم نحو الأن�شطة التطوعية املرجوَّ

كان لزاًما على كل اجلهات املعنية حتديد الأطر 

النظرية واخلطوات العملية لرت�شيخ ثقافة التطوع 

فى جمتمعنا من قيام وزارة الرتبية والتعليم فى 

معلميها  ورمبا  اأبنائها  برتبية  مراحلها  خمتلف 

من  اجلادة  التطوعية  امل�شاركة  اأهمية  على 

املناهج  م�شامني  فى  املفاهيم  تلك  غر�س  خالل 

وتفعيل  احلقيقية،  الرتبوية  والأن�شطة  التعليمية 

الواقع  اأر�س  على  الورقية  التعليمية  ال�شعارات 

الأهلية  للجمعيات  العامة  الإدارة  اأهداف  وتغيري 

لديها حتى ت�شبح خادمة للمجتمع قبل اأن تنتظر 

الدعم املادى والفنى لأن�شطتها التعليمية.

ول يقت�شر الأمر على وزارة الرتبية والتعلم 

الإعالمية  املوؤ�ش�شات  جميع  ت�شرتك  بل  فح�شب، 

بهذا  القيام  فى  وال�شبابية  والثقافية  واملجتمعية 

والتنفيذ على  والتدريب  التوعية  الدور من خالل 

اأر�س الواقع ف�شاًل عن الدور املحورى الذى ميكن 

اأن تلعبه موؤ�ش�شاتنا الدينية فى هذا املجال.

الجتماعية  املتغريات  اأن  �شحيح 

ال�شخ�شية  رت  التى عكَّ والأخالقية  والقت�شادية 

الكثريين  جتعل  قد  الأخرية،  الآونة  فى  امل�شرية 

اإليه  وينظرون  التطوعى  العمل  اأهمية  يقللون من 

القائمني  اأن  اأو  للوقت  اأو ت�شييع  اأنه رفاهية  على 

اإىل  ت�شتمع  وقد  فراغ جمتمعى،  من  يعانون  عليه 

الده�شة  من  بقدر  املوقف  مع  يتعاملون  بع�شهم 

من  نفًرا  جعل  الذى  الهدف  عن  م�شتف�شرين 

املتطوعني ُيقدمون على عمل بعينه دون اأن تكون 

لهم م�شلحة مبا�شرة، اأو غري مبا�شرة.

اإل اأن هوؤلء ن�شوا اأو تنا�شوا اأن العمل التطوعى 

احلقيقى هو واجب دينى ووطنى وجمتمعى ينبغى 

األ يرتبط باأى م�شالح خا�شة بقدر ما يهدف اإىل 

خدمة املجتمع باجلهد والفكر قبل خدمته بالعون 

تقا�س  املتح�شرة  ال�شعوب  ثقافة  واأن  املادى، 

ا وكيًفا. بالأعمال التطوعية فيها كمًّ

التطوعى  العمل  يرتبط  اأن  بد  ل  كذلك 

جتعل  التى  والأخالقيات  ال�شروط  من  مبجموعة 
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هنا كانت الدعوة اإىل اإطالق مبادرة ما ميكن اأن 

ى بالتطوع الثقافى. ُي�شمَّ

تعالوا معنا ن�شتعر�س امل�شهد الثقافى امل�شرى 

املوؤ�ش�شات  خالل  من  املجتمعية  منظومته  فى 

اجلمعيات  خالل  من  اأو  احلكومية  الثقافية 

الثقافية، لرنى  الأهلية ومنظمات املجتمع املدنى 

كيفية تفعيل مبادرة التطوع الثقافى من خاللها. 

وعندما نفرغ من ذلك ال�شتعرا�س ال�شريع ندرك 

على الفور اأن مفهوم التطوع الثقافى يبتعد كثرًيا 

عن هذه املوؤ�ش�شات اإل فيما ندر.

ومن هنا كانت الدعوة اإىل قيام وزارة الثقافة 

بال�شاأن  املعنية  املوؤ�ش�شات  من  وغريها  امل�شرية 

الثقافى واملجتمعى مبجموعة من الإجراءات التى 

هذه  تتمثل  حيث  املبداأ  ذلك  تر�شيخ  �شاأنها  من 

الإجراءات فيما يلى:

وزارة  مع  الثقافة  وزارة  قيام  اأوًل:   -

املركزى  واجلهاز  الجتماعية  والعدالة  الت�شامن 

وبيانات  باإعداد قواعد  والإح�شاء  العامة  للتعبئة 

الأهلية  اجلمعيات  لكل  ومتطورة  ودقيقة  حديثة 

الأدبية  املنتديات  من  ذلك  وغري  الثقافية 

وال�شالونات الفكرية والروابط الثقافية والأن�شطة 

التطوعية ذات ال�شاأن الثقافى فى موؤ�ش�شات الدولة 

الكيانات  اإىل  بالإ�شافة  واخلا�شة،  احلكومية 

�شبكة  على  املجال  ذات  فى  الفرتا�شية  الثقافية 

فى  الأخذ  �شرورة  على  التاأكيد  مع  الإنرتنت، 

العتبار عند و�شع هذه البيانات ا�شتبعاد اجلهات 

اأو التى تت�شرت حتت  اأو اخلاملة  الثقافية الوهمية 

قناع العمل التطوعى.

ثانًيا: اأن تتبنى وزارة الثقافة مبادرة   -

التطوع الثقافى من خالل و�شائل الإعالم املختلفة 

من جهة، والأن�شطة الثقافية التى تقوم بتنظيمها 

هيئاتها  خمتلف  فى  اأخرى  جهة  من  لل�شباب 

وقطاعاتها، على اأن تقوم الوزارة فى خطوة لحقة 

با�شتحداث جمموعة من الإدارات واللجان داخلها 

، مثل اإن�شاء الإدارة العامة للتطوع الثقافى، وجلان 

التطوع الثقافى فى هيئاتها املختلفة مثل املجل�س 

الثقافة  لق�شور  العامة  والهيئة  للثقافة  الأعلى 

اإ�شهار  ميكنها  وكذلك  اجلهات،  من  ذلك  وغري 

جمموعة من اجلمعيات الأهلية كّى تكون �شديقة 

الإ�شكندرية  مكتبة  جتربة  مثل  املوؤ�ش�شات،  لهذه 

مكتبة  لأ�شدقاء  امل�شرية  اجلمعية  اإن�شاء  فى 

امل�شرية  الكتب  دار  اأن  �شحيح  الإ�شكندرية.. 

ت�شم بني جنباتها اجلمعية امل�شرية لأ�شدقاء دار 

الكتب امل�شرية لكننا ل ن�شمع �شيًئا عن اأن�شطتها 

تقريًبا.

الدور  بتفعيل  الوزارة  تقوم  اأن  ثالًثا:   -

التابعة  الثقافية  اجلمعيات  اإدارة  به  تقوم  الذى 

هذه  اأن  �شحيح  الثقافة.  لق�شور  العامة  للهيئة 

الإدارة تقوم بدور مهم فى الدعم الثقافى والفنى 

لهذه اجلمعيات، لكن الأمر ل يخلو من التاأكيد على 

التنويه الإعالمى عنها،  اأن�شطتها وتكثيف  تو�شيع 

للجمعيات  املقنَّ  املادى  الدعم  تقدمي  خالل  من 

الثقافية والإفادة من قواعد البيانات الإليكرتونية 

لهذه اجلمعيات حال اإن�شائها اأو حتديثها، وتقدمي 

الكوادر املوؤهلة للتطوع الثقافى مع هذه اجلمعيات 

الأدبية  وال�شالونات  الثقافية  الروابط  واإدراج 

وغريها من الكيانات الثقافية الودية حتت مظلة 

الإدارة، باعتبارها اأن�شطة ثقافية تطوعية ل ميكن 

اإغفالها.

الثقافة  وزارة  تفكر  ل  ملاذا  اأت�شاءل:  وهنا 

الأقل  على  الثقافية  اجلمعيات  اإدارة  فى  ممثلة 

با�شتن�شاخ فكرة اإن�شاء ما ميكن اأن ي�شمى مبركز 

التى  الرائدة  التجربة  الثقافى على غرار  التطوع 

ت�شم  التى  والتنمية،  لل�شكان  ال�شباب  بها جمعية 

للتطوع  امل�شرى  املركز  التطوعية  اأن�شطتها  من 

الذى يقوم على تلقى رغبات املتطوعني الراغبني 

خالل  من  املجتمعية  الأعمال  فى  امل�شاركة  فى 

دقيقة  ا�شتمارات  فى  ورغباتهم  بياناتهم  تدوين 

ا واإليكرتونيا، ثم تقوم اإدارة املركز امل�شرى  ورقيًّ

املتطوعني  وتوزيع  البيانات  هذه  بفهر�شة  للتطوع 

على الكثري من اأفرع الأن�شطة التطوعية اخلريية 

الأن�شطة  من  وغريها  والثقافية  والجتماعية 

اأفراد  الكثريين من  بال  التى رمبا ل تخطر على 

فى  التطوع  على  فكرهم  اقت�شر  الذين  املجتمع 

املركز  يقوم  اأن  على  فح�شب،  اخلريية  الأن�شطة 

املجانى  العون  بتقدمي  ذلك  بعد  للتطوع  امل�شرى 

توفري  على  مل�شاعدتهم  الأهلية،  للمجتمعات 

املتطوعني املتخ�ش�شني فى جمال بعينه؟ 

للتطوع  امل�شرى  املركز  جتربة  اأن  �شحيح 

لها فى عديد من دول  رمبا جند جتارب مماثلة 

متاأخًرا  كان  جمتمعنا  فى  بروزها  اأن  اإل  العامل، 

التفعيل  من  كبري  قدر  اإىل  يحتاج  كان  واإن 

هذه  لتعميم  واملوؤ�ش�شى  الإعالمى  والهتمام 

مع  احلياة،  جمالت  كل  فى  وتاأ�شيلها  التجربة 

الأخرى  الأهلية  اجلمعيات  بع�س  باأن  الت�شليم 

داخلها،  للتطوع  جلاًنا  اأو  اإدارات  تن�شئ  بداأت 

فى حماولة منها لل�شري فى فكرة املركز امل�شرى 

ا اإىل  للتطوع، اإل اأن حماولتها مع ذلك حتتاج اأي�شً

قدر اأكرب من اجلهد والدعم لكن ُيحمد لكل هوؤلء 

على  اأوؤكد  هنا  ومن  واملحاولة.  البداية  �شرف 

وحماولة  التجربة  هذه  بدرا�شة  الإ�شراع  �شرورة 

على  العمل  مع  الثقافة  وزارة  داخل  ا�شتن�شاخها 

تطويرها، وابتكار اآليات وخدمات حديثة تتنا�شب 

مع خ�شو�شية التطوع فى املجال الثقافى.

ممثلة  الثقافة  وزارة  تقوم  اأن  رابًعا:   -

با�شتحداث جوائز عينية  فى هيئاتها وقطاعاتها 

الثقافى  التطوع  فى  املتميزين  لتكرمي  مادية  ل 

اجلوائز  هذه  تكون  واأن  والهيئات،  الأفراد  من 

مركزية تت�شم بال�شفة القومية، ممثلة فى جوائز 

اأو  نوعية  اأو  ال�شنوية  للثقافة  الأعلى  املجل�س 

قاعدية، تقدمها خمتلف اجلهات التابعة لها حتى 

تكون هذه اجلوائز العينية و�شيلة لإظهار القدرة 

الثقافية التطوعية وتاأ�شيل اأكرث لذلك املفهوم فى 

امل�شهد الثقافى امل�شرى.

تلك هى الثنائية اللفظية التبادلية بني ثقافة 

القيمة  تر�شخت  فاإذا  الثقافى،  والتطوع  التطوع 

الثقافية للتطوع فى �شكلها ال�شحيح كان التطوع 

مع  �شيكرب  القيمة،  لهذه  حمموًدا  وليًدا  الثقافى 

الأيام وال�شنني موؤديًّا دوره املاأمول منه وتارًكا من 

بعده اأجياًل جديدة توؤمن بالتطوع الثقافى.

فهل من جميب؟.
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عن  عبارة  قدمية،  زراعية  اآل��ة  املحراث 

ز�وية �ضبه قائمة من �خل�ضـب، �أ�ضيـف �إليها 

�لأفقى  �ضلعها  تالية،  مرحلة  فى  �حلديد 

�حلديد  من  عري�ض  �ضهم  ر�أ�ــض  عن  عبارة 

قطع  على  مثبت  �ملــحــر�ث(،  )�ضكة  ي�ضمى 

طـول  ي�ضل  وقد  »�لدفاين«،  ت�ضمى  خ�ضبية 

هذ� �ل�ضلع �ملرت �أو �ملرت و�لن�ضف، بينما ميثل 

�ل�ضلع �لر�أ�ضي، �أد�ة �لتحكم �لتى مي�ضك بها 

�لعامل بكلتا يديه، وبها يوجه �ملحر�ث مييًنا 

�أو ي�ضاًر�، �أو �إىل �أعـلى �أو �إىل �أ�ضفل لتحديد 

ز�وية غو�ض �ل�ضكة فى �لرتبة، ويربط ما بني 

�ل�ضلعني برو�بط خ�ضبية متينة.

)فرع(  �ل�ضلعني  بني  �لز�وية  فى  ويركب 

»�جلر�ر«  �ملرتين،  عن  يزيد  ل  �خل�ضب  من 

15 �ضنتيمرًت�، يثبت بطرق  قطره فى حدود 

عدة  فى خ�ضبة قوية رمبا )فرع �ضجرة �أقل 

تقريًبـا،  مرتين  بطـول  م�ضتعر�ضة،  قطًر�( 

»�حلل�ضـان«  يثبت  وفيه  »�لـــَكـــَرْب«،  ت�ضمى 

�ملحر�ث،  جلر  حيو�نني  ��ضتخد�م  حالة  فى 

عــلــيــهــا  )حل�ض(  يــركــب  قــ�ــضــرة  وتــكــون 

و�حد، فى حالة ��ضتخد�م حيو�ن و�حد جلر 

املحراث.

ويربط بني ر�أ�ض �حليو�ن ويد �لتوجيه حبل 

للحيو�ن  ليحدد  �لعامل  يجذبه  حبالن،  �أو 

�ضماًل..  �أو  مييًنا  له  فين�ضاع  �ضره..  خط 

ز �حليو�ن على �ل�ضر بال�ضيحات �لتى  ويحِفّ

باإحد�ث فرقعات خلف  �أو  �ث،  يطلقها �حلَرّ

وهى  )�لفرقلة(،  ي�ضمى  مبا  �حليو�ن   �أذن 

�لنخيل،  ليف  من  م�ضّنع  �ضوط  عن  عبارة 

بها  �إىل �ضرب �حليو�ن  �لعامل  وقد ي�ضطر 

عند �ل�ضرورة. 

ول �ضك �أن �حلرث عملية جمهدة للحيو�ن 

يل �لعامـل )�ضكة  ا.. فعندما ميمُ ولالإن�ضان �أي�ضً

�ملدبب  طرفها  يغو�ض  لأ�ــضــفــل  �ملــحــر�ث( 

حـركة  مع  عمًقـا  ويـــزد�د  �أكــر،  �لرتبة  فى 

�ضق  عمق  ويتوقف  �لأمــــام..  �إىل  �حلــيــو�ن 

�ث..  �لرتبة على �لز�وية �لتى يقـدرها �حَلَرّ

وحتتاج �لعملية �إىل دربة وجهد، حتى ينجح 

بطول  �لرتبة  فى  �ضق  �إحــد�ث  فى  �ث  �حلــَرّ

�حلقل بعمق يتنا�ضب مع �ملح�ضول.. وعادة 

بنر  �ث  �حلــــَرّ غــر  �آخــر  �ضخ�ض  يقوم  مــا 

�لبذور فى ذلك �ل�ضق �ل�ضطحى �لذى يحدثه 

�ملحر�ث بينما ت�ضاعد فرقعة )�لفرقلة( فى 

�إبعـاد �لطيور عن �ملكان.

وبعد �إمتام عمـل �ل�ضقوق فى كـل �مل�ضاحة 

وبذر  زر�عتها،  �لأر�ــض  �ضاحب  ينوى  �لتى 

عبارة  وهى  »�لبغلة«  دور  ياأتى  بها،  �لتقاوى 

�أو جــانــب من  �ضجرة،  مــن جــذع  فــرق  عــن 

جو�نب �لنورج، يتم ربطه بحبال فى »�لكرب« 

�حليو�نات  ت�ضحب  �ث،  �حلـــَرّ من  وبتوجيه 

�لبغلة على �لأر�ض �ملحروثة، فرتدم �ل�ضقوق 

�لتى �أحدثها �ملحر�ث وتغطى على �لبذور. 

لتق�ضيم  بالفاأ�ض  �لعمل  دور  ياأتى  بعدها 

�مل�ضاحة �إىل �أحو��ض  �ضغرة، و�ضـق �لقنو�ت 

و�مل�ضارب �لالزمة للري.. وتتوقف مدة �لعمل 

يلجـاأ  وقد  �لأر�ــض،  م�ضـاحة  على  باملحـر�ث 

�إىل  �لو��ضعة  �لأر��ضى  و�أ�ضحاب  �ملو�ضرين 

��ضتخد�م �أكر من حمر�ث فى نف�ض �لوقت  

تقدميها  ي�ضح  ل  موقوتة،  مهنة  فالزر�عة 

تاأخرها  ي�ضتحب  ول  موعدها،  عن  كثًر� 

كثًر�.

�أو  يوًما  باملحر�ث  �لعمل  ي�ضتغـرق  وقــد 

�إذ�  �أما  �أيام بالن�ضبة ل�ضاحب �حلقل،  عدة 

عمل  ي�ضتمر  فقد  م�ضتاأجـًر�  �ملحر�ث  كــان 

�ث لأ�ــضــابــيــع.. وطـــو�ل فــرتة �حلرث  �حلــــَرّ

�لفالح  يهـون  �لعزيق،  �ل�ضاقة، وطو�ل فرتة 

تعبه، ببع�ض �لأغنيات �لتى و�ضل �إلينا منها 

�لقليل، ن�ضبة �إىل ما يكون قد �أبدعه �لفالح 

�مل�ضرى منذ عرف �لفاأ�ض و�ملحر�ث. 

)1(

يا ُلوْب    َعـِلِّق اْلِْحَراتي

وىل مـا ياتي يا لوب      َقْبِل اْلُ

•••
هاْببي ْع الَدّ يا لوب     َقِطّ

يا لوب    عـِلّم الََراِجعي

                 

�أغنيات �حلرف  �للغوية فى  من �لظو�هر 

حرف  وجــود  نالحظ  �ضوف  كلها،  �ليدوية 

�أو  �ل�ضعرى  �ل�ضطر  بـــروى  مــو�ــضــوًل  �لــيــاء 

طريقة  �إىل  ذلــك  ومـــرد  �لــبــيــت..  بقافية 

�لأد�ء �لتى �عتادها �ملغنى فهـو يجر �حلرف 

من  �ضدره  يفرغ  حتى  طوياًل  جــًر�  �لأخــر 

وكاأنه  �ملمدودة  �لياء  نهـاية  فيزفر  �لنف�ض،  

�لهمزة، وي�ضمى �لبع�ض هذ� �لأد�ء بالإمالة، 

�لقـر�آن  تالوة  فى  �لأد�ء  �أ�ضالـيب  من  وهى 

�لكرمي حيث تنطق بع�ض �حلروف بني �لفتح 

و�جلر. 

وظاهرة �جلر منت�ضرة فى �لغناء �ل�ضعبى 

ب�ضكل  �لــيــدويــة  �حلـــرف  غــنــاء  وفــى  بعامة 

خا�ض.. حتى �أن �لتنوين �لذى تعرفه �لعربية 

باجلر  يكون  �مل�ضرية  �لعامية  �للهجة  فى 

�ملجال  هذ�  فى  �لأمثلة  �أ�ضهر  ومن  فقط.. 

�ل�ضيء  )�أخذت  غ�ضًبا  لتعبر:  �لعامة  نطق 

ونظًر�   .) )غــ�ــضــِنْ فيقولونها:  غ�ضًبا( 

�إيقاع عمليات �لرعي، و�ل�ضقى  للتقارب بني 

و�لرحى،  بالطاحون  و�لطحن  بال�ضاقية، 

تلك  ن�ضو�ض  بــني  �خــتــالًطــا  جنــد  ف�ضوف 

ت�ضادفنا،  �لتى  �لرو�يات  كل  فى  �لأعمال، 

فال تن�ضـب �خلطاأ �إىل �ملدون ول �إىل �لر�وية، 

فالإيقاع �حلركى �مل�ضرتك بني هذه �لأعمال 

م�ضرتك  �ضعــرى  باإيقـاع  �لغناء  ي�ضتدعى 

ا.)*(  �أي�ضً

ا، هو بناء معظم  من �لظو�هر �لالفتة �أي�ضً

�إيقاعى  ن�ضق  على  �أغنيات  �ليدوية  �حلرف 
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و�حد ، ي�ضتمل على مقطع م�ضتقل من بيتني 

لكنها  �لــقــافــيــة،  متحدى  �ضطرين  مــن  �أو 

تقـوم على �لوزن: )/0/0//0 �  /0/0//0 

م�ضتفعلن/  )م�ضتفعلن/  �أى   )0/0//  �

زحافات..  مــن  عليها  يدخل  ومــا  فعولن( 

�لتى  �لأغــنــيــات  �ل�ضكل  هــذ�  فــى  ت�ضرتك 

ك�ضريك  �حليو�نات  �أعمالها  فى  ي�ضتخدم 

فى �لعمل مثل غناء �ملحر�ث وغناء �ل�ضاقية 

وغناء �جلمالة وغناء �حلمارة. 

نحن �أمام مقطعني يبد�أ كل منهما بكلمة 

�جلـوع  تعنى  فرعونية،  مفردة  وهى  )لمُوْب( 

ْب(  )مَلِوّ للحيو�ن  فيقال  �ل�ضديد،  و�لعط�ض 

ول  �ضديد  بنهم  �لعليق  على  يقبل  عندما 

وي�ضر  ب�ضهولة..  عنه  رده  �أحـــــد  ي�ضتطيع 

�ث ل يعمل  �ملقطع �إىل ما يفهم منه �أن �حلَرّ

فى �أر�ضه، فهو ي�ضتعجل تعليق �ملحر�ث قبل 

�لذى  �لعمال  رئي�ض  �أو  )�خلــوىل(  ياأتى  �أن 

�ملقطع  ويطالب  �لأر�ــض،  مالك  عادة  يعينه 

�لثانى باأمرين يتعلقان بعملية �حلرث: تقطيع 

�ملرجع  �أمـا  �ملر�جع..  وتعليم  )�لدهايب(، 

�لتى  �أو�لنقطة  �حلـــرث،  �ضوط  نهاية  فهو 

�ملحر�ث  ليعود  �حلرث  خط  عندها  يتوقف 

)�لدهايب(  �أمــا  �لأول..  �ضره  خط  عك�ض 

يرتكها  �لتى  �حلــرث  �ضعيفة  �ملناطق  فهى 

وتكون  ونهايته  �ل�ضوط  بد�ية  فى  �ملحر�ث 

غر م�ضقوقة ب�ضكل جيد. 

�ل�ضعيد  �أهــل  لهجة  فــى  فعالن  و�ضيغة 

�ملعنى.  ��ضتغر�ق  عن  للتعبر  �ضعبية  �ضيغة 

ب�ضدة..  �جلــائــع  عــن  عاميتنا  فــى  فــيــقــال  

�ملبتلى �ضديد �لبتالء..  جوعان، ويقال عن 

بليان، ويقول عن �لقدمي �لذ�هب.. د�هب.. 

�لرقيق  وتعنى  دهــبــان،  �ل�ضعف..  و�ضديد 

�ل�ضعيف، وجتمـع على دهايب، و)�لدهايب( 

هنا  تدل على �ملناطق �ضعيفة �حلرث. 

)2(

يا رِبّ يا َفَتّاْح           َيا َعـــليمي

اْفَتْح ِلَنا الأْبـــَواْب      َيا  َكِرميي

•••
ِبيبى )1( ْل كالمى اأَنا     ف َمْدِح اْلَ اأِوّ

اللى لو َتَفْل على  َجْرِح الَعِليْل ْيِطيبى )2(

•••
َها  ىل )3( ّنْ يا رب يا موجــود  هِوّ

واإنت القوى  واأنا �ضعيف الاىل )4(

•••
اإل اإليك  يا رِبّي         اأ�ضكى لني  

ياللى َفَرْقِت  بني ال�ضا واَلِبّي

•••
ِبّْحُهم )5(  �ضبـاح الريي يا رِبّ �ضَ

ُهور اليلى )7(   �ضباح اأماره )6( فوق �ضُ

�أن �حلرث  يدرك �لفالح �مل�ضرى �ملوؤمن 

لذلك  �هلل،  بــقــدرة  �لـــزرع  لكن منــاء  بــيــده 

يقبل على �حلرث كما يقبل على كل �لأعمال 

20بذكر �هلل، وبالتو�ضل بالأنبياء، وبال�ضاحلني 
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�لأول  �ملقطع  فى  فالعامل  �هلل..  عباد  من 

�أبو�ب  له  يفتح  �أن  �لعليم  �لفَتّاح  �هلل  يدعو 

�لرزق، فهو �لكرمي �لذى ل يبخل على عباده 

بالرزق.  

�لتو�ضل  فهو  �هلل  لذكر  �لتاىل  �ملقطع  �أما 

و�ل�ضالم،  �ل�ضالة  عليه  حممد  باحلبيب 

باأمر  و�ضفى  لطاب  جرح  على  تفل  لو  �لــذى 

�ضفاء  �ل�ضعبى  �لعرف  فى  �لنبى  فريق  �هلل، 

�هلل  ت�ضاأل  �ملقاطع  تتو�ىل  ثم  د�ء..  كل  من 

يا  رب  يــا  قــائــاًل:  �ل�ضعب  وتهوين  �ملعونة 

موجود هون هذ� �لعمل يل، �أنت �لقوى و�أنا 

�إليه  �أ�ضكو  من  ىل  فلي�ض  �حلـــال..  �ضعيف 

ق بني �حل�ضى  فَرّ �لقادر �لذى  �أنت  �ضو�ك، 

�أحــبــابــه من  �لــعــامــل  ين�ض  ول  و�حلــبــوب.. 

�أن  �هلل  في�ضاأل  و�أهله  وحيو�ناته،  �لزمالء 

�ضباًحا  يرزقهم  و�أن  خر،  بكل  ي�ضبحـهم 

ك�ضباح �لأمر�ء فوق ظهور �خليل. 

)3(

اإْحنا �ضرينا )1(    والواجه ناميى )2(

�ضهر اللياىل     خَبّل العمـاميى )3(

•••
َعُله)4( �ضَباحي اإْحنا �َضرينا     ِنْ

تارى َحَمار      الفجر �ضِقّ ولحى )5(

•••
�َضِرينا ِنْحِرْت )6(     والَنّدا مــا طاري)7(

لل�ضحى مـا تاِري)9( واُلوَجه)8(  نامي  

عن  �ملقاطع  هــذه  فــى  �ث  �حَلــــَرّ يتحدث 



ب�ضيغة  �لتعبر  ويعد  �جلمع،  ب�ضيغة  نف�ضه 

خ�ضائ�ض  من  �ملتكلم  �لفرد  عن  �ملتكلمني 

بع�ض �للهجات �ملحلية، ولعل �أ�ضهر �للهجات 

لهجة  و��ضحة،  �ل�ضمة  هذه  فيها  تبدو  �لتى 

)�إحنا..  يقول  فحينما  �لإ�ضكندرية..  �أهــل 

وقرية  فقط  نف�ضه  يق�ضد  فهو  نحنا(  �أو 

فى  تتو�فر  �لتى  �لقرى  هــذه  من  �لهمامية 

لهجتها هذه �ل�ضمة. 

مبكًر�  ��ضتيقظت  لــقــد  �ملــقــطــع:  يــقــول 

قـد  �ل�ضباح  �أن  ا  ظــاًنّ بيتى  من  وخرجت 

�أ�ضرق لكنى وجدت �للون �لأحمر فى �مل�ضرق، 

بعد،  ت�ضرق  �ل�ضم�ض مل  �أن  على  يدل  و�لذى 

�ث  لكنى �ضرت �إىل �حلقل لأعمل.. فاأنا حَرّ

ل ياأكل �إل من عمله، و ل�ضت من �خلو�جات 

�لليل  و�ضهر  �لليل،  طــو�ل  ي�ضهرون  �لذين 

فينامون  �لعقول،  ل  فيخِبّ بالروؤو�ض  يذهب 

�حلرث  بـــد�أت  لقد  �ل�ضم�ض.  ت�ضرق  حتى 

بعد  يطر  مل  �لع�ضب  على  يــز�ل  ما  و�لــنــدى 

ومل يجف بينما )�خلوجة( ما يز�ل نائًما ل 

يدرى من �أمر �لدنيا �ضيًئا.

)4(

ا�ضى )1( ما ْتُر�ش َقْمَحْك    يالال      يا ر�َضّ

َهايب )2( �ِضيِد َقْمَحك  ما�ضى )3( ُر�ِشّ الَدّ

•••
اتي �ُضوِق)4(  الَبَهامي     َعاْد يا حَرّ

ل)5( املحراتي �ُضوق البهامي     وعِدّ

•••
ل بيع َبَقْرتى      واأ�ْضَتى  ىل   ُتوري

دا الُتّوِر ِيْحَمْل     اْلَق�َضا واجُلـوري)6(

�لعمل  ــاد�ت  �إر�ــض تبدو  �ملقاطع  هــذه  فى 

و��ضحة، و�ملقاطع تبدو كاأنها حو�ر يدور بني 

من  بالند�ء  تبد�أ  فهى  ا�ض،  �َضّ و�لَرّ �حلــر�ث 

يقـوم  جانب �حلّر�ث على )�لر�ّضا�ض(، من 

خـلف �ملحر�ث بنر �حلبوب، باأن ي�ضرع فى 

بـر�ض  �لقمح، ويطــالبه  عمله، وير�ض تقاوى 

ف�ضاحب  ــا،  ــوًم ل يخ�ضى  ول  )�لــدهــايــب( 

ــا�ــض على  ّ ــد  ذهـــب.. ويـــرد �لــر�ــضَ �حلــقــل ق

�ث،  �حلَرّ �أيها  بهائمك  ْق  �ضمُ قائاًل:  �ث  �حلَرّ

و�عنت بعملك، و�أ�ضلح من و�ضع حمر�ثك، ول 

تتدخل فيما لي�ض من عملك.. ويرد �حلر�ث 

هى  عليها  يحرث  �لتى  �لبقرة  �أن  مو�ضًحا 

�حلرث،  �إتقان  عدم  من  يــر�ه  فيما  �ل�ضبب 

�ث حمدثه �أنه قرر �أن يبيع هذه  ثم يبلغ �حلَرّ

�لبقرة وي�ضرتى بدًل منها ثوًر�، فالثور �أقدر 

على حتمل ق�ضوة عمل �ملحر�ث و�لظلم �لذى 

يالقيه �حليو�ن �لذى يجر �ملحر�ث. 

)5(

البقره تقول للتوِر      مالك مـايلي)1(

ميلى على زندك)2(  بال�ش جمايلي)3(

•••
تورى ا�ضتكى منى      وقال: يا دراعي

فرقلتك تيجى          على اْلْوجـاعى )4(

•••
البقرة تقول : واهلِل       ماىل �ضانى )5(

اليــل والقـّوه            للترياين

�ث  نحن �أمام حو�ر طريف يدور بني �حلَرّ

و�لبقرة و�لثور، تقول �لبقرة للثور: ماذ� بك 

�أيها �لثور؟ مالك متيل فتحرف �ملحر�ث عن 

�عتد�ل  �ضبط  فى  �ث  �حلــَرّ وتعب  م�ضاره؟ 

جماملتها  من  متغيًظا  �لثور  فــرد  �خلــط، 

زندك،  و�تعبى  ��ضحبي..  قائاًل:  �ث  للحَرّ

ودعى �لتجمل.

�أمـــا �ملــقــطــع �لــثــانــى فــيــاأتــى عــلــى ل�ضان 

��ضتكى  لقد  يــقــول:  حيث  نف�ضه  �ث  �حلــــَرّ

يا  متاأملًا:  و�ضرخ  �ضربته  لأنــى  ــورى  ث منى 

حا�ضب  متهل..!!  �ث..  �حلَرّ �أيها  ذر�عي..!! 

ت�ضربنى  �لتى  فرقلتك  فاإن  �ضربي..  �أثناء 

ويبدو  وجــر�حــي..  �أوجــاعــى  على  تنزل  بها 

عليها، فهى  �لثـور  رد  يعجبهـا  �لبقرة مل  �أن 

تقف موقًفا فل�ضفًيا ت�ضكو فيه �لظلم، وتقرر 

�ث يظن �أنها ل  لأنها �أنثى ولأنها بقرة فاحلَرّ

قوة لديها ول �ضاأن لها ول قيمة، �إمنا �لقوة 

و�حلول و�ل�ضاأن للثر�ن لأنهم ثر�ن.  

)6(

ْك يا َكحيْل    لْعَيانى )1( ْل ِبُخَفّ َنِقّ

نقل بخفك             طِلّع الليايل

•••
ا�ضرب بخفك     يامليح  الُلّوين

ا�ضرب بخفك    طِلّع  الَْدُفونى )2(

•••
اِغ      َك�ْضِر ْد ُنونو )3( َبّ ي�ْضَتاَهِل ال�َضّ

َبْغ البي�ش    وَغرَيّ لونو)4( اإللى �ضَ

•••
عتبك على العالف   طب واأنا ماىل )5(

عتبك على اللى      َعِدّ فيك الـاىل )6(

فى  ي�ضتخدم جماًل  �ث  �ملقاطع حلــَرّ هذه 

�حليو�ن من  على  تعرفنا  وقد  جر حمر�ثه، 

�لتى  ــار�ت  ــض �لإ� �ل�ضفات  جمموعة  خــالل 

خف،  �ضاحب  فهو  �ملقاطع..  خــالل  وردت 

م�ضبوغ  لكنه  �أبي�ض  وهــو  �لأعـــني،  وكحيل 

من  حديث  �لو�قع  فى  هى  و�ملقاطع  �لوبر. 

�ث �إىل جمله �لذى يجــر �ملحر�ث.  �حلَرّ

�لن�ضيط كحيل  �ث من جمله  �حلــَرّ يطلب 

يطلع  حتى  خفه،  وينقل  يتحرك  �أن  �لعينني 

�لليل لرتاح هو و�جلمل من �لعمل �ملجهد.. 

�ضاحب  بو�ضفه  �جلمل  �ث  �حلـــَرّ ويخاطب 

يبذل �جلهد  �أن  منه  ويطلب  �للون �جلميل، 

حتى ميكن للمحـر�ث �أن يخـرج مـا دفن فى 

و�أحــجــار حتى ل ينك�ضر  �لأر�ــض من جــذور 

ــة تك�ضر  ــقــول  )�ملــدفــون �ملــحــر�ث فــاملــثــل ي

�ملحر�ت(. 

�ث �ضعيًد�  فى �ملقطع �لثالث ل يبدو �حلَرّ

�أن  يقول  فهو  جمله،  به  �ضبغ  �لــذى  باللون 

�أن  ي�ضتحق  ب�ضبغك،  قــام  �لــذى  �ل�ضباغ 

ه منظر �جلمل �لأبي�ض  تك�ضر دنانه، لأنه �ضَوّ

�جلميل، وغر لونه �جلميل. 

�لإجهاد  ��ضت�ضعر  �ث  �حلــــَرّ �أن  ويــبــدو 

يا  تعتب على  له: ل  فيقول  وقد حل باجلمل 

�ضديقي، بل من حقك �أن تعتب على �لعالف 
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من  كما  �لكايف،  �لعليق  لك  يقدم  مل  �لــذى 

حقك �أن تعتب على من ��ضرت�ك ودفع فيك 

�ملال لي�ضلمك لهذ� �لعمل �ملرهق. 

�أما جمموعة �ملقاطع �لتالية فتبد�أ ب�ضوت 

مع  حـــو�ر  �إىل  تتحول  ثــم  �ث  لــلــحــَرّ منفرد 

�ث رفيقه �أو )حمبوبته(   �لآخر. يتذكر �حلَرّ

�لتى تركها هناك فى بالده بعيد عن مكان 

عمله هذ� ويتمنى �أن يجد من ي�ضل ب�ضالمه 

�إىل رفيقه، فهو ل ي�ضتطيع �لو�ضول �إليه فهو 

�لريق  على  �حلرث  هو  �ضاق،  بعمل  من�ضغـل 

�ث  ــدور حـــــو�ر بــني �حلـــَرّ دون �إفــطــار. ثــم ي

�ث  �لآخـــر على �حلـــَرّ يــلــوم  فيه  و�لآخــــر، 

حزين  �أنــت  ملــاذ�  وي�ضاأله  وحزنه،  جتهمه   

�أنه حزين  �ث  �أيها �حلــر�ث؟، ويجيب �حلــَرّ

لي�ض  به هزيل نحيف  �لذى يحرث  ثوره  لأن 

كثر�ن �لآخرين.

)7(

يا مني ي�َضِلّم ىل         على َرِفيقى )7(

يقى )8( َم�ْضُبوك اأنا واهلل ف    ِحَراِت الـِرّ

•••
اِت ؟    وليه زعالين؟ مالك يا حَرّ

زعلت من ُتورى   َع�َضاْن َبْطالنى )9(

•••

اتي َفاين        َعاْد يا حَرّ اْرِخى الَدّ

خِلّيه يجيِب الأر�ِش  لْللَْمَعاتى )10(

•••
ِل   بحديدى )11( حمرات اأبوي      ْمَتَقّ

ينى )13( ِطِلْعَنا)12( ُنْحُرْت  فى  بالد الِطّ

•••
َما اْحلَى حرات   اليوم يا �ضميني

ما احلى حراتك   فى بالد الّطيني

�ث  �لآخر �حلـَرّ �لتاىل يطالب  �ملقطع  فى 

�أن يعمل بجـد، و�أن يرخى �لدفائن �خل�ضبية 

�لرتبة،  فى  �أعمق  ب�ضكل  �ملحر�ث  ليغو�ض 

حتى  ميكن،  ما  �أعمق  �إىل  ي�ضل  �أن  فعليه 

ي�ضل �إىل �ملاء �جلوفى فى �لأر�ض )�للمعة(. 

�ث �إىل حديثه مع نف�ضه مبيًنا �أن  يعود �حلَرّ

حمر�ث  وهو  �أبيه،  عن  مر�ثه  هو  �ملحر�ث 

هذه  فــى  مطلوب  هــو  ولــهــذ�  بحديد،  مثقل 

ثوره  �إىل  يلتفت  ثم  �لــرتبــة.  طينية  �لبالد 

�لهزيل ر�فًعا من معنوياته قائاًل له: ما �أحلى 

حرثك �أيها �لثور �ل�ضمني.. ما �أحلى حرثك 

برغم �لرتبة �لطينية �لع�ضرة �حلرث. 

)8(

ْر )1(  ما َجَرى اللى كانى )2( لول الَِقَدّ

ْهَرِم )3(الاىل على البليانى  )4( ول اَجّ

•••
من كت ج�ضي)5(   نقنقوا)6( جرياين

حراتى واعر )7(       وقف التريانى )8(

•••
من كت ج�ضى           ات�ضايقوا  جرياين

واجلرح عني )9(  والطبيب ما جانى )10(

�لنف�ضية  �حلالة  لنا  تك�ضف  �ملقاطع  هذه 

�ل�ضاق،  �لعمل  يهلكه  ــذى  �ل �لــفــالح  لذلك 

فى  يالقيه  مــا  كــل  على  �ل�ضابر  �لــفـــــالح 

و�ملكتوب،  �ملقدر  بالقدر:  يوؤمن  فهو  حياته. 

�لذى  كان  ما  �ملقدر  ولــول  فيه،  له  حيلة  ول 

�لهم  من  �خلــاىل  وتباهى  تفاخر  وما  كــان، 

على �ملبتلى به. 

طو�ل  �ل�ضاق  �لعمل  هذ�  من  ــاأمل  �أت �إننى 

�لبيت  �إىل  �أعــود  عندما  �أننى  حتى  �لــيــوم، 

�أنينى  �أزعــــج  حــتــى  �أنــيــنــي،  يعلو  بــالــلــيــل، 

دون  و�لتذمر  �لمتعا�ض  فاأظهرو�  جر�ين، 

�أن يف�ضحو� بالطبع، لكن ما حيلتي، حرثى 

�أعجز  لقد  �ضديد،  جهد  �إىل  ويحتاج  �ضعب 

�لقوية  �لــثــر�ن  �ضعوبته  مــن  �حلــرث  هــذ� 

م�ضاب  كاأننى  حـــر�ك.  بــال  لهثة  فوقفت 

بخر�ج، جتمع به �لقيح، وظهرت عينه، لكن 

�لطبيب �لذى طلبته ليعالج علتى مل ياأتني، 

لهذ� �أنا �أتاأمل و�أ�ضكو. 

)9(

ع�ضـان �ضوادى    يجعلونى عبدى )1(

ل ما �ضـــواد      اإل �ضواد العر�ضي)2(

•••
مني قال عمي     كيف اأبوى  غلطـاين

عمى ك�ضا   ولده   واأنا عـرياين

•••
ندرن)3( عليه     اإن رجع ىل غايبى )4(

لأعمل وليمه واأجمع      البايبى )5(

ـــرتة �خـــتـــالء �لفالح  ــكــون ف ت عــــادة مـــا 

بنف�ضه �أثناء �لعمل، ومع �جلهد �ل�ضاق �لذى 

يبذله، فر�ضة للبوح مبا ل ي�ضتطيع �لبوح به 

لالآخرين. لهذ� نر�ه يحمل �أغانيه �إىل جو�ر 

ما �أ�ضرنا �إليه من �إر�ضاد�ت وعاد�ت وتقاليد 

حياته،  حيال  يح�ضه  ما  بع�ض  ومعتقد�ت، 

20وعالقاته بالآخرين. 
12
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جمموعة  نتاأملها  �لتى  �ملقاطع  هذه  وفى 

ت�ضعره  �لــتــى  �ل�ضخ�ضية،  �لــقــ�ــضــايــا  مــن 

معاملة  باحلزن  ي�ضعره  ما  و�أول  بــاحلــزن، 

�لآخرين له باحتقار، فلونه �لأ�ضود يجعل من 

حوله يح�ضبونه عبًد� رقٍيّا، بينما هو ل يرى 

فى �ضو�د جلده ما ي�ضني، فال�ضو�د �ملذموم، 

وتلويثه.  فيه  بالتفريط  �لعر�ض،  �ضو�د  هو 

�لنا�ض لي�ضت �ضو�ء فى تعاملهم مع بع�ضهم، 

�حلنان  فــى  �لــعــم   مثل  �لأب  �أن  قــال  فمن 

و�لرقة و�هم، فالعم حينما يفا�ضل بني �بنه 

�أخيه ينحاز لبنه بالطبع، فقد يك�ضوه  و�بن 

�لأخر  �ملقطع  فى  عارًيا.  �أخيه  �بن  ويرتك 

من �ملجموعة يعلن �أنه نذر هلل نذًر�، �إن عاد 

له حبيبه �لغائب، �أن يقيم وليمة ويدعو لها 

كل من يحبهم �بتهاًجا بعودة �لغائبني. 

)10(

يا عم ما احلى      النوم فى العالىل )1(

مع بت بي�ضا          خــدها ييالىل )2(

•••
ى اإيديكي يا �ضايله البال�ش    غِطّ

اأنا ما َقَتْلنى         اإّل �ضــواد عنيكي

•••
اإْن قفلوا الأبواب       لجى من فوقي)3(

واأنزل على الأحباب    وابل ال�ضوقى )4(

•••
بت العلم )5(        داقالـها �ضلباين)6(

خ�ضرا على ال�ضوه    �ضمال واأمياين)7(

•••

مـن الطيقانى )8( ما طِلّت الزينه  

قالت اآ  منك )9(    يا كحيل لعيانى )10(

�ث ل  مــن �ملــوؤكــد �أن حــيــاة ذلـــك �حلـــــَرّ

�حلال  به  تتبدل  بل  و�حــد،  لــون  على  تبقى 

�لفرح  �إىل  و�حلـــزن،  و�لتعب  �ل�ضجر  مــن 

و�لبــتــ�ــضــام و�لــنــ�ــضــوة. وفـــى �ملــقــاطــع �لتى 

�لع�ضق  حديث  من  حلالة  ت�ضوير  �أ�ضلفناها 

�ث  �حلَرّ يحـدث  �لأول  �ملقطع  فى  و�جلن�ض. 

عم  يا  بقوله  مبتدًئا  �لر�ضا  حديث  �ضاحبه 

ثم  �لأ�ضدقاء،  �ملبا�ضطة بني  تدل على  �لتى 

فى  �لنوم  هى  �لنوم  �أوقــات  �أحلى  �أن  يقرر 

�لعالىل حيث �لهو�ء �لطلق �ضريطة �أن تكون 

�لوجه  �ضبوحة  جميلة  �مـــر�أة  جــو�رك  �إىل 
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)1(

�لن�ضو�ض  هــذه  معظم  ما�ضبرو  جا�ضتون  �أورد   )*(

وقد  �أحياًنا..  وتتطابق  �أحياًنا  تختلف  برو�يات  ولكن 

�أغنيات  ن�ضو�ض  من  بى  �ت�ضل  ما  ذلــك  �إىل  �أ�ضفت 

�نظر  �ضغًر�:  بع�ضها  وغنيت  بل  قريتي،  فى  �ضمعتها 

»�لأغانى �ل�ضعبية فى �ضعيد  م�ضر« جا�ضتون ما�ضبرو ـ 

هيئة �لكتاب ـ 2000.

)2(

)1( �حلبيبي: �حلبيب حممد عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم    

)2( يطيبي: يطيب: ي�ضفى ويرب�أ  

)3( هونهايل: �إجعل �حلياة على هينة  �ضهلة . 

)4(  �ضعيف �حلايل: �ضعيف �حلال تعبًر� عن �لفقر 

�إىل �هلل و�حلاجة �إىل معونته. 

)5( �ضبحهم: �أى �أهل عليهم �ل�ضباح باخلر 

)6(  �أماره: �أمر�ء          

)7(  �ضهور �خليل: ظهور �خليل

)3(

)1( �ضرينا: �أى �ضرنا لياًل.  

�إىل  لي�ضطر  �لــذى  �ملنعم  �لأوروبــى  �خلو�جة:   )2(

على  ا  �أي�ضً �خلو�جة  كلمة  ويطلق  مبكًر�،  �ل�ضتيقاظ 

غر �مل�ضلم من كبار  �لتجار و�لأثرياء. 

)3( خبل �لعمامي: �أخل بنظامها.  

)4( جنعله: نظنه.      

)5( لحي: لح �لفجر.

)7( �ضرينا نحرت: خرجنا مبكًر� نحرث.   

يطر  ومل  بعد  �لندى  يجف  مل  طــاري:  ما  �لند�   )8(

�خلوجة: معلم �ل�ضبية. 

�أى  �لنوم  تاير من  ثار: هب ووقــف:  تار:  تــاري:   )9(

قائم من �لنوم. 

)4(

)1( يا ر�ضا�ضي: يا من تبذر �لبذور. 

)2( �لدهايب: �لأر�ض �لتى مل حترث جيًد�.   

)3( �آهو ما�ضي: ها هو ين�ضرف. 

)4( �ضوق: �نهر �لبهائم لتتحرك. 

)5( عدل �ملحر�تي: �أ�ضلح �ملحر�ث.     

)6( �لق�ضا و�جلوري: يتحمل �ل�ضدة و�لظلم.

)5(

)1( مايلي: مائل: تنحرف عن �مل�ضار.  

)2( زندك: قدمك �لأمامية �لتى مبثابة �لذر�ع. 

)3( جمايلي: تزويق �لكالم وجتميله.   

)4( �لوجاعي: على �لأوجاع و�جلروح.   

)5( ماىل �ضاين: لي�ض ىل �ضاأن ول قدر.

)7( )6(

)1( لعياين: كحيل �لأعني. 

)2( �ملـــدفـــوين: �ملـــدفـــون مــن �لأحـــجـــار و�جلـــذور 

�لقدمية.  

)3( دنونو: دنانه جمع دن وهو وعاء �ل�ضبغ.

)4( لونو: لونه 

)5( �لعالف: من يقوم بو�ضع �لعليق للحيو�ن. 

)6( عد فيك �ملال: من ��ضرت�ك ودفع �ملال.  

�لتذكر  ي�ضتخدم  ما  وعادة  حمبوبتي،  رفيقي:   )7(

للتعبر عن �لأنثى. 

)8( حر�ت �لريق: �حلرث قبل تناول �لإفطار )ريق 

�لنوم(.

 )9( بطالين: بطالن: نحيف وهزيل. 

)10( لللمعاتى: �إىل �للمعة مو�ضع وجود �ملاء �جلوفى 

دللة على �لعمق. 

�حلديد  من  �ضكة  له  �ضنعت  بحديدي:  مثقل   )11(

ثقيلة لي�ضهل غو�ضه. 

)12( طلعنا: خرجنا. 

)13( بالد �لطيني: بالد �لطني: �لو�دي.

)8(

)1( �ملقدر: ما كتبه �هلل وقدره.

)2( �للى كاين: ما كان.

)3( �جهرم: تفاخر وتباهي. 

)4( �لبليان: �ملبتلى.  

)5( ج�ضي: �أنيني. 

)6( نقنقو�: تذمرو� بكالم غر و��ضح. 

)7( و�عر: �ضديد.  

)8( وقف �لتر�ين: جعلها ل تتحرك من �لتعب. 

منه  �ضينفتح  �لــذى  �ملكان  عــني: حتــدد  �جلــرح   )9(

�جلرح �ملتقيح. 

)10( ما جاين: مل ياأتنى �لطبيب.

)9(

)1( يجعلونى عبدي: يح�ضبون �أننى من �لعبيد. 

)2( �لعر�ضي: �لعر�ض ـ �ل�ضرف.  

)3( ندرن: نذًر� علي. 

)4( غايبي: �لعزيز �لغائب. 

)5( �حلبايبي: �لأحباب.

)10(

)1( �لعاليل: جمع علية، وهي ما يبنى �أعلى �لبيت. 

)2(  بياليل: يلتمع من �لبيا�ض و�لنظافة. 

)3( لجى من فوقى: من �أعلى �لبيت.    

ـــل �لــ�ــضــوقــي: �أقــ�ــضــي حــاجــتــي و�أرتـــــوي من  )4( �أب

حمبوبي. 

و�أغنياء  متعلمي  عــلــى  يطلق  لــقــب  �ملــعــلــم:    )5(

�لن�ضارى.  

)6( �ضلباين: جمع �ضليب.  

)7( �ل�ضوة: �أعلى �لعانة من �لبطن.  

)8( �لطيقاين: جمع طاقة طيقان وهي كوة تطل على 

�خلارج.  

)9(  �آ.. منك: �آه منك.          

)10( كحيل لعياين: كحيل �لأعني. 

)11(

)1( �لع�ضر: ت�ضغر �لع�ضر �أى وقت �لع�ضر.

)2(  �ملا�ضي: �لذى يقرتب من �مل�ضاء �أو �لذى ياأخذ 

�لظالم من �ضفاته.

)3( طالبه �ملر��ضي: حتب �أن تر�ضو على �ملر�ضى. 

يق�ضد  �لأبــيــ�ــض  �لــلــون  �ضاحب  يــا  �لأبــيــ�ــض:   )4(

�حليو�ن. 

)5( قليل �حليلي: �ضاحب �جلهد �لقليل.

نظيفة حتى �أن خدها يلتمع فى �لليل. 

�ث مغنًيا  فى �ملقطع �لثانى يخاطب �حلَرّ

وقد  بيديها  وت�ضندها  جرتها  حتمل  �مــر�أة 

�أبي�ضني،  �ضاعدين  عن  �لثوب  كمى  �نزلق 

في�ضيح بها م�ضتثاًر� �أن تغطى يديها، فيكفيه 

بهما ومل  �ل�ضاحر  �ل�ضو�د  قتله  عينيها، فقد 

يعد به طاقة على �لحتمال. 

ثم يوؤكد لها �أنه �ضي�ضل �إليها مهما كانت 

وجهه،  فى  ـــو�ب  �لأب �أغلقو�  فلو  �لــظــروف، 

�لبيت، و�ضينزل على من  �أعلى  �ضياأتيها من 

يحب ويبل باللقاء �ضوقه �إليه. ثم مييل �لغناء 

فيفاخر  �ملــرة،  هــذه  م�ضرًحا  �جلن�ض  نحو 

باأنه خا�ض جتربة مع بنت �ملعلم، ويدلل على 

ذلك بو�ضف دقيق ملنطقة ح�ضا�ضة، فالبنت 

ل�ضلبان  �أخ�ضر  و�ضًما  نق�ضت  وقد  بي�ضاء، 

لقد  �ل�ضمال.  وعلى  �ليمني  على  �ضوتها  فوق 

مر من �أمام منزلها، فاأطلت عليه من �لكوة، 

يا  منك  �آه  قائلة:  �إليه  �ضوقها  من  وتاأوهت 

كحيل �لعينني..!!  

)11(

رْي)1( الَا�ضي)2( ل ِتْنَهروهم    فى الِع�ضِ

حتى الراكب      َطاْلَبه الََرا�ضى )3(

•••
دخل ال�ضا  يا ابي�ش)4(      وخــ�ِشّ الليلي

دخل ال�ضا     على قليل اليلى )5(

�لرجل �ملحنك ملن  �ث بخربة  يقول �حلــَرّ

باحليو�نات،  ترفقو�  �حلــرث،  على  يقومون 

ول تنهروها لتدفعوها للعمل، لقد دخلنا فى 

�مل�ضاء، وكل �ضيء ل  �لع�ضر �ملظلم  وبد�ية 

�ملر�كب  حتى  �لتعب،  بعد  يرتاح  �أن  له  بد 

نف�ضها �لتى جترى على �ملاء ويدفعها �لريح، 

�إذ� �قرتب �لليل تطلب �ملر�ضى لت�ضرتيح فما 

بالكم بهذ� �حليو�ن �ملتعب.

�لآخرين  �إىل  �ث  �حلَرّ من  �حلو�ر  يتحول 

�حلــّر�ث  يقول  ثـــوره.  وبــني  بينه  حــو�ر  �إىل 

هيا  ــا،  �أيــ�ــضً �ملتعب  �لأبــيــ�ــض  لــثــوره  �ملتعبمُ 

ت�ضجع لقد �قرتب وقت �لر�حة، ودخل �لليل، 

ومن مل تعد لديه طاقة، لن يتم عمله ، لبد 

للمتعب �أن ي�ضرتيح. 

ول تعد هذه �لن�ضو�ض ح�ضًر� لكل �أغانى 

�حلـــرث لـــدى �لــفــالح �ملــ�ــضــرى فــى و�ضط 

�ل�ضعيد بل هى ما تي�ضر لنا �لو�ضول �إليه. 

الـهــــوامـــ�ش
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والإيروتيكا  احل��ب  جتربة  متثل 

املنعم  عبد  �شعرية  فى  كبرًيا  جانًبا 

اأخ��ذت  واإن  ب��داي��ت��ه��ا،  منذ  رم�����ش��ان 

كل  ح�شب  وخمتلفة  متعددة  اأمن��اًط��ا 

الأكرب  هاج�شه  اأ�شبحت  حتى  حالة، 

وا�شح  هو  كما  الأخ���رية،  احلقبة  فى 

العارى«  »احلنني  الأخ��ري  دي��وان��ه  فى 

للكتاب..  العامة  الهيئة  عن  ال�شادر 

معني  متِثّل  فهى  ذل��ك  فى  غرابة  ول 

جاءت  واإن  العامل،  فى  ال�شعريات  كل 

بطرائق تتنا�شب وثقافة كل جمتمع.

املنعم  ب���دت جت��رب��ة ع��ب��د  وق���د 

اأقرب ما تكون اإىل الوقائع اليومية اأو 

اأقرب اإىل تفا�شيل حياته اخلا�شة، ثم 

ل  اأنك  الروؤية حتى  تطورت من حيث 

فى  يحدث  عما  تف�شلها  اأن  ت�شتطيع 

املجتمع من �شراعات. 

م�شواره،  ع��رب  املنعم  عبد  ق��دم 

الأنثى،  ل�شخ�شية  امل��ث��اىل  النموذج 

ومتحققة،  كبرية  بدرجة  فاعلة  فهى 

ال�شتعرا�ض  م���ن  ن���وًع���ا  ومت���ار����ض 

الطقو�ض  على  يقوم  الذى  الحتفاىل، 

اأ�شبه بالطقو�ض الدينية..  اأو  البدائية 

مقد�ض،  ف��ع��ل  احل����ب  ف��ع��ل  وك������اأن 

وق���د ت��ق��اط��ع ال�����ش��اع��ر ف��ى ذل���ك مع 

احل�شارات القدمية، بخا�شة امل�شرية 

الرموز  بع�ض  عليه  و�شيطرت  منها، 

والنفعالت  امل�شاعر  بل  والأيقونات 

ذات الطبيعة الفَيّا�شة والعفوية التى ل 

تعرتف مبا حدث فى املجتمع الب�شرى 

هذا  لتنظيم  واأخالقيات  �شوابط  من 

الفعل الأ�شا�شى فى الوجود.

ث�����م ت�����ط�����ورت ه������ذه ال�����روؤي�����ة 

احل�شِيّة  اللذائذ  من  اأك��ر  واق��رتب��ت 

مادية  ط��ق��و���ض  م��ن  ي�شاحبها  وم���ا 

والغناء  الرق�ض  كحفالت  خال�شة، 

والأكل اجلماعى، وهنا التقى بالرتاث 

امل�شتوى  على  اأزهى حقبة  فى  العربى 

والفنى،  ب��ل  وال�شيا�شى  الجتماعى 

وكان دليله كتاب »الأغانى« لأبى فرج 

وليلة«  ليلة  »األف  وكتاب  الأ�شفهانى، 

حيث احلكايات ال�شاحرة والأ�شطورية 

العمود  هما  والإيروتيكا  احلب  وحيث 

الفقرى لأفعال اجلماعة. 

الإيروتيكا«،  »�شعر  ظهر  وهنا 

بكل مفرداته  يقوم على احلكى  الذى 

اللَيّنة  وال��ل��غ��ة  ال�����ش��رد،  اأه��م��ه��ا  وم��ن 

وقد  اأح��ي��اًن��ا،  املفرطة  والغنائية  ب��ل 

اإىل  التجربة  هذه  فى  ال�شاعر  حتول 

فى  يحدث  م��ا  بكل  عليم  راٍو  جم��رد 

تلك احلكاية، �شواء ما يخ�ض الرجل 

اأو  التجربة  داخل  واأفعاله  وانفعالته 

العالقات  تلك  فى  ينتابها  وما  الأنثى 

عامل  اأنه  كما  احل�شية،  الطبيعة  ذات 

بالغناء والأ�شوات وما يحدث للجماعة 

فى حلظات الن�شوة والتحقق.

وف���ى حل��ظ��ات الإف���اق���ة ي���درك 

فى  ي��ح��دث  م��ا  العليم  ال����راوى  ه���ذا 

وقد  ود�شائ�ض  �شراعات  من  املجتمع 

التجربة  تلك  ف��ى  ال�شاعر  ا�شتخدم 

القب�ض  فى  احل�شية  الغواية  طرائق 

بدقة  واإن ج���اء  ���ش��ع��رى  ه��و  م��ا  ع��ل��ى 

كل  ح���رر  ك��ب��ري  وب��ت��ج��ري��د  متناهية، 

�شخو�ض جتربته من الوقائعية والفعل 

الفردى، فلم يبق اإل فعل ال�شاعر وهو 

ينف�شل  ل  فنى،  كتابى  متثيلى  فعل 

اإن��ت��اج��ه مرة  ي��ع��ي��د  ال���واق���ع ول  ع��ن 

اأخ��رى، واإمنا هو فعل مركب مما هو 

تاريخى ويومى فى خيال جديد، يعيد 

من  خلقها  اأو  الأ�شطورة  ترتيب  فيه 

ع�شر  ومعطيات  يتنا�شب  مبا  جديد، 

احلداثة.

اأّى  الأداء،  م�شتوى  ع��ل��ى  اأم���ا 

جميعها  جاءت  فقد  الن�شو�ض،  بناء 

واإن  واحل��ك��اي��ة  ال�شرد  على  معتمدة 

متليها  ك��ث��رية،  ا���ش��ت��ط��رادات  ظهرت 

طبيعة الن�ض، وطبيعة النمط – �شعر 

»احلنني  دي��وان��ه  فى  كما   – التفعيلة 

على  يقوم  كله  ف��ال��دي��وان  ال��ع��ارى«.. 

جتربة احلب فى اثنتى ع�شرة ق�شيدة، 

ول  ال���درام���ى،  للت�شاعد  تخ�شع  ل 

اأو  والأنثى  الذكر  بني  ال�شراع  لآليات 

ال�شراع  ي�شل  بينهما، حتى  الفاعلية 

الن�شو�ض  تخ�شع  واإمن��ا  ذروت��ه،  اإىل 

ل�شلطة ال�شاعر العارف وكاأنه ميار�ض 

الأنثى  من  كل  لدور  التمثيل  من  نوًعا 

الفاعل  فهو  الوقت،  نف�ض  فى  والذكر 

يوؤدى  اأنه  اأو  الأوحد،  واملحب  الأوحد، 

وهذا  ن��ادرة،  اأريحية  فى  الأدوار  كل 

واحدة  دائ��رة  فى  الن�شو�ض  اأوق��ع  ما 

اأحياًنا  ومت�شابهة  اأح��ي��اًن��ا  م��ك��ررة 

كمثل  »ل��ي�����ض  ق�شيدة  ف��ف��ى  اأخ����رى؛ 

»الأنا«  تلعب  املك�شور«  والناى  الوح�شة 

العليمة والعارف الدور الأكرب فى ذلك 

الن�ض، بدًءا من التعريف:

ها اأنا ذا

كاملاء البارد

كالإ�شفنج

وقفت اأمام جهات الأر�ض جميًعا

وحتايلت

فهبطت اآونة ومنازل

هبط ال�شوء الآخر )�ش�� 109(

الق�شيدة  نهاية  فى  ي�شل  حتى 

ت�شتت  ط��وي��ل��ة،  ا���ش��ت��ط��رادات  ب��ع��د 

و�شحر  الغواية  وتكِثّف  حيًنا  الدللة 

التاريخ حيًنا اآخر، ورمبا يكون الإيقاع 

امل�شتهلك لع�شور طويلة هو �شبب هذا 

ال�شتطراد.

في�شرخ ال�شاعر بعد كتابة كثرية: 

»خذنا يا اأهلل اإىل التجربة ول حترمنا 

بفطرته  ال�شاعر  اأدرك  فقد  منها«، 

التجربة،  خ��ارج  م��ازال  اأن��ه  ال�شليمة 

من  واأفعال  طقو�ض  من  قدم  ما  رغم 

ونحن  اث��ن��ان،  »نحن  الكتابة:  خ��الل 

الواحد والواحدة، ونحن الذكر العالق 

الظماآنة  والأن��ث��ى  الأن��ث��ى،  با�شتخفاء 

ل�شت�شالم الذكر، ونحن اخلري

ونحن ال�شر

ونحن القوة واجلربوت« )�ش�� 122(

يدخل  مل  ال�����ش��اع��ر  اأن  وط��امل��ا 

التجربة ويتذوق، فاإنه يعود مرة اأخرى 

ال�شعر،  يف�شد  ال���ذى  التجريد  اإىل 

عن  املنف�شلة  ل��ذات��ه  ���ض  ي��ك��َرّ وال���ذى 

العامل، ول تعرف اإل نف�شها.

واإذا كانت الذات موهومة، فهى 

اأو  ال��زائ��ف  فعلها  تكرار  اإل  متلك  ل 

التجربة  تنقذ  املوهوم. ومل  اأو  املجرد 

والعتماد  البناء  فى  ال�شاعر  الأخرية 

على ما هو تاريخى لتقدمي الطقو�ض، 

من  ن��وًع��ا  الن�شو�ض  اأ�شبحت  واإل 

واملوزون، اخلاىل من  احلكّى اجلميل 

ال�شعرية.

طقوس االحتفال باجلسد
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�ضكرى عياد

غالف الكتاب

2012م، م�شروع مكتبة الأ�شرة.

درا�شة  »اإن  عياد:  �شكرى  يقول 

القراآن ذاته تبداأ بالنظر فى املفردات 

واأ�شولها اللغوية ومعانيها فى الع�شر 

ث��م معانيها  ال��ق��راآن،  ن��زل فيه  ال��ذى 

يكون  ث��م  ال��ق��راآن،  ف��ى  ال�شتعمالية 

النظر فى الرتاكيب، م�شتعيًنا بالعلوم 

الأدبية من نحو وبالغة..اإلخ، على اأنها 

اأداة من اأدوات بيان املعنى وحتديده، 

القراءات  معانى  اتفاق  فى  والنظر 

والتقاء  ال��واح��دة  ل��الآي��ات  املختلفة 

القراآن  ف��ى  املتماثلة  ال���ش��ت��ع��م��الت 

البالغية  النظرة  تكون  اأن  على  كله، 

هى النظرة الأدبية الفنية التى تتمثل 

الأ�شلوب  ف��ى  ال��ق��وىل  اجل��م��ال  ف��ى 

القراآنى وت�شتبني معارف هذا اجلمال 

قد  ب��ارع  ذوق  فى  ق�شماته  وت�شتجلى 

ا�شت�شف خ�شائ�ض الرتاكيب العربية 

الرتاكيب  تلك  فى  العميق  التاأمل  ثم 

اخلا�شة  مزاياها  ملعرفة  والأ�شاليب 

العربية، بل ملعرفة فنون  اآثار  بها بني 

فًنا،  فًنا  ومو�شوعاته،  القراآنى  القول 

هذا  وراء  اإن  مو�شوًعا..  ومو�شوًعا 

البحث فى املفردات والأ�شاليب بحٌث 

اآخر، ل يتم التف�شري الأدبى اإل به مثل 

اأن يدر�ض التف�شري الأدبى بيئة القراآن 

اجتماعية  ونظم  عقائد  من  املعنوية 

وفنون متنوعة، بل اأكر من ذلك وهذا 

هو الأهم البحث عن املعانى الإن�شانية 

والجتماعية للقراآن باإبراز ما ي�شيفه 

الإن�شانية من وعى جديد  النف�ض  اإىل 

بذاتها واإدراك دقيق ملا حولها«.

العلمية  ال�����روؤي�����ة  ه�����ذه  م����ن 

ال�شارمة، يتخذ الدكتور �شكرى عياد 

لختبار  عاًما  اإط��اًرا  احل�شاب«  »ي��وم 

مبحث  ففى  للقراآن..  الأدبية  نظريته 

املفردات يتناول كل املفردات اخلا�شة 

ودللتها  ال��ق��راآن  ف��ى  احل�شاب  بيوم 

ف���ى معظم  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 

ال�شياقات. 

حياة  ل���الأل���ف���اظ  اأن  واأو�����ش����ح 

اأّى كائن حى، فهى تبداأ  وتاريًخا مثل 

يتطور  ثم  �شاذج  ب�شيط  مدلول  ذات 

هذا املدلول مع تطور احلياة الإن�شانية 

وتن�شق املعانى وتتفرع، وكلها راجع اإىل 

ذلك الأ�شل الأول.. ومدلول اللفظ ل 

ا  اأي�شً يتحدد  بل  فقط  بذاته  يتحدد 

بائتالفه مع غريه من الألفاظ.

يقنع  ل  الأدب���ى  املف�شر  اأن  كما 

فى  الإ�شالمية  احل�شارة  قامت 

املوؤ�ش�ض  الكتاب  على  الأول  ط��وره��ا 

وهو »القراآن الكرمي«، فمعظم علومها 

احلفاظ  اأج��ل  م��ن  ن�شاأت  الإن�شانية 

اللغة  كعلم  وت�شريًعا  ومبنى  لغة  عليه 

والنحو وال�شرف والتف�شري واحلديث 

وتطوره  الكتابة  علم  اإن  بل  والفقه، 

ارتبط ارتباًطا مبا�شًرا بالقراآن. وظل 

الكتاب هو حمور هذه احل�شارة  هذا 

خمتلفة  اأ�شكاًل  اأخ��ذ  واإن  الآن،  اإىل 

تتنا�شب مع ما يحدث فى املجتمع من 

�شراعات. 

ظهرت  ال��ق��راآن«  »خلق  وم�شكلة 

الأخ���رى  ال��ث��ق��اف��ات  ل��ت��داخ��ل  نتيجة 

ف���ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وظ���ه���ور ق��وى 

عن  لنف�شها  تبحث  جديدة  اجتماعية 

بل  وجودها  يربر  اأيديولوجى  خطاب 

وم�شاركتها فى ال�شلطة.

ومع الفتوحات ودخول ح�شارات 

الإ�شالمية،  الإمرباطورية  اإىل  اأخرى 

ظهرت فكرة »التاأويل« اأّى تاأويل الن�ض 

الأخرى  لل�شعوب  ي�شمح  مبا  القراآنى 

بالفاعلية والندماج، ومبا يخفف من 

مع  ومتاهيه  العربى،  اجلن�ض  �شطوة 

الفكرة الإ�شالمية.

القراآنى  الن�ض  هذا  وا�شتخدم 

ا  اأي�شً املهم�شة  اجل��م��اع��ات  قبل  م��ن 

وح���دث���ت ع����دة ث������ورات، ت��ن��ت��م��ى فى 

كانت  ال��ف��ق��رية،  للطبقات  معظمها 

ت�شتمد معظم �شعاراتها واأيديولوجيتها 

مبا  بتاأويله  اأّى  الن�ض،  من  احلاكمة 

ومع  ال�شراع،  فى  م�شاحلها  يخدم 

تنوع هذه التاأويالت ال�شيا�شية للن�ض، 

يعتمد  ال��ذى  الأدب���ى«  »التف�شري  ظهر 

النظر  مع  فقط،  اللغوى  ال�شياق  على 

اخلا�شة  والبيئة  النزول،  اأ�شباب  اإىل 

للمفردات.

هو  اخل���وىل  اأم���ني  ال�شيخ  وك���ان 

وتبعه  التف�شري،  لهذا  اأ�ش�ض  من  اأول 

و�شكرى  اهلل،  خلف  اأح��م��د  د.حم��م��د 

عياد، ون�شر حامد اأبو زيد، واإن قدموا 

فالدكتور  وخمتلفة؛  كثرية  متايزات 

وال�شرد  باحلكاية  اهتم  اهلل«  »خلف 

ك��ف��ن خ��ال�����ض، واهتم  ال���ق���راآن  ف��ى 

حني  فى  اللغوى،  بالتاأويل  زي��د«  »اأب��و 

الأدبى  بالتف�شري  عياد«  »�شكرى  اهتم 

للن�ض القراآنى فى كتابه ال�شهري »من 

� يوم الدين واحل�شاب«  و�شف القراآن 

ال�شادر عن الهيئة العامة للكتاب عام 

يتجاوز  بل  للفظ  ال�شريحة  بالدللة 

ال�شمنية،  ال��دللت  اإىل  الدللة  هذه 

التى  املعانى  من  اللفظ  يوحيه  ما  اأّى 

قد ل تدخل فى تعريفه ولكنها مع ذلك 

تطوف حوله وتتعلق به.

وف���ى ب���اب الأ����ش���ل���وب ي��ق��ول د. 

الأ�شلوب عندنا هو طريقة  »اإن  عياد: 

تنف�شل  ل  التعبري  وطريقة  التعبري، 

عنه..  التعبري  ي��راد  ال��ذى  املعنى  عن 

لتفاعل  نتيجة  ه��و  الأدب����ى  وامل��ع��ن��ى 

النف�ض الإن�شانية بكل ما فيها من قوى 

وعواطف  غريزية  ودف��ع��ات  اإدراك��ي��ة 

جماىّل  مع  ونزعات  وميول  ومطامح 

الطبيعة والقوى التى تهيمن عليها.

مت�شابكة،  معقدة  املعانى  وه��ذه 

لها  ولي�ض  �شر  حتحُ ول  تحُ�شبط  ل  وهى 

اإليه..  حد تقف عنده ول مدى تنتهى 

ويرجع ذلك اإىل الفروق النف�شية بني 

الأدبية  واللغة  واحل�شارات،  الأف��راد 

الوجدانى  التعبري  و�شائل  اأق��وى  هى 

�شحبت  وق��د  ل  كيف  اأث���ًرا،  واأنفذها 

وت�شحبه  وح��ب��ي��ًب��ا  ط��ف��اًل  الإن�����ش��ان 

رجاًل و�شيًخا، وهى اأقرب و�شيلة يعرب 

ح�شه  ومطالب  نف�شه  ن��وازع  عن  بها 

ومرامى خياله«.

يتحدث  الأخ����ري،  الف�شل  وف��ى 

الفن  ب��ني  العالقة  ع��ن  ��اد  ع��َيّ �شكرى 

فى  وال��ف��ن  ال��دي��ن  »يلتقى  وال���دي���ن: 

الوجدانى  تعبرًيا عن اجلانب  كونهما 

من النف�ض الإن�شانية، وينف�شل الدين 

الإميان  اأهمها  املميزات  من  بجملة 

مثالية..  اآخ����رة  وب��ح��ي��اة  عليا  ب��ق��وة 

ال�شلة  وثيق  الدين  يظل  ذلك  ورغ��م 

بالفن لأن مو�شوعه يت�شمن م�شكالت 

ال�شخ�شية والوجود والتقلبات العميقة 

فى احلياة والفكر.

معامل  ف���ى  ت��خ��ت��ل��ف  والأدي��������ان 

اأف���ك���اره���ا ال���ك���ربى وف����ق اخ��ت��الف 

ظروفها التاريخية والجتماعية ولكن 

نف�شية  جت��رب��ة  م��ن  عليه  تنطوى  م��ا 

فى  خالًدا  عن�شًرا  يكون  يكاد  عميقة 

ِثّل  كل منها، فالكتب الدينية الكربى متحُ

يجدونه  النا�ض  يزال  ل  عالًيا  م�شتوى 

ًك��ا  وحم��ِرّ وال��ف��ك��ر  ل��ل��وج��دان  م�شبًعا 

لالآمال واملحُثحُل.

الأدب���ى  التف�شري  ينفى  ل  ه��ذا 

النقل  على  القائمة  التف�شريات  وبقية 

فى  جميًعا  ي�شعها  واإمن���ا  العقل،  اأو 

اإطار واحد، اأقرب اإىل املو�شوعية.
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اأ�شا�شًيا  دوًرا  الكاريكاتري  لعب 

فى ال�شراع ال�شيا�شى والجتماعى، 

يوليو  ث��ورة  بعد  مبا�شرة  انحاز  اإذ 

واملتو�شطة،  الفقرية  الطبقات  اإىل 

ا بعد اأن كان  واأ�شبح م�شرًيا خال�شً

والتهكم  ال�شخرية  ميار�ض  اأجنبًيا 

من امل�شريني واملجتمع امل�شرى.

وق������د ظ���ه���ر ال���ك���اري���ك���ات���ري 

امل�����ش��رى ف��ى من��ط��ه الأرق�����ى عرب 

جم��ل��ة »روزال���ي���و����ش���ف«، ث��م جملة 

ا�شتعاد  وفيهما  اخل���ري«.  »���ش��ب��اح 

كمبدع،  اعتباره  الكاريكاتري  ام  ر�َشّ

لعيوب  ال�شاخرة  روؤيته  عرب  وفاعل 

حتى  ال�شلبية  ظ��واه��ره  اأو  املجتمع 

الأر���ض  �شاحب  ه��و  الر�شام  �شار 

هموم  يحمل  الق�شية،  و���ش��اح��ب 

املتميز  باأ�شلوبه  عنها  ويعرِبّ  �شعبه 

اإىل  والو�شول  النفاذ  على  والأق��در 

اجلماعة امل�شتهدفة.

الكثري  لت�شحيح  ت�شدوا  لقد 

خمتلف  فى  املغلوطة  املفاهيم  من 

وانتقدوا  واحل��ي��اة،  الفن  جم��الت 

البالط،  و�شعراء  الق�شور،  احى  مَدّ

كما  املو�شة،  ومطربات  ومطربى 

واملوظف  ر  امل��ب��ِذّ ال��وزي��ر  ان��ت��ق��دوا 

الإقطاعى  من  و�شخروا  ر،  ّ املق�شِ

امل��ت�����ش��رت ب��الف��ت��ة ال����ش���رتاك���ي���ة، 

وا  وف�شحوا رجال كل الع�شور، و�شدحُّ

امل�شايخ  بع�ض  روؤو���ض  من  العمامة 

ال��دي��ن خلدمة  ��رون  ي�����ش��ِخّ ال��ذي��ن 

بالهجوم  يكتفوا  ومل  ال�شلطان.. 

وا  عرحُّ بل  به،  والت�شهري  العدو  على 

املتخاذلني  وكذلك  معه،  املتعاونني 

اأمامه. 

وكان من اأ�شهر هوؤلء واأكرهم 

»بهجت  ال��ك��ب��ري  ال��ف��ن��ان  ���ش��الب��ة 

الهيئة  اأ����ش���درت  وق���د  ع��ث��م��ان«، 

العامة للكتاب �شمن م�شروع مكتبة 

»الديكتاتورية  بعنوان  كتاًبا  الأ�شرة 

للمبتدئني« عام 2012م.

درا�شتني  على  الكتاب  يحتوى 

على  للدكتور  اأوله���م���ا:  ن��ادرت��ني، 

الديكتاتور  ب���ع���ن���وان:  ال����راع����ى، 

»مي�شى  ف��ي��ه��ا:  ي��ق��ول  م�����ش��رًح��ا، 

فى  عثمان  بهجت  امل��ب��دع  ال��ف��ن��ان 

طريق اختطه لنف�شه، وهو اأن يرتك 

جانب النقد الفردى العابر لظواهر 

الجتماعية  حياتنا  م��ن  متفرقة 

الواحد  املو�شوع  وال�شيا�شية ويختار 

املت�شل، يتاأمله من ع�شرات الزوايا، 

ال�شوء،  بعد  ال�����ش��وء  عليه  ويلقى 

بو�شوح،  لنا  تنك�شف  بجوانبه  اإذا 

وت�شبح الر�شوم املتفرقة كاًلّ واحًدا 

مت�شًقا على نحو ما فعل بهجت فى 

كتابه الأول »حكومة واأهاىل«.

ب�����ه�����ذا ي�������ش���ب���ح ال���ر����ش���م 

ال��ك��اري��ك��ات��ورى ب��ح��ًث��ا ف��ى اأح����وال 

وي�شتحق  ر�شوم  �شكل  على  الوطن 

اأن يجمع فى كتاب، اأ�شوة مبا حدث 

عر�ض  من  انتقلت  التى  للم�شرحية 

ويعر�ض  امل�شرح  خ�شبة  على  يظهر 

وقًتا يطول اأو يق�شر ثم ينتهى، فال 

يعرف طريقه اإىل املطبعة حتى جاء 

النظرة  من  ق  فعَمّ احلكيم  توفيق 

اإىل  ورف��ع��ه  امل�����ش��رح��ى،  ال��ف��ن  اإىل 

مرتبة الأدب«.

اأم���ا ال��درا���ش��ة ال��ث��ان��ي��ة: فهى 

�شلمان«،  »ط��الل  اللبنانى  للكاتب 

بهجت  ي��ك��ون  ل  »ق��د  ي��ق��ول:  وفيها 

ال�����رواد، ولكنه  ع��ث��م��ان م��ن ج��ي��ل 

ط���وروا  ال��ذي��ن  م��ن  بالقطع  واح���د 

بهموم  وربطوه  ع��وه  وط��َوّ الفن  هذا 

اإىل  امل�شروعة  وطموحاتهم  النا�ض 

من  فقط  ي�شخر  ل  اإنه  اأف�شل.  غد 

والبريوقراطية  والتباطوؤ  التواكل 

ر  والتحجحُّ وال��ت��خ��ل��ف  وال���ف���ردي���ة 

��ب و����ش���ائ���ر اأم��را���ش��ن��ا  وال��ت��ع�����شحُّ

املوروثة.

وهو ل ينتقد فقط اأولئك الذين 

ال�شلطان،  ب�شيف  النا�ض  ي�شربون 

ملجرد  ���ش��ح��ك��ك  ي�����ش��ت��در  ل  اإن�����ه 

ولي�ض  املهرج،  لي�ض  فهو  ال�شحك، 

املرتف اخللّى البال الذى يبحث عن 

ت�شلية جمانية، ولي�ض بامل�شادفة اأنه 

مو�شوًعا  )ال�شعيدى(  يجعل  مل 

ل�شخريته، كما فعل ويفعل الكثريون 

م���ن امل�����ش��ت��غ��رب��ني ع���ن اأوط��ان��ه��م 

وجمتمعاتهم.

لكن  مبدع،  نكتة،  �شاحب  اإن��ه 

لي�شت  لذاتها،  نكتة  لي�شت  النكتة 

على  لعًبا  اأو  ثورية  اأو  فقط  حبكة 

الألفاظ والكلمات، لي�شت فًنا للفن، 

اإنها طلقة �شخرية لذعة ل تخطئ 

بالقهقهة،  ال��دوّى  فيختلط  هدفها، 

ال�شحك  م��وج��ة  ه����داأت  م��ا  ف����اإذا 

املعرفة  النفو�ض  فى  تبعث  العارمة 

والوعى مبواقع اخلطاأ واخللل.

اإن �شخ�شية »البهجاتو�ض« التى 

تنح�شر  الكبري،  الفنان  اخرتعها 

وكل  ظ��امل،  حاكم  كل  �شخ�ض  فى 

وكل  حمتكر  ك��ل   ، م��ت��ج��رِبّ م  متحِكّ

وكل  بالدين،  متاجر  ك��ل  م�شتغل، 

الطائفى،  ب  التع�شحُّ م��ن  م�شتفيد 

وبهجاتيا هى كل قطر عربى.

ب���ه���ج���ات���و����ض ه����و ال���ف�������ش���اد، 

العجز  هو  والنحطاط  والتخلحُّف، 

والقهر، واجلهل هو م�شدر التعا�شة 

يوم  كل  فى  املتعاظم  ال�شقاء  ونبع 

املنهجّى  وباإلغائه  ال�شتمرار  بقوة 

حل��ق الع��رتا���ض وامل��ع��ار���ش��ة. اأما 

بهجاتيا فهى الأمة املهددة بالندثار 

فى  الفارق  واقعها  تغري  مل  هى  اإن 

�شوادين: الظلم والظالم.

واأنت  تغري  لأن  يدعوك  بهجت 

ت�شحك..«.

اأما اجلزء الثالث من الكتاب، 

متميزة  جمموعة  على  يحتوى  فاإنه 

حول  ت��دور  التى  بهجت،  ر�شوم  من 

بكل  بهجاتو�ض  الزعيم  �شخ�شية 

كل  ف��ى  ال���ش��ت��ب��دادي��ة  طموحاتها 

مناحى احلياة.

بهجاتيا العظمى
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تدرك  واإمن��ا  العامل،  عن  انف�شال 

مع  ���ش��راع��ه��ا  خ���الل  م��ن  هويتها 

الآخر اأو تفاعلها معه.

وه����و م���ا اأح������دث ن���وًع���ا من 

الغرتاب لدى معظم ال�شخ�شيات 

واإن  فى عالقاتهم،  حاًدا  ا  وتناق�شً

الرحيل  لرغبة  جميًعا  ا�شتجابوا 

مكان  اإىل  مكان  �شواء من  والتنقل 

اأو من ج�شد  اإىل زمن  اأو من زمن 

اإىل ج�شد. 

ي��و���ش��ف ال��ب��ط��ل، ي��ع��ان��ى من 

امل�شرى  فهو  اجل�شدى،  الغ��رتاب 

ل  قيم  منظومة  داخل  يعي�ض  الذى 

تكون  قد  بل  ب�شلة،  مل��وروث��ه  متت 

يوؤمن  اأو  ملا ميلك  ونافية  متناق�شة 

درجة  اإىل  و�شل  قيم، حتى  من  به 

ح����ادة م���ن الن��ف�����ش��ال ال��روح��ى 

تفا�شيله  بكل  املعي�شى  الواقع  عن 

ال���دق���ي���ق���ة، ف���ي���ح���اول الن���دم���اج 

هذا  يغري  حتى  الفاعلة  وامل�شاركة 

الواقع.

وم��ع��ظ��م ���ش��خ��و���ض ال���رواي���ة 

واقعهم  ع���ن  ��ا  اأي�����شً م��ن��ف�����ش��ل��ون 

فاأهل  متفاوتة؛  بدرجات  املعي�شى 

قريته الذين يتعر�شون لال�شطهاد 

يبحثون  ل  وال��ف��ق��ر،  وال���ش��ت��ب��داد 

لإنهاء  و�شيا�شى  اجتماعى  عن حل 

هذه امل�شكلة، واإمنا يلجاأون لل�شحر 

عن  البحث  طريق  ع��ن  واخل��راف��ة 

القرية  رج���ال  حت��ول  فقد  الكنز. 

فى  الآث��ار  عن  البحث  اإىل  جميًعا 

الدينية  بالطقو�ض  اأ�شبه  طقو�ض 

فيها،  متورطون  واجلميع  القدمية 

ال�شيا�شية  ال�شلطة  ذل��ك  ف��ى  مب��ا 

و�شيخ  الق�شم  م��اأم��ور  ف��ى  ممثلة 

البلد، وكذلك النخبة املالكة للمال 

ا  اأي�شً ال��ب��ط��ل  وت����ورط  وامل��ع��رف��ة، 

العابر للقوميات، ل لبحثه عن املال 

ا  اأي�شً ذات��ه  لبحثه عن  واإمن��ا  فقط 

ومرياثه ال�شائع.

اأ�شكاًل  فى م�شر  ال�شرد  اأخذ 

كثرية تبًعا لتنوع القوى الجتماعية 

�شمة  التجاوز  اأ�شبح  حتى  الفاعلة 

اأ�شا�شية مهما كان نوع العالقة بني 

الأ�شكال.

الأن����واع ظهوًرا  اأح���دث  وم��ن 

اجلديدة،  بالكال�شيكية  ى  �شَمّ يحُ ما 

القائم  امل��ن��ط��ق��ى،  ال��ب��ن��اء  ح��ي��ث 

ع��ل��ى ت��ط��ور ال�����ش��راع م���ن خالل 

ك�شر  اأى  دون  رئي�شية،  �شخ�شيات 

اأية  للمكان، ودون  اأو تدمري  للزمن 

�شاعرية فى الأداء اللغوى.

و�شمن هذا الإطار تاأتى رواية 

�شديق  »اأم����ل  للكاتبة  »امل�����رياث« 

ع��ف��ي��ف��ى«، ال�������ش���ادرة ع���ن ال���دار 

امل�شرية اللبنانية لعام 2012.

 وهى رواية تقوم على الهجنة 

مفردات  معظم  ف��ى  والخ���ت���الط 

مزدوجة  فال�شخ�شيات  الن�ض، 

اجلن�شية؛ فالبطل يو�شف م�شرى/ 

اأمريكى، وزوجته لبنانية/ اأمريكية، 

م�شريون..  اأمريكيون/  واأولدهما 

الن�ض  فى  الفاعل  املكان  اأن  كما 

ي��ت��وزع ع��ل��ى م��ك��ان��ني ه��م��ا م�شر 

الرئي�شية  والأح�����داث  واأم��ري��ك��ا، 

كذلك، جترى فى م�شر واأمريكا.

الهجنة  على  القائم  وال�شرد 

الوقت  ف��ى  وم������اأزوم   ، ل����نِيّ ���ش��رد 

يتطور من خالل هذه  لكنه  نف�شه، 

الأزمة، مما يعطى الن�ض حيوية ما 

وواقعية �شديدة تك�شف عما يحدث 

لل�شخ�شيات من �شراع داخلى اأوًل، 

وقد  ثانًيا،  اخلارجى  ال�شراع  ثم 

درجة،  درج��ة  ال�شراعان  يتطور 

حتى ي�شل احلدث اإىل الذروة.

احلاكمة  ال����روؤي����ة  اأن  ك��م��ا 

»الذات«  اإدراك  على  تقوم  للرواية 

ذاًت��ا  ك��ان��ت  ���ش��واء  اكت�شافها  اأّى 

ل  الذات  وهذه  اأو جماعية،  فردية 

اأو  اإدراكها فى حلظة �شكون  ميكن 

هو  ال��ك��ن��ز  ع���ن  ال��ب��ح��ث  اإن 

عن  للبحث  امل��و���ش��وع��ى  امل���ع���ادل 

هذه  طمرت  وق��د  اجلمعية  ال��ذات 

الذات منذ �شنوات، ومت تدمريها اأو 

اإخفاوؤها اأو ت�شويهها بطرق كثرية، 

فاأ�شابها نوع من التواطوؤ وال�شكون 

فى  فاأ�شبحت  ال��ف��اع��ل��ي��ة،  وع���دم 

لتتعرف  جديد  �شراع  اإىل  حاجة 

موقف  هو  وه��ذا  اأوًل،  نف�شها  على 

البطل )يو�شف( من فكرة التنقيب 

عن الأثار اأو اإحياء املوروث، فيعلن 

مع  عنيف  اجتماعى  ���ش��راع  بعد 

هذا  ي���رتك  اأن���ه  الأط�����راف  جميع 

اإىل  �شيعود  واأن���ه  لالأحفاد  الكنز 

اأدرك  اأن  بعد  م�شر،  الأول  بلده 

يطورها  اأن  وعليه  ذات��ه  ج��زًءا من 

فى ال�شراع بقوته هو ومبا يحققه 

من علم ومعرفة.

بنائها  رغ�����م  ال�����رواي�����ة  و 

عواملها  اأن  اإل  املعتاد،  الكال�شيكى 

جديدة اأو ال�شيغة التى قدمت بها 

جديدة. فهناك مزاوجة بني عوامل 

املجتمع الأمريكى مبا فيه من فردية 

امل�شرى  املجتمع  وع��وامل  مفرطة، 

اجلمعى،  احل�����ض  ي��ح��رك��ه  ال����ذى 

ا فى الريف، ورمبا حتركه  خ�شو�شً

ا. اخلرافات والأ�شاطري اأي�شً

جديدة  ك��ان��ت  اللغة  اأن  كما 

بدرجة كبرية، واإن مالت اإىل املثالية 

يكن  مل  البناء  اأن  كما  والو�شف. 

ا�شتطرادات  فهناك  وحاًدا  حمكًما 

اللنِيّ  ال�����ش��رد  ا�شتوجبها  ك��ث��رية 

ال�شفوية  احل��ك��اي��ات  على  القائم 

ال�شخ�شيات  التماهى مع  وحماولة 

احلقيقية فى الواقع.

اأمل �صديق عفيفى
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فى ال�صابعة �صباًحا رن جر�س التليفون فى بيتى 

مبكًرا على غري العادة.. و�صلني �صوت اأمين الأ�صمر، 

تعي�س  الوالد  حياتك.  فى  "الباقية  مقت�صبة:  بجملة 

اأنت. بلِّغ الزمالء". 

واجهتني  املالحقة،  التلغرافية  اجلمل  بتلك 

حقيقة املوت ملرة جديدة.. ياأتى هذه املرة مك�صوًفا، 

فى غب�س ال�صباح اخلفيف ونداه، فقمت اأنف�س النوم 

اأن  بعد  بوك"،  "الفي�س  على  نعًيا  وكتبت  عن جفنّى 

ت�صييع  جهة  ملعرفة  الفقيد  مبنزل  ات�صاًل  اأجريت 

حتى  قلياًل  اأمتهل  اأن  راأيت  الغاىل،  الفقيد  جثمان 

ي�صحو النا�س فاأبلغهم باخلرب احلزين، بعد حواىل 

الهيئة  بثتها  التى  العبارة  هذه  قراأت  �صاعة  ن�صف 

العامة لق�صور الثقافة بناء على اخلرب الذى ن�صرته: 

)نيابة عن  الثقافية  لل�صئون  املركزية  الإدارة  "تنعى 
م�صر  مثقفى  اإىل  الثقافة(  لق�صور  العامة  الهيئة 

ابن  الأ�صمر  م�صطفى  الكبري  الكاتب  ومبدعيها.. 

حمافظة دمياط الذى توفى �صباح اليوم، وكان اأحد 

واأحد  والرواية،  الق�صة  فى  امل�صريني  الكتَّاب  كبار 

وع�صو  الأقاليم،  فى  م�صر  اأدباء  موؤمتر  موؤ�ص�صى 

الأدب  ورابطة  الق�صة  ونادى  م�صر  كتاب  احتاد 

بعد  اجلنازة  ت�صيع  و�صوف  الأدباء،  ودار  احلديث 

عمر  بجوار  اجلديد  اجلامع  من  اليوم  ظهر  �صالة 

اأفندي مبدينة دمياط".

تنعى  اإذ  الثقافية  لل�صئون  املركزية  والإدارة 

احلقيقية  القيمة  فيه  تفتقد  فاإنها  الكرمي؛  الراحل 

تفا�صيل  اأدق  بكتاباته  ل  ي�صجِّ اأن  ا�صتطاع  لكاتب 

احلياة اإمعاًنا فى الذات وجتلية للواقع، وقّدم لالأدب 

�صهرة  وراء  ي�صعى  اأن  دون  مهمة،  اأعماًل  امل�صرى 

زائفة اأو معارك متوّهمة، وكان مثاًل للكاتب املنتمى 

اإليه  واإنا  هلل  واإنا  اخلا�س.  وعامله  ووطنه  جيله  اإىل 

راجعون".

اجلل�سة ال�سحرية

نقيب  اأبوهندية  الفتاح  عبد  ملكتب  اأ�صعد  كنت 

لأناق�صه فى بع�س  الأول،  بالدور  املحامني فى �صقته 

يا�صر  لبنيه  �س  اأدرِّ كنت  حيث  ال�صيا�صية  الق�صايا 

وحممد، وقبل �صعود ال�صلم اأجد �صاًبا مي�صك جريدة 

فاإذا  �صديدة،  بعناية  ويت�صفحها  "الأهرام" بيديه، 
هبطت  العتيد  الوفدى  مع  جل�صتى  من  انتهيت  ما 

املوعد  بعد  لرفعها  خ�صروها  ق�صية  الأع�صاء  وبقية 

املوؤ�ص�صى  اخليار  عن  الأ�صمر  تخلى  وهنا  املحدد 

 1982 �صنة  لبنان  غزو  حدث  حتى  لتجارته   وانتبه 

من  "رواد"  جملة  بتحرير  قوية  عودة  له  فكانت 

املحل وجتميع موادها بنف�صه، اأذكر اأن غالف العدد 

ت�صمن "خريطة لبنان" ومقالت نارية ملقاومة الغزو 

والتنديد بالتخاذل العربى. 

طابع الربيد

التاريخية  الفرتة  هذه  نر�صد  اأن  لبد  كان 

اتخذه  الذى  ال�صلب  املوقف  على  للتدليل  احلرجة 

فقد  الوطنية،  الق�صايا  من  دائًما  الأ�صمر  م�صطفى 

كانت ت�صغله دائًما فكرة تغول ال�صلطة على املواطنني 

وهو  للزيف  متريًرا  احلقائق  عنق  ولوى  الأبرياء، 

ق�ص�صه  فى  بو�صوح  نقراأه  اأن  ميكن  الذى  ال�صيء 

جميًعا، �صواء فى مرحلته الواقعية اأو الرمزية اأو تلك 

التى تعالج الن�س بغرائبية �صديدة الده�صة.

كان " طابع الربيد" هو و�صيلة الن�صر لديه، ومل 

يكن لديه طموح من اأّى نوع اأن يعي�س فى القاهرة اأو 

اأن ي�صافر لرتويج ن�صو�صه، ورغم بعده عن العا�صمة 

فقد لفت انتباه كتَّاب كبار زاروه فى معر�صه واآزروه، 

منهم: بنت ال�صاطيء وال�صيخ اأمني اخلوىل والدكتور 

حممد عبداملنعم خفاجى، ومن اجليل املعا�صر قابلت 

جنيب  حممد  والدكتور  جربيل  حممد  معر�صه  فى 

التالوى وحممد حممود عبدالرازق، وغريهم.

طريفة،  حكاية  فلها  اليومية  اجلل�صة  اأما 

كورني�س  على  يطل  املعر�س  كون  من  فبالرغم 

يكون  اأن  غ�صا�صة  �صاحبه  يجد  فلم  مبا�صرة  النيل 

الن�صو�س  لقراءة  فهو جمال  لالأدباء،  يومًيا  منتدًيا 

الدرجات القليلة لل�صلم وجدت نف�س ال�صاب بنظارته 

يقراأه فاقرتبت منه  كتاب  الطبية يطوى �صفحة فى 

اأمتكن من ذلك.  فلم  الكتاب  بعنوان  الظفر  حماوًل 

"الأ�صمر" لكن اللقب كان  الالفتة فوق املعر�س هى 

يردنى بقوة ل�صم "مدر�صة ال�صاعر الأ�صمر" املقامة 

منذ وفاة ال�صاعر الأزهرى ال�صهري �صنة 1956 ودفنه 

حممد  ال�صاعر  �صديقى  يخربنى  راأ�صه.  م�صقط  فى 

علو�س الذى ميت ب�صلة قرابة للعائلة اأن احلاج اأحمد 

متكاماًل،  م�صنًعا  اأن�صاأوا  الذين  من  واحد  الأ�صمر 

فى  لتخرج  الور�صة  من  اخل�صب  قطعة  فيه  تدخل 

النهاية من ور�س اأخرى عبارة عن اأطقم �صفرة ونوم 

و�صالون. ا�صم امل�صنع "الأيدى احلرة". 

الأدب،  حب  عمه  عن  ورث  الأ�صمر  وم�صطفى 

وهو ما علمته بعد ان�صمامى جلماعة الرواد الأدبية 

ـ وكان   1961 الأول من عام  اليوم  اأن�صئت فى  التى  ـ 

النبوى  حممد  التجمع:  اأ�ص�صوا  ثالثة  من  واحًدا 

اأمني  الدابى  وكامل  الأ�صمر،  وم�صطفى  �صالمة، 

حتولت  اأن  لبثت  وما  ال�صعبية"،  "اجلامعة  مكتبة 

جلمعية اأدبية اأ�صهرت برقم 38 �صنة 1967، واأثبتت 

اجلمعية وجودها، حيث عقدت موؤمتراتها واأ�صدرت 

كتابني بالإ�صافة لن�صرتها ال�صهرية التى كانت ت�صدر 

"الأ�صتن�صل"  بطباعة  واحدة  ورقة  �صكل  على  يومًيا 

اأثناء حربّى 67 و73.

اأن�صئت   1969 عام  اأواخر  النه�صة،   هذه  بعد 

قرار  و�صدر  الثقافة  وبيوت  ق�صر  رواد  جمعية 

�صنة  اجلديدة  اجلمعية  فى  امل�صتقلة  اجلمعية  دمج 

1970. مل يقف معهم �صوى بع�س املثقفني القالئل، 

الأ�صمر  رفع  حجازى.  املعطى  عبد  اأحمد  منهم 
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الق�ص�صية والق�صائد ال�صعرية ثم يتلو ذلك قف�صات 

ال�صيد  العتيد  الزجال  بطلها  يكون  غالًبا  طازجة 

الغواب. يجل�س الأ�صدقاء على هيئة حلقة: م�صطفى 

اأبو �صعدة، وعبد احلميد  اإبراهيم  العايدى، وحممد 

بالثقافة  وموظف  �صالح،  عيد  والدكتور  زهرة،  اأبو 

هو حممد عبداخلالق . كنت اأزورهم من وقت لآخر 

وال�صاى  القهوة  وي�صنع  ملكتبه،  يدخل  الأ�صمر  فاأجد 

يده  وميد  �صغري،  �صربتو"  "وابور  على  ل�صيوفه 

بالأكواب ال�صاخنة، واحلديث ل ينقطع. 

فكرة  تداهمه  حني  فغريبة،  كتابته  طريقة  اأما 

�صغري  منمنم  بخط  ويكتب  النتيجة  ورق  ي�صحب 

ويزحم الورقة بالكالم قبل اأن يرتكها لأخرى ويظل 

الإثنني  ندوة  الق�صة. فى  تنتهى  الأوراق حتى  يقطع 

"العزلة الختيارية" ـ  ـ بعد عودته من  بنادى الأدب 

يجل�س �صامًتا طيلة الوقت، ول ي�صرتك فى املناق�صة 

اإل اإذا راأى اأن احلوار ياأخذ منحى ل يعجبه، وله نقد 

انطباعى ر�صني فى جماىّل ال�صعر والق�صة.

ال�سيف ملا يبتدى

عندما يهّل �صهر ال�صيف ي�صد الأ�صمر الرحال 

الع�صة  تلك  فى  نلتقى  كّى  فر�صة  وتكون  ع�صته،  اإىل 

بالدور الأول بحرى كلما زار راأ�س الرب اأديب �صديق، 

ف اأطباق الع�صاء ويعزم امل�صيف بنف�صه على  وهنا ُت�صَّ

�صيوفه بكرم اأ�صيل، وميتد حبل الكالم حتى �صاعة 

مبكرة من ال�صباح اجلديد. فى بيته يكون م�صطفى 

الأ�صمر على راحته، فهو حلو العبارة، يتخفف متاًما 

من عاداته املتحفظة رمبا لي�صعر املوجودون اأنهم فى 

اإلينا  اأر�صل  اأتى  ال�صيد كلما  بيتهم. كان �صالح عبد 

وال�صعر،  الق�صة  قراءة  فى جل�صة  لن�صارك  الأ�صمر  

ويكون من املوجودين: الدكتور عيد �صالح، وم�صطفى 

العايدى، ونا�صر العزبى، والبن اأمين الأ�صمر، الذى 

ا اأنه اختَّط لنف�صه طريًقا مل  كان متحم�ًصا له خ�صو�صً

ي�صر فيه الأب، واأحياًنا البن الأ�صغر اأحمد. 

كان الأ�صمر يقراأ لنا اأعماله لكنه مل يحدثنا عن 

بداياته غري اأن �صهادة جميلة ن�صرها فى اأوراق موؤمتر 

دمياط الأدبى ال�صابع تو�صح �صيًئا من م�صريته. حتت 

عنوان "الرواية تتح�صن ببحار �صبعة و�صبع �صحار"، 

يقول: "مل يح�صل م�صطفى الأ�صمر على �صهادة اإمتام 

الدرا�صة البتدائية اإل بعد ملحق مبادة الر�صم. كان 

الر�صم مادة جناح ور�صوب كاأى مادة اأخرى، وكانت 

ـ  هذه ال�صهادة متنح احلا�صل عليها وظيفة حكومية 

1948 ـ وحتى الآن واأنا  فى هذا ال�صن بعد اأكرث من 

ر�صبت  كما  الر�صم  بامتحان  �صاأر�صب  عاًما  خم�صني 

طفاًل، واإن كان الر�صم فًنا ل اأجيده فكذلك اخلط، 

�صعب على غريي قراءة ما اأكتبه من خط يدى، ومع 

ل  الت�صكيلى  بالفن  فا�صتمتاعى  هذا  الذريع  ف�صلى 

اللوحة،  مبجلة:  اأقراأه  ما  اأول  اأن  اأعرتف  له.  حدود 

فال�صعر، فالنرث، ول اأذكر اأننى غريت عاداتى تلك، 

واأزعم اأنه لن يحدث".

يقول فى مو�صع اآخر من تلك ال�صهادة، متحدًثا 

عن مهنة املوبليات: " رمبا اكتفى م�صطفى بال�صهادة 

لأنه  الدرا�صى  التح�صيل  يوا�صل  ومل  البتدائية 

الأو�صط بني �صقيقني، الأكرب اأ�صتاذ الكيمياء احليوية 

بطب عني �صم�س، وال�صغرى ربة بيت، ولأنه الأو�صط 

�صناعة  رحلة  الرحلة،  م�صوار  يوا�صل  اأن  عليه  كان 

�صناعة  كاأهم  املوبيليا(   ( اخل�صبى  الأثاث  وجتارة 

اأ�صرة  على  العثور  يندر  اإذ  دمياط،  �صناعات  من 

من اأبناء املدينة ل تعمل بها. من هنا كانت الأجيال 

تتوارثها، جياًل اإثر جيل، عقيدة مقد�صة، وخ�صو�صية 

باأر�صها  اللقب. هكذا وجدتني مزروًعا  كخ�صو�صية 

ف�صاًل  نف�صى منها  اقتلعت  اأن  اإىل   48 بداية عام  مع 

اأوا�صط عام 91 دون اأن اأحقق جناًحا اأو اأ�صيف لبنة 

خالل  جناح  وم�صة  اللهم  الأب.  اأقامه  ملا  واحدة 

 ...81  /72 فى  والقراءة  الكتابة  عن  التوقف  فرتة 

حتقيق  على  بقادر  ال�صن  بهذه  واأنا  اأننى  اأظن  ول 

التعامى  بحال  ميكن  ل  ذلك  ومع  كتاجر،  جناح  اأّى 

التعبري  �صح  اإن  التجارية  ـ  الزمنية  الفرتة  عن هذه 

الأقل ظاللها على ما كتبه  اأو على  ـ فلها ح�صورها، 

احلقبة  هذه  عن  ي�صغلنى  مو�صوع  هناك  م�صطفى، 

�صرية  عن  يتحدث  ل  روائى،  بعمل  يتعلق  الزمنية، 

الإن�صانية  التجربة  عن  يتحدث  ما  بقدر  م�صطفى 

ذاتها".   

التى  املرارة  هذه  منرر  اأن  بحال  ميكننا  ل 

على  اإنه  غري  كتاجر  ف�صله  عن  الأ�صمر  بها  يتحدث 

النقي�س من ذلك فقد حقق جناًحا باهًرا فى دائرة 

الكتابة مع ذيوع ق�ص�صه ون�صرها بكربيات ال�صحف 

العربية امل�صرية، دون و�صاطة اأو معرفة م�صبقة.

�س"  "رحلة  الق�ص�صية  جمموعته  اإهداء  فى 

"اإىل  يدون حقيقة و�صعه كاأديب بعيد عن الأ�صواء: 

طابع الربيد مذ كان )مبليمني( اعرتاًفا منى بف�صله 

بدًءا  اأكتب  ما  لن�صر  الأوىل  و�صيلتى  كان  فقد  علّى.. 

من ال�صحف وانتهاء بالكتاب.. فحفظ يل كربيائى 

فيها من  ن�صر" ل مي�صى  "�صكك  اتباع  واأغنانّى عن 

يعتز باإبداعه وكرامته". 

اجلانب الإن�سانى

�صخ�صية م�صطفى الأ�صمر ملن يعرفها حازمة، 

مدققة، حمافظة فى تعاملها مع الآخر، لكننى اقرتبت 

منه عدة مرات من خالل احتكاكات اأدبية ك�صفت ىل 

عن اجلانب املرح من �صخ�صيته، ففى مار�س 1990 

عرب  م�صر  اأدباء  موؤمتر  فى  للتكرمي  الأ�صمر  اختري 

دورته اخلام�صة، �صافرنا كوفد اأدبى اإىل اأ�صوان، كان 

واأمني  الدكتور حممود على مكى،  هو  املوؤمتر  رئي�س 

اأما  عيد،  ال�صيد  حممد  ال�صيناري�صت  املوؤمتر  عام 

ع�صو الأمانة عن دمياط فهو ال�صاعر حممد العرت، 

و�صمل الوفد: ال�صاعر الدكتور عيد �صالح، وال�صاعر 
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و�صاركت  �صطا،  طه  وال�صاعر  ال�صياد،  حمرو�س 

كباحث. حني ت�صلم الأ�صمر درع املوؤمتر اأ�صر على اأن 

لنا �صورة جماعية؛ فهو قد  لتلتقط  لغرفته  ن�صحبه 

ـ  لأنه  ـ كما قال لنا وقتها  ح�صل على ذلك التكرمي 

ل اأن يتناول  �صمم على العي�س فى دمياط  بيننا، وف�صَّ

متثال  حملت  اأننى  اأذكر  بها.  النا�س  ب�صطاء  ق�صايا 

فعلق  التذكارية  ال�صور  التقاط  خالل  حتحور  الإله 

�صاحكا: "�صمري فرعونى".

فى بداية الت�صعينيات قمت بتحويل عدة ن�صو�س 

البحرية"  فى  ب"�صهيل  بداأتها  للم�صرح  ق�ص�صية 

ثم  القط،  ليو�صف  الليل"  و"اإطار  يون�س،  ملح�صن 

عنواًنا  مالمح" لتحمل  عن  "البحث  ق�صته  تناولت 

بيت  قدمها  ال�صاقية"،  فى  "الدوران  هو  م�صرحًيا 

اأنه  اأذكر  فاروق.  ال�صيد  اإخراج  من  فار�صكور  ثقافة 

ابتهج للمعاجلة الدرامية التى قدمتها لق�صته، وكان 

ذلك قبل اأن يغامر ويقدم على كتابة عدة م�صرحيات 

منها "اإظالم فى الظهرية"، و"انفالت". 

الزجال  اأن  اأذكر  الفكاهة  حبه  على  للتدليل 

ال�صيد الغواب كان يعمل فى حمل للف الأثاث بالورق، 

اإىل  باحل�صور  �صارع  رباعية  فى  "انزنق"  ما  فاإذا 

دى  "الق�صيدة  لي�صاأله:  الأ�صمر  م�صطفى  معر�س 

املوقف  اأ�صتاذ م�صطفى؟" وملا تكرر هذا  يا  موزونة 

منه، ت�صنع م�صطفى الأ�صمر الغ�صب، �صاح فيه: "يا 

اأخى ما ال�صوق قدامك. روح ا�صرتى لك ميزان وريح 

نف�صك وريحنا ".

�صاركنا  اأننا  بيننا  حدثت  التى  الطرائف  ومن 

مًعا فى ملتقى القاهرة الأول للرواية العربية، وكانت 

معى كامريتى، فوجدتها فر�صة كى يلتقط ىل �صوًرا 

فوتوغرافية مع عبدالرحمن منيف واإبراهيم الكوين 

الفيلم،  حم�صت  دمياط  عدنا  عندما  مينا.  وحنا 

الكامريا،  زاوية  انحرفت  وقد  ال�صور  وظهرت 

فلما  اآخر،  �صيء  اأى  من  اأكرث  بال�صقف  فاهتمت 

اأنا  اأخى  "يا  البديهة:  �صرعة  مبنتهى  قال  عاتبته، 

�صورت �صح. العد�صة هى التى �صطحت". 

"ال�صعود  حني يهدى ىل جمموعته الق�ص�صية 

�صمري.  "ال�صديق  بر�صاقة:  يكتب  الق�صر"   اإىل 

فيك  ال�صاعر  بروح  الق�صر  �صت�صعد  هل  اأدرى  ل 

راأيك.  وقل  ت�صاء  كما  ا�صعد  الناقد.  اأم  القا�س  اأم 

م�صطفى الأ�صمر1988/1/4".

اإل  املرح مل يكن ظاهًرا  الفكاهى  هذا اجلانب 

اإليه في�صتغرق فى قف�صات  ملن يقرتب منه، ويطمئن 

فى  البلد  ابن  ل�صيقة  هى  الدم  خفيفة  ودعابات 

اأكرث  كان  وقد  اليومية.  احلياتية  املواقف  مع  تعامله 

الرحيل  ل�صنوات طويلة هو  البت�صامة  ما �صحب منه 

كان  الذى  القط  يو�صف  الطليعي  للقا�س  الدامى 

ياأتى ليجل�س باملعر�س �صامًتا بال�صاعات ثم ين�صحب 

ميًتا  ال�صتاء وجد  لياىل  اإحدى  كلمة واحدة. فى  بال 

ومت  املحافظ  ا�صرتاحة  ملبنى  املواجهة  احلديقة  فى 

اإل  بالفجيعة  نعرف  ومل  ب�صعوبة  عليه  ال�صتدلل 

بعد اأيام  من حدوثها حيث كان يعمل باأر�صيف وزارة 

منه بع�س ال�صيء اإل اأن لغة احلوار الق�صري الواعى 

ا واأن  كانت تعيد حالة التوازن ملتابعة احلدث خ�صو�صً

الق�صيدة  ي�صبه  فيما  احلوار  ت�صوغ  املوؤلف  �صاعرية 

احلرة املتدفقة". 

كتب  ال�صردية  الأ�صمر  م�صطفى  عوامل  وعن 

زميله الناقد الدمياطى عبدالرحمن عرن�صة فى عدد 

يناير 1983 من جملة "رواد": "اأعجبنى منه مت�صكه 

اأح�س  وحني  لها،  ك�صوة  اأو  للق�صة  كعقدة  باحلدوتة 

زمًنا باأنه لن ي�صتطيع املزيد من العطاء اأ�صكت قلمه 

ومل يلجاأ للرمز اأو التغريب اأو الغرتاب اعتماًدا على 

ر�صيده ال�صابق، واإمنا بب�صاطة اأ�صكته حتى اإذا اأح�س 

ذلك  على  اأقدم  اأخرى  مرة  لديه  الق�صة  بانتفا�صة 

مبلوًرا نف�صه حول احلدوتة وعقدته املف�صلة ".

دي�صمرب   24 الثانى  الأدبى  دمياط  موؤمتر  فى 

1986 بح�صور الدكتورة لطيفة الزيات والروائى عبد 

احلكيم قا�صم، يلقى ال�صاعر اأني�س البياع ورقة عمل 

واملحاولة"،  "املاألوف  جمموعة  حول  الق�صة  بلجنة 

من  تخلو  ل  الأ�صمر  "ق�ص�س م�صطفى  فيها:  يقول 

يحاولون  اأبطاله  اأن  بل  واعرتا�س  مواجهة  حلظات 

اخلروج عن املاألوف )ق�ص�س: اأحالم فى الظهرية/ 

وم�صة مواجهة/ اعرتا�س .. اإلخ( غري اأنها مواجهة 

برودة  تعرتيها  ثم  ومن  اأو احللم،  العقل  مع  ت�صتبك 

عامل  مواجهة  فى  فردى  بطل  حرية  لأنها  كالثلج. 

كامل بطقو�صه واآلهته، حرية ل تختمر فى اأتون حركة 

ال�صراع الجتماعي فى عفويته وجدليته مع مفردات 

الزمان واملكان واملوروث والإقليمى والذاتى". 

عبدالرازق  اأحمد  يكتب  املجموعة  نف�س  وعن 

الق�صة":  "جملة  1985 من  يناير  اأبوالعال فى عدد 

فرتات  تباعد  فى  وا�صحة  الكاتب  نية  تكون  "رمبا 
تطوره.  مدى  على  نحكم  اأن  ن�صتطيع  حتى  الكتابة 

اأول  تاريخ  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 

كتاب  كاتب من  اأمام  اأننا  لنا  يك�صف   54 وهو  ق�صة 

اخلم�صينيات اأى اجليل الثانى الذى اأتى فتبلور على 

يديه ال�صكل املحدد للق�صة". 

باملجموعة  مرفقة  درا�صة  خ�صبة  �صامى  يكتب 

فى  ال�صادرة  الق�صر"،  اإىل  "ال�صعود  الق�ص�صية 

ال�صحة وجاءت �صقيقته من بلدها ودفنته فى مقابر 

دمياط وعادت وحيدة. 

فى ميزان النقد

يتحول م�صطفى الأ�صمر لأول ناقد لعمله، فهو 

"انفالت"  يف الغالف اخللفى ملجموعته الق�ص�صية 

الرواية  "كتبت  النقدية:  ال�صذرات  هذه  ير�صد 

ومالذى  بيتى  هى  تظل  الق�صة  لكن  وامل�صرحية 

اأن  اأ�صدق  اأكاد  فال  ق�صة  اأجنز  النف�صى،  واأمنى 

لنف�صى  فاأهم�س  اأكتبها  ق�صة  اأخرى،  كتابة  بو�صعى 

خجاًل )يا عم اترك الكتابة لأ�صحابها( ومن العجب 

لنف�صى  فاأقول  اأكتبها  وق�صة  الكثريين،  تعجب  اأنها 

اإن  حتى  در�س؟(  يا  ق�صا�س  اأنت  )بالذمة  مفاخًرا 

مل ت�صادف هوى عند الكثريين، بقراءة ناقد ق�صة 

ىل ي�صبح من حقه علّى احرتام راأيه واأقدره اأًيا كان 

احلكم  هو  اأبًدا  يكون  لن  عندى  فالراأّى  مو�صعه؛ 

هى  تكون  ما  غالًبا  اخلاطفة  الوم�صة  النهائى. 

اأو  فكرة  اأ�صرح  األ  تعودت  لق�ص�صى.  الأول  مدخلى 

فاإن  الأجدر  اأنها  منى  ثًقة  ىل  ق�صة  �صياغة  طريقة 

ف�صلت فلن اأجنح اأنا فى الدفاع".

فى ت�صديره ملجموعة احلظ يكتب الدكتور عبد 

العامل  "اإن  املنعم خفاجى درا�صة نقدية يقول فيها: 

كل  ي�صمل  ف�صيح  عامل  الأ�صمر  مل�صطفى  الق�ص�صى 

مظاهر احلياة، والطبيعة من حوله، وهو ن�صيج من 

وفكرهم.  وخيالهم  الكادحة  الطبقات  ت�صورات 

وبطلها  مدنة(  )اأبو  ق�صة  مثاًل  تقراأ  وعندما 

بلغة  اأ�صبه  وت�صويرها  الق�صة  ن�صيج  جتد  )�صيحة( 

احلوار ال�صعبى اجلميل املمتع اجلذاب".

اآخر  جملة  فى  عنه  وحيد  الدين  عالء  ويكتب 

اأديبنا   "تت�صم ق�ص�س   :1969 /12/3 �صاعة بتاريخ 

ناحية  ومن  الرثثرة،  اإىل  تنزلق  ل  فهى  بالرتكيز، 

جزيئات  جتميعات  فى  الأ�صمر  منهج  فاإن  اأخرى 

قب�صته  خفت  اإذا  �صاحبه  يعر�س  الكبرية  ال�صورة 

ا  نق�صً تن�صيقه  عملية  اختالل  اإىل  خيوطه  على 

وزيادة".

ويتناول الدكتور جمال التالوى جمموعة "لقاء 

ال�صلطان" بقوله: "الأ�صمر ينوع على ثيمة ال�صخرية 

ا، اإذ ي�صع يده على اجلرح، ويظل  مبهارة وق�صوة اأي�صً

وبعد  ا.  اأي�صً ويدمينا  يدميه  حتى  ي�صغط 

العامية  ا�صتخدام  اإل  يعيبها  ل  فاملجموعة 

فى ال�صرد واحلوار، بالرغم من اأن الق�صة 

جميلة،  لغتها  بالف�صحى  مكتوبة  الأوىل 

وهذه العامية تفر�س عليه ا�صتخدام األفاٍظ 

م�صاعره،  القارئ وجترح  ت�صدم  وعبارات 

لأن  مفهومة،  غري  تبدو  اأخرى  وعبارات 

لهجات العامية تختلف من مكان لآخر".

نبيل  يكتب  املجموعة  نف�س  وعن 

اأهم  كان  "وقد  "امل�صاء":  فى  عبداحلميد 

متما�صكة  الكاتب  لغة  اأن  نظرى  لفت  ما 

تطول  كانت  اجلمل  اأن  ورغم  جيد،  ب�صكل 
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ككاتب  الأ�صمر  نت  د�صِّ التى  وهى   ،1987 دي�صمرب 

معروف على النطاق القومى، يقول ب�صيء من القلقلة: 

"هذه املجموعة من الق�ص�س امل�صرى، هى لكاتب مل 
اأكن قد قراأت له من قبل، اأو اأننى مل اأكن قد قراأت له 

عدًدا من الأعمال ت�صمح بتكوين انطباع متكامل عن 

ومتذوق  حمرتف،  لقارئ  بالن�صبة  "مفاجئ"  كاتب 

هذه  اأبداأ  اأن  فى  راغًبا  اأجدنى  ولكنى  مثلى،  هاو 

فتوؤدى  طبيعتها  عن  تخرج  اأن  اأمتنى  التى  ال�صطور 

وظيفة الت�صوي�س والتعتيم بدًل من التنوير والتنقية. 

اأحببت  اأننى  باإعالن  اأبداأها  اأن  فى  راغًبا  اأجدين 

"الف�صوىل" اإذ  هذه الق�ص�س: ا�صتمتعت بها، متعة 

كان  ول  ـ  له  متاًحا  يكن  مل  ما  يعرف  باأن  له  ي�صمح 

الذى  الطروب  ومتعة  يعرفه،  اأن  ـ  املبدئى  حقه  من 

يع�صق رائق الأنغام".

يتناول  يو�صف  بدر  �صوقى  ال�صكندرى  الناقد 

"رحلة  جمموعة  لت  �صكَّ "لقد  بقوله:  �س"  "رحلة 
�س" فى اإبداع م�صطفى الأ�صمر واقًعا حكائًيا رامًزا 

وقد  اأحوالها،  و�صاهد  خربها  التى  احلياة  لوقائع 

ا�صتخدم الكاتب الواقع مع اخليال ا�صتخداًما حاذًقا 

ل من خالله جمموعة من ال�صرديات املتفاعلة مع  �صكَّ

واقع الق�صة التجريبية وحدد من خاللها جانًبا من 

�صينمائية  بفر�صية  املحمل  ال�صردى  الن�س  جوانب 

ا�صتقراء  طريق  عن  نف�صها  متدح  دللت  اإىل  ت�صري 

وقائعها  وحتليل  تف�صري  وحماولة  املجموعة  ن�صو�س 

وخطوطها". 

فى الندوة التى اأقيمت باملجل�س الأعلى للثقافة 

�صبتمرب   30 بتاريخ  العظيم"  "امل�صوار  رواية  حول 

2010 �صهدت اجلل�صة احتفاًء كبرًيا بالأ�صمر، وح�صب 

روؤية الدكتور مدحت اجليار: "فاإن م�صطفى الأ�صمر 

ل يخجل من �صيء مثل الغ�صب من الأب اأو اأ�صدقائه، 

الأول  اجلزء  �صخ�صيات  من  كثرًيا  جند  اأن  وميكن 

بها �صبه من م�صطفى الأ�صمر وميكن اعتبار اأن كل 

�صخ�صية ميكن اأن تتحدث عن ال�صخ�صيات الأخرى، 

للو�صول  العبقرى  ال�صن  هذا  فى  الكتابة  ميزة  وهى 

هذا  �صن  فى  التفا�صيل  تذكر  فى  الدقة  هذه  اإىل 

الطفل وبينه وبني الطفل عقود عديدة".

�صهريار  عمر  الناقد  يو�صح  العمل  نف�س  وعن 

الرواية  فى  "ال�صرد  حيث   الرواية،  �صمات  بع�س 

عبارة عن لوحات فقراوية، اأو ميدان يخو�س مغامرة 

اعتبارها  ميكن  اأو  بذاتها  قائمة  �صردية  لوحة  متثل 

م�صتخدمة  تقنية  وهى  منف�صلة،  ق�صرية  ق�صة 

ولي�س  �صردية  لوحات  من  الرواية  ُتبَنى  اأن  ومعروفة 

فى �صكل بناء خطى متنامى. 

اأقيمت بالقاهرة  التى  الندوة  اأن تلك  واملده�س 

اأ�صكال العرتاف  �صهدت ح�صوًرا جمياًل ك�صكل من 

�صارك  لواحد من جيل اخلم�صينيات حيث  باجلميل 

واأمينة  عمر،  وحزين  قطب،  حممد  ذكرنا:  ما  غري 

وحممد  فهمى،  وهالة  عبداحلميد،  ونبيل  زيدان، 

كامل. 

النقدية  املقالت  عن  بحثنا  حال  و�صنجد 

الكتابة  وفنيات  اللغة  طبيعة  حول  الكالم  من  جباًل 

الأ�صمر  م�صطفى  عند  ال�صردى  العامل  وخ�صو�صية 

الذى حقق كل هذا الوجود دون اأن يربح مدينته اإل 

قلياًل.

حول املعتقد الفنى

والروائى  القا�س  مع  �صجلتها  حوارت  ثالثة 

العامل وحتويله  روؤيته  الأ�صمر، تبني كيفية  م�صطفى 

ممن  واحًدا  كنت  وقد  متما�صك،  فنى  �صرد  اإىل 

من  بالرغم  تكتمل  الواقعية مل  مع  اأن جتربته  يرون 

احللول  اأن  وراأيت  الباذخ،  وجمالها  خ�صو�صيتها 

قللت  قد  التجريبية  والنزعة  الغرائبية  اجلمالية 

رد  الذي  التهام  وهو  التجربة،  وب�صاطة  عمق  من 

بجريدة  ون�صر  معه  اأجريته  حوار  فى  بو�صوح  عليه 

وفى   ،1992 نوفمرب   22 بتاريخ  ال�صعودية  "اليوم" 
وقد  "اأما  كالتاىل:  منظوره  من  امل�صاألة  ي�صرح  رده 

فقد  الوجود،  اإىل  طبيعًيا ظهر  الن�س خملوًقا  �صار 

اأ�صبح )معلًقا من عرقوبه( كما نقولها هنا، وعلينا 

اأن نعى ونفهم اأننا مطالبون باأن نطلقه من قب�صتنا، 

واأننا مل نعد اأو�صياء عليه واإل كنا كقطة تاأكل اأولدها 

عن  الدفاع  ا�صتماتة  فى  ويوا�صل  عليهم"..  خوًفا 

الأ�صدقاء  "وقد �صارحنى بع�س  بقوله:  وجهة نظره 

والتقدير،  الحرتام  كل  لهم  ن  اأكِّ هذا  اأجل  من 

وراء  اآخرون من  وتهام�س  راأًيا،  يقولون  اأنهم  واأ�صعر 

ق�ص�صى  اأن  عندى:  لها  تو�صيف  ل  بطريقة  الظهر 

جمردة، واأنها جافة، واأنها عقالنية، واأنها ل ت�صنع 

�صري  ول  واأنها.....  واأنها  القارئ  مع  توا�صل  ج�صور 

اأنا امل�صئول عن  فيما يقولون فهذا هو ذوقهم ول�صت 

تغيريه. فقط اأقول ل اأرف�س اأنا ول اأنت ول هو وجبة 

طعام ما لأننا ل ن�صت�صيغها بل رمبا �صببت لنا غثياًنا، 

ولكن األي�س من املحتمل اأن تكون هذه الوجبة حتديًدا 

هى الغرام الأول لغرينا؟". 

"الثقافة  مبجلة  ن�صر  معه  ىل  اآخر  حوار  وفى 

ا  2009، ردًّ 224 بتاريخ مايو  اجلديدة" بالعدد رقم 

على حتم�صى ملجموعة "احلظ" ذات التوجه الواقعى 

وتركه ذلك وانطالقة لل�صرب فى نطاقات جتريبية 

الكتابة،  حم�صة ينتهى اإىل موقف حمدد من ق�صية 

ب�صراوة:  اختياراته  عن  مدافًعا  اأفكاره  يثبت  وفيها 

اأّى كاتب  ـ  الكاتب  اأن  اأو كثرًيا  "علَّك توافقنى قلياًل 
كتاباته حتى  اأول  من  ثابًتا  يكون  اأن  ا  لي�س مفرت�صً ـ 

ي�صع القلم ويتوقف بل من ال�صرورى له ولإبداعه اأن 

مير بعدة مراحل ومن ح�صن حظى اأن ع�صت اأكرث من 

مرحلة، فمثاًل من الطبيعى وقد مار�صت فعل الكتابة 

منذ اأكرث من خم�صني عاًما اأن متر هذه الكتابة بعدة 

الكون واحلياة، لكن  مراحل خمتلفة فهذه هى �صنن 

تظل روؤيتى الأ�صا�صية وموقفى الفنى وكذلك مالمح 

كتاباتى هى ال�صمة والب�صمة وامللمح". 

متتابعة املوت واحلياة

م�صطفى  يغادرنا  �صنة   77 يناهز  عمر  عن   

روايات،   6 ق�ص�صية،  جمموعة   11 تارًكا  الأ�صمر، 

3 درا�صات، وم�صرحيتني. اأما ما مل ين�صر فهو غزير 

قبل  م�صى  عام  حتى  بالقلم  مم�صًكا  ظلَّ  لقد  بحق، 

ق�ص�صية  جمموعات   6 حتمل  واأوراقه  الرحيل، 

حتت الطبع، وت�صع روايات منها اأجزاء من "امل�صوار 

العظيم"، ومتثيلية اإذاعية وم�صرحية واحدة. 

اآخر رواية �صدرت له كانت عام 2011 ، ا�صمها 

بعد  كتبت  اأجزاء  وفيها  واحلياة"،  املوت  "متتابعة 
نقراأ   ،2004 اإبريل  حدثت  التى  املخ،  نزيف  م�صكلة 

الفقرة:  هذه  والياب�صة"  "املاء  عنوانها  متتابعة  فى 

اأو  اأخذوها  التى  البيوت  عن  بديلة  بيوًتا  ولتقم   .."
بذوًرا  فيها  وابذر  جيًدا  اأر�صك  واحرث  هدموها 

اأ�صجاًرا  واأقم  ثمًرا،  لتثمر  بها  واهتم  وراعها، 

وادع  وانتزعوها،  حرقوها  التى  الأ�صجار  عن  بدياًل 

العودة  كانت  واإن  حتى  يعودوا  باأن  وجريانك  اأهلك 

فيه  الأر�س  هذه  فوق  فموتك  املوت،  اإىل  �صتقودهم 

احلياة لأولدك واأحفادك".

من  اجلديدة  لالأجيال  �صاحلة  و�صية  اإذن  هى 

�صعب م�صر، وهى ترنو باأب�صارها �صوب امل�صتقبل.
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�أرجل  تخرتق  جافة  ح�شائ�ش  و�شط 

�ل�شائرين.. تتحمل هى وخز �إبرها مرتدية 

مو��شلة  حريرية،  وبلوزة  ق�شرية  جيبة 

�ل�شري حتى جل�شت على دكة خ�شبية بعدها 

�أخرجت تنهيدة حمت�شرة...

يتطاير �شعرها �لف�شى �مل�شرت�شل ويعابث 

�لعبث  وقف  حتاول  �ملل�شاء..  ب�شرتها 

�شديدتّى  �لو�هنتني  بيديها  وجتمعه 

فى  غارقتان  عيناها  بينما  �لنظافة.. 

��شرتجاع �أحد�ث..

بعدها حترك ر�أ�شها فى �جتاهات خمتلفة 

�أحد�ًثا  عيناها  ترتقب  �ملكان..  ت�شتطلع 

قادمة..

تقوم من جل�شتها متوجهة �إىل م�شدر ماء 

�شئيل تغ�شل يديها وحتكم جتفيفهما مبا 

يتاح لها من مالب�شها بعد نفاد �ملناديل.

****

�لأرجل  ممدودة  خ�شبية  دكة  على  جل�شُت 

من  يخلو  �ملكان  �بنتى..  �نتظار  فى 

�حلارة،  �لظهرية  �شاعة  فى  �جلال�شني 

و�حتميت  مو�جهتى،  فى  �ل�شم�ش  حتركت 

�شجرة مت�شعبة  و�ملمتد من  �لكائن  بالظل 

، وجل�شُت على دكة �أخرى..

�لذى  �لبارد  �لهو�ء  تاأثري  حتت  غفوت 

هادًئا  حو�ًر�  �شمعت  وجهى..  على  تالحق 

لوجودها..  �نتبهت  متح�شر  وباأ�شلوب 

م�شرتجعة  �لأ�شباب  وت�شرح  حتكى  كانت 

�لطرف  يكن  ومل  تقوله  ما  توؤكد  �أحد�ًثا 

ي�شمل  مت�شعب  �حلو�ر  موجوًد�..  �لآخر 

و�ملو�قع  �ملنا�شب  تاأثري  �لأ�شرة..  �أفر�د 

بالفرن�شية  تردد  و�لقت�شادية..  �لثقافية 

 – – مو�فقة  – �عرت��ش  �عتذ�ر  عبار�ت 

تاأكيد – خماوف..

�ن�شحبت وتركتها لأن موعد �نتهاء درو�ش 

�بنتى قد قرب.

****

ر�أيتها  �ل�شيف..  �شهور  �نق�شاء  بعد 

�لنظافة  �شديدة  �شتوية  مالب�ش  ترتدى 

وت�شع كوفية حول رقبتها.. �ملكان �لوحيد 

جتل�ش  �لتى  �لدكة  هو  �ل�شم�ش  به  �لذى 

وجل�شت  �لبارد  �لهو�ء  من  فهربت  عليها 

قلياًل  مكانها  من  تزحزحت  بجو�رها.. 

�أقرتب  �أن  �أكرث عنها فطلبت منى  �بتعدت 

من م�شدر �ل�شم�ش بجو�رها..

�شكرتها و�شمُت..

كانت حترك ر�أ�شها ويديها بال كالم وكاأنها 

ت�شتكمل حو�ًر�.. بعدها ت�شله بحديث عبارة 

كالًما  توجه  �شمعتها  �شمت..  فرت�ت  عن 

ملو�جهة  �لطرق  �أف�شل  عن  و�شاألتنى  ىل 

�لربد.. ذكرت لها م�شروبات عديدة.

�أمور خمتلفة..  فى  بيننا �حلديث  تو��شل 

�لتحول  وعن  �لب�شر..  ل�شلوكيات  وحتليل 

نتو��شل  وكاأننا  �لأهل..  بني  �شاد  �لذى 

�لنتقال  وبرغم  مًعا..  ع�شناها  �أمور  فى 

�ملفاجئ �أحياًنا من �أمور نف�شية �إىل مو�قف 

�شديدة �خل�شو�شية ت�شركنى معها وكاأننى 

عا�شرتها.. �أمتالك نف�شى ب�شرعة و�أتعاي�ش 

معها.

دون  من  بيننا  متت  �لتى  �للقاء�ت  طو�ل 

�أترك لها �حلرية �لكاملة فى  موعد، كنت 

دكـــة خشــبية  متآكلـــة  وســــط  عشــــٍب  جــــــــاف

هدى يون�س
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�حلديث �أو �لمتناع.

****

فى  و�لربد  �ملغرب  �آذ�ن  بعد  يوًما  ح�شرُت 

حكمك  ما  قالت:  �شّدته..  حالت  �أكرث 

ماذ�؟  عن  �أ�شاألها  فلم  �أخطاأت؟  هل  علّى؟ 

للخطاأ  معر�شون  �لب�شر  نحن  وقلت 

بل  �لذ�ت  عقاب  علينا  ولي�ش  و�ل�شو�ب 

�لإفادة و�ل�شتعد�د ملا هو قادم.. هزت ر�أ�شها 

م�شتح�شنة �لرد و�شمتت.

ممتلئة  قذرة  �حلو�ئط  قالت:  بعدها 

متنوعة  ح�شر�ت  وت�شكنها  بال�شقوق 

معظم  �أ�شتغرق  كنت  بيوًتا..  �تخذتها 

يومى فى مر�قبة حتركاتها ور�شد �شروخ 

مل  �لعالية..  �لنو�فذ  وق�شبان  �ل�شقف 

خالفو�  ملن  ولكن  للم�شنني  بيًتا  يكن 

�حلياة..  قيد  على  و��شتمرو�  �لو�قع  عرف 

�أنا�ش خرجو� على تقاليد �ملجتمع �حلاىل 

عن  و�لإبعاد  بالنفّى  عليهم  �حلكم  فتمَّ 

عن  بعيًد�  باخلروج  �أمرو�  و�إذ�  �لنا�ش.. 

جمتمع  مع  �لتو�فق  ي�شتطيعو�  مل  �ملكان 

و�لفرجة  �ل�شخرية  من  يخلو  ل  قا�ٍش 

�آخرين  عليهم باعتبارهم مغت�شبى حقوق 

فيعودون ثانية �إىل �شجنهم.

يتهام�شون..  عالقاتهم..  �أتاأمل  كنت 

ي�شرخون..  يتاأملون..  يت�شاحكون.. 

يتعاركون.. ويكون �لعقاب ول مغيث.. عند 

د�ئًما  �أتخيل  �لبي�شاء  �لأردية  ذو�ت  ظهور 

كنت  �لتى  بامل�شت�شفى  �ملوتى  �إعد�د  حجرة 

�أعالج فيها مر�شاى.. وت�شمت.

يجدون  ل  �لكالم:  وتو��شل  تتنهد  بعدها 

وبعد  �لعقاب..  ق�شوة  �شد  يتعاطف  من 

يحاورون  �لتحول  ياأتى  �لعقاب  جل�شات 

�لهو�ن  �شقف  �رتفاع  وعند  �أنف�شهم.. 

بينهم  حو�جز  �أى  نا�شفني  �هلل  يحاورون 

وبينه.. �أما �أنا فكنت �أتوجه �إليه بعد عقابى 

ب�شكو�ى وعند �زدياد �لوجع �أطلب منه �أن 

يعيدنى �إليه فهو �لذى �أوجدنى.. تتاأرجح 

�أحياًنا  وتد�عياتها  و�نفعالتها  �حلقيقة 

تلفظ ناًر� و�أحياًنا �أخرى نوًر�.

 حالت �ل�شر�ع م�شتمرة.. وبرغم كل �شيء 

ل ي�شتطيعون �لبعد.. فكلما خرجو� عادو� 

ثانية �إليه وكاأنه طل�شم �شحر خفّى غام�ش 

ل ي�شتطيعون له مقاومة.

ماء  م�شدر  عن  تبحث  �ملكان  هى  وتركت 

ل  �مة  دوَّ د�خل  وو�شعتنى  يديها،  لتغ�شل 

تعرب  �أر�ها  نهايتها..  ول  بد�يتها  �أعرف 

وتالزمها  �لغرت�ب  ت�شارع  �لياأ�ش  ج�شور 

هو�ج�ش �لوحدة.
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حققت ال�ضينما الأثيوبية ح�ضوًرا قوًيا فى 

املهرجانات الدولية خالل الأعوام الأخرية، 

على الرغم من ال�ضعوبات التى واجهتها فى 

ال�ضابق  الرئي�س  حماولة  بينها  ومن  بدايتها 

بهدف  تاأميمها   »1990 ــ   1974« منج�ضتو 

فر�س الرقابة عليها.

واأثناء حكم هيال  ال�ضبعينيات  فى فرتة 

اع الأفالم ت�ضوير  �ضيال�ضى ا�ضتطاع اأحد �ضَنّ

اأثيوبيا،  ف��ى  وامل��ج��اع��ة  الفقر  ع��ن  لقطات 

و�ضاعد  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  فى  ُعر�ضت 

هذا التعاطف العاملى منج�ضتو »املتمرد« فى 

والذى  �ضريع،  ب�ضكل  احلكم  على  ال�ضتيالء 

اأ�ضبح فيما بعد اأكرث حاكم ديكتاتور وم�ضتبد 

فى  ال�ضينما  كانت  حيث  اأفريقيا،  قارة  فى 

ا�ضتطاعت  بينما  منقر�ضة،  �ضبه  ع�ضره 

ال�ضينما الأثيوبية اأن ت�ضتيقظ من هذه الكبوة 

الأخرية  الع�ضرين  ال�ضنوات  خ��الل  �ضريًعا 

وحققت قفزة هائلة.

اأن  اإل  النجاح،  ه��ذا  من  الرغم  وعلى 

ال�ضينما  على  يتعرف  مل  امل�ضرى  امل�ضاهد 

الأثيوبية ب�ضورة لئقة حتى الآن، وهو ما دعا 

الأفريقية  لل�ضينما  الأق�ضر  مهرجان  اإدارة 

فى  الأثيوبية  لل�ضينما  اأ�ضبوع  اأول  لتنظيم 

م�ضر، ُعِر�س خالله ثالثة اأفالم، بالإ�ضافة 

جرميا  هايلى  �ضينما  عن  نقدية  ن��دوة  اإىل 

وح�ضره  الأثيوبية،  ال�ضينما  خمرجى  اأ�ضهر 

حم��م��ود دري����ر غ��ي��دى ���ض��ف��ري اأث��ي��وب��ي��ا فى 

الثقافة  وزير  غازى  اأبو  ود.عماد  القاهرة، 

ال��وزارء  رئي�س  �ضرف  ود.ع�ضام  ال�ضابق، 

الأ�ضبق.

مهرجان  رئ��ي�����س  ف�����وؤاد  ���ض��ي��د  وي���ق���ول 

الأق�ضر لل�ضينما الأفريقية«: اإن هذا الأ�ضبوع 

اإدارة  اأح���الم  م��ن  حلًما  ك��ان  ال�ضينمائى 

اخلارجية  وزارة  مبعاونة  حتقق  املهرجان 

وال�ضفارة الأثيوبية؛ فاخلالف ل يف�ضد للود 

بني  للتوا�ضل  لغة  اأهم  هى  وال�ضينما  ق�ضية 

ولي�س  ال�ضعوب  يخاطب  واملهرجان  بلدين، 

هى  وال�ضعوب  زائلة  الأنظمة  لأن  الأنظمة 

التى تبقى«.. م�ضرًيا اإىل اأن: موؤ�ض�ضة �ضباب 

مة للمهرجان هدفها  الفنانني امل�ضتقلني املنِظّ

الو�ضول للنا�س والتوا�ضل من خالل الأن�ضطة 

الفنية التى حتملنا اإىل اأماكن مل نكن نحلم 

بالو�ضول اإليها والدول الأفريقية هى الأقرب 

اإلينا واآن الأوان للعودة اإىل قارتنا ال�ضمراء.  

هى  الأثيوبية  ال�ضينما  اأن  اإىل  وي�ضري 

فى  اأث��ي��وب��ي��ا  ا���ض��م  رف��ع��ت  م��ت��م��ردة  �ضينما 

مهمة  اأ�ضماء  واأجنبت  الدولية  املهرجانات 

جرميا  هايلى  مثل  العاملية  ال�ضينما  ف��ى 

وحده  جرميا  وهايلى  ولدماريام.  وزي��المل 

الفنية  فاأعماله  �ضينمائية؛  لأ�ضابيع  يحتاج 

ح�ضدت جوائز مهرجانات عاملية مثل برلني 

اأفالمه  من  فيلم  وافتتاح  وفين�ضيا  ولوكارنو 

ُيعد حدًث فنًيا مهًما على م�ضتوى العامل.

غيدى  دري��ر  حممود  ي��وؤك��د  جانبه  م��ن 

ال�ضينما  »اأن  القاهرة:  ل��دى  اأثيوبيا  �ضفري 

مراآة  لأنها  واخلطابات  الأح��ادي��ث  حتب  ل 

الأثيوبية  وال�ضينما  ذات��ه��ا،  ع��ن  تتحدث 

ن�ضاأت فى املهجر هرًبا من الأنظمة القمعية 

العمل،  من  املخرجني  منعت  التى  الفا�ضدة 

��ر خمرجو  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ه��ج��رة اأ���ضَّ

الذى  الأثيوبى  الطريق  اأ�ضالة  على  املهجر 

من  ع��ام   3000« مثل  اأف��الم��ه��م  ف��ى  ظهر 

ال���ذى ق��دم��ه هايلى ج��رمي��ا فى  احل�����ض��اد« 

ال�ضبعينيات«.

�ضينما  امل�ضرية  ال�ضينما  »اإن  وي��ق��ول: 

عريقة ا�ضتطاعت من خالل املكان والزمان 

80

السينما األثيوبية.. ألول مرة فى مصر

منى �شديد

د. ع�شام �شرفعماد �أبو غازى

�شفري �أثيوبيا حممود دردير غيدى مع رئي�س 

مهرجان �لأق�شر �شيد فوؤ�د

�ملخرج هايلى جرميا
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د اأعمال كبار الأدباء، م�ضرًيا  اأن ترتقى لتج�ِضّ

الثقافى  للتوا�ضل  اأ�ضا�س  ال�ضينما  اأن  اإىل 

امل�ضرى  للمواطن  فر�ضة  امل��ب��ادرات  وه��ذه 

للتعرف على ثقافة اأثيوبيا وهموم �ضعبها عن 

طريق ال�ضينما«.     

ثالثة �أفالم

ُعر�س خالل الأ�ضبوع ثالثة اأفالم وهى 

جرميا  لهايلى  و«تيزا«  عام«   3000 »ح�ضاد 

على  عنه  وح�ضل  ع���ام«،   3000 »ح�����ض��اد 

لوكارنو  مهرجان  فى  الف�ضى  الفهد  جائزة 

من  ب�ضل�ضلة  واأعقبه  ال���دوىل،  ال�ضينمائى 

الأثيوبية،  ال�ضينما  تاريخ  فى  املهمة  الأفالم 

2008، الذى  اآخ��ره��ا »ت��ي��زا« ف��ى ع��ام  ك��ان 

التحكيم  جل��ن��ة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ع��ن��ه  ح�ضل 

ال�ضينمائى  فين�ضيا  مهرجان  فى  اخلا�ضة 

 22 ال���دورة  ف��ى  الذهبى  التانيت  وج��ائ��زة 

فى  ال���دوىل  ال�ضينمائى  ق��رط��اج  مبهرجان 

فى  الذهبى  ينينجا  ح�ضان  وجائزة  تون�س 

والتليفزيون  لل�ضينما  الأفريقى  املهرجان 

عام 2009 فى واجادودو.

فى  باأثيوبيا  ج��ون��دار  ف��ى  ج��رمي��ا  ول��د 

هاورد  جامعة  فى  ال�ضينما  ودر���س   ،1946

الأمريكية  املتحدة  الوليات  فى  بوا�ضنطن 

رائد  لقب  عليه  ويطلق   ،1975 ع��ام  منذ 

وقائد  اأجنلو�س،  لو�س  فى  ال�ضوداء  ال�ضينما 

حركة التمرد.

اأث��ي��وب��ي��ا وك���ان وال����ده كاتًبا  ن�����ض��اأ ف��ى   

باأعماله  اأثيوبيا  اأنحاء  فى  جتول  م�ضرحًيا 

امل�ضرحية التى كان لها اأثر كبري فى املجتمع، 

و«ال�ضاعة احلادية ع�ضر« لزيالمل ولدماريام، 

وُعقدت ندوة بعنوان »�ضينما املخرج الأثيوبى 

هايلى جرميا« مب�ضاركة الناقدين فاروق عبد 

اخلالق وحم�ضن ديفى.  

فى  ال�ضينما  اأ�ضتاذ  جرميا  هايلى  د  ُيَعّ  

خمرج  اأه��م  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأفالمه  اأ�ضهر  ومن  الأثيوبية،  ال�ضينما  فى 

1976 بعنوان  20ال�ضينمائية فى البدايات عام 
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فى  املتحدة  للوليات  جرميا  هايلى  وهاجر 

1968 ودر�س الدراما فى �ضيكاغو وبداأ حياته 

فى  ال�ضلطة  لأن  بخا�ضة  امل�ضرح  فى  الفنية 

م دورها،  اأثيوبيا كانت ترف�س ال�ضينما وحتِجّ

لكنه اكت�ضف قوة ال�ضينما فى عام 1970.

ال�ضينما  لدرا�ضة  كاليفورنيا  اإىل  وانتقل 

فى جامعتها وبعد ح�ضوله على البكالوريو�س 

اع  �ضَنّ م��در���ض��ة  اإىل  ان�����ض��م  وامل��اج�����ض��ت��ري 

ال�ضينما ال�ضوداء فى لو�س اأجنلو�س مع عدد 

وجاما  بورنيت  ت�ضارلز  مثل  املخرجني  من 

ليقدم  اأثيوبيا  اإىل  وعاد  كلدويل،  وبن  فانكا 

تعي�س  الفقراء  الفالحني  من  عائلة  ق�ضة 

بعنوان  ا�ضتغالىل  وح�ضى  نظام  وطاأة  حتت 

»ح�ضاد 3000 عام«.

العن�ضرية  بق�ضايا  اأفالمه  فى  واهتم 

�ضد ال�ضود واأوجه الق�ضور فى نظام الق�ضاء 

الأمريكى مثل فيلم »10 ويلمنجنتون«، واأزمة 

الغربة فى املهجر فى فيلم »الرماد واجلمر«، 

م فيلًما ت�ضجيلًيا عن ال�ضاعر »�ضتريلينج  وقَدّ

اأفالمه  وم��ن  ال�ضتاء،  بعد  بعنوان،  ب��راون« 

 1990 ف��ى  قدمه  ال��ذى  »�ضنكوفا«  املميزة 

الأفريقية  املقاومة  عن  تاريخية  دراما  وهو 

الكربى  للعبودية وح�ضل عنه على اجلائزة 

ميالنو  فى  الأفريقية  ال�ضينما  مهرجان  من 

فى  الذهبى  الدب  جلائزة  ح  وُر�ِضّ باإيطاليا 

الدوىل،  ال�ضينمائى  ال43  برلني  مهرجان 

وفى فيلم »روح املوتى« عرَبّ عن ويالت حياة 

العبودية بواقعية �ضديدة.

جلرميا  فيلمني  ال�ضينما  اأ�ضبوع  عر�س 

الفنية  حياته  من  خمتلفة  مراحل  ميَثّالن 

الثانى  والفيلم  عام«،   3000 »ح�ضاد  الأول 

»تيزا«، وهو اأحدث اأفالمه اإنتاج عام 2007. 

ويتناول حقبة مهمة من تاريخ اأثيوبيا خالل 

ال�ضبعينيات  فى  منج�ضتو  الديكتاتور  حكم 

ال�ضطرابات  وي�ضتعر�س  والثمانينيات، 

خالل  من  البالد  �ضهدتها  التى  ال�ضيا�ضية 

�ضخ�ضية طبيب يعود اإىل م�ضقط راأ�ضه بعد 

امل�ضاهمة فى  بهدف  اأملانيا  فى  غياب طويل 

ا باأفكاره الثورية لكنه  اإعادة بناء بلده مت�ضلًحّ

ال�ضراعات  تنخره  م�ضتت  بواقع  ي�ضطدم 

فبعد  اأحالمه،  على  تق�ضى  التى  ال�ضيا�ضية 

فى عالج  الطب  ي�ضاعده  باأن  يحلم  كان  اأن 

الع�ضكر  ا�ضتغالل  حقيقة  يواجه  الأثيوبيني 

للعلماء فى خدمة اأغرا�ضهم ال�ضيا�ضية.

ووقع الختيار على فيلم ملخرج من جيل 

ولد  زلمل  وه��و  جرميا  هايلى  ع��ن  خمتلف 

ماريام وفيلمه »ال�ضاعة احلادية ع�ضر« الذى 

ابنته  اإنقاذ  على  ر  ّ ي�ضِ اأب  ق�ضة  فيه  تناول 

م�ضكلة  من  تعانى  التى  اأع��وام  الت�ضعة  ذات 

جراحية  لعملية  وحتتاج  القلب  فى  خطرية 

الفقري ل ميتلك  والأب  البالد  عاجلة خارج 

بينه  �ضراع  فى  ويدخل  لذلك،  الكافى  املال 

وبني الزمن لأن اإنقاذ ابنته من املوت يعتمد 

ال��الزم  امل���ال  جمع  ف��ى  �ضرعته  م��دى  على 

للعالج.
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لقطة من فيلم 

ح�شاد 3000 عام

م�شهد من فيلم ح�شاد 3000 عام

�ملخرج هايلى جرميا
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عن هيالرى مانتل حائزة البوكر...

الروتني والضحك واألسرار اخلفية
عزة مغازى

ه��ن��اك ���ش��يء م��ا ف��ى ال���روت���ن يجعل 

الكاتب اأكرث متيًزا، ال يبدو هذا اال�شتنتاج 

اليابانى  ال��روائ��ى  ث  حت��َدّ بعدما  متطرًفا 

البارز ومر�شح نوبل هاروكى موراكامى عن 

الكتابة طوال  فى  ال�شارمة  اليومية  عادته 

منتظم  روتن  ال�شباح، وممار�شة  �شاعات 

هذا  يبدو  كما  وزوجته،  هو  يومه  باقى  فى 

الروتن  ت��ذك��ر  م��ع  وج��اه��ة  ذا  اال�شتنتاج 

حمفوظ  جنيب  ال��راح��ل  للكاتب  املنتظم 

ميكن  لهذا  جناًحا،  االأكرث  العربى  الكاتب 

االإجنليزية  مانتل  هيالري  حالة   اعتبار 

التى فازت بجائزة البوكر للمرة الثانية قبل 

الروتن  كون  على  للتاأكيد  فر�شة  اأ�شابيع 

ت�شاعد  ال��ت��ى  ال�شبل  اأه���م  اأح���د  املنتظم 

الروائى على النجاح.

فى مقابلة مع حمررة موقع مي�شليك�شيا 

الكتابة  ��ن  مت��ت��ِهّ ال��الت��ي  بالن�شاء  املهتم 

واأول  ام��راأة  اأول  تعد  التى  مانتل  �شرحت 

بالبوكر  يفوز  االإجنليزية  للجن�شية  حامل 

انتظامها فى روتن حمدد  اأ�شباب  مرتن، 

عي�شها  ب�شبب  ه��ذا  يكن  مل  حياتها،  ف��ى 

�شباًبا �شاخًبا كما فعل حمفوظ وموراكامى، 

و�شباب  طفولة  ف��رت��ّى  ق�شت  لكونها  ب��ل 

قا�شيتن بفعل الهرب امل�شتمر واملر�ض، مما 

نظريات  لتكوين  طفولتها  فى  تلجاأ  جعلها 

عزلتها  و�شغل  ال�شتك�شافهم  النا�ض  ع��ن 

قررت  ث��م  خ��ي��ال��ه��ا،  ن�شج  م��ن  ب��ح��ك��اي��ات 

لكونها  الكتابة  امتهان  ع�شرينياتها  ف��ى 

نها ممار�شتها مع  التى ميَكّ الوحيدة  املهنة 

االآالم التى ال تنقطع ب�شبب مر�ض مل يجر 

ت�شخي�شه فى رحمها.

خاللهما  من  ح��ازت  اللتان  الروايتان 

ثم   2009 ع��ام��ّى  ف��ى  البوكر  على  مانتل 

هذا العام، ميكن ا�شتنتاج الرابط املوجود 

بينهما وبن ما حتدثت عنه مانتل فى تلك 

خيالها  فى  حكايات  ن�شجها  حول  املقابلة 

فال�شخ�شية  حقيقين،  اأ���ش��خ��ا���ض  ح��ول 

لكتابة  مانتل  اختارتها  ال��ت��ى  التاريخية 

بالفعل  ج���زاآن  منها  �شدر  التى  ثالثيتها 

من  واح���دة  ه��ى  البوكر  على  بهما  ح��ازت 

ال�شخ�شيات املهمة التى الحتظى بكثري من 

ال�شوء فى تاريخ بالدها، فتوما�ض كرمويل 

النبيل االإجنليزي ال�شاعد اإىل بالط امللك 

عن  امللك  خ��روج  ومهند�ض  الثامن  ه��رى 

الكني�شة الكاثوليكية و تد�شن الربوت�شتانية 

لتكون ديانة البالط، هو �شخ�ض ال ي�شجل 

ومراهقته،  طفولته  ع��ن  الكثري  ال��ت��اري��خ 

هيالرى مانتل

الطبعة اجلديدة من ا�ستخراج اجلثث بعد 

ح�سول �ساحبتها على البوكر



وتبقى فرة طويلة من حياته قبل اأن يكون 

متناثرة  �شذرات  اأ�شرية  بالبالط  قيادًيا 

ووثائق  اأوروب���ا  م�شت�شفيات  �شجالت  ف��ى 

الفاتيكان القانونية والتجارية. 

خلقت  القليلة  ال�����ش��ذرات  ه���ذه  م��ن 

»دوق  االإجن��ل��ي��زي  للنبيل  مانتل  ه��ي��الرى 

الثالثن  عمره  ل�شنوات  تاريًخا  ا�شك�ض« 

الثالثية  من  االأول  اجل��زء  ها  �شَمّ االأوىل 

الذى حمل عنوان »قاعة الذئب«.. وجنحت 

روايتها الثانية ع�شرة فى اأن حت�شل لها على 

احتفاء  و�شط   2009 عام  مانبوكر  جائزة 

نقدى وجماهريى وا�شع جعلها ت�شدر اأربع 

طبعات متتالية خالل اأربع �شنوات.

ع�شرة  اإح����دى  ال��ذئ��ب  ق��اع��ة  �شبقت 

يوم  »ك��ل  اأواله���ا رواي��ة  رواي��ة ملانتل كانت 

 Every day is a ل�����الأم«  ي���وم  ه���و 

عام  ال�����ش��ادرة   mother>s day
1985 وت�شتلهم فيها مانتل خربتها كموظفة 

التى  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ات  اإدارة  ف��ى 

تخت�ض بحقوق االأطفال وبيئاتهم االأ�شرية، 

ولفتت الرواية االأوىل االأنظار ملانتل حمققة 

من  فيها  ملا  ال��ق��راء  ل��دى  ملمو�ًشا  جناًحا 

»كوميديا �شوداء«. وا�شتمر جناح مانتل مع 

احلكايات  لتكمل  اأتت  التى  الثانية  روايتها 

التى بداأتها فى روايتها االأوىل.

عنوان  فحملت  الثالثة  رواي��ت��ه��ا  اأم���ا 

وللمرة  غ���ّزة«،  ���ش��ارع  ف��ى  اأ�شهر  »ثمانية 

للحياة  جتربتها  مانتل  ا�شتلهمت  الثانية 

ال�شعودية  العربية  اململكة  فى  �شنوات  عدة 

هذا  فى  نف�شها  جتد  ام���راأة  ق�شة  لتكتب 

84

املجتمع العربى الذى يحيا فيه اأبناء العديد 

من الثقافات املتباينة. 

التالية  اإىل  رواية  من  النجاح  وا�شتمر 

فايكينج  دار  مع  للعمل  مانتل  انتقال  مع 

رواياتها  توزيع  لها  ���رت  وَفّ التى  ال�شهرية 

عرب املحيط فى الواليات املتحدة وفى دول 

حياة  ا�شتمرت  االإجنليزية،  تقراأ  اأخ��رى 

مانتل وخرباتها ال�شخ�شية الوا�شعة ذخرية 

لرواياتها، وانتقالها اإىل دور ن�شر اأكرب اإىل 

اأن اأتت روايتها »قاعة الذئب« التى اأده�شت 

النقاد لكون مانتل جلاأت فيها اإىل اأ�شاليب 

اعتادت  عّما  متاًما  خمتلفة  �شرد  وتقنيات 

عليها،  ال�شابقة  رواي��ات��ه��ا  ف��ى  ب��ه  الكتابة 

اأعوام  لتح�شل على جائزة املان بوكر قبل 

قليلة من بلوغها ال�شتن، ثم حت�شل عليها 

اجلزء  ع��ن  ال�شتن  بلوغها  مبجرد  ثانية 

الثانى من الرواية.

فى  ماكفاركوهار  كالري�شا  تت�شاءل 

الكاتبة  تلك  تاميز عن حقيقية  النيويورك 

يعود  غابر  ما�ض  ع��ن  للكتابة  تلجاأ  التى 

م�شت،  عام  �شتمائة  من  اأكرث  اإىل  تاريخه 

اأن  مانتل  عن  مقالها  فى  كالري�شا  ت�شتنج 

فاملا�شى  العنف،  قبول  ميكنها  االأخ���رية 

عنيف بطبعه، هى تعرف اأن من تكتب عنهم 

ال ي�شبهون قراءها االآن، بل ال ي�شبهون حتى 

مانتل  اأن  ه��ذا  من  واالأه��م  االآن،  ال�شا�شة 

قب�شتهم  لكن  ماتوا  اأ�شخا�ض  عن  تكتب 

احلا�شر  ع��ل��ى  ت�شيطر  م��ازال��ت  ال��ق��وي��ة 

ماتوا  الذين  فهوؤالء  االأحياء،  فى  وتتحكم 

يحياه  ما  اإىل  قاد  طريًقا  باأفعالهم  ر�شموا 

هيالرى مانتل

هوراكى موراكامىجنيب حمفوظ
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النا�ض االآن.

اأن  ت��درك متاًما  ه��ذا، هى  مانتل  تعى 

م�شري  على  حمكمة  تظل  املا�شى  قب�شة 

جلاأت  وامل�شتقبل،  احلا�شر  ف��ى  االأح��ي��اء 

ال�شتعادة �شخ�شية كرمويل املثرية للجدل، 

زوجته  من  يتخل�ض  اأن  الثامن  اأراد هرى 

ليتزوج  اأراج����ون«  اأم���رية  »كاثرين  االأوىل 

الكني�شة  فوقفت  بولن،  اآن  ع�شيقته  من 

للملك  ال�شارمة  وقواعدها  الكاثوليكية 

ابن  امل��ك��ري  ال��وزي��ر  ليتدخل  ب��امل��ر���ش��اد، 

احلداد ويقرح حتول البالد للربوت�شتانتية 

روما على  �شيطرة  الوليدة، منهًيا  اللوثرية 

البالط االإجنليزى.

مانتل،  اخ��ت��ارت��ه��ا  ال��ت��ى  ال�شخ�شية 

تبعية  ت��غ��ي��ري  ال��وح��ي��د  اإ���ش��ه��ام��ه��ا  ل��ي��ك��ون 

البالط الدينية واجتاه اإجنلرا نحو املزيد 

دت  مَهّ التى  ال�شيا�شية  اال�شتقاللية  م��ن 

دت  مَهّ بل  الحًقا،  االإم��رباط��ورى  لالمتداد 

مرامية  اململكة  فى  ت�شريعية  لثورة  الحًقا 

االإجنليزى  ال��وج��دان  ظل  حيث  20االأط���راف 
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اإخ�شاع  ك��رم��وي��ل  ا���ش��ت��ط��اع  ك��ي��ف  ي��ت��ذك��ر 

وتغيري  امللك،  لرغبات  االإجنليزى  الربملان 

االإجنليزى  وال�شعب  الدولة  وم�شري  ديانة 

يت�شد  مل  االأالع��ي��ب  م��ن  �شل�شلة  ع��رب  كله 

من  ا�شتقال  الذى  مور«  »توما�ض  �شوى  لها 

الربملان االإجنليزى وقتها بعد ف�شله ووقوفه 

امللك  من  تالعًبا  راآه  ما  وج��ه  فى  وح��ي��ًدا 

بالدين والقيم.

ترجمته  ميكن  قانوًنا  كرمويل  واأ�شدر 

م  جَرّ الدولة،  رموز  اإهانة  بقانون  للعربية 

امللكية  العائلة  ع��ن  احل��دي��ث  خ��الل��ه  م��ن 

من  اأّى  لقب  اإنكار  اأو  لها  النقد  توجيه  اأو 

اأع�شائها ل�شمان عدم اخلو�ض فى �شرعية 

زواجه  و�شرعية  بولن،  اآن  من  امللك  ن�شل 

الت�شريعات  من  �شل�شلة  اأ�شدر  كما  منها. 

منها قانون امل�شادرة والذى يعطى الدولة 

اإخ�شاعهم  دون  االأف��راد  معاقبة  فى  احلق 

للمحاكمة وعدم االإعالن عن التهم املوجهة 

اإليهم، ومن الالفت اأنه بعد انقالب هرى 

لو�شايات  نتيجة  ب  املقَرّ وزيره  الثامن على 

لهذا  ا�شتناًدا  كرمويل  اإع��دام  مت  متتالية 

القانون االأخري الذى اأ�شرف هو بنف�شه على 

اإ�شداره.

الدموى  ال��ت��اري��خ  ف��ى  ال��ب��ادى  العنف 

لكرمويل والذى اأ�شارت له حمررة النيويورك 

تاميز تعرف به هيالرى مانتل نف�شها فى 

مقابلة اأجرتها معها اجلارديان الربيطانية 

للمرة  بالبوكر  فوزها  اإعالن  من  اأيام  قبل 

»اأختزن  مانتل:  قالت   ،2009 عام  االأوىل 

من  ال�شقف  اقتالع  ميكنه  غ�شًبا  بداخلى 

مو�شعه«. 

بالبوكر  الفائزة  االأخ��رية  روايتها  فى 

 Bring up the»اجلثث »ا�شتخرج 

bodies  يتج�شد ما مييز كتابات مانتل 
اإدمرمي  والذى حتدده بنف�شها فتقول الأيدا 

فى  رواي���ات���ي  »اإن  اجل����اردي����ان:  حم����ررة 

معظمها حتوى �شبًحا ما، هناك �شوداوية ال 

ميكن التغافل عنها حتى واإن حَوّت الرواية 

طق�ًشا  ت�شكل  البارانويا  ال��دع��اب��ة،  بع�ض 

م�شيطًرا على العمل، هناك خوف دائم من 

املجهول وبيوت ال يوجد بها مكان لالختباء 

وال خمارج، غرف خالية ت�شمع بها اأ�شوات 

مدفونة  اأ���ش��رار  وهناك  مرئية،  ال  اأق���دام 

تظل رغم خفائها موؤرقة وقادرة على قلب 

املوازين«.

بالط  وزراء  رئي�ض  لكرمويل  م���ازال 

اإجنلرا  انف�شال  ومهند�ض  الثامن  هرى 

جولة  الكاثوليكية  وكني�شتها  روم���ا  ع��ن 

عنه:  واالأخ��رية  الثالثة  روايتها  فى  اأخ��رى 

 the mirror and وال��ن��ور«  »امل���راآة 

كان  ورمبا   - الكتابة  قيد   -  the light
على  الثالثة  للمرة  ف�شل  �شاحب  كرمويل 

بالبوكر  يفوز  كاتب  اأول  لت�شري  �شاحبته 

ثالث مرات.

الطبعة الأوىل من ا�ستخراج اجلثث

توما�س كرمويل

رواية البوكر الأوىل – قاعة الذئب

امللك هرنى الثامن



بكبري  للثقافة،  الأعلى  املجل�س  احتفالية  فى 

على  خيمت  اخل���وىل  حممد  ال��ع��رب  املرتجمني 

الطهطاوى  رفاعة  الرتجمة  رائ��د  روح  الأج���واء 

التى توافق الحتفالية يوم ميالده 15 اأكتوبر �� يوم 

املرتجم �� حيث ا�ستاأنف الطهطاوى الرتجمة من 

اللغات الأخرى بعد اأن توقفت فى الع�سور التالية 

لدعم  جمهوداته  �سمن  وذل��ك  امل��اأم��ون،  لع�سر 

الثقافة العربية، وهو اليوم الذى اعتربته الثقافة 

امل�سرية منا�سبة جليلة لالحتفال بيوم املرتجم.

فى بداية الحتفالية قال حممد ر�ساد: قدم 

د.جابر ع�سفور فى ال�سنوات القليلة املا�سية ما 

خمتلفة  ودول  لغات  من  كتاب  األ��ف��ّى  من  يقرب 

الرتجمة  مو�سوع  بخطورة  ال�سعور  منطلق  من 

ن�ستطيع  »لن  ا:  معقًبّ الثقافات،  بني  يربط  الذى 

توا�سلنا  اإذا  اإل  العربية  منطقتنا  فى  ننه�س  اأن 

وقد  ال��رتج��م��ة،  م��ن خ��الل  املتقدمة  ال���دول  م��ع 

قيمة  م��ب��ادرات  الأخ���رية  ال�سنوات  ف��ى  ظ��ه��رت 

منها ما قدمه املركز القومى للرتجمة فى م�سر، 

كلمة  وم�سروع  العلمى،  للتقدم  الكويت  وموؤ�س�سة 

مثل  اجلوائز  من  العديد  ون�ساأت  ظبّى،  اأب��و  فى 

ع��ب��د اهلل  امل��ل��ك  وج��ائ��زة  زاي���د  ال�سيخ  ج��ائ��زة 

املركز  مينحها  التى  الطهطاوى  رفاعة  وجائزة 

القومى للرتجمة.

واأو�سح ر�ساد اأنه مما يعوق م�ساريع الرتجمة 

الرتجمة مكلفة وحتتاج  اإن  الن�سر، حيث  �سعوبة 

النا�سرين  الدولة، مما يحد من وجود  اإىل دعم 

الذين يقبلون باملغامرة.

م�سرًيا  اخلوىل  حتدث  املرتجم  هموم  وعن 

اإىل اأنه اآثر هذا املو�سوع الذى ي�سغله فى الحتفال 

املجل�س  اأراد  لقد  مداعًبا:  وق��ال  املرتجم،  بيوم 

اإلقاء حما�سرة  اإىل  فدعانى  يكرمنى  اأن  الأعلى 

عن الرتجمة، وهى �سنة عربية ح�سنة.

اأن يحول  ي�ستطيع  اأن املرتجم  واأكد اخلوىل 

حرفته اإىل ر�سالة نبيلة لأنه عندما يت�سور فعاًل 

اأن قومه اأر�سلوه اإىل ثقافة الآخر وفكره واإبداعاته 

ليعود من هذا العامل اجلديد امل�ستنري اإىل قومه 

وفكره  ح�سارته  اإىل  ي�سيف  ج��ًدا  مهم  ب�سيء 

بدون  امل��رتج��م  مهمة  وه��ذه  الوطنية،  وثقافته 

»اإن�ساء«.

وتناول جتربة �سيخ املرتجمني العرب رفاعة 

)تخلي�س  كتاب  تقراأ  »عندما  قائاًل:  الطهطاوى 

فاإنك  للطهطاوى  باريز(  تلخي�س  فى  الإب��ري��ز 

اأبعد  اإىل  اأمام مرتجم عظيم ووطنى  اأنك  حت�س 

خم�سة  عمره  كان  باري�س  اإىل  ذهب  فعندما  حد 

بني  احل�سارية  ال�سدمة  وعانى  عاًما  وع�سرين 

م�سر فى ع�سرينيات القرن التا�سع ع�سر وباري�س 

قفزات  وقفزت  ثورتها  انتهت من  قد  كانت  التى 

كبرية هذه ال�سدمة ل ت�ستوعبه ولكنه ي�ستوعبها 

ال�سعبى  بالتعبري  بكالم  قومه  اإىل  يعود  اأن  وقرر 

»حلم اكتافنا الفكرى والثقافى منه«.

فى  رف��اع��ة  ال��ع��رب��ى  ال��ق��ام��و���س  ي�سعف  ومل 

دون  الفرن�سية  احل�����س��ارة  م��ف��ردات  ينقل  اأن 

حماولت  وه��ى  وق���ارب  وح���اول  فاجتهد  ع��ن��اء، 

فيما  الطريق  دت  مَهّ حيث  واأهميتها  قيمتها  لها 

بعد للمرتجمني لنقل الثقافة ودعم العربية فقد 

»اخلفر  بتعبري  الوطنى  عرَبّ عن مفهوم احلر�س 

الفرن�سى  الربملان  اأع�ساء  عن  وعرب  اجلن�سى«، 

ب�«ر�سل العمالت«.

قومه  �سفري  اإذن  امل��رتج��م  اخل���وىل:  وق���ال 

عندما يخل�س فى ذلك، وعندما يح�س اأنه ميتهن 

قومه رمب��ا ل  اأن  رغ��م  ما ميكن  اأه��م  حرفة من 

ق��ادًرا على  لغة  لي�س كل من يجيد  بها،  يعرتفون 

الرتجمة، الرتجمة موهبة، ومما ي�سيء اإىل مهنة 

املرتجم  اإىل  العربية  ال��ب��ل��دان  نظرة  الرتجمة 

تعلن  التى  الوظائف  ذي��ل  فى  دائًما  ياأتى  ال��ذى 

عنها املوؤ�س�سات املختلفة، كما تقوم بع�س الدول 

بتحويل من ف�سل فى احل�سول على املاج�ستري اأو 

مرتجمني  اإىل  اجلامعات  مبعوثى  من  الدكتوراة 

اإليها  تلجاأ  حيلة  هى  واإمن��ا  �سيًئا(  )ليرتجمون 

ف�سل  ال��ذى  فالطالب  موقفها،  لتغطية  اجلامعة 

بتعيينه  اإل  تتخل�س منه  اأن  ت�ستطيع  بعثته ل  فى 

اأو ت�سوية حالته كمرتجم مع الإيقاف.

اللغة  اإىل  الغرب  وحتدث اخلوىل عن نظرة 

عدم  م��ن  كبري  ق��در  ي�سوبها  ك��ان  التى  العربية 
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عام  فى  يكتب  ولبوك�س  فهذا هو وليم  الحرتام، 

1899 عما اأ�سماه ب� »�سر تاأخر ملكة البتكار عند 

يتكلمون  اأنهم  هو  ال�سبب  اأن  معترًبا  امل�سريني«، 

اإىل  الح��رتام  تعيد  عندما  فاأنت  العربية،  اللغة 

بثقافات  رفدها  على  تعمل  فاإنك  العربية،  اللغة 

فى  العربية  اللغة  اعتربت  وقد  تدعمها،  اأخ��رى 

الدولية  اللغات  �سمن  دولية  لغة  الأخ��رية  الفرتة 

التقارير  بها  تكتب  امل��ت��ح��دة  الأمم  ف��ى  ال�ست 

الدولية مثلها مثل بقية اللغات دون متييز.

اإطار  �� فى   واأ�سار اخلوىل اإىل م�ساألة مهمة 

هموم الرتجمة ��  وهى نقد الرتجمة، قائاًل: اأنت 

�سليمة  الرتجمة  اأن  ت�سمن  كيف  ولكن  ترتجم، 

ا؟، لبد اأن يكون هناك نقد للرتجمة  واأمينة اأي�سً

وهو  فامل�سرحى  امل�سرح،  فى  النقد  جند  مثلما 

يجهز لعمله ي�سع فى ذهنه اأن هناك نقاًدا �سوف 

حينما  والكاتب  وينقدونه،  م�سرحه  اإىل  ياأتون 

ناقًدا  اأن هناك  فاإنه ي�سع فى ذهنه  كتاًبا  ين�سر 

جتد  رمب��ا  الرتجمة  ف��ى  وه��ك��ذا،  ينقده،  �سوف 

اأو اأن امل�سطلح  الكالم منقوًل ب�سكل غري دقيق، 

غري من�سبط.

الذى  للعمل  املرتجم  اختيار  وهو  اآخ��ر  اأم��ر 

يقوم برتجمته، وقد اأح�سرت حقيبة مالأى بكتب 

 »21 القرن  اأعمال  كتاب »جدول  فهذا  ترجمتها، 

عبارة  الكتاب  بامل�ستقبل،  مهتم  امل��رتج��م  هنا 

مع  مقابالت  بعمل  اهتمت  اأمريكية  جملة  عن 

واأهم ما فى  العامل،  اأنحاء  مفكرين من خمتلف 

الكتاب الف�سل الثامن ع�سر ويحمل عنوان »عبد 

لي�ست  امل�ساألة  اإذن  وتوثيقها،  ترجمته،  لإمت��ام 

م�ساألة معرفة باللغة املرتجم منها، هذا ل يكفى.

الكتاب الثالث هو »احلملة الأمريكية« ويحمل 

كابالن  لروبرت  »امل�ستعربون«  هو  اأ�سلًيا  عنواًنا 

وهو كاتب يهودى ُيعد من اأهم الكَتّاب الأمريكيني، 

املوؤلف  اإىل  واأر�سلت  الأو�سط،  لل�سرق  الفاهمني 

وفى  العربية،  اإىل  الرتجمة  على  موافقته  لطلب 

اأنه  بداياته  من  توقعت  خطاًبا  ىل  اأر�سل  النهاية 

املادية،  وافق على الرتجمة والتنازل عن حقوقه 

ولكن وجدت فى نهاية اخلطاب اأنه يوجهنى اإىل 

الكاتب  حقوق  على  معه  لالتفاق  الأدب���ى  وكيله 

العامل  اأحياًنا فى  نتغا�سى عنه  اأمر  وهو  املادية، 

العربى، وهو ل يليق، وقابلت وكيله الأدبى )فتاة 

توقعت  ما  خالف  على  باتري�سيا  ا�سمها  جميلة 

من اأنها امراأة عجوز( و�سرت اأذهب اإليها يومًيا 

طلبت  اأننى  باتري�سيا  وفوجئت  التفاق  لإجن��از 

اآلف  ثالثة  لطباعة  بالرتجمة  الت�سريح  منها 

ن�سخة فقط، وكانت تتوقع املاليني.

اأمريكية فى  �سنة  مائتّى  يتكلم عن  والكتاب 

ورحالة  و�سفراء  م�ستعربني  الأو���س��ط،  ال�سرق 

وعندما جاء ذكر م�سر حتدث عن  وجوا�سي�س، 

نفّى  اأنه  وكتب  البارودى  �سامى  حممود  ال�ساعر 

اأنه قال فى منفاه  اإىل جزيرة �سي�سل، ونقل عنه 

ثالثة اأبيات وذكرهم.

وحني ترجمت هذا اجلزء من الكتاب عقَبّت 

ثم  �سيالن،  ج��زي��رة  اإىل  نفّى  اأن��ه  الهام�س  ف��ى 

الثالثة  الأبيات  عن  ال��ب��ارودى  دي��وان  فى  بحثت 

التى ذكرها الكتاب.

احتوى  مهما  الن�س،  خ��ادم  اإذن  امل��رتج��م 

املرتجم  ي��ذك��ره  اأن  فالبد  اأخ��ط��اء  على  الن�س 

كما هو دون تعديل، ثم يقوم بالتعقيب والإ�سافة 

الن�س  خ��ادم  وتعبري  الهام�س،  فى  والت�سحيح 

تعبري له و�سعه، فاملو�سيقى العظيم �سيد دروي�س 

كان  العربية  املو�سيقى  اإىل  الكثري  اأ�ساف  الذى 

يوقع بقوله: �سيد دروي�س خادم املو�سيقى.

خادم  ج��ائ��زة  على  ح�سل  اخل���وىل  حممد 

عبد  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

العزيز العاملية للرتجمة عن كتاب »انهيار العوملة 

فى  اجلائزة  ت�سليم  ومت  العامل«،  اخرتاع  واإع��ادة 

ويعد  باري�س،  فى  العاملية  اليون�سكو  منظمة  مقر 

من الأقالم الرفيعة القليلة التى لها اطالع وافر 

اأمريكا  ف��ى  وال�سيا�سة  الفكر  م�ستجدات  على 

يزداد  الطالع  والغرب عامة، وعرب هذا  خا�سة 

من  العربية  اأمتنا  خلروج  �سبيل  ل  باأنه  اقتناعه 

كبوتها اإل عرب القومية العربية.

الربوفي�سور  الباك�ستانى  ال��ع��امل  وه��و  ال�سالم« 

حممد عبد ال�سالم اأول م�سلم ح�سل على جائزة 

يدرك  اأح��د  ول   ،1976 ع��ام  الفيزياء  فى  نوبل 

ذلك، واأول ما جذبنى اإىل املقابلة قوله للمحاور: 

عليك اأن تدرك اأوًل، وقبل كل �سيء، اأننى م�سلم، 

مبداأ  ىل  بالن�سبة  الإ�سالم  فى  امل�سلمني  واأخ��وة 

اأ�سا�سى ي�سبق كل ما عداه« وهو يقول هذا الكالم 

التى  تلك  غ���رار  على  اإن�سائية  تعبريات  ب���دون 

اإىل  دع��وة  من  املنحل  امل�سرى  بالربملان  وردت 

العتزاز  بدعوى  الإجنليزية  اللغة  تدري�س  اإلغاء 

بالعربية لغة القراآن، وقد قال عبد ال�سالم كلمة 

كتابنا  »لدينا  فيها:  ج��اء  اجل��ائ��زة  ت�سلم  عند 

القراآن الكرمي، وفيه اآية قراآنية )الذى خلق �سبع 

من  الرحمن  خلق  فى  ت��رى  ما  طباًقا،  �سموات 

الكون  اأنه ل يوجد فى  للح�سور  ر  تفاوت(«، وف�َسّ

�سيء غري متنا�سق، ف�سفقوا له، من هنا اأردت اأن 

اأو�سح دور اختيارات املرتجم واأهميتها.

وه��ن��اك ك��ت��اب اآخ���ر ب��ع��ن��وان »ال��ب��ح��ث عن 

الذى  الكتاب  هذا  وم�سكلة  عربية«،  دميقراطية 

لكاتب عربى، مل يرتك  اأن��ه  ب��ريوت  فى  مت عمله 

مرجًعا عربًيا اإل ورجع اإليه، وم�سكلة هذا الكتاب 

من  كثرية  نقولت  على  يحتوى  اأن��ه  الرتجمة  فى 

كل  اإىل  الرجوع  من  لبد  وكان  العربية،  املراجع 

يقابله  مبا  الإجنليزى  التعبري  وم�ساهاة  مرجع 

من الأ�سل العربى، وكثرًيا ما كانت املراجع التى 

اإليها، هذا  الو�سول  وي�سعب  نادرة  اعتمد عليها 

20هو البحث العلمى الذى يجب اأن يقوم به املرتجم 
12

رب 
م

�ص
دي

 -
ع 

�ص
تا

ال
د 

د
لع

ا

حممد اخلوىل



واأخرًيا  واجلن�س،  والدين  اللغة  وحدة 

الثورة �سد الظلم، �سد نظم حكم فا�سدة.. 

البحث عن م�ستقبل اأف�سل فى ظل مطالبات 

اجتماعية«..  ع��دال��ة  ح��ري��ة..  ب���«ع��ي�����س.. 

وتون�س  م�سر  بني  جمعت  م�سرتكات  كلها 

متبادلة  م�ساركات  فى  �سيا�سًيا، وجت�سدت 

بني البلدين فى الأن�سطة الثقافية والفنية.

ك�سيف  تون�س  م�سر  ا�ست�سافت  وكما 

�سرف فى اأول معر�س م�سرى للكتاب بعد 

معر�س  �سرف  �سيف  م�سر  كانت  الثورة، 

تون�س الدوىل للكتاب الذى عقد فى الفرتة 

من 2 اإىل 11 نوفمرب املا�سى.

مهدى  ال�سيد  ك��ل��م��ات  ج���اءت  ورمب���ا 

مربوك وزير الثقافة التون�سى لتعرب عن هذه 

فقد  وتون�س  م�سر  بني  جتمع  التى  احلالة 

قال: اإن اأ�سقاءنا امل�سريني �سرفوا معر�س 

املتميز  وجهدهم  ب��وج��وده��م  ال��ع��ام  ه��ذا 

وح�سارتهم  بثقافتهم  اإلينا  ج��اءوا  حيث 

ومثقفيهم ومفكريهم واأدبائهم و�سعرائهم 

واأثروا الربنامج الثقافى للمعر�س.

والأمل  الكتاب  فى  الأمل  اإن  واأ�ساف: 

فى الثقافة.. لقد اأخرجتمونا من اأوجاعنا 

واأ�سفتم  الكتاب  �سحر  ف��ى  واأدخلتمونا 

الدورة  ه��ذه  على  وح�سارية  ثقافية  مل�سة 

ال��دوىل  تون�س  معر�س  م��ن  ال�ستثنائية 

للكتاب.

معر�س  فى  �ساركت  قد  م�سر  كانت 

وحلت  للكتاب  ال����دوىل  ت��ون�����س  ال�سقيقة 

وقد  �سرف،  ك�سيف  وح�ساراتها  بثقافتها 

مت افتتاح اجلناح امل�سرى بح�سور حمادى 

اجلباىل رئي�س وزراء تون�س الذى عرب فى 

كلمته عن اإعجابه بروعة اجلناح امل�سرى 

ق��ائ��ا: »ك��اأن��ن��ا زرن���ا م�����س��ر«، ود. مهدى 

مربوك وزير ثقافة تون�س، ود.�سابر عرب 

وزير ثقافة م�سر ود.اأمين م�سرفة ال�سفري 

رئي�س  جماهد  اأحمد  ود.  بتون�س  امل�سرى 

من  ونخبة  للكتاب  العامة  امل�سرية  الهيئة 

امل�سريني  وال�����س��ع��راء  واملثقفني  الأدب����اء 

امل�ساركون فى فعاليات املعر�س.

�سم اجلناح امل�سرى اأحدث اإ�سدارات 

و�سهد  للكتاب،  العامة  امل�سرية  الهيئة 

اإقبال كبرًيا منذ اللحظة  اجلناح امل�سرى 

الأوىل ولفت الأنظار بت�سميمه املميز على 

اأقيم داخل اجلناح  كما  زائريه..  قول  حد 

يا  »�سجل  بعنوان  �سور  معر�س  امل�سرى 

د.هالة  اإ�سراف  ثورة م�سر« حتت  زمان.. 

يوثق  معر�س  واأك���رب  اأول  وه��و  الطلحاتى 

ويوؤرخ كل اأحداث ثورة 25 يناير ب�سكل فنى 

عربى  خط  معر�س  اإىل  بالإ�سافة  متميز 

للفنان م�سطفى عمرى. 

�سهد املعر�س م�ساركة م�سرية متميزة 

م��ن خ���ال ب��رن��ام��ج ث��ق��اف��ى ���س��ارك فيه 

ومثقفيها  م�سر  و�سعراء  اأدب��اء  من  نخبة 

ولقاءات  ندوات  ومفكريها من خال عدة 

والفكر  والثقافة  ال�سيا�سة  بني  ما  تنوعت 

لل�سينما  وك���ان  والأدب،  وال�سعر  وال��ف��ن 

ا ن�سيب فى امل�ساركة حيث مت عر�س  اأي�سً

»برد  الأول  ال��ث��ورة  عن  ق�سريين  فيلمني 

»اأنا  والثانى  �سعد،  للمخرج رومانى  يناير« 

والأجندة« لنيفني �سابى.

بحفل  امل�سرى  الثقافى  الن�ساط  ب��داأ 

»عربية«  مو�سيقى  فرقة  قدمته  مو�سيقى 

»ابن  م�سرح  على  امل�سرية  الأوب���را  ب��دار 

ال�سفري  م�سرفة  اأمين  د.  بح�سور  ر�سيق«، 

امل�سرى بتون�س.

من  مو�سيقية  مبقطوعة  احل��ف��ل  ب���داأ 
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اأح��م��د ث��م ���س��دت الفرقة  اأحل����ان زك��ري��ا 

كلثوم  لأم  القدمية  الأغانى  من  مبجموعة 

وعبد  دروي�����س  و�سيد  وجن��اة  م��راد  وليلى 

الوهاب وفريد الأطر�س حيث غنت املطربة 

و»عيون  عينى«  من  اأعز  »يا  عبا�س  �سماح 

»ل  احلميد  عبد  حممد  واملطرب  القلب«، 

العمر  و»منحرم�س  اأب��ك��ى«  اللى  اأن��ا  م�س 

منك« و»اأهو ده اللى �سار«، واختتمت احلفل 

املطربة رحاب مطاوع و�سدت باأغنية دارت 

وتفاعا  اإقبال  احلفل  لق��ى  وق��د   ، الأي��ام 
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كبريا من اجلمهور التون�سى.

الثقافى  ال���ربن���ام���ج  ا���س��ت��ه��ل  وق����د 

اإىل  النتقال  »م�سار  حول  بندوة  امل�سرى 

يحيى  لكارم  تون�س«  الدميقراطية م�سر.. 

عقد خالها مقارنة بني الثورتني امل�سرية 

والتون�سية.

الثقافة  م�ستقبل  ع��ن  ن��دوت��ه  وخ���ال 

اأن  ب���دوى  حممد  د.  ال��ن��اق��د  اأك���د  العربية 

العربى  املجتمع  اأ�سعف حلقات  الثقافة هى 

اإمكانية  ينفى  اأو  يوؤكد  اأن  اأحد  ي�ستطيع  فا 

م�سريا  العربية..  للثقافة  م�ستقبل  وج��ود 

املثقفني  يجتاح  عميقا  قلقا  هناك  اأن  اإىل 

ال��ع��رب وق�����س��د ه����وؤلء الذين  وامل��ب��دع��ني 

نوبات  جتتاحهم  حيث  امل��ع��رف��ة،  ينتجون 

هذا  وق��ال:  الإب��داع  على  القلق  من  �سديدة 

القلق على م�ستقبل الثقافة يكمن فى اأننا ل 

فاملفكر  اجل��راأة،  من  نواجهه مب�ستوى جيد 

النا�س  بداأ  التى  الأ�سئلة  ي�ستاأنف  اأن  عمله 

اإجابتها اإجابات بديهية وهذه اإ�سكالية قدمية 

فى اجلن�س الب�سرى وجتلت جذورها عميقة 

جدا واأ�سبحت اإ�سكالية �سديدة التعقيد.

افتتاح اجلناح امل�سرى

 جمال بخيت



الإن�سان  كان  فقد  امل�سوار،  ا�ستكمال  على 

التون�سى بهّيا حني اأعلن الثورة و�سوف يكون 

نعرف  وكلنا  اأهدافها،  تكتمل  اأبهى عندما 

الأبيات ال�سهرية لأبى القا�سم ال�سابى »اإذا 

ال�سعب يوما اأراد احلياة فابد اأن ي�ستجيب 

عقولنا  فى  تختمر  الأب��ي��ات  وه��ذه  ال��ق��در« 

فيتاأكد لنا جميعا حاجتنا اإىل ال�سعب.

فى  ودوره����ا  وال���ث���ورة  ال�سينما  وع���ن 

ال��ت��اأري��خ ل��ث��ورات ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ى ورمب��ا 

كامل  حممد  املخرج  حت��دث  لها  التمهيد 

والثورة  التون�سية  الثورة  اإن  فقال  القليوبى 

امل�سرية هما اأول ثورتني فى التاريخ تبثان     

مبا�سرة على الهواء ومت عمل اأفام كثرية 

اهلل  ن�سر  ي�سرى  فيلم  مثل  الثورة  تناولت 

الأجنبية  الأف��ام  من  وجمموعة  »املوقعة« 

و«الطيب  امليدان  الثورة  عن  حتدثت  التى 

هنا«..  »ال�����س��ارع  وال�سيا�سى«،  وال�سر�س 

الأعمال  من  العديد  اإىل  م�سريا  وغريها.. 

العربية  للثورات  مهدت  التى  ال�سينمائية 

وتنباأت بها.

تون�س  م��ع��ر���س  ال��ت��ق��ى ج��م��ه��ور  ك��م��ا 

تناول  لقاء  فى  �سلماوى  حممد  بالكاتب 

الأدب  اإن  �سلماوى:  وق��ال  وال��ث��ورة  الأدب 

ثورة  من  وما  املجتمع  وجه  يغري  اأن  ميكن 

قامت فى العامل اإل ومهد لها خيال الكتاب 

طرحه  ما  على  �سلماوى  ودل��ل  والأدب����اء.. 

متحدثا عن روايته »اأجنحة الفرا�سة« التى 

ت�سور  اإنها  وق��ال  يناير   25 بثورة  تنباأت 

واحلركات  وامل��ظ��اه��رات  لاحتجاجات 

املتعددة التى ظهرت منذ عام 2004، وقد 

الرواية  فى  الت�سل�سلى  املوقف  هذا  قادنى 

مبيدان  ت��ق��وم  ع��ارم��ة  ث���ورة  ت�����س��ور  اإىل 

التحرير ثم تنتقل اإىل املحافظات ويتوا�سل 

الثوار عرب النرتنت ومع تاأزم الأمور يطلب 

ولكنه  ال��ث��ورة  لقمع  التدخل  اجلي�س  م��ن 

الثورة  قبل  الرواية   قراأ هذه  ومن  يرف�س 

اأخذ عليها النهاية اخليالية ولكن هذه هى 

النهاية املنطقية التى و�سلت اإليها اأحداث 

الرواية .

امل�سرى  الثقافى  ال��ربن��ام��ج  وخ���ال 

�سمري  ال�سيا�سى  امل��ف��ك��ر  م��ع  ل��ق��اء  وف���ى 

تغيري  و  احل��ال  ا�ستمرار  اأن  اأك��د  مرق�س 

العربية  الثورات  اندلع  الأفراد فقط رغم 

م�سكن  جمرد  اإل  هو  ما  املئات  وا�ست�سهاد 

�سيقود اإىل ثورة جديدة، واأكد اأن اأى نظام 

ت�سكل  التى   ، الو�سطى  الطبقة  ي�ستوعب  ل 

والتى  احلديثة  للدولة  الفقرى  ال��ع��ام��ود 

ل�سبكة  خادما  ال�سابق  النظام  منها  �سنع 

المتيازات املغلق ، �سيجعل الثورة الرقيقة 

العمال  بها  يقوم  خ�سنة  ث��ورة  اإىل  تتحول 

اللقاء  �سهد  وقد  للثورة  ال�سريح  باملعنى 

اجلانبني  من  الأهمية  �سديدة  مداخات 

التون�سى وامل�سرى.

ومن بني الندوات التى عقدت باجلناح 

الد�ستورية«  الثقافة  »اأزم��ة  ندوة  امل�سرى 

عبد  نبيل  ال��ب��اح��ث  خالها  حت��دث  ال��ت��ى 

الفتاح موؤكدا اأن اأبرز مامح الأزمة  يتمثل 

فى �سعف ثقافة الفرد واأن هناك اأ�سياء �سد 

بناء الفرد مثل هيمنة ثقافة اأبوية ورعائية 

وتلك  والجتماعى  ال�سيا�سى  اجلانب  على 

اأ�سامة  ال�سحفى  الكاتب  اأك��د  بينما 

الذى عقد معه عن دور  اللقاء  عفيفى فى 

الراهن،  الوقت  فى  الثقافية  املطبوعات 

واأدارت��������ه الإع���ام���ي���ة امل�����س��ري��ة رج���اء 

املجات  لعبته  الذى  ال��دور  اأن  اإبراهيم.. 

من  والتجاور  الآخ��ر  تقدمي  فى  الثقافية 

اأجل التحاور بالإ�سافة اإىل الدور العقانى 

ال�سبعينيات  نهاية  منذ  ت��وق��ف  امل��ع��رف��ى 

متاما، ثم حتدث عن دور املجات الثقافية 

من  جمموعة  اإىل  م�سريا  ال��ت��اري��خ،  ع��رب 

الثقافية  املجات  تواجه  التى  الإ�سكاليات 

بني  الثقافية  امل��ج��ات  ان��ح�����س��ار  واأه��م��ا 

النخبوية اأو ال�سطحية وهما وجهان مل�سكلة 

واحدة.

عليها  الثقافية  املطبوعات  اإن  وق��ال 

عبء كبري بعد ثورات الربيع العربى خا�سة 

الآخر  على  التعرف  الآن  بها  منوط  وه��ى 

التفكري  واإ�ساعة  التحليلية  املعرفة  وتقدمي 

العقانى والعقل املعرفى. 

التقى  امل�سرية،  امل�ساركة  اإط��ار  وفى 

جمهور املعر�س  به�سام ق�سطة الذى حتدث 

عن جملة الكتابة الأخرى م�سريا فى بداية 

قيمتني  اإىل  مهدى  ال��ع��دد  اأن  اإىل  كامه 

كبريتني فنيا وهما ال�سيخ اإمام واأحمد فوؤاد 

جنم.. كما تناول ق�سطة فى كلماته الثورة 

التون�سية قائا: نحن نقرتب من بلد حقق 

املراأة  حترير  نحو  كثرية  اأ�سياء  مواطنوه 

اإل خطوة  هو  ما  ما حتقق  اأن  ي��رون  وه��م 

اأوىل فى طريق طويل غايته الثورة ونقرتب 

قادر  فهو  اإذن  امتلك هذا اخليال  بلد  من 
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والقوانني  ال�سيا�سة  فى  الذكورية  النزعة 

والنظرة  امل�����راأة،  ح��ق��وق   ت���راع  ال��ت��ى مل 

وتكري�س  ال��د���س��ت��ور  مل��ف��ه��وم  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

الد�ساتري ل�سالح رئي�س اجلمهورية و�سيوع 

ظاهرة دمج ال�سلطات  وتهمي�س الطبقات 

ال�سعبية.

امل�سرى  اجل��ن��اح  ف��ى  لل�سباب  وك���ان 

ح�سور  متميز حيث التقى جمهور معر�س 

ك�سف  الذى  طاهر  عمر  الكاتب  مع  تون�س 

خال هذا اللقاء عن افتتانه بالروحانيات 

ال��دي��ن��ي��ة وج��م��ع ل��ق��اوؤه ب��ني احل��دي��ث عن 

بها  ا�ستمتع  التى  اأ���س��ع��اره  وب��ني  كتاباته، 

التون�سى حيث قراأ ن�سني »تخيل  احل�سور 

نف�سك«، و»اخلريطة« واختتم ب� »41«.

الكتب  لأغلفة  معر�س  تنظيم  مت  كما 

من ت�سميم الفنان الت�سكيلى اأحمد اللباد 

و�سم 40 غافا من اأبرز اأعماله واأكد اللباد 

غاف  اأن  املعر�س  بجمهور  لقائه  خ��ال 

يجب  واأنه  الأبعاد  ثاثى  منتج  هو  الكتاب 

اأن يعرب عن روح الن�س ويجذب امل�ساهد، 

وقال: الآن و�سلنا اإىل و�سع موؤقت ب�سريا 

كبرية  م�سئولية  يتحمل  الغاف  واأ�سبح 

اأقول  ولن  للم�ساهد  متكاملة  وجبة  ويحمل 

ما  معرفة  امل�سمم  من  ومطلوب  ال��ق��ارئ 

يحتويه الكتاب حيث يعترب القارئ الغاف 

عتبة من عتبات الن�س وبابا لدخوله وهذا 

يعطى م�سمم الغاف م�ساحة اأكرب.

�سليمان  عبري  قدمت  اأخ��رى  جهة  من 

حكاية معروف الإ�سكافى وحكايات �سعبية 

من وحى األف ليلة وليلة على اأنغام العود.

وعن الباغة البائدة والباغة الثائرة 

عن  ندوته  فى  اللطيف  عبد  د.عماد  ق��ال 

باغة امليادين: هناك اأ�سكال للعبث باللغة 

وهو  وال��واق��ع  الباغة  ب��ني  فجوة  وه��ن��اك 

والبط�س  املع�سول  الكام  بوهم  ي�سمى  ما 

اللغوى وادعاء امتاك احلق واليقني وهذا 

ويجب  ال�سابق  النظام  ي�ستخدمه  كان  ما 

الآن  اأننا  اإىل  الثورة، م�سرًيا  األ ت�ستخدمه 

لوهم  واإع���ادة  باللغة  جديد  لعبث  نخ�سع 

اليقني  لمتاك  وادع���اء  املع�سول  الكام 

اأخطر من  والتمييز وهو  واإعادة لاإق�ساء 

اخللفية  على  امل��رة  ه��ذه  يعتمد  لأن��ه  قبل 

الثورة  اأيقونات  عن  حت��دث  كما  الدينية، 

كالهتافات وال�سور ، واجلرافيتى وقال اأنه 

للثورة  ندين  التى  التجليات اجلمالية  اأحد 

امل�سرية باإظهارها.

فى  اأي�سا  كبري  ن�سيب  لل�سعر  وك��ان 

ثاث  اأق��ي��م��ت  حيث  امل�سرية  امل�����س��ارك��ة 

ل�ساعر  اأم�سية  اأولها  كان  �سعرية  اأم�سيات 

جذب  ال��ذى  بخيت  جمال  الكبري  العامية 

امل�سرى  اجل��ن��اح  اأم���ام  املعر�س  جمهور 

اأم�سيته  بخيت  ج��م��ال  ال�ساعر  وا�ستهل 

ال�سعرية باأغنية قال اإنها كانت اللقاء الأول 

وهى:  لطيفة  التون�سية  الفنانة  وبني  بينه 

البلدى«..  الورد  »تعرف تتكلم بلدى وت�سم 

ثم األقى ال�ساعر جمال بخيت عدة ق�سائد 

و»م�سحراتى  ال�سمل«  و«مل  تون�س«  »يا  هى 

»�سباك  بق�سيدة  الأم�سية  واختتم  العرب« 

النبى على باب اهلل«، وقد جتمع اجلمهور 

التون�سى لا�ستمتاع باأ�سعار بخيت وتفاعل 

معه و�سفقوا له طويا.  

من  خمتارات  كانت  الثانية  والأم�سية 

وال�ساعر  الناقد  األقاها  امل�سرى  ال�سعر 

داود  اإب��راه��ي��م  وال�ساعر  ب��دوى  د.حم��م��د 

وفتحى  عمر  وجيهان  الدنا�سورى  لأ�سامة 

عبداهلل ويا�سر عبداللطيف وحلمى �سامل، 

اأما الأم�سية الثالثة التى اختتم بها الربنامج 

الثقافى فقد تعانق فيها ال�سعر امل�سرى مع 

�سعراء  فيها  �سارك  حيث  التون�سى  ال�سعر 

الأم�سية  وا�ستهل  تون�س  وم��ن  م�سر  م��ن 

بدوى  د.حممد  امل�سرى  والناقد  ال�ساعر 

و»اللج«،  م��ت��اأخ��ر«،  »ل��ق��اء  ق�سائد  بثاث 

و»حاجة«، ومن م�سر اأي�سا �سارك ال�ساعر 

ق�سائد  جمموعة  قراأ  الذى  داود  اإبراهيم 

و»احلرارة«،  مربكة«،  »ام��راأة  هى  �سغرية 

عميق«،  و»ن����وم  م��ن�����س��ور«،  و»اإب���راه���ي���م 

�ساركت  تون�س  و»الأ�سياء اجلديدة«.. ومن 

ومن  ال�سابى  ف�سيلة  والروائية  ال�ساعرة 

الثقيلة«،  اجلرا�س  ذات  »اللياىل  موؤلفاتها 

وال�ساعر  وال��غ�����س��ب«،  الأر�����س  و»روائ�����ح 

�ساب من  تون�سى  �ساعر  �سفيان رجب وهو 

اجليل اجلديد وع�سو فى حركة »ن�س« فاز 

�سعرية  وله جمموعة  بالعديد من اجلوائز 

بعنوان »كالربتقالة«، و»فوق مائدة الفقري« 

جارتنا«،  »���س��ب��اك  منها  ق�سائد  واأل��ق��ى 

الأم�سية  واختتمت  اأ�سابعك«،  ت�سعل  »ملن 

جمال  التون�سى  ال�ساعر  األقاها  بق�سيدة 

�سامل بعنوان »تفتي�س«.
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اجلارى  دي�سمرب  مطلع  ي��ب��داأ 

للمجمع  ال�ستوى  الثقافى  املو�سم 

دوره  ل��ل��م��ج��م��ع  ل��ي��ع��ود  ال��ع��ل��م��ى 

يقوم  ال��ت��ى  التنويرية  ور���س��ال��ت��ه 

نابليون  اأي���ام  اإن�����س��ائ��ه  منذ  بها 

االنتهاء  ب��ع��د  وذل���ك  ب��ون��اب��رت، 

خلفية  على  الرتميم  عمليات  من 

الذى  التاريخى  املجمع  اح��رتاق 

اأ���س��ي��ب ب��اأ���س��رار ب��ال��غ��ة، خالل 

اأحداث جمل�س الوزراء فى 17 من 

دي�سمرب املا�سى.

وكان د. اإبراهيم بدران رئي�س 

املجمع العلمى امل�سرى، قد اأعلن 

العلمى  املجمع  ح��ول  ن��دوة  خ��الل 

اأن  ال�سارقة،  مبعر�س  امل�سرى 

احلالية  الفرتة  فى  ينفذ  املجمع 

عملية  ق��ادم��ة،  اأ�سهر  �ستة  ومل��دة 

ملقتنيات  وت��ام��ة  �ساملة  فهر�سة 

املجمع، مع اختيار العمالة املوؤهلة 

على  ق����ادرة  لت�سبح  وت��دري��ب��ه��ا 

اإىل  م�سرًيا  امل��رك��ز..  ف��ى  العمل 

دي�سمرب  بداية  مع  الن�ساط  عودة 

كارثة  على  عام  مرور  قبل  وذلك 

احرتاقه.

فى حني قال د.حممد ال�سرنوبى 

اأمني عام املجمع، اأن املجمع منذ 

الفرن�سية  احلملة  علماء  قام  اأن 

مب�سح كل �سرب فى م�سر وحولوه 

متكامل  علمى  م��رج��ع  اأه���م  اإىل 

ف��ى ت��اري��خ م�����س��ر، ف��ك��ان هناك 

عدد من هوؤالء العلماء اأ�سروا فى 

مغادرتها،  ورف�سوا  م�سر  ه��وى 

وبع�سهم  وتزوجوا  فيها،  وعا�سوا 

غري ديانته.. موؤكًدا اأن الكل عازم 

عهده،  ل�سابق  املجمع  ع��ودة  على 

وجتاوز اآثار الكارثة.

واأ�سار اإىل اأن ما قام به ال�سيخ 

القا�سمي،  حم��م��د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان 

حاكم ال�سارقة، ميثل لفتة كرمية 

املجمع  ب��ن��اء  ب��اإع��ادة  ق��ام  حيث 

ي����ب����داأ م�����س��م��م ال��رق�����س��ات 

املدب  ر���س��وان  التون�سى  والفنان 

�سبتمرب  وحتى  يناير  منت�سف  فى 

من  ع��دد  فى  فنية  جولة  ال��ق��ادم، 

يقدم  حيث  ال��ع��امل..  دول  م�سارح 

فى عدد من مدن �سوي�سرا وفرن�سا 

االأكرث  الفنية  عرو�سه  واإيطاليا 

���س��ه��رة، وه����ى: حت���ت اأق��دام��ه��م 

اجلنة، وعندما يرق�س العرب. 

املعهد  ر�سوان املدب تخرج فى 

العاىل للفن بتون�س، وعمل بالقطاع 

للم�سرح  ال��دوىل  باملعهد  التون�سى 

النقاد  ويعتربه   ،1996 ع��ام  منذ 

جمال  فى  التون�سى  ال�سباب  اأم��ل 

امل�سرح.

درا�سته  ليكمل  امل���دب  ���س��اف��ر 

مبدينة تولوز بفرن�سا، لكنه �سرعان 

جمال  فى  ليعمل  ل��ب��الده،  ع��اد  ما 

كبار  رعاية  حتت  التون�سى  امل�سرح 

اأمثال:  التون�سى  امل�سرح  خمرجى 

فا�سل اجلعايبي، وتوفيق اجلباىل 

مع  ت��ع��اون  كما  اإدري�����س..  وحممد 

املعا�سرين  الكتاب  من  جمموعة 

واحلكيم  فرن�سا  من  ناتا�سا  مثل 

عادل.

ال�سينما  جمال  فى  امل��دب  عمل 

م��ع امل��خ��رج ف��ري��د ب��و غ��دي��ر فى 

ال���وادى  ف��ى  �سيف  ه��م��ا:  فيلمني 

وحلفاويني.

ر�سوان  ب��داأ   2005 ع��ام  ومنذ 

ت�سميم  جم��ال  ف��ى  العمل  امل���دب 

ال��رق�����س��ات، ل��ي��ق��دم ع�����دًدا من 

كبرًيا،  اإقبااًل  القت  التى  العرو�س 

عام  �سريق�س  ما  �سخ�س  ومنها 

فى  �����ا  دوًيّ اأح����دث  وال����ذى   2008

تون�س  فى  �سواء  الفنية  االأو���س��اط 

اأوفرن�سا.

اهتمامه  بداأ  الوقت  ذلك  ومنذ 

التاأثري  ف��ى  ودوره  ال��رق�����س  بفن 

حيث  املدنية،  اجلماعات  وتغيري 

ب��ن��ج��اح ف��ى ور����س العمل  ���س��ارك 

اخل��ا���س��ة ب��ال��ت��وع��ي��ة م���ن خ��الل  

قطاع  مع  فعمل  املعا�سر،  الرق�س 

اأ�سود، ومل  يوم  اح��رتق فى  ال��ذى 

يكتف بذلك بل تربع باأربعة اآالف 

عنوان من مقتنياته اخلا�سة من 

والكتب  واملخطوطات  اخل��رائ��ط 

ال���ن���ادرة، ل��ت��ك��ون ���س��م��ن اأروق����ة 

باأن  اإدراًك����ا منه  وذل��ك  امل��رك��ز، 

ولكنه  مبنى  جم��رد  لي�س  امل��رك��ز 

ا جوهر وفحوى وم�سمون. اأي�سً

عمليات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

اأ�سهر  ثالثة  ا�ستغرقت  الرتميم 

بفاعلية  فيها  و���س��اه��م��ت  ف��ق��ط 

للقوات  التابعة  الهند�سية  الهيئة 

امل�سلحة امل�سرية.

واأعادت عملية الرتميم ال�سكل 

ال��ع��ام وال��ط��اب��ع امل��ع��م��ارى املميز 

يقع  ال��ذى  العلمى  املجمع  ملبنى 

على تخوم ميدان التحرير. لكنها 

ما  ا�ستعادة  بالطبع  ت�ستطع  مل 

خمطوطات  م��ن  احل��ري��ق  دم���ره 

الأكرث  ترجع  تراثية  وكتب  ن��ادرة 

م��ن م��ائ��ت��ى ع���ام، وغ��ال��ب��ي��ة هذه 

احلملة  فرتة  يتناول  املخطوطات 

الفرن�سية على م�سر اأواخر القرن 

ال�سابع ع�سر.

بقرار  اأن�سئ  قد  املجمع  وك��ان 

على  الفرن�سية  احلملة  قائد  من 

عام  فى  بونابرت  نابليون  م�سر 

للبعثات  م���ق���ًرا  ل��ي��ك��ون   1798

التى  للحملة  امل�ساحبة  العلمية 

رحيل  بعد  حتى  العمل  وا���س��ل��ت 

احلملة الإجناز درة مقتنيات هذا 

املجمع.

ويعد كتاب و�سف م�سر، الذى 

الفرن�سية  احلملة  علماء  به  وث��ق 

تلك  فى  م�سر  فى  احلياة  اأوج��ه 

ال��ف��رتة وم���ا حت��وي��ه م��ن ث���روات 

طبيعية وعادات وتقاليد، من اأهم 

التغلب  مقتنيات املجمع.. وقد مت 

و�سف  ك��ت��اب  ف��ق��دان  اأزم���ة  على 

توفري  التاريخى من خالل  م�سر 

ن�سخ ورقية من الكتاب فى م�سروع 

مكتبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  مت  ���س��خ��م 

الثقافى  وامل��رك��ز  االإ���س��ك��ن��دري��ة 

والوثائق  الكتب  ودار  الفرن�سى 

القومية.

تون�سالقاهرة

املجمع العلمى يعود 

للحياة

»املدب« 

فى جولة فنية عاملية

 املجمع العلمى بعد ترميمه

ر�سوان املدب فى عر�ص �سخ�ص ما �سريق�ص

 م�سمم الرق�سات التون�سى ر�سوان املدب
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ج��م��ه��ورى وا����س���ع، مب���ا ف���ى ذلك 

االأولوية  ذات  املناطق  ال�سباب من 

كبار  وح��ت��ى  وال��ن�����س��اء،  للتعليم، 

ال�سن.

عر�س  اأول  ق��دم   2010 وع���ام 

عليه،  نحن  م��ا  ب��ع��ن��وان:  جماعى 

ع��ل��ى خمتلف  ت��ق��دمي��ه  وال����ذى مت 

مبدن  الثقافية  امل��راك��ز  م�����س��ارح 

ع�سًوا  بعدها  لي�سبح  فرن�سا.. 

104 الفنية،  م�سارًكا فى جمموعة 

الدول  من  عديد  فى  جولة  وي��ب��داأ 

يقدم  حيث  ب��ريوت  منها  العربية 

عرو�سه الفنية ال�سهرية واملرتبطة 

بروايات لكَتّاب معا�سرين من اأهل 

بلده.

دعاه   ،2012 ع��ام  ف��ى  واأخ���رًيا 

األك�سندر  وفورنييه  بيليه  ماتيا�س 

»لدينا  ثنائية  رق�سة  لت�سميم 

���س��ت��ع��ر���س �سمن  وال��ت��ى  ح����دود« 

يناير  فى  تبداأ  التى  الفنية  جولته 

. 2013

منت�سف  اجلابون  دول��ة  اأحيت 

نوفمرب ذكرى وفاة الروائية اأجنيل 

اجلابون..  من  روائية  اأول  راويرى 

ال�سعر  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة  ووف����ًق����ا 

»اأول  هى  اأجنيل  ف��اإن  االأف��ري��ق��ى، 

اجلابون«،  فى  رواي��ة  كتبت  ام��راأة 

وقد رحلت فى اخلام�س ع�سر من 

نوفمرب عام 2010، عن عمر يناهز 

ال�56 عاًما، فى باري�س حيث كانت 

ثمانينيات  منت�سف  منذ  تعي�س 

القرن املا�سى.

اجلابونية  الروائية  كتبت  وق��د 

»الوجنا«،  هى  كتب  ثالثة  الراحلة 

و�سراخ  و»غ�سب  املفرتق«،  و»عند 

والتى  اأعمالها  اآخ��ر  وه��ى  ن�ساء«، 

حققت بها �سهرة مدوية.

بداية  ف��ى  اأجن��ي��ل  عملت  وق���د 

ح��ي��ات��ه��ا ف���ى جم���ال ال��ت��م��ث��ي��ل ثم 

عمل  اأول  و�سدر  للكتابة،  توجهت 

جورج  ابنة  وه��ى  ع����ام1983،  لها 

ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  راوي����ري، 

رفيق  ك����ان  وال������ذى  اجل����اب����وين، 

بوجنو  عمر  اجلابون  رئي�س  درب 

اأوندميبا.

وتتميز اأعمالها القليلة بقدرتها 

معاناة  عن  التعبري  على  الفائقة 

تعبرًيا  وتقدم  اأفريقيا،  فى  امل��راأة 

وال�سقاء  البوؤ�س  حياة  عن  �سادًقا 

الذى تعانى منها املراأة فى اأفريقيا 

باأ�سلوب �ساعرى �سارخ وقوى. 

الرتكية  ماالتيا  مدينة  �سهدت 

اإىل   8 من  الفرتة  فى  التاريخية، 

مهرجان  اأول  املا�سى  نوفمرب   15

�سينمائى دوىل مب�ساركة مائة فيلم 

الوثائقية،  االأف���الم  ب��ني  مة  مق�َسّ

واالأفالم الق�سرية.. وكان لالأفالم 

الطويلة ن�سيب االأ�سد فى امل�ساركة 

روائًيا  فيلًما   65 عددها  بلغ  حيث 

ع�سر  اث��ن��ا  منها  تناف�س  ط��وي��اًل، 

ف��ي��ل��ًم��ا ع��ل��ى اجل����ائ����زة ال��ك��ربى 

»امل�سم�س الذهبى«. 

املهرجان  ف��ى  للنظر  ال��الف��ت 

االإيرانية  امل�ساركة  تلك  الرتكى،  

الكثيفة، بدًءا من اختيار املخرجة 

جلنة  فى  ع�سًوا  ميالنى«  »تهمينة 

التحكيم.. ف�ساًل عن عدد االأفالم 

يقارب  وال��ذى  امل�ساركة  االإيرانية 

ع�سرة اأفالم منها خم�سة للمخرجة 

ام��راأت��ان،  ه��ى:  نف�سها،  ميالنى 

والن�سف اخلفى، والفعل اخلام�س، 

من  وواح����د  احل�����س��اب،  وت�سفية 

اللغة  اإىل  مدبلجة  وكلها  اث��ن��ني، 

الرتكية، ويبدو اأن اخلالف ال�سديد 

االأزمة  حول  ال�سيا�سى  املوقف  فى 

بني  الفنى  للود  يف�سد  مل  ال�سورية 

تركيا واإيران ق�سية.

من املعروف عن املخرجة وكاتبة 

ال�سيناريو تهمينة ميالنى مواقفها 

املنا�سرة للق�سية الفل�سطينية حتى 

حتكيم  جلنة  م��ن  ان�سحبت  اإن��ه��ا 

الدوىل  ال�سينمائى  »كوا«  مهرجان 

فى الهند ب�سبب م�ساركة �سينمائى 

�سهيونى فيه.

الباليه  ه��و  ���س��ن��دري��ال  ب��ال��ي��ه 

الرو�سى  ل��ل��م��و���س��ي��ق��ار  االأ���س��ه��ر 

االأكرث  احلكاية  وه��ى  بروكفيف، 

ارت��ب��اًط��ا ب���اأذه���ان االأط���ف���ال فى 

اجلميلة  �سندريال  باأ�سره،  العامل 

اأحدث  يرتديان  احلائر  واأمريها 

خ��ط��وط م��و���س��ة ال��ق��رن احل���ادى 

والع�سرين، على م�سرح كيندى فى 

افتتاح مو�سم 2013. 

توؤدى فرقة بطر�سربج الرو�سية 

معا�سرة،  بكريوجرافيا  للباليه 

ول��ي�����س��ت امل��الب�����س وح���ده���ا هى 

ل �سدمة  احلديثة، االأمر الذى �سَكّ

يقول  حيث  االأمريكى..  للجمهور 

ابتاع  »ج��ئ��ت  امل�����س��اه��دي��ن  اأح����د 

عدلت  لكنى  واأم��ى  البنى  تذكرة 

عن ذلك، الأن ما راأيته هو �سورة 

ملا فى ذهن طفلى  خمالفة متاًما 

عن  تلك احلكاية الكال�سيكية«.

األك�سى  ج��راف��ى  ال��ك��ريي��و  ام��ا 

هناك  »اأن  فيقول:  رامتان�سكى 

ُتفَتح  عندما  املفاجاآت  من  الكثري 

مالب�س  ف��ى  ا  خ�سو�سً ال�ستائر 

فاإن  كذلك  وبناتها،  االأب  زوج��ة 

للكحول،  مدمًنا  م  ُي��ق��َدّ هنا  االأب 

تعود  و����س���رتة  ع�����س��ب��ى  ب�������اأداء 

لع�سرينيات القرن املا�سى«.

بو�ست  الو�سنطن  ن��اق��دة  اأم���ا 

هذا  »اإن  فقالت:  كوفمان  �سارة 

اأى  ابنة  �سندريال  يجعل  التناول 

راديكاىل  تناول  اإن��ه  ��ا..  م��َنّ واح��د 

مثري  الباليه  كال�سيكى،  لباليه 

الراق�سني  ق���درات  لكن  للجدل 

مذهلة«. 

اتفاقية  اإطار  العر�س فى  ياأتى 

العريق،  مارين�سكى  م�سرح  ب��ني 

ومركز كيندى االأمريكى حيث يتم 

الرو�سية  العرو�س  اأف�سل  تقدمي 

���س��ن��وًي��ا ع��ل��ى م�����س��ارح ال��والي��ات 

�سُيعَر�س  ال��ع��ام  وه��ذا  امل��ت��ح��دة، 

»اجلمال النائم« و»بحرية البجع«.

ليبرفيل

ماالتيا 

وا�سنطن 

ذكرى رحيل

 اأجنيل راويرى

ما تفرقه ال�سيا�سة 

جتمعه ال�سينما

�سندريال..

 معاجلة راديكالية 

  اأجنيل راويرى

املخرجة الإيرانية تهمينا ميالتى

 غالف اآخر اأعمال الروائية 

اأجنيل راويرى من اجلابون
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ت�سهد فرن�سا هذه االأيام املهرجان 

االأفريقية«  »الري�سة  الكبري  الثقافى 

الذى يختتم فعالياته نهاية دي�سمرب 

االأفريقى  امل��ه��رج��ان  وه��و  اجل���ارى 

اأندرا  قرية  فى  عام  كل  يعقد  الذى 

الفرن�سية،  امل��دن  من  وع��دد  ول��وار 

العام  هذا  مهرجان  �سرف  و�سيف 

من  رحمانينا  ل��وك  ج��ان  ال��ك��ات��ب 

مدغ�سقر.

ال�ساد�سة  دورت���ه  ف��ى  املهرجان 

التى بداأت منت�سف نوفمرب يحاول 

حمبى  جتميع  فعالياته  خ��الل  م��ن 

ف���ى خمتلف  وال��ع��ام��ل��ني  ال��ث��ق��اف��ة 

م���ن خمتلف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اجل���وان���ب 

اجل��ن�����س��ي��ات وامل���ن���ت���م���ني ل���ل���دول 

الفرانكوفونية االأفريقية حتت هدف 

واحد وروؤية واحدة رغم االختالفات 

توؤثر فى  واالنتماءات التى كثرًيا ما 

كتابات واأفكار هوؤالء املبدعني.

متنوعة  فعاليات  املهرجان  ي�سم 

م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال���ن���دوات وال��ل��ق��اءات 

والفنية  امل�����س��رح��ي��ة  وال���ع���رو����س 

احلوارات  عن  ف�ساًل  والت�سكيلية، 

املفتوحة فى مناق�سات حية، يجتمع 

الفرانكوفونية  مبدعى  خرية  فيها 

من كَتّاب وموؤرخني ونقاد ور�سامني 

ونحاتني وممثلني وملحنني ومغنيني 

اجلوانب  خمتلف  ف��ى  وغ��ريه��م.. 

الثقافية املعروفة. 

من  االأول  االأ���س��ب��وع  �سهد  وق���د 

املهرجان اإقامة معر�س فن ت�سكيلى 

برعاية  االأ���س��ب��ان��ي��ة،  ال��ف��ن��ون  ع��ن 

بايو والر�سام �سليمان  النحات ودى 

معر�س  اإق��ام��ة  ع��ن  ف�ساًل  ب���اري، 

الأح����دث امل��وؤل��ف��ات االأ���س��ب��ان��ي��ة من 

وروايات  وق�س�س  ومرتجمات  كتب 

واأعمال م�سرحية.

ي���ق���ام ه�����ذا امل���ه���رج���ان حتت 

التجمعات  رع��اي��ة  موؤ�س�سة  رع��اي��ة 

معظم  ويقدم  االأفريقية..  الثقافية 

العادى،  للجمهور  جماًنا  فعالياته 

خا�سة  لفعاليات  تنظيمه  بجانب 

ا  اأي�سً يقدم  كما  املدار�س..  لطالب 

باري�س

الري�سة االأفريقية 

اآخر دي�سمرب

  جان لوك �سيف �سرف مهرجان 

الري�سة من مدغ�سقر

 ال�ساعرة ال�سورية مرام امل�سرى

 غالف درا�سة مرام امل�سرى عن ال�سعر

االأدبية  التعبريات  حول  اجتماعات 

الناطقة  االأفريقية  للدول  والفنية 

بالفرن�سية.

�سرف  �سيف  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

من  رحمانينا  ل��وك  ج��ان  املهرجان 

وهو   ، مدغ�سقر  كتاب  اأب���رز  اأح��د 

 ،1967 مواليد  من  رواي���ات،  كاتب 

منها  االأع��م��ال  م��ن  العديد  وميلك 

القت  التى  والرئي�س،  النبى  رواي��ة 

بجانب  ع��امل��ًي��ا..  م���دوًي���ا  جن��اًح��ا 

اجلوائز  من  العديد  على  ح�سوله 

عن   1994 و   1984 ع���ام  االأدب���ي���ة 

كتابته  عن  ف�ساًل  اأعماله،  جممل 

اأ�سهر  بني  من  وال�سينما،  للم�سرح 

كتاباته: اأحالم فى الكفن، ودرا�سة 

عن حالة التمرد التى �سهدتها بالده 

واآخرها  النور،  بعنوان   1948 عام 

عام 2008 ديوان جتميع ل�سعر بلده 

نف�س  ف��ى  »ذا«  ورواي���ة  مدغ�سقر، 

العام.

مرام امل�سرى ودرا�سة جديدة 

عن ال�ساعرات العربيات
ال�سورية  لل�ساعرة  موؤخًرا  �سدر 

دى  »ت��ون  دار  عن  امل�سرى  م��رام 

الفرن�سية  باللغة  درا�سة  �سرييز« 

عن جمموعة خمتارة من �ساعرات 

���س��رية ذاتية  ت��ق��دمي  م��ع  ال��ع��رب 

ال�سعر  م��ن  واأم��ث��ل��ة  ب��دق��ة  حمققة 

وتكوينها  يقدم كل �سخ�سية  الذى 

ال�سعرى، كما ت�ستعر�س مقتطفات 

بيئة  ع��ن   ّ ي��ع��ربِّ ال���ذى  ال�سعر  م��ن 

وع�سر كل �ساعرة.

وت�����س��ت��ع��ر���س ال�������س���اع���رة فى 

الع�سر  م��ن  �ساعرات  درا�ستها، 

و�سعرها  اخل��ن�����س��اء  م��ث��ل  ال��ق��دمي 

امل�ستكفى  بنت  ووالدة  اأخيها،  عن 

كتبت  وال��ت��ى  االأندل�سية  االأم���رية 

ورابعة  زي�����دون،  اب���ن  م��ع  ���س��ع��ًرا 

العدوية و�سعرها فى حب اهلل .

من  جمموعة  العمل  يقدم  كما 

ومنهن،  الع�سرين  القرن  �ساعرات 

العراق، وفدوى  نازك املالئكة من 

وكولييت  فل�سطني،  م��ن  ط��وق��ان 

خورى وغادة ال�سمان ب�سوريا.

بتناولها  الدرا�سة  اأهمية  وتاأتى 

ال�سادق حلياة ال�ساعرات بطريقة 

وا�سحة، تثري كثرًيا من الت�ساوؤالت 

عن دور هوؤالء املبدعات فى وقتهن 

يعطى  ك���ان ال  ال���ذى  وع�����س��ره��ن 

للمراأة مكانتها احلقيقية.

ال�ساعرة  اأن  ال��ن��ق��اد  وي����رى 

الدرا�سة  فى  تتميز  اأن  ا�ستطاعت 

ملجموعة  اخ��ت��ي��اره��ا  ن��اح��ي��ة  م��ن 

مميزة من ال�ساعرات، ومن ناحية 

ترجمة حتمل  للقارئ  تقدم  اأخرى 

وال  تدر�سها  ال��ت��ى  ال�ساعرة  روح 

عن  التعبريية  قدراتها  فيها  تفقد 

مو�سوعات الق�سائد.

ك���م���ا ت����ق����دم جم���م���وع���ة من 

ومنهن  احل��دي��ث��ات  ال�����س��اع��رات 

ه��ن��ادى زرق���ا م��ن ���س��وري��ا، وليلى 

لتحقق  ال��ب��ح��ري��ن،  م���ن  ال�����س��ي��د 

متكاملة  ر�سد  حم��اول��ة  ال��درا���س��ة 

اجلوانب.

الالذقية،  ابنة  امل�سرى  م��رام 

تعي�س ك�ساعرة وكاتبة �سورية  فى 

ن�سرت    ..1982 عام  منذ  فرن�سا 

لها ثالث جمموعات �سعرية باللغة 

اإىل  ق�سائدها  وترجمت  العربية، 

العديد من اللغات، منها الفرن�سية 

واالأ���س��ب��ان��ي��ة.. و ف���از دي��وان��ه��ا - 

بي�ساء  بالطة  على  حمراء  ك��رزة 

اإبداع  الأف�سل  اأدوني�س  بجائزة   -

عربى لعام 1997.

وت�����ع�����رف م��������رام امل�������س���رى 

بح�سا�سيتها الوا�سحة فى اأ�سعارها 

احلديثة  ب��امل��ف��ردات  ترتبط  التى 

ت�سطدم  والتى  الطاغية  واأنوثتها 

العربية  واالأع�������راف  ب��ال��ت��ق��ال��ي��د 

ال  باأنها  ال�ساعرة   وت��رى  القدمية 

اإىل  �سحًبا  وت�سدها  ت�سربها  تزال 

الوراء رغم هروبها اإىل الغرب فى 

اأح�سان عا�سمة الثقافة والنور.

 بو�سرت املهرجان
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بعنوان  جت��ري��دي��ة  ل��وح��ة  ح��ق��ق��ت 

الكبري  االأمل��ان��ى  للفنان   ،)4-809(

قيا�سًيا جديًدا  رقًما  جريهارد ريخرت 

الأعلى �سعر فى مزاد لعمل فنى لفنان 

حّي.

�سوذبى  م�������زادات  دار  وق���ال���ت 

بيعت  ال��ل��وح��ة  اأن  ب��ل��ن��دن:  ال�����س��ه��رية 

اأمريكي،  دوالر  مليون   34.2 مببلغ 

الرقم  ح��ط��م��ت  ق���د  ت��ك��ون  وب���ه���ذا، 

عام  ف��ى  امل�سجل  ال�سابق  القيا�سى 

للوحة  دوالر  مليون   28.6 وهو   2010

دار  فى  جون  جا�سرب  للفنان  »الَعَلم« 

مزادات كري�ستيز فى نيويورك. كانت 

لوحة  اأن  اإىل  ذهبت  ق��د  التقديرات 

مليون   14 ب��ني  م��ا  �ستحقق  ري��خ��رت 

دوالر و19 مليوًنا، اإال اأنها بيعت مل�سرت 

بدء  م��ن  دق��ائ��ق  خم�س  بعد  جم��ه��ول 

الت�سفيق  من  موجة  اأث��ار  امل��زاد مما 

والده�سة بني احل�سور.

من  واح��دة   )4-809( لوحة  وتعد 

من  م�ستوحاة  ل��وح��ات  جمموعة  ب��ني 

الروك  ومغنى  اجليتار  عازف  اأحل��ان 

وفيها  ك��الب��ت��ون،  اإري����ك  االإجن��ل��ي��زى 

االأحمر  م��ن  الزيتية  االأل���وان  تختلط 

واالأ�سفر واالأ�سود على القما�س. 

اأهم  اأحد  ريخرت  اأن  بالذكر  جدير 

لكنه  العامل  فى  املعا�سرين  الفنانني 

لو�سائل  الظهور  ن��ادر  ب��اأن��ه  م��ع��روف 

االإعالم ويثري الكثري من اجلدل حني 

ارتفعت �سعبيته مع كرب  راأيه..  يعطى 

االأ�سهر  الرواية  الكنز«  »جزيرة 

لوي�س  روب��رت  اال�سكتلندى  للكاتب 

للمرة  حالًيا  ي��ج��رى  �ستيفن�سون، 

ن�سخة  ع��ر���س  مو�سكو  ف��ى  االأوىل 

م�ستوحاة  االأبعاد  ثالثية  م�سرحية 

من الرواية ال�سهرية.

الن�سخة اجلديدة مو�سيقية جتمع 

بني �سور الفيديو والديكور امل�سرحى 

والتكنولوجيا ثالثية االأبعاد، ليتحول 

ن  ّ ميكِّ حقيقى  ع���امل  اإىل  امل�����س��رح 

من  االأط��ف��ال  خا�سة  امل�ساهدين 

املغامرات  ومعاي�سة  الق�سة  تلم�س 

ال�سيقة، املتناثرة فى ثنايا الرواية، 

وقد ا�ستغرق االإعداد للم�سروع ثالثة 

باكوف،  األيك�سى  به  وق��ام  اأع���وام، 

نقل  ا�ستطاع  م�سرحى  ممثل  وه��و 

موؤلفها،  كتبها  كما  الرواية  اأحداث 

الرو�سية،  الن�سخة  حالًيا  وتعر�س 

االإجنليزية  الن�سخة  �ستقدم  بينما 

ف��ى مدينة  ال���ق���ادم  ال��ع��ام  اأوائ�����ل 

لوي�س  روبرت  راأ�س  م�سقط  اأدن��ربج 

�ستيفن�سون.

اأحداث الرواية  ا�ستوحى الكاتب 

 1883 ع��ام  م��رة  الأول  ن�سرت  التى 

وكانت  م��دف��ون«..  كنز  »حكاية  من 

ال��ف��ك��رة وال��ه��دف م��ن ورائ��ه��ا هو 

ابن  بت�سلية  �ستيفن�سون  يقوم  اأن 

فى  حلقات  على  ون�سرت  زوج��ت��ه، 

جملة االأط��ف��ال »ي���اجن ف���وك« حتت 

ا�سم »طاهى البحر« لكنها مل حتقق 

واأعيد طبعها حتت  املتوقع،  النجاح 

ا�سم »جزيرة الكنز« وحققت �سهرة 

عاملية مازالت حتى يومنا هذا. 

املهرجان الدوىل 

الرابع الآلة الت�سيللو
»الكمان  البع�س  عليها  يطلق 

اجلهري«.. هذه االآلة الوترية البديعة 

االأر�س  اإىل  ت�ستند  التى  »الت�سيللو« 

ركبتّى  بني  وتهجع  الكبري  بحجمها 

تخطئها  ال  حميمية  ف��ى  ال��ع��ازف 

العني. 

نوعه  من  فريد  ثقافى  حدث  فى 

ت�سايكوف�سكى،  قاعة  ف��ى  انطلقت 

الرابع  ال��دوىل  املهرجان  فعاليات 

ملو�سيقى الت�سيللو الذى ا�ستمر حتى 

نهاية نوفمرب املا�سى بهدف جتذير 

حب مو�سيقى الوتريات ب�سفة عامة، 

نفو�س  فى  خا�سة  ب�سفة  والت�سيللو 

فئة اأو�سع من اجلمهور العادى.. وهو 

اجلارى  املو�سم  اأح���داث  اأه��م  اأح��د 

للحياة الثقافية الرو�سية.

فى  �ساركوا  ال��ذي��ن  املو�سيقيون 

املهرجان هم من �سباب املو�سيقيني 

ب��رن��اجًم��ا ي�سم  ي��ق��دم��ون  ال���ذي���ن 

جمموعة من اأرقى واأ�سهر املعزوفات 

الكال�سيكيني  امل���وؤل���ف���ني  ل��ك��ب��ار 

ي��ت�����س��دره��م ب��ال��ط��ب��ع ال���رو����س���ى 

و�سوبرت،  وبرامز،  ت�سايكوف�سكى، 

الكال�سيكية،  املو�سيقى  جانب  واإىل 

م�سروعان  امل��ه��رج��ان  ف��ى  ت��واج��د 

بعنوان  االأول  جتريبيان،  مو�سيقيان 

ال��ب��اروك«، فيما  ال��روك وحتى  »من 

حمل الثانى عنوان »ق�سة قتل واحد« 

ال�ساعر  ق�سيدة  ب��ني  يجمع  وه���و 

و�سوناتة  بروو�سكى  يو�سف  الرو�سى 

األفريد �سنيتكى للت�سيللو.

لندن

مو�سكو

لوحة فنان اأملانى 

ت�سجل رقًما قيا�سًيا 

جديًدا

»جزيرة الكنز« فى 

م�سرحية ثالثية االأبعاد
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اآلة الت�سيللو

لوحة جتريدية للفنان الأملانى جريهارد رخرت.

جزيرة الكنز

كان  اأن  بعد  قليلة  �سنوات  منذ  �سنه 

ارتفعت  كما  �سبابه،  مغموًرا فى فرتة 

اأ�سعار لوحاته ب�سكل كبري.

التى  كالبتون،  باتريك  اإري��ك  اأم��ا 

فهو  ع��زف��ه،  م��ن  ال��ل��وح��ة  ا�ستوحيت 

عازف بلوز وروك ومغنى وكاتب اأغانى 

النقاد  ق��ب��ل  م��ن  وي��ع��ت��رب  اإجن��ل��ي��زى، 

عازفى  اأك��رث  من  واح���ًدا  واجلماهري 

االإطالق،  وتاأثرًيا على  اأهمية  اجليتار 

فى  �ستون  رولينج  جملة  �سنفته  وق��د 

 100 اأعظم  قائمة  فى  الرابعة  املرتبة 

واملرتبة  التاريخ،  فى  للجيتار  ع��ازف 

الأعظم  »اخل��ال��دون«  قائمة  على   53

100 فنان فى التاريخ.
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كاريكاتري – ريك مكى – �أمريكا

كاريكاتري – ديف براون – اإجنلرتا
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الأمريكية  الرئا�سة  انتخابات  كله  العامل  تابع 

فاأمريكا  ال��ع��امل..  لرئي�س  انتخابات  باعتبارها 

ر�سامى  فاإن  ولذا  العامل..  فى  مكان  كل  فى  اأنفها 

تعليقاتهم  لهم  ك��ان  كله  ال��ع��امل  ف��ى  الكاريكاتري 

فى  غاية  معركة  بعد  جاء  الذى  النجاح  هذا  على 

ال�سرا�سة .. نر�سد بع�سه.

الذى  – اإجنلرتا:  براون  – ديف  • كاريكاتري 
يظهر مدى �سرا�سة املعركة بني باراك ورومنى.

والذى  – اأمريكا:  مكى  – ريك  •  كاريكاتري 
فرتة  فى  باأمريكا  حلق  ال��ذى  الدمار  مدى  يظهر 

ووا�سح  الثانية  فى  �سيتابعه  وال��ذى  الأوىل  ب��اراك 

اأنه  اأى  اجلمهورى،  احل��زب  من  الر�سام  ه��ذا  اأن 

�سد اأوباما من البداية.

الر�سم فقط  – النم�سا:  – بيرت  •  كاريكاتري 
 – – ب��اراك  فهو  فلي�ست لمعة  الفكرة  اأما  جميل 

الثانية  الفرتة  وهو  جديد  ل�سيجار  مدخن  جمرد 

الفرتة  ه��و  �سيجار  عقب  اأو  �سيجار  م��ن  ي�سعله 

الأوىل.

اأفريقيا:  جنوب   – زاب��ريو   – كاريكاتري    •
وفيه اأوباما وزوجته يتعانقان بعد الفوز ويقول لها 

هنحتفظ  اإحنا  حبيبتى..  يا  »اأي��وة  يطمئنها:  كى 

ببيتنا )البيت الأبي�س(«.

كاريكاتري  كندا:   – ماكاى   – كاريكاتري   •
الفائز  ولكن  روم��ن��ى..  اأ�سقط  وق��د  اأوب��ام��ا  يظهر 

ينتظره وح�س �سخم هو الأزمة القت�سادية.  

�أوباما رئي�ًسا لفرتة ثانية

كاريكاتري – ماكاى – كندا

كاريكاتري – بيرت – �لنم�سا

كاريكاتري – ز�بريو – جنوب اأفريقيا
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فى ذلك العام 1992:

كنا قد اأدينا عمرة احلج، وعدنا من مكة املكرمة اإىل جدة، حيث هناك الفندق الذى ن�سكن به.

الوقت بعد الغروب.

 زوجتى وابنتى �سعدتا اإىل الغرفة.

الزجنى  امل��واط��ن  م��ع  الأخ�����س��ر،  ال�ساى  م��ن  ح��ول كوبني  الفندق، على موعد  ف��ى �سالة  اأن��ا  وبقيت   

الأمريكى امل�سلم »ب�سارة مراد �سياء الدين«، رجٌل فى الثانية واخلم�سني.. �سمُح الوجه، مبت�سُم العينني، 

ا ومو�سولاً بكل هذا الفي�ض من ماليني  �سعيٌد، ومبهوٌر، ومفعٌم بالر�سا، و�سفاء الإميان، لكونه مل�سوماً

امل�سلمني القادمني من فجاج الأر�ض، يوؤدى معهم فري�سة احلج لأول مرة.

كان يحدثنى عن تاأثره املبكر باأ�سهر زعيمني من امل�سلمني الأمريكيني، املناه�سني للعن�سرية، وهما:

ب�»مالكوم اإك�ض«. املعروف  ال�ساباز  مالك  • احلاج 
اإىل  بالدعوة  العن�سرية،  مناه�سة  مزجا  اأنهما  وكيف  �سيكاغو..  فى  امل�سلمني  زعيم  حممد  • األيجا 

الإ�سالم، الذى تناه�ض عقيدته كل تفرقة اأ�سا�سها اللون، اأو اجلن�ض اأو الدين.

فلما و�سل الرجل فى حديثه اإىل واقعة اغتيال »مالكوم اإك�ض« فى عام  1965، تناهى اإىل اأذنى �سوت 

مذيع ن�سرة الأخبار فى التليفزيون، يبث خرب اغتيال الدكتور فرج فودة!!

كان الزميالن الراحالن: اأحمد عبا�ض �سالح، واأني�ض من�سور، يجل�سان اإىل مائدة جماورة، وقد انفرد 

ب�سديقنا  ا عن م�سر،  بعيداً �سنواتها  التى طالت  الغربة  �سجون عن  بالآخر فى حديث ذى  كال منهما 

عزيز اأحمد، بني بغداد ولندن! فلما �سدمنا اخلرب املباغت باغتيال واحد من اأ�سدقائنا النابغني، تالقت 

اأعيننا فى وجوم الإح�سا�ض الفظيع بهول اجلرمية الب�سعة، التى تف�سى اإىل ت�سفية عقل وهبه اهلل نعمة 

الإبداع بالفكر امل�ستنري!!

 • • •
ثى الزجنى الذى ل يتحدث اللغة العربية، وقد اأدرك من �سحنة الوجوم التى بدت على وجوهنا،  حمٍدّ

ا عن تطفل ال�سوؤال: ا لبد قد حدث، بادرنى معتذراً ا ج�سيماً اأن اأمراً

امل�سكلة؟ هى  • ما 
وكاأمنا األقى بى الرجل – دون ق�سد – بال�سوؤال، فى بئر من احلرية. اإذ اأننى �سعرت فى هذه اللحظة، اأن 

ا ومو�سولاً  امل�سكلة احلقيقية، هى فيما ينبغى اأن اأطلع عليه هذا الأمريكى امل�سلم املبتهج بكونه مل�سوماً

مباليني امل�سلمني، فى رحاب الأرا�سى املقد�سة، لأول مرة!

ا، ل ل�سبب، اإَلّ اأننا نفكر، وجنتهد،  هم بع�سَ هل اأقول له اإننا نحن امل�سلمني – من بيننا – من يقِتّل بع�سُ

ونطرح اأفكارنا واجتهاداتنا للحوار، واإبداء الراأى، و�سماع الراأى الآخر؟

هل اأقول له اإن بع�ض املتاأ�سلمني – واإن هم اأقلية – اأ�سابتهم حمنة انف�سام العقل اجلمعى فى اأب�سع 

�سراع بني اإبداء الراأى بالكلمة.. واإبداء الرد بطلقات الر�سا�ض؟! 

اأو  – غافلني  امل�سلمة، �سراذم، ل هم لأفرادها  امل�سلمني فى عقر املجتمعات  اإن من بني  اأق��ول له  هل 

مّنومني – اإَلّ اأن يقدموا الدليل املغر�ض لأعداء الإ�سالم، واملرتب�سني به من خارجه، على اأن الإ�سالم 

مل يبلغ �سن الر�سد بعد اأربعة ع�سر قرناًا من الزمان، واأنه مازال مو�سع جدل، و�سراع، و�سدام، وتناحر، 

واقتتال بني اأهله، وذويه، وع�سريته؟!

اأفقت من ت�ساوؤلتى، على �سوت اأحمد عبا�ض �سالح، يقرتح اأن ن�سعد معه اإىل غرفته، لكى نتحرى – 

ا مرة  بالتليفون – تفا�سيل اخلرب من القاهرة.. بينما حمدثى ينه�ض م�ستاأذناًا فى الن�سراف.. معتذراً

اأخرى من تطفل ال�سوؤال!

املشكلة احلقيقية

بقلم:

عبد القادر حميدة
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