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ـــجـــّدد لــقــاء الـــيـــوم فـــي زاويـــــة «رأيــــان  نُ
وقــضــيــة» مـــع ضــيــفــيــن مـــارســـا الــتــصــويــر 
الــضــوئــي وأصــبــح لــهــمــا فــيــه شـــأن مــمــّيــز، 
القضايا  مــن  العديد  طــرح  معهما  نُــحــاول 
بفن  الــمــهــتــّمــيــن  أوســــاط  فـــي  تــــدور  الــتــي 
ــــتــــصــــويــــر الـــــضـــــوئـــــي وكــــــذلــــــك عــــرض  ال
خـــبـــراتـــهـــمـــا وأبـــــــرز مــــا فــــي تـــجـــاربـــهـــمـــا، 

لــنــرصــد وجـــهـــات نــظــرهــمــا فـــي الــمــشــهــد 
في  مهم  جانب  على  الضوء  لنُلقي  الفني 
من  أضحت  التي  العصرية  الفنون  مجال 
مع  نلتقي  واليوم  األيام،  هذه  الفنون  أهم 
الحاصل  محمد  الفنان  المتمّيز  المصّور 
محمد  رضا  الموهوب  والمصور  اليافعي 

القالبي.

نظمت أكاديمية قطر للموسيقى مؤخراً 
ورشة عمل موسيقية تعليمية خاصة حول 
 ٦٥ فيها  شــارك  والتي  العربية،  الموسيقى 
في  االبــتــدائــيــة  المرحلة  طــالب  مــن  طــالــبــاً 
بهدف  وذلـــك  الــدولــيــة،  مسيعيد  مــدرســة 
تــقــديــم الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة بــشــكــل ممتع 
انتقلوا  قد  الطالب  وكــان  لألطفال.  وملهم 
في  الواقعة  للموسيقى  قطر  أكاديمية  إلى 

العمل  ورشــة  لحضور  كتارا  الثقافي  الحي 
حـــيـــث تـــعـــرفـــوا مــــن خـــاللـــهـــا عـــلـــى اآلالت 
العود،  مثل:  التقليدية  العربية  الموسيقية 
والــقــانــون، والــبــزق، والــنــاي وبعض اآلالت 
أفضل  فهماً  ليكتسبوا  المعزوفًة،  اإليقاعية 
من  الفريدة  المنطقة  هــذه  موسيقى  عــن 
الطالب  توجه  العمل،  ورشــة  وبعد  نوعها. 
والــمــتــاخــمــة  كـــتـــارا  فـــي  األوبـــــــرا  دار  إلــــى 

استمعوا  حيث  للموسيقى،  قطر  ألكاديمية 
وشاهدوا تمارين لمجموعة اآلالت الوترية 
الــتــابــعــة ألوركــســتــرا قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة، 
مختلفة  أخــرى  نظر  وجهة  على  وتعرفوا 
ونوع آخر من الموسيقى، والسيما بعد أن 
استمعوا إلى مقطوعة كاملة من الموسيقى 

الكالسيكية الغربية.
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ڈ بعد انقطاع دام طويالً كيف 
أخذت قرار العودة للمسرح؟ 

- في السنوات األخيرة ابتعدت 
عن التمثيل بسبب تربية ورعاية 
أبنائي خاصة أن العمل الدرامي 
شهرين  لمدة  تــفــّرغ  إلــى  يحتاج 
لم  ولــكــنــنــي  لــتــنــفــيــذه  ثـــالثـــة  أو 
أتــوقــف نــهــائــًيــا ولـــم أنــقــطــع عن 
في  أعمل  ألنني  جمهوري،  لقاء 
اإلذاعة حيث قّدمت خالل فترة 
بالمسرح  الــعــمــل  عــن  انــقــطــاعــي 
الــكــثــيــر مـــن الـــبـــرامـــج اإلذاعـــيـــة 

والتليفزيونية.
شــــاهــــدوا  الـــــذيـــــن  أجــــمــــع  ڈ 
بمثابة  كــانــت  أنــهــا  أدب»  «قــلــة 
سحر  لنجومية  اكتشاف  إعــادة 

حسين، ما تعليقك؟
- كنت قد اشترطت في العودة 
تكون  حتى  االخــتــيــار  فــي  التأني 
إن  القول  وأستطيع  قوية،  عودة 
حاصل  كان  بالمسرحية  نجاحي 
خــبــرتــي الــطــويــلــة وأدائـــــي الــذي 
ليست  لفترة  العمل  مــن  كسبته 
وربما  المجال،  هذا  في  بالقليلة 
أغـــلـــب الـــنـــقـــاد الـــذيـــن تـــواجـــدوا 
المسرحي لــم يــروا  فــي الــعــرض 
فلقد  قبل  مــن  القديمة  أعمالي 
قــّدمــت فــي مــهــرجــانــات أخــرى 
الــعــديــد مـــن الــمــســرحــيــات الــتــي 
نـــالـــت إعــــجــــاب الـــجـــمـــهـــور مــثــل 
مــســرحــيــة «الـــحـــادث والــكــائــن» 
لــلــفــنــان الــُمــخــرج عــبــد الــرحــمــن 
مسرحية  قــّدمــت  كــمــا  الــمــنــاعــي 
أخــــــــــرى مــــــع الـــــمـــــخـــــرج حــمــد 
لقيت  والمسرحيتان  الرميحي 

االستحسان من الجميع.
حــــركــــة  تــــــريــــــن  كـــــيـــــف  ڈ   
ــا ومــا  الــمــســرح الــخــلــيــجــي حــالــًي
أهم السلبيات التي تُعيق انطالق 
الـــمـــســـرح الـــقـــطـــري إلـــــى آفــــاق 

أوسع، حسب رأيك؟
- الـــمـــســـرح الــخــلــيــجــي غــائــٌب 
المهرجانات  فــي  إال  نــجــده  وال 
المحلية أو الخليجية رغم وجود 
فرق مسرحية في كل دولة من 
وبشكل  الــتــعــاون،  مجلس  دول 
عام فإن الحوار عن المعوقات لن 
يخرج عن نطاق ندرة النصوص 
وأماكن العرض وغياب العنصر 
 . الرقابة..الخ  وتعسف  النسائي، 
عن  الحديث  إن  القول  وأستطيع 
زمٍن  منذ  ُمستمر  المشاكل  تلك 
يستجد  ولــم  يتغير،  ولــم  طــويــل 
جــــديــــد، وطـــــــوال هـــــذه الــفــتــرة 
يـــتـــكـــرر نـــفـــس الــــكــــالم ويــتــلــقــى 
بتحقيق  ذاتــهــا  الــوعــود  الــفــنــانــون 

مطالبهم.
ڈ يقال إن مهرجان الدوحة 
للمحترفين  األول  الــمــســرحــي 
للمسرح  جديدة  انطالقة  ُيشكل 

في قطر.. ما تعليقك؟
ــا إقـــامـــة الــمــهــرجــان  - عــمــوًم
شــــــيء جـــيـــد ولــــكــــن الــمــطــلــوب 
بنهوض  االستمرار  مع  التشجيع 
وليس  فعلًيا  المسرحية  الحركة 
بــالــكــالم فــقــط، وبـــال أدنـــى شك 
خالل  من  سيتحقق  النجاح  فإن 
ـــعـــروض األهــلــيــة  اســـتـــمـــراريـــة ال
طـــــوال الـــعـــام ولـــيـــس فــقــط من 
جانب  إلــى  المهرجانات،  خــالل 
الـــحـــرص عــلــى تــقــديــم عـــروض 
المشاهدة،  تستحق  جماهيرية 
والــمــطــلــوب أيـــًضـــا مـــن الــرقــابــة 
على  الــشــبــاب  وتشجيع  الــتــعــاون 
الـــولـــوج فـــي الــمــجــال الــمــســرحــي 

كتابة، تمثيالً واخراًجا.
الـــفـــنـــان  أن  تــــريــــن  هـــــل  ڈ 
الــقــطــري يــلــقــى الــدعــم الــكــافــي 
ـــا بـــمـــا ُيــؤهــلــه  مــــاديًــــا ومـــعـــنـــويً

الحتراف الفن؟
- الـــســـاحـــة الــفــنــيــة الــقــطــريــة 
القدرة  عــدم  مشكلة  مــن  تُعاني 
السبب  وربما  نجم  صناعة  على 
عــدم  هـــي  الــمــشــكــلــة  فـــي  األول 
الثقة في الفنان القطري، وعلى 
الـــرغـــم مـــن مــوهــبــتــه وقـــدراتـــه 
قطري  فــنــان  يــوجــد  ال  الــفــائــقــة 
بــأن  عــلــًمــا  الــفــن،  مــهــنــة  يمتهن 

الـــفـــن الــقــطــري لـــن يــتــطــور مع 
غير  النحو  هــذا  على  االســتــمــرار 
الفنانون  فــلــألســف  االحــتــرافــي، 
الـــدعـــم  يـــلـــقـــون  ال  الـــقـــطـــريـــون 
بــالــشــكــل  الــــمــــادي  أو  الــمــعــنــوي 
الكافي بالرغم من أنهم قليلون 
ويــجــب احــتــواؤهــم وإعــطــاؤهــم 
الـــثـــقـــة بــأنــفــســهــم مــــن جـــديـــد، 
فــالــفــنــان الـــقـــطـــري يُـــعـــانـــي في 
الداخل من التهميش وقلة الدعم 
مشواره  مواصلة  على  والتشجيع 
عندما  ـــه  أن والــدلــيــل  اإلبــــداعــــي. 
القطريين  الفنانين  بعض  خرج 
التي  الفنية  األعــمــال  فــي  للعمل 
ـــنـــجـــز خـــــــــارج قــــطــــر ظـــهـــرت  ت
إمكانياتهم الفنية واستطاعوا أن 
يفتقدها  التي  النجومية  يُحققوا 
كما  الداخل.  في  القطري  الفنان 
يمكنني القول إن التقدير المادي 
فنًيا،  الفنان  لتقدير  انعكاس  هو 
وهــــذا الــتــقــديــر هــو الــكــفــيــل بــأن 
يــســتــعــيــد الــفــنــان ثــقــتــه بــنــفــســه، 
الفنان  تقدير  فــإن  عــام  وبشكل 

مواصلة  على  يُشجعه  الـــذي  هــو 
المشوار.

ــقــيــمــيــن مــســتــوى  ڈ كـــيـــف تُ
الخليجية  التلفزيونية  الــدرامــا 

مقارنة بـ ٣٠ عاًما مضت؟
الــــــــدرامــــــــا  إن  حــــقــــيــــقــــة   -
الــتــلــفــزيــونــيــة الــخــلــيــجــيــة أثــبــتــت 
الفضائية  القنوات  على  وجودها 
الــمــشــاهــديــن  أن  دلـــيـــل  وخـــيـــر 
يـــنـــتـــظـــرونـــهـــا.. وســــابــــًقــــا كــانــت 
تُــقــّدم فــقــط فــي شــهــر رمــضــان 
القنوات  بعض  بــدأت  حالًيا  لكن 
تــعــرضــهــا طـــوال الـــعـــام، وهـــو ما 
أدى بـــدوره لــزيــادة اإلنــتــاج من 

أجـــل ســـّد هـــذه الــحــاجــة، وأهــم 
كونها  الخليجية  الدراما  ما يُميز 
جـــريـــئـــة وتـــحـــاكـــي الـــــواقـــــع إلـــى 
مبدعين  ممثلين  وجـــود  جــانــب 
في  المتأّلق  والشباب  الكبار  من 
كتاب  وتوفر  واإلخــراج،  التمثيل 
مــعــروفــيــن لــهــم بـــاع طــويــل في 
أثبتوا  جــدد  وكتاب  المجال  هــذا 
وجـــودهـــم فـــي الــســاحــة الــفــنــيــة 

خالل الفترة القليلة الماضية.
نفسك..  إلــى  أقــرب  أيهما  ڈ   
أم  الــمــســرح  خشبة  عــلــى  الــعــمــل 

أمام كاميرات التليفزيون؟
ــا  - أشــــتــــاق إلـــــى االثـــنـــيـــن مــًع

فـــإذا غــبــت عــن أحــدهــمــا أشــتــاق 
سحر..  المسرح  فلخشبة  لآلخر 

وللكاميرا عشق.
بأن  يــقــال  مــا  صحيح  هــل  ڈ 
مسرح الطفل يمّر بأسوأ حاالته 
فــي الــوقــت الــراهــن مــن حيث 

الشكل والمضمون؟
العروض  من  الكثير  هناك   -
المسرحية التي تُقدم لألطفال إال 
أن مشكلتها الحقيقية تكمن في 
سوى  تُقدم  ال  أي  موسمية  أنها 
ويكون  والمناسبات  األعياد  في 
كان  فــإذا  والـــرديء،  الجيد  منها 
عدد العروض عشرة تجد الجيد 

نسبة  وهـــــذه  أربـــعـــة  أو  خــمــســة 
جيدة وأغلب من يحكم، يحكم 
ومن  مشاهدة،  دون  أي  غيابًيا 
الفنية  الساحة  ونقد  رصد  يريد 
ما  كــل  ومتابعة  مــشــاهــدة  عليه 
يعرض حتى يكون الحكم عادالً.

يحتاج  الــتــي  الــوســائــل  مـــا  ڈ 
إلـــيـــهـــا مـــســـرح الـــطـــفـــل لــيــحــقــق 

طفرة فنية؟
مهرجان  إقامة  يكون  ربما   -
الطفل  بمسرح  يختص  خليجي 
ــــه كــــل مــســرحــيــات  وتـــــشـــــارك ب
األطفال في دول مجلس التعاون، 
أن  بعد  لتطويره  انــطــالق  نقطة 

تـــم تــجــاهــل أهــمــيــتــه وافـــتـــقـــاده 
ــلــمــتــخــصــصــيــن بـــــه وفـــقـــدانـــه  ل
لرواده، فمسرح الطفل يجب أن 
به،  مختصون  ممثلون  له  يكون 
ولدينا العديد من النماذج الجيدة 
الــتــي ابــتــعــدت عـــن هـــذا الــمــجــال 
االهتمام  عــدم  من  عانوا  أن  بعد 
بــفــنــهــم الـــــــذي يـــحـــمـــل رســــالــــًة 
المستقبل،  شباب  اليوم،  ألطفال 
فنان  ليس كل  إن  القول  ويُمكننا 
يستطيع  الكبار  مسرح  في  ينجح 
أن ينجح في مسرح الطفل لذلك 
يجب رعاية هؤالء الفنانين الذين 
سبق وأن استطاعوا تقديم كل ما 
انصرفوا  ثــم  لألطفال  ُمفيد  هــو 
عن ذلك العمل النبيل بعد أن تم 
تجاهل هذا الفن الهام، وبالفعل 
نــحــن بــاحــتــيــاج إلـــى أكــاديــمــيــيــن 
مــتــخــصــصــيــن فـــي هــــذا الــمــجــال 
وجعله  الــطــفــل،  مــســرح  لتطوير 
يــعــمــل عــلــى مـــــدار الـــعـــام ولــيــس 

بشكل موسمي.
الــســيــنــمــا  أن  تــــريــــن  هــــل  ڈ 

الــخــلــيــجــيــة مــؤهــلــة لــلــمــنــافــســة 
بعيد  زال  مــا  ذلــك  أن  أم  حــالــًيــا 

المنال؟
- طــالــمــا بـــدأت ســـوف تخطو 
وأمامنا  األمــــام..  الــى  بــخــطــوات 
سنوات حتى نستطيع أن ننافس.

ڈ وعدت وزارة الثقافة خالل 
الفترة الماضية بتحقيق مطلب 
الــمــســرحــيــيــن فــــي إنــــشــــاء دور 
عـــرض جـــديـــدة، هــل تــريــن أن 
كفيل  جديدة  عرض  دور  إنشاء 
المسرحية،  الحركة  ُينعش  بأن 
ذلــك  مـــن  أكـــبـــر  األزمــــــة  أن  أم 

بكثير؟ 
دور  أزمـــــة  بــالــفــعــل  هـــنـــاك   -
ـــــريـــــد أن  ـــكـــن مـــــن يُ عــــــــرض، ل
يبحث  أن  عليه  مــســرًحــا  ــقــدم  يُ
عــن حــلــول بــديــلــة، وربــمــا تكون 
تُزعج  الــتــي  الحقيقية  الُمشكلة 
يُقبلون  ال  وتجعلهم  الُمنتجين 
بديلة  عرض  دور  استئجار  على 
هـــــو عــــــدم الـــثـــقـــة فـــــي حـــضـــور 
الذي  بالشكل  القطري  الجمهور 
يعود  وربــمــا  يــربــحــون،  يجعلهم 
نــجــاح الـــعـــروض الــكــويــتــيــة الــتــي 
إلى  الــدوحــة  فــي  حفالتها  تقدم 
يعتبر  الـــقـــطـــري  الــجــمــهــور  أن 
فقط  يُمكنه  مناسبات  جمهور 
الحضور إلى المسرح في األعياد 
والمناسبات. كما أرى أن الرقابة 
بال أدنى شك تُعتبر أحد األسباب 
والسبب  المسرح  النهيار  الهامة 
الـــرئـــيـــســـي فــــي قـــلـــة األعــــمــــال، 
من  يتم  الــتــي  الفنية  فالمعايير 
خاللها اختيار النصوص المجازة 
غير واضحة ويعتريها في أغلب 
التناقضات،  من  الكثير  األوقات 
األعمال  من  الكثير  تقدم  حيث 
الرديئة والتي مرت على الرقابة 

وأجازتها فنًيا.
ڈ فـــي ظـــل الـــحـــريـــات الــتــي 
نــالــتــهــا الــــمــــرأة خـــــالل الــفــتــرة 
األخـــيـــرة وتــفــوقــهــا فــي الــعــديــد 
العنصر  زال  مــا  الــمــجــاالت  مــن 
الفن  في  الــوجــود  نــادر  النسائي 
القطري.. ما السبب في رأيك؟

مسيرة  عــلــى  يــتــعــرف  مــن   -  
الــــمــــرأة الــقــطــريــة ســــوف يــرى 
كـــيـــف اجــــتــــازت كــــل الـــمـــجـــاالت 
اقتحمت  حــيــث  وتـــفـــوق  بــنــجــاح 
واألدبــيــة  العلمية  الــمــجــاالت  كــل 
ـــمـــدرســـة  فـــهـــنـــاك الــطــبــيــبــة وال
والــــتــــاجــــرة ومــصــمــمــة األزيــــــاء 
والمذيعة..  واألديبة  والتشكيلية 
سيكون  اهللا  شاء  إن  الوقت  ومع 
لدينا ممثالت وسيكسرن حاجز 
الخوف، كل أنواع الخوف. وعلى 
كــــٍل فــــإن الــعــنــصــر الــنــســائــي في 
أو  بشكل  موجود  الفني  المجال 
بــآخــر، فــــإذا لــم يــكــن لــه وجــود 
أو  الخليجية  الــــدول  بــعــض  فــي 
يُعاني من ندرته فيتم االستعانة 
به من الدول الخليجية األخرى 
المتوفرة بها الوجوه بكثرة وهذا 

هو ما يحدث حالًيا.
ڈ ماذا عن تجربتك اإلذاعية 
ولماذا لم تستمر رغم تحقيقك 

نجاًحا كبيًرا فيها؟
- تــجــربــتــي اإلذاعــــيــــة راضــيــة 
البرامج  من  فكثير  تماًما،  عنها 
ومن  النجاح،  نالت  قدمتها  التي 
برنامج  بها  أعــتــّز  الــتــي  الــبــرامــج 
«أحلى  بعنوان  لألطفال  قدمته 
صـــــبـــــاح» وكـــــانـــــت مــــدتــــه عــشــر 
واألطفال  صباًحا  يعرض  دقائق 

متوجهين إلى مدارسهم. 
 ڈ مــــا هــــي أحــــالمــــك عــلــى 

المستوى الفني؟
االســـتـــمـــرار عــلــى نــهــجــي كما 
تـــــعـــــودت وتــــقــــديــــم مـــــا عـــــودت 
جـــمـــهـــوري عـــلـــيـــه.. واخـــتـــيـــاري 
الدقيق لألعمال التي أُشارك بها.
لجمهورك  تقولين  ومــاذا  ڈ  

ومحبيك عبر «البيرق»؟ 
اهللا  شاء  إن  لجمهوري:  أقول 
ســتــرونــنــي فـــي أعـــمـــال مــنــتــقــاة 
وفني  نفسي  أحترم  ألني  بعناية 

والُمشاهد.

خالل حوار جريء للبيرق .. سحر حسين :

الساحة الفنية الساحة الفنية 
القطرية تُعاني القطرية تُعاني 

من عدم القدرة من عدم القدرة 
على صناعة نجمعلى صناعة نجم

الــخــارج فــي  النجومية  ــقــوا  ول ــداخــل  ال فــي  التهميش  مــن  عــانــوا  القطريون  الفنانون 

مع الفنان جاسم األنصاري في مسرحية «قلة أدب»

في برنامج «حريم أول»

الكاميرا عشقي 
األول وخشبة 
المسرح تسحرني

نحتاج لمهرجان 
خليجي يختص 
بمسرح الطفل

مشاكل المسرح 
القطري كما هي 
والوعود كما هي

الجمهور القطري 
يذهب للمسرح 
في األعياد فقط

حوار – أشرف مصطفى:

العديد  قّدمت  حيث  المواهب  متعددي  المبدعين  أحد  تُعتبر  حسين  سحر  الفنانة 
ذلك  التليفزيونية،  األعمال  من  الكثير  قدمت  كما  والكبار  األطفال،  مسرحيات  من 
إلى جانب أنها عملت ُمذيعة إذاعية وتليفزيونية خالل فترة تركها للفن، حيث عادت 
إلى التمثيل منذ عام تقريبًا بعد انقطاع دام لما يقرب من عشرة أعوام، حققت خاللها 
نجاًحا ال يقل عن نجاحها الفني، حيث تفّرغت خالل تلك الفترة لتربية ورعاية أبنائها، 
الفن  إلى  أخرى  مرة  عادت  ثم  القطرية،  اإلذاعــة  في  كُمذيعة  عملها  في  نجحت  كما 

بسبب اشتياقها إلى التمثيل، الذي وصفته بقولها: 
«الكاميرا عشقي األول وخشبة المسرح تسحرني». وحرصت البيرق على إجراء ذلك 
السلبيات  وأهم  الخليجي،  المسرح  وحركة  الفنية  تطلعاتها  عن  للحديث  معها  الحوار 
مسرح  حال  معها عن  تحدثنا  كما  أوسع،  آفاٍق  إلى  القطري  المسرح  انطالق  التي تُعيق 
تضمنها  التي  األمــور  من  وغيرها  التليفزيونية  والــدرامــا  الخليجية،  والسينما  الطفل 
الحوار، والجدير بالذكر أن سحر حسين برزت في أعمال ومسلسالت كويتية قديمة، 
أبرزها «إلى أبي وأمي مع التحية»، و«أبلة منيرة»، وغيرهما، إلى جانب أعمالها في 
مسرح الطفل، التي شكلت من خاللها ثنائًيا ناجًحا مع شقيقتها الفنانة هدى حسين، 

مثل «ليلى والذيب»، و«الواوي وبنات الشاوي»، وعدد من األعمال األخرى.

الثالثاء ١٨ جمادى األولى ١٤٣٣ هـ - ١٠ أبريل ٢٠١٢ م حـــواراتحـــوارات22



تفاقم أزمة مسرح قطر الوطنيتفاقم أزمة مسرح قطر الوطني
يعاني من االزدحام وتضارب المواعيد

عرضها موعد  نعرف  ال  لعروض  التدريبات  موعد  تحديد  تواجهنا  التي  الصعوبات  أكبر  محمد:  إبراهيم 
كتب - أشرف مصطفى:

يعيشها  الــتــرقــب  مـــن  حــالــة 
تحقيق  انتظار  في  المسرحيون 
وعود وزارة الثقافة بشأن إنشاء 
جديدة،  مسرحية  عــرض  دور 
الــفــنــانــيــن  بــعــض  هــنــاك  أن  إال 
ســيــســتــغــرق  الــتــنــفــيــذ  أن  رأوا 
ـــــاً، لــــذلــــك اجــــتــــهــــدوا فــي  وقـــــت
بحيث  مؤقت،  حل  عن  البحث 
الــعــرض  دور  أزمــــة  تستمر  ال 
الذين  المسرحيين  أمــام  عائقاً 
يــعــانــون مــن قــلــة الــعــمــل طــوال 
المناسبات  ويــنــتــظــرون  الــعــام 
كـــمـــتـــنـــفـــس لـــتـــقـــديـــم أعــــمــــال 
والحضور،  بالمشاهدة  تحظى 
أن  الفنانين  مــن  العديد  فــرأى 
على  قادر  الوطني  قطر  مسرح 
استيعاب عدد أكبر من األعمال 
زمني  جــدول  ترتيب  تم  ما  إذا 
نسبة  المسرحيين  يعطي  جيد 
عـــادلـــة مـــن مــجــمــل حــجــوزاتــه 
مختلفة  جهات  إليها  تلجأ  التي 
كالسفارات والوزارات والهيئات 
وغيرها، وأشــاروا إلى أن ذلك 
هو الكفيل بإنقاذ حركة المسرح 
قلة  مــن  يعاني  الـــذي  الــقــطــري 
التي  المواسم  فــي  حتى  اإلنــتــاج 
قـــد تــشــهــد حـــضـــورا فــعــلــيــا، فال 
دولـــة  فـــي  يـــوجـــد  ال  أن  يــعــقــل 
بــأكــمــلــهــا ســــوى خــشــبــة مــســرح 
تعرض  اثنتين  أو  فقط  واحــدة 
عليها جميع األعمال المسرحية 
تحتاج  التي  الفنية  والفعاليات 

ــــــــى خــــشــــبــــة مــــســــرح.  إل
بــبــعــض  الـــتـــقـــت [ 
جـــددوا  الــذيــن  الفنانين 

على  نــداءاتــهــم 
ـــيـــن  ـــمـــســـؤول ال
لــيــبــرهــنــوا عن 
نــــيــــة الــــــــــوزارة 
احــــــــتــــــــضــــــــان 
الــــــــــمــــــــــســــــــــرح 
والـــعـــمـــل عــلــى 
وهو  تطويره، 
األمــــــــــر الــــــذي 
فتح  إلى  دعانا 

مـــلـــف أزمــــــــة الـــمـــســـرح 
فــي قــطــر مـــرة أخـــرى، 
وعــــــلــــــى ذلـــــــــك قــــامــــت 

[ باستطالع آراء الفنانين 
القطريين وعرض آرائهم.

الفنان إبراهيم محمد رئيس 
الــدوحــة  فــرقــة  إدارة  مــجــلــس 
المسرحية أكد أن أكبر المشاكل 

ـــــــي تــــقــــابــــل  ـــــــت ال
ــــــفــــــرقــــــة هـــي  ال
عـــقـــبـــة اخـــتـــيـــار 
الموعد المناسب 
لـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــم 
بعيداً  العروض 
عــــــــن مـــــواســـــم 
الـــــــــعـــــــــطـــــــــالت 
واالمـــتـــحـــانـــات 
وشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــر 
رمــــــــــــضــــــــــــان، 
وقـــــــــال: ربـــمـــا 
بــــــــعــــــــض مــــن 
الـــــــتـــــــرتـــــــيـــــــب 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق 
وإعداد جدول 

زمــنــي مــنــاســب لــمــســرح قطر 
الـــوطـــنـــي يــمــكــن الــمــســرحــيــيــن 
بــشــكــل أكـــبـــر مــــن االســـتـــفـــادة 
بــالــخــشــبــة، وأكــــــد مــحــمــد أن 
إدارة المسرح تتعاون على قدر 
ظروف  هناك  لكن  استطاعتها 
األمــــــور  تـــســـيـــر  أن  مــــن  تـــمـــنـــع 
بـــالـــشـــكـــل الـــجـــيـــد الـــــــذي حــيــث 
ذاتــهــا  الــمــســرح  إدارة  تــمــلــك  ال 
المواعيد.  تحديد  على  الــقــدرة 
وأوضــــــــح أنـــــه عـــنـــد مــخــاطــبــة 
الخشبة  إلــى  بالحاجة  المسرح 
لـــتـــقـــديـــم عـــــرض مـــســـرحـــي ال 
تــأتــي الــمــوافــقــة إال قــبــل فــتــرة 
اتخاذ  مــن  تمكنهم  ال  قصيرة 
أنه  مــؤكــداً  الــالزمــة،  الترتيبات 
بالتدريبات  القيام  الصعب  من 
يـــعـــرفـــون  ال  عـــــــــروض  عــــلــــى 
مــوعــد عــرضــهــا، ولــفــت إلــى أن 
للقيام  تضطر  ما  دائماً  الفرقة 
بــبــروفــاتــهــا قــبــل وقــــت قصير 
مـــن مـــوعـــد الــــعــــرض، مــشــيــراً 
بناؤها  تم  التي  الخيمة  أن  إلــى 
عليهم  ســهــلــت  الــفــرقــة  بــمــقــر 
ينتظرون  وال  التدريبات  عمل 
بضعة  لهم  يخصص  أن  ســوى 
أن  وأكــد  أعمالهم  لعرض  أيــام 
المجهود الذي تبذله الفرقة في 
الممثلين  وتدريب  العمل  إعداد 
معه  المؤسف  مــن  يكون  عليه 
لليلة  المسرحية  أن يتم عرض 
واحــــد فــقــط ، وطـــالـــب رئــيــس 
الــدوحــة  فــرقــة  إدارة  مــجــلــس 
مناسب  زمــنــي  جــــدول  بــوضــع 
ـــــمـــــســـــرح لـــكـــل  يــــتــــيــــح ال
الـــجـــهـــات بــشــكــل عــــادل 
من  المسرحيين  ويمكن 
الحركة  إحــيــاء 
ــــمــــســــرحــــيــــة  ال
بـــــــمـــــــواصـــــــلـــــــة 
الــــــــــــعــــــــــــروض 
دوري.  بــشــكــل 
يــؤخــرهــم  وال 
عـــــن مـــواصـــلـــة 
الــــــــــمــــــــــشــــــــــوار 
على  اإلبـــداعـــي 
مـــــــــدى الـــــعـــــام 
بـــأكـــمـــلـــه وعــــبــــر مــحــمــد 
عــــــن أمـــــلـــــه بــــــــأن يـــنـــال 
الــمــســرحــيــيــن الــنــصــيــب 
ـــمـــنـــاســـب وســــــط حــــجــــوزات  ال
الـــمـــســـرح مـــن قــبــل الـــســـفـــارات 
وغيرها.  والهيئات  ــــوزارات  وال

ضــرورة  على  محمد  وشــدد 

الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
إيــــجــــاد خــشــبــات 

وفي  مختلفة  مسرح 
تخصص  متفرقة  أمــاكــن 

لـــلـــعـــروض الـــمـــســـرحـــيـــة فــقــط 
والفنون  الثقافة  وزارة  مطالباً 
والتراث بالعمل على ذلك دون 
أي تأخير حتى يتم االنتهاء منها 
أن  إلى  مشيراً  وقت  أقــرب  في 
مثل هذه األمور تستغرق وقت 
في اإلجراءات ما يتطلب العمل 

عليها من اآلن. 
وعــــــن مــــهــــرجــــان الـــمـــســـرح 
المحلي أكد أنه استطاع أن يرد 
الثقة مرة أخرى للمسرحيين، 
لـــبـــدء  تـــعـــطـــيـــل  أي  أن  وأكــــــــد 
المسرح  لجنة  توصيات  تنفيذ 
بعد  بالقلق  الفنانين  سيصيب 
ــوا بــعــد الــوعــود  أن كـــانـــوا اطــمــأن
الــثــقــافــة  وزارة  أطــلــقــتــهــا  الــتــي 
وقال  مطالبهم،  بتلبية  مؤخراً 
في  البدء  يتأخر  كلما  موضحاً: 
تنفيذ تلك الوعود يتسرب القلق 
إلى العاملين على الساحة الفنية 
لــذلــك فـــإن الـــــــوزارة عــلــيــهــا أن 
التنفيذ  حيز  التوصيات  تدخل 

بأقصى سرعة ممكنة. 
ــبــه تـــحـــدث الــفــنــان  مـــن جــان
اهللا  عبد  والمسرحي  التشكيلي 
دســمــال الـــكـــواري رئــيــس قسم 
الثقافة  بــوزارة  البصرية  الفنون 

والفنون 
والــــــــــــتــــــــــــراث 

عـــن هــــذه الــقــضــيــة قـــائـــال: ان 
الــمــســرحــيــيــن لــديــهــم حـــق في 
ليس  بأنهم  الــخــاصــة  شــكــواهــم 
لــهــم نــصــيــب وافــــر فـــي خشبة 
إلى  الفتا  الوطني،  قطر  مسرح 

أن الوضع في السابق كان 
حيث  اآلن  عنه  يختلف 
الخطة  وضـــع  يــتــم  كـــان 

الـــــــزمـــــــنـــــــيـــــــة 
وبــــــــرنــــــــامــــــــج 
مسرح  أنشطة 
قــطــر الــوطــنــي 
خـــــــــالل شـــهـــر 
مــــــايــــــو، وكـــنـــا 
وقتها نخاطب 
األهلية  الفرق 
ونــــطــــالــــبــــهــــم 

جدول  تقديم  بضرورة 
عـــــروضـــــهـــــم الــــســــنــــوي 
العروض  أيــام  وتحديد 

الــتــي يــريــدون الــحــصــول عليها 
وكان يتم توزيع األيام بناء على 
برامج الفرق المحلية التي عادة 
ما كانت تختار توقيت عروضها 
في األعياد والمواسم حيث يتم 

تقديم 
مــــــــــســــــــــرح 
الكبار  عــروض  وكانت  األطفال 
في الشتاء وفي الربيع، كما كان 
يــتــم أيــضــا اســتــيــعــاب األنــشــطــة 
األخـــــــرى مــــن جـــهـــات الـــدولـــة 
وغيرها  كـــالـــوزارات  المختلفة 
وكذلك أنشطة السفارات. 
وأضــاف الــكــواري: ولكن 
فـــي الــحــقــيــقــة فـــي تلك 
ــــام لــم تكن  األي
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
بهذا  واألنشطة 
الــــكــــم الــكــبــيــر 
الــــــــذي نــشــهــده 
حــــيــــث  اآلن 
كــــــان الـــمـــســـرح 
يستوعب أعمال 
المحلية  الفرق 
واألنــشــطــة األخـــرى دون 
هـــنـــاك  بــــــأن  نـــشـــعـــر  أن 
ازدحـــامـــا أو تــضــاربــا في 
بعكس  المواعيد،  جــدول 
اآلن فقد أصبحنا نرى المسرح 
حتى  الــعــام  أيـــام  طيلة  مشغوال 
صــــــاروا يــســتــخــدمــون الــخــشــبــة 
والـــصـــالـــة مـــن أجــــل احــتــضــان 
المتزايدة،  واألنشطة  الفعاليات 
وهو 

األمـــــــر الـــنـــاجـــم 
عـــن عــــدم وجـــود 
خـــــــشـــــــبـــــــات مـــــســـــرح 
مــتــعــددة لــديــنــا، ويــؤكــد أن 
بناء  ضــــرورة  فــي  يكمن  الــحــل 
وتضم  الفنون  مدينة  يشبه  مــا 
أحدها  األقل  على  مسارح  ثالثة 
والثالث  متوسط  وآخــر  صغير 
كبير وأن يتم تجهيزها تجهيزا 
كامال بحيث تتناسب مع جميع 
مسرح  بها  يكون  كأن  العروض 
الــبــوكــس  مـــســـرح  أو  ـــو  ـــودي اســـت
وغــيــرهــا بــمــا يـــتـــواءم مــع كافة 

ألوان العمل المسرحي.
وحـــول مــا إذا كـــان اقــتــراحــه 
الحي  فــي  بالفعل  مــوجــودا  هــذا 
دسمال  اهللا  عبد  قــال  الثقافي 
مسرَحْين  به  الثقافي  الحي  إن 
العديد  فــي  بالفعل  محجوزين 
مــــن األوقــــــــات كـــمـــا أنـــهـــمـــا لــم 
يخففا الضغط عن مسرح قطر 
بالتحديد  أدري  وال  الــوطــنــي، 
ـــمـــاذا لـــم يــتــم عــــرض أعــمــال  ل
وإن  المسارح  هذه  على  محلية 
غموضا  هــنــاك  أن  أعتقد  كنت 
حول موضوع حجز المسارح في 
كتارا وأغلب الظن أن إدارة الحي 
الــعــروض  على  تعتمد  الثقافي 
الـــجـــاهـــزة الــتــي تــأتــي لــلــعــرض 
الــحــاجــة  دون  اثــنــيــن  أو  لـــيـــوم 
مدة  أو  معقدة  تجهيزات  إلــى 
بــروفــات  لعمل  طــويــلــة  زمــنــيــة 
أو ما شابه فضال عن الحفالت 
والــنــدوات 

تحتاج  ال  أعمال  جميعها  وهــي 
إلــــى تــأســيــس وتــجــهــيــز بعكس 
الـــعـــروض الــمــحــلــيــة الــتــي ربما 
كبيرة  زمنية  مــدة  إلــى  تحتاج 
وتـــجـــهـــيـــزات خــــاصــــة، وربـــمـــا 
وجود  عدم  في  السبب  هو  هذا 
صــيــغــة تـــفـــاهـــم تــجــعــلــنــا نـــرى 
عـــروضـــا مــحــلــيــة عــلــى مــســارح 

كتارا.
الطريقة المثلى إلدارة  وعن 
الفنان  األزمة قال  وإنهاء  األمر 
وزارة  إن  دســــمــــال  اهللا  عـــبـــد 
يتبنى  مــن  أفــضــل  هــي  الثقافة 
مـــشـــروع بـــنـــاء كـــيـــان لــلــمــســرح 
ستسهم  مـــســـارح  ثـــالثـــة  يــضــم 
كثيرا في حل هذه األزمــة، وال 
يوجد حلول أخرى ولعلنا نرى 
يلجأون  المسرحيين  بعض  أن 
عروضهم  لتقديم  السينما  إلــى 
ولكنها ليست مجهزة أيضا على 
جميع المستويات، كما ينبغي أن 
تكون األولوية لألعمال المحلية 
على خشبة مسرح قطر الوطني 
وأن يــحــاول الــمــســؤولــون قــدر 
نسبة  يخصصوا  أن  استطاعتهم 
جــدول  فــي  المحلية  لــألعــمــال 
بــرنــامــجــهــم كـــأن تــكــون بنسبة 
هذه  دســمــال  وقــال  مثال.   ٪٥٠
ـــقـــت بــظــاللــهــا عــلــى  األزمـــــــة أل
ـــمـــســـرح الــمــحــلــي  مـــهـــرجـــان ال
ضعف  جليا  ظهر  حيث  األخير 
الــتــقــنــيــات والـــمـــســـتـــوى الــفــنــي 
نتيجة  وهــو  الــعــروض  لغالبية 
مساحة  وجــــود  لــعــدم  طبيعية 

حتى  فــرقــة  لكل  زمنية 
تــتــم اســتــعــداداتــهــا بشكل 
جيد على خشبة المسرح.

أمــــا الــفــنــان 
ــــــــــاقــــــــــد  ــــــــــن وال
ـــــمـــــســـــرحـــــي  ال
حسين  حــســن 
فــــــقــــــال نـــحـــن 
نـــســـتـــطـــيـــع  ال 
نــــــصــــــدر  أن 
حــــكــــمــــا عـــلـــى 
مــســرح  إدارة 
قــطــر الــوطــنــي 

ألنــــنــــا لـــســـنـــا عـــلـــى عــلــم 
ــــــجــــــدول الــــزمــــنــــي  ــــــال ب
ألنــشــطــة الـــمـــســـرح، كما 

األهلية  المسرحية  الفرقة  أن 
فـــي قــطــر هـــي فــرقــتــان فقط 
وكــل فــرقــة تــقــدم عمال واحــدا 
ولم نشاهدهم إال في مهرجان 
ــــذي أطــلــق  الــمــســرح الــمــحــلــي ال
المسرحي  المهرجان  أنه  عليه 
وفــي  بــالــخــطــأ  األول  الــمــحــلــي 
هذه التسمية ظلما كبيرا لتاريخ 
منذ  الذي بدأ  القطري  المسرح 
من  بالعديد  وحفل   ١٩٥٩ عــام 
الــمــســابــقــات والـــمـــهـــرجـــانـــات، 
التي  الفرق  هذه  شكوى  وانتقد 
لـــم تــقــدم إال عــمــال واحـــــدا في 
الــســنــة مـــؤكـــدا أنـــه ربــمــا يــكــون 
هــنــاك مـــبـــررات مــقــبــولــة لــدى 
إدارة المسرح في رفض أو عدم 
قـــبـــول عــــرض بــعــض األعـــمـــال 
سواء كانت صيانة أو تجهيزات 
أو إعادة ترتيب المسرح، ولكنه 
أشــار إلى ضــرورة تعامل إدارة 
الــمــســرح مـــع الــمــســتــفــيــديــن به 
بشكل إستثماري يضمن مقابال 
إلجــراء  يكفي  للمسرح  وربــحــا 
الصيانة الالزمة وأجور الفنيين 
وما شابه. ولفت حسين إلى أنه 
إدارة  تتبع  أن  الــمــفــتــرض  مــن 
قسم  إلــى  الوطني  قطر  مسرح 
الـــــــمـــــــســـــــرح 

تقديري  كامل  مــع  الــــوزارة  فــي 
في  حاليا  الــمــوجــوديــن  لــإلخــوة 
ســيــكــون  األمـــــر  ولـــكـــن  اإلدارة 
أكثر دقة إذا ما تبع األمر لقسم 
أعط  المثل  يقول  وكما  المسرح 
الخبز للخباز، ونحن اآلن نرى 
حالة من التشتت وال ندري من 
يلوم من، وال من يخاطب من، 
المسرح  في  يفهم  الكل  وأصبح 
أرى  فأنا  لذلك  يجهل،  والغير 
إعــادة  إلــى  بحاجة  الــمــســرح  أن 
المجاملة  عن  واالبتعاد  ترتيب 
والــمــحــســوبــيــة والــشــلــلــيــة حتى 
يــعــود الــمــســرح، وكــمــا شــاهــدنــا 
اإلقبال  األخــيــر  المهرجان  فــي 
ال  بما  يثبت  الــذي  الجماهيري 
الجمهور  أن  للشك  مجاال  يــدع 
بحاجة شديدة للمسرح والناس 
أن  يجوز  فال  للمسرح  تتعطش 
نقضي على كل هذا بالمجاملة 
وأن تظل أسماء بعينها هي التي 
المشهد  عــلــى  الـــصـــدارة  تــحــتــل 
وهـــي الــتــي يــتــم اخــتــيــارهــا في 
يجوز  ..فــال  المهرجانات  جميع 
شّيلني  بنظام  األمــور  تسير  أن 
وأشّيلك ووجه لي دعوة وأوجه 
الفنانين  وغــالــبــيــة  دعـــــوة،  لــك 

القطريين «مركونين».
الـــفـــنـــان مــحــمــد الـــبـــلـــم بـــدء 
ميل  األلــف  بداية  قائالً:  حديثه 
تـــبـــدأ بـــخـــطـــوة، لـــذلـــك وجـــب 
الثقافة  بــوزارة  المسئولين  على 
إقــامــة مسرح واحــد على األقــل 
يستطيع  حــتــى  الــمــوقــف  إلنــقــاذ 
المسرحيون العمل طوال 
أصـــبـــح  ان  ـــعـــد  ب الـــــعـــــام 
مــــســــرح قـــطـــر الـــوطـــنـــي 
يـــســـتـــطـــيـــع  ال 
حــاجــات  تلبية 
الــمــســرحــيــيــن 
إنشغاله  نتيجة 
فــي جــزء كبير 
مــــــــــن الـــــــعـــــــام 
بـــــــحـــــــجـــــــوزات 
الــــــــســــــــفــــــــارات 
واإلحــــتــــفــــاالت 
وأمــــــــســــــــيــــــــات 
الــــــشــــــعــــــر واألســـــــابـــــــيـــــــع 
نحن  وأضــاف:  الثقافية، 
نحتاج إلى ٤ أو ٥ مسارح، 
يــعــد  بـــــات  الـــمـــســـرح  إن  حـــيـــث 
صاحب أقل نصيب، وأوضح أن 
الجدول الزمني للمسرح يحتاج 
التنسيق  الـــتـــوزيـــع،  فـــي  الــنــظــر 
نحتاج  مــضــيــفــاً:  والــتــخــطــيــط، 
الحرص  مــع  دقــيــق  تنسيق  إلــى 
عــلــى االبــتــعــاد عـــن الــتــداخــالت 
التي تفسد الخطط الموضوعة، 
بـــحـــيـــث تــــكــــون هــــنــــاك خــطــة 

واضحة من بداية الموسم.
الـــفـــعـــالـــيـــات مـــعـــروفـــة يـــوم 
كل  مــعــروف  المحلي  الــمــســرح 
المناسبات معروفة، وأقترح أن 
يتم تحديد فترة زمانية لموسم 
مسرحي يتم إعالن الجميع به، 
وزارة  خـــطـــة  ضـــمـــن  وتــــدخــــل 
المسرح  أن  إلى  وأشــار  الثقافة، 
الشبابي يجب أن يدخل كطرف 
لــه حــصــة مــن الــمــســرح وقـــال: 
الشبابي  الــمــركــز  فــي  نــمــلــك  ال 
للفنون المسرحية خشبة مسرح 
الــمــســرح  أن  خـــاصـــة  صــالــحــة، 
الشبابي ليس نكرة ومنه تظهر 
العديد من المواهب والعروض 
الــمــســرحــيــة الــمــكــتــمــلــة، مــؤكــداً 
المسرح  يدخل  ان  أهمية  على 
الــشــبــابــي ضــمــن أجــنــدة مسرح 

قطر الوطني.

محمد البلمعبداهللا دسمالحسن حسينإبراهيم محمد

حسن حسين: يجب أن 
تتعامل إدارة المسرح 

مع المستفيدين به 
بشكل استثماري

عبداهللا دسمال: 
المسرحيون ليس 

لهم نصيب وافر من 
خشبة قطر الوطني

محمد البلم: 
يجب إقامة مسرح 
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حين يقرأ أحد رواية العطر لباتريك 
عــطــراً  يستنشق  نفسه  يــجــد  زوســكــيــنــد 
اإلبداع تلك  درجات  فعلياً، وهذه أعلى 
يريد  بما  المتلقي  يشعر  الــتــي  اللحظة 
الــمــبــدع أن يـــقـــّدم، ولــكــن بــاســتــخــدام 
وفي  البصر،  حاسة  غير  أخرى  حواس 
أن  إال  للمشاهد  يمكن  ال  يــنــايــر،  بـــرد 
متميزة  صــــورة  فــعــبــر  بــالــبــرد،  يــشــعــر 
وتـــكـــويـــنـــات بـــصـــرّيـــة وفـــنـــيـــة يــتــحــّول 
إلى  الشاشة  أمــام  مكانه  من  الُمشاهد 
داخــــل الــفــيــلــم وحــتــى إن لـــم ير  فـــــرداً 
بالبرد  تشعر  أال  الصعب  فمن  نفسه، 
برد  من  األولــى  اللقطات  تشاهد  وأنــت 

يناير.
في لحظة تحول الدكتور وليد سيف 
يحكي  شــاعــر،  إلــى  سينمائي  ناقد  مــن 
عن فيلم جديد روائي يحمل اسم «برد 
يــنــايــر»، ولــم أكــن قــد شــاهــدت الفيلم 
موضوعية  وألنــنــي أعـــرف مــدى  بــعــد، 
القصيدة  هذه  فإن  سيف،  وليد  الناقد 
جديد  مبدع  فــي  ينشدها  سمعته  التي 
يطلع برأسه في عالم السينما كان ذلك 
هذا  بمشاهدة  ملزمة  ضـــرورة  يعني 

الفيلم .
وأقول  روائــي  فيلم  إنه  صانعه  يقول 
أنا عنه: إنه من نوع الديكودراما، حيث 
كــانــت الــلــقــطــات الــوثــائــقــيــة فــيــه تخدم 
الــمــحــتــوى، ومـــن نــســيــج الــعــمــل ولــيــس 

مجّرد خلفيات ألبطال العمل.
ال  مــدتــه  قصير  فيلم  يــنــايــر»  «بـــرد 
إن  ترنيمة  هــو  دقــيــقــة،  الـــــ١١  تــتــجــاوز 
والحزن  الشاعرية  بحالة  الوصف،  جاز 
ــتــي تــتــمــلــك الـــفـــرد حــيــن يــســتــمــع إلــى  ال
دقيقاً  تــرنــيــمــات، فــال تــعــرف تــوصــيــفــاً 
نغمات  تتقاذفها  الــتــي  الــمــشــاعــر  لــهــذه 
الحزن،  درجـــات  أعمق  إلــى  بها  تهبط 
ثم تخرج بك مرة أخرى صوب نافذة 

لألمل والتنفس.
بموسيقاه  يــنــايــر»  فــيــلــم «بــــرد  بـــدأ 
أنه  األول  المشهد  عالية  تقّدمت  التي 
التعاطف  مــن  حالة  يــقــّدم  ســوف  فيلم 
صحيحاً،  لــيــس  ذلـــك  لــكــن  الــحــزن،  أو 
يتسّرب  الـــذي  الــبــرد  مــن  الــرغــم  فعلى 
عبر المشهد األول من طفلين يشعران 
بــالــبــرد فـــي حـــجـــرة خــالــيــة ويــطــلــبــان 
إحدى  وتضع  فتقوم  أمهما  من  الــدفء 
الـــالفـــتـــات عــلــى الـــبـــاب ظـــنـــاً أنـــهـــا تــســّد 
بـــاب الـــريـــح، لــكــن األم لـــم تــخــتــر بين 
عــــدة الفـــتـــات وجـــــاء االخـــتـــيـــار وحـــيـــداً 
صورة  أنها  نــرى  التي  الالفتة  هــذه  هو 
قصد  ربــمــا  مــبــارك،  المخلوع  الــرئــيــس 

توجد  ال  أنــه  ليوضح  ذلــك  الفيلم  صانع 
كحٍل  الــصــورة  اختيار  لكن  اخــتــيــارات، 
وحـــيـــد لــســد الــــبــــرد، ووضـــعـــهـــا بشكل 
به  جــاء  عــفــوي،  أنــه  المفترض  مقلوب 
مباشرة تكّررت بعد ذلك أكثر من مرة 
في حوار األم، على أن هذه المباشرة لم 
تنتمي لتلك المباشرة الفجة التي تسيئ 
للعمل أو تقلل من قيمته الفنية، وكان 
هذا  فــي  المباشرة  لهذه  ظهور  أوضــح 
المشهد، والمشهد التالي حين سأل أحد 
الطفلين «هو فين أبويا ؟ فانطلقت األم 
تــرفــض أن يــقــول عنه أحــد إنــه أبـــوه»، 
قد يبدو الحوار مقبوالً، لكن حين نرى 
المقلوبة  الصورة  متتاليين،  المشهدين 
أوالده  تــرك  الــذي  األب  عــن  والحديث 
شــعــارات  ســريــعــاً  نسترجع  الـــعـــراء،  فــي 
الجماعة المنادية بأبوية مبارك، وكأن 
هذا المشهد جاء رداً مباشًرا عليهم في 

غاللة درامية .
جــــــاءت الـــلـــقـــطـــات األرشـــيـــفـــيـــة مــن 
داخل   ٢٠١١ يناير   ٢٥ ثــورة  تظاهرات 
سياق العمل في تناغم شديد مع النص، 
وبدت الموسيقى بمثابة نسمات تحّرك 

عبر  بــرقــة  سعد  فينتقل  الــثــوار،  إعـــالم 
مــشــاهــد فــيــلــمــه الــمــتــتــالــيــة لــــألم وهــي 
شيئاً  لتبيع  الموّردين  أحد  مع  تتفاوض 
أيــقــونــة  يــصــيــر  الــــذي  الــعــلــم،  فيعطيها 
تحقيق الــحــلــم لــكــل فـــرد فــي الــعــائــلــة، 
األم  حلم  يحقق  الــذي  هــو  العلم  فثمن 
فـــي شــــراء الـــبـــاب، وحــلــم الــصــغــيــر في 
شـــراء ســنــدوتــش بــرجــر، وحــلــم الفتاة 
في الدفء، وتتأكد األيقونة حين ينادي 
وهو  الصغير  فيهتف  بحلمه  منهم  كل 
يــحــّرك الــعــلــم «هــبــنــجــن» وهـــو يقصد 

«برجر».
يضيف  مــتــمــيــًزا  الممثلين  أداء  جـــاء 
بحساسّية  رومــانــي  كتبه  الـــذي  للنص 
شــــديــــدة، وكـــــان اخـــتـــيـــاره لــكــل ممثل 
بــشــدة  وتـــمـــيـــز  دوره،  مــــع  مـــتـــنـــاغـــمـــاً 
األطــفــال، هــذا الجيل الــذي جــاء مبدعاً 

في رؤيته للعالم .
كما أن الصورة جاءت مميزة بشكل 
نموذج  هــو  يناير»  «بـــرد  وصـــار  كبير، 
يصلح لتطبيق النظريات األكاديمية في 
التعامل مع عناصر الفيلم، فكل عنصر 
السيناريو  كــاتــب  وكـــأن  لــلــحــالــة  مــتــّمــم 

قـــد كــتــب كـــل الــتــفــاصــيــل، وهــنــا تــكــون 
العمل  ُمــخــرج  أن  العمل  مميزات  مــن 
فاختيارات  السيناريو،  كاتب  نفسه  هو 
أمـــاكـــن الــتــصــويــر جــــاءت مــتــوافــقــة مع 
إلى  يوصلها  أن  سعد  يريد  التي  الحالة 
المشاهد انتقاالً من ضوء خافت يقارب 
ــــى نـــهـــار واضـــــح الــشــمــس ال  الـــظـــالم إل
األمل  إلــى  يدفع  حين  البرد  مع  يتوافق 
وغير  واعية  إشـــارات  في  يتحقق  الــذي 
فال  مــتــمــيــزة،  موسيقى  عــبــر  مــبــاشــرة 
اإلعجاب  إال  الفيلم  يشاهد  مــن  يملك 

بكونه قطعة فنية متكاملة األركان.
مع  أقــف  كاملة  انحياز  لحظة  وفــي 
وصــف «بــرد  فــي  وليد  د.  النقد  أســتــاذ 
يقّدم  وفيلم  رومانسية  كقطعة  يناير» 
زخم  كل  فعلى  بامتياز،  مختلفة  حالة 
الصورة وما تم تقديمه عن ثورة يناير 
مازجاً  فريدة،  حالة  يناير»  جاء «بــرد 

بين ما هو روائي وبين ما هو وثائقي.
األولـــى  الــجــائــزة  عــلــى  الفيلم  حــصــل 
يناير،  ثـــورة  عــن  روائـــي  فيلم  كأفضل 
مستقبالً  وأتصور  يستحق،  بالفعل  وهو 

متميزاً لصانعه.
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حين يبدو الحلم مصدراً للدفء

جواري الخليفة وحريم السلطان
فــــــيــــــمــــــا تــــــــســــــــود قـــــنـــــاعـــــة 
الموروث  بقداسة  جماهيرية 
الــــفــــكــــري، فـــــإن طـــائـــفـــة مــن 
ـــــرى فــــي هـــذه  الـــطـــامـــحـــيـــن ت
أيــديــولــوجــيــة  أداة  الـــقـــداســـة 
لــلــتــســلــط عــلــى قــلــوب وعــقــول 
الـــنـــوايـــا  ذوي  مــــن  الـــغـــالـــبـــيـــة 
سبيل  فــي  بـــأس  وال  الــحــســنــة، 
الفكرية  الــروح  خنق  من  ذلك 
أو وأد االنبعاثات الخالقة عند 

بعض المجتهدين.
قــارئ  ذهــن  إلــى  يتبادر  قــد 
أنها وفي  المرنيسي»  «فاطمة 
معرض نقدها لبعض الظواهر 
سببية  سلبية  فيها  رأت  الــتــي 
في  والتخلف  البدائية  لسمات 
المجتمع المشرقي، إنما تحمل 
هذا  تجاه  الغضاضة  من  شيئاً 
الــمــجــتــمــع، فـــي حــيــن أنــهــا لم 
تـــرد وأمــثــالــهــا مــن وراء ذلــك 
الصالح  حسبته  مــا  إال  القصد 

والخير له ولها.

فـــــي كـــتـــابـــهـــا «هـــــــل أنـــتـــم 
مــحــصــنــون ضـــد الـــحـــريـــم؟» 
المرنيسي»  «فاطمة  دمغت 
ــــــذكــــــوري الـــغـــربـــي  الـــعـــقـــل ال

الحاد  الفكري  بالتلوث 
بــــمــــا أطــــلــــقــــت عــلــيــه 
«فـــيـــروس الــحــريــم» 
والــــحــــريــــم هـــنـــا هــي 
المستخدمة  المفردة 

ــاً بــالــلــغــات الــغــربــيــة  حــرفــي
تـــعـــبـــيـــراً عــــن عــــالــــم الـــنـــســـاء 
والعالم  الرجال  عن  المنعزل 
ـــــــــذي عــــــرف الـــســـالطـــيـــن  وال
األتـــــراك بــاســم (الــحــرمــلــك) 
أحفاد  استمرأ  طالما  والــذي 
الـــــرومـــــان مــــن أهـــــل شــمــال 
المتوسط إدانة الشرق البدائي 
الــمــتــخــلــف بــــاإلصــــابــــة بــهــذا 
الـــفـــيـــروس الــمــعــيــب، مــدلــلــة 

عــــلــــى ذلــــــك بــــالــــهــــوس الـــــذي 
ــــيــــن بــرســم  ــــي أصــــــاب األوروب
أبعد  لتذهب  لــوحــات  واقــتــنــاء 

مــــن ذلـــــك بـــحـــيـــث تــــقــــرر أن 
افــتــقــار األوروبـــيـــيـــن لــلــســعــادة 
موجباتها  بكل  تمتعهم  رغــم 

مـــن قــــوة وثــــــراء إنـــمـــا عــائــد 
إلــــى كــونــهــم مــوبــوئــيــن على 
الـــــــدوام بـــفـــيـــروس الــحــريــم 
عــلــى  يــــــجــــــرؤوا  أن  دون 
االعــــــــــــتــــــــــــراف بـــــذلـــــك 
قانونية  العــتــبــارات 
بحتة،  وإجــرائــيــة 
فــــــــي حــــــيــــــن هـــم 
دائـــــمـــــو االســـتـــيـــهـــام 
بــكــلــّيــة أخــيــلــتــهــم بــأطــيــاف 
ــــــجــــــواري والــــغــــانــــيــــات فــي  ال
قــصــور الــســالطــيــن والــخــلــفــاء 
ــــمــــيــــن، فــــالــــتــــمــــســــوا  ــــمــــســــل ال
اســتــحــضــارهــن إلـــى واقــعــهــم 
في ما رأينا ونرى من أجساد 
األزياء  وعارضات  الموديالت 
الجائعات الالهثات الشاحبات 
في استنساخ الهث لحسناوات 
رومـــــــا مــــا قـــبـــل الــمــســيــحــيــة 
مـــن حــيــث الـــهـــزال والــبــالهــة 
والــــمــــالمــــح الـــطـــفـــولـــيـــة الــتــي 
الرأسمالية  المؤسسة  حرصت 

الغربية على تكريسها كنموذج 
مثالي للفتاة الجميلة.

انـــــــتـــــــهـــــــجـــــــت «فــــــاطــــــمــــــة 
الــذي  النهج  نفس  المرنيسي» 
اتبعه «إدوارد سعيد» في كتابه 
ـــــذي تــنــاول  «االســــتــــشــــراق» ال
القوالب  والنقد  بالتحليل  فيه 
عند  الــشــرق  لــصــورة  المنمطة 
سوء  أدى  مــا  وهــو  الغربيين، 
فــهــمــه إلــــى إشـــاعـــة حــالــة من 
أوساط  في  الذات  عن  الرضى 
الحي الشرقي، لتنتج عن ذلك 
والتبلد  االســتــرخــاء  مــن  حــالــة 
أدت  مــا  إلـــى  أدت  الــحــضــاري 
في  واإلغــراق  الغرور  من  إليه 
ــتــعــامــي عـــن والـــتـــســـاهـــل مع  ال
ــعــيــوب. مــن هنا  الــنــواقــص وال
فقد اتخذت «المرنيسي» خطاً 
المحتملة  للرجعة  احــتــيــاطــيــاً 
(وقــــد أصــابــت فــي ذلــــك) من 
حــيــث أنـــهـــا اعــتــمــدت أســلــوب 
بين  والــمــزاوجــة  األسئلة  قلب 

ــتــقــادهــا في  تــبــريــر الـــــذات وان
منهجية  ضمن  الــوقــت،  نفس 
هي  بينما  لها  سمحت  علمية 
تــشــخــص أمـــــراض الـــغـــرب أن 
كلما  األشـــادة  إلنــجــازاتــه  تكيل 
ضرورياً،  أو  مناسباً  ذلك  كان 
وقــــــــد مــــنــــح هــــــــذا األســـــلـــــوب 
المرنيسي»  «فاطمة  لكتابات 
مــــصــــداقــــيــــة عـــلـــمـــيـــة وبــــعــــداً 
لناقد  تــوفــر  قــلــمــا  مــوضــوعــيــاً 
بما  إال  مــقــارن  ســوســيــولــوجــي 
ندر. لماذا يقترن ذكر الحريم 
والـــــجـــــواري بـــاســـم «هــــــارون 
العثماني  السلطان  أو  الرشيد» 

«محمد الفاتح» ؟ 
هــــكــــذا تـــســـاءلـــت «فـــاطـــمـــة 
الــــمــــرنــــيــــســــي» لـــتـــجـــيـــب عــن 
فلسفياً  تساؤلها معتمدة رابطاً 
عــجــيــبــا يــجــمــع بـــيـــن الـــرخـــاء 
ــغــبــطــة  الــــــمــــــادي بـــكـــل مـــــن ال
الجسدية والعاطفية بما يحقق 
والثروة  السلطة  بين  االنصهار 

االستنتاج  إلى  لتنتهي  والمتعة. 
القائدين  هــذيــن  مــن  كــال  بــأن 
الــحــكــام،  مـــن  غــيــرهــمــا  دون 
قد  كليهما  أن  تــصــادف  وقـــد 
امتلك من أسباب القوة والثراء 
كل  ـ  انفردا  قد  الكثير،  الشيء 
على حدة ـ بإخضاع «بيزنطة» 
الــعــاصــمــة الــشــرقــيــة ألوروبـــــا 
الــمــســيــحــيــة فـــكـــانـــت نــســاؤهــا 
ســبــايــا فـــي قــصــورهــمــا ضمن 
جــيــش يــعــد بـــــاآلالف الــمــؤلــفــة 
تبيت  والــجــواري،  الحريم  من 
كــــل واحـــــــدة مــنــهــن وأقـــصـــى 
السلطان  يلمحها  أن  أحالمها 
أو الخليفة فتعجبه لتحظى به 
عمرها  مــن  واحـــدة  لليلة  ولــو 
في  بـــعـــده  تـــدخـــل  أن  بــــأس  ال 
سرمدي  نسيان  مــن  النهائية 
وكـــأنـــه الـــمـــوت، بــيــنــمــا الــســيــد 
السلطان)  أو  (الخليفة  األوحــد 
يــفــتــش فــــي مـــكـــان آخـــــر عــن 
السلطة  لفائض  جديد  متنفس 

والثروة المتفاقم لديه.
تخلص «فاطمة المرنيسي» 
الـــســـحـــريـــة  ــــهــــالــــة  ال أن  إلـــــــى 
الــتــي تــحــيــط بــالــقــائــديــن دون 
غــيــرهــمــا يــكــمــن فـــي أن أحــد 
العسكرية  القوة  مظاهر  أهــم 
لــديــهــمــا كــــان ذلــــك الـــكـــم من 
الــجــواري والــحــريــم فــي يمين 
متدينين،  مسلمين  قــائــديــن 
فـــي حــيــن يــلــتــزم الــمــتــديــنــون 
ــمــســيــحــيــون (ومـــنـــهـــم أهـــل  ال
للطهرانية  امــتــثــاال  بــيــزنــطــة) 
والـــرهـــبـــنـــة وتـــجـــويـــع الــجــســد 
اقــتــرابــاً مــن الــكــمــال الــربــانــي. 
الـــمـــرارة  اجــتــمــعــت  أن  فـــكـــان 
مع  الهزيمة  بداعي  التاريخية 
اخــتــالف  بسبب  الــــرؤى  تــبــايــن 
األدوار  كــــادت  فــمــا  الــمــعــتــقــد، 
تــنــقــلــب حـــتـــى أصـــبـــح الـــشـــرق 
الــمــتــخــلــف مـــرجـــمـــاً لــرمــايــة 
ـــقـــوي بـــقـــذائـــف من  ـــغـــرب ال ال

حريم، أليس كذلك ؟.

يـــأتـــي مـــن حــيــن آلخــــر إلــــى مــنــتــديــات 
األدبـــاء  بــعــض  االحــتــرافــيــيــن  المترجمين 
حول  أسئلة  يطرحون  عموما  والمؤلفين 
ألفوا  التي  لغات غير  أعمالهم إلى  ترجمة 
بالجانب  يهتّم  من  منهم  إبداعاتهم.  بها 
الـــمـــادي وقـــد تــكــون إمــكــانــاتــه مــحــدودة 
نسبة  أتعابه  المترجم مقابل  فيقترح على 
من األرباح أو يستفسر عن كلفة الترجمة، 
العملية  روح  فـــي  يـــخـــوض  مـــن  ومــنــهــم 
الــتــرجــمــيــة مـــن نــاحــيــة األمـــانـــة واإلبـــــداع 
وتـــرجـــمـــة الــتــعــبــيــر الـــمـــجـــازي وتــكــيــيــف 
وعقليته  القارئ  لمجتمع  ثقافيا  الترجمة 

وغير ذلك...
وقـــد اهــتــّم بــعــض الــنــقــاد الــمــرمــوقــيــن 
بعالقة المترجم بالمؤلف وأولوها العناية 
واالهتمام، وعلى رأسهم اإليطالي أمبرتو 
إيــكــو فــي أكــثــر مــن مــقــام، وال سيما في 
 Dire quasi) وعــنــوانــه:  المتميز  كــتــابــه 
الشيء  تــقــول  «أن  أي:   (la stessa cosa
تحليل  في  إيكو  ويخوض  تقريبا».  نفسه 
مجال  فــي  «تقريبا»  تعنيه  أن  يمكن  مــا 
الترجمة... مع العلم أّن إيكو عمل مترجما 
وأســرارهــا  المهنة  وخبر  عــديــدة  لسنوات 
إبــداعــيــا دون جــــدال. كما  ويــعــّدهــا عــمــالً 
وعن  بمترجميه  عالقته  عن  إيكو  تحدث 
على  ورّكــــز  بينهم  تـــدور  الــتــي  الــنــقــاشــات 
مبينا  المجازية  الــعــبــارات  ترجمة  مسألة 
الحرفية  الــتــرجــمــة  عــن  االبــتــعــاد  وجـــوب 
في  الــمــرادفــة  األمثلة  عــن  البحث  ولـــزوم 
عن  شعبان  يعّبر  وقــد  األخــــرى.  الثقافة 
مختلفة  مجازات  باستخدام  ذاتها  الفكرة 
 Cela) تماما، ومثال ذلك قول الفرنسيين
هـــذا:  أي   (me réchauffe le coeur
يدفئ قلبي، بينما يقول العرب: هذا يثلج 
صدري، وشتان بين الدفء والثلج مع أّن 

الداللة واحدة في المثلين. 
أمــــا فـــي وطــنــنــا الـــعـــربـــي، فــقــد اهــتــم 
«موسوعة  مؤلف  إبراهيم  عبداهللا  الناقد 
الــســرد الــعــربــي» الــشــهــيــرة، اهــتــم بعالقة 
شرف  نالني  كتاب  في  بالمبدع  المترجم 
وعنوانه: «السرد  نشره  قبل  عليه  االّطــالع 
العراقي  الــنــاقــد  درس  وقــد  والــتــرجــمــة»، 
ــعــالقــة بــعــمــقــه الــمــعــهــود، مـــع أّن  هــــذه ال
فكهة  بروح  كذلك  يتميز  المذكور  مؤلفه 
التصنيفات  فــي  نــعــهــدهــا  لــم  وبــشــاعــريــة 
النقدية، وقد قال لي إنه وجد متعة كبرى 

فــي تــألــيــف هـــذه الـــدراســـة وهـــو مــا يفسر 
لدى  ـــدوره  ب الــقــارئ  يجدها  الــتــي  المتعة 
إبراهيم  عبداهللا  ويــدرس  عليه...  اطالعه 
أمــثــلــة شــهــيــرة يــتــقــمــص فــيــهــا الــمــؤلــف 
السرد  لــضــرورة  يّدعيه  أو  المترجم  دور 
دون  في  ثرفانتيس  فعل  مثلما  القصصي 

كيخوت ويوسف وزيدان في عزازيل...
ونـــقـــرأ فـــي شــعــار الــمــركــز الــبــريــطــانــي 
لــلــتــرجــمــة األدبـــيـــة:»الـــتـــرجـــمـــة وحــدهــا 
ينطوي  الــذي  الجمال  تحرير  على  قــادرة 
وجود  كان  وإذا  أجنبي».  أدبــي  نص  عليه 
فـــإّن  الـــمـــؤلـــف،  دون  يــنــعــدم  الــمــتــرجــم 
متقوقعا  يــبــقــى  الــمــتــرجــم  دون  الــمــؤلــف 
أكاديمية  كانت  فهل  ثقافته.  جــدران  بين 
نــوبــل لــتــعــرف إبـــداعـــات نــجــيــب محفوظ 
قّص  األجــنــبــيــة؟،  باللغات  ترجماتها  لــوال 
علّي األديب السوداني أمير تاج السر كيف 
أّن كــزافــيــي لــوفــيــن الــمــتــرجــم الــفــرنــســي 
لــروايــتــه «الــعــطــر الــفــرنــســي» الــتــي تــدور 
أحداثها في األحياء الشعبية السودانية قرر 
الــذهــاب إلــى الــســودان لــالطــالع عــن كثب 
على أجواء الرواية. والحقيقة أّن الترجمة 
الواقع  في  الدخول  بالفعل  تتطّلب  األدبية 
واالنغماس  لــألديــب،  الثقافي  االجتماعي 
في عقليته وإدراك طرق تفكيره ورؤيته 
الثقافي  الحمام  هــذا  إّن  والــعــالــم.  للناس 
يــجــعــل الــمــتــرجــم مــتــشــبــعــا بـــــروح الــعــمــل 
وقريبا من رؤية الكاتب مّما من شأنه أن 
األصلي  العمل  بألوان  ويلّونه  إنتاجه  يصبغ 

وإن كان المترجم يحرره بلغة أخرى.
وفـــي اســتــعــارة جــمــيــلــة، تــصــف ســـوزان 
األدب»  كـــتـــابـــهـــا: «تـــرجـــمـــة  فــــي  زنــــتــــاغ 
ــــدورة الــدمــويــة آلداب  الــتــرجــمــة بــأّنــهــا: ال

العالم.
كلمتَين  نــقــول  أن  الــخــتــام  فــي  ويــجــب 
صفحات  إلــى  ينظر  عندما  المؤلف  حــول 
كــتــابــه مــتــرجــمــة إلـــى لــغــة ال يــعــرفــهــا. ال 
يمكن أن يظّل غير مبال أمام هذا اآلخر 
وغاص  األخــرى  تلو  كلمة  عمله  قرأ  الذي 
فيه بعمق كاشفا كل أسراره ... إّنه يرغب 
فـــي شـــكـــره أو شــتــمــه، لــعــّلــه يـــرغـــب في 
وردة.  أو  بداخله  قلبه  يضع  طــرد  إرســال 
يشعر  مثلما  مترجمه  أمام  المؤلف  يشعر 
الــشــخــص الــمــمــتــد عــلــى كـــرســـي الــمــحــلــل 
النفساني أو على سرير الجراح ... تجتاحه 

كتلة من المشاعر العنيفة والمتضاربة.

يرصدها: عبدالودود العمراني

عالقة المترجم بالمؤلف

ينقلها - محمود الباتع

آفاق ثقافيةآفاق ثقافية

تكتبها: 
عزة سلطان 
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التصوير الضوئي .. من المحلية إلى فضاءات العالمية
وقضية»  زاوية «رأيان  في  اليوم  لقاء  نُجّدد 
وأصبح  الضوئي  التصوير  مــارســا  ضيفين  مــع 
لــهــمــا فــيــه شـــأن مــمــّيــز، نـُــحـــاول مــعــهــمــا طــرح 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الــتــي تــــدور فـــي أوســـاط 
ــتــصــويــر الـــضـــوئـــي وكــذلــك  الــمــهــتــّمــيــن بــفــن ال
ــــرز مـــا فـــي تــجــاربــهــمــا،  عـــرض خــبــراتــهــمــا وأب
الفني  المشهد  فــي  نظرهما  وجــهــات  لــنــرصــد 
ــلــقــي الـــضـــوء عــلــى جـــانـــب مــهــم فـــي مــجــال  لــنُ
الفنون  أهم  من  أضحت  التي  العصرية  الفنون 
المتمّيز  المصّور  مع  نلتقي  واليوم  األيام،  هذه 
الــفــنــان مــحــمــد الــحــاصــل الــيــافــعــي والــمــصــور 

القالبي. محمد  رضا  الموهوب 

كتب -  مصطفى عبد المنعم:

محمد القالبيمحمد الحاصل

أميل إلى تصوير 
الطبيعة البكر التي لم 
تمتّد لها يد اإلنسان

نتمّنى زيادة 
دورات التصوير 
األكثر تخّصًصا

ڈ مـــا تــقــيــيــمــك الــمــوجــز لــحــال الــفــن 
والثقافة في قطر؟

دولــة  إن  الحاصل:  يقول  البداية  فــي   -
وفنية  ثقافية  طفرة  مــؤّخــًرا  تشهد  قطر 
كبيرة وأنشطتها المتنّوعة مستمّرة طوال 
مختلف  وفــي  متعّددة  أماكن  وفــي  العام 
ألــــوان ومــجــاالت الــفــن، ولــيــس أدل على 
ثقافية  منشآت  وجــود  من  كالمي  صحة 
كبيرة أصبح يُشار لها بالبنان على مستوى 
الــعــالــم كــلــه مــثــل الــمــؤســســة الــعــامــة للحي 
يجمع  ثقافي  مركز  وهو  الثقافي «كتارا» 
فكرة  وهــي  الفنون  أشــكــال  مختلف  بين 
ــصــبــح قــطــر مــنــارة  رائـــعـــة تـــهـــدف ألن تُ

ثقافية عالمية في الفن والثقافة.
ــًدا أن  ويـُــؤّيـــده فــي الـــرأي الــقــالبــي مــؤّك
الــمــشــهــد الــفــنــي والــثــقــافــي بــــات يحظى 
مستوى  على  مسبوق  غير  كبير  باهتمام 
التصوير  بالذكر  وخّص  المجاالت،  جميع 
الــضــوئــي بــحــكــم ارتـــبـــاطـــه بــهــذا الــمــجــال 
خالل  وارتــقــائــه  تــطــّوره  بمدى  ومعرفته 
يلمس  الجميع  أن  وأّكــد  الماضية،  األعــوام 
المنتسبين  أعـــــداد  فـــي  مــلــحــوظــة  زيـــــادة 
في  والراغبين  الضوئي  التصوير  لجمعية 
التي  الرعاية  بسبب  التصوير  فنون  تعلم 
يجعل  ما  المجال  لهذا  المسؤولون  يُوليها 

ا. اإلقبال عليه كبيًرا جدًّ
مــجــال  فــــي   - الـــفـــنـــان  تـــضـــع  أيـــــن  ڈ  
بــالــدول  ُقـــــورن  إذا  الــقــطــري  التصوير- 

المجاورة والمحيطة؟
- يـــــرى الـــفـــنـــان مــحــمــد الـــحـــاصـــل أن 
مقارنته  تــّمــت  مــا  إذا  الــقــطــري  الــمــصــّور 
ـــمـــجـــاورة سنجد  بـــأقـــرانـــه فـــي الــــــدول ال
الرعاية  مــن  متمّيًزا  وافـــًرا  نصيبًا  لــه  أن 
واالهتمام والتقدير ليتفّوق به على جميع 

الفنانين في الدول المجاورة.
ـــد الــفــنــان رضــــا مــحــمــد أنــه  ـــؤّك فــيــمــا يُ
دول  مختلف  في  مصّورين  أصدقاء  لديه 
الخليج ولديهم في دولهم جهات متعّددة 
تحدث  ولكنها  والمصّور  بالتصوير  تهتّم 
االختصاصات  تــداخــل  بسبب  تشتتًا  رّبــمــا 
المصّور  بعكس  منها،  االســتــفــادة  وعـــدم 
الـــقـــطـــري الــــــذي يــحــظــى بـــالـــرعـــايـــة فــي 
التي  الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية 

تُلبي حاجاته.
ڈ  هــــل تــمــيــل إلـــــى نـــــوع مـــعـــّيـــن مــن 
التي  المواضيع  هــي  ومــا  التصوير؟  أنـــواع 

تستهويك؟
اليافعي  الحاصل  محمد  الفنان  يقول   -
إنه يميل إلى الطبيعة البكر..التي لم تمتّد 
أن  إلى  مشيًرا  بالتغيير،  اإلنسان  يد  إليها 
أكــثــر الــمــواضــيــع الــتــي تــســتــهــويــه  تصوير 
األطـــفـــال بــبــراءتــهــم الــمــعــهــودة، وكــذلــك 
تصوير األماكن التراثية والمباني الجمالية 
ــمــكــن أن  وغــيــرهــمــا مـــن األشـــيـــاء الــتــي يُ

تجذبني إليها.
ـــــد الـــقـــالبـــي أن أكـــثـــر مــجــال  يــبــنــمــا أّك
هو  أبــعــاده  كل  تعّلم  في  ويُــرّكــز  يستهويه 
مختلف  مجال  ألنه  الماء،  تحت  التصوير 
التصوير  ألـــوان  أصــعــب  مــن  يعتبر  وربــمــا 
يحتاج  ألنه  نظًرا  تعقيًدا  وأكثرها  الضوئي 
ومعّدات  وتدريبات  خاصة  إمكانات  إلــى 
إلى  أيًضا  القالبي  وأشــار  خــاص،  نــوع  من 
حــرصــه عــلــى تــعــّلــم الــمــزيــد فــي مختلف 
مــجــاالت الــتــصــويــر مــثــل الــتــصــويــر الليلي 
ــفــّضــل  ــكــنــه يُ والـــبـــورتـــريـــه وغــيــرهــمــا ول
التصوير تحت البحر ويُرّكز عليه بصورة 

أكبر.
ڈ  ما تقييمك لجائزة آل ثاني للتصوير 
ينادي  مقترحات  هناك  وهــل  الضوئي؟ 
بها المصّورون في قطر من أجل تطوير 

هذه الجائزة العالمية؟
الحاصل  محمد  الفنان  المصور  يُؤّكد   -
الــضــوئــي  لــلــتــصــويــر  ثـــانـــي  آل  جـــائـــزة  أن 
الضوئي  التصوير  جوائز  أهــم  من  واحــدة 
عامها  بعد  خــاصــة  الــعــالــم،  مستوى  على 
مسابقات  قّمة  إلــى  وصلت  حيث  العاشر 
للفخر  يدعو  ما  وهو  العالم،  في  التصوير 
وهو  الجائزة  هذه  ولمؤّسس  قطر  لدولة 
ثاني  آل  علي  بن  محمد  بن  سعود  الشيخ 
التي  الــضــوئــي  للتصوير  قــطــر  ولجمعية 
تطّورت  التي  الجائزة  تنظيم  على  تُشرف 
بــشــكــل كــبــيــر حـــيـــث بــــــدأت قـــطـــريـــة ثــم 
وفي  عربية  أصبحت  ثــم  ومــن  خليجية 
معروفة  دولــيــة  جــائــزة  أصبحت  األخــيــر 

في مختلف أنحاء العالم.
ويقول المصّور رضا القالبي: إن جائزة 
ألحد  تحتاج  ال  الضوئي  للتصوير  ثاني  آل 
أن يقول فيها رأيه بعد أن أصبحت جائزة 

دولــــيــــة مـــعـــروفـــة فــــي أوســـــاط 
الـــمـــصـــّوريـــن مـــن مــخــتــلــف دول 

منذ  الــجــائــزة  تابعت  وأنـــا  الــعــالــم، 
الصور  مستوى  كان  وكيف  بداياتها 

لــلــمــشــاركــيــن الــقــطــريــيــن مــتــوســًطــا 
ولكنه اآلن أصبح مستوى غير عادي 

غاية في التمّيز وأصبح المصّور يُنافس 
تُنافس  وأعماله  دولــيــة  جــوائــز  ويحصد 

في هذه الجائزة مع مصّورين محترفين 
ــؤّكــد أن  مــن مختلف الــبــلــدان، وهــو مــا يُ
تطوير  وهــو  يتحّقق  الجائزة  من  الهدف 
مــســتــوى الـــمـــصـــّور الـــقـــطـــري مـــن خــالل 

احتكاكات قوية مع الخارج.
القطرية  الجمعية  أداء  تــرى  كيف  ڈ  

للتصوير الضوئي؟
القطرية  الجمعية  أن  الحاصل  يُؤّكد   -
لــلــتــصــويــر الـــضـــوئـــي مــنــذ تــأســيــســهــا عــام 
تُــؤّدي  وهــي  كجمعية  ثم  كجماعة   ١٩٨٥
ا حيث يُوجد بها نخبة من  ا جدًّ دوًرا مهمًّ
المصّورين المؤّهلين والذين لديهم كثير 
من الخبرات في شتى مجاالت التصوير، 
ورش  بتنظيم  الجمعية  قيام  عــن  فضالً 
العمل والدورات التدريبية على مدار العام 
تستعين  كــمــا  والــمــحــتــرفــيــن،  للمبتدئين 
بخبرات خارجية يأتون من بلدان أخرى 
لمنتسبي  يعرفونه  مــا  حصيلة  لــُيــقــّدمــوا 
ــســهــم في  الــجــمــعــيــة، وهـــو األمــــر الــــذي يُ
إخراج أجيال متمّيزة سواء من المصّورين 
المحترفين،  مواهب  صقل  أو  المبتدئين 
وأضاف الحاصل: إن الجمعية تفخر أيًضا 
أكبر  يشغلون  ومنتسبيها  أعــضــاءهــا  بــأن 
الــوظــائــف كــمــصــّوريــن مــحــتــرفــيــن داخــل 
يعملون  التي  المختلفة  الدولة  مؤسسات 
بالجمعية  يــرتــبــطــون  يـــزالـــون  وال  بــهــا، 

ويجمعهم بها كل الحب والوّد.
فيما يقول القالبي: إن الجمعية بمثابة 
البيت األول للمصّورين القطريين وليست 
تبّنت  الجمعية  أن  ــًدا  مــؤّك الــثــانــي،  البيت 
الــكــثــيــر مـــن الــمــواهــب الــتــي بـــزغ نجمها 
التصوير  مجال  في  شــأن  ذوي  لُيصبحوا 
ـــقـــّدمـــوا أعـــمـــاالً مــتــمــّيــزًة ويــحــصــدون  ويُ
أيًضا  أشاد  كما  وخارجيًّا،  داخليًّا  الجوائز 
عمل  ورش  مـــن  الــجــمــعــيــة  تُـــقـــّدمـــه  بــمــا 
لجميع أعضائها، الفتًا إلى أن هذه الورش 
إن  وقال:  الجميع،  إفادة  في  كثيًرا  تُسهم 
مسؤولي الجمعية لم يُقّصروا أو يّدخروا 
أي جهد في تذليل كل العقبات التي تُواجه 
المصّورين ومساعدتهم لتقديم أفضل ما 

لديهم.
الضوئي  الــتــصــويــر  أن  تعتقد  هــل  ڈ  
من  والرعاية  المطلوب  بالدعم  يحظى 

قبل المسؤولين؟
- يــقــول الــفــنــان مــحــمــد الــحــاصــل: إن 
التصوير الضوئي يحظى بالدعم المطلوب 
قبل  مــن  الــالزمــيــن  والتقدير  وبــالــرعــايــة 
قبل  ومــن  الثقافة  وزارة  في  المسؤولين 
إلى  مشيًرا  الــدولــة،  في  المستويات  أعلى 
أنه بفضل من اهللا سبحانه وتعالى وجهود 
القائمين على الجمعية القطرية أصبحت 
التي  الجمعيات  من  واحدة  الجمعية  هذه 
التصوير  جمعيات  بين  بالبنان  لها  يُشار 

في العالم.
بــيــنــمــا يــــرى الـــفـــنـــان رضــــا مــحــمــد أن 
متمّيز  بــدعــم  يحظى  الــضــوئــي  الــتــصــويــر 
أكمل  على  بــدورهــا  تــقــوم  الجمعية  وأن 
تدريبية  بــرامــج  تطبيق  حــيــث  مــن  وجـــه 

ذلــك،  إلـــى  ومـــا  وورش عــمــل 
ولـــكـــنـــه تـــمـــّنـــى لــــو تـــتـــم زيــــــادة 
الدورات وورش العمل المتخّصصة 
مع  جنب  إلى  جنبًا  احترافية  واألكثر 
تقديمها  يــتــّم  الــتــي  المبتدئين  دورات 
مؤّخًرا  ُعقدت  بــدورة  مشيًدا  باستمرار، 
بمصّور  االستعانة  خاللها  تّمت  بالجمعية 
مــــن «نــــاشــــيــــونــــال جـــيـــوجـــرافـــيـــك» مــن 
الماء  تحت  التصوير  عن  وكانت  اإلمــارات 

ا. وكات مفيدة جدًّ
ڈ  في نظرك هل ترى أن ورش العمل 
والتدريبات التي يتم تنظيمها على مدار 

العام كافية إلرضاء المصّورين؟
الــعــمــل  ورش  إن  الـــحـــاصـــل:  يـــقـــول   -
والمطلوب  كافية  ليست  العام  مــدار  على 
زيــادتــهــا وتــنــويــع الــمــحــاضــريــن واخــتــالف 

مدارسهم الفنية.
فيما أشار القالبي إلى أنه يتمّنى زيادة 
مؤّكًدا  للمحترفين  المتخّصصة  الــدورات 
خاصة  مكلف  األمـــر  أن  جــّيــًدا  يعلم  أنـــه 
الخارج،  من  بخبرات  االستعانة  تّمت  إذا 
وشّد على يد المسؤولين مؤّكًدا أن الفنان 
ال  وآماله  وتطلعاته  للمزيد  دوًمــا  يطمح 

تتوقف.
ڈ  الــمــصــّور الــمــحــتــرف الــــذي ُيــــؤّدي 
أفــضــل أم الــذي  دوره كــمــا هــو مــطــلــوب 
يــتــمــّرد عــلــى الــمــألــوف ويــبــتــكــر أســالــيــب 

مختلفة؟
ــتــمــّرد  ال أن  الـــحـــاصـــل  الـــفـــنـــان  يــــرى   -
المصّور  سمات  من  سمة  هما  واالبتكار 
الحصان  مثل «اربــط  أن  مؤّكًدا  المتمّيز، 
محل ما يريد صاحبه» ال يصلح أبــًدا في 
على  ينطبق  وال  الضوئي  التصوير  مجال 

المصّور بتاتًا.
ويـُـــؤّيــــده الــقــالبــي قـــائـــًال: بــالــطــبــع فــإن 
المصّور الذي يتمّيز بطابع خاص ويسعى 
ويجتهد لُيقّدم أعماالً ممّيزة هو المصور 

والفنان األكثر تمّيًزا.
 ڈ  ولماذا يرى البعض هذه المهنة أو 
الهواية بأنها مكلفة وأن عائداتها أقل من 

ربحها؟
- الفنان محمد الحاصل يرى أنه ينبغي 
ثم  أّوالً  يتعّلم  أن  للتصوير  هــاٍو  كل  على 
يُحّدد ماذا يُريد من التصوير ومستلزماته 
لمن  نصيحة  الــحــاصــل  ووّجـــه  وأهـــدافـــه، 
يــرغــب فـــي شــــراء كـــامـــيـــرات أو مــعــّدات 
ويستشيروا  يسألوا  أن  عليهم  بــأن  تصوير 

قبل الشراء وليس بعد.
أّمـــــا الـــفـــنـــان رضــــا مــحــمــد فـــُيـــؤّكـــد أن 
ا ونحتاج عادة  معّدات التصوير مكلفة جدًّ
خاصة  الــخــارج  مــن  معّداتنا  استيراد  إلــى 
لكل  ولكن  الــمــاء،  تحت  التصوير  مــعــّدات 
يتّم  األمر  هذا  فإن  للتصوير  ومحبٍّ  هاٍو 
الــتــجــاوز عنه وعـــدم االلــتــفــات إلــيــه كثيًرا 
إلى  القالبي  وأشــار  للتصوير،  لحبه  نظًرا 
أن كثيرين مّنا الهواة لم تصل إلى مجال 
االحتراف ولك من يُحّب شيء يتحّمل في 

سبيله الكثير.
ڈ  كيف ترى حاضر ومستقبل حركة 

التصوير الضوئي في قطر؟
- الــفــنــان مــحــمــد الــحــاصــل يـــقـــول: إن 
ا وأعرب  حاضر التصوير الضوئي جّيد جدًّ
أن  مؤّكًدا  ممتاًزا،  يكون  أن  في  أمله  عن 
وسيكون  الــحــاضــر  على  مبنيٌّ  المستقبل 
المعارض  تعّددت  إذا  اهللا  شــاء  إن  ممتاًزا 
الــفــوتــوغــرافــيــة لــمــصــّوريــن مـــن الـــخـــارج 

ومـــــن الـــــداخـــــل، وتـــــعـــــّددت الـــمـــشـــاركـــات 
فـــي الــمــســابــقــات الــدولــيــة بــاإلضــافــة إلــى 
الورش  تعّدد  وكذلك  المحلية  المسابقات 

المتخّصصة بالمبتدئين والمحترفين.
فــيــمــا يــقــول الــفــنــان رضـــا الــقــالبــي إنــه 
التصوير  ومستقبل  بحاضر  ا  جــدًّ متفائل 
الضوئي في قطر، مؤّكًدا أن مبعث تفاؤله 
بتطوير  الــمــســؤولــيــن  اهــتــمــام  مـــن  يــنــبــع 
األشخاص وصقل مواهبهم بشكل علمي، 
وكذلك لو نظرنا إلى رؤية اللجنة المنّظمة 
والتي  الضوئي  للتصوير  ثاني  آل  لجائزة 
تــضــع نــصــب أعــيــنــهــا االهــتــمــام واالرتـــقـــاء 
المقبلة  السنوات  خــالل  التصوير  بمستوى 

يجعلنا هذا أكثر اطمئانًا من ذي قبل.
التصوير  مــهــنــة  تــرتــبــط  مــا  دائـــًمـــا  ڈ  
المشّوقة  والقصص  بالمغامرات  الضوئي 
فهل صادفت بعًضا منها خالل مشوارك؟

- يتحّدث الفنان محمد الحاصل ليروي 
أثناء  واجهته  التي  الطريفة  المواقف  أحد 
التصوير ذات يوم، حيث كان يقوم بتصوير 
ا وهو األمر الذي  «نبتة برية» صغيرة جدًّ
لتصوير  األرض  على  ينبطح  أن  اســتــلــزم 

وإذا  ومختلفة،  قــريــبــة  زوايــــا  مــن  النبتة 
في  أنني  منه  ظنًّا  إليه  يُسرع  المارة  بأحد 

حالة إغماء.
واحــًدا  محمد  رضــا  الفنان  تذّكر  بينما 
ينساها  ال  الــتــي  الــمــمــّيــزة  الـــمـــواقـــف  مـــن 
حين كان في إحدى الرحالت يغوص في 
عن  صـــوًرا  ليلتقط  األحــمــر  البحر  أعــمــاق 
ومن  داخله،  الموجودة  البحرية  الكائنات 
األحمر  البحر  أعماق  وجمال  سحر  شــّدة 
جمال  فــي  واســتــغــرق  نفسه  القالبي  نسي 
البحر  أعماق  داخل  الموجودة  المخلوقات 
أنه  ونسي  أكبر  عمق  إلــى  فغطس  الحمر 
يحمل كاميرا شديدة الحساسية ولها عمق 
محّدد، األمر الذي أّدى إلى تلف الكاميرا 
ولــــم أتـــمـــّكـــن مـــن تــصــويــر هــــذا الــجــمــال 

الساحر.
ڈ  هل تُؤمن باختالف اآلراء؟ ولماذا؟

- يقول الفنان محمد الحاصل إنه يُؤمن 
الحكم،  هو  العقل  كان  إذا  اآلراء  باختالف 
وال يُؤمن بإختالف اآلراء إذا كانت المشاعر 

لسان الحكم والتصّرف.
اآلراء  اختالف  أن  القالبي  الفنان  ويرى 
ا، ولــوال اخــتــالف اآلراء  أمــر ضـــروري جـــدًّ
إن  حيث  صحيحة  نتائج  إلــى  وصلنا  لما 
هذا االختالف يُفضي إلى رؤية األمور من 
وهو  أخرى  نظر  ووجهات  مختلفة  زوايــا 

بالتأكيد أمر إيجابي.
ڈ  أّيـــهـــمـــا تُـــحـــّبـــذ أكـــثـــر، مـــن يــرصــد 

إيجابياتك أم الذي يرصد سلبّياتك؟
- الفنان الحاصل يقول في هذا األمر: أنا 
أُحّبذ كما قال عمر بن الخطاب رضي اهللا 

عنه «رِحم اهللا امرًءا أهدى إلّي عيوبي».
بينما قال القالبي: أنا أُفّضل من يرصد 
من  وأُطـــّور  منها  سأتعّلم  ألنني  سلبياتي 
نفسي أّما من يرصد إيجابّياتي فسيجعلني 

أتوّقف عند هذا الحد.
ڈ  بماذا تحلم فنياً وثقافياً؟

الــفــنــان محمد الــحــاصــل: إنــه  يــقــول   - 
والتجهيز  اإلعـــــداد  مــن  ينتهي  أن  يحلم 
سيكون  والذي  القادم  الشخصي  لمعرضه 
بمثابة مفاجأة يُعّد لها، وسيكون معرًضا 
عن قطر وسيتخّصص في موضوع واحد، 
يحظى  أن  وأتـــمـــّنـــى  مــبــتــكــرة  وفـــكـــرتـــه 
ــتــهــي مــنــه وأُقــــّدمــــه  بـــاإلعـــجـــاب حــيــن أن
الــعــام  المشهد  مــســتــوى  وعــلــى  للجمهور، 
يحلم  إنـــه  الــحــاصــل:  محمد  الــفــنــان  قـــال 
الضوئي  بالتصوير  االهــتــمــام  يستمر  بــأن 
في دولة قطر وأن يحظى بالدعم الالزم 
وثقافية،  فنية  مــنــارة  قطر  دولـــة  لتظّل 
ويستمّر إبداع أبنائها في جميع المجاالت. 
أّما الفنان والمصّور رضا محمد القالبي 
فقال: أحلم بأن أُنّفذ الكثير من المعارض 
ــشــاهــدون  وأنــجــح فــي أن أجــعــل الــنــاس يُ
الممتع  البحرية  األحياء  عالم  عن  المزيد 
أجــعــلــهــم  أن  فــــي  ــــجــــح  وأن ــــغــــامــــض،  وال
يشاهدوه،  أن  يستطيعوا  لم  ما  يُشاهدون 
وأتمّنى أن أستمّر في مجال التصوير تحت 
الماء، وأن يستمّر العطاء الال محدود من 
الضوئي،  التصوير  المسؤولين لمجال  قبل 
ووّجه القالبي شكره لسعادة وزير الثقافة 
للتصوير  الشخصي  معرضه  افتتح  الــذي 
تحت الماء العام الماضي وأثنى كثيًرا على 
المعرض وأّكد أن هذا األمر كان بالنسبة 
وّجه  كما  الكثير،  لتقديم  كبيًرا  حافًزا  له 
الجمعية  على  القائمين  إلــى  أيــًضــا  الشكر 

القطرية للتصوير الضوئي.

 على كل هاٍو أن 
يتعلّم أوالً ثم 

يُحّدد ماذا يُريد 
من التصوير

 المصّور الذي يتمّيز 
بطابع خاص يجب 

أن يسعى ليُقّدم 
أعماالً ممّيزة

الجمعية القطرية 
للتصوير الضوئي 
ا  تلعب دورًا مهمًّ
في دعم المصّورين

ورش العمل على 
مدار العام ليست 
كافية والمطلوب 
زيادتها وتنويعها 

المصّور القطري 
أصبح يُنافس 

ويحصد جوائز 
دولية 

أعشق التصوير تحت 
الماء وأتمّنى أن 

أنقل عالم األحياء 
البحرية للجمهور
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هناك 
ـــــــــــــــل  مـــــــــــــــث
مـــــــجـــــــري قــــديــــم 
يــــــقــــــول (الــــشــــخــــصــــيــــه 
الـــكـــريـــهـــة تـــتـــرك وراءهــــــا 
ذكــريــات حــيــة كــريــهــة) هــذه 
حقيقه نستطيع أن نضعها إطارا 
لــشــخــصــيــة شــيــلــوك الــشــكــســبــيــريــة 
الشهيرة فبعد أن ابتدعها شكسبير 
بخمسمائة عام منع بسببها من أن 
تــوضــع صــورتــه فــوق عملة أوروبـــا 
السامية،  مــعــاداة  بحجة  الموحدة 
لشخصية  كــريــهــة  تــوابــع  إذن  تــلــك 
ضـــــرب لـــنـــا بـــهـــا شــكــســبــيــر مــثــاال 

عبقريا للكْره.
الــيــهــودي  الــمــرابــي   .... شــيــلــوك 
العجوز الذي يمتلئ حقدا وكراهية 
انتونيو  البندقيه  تاجر  روايــة  لبطل 
ذلك التاجر المخلص الذي يعرض 

صديقه  أجـــل  مــن  للخطر  حــيــاتــه 
الــحــمــيــم بــاســانــيــو ....لـــمـــجـــرد أن 
انتونيو سخر منه ذات مرة، سخر 
ذلك  شيلوك   .... وتعنته  بخله  من 
على  هو  الشهير  البندقي  اليهودي 
واألدلــة  حقيقيه  شخصية  األرجــح 
عــلــى ذلـــك كــثــيــرة والــتــي تثبت أن 

عدة  مــن  شيلوك  استقى  شكسبير 
تمتع  حيث  البندقية  ليهود  نماذج 
باستقاللية  الــبــنــدقــيــة  فــي  الــجــيــتــو 
في  الــيــهــود  بــهــا  يتمتع  لــم  وحــريــة 
ـــــا كـــانـــوا قد  مــكــان آخـــر فـــي أوروب
أتــِخــمــوا مــن الــثــراء كما يــقــول أحد 
النــدو)  (أرنستو  الرينيسانس  كتاب 

تجارة  معظم  على  سيطروا  حيث 
الــبــنــدقــيــة ذلـــك األقــلــيــم الــــذي عج 

بالذهب من جراء التجارة.
القلب  إذن شيلوك مراٍب قاسي 
إذا  عليه  يشترط  و  انتونيو  يقرض 
ـــه ســوف  لـــم يــســدد فـــي الــمــيــعــاد أن
يــــأخــــذ رطــــــال كــــامــــال مـــــن لــحــمــه 
ليساعد  انــتــونــيــو  ويــوافــق  بالسكين 
يتعثر  انتونيو  لكن  باسانيو  صديقه 
كبيرة  محكمة  وتــقــام  الــدفــع  فــي 
لــلــبَــّت فــي الــمــوضــوع تــتــرافــع فيها 
حــبــيــبــة بـــاســـانـــيـــو بـــورتـــيـــا الــذكــيــة 
وتستطيع أن تخلص انتونيو بذكائها 
فهي تشترط على شيلوك أن يأخذ 
أن  دون  انــتــونــيــو  رطـــال مـــن لــحــم 
ألن  واحـــدة  دم  قــطــرة  منه  تسيل 
الدم غير شامل العقد .... ثم تحول 
فتدينه  شيلوك  ضد  المحكمة  دفة 

بالتآمر وتصادر نصف أمالكه.
ولوحتنا اليوم هي شيلوك للفنان 
ميندنسكي  الزلــو  الشهير  المجري 

رسمها عام ١٨٨٩

يعتبر الفنان الفرنسي الرائد جان سيمون شاردان من 
الرومانسية  عصر  قبل  فيما  الواقعية  مدرسة  مفجري 
الواقعية  لــهــذه  التشكيلي  الــفــن  عــالــم  فــي  نقله  ويعتبر 

السوداء التي طغت على الكثير من لوحاته.
في خريف عام ١٧٥٠ كان شاردان يدخل إلى منزله 
في الصباح بعد سهرة قضاها خارج المنزل فوجد شابة 
مثاال  كانت  بارزيون  آل  أصدقائه  لمنزل  تدخل  فقيرة 
كانت  بــاخــتــصــار  الــعــامــلــة،  الطبقة  مــن  الــفــقــيــرة  للفتاة 
بـ٤٠  الفرنسية  الــثــورة  قبل  الطبقة  هــذه  مأساة  تلخص 
وذهب  فقام  النموذج  بهذا  تعلقا  شــاردان  ينم  لم  عاما. 
إنها  صديقه  له  فقال  الفتاة  عن  وسأله  صديقه  لمنزل 
والتنظيف  الطبخ  بأعمال  لتقوم  تأتيهم  مسكينة  فتاة 
والـــحـــيـــاكـــة... وهـــي أم لــطــفــل صــغــيــر فــطــلــب شــــاردان 
مشاعرها  يــجــرح  ال  حــتــى  تشعر  أن  دون  يــراقــبــهــا  أن 
هذه  وبعد  أيــام  خمسة  من  أكثر  يراقبها  ظل  وبالفعل 
المدة خرج بعدة لوحات كانت باكورتها لوحة الغسالة... 
ثــم تلتها لــوحــات أخـــرى كــانــت هــذه الــفــتــاة هــي الرمز 
والمثال فيها... وتصادف أن بيعت لوحته األولى لبارون 
كامبنيون بـ١٠ آالف فرنك.. فذهب شاردان ومنح الفتاة 
٥٠٠ فرنك وهي في ذهول ال تعرف عن قصة اللوحات 
كادت  ألنها  ليقنعها  شــاردان  لها  شــرح  أن  وبعد  شيئا... 
وافتتحت  المبلغ  قبلت  الكبير..  المبلغ  هــذه  ترفض  أن 
مشغال صغيرا للحياكة أطلقت عليه اسم (شاردان) تيمنا 

بالفنان.

اللوحة  أن  فوسكي  اليا  ناتشا  الروسية  الخبيرة  أكدت 
التي يملكها متحف الرون في شارلفيل للفنان النمساوي 
الكبير انتون فون مارون ( ١٧٣٣- ١٨٠٨ ) المسماة سهرة 
في سالسبورج هي ألحد أصدقائه وليست له لكنه وقع 
عليها من باب المجاملة واستطاعت أن تثبت أن أسلوب 
فون مارون لم يخرج عن كونه أسلوباً واقعياً محوراً من 
يترك  لم  مــارون  فــون  أن  أيضا  أكــدت  كما  الكالسيكي 
وراءه أكثر من ١٤ لوحة كانت أشهرها بورتريه الثنين 
من الرجال بجانب قوس قسطنطين أيضا هناك لوحة 
اكتشفت  حيث  بحثها  على  حاليا  تعمل  أنها  نتاشا  قالت 
توقيعه  تحمل  وال  فيينا  في  الفنون  متحف  بــدروم  في 
لكنها تثبت إلى حد بعيد بنسبة ٩٠٪ أنها من أعمال فون 
مارون وهي تصور على األرجح إحدى معجزات دكتور 
فاوستوس صاحب الحكاية الشعبية الشهيرة والذي كتب 

عنه جوته مسرحيته الشهيرة التي تحمل نفس االسم. 
وعلى نفس الصعيد يعرض متحف الفنون في اليدن 
مبلغ  مــارون  فــون  لوحات  مقتني  أحــد  على  هولندا  في 
المسماة  مــارون  لوحات  إحــدى  لشراء  يــورو  مليون   ٦٥

(هرمن).

سهرة في سالسبورج

شاردان والغسالة
تشكيلية  أفــقــا  الــعــتــيــق  محمد  الــفــنــان  يمتلك 
لونيا  نسقا  أو  تشكيليا  مذهبا  كونها  عن  تخرج 
هـــذه األفــــق تــطــالــعــنــا بــشــكــل جـــدي ورزيــــن في 
صميم  مـــن  اعــتــبــرهــا  الـــتـــي  الــعــتــيــق  اســكــتــشــات 

. التشكيلية  تقنياته 
ولــعــل مــقــولــة الــفــنــان الــكــبــيــر حــســيــن بــيــكــار ( 
فنان  بورتريه  أو  اسكتش  بــدون  تشكيلي  فنان 
صــادقــة  مــقــولــة  هــي   ( والتعبير  الــدرامــا  يفتقد 
كان  فــإذا  العتيق  إبــدعــات  على  وتنسحب  تماما 
الــعــتــيــق قـــد جــنــح الــــى ســريــالــيــتــه الــخــاصــة في 
أعــمــالــه فــإنــه عــلــى الــنــقــيــض فــي اســكــتــشــاتــه قد 

عن  التشخيص  فــي  ومــغــرق  واقــعــي  بشكل  عبر 

قطر  في  مكان  كل  في  حولك  تقابلها  قد  وجوه 

قلنا  إذا  حــقــه  أعــطــيــنــاه  قــد  نــكــون  ايــضــا  ولــعــلــنــا 

في  الماضي  مــن  قطرية  وجــوهــا  يستحضر  إنــه 

. التخطيطية  أعماله  معظم 

العتيق  مــحــمــد  وجـــوه  قـــراءة  تــصــبــح  هــنــا  مــن 

الــى  بــآخــر  او  بــشــكــل  تحيلنا  كــبــيــرة  فــنــيــة  مــتــعــة 

الــجــرافــيــك  فــن  فــي  متخصص  الــعــتــيــق  خــبــرات 

بـــــل قـــــد يـــــوصـــــف عــــلــــى انـــــــه أحـــــــد مــــبــــدعــــي ( 

( األستيللوجرافيك 

بـــورتــــريه

ماكس أرنست..السريالي صاحب التقنيات الكبيرة

شيلوك .. تاجر البندقية

افاق تشكيلية

حذاء دالي بـ ٦٠٠ يورو جاليري مواويل مصرية
المطبوعة  التيشرت  صناعة  حققتها  التي  الطفرة  بعد 
أن  وبعد  دالــي  سلفادور  األشهر  األسباني  الفنان  بلوحات 
تسببت هذه الصيحة أيضا في أن ترفع وريثة دالي وابنة 
أخته قضية على بيت األزياء المغمور الذي كان السبب في 
أحد  قــرر  الموضة  عالم  في  الفنية  الصيحة  هــذه  انتشار 
عام  لمدة  تصريح  على  الحصول  البرتغالية  األزيــاء  بيوت 
منتجاته  على  دالــي  لوحات  بعض  طباعة  حق  باستغالل 
وكان من بينهم حذاء رياضي خفيف عرف باسم (حذاء 
دالي  لوحات  أن  إال  جــدا  بسيطة  خامات  من  وهــو  دالــي) 

التي تجمله رفعت ثمنه ألكثر من ٦٠٠ يورو.

ستضيف جاليري «رؤية» للفنون معرض «مواويل 
والــرواد،  المصريين  التشكيليين  من  لنخبة  مصرية» 
وذلك بالتعاون مع «اتيليه جدة» للفنون الجميلة، يوم 
لمدة  المعرض  ويستمر  أبريل،   ٩ الموافق  االثنين  غد 
عشرة أيام. أكدت الفنانة دنيا العظمة مديرة جاليري 
«رؤيــة» أن مصر ظلت محتفظة بريادتها في مجال 
الفنانين  أبنائها  إبداعات  علي  معتمدة  التشكيلي  الفن 
جيال بعد جيل، وصوالً إلى جيل المعاصرين والشباب. 
كما أوضحت أن المعرض سيشهد اتجاهات وأساليب 

ومدارس متنوعة للفنانين المصريين.

(حـــيـــنـــمـــا أفــــكــــر بــالــتــحــلــيــق 
فـــوق ظـــالل الــمــعــنــى الــمــطــروح 
تشكيلي  كمضمون  اللوحة  فــي 
يأخذني الهواء بعيدا نحو تناقض 
الــشــكــل مـــع مــضــمــونــه.. أعـــرف 
الكثير  لــنــا  تــخــبــئ  الــلــحــظــة  أن 
أعرف أن فرشاتي تجرح سطح 
طريقا  لترسم  والقماش  الــورق 
للمعاني الدفينة وتقذف بها في 
ربما  يطالعها....  من  كل  عيون 
نكون عصبة من أبرياء حططنا 
المليء  الكوكب  ذلــك  على  خطأ 
بــــاألحــــزان وربـــمـــا أيـــضـــا نــكــون 
عصبة من أغبياء نحاول كل يوم 
أن نثبت عدم انتمائنا للجنون....

هكذا نشعر جميعا كجسد ينتابه 
الحمى)

ال مناص في أن نبدأ كالمنا 
ماكس  الــســريــالــي  عبقرية  عــن 
أرنـــســـت مـــن خــــالل كــالمــه هو 
أن  قبل  شاعر  أرنــســت  فماكس 
تشكيلي  كفنان  شهرته  تـــدوي 

بعد  كتبها  التي  الكلمات  وهــذه 
أن انضم للحركة السريالية في 
وعلينا  العشرين  الــقــرن  أوائــــل  
أيضا أن نؤكد أن السريالية كانت 
مذهبا متكامال ينسحب على كل 
الفنون وليس مذهبا أبتدع للفن 
أيضا  علينا  بــل  فقط  التشكيلي 
ألن  الــمــفــهــوم  ذلـــك  نصحح  أن 
مدرسة  كانت  بــدايــة  السريالية 
بــدأت فــي الشعر على يــد إيلوار 
الفرنسيين  الشعراء  من  وغيره 
السريالية  شعراء  قرب  وبحكم 
من فناني القرن الشعرين مثل 
بيكاسو وأرنست وآرب وغيرهم 
قربا  أكــثــر  السريالية  أصبحت 
من التشكيل بعد اعتناق الفنانين 
الــتــشــكــيــلــيــيــن لـــهـــا وخــصــوصــا 

الباريسيين.
ومع كثرة تعريفات السريالية 
نستطيع أن نقول أيضا أن معظم 
خلطوا  السريالية  عن  كتبوا  من 
تشكيلي  كمنهج  السريالية  بين 

جيل  كفلسفة  السريالية  وبــيــن 
اختار التمرد على قيم المحاكاة 
أن  علينا  إذن  عــامــة،  الــفــن  فــي 
نـــطـــرح الــمــصــطــلــح مـــن وجــهــة 
نـــظـــر مـــوضـــوعـــيـــة بـــعـــيـــدا عــن 
األفكار الجاهزة واالصطالحات 
الجامدة حتى نخلص إلى نقطة 
المذهب  هـــذا  عــن  تعبر  عــامــة 
الــذي القــى واليـــزال يلقى قبوال 

بين الفنانين التشكيليين.
تعتبر السريالية مذهبا وليد 
التي  الحديثة  الشعرية  الحركة 
نشأت بداية من القرن العشرين 
إبان  السائد  الفكر  مع  وتماشت 
وتعبر  األولـــى  العالمية  الحرب 
عن مزج متعمد بين مخرجات 
الـــوعـــي الــمــتــمــثــل فـــي مــحــاكــاة 
الــالوعــي  ومــخــرجــات  الطبيعة 

التي 
تـــعـــبـــر 

عـــــــــــــــــــــــــــــــن 
هـــواجـــس الــفــنــان 

أنـــــهـــــا ذاتــــــه وبـــالـــتـــالـــي نجد 
في الفن التشكيلي تقفز بنا عبر 
أقــرب  وتكوينية  لــونــيــة  عــوالــم 

للحلم والجنون منها للواقع.
تقول الناقدة لويزا مكاريو عن 
ماكس  التشكيلي  الفن  معجزة 
أرنــســت (تــعــلــق الــكــثــيــرون بفن 
أرنست لسبب ما قد يكون سببا 
الحقيقة  لكن  سحريا  أو  خفيا 
ـــســـت كـــانـــت لـــه مــبــادئــه  أن أرن
الخاصة التي ميزته عن عشرات 
السرياليين كانت أهمها الفكرة 
فمثال  اللوحة  حولها  تــدور  التي 

لوحة 
ــــــــــــــب  أودي
تــعــبــر عــــن فـــكـــرة الـــقـــدر 
واغــتــراب اإلنــســان فــي مواجهة 
جليا  يــبــدو  مــا  وهـــذا  المجهول 
فــي تــلــك الــلــوحــة وعــلــى الــرغــم 
أرنست من  غموضها يعبر  من 
خــاللــهــا عـــن تــلــك الــفــكــرة من 
تلك  من  المطلة  األصابع  خالل 
الفتحة واإلبر التي تخترق اللحم 
الحيوانية  الـــرؤوس  تلك  كذلك 
تلك  حيوانية  عن  تعبر  قد  التي 
أوديــــب  إذن  أيــــضــــا....  الــفــكــرة 
أوديــب  من  ألــغــازا  أكثر  أرنست 
األسطورة وهذا ما أراده أرنست 

عامة في كل أعماله).



سكارليت جوهانسون 
«Iron Man بطلة «٣

كيدمان تجسد 
شخصية األميرة غريس

تسريب قائمة األفالم 
المرشحة لـ«كان »

بــــعــــد فـــــتـــــرة مــن 
األبطال  حول  الجدل 
الـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن فـــي 
الــــجــــزء الـــثـــالـــث مــن 
 «Iron Man» فيلم 
، أعلنت شركة والت 
ديــــــزنــــــي الـــُمـــنـــتـــجـــة 
أن  عــــــن   ، لـــلـــعـــمـــل 
الــنــجــمــة ســكــارلــيــت 
الــتــي   ، جـــوهـــانـــســـون 
بطالت  إحــدى  كانت 

 Black» بــــدور  الــســلــســلــة  فــي  ستستمر   ، الــثــانــي  الــجــزء 
Widow» .وتسعى الشركة لتحقيق نجاح مماثل لما حققه 
الجزء األول ، بعد خفوت شديد القاه الجزء الثاني الذي 
شباك  أو  الفني  المستوى  على  ســواء   ،  ٢٠١٠ فــي  عــرض 
التذاكر .وسيستمر روبيرت داوني جونيور كبطل للسلسلة 
جوهانسون  جــانــب  إلـــى   ، الــحــديــدي»  دور «الــرجــل  فــي 
وجوينيث بالترو ودون شيدل، وجار اختيار بقية أبطال 

هذا الجزء الذي سيخرجه شان بالك .

كيدمان  نــيــكــول  الممثلة  أن  فــرايــتــي  مجلة  ذكـــرت 
غريس  الشهيرة  النجمة  دور  أداء  على  االن  تتفاوض 
كيلي، التي كانت إحدى أبرز نجوم السينما في هوليود 
والتي أصبحت الحقا أميرة وزوجة أمير موناكو. وكان 
سيناريو «غريس أميرة موناكو» قد ُضّمن في «القائمة 

الـــــــســـــــوداء» لـــعـــام 
٢٠١١ ، التي تقدم 
أفـــضـــل الــنــصــوص 
الــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
سنة  فــي  ستظهر 
مـــعـــيـــنـــة.ويـــتـــابـــع 
ســـيـــنـــاريـــو الــفــيــلــم 
قصة غريس كيلي 
وتحولها  الممثلة 
ـــــــــــــى أمــــــــيــــــــرة،  ال
وكـــــــيـــــــف عـــمـــلـــت 

في  موطنها  أصبحت  التي  موناكو  جــزيــرة  انــقــاذ  على 
الــذي  ديـــان  اوليفر  الفيلم  الستينيات.وسيخرج  اوائـــل 
اشتهر بإخراجه لفيلم ( La Vie en Ros) عن المطربة 

الفرنسية الشهيرة أديث بياف.

ذكرت مصادر صحافية أنه تم تسريب قائمة األفالم 
العام  لــهــذا  السينمائي   » «كـــان  مــهــرجــان  فــي  المنافسة 
والقائمة تتكون من ٢٤ عمال قيل انها وضعت في موقع 
المهرجان على االنترنت ثم تم إزالتها بشكل سريع ,, والتي 
اكثر  ان  مصداقيتها .لكن يبدو  المهرجان  منظمي  أنكر 
ان  والمتوقع  الذهبية  كــان  سعفة  على  المنافسة  االعمال 
يكون لها صداها لهذا العام هي فيلم بول توماس أندرسون 
«The Master»، و فيلم المخرج ترانيس ماليك وفيلم 
المخرج البرازيلي والتر ساليس»On The Road»وأخيراً 

عمل المخرج مايكل هانكة باسم « الحب»

قطر تشارك بـ «لوك داون» في الخليجي السينمائي

للسينما  ــــى  األول الــبــدايــات  مــنــذ 
رئيسيا  مــوضــوعــا  الــحــرب  شكلت 
منظومة  من  يتجزأ  ال  وجــزء  لها 
مــواضــيــعــهــا الــمــتــنــوعــة والــكــثــيــرة 
،و تــلــك الــعــالقــة الــمــتــيــنــة التــــزال 
مــســتــمــرة إلــــى يــومــنــا هــــذا .فمنذ 
المخرج  قام  السينما   ظهور  بداية 
ديفيد غريفيث  بإخراج أول فيلم 
  The Birth of a Nation حربي
لينصب نفسه كمكتشف أول لهذه 
النوعية من األفالم المثيرة  وبعد 
اإلنتاجات  توالت  ما  سرعان  ذلــك 
و تطورت األفالم الحربية إلى أن 
وصلت إلى ماهي  عليه اليوم .وال 
تندرج  جــديــدة  نوعية  أيضا  ننسى 
فرضت  الحرب  سينما  لــواء  تحت 
نفسها بــقــوة فــي الــفــتــرة األخــيــرة 
حـــــرب اإلنــــســــان مــــع الــفــضــائــيــيــن 
واآلالت . ولعل أبرز الحروب التي 
عام  بشكل  السينما  إليها  تطرقت 
الحربين العالميتين األولى والثانية 
الباردة   والحرب  الفيتنام  وحــرب 
األمريكية  األهلية  الحرب  وكذلك 
وحـــــروب أخــــرى كــحــرب الــعــراق 
األفـــالم  تلك  مقدمة  وفـــي   . مثال 
يـــأتـــي فــيــلــم الـــمـــخـــرج األســـطـــورة  
األن  القيام  كوبوال  فورد  فرانسيس 
يدين   الـــذي   Apocalypse Now

الفيتنام  على  أمريكا  حرب  بشدة 
األفــالم  أعظم  من  كواحد  وصنف 
الــحــربــيــة فــي الــتــاريــخ وفـــي صفه 
هــنــاك أيــضــا تحفة أولــيــفــر ستون 
إنقاذ  وفيلم   .  Platoon الفصيلة  
 Saving Private رايـــان  الجندي 
غــرارالــســيــنــمــا  وعـــلـــى   .   Ryan

األمــــريــــكــــيــــة ســـاهـــمـــت الــســيــنــمــا 
األوربية بدورها  في صنع أمجاد 
ســيــنــمــا الـــحـــرب وقـــدمـــت أعــمــاال 
مــهــمــة جــــدا مـــن أمــثــلــتــهــا الــعــمــل 
 Downfall األلماني الرائع السقوط
ثم   Das Boot السفينة  نظيره  و 
عازف البيانو The Pianist للقدير 

بــوالنــســكــي.  لـــم يــتــوقــف مــوضــوع 
الروائية  األفـــالم  حــد  عند  الــحــرب 
و الــوثــائــقــيــة بــل تــجــاوز ذلـــك إلــى 
أفـــــالم األنـــمـــي كــالــفــيــلــم الــيــابــانــي 
 Grave لــلــيــراعــات قــبــر  الـــصـــادم 
يبقى   ، .ختاما   of The Fireflies
مرتبطا  موضوعا  الحرب  موضوع 

أننا  والشــك  بالسينما  بشكل وثيق  
من  مزيدا  المستقبل  في  سنشاهد 
اإلنتاجات حوله. فاألفالم الحربية 
التــقــدم فــقــط قصصا مــؤثــرة بل 
تــــــزود الـــمـــشـــاهـــد أيـــضـــا بــحــقــائــق 
موثوقة  معرفية  ومـــادة  تاريخية 

عالوة على واقعيتها الملموسة  .

السينما و الحرب ...عالقة لن تنتهي

الجمال الجمال 
األمريكي األمريكي 

فـــيـــلـــم «الــــجــــمــــال االمــــريــــكــــي» 
لـــلـــمـــخـــرج ســـــام مـــانـــديـــز وبــطــولــة 
الممثل كيفين سبيسي، الفيلم حصل 
عــلــى خــمــس جـــوائـــز أوســـكـــار منها 
مخرج  وأفضل  فيلم  أفضل  جائزة 
وأفـــضـــل مــمــثــل. والــفــيــلــم يــتــنــاول 
القيم  من  ساخًرا  األمريكية  الحياة 
الزائفة التي يتبناها أفراد المجتمع، 
والكشف عن ذلك الزيف عبر عرض 
تجسيدها  في  نموذجية  أسرة  حياة 
لماهية العائلة األمريكية وتركيبتها. 
تصور  يمكن  األخـــرى  الناحية  مــن 
الكامنة  الحياة  حقيقة  في  الجمال 
خــلــف األشـــيـــاء الــبــســيــطــة حــولــنــا في 
أو  منها  المؤلمة  حتى  تفاصيلها  كل 
األمــريــكــيــة «مهما  الــمــقــولــة  حــســب 

تكن إال أنها الحياة».

يدور  محوريتان  نقطتان  هناك 
ــفــيــلــم، الــنــقــطــة األولــــى  حــولــهــمــا ال
تــتــجــلــى فـــي الــــصــــراع مـــع الــرقــيــب 
ـــقـــيـــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــمـــتـــمـــثـــل بـــال
والـــضـــوابـــط، والــنــقــطــة الــثــانــيــة في 
تــعــبــيــر كــــل مــــن الــشــخــصــيــات عــن 
ال  أن  وهــو  بينها،  مشترك  هاجس 
الثمن  كان  مهما  عادّياً  الفرد  يكون 
ـــــذي ســيــدفــعــه فـــي ســبــيــل ذلـــك،  ال
هاجسها  عــن  شخصية  كــل  وتــعــبــر 
األب  الــــخــــاصــــة.  بــطــريــقــتــهــا  ذاك 
الخاضع  الشخص  سبيسي»  «كيفين 
لكل أشكال القيود إن كان في عمله 
بيته  فــي  أو  لــإلعــالنــات،  مجلة  فــي 
مع زوجته المتسلطة «أنيت بنينج» 
التي تعمل في مجال بيع العقارات، 
حساب  على  النجاح  بهوس  مدفوعة 
دخــــول  وبــــعــــد  أنـــــه  إال  شـــــــيء،  أي 
حياة  فــي  المراهقة  االبــنــة  صديقة 
األب حــتــى يــثــور عــلــى كــل مــا حوله 
فجأة  ويقرر  وممنوع،  حواجز  من 

إلــى  عــــادّيــــاً، فــيــتــحــول  يــكــون  ال  أن 
باعتراضات  ضارباً  مستهتر،  إنسان 
زوجــــتــــه وابـــنـــتـــه عــــرض الـــحـــائـــط. 
االبــــنــــة «ثـــــــورا بــــيــــرتــــش»، نـــمـــوذج 
المراهقة  األمريكية  للفتاة  خالص 
الدائم  ورفضها  قلقها،  تعيش  التي 
لــكــل مـــن حــولــهــا وفــــي مــقــدمــتــهــم 
في  ذلــك  فتستغل  كالعادة،  والــداهــا 
ما  لتفعل  لسلطتهم  خضوعها  عدم 
يــحــلــو لــهــا، تــحــدوهــا هـــي األخـــرى 

رغبة التمييز والتفرد. كذلك الحال 
بالنسبة لصديقة االبنة، التي يدفعها 
نفسها  إحـــاطـــة  إلـــى  الــهــاجــس  ذلـــك 
بهالة من األكاذيب والتي تفضل أن 
ــا  مــرادًف وصـــف «رخــيــصــة»  يصبح 
أما  عــاديــة.  تــكــون  أن  على  السمها 
«هاِو التصوير «ويس بنتلي»، حيث 
موازيين  قلب  في  مهّماً  دوراً  لعب 
التي  الخفية  كــالــيــد  وكـــان  الــعــائــلــة، 
تشارك  أن  دون  بالمصائر  تتالعب 

عبر  ذلك.  في  مباشر  وبشكل  فعلّياً 
عدسته الصغيرة التي يصور بها كل 
عليه  يسبغ  أن  بعد  حوله  من  شــيء 
نظرته  من  انطالقاً  معينة  جمالية 
يعبر  فــنــيــة  رؤيـــة  يمتلك  كــشــخــص 
عنها بالصور،الفيلم يدخل المشاهد 
اإلنسانية  الــعــالقــات  مــن  شبكة  فــي 
قلما  جديد  فني  بأسلوب  المتشعبة، 
األمريكية،  السينما  في  عليه  تعودنا 
البشر  من  كائن  البطل  المرة  فهذه 
الــعــاديــة  مــشــاعــره  فــي  الــنــاس  يشبه 
قد  أنــه  حتى  المتواضعة،  وقــدراتــه 
يــمــوت كـــأي كــائــن بــشــري! ،ولــيــس 
الــبــطــل الـــخـــارق األســــطــــوري الـــذي 
تقديمه. األمريكية  السينما  تفضل 

وفي النهاية يترك الفيلم الخيار لنا 
هو  فــعــالً  الــجــمــال  أن  نعتبر  أن  فــي 
بأفراحها  في تقبل الحياة كما هي، 
كونه  الفيلم  إلــى  ننظر  أو  وآالمــهــا، 
يحمل مالمح السخرية من الجمال 

األمريكي الذي على تلك الهيئة.

آفاق سينمائيةآفاق سينمائية

كتب-هيثم األشقر:

القطري  المخرج  يشارك   
الشاب «محمد إبراهيم» في 
السينمائي  الخليج  مهرجان 
الليلة  فعالياته  تنطلق  الــذي 
بفيلم  األماراتية  دبي  بمدينة 
يــشــارك  الـــذي  داون»  «لـــوك 
فـــــي الـــمـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة 
لــــألفــــالم الـــطـــويـــلـــة، وتـــــدور 
قـــصـــة الـــفـــيـــلـــم حـــــول رمــــال 
الـــصـــحـــراء، وصـــفـــاء الــــروح، 
ــــــذي يـــجـــده الــــمــــرء فــيــهــا،  ال
يقع  عندما  رعب،  إلى  ينقلب 
«مــشــعــل» و»راشـــــد» فــي يد 
مــجــمــوعــة مـــن «الـــزومـــبـــي» 
فـــــــي الــــــــصــــــــحــــــــراء.. يُــــقــــتــــل 
«راشــــــد»، ويــنــجــو «مــشــعــل» 
بتهمة  عــلــيــه  الــقــبــض  لــُيــلــقــى 
بعد  ليمضي  صــديــقــه...  قتل 
ذلك في رحلة إثبات براءاته. 

وعن اسم الفيلم قال: اخترنا 
على  اإلنجليزية  باللغة  اسماً 
الــرغــم مــن أنـــه فــيــلــم عربي 
للمشاركة  بإنتاجه  قمنا  ألننا 
العالمية.  المهرجانات  في  به 
كــمــا تــوّجــه مــحــمــد إبــراهــيــم 
بــالــشــكــر لــمــؤســســة الـــدوحـــة 
على  وضــعــتــه  الـــتـــي  لـــألفـــالم 
بـــــدايـــــة الــــطــــريــــق الــصــحــيــح 
وجـــعـــلـــتـــه  أهــــلــــتــــه  أن  بــــعــــد 
الفيلم،  صــنــاعــة  عــلــى  قــــادًرا 
الـــخـــطـــوات  أن  رأى  ولـــكـــنـــه 
التعلم  مــرحــلــة  بــعــد  الـــجـــادة 
واكـــتـــســـاب بــعــض الـــمـــهـــارات 
طــريــق  عـــن  تـــأتـــي  أن  يـــجـــب 
للمبدع  الشخصية  المبادرات 
خــاصــة فــي تلك  الــســيــنــمــائــي 
الــمــرحــلــة األولـــيـــة فـــي عــالــم 
الــســيــنــمــا الـــقـــطـــريـــة، والـــتـــي 
مـــــازالـــــت تـــخـــطـــو خـــطـــواتـــهـــا 

مالمحها  تظهر  ولــم  األولــى 
أيًضا  يشارك  كما  اآلن.  حتى 
الــفــيــلــم الــقــطــري «هـــامـــور» 
فـــــي الـــمـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة 
لــــألفــــالم الـــقـــصـــيـــرة والـــــذي 
صــبــاح،  ذات  أحـــداثـــه  تـــــدور 
ذو  الــمــديــر  يغيب  قــطــر،  فــي 
الــــمــــزاج الــعــكــر عـــن الــعــمــل، 
تعمل  هــنــديــة  عــائــلــة  فــتــأخــذ 
لــديــه فـــي إصــــالح الــمــراكــب، 
دون  بحرية  نزهة  في  قارباً 
سمكة  الرجال  يصطاد  إذنه. 
هامور ضخمة، واآلن عليهم 
يــطــهــونــهــا  إمــــا  يـــــقـــــّرروا:  أن 
ولــيــمــًة لــلــعــائــلــة واألصـــدقـــاء، 
بثمنها.  لينتفعوا  يبيعونها  أو 
«الصقر  فيلم  أيًضا  ويشارك 
والــــــثــــــورة» ضـــمـــن مــســابــقــة 
األفـــــــالم الـــقـــصـــيـــرة لــلــطــلــبــة 

. الخليجيين 
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أوريفيوس ويوريديكي

المقامة

ألن  بحاجٍة  أنــه  أكــثــر  أحـــّس  الــحــب  عــن  الــفــن  تكلم  كلما 
(الحب  تيبولوس:  العظيم  الشاعر  ويقول  الموت  عن  يتكلم 

والموت قصيدتان لشاعر واحد أتقن الحب وأدمن األلم). 
هـــذا يــقــّربــنــا أكــثــر مــن مــوضــوع أســطــورتــنــا الــيــوم حيث 
يتقاسم الموت والحب قصة واحدة، كل منهما يُكمل اآلخر 
ويُعطيه عمًقا، والقصة تحدث في زمن كان الموت فيه قوة 
ذا رؤية مختلفة عما نعرفه اآلن حيث كان للعشاق قصص 

تصل إلى حدود هذا العالم. 
وهكذا كان بطل أسطورتنا اليوم أحد هؤالء العشاق حيث 
كان أورفيوس أشهر الموسيقيين الذين عرفتهم األسطورة 
اإلغريقية ألنه كان أشهر عازفي القيثارة وأكثرهم إحساًسا 
قيثارته  بصوت  اليونان  أسماع  كل  يجذب  وكــان  ورهــافــة، 
الحيوانات  وكانت  البشر  إعجاب  بعزفه  تعّدى  أنــه  لدرجة 
ليالً  بيته  حول  ترى  أن  غريبًا  يكن  لم  حيث  عزفه،  تعشق 
موسيقاه  إلــى  تستمع  والنمور  األســود  بجانب  تنام  الــغــزالن 
بيته  حــول  وتلتف  وتسير  جــذورهــا  تقتلع  األشــجــار  وكــانــت 
الناس  وحب  الكبيرة  شهرته  ورغم  أيًضا.  موسيقاه  لتسمع 
الجنوني له لم يكن يملك اورفيوس في دنياه غير قيثارته 
نفسها  حياته  من  عنده  أغلى  هي  التي  يوريديكي  وحبيبته 
اورفــيــوس  لحبيبها  تجمع  يوريديكي  كانت  يــوم  ذات  وفــي 
وإذا  يــعــزف،  وهــو  مفرقه  يــزيــن  إكــلــيــالً  لها  لتصنع  زهــــوًرا 
بأفعى تخرج من بين الحشائش وتلدغها وترتمي يوريديكي 
وتُغمض  جنازيًا  فراًشا  لها  لتصنع  حولها  الزهور  وتتبعثر 

يوريديكي عينيها إلى األبد. 
ويُصاب أورفيوس بعد موت يوريديكي بحالة من اليأس 
عن  بعيًدا  وينزوي  المبهجة  الموسيقى  عــزف  عن  ويمتنع 
وطــاف  والــشــجــن  الــحــزن  ملئها  موسيقى  ويــعــزف  الــنــاس 
أين  يسأل  كــان  حيث  مكان  كــل  فــي  يوريديكى  عــن  يبحث 
أرض الموت أين العالم اآلخر حتى أشجى بألحانه ودموعه 
أول  استيكس  نهر  شاطئ  على  فدّلوه  اوليمبوس  جبل  آلهة 
األنــهــار الـــذي يفصل بــيــن عــالــم الــدنــيــا وعــالــم اآلخــــره في 
األساطير وظل هناك ينتظر أن يأتيه (خارون) نوتي بحار 
العالم  إلى  بها  ليعبر  قاربه  في  األرواح  يأخذ  الذي  الجحيم 
اآلخر، وحينما أتى خارون رفض في غضب أن ينقله في 
قاربه ألنه ما زال حًيا لكنه حينما عزف على القيثارة -ألن 
أنهار  أمــواج  هاجت  وحينما  قاربه-  في  معه  أخــذه  خــارون 
إن  حتى  موسيقاه  وقع  من  تهدأ  اورفيوس  جعلها  الجحيم 
كّف  (كــوريــبــيــروس)  رؤوس  الثالثة  ذا  البشع  الجحيم  كلب 
يلعق  وأخذ  وهدأ  اوريفيوس  ألحان  سمع  حينما  النباح  عن 

بألسنته الثالثة قدم أوريفيوس. 

مسرح الكابوكي الحديث .. حساسية حضارية
جديد المسرح
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«الخادمتان»..عبودية عابرة للزمن

آفاق فكريةآفاق فكرية

بديع  أنــشــأه  الــعــربــي  األدب  فــي  قصصي  فــن  الــَمــقــامــات 
لغًة  والمقامة  الهجري.  الرابع  القرن  في  الهمذاني  الزمان 
تعني  فأصبحت  الحًقا  داللتها  تطّورت  ثم  المجلس،  تعني 
الحديث الذي يُلقى على الناس، إما بغرض النصح واإلرشاد 
أخيًرا  اكتسبت  ثم  الّتسّول.  أو  العامة  الثقافة  بغرض  ــا  وإّم

داللتها االصطالحية المعروفة 
والــمــقــامــة الــفــنــيــة أو الــبــديــعــيــة، كــمــا أجــمــع الــنــقــاد على 
بطلها  مسجوعة  قصيرة  لقصة  تكون  ما  أقــرب  تعريفها، 
وهي  وبطل،  راٍو  وللمقامة  ومتسّول.  ُمكد  إنساني  نموذج 
مسألة  أو  أدبــيــة  مفارقة  مــغــزاه  طــريــف،  حــدث  على  تقوم 
دينية أو مغامرة مضحكة تحمل في داخلها لونًا من ألوان 
الصنعة  من  إطار  في  وضعت  السخرية،  أو  الثورة  أو  النقد 

اللفظية والبالغية. 
وعلى الرغم من أن نشأة المقامة مرتبطة ببديع الزمان، 
خالف  موضع  مــازالــت  القصصي  الفن  لهذا  ريــادتــه  أن  إال 
الزمان  بديع  أن  إلــى  يذهب  منهم  ففريق  الــّدارســيــن.  بين 
لم يبتكر هذا الفن وإنما سبقه إليه ُكّتاب آخرون مثل ابن 
اآلخر  الفريق  أما  وغيرهم.  والجاحظ  فارس،  وابن  دريد، 
الفن  لهذا  الحقيقي  المبتكر  هــو  الــزمــان  بديع  أن  فيعتقد 
الصواب  إلى  األقــرب  الــرأي  كان  وربما  إليه.  يُْسبق  لم  وأنــه 
الكتابات  أشكال  من  بكثير  استعان  قد  الزمان  بديع  أن  هو 
القصصية التي سبقته وتأثر بمضامينها لُيخرج فن المقامة 
إلى  يُذكر  تغيير  أي  عليه  يطرأ  لم  الــذي  النهائي  شكله  في 

يومنا هذا. 

 رسائل صامويل بيكيت 
صدرت عن دار مطبعة كامبريدج الطبعه الثانية والمنقحة 
لرسائل بيكيت الذي عّلق عليها وقّدم لها مجموعة من األساتذة 
جامعة  مــن  كــريــج  جــــورج   ) بيكيت  أدب  فــي  المتخّصصين 
ساسيكس - مارثا فيسينفيلد جامعة أتالنتا - دان جن الجامعة 
بيكيت  صامويل  رسائل  أهم  الكتاب  بباريس).يضّم  األمريكية 
التي كتبها بين عامي ١٩٢٩ - ١٩٤٠ وتُعتبر الرسائل أحد هوامش 
فهم نظرية بيكيت األدبية فبينهم عدد من الرسائل الذي كتبها 
لمواطنه األديب األيرلندي الكبير جيمس جويس الذي كان على 
صداقة كبيرة به حتى إنه كان يرعى بيكيت في أحد مستشفيات 
على  وأشــرف  باريس  في  الشّحاذين  أحــد  طعنه  حينما  باريس 
الموت. يُعتبر بيكيت الذي يميل أكثر ألسلوب العبث والمذهب 
الوجودي من قامات األدب العالمي األكثر طوالً وترك لنا تراثًا 
ال يُستهان به في األدب كان من أهّمها روايــة مورفي ورواية 
ميرسيه وكاميه ومسرحيته الشهيرة ( في انتظار جودو).حصل 
جائزة  أهّمها  من  أدبية  جوائز  عــّدة  على  بيكيت  رسائل  كتاب 

رابطة اللغة الحديثة وجائزة مورتن كوهين األدبية.

    بقلم: باسم توفيق

اليابان  تاريخ  إلى  بعمق  الناظر  يستطيع  ال 
أن يــنــكــر مــــدى حــســاســيــة هــــذه الــحــضــارة 
نماذج  مــن  قدمته  مــا  ومــدى  الفنون  ناحية 
والكثير  الكثير  أوروبــا  منها  استلهمت  فنيه 
في  فقط  ملهمة  اليابانية  الحضارة  وليست 
الفن التشكيلي والتطبيقي بل والمسرح أيًضا 
األوبــرات  ملحن  بوتشيني  أن  نعرف  فنحن 
للدنيا  يــخــرج  أن  يستطيع  يــكــن  لــم  الشهير 
رائــعــتــه مــــدام بــاتــرفــالي بــــدون هـــذا الــتــأثــر 
الــكــامــل بــمــســرح الــكــابــوكــي الــيــابــانــي والـــذي 
التي  المسرحية  الــعــروض  أقـــدم  مــن  يعتبر 
أكثر  عمره  فهو  اآلن  حتى  العالم  في  تقدم 
مـــن ١٢٠٠ عـــام لـــم يــتــغــيــر كــثــيــرا ســــواء في 
الــشــكــل أو الــمــضــمــون أو فــي الــتــقــنــيــة ومــن 
التراث  هــذا  على  وللمحافظة  المنطلق  هــذا 
الياباني  الــمــخــرج  قـــام  حــداثــيــة  أكــثــر  بشكل 
يان ايكوشواه بتقديم عروض مسرحية على 
طراز الكابوكي لكن بشكل أكثر حداثية بداية 
أكثر  تكون  حتى  المسرح  خشبة  بتطوير  قام 

في  تتسع  وحــتــى  الــجــديــدة  للتقنيات  رحــابــه 
المشاهد الجماعية ألكثر من ٤٠ ممثال.

ــــكــــوشــــواه أيــــضــــا فــــي الــمــضــمــون  طـــــور اي
النص  في  تفاعالً  أقــل  الخرافة  جعل  بحيث 
حكمة  مـــجـــرد  تـــكـــون  فــجــعــلــهــا  الــمــســرحــي 
عــلــى هــامــش الـــعـــرض ووضــعــهــا كــنــوع من 
عرضه  أن  عــجــب  وال  المسرحية  الــفــواصــل 
تعالج  حداثية  قضية  عن  كان  الماضي  العام 
طور  الحديثة.  المجتمعات  في  الــزواج  فشل 
 ٪٧٠ عن  تنازل  فلقد  المالبس  في  ايكوشواه 
وجعل  بــل  المعروفة  الكابوكي  مــالبــس  مــن 
واكتفى  أحيانًا  الجينز  يلبسون  أبطاله  بعض 
الصارخ  الماكياج  أو  فقط  الكابوكي  بأقنعة 
المعروفة به عروض الكابوكي الكالسيكية. 

ايكوشواه  تــطــويــرات  نتيجة  كانت  بالطبع 
مذهلة حيث تجوب عروضه الحداثية جميع 
أنــحــاء أوروبـــا منذ ٧ ســنــوات وتــالقــي رواجــا 
في  خاصة  الشباب  طبقات  بين  حتى  كبيرا 
بـــاريـــس ولـــنـــدن وأصــبــحــت هــــذه الــعــروض 
 ) بمدرسة  تسمى  جديدة  مسرحية  مدرسة 

النيو كابوكي ).

سعد زغلول يُفاوض االستعمار 
صدر حديثاً عن دار الشروق كتاب - سعد زغلول يُفاوض االستعمار 
يستدعي  الكتاب  هذا  صفحات  عبر  البشري.  طــارق  والمفكر  للمؤّرخ 
السنوات  هذه  في  مصر  عليه  كانت  لما  واضحة  صورة  البشري  طارق 
وسلط  وتأصيلها،  جذورها  إلى  فعاد   ،١٩٤٢ إلى   ١٩٢٠ من  المهّمة، 
الضوء على معالمها. ولقد اتبع في ذلك منهًجا متمّيًزا وغير تقليدي، 
فــهــو يــطــرح الــتــســاؤالت ويــجــيــب عــنــهــا. كــمــا يــضــع لــنــا شخصية سعد 
زغلول تحت المنظار، ويُبّين كيف أّثر فيه التكوين القانوني من حيث 
المناورات واإلصرار أمام التعّنت البريطاني على أن استقالل مصر ال 
المضاّدة  اإلنجليز  الكّتاب  صفحات  سّجلته  ما  البشري  وذكــر  يتجزأ. 
للزعيم المصري، وكذلك رؤية المؤّرخين المصريين. واعتمد البشري 
فــي اســتــقــاء معلوماته عــلــى مــصــادر ومــراجــع مــتــنــّوعــة، مــن الــوثــائــق 
البريطانية،  الخارجية  بــوزارة  والمحفوظة  المنشورة  غير  اإلنجليزية 
والوثائق المصرية المنشورة، والتقارير والخطب والدوريات، وما كتبه 

المصرّيون واإلنجليز المعاصرون لألحداث، وأيضا المحدثون. 

بيروت - هال بطرس:

قــبــل ١٨عــــامــــاً، قــــّدم جـــواد 
األســــــدي نــســخــتــه األولــــــى من 
«الــــخــــادمــــتــــان»، الــمــســرحــيــة 
عابرة  الكالسيكية  الفرنسية 
الـــعـــصـــور. وهـــــا هــــو الــمــخــرج 
ليكشف  ــيــوم  ال يــعــود  الــعــراقــي 
عـــن نــســخــة جـــديـــدة مــتــجــّددة 
مــــن الـــمـــســـرحـــيـــة، مــــع بــعــض 
االختالفات، أولها على مستوى 
حّلت  عبود  فكارول  الممثلين. 
مــــكــــان جـــولـــيـــا قــــصــــار بــــدور 
صـــوالنـــج (الـــخـــادمـــة األولـــــى)، 
رنده  مكان  فرحات  بو  ونــدى 
(الخادمة  كلير  بــدور  األســمــر 
الـــثـــانـــيـــة). أمــــا ســـيـــدة الــبــيــت، 
الممثلة  ســابــقــاً  أبـــدعـــت  الــتــي 
ــــأداء  الـــقـــديـــرة رنـــيـــه الـــديـــك ب
دورهـــــــا، فــغــابــت عـــن مــســرح 

جسدياً،  أقله  المرة،  هذه  بابل 
لكنها ظلت حاضرة على لسان 
على  وتــســيــطــر  الـــخـــادمـــتـــيـــن، 

ذهــنــهــمــا وحــيــاتــهــمــا، وحــتــى 
عليهما. 

ســبــق  األســـــــــدي  كــــــان  وإن 

مع  ذاتــهــا  المسرحية  وعـــرض 
٢٠٠٩، فإن  ندى وكــارول عام 
نسخة اليوم ال يمكن أن تعتبر 

تـــــكـــــراراً. الـــجـــمـــهـــور اخــتــلــف، 
خبرة  أكثر  أصبحتا  الممثلتان 
ونـــضـــوجـــاً، واإلطـــــــار الــزمــنــي 

تغّير. 
مـــن   ٢٠١٢ نــــســــخــــة  فـــــــي 
«الــخــادمــتــان»، ال يــوفــر جــواد 
ســمــعــيــة  وســيــلــة  أي  األســــــدي 
ــــة لــــخــــدمــــة الـــقـــصـــة  ــــصــــري وب
مركب  فــالــديــكــور  الــمــتــشــعــبــة. 
لتجسيد  مــســتــويــات،  عــدة  مــن 
حــركــة الــصــعــود والــهــبــوط في 
حـــبـــكـــة الـــمـــســـرحـــيـــة، ويــبــنــي 
العمل،  حــيــويــة  الــمــخــرج  عليه 
مـــســـتـــفـــيـــًدا مـــــن الـــمـــســـاحـــات 
والخلفية.  األمــامــيــة  واألبــعــاد 
تعيش  الـــديـــكـــور،  هــــذا  وســــط 
الـــخـــادمـــتـــان حــــــاالت نــفــســيــة 
متنوعة، ما بين األمل والوهم 
ــيــأس والــغــضــب..  واألحــــالم وال
وهـــــمـــــا ســـجـــيـــنـــتـــا وضـــعـــهـــمـــا 

ــعــيــشــان حــالــة  االجـــتـــمـــاعـــي، ت
شــبــيــهــة بــالــعــبــوديــة فـــي بــيــت 
البيت  ربــة  وخــروج  سيدتهما. 
لتنفيس  لــهــمــا  فــرصــة  يــشــكــل 
ثيابها  تلبسان  فهما  غضبهما. 
ومــــجــــوهــــراتــــهــــا، وتـــتـــبـــادالن 
دورها. وقد تبدو هذه الفكرة 
لكنها  الـــظـــاهـــر،  فـــي  طــريــفــة 
فـــي واقـــــع حـــيـــاة الــخــادمــتــيــن 
ـــأتـــي قـــريـــبـــة إلـــــى الـــســـاديـــة،  ت
تحمالنه  الذي  بالكره  وتفيض 

لسيدتهما منذ سنوات. 
واحــــــــــــــدة تـــــلـــــو األخــــــــــــرى، 
تتقّمص كل خادمة دور سيدة 
بنفس  األخــرى  لتعامل  البيت، 
فيما  تتلقاها،  الــتــي  المعاملة 
يــمــثــل صـــرخـــة إنـــســـانـــيـــة مــن 
كــائــنــتــيــن ُجـــل مـــا تــرغــبــان به 
وتلقي  كريمة  حياة  عيش  هو 

معاملة جدير بها كل إنسان. 
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«قطر للموسيقى» تنظم ورشة حول الموسيقى العربية
نــــظــــمــــت أكـــــاديـــــمـــــيـــــة قــطــر 
عمل  ورشـــة  مــؤخــراً  للموسيقى 
حول  خاصة  تعليمية  موسيقية 
الـــمـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة، والـــتـــي 
من طالب  شارك فيها ٦٥ طالباً 
مدرسة  في  االبتدائية  المرحلة 
بهدف  وذلــك  الدولية،  مسيعيد 
بشكل  العربية  الموسيقى  تقديم 
مــمــتــع ومــلــهــم لــألطــفــال. وكــان 
أكاديمية  إلى  انتقلوا  قد  الطالب 
قطر للموسيقى الواقعة في الحي 
الــثــقــافــي كـــتـــارا لــحــضــور ورشـــة 
خاللها  من  تعرفوا  حيث  العمل 
العربية  الموسيقية  اآلالت  على 
والقانون،  العود،  مثل:  التقليدية 
والــبــزق، والــنــاي وبــعــض اآلالت 
ليكتسبوا  الــمــعــزوفــًة،  اإليقاعية 
هذه  موسيقى  عن  أفضل  فهماً 

المنطقة الفريدة من نوعها.
وبـــعـــد ورشـــــة الـــعـــمـــل، تــوجــه 
فــي  األوبــــــــرا  دار  إلـــــى  الــــطــــالب 
كـــتـــارا والــمــتــاخــمــة ألكــاديــمــيــة 
استمعوا  حيث  للموسيقى،  قطر 
وشــــاهــــدوا تــمــاريــن لــمــجــمــوعــة 
اآلالت الوترية التابعة ألوركسترا 
قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة، وتــعــرفــوا 
على وجهة نظر أخرى مختلفة 
ونـــــــوع آخــــــر مــــن الـــمـــوســـيـــقـــى، 

والســيــمــا بــعــد أن اســتــمــعــوا إلــى 
الموسيقى  من  كاملة  مقطوعة 

الكالسيكية الغربية.
وفــي تعليق لــه حــول الــورشــة 
الهيتي،  عبدالغفور  الدكتور  قال 
مدير أكاديمية قطر للموسيقى: 
أكـــاديـــمـــيـــة  فـــــي  مــهــمــتــنــا  «إن 
قـــطـــر لــلــمــوســيــقــى هــــي مــهــمــة 
نسعى  نــحــن  أوالً:  شــقــيــن،  ذات 
الموسيقى  تعليم  لنشر  جاهدين 

نهدف  نحن  وثــانــيــاً:  قــطــر،  فــي 
إلــــى تــعــزيــز تــقــديــر الــمــوســيــقــى 
في  استطعنا  وقد  المجتمع،  في 
ذلك،  تحقيق  هذه  العمل  ورشة 
وإعطاء األطفال معلومات قيمة 

عن عالم الموسيقى».
أما السيد عيسى بولص، رئيس 
قــســم الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة في 
األكاديمية، والذي ترأس الورشة 
هذه  العمل  ورشـــة  إن   » فــقــال: 

هي جزء من برنامجنا المستمر 
ألنــشــطــة الــتــوعــيــة والـــتـــي نــأمــل 
حماسنا  تــنــقــل  أن  خــاللــهــا  مـــن 
المحلي  المجتمع  إلى  للموسيقى 
األوســـــــــع عـــــن طــــريــــق تــعــريــف 
الموسيقي  التراث  على  األطفال 
منطقة  فــي  جـــداً  الغني  الــعــربــي 
الشرق األوسط، وتعريفهم على 
الغربية  الكالسيكية  الموسيقى 
ونـــأمـــل أن يــكــون ذلــــك مــصــدر 

إلــــهــــام لـــهـــم وحـــــافـــــزاً لـــدراســـة 
الموسيقى».

قــطــر  أكـــاديـــمـــيـــة  أن  يـــذكـــر 
لــلــمــوســيــقــى قــــد افــتــتــحــت فــي 
ــَعــْد واحــدة  ٢٠١١ وتُ أوائـــل عــام 
مــــن أحــــــدث أعــــضــــاء مــؤســســة 
وتنمية  والــعــلــوم  للتربية  قطر 
الحي  فــي  تقع  وهــي  المجتمع، 
لطالبها  وتتيح  كــتــارا،  الثقافي 
ــــل الــــدراســــيــــة  ــــوســــائ أحــــــــدث ال

حيث  الموسيقية  اآلالت  وأرقى 
يــتــلــقــون تــعــلــيــمــهــم عــلــى أيـــدي 
أفـــضـــل األســــاتــــذة الــمــعــروفــيــن 

. ً عالميا
قــطــر  ـــمـــيـــة  أكـــادي أن  يــــذكــــر 
 ٢٠١٠ عــام  تأسست  للموسيقى 
رسالة  إلــى  إضافة  أحــدث  وهــي 
والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة 
وتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع ضــمــن قطر 
واألكاديمية  العربية.  والمنطقة 

مـــؤســـســـة رائـــــــدة ســتــعــمــل عــلــى 
في  محترفين  موسيقيين  إنتاج 
العربية  الكالسيكية  الموسيقى 

والغربية.
تـــــهـــــدف أكـــــاديـــــمـــــيـــــة قــطــر 
للموسيقى ألن تكون الرائدة في 
الموسيقية  الــمــجــاالت  مختلف 
وأداء  الــــتــــعــــلــــيــــم،  فـــيـــهـــا  بــــمــــا 
األوركـــســـتـــرا، عــلــم الــمــوســيــقــى، 

واإلنشاد (الغناء الديني).

وقــــــد تـــــم تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج 
شامل  تعليم  لــتــوفــيــر  أكــاديــمــي 
من شأنه أن يمكن الطالب من 
االنــضــمــام إلـــى الــجــامــعــات التي 
األكاديمية  وستعمل  يختارونها. 
مع الطالب وأولــيــاء األمــور على 
ثقافة  تطوير  لضمان  ســواء  حد 
المجتمع  فــي  واعــيــة  موسيقية 
الــــحــــديــــث، وذلـــــــك كــــجــــزء مــن 
مؤسسة  تــقــودهــا  الــتــي  الــنــهــضــة 

قطر في البالد.
وتقضي رسالة أكاديمية قطر 
لــلــمــوســيــقــى بــتــطــويــر الــمــواهــب 
الـــشـــابـــة الــــواعــــدة فـــي الــمــنــطــقــة 
ـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مــن  لـــتـــشـــكـــل ال
وذلــك  العالميين،  الموسيقيين 
شامل  برنامج  توفير  خالل  من 
ما  يــجــمــع  الــمــوســيــقــي،  للتعليم 
والعملي،  النظري  الجانبين  بين 
ويتبع المنهجين العربي والغربي 
لــلــمــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة. فــي 
الــوقــت نــفــســه، تــقــدم أكــاديــمــيــة 
قـــطـــر لـــلـــمـــوســـيـــقـــى بـــرنـــامـــجـــاً 
تحفز  مناسبة  وبــيــئــة  أكــاديــمــيــا 
إمكاناتهم  تحقيق  على  الطالب 
وتــســمــح لــهــم بــتــحــقــيــق آمــالــهــم 
الــوظــيــفــيــة بـــنـــاء عــلــى خـــيـــارات 

متنوعة.

أكــــــــد الـــــفـــــنـــــان إبــــراهــــيــــم 
إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  مــحــمــد 
فـــرقـــة الــــدوحــــة الــمــســرحــيــة 
للفرقة  الــقــادم  الــمــشــروع  أن 
راهن  «سعيد  بعنوان  سيكون 
سعيد  تأليف  من  ومــرهــون» 
الـــمـــنـــاعـــي وإخــــــــــراج مــحــمــد 
الـــبـــلـــم، وأوضــــــح مــحــمــد أنــه 
جـــــاري الــبــحــث عـــن نــصــوص 
مــســرحــيــة أخـــــرى إلدراجـــهـــا 
ضـــمـــن الـــنـــشـــاط الــمــســرحــي، 
ـــتـــقـــديـــم  ودعــــــــــى الـــــكـــــتـــــاب ل
الـــــــنـــــــصـــــــوص الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة 
الـــكـــومـــيـــديـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 

الهادفة.
يــكــون  أن  الــمــنــتــظــر  ومــــن 
عـــــــرض الــــمــــســــرحــــيــــة خــــالل 
إجــــازة عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك 
لــــهــــذا الـــــعـــــام، حـــســـب إعــــالن 
فـــرقـــة الـــدوحـــة الــمــســرحــيــة. 
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل تـــصـــريـــح 
خطة  أن  خــاللــه  أكـــدوا  ســابــق 
للموسم  المسرحية  العروض 
راهن  «سعيد  أدرجت  الحالي 

برنامجها  ضمن  ومــرهــون» 
بعض  اعــتــمــاد  ســيــتــم  أنــه  كــمــا 
المسرحية،  والورش  الدورات 
ــــــعــــــروض  ــــــل بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة ل

المتنوعة.  المسرحية 
وقـــــال مـــؤلـــف الــمــســرحــيــة 

الــكــاتــب ســعــيــد الــمــنــاعــي: إن 
الــــنــــص يــــــدور حـــــول األزمـــــة 
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي ألــقــت 
بـــظـــاللـــهـــا عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع بــمــا 
حيث  المنطقة،  شعوب  فيها 
ـــعـــديـــد مــــن رجــــال  أضـــطـــر ال

عقارتهم  رهــن  إلــى  األعــمــال 
ــــهــــم بــــســــبــــب األزمــــــــة  ــــيــــوت وب
ودخــولــهــم عــالــم الــمــضــاربــات 
فــــــي الــــــبــــــورصــــــة، ويــــتــــنــــاول 
هـــــذا الـــعـــمـــل تـــلـــك الــمــشــكــلــة 
مـــن خـــالل مــعــالــجــة درامــيــة 

مـــكـــثـــفـــة وجــــــــــادة تــتــخــلــلــهــا 
ـــمـــواقـــف الـــكـــومـــيـــديـــة رغـــم  ال
وثّمن  الــمــأســاة،  مــن  فيها  مــا 
الدوحة  فرقة  جهود  المناعي 
الــمــســرحــيــة مـــن أجــــل إثــــراء 

. الفنية  الحركة 

«سعيد راهن ومرهون» جديد الدوحة المسرحية

آرت بروجكيت.. مشروع 
فني برعاية متاحف قطر

األنصاري يصور «خادمة القوم» بالكويت

كتب- مصطفى عبد المنعم

مشاهد  تصوير  األنــصــاري  جاسم  الفنان  بــدأ 
الكويتية  الفنانة  مــع  الــقــوم»  «خــادمــة  مسلسل 
هــــدى حــســيــن والــــــذي ســـيـــعـــرض خــــالل شــهــر 
من  والــمــســلــســل  اهللا،  شـــاء  إن  الــمــقــبــل  رمــضــان 
تأليف الكاتبة القطرية وداد الكواري ومن إنتاج 
سيتم  أنــه  أكـــدت  الــتــي  حسين»  «هـــدى  الفنانة 
شهر  خالل  فضائية  قناة  من  أكثر  على  عرضه 
رمــضــان الــمــبــارك، وكـــان األنــصــاري قــد سافر 
في  للمشاركة  الجاري  الشهر  مطلع  الكويت  إلى 
من  نخبة  به  سيعمل  الــذي  الدرامي  العمل  هذا 
ويشارك  حسين  هدى  جانب  إلى  الخليج  نجوم 

من دولة قطر الفنان المتميز جاسم األنصاري 

والفنان الشاعر علي ميرزا محمود، كما يشارك 

كـــل مـــن جــاســم الــنــبــهــان وعـــبـــداإلمـــام عــبــداهللا 

من  وعــدد  الحربي  وإبــراهــيــم  الــشــراح  وانتصار 

الفنانة هدى حسين:  ومن جانبها قالت  النجوم. 

أراهـــن على «خــادمــة الــقــوم» وأتــوقــع أن يحظى 

قصته،  أن  السيما  االهــتــمــام،  مــن  بكثير  العمل 

مختلفة  الـــكـــواري،  وداد  الــقــطــريــة  كتبتها  الــتــي 

وجــــديــــدة، الفــتــة إلــــى أنــهــا تــحــرص عــلــى طــرح 

الدرامية  أعمالها  في  اآلنية  المجتمعية  المشاكل 

أو  إســفــاف  أي  مــن  خالية  «محترمة»  بطريقة 

ابتذال وتحترم عقلية الجمهور.

ـــيـــة واســـعـــة  ـــجـــاب أصــــــــداء إي
لـــقـــيـــهـــا خــــبــــر إعـــــــالن شـــركـــة 
«جـــــوجـــــل» عـــــن شـــــراكـــــة مــع 
ــــحــــف الــــــفــــــن اإلســــــالمــــــي  مــــت
ومـــتـــحـــف الـــمـــتـــحـــف الـــعـــربـــي 
مشروع  لجلب  الحديث  للفن 
إلـــى  الـــــرائـــــد   Art Project
قـــطـــر، حــيــث قـــابـــل الــفــنــانــون 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــون الــــقــــطــــريــــون 
عارمة  بفرحة  الخبر  والعرب 
الــبــحــث  مــحــّرك  أن  مــؤكــديــن 
جــوجــل لــه مــكــانــة مــن شــأنــهــا 
ــعــربــي  مــصــاحــبــة الــمــتــحــف ال
ـــحـــديـــث إلـــــى مــكــانــة  لـــلـــفـــن ال
تسليط  عــلــى  تــســاعــد  عــالــمــيــة، 
الـــضـــوء عــلــى األعـــمـــال الــفــنــيــة 
المتحف  يحرص  التي  المهمة 
عــــلــــى عــــرضــــهــــا لـــلـــجـــمـــهـــور. 
ســيــجــعــل  الــــمــــشــــروع  أن  كـــمـــا 
العامة  أمــام  متاحة  الــفــرصــة 
لــالســتــكــشــاف والــتــمــتــع بــأكــثــر 
مـــــن ألــــــف عـــمـــل فـــنـــي بـــــأدق 

اإلنترنت. عبر  تفاصيلها 
جزًءا  الشراكة  هذه  وتعتبر 
ــــوســــع عـــالـــمـــي  مـــــن عـــمـــلـــيـــة ت
كــبــيــرة لــلــمــشــروع الـــذي يــضــّم 
حـــالـــيـــا١٥١ً جــهــة شــريــكــة في 
يــصــبــح  وبـــفـــضـــلـــه  دولـــــــة،   ٤٠
بــمــقــدور عــشــاق الـــفـــن، ومــن 
خــــــالل عــــــدة نـــــقـــــرات فـــقـــط، 
الــلــوحــات،  أغــــوار  يــســبــروا  أن 

وكـــذلـــك الــمــنــحــوتــات وفــنــون 
الفوتوغرافية. والصور  الشارع 

إبــداعــات  الــمــشــروع  ويشمل 
ــثــقــافــات  تـــعـــود لــطــيــٍف مـــن ال
والــــــحــــــضــــــارات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 
على  الــكــتــابــة  فــن  بــيــنــهــا  ومـــن 
الجدران في البرازيل والفنون 
والرسوم  اإلسالمية  التزيينية 

. اإلفريقية  الصخرية 

لقطة من مسلسل خادمة القوم

أرت يروجكت مشروع فني عالمي كبير

لقطة من مسرحية كرك

ً فــوازيـــر  مــاغــي مطــران قـريبـــا
تــســتــعــد الــفــنــانــة مــاجــي مــطــران 
ـــقـــة  حـــل  ٣٠ ــــــــر  فــــــــوازي لـــــتـــــقـــــديـــــم 
وعلى  الــفــنــانــيــن،  تقليد  مــوضــوعــهــا 
لــديــهــا  تـــوجـــد  ال  أنـــــه  مــــن  لــــرغــــم  ا
أنها  إال  الكتابة  في  سابقة  تجارب 
التجربة،  هذه  خوض  على  أصرت 
فــي  لـــعـــمـــل  ا خـــبـــرة  أن  إلــــى  الفـــتـــة 
منحتها  تــكــون  قــد  الــتــمــثــيــل  مــجــال 
من  وقــالــت:  الكتابة،  على  الــقــدرة 
للفنانين  المستمرة  متابعتي  خالل 
ــيــدهــم، أعــتــقــد  ــتــقــل ـــذيـــن أقـــــوم ب ال
المهمة،  بتلك  يقوم  من  أقّدر  أنني 
الحلقات  تلك  كتابة  أستطيع  حيث 
بــشــكــل جـــيـــد، ومــتــفــائــلــة جــــًدا فــي 
لها،  بــاإلعــداد  أقــوم  الــتــي  تــجــربــتــي 
من  باهتمام  ستحظى  أنها  وأتوقع 
فيها  أبذل  ألنني  المشاهدين،  قبل 
عن  الــمــعــروف  ومــن   . كــبــيــًرا جــهــًدا 
تجيد  أنــهــا  مــطــران  مــاجــي  الــفــنــانــة 
سابقة  تجربة  ولها  الفنانين  تقليد 
لـــتـــقـــلـــيـــد مـــــن خــــالل  فـــــي مــــجــــال ا
تقول  التجرية  تلك  وعــن  فــوازيــر، 
التجريح  عن   ً دائما أبتعد  مطران: 

واإلســـــــــاءة لـــلـــفـــنـــانـــيـــن الـــذيـــن 

ــيــدهــم، وأعـــتـــمـــد عــلــى  ــتــقــل أقـــــوم ب
الــتــقــلــيــد بــأســلــوب احـــتـــرافـــي وبــمــا 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى عـــالقـــتـــي الـــوطـــيـــدة 
مـــع الــجــمــيــع، حــيــث حــصــلــت عــلــى 
عبده  محمد  العرب  فنان  موافقة 
فــــي تـــقـــلـــيـــده، ومـــنـــحـــنـــي الـــضـــوء 
على  أنـــه  لــي  أكـــد  بــعــدمــا  األخــضــر 
أعــي مــا أقـــّدم من  أنــنــي  ثــقــة مــن 

الفنانين  من  والكثير  راق،  فن 
ألنــنــي  أقــّلــدهــم  أن  مــنــي  طــلــبــوا 
فــنــان  ألي  أســـيء  أن  أحــــاول  ال 
ينبع  تــقــلــيــدي  لــكــن  لــه  بــتــقــلــيــدي 
مــن تــقــديــري لــهــؤالء الــفــنــانــيــن، 

من  ثقتي  من   ً أيضا ينبع  كما 
فنهم،  يــعــشــق  جــمــهــورهــم  أن 

مــحــاولــة  يــتــعــدى  ال  ــيــدي  وتــقــل
لــــحــــركــــات الـــمـــمـــيـــزة  إظــــهــــار ا

والــتــي تــعــّود عــلــيــهــا الــفــنــان 
ومــــــــحــــــــاولــــــــة تــــقــــّمــــص 

. شخصياتهم 
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عتٌَب َعلى األْزهاِر إذ تُخفي النَّدى ..
َعتٌب ..

على األْنساِم
َحاصَرها الَمدى

َعجبًا ..
ت َمطاِرَف بؤِسَها َوقد وشَّ

َهذي السفينَُة
ُمذ تَقاَذفها الّرَدى
نِّ ثمَّ اكتَوْت بالظَّ
يْغمُرَها األَسى ..

َوتَمازَج الكْتَماُن فيَها
َدى ! بالصَّ
َرِضَيْت

ْمت في أْشَواِقَها .. َحديَث الصَّ
َوتفّننْت

في صدِّ َعبرتَِها ُسَدى
أُيالم ُصبٌح ..

إن تَوارْت شمُسُه
في قْبضة الّليِل البَهيِم

َوقد َعدا
َما داَم

أّن الَخافَقيِن
تَصاَفَحا
الَ بَأَس ..

بالعبَراِت َصيًفا أرَعدا
ْمِت الَمهيِب َما َداَم في الصَّ

َقصائٌد
كسَحائِب الَغيِث الهتوِن

إذا بَدا
يُف ال ُيزري بِه َوالسَّ

أْن تَختفي ..
َوَمضاتُه إْن غيَّبوُه

فأُْغِمَدا
َسطُو الُمَحاِل على الُمتَاِح

ٌع ُمروِّ
َوعلى األصابِع

َرْعشٌة
لْن توأَدا !

َوعلى الّشفاه الُمطبَقاِت
تَساُؤٌل

َوالعقُل قيٌد َما أراَح َوال َهدا
ُعصفورة اآلَماِل
قّصت ُجنَحها ..

وَغفْت
ولألحالِم َخّطْت َموعَدا
لكّنما طير البَُكاِء محّلٌق
قْد أسهَر األجفان
ليالً سرمَدا

َهذا الَجَواُد ..
َوذي َمقاَدُة روِحِه ..
تَِعبَْت بِه األَزَماُت
( قبل الُمبتدا ) !

اليوم نَسود بوادينا  
ونُعيد محاسَن ماضينا

ويشيُد العّز بأَيدينا  
وطٌن نَفديه ويَفدينا

وطٌن بالحق نؤيُِّده  
وبعين اهللا نشيِّده

وطٌن بالحق نؤيُِّده  
وبعين اهللا نشيِّده

     والصناع عبء السيطرة
نُه، ونزيِّنُه   ونحسِّ

بمآثرنا ومساعينا
سرُّ التاريخ، وُعنصُره 

وسريُر الدهِر ِومنبُره
تحكمهم راهبة ٌ 

ارة ٌ ُمغبِّرْه ذكَّ
وِجناُن الخلد، وكوثُرُه 

وكفى اآلباُء رياحينا
نتخُذ الشمَس له تاجا 

ُوُضحاها عرشاً وهاجا
وَدِد أبراجا  وسماء السُّ

وكذلك كان أوالينا
وَدِد أبراجا  وسماء السُّ

وكذلك كان أوالينا
العصُر يراُكْم، واألمم 

والكرنك يلحُظ، والهرُم
أبني األوطان أال ِهَمُم 

كبناِء األول يبنينا؟
سعياً أَبداً، سعياً سعياً  

ألَثيل المجد وللَعْليا
تكاد إلِغراقِها في الجمو

ولم تفتخر بأَساطيلها
لَـ اليدين ، لم تره

الماُل في أتبعها  
فال تستبين سوى قرية ٍ

وفي الرجال كرم 
وال يشعُر القوُم إِالَّ به

تقلدْت إبرتها 
وادرعت بالحبره

تطالب بالحق في أُمة  
ه ِد الخشن المنمرِّ

الماُل في أتبعها  
فال تستبين سوى قرية ٍ

لو عرفوا عرفوا 
كأَنك فيها لواُء الفضا  

أو طاف بالماِء على 
جدرانه المجّدره

وتذهب النحل خفا 
فاً ، وتجيُء موقره  

من يكمُل الحلم ؟

سوزان عليوان

اليوم نَسود 
بوادينا

كان أحياناً يلمح فوق غالف بعض الكتب 
فقرة أو عبارة أو بيتاً من الشعر وضع على 
 ( نغمة   ) منه  فيجعل   ، االســتــشــهــاد  سبيل 

عليها .. يرتب  فكره  يظل 
في  يجد  وكان   ، النهار  طول   ( تقاسيم   )

السلوى من  شيئا  هذا 
كتاب  على  يوم  ذات  وقع  بصره  أن  غير 
، جعل في رأسه هذا القول لشاعر ياباني :
الرمال على  سعادته  الشاعر  يبني  إنما 

ويسطر أشعاره فوق جدول الماء
يمكن  أال   ! اآلدمي  البالء  كل  هنا   ... نعم 

للنفس
دعــائــم  عــلــى  هــنــاءهــا  تقيم  أن  الــشــاعــرة 

أثبت قليالً من هذه
الرمال ، التي تغرق فيها اإلبل ... وتكتب 

على أغانيها 
 ، الماء  هذا  صفحات  من  أبقى  صفحات 

في تطويها  التي 
الهواء !... شبه طرفة العين أنامل 

أن  ينبغي  ال   : واحـــد  ســبــيــل  هــنــاك  نــعــم 

جميالً شيئاً  نبني 
األرض  هــــــذه   ..! األرض  هــــــذه  فــــــوق 

المتحركة المتغيرة 
!! وهوائها  ومائها  برمالها 

</</</
 ، الـــصـــبـــاح  فــــي   ( ســــــوزي   ) ــيــقــظــت  اســت

مترنمة نافذتها  إلى  واتجهت 
رأت  حتى  تفتحها  كــادت  وما   ، كعادتها 

قفص في  ببغاء  أمام  نفسها 
المدلى  الحبل  أبصرت  ثم   ...  ! فدهشت 

، فأدركت من أين هبط

فــرفــعــت عــيــنــيــهــا إلـــى الــطــابــق الــعــلــوي ، 
كأنما  لــهــا  يــبــتــســم  نــافــذتــه  فــي  الــفــتــى  وإذا 
الصباح  تحية  وحياها   ، االنــتــظــار  فــي  كــان 
فردت عليه التحية باسمة ، ثم أشارت إلى 

قائلة : القفص 
- لمن هذا ؟..

- لك ! ..
لكن   ... ســيــدي  لــك  شــكــراً   ... ؟  أنــا  لــي   -

لماذا ...
- هـــذا مـــا اســتــطــعــت أن أقـــدمـــه إلــيــك ، 

أن فأرجو   ، بجميلك  اعترافاً 
مني ! .. تقبليه 

- ما أجمل هذا الببغاء ! .. ما اسمه ؟!
- اسمه « محسن « ! ...

- « محسن « ؟ .......
ولو   .. نفسي  إليك  أقــدم  أن  أتسمحين   -

أن التقدم من هذه
 ... تـــقـــدمـــاً  يــســمــى  ال  الـــعـــالـــيـــة  ـــنـــافـــذة  ال

فاألصح أن أقول :أن ألقي إليك
بنفسي ! ...

وقالت : الفتاة  فضحكت 
- يــســرنــي بــالــطــبــع ذلــــك ، غــيــر أنــــي ال 

إلى أضمن لك الوصول سالماً 
فهو  اآلن  وحده  باسمك  فألقي   ، نافذتي 

... يكفي 
الفتى : فقال 

- اسمي « محسن «
وقالت : باستغراب  إليه  فنظرت 

كالببغاء ؟!  -
اسمي  يكون  أن  الشرف  ولي   ...  ! نعم   -

كاسم ببغائك ! ...

شعر: أحمد شوقي
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توفيق الحكيم

عصفور من الشرق

تحدث مرة عن مغامرة قد حصلت في 
اآلن  عليه  هو  فيما  السبب  كانت  مغامرة  شبابه 
أنشط  من  كــان  بداياته  في  الجيش  في  كــان  عندما 
محبا  االنضباط  في  المثل  بهم  يضرب  الذين  الضباط 
مطيع  ألنه  الجميع  منه  يغار  مواعيده  ملتزما في  لعمله 
وخدوم كريم ،طيب المعشر، محبوب من قبل الجنود 
وبسبب ذلك دمرت حياته دمرت بطريقة غير مباشرة 
دمرت أثناء لتدريبات الميدانية ألنه أصيب إصابة بالغة 
إثر  الجنود  أحــد  إنــقــاذ  أجــل  مــن  بنفسه  غامر  لقد  جــدا 
بسبب  قطعت  التي  رجله  ضحيته  فراح  معه  صار  خطأ 
تلك المغامرة ثم أحيل بعد ذلك الى التقاعد بعد إعطائه 

رتبة جديدة.
لــم يــحــزن لــذلــك الــتــقــاعــد ولـــم يــهــتــم مــا أحــزنــه هو 
التخلي عن خدمات ضابط في مثل خبرته يبعد ويؤتي 
بآخر مبتدئ؟! وما أحزنه أكثر وأكثر أن المتسبب بتلك 

اإلصابة قد رقي ألنه ابن أحد السادة الكبار.
وظيفة  أخــرى  وظيفة  يجد  أن  التقاعد  بعد  استطاع 
ــا مـــن ديــونــه  ـــو شــيــئً يــســتــطــيــع مـــن خــاللــهــا أن يــســدد ول
واســتــخــدم فــي هـــذه الــوظــيــفــة أســلــوبــه الــمــعــتــاد أســلــوب 
تدمير  في  تسبب  الــذي  العطل  ولكن  الحسنة  الصفات 
أخرى  مرة  التقاعد  الى  يعود  جعله  المصنع  آالت  نصف 
أن  بعد  حزنا  أحــزانــه  على  وزاد  العمل  مــن  طــرده  بعد 
هكذا  يعيلها  أن  اليستطيع  ألنه  زوجته  طلق 
تقاعده  بــعــد   أهــلــهــا  وحــجــة  حجتها  كــانــت 
التي تراكمت عليه  الديون  الثاني وبسبب 
بــــاع مــنــزلــه وســـكـــن فـــي مـــنـــزل أخــيــه 

هللا  الحمد  المنزل  زاويـــة  فــي  يقع  ملحق  فــي  الصغير، 
ووجد  عنه  تخلى  قد  الجميع  ألن  عنده  يؤويه  من  وجد 
المدة  هذه  طيلة  ثرثرته  وتحملت  أيًضا  إليه  يستمع  من 
عادة يطرد من هنا ألن الجميع يظن أنه مجنون شكرا 
لــك شــكــرا النــصــاتــك لـــي.. شــكــرا .. هــكــذا يــقــول لــي قبل 

رحيله كل يوم.
فتحت باب الكالم معه فشد انتباهه لي ومسمعه فدار 
تفكيره في مطمعه لكي يعرف من تكون تلك المتسكعة 
عن  أخبرته  عندما  المتسكعة  تلك  عن  أخبرته  عندما 
فات فضحك  زمن قد  منذ  لي  ضحكت  التي  الفتاة  تلك 

علي بعدة ضحكات فقذفته بعدها بعدة كلمات.
بعد  وحــيــدا  وأصــبــحــت  بمماته  الــشــيــخ  ذلــك  هــجــرنــي 
سوى  لي  أنيس  وال  وفاته  بعد  وحشتي  وازدادت  فراقه 

حكاياته.
خاللها  فتاتي  تظهر  ولــم  مــعــدودة  أشهر  علي  مــرت 
األمل  ففقدت  بها  التفكير  كثرة  من  رأســي  شــاب  حتى 

بلقائها. المتعلق 
قد  وحبيب  مات  قد  حبيب  الحبيبين  فقيد  أصبحت 
كل  في  لهما  أشتاق  آت  هو  متى  أعلم  وال  الــفــؤاد  سكن 
األوقات حتى يئس الصبر مني ومل وجلست أعاني على 
واأليــام  لفتاتي  االنــتــظــار  أمــد  طــال  لقد  الــمــضــرات  إثــره 
تسابق األوقات وهن القلب عندي واللحية مالت للبياض 

فقررت في النهاية إنهاء تلك القصة الهزلية.
نـــعـــم.. قـــــررت أن أذهـــــب إلــــى الــمــقــهــى آلخــــر مــرة 
وســتــكــون بــالــفــعــل هــي آخـــر مـــرة هــربــت عــنــي األفـــراح 
بسبب  أم  مــرة  أول  من  أعشقها  نظرة  بسبب  والمسرة 
سهم  أم  الفترة  تلك  في  سحرتني  التي  االبتسامة  تلك 

من سهام لحاظها وجد من يصنع له تلك المضرة؟.
فتاة  علي  مرت  بالنظر  انشغالي  وأثناء  جلوسي  أثناء 
ألنها  ثالثة  على  تمشي  النظر  وال  الخاطر  التسر  شمطاء 
عرجاء فحزنت لها وأردت أن أغير اتجاه تلك النظرات 
تفكيري  ولــوت  باكتراث  أقــف  جعلني  ما  منها  فلمحت 
أبعثر  جعلتني  منديلي  أخرجت  عندما  وعاث  بي  فصال 

األثاث.
ابتسمت لها بعد هجري لالبتسامة، تساءلت في سري 

قبل أن ينطق لساني، هل أنت صاحبة تلك االبتسامة؟.

في المقهى    « ٢-٢»

راشد الشيب



الثالثاء  ١٨ جمادى األولى  ١٤٣٣ هـ - ١٠ أبريل ٢٠١٢م
1111حكايات ثقافيةحكايات ثقافية

بابا نادي

يرويها : عبداهللا أحمد

ت المسرح في قطر
حكايا

ـلــقــات الــمــاضــيــة قــدمــت 
دى الــعــشــر حـ

عــلــى مــــ

ولى لظهور مسرح قطري 
 البدايات األ

واستعرضت

حتى  متواصلة  نجاحات  مــن  إليه  وصــل  بما  نعتز 

ح االرتجالي وحفالت 
دايات المسر

اآلن. بدأت مع ب

مجموعة  تقديم  حيث  الكشفية  ت 
والــرحــال السمر 

التي  هزلية 
ال سكتشات 

واال التمثيليات 
مــن  كبيرة 

ذاك الوقت ومن ثم عرجت 
كانت تعبر عن مجتمع 

منذ إنشائها وحتى 
ارة التربية والتعليم 

على دور وز

المسرحية 
األعمال  من 

مجموعة  تقديم  في 
اليوم 

هج الدراسي قصصا وحكايات 
ذي اتخذت منه المن

ال

تاريخنا  يح 
وتوض لتقريب  ك 

وذل وتاريخية  وطنية 

حــوادث  مــن  سبق  مــا  على  الــضــوء  وتسليط  العربي 

 اإلسالمي، 
يرة تاريخنا

ألثر الكبير في مس
كان لها ا

وأقول  أحكي  ابقة 
الس العشر  ت 

الحلقا في  كنت  أنا 

هو  ما  ولكن  القطري  ح 
المسر ايات 

بد عن  وأســرد 

ذور األولـــى 
الــدلــيــل عــلــى كــالمــي وبــحــثــي عــن الـــجـــ

للمسرح في قطر، ال يوجد شيء كل ما كتب ليس له 

ت تصدقني وربما أنت 
دليل مادي ملموس. ربما أن

 تصدقني ليس هناك نص مسرحي ما، قدم تحت 
ال

أين  ولكن  فعال  ومشارك  شاهد  أنا  صحيح 
يــدي، 

وبرنامج  ما  صحيفة  تستضيف  غــدا  وربما  الدليل 

لشخصيات ممن كانوا من 
زيوني أحد ا

ذاعي أو تلف
إ

لى المسرح ويتكلم هذا 
ين ينتمون إ

يل األول الذ
الرع

في المكان 
مسرحيات 

ويقول لقد كنا نقدم 
الضيف 

الفالني وكان معي فالن وفالن وكنا وكنا نفعل كذا 

ما  هــنــاك  ليس  حكايات  يحكي  فقط  ولــكــن  وكـــذا 

وال تسجيل والشيء 
يثبت ذلك ال نصوص وال صور 

في  مسرحيات 
قدمنا  بأننا  سأحلف  وانــا  اطــالقــا 

خمسينيات 
ال منتصف  فــي  وكــنــا  الفالني  ان 

المك

مسرحيات مكتوبة 
مسرحيات مرتجلة و

وقدمنا 

 لن يصدق وآخر 
هناك من سيصدق وهناك من

صور  أو  مكتوب 
ورق  على  أطلع  عوني 

د سيقول 

أمري  من 
حيرة  في  سأكون  وأنا  الحكايات  ه 

لهذ

نهتم  لم  ة 
ببساط ألننا 

ذلــك،  يثبت  عندي 
الشــيء 

مجال  في  األولــى  اتنا 
بداي عن  قدمناه  ما  بتوثيق 

نفسي  عتبر 
وا السطور  ذه 

هــ كاتب  وأنــا  الــمــســرح، 

ألنني  كثيرا  نفسي  سبت 
حا قد  األول  رعيل 

ال من 

لم أوثق ما قدمته مع أصدقائي وزمالئي وألنني 

انني  حلفت 
و شــديــداً  لوماً  ولمتها  نفسي  حاسبت 

المسرحي   
بنشاطنا لق 

يتع شيء  أي  أضيع  ولن  لم 

ف الــرســمــي 
ــة االعـــــتـــــرا

وبــــــــدأت ذلـــــك مــــع بــــدايــ

قــطــري أن 
ى لــمــســرح 

طــوات األولـــــ
ضــعــنــا الــخــ

وو

المحافظة   
خالل من  حية  ذاكرة  لمسرحنا  ن 

يكو

هذه  عــن  يكتب  وعما  المسرحية 
النصوص  على 

شبة المسرح وتكتب 
ندما تقدم على خ

النصوص ع

ة التلفزيون واإلذاعة 
ا الصحافة وعن مخاطب
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ا
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الــ لألجيال  نثبت  وحتى  النفس 

ثق تاريخنا 
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 يرسمها: تامر يوسف 

«بــابــا نـــادي» هكذا أحــب أن أدعـــوه دائــمــاً. 
ذلك بسبب برنامج الرسم والتلوين الذي كان 
من  أكثر  منذ  المصري  للتليفزيون  يقدمه 
صغارا.  أطفاال  نحن  كنا  عندما  عاما  ثالثين 
لنا  معاملته  فــي  يتغير  لــم  أنــه  هــو  السر  لكن 
نحن جيل الشباب من رسامي الكاريكاتير مع 
مرور السنين. فظل يتعامل معنا بنفس الروح 
الممزوجة بالحنو واألبوة. وأظن أن السبب في 
ذلك أن من قدمه للصحافة عام ١٩٧٥، كان 
العديد  تبنى  الــذي  فــؤاد  حسن  العظيم  الفنان 
من المواهب ولم يبخل على أحد أبدا بالدعم 
والنصيحة. ولد محمد نادي الذي اشتهر في 
الوسط الصحفي والفني باسم نادي بمحافظة 
المنيا في األول من ابريل عام ١٩٤٨، وهو قائد 
وعميد لعائلة فنية جداً. فزوجته هي السيدة 
إيمان عزت فنانة تشكيلية ورسامة تخصصت 
في الكاريكاتير ورسوم األطفال. وابنه أحمد 
المستقبل  ذات  الــشــابــة  الــمــواهــب  مــن  يعتبر 
الكبير في عالم الرسوم المصورة ويشكل هو 
وأبناء جيله مدرسة واتجاها جديدا في مجال 
ابنته ناريمان وهي فنانة  الكوميكس. وأخيراً 
ورسامة ايًضا. في أكتوبر من عام ٢٠٠٠ أقام 
نادي أول معرض عائلي تحت اسم «إبداعات 
درس  باهرا.  نجاحا  وحققوا  مصرية»  أســرة 
«بابا نادي» في كلية الفنون الجميلة والمعهد 
العالي للنقد الفني. عمل بعد ذلك كأخصائي 
المجتمعات  بهيئة  الجديدة  الــمــدن  لتجميل 
وتــدرج   ١٩٧٧ عــام  منذ  الــجــديــدة  العمرانية 
مدير  لــدرجــة  وصــل  حتى  الوظيفي  بالسلك 
معرض  أول  أقـــام  بالهيئة.  التجميل  إدارة 
خاص له في ديسمبر ١٩٨٦ بأتيليه القاهرة. 
كــمــا مــثــل مــصــر فـــي الــعــديــد مـــن الــمــعــارض 
باع  وله  اآلن.  وحتى   ١٩٧٣ عام  منذ  الدولية 
طويل مع الفنون التشكيلية، حيث شارك في 
معارض الربيع والخريف والمعارض القومية 
المختلفة التي نظمتها وزارة الثقافة المصرية. 
كما شارك في معارض جمعية فناني الغوري 
فى دوراته المتعددة ومعارض جمعية أصالة 
الجميلة  الفنون  خريجي  جمعية  ومــعــارض 
األتيليه  صــالــون  ومـــعـــارض  الــفــنــون  بمجمع 
المعارض  من  والعديد  المختلفة  دوراتــه  في 
األخرى. أسس «نادي» قسما للفن البالستيكي 
عام  مــن  الــفــتــرة  فــي  المنيا  ثقافة  قصر  فــي 
١٩٦٧ وحتى ١٩٧٥. يمتلك الفنان 

العربية  الصحافة  فــي  كبيرا  سجال  «نــــادي» 
حيث نشرت أعماله الكاريكاتيرية في كبريات 
 - المصور   - حـــواء  مــثــل:  والصحف  المجالت 
األســبــوع - األهـــرام الــريــاضــي - سمير - عالء 
مجلة  أو  جريدة  من  ما  أن  أظــن  وال  الــديــن. 
بأعماله  واســتــعــانــت  إال  مــصــر  فـــي  صحفية 
تخطئها  ال  والتي  البورتريه  فــنَّ  في  المميزة 
والتلوين.  الرسم  في  أسلوبه  لتميز  عين  أي 
ال حصر لها من أغلفة  كما أنــه رســم أعـــداداً 
عن  وأحفظها  أعماله  معظم  وأذكـــر  الكتب. 
ظهر قــلــب.. لــن أنسى لــه الــرســم الــرائــع الــذي 
للكاريكاتير  الــرابــع  المهرجان  في  به  شــارك 
والــــذي   ١٩٩٤ عــــام  بـــالـــيـــابـــان 

حيث   .. االستحقاق  جــائــزة  على  عنه  حصل 
رسم مهاجرا يحمل معه أرضه وجذوره في 
غاية  وفــكــرة  تصور  فــي  سفر  حقيبة  صـــورة 
من  نــادي  محمد  الفنان  والعمق.  البالغة  في 
في  سباقا  نجده  ما  ودائماً  المواقف  أصحاب 
مساندة ودعم القضايا العربية. فنجده مشاركا 
فــي مــعــارض قــومــيــة، ونــجــده يــقــف وقــفــات 
وفلسطين.  لبنان  لشعبي  مساندا  احتجاجية 
ونجده يسافر إلى العراق ضمن الوفود الفنية 
والشعبية في محاولة رفع الحصار عن شعبها 
يطول  نــــادي»  عــن «بــابــا  الــحــديــث  حقيقًة   ..
ويطول .. وال أجد من الكلمات ما توفيه َحقه 
كــفــنــان أو كــإنــســان.. ســـوى أنـــه سيظل دائــمــا 

بالنسبة لي.. «بابا نادي»!.

ياسوناري كواباتا: 
في الجميالت النائمات

تبدعها: د. أمينة غصن

إمــبــراطــوريــة الـــحـــواس تــخــلــي مــكــانــهــا إلمــبــراطــوريــة 
األحالم

هو الياباني الذي كان أبوه طبيباً مولعاً بالشعر والرسم، 
الذي   ، السل  بسبب   ١٩٠٠ العام  في  ابنه  عن  رحل  والذي 
أن  إلى  ألبيه،  جداه  ليتعهده   ، به  فلحقت  زوجته  أصاب 
في  وهــو   - دنــيــاه  تمأل  كانت  ســعــادة   - جدته  مــوت  سلبه 
وحيداً  يبقى  أن  ياسوناري  فاضطر  عمره،  من  السابعة 
مع جده العجوز األعمى إلى أن توفي في العام ١٩١٤تاركاً 
لــحــفــيــده أن يــخــتــبــر ويــــالت الـــحـــرب الــعــالــمــيــة األولــــى، 
ويتقاسم مع « كيونو» غرفة في معهد «إيباراجي» . وإذ 
المثلي»  «حبه  مــارس  وقبحه،  بشاعته  ياسوناري  وعــى 
رسائله  أن  ولــو  طوكيو،  إلــى  يغادر  أن  قبل  «كيونو»  مع 

لـ»كيونو» لم تنقطع حتى العام ١٩٢١.
اآلثم-  وربما   - الغريب  حبه  عن  ياسوناري  ابتعد  وإذ 
راقصة  بعشق  عــمــره  مــن  عــشــرة  التاسعة  فــي  وهــو  وقــع 
لينتقل   ،١٩٢٦ العام  في  راقصة إيزو «  كتابه «  لها  ترك 
عمرها،  من  عشرة  الرابعة  في  كانت  خادمة  عشق  إلــى 
ولــمــا عـــزم عــلــى الــــزواج بــهــا، ازورت عــنــه حــامــلــة معها 
 » الجنوب  نــار  أو   ، «المتفردة  لها  فترك  مجهوال،  ســراً 
المرأة  ذكريات  ومثلها  الالحقًة،  كتاباته  كل  ستصم  التي 
التي سكنته. وقد كان ياسوناري كواباتا أول كاتب ياباني 
بعد  لينتحر   ،١٩٦٨ الــعــام  فــي  نوبل  جــائــزة  على  يحصل 
تختلف  ثقافة  ١٩٧٢.لــيــاســونــاري  في  النائمات  جميالته 
التي  لياليها  وحــلــكــة،  الخمسة  بفصولها  تــصــدم  وربــمــا 
ففي  وظاللها.  ببقاياها  لتستبدلها  الجسد،  لــّذات  تحّرم 
رواية قصيرة، يحكي كواباتا عذابات جسد شاخ ولم يعد 
أضجعه  كلما  الــمــقــدس،  الصمت  بكل  استرجاعه  إال  لــه 
أكثر.  أو  نائمتين»  «جميلتين  أو  نــائــمــة»  «جميلة  مــع 
لعله  ويدفع  يحضره  أن  عجوز  أي  يختار  لعدد  قيمة  ال 
ينتهي بــه إلــى وجــهــي جــانــوس األســطــوري، ويــوحــد بين 

«األيروتيكية» و«الموت» .
يقصد  عمره  من  والستين  السابعة  في  الذي  فإيغوشي 
إلى «ماخور» بناء على نصيحة « كيجا» الذي  ربما  كان 
أسرار  من  سرُّ  يفوته  ال  الــذي  والملغز  المجهول  المالك 
طقوس  فيها  بما   ، وطقوسه  الماخور  وليالي   ، الزبائن 
التشهير بــهــم ،  وعـــدم  أصــحــابــهــا  والــتــكــتــم عــلــى  الــمــوت 
وبضعفهم ، وآثامهم ، وهي غواية تدفع بالشيوخ للتحّرر 

من عبء موتهم وكيفيته!  

بــاردة  أربعينية  امــرأة  فيها  تستقبل  خمس،  ليال  هي 
كـــالـــرخـــام، عــجــائــز جـــــاءوا يــبــحــثــون عــمــن يــعــيــد الــحــيــاة 
ورّثـت  فتهلهلت  اعــمــارهــا،  بها  غــدرت  التي  ألجــســادهــم 
إلى  «إيغوشي»  تدخل  الــبــاردة،  المرأة   . األسمال  وكأنها 
غرفة  مفاتيح  تسلمه  أن  قبل  الشاي،  ليحتسي  المعبد»   »
واألنفاس،  الحركات  ترصد  منها  التي   ، غرفتها  تحاذي 
بعد طقس الشاي الذي يكتسي بعداً صوفياً يرمز «للطهر 
ــد لــجــمــال ال يــمــس وال يــلــمــس» .كــمــا عــّبــر عنه  ــتــعــّب وال
الشيوخ  مغامرات  تبدأ   ، الشاي»  «كتاب  في  «أوكــاكــورا» 
الذي  الماخور»   » هــاربــة.ذاك  حياة  على  االستحواذ  في 
بالعفة  تضج  التي  لياليه  ليمضي  يقصده «إيغوشي»  كان 
والــطــهــر ، ربــمــا ســاعــده عــلــى جــبــه سنيه الـــزائـــدة ، ومــا 
تعاوده  نائمة»  جميلة  بقرب «  يتمّدد  إذ  فهو  منها.  بقي 
وغيبوبة  الوجود  أسئلة  في  ويغوص  عشيقاته،  ذكريات 
النوم ، والحركة ، وما يفصل بينها وبين هدأة الموت ؟

«إيغوشي» سأل ذات ليلة أن يُعطى مخدر» الجميالت 
مــوت  وكــأنــه  يلفهن  بــغــمــوض  يحظى  لعله   » الــنــائــمــات 
متألق، فردي، ومتميز، لئال يبقى ذلك الهامشي الملغى 
والمعطل. فهو في كل ليلة يدخل إلى غرفة من غرف « 
ماضيه ، ورائحة حمضية يزعم  المعبد « توقظه رائحة 

أنها كانت في أصل الكيان البشري .
قال   ، األخــيــرة  زيــارتــه  ظنه  مــا  كـــّرر «إيــغــوشــي»  وإذ 
لعل   ، الشتائي  الصخب  هذا  في  األربعينية «جئت  للمرأة 
دافئة»  عــذراء  بجسد  التّف  وأنــا  يختطفني  مفاجئاً  موتاً 
هنا  مـــات  عــجــوز  جــثــة  نقلت  أنـــك  علمت  قــد  أردف  ثــم 
لقد  الــمــرأة:  قالت   . المجاور  الحارة  المياه  مركز  إلــى   ،
فعلت، حفاظاً على سمعته !  إذ ذاك سأل « إيغوشي» هل 

لألموات سمعة؟ 
وكان «إيغوشي» يشعر بالضياع كلما ارتضى محاورة « 
حاملة المفاتيح ومعدة الشاي»، الجامعة بين» اإليروس 
في   » ستصبح  الــشــيــخــوخــة  أن  منها  ظــنــاً   » والــتــنــاتــوس 
معبدها» أقل مأساوية ، ألن الواحد كما اآلخر لن يشعر 

باإلقصاء ، ولن يكره من « يحييه» بغير أن يشبهه .
وينهض سؤال أخير هل عانق ياسوناري كواباتا ؟، العالم 
النمساوي سيغموند فرويد  عزا نمو الحضارة وأفولها إلى 
 ، والتناتوس  اإليــروس  غريزتي  بين  األبــدي  الصراع  ذاك 
إمبراطوريات  منه  تــّحــول  حلزونية  بــذاكــرة  يعود  الــذي 
الــحــواس إلــى طــقــوس ســريــة ، وأحـــالم حــروفــهــا للبعض 

رعشة وصبوة ولآلخر إغفاءة بغير خالخيل . 



 

 

الرقص المعاصر... ثورة بلغة الجسد

الثالثاء ١٨ جمادى األولى ١٤٣٣ هـ - ١٠ أبريل ٢٠١٢ م 

- جماالً حتى لو رايناه قبحاً
جمال الطبيعة 

وجمال الزينة - قبح حتى لو رايناه جماالً

نبضات شعرية

أحاديث األبواب (٧)

(٥٩)
اخترَقتُه الّرصاصة.
ظلَّ واقفاً بكبرياء

لم ينـزف قطرَة َدٍم واحدة.
ُكلُّ ما في األمر أّنُه ماَل قليالً
لتخُرَج جنازُة صاحب البيت !

(٦٠)
قليٌل من الّزيت بعَد الّشتاء،

هن بعد الّصيف. وشيٌء من الدُّ
حارٌس بأرخِص أجر !

(٦١)
نحُن ِضمادات

لهذه الجروح العميقة
في أجساد المنازل !

(٦٢)
لواله..

لَفقدْت لّذتَها
رطة ! ُمداهماُت الشُّ

(٦٣)
ُهم يعلمون أنُه ُيعاني من التسّوس،

لكّن أحداً منهم
لم ُيفّكر باصطحابِِه إلى

طبيب األسنان !
(٦٤)

- هَو الذي انهَزم.

ني.. حاوَل، جاِهداً، أن يُفضَّ
ْعُت. لكّنني تمنَّ

ليست لطَخَة عاٍر،
بل ِوساُم شَرف على صدري

بصَمُة حذائه !
(٦٥)

- إسمع يا عزيزي ..
إلى أن يسُكَن أحٌد هذا البيت المهجور

إشغْل أوقات فراِغَك
بحراسة بيتي.

هكذا تُواسيِه العنكبوت !
(٦٦)

ما أن تلتقي بحرارة األجساد
حّتى تنفتَح تلقائّياً.

كم هي خليعٌة
بّواباُت المطارات !

(٦٧)
- أنا فخوٌر أّيُتها النافذة.
صاحُب الّدار عّلَق اسَمُه

على صدري.
- يا لَك من مسكين !

أيُّ فخٍر لألسير
في أن يحِمل اسَم آِسرِه ؟!

(٦٨)
فّكوا قيَدُه للّتو..

لذلَك يبدو
در ! ُمنشِرَح الصَّ

أحمد مطر
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صورة ستالين تحقق مبيعات جنونية

يتخذون الماء موضوعاً إلبداعهم

حــــقــــقــــت دفـــــــاتـــــــر مـــخـــصـــصـــة 
لــتــالمــذة الـــمـــدارس تــحــمــل صــورة 
جوزيف ستالين وكانت قد صدرت 
الدفاتر  من  سلسلة  نشر  إطــار  في 
التاريخ  أعـــالم´  بـــ ªكــبــار  الــخــاصــة 
ــونــيــة في  ــعــات جــن الــــروســــي، مــبــي
ــعــد أســـبـــوع تــقــريــبــا من  مــوســكــو ب
طــرحــهــا فـــي األســــــواق فـــي أواخـــر 
مــــارس، بــحــســب مــا أعــلــن الــنــاشــر 
وقالت  مــوســكــو.  مكتبات  وإحـــدى 
ªدوم  مـــكـــتـــبـــة  بــــاســــم  مـــتـــحـــدثـــة 

كــنــيــغــوي´ وهــــي مـــن الــمــكــتــبــات 
الـــكـــبـــرى فـــي الــعــاصــمــة ªجـــددنـــا 
الــبــارحــة مـــخـــزون الــدفــاتــر الــتــي 
تباع  فهي  ستالين.  صــورة  تحمل 

بسرعة كبيرة´.
باللونين  الدفاتر  هــذه  وتتميز 
األحمر واألسود وبتصميم ذهبي، 
تماما كدفاتر أخرى تابعة للسلسلة 
اإلمبراطورة  صــورة  تحمل  نفسها 
كاترينا الثانية والمؤلف الموسيقي 

سيرغي راخمانينوف.

أقــيــم فـــي الــمــتــحــف الــتــقــنــي وســط 
الدولي  الماء´  ªقــوة  معرض  موسكو 
الـــثـــانـــي. وضــــم الــمــعــرض هــــذا الــعــام 
لــوحــات زيــتــيــة وصــــورا فــوتــوغــرافــيــة، 
ــحــدثــت جــمــيــعــهــا عـــن أهــمــيــة الــمــاء  ت
فـــي الـــحـــيـــاة، وضــــــرورة نــشــر الــوعــي 
ــد اســتــهــالكــه. لــلــحــفــاظ عــلــيــه وتــرشــي

ــالــدرجــة األولـــى  ويــتــوجــه الــمــعــرض ب
نشر  أجل  واليافعين من  األطفال  إلى 

نظيفة  بيئة  على  الحفاظ  فــي  الــوعــي 
المعرض  وقــدم  نقية.  مياه  ومصادر 
وألمانيا  روســيــا  مــن  لفنانين  أعــمــاال 
المتحدة  والواليات  وهولندا  وإيطاليا 
المشاركون  الفنانون  والــيــابــان.وقــدم 
المخاطر  حول  رسالتهم  الفعالية  في 
الــمــحــدقــة بــالــبــيــئــة، ومــشــاكــل الــتــلــوث 
منها  تعاني  الــتــي  النقية  الــمــيــاه  وشــح 

كثير من البلدان.

بيروت - هال بطرس

إلى  يصبو  اليوم  ªالــرقــص 
الـــثـــورة عــلــى كــل الــمــفــاهــيــم، 
لــيــس الــســيــاســيــة فــحــســب بل 
أيــضــاً الــفــكــريــة، األخــالقــيــة، 
بهذه  والــفــنــيــة´...  الــثــقــافــيــة 
ـــر  الـــــكـــــلـــــمـــــات، أعـــــلـــــن مـــدي
بيت   ñ ªمـــقـــامـــات  مــؤســســة 
انعقاد  عمر راجــح  الــرقــص´ 
المعاصر  الــرقــص  مــهــرجــان 
الــثــامــنــة  بــــدورتــــه   BIPOD
فــي بـــيـــروت، مــا بــيــن الــرابــع 
عـــشـــر مــــن أبــــريــــل والـــتـــاســـع 
والــعــشــريــن مــنــه، بــالــتــعــاون 
مــع مــهــرجــانــات بــيــت الــديــن 
الــدولــيــة.ســبــعــة عــشــرعــرضــاً 
ســيــتــوزع على  دولـــيـــاً راقـــصـــاً 
المختلفة  الثقافية  الــمــراكــز 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
مونو،  المدينة،  مسرح  منها 
بـــــيـــــروت وبــــــابــــــل. واخـــتـــيـــر 
ـــاح عـــمـــل لـــلـــراقـــصـــة  ـــت لـــالفـــت
الــلــبــنــانــيــة لــمــيــا حــبــيــس، في 
مــــســــرح الـــمـــديـــنـــة، بـــعـــنـــوان 
ªهسسسس´. بالتزامن معه، 

البلجيكيان  الــفــنــانــان  يــقــدم 
وجــاكــو  مـــاي  آن دو  مــيــشــال 
فــــــــان دورمـــــــــايـــــــــل، ªقـــبـــلـــة 

وبـــكـــاء´ عــلــى مـــدى يــومــيــن. 
تشملها  التي  الــعــروض  ومــن 
مع  حميم  ªحـــوار  الفعاليات 

راجــح  لعمر  حــمــراء´  سمكة 
لعلي  ªدنــس´  حبيس،   وميا 
شـــحـــرور وإمـــيـــلـــي تـــومـــاس، 
البلجيكي  لــلــفــنــان  ªاآلخـــــر´ 
ســتــيــالتــو، ªقصص  كــالوديــو 
الفرنسية  للفنانة  قــصــيــرة´ 

كارولين كارلسون...
تكتشف  ال  ªالــهــويــة  وألن 
ــــل هــــي عــمــلــيــة  اكــــتــــشــــافــــاً، ب
ــداع´، كما قال راجــح، فإن  إب
ــجــمــع فــنــانــيــن  الـــمـــهـــرجـــان ي
وثقافات  مختلفة  بلدان  من 
ــوعــة، فــيــتــابــع الــجــمــهــور  مــتــن
ـــــدة لـــفـــرقـــة  عــــــروضــــــاً فـــــري
والفنانة  التركية،  ªتالدانس´ 
شــتــيــفــانــي تــيــرش األلــمــانــيــة، 
البريطانية،  ªبــويــز´  وفرقة 
إضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى عـــــــــروض 
مــــــن إيــــطــــالــــيــــا والـــــنـــــرويـــــج 
لـــفـــرانـــشـــيـــســـكـــو ســـكـــافـــيـــتـــا، 
وعرض ªسنيك وسنوك على 
الــقــمــر´ لــلــنــروجــيــيــن ســـارة 
وسيليهولم،  كريستوفرسن 
لــتــتــخــتــم الــفــعــالــيــات بــعــرض 
ـــابـــانـــي لــلــفــنــان هـــيـــرواكـــي  ي

أوميدا.

فيصل بن قاسم 
رجل التراث

دعوة لتجربة
 أصوات ª متحف´

محاضرة عن الفخار 
بمتحف الفن اإلسالمي

حفل ألعضاء ªالعرض 
األخير´

حـــــــــــــــــــددت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــمــنــظــمــة لـــجـــائـــزة رجــل 
ومقرها  الــعــربــي  الـــتـــراث 
الــمــركــز الــعــربــي لــإلعــالم 
السياحي بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة يـــوم ١٨ أبــريــل 
الــــجــــاري مــــوعــــدا إلقـــامـــة 
حــــفــــل تــــــوزيــــــع الــــجــــوائــــز 
ـــــم الـــــفـــــائـــــزيـــــن،  ـــــكـــــري وت
وســـــــــتـــــــــجـــــــــرى وقـــــــائـــــــع 
الـــتـــكـــريـــم فــــي الــعــاصــمــة 

بمحافظة  ªالغردقة´  مدينة  وفي  ªالقاهرة´  المصرية 
المصرية،  العاصمة  شــرق  جنوب  كم  األحــمــر٥٠٠  البحر 
وسيشارك في حفل التكريم ٦٠ إعالميا من مختلف بلدان 

الوطن العربي ووسائل اإلعالم.
ومن المعروف أن لقب رجل العام في المحافظة على 
ثاني  آل  قاسم  فيصل بن  الشيخ  سعادة  فاز به  قد  التراث 
صاحب أكبر متحف خاص في الشرق األوسط وربما في 
العالم، وكانت لجنة التقييم زارت متحف فيصل بن قاسم 
المتنوعة  وأقسامه  وأجنحته  المميزة  وتفقدت محتوياته 

وقررت حصوله على اللقب بغالبية األصوات.

الحديث  الــعــربــي  الــفــن  متحف  ªمــتــحــف´  إدارة  دعــت 
يقام  الــذي  متحف´  ªأصـــوات  ببرنامج  لالستفادة  زواره 
ألحد  بجولة  ظهراً   ٤ الساعة  في  وجمعة  سبت  يومي  كل 
مـــعـــارض ªمــتــحــف´ بــاإلنــجــلــيــزيــة أو بــالــعــربــيــة، وذلـــك 
برنامج  خالل  ومن  المبدعين  الجامعة  طالب  بمساهمة 
ل´ في صالة  ªأصوات متحف´. تبدأ جوالت لمعرض ªَسِجّ
االستقبال في îمتحفì و جوالت لمعرضي ªُمداخالت´ 

و´محكي مخفي ُمعاد´ في قاعة الرواق.

يقيمها  التي  الشهرية  المحاضرات  لبرنامج  استمرارا 
تستمر  فسوف  التعليمي،  بالمركز  اإلسالمي  الفن  متحف 
حيث  القادم  ابريل  يوم ١٨  التعليمية  واألنشطة  الفعاليات 
سيكون هناك محاضرة بعنوان (معاينة عملية للفخاريات 
مرممة  اوالفــســدوتــر،  يوهانا  تقدمها  بالمينا)،  المطلية 

بمتحف الفن االسالمي.
وستكون المحاضرة في تمام الساعة السادسة والنصف 

مساًء بالطابق الثاني قاعة التدريس.
طــالء  لكيفية  الــمــحــاضــرة شــرحــا مــفــصــال  وســتــتــنــاول 
وصناعة الفخاريات في العصور القديمة، وكيفية حمايتها 

وترميمها لتظل باقية.

أقام المخرج والفنان فالح فايز حفال مصغرا في منزله 
الذي  األخير  العرض  مسرحية  عمل  فريق  أعضاء  لتكريم 
شــارك في مهرجان المسرح المحلي، وأكــد فايز للممثلين 
وجه  أكمل  على  أدوارهـــم  أداء  في  نجحوا  أنهم  المشاركين 
وأنهم كانوا على قدر المسؤولية، كما أنهم يستحقون التكريم 

بغض النظر عن نتائج المهرجان وقرارات لجنة التحكيم.
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