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باحثة �إيطالية تن�شر درا�سة حول
الطبيعة والمكان في الأدب العماني

َت ْ�س ِر ُ
يد الأر�ض ..الأر�ض بو�صفها �سردًا:

ال�صفراء» ِل ْت ِ�شن كايغ ()3
أنساغ الف�ضاء في فيلم «الأر�ض َّ
بع��د �أن فرغ��تُ م��ن ذك��ر اخللفي��ة واحليث َّي��ات الت��ي
اجته��دتُ �أن��ه م��ن ال�ض��روري معرفته��ا والإحاطة بها
ع��ن الفيل��م يف احللقت�ين ال�س��ابقتني� ،أود �أن �أتق��دم
الآن �إىل حماججت��ي ال�صغ�يرة .حماججت��ي ه��ي
�أن الفيل��م يف مفاو�ضت��ه للتاري��خ والهو َّي��ة يدعون��ا
ب��كل عنا�ص��ره لقراءت��ه باعتب��اره أ�لِغوري��ا وطن َّي��ة
( )national allegoryم��ا بع��د ماو َّي��ة (ن�س��بة
�إىل «الزعي��م» م��او ت�س��ي تون��غ) ،وذل��ك باملعن��ى ال��ذي
�أراده «ف��ردرِك جِ يم�سُ ��ن» .لك��ن هن��اك  --ولي���س يف
ه��ذا ال�س��ياق بال�ضب��ط � --صعوبة كبرية يف الت�س��ليم
ب��كل م��ا يقول��ه جِ يم�سُ ��ن بجوهران َّي��ة مفرط��ة عل��ى
الرغ��م م��ن مارك�س �يَّته (�أو رمب��ا ب�س��بب م��ن تل��ك
املارك�س �يَّة حتدي �دًا)« :كل ن�صو���ص الع��امل الثال��ث
ه��ي بال�ض��رورة� ...أليغوري��ات وطن َّي��ة ،حت��ى عندم��ا،
�أو رمب��ا عل��ى وج��ه التحدي��د ،عندم��ا تتطور �أ�ش��كالها
خ��ارج �آلي��ات التمثي��ل « »representationالغرب َّي��ة
ال�س��ائدة» ( .)1لق��د �أدى ه��ذا اجل��زم التوكي��دي �إىل
ح��دوث بلبل��ة وج��دل خا�ص��ة ل��دى بع���ض مفك��ري
ونق��اد الع��امل الثال��ث ،كم��ا يف حال��ة «�إعج��از �أحم��د»
(الق��ادم من �ش��به الق��ارة الهندية  -باك�س��تان حتديدًا
 -للتدري���س يف الأكادميي��ا الغربي��ة) ،والذي ر َّد على�أطروحة جِ يم�سُ ن يف ال�سجال املعروف بينهما (.)2
لك��ن ،وم��ع �أن فر�ضي��ة جِ يم�سُ ��ن تعميم َّي��ة وكا�س��حة،
وم��ع �أن �أحم��د ق��د فنَّده��ا� ،إال �أن فيل��م «الأر���ض
ال�صف��راء» ،بو�صف��ه �س��ردًا معي ًن��ا للوطنيِّ  ،ي�س��تجيب
لتل��ك الفر�ض َّي��ة ب�ص��ورة �أنيق��ة ور�ش��يقة للغاي��ة،
فال�س��ياق التاريخ��ي ،والثق��ايف ،وال�سيا�س��ي للفيل��م
ي�ؤهله للنظر �إليه بو�صفه �ألِغوريا وطنيَّة ،وذلك على
الرغ��م م��ن �أن��ه (وهذا مناق���ض لأطروحة جِ يم�سُ ��ن)
لي�س��ت كل ن�صو���ص الع��امل الثال��ث ه��ي بال�ض��رورة
إ�لِغوريات وطنيَّة بتلك الطريقة االختزاليَّة� .إن فيلم
«الأر���ض ال�صف��راء» �ألِغوريا لأن �س��رده يتقاطع بعمق
م��ع مفهوم جِ يم�سُ ��ن م��ا بعد احلداث��ي فيما جنده يف
�أي م�ص��در �أكادمي��ي ع��ام ومُع َت َ�بر�« :ص��ورة لديه��ا يف
الأقل معنيان مميَّزان� ،أحدهما خمفيٌّ جزئيًا باملعنى
املرئي �أو احلريف» (.)3
ويف ه��ذا الإطار ف�إن ال�ش��خ�صيات وما ت�س��ميه «�إ�س� َتر
�س��ي �إم ي��او» « Esther C. M. Yauاجلدائ��ل
ال�س��رديَّة» يف درا�س��تها للفيلم والتي كثريًا ما تُقتبَ�س
تتم��ر�أى ،بالن�س��بة يل ،بو�صفه��ا «جماف��ن /ذريع��ة

عبداهلل حبيب

كان يف مقدورهم��ا الغن��اء .واحلقيق��ة �أن �أ ًّي��ا منهم��ا
ال يجي��ب ع��ن ال�س ��ؤال .و�إين �أرى �أن ه��ذا االلتبا���س
املبدئ��ي يقودن��ا �إىل التبا���س آ�خ��ر ،فغن��اء ال�صب َّي��ة،
والذي ترافقه املو�سيقى ،ي�أتي دومًا من م�صدر خارج
ال�شا�ش��ة ( )off screenح�ين يك��ون موق��ع ال�صب َّي��ة
ه��و خ�ض��م الأر�ض (يحدث اال�س��تثناء الوحيد عندما
تغن��ي ال�صبي��ة ،من دون مرافقة مو�س��يقية ،يف حدود
البي��ت و�ضم��ن نطاق��ه ،ولي���س يف الف�ض��اء الطبيع��ي
املفتوح خارج البيت) .و�سيكون لهذا النقا�ش موا�صلة
يف الأ�سبوع القادم.

�إعجاز �أحمد

جيم�سن
فردرك ُ

�سرديَّة» (.)4( )McGuffin
وبالفع��ل ف�إنه��ا تعم��ل بو�صفه��ا حجَّ ��ة �س��ردية تق �دَّم
الفع��ل ( )actionولكنه��ا تفق��د �أهميته��ا بالت��درج
ع�بر جعل ال��راوي وال�ش��خ�صيَّة� ،أي الأر�ض ال�صفراء
و�صوره��ا ،يتب � ّو�آن مرك��ز ال�ص��دارة حرف ًّي��ا وجم��ازًا.
وحقَّا ف�إن العديد من الباحثني قد در�سوا بالتف�صيل
املوق��ع الراج��ح ال��ذي حتتله ال�صور يف فيل��م «الأر�ض
ال�صف��راء» بطريق � ٍة �إيثار َّي��ة ،فه��ا ه��ي ن��اي ج��ن Ni
 ،Zhenعل��ى �س��بيل املث��ال ال احل�ص��ر ،تق��ول �إن��ه «يف
احلقيق��ة ف ��إن الفيل��م ي�س��تخدم الق�ص��ة بو�صفه��ا
مدخ ً�لا فح�س��ب ،بينم��ا يت��م التوكي��د عل��ى الت�أمالت
التاريخ َّي��ة» ،و�أن ال�ص��ورة ،يف حال��ة ه��ذا الفيل��م،
«�أك�ثر �أهمي��ة م��ن احلبك��ة فيم��ا يخ���ص املعن��ى» (.)5
واحلقيقة هي �أننا نرى ال�شخ�صيات عرب الفيلم وهي
تنبثق � -صعودًا �أو هبوطً ا ،وباملعنى احلريف هذه املرة
 م��ن الأر���ض الت��ي ال تتبدى بو�صفه��ا جمرد خلفيةللق�صة ،بل �إنها الق�صة نف�سها.
ه��ذا وبينم��ا ال�ش��يفرة الثقاف َّي��ة ()cultural code
لعن��وان الفيل��م ،وال��ذي تو�ص��ل �إلي��ه املخ �رِج يف �أثن��اء
ت�صوي��ر الفيل��م ،م��ن ال�س��هل ف َّكه��ا من ِقب��ل اجلمهور
دال عل��ى الهوي��ة
ال�صين��ي بو�صف��ه � -أي العن��وان ً -
الوطني��ة ،ف ��إن امل ُ�ش��اهد غ�ير ال�صين��ي ق��د ال يك��ون
مت�أه ًب��ا للإحاط��ة باملرجع َّي��ة التاريخ َّي��ة من��ذ الوهلة
الأوىل ،وذل��ك لأن��ه ،يف ال�س��رد التاريخ��ي ال�صين��ي،
ينح��در ال�صيني��ون م��ن الإمرباط��ور الأ�صف��ر ال��ذي

كان مهده ومن�ش ��أه النهر الأ�صفر .وبينما كان تعبري
«ذوي البَ�شْ �رَة ال�صف��راء» ،ال��ذي ي�س��تخدمه الأجان��ب
للإ�ش��ارة �إىل ال�صيني�ين ،يعت�بر حتقري ًّي��ا وازدرائ ًّي��ا
ف�إن ال�صينيني �أنف�سهم قد تبنوا امل�صطلح وا�ستعملوه
(م��ع تنويع��ات عليه مث��ل «العِرق الأ�صف��ر») تطويعيًّا
ل�صاحله��م باعتب��ار �أن ذل��ك تو�صي��ف ذات��يٌّ حماي � ٌد
وذل��ك بحل��ول منت�صف الق��رن الع�ش��رين .ولهذا ف�إن
فيلم «الأر�ض ال�صفراء» بتجذره يف ال�س��رد التاريخي
للأ َّم��ة بو�صفه��ا �ص��ورًا مي ِّث��ل أ�لِغوري��ا وطني��ة (�أو
�ألِغوري��ا للوطن��ي) ب�أف�ض��ل معن��ى ممك��ن للم�صطلح.
وح َّق��ا ف ��إن حبك��ة الفيل��م مهم��ة فق��ط بق��در م��ا ه��ي
ق��ادرة عل��ى �أن تك��ون مركب��ة ل�س��رد الق�ص��ة وت�س��ريد
الأر���ض .والق�ص��ة يف تلخي�صه��ا للما�ض��ي واحلا�ض��ر
كليهم��ا تذه��ب �إىل ما هو �أبعد من امللحمة التاريخيَّة
�أو احلادث��ة امللحم َّي��ة املح �دَّدة ( )episodeالت��ي
تب��دو معن َّي��ة به��ا على ال�س��طح اخلارجي .به��ذا املعنى
ف ��إن الأر���ض نف�س��ها ت�صب��ح ال�س��ارد .وك��ي �أو�ضح ذلك
دعوين �أت�أمل املثال التايل.
�إن حبك��ة الفيل��م متمرك��زة ح��ول الغن��اء .واحلقيق��ة
ه��ي �إن جم��ع الأغ��اين الفالح َّي��ة ه��و �س��بب «وج��ود»
الفيل��م �إذا ما ج��از القول ،وعلى وجه العموم فاملعت ََب
م��ن املف��روغ من��ه �أن ال�صب َّي��ة ه��ي م��ن تغ ِّن��ي ط��وال
الفيل��م .لكن��ي �أعتقد �أن مما ي�س��تحق التذكُّر والتفكُّر
�أن اجلن��دي ،يف بداي��ة �إقامت��ه امل�ؤقت��ة ل��دى العائل��ة
الريفي��ة ،ي�س ��أل الأب وابنت��ه ب�ص��ورة حم �دَّدة عم��ا �إذا
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الم�صور محمد البحر الروا�س لـ «

ن�ش��رت الباحث��ة الإيطالي��ة �أجني�لا
ديان��ا الجنون��ه م ؤ�خ �رًا درا�س��ة �أدبي��ة
بعن��وان «املناظ��ر الطبيعي��ة يف الأدب
العم��اين» �ضم��ن درا�س��ات �أدبي��ة يف
كت��اب �ص��در بالإيطالي��ة م ؤ�خ �رًا
بعن��وان «املناظ��ر الطبيعي��ة الأدبي��ة
وال�س��ياقات اجلغرافي��ة الثقافي��ة»
�أع �دّه الباحث��ان الإيطالي��ان م��اوْرو
ريت��و بوجّ ��وين ،تناول��ت
ب��اال وروب ْ
الباحث��ة الإيطالي��ة الجنون��ه ثالث��ة
ن�صو���ص لثالث��ة �أدب��اء عماني�ين،
ه��ي «الع��ودة �إىل اجلب��ال» ل�س��يف
الرحب��ي م��ن جمموعت��ه «قو���س قزح
ال�صح��راء» ،وروايتا «�س��يدات القمر»
جلوخ��ة احلارث��ي ،و«مو�ش��كا» ملحم��د
ال�ش��حري .ويف ح��وار معه��ا م��ع
الربنام��ج الإذاع��ي «نواف��ذ ثقافي��ة»
ال��ذي تبث��ه �إذاع��ة �س��لطنة عم��ان
م�س��اء كل ثالث��اء قال��ت الباحث��ة
الإيطالي��ة� :إن الأدب العم��اين الق��ى
اهتما ًم��ا كب�يرًا عل��ى ال�صعيدي��ن
العرب��ي والعامل��ي بع��د ف��وز جوخ��ة
احلارث��ي بجائ��زة مان بوك��ر العاملية.
وع��ن �س��بب اختياره��ا للن�صو���ص
الثالثة قالت� :إن املنهج الذي اتبعته
ه��و ال��ذي فر���ض ه��ذه الن�صو���ص
وه��و منه��ج اجليوكراتي��ك (�أو
اجليوقراطي��ة) املفه��وم ال��ذي قدمه
الباحث الفرن�سي برتراند وي�ستفال،
وه��و عب��ارة ع��ن طريق��ة للتحلي��ل
الأدب��ي تدم��ج درا�س��ة الن�صو���ص
بدرا�سة الف�ضاء اجلغرايف.
وقال��ت الجنون��ه ع��ن رواية «�س��يدات
القم��ر» �إنه��ا �أظه��رت كي��ف غ�يرت
احلداث��ة الواق��ع العم��اين عل��ى
ثالث��ة م�س��تويات :الواق��ع احل�ضري
والريف��ي والب��دوي م��ن خ�لال ق�صة
ثالث��ة �أجي��ال� ،أم��ا ال�ش��اعر �س��يف
الرحب��ي فتق��ول الجنونه �إنه يكر���س
�أجم��ل ق�صائ��ده للجب��ال وب�ش��كل عام
للطبيع��ة «ك��رد فع��ل عل��ى احلا�ض��ر
اال�س��تهالكي امل ُ َع �و َْل» ،ول��ذا اخت��ارت
ق�صيدت��ه «الع��ودة �إىل اجلب��ال» الت��ي
حتم��ل اجلب��ال فيه��ا �أبع��ادًا روحي��ة

�أنجيال ديانا النجونه
و�أ�س��ئلة ح��ادة باملعن��ى الوج��ودي،
ومبعن��ى �إقام��ة الكائن الب�ش��ري على
ه��ذه الأر���ض .وت�ضي��ف الجنون��ه
�أن ظه��ور الوع��ي البيئ��ي النق��دي
والعن�ص��ر الفولكل��وري يتك��رر يف
العدي��د م��ن الأعم��ال العماني��ة الت��ي
تتحدى العقالنية ومادية املجتمعات
امل��ا بع��د �صناعية .وم��ن الأمثلة التي
تو�ض��ح نق��د مركزي��ة الإن�س��ان رواي��ة
«مو�ش��كا» للأدي��ب حمم��د ال�ش��حري
التي ت�أخذ عنوانها من ميناء مو�شكا
املع��روف ،ويف ه��ذه الرواي��ة «تق��دم
�أ�ش��جار اللبان على هيئة كائنات حية
تتكلم وتت�أمل».
وتخت��م الباحث��ة الإيطالي��ة
ت�صريحه��ا بالق��ول �إنه��ا اهتم��ت
ب��الأدب العم��اين لكون��ه ال ي��زال غري
مع��روف يف بالده��ا �إيطالي��ا حت��ى
يف الأو�س��اط الأكادميي��ة ،فمعظ��م
الق �رّاء الإيطالي�ين يعرف��ون م��ن
الأدب العرب��ي جني��ب حمف��وظ� ،أو
كت��اب «�أل��ف ليل��ة وليل��ة»� ،أو الكات��ب
املغرب��ي الطاه��ر ب��ن جل��ون ال��ذي
يجهل القارئ الإيطايل �أنه يعي�ش يف
فرن�س��ا ويكت��ب م�ؤلفات��ه بالفرن�س��ية
ولي���س العربي��ة .ويف �إط��ار ه��ذا
االهتمام بالأدب العماين ف�إنها تنوي
يف امل�س��تقبل القري��ب ترجم��ة رواي��ة
«�س��ندريالت م�س��قط» للكاتب��ة ه��دى
حم��د �إىل الإيطالي��ة ،وم��ن �ضم��ن
م�ش��اريعها البحثي��ة القادم��ة حتلي��ل
عالقة جملة نزوى بالأدب العاملي.

»:

ت�صوير الحياة البرية مرتبط بالثقافة ..وال�صدفة ال ت�أتي دون جهد
حاورته �شذى البلو�شية

الهواية قد تبد�أ بال�شغف ،وال�شغف يقود �إلى اكت�شاف الجديد ،والتوغل في العمق ،حيث يخرج
الم�صور والمتعقب والرا�صد للحياة البرية :محمد بن عبدالمنعم البحر الروا�س� ،إلى جولته
ً
ورحال يجوب الجبال وال�صحاري والبحار ،ت�ستوقفه ال�صدفة التي
االعتيادية ،باح ًثا وم�ستك�ش ًفا
يخلقها بمح�ض �إرادته ،وبخبرته الطويلة ،وي�ضع زاوية مهي�أة بخلفيتها وكادرها ،ويلتقط ال�صورة
التي تخرج الح ًقا على هيئة لوحة فنية يمكن الوقوف �أمامها وت�أمل جمالياتها واحترافية م�صورها..
من ق�ص�صه المتنوعة التي يعي�شها في لحظة ت�صوير الحياة البرية ،ومغامراته التي تر�صدها
عد�سته ويوثقها عبر ح�ساباته في التوا�صل االجتماعي ،ي�صنع للمتلقي م�ساحة ليتعلم ،ويتثقف ،وال
يكتفي بال�صورة كونها جمالية فقط ،بل هي معلومة يمكن قراءتها واالحتفاظ بها ،من هذا كان
المنطلق لحوار مع جريدة .$
■ ■ دعن��ا نبد أ� من بداية ال�ش��غف
بالحياة البرية  ..متى بد�أ وكيف؟

محمد البحر الروا�س

ب��د أ� �ش��غفي بالت�صوي��ر �أواخ��ر
الت�س��عينات ،حي��ث كن��ت بالأ�سا���س
رح� ً�ال �أج��وب اجلب��ال وال�صح��راء
والبح��ر نظ �رًا �إىل التن��وع
اجليولوج��ي مبحافظ��ة ظف��ار ،كنت
�أه��وى الت�صوي��ر ج �دًا ،حي��ث كن��ت
�أ�ص��ور رحالتن��ا بالكام�يرا الفلمي��ة
حت��ى تط��ورت الكام�يرات �إىل
الديجيتال.
دخل��ت االح�تراف بالت�صوي��ر
الفوتوغ��رايف يف  ،٢٠١٦وكان
التخ�ص���ص �أو املج��ال املنا�س��ب يل
ه��و احلي��اة الربي��ة نظ �رًا خلربات��ي
ال�سابقة يف الرتحال.

■ ■ هن��اك ارتب��اط وثي��ق بي��ن
الت�صوي��ر وثقاف��ة الم�ص��ور ..ف��ي
جمي��ع مج��االت الت�صوي��ر ،ولك��ن
يب��دو �أن مج��ال ت�صوي��ر الحي��اة
البري��ة والفطري��ة ه��و الأكث��ر
ارتباطً ��ا بثقاف��ة الم�ص��ور ..فم��ا
�صحة ذلك يا ترى؟

الوعل النوبي با�ستخدام الكاميرا الفخية

ت�صوي��ر احلي��اة الربي��ة يعت�بر م��ن
�أ�صع��ب �أنواع الت�صوي��ر ،حيث حتتاج
�إىل الكث�ير م��ن اجله��د و االنتظ��ار،
أي�ض��ا ثقاف��ة امل�ص��ور ،فالب��د م��ن
و� ً
تثقي��ف نف�س��ك مبعرف��ة املوا�س��م
والأماك��ن لت�صوير الهدف املطلوب،
وق��د ال ينج��ح �أحيا ًن��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل
دع��م الثقاف��ة البيئية ،ون�ش��ر ر�س��الة
التوعية للحفاظ عليها عن�صر مهم،
وم��ن مب��د أ� املتخ�ص�ص�ين وحمبيه��ا
نقل الر�سالة �أمانة على اجلميع.

■ ■ ال �ش��ك �أن �صعوب��ات كثي��رة
تواج��ه الم�ص��ور ..فم��ا ه��ي ه��ذه
ال�صعوب��ات الت��ي تواجه��ك ال
�س��يما مع دقة وح�سا�س��ية ت�صوير
بع���ض الحيوان��ات �أو الطي��ور �أو
الح�شرات؟

غرير الع�سل المتنقل ليال  ..التقط الروا�س �صورته بعد مراقبة
امتدت �سنوات

ال�صعوب��ات متنوع��ة يف احل�ص��ول

الو�شق العربي بالكاميرا الفخية ..من الحيوانات الذكية والح�سا�سة وي�صعب التقاط �صور احترافية له
بالن�سبة لك؟

تق��دمي املعلوم��ة مه��م ج �دًا
بالن�س��بة يل؛ لأن ال�ص��ورة ال
تكف��ي لإي�صال الر�س��الة للمجتمع
والتوعية البيئية
بالإ�ضاف��ة �إىل املهتم�ين
واملتخ�ص�ص�ين به��ذا اجلانب ،فقد
ال جت��د كل م��ا تري��ده يف الكت��ب
له��ذا أ�ق��وم بت�س��جيل املالحظ��ات
ك�إ�ضافة جديدة ح�سب بحثي.
■ ■ حدثن��ي عن م�ش��اركاتك في
المعار�ض والم�س��ابقات المحلية
والدولية ..و�أثرها في م�سيرتك
الفنية.

ل��دي الكث�ير م��ن امل�ش��اركات
الفوتوغرافي��ة املحلي��ة والدولي��ة،
أي�ض��ا يف جم��ال الإع�لام
و� ً
والتلفزيون وغريها الكثري خالل
اخلم�س �سنوات املا�ضية.
أ�ث��ر ذل��ك هو فهم إ�ب��راز ال�صور يف
�أجمل حلتها ،وفهم كيفية اختالق
�ص��ورة ،وق��راءة الإ�ض��اءات م��ع
التكوين
املو�ض��وع طوي��ل ج �دًا لفه��م الثعلب الأحمر العربي
ه��ذا
البومة العربية الن�سارية
�أ�سا�س��يات التثلي��ث و إ�ب��راز �أف�ض��ل
عل��ى �ص��ور �أو فيدي��و �س��واء للطي��ور المختلف��ة؟ �أم �أن الخب��رة هي من النتائج وامل�شاركة بها.
■ ■ �إل��ى م��اذا ي��ود �أن ي�ص��ل
�أو احليوان��ات ،ولك��ن ال�صعوب��ة تخلق تلك ال�صدف الجميلة؟
احلقيقي��ة م��ن جان��ب احليوان��ات ق��د يح�ص��ل الباح��ث �أو امل�ص��ور عل��ى الم�ص��ور محم��د الروا���س ف��ي
الربي��ة وكيفي��ة تعقبه��ا ومراقبته��ا �صدف��ة للح�ص��ول عل��ى �ص��ورة دون م�ستقبله؟
ب��دون �إزعاجه��ا �أو �إدخ��ال �ش��يء ق��د عن��اء ،ولك��ن ال�صدف��ة ال ت�أت��ي �إال ق��د ذك��رت �س��ابقًا يف مقابلت��ي
يغري من �سلوكياتها ،ويتطلب الأمر مبجهود ولو بال�شيء القليل.
ب�أ�س��توديو أ�ت�ين بالعي��د الوطن��ي
�س��نوات عدي��دة ملعرف��ة �س��لوكياتها ■ ■ م��ا نلم�س��ه م��ن ح�س��ابات املجي��د ب�أين �أطم��ح ل�صناعة �أفالم
وكيفية معي�ش��تها ،والتوفيق من اهلل التوا�صل الخا�ص��ة بك �أنك تعتمد وثائقية عن احلياة الربية بظفار،
عز وجل.
عل��ى تقدي��م المعلوم��ة للمتلقي ..وبن��اء بيان��ات بحثي��ة ح��ول �س��لوك
■ ■ م��ا هو دور ال�صدفة في اختيار وال تكتف��ي بال�ص��ورة كمتع��ة احليوان��ات والطي��ور ،ومعرف��ة
ال�ص��ورة ب�أبعاده��ا وجمالياته��ا ب�صري��ة فق��ط ..فم��ا �أهمية ذلك عميق��ة عنه��ا ون�ش��ر الر�س��الة
حلمايتها.
ال�ضب ال�صخري

