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اإلثنني 23 يناير 2018
فنية

املغربيان عصام سرحان وشيماء عبد العزيز 
يصMعان ا)دث مجددا في »ذا فويس«

من   العزيز  عبد  املغربيان عصام سرحان وشيماء  تأهل 
فريo املDرب محمد حماقw الv ا)IKة املباشرة الرابعة من 

. The Voice Zبرنام
 »fمج« هما  خKيجيت5  أغMيت5  سرحان  عصام  وق??دم 
 wأشاد حماق Yحي ، rيJة التحM' ونال استحسان ،»wو«سم
 wيمة فKة سIريDا)روف ب oDن rKتع tحا أن{uم  tهبتu0

التدريبات رغr اختالف الNKجات.
ا)IKة   w??ف 2يز  بعرض  العزيز  عبد  شيماء   XIتأل و 
املباشرة الثالثة ومزجX ب5 مuال »واخا جuنيمار« وأغMية 

»شدي ولدك عKيا«.

 vKبأع ا)??اج  ب??ن  ا'??زاz??ري حس5  واخ??ت??ار ا'مuNر 
نسبة تصuيX ، بيMما اختار الMHان املصري كل من عصام 
 tتMاطuحساب م vKع tIار }من فريuAة املKاصuوشيماء مل

.oرانا عتي
 tي داعبcاختيار عصام سرحان ال wف wيتردد حماق rول
 wKص rNKإليسا »ال tيKمن ا)سد، لترد ع tيKع vAيخ tبأن

.»wبMال vKع
 fأن اخ??ت??ي??اره لي wأك??د حماق ،w??االخ??ت??ي??ار ال??ث??ان w??وف
لKمuهبة ا_فCل أو ا_داء ا_فCل وبعيدا عن أي تأثيرات، 

ليختار شيماء.

Wالعاملي vإل  tIفي طري »VعAولد ال«

 fنuي  »VعAال »ول???د  الMHان  أن  ي??ب??دو 
 »wMتبغي  wل  XيIل  vحت« الNAيرة  ا_غMية   Vصاح wملانuب
 wMاملصري تامر حس rجMال oالعاملية عن طري vإل tIطري wف
، تDرق خاللNا  الHايسبuك   vKع ا_خير  لcNا  تدويMة  بعد   ،
مDIMعة  شNرة   wف  Xتسبب  wالت و  لألغMية   tتأديت لEروف 

الEMير.
و قال تامر حسwM عvK حسابt الAخصw بالHايسبuك 
»يuنf بuملانw فMان مغربw كانX شNرتt تIتصر عvK اهل 
مIDMتt وعمل اغMيt فw ٢٠١٤ متNAرتg ومخدتg حNEا 
 wف tKمجام wMيروح يغ t٢٠١٨ ان wف hشخ tMم VKوملا ط
فرح بXM بسيtD عMدها ظروف خاصt وافo الMHان اإلنسان 
الwK متNAرتg من   tا(اص tيتMاغ  vMر وراح غuHال  vKع
زمان وِنزل ڤيديu من الHرح عvK الHيf بuك وحXII $اح 

مcهل فw املغرب واصب` هu حديY الساعt ب5 الMاس ».
 tتIIي حcز« الuالب« vKع wملانuاملصري ب rجMأ الMكما ه
جديد   wمغرب زميل  $??اح  :«م???ب???روووووك  بالuIل   tيتMأغ

.»tصKاملخ tوفرقت wملانuب fنuي
عمل خير  »احيانًا  بالuIل   tتMتدوي  wMتامر حس  rو خت
كبير  رزق   Vن سبuJي بر}v وصHاء   pبKق من  خ??ارج   pMم
ومHتاح فرج لباقw حياتp عجبتwM الIصt حبيX تعرفuها«.

 Zرشيد العاللي يصور برنام
الJاميرا ا(HيW لرمCان 2018

الcي   »uش »رشيد   Zبرنام مIدم   ،wالعالل رشيد  يستعد 
من  مجمuعة  لتصuير  الثانية،  املغربية  الMIاة   vKع  Yيب
ا)IKات لبرنامZ جديد لJKاميرا ا(Hية الcي سيcاع خالل 

شNر رمCان الIادم.
اإلخبارية،   lاقuامل إلح??دى   wالعالل تصريحات   Vوحس
 ،wاهJHال  Zالبرنام  vKع  XIواف الثانية  املغربية  الMIاة  فSن 
 tMات مIKير حuتص wف wرع العاللAان ي VIمن املرت Yحي
الMHان5  م??ن  0جمuعة   lقuسي  Yحي ال??I??ادم??ة،  اآلي???ام   w??ف

واملAاهير املعروف5 فw فa الJاميرا ا(Hية.

Wاإلنساني aوذ في تاريHMواملصال` وال WDKا صراعات السNب Xالتي اُختزل Wالغيرة: التيم 
التاريa هw واحدة  مسألة تHسير 
ال??ت??w انAغXK بNا  امل??س??اz??ل  أك??ث??ر  م??ن 
محاولة   w??ف  p??وذل اإلنسانية،  العuKم 
وتIد.  البAرية،  التجربة  الس??ت??I??راء 
 tجًا ملا مرت بCرة أكثر اكتمااًل ونuص

املجتمعات من تuاريa ُمركبة معIدة.
 wالت والEMريات   ZاهMامل ب5  من 
 wيأت ،aسير التاريHسياق ت wرت فNظ

التHسير الHردي فw املIدمة.
يركز  ال???cي  التHسير  ه???cا   w??E??ح
الIدر   vKع السDKة  أه??ل  أدوار   vKع
فيt من  ملا   p??وذل اإلع??ج??اب،  ا_كبر من 
 tIافuولت الصعبة،  ل??ألح??داث   jتبسي
مl االعتIاد الرومانسw بأن أقدار ا_3 
 hشخ أفعال   vKع  nقuتت والAعuب 

واحد أو مجمuعة من ا_شخاص.
ف???w ه???cا ال??س??ي??اق، ظ??N??رت ف??J??رة 
ال??غ??ي??رة أو ا)???س???د، ك??J??H??رة م??رك??زي??ة 
العEيمة  ا_ح???داث  من  لKعديد  مHسرة 
 ،w??اإلن??س??ان a??ال??ت??اري w??ف X??وق??ع w??ال??ت
لKعuامل  ك??ب??دي??ل  اع??ت??م??اده??ا   -  Y??ح??ي

ا)IيIية التw تسببX بcNه ا_حداث.
 wال??غ??ي??رة ف تيمة  امل??I??ال  ي??ت??M??اول 
وا)Jايات  املIدسة،  الديMية   hصIال
التاريخية،  ا_ح??داث   iوبع الAعبية 
التيمة شJاًل   pKت  Xلعب  nكي  `{uوي
ف???ارق???ًا ف???w ت??u??Jي??ن وت??J??A??ي??ل ال??ب??M??اء 
 w??اإلن??س??ان a??ع??ب??ر ال??ت??اري w??ص??ص??I??ال

الuDيل.

من قابيل إىل شاؤول: نار 
الغرية التي تُحدّثنا عنها 

نصوص العهد القديم
الغيرة  ك??اًل من  أن   tفي  p2ا ال ش
غ??اي??ة   w???ف ل??ع??ب??X دورًا  ق???د  وا)???س???د، 
السردية  وتJAيل  تuJين   wف ا_همية، 
الرواzية لJKتV الديMية املIدسة، سuاء 
كان ذلp فw الJتاب املIدس عMد اليuNد 
واملسيحي5 من جNة أو الIرآن الJر. 
من  املسKم5  عMد  ال??M??ب??uي   Y??وا)??دي

جNة أخرى.
ف???w س??H??ر ال??ت??u??Jي??ن، ي??N??E??ر دور 
 tح??ادث??ة قتل ق??اي??5 _خي w??ال??غ??ي??رة، ف
 wي كان يعمل فcأن قاي5 ال pهابيل، ذل
الزراعة، قد اغتاظ جدًا من تIبل الرب 
 tام، وح??دا ب??M??ا_غ w??راع tربان أخيIل

الIتل _ول  الرتJاب جر1ة   kالغي  pذل
مرة فw تاريa اإلنسانية.

 pKلت ال??ت??H??اس??ي??ر اإلس???الم???ي???ة   w???ف
ال??uاق??ع??ة، وم??N??M??ا م??ا ذك???ره اب???ن كثير 
الدمwIA )ت?. 774ه?( فw كتابt البداية 
تHسير   rيت -ع??ادة-م??ا   tنSف والNMاية، 
غيرة قابيل وحسده _خيt، برغبة ا_ول 
أن  ُيHترض   wالت بالHتاة  ال???زواج  م??ن 
يتزوجNا الثانw، ومن هMا فSن الغيرة 
 wه وكأنNا  تبدو  ا'Mسية-العاطHية 
الدافl ا_هr فw تpK ا'ر1ة الMAعاء.

م??l أّن ف??w ف??J??رة ق??ب??uل ق??رب??ان من 
ذاتNا  بحّد  قاي5  م??ن   t??C??ورف هابيل 
تAير إلv 9ييز 'Nدين متساوي5، ال 
تNEر فJرة العدل وا)oّ كأساس لردة 
ا;اباة   vKع وكاعتراض  قاي5،  فعل 
أخاه  بNما  الرب   hَّخ الcي  والتJر. 

.tدون

الغرية أيضًا لعبت ملمحًا 
مهمًا يف ترسيم قصة 

أبناء النبي يعقوب.
 XKاحت  nسuي  lم ا_بMاء  فعالقة 
الغيرة   hميدان قص  wف ب??ارزًا  مJانًا 
ف??w ال??J??ت??اب امل??I??دس وال??I??رآن ال??J??ر.، 
تبيان   vKع الIصة   pKت  XKعم  Yحي
 nسuي بNا   l9ت  wالت العالية  املJانة 
 XKأن نار ا)سد قد أك nوكي ،tد أبيMع
 tzاIدفعًا إلل rNدفعت vحت ،tتuب إخuKق

فw البئر.
 rيت الIصة،   pKت  wف الغيرة  ولJن 
 -  Yحي  ،wبKس مNEر   w??ف اظ??N??اره??ا 
 tأن  ،n??سu??ي قصة  نNاية   w??ف التأكيد 
ق??د ن???ال ح??u??Eة ك??ب??ي??رة وم??J??ان??ة عالية 
 tتuإخ أجبر  2ا  املصرية،  الدولة   wف
عvK االعتراف بخDأهr &اه فw نNاية 

.tMم rNغيرت vKا عuا_مر، وندم
 vKدس عIتاب املJي الuًا يحتCأي
قصة غيرة املpK اليuNدي ا_ول شاؤول 
-وه????u ن??H??س??t ال????cي ي??س??م??ي??t ال??I??رآن 
أن  استDاع  ال??cي  داوود  بDالuت-من 
 tشعب rJ( واستعداده tجدارت Xيثب
 VعAد الzت ا'بار قاuدما قتل جالMع

.wMيDسKHال
فwH سHر صمzuيل ا_ول، يتr ذكر 

 5Kالرج ب5  ما  املتuترة  العالقة   pKت
 tKداود ج??دًا وجع V??ي أحc??ش???اول ال«
حامل سالحt، دّب ا)سد فw قKبt، إذ 
رآه يMج` فw كل عمل 9تد إليt يداه، 
باطاًل  اآلن   ...tMم أكثر  يتمجد  وص??ار 

.»tMخالص مKة لKيستخدم كل وسي
عرض   w??ف السHر  يستغرق  هcJا 
 Xطال w??ة ال??ت??K??ات??I??اه??ر ال??غ??ي??رة ال??E??م
ش????اؤول، وك??ي??n أن??t ق??د أص??ي??V بuMع 
من املf أو ا'uMن، وأن حبt الAديد 
 rل ،t??ق??ي??ث??ارت v??K??ل??????داوود ال???ع???ازف ع
 VCب??ات غu??ن w??ل فu??م??ن ال??دخ tعM1
 vKع  wCIي أن  فيNا  حاول  هستيرية، 

فتاه ا;بuب.
وظ???ل ك??cل??p ح??ت??v ُق??ت??ل ف??w إح??دى 
املعارك أمام الMJعاني5، ليخtHK داوود 
عvK ع??رش??t، ف??w خ??ا9??ة درام??ي??ة _حد 
 VتJال wالغيرة ا;يرة ف hأكثر قص

املIدسة.

جساس يقتل ُكليب: 
غرية الزعماء التي أشعلت 

فتيل حرب البسوس
عمuKا  أيCًا  اإلس??الم  قبل  العرب 
 wاستخدام تيمة الغيرة وا)سد ف vKع
قصصrN ومالحمrN الAعبية ا(الدة.

ولعل أهr الMماذج التw من شأنNا 
أن تRكد ذلp ا_مر، هu الرجuع لIصة 

حرب البسuس، والJيHية التw اشتعل 
 wي??ة فu??ا ف??ت??ي??ل ا)????رب ا_ك??ث??ر دم??N??ب

تاريa العرب.
 vلuكر محمد جاد املcما ي Vبحس
ا'اهKية،   w??ف ال??ع??رب  أي??ام   tكتاب  w??ف
ف???Sن ان????دالع ت??p??K ا)???رب ق??د ن??ت??Z عن 
 vKع  wبKالتغ ربيعة  ب??ن   VيKُك مIتل 
البJري،   wيبانAال يد جساس بن مرة 
وكان ذلp بسبV غيرة الثانw من مJانة 
 tوترأس  tلزعامت إي??اه  وحسده  ا_ول، 
 pذل wل العربية فzباIالعديد من ال vKع

.Xقuال
هcJا %اول السردية الAعبية، أن 
تبرز املعركة عvK كuنNا صراعًا فرديًا 
ما ب5 اث5M من الزعماء الIبKي5، وأن 
فAيئًا  ت??u??Dر شيئًا  ق??د  ال??ص??راع  ه??cا 
 tرقعت lتتس rل لصراع أسري ثuليتح
تAترك  محتدمة  دامية  حربًا  ليصب` 
 wالت العربية،  الIباzل  الJثير من  فيNا 
}د  قuية  %الHات  شJل   vKع  rEتMت

.iا البعNCبع
ال??ب??اح??Y ف??w ت??اري??a ت??p??K ال??H??ت??رة 
س??uف  ال??ع??رب،   a??ت??اري م??ن  الCبابية 
العuامل  م??ن  الJثير  هMاك  أن   kيالح
 lافر مCتت wعية التu{uامل lوالدواف
 pKت تبرير  فw سبيل   ،iالبع بعNCا 

ا)رب وصبغNا بصبغة مIDMية.
 wالسياس االس??ت??ب??داد  م??ث??اًل  مNMا 
الcي فر}تt قبيKة تغVK عvK جيرانNا، 
 nتأن  wالت البدوية  العربية  والDبيعة 
املركزية،  لKسDKة  ا(uCع  فJرة  من 

 wف االقتصادية  امل??uارد  لKIة  باإل}افة 
 wالت o??اط??M??امل w??د وال??ب??ح??ري??ن، وه??$
فيNا  وب??J??ر   VKتغ قباzل  فيNا   X??ع??اش
بجuار بعNCما البعi إبان حروبNا.

رغr أّن ا_سباب ا)IيIة فw اندالع 
 vHلتخ تJن   rل العEيمة  ا)??روب   pKت
جاء  م??ن   vKع وال  وقتNا  ال??ع??رب   vKع
بعدهr وأرخ لNا، إال أّن الثIافة العربية 
تختزن  أن  اع???ت???ادت   w??ال??ت ال??A??ع??ب??ي??ة، 
عبر  التاريخية  u0روثاتNا   kHو%ت
ا)wJ والIصh، كانX &د فw تيمة 
الغيرة -كغيرها من التيمات الIصصية 
مMاسبًا  ووعاء  2يزًا  الHردية-أسuKبًا 

لIMل املعuKمة من جيل إلv أخر.

أبو جهل وابن أبي سلول: هل 
كانت الغرية وحدها سببًا يف 

كفر زعامات مكة واملدينة؟
مuلع5  املسKمuن  املRرخuن  يبدو 
الغيرة  وتHاصيل  أخ??ب??ار  بcكر  داz??م??ًا 
املAرك5  كبار   lMم  w??ف  Xتسبب  wالت
وال??H??J??ار، م??ن ال??دخ??uل ف??w اإلس???الم أو 
 rر.، رغ??J??ل الu??اإل1??ان برسالة ال??رس

.tالتIمن صدق م rوتأكده rادهIاعت
وف??w ال??uق??X ذات??t يتMاسv ه??Rالء 
امل????Rرخ????uن ف???w أغ???V???K ا_ح???ي???ان دور 
العuامل املادية والتاريخية املu{uعية 
با_حداث  ال??uص??uل   wف  Xتسبب  wالت

لKصuرة الNMاzية التw انتXN إليNا.
 fك??ر شمc??ي امل???ث???ال،  ع??v??K سبيل 
 tكتاب  wف 748ه?(،  )ت???.   wهبcال الدين 
ال??M??ب??الء، س??ب??V معار}ة  س??ي??ر أع???الم 
 tبIل املخزومw -الcي  عمرو بن هAام 
 ،wاإلسالم جNل-لKدين   wبأب الرسuل 

:tلuرد قuفي
»ت??M??ازع??M??ا ن??ح??ن وب??u??M ع??ب??د مMاف 
وحمuKا  فأطعمMا،  أط??ع??م??uا  ال??A??رف، 
إذا   vحت فأعDيMا،  وأع??u??Dا  فحمMKا، 
 wرسHك وك??M??ا   ،V??ال??رك  v??K??ع &اثيMا 
رهان، قالuا: مMا نبw يأتيt الuحw من 
السماء، فمتv ندرك هcه، والtK ال نRمن 

.»tأبدًا وال نصدق tب
وف???w ال??س??ي??اق ن??H??س??t، ي??ت??r تIد. 
لتHسير  ال??A??خ??ص??ي??ة  ال???غ???ي???رة  ت??ي??م??ة 
 w??ب??ن أب w???ب??ن أب t??K??م??ع??ار}??ة ع??ب??د ال

سuKل لإلسالم، حيY تتجاهل املصادر 
التركيبة  دور  اإلس??الم??ي??ة،  التاريخية 
مuجuدة   Xكان  wالت املعIدة  السJانية 
 tي هاجر فيc??ال  X??قu??ال  w??يثرب ف w??ف

الرسuل إليNا.
عMدما  برمتNا،  املKJAة   j??وت??ب??ّس
 5Iفري هMاك  وك??أن  ا_م??ر   l??م تتعامل 
ف??ح??س??V، وه??م??ا امل??س??K??م??uن وال??H??J??ار، 
و&??ع??ل م??ن اب???ن أب???w س??u??Kل، زعيمًا 
ل??K??م??M??اف??I??5، ال???cي???ن ُي??ب??u??M??Dن ال??H??J??ر 
 ،pذل tHقuسر مHرون اإلسالم، وتNEوي
الIادم  الرسuل  بالغيرة الAخصية من 

من مJة.
 wف w??K??اد عu???ك??ر جc??م??ا ي Vبحس
قبل  ال??ع??رب   a??ت??اري  w??ف املHصل   tكتاب
اإلس??????الم، ف????Sن امل???ص???ادر ال??ت??اري??خ??ي??ة 
 tKأن »عبد ال vKع Xاإلسالمية قد أجمع
ب??ن ُأب??w ب??ن س??u??Kل« ك??ان رج??اًل شريHًا 
فw يثرب ال يختnK عKيt فw شرفt من 

قuمt اثMان.
 tKا_وس وا(??زرج قب lتم& rول
 5IريHال أح??د  من  رج??ل   vKع بعده  وال 
ا(رز   tل نEمuا  قد   tمuق وكان  غيره، 
 tراع فما   .rNيKع uJK1ه   rث ليتuجuه 
إال م??ج??wء اإلس???الم إل??v ي??ث??رب وق??دوم 
 ،tMع  tمuق فانصرف  إليNا،  ال??رس??uل 

فCغن عvK اإلسالم«.
اإلسالمية   aاريuالت  XتHالت هcJا 

 wف  XبNفأس إال،   fلي الغيرة  ملسألة 
عرض مالمحNا ودقاNIzا وتHصيالتNا، 
إج???اب???ات  &???د  أن  %?????اول  أن  دون 
بJAل  املرتبDة  لألسئKة  مu{uعية 
أحدثNا   w??ال??ت االجتماعية  التغيرات 
 ،wاليثرب  lاملجتم  wف اإلس??الم  انتAار 
لNا   X??{ت??ع??ر  w??ال??ت العMيHة  وال???N???زة 
السDKة ا)اكمة فw املديMة املuMرة بعد 

الNجرة.
 V??اقu??وال??ع l??ابu??ت??K??ب???اإل}???اف???ة ل
االق??ت??ص??ادي??ة ال??ت??w ن??A??أت ع??ن هجرة 
ج??م??اع??ة امل??س??K??م??5 امل??J??ي??5 إل????v دار 
ه???ج???رت???r???N، واس???ت???uط???ان???r???N إي??????اه، 

.rNأرزاق wاليثربي5 ف rNاركتAوم
 wف r??E??ت??M??ت w??م??اذج ال??ت??M??أح???د ال
 wد حيuNالي  rزعي  uه  ،tسHن السياق 
ب??ن أخ??V??D، وال???cي ي???روي اب??ن هAام 
ف??w سيرتt، أن??t ك??ان م??ت??أك??دًا م??ن كuن 
الرسuل هu نHسt الMبw الcي تuاترت 
غير  املIدسة،  اليuNد   Vكت  wف أخباره 
ل??M1 rعt م??ن ع???داوة  ال??ت??أك??د   p???أن ذل

اإلسالم ونبw العرب.
 vKام عAسره ابن هHي iا الرفcه
 wن نبuJأن ي VDغيرة من ابن أخ tأن
اليuNد،  من  ال  العرب  من  الزمان  آخ??ر 
ولr تتuقn املRرخuن عMد دوافl أخرى 
ما   o??وف  ،o??ال??ت??دق??ي ت??ب??اع??ًا، عMد  تNEر 

استجّد من أحداث تاريخية.

gتصوير 0راك WسKوز في أحدث جMك WماركKرشيد تروج ل vمKس
لKماركة الNAيرة كuMز، وقد - التصuير 0ديMة  أزياء متعدد  الMHانة سKمv رشيد 'Kسة تصuير جديدة، حيY ارتدت   XعCخ

.gة مراكMخرا 0ديRي افتت` مcز الuMمراكة كKآراب أيدول، املتجر ا_ول ل Zزارت خريجة برنام Yحي ،gمراك
 «كuMز« هw ماركة مغربية من إبداعات املصممة »كMزة جuالة« التw تسNر عvK تIد. تJAيالت عصرية مستuحاة من بيuت املu}ة 

.tأ/اط nK0خت wيدي املغربKIبالزي الت pذل jرب vKا عNحرص lالعاملية، م
 uه العالمة هcال، كما أن ما 1يز هHساء والرجال وا_طMKة لNجuدة عالية، مuعة ذات جuMمت rتصامي vKز« عuMوتعتمد عالمة »ك
ا_ثمMة املMاسبة التw تعد فw متMاول كل فئات املجتمl املغربw وزوار مديMة مراكg من السياح، حيY يبvI االبتJار عuMان »كuMز« 
التw تربj فيt ب5 تاريa الزي التKIيدي املغربw ا_صيل، وتJAيالت املu}ة العاملية، الwAء الcي M1` لKمرأة العصرية فرصة ا)Hاظ 
عvK ارتداء املالبf التKIيدية املغربية بDريIة عصرية تالrz كل املMاسبات وا)Hالت، بل هMاك من التJAيالت ما يMاسV االستعمال 

.wمuوالي wKالعم

أخبار الsH املغربي


