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املواضيع املنشورة ال تعرب بالرضورة عن رأي الوزارة أو إدارة التحرير.

ال تؤخذ بع� االعتبار املساه�ت التي سبق إصدارها فـي نرشيات أخرى.

يشرتط أن يكون عدد كل�ت املقال فـي حدود 2500 كلمة. 

ترسل املواد املرتجمة مصحوبة بنصها االصيل املنقولة عنه.
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املواد املرسلـة إىل املجلـة التعاد إىل أصحابها نشـرت أم ° تنشـر.

يـرجـى من السادة الكّتاب املساهميـن فـي كل عدد من أعداد املجلـة إرسال صورة شـمسية 
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مع ذكر اإلسم واللقب ورقـم بطاقـة التعريف الوطنية والحساب الجاري وعدد املجلـة املتضمنة 
للمقال، لتأم� تنـزيل مكافآتهم املالية.
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بريم التونيس، أمرصّي  أنت أم تونيّس ؟

علياء بن نحيلة

ووطين  عضوي  مثقف  التونيس  بريم  »حممود 

للدكتور  وأهلها«  تونس  أحوال  نقل  يف  نادر، 

بلقاسم بنعبد النبي
شكري الباصومي

صدمة احلداثة الفنِّّية يف مرص
نزار شقرون

املرصي  »الفن  من  مضيئة  وعالمات  شواهد 

رهانات  تتجّذر  أن  بتونس:  مّرت  املعارص« 

اإلبداع يف املعرفة اجلاملّية الّتارخيّية وأن تستعيد 

قيم احلياة 
خليل قويعة

عبقرّية الفّنان الشيخ إمام : اإلهلام والتأثري يف 

قضايا الفن الغنائي

منجي الطيب الوساليت
التسّلل إىل القاهرة فجًرا

كامل العيادي
سطوة املكان

حممد اجلابيل

حواران بمناسبة العدد  أجرامها 
الكاتب التونيس سايس محام  :

- سهري املصادفة : رفوف املكتبة العربية ال 

ترحم الكتب الرديئة والضعيفة واملكتوبة عىل 

عجلٍ

- هنى صبحي: ربام تفشل السياسة وغريها يف 

حتقيق رشاكة عربية، لكن ال يمكن أن يفشل 

الفن يف الوصول إىل أهدافه

كلمة أوىل 
 يونس السلطاني

فراغ  تطيق  ال  ومرص  تونس  بني  لة  الِصّ طبيعة 
القطيعة

حممد هادي اخلرضاوي

مرص الِكـنـانة وتونس البَــيَّــة.. ألف عام من 
الثقافة 

حممد النارص أبوزيد 
تاريخ   : املرصية  التونسية  الثقافية  العالقات 

طويل ومؤثرات فاعلة وود ال ينقطع
حممد بن رجب

العالقات الثقافية بني تونس ومرص
سميح املحجويب

مرصّيون يف تونس وتونسّيون يف مرص

أنس الشايب
ابن خلدون ورحلته إىل مرص

العادل خرض
القهر السلطاني واسرتاتيجيات اإلصالح :

مفارقات السياسة
عمر بن بوجليدة

العالقات املرسحية بني مرص وتونس
زكي طليامت نموذجًا

سيد عيل إسامعيل

يف  واملجتمع  الرّشيعة  يف  امرأتنا  كتاب  صدى 
مرص سنة 1930

حممد املي

اجلازية اهلالليَّة : مصدرا لإلهلام الفين املعارص 
يف  لإلهلام  مصدرا  وتونس/اجلازية  مرص  يف 

املوروث املادي وغري املادي يف مرص وتونس

بلقاسم بن جابر
أمهية التبادل الثقايف بني تونس ومرص

إيامن الشامية

السنة الثقافية التونسية املصرية     

عدد خاص 



كلمة أولى     

بقلم يونس السلطاني

مصر تونس- 
الفعل الثقافي بين الماضي التليد وإرادة التأكيد

لعّل أحدا ال حيتاج إىل عناء البحث كي يدرك تاريخ العالقات املميزة ومتانة الروابط التي 

جتمع بني تونس ومرص من السرية اهلاللية إىل يومنا هذا، هاتان الدولتان الشقيقتان -ومها العضوان 

يف العديد من املنظامت اإلقليمية والدولية واملعنيان بالعديد من املسائل الشائكة- كثريا ما تطابقت 

مواقفهام وكان هلام اإلسهام الفاعل يف الدفاع عن القضايا العادلة، فمحطات املايض كثرية وشواهد 

احلارض متنوعة، وكل ذلك مطمئن ومبرش بمستقبل أفضل من حيث تعزيز وترية التعاون وتنويع 

عناوين التبادل ملا يستجيب لطموحات البلدين يف شتى املجاالت. 

وال ريب أن احلرص الثنائي عىل تنظيم السنة الثقافية التونسية املرصية يتنزل يف سياق جتسيد 

اإلرادة املشرتكة بني اجلانبني من أجل تفاعل ثقايف عميق جيمع حقول الفكر واألدب والفنون، وال 

نخال أن هذا املطمح صعب املنال ألن كل رشوط هذا التفاعل متوفرة باعتبار أن أوجه التشابه 

ونقاط التقاطع بني الشعبني عديدة. وال أدّل عىل ذلك من استذكار التونيس وشقيقه املرصي،  ضمن 

سياق االعتداد بالنفس،  ملنجز األسالف ممن أرسوا دعائم احلركة اإلصالحية السياسية واالجتامعية 

وأسسوا لتاريخ التحديث الفكري، فمرص رفاعة رافع الطهطاوي وحممد عبده ورشيد رضا وعيل 

عبد الرازق وطه حسني ونجيب حمفوظ وعبد الرمحان شكري ومصطفى لطفي املنفلوطي وحممد 

حسني هيكل ومجال الغيطاني وغريهم من املجددين،  وتونس أمحد بن أيب الضياف وخري الدين 

وحممد اخلرض حسني )أحد شيوخ األزهر وقد شغل سلفه العالمة عبد الرمحان ابن خلدون قضاء 

املالكية يف مرص ألكثر من عقدين( وسامل بوحاجب وبريم اخلامس وعبد العزيز الثعالبي وحممد 

الطاهر ابن عاشور والطاهر احلداد وأبو القاسم الشايب )أبرز وجوه مجاعة وجملة »أبولو« –املرصية- 

الرومنطقية( وعيل الدوعاجي وحممود املسعدي )صاحب رواية السد التي لفتت انتباه عميد األدب 

العريب طه حسني وأصدرت اهليئة املرصية العامة للكتاب أعامله الكاملة( وحممد العرويس املطوي 

يف  واملرصية  التونسية  األمتني  وعي  أثروا  البعض  ببعضها  موصولة  رموز  كلها  تطول،  والقائمة 

التحرر من اجلمود والتحجر، وأيقظوا بأفكارهم ومآثرهم اجلليلة وعىل مر املراحل التارخيية وعي 

العقل العريب بشكل عام نحو االنفتاح عىل مقتضيات التطور ومتطلبات العرص.. 



والشّك أن النخب الفكرية يف كال البلدين تسري عىل خطى األولني من رواد التحديث والتنوير 

واإلصالح وأعالم الفكر واألدب الذين ظلوا، أحياء وأمواتا، ظواهر نقدية مازالت وستبقى حتظى 

بالبحث والتنقيب والتحليل بل إن بعضها مقرر يف املناهج الرتبوية والتعليمية.. وسيكون االستخالص 

فالتاريخ  القواسم املشرتكة،  لتفعيل كل  النخب وامتدادها احلي رافدا أساسيا  واالستلهام من هذه 

اخلصيب املشرتك، واألخطار التي تتهدد البلدين ليست قليلة، والنفسية املتامهية يف التأهب، فاملصري 

املشرتك.. قواسم تفرض مزيد توطيد وشائج األخّوة وعالقات التضامن التي تربط بني الدولتني.

املثمرة  االتفاقيات  مجلة  يف  تارخييا  رصدها  يمكن  ومرص  تونس  بني  الرسمية  العالقات  إّن 

والزيارات املتبادلة واللجان العليا املشرتكة وخمتلف االجتامعات التي تنتظم بشكل دوري وبالتداول 

بني العاصمتني. وقد تعاضد البلدان منارصة لبعضهام البعض يف خمتلف املحطات عىل مستوى جملس 

التحرر  حركات  يف  اآلخر  منهام  كل  فساند  االنحياز،  عدم  وحركة  العربية  الدول  وجامعة  األمن 

الوطين زمن مقاومة االستعامر. كام ال خيفى عىل املتابع املهتم حجم التعاون بني مؤسستي الزيتونة 

واألزهر يف جمال إحياء التجديد الفقهي يف العرص احلديث.

الدبلوماسية  ومتثل  بل  الشعوب  بني  الروابط  تقوية  يف  كبريا  دورا  تلعب  والفنون  الثقافة  إّن 

الشعبية وما إقرار االحتفاء بالسنة الثقافية التونسية املرصية إال دليل عىل القناعة الراسخة لدى اجلانبني 

إلعطاء األمهية القصوى للعلامء ورجاالت الفكر واألدب والفنون الذين يمثلون مصباحا تستنري به 

األجيال، فألعامهلم ومآثرهم ميزة أساسية أضفت وماتزال عىل احلياة اإلنسانية بأبعادها املختلفة ألقا 

مميزا. إّن البعد الثقايف يمثل الرصيد احلقيقي الذي يعطي االنطباع املحمود ملتانة العالقات بام يعزز 

ديناميات الرشاكة والتعاون رسميا وشعبيا وحيفز عىل إبراز ما ختتزنه تونس ومرص من شواهد وآثار 

التي دائام ما تكون حمط أنظار اإلنسانية، فمن األيقونة األثرية للحضارة  ومزارات سياحية وثقافية 

املرصية »األهرامات«، ومتثال أبو اهلول ومكتبة اإلسكندرية وبرج القاهرة وحي خان اخللييل ومسجد 

ابن طولون وغريها من املعامل. وتونس جامع الزيتونة املعمور وجامع عقبة بن نافع بالقريوان ورباط 

املهدية ومرسح قرطاج ودقة وبالرجييا وكهوف مطامطة وأبواب وأسواق مدينة تونس العتيقة ومتحف 

باردو وفسقية األغالبة.. وكل هذه الفسيفساء الثقافية والتارخيية هنا وهناك.

لقد مثلت تونس ومرص عىل مر الزمان أهم بلدان التفتح عىل اآلخر يف العامل العريب. دولتان 

تأثرتا وأثرتا احلضارة اإلنسانية، لذلك كان من واجبهام النهوض بالعالقات التي تربطهام واالستثامر 

أكثر يف اإلمكانيات املتاحة ومن أمهها الروابط الثقافية يف خمتلف جتلياهتا من تراث مادي والمادي 

وكافة الفنون من مرسح وسينام وموسيقى وفن تشكييل وصنوف اإلبداع األديب شعرا ورسدا ونقدا. 

ويأيت هذا اإلصدار من جملة احلياة الثقافية )332( عددا خاّصا بمناسبة العام الثقايف التونيس 

املرصي 2021/ 2022، لبنة أخرى يف رصح احلضارة والتاريخ والثقافة تتواشج عىل منابر األزهر 

والزيتونة ويف حارات القاهرة املعزّية وترنيمة اجلازية وهي ُتغيّن تغريبة بين هالل بني ربوع تونس 

مرص. وصعيد 
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الطويلة  القّصة  تفاصيل  أستعرض  عندما 

الضاربة  املرصية  التونسية  الثقافية  للعالقات 

التواصل  من  مسرتسال  زمخا  أرى  القدم،  يف 

قبل اإلسالم، ولكنه  ما  إىل عهود  املمتد  التارخيي 

العهد  منذ  رسوًخا  أكثر  ويصبح  بوضوح  يربز 

الفاطمي، وأرى فيام أرى املعّز لدين اهلل الفاطمي 

يف  أملح  ثم  القاهرة.  مدينة  ليؤسس  املهدية  يغادر 

يغادر  وهو  خلدون  بن  الرمحان  عبد  آخر  عرص 

قضاة  قايض  وظيفة  ليستلم  مرص  إىل  تونس 

املالكية ثم أرى يف عهد آخر اخلرض احلسني وهو 

شيخ  منصب  ليتوىل  القاهرة  إىل  تونس  من  ينتقل 

األزهر. ويتواىل أمام ناظري نسيج غزير متشابك 

الذي  واملتواصل  العريق  الثقايف  التواصل  من 

ذات  العامل  أخرى يف  بلدان  بني  نشهده  ما  يوازي 

محمد هادي الخضراوي/ كاتب ودبلوماسي تونسي سابق

لة بين تونس ومصر  طبيعة الصِّ
ال تطيق فراغ القطيعة

لغة وثقافة مشرتكتني مثل أملانيا والنمسا وكذلك 

وكندا.  املتحدة  الواليات  أو  وبلجيكا  فرنسا 

بحلقة  املقال  هذا  يف  أهتّم  أن  أردت  أنين  غري 

عشُتها  املشهد  ذلك  خارج  أملحها  سوداء  صغرية 

أزمة  يف  متثلت  الستينات  بداية  يف  جييل  أبناء  مع 

شديدة أثرت ظرفيا أيام تأثري يف العالقات الثقافية 

التونسية املرصية، وكانت ناجتة عن دواع ال عالقة 

ولكنها  الشقيقني  الشعبني  بإرادة  وال  بالثقافة  هلا 

تونس  بني  الثقافية  القطيعة  أن  أيضا  أبرزت 

التي  املتميزة  لة  الِصّ طبيعة  تطيقه  ال  أمر  ومرص 

حيث  الستينات  فرتة  يف  ذلك  كان  بينهام:  جتمع 

الزعيمني  بني  أشده  عىل  السيايس  اخلالف  كان 

النارص. كانت خلفية  َعبد  بورقيبة َومجال  احلبيب 

الرؤى  يف  تباعد  إىل  تعود  الرجلني  بني  الرصاع 
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بني  املتفجرة  الداخلية  األزمة  فاقمته  السياسية 
احلبيب بورقيبة وغريمه صالح بن يوسف، حيث 
يوسف  لبن  وملهام  منارصا  املرصي  الرئيس  كان 
يف رصاعه مع بورقيبة حتى أنه منحه حق اللجوء 
إىل  ذلك  أدى  وقد  تونس.  غادر  عندما  مرص  إىل 
العالقات  بقطع  بورقيبة  الرئيس  من  قرار  صدور 
العالقات  يف  عليه  متعارفا  كان  وكام  مرص  مع 
العالقات  قطع  فإن  الزمن  ذلك  يف  الدول  بني 
ألسباب  وحتى  عجل  عىل  يتم  كان  الدبلوماسية 
العدائي  الشحن  أن  وبام  ذلك.   من  خطورة  أقل 
كان عىل أشده فقد شنت وسائل االعالم املرصية 
للغرب«  بورقيبة بصفته »عميال  محلة شعواء ضد 
و«معاٍد للعرب« ورّدت وسائل اإلعالم التونسية 
أن  حد  إىل  مرة  ألول  األمر  ووصل  باملثل  عليها 
أغنيته  أطلق  احلجام  رضا  التونيس  الفكاهي 
أجل  من  و  »الكلُّ الوقت  ذلك  يف  اشتهرت  التي 
أغنية  ما يمشيش« وهي  تونس  البقشيش لكن يف 
عليه  أطلقت  الذي  النارص  عبد  مجال  من  تسخر 
اسم »مجالوف« )يف إشارة واضحة إىل عالقته يف 
السوفيايت(. من حسن حظ  باالحتاد  الوقت  ذلك 
اجلانبني أن تلك القطيعة مل تدم طويال فرسعان ما 
بجالء  االحتفال  حلضور  النارص  عبد  دعوة  متت 
وقد   .)1963 سنة  بنزرت  عن  الفرنسية  القوات 
الرئيس  جانب  إىل  االحتفال  وحرض  الدعوة  لبى 
وممثل  الليبي  العهد  وويل  بلة  بن  أمحد  اجلزائري 
عاد  العالقات  عودة  بعد  املغرب.  ملك  عن 
اخلالف مرة أخرى عىل أشده خالل الزيارة التي 
سنة  األوسط  الرشق  إىل  بورقيبة  الرئيس  هبا  قام 
وجهتي  يف  كبرية  فوارق  ظهرت  حيث   1965
نظر الزعيمني يف ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. إذ 
كانت تلك الزيارة مناسبة رشح فيها بورقيبة وال 

سيام يف خطابه بأرحيا طرحه الداعي إىل قبول قرار 

الدول  ألن  املتحدة  األمم  أقرته  الذي  التقسيم 

كامل  السرتجاع  الالزمة  القوة  متلك  ال  العربية 

الدعم  عىل  إرسائيل  فيه  حتصل  وقت  يف  فلسطني 

الغرب،  من  الكامل  واملايل  والسيايس  العسكري 

وهو طرح قوبل بالرفض من قبل شعوب املنطقة 

وتسبب يف شن محلة إعالمية عىل بورقيبة باعتباره 

قرار  صدور  إىل  ثانية  مرة  ذلك  وأدى  »خائنا« 

 1966 سنة  مرص  مع  العالقات  بقطع  تونيس 

تتأخر  مل   1967 حرب  وبمناسبة  سنة  بعد  لكن 

العربية األخرى  تونس يف مساندة مرص والبلدان 

إىل  أدى  مما  إرسائيل  ضد  احلرب  يف  املنخرطة 

عودة التواصل بني بورقيبة َوَعَبد النارص ورجوع 

انقطاع  فرتيت  خالل   . البلدين  بني  العالقات 

العالقات الدبلوماسية انقطع أيضا التبادل الثقايف 

يف  الثقافية  احلياة  أصاب  أمر  وهو  البلدين  بني 

بالدنا يف الصميم حيث تشكل الكتب واملجالت 

وزيارات  واملسلسالت  واألفالم  واالسطوانات 

مما  مِهاّم  جزءا  املرصية  واملرسحية  الفنية  الفرق 

ينتظره القراء وحمبو الفنون يف ذلك الزمن ببالدنا. 

ما  أهّم  كان  فقد  آنذاك  سيّن  يف  هم  ملن  وبالنسبة 

افتقدناه يف تلك الفرتة جملة األطفال »ميكي« التي 

خسارة  اعتربناه  ما  وهو  األسواق  من  اختفت 

وترفيه  منهل علم  كانت  املجلة  تلك  فادحة، ألن 

امُلظلمة  القصرية  الفرتة  تلك  إلينا.  بالنسبة  بال  ذا 

قطرة  إال  تكن  مل  البلدين  بني  العالقات  تاريخ  يف 

صغرية يف هنر ُمرشق وطويل أثرى وما زال يثري 

باستمرار دروب املبادالت الثقافية بني البلدين.
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إذا الّشعب يوما أراد احلياة .... فال بّد أن يستجيب القدر 

وال بـــــّد لليــــــل أن ينجـــــيل ....  وال بــّد للقيـــــــد أن ينـكســر   

محمد الناصر أبوزيد/ إعالمي وكاتب روائي، مصر

ــــة.. ألف  مصر الِكـنـــانة وتونس الَبـــيَّ
عام من الثقافة 

قريتهم سوي »تونس« فتسموا هبا، أو ألهنم ربام من 
املعرفية،  اللحظة  تبدأ  هنا  مهاجرة،  تونسية  أصول 
املذياع،  سببها  يكن  مل  كله،  العمر  ستصاحبنا  التي 
إنام  القرية،  التي يقتنيها مثقفو  وال أخبار الصحف 
احلفظ،  بسهولة  يتصفان  الشعر،  من  بيتني  بسبب 
ووضوح املعنى، وهلام جرس موسيقي حمبب، ترتاح 
له الذائقة، إهنا حلظة  معرفية فارقة، ابتدأ هبا الوعي 
البحر  عىل  يسكن  مجيال  بلدا  هناك  بأن  الطفويل، 

الكبري، بعيدا بعيدا، اسمه تونس.

إّن ما حققه هذان البيتان، لدى تالميذ املدارس 
االبتدائية يف مرص، بالوعي بتونس الشعب والدولة، 

لفرتة من الزمن كنا نظن نحن تالميذ املدرسة 

التي  مرص،  جنوب  قري  إحدى  يف  االبتدائية، 

»أبو  أن  خالب،  عقد  كحبات  النيل  عىل  تتناثر 

أبناء  البيتني، من  القاسم الشايب«، صاحب هذين 

»تونس«،  اسمها  التي  لقريتنا،  املجاورة  القرية 

من  مسحة  تغلفها  طفولية،  دهشة  يف  متسائلني 

الكبار،  يضحك  ؟،  قريتنا  من  يكن  مل  ملاذا  الغرية 

خلقه  مجيل،  بعيد  بلد  عن  احلكي،  يف  يبدأون  ثم 

فعندما  »تونس«،  اسمه  الكبري،  البحر  عىل  اهلل 

مل  الذي  اسمها،  تغري  أن  املجاورة  القرية  أرادت 

بجامل  يليق  اسام  جيدوا  مل  أهلها،  استحسان  يالق 
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األخبار  نرشات  حتققه  أن  يمكن  ما  عىل  يتفوق 

يف  الثقافة  إهنا  واملجالت،  الصحف  ومقاالت 

املعرفية  وسائطها  تكون  عندما  صورها،  أوضح 

ذات الطبيعة اإلبداعية، املتمثلة يف القصيدة والقصة 

األقدر  هي  والتمثال،  واللوحة  واألغنية  والرواية 

عىل تعميق الصلة بني شعبني، يتكلامن لغة واحدة، 

ويتشابه املوروث الشعبي يف كثري من جتلياته الثقافية.

بوابة عزيزة بنت السلطان

مل يكن وعينا فرتة املراهقة، وما تالها من  سنوات 

الشباب األوىل، باملعنى الذي تتجسد فيه األنوثة يف 

أوج متثالهتا اجلاملية، إال عرب بوابة عزيزة بنت سلطان 

ل  تونس، وحبيبها يونس، ومل يكن الوعاء الذي َأصَّ

اجلاميل  النموذج  هبذا  اخلاص،  الوعي  هذا  داخلنا 

املتفرد، إال عرب وسيط إبداعي معريف، عميق األثر يف 

حياة املرصيني عىل مدى قرون، هو السرية اهلاللية، 

إن انسياب هذا الوعي، داخل وجداننا، ليصبح من 

مكونات ذائقتنا اجلاملية يف بواكري تشكلها، مل يتم إال 

عرب وسيط ثقايف، شديد التأثري يف خميلة املرصيني يف 

إذا أخذنا يف االعتبار، أهنا السرية  القرن العرشين، 

أن  بعد  شفاهة،  التلقي  يف  استمرت  التي  الوحيدة 

حتّولت السري األخرى إىل املتن املكتوب، وتوقفت 

روايتها شفاهة، مثل سري عنرتة وسيف بن ذي يزن 

ومحزة البهلوان.

بفضل  قريبا،  صار  الذي  البعيد  البلد  تونس 

ربابة الراوي الشعبي، التي مألتنا شغفا بحكايات 

احلب واحلرب يف السرية اهلاللية، الوسيط األعمق 

أشكال  بني  من  املرصي،  الشعب  وعي  يف  تأثريا 

السلطان،  بنت  عزيزة  لتبقى  الشعبي،  اإلبداع 

ــه خيال  كأنثى وحكاية شعبية، وسيطا ثقافيا ّوجَّ

املرصيني إىل بالدها اخلالبة تونس، يف واحدة من 

أمجل قصص احلب يف الرتاث الشعبي املرصي.

للمشاركة  األوىل  الدعوة  جاءتين  عندما  لذا 

بالقريوان، مل أجد أفضل  الفنون  يف مهرجان ربيع 

جتليا،  بوصفها  اهلاللية،  بالسرية  االحتفاء  من 

الثقايف  املكون  يف  املغاربية  التأثريات  جتليات  من 

املرصي، التي رصدهتا يف بحثي املنشور فيام بعد، يف 

املجلة العلمية املحكمة »فكر العربية«، التي تصدر 

املغربية،  باململكة  العربية  اللغة  أساتذة  مجعية  عن 

مّتخذا السرية اهلاللية كنموذج، وكنت وأنا أجتول 

يف الشوارع واألسواق، إذا ما رأيت مجيلة تونسية 

الرمحن  عبد  اخلال  حتذير  متذكرا  بايل،  يف  أضحك 

الراديو،  يف  اهلاللية  السرية  يروي  وهو  األبنودي، 

اجلن  عىل  ضحكوا  دا   .. ُعـَشِقية  تونس  »بنات 

وحبسوه«، وكان وقتها، يصف قلق أبوزيد اهلاليل، 

عىل ابن أخته يونس ابن السلطان حسن، من فتنة 

»يونس«  وكان  اجلن،  حبسن  الاليت  تونس  بنات 

قد قرر أن ينزل أسواق تونس متخفيا، ليبيع عقد 

ة«، حتى يأكلوا بثمنه، قبل أن يأكلهم  عمته »َشــمَّ

أبواب تونس، يف اجلزء  اجلوع، وهم متخفني عىل 

املعروف يف السرية بالتغريبة.

القريوان بلمسة مرصية 

»روز  يف  كتبت  مرص  إىل  عدت  عندما 

من  هبا  أغرمت  التي  القريوان  عن  اليوسف«، 

النظرة األوىل، بجامعها الكبري وبيوهتا العتيقة التي 

املرصية  املشاركة  راصدا  اليونسكو،  برعاية  حتظى 

التي  املرصية،  اللمسة  واضحا  بدا  حيث  الفاعلة، 

وإعالميني  ُكـتَّـابا  املرصيون  الضيوف  أحدثها 

والثقافة  الفن  من  أياما  عشنا  لقد  وفنانني،  ونقادا 



99

العدد 332 جوان 2022

والرتاث، إهنا القريوان بلمسة مرصية، مؤكدا عىل 
الثقافية، التي جتمع بني املثقفني يف  أمهية اللقاءات 
كال البلدين، لذلك عندما ُطلب مين يف العام التايل 
من إدارة املهرجان، أن أشارك يف تنظيم املهرجان 
من القاهرة، استطعت أن أمجع عددا من نجوم الفن 
السينامئي والتلفزيوني واملوسيقي، موجها الدعوة 
هلم نيابة عن املسؤلني عن املهرجان، وكانت رحلة 
غاية يف الثراء الثقايف، تكشف يل وقتها مدى املحبة 
العميقة، التي يكنها اجلمهور التونيس لنجوم مرص 
الفنية واألدبية، ومدى الدور الذي يمكن أن يقوم 
التقارب  البلدين ومشاهريها، يف تأصيل  به نجوم 
يف  السياحي  والرتويج  والدعاية  الشعبني،  بني 
من  به  نخرج  عميل  شيئ  من  كان  وإذا  البلدين، 
نتحدث  ونحن  الثقافية،  الرحلة  هذه  عن  الكالم 
عن عام ثقايف مرصي تونيس، هو رضورة أن يوقع 
اتفاق بني البلدين، بإعفاء املشاركني يف الفعاليات 
الثقافية، من الرسوم التي تفرضها سفارتا البلدين، 
ألهنا متثل عبئا عىل اجلهة املنظمة الداعية للتظاهرة 
الرسوم  الثقافية، والتي غالبا ما تتحمل قيمة هذه 
لفعاليات  بالكاد  كافية  تكون  التي  ميزانيتها،  من 
املهرجان أو امللتقى أو املؤمتر، وعدم لياقتها يف حالة 
ما يتحمل الضيف هذا الرسم املايل، حتى لو كان 
العامل  يف  املثقفني  أن  نعلم  ونحن  ذلك،  عىل  قادرا 

العريب غري قادرين عىل حتمل ذلك.

الّدين يتصالح مع الفّن

مرصية  قرية  كل  يف  األرض،  أوتاد  األولياء 
ضفاف  عىل  املتناثرة  العقد  حبات  من  حبة  أو 
تونس  احلال يف أرض  يستقر ويل، وكذلك  النيل، 
نسلها  يف  القرية  عىل  اهلل  بركة  لتحل  الَبــيِّـــة، 
الصاحلون  اهلل  أولياء  هيبط  ومل  ورضعها،  وحرثها 

حتى  الغرب،  من  جاؤوا  إنام  الرشق،  من  مرص 
القلة التي جاءت من الرشق، جاءت من الغرب، 
العرب  جزيرة  يف  قصرية  استقرار  حمطة  وبعد 
لت مسارها إىل مرص، والغرب يف وعي  والشام َعدَّ
به  يوصف  تعبري  ــ  بالسرية  املرضوبني  املرصيني 
املرصيون املغرمون بالسرية اهلاللية ــ  يبدأ بتونس.

املرصي،  الثقايف  التكوين  يف  نبحث  عندما 
سنجد أن األولياء الذين قدموا من املغرب العريب، 
بتجلياهتم الصوفية، من أهم عنارص هذا املكون، بل 
تظل ثيمة املولد يف الثقافة الشعبية، من أعمق الثيامت 
ودورها  املرصيني،  وجدان  شكلت  التي  الشعبية 
احتفايل،  طابع  ذات  إبداعية  أنامط  إنتاج  يف  الكبري 
واألذكار  كاملديح   االندثار،  من  عليها  احلفاظ  أو 
والسري الشعبية،  منذ أن هبط أول ويل من املغرب 
العريب أرض مرص، ليبقى االحتفال باملولد النبوي 
هو أعظم جتليات احلالة الصوفية، ويف مرص وتونس 
يتشابه ولع الناس باالحتفال باألولياء وموالدهم، 
تتجىل ذروهتا يف االحتفال باملولد النبوي الرشيف، 
فعىل أرض البلدين يقام أكرب احتفالني باملولد النبوي 
املولد  مجعية  يل  وجهت  وعندما  الكوكب،  عىل 
النبوي يف القريوان، الدعوة للمشاركة يف االحتفال 
باملولد النبوي، ووافقت عىل مقرتحي، بتنظيم أمسية 
جتمع بني الشعر واملوسيقى والغناء، تقام بالقرب من 
أسوار اجلامع الكبري، مسجد عقبة بن نافع، اعتربهتا 
والثقايف،  اإلعالمي  عميل  مسرية  يف  فارقة  حلظة 
مجاهريي  بإقبال  حظيت  أمسية،  مت  وقدَّ ونظمت 
كبري، يف ليلة قريوانية تارخيية، حيث أنشد شعراء كبار 
من مرص بالتوايل مع نجوم الطرب الرشقي يف مرص، 
تصدر  التي  القاهرة،  جملة  يف  ألكتب  بعدها  عدت 
عن وزارة الثقافة املرصية، راصدا تصالح الدين مع 
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الفن، حتت أسوار جامع عقبة بن نافع الكبري، احتفاء 
بمليونية املولد النبوي يف القريوان التونسية، مل يكن 
التونسية،  املرصية  احلالة  هذه  خلق  الذي  الوسيط 
التي تعمق من وشائج القريب بني البلدين إال الثقافة.

مركز ثقايف تونيس بالقاهرة

كنت  املايض،  القرن  من  التسعينات  بداية  يف 
مذيعا مبتدئا يف إذاعة »صوت العرب« التي تنطلق 
حلقات  بتقديم  وُكلفت   ،1953 منذ  القاهرة  من 
مسمى  حتت  يوميا  يبث  برنامج   من  أسبوعية 
»الدليل العريب«، مهمته تقديم مادة إذاعية تثقيفية 
عن الدول العربية، وكان احلصول عىل معلومات 
ـ حيث مل يكن قد بدأ عمل اإلنرتنت  كافية وموثقةـ 
الدول يف  التوجه لسفارات هذه  يلزم  ــ   يف مرص 
القاهرة، ومن هنا بدأت عالقتي الرسمية بتونس، 
التونيس  اإلعالمي  املكتب  مع  التعامل  خالل  من 
يف القاهرة، الذي مل يبخل علينا بتقديم املعلومات 
القطاع  عىل  تركيزي  كان  وقد  تونس،  عن  الوافية 
السياحي، هبدف نرش ثقافة سياحية، تدعم الرتويج 
تونس  التعرف عىل قصة  وبدأت  لتونس،  سياحيا 
من  اندهشت  قصة،  أثري  موقع  فلكل  احلقيقية، 
مدى عمق العالقات التارخيية الوثيقة، التي تربط 
يني الشعبني، وأن كل ما تفخر به القاهرة حاليا من 
هو  الفاطمية،  بالقاهرة  يعرف  فيام  إسالمية،  أثار 
القاهرة  أبواب  املرصيني،  بإبداع  تونسية  جتليات 
مساجدها  تونسية،  مسميات  وشوارعها  القديمة 
الطابع  بمآذهنا اخلالبة، حتى احلالة العرصية ذات 
مثل  حاليا،  املنطقة  هذه  عليها  نجد  التي  الرتاثي، 
اإلنجاز  هذا  نتاج  هو  املعز،  وشارع  اخللييل  خان 
هي  سنة  ألف  من  أكثر  قبل  بدأ  الذي  الثقايف، 
عمر القاهرة، عندما وصل التوانسة القادمون من 

القريوان واملنصورة، ودخلوا مرص بالرتايض وليس 
قرسا، وما اسم »القاهرة« إاّل جتّل تونيس عبقري، 
الفاطمي،  املعز  قبل وصول  قاهرة  لدينا  تكن  فلم 
يميض املعز ومن أتى بعده إىل حال سبيلهم، وتبقى 
ختّلت  وإن  حتى  عام،  كل  تتذكره  شاخمة،  قاهرته 
عن مذهبه، يف احتفال مدينة القاهرة   يوم 6 يوليو 
من كل عام، تاريخ وضع قائده العسكري جوهر 

الصقيل حجر األساس هلذه املدينة العظيمة.

ملاذا أغلق املركز اإلعالمي التونيس يف القاهرة 
القاهرة مركز ثقايف تونيس؟،  ؟، وملاذا ال يكون يف 
إن فكرة االعتامد عىل املستشار الثقايف أو اإلعالمي 
يف السفارة، أثبتت ضعف تأثريها، ألنه يكون مناسبا 
التي  بلد غري مرص،  تونس يف  تكون سفارة  عندما 
تعد مركزا ثقافيا عامليا، وألن ما بني مرص وتونس، 
الثقايف  أو  اإلعالمي  املستشار  إمكانات  يتخطى 
مشغوال  نفسه  جيد  الذي  السفارة،  داخل  املادية 
أو  اإلعالمي  الدور  من  أكثر  الدبلومايس  بالدور 
الثقايف، يكفي أن نقول إن مهمة املستشارين الثقافيني 
متابعة  عيل  أغلبها  يف  ترتكز  العربية،  السفارات  يف 
الدولة،  خارج  اجلامعات  يف  للدراسة  املبعوثيني 
الدور  عن  بعيد  وهذا  هامشا،  يعد  ذلك  عدا  وفيام 
سفارة  أي  يف  الثقايف  املستشار  من  املأمول  الثقايف 
والربيطانية  الفرنسية  التجربة  ولنضع  عربية،  دولة 
لدهيم  والتقييم،  الدراسة  حتت  واألملانية  والروسية 
مراكز ثقافية يف القاهرة هلا دور ثقايف واضح وعميق 
األثر يف احلياة الثقافية يف مرص  وأن أمريكا إلدراكها 
ألمهية الثقافة جعلت مركزها الثقايف بحجم جامعة 

كربى، هي اجلامعة األمريكية بالقاهرة.

عميق  تونيس  ثقايف  حلضور  جمال  ال  حقيقة، 
يتخطى  ثقايف،  مركز  بدون  القاهرة،  يف  ومؤثر 
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العمل  يفرضها  التي  والضوابط  االعتبارات 

من  حالة  خلق  أجل  من  السفارة،  يف  الدبلومايس 

يف  الثقافية  احلركة  مع  واملؤثر  العميق  التواصل 

املرصية  احلالة  عىل  ينطبق  الكالم  وهذا  مرص، 

الثقافية التي نرجوها يف احلضور الثقايف يف تونس، 

من خالل مركز ثقايف مرصي يف تونس.

بروتكول ثقايف يتخطى العاصمة

حيدث،  أن  يمكن  الذي  التعاون  أن  رأيي  يف 

أقاليم  يف  الثقايف  بالنشاط  املعنيتني  املؤسستني  بني 

البلدين اجلهوية، ومها اهليئة العامة لقصور الثقافة 

يمكن  تونس،  يف  الثقافية  واملعتمديات  مرص،  يف 

وصول  يف  ملحوظا،  تأثري  حيدث  أن  التعاون  هلذا 

تتخطى   مجاهري  إىل  للبلدين،  اإلبداعي   املنتج 

اإلعالمية  بالوسائل  االكتفاء  وعدم  العاصمتني، 

يف التعريف هبذا املنتج، وإنام بجعله يف متناول عني 

لذا  البلدين،  أقاليم  كافة  يف  اجلمهور  ويد  وأذن 

توقيع  الثقايف ويتم  العام  نستثمر هذا  أن  املهم  من 

يتضمن  املؤسستني،  هاتني  بني  للتعاون  بروتكول 

تبادل األنشطة الفنية واألدبية والنرش اإلقليمي.

منحة بريم التونيس

أنا املرصي كريم العنرصين  بنيت املجد بني األهرمني

جدودي أنشأوا الِعـْلم العجيب  وجمرى النيل يف الوادي اخلصيب

يف  قيل  ما  أروع  من  الكلامت  هذه  تعترب 

سيد  الشعب  فنان  غّناها  املرصيني،  وصف 

درويش يف أوبريت شهرزاد، منذ ما يقارب املائة 

عام، مل يكن كاتبها مرصيا، بل مل حيصل كاتبها عىل 

سنة  األربعني  يقارب  ما  بعد  إاّل  املرصية  اجلنسية 

مدويا  نجاحا  وحتقيقها  املرسح،  عىل  عرضها  من 

يف  ملرص  املحتلة  بريطانيا  أزعج  الوقت،  ذلك  يف 

ذلك الوقت، هو شاعر الشعب بريم التونيس. 

تونيس  مرصي  عام  عن  نتحدث  ونحن 

ترسخ  التي  التعاون  أوجه  عن  ونبحث  ثقايف، 

نجد  هل  البلدين،  بني  الثقافية  العالقات  من 

وصل  كحلقة  للجمهور  ونقدمه  به،  نحتفي  اسام 

من  أفضل  صورها،  أروع  يف  الشعبني  بني  ثقافية 

الوطين  احلس  أشعل  الذي   ، التونيس؟  بريم 

املرصي لالستقالل عن اإلنجليز، وأهلب محاسهم 

يف  يرددوهنا  املرصيني،  بني  ذاعت  التي  بأشعاره 

املقاهي واملحافل ويف جلساهتم اخلاصة، التونيس 

تونس  ملعشوقة  وكتب  ملكي،  بأمر  نفي  الذي 

الدولة  جائزة  عىل  وحصل  أغنية،   33 كلثوم  أم 

برناجما  ننشئ  من  أقل  ليس  أنه  أعتقد  التقديرية، 

ثقافيا عىل شكل منحة حتمل اسم »شاعر الشعب 

يف  التونسيني  للدارسني  ختصص  التونيس«،  بريم 

الثقافة،  لوزارة  التابعة  املرصية  الفنون  أكاديمية 

مرص  تتكفل  البلدين،  يف  الثقافة  وزارتا  متوهلا 
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يلزم  ما  وكل  العلمية،  وشهادهتا  املنحة  بتوفري 
من  إعفائهم  مع  األكاديمية،  داخل  الدارس 
بالنسبة  مرتفعة  تكون  التي  الدراسية  الرسوم 
للدارسني غري املرصيني، ويتكفل اجلانب التونيس 

بتوفري الدعم املايل للطالب املبتعثني.

الفرصة  استغالل هذه  أن نحرص عىل  جيب 
التونيس،  املرصي  الثقافة  عام  يف  املتمثلة،  الثمينة 
للنمو  قابلة  الثقافية  الربامج  من  عددا  ننجز  وأن 
مستقبال، وال نكتفي بتبادل الزيارات الثقافية فنيا 
لعالقات  تأسيسيا،  العام  هذا  يكون  وأن  وأدبيا، 

ثقافية حتمل بني طياهتا طاقة االستمرارية، بحيث 
يميض هذا العام، وقد ترك وراءه إنجازات قابلة 
للحياة، ال تبخل عليها اجلهات املعنية يف البلدين 

بالدعم املايل واملعنوي.   

أسس  أن  منذ  عام  ألف  من  أكثر  مىض 
القاهرة،  القريوان  من  القادمون  التونسيون 
املذهب  اختفى  حّكام،  وتبّدلت  دول،  تغرّيت 
الديين، وحّل مذهب بديل، لكن ما بقي إىل اآلن 
واألدب  الفكر  يف  املتمثلة  الثقافية،  جتلياهتم  هو 

والفن والعامرة اإلسالمية.
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محمد بن رجب/ كاتب وإعالمي، تونس

العالقات الثقافية التونسية المصرية  :
تاريخ طويل ومؤثرات فاعلة وود ال ينقطع

عام  التونسية  الوطنية  احلركة  اختارت 
الرسمي  نشيدها  التونيس  املستعمر  ضد   1930
الكبري  املرصي  للشاعر  احلمى«  »محاة  قصيدة 
الشاعر  الفنان  وحلنه  الرافعي  صادق  مصطفى 
كامل  بني  حظوة  نال  وبرسعة  الدين  خري  أمحد 
أفراد الشعب الذي حفظه بإعجاب وردده طويال 
عىل مدى سبع وعرشين  سنة بحب كبري .. وإثر 
 1957 عام  اجلمهورية  وقيام  بامللكية  اإلطاحة 
واختارت    الرائج  الوطين  النشيد  الدولة  غريت 
حلنه  النقاش  الدين  جالل  للشاعر  خلدي«  »أال 

الفنان صالح املهدي.

احلركة  نشيد  أن  اىل  االشارة  من  بد  ال  لكن 
واستمرت  هنائيا  يلغ  مل  احلمى«  »محاة  الوطنية 
وبعد  به...   التغين  والكشافة  الشبابية  املنظامت 
»أال  نشيد  إلغاء  تم  بورقيبة  ثالثني سنة من حكم 

احلمى«  نشيد»محاة  إىل  والعودة  رسميا   خلدي« 

للشاعر مصطفى صادق الرافعي مع إضافة بيتني 

القاسم  أيب   والعروبة  تونس  لشاعر  شهريين 

الشايب:  

إذا الشعب يوما أراد احلياة 

فال بد أن يستجيب القدر 

وال بد للظلم أن ينجيل 

وال بد للقيد أن ينكرس

باعتزاز  اآلن  حد  اىل  املعتمد  النشيد  وهو 

اخلالدة  الوطنية  باملعاني   زاخر  وهو  معرب  ألنه 

مستقبلية  روح  مع  ثورية  شعبية  وقفات  يتضمن 

وبالتايل فإن تونس تتغين  بنشيدها الوطين الذي 

أبدعه شاعر مرصي وحلنه فنان تونيس منذ اثنتني 

وتسعني سنة. 
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وإن دل هذا الفعل الوطين العميق عن يشء 

الشعبني  بني  األخوية  العالقات  أن  يدل عىل  فإنه 

الوطنية  الروح  يف  متجذرة   واملرصي  التونيس 

حتدها  ال  شاهقة  العربية  األبعاد  ذات  التونسية 

جغرافيا البلدين وحدها وال حتددها السياسة فقط 

مهجتها  التاريخ  يف  ضاربة  تلقائية  عالقات  ألهنا 

ترسي يف الرشايني الرابطة بني البلدين منذ مخسني 

بناء  بدايات  منذ  ترسخت  وقد  األلف  بعد  سنة 

انطالقا من  الفسطاط  القاهرة عىل مشارف مدينة 

امتزجت  خالدة  أسامء  هي  األزهر...  جامع  قيام 

الفاطمي  اهلل  لدين  املعز  واألمري  املهدية  بمدينة 

والقريوان  الصقيل  جوهر  العسكري  والقائد 

وتونس.. 

الشعبني  بني  الكبري  الود  حبل  ينقطع  ومل 

املرصي والتونيس عىل االطالق رغم بعض املحن 

..وقد امتزجت العالقات دوما بروح ثقافية عالية 

مرتامية يف عمق العلوم واألدب والشعر.. وحتى 

حكام  وجهها  التي  اهلاللية  القبائل  هجمت  ملا 

تدمريية  بأعامل  والقيام  تونس  ملعاقبة حكام  مرص 

من  املنطلقة  العريقة  العربية  بلغتها  قدمت  فإهنا 

فأثرت  اليمن  وخاصة  العربية  اجلزيرة  أعامق 

اللغة العربية يف تونس ألن املوجة العقابية اهلادرة 

والشعر  اللغة  عرب  الثقايف  التامزج  وحل  هدأت 

حيث  والقصص  واالساطري  واملالحم  واخلطب 

انطلقت ملحمة »اجلازية اهلاللية«  وقصصها التي 

ال تنتهي والزمت التونسيني إىل يومنا هذا. 

أبو القاسم الشايب
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تركت  التي  »األسطورة«  هذه  وقصص 

أشعارا كثرية وحكايات عديدة أثرت األدب بني 

الشعبني.

 وقد مجع هذه األشعار التي رست يف رشايني 

يف  والتشكيلية  الغنائية  والفنون  واملرسح  األدب 

ورسد   .. املرزوقي  حممد  الشاعر  ومرص  تونس 

والد  قيقة  الرمحان  عبد  الكاتب  كاملة  امللحمة 

األديب الكبري الطاهر قيقة ..

التونسيون خاصة  والفنانون  الشعراء  وتغنى 

بأشكال خمتلفة  اهلاللية  باجلازية  تونس  يف جنوب 

إىل اليوم.   

وقد جرى تعاون كبري بني تونس ومرص عىل 

املستوى الرسمي يف هذا املجال  وقد جاءت وفود 

لسنوات  يقودها  املرصي  الصعيد  من  تونس  إىل 
الشاعر الكبري عبد الرمحان األبنودي ..وتم إنتاج 
باحلاممات  الدويل  الثقايف  املركز  مرسحية كبرية يف 
تم  وقد   . قيقة  الطاهر  واملثقف  الكاتب  بإدارة 
األديب  كتبه  دراماتورجي  نص  عىل  االعتامد 
األبنودي  الرمحان  عبد  وكان  العيادي  سمري 
مرفوقا بفرقة موسيقية تراثية من الصعيد املرصي 
تستعمل آالت موسيقية عمرها من عمر الفراعنة.

الثقايف   أذكر  شخصيا ذلك احلراك  ومازلت 
واألديب  الفين  الرشيان  يف  إمتد  الذي  الكبري 
تونس  يف  األبنودي  إسم  التصق  وقد  لسنوات 

باجلازية اهلاللية وباملوسيقى الصعيدية القديمة. 

اجلازية  عرب  الثقايف  التامزج  هذا  أن  واحلقيقة 
املحطات  عديد  من  حمطة  إال  يكن  مل  اهلاللية 
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بني  األخوية   العالقات  رسخت  التي  الكربى 

ألنه  حدوثه  يندر  عميق  بشكل  ثقافيا  الشعبني 

السياسية  األهواء  فيه  تتحكم  ومل  عابرا.  يكن  مل 

العابرة ألنه كان دوما منفلتا منها.. ومل حيدث متاما 

منذ ألف عام أن توقف هذا التامزج أو تعطل وال 

نخفي أن اجلفاء الكبري الذي حصل بني الزعيمني 

بورقيبة وعبد النارص بسبب اختالف الرؤى حول 

ما  لتحديد  حماولة  يف  الفلسطينية  القضية  مقاربة 

وضعته  الذي  التقسيم  قرار  من  نرفضه  وما  نقبله 

الثقافية  العالقات  مل يمس من  أبدا  املتحدة  األمم 

العميقة بني الشعبني.

من  الكتب  استرياد  حركة  تواصلت  فقد   

املطابع املرصية وهي أساسية يف ثقافة أهل تونس 

بل يف حياهتم اليومية  كام واصلت اإلذاعة التونسية 

بث األغاني املرصية ألهنا قبل كل يشء هي أغان 

التعليمية من االبتدائي إىل  الربامج  عربية وكانت 

التعليم العايل تركز بنسبة مئوية عالية عىل األدباء 

يتم املس منها عىل اإلطالق رغم  املرصيني،  فلم 

فرتكوا  فرنسا،  يف  درسوا  الذين  بعض  وجود 

غربية  بأبعاد  وجاؤوا  هناك   العربية  أخماخهم  

التجديد  يف  برغبة  مغلفة  استعامرية  مالمح  هلا 

والتحديث دون أن ننسى أن الساحة السينامئية يف 

كامل البالد مل تتوقف عن عرض األفالم املرصية 

مرتامية  الثقافية  العالقات  جعل  ذلك   وكل 

األطراف يف الروح التونسية والروح املرصية. 

نسجته  عظيم  تاريخ  من  املس  يمكن  فكيف 

الزيتونة وجامع األزهر عرب مئات السنني  جامعة 

وكيف يمكن التأثري اليسء يف العالقات التونسية 

ابن  العالمة  خلفه  الذي  كل  بعد  واملرصية 

خلدون رمز العمق الثقايف والفكري بني الشعبني 

الفيلسوف  والعامل  املؤرخ  املفكر  فهذا  والبلدين، 

املعمور.  الزيتونة  جامع  وابن  تونس  مواليد  من 

حيث  اجلزائر  يف  عمره  من  مهمة  سنوات  وقىض 

اختار  ثم  السياسية  وجتاربه  كتاباته  جتذرت 

أم كلثوم يف تونس
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قاضيا  أصبح  حيث  بالقاهرة  االستقرار 
وهو  هناك  وتويف  اجلانب  حمرتم  اهلمة  عايل 
دفني القاهرة دون أن ننسى أن زوجته وابنه 
يف  اإلسكندرية  مدينة  مشارف  عىل  توفيا 
هائج  يوم  يف  تونس  من  قادمة  سفينة  غرق 
حمطة  وتلك  مدمرة  عاصفة  بسبب  مائج 
تارخيية كربى ال يمكن أبدا أن ال تستقر يف 

األذهان. 

املحطات الثقافية  كثرية ذات حمركات 
ثابتة ال يمسسها الصدأ

....

ال بد من اإلشارة إىل أن ابن خلدون مل يكن 
أن  يمكن  ال  فإهنا  عظيمة  كانت  وإن  مرحلة  إال 
تغطي عىل مراحل مهمة جدا أخرى وإن مل تقرتن 
ببعض األسامء الكبرية من حجم ابن خلدون إال 
الرحالت  فإن  فللعلم  عليها.  القفز  يمكن  ال  أنه 
زمن  واملدينة  ومكة  تونس  بني  والفكرية  العلمية 
عرب  وبحرا  برا  متر  كلها  كانت  وخارجه  احلج 
يف  يتوقفون  والباحثني  العلامء  من  والكثري  مرص 
مرص  علامء  من  ويأخذون  والقاهرة  االسكندرية 
فإن  والعراق  الشام  مقصده  كان  ما  إذا  وبعضهم 
املرور إليها ال يكون إال عرب  القاهرة ال ألسباب 
سياسية أو جغرافية إنام ألن  جمال تلقي العلوم يف 
أي مكان يقصده العلامء التونسيون دون أن جيدوا 

بعض ما يبحثون عنه وفيه لدى علامء األزهر. 

وما جيب التأكيد عليه أن العالقات أصبحت 
الروح  وانطالق  عيل  حممد  السلطان  زمن  وطيدة 
االصالحية فقد حترك بعض العلامء واملفكرين إذ 
الكربى  التونسية  اإلصالحية  للحركة  يمكن  ال 

يف  اإلصالحية  احلركات  عن  معزولة  تكون  أن 

محلة  إثر  وعىل  عرش  الثامن  القرن  هناية  منذ  مرص 

نابوليون عىل مرص.  

بني  متقاربة  والرؤى  األفكار  كانت  فقد   

املفكرين واملصلحني وحتى بني امللوك مثل حممد 

ملك  باي  باشا  أمحد  واملشري  مرص  سلطان  عيل 

فقد  عرش،  التاسع  القرن  هناية  غاية  إىل  تونس 

تونس  عبده  حممد  الكبري  املرصي  املصلح  زار 

ما  عىل  كثب  عن  وأطلع  ثقافية  بجولة  وقام 

حيدث يف تونس. وقد عاد إىل  القاهرة مبهورا ومل 

جامع  شملت  قد  اإلصالحات  أن  يتصور  يكن 

الزيتونة وتغريت آنذاك بعض الطرق يف التدريس 

والتلقني.. 

اإلصالحات  عن  أحتدث  أن  يل  يمكن  وال 

والتأثري املتبادل بني املفكرين واملصلحني يف تونس 

التي  فاضل  نازيل  األمرية  أذكر  أن  دون  ومرص 

تتقن  وكانت  وفرنسا  وتونس  مرص  بني  عاشت 

والرتكية  واألنقليزية  الفرنسية  منها  لغات  عدة 

عليه  تردد  القاهرة   يف  ثقافيا  صالونا  أقامت  وقد 
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ودعاة  واملفكرين  املصلحني  كبار  من  العديد 

تعليم املرأة وحتريرها من بينهم قاسم أمني واإلمام 

حممد عبده.. وقد أقامت بتونس وأنشأت صالونا 

بوحاجب  خليل  التونيس  بالقايض  وتزوجت 

كان  وقد  اإلصالحي   بفكره  معروفا  كان  الذي 

هذا الصالون يف ضاحية املرسى تردد عليها بعض 

صفر  الطاهر  أمثال  من  واملصلحني  املفكرين 

أمثال  واملصلحني  بوحاجب..  خليل  وأصدقاء 

الطاهر صفر وأصدقاء خليل بوحاجب.. 

وهي من مواليد منتصف القران التاسع عرش 

)1853( وتوفيت عام 1914 وقد خصها الباحث 

حياهتا  عن  فيه  حتدث  بكتاب  كرو  حممد  الكبري 

وأنشطتها بني تونس ومرص..

وكان القرن العرشين قرن العالقات الثقافية 
العالية 

....

كبرية  بمحطات  العرشون  القرن  متيز  لقد 

زاخرة باألسامء املبدعة كان هلا دور يف توطيد عرى 

األخوة املرصية التونسية ومليئة باألحداث الثقافية 

املهرجانات  يف  املشاركات  وتبادل  وامللتقيات 

الثقافية والفنية مثل مهرجان قرطاج وأيام قرطاج 

السينامئية وأيام قرطاج املرسحية وغريها.. 

فضال عن األسابيع الثقافية التي للسياسة فيها 

دور كبري لكنها تبقى دوما من أهم املناسبات التي 

ترتك أثرها يف العمق احلضاري بني البلدين.. 

تونس  إىل  ليأيت  العرشون  القرن  انطلق  فقد 

املجال  هذا  يف  كبريا  دورا  لعب  جدا  مهم  رجل 

التونيس  بريم  حممود  واإلعالمي  الشاعر  وهو  اال 

لنشاطه  تونس  اىل  الربيطانية  السلطات  نفته  الذي 

السيايس واختارت تونس ألنه مسجل لدهيا بكونه 

أصبح  وبرسعة  نشيطا..  فكان  تونس..  أهل  من 

جزءا من النسيج الثقايف التونيس

عبد الرمحان األبنودي
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ومتكن من أن يكون من الشخصيات البارزة 

جدا.. وأسس جريدة الشباب التي كان هلا حضور 

ثقايف وسيايس..

 وكانت عالقاته بأهل الثقافة التونسيني طيبة 

ناصبه  الذي  الفرنيس  االستعامر  ضد  طبعا  وكان 

يف  البلدية  وانتقد  الفقراء  صوت  وكان  العداء 

قصيدة شهرية  باللهجة الدارجة عن اآلداءات وقد 

ترك أثرا كبريا يف العمق الثقايف والصحفي التونيس 

رغم أنه مل يبق أكثر من مخس سنوات لكنها كانت 

غزيرة اإلنتاج عظيمة التأثري صدر حوهلا عدد من 

التونيس  بريم  حممود  بعنوان  كتاب  أمها  الكتب 

صالح  حممد  الكبري  للكاتب  جملدين  يف  املنفى  يف 

اجلابري. كام أن سمري العيادي كتب مرسحية عن 

عذاباته ونضاالته بني مرص وتونس وفرنسا. 

...

الشايب  واخلرض حسني 

...

النضال  يامرس  التونيس  بريم  حممود  كان  وملا 

السيايس واإلعالمي والثقايف يف تونس كان هناك 

مناضل تونيس يف االجتاه اآلخر إذ رحل عن تونس 

عامل زيتوني يف عز شبابه إىل الرشق ومنها الشام ثم 

من  وهو  حسني  اخلرض  إسمه  استقر  حيث  مرص 

اجلريد التونيس. 

وقد نال حظوة كبرية هناك  لعمق فكره الديين 

جامعة  يف  وأنصار  تالميذ  له  يكون  أن  ومتكن 

سمري العيادي
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األزهر وكان بعيدا عن حركة »االخوان املسلمون« 
فاروق ويف  السياسيني يف عهد  إليه  ما جلب  وهو 
عهد مجال عبد النارص الذي وافق عىل تعيينه رئيس 

جامعة األزهر املنصب الذي  غادره سنة 1957.

ويف بداية الثالثينيات صدح اسم الشاعر أبو 
القاسم الشايب انطالقا من جملة »أبوللو«  القاهرية 
التي نرش فيها بعض أشعاره.. وقد اكتشف الشايب 
هذه املجلة املهمة إثر اطالعه عىل مقال كتبه املختار 
الشعري  اخليال  كتابه  ضد  املجلة  هذه  يف  الوكيل 
عند العرب.. وهو املقال الذي آمله جدا فرد عليه.. 
الشعر  رسخت  التي  بأبوللو  عالقته  وانطلقت 
إسم  ورفعت  العربية  البالد  ويف  مرص  يف  احلديث 
الشايب يف اآلفاق املرشقية.. وربام تعرف عليه بعض 

التونسيني انطالقا من هذه املجلة. 

يقول أبو القاسم حممد كرو: 

التي  العظيمة  املكانة  أن  يف  شك  من  »ليس 

أوال  فيها  الفضل  يعود  إنام  اليوم  الشايب  هبا  يتمتع 

فلوال  وحده،  والشايب  الشايب  إىل  يشء  كل  وقبل 

عبقريته ملا كان له يشء مما هو عليه اليوم من املكانة 

السامية يف نفوس جيلنا املعارص سواء يف املرشق أو 

يف املغرب«..

أن  منفردا  يستطيع  الشايب  أدب  أن  هل  لكن 

يصل بصاحبه إىل هذه املكانة التي حيتلها اليوم؟

للتالقي  نموذجا  كان  الشايب  أن  أعتقد  وأنا   

الثقايف بني مرص وتونس وليس من فائدة  البحث 

عن شعرية الشايب هل تأثرت بمجلة أبوللو أو أنه 

تواصل مع أبوللو بعد أن ترسخت قدماه يف اإلبداع 

بتونس دون أن ننسى مؤثرات أخرى كاطالعه عىل 

شعر املهجر قبل اكتشافه أبوللو.. واملهم أن الرشق 

حممد اخلرض حسني
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واملغرب معا  يعتزان بالشايب.. وال أحد ينكر  دور 
الذي  العظيم يف شعريته. ودوره الشخيص  تونس 
الدور  مع  املتفردة   وحساسيته  موهبته  لقوة  لعبه 

الكبري  للمرشق انطالقا من مرص.. 

حدث آخر تارخيي : طه حسني يف تونس 

......

املرصي  العريب   األدب  عن  يتحدث  من  إّن 
ال  التونسيني   ثقافة  يف  له  كربى  مكانة  أخذ  الذي 
يمكن له أن ال يتحدث عن طه حسني. هذا الكاتب 

واملثقف العظيم

فقد  التونسية   بالثقافة  قوية  عالقة  له  ألن 
حممود  ونقد  القدامى  من  خلدون  ابن  املؤرخ  نقد 

املسعدي من املحدثني يف مقال رائع..

ويقول عنه أبو القاسم كرو وهو من األوائل 
للدراسة  مادة  أصبح  وبعده  عنه  كتبوا  الذين 

أطروحات  بعضها  كتب  وصدرت  والبحث.. 

الباحث األستاذ املنجي  جامعية أرشف عىل أمهها 

الشميل الذي كان من عشاق طه حسني..

يقول »طه حسني إسم أديب عريب المع ورائع 

ومثري بل قل هو االسم العريب العريب الوحيد الذي 

والشهرة  الصيت  يف  العاملية  درجات  أقىص  بلغ 

الدنيا  مأل  فقد   .. وفاته  وبعد  حياته  يف  واإلشعاع 

عام  منذ  بدأت  بتونس  وعالقاته  الناس«،  وشغل 

التأثري  فيه  أثر  تونيس  بشخص  التقى  ملا   1909

الكبري ملا وجده متربما من طريقة التدريس بجامعة 

الشيوخ  بعض  مع  تعددت  وخالفاته  األزهر 

فنصحه أن يواصل تعليمه بفرنسا.. 

جاويش  العزيز  عبد  الشيخ  هو  الرجل  هذا 

هناك  بالقاهرة وتزوج  استقر  والده  تونيس،   وهو 

مواقف  وله   متطورا  شيخا  وكان  هناك   ومات 

حممود بريم التونيس
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حداثية من التعليم  

مع  أزمته  من  سنة   مخسني  وبعد   .. األزهر 

طه  تنويه  و«ان  استقالهلا..  تونس  نالت  األزهر 

حسني وابتهاجه بإعالن استقالل املغرب وانطالق 

تونس حثيثا نحو االستقالل قد دعم روابطه وأثره 

يف أقطار املغرب العريب وأعطى هلذه الروابط وذلك 

التأثري أبعادا جديدة ترمجت بعد قيام احلكم الوطين 

يف القطرين تونس واملغرب بتبين الكثري من أفكاره 

الدراسات  يف  وخاصة  والتعليم  الرتبية  يف  وآرائه 

البلدين  اجلامعية وليس أدل عىل ذلك من أن كال 

النواة  وإحداث  الوطين  احلكم  قيام  فور  بادر  قد 

لزيارة  حسني  طه  بعودة  اجلامعي  للتعليم  األوىل 

القطر واإلرشاف عىل أول انطالقة عملية للتعليم 

اجلامعي وبالطبع كانت أوىل الزيارتني إىل تونس، 

فكانت تتوجيا لكل السنوات والروابط والعالقات 

فهي  فيها.  وأصدقائه  وأنصاره  تونس  وبني  بينه 

تارخيية  زيارة  عنها  ونتج  منها  قصد  وبام  بذلك 

فريدة من نوعها..  

الشعور  أعمق  حسني  طه  بذلك  شعر  وقد 

وكلامته  ترصحياته  يف  به  ونوه  التقدير  فائق  وقدره 

حسني  طه  أقام  وقد  والقاهرة.  تونس  يف  املنشورة 

سعادة  و  واسع  بنشاط  تونس  يف  أسبوع  زهاء 

حرضها  الباملاريوم   يف  حمارضة  وألقى  واضحة.. 

مئات املثقفني والسياسيني يتقدمهم رجال احلكومة 

والسفراء..

جوان   29 يوم  تونس  يف  نشاطه  استهل  وقد 

السنة  الختتام  السنوي  احلفل  بحضور   1957

اجلامع  رحاب  داخل  الزيتونية  باجلامعة  الدراسية 

آنذاك  احلكومة  رئيس  استقباله  يف  وكان  األعظم 

إعالن  من  الشهر  حوايل  قبل  بورقيبة  احلبيب 
اجلمهورية وكان معه  وزير املعارف وعميد الزيتونة 
الشيخ اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور وابنه املفكر 
الشيخ الفاضل وقد قلده بورقيبة بوسام االستقالل 

يف  العريب  األدب  عميد  حمارضيت  وكانت 
الثقافية  األحداث  من  الباملاريوم  ويف  الزيتونة 
طيلة  هلا  مثيال  تونس  هلا  تشهد  مل  التي  الكربى 
النصف األول من القرن العرشين. وكان النصف 

الثاني اجرتارا ملا سجلته  وملا قاله العميد.. 

كوكب الرشق أم كلثوم يف تونس والزيارات 
املهمة قبلها 

......

ومرص  تونس  بني  الفنية  العالقات  كانت 
ألن  واملرصيني  التونسيني  كل  أحبها  مؤثرة،  قوية 
كانت  واملصالح  اجلانبني  من  كبريا  كان  التجاوب 
مستحقة من اجلهتني.. فمنذ بداية القرن زار تونس 

عدد من رجال املرسح.

سنة 1921 زارت فرقة جورج أبيض تونس 
فّن  يف  دروس  تقديم  عىل  اآلداب  فرقة  مع  لتتفق 
التمثيل وإخراج مرسحيات بنفس جديد. لتتكون 
التمثييل  املستقبل  هي:  فرق  أربع   ،1932 سنة 
األكودي  إبراهيم  الشيخ  وفرقة  السعادة  وفرقة 

ومجعية التمثيل العريب.

متيزت  التي  الفرتة  الثالثينات  فرتة  وتعترب 
بتشكل مالمح املرسح التونيس ومن هذه األعامل 
العريب  التمثيل  ملجموعة  عمر«  »إسالم  نذكر 
صالح  و«النارص  التمثييل،  للكوكب  و«املجنون« 
أوائل  يف  أنتجها  التي  تونس  بلدية  لفرقة  الدين« 
املرسح  ليعيش  التحوالت  وتتالت  اخلمسينات 



2323

العدد 332 جوان 2022

وذلك  اخلمسينات..  يف  جديدة  مرحلة  التونيس 
حسب دراسة نرشها موقع ستار ستات. 

دعت  العاصمة  تونس  بلدية  فإن  وللعلم    
طليامت  زكي  املرسحي  الفنان  االستقالل  قبيل 
الذي ساعدها عىل تأسيس الفرقة املرسحية البلدية 
عىل قواعد فنية جيدة. وقد قىض زكي سنوات يف 
تونس وكان سعيدا بذلك حسب ترصحياته الكثرية 
التي سجلتها الصحافة  وتنبأ بحركة مرسحية كبرية 

يف تونس وهو األمر الذي حدث فعال..

التي  التجارب  وتبادل  الزيارات   توالت  ثم 
كان هلا تأثري كبري عىل أهل الفن من اجلانبني. 

عالقات  هلا  تونس  فإن  الغناء  جمال  يف  أما 
عميقة مع مرص وقد سافر إليها الكثري من الفنانني 

التونسيني لالستلهام والتمتع.

وقد حدث أن زار الفنان الكبري فريد األطرش 
 1951 عام  مجال  سامية  الراقصة  صحبة  تونس 
حممد  امللك  بحضور   البلدي  املرسح  يف  وغنى 
فريد  تونس صحبة أعضاده واكتشف  باي  األمني 
حرض  ثم  الرياحي..  عيل  وأحب  تونس  يف  الغناء 
مطربون آخرون من مرص.. وملؤوا مرسح قرطاج 

يف بداياته.. 

أما احلدث عام 1968 فيتمثل يف حفلني ألم 
اإلمكانيات  حلشد  تونس  إىل  جاءت  التي  كلثوم 
التي  النكراء  اهلزيمة  عىل  الرد  لفائدة  واجلامهري 

منيت هبا األمة العربية يف حرب جوان 1967. 

هبذه  التونيس  والشعب  تونس  سعدت  وقد 
باملنزه تارخييا  القبة  الزيارة.. وكان حفلها يف قرص 
وردة  ألف  بامئة  هبا  الرتحيب  تم  وقد  عظيام.. 

ازدانت هبا ردحات 

أيام  بورقيبة  الرئيس  هبا  احتفل  وقد  القبة..  

احتفال ووسمها وحرض حفلها مع زوجته وسيلة.. 

فضال عن جل رجال احلكومة وقد تراوحت أثامن  

تذاكر الدخول بني ثالثني ومخسني دينارا. 

عىل  اسمها  إطالق  تم  بورقيبة   من  وباقرتاح 

ابن  من  بالقرب  العاصمة  قلب  يف  مهم  شارع 

خلدون واحلسني بوزيان..

ويتذكروهنا  الزيارة  هذه  التونسيون  ينس  ومل 

أم  حفالت  بانتظام  تبث  التونسية  والتلفزة  دوما 

كلثوم يف تونس وتعيد دوما بث رشيط وثائقي جيد 

عن هذا احلدث الثقايف الكبري.. 

العرشين  القرن  من  الثاني  النصف  متيز  وقد 

عبد  أمثال  من  املرصيني  املطربني  كامل  بزيارة 

وحممد  أمحد  وفائزة  الصغرية  ونجاة  حافظ  احلليم 

جانب  إىل  وشهرزاد  املطلب  عبد  وحممد  رشدي  

كبار الفنانني اللبنانيني الذين يعيشون يف مرص فإما 

الفن املرصي  ينتمون إىل  أصبحوا مرصيني أو هم 

مثل صباح ولوردكاش ونجاح سالم..

الزيارات  إىل  التونيس  الشعب  انشّد  وقد 

األوىل للمطرب عبد احلليم حافظ 

مع  تنسى  ال  ...وحفالهتام  الصغرية  ونجاة 

حفل صباح حتى ال نظلم أحدا.. 

التونسيني  الفنانني  من  الكثري  كان  وللعلم 

شمس  حتت  مكانة  هلم  وجدوا  الثامنينيات  منذ  

بوشناق  ولطفي  التونسية   لطيفة  مثل  القاهرة 

وهند صربي  وظافر العابدين  ودرة زروق وسناء 

يوسف وعائشة بن أمحد والقائمة تطول كل يوم.. 

والعالقات تتوطد كل حني..
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د. سميح المحجوبي/ جامعي وموسيقي، تونس

العالقات الثقافية بين تونس ومصر

رضا  رشيد  حممد  عرب  التأّثر  هذا  حصل  كام 

عبده  حممد  الشيخ  تلميذ   )1856-3519(

)1905-1849( يف جريدته »املنار« سنة 1898، 

والتي عرفت انتشارا مهوال يف صفوف اإلصالحّيني 

احلرّيات  قضايا  تناولت  وأهّنا  خاّصة  التونسّيني 

العاّمة والتحّرر من االستعامر والدعوة إىل االنفتاح 

العرشين  القرن  مطلع  ويف  الرضوري.  العلمي 

العقائدي  امليدان  من  اإلصالح  حركة  انتقلت 

الديين إىل امليدان الفكري القومي لتتجىّل خاّصة من 

خالل الصحافة املكتوبة وارتباطها بالّلغة واآلداب 

التأليف  أخذ  السياق  هذا  ويف  العربية.  والفنون 

به  ليلتحق  أّوال  الّسبق  نصيب  واملرسحي  الروائي 

مع  التفاعل  يف  تدرجيّيا  واملوسيقي  الغنائي  الفّن 

احلركة الفنّية املرسحّية فاملوسيقية الوافدة من مرص 

منذ العقد األّول من القرن العرشين.

يف ميدان املرسح كان لقدوم سليامن القرداحي 

من مرص إىل تونس سنة 1907 وتقديمه ملرسحّية 

امليادين  املرصية يف  التونسية  العالقات  ترجع 
جّد  عهود  إىل  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
من  الفاطمية  اخلالفة  انتقال  منذ  وخاّصة  قديمة 
إثرها  توّطدت  فقد  القاهرة،  إىل  املهدية  عاصمتها 
واملعتقدات  األفكار  تبادل  وكثر  العالقات  تلك 
ونشأت عديد العادات التأثريية والتأّثرية يف آداب 
موجة  ومع  أّنه  غري  خاّصة.  والتعليم  السياسة 
»الترتيك« التي اجتاحت العامل العريب اإلسالمي يف 
آخر العرص الوسيط )من القرن 16 إىل القرن 18( 
والركود  الفتور  من  نوعا  العالقات  تلك  شهدت 
رسعان ما تالفته اململكتان يف مطلع القرن التاسع 
احلضاري  اإلصالح  حركة  مع  أواخره  وإىل  عرش 
ذي الطابع األصويل أّوال والذي رمى بسهامه قطاع 
التعليم والتأديب يف اجلامعات التقليدية كالزيتونة 
واألزهر، وانتقل ذلك اإلصالح إىل امليدان الفكري 
الشيخ  عرب  خاّصة  اخللدونية  اجلمعّية  مع  والثقايف 
حممد اخلرض حسني )1956-1876( أّوال والذي 

انتقل الحقا إلمامة األزهر سنة 1950.
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احلركة  عىل  أثره  البلدي  باملرسح  البندقّية«  »تاجر 
هناية  إثر  وتطّورها  بداياهتا  يف  التونسية  املرسحّية 
كان  كام  تالها.  وما  العرشينات  يف  العاملية  احلرب 
لزيارة سالمة حجازي لتونس آنذاك )سنة 1919( 
وتقديمه ملرسحّية غنائية أثره عىل أحد أبرز أقطاب 
املرسح التونيس حممد عبد العزيز العقريب )-1902
1968( الذي أنشأ الفرقة البلدّية ملدينة تونس سنة 
1952، واضطلع بدور املدير اإلداري هلا إضافة إىل 
االضطالع بأدوار البطولة حتت إرشاف املدير الفيّن 
زكي طليامت الذي انتدبته بلدية احلارضة بعقد ملّدة 

أربع سنوات )من سنة 1952 إىل سنة 1956()*(.

وكان لذلك احلضور املتواصل للفّن املرسحي 
القرن  من  األّول  النصف  يف  تونس  يف  املرصي 
عىل  املبارش  تأثريه  االستقالل  قبيل  وإىل  العرشين 
مظاهر  بعديد  وتلّوهنا  التونسية  املوسيقية  احلركة 
التقليد يف اإلنتاج تلحينا وأداء آلّيا وغنائّيا. ونتبنّي 
الغنائية  املرسحية  العروض  أّن  السياق  هذا  يف 
الناشئني  التونسّيني  الفّنانني  املرصية رّسخت لدى 
يف  املستحدثة  املوسيقية  القوالب  إىل  امليل  آنذاك 
مع  خاّصة  واألربعينات  الثالثينات  خالل  مرص 
الوهاب  عبد  وحممد  درويش  سّيد  مثل  أعالم 

وحممد القصبجي وزكريا أمحد.

صحبة  املرصية  الفرق  عديد  قدوم  وأّن  كام 
الفّنانني  بعض  تبيّن  عىل  أّثرت  العروض  تلك 
واملستعملة  اجلديدة  املوسيقية  لآلالت  التونسّيني 
الرشقي  العود  وخاّصة  استثنائية  بطريقة  مرص  يف 
صانع  خاّصة  هبام  تأّثر  وقد  الرشقية،  والكمنجة 
اآلالت املعروف آنذاك الشيخ عبد العزيز اجلمّيل 
التقليدية  دّكانه لصناعة اآلالت  الذي خّصص يف 
التونسية ركنا خاّصا لالستامع لألغاني املرصية عىل 

األسطوانات الوافدة إىل تونس، وكذلك الستقبال 

بعض العازفني املرصّيني املتمّيزين عىل آلتي العود 

والكمنجة بالطريقة الرشقية. 

ويف هذا السياق ذكرت عديد املراجع التونسية 

الراحل  مؤّلفات  وخاّصة  الفرتة،  لتلك  املؤّرخة 

الدكتور صالح املهدي أّن نادي اخللوّية لعبد العزيز 

أمحد  العازف  املناسبات  عديد  يف  استقبل  اجلمّيل 

فاروز، وقد تأّثر به أقطاب املتعّلمني آنذاك املرحوم 

عيل الرسيتي الذي ختّرج عىل يديه أغلب مدّريس 

اآللة يف اخلمسينات والستينات يف تونس عىل غرار 

أمحد  ثّم  أّوال  اجلويين  واهلادي  بوشوشة  مصطفى 

القلعي ثّم خالد بّسة وغريهم.

كذلك ويف إطار نادي اخللوّية أدجمت يف تونس 

سهلون،  إلبراهيم  الرشقية  الكمنجة  عزف  طريقة 

عازف  وهو  نفسه  اجلمّيل  العزيز  عبد  كان  وقد 

لعزف  املنتقلني  أّول  أحد  باألساس،  تونيس  رباب 

الكمنجة الرشقية قبل أن يتلّقاها عنه املرحوم رضا 

القلعي وتالمذته الاّلحقون. وقد أتيحت هلم فرصة 

العمل حتت قيادة عازف الكمنجة املرصي الشهري 

عطّية رشارة الذي عنّي لإلرشاف عىل فرقة اإلذاعة 

الفرتة  هذه  وخالل   .1948 سنة  األوىل  التونسية 

ترّسخت  اخلمسينات  منتصف  حدود  وإىل  أيضا 

القانون  آلتا  الشّبان  التونسّيني  املوسيقّيني  لدى 

والناي، وخاّصة بعد قدوم عازف القانون املرصي 

الشهري حممد عبده صالح مع املطرب زكي مراد. 

الناي كانت قد ترّسخت قبل  آلة  أّن  يف حني 

ذلك بعقدين أو أكثر عرب املدّرس السوري الشيخ 

املوّشحات  دّرس  الذي  احللبي  الدرويش  عيل 

الرشقية إضافة إىل الناي باملعهد الرشيدي يف زيارة 
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سنة  بالقاهرة  األّول  املوسيقى  مؤمتر  بعيد  أوىل  له 
مدّريس  وعميد  الناي  أستاذ  عنه  وختّرج   ،1932

املوسيقى العربية بتونس صالح املهدي.

املشهد  يف  كبريا  املرصي  التأثري  كان  لقد 
قبل االستقالل وحّتى  ما  لفرتة  التونيس  املوسيقي 
الفّنانني  قدوم  تزايد  مع  السّيام  بعده  األّول  العقد 
االستقالل  بعد  تونس  إىل  األعالم  املرصّيني 
عىل  عالوة  الغنائية،  العروض  لعديد  وتقديمهم 
أمام  وعرضها  العديدة  الغنائية  األفالم  انتشار 
اجلمهور التونيس طيلة اخلمسينات وإىل السبعينات 
منتجي  أغلب  سار  لذلك  املايض.  القرن  من 
يف  املرصي  املنوال  عىل  وأداء  تلحينا  املوسيقى 
خمتلف القوالب التي بدأت ترتّسخ آنذاك وخاّصة 

منها القصائد الغنائية واألغاني احلديثة.

باملوسيقى  للتونسّيني  التأّثر  هذا  مقابل  ويف 
اآلثار  بعض  ننكر  أن  ينبغي  ال  املرصية،  الرشقية 
عىل  التونسّيني  والفّنانني  للموسيقّيني  اهلاّمة 
املوسيقى املرصية يف فرتات خمتلفة من ذلك االلتقاء 
املبارش بني الطرفني، ففي األربعينات متّكن عدد من 
الفّنانني التونسّيني من االندماج يف املشهد الغنائي 
ذلك  من  الغنائية،  األفالم  يف  وخاّصة  املرصي 
مشاركة املوسيقي امللّحن واملطرب حممد اجلمويس 
تلحينه  من  األغاني  من  عدد  بأداء  اضطلع  الذي 
يف بعض أفالم تلك الفرتة. وكذلك املطربة شافية 
األفالم  من  عدد  يف  بالغناء  شاركت  التي  رشدي 
التخت  قّدمه  ما  ننسى  أن  دون  املرصية.  الغنائية 
للموسيقى  األّول  املؤمتر  فعاليات  يف  التونيس 

وقصائد  تونسية  شعبّية  وأغان  مالوف  من  العربية 

وأغان مرصّية عن طريق الشيخ مخّيس ترنان، وقد 

إهّنا  بل  آنذاك  املؤمترين  نالت مجيعها إعجاب جّل 

سّجلت ضمن الرتاث العريب القّيم.

املطربني  من  عدد  انتقل  االستقالل  وإثر 

عاملقة  بني  الربوز  من  ومتّكنوا  مرص  إىل  التونسّيني 

املطربة  أّوال  الصدد  هذا  يف  نذكر  آنذاك،  الغناء 

التونسية الراحلة علّية التي تعامل معها أبرز امللّحنني 

عىل  والثامنينات  السبعينات  يف  املعروفني  املرصّيني 

انتقال  نذكر  كام  محدي.  بليغ  الشهري  امللّحن  غرار 

الفّنان لطفي بوشناق إىل مرص ومتّيزه يف األداء عىل 

ما  لفرتة  ونجاحه  واملرصية  التونسية  الطريقتني 

فضاءات  أبرز  يف  الفنّية  العروض  عديد  تأثيث  يف 

املوسيقى والغناء يف مرص وخاّصة يف دار األوبرا.

املطربني  مشاركات  ذلك  بعد  تتالت  وقد   •

واملوسيقّيني التونسّيني يف تظاهرة دار األوبرا املرصية 

الرتحاب  كّل  لقيت  حيث  املناسبات  عديد  يف 

واإلقبال اجلامهريي مع التفّوق والقبول الفيّن جلميع 

األندليس  الرتاث  قبيل  من  سواء  املقّدمة  األلوان 

املغريب وخاّصة عرب الفّنان زياد غرسة أو باألغاني 

مبارك وعديد  األستاذة سنية  احلديثة عرب  التونسية 

املطربني واملطربات اآلخرين كالراحلة ذكرى حممد 

ونور الّدين الباجي ومن امللّحنني أمثال املبدع عبد 

الكريم  وعبد  املاجري  وحممد  العيادي  الرمحان 

صحابو وغريهم من الفّنانني التونسّيني املعارصين.

_____
*( خلوج، بوبكر، عميد املرسح التونيس حممد عبد العزيز العقريب، تونس، وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاق، املركز الوطين لالّتصال 

الثقايف، نوفمرب 2009، ص. 57. 
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أنس الشابي/ باحث وكاتب، تونس

مصرّيون في تونس 
               وتونسّيون في مصر

اجلدير  ومن  املقّدسة«  العروبة  ظّل  يف  الرّسمدي 

باملالحظة أن جملة الثريا التي تصدر يف تونس نرشت 

مقتطفات مطّولة من هذه الدراسة يف عددها الرابع 

من السنة الثالثة بتاريخ أفريل 1946.

عاشور  ابن  الفاضل  حممد  للعالمة  والثانية 

اخلامس  املؤمتر  يف  ألقاها  حمارضة  عن  عبارة  وهي 

ملجمع البحوث اإلسالمية يف القاهرة سنة 1970 

تناول  بالزيتونة«)1(  األزهر  »امتزاج  عنوان  حتت 

فيها ِسري بعض العلامء الذين كانت هلم زيارات إىل 

وغريها  اجلامعتني  يف  الدراسية  واملناهج  البلدين 

األزهر  بني  الرتابط  عمق  تؤّكد  التي  املسائل  من 

الشيخ اخلرض حسني عضوا يف  ُعنيِّ  ملّا  والزيتونة، 

الشيخ  نرش  لألزهر   شيخا  ثم  العلامء  كبار  هيئة 

ماي  شهر  يف  األسبوع  جريدة  يف  مقاال  الفاضل 

الشيخ  وضع  يف  سام  مغزى  »أي  عنوانه   1953

اخلرض حسني عىل رأس األزهر الرشيف«)2(.

الّصالت الثقافّية بني تونس ومرص قديمة تعود 
إىل ما يفوق األربعة عرش قرنا، فقد مّثلت الزيتونة 
واألزهر العالمة البارزة المتداد هذا التواصل عرب 
الزمان باعتبارمها أكرب معلمني دينيني تارخييني وأهّم 
جامعتني ختّرج فيهام رّواد النهضة يف البلدين، ورغم 
أن الكتابات حول هذا املوضوع قليلة إال أنه جتدر 
اإلشارة إىل دراستني هامتني لتونسّيني اثنني عضوين 

يف جممع اللغة العربية يف القاهرة:

عبد  حسين  حسن  للعالمة  منهام  األوىل 
الوهاب نرشها يف جملة الثقافة التي تصدر يف مرص يف 
العدد 322 بتاريخ 27 فيفري 1945 حتت عنوان 
مظاهر  فيها  تناول  ومرص«  تونس  بني  »الّصالت 
اإلخاء التونيس املرصي يف خمتلف العهود اإلسالمية 
املدني  التاريخ  أن  »واحلّق  بقوله:  ذلك  كل  خمتتام 
بني  اإلخاء  يوّضح  بام  حمشود  والعلمي  واألديب 
القطرين ويؤّكد التعاون بني الشعبني واهلل املسؤول 
والوّد  اخلالصة  املحّبة  بركات  عليهام  يديم  أن 
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اتساعا  البلدين  بني  العالقات  تواصلت  وقد 

ويف  االجتامعية  الفئات  خمتلف  لتشمل  وانتشارا 

اختصاصات متنوعة وسوف نغفل ذكر من اشتهر 

التونيس)4(  وبريم  اخلامس)3(  كبريم  اجلانبني  من 

فريد)7(  وحممد  فاضل)6(  ونازيل  حسني)5(  واخلرض 

لنتناول  وغريهم  التونيس)8(  عمر  بن  وحممد 

بالتعريف شخصّيات أخرى أّدت أدوارا ثقافية يف 

البلدين ولكنها مل تنل حّظها من الذكر واإلشادة بام 

قّدمت من طّيب األعامل ومن بينها:

محزة فتح اهلل )1849 - 1918( 

بعد أن أنشئت جريدة الرائد التونيس وصدر 

خري  رأى   1860 جويلية   22 يف  منها  عدد  أّول 

الدين باشا أن يستعني بمن لديه خربة يف الصحافة 

فوقع اختياره عىل الشيخ محزة فتح اهلل الذي حّرر 

يف عّدة صحف مرصية أشهرها الربهان واالعتدال 

مفتشًا  محزة  الشيخ  عمل  كام  الرشقي،  والكوكب 

والرتمجة  اإلنشاء  قلم  رئاسة  وتوىل  العربية  لّلغة 
واستعان به عيل مبارك أحد رّواد النهضة يف مرص  يف 
تطوير املناهج يف مدرسة دار العلوم، وكان الواسطة 
بريم  حممد  الشيخ  تونس  إىل  الرجل  هذا  جلب  يف 
اخلامس حسبام هو ُمـَبـيَّـٌن بالعدد الثاني من العام 
سنة  فيفري   9 يف  الصادر  الرائد  من  عرش  السابع 
الشيخ  مع  التونسية  الدولة  تعاقدت  وقد   ،1876
محزة فتح اهلل عىل رئاسة حترير الرائد التونيس ملّدة 
فرنك،   500 مبلغها  شهرية  بجراية  أعوام  مخسة 
فتح الشيخ بابا جديدا يف الرائد التونيس عنوانه ُملح 
أدبية وألغاز علمية نرش فيه الكثري من أدبه وشعره 
يف املناسبات التونسية كاملواكب الرسمية واألعياد 
الدينية، من ذلك أنه ملّا زار خري الدين باشا املطبعة 

قال فيه محزة فتح اهلل ارجتاال:

دار الطباعة خري الّدين رّشفها
ِركابه فازدهت منه ضواحيها

وغّرد العّز ميمونا بحرضته
يا دار حّلت بك الدنيا وما فيها

الشيخ  مع  العقدة  أهنيت  سنوات  أربع  بعد 
بنخبها  اختلط  التي  تونس  وغادر  اهلل  فتح  محزة 
وجمالس  ومناظرات  مساجالت  معهم  له  فكانت 
علمية)9(، حلمزة فتح اهلل مؤّلفات متعّددة يف الّلغة 
يف  الفتحّية  »املواهب  كتبه  أهّم  بينها  من  العربية 
بجانب  ضخمني  جملدين  يف  العربية«  الّلغة  علوم 

مؤّلفات أخرى عن املرأة وغريها.

حمّمد طلعت )كان حّيا سنة 1907( 

ولد يف القاهرة وزاول تعليمه باجلامع األزهر 
عىل يد أعالم القرن الثالث عرش  للهجرة وهو من 

املتمّيزين يف الكتابة نظام ونثرا )10(. 
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يف  تعتمده  كانت  التي  املؤّيد  جريدة  يف  عمل 

اإلسالمّية  املاملك  بعض  إىل  به  وتبعث  املهاّمت 

عيل  الشيخ  من  وبإشارة  للجريدة  مراسال  بصفته 

البالد  إىل  توّجه  املؤّيد  جريدة  صاحب  يوسف 

الروسّية لدراسة أحوال املسلمني هناك حيث ُعهد 

إليه برئاسة حترير جريدة التلميذ التي كانت تصدر 

يف سان بطرس بورغ يف عام 1907، بعد رجوعه 

)السري  دعاه  كتابا  طلعت  حمّمد  ألف  مرص  إىل 

عن  أخبارا  فيه  روى   ،1907 عام  طبعه  والنظر( 

رحلته إىل روسيا وخروجه من مرص وعودته إليها 

مع الوعد بطبع القسم الثاني من هذا الكتاب الذي 

تونس  إىل  رحلته  عن  فيه  سيتحّدث  إنه  عنه  قال 

بالفرنسّيني  املسلمني  وعالقة  ومالطة  وطرابلس 

وسياسة اإلنجليز مع العرب.

تونس  إىل  اجته  الروسّية  البالد  فارق  أن  بعد 

حّل   1907 ماي  شهر  يف  فيها،  عمل  عن  باحثا 

توصيات  حامال  التونسّية  باحلرضة  طلعت  حمّمد 

إىل  باملرشق  عرفهم  الذين  التونسّيني  بعض  من 

إجياد  يف  ويساعدوه  بيده  ليأخذوا  هنا  أصدقائهم 

له أمر االشتغال بالصحافة، فرتّدد  عمل ويسّهلوا 

عىل إدارات الصحف العربّية الستخدامه إال أنه مل 

التطّوع  يتمّكن من العمل يف أّي منها ألهنا تعتمد 

بن  عثامن  وألن  فيها،  يكتب  مِلن  أمواال  تدفع  وال 
يكن من ذوي  مل  احلقيقة  عمر)11( صاحب جريدة 
اخلربة والتجربة الصحفية قّرر االستعانة به ففسح 
مهمة  إليه  وأوكل  قبول  أحسن  وقابله  املجال  له 

اإلرشاف عىل حتريرها بداية من 8 جوان 1907.

يف  حتريره  فرصة  طلعت  حمّمد  اغتنم  وقد 
الصحفـّيني  من  لنفسه  الثأر  فأراد  احلقيقة  جريدة 
التونسّيني الذين مل يقبلوا به يف جرائدهم فشن أّوال 
حممد  صاحبها  وهجا  الّصواب  جريدة  عىل  محلة 

اجلعايبي بأبيات منها قوله)12(:

رأوك بالعني فاستغوهتمو ظنن

من حسن وجهك، والتغرير للصور

فـكان ذلك مـنهم ضّلـــة بـدرت

ولـم يروك بـفـكـر صادق الـخـبـر

والنجم تستصغر األبصار رؤيته

كلؤمك استصغرته العني بالنظر

والنجم يشبه منك اللؤم يف عظم

والذنب للطرف ال للنجم يف الصغر.

إىل  التفت  ثم 
الفوريت  البشري 
جريدة  صاحب 
يشتمه  فأخذ  التقّدم 
يف  آلخر،  حني  من 
نرشت  الوقت  ذلك 
لكتاب  ترمجة  التقّدم 
اإلسالم(  )خطر 
من  طلعت  فاختذ 
ذلك فرصة للطعن يف 



3030

السنة الثقافية التونسية المصرية

الفوريت والقول بأنه مأجور لرتمجة الكتاب ونرشه، 
التونسّية  الصحف  بعض  ذلك  يف  ساندته  وقد 
كجريدة احلقيقة وبوقشة وغريمها، كام عمد إىل نرش 
كتاب مفتوح يف اجلريدة خاطب فيه الباي ودعاه إىل 
سجن الفوريت وإغالق مطبعته حتى يطمئن الناس 
عىل أمور دينهم ودنياهم، هذا السلوك الذي اّتبعه 
العامة  اإلقامة  دار  ريبة  أثار  الفوريت  ضد  طلعت 
وأن  خصوصا  املتفرج  موقف  تقف  فلم  الفرنسية 
التقارب  دعاة  من  ومرتمجه  فرنيس  الكتاب  مؤّلف 
العريب الفرنيس، فَرْفـُع أمر النارش إىل القرص امللكي 
جتاوز لدار اإلقامة العامة وسابقة تفتح بابا َيِلُج منه 
أصحاب القضايا إىل الباي لقضاء مآرهبم، وهو ما 
دفع برئيس قلم املطبوعات الفرنيس إىل األمر بطرد 
السفر  فاختار هذا األخري  تونس  حمّمد طلعت من 
إىل طرابلس ومنها إىل مرص حيث جريدة املؤيد التي 
فارس  إىل بالد  فيها فسافر  للعمل  العودة  إىل  دعته 
مراسال  فيها  كان  أخرى  بسياحة  وقام  واألفغان 

جلريدته يف كابول وطهران.

حممد دربال )....-.....( :

هو احلاج حممد دربال التونيس كام ورد اسمه 
عىل أغلفة الكتب 
نشأ  نرشها،  التي 
بنزرت  مدينة  يف 
إىل  انتقل  ومنها 
مرص حيث أّسس 
ومكتبة  نرش  دار 
املكتبة  سامها 
العمومّية  العلمّية 
يف  حملها  الكائن 
احللوجي  شارع 

»احلاّممات  كتاب   1908 سنة  طبع  وقد  مرص  يف 
من  كبريا  عددا  نرش  كام  اخلامس  لبريم  املعدنّية« 
بينها »جنة الولدان يف  التي أعلن عنها من  الكتب 
احلسان من الغلامن« و«الكنس اجلواري يف احلسان 
من اجلواري« و«قالئد النحور من جواهر البحور« 
للشهاب احلجازي، وكتاب »حتفة املجالس ونزهة 
املجالس« للسيوطي كام أعلن عن طبع كتب أخرى 
كأحاسن املحاسن ونثار األزهار يف الليل والنهار، 
تكون  وتكاد  شحيحة  دربال  عن  واملعلومات 
معدومة ال تتجاوز ما نرش عنه احلبيب شيبوب)13( 
أو أغلفة كتبه حيث نجده مّرة يصف نفسه بالكتبي 
يف شارع احللوجي كام هو وارد يف احلاممات املعدنّية 
كتاب  يف  الفحامني  يف  بالتاجر  نفسه  يصف  ومّرة 
حتفة املجالس، وإن كانت املنطقة واحدة فإن املهنة 

ليست نفسها.

مل تتوقف مسامهة التونسيني يف طبع الكتب عىل 
حممد دربال بل نجد تونسيا آخر طبع هو اآلخر عىل 
احلاج حممد سايس  الكتب وهو  من  نفقته جمموعة 
غالف  عىل  اسمه  ورد  كام  املغريب  التونيس  أفندي 
طبعته لكتاب املواقف لإلجيي يقول حممود الطناحي 
»ومّما  العلمية:  التقدم  ة  مطبع   عن  حديثه  عند 
الفرج  أليب  األغاني  كتاب  املطبعة....  هذه  نرشته 
وكان  املغريب  سايس  حممد  نفقة  عىل  األصفهاني 
تاجرا بالفحامني املتفّرع من شارع الغورية بالقرب 
الكتب ومن  اإلنفاق عىل طبع  توىّل  ثم  من األزهر 
ذلك مّما طبعه بتلك املطبعة األغاني سنة 1323هـ 
ومكّمال  بالفهارس  مذّيال  أصدره  وقد  /1905م 
باجلزء احلادي والعرشين وقد ظلت هذه الطبعة هي 
وعىل  واملحّققني...  الباحثني  بأيدي  تداوال  األكثر 
املطبعة  هبذه  طبع  أيضا  املغريب  سايس  حممد  نفقة 
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للجاحظ  احليوان  كتاب  من   7 إىل   3 من  األجزاء 
1325هـ /1907م«)14( بجانب ما ذكر طبع احلاج 
برشح  اإلجيي  الدين  لعضد  املواقف  سايس  حممد 
اجلرجاني وحتشية السيالكويت ومويل حسن جلبي بن 
حممد شاه الفناوي يف مطبعة السعادة سنة 1325هـ.

عيل اجلرجاوي )1876-1961(

قدم إىل 
تونس ومل يستقّر 

هبا بل مّثلت نقطة 
عبور إىل غريها 

شأنه شأن العديد 
من املرصيني 
الذين دّونوا 

شهاداهتم عام 
شاهدوا يف تونس 

مثل:

القسم  نرش  الذي  كامل)15(  املجيد  عبد   )1
األّول من اجلزء الثالث من رحلته التي ساّمها »يف 
وخّصصه  والصيف«  الشتاء  رحلة  أو  الناس  بالد 
حاّلها  صفحة   80 حوايل  يف  تونس  يف  ملشاهداته 
تونس  مدن  وصف  كام  حملية،   لذوات  بصور 
ال  حجمه  صغر  رغم  والكتاب  واملهدية  وسوسة 

خيلو من فائدة )16(.

رحلته  نرش  الوطين،  الزعيم  فريد  حممد   )2
إىل تونس سنة 1902 مفردة مّرة واحدة وطبعت 
بمرص  اخللق  باب  بشارع  املوسوعات  مطبعة  يف 
دامت  وقد  جمانا،  توزيعها  وقع  بل  بيعها  يتّم  ومل 
يوم  وصلها  أن  بعد  يوما   20 تونس  إىل  رحلته 
إىل  الثانية  رحلته  أما   ،1902 أوت   13 األربعاء 

تونس فقد نرشت أخبارها يف جريدة املؤّيد خالل 
شهري ماي وجوان 1905، ذكرت نازك سابايرد 
لفريد  كتابا  اعتمدت  أهنا  مصادرها  قائمة  يف 
إىل مرص،  »من مرص   عنوانه  فيه كل رحالته  مجع 
طبع   »1904  ،1903  ،1902  ،1901 رحالت 
يف اإلسكندرية سنة 1905)17( إال أننا مل نتمكن من 
املؤلف  أن  باملالحظة  اجلدير  ومن  عليه،  االطالع 
احليثّية  ذات  التونسية  الذوات  من  العديد  قابل 
وحتّدث عنهم يف رحلته كالبشري صفر وحممد العزيز 
بوعتور وحممد بن عثامن احلشاييش وحممد اجلودي 
وخليل بوحاجب وغريهم كام وصف بعض املدن 
وتناول  واجلّم  وصفاقس  كالعاصمة  هبا  مّر  التي 
بالبحث مسائل التعليم واملحاكم الرشعية والنظام 
السيايس وحماولته مقابلة الباي ودور اإلقامة العامة 
الرحلة  هذه  متثل  بحيث  الفرنسّيني  واملعّمرين 
القرن  بداية  تونس يف  العرص يف  مهّمة عىل  شهادة 
»وصف  كتايب  يف  بالبحث  تناولتها  وقد  العرشين 

تونس يف بداية القرن العرشين«.

بن عيل  أمحد  بن  فهو عيل  الثالث  رّحالتنا  أما 
ُولد  اجلرجاوي 
مرص  صعيد  يف 
األخري  الثلث  يف 
التاسع  القرن  من 
يف  درس  عرش 
األزهر ثم اشتغل 
يف األعامل احلّرة، 
جريدة  أّسس 
التي  »اإلرشاد« 
يصدرها  كان 
عمله  بجانب 
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التآليف  بعض  له  الرشعية،  باملحاكم  حماميا 
دراسات  يف  ورد  ما  بعض  عىل  الرّد  تناولت  التي 
وفلسفته  اإلسالمي  الترشيع  وحكمة  املسترشقني 
تويّف يف شهر جانفي سنة 1961عن 85 سنة فيكون 
بذلك ميالده فيام بني سنتي 1876 و1877)18(.

 1906 سنة 
اليابان  انتصار  وبعد 
عىل روسيا تقّرر عقد 
للمقارنة  كبري  مؤمتر 
يف  األديان  بني 
اإلعالن  وتّم  طوكيو 
خمتلف  يف  ذلك  عن 
الدول  يف  اجلرائد 
وقد  اإلسالمية 
املؤمتر  هلذا  حتّمس 
عيل اجلرجاوي الذي 
واألزهر  املسلمني  ملوك  حاثا  جريدته  يف  كتب 
يساهم يف  وفد إسالمي  وتأليف  فيه  املشاركة  عىل 
أعامله غري أن دعوته مل جتد استجابة إال من بعض 
األفراد من بينهم تونيس رافقه يف رحلته هذه ولكنه 
تعّمد إغفال ذكر اسمه، ومن اجلدير باملالحظة أن 
اجلرجاوي خّصص لتونس حوايل 50 صفحة من 
والوضع  هبا  مّر  التي  املدن  فيها  وصف   236 بني 
أشاد  كام  االستعامر  ظل  يف  التونسيون  عليه  الذي 
بالشاعر الشيخ صالح السوييس القريواني )1878 
- 1941( الذي يبدو أنه هو الواسطة يف قدومه إىل 
تونس ألن هذا األخري وإن مل يسافر إىل مرص إال أنه 
كان عىل عالقات وثيقة بالنخب هناك إذ نرش كتابه 
السعادة  مطبعة  يف  والشعر«  النثر  يف  الترب  »منجم 
يقول عن عالقته بمرص:  القاهرة سنة 1906،  يف 

تارة إىل جملة  »ثم رشعت أحّرر وأرسل ما أحّرره 
اإلسالم وأخرى إىل جملة الفنون«)19( كام نرش الشيخ 
مراثي لكبار الشخصيات املرصية التي سامهت يف 
تكوينه كمحمد عبده وحافظ إبراهيم ورشيد رضا 
املرصي  الوطين  احلزب  مؤّسس  كامل  ومصطفى 
األمر الذي يعين أنه كان عىل عالقة وثيقة بالفضاء 
ما  وهو  اإلسالمي  منه  خصوصا  املرصي  الثقايف 
النخبة  أفراد  بني  املنترش  التواصل  من  نوعا  يمثل 
عن طريق املجالت واجلرائد والكتب ويف اجلانب 
املرصي نجد أن بعض نخبها كانت عىل صلة هي 
من  النرش  طريق  عن  وبرموزها  بتونس  األخرى 
بني هؤالء صالح جمدي )1827 - 1881( أحد 
أعيان األزهر وأحد أدبائها نجده يرسل عددا من 
الصادق  مادحا  التونيس  الرائد  يف  للنرش  قصائده 
باي وخريالدين باشا ورادا عىل هتنئة نجل املرحوم 
بمناسبة  بمرص  تونس  وكيل  الشامخي  بك  سعيد 
التونسية  الدولة  من  وصله  نيشان  عىل  حصوله 
وكّل هذه القصائد منشورة يف ديوانه الذي طبع يف 

مطبعة بوالق سنة 1893.

وصل  ملّا 
إىل  اجلرجاوي 
عن  حتّدث  نابويل 
باشا  أمحد  صديقه 
وروى  املنشاوي 
إكرام املرصيني له يف 
عرفوه  ملّا  اآلستانة 
عن  فضال  فالرجل 
كان  الكثرية  مرّباته 
يقول  وطنيا  رجال 
»وأقام  اجلرجاوي: 
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سافر  حتى  حمرتما  معظام  اآلستانة(  )يف  املنشاوي 
يف  سعادته  به  قوبل  ما  لذكر  داعي  وال  تونس  إىل 
تونس ألن الوقت غري مناسب«)20(، ال نعلم شيئا 
عن رحلة املنشاوي إىل تونس وإن وجدنا شاعرنا 
صالح السوييس يرثيه سنة 1904 بقصيد نرش أّوال 
»كتاب  يف  وثانيا   41 العدد  الصواب  جريدة  يف 

منجم الترب يف النثر والشعر«)21(. 

البشري الفوريت )1884 - 1954(

ويف  الزيتونة  يف  تعّلم  جربة  جزيرة  أصيل 
ونرش  التقدم  مطبعة  أنشأ  اخللدونية،  املدرسة 
نفس  حتمل  يومية  ثم  أّوال  أسبوعية  جريدة  هبا 

بعدها  االسم 
جريدة  أصدر 
عّية  سبو أ
هي  فكاهّية 
البالد،  ولد 
توقفت  أن  بعد 
عن  اجلريدتان 
قام  الصدور 
برحلة  الفوريت 
عّية  ستطال ا
طرابلس  إىل 
البلدان  وبعض 

حيث  تركيا  يف  املقام  به  استقّر  أن  إىل  أوروبا  يف 
التونيس  جاويش  العزيز  عبد  صحبة  أصدر 
العثامني وهناك توفرت  األصل)22( جريدة اهلالل 
له الفرصة ليصبح مستشارا خلديوي مرص عباس 
حلمي الثاني ملّدة سنة ونصف وقّصة ذلك يروهيا 
مرص  خديوي  أخذ  قال:  املهيدي  الصالح  حممد 
إلنشاء  اخلالفة  دار  من  إذنا  باشا  حلمي  عباس 

الذين  العرب  ألبناء  العربّية  الّلغة  لتعليم  مدرسة 
اخلاص  ماله  من  واشرتى  باآلستانة،  يقيمون 
معيَّته  رجال  ومن  البوسفور...  ضّفة  عىل  عقارا 
كان يف طرابلس  ملّا  الفوريت  البشري  عرفه  شخص 
يدعى شيمي بك)23( وقد كان ركن حرب بمرص  
ألّنه  اخلديوي  عىل  داّلة  له  املعاش  عىل  أحيل 
فلاّم  الفوريت  استدعى  ورّباه،  أحضانه  بني  ترعرع 
ببناء  أمر  قد  أفندينا  »إن  له:  قال  يديه  بني  حرض 
وقد  مدّرسيها،  اختيار  إيلَّ  أوكل  قد  وإنه  مدرسة 
بسويرسة  مقيم  اآلن  وهو  عليك،  اختياري  وقع 
أمامه  تتحّدث  وال  به،  أقابلك  منها  عودته  وعند 
يرغب  ما  مبدئّيا  منه  وأقبل  عليك  به  أشري  بام  إاّل 
وريض  املقابلة  مّتت  بعد«،  فيام  نتفاهم  ثم  فيه 
يوما  عرش  مخسة  وبعد  عليه،  ُعرض  بام  الفوريت 
وقع  املقابالت  أثناءها  تكّررت  املقابلة  هذه  من 
من  الفوريت  وأصبح  التعليم  خّطة  عن  العدول 
وتركيا  مرص  بني  اخلديوي  مع  يتنقل  املعّية  رجال 
وسويرسا وأوروبا الوسطى يف كّل عام عّدة مرات 
ص له جناح بقرص القّبة بمرص ومّما أثر عن  وُخصِّ
التي  والشهور  األيام  بأن  يقول  كان  أنه  الفوريت 
كان  وإنه  حياته،  أيام  أسعد  هي  املعّية  يف  قضاها 
من قسم املعّية الرتكّية ألنه ُأخذ من اآلستانة)24(، 
ومل  مهملة  بقيت  الفوريت  حياة  من  املرحلة  هذه 
نقال  املهيدي  الصالح  حممد  سوى  عنها  يتحدث 

عن الفوريت ذاته. 

القوايف  أمحد  أثر عن أمري الشعراء وسّيد  مّما 
عامّية  من  الفصحى  عىل  »أخاف  قوله:  شوقي 
تتلمذ له صالح جاهني  الذي  التونيس  بريم« هذا 
وأمحد فؤاد نجم وعبد الرمحان األبنودي وغريهم 
نرش  أنه  التاريخ  له  سيحفظ  الشعراء  كبار  من 
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1( »ومضات فكر«  ج2 ص395.

2( املصدر السابق، ج1 ص309. 

مع  بيبليوغرافية حتليلية  اخلامس  بريم  عنه يف »«حممد   )3
ثالث رسائل نادرة« إعداد املنصف بن عبد اجلليل وكامل 

عمران نرش بيت احلكمة 1989.

4( عنه يف »حممود بريم التونيس يف تونس« ملحمد صالح 
اجلابري، دار الغرب اإلسالمي 1987.

5( عنه يف »حممد اخلرض حسني، حياته وآثاره )-1873
1958(« ملحمد مواعدة، الدار التونسية للنرش 1974.

النهضة يف مرص  رائدة  فاضل  نازيل  »األمرية  عنها يف   )6
وتونس« بحث واختيار أبو القاسم حممد كرو، دار املغرب 

العريب، تونس 2002.

7( عنه يف »وصف تونس يف بداية القرن العرشين« تدقيق 
وتقديم أنس الشايب، دار آفاق برسبكتيف للنرش، تونس 

.2019

8( عنه يف »حممد بن عمر التونيس، حياته وآثاره« لرضوان 
ذاكرة  سلسلة  ضمن  الثقافة  وزارة  عن  صادر  الكوني، 
الشيال  الدين  وجلامل   ،2003 تونس  العدد14،  وإبداع 
كتاب »تاريخ الرتمجة واحلركة الثقافية يف عرص حممد عيل« 
العريب مرص 1951 وكتاب »دراسات يف  الفكر  دار  نرش 
التاريخ اإلسالمي« نرش مكتبة الثقافة الدينية، مرص 2000.

9( عنه يف األعالم ج2 ص280 وتاريخ الصحافة العربية 
ص217،  وج4  و64  و62   48 ص  ج3  طرازي،  لدي 
ورسالة البشري الفوريت عنه التي أعاد نرشها كاملة صديقنا 
الفوريت  عن  كتابه  يف  حيي  احلاج  بن  اجليالني  املرحوم 
الثقافة،  وزارة  عن  وإبداع  ذاكرة  سلسلة  يف   الصادر 
تونس 2005، ص86 وما بعدها، عنه كذلك يف »تاريخ 
احلسني  بن  ملحمد  التونسية«  بالبالد  العربية  الصحافة 
بتاريخ 23 مارس 1944 ويف  الزهرة  املنشور يف جريدة 

اهلوامش واإلحاالت

نبض  لنقل  استعامهلا  يف  وأبدع  املرصية  العامية 

حياته  يف  العادي  املواطن  وحكايات  الشارع 

اليومية  فطّورها وجعلها مستساغة وحمّببة إىل أذن 

اإلنسان العريب، وسيبقى بريم التونيس عالمة من 

تونس  بني  الثقايف  للتواصل  كثرية  عالمات  بني 

وأرض الكنانة محامها رّب الربّية.

تاريخ  ويف  ص331،  ج3   للسنويس،  احلجازية  الرحلة 
الصحافة العربية التونسية  ملحمد الصالح املهيدي.

املؤلفني لكحالة، ج3 ص369، ويف  10( عنه يف معجم 
ص1672  لرسكيس  واملعّربة  العربية  املطبوعات  معجم 
ويف من أعالم  الصحافة العربية يف تونس ملحمد الصالح 

املهيدي.

»مشاهري  كتابه  يف  عيسى  بن  الطيب  له  ترجم   )11
إياها  أهداني  نسخة  منه  خمطوط  والرحالني«   املهاجرين 
املرحوم أبو القاسم حممد كرو ص96 بقوله: »ولد بتونس 
شبابه  عهد  يف  الصادقّية،  باملدرسة  ثم  بالُكتَّاب  وتعّلم 
الرشدّية  ألن  رصاصّية  بحروف  اليومية  احلقيقة  أصدر 
ذات األحرف اخلطية كانت سبقتها يف الصدور، واألستاذ 
عثامن بن عمر قىض مّدة قصرية متعاطيا مهنة الصحافة ثم 
تقرب من مخسني عاما  مّدة  باملغرب األقىص  وأقام  سافر 
وحصل عىل ثروة طائلة.... وكانت والدته أواخر القرن 
الثالث عرش للهجرة أما وفاته....فعن ُعُمر يناهز اخلمسة 
والستني عاما«، ذكر املهيدي يف واحدة من وثائقه املودعة 
سنة  وتويف   1871 سنة  ولد  بأنه  الوطنية  الكتب  دار  يف 
يوم 23 أوت 1946 نرشت  الصادر  1929، يف عددها 
ذكرت  اإلفريقية  املرأة  عن  مقاال  الشباب  سعادة  جريدة 
وهي  عائشة  اسمها  ابنة  عمر  بن  عثامن  للمرحوم  أن  فيه 
الليسانس  شهادة  عىل  حترز  تونس  من  مسلمة  فتاة  أّول 
يف الرياضيات كام أهنا أول فتاة مسلمة تونسية تعتيل منرب 
اخلطابة بجمعية قدماء الصادقّية، عنها يف جملة الثريا السنة 

3 العددان 8 و9 بتاريخ أوت وسبتمرب 1946،

12( جريدة احلقيقة، العدد 116 بتاريخ 15 جويلية 1907.

13( جريدة العقد بتاريخ 20 جويلية2004.

عرش  التاسع  القرن  يف  بمرص  املطبوع  الكتاب   )14
للطناحي، ص100 و154.

15( عنه يف معجم املؤلفني ج2 ص310.
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16(  طبع املطبعة العثامنية يف بريوت، والكتاب ألف سنة 
1913

لسابايارد،  الغرب  وحضارة  العرب  »الرحالون   )17
ص541.

18( مقدمة الطبعة الثانية لرحلة اجلرجاوي الصادرة عن 
دار كشيدة ص5.

19( صالح السوييس القريواني ألمحد بن عبد اهلل، ص37.

20( الرحلة اليابانية، ص28.

21( طبع بمطبعة السعادة، مرص 1906، ص64.

22( عن جاويش العدد 44 من سلسلة أعالم العرب »عبد 
واالجتامع«  والصحافة  الرتبية  رّواد  من  جاويش  العزيز 

لعباس  القاهرة 1965 و«رجال عرفتهم«  اجلندي،  ألنور 

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  مرص  هنضة  العقاد،  حممود 

مفكري  عند  التقّدم  و«أسس   131 ص   1992 القاهرة 

اإلسالم يف العامل العريب احلديث« لفهمي جدعان، املؤّسسة 

العربية للدراسات والنرش بريوت 1979، ص 354.

23( هو سعيد الشيمي رئيس بوليس املعّية عنه يف كتاب 

»أوراق حمّمد فريد« الصادر عن مركز وثائق وتاريخ مرص 

القاهرة  للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  نرش  املعارصة، 

1978، املجلد األّول ص 76 و77 و111.

يف  منشور  باملرشق«  الفوريت  البشري  »السيد  مقال   )24

كتاب من أعالم الصحافة العربية يف تونس.

ج
*اجلرجاوي )عيل(

الشورى  جريدة  بمطبعة  طبعت  اليابانية«  -»الرحلة 
بالفجالة مرص 1352ه.

ز
* الزركيل )خري الدين(

-»األعالم« طبعة دار العلم للماليني، بريوت 1979
س

*سابايارد )نازك(
العربية  النهضة  الغرب يف  العرب وحضارة  -»الرحالون 

احلديثة« مؤسسة نوفل، بريوت 1979.
*رسكيس )يوسف إليان(

رسكيس  مطبعة  واملعّربة«  العربية  املطبوعات  -»معجم 
بمرص 1928.

*السنويس )حممد(
-»الرحلة احلجازية« الرشكة التونسية للتوزيع 1978.

ط
*طرازي )الكونت فيليب دي(

بريوت  األدبية  املطبعة  العربية«،  الصحافة  -»تاريخ 
.1913

*الطناحي )حممود حممد(

املصادر واملراجع

)تاريخ  عرش  التاسع  القرن  يف  بمرص  املطبوع  -»الكتاب 

وحتليل(« كتاب اهلالل، دار اهلالل مرص 1996.

ع

*عاشور )حممد الفاضل ابن(

وليبيا  تونس  للكتاب  العربية  الدار  فكر«  -»ومضات 

.1982

*عبد اهلل )أمحد بن(

من  وخمتارات  حياته  القريواني،  السوييس  -»صالح 

الثقافة  الصادرة عن وزارة  كتاباته« سلسلة ذاكرة وإبداع 

العدد 15، تونس2003،

ك

*كحالة )عمر رضا(

-»معجم املؤلفني« نرش مؤسسة الرسالة، دمشق 1957.

م

*املهيدي )حمّمد الّصالح(

-»تاريخ الصحافة العربّية التونسّية 1860ـ1896« حتقيق 

وإكامل أنس الشايب، دار نقوش عربية، تونس 2010.

العربية يف تونس، تراجم وأسامء  -»من أعالم  الصحافة 

للنرش  سحر  دار  الشايب،  أنس  وإكامل  حترير   ، مستعارة« 

تونس 2012.
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د.العادل خضر/ كاتب وجامعي، تونس

ابن خلدون ورحلته إلى مصر

ضاق ذرعا من الّسعايات والوشايات اّلتي جعلت 

ُمقامه يف تونس غري طويل، بعد أن مكث فيها أربع 

إليها  سنوات )780هـ إلة 784هـ( عقب نزوحه 

من عزلته بقلعة ابن سالمة. وكان ينشد من قدومه 

حافلة  سنوات  بعد  واالستقرار  الّراحة  مرص  إىل 

واألندلس  املغرب  بالد  يف  الّسيايس  العمل  من 

شغل فيها عّدة خطط سلطانّية كّللت بفشل جتربته 

الّسياسّية. كان ابن خلدون عند وصوله إىل مرص يف 

الّثانية واخلمسني. وقد سبقته شهرته إليها. فام هي 

إاّل أّيام قليلة حّتى أقبل طاّلب العلم إليه يطلبونه 

بجامع  للّتدريس  فجلس  علمه.  من  لالستفادة 

برقوق  الّظاهر  الّسلطان  انتباه  ولفت  األزهر. 

فاستقبله أحسن استقبال وتوّسط له لدى سلطان 

تونس حّتى يسمح لعائلته لاللتحاق به. وبعد فرتة 

ثّم واّله  القمحّية،  املدرسة  عّينه مدّرسا يف  وجيزة 

تقديم: 

كتبت عن ابن خلدون مؤّلفات كثرية بلغات 
فكره  من  خمتلفة  جوانب  منها  الكثري  تناول  شّتى. 
يف  ونظرّيته  الّتاريخ  بكتابة  منها  تعّلق  ما  خاّصة 
بني  الباحثني  بعض  ربط  وقد  البرشّي.  العمران 
وجتربته  والّدولة  والعصبّية  الّتاريخ  يف  تأّمالته 
الّسياسّية الّشخصّية اّلتي رسم ابن خلدون مالحمها 
يف سريته وسّجلها يف كتابه »الّتعريف بابن خلدون 
ورحلته غربا ورشقا«. وقد كتب ابن خلدون سريته 
املبتدأ  وديوان  »العرب  كتابه  من  فراغه  عقب  هذه 
عارصهم  ومن  والرببر  العرب  تاريخ  يف  واخلرب 
من ذوي الّشأن األكرب« عندما كان ُمقيام بالقاهرة، 
بعد أن غادر بالده تونس سنة 784 هـ/1382م 
يف  كان  ولكّنه  احلّج.  فريضة  أداء  بحّجة  مرص  إىل 
احلقيقة يرغب يف اهلجرة إىل الّديار املرصّية بعد أن 
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فسعوا  مرص.  فقهاء  حفيظة  أثار  مّما  املالكّية  قضاء 
مّرات.  عّدة  أعيد  ثّم  منه  فعزل  لعزله من منصبه. 
ومنصب  مّرات،  مخس  القضاء  منصب  توىّل  فقد 
املدرسة  ويف  األزهر  يف  مّرات،  ثالث  الّتدريس 
عىل  شيخا  وعنّي  الربقوقّية.  والّظاهرّية  القمحّية 

خانقاه بيربس، وهي أهّم ملجأ صويّف يف مرص. 

كتب  باملنافسات،  املشحون  اإلطار  هذا  يف 
ويمكن  »الّتعريف«.  كتابه  يف  سريته  خلدون  ابن 
أن نستشّف منه العوامل واألحداث اّلتي سامهت 
يف تشكيل فكره وتوجيه جتربته الّسياسّية والعملّية 
متأرجحة  مسريته  وجعلت  تأثري،  أّيام  فيه  وأّثرت 

بني طلب العلم والّسياسة. 

حياة  اخللدوني  الفكر  دارسو  قّسم  وقد 
صاحب »املقّدمة« إىل أربعة أطوار مستخلصة من 

كتابه »الّتعريف«. وهي كام ييل:

إىل  هـ   732 من  تونس  يف  الّتلمذة  مرحلة   -
753 هـ. 

املغرب  يف  الّسياسّية  املغامرات  مرحلة   -
واجلزائر واألندلس من 754 هـ إىل 776 هـ.

- مرحلة العزلة والّتأليف يف قلعة ابن سالمة 
باجلزائر من 777 هـ إىل 780 هـ.

مؤّلفه  وتنقيح  والقضاء  الّتدريس  مرحلة   -
الّشهري »العرب...« وتتميمه يف تونس من 780 هـ 
إىل 784 هـ، وتكملته يف القاهرة من 784 هـ إىل 

808 هـ وهي سنة وفاته. 

لقد بدأ ابن خلدون تأليف كتابه وهو يف سّن 
اخلامسة واألربعني بقلعة ابن سالمة بعد تأّمل طويل 
حتّول  سنوات،  تسع  عن  يقّل  ال  العزلة  هذه  سبق 

بعده تفكري ابن خلدون من الّسياسة إىل الّتاريخ ومن 
االهتامم بالفلسفة والّشعر إىل تأّمل الواقع االجتامعي 
والّسيايّس يف عرصه والعصور الّسابقة له. وقد رافق 
إىل  وميل  الّصوفّية  بالّدراسات  اهتامم  ذلك  كّل 

الّتصّوف كان عرصئذ نزعة سائدة.

لقد كان مرشوع ابن خلدون األكرب، وهو يف 
»القلعة«، هو كتابة تاريخ بلدان املغرب »الختصاص 
وأممه  أجياله  وأحوال  باملغرب  الّتأليف  يف  قصدي 
األقطار.«  من  سواه  ما  دون  ودوله  ممالكه  وذكر 
تغرّيت  البحث  خّطة  أّن  غري  ص33(.  )املقّدمة، 
الّدولة  هناية  إىل  العرب  تاريخ  الرببر  إىل  أضاف  ملّا 
العّباسّية. ورغم أّنه كتب تارخيا مفّصال عن العرب 
واحلقه بتاريخ بالد املغرب فإّن الّنسخة األصلّية، أي 
املغربّية، وهي متّثل جوهر املرشوع اخللدونّي األّول، 
مل يلحقها أّي تغيري عندما انتقل املؤّلف إىل املرشق. 
إىل  خلدون  ابن  أضاف  بمرص،  إقامته  أثناء  ولكّنه 
الّنسخة األصلّية زيادات كثرية استقاها من مكتبات 
القاهرة ودمشق ومّكة، واملصادر الّشفوّية اّلتي نقلها 
وقد  والّتّجار.  املوّظفني  وكبار  الّسلطة  رجال  عن 
محلته كّل تلك اإلضافات إىل تأليف جزء كامل كان 
صلة للّنسخة األوىل من كتاب العرب. وقد ذكر ذلك 
الّرحلة  كانت  »ثّم  بقوله:  املقّدمة  يف  خلدون  ابن 
الفرض والّسّنة  أنواره، وقضاء  إىل املرشق الجتناء 
دواوينه  يف  آثاره  عىل  والوقوف  ومزاره،  مطافه  يف 
العجم  ما نقص من أخبار ملوك  وأسفاره، فزدت 
بتلك الّديار ودول الرّتك فيام ملكوه من األقطار...« 

)املقّدمة، ص6(.

خلدون  ابن  رحلة  نعترب  أن  يمكن  وعموما، 
إىل الرّشق فرصة لكتابة تاريخ هذه البالد. فخالل 
الّتوّسع  من  متّكن  سنة  عرشين  طيلة  بمرص  إقامته 



3838

السنة الثقافية التونسية المصرية

عىل  حيمل  نحو  عىل  تارخيه  من  املرشقي  اجلزء  يف 
ابن  أقحمها  اّلتي  الّزيادات  تفض  أمل  الّتساؤل: 
إىل  باملرشق  وجوده  أثناء  العرب  كتاب  يف  خلدون 
قلعة  يف  وهو  صّممه  اّلذي  األّول  مرشوعه  تغيري 

ابن سالمة باجلزائر؟ 

مهام تكن األجوبة، فإّن هذا الّسؤال يؤّكد أّن 
انتقال ابن خلدون عىل مرص مل يكن جمّرد بحث عن 
َجدَّ يف  بقدر ما هو حتّول عميق  آمنة  إقامة جديدة 
بعد.  أغواره  ُتسرب  مل  ابن خلدون وفكره  شخصّية 
املقام  هذا  يف  بيانه  يعرس  الّتحّول  هذا  كان  وإن 
ابن  صّور  قد  مرص  إىل  رشقا  االنتقال  حلظة  فإّن 
املقتطف من كتاب  املقطع  خلدون أسباهبا يف هذا 
اّلذي  األّول  األنموذج  نعتربه  اّلذي  »الّتعريف« 
عىل منواله بنيت العالقات الّتونسّية املرصّية طوال 

قرون مديدة. 

الّنّص:

بتونس  العباس  أيب  السلطان  إىل  »الفيئة 
واملقام هبا:

أحياء  بني  سالمة  ابن  بقلعة  نزلت  وملّا 
بن  بكر  أيب  بقرص  منها  وسكنت  عريف،  أوالد 
املساكن  الذي اختّطه هبا، وكان من أحفل  عريف 
مستوحش  وأنا  هنالك،  مقامي  طال  ثّم  وأوثقها. 
تأليف  عىل  وعاكف  وتلمسان،  املغرب  دولة  من 
أخبار  إىل  مقّدمته  من  فرغت  وقد  الكتاب،  هذا 
مطالعة  إىل  وتشّوفت  وزناتة،  والرببر  العرب 
باألمصار،  إال  توجد  ال  اّلتي  والّدواوين  الكتب 
بعد أن أمليت الكثري من حفظي، وأردت التنقيح 
الثنّية،  ثّم طرقين مرض أوىف يب عىل  والتصحيح، 
ميل  اهلل، فحدث عندي  لطف  تدارك من  ما  لوال 

إىل  والّرحلة  العباس،  أيب  الّسلطان  مراجعة  إىل 
وآثارهم،  ومساكنهم،  آبائي  قرار  حيث  تونس، 
بالفيئة  السلطان  خطاب  إىل  فبادرت  وقبورهم، 
إىل طاعته واملراجعة، وانتظرت، فام كان غري بعيد، 
واالستحثاث  باألمان،  وعهوده  بخطابه  وإذا 
عن  فظعنت  للّرحلة،  اخلفوف  فكان  للقدوم، 
رياح،  بادية  من  األخرض  عرب  مع  عريف  أوالد 
كانوا هنالك ينتجعون املرية بمنداس. وارحتلنا يف 
ْوَسِن من  الدَّ إىل  القفر  ثامنني، وسلكنا  رجب سنة 
حاشية  مع  الّتّل  إىل  صعدت  ثم  الّزاب.  أطراف 
التي  الضيعة  بفرفار،  وجدهتم  عيل  بن  يعقوب 
عليه  نزلنا  أن  إىل  معي  فرحلتهم  بالزاب،  اختّطها 
إبراهيم  األمري  صاحبها  ومعه  قسنطينة،  بضاحية 
عسكره  ويف  بمخّيمه،  العباس  أيب  السلطان  بن 
فوق  وكرامته  ه،  بِرِّ من  يل  وَقَسَم  عنده،  فحرضت 
وإقامة  إىل قسنطينة،  الدخول  ىض. وأذن يل يف  الرِّ
أبيه.  بينام أصل إىل حرضة  أهيل يف كفالة إحسانه، 
وبعث يعقوب بن عيل معي ابن أخيه أيب دينار يف 
مجاعة من قومهم، ورسنا إىل السلطان أيب العباس، 
وهو يومئذ قد خرج من تونس يف العساكر إىل بالد 
اجلريد، الستنزال شيوخها عن كرايس الفتنة التي 
وفاديت،  فحّيا  سوسة،  بظاهر  فوافيته  عليها،  كانوا 
وبّر مقدمي، وبالغ يف تأنييس، وشاورني يف مهاّمت 
أموره، ثم رّدني إىل تونس، وأوعز إىل نائبه هبا مواله 
فارح بتهيئة املنزل، والكفاية يف اجلراية، والعلوفة، 
شعبان  يف  تونس  إىل  فرجعت  اإلحسان،  وجزيل 
من السنة، وآويت إىل ظّل ظليل من عناية السلطان 
ومجعت  والولد،  األهل  عن  وبعثت  وُحرمته، 
عصا  وألقيت  الّنعمة،  تلك  مرعى  يف  شملهم 
الّتسيار، وطالت غيبة الّسلطان إىل أن افتتح أمصار 
النواحي، وحلق زعيمهم  هم يف  فلُّ اجلريد، وذهب 
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ابن  صهره  عىل  ونزل  ببسكرة،  يملول  بن  حييى 
مزني، وقّسم الّسلطان بالد اجلريد بني ولده، فأنزل 
ابنه حممد املنترص بتوزر، وجعل نفطة، ونفزاوة من 
أعامله، وأنزل ابنه أبا بكر بقفصة، وعاد إىل تونس 
ملجالسته،  واستدناني  عيل،  فأقبل  ماهدًا،  مظّفرًا، 
والنَِّجيِّ يف خلوته، فغّص بطانته بذلك، وأفاضوا 
وكانوا  تنجح،  فلم  الّسلطان  عند  الّسعايات  يف 
بن  الفتيا، حممد  اجلامع، وشيخ  إمام  يعكفون عىل 
َلُدن  من  الغرية  من  نكتة  قلبه  يف  وكانت  عرفة، 
اجتامعنا يف املربى بمجالس الشيوخ، فكثريًا ما كان 
يظهر ُشُفويف عليه، وإن كان أسّن مين، فاسوّدت 
تلك النكتة يف قلبه، ومل تفارقه. وملا قدمت تونس 
انثال عيّل طلبة العلم من أصحابه وسواهم، يطلبون 
اإلفادة واالشتغال، وأسعفتهم بذلك، فعظم عليه. 
يقبلوا،  فلم  منهم  الكثري  إىل  التنفري  ُيرسُّ  وكان 
إليه،  البطانة  واشتّدت غريته، ووافق ذلك اجتامع 
يب،  والسعاية  عيّل،  التأليب  يف  شأهنم  عىل  فاّتفقوا 
والسلطان خالل ذلك معرض عنهم يف ذلك، وقد 
كّلفين باإلكباب عىل تأليف هذا الكتاب لتشّوفه إىل 
املعارف واألخبار، واقتناء الفضائل، فأكملت منه 
الدولتني  أخبار  من  وكتبت  وزناته.  الرببر،  أخبار 
وأكملت  منها،  إيّل  وصل  ما  اإلسالم  قبل  وما 
به  يغرون  مّما  وكان  خزانته،  إىل  رفعتها  نسخة  منه 
السلطان عيل، قعودي عن امتداحه، فإّني كنت قد 
أمهلت الشعر وانتحاله مجلة، وتفرغت للعلم فقط، 
فكانوا يقولون له إّنام ترك ذلك استهانة بسلطانك، 
ذلك  وتنّسمت  قبلك،  للملوك  امتداحه  لكثرة 
بطانتهم،  من  الصديق  بعض  جهة  من  عنهم 
أنشدته  باسمه،  وتّوجته  الكتاب،  له  رفعت  فلاّم 
سريه  وأذكر  أمتدحه،  القصيدة  هذه  اليوم،  ذلك 
وفتوحاته، وأعتذر عن انتحال الشعر، وأستعطفه 

البطانة  ثّم كثرت سعاية  إليه، ]...[  هبدية الكتاب 
بكّل نوع من أنواع الّسعايات، وابن عرفة يزيد يف 
إغرائهم متى اجتمعوا إليه، إىل أن أغروا السلطان 
بسفري معه، ولّقنوا النائب بتونس القائد فارح من 
موايل السلطان أن يتفادى من ُمقامتي معه، خشية 
عىل أمره مين بزعمه، وتواطأوا عىل أن يشهد ابن 
عرفة بذلك للسلطان، فشهد به يف غيبة ميّن، ونكر 
السلطان عليهم ذلك، ثم بعث إيّل وأمرني بالسفر 
عيّل،  ذلك  شّق  وقد  االمتثال،  إىل  فسارعت  معه، 
إاّل أّني مل أجد حميصًا عنه، فخرجت معه، وانتهيت 
يف  منحدرًا  وكان  إفريقية،  تلول  وسط  َة،  تِبِسَّ إىل 
ابن  ألّن  توزر،  إىل  العرب  من  وتواليفه  عساكره 
وثامنني،  ثالث  سنة  عليها  أجلب  كان  يملول 
واستنقذها من يد ابنه، فسار السلطان إليه، ورّشده 
َة،   عنها، وأعاد إليها ابنه وأولياءه. وملا هنض من تِبِسَّ
الّرياحني من  فأقمت بضيعتي  تونس،  إىل  رّجعين 
السلطان  قفل  أن  إىل  هبا،  زروعي  لضّم  نواحيها 

ظافرًا منصورًا، فصحبته إىل تونس.

وثامنني،  أربع  سنة  من  شعبان  شهر  كان  وملّا 
صاحبه  كان  بام  الّزاب،  إىل  احلركة  السلطان  أمجع 
يف  له  ومهد  إليه،  يملول  ابن  آوى  قد  مزنى  ابن 
جواره، فخشيت أن يعود يف شأني ما كان يف الّسفرة 
اإلسكندرية  لتّجار  سفينة  باملرسى  وكانت  قبلها. 
وهي  وعروضهم،  بأمتعهم  التّجار  شحنها  قد 
السلطان،  فتطارحت عىل  اإلسكندرية،  إىل  مقلعة 
فريض،  لقضاء  سبييل  ختلية  يف  إليه  وتوّسلت 
والناس  املرسى،  إىل  وخرجت  ذلك،  يف  يل  فأذن 
متسايلون عىل أثري من أعيان الدولة والبلد وطلبة 
شعبان  منتصف  البحر  وركبت  فوّدعتهم،  العلم. 
من السنة، وقّوضت عنهم بحيث كانت اخلرية من 
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من  عندي  كان  ما  لتجديد  وتفّرغت  سبحانه،  اهلل 
آثار العلم، واهلل ويّل األمور سبحانه.

الرحلة إىل املرشق ووالية القضاء بمرص

وملّا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة 
أربع وثامنني، أقمنا يف البحر نحوًا من أربعني ليلة، 
ولعرش  الفطر.  يوم  اإلسكندرية  مرسى  وافينا  ثم 
ليال من جلوس امللك الظاهر عىل التخت، واقتعاد 
كريّس امللك دون أهله بين قالوون، وكّنا عىل ترّقب 
ذلك، ملا كان يؤثر بقاصية البالد من سمّوه لذلك، 
لتهيئة  شهرًا  باإلسكندرية  وأقمت  له.  ومتهيده 
أسباب احلّج ومل يقدر عامئذ، فانتقلت إىل القاهرة 
أّول يف القعدة، فرأيت حرضة الّدنيا، وبستان العامل، 
وإيوان  البرش،  من  الّذّر  ومدرج  األمم،  وحمرش 
اإلسالم، وكريس امللك، تلوح القصور واألواوين 
يف جّوه، وتزهر احلوانك واملدارس بآفاقه، وتيضء 
البدور والكواكب من علامئه، قد مثل بشاطئ بحر 
الّنهل  يسقيهم  السامء،  مياه  اجلّنة ومدفع  النيل هنر 
واخلريات  الثمرات  إليهم  وجيين  سيحه  والَعَلَل 
ثجه، ومررت يف سكك املدينة تغص بزحام املارة، 
زلنا نحدث عن هذا  بالنعم. وما  تزخر  وأسواقها 
األحوال،  واتساع  العمران،  يف  مداه  وبعد  البلد، 
شيوخنا  من  لقيناه  من  عبارات  اختلفت  ولقد 
عنه.  باحلديث  وتاجرهم،  حاّجهم  وأصحابنا، 
سألت صاحبنا قايض اجلامعة بفاس، وكبري العلامء 
باملغرب، أبا عبد اهلل امَلْقري، َمْقدمه من احلّج سنة 

أربعني، فقلت له: كيف هذه القاهرة؟ فقال: من مل 

يرها مل يعرف عّز اإلسالم. 

كبري  إدريس  بن  العباس  أبا  شيخنا  وسألت 

أهله  انطلق  كأّنام  فقال:  ذلك  مثل  ببجاية  العلامء 

من احلساب، يشري إىل كثرة أممه وأمنهم العواقب. 

الفقيه  بفاس،  العسكر  قايض  صاحبنا  وحرض 

الكاتب أبو القاسم الربجي بمجلس السلطان أيب 

مرص،  ملوك  إىل  عنه  الّسفارة  من  منرصفه  عنان، 

سنة  الكريم،  الرضيح  إىل  النبوية  رسالته  وتأدية 

يف  أقول  فقال:  القاهرة  عن  وسأله  ومخسني  ست 

العبارة عنها عىل سبيل االختصار: إّن الذي يتخّيله 

ختّيلها،  التي  الّصورة  دون  يراه  فإّنام  اإلنسان، 

الّتساع اخليال عن كل حمسوس، إاّل القاهرة، فإهّنا 

الّسلطان  فأعجب  فيها.  ُيتخّيل  ما  كّل  من  أوسع 

واحلارضون بذلك.

طلبة  عيّل  وانثال  أيامًا،  أقمت  دخلتها،  وملّا 

ومل  البضاعة،  قّلة  مع  اإلفادة  يلتمسون  هبا،  العلم 

باجلامع  للتدريس  فجلست  عذرًا،  يوسعوني 

فأبّر  بالّسلطان،  االتصال  كان  ثّم  منها.  األزهر 

صدقاته،  من  اجلراية  ووّفر  الغربة،  وأنَّس  اللقاء، 

شأنه مع أهل العلم، وانتظرت حلاق أهيل وولدي 

عن  هنالك  السلطان  صّدهم  وقد  تونس،  من 

الّسلطان  إليه، فطلبت من  اغتباطًا بعودي  الّسفر، 

صاحب مرص الشفاعة إليه يف ختلية سبيلهم...«)*(.

*( عبد الّرمحن ابن خلدون، الّتعريف بابن خلدون ورحلته غربا ورشقا، لبنان، منشورات دار الكتاب الّلبنانّي للّطباعة 

والّنرش، 1979، ص246-267.
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ُعَمر بن بوجليدة/باحث ، تونس

القهر السلطاني واستراتيجيات اإلصالح :
مفارقات السياسة

أمل  فوره:  من  يطرح  الذي  السؤال  فإن  ذاك  حلظة 

اإلمارة  بطوبى  »اإلصالحيني«،  تشبث  يعمل 

غري  شك  وبدون  مبارشة  غري  بكيفية  الرشعية، 

كقوة  التنظيامت  دولة  تكريس  عىل  فيها،  مرغوب 

قهرية »عادلة«؟  عندئذ نتساءل إىل أي حد تستطيع 

هذه املفاهيم بلبوسها الفقهي ومضموهنا الليربايل،  

أن تؤدي الوظيفة اإلصالحية؟ والرهان احلضاري 

الذي يتطلع إليه رواد اإلصالح؟             

1 - بني مواجهة إعادة إنتاج املايض واللجوء 
إىل لغة السياسة الرتاثية:        

انفرض  حلظة  السلطانية  الدولة  اختذت  لقد 

بعض  »الغرب«،  مع  ألقرسي  »احلوار«  عليها 

مظاهر الدولة احلديثة )= مل يتعّرفوا يف بادئ األمر 

مبتورة،  كعنارص  بل  متكامل،  كجهاز  الدولة  عىل 

استهالل:                            

العامل  يف  الدولة  تأسيس  إعادة  عملية  تكن  مل 
التحديات اجلديدة جمرد عمل  اإلسالمي يف ضوء 
النسخ  عمليات  بفعل  احلصول  وممكن  بسيط 
واالستعارة والتقليد، ذلك أن وراء الدولة الوطنية 
مرشوعا  األوريب،  التارخيي  السيايس  املرشوع  يف 
يف النظر السيايس احلداثي، ومرشوعا يف النهوض 
االجتامعي واالقتصادي. وبالتايل فإن نشأة وتطور 
التفاعل  من  بتاريخ  مرشوطا  كان  الدولة،  هذه 
حمصلة  الدولة  آلة  فيها  تعكس  لتجربة  املستوعب 
مالوا  النهضة«  »رواد  أن  إال  تارخيية.  سريورة 
املستحدثات  لبعض  وانترصوا  اإلصالح،  إىل 
أذهان  يف  ُغرس  ما  خمالفني  خريا،  فيها  وتوسموا 
تطور  بتتبع  وشغفوا  البيوتات«.  »أصحاب 
القهري.  احلكم  وطأة  من  للتخفيف  التنظيامت 
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ومل يكن شأهنم هنا سوى رد فعل ملا كان قد وقع 
عىل  القديمة  تصوراهتم  وبني  بينهم  فالبون  فعليا، 
إلصالح  بسعيها  وذلك  كبري(،  االتساع  من  قدر 
»النظام  التعليم«و  »نظام  وإصالح  »اجليش« 
يف  ظلت  لكنها  واإلداري«،  واملايل  االقتصادي 

ماهيتها السياسية دولة سلطانية)1(. .

 فام حصل يف العامل اإلسالمي من نقل فوقي، مل 
يثمر سوى عصف باألصل وتطوير آلليات التسلط 
السلطاني مل ترتك له فيه املجال ليتوّحد مع الصورة 
االندهاش.  معه  ينسى  حّد  إىل  نفسه،  عن  له  التي 
إعادة  يريدون  من  »خريالدين«،  واجه  فعندما 
إنتاج املايض، تفطن أنه البد له إذا ما أراد تدّبر أمر 
فقد  الرتاثية،  السياسة  لغة  إىل  يلجأ  أن  اإلصالح، 
جتلت له آلة الدولة العرصية يف »التنظيامت« ) إصالح 
اجليش، اإلدارة، التعليم، اجلباية... (، وطفق طيلة 
نصه يدافع عن هذه التنظيامت)2(. إال أنه مل يتمكن 
من درك النواظم الفكرية املؤسسة هلذه التنظيامت. 
اإلصالحي  اخلطاب  يف  غابت  فالـ«ديمقراطية« 
ألنه خطاب مرتبط بعامل ذهين ال تربز فيه رضورة 
القديم: »حرية«، حيتل  املفهوم  اجلديد  املفهوم  هلذا 
كل املساحة التي كان يمكن أن يتسّلل منها املفهوم 
لكن  املطلوبة  الوظائف  بكل  قائام  ويبدو  اجلديد 
»ديمقراطية« ستنترش يف خطاب »الثورة«، من دون 
أن يكون ذلك دليال عىل أن جيل اإلصالحيني كان 
معاديا للديمقراطية واجليل التايل أصبح ديمقراطيا، 
ولنرضب عىل ذلك »حممد عبده« مثال، فهو مل يكن 
قادرا عىل متّثلها واستيعاهبا، ال ألنه من أعدائها، بل 
إنام هي تقع خارج اإلطار الذهين الذي كان يعمل 
فيه)3(. ولنا أن نالحظ أن اخلطاب قائم عىل الرتدد 
بني قبول املعنى وبني حماوالت الرجوع املطردة إىل 

معان ودالالت ومصطلحات تنسحب من املرجعية 
القديمة والتقريب بينها واملصطلحات احلديثة.                                       

لقد جتلت حماوالت الرجوع هذه بوضوح، فقد 
فتشوا هلا عن مقابل يف احلضارة العربية اإلسالمية 
القديمة وإعادة  املصطلحات  بإحياء بعض  وذلك 
ذلك   »الطهطاوي« عىل  ولقد رضب  استخدامها. 
الغريب  املجتمع  يف  »احلرية«  قيمة  أن  فاعترب  مثال، 
واإلنصاف«.  »العدل  بـ  عندنا  عرف  ما  توازي 
»ومن األدلة الواضحة عىل وصول العدل عندهم 
إىل درجة عالية وما يسمونه احلرية ويرغبون فيه هو 
عني ما يطلق عليه عندنا العدل واإلنصاف«)4(.                                                                                     

اخلطني  ذينك  نجد  أننا  بال  عىل  منا  وليكن 
املقابل  وحتديد  الغرب،  عن  النقل  املتوازيني: 
نواب  »جملس  عن  احلديث  فعند  اإلسالمي: 
األورباويني،  يسمى هكذا عند  إنه  يقول  العامة«، 
لقد حرصوا عىل  بأهل احلل والعقد«)5(.  »وعندنا 
املألوف  الثوب  املناسب ويف  باألسلوب  ينقلوا  أن 
والوضعي  الرشعي  القانونني  باتفاق  قناعتهم 
من  بالرغم  الفروع.  يف  اختلفا  وإن  األصول،  يف 
النظرية  األسس  باختالف  وعي  عىل  كانوا  أهنم 
يف  قيام،  هكذا  إحالل  إىل  أفضت  التي  والفلسفية 
علامنية  عقالنية  )أسس  الغربيني  والفكر  املجتمع 
التي  األسس  عن  الكنيسة(  مع  القطع  عىل  قامت 
استندت إليها املامرسة السياسية اإلسالمية )أسس 
رشعية دينية(. وهذا ما يعرتضنا رصحيا يف كتابات 
»التلخيص«،  صاحب  يقول  إذ  »الطهطاوي« 
»قوانني هذه البالد حمض سياسية ووضعية برشية 
التحليل  عىل  مؤسس  اإلسالمية  املاملك  ومتدن 
والتحريم الرشعيني«)6(. إن هذه املالحظات تقودنا 
الرتدد واالسرتجاع،  إذا كان هذا  التساؤل عام  إىل 
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أسبقيته  وبحكم  التوفيقي  اخلطاب  أن  عىل  دليال 
يتمثل  مل  الغربية،  احلداثة  مع  اللقاء  يف  التارخيية 
القطيعة،  لتعلن  قامت  والتي  اجلديدة  املفاهيم 
ذكره  ما  تأملنا  نحن  ولو  شديدا؟  خلخلته  والتي 
»العروي«)7(، أللفيناه يظهر لنا أن من أبرز سامت 
رشوط  يف  التفكري  هو  إنام  بعهدتنا،  املناطة  املهمة 
كرس النزعات التلفيقية يف املجال السيايس النظري، 
رام  من  إّن  أال  املبدع.  السيايس  املرشوع  وإنجاز 
عليه ترشيح خمتلف  كان  منزلق خطري،  الّنأي عن 
أنامط متظهر السيايس، القهري واملستبد يف عصورنا 
الوسطى واستمراره املقّنع يف الراهن  )8(.                                                                  

مواجهة  من  البد  كان  ذلك  أجل  من  إنه 
نقدية للرتاث السيايس السلطاني، سواء يف مظهره 
التقليدي املنافح لالستبداد والطغيان، أو يف مظاهره 
اجلديدة التي تتزيا بأزياء متنوعة وتتخذ أقنعة متعددة 

يف اخلطاب السيايس اإلسالمي املعارص. 

لقد أصاب وعيهم بالتاريخ، انكسار عجيب، 
الذي عايشه  الرشقي  أن احلكم االستبدادي  ذلك 
بالالعقالنية  يتميز  و«الطهطاوي«  الدين«  »خري 
ألنه كان خاضعا ألهواء السلطان ومصالح حاشيته 
وكان  الرساي.  يف  للمتنفذين،  اخلفية  واملناورات 
مربم   لقضاء  خضوعه  احلكم  هلذا  خيضع  املواطن 
وقدر حمتوم ال منطق له. وقد تفطن كل من »خري 
الدين« و«الطهطاوي« إىل اخللل الكبري الذي يميز 
العقالني  »النظام«  مع  باملقارنة  اإلسالمي  الوضع 
فعكس  أوروبا.  يف  السلطة  له  ختضع  كانت  الذي 
من  رشعيته  يستمد  كان  الذي  الرشقي  السلطان 
قوة غيبية، كان الغريب يستمد رشعيته من الشعب 
موحد  لقانون  ختضع  واضحة،  ميكانيزمات  عرب 
اإلنسان  حقوق  »إعالن  ضبطه  حسبام  ومعلوم 

واملواطن« الذي أقرته الثورة الفرنسية. وقد أبدى 

»خري الدين« يف »أقوم املسالك« و«الطهطاوي« يف 

»ختليص اإلبريز« إعجاهبام هبذا النظام العقالني يف 

السياسة واإلدارة.

الثورة  وصانعي  األنوار  مفكري  غرار  وعىل 

لشأن  إعالئه  عن  »الطهطاوي«  يعرب  الفرنسية، 

جيب  الذي  األعىل  الناموس  اعتباره  و  القانون، 

أن  له اجلميع، من حاكم وحمكوم ويرى  أن خيضع 

»املاملك قد تأسست حلفظ حقوق الرعايا بالتسوية 
يف األحكام واحلرية، وصيانة األنفس واملال...«)9( 

وهو ما يسميه برضورة إتباع امللك »األصول املربوطة 

بـ»الدستور«.  املرشوطة«  اململكة  أحكام  حسب 

ويبني »الطهطاوي« أن الدولة يف أوروبا أمكنها بلوغ 

هذا الشأو من النظام اجلالب للعزة والقوة، بفضل 

اخلروج من ربقة نظام اإلقطاع الذي كان أصحابه 

مستبدين بام حتت أيدهيم، فلام قىض األروبيون عىل 

نظام اإلقطاع، تواجدت عند اجلميع احلرية وصارت 

ممالك أوربا بالتمدن حقيقة حرية.

بإعجاب  بني  أن  بعد  فإنه  الدين«  »خري  أما 

التقدم  ذلك  أصل  بأن  أقر  أروبا،  يف  التقدم  معامل 

هي  التي  السياسية  تنظيامهتم  »أصول  إىل  يعود 

األروباوية  »األمم  ألن  والثروة«،  التمدن  أساس 

ملا ثبت عندهم بالتجارب أن إطالق أيدي امللوك 

ورجل دوهلم بالترصف يف سياسة اململكة دون قيد 

جزموا  املاملك،  خراب  عنه  الناشئ  للنظام  جملبة 

مشاركة أهل احلل والعقد يف كليات السياسة«)10(. 

نفسانية  حرية  بني  نفرق  أن  يمكن  وهكذا 

ميتافيزيقية، يتناوهلا الفكر اإلسالمي بالتحليل وبني 

الليربايل  حرية سياسية اجتامعية يركز عليها الفكر 
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وينتج  ومناقشاته،  تساؤالته  كل  فيها  وحيرص 
بالطبع عن اختالف االهتامم والنظرة، اختالف يف 
املفاهيم. ولكن ما يتجىل واضحا يف اخلطاب تلك 
النزعة الرباغامتية التي تنزع إىل التقريب والتوليف 

بني املرجعيتني املختلفتني.

مقاصد  هي  الدين«  »خري  مقاصد  إن 
املنهجية  هذه  من  نفسها،  »الطهطاوي«)11( 
األساسية  القيمة  هبذه  األخذ  وهي  التوفيقية، 
يف  ممارستها  وتعميم  الغربيني،  والتمدن  للتقدم 
ينقل  أن  عىل  حرص  ولذلك  اإلسالمي  املجتمع 
املألوف  الثوب  ويف  املناسب  باألسلوب  قرائه  إىل 
يف  والوضعي  الرشعي  القانونني  باتفاق  قناعته، 
ذلك  يف  وهو  الفروع  يف  اختلفا  وإن  األصول، 
مارستها  احلرية كام  بمظاهر  انبهار  كله يصدر عن 

املاملك األورباوية.

املصلح  بني  الوصلة  مناسبة  كانت  ولقد 
»خريالدين« و»حممد بريم اخلامس« حّبهام للحرية 
تونس،  يف  الشورى  تعميم  ملبدأ  وانتصارمها 
القوتان  مها  والشورى  احلرية  بأن  منهام  »إيامنا 
اإلسالمية  والبالد  تونس  كيان  حلفظ  الوحيدتان 
اخلامس«،  بريم  »حممد  كان  إذ  التاليش«)12(.  من 
شديد التربم كام هو شأن العصابة اإلصالحية التي 
خريالدين  توىل  ملا  ولذلك  »خريالدين«،  تّزعمها 
أنصاره  أكرب  من  كان   1873 الكربى  الوزارة 
وحمازبيه وتظاهر بذلك علنا فنرش يف جريدة »الرائد 
التونيس« مقاال بنّي فيه غلط املنترصين لـ»مصطفى 
لتعدد  امُلقال«)13(. ونظرا  الوزير األكرب  خزنة دار« 
العراقيل التي اعرتضت مساعيه اإلصالحية، عزم 
أصلح  ملجال  طلبا  التونيس  القطر  »هجران  عىل 
لتنفيذ مبادئه اإلصالحية يف قطر آخر من األقطار 

اإلسالمية«)14(. عندئذ حاول الوصل بني حركتي 
رأسها »حممود  املغربية وعىل  اإلسالمي  اإلصالح 
قابادو«، واملرشقية وعىل رأسها »مجال الدين األف

غاني«.                                                             

2/ يف املعارصة بال حداثة أو الذين حيملون 
وعيا بالزمن آخر:                            

خلف  تتوارى  إنام  جذرّيتها،  يف  املسألة  إن 
غاممات لّفت حلظتـ »نا«، فام تلك إال انثناءة: فامذا 
تكون داللة اإلسالم بعد »هناية امللة«، أي بعد أن 
تقلقلت مرتكزاته، وكأن السؤال وقد أتلفه املعنى، 
باملعنى  »الرشيعة«  مفهوم  انحسار  يكشف  إنام 
الفقهي.  وعليه فاستنطاق هذه »الشبكة املفهومية« 
واإلشارات املرجعية، إنام حييل عىل حقل داليل يف 
تتيحه  أوسع،  املعنى  من  فضاء  مع  شديد  تواشج 
احلداثة و العقالنية. لقد بات ممكنا القول إن احلداثة 
للعقل  خيضع  نظام  أنه  عىل  للمجتمع،  تصور 
بوصفه األداة الوحيدة لتحرير الطبيعة البرشّية من 
مجيع السلطات.    وهكذا يتضح أّن الفكر الفلسفّي 
واستبعاد  العقل  تأكيد  بمحاولة  حداثته  أسس  قد 
رضورّي  رشط  إذن  فالعقلنة  الالعقل،  جتّليات 
للحداثة سواء تعّلق األمر بعقلنة الفكر العلمّي أو 
وسيكون  الطبيعة.  مع  التعامل  عقلنة  أو  السيايّس 
هلذه العقلنة أّيام تأثري وبخاّصة عىل الوعي اإلنسانّي. 
فمن غري املمكن أن نسّمَي »حديثا« جمتمعا يسعى 
ودوغامئّية  الوحي،  سلطة  وفق  ينتظم  أن  أساسا 
التفكري، وعنف اخلطاب أو مرجعّية شوفينّية ضّيقة 
تأكيد  إىل  اخللوص  ويمكن  منها.   انطالقا  ويفعل 
ينهض  التي  األسس  كّل  قلبت  احلداثة  أّن  مفاده 
عليها الفكر التقليدّي حيث أعلنت رؤية لإلنسان 

والعامل واألشياء جديدة. 
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مل يعد اإلنسان سجني املقدس وأسري سلطته، 

بل  »السامء«،  من  تصدر  كانت  التي  السلطة  تلك 

أصبح هو مبدأ ومصدر كّل سلطة. ولطاملا كان منطق 

الثورات قادحا إلعالن »حقوق اإلنسان واملواطن« 

مقابل »حقوق اهلل«، فال يشء مقدس وبالتايل فجوهر 

احلداثة عقلنة مستمّرة ومّطردة جلميع مظاهر احلياة 

وذلك هو التحديث كمسار حيرر احلياة ومظاهرها 

من الالمعقول. وههنا بالضبط تكمن دينامّية احلداثة 

مركزها  التفكري  يف  طريقة  بني  يفّرق  دقيقا  فيصال 

مبدأ،  ذاته  أقّر  الذي  اإلنسان،  حمورها  وطريقة  اهلل 

وداللته.  أمّهيته  يشء  كّل  يكتسب  إليه  بالرجوع 

احلميمة  التساؤالت  عن  مرهف  انزياح  فيحدث 

حول أنسنة اإلله وتأليه اإلنسان.                                                                                                       

سؤال  هي  ما  جهة  من  احلداثة  قامت  ولقد 

بالتأسيس  التحّول،  آليات  تتكّلس  ملّا  ينتصب 

السيايس.  الفكر  بعقلنة  وذلك  للمجتمع  العقيّل 

وحّتى نفهم طبيعة هذه االنزياحات ال بّد أن ندرك 

كان  إّنام  العقل  إىل  استنادها  يف  احلداثة  رهان  أّن 

احلداثة  استجامع  يمكن  وبالتايل  اإلنسان،  حّرية 

يف بعدها التحّرري. و إّنه يف سياق هذا النحو من 

من  تستمّد  والسلوك  الفكر  مبادئ  تعّد  مل  الفهم 

جتذيرا  غدت  بل  غيبّية،  الهوتّية  ماضوّية  مرجعّية 

للعقل وآليات اشتغاله.

و بعاّمة يمكننا أن نؤّكد أّن املالمح األوىل لوعي 

وعيه  منذ  االنبجاس،  يف  تبدأ  إّنام  بحّريته  اإلنسان 

بنفسه كـ«ذات« هي املصدر األرقى لكّل حقيقة.                                                

نتدرب  أن  يمكننا  كيف  هذا:  هو  والرهان 

عىل أن نكون يف الوقت عينه يف انتامء دائم هلوّياتنا 

منفتحة  املعنى  من جهة كوهنا سريورة  وهي هبذا 

يتصف  و  االكتامل  يّدعي  إرث  كوهنا  جهة  من  ال 

بالدغامئية واإلطالقية، وهو شكل من التعامل مع 

بانتباه حاد إىل  التارخيي ،  اهلوية جيردها من بعدها 

الكوني الستحداث كيل مشرتك)15( يقبل به الناس 

متهيدا  القرس  جهة  عىل  ال  الرضا  جهة  عىل  مجيعا 

تراهن  كونية  ضمن  اإلنسانية  رهانات  لتحقيق 

عىل اإلنسان يف تعدده واختالفه وتنوعه )16(،  بيد 

إذا  إال  حقيقته  عىل  يتوضح  ليس  التصور  هذا  أن 

قل،  بل  الثقافات،   اختالف  ضوء  عىل  به  أبرصنا 

مؤرش  »املشرتك«)17(،  اختيار  يف  اجلميع  إرشاك 

تبادل وباعثا عىل التفاهم والتعايش، وهو ما يثبت 

أمرا جلال مفاده، أن اهلوية ال تدرك إال يف وجود 

نكون،  ما  نبقى  أن  يسريا  وليس  خمتلف.  »آخر« 

»اآلخر«  فـ  سهال،  مترينا  يكن  مل  التعدد  فاكتشاف 

االختالفات  فوراء  هويتي)18(،  من  جزء  املختلف 

الوحدة،  تكمن  اهلويات  وتنوع  واخلصوصيات 

كوني  إنساني  أفق  يف  التواصل  يلغي  ال  فالتنوع 

هي  إنام  الكونية  وأن  سيام  للخصوصيات،  عابر 

احلضارة  إىل  الوافدين  أن  كام  االنغالق.  يقابل  ما 

باملستطاع  يعد  مل  أخرى  قيام  حيملون  إنام  املعارصة 

عمل  توافر  فالرضوري  وهكذا  طمسها)19(. 

خمتلف  بني  التقاطع  ينجز  أن  شأنه  من  مفهومي 

مشاريع العيش املتنافسة واملرشوعة )= علامنية أو 

ما من  باحلرص عىل حتقيق رضب  (، ولكن  دينية 

للكونية)20(.  القابل  والقانوني  األخالقي  التوافق 

ال  كوهنا  جهة  من  اهلوية  مع  تتوافق  ال  فالكونية 

فإنسانيتي  والتعصب،  الذات  عىل  باالنطواء  تقبل 

هي انفتاحي املبدئي عىل كل ما هو إنساني خارج 

ذايت. هكذا يكون الرهان شديدا عىل أن اهلوية ال 

تكون إال سريورة واختالفا، فثباهتا يعين انغالقها.                                                                       
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وقصد اإلمعان يف البيان يمكننا أن نستدل عىل 
التقاطع احلاصل بني منطق اهلوية ومطلب الكيل)21( 
جهة  من  مركبة)22(،  هوية  عن  البحث  خالل  من 
كون اهلوية ليست حاملة لصفة الذاتية)23(، وكل ما 
هو خاص فحسب، بل أيضا إنام هي نتاج حلركات 
عنوانه  احلر  الفضاء  من  ونمط  إنساني  تثاقف 
فلحظتنا  التنوع،  عىل  تقوم  عاملية  هلوية  التأسيس 
»احلداثة  إىل  اخلروج  حلظة  حتديدا  هي  الراهنة 
املغايرة« التي تتطلب إما ما بعد تنوير وإما استئناف 
النقد  مقام  من  مستحدث،  تنوير  إلنشاء  التنوير 
من  »الغرب«  وختليص  للحداثة  الداخيل  الغريب 
مركزيته. وليس من بأس فيام نخال، من أن نعّرج 
حداثة  فكل  احلداثة  تارخيية  مبدأ  عىل  مرة  كل  يف 
االجتامعية  بسياقاهتا  محيمي  ارتباط  يف  هي  إنام 
أن  شأنه  من  ما  وهو  اخلاصة،  والثقافية  والفكرية 
و«معياريتها«  الغربية  احلداثة  »نموذجية«  ينسف 
كونية  ظاهرة  احلداثة  أن  من  فبالرغم  املطلقة. 
الفارق  فإن  كافة  والثقافات  للمجتمعات  شاملة 
يتجىل  ما  رسعان  الغربية،  واملركزية  الكونية  بني 
االفرتاضية  الذهنية  املعادالت  من  االنتقال  يتم  ملّا 
إىل  الدعوة  أن  ذلك  التارخيية)24(.   الوقائع  إىل 
يف  إليها  املرسب  فإن  مغرية  كانت  ولئن  الكونية 
عالمته  ايديولوجي  وتربير  خطايب  سالح  احلقيقة 
العوملة،  ثقافة  إهنا  واالستحواذ،  واهليمنة  السيطرة 
يف  وصهرها  اخلصوصيات  حتويل  إىل  تطمح  التي 
ظل الدولة العاملية املنسجمة التي حتركها املؤسسة 
االقتصادية. إن التفكري يف هكذا مشكل إنام يسمح 
بكشف أقنعة الكوني املزعوم.                                                                          

وليكن منا عىل بال أن التداخل بني »الكوني 
احلقيقي« و»الكوني املزعوم« ظاهر وبارز، الحيتاج 

دليال، فالعوملة)25( التي تقدم نفسها، رضورة فرضها 
والتحوالت  االقتصادي  التقدم  وحّتمها  التاريخ 
االجتامعية،  ما هي يف الواقع إال إسرتاتيجية هيمنة، 
واملزدوج،  املضاعف  العنف  يتجىل  العوملة  ففي 
ثم عنف مضاد  املسيطرة،  الرأساملية  القوى  عنف 
يتزيا بأزياء ثقافوية ومركزية أثنية ودينية، آنئذ يسعنا 
حماولة  واملوت،   والقتل  العنف  عن  نتحدث  أن 
مسألة  وأن  سيام    ،)26  ( رمزيا  »اآلخر«  استئصال 
ال  أساسا  حمورا  تشكل  والثقافية  اجلامعية  اهلوية 
يمكن إال أن ينسجم ودعوى الديمقراطية والتنوع 
واالختالف والنسبية واخلصوصية من جهة كوهنا 
للمثاقفة وفهم »اآلخر« والتواصل معه. إال  بوابة 
أنه وبغياب هذا الرشط تغدو قاتلة قابلة لتوظيفات 
عنيفة، فهي تستولد العدو من الداخل وتفرز كل 
رضوب االنبثاث غري اإلنساني، ذلك أن الثقافوية 
تزداد  ما  بقدر  تنجح  للهوية  التعصب  من  كشكل 

انتهاكات الديمقراطية.

ارتباط  هو  شّك  يعرتيه  ليس  فالذي  وهكذا 
احلداثة منذ منابتها األوىل بإراديت املعرفة و القّوة، 
اإلنسانّية  العلوم  نشأة  يف  املعرفة  إرادة  وتتمثل 
لتحرير اإلنسان والسيطرة عىل الطبيعة  واملجتمع، 
منشّدة  القّوة  إرادة  كانت  ذلك،  اّتسق  إذا  حّتى 
إلرادة معرفة قوانني اإلنسان  واملجتمع و الطبيعة 
فإرادة  واهليمنة:  السيطرة  إلرادة  تالزم  انشداد 
التقليد(  و  املايض  من  إلنسان  )=حترير  املعرفة 
وإرادة القّوة )= السيطرة عىل اإلنسان و مراقبته ( 
وجهان مالزمان للحداثة.                                                                                           

إقحام  يف  جاحمة  »الغرب«  رغبة  وألن 
يطمح  فإنه  واحد  مرشوع  يف  البرشية  املجموعة 
ليؤكد  األصل،  ثقافة  من  »األقليات«،  إخراج  إىل 
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أهنا  جزء من الثقافة األوربية احلديثة وريثة الثقافة 
املسيحية واإلغريقية، و أن صلتها بإرثها الثقايف التي 
يمكن  اإلسالمية«  »السيطرة  رشوط  يف  انقطعت 
أن  يعاد جتديدها بالقدر الذي يتكرس فيه انتامؤها 
فالزمن  احلديثة.  التنويرية  ولثقافته  لـ«الغرب« 
الذي ما عاد زمنا سامويا أضحى زمن االبتعاد عن 
األصل. هكذا طفق األوربيون خيضعون »األهايل« 
جديد  أساس  أنه  عىل  »الكوني«  هلم  ويقدمون 
منتزعني منهم رشعية أصلهم، إن أروبا تسعى يف 
من  انطالقا  اإلنسانية  تأسيس  إعادة  إىل  مكان  كل 
أوربا حتمل معها  املزعوم. كانت  الكوني)27(   هذا 
سياسيا  نظاما  عقالنية،  ثقافة  وجذابا،  مغريا  تراثا 
»رجال  سلطة  من  ومتحررا  متثيليا  ديمقراطيا 
الدين«، مرادف يف الفكر العريب للتقدم والنهضة.                                                                     

السيايس  النظام  هذا  نجاح  ينطوي  يكن  ومل 
لدى هذا الفكر- الذي مل يتخّط التصور الوضعاني 
للحداثة والتنوير - إال عىل وعي حاد، بقدرته عىل 
ومبادئ  قيم  ومن  املجتمع  من  رشعيته،  اشتقاق 
يف  الدين  يدخل  وال  بالدين  تتصل  ال  زمنية، 
نظام  فشل  ينطوي  كان  ذلك  مقابل  ويف  تكوينها، 
عىل  رشعيته  تأسيس  يف  استمراره  عىل  »السلطنة« 
الدينية  الرشعية  بني  املقابلة  هذه  ونظري  الدين، 
والرشعية العلامنية، كانت مقابلة أخرى بني النظام 

الديمقراطي ونظام االستبداد و الطغيان.  

هكذا جاءت دعوة املفكرين اإلصالحيني إىل 
االنقالب  هذا  ووراء  السياسية)28(،  احلياة  تدهري 
يف بنية السلطة ويف عالقتها باجلمهور يكمن املبدأ 
القديم،  النظام  يف  الدين  كان  للرشعية.   اجلديد 
الرئيس، فهو الذي  مصدر الرشعية، بل مصدرها 
يؤسس رشعية السلطة  واإلسالم الذي تالزم فيه 

اجلانب العقائدي مع اجلانب الترشيعي كان يسمح  

بتكوين  به  املرتبطة  السياسية  وبالتجربة  بنصوصه 

معايري  يضع  كان  أي  النمط،  هذا  عىل  رشعية 

ومقاييس للمسؤولية، فهذه ال يتقلدها إال من هو 

أهل هلا، ممن توفرت فيهم رشوط األمانة والصدق 

وما إليهام من قيم النظام املعياري »التقليدي«، أي 

من كسب ثقة اجلمهور والثقة عالقة مؤسسة وإن 

شفهية  مؤسسة  إهنا  مكتوبة  قانونية  عالقة  تكن  مل 

تأسيسيا  نصا  تامة،  بصورة  نعدم  أن  دون  عرفية 

يؤدي  الذي  االجتامعي  العقد  هي  ثّم  )=القرآن( 

خرقه إىل هناية الرشعية وزوال السلطة.

غري أن الذي ليس يعرتيه شك هو أن الرشعية  

يف النظام احلديث ومنذ منابتها األوىل  مل تعد لتشتق 

بالديمقراطية  التزام   من  بل  الدين  من  بإطالق 

والتنمية وببناء »املواطنية احلديثة«: أي من قيم زمنية 

املرشوع  يف  أسايس  بناء  عنرص  فالعلامنية  سياسية، 

السيايس ويف املرشوع املعريف عىل السواء، ذلك ألهنا 

مدخل رضوري إىل العقالنية وجذر للديمقراطية. 

مفتوحة  وغري  مراقبة  غري  هنا،  السلطة  أن  بيد 

للتداول خارج نطاق النخبة السياسية احلاكمة. إن 

بناء السلطة هنا قائم عىل حتويل حركة االحتجاج 

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  األوضاع  عىل 

وحرية  والعلامنية  للتقدم  معادية  ارتداد  حركة  إىل 

الفكر واإلبداع.

وهذا  النزاع  ذلك  أن  للنظر  الالفت  من  وإنه 

للتمثيل  سيايس  بناء  بموازاته  حيصل  مل  التدمري 

حاجات  استيعاب  عىل  وقادر  حديث،  وللحكم 

السلطة واملشاركة والتدبري، كام هو أمر املسار الذي 

انخرطت فيه اإلنسانية احلالية.                                                     
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ومفهوم  التاريخ  فكرة  ألغيت  إذن،  وهكذا 
الفت  تطابق  يف  الواقع،  عىل  التعايل  وكان  التقدم 
بني املاهية واهلوية، وهو ما من شأنه أن يعين إلغاء 
الفروق وإبطال التنوع والتعدد واالختالف، ذلك أن 
التطابق بني املاهية واهلوية هو أساس عدم االعرتاف 
بالتعدد، وهو أساس  القبول  باآلخر وأساس عدم 
العنف املدمر. لقد حصل انسداد يف قنوات السلطة 
وفراغ يف املجتمع السيايس واملجتمع املدني، وهكذا 
غطاء  حمض  الزمنية  الوطنية«  »الرشعية  استحالت 
خيفي آلية الرشعية ومصدرها احلقيقي: العنف.                                          

من  رضب  هو  إنام  ذلك،  أن  جلّيا  بات  لقد 
الشعبية  األغلبية  عىل  رضبت  العزلة،  رضوب 
يبدو  وقد  استبداديا.  األقلية،  سلطة  وفرضت 
زمنية  دولة  بناء  إىل  املرسب،  تكن  مل  أنه  واضحا 
يف  السلطة  فيها  تصبح  بحيث  مفتوحة،  حديثة 
عن  الفكرية  »النهضة«  تقلع  ومل  التداول،  مقتىض 
إعادة إنتاج السائد. وإنه حلرّي بنا التمهل  يف هذا 
املوضع، ذلك أنه يف أفق »الغرب« حصل تغيري  تم 
تأويل  إعادة  أوهلام،  حاسمني:  انزياحني  شكل  يف 
رضب  أفق  يف  وذلك  ذاتا  بوصفه  اإلنسان  هو  ما 
من اإلنسانوية األساسية التي جتد يف ظاهرة عرص 
التنوير هالتها العليا، وثانيهام اخلروج عن براديغم 

العرص  هو  ما  تأويل  إعادة  يف  واالنخراط  الوعي 

بوصفه حداثة)29(. غري أّن ما حدث عند »الَعرب« 

تعاظم  التحديث  ظل  ففي  متاما،  النقيض  هو  إّنام 

وكان  التبعية  عالقات  وترسخت  وقامت  اإلفقار 

االنتقال من الدين  املعتقد، امللجأ واملالذ، إىل الدين 

من  بسبب  الكفاحية  واإليديولوجيا  االحتجاجي 

تنامي االستبداد.                  

»املحاوالت«  هذه  أن  يستبني  بذلك   

اجلمهور  فصل  إىل  قادت  إنام  و«الرتميامت«، 

الفكرة  كانت  ما  فبقدر  والسلطة،   السياسة  عن 

»اإلصالحية«، تنحو نحو إخراج الدين من املجال 

السيايس،  بقدر ما كانت تقيص األغلبية االجتامعية 

الشعبية وتستبعدها عن ذلك املجال  لتكرس صعود 

فيها  تتوطد  حركة  يف  حديثة،  ثقافية  سياسية  نخبة 

سلطة الثقافة واملعارف احلديثة والعرصية.                                                                                

وتتصدع فيها ثقافة البرشية املنتمية إىل تقاليد 

توجيه  يف  احلساسة  وظيفتها  وتفقد  قديمة،  نصية 

عنيف  ثقايف  نزوع  إنه  السلطة.  وإدارة  املجتمع 

ومدمر مل يوجه نحو ثقافة اجتامعية جديدة تنصهر 

فيها خمتلف املنظومات: لقد خانوهم، ذلك أن هذا 

التدمري مل يرتافق مع عملية نرش وتعميم املعارف.

عىل سبيل اخلامتة:

»ليس ثمة يشء حديث حقا يتكّون ما مل تبتدع عالقة ما بالقديم، فاحلديث متوقف بتاممه عىل مثل هذا 

االبتداع«)30( فبدل أن تقود »اإلصالحات«، إىل إمجاع ثقايف قادت إىل االنقسام الثقايف: ثقافة عرصية علمية كتابية 

رسمية، وثقافة دينية، شفهية، تقليدوية، شعبوية،  هامشية، ال تارخيية، ثقافة األقلية املسيطرة وثقافة األغلبية اخلاضعة. 

وكان من نتائج هذا االنقسام »تبعية للغرب«، من خالله تتجىل هيمنة »النخبة املتغربة«، وانغالق فكري اندفعت 

إليه الثقافة التقليدية اندفاع املقهور. إهنا »ترميامت« عنيفة: إذ يبدو أن انتقال العرب املعارصين من نطاق الدولة / 

امللة، إىل »الدولة العلامنية«، مل يكن أبدا ظاهرة طبيعية نتجت عن تاريخ داخيل للملة بل كان انتقاال عنيفا وآداتيا)31(.
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د. سيد علي إسماعيل/ جامعي، مصر )1(

العالقات المسرحية بين مصر وتونس :

زكي طليمات نموذجًا

الرئايس  اإلعالن  إىل  راجع  املوضوع،  اهتاممي هبذا 
بأّن عام 2021 - 2022 هو عام الثقافة املرصية التونسية. 
ووفقًا ألسلويب ومنهجي يف التأريخ  املعتمد عىل اجلديد 
واملكتشف  سأحاول عدم تكرار ما هو معروف ومنشور 
يف الكتابات السابقة حول جهود زكي طليامت املرسحية 

يف تونس! وبناء عىل ذلك أقول:

من يقرأ تاريخ املرسح التونيس سيجد لغزًا كبريًا متعلقًا 
بتدريس املرسح يف تونس، ودور املرصيني فيه، وخصوصًا 
زكي طليامت، حيث وجدت يف بروجرام املعهد العايل لفن 
التمثيل العريب يف مرص والذي أنشأه وأداره زكي طليامت 
الطلبة عام 1948«، جاء فيها هذا  - فقرة عنواهنا »عدد 
فلسطني،  من  طالبان  يوجد  املعهد  طلبة  »وبني  النص: 
من  وطالبة  سوريا،  من  طالبات  وثالث  طالب  وثالثة 
لبنان، وطالبان من تونس«!! فهل يعلم أحد مّنا اسم واحد 
من هذين الطالبني التونسيني؟! هذه نقطة بحثية مطلوبة يف 

زكي طليامت يف دور 
اليهودي شيلوك.
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هذه الفرتة، ألن كشف النقاب عن هذين الطالبني أو 

عن أحدمها، سيوضح لنا حقيقة تارخيية مهمة، ألن 

املكتشفة،  املعلومة  هذه  وراء  احتامالت  عدة  هناك 

مثل: هل دراسة الطالبني كانت يف جمال التمثيل أم 

بتخصصهام هذا؟ وهل  النقد، وماذا فعال  يف جمال 

عودهتام بعد الدراسة كانت إىل تونس أم إىل مكان 

آخر؟ وهل بالفعل أمّتا دراستهام أم أهنام تركا املعهد 

أثناء الدراسة؟!

باحثني  من  إجابات  إىل  حتتاج  كثرية  أسئلة 

التعليم والبعثات  داخل تونس، يبحثون يف وثائق 

التعليمية، ال سيام وأن تاريخ الواقعة معروف وهو 

مرص،  هي  إليها  املبعوث  اجلهة  وأن   ،1948 عام 

العايل  التدريس معروف أيضًا وهو املعهد  ومكان 

لفن التمثيل العريب!! وأرجو من الباحثني مستقباًل 

الفنان  هو  الدارسني  أحد  أن  فكرة  يستبعدوا  أن 

املعهد  »عيل بن عياد«، كونه أول تونيس درس يف 

الزمن،  من  فرتة  بالقاهرة  املرسحية  للفنون  العايل 

ألن دراسته كانت بعد عام 1948!!

زيارة زكي طليامت األوىل

الفرقة املرصية   أو الفرقة القومية  زارت تونس 
وهبي«،  »يوسف  بقيادة   1950 عام  مرة  ألول 
وكان »زكي طليامت« ضمن أفرادها، ولكن مهمته 
يف  »األستوديو«  جملة  نرشت  فقد  خمتلفة!  كانت 
»األستاذ زكي طليامت  عنواهنا  كلمة  فرباير  أوائل 
ورحلة الفرقة إىل تونس«، علمنا منها مهمته وهي 
بالد  يف  املرصي  الفن  عن  حمارضات  عدة  »إلقاء 
شامل أفريقيا ليحيط شعوهبا باحلركة األدبية والفنية 

يف مرص، وبالسياسة 
تأخذ  التي  اإلنشائية 
املرصية  احلكومة  هبا 
التمثيل  فن  لرتقية 
مستوى  ورفع 
كام  فيه.  العاملني 
تيسري  عىل  سيعمل 
بعض  استقدام 
أفريقيا  شامل  شباب 

زكي طليامت أثناء تدريباته ألعضاء الفرقة التونسية
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العريب  التمثيل  لفن  العايل  باملعهد  لاللتحاق 
الثقافة  نرش  وهي  رسالته،  املعهد  يؤدي  حتى 

الفنية املرسحية بني الشعوب العربية«.

التونيس  املراسل  أن  الطالع  حسن  ومن 
ملجلة »األستوديو«، أرسل وصفًا ألول حمارضة 
- ألقاها زكي طليامت يف تونس - قائاًل: »دعت 
اجلامعة اخللدونية األستاذ الكبري زكي طليامت 
ليحارض أساتذة املعهد وطلبته يف املرسح املرصي 
واألدب العريب املعارص، فاحتشد املدرج الكبري 
رجال  وكبار  اإلسالم  شيخ  فضيلة  يتقدمهم 
التعليم والصحافة، وانترشت أبواق املذياع يف 
فناء اجلامعة. وقد حتدث األستاذ طليامت عن 

نشأة املرسح العريب يف مرص« )1(.

نرشت  مرص،  إىل  طليامت  عودة  بعد 
أهم  منه  هيمنا  معه،  حوارًا  نفسها  املجلة 
ما  مدى  ما  وهو:  عليه،  املجلة  طرحته  سؤال 
املرسح  إهناض  سبيل  يف  جمهودات  من  بذلته 

بذلتها،  التي  »جمهودايت  قائاًل:  فأجاب  التونيس؟ 
املعنية  اهليئات  هي جمهودات شكرتين عليها مجيع 
بالتمثيل يف تونس، إذ اجتمعت بمدير عام التعليم 
هناك، وهو فرنيس من املسترشقني، وحتدثت معه يف 
هذا فتفضل وعقد اجتامعًا خاصًا من رؤساء الفرق 
التمثيلية األربع القائمة يف تونس، ومن كبار رجال 
التعليم والصحافة، وتباحثنا عىل مدى ساعتني يف 
الوسائل التي قد تكون أصواًل ملرسح تونيس قوي. 
وقد انتهى قرار هذه اللجنة عىل ما يأيت: أواًل، اختيار 
العنارص الصاحلة يف هذه الفرق األربع وإنشاء فرقة 
قومية تونسية منهم عىل غرار الفرقة املرصية. ثانيًا، 
وذلك  الثانوية  املدارس  يف  مدريس  مرسح  إنشاء 
للعمل يف إجياد مجهور يتذوق املرسح. ثالثًا، ترمجة 

ترمجة  العاملية،  املرسحية  الروايات  روائع  بعض 

أنموذجية، وذلك لنرش ثقافة التأليف املرسحي بني 

خمتلف األدباء التونسيني. رابعًا، إرسال بعثات إىل 

يتضح  هذا  ومن  والقاهرة.  ولندن  باريس  معاهد 

التونيس  املرسح  تدعيم  سبيل  يف  به  قمت  ما  أن 

هي نفس الوسائل التي سبق أن قمت هبا يف سبيل 

تدعيم املرسح املرصي إذ ال سبيل غري هذه اخلطة، 

املمثلني  وتنشيط  إعانة  إىل  ترمي  ترى  كام  وهي 

القائمني، بأن جتري عليهم بلدية تونس إعانة مالية 

حتفظ عليهم كياهنم وتيرّس هلم العمل، كام أن هذه 

اخلطة ترسم سياسة إنشائية للمستقبل« )2(.
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تؤيت  تونس  إىل  طليامت  زكي  زيارة  بدأت 
ثامرها، ففي إبريل 1950 نرشت جملة »األستوديو« 
خربًا عنوانه »وكيل وزارة معارف تونس يزور معهد 
التمثيل«! قالت يف تفاصيله: زار سعادة »حممد عابد 
امليزايل« وكيل وزارة املعارف التونسية املعهد العايل 
لفن التمثيل العريب يوم األربعاء املايض، وذلك أثناء 
وجوده يف مرص أخريًا لزيارة املعاهد العلمية والفنية. 
املعهد  عميد  طليامت  زكي  األستاذ  استقبله  وقد 
وشاهد بعض حصص التدريس النظرية يف قسمي 
النقد والتمثيل. كام شاهد طلبة قسم التمثيل وهم 
يقومون بالتدريبات ملرسحية »املنقذة« التي سيقدمها 
األوبرا  دار  مرسح  عىل  اجلاري   10 يوم  الطلبة 
املعارف  وزارة  وكيل  سعادة  أبدى  وقد  امللكية. 
»لقد  وقال:  املعهد  يف  شاهده  بام  إعجابًا  التونسية 
ولكن  واملجالت.  اجلرائد  يف  املعهد  عن  سمعت 
بأنه يؤدي رسالة  بزياريت له زاد إعجايب به وإيامني 
فنية عظيمة ليس ملرص فقط ولكن لألقطار الشقيقة 
كافة. ويرسني أن أرى بني طالب املعهد املرصيني 
ومراكش  ولبنان  وسوريا  فلسطني  من  طالبًا 

اإلسبانية والسودان واحلجاز«. وقد 
يف  قائاًل  الطالب،  بني  خطبة  ألقى 
األستاذ  منكم  »سنستعري  ختامها: 
زكي طليامت يف الشتاء القادم لينشئ 
لنا نواة ملعهد متثييل تونيس، ألن زكي 
طليامت الرجل الفنان ال نعده ملكًا 

ملرص وإنام ملكًا لألقطار العربية«.

طليامت يؤسس فرقة تونسية

 1952 يوليو  ثورة  قيام  بعد 
تونس،  إىل  طليامت  زكي  سافر 
التونيس  املراسل  أخباره  لنا  ونقل 

الفنان زكي  قائاًل: غادرنا إىل مرص  »الفن«،  ملجلة 

طليامت ليعود إلينا مرة ثانية يف أواخر شهر فرباير 

له  أقامت  وقد  البلدية.  الفرقة  إعداد  عىل  ليرشف 

مدرسة التمثيل حفلة شاي تكرياًم له حرضها نخبة 

من املمثلني واألدباء والصحفيني، وبعض أعضاء 

الزمريل«  »حسن  السيد  احلفلة  وافتتح  البلدية. 

زكي طليامت مع األديب 
املرسحي املحامي حممد احلبيب
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بالضيف.  فيها  رحب  رقيقة  بكلمة  املدرسة  مدير 

جاء  رائعًا  خطابًا  فألقى  طليامت  زكي  أعقبه  ثم 

فيه: »أعتقد وقد قابلت الكثري من أعضاء البلدية، 

بد من إجياد هنضة  أنه ال  ورأيت منهم إمجاعًا عىل 

مرسحية، وهلذا نوصيكم باالحتاد والتساند ألن يف 

هذا نجاح لقضيتكم، قضية كل بلد يريد أن يأخذ 

مكانه حتت الشمس« )3(.

بنرش حواره مع طليامت  بن عيل«  قام »حممد 

عن طبيعة عمله يف تونس، عندما سأله: ماذا تنوي 

»مهمتي  طليامت:  فأجاب  تونس؟  يف  تعمل  أن 

تعاقدت بشأهنا مع  التي  بالتعهدات  أيف  أن  األوىل 

األستاذ »أنطون عيد«، وهي أن أقدم موساًم متثيليًا 

عىل مرسح البلدية يف شهر إبريل. نقدم فيه نخبة من 

املرسحيات العربية تأليفًا أو ترمجة عىل أن أنتخب 

معي  للعمل  املمثلني  هؤالء  بني  العنارص  أصلح 

حتى يتسنى للبلدية أن ختتار من هؤالء الصاحلني 

أنين رأيت  إنشاءها. ويسعدني  تعتزم  التي  للفرقة 

بني الزمالء املمثلني الذين تفضلوا بالتمثيل أمامي، 

بمرسح البلدية يف جلسات خاصة عنارص طيبة«)4(.

التونسيني،  املمثلني  باختيار  قام زكي طليامت 

وشّكل منهم النواة األوىل للفرقة احلكومية التونسية، 

»أمينة  الفنانة  وهي  مرص،  من  الفرقة  بطلة  واختار 

قامت  والتي  القومية،  بالفرقة  املمثلة  الدين«  نور 

بأدوار عديدة يف األفالم السينامئية املرصية. وبدأت 

الفرقة احلكومية التونسية عروضها بمرسحية »تاجر 

أن  لدرجة  كبريًا،  نجاحًا  نجحت  التي  البندقية«، 

املسئولني التونسيني طالبوا طليامت بإطالة مدة بقائه 

حتى يركز دعائم املرسح التونيس )5(!

إنشاء فرقة  وبناء عىل نجاح طليامت يف مهمة 

املسئولون  طالبه  تونسية،  حكومية  بلدية  مرسحية 

بإنشاء فرقة قومية تونسية!! وحول هذا األمر، كتب 

بتاريخ  »القاهرة«  جريدة  يف  نرشها  رسالة  طليامت 

التي  احلفالت  »نجحت  فيها:  قال   ،1954 مايو 

أقمتها بمرسح البلدية نجاحًا باهرًا، دعا بلدية تونس 

إىل أن تكل إيلَّ أمر تأليف فرقة قومية من التونسيني 

جلنة  ألفت  وقد  عام.  كل  يف  ثابتة  بإعانة  حتظى 

فرعية من أعضاء املجلس البلدي ومن جلنة الفنون 

وأصبحت عضوًا فيها. وقد رسمنا كل يشء لقيام 

ونظام  الداخلية  الالئحة  قدمت  وقد  الفرقة،  هذه 

العمل فيها. ومجعت البلدية رجال الصحافة العربية 

والفرنسية يف حفل أنيق وأعلنت قيام هذه الفرقة، 

ونوهت باجلهد الذي بذلته يف سبيل قيامها« )6(.

زكي طليامت مع الفنانة 
فتحية خريي يف تونس
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نجح زكي طليامت يف تأسيس الفرقة، وبدأ يلقي 
حمارضات يف املدن التونسية، مثل حمارضته يف مدينة 
»سوسة« وموضوعها »املرسح العريب قدياًم وحديثًا«، 
وعنواهنا  اخللدونية  اجلامعة  يف  األخرى  وحمارضته 
العقائد«،  أصالب  من  هبط  مقدس  فن  »املرسح 
ذلك  بعد   .)7( صفاقس  يف  كانت  حمارضاته  وآخر 
بدأ طليامت يف حتضري عرضة الثاني من خالل فرقة 
البلدية، وهو أوبريت »ليلة من ألف ليلة« تأليف بريم 
التونيس - والذي أخرجه من قبل طليامت يف مرص 
عام 1949 - واختار لبطولته املطربة اللبنانية  املقيمة 
يف مرص - »لور دكاش« لتقف عىل خشبة املرسح ممثلة 
ألول مرة. واختار معها »عواطف رمضان« الطالبة 
بمعهد التمثيل يف مرص. أما التلحني فكان للموسيقار 

املرصي »عبد العزيز حممد« )8 (.

إىل  طليامت  زكي  عاد 
فنرشت  الفاحتني،  عود  مرص 
حوارًا  »القاهرة«  جريدة 
تونس  يف  فيه:  قال  معه، 
العربية  للغة  مرسح  مرسحان 
مرسح  وهذا  وللمرتمجات، 
وأظن  اجلمهور،  خلاصة 
احلياة  أطياف  يعكس  ال  أنه 
وال  احلقة،  املحلية  التونسية 
وإن  اخلفيفة  بألواهنا  يلوهنا 
كان هذا املرسح يؤدي رسالة 

التثقيف العام. أما املرسح اآلخر فهو مرسح تقدم 
مرسحياته باللهجة التونسية وهو أصدق تعبري عن 
مرسح  أنه  إال  األول  املرسح  من  التونسية  النفسية 
يكابد هزااًل يف مرسحياته ويف وسائل أدائه. وهذا 
املرسح املحيل قد جاء بعد املرسح باللغة العربية كام 

هو احلال يف مرص، ويمكن أن نرجع نشأته إىل عام 
حترتف  واحدة  فرقة  تونس  يف  توجد  وال   .1927
التمثيل باملعنى الصحيح، وإنام توجد مجعيات متثيلية 
أعضاؤها مجيعًا من هواة التمثيل ومن هنا تأتى أن 
املرسح التونيس العريب مل يأخذ مدارجه من الرقي 
يقضون  للتمثيل  هواة  من  ننتظر  كيف  إذ  املنشود 
هنارهم يف كسب العيش من مهن خمتلفة ثم يعتلون 
خشبة املرسح يف الليل بأجساد منهوكة؟ ولست بام 
النابه  وبينهم  اهلواة  هؤالء  أقدار  من  انتقص  أقرر 
هوايته.  سبيل  يف  بامله  ضحى  من  وبينهم  فنه،  يف 
لست هبذا أنتقص من أقدارهم بل أنين أغتنم هذه 
الفرصة ألحيي جهودهم املتواصلة وأخص بالذكر 
»بشري  والسيد  املحامي  احلبيب«  »حممد  السيد 

أن  باعتبار  العدلية  بوزارة  الكبري  املوظف  املتهين« 
التونيس  باملرسح  االرتقاء  يف  حافلة  حياة  لكليهام 
اجلمعيات  تعني هذه  تونس  بلدية  العريب. وكانت 
بإعانات مالية كل عام ولكن هذه اجلمعيات كانت 
نتاجها  يكن  ومل  الفردية  النزعة  من  بدوافع  تتنازع 
منظاًم وهلذا فكرت البلدية أن تقّر احرتاف التمثيل 
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بوساطة إنشاء فرقة تضم أنبه 
العنارص التمثيلية وتتوىل هذه 
الفرقة وإعانتها ماليًا. وكانت 
مرشوع  حتقيق  هي  مهمتي 
البلدية نحو إنشاء فرقة قومية 
لتونس  عنوانًا  تكون  تونسية 

الناهضة« )9 (.

جملة  كلفت  ذلك  بعد 
تونس  يف  مراسلها  »الفن« 
عيل«  بن  »حممد  األستاذ 
طليامت  من  حوار  أخذ 
احلوار  فجاء  املناسبة،  هبذه 

التونسية  البلدية  أن  يف:  تتلخص  بمعلومات 
البلدية  كاهية  املنصف  فيها  أعلن  حفلة  أقامت 
تقديم  واعتبار  التونسية،  القومية  الفرقة  إنشاء 
وذلك  هلا،  افتتاحًا  البندقية«  »تاجر  مرسحية 
التونسيون  املمثلون  أحرزه  الذي  النجاح  بعد 
قام  الذي  طليامت  زكي  األستاذ  مع  باشرتاكهم 
بدور  والقيام  املمثلني  وتعليم  الرواية  بإخراج 
املراسل طليامت: ما هو شعورك  شيلوك. وسأل 
فأجاب:  التونسية.  القومية  الفرقة  تأليف  بعد 
أن  فاستطعت  بتوفيقه  أمدني  الذي  هلل  احلمد 
أهنض هبذا املرشوع عىل وجه جعل البلدية تتوىل 
الذي  الوجه  عىل  القومية  فرقتها  مرشوع  تنفيذ 
االمتنان  شعور  ثم  البلدية،  كاهية  حرضة  أعلنه 
هذا  إنجاز  أسباب  يل  يرست  التي  تونس  لبلدية 
إعانة  فاعتمدت  بنتائجه،  أخذت  ثم  املرشوع 
حياة  هلا  أرجو  التي  الوليدة  الفرقة  هلذه  مالية 
مديدة يف االرتقاء باملستوى الثقايف العام للشعب 

املحبوب.  التونيس 

تونس  إىل  عودتكم  املنتظر  من  هل  س: 
وإلخراج  بدأتم،  ما  إلمتام  القادم،  أكتوبر  يف 

مرسحيات املوسم اجلديد للفرقة؟ 

ج: رصح السيد »احلسني بن منصور« رئيس 
يل  سيكون  بأنه  للصحفيني  املستظرفة  الفنون  جلنة 
عودة يف شهر أكتوبر كام سبق أن حتدث معي السيد 
كاهية البلدية يف هذا الشأن باعتبار أنه من الواجب 

أن أرعى اجلنني اجلديد الذي ولدته يف تونس. 

س: ما هي الالئحة الداخلية التي تنظم أعامل 
الفرقة بعد أن طلبت البلدية هذا؟ 

عىل  جوهرها  يف  الالئحة  هذه  تقوم  ج: 
الفردي  القضاء عىل احلكم  أواًل،  األسس اآلتية: 
جلميع  األدوار  متثيل  يف  فرص  وإعطاء  املطلق 
أعضاء الفرقة تبعًا لكفاياهتم وليس تبعًا ملراكزهم 
أو مرتباهتم. ثانيًا، أن يكون للفرقة مدير مسؤول 
من  مؤلفة  جلنة  أمام  التزاماته  حدود  يف  عنها 
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مرسح  مدير  ومن  البلدية  أعضاء  من  عضوين 

البلدية، ثم اثنان ينتخبان من بني األدباء التونسيني 

املرسح  سبيل  يف  حممود  بجهاد  عرفوا  الذين 

بتوجيه  وحدها  البلدية  تنفرد  ال  وهبذا  التونيس، 

املسئولية  يف  ويشاركها  بل  الفرقة،  هذه  شؤون 

املرسح.  يف  جهاد  هلم  ممن  اخلارج  من  شخصان 

التي  املرسحيات  اختيار  يكون  أن  راعيت  كذلك 

من  تؤلف  فرعية  جلنة  إىل  يرجع  الفرق  تقدمها 

مدير الفرقة ومن أحد أعضائها البارزين ثم اثنني 

للمرسح.  يؤلفون  الذين  التونسيني  األدباء  من 

تكفل  التي  الصاحلة  العنارص  تكتمل  وبذلك 

هلذه الفرقة أن تسري عىل نظام ديمقراطي صميم، 

فضاًل عن أن تعيش مؤدية لرسالة فنية سليمة. 

س: وما هو رأيك يف املمثلني التونسيني؟ 

ج: إن خصب تونس الذي يتجىل يف خرضهتا 

مواهب  توجد  إذ  ممثليها،  كفايات  يف  أيضًا  قائم 

خفية لديكم ال ينقصها سوى الصقل والتوجيه، إن 

املمثلني وكلهم من اهلواة يعملون بام حبتهم به الفطرة 

ال  التمثييل  األداء  ولكن  باخلري،  تبرش  مواهب  من 

يكون عىل أمته وال يعطي ثامره إال إذا قام عىل التعليم 

واملرانة احلصيفة إىل جانب املوهبة الطبيعية. 

س: وما هي الوسائل الناجحة التي تنقص 
للنهوض باملرسح التونيس؟ 

ج: بعد أن انتهينا من تكوين هذه الفرقة القومية 

التونسية التي حتظى بإعانة وإرشاف البلدية، ومن 

أن  أرجو  الذي  التونيس،  التمثيل  معهد  قام  قبل 

يؤدي رسالته، مل يبق سوى مرحلتني ال بد أن تفكر 

يف قطعهام إدارة التعليم العام، أوالمها إنشاء مرسح 

ُيكّون  أن  أهدافه  األول  شعبي.  ومرسح  مدريس، 

مجهورًا من املتعلمني يؤمنون باملرسح ويشجعونه، 

والثاني ملحو األمية الذهنية، ثم تكون اخلطوة التالية 

التونيس،  التأليف املرسحي  بعد ذلك هي تشجيع 

زكي طليامت مع بعض أفراد الفرقة القومية التونسية
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ألنه ال بد أن يكون الغذاء الذي يقدم للشعب حمليًا 

وقوميًا يستسيغه مجهور العامة ويتأثرون بام يرد فيه. 

كذلك جيب أن ترصد إدارة التعليم مكافآت مالية 

ملن يرتمجون نفائس املرسح العاملي إىل العربية. 

س: هل أنت راض عن اجلمهور التونيس 
البندقية؟  الذي شاهد لكم عروض تاجر 

ج: ال يشء أحب إىل الفنان املمثل من مطالعة 

إليه فيتأثر بام يقوله، كذا كان حال  مجهور ينصت 

أفضل  بتحيتي  تفضل  الذي  التونيس  اجلمهور 

ذواقة،  احلس  مرهف  مجهور  تونس  يف  إن  حتية. 

بحيث جيب عىل املمثل أن حيسب له حسابًا عسريًا 

اجلرائد  كانت  وإذا  أمامه.  يمثل  أن  قبل  نفسه  يف 

التونسية قد أشادت بنجاح الرواية إخراجًا ومتثياًل 

وعدته فتحًا جديدًا يف املرسح العريب، فالفضل يف 

هذا يرجع إىل اجلمهور التونيس ) 10(.

اجلديد املوسم 

مرص،  يف  طليامت  قضاها  أشهر  ستة  بعد 

عىل  الفين  إرشافه  يف  ليستمر  تونس  إىل  عاد 

اجلديد،  موسمها  يف  التونسية  القومية  الفرقة 

من  رسمي  طلب  عىل  بناء 
وصوله  وبعد  تونس.  بلدية 
مقالة  »القاهرة«  جريدة  نرشت 
قواعد  يريس  »مرصي  بعنوان 
املرسح يف تونس«، أهم ما جاء 
»قيام  إن  طليامت:  قول  فيها 
يعترب  التونسية،  القومية  الفرقة 
املرسح  بناء  يف  الزاوية  حجر 
يفتح  إذ  احلديث،  التونيس 
ألول  للهواة  االحرتاف  أبواب 
»مدرسة  خلرجيي  احليوي  املجال  يؤلف  كام  مرة، 
األول  أساسها  وضعُت  التي  التونسية«  التمثيل 
مع إدارة التعليم التونسية عام 1950 حينام جئت 
وألقيت  املرصية«  »الفرقة  مع  مرة  ألول  تونس 
وأذكيت  املدرسة  هذه  إنشاء  وجوب  حمارضات 
تعمل  املدرسة  وهذه  واملمثلني.  املفكرين  محاسة 
منذ عام 1951 بإدارة أديب معروف هو »حسن 
الزمريل« ويتوىل تعليم فن اإللقاء والتمثيل »حممد 

العقريب« الذي تعلم املرسح يف فرنسا« )11 (. 

التونسية،  القومية  الفرقة  عن  حتدث  كام 
قائاًل: » كانت هذه الفرقة يف العام املايض حماولة 
إلثبات كفاية املمثلني التونسيني يف أن تكون هلم 
االرتقاء  يف  البلدية  رغبة  ولتحقيق  قومية  فرقة 
رددته  نجاحًا  املحاولة  نجحت  وقد  باملرسح، 
»تاجر  مرسحيتي  تقديم  بعد  والصحافة  املحافل 
الفرقة يف  ليلة«؛ ولكن  البندقية« و»ليلة من ألف 
ثابتة  أرض  عىل  تقوم  حقيقة  أصبحت  العام  هذا 
وهلا إعانة مالية وتتألف من مخسة عرش ممثاًل غري 
تستعني  أن  الفرقة  وإلدارة  والعامل،  املنظمني 
بعنارص من خارج أعضائها إذا لزم األمر عىل أن 
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منذ  وأعمل  جهودهم.  بحسب  أجورًا  هلم  تدفع 
الفرقة عىل غرار ما هو  وصلت عىل تدعيم نظام 
إدارية  جلنة  بتأليف  قرار  صدر  وقد  بمرص  قائم 
الرئيسية للفرقة وترشف عىل إدارهتا  تضع اخلطة 
أو  الفرقة  مدير  الستبداد  جمااًل  تدع  ال  بحيث 
للوساطات واملحسوبية، وهذه اللجنة مؤلفة من 
مخسة من أعضاء البلدية، ثم مين ومن مدير إدارة 
معروفني  اخلارج  من  أعضاء  ثالثة  ومن  الفرقة 
للفرقة  وستكون  املرسحي.  وبجهادهم  بأدهبم 
للموسيقى  وأخرى  املرسحيات  الختيار  جلنة 
السابقة،  اإلدارية  اللجنة  أعضاء  من  خيتارون 
مع  لتعمل  أوركسرت  فرقة  ألفت  البلدية  أن  إذ 
ويف  االسرتاحة.  فرتات  خالل  وتعزف  الفرقة، 
التونسية،  الفرقة  لقيام  ومناهضون  أعداء  تونس 
بني  جتري  واحلرب  أيضًا  وجنود  أنصار  وهلا 
يف  تعقد  واملؤامرات  هوادة،  غري  من  الطرفني 
قدر  من  ينقصون  التمثيل  هواة  وقدامى  الظالم. 
خرجيي »مدرسة التمثيل«. أقول إهنا نفس احلالة 
من  كثريًا  وأعاني  مرص،  يف  غامرها  خضت  التي 

بحذر  أعمل  ولكنين  هذا، 
مرت  التي  بتجاريب  مستعينًا 

يب« )12(.

اجلديد  املوسم  بدأ 
التونسية  القومية  للفرقة 
جال«  »ابن  مرسحية  بعرض 
يف مارس 1955، ولألسف 
نجاحها  أصداء  أجد  مل 
أو  املرصية  الصحف  يف 
القت  أهنا  أو  التونسية، 
تونيس!!  مراسل  أي  اهتامم 

فقط  ُكتبت  واحدة  مقالة  غري  أجد  مل  املقابل  ويف 

اجلميع!!  أمام  بفشله  وتوحي  طليامت،  لتهاجم 

ولعل السبب يف ذلك راجع إىل أن موعد عرض 

بني  االنتقالية  الفرتة  بداية  يف  وقع  املرسحية 

من  األول  يف  بدأ  الذي  الداخيل  تونس  استقالل 

يف  تم  الذي  النهائي  واالستقالل   ،1955 يناير 

زكي  بأن  احتامل  فهناك   !!1956 مارس   20

أجنبيًا    بوصفه  فيه؛  مرغوب  غري  أصبح  طليامت 

أن  جيب  تونس  وأن  الفرتة    هذه  لشعارات  تبعًا 

استقالهلا!!  بعد  التونسيني  أبنائها  بسواعد  ُتبنى 

املقالة  يف  املنشور  اهلجوم  يعضده  االحتامل  هذا 

»أهل  جملة  نرشهتا  والتي  إليها،  أرشت  التي 

الصالح  »حممد  وكتبها   ،1955 مارس  يف  الفن« 

العمروني« حتت عنوان »مرة أخرى يفشل زكي 

طليامت يف تونس«، وقال فيها:

»كلنا يذكر فشل األستاذ زكي طليامت يف العام 

شكسبري  رواية  وُيمثل  خُيرج  كان  عندما  املايض 

يذكر  وكلنا  تونس.  يف  البندقية«  »تاجر  اخلالدة 
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عند  الفن«  »أهل  الدين يف جملة  نور  أمينة  قالته  ما 

رجوعها إىل مرص تعليقًا عىل هاته الرواية. وكانت 

متثل  تكوينها  البلدية  زعمت  التي  القومية  الفرقة 

وكنا  للدخول.  التذاكر  جمانًا  وهتدي  الرواية  هاته 

عدم  عىل  طليامت  زكي  األستاذ  سبق  فيام  نصحنا 

متثيل هاته الرواية ملا احتوته من اختالف والذوق 

العريب، ولكن األستاذ زكي أرّص عىل متثيلها. فكان 

له ما كان من فشل، ثم أخرج األستاذ زكي طليامت 

رواية »ليلة من ألف ليلة وليلة« التي وضعها األستاذ 

بريم التونيس بأسلوبه الساخر وفلسفته الضاحكة. 

وضع  »األوبريت«  نوع  من  الرواية  هاته  وكانت 

عبد  العبقري  املوسيقار  اخلالدة  الرائعة  أحلاهنا 

املطربة  البطولة  بدور  واضطلعت  حممد،  العزيز 

ونخبة  رمضان  عواطف  مع  لوردكاش  الكبرية 

التونسيني وعىل رأسهم عميد املرسح  من املمثلني 

العقريب.  العزيز  الفنان عبد  لوائه  التونيس وحامل 

وكلنا يذكر النجاح الذي لقيته هاته »األوبريت«، 

وكان اإلخراج بديعًا رائعًا واحلق يقال. كنا نظن يف 

ذلك الوقت أن األستاذ زكي فهم من هاته التجربة 

لن  ولكن  اإلخراج،  يف  ونجاحه  التمثيل  يف  فشله 

يفهم شيئًا من هذا. أو قل باألحرى أنه أراد أال يفهم 

شيئًا. واليوم يعود إلينا األستاذ زكي طليامت، وكم 

نحن مرسورون بعودته هذه، واحلفاوة التي يالقيها 

زكي اآلن يف تونس أكرب دليل وأسطع برهان عىل 

هذا. وبعد ميض أكثر من شهر ونصف شهر قضاها 

الفرقة  أعضاء  مع  »الربوفات«  يف  زكي  األستاذ 

البلدية، فقدم لنا رواية »ابن جال« أو »احلجاج بن 

يوسف« للكاتب املرسحي حممود تيمور. وأخرج 

األستاذ الرواية مع قيامه   طبعًا  بدور البطولة أي 

يف دور احلجاج بن يوسف. وكانت املهزلة الكربى 

وقداسته،  الفن  باسم  لكم  أقسم  زكي.  أستاذ  يا 

وعن  احلجاج  عن  البعد  كل  بعيدين  كنتم  إنكم 

روح احلجاج وعن شخصية احلجاج. أتدرون ماذا 

كنتم يا أستاذنا العزيز؟ كنت »شيوخًا« ال أكثر وال 

أقل. أين أنتم من احلجاج ذلك القائد العريب الذي 

حيدثنا عنه التاريخ، ذلك اجلبار العنيد القايس القادم 

قوي العزيمة، ذو جأش ودهاء وإقدام ومكر. أين 

يا ترى من زكي الضعيف النحيف؟ كم كان  هذا 

زكي طليامت يلقي حمارضته يف اجلامعة اخللدونية
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يكون النجاح حليفك لو أعطيت هذا الدور لعبد 
العزيز العقريب، أو حتى عىل األقل البن التيجاني، 
واكتفيت باإلخراج الذي كان رائعًا. أما املوسيقى 
فكانت  الرواية  فصول  بني  هلا  استمعنا  التي 
ضعيفة، ضعيفة جدًا، خالية من كل روح ومن كل 
البشري  األستاذ  أعجبت  الرواية  وإن  هذا  تصوير. 
اإلعجاب  كل  بجانبي  جيلس  كان  الذي  املتهين 
وكان يصفق بكل قواه، واللبيب باإلشارة يفهم«. 
وعلقت املجلة يف هناية املقالة قائلة: »إننا ننرش هذه 
الكلمة عماًل بحرية النرش، والكلمة للفنان الكبري 

زكي طليامت« )13(!

مل يرد زكي طليامت عىل هذا اهلجوم، وال عىل 
تونس  يف  له  حدثت  كثرية  بأمور  هيتم  ومل  غريه، 
بعض  صدر  عىل  ثقياًل  محاًل  أصبح  بأنه  توحي 
أملك  ال  إنين  ُيقال:  واحلق  معاونيه!!  أو  تالميذه 
عندما  الباحث  إحساس  ولكنه  ذلك،  عىل  دلياًل 
يبحث عن أخبار فال جيدها رغم توقعه بأنه سيمل 
من كثرهتا! هذا باإلضافة إىل قراءة ما بني السطور 
»القاهرة«  جريدة  نرشهتا  التي  طليامت  رسالة  يف 
وال  بعد،  »أما  يقول:  وفيها   ،1955 نوفمرب  يف 
بعض  نفيس  هدأت  وقد  فيرسني  قبل!  أما  أقول 
اليشء، أن أحيطك بأن العمل هنا يف تونس جيري 
أهنيت إخراج مرسحية  لقد  ما يكون.  عىل أحسن 
تيمور  حممود  األستاذ  كتبها  التي  قريش«  »صقر 
أن  أردت  إذا  وأعجب  أجر،  بال  التونسية  للفرقة 
تتجه  تيمور  حممود  مرسحيات  أن  عجبًا،  تزداد 
التارخيية  تيمور  ومرسحيات  تونس،  إىل  اآلن 
التارخيية،  املرسحية  كتابة  يف  جديدًا  فتحًا  تعترب 
املرصي  الكاتب  فهو  والغرض،  املنهج  حيث  من 
إنسانيًا،  تقوياًم  التارخيية  الشخصيات  يقّوم  الذي 

وليس  هلذا  وسيلة  التاريخ  حوادث  من  متخذًا 

إخراج  يف  األول  أمس  من  وأخذت  لذاهتا.  غاية 

مرسحية أخرى مكتوبة باللهجة التونسية ومقتبسة 

موسمنا  وسنبدأ  البهلوان«  »شارع  مرسحية  من 

املرسحيتني،  هاتني  يتضمن  وهو  ديسمرب،   8 يوم 

وأخرجتها  ترمجتها  التي  »الوطن«  مرسحية  ثم 

فنيًا  مديرًا  كنت  أيام   ،1944 عام  املرصية  للفرقة 

هلا. ثم ثالث مرسحيات أخرى، موسم حافل؟؟ 

التونسية بمناسبة حضور  الفرقة  وقد تأخر موسم 

فرقة من القاهرة عىل رأسها األخت الكريمة »حتية 

املطلب«،  عبد  »حممد  الشعبي  واملطرب  كاريوكا« 

وستبدأ موسمها باملرسح البلدي يوم 17 اجلاري، 

وتنتهي يف 2 ديسمرب. ولوال هذا لبدأنا العمل هذا 

الشهر« )14(.

بدأ طليامت موسم »الفرقة القومية التونسية« 

يف ديسمرب 1955 بعرض مرسحية »صقر قريش«، 

عهدها  يف  لتونس  حتية  تيمور«  »حممود  كتبها  التي 

وأقبل  التونسية.  للفرقة  خالصة  وهدية  اجلديد 

كبريًا،  إقبااًل  حفالهتا  عىل  التونيس  اجلمهور 

فيام  اجلمهور  خاطبت  املرسحية  أن  هذا  ومرجع 

يشغله يف هذه اآلونة، التي تكابد فيها تونس نضااًل 
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سياسيًا بني األحزاب، وتفتقر إىل توحيد الصفوف 

بن  »صالح  الزعيم  انشق  أن  بعد  الكلمة  ومجع 

رأسه  وعىل  الدستوري  احلر  احلزب  عىل  يوسف« 

بد  ال  مرحلة  وهذه  بورقيبة«.  »احلبيب  الزعيم 

»صقر  ومرسحية  وراءها.  ما  وهلا  اجتيازها  من 

يناضل  وهو  الداخل«  الرمحن  »عبد  تقدم  قريش« 

يف األندلس لتوحيد الكلمة بني أمرائها االقطاعيني 

ومن  الشخصية.  املصالح  عىل  البالد  حق  وإعالء 

هنا قامت املامثلة بني املايض وبني احلارض وأكثر ما 

يعيد املايض نفسه! ونجاح الفرقة التونسية يف هذه 

املرسحية، اعتربته الصحف فتحًا جديدًا للمرسح 

طليامت  زكي  أتم  وهكذا  تونس)15(.  يف  العريب 

مهمته يف تونس، وعاد إىل القاهرة هنائيًا يف أواخر 

عام 1957، استعدادًا ملهمته اجلديدة يف الكويت، 

وهي مهمة تتشابه إىل حد كبري مع مهمته يف تونس!

لرتقية  الدائمة  العلمية  اللجنة  وأمني  املرصية،  اآلداب جامعة حلوان  بكلية  العربية  اللغة  بقسم  العريب  املرسح  أستاذ   )*
األساتذة باملجلس األعىل للجامعات املرصية.

1( جملة »األستوديو« - »األستاذ زكي طليامت يدعو للمرسح واألدب العريب« - 1/3/1950.

2( جملة »األستوديو« - »زكي طليامت يتحدث عن رحلة الفرقة املرصية إىل شامل أفريقيا« - 15/3/1950.

3( جملة »الفن« - »مدرسة التمثيل حتتفي بزكي طليامت« - 21/12/1953.

4( حممد بن عيل - جملة »الفن« - »زكي طليامت يتحدث إىل الفن عن تونس فيضع النقط فوق احلروف« - 28/12/1953.

5( راجع: جملة »الفن« - »شيلوك يف تونس« - 19/4/1954.

6( جريدة »القاهرة« - »زكي طليامت يقطع احلجر يف املهجر! .. إرساء قواعد املرسح التونيس« - 3/5/1954.

7( راجع  السابق.

8( راجع: جريدة »القاهرة« - »صحف شامل أفريقيا تقارن بني زكي طليامت وميشيل سيمون« - 17/5/1954.

9( جريدة »القاهرة« - »زكي طليامت يرعى اجلنني الذي خلفه يف تونس« - 24/5/1954.

10( حممد بن عيل - جملة »الفن« - »زكي طليامت أنقذ املرسح التونيس!« - 31/5/1954.

11( جريدة »القاهرة« - »مرصي يريس قواعد املرسح يف تونس« - 17/1/1955.

12( السابق.

13( جملة »أهل الفن« - »مرة أخرى يفشل زكي طليامت يف تونس« - 19/3/1955.

14( جريدة »القاهرة« - »املرسح التونيس يغزو القاهرة« - 22/11/1955.

15( راجع: جريدة »القاهرة« - »سفرينا الفين يف تونس« - 2/1/1956.

اهلوامش واإلحاالت
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محمد المي/ كاتب، تونس

صدى كتاب امرأ�نا في الّشريعة والمجتمع 

في مصر سنة 1930

احلداد  الطاهر  كتاب  حول  الضجة  تكن  مل 

)1899-1935( الذي أّلفه حول املرأة بعنوان: امرأتنا 

تونس  عىل  مقترصة   )1930( واملجتمع  الرشيعة  يف 

وعىل الصحف واملجالت الصادرة يف تلك الفرتة فقط 

بل جتاوزهتا لتشمل بعض األقطار املغاربية عىل غرار: 

اجلزائر واملغرب األقىص وبعض األقطار املرشقية عىل 

غرار مرص وسوريا وهيمنا هنا أن نتوّقف عند الضجة 

التي أثريت حول الكتاب يف مرص سنة 1930.

ثالثينات  يف  التونسية  النخبة  أعناق  كانت  لقد 

القرن العرشين مرشئبة نحو مرص واحلراك الذي كان 

فيها بسبب ما أثاره عيل عبد الرازق سنة 1925 بكتابه 

اإلسالم وأصول احلكم )1925( وكتاب طه حسني 

»يف الشعر اجلاهيل« سنة 1926 وكانت جملة الرسالة 

ألمحد حسن الزيات من املجالت التي يطالعها أغلب 

املثقفني التونسيني بشغف شديد.

وعىل الصحف واملجالت الصادرة يف تلك الفرتة فقط 

بل جتاوزهتا لتشمل بعض األقطار املغاربية عىل غرار: 

اجلزائر واملغرب األقىص وبعض األقطار املرشقية عىل 

غرار مرص وسوريا وهيمنا هنا أن نتوّقف عند الضجة 

ثالثينات  يف  التونسية  النخبة  أعناق  كانت  لقد 

القرن العرشين مرشئبة نحو مرص واحلراك الذي كان 

 بكتابه 

( وكتاب طه حسني 

 وكانت جملة الرسالة 

ألمحد حسن الزيات من املجالت التي يطالعها أغلب 
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نلمس هذا الصدى يف رسائل الشايب )-1909 
1934( حيث كتب إىل صديقه احلليوي: 

والعامل   - أوال   - العامل   عن  أحّدثك  »ماذا 
الرجة يف اخلارج  األديب -ثانيا - لقد أحدثت من 
ما أحدثت وغريت نظرة الرشقيني إىل تونس تغيريا 
إليها نظرة مل  ما كانوا يتوقعونه وأصبحوا ينظرون 
اجلرائد  من  كثري  عنها  كتبت  لقد   . قبل  من  تكن 
لك  أستوعب  أن  يسعين  وال  الرشقية  واملجالت 
قد   « »املقتطف  إن  أقول لك  كلها ولكين  حديثها 
تكون  أن  علينا  العار  من  أن  مضمونه  ما  قالت 
وهاته  الشباب  وهذا  النهضة  هاته  مثل  تونس  يف 
عنها  نتحدث  وال  هبا  نعلم  ال  ثم  الفكرية  احلركة 
اليقظة  هاته  مثل  تونس  يف  نحسب  كنا  ما  فإننا 
الفكرية التي رأيناها يف العامل التونيس والذي أرانا 
أن الشعب التونيس شعب حيس باحلياة حقا. )...( 
وحتى رجعّيي مرص فقد بلغهم نبؤها وختوفوه فقد 
زين  األخ  إىل  التونيس  الشيخ اخلرض حسني  بعث 
يرتاءى  ولكنه  وعمله  بمرشوعه  يعجب  العابدين 
له  قال  فقد  خيفة  يتوجس  أنه  الشكر  سطور  بني 
فيام قال : لقد خرجت املجلة بخطة جديدة ما كنا 
ننتظرها من تونس فقد عرفنا تونس بلدا هادئا أمينا 
واخلطط  الثورية  احلركات  كل  عن  بعيدا  مساملا 

الطافرة..الخ« )1(.

ومرص  تونس  بني  العالقة  يفهمنا  هذا  لعّل  
الذهبي  العرص  بمثابة  نعتربها  التي  الفرتة  تلك  يف 

للثقافة التونسية.

الطاهر احلداد وكتابه:

طارت  حتى  كتابه  احلداد  الطاهر  طبع  إن  ما 
املثقفة  نخبتها  إىل  نسخه  إىل مرص وطارت  شهرته 

يف  وقتها  املقيم  الثعالبي  العزيز  عبد  الشيخ  وكان 

الكتاب وقد  تلقى نسختني من  مرص من أول من 

عثرنا عىل ما يؤكد هذا اخلرب ضمن خمطوطة نرشناها 

»احلداد  بـ  املوسوم  البكر  كتابنا  يف   1999 سنة 

وفكر االختالف : قراءة يف وثائق جمهولة« )2( وهذه 

إىل  الثعالبي  أرسلها  رسالة  عن  عبارة  املخطوطة 

احلداد إثر تلقيه كتاب امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع 

ونص هذه الرسالة يقول : 

» ابين العزيز 

الزوبعة  أن  ويظهر  إليك  شديد  بشوق  أشعر 

التي أثرهتا نحو نفسك بكتابك احلديث )امرأتنا يف 

الرشيعة واملجتمع( مل تزل عىل أشدها وقد وصلتين 

بعض  من  واألخرى  منك  واحدة  نسختان  منه 
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األحرار الدستوريني فالنسخة املهداة منك أخذها 
ومل  ملطالعتها  فهمي  منصور  الدكتور  وصوهلا  يوم 

يعدها .

مجعة  لطفي  األستاذ  أخذها  الثانية  والنسخة 
غري  تراني  لذلك  تصلين  أن  قبل  الساعي  يد  من 
من  عنه  قرأته  بام  إال  اللهم  كتابك  بمضامن  ملم 
أقالم ناقديك ولست أدري املحق من املبطل منهم 
برأيي  أكاشفك  أن  أستطيع  كتابك  قرأت  ومتى   .
بأني  أصارحك  أن  مستطاعي  يف  كنت  وإن  فيه 
لست معك يف املواضيع التي كانت مثارا للزوبعة 

إذا كانت كام يقولون عنها ماسة بكرامة اإلسالم .

وختاما تقبل سالم وحتية وهتنئة أبيك وحمبك 
عبد العزيز«. 

العنوان : 44 شارع روض الفرج - القاهرة 

هنا يشري الثعالبي إىل أمرين أساسيني: 

األول : أن الضجة يف مرص كانت عىل أشدها 
حول كتاب احلداد وأنه مثار اهتامم النخبة املثقفة يف 
لطفي مجعة  اسمني هامني مها  إىل  أشار  مرص وقد 
كتاب  مؤلف  هو  األخري  وهذا  فهمي  ومنصور 
جعل  ما  والتكفري  والتجريح  الرفض  من  القى 
أعين  حمتواه  عن  ويعتذر  نرشه  عن  حيجم  صاحبه 
أطروحة  وهو  اإلسالم«  يف  املرأة  أحوال   « كتاب 
وتناول  الرسبون ستة 1903  نوقشت يف  دكتوراه 
فيه منصور فهمي مسألة تعدد زوجات النبي صىل 
عليه السالم لذلك كان شديد التلهف عىل مطالعة 

حمتوى كتاب احلداد. 

يف  وحماكمته  تكفريه  وقع  نفسه  والثعالبي 
تونس عن حمتوى كتابه » روح التحرر يف القرآن« 

ويف هذا الكتاب فصل يدعو إىل نزع حجاب املرأة 

املسلمة 

الشيخ  كتبه  مقال  عىل  كذلك  عثرنا  وقد 

التونيس املقيم يف مرص حيث كان ينرش يف جمالت:  

األزهر ولواء اإلسالم و اهلداية اإلسالمية 

وعنوان املقال : كتاب يلحد يف آيات اهلل )أعاد 

نرشه يف كتاب رسائل اإلصالح(

ومما جاء يف هذا املقال: 

شأهنا  رفعت  حقوقا  للمرأة  اإلسالم  »قّرر 

وجعلتها عضوا يف دائرة الصيانة وعىل وجه حيفظ 

بينها وبني زوجها وأقارهبا املوّدة الصادقة والعاطفة 

الفّياضة بكّل خري ’ وما زالت املرأة املسلمة تعيش 

مع الرجل القائم عىل آداب اإلسالم مغتبطة هانئة 

)...( حتى ظهر نفر ختيلوا أن الرقي كّله يف مظهر 
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املرأة  تتبع  ألن  ينادون  فقاموا   ’ األوروبية  املرأة 

املسلمة املرأة األوروبية شربا بشرب وذراعا بذراع.

ظهر  كتاب  عن  احلديث  بمناسبة  هذا  نقول 

يف تونس منسوبا إىل بعض من لبست نفوسهم من 

الذين  هؤالء  نفوس  لبسته  ما  الدين  عن  التجايف 

واجلهل  ويقولون  املرأة.  أنصار  أهنم  يزعمون 

املرأة  ظلم  اإلسالم  إن   - أدمغتهم  يف  ضارب 

يد  الطالق يف  الزوجات’ وجعل  تعّدد  ’ويذكرون 

نصيب  نصف  اإلرث  من  نصيبها  وجعل  الرجل’ 

اإلسالم  قرره  مما  األحكام  هذه  ’ونحو  الرجل 

ملا  وموافقتها  حكمتها  السليمة  العقول  وعرفت 

لغط  القول  من  باطل  الراقية.  احلياة  نظم  تقتضيه 

آذان  يف  فوقع  الرشق  يف  املسلمني  غري  من  نفر  به 

العقيدة  أحداث يف تونس ومل جيد لدهيم من متانة 

فأساغوه  خبثه’  عنهم  يدفع  وما  البصرية  وقوة 

يف  واملحاكاة  النفر  ألولئك  حماكاة  صوته  ورددوا 

ولكن  ابتكاره  من  النظر  قرص  عىل  أدل  الباطل 

املستعدين للتقليد فيام تشقى به األمة ال يفقهون. 

حيملون  من  ألحد  منسوبا  الكتاب  هذا  ظهر 

شهادة التطويع بجامع الزيتونة وقد سلك صاحبه 

بتأويل  املسلمني  من  الغافلني  خمادعة  طريقة 

نصوص الرشيعة وحتريف كلمها عن مواضعه ’ ومل 

يتعظ هذا الكاتب بمن ذهب يف الكيد للدين هذا 

املذهب فخاب سعيه ومل يزد عىل أن كشف للناس 

رسيرة مغربة كانوا يظنوهنا نقية )...( 

التونسية  األمة  فقابلته  الكتاب  هذا  ظهر 

فنقدته  بواجبها  باإلنكار وقامت الصحف هنالك 

بعض  وكتب  واالجتامعية  الدينية  الوجهتني  من 

وغواية  جهالة  من  فيه  ما  بيان  يف  مقاالت  العلامء 

وسعى  التفنيد  من  يستحق  ما  الكتاب  لقي   )...(

التي  الشهادة  من  صاحبه  لتجريد  العلمية  النظارة 

حيملها ولكنه مل يعدم أن جيد أفرادا يموهون باطله 

تكريم  حفلة  لصاحبه  فأقاموا  زائفه  ويروجون 

وعجلوا إىل بث دعاية له يف مرص ...الخ )3(.

مل يقف هنا اهتامم النخبة املثقفة يف مرص سنة 

بل  واملجتمع،  الرشيعة  يف  امرأتنا  بكتاب   1930

املرصي  الكاتب  جمّلة  يف  آخر  موقف  عىل  عثرنا 

لصاحبها الدكتور طه حسني الذي أفرد عمودا يف 

باب احلديث عن اإلصدارات اجلديدة ويقول فيام 

معناه: 

اخلرضاء  تونس  من  جديدا  كتابا  »تلقينا 

الرشيعة  يف  امرأتنا  وعنوانه:  احلداد  طاهر  ألفه 

يف  أحدث  الشأن  خطري  كتاب  وهو  واملجتمع« 

تونس وحتى يف مرص ضجة ويبدو أن صاحبه قد 

سبق قومه بقرنني من الزمان إذ ال يمكن أن يفهم 

هذا الكتاب يف عرصه بقدر ما سيلقى من املعارضة 

الدين  هتم  بمسائل  التصاله  والرفض  والعنت 

اإلسالمي«)4(. 

الكتاب يف مرص  انتشار  هذا نموذج داّل عىل 

يف ذلك الظرف وهذه نامذج من ردود األفعال التي 

مرص  إىل  للسفر  لنا  تتاح  الفرصة  ولعّل  سّجلناها 

سنة  الصادرة  واملجالت  اجلرائد  يف  البحث  قصد 

إبرازه  إعادة  قصد  منها  املنشور  وتقيص   1930

الضيم  حجم  لنربز  احلدادية  املدونة  إىل  وضّمه 

املسّلط عىل احلّداد وهو الذي أدى إىل وفاته كمدا 

ألنه مل يتمكن من الرّد عىل خصومه مثلام فعل قاسم 

أمني يف كتابه »املرأة اجلديدة « حيث متّكن من الرد 

عىل خصومه.
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أمني  قاسم  بني  املقارنة  يف  كتابا  أّلفنا  لقد 
والطاهر احلداد وبّينا فيه تأثر احلداد بقاسم أمني كام 
بينا أن احلداد جتاوز قاسم أمني فكان بمثابة احللقة 
أرض  يف  بريقه  بدأ  عريب  تنويري  فكر  سلسلة  يف 

الكنانة وتواصل بريقه يف تونس.

بني  العالقات  ونبنّي  نبحث  مازلنا  لعّلنا 

التونسيني واملرصيني والدالة عىل أّن الفكر العريب 

أيقظته من سباته  التي  الرّجة  بصفة عامة قد شهد 

الذي دام سنينا.

)1( رسائل الشايب : دار املغرب العريب تونس ’ 1966

)2( حممد املي: احلداد وفكر االختالف :قراءة يف وثائق جمهولة : دار أسود عىل أبيض سلسلة أقواس ’تونس 1999

)3( حممد اخلرض حسني: رسائل اإلصالح 

)4( جملة الكاتب املرصي سنة 1930

اهلوامش واإلحاالت
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بلقاسم بن جابر/ باحث جامعي، تونس

ة  الجازية الهالليَّ
مصدرا لإللهام الفني المعاصر في مصر وتونس 

الجازية مصدرا لإللهام في الموروث المادي وغير 
المادي في مصر وتونس

»تعيش  فايد  حممود  حممد  الباحث  يقول 
)السرية اهلاللية( إىل اآلن، بنصوصها ودراساهتا 
األدبية  واستلهاماهتا  وغنائياهتا  وموسيقاها 
الشعبية  السري  باقي  دون  املختلفة،  والفنية 
ا الوحيدة  التي ماتت كلها تقريبًا؛ ألهنَّ العرشين 
التي مل تزل تلبي احتياجات جمتمعاتنا، بام حتتويه 
وثقافية،  وسياسية  اجتامعية  قيمية  أنساق  من 
عجزت عنها األخريات، فلم تزل حتكي أحداثنا 
واالحتاد  االنتامء  وقيم  وغاياتنا،  املعارصة، 

والفضيلة وحتقيق الذات«)1(.

لقد جتاوزت السرية اهلاللية وخاصة يف قسم 
احلكي  اجلازية   صورة  مع  وباألخّص  التغريبة 
ومأثورات  تراثية  فنون  يف  وانرسبت  والرواية، 
ا ثانيا عىل نص احلكاية الشفوية  شعبيَّة كانت نصَّ
الذي  الشعبي  التصوير  فن  أمهها  ومن  الشعبية 
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ر إىل فنون تشكيلية معارصة ونعثر يف متاحف  تطوَّ
بارعة  نامذج  عىل  وتونس  مرص  يف  الشعبية  الفنون 
األسواق  يف  تباع  كانت  شعبية  تراثية  لرسومات 

الشعبية. 

التشكيليني  الفنانني  أهلمت  الصور  وهذه 
املرصيني والتونسيني ومنهم إبراهيم شحاته وسعد 
التونيس  الرسام  وكان  الضحاك  وإبراهيم  كامل 
الرسدية  مع  الرسم  بفن  مشاركا  مقديش  عادل 
كتابه  يف  أيوب  الرمحن  عبد  صاغها  التي  اهلاللية 
هالليَّات يقول مقديش: »أنطلــق يف رسومايت من 
خرافات  ومن  شعبيـة  أساطري  ومن  مثيولوجيَّات 
الطفولة ومن الـالوعي اجلامعي ومن فزع التمزق 
الزمين يف  التقسيم  والواقع وبني  احللم  بني  الذايت 
تلتحـم  حيث  واحد   واقع  يف  لتوحيدها  حماولة 

تعاملها  يف  الــذات  ومــدارك  مقومـات  كل 

الديناميكي مع املحيط املتحرك«)2(.

إنَّ السرية اهلالليَّة كام أشار الباحث حممد حسن 

عبد احلافظ » تنتمي إىل حمتوى الشكل لرسديَّة السرية 

– يف عالقات  – من جانب مواٍز  الشعبية، وتدخل 

املكونة  األنظمة   مع   Intertextuality تناص 

خلطابات الثقافة الشعبية املرصية األخرى«)3(.

يف  للسرية  الفنية  العوامل  تداخل  ويتجىل 

والثراء  التنوع  شديد  وهو  خاصة  والغناء  اإلنشاد 

نعتربه مرسحا  أن  ما يمكن  يندمج مع  إنشاد  وهو 

شعبيا بسيطا يقول عبد احلميد يونس: 

»ولعلَّ أقوى دليل عىل اندماج الفن باحلياة يف 

وجدان الشعب هو ما اصطنعته السرية من وسيلة 
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فقد  اإلنشاء واإلنشاد،  ترفع كل شبهة بني حاجز 

صورت الفتيان الثالثة حييى ومرعي ويونس وعىل 

جائلني،  شعراء  زيد  أبو  القبيلة  فارس  رأسهم 

نفسه  الوقت  يف  وهي  بربابته.  واحد  كل  يمسك 

إدماج للمنشد املحرتف املتخصص يف إنشاد سرية 

الوقائع  يروي  قصاص  جمرد  من  ترفعه  هالل  بين 

هذه  أتاحت  وقد  األحداث  تتقمصه  فرد  ممثل  إىل 

وإن  التمثيل  اصطناع  التصوير  يف  الفنيَّة  الوسيلة 

كان فرديَّا ساذجا«)4(. 

نا  وقد أرشنا إىل عالقة السرية بالشعر، وما هيمُّ

الشاعر  بني  االندماج  عىل  الوقوف  القسم  هذا  يف 

مرصيون  باحثون  إليه  أشار  ما  وهو  والراوي 

وتونسيون فيام يتعلق بالروايات املرصية أساسا. فإنَّ 

خالد أبو الليل يالحظ تنوع األوزان واإليقاعات 

عىل  »أما  اهلاللية  للسرية  الشعرية  الروايات  يف 

مستوى أداء الرواة، فإن اهلاللية يف الوجه البحري 

)شامل مرص( تبدو أقرب ما تكون إىل النص اهلاليل 

التقليدي،  القصيد  شكل  يسودها  حيث  املدون؛ 

واملوال، وأحيانا الزجل. ومن حيث املوضوعات 

فإن قصص احلب والثنائيات العاطفية األكثر  هي 

وقصة  ويونس«،  »عزيزة  قصة  مثل  فيها،  شيوعا 

الشكل  هو  ال  املوَّ أنَّ  إىل  ونظرا  وحسنة«.  »رزق 

البحري؛  الوجه  سرية  يف  استخداما  األكثر  األديب 
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ومن ثم فاإليقاع فيها بطيىء، فإن الشعراء يميلون 

إىل استخدام آالت موسيقية تتناسب وطبيعة النص 

 ،Flute والناي   ،Lute  « اهلاليل  واإليقاع  اهلاليل 

.  Violin cello )5( والكمنجة

    وثمة متايز مهّم يف تونس بني السرية الشعرية 

عبد  نقلها  التي  السرية  ومنها  املوروثة  الشفويَّة 

جيلبار  عن  غاالي)6(   وميشلني  أيوب  الرمحن 

باجلنوب  املرازيق  قبيلة  من  مجعها  الذي  بوريس 

الغريب التونيس وبني ما كتب الشعراء غري املجهولني 

ك  من قصائد عن التغريبة والسرية  ومنهم امحد مالَّ

)ق19( وبورخيص الدغاري )تويف عام 1948(. 

اس  حوَّ احلميد  عبد  املرصي  الباحث  ويقف 

عىل هذا االنرساب البديع بني السرية واملأثورات 

باعتبارها  السرية  رواية   »إنَّ  فيقول:  الشعبية  

مع  تتكامل  الشعبية  الثقافة  من  عضويا  جزءا 

عىل  الرسوم  مثل  الثقافة  هذه  مكونات  سائر 

اجلدران وعىل الورق ويف دّق الوشم ويف األمثال 

كلها  زيد  أبو  )سكة  السائرة  واألقوال  الشعبية 

مسالك/.ابو زيد ماهلوش رفيق/ كأنك يا بوزيد 

..ده  اهلاليل/  زيد  ابو  عيلَّ  غزيت/.عامل  ما 

التيمن  يف  الشعبية  املعتقدات  ويف  ُزغبي(  اصلو 

واستجالب اخلري«)7(. 

إنَّ هذه  األقوال السائرة والعبارات احلكيمة 

احلميد حواس   التي ذكرها عبد  الشعبيَّة  واألمثال 

ترتدد يف الروايات التونسيَّة للسرية اهلالليَّة وتندسُّ 

يطيب  الرجال  بطون  يف  »الين  مثل  أحداثها  يف 

ا  ر كان عمر سواني بالده ..أمَّ /..لو كان بوزيد عمَّ

ار عىل اهلل تبقى محادة/ ..ريب ولدك للرخا  بوزيد دمَّ

والشدة/ ..ما تسكن قرص خايل لني تنشد عىل اليل 

بعض  من  يأتيك  واد  بطن  يف  تسكن  خاله..ال 

ة   طلَّ عليه  طل  معطن  وردت  ماه./.ال  السحايب 

ذيب) 8(. 

ترد  واأللغاز  األحاجي  من  كثري  عىل  ونعثر 

سيد  عن  سؤاهلا  يف  كام  اجلازية  لسان  عىل  خاصة 

األطيار )الصقر( وسيد األحجار )الصوان( وسيد 

األشجار )الصنوبر( وعن خيار الكسب )اإلبل()9(.

الثقافة  السرية  أخصبت  كيف  نرى  وهكذا 

الشعبيَّة واملوروث املادي عرب عمليَّة تفاعل جعلتها 

سرية حيَّة خالفا ألغلب السري التي ظلَّت حبيسة 

الكتب املخطوطة واملطبوعة.

واآلداب   الفنون  يف  وحضورها  اجلازية  

/ /الشعر  )الرواية  املعارصة   والتونسية  املرصية 

املرسح /السينام/املوسيقى( 

رواية  بطل  الزوفري  عامر  بن  صالح  يقول 

يا  »متشاهبون  األعرج«  لواسيين  اللوز«  ار  »نوَّ

اجلازية كالدم والنار«)10(.

يف  املعارصون  العرب  الروائيون  وجد  لقد 

أبطاهلا  شخوص  يف  ة  وخاصَّ هالل  بين  سرية 

العوامل  عىل  هبم   ينفتح  ا  رسديَّ منجام  األسطوريني 

بالنصَّ عىل حواريَّات  تنفتح  التي  املمكنة  املتخيَّلة 

منظرو  ذلك  إىل  يذهب  مثلام  مكثَّف  وتناّص 

السرية  »معاجلة  عطا:  عيل  يقول  »السيموطيقا«  

اهلاللية أو التامّس معها روائيًا، سبق أن وجدناه يف 

ار اللوز: تغريبة صالح  ة، منها رواية »نوَّ أعامل عدَّ

واسيين  اجلزائري  للكاتب  الزوفري«  عامر  بن 

األعرج، التي صدرت يف طبعة مرصية عام 2016 

بعد صدور طبعتها األوىل يف بريوت عام 1984، 
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ورواية »مراعي القتل: ملحمة رجل ومأساة أمة« 
أيضًا  إمبايب، والتي فازت  للكاتب املرصي فتحي 
وعوجلت   .1995 يف  التشجيعية  الدولة  بجائزة 
تلك السرية العربية يف مسلسلني تلفزيونيني أحدمها 
يف  استلهامها  عن  فضاًل  سوري،  واآلخر  مرصي 

أعامل مرسحية عدة)11(.

أيب  ية  بشخصَّ االهتامم  يقع  أن  الطبيعي  ومن 
رواية  يف  كام  العريب  واملرشق  مرص  يف  اهلاليل  زيد 
مال =ما مل حيكه جرمون يف  ب  اهلل »غرَّ أمحد عطا 
الرسد  عىل  اجلازية  هيمنت  بينام  اهلالليَّة«.  السرية 
م عبد احلميد  الروائي املعارص يف املغرب العريب فقدَّ
بن هدوقة يف رواية »اجلازية والدراويش« شخصية 
مجاهلا  عىل  د  أكَّ حيث  أسطوري،  شكل  يف  اجلازية 
يف عدة مقاطع: »...ذلك اجلامل األسطوري الذي 
يتحدث عنه العام واخلاص؟ مجال اجلازية! ...ذلك 
اجلامل الذي أتى به من آخر الدنيا إىل هذهالدرشة 

املتشبثة باجلبل«)12(.

ف شخصية  ا عز الدين جالوجي  فقد وظَّ أمَّ
منها  وجعل  املحنة«  »رأس  روايته  يف  اجلازية 
د  إحممَّ لسان  شخصية حمورية يف روايته وجاء عىل 
النساء  د أحد املعجبني هبا أهنا: »كانت سيدة  إملمَّ
مجيعا.. وسيدة احلسن واجلامل.. سمراء.. ممتلئة.. 
مفتولة القوام..يف عينيها كربياء صالح العلواني.. 

آ ه.. لو أحصل عليها.. لو أمتلكها«)13(.

السرية  من  التونسيون  الروائيون  هنل  وقد 
فتجلت  التونسية  الرواية  بواكري  منذ  اهلاللية  
الليل«  الرمزي كام يف »برق  ص  التقمُّ التغريبة عرب 
و«الدقلة يف عراجينها« للبشري خريف  واستمرت 
يف أعامل روائية منها أعامل عبد القادر احلاج نرص 

مثل رواية مملكة باردو. 

املعارصة  لآلداب  السرية  ختصيب  ويستمر 
اهلاللية  مسري  فايد  حممد  حممود  الباحث  ويعرض 
الشعري فيقول: »من أهّم شعراء اهلاللية أيضًا عز 
الدين نرص الدين، وأبو الوفا وعبد الباسط أبو نوح 
من البلينا بسوهاج وعطا اهلل وشوقي القناوي من 
قنا والنادي عثامن من أبو اجلود باألقرص أما شعراء 
ون  ويغنُّ الغجر  من  فمعظمهم  البحري  الوجه 
أو  مسبع  أو  مربع  املرصي  املوال  بصيغة  اهلاللية 
مثمن أو حمبوك الطرفني ويتكون من اثين عرش بيتًا، 
الشيخ  بكفر  النواجية  من  اجلوهري  ومنهم مربوك 
بكفر  دسوق  مركز  البكاتوس  من  جاد  وفوزي 
الشيخ أيضًا، وهناك شعراء ومنشدون للهاللية يف 
تونس مثل الباحث عبد الرمحن أيوب واألمريكية 
أنيتا بيكر. ويرى د.أمحد األمني أن اهلاللية الشفهيَّة 
الواحات  يف  خاصة  اجلزائر  يف  متداولة  كانت 
اجلازية  عن  األساطري  فرتوي  العليا،  واهلضاب 
ويتحدث  باسمه،  أماكن  وهناك  اهلاليل  وذياب 
هالل  بين  ارحتال  عن  قيطون(  )ابن  الشاعر 
كفالحني إىل سطيف والعلمة صيفًا وعودهتم شتاء 
طياهتا  يف  )حيزية(  قصيدته  وحتمل  الصحراء  إىل 

تقاليد القصيدة العربية اجلاهلية«)14(.

املعارصون - من يكتب  الشعراء  ولقد وجد 
بالعاميَّة - يف السرية  بالفصحى منهم ومن يكتب 
ا  ثريَّ تراثيا  معينا  خاصة  التغريبة  ويف  بمراحلها 
كتب  الذي  عبيد  سوف  الشاعر  تونس  يف  فنجد 
ديوانا كامال وَسَمُه »باجلازية اهلالليَّة« وقع نقله إىل 

الفرنسيَّة من قبل محادي بلحاج، ومنه: 
وذات صباح آخر

بعد الّرحيل بسبعة أّيام
اِجتمعِت الّصبايا حول اجلازيه
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عند عني الوادي
وبينام هّن يف املاء واملرح

َأبرصهَنا وقد أرسلِت الّظالم
عىل الّضياء

فقالت هلّن يف َغنج:
- هل فيكّن التي تصف أحسن الّنساء ؟

عندئذ اِنربت حسناء
من بنات هالل

وقالت:
- هي ذاُت احلسب والّنسب

واّلتي عىل خّدها خال
فقالت خريدٌة من بنات سليم:

- ِهَي الوُدوُد الَوُلوُد
وعيُنها كعني الّريم

ثّم قالت غادٌة من بنات رياح:
- هي الّسمراء كاملسك
والبيضاء كنور الّصباح

وقتئذ قالت أمجل اجلميالت من بنات دريْد:
- هي اّلتي إن رأيَتها كّل يوم

َتَرها احُلسن تزيْد
فالتفتت اجلازية إىل الّصبايا

وغّنت :
)ال يعجبك نّوار دفله
يف الواد عامل ظاليل

وال يعجبك زين طفله
حّتى تشوف الفعايل...() 15(.

املرصي  الشاعر  سليم  الستَّار  عبد  ا  أمَّ
بين  سرية  الواو  شعر  يف  استلهم  فقد  الصعيدي 
هالل وقد أشار يف مقدمة ديوانه »واو عبد الستَّار 
سليم« إىل أنَّ هذا الفن  استطاع أن يستوعب القص 

صياغة  اهلاللية  السرية  يف  الحظنا  كام  امللحمي 
مصاغة  الدلتا  يف  للسرية  صياغة  )هناك  صعيدية 
بالواو( فقد صيغت يف قالب فن الواو  ففي السرية 

نجد املربع الشهري: 
ـِي) 16( ـِْرس مـة إاَلّ ما ت ـْ وال عاي

ـّالمـة وتـيجى بـّرها بالس
ـِي ـْعني ٌكرس ـِس عـة وت ـْ ـِس ت
مـر سـالمـة ـْ وقـُفوا لاُلس

ومن واوات عبد الستارسليم 
ي )17 ( يا سايق الِبِْل هدِّ

ْك هجينه ليَّا يف بِلَّ
ي ال لبحرها قدرت أعدِّ

وال هي قدرت جتينا 

إبداع  أيوب  الرمحن  عبد  »هالليَّات«  ومتثل 
أحد  هو  فأيوب  السرية،  من  املسَتْلَهم  الباحثني 
كبار املتخصصني يف »اهلالليَّة« وقد أصدر جمموعة 
نثريَّة شعرية وسمها باسم »هالليَّات« باالشرتاك 
مع الفنان التشكييل عادل مقديش »يستهل أيوب 
ديوانه باملطلع التايل: يا جازية, آيا جازية .. يا ابنة 
نخيل  واحة  عيناك  الشعراء  ملهمة  يا  األرخبيل 
لبدر  املطر  أنشودة  من  استلهام  يف  السحر  ساعة 
السفر,  زاده يف  املتيم,  راحة  عيناِك  السياب  شاكر 
عيناك منارة املرحتل, يف البيداء, يف البحار, كل ليل 
جفاه القمر, فأنت أنت يا جازية اجلزر, أنِت أنِت 

القمر«)18(.

الفنون  اهلالليَّة  السرية  اقتحمت  ولقد 
ل  أوَّ فكان  وسينام  ومسلسالت  مرسحا  الدراميَّة 
عندما  التونيس  بريم  »حممود  للمرسح  وظفها  من 
الفرقة  وقدمتها  ويونس«  »عزيزة  أوبريت  كتب 
من   1944-1945 موسم  يف  للتمثيل  املرصيَّة 
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ن  أحلان زكريَّا أمحد وإخراج فتوح نشاطي  وتتكوَّ
بقصيدة  وتبدأ  فصول  ثالثة  من  األوبريت  هذه 

الصالة عىل النبي كام يفعل رواة السرية »)19(.

سببا  ويونس«  »عزيزة  أوبريت  نجاح  وكان 
يف لفت أنظار كبار املخرجني السينامئيني املرصيني 
للسرية اهلاللية فانتح املخرج عز الدين ذو الفقار 
رشيط »أبو زيد اهلاليل« سنة 1947. وبعده بعام 
سنة  خليفة«  »الزنايت  فيلم  حلمي  حسن  أخرج  
املرسح  مجهور  يلتقي  عاما  ثالثني  وبعد   1948
الكاتب  يدي  عىل  أخرى  مرة  اهلاللية  بالسرية 
بين  سرية  مرسحية  يف  اجلندي  يرسي  املرسحي 
 1978 سنة  الطليعة  ملرسح  قدمها  التي  هالل 
كتب  وقد  العصفوري)20(.  سمري  إخراج  من 
عبد الغين داود نصا مرسحيا عام 1992 بعنوان 

تنويعات هاللية  أخرجه عبد احلميد عرنوس.

أّما يف تونس فقد كتب الرائد حممد املرزوقي 
وصدرت   1971 سنة  اهلالليَّة   اجلازية  مرسحيَّة 
عن الدار التونسية للنرش ووقع متثيلها سنة 1990 
كتاب  عىل  الدويري  سعيدان  عيل  أضاف  ثم 
مرسحية  قيقة   للطاهر  هالل  بين  أقاصيص  من 
فرحات  رجاء  أخرجها  التي  اهلاللية«  »اجلازية 
 1993 سنة  باحلاممات  الثقايف  املركز  يف  مت  وُقدِّ
من  اجلازية  »انطلقت  املرزوقي:  رياض  ويقول 
محودة  إخراج  من  إذاعيَّا  مسلسال  املرزوقي  قلم 
بسنوات  املرزوقي  وفاة  وقبل   1957 سنة  معايل 
رشيط  إىل  اجلازية  حتويل  مرشوع  ظهر  قليلة  
صالح  وكلف  مرص  مع  مشرتك  بإنتاج  سينامئي 
ابتهاج  لوصف  حاجة  وال  بإخراجه  سيف  أبو 
أن  قبل  الكربى  أمنياته  إحدى  بتحقيق  املرزوقي 

نجهلها  ألسباب  الرياح  أدراج  املرشوع  يذهب 

وقد تكون ماليَّة«)21(.

السرية  نص  حيويَّة  عىل  الوقوف  ويمكن 

رصده  ما  خالل  من  الفين  اخللق  عىل   وقدرته 

اإلذاعة  اهتامم  من  فايد  حممد  حممود  الباحث 

 53 من  أكثر  توجد   « هبا  واملرسح  والتليفزيون 

حلقة إذاعية عن اهلاللية كانت تذاع بإذاعة الشعب 

املايض وهي موجودة  القرن  أواخر سبعينيات  يف 

التليفزيون  قدم  أن  سبق  كذلك  املرصية  باإلذاعة 

أغانيه  أحلان  وضع  اهلاللية  السرية  عن  مسلسال 

عامر  املبدع  وتوزيعاهتا  التصويرية  وموسيقاه 

عبد  املرسحي  والفنان  املخرج  أما  الرشيعي. 

الفرتة  يف  عرض  من  أكثر  فقدم  الشافعي  الرمحن 

اهلاللية  للسرية  إىل عام1994م  1978م  من عام 

املوسيقي،  )الشاعر،  الشعبي  للفنان  جعل  حيث 

املؤدي( دور البطولة يف إطار مرسحي غنائي غري 

مسبوق«)22(.

الباحث   وقف  فقد  املوسيقي  املجال  يف  أما 

املوسيقية   »اخلصائص  مقاله  يف  عمران  حممد 

به  شارك  الذي  مرص«  يف  اهلاللية  السرية  لرواية 

اهلاللية  للسرية  األوىل  العاملية  احلاممات  ندوة  يف 

بتونس  عىل أربعة عنارص للبنية املوسيقية  لإلنشاد 

وهي »استخدام املقامات املوسيقية املستخدمة يف 

والكبري  الصغري  كاملصمودي  العربية  املوسيقى 

االنتقاالت  نظام  واستخدام  عليهام   والتنويع 

إيقاع  كاستتباع  األداء  أساليب  وثبات  املقاميَّة  

عىل  االعتامد  وأخريا  الكلامت  إليقاع  املوسيقى 

اآلالت واألدوات الوصفيَّة«) 23(.
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اخلامتة

ا سرية مجاعيَّة يتعدد  قد يكون تبئري شخصيَّة واحدة يف السرية اهلالليَّة التي اتَّفق أغلب الباحثني عىل أهنَّ

ش أبطاهلا املعدودين املعلومني، ولكنَّ اجلازية هي باب  ة للسرية وهيمَّ فيها األبطال عمال حيُجب البنية العامَّ

السرية اهلاللية وأمَّ النجع اهلاليل ورائدته وكاهنته وبطلته وسيَّدته وربَّة مجاله وحافظة قيمه اجلمعية اجلوهريَّة  

وهي –وإنُ قتلت درسا ومتحيصا- ما تزال تفيض برمزيتها وعواملها املمكنة ولعلَّ صورهتا التوحيديَّة الثقافية  

بني مشارق العرب ومغارهبم هي التي جعلتها رمزا متعددا يف املكان  وموحدا يف أيقونيَّته اجلامعة ومردَّ ذلك 

إىل هذه الصورة العالية التي تابعناها. ولقد تفطن بعض الدارسني منهم عبد احلميد يونس وحممد حسن 

عبد احلافظ وشوقي عبد احلكيم وعبد الرمحان أيوب إىل أنَّ اجلازية حارضة بقوة يف الذهنية واملخيال كامنة 

ة  لتجمع  يف الوجدان العريب يستدعيها كلام احتاج إىل مدد وعون ورفد يف املراحل احلرجة من تاريخ األمَّ

الصدع وتوحد الصفوف ومتنع الغوائل مثلام كانت يف املراحل احلاسمة من السرية اهلاللية. 

ة تستعيد سيادهتا لتنطلق يف رحلتها التغريبية تلتقي مع تونس  إنَّ مرص التي جعلت من اجلازية امرأة حرَّ

وبالد املغرب العريب حيث صنعت اجلازية من القبيلة دولة ومن الشتات شعبا، وهذا اللقاء الثقايف يستغرق 

رمزية اجلازية بام هي  امرأة عربية فاعلة. وال ريب أنَّ املفكرين التنويريني يف القطرين املرصي والتونيس آمنوا 

شة ومستعبدة واحلال أنَّ الذاكرة الشعبية أحلَّت اجلازية حمال  ة لن تنهض واملرأة العربيَّة مكبَّلة ومهمَّ بأن األمَّ

لنواجه  الصمود واخلصب واجلامل والقيم  فيه  املعارصة يف زمن نحتاج  العربيَّة  املرأة  ه  ا تستحقَّ جليال عاليَّ

عواصف رشقية وغربيَّة تستهدف الوعي واهلوية والثقافة والرتاث والوحدة واملصري.

1( حممد حممود فايد، السرية اهلاللية يف التشكيل والرسم، 
املجلة العربيَّة، الثالثاء 19/05/2015

2( عادل مقديش، ملحمة احللم و الواقع، جريدة بالدي 
20 مارس 1983

اهلاللية،  السرية  سيميائية  احلافظ،  عبد  حسن  حممد   )3
معهد الشارقة للرتاث 2017 ص 70.

فروسية  ملحمة  اهلاللية  السرية  يونس،  احلميد  عبد   )4
شعبية، جملة عامل الفكر، املجلد17، العدد 1 ابريل مايو،  

1986ص 57

الشعبي،   والتلقي  اهلاللية  السرية  الليل،  أبو  خالد   )5
الثقافة  جملة  اجلامهريية،   االستجابة  أشكال  يف  دراسة 

اهلوامش واإلحاالت

الشعبية، السنة العارشة صيف 2011 ص33.

6( قصة بين هالل وما جرى هلم يف تغريبتهم،  نرش دار 
أرمان كولني، 1983، ص44/72

اهلاللية  السرية  رواية  مدارس  حواس،  احلميد  عبد   )7
اهلاللية،  السرية  حول  العاملية  الندوة  أعامل  بمرص، 
احلاممات تونس، الدار التونسية للنرش، 1990،  ص 52.

8( عبد الرمحن قيقة،  من أقاصيص بين هالل.

9( حممد املرزوقي، السرية اهلاللية، دار اجلنوب، تونس

اللوز تغريبة صالح بن عامر  10( واسيين األعرج، نوار 
الزوفري، دار رؤية للنرش والتوزيع، ط 2، ص2.
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الذاتيَّة  يمزج سريته  اهلل  أمحد عطا  مقال  11( عيل عطا،  
بالسرية اهلاللية، جريدة االندبندت العربيَّة 7 يوليو 2020

دار  والدارويش،  اجلازية  هدوقة،  بن  احلميد  عبد   )12
األدب-بريوت، ط  2 سنة 1991 ص 101.

13( عز الدين جالوجي، رأس املحنة، دار هومه للطباعة 
والنرش والتوزيع، بوزريعة-اجلزائر،  2004ص 107

املجلة  اهلاللية،  السرية  غنائيات  فايد،  حممد  حممود   )14
العربية

من  مستلهمة  ملحمة  اهلاللية  اجلازية  عبيد،  سوف   )15
السرية اهلالليَّة د.ت

الدار   ، سليم  الستار  عبد  واو  سليم،   الستار  عبد   )16
للنرش والتوزيع،  مرص 2017، ص20

17( ن.م،  ص 62

18( أرشف أبو اليزيد،  اهلاللية بني األدب والفن،  جملة 
العريب الكويتية،  ص 554.

جملة  واملرسح،   اهلاللية  السرية  داود،   الغين  عبد   )19
 ،1996 يونية  ابريل   51 عدد  املرصية  الشعبية  الفنون 

ص50.

20( ن.م ص52

21( رياض املرزوقي،  مقال املرزوقي واجلازية،  جريدة 
الوقائع التونسية 14نوفمرب 2017.

ة  املجلَّ اهلالليَّة  السرية  غنائيَّات  فايد،   حممد  حممود   )22
العربيَّة

السرية  لرواية  املوسيقية  اخلصائص  عمران،   حممد   )23
للسرية  األوىل  العاملية  الندوة  أعامل  مرص،  يف  اهلاللية 
اهلاللية باحلاممات تونس،  الدار التونسية للنرش،  1990،  

ص88

املصادر العربيَّة واألجنبيَّة

- تغريبة بين هالل، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، ط 
1 سنة2003 

هنداوي  مؤسسة  اهلاللية  السرية  احلكيم،  عبد  شوقي   -
للتعليم والثقافة 2014

هالل  بين  قصة  غاالي  ميشالن  أيوب،  الرمحان  عبد   -  
للسرية  التونسية  )الروايات  تغريبتهم  يف  هلم  وماجرى 

اهلاللية( نرش مكتبة أرمان كوالن باريس 1983 

- عبد الرمحان بن خلدون،  كتاب العرب تاريخ ابن خلدون 
وسليم  هالل  بين  من  العرب  دخول  عن  »اخلرب  فصل 

املغرب  دار الفكر د.ت ج6 

- عبد الرمحان قيقة من أقاصيص بين هالل رواية شفوية 
الدار التونسية للنرش ط2 سنة1985 

النصوص  اهلاللية:  السرية  األبنودي،  الرمحن  عبد   -
الشفاهية للشعراء الشعبيني مكتبة األرسة مرص 1988 

- قدورة العجين،  السرية اهلاللية الرواية الشعبية يف البادية 
املرصية دار اجلندي للنرش والتوزيع  ط1 سنة 2016 

- حممد املرزوقي، اجلازية اهلاللية دار اجلنوب للنرش2005

املصادر  واملراجع 

هنداوي  مؤسسة  اهلاللية  السرية   ، احلافظ  عبد  ياسني   -
للتعليم والثقافة 2014 

 La geste hilalienne version de Bou Thadi  -
 L’ucienne Saada  Gallimard1985

 Micheline Galley SUR LES PAS DES FILS  -
 DE HILÂL Presses Universitaires de France

 2008/4 n° 224

املراجع 

- حسن حسين عبد الوهاب شهريات التونسيات اجلازية 
املطبعة التونسية 1353 هـ 

- سوف عبيد اجلازية اهلاللية ملحمة مستلهمة من السرية 
اهلالليَّة د.ت

منازل  مقال  احلاممات  ندوة  أعامل  هالل،  بين  سرية   -
التونسية  الدار  املرزوقي  حممد  إفريقيا  شامل  يف  اهلالليني 

للنرشط1 نة 1990 ص29( 

احلافظ،   عبد  حسن  حممد  اهلاللية،    السرية  سيميائية   -
معهد الشارقة للرتاث 2017.
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دار  والدارويش،  اجلازية  هدوقة،  بن  احلميد  عبد   -
األدب-بريوت، ط  2 سنة 1991 

- عبد احلميد يونس، اهلاللية يف التاريخ واألدب الشعبي. 
دار املعرفة. القاهرة. الطبعة الثانية 1968 

املرصية  اهليئة  الفلكلور  عن  دفاع  يونس  احلميد  عبد   -
العامة للكتاب 1973 

- عبد الستار سليم،  واو عبد الستار سليم،  الدار للنرش 
والتوزيع مرص 2017 ص20

للطباعة  هومه  دار  املحنة،  رأس  جالوجي،  الدين  عز   -
والنرش والتوزيع، بوزريعة-اجلزائر، 2004ص 107

- حممد املرزوقي، منازل اهلالليني يف شامل إفريقيا- ضمن 
مات تونس  أعامل الندوة الدولية حول السرية اهلاللية  احلامَّ
الوطين لآلثار  للنرش واملعهد  التونسية  الدار  1980 نرش 

والفنون ط1 سنة 1990 

ة احلوار  َـّ - حممد حسن عبد احلافظ، طــريـق الــهـاللـي
املتمدن-العدد: 1150 - 2005 / 3 / 28(  

املفتوحة  التونسية  املوسوعة  اهلاللية،  اجلازية  مقال   -
احلكمة  بيت  والفنون  واآلداب  للعلوم  التونيس  املجمع 

تونس 2017 

التونسيات مقال اجلازية اهلاللية عبد  النساء  - موسوعية 
الرمحن أيوب  منشورات الكريديف تونس 2021 

- نوال السعداوي، الوجه العاري للمرأة العربيَّة، مؤسسة 
هنداوي 2017  

عامر  بن  صالح  تغريبة  اللوز  نوار  األعرج،  واسيين   -
الزوفري، دار رؤية للنرش والتوزيع، ط 1:21:2 

)دراسة  والسري  املالحم  بني  األم  سليم،  عيل  وفاء   -
الكويت، ط  اهلل حرمي،  املطبوعات عبد  مقارنة(، وكالة 

1 سنة 1982 

الرسائل اجلامعيَّة 

- بوخالفة عزي، تغريبة  بين هالل: بني التاريخ والروايات 
الشفهيَّة اجلزائريَّة رسالة دكتوراه جامعة اجلزائر، إرشاف 

روزلني ليىل قريش 2002/2003  

- عبد احلميد بوسامحة،  املسري يف تغريبة بين هالل:  بني 
الواقع واخليال أطروحة دكتوراه 238 جامعة اجلزائر كلية  

اآلداب واللغات قسم العربيَّة 204/2005 

- وليدة بن طالب، سرية بين هالل دراسة رسديَّة رسالة 

ماجستري جامعة منتوري قسنطينة  كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة العربيَّة وآداهبا 2009/2010( 

ت والدوريَّات املجالَّ

- أرشف أبو اليزيد، اهلاللية بني األدب والفن جملة العريب 

الكويتية ص 554

- احلياة الثقافية تونس العدد196 أكتوبر 2008

- خالد أبو الليل،  السرية اهلاللية والتلقي الشعبي: دراسة 

الشعبية  الثقافة  جملة  اجلامهريية.   االستجابة  أشكال  يف 

السنة العارشة صيف 2011 

جريدة  واجلازية  املرزوقي  مقال  املرزوقي،  رياض   -

الوقائع التونسية 14نوفمرب 2017

الواقع، جريدة بالدي  - عادل مقديش، ملحمة احللم و 

20 مارس 1983 

فروسية  ملحمة  اهلاللية  السرية  يونس،  احلميد  عبد   -

مايو  ابريل   1 العدد  املجلد17  الفكر  عامل  جملة  شعبية.  

 1986

الفنون  جملة  واملرسح  اهلاللية  السرية  داود،  الغين  عبد   -

الشعبية املرصية عدد 51 ابريل يونية 1996ص50

- عيل عطا، مقال أمحد عطا اهلل يمزج سريته الذاتيَّة بالسرية 

اهلاللية  جريدة األندبندت العربيَّة 7 يوليو 2020

واحلب  احلرب  سيدة  اهلاللية:  اجلازية  صادر،  كارين   -

واحلكمة يف السرية اهلاللية

ة احلياة  - حممد املرزوقي، عىل هامش السرية اهلاللية.  جملَّ

الثقافية 1اكتوبر 1980 العدد 11 الصفحة 19 

- حممد حسن عبد احلافظ، مقال نصوص من سرية بين 

هالل حممد حسن عبد احلافظ جملة الفنون الشعبية العدد 

51 ابريل يونية 1996  ص69 

- حممود حممد فايد، السرية اهلاللية يف التشكيل والرسم.  

املجلة العربية 19/05/2005
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اإلعالمية المصرية إيمان الشامية

أهمية التبادل الثقافي 
بين تونس ومصر

رحلة  األزهر  اجلامع  إىل  الزيتونة  جامع  من 

القاسم  بلدين  من اإلبداع والثقافة واحلضور بني 

املشرتك بينهام هو السامحة والود وتقبل اآلخر. 

اخلرضاء  بتونس  الطفولة  منذ  ذهين  تعلق 

حينام كنت أشاهد  فيلام من أفالم الستينات وتظهر 

مطاااااااار  املعاني  آالف  حتمل  صورة  بوضوح 

قرطاج الدويل.

اخلرضاء  تونس  إهنا  ساحرة  كلمة  من  هلا  يا 

أن  أي  اسمها  اشتقاق  إىل  تسميتها  ترجع  التي 

تأنس بأهلها وتسبح يف طبيعتها اخلرضاء الزاهية، 

تارخيية  جذور  ذو  وتونس  مرص  بني  فالتواصل 

الفرعوني  العرص  إىل  املؤرخني  بعض  يرجعها 

املنطقة  وسكان  مرص  شعب  بني  العالقات  حيث 

يف  وحتديدا  وتونس  ليبيا  لتشمل  غربا  املمتدة 

األرسة الثانية والعرشين.

مقر  الفاطمية  الدولة  نقلت  عندما  حتى 

نقلت  القاهرة  إىل  بتونس  املهدية  من  خالفتها 

اآلثار  اإلنساني  والتواصل  السعادة  عوامل  معها 

اإلسالمية والعامرة الفاطمية. 

الشامل  بني  الوصل  مهزة  مرص  كانت  كام 

مطار  يظهر  وهنا  احلرام  اهلل  وبيت  اإلفريقي 

القاهرة الدويل حامال ملحبي اهلل ورسوله صل اهلل 

عليه وسلم. 

عىل  الدولتان  استيقظت  األخرية  اآلونة  يف 

ويؤسس  ويقوهيا  العالقات  يعمق  جديد  مفهوم 

والثقايف  اإلنساني  التواصل  من  جديدة  ملرحلة 
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الثقايف  التبادل  فكرة  فكانت  والفين،  واملعريف 
والفين.

للبقاء  الوحيد  السبيل  هو  التبادل  هذا 
وحتسس احلياة والسبيل األمثل للم الشمل العريب 
هي  الناعمة  القوة  تلك  والفن  فالثقافة  وتصفيته، 
والوقوف  بالدنا  ومقدار  قيمة  ومعرفة  النفوس 

عىل أمهية جغرافيتها. 

يف  املشرتكني  الوطن  أبناء  بني  التواصل  إّن 
سوف  التواصل  هذا  واجلغرافيا،  والدين  اللغة 
يعيد أجماد أمتنا العربية مرة أخرى، فعندما نجلس 
يف مؤمتر أو مهرجان أحدنا من العراق وآخر من 
تونس وهذا من الشام وآخر من اخلليج وتلك من 

اليمن وآخر من السودان.. 

لو  ليشء  إنه  واهلل  القارئ  عزيزي  ختيل 
تعلمون عظيم. 

الثقافة  وزراء  كل  من  نرجو  ذلك  أجل  من 
وتوفري  تامة  بجدية  األمر  أخذ  واآلثار  والسياحة 

الدعم الكامل إلقامة هذه األعراس يف أوقاهتا. 

الثقافية  بالنيل  مذيعة  الشامية  إيامن   *
التلفزيون املرصي

من مواليد حمافظة الرشقية
لنشاط  وانضممت  األزهر  بجامعة  التحقت 

الطالب احتاد الطلبة 
وكانت زياريت لتونس املرة األوىل يف 97 وأنا 
ومن  البلدين  بني  ثقايف  تبادل  يف  باجلامعة  طالبة 

وقتها وقعت يف حبها
أهم  يف  حيايت  بداية  يف  بالصحافة  عملت 

وأعظم املؤسسات الصحفية روز اليوسف
ثم دخلت ماسبريو العظيم 

األول  عشقي  الثقافية  النيل  قناة  وقنايت 
واألخري 

سبيل  عىل  منها  الربامج  من  الكثري  قدمت 
قامات  استضاف  الربنامج  هذا  »الرواد«  املثال 

فكرية وثقافية كثرية.
برنامج »ليايل«. 

وبرنامج »مرص 2030« خطة التنمية املستدامة.
مرص  عن  دائام«،  »مرص  برنامج  اآلن  وأقدم 
وتعمري  بناء  من  اآلن  الدولة  به  تقوم  وما  احلديثة 

وهنضة يف كافة مناحي احلياة.
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علياء بن نحيلة/ إعالمية، تونس

بيرم التونسي، أمصرّي  أنت أم 
تونسّي ؟

كّنا يف طريقنا من النزل إىل مكتبة اإلسكندرية، 
الفتة  عىل  نظري  فوقع  احلافلة  نافذة  من  نظرت 
ضخمة يف عظمة مرص وعراقة حضارهتا وشساعة 
بعيد  من  تتوهج  اإلسكندرية..  يف  أهلها  قلوب 
كتوهج عروس ليلة عرسها.. بياض ناصع توشيه 
التونيس«،  بريم  »مرسح  عليها  كتب  قانية  محرة 
ولعله  بالالفتة  مثيل  انبهر  وقد  جلييس  فسألت 
أحس بام أحسست به وقتها جتاه هذا الرجل الذي 
بعد  اليوم  وأصبحوا  حياته  يف  الكل  منه  تنّصل 
أنه  »سمعت  وانتامئه:  جنسيته  عىل  يتنازعون  مماته 
توجد مساع إلطالق اسم بريم التونيس عىل إحدى 
قاعات العروض الكربى بالعاصمة تونس ولكنين 
بالنجاح  املساعي فهل كللت  ال أعرف هناية تلك 
يكرمونه  للمرصيني  بريم  وترك  املوضوع  قرب  أم 

ويترشفون به وحدهم؟«.

شط  إىل  نظري  رسح  وقد  حديثي  وتابعت 
األسكندرية املقابل للمرسح وتذكرت عبد احلليم 

حافظ ورأيته يف عنفوان شبابه جيري ويلعب ويغين 
دقوا  الشاميس..  دقوا  عالبالج..  الشاميس  »دقوا 
وتعاقبت  التاميس«..  حلد  الضحى  من  الشاميس 

صور رسخت يف الذهن حلالوهتا. 

يا أحىل شمس وأحىل رمل وأحىل ميه

إحنا وشبابنا وحبنا يا اسكندرية

جايني عىل نسمة أمل نرتاح شوية

واحلر زي الشوق هناره وليله قايس

دقوا الشاميس عالبالج دقوا الشاميس.

قرأت مقاال يطلب فيه صاحبه اسرتجاع رفاة 
تونس،  بلده  يف  لريتاح  منفاه،  من  التونيس  بريم 
أجداده  بلد  عن  الغربة  من  سنة  الستني  قرابة  بعد 
ودفن   1961 سنة  بريم  تويف  وقد  ووطنه  وأهله 
التي  التعاسة  رغم  عمره  »عشقة«  اإلسكندرية  يف 
اتسمت هبا سنوات حياته األوىل فيها، فقد تتّيم بحبها 
وبحب مرص وهام هبا وبأهلها الطيبني ودافع عنهم 
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يرض  ومل  املرصية  العامية  شعراء  أمري  وهو  بلسانه 
بغريها من أمجل مدن العامل التي نفي فيها مثل باريس 
بلد األنوار بديال، وذلك عمال بقول الشاعر قتادة 
والسالم  الصالة  عليه  اهلل  نبى  بنت  )ابن  عزيز  أبو 
وأمري مكة سنة 608 هجري(: »بالدي وإن جارت 

عيل ّعزيزة    وأهيل وإن ضنوا عيّل كرام«. 

شط  إىل  بنظره  ابتعد  وقد  جلييس  سألت 
احلليم  عبد  يرى  كان  مثيل  ولعله  اإلسكندرية 
املرح  إىل  أصدقاءه  ويدعو  ويضحك  يرتع  حافظ 
وهل  شبابه.  ذكريات  ويسرتجع  واالستمتاع 
حياته  يف  فّضل  وقد  ظهرانينا  بني  بريم  يسرتيح 
سنوات  كل  وناضل  فيها  ليعيش  مرص  إىل  العودة 
عمره ليحصل عىل اجلنسية املرصية؟ هل سريتاح 
بكونه  ونعتز  بتونسته  نعرتف  أصبحنا  أننا  بمعرفة 
وإن  حتى  وضمريه  الشعب  وفنان  الشعراء  أمري 

كان ذلك باللهجة املرصية-؟  

إىل  دعا  من  هنالك  أعىل،  بصوت  فواصلت 
توشيح الشارع الكبري يف العاصمة بنصب تذكاري 
عليه  ليكتب  البلدي  املرسح  الفتة  بتغيري  أو  لبريم 
اسمه، وببعث جائزة بريم التونيس لكتاب األغاني. 
ثم  لوفاته  ذكرى  كل  مع  تظهر  االقرتاحات  هذه 
تتالشى باعتبار أن أغلب املثقفني وإن كانوا متأكدين 
يكون  أن  يف  رغبته  حيرتمون  التونسية  أصوله  من 
اإلسكندرية  يف  رأسه  ملسقط  ينتمي  وأن  مرصيا 
مدينة  اجلميلة،  املتوسط  األبيض  البحر  عروس 
املواصالت  زمحة  رغم  واجلامل،  واحلب  التاريخ 
واستكراش وظلم سواق التاكسيات فيها،  وموطن 

األدباء والفنانني، ومقصد الكتَّاب والشعراء.

مرة  اقتلعناه  إذا  التونيس  بريم  سيسعد  هل 
أخرى من أرض أحّبها ورغب يف االنتامء القانوني 

هلا بعد أن اختارها عىل كل مدن العامل وانتمى إليها 

بمشاعره وأحاسيسه. أليس من العسف أن نرغب 

أمحد  فيها  قال  مدينة  من  شاعر  رفاة  اسرتداد  يف 

شوقي أمري الشعراء: 

»إســكـندريـــة يا عـــروس املــاء ومخيلـــــة 

احلكمــاء والشــعراء*

وترعــرعت  مجيلة  الفنون  بشاطئك  نشـــأت 

بســـامئك الزهــراء*

الكريــــم غرائبًا فجمعتـــهـــــا  جاءتك كالطري 

كالربــــوة الغنــاء*

غرســـوا رباك عىل مخائل بابــــل وبنوا قصــورك 

يف سنا احلمراء*

واستحدثوا طرًقا منورة اهلدى كســـبيل عيســـى يف 

فجـــاج املاء*

فخـذي كأمس من الثقافة زينة وجتّملـي بشــــبابك 

النجبـــاء*

وتقلـدي لغـــة الكتــاب فإنــها حجـــر البنــــاء 

وعـــدة اإلنشـــاء*

وال  احلافلة  مقعد  يف  جللييس  صوتا  أسمع  مل 

الصور ويشحن هبا  يلتقط  متاما  غائبا  تعليقا.. كان 

ذاكرته ولعله حياول أن يتذكر هؤالء الشعراء الذين 

تغّزلوا بجامل اإلسكندرية وصوت فريد األطرش 

وهو يغين من كلامت بريم التونيس وأحلانه »بساط 

الريح« ويقول:

»تـــونس أيا خرضا يا حارقة األكباد«

غزالنك البيضاء تصعب عىل الصياد

غزالن يف املرسى واال يف حلق الواد

عىل الشطوط تعوم ما ختاف صيد املي

بساط الريح قوام يا مجيل   أنا مشتاق لوادي النيل
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أنـــــا لّفيت كثري ولقيت  البعد عيلَّ يا مرص 

طويل

اليل يفوت أرضنا      يروح ويرجع لنا

ما فيش كده حسننا وما فيش كده ظرفنا

يا حلو يا طبعنا

با خفة يا دمنا..«.

أتاني صوت سيدة من موظفات مكتبة  بل    

اإلسكندرية جتلس خلفي وتسرتق السمع لكالمي 

وبمنجزه  به  نحتفي  بأن  وأحقيته  بريم  تونسة  عن 

ونعرتف له بالتفرد يف طريقة نضاله من أجل حترير 

بالدفاع عن الشعب، وبأن نكّفر عن ذنب  الوطن 

أهله الذين جحدوه عندما نفي من مرص إىل تونس 

وقالت بلهجة مرصية: »بالش ظلم وبالش جتين 

مش ح رد عليك يا »برشة أنت«، يا »ع السالمة« 

من  فيه  ساكنة  يا  الفؤاد  عىل  عزيزة  يا  تونسية  يا 

قوا.. أنت بس اسمعي الكلامت ديا وانت احكمي 

وحدك، وأنشدت أليس هو القائل: 

»أنا املرصّي كريم الُعنرصين

بنيت املجد بني األهرمني

جدودي أنشأوا العلم العجيب

وجمرى النيل يف الوادي اخلصيب«.

عن  خافتة  بضحكة  أشاحت  وقد  سألت 

أسنان بيضاء كالثلج وارتسمت عىل وجنتيها محرة 

وغمزت  اآلخر  وسّوت  حاجبا  ورفعت  خفيفة 

بعني توسط بياضها الناصع سواد شبيه بلون زيتونة 

كان  ومتى   ...« نورا:  لتقطر  واستوت  نضجت 

الوطن  أليس  ؟  ووثائق  بقانون  لألوطان   االنتامء 

اإِلنسان  إِقامِة  »مكاُن  املعاني هو:  -حسب معجم 

يولد«. وأعين  مل  َأو  به  ُولد  انتامؤه،   وإليه  ه،   َومَقرُّ
هبذا اجلد األول لبريم التونيس الذي اختار اإلقامة 
يف اإلسكندرية عند عودته من بيت اهلل بعد أن حّج 
وبريم  وأحفاده  ألوالده  حبها  وأورث  بيته  وأهل 
سميتموه  كام  اجلارية«  »ابن  بريم  منهم..  واحد 
عندما نفته سلطات االحتالل األنقليزية إىل تونس 
سنة 2020-2019،  فرعوني مرصي منذ ولد يف 
اإلسكندرية سنة 1893 اعتامدا عىل اختياره ومهجته 
وعىل قولنا: »..وّطن فالن باملكان أقام به سكنه وألفه 
واختذه وطنا: »وأضافت حمدثتي ومقتحمة أفكاري 
يف غياب جلييس وقد تاه بني معامل اإلسكندرية أكثر 
املدن رومانسية ودخل عىل ما يبدو يف جو ساحر من 
اإلهلام وقال بصوت خافت: »كرنيش اإلسكندرية.. 
املدينة  رموز  أهم  من  رمز  هذا   .. ليال  له  سأعود 
قال  ما  حسب  وعددها  األساسية..  معاملها  وأحد 
الدليل السياحي 14 معلام.. سنزورها كلها ولكن 
الكرنيش.. سأعود إليه وحدي ... سأزور األنفويش 
حي الطبقة العاملة الذي عاش فيه بريم كامل طفولته 
ألرشب قهوة.. وأنعم بروائح الشيشة البلدي لعيل 
أرى طيف بريم وأساله إن كان تونسيا أو مرصيا وإن 
كان يرغب يف أن يبقى يف الرتبة املرصية التي فضلها 
حسب رأيي أو يقبل بأن ُترّحل رفاته إىل تونس  فقط 
أن نسجنه  يرغب يف  »التونيس« وإن كان  لقبه  ألن 
عن  سأسأله  الربنز...  أو  الرخام  من  صنم  داخل 
رأيه يف ما آلت إليه األوضاع يف تونس ويف مرص يف 
هذه العرشية األخرية. سأسأله عام نتج عن نضاله 
ونضال زمالء الكفاح بالقلم وبالسالح،  سأرى إن 
أهله يف تونس ويف مرص  بتغرّي أوضاع  كان سعيدا 
بعد االستقالل عن الدول االستعامرية وإن كان ما 
يعيشه املواطن اليوم يف وطنينا تونس ومرص مغايرا 
نظمها  التي  الفجل«  »بائعة  قصيدة  فيه  قال  لزمن 



8585

العدد 332 جوان 2022

األنقليز لرضائب جمحفة عليه وعىل  النتقاد فرض 

الباعة وأصحاب املحالت الصغرية يف  جريانه من 

حي األنفويش باإلسكندرية. ويقول فيها: 

»يا بائع الفجل باملليم واحدًة

كم للعيال وكم للمجلس البلدي

كأن أمي بَلّ اهلل تربتها أوصت

فقالت: أخوك املجلس البلدي

أخشى الزواج فإْن يوم الزفاف أتى

يبغي عرويس صديقي املجلس البلدي

أو ربام وهب الرمحن يل ولدًا

يف بطنها يدعيه املجلس البلدي«.

بنظره:  إيّل  يتوجه  أن  دون  جلييس  وأضاف 

نزّين  أن  يف  مانعا  يرى  ال  بريم  كان  إن  »سأعرف 

بابن  فعلنا  مثلام  العاصمة  وسط  الرمز  الشارع  به 

عن  الثقافية،  الساحة  عن  سأحدثه  خلدون؟ 

الصحافة واإلعالم، عن األغنية العربية واملوسيقى 

ألنه تركها عىل حال غنت له فيه الراحلة أم كلثوم 

»القلب يعشق كل مجيل« وسأعّرج عىل بيته القديم 

يشفي  ما  فيه  أجد  لعيّل  األنفويش  حي  أقىص  يف 

غلييل ويشفيين من حب هذا الشاعر العريب الذي 

والكلمة..  احلرف  فاستوطن  األوطان  به  ضاقت 

-إذ  مرصيا  أم  تونسيا  كان  إن  أعرف  هناك  ولعيّل 

ولعيّل  علمي-  حد  عىل  بيت  تونس  يف  له  ليس 

بذلك أمتكن من فصل النزاع بينكام«.

فزاد إرصار صاحبة الصوت اآليت من اخللف 

وقد احتد قليال هذه املرة وغابت عن الوجه تلك 

البشاشة واتسعت العينان وازداد سوادمها وتقطب 

كانت  غرة  وراء  أغلبه  واختفى  فضاق  جبينها 
اجلهوري  بصوهتا  وقالت  أذنيها  وخلف  حترصها 
اخلايل من أي رعشة: »إنه مرصي.. مرصي اهلوى 
واختار  العامية  بلهجتها  أبدع  اجلنسية،  ومرصي 
فيها  ودفن  منها  تزوج  وألوالده  له  وطنا  مرص 
بجذوره  واعتز  هبا  وتغّزل  األهرامات  وأحب 
دويش  سيد  أوبرياتات  أحىل  وكتب  الفرعونية 
أعرق  يف  صحفيا  واشتغل  »كلسوم«  أم  وأغاني 
سنة  ويف   1952 ثورة  بعد  »اجلمهورية«  صحفها 
اجلنسية  النارص  عبد  مجال  الراحل  منحه   1960
»جائزة  منحه  كام  مرصيته  بذلك  لتتأكد  املرصية 
وإنجازاته  جلهوده  لألدب«  التقديرية  الدولة 
مطلع  يف  ومات  وأزجاال  أشعارا  املرصية  بالعامية 
سنة 1961 معززا مكرما والشعب املرصي يعرفون 
ويونس«  و»عزيزة  بيربس«  الظاهر  »سرية   له 
»هو  مثل  أغان  من  »للست«  كتبه  ما  له  وحيفظون 
وانت«  وأنا  األحبة،  و»كل  غالب  اهلوى  صحيح 
اهلوى«  و»أهل  و»اآلهات«  انتظارك«  يف  »وأنا  و 
سألوني«  العشاق  و»عن  الغرام«  يف  و»األولة 
و»سالم اهلل« و»قل يل وال ختبيش يا زين« و»وغين 
يل شوي شوي« و»زهر الربيع« و»األمل« و»حلم« 
و»يا صباح اخلري ياليل معانا« و»وظلموني الناس« 

و»الورد مجيل« و»شمس األصيل«..

امللوكي  »الباميا  زجل  يكن  مل  لو  وغمغمت: 
فؤاد  امللك  أغضبت  التي  السلطاني«  والقرع 
يف  وتسبب  فؤاد  امللك  ابنة  فوقية  األمرية  وزوج 
ملا   1920 سنة  من  أوت   25 يوم  تونس  إىل  نفيه 
بعد  جلييس  شفتا  فانفرجت  أصال«.  عليه  تعرفتم 
حضور جسدي خال من كل حركة وتيه بني سامء 
نسيتها  كنت  معلومة  عن  وبحرها  اإلسكندرية 
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يف  النار  رسيان  رسى  الذي  الزجل  إنه   ..« وقال: 

اهلشيم يف كامل أنحاء مرص وقد جتّرأ به عىل حمافظ 

القاهرة وعىل العائلة املالكة إذ قال إن امللك فاروق 

احلمل  أن  يعين  مما  بقليل  والديه  زواج  بعد  ولد 

بفاروق حدث قبل عقد القرآن وكان هذا الزجل:

»البامية يف البستان هتز القرون

وجنبها القرع امللوكي اللطيف                                                                            

والديدبان داير يلم الزبون

صهني وقدم وامتثل يا خفيف

نزل يلعلط حتت برج القمر                                                 

ربك يبارك لك يف عمر الغالم                                                                                  

يا خسارة بس الشهر كان مش متام  «.                     

اإلسكندرية  مكتبة  إىل  وصلنا  وقتها  كنا 

ونزل كل الركاب ولكنين هنضت قبلها احتجزهتا 

وفرضت عليها أن تسمعين وقلت: »نعم قد يكون 

حيفظه  ما  أكثر  التونيس  لبريم  آه«  »األوىل  زجل 

إضافة  والزجال  الشاعر  هلذا  التونسيني  أغلب 

ألغاني أم كلثوم وقد يكون أكثر زجل يرتدد عىل 

الذي تذمر يف  املناضل  املتيمني هبذا  املثقفني  ألسنة 

تونس من أقاربه من بعيد الذين خافوا أن يطالبهم 

منفى  واعتربها  فيها  ضيفا  نفسه  واعترب  باملرياث 

والثانية  آه..  »األوىل  وقال:   وطن  أهنا  يذكر  ومل 

آه.. والثالثة آه األوىل مرص وقالوا تونيس ونفوني 

والثالثة  جحدوني  األهل  وفيها  تونس  والثانية 

باريس ويف باريس جهلوني«.

به  وترشفت  بحفاوة  استقبلته  النخبة  ولكن 

والصحافة  والشعر  األدب  جمالس  إىل  وضمته 

احلرب  قبل  السور«  »حتت  مقهى  جاّلس  وحفظ 

عن  املرصية  بالعامية  وهي  أزجاله  الثانية  العاملية 
والظلم  مسريته  ويف  فيها  وذكّرهم  قلب..  ظهر 
وجوعه  ونفيه  وطرده  مرص  يف  له  تعّرض  الذي 
الالحقة  األجيال  هبا  وأعلم  باريس  يف  ومرضه 
كتب  عندما  العيادي  سمري  الراحل  املؤلف 
وتعرضها  السور«   »حتت  االستعراضية  املرسحية 
منذ  عديدة  مناسبات  يف  األوىل  التلفزيونية  القناة 
سنة 1982 وقد أخرجها للمرسح البشري الدرييس 
فيها  البطولة  بأدوار  وقام  عرافة  محادي  وللتلفزة 
وحممد  بوشناق  ولطفي  احلراث  عيسى  من  كل 
وعزيزة  اجلدي  وصالح  مبارك  وسنية  السياري 
حمفوظ  وسليم  الدين  خري  اللطيف  وعبد  بولبيار 
وفرحات  زروق  وأمحد  العبيدي  والرشيف 
القفيص وعمر زويتن... وأعد هلا  اجلديد وراجح 
عثامن.                                                                                                 بن  محادي  التصويرية  واملوسيقى  األحلان 
للتونسيني  حّراث  عيسى  قدم  املرسحية  هذه  يف 
الرتكيز  خالهلا  وتم  التونيس  بريم  حممود  شخصية 
عىل شعور هذا األخري بالتمّزق النفيس بسبب حبه 
باالنتامء  وشعوره  وزوجته  أبناءه  ترك  حيث  ملرص 
إىل تونس التي وجد فيها الصحبة الطيبة والتشجيع 
عىل ممارسة الصحافة وقرض الشعر وعىل ممارسة 
وأذنابه  الفرنيس  املستعمر  ضد  والنضال  السياسة 

الذين يتزلفون وخيونون وينافقون ويغدرون.

التونسيون  عرف  املرسحية  هذه  خالل  من 
بال  يتكلم  اللسان  سليط  التونيس  بريم  حممود  أن 
مراوغة وال دبلوماسية، جياهر بمواقفه بام يف ذلك 
اختار  لذا  األصيل  الفن  منها وحيب  واملر  اجلريء 
فتحية  للفنانة  األغاني  كلامت  وكتابة  التعاون 
خريي ورفض التعامل مع الفنانة املجايلة هلا شافية 
يف  تسببت  إهنا  وقيل  العداء  ناصبته  التي  رشدي 
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نفيه من تونس إىل فرنسا عىل إثر وشاية عن حتركاته 
وكتاباته ونقده الالذع للسلطة يف جلساته اخلاصة 
ملعارفها من الفرنسيني يف تونس خاصة وقد عرف 
عنه املستعمر الفرنيس يف تونس قبل جميئه من مرص 
املراقبة  حتت  فوضعه  الثورة  عىل  دائم  حمّرض  أنه 
أراد مساعدته  اللصيقة وحارصه وحارص كل من 
تونس  ملغادرة  اضطره  مما  قلمه  من  االستفادة  أو 
وأحس  والضيم  الظلم  هناك  وعاش  باريس،  إىل 

بمرارة الغربة والفقد وقلة احلظ والقيمة.

نعرف أيضا أن حممود بريم أحب تونس بصدق 
واملجالت  اجلرائد  يف  واحلرف  بالقلم  ناضل  وأنه 
وقصصه  بأشعاره  تونس  يف  حتريرها  ترأس  التي 
ومقاالته الصحفية السياسية يف سبيل إعالء سيادتنا 
التونيس  املواطن  كرامة  أجل  ومن  أراضينا  عىل 
واملنافقني.                                         والقوادة  العمالء  فضح  عىل  وعمل 
بريم وإن كان األهل جحدوه ومل يعرتفوا به ألنه ابن 
جارية أهداها سلطان تركي جلده األكرب فإن جمايليه 
الصحفية  الساحتني  يف  الفاعلني  ومن  املثقفني  من 
ككفاءة  به  واعرتفوا  به  رحّبوا  والسياسية  واحلزبية 
وأشعاره..  مقاالته  يف  الرأي  صناع  من  وكصانع 
كوجهة  ال  خيرتنا  ومل  مضطرا  وجاء  مرص  من  نفي 
وال كوطن ولكن يذكر التاريخ أنه فتحت له قلوب 
متكن  وأنه  السور«  »حتت  مجاعة  وسياسيي  أدباء 
من االشتغال يف جرائد »الرسور« لعيل الدوعاجي 
وجريدة »الشباب« وجريدته الشهرية »الرسدوك«.. 
به  وترشفوا  التونيس  بريم  التونسيون  أحب  لقد 
نكرمه  به معا  التونسية وها نحن نحتفي  وبأصوله 
ونخلد ذكراه..«. ثم نزلت مرسعة يف اجتاه مدخل 
مكتبة اإلسكندرية قبل أن تعلق تلك التي تنازعين 
التونيس فلم يكن لدي ما أقوله هلا  يف جنسية بريم 

املوسوعة  أمام  الشحيحة  املعلومات  تلك  أكثر من 
الشفاهية التي كانت ترجتل منها قبل أن تغيب وسط 

زمحة ضيوف املكتبة وروادها وموظفيها.

التونسية املرصية  الثقافة  ضمن فعاليات السنة 
2022-2021 التي تم إقرارها يوم السبت 10 أفريل 
2021 بقرص اإلحتادية بالقاهرة خالل ندوة صحفية 
السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيسني  بني  مجعت 
بعالقات  االرتقاء  هبدف  سعيد  قيس  والتونيس 
التعاون الثقايف بني البلدين يف خمتلف املجاالت الفنية 
والثقافية إىل أعىل مستوياهتا، احتفلت مرص وتونس 
الزجل  وأيقونة  الشعب  فنان  مليالد  بالذكرى 129 
التونيس  العامية األول يف مرص حممود بريم  وشاعر 
املولود يوم 23 مارس 1893 باإلسكندرية املرصية.

عىل  عرضه  تم  الذي  االحتفال  هذا  وخالل 
فيها  شارك  ندوة  تنظيم  تم  زوم  تطبيقة  عرب  النات 
أمحد  والشاعر  )تونس(،  الوساليت  ابتسام  من:  كل 
سويلم )مرص(، والدكتور اجلليدي العويين )تونس(، 
والدكتورة  )تونس(،  الزارعي  احلسناوي  والدكتور 
سحر توفيق )مرص(، والدكتور عبد الرازق حذيري 
)تونس(، والدكتور فوزي الزمريل )تونس(، والدكتور 
كامل مغيث )مرص(، واملستشار حممود بريم التونيس 
)مرص ( وأدار احلوار الشاعر أمحد سويلم ووصف 
يف بداية حديثه بريم التونيس بضمري الشعب، مشددا 
أنه كان شجاعا وصاحب حس وطين وثوريا  عىل 
ال خيشى شيًئا، مما سبب له  النفي والترشيد، ولكنه 
مل يتخل عن مواقفه، وهذا رّس خلود أعامله ومواقفه.                                                                                                               
كان من بني املتدخلني حفيد املحتفي به وهو املستشار 
حممود بريم التونيس وتساءل :» إننا يف إطار االحتفال 
بالذكرى  نحتفل  التونيس  املرصي  الثقايف  بالعام 
نحتفل  ملَ  وأتساءل  التونيس،  بريم  للشاعر   129
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بذكرى بريم اليوم؟ هل نحن نستلهم تلك الذكرى 
اجلد  استقرار  بحكم  أي  اجلنيس؟  التلون  بحكم 
األكرب لبريم التونيس يف مرص، حتى ولد شاعرنا يف 
اإلسكندرية وعاش بمرص كل حياته، بل إنين أرى 
ويملك  احلضور  دائم  ثقافيا  مرشوعا  التونيس  بريم 
املقومات التي تكفل له االستمرار، حتى إننا نحتفل 
بذكرى ميالده الـ129، وقد كان بريم بحكم امتالكه 
النضال  عىل  واحلث  الدعوة  دائم  ثقايف  ملرشوع 
والتقدم والنهوض باملجتمعني التونيس واملرصي.«                                                                                                          
»أرض  كتاب  عن  توفيق  سحر  الدكتورة  وحتدثت 
التونيس،   بريم  عن  ترمجته  الذي  بعيدة«  احلبايب 
الباحثة واملرتمجة األمريكية ماريلني بوث، وأشارت 
إىل بعض الوثائق التي تضمنها الكتاب، وكيف كان 
بريم شخصا غري مرغوب فيه من احلكومات، أّيًا كان 
بالتحليل  املؤلفة  وتناولت  فيه،  يكون  الذي  املكان 
أعامل بريم التونيس.كان احلضور التونيس يف الندوة 
فاعال و نوعيا حيث حتدثت الدكتورة ابتسام الوساليت 
املختصة يف اللغة واآلداب العربية عن كتاهبا »حممود 
الصادر  املتخيل«،  وخدمة  الصورة  التونيس  بريم 
سنة 2021، ووضحت كيفية التواصل بني خمتلف 
املحطات التي مر هبا بريم التونيس من مرص إىل تونس 

وإىل فرنسا ثم إىل مرص مرة أخرى.

األديب  النقد  أستاذ  الزمريل  فوزي  وذّكر 
حترير  يف  بتجربته  التونسية،  اجلامعة  يف  احلديث 
التي  كهولته  فرتة  وخاصة  التونيس  بريم  مذكرات 
قىض نحو عرشين عاًما منها يف فرنسا ثم تونس ثم 
الشام، وهي بمثابة وثيقة وحتدث الدكتور الشاعر 
احلسناوي الزارعي الذي اهتم بتاريخ وتراث بريم 
التي  التونسية  باملرحلة  يتعلق  ما  حول  التونيس، 
 ،1920 حتى   1919 منذ  تونس،  يف  بريم  عاشها 

تناول  فيام   .1937 إىل   1932 الثانية  اإلقامة  ثم 
من  بريم  حذيري،  الرازق  عبد  الباحث  الدكتور 
بريم كشخصية مركبة وكهوية  أوالها  أربع زوايا، 
والثالثة  صحفّيًا،  بريم  هي  الثانية  والزاوية  فذة، 
بريم كرجل، وبريم املبدع. وأكد عىل أن بريما كان 
من  حمبوبا  كان  وإن  السلطات،  من  عليه  مغضوبا 
بريم  أين  ولكن  العيد،  تعين  »بريم  وقال:  الناس، 

من العيد؟ وقد نفي يوم العيد!«

كام شارك يف هذه الندوة الشاعر العريب التونيس 
اجلليدي العويين، وتناول اجلانب الزجيل أو أشعار 
السنوات  خالل  التونيس  بريم  كتبها  التي  اللهجة 
األربع التي قضاها بتونس، وقال العويين ان أهم 
قالب اشتغل عليه بريم بتونس هو قالب يا سالك 
يف  املتسولون  يرددها  كان  مجلة  وهي  الواحلني،  
تونس، فالتقطها بريم ليكتب عىل منواهلا. ويف هذه 
الندوة واجللسة كام يف عدد من التظاهرات املشرتكة 
التي تتناول حياته ومنجزه مل يغب ذاك النزاع اخلفي 
التونيس  بريم  انتامء  عىل  واملرصيني  التونسيني  بني 
اهلوى.                                                                                           واملرصي  األصل  التونيس  الشاعر  هذا 
يتمنى -عىل األقل  التونسيني ال  املثقفني  ومن من 
بينه وبني تنفسه- أن يكون حممود بريم تونسيا وأن 
وانتامئه،  وطنيته  ويف  حبه  يف  املرصيون  ينازعنا  ال 
له طيلة  نتوقف عند مطاردهتم  ما  كثريا  أننا  حيث 
من  وحرمانه  نفيه  عىل  وعملهم  شبابه  سنوات 
العيش  يف  ورغب  به  وهام  فأحّبه  فيه  نشأ  موطن 
نتناسى  ما  فيه ويف احلصول عىل جنسيته،  وكثريا 
- وقد يكون ذلك عمدا- ما عاناه بريم يف تونس 
عن  وبحث  مرص  من  قدم  عندما  األصيل  موطنه 
أهله، فأنكروا أن يكون قريبهم وقسوا عليه وهنروه 

وجحدوا عليه حقه.
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تقديم : شكري الباصومي/ كاتب وإعالمي، تونس

«محمود بيرم التونسي مثقف عضوي ووطني نادر،
 في نقل أحوال تونس وأهلها» للدكتور بلقاسم بنعبد النبي

الدين  عالء  مكتبة  عن  صادر  الكتاب  هذا 

أبواب  بصفاقس سنة 2019، يف 312 صفحة، ويف 

ثالثة :

1 -  مدينة املتناقضات

2 -  احلياة السياسية واالجتامعية بالبالد التونسية 

3 -  احلياة الدينية والثقافية 

خلص بريم التونيس حياته يف :

اخلري  جزاه  ونفوني  تونيس  قالوا  مرص،  األوىل: 

واحساني

وحتى  جحدوني  األهل  وفيها  تونس،  والثانية: 

الغري ماصافاني

والثالثة: باريس، وىف باريس جهلوني وأنا موليري 

ىف زماني

الدين  عالء  مكتبة  عن  صادر  الكتاب  هذا 

أبواب   صفحة، ويف 

 -  احلياة السياسية واالجتامعية بالبالد التونسية 

اخلري  جزاه  ونفوني  تونيس  قالوا  مرص،  األوىل: 

وحتى  جحدوني  األهل  وفيها  تونس،  والثانية: 

والثالثة: باريس، وىف باريس جهلوني وأنا موليري 
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أواخر  خالل  تونس  عىل  التونيس  بريم  وفد 

باريس،  بمدينة  يقيم  قبلها  1932وكان  ديسمرب 

ركب  ثم  مرسيليا  إىل  باريس  من  تذكرة  فاقتطع 

يف  وكان  الوادي،  حلق  ميناء  يف  به  أرست  باخرة 

استقباله مجع من التونسيني يف مقدمتهم حممد بدرة 

الذي أقنع بريم باملجيء إىل تونس واالستقرار هبا، 

املنفى  يف  التونيس  بريم  »حممد  كتاب  يف  جاء  كام 

حياته وآثاره« للدكتور حممد صالح اجلابري. عاش 

بريم يف فرنسا نحو ثالثة عرش عاما وقىض بتونس 

حوايل مخس سنوات ثم مل يلبث أن أقيص عنها إىل 

سوريا سنة 1937 قبل أن يتسلل إىل مرص.

هذا الكتاب مهم جدا ألنه مل يكتف بالتعرض 

آلثار بريم األدبية بل اختذ جممل أعامله دليال القتفاء 

سرية مدينة وشعب يف الثالثينات. مل يعن املؤرخون 

يف بحوثهم   كام يقول املؤلف  بشكل مفصل بالدور 

االجتامعي  احلراك  يف  املثقفة  النخب  لعبته  الذي 

باإلشادة  اكتفت  بل  التغيري،  نحو  اجلامهري  ودفع 

باحلركة الوطنية دون غريها. لقد كان من بني أهداف 

املغمورة  املثقفة  النخبة  الضوء عىل  الكتاب تسليط 

التي مهشها الواقع السيايس والتاريخ ونيس دورها 

يف الوعي اجلمعي، ومنهم بريم التونيس. 

املدينة املشؤومة

تغلغل بريم التونيس يف أعامق املجتمع التونيس 

وخرب أدق تفاصيله وعرف مهومه، فواجه وكشف 

عيوبه وانحرافاته األخالقية التي رآها سببا يف كبوته 

وقبوله التبعية. هاجم اخلرافات والدجل والشعوذة 

ودعا للعودة إىل القرآن، كام دعا إىل اإلعالء من شأن 

التعليم، ألن األمية هي أم اخلبائث. كانت الصورة 

الثالثينات   يف  التونيس  املجتمع  عن  رسمها  التي 

تنضح  كانت  لكنها   ، وجارحة  وصادمة  قامتة 

صدقا وعمقا، وهو الذي دقق يف أحيائها وأهنجها 

ودكاكينها وصنائعها وحتى مواخريها.

املؤلف  خصصه  الكتاب  من  األول  الباب 

مجعها  حيث  من  املتناقضات  مدينة  تونس،  ملدينة 

وجهة  جعلها  مما  عمرانيا  واحلداثة  األصالة  بني 

سياحية مهمة يف املتوسط . كام اهتم بالعامل اخلفي 

ملدينة تونس وخاصة الفئات املهمشة نتيجة عوامل 

حكمت  التي  االستعامرية  السياسات  منها  عدة 

عليهم امتهان الرسقة والتسول والدعارة وتعاطي 

التكروري بل إنه أطلق عىل املدينة وصف »املدينة 

املشؤومة«.

»مدينة  بـ  تونس  مدينة  التونيس  بريم  سمى 

الزمان  بصحيفة  نرش  صحفي  مقال  يف  الشتائم« 

من  تونس،  يف  عاينه  ملا   1934 اوت   14 بتاريخ 

مكان  كّل  يف  »…تسمع  والشتائم  للبذاءة  انتشار 

حناجر تنطلق بذكر أعضاء التناسل، وتقليبها عىل 

يقترص  وال  واملجازات،  االستعارات  وجود  كّل 

يف  نسمعها  ولكن  اخلصام  ساعات  عىل  ذكرها 

البيع والرشاء واجلدل واملزاح، وتكاد تكون تونس 

آداب  أوباشها  يراعي  ال  التي  العامل  يف  الوحيدة 

اهنا  ـّ الّسري واحلديث، فقد انغمست كّل ألسنة سك

الرجولة  عالمات  من  كأهنا  وأصبحت  البذاءة  يف 

والفتّوة. وما تسمعه من األلفاظ البذيئة تسمع مثله 

طبعة  كأهنا  األخرى  اللهجات  وسائر  بااليطالية 

جتري يف ماء زغوان ينفعل هبا كل من يرشبه«.  

ملا  »استمع  عنوانه  له  آخر  مقال  يف  ويضيف 

 »1935 نوفمرب   5 بتاريخ  الزمان  بجريدة  يقال« 

وأنت ال تكاد تضع قدمك يف أي ناحية من نواحي 
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يقول  العريب من مدينتنا حتى تسمع رجال  القسم 
بصوت يسمعه كل من يف الشارع: »إجيا يا حلوف، 
فهل  أمه«،  والدين  نحيتلو  أنا  »إما  كلب...«أو  يا 
نسميها تونس الشامتة واملأزومة والغاضبة أم تونس 

الفصيحة ؟«.

مل يكتف بريم بمهامجة لغة الشتيمة بل اجته نحو 
اللهجة التونسية التي طغت عىل العربية وشكلت 
هلا هتديدا ففي جريدة الزمان 23 ماي1933كتب 
التونسية »ال معنى هلا  اللهجة  أن  فيها  اعترب  مقاال 
»و«بركة«  »برشة  مثل  واألوبئة  باألمراض  معبأة 

و«فمة« وختاطب املذكر باملؤنث«. 

اللهجة  عىل  حتامل  قد  بريم  أن  شك  وال 
 ،) حتديدا  مرصية  رشقية  )بعيون  التونسية 
 : قحة  عربية  هي  هبا  استدل  التي  والعبارات 
أو  وبياضا  محرة  خمتلط  لون  الباء  بضم  »الربشة« 
غريمها من األلوان. و«برشاء الناس )بفتح الباء( 
مجاعتهم؛ األسود واألمحر. ويقول العريب كلام كثر 
من  أحدهم  متييز  عليه  وتعذر  واختلطوا،  الناس 
اآلخر: وما أدري أي الربشاء هو؟ أي، أّي الناس 
برشاء،  العشب  كثرية  اخلصبة  للسنة  ويقال  هو. 
برشاء  ألواهنا  خمتلف  النبت  كثرية  ولألرض 
هي  بريم  عليها  اعرتض  التي  و«فمة«  وربشاء«. 
تونسية  جهات  وهناك  الفصيحة  بالعربية  »ثمة« 
الثاء وهناك من ينطق فاءها  تنطقها هكذا بحرف 
بريم  استهجنها  التي  »الربكة«  وحتى  مفخمة. 
الدارجة  من  بركة  عبارة  وتفهم  فصيحة.  عربية 
ألن  السعادة،  أوحتقق  تكفي  بمعنى  التونيس 
التونسية   الدارجة  يف  يقال  السعادة.  هي  الربكة 
مثال  جِتاَرتِِه  يف  والنَّامُء  اخَلرْيُ  الربكة«أي  »فيه 
َدْرِسِه  يف  ُر  َوُيَبكِّ َكِة  بِالرَبَ َلُه  َدعا  أو  )التوحيدي(. 

)الغزايل(.  فاَء  َكَة والصَّ الرَبَ ِر  امُلَبكِّ الَوْقِت  )َفإِنَّ يف 
احَلَرَكُة َبَرَكٌة )مثل(.

يف  التونسية  اللهجة  عىل  تعّسف  ما  وبقدر   
بعض مفرداهتا ألنه لو تعمق يف معانيها واستأنس 
تعرض  حني  أصاب  فإنه  داللتها،  لفهم  باملعاجم 
باختالطها  تلوث  من  التونسية  الدارجة  أصاب  ملا 
بلغات أخرى أو الستعامل اللسان التونيس مفردات 

فرنسية، مثل »وي« و»نون« و»تراي بيان« ... 

يف  ختلو  ال  التي  الضجيج  مدينة  أيضا  تونس 
ويف  واملتجولني.  القارين  الباعة  صياح  من  النهار 
الليل ال هتنأ بالنوم بمرور »األجالف« حتت النوافذ 
التي  القطط  أنشاط  عن  فضال  ناهقني  متبخرتين 
للتصارع  أصواهتا  وتنطلق  والغرام  للعشاء  تفيق 
عىل الزبالة. وهي مدينة األوساخ والضجيج، وقد 
يمررون  الذين  اللبن  بائعي  بريم صورة  نظر  لفت 
الكأس من فم آلخر ومن زبون لزبون دون غسله، 
كام سلط سهامه عىل الطباخني الذين »ال ختتلف يف 
أشكاهلم وهندامهم عن مسحة املراحيض وال علم 
مأكوالهتم  وحتتوي  والنظافة  الصحة  بقواعد  هلم 

عىل مجيع القاذورات«.

التي  األنفلونزا  أن  يرى  الساخر  وبأسلوبه   
انترشت حينها هلا فوائد إذ يسرتيح خالهلا املصاب 
بعض  عىل  بريم  وركز  الكرهية.  الروائح  شم  من 
حياة  يف  عرفا  أصبح  الذي  البصاق  مثل  املظاهر 
الشارع  يف  البصاق  عقوبة  أن  إىل  مشريا  التونيس، 
مشهد  فيعتربون  تونس  يف  أما  السجن،  الربيطاني 

البلغم كشهد النحل. 

باألوساخ  تكتف  مل  املشؤومة  املدينة  وكأن 
لينضاف  والضجيج  الكالم  وبذيء  والشتائم 
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التونيس  لبريم  مقال  »ففي  اللصوص:  داء  إليها 
 1933 أوت   29 يف  مؤرخ  »الزمان«  بجريدة 
أن  بعد  إال  بيته  إىل  يصل  ال  »فاإلنسان  يقول: 
حيث  الطريق،  طول  أنفاسه  تأخذ  أزمة  يتجاوز 

يتوقع الرش من كل جهة«.

 ويضيف يف مقال آخر بجريدة »الزهو« بتاريخ 
مصدر  اللصوص  »وكان   :1933 سبتمرب   11
نرش  الشباب  جريدة  ويف  للناس«.  وذعر  رعب 
بتاريخ 8 جانفي 1937 عنوانه »عاصمة  له  مقاال 
بال بوليس«: »العاصمة تعج بعدد عظيم من العامل 
الذين  الباعة  او  الوافدين  واألعراب  العاطلني 
خالفهم البوليس وقىض عىل رؤوس أمواهلم وهؤالء 
ال جيدون املأوى الكايف من وكائل ودواميس وبؤر 
خفية يؤلفون فيها مجوعهم ويديرون فيها خططهم.

نرش  الليل«  يف  »تونس  بعنوان  له  مقال  ويف   
 : 1933يقول  جويلية   25 يوم  الزمان  جريدة  يف 
إىل  البوليس  يركن  حني  ليال  اللصوص  يتحرك   «
قواهم  تنهك  أن  بعد  مساء  الرابعة  منذ  الراحة 
لتغريمها  السيارات  وإيقاف  الباعة  مطاردة  من 
الذين يتحركون يف  اللصوص  النفوذ إىل  .يتحول 
حتت  متيس  التي  نواحيها  يف  ويتبخرتون  اطمئنان 

سلطاهنم متاما«.

مظلومون يف أمة حقرية؟

بل  فحسب  للصوص  مرتعا  ليست  تونس 
مالذ للمتسولني، فقد حتولت شوارع مدينة تونس 
ومن  األعامر  خمتلف  من  للمتسولني  مرتع  إىل 
اجلنسني يف حماولة للحصول عىل بعض الفرنكات 
أن  األمر  ووصل  اخلري،  وفاعيل  املحسنني  من 
غصت الشوارع هبم. يقول بريم يف جريدة الزمان 

جيلس  تونس  يف  شارع  »كل   :1933 21فيفري 

عىل جانبه املتسولون واملسافة بني الواحد واآلخر 

إن  القول  فيمكننا  إىل مخسني مرتا  أمتار  من عرشة 

عددهم يقارب العرشة آالف«.

بحسه  ملتقطا  ودّوهنا  إال  آفة  بريم  يرتك  ومل 

الدعارة  رصد  والتخلف.  الفساد  زوايا  الناقد 

واملواخري واالجتار بالنساء وجتارة احلشيش.

- الباب الثاني عنونه الكاتب احلياة السياسية 

واالجتامعية بالبالد التونسية، وقسمه إىل عنرصين 

واملؤسسات  السيايس  للوضع  خصصه  األول 

والقياد  الكبري  املجلس  مثل  واإلدارية  السياسية 

الدستورية،  احلركة  ورموز  والشيوخ  واخللفاوة 

إياه  متهام  القديم،  الدستوري  احلزب  وانتقاد 

بالعاملة، مشيدا باحلزب الدستوري اجلديد . العنرص 

الثاني من هذا الباب كان جماال للحديث عن الواقع 

اليومية  احلياة  عىل  إطاللة  وهو  للتونسيني  اليومي 

وأخالقيا  اجتامعيا  بينهم  فيام  وتعاملهم  لألهايل 

التغيري  منطلقه  اخلالص  التونيس  بريم  واعتبار 

وإزالة  األخالقية  الرذائل  من  بالتخلص  الذايت 

التفرقة االجتامعية والتمييز بني اجلنسني. وبقدر ما 

كان بريم متشائام يف وصفه تونس باملدينة املشؤومة 

فإنه أثنى عىل الرجل يف مدينة تونس. ففي مقال له 

أكتوبر1933حتدث عن  بتاريخ 9  الزمان  بجريدة 

حماسن التونيس وهندامه: »والرجل يف مدينة تونس 

والبرشة  األديم  صايف  اخلدين  ميلء  القامة  معتدل 

يميش يتبخرت ذو ابتسامة رقيقة جذاب ترمقه عني 

املرأة األوروبية بحرارة وتكتم يف قلبها ما تكتم«.

 كام تفطن بريم وهو يرصد مالمح التونسيني يف 

مدينة تونس :»ال يشبهون الشعوب األخرى ذوي 
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السالم الرسيع اجلاف . التونيس يستوقف التونيس 
يف الطريق وينزل عليه بسالم حار يف شكل أسئلة 
تريح األذن ومتنحه الثقة يف إخوانه مثل »كيفنك« 
»فرحان  و»متبحبح«  و»متهين«  و»واشنحوالك 
ماهو« »بخري ماهو «؟» اش حتكي جديد«. ولكن 
حمبة  يبدو  مما  سخرية  خيفي  ظاهره  يف  الثناء  هذا 
ورغبة يف معرفة أحوال اآلخر، هو من باب التطفل 

)التنسنيس( لدى التونيس.

 سخر بريم التونيس من اآلفاقيني يف أكثر من 
موضع و رغم طموحهم العلمي ورأى أن أصلهم 
توازي  ال  هابطة  وأخالقهم  حاولوا،  مهام  وضيع 

أخالق البلدية. 

بريم التونيس خلص أخالق التونسيني يف مقال 
أكتوبر 1933  بتاريخ 16  الزمان  نرشه يف جريدة 
جاء فيه باخلصوص: »ليس هنا يف تونس شخص 

أنه مظلوم باإلقامة يف أمة حقرية، إذن  إال ويعتقد 

الكامل؟  هو  من  املخلص  هو  من  العظيم  هو  من 

بين  من  اآلخرين  بشهادة  حقري  شك  ال  كلهم 

والفقر  والقلة  الكثرة  تستوي  هذا  وعىل  جلدته، 

والغنى، فلو كانت األمة التونسية ألف مليون نسمة 

متيش عىل مناجم الذهب وهي عىل هذه األخالق 

ملا كانت أسعد حاال مما هي عليه«.

للحياة  املؤلف  خصصه  الثالث  الباب   -

منه  األول  العنرص  اهتم  والثقافية،  الدينية 

احلاكم  متلق  بني  مجعت  التي  واخلطب  بالفتاوى 

الذهنية  يف  املؤلف  نظر  كام  املعارضني.  وتكفري 

العبادات  تطبيق  »تونست«  التي  التونسية  الدينية 

وأخضعتها ألهوائها وفتاوهيا التي ال تنم عن فهم 

للنص القرآني فجاءت ملوثة باخلرافات. 
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   د. نزار شقرون/جامعي، تونس

ّية في مصر صدمة الحداثة الفنِّ

سبقت مرص بقّية البلدان العربّية يف انفتاحها 

الفرنسّية  احلملة  بسبب  األورويّب  الغرب  عىل 

عىل  ذلك  وساعدها   ،)1802  -  1798( عليها 

الّتنّصل الّتدرجيي من احلكم العثامني. واستطاعت 

أن  االسرتاتيجي  اجلغرايف  موقعها  بفضل  مرص 

والثقافية  االقتصادّية  املتغرّيات  لكّل  تكون سّباقة 

إىل  اإلقطاعي  الّنظام  من  فانتقلت  واالجتامعّية؛ 

الّنظام الّرأساميل، وشهدت يف ظّل حمّمد عيل باشا 

حتّواًل صناعّيًا عميًقا. وتأيت هذه الّتحّوالت نتيجة 

الفرنسّية  احلملة  خالل  من  الغرب  عىل  االنفتاح 

التي وصفت بأهّنا »صدمة احلداثة«. 

احلملة  تلك  يف  بونابرت  نابليون  جلب  لقد 

والفّن،  الفكر  أهل  من  شخصّية  ومخسني  مائة 

والّزراعة،  والّطّب  اهلندسة  يف  علامء  ومنهم 

وأعضاء من املجمع العلمي الفرنيس، ومصورين 

فشل  بعد  مرص  يف  بعضهم  استقّر  وأدباء 

احلّكام  وبني  بينهم  فربطت  العسكرّية،  احلملة 

كان  فقد  وطيدة؛  صالت  الكربى  والّشخصّيات 

املصّور الفرنيس »لويس دافيد« -رائد الكالسيكّية 

مرص،  عىل  احلملة  يف  نابليون  رفقة  اجلديدة- 

االمرباطوري  الّلوفر  متحف  مدير  و»دينوي« 

يف  األزهر  شيوخ  صّور  الذي  راغو«  و»ميشيل 

ما  وهو  فرساي،  بمتحف  اآلن  موجودة  لوحات 

يشري إىل أرحيّية قبول الّتصوير لدى شيوخ األزهر 

اهلّل  »عبد  الّشيوخ:  بورترهيات  عىل  فنعثر  آنذاك، 

الرّشقاوي«، »البكري« و»حمّمد املهدي«.

تعّرضه  عند  اجلربيت  الّرمحن  عبد  يذكر 

للبيوت التي استوطنت هبا بعثة بونابرت: »أفردوا 

السناري، وهم  كتخدا  إبراهيم  بيت  منهم  جلامعة 

املصّورون لكّل يشء، ومنهم »أرجيو«)1( املصّور، 

وهو يصّور صور اآلدمّيني تصويًرا يظّن من يراها 

حّتى  تنطق،  تكاد  جمّسمة  الفراغ  يف  بارزة  أهّنا 



9595

العدد 332 جوان 2022

األعيان،  من  وغريهم  املشايخ،  صورة  صّور  إّنه 
عسكر  صاري  جمالس  بعض  يف  ذلك  وعّلقوا 
آخر يصّور  بونابرت«، وآلخر يف مكان  »اجلنرال 
األسامك  يصّور  وآلخر  واحلرشات،  احليوانات 
واحليتان بأنواعها وأسامئها، ويأخذون احليوان أو 
احلوت الغريب الذي ال يوجد ببالدهم فيضعون 
جسمه بذاته يف ماء مصنوع حافظ للجسم فيبقى 
عىل حالته وهيئته ال يتغرّي وال يبىل ولو يبقى زمًنا 
أمام  املرصي  املؤّرخ  انبهارّية  نسّجل  2(؛  طوياًل«) 
انتفاء »الّلوحة  صور تكاد »تنطق« وهذا ما يؤّكد 

املسندّية« قبل احلملة الفرنسّية. 

عىل  استطاع  احلكم  عيل  حمّمد  توىّل  حني 
امتداد أربع وأربعني سنة، ابتداء من عام 1805، 
الّنفعي  الّطابع  أخذت  ّية  فنِّ لتقاليد  يؤّسس  أن 
والوظيفي؛ فقام بإرسال بعثات إىل أوروّبا يف شّتى 
الّتخّصصات، ومنها ما اجّته أفرادها إىل الّتكوين يف 
فنون الّنحت واحلفر والّرسم، وكانت طبيعة هذا 
األفراد  هؤالء  اشتغل  لذلك  صناعّية،  التكوين 
ّية الّصناعّية  حني عودهتم إىل مرص يف املدارس الفنِّ
التي كانت ُتسّمى »مدرسة العملّيات«، ومن بني 
ومها  واحلفر،  الطبع  درسا  طالبان  البعثة  أفراد 
بامتالكهام  وعرفا  أسعد،  وحممد  الورداني  حسن 
مع  متالئاًم  تكوينهام  يكون  أن  دون  تقنية  ملهارات 
القصور  ببناء  وانشغل حمّمد عيل  اجلميلة،  الفنون 
من  العديد  إىل  لذلك  فاحتاج  الكربى  واحلدائق 
املصّممني، وإىل إعداد الّتامثيل الّشخصّية لوضعها 
فاجتاحت  العاّمة،  والّساحات  احلدائق  يف 
الفرنيس  الباروك  طراز  خصائص  بعض  مرص 
العثامني  الّطراز  مع  وانسجمت  و»الروكوكو«، 
واململوكي الذي كان سائًدا آنذاك، وهلذا الّسبب 

بقيت مرص حمتاجة إىل الفّنانني األوروّبيني يف بناء 

هنضتها، فاستقبلت عدًدا كبرًيا منهم وصار ذلك 

تقليًدا لدى من ورثه يف احلكم، وخاّصة يف عهد 

إسامعيل؛ حيث ارتفعت يف القاهرة واإلسكندرّية 

متثال  مثل  جاكامر«،  »ألفريد  للفّنان  نحتّية  أعامل 

»سليامن  ومتثايل  املنشّية،  ميدان  يف  عيل  حمّمد 

متثال  بإنجاز  »كوردييه«  وقام  والظوغيل«،  باشا 

»إبراهيم باشا« املوجود بميدان األوبرا. 

االستعانة  إىل  احلّكام  التجاء  أّن  واملالحظ 

مرحلة  ميزة  كان  األوروّبيني  الفّنانني  بخدمات 

القرن  قبل  فيام  مرص  إىل  احلديث  الفّن  دخول 

من  املال  أصحاب  طلبّيات  وأقيمت  العرشين 

اإلقطاعيني عىل رغبة يف البهرجة وإظهار الفخامة. 

البيئة املرصّية يف  أّن  املعطيات  اهلاّم يف هذه  ولكّن 

عهود أحفاد حمّمد عيل شّكلت جمااًل خصًبا لظهور 

بوادر فنِّّية مرصّية، ومّما دّعم احلضور الفيّن، رغم 

الفرنسيني  الفّنانني  جمموعة  االسترشاقي،  االجّتاه 

الذين استقروا يف مرص واهتموا بتصوير األسواق 

والعاّمة، ومنهم باولو فورشيال Forcella، وإميل 

.Fromontin وفرومنتان ،Emile Bernard برنار

1 - السياق الرسمي وغري الرسمي للفن يف 
مرص:

يف  نّظمت  التي  ّية  الفنِّ املعارض  خلقت 

الثقافة  هبذه  اهتامًما   1891 سنة  من  ابتداء  مرص 

الشعب  من  قليلة  فئات  لدى  اجلديدة  البرصية 

بعض  رشائح  يف  الفئات  هذه  ومتّثلت  املرصي، 

واحتضان  قبول  اعتربوا  الذين  واألثرياء  املثّقفني 

الّتباهي  من  نوًعا  حميطهم  يف  املسندّية«  »الّلوحة 

انتامئهم إىل ثقافة احلداثة؛ ففي  والوجاهة إلظهار 
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الغربيني  الفّنانني  الّتاسع عرش أسهم بعض  القرن 
املرصي  الشباب  لفائدة  ّية  فنِّ دروس  تقديم  يف 
لوغراي  غوستاف  مثل  التصوير  تقنيات  لتعليم 
وكان   ،)Gustave Le Gray )1820-1882
املعرض األّول بادرة أجنبّية لقيت حظوة اخلديوي 
يف  األثرياء  صحبة  االفتتاح،  حفل  حرض  الذي 
بـ»شارع  الحًقا  سّمي  الذي  »اخلرنفش«  شارع 
من  كبرية  جمموعة  املعرض  يف  وأسهم  الفّن«، 
وبجدانوف.  رامسنجي  منهم  األجانب؛  الفّنانني 
يف   1902 سنة  انتظم  فقد  الّثاني  املعرض  أّما 
مكان آخر هبدف استقطاب عدد أكرب من الّزّوار، 
أن  بعد  العاديات  تاجر  »نحامن«  حمّل  فتخرّيوا 
للمرصيني  يتحّقق  ومل  املكّدسة.  حتفه  من  أفرغوه 
إقامة معرض فيّن مرصي إاّل بعد تأسيس مدرسة 
من  سنوات  ثالث  بعد  وحتديًدا  اجلميلة،  الفنون 
إنشائها، وهو معرض لطاّلب املدرسة، واختري له 
نادي »األوتومبيل كلوب« بشارع املدابغ، وشارك 
كّل من يوسف كامل وحمّمد حسن وراغب عّياد 
يف هذا املعرض، إضافة إىل الّنحات حممود خمتار.

يف  رائدة  مرص  تعترب  الّتعليمي:  الّنظام  أ- 
العربّية  الّدول  بسائر  قياًسا  الفيّن  الّتعليم  جمال 
اإلنشاء  قبل  حّتى  عرش  الّتاسع  القرن  هناية  يف 
سنة  ُأنِشئ  فقد  الفين؛  الّتعليمي  للّنظام  الّرسمي 
وهو  السلطانية،  والصنايع  الفنون  معهد   1868
اجلوانب  تعليم  إىل  تسعى  حرفّية  بمدرسة  أشبه 
الّصنائع منها  الفّن، بل هو أقرب إىل  الّتطبيقّية يف 
إىل الفّن الذي تبلور مفهومه يف الغرب، وتعارض 
املرصّيون  املدّرسون  وشارك  احِلريف،  هوّية  مع 
أوروّبا  يف  درس  وأغلبهم  املعهد،  هذا  مهاّم  يف 
ومنهم  ّية،  الفنِّ واملهارات  الّتقنيات  من  ومتّكنوا 

 1836 سنة  فرنسا  من  عاد  الذي  مراد  حمّمد 
ليدّرس احلفر والّتصوير، وحسن قرداحي وحمّمد 
الّتصوير  تدريس  عىل  أيًضا  عمال  وقد  إسامعيل 

والّنحت يف املعهد. 

الفيّن  الّتعليم  يف  البدايات  هذه  وعّدت 
تأسيس  ملرشوع  الّتعليمّية  اخللفّية  مثل  املرصي 
ّية أكثر التزاًما بتعاليم الفّن الغريب، بعد أن  مدرسة فنِّ
 Guillaume Laplagne الفرنيس  الّنّحات  كّلف 
بإعداد متثال »األمري يوسف كامل«، وقد أثار هذا 
الّتكليف أسئلة كثرية حول دور املرصّيني يف إقامة 
الّتارخييني؛  لرموزهم  وختليدّية  تذكارّية  ُنصب 
الّنحتّية  الّتقاليد  وارثة  مرص  تكون  أن  يعقل  فال 
العريقة عاجزة عن إنشاء منحوتات بأيد مرصّية، 
للفنون  القاهرة  إنشاء »مدرسة  وهلذا رست فكرة 
مواصلة  عىل  مرصي  تصميم  عن  تعبرًيا  اجلميلة« 
وتأّسست  غريب.  بمفهوم  ولكن  قديم  فيّن  مسار 
فعاًل املدرسة سنة 1908 وهي أّول مدرسة عربّية 
حذت هيكلة املدارس الفرنسّية وبراجمها الّتعليمّية 
يف  الفرنيس  للّنموذج  واضحة  اّتباعّية  إطار  يف 
اإليطالّية  الّطريقة  األكاديمي عىل  بالّتعليم  األخذ 
يف عرص الّنهضة األوروبّية، وكانت هذه املدرسة 
املالكة،  األرسة  من  مبارشة  رعاية  يف  سندها  جتد 
حّتى إّن نفقات املدرسة ُتسدى من األمري يوسف 
كامل، وموقعها حيتّل جانًبا من مباني األمري يف حّي 
اجلامميز، ومل تلحق هذه املدرسة بوزارة الرّتبية إاّل 
إىل  هلا  األمري  نفقات  تنقطع  أن  دون   1910 سنة 
ختصيص  األمري  قّرر  حيث  1928؛  سنة  حدود 
االستمرارّية.  هلا  يضمن  حلساهبا  مايّل  وقف 
مّر  عىل  خمتلفة  تسميات  املدرسة  هذه  وعرفت 
الّسنوات؛ فمن مدرسة الفنون اجلميلة )-1908
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العليا  اجلميلة  الفنون  مدرسة  إىل   )1928
إىل  اجلميلة،  للفنون  امللكّية  الكلّية  ثّم   ،)1951(

أن أحلقت بجامعة حلوان سنة 1975.

من  إنجلرتا  انزعجت  ّية:  الفنِّ البعثات  ب- 
القرن  مطلع  يف  مرص  يف  الفنِّّية  الّنهضة  مالمح 
الفرنيس  الّدور  استبعاد  وحاولت  العرشين، 
ّية،  الفنِّ املبادرة  بزمام  األخذ  خالل  من  واإليطايل 
سنة  إنجلرتا  إىل  بعثة  أّول  اإلنجليز  فأرسل 
مدرسة  من  فوج  أّول  البعثة  وشملت   ،1920
املعّلمني العليا، وكان من بينهم أستاذ الّرياضّيات 
حبيب جورجي )1892 - 1965( الذي أّثر يف 
إىل  البعثة  هذه  وهدفت  املرصّية.  ّية  الفنِّ احلركة 
البعثة  الّتصوير، وبعد عودة  تعّلم أصول تدريس 
الّتعليم املرصي إصالحات كثرية. وبعد أن  شهد 
كانت طريقة الّرسم تعتمد عىل الّنقل عن األمشق 
الغريب  الّرسم  قواعد  املرصي  الفّنان  استعار 
الفّنان  بعثة  وأفضت  واملنظور.  املحاكاة  باعتامد 
ّية يف إيطاليا  راغب عّياد سنة 1924 للّدراسة الفنِّ
للفنون  مرصّية  أكاديمّية  إقامة  مقرتح  تقديم  إىل 
الّدول. ومل يتوّقف  بقّية  اجلميلة بروما عىل منوال 
أمر البعثات عىل الّذكور فحسب وإّنام شّقت املرأة 
الّنساء  جتّمع  خالل  من  الفّن  إىل  طريقها  املرصّية 
اجلميلة«،  للفنون  املرصّية  »اجلمعّية  يف  الفّنانات 
اختّصت  التي  حسني  سميحة  األمرية  ومنهّن 
والسّيدة  شعراوي  هانم  هدى  والسّيدة  بالّنحت 
واآلنسة  واصف،  بك  ويصا  حرم  رياض  رشيفة 
خيضع  البنات  تعليم  وكان  عابدين.  أمحد  نفيسة 
وكانت  البنون،  هبا  يدرس  التي  املناهج  لنفس 
وُعّدت  البنات،  تعليم  عىل  يرشفن  اإلنجليزّيات 
لدراسة  بعثة  يف  تسافر  طالبة  أّول  توفيق  عفيفة 

من  أخرى  جمموعة  تلتها   ،1924 سنة  الّرسم 
غابريال  وإسكندرة  عبده  زينب  أمثال  الّطالبات 
مترّص  الاليت  صدقي  وعدالت  تادرس  وأليس 
للبنات بفضلهّن. ومتّكنت زينب  الّتعليم املرصي 
عبده من الّتدريس يف املعهد العايل للفنون اجلميلة 
 ،1938 سنة  املعهد  هذا  وتأّسس  للمعّلامت، 

وشهد ختّرج الّدفعة األوىل سنة 1943.

يف  مرص  عرفت  ّية:  الفنِّ الّتجمعات  ج- 
»اجلمعّية  وهي  ّية  فنِّ جتّمعات  ثالثة  العرشينيات 
و»مجعّية   ،1919 سنة  اجلميلة«  للفنون  املرصّية 
و»مجاعة   ،1922 سنة  اجلميلة«  الفنون  حمّبي 
هذه  ودعت   ،1928 سنة  الفنِّّية«  الّدعاية 
ّية والرّتّقي بالّذائقة  التجمعات إىل نرش املعرفة الفنِّ
واإلحاطة  املحارضات،  وإلقاء  املعارض  بتنظيم 
مشاركاهتم  سّجلت  الذين  املرصّيني  بالفّنانني 
أقامت  فقد  آخر؛  إىل  معرض  من  ملحوًظا  تزايًدا 
مجعّية حمّبي الفنون معرضها األّول يف سنة 1919 
بدار الفنون والّصنائع، بينام نّظمت مجاعة الّدعاية 
ّية معرضها األّول سنة 1928، ونجحت هذه  الفنِّ
من  املبدعة؛  ّية  الفنِّ الكفاءات  تشجيع  يف  اجلامعة 
املرصي«  الّرّسام  »غاية  لكتاب  إصدارها  ذلك 
لرمسيس يونان سنة 1938. وكان األمري يوسف 
توىّل  التي  اجلمعّية  هلذه  األّول  الرئيس  هو  كامل 
والذي   ،1924 سنة  يف  رئاستها  خليل  حممود 
األعامل  جيمع  فكان  خالصة؛  فنِّّية  حياة  عاش 
جمموعة  أكرب  لديه  أصبحت  حّتى  ويقتنيها  ّية  الفنِّ
قرصه  الّدولة  واستلمت  األوسط،  الرّشق  يف 
حممود  وكان  اسمه)4(.  حيمل  متحف  إىل  لتحّوله 
يف  »كانت  التي  اجلميلة  الفنون  قيمة  يدرك  خليل 
عىل  والباعثة  الّنفس  ومصباح  العقل  منار  نظره 
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االطمئنان إىل صفاٍء روحي ساعده عليه ما أصابه 

الّصافية يف  النقّية  الّناحية  ّية، وهي  الفنِّ الثقافة  من 

ومتّيز  العليا«)2(.  املثل  إىل  املتطّلع  اإلنسان  حياة 

عطاء حممود خليل بأن وّفر للفّنان املرصي فرصة 

ّية الغربّية، فشّجع  االّطالع عىل ثراء الّتجارب الفنِّ

العليا  االستشارّية  الّلجنة  رئاسة  وتوىّل  الفّنانني 

للفنون.

امللك  عبد  فؤاد  فضل  إنكار  يمكن  وال 

فقد  اجلميلة؛  الفنون  رعاية  يف   )1878-1955(

الفوتوغرايف  الّتصوير  دراسة  من  صباه  يف  متّكن 

والتحق بأملانيا لدراسة الفّن إاّل أّنه تفّرغ إثر عودته 

إىل مرص إلنشاء مصنع لأللبان، ورسيًعا ما عاد إىل 

أوروّبا لالستزادة من الفنون، وبعودته من جديد 

املرصّية«،  والّصنائع  الفنون  »دار  أّسس  مرص  إىل 

وهو من أنشأ متحف الّشمع سنة 1934. 

2 - السياق الفيّن يف اإلسكندرّية:

أّن  الباحثون  يؤّكد  الفّنانني:  مراسم   - أ 

بشكل  نشأت  اإلسكندرّية  يف  اجلميلة  »الفنون 

اجلالية  أحدثته  ما  بفضل   ) القاهرة«)  مستقّل عن 

تأسيس  من  العرشين،  القرن  بداية  يف  اإليطالّية 

لتعليم  سدرة  بباب  بمدارسها  ملحق  لييّل  لقسم 

هذا  أساتذة  ومن  جماني،  بشكل  والّنحت  الّرسم 

القسم املصّور بريونتي؛ وتعّلم بعض املرصّيني يف 

للمدرسة فأجادوا يف استخدام  الّلييل  هذا اجلناح 

ونحت  القوالب  صّب  مثل  الّتقنيات  بعض 

مجاعة الفن واحلرية )مرص- مرحلة اخلمسينيات والستينيات(
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املباني.  بناء  أشغال  احتياجات  لتلبية  الّرخام 

للمصّورين  دفعا  اإليطالّية  البادرة  هذه  وخلقت 

اهلواة  تعليم  قصد  مراسمهم  لفتح  األجانب 

إضافة  اإلسكندرّية  يف  احلياة  من  مشاهد  تصوير 

املصّورين  هؤالء  بني  ومن  الّطبيعّية،  املشاهد  إىل 

والفّنان  زوغرافوس،  قسطنطني  اليوناني  املصّور 

زانيريي  وأروتريو  وجلفاني  تشيفليين  اإليطايل 

مرص  فّناني  من  كبري  عدد  يديه  عىل  تتلمذ  الذي 

الّرّواد.

هواة  مجعّية  أسهمت  ّية:  الفنِّ اهليئات   - ب 
وعزيز  كامل  حسني  أّسسها  التي  اجلميلة  الفنون 

سنة  جابر  وإبراهيم  الّسالم  عبد  وزكريا  أنطون 

وأقامت  له،  والّدعاية  الفّن  رعاية  يف   1929

لتدريس  ليلّيًا  معهًدا  باإليطالّيني-  -احتذاء 

هذه  واستطاعت  والّزخرفة،  والّنحت  الّتصوير 

حممود  جملسها  إدارة  يف  شارك  التي  اجلمعّية، 

وسكاليت،  ثورن  وجوفري  ناجي  وحممد  سعيد 

 ،1931 سنة  لإلسكندرّية  صالون  أّول  تقيم  أن 

أفضت  املجلس  أفراد  بني  حاّدة  خالفات  ولكّن 

إىل إغالق اجلمعّية سنة 1933. وكان حمّمد ناجي 

يف  الفرتة  تلك  خالل  مشرتكني  ثورن  وجوفري 

جتّمع فيّن، كان عبارة عن مرسم عام مفتوح هلواة 

بمعّية سباستي  وكّونا  أو خارجها،  الفّن يف مرص 

وريتشارد »مجعّية األتيليه«.

3 - اجليل املرصي األّول ورهانات البحث 
الفيّن

للحركة  األوىل  الّنواة  مرص  شهدت 

من  جمموعة  من  باألساس  فتكّونت  الّتشكيلّية؛ 

املصّورين يف العرشّية األوىل من القرن العرشين.

أ - من االّتباعّية إىل البحث عن املحلّية:

الفّنانني  ألوائل  الّتشكيلّية  املامرسة  ترّددت 
يف  األوروبّية  األساليب  اّتباع  بني  املرصّيني 
صدى  عن  البحث  وبني  املوضوعات  مقاربة 
لتأصيل  حماولة  يف  املحلّية  املرصّية  للموضوعات 
من  الرّتّدد  هذا  نستشّف  أن  ويمكن  الفّن،  هذا 
خالل جتربتي الفّنانني يوسف كامل وحمّمد ناجي. 

يف   )1891-1971( كامل  يوسف  عاش 
من  أفرادها  أغلب  عائلة  يف  وترّبى  قاهرّية  بيئة 
يف  اخلاصة  البيئة  هذه  فأسهمت  املهندسني، 
وأسهمت  وخيّطونه،  يرسمونه  ما  عىل  اّطالعه 
ّية تطمح  فنِّ ّية أيًضا يف غرس ذائقة  الفنِّ البيئة  هذه 
إىل أن ينهج ابنها الّنهج ذاته الذي اّتبعه أبناؤها، 
بمدرسة  كامل  يوسف  التحاق  يفرّس  ما  وهو 
الّتكوين  طريق  يف  ليخطو  والّصنائع  الفنون 
اهلنديس، لكّنه رسعان ما التحق بمدرسة الفنون 
اجلميلة إّبان إنشائها بالقاهرة سنة 1908 وقىض 
اإليطايل  أستاذه  رفقة  يف  سنوات  ثالث  فيها 
االنطباعي  األسلوبني  بني  مجع  الذي  »فورشيال« 
أعالم  الفرتة  تلك  يف  وزامل  واألكاديمي، 
خمتار  حممود  مثل  الفّنانني؛  من  األّول  اجليل 
استكمل  أن  وبعد  صربي،  وأمحد  حسن  وحمّمد 
فيها  ليتوىّل  اإلعدادّية  باملدرسة  التحق  دراسته 
مهّمة  املرحلة  هذه  وتعترب  الّتالميذ،  تدريس 
الّتعّرف  من  مّكنته  فقد  كامل؛  يوسف  سرية  يف 
ما كان  عىل األجواء األدبّية والفكرّية من خالل 
يكتبه العّقاد واملازني وفريد أبو حديد والزّيات، 
وهم من مدّريس املدرسة ذاهتا. ثّم استطاع كامل 
يوسف أن يسافر إىل روما يف إطار بعثة عىل نفقة 
الّدولة، فأخذ مكان زميله راغب عّياد، وامتّدت 
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 1929 سنة  إىل   1925 سنة  من  اإلقامة  فرتة 
جرومالدي. امربتو  الفّنان  بأستاذه  وتأّثر 

بمثل  بيئته  يف  بالّطبيعة  كامل  يوسف  اهتّم 
بعض  الحظ  وإن  اإلنسانّية،  بالّتعبريات  اهتاممه 
الّنّقاد أّنه من أبرز املختّصني يف تصوير احليوانات 
يف  الّناس  حياة  عىل  أيًضا  رّكز  فإّنه  والّطيور 
األسواق واألماكن القاهرّية الّشعبّية، ويف ذلك ال 
خيرج الفّنان عن االجّتاه العام يف احلركة الّتشكيلّية 
يف  سائًدا  كان  بام  تأّثر  الذي  االجّتاه  هذا  املرصّية، 
يف  ذلك  أكان  سواء  املسترشقني  الفّنانني  أعامل 
يتبلور  ومل  الّتقنيات،  يف  أم  املوضوعات  مستوى 
اهلوّية  بسؤال  الكامل  الوعي  كامل  يوسف  لدى 
وأسلوهبا  تقنياهتا  تستعري  عربّية  لوحة  يف  ّية  الفنِّ
من الّتصوير الغريب عكس ما ظهر لدى غريه من 
طبيعة  يف  توّتًرا  خلق  ما  وهو  املرصّيني،  الفّنانني 
يقول:  سيزار  إيميه  فهذا  لفّنه؛  الّنقدّية  املقاربات 
ا أن كان املصّوران األّوالن ملرص  »من املؤسف حّقً
احلديثة؛ مها أمحد صربي ويوسف كامل؛ فالواقع 
أّنه ال األّول وال الّثاني كان مصّوًرا أصياًل بسبب 
املؤّثرة...أّما  القوّية  للّشخصّية  منهام  كّل  افتقاد 
مزاج  ذو  إّنه  خمتلفة؛  جّد  فهي  عّياد  راغب  حالة 
أكثر حساسّية. وقد مّر بمرحلة جّد أكاديمّية ليس 

هلا من قيمة سوى دراسته اجلاّدة للّطبيعة«)4(.

قيمة  من  الّتقليل  إىل  الباحثني  أغلب  يذهب 
الفّنان يوسف كامل، فرغم اإلقرار بنباهته التقنية 
لـ»االنطباعّية  وتابع  مقّلد  جمّرد  عّدوه  فإهّنم 
استنساًخا  فّنه  يعدو  وال  اإليطالّية«،  الشكالنّية 
اهتّمت  وإن  حّتى  اإليطالّيني  الّرّسامني  لتوّجه 
وبالفلكلور؛  الّشعبي  بالرّتاث  موضوعاته 
املشاهد  من  اهلائل  الكّم  هذا  إىل  الّرؤية  فمصدر 

الّشعبّية نشأ عن عني غربّية استعارها الفّنان دون 
لوثة  من  تنتجه  ما  وإىل  بل  قصورها،  إىل  ينتبه  أن 
عّز  الّناقد  يذهب  ال  Exotique.وقد  غرائبّية 
انتامء  إّن  بقوله:  الّرأي  هذا  مثل  إىل  نجيب  الدين 
فّخ  يف  الوقوع  من  أنقذه  شعبية  بيئة  إىل  الفّنان 
االختالف  هذا  عن  وينشأ  االسترشاقّية.  الّنظرة 
يف الّرأي تشّوش تصنيف الفّنانني العرب األوائل 
عاّمة وفق املعيار الّداليل الذي سار عليه الفّنانون 
املسترشقون حني اهتّموا بتصوير املشاهد اليومّية، 
العمل  ومظاهر  الّنساء  تشخيص  من  وأكثروا 
اهتّم  فإن  العاّمة؛  والّساحات  الّشوارع  اليومي يف 
املوضوعات  هبذه  مرص  يف  اإليطالّيون  املصّورون 
يف  تبعهم  من  بأّن  املطلق  احلكم  ذلك  يعين  فال 
األخذ باملوضوعات ذاهتا هو جمّرد مستنسخ وظّل 
إطالق  يف  الرّتّيث  رضورة  إىل  نشري  وكأّننا  هلم، 

األحكام القيمّية عىل أعامل يوسف كامل.

كامل  يوسف  كان  »لقد  نايف:  سيلفيا  ترى 
يشّذ  مل  فهو  مبدًعا؛  فّناًنا  منه  أكثر  ماهًرا  حرفّيًا 
يف  تعّلمها  التي  الّتصوير  مبادئ  عن  حياته  طيلة 
هل  ولكن  شبابه«)5(  يف  اجلميلة  الفنون  مدرسة 
يمّثل االلتزام بخّط أسلويب طيلة ردهات الّتجربة 
أسلوبه  يبارح  مل  غريب  فّنان  من  فكم  سلبّيًا؟  أمًرا 
اختالف  رغم  متعّددة  أسلوبّية  جتارب  يعش  ومل 
احلقبات وتطّور الّتقنيات، ومع ذلك ال جيرؤ أحد 
يف  الّتجديد  كان  وإن  بالقصور.  جتربته  نعت  عىل 
ا فإّن حتقيقه ال يشمل كاّفة الفّنانني،  الفّن مطلًبا هاّمً
وهو غري متاح للغالبّية، وال يمكن الّنظر إىل جتربة 
يوسف كامل إاّل يف سياقها الّتارخيي. وبدل اهّتامه 
بالقصور يمكن البحث عن األسباب التي جعلته 
ال يربح املوضوعات واألشخاص واألماكن التي 
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صّورها يف البداية واسرتسل يف تصويرها يف كامل 

الّلوحة  استقرار  بأّن  القول  الّصائب  من  جتربته؛ 

حمرّي  أمر  هو  واملواضعات  الّتاريخ  بتغرّي  قياًسا 

ويعكس بشكل مبارش مجوًدا يف رؤية الفّنان الذي 

ال يأبه بتغرّي الواقع من حوله ولكّنه يعكس أيًضا 

تكرار  يف  االستمرار  عىل  واثقني  وتصمياًم  رغبة 

إىل  الّدائم  نوع من احلنني  القديم يف  العامل  مظاهر 

زمن ما؛ أليس من حّق الفّنان أن خيتار زمنه؟ ذلك 

الّزمن الذي تشّيده الّلوحة/ العامل؟ 

مرص  شخصّية  يصّور  كامل  يوسف  »كان 

املعدن  يتبلور  حيث  البسطاء؛  الريفينّي  يف  ممّثلة 

الثقايف  والكيان  والزمان  للمكان  احلقيقي 

أشياء  يصور  مل  مرص.  باسم  نعرفه  الذي  العريق 

رسم  لكنه  مقروءة،  تشخيصية  بدت  وإن  بذاهتا 

باهلوية  تنضح  التي  األصيلة  املرصّية  احلياة  سمة 

وحتى  وناسها  وحقوهلا  ريفها  ومتيز  املحلية 

يف  أخرى  بقاع  أي  عن  وحيواناهتا  طيورها 

العامل«)6(.

هاّمة؛  مسؤولّيات  تقّلد  فقد  فّنه  إىل  وإضافة 

الفّن  ملتحف  مديًرا   1949 سنة  يف  عنّي  أّنه  منها 

الفنون  لكلّية  عميًدا  عنّي   1950 ويف  احلديث 

بني  بذلك  فجمع   ،1953 هناية  حّتى  اجلميلة 

يف  والشّك  جمتمعه،  يف  ورسالته  الفّنان  مسرية 

البناء  مهاّمت  إليه  أسندت  األّول  اجليل  هذا  أن 

املرصّية.  ّية  الفنِّ احلياة  ومأسسة 

الفّنان  مّثل  كامل  يوسف  من  الّنقيض  وعىل 

متعّددة  شخصّية   )1888-1956( ناجي  حمّمد 

املشارب والوجوه؛ فقد درس احلقوق يف جامعة 

أكاديمّية  يف  الفنون  ودرس  الفرنسّية  ليون 

 ،)1910-1914( فلورنسا  يف  اجلميلة  الفنون 
ملدرسة  إدارته  مثل  كثرية  مسؤولّيات  وتقّلد 
وملتحف   )-1939  1937( اجلميلة  الفنون 
روما،  يف  املرصّية  واألكاديمّية  احلديث  الفّن 
فيه  يكن  مل  مبّكر  وقت  يف  الفيّن  بالّنقد  واشتغل 
ّية  الفنِّ التجربة  جوانب  برصد  كثرًيا  هيتّم  من 
وقوفه  رغم  باالنطباعّية  أسلوبه  والتزم  العربّية، 
ّية  فنِّ تّيارات  من  أوروّبا  به  تزخر  كانت  ما  عىل 
االنطباعي،  اإلرث  جتاوزت  وطالئعّية  جديدة 
الّلجوء  دون  حميّل  هو  ما  كّل  إىل  مّيااًل  كان  بل 
أن  وعى  فقد  اجلديدة؛  ّية  الفنِّ األساليب  إىل 
وجدان  إىل  أقرب  يصّورها،  كام  »االنطباعّية«، 
ينّفرهم من  قد  آخر  أسلوب  الّناس وحياهتم من 
نعّلل  أن  ويمكن  عليهم.  اجلديد  الّتشكييل  الفّن 
انفتاحه  رغم  اختياره  عىل  ناجي  حمّمد  حمافظة 
الفيّن  الوعي  هبذا  ّية  الفنِّ الغربّية  املحرتفات  عىل 
تزيد  أسلوبّية  مغامرة  يف  الّدخول  من  باخلوف 
من  فهو  اجلديد؛  العريب  زمنه  يف  الفّن  هشاشة  يف 
»الّطابع  وجود  برضورة  نادوا  الذين  األوائل 
الّلوحة  فّن  يكون  ال  حّتى  الفّن  يف  املرصي« 
املرصي؛  اإلنسان  لروح  يستجيب  ال  غربّيًا  فّنًا 
الثابتة  للخصائص  فالفّن يف رؤيته اخلاصة مدين 
فإّن  باالنطباعّية  ناجي  التزم  ولئن  للشعوب. 
مرحلة »احلبشة« شّكلت جتربة فريدة يف مسريته؛ 
امرباطور  قبل  من  دعوة  تلّقى   1932 سنة  ففي 
عن  خمتلفة  ملسات  فأظهر  سياليس،  هيال  احلبشة 

االنطباعّيني. 

تصوير  »إّن  )عازر(:  آزار  إيمي  ويرّصح 
غنائّيته  يتجاهل  إنساًنا  أرى  حيرّيني؛  ناجي 
املنطقّية  املقتضيات  تصدمه  وشاعًرا  املفرطة، 
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لألشياء، وعقالنّية الّتصوير، وهلذا متّثلت درامّية 
يبدو  الّلذين  االلتزامني  لقاء  يف  أيًضا  الفّنان  هذا 
للبحث  الفطري  امليل  ناحية  من  بينهام  الّتوفيق 
ومن  الفكرّية،  ملوروثاته  جديدة  صيغة  عن 
وثيقة  صلة  عىل  احلفاظ  إىل  احلاجة  أخرى  ناحية 
هذا  ألوروّبا«)7(.  احلديث  الّتصويري  بالّدرس 
حالة  من  جزء  هو  ناجي  عاشه  الذي  الّتمّزق 
املحرتف  هبا  مّر  مأزومة  مناخّية  هو  بل  عاّمة 
ما  وبمثل  العريب،  املحرتف  وكذلك  املرصي، 
لدى  مطروحا  الفكر  مستوى  عن  الّسؤال  كان 
مقتضيات  بني  نوّفق  الفكرّية:كيف  الّنهضة  رّواد 
الفيّن  الّسؤال  فإّن  الرّشيعة  ومقتضيات  الّتقّدم 
يوّفق  كيف  وحمتواه:  الّدائرة  هذه  من  قريًبا  بدا 
وموضوعاهتا  بيئته  إلزامات  بني  الّتشكييل  الفّنان 
التي  الغربّية  التصويرّية  الّتقنية  وبني  وروحّيتها 
هي  بل  املفاهيم،  من  ِحلٍّ  يف  نفسها  تطرح  ال 

متلّبسة هبا، ولذلك باح إيمي آزار )عازر(:

أسلوب  خللق  ثانية  حماولة  ناجي  »بدأ 
الّتصوير  فّن  إدماج  طريق  عن  جديد  مرصي 
اهتدى  التي  املرصّية  املقّومات  مع  األورويب 
إليها من نظرة إىل اجلّو املرصي واآلثار القديمة، 
الثقافة  فيه  تلوح  أسلوب  ميالد  يديه  عىل  وحتّقق 
التجاوب  يلوح  مّما  أكثر  الفكرّية  والّنظرة  ّية  الفنِّ
أيًضا  هو  أّنه  غري  والبيئة،  الفّنان  بني  العاطفي 
رّواد  ومن  اجلديدة  املرصّية  املدرسة  دعائم  أحد 

الّتقليدّية«)8(. الّتعاليم  من  التحرر 

فّناني  سائر  عن  متميزة  ناجي  جتربة  وتبدو 
يغايل  اخلّراط  إدوارد  إّن  حّتى  األّول،  اجليل 
»سوف  بقوله:  املرصي  الفّن  أبّوة  إليه  فينسب 
احلقيقيني،  اآلباء  أحد  هو  ناجي  حمّمد  أّن  أزعم 

أو  التيارات  ملعظم  احلقيقي  األب  يكن  مل  إن 
االجّتاهات أو املدارس الاّلحقة يف الفّن الّتشكييل 
األكاديمي  التصوير  عن  فابتعاده  (؛  مرص«)  يف 
إنكار  يمكن  فال  الرتاثية؛  العتاقة  من  قريًبا  جعله 
مالمح الّتصوير املرصي القديم والقبطي، ولعّل 
رّس ابتعاد ناجي عن ملء فضاء الّلوحة بالعنارص 
هو تقليده ملا كان موجوًدا يف الّتصوير العريب من 
استخدامه  األخرى  وميزته  الفراغ،  عن  ابتعاد 
ألكثر من أسلوب فين؛ فتجربته عرفت الّتداخل 

والّرومانسّية.  االنطباعّية  بني 

عن  البحث  وتلّونات  الّشعبي  املعني   -  2
الّتأصيل:

 -  1892( عّياد  راغب  الفّنان  درس 
واخلرنفش،  بشربا  الفرير  بمدارس   )1982
املرصّية  اجلميلة  الفنون  بمعهد  دراسته  وأهنى 
الفّنانني  ببيت  مرسم  له  وكان   ،1911 سنة 
بمدرسة  للّتّدريس  والتحق  القلعة«  »حّي  يف 
األقباط الكربى بالقاهرة. سافر إىل روما يف بعثة 
تبادلية مع زميله يوسف كامل، وأدت إىل اقرتاح 
املرصي  الثقايف  للمركز  قرص  عىل  مرص  حصول 
مرص  متّكنت  وفعاًل  الّدول،  سائر  مثل  بإيطاليا 
بروما.  املرصّية  األكاديمية  بروتوكول  وضع  من 
يف  أخرى  مّرة  إيطاليا  إىل  راغب  الفّنان  وعاد 
سنوات،  مخس  هبا  ليقيم   1925 سنة  ّية  فنِّ بعثة 
الّتصوير  فّن  يف  ديبلومات  ثالثة  عىل  وحتّصل 
املرسحي، وعند  الّديكور  وفّن  والّزخرفة  الّزيتي 
عودته إىل مرص عمل لسبع سنوات أستاًذا بكلّية 
الفنون  مدرسة  إىل  انتقل  ثّم  الّتطبيقّية،  الفنون 
بعدها  ليتوىّل   1950 سنة  غاية  إىل  العليا  اجلميلة 

احلديث.  الفّن  مدير متحف  منصب 
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الفرنسّية،  لّلغة  بإتقانه  عّياد  راغب  ُعرف 
وهو ما ساعده يف رحالته األوروبّية املختلفة عىل 
الفرنسّية،  وخاصة  الغربّية،  ّية  الفنِّ احلركات  فهم 
ورغم اّطالعه عىل الّتيارات الفّنّية يف إيطاليا أيًضا 

ّية املحلّية. فإّنه التزم باالقرتاب من العنارص الفنِّ

اندغم الفّنان يف حياة الّشعب وشغف بمتابعة 
باالستعراضات  هيتّم  فكان  احلياة؛  هذه  جتّليات 
تفاصيلها،  بدّقة  األعراس  وحفالت  الّشعبّية 
وباحلفالت الّدينّية التي ختتلف من إقليم إىل آخر 
الّناس  لدى  للّدين  الّشعبّية  الّتصّورات  مشّكلة 
شعبي  ابتهاج  من  تقّدمه  فيام  كاملوالد  العادّيني 
من  تعرضه  وما  والّرقصات  لأللعاب  ومشاهد 
الّدمى املصنوعة من احللوى وما ينترش من مظاهر 
الظّل  مرسح  عارضو  يقّدمه  ما  متابعة  يف  الفرح 
الفوانيس  )باعة  الباعة  وحركّية  الّدنيا  وصندوق 
عىل  العميقة  الفّنان  نظرة  تقترص  ومل  والعرائس(. 
الكربى بل انرصف إىل األخذ  الّشعبّية  املناسبات 
ملا  فانتبه  يومهم؛  يف  يعيشونه  ما  العاّمة  حياة  من 
حاالت  من  وجعل  واحلانات،  املقاهي  يف  حيدث 
واهتّم  ألعامله،  ُملِهاًم  موضوًعا  والغناء  الّطرب 
الباحثني  بعض  إّن  حّتى  املوسيقّية،  باألجواء 
يعترب راغب عّياد »سّيد درويش« الفّن الّتصويري 
يقول  وحياهتم؛  الّناس  من  لقرابته  املرصي 
عرف  قد  درويش  سّيد  كان  »إذا  عطّية:  نعيم 
درويش  هو  عّياد  راغب  فإّن  الّشعبّية،  بأحلانه 
راغب  فّن  أّن  ذلك  احلديث،  املرصي  الّتصوير 
ملرص«)9(،  مّتصلة  أغنية  هو  إّنام  بمجموعه  عّياد 
الفّناننْي  انشغال  عىل  قائمة  املشاهبة  هذه  وليست 
راغب  تصوير  أّن  نعتقد  ولكّننا  الّشعبّية  بالّروح 
ومفرداته  بسيطة،  موسيقّية  بجملة  أشبه  هو  عّياد 

الّتشكيلّية أشبه بكلامت صيغت بعفوّية ومن طينة 
الكالم اليومي للمرصّيني، وال ينتمي عّياد بسبب 
الّشعبي«،  »الفّن  إىل  الّشعب  حياة  من  اقرتابه 
وطّوع  الفّن  هذا  مالمح  من  كثرًيا  استفاد  ولكّنه 
األزياء،  الّشعبّية:  العالمات  لتصوير  فرشاته 
احليّل، الوشم، األثاث، املنسوجات وما عليها من 
عالمات ورموز وكتابة بمختلف تشّكالهتا. ومن 
ابتعاده  الّشعبي«  »الفّن  من  عّياد  أخذه  ما  جوهر 
عن الفّن الّرسمي، وُيذكر أّنه كان رافًضا للمسار 
بني  عّياد  راغب  »انفرد  لقد  الفّن؛  يف  األكاديمي 
املرصّية  الّروح  بتصوير  األوائل  الّستة  الّرّواد 
كان  رّبام  الّشعبي.  جانبها  يف  تبدو  كام  الّصميمة، 
إىل  قاده  الذي  هو  املجتمع  قاع  إىل  الّتوّجه  هذا 
أحياًنا،  بالّسخرية  املّتسم  الّتعبريي  األسلوب 
البعيد عن الّسفسطة والّتعايل والّنزوع األكاديمي 

بربوده وسكونه ومجوده العاطفي«)10(.

الّشعبّية  احلياة  ينابيع  يف  عّياد  غاص  فعاًل 
العربّية  ّية  الفنِّ بأسلوب تعبريي، واستعاد املصادر 
ليصّور  توثيقّي  أسلوب  يف  القديمة  واإلسالمّية 
اجلدارّيات  من  واستفاد  الّتارخيي،  بعمقها  حملّيته 
الفرعونّية ومن الّتصاوير املرسومة عىل اخلزفّيات 
 1937 سنة  يف  الفيّن  أسلوبه  ظهر  اإلسالمّية. 
سودانّية،  رقصة  عن  تعرّب  وهي  »الّدلوكة«  بعمله 
فخّط بذلك طريق »الّتعبريّية املرصّية« دون الوقوع 
فقد ساعدته جتربته  األملانّية؛  الّتعبريّية  أسلوب  يف 
بالباعة  واّتصاله  القاهرية  الشوارع  يف  احلياتية 
كان  حيث  مجالّية؛  خربة  اكتساب  من  والفالحني 
يقوم بالّتخطيطات يف املواقع التي يزورها ثّم يقوم 
فّنه  سامت  ومن  مرسمه.  يف  الّتكوينات  بوضع 
عليها  تكون  التي  للوضعّيات  الّساخرة  معاجلته 
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عابة،  شخصّياته؛ فهو يضفي عىل العمل طابع الدُّ
خروجه  مع  يتوافق  مّما  كاريكاتوري  رّسام  وكأّنه 
عىل أهّبة تصوير الّشخصّيات الّرسمّية أو الشعبّية 
هذه  من  فالّتحّرر  األكاديمّية؛  الّشكلّية  بالّصيغة 
مّيز  الذي  الّتكّلف  عن  االبتعاد  من  مّكنه  الّصيغة 
يصّور  كان  الذي  أيًضا،  االسترشاقي  الّتصوير 
الفاّلحة املرصّية وكأهّنا سليلة عائلة أرستقراطّية! 
»كان  أبو غازي:  الّدين  بدر  يرى  الشأن  ويف هذا 
راغب عّياد من أكثر أبناء املدرسة األوىل خروًجا 
عن  يبحث  فأخذ  الّتقليدّية؛  ّية  الفنِّ التعاليم  عىل 
الفطرة يف أفراح الّشعب وأسواقه وخرج بأسلوب 
شخيص حيمل شيًئا من أثر تلك الّتصاوير الرشقّية 
براعة  فيه  ولكن  الكنائس،  جدران  تعلو  التي 
وفيه  الّصحيحة،  الّتصويرّية  القيم  وإبراز  الّلون 
املرصّية  الّنقوش  تسود  التي  اخلطوط  من  ظالل 
تصوير  يف  لسنوات  اختّص  وقد  القديمة«)11(. 
منطقة  من  أكثر  يف  القبطّية  للكنائس  األيقونات 
اإلسكندرّية...(؛  الّزمالك،  )سوهاج،  بمرص: 
تبّث  بعد روحاني وشفافّية  فعرّبت رسوماته عن 
بقيمة  وإليامنه  شخوصه.  سامت  يف  احلياة  طهارة 
الرّتاث الّشعبي ألقى سنة 1954 حمارضة بعنوان 
»الفّن الّشعبي« بمتحف الفّن احلديث بالقاهرة. 

 -  1897( سعيد  حممود  الفّنان  وانحدر 
نشأته  وساعدت  املالكة،  العائلة  من   )1964
يف  تلّقى  إذ  التصوير؛  عامل  عىل  انفتاحه  املرتفة 
درس  إيطالّية،  فّنانة  يد  عىل  دروسا  مبّكرة  سن 
 ،1947 حتى  املجال  هبذا  واشتغل  احلقوق 
ويعين ذلك أّنه مل يتلقَّ تكويًنا أكاديمّيًا يف الفنون 
ومتابعة  املراسم  بزيارة  واكتفى  مسريته  أّول  يف 
وتلّقيه  أوروّبا  يف  باملتاحف  جتواله  لكّن  الفنون، 

باريس وتتلمذه  أكاديمّية جوليان يف  لدروس يف 
 Antoine Bourdelle بورديل  أنطوان  يد  عىل 
الغريب؛  الفّن  أساليب  من  االستفادة  من  مّكنه 
اإلسكندرّية  يف  تعّلمه  ما  وبني  بينها  فجمع 
زانيريي  أرتورو  اإليطايل  الفّنان  عن  أخذ  حني 
الّطبيعّية،  املناظر  رسم  منهج   Arturo Zanieri
املرصّيني  الفّنانني  بني  من  سعيد  يعترب  ولذلك 

اإليطالّية. املدرسة  بأفضال  تأّثروا  الذين 

فكان  الّشعبي؛  باإلرث  سعيد  حممود  تشّبع 
قريًبا من األوساط الشعبّية رغم جذوره الباذخة، 
واستطاع أن يتوّغل يف تصوير املرأة الشعبّية مثل 
حمّمد ناجي دون أن يقع يف ما وقع فيه من تقليد 
كثب  عن  اّطالعه  ورغم  االنطباعي،  لألسلوب 
عىل جمريات الفّن األورويّب فإّنه مل يّتبع األساليب 
اخلاّص  أسلوبه  عىل  حمافًظا  وبقي  اجلديدة 
عن  »بعيًدا  املرصّية؛  الّروح  استلهام  عىل  القائم 
حرّية  يف  يسري  سعيد  حممود  كان  املدرسة  بيئة 
»الّنزعة  يف  وجد  وقد  الّنهضة،  ساحة  يف  منّقًبا 
عن  فنفذ  »األكاديميزم«؛  فّن  من  ا  مفّرً الّتأثريّية« 
أجماد  بني  باحًثا  تركها  أن  يلبث  مل  ولكّنه  طريقها 
تصاويره  وألوان  فّنه  صياغة  عن  القديمة  مرص 
فّن  يف  املرصّية  شخصّيته  حيّقق  أن  استطاع  حّتى 

الّتصوير«)12(.

القيمة  عىل  عريب  باحث  من  أكثر  جُيمع 
ضمن  سعيد  حممود  الفّنان  تبّوأها  التي  اخلاّصة 
الّسنوات  عرفت  وقد  األّول،  اجليل  من  أقرانه 
وهذا  عطائه،  قّمة   1937 إىل   1927 من  العرش 
ما يذهب إليه عفيف هبنيس: »صّور حممود سعيد 
املنظور  قواعد  عن  والّتقاليد..وابتعد  احلياة 
الّتصوير  يف  معامرّيًا  بناء  يقيم  لكي  والّنسب 
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واعية،  أدبّية  رؤية  حتبكها  شاملة  رؤية  من  ينبثق 
بل هو حتّداه  والواقع،  الّشبه  يعتمد عىل  أن  دون 
الفّنان  فنّيًا من صنع  بجرأة، لكي حيّل حمّله واقًعا 
هذا  يف   .) ورؤيته«)  عبقرّيته  نتاج  ومن  وحده 
الّرأي نوع من املغاالة يف الّظاهر ولكن قد يفهم 
وقع  الذي  املأزق  ختّطي  عىل  سعيد  قدرة  منه 
األسلوب  عىل  للواقع  حماكاة  من  جمايلوه  فيه 
نحّدد  أن  نستطيع  ال  لكّننا  الكالسيكي،  الغريب 
عن  يبتعد  الفّنان  جعلت  التي  ّية  الفنِّ املنابع 
ذلك  كان  هل  الّلوحة،  بناء  وقوانني  املنظور 
هناك  أّن  أم  هبنيس،  قال  كام  »العبقرّية«  مرده 
أوروّبا،  يف  الّثائر  الغريب  للفّن  جانبّية  تأثريات 
الكالسيكّية،  القواعد  عن  بدوره  حاد  الذي 
الّثائرة  بالّلحظة  ومروًرا  االنطباعّية  من  ابتداء 
أّن سعيد حفر  الّتكعيبّية. الشّك  يد  الفّن عىل  يف 
ألغلب  تقليدي  مسار  وسط  اخلاّص«  »جمراه 
الّشعبّية  للحياة  بترّشبه  األّول  اجليل  فّناني 
ماهو  تصوير  يف  فنجح  بيئته؛  لروح  واقتناصه 
إليه سعيد  »ما كان يسعى  نايف:  بتعبري  »أصيل« 
يصّور  ملّون  مرصي،  »أصيل«،  تصوير  هو 
التي  وأشكاهلم  هبيئاهتم  الّشعبّية  الّطبقات  حياة 
مجايل  هّم  وذلك  القديم.  املرصي  بالّنحت  تذّكر 
ألصالة  رومنطيقي  بتصّور  مصحوب  فحسب 
التي  الّشعبّية  الّتقاليد  يف  مستمّرة  مازالت  لعّلها 
خياهلا البعض ثابتة ال تتغرّي، وكأّن املايض القديم 
عىل  يقوى  ال  عاجًزا  أمامه  الّتطّور  يقف  أبديٌّ 
مل  سعيًدا  أّن  لالنتباه  والاّلفت  تقويضه«)13(. 
موضوعاته  منه  ليغرف  املرصي  املايض  إىل  يعد 
رغم  الفرعوني،  املايض  وخاصة  أسلوبه،  أو 
ولكّنه  الفرعوني،  الفّن  من  اجلبهّية  بمبدأ  أخذه 
عن  ويكشف  طبيعته  يتقىّص  احلارض  يف  انغمس 

»حّقق  الّربيعي:  ذلك  إىل  ذهب  مثلام  حركته 

الفنِّّية  ثقافته  ومفردات  خصوصية  سعيد  حممود 

وادي  حضارة  فّن  عىل  االتكاء  دون  لوحاته  يف 

وصياغاته«)14(. النيل 

يف  الفيّن  توّرطه  بني  سعيد  مجع  لقد 

املوضوعات  فاستلهم  الّشعب  حياة  استخالص 

للفكرة  العميق  فهمه  وبني  بيئته  حركّية  من 

األساسّية يف الفّن الغريب وهي حتّرره من ضوابط 

اجّتاه  يف  يتوّرط  أن  دون  األكاديمي  األسلوب 

حمّدد.

املرصي  للجيل  األساسّية  املظاهر  ج- 
األّول:

لقد توّزع هذا اجليل عىل قطبني جغراثقافيني، 

ومها القاهرة واإلسكندرّية، وانتسبت غالبّيته إىل 

األكاديمّية املرصّية التي دّرس هبا فّنانون أجانب؛ 

املرصّية.  ّية  الفنِّ املامرسة  بتأثرياهتم  فوسموا 

عىل  االنفتاح  من  األوائل  الفّنانني  أغلب  ومتّكن 

إيطاليا  فرنسا،  وهي  غربّية  ّية  فنِّ أقطاب  ثالثة 

فاستطاعوا  الفنِّّية؛  البعثات  بفضل  وإنجلرتا، 

قرب،  عن  املسندّية  الّلوحة  فّن  عىل  الّتعّرف 

التي  اجلديدة  املفاهيم  تبيّن  يستطيعوا  مل  ولكّنهم 

بل  الغريب،  الفّن  العرشينّيات يف  كانت سائدة يف 

القرن  إىل  تعود  التي  الغربّية  باملدارس  تعّلقوا 

مسايرة  املرصي  الفّنان  يستطع  ومل  عرش.  الّتاسع 

اكتفى  بل  الغريب  الفّن  يف  الّتجديدّية  الّثورات 

الّتصوير  موضوعات  يف  الغريب  الّتقليد  بمتابعة 

الّطبيعّية،  واملناظر  البورترهيات  مثل  الّتقليدّية؛ 

مغزى  أدركوا  الذين  الفّنانني  بعض  باستثناء 

الفّنانني  أهّم  وفد  وقد  الغريب.  الفّن  يف  الّتحّرر 
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Rigoult 1 ( يعين اجلربيت املصّور رجيو 

 2 ( ورد الّشاهد يف كتاب: رشدي إسكندر، كامل املالخ، 

املرصّية  اهليئة  الفن-  من  سنة   80 الشاروني:  صبحي 

للكتاب- -1991 ص. 9. 

حسني  حمّمد  لسان  عىل  اجلابخنجي  صدقي  يذكر   )  3  

الفنِّّية-  خليل  حممود  حمّمد  مقتنيات  كتابه:  يف  هيكل، 

املركز القومي للفنون التشكيلية- 1995:

إىل  ّية  الفنِّ بمقتنياته  الّترّبع  »وافق حمّمد حممود خليل عىل 

الباشوّية،  رتبة  عىل  احلصول  نظري  حياته،  بعد  احلكومة 

لدى  باشا  ماهر  عيل  الّرئيس  مع  بسعينا  أقنعته  أن  بعد 

متهيًدا  الّشيوخ  جملس  رئاسة  بتويّل  ووعدناه  الرّساي 

للّرتبة«. ص.7.

 4 ( املرجع نفسه.

اهلوامش واإلحاالت

الشاروني:  املالخ،صبحي  إسكندر،كامل  رشدي   )  5  

املنظمة  مرص-  يف  واملعارص  احلديث  التشكييل  الفّن 

العربّية للرتبية والثقافة والعلوم- الطبعة األوىل 1998.

 6 ( إيميه آزار: الّتصوير احلديث يف مرص- ترمجة: إدوار 

اخلّراط ونعيم عطّية- املجلس األعىل للثقافة- -2005 

ص.24.

د.  ترمجة:  عربّية-  حداثة  عن  بحًثا  نايف:  سيلفيا   )7  

مطبوعات  سهيل-  طالل  د.  ومراجعة:  قبييس،  حسني 

أجيال للفنون الّتشكيلّية- السنة -2008 ص.53.

التشكيلية-  للفنون  القومي  املركز  دليل  يف  ورد   )8   

وزارة الثقافة- مرص- -1992 ص.60.

9( إيمي آزار:املرجع نفسه- ص.26.

 10( املرجع نفسه- ص.23.

األوائل األصيلني يف أعامهلم من تكوين أكاديمي 

الفيّن،  األكاديمي  بالّدرس  أخذهم  قبل  حقوقي 

من  كّل  تعامل  طريقة  عىل  املعطى  هذا  أّثر  ورّبام 

ما  وهذا  الفّن،  مع  ناجي  وحمّمد  سعيد  حممود 

ينابيع  إىل  دائاًم  حيتاج  فالفّن  ممّيزة؛  جتربتهام  جعل 

الفّنانني  فإّن  لذا  جديًدا،  طريًقا  تلهمه  أخرى 

دائرة  يف  وتكوينهم  حياهتم  قرصوا  الذين 

اجلديد،  تقديم  يف  ينجحوا  مل  ّية«  الفنِّ »األكاديمّية 

معرفّية  حقول  عىل  منفتًحا  الفّنان  كان  وكّلام 

الفنِّّية. أفق جتربته  اّتسع  أخرى 

الّلوحة  لـتأصيل  اجلنينّية  املعامل  هذه  ورغم 

فقد أّثر املسترشقون أّيام تأثري يف الّلوحة املرصّية؛ 

وتبنّي  الفيّن،  للّتصوير  العام  املناخ  حيث حّددوا 

املحّكم  نظر  لفت  يستطيع  ال  املرصي  الفّنان  أّن 

»الوصفة«  عىل  حمافظته  صورة  يف  إاّل  الغريب 

الغربّية. ّية  الفنِّ
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 11 ( إدوار اخلّراط: يف نور آخر، دراسات وإيامءات يف 

الفّن التشكييل- مكتبة األرسة 2006 - ص.26.

12( د. نعيم عطّية: العني العاشقة- اهليئة املرصّية العامة 

للكتاب- -1986 ص.18.

 13 ( دليل املركز القومي- مرجع سابق-ص.65.

واملعارصة  األصالة  مفهوم  غازي:  أبو  الّدين  بدر   )14

يف الفنون الّتشكيلّية- جمّلة املعرفة، دمشق- العدد-161 

السنة -1975 ص.22.

 15 املرجع نفسه- ص.23.

يف  احلديث  الفّن  احلديث  الفّن  هبنيس:  عفيف   )16

نرش  تاريخ  دون  تونس-  اجلنوب،  دار  العربّية-  البالد 

-ص.51.

17( سيلفيا نايف: مرجع سابق- ص.64.

18 ( شوكت الّربيعي: الفّن الّتشكييل املعارص يف الوطن 

للكتاب  العامة  املرصّية  اهليئة   1885-1985- العريب، 

-1988- ص.22.
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خليل قويـعة/ جامعي وفنان تشكيلي، تونس

شواهد وعالمات مضيئة من «الفن المصري المعاصر» مّرت بتونس:

أن �تجّذر رهانات اإلبداع في المعرفة الجمالّية الّتاريخّية 

وأن تستعيد قيم الحياة

املشهد  يف  بارزة  مكانة  التشكيلّية  للفنون  إّن 

عن  نعرفه  ما  تضاهي  بذلك  وهي  املرصي،  الثقايف 

الّدرامي  اإلنتاج  مستوى  عىل  الشقيق  البلد  هذا 

أنجبت مرص  والّسينامئي واملوسيقي واألديب... وقد 

واحلفر  والّنحت  الّتصوير  جمال  يف  الّرواد  عديد 

الفين )الغرافيك( والتصميم مّمن أثروا احلركة الفنّية 

حمّمد  طاهر  الّدين  صالح  قبيل  من  العريب  العامل  يف 

ورمسيس يونان وآدم حنني وجاذبّية رّسي التي سبق 

املناسبات...  بعض  يف  بتونس  أعامهلا  عرضت  وأن 

النقدّية  اخلطابات  عديد  بلورة  يف  مرص  أسهمت  كام 

خمتلف  من  الّنقاد  من  فريق  خالل  من  املعارصة 

اجلاميل  واملفّكر  واألكاديمي  الفنان  مثل  األجيال، 

بالنقاد  مجعته  الذي  الّرزاز  مصطفى  د.  الالمع 

حتديث  سياق  يف  الّدولّية  الّندوات  عديد  الّتونسيني 

اإلبداع  جتارب  إيقاع  يواكب  بام  الّنقدي  اخلطاب 

املشهد  يف  بارزة  مكانة  التشكيلّية  للفنون  إّن 

عن  نعرفه  ما  تضاهي  بذلك  وهي  املرصي،  الثقايف 

الّدرامي  اإلنتاج  مستوى  عىل  الشقيق  البلد  هذا 

أنجبت مرص  والّسينامئي واملوسيقي واألديب... وقد 

واحلفر  والّنحت  الّتصوير  جمال  يف  الّرواد  عديد 

الفين )الغرافيك( والتصميم مّمن أثروا احلركة الفنّية 

حمّمد  طاهر  الّدين  صالح  قبيل  من  العريب  العامل  يف 

ورمسيس يونان وآدم حنني وجاذبّية رّسي التي سبق 

املناسبات...  بعض  يف  بتونس  أعامهلا  عرضت  وأن 

النقدّية  اخلطابات  عديد  بلورة  يف  مرص  أسهمت  كام 

خمتلف  من  الّنقاد  من  فريق  خالل  من  املعارصة 

اجلاميل  واملفّكر  واألكاديمي  الفنان  مثل  األجيال، 

بالنقاد  مجعته  الذي  الّرزاز  مصطفى  د.  الالمع 

حتديث  سياق  يف  الّدولّية  الّندوات  عديد  الّتونسيني 

اإلبداع  جتارب  إيقاع  يواكب  بام  الّنقدي  اخلطاب 

لوحة جلاذبية رسي
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الّتشكيل،  يف  رؤى  واإلبداع،  )الّنقد  وتطّورها 

مثل  أو  معاّل(  طالل  أ.  إعداد   ،2006 الشارقة 

عز الّدين نجيب الذي شارك سنة 2019 يف ندوة 

د.  أ.  )إعداد  العلوم  بمدينة  التونيس  الفّن  تاريخ 

سامي بن عامر( ود. خالد البغدادي الذي شارك 

يف السنوات األخرية يف ملتقيات املهرجان الّدويل 

أيضا  باملحرس، تونس، ونذكر  التشكيلّية  للفنون 

رضا،  حمّمد  صالح  د.  والّناقد  الفّنان  إسهامات 

الذي كانت له مشاركات المعة يف امللتقى العريب 

العربّية،  التشكيلّية  الفنون  يف  املعارصة  لألنامط 

احلاممات،  بمدينة  الثقايف  باملركز  التأم  الذي 

بني  بالتعاون  انتظم  الذي   ،1972 سنة  تونس، 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 

التشكيلّية  للفنون  العام  واالحتاد  »اليونسكو« 

النقدّية  املفاهيم  من  العديد  أضاء  حيث  العرب، 

الفين  الرتاث  يف  التجريدّية  بالظاهرة  املتصلة 

لوحة ملصطفى الرزاز
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اجلمهورّية  أهدته  عاّم  فضال  هذا  العريب... 

كان  التشكيلّية،  للفنون  دولّية  منابر  من  املرصّية 

أشقائهم  من  وغريهم  التونسّيني  للمبدعني  فيها 

القاهرة  بيانايل  ذلك  ومن  بارز،  حضور  العرب 

بني  لقاء  يمثل  الذي  التشكيلّية  للفنون  الّدويل 

لدول  اإلسكندرّية  وبينايل  والغرب،  الرشق 

البحر األبيض املتوّسط واملهرجان الّدويل للفنون 

التشكيلّية باألقرص يف السنوات األخرية...  

الفن  القيم اإلبداعّية يف  كيف نرصد مواطن 

خالل  من  واملعارص  احلديث  املرصي  التشكييل 

يف  بتونس  املرصّية  الفنّية  واملشاركات  املعارض 

املرصي  الفّنان  تفاعل  كيف  خمتلفة؟  مناسبات 

العالمة  حتديث  ومرجعّيات  الرتاث  مقوالت  مع 

متّكن  مدى  أّي  وإىل  التقنيات  ورهان  التشكيلّية 

اإلبداعي  الّطرح  يف  ثقافّية  خصوصّية  نحت  من 

وتشكيل حساسّية عاّمة ممّيزة؟

الرزاز - مرص
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التشكييل  للفّن  معارض  عّدة  انتظمت سابقا 

املرصّية،  الثقافّية  األيام  إطار  يف  بتونس،  املرصي 

من  البلدين.  كال  يف  الثقافة  وزاريت  بني  بالّتنسيق 

املعارص«  املرصي  التشكييل  الفن  »معرض  بينها 

والوثائقّية،  الفنّية  للعروض  األخبار  بقاعة 

العنوان  بنفس  تنظيمه  أعيد  وقد   1993 أفريل 

كام  بالبلفيدير.  الفنون  بدار   1999 مارس  يف 

بعض  يف  املرصّيني  للفّنانني  مشاركات  عّدة  ملعت 

ببعض  الّدولّية  واملعارض  والورشات  امللتقيات 

املؤّسسات  بعض  برامج  إطار  يف  التونسّية  املدن 

املعارص  الفن  معارض  مثل  الثقافّية  واجلمعيات 

بمتحف مدينة تونس، قرص خري الّدين، أو بمدينة 

للفنون  السنوي  الّدويل  مهرجاهنا  ضمن  املحرس 
التشكيلّية... حيث كانت الفرص سانحة للّتعّرف 
الّرائدة  اإلبداعّية  الّتجارب  بعض  عىل  قرب  عن 
من مرص الشقيقة. ومن ذلك هذه التي نسعى إىل 

إضاءة حضورها الوّهاج يف هذه الورقة. 

الّتصوير  )أستاذة  رّسي  جاذبّية  استفادت 
وكذلك  حلوان  بجامعة  الفنّية  الرتبية  بكلية 
احلياة  واقع  من  سابقا(  األمريكّية،  باجلامعة 
إىل  اليومي  الوجدان  وحّولت  الّراهنة  املرصّية 
وبني  احلميمة  الّذاكرة  بني  مجعت  إبداعّية  دوافع 
وتلقائّية  وخاماهتا  الّتصويرّية  اللغة  خصوصّية 
الّلمسات التي تستدرج مستطاع الفّن يف تصويرّية 



112112

السنة الثقافية التونسية المصرية

بالقاهرة،  القديمة  املدينة  واجهة  مثل  األمكنة، 

بالّطبيعة  عالقته  يف  اإلنساني  االجتامع  وحرارة 

واحلياة واحلرّية. 

الفنون  )كلّية  بدوي  شفيق  مجيل  عرف  بينام 

بمقارباته  الّتصوير(  قسم  بالقاهرة،  اجلميلة 

قّدم  الذي  وهو  البرصّية.  للمدركات  السوريالّية 

حماوال  املجّنح،  الفرس  ملوضوع  ملفتة  صياغات 

باجتاه  للموضوع  املعتاد  امللمح  عن  االنزياح 

أبعاد  عىل  حتيل  متخّيلة  هالة  الكائن  هذا  إكساب 

الثقافّية  الّذاكرة  يف  واخليل  الفرس  ملكانة  خمتلفة 

املرصّية... وليس بعيدا عن هذا املناخ الّسوريايل، 

تصوير  )بكالوريوس  رأفت  رؤوف  الفّنان  قّدم 

تصّور  أعامال   )1973 دافنيش  ليوناردو  معهد 

مدى انجذاب شخوصه املبتكرة إىل عوامل ساموّية 

تضمر رغبتها يف الّتحليق. كام أفرد لرمزّية الطائر 

جاذبية رّسي
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اخلالص  إىل  االنسان  شوق  ختتزل  نبيلة  أبعادا 

يستفز  ملغز  كون  داخل  الوجود،  رحابة  ومعانقة 

الّتأويل... 

يف  )دكتوراه  السالم  عبد  رضا  استفاد  كام 

من  األهرام(  بجريدة  ورّسام  الّتصوير  مجالّيات 

الّتصويرّية،  أعامله  يف  القديم  املرصي  الفّن  تراث 

الفرعونّية،  الشخوص  من  مفردات  أدرج  حيث 

املواقع  جدران  عىل  واملنقوشة  املرسومة  وتلك 

ُبناة األهرامات، داخل فضاءاته  األثرّية وشواهد 

الّتحريضّية  الّرسوم  بني  تراوح  التي  التشكيلّية 

والتخطيطات األولّية وبني التشكيالت اهلندسّية، 

الاّل  وبني  اجلاهز  بني  جتمع  إبداعّية  رؤية  ضمن 

تنّوع  رغم  متوازنة  تبدو  فضاءات  يف  مكتمل 

والثقافّية.  الّزمنّية  مرجعياهتا 

أعامل  ملعت  املائي  الّرسم  اختصاص  ويف 

)مدرسة  أسيوط  فنان  اهلل،  رزق  عديل  الفنان 

سرتازبورغ  ومعهد  بالقاهرة  اجلميلة  الفنون 

شفافّية  بني  الّربط  يف  برع  الذي  بفرنسا(  للفنون 

واختزال  الوجدان  صفاء  وبني  الّدافئة  األلوان 

وقد  فريدة.  ضوئّية  جواهر  يف  اإلنسانية  الّذات 

املوضوع  يف  األضواء  نقاء  بني  مائّياته  يف  مجع 

الطبيعي مثل الورد وأوراق الشجر ويف املوضوع 

ويف  بمرص  العربّية  املدينة  من  املستوحى  املعامري 

التي  تلك  خاّصة،  النسائّية  اإلنسانّية  شخوصه 
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تتوّهج نقاًء وشاعرّية وأنوثة. وكّنا قد عرفناه من 
خالل كتابات الّناقد املرصي صبحي الّشاروني يف 
رئيس  من  خاص  بحرص  املرصّية،  »إبداع«  جمّلة 
القّط،  القادر  عبد  د.  الّراحل  األديب  الّناقد  حترهيا 
واضحا  الرّتكيز  كان  حيث  الثامنينات،  سنوات 
اهلل،  رزق  ألعامل  الشفيفة  الضوئّية  املاهّيات  عىل 
الوجود  رؤية  يف  الّنور  داللة  تستعيد  التي  تلك 

ودواخل الذات اإلنسانّية التّواقة إىل الضوء. 

كلّية  )باكالوريوس  أمحد  فتحي  الفّنان  وأما 
الفنون اجلميلة بالقاهرة سنة 1964، ثم دكتوراه 
اجلامعة  نفس  من   ،1988 سنة  الفّن  فلسفة  يف 
املرصّية(،  أملنيا  بجامعة  الغرافيك  قسم  ورئيس 
عىل  املستخرجة  الفنّية  حمفوراته  يف  ربط  فقد 
األهرام  عامرة  بني  واألسود،  باألبيض  الورق 
وبني تضاريس األرض، مثل اجلبال واملرتفعات، 
بعض  خالل  من  اإلنسان  حضور  إدماج  حماوال 
الّصعود.  إىل  الّتوق  ذلك  عن  املعرّبة  العالمات 
رفعة  عىل  شاهدة  رصوحا  األهرامات  باتت  لقد 
اجلبال،  مثل  راسخة  ولكّنها  وتطّلعاته  اإلنسان 
تشكيالت  وكأهنا  الّطبيعة  مشهدّية  يف  منخرطة 

جيولوجّية قديمة، داخل أعامل الفّنان. 

شهدنا  قد  واحلرويف  اخلّطي  الّرسم  جمال  يف 
مشاركات مهّمة لكل من الفّنانني حمّمد طه حسني 
الزيتي برزت  الّتصوير  وحسني اجلبايل. ويف جمال 
الّرمحان  وعبد  حسني  حممد  عطّية  من  كّل  أعامل 
الاّلمعة  املشاركة  عن  نغفل  أن  دون  النشار، 
يف  )دكتوراه  املناسبات  عديد  يف  الّرزاز  ملصطفى 
الرّتبية  كلية  عميد  نيويورك،  جامعة  من  الفلسفة 
وأستاذ  بالقاهرة  واملوسيقى  للفنون  الّنوعّية 
للثقافة(.  األعىل  املجلس  عضو  حلوان،  بجامعة 

لوحة جلاذبية رسي

جرزس لطفي
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الّلوحة  تتوّسط  نافذة  شكل  يف  فيأيت  البياض 

وتتنّفس منها الكيمياء الّلونّية املستعملة، حّتى إذا 

ما أدركنا لوحة أخرى من مشاركات هذا الفّنان، 

ابتالع  إىل  البياض  يسعى  مدى  أّي  إىل  حظنا  ال 

الاّلمتوقع  يؤّكد طابع  ما  أهّم  األلوان. ولعّل من 

الفارسّية  العيون  تلك  هي  الشخوص،  هيئة  يف 

والرشقّية عاّمة املستطيلة التي ختبئ شيئا يسريا من 

يتوّهج من  بمثابة تشّققات  املجهول والّلغز وهي 

وهي  الّرؤية  بواطن  وتلمع  الّروح  خمزون  خالهلا 

ترصد آفاقا من جمهول اإلنسان عندما يرتّج ما بني 

مصطفى  جتربة  تأيت  آخر،  أسلويّب  سياق  ويف 
تشكيلّية  لتجربة  متينة  جّد  بمالمح  لتبرش  الّرزاز 
عربّية معارصة تستلهم من ذاكرة الرتاث الرّسدي 

عنارص لوحة مستقبلّية ذات مرجعّيات عاملّية.

أعامل  يف  البارزة  الّسمة  هو  الاّلمتوقع  إّن 
مصطفى الّرزاز. ويبدو ذلك عىل مستوى األلوان 
املرتاكبة واملتضاربة املستعملة ما بني احلار والبارد 
الاّلمتوقع  هذا  أّن  يبدو  كام  وأزرق(...  )أمحر 
والّتمثيلّية  الّتشخيصّية  العنارص  مستوى  عىل 
أّما  ومزهرّيات(.  عجائبّية  وطيور  )شخوص 
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وضوح وغموض، ضوءا وعتمة...

وردت  فقد  الّنحت  فّن  مستوى  عىل  أّما 
مشاركات متنّوعة حيث نالحظ مشاركات طارق 
وحليم  اخلشبي  الّنحت  مستوى  عىل  الّزيادي 

وصبحي  الربونزي  الّنحت  جمال  يف  يعقوب 
جمال  ويف  خمتلفة...  معادن  خالل  من  جرجس 
اخلامات املختلفة يف فّن الّرسم شارك فرغيل عبد 

فيام  حلوان(،  بجامعة  الرتبية  كلية  )عميد  احلفيظ 

من  فنون  )ماجستري  العليم  عبد  مريم  شاركت 
جامعة  من  ودكتوراه  كاليفورنيا  جنوب  جامعة 

الّزنك،  ماّدة  عىل  الطباعّية  بمحفوراهتا  حلوان( 
دون أن نغفل عن مشاركات منري كنعان )ماجستري 

عبد  ورضا  السوربون(  جامعة  من  ودكتوراه 
بالقاهرة،  اجلميلة  الفنون  بكلية  )أستاذ  الّسالم 
عضو املجلس األعىل للثقافة(، عىل مستوى تقنية 

الكواّلج أو الّتلصيق والّدهن األكريليكي.

شكل  يف  الّسالم  عبد  رضا  أعامل  وتأيت 
الّتلصيق  بتقنية  حّية  وانفعاالت  هوجاء  خطوط 
ما  نحو  عىل  مستعملة،  ورقّية  ملواد  املستعجل 
رضا  عانقت  ولئن  كنعان.  منري  مشاركة  يف  ظهر 
تؤّكد  أهنا  إاّل  اخلام،  الفّن  أساليب  الّسالم  عبد 
خيلو  ال  متوازن  ضوئّي  توزيع  لتقديم  خفّيا  ميال 
أّما اإلبقاء  من اخلربة البرصّية والّذكاء اإلنشائي. 
رسومات  بني  ما  احليّس  الّتضارب  ذلك  عىل 
احلاّدة  اخلطوط  وبني  وشاعرّيتها  النسائي  اجلسد 
األكريليك،  بامدة  واخلشنة  املفاجئة  والّلمسات 

فتحي امٔحد

من حروفيات حممد طه حسني
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احلضارة  ألزمة  الفّنان  متثل  مدى  عن  فيفصح 

املعارصة وتناقضاهتا وما أّدى إىل تضارب الّرؤى 

واملفاهيم يف تقييم مجالّية األشياء.

مع  تتساوق  أن  يمكن  املقاربة  هذه  ومثل 

الّنحت.  فّن  مسوى  عىل  الّزيادي  طارق  أعامل 

املنحوتات  من  جمموعة  الفّنان  هذا  قّدم  فلقد 

شكل  يف  نحاسّية  بعنارص  املشفوعة  اخلشبّية 

تلتقي  الّتجربة  هذه  مثل  ويف  خفيفة.  توشيحات 

بساطة التشكيل مع خشونة املاّدة اخلشبّية.

وهناك اقتصار يف هذه األعامل عىل األشكال 

ثّمة  وبالّتوازي،  امُللوَلبة.  والّدوائر  العمودّية 

متّسك بجاملّية احلّس اخلام للامّدة اخلشبّية وحماولة 

توحي  ما  بكل  وثرائها  اخلامة  ممكنات  الستنطاق 
تتضح  وهكذا،  وصالبة.  وثقل  خشونة  من  به 
إىل  الفين  بالعمل  الّرجوع  يف  رغبة  الفّنان  لدى 
ترصيف  يف  واالقتصاد  للامّدة  الّطبيعي  الّنقاء 

الّنحتّية...  املؤّثرات 

ومثل هذا االقتصاد، تطالعنا به كذلك، أعامل 
طريقة  يف  اقتصد  الذي  يعقوب  حليم  الّنحات 
اخلام  الطابع  عن  يتخىّل  ال  حتى  الفين  التشكيل 
ملاّدة الربونز. ولعّل االستلهام من أوضاع الطيور 
وحركاهتا وإيامءاهتا، يف هذه الّتجربة كام يف غريها 
عىل  الّنحات  أجرب  قد  الّراهن،  املرصي  الفن  من 
العكس من زميله طارق الّزيادي، عىل الّدفع بامّدة 

الربونز إىل نوع من املرونة والّطواعّية احلركّية. 

مصطفى الرزاز، منحوتة

حليم يعقوب، برونز
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إىل  النشار  الّرمحان  عبد  أعامل  من  املرور  إّن 

أعامل رضا عبد الّسالم يؤّكد لنا أّن املامرسة الفنّية 

اإلبداعي  الّنضج  من  بمستوى  حظيت  قد  بمرص 

املعارصة  الّرؤية  حتّوالت  تواكب  جعلها  ما 

ثقايّف  نموذج  عن  ذلك  وينّم  العامل.  يف  والّراهنة 

من  مرور  إّنه  العربّية.  الساحة  داخل  ورائد  حّي 

مهارة  خيتزل  الفنّية،  للوحة  وتوازن  متني  نظام 

الذهنّية  وحبكتها  الرشقي  البرصي  الذكاء 

احلياة  يعانق حركّية  متوّتر  نظام آخر  إىل  والتقنّية، 

التي  الفّجة  وتناقضاهتا  طوارئها  بكّل  اليومّية، 

العامل وتعقيدات  املعارص يف  تعكس قلق اإلنسان 

الّذات يف عرص احلضارة اإلستهالكّية.

واخلامات  الّتقنيات  هذه  ثراء  ساعد  لقد 

الفّنان  عىل جتسيم خصوبة املخّيلة اإلبداعّية لدى 

وما  احلديث  الفّن  لتحّوالت  ومواكبته  املرصي 

للمامرسة  الّراهن  التاريخ  مستوى  عىل  جيري 

من لوحات جاذبّية رّسي
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الّلوحة  النشار  الّرمحان  عبد  قّسم  فقد  التشكيلّية. 

تنظيم  خالل  من  ناتئة  مساحات  إىل  اخلشبّية 

من  جمموعة  ذلك  وتتخّلل  للفضاء.  هنديّس 

االرجتاالت اخلطّية التي يوّظف فيها الفّنان بعض 

تقوم  وهكذا،  العجائبّية.  والّرموز  العالمات 

أساليب  بني  الّصدامّي  االلتقاء  هذا  عىل  الّلوحة 

عن  الّناتج  الّتضارب  مجالّية  إهّنا  متجانسة.  غري 

مع  املشّعة  األلوان  الّرمزي،  مع  اهلنديس  تالقي 

رضب  بني  االلتقاء  هذا  مجالّية  أهّنا  كام  القامتة... 

وتبدو  الّسوريالّية.  من  ورضب  الّتكعيبّية  من 

الّلوحة  وحدة  تأمني  يف  واضحة  الفّنان  مهارة 

وترويض حّدة هذه الّتناقضات. 

مشاركاته جمموعة  وقّدم حمّمد طه حسني يف 

أثار فيها مواطن  املنّظمة،  من االرجتاليات اخلطّية 

العربّية.  احلروف  تكوينات  يف  واإليقاع  احلركة 

وثّمة هاهنا لعب فيّن عىل تنويعات الفراغ وامللء 

الّتكوينّية  مناخاته  إىل  العريب  باحلرف  وعودة 

الّطبيعة، حيث وقع إدماج احلروف  املستفادة من 

الّنبات.  أغصان  وتفّرعات  الّزهور  توريقات  يف 

يبدو ذلك من خالل أعامله بامّدة القامش أو بالقلم 

جهدا  نالحظ  وهكذا  باألكريليك.  أو  الفحمي 

الفين  الرّتاث  مجالّية  من  لإلفادة  واضحا  تقنّيا 

العريب اإلسالمي من داخل رؤية معارصة.

الّنامذج  هذه  مثل  لنا  تكشف  ريب،  وال 

الفّن  لثقافة  املرصي  الفّنان  متثل  مدى  اإلبداعّية 

اإلنسان  هلواجس  وترصيفه  العامل  يف  احلديث 

الطبيعة  قيم  إىل  الّدائم  وتوقه  وانفعاالته  املعارص 

املرصي  الفّنان  انفتاح  لكّن  واحلرّية...  والّسلم 

املعارص  التشكييل  للتعبري  املختلفة  التقنيات  عىل 

موضع  »املحلّية«  سمة  وضع  إىل  به  أّدى  قد 

الفين  الشكل  جتذير  بقدر  إذ  نقدي.  استفهام 

داخل الرتبة املحلّية، يكون توق الفنان إىل العاملّية 

عبد الّرمحان النشار - مقطع
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من خالل حتديث األساليب والتفاعل املستمر مع 
إثرائه  يف  واإلسهام  العامل  يف  احلديث  الفن  ثقافة 
من خالل الرتاكم والّتجريب املستمر. فقد أبدى 
احلداثة  أبواب  طرق  عىل  قدرته  املرصي  الفّنان 
من خالل إعادة استكشاف ذاته املحلّية واستعادة 
كونه  تشّكل  التي  امللهمة  العالمات  منظومة 

الثقايف الضارب يف القدم... 

وال ريب، هناك مشرتك قيمي وإبداعي يربط 
وتونس  مرص  من  بكّل  املعارصة  الفنّية  الّرؤى 
وغريمها من البالد العربّية، وخصوصا يف التعاطي 
احلديثة  التشكيلّية  اللغة  وممكنات  الرتاث  مع 
مقّومات  مباحثة  يف  الفيّن  اإلبداع  ورهانات 
املدينة،  العمران،  )الطبيعة،  األرض  عىل  اهلوّية 
وتأكيده،  الكيان  تأصيل  أجل  من  الّذات  رصاع 

احلياة  نبض  مع  اإلبداعي  تواصل 
القيم(.  من  ذلك  وغري  اليومّية 
املثال  سبيل  عىل  نذكر  أن  يكفي 
إعامل  بني  الّطبيعي  الّتواشج  ذلك 
وبني  مرص  من  العليم  عبد  مريم 
أعامل إبراهيم الضّحاك من تونس، 
فّن  مستوى  عىل  التقنية،  نفس  يف 
اخلشب،  عىل  احلفر  أو  الغرافيك 
الّتصويري  الفضاء  هندسة  بني  أو 
كّل  لدى  الشفيف  الّلون  وكيمياء 
شقرون  مسطاري  الّتونيس  من 
واملرصي عبد الّرمحان الّنشار. وغري 
الّتواشج  هذا  ومثل  كثري...  ذلك 
التلقائي حيّتمه املشرتك يف اهلواجس 
ومدى  العرص  إىل  واالنتامء  الثقافّية 
تداخل الّرؤى واألساليب وحتمّية 

التقنيات احلديثة املعتمدة أيضا. وهو ما من شأنه 

أن يكون شاهدا عىل أرضّية احلوار والّتفاعل بني 

املبدعني يف كال البلدين.

املساعي  تستجيب  أن  يف  قائم  وأملنا 

الضمري  وصّناع  املبدعني  لتطّلعات  الّديبلوماسّية 

الّدوري  الّتقليد  هذا  يعود  أن  أجل  من  الثقايف 

تبادل  خالل  من  الثنائي  الثقايف  الّتبادل  وهذا 

كال  يف  الفن  تاريخ  كتابة  ومناهج  املعارض 

جيال  الّلقاءات  هذه  مثل  تستأنف  وأن  البلدين 

بعد جيل، تلك التي نشطت منذ عقود خلت وقد 

عىل  ذلك،  نأمل  األخرية.  الّسنوات  يف  اختفت 

املواقف  الّلقاءات واجهة ملراكمة  األقل ألّن هذه 

الّزمان  هذا  يف  الّنابضة  اإلبداعّية  والطروحات 
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فرصة  وألهّنا  العوملّية  اخلارطة  حّددته  الذي 

للحوار املثمر واخلاّلق...

سانحة  الفرصة  تبدو  احلوار،  قيم  وحول 

وثيقة،  شكل  يف  املقال،  هذا  آخر  يف  لنورد 

نّص  وهو  البحر  ثروت  األستاذ  به  تفضل  ما 

الفّن  »معرض  دليل  صدر  يف  نرشه  وقع  تقديمّي 

التشكييل املرصي املعارص«، تونس، قاعة األخبار 

قبل  بورقيبة،  احلبيب  الّزعيم  شارع  للمعارض، 

 )1993 )أفريز  الّزمن  من  عقود  الثالثة  زهاء 

وذلك يف سياق »الفّن لدينا وطن واحد«:

نسيج  اليوم  يلتقي  العربّية  تونس  »يف       

يشّكلون  العربّية،  مرص  فّناني  إبداع  من  عريض 

خالل  مرص  يف  التشكيلّية  الفنّية  احلركة  غالبّية 

يكون  وبذلك  مضت.  عاما  ثالثني  عىل  يزيد  ما 

مّرت  كبرية  أحداث  مع  تفاعل  قد  اجلمع  هذا 

إجيابا  بالّتحديد-  مرص  وعىل  العربّية  املنطقة  عىل 

وسلبا. 

إجيابا وسلبا.. وال  أيضا  وصاحبت حتّوالهتا 

الّتحّول والّتأثر قد مّر بصورة أو  أّن هذا  شّك يف 

قلب  يف  لوجوده  تباعا  عريب  بلد  كّل  يف  بأخرى 

األحداث، أو لضغط األحداث عليه. ولكّن ذلك 

تّم يف غياب احلوار الثقايف احلميم بني املبدعني يف 

وأفراحنا  مهومنا  أّن  رغم  وآخر..  عريب  قطر  كّل 

قلت  إذا  أبالغ  وال  واحدة،  تكون  أن  من  تقرتب 

أن الفّن لدينا وطن واحد.. وطن يمتّد من تاريخ 

الوعي يف املنطقة إىل مساحة الوعي املعارصة. 

بريم  إبداع  كان  الّزمن،  من  عقود  ومنذ 
تآلف  من  حالة  يشّكالن  كلثوم  أّم  مع  الّتونيس 
متخّطية  متّر  اخلليج،  إىل  املحيط  من  الوجدان 
أسباب  أحد  احلدود، دون جواز سفر. وهذا هو 
تونس  يف  واألشقاء  املبدعني  بني  اليوم  تواجدنا 
منفتحة  العربّية  املنطقة  كانت  فإذا  اخلرضاء.. 
ينفتح  أن  الطبيعّي  فمن  اليوم،  العامل  ثقافات  عىل 
لضبط  معا  بحاجة  فهم  بينهم..  فيام  مبدعوها 
اإلبداع  يصبح  كي  والّزمان  املكان  يف  الّصورة 
كل  إّن  الّزمان.  هلذا  وصاحلا  املكان  هلذا  مالئام 
العريب تشّكل  العامل  الفنّية واألدبّية يف  اإلبداعات 
املعارص ومن  العريب  الفكر  متناميا من  تّيارا  مجيعا 

الطبيعي أن تلتقي روافده بعضها البعض.

ما  خالل  من  بيننا..  احلوار  يبدأ  هنا  ومن 
استقباله  إىل  بحاجة  نحن  وما  فيه  نحن  وما  لدينا 
العامل اجلديد الذي تتغرّي  الّتواصل معه يف هذا  أو 
بعد  يوما  موازينه  وتتغرّي  يوم  بعد  يوما  مالحمه 
ركيزة  دائام  احلقيقي  واإلبداع  الفّن  ويبقى  آخر.. 
مكانه  يف  اإلنساني  والوجدان  الّضمري  تشّكل 
ودون  وموازينه.  مالحمه  وتصنع  زمانه..  ويف 
تارخينا  من  الوجدان  هذا  يمتّد  مسبقة  إطارات 
اجلذر  من  املاء  يّتصل  مثلام  ومستقبلنا  وحارضنا 
إىل أصغر برعم يف األشجار احلّية. فالفّن يف عاملنا 
للحياة  دعوة  هو  العريب  عاملنا  ويف  للحياة  دعوة 
الكريمة.. دونام اغرتاب عن أنفسنا وعن عاملنا«. 
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منجي الطّيب الوسالتي/ كاتب، تونس

عبقرّية الفّنان الشيخ إمام 

اإللهام والتأثير في قضايا الفن الغنائي

عيسى  إمام  حمّمد  املرصي  الفّنان  ُيعترب 

»الثقافة  يف  فريدة  ظاهرة  إمام  بالشيخ  املعروف 

العربية،  والبلدان  مرص  عرفتها  التي  املضاّدة« 

هكذا وصف الناقد والباحث واملحارض السينامئي 

أمري العمري، الشيخ إمام، فهو حقًا ظاهرة فريدة 

االجتامعي  الثقايف  التاريخ  مل حتدث يف  نوعها  من 

املرصي والعريب من قبل وال من بعد.

طابع  هلا  أغاني  درويش  سيد  قبله  غّنى 

سيايّس، حتى ُعرف بفّنان الشعب، وكان ذلك يف 

بدايات القرن العرشين، لكّن جتربة الشيخ إمام هي 

جتربة جّد خمتلفة، إْذ أّنه كّرس جّل موهبته املوسيقية 

والغنائية بمصاحبة الشاعر أمحد فؤاد نجم وشعراء 

آخرين، هلدف أوحد، أال وهو »الثورة والتحّرر«، 

عْكس الشيخ سّيد درويش الذي كانت املوسيقى 

بالنسبة إليه، هي اهلدف يف حّد ذاته، رغم األغاني 

االجتامعي،  للنقد  وكّرسها  أحلاهنا  وضع  التي 

واألناشيد التي صاغ أحلاهنا لتحريض الشعب عىل 

مقاومة  االستعامر األنجليزي، إىل حّد أّن البعض 

وصفها بأهّنا تزرع احلامس يف قلب اجلبان.

وال تكمن أمهية الشيخ إمام كموسيقي فقط، 

النظام  ضّد  كثائر  الدرجة  وبنفس  أيضا  ولكن 

النارصي ثّم نظامْي أنور السادات وحسين مبارك.

الفريد من  فاملوسيقار الكبري واملغين املرصي 

نوعه، الشيخ إمام عيسى، الرضير، النحيف، قصري 

القامة، تبلور عىل يديه الوعي السيايس للماليني من 

الشباب العريب عىل مّر األجيال، عىل آمال احلرية، 

املحيط  من  أغانيه  ورّددوا  االجتامعية،  والعدالة 
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إىل اخلليج، فكان هو الصوت اهلّدار للمستعَمرين 
شني والفقراء املطحونني واملظلومني. فمنح  وللمهمَّ
املوسيقى امللتزمة شهرهتا العربية ومرشوعيتها بعد 
أن كانت قد ظهرت مع الشيخ سّيد درويش الذي 

كانت تربطه به وشائج روحية.

الثورة عىل  إمام عىل  الشيخ  أغاني  حّرضت 
املناسبات،  من  العديد  السجن يف  فدخل  الظلم، 
الغناء  بسبب  وسجني  معتقل  أّول  أصبح  حّتى 
عهود  منذ  مّرة  فألّول  العربية.  الثقافة  تاريخ  يف 
الفّذ،  املطرب  عىل  مقصورا  الغناء  يعد  مل  طويلة 
ويمكن  بسهولة،  أحلانه  اجلامهري  غّنت  وإّنام 
القول بأّن االنقالب الذي أحدثه الشيخ إمام يف 
وفرقا  أفرادا  املغنني  أوساط  يف  يكن  مل  املوسيقى 
مل  الذي  الشعب(  )غالبية  املتلقي  غرّي  لكّنه  فقط، 
مجهورا  فخلق  ُمغنّيا،  أصبح  بل  سامع  جمّرد  يعد 
راقيا  فّنا  الشعبية  املوسيقى  جديدا حني خلق من 
املسارح  إىل  الصالونات  من  الغناء  به  أخرج 
الّناس  فرّدد  واملقاهي،  والبيوت  والشوارع 
موسيقى  وضع  ألّنه  املظاهرات،  يف  أناشيده 
موسيقى  الّناس،  عاّمة  إىل  توّجهت  قد  جديدة 
املتلقني  إعجاب  أثارت  عالية  فنّية  بقيمة  متّتعت 
صياغة  حياولون  جعلتهم  وموسيقيني،  مستمعني 
إمكانيات  نفس  هلا  تكن  مل  وإن  شبيهة  موسيقى 
الشيخ  روح  وجود  رّس  هو  وهذا  إمام،  الشيخ 
املوسيقيني  من  العديد  أعامل  يف  املوسيقية  إمام 

الالحقني يف تونس ويف الوطن العريب.

وُيعّد الشيخ إمام املغيّن امللتزم بقضايا الّناس 
حّقق  الذي  درويش،  سّيد  بعد  الوحيد  والوطن، 
فقد  واألداء،  التلحني  يف  املمتنع  السهل  معادلة 
كان من خالل أغنياته التي تدمج بني النّص اجلّيد 

ببعث  واملتمّيز  اجلميل  واألداء  الشّيق  والّلحن 
أهلم  أّنه  كام  واجتامعية،  سياسية  نضالية  رسائل 
العريب  الوطن  يف  املشهورين  املغّنني  من  العديد 

عموما ويف تونس بصفة خاصة. 

العريب  الوطن  يف  إمام  الشيخ  فّن  انتشار  بعد 
ويف العامل وظهور دوره وبصمته يف إحياء املوسيقى 
الشعبية بداية من األربعينيات وبصفة أخّص بداية 
املوسيقى االحتجاجية  الستينيات، ودجمها مع  من 
املوسيقيني  من  العديد  خطاه  عىل  سار  السياسية، 

أفرادا وفرقا .

املوسيقى  يف  إمام  الشيخ  أحلان  أّثرت  ملاذا 
امللتزمة يف تونس؟

األغنية  يف  األثر  كبري  إمام  للشيخ  كان  لقد 
وخاّصة  العريب،  الوطن  بلدان  معظم  يف  امللتزمة، 
املوضوعات  تناوله  خالل  من  وذلك  تونس  يف 
فموسيقى  الّناس،  بمشاغل  وثيقا  ارتباطا  املرتبطة 
درويش،  ملوسيقى سّيد  امتدادا  كانت  إمام  الشيخ 
فهي قد ظهرت، املوسيقى امللتزمة، مع هذا األخري 
الشيخ  بذلك  فجمع  إمام،   الشيخ  مع  وتطّورت 

إمام بني القديم واحلديث. 

يف  الشخصيات  أهم  أحد  إمام،  الشيخ  كان 
الذي  السياسّية،  التحريضية  الشعبية  املوسيقى 
الصعيدين  عىل  أجيال  عّدة  موسيقاه  أهلمت 
األغاني  من  املئات  حّلن  واملوسيقي.  السيايس 
حياته،  فطوال  والسياسّية.  التحريضّية  الشعبية 
عىل  اليسارية،  باجلامعات  مرتبًطا  إمام  الشيخ  كان 
الرغم من أّنه مل يكن عضوا يف حزب وال يف مجاعة. 
سّيد  مع  نشأت  التي  امللتزمة،  املوسيقى  تكن  ومل 
تنترش  أن  العرشين،  القرن  عرشينات  يف  درويش 
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وتكتسب أمهية عربية لوال جهود أيقونتها الذي لن 

يتكّرر الشيخ إمام عيسى.

بقضايا  املهتمني  الرواد  من  إمام  الشيخ  كان 

للشيخ  كان  التي  األمور  ومن  والوطن،  الّناس 

امللتزمة،  األغنية  حركة  يف  واضح  تأثري  فيها  إمام 

اهتامما  الفرد  إيالء  وعدم  الشعب،  لشأن  تعظيمه 

قيمة  إعالء  يف  القديم  النمط  بذلك  خمالفا  كبريا، 

يف  فتبعه  السلطان.  شخص  يف  خاصة  الفرد، 

ذلك الكثريون يف خمتلف البلدان العربية وخاّصة 

والغناء  املوسيقى  أّن  اإلشارة  وجتدر  تونس.   يف 

األغنية  مدرسة  بمدرستني:  تأّثر  تونس  يف  امللتزم 

الفرق  مع  ظهرت  التي  املغربية  الشعبية  الصوفية 

واملشاهب  جياللة  وجيل  الغيوان  ناس  املغربية 

ونواس احلمرا وألوان... والتي أفرزت فرقا مثل 

وغريها...  بوخملوف  وأوالد  الكلمة  أصحاب 

أغلب  نحوها  نحا  التي  إمام،  الشيخ  ومدرسة 

ومحادي  قّلة  اهلادي  مثل:  والفرق  الفنانني 

من  بحر...  وحممد  الصايف  والزين  العجيمي 

وفرقة  املوسيقي  البحث  الفرق:  ومن  األفراد، 

وجمموعة  الرشاع  وفرقة  الكرامة  وفرقة  اجلرس 

احلامئم البيض وفرقة عّشاق الوطن ... 

أسباب تأثري الشيخ إمام يف األغنية التونسية 
امللتزمة:

التونسية  امللتزمة  تأّثر األغنية  أسباب  أهم  إّن 

بفّن الشيخ إمام والتي كان هلا السبق يف ذلك هو:

1 -  طبع أّول أسطوانة للشيخ إمام أنجزهتا 

رشكة )Chants du Monde( من طرف مهندس 

الصوت التونيس اهلاشمي بن فرج. 

2 -  شجاعة وجرأة اإلعالمي يف إذاعة تونس 
الدولية )RTCI( حبيب بالعيد الذي كان أّول من 
بّث أغاني الشيخ إمام ومارسيل خليفة ومصطفى 
بحر  وحممد  الصايف  والزين  قلة  واهلادي  الكرد 
بعده  ومن  البيض...  واحلامئم  املوسيقي  والبحث 
الشاعر آدم فتحي يف اإلذاعة الوطنية يف زمن املنع.

3 - دور بعض اهلياكل واملنظامت واجلمعيات 
التي لعبت دورا هاما يف نرش أغاني الشيخ إمام يف 
تظاهراهتا، عىل غرار االحتاد العام التونيس للشغل 
يف  ممثلة  الطالبية  واحلركة  السينام  نوادي  وحركة 

هيكلها االحتاد العام للطلبة تونس...

امللتزمة  األغنية  يف  إمام  الشيخ  أّثر  كيف 
بقضايا الناس والوطن يف تونس؟

امللتزمة  األغنية  موسيقيي  يف  إمام  الشيخ  أّثر 
تونس،  وغري  تونس  يف  والوطن  الناس  بقضايا 
املّس  النغمي دون  تبسيط اخلطاب  ألّنه عمل عىل 
من قيمته اجلاملية. ثّم وإن كان الشيخ إمام امتدادا 
إال  أمحد،  زكريا  والشيخ  درويش  سّيد  للشيخ 
غياب  يف  حّتى  متاًما  خمتلفا  شيئا  كانت  أعامله  أّن 

أوركسرتا وكورال باملعنى احلقيقي.

من  أخذ  قد  فهو  إمام،  الشيخ  مرونة  كذلك 
اجلميع لكّنه ظّل مدرسة قائمة بذاهتا، فمن املمكن 
املوسيقات  خمتلف  نغامت  موسيقاه  يف  جتد  أن 
فنان  كّل  أّن  أي  اخلليج،  إىل  املحيط  من  العربية 
ومتلٍق جيد فيه موسيقى تستسيغها أذنه، إىل جانب 
تلحينه يف كّل القوالب املوسيقية )الدور، القصيد، 
الطقطوقة، املوشح، املونولوغ...( فهناك توليفات 
يّلحن  املثال  سبيل  فعىل  أحلانه،  يف  وغريبة  عجيبة 
نّصا ثورّيا محاسّيا يف قالب موشح، فَيشُعر املتلقي 
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حُيسُّ  الوقت  نفس  ويف  للنّص  احلاميس  باجلانب 
باجلانب التطريبي... فهو قد اخرتع ُهوّية موسيقية 
التلحني واألداء، هي  جديدة، ومدرسة خاصة يف 

مدرسة الشيخ إمام.

من  كثري  من  ختّلص  إمام  الشيخ  ألّن  كذلك 
الطقوس املوسيقية التي صاحبت الغناء يف عرصه، 
صلب  يف  مبارشة  الدخول  أسلوب  إىل  وانتقل 
املوضوع، فقد اختار أقرص وأرسع وأسهل الطرق 
للوصول إىل قلب املستمع وذهنه، وذلك ملا يتمّتع 
مّكنه  الذي  اليشء  لغريه،  تتوّفر  مل  براعة  من  به 
فأحلان  واضحة.  بتلقائية  الّناس  إىل  الوصول  من 
ذاكرة  تعلق يف  بجاذبية جتعلها  تتمّتع  إمام،  الشيخ 
املتلقي برسعة فريّددها تلقائيا بعد سامعها ولو ملّرة 
السنني،  لعرشات  اجلمهور  ويتذّكرها  بل  واحدة! 
احلرص  ال  الذكر  سبيل  عىل  ومنها  كثرية  واألمثلة 
إذا الشمس غرقت، شّيد قصورك ع  الكالم،  )مّر 
القلعة،  رحت  أنا  حبايبنا،  يا  فلسطنية،  يا  املزارع، 
اخلط دا خطي، اجتمعوا العشاق، دلِّ الشكارة، عبد 
جمّرد  ليس  إمام  الشيخ  ألّن  وكذلك  الودود...(. 
أغنية و/أو حلن.. إّنه فكٌر.. تطّوٌر.. ثورٌة... أغنية 
تعمل عىل استنهاض احلّس الوطين، كام كان أيضًا 
الغناء  مفهوم  غرّي  فقد  الفنّية،  بأعامله  حقيقيًا  ثائرًا 
وتطّرق ملوضوعات مل جيرؤ أحد عىل تناوهلا مثل: 
مثل:  أغاٍن  يف   1967 هزيمة  يف  املتسببني  فضح 
حاحا...(،  بقرة  اجلبار،  عبد  هبية،  يا  يامة  )مرص 
ونَقد الفساد الذي ساد كالرشوة واملحسوبية وفسح 
الرأساملية  طرف  من  الشعب  أموال  لنهب  املجال 
املحلية والعاملية واّتساع اهلّوة بني الطبقات وغريها 
واحرق،  )ارسق  أغاني:  مثل  املوضوعات...  من 
أهل  يعيش  احلّر،  وعد  برم،  رشم  كالم،  يا  دور 

بلدي، يا خواجة يا ويكا، اخلواجة األمريكاني...( 
هذا عالوة عىل أّن لصوت الشيخ إمام فعل السحر 
رائحة  كأن  الّناس  أحّس  غّنى  إذا  فهو  الّناس،  يف 

الثورة انترش محاسها واندفاعها يف جّو املكان.

كانت  مواضيع  إىل  إمام  الشيخ  تطّرق  لقد 
وظيفة  فيه  اقترصت  عرٌص  عرصه،  يف  حمظورة 
والغرام  العشق  التسلية، واملواضيع عىل  الفّن عىل 
شعور  إمام  الشيخ  تعّقب  بينام  مبتذل،  بأسلوب 
وأطراحه،  وأفراحه  وأحالمه  بآالمه  اإلنسان 
خُماطبا اجلامعة كام خياطب الفرد، واستطاع بعد رْدٍه 
التطريب  الفّن من حيز  ينقل  أن  الزمن  طويل من 
خطوات  وخيطو  الرحبة،  التعبري  آفاق  إىل  الضّيق 
كبرية نحو عامل اإلنسانية الواسع، وجيعل من هذه 
الرسالة هدفا حلياته سائرا عىل خطى سّيد درويش، 
واملتمّثلة خاّصة يف استخدام اجلّو العام لألحلان من 
حيث اإليقاع وتركيب النغامت يف التعبري عن معنى 

الكالم و/أو املوقف.

الغنائية  واملجموعات  الفنانني  معظم  كان 
يف  عيسى  إمام  الشيخ  بتجربة  تأّثروا  قد  تونس  يف 
يف  خاصة  األداء  يف  طريقته  يف  وأحيانا  التلحني 
األغاني الساخرة )وإن كان ال يؤدي الشيخ إمام إال 
الشيخ إمام(، ورّددوا أغانيه ويف مقدمتهم: اهلادي 
قلة والزين الصايف وحممد بحر ومحادي العجيمي 
واألزهر الضاوي... يف الفرادى وجمموعة البحث 
املوسيقي  وأوالد املناجم والكرامة واجلرس والرشاع 
الفنان  أّن  ناهيك  الفرق،  يف  البيض...  واحلامئم 
التونيس حممد بحر وهو واحد من حمبي الشيخ إمام 
ومن املتأّثرين به، زاره يف مرص سنة 1983 وأحيى 
حفال يف القاهرة وتعّرض عند عودته لإليقاف يف 
املطار من طرف أمن الدولة حّتى فّوتوا عليه موعد 
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تدّخل  بعد  إال  رصاحه  يطلق  ومل  الطائرة  إقالع 
اجلهة التي نّظمت له احلفل. 

امللتزمة يف تونس بقضايا  إًذا تطّورت األغنية 
الّناس والوطن من خالل التأّثر بالشيخ إمام الذي 
متّيز برسعة انتشار أغانيه بني أوساط املثقفني والعاّمل 
من خمتلف األجيال، جتاوز انتشارها وتأثريها مرص 
وبلغ سائر البلدان العربية األخرى. وقد ارتبط رّس 
تأّثر املوسيقيني امللتزمني يف تونس بالشيخ إمام يف 
العربية، ورغم  األغنية  إيقاع وحمتوى  أّثر يف  كونه 
الغناء  يف  الكالسيكي  االجتاه  أنصار  من  كان  أّنه 
فقد جّدد يف املوسيقى العربية من الداخل. إْذ كتب 
الرفيع  املستوى  )...ورُسّ  الدكتور »حسن حنفي« 
يف فّن الشيخ إمام، أّنه قد تعّلم املوسيقى األصيلة 
احلريري«  من«درويش  شفوي  تراثي  بأسلوب 
تربطه  كانت  كام  وغريمها...  أمحد«،   و«زكريا 
وشائج روحية بالشيخ »سّيد درويش«، وأّن أغلب 
تعّلموا  تونس  يف  امللتزمني  واملغنني  املوسيقيني 
غرار  عىل  شفوي،  بأسلوب  بدورهم  املوسيقى 
أستاذهم الشيخ إمام، مَثله يف ذلك مثل املوسيقيني 
الرتاثيني كـ »عبد الكريم الرايس« الفايس املغريب، 
وجوق الربهيي الفايس املغريب، و«غوايص اللؤلؤ« 
يف«دار جناح« يف البحرين الذين جسدوا املوسيقى 
األصيلة يف هاتني الرقعتني من الوطن العريب، كام 
»املوسيقى   كتابه  يف  توما«  »حبيب  ذلك  إىل  أشار 
مل   - إمام  الشيخ   - كونه  عىل  عالوة  واملدينة«. 
بداية  منذ  خاّصة  حلظة،  أّية  يف  حمرتفا  نفسه  يعترب 
الستينيات، حني التقى الشاعر أمحد فؤاد نجم، لقد 
والثورة  الفّن  عشق  العشق،  درجة  إىل  هاويا  كان 
ومل  املطحونني،  الّناس  واقع  عن  والتعبري  واحلّرية 
وإّنام  القوت،  مهنة كغريه لكسب  الفّن عنده  ُيكن 

رسالة سامية وواجب وطين، وهذه من أهم أسباب 
تأّثر الفّنانني التونسيني به، ألهّنم كانوا يف معظمهم 
هّواة ال حمرتفني. وكذلك ألّن الشيخ إمام الرتاثي 
عربية  ملوسيقى  أّسس  الذي  امُلبتكر،    املعارص 
والذي  تشوهيها،  أو  باألصالة  املّس   دون  حديثة 
جاء ابتكاره وإبداعه من داخل الرتاث، وليس من 
خارجه، إثراء للمعرفة اجلاملية للموسيقى العربية، 
أصيلة  عربية   آللة   الضخمة  اإلمكانات  وحتّرى 
املوسيقار  بشري«  »منري  معه  العود كام حتّراها  وهي 
العراقي الالمع وعازف العود املعارص األشهر يف 
الوطن  العريب، وكذلك عازف العود الفّذ املعارص 
الباحث  ذلك  ويدعم  الرسيتي«...  »عيل  التونيس 
العريب من املغرب األقىص« عبد اإلله بلقزيز« حيث 
جديدة  مصاحلة  اجلامعي  الذوق  )...عاش  يقول: 
مع النسق املوسيقي العريب ومع ربع الصوت  ومع 
اآللة »الرشقية« دون أن هياجر ضّفة املعارصة متاما. 
رواد  أكرب  مرص  يف  عيسى  إمام  الشيخ  كان  وربام 
هذا املنحى، رغم تواضع إمكانات العرض لديه، 
وهو  احلقيقي،  باملعنى  وأركسرتا  كورال  لغياب 
الرائع، فقد  العميق  ما يعّوضه الشيخ إمام بصوته 
والتطريب  الرتجيع  عىل  القائم  العريب  الغناء  نقل 

املبتذل، إىل آفاق مل تكن له من قبل...(. 

والتأثري  باجلّدة  إمام  الشيخ  أغاني  امتازت 
فأحلانه  واالنكسار،  واخلنوع  اخلضوع  ورفض 
مزيج بني املايض واحلارض واسترشاف للمستقبل، 
لذلك تأّثر فنانو األغنية امللتزمة يف تونس بتجربة 
الشيخ إمام ونحوا نحوها، الشيخ إمام الذي جعل 
خاّصة،  بصفة  التونيس  واملتلقي  العريب  اجلمهور 
فّنانا منفردا أو يف جمموعة،  سواء مستمعا كان أو 
أن  بعد  وعقله،  بحّسه  الغناء  سامعه  عند  يستمتع 
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كان قبله يستمتع بحّسه فقط، فقد نحا الشيخ إمام 

متّميز  التلحني  يف  فأسلوبه  درويش،  سّيد  منحى 

فُيحّس  الكلمة،  معنى  عن  باللحن  عرّب  حيث 

املفردة  عن  والتعبري  والتفكري  باجلدّية  السامع 

فهو  واملعاناة،  باملوسيقى  الكالم  ومعنى  يتفق  بام 

عليها  وأضفى  األغنية  َح  َمرْسَ تعبريي،  بفطرته 

بعدا دراميا. كام عمل الشيخ إمام  كثريا عىل إيقاظ 

أبناء  بني  والثورة  التمّرد  وروح  الوطنية   الروح 

املوسيقى  كانت  فقد  بأحلانه.  املضطهدة  الطبقات 

ملئات  وتلحني  وتأليف  وغناء  عزف  من  قبله 

الشكلية والزخرفة برصف  بالقوالب  السنني هتتم 

عديد  بروز  ورغم  واملضمون.  اجلوهر  عن  النظر 

فرتة  نفس  يف  مرص  يف  باألغنية  املناضلة  األسامء 

الشيخ إمام مثل حممد محام وعديل فخري وكابتن 

غزايل وأمحد منيب... مل تعرف نفس انتشار وقيمة 

يرتبط  مل  إمام  الشيخ  ألّن  ربام  إمام،  الشيخ  جتربة 

جتربته  فكانت  سياسّية،  مجاعة  بأي  وال  بحزب 

أهم التجارب التي متّيزت بأصالة وغزارة الشكل 

يف  جذورها  ضاربة  جتربة  كانت  فقد  واملضمون، 

أعامق األرض العربية، إْذ كانت أغانيه، أي الشيخ 

إمام، تندمج يف املناخ السيايس الذي فّجرته هزيمة 

سنة 1967. فشاعت أطروحاته الغنائية وتلقفتها 

فأعطى  واملتظاهرون،  واملصانع  اجلامعات 

اإلنساني  معناها  العربية  للموسيقى  إمام  الشيخ 

يف  وشهرة  أمهية  األكثر  الفّنان  فكان  والتقدمي. 

النصف الثاني من القرن العرشين، فلم يؤّثر فقط 

الّناس والوطن،  يف فّناني عرصه امللتزمني بقضايا 

بل كان تأثريه قوّيًا، حّتى بعد رحيله أيًضا، يف كّل 

احلادي  القرن  من  األّولني  العقدين  يف  امللتزمني 

والعرشين.

بتجربة  تونس  امللتزمة يف  األغنية  تأّثر  يكن  مل 
الشيخ إمام عىل مستوى املحتوى وطريقة التلحني 
للشيخ  املتمّيز  باألداء  ُأْسوًة  األداء  فقط، بل شمل 
َحِة  َمرْسَ خالل  من  السخرية  كجانب  أيضا،  إمام 

يتمنى  عاش  مثل:  أحلان  يف  نجده  الذي  األغنية 
الصايف،  للزين  والقّفة  العجيمي،  حلامدي  عنبة  يف 
التعبريي  واجلانب  الضاوي..  لألزهر  البي  وبنت 
مثل: مقطع العمدة جيري يف أغنية البسيسة ملجموعة 
الصايف،  للزين  الشّط  ومحام  املوسيقي،  البحث 
ألوالد  والداموس  الضاوي،  لألزهر  شهيد  ويا 
بوخملوف،  ألوالد  شعبي  جنى  وماذا  املناجم، 
والشيخ الصغري للحامئم البيض...  وهذا اجلانب 
عىل  جاء  ما  عىل  حييلنا  إمام  بالشيخ  التأّثر  من 
...( زكريا:  فؤاد  الدكتور  املوسيقي  الناقد  لسان 

والدعوة  اإلنشاد  من  مزيج  هو  إمام  الشيخ  فأداء 
و  واإلعجاب  احلامسة  صيحات  أو  اخلطابة  أو 
 ... والتقريع  اللوم  وغمزات  االستنكار  مهسات 
إّن أداءه يرتك فيك إحساسا بأّنه يدعوك إىل يشء، 
جيمع  أدائه  يف  وهو  فنيا...  بإمتاعك  يكتفي  وال 
والناقد  السيايس  واخلطيب  الفّنان  شخصية  بني 
السيايس والناقد االجتامعي الساخر. وهو بارع يف 
أدائه و متثيله الذي يتجاوز نطاق الّلحن البحت... 
إّنه يقّدم باختصار نوعا من األداء يتخّطى احلواجز 
التي ألفناها بني الفنون بل بني اخليال الفيّن والواقع 

الفعيل للّناس...(.  

وقد طال تأثري الشيخ إمام يف األغنية امللتزمة 
تشكيلته  شاهبت  الذي  اجلمهور  حّتى  تونس  يف 
خمتلف  من  املتكّونة  إمام  الشيخ  مجهور  تشكيلة 
استجابته  يف  أيضا  وشاهبته  الشعب،  طبقات 
الغناء  يف  بارزة  و  فريدة  ظاهرة  وهي  اجلامعية. 
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الدكتور  الناقد املوسيقي  العريب املعارص، فقد قال 
فؤاد زكريا: )ُخْذ تلك احلامسة  واملشاركة الفريدة 
التي يستجيب هبا الّناس لفّنه، أي فّن الشيخ إمام، 
املثقفني  فئات  أعىل  بني  االستجابة  هذه  ستجد 
الفئات  أبسط  بني  جتدها  الذي  نفسه  النحو  عىل 
األغنية  فّناني  يف  نالحظه  ما  وهذا  الشعبية...(. 
هلم  أصبحت  فقد  وفرقا،  أفرادا  تونس  يف  امللتزمة 
القدرة مثلهم مثل الشيخ إمام، عىل اجلمع بني أشّد 
املستويات الثقافية تباينا وعىل أن ينتزعوا منهم مجيعا 
استجابات متامثلة، حّتى ذابت أمامهم الفوارق بني 
العقليات والثقافات، فتوّصلوا نسبيا إىل أن يضعوا 
مثل الشيخ إمام أغاني يصبح اجلمهور جزءا منها، 

أو تصبح هي جزءا منه.

الفنانني  يف  إمام  الشيخ  تأثري  أيضا  يتجىّل  كام 
امللتزمني يف تونس بقضايا الّناس والوطن، يف حتّول 
العام  إىل  الشخيص  انحياز  إىل  عندهم  األسلوب 

والفردي إىل اجلامعي.

ال تزال أحلان الشيخ إمام تواصل االنتشار بقّوة 
عىل الصعيد العريب، عىل الرغم من مرور أكثر من 
تسّمى  التي  موسيقاه  إّن  بل  رحيله.  عىل  قرن  ربع 
بعد  يوما  تزداد،  السياسّية  التحريضية  الشعبية  بـ 
يوم، شعبية سواء من خالل االستامع إىل تسجيالته 
وترديدها من طرف اجلامهري بمناسبة وبدون مناسبة 
الفّنانني  طرف  من  توزيعها  وإعادة  واستعادهتا 
املستمعني  املوسيقية. فجذبت آالف  واملجموعات 
جديدة  بمواضيع  النفرادها  معها  تعاطفوا  الذين 
املنظور  غري  من  الوطن  عن  احلديث  أبرزها  لعّل 
الرسمي، ورضورة مقاومة املحّتل وخماطبة الطبقات 
الكادحة، وغريها من املواضيع التي كانت غائبة يف 

الفّن واإلعالم الرسمي العريب...

إمام  الشيخ  قّوة  النّقاد  من  الكثري  يدرك  مل 

وتأثريه وأمهيته إال بعد موته. فعند حلول األلفية 

الوطن  يف  تأثريا  فّنان  »أكثر  بأّنه  ُوِصف  الثالثة، 

العرشين«.  القرن  من  الثاني  النصف  يف  العريب 

ُأنتجت  وال يزال يف تونس صدى املوسيقى التي 

وعادت  اليوم،  يرتّدد  السنوات  تلك  خالل 

العام  يف  رحيله  عقب  بقّوة  إمام  الشيخ  أغاني 

املنع، قبل وحّتى بعد وفاته، لتنترش  1995 رغم 

فقد  قّط.   أعامله  تسمع  ومل  تعارصه  مل  أجيال  يف 

تعّددت نوادي أحباء الشيخ إمام يف تونس والتي 

والذكور:  لإلناث  متحّمسة  مشاركة  عرفت 

وأصحاب  وموظفني  وعاّماًل  وطلبة  تالميذ 

أطفاال،  العمرية:  الرشائح  خمتلف  من  حّرة  مهن 

وشيوخًا. كهوال  شبابًا، 

يف  اجلديدة  األجيال  أّن  ربام  مفاِجئا  كان 

تونس والوطن العريب الذين يوصفون بأهّنم جيل 

هذا  إمام،  الشيخ  يعرفون  والفيسبوك  اإلنرتنات 

يف  ندّقق  حني  يزول  العجب  لكّن  الثوري،  املغيّن 

حداثية  معظمها  يف  فنجدها  إمام،  الشيخ  أحلان 

ويتمّيز عدد هام منها بإيقاعات شبابية مثل: )البحر 

بيضحك ليه، تسقيف تسقيف، توت حاوي توت، 

حالويال، وأبوح...(

استطاع الشيخ إمام أن جيعل الغناء للجميع، 

وأحّس املطحونون يف الوطن العريب ألّول مّرة يف 

عنهم  املعرّبة  موسيقاهم  هلم  بأّن  احلديث،  العرص 

وعن جذورهم ومشاعرهم ومشاغلهم ومهومهم، 

خلفيتهم  أو  الطبقي  انتامؤهم  أو  جيلهم  كان  مهام 

السياسّية أو عرقهم أو دينهم.../.
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* ظاهرة الشاعر والشيخ ـ دراسة بقلم  فريدة النقاش،

* أنغام مل تسمع من قبل ـ دراسة للدكتور الطاهر أمحد املكي،

مارس   267 عدد  املعرفة  عامل  ـ  احلميد  عبد  شاكر  د.  تأليف  الفين  الذوق  سيكولوجية  دراسة  اجلاميل:  *التفضيل 

،2001

*كامي وسارتر ـ عامل املعرفة عدد 334 ـ ديسمرب 2006،

*سوسيولوجية الفّن: طرق للرؤية ـ عامل املعرفة عدد 341 ـ جويلية 2007، 

*أثنولوجيا الفنون التقليدية ـ تأليف د. إبراهيم احليدر ـ دار احلوار والنرش والتوزيع سورّية،

*املقدمة ـ ابن خلدون،

*املختارات ـ لنني،

*املوسيقى العربية تارخيها وأدهبا ـ د. صالح املهدي،

*األغاني يف املغاني، الشيخ إمام عيسى سرية فنية وموسيقية ـ اجلزء 1 و2 )املؤسسة العربية للدراسات والنرش(،

* يف الرتاث واحلداثة ـ عبد اإلله بلقزيز،

* الشيخ إمام يف عرص الثورة والغضب عن مكتبة مدبويل للنرش والتوزيع بالقاهرة ـ 2009،

* املوسيقى  واملدينة ـ حبيب توما. 

املصادر واملراجع:
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كمال العيادي )الكينغ(/ كاتب تونسي مقيم بألمانيا

التسّلل إلى القاهرة فجًرا

كنت أمّخن ذلك وأتوّجس منه عىل كّل حال. 

فدخول القاهرة فجًرا بذلك الشكل املفضوح، أيَّام 

كانت البوابة أو الوسيلة أو الّدابة، كان كفياًل بإثارة 

أكثر النفوس والقلوب بالدة وموًتا. فكيف بقلب مل 

يعشق منذ بدء الّدهور سواها؟ وكيف بنفس هائمة 

وأناشيدها  بطقوسها  واحللول  السكون  ل  أوَّ منذ 

وسحرها وغواية حّراسها األشّداء: الّنيل واحلسني 

واهلرم األكرب... 

األرواح، كام النفس، ال أنثى وال ذكر. ولكنين 

وحتى اليوم أؤنث، النيل، وأذّكر اهلرم، وأخطئ يف 

ترمجة ضامئرمها إىل كّل الّلغات التي أتقنها. وكثرًيا 

ما أقدمهام للغرباء بدون ضمري... تدّلال وتضلياًل. 

عند  اعرتضين  الذي  ل  األوَّ التاكيس  سائق 

… وعموًما فلم  يتعرف عيلَّ الدويّل، مل  املطار  باب 

بحقيبتي  كان مشغواًل  أصاًل.  ذلك  منه  أنتظر  أكن 

صنعها،  جودة  خالل  من  تقريًبا  هويتي  وختمني 

ومتانة مقابضها وقامشها املتني. الحظت الدهشة يف 

الثانية بأنين مل  انقباض مالحمه، وأنا أؤكد له للمّرة 

أترك أّي حقيبة أخرى داخل هبو املطار. وبأن هذه 

احلقيبة الّزرقاء الصغرية، هي كل ما خيصين. أردت 

أن أضيف عىل سبيل الفذلكة والدعابة بأن الطيور 

ولكنين  ترحاهلا،  املهاجرة ال حتمل حقائب خالل 

الوحيد  السؤال  لطرح  استعداًدا  بالصمت  لذت 

احلاسم الذي كان سيحدد كّل يشء بيننا. 

الرئيس  الباب  إىل  الوصول  قبل  فجأة  وقفت 

كأجرة  سيطلبه  الذي  املبلغ  عن  وسألته  للخروج، 

من املطار حتى فندق  Happy city مدينة السعادة 

بشارع حممد فريد بحي عابدين.

إطالًقا  إليه  أرتح  مل  متملق  بصوت  أجابين   

أريد. وحني الحظ  مبلغ  أي  أدفع  أن  يمكنين  بأنه 
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إرصاري عىل عدم التحرك وانتظار 

يمكنين  بأنه  قال  حااًل.  اجلواب 

أو  دوالًرا  ومخسني  مائتني  أدفع  أن 

باليورو األورويب… كام أريد. 

حسبت املبلغ يف رأيس برسعة، 

فوجدته يعادل ألفا وثامنامئة جنيه… 

إىل  إليصايل  يكفي  كان  مبلغ  وهو 

دمشق والرجوع يب إىل القاهرة عرب 

بغداد واألردن مع اعتبار البقشيش 

واملكافأة.

 كنت أعرف مسبًقا بالطبع، بأن 

املبلغ احلقيقي ال يمكن أن يتجاوز 

أقىص  ويف  جنيًها…  األربعني 

وبدون  جنيًها  اخلمسني  احلاالت 

عداد فوق ذلك. فاملبلغ بالعداد لن 

يتجاوز الثالثني جنيًها بأي حال من 

األحوال.

حقيبتي  بمقبض  أمسكت 

خط  عند  آن  يف  عليها  يده  وظاهر 

احلّد  حيث  متاًما،  النهائي  الباب 

والظالم،  الضوء  بني  الفاصل 

وطلبت منه بصوت صارم وحاسم ترك حقيبتي. ووّضحت له أيًضا بأنين مل أطلب منه أساًسا مساعديت يف 

جرها وال طلبت الركوب معه أصاًل. 

ذهل يف البداية. ولكنه ظل حياول باستامته إغرائي بالتوصل إىل اتفاق ما. حتى أنه عرض عيلَّ أخرًيا مبلغ 

عرشين دوالًرا. وهو مبلغ كنت سأعطيه ضعفه عن طيب خاطر يف البداية

 وحني رفضت أيًضا وسمعته يقول يائًسا:

 »طيب مائة جنيه يا باشا« أعقب بقنوط.
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 ثم ملّا تيّقن من ضياع الصفقة هنائّيًا أخربني 
سيعود  وبأنه  عابدين،  من  قريًبا  يسكن  بأنه 
أرافقه  أن  يمكنين  وبأنه  احلاالت  كّل  يف  وحيًدا 
من  بذيئة  شتيمة  منه  أسمع  أن  وهتيأت  جماًنا. 
األخرى  اجلهة  صوب  أتركه  وأنا  الثقيل  العيار 
صادًقا  وصلين  صوته  ولكن  عليه.  أرّد  أن  دون 
ولطف  بمرح  صائًحا  أحقاد،  أّي  وبدون  صافًيا 
غري مغشوش: »نّورت مرص يا باشا. ألف محد هلل 
عىل السالمة«. شعرت بخجل وفكرت أن أناديه 
لكنه  طلبه.  الذي  األخري  املبلغ  ضعف  وأعطيه 
اختفى فجأة، وكأنه مل يكن موجوًدا يف أّي وقت 
أحد  من  نصيحة  حينها  وتذكرت  األوقات.  من 
صارحتين  حني  سنة  عرشين  من  أكثر  قبل  اآلهلة 
الزيارة األوىل  وقد ارتضت قرباني، بأن طقوس 
إىل القاهرة ال تصّح إذا مل يضحك عليك، وإذا مل 

توتر.  بدون  بذلك  تستمتع 

حريني  الذي  الوحيد  اليشء  أن  واحلقيقة 
الفجائي  اختفاؤه  هو  فعاًل،  وأربكين  ا  جّدً
واحدة  ثانية  يف  فكرت  أنين  حتى  هكذا.  املذهل 
إذا ما كان هذا االستقبال امتحاًنا متعمًدا يل، من 
قبل أرواح هائمة فضلت السهر حّد الفجر فوق 
الوافدين  بالزوار  والعبث  الّدويل  القاهرة  مطار 
ل مرة، قبل العودة إىل مقابرها البعيدة مقدار  ألوَّ
أقل من نصف دورة عربة الشمس حول خارصة 

العجوز.  النيل 

متكرس  صوت  عىل  ذهويل  من  انتبهت 
األستاذ  كنت  ما  إذا  يسألين  األملانية  بالّلغة 
خطوط  عرب  مونيخ  من  القادم  العيادي  كامل 
برلني؟ وحني أجبته باإلجياب, رحب يب بحرارة 
عربة  إىل  وأشار  املرء  خيطئها  ال  مرصية  بمالمح 

األيمن  اجلانب  عند  فاخرة  بيضاء  مكروباص 

املصقول:  البلور  وراء 

ننتظرك منذ مدة. ــ أستاذ كامل، نحن 

التي  األملانية  الرشكة  أّن  متاًما  نسيت  اللعنة، 

اإلنرتنيت،  من  والفندق  التذكرة  لدهيا  حجزت 

االهتامم  سيتم  بأنه  إعالًما  يل  أرسلت  قد  كانت 

عند  ذلك  بعد  منه  والعودة  الفندق  إىل  بوصويل 

جماًنا. العودة 

 حني ركبت املكروباص، كان هناك عدد من 

األملان موزعني بني املقاعد الفارغة، وكّل حياول 

التظاهر بعدم الضيق من تسببي يف تأخري إيصاهلم 

التحية  عليهم  ألقيت  احلجز.  املسبقة  فنادقهم  إىل 

 Morgen »الباردة باللغة األملانية  »مووووورغن

كامل العيادي
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صباًحا،  حرفًيا  وتعين 

لعبارة:  بليد  اختصار  وهي 

أن  ذلك  اخلري«.  »صباح 

أنفسهم  عىل  يوفرون  األملان 

احلشو يف الكالم ما استطاعوا 

فهم  سبياًل…  ذلك  إىل 

بعبارة  التحايا  عند  يكتفون 

اخلري،  مساء  بدل  مساء، 

اختصاًرا  »لياًل«،  وعبارة: 

وعبارة:  سعيدة  ليلة  لعبارة 

لعبارة:  اختصاًرا  »إفطاًرا«، 

عىل  وقس  شهّيًا«،  »إفطاًرا 

التي حتتوي   التحايا  ذلك كل 

يف  هلا  قيمة  ال  كلامت  عىل 

واجلامل  اخلري  مثل  البورصة، 

واحلب والصحة وغريها، وعىل أساس أنك تعرف 

مسبًقا ما يريد حمييك قوله… فلامذا كل هذه املبالغة 

واإلطالة يف الكالم وإضاعة الوقت؟ والوقت من 

ذهب... 

 عابدين / السادسة صباًحا:

متاًما…  السادسة  الساعة  عند  استيقظت 

قد  كنت  العميقة.  الغفوة  من  فقط  ساعة  نصف 

أعهده  مل  بشكل  منهًكا  غرفتي  إىل  قبلها  وصلت 

وجدتين  أقل  أو  ساعة  نصف  وبعد  ولكنين   . يفَّ

آالف  ثالثة  نمت  وكأنين  متوثًبا،  فجأة  أصحو 

وال  الشمس  أر  فلم  حويل  نظرت  تزيد.  أو  سنة 

بفعل  حتول  فقط،  امللون  احلصري  سّجاد  النيل. 

عند  األبيض  القطن  من  كبرية  منشفة  إىل  الزمن 

موطئ القدمني.

متثال الكلب األسود احلارس، ذلك الرابض 
آالف سنة  ثالثة  منذ  تركته  كام  الشباك،  يسار  أبًدا 
يف  خشبي  تلفزيون،  جهاز  مكانه  وثبتوا  اختفى 
حجم ذراع ونصف الذراع، تنط يف بطنه البلوري 
تشبهنا  كائنات  النسانيس.  مثل  غريبة  كائنات 
الورد،  مثل  كالفتيات،  فتيات  آن.  يف  تشبهنا  وال 
حمشورات يف مالبس غريبة. وأحياًنا بدون مالبس 
أحياًنا يبكني، وأخرى يضحكن ويتعانقن ويقفزن 
يف املاء ثم ينزلقن عنه غري مبتالت… ترى الواحدة 
منهن متوت حمرتقة أو مقتولة هنا ثم خترج لك من 
املاء كسمكة قرش يف قناة أخرى… جمّرد زر حييي 

ويميت... 

رجال يف لباس نساء ونساء يف أجساد رجال. 
يتحاورون  متشاهبة،  أزياء  يف  وموظفون  كهنة 
بحامسة حول املستقبل من خالل حتليل أهم أبعاد 
طريقة  كأضمن  أربعة.  ثالثة  ثالثة  خّطة  اعتامد 
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للهجوم والدفاع الرسيع يف آن. بدل خطة االثنني 
واللعب  والوطنية  البلد  ختدم  ال  التي  أربعة  أربعة 
الرجويل النظيف الذي عودنا عليه أبطال مرص منذ 

فجر التاريخ وعرصه وظهره. 

وأنا  الغريب  وضعي  إىل  أخرى  مرة  انتبهت 
أبحلق يف هذا اجلهاز الذي كنت منذ طفولتي أنفر 
عىل  النافذة  وفتحت  الغطاء  رفعت  بطبعي.  منه 

مرصاعيها بعد أن أغلقت جهاز التلفزيون. 

ال الشمس ظهرت، وال أنا أرى النيل بعد. 

ولكن عابدين بدأت تتحّرك ببطء وتتثاءب… 
مليئة  عربة  أمامه  يدفع  رمادي  جلباب  يف  رجل 
عرش  الرابعة  يف  طفل  اليسار  اجلهة  ويف  باخلبز، 
تقريًبا يرّش املاء أمام حمّل كتب عىل الالفتة أعاله: 
»ما شاء اهلل«… أقرأ الالفتات بمتعة كبرية، وكأنين 
أحمو عناوين الضوء اإللكرتوني املزعج من ذاكريت. 
كل الالفتات هنا، مكتوبة بخّط اليد. خطوط ملّونة 
لتشّكل  آخر؛  حيًنا  وتتكامل  حيًنا،  تتقاطع  بديعة، 
نسيج صورة مذهلة ومعّتقة لعرس األلوان البدائية 
تقفز  تتحرك، وال  تنط وال  ثابتة ال  اخلالدة. صور 
اإلشهار  معلقات  مثل  وسخيف  مزعج  بشكل 
يف  ثابتة  هي  ها  األوروبية.  البلدان  يف  والالفتات 
يف  تبالغ  وال  تتعجل  ال  وسكينة،  وكربياء  وقار 
أبواب. فإن كل  أربعة  أو  االستجداء. وعدا ثالثة 
والعجلة  اللهاث  ملاذا  مغلقة.  تزال  ال  املحالت 
والرزق يف آخر األمر بيد اهلل. وهو يرزق من يشاء. 

الشارع.  إىل  للّنزول  يقاوم  ال  بإغراء  أحّس 
ألبس ما اتفق وأجته صوب املصعد آخر املمر. حني 
سلمت املفتاح إىل موظف االستقبال، سألين بلغة 
انجليزية سليمة إذا ما كنت أفّضل أن أتناول فطور 

الصباح يف القسم املخّصص للمدخنني؟ من املؤّكد 
أنه الحظ علبة السجائر احلمراء يف جيب معطفي.

 أعجبتين نباهته، فأجبته بالّلهجة املرصّية التي 
ة  وبحَّ محامة  فاتن  شفتي  من  طفولتي  يف  تعّلمتها 
أمحد  وعمق  شوقي  فريد  ومتاسك  ياسني  حممود 
زكي. بأنين ال أفطر عادة باكًرا. ولكنين أرغب يف 
القيام بجولة قصرية أواًل يف املنطقة، فتمنى يل وقتا 
يف  تعّلمها  يمكن  ال  صادقة  مطمئنة  بابتسامة  طيًبا 

مراكز التكوين السياحي الرسيع. 

وأنا أعرب بوابة احلاجز األمين املثبتة عند الباب 
الرئيس للفندق، سمعت ذلك الصفري املزعج الذي 
يربكك سامعه يف املطارات الّدولية، حني تريد أن 
وأنا  وقفت  حرة.  وأخرى  مغلقة  حدود  بني  تعرب 
أحاول أن أخرج الكامريا وكل ما يمكن أن يكون 
معدنّيًا وتسبب يف هذا الصفري لكن الرشطي، اخلفري 
الذي كان جيلس عىل بعد. خطوتني فقط ويرشب 
غري  بحميمية  مبتساًم  صويب  نظر  العروسة,  شاي 
مبالغ فيها وحياني بتحية سكان القاهرة اجلدد كام 

سأسميهم فيام بعد: 

بيييييه… أنت نّورت مرص  يا  الفل  ــ صباح 
واهلل.

متثال حممد فريد ينتصب رغم حجمه الصغري 
اجتاهات  التي حتّدد  الساحة  قلب  بكربياء يف  نسبًيا 
الثالث  األزّقة  اجتاهات  وكذلك  األربع.  الّشارع 
املنحرفة عنها بشكل يبدو عشوائّيًا من النظرة األوىل. 
مرص  يف  االجتاهات  أن  الحًقا  ستكتشف  لكنك 
استثناء، ال يمكن إطالًقا أن تراهن أهنا أربع فقط. 
لذلك فعليك أالَّ تترسع يف إطالق أحكام هندسية 
خريطة  يف  غايتك  عن  تبحث  وأنت  وعامة،  غبية 
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معّدة ومطبوعة يف بلد اليمني فيه يمني واليسار فيه 
يسار… يف مرص، ال بّد لك أواًل وخصوًصا كسائح 
عريب، أن هتضم جمّرد فكرة أن وراء كل عربة فول 
أو بائعة سبانخ، كائن شبه أسطوري متنّكر وهو يف 
آخر األمر سليل آهلة وكهنة ما زالوا هيددون السكينة 
هتز  أن  املمكن  من  وجتّليات  بكشوفات  العلمية 
وترج كل ما يتبجح وسيتبجح به الغرب من علوم 
قاربت  أسسها  أكثر  أن  يّدعي  صارمة  ونظريات 
الكامل منذ نصف قرن… رغم اإلذالالت اليومية 
املسكوت عنها وليس آخرها تلك املخابر األمريكية 
الفضاء  يركبوا  مل  الفراعنة  بأن  التأكد  تريد  التي 

بمراكب خشبية 

املعلوم.  النصف  إىل  مفتوحة  األبواب 
وحشيشة الّروح تتسّلق الصدر النحيل. غبار قديم 
ذاكرتك  يف  فيها  املبالغ  النظافة  بقع  يغسل  حمّنك 

املتعبة.

 أرسع إىل آخر الّطريق املّتسع وأنا أقاوم رغبة 
أخر  من  يل  يتبدى  زقاق  إىل  الدخول  يف  جّبارة 
وحذًرا  عارًضا  جبًنا  لكن  الفرعّي.  الشارع  يمني 
مرشوًعا يلجم مجاح رغبتي. فأهم بمقهى صغري يف 
اتساع غرفة. هناك جيلس رجل ضخم يف جلباب 
النرجيلة  يدّخن  ما.  يوم  يف  أخرض  كان  أو  أخرض 
كرايس  وثالثة  يساًرا  كرايس  ثالثة  جانبيه  وعىل 

يميًنا حتى ليبدو وكأنه لسان ميزان حمفوًرا يف حائط 

جانبي قديم. عند اجلهة املقابلة جممرة فحم صغرية، 

ويف قعر احلانوت إبريق شاي وشاب بال شوارب 

القصدير فوقها ثالثة قطط  أو  وطاولة من احلديد 

صغرية تنام مًعا، وتتوّسد بطوهنا النحيلة، وملعقة 

سّكر وكوب نصف ممتلئ باملاء.

أزعج  ال  حتى  كريس؛  آخر  صوب  اجّتهت   

راحة صاحب اجللباب املستخرض الذي كان يسعل 

قطعة  حجم  تقدير  يف  أخطأ  كذئب  الوقت  كامل 

اللحم وهو يبتلعها دون مضغ.

 طلبت من الشاب شايا ونرجيلة، فزاد عليها 

الّدخان  لفم ساحب  ماء وعازال بالستيكيا  كوب 

املعّسل بطعم التفاح الفواح. 

الذاكرة  غبش  يف  وأغيب  عيين  أغمض 

والّدخان… أكّل هذا اجلمر امللهم يف صدري وأنا 

الالئق  يكن من  أمل  رماد؟!  منذ دهر  أحسبه  الذي 

فيه بني احلني واحلني ألطمئن عىل األقل  أنفخ  أن 

إىل بقاء النار فيه وبقّية النفس بني ضلوعي امللفوفة 

منذ دهر كمومياء، ال يعرف أحد من هي وما هي 

ألقاهبا الرسمية، وال معابدها األوىل قبل أن تنفصل 

مثل حّبة فول إىل نصفني… نصف من الضوء يعلو 

ونصف هيبط إىل الّطني.

ـــــــــــ

ل زيارة يل للقاهرة عام 2009، قبل استقراري هبا ابتداء من عام 2010. مالحظة: ُكتب هذا النص خالل أوَّ
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محمد الجابّلي/ كاتب وإعالمي، تونس

سطوة المكان

أماكن هلا سلطان وسطوة، روح خبيئة  هناك 

تتصنع  وأنت  حمايدا  تعربها  أن  يمكن  ال  رّبام، 

من  لترصخ  دوما  يستفزك  ما  هناك  الالمباالة، 

أم كرها،  ما، حّبا كان  أعامقك مفصحا عن كامن 

تلك هي القاهرة بروحها الكامنة، من ذلك اخلليط 

التناقض، تطبق عليك تلك الروح  املتنافر إىل حّد 

لكنه  بالسحر  أشبه  هو  مأخذا  منك  وتأخذ  اخلفية 

سحر يرسي كخدر يدّب دبيبا بني النسامت والقيظ 

وبني الغبار والصفو وبني الضجيج والسكينة وبني 

الّتيه والتعّرف...

تتلمس  وكأنك  النقائض  أسري  نفسك  جتد 

من  ربام-   – مّرة  ألول  وأحاسيسه  بأشيائه  الكون 

واحلاّد  وامُلحايث  املبارش  التعارض  ذلك  خالل 

أحيانا لتلك املتناقضات...

وجيذبك  املغامر  وأنت  املسري  ُيعييك  حني 
بفسيحها  واألهنج،  الشوارع  بني  لتسري  الصفو 
وضّيقها وتتعطل لديك حاسة املقاسات واملسافات 
لتسري عرب الشوارع بألواهنا ثم تتأكد من تيهك وهتّم 
ليطالعك  حائرة  خطوات  ختطو  لكنك  بالسؤال 
»طلعت حرب« منتصبا يف تواضع وجالء ُمبهرين 
يف  ما  فرادة  عىل  ...ستثين  البعيد  األفق  يف  هناك 
قاهرة املعّز وسترتحم - باللغات التي تعرف- عىل 
مهندسيها األوائل، ألهنم خّطوها وفق مثال رائع 
يف انفتاحه، ذلك الذي يقطع مع الدوائر احللزونية 
خمطوطة  العربية...إهنا  منها  خاصة  كثرية  مدن  يف 

بالزاوية والربكار وفق نموذج خمصوص...

العالمات  تفاجئك  ثم  بالضياع  تشعر  أن 
فتنقلك من اخلشية إىل طمأنينة العارف العريف...

يعّن لك أن تسأل وتستعجل السؤال لتجد الطيبني 
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بل  بكل جدهم إلرشادك  ينرصفون  يف كل مكان 

قد خيطو معك بعضهم خطوات ويعقبها بإشارات 

دالة ...لكن عليك اختيار أسئلتك ومرجعيتها فال 

تسأل مثال عن كازينو كذا أو ما شابه...وال تسأل 

عن بار »ستيال« الشهري ألنك لن جتد جوابا حتى 

من أجواره...

للسؤال مرجعية بل مراجع: بعضها يثري محاس 

التعاطف وبعضها ربام يثري النفور والعزوف...

»بار«  كلمة  حتذف  أن  عليك  ربام  ستيال،  بار 

أحد  يعرفها  ال  قد  وحيدة  ستيال  بقيت  إن  لكن 

خالف ُمعاقرهيا...

عالمات ورموز وأرواح

والتعّرف،  الضياع  بني  اخلطو  ترسع  وأنت 

متلونا  زيارة،  كل  يف  عنك  خيتلف  مكانا  ستجد 

ملتبسا، هو بني الضيق واإلتساع، وهو بني التواضع 

والرتف وهو كذلك بني الزحام والقفر... متطرف 

بينهام يف كل زيارة كام تطرفه بني اهلدوء والصخب 

املزعج  الضاج  بني  الصخب  من  ألوان  بني  بل 

امُلحبب...«مقهى  اهلادئ  اجلميل  الصخب  وذاك 

يف  ما  تدرك  حتى  زيارات  من  بّد  ال  البستان« 

...بعد  واإلمتاع  الغرابة  عجيب  من  تناقضه 

االنجالء  يف  روحه  وتبدأ  ستألفه  متكررة  زيارات 

التي  اجلميلة  الوجوه  عليك  لتطل  واالنكشاف 

حتيطك وجتالسك بحيوية ومحيمية، إن كنت وحيدا 

وفرحها  ألقها  يف  الباسمة  الشفاه  ستجد  ضجرا 

...عبداحلليم... كلثوم  أم  حمفوظ...  ...نجيب 

الفن  بوجوه  ناطقة  بريم...نجم...جداريات 

واألدب تلك التي سامهت يف نحت ذائقة وذهنية 

أجيال...

يتوقف  يكاد  والوجوه،  األزمنة  تتداخل 
الطاحنة،  دائريته  يف  البديع  العريّب  زمننا  الزمن، 
دائرية تأخذنا بل هي يف داخلنا من سكون وحنني 
قلبه  يف  الرتيب...نحن  بخدره  احلرون  ...الزمن 
طقوس  من  هو  سكونيا،  وعيا  قلوبنا  يف  وهو 
ومزامري  وأهازيج  ...تراتيل  بعيد  غري  النريفانا 
...ال  أخرى  لنصنع  آهلة  عابق...ُنحطم  وبخور 

رضر...فنحن الزمن.

هناك،  أو  هنا  البستان،  مقهى  يف  هندسة  ال 
يف  فأنت  جلست  حيثام  بعيدا  ولست  قريبا  لست 
قطب املكان...بعيدا عن الزوايا أو الدوائر يشعرك 
التصميم-  غياب  من  ربام  وحرية-  بحرية  املكان 
أبدا،  ال  خمصوص؟  مفضل  مكان  هناك  هل 
تضيع  قد  وخمارج  ومداخل  وتقاطعات  امتدادات 
وأنت يف قلبه احلميم ...كّتاب وشعراء ورّسامون 
واألخيلة  األحالم  من  طيف  وأوراق...  وكتب 
والتهيؤات...مبدعون وأجيال ووجوه وعالمات، 
وأصالته،  بكرمه  الشناوي  ناجي  مهندس  الباش 
فيه  حترتم  كانت  بزمن  تذكر  التي  الفريدة  بسيارته 
الفنية  بكتبه ومشاريعه  العزب  ...جماهد  الشعوب 
ووحيد الطويلة برواياته املميزة وحركته الدؤوب..

الساخرة،  بابتسامته  و  ونظارتيه  غاندي  بملمح 
يتهيأ لك وجه مكاوي سعيد ذلك احلارض يف غيابه 
واألخرى،  الفينة  بني  هناك  تراه  تكاد  الرسمدي، 

روحا تظلل املكان...

وكتب  وأرواح  هبامات  معمور  فضاء 
وصدق  وابتسامات...بتلقائية  وحتايا  ومشاريع 
يستقبلك وبيشء من احلرسة ترتكه أو تنتزع ذاتك 
منه وغالبا ما متين النفس بحج قادم أو بعمرة حتى 

وإن كانت قصرية...
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غري بعيد عن مقهى البستان تسري يف الشوارع 

املغموسة يف ظالل الصبح، وترى الباعة يرصفون 

ال  الزحام  ذلك  من  نصيب  فللكتب  بضائعهم... 

فيها  هتيمن  معروضة  كتب  من  شارع  خيلو  يكاد 

والربديات  والعاملية...وللتامثيل  العربية  الروايات 

كثر:  وأمريات  آهلات  وافر،  حظ  واملنحوتات 

متعددة... وأحجام  بوجوه  »نيفرتيتي«  أشهرهن 

الرابعة  اإلبنة  حضوركذلك،  هلا  مرييت  األمرية 

للملك رمسيس الثاني من زوجته نفرتاي...

لكنك  والعناوين  واآلهلات  امللوك  بني  تسري 

تبحث عن احلارض املًجسد بني مسجد وكنيسة يف 

املهيب جتد  النيل  قدامة األرواح. ويف شارع قرص 

له  كام شئت  راهب  أو  إمام  »دار مرييت« حيرسها 

التوصيف، عّم اجلميع، وحبيب اجلميع، وصديق 

اجلميع ...حممد هاشم بوجه قديس يرعى النجوم، 

كل  يف  الناقوس  ويدق  دوما  ويؤذن  صومعته  يف 

أجل  ...من  امُلمكنات  أجل  من  ومساء  صبح 

الفكر واملعرفة واحلرية ...إنه هناك ملجأ املبدعني 

ومالذ امُلنهكني وامٌلتعبني...ملجأ احلاملني امُلحّملني 

وآفاق  وقصص  وأوراق  وأفكار  ورؤى  بمشاريع 

وخياالت...

خماتلة األمكنة 

صخب وزحام، متاهة ستأخذك إذا مل تتسلح 

بل  صحو  حلظة  األمكنة  تباغت  أن  ما،  بخبث 

قبل الصحو بقليل، عليك أن تتحني الفرصة ألن 

القاهرة ال تنام، أن ترتصد فرصة غفوهتا وأن هتجم 

تراها  لن  زينب  السيدة  يتثاءب،  وهو  املكان  عىل 

كام وددت إال يف فرص نادرة حلظة صحو األولني 

الذين  الكادحني  أولئك  الصاحلني،  أوليائها  من 

حيرضون األرواح يف املكان قبل هبة اجلموع، احلج 
بصوانيها  سالمة  واحلجة  البهيجة  بعربته  عمران 
يف  املرصفة  وقناديله  حممود  والريس  ومواعينها 

عناية خاصة...

قبل  تدركه  أن  عليك  كذلك  احلسني  حي 
رؤية  عن  الزحام  يشغلك  قد  أوبعده،  الصحو 
الكثري من خصائصه املهيبة، قد تبحث عن مطعم 
»اجلحش« دون أن جتده يف زمحة األلوان واألصوات 

وقد ختلط بينه وبني مطعم »البغل« الشهري...

اليشء يعادل هبجتك وأنت تنجو بعد امتحان 
السيارات  بني  متزحلقا  الفسيح  الشارع  عبور 
الكثرية والرسيعة، قد تشعر ببطولة ما وأنت تنترص 
حلداثة قادمة وأنت ترّص عىل ركوب تاكيس بعداد 
أصحاهبا  يامحك  التي  التاكسيات  كل  وتقاطع 

الثمن...

املكان من أهله...

التسليم  لعله  السكينة،  وبعض  غالبة  طيبة 
هادئة  وبعده...روح  اخللق  قبل  املسطور  بالقدر 
وحترس  الكادحة  الوجوه  وتعّمد  الزحام  جتلل 
ابتسامة الرضا، ال شجار وال تنابز فالكل منرصف 
اهلل  عىل  بتكاسل...فاألرزاق  ولو  هبمة  شأن  إىل 

وهي مقسمة يف لوح مسطور وحمفوظ...

من  ورسيعة  خفيفية  جمانية  دروسا  تغنم  قد 
سواق التاكيس فيها طرائف وملح حسب اللحظة 
حديث  يف  أحدهم  ينساق  إثارهتا...قد  باختالف 
عن  محايس  حديث  أو  أكتوبر  حرب  عن  شيق 

عبدالنارص وعن تلك احلقبة املشهودة...
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ثم تسمع  املزدمحة  الشوارع  يرسع أحدهم يف 

بسيارة  تصطدم  أن  العربة  وتكاد  الفرامل  رصير 

نقل ال حترتم األولوية وتنتظر شجارا أو سبابا بني 

السائقني لكنك تفاجأ بخالف توقعك:

» إ يه يا بيه راح تاخذيل اجلناح معاك ...يقول 

سائق التاكيس لسائق السيارة األخرى فريد ضاحكا 

ربنا سرت... هنارك فل...ويواصل كل يف سبيله...« 

تتذكر ما ي حصل يف بلدك يف مواقف مشاهبة من 

شجارات وقد تصل إىل عراك وتشابك وقد تتعطل 

متعجبا:  للسائق  فقلت  لذلك  تبعا  السري  حركة 

عندنا الناس عىل أعصاهبا خاصة يف زحام املرور...

األسباب...يرد  ألبسط  أحيانا  خصومات  نشهد 

يا  تفكري...احلشيش  حلظات  بعد  التاكيس  سائق 

يف  احلشيش  مادخل  لكن  مستفرسا  بيه...تقول 

تزيد  لكنها  كذلك  اخلمرة  عندنا  نحن  األمر... 

بيه  يا  السائق: ال  من حّدة طباع شاربيها ...جييب 

اخلمرة تعمل جراءة...لكن احلشيش إخييل الواحد 

هلدوء  وتربيره  السائق  تأويل  من  يركن...تعجب 

القول لكنك تثين  الطبع واملساملة، طبعا مل يقنعك 

عىل حضور بدهيته واجتهاده يف تأويل الظواهر...

عربية  يركن  الذي  بسيوني  عم  من  تندهش 

بيع املانجا يف ظالل عامرات جاردن سيتي...تسأله 

عن فندق احلج أمحد الغارق بني العامرات الفارهة 

املنتظرين بل يرتك الكيس الذي كان  فيرتك زبائنه 

الصغرية  العربة  حافة  عىل  املانقا  حبات  فيه  يضع 

البناية  اجتاه  بيده  ليشري  كثرية  خطوات  ويصحبك 

املحتجبة دون ضجر أو ترّبم...

 خليط ساحر هي القاهرة فيها غنج عيص، ال 

حيادك  عن  تتخىل  حمايد،  وأنت  تعربها  أن  يمكن 

أو  احلب  ...يف  والتأويل  املالحظة  يف  وتنخرط 
تتناقض  قد  التي  العواطف  بك  النفور...تعصف 
وانتامء...  بطمأنينة  دوما  تشعر  أحيانا...لكنك 
ذلك  من  احلّس  فيتجدد  النقائض  فيها  تتكدس 
التعارض الفّج، يتجدد الشعور وتستيقظ احلواس 
فيها سيد لكنه سيد  العقل، اإلنسان  قبل  فيها ربام 

ُمنهك رغم صربه وقناعته ... 

بقاهرة  التونسيني  غرام  أن  عىل  نؤكد  أخريا 
اخلالفة  يف  العتيقة  اجلسور  تلك  منذ  قديم  املعز 
الفاطمية والقائد جوهر الصقيل ثم تتالت هجرات 
الزيتونة املعمور وجامع  معرفية واصلة بني جامع 
األزهر من ابن خلدون إىل اخلرض حسني واملريس 
القرن  الشاذيل...منذ  احلسن  وأبو  أبوالعباس 

العارش امليالدي واىل أواسط القرن العرشين...

ينسياك  لن  املميزين  وخدرها  القاهرة  سحر 
وروائح  وعبق  ألق  هلا  مدينة  ...كل  هناك  اجلامل 
بورسعيد  ترى  األخرى  الضفة  وألوان...عىل 
...مدينة  واحلركة  البهجة  صانعة  اجلميلة  والقناة 
الرشفات واأللوان لكن األمجل هو الشاطئ املمتد 
بعقلية  يوحي  الذي  التخطيط  ذلك  فيه  واألمجل 
اجلامعة خارج الفئات والطبقات...امللك العمومي 
البحري الفسيح ...ملك اجلميع وفيه عالمات دالة 
عىل العقلية التي هندسته...مساحات ممتدة مل تلوثها 
أيدي »املستثمرين التجار« هناك فنادق راقية لكنها 
مقاعد  للعموم...فيه  فهو  الشاطئ  أما  مرتاجعة 
أماكن عمومية لدش  فيه كذلك  بل  نظيفة  رخامية 
ورفع  االعتبار  رد  أردت  ...وإن  السباحة  بعد  ما 
املعنويات فعليك بزيارة املتحف  احلريب الذي حيوي 
العدو  آليات  لرتى  أكتوبر  حرب  انتصار  ذكرى 

ولتمنح الذاكرة شيئا من هيبة املايض اجلميل...
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             حــواران مـــع مبـــدعتين مصـــريتين :

 األديبة سهير المصادفة 

رفوف المكتبة العربية ال ترحم الكتب الرديئة 
والضعيفة والمكتوبة على عجٍل

حاورهما ساسي حمام/كاتب، تونس

»سهري املصادفة« روائية، من أعامهلا:

األوىل:  الطبعة  وديع»  «هجوم  ديوان   •

1997، اهليئة املرصية العامة للكتاب.

األوىل:  الطبعة  «فتاة جترب حتفها»  ديوان   •

1999، دار املسار بالشارقة.

• رواية «هلو األبالسة» الطبعة األوىل: 2003، 

دار مرييت للنرش واملعلومات.

األوىل:  الطبعة  إجييبت»  «ميس  رواية   •

2008، دار الدار للنرش والتوزيع.

األوىل:  الطبعة  الضباع»  «رحلة  رواية   •

2013، املجلس األعىل للثقافة.

األوىل:  الطبعة  ساخن»  «بياض  رواية   •

2015، الدار املرصية اللبنانية.

األوىل:  الطبعة  رهينة»  ميت  «لعنة  رواية   •

2017 ، الدار املرصية اللبنانية.

خاص بالعدد

األوىل:  الطبعة  وديع»  «هجوم  ديوان   •

األوىل:  الطبعة  «فتاة جترب حتفها»  ديوان   •

 ،

األوىل:  الطبعة  إجييبت»  «ميس  رواية   •

األوىل:  الطبعة  الضباع»  «رحلة  رواية   •

األوىل:  الطبعة  ساخن»  «بياض  رواية   •

األوىل:  الطبعة  رهينة»  ميت  «لعنة  رواية   •



141141

العدد 332 جوان 2022

األوىل:  الطبعة  االنفعايل»  الثبات  «يوم  رواية   •
2019، منشورات إبييدي.

• رواية «احلديقة املحرمة» الطبعة األوىل: 2021، 
املجموعة الدولية للنرش والتوزيع.

حصلت عىل العديد من اجلوائز أمهها:
الشارقة  من  للشعر  الشارقة  فتيات  أندية  جائزة   •

عن جمموعتها: »فتاة جتّرب حتفها« عام 1999.
من  األبالسة»  «هلو  روايتها:  عن  رواية  أفضل   •

احتاد كتاب مرص عام 2005.
• جائزة التميز عن عملها يف مرشوع مكتبة األرسة 

عام 1997.

املاجسترس  رسائل  يف  أعامهلا  مناقشة  متت   •
جامعة  منها  املرصية،  اجلامعات  يف  والدكتوراه 
اإلسكندرية  وجامعة  سوهاج  وجامعة  القاهرة 
وجامعة املنيا وجامعة السادس من أكتوبر وجامعة 

السلطان موالي سليامن   بين مالل باملغرب.

خترج  مرشوعات  إىل  رواياهتا  حتويل  تم   •
سينامئية خلرجيي اجلامعات، وتم التعاقد عىل حتويل 
فيلم سينامئي، ورواية:  إىل  إجييبت«  »ميس  رواية: 

»لعنة ميت رهينة« إىل مسلسل تليفزيزني. 

شاركت يف العديد من املؤمترات واملعارض   •
واخلارج،  مرص  يف  األدبية  واألمسيات  الدولية 
واملحافل  الندوات  معظم  يف  أعامهلا  ونوقشت 
أعامهلا  تناول  وتم  مرص،  وخارج  داخل  األدبية 
األدبية يف كثري من الكتب واملطبوعات األدبية من 

جرائد وجمالت ووسائل اإلعالم املختلفة. 

يف  األدبية  ومشاركاهتا  مقاالهتا  نرشت   •
الدورية  وغري  الدورية  األدبية  املجالت  من  عدد 
باجلرائد  الثقافية  والصفحات  األدبية  واجلرائد 

اليومية واألسبوعية.

الرواية  هي  ما  النهاية...  من  نبدأ  دعينا   •
األقرب إليِك؟

إىل  أقرب  األخرية  الرواية  تكون  عادة،   -
وشخوصها  أجواؤها  زالت  ما  التي  فهي  قلبي، 
اآلن  بأحداثها،  متأثرة  زلت  وما  أمامي،  ماثلة 
املقدس  النبع  أرض  يف  أجتول  زلت  ما  مثاًل     -
الرواية  أبطال  أتابع  زلت  وما  مة،  املحرَّ باحلديقة 

وهم يتابعون السري نحو مصائرهم.

املصادفة»،  «سهري  الروائية  تأثرت  ن  بمَ  •
إلبداعاتك  والثقافية  الذاتية  املصادر  عن  حدثينا 

املتنوعة؟

أنا أقرأ كثرًيا، وثمة حمطات كثرية يف قراءة   -
األدب العاملي أّثرْت يّف؛ يف ذائقتي، وتقبيل لبعض 
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األعامل والنفور من بعضها اآلخر. وقفت يف سنٍّ 

الكالسيكي،  الرويس،  األديب  املشهد  عىل  صغري 

حمفوظ،  نجيب  ثم  بدوستوفيسكي  كثريا  فتأثرت 

وأظن أن وترية حيايت االجتامعية والوظيفية كانت 

تشبه كثرًيا إيقاع نجيب حمفوظ يف الكتابة، بعد فرتة 

الرسد وال  بطرائق  تأثًرا  يكن  مل  الزمن، ولكن  من 

احلياتية  باحلالة  تأثر  هو  ما  بقدر  األدبية،  املدارس 

األديب  املشهد  معظم  قرأت  عام،  بشكل  لألديب 

األفريقي  واألدب  الالتينية  أمريكا  وأدب  الغريب 

السبع  املعلقات  أّول  من  العريب  األدب  وبالطبع 

يؤثر  ذلك  وكل  الشباب.  إبداعات  آخر  وحتى 

خارطة  عىل  كروائية  مكاني  بمعرفة  ولو  حتى  يفَّ 

األدب.

حدثينا عن البداية! ماهي املنابع الرئيسية   •

التي أغنت جتربتك الروائية؟

كانت  واملدينة،  القرية  بني  نشأت   -

منذ  متنوعة  لدي  واالجتامعية  البيئية  العوامل 

من  الكثري  وخربت  الكثري،  فرأيت  طفولتي، 

وكانت  بينهم.  الكبري  التنوع  وأحببت  البرش، 

وجدت  بنهم،  وصغرية  كبرية  كل  ترصد  عيناي 

كنت  إنين  حتى  ا،  جّدً مبكًرا  فقرأت  بيتنا  يف  كتًبا 

فهمه  أستطيع  ال  ما  االبتدائية  املرحلة  يف  أقرأ 

األغاني  مثل:  العريب،  الرتاث  جملدات  من  بعُد 

كان  أنين  كام  للجاحظ.  واحليوان  لألصفهاني، 

الكتابة  مواصلة  عىل  دائاًم  شجعين  رائع  أب  يل 

والقراءة والسفر والتعليم.
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كيف ترين واقع الرواية يف مرص اآلن؟  •

فرتة  منذ  مرص  يف  الروائي  املشهد  يُسمى   •

هو  اآلن  ُينرش  ما  فمعظم  الروائي،  باالنفجار 

كل  وصار  بنرشها،  يرحبون  والنارشون  الرواية، 

من  القراء  وخصوًصا  الرواية،  يكتبون  الناس 

االنفجار  فهذا  ا؛  جّدً هذا جيد  أن  وأرى  الشباب، 

سيؤدي بالرضورة إىل كتابة أعامل جيدة يف النهاية. 

يظل األمر مشكلة فحسب عندما يؤدي إىل صعود 

حشد  بسبب  السطح؛  إىل  وجتارية  خفيفة  أعامل 

روايات  ثمة  الشللية.  ربام  أو  اإللكرتونية  اللجان 

مهمة وعاملية يف املشهد الروائي املرصي مل ُتقرأ ومل 

التاريخ  أن  األدب  املفرح يف  بعُد، ولكن  ُتكتشف 

مصفاة ال ترحم، وهو يعيد اكتشاف األدب اجليد 

ولو بعد حني.

«احلديقة  اجلديدة  روايتكِ  عن  قالوا   •
الواقع  بني  رفيع  خيط  عىل  تسري  إهنا  املحرمة«، 
نعرفه  الذي  والوجود  الفانتازيا  بني  واخليال، 

بتفاصيله اليومية، وبني اليوتوبيا والدوستوبيا؟

املحرمة،  احلدائق  من  الكثري  حياتنا  يف   -

شجرة  من  أكل  أن  بعد  اجلنة  من  آدم  منذ هبط 

روايتي  يف  الفخاخ،  جتاوز  نحاول  ونحن  مة،  حمرَّ

يف  الشاب  البطل  يقع  مة«  املحرَّ »احلديقة  األخرية 

عامل مواز؛ يتبادل فيه احلالل واحلرام األماكن، فال 

املعقد،  العامل  يعرف ماذا يفعل، وكيف يفهم هذا 

الكربى  واالختالفات  عليها،  نشأ  التي  بثوابته 

من  الرواية  تقرتب  تكاد  وهكذا  يواجهها.  التي 

هذا  ولكنه  خيايل،  عاملها  من  كبري  وجزء  احللم، 

»آه  قائلني:  رؤيته  بعد  أعيننا  نفتح  الذي  اخليال 

واهلل، ومِلَ ال«؟!  

«هلو  رواية  اإلبداعية  أعاملك  حققت   •
الضباع«،  و«رحلة  إجييبت«،  و«ميس  األبالسة«، 
و«يوم  رهينة«،  ِميت  و«لعنة  ساخن«،  و«بياض 
الكتابة  اختلفت  هل  نجاًحا،  االنفعايل«  الثبات 

الروائية ىف بداياتك عنها اآلن؟

األخرية  روايتي  أن  أظن  ذلك،  أظن   •

»هلو  األوىل  عن  متاًما  خمتلفة  مة«  املحرَّ »احلديقة 

األبالسة«، كربناـ  كام ُيقالـ  يف السنِّ وزادت جتاربنا، 

القمر  وأصبح  الرسد،  متن  يف  أقل  الشعر  أصبح 

ة، ويتجول عليه رواد الفضاء،  مرئيا بصخوره احلادَّ

صارت األسئلة الوجودية الكربى أكثر رهافة كلام 

أكثر  رصت  هنايتها،  من  احلياة  يف  رحلتي  اقرتبت 

تساحًما مع شخويص، خصوًصا املتورطني يف رزايا 
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اليومي، بالتأكيد أنا نفيس اختلفت فاختلف قلمي، 

وإنام أظن أن الروح ثابتة وواحدة.

حظك  متيمة  األبالسة»  «هلو  كانت  هل   •
الذي  الكبري  احلضور  عرب  الرسدية،  الساحة  يف 

حققتة؟

نفيس  أنا  أدري  ال  األبالسة»  «هلو  بعد   •

طاقة  حتى  أجد  ال  أصبحت  يل،  حدث  الذي  ما 

إىل  ينفد برسعة ألعود  لكتابة مقال؛ صربي  كافية 

أثناء  تتصاعد  التي  واألحداث  اجلدد  شخويص 

جمذوبة  رصت  لساعات،  ولو  الكتابة  عن  غيايب 

وإذا  عجيبة،  أرض  يف  مسحورة  وكأنين  بالفعل، 

نفيس:  أسأل  وأنا  متعمدة  توقفت  أو  تكاسلت  ما 

ـ  أجدني  حال«؟!  كل  عىل  العناء  هذا  كل  »وملاذا 
أضع  مل  وأنا  جديدة،  رواية  مع  متورطة  ـ  حرفّيًا 
نقطة النهاية بعُد للرواية التي أريد التمرد عليها.   

مة» مغرمة بالفلسفة  صاحبة «احلديقة املحرَّ  •
ودارسة هلا؟

اإلنسان  مشاعر  عن  تعبري  هي  الكتابة   •
ل، هي طرح لألسئلة  ورؤيته ورؤاه يف املقام األوَّ
لعمل  يمكن  أنه  أتصور  وال  الكربى،  الوجودية 
ببساطة  ألهنا  فلسفة؛  بدون  النهوض  روائى 
العلوي  البناء  وهي  املتعددة  الكون  رؤى  تفسري 
التي  العني  أيًضا  وهي  احلياة،  ظواهر  جلميع 
بوجه  والكون  واملجتمع  احلياة  الروائي  هبا  يرى 
الكرة  رضب  الذي  كورونا  فريوس  مثاًل  عام. 
جعلت  كربى  وجودية  أزمة  هو  اآلن  األرضية 
الفلسفية  واألطروحات  النظريات  من  الكثري 
تظهر عىل السطح من جديد ابتداء من الوجودية 
كثريا  جعلت  وبالطبع  األناركية،  إىل  العبثية  إىل 
خمتلف  منظور  من  األمر  يتأملون  امللحدين  من 
مرئي  غري  ضئيل  فريوس  حقيقة  يتابعون  وهم 
اجلسد  إىل  حيتاج  بل  ميت،  هو  وال  حي  هو  ال 
اآلن  حيكم  الفريوس  هذا  حييا،  لكي  البرشي 
كل  مع  راضًخا،  بيته  يف  وجيلسه  اإلنسان  حركة 
أصبح  والعلمية،  والنووية  التكنولوجية  ترسانته 
اإلنسان يتأمل وجوده وهو يتحول من فاعل إىل 
متحررة  وهي  الطبيعة  اآلن  ويتأمل  به.  مفعول 
من  ويتساءل  عافيتها،  إليها  لتعود  وجوده؛  من 
الشاسع  الوجود  يف  وموقعه  حجمه  عن  جديد 
املرتامي األبعاد واملخلوقات وقد ظن أنه امتلكه 
اليدين  مغلول  حمبوس  اآلن  هو  وإذ  يديه،  بكلتا 

ال يملك إال النظر إىل السامء.   
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االنفعايل»  الثبات  «يوم  روايتك  أهديت   •
باألحياء  قصدِت  ماذا  املنسية«.  »األحياء  إىل 

املنسية حتديًدا؟

رواية  هي  االنفعايل»  الثبات  «يوم  رواية   •

النقاد، ولطاملا شغلتين فكرة  مكان كام كتب عنها 

املكان... الطريق الذي ختطو عليه أقدامنا، ونرتكه 

أرواحنا وذكرياتنا،  تاركني عليه جزءا من  خلفنا، 

رائحة  وحكاياتنا.  وصخبنا  وأحالمنا  آالمنا 

ترفض  أماكن  وثمة  أهلها،  رائحة  تشبه  األماكن 

بالفعل أن تبدل ُسكاهنا، فتموت مع موهتم، تصري 

أنين  أتذكر  رحيلهم،  مع  متجانس  غري  آخر  شيًئا 

العامل،  يف  الُكتَّاب  كبار  متاحف  من  الكثري  زرت 

املتاحف هي بيوهتم، وكنت أشعر كل  كانت هذه 

مرة بعظمة هذه الدول التي تركْت أرواحهم جتوب 

أرقتين  االنفعايل«  الثبات  »يوم  نفسها.يف  أمكنتهم 

فكرة مفارقة األمكنة للحياة، ليس مفارقة اإلنسان 

األمكنة  كانت  نفسها،  األمكنة  غياب  ولكن  هلا، 

الطبيعة؛  بفعل  األرض  وتبتلعها  تزول  املايض  يف 

الزالزل أو الفيضانات، ثم زالت ممالك باحلروب، 

ثم وصلنا إىل إزالة أمكنة اآلن ال يناسب وجودها 

مرثية  الثبات«  »يوم  واحلداثة،  التكنولوجيا  بذخ 

واملاملك  األمكنة  وأصوات  وروائح  للذكريات، 

القديمة التي تم حموها من عىل وجه األرض. 

«رحلة  روايتكِ  نرش  بعد  مرة  ذات  قلتِ   •

تتأخرين  فلامذا  النرش،  يف  موسوسة  إنِك  الِضباع« 

دائاًم يف دفع خمطوطاتك إىل النارش؟

ترحم  ال  العربية  املكتبة  رفوف  أن  أعرف   -

عجٍل،  عىل  واملكتوبة  والضعيفة  الرديئة  الكتب 

وذيوًعا  صخًبا  أثارت  التي  العناوين  من  وكم 

ما  رسعان  ولكن  جتاري،  معظمها  شتى  ألسباب 
لفظتها املكتبة العربية لتحتفظ باجليد فقط، أعرف 
أنه بمجرد أن ُيكتب اسمي عىل غالف كتاب، فهو 
لن يعود إىل قلمي ثانية، مثل الرصاصة متاًما، ما أن 
خترج من فوهة البندقية، فال عودة هلا؛ ولذلك ال بدَّ 
أن يظل خمطوطي يف حوزيت بعض الوقت، أتأمله 
وأراجعه مرة بعد أخرى، وأسائله كثرًيا ألتأكد أنه 

بالفعل إضافة للمكتبة العاملية.

رواياتك القت رواًجا نقدّيًا كبًريا، وتدرس   •
بمختلف اجلامعات املرصية والعربية. عىل أي يشء 

يدل ذلك؟

النقدية  احلركة  متر  األخرية،  اآلونة  يف   -
مهمة  بنهضة  العريب  والوطن  مرص  يف  والتعليمية 



146146

السنة الثقافية التونسية المصرية

املاجستري  وداريس  الباحثني  من  فكثري  ومفرحة، 

يف  اآلن  الروائية  أعاميل  يتناولون  والدكتوراه 

الدراسات  كانت  وقد  املختلفة،  مرص  جامعات 

الُكتاب  أعامل  عىل  قارصة  معدودة  سنوات  منذ 

وكان  قبلها  وما  الستينيات  جيل  من  املرصيني 

أشهرهم بالطبع: »نجيب حمفوظ«، يشء مفرح أن 

الكتابة  عىل  اآلن  مرص  يف  األكاديمي  النقد  ينفتح 

حذوه  حتذو  أن  وأمتنى  احلداثية،  بعد  وما  احلداثية 

حتى  أيًضا،  واإلعدادية  الثانوية  املدارس  مناهج 

نكتسب قراء جددا حيبون لغتهم العربية.

عىل ما تشتغلني حالًيا؟  •

بعد  جديدة  لطبعة  روايايت  بعض  أجّهز   •

يف  منها  واحدة  نسخة  وجود  وعدم  طبعاهتا،  نفاد 

السوق ما عدا روايتي اجلديدة: »احلديقة املحرمة«، 

التي صدرت طبعتها الثانية منذ أيام، و«لعنة ميت 

طباعتها،  األدب  بورصة  أعادت  التي  رهينة« 

وأواصل كتابة روايتي اجلديدة، مل أستقر بعد عىل 

أالَّ  أمتنى  إبداعية،  قفلة  من  أعاني  بل  عنواهنا، 

تطول.
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األديبة نهى صبحي: 

ربما تفشل السياسة وغيرها في تحقيق شراكة عربية، 

لكن ال يمكن أن يفشل الفن في الوصول إلى أهدافه

هنى صبحي قاصة وسيناريست ومؤلفة مرسحية من مواليد القاهرة. نرشت عدة جمموعات قصصية 
الدويل  العاهرة  وعدة مرسحيات. حتصلت عىل عدة جوائز منها: جائزة أفضل كتاب أول يف معرض 
للكتاب سنة 2020 عن جمموعتها القصصية )أصفاد الروح( وجائزة أفضل عرض مرسحي يف مهرجان 

)رومانس( ونوهت جلنة حتكيم جائزة )أبو القاسم الشايب( بنصها املرسحي )العودة إىل الرشنقة(.

1 ـ ماذا عن بداياتك األدبية ؟ وكيف 
الثقافية  املؤثرات  وماهي  الكتابة  بدأت 
وإثراء  إبراز  يف  أسهمت  التي  واالجتامعية 

جتربتك اإلبداعية؟

االبتدائية  املرحلة  يف  البدايات   جاءت  ـ 
حني أمسكت بنفيس وسط الكثري من التأمالت 
بالتفاصيل وكانت كل اهتاممايت أن  واخلوض 
أحصل عىل قصص األطفال بمرصويف اليومي 
نفس  يف  األطفال  يفعل  كام  احللوى  أبتاع  وال 
الفئه العمرية، إىل أن جاءت الوالدة مع بداية 
املدرسية  بالنصوص  اجلاهيل  للشعر  دراستي 
التي  اإلعدادية  باملرحلة  العربية  اللغة  بكتاب 
فتحت الباب لتكون أوىل جتاريب بكتابة الشعر 
إىل  القديمة  اللغة  مالمح  تعرتيه  كانت  الذي 
اإلنجليزية،  اللغة  معلم  من  الدفعة  كانت  أن 
حني أخذ نًصا يل وترمجه إىل اللغة اإلنجليزية 



148148

السنة الثقافية التونسية المصرية

وأهداه يل قائال »سترتجم كامل أعاملك إىل لغات 

عّدة يوًما ما« حينها أيقنت أن هذا اهلدف جيب أن 

أسعى إليه.  

نصحين  أن  إىل  الشعرية  كتابتي  واستمرت 

أكتب  أن  الثانوية  املرحلة  يف  العربية  اللغة  أستاذ 

طياهتا  بني  حتمل  »قصائدك  قائال  قصرية  قصة 

أركان القصة القصرية بل هي األقرب للقصة من 

قصة  كتابة  يف  حماواليت  أوىل  وكانت  الشعر«  رداء 

القصصية  جمموعتي  نرشت ضمن  التي  »انبعاث« 

األوىل »أصفاد الروح«.

2 ـ بمن تأثرت يف بداياتك ؟

وقضايا  بتجارب  وإنام  بشخوص،   أتأثر  مل  ـ 

بصفات إنسانية ومجل أدبية عميقة ال تنتمي لكاتب 

بردود  املنزل،   أمور  إدارة  يف  أمي  بحبكة  واحد،  

جدي  بقدرة  الساذجة،  اسئلتي  عىل  املنطقية  أيب 

اخلارقة عىل مجع أكثر من سبع عائالت عىل طاولة 

الغداء وإدارهتم بذكاء،  بقرارات البرش والتنمر بني 

التالميذ واملحبة التي تضفي اهلدوء عىل قلبي بعد 

مع  طفل  كل  لعب  طريقة  عىل  اليوم،   مشاحنات 

ألعابه ورؤيته  اخلاصة هلا.

  اختالف أنامط البرش وطبائعهم تستفز فضويل 

وأفعاهلم  نفوسهم  بترشيح  ورغبتي  الصغر  منذ 

علم  يف  قراءيت  ذلك  عىل  ساعدتين  ودوافعهم،  

النفس بعمر مبكر،  لكن الدفعة األوىل كانت من 

خالل تعلقي بالشعر اجلاهيل يف النصوص املدرسية 

يف املرحلة اإلعدادية،  دعم ذلك حساسيتي املفرطة 

جتاه األشياء ورؤيتي اخلاصة التي اختصين هبا اهلل 

من حسن حظي،  تلك هي زاوية الكاتب اخلاصة 

مكربة  عدسة  عرب  العامل  خالهلا  من  يرى  التي 

ألدق التفاصيل، بل وربام تفاصيل ال ترى بالعني 

املجردة، ترى فقط بعني كاتب.

قصصك  مواضيع  تستوحني  أين  من  ـ   3
شخوصك  مع  تتعاملني  وكيف  ومرسحياتك؟ 

القصصية واملرسحية ؟

ـ الفكرة وليدة الضجيج،  لن تكون هناك فكرة 

والشخوص وسط  زحام  هادئة،   زاوية  تكمن يف 

الساحات وامليادين املكتظة بالبرش،  أبطال قصيص 

والساحات  والشوارع  واحلارات  األزقة  تسكن 

تكمن يف كل املنازل والقصور واجلحور،  وأبطال 

الوديان  وأعامق  اجلبال  قمم  من  ترصخ   مرسحي 

السحيقة تغضب تعرتض وتتمرد ولدهيم ألسنة لن 

تسكت عن احلق أبدا،  متارس حريتها وال تتعدى 

عىل حريات اآلخرين،   تتامهى مشاكلهم مع أجزاء 

ربام  البرش،   مجيع  عىل  بالتساوي  موزعة  مشرتكة 

تكون شخوصا مهمشة اجتامعيا وربام منبوذة إنسانيا 

وربام جتارب مميزة نقتدي هبا،  وكيف أتعامل معها 

تعابري  أملس  ارتدي مالبسها  معها  أتعايش  ببساطة 

وأصيح  وأغضب  األمل  من  معهم  أبكي  وجوههم 

حني يغضبون،  ويف األخري ال أرغب بأن يرحلوا.

أسلوبا  األوىل  جمموعتك  يف  اعتمدت  ـ   4
يكاد يكون واقعيا ويف جمموعتك الصادرة حديثا 
اعتمدت التجريب والتحليل النفيس والغوص يف 

أعامق النفس االنسانية ؟ فام سبب ذلك؟

تالمس  الروح(  )أصفاد  األوىل  جمموعتي  ـ 

بقوة أغوار النفس البرشية واملعاناة النفسية،  وهذا 

نظرا لتأثري الشديد بعلم النفس وحتليل الشخصية،  

قدرة  تأكيد عىل  )اخليالة( وهي  الثانية  واملجموعة 

نفسة  الرجل  إدارة مجيع األمور وإدارة  املرأة  عىل 
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بغض  ذلك،   يف  ترغب  كانت  إن  إرادهتا  وفق 

العلمية،   ودرجتها  االجتامعية  مكانتها  عن  النظر 

ناعمة( وهي  الثالثة واألخرية )خمالب  واملجموعة 

تناقش جمموعة من قضايا سن املراهقة عند الذكور 

وبعض  اخلاصة  جتربتي  من  نابع  وهذا  واإلناث،  

جتارب اآلخرين من فئات وروائح اجتامعية خمتلفة.

واملرسحية  القصرية  القصة  كتبت  ـ   5
واملونودراما. أين جتدين نفسك؟  وما  أسباب ذلك؟

أن  أرى  فأنا  متاما  التصنيف  هذا  مع  لست  ـ 

القارئ ويطرح قضايا  الذي يالمس  املميز  العمل 

األسهل  هو  امتاعا  واألكثر  األجرأ  والنص  هتمه 

الرواج  هبذا  حيظى  الذي  وهو  إليه.  الوصول  يف 

والنجاح ويفرض نفسه عىل الساحة األدبية وبشكل 

املشاحنات  التكنولوجيا وكثرة  عام وبحكم تطور 

تلك  فإن  العادي  اليوم  ومشاحنات  البرش  عند 

هي  التكثيف  عىل  تعتمد  التي  املقتضبة  النصوص 

التي حتظى باهتامم القارئ العادي ولكل فئة روح 

منفصل وهدف حمدد ولكل مرشوع ظروفه اخلاصة 

ما  اآلخر  دون  تصنيف  مع  نفيس  أجد  كنت  وإذا 

كنت كتبت اآلخر حيث أن كال منها يعرب عن جزء 

مين، فالقصة هي بيتي اهلادئ واملرسح هو هويس 

بيتي  وقواعد  قوانني  عىل  خالله  من  أمترد  الذي 

واملونودراما معاناة خاصة جدا يتحدث أبطاهلا مع 

أنفسهم يف تلك الزوايا املظلمة عىل خشبة املرسح.

مع  صبحي  هنى  شخصية  تنطبق  هل  ـ   6

الكاتبة وهل تكتبني بعضا من حياتك يف إبداعاتك 

القصصية واملرسحية؟

ـ تنطق روح هنى صبحي املتأثرة بروح الشخصية 

عىل لسان الكاتبة،  ترتدي هنى ثوب األبطال لتكتب 

هبم،   ومهومي  مشاعري  تنطق  عنهم،   الكاتبة 
تتحدث رؤيتي عنهم وليست رؤياي،  ربام شعور 
صفايت  ضمن  بأغوارهم  وتعمقها  باألبطال  هنى 
االنسانية،  لذلك لكل كاتب روح تسكن مجيع كتبه،  
نشتم بالكتب رائحة الكاتب ونتعرف عليه إذا اعتدنا 
القراءة له دون النظر إىل االسم عىل الغالف،  لكن 
ظروفه االجتامعية واحلياتية من املؤكد أهنا منفصلة 
بشكل كبري عن تلك القضايا املطروحة داخل أعامله 
وإال كنت ال أكتب إال عن قضية واحدة وهي قضية 

هنى صبحي فقط.

عاداتك  هي  فام  عادات.   مبدع  لكل  7ـ   
وكيف تصوغني أثرك اإلبداعي؟

نفيس عىل  أجد  أنا ال  الكتابة  ـ عن عادايت يف 
مكتب إاّل أثناء مراجعة العمل،  الفكرة تولد وتكرب 
معي،  أثناء االنتقال من مكان إىل مكان آخر سواء 
يف السيارة أو سريا عىل األقدام،  أو بني التجمعات 
واملناسبات العامة واألماكن املكتظة بأنامط خمتلفة من 
البرش،  وأصيغ ذلك فيام بعد يف هدوء عىل مكتبي،  
واشاهد  والكتب  املعلومات  بعض  أقرأ  بعدما 
وجود  عدم  من  للتأكد  بالفكرة  خاصة  فيديوهات 
معلومة خاطئة يتم تضليل القارئ هبا يف املوضوع إاّل 
إذا كان من وحي اخليال ال يالمس الواقع واملنطق،  
فأنا أمحل عىل عاتقي أمانة جتاه القارئ ال يستهان هبا.

فهل  نساء.  أغلبها  قصصك  شخوص  ـ   8
هذا مقصود؟ أم انحياز للمرأة؟

انحياز  ليس  لكنه  النساء،   من   أغلبها  نعم  ـ 
والدليل عىل ذلك صدور جمموعتي  عىل اإلطالق 
بني  حتمل  والتي    ،) اخليالة   ( الثانية  القصصية 
طياهتا الكثري من التناقضات داخل النساء وحماولة 
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هلا  اختياري  وإنام    ، الرجل  عىل  املرأة  سيطرت 

ألن املرأة تعّد مادة غنية ومغرية ومستفزة للكاتب 

بشكل عام،  نظرا ألهنا حتمل الكثري من التناقضات 

خيتلفن  والنساء  والبنيوية  النفسية  والتعقيدات 

املواد  منها  تتعدد  جذرية  اختالفات  بعضهن  عن 

واألفكار والتساؤالت، عكس شخصية الرجل التي 

ربام تتشابه أغلبها لدى مجيع الرجال،  لذلك تطغى 

الشخصيات النسائية يف الكتابات بشكل عام لدى 

وهو  رجل  هو  املرأة  عن  كتب  من  وأشهر  اجلميع 

بكتابات  وليست  القدوس،  عبد  إحسان  الكاتب 

هنى صبحي فقط.

9ـ ما رأيك يف تقسيم األدب إىل نساء ورجال ؟

فلك  يف  تدور  النسوية  الكتابات  معظم  ـ 

من  املشتق  النسوية،  الكتابة  ومصطلح  الرجل،  

بام  فقط  يرتبط  وال  عيبًا،  ليس  كفلسفة  النسوية 

إبداعًا  تقدم  كالرجل  هي  األخري  يف  املرأة،  تكتب 

للذات  النسوية كفلسفة رؤية  إنام  املقام األول،  يف 

وللعامل من منظور نسائي، مفهوم أوسع يعمل عىل 

إنام  تابعًا  كائنًا  بوصفها  إليها  النظر  من  املرأة  حترر 

أدبًا نسويًا  أكتب  أن  هي كائن مستقل، هنا يمكن 

املنظور، ويمكن أن يكتبه كتاب آخرون،  من هذا 

و  األدب  عىل  النسوية  تقترص  وال  ونساء،  رجاال 

لكن تشمل كتابات فكرية أيضا.

النساء  بمالبس  ختتص  ال  النسوية  والكتابة 

رؤية  فهذه  اجلسد،  ومقاييس  التجميل  وأدوات 

ذكورية يف جوهرها، إنام تعين عندي األدب الذي 

يف  احلاكم  العنرص  بوصفها  املساواة  من  ينطلق 

دوائر  عن  بعيدًا  املرأة  ويرى  اإلنسانية،  العالقات 

يف  املرأة  جتربة  عن  أما  عليه.  يرتتب  وما  النوع 

الكتابة، فليست منفصلة عن السياق الثقايف احلاكم 

ممزوج  ذكوري  سياق  أنه  خافيًا  وليس  للمجتمع، 

مع  النسوية  الكتابات  معظم  جيعل  ما  بالرجعية، 

أمهيتها تدور يف فلك الرجل، لذا من الرضوري أن 

نتخلص من سياق غري  بعدما  املرأة  تكتبه  ما  نرى 

اإلنسان  مع  يتعامل  إنسانيًا  سياقًا  وننتج  إنساني 

بوصفه إنسانًا قبل كل يشء.

10ـ نرش أي عمل من أعاملك القصصية أو 
املرسحية أو املونودرامية يعترب حدثا ثقافيا وأدبيا. 
هتتم به الصحافة املكتوبة وااللكرتونية ويناقش يف 
عدة منابر وعدة نواد. حسب رأيك ماهو سبب 

هذا االهتامم؟

ــ ربام يعود ذلك ألسباب عدة ،  عىل سبيل 

املثال اختياري لشخوص ومواضيع تالمس الواقع 

احلياتية،  قضاياهم  مع  وتتامهى  الناس  وآالم  

واشتغايل عىل مرشوعي وحريص عىل تقديم فكرة 

أو  اآلمنة  األديب  اللعب  مساحة  خارج  جديدة 

املعتادة.

11 ـ هل يستطيع الفن بصفة عامة واألدب 
بصفة خاصة معاجلة وتغيري الراهن العريب ؟

خالل  من  ذلك  عمل  يستطيع  بالتأكيد  ـ 

االستخفاف  وعدم  االنسانية  بالقيم  االرتقاء 

بوعي املتلقي،  واحلرص عىل حفظ أمانة املعلومة،  

املناسب   اإلطار  واختيار  والطرح  التناول  وكيفية 

خمتلفة  طريقة  ورشحية  فئة  ولكل  الفكرة    لتقديم 

قبل  جيدا  ذلك  دراسة  وجيب  والتلقي  للعرض 

عرض وتقديم املنتج الفين واألديب وحتديد رشحية 

املتلقي التي ترغب يف الوصول إليها.
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12ـ رغم كثرة املبدعني وكثرة ما ينرش ورقيا 
أزمة قارئ. فهل  وإلكرتونيا. هناك حديث عن 
هناك أزمة حقا ؟ وماهي أسباب هذه األزمة إن 

وجدت؟

ـ إهنا ليست أزمة قارئ بل أزمة يف الوصول إىل 
القارئ ،  فهناك الكثري من العقبات التي تعيق حركة 
القراء وحتجب رؤيتهم،  زحام الساحة اإلبداعية ما 
بني اجليد والرديء وتعدد الرؤى واآلراء جتعل القارئ 
مشتتا يف اختياراته،  وجتاهل تطور اللغة وانحرافاهتا 
التواصل  وسائل  أمهية  وجتاهل  البعض  لدى 
أيضا جيعله  القارئ  إىل  الوصول  االجتامعي وكيفية 
مضمونة،   غري  إلكرتونية  مصادر  من  للقراءة  يلجأ 
ونمط احلياة الرسيع واألحداث املكثفة جتعله يبحث 
أننا  عن وجبة خفيفة مكثفة رسيعة اهلضم يف حني 
مازلنا نقدم األصعب واألكثر تعقيدا ونتفاخر بذلك.

13ـ كيف تصفني املشهد اإلبداعي يف مرص 
والوطن العريب؟

الساحة  واختصار  فعاًل،  صعب  السؤال  ـ 
املعرفة،  ضد  أمر  سطور  أو  كلامت  يف  اإلبداعية 
احتياج  يف  أننا  وأعتقد  العلم،  قواعد  وخيالف 
املشهد  فعليا  لنا  ترصد  علمية  جهات  إىل 
أن  فعلًيا  وأمتنى  وتوجهاته،  بتفاصيله  اإلبداعي 
تضطلع  وأن  ذلك،  حتقيق  عىل  اجلامعات  تعمل 
الساحة  برصد  والنقدية  األكاديمية  املؤسسات 
وما يطرأ عليها عىل نحو دائم ومتجدد. ومع هذا 
التي تعاني  التخمة  ال يمنع ذلك من أن أشري إىل 
وسط  الكتاب  عدد  من  اإلبداعية  األوساط  منها 
معدالت  وانخفاض  املقروئية،  مستويات  تراجع 
جادة  نرش  جهات  يستلزم  الذي  األمر  القراءة، 

وواعية ومهتمة بالكتابة األدبية وتروجيها.

14ـ زرت تونس أخريا فام هي أسباب هذه 

الزيارة؟ وماهي انطباعاتك حول هذه الزيارة ؟

ـ زياريت لتونس احلبيبة جاءت من خالل دعوة 

للمشاركة بمهرجان قرطاج للمونودراما  والذي تم 

)احتباس  منودراما  باملهرجان  اخلتام  تقديم عرض 

العسل( من تأليفي، وهو يلقي الضوء عىل ملحمة 

ومعاناهتا،   املشهورة  األمريكية  األبية  كلري  هيلني 

هذه  تلقي  حظي  وحسن  رسوري  دواعي  ومن 

العظيمة  د.  الفرصة  أتاح يل هذه  الدعوة،  والذي 

سامي اجلمعان رئيس رابطة اإلنتاج املرسحي العريب 

املشرتكة  العربية  الرشاكة  فكرة  وصاحب  املشرتك 

والذي حرص عىل وجود جتّمع من مبدعي الوطن 

الفنان  العمل  أخرج  حيث  العمل  بنفس  العريب 

وجّسد  املهرجان  مدير  وهو  عزوز  إكرام  التونيس 

و  ثابت  فوزية  التونسية  الفنانة  املرسح  عىل  الدور 

كتبت أنا هنى صبحي من مرص النص،  حتت إرشاف 

اململكة  وإنتاج  دكتور سامي اجلمعان من  ورعاية 

العربية السعودية الشقيقة،  وهو صاحب رؤية فنية 

الثقافة والفن وتاريخ  مميزة ووعي وافق واسع من 

توجيه رسالة شكر  أديب وفين عظيم.  وأرغب يف 

العمل  خروج  عىل  عزوز  إكرام  وللفنان  له  خاصة 

فربام  العربية،   الرشاكة  فكرة  وعىل  مميز،   بشكل 

تفشل السياسة يف حتقيق رشاكة عربية،  وربام يفشل 

اإلعالم والقيم يف حتقيق ذلك،  لكن ال يمكن أن 

يفشل الفن أبدا يف الوصول إىل هدفه،  لذلك فنحن 

اليوم فرحون،  فرحة مجاعية لروح شخص واحد،  

فرحة عربية مشرتكة بثمرة نجاح مشرتكة،  نتقاسم 

حالوهتا معا بفخر.
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