
 عرض نماذج من السينما 
األردنية في الجزائر 

أيــام  أفــالمــهــا فــي احتفالية   تــعــرض السينما األردنـــيـــة بعضًا مــن 
السينما األردنية التي تنظم في العاصمة الجزائرية خالل الفترة 

بني الثاني عشر والرابع عشر من يناير الحالي.
الثقافي بالتعاون  وتنظم االحتفالية الوكالة الجزائرية لإلشعاع 
بــني الهيئة امللكية األردنــيــة لــألفــالم، ويــشــارك فيها مجموعة من 
األفــــالم الــروائــيــة األردنـــيـــة املــتــنــوعــة األســالــيــب واملــضــامــني والــتــي 
حــظــيــت فــي الــســنــوات األخـــيـــرة بـــأصـــداء إيــجــابــيــة فــي الــعــديــد من 

املهرجانات وامللتقيات السينمائية املحلية والعربية والدولية.
ومــــن بـــني األفـــــالم الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة الــتــي وقــــع االخـــتـــيـــار عليها 
للعرض (كابنت أبو رائد) ألمني مطلقة و(الشراكسة) ملحيي الدين 
قــنــدور، و(مـــدن تــرانــزيــت) ملحمد الحشكي، بــاإلضــافــة إلــى األفــالم 
الــقــصــيــرة (مـــوت مــالكــم) لــنــاجــي أبـــو نــــوار، و(كــعــب عــالــي) لــفــادي 

حداد، و(بهية ومحمود) لزيد أبو حمدان. 

« الناشرين العرب» يرفض 
تأجيل معرض الكتاب 

 أعــــرب اتـــحـــاد الــنــاشــريــن الـــعـــرب عـــن رفــضــه الـــتـــام ملـــحـــاوالت وزيـــر 
الداخلية املصري بتأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، واملزمع 
افتتاحه يــوم الــرابــع والعشرين مــن يناير الــجــاري، طبقا لألجندة 
الدولية ملعارض الكتاب على مستوى العالم، وحسب املوعد املتفق 
عــلــيــه ســلــفــا بـــني الــهــيــئــة املــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب الــجــهــة املنظمة 
للمعرض، واتــحــاد الناشرين املصريني واتــحــاد الناشرين العرب، 
شركاء التنظيم، وبمباركة وزيــري الداخلية والثقافة في الحكومة 
السابقة.  وأوضــح في بيان، تضامن فيه مع بيان اتحاد الناشرين 
املــصــريــني، خــطــورة اتــخــاذ قـــرار تــأجــيــل أو إلــغــاء مــعــرض الــقــاهــرة 
الــدولــي للكتاب والـــذي يعني انهيار هــذا املعرض الــدولــي وانهيار 
صناعة النشر في مصر لسنوات عديدة قادمة وذلك ألسباب عديدة، 
منها: أن هذا التأجيل يضر بسمعة مصر دوليًا ويعمق اإلحساس 
بعدم األمان الذي تعاني منه مصر على املستوى الدولي وتأثير ذلك 
سلبيًا على السياحة بشكل عام وسياحة املعارض بشكل خاص.، 
وأن تأجيل املعرض أو إلغاءه سوف يضر بمصالح الناشرين العرب 
واألجانب املشاركني باملعرض ويكبدهم خسائر فادحة للعام الثاني 
عــلــى الــتــوالــي. وطــالــب الــبــيــان كــال مــن املــجــلــس الــعــســكــري ورئــيــس 
الــوزراء سرعة التدخل لحماية معرض القاهرة الدولي للكتاب من 
قرارات غير مدروسة، وطالبهم بالتعامل مع املعرض مثلما تعامل 

املسؤولون مع االنتخابات البرملانية ومباريات كرة القدم . 

 

ما أحوج قارئ اليوم إلى كتابة صافية، تنهل من ينابيع األصول، 
وتخاطب النفوس والعقول، بمحبة وصدق، محاكية بأسلوبها 
تلك الرسالة السامية التي بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمد 
صلى الــلــه عليه وســلــم إلــى بني البشر مــن أجــل هــدايــتــهــم، رأفــة 
بهم ورحمة، حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "وما 

أرسلناك إال رحمة للعاملني"، (سورة األنبياء اآلية 107).
"إبهار العقول بإنسانية الرسول" ملؤلفه الدكتور خيري  وكتاب 
حــافــظ األغــــا هـــو مـــن بـــني الــكــتــب الــقــالئــل الــتــي تستجيب لــهــذه 
الحاجة امللحة، وأمتنا العربية واإلسالمية تعيش لحظة فارقة 
فـــي بــحــثــهــا عـــن الـــخـــالص، وســـط عـــواصـــف تــهــب عــلــيــهــا مـــن كل 
حدب وصوب، مع أنها إن عادت إلى سيرة رسولنا األعظم (ص) 
فــســوف تجد فيها حــًال لكل مشكلة، ومــخــرجــًا لكل معضلة، ملا 
فيها من حكمة بالغة ومحبة إنسانية،خالصتني لوجه الله، حتى 
صــارت سيرته العطرة جديرة بكل احترام واقتداء،كما جــاء في 
 ملن كان 

ٌ
القرآن الكريم: "لقد كان لكم في رسول الله أســوٌة حسنة

يرجو الله واليوم اآلخر وذكر الله كثيرًا"، (األحزاب21).
أبــو عبدالله محمد بن العفيفي،  ضبط الكتاب وراجــع أحاديثه 
وقدمه فضيلة الشيخ محمد حسان، قائًال: والله إن البشرية – 
اآلن – التي تئن من األلم وتضحك كاملجنون، وتجري كاملطارد، 
لــفــي أمـــس الــحــاجــة إلـــى أن تــعــود إلـــى محمد (ص)، فــال ســعــادة 
للبشرية عامة ولألمة خاصة، إال إذا عادت من جديد إلى رسول 
الــلــه، فكل الــطــرق إلــى الله مــســدودة إال مــن طريقه، عليه الصالة 
والــســالم، وقــد آن األوان أن تتعرف البشرية عليه وعلى أخالقه 
وشمائله، مضيفًا: بني أيدينا محاولة جادة وبحث ماتع جديد 
أرى فيه روح املحب لرسول الله، وأقرأ فيه كلمات املؤمن املصدق 
بـــرســـول الـــلـــه املـــصـــدق لــــه، فـــي جـــانـــب مـــن أهــــم جـــوانـــب الــســيــرة 
وصــفــحــة مـــن أرق صــفــحــات األخــــــالق، ويــخــتــتــم الــشــيــخ حــســان 
الــقــارئ:فــتــحــت الكتاب  لــم يخفها عــن  تقديمه بمشاعر جياشة 
ألتصفحه سريعًا فلم أستطع، إذ وجدتني مأخوذًا شغوفًا متأثرًا 

بلغة الحب واالنبهار التي كتب بها الكاتب الكريم.
 
ٌ
أما الدكتور خيري األغــا فقد أكد في تقديمه للكتاب أنه دراســة

متأنية للجانب اإلنساني في حياة الرسول الكريم، وأنه مدخٌل 
ملن أراد أن يدرس السيرة النبوية الشريفة، إلدراك معاني السيرة 
وخصائصها وميزاتها، مشيرًا إلى حالة البشرية قبل البعثة من 
الضالل واالنحراف، وعجزها عن إدراك مصالحها لوال رحمة الله 
إلــى النور،  بها، حني أرســل إليها رســوًال يخرجها من الظلمات 
وكــتــب األغـــا يــقــول: صنف املختصون كتبًا مــتــعــددة فــي سيرته 
صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في األصول مثل "السيرة" البن 
إسحق و "السيرة" البن هشام، أو في التاريخ كـ "البداية والنهاية" 
البــن كثير، أو كتب املتأخرين التي اهتمت بــدراســة فقه السيرة 
أو تغطية جوانب منها متنوعة، فوجدت أن كل باحث في سيرة 
الرسول يجد مبتغاه وغايته، وكان الجانب اإلنساني في حياة 
النبي هو املبتغى، مضيفًا: َمن تتبع القرآن الكريم وجد أنه اعتمد 
في اإلقناع على املحاكمة العقلية، واملشاهد املحسوسة لعظيم 
صنع الله، واملعرفة التامة بما كان عليه الرسول من أمّية تجعل 
إتيانه بالقرآن الكريم دليًال على صــدق رسالته، وتــابــع: في كل 
جانب من جوانب الحياة اإلنسانية نجد الرسول الكريم يمثل 
النموذج األرقى واألعلى في كافة املجاالت، وال أعظم من وصف 
الله – جّل وعال – له في قوله: "لقد جاءكم رسوٌل من أنفسكم عزيٌز 
عليه ما عنتم، حريٌص عليكم باملؤمنني رءوف رحيم"، (التوبة 

.(128
د بالقسم الذي ذكره الله سبحانه  وأشار املؤلف إلى الوصف املؤكَّ

وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز "وإنك لعلى 
خلق عظيم"، (القلم 4)، واستعرض بعض مزايا السيرة النبوية 
وخــصــائــصــهــا، وأهـــمـــهـــا: الــثــبــات والــصــحــة والـــعـــمـــوم والــكــمــال 
والــشــمــول والــوضــوح والــجــمــع بــني املثالية والــواقــعــيــة، ثــم أورد 
أبـــرز املــصــادر األصــلــيــة والــفــرعــيــة لــعــلــوم الــســيــرة الــنــبــويــة التي 
استند إليها، بما في ذلك الكتب التي اقتصرت على جانب واحد 
مــن جــوانــب الــســيــرة، ومــنــهــا: كــتــب املــغــازي والـــدالئـــل والشمائل 

والخصائص، باإلضافة إلى كتب التاريخ واألدب والتراجم.
أبــواب رئيسة هــي: مراحل حياة  إلــى أربعة  وقّسم املؤلف كتابه 
النبي قبل البعثة، عهد بعثته، من الهجرة إلى وفاته، الجوانب 
الله عليه وسلم، وفــي تمهيده  اإلنسانية في حياة النبي صلى 
للكتاب قال: بشرية األنبياء، عليهم وعلى رسولنا أفضل الصالة 
وأزكــى التسليم، حاجة إنسانية وضــرورة شرعية، ليكون مثًال 

أعلى في الكمال اإلنساني وقدوة في تطبيق األحكام.
ويــقــول املــؤلــف فــي الــبــاب األول، عــن والدتـــه ونــشــأتــه (ص): ولد 

صـــلـــوات الـــلـــه عــلــيــه وســـالمـــه يــــوم اإلثــــنــــني، ملـــا رواه مــســلــم في 
صحيحه عن أبي قتادة األنصاري أن رسول الله (ص) سئل عن 
صوم اإلثنني، فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل علّي"، وكان مولده عليه 

الصالة والسالم عام الفيل. 
بــدأت برعاية الغنم وانتهت برعاية  " فترة عمل  وتحت عــنــوان 
أمــة" نقرأ: ألكثر من حكمة تربوية ونفسية واجتماعية نجد أن 
غير قليل من الرسل الكرام الذين اختارهم الله تعالى، وهم قادة 
إنــســانــيــون تــربــويــون، كــانــوا رعــــاة، ومـــن أجـــل ذلـــك كـــان رسولنا 
املربي ومنذ طفولته الناعمة النامية في البادية يشاهد األغنام 
ويرعاها مع إخوته الكبار في الرضاعة، مضيفًا: عن أبي هريرة 
رضــي الــلــه عنه عــن النبي صلى الــلــه عليه وســلــم قـــال: "مــا بعث 
الله نبيًا إال رعى الغنم"، فقال أصحابه: وأنــت؟ فقال: "نعم، كنت 

أرعاها على قراريط ألهل مكة.".، (صحيح البخاري).
ويــخــتــم املــؤلــف كــل مــرحــلــة أو فــصــل مــن الــكــتــاب بــفــقــرة "دروس 
وعــبــر" يستخلص منها الــفــائــدة املــرجــوة، حيث يــنــّوه فــي ختام 
فقرة رعي الغنم إلى أن الرعي يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية 
منها: الصبر والحلم واألناة والقدرة والتواضع واالكتفاء الذاتي 
في املعيشة، كما يختم فصل عمله بالتجارة ألم املؤمنني خديجة 
الله عنها بالقول: إن مــن أهــم مواصفات التاجر الناجح  رضــي 
الــصــدق واألمـــانـــة، وهـــذه مــن الــصــفــات الــتــي اشــتــهــر بــهــا محمد 
(ص) قبل بعثته، وكانوا يسمونه الصادق األمني، وهذا ما جعل 

خديجة (ر) ترغب فيه وتعرض عليه الزواج منها.
في الباب الثاني (عهد جديد) نقرأ حول الهجرة إلى الحبشة بعد 
اشتداد البالء على أصحاب رسول الله (ص): ملاذا اختار النبي 
الــعــادل الصالح،  الحبشة؟ هــنــاك عــدة أســبــاب منها: النجاشي 
الــرســول للحبشة  والحبشة متجر قريش والبلد اآلمــن، ومحبة 
ومعرفته بها، من خــالل حاضنته أم أيمن رضــي الله عنها، وأم 

أيمن هذه ثبت في صحيح مسلم وغيره أنها كانت حبشية.
أما في الباب الثالث من الكتاب (الهجرة الكريمة إلى مكة) فيورد 
املؤلف في غزوة بدر الكبرى، حول عاطفة الرحم عند محمد النبي 
اإلنسان (ص)، قائًال: عن ابن عباس قال: ملا أمسى رسول الله (ص) 
يــوم بــدر، واألســـارى محبوسون بالوثاق، بــات النبي ساهرًا أول 
الليل، فقال له أصحابه: ما لك ال تنام يا رسول الله؟ فقال: "سمعت 
أنــني عمي العباس في وثــاقــه"، فأطلقوه فسكت، فنام رســول الله، 
وكان رجًال موسرًا ففادى عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل 

وعن حليفه عتبة بن عمرو، (سيرة ابن إسحاق).
الــبــاب الــرابــع (الــجــوانــب اإلنــســانــيــة فــي حــيــاة الــنــبــي صــلــى الله 
عليه وســلــم) اســتــغــرق كــل صــفــحــات الــجــزء الــثــانــي، وفــيــه ألقى 
املؤلف نظرة شاملة على كل تلك الجوانب، مثل اعتنائه بمظهره 
(ص)، وصيته بالنساء، عبادته واجتهاده، اهتمامه بالتنظيم 
والتخطيط واألســـواق والــبــيــوت، سياسته فــي تصريف األمــور، 
في الترويح واملزاح، عندما يغضب النبي، ما يحبه وما يكرهه، 
رحمته بالناس والحيوان والجماد، سيرته في الجود والكرم، 
الــشــدائــد، حياؤه،  الــتــواضــع، سيرته فــي الصبر على  سيرته فــي 
محبته ألصــحــابــه، ونــقــرأ فــي هـــذا الــبــاب:عــن أبـــي هــريــرة (ر) أن 
جرير بن عبدالله (ر) دخل البيت وهو مملوء فلم يجد مجلسًا 
فرمى إليه رسول الله (ص) بــإزاره أو بردائه، وقال: "اجلس على 
هذا"، فأخذه فقبله وضّمه إليه، وقال أكرمك الله يا رسول الله كما 

أكرمتني، فقال رسول الله (ص): "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه".
أخيرًا يذكر أن املؤلف طبع الكتاب على نفقته الخاصة ووزعــه 
إلــى الجامعة اإلسالمية في  ألــف نسخة منه  مجانًا، وقــد أرســل 
غزة التي يعد د. خيري األغا أحد مؤسسيها، كما يذكر أن الكتاب 
صدر عن مكتبة فياض للتجارة والتوزيع في جزأين، ووقعا في 

1072 صفحة. 

23مدارات ثقافية
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 فازت مجموعة من املبدعني القطريني وذلك  ضمن استبيان 

أجــري لتميز األدب الشعبي الخليجي لعام 2011 ،  حيث  

احتل املركز الثاني ديــوان  الشيخ  الشاعر حمد بن سعود 

آل ثاني - قطر ومن الشاعرات حلت باملركز الثالث :الشاعرة 

القطرية عنود الليالي

الثالث  فيما حصد مهرجان الدوحة الثقافي - قطر املركز 

كأفضل مهرجان ثقافي بينما احتل برنامج حصاد الفكر – 

قطر وهو من  تقديم الزميل  حمد بن محسن النعيمي املركز 

التلفزيونية واحتلت مجلة الريان املركز  البرامج  األول على 

الثاني بملف ( أوزان ) -إشراف راشد بن جليميد. وأشرف 

عــلــيــه األســـتـــاذ عــبــدالــعــزيــز الــفــدغــوش وقــــام فــريــق بتنفيذ 

خطوات العمل : كل من بدر الشمري – بندر الفدغوش- خالد 

الدخيل - محمد السبيعي- مهل الكثيري - نايف الرسالني - 

أشجان التميمي - أريج الوادي - زينب القحطاني - نوت العبد 

الله- مها الخالدي- وهيبة الشامخ) بمتابعته ملدة 90 يوما تم 

تداوله ومتابعته واستطالع آراء ( 3300 ) قارئ . 

 حمد بن سعود وحمد بن محسن وعنود 
الليالي و الدوحة الثقافي ومجلة الريان 

من املتميزين في عام 2011 
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•  صالح غريب

•  عّمان – الشرق 

•  عبداI الحامدي

•  القاهرة - زينب عيسى 

7777¶ غالف

 «الترنج األبيض» ديوان شعر 
يسخر من نظام مبارك 

الــورد" ديــوان جديد تحت عنوان     صــدر حديثًا عن مكتبة "جزيرة 
"الــتــرنــج األبـــيـــض" لــلــشــاعــر مــاهــر مـــهـــران، وضـــم بــعــض القصائد 
الــتــي كــتــبــت فــيــثــورة 25 يــنــايــر. الـــديـــوان يــســخــر مــن نــظــام مــبــارك 
ورموزه، فتوقف مهران عند كل أشكال الفساد واملفسدين وألوانهم 
وأالعــيــبــهــم قبل الــثــورة وبــعــدهــا، وهــاجــم رؤوس الــفــســاد الكبرى 
في الثقافة واالقتصاد والسياسة وغيرها. استعمل الشاعر لغة 
صافية راقــيــة تقترب مــن الفصحى، وصـــورة شعرية مستقاة من 
املــهــداة إلى  "بــتــوع اليونسكو"  الــواقــع غير متكلفة، مثل قصيدة 
الـــدوالرات التي أهــدرت على  فــاروق حسني، وتحدثنا عن ماليني 

معركة فاشلة كعادة النظام السابق. 

ملؤلفه خيري األغا

قبل جولتها في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي 

إبهار العقول بإنسانية الرسول .. سيرة حكمة ومحبة

 داوود حسني: مسرحية «الطرطنجي» تعرض في إمارة رأس الخيمة 
 صرح الفنان داوود حسني بأن فريق املسرحية 
الكوميدية – الطرطنجي – يستعد لشد الرحال 
إلى دولة اإلمــارات العربية املتحدة حيث ستبدأ 
الجولة في إمارة رأس الخيمة. مؤكدا أن التذاكر 
تــكــاد تــكــون قــد نــفــدت وذلـــك لــإلقــبــال الجماهير 
الكبير من قبل الجمهور اإلماراتي الــذي وصفه 
الفنان داوود حسني بأنه الجمهور املتذوق للفن 
املسرح والذي يشكل إحدى الدعامات األساسية 
للمسرح سواء في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
أو العروض املسرحية الخليجية التي تقدم في 

أنحاء دول املنطقة.
وشدد الفنان داوود حسني على أن نفاد التذاكر 
الـــخـــاصـــة بـــعـــروض رأس الــخــيــمــة جــعــل فــريــق 
عمل املسرحية يفكر جديا في تمديد العروض 
حــتــى قــبــيــل انــطــالقــهــا حــيــث ســتــبــدأ املسرحية 
عــروضــهــا يـــومـــي 5-6 يــنــايــر الــــجــــاري. بــعــد أن 
كانت قد قدمت عروضها وسط إقبال جماهيري 
متميز في الكويت. وأشــار الفنان داوود حسني 
إلى أن جدول عروض مسرحية – الطرطنجي – 
ملسرح فروغي والتي قدمها بالتعاون مع النجم 
املحبوب طارق حسني تتضمن تقديم مجموعة 
عــروض مسرحية فــي مدينه جــدة فــي منتصف 
يــنــايــر الــــجــــاري ومــنــهــا ســيــتــنــقــل الـــفـــريـــق إلــى 
الــريــاض. على أن يعود مــجــددا إلــى مدينة دبي 

حيث ستقدم العروض هناك في فبراير املقبل.
ونــوه الفنان داوود حسني إلى عالقته الوطيدة 
مع الجمهور الخليجي بشكل عام الذي يعتبره 
امـــــتـــــدادا حــقــيــقــيــا لــلــجــمــهــور الـــكـــويـــتـــي. حــيــث 
الـــجـــمـــهـــور الــخــلــيــجــي بــشــكــل يـــمـــتـــاز بــالــوعــي 
الحقيقي بقيمة املسرح والدور الذي يقوم به على 

صعيد التثقيف والترفيه.
وفي إطار متصل أشار الفنان داوود حسني إلى 
أنه تم تكريمه في مهرجان مسرح الطفل في دولة 

اإلمــارات العربية املتحدة الذي أقيم في الشارقة 
بوصفه النجم العربي املكرم هذا العام كما كرم 

من دولة اإلمارات الفنان محمد سعيد. 
ومن جانبه أشاد الفنان داوود حسني باملستوى 
الرفيع للعروض نظرا ملشاركته أيضًا في لجنه 
الــتــحــكــيــم. كــمــا تــمــنــى أن يـــعـــود ســمــو الــشــيــخ 
الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي عضو 
املجلس األعلى حاكم الشارقة ساملا من رحلته 

العالجية.وذلك للدور الكبير الذي يقوم به على 
جميع األصعدة السياسية واالقتصادية وأيضا 
االجتماعية ملساهماته الكبيرة في دعم الحركة 
املسرحية في العالم العربي كمبدع وكاتب وراع.

كما أشـــار داوود حسني إلـــى أنـــه سيقوم أيضًا 
بــتــلــبــيــة الــــدعــــوة املـــوجـــهـــة إلـــيـــه لــلــمــشــاركــة في 
فــعــالــيــان الــســوق الــخــيــري ملــركــز دبـــي للمعاقني 
والـــذي ســيــشــارك بــه أكــبــر حشد مــن نــجــوم الفن 

مــن أنــحــاء الــعــالــم مــن بينهم هـــذا الــعــام املطربة 
األمريكية بريتني سبيرس.

وفــــي خـــتـــام تــصــريــحــه الــصــحــفــي أشـــــار الــفــنــان 
داوود حسني إلــى أن تجربة التعاون مع النجم 
– طـــارق العلي – فــي مسرحية – الطرطنجي – 
أسهمت فــي فتح الــبــاب أمـــام عــدد مــن املشاريع 
الفنية املــشــتــركــة الــتــي سيتم اإلعــــالن عنها في 

الفترة القصيرة املقبلة. 

¶ خيري األغا

¶ تكريم داوود حسين في مهرجان االمارات للطفل

¶ حمد بن 

محسن 
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 توزيع الكتاب مجانًا وإهداء 
ألف نسخة إلى الجامعة 

اإلسالمية في غزة 


