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الرسالة من احملررين
اهال بمك،

فقد وصلنا اإىل العدد الثالث من اجملةل ،ومع هذا الإجناز يأيت الشكر والتقدير للشعب اذلي دمع
املرشوع خالل العامني املاضيني .قدان فريق قيادة عظمي العام املايض بعد خترج اثنني من احملررين
السابقني نيكولس بوس يجاي وإالزيا براين .الكهام خيوضان مغامرات عىل اجلانب الآخر من العامل
ونمتىن هلام لك التوفيق يف املس تقبل .كام أننا ل نس تطيع أبدً ا أن نغفل دمع اللكية يف القسم العريب.
لقد اكن من دواعي رسوران العمل جبانهبا يف تطور وتقدم اجملةل .وقد طرح هذا العام حتدايت
جديدة وجناحات جديدة .قد أضفنا أول جملس حترير يف اترخينا .وقد جلب هذا الفريق اجلديد
الطاقة والإبداع والطموح للنرش ،وحنن نقدر لك هجودمه.
فالآن يرسان أن نقدم لمك مجموعتنا اجلديدة والرائعة من كتابة الطالب من لك قسم يف اجلامعة.
قصصا وجترابت متعددة املنظورات والسلوب .يف هـذه الطبعة الكتابة والشعر والبحث
تتضمن ً
والصور من بالد عربية ومقابةل مع الس تاذ فريد دونر .س تعجبمك مقالت عن احلرب الهلية
اللبنانية واملغنني العربيني الشعبيني واحلياة يف ولية جورجيا وأكرث من ذكل بكثري.
وشكرا لمك للقراءة!
نمتىن أن تس متتعون ابملقالت والصور يف الصفحات التالية ً
ابإخالص،
جايب دايفس ومدلني دي فيغوريدو
احملرران الرئيسان جملةل ش ياكغو

جملس التحرير الول جملةل ش ياكغو
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مقابلة مع األستاذ فريد دونر هاان بورتر
هاان بورتر ًالبة يف سنتها الثانية يف املركز لدراسات الشرق األوسط واآلن هي يف صف القرا ات املتقدمة ابلعربيةف
Hannah Porter is a second-year graduate student at the Center for Middle Eastern Studies.
She is currently in Advanced Readings in Arabic.

فريد دونر أستاذ متخصص بتاريخ الشررق األد يف جرامرعرة
شريركراغروف ألرف عردداا مرن الركرترب عرن الرتراريرخ ا سرالمري
وأشهرها "حممد واملؤمنون  :يف أصول ا سالم"ف كان رئريرس
مركز دراسات الشرق األوسط بني ٧٩٩١و.٢٠٠٢
(مررالحرنررة مررن اعرررريررن :برعررا األجرزا مررن هررذ املرقررابرلررة
ابلعاميةف)
كيف بدأ اهتمامك ابلشرق األوسط وابإلسالم؟

األستاذ دونر يتناول الغدا يف دمشق صيف ٧٩١١
(الصورة لر :مف راشكا)

كرنررل ًررالررباررا يف جررامرعررة "بررنس رتررون" م رت رخرصررص ابلرع رلرروم
الطبيعية وبعرد السرنرة الرثرانريرة اعرافرل تين مرا حربريرل دراسرة
مسجل يف هذا الوقرل يف صرف
كثريا وكنل ّ
العلوم الطبيعية ا
الفن القردميف والردرس برلر مرع الررسرومرات عرلر
عن اتريخ ّ
حريرطرران املرغررارات وبرعررديررن انرترقررل ت فررن مصررر الرقرردمي—
اململكة القدمية واململكرة الروسرطر واحلرديرثرة وبرعرديرن درسرنرا
وفن السومريني واآلشوريني والبابليني ويف هنرايرة
بالد الرافدين ّ
الفن ا غريقي والروماين ولكن عرنردهرا أان
الصف وصلنا ت
ّ
مهتم ابآلاثر اآلشورية و الربرابرلرونريرة وصررت تتسرا ل،
صرت ّ
شررو برردي أع رمررل ملررا أكرررباب برردي اش رت رغررل ابل رك ري رم ريررا أو
الربريرولرروجريررااب ال ،مرا برديف بردي سررافرر وأترعرلرم لرغررة أجرنربريررة
برطرريرقررة جريرردة وأتركرلررم مررع الرنرراسف تذا رّكررزت عرلر دراسررة
السررومرريررني واآلشرروريررني فررالزم سررافررر والزم أترعرلررم الرلرغرراتف
فكان من الالزم أن أختار لغةاف ًبعا كنل بدي أبدأ ابلرلرغرة
اآلشوريرة )أو األكرديرة) ولركرن األسراترذة يف بررنسرترون قرالروا
”ال ،أحسن شي تذا تبلّ بلغة سامية معرقرولرة“ مبرعرأ أن
ًريقة الكتابة مفهومة واملسمارايت يف السومرية واألكدية
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صعبة جدا كننام للكتابةف فقالوا ”بلّ اي ابلعرريب اي ابلرعرربي“ فرانان افرتركررت أن الرعرربي لرغرة قردميرة ولركرن
العريب لغة العراق وافتكررت تين الزم أرو يروم مرن األايم وأشرترغرل يف الرعرراق فربرلّرشرل ابلرعرريب وبرعرد رال
سنوات انتقلل اهتمامايت أكثر فانكثر ت العصور الوسط واملعاصرةف
و درست العريب يف لبنان ،صحيح؟
يف م رن رت رصررف دراسرريت يف "ب ررنس رت ررون" أخررذت س رنررة ( )٧٩١١تضرراف ريررة ورحررل ت ل رب رنرران لررربانم ر
”ميكاس“ (مركز الشرق األوسط للدراسات العربية) يف ضيرعرة نرالن فروق برريوت ودرسرل ابملردرسرة الرلري
أسستها اخلدمة اخلارجية الربيطانية لتدريب رجال اجلي أو الدبرلرومراسريرني يف الرلرغرة الرعرربريرة ،ألن كران عرنرد
الربيطانيني يف ذلك الوقل حمافنات يف السودان واليمن واخللي وكانوا حيتاجرون ت انس كرثررييرن يرتركرلرمرون
العريبف
حتدث عن جتربتك يف تعلّم العريب .هل كان التعلم صعب عليك؟
مفيدا جدا ألنرنرا كران عرنردان صرف
كانل ممتازةف ًبعا كان التعلم صعب عشان هذا هو اهلدف ولكن كان ا
كل صبا من  ٠::٠حىت  ٧٢::٠وكران عرن الرنرحرو واملرفررادات والرقررا ة و ا لرقرا واملرنراقشرة يف الرعرامريرة
اللبنانية وتعلمنا العالقة بينها وبني الفصح ف الربانم كان كويس و مكثّفف ويف ذلك الروقرل كرنرا مرتروزعرني
بني عائالت الضيعة ،فانان سكنل مع رجل وزوجته لعشرة أشهرف ولذلك لو كنل بدي أتكلم ،فالزم أتكرلرم
مفيدا ولكنه كان صعباا ألول ال ة أشهر وما تكلمل كتريف كان من املردهر أ أنرل برلرشرل
ابلعريبف كان ا
أتكلم دفعة واحدة وصرت أتكلم ،نسبياا ،بسهولةف ويف هناية الربانم كان هناك أسربروال المرترحراانت الصرف
املتقدم ،وهذا كان يف  ٥حزيرران (يرونريرو) سرنرة ٧٩١١ف ولركرن يف صربرا ذلرك الريروم غرزت تسررائريرل مصرر
وبدأت حرب  ٧٩١١فاحلكومة اللربرنرانريرة سركررت كرل املردارس يف أول يروم امرترحراانترنراف وبرعرد يرومرني كرلرنرا
ُسحبنا ت تركيا ولذلك ما أخذان االمتحاانت ،مع أننا درسنا كثري هلاف فانان مرا حصرلرل عرلر الشرهرادة مرن
الصف املتقدم ،ولكن املهم أنل تعلمل العريبف
ومتخصصا ابلتاريخ اإلسالمي ،فما هي الوظيفة أو التخصص الذي كنت ستتتختتتار
لو مل تصبح مؤر ًخا
ً
كبديل؟ وملاذا؟
تنل مهتم حىت اآلن ابملوسيق وأحب املوسيق الغربية الكالسيكية ،ولكن أان مر مراهرر لردرجرة أن أكرون
موسيقيااف وأتذكر كمان ملا كنل يف الدراسات العليا وملا كنل يف الرعرشرريرنرات صررت أقررأ عرن عرلرم الرنرفرس
وتطور الشخصيةف ولكن ما حبيل فرويد كتري ويونغ م معقولف تال أنه ابلنسبة لآلخرين كان موضوال مثري
يطورون مسات شخصية سلبيةاب“ وخاصة ملا هذ السمات تؤ ر سرلربارا عرلر
أ وكنل أتسا ل” ،ملاذا الناس ّ
أنفسهماب وهل هذا أييت من الطبيعية أم من الابيةاب
ما هو الشيء الوحيد الذي تريد كل شخص أن يعرفه عن الشرق األوسط أو اإلسالم؟
تن الشرق األوسط معقد وتن األرض متنوعة جغرافيااف وهناك تنوال يف اآلرا ضمن ا سالمف تن احلضارة قدة
مثل أي حضارة أخرىف يف انس عنيفني ويف انس لطفا جدا ويف كل شي بني ا ننيف
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لو كان جيب عليك أن تعطي نصيحة لطالب شؤون اإلسالم والشرق األوسط ،فما هي؟
تتقان لغة من لغات املنطقة مهم جداف واحد الزم ،يف رأيي ،يترعرلرم لرغرة مرن لرغرا را جريردا حرىت يسرترطريرع أن
يتكلم مع الناس بدون صعوبةف وأعتقد أيضر ا أنره مرهرم عرلر الرطرالب أن أيخرذوا فركررة واسرعرة عرن املرنرطرقرة
والتاريخ وما يركزوا فقط عل مصر ،مثالا ،ولكن يقرأوا أيضا عن سوراي واليمن ،تخلف وم بس يتعلموا عرن
ال ر رق رررن ال ر رع ر رش ر رري ررن ،ي ر رت ر رع ر رل ر رم ر روا ك ر رم رران عر ررن ال ر رع ر رص ررور الر رروس ر رط ر ر وع ررن ال ر رع ر رص ررر ال ر رقر رردميف
ملا كنت تف ّكر يف مستقبلك كأستاذ أو متخصص بتاريتخ اإلستالم ،متاذا كتنتت تتتتوفتع؟ وكتيتف تتتلتف
الوافع عن توفعاتك؟
رريا يف لربرنران وسرانرجرع ت هرنراك مرع عرائرلريت كرل
ملا كنل أدرس يف لبنان ،افتركررت أنرل سرانشراي بريرتارا صرغ ا
صيف…ًبعا أان خترجل من "برينستون" وحصلل عل شهادة الدكتورا عام ٧٩١٥ف ولركرن عردة أشرهرر
مستحيالف
التخرج بدأت املشاكل يف لبنان اللي أدت ت احلرب األهلية ،فهذا كان
ا
قبل ّ
يف رأيك ،هل كان هذا اجملال (الشؤون العربيتة واإلستالمتيتةل تتتلتف فتبتل أحتداث  ١١ستبتتتمتل؟ هتل
تغريت طبيعية دراسات الشرق األوسط منذ ذلك الوفت؟
َ

ًبعا كان يف تغيري ،ولكن الرترغريرري مرا كران يف دفرعرة واحردةف قربرل  ٧٧سربرترمررب كران يف اهرترمرام انمري عرنرد
األمريكيني ابلشرق األوسطف أان كنل رئيس القسم يف هراي األايم واعرافرنرا يف السرنرة قربرلرهرا أنرنرا رتراج ت
صف اثين للعربية ا بتدائيةف ففي بداية السنة األكادميية يف  ٢٠٠٧فتحنا صف اثين للعربية ،ولكرن الرفرصرل
سجل الطالب للصفوف أدركنا أننا احتجنا ت مخسة صفروف عرربريرةف وًربرعر ا
بدأ يف هناية شهر سبتمرب وملا ّ
بعد هذا كان هناك موجة كبرية من االهتمام ابلعريبف وأيضا كان يف تغيري آبرا األمريكيني العامة عن الشررق
األوسط وا سالمف ملا كنل ًالب ،اجلهد الكبري عرلريرنرا كران تقرنراال الرنراس أن الشررق األوسرط مرهرمر اف انس
قالوا” ،ملاذا تدرس هذااب ملاذا ال تدرس شي مهم مثل التاريخ األورويباب“ هذا كان الررأي الرعرامف ولركرن يف
التسعينات صار الناس يعافون أكثر وأكثر أن الشررق األوسرط مرنرطرقرة مرهرمرة…وبرعرد  ٧٧سربرترمررب برعرا
الناس اختذوا رأي سليب جدا عن الشرق األوسط والزم ننازال ضد هذا حىت اآلنف
ماذا تتوفع عن دراسات الشرق األوسط يف أمريكا يف السنوات القادمة؟ هل هنتا اهتتتمتام أكتاتر تذا
اجملال اليوم؟
أعتقد أنكم حمنوظونف دراسات الشرق األوسط متطورة أكثر بكرثرري ممرا كرانرل ملرا كرنرل ًرالربف يف بررامر
أكثر ويف أساتذة أكثر ويف اهتمام عام أكثر ويف اعااف أن هذا مرهرمف وبرعرا الرنراس ال حيربرون املرنرطرقرة أو
املسلمني ولكنهم يعافون ،ابلرغم من ذلك ،أهنا مهمة….ويف مناقشات حقيقية بني األساترذة اآلنف ملرا أان
كنل ًالب ،مثالا ،وكنل بدي أعرف شي عن الفقه ا سالمي ،كان يف "جوزف شاخل" يف "كولومبيا"
ولكن ما كان يف حدا اتين وما كان يف أي مناقشة عن املوضوالف وهلق يف مئات من الناس بيشترغرلروا ابلرفرقره
وبيتناقشوا مع بعاف
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جتاريب خالل الدراسة عن الشرق األوسط يف والية جورجيا
يعقوب بوتس

يعقوب بوتس ًالب يف سنته األو يف املركز لدراسات الشرق األوسط واآلن هو يف سنته الثانية يف صف العربية.
Jacob Potts is a first-year graduate student at the Center for Middle Eastern Studies.
He is currently in his second year of Arabic.

يف البداية ،عندما قررت أن أدرس عن الشرق األوسط ،مل يفهرم أحرد مرن عرائرلريت ملرا أردت أن أدرس هرذا املروضروال ف
معنمهم سانلوين " :هل التحقل بداع أو حركة الدولة ا سالميةاب"ف كلما كنل أحتد مع أصدقائي عن اهرترمرامري
عمال بعد أن أخترج من اجلامعرة اذا ختصرصرل
ابلشرق األوسط ،مل يفهموا ما هو الشرق األوسطف وقالوا تنل لن أجد ا
يف شؤون الشرق األوسطف
لكن هذا ليس صحيحاف تبحث احلكرومرة األمرريركريرة عرن مسرترشررقرني لرلرعرمرل يف احلركرومرة ،وتربرحرث اجلرامرعرات عرن
مستشرقني لتدريس صفوف عن الشرق األوسطف ملاذا يفكر أصدقائي وعائليت هبذ الطريقةاب

ما عرفل أحدا من الشرق األوسط ملعنم حيايتف التقيل بشخص من الشرق األوسط للمرة األو خرالل أول عرمرل
أف وهناك تعرفل عل الكثري من العربف الحنل أن بعا النراس مرن جرورجريرا يرعررفرون أفررادا مرن الشررق األوسرط،
ولكن معنم ما يعرفونه عن الناس من الشرق األوسط مصدر التليفزيون فقط حيث يشاهدون داع أو رئريرس تيرران
السابق حممود أمحدي جنادف لذلك ،يننون أ ّن كل الناس من الشرق األوسط يشبهون هؤال الناسف
أحب أن أتعرف عل انس جدد مرن ترترلرف الرثرقرافراتف لركرن مرن املرمركرن أن اتريرخ الصرراال برني السرود والربريرا يف
جنوب الوالايت املتحدة قد ردال أصدقائي وعائليت من الترعررف عرلر انس مرن ترترلرف الرثرقرافراتف ال أعررف السربرب
ابلتحديد ،ولكن أعرف أن هذا الواقع لن يتغري يف املستقبل القريبف
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الشاهنامة” ،كتاب امللو “ نورة المربت
نورة الملت ًالبة دكتورا يف قسم اتريخ الفن ومقالتها مبنية عل عمل أكملته يف املؤسسة الفنية يف شيكاغوف
Nora Lambert is a PhD student in the Department of Art History.
Her submission is based on work she did at the Art Institute of Chicago.

املعروضات ا سالمية يف معهد الفنون يف شيكاغو صغرية ،ولكن هناك أعرمراالا فرنريرة مرهرمرة ومشرهرورة
أهم جز هو الفن من العصور
ا
جداف هذ الغرف حتتوي عل مجيع أنواال الفن من معنم العامل ا سالميف لكن ّ
الوسط ومن القرنني اخلامس عشر والسادس عشرف هذ الفاة التارخيريرة ،الرقررن
السادس عشر ،هي فاة غنية بثرقرافرة ا مررباًروريرة الصرفرويرة ،ألهنرا فراة مسرترقررةف
( )٧٥٧١-٧٥١١عراصرمرة يف مرديرنرة
أسس شا اتمهاسب
عندما ّ
أسس أيضا ورشة عمل نتاج املخطوًات ،عل غرار الصفحة املعروضة
تربيزّ ،
يف معهد شيكاغو للفنونف
تعرض حالياا يف املعرض ،ورقة من نسخة عرن "الشراهرنرامرة" أو "كرتراب
امللوك" وهو قصيدة ملحميرة حتركري الرتراريرخ األسرطروري لرالمررباًروريرة الرفرارسريرةف
هذ القصيدة هي للشاعر فريدوزي من القرن الرعراشررف تربردأ الرقرصرة مرع تركرويرن
العامل ،وتنتهي يف القررن السرابرع مرع غرزو املسرلرمرني الرعررب عرلر برالد فرارسف
نسخ املخطوًة مر اارا وتكر اارا ،ويف القرن السادس عشر ،مع أتسيس ورشات شا
اتمهاسب ،بدأت الفخامة تنهر يف املخطوًاتف هذ الورقة املعرروضرة مرانخروذة
من تطوًة صدرت يف هناية القرن السادس عشر ،خالل فاة مرن ا نرتراج الرفرل
الكثيفف

صفحة من الشاهنامة

هذ الورقة منوذج عن تطوًات "الشاهنامة" اليت أُنتجل يف ذلرك
الوقلف تن املشهد متداخل بني أبيات ِ
الشعر اليت حتكي القرصرة املرلرحرمريرةف يروضر هرذا املشرهرد احلري واملرلرون
واملزدحم اللحنة اليت يقتل فيها مانوشهر ،الشا ا يراين األسطوري ،تور ،أمري توران ،الردولرة املرنرافسرة يررانف
تن تور مصور يف وسط الصفحة عل ظهر اخليل ،بعد أن فشل يف الفرار من هجوم مانوشهرف يقف مانوشهر
ورا تور ،ويطعنه بسيف يف ظهر  ،مما أسفر عن مقتله يف هنرايرة املرطرافف وقرد وضرع الرفرنران هرذا احلرد يف
يعرب جيّ ادا عن فوض املعركة وًاقتها احلاميةف
وسط دوامة القتال والفرسان يف تكوين متصاعد ّ
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ريتشار جناة-هامي

صوت العرب :الطرب واالستعراض

ريتشار جناة-هامي خترج من املركز لدراسات الشرق األوسط يف  ٢٠٧١وكان يف صف اللغة العربية املتوسطة العاليةف
Richard Nedjat-Haiem is a 2016 alumnus of the Center for Middle Eastern Studies.
While at the University, he took High Intermediate Modern Standard Arabic.

ال يوجد شي أحبه أكثر من املوسيق العربيرةف أحرب كرل أنرواال وألروان املروسريرقر الرعرربريرة مرثرل الرطررب املصرري ،والرفرولركرلرور،
والعراقي ،واخلليجي ،واملغريبف العرب يعشقون الفنانني وهم مغرمون هبم حىت اجلنونف ننرا ت حيب لرلرفرن ،قرررت أن أنرث عرن
أمهية بعا الفناانت العربيات ،وابخلصوص عن أمهية العالقة برني الرفرنراانت احلرديرثرات ومرطررابت الرعرصرر الرذهريبف عرلر سربريرل
املثال ،العالقة بني مطربة مثل أصالة نصري ومغنية استعراضية مثل مريايم فارسف أعترب الفنرانرة الرعرربريرة عرنرص اررا مرهرمرا يف الرثرقرافرة
احلالية خاصة ابلنسبة للجيل اجلديدف نستطيع أن نتعلم الكثري عن اللهجات والاا والثقافة من أغانيهم وحوارهم يف لقا ا مف
أريد يف هذا البحث أن عالقة الشباب مبطرابت العصر الذهيباب هل هناك فرق بني االسرترمراال ت أغراين أصرالرة واالسرترمراال ت
أغاين مريايم فارساب هناك مستواين من األدا يف وقتنا احلاأ :الطرب األصريرل الريت ترؤديره أصرالرة نصرري واالسرترعرراض اخلرفريرف
الذي تؤديه مريايم فارسف ما هي عالقة اجلمهور ابملطرابت واملغنياتاب كيف تؤ ر هذ العالقة عل التبادل الثقايف بني ترترلرف
اجملتمعات العربيةاب

بعا األصوات العربية

بدأت مبالحنة العالقة بني وردة اجلزائرية وجمموعة من الفناانت من اجليل قبل وفا اف كان ذلك يف ذروة عصر الفيديو كليب
خالل أوائل القرن احلادي والعشرينفذكرت وردة يف مقالة أهنا ضد هؤال الفناانت الذين يستخدمون أجسادهم لتحقيق الرب ف
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اب ضافة ت فريوز من لبنان وأم كلثوم من مصر ،كانل وردة من املطرابت األسطورايت يف العامل العرريبف ولردت
وردة اجلزائرية يف فرنسا عام  7292ألب جزائري وأم لبنانيةف توفيل وردة يف الرقراهررة عرام  9172برعرد مسررية
مهنية ًويلة وانجحة يف العديد من الربام احلوارية التلفزيونية قارنل وردة نفسها ابلنجمة السورية أصالةف قرالرل
السيدة وردة يف برانم ”ترااتات“ تن أصالة ”رغم أن صو ا ًريب ،صوت كربرريف ف فعرارفرة ترعرمرل أغراين صرغررية
ويف نفس الوقل مليانة ًربف وجودها وحضورها ،حركا ا اجلديدة ،أصالة أصالةف هي بنيل النجا تهنا فيرهف“
تن العالقة بني وردة وأم كلثوم يف اجليل املاضي أصبحل شبيهة ابلعرالقرة برني أصرالرة ووردة يف اجلريرل احلراأ يف
العامل العريبف
ولدت أصالة يف دمشق وبدأت مسري ا الفنية عن ًريق األدا الروًرل والرديرل وأغراين األًرفرال عرنردمرا كرانرل
صغريةف بدأت مهنتها املوسيقية الرترجراريرة عرام  7227مرع ألربروم "لرو ترعررفروا“ ،يرترضرمرن أربرع أغراين أبسرلروب
الطرب القدمي والراقيف غنل أصالة من بردايرة حضرورهرا عرلر السراحرة الرفرنريرة األغراين الرطرربريرة الركرالرسريركريرة يف
ألبوما ا ،وبدأت تغل ابللهجة اخلليجية مع جنا منتشرف عل الرغم من الغرنرا ابلرلرهرجرات املصرريرة واخلرلريرجريرة،
أكدت أصالة عل أصوهلا السورية مرن خرالل الرترحرد دائرمرا ابلرلرهرجرة الشرامريرةف ومرثرل وردة ،مل تركرن أصرالرة
مراتحة مع جمموعة "مغنيات الفيديو كليبف“ صرحل لقناة العربية ا خبارية أهنرا مل تركرن راضريرة عرن السراحرة
الفنية العربية قبل ”األحدا “ (الربيع العريب) وأهنا سعيدة جدا ”أننا رجعنا ت الفن األصيلف“
مقارنة أبصالة اليت برزت عل الساحة الفنية ابللون الطريب ،هناك ”ملركرة املسرر “ الرفرنرانرة االسرترعرراضريرة مرريايم
فارسف أصبحل مرريايم فرارس مشرهرورة ألهنرا تررقرص وترغرل يف ًررق جترمرع برني الرعرديرد مرن الرثرقرافرات الرعرربريرةف
اكتشف بسبب ذلك الشعب العريب بعا اجلروانرب اجلرديردة مرن الرثرقرافرات الرعرربريرة املرخرترلرفرة كرالرثرقرافرة املصرريرة
والثقافة اللبنانيةف عل الرغم من أن مريايم فارس بدأت مسري ا املهنية ابألغاين اللبنانية واملصرية ،نشرت ألبومها
األول ابللهجة اخلليجية ”من عيوينف“ صدر األلبوم ابلتوازي مع جتدد البوب الرعرراقري واخلرلريرجري عرام 9171
مع األغنية املشهورة "قلوب قلوب" من الفنان العراقي حممد الساملف
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كانل نتائ املقابالت مع الشباب العريب مثل ما كنل أتوقعها من البدايةف يعترب مرعرنرمرهرم أم كرلرثروم أهرم
مطربة يف الثقافة العربية ولكنهم يعتربون أن فريوز تتمتع أبحسن صوت يف اجليرل املراضريفكرمرا يرعرترربون أن
أصالة تتمتع أبمجل صوت يف جيلها وأن اننسي عجرم و مريايم فرارس أحسرن مرغرنريرترني يف اجلريرل احلراأف
بينما ادعل األغلبية االستماال ت األغاين املصرية واخلليجريرة ألصرالرة ومرريايم فرارس ،قرال برعرا املصرريرون
تهنم ال يستمعون ت أغاين أصالة اخلليجية ألن الكلمات واللهجة صعبة ابلنسبة هلم ولكنهم يستمعون ت
أغاين مريايم فارس اخلليجية ألن الرقص واالستعراض يساعرداهنرم عرلر الرفرهرمف عرالوة عرلر ذلرك رب أن
تكون وردة وأصالة سعيدتني أن الشباب اليوم يقدرون و حيبون الطرب أكثر من االستعرراضف لركرن يربرقر
من املهم أن نالحظ أن االستعراض يساعد عل انتشار الثقافات العربية املختلفة بني الشبابف

صفحيت ليداي يوسف
من رحلتها إىل مصر
فوق :املتحف القبطي صغري وفارغف ليس هناك من
يريد ان يدرس عن االقباطف املتحف مبل عل
الشكل املصري األصوأ ولذلك املبأ نفسه مجيل
جداف هذ الصورة لكتاب لتسبيحة الليلف منذ
وقل ًويل الكنيسة القباًية تسب الرب بلغتني
وهذا الكتاب مثل عن الفن والدين العريقف اللغتني
مها العريب (عل اليمني) والقبطية (عل اليسار)ف
حتتتت :اخررذتررل عرمرريت ت الرقرراهرررة الرقرردميررة يف هررذا
اليومف شاهدان أكثر من مخس كنائس ومعبدا (الذي
كان فيه اجلنيزة) ومسجد مرن اخلرارجف كرنرا ترعربرانرني
من كل املشي يف اجلو احلار ولكن كنا نريد ان نررى
هذ الكنيسة املسماة علر اسرم الرقرديرس جررجرسف
كانل هذ الركرنريرسرة لرلريرواننريرني ولركرن برعرد حركرم
مجال الرنراصرر ،الريرواننريرون أعرطروا كرنريرسرترهرم ألقربراط
مصرررف الركرنريرسررة تررذكررر ترعررذيررب الرقررديررس جرررجررس
وهرنرراك الرنرراس عرلر الرروريرقرات صرغرررية ًرلربررا ررم مررن
القديسف
عندما خرجنا ،قرلرل لرعرمريت" :اريرد صرورة الصرلريرب
مررع الرعرلررم املصررريف" هررذ الصررورة غررالريررة عرلرري الن
مصررر هرري مررن اول الربررالد الرريت دخرلرترهررا املسريرحريررة
والريرروم هررؤال املسريرحريررون هررم أكرررب أقرلريررة ديرنريررة يف
الشرق االوسطف
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صور أوليفيا روزنزويغ من رحلتها إىل املغرب
حتل :صورة شعار يف شاًئ قريب
لطنجة )امسه ”كاب سبارتل“) يشري ت
اعيط األًلسي والبحر األبيا املتوسط
)ًنجة هي املدينة بني البحرين).

فوق :شاًئ ًنجة )امسه ”بالاي“)
يف الليل.

يسار :الشاًئ يف
رابط مليئ ابلناسف
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انيثان دورغان

فصة ويسكونسن

ناان دورغان ًالب يف سنته الثانية يف املركز لدراسات الشرق األوسط واآلن هو يف صف اللغة العربية املتوسطة العالية الكالسيكيةف
Nathan Dorgan is a second-year graduate student at the Center for Middle Eastern Studies.
He is currently in High Intermediate Classical Arabic.

اتريرخ واليرة ويسركرونسرن ًرويرل وعرنريرم وبردأ سرنرة  ٧٠١٠عرنردمرا أصربرحرل واليرة رمسريرةف كران األمرريركريررون
األصليون فيها يبنون أكو ااما عل شكل حيواانت وبعا هذ األكوام تبق يف ويسكونسرن والروالايت الرقرريربرة
منها حىت اليومف ال يعرف العلما كثريا عن قافة هؤال األمرريركريرني األصرلريرني لركرن اترخيرهرم مرهرم جردا و تن
اّلل يف املستقبل سنعرف أكثر عنهف انتقل الكثري من قبائل األمريكيني األصليني مثل املنمرنريرني واألوجربروي
شا ّ
واهلوشنك ت ويسكونسن وما زالوا يسكنون فيها حىت اليومف
أول أورويب قدم ت ويسركرونسرن كران جرون نريركروأ الرذي وصرل عرام  ٧١:١ت مركران قرريرب مرن
منطقة "غرين ابي"ف برعرد ذلرك اتجرر الرفررنسريرون مرع األمرريركريرني األصرلريرني يف ويسركرونسرن كرثررياف فرقرد أراد
خصوصا من ويسكونسن ف كان الفرنسيون يسافرون ت ويسكونسن ليتاجروا مع الرنراس فريرهرا
الفرنسيون الفرو
ا
لكنهم مل أيسسوا مدن حقيقية فيهاف بعد احلرب بني فرنسا واهلنود سنة  ،٧١١:سيطر الربيطانيون عل الوالية
أيضا استخدموا املنطقة للتجارة مع األمريكيني األصليني هبدف احلصول عل الرفرروف أسرس الرربيرطرانريرون أول
و ا
مدن أوروبية يف الوالية لكن القليل منهم فقط سكنوا فيها يف ذلك الوقلف
بعد الثورة األمريكية أصبحل ويسكونسن جز ا رمسي ا من أمريكا لكن بقي الربيطانيون يف املنطقرة حرىت
نصف قرن بعد ذلكف اتريخ ويسكونسن منذ ذلك الوقل غريب ألن الكثري من الناس الذين أيدوا االشرااكريرة
أحياان آرا ا معاكسة فيها ،فعل سربريرل مرثرال تن
األمريكية سكنوا يف ويسكونسن منذ ذلك الوقلف لكننا نرى ا
"جو مككار ي" من ويسكونسنف هي عاد اة والية دميوقراًية لكنها اآلن أصبحل متيل ت احلزب اجلمهوريف
عل رغم من اترخيها املهم ،أشهر شي عن ويسكونسن هو اجلبنةف يف احلقيقة ،رمبا اجلربرنرة هري أهرم جرز مرن
ويسكونسنف
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صفحة الشعر
مدينيت— توماس مغواير

توماس مغواير املدير املساعد يف املركز لدراسات
الشرق األوسط واب ضافة ت استقبال جائزة

يه لغز ليس لها تفسري
ويه منظر ليس لها تصوير
ويه هنار ليس لها تكوير
ويه اغنية ليس لها صفري
ويه غناء ليس لها تبذير
ويه أمل ليس لها تقصري
ويه تدلّل ليس لها تيسري
ويه هدى ليس لها تكبري

فولربايل فقد سافر ودرس العربية يف املغرب وتونس
وسلطنة عمانف
Thomas Maguire is the Associate Director for
the Center for Middle Eastern Studies.
In addition to receiving a Fulbright scholarship,
he has traveled and studied Arabic in Morocco,
Tunisia, and Oman.

شعر دون عنوان — اتنغ تيان
أنت نور عينيي
طراب حليايت
الشخص الوحيد اذلي يعطي ً
أنت مقمي يف قليب
العيش معك هو اليشء المتع يف عاملي
أان أعشقك مثل املدمن عىل اخملدرات
أان جمنون بك مثل جنون قيس بليىل
أصيل اإىل هللا أل ننفصل أبد ًا
فبدونك ل أس تطيع التوقف عن الباكء
أعشقك عشق ًا كبري ًا
وعشقي كل هو الشعر المجل

اتنغ تيان ًالب يف املركز لدراسات الشرق
األوسط واآلن هو يف صف اللغة العربية املتوسطةف

Tang Tian is a second-year graduate student
at the Center for Middle Eastern Studies.
He is currently in Intermediate Arabic.
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احلرب األهلية اللبنانية والفن الذي أاثرته

بتينا هامر

بتينا هامر ًالبة يف الكلية وحمررة تضافية جمللة شيكاغو ،واآلن هي يف صف اللغة العربية املتوسطة العاليةف
Bettina Hammer is an undergraduate student in the College, and a Majalla Contributing Editor.
She is currently in High Intermediate Modern Standard Arabic.

ًويال وعني افا يدور حول االختالفات يف الدين والقضااي السياسية الرلربرنرانريرة
اعا ا
كانل احلرب األهلية اللبنانية صر ا
اب ضافة ت القضااي الداخليةف بدأت احلرب بشكل رمسي يف  ٧:ابرريرل  ٧٩١٥برعرد حمراولرة قرترل رئريرس حرزب
الكتائب بيار اجلميل اليت فشلل وفوق ذلك كله أاثرت املزيد من العنف بني جمموعات متنوعة داخليرةف امرتردت
احلرب عل مخسة عشر سنة منذ بدايتها عرام  ٧٩١٥حرىت هنرايرترهرا عرام ٧٩٩٠ف وخرالل ترلرك السرنروات قرترل
 ٧٥٠ألف شخص وشارك فيها أكثر من عشر جمموعات لبنانية ودوليةف تتكون احلرب من مراحل ترترلرفرة وغرري
بسيطة ف وآاثر التدمري فن ممتاز لفنانني لبنانيني مثل جواان حاجي توما وخليل جري ف
 .٧املرحلة االو  :العنف بني حزب الكتائب واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
تتكون املرحلة األو من اهلجوم بني حزب الكتائب املسيحري واجلربرهرة الشرعربريرة لرترحرريرر فرلرسرطرنيف مرثرال عرلر
العنف من تلك املرحلة هو اليوم الذي يعرف ابسم "السبل األسود"ف يف هذا اليروم قرام حرزب الركرترائرب برقرترل
املئات من اللبنانيني املسلمني والفلسطينيني الذين محلوا بطاقة تربز هويتهم املسلمةف
 .٢املرحلة الثانية :دخول سوراي واالسااحة القصرية من العنف
يف املرحلة الثانية دخلل سوراي (عام  )٧٩١١بسبب ًلب رئيس لبنان سليمان فرجنيةف وبعد مخسة أشرهرر وافرق
السوريون يف شهر اكتوبر  ٧٩١١عل مقابلة جامعة الدول العربية اليت مسحل لسوراي إببقا جيشرهرا يف لربرنرانف
قصريا بسبب دخول تسرائيل عل جرنروب لربرنران يف
واب ضافة ت ذلك كرسل السالم فيهاف ولكن السالم كان ا
مارس عام  ٧٩١٠لتغيري حكم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطنيف وبقي ا سرائيليرون يف جرنروب لربرنران حرىت مرايرو
ذلك العامف
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 .:املرحلة الثالثة :غزو تسرائيل
مث لعبل تسرائيل دور أكرب يف الصراالف أوالا يف  ٧١يوليو  ٧٩٠٧قامل تسرائيل برقرصرف برنرايرة اجلربرهرة الشرعربريرة
لتحرير فلسطني يف مدينة بريوتف وبعد ذلك قررت تسرائيل غزو لبنان وتولل علريره يف  :يرونريرو ٧٩٠٢ف كران
هدف الغزو اهلجوم عل الفلسطينيني الذين يسكنون و يعملون يف البلدف ومض أسبوال واحد من بردايرة الرغرزو
حىت وصول القوات ا سرائيلية ت منطقة بريوتف مث قاموا نصار املدينة لسبعة أسابيع وقطعوا املا واملرانكروالت
والكهراب ولذلك كان من الالزم عل كل السركران الرعرير بردون ضررورايت احلريراةف ويف شرهرر مرايرو مرن السرنرة
التالية وافقل تسرائيل ولبنان عل تهنا احلرب بينهما وهكذا بدأت تاك القوات ا سرائيلية لبنانف
 .١املرحلة الرابعة :اهلجوم عل تيمات الالجئني
مث وصلل املرحلة التالية ت هجمات عل تيمات الالجئنيف برعرد حصرول حرركرة أمرل عرلر السرلرطرة يف غررب
بريوت بسبب ترك القوات املتعددة اجلنسيات ،هامجل حركة أمل الفلسطينيني الرذيرن سركرنروا يف تريرمرات صرربا
وشاتيال وبرج الرباجنة يف شهر ابريل عرام ٧٩٠٥ف خرالل حررب املرخريرمرات الريت اسرترمررت حرىت عرام ،٧٩٠١
منعل املساعدات اخلارجية ف
 .٥املرحلة اخلامسة :مشكلة بسبب الرائسة اللبنانية
رسرا لرلرحركرومرة برعرد ف ولركرن كران
مث عام  ٧٩٠٠انتهل رائسة أمني اجلميل وقرر تعيني اجلنرال ميشرال عرون رئري ا
هناك مشكلة هبذا القرار ،ألنه كان هنراك قرانرون أنّره مرن الضرروري أن يركرون الررئريرس الرتراأ سرل وكران اجلرنررال
ميشال عون ماروينف وهكذا أتسسل حكومة اثنيةف واحلكومتان اختلفا عن بعضهمرا الربرعرا ،والسربرب هرو أن
واحدة منهما كانل حكومة عسكرية مسيحية واألخرى كانل حركرومرة مردنريرة مسرلرمرةف وترقرع كرل حركرومرة يف
منطقة تتلفة أيضا ،فتقع احلكومة العسكرية يف شرق بريوت واحلركرومرة املردنريرة يف غررب نرفرس املرديرنرةف وسربرب
وجود احلكومتني فوض يف لبنانف
 .١هناية احلرب :اتفاق الطائف ونتائ احلرب
أخريا بعد كل اهلجمات اليت وصفتها هذ املقالة وغريها ،انتهل احلرب بفضل اتفاق الطائف ومبساعدة اململكرة
ا
الرعرربريررة السرعروديررةف مرن نرترائر الصرراال :الرترفررق الررديرل وقرتررل  ٧٥٠ألررف شرخرص وجرر  :٠٠ألررف شرخررصف
واب ضافة ت ذلك هاجر مليون من أصل ال ة ماليني سكنوا لبنان قبل احلربف وفوق ذلك كله نرزحرل ١٠٠
ألف لبناين ،أي تقريباا  ٢٠ابملئةف ومن حيث االقتصاد ،فق لبنان  ٢٥مليار دوالر أمريكيف
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الفن املستوحى من احلرب اللبنانية
تسببل احلرب اللبنانية ابلفوض والتدمري اللذين يستمران قلي ارال حرىت اآلنف اب ضرافرة ا نرترائر احلررب املرذكرورة يف
اجلز االول من هذ املقالة ،أاثرت احلرب حركة فنية تدور حول القضااي االجتماعية املعاصررةف ولرد مرعرنرم الرفرنرانرون مرن
هذ احلركة قبل بداية الصراال ونشانوا خاللهف كانل احلرب من أهم األحدا يف حيا م وهكذا استخدموا الرفرن كرطرريرقرة
للتعبري عن أنفسهم وكطريقة للبحث عن هويتهم واهلوية اللبنانية بعد احلربف بعا أشهر الفنانني مها جواان حراجري ترومرا
وخليل جري اللذان يعمالن مع بعضهما البعاف
فن جواان حاجي توما وخليل جري " :دائرة االرتباك" و"  ٧٠٠اثنية من الصور الدائمة"
من أحسن وأمجل مشاريع جواان حاجي توما وخليل جري هو "دائرة االرتباكف" يتكون العمل من صرورة
لبريوت مقسمة ت ال ة آالف قطعةف ترترغرري الصرورة مرع كرل زائرر :أيخرذ كرل زائرر قرطرعرة مرن الصرورة وهرو
يكتشف أنه هناك مرآة ورا ها وأن اجلملة "بريوت غري موجودة" تكتب خلف كل قطعةف وفيمرا برعرد خترترفري
صورة بريوت تدر ياا ويتكون العمل اجلديد مرن الصرورة املرتربرقريرة مرن برريوت واالنرعركراس يف املررآةف يرعرل أنره
يصب املكان واألشخاص جزاا من العملف مواضيع "دائرة االرتباك" هي اهلوية وسؤال الروجرود وحمراولرة لربرد
احلوار عن اهلوية اللبنانية اليت فيها جوانب تتلفة ومتنوعة مثل أجزا صورة بريوتف
رريا يصرور
اب ضافة ا صرورة برريوت أمرام املررآة أخررجرل جرواان حراجري ترومرا وخرلريرل جررير فريرل ارمرا قص ا
األشخاص الذين أخذوا القطعات من صورة بريوت وكشفوا تدر ياا املررآةف فركررة الرفريرلرم هري تصرويرر عرمرلريرة
الكشف بشكل كاملف

شخصان أمام صورة بريوت (مصدر(http://hadiththomasjoreige.com/history-of-the-circle-of-confusion :
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أيضا هي مشروال الفيلم الذي يتكون من استخردام فريرلرم قردمي خلرال
من مشاريع حاجي توما وجري املهمة ا
جري امسه "الفريد كتانة"ف اسم املشروال هو "  ٧٠٠اثنية من الصور الدائمةف" يف احلقيقة تن الفيلم عربرارة عرن
صور كتانة من احلياة العادية ،قبل اختطافه يف احلرب األهلية اللبنانية مثل  ٧١ألرف لربرنراين غرري ف حرىت الريروم
مفقوداف اكتشف حاجي توما وجري الفيلم – مل يتم حتميضه  -يف بيل اخلرال برعرد خرطرف كرترانرة
هو ما زال ا
اضحا ،ألنه فيلم قدمي ومع ذلك انتهز حاجي توما وجري الفرصة
عاماف مل يكن الفيلم ا
كامال أو و ا
خبمسة عشر ا
فعال غرري
الستخدامهف ومها عاجلا الفيلم حىت بلغ شكله احلديثف ًول الفيلم ال دقائق فقط ومعنم الصور ا
أحياان تنهر الصور احلقيقية مثرل صرورة الربرحرر
واضحة وليس من املمكن رؤية شي تال شاشة بيضا ف ولكن ا
وفيه سفينة ،أو صورة جملموعة من ال ة أشخاصف تدور مواضيع " ٧٠٠اثنية من الصور الدائمة" حول الفرق
بني الوجود والغياب والذكرايت واحلزن لفقد األشخاص بسبب احلرب والعنف وغري ذلكف
ال ميثل عمل الفنانني حراجري ترومرا وجررير تال
صغريا مرن كرل الرفرن الرذي أاثرتره احلررب
جزاا ا
اللبنانية ومع ذلك ميثل فنهما املواضيرع نرفرسرهرا
م رثررل الرروجررود والررذك ررايت وال رغ ريرراب واهلررويررةف
حتراول كررل األعرمرال برد املرنراقشررة عررن احلرررب
ال رع رن ري رفررة وال رطرروي رلررة الرريت أدت ت ال رفرروض ر
وال رترردمررري ومس رت رق ربررل ص رعرربف ع رل ر األقررل،
يسانل الفن األسرئرلرة الضرروريرة لرعرالج الرقرضرااي
الداخلية اللبنانية بسبب الصراال بني اجلريانف

قطعة الفن يف متحف غوغنهامي

(مصدر(https://www.guggenheim.org/artwork/27450 :

املصادر
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/9175/5/71/%D8%A1%D2%82%D8%AD%D8%B7%D8%A8-%
D8%A1%D2%82%D8%A9%D2%81%D2%82%D2%8A%D8%A2-%D8%A1%D2%82%D2%82%D8%A8%D2%
86%D8%A1%D2%86%D2%8A%D8%A2
http://www.marefa.org/%D8%A1%D2%82%D8%AD%D8%B7%D8%A8_%D8%A1%D2%82%D8%A9%D2%
81%D2%82%D2%8A%D8%A2_%D8%A1%D2%82%D2%82%D8%A8%D2%86%D8%A1%D2%86%D2%8A%
D8%A2
http://www.al-akhbar.com/node/26178
https://www.guggenheim.org/artwork/91251
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انصهار وميالد

ماجدة الغيطاين

ماجدة الغيطاين ًالبة دكتورا يف سنتها الثانية يف املدرسة االالهية تركز عل الدراسات ا سالمية والعربية لغتها األمف
Magda El-Ghitany is a second-year PhD student in the Divinity School focusing on Islamic Studies.
She is a native Arabic speaker.

)مالحنة من اعررين :هذ الكتابة اجلز األول من القصة الكاملة وسوف ننشر البقية يف الطبعات التاليةف)
اختذت مكاين الذي اعتدته منذ األسرابريرع الرثرال رة املراضريرة ،هرنرا يف مربرأ "دراسرات الرالهروت" … جرلرسرل عرلر
ُ
"السالمل الرخامية" للمدرج ذي األلوان الرمادية املتداخلة ،أحرص عل اجلرلروس أ أقصر ميريرنره ،حرىت ال أعريرق حرركرة
الصعود والنزولف أمضي ساعات يومياا أحدق يف تلك "الردرجرات الررخرامريرة" :مراذا جررى يف ترلرك الرلريرلرة ،لرترسرترسرلرم
وتاكل اآلناب
"ماجدة"فف هل لك يف كوب من القهوة مبكتيباب
قاًرعرل الصروت مرن االسرترطرراد أ أفركراري ،هرو أسرتراذي ،ترطرلرعرل ت وجرهره الربرشرو الرطريرب ،اعرترذرت شراكررة
أين لن أستطيع وضع خ ّدي عل خدك مرة اثنية ،وأنك
اهتمامه ،فانان تقريباا توقفل عن تالطة البشر ،منذ أن أيقنل ّ
معا املؤامرات الصغرية ضرد كرل مرن حرولرنراف مرنرذ أدركرل أين لرن
لن أتخذين حتل عبا تك املغربية السودا  ،كي ُ ُوك ا
أستيقظ اثنية عل أنغام موسيقاك الاكية أو الفارسية أو املغربية بعد اآلنف لكن أسرتراذي أصرر عرلر دعروتره ،فرلريركرن،
معا ت حيث مكتبه ومكتبتره الضرخرمرةف أشرعرر
هو مشغول ا
جدا وابلتانكيد لن يستغرق األمر أكثر من دقائقف صعدان ا
وحتديدا كرترب الراا  ،أشرعرر كرانين أنرنرر ت وجرهرك ،حرني أترطرلرع ت غرالفرهرا
ابألمان جبانبه وحوأ رائحة الكتب،
ا
وحروفهاف
سادت حلنات من الصمل بعد أن قدم أ أستاذي القهوة" :ت اذافف ماذا ِ
بك اي ماجدةاب أعلم أن األمرر جرلرل ،لركرنرل
ال أعتقد أن مجال كان سيسعد برؤيتك يف هذ احلالةفف احلياة تستمر اي عزيزيت"ف
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ًبعا احلياة تستمرفف هكذا قلل لنفسي بينما أننر تليه صامتة،فف هو ال يدرك هول ما جرى أ ،رمبرا الركرون
ا
أيضاف
كله ال يدرك ا
راحرا ،ألمحرل جسردي عرلر قردمري
نعمفف احلياة مستمرة ابلفعل ،فها أان هرنرا ،مرا زلرل أترنرفرس ،أسرتريرقرظ صرب ا
بصعوبة ،ألعتل اببل ،آ ُك ُل ألعي َ وأذهب ت اجلامعة من أجل حمراضررايت ،مرترشرحرةا ابألسرود الرذي ظرلرلرل
حمتمية به لثمانية أشهرف ابلطبع احلياة مستمرة ،لكنها حياة منزوعة من احلياةفف هذ ليسل دنياي أبدا ،فمنذ
تلك الليلة اي "جيمي" ،صار بيل وبني العامل حائط زجاجيفف جبسردي شرعرور ابلرترنرمريرل ،أقروم بركرل شري فف
لكن ِمن بُعدفف روحي أ مكان آخرف
"ابلطبع احلياة تستمر" هكذا رددت عل أستاذيف
"أعلم أن كالمي لك يبدو غري معقول ،لكن صدقيل ،هذا األمل سوف يزولفف هذا احلزن سيرنرطرفرئفف سريرهردأ
قلبك"ف
ال أبس ،ليس هو أول من حياول أن "أيخذ خباًري" مبثل تلك الكلمات ،ولكن "يف الرنرسريرانفف خريرانرة ،وأ
خفوة احلزن انفصال عنه"فف قلل ذلك ألستاذي هبدو  ،قبل أن أستانذن لإلنصرافف
جديدا ،كاننل ًفلة يف اخلرامسرة ،وقرد ترركرهرا أبروهرا فرجرانة وحريردة يف مركران
هو ال يعلم أنأ اآلن أواجه عاملا ا
موح فف أتعرف عل كل ش ا
هول ما جرى أ ترلرك
ليد،
و
كال
متاما
"جيمي"،
اي
جديد
من
الفرق أين واعيةٌ َ
ْ
الليلة ،أتذ ُك ُرها أنلاب دعأ أذكرك هباف سوف أحكي لك ما فاتك منذ تلك اللحنة حىت اآلنف
راحرا ،ألمحرل جسردي عرلر قردمري
نعمفف احلياة مستمرة ابلفعل ،فها أان هرنرا ،مرا زلرل أترنرفرس ،أسرتريرقرظ صرب ا
بصعوبة ،ألعتل اببل ،آ ُك ُل ألعي َ وأذهب ت اجلامعة من أجل حمراضررايت ،مرترشرحرةا ابألسرود الرذي ظرلرلرل
حمتمية به لثمانية أشهرف ابلطبع احلياة مستمرة ،لكنها حياة منزوعة من احلياةفف هذ ليسل دنياي أبدا ،فمنذ
تلك الليلة اي "جيمي" ،صار بيل وبني العامل حائط زجاجيفف جبسردي شرعرور ابلرترنرمريرل ،أقروم بركرل شري فف
لكن ِمن بُعدفف روحي أ مكان آخرف
"ابلطبع احلياة تستمر" هكذا رددت عل أستاذيف
"أعلم أن كالمي لك يبدو غري معقول ،لكن صدقيل ،هذا األمل سوف يزولفف هذا احلزن سينطفئفف سيهدأ
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قلبك"ف
ال أبس ،ليس هو أول من حياول أن "أيخذ خباًري" مبثل تلك الكلمات ،ولكرن "يف الرنرسريرانفف خريرانرة ،وأ
خفوة احلزن انفصال عنه"فف قلل ذلك ألستاذي هبدو  ،قبل أن أستانذن لإلنصرافف
جديدا ،كاننل ًفلة يف اخلرامسرة ،وقرد ترركرهرا أبروهرا فرجرانة وحريردة يف مركران
هو ال يعلم أنأ اآلن أواجه عاملا ا
موح فف أتعرف عل كل ش ا
هول ما جرى أ ترلرك
ليد،
و
كال
متاما
"جيمي"،
اي
جديد
من
الفرق أين واعيةٌ َ
ْ
الليلة ،أتذ ُك ُرها أنلاب دعأ أذكرك هباف سوف أحكي لك ما فاتك منذ تلك اللحنة حىت اآلنف
"زابدي ..وعسل"
جلسل أأتمل "مالك" ابل ،صبا ذلك اليوم ،وقد اختذ مكانه عل مائدة الطعام ،فوق مقعد اور مقعدك،
هذا املقعد الذى كان أ ،ومل يكن أحد رؤ عل استخدامه غريي حىت جا "مالك" ت الدنيا ،وقررت أنرل
مسموحا ملالرك ،وملرالرك فرقرط ،أن يرنرافسرل يف الرقررب مرنركف
أنه األجدر ابعتال هذا املكان ،مل أمانعف كان
ا
جلس "مالك" بينما بدت عل وجهه عالمات الغضب الواضحة" :تزاي جدو جريرمري يررو الشرغرل مرن غرري
ما انكل فطار األبطال بتاعنا بتاال كل يوم ،وكمان فني حكاية جدو فرعون ،اي جوجااب"ف

لف هكذا ح ّد ل نفسي بينما أننر تليه ،وهو يشري ت "فطرار األبرطرال" كرمرا مسريِّرترمرا أنرترمرا اال رنران،
مهال بُ ّ
علب الزابدي األربع الىت يُصر "مالك" عل أن حيملها يومياا من املطبخ ت مرائردة الرطرعرام ،مث يرعرود اثنريرة ت
املطبخ حضار ًربرق "الرعرسرل األبريرا"ً ،ربرقركرمرا اي "جريرمري" ،اخرامترا "الرزابدي والرعرسرل" ،لريركروان وجربرة
ا فطار اليومي خالل فاة تقاميت أان و"مالك" أ مصر ،الىت امتدت ألشهرف تتسابقان عل من يُنهي أكرواب
معا ،يهامي أن "مرالرك" يررفرا ترنراول ا فرطرار ،لرترفراجرئراين ابلرعركرس وترعرلرو
الزابدي ا
أوالف حتوكان املؤامرات ا
ضحكات انتصاراتكما الصغريةف
يلي ا فطار اجتماعكما العاأ املستروى ابملركرتربرةف خيرترار "مرالرك" تريرمرة مروسريرقر الريرومُ ،جترلرسره فروق سرطر
مكتبك ليربردأ حركرايرة "جردو فررعرون"فألجرل مرالرك مسرحرل بركرسرر كرل قرواعردكف لره احلرق يف تيرقراظرك مرن
قيلولتك ،أو حىت عند الفجر ليسانلك عن اسم تله فرعوين ،ال يستطيع هو نطق امسهف
له حق الدخول ت "مكتبتك" ،حمرابك يف أي وقل ،ومعه كل ألعابه ،يفرشها عل أرض املكتبرة ويربردأ رحرلرة
الفك والاكيب ت جوار "أمثن" ما يف حريراترك برعردان" :كرتربرك"ف كرنرل ترردعرل برعرنرف تن حراولرل أن أف ّره َرم
"مالك" أنه ال وز أن تزع جدو جيمي وأن عليه أن يعمل" :أان ومالك لنا عادتنافف حمد له دعوى بينافف
روحي شويف حالك وما تزعجينا !"ف
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جالسا عل كرسي املكتب وقد أجلسل "مالك" عل سطر
مل أصدق عيأ يوم دخلل املكتبة ا
ظهرا ألجدك ا
املكتب ت جوار متثال رأس نفرتييت القريب ت قلبك ،وأنرل ترطرعرم "مرالرك" وجربرة الرغرذا  ،مراذا كرانرل هرذ
الوجبةاب أرز وملوخية!
"ملوخية اي ابابفف معقول كد اب"
"بقولك تيهفف مالكي دعوى ،وبعدين أان بفت نرفرس مرالرك وهرو بريرفرتر نرفرسريفف تحرنرا عرنردان كرتراب برعرد
النهر ،اتفضلي ،اقفلي الباب وما ترجعي لنا قبل ساعتني ،م عاوزين تزعاج!"ف
يومئ "مالك" ذو األعوام األربعة -حينذاك -برأسه موافقا عرلر كرل كرالمركفف اخررج داعريرة ت ر أال يرقررر
آاثرا ال تنمح فوق كرتراب ،وتن كرنرل
"مالك" ختريب املكتبة بواحدة من جتاربه العلمية ،أو أن تاك امللوخية ا
سعيدا ،حىت لو كان الثمن أن متتلئ املكتبة برائحة ملوخية
أعلم أنه مع "مالك" ،مل تكن أنل لتانبه غري أن ترا
ا
"أمي" بدال من رائحة "مسك" عم حممد بتاال احلسنيف
تعلم منك "مالك" اتريخ األسر الفرعونية وهو دون الرابعة ،حفظ أمسا اآلهلة الفرعونية بررباعرة ،أشرعرر كرانم أين
لسل يف نفس الدرجة من املعرفةفف فتحل له عوامل الفلكفف علمته مفهوم "اجلاذبية" أو "اجلانذابية" كرمرا كران
ينطقهافف من خاللك تعلم أمسا الكواكب وحركة السما  ،تصحبه عل الررغرم مرن خرويف ورعريب ،ت الرقراهررة
القدمية وأزقتهافف ت األهرامات ،واتفقل معه عل رحلة ت "الصعيط" ،لريى مسرقرط رأس أهرل جرد  ،لركرن
الوقل مل يسم بتلك الفرصةف
كيف أ أن أشر لر"مالك" ما ال أفهمه أاناب!
مل ُخيلف جدو "جيمي" وعد اي حبييب ،فالوعد عند فف عهد ،ال تنلمهف
"افطر أنل اي "ملوكي"فف جدو "جيمي" نزل غصب عنهفف ما تزعل منه"ف
"يعل" هو "را فنيففاب"ف
آخذ أ حضل ،وأًلب منه أن أيكل عشان خاًريف
ننر ت األًباق اليت أمامه ،مث هنا من مقعد :
"أان مستل جدو اي جوجا"ف
واجته ت غرفتهف
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مقابلة مع النسوية يف لبنان
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مثني رشيدبيگي ًالبة يف قسم دراسات الشرق األد يف جامعة برينستون تتخصص يف اتريخ تيران السياسي وا جتماعي،
واخذت صف لغة عربية مؤخرا يف اجلامعة األمريكية يف بريوتف
Samin Rashidbeigi is a second-year graduate student in the Near East Studies Department at Princeton
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Arabic classes at the American University in Beirut.

 .٧أول مرة تعرفل عليها کانل من خالل ترغرريردة أعريرد ترغرريردهرا عرلر
تويا مرات عديدةف کانل التغريدة تصوير هزأ مع النص ابلعريب:
تعقبل املستخدمة اليت أعادت نشر تلك الترغرريردة وفرهرمرل الرقرلريرل مرن
األشيا  :أوالا ،هي تيرانية أو عل األقل تکتب ابلفارسيةف اثني ا ،تسرکرن
فی بريوتف اثلثا ،عندها اهتمامرات نسرويرةف کران مجرع هرذ املرعرلرومرات
مشروق ابلرنرسربرة أف ألن يف ذلرك الرروقرل کرنررل أخرطرط لرلرذهرراب ت
بريوت لتعلم اللغة العربية فی اجلامعة األمريکية يف بريوتف فکرت مرع نرفرسري أن هرذا شريرئارا مجريرل ج اردا ألنرل ميرکرن أن
ألتقي هبا وأن نصب صديقتنيف تبعتها عل تويا وأرسلتها رسالةف أخرب ا تين ًالبة يف أمريکا اآلن وسآيت ت بريوت يف
الصيف وأمتأ أن نلتقيف أجابل بسرعة وقالل” :ماشي! أخربيل عندما تکوين هنا فی بريوتف“
 .٢وصلل ت بريوت يف  ۵۱حزيران وخالل اليومني األولني کنل أجتول يف الشوارال بنفسيف يف  ۵١حزيران اکرترشرفرل
مقه يونس يف شارال احلمراف مل خيربين أحد عن املقه ولکن فهمل بسرعة أنه ب أن يرکرون مرکراانا جريرداف أول مررة
جلسل يف يونس وجدت ملصق عل اجلدارف قررأت عرلر الرفرور” :تردعروکرم ورشرة املرعرارف ت حرفرل تًرالق مشرروال
وأرشيف احلکواتيرات :اتريرخ شرفروي نسروي لرقرصرص وجترارب الرنرسرا ف“ فرکررت أنره رب أن أذهرب ت هرذا احلرد
وأخذت صورة ابلتلفون عن امللصقف ذلك اليوم رجعل ت البيل ومل أستطع النوم حىت السادسرة يف الصربرا الخرترالف
التوقيلف ًبعا ،استيقنل متانخرة يف اليوم التاأ ،يعل بعد النهرف وًبعا لريرس مرن املرمرکرن الرذهراب ت احلرد ألن
الوقل کان متانخراف أخذت د وتناولل الفطور ويف النهاية فتحل توتري عل کمبيوترري والحرنرل ترغرريردة مرنرهراف هري
أعادت نشر امللصق الذي وجدته يف يونس وکتبل فوقه” :بعد أشهر يف الوظيفة بدوام کرامرل ،غردا نرنرشرر أول جمرمروعرة
من التاريخ الشفوي للنسا يف لبنان وتتحرقرق تحردى أحرالمريف“ أصربرحرل مرنردهشرة وأيضرا شرعررت ابألسرف ألنره تذا
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أصبحل مندهشة وأيضا شعرت ابألسف ألنه تذا ذهبل ت احلد كنل سانستطيع االتقا هباف ولکن
الوقل کان متانخرا فعالاف أرسلل هلا رسالة للمرة الثانية وأخرب ا أين يف بريوت اآلن وميکن أن نلتقي يف أي
مکان أو أي زمان مناسب هلاف
۳ف أخريا ،التقينا حول األشرفية جانب سوديکوف کنل متانخرة لبضع الدقائق و کانل تنتنرينف کانل املرأة
صغرية ترتدي ننارات نسيةف رغم أهنا کانل أول مرة نلتقي تعانقناف يف ذلك الوقل مل أكن أعرف حىت
امسها احلقيقيف ذهبنا ت "الفالمينکي"ف کنا نتحد ابللغة الفارسية ولکنها کانل جتيد العربية وًلبل
الطعامف يف البداية ،حتد ل عن نفسي قليالا ومث هي بدأت تتحد عن نفسهاف امسها "آزاد " وهي أکرب
مل بعشر سنوات و تسکن يف لبنان منذ .۳۱۵۳
١ف يف عام  ۳۱۱۲بعد االنتخاابت الرائسية ا يرانية ،وقعل سلسلة مناهرات يف شوارال تيرانف استهدفل
االحتجاجات فوز حممود أمحدي جناد بوالية اثنيةف کانل هذ االحتجاجات ،مسماة ابلتحرك األخضر،
غري التحرك األخضر الشرائط السياسية
كبريا يف التاريخ السياسي احلديث بعد ورة ۵۲۹۲ف ّ
حد ااث ا
واالجتماعية واحلرية السياسية يف تيران تلی حد کبري :تزايدت الرقابة وسجن الکثري من الناشطني السياسينيف
أما احلرکة النسوية ،فقد واجهل الکثري من الصعوابت أيض اف سجنل بعا الناشطات يف بداية التحرك،
أل ّن احلکومة اعترب ن معارضة و ديد حمتمل لألمن القوميف عالوة عل ذلك ،بعضهن خرجن من تيران
أل ّهنن شعرن ابخلطر وبعضهن توقفن عن العمل ببساًةف يف هذ املرحلة ،احلرکة النسوية مل تتابع حقوق
أمرا
املرأة ،ولکنها فقط رّکزت علی املشاکل اليت خلقتها احلکومةف هبذا املعأ ،أصبحل املطالبات األصلية ا
اثنواي واحلرکة أصبحل حرکة انفعاليةف
ا
٥ف درسل "آزاد " املسر يف اجلامعة وانضمل ت حركة املليون توقيع ،حركة نسوية ،عندما کانل ًالبة يف
اجلامعةف عملل يف اللجنة الفنية يف احلملةف مثالا ،ساعدت من خالل ختطيط امللصقات ومسر الشارال
نشيدا للحملةف کانل أيض ا انشطة بتننيم موقع احلملة من خالل ترمجة املتون النسوية من االجنليزية
وغنل ا
بياان رمسياا عن حالة احلرکة النسوية بعد التحرك وکان
ت اللغة الفارسيةف بعد التحرك األخضر وقّعل "آزاد " ا
منتشرا عل االنانلف احلکومة ًالبتها لالستجوابف يف هذا الوقل أدرکل "آزاد " أنه ال
البيان الرمسي
ا
توجد احلرية الضرورية للنشاط النسوية بعدها يف تيرانف فقررت اخلروج من تيرانف
١ف عند وصوهلا ت بريوت ،اکتشفل آزاد ”نسوية کافيةف“ کانل "نسوية کافية" مقه وجمموعة نسائية
من املتحمسات لنصرة حقوق املرأةف تقول "آزاد "” :خالل السنة األو  ،عام  ،۳۱۵۳ذهبل ت املقه
کل مجعة للمحاضرات فيه و يف ذلك الوقل مل أفهم اللغة العربية جيدا ،رمبا ال ون ابملئة فقط ،ولکل
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ظللل أذهب ألنه کان من املهم ابلنسبة أ أن أعرف السياق اجلديدف يف الوقل نفسه ،کنل أشاهد األفرالم
الواثئقية عن لبنان وأتعلم عن اترخيهف من البداية ،عرفل أ ّن ال أحد ينتنرين يف احلرکة النسوية اللربرنرانريرة و رب
أن أجد مکاين بتواضعف“ يف النهاية ،أصبحل "آزاد " مرتبطرة مرع برعرا الرنراشرطرات يف احلررکرة الرنرسرويرة يف
لبنان وفت فصل جديد هلاف
٧ف قبل احتجاجات  ۳۱۵۱کانل احلرکة جمزأة جدا ولکن عام  ۳۱۵۱برز شعور التضامن بني اجملموعات
املختلفةف بدأت "آزاد " وصديقا ا النسوايت يننمن ورشة ”للبحث عن قصص النسا ومجعها ،وخللق
ومشاركة املوارد النسوية من خالل العمل مع النسا وقضاايهن يف جمموعا ن يف لبنان “.ألهنن اکتشفن أ ّن
سبب عدم وجود اتريخ للنسوية يف لبنان هو االنفصال بني جمموعات نسوية تتلفة واحتياج احلرکات الساعية
للعدالة للتعلّم والتعليمف
۸ف أتسسل ”ورشة املعارف“ عام  ۳۱۵١ولکن حلم الورشة بدأ يف ۳۱۵۱ف تربز يف بيان موقع احلملة
ال ة نشاًات رئيسية :أوالا ،تسعی املدرسة النسوية ”ت تنشا برانم تعليمي نسوي أبسعار معقولة للنسا
ستتطرق الصفوف ت مواضيع حمليّة واجلوانب والقوى العاملية
من كافة املناًق واجملموعات يف لبنان ،حيث
ّ
اليت تؤ ر علينا ،وكل هذا من مننور نسوي “.اثنيا ،تنشا املکتبة النسوية ألن انشطات الورشة تعتقدن أن
الكتب والقرا ة أدوات للنجاة والتحرر استعملتها النسا والفئات املقموعةف واثلثا ،مشروال احلکواتيات
املخصصة ابلتاريخ النسوي الشفوي وهدفه أن يؤرشف قصص النسوايت املخضرماتف هذ اجملموعة متنوعة
جدا تتضمن نسا اا مهاجرات عامالت يف اخلدمة املنزلية ،ونسا منخرًات يف العمل االجتماعي والتننيم
واللوايت ال يعرفن عن أنفسهن أبهنن نسوايتف "آزاد " انشطة يف اللجنة الثالثة أکثر من اللجنتني اآلخرتنيف
۲ف سانلتها کيف تصل نفسها بسياق النسوية اللبنانية من الناحية العاًفية و کيف تشعر اآلن وهي تعمل مع
احلرکة النسوية اللبنانية وهي بعيدة عن السياق ا يراينف قالل أ« :أوالا ،السياق ا يراين والسياق اللبناين ليسا
بعيدين عن بعضهما البعا کما خيتلف السياق ا يراين عن السياق السويديف من انحية احلرکة النسوية،
هناك الکثري من املوضوعات املما لة يف کال البلدينف مثالا ،القوانني ضد املرأة اليت تضع حدودا تقليدية هي
األولوية القصوى يف لبنان وتيرانف هلذا السبب ،کنل أجنبية ولکن مل أکن غريبة علی السياق واملناقشات
بشکل عام “.أضافل” :أان انشطة نسوية وعالقايت ابحلرکة النسوية هي أعل من اجلغرافيا و تبعيا املرأة
أيضا” :هل تعلمل شيئ ا من احلرکة
معضلة عاملية و مل أحصر نفسي ونشاًي هبوييت ا يرانيةف“ سانلتها ا
النسوية يف لبنان مل جتديه يف تيراناب“ قالل” :تعلمل الکثري من تننيم احلرکة هناف کما يف تيران ،احلمالت
النسوية جمزأة هنا أيضاف يف رأيي هذ ليسل مشکلة ابلضرورة ،ألنّه ب أن يکون هناك جمموعات نسوية
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متنروعرة لرالعرترنرا مبروضروعرات مرترنروعرةف ولرکرن يف الروقرل نرفرسره ،رب أن يرکرون هرنراك جسررا لرترواصرل
اجملموعاتف واآلن ،بعد االحتجاجات يف  ،۳۱۵۱احلررکرة الرنرسرويرة يف لربرنران حراولرل خرلرق هرذا اجلسرر
وهذا شي بديع ابلنسبرة أ واذا عردت تلری تيرران ذات يروم سرانرکرز عرلر برنرا جسرر شربريره بره “.قصرة
"آزاد " هي مثال من أمثلة کرثررية هلرذ احلرقريرقرة أنرنرا رمبرا رتراج ت الرذهراب برعري اردا عرن مسراحرترنرا املررحيرة
ونندم يف مکان اجلديد حىت نالحظ نقاط الضعف ونتعلم وجهات ننر جديدة حول حياتنا السياسيةف

املتحف املصري أكرب متحف يف مصر القدميةف وفيه لث أاثر مصر القدميةف أحب هذا املتحف ألنه ليس
مثل املتاحف الغربيةف هنا ااثر يف احلديقة بدون حراسة ويف هذا املتحف ميكن ان يلمس الناس تقريبا كل
شي ف هذ الصورة من تحدى اآلاثر اليت ميكن ان نلمسهاف ليس هناك أية معلومات مكتوبة عن اآلاثر
ولكن يبدو ان املتحف يريد للزائر ان يتانمل اآلاثر القدمية جدا لوحد ف (صورة :ليداي يوسف)
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مااتحاري كاساداران

احلرمان لقب للمدينتني

مااتحاري كاساداران ًالب يف املركز لدراسات الشرق األوسط واآلن هو يف صف اللغة العربية املتوسطة العالية الكالسيكيةف
Matahari Kesadaran is a second-year graduate student at the Center for Middle Eastern Studies.
He is currently in High Intermediate Classical Arabic.

يف ا سالم مدينتان مقدستان مها مركرة واملرديرنرةف وقرد زرت أان وجمرمروعرة مرن احلرجراج ا نردونريرسريرني احلررمرني يف مرايرو
راصرا وميركرن الرقريرام بره يف
 ٢٠٧١للعمرة قبل أن التحق جبامعة شيكاغوف والعمرة تتلفة عن احل ألن لرلرحر مروع اردا خ ا
شهر ذي احلجة فقط وله مناسك أكثر مثل وقوف عرفاتفوعل العكس فالعمرة أبسط وليسل واجباا وميكن القيام هبا
ًوال السنةف
أوال ذهبنا من جاكرات ت املدينة عن ًريق جدة ألن احلرمني ليس فيهما مطارف وملا وصلنا ت املرديرنرة أردت أن أتركرلرم
ا
مع أهل البلد ابللغة العربية ولكل دهشل ألن يف حقيقة األمر معنم أصحاب الدكاكني يتكلمون ابللغة ا نردونريرسريرةف
ال أفهم كيف تعلموا اللغة ولكن يف احلرمني ا ندونيسية لغة مشهورة مثل ا جنليرزيرة عررب الرعراملف وال يرتركرلرمرون فرقرط برل
أيضاف
يفهمون الثقافة ا
دكاان للكتب وكان صاحبه ميرلف فررحرب يب ابلرلرغرة ا نردونريرسريرةف مث حترد رنرا هبرذ الرلرغرة حرىت سرانلرل تذا كرنرل
دخلل ا
متزوجاف فضحكل لسؤاله هذا الغريب وأجبل" :ال ،مل تسانلاب مث سانلته نفس السؤال فرد تنه مترزوج ولركرنره يرريرد زوجرة
ا
شديدا ألن الصرورة الرنرمرطريرة هري أن هرذ املرنرطرقرة فريرهرا
أخرى من جاوا الغربية وهي منطقة يف تندونيسياف مث ضحكل ا
أمجل النسا يف تندونيسياف ومل أكن أعلم كيف يعلم ذلك فتعجبلف ووافقل علر أن أسراعرد يف احلصرول عرلر زوجرة
أخرى من جاوا الغربية تذا ساعدين هو يف احلصول عل زوجة عربية مجيلةف
وعل الرغم من هذ التجربة الغريبة فاملدينة من األماكن املفضلة لدي ألهنا هادئةف فيها املسجد النبوي اثين أكرب
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مسجد يف العامل واثين أكثر األماكن قدسية يف ا سالم بعد املسجد احلرام يف مركرةف ويف األصرل كران برنرايرة
رريا ج اردا وميركرن أن يردخرلره مرلريرون شرخرصف وكرل مرغررب
صغرية تقع جبانب بيل النيب ولكنه اآلن أصب كرب ا
يتشارك الناس الطعام والشراب ويضطرون أن يتناولرون مرا يرقردمرو ألهنرم يرؤمرنرون أن هرنراك برركرة عرنريرمرة يف
مشاركة الطعام يف املسجد املقدسف تن قرب النيب حتل القبة اخلضرا  ،أما بيته فكان جبانب اخلليفتني أبو بكر
وعمرف وكل سنة يزور املكان املاليني من الناس رسال الصلوات عل النيب والسالم عل اخلليفتنيف

وبني بيل النيب ومنرب أكثر األماكن قدسية يف املسجد ويف العامل عند املسلمني وامسه روضرة اجلرنرةف والرروضرة
جدا وميكن أن يدخلها جمرد بضع أشخاص يف الروقرل
هي مكان املسجد األصلي قبل أن كرب ،فهي صغرية ا
نفسه من أصل آالف العباد يف كل املسجدف وبسربرب ذلرك تصرارال الركرل لريردخرلرهرا ألنره يرقرال تهنرا مركران
مستجاب يعل أن ر يستجيب ت كل دعا يف روضة اجلنةف
ومن املده أنه عل الرغم من أن ا سالم يدعو ت الصرب وا حسان وا هتمام ابآلخرين تال أن الكثري يف
مهما مرا
الروضة ال يهتمون ابآلخرين ويدفعون ويصارعون لكي يدخلوهاف كان يبدو أن صالة اآلخرين ليس ا
دام دعاؤهم مستجابف وأدركل أنل أيضا أانين ألنل كنل أدفع وأصارال مثلهمف وأدركل أن املرترديرن مرثرل
غري املتدين تال أن أحدمها أانين للدين واآلخر أانين لآلخرةف وتذكرت قول الصوفية رابعة العدوية" ،اللرهرم تن
ًمعا يف جنتك فاصرمنيها"ف
كنل أعبدك خوفاا من انرك فاحرقل بنار جهنم وتذا كنل أعبدك ا
فكنل أفكر وأفكر يف أفعاأ يف الروضة فخجلل من نفسيف ولكن يف اآلخر أدركل أنل لسرل بروأ مرثرل
رريا جنرحرل يف
رابعة واستمريل يف الدفع والصراال كي أدخرل روضرة اجلرنرةف واحلرمرد ص برعرد صرراال عرنريرم أخ ا
ًويال حىت ًردين عسكر املسجرد الرنربروي
الدخول فصليل ودعيل واستغفرت عن ذنويبف وبقيل فيها وقتاا ا
كي يستطيع اآلخرين أن يدخلواف فخرجل من املكان املمتاز مث أرسلل السالم عل النريب وعرلر اخلرلريرفرترني
يف مقاما م جبانب الروضةف مث خرجنا من املدينة املنورة قاصدين مكة املكرمةف وتلك قصة ًويلة لوقل آخرر
فسانكملها يف الطبعة املقبلة للمجلة تن شا ر!
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Follow Majalla on Social Media!
!مجلة شيكاغو على وسائل اإلعالم االجتماعية

Chicago Majalla

@chicagomajalla
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uchicagomajalla@gmail.com
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